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PRESENT AGIO

Més quaderns? Uns altres quaderns? Iguals, semblants o diferents dels altres? .

Sempre resten buits a omplir din tre l’àrea de la cultura ciutadana.

De bell antuvi, remarcarem que la denominació d’ “Amies de les Arts i de les Lle- 
tres de Sabadell“ és manllevada a una bella idea del poeta prematurament traspassat 
Joaquim Folguera, fili d'aquell benemèrit i honorable patrici sabadellenc Manuel Fol- 
guera i Duran, fundador i director de la malaguanyada Associació Protectora de 1 En- 
senyança Catalana” , que, com tantes altres institucions culturáis del nostre país, fou 
víctima de la guerra civil esclatada en 1936.

Quaderns d’aspecte retrospectiu, de caire historie? Sí, primordialment, en vis
tes a reencendre la torxa que ens llegaren els que ens precediren.

Però no pas per restar ancorats en un passât per bell que sigui.

La consigna és: anar endavant a pas ferm, amb la mirada ara al passât alliçona- 
dor, ara al futur que encara és una incògnita.

Precisament comencem una tasca amb la valoritzacio d un present que té molt 
de passât glorios. Presentem les figures de dos homes molt entrats en anys, però sor- 
tosament vivants, dos sabadellencs guardonats amb la distinció més qualificada del 
país, el Premi d 'Honor de les Lie tres Catalanes.

De vegades ens detindrem en un present encara en projecció vers al futur.

De vegades, girarem els uUs vers un passât més passât.

Us demanem que vulgueu acompanyar-nos amb la mateixa il.lusiô amb què em- 
prenem carni a través de la geografía espiritual i cultural de la nostra terra, per tal d'a- 
profondir més i més en el sentit de les nostres coses i de conèixer abastament les relle- 
vants figures dels homes que l ’han configurada i encoratjar les iniciatives de les noves 
promocions.

Us demanem el vostre generös compromis en aquesta empresa.

Aporteu-hi el vostre escalf, si us plau.

Amies de les Arts i de les Lletres de 
SABADELL



EPITAFI DE MARINER

De tant vetllar els estels com un avar 
va perdre la mirada i el record, 
amb el cor adormit de cara al nord, 
damunt I’abisme horitzontal del mar.

PREMI D'HONOR DE LES LLETRES CATALANES

1970



JOAN OLIVER "PERE QUART yy

‘‘ TOTS ELS VOCABLES DELS 
DICCIONARIS SON POETICS ”

P.Q.

Joan Oliver i Sallarès té adoptât el pseudò- 
nim poètic de Pere Quart. Per què aquesta adop- 
ció?. Perqué ell fou el quart germà d’un total d’on
ze. Aci l’explicaciô. O, la raô, que diria, si més no, 
eli mateix.

Joan Oliver va néixer a Sabadell a les darre- 
ries de 1899. Es, dones, un supervivent del segle 
passât, però sempre ha estât present i,s’ha mantin- 
gut en una actualitat constant, evolutiva i progressi
va. Es nét de Joan Sallarès i Pia, pròcer, economis
ta, industrial, politic, fill illustre de Sabadell.

Joan Oliver estudià als Escolapis i, després, 
a la Universität catalana. De ben jove tingué in- 
quietuds intellectuals. Debutà corn escriptor al 
Diari de Sabadell, del qual arribà a ser Director. 
Aleshores l’esmentat diari tenia col.laboradors tan 
aguts - i  joves- com Francese Trabai, Armand 
Obiols, Joan Garriga, Miquel Carreras.

Amb Francese Trabai fundaren a Sabadell Pe- 
ditorial “La Mirada”.

I amb Xavier Benguerel, a Xile, editaren la 
col.lecciô “El Pi de les Tres Branques” .

Joan Oliver ha conreat la narrado, la poesia, 
el teatre i el periodisme literari. Ha estât Membre

i fundador de la “Instituciô de les Lletres Catala
nes” . I també president de l’Agrupaciô d’Escrip- 
tors Catalans.

Les seves obres, per ordre cronolôgic, han 
aparegut aixi:

1928: Una tragèdia a Lilliput.
1934: Les decapitacions. Cataclisme.
1936: Bestiari (Premi Folguera).
1937: Allò que tal vegada s’esdevingué. 

Contraban. Oda a Barcelona.
1938: La Fam (Premi Teatre Català).
1947: Salò de Tardor.
1949: Poesia de Pere Quart.
1956: Terra de naufragis (Premi Ossa Me

nor).
1962: Dotze bèsties de Grenyer.
1963: Obra de Pere Quart.
1975: Obra poètica de Pere Quart.
1977: Obra Teatral. Quatre mil mots.
Des de 1964 és director literari d’Edicions 

Proa-Ay mà.
L’any 1970 fou distinguit amb el “Premi 

d’Honor de les Lletres Catalanes” .



Cree que no és pas possible divorciar Pere 
Quart de Joan Oliver, el poeta de l’home. M’identi
fico amb el qué li diu Josep Ferrater i Mora: “Els 
qui coneixen l’home que s’oculta —per bé que sen
se massa cautela— sota el nom de Pere Quart, no 
tenen cap mena de dubte que aquest és un poeta 
fins al moli dels ossos”. I per arrodonir aquest con- 
cepte, hi afegeix: “Pere Quart ho fa tot, absoluta- 
ment tot, com a poeta. Tot ho Higa a la seva visió 
del món, d’un món seu, del qual és el propietari, 
l’absolut metteur en scène”.

“S’expresa en qualsevol dels générés literaris 
classics, poesia, teatre, narració, i també domi
na d’una manera magistral aquest altre gènere al 
qual, pel fet de formar part de la nostra vida quoti
diana, no li és reconegut el valor de forma artistica: 
la conversa”. Aquesta definició —definitiva, certa- 
ment—, l’ha emesa Sergi Beser.

Joan Oliver-Pere Quart té una conversa subs
tanciosa, rica, plena, exuberant, descriptiva, analí
tica en fi. Horn no es cansa d’escolteir-lo, puix és 
una delectació sentir —així, sentir tant o més que 
oír—, les seves explicacions, els seus judiéis. Té un 
doll d’expressivitat que atreu i captiva. Horn pot 
diferir, és ciar, d’alguns deis seus arguments o rao- 
naments, però mai no pot negar-li I’originalitat de 
visió de les coses i de la manera com les diu. Sap, 
a la seva manera, de poetitzarles.

“ No té palla ni brossa —ha dit Josep Ferra
ter respecte a la seva poesia—, que és pura, nervio
sa, essencial, profunda i albora irònica, expansiva i 
continguda, cordial i retallada” .

Si “el somni extrem d’un escultor és crear 
una estátua de earn viva”, hom pot atribuir al poe
ta la mateixa ambició, i en el cas de Pere Quart no 
és cap tràngol asseverar que la seva poesia és viva, 
és earn viva.

Davant la seva produedó literaria, apareguda 
fins ara, hom veu que no és pas massa extensa. Pe
rò “aquesta brevetât de la seva producció lirica és 
feliçment contrarestada per la seva constant quali- 
tat” . El seu primer llibre poètic, el segòn de la 
seva producció, tingué una aparició tardana, 
puix és del 1934. Aleshores segueixen tres obres 
més, durant els tres anys de la guerra civil, i després 
el paréntesi de l’exili fins al 1948.

Extrec aquesta nota biogràfica de Sergi Be
ser: “Pere Quart és un poeta que comença a ocu
par un Hoc central en la nostra literatura a les aca-

balles de la década dels 50 i, en companyia de Sal
vador Espriu, arriba a transfomiarse en una figura 
màxima d’aquesta literatura amb la publicaciô de 
Vacances Pagades. Aixi, dones, Joan Oliver, neix 
amb Tanomenada generació de la Dictadura, es dô- 
na a conéixer amb la següent, i triomfa i troba un 
pùblic fidel ambles darreres prornocions literàries” .

J.M. Castellet ha escrit d’ell: “Essencialment 
autobiogràfica, l’obra poética de Pere Quart és el 
testimoni d’una peripécia personal inserita en una 
aventura col.lectiva. Perqué es desenvolupa al llarg 
d’uns anys que son història nostra...” .

♦

Joan Oliver i Pere Quart formen un connubi: 
un és l’altre. D’aquesta faisó bo és treure’n les defi- 

■ nicions que empra Joan Oliver per descriure, defi
nir i fins i tot justificar Pere Quart. Veiem-les, dones, 
en les següents cites que no tenen rebuig:

“La poesia del meu amie Pere Quart és so- 
bretot aséptica. L’abséncia d’elements patógens li 
dóna un aspecte saludable” .

“Els seus poemes suggereixen sovint les qua- 
litats externes deis fruits en el punt d’una aspra 
maduresa, de peli tibant, però mat”.

“En aquesta estranya poesia -que sovint no 
ho sembla de tan nua- l’indispensable do ha estât 
sotmés a lentes i violentes tortures”.

També diu que “l’obra és el résultat d’un se- 
guit d’experiéncies acumulades i “oblidades” . Pro- 
cessos automátics de química intel.lectual” .

“Aquesta passió pel concret, per les figures 
cairades, per les paraules substancioses i denses, 
és potser el tret més caracteristic de l’estil del meu 
poeta” .

“Pere Quart planta cara corn pot a les idees 
negres que el ronden i prova de combatre l’angoixa 
qiœ Pafeixuga; a la seva manera fa la guerra al pecat 
i al desordre. El joc esdevé finalment trist i deses
pera!. La facècia o la paradoxa, amorals i cruels, de- 
nuncien,amb modèstia i ràbia disfressada, aspectes 
variais del fraeàs universal”.

“D’aixôde les relacions entre l’art i la moral, 
encara no arribo a treure’n Tentrellat. Són problè
mes que em semblen depriments; em descoratgen. 
No em negareu queen aquest ordre de coses, la 
història dels darrers sis mil anys resulta especial- 
ment torbadora”.

En resum: “L’afany de la impossible Belle- 
sa és, en definitiva, el môbil suprem de la poesia de 
Pere Quart” .



Hem dit abans que la seva poesia és autobio
gràfica. A través d’ella, hom veu la seva infantesa, 
--“Jo vaig tenir set dides” . (“Set vides coin els 
gats!” ).

“Tantes xuclades i tants xarrups en fonts di
verses,no poden marcar un desti de tastaolletes7)uè 
hi diu, senyors, la psicoanàlisi?” .

I si aixô no fos prou, “vaig ser nodrit, dos me- 
sos - prescripció de metge - , amb llet de burra” . 
Passais els anys, la mare m’ho contava; Sí, Joan, 
t’ho pots ben creure. Vam patir força amb tu. Qui
na tongada!” .

Tenia un gran jardi, una gran casa, amb sa
lons sumptuosos. Sentia el tric-trac dels telers de 
la fábrica de la seva mare. Entre els germans i les 
serventes en feien de les seves. Una joventut daura- 
da. A cor pie.

Amb els anys veié enderrocar-se tot allò. 
D’onze germans quedà eli sol. — Em sento un super
vivent -d iu  eli-. Vise de ganga...

Tot això ha marcai soles en el seu esperii i 
en el seu carácter. Hom voi acceptar que la seva 
“agressivitat” dialéctica, fins i tot, els seus escrits, 
tinguin un ressentiment vers tot i tots. Horn ha dit 
d’eli que és un “ rebentaire” , i que quan es posa a 
“rebentar” es capaç de quedar-se sol... I ho fa de 
manera radicai, see, precis, ni vol matisar el concep- 
te: és defmitiu. Eli diu el que pensa, obertament, 
llançat, disparat comuncoet. I el que diu, dit està. 
Pren-t’ho com vulguis. Si pica, rasca.

(Y de veritat, hi ha molta picor...).
Un botó de mostra. Durant la nostra conver

sa ha emés una critica sobre un prolix autor.
— Davant de la seva extensa obra, li vaig dir: 

et felicito. Demostres una gran resistència fisica. 
Des d’aquell moment em va retirar l’amistat...

♦

Té un doli d’anècdotes. A més, una memò
ria fidel, i, gràcies a ella i al seu bon dir, puix hi po
sa un bany de gràcia -mig faceciós, mig irònic- 
captiva escoltar-ho.

— A vegades penso que tindria de publicar
les— diu.

Li demano que ho faci, puix seria un recull 
intéressant.

Durant les nostres converses ja he pogut re- 
collir-ne algunes. No puc reproduir-les, fins i tot 
per no prendre-li l’originalitat, per si un dia deci- 
deix editar-les. (No li vull fer la competéncia, Mes-

tre).

Arran d’unes molésties que té i que “ no en- 
devinen qué poden ser” , - diu eli que li d iuen-, 
hem parlât de la medicina. I diu:

- No cree en la Medicina i sien laCirugia.
La Medicina és com la Política: ningú no hi entén 
res, però no podem fer res més que refiar-nos de 
metges i de politics.

— Un home honrat no pot ser mai politic 
-afirma, “rebentant” .

Heus aci'la seva divisa: “Tot és relatiu, apro- 
ximat i provisori” .

Exposo un Judici personal: més que descon
certant és un desconcertador. I en el fons del fons, 
amb molta simpatia.

-  El nostre país -d iu , fent referencia a Ca
talunya— és molt individualista, molt donat a la se
va. Això explica que hi hagi hagut grans figures en 
les arts i individualistes en la poesia i la pintura. En 
canvi no és pais que generi politics. Aquesta cir- 
CLimstància és palesa i demostra que no soin capa- 
ços de unir-nos en un esforç cornu. Sabem establir- 
ho, però ens manca esperit comunitari.

Quan toca el tema de la Generalität, el seu 
judici és molt incisiu.

-  La constitució neofranquista ens donará 
un tall de bacallà... A veure si és capaç de donar
nos un Parlament!.

Veu el futur dins una problemàtica delicada 
i conflictiva. Eli, pessimista de natura, i per expe
riencia, no creu massa en un futur estable i prósper.

— Es ciar que tot és possible —concedeix, i, 
seriosament, remarca: Val més ser pessimista que 
ser il.lús.

Hi ha una senténcia llatina que diu que el pe
ssimista sol èsser l’hoine intel.ligent.

♦
El seu pis —petit, certament— contrasta 

amb la seva persona. Eli, home alt, ben format, bo
na pianta, amb barba alba, vestint esportivament 
com un anglès de port aristócrata (sense afectació), 
veu entonada, exuberant, càlid, dóna l’aparença 
que pel réduit espai del seu habitatge li falta dimen- 
sió. Aci el constrast. La seva personalitat ultrapassa 
aquella dimensiò. Fisicament, per eli i la seva mu- 
ller, ja en tenen prou. Encara hi caben dos petits 
gossets, que són unes joies. Cal fer un incis per 
parlar d’aquests dos animais. Un gos i una gossa.



El gos, negrenc, cama-curt, allargassat, és un “ba
sset” . Dócil. La gossa, pèl arrinxolat, blanc i ne
gre, és festiva i enjogassada. De seguida estableix. 
“amistat” amb el visitant. Se’t posa al costat i vol 
que li facis afalacs.

— Aixô que diuen que el gos és el millor amie 
de l’home —diu Pere Quart—, no és pas veritat. 
L’home és el millor amie del gos.

Aleshores explica que tota la vida ha tingut 
un gos O altre. I que tenir gos fins i tot l’ha privât, 
aquests ùltims anys, de fer viatges per l’estranger i 
pel país.

— Ens hem sacrificat per élis —diu el matri
moni.

També em fa un comentan sobre el compor- 
tament d’aquests dos gossos.

— Son de raça molt diferent. La gossa és dis- 
tingida.i El gos, vulgar. Dones bé, mai la gossa no 
ha volgut mantenir “relacions” sexuals amb el gos. 
“Ella” sempre ha imposât la diferèneia de casta. Per 
altra part, entre ambdos, hi ha una bona relació. Es 
comporten admirablement.

Tota una lliçô, sens dubte...

Es diu que tot home es creu un rei, i tota do
na, una princesa. Cal afegir també que en el nostre 
país tot home ha escrit una novel.la, i si més no, 
versos.

— Us porten versos per consultar-vos la vena 
poética?— li pregunto.

— Sí, moltes vegades. Si els versos no em 
semblan bé i l’autor és jove, li aconsello que ho dei- 
xi estar i que es dediqui a una altra cosa. Si, pel 
contrari, intueixo certa qualitat, llavors li die que 
continui. Si el que em fa la consulta es tracta 
d’una persona d’edat, aleshores, tant si em semblen 
bé com no, li aconsello que continui. Tothom té 
dret a conrear un “hobby” .

Heus ací un aspecte humá de l’home. O del

poeta-home... I aixó em fa recordar un fragment 
seu de “Bondat deis homes” : —“Hi ha homes i do
nes bons—. M’ho han dit, i val més creure-ho”.

Vull reproduir alguns fragments dels seus 
poemes. Així, al voi, com fulles al vent.

— “... i quan, las i sol, arribo/al meu bosc sen
se carni/, deixo el cap sobre una pedra/, car no tine 
altre coixí”.

— “Home alt en cambra petita/ prepara na- 
valla i tub/. S’afaita, mes no s’ajup/ i el mirali el 
decapita” .

— “Vindrà temps que et farà nosa/ o et sera 
de poc consol/ qualsevol, qualsevol cosa/, qualse- 
vol” .

— “A Catalunya deixi/ el dia de ma partida/ 
mitja vida condormida/; l’altra meitat vingué amb 
mi/ per no deixar-me sense vida” .

— “Una esperança desfeta/, una recança infi
nita/. I una pàtria tan petita/ que la somio comple
ta”.

— “Deixo Tesperança enrera/, però la Fe em 
voi seguir/. A mitges li die que sí” : I “No és aques
ta la manera/, certament! de fer carni” .

— “... quan jo mori/, tots, tots/, bons o do
lents/, sereu només els meus supervivents” .

— I aquell fragment de “Cent anys de Joan 
Marágall” : —“Don Joan, excusi la franquesa; però 
no oblidi/ que vosté i jo venim de Sabadell/, poblé 
d’estar per casa” .

— “I ara sí que callo/. Parlar costa poc” .

A més d’haver escrit váries obres de tea- 
tre, recollides en el volum titulat “Teatre origi
nal, Joan Oliver” (1977, Ed. Proa), ha estât un 
excel.lent traductor. Ha estrenat o publicat 
obres de Molière, Goldoni, Labiche, Txèkhov, 
Shaw, Claudel, Brecht, Beckett, i d’altres.

Encimbellat. 
Profund. Abissal. 
Guerrer.
Nodrit de verbs. 
Barbat.
Poliòpic.



Solcai per llamps i Irons. 
Sec. Sue.
Pia. Pie. Plou. (I fa sol...) 
Gran. Infant.
Huracà. Brisa.
Cap. Cop.
Pedra. Molsa.
Paraula viva.
Asèptic. Escèptic.
Relatiu. Positiu.
Pere Quart: Quatre barres...

-  Com distribuiu el vostre treball durant el dia, normalment?
-  El mali, abans d’encaminar-me a Eoficina, el més important que faig és treure els gossos al 

terrât. A dos quarts de quatre dino (règim de mitja fam). A la tarda, si fafred, me n defenso com 
puc. Em fico al Hit d’hora i em llevo més aviat del que em plauria.

-  Per quins mitjans us informen de les coses que s’esdevenen?
-  No tine fil directe ni amb el Vaticà ni amb en Tarradelles. L’“Avui” em eau dels dits a cau

sa del seu català cada dia més bàrbar. La TV, corn que no la puc garbellar, la ignoro. De les coses 
que passen (i de les que no passen) me n’assabenten el porter, una mecanógrafa amb vocació políti
ca i sobretot la meva estimada muller.

-  SÓU pessimista per naturalesa o per “vocació”?
-  Per experiència.
-  Esteu treballant en una obra determinada o en varies?
-  El 97% del que escric, ara corn ara, són textos neutres, feines obligades. Durant els ods i els 

intervals projecto poemes i una comèdia.
-  Us sentiu cansat fisicament?
-  Em sento cansat de ser veli.
-  I moralment?
-  Em sento cansat d’errar trets;
-  Davant la vida, us sentiu víctima o afortunat?
-  Si considero l’esforç fet, molt afortunat.
-  SÓU més irònic que facéciós?
-  Conscient com sóc dels meus buits, provo d omplir-los amb sarcasmes.
-  SÓU realista? /
-  Tots els homes normals es veuen obligats a ser realistes, si no volen mantenirse en un nivell

inferior a la mediocri tat.
-  Ho heu estât sempre?
-  Fins a 16 o 17 anys em va il.luminar la fe en el sobrenatural.
-  ¿Esteu conforme amb el que heu fet, professionalmente parlant?
-  No. Fins les coses naturals són perfectibles; imagineu-vos, dones, fins a quin punt deuen 

ser imperfectes les artistiques.
-  VÓS, un capdavanter del pensament, esteu de retorn d’algunes coses.



— Capdavanter? Res d’això. Potser en un moment déterminât de la decadència del país he 
estât borni en terra de cecs.

— ¿Us ha preocupat alguna vegada el judici d’altri vers vos?
— El judici dels homes a qui considero mestres, si.
— Tomarieu enrera?
— Tantes vegades corn em fos possible!
— Que voldrieu rectificar, en tot cas?
— Si pogués repetir la meva vida o només tal o tal altre episodi, no rectificaría la meva conduc

ta: només esperaría que les circumstàncies em fossin més propicies.
— Vos, en qualitat de poeta i d’autor teatral, digeu, si us plau: la vostra vida ha estât més 

drama que comèdia?
— Més comèdia que drama. Els drames han estât representats amb les cortines closes i en si-

lenci.
— Heu viscut més anys dels que reaiment teniu?
— No. He tingut la sort de noder perdre molt de temps. No m’han temptat ni els diners ni el 

poder o la fama. Com ho agraeixo! Ara resulta que, a diferència del que passa als politics i als mer- 
caders, sóc un homenet que puc dir el que penso!

— Amb una sola paraula —amb un sol color— expresseu l’AVUI i el DEMX.
— Gris. Negre...
— Vós: mes cor o més cervell?
— Això del cor és l’invent d’un poeta cursi. El sentiment és una qüestió d’instint barrejat amb 

intel.ligència. Però jo confesso que amb l’instint n’hauria tingut ben bé prou. La poca o molta in- 
tel.ligència de què he disposât m’ha fet conscient, però també insatisfet i sobretot insegur. L’ente- 
niment és el pare de la por.

— ¿Quins han estât els tres fets més transcendents de la vostra vida?
— La feina que se‘m giraría si em proposés de trobar-los, aquests tres fets! Només us puc asse- 

gurar que el fet més transcendent de tots és néixer!
— Teniu algún enemic important?
— Només tenen véritables enemies els triomfadors, els grans filisteus. I llurs enemies són gai- 

rebé sempre els que es diuen llurs amies. Els mateixos que els fan la reverènda.
— El vostre “ex-libris”?
— De quin luxe em parleu?
— Empreu algún lema en la vostra vida?
— Quan les coses van mal dades, em protegeixo sota aquest lema: tot és relatiu, aproximat i 

provisori.
— Quins valors morals admiren més en l’home?
— La modèstia de molt pocs eriçada contra la vanitat de tants!
— 1 els que menyspreeu de l’home?
— La crueltat, la pedanteria.
— ¿Creieu en la fi del mon, o, pel contrari, creieu que l’humanitat pot arribar a gaudird’una 

estabilitat i una fraternal convivèneia?
— L’home és només una béstia racional, encara molt jove.Abans no arribi a ser un animal rao- 

nable passaran, pel cap baix, trenta milions d’anys, diuen. Horn calcula que les abelles han tardât 
trenta milions d’anys a constituir una societat estable.

— Com a cloenda: auto-definiu-vos. Pere Quart.
— Una criatura tan intéressant i tan errònia (les diferèneies en més o en menys són infinitesi

mals) com qualsevol altra de la mateixa espècie. I encara gràcies!
— (Jo si que us les dono!).

loan cuscô i aymami

(Publicat al “ Diario SabaddJ” el 4 de Març 1978)



M. Folguera i  Duran

Quan jo estudiava el Batxillerat en l'internat d'un Col.legi de Barcelona, no arribi 
mai a fondre el meu esperit en el dels meus guiadors.

Era un infant i ja sentia inquietuds patriotiques. En les poesies d'En Victor Bala- 
guer, llegides d'amagat i apreses de memoria, jo hi beguí els primers filtres suggeridors 
de I'amor a Catalunya. I en bullanga popular que s'armà amb ocasió d'un Tractat de 
Comerç que es considerava ruinös per a la indùstria del pais, l'aparició de les barreti- 
nes sobre els caps dels nostres burgesos i fins de les nostres damisel.les, ferì tan fon- 
dament la meva imaginació i despertà amb tan fort sotrac el meu cor, que ja alesho- 
res es formà mon definitiu propòsit de dedicar a les reivindicacions catalanes tot el 
meu èsser.

No era certament aquest el sentir dels meus superiors, amb els quais estiguí en pug
na un sens fi de vegades.

En el Col.legi, fora els moments de espiai, hi era obligada la llengua castellana i jo no m'hi sabia avenir, car 1 abor- 
ria, no per ser castellana, sinó en quant ussurpava els drets de la meva propia. Especialment en els actes de pietat, la 
imposició de l'idioma foraster em treia de pollaguera i fins posava en crisi la meva conciència.

Es potser degut a aquesta circunstància el que jo no hagués arribat a congeniar mai amb la Direcció sentint-m hi 
deslligat i rebel a la seva influència; i, en l'eixir del Col.legi vaig respirar amb la mateixa fruició del qui acaba d obtenir 
la seva llibertat, no havent sentit en cap moment de la vida el desig de retornar-hi a visitar els meus antics preceptors.

Jo suposo que avui en l'internat de referéncia no hi deu imperar el mateix criteri de quaranta anys endarrera, en
car que ho fa témer la circunstància d'estar principalment destinât als “niños bien'' de la capital. Seria ara un greu 
falliment el que aleshores era un xic excusable, però deixant-ho apart, quan jo observo el noble esprit catalanesc que 
caracteritza les ensenyances d'alguns centres docents, i que va introduiht-se en altres, sento com un frissament de re- 
cança que'm recorda aquellas inquietuds de la meva adolescéncia. ¡Oh, si jo hagués pogut tenir uns professors com 
el benemèrit P. Lluis Rodés, de les Escoles Pies d'aquesta ciutat! =

Amb quina altra il.lusió hauria viscut jo aquells cinc anys de la meva clausura, que m resultaren interminables.

La veritable missió de l'educador és compenetrar-se amb els seus deixebles; fer-se'ls seus. I quan el P. Rodés m'a- 
pareix, rodejat dels seus deixebles i aureolat amb la llur amorosa devoció, estimât, respectât i escoltat de tots ells, no 
pue fer-hi més, sento dintre mi una fonda commoció i se m'obre el cor a la espe- 
rança que s'haurà trobat per fi el talismà segur per a formar noves genera- 
cions de catalans més ùtils a la Pàtria i a si mateixos.

Aixi sia.

M. FO LG U ERA i D U R A N

Sabadell, Juny 1922.

JA SOU
DF, I.ASSOCI \CIO 
l>Ron.CTOR\i.iLEM 
sen:i;S'\'ca( aiaufa'ì'
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Reaiment, el calala ha assoli! en el camp de la creació i 
de la investigació la virtualità! lingüística de qualsevol altre 
idioma de cultura. La bibliografia catalana, d’any en any, 
augmenta: gramàtiques, diccionaris, llibres de tota mena 
—àdhuc per a infants—, i una gran enciclopèdia en curs.

“Ara, al que s’ha d’anar, és a l’expansió de la llengua; a 
mantenir la catalanitat com una flama encesa, bo i avivant- 
la constantment i fer-la realitzadora’’.

(Paraules pronunciades per Pau Vila en el Diseurs dels Joes Florals de la Llengua 
Catalana a Caraeas. Veneçuela 1975)

PREMI D'HONOR DE LES LLETRES CATALANES

1976



Il

PAU VILA DIÑARES

L ’HOME NO ES, 
SINO QUE ES FA.

Jean Paul Sartre

Pau Vila i Dinarès va néixer a Sabadell el 29 
de juny de 1881. Fou el germà gran d’un total de 
vuit. Els seus pares, es varen conèixer treballant en 
una fábrica tèxtil d’Olesa. S’establiren a Sabadell, 
on varen formar una nombrosa familia. Per raons 
de la feina del pare, varen traslladar-se a Alcoi. Més 
tard, s’establiren a Terrassa. Fou en aquesta ciutat 
on Pau Vila comen^à els estudis primaris en una es
cola laica. Després comen9à el batxillerat en el 
“Real Colegio Tarrasense” .

— Tenia un nom molt pompos —diu Pau Vi
la, amb el somriure als llavis, recordant aquelles llu- 
nyanes vivències.

No fou pas un bon estudian!, puix que feia 
algunes “campanes”. Li agradava més anar a la rie
ra del Palau, a jugar, i, “ambaiguai fang, reprodui'a 
accidents fisics que havia vist a la Geografia de Pa- 
luzie” . Molts anys després, Pau Vila repetirla la 
senzilla definició que utilitzava Paluzie: “La geo
grafia és la ciència que estudia la terra com a estat- 
ge de Thome” .

¿Qui hauria de dir, quan jugava a fer geogra

fia en la riera del Palau que aquell vaile! arribarla 
a èsser “Tinventor a Catalunya de la geografia com 
a ciència moderna”?

El seu pare —home d’idees avan9ades, que 
rebia illegia “La Tramontana”, de Barcelona, i “Las 
Dominicales del Libre Pensamiento”, de Madrid—, 
quan va saber que el seu fill feia tantes absències a 
classe, va decidir posar-lo a treballar en una perita 
quadra de “drapaire” que aleshores tenia pel seu 
compte.

-  Entre la gran familia dels teixidors, es diu 
que per ser-ne de veritat, cal que s’hagi fet alguna 
endosa - li d ie-. ¿Quantes n’havíeu fet, Pau Vila?

-  Moltes, moltes! —exclama, rient.
-  Us va saltar alguna llan9adora? -torno  a 

preguntar.
-  Ací, al bra9, encara tiñe la senyal d’una... 

—m’ensenya.
L’ofici de teixidor va fer-lo fins quasi als vint

anys.
-  Encara em recordo de fer el ñus de teixidor..
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Arran de la situado que creà la guerra de Cu
ba, el pare de Pau Vila quedà sense feina i, amb el 
seu fill gran, en Pau, anaren a Barcelona a buscar tre- 
ball, i fou a Sant Marti de Provençals on ambdós 
es col.locaren com teixidors. Eren temps que els 
obrers treballaven onze bores diàries. Començà 
llavors a millorar la seva situado i tota la familia 
s’establi a Barcelona.

Jovenet era Pau Vila quan va matricular-se a 
classes nocturnes a l’Escola d’Arts i Oficis, per es
tudiar la tècnica de teixits. Però no fou aquesta la 
seva vocació, i, amb-un gran sentit Iliberal —que 
sempre ha tingut—, començà a sentir altres inquie- 
tuds que el portaren a iniciar-se a la seva formado 
autodidacte.

Tenia gran afició a l’ensenyament —durant 
una forta crisis tèxtil, s’empleà corn auxiliar d’un 
mestre d’escola—. Organitzà classes nocturnes per 
a obrers. Amb altres companys, idéalistes corn eli, 
assistien a conferències de l’Escola Moderna de Fe
rrer Guàrdia, i entre élis organitzaren el Centre Fra
ternal de Cultura.

— Jo —diu— sentia una gran vocació per 
l’ensenyança...

♦
La seva vida no ha estât mancada de grans 

tràngols, però sempre els ha sobreportat amb una 
peculiar filosofia, ensems que sempre inspirât per la 
gran bonhomia, la immensa humanitat que ell ha po- 
sseïf —i posseeix fresca encara— i el seu extraordi
nari amor al proisme.

De com ha obrat en la seva vida, i, en allò,, 
fins i tot, que constitueix en to t home un fet trans
cendent, n’és una mostra quan es va casar. Fou 
l’any 1903 amb Emilia Comaposadai Vendrell, que 
l’havia coneguda treballant a la fábrica -era urdido
ra-. De bon mati es celebra la benedicció religiosa 
a la parroquia de Jesús, de Gracia, i to t seguit ca- 
dascú va anar al seu treball.

La primera obra important de la seva vida, 
fou l’agost de 1905: l’Escola Horaciana, nom que 
l’emprà del lema horacià: “ensenyar delectant” . 
Aleshores ell alimentava —i de fet mai no n’ha es
tât mancat— un ardent entusiasme, i, a contraparti
da, amb una manca de mitjans economics.

Aquells temps existien uns aires renovadors 
de l’ensenyança a Catalunya. Foren altres escoles

que sorgiren amb la mateixa aspiració. Pel que fa 
a l’Escola Horaciana, va passar per uns canvis de lo
cals, fin que s’estatjà a l’Ateneu Enciclopédie Popu
lar. Els mestres, així com el seu mateix director 
—Pau Vila— tenien més satisfaccions que diners. 
El mestre Joan Llongueres hi entrà per exercir 
l’educació musical.

La inquietud constant de Pau Vila i els seus fi- 
dels col.laboradors, anaven introduint nous canvis 
pedagògics a I’Escola, i aquesta arribà a interessar 
l’atenció de Joan Maragall. Amadeu Hurtado, Pous 
i Pagès, Ignasi Iglésies, Joan Pijoan i d’altres.

Des d’aleshores, Pau Vila va anar assolint 
nous càrrecs. L’any 1912 guanyà una pensió per 
anar a Ginebra, a fer un curs a l’Institut Rousseau, 
aconseguint sortir-ne diplomat. Retomà a Barcelo
na i dirigi, durant dos anys, el col.legi Mont d’Or. 
(L’Escola Horaciana s’havia extinguit durant la se
va absèneia). Poe temps després, es traslladà a Bo
gotá com a director d’un col.legi, en un période de 
quasi tres anys.

Després, noves titularitats, adquirides jus
tament per la seva constant inquietud i eficiència 
en l’ensenyament. El seu gran camp d’investiga- 
ció cada vegada Peixamplava més i més. Ell, véri
tablement, ha fet grans soles en el camp de la pe
dagogia moderna. Ensems, reconegut mundialment, 
corn geògrafi

Té una dita molt gràfica quan parla de la se
va gran vocació: “la geografia es fa amb els peus, 
tant o més que amb el cap...” .

.Ha fet molt carni, grimpant per muntanyes, 
per cingles, valls, caminant durant tota la seva vida. 
Cal dir que quan tenia 90 anys realitzà una excur- 
sió a peu, aguantasit fermament. Un cas d’una vo- 
luntat i vitalitat extraordinàries...

Ell, geògraf innat, sap, com Paluzie, que la 
geografia és l’estatge de l’home, i ell, Pau Vila, és 
un enamorat de la terra i dels homes.

Durant la seva estada a Colòmbia, el govern 
colombià li edità una adaptació del Quixot per a in
fants. Allá, durant la seva estada, realitzà una 
gran tasca de renovament en els cercles pedagògics 
Colombians.

Però nous destins el reclamaren a Catalunya 
i, novament a la capital comtal, entrà als quadres 
docents de la Mancomunitat (1918). Fou secreta- 
ri de l’Escola del Treball, director de la secció pre
paratòria de la Universität Industrial, professor de
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Geografia Humana dels Estudis Normals i secreta- 
ri dels Alts Estudis Comerciáis. En 1922 realitzà 
un ours intensiu a l’Institut de Geografia Alpina 
de Grenoble, amb Blanchard. Aleshores compléta 
la seva formado autodidáctica en el camp de la 
geografia. El seu primer gran llibre geografie da
ta de 1926, de l’Editorial Barcino, del que fou 
asessor tècnic. Quan la Generalität reprengué les 
seves tasques docents que, per causa de la dictadu
ra de Primo de Rivera, foren interrompudes. Asso
li nous carrées docents i el 1931 fou delegat perla 
Generalität aïs Congressos Intemacionals de Geo
grafia de Paris, i de Varsòvia el 1934. El govern 
francés el distingi amb el titol d’“officier de l’Aca
démie”.

Ensems realitzà moites col.laboracions a di
verses revistes i al diari La Publicitat. Va traduir 
obres d’importáncia, i publicá estudis diversos. Té 
una bibliografía nombrosa.

Sempre ha desenvolupat una activitat ingent, 
propia d’un home amb una gran capacita!. De ma
nera palesa ho demostren les obres que ha escrit i 
les ensenyances que en el curs deis dies -llargs i fe- 
cunds dies- ha anat espargint per la geografia fisi
ca i humana, no ja solament del nostre pais, sino 
en edtres. En exilar-se, l’any 1939, s’instal.là a Co
lombia on realitzà grans estudis. Publicà aleshores 
la “Nueva Geografía de Colombia” (1945).

Amplià el seu periple americà reclama! pel 
ministeri d’educació de Veneçuela. Hi ha una gran 
quantità! d’obres fetes per eli en aquell pais, puix 
aconsegui la protecció oficial per realitzar els seus 
treballs geogràfics. Seria prolix enumerar les acti- 
vitats que desenvolupà en aquell pais. Fins i tot, 
ara encara gaudeix no ja solament del generai reco- 
neixement per la seva gran tasca, sino que el govern 
li té assignada una pensió substanciosa.

Horn pot dir, cree jo, que ha estât per ell una 
pàtria més...

A Pau Vila hom pot aplicar-li un tan quan- 
tiós nombre d’adjectius que faria inacabable la re- 
lació. Ha estât qualifica! de fundador de la moder
na geografia catalana. Heus aci uns quants més, 
per torna, si més no:

“Un home tot generosità!, tot humanisme...” 
“Es necesari haver vist Pau Vila, davant un 

grup de nens, o amb un nen sol al seu despatx, per 
comprendre qué és èsser Mestre, què és posseir una

ànima d’educador, d ’apòstol” .
“... aquesta terra colombina que, piena de 

gratitud vers ell, el veu partir, considerant-lo com 
un modern conqueridor espiritual” .

“El fer feina, de bo de bo, ha estât tota la vi
da el seu lema” .

“La personalità! de Pau Vila s’ageganta a me
sura que hom el va tractant” .

“Eli fou un vincle de l’Edat d’Or de la Peda
gogia Catalana” .

Els seus deixebles Colombians l’anomenaven 
afectuosament “Papá Vila” .

Ell, en fí, es fa admirar “per la seva rica i po
lifacética personalità!, per la seva vitalità! i capaci
ta! de treball inesgotables, per la seva encomanadis- 
sa sensibilità! per les coses de la terra, pel seu entu
siasme i bon humor permanent”.

I, com deia poc abans, es faria interminable 
el nombre d’adjectius —cap en va ni gratuit— que 
hom pot afegir-hi.

Fins ara, als seus 96 anys, quan acaba de sor
tir d’una malaltia i passa una convalescéncia, asse- 
gut en una gran butaca, els peus inflats descansan! 
sobre uns coixíns, calçat amb sabatilles de llana, 
vestint batí, amb camisa blanca i,com no! amb el seu 
inseparable llacet negre, esperan! el dia que, refet, 
pugui tornar emprendre, amb el seu fill Marc-Aureli, 
el voi vers Caracas, fins ara, die, fa vigents tots i ca- 
dascun dels adjectius que mereix la seva venerable 
persona, i el que ha fet durant la seva llarga existén- 
cia. Ah! i les coses que encara té per fer!.

— Ja us ho die en el qüestionari el que haig 
de fer —em diu—. Heu de saber que el vostre 
qüestionari ha estât la primera cosa que he escrit 
després de la meva malaltia.

I, fins i tot, vol justificar-se així:
— Em cansa escriure. Ara quasi no ho puc 

fer. Espero estar a Caracas i allá, amb el bon temps, 
em référé i tornaré a fer feina.

(Eli que ais vuitanta anys es va jubilar, enca
ra està pensant i treballant en moltes coses que li 
calen fer...).

— Quan tomi, que será pel Maig, ja tomarem 
a parlar...— em diu.

— Així ho espero, Pau Vila.
Uns dies després vaig tornar a visitar-ho. Ens 

acomiadàrem amb una abraçada que mai més no 
podré oblidar. L’endemà mateix emprenia el voi 
transatlàntic. (I van quants?...).
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Pau Vila fou distingit amb el Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes 1976. (El Premi està dotât 
amb cinc centes mil pessetes, que eli va cedir al Con
grès de Cultura Catalana).

— No sóc pas rie —em va dir—, però jo no 
necesito gran cosa per viure... — va afegir amb el 
seu peculiar somriure beatific.

També l’ha complagut molt de saber que 
l’Ajuntament de Sabadell li ha concedit la Medalla 
d’Or de la Ciutat.

— M’ha fet molta gràcia —comenta jovial.

Li vaig preguntar el perqué de l’ús del llacet ne
gre i mai corbata.

— Veureu; això ve d’una fets de revolta suc- 
ceits quan la meva joventut. Per les Rambles hi va
ren haver moites corredisses, empaitats per la guàrdia 
d’a cavali. Va caure ferit de mort un company i de 
resultes d’aleshores tots els companys vàrem deci
dir portar, comasenyal de condol, el llacet negre. 
Sempre més l’he portât. Tan sols una vegada, du
rant una recepció oficial, recordo que vaig tenir 
d’usar corbata. I resulta que no sabia fer-me elnus...

Tot seguit, explica, deslligant-se el llacet i en
tregan t-me’l;

— Veieu aquest llacet? Dones el va fer la me
va muller. Encara el guardo. Es el millor que tinc. 
Fins i tot no es veuen les juntes del cosit. La meva 
dona sabia molt de cosir. Era una gran dona.

Del llibre “Miscel.lània de Pau Vila” , empro 
unes anecdotes que son un testimoni més per co- 
nèixer, si més no, la seva persona.

“A Colombia, entre altres, publicà, com ja 
hem dit abans, “Nueva Geografia de Colombia” , 
dedicada a la memòria de Francisco José de Caldas

(1771-1816), precursor de la moderna geografia co
lombiana. El llibre s’exhauri ràpidament. Consta 
que, quan va publicar aquesta obra, Eduard Santos, 
president de la República, va dir a Vila: “ Usted es 
responsable de haberme hecho pasar toda una noche 
en blanco” . “ ¿Cómo?”, es va astorar Vila. “Sí, 
me cogí su libro y lo apuré hasta que salió el sol” .

Un dia, a l’Escola Normal de la Generalität, 
on Pau Vila, tot i dominar la matèria, per rigor meto- 
dológic, curava de preparar les lli^ons, va dir: Ho 
sento, avui no m’he pogut preparar. I suggerì que 
li adrecessim preguntes. Aquella classe no va resul
tar avorrida, ni pesada, ni perduda, perqué, com au- 
téntic especialista, tenia sobrers recursos per a con
testar a bastament, les nostres preguntes. I el resul- 
tat fou una IIÍ9Ó tan satisfactória com totes” .

“Quan un de nosaltres, que havia escollit 
com a treball de fi d’estudis “Monografia del Ber- 
guedá” es posà sota el seu guiatge, Pau Vila no es 
va limitar a facilitar-li bibliografia i donar-li infor
mado adequada: va voler, també, acompanyar-lo 
a recórrer la comarca. Motxilla a l’esquena, com 
un company més, seguí amb l’alumne els itineraris 
préviament fixats” .

“La primera vegada que, després de molts 
anys d’abséncia i de trifulgues, retornà a la seva 
Catalunya des de terres equatorials, uns quants 
antics deixebles —escriu Agustí Lledós— de l’Es- 
cola Normal vam fer, amb el mestre, una sorrida al 
Montseny per reviure un xic aquelles memorables 
llÍ9ons en plena Natura. Quan arribàvem a l’aveto- 
sa del Turò de l’Home, Pau Vila, exclamé: “Quants 
anys que no veia un avet!” , i corrent com un in
fant, malgrát els seus vuitanta anys, amb els ulls 
amarats d’emoció, s’apressá a cenyir amb una abraga
da el primer avet que trobá a l’abast. Amb aquella 
abra9ada, abra9á tot Catalunya...” .

Catalá universal.
Humanista.
Ingent. Senzill.
Eli -quina veritat més gran! -  ha fet 
i desfet CAMINS caminant.
Ha fet, ádhuc, ESCOLA.
La má a Tarada ha solcat terres.
La má a Tarjan ha solcat mars.



Té rancianitat amb vigor joven ivol, 
ardent, ferm i dar.
Rostre solcai, amb una lleugera i flàc
cida papada.
Té Tuli oberi amb ian ampia i òpiima 
reiina que abrada la imniensiiat.
RII, nou descubridor d’Amèriques.
RII, io i HONOR de la nosira ierra.

— Quins any s han estât els més feliços de la vostra vida?
— EIs anys de l’Escola Horadana ( 1905-1911), amb misèria i tot.
— Vos, preocupa! sempre per la infantesa, com us identifiqueu en aquesta frase: “L’infant és 

el pare de l’home”?
— No, l’infant no és el pare de l’home, sino que l’home el vol a la seva imatge. L’infant,des 

del néixer, pórtala seva manera. Tothom parla deis drets de l’home; deis deis infants, ningú.
— Us agrada mirar el vostre passât?
— En aquesta convalescéncia de més de dos mesos, m’he he distret molt.
— Esteu conforme amb tot el qué heu fet?
— No trobo disconfoimitat en res del qué he fet.
— Hi ha hagut alguna cosa que no us hagi sortit bé a la vida?
— De desengany propiament i personal no n’he tingut cap.
— Tomarieu a repetir la vostra vida, si aixo fos possible?
— Sí, en general. M’agradaria passar per la Universität.
— Vós que heu estât home de tantes inquietuds ¿teniu moites idees per poder desenvolupar 

encara?
— Algunes me’n quedaran; el gran problema del món és molt complex.
— Quina és ara la vostra preocupado?
— Acabar l’obra que tiñe entre mans sobre Maria Martí, fül de Bráfim (Tarragona), bisbe de Ca

racas. (En tiñe un volum. Han d’ésser dos).
— De tots els conseils que haureu donat al llarg de la vostra existèneia, recordeu quin ha estât 

el millor?
— Propiament no crée haver donat conseils, no he fet res més que orientar, si de cas.
— Aquesta extraordinària vitalitat que heu tingut, a què l’atribuiu?
— Pensó que entreballar cada dia amb esperit de servei i de superació.
— Quin adjectiu aplicarieu corn a critic de vós mateix?
— Optimista. ,
— Persona de tanta fermesa, quina ha estât la vostra débilitât?
— La manca d’una formació cultural prou cohesionada.
— Quin és el vostre “Ex-libris”?
— A penes n’he usât. És una pineda amb una vessant amb una imatge de la Venus de Milo. 

Me’l feren a Bogotá. Es l’esperit del meu mediterranisme.
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~ Vós, que heu viscut tant de la natura i per la natura, quin lloc creieu que és el mes semblant 

al Paraís?
-  Si existeix o no, no lio sé; però sí penso que haiiria d’ésser com un ombrili amb una font 

sota una arbreda, on la fauna silvestre de cel i terra, hi convergís per esplaiar-se.
-  Vós que coneixeu tanta geografía, és veritat que “com el Vallés no lii ha res” ?
-  Es podria dir d’aquesta comarca nostra de quan camps, cases i boscíiries es corresponien, 

quan les serres nodridores, avui en part desaparegudes, més que treballades,semblaven acaronades. 
Molt está desfet o empastifat per edificis industrials i urbanitzacions; avui d’aquell Vallés que déiem 
a penes en queda res... Sort tenim de les muntanyes!

-  Vós, que “heu fet escola” , com veieu l’alumnat actual?
-  El veig molt frivolitzat per un ensenyament desballestat, per espectacles esportius, per la televi- 

sió malmenada, per revistes publicades per comerciants-editors sense consciència, i pels partits que 
els capten massa aviat.

-  Sincerament, Pau Vila, creieu en un món rnillor?
-  Un món rnillor... L’espero per Tevolució humana, com deia Teillhard de Chardin.
-  En la vostra ciutat nadiua, quina senyal voldrieu deixar?
-  Hi deixaré a la Fundació Bosch i Cardellach, o a una altra similar que la seguís, la meva 

col.lecció folklórica d’imatgeria popular, amb la biblioteca que l’acompanya, i les meves obres origi
nals sobre els temes amb les col.laboracions de Joan Amades i Josep Colomines.

-  Pau Vila, com us definiríeu?
-  Com un idealista enearat a la realitat.
-  (Tocant de peus a terra, com cal a un geògraf...).

joan cusco i aymami

(Realitzat l’octubre de 1977)

Cada any al mes d’abril, es celebra la festivitat de Sant Jordi, Patró de Catalunya, i també la DIADA DEL LLIBRE.

Aqiiest any voletn rememorar el record d’aquells que ens precediren en la creació i divulgaci© del llibre sabadellenc i per això 
portelli avui en aqüestes pagines el nom d’aquella inoblidable i benemérita “BIBLIOTECA SABADELLENC A”, la qual, ens serví una 
col.lecció de trenta dos volums que encapçalà amb el primer “POESIES” de MANlJEL RIBOT i SERRA i finalitzà amb el volum tren
ta dos amb “HOMENATGE A JOAN VILA CINCA”.

En el curs d’aquests volums, desfilaren figures tan rellevants com: MANUEL RIBOT i SERRA, AGNES ARMENGOL, JOA- 
OUIM FOLGUERA, JOAN TRIAS FABREGAS, Mn. JOSEP CARDONA, JOAN SALLARES, JOAN MATES, Mn. CAMIL GEIS i
tants i tants altres, que faríen massa extensa aquesta relació.

Sois direni, que de no haver estât la presencia fraticida de la guerra civil i les consequéncies que s’en derivaren, possiblement 
avili, encara estaña la “BIBLIOTECA SABADELLENC A” funcionant i el seu numero de volums seria força considerable. Menys mal 
però, que els sens aiitors, ens deixaren un bon llegat, el qual està incorporât a la bibliografia sabadellenca.

cert, però
Es cert que lioiii pot assetjar el cos material d’un poblé, posar a prova la seva força de defensa i àdhuc destruir-lo. No es menys 

ò, que Fesperit que vibri allí, en cada cas i per feble que siguí, és invulnerable davant Fhostil escomesa exótica.
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Catalunya acaba d’alleugerir-se, tot just ara, del fermali que l’ha tínguda parada, durant tants anys, de les seves naturals activi- 

tats autóctones.

Val la pena a parar*nos a meditar un poc a l'ombra de la “BIBLIOTECA SABADELLENCA’* i corejar amb ella l’al.leluia de la 
seva eterna presencia en el ambit cultural. Volem declarar tot seguit que, al nostre entendre, si la fundació de 1’editorial sabadellenca 
constituí un acte de gosadía viril, mirades les circumstancies d’odi oficial, tan abrivat en aquells temps a tot allò que respires sentit de 
cultura catalana, també s’ens mostra amb aires de cosa extraordinaria.

¿Quina ideología controlava la seva actuació? La podem cenyir amb aqüestes paraules: Exaltar valors inteLlectuals de Saba- 
dell, antics i modems, amb un criteri de sòbria selecció sense exclusivismes. Ileus ací un mirali davant del qual haurien d’aturar-se so- 
vint tots aquells homes que amb fervor sincer amen les coses de l’esperit. Horn pot observar encara avui, dificultats oposades a la nor
mal subsisténcia de la cultura catalana i tots ens lamentem de la crisi del Ilibre.

La “BIBLIOTECA SABADELLENCA’’ potser ens assenyala amb el seu exemple, el carni de cara a una solució raonada. Hem 
cregut sempre que per arribar a apreciar d’una manera viva el conjunt cultural d’una nació, caldria procedir per parts, i així, portar de 
primer, els ulls i la voluntat deis ppbladors de cada contrada envers aquells Ilibres que mes directament poden moure el cor llur, com 
són els que produeixen els seus conciutadans. Un cop aconseguit aixó, neixeria de segur i fácilment, en l’esperit d’aquells, l’afany de 
conéixer allò que esta fora dels limits del propi terrer nadiu.

Podem afirmar que Sabadell ens dòna la lliçô justa, ja que sap atansar-se amb atenció intel.ligent a escoltar els batees de l’es- 
perit i esser fidel al dictât de ciutat culta que des de temps inmemorial hom li reconeix.

La “BIBLIOTECA SABADELLENCA’’, fou en aquest sentit, un arxiu ben ordenat, on encara avui, poden atansar-se els estu
diosos del nostre patrimoni espiritual, segurs que hi trobaran, amb profusió, carreus documentais pels seus projectes.

Parlant de l’Empresa Editora, ens hem de referir indefectiblcment al seu fundador i director, encara que sigui amb uns mots 
cenyidíssims, del contrari ens semblaría trencat el fil amb qué anem teixint aqüestes lletres. Volem retre homenatge d’admiració a l’ex- 
ceLlent patrici JOAN COSTA DEU, que mori a Gènova (Italia) el dia 23 de febrer de 1938, i gracies al qual, és possible encara avui, 
saborejar en les nostres biblioteques particulars i publiques, els trenta dos volums amb que queda suspesa la “BIBLIOTECA SABADE
LLENCA’’, honra de la nostra ciutat.

Apressem-nos a dir que els mereixements de treball constant i noble que anà amonjoiant a són favor JOAN COSTA DEU al 
llarg de la seva ruta periodística, marquen una linea ben visible al costat d’aquella altre que s’ens mostra animada amb la virior d’una 
experiencia esponerosa i amb la virolada color dels coneixements lìteraris assolits. I si els seus mereixements foren reconeguts d’una 
manera oficial i solemne per 1’ “ASSOCIACIÓ DE PERIODISTES DE BARCELONA’’, reelegint-lo President en el seu clos, cal tam
bé proclamar, que alió millor de la seva çxperièneia i deis seus coneixements foren posats amb entusiasme, al servei de la Patria en di
verses avinenteses. Una d’elles, fou la confecció dels “ANNALS DEL PERIODISME CATALA’’, de tanta utilitat pels estudiosos de les 
lletres.

Sabadell, és sens dubte l’area amorosa de les més pures tradicions i tota la ciutat està oberta a les aures de renovació sanitosa. 
La franquesa sense barroeria i un anhel viu de comunicar-se amb els seus germans de raça tot posant en joc els millors i més sincers afec
tes cordials, són trets exceUidors en el ciutadà de la capital del Vallès. També la “BIBLIOTECA SABADELLENCA’’ és un monument 
simbòlic d’aquest esperit. Fixem-nos-hi. No rés d’egoismes i encarcaraments académies en el seu desenvolupament, ans abraçades efusi- 
ves i comandes enfervorides. Bona prova d’això i d’aquesta afîrmaciô, és la signatura grafiada al peu del Pòrtic de cada volum. En élis, 
hi veurem noms tan rellevants corn els de: JOAN OLIVER, MIQUEL CARRERAS, JOSEP M.» LOPEZ PICÓ, IGNASIIGLESIES,
JOAN ARÚS, Dr. LLUIS CARRERAS, OCTAVI SALTOR, PERE MARTÍ PEYDRÒ, etc. etc.

Els llibres de la BIBLIOTECA SABADELLENCA’’, són una flor de marevella, amb un material excellent i la grafia impeca
ble i clara. El joiell, delata a JOAN SALLENT corn a impresor refinat.

En aquesta nova DIADA DEL LLIBRE de 1978, caldria continuar amb cura inteLligent, una tasca d’atansament de bones vo- 
luntats, que fessin possible revifar de nou la torxa que ens llegaren els que ens precediren i que tant prestigi i honor donaren a la nostra 
centenaria ciutat, tan malejada avui, per la incomprensió o mala intenció d’aquells que la ignoren o volen ignorar-la, malgrat s’en servei- 
xin pels seus fins lucratius.

Qui vulgui dones, veure passar davant dels seus ulls la cinta evocadora d’activitats controlades amb seny i gosadia, més i més 
si ja han llevat fruits de solidesa i sublimitat, que es fixi i repassi els volums de la “BIBLIOTECA SABADELLENCA’’.

Ricard Simó i Bach

(En propers ‘̂ QUADERN”, parlarem cTaltres publicacions editades per MIRADA’’, (Trabal-Olive-Obiols) (“lA FONA”, “RIU- 
TORT”, etc. etc.).
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JOAQUIM FOLGUERA i POAL
(1893 - 1919)

Aporten els ocells una alegría nova, 
dins l’aire transparent floreix el bell cantar; 
com l’aire i el jardi i l’ànima es renova,
I’ocell vol el seu cant melodie renovar.

Quelcom del veü hivern en l’arbre romanía; 
la branca n’ha servat una divina aspror; 
però la tébia llum del sol que descendía 
torna suau i escalfa la peli del branquilló.

I, afalagats d’aquesta delicia que els amara, 
obren el béc i canten i piulen els ocells, 
i llur petit cantar té una harmonía clara 
que ens dóna una alegría sonora de cadells.

I havem un breu desig de voi i de canturía, 
mes, ales no tenim i no podem volar, 
i en el dolor restem d’aquesta lieu penuria 
amb l’únic aconhort de -com ocells- cantar.

Joaquim Folguera

Del seu Uibre “POEMES”, de BIBLIOTECA SABADELLENCA, éditât Tany 1925
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PREGARIA A SANT TORDI

Us ìnvoquem avui, Sant Jordì, 
ì US demanem, Sant Cavaller, 
que, amb el pensar, sempre concordi 
el nostre dir ì el nostre fer.

Que traspassem totes les noses 
amb unes ales de can9 Ó: 
que les espines de les roses 
punyin amb aires d’esperó.

Que puguem beure el nostre calze 
—vessi de goig o de turment—, 
i que, penjada al plorós salze, 
encara soni Tarpa al vent.

(1941. En TAlbum d’Homenatge dels escriptors Catalans a Llufs Millet, ex- 
treta del llibre “De Primavera a Reravera”, de Mossèn Camil Geis).
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PAGINA POETICA

SI HAGUES POGUT...

Si hagués pogut endur-me l’esséncia d’aquell dia 
i traduir en paraules la música deis pins, 
quina remor mes pura d’efluvis vespertins 
darnimt la blancor verge de l’ànima escriuria!

FjI lluminôs poema les ales estendria 
i, anant d’un cap a l’altre dels ideals confins, 
evocaria, en ritmes, aquells instants divins, 
viscuts en plena febre del somni que ens unia.

No mots, diamantines sonoritats, cristalls, 
arpegis de llum fina com l’aigiia de les valls 
voldria que em vinguessiii a fer vibrar la lira...

Per dir les harmonies d’aquell ponent excels, 
caldria encendre els versos amb la immortal guspira 
que en el principi cosmic va fer brollar els estelsî

F O S O S

Un dia ens vàrem fondre totalment 
en l’encens, en la boira del crepuscle, 
assaborint la música dels vents 
que es delectaven amoixant les fulles.

Havíem oblidat el pensament.
Només el cor, en la dol9 or profunda, 
vivia en plenitud, enllá del temps, 
dins una eternitat de joia muda.

El bosc sonava com un orgue immens, 
elevant harmonies com onades, 
amuntegant vibracions de cel.

La nit, afinant l’ombra, l’escoltava... 
l’érem tu i jo, perduts en l’univers, 
dues volves de música liquada...

RAMON MOIX i CUSIDO

A M i r S  n K  T.F.S AH'TS I U E S  ULP^TRES Imprês per AGULLÒ i COSTA -  Carrer, Rector Centena, 13
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Ja eslem fent carni. Ardua ruta, verilablomcnt.

Ja sahíem que no anàvem pas a enfilar una pianera via.

Seguir un carni fressat és fácil. Kl que és dificil cs fressar un carni: obrir-se pas, no defallir.

Josep Carner, en uris inoblidables versos, deia:

Aquest carni 
tan fi, tan fi, 
qui sap on mena...

E1 carni que bem emprès no és tan fi, tan fi, com el cantat pel Poeta. És un carni encara pedre- 
gós que cal anar aplanant.

Però sabem on mena. És un carni ascendent vers un boritzó ideal.

Posar els peus plans en un carni pedregós no és cosa fácil. Cal, primer, aplanar el carni. I és el 
que estem provant de fer.

Voldriem fressar una ruta el més ampia possible: que ens bi poguéssim donar les mans tots els 
amics de les Arts i de les Lletres de Sabadell.

Avui que en el món bi ha un movimerit de “ contra cultura” , sortim precisament com a pal.la- 
dins de la cultura, seguint els passos deis que ens han precedit en la nostra Ciutat.

Acompanyeu-nos-hi!.
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EDICIONS“LA MIRADA
Tal com anunciàrem en el “ QUADERN” anterior, avui portem a aqüestes págines el record nostál- 

gic d ’aquelles inoblidables Edicions La Mirada, l’ànima de la qual, fou el tercet format pels sabadellencs 
Francese Trabai, Joan Oliver (Pere Quart), i Joan Prat (Armand Obiols).

Al prestigi i la fama que assoli “ LA MIRADA”  hi contribuí considérablement, el fet que fou impre
sa en el prestigios obrador del mestre impresor Joan Salient de la nostra ciutat, el qual, hi donà un tal en- 
riquiment que mereixeren una manifesta acollida pels amants de la bona literatura i de la bibliofilia, ja que 
la majoria de les obres publicades per l’esmentada editorial, es feren en edicions populars i en edicions de 
bibliòfil numerades, les quais, aqüestes darreres, constitueixen avui, una valuosa joia molt cobejada pels bi- 
bliòfils, ja que totes elles están exhaurides.

Durant la seva primera època, o sia des de l’any 1928 fins al 1931, publicaren una selecció de Ilibres, 
els quais anaven avalats pel prestigi literàri dels seus autors, com podrá apreciar el lector amb la relació que 
donem a continuació:

1 — “ L’any que ve”  . ....................................................  Francese Trabai
2 — “ Ofrena rural” ......................................................... Guerau de Liost
3 — “ Tres estels i un ròssec” ........................................ Bellafila (Josep Garner)
4 — “ Sis Joans” ....................... ..... .................................. Caries Riba
5 “ Vida de Manolo, contada per eli mateix”  . . Josep Plá
6. — “ Histories de la earn i de la sang” .....................Agustí Esclasans
7. — “ Una tragèdia a LiUiput” ................................Joan Oliver
8 — “ Teatre de la natura” ..............................................Antoni Rovira i Virgili
9 — “ Els fruits saborosos” ............................................. Josep Garner

1 0 — “ Vida i mort dels barcelonins” ..............................Joan Sacs (Feliu Elias)
11.— “ L’home que es va perdre” ................................... Francese Trabai
12 — “ Tot de contes” ........................................................ César August Jordana
13. — “ Judita” .................................................................  Francese Trabai
14. -  “ La tia d ’America” ...............................................  Carles Soldevila
15. — “ Els fills” ............................................................Millàs Raurell
16. — “ El giravolt de maig” ..........................................Josep Garner
17. “ Judit” .....................................................................Josep M.^ de Sagarra
18. — “ Quatre contes i un conte” ............................... Joan Oliver
19. — “ Deucalió” ............................................................... Armand Obiols (Joan Prat)
20. — “ Estancos” ...........................................................Carles Riba
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Ens omple de satisfaccio, al constatar que tots aquests títols i autors, passàren per l’obrador artesà de 
Joan Salient, grades a l’esperit inquiet del triumvirat Trabai, Oliver i Obiols, els noms dels quais, brillen 
amb Hum resplendent en el mon estelar de les lletres catalanes.

Malgrat que tots tres conegueren l’exili que l’any 1939 els portà per Europa i América, no per aixô 
deixaren de continuar Uur tasca literària i editora, i per allà on passaren, continuaren publicant en llen- 
gua catalana. D’aquell tercet, tan sols està present entre nosaltres Joan Oliver. Els altres dos, Trabal i 
Obiols, moriren Iluny de la seva patria, i les seves despulles romanen sepultades -com tants d ’altres- a Xi- 
le, el primer i a Viena, el segón. Mcilgrat tot però, el seu record viurà sempre en la ment dels sabadellencs 
amants de la nostra cultura, ja que la personalitat humana i literària dels mateixos està present i testimo
niada en els annals de la literatura catalana com ho palesa la rica biografía de cada un d ’ells.

FRANCESC TRABAL I BENESSAT: Va nèixer a Sabadell l’any 1899 i mori a Xile, l ’any 1958. Fou un 
impulsor de bon nombre d’iniciatives culturáis sabadellenques. Col.laborà, entre al
tres, al setmanari “ MIRADOR” . Els seus Ilibres revelen un humorisme especial, no 
sempre fácil de copsar, que oscila entre la subtilesa intellectual i l ’estirabot massa 
planer. Després d ’un primer llibre titulat “ L’any que ve”  (1927), conjunt de notes 
i titols amb il.lustracions, publicà les novel.les curtes “ L ’home que es va perdre” , 
“ Judita” , -actuzilment reeditada-, “ Era una dona com les altres” , i “ Hi ha homes 
que ploren, perqué el sol es pon” . A aqüestes obres, seguí una novel.la llarga, la 
més discutida i llegida de la seva prodúcelo: “ VALS” , guanyadora del premi Crei- 
xells 1936. Tinguda aleshores com una obra d ’avantgu2urda, i acollida fins i totamb 

l’escándol de certs sectors, exhaurí dues edicions dins els mateix 1936, i una tercera, l ’any següent, mal
grat els trasbalsos bél.lics del temps. N’hi ha una quarta edició de 1956. Després d’aquells éxits, Trabal, pu
blicà encara “ Quo vadis, Sánchez? ” . L’any 1939 s’exüiá a Franga, on després de residir una llarga tem
porada, embarcá cap a Xile. En aquest país, hi escriví el llibre “ Temperatura”  publicat a Méxic l’any 1949. 
Durant la seva estanga en terres xilenes, continué cultivant les seves activitats literáries i també editorials.

JOAN OLIVER I SALLARES (Pere Quart): Va néixer a Sabadell I’ l l  de novembre de l’any 1899. Estudié 
a Barcelona la carrera de Dret, però, des de jove es decanté per les lletres. Debutà 
com escriptor a “ Diari de Sabadell” , del qual fou director del 1930 al 1934. Ha con
rea! la narració, la poesia, el teatre, la traducció i el periodisme literàri, (La Veu de 
Catalunya), (La Publicitat), (Mirador), (Meridià), i (Revista de Catalunya). Fou mem
bre de la “ Institució de les Lletres Catalanes” . S’exilié en 1939, residint un any a 
Franga i des de ón embarcà cap a Xile, on residí des de 1940 al 1947. En aquell 
país, col.laborà a “ La Nación”  i “ Atenea”  de Santiago i dirigi la revista catalana 
“ Germanor”  i les publicacions de “ El pi de les tres branques” , juntament amb en 
Xavier Benguerel. Tornà a Catalunya ón resideix a Barcelona. Ha col.laborat a les 

revistes “ Destino”  i “ Serra d ’Or” . Es President de la Secció Catalana de la Comunità! Europea d’Escrip- 
tors. La seva producció poética que signa amb el pseudònim de Pere Quart, és una de les més sòlides i in
téressants de la poesia catalana contemporània. La seva producció és extensa i sobradament coneguda. El 
decenni dels anys 60 fou un dels seus moments més alts com a escriptor, tant en el sentit de la creació 
com en el de l’acollida per part dels lectors. Rebé els premis Ausiàs March 1951 i la Lletra d ’Or 1961, pel 
seu llibre “ Vacances pagades”  (1960). La seva aportació a la literatura catalana contemporania a estât, ul
tra un llenguatge rigorós, imaginatiu i creador, una obra importantissima. El 1970, li fou concedit el “ Pre
mi d ’Honor de les Lletres Cat2ilanes” . El 1975, fou éditât el primer volum de la seva Obra Completa, que 
constitueix l’ediciô de tota la seva poesia. El 1977, s’edità el segon volum, que constitueix l’ediciô de tot 
el seu teatre original. Darrerament ha publicat el llibre “ Quatre mil mots” . Des de 1964, és Director litera
ri a l’Editorial AYMA, on dirigeix les Edicions Proa i la Col.lecciô “ A tot vent” .
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JOAN PRAT I ESTE VE (Armand Obiols): Va nèixer a Sabadell el 18 de juny de 1904 i va morir a Viena 
el 15 d’agost de 1971. Des de molt jove col.laborà amb poemes i articles a “ Diari 
de Sabadell” , i en alguna fugaç revista local. A partir del 1923 fou company inse
parable de Francese Trabai i de Joan Oliver, i formà part del grup que alguns ano- 
menen La Mirada, nom de l ’editorial que fundà i mantingué, i que el 1925 inicia
ría les seves publicacions amb un excèntric llibret titulat “ L’Any que ve” . Joves 
amb infules literàries i artistiques, i de renovació cultural i social, colla donada, a 
més a la plsigasitat i a la facècia, a la quai, Josep Garner batejà ampul.losament 
amb el titol de “ Cofraria de l’Humor Suprasensible” . Al llarg d ’una quinzena 
d’anys, l’activitat principal de l’Obiols fou la lectura i els estudis literaris i d’idio

mes; quant ails estudis de Dret, empresos cap a Tany 1920, mai no s’els va prendre seriosament. Instat 
per Costa i Deu, sabadellenc enamorat de la seva ciutat i veil reporter de “ La Veu de Catalunya” , nodri 
durant una llarga temporada una secció de l’esmentat diari; eren cròniques breus sobre l’actualitat sabadellen- 
ca i comarcal, signades “ White” . A Tadveniment de la República i el règim autonomie que s’en segui, la vi
da d ’Armand Obiols experimenté un canvi radicai. Ingresé a Acciò Catalana, que apiegava la “ intelligentsia”  
del pais, i peirticipé en les campanyes del partit amb conferències i discursos. I també amb articles que apa- 
reixien a “ La Publicitat” , en forma de segon editorial. El primer, al cantó esquerra de la pégina de més pes, 
era signât alternativament per Rovira i Virgili, Bofill i Mates i Nicolau d ’Olwer; el segón a la dreta, anava fir- 
mat amb les iniciáis de Fautor. Els signats A.O., excel.lien per una sòlida elegéncia. L’estil feia pensar, en 
part, en el seny i la ben articulada contundència d’en Rovira i, en part, en la floridesa de Guerau de Liost.
La seva oratòria era també impecable; mai no llegia, però aquells Parlaments haurien pogut passar a la lino- 
tip sense retoc. Durant el seu exili en terres franceses, fou detingut a Limoges pels nazis i traslladat a un 
camp de desplaçats espanyols. La victoria dels aliats li torné la Ilibertat i al cap d’un temps d ’incertesa i, 
que segons sembla, grécies a Josep Carner, fou admés en un departament de l’organisme internacional a Gi
nebra, en qualitat de traductor. Aquesta fou l’activitat que practicé l ’Obiols fins a la seva mort. Morí d’una 
afecció cerebral, a la clinica universitéria de Viena, després de dues terribles i laborioses intervencions qui- 
rúrgiques.

(Ens plau fer consteir, que totes aqüestes dates biográfiques d ’Armand Obiols, que acabem de ressenyarens 
han sigut facü.litades per Joan Oliver, mitjançant el pròleg del seu Ilibre “ Armand Obiols”  (Poemes) d’Edi- 
cions Proa.).

Esperem que amb aqüestes breus pinzellades sobre Edicions La Mirada i els seus fundadors, el lector 
tindré, més o menys, una idea clara i gréfica de l’inquietud deis sabadellencs envers tot allò que significa 
l’espai cultural de la nostra ciutat. Sabadell ha estât promotora continuada de grans valors intel.lectuals i 
espirituals, d ’entre els quais, el triumvirat TRABAL, OLIVER i OBIOLS, n’és una mostra palesa en el curs 
de la seva vida. La seva obra, ha produit fruits saborosos que sempre podrem assaborir, els que dalim per 
les coses de l’esperit.

Ricard Simó i Bach

( En propers “ QUADERN*’, parlarem d’altres publicacions editades per “Edicions Riutort”, “La Fona” , etc.)



25

HERBEJANT 
AL CAMP 
DEL
LLENGUATGE

per
FILO PRIM

Moltes senyeres, moites ensenyes, molts escuts...
I de l ’ànima nacional, del llenguatge, qué?.
Tu, que t'has esgargamellat cridant; Autonomia, Llibertat... quin ùs has fet, o 
fas, de la llibertat que has tingut de consultar gramàtiques i diccionaris i de 11e- 
gir Uibres en català?.

Tu, empleat de Banca o de Caixa d’Estalvis, per què em parles de "la compte” 
i no "del compte” , amb equivocat servilisme al castellà?.
(També, entre idiomes, hi ha diferències de sexes!).
Quan dius ” una compte” , no t'has fixât que sona a les orelles com “ un acomp
te” , que és ben bé altra cosa?. Estudia-ho.

Tu, fondista, o empleat de fonda, per què em parles “ del postre” , i no “ deis 
postres” ?. Recorda que, en català, és plural. Alguna vegada hem de desmen
tir allò de “ l ’avara povertà” , que ens va penjar el gran Poeta Fiorenti...
Ah, però això no ha de fer augmentar “ el compte” ! .

Vosaltres esportistes, que, de vegades, xiuleu “ l ’àrbrit” , ja el podeu anar xiu- 
lant, si no existeix. El qui xiuleu és “ l'àrbitre” , que aquest si que existeix. Si 
volieu escurçar la paraula, havieu de dir “ àrbit’.', i no, “ arbrit” ... Però, no es- 
curceu, és tan bonic això d ' “ àrbitre” ! .

Tu, tu, i tu... No digueu “ tine que fer-ho” , “ tine que venir” , “ tine que anar- 
hi’ ’ ... en comptes de “ tine de fer-ho” , “ tine de venir” , “ tine d ’anar-hi” ... No 
et fa mal a les orelles?. Tant “ canari” , tant “ canari” ... Una olla de grills!.

I no digueu “ arrel d ’això” , “ arrel d ’allò” ... A desarrelar, aqüestes arrels que 
“ trasplantades” han arrelat tant en català...
És: “ arran d ’això” , “ arran d ’allò” , “ arran d ’allò altre” ...

Ja sé que em direu: Tot això jo ho he sentit a la ràdio i a la televisió.
Atenció, locutors! Mireu quina responsabilitat, la vostra...
Perqué, quan la gent us engaita: Això ho ha dit la ràdio... Això ho ha dit la te
levisió, és com si digués: Ho diu la Biblia!.
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INSTANTÀNIA PER LA PAU

Cric! ...
La instanlània ha estât fêta... Ha quedat bé. Es ciar que les coses quietes sempre queden bé per 
la mateixa quietud.
Quietud...

Aquesta colomada té missatge.
I no és pas que siguin coloms missatgers aquests que hi ha sobre la gespa.
Són coloms comuns: plomatge gris i ribets de color negre.
Es com l’home comú: vestit de gris per dins i per fora, i tal vegada, negre fins i tot...
Tenen l’actitud estarrufada. No els mou cap inquietud, no mouen l’ala... Ni s’amanyaguen, ni un 
segueix l’altre... Mostren una indiferéncia total... Están com si no estessin... Aixó és el que em preocupa 
d’ells.

Em venen ganes de fer-los fugir, que aixequin el voi. Però els veig tan submísos que em fan pena.
Tal vegada podem endevinar el que tenen, i, ádhuc el que no tenen.
Entre ells -¿i tal volta també entre nosaltres mateixos?-, no hi ha el colom blanc...

N U V O L A D A

Sobre la carena, un gran rebrec de nuvolada embelleig els trencats perfils. 
No hi ha ni una ànima amb pena -ni amb glòria- en el cim de la carenada. 
Entre la brufada, jugen fades i esperits.
L’home està lluny d’aquest lirisme.
L’home està ais llimbs...
Mentre, el vent, enjogassat, ampaita els núvols, frec a frec.

A vegades succeix, però, que, després del joc vénen els plors...
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PROCES A L'ART

( I )

per Joan David

Uns conceptes de Matteo Maragnony i uns altres de Romano Guardini em servirán per a introduir-me en aquesta con
versa que, a manera d’assaig, anem a començar:
“ Es precis ens diu el primer, que tothom es convenci que l ’art és una cosa molt seriosa i difícil, i no un passatemps de desocu- 
pats; que no és cosa pel primer que arribi i si que un món tancat a la multitud indiferent i solament obert a qui aconsegueixi 
amb amor conquerir-lo...”  i el segon en l’obra “ Cartes sobre autoformació”  ens diu que:^“ L’home que és de veritat Iliure llui- 
ta amb armes netes. No humilia a l’adversari, no el censura ni denigra, sino que’l respecta. Adhuc frueix si es cavallerós. Llavors 
es l’ocasió per mesurar les própies forces. Algú ha dit que no es deu parlar deis favors de l ’amic, i sí d ’els de l’enemic. Aquest 
posa tal ardidosa en la Iluita que’ns força a reunir totes les energies. Ens obliga a un examen cada vegada més profundde les 
nostres apreciacions personals, grades a les quais podem seguir subsistint; exigeix una vigilancia infatigable; ens infón por a 
una seguretat indolent i ens situa en l’ambient propi de l ’home: la Iluita’ ’. D’acord dones amb aquets dos principis ens trobem 
ara atrafegats en plena Iluita en mig d’un món en qué la varietat d’opinions i la diversità! de conceptes fan necessaris bons 
examens de conciencia. Hem intitulât aquest assaig “ Procès a l ’art’ ’ i millor podriem dir-ne: “ Suggerèneies entorn de l’art 
d’avui’ ’ .
Tenim al davant un adversan autèntic i aquest adversan ben dibuixat per la mateixa nostra manera de veure i de trascendirels 
problèmes; tenim a l’ensems un amie al qui confiar el nostre criteri i aquest amie es del tot indispensable que sigueu tots vo- 
saltres a qui prego em concediu la gracia de la vostra comprensió i l’esforç de perdonar les desviacions i el desordre que pugui 
imprimir al decurs d’aquest tema.

Primerament hauriem de promoure unes petites questions que servissin per explicar -si això es posible- qué és l’obra
d’art.

L’art, amies, per sa mateixa potencia s’explica per eli mateix i quiscú de vosaltres pot entendre’1, mes degut al seu 
contingut exigeix una aclaració: un retrat, posem per cas, representa a algú; un monument te una finalitat; un paisatge defi- 
neix moites vegades un estât d’ànim. La forma, però, parla per ella mateixa; en tot això no hi ha cap secret. Amb tot, cal 
aprendre a veure, cal explicar, és a dir, colocar el fenòmen estètic i artistic en mig de les conexions històriques per tal de 
destacar-lo. Finalment s’ens presenta el problema de la valença de l’obra: Per què és bella? Per què aquesta es millor que 
aquella?.

En el procès de la percepció topem amb una dificulta! immediata, necessitem fer-nos carree del sentit unitari de 
l’obra, no veure ailladament la cosa purament anecdótica, el detall parcial. Necessitem saber percebre el ritme de la trajec- 
tória lluminosa del conjunt, l’harmonia del cel i de la terra, l’enquadrament de la figura. Captar les combinacions del color, 
el cromatisme en la unita! del cuadro. Entendre la unitat en el color, la llum i el dibuix. Creure en l ’existéncia d ’un estil i 
per damunt de tot en la inmensa varietat d ’estils. Voler sentir-se identifica! amb l’obra, viure les inquietuds del pintor per 
tal de saber-ne traduir la interpretació.

Es difícil colocarse en el punt just; vet-aquí la dificulta! d’interpretar una obra d’art exótica. Convé una edu
caci© japonesa per tal de interpretar com cal un dibuix japonés. Pensar que l’home nòrdic s’ha de colocar en una actitud 
completament nova per tal de interpretar l’art mediterrani és una questió básica de punt de vista.

Els nostres clásics per exemple, no saberen entendre correctament la pintura deis segles passats i el gust pictòric 
de les darreres generacions no ha fet justicia a la pura linealitat de les velles formes.

Cal rodejar l’obra d’art d’un espai que pot ampliar-se desde el que anomenem escola fins a l’arrel dels caràcters 
racials pennanents. Profunditzar en el coneixement de la personalità! de l’artista, dels contemporanis i dels col.legues; 
veure i estimar les conexions artistiques, ja que res neix sense conexions amb allô anterior i tot es precursor del que ve 
després. Pensar que la creació artística es un veritable procès organic en el que no podem deixar de veure que hi ha épo
ques de germinació, de plenitud i de decadencia. En fi, per tal de comprendre una obra no n’hi ha prou amb una mira
da superficial sobre la materialitat de la mateixa, penseu que com diu “ Woffling” : Art és expressió, história de l ’art és 
liistória de les animes. Estudia -diu- els bornes i entendras llurs obres, estudia els temps i entendras els estils” . Pensem 
finalment,peró,que la tècnica imposa el sen món, que la matèria presenta els seus problèmes, que l’artista depèn mol
les de les vegades dels seus clients i en fi, que l’histôria de l ’art es presenta entrellaçada amb la de l’economia, la gene
ral de la societal i fins amb les formes de govern. Com explicar l’Art dels nostres dies? En l’A t  d’avui coexisteixen fun- 
cioiis especifiques que essencialment detenninen l’obra artística: l’ estil o  forma constructiva de tipus estructo-funcio
nal, ranomeiiada pintura abstracta i el Superrealisme.
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L’ Art d’avui ha com reabsort la major part de les directrius que informaren els futurisme, cubisme, expresionis- 
me, etc. el nombre d’artistes ha crescut d’una manera exorbitant i una manca de sentit de responsabilitat ha ferit a una gran 
majoria que per una part s’ha sentit corn amparada per una dialéctica propagandística les mes de les vegades insolvent i 
fins algunes insolent. Per descomptat que la integritat de les obres ha près caractéristiques en certs cassos que les ha 
mantingudes en principi indiferenciables i d’aci que’ls criteris hagin estât francament en divergencia. L Art d avui no pot 
revelar-lo sino el mateix art. El fenomen primari dels moments que preparen l ’art modem -segons Sedlmayr- “ es l’afany 
de l’ Art i de totes ses manifestacions d’arribar a esser complètement “ purs’ ’. Més la puresa no significa en eli altra cosa 
que l’alliberació d’elements o components de totes les Arts. Es tracta dones d’un concepte negatiu, francament quimic, la 
quai característica cal determinar’ ’. En Hoc de “ pur’ ’ es podria dir també autárquic, autònom, amb tot i que aquest darrer 
concepte s’aparti del de puresa: Aquesta tendencia tal vegada es podria calificar de la millor manera amb l’expressió de “ ab
soluta’ ’ ja que en ella ressonen dues significacions fonamentals d ’aquest afany de puresa i per la puresa: lo incondicional i 
l’alliberarse’ ’.

La pintura abstracta avui, és consecuent a un procès que s’ha estés a totes les arts; és l’ùltim résultat del procès 
per purificar completament a tot art d ’elements dels demès. “ Per tant la pintura abstracta és la pintura absolutament “ pu
ra” , això és, purificada d’elements de totes les arts” . Per tal fet la pintura ha tingut de prescindir de tot allò que es plastic 
O  tectònic. La plasticitat es quant fa referèneia a la representado de la configurado dels cossos en la superficie plana amb 
llum i ombres.

baix.
La atectonicitat és demostrada per aquells quadros on pràcticament son indistingibles la part de dalt de la de

En aquest tipus no solament es cerca l ’eliminació de la representació objetiva, si que l’ensems de la eliminado 
de tot significat.

Art, dones, absolutament subjectivista difícil de moure al public si no és mitjançant la propaganda. La imagi- 
nació moderna fa dones una revelació de la tergiversado dels valors; en l ’Art abstráete veiem la traduedó d’aquesta idea 
dominant per la cual com ens diu aixi mateix, Sedlmayr “ en concret I’home no es tant important com “ lo huma” , i que 
ja no creu en Déu, mes segueix, no obstant creient en “ el divi” . Aquesta segueix dient, és una consideraci© que mereixia 
que s’examinès amb més deteniment: Un mon real en el que existís el divi, huma, femeni, vegetal o lunar, més que no hi 
bagués ni sol, ni Iluna, ni plantes, ni dones, ni homes, ni Deu, en realitat, seria un tragic mon de fantasmes” .

No tot l ’Art que’s fa avui és essencialment abstráete, no tot ell és essencialment antiobjectiu, emprò si que 
tot ell es representació d ’una reacció contra els estils anteriors. No es precisament oposat a l ’art anterior del segle passât, 
millor podriem dir que es distint i corn ens diu el Dr. Camprubi “ es distint i en sa esséneia, alcanç i objectiu, molt més 
profund” .

Art i època tenen una estreta relaciô i ja que de fet no tenim encara una època definida, és just que tampoc 
existeixi ben definit un Art de la nostra època. Sentim a dir -ens afimia el Dr. Camprubi que l’Art modem no te cap ge
ni, que no té carácter; que és fred; que és hibrid; que és délirant; que és irreligiös; que és insinser; que és una mamarratxa- 
da; que el public no l ’entén; que és extravagant i cent coses més. Quan el que s’hauria de dir seria aproximadament: que 
en alguns aspectes de l ’Art no tenim cap talent de la categoria de la dotzena de genis que hi haguè en el cim de la creado 
artística al llarg de dos mil anys, fins i tot reconeixent el valor d ’un Picasso, un Matise, Rouault, un Le Corbussier un Al
va Aalto; que Parrei de l’arquitectura moderna es l ’utilitat, amb més urgèneia i claretat que’n eis ùltims doscents anys, i 
que aquest funcionalisme pràctic i no unes formes predeterminades, es el que dona carácter a l ’arquitectura d’avui dia; 
que es absurd jutjar una obra d’Art del segle XX amb els canons dels segles V, X ó XV, i, més encara, jutjar totes les 
obres d’Art d’avuí amb un criteri uniforme i, finalment, que davant de l’Art, l’actítud del gran public és de desconcert, 
fomentât en grant part pels mateixos artistes que pinten “ bojament” . Certament en els nostres temps la crisis és profun
da. Mes quan veiem una prcducció artística ni bella ni bona, obrem precipitad am ent si la condemnem. Devem d’esser 
més justos. Devem tenir present, al jutjar, que s’està obrint un carni nou.

Alabem l’esforç, i no ens perdem en la critica còmoda que repudia tot lo que produeixen homes de bona vo
lunta!. Deia Miquel Angel: “ L’ Art verdader, es noble i religiós” .“Com crear-diu Campmbí-, dones un Art religiös robust 
si l’ambient qu’es respira actualment es de positivisme, matérialisme, metalisine? ” .
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LA PLAÇA de L'ANO EL

La ciutat on vivim és quelcom nostre, àdhuc 
forma part -minúscula part- del patrimoni dels ciu- 
tadans, sense diferenciado d ’estament social. Es 
per aquest mateix sentit que cada ciutadà ha de 
sentir-se sentimentalment i espiritual lligat a ella. 
La nostra ciutat és l ’estatge de tots nosaltres, i, 
com tota cosa pròpia bé voldriem que respongués 
a les nostres aspiracions.

Aleshores, dones, cal que contribui'm a aquest 
desig. Caldria aportar-hi idees, projectes i suggeri- 
ments per embellir-la, per fer-la més agradable,mes 
plaent.

Aquesta intendo és la que ens mou a fer 
aquesta pàgina que anomenem “ AHIR. AVUI. DE
MA?” . Una intenció amb óptica, més que de criti
ca de contrast. Si hom admet que tot pot èsser mi- 
llorable, cal intentar-ho. D’aquesta manera, tal ve
gada poden esdevenir-se realitats noves. Realitats 
que poden millorar aspectes d ’aquesta ciutat que 
és, repetim-ho, quelcom nostre.

IX -PROJECTE D'EMILI HIERRO



REFERÈNCIES DE LA MÙSICA A SABADELL SEGONS 
BOSCH I CARDELLACH.

El Doctor Antoni Bosch i Cardellach, va néixer a Sabadell el dia 12 gener de l ’any 1758, i també hi 
va morir el dia 25 gener de 1829, quan feia pocs dies que havia compier! els 71 anys d'edat.

Deixant, per ara, les grans virtuts que tenia corn a metge, educador i académie, ens interessa fer cons
tar aquí els seus dots naturals d’historiador i el càrrec d’Arxiver municipal que va exercir, malauradarnent, 
pocs anys, entre e l l7 9 1 i l7 9 5 , però amb profitôs fruit per la valuosa feina ordenadora que hi va realitzar 
malgrat les moites angûnies partidistes d'aquella època que profundament el varen perjudicar.

La recopilació d’aquestes notes històriques de la Música a Sabadell, ha estât cosa fácil per nosaltres, 
fervents admiradors de l’Art Musical, ja que només hem anat seguint les anotacions entre el text que e pro
pi Bosch i Cardellach va escriure en el seu intéressant llibre que porta per nom; “ Memorias de Sabadel n- 
tiguo y su Término’ ’ . Imprés el 1882 a Sabadell, per J. Baqués i filis.

Prou m’hauria agradat poder fer la traducciô catalana, però pel temor de no èsser exacte en algunes 
interpretacions, he decidi! la còpia textualment.

Pàgina 54. En otro tiempo el fomento a la ciéncia de la solfa proporcionó algunas ventajas, así que el actual 
maestro de capilla de Toledo, Don Francisco Juncá, hoy canónigo de Gerona, y organista maestro de escola- 
nes de Montserrat, se glorian ser hijos y discípulos de nuestra capilla, pero ya pocos o ninguno salen con este
motivo de solfa.

13 marzo 1549. El Consejo ordinario dió facultad a los Jurados para que a costas del Común hiciesen compo
ner lo interior y exterior del òrgano haciéndole puertas y mudándole a otro lugar de la iglesia, y que 
fuese si era dable encima la capilla en orden segundo a la derecha del coro para pasar desde éste a di
cho órgano. Algunas memórias posteriores manifiestan que así se hizo resultando luego que el órga
no era inmediato a dicho coro por hallarse la primera capilla debajo de éste.

Febrero 1620. Faltó la fiesta de San Antonio Abad, reduciéndose a cantar una misa solemne con alguna mu
sica y poco concurso. Anr\-[-u

Año 1628. Se quitó el salario del organista para satisfacer las deudas del Consejo que eran 400 libras.
1 agosto 1630. Se hizo muy solemne la fiesta del patrón San Feliu, subiendo los músicos al campanario y

otras particularidades. ,
Año 1632... Que juntos suman 13 beneficios y con todos y los mismos que hoy tienen título suficiente para 

ordenarse sus obtentores: a más del organista y del beneficio rural de Santa Margarita como se dirá en
su día. . . ,

1 enero 1650. Con decreto del Sr. Obispo se deliberó que habiéndose derribado el órgano por ser viejo y ruin, 
que ayudasen las Cofradías para hacer otro nuevo a la iglesia, tasándose que pagasen los del Santísimo 
Sacramento, Concepción, San Severo, Santa Lucía, San Cosme y Damián y San Roque 3 libras cada 
una, la de N.S. de Grácia y Santa Eulália 6 libras cada uno, la del Santísimo Nombre de Jesús y San 
Isidro 21 libras, la de la Soledad 9 libras, y la del Rosario 45 libras.

Año 1687. Por parte de la Rda. Comunidad se intimaron letras a los Concelleres para no admitir el organista 
y maestro de niños a los funerales, ni dar cuenta de éstos.

Año 1693, 24 febrero. Empezóse a exhimir de impuestos, “ taUs’ ’ y alojamiento a los músicos, con la obliga
ción de asistir y tocar y cantar en todos los Viáticos, fiestas de Minerva, días de San Feliu y San An
tonio Abad, y viniendo de las procesiones de Montserrat y Monteada. Hoy se práctica dicha excep
ción de alojamientos y contribución personal equivalente aquellos “ talls o impuestos.

Año 1562. En este año un solo maestro enseñaba de leer, escribir, contar y de solfa, dándole el Común 12 
libras de salario, y los niños de cartilla pagaban 1 sueldo: los de leer 2 sueldos: los de leer y escribir 
3 sueldos, y los de leer, escribir y contar, 4 sueldos cada mes. Pero después se quitó esto y se daban 
25 libras.



Página 230. Vióse en 1429, que los Jurados eran administradores de la sagristia. Queda dicho también en va
rios lugares que costeó el retablo mayor y su cortina, la mutación y puertas del órgano, casulla, cruz de plata, 
etc.
1 enero 1590„ El Consejo, junto con el Rdo. Rector, condujeron a un organista y se le prometió dar las distri

buciones de un beneficiado joven.
Año 1592. La sepultura de los sacerdotes de Sabadell y los de Jonqueras, suponía alguna unión entre ellos, 

aún que no fuese de Comunidad legítimamente establecida. A esto aludía lo del organista, dicho en 
1590.

16 mayo 1601. Acordó el Consejo que Sabadell fuese una de las primeras poblaciones del Obispado que acu
diese a Barcelona a visitar a San Raimundo de Peñafort. A este fin, mandó que se hiciese la más solem
ne procesión asistiendo a ella todas las cofradías con sus banderas e iluminación, y ios dueños de cada 
casa con blandones de cera que los Jurados repartirían de la que sobrase de las cofradías. Que se alqui
lasen trompetas y ministriles para la música y cantores para cantar a canto de órgano.

Año 1612. En este tiempo, el organista cobraba 20 libras.
Año 1619. Con motivo de las fiestas a la Cofradía de la Purísima Concepción, se acordó alquilar una copla de 

ministriles, cuatro trompetas, dos tambores de guerra y dos pífanos. Con estas disposiciones lo más lu
cido de los tres días de fiesta fué el domingo, en que se celebraron los divinos oficios con el más posi
ble esmero de música, canto de órgano, ministriles y sermón.

Septiembre 1696. Se hizo un instrumento público entre el Consejo y los músicos sobre los días que se obliga
ron éstos, en poder de Asbert, notario de Sabadell.

Año 1709. Agosto. Se mandó observar a los músicos en el día 23 de septiembre del año 1696, mandando que 
si dichos músicos no podían asistir, alquilarían otros que los sustituyesen.

Noviembre 1711. Se anuló el instrumento o convenio con los músicos para cantar en la iglesia obligándoles en 
adelante a tener alojamientos y pagar impuestos como los demás.

Año 1714... pero al demostrarse, aparentemente a favor de Felipe V, sería a causa de que sus tropas ocupaban 
la villa, y diese que hacían sus saraos, debiendo los concejales y principales de la villa llevar allá sus mu
jeres y aún costear el refresco.

Año 1729. Se mandó que el organista, a su voluntad, nombrase el esedan de coro que debía elegir el Ayunta
miento.

Año 1745„ El Ayuntamiento despachó a su organista Magin Rifols, antes de cumplirse los tres años prometi
dos con escritura auténtica, por no cumplir su obligación según decía el párroco. Respondió el orga
nista se le diese por escrito los motivos y el Ayuntamiento los pidió al párroco.

1 de mayo 1746. Comenzaron a sonar en los viáticos con las flautas, eximiendo de alojamientos y personal a 
los músicos, además de 6 libras de carne por San Feliu. Permanece esto hasta hoy habiéndose mudado 
en oboes y jagote dichas flautas en 1794.

23 agosto 1746. Vino por organista Jorge Sabater, natural de Tarrasa. El Ayuntamiento le perpetuó, y se or
denó dentro de dos años.

31 marzo 1764. Se convino el Ayuntamiento con José Vicens, organero de Barcelona, de componer y quitar 
el polvo y dar las correspondientes voces al órgano después de desmontado, y añadirle un tercer fuelle 
nuevo, que costó 120 reales por 130 libras pagándole moderage, luz, peón, etc.

Aquí fineixen aquests apunts relacionats amb la música que va escriure Bosch i Cardellach en el seu 
primer volum de les Memóries históriques locáis, i si bé creiem que fóra adient fer alguns aclariments i com- 
paracions amb altres coses d'aquell temps, potser ho farem en una próxima ocasió. Ara només resta dir que 
la majoria de referéncies són d ’ambient religiós i de la pròpia esglèsia. Aquesta, fou la que els nostres avant- 
passats construirán en part i reformaren entre els anys 1751-1775, i tristament destruida amb motiu deis dis- 
turbis de l'any 1909.

En els próxims articles d ’aquestes recopilacions de la música histórica de Sabadell, serán extrets del 
volum II de les Memóries del Dr. Bosch, on certament existeix una llarga anotació ben demostrativa de l ’evo- 
lurió musical sabadeUenca en el transcurs d'aquells anys entre el 1787 i 1803.

Per la transcripció
Rafel Subirana Ollé
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ARTS

RAMON CLAPÉS GONZÁLEZ
( 1 9 0 4  - 1 9 6 3 )

“Potser allò que més em plau de la pintura de Ramon Clapés és la lliçô d'humilitat que enlranya. 

Sense humilitat no hi ha la hellesa saludahle’\ (“Oe Notes sobre Ramon Clapés i h seva pintura").

JOAN OLI y  ER.

L ’Acadèmia de Belles Arts acaba d ’oferir-nos, amb motiu del quinze aniversari de la mort del nostre estimât conciuta- 
dà, RAMON CLAPÉS, una exposició quasi antològica de les seves pintares.

En la mostra presentada, -foren exhibides unes 20 obres- i durant els dotze dies que Vexposiciô romangué oberta,fou  
constant Vinterès demostrat pels afeccionáis locals a les arts, per a delectarse amb la contemplado de l ’obra realitzada pel nos
tre estimât artista. Presidia l ’exhibiciô, un retrat de l ’autor; realitzat pel també desaparegut artista sabadellenc, Marius Vilato- 
bá. fe t  al carbô. Seguien les 20 pintares components de la mostra presentada. L ’obra de Ramon Clapés, malgrat el temps trans- 
corregut d’ençà del seu décès, resta viva i es desprèn d ’ella Vends delicadïssim que, en el seu dia, li infongué el seu autor.

Direm de pas, que Ramon Clapés, artista nat, no pogué pas dedicarse a la pintura d ’una manera total. La seva vida 
restà compromesa lleialment amb la familia pròpia i amb el treball administratiu per poder assegurar-ne el seu suport.Només 
tret de les bores obligades, es llençava a la práctica de la pintura, per la quai havia rebut bona instrucció, amb el mestratge de 
l’artista sabadellenc Joan Vila Cinca. Temps després, pogué exercitar-se al costai del també excel.lent artista sabadellenc Vi- 
cens Miquel, per sentir-li aquest un gran afecte personal.

RAMON CLAPÉS, esgotat trai'dorament de salut, abans d ’hora, moria a Sant Cugat del Vallès, a l ’ombra del precios Mones- 
tir Románic, deixant un estol d‘amics i d ’admiradors de la seva obra i de la seva persona, corpresos davant la seva mort ines
perada.

Poc abans d ’obrir-se l ’Exposició, el Sr. Joan Garriga Manich llegí unes quartilles dedicades a la mateixa, enhqual 
s ’estengué sobre tot l ’entreteixit conceptístic que informa l ’obra de l ’artista, fent una ámplia referéncia ais més destacáis 
tractadistes que kan vingut versant sobre la matèria.

Acabada la lectura d ’aquesta interessantissima dissertació introductória, quedá oberta al public l ’Exposició, iniciant- 
se tot seguii el recorregut davant l’obra exposada pel nombrós public invitât a l ’acte i, molt particular ment, a destacar ungrup 
de familiars directes i amies personals de l ’inoblidable Ramon Clapés Gonzalez.

JOAN MAVRÎ i ESPADALER
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RAMON CLARES 
DIBUIX AL GARBO 

OE
MARIUS VILATOBÁ ..............................................HiMIM'iili» ■»M il IPM pi wimm'V "I*  ̂ lü’̂ WÎ — "!' l i l ' l — r  " 'I'IIl tu . ilm

OLI, PROPIETAT DEL MUSEU D'ART DE SABADELL

OLI, PROPIETAT DE LA FAMILIA CASAÑAS
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CONTE

EL RETRAT
Va arribar al capvespre al seu estudi. Obri el llum, i la bombeta de 60 vats il.luminà la cambra.
Estava cansat. Avui més que altres vegades ì no sabia per què ho estava raés. Bé prou tenia explicació. 

Les coses, per ell, per aquell artista, no pintaven pas gaire bé. Aquesta era la veritat.
Van trucar a la porta... “ Qui pot ser?*’ ... Obri... Era un personatge originai. El visitant va dir-li que li 

havien recomanat a eli per fer el seu retrat... Podia comen9ar demà... “ Quina hora?” ... Tothora és bona, tant 
per l ’un com per l’altre... Això és bona cosa... Demà la primera sessió... I no es va parlar del preu. Això de
mostrava que el personatge era tot un personatge... Ho demostrava amb la gravetat que parlava. Adhuc es 
vela autoritari. El seu aspecte feia impressió.

Quan el pintor tornà quedar sol a l’estudi, la bombeta de 60 vats li semblava que reflectia tanta llum 
com  un bon nombre de reflectors.

«  »
La primera sessió fou molt interessant, puix un i altre no es deien res i es feia feina de veritat... El per

sonatge no era loqua^, i eli, l ’artista, tampoc no gosava molestar-lo...
Mentre, el retrat comen^ava a teñir forma i color.
A la segona sessió, l’obra estava adquirint consistència. L’artista estava content de la seva obra... I 

creia que el client també ho estava.
Cai dir, per cert, que el client no es movia. Estaba quiet, com petrificat, talment una estàtua... L artis

ta, abans de posar el pinzeU mirava i mirava el rostre del personatge... “ Té cara d’estudi” , es deia, i pensant 
aixi pintava amb més gust... “ Faré una obra interessant” ... N’estava segur.

“ Teniu fred?” ... No, no tenia fred ni calor... Sempre estava bé, pel que es veu... “ Deixem-ho per avui?.. 
Continuarem demà” .

»  *
A la quinta sessió l ’obra podia donar se per acabada, però l’artista no estava -ai las!- conven^ut d’ella... 

Aquella destressa, aquella agilitat emprada a la primera sessió havia minvat. Ara la pinzellada s’havia fet impre
cisa, vacil.lant. Quan creia que el seu client tenia el cap d’estudi, ara mateix ho dubtaba. “ Potser si, que té 
cap d ’estudi, però hi ha una altra cosa que no acabo de comprendre... Es estrany, és estrany...” .
— Què U S  pasa?-li preguntà el personatge, comprenent l’inquietud de l’artista.
— No ho acabo de comprendre, no estic satisfet de l ’obra-va dir, sincer.

FJ client dibuixà un estrany somriure, però tornà a quedar immòbil, quiet com una estàtua. “ Això és 
-pensàl’artista-: és com un bloc de pedra, freda, sense que transmeti cap sensació... Es fred, molt fred. O més 
encara: gélid” ...

I l’artista vacil.lava... Es retirava uns passos de la tela i mirava aquesta i el client... No veia qué era el 
que no li acabava d ’agradar, i no obstant tenia d’admetre que l’obra era quasi perfecta... El que faltaba era 
això que l’artista espera del retrat: que parli, que hi hagi anima, que transmeti la personalitat, el carácter de 
la persona retratada... Aquesta obra, malgrat haver-la pintat destrament, a canvi no el complaia, i, cada vega
da rnenys i menys...

... fins que el client, potser per acabar l’angoixa de l’artista, durant aquella última sessió, s’aixecá, enér- 
gic, i amb aquell enigmátic somriure, digué a l ’artista:
— Podeu donar per acabada la vostra obra... Üigueu-me quant us dec... Jo he quedat satisfet del que heu fet... 
Si vós no ho esteu té una explicació que cal que us la dongui: en aquest retrat vós no heu pogut reflectir alió 
que dieu “ ànima” , puix jo  no la tiñe...

1 el personatge s’acomiadá del perplex artista, el qual guardava uns quants bitllets a la má, i traspassà 
el Uindar de la porta, somrient.

Amb el somriure mefistotélic...
J. C. A.
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EL SURREALISME

Molt s’ha parlât i es parla encara del moviment dit Surrealisme, o Suprarealisme, que, ini- 
ciat a França fa uns cinquanta any s, tingué ampia repercussió en els ambits artistics i literaris d’Eu
ropa i America i que ara ja no és res mes que el pál.lid record d ’un intent que duia en si mateix, 
corn tantes d’altres temptatives modernes, el germen de l’autodestruccio.

Tot el que tine llegit sobre aquest curios fenomen, sense endinsar-m’hi massa, em porta, 
entre altres consideracions que deixaré al marge, a creure que, de fet, el surrealisme no va inven
tar res. L’home surrealista d’avui disposa dels mateixos atribuís que tenien el pintor, el novel.lis- 
ta, el poeta de tots els temps i llocs. Però, mentre en l’obra d’aquests actuaven en la justa i neces
sària mesura, segons les exigencies del moment creador, fidels a unes lleis conscientment accepta- ,
des que no mermaven la seva personalitat, el surrealista els utilitza arbitràriament, fins a l ’exacerbaciô, i aleshores el résultat, 
en un i altre cas, ha d’ésser diferent. La liibertat absoluta, l’irracionalisme a ultrança, el subconscient, l’automatisme psiquic, 
la imaginació, el somni, etc., foren les consignes, els elements condicionants de la nova escola. Es a dir, tot allò que s’allunya 
de la realitat immediata i tangible, amb tot el que té de noble, de bell, d ’harmoniós i d’inédit, per a consagrar-se exclusiva- 
ment a l’exploraciô i a l’exterioritzaciô de la psique humana, que és, en definitiva, d ’alla on brolla la poesia lirica d ença que 
al mon hi ha poetes. Però, amb una diferencia: que així com el bon poeta n’extreu l’aigua pura i transparent, el surrealista, 
per no fer el mateix, n’extreu l’aigua més térbola, el fang i el tarquim, al servei de les definicions i les teories més forassenya- 
des.

El surréalisme, amb totes les seves derivacions extraliteráries, és, aixó sí, una aventura més, una experiencia més, un 
isme entre tants, que aixó és el que compta, al capdavall, en aquesta época d’experimentalisme i de sensacionalisme que es
tent vivint. I, malgrat la juvenil i audaç afirmació del seu cap visible, Breton, quan diu: “ iVous n’avons pas d ’ancêtres” , el sur
réalisme no deixa de tenir els sens antecedents històrics. En l ’art pictòric, per exemple, segons els entesos, corn Wilhelm 
Fraengener, no és pas poc el que deu al Goya dels ‘̂Disparates”  i els “Caprichos” , com així mateix a Hyeronunus Bosch, 
“ tan abstrùs corn Dali’ ’ , segons Cogniat; i, quant a l ’art literari, Dostoievski ens ofereix, anticipada, una caracterització del 
que ve a ser, en el fons, el Surréalisme en una obra intitulada L ’home del subsòl, confirmatòria del concepte que en té un 
dels seus pontífexs, quan el qualifica com a “ fill del paroxisme i de la tenebra” . Altrament, alguns el sitúen en la linia de 
poetes com Scéve, Nerval, Rimbaud, Lautréamont, Blake, Poe, etc., fins a entroncar amb el Dadaismo de Tristan Tzara, del 
quai en certa manera fou continuador.

No oblidem, però, que entre aquest tipus de poetes i els que en diriem normals, anteriors a l ’era avantguardista, hi 
ha, corn hem dit, una gran diferéneia, car, mentre els uns representen la continuilat dins la tradició, els altres representen la 
recerca de l ’insôlit, cara al futur indesxifrabie. Els uns marxen segurs per un carni conegut; els altres obren, camps a través, 
nous camins que no saben on els portaran. Els uns i els altres tenen les mateixes facultats créatives i la mateixa liibertat d’u- 
sar-les bé o malament; però, mentre en els poetes de formació clàssica aqüestes facultats están subordinades a unes altres 
facultats superiors, de guiatge i control, que son la rao ordenadora, l ’autocritica, les reÿes ineUudibles, etc., i d’aquest con- 
sorci en surt l’Obra Ben Fêta, els surréalistes, que no volen saber res de tot això, erigiren com a premissa indispensable del 
seu sistema, la liibertat absoluta i, amb ella, el dret a confiar la sort de l’obra a l ’acciô d ’aquelles formes que hem indicat 
més amunt, emancipades de tota Ilei, com les aigües desbordades d’un riu. I el résultat de tot aixo, el preu de la liibertat 
incondicionada, fou, com era d’esperar, l’anarquia total i la défaite, com declarava el mateix Aragon.

Tot plegat un somni délirant, un inútil combat per l ’ impossible, o, corn diu un il.lustre critic, “ una locura preme
ditada” , de la qual no s’ha guarii de tot l’art dels nostres dies.

Jo cree fermament que contribueixen molt més al prestigi de la poesia perenne els poetes que segueixen fidels ais 
antics cànons que no els que “ prediquen noves heretgies” , com  diu T. S. Eliot.

El bon poeta és el que deixa rera seu una obra consistent i durable, no aquell que s’entreté en vanes provatures o 
en “ endevinalles inteLlectuals”  condemnades al fraeàs.

Joan Arús
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PAGINA PO i m e  A

A V E R A N Y S

Coni és Irist d’evocar la font sonora 
¡ els versos fàcils d’nn veli temps llorit 
quan l’eixut se’ns fa llarg a dins i a fora, 
a la terra i al fons de Pesperit!

Ainh quina àvida set, amb quin neguit 
d ’un impuis rénovât esperen l’hora!
Aigua del cel la font truncada implora; 
tumult de ritmes, el cor exhaiirit.

Si la virtut del cant, pròdiga un dia, 
no pogués ja reprendre, jo  diria:
— Salut, oh! Muses, si existiu! Dicten,

que jo  US escolto, una divina faula; 
jo  US prestaré la veu i la paraula; 
jo  seré el vostre dócil tornaveu.

I I

— Per què, poeta, el descoratjament? 
No saps les minves de la poesia?
Mai cap poeta no l’esgotaria 
i en cadascun reneix etemament.

Cal només tenir l’ànima desperta 
i els senths afuats per no deixar 
passar debades el seu crit d’alerta, 
com un ocell escàpol, cel enllà.

No menyspreis els fruits que pots collir 
en tot el temps que et resta de camf; 
el ver poeta mai no desespera.

Canta i confia, que el teu cant millor 
tal volta encara no l’has dit, sino 
que en el misteri del futur t’espera.

JOAN ARÜS



DEFINITIU RETORN

El passât dia 15 de Maig arribàren a Tarragona les despulles del Cardenal de la Pau, VIDAL I BAliRA- 
QUER.

Encar que premsa i revistes ens hagin informât sobradament, “ QUADERN” no vol restar silencios da- 
vant d’aquest memorable retorn i vol fer-s’hi present reproduint uns fragments del “ POEMA DF̂ L CARDE
NAL PROSCRIT”  que escrivi el seu biôgraf Ramon Muntanyola Prev. a l’any 1968.

Diu aixf:

Vas fer la sembra del bon gra.
Has jugat net, sense falsía.
No edificaves el demà 
rera una veu de profecía?

Per una metxa fumejant, 
per una canya ja esquerdada, 
no dubtaries un instant 
pujar a la creu cada vegada.

Perqué ets de tots, no ets de ningù. 
La teva llar és sempre oberta.
La bona gent confia en Tu, 
perqué ets valent i estás alerta.

Tu indicares, crossa en ma, 
entre gatosa i atzavara, 
el dret de créixer i de cantar 
en l'idioma de la mare.

No t’adormires sota l’om, 
ni t’has cobert amb cap bandera, 
però espiaves el colom 
i el b rane no veli de Poli vera.

Tu pressentires, recolçat 
a r  Evangeli i al Decàleg, 
en clima obert de llibertat, 
l’ Esglesia jove del diàleg.

Constituit signe de pau 
en una guerra fraticida.
Tu contemplaves el cel blau 
mentre et sagnava la ferida.

Exiliat, com tants germans, 
menges el pa en terres estranyes, 
per Cardenal deis Catalans 
i per Primat de les Espanyes.

No fores feble ni fallit.
Vas viure en pena com els pobres, 
i vas morir, ben empobrit, 
sobre un coix i de bones obres.

La teva veu, de massa neta, 
no fou atesa per ningù.
Com tants oracles del profeta, 
l’urpa del vent se la va endur.

Perqué estimaves amb follia, 
et van tractar com un proscrit; 
i vas restar en la llunyania, 
sota el sudari de l’oblit.

Perqué ens estimes, ja ens perdones, 
i fas que ho canti el testament.
Les orenetes i les ones 
ens ho ban dit discretament.

Vine de Suissa!
Pelegri

d*una Vall fosca i Ilunyadana 
on, en la pau d’un Monestir,
vora els avets i una campana, 
ve somniant, cada matí, 
el seu retom a la solana 
un borne ferm, exiliat!
Rera treñta anys de covardia 
i de silenci intéressât, 
un nou alé de profecía 
obri els batents de la Ciutat.

El que no han dit l ’ocell i Tona, 
l’Amor que ho canti a plena veu: 
El Cardenal de Tarragona 
retornará a la seva Seu !

Ramón Muntanyola, Prev. 

1968



La Caixa i la 
Cultura Catalana

Àrtlct» ¿uWicat al Sutlleti de Noticies CES.de ta CAIXA O’ESTALViS DE SABADEU
• - 1i-30.,i1(» Juny 1977)

iâ  calx« d^rtalvls de S ebw M  h« vtocutaampc« la culture 
.«ata|ana>dM <rune parapectiva de normaNtaL No podía ser 
aHtainant en um  enlHat atnb projeodó sodai, twscuda al be« 
nni0 del VaNèt Ï  artefada (ortam ert al pats dee de la seva 

. lundaoiA.

Ha ans ha de ter estreny, doAcs, que en apoques de fecunda 
iM a  iPuHural, com aóft ale a r a  tranta. la pertidpadó de ta 

■'CalM eneqtM toàfiiptoeiacrelevatnivell. Mtam poc no ens 
hem de a<*l*endre de la griaor de la postguerra immedlata 
Ptdaar jB ans admira mae'et M  que, daspcds del forçat sHenci 
(faquaBs anys, a mesure due una part del pms recuperava la 
aova veu, la Cabra foe present en a* redreçamet« cuNurd 

' oalaMr. ^  i que aie tem peeren encaiirdW dla. Deaprés, en eis 
..« a ia  seNanla, una permissivitat méa gran consentir A que la 

I alguUmpulaora I eolJaboredoia taneç de moHee aocfons

/^ ItiaR d 'exen ÿle . parque es oomprengut el que hem dit. ens 
entratlndtam a repasser algunes dadas I fats Importants de la 
paitldpad6dolaCai)(aoniBVidacuRuralcafaiena.Çom prova- 
isan que molta actes cullunalsaônoonferèndes. C aldirquela 
canidirenda, sobretat Ébam de raxtstenda de la televisiO,'ara 
dita brqm  de oQmunieadd Guttural molt Important I corn a tal 

„fham  de valorar. També h i ha auras tipua d'actse que s6n 
.J ar̂ ganardé de culture ique recordatem Iguaim sot..

’V r, '

' Ur-tdda euOipal de Cafbhjnya assoWx una gran vHalitat en 
■Sés .anjra treptar Amb réutonomia et pais prenia oonsdéncia de 
a i maWx.'ae senBa oofMat I traballava amb entusiasffle, Alxi el tgoo, bbpianiada ia Festa del Ubre feia,4 anya Je, la  Caixa 
pebsMMina data adtont per cqI 'laborar en la cuKure catalana 
antb foigwifocaefo de oonterénCies a cànec d’importants 
parabnaWais. CsminonterudK Jont RUblô va penar aqueB ony 
seto e-llira tT  bibifolaques; t'any aegOent lou a i poeta Joeep 

- Ldpaa 1 Pioô qui va oommemorar et centenan de la 
' Tiariaixança; a(.1932ThtsiorfadartpoliK! Antoni Revira i Virstli 

paiíava aotmehtotöria da CaOalunya.

C ti ma anya aagûenis dimartaven a sm>adall m poeta i 
oatadNilte'Cales Rfoa. al povet-M a Pous t Pagès >, entre 
.aibes, eie sabadelencs MRdüéi Carryres I Coetajussà, andver 
.delaclureti'assesordeJaCai)ta,iFreneescTrabai,novei Usta

t«  Cable, dona, ea<|eìa.fèssò d’eguali ambient de plenitud 
oubural. t  da méa> parata endira dé la bislituciò, es donaven 
curaos dS'catslà ala ampteats ris e  Mbratas rfeststvl aren 
impraoea an catmA.‘Tamb6 es redactevsn en cmalè les actes 
deb ooAaaffo d’adm trMieoló Id s  té Junta da Govern.

es varen apagar les-vaus dal poblé cataig ì es va 
, M àm '-un penóa sHencl. E f 'soanei, paté, s’hbvla de trancar 
‘"a lein  d b L ^ fo rt;a  havien de rebrotar l’eaperangatt’lnstint de 

vtda dal ftala. t  eia prbners iwspirs no van trigar, £ l 1945 
V a aquaià #1 canianad dat ncOxameni de Jadni Verdaguer 
a ’hSvtare jtam rèsie pubMcaeiè de «seva obra completa, si bè. 
amb fom ^pana.d'abans de ftih p eu  Eabra. I are ei pei», 
a*metravaata cafobraetòper Mroangare wttobar-se. U  Caixa 
s ili aboné amb dbrilaièndm i lectures. Mossèn Cmnil Gets, 
posta sabedalfonc, paitaire sobre «Mossén Cinto i Sabadell» i

Vriarmau ho fata sobre «t.es ftors en la poesia de Verdaguer». 
&s temps eren eterls, no responien a (os necessitats del pals, 
pero ere un primer pas. 1 la Caixa ajudava a donar-lo.

Vany se^ïenl era invitât per la Caixa Josep Maria de 
Sagarra, que tela una tectura de! seu poema “Montserrat», 1 el 
1947 ho era mossòn Uuis Carreras qua parlava sobré a! 
magisteri del bisbe catalanista Torras i Bagas. £11950 Joan 
Arüs. el poeta da Caste«8rdéfVEÍíés.iiegia en public eisseus 
•Poem as inédits*. Amb temes poéOcs o eclesiéstics, dories. 

, s'anava fent forat ai mur de la incomprensió.

> El 1947 ^  país havia tef acte do presénda coi • lectiva arran 
de fontroráxació de la Maura de Déu de Montserrat. Van 
aparéixer las primeras senyeres i es marvlesté >a realitat d'una 
Catahinya viva I mulStudinéria. MoXos persones es tomaren a , 
agrupar, per abrecar te cultura. Es relermava l’osperanga

Potser un acta més senzi#. però que ans indica i’afinada 
ateviciö de te Caixa a te cultura catalana de la postguerra,' va 
ser.rexposidö dedicada al Diccionan català-vaiancià-batear 
l’any 1953. Justament aquefl any se n’acaísava de publicar ei , 
rarx̂ ué volum. Cobra, en deu toms, comentada ei 1926, no 
s’atrabaré lins el 1968. Efe espeeiaiistes en Itet^ües román- 
ques condderen aquestdiccíonari com el míbor inventad que 
s'haŝ  fot mal d’una ¡lengua romànica. La sievñ pubtlca«^

.ménifestava al món cultural d’Europa te cafogoda i rempenta’ 
d’una Her̂ ua que aquells qui havian de protegir només 
toiermrm. Cafondó de te Caixa a una obra íars encerteda, quan 
era. a mig carni, er« ompte de satlsfaodó legítima.

El 1̂ ,  te esteta cel^ava el centenafi .de !a. seva fcjodatSó 
amb unió d'actes i pubfeadons. Romarquem, només, que en 
plena praeaifoiat de prwnís i ediaons cataianos, la Caixa' 
convocé un piemi de novel-te (Promi Oasí) que guanyá el 
sabadéMehd Prarxmsc Vila i Piar«, amb te so va obra « Alifaerch i 
aa-». Críbra w. spr publicada, tai i qom es vá íer amb te 
«»rtferéiicia .jsfoiiunciada ante ocasió dei centeriañ per-hfo.

. Folip Casafias sobre -facete dvica de la Bibéotec« de te 
Csiixa».

Ofoént els anys seésanta ei desvefflamerd cultura! del pals 
anirà més rfotel; S’áfiulxaran les rognes, es prerdrá te por, 
S’aibtraraR rioves perspecti'ves. A nívails inioriors de la'C^a 
ae redacten en catalá tes drculars, «te ímpresr» i folteíors i 
a'adopta te toponirtea correcta deis pobies i vites ort la Gaíia 
arriba. L’Obrá Cultural duré a terme una valuosa ectivSat que 
aterxlré tots els camps tía te cüiturs entesa en un sendí extens; 
Penaem només que, pel qua ta al «comic» infantil, as la e! 1966 
una expostetexfodicada a «CavaJI Fort»; pet quefeaifoatra, es 
representa f^Mctacle «La baklufa d’or» sobra textos d'ljmási 
Iglósias, també el 1966; i pe! que te a te cuüura estricta, 
s’reganitea e! 1967 un dtís sofoe literatura calaJana actual 
ámb la Inteiveffoó de Baltasar PoroeH JorCB Sarsanedas, entre 
altres ésefovenimants.

Aquest mateix 1967 la Caixa inicta la publicació en fascicies 
(fWEleniénts d’histeria de SabadeN» de M k ^  Carreras i 
Costa^ussé, obra publicada per primera vegacte el 1 ^ .  
L'éíScló en fascicles no acabará fins el 1974. Era una bona 
martere de celebrar el centenari de la  naixenga do Rompen 
Fabra. Antón! Comas, primer catedrátic de la  posguerra de 
Ñengue i literatura catatanes de la Universität de Barcelona, 
sisré ebnvidat a gtóssar la figura del gran codKieador de te 
Bongua.

L’any 1968, la Caixá dóna cursos'de catate a  Satm del. en 
escoles nadonals i a  lea dependencies do l’Obra Cuftural amb

la col tefapració de i’Ajuntam ent,l'de la Olputació. ríM |itó^ ' 
pensar que Ómnium Cultural encare no hayie rntíbít a. 
SsteadeN i fota fompoc no s’havia matortéWzat aneara 
d’ansectewel catate ais fofonls déla eentreaoficiats. A q u ^ 'i^ . : 
només sa n varan banafidar 68 akitnnee i hi va heverún a t f - 
profwsór. B  aps 1974-75, quan la Caixa daixa an m anad* ' 
Dómrdum Ctetuiai rorganltzadó <Ma curaoe a fo t Caoofoa ' 
(ser«sft.pet<ó.deixardecol laborar-hl«naltreaaapeotea);eia 
alumnos ja  passen de 6.000 i ala profoaaore, da 40. U  
irtKtaBva havte fiuctificat abundoaarnent

fad ició  de catélags molt M ereatares eoompanyarééovintti:.̂  
tes ntenifestaefons culturáis, moltoe de lea quala foraoeiaaol^-, 
al vessant catate de la cuBura. Per example, el 1000 ee.lfe; ' 
fsxposició de cevémica catahma. el 1970 la tfh u m o riilf y  
catalana oontemporania; la looriogréflca sobre al remede Sént 
JordI ei 1971; el 1973 te dete grane maeirae de te pMure» 
catalana i te de l’escuKor Mando Mugué; ai 1075 te défobra_^ 
gráfica deSubirachs. Lam ée, entreaBree, lesrepreeenledaw if'., 
notables de •Ronda de mort a Sinera» cfE8ptfo/S«fvat lia d a  ' 
«Bgm aiió»anverslódeJoenO i|var,ieN m duaaalig70,O b* > 
«El poema espars», basai en ato veraoe de JoaqtfimPoIgMenL' 
poete vinoutfri e.SabadeB, del quat e l 1968 ee opmnremqtáél 
ctnqOanfonari do te aova mort, Lqt dauauraé dale curaae
catate aeren fostefocfos amb 1‘aaatetericte de pwagnee
fVbrewé ^rèawres^hAreet t a  Ifa in n a ia -  Aei*#wd lOwweare Infissa T s iare lrt “ ’ment i^icdade» «  te Bengua; Anioni Comee. Joan Titedúí 
Francese VaHverdú, Antoni Marte B ad al MargariL «le.

En cH camp adtorlaL s’adite el 1966 l’àlbum »(Moaaes ^^v 
1900», avocadó Rtarério-fotagrMGa del SabodaB dattom barit''-: .. ; «'«W M tevvM  iiwarstoHsve-Bvwj | | t t e Hi w  w wy M w n M v t s  w ip i « w eiw rem i- ¿
d e s a le , raaNtzadaperAndrauCetteBa.lel1974,0Runeegdl .
d'actes sobre l’obce de Joan Broeea, oe eontegetx eRiúm eieT 
de la revista «Tarot», amb text monogréiie del mateix Joan 
Brassa lam b él tftd  «El ctatoB de robe». ■«. ,

Es pot dir, 8 horas d'ara, que la recuperecló del pète en
anys satsnte ja 9s irreverelble. I qOe la Cabre 
en te vivfoicte gerwrd de ta (xAtura catetaritu Amb d flo q lile !^  
entisbancs, ta vida cultural del pate s’ha anal retermanKABl 
esforg cTantesa I oomprensid oomsnge a raspocter-tvataMr I *  
mmra cultura. I te  d’esperer qua flnalmsnl tot ptegaî W  
oorisoNd. En virtut (faquiset anhel te  Caboi s lia  adtetK el 
Corigrte da Cultura Cataiana I iNra d * trobar el eeq I oOlIW  
seva fomw prdpia oe parlidpacfo.

A mesura que la  Caixa s’eatén, ste’.aetep %tm 
descentralltiant. Les snlitets dutedanes da te» vN jiii 
on la  Caixa ha arribat smergstaeri arab MeteUvie 
sovint oerquenT^ut de la Cabca: e las  ih èto (M  
nous servite cTatenció a te cultura, sobreld w 5io rt*tonù"*L  
c e ^  dé hxtels, adció de programss, ato.., AW te Cad» en» 
no organBxa tant I ool tebora més; auddenê ft)*|K |kM e(ie  
sardanes, baHsts, eapecadai de mtei Í de poesi*,) 
de teatre, cúrsete, eaootee'̂ esliu, èxpodslùgs." 
contsrèndes de persottelleteWgedeei 
cultura catalana. ,

¡ m í

I també ajuds e  la  cieactó ds' te

ActuatmenL a  te Gaixa, tin t I lot ateordenadoijls 
«perien» en catete. 1 par aendr-nbs'mé* noBntte.'s r»è  
nsm tot simplement 1 sanses a c e r a t a B e C A I X A . .. 
OE SABADEa, percfijé és te ooeq mée natoèddètm^te l ^ '>  
tracta d’un acte (Toportunteme (te rêtadô NNteBa 
hlstórìa no ens pernwl ni dé presumÎMio). 
oonseqüènctei te inarw radé tertfuna.inslBM ^^ 
costal a te conBangeds temete) trab<áe*m bdBÍIt|lar J  
sndavantelpate.

1/  DS /fliSflDSU
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DE JOAN GARRIGA i MANICH
per Joan Cuscó i Aymamí

“ L’art, com  la professió, és un depuratiu”
(Papini)

A  l ’hora quieta de la tarda vernal, encetem conversa i Joan Garriga enfi
la amb escreix les vivéncies que Than configurât al decurs de la vida.

Durant la conversa, juga amb la pipa entre els seus gràcils dits. De ben 
antuvi sap captar l ’atenció per la form a suau i cálida com  parla. Flexiona 
la veu i sap matisar-la degudament per mantenir l ’interés, I, a fé que ho as- 
soleig a bastament.

Com ença per dir que va nèixer a Sabadell l ’ any 1902, al pis del damunt 
de la Farmacia “ Benessat”  de la Plaça Major, nùm ero cinc. (El temps ha 
canviat nom  i núm ero, ensems que la mateixa configuració d ’aquella pla
ça que hom  recorda m olt llunyament i h o  refresca amb les velles fotogra
fíes que ja  són historia).

Els seus avantpassats, per part del seu pare, foren  bornes representatius 
a la ciutat, com ençant pel fundador Mossèn Felip Benessat, qui fou  farma- 
cèutic i quím ic. Era persona m olt prestigiada al qui la ciutat dedica un 
carrer. El bon patrie! i bon poeta, Manuel R ibot i Serra, va escriure una 
exemplar biografía d ’aquest borne virtuós, ensems que lucid cien tífic.

— Li devem invents i aplicacions de tipus industrials -afegeig- Joan Garriga. 

El continuador, també farmacéutic, ho  fou  Francese Benessat, catedrà-
tic d ’ institut i també professor de ciències naturals al coLlegi dels Escola- 
pis.

— Em sembla que, fins i tot, fo u  Diputat per Sabadell -explica-, i home 
dels classificats corn enciclopedistes. I, finalment, el meu pare a qui els 
clients li deien Don Paco (Francisco Garriga Benessat), hom e culte, hon- 
rat professional i, fins i tot les més de les vegades conseller familiar.

Parla del seu pare amb un record tendre i afectiu.

— M orí jove -diu-, afectat de tuberculosis ais 56 anys, en m om ents en que 
tal malattia feia estralls i en els quais la medicina tenia pocs cam ins a se
guir, L’opin ió més current era més aviat pessimista i com pletam ent con- 
vençuda del seu carácter hereditari.

Aquesta circumstància in flu ì en el com portam ent dels seus familiars 
vers ell. El controlaven, el vigilaven pel fet essencial de la seva m daltia en 
potèneia. EU constituía la gran preocupació familiar. A  més, posaven b o 
na cura que no perdés cap curs, i fins i tot, quan a les bores de jo c  en el 
pati del coLlegi, havien disposât que les passés passejant amb el “ Padre” .

— T ot això ho recordo com  si fos  ara -diu-. Aquesta situació em creà un 
estât de rebelJió dins meu que, tan bon punt sortia al carrer me les dona
va a jugar a pilota, i fins alguna vegada m ’atrevia Hogar una bicicleta fent 
“ estricades”  per les carreteres de Matadepera o  de Castellar...

Els moments d ’aquesta bora plàcida contrasten amb aqueUs dies d ’eva- 
sió de l’adolescent. Pren un petit glop de café, i continua:

— Va arribar l ’hora de l ’aUiberament. Vaig acabar el batxiUerat i tenia de 
fer l ’ingrés a l ’ Universitat de Barcelona. El meu o n d e , l ’arquitecte Manich, 
m ’ aUiçonava, i haig de dir que havia sentit la vocació de fer la carrera d ’Ar- 
quitectura, però per contra els de casa em pressionaven per continuar la 
tradició professional i familiar. Aquesta tradició és la que guanyà...

Buida la pipa i la deixa sobre el cendrer. El canari refila, om plint la pau
sa.

— N o recordo quan ni per qui, vareig entaular intensa amistat amb Salvat 
Papasseit a la Uibreria que eU regia a les Galeries Laietanes, i a l’entom  
d ’ aquest gran hom e tan autènticament honest, es creava un veritable ce
nacle, on vaig comviure la com panyia de pintors i escriptors del m om ent.

Per altra part, la personalità! -i bonhom ia- del senyor Dalmau, que tenia 
unes Galeries d ’Art al carrer de la Canuda, em descobriren un nou m ón.

“ Com  és lògic, el résultat universitari em fou  pàssim. Vareig crèixer en 
vivències davant el moviment artistic, però pel contrari fou  un any deoon- 
plerta absència a la Facultat de Farmàcia. El curs fou  una total desfeta... 
Com  que anava m olt fluix de diners i una autèntica fam de comprar Ili
bres m’adderava, vaig resoldre el problem a venent a estudiants de l ’Escola 
d ’Arquitectura, lámines que a bores extraordinàries dibuixava, extraient- 
les dels fascicles de “ Lineal” ... A ixò  em proporcioné un bon  ajut econò- 
m ic... Aleshores, també coU aboraba al “ Diari de SabadeU” , ja anterior- 
m ent a quan la direcció de Joan Oliver, i durant aquest,amb critica d ’Art.
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“ En aquell temps va nèixer l’ amistat intima amb dos sabadellencs als 
que eis dies jutgarien, crée jo ,  amb encert: Armand Obiols i Miquel Carre
ras, Am b el primer sortiem  diariament de Sabadell amb el tren de l ’esta- 
c ió  del Nord que passava a les 7 del m ati i arrivaba a les 8 a Barcelona. 
Com  que Centrada a classes de la Universität era passada les 9, la prime
ra visita per part meva i la única per part d ’ell, era la de pendre Uoc en un 
entressol d ’un café del carrer de Sant Pau, a on sobre una taula de mar
bre esteniem tota la paperassa. Un pareil de dies a la setmana feiern la 
primera visita a la llibreria del senyor Palau del mateix carrer, on 
recoUiem els llibres que ens guardava provinents dels aparadors de Uibre- 
ries franceses que, per causa del sol, descoloría les cobertes i els donavaa 
meitat de preu...

En la tasa de café hi resta l ’ùltim glop, fred. La conversa, però, és càB- 
da.
— Café i tabac ens alimentava. A mi, fins l ’hora d ’anar a classe i a l’Obiols 
fins al migdia, quan Panava jo  a buscar. Aleshores am bdós coLlaborà- 
vem, emprant pseudònims, a la Veu de Catalunya, LaPublicitat i LaNai. 
Miquel Carreras ens acompanyava de tant en tant i ens sentenciava amb 
la seva gran agudesa. En Costa Deu, redactor en cap de La Veu de Cata
lunya, ens empenyia a co l Jaboracions i ens ajudà véritablement.

Torna a agafar la pipa, que havia ja  netejat, i, entre els dits, la fa ju 
gar amb els gests de les mans.
— T ot això -continua- va acabar se una vegada vareig com plir amb els es- 
tudis universitarís. El contacte diari amb PObiols i en Carreras continua 
a Sabadell fins i tan PexilJi a França del primer i Paccidentada mort del 
segon. Aqüestes circumstáncies trencaren aquell Uigam tant fort que ha
via contribuii a form ar uns caràcters, ensems el desenvolupament d ’u- 
nes activitats i uns ideals que emplenaren la nostra deierosa vida.

Es fa una nova pausa... La tarda adquireig la tonalitat de la capves- 
prada. T ot és tant o  més quiet que abans. Una pau que assossega Pespe- 
rit... El canari tom a  a refilar.

Em mostra la casa, en la que hi ha el segell de Phom e culte, amant 
dels Uibres, de la mùsica, de les arts... El seu estudi, el seu lloc de tre- 
ball, un “ altre racó”  a on  es recull a Uegir, a escriure, adelerat per 
les coses que es van succeiht... I, segurament, pensant en projectes, en 
coses noves, sentint inquietuds que Pom plen.

Sortim al jardf. Des de Pany 1940 viu a Bellaterra. Fou arran d  una 
prescrípció-consell m èdic després d ’una greu malaltia que el va reclouie, 
en el Sanatori de Puig d ’Olena, a Sant Quirze de Safaja, on  va conviure, 
entre altres malalts, amb Màrius Torres, aquell exceU ent poeta, verita
ble promesa malauradament traspassat als 32 anys... Fou una estança 
perllongada que recorda entranyablement i que deixà sols en el seu espe- 
rit.

Del fuUatge es despren la Uum matisada del capvespre. La tarda es va 
fonent amb dolcessa. Sota Pareada de la casa, hi fígura uns versos de Josep 
Camé, que diuen:

Déu nos d o  la casa blanca 
i el darrera soleiat, 
dos rosers a la finestra 
que Pamor hi sia estât.

Cal fer esment que en el decurs de les seves activitats artistiques emprà 
pseudonims corn: Flac, Joan David i David Schwartz (aquest ùltim arran 
d ’unes coLlaboracions que feu a una revista alemanya sobre art). Explica 
que emprava els pseudonims a fi d ’ofegar les opinions que es tenia i que 
maldaven en valoritzar les personalitats literàries o  artistiques, de les acti- 

, vitats cientifiques i professionals.

A  més de les coLlaboracions de què ja hem fet esment abans, féu  dibui- 
xos i articles a la revista Garba (1920-22). La revista Paraules (1922  - 23). 
Almanac de les Arts (1924 -5), Diari de Sabadell (des de 1924). Anuari Sa- 
badeUenc (1927-30). La Nova Revista Ruta (1941-45). Alba, i etc.

Com  a pintor, solament ha expossat una vegada, concurrent amb una 
tela a Poli en una exposició  coLlectiva.

Ha estât conferenciant, i entre els seus estudis més extensos, figura: “ No
tes per un estudi pictoric de les Belles Arts de Sabadell” , en el butlleti del 
Museu de la Ciutat del març de 1944.

L’any 1975, l ’ Editoríal Joventut, edité el seu “ Joan Vila Cinca” , imprés 
curosam ent per Salient Germans de Sabadell.

Com  cosa anecdótica cal dir que el primer núm ero de la revista Garba, 
que va nèixer Pû de desembre de 1920, ell dibuixà el tito l i la portada. 
Crea tam bé la revista independent “ Paraules” , mensual d ’Arts i de Litera
tura, que sorti a les darreríes de 1922, i duré fins el maig de 1923. Era di
rigida, redactada, corretgida i pagada pel propi Joan Garriga.

De ben  jove senti la inquietud literaria, puix ja  als 12 anys, conjunta- 
ment am b els Companys de curs de batxiQerat a les Escoles Pies, imprimi- 
ren una revista titulada “ Art Jove” , enla quai hi coLlaboraven els seus Com
panys: Enríe Bagué, Pere Bedós, Enríe Oliver i Ram on Arqué Brujas. La re
vista la imprimía a la Farmácia del seu pare.

— Aquella revista -diu-, vareig imprimir-la aprofitant la propietat que te
nia per la reproducció, una pasta que varem com possar a base de Tale i Gli- 
cerína, i que partint de l ’original escrít i dibuixat amb tinta grassa feia pos
sible treure de 10 a 15 copies acceptables.

L’any 1926 va obtenir la Llicenciatura de Farmácia a la Universität de 
Barcelona. La seva dedicació a Pactivitat específica d ’analista ha resumit 
fins el dia d ’avui el seu afer. Ara, dones, ais 76 anys, encara está a la tasca 
quotidiana, sense defallir. R ecordó una de les frases, en acomiadar-m e:

-  Pare de familia de sis filis i avi de 24 néts, em sentó encara amb Pespe- 
rít jov e  i estimo, com  cal, les conquestes que honestam ent viuen en ge- 
neracions ben posteriorm ent a la meva.

Aquesta dita no és pie una cloenda, ádhuc ni una fita. £11 está en el ca- 
m í...
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Si us fos possible compossar un "elixir de vida", amb quins "ingredients" 
el farieu?.
Aigua clara de l ’ alt Pirinea, vi d ’Alella o  Priorat, mel i uns polsets de 
canyella i vainilla.

Sense "mouren's del hipotétic laboratori", digueu: ¿amb quines quali- 
tats i cantitats es pot fer l'home quasi perfecte?.

- Am b un 70 ®/o d ’ Humilitat.
20 ®/o d ’ Honestedat.

5 ®/o d ’ Intel .ligéncia i 
5 ®/o de Força.

- Pesimista? Optimista?.
- En el fons, un gran optimista, portes enfora puc semblar pessimista per 

tal com  la major part de les vegades em dom ina una certa a fecció a fer 
com  d ’ “ advocat del diable” .

- De sempre?.
-  De tota la vida.
-  Vos, que heu tingut una joventut inquieta, si fos possible retornar ais jo

ven ívols anys, serieu tal volta un jove progre?.
-  INo ho crec, valoro la meva joventut precisament perqué damunt de tot 

em dom ina l ’humanisme, que és tant com  dir: preocupació pels problè
mes humans i inquietud pels problèm es m etafísics: Déu, l ’ anima i el mes 
enUá.

— Citeu, si US piau, tres autors literaris, tres compositors, tres pintors i tres 
escultors, pels que sentiu més predilecció.

— Per aquest mateix ordre, dones, Ramon Rucabado, Lopez Picó i Garles 
Riba; Bach, Brams i Mozart; Sunyer, Fortuny i Vayreda; Clara, Llimonai 
Manolo Mugué.

— Per quina vocació us sentiu més inclinât: la literatura o la pintura?.
— Ambdues són igualment valides per mi.

— En aquests dos vessants ¿us veieu influenciat per algún autor déterminât?.
— En ÇO que fa referéncia a pintura, pels Impressionistes, i en quan a litera

tura, principalment per Chesterton.

— Avui, que es fa tanta política ¿quina creieu que seria la millor?.
— La millor, no ho dubteu, és la que fassi factible els préceptes descrits en 

les Encícliques Rerum Novarum i Populorum Progressio.

— Qué penseu de la frase de "quaJsevol temps passât ha estât millor"?.
— Penso que ni mUlor ni pi^or, tota vegada que tots els temps posseixen 

una joventut, una maduresa i una senectut amb idèntiques aspiracions i 
lleis regulables.

— Doneu una opinió profètica del demà.
— Crec en un retom i comprensió a les formes de viurer dels primers ens- 

tians, que al cap i a la fi, foren els primers progessistes conscients de la HSs- 
tòria.

— Com a cloenda: feu-vos l'autoretrat, Joan Garriga.
— Fons romantic aureola! d’una certa timidesa que a vegades m’allunya de 

mi mateix; amb tot, però,proveil de tots els defectes de la major part de 
la gent. Cai afegir allò de que: “ Home de molts oficis, pobre segur” .

— (Tot un autoretrat, però sense marc...).

(És digne d ’ incloure’l en la galeria iconogràfica de retrats de Ramon Casas). 
Horn pot emplaçar-lo a la generaciô del modernisme català.

Curós.
Prim i primmirat.
Viatger de mons: geogràfics, intelectuals, artfstics, i, àdhuc sidérais.
Loquaç i àgil de paraules i d ’ idees.
Empra cisellades cites.
De vida plena i densa.
Polifacètic.
Els anys, més que de plom , li són de co tó  hidròfil.
Analista de fórmales i form es.
FJl està de retorn de tot, però li agrada encetar camins.
Barba esponerosa que acarona amb els seus gràcils dits.
Camina lent, amb aire de galan madur en l ’escenari del seu m ón...
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HERBEJANT 
AL CAMP 

DEL
LLENGUATGE

per

FILO  PRIM

Quina llàstima que no caigui a les vostres mans aquest QUADERN, 
tribuns inteUigents!.

Vosaltres que creieu que el nostre Honorable President, pel que es 
refereix a I’Escola Catalana, “ hi va massa poc a poc...” , us diriem, quina pres
sa teniu, vosaltres, a parlar bé en els intervius, en les conferències, en els mí- 
tings...? És que espereu que vingui l’anhelada Escola, que us en ensenyi?.

Perqué aixó de: “ Tiñe que dilsi... Tiñe que felsi una observacio... 
Tiñe que donalsi una explicació...” Es ploure sobre mullat, car del “ tiñe 
que...” , ja en vam parlar l’altre dia. A la resta, poseu-hi l’ortografia que vul- 
gueu, que tot farà prou mal ais ulls. Perqué el que és a l ’oida...

Si “ a l’oida” , no “ a les oides” ... Perqué d’orelles en tenim dues, 
però Porgan de sentir és un. Si, ja sé que els castellans diuen: “ Ha llegado a 
mis oidos...” .

I aixó de: “ Se m ’ocorreix...” Aleshores del que corre n’hauríem 
de dir: “ El que correix; del que recorre: “ el que recorreix” ; del que concor
re: “ el que concorreix” , etc.

I aixó de confondre “ un lapsus” amb un “ lapse” ! .
*

I aixó d’un “ aconteixement” . Es que tenim un verb “ acontéixer” ?. 
♦

I aixó de confondre “ transició” amb “ transacció” ! .

*

Quina gracia em fa aixó d’ “ alrededó” ! .

*

Ah, una cosa és “ el tráfec” i, l’altra, “ el tráfic” .
*

I no digueu “ inflacció”  per “ inflado” . Es pot confondra amb “ in- 
flexió” . Només manca que a la “ inflació” que patim, encara hi afegiu una con
sonant...

I per qué dieu, com en castellà: Estudia, se’n beneffeia, es desfi^ 
cia..., per comptes de: Estudfa, se’n benefiefa, es desfiefa...

No se us acudís, si haguéssiu d’escriure alguna d’aquestes paraules, 
de posar-hi cap accent circumflex. Jo Phi poso en vistes a la dicció, no a la gra
fia.

Tot això no és que només ho diguin els il.lustres tribuns. Però, llurs 
confiats lectors podrien pensar: “ Si ho diuen ELLS...”.
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EDICIONS
“RIUTORT

Per Ricard Simó i Bach

Tal com haviem anunciat en els números anteriors de “ QUADERN” , avui, dediquem 
aquest espai a Edicions RIUTORT per coneixer i comentar la seva produccio de llibres sa- 
badellencs.

Es evident que I’esmentada editorial, ens ha proporcional una interessant bibliogra
fía, qué, si bé no és massa extensa en quan a quantitat d’obres publicades, no és menys cert, 
que en qualitat de les mateixes, cal valorar-la per la seva important aportació d’obres esti
mables dignes de figurar en les biblioteques publiques i privades considtades pels estudio
sos.

La relació d’obres publicades per Edicions RIUTORT, son les que ressenyem a conti- 
nuació:

1 . -  “ L ’Art sabadellenc”  (1 9 6 1 ) ............................................................................................  Andreu Castells i Peig
2 . -  “ FOC, nostre somni”  (Poemes) ( 1 9 6 2 ) .................................................................  Francese Garriga i Barata
3 . -  “ Fidel Trias i Pages” ( 1 9 7 2 ) ................. ........................................................................ Andreu Castells i Peig
4 . — “ 8 6  anys de premsa local” ( 1 9 7 2 ) ...............................................................................Joan Puig i Pujol
5 . — “ Estât dels veils a Sabadell”  ( 1 9 7 4 ) ...............................................................................  Servei d ’Estudis de la Cooperativa

Sabadellenca
6 . — “ Sabadell, informe de l ’oposició”  (1 9 7 5 ) ......................................................................Andreu Castells i Peig

El fundador, director i animador d’Edicions RIUTORT, és Andreu Castells i Peig, sobradament conegut en el ámbit cultu
ral i social de la nostra ciutat. La seva inquietud per la investigació de la historia local i deis seus bornes més representatius, és po
sada de manifest en tota ocasió cívico-ciutadana on li és permés estar-hi present, tant si és amb la paraula, com amb la ploma.

La seva obra, “ L’ Art sabadellenc” publicada l’any 1961, fou acollida amb extraordinàri interés, assolint un exit m olt re
marcable, que, segons tenim referéncies, está actualment exhaurida. Sens dubte, fou una gran aportació a la cultura local i cata
lana en general.

“ L’ Art sabadellenc” , no és un inventari que parteix d’una projecció erudita i freda, sino que Fautor, en aquesta obra, ha 
tingut present una alta estimació a tot quefer plástic ciutadá, i l’exposa de manera tan ecléctica com li és possible, sense perdre 
un to viu i huma. L’ Art sabadellenc és capaç d’interessar tant el curios com l’home d’estudi i tothom  qui estimi la nostra ciutat, 
i porta entre les seves pagines una gran càrrega d’humanitat, perqué, essent una biografia locai, a més del desenvolupament del 
nostre art, exposa, sempre que es tenen suficients dades, els sentiments de la gran familia sabadellenca -la petita noblesa, la bur- 
gesia, els pagesos, els manestrals, els artistes, i els artesans i els industrials-, i aixi, sovint, reflecteix els interessos que la moueni 
els caiflictes que se li oposen” .

No menys important també, és Factual publicado en fascicles de la intéressant obra “ SABADELL, informe de Foposició”, 
que segons el seu autor, és “una historia diferent que desafia els oblits tipies i les mistificacions dels assenyats cronistes oficiáis”.

Aquesta obra consta de set voliuns, dels quais, el primer i el segón, ja están publicats i enquadernats. L ’ordre d’aparició 
dels volums, és com segueix:

Volum I.— “ Prolegòmens”  (1 788-1868) 276 pagines. (Publica! i enquadernat)
”  II.— “ República i acciò directa”  (1 868-1904) 300  págines. (Publica! i enquadernat)
”  III.— “ El fracas de tot o rés”  (1904-1918) (En premsa)
”  IV .— “ Del terror a la segona República”  (1 91 9 -193 6) (En premsa)
”  V . -  “ La guerra” (1 93 6 -193 9) (En premsa)
”  V I.— “ L ’Autarquía” (1 939-1960) (En premsa)
”  V I L -  “ La lid  del sdenci”  (1960-1976)
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Indubtablement aquesta obra, promet èsser de gran valor pels estudiosos i per aquells curiosos i interessats en conèixer el 
desenrotllament de la nostra historia.

Amb el fi de conèixer més directament el perqué de les Edicions RIUTORT, hem considérât qué, res mUlor, que adreçar- 
nos al propi fundador Andreu Castells, perqué sigui eU mateix, qui ens expliqui i ressenyi a grans trets, la motivació de l’esmen- 
tada editorial, el quai, molt amablement, ens ho comenta aixi:

— El primer número de la revista RIUTORT, va aparèixer el setembre de 1956 i el darrer a l ’abril de 1965.

— Amb el primer número, malgrat els assessoraments de l ’aleshores Delegai comarcal del Ministeri d ’Informació i Turisme, -eu- 
femisme que amagava l’ofici veritable, que era el de censor-, va ser la primera vegada i potser l’ùnica publicació locai apare- 
guda sota el franquisme, que va ser sagrestada per la policia.

— Va apareixer sota el paraigua de l ’Academia de Belles Arts, però, aquesta entità! aleshores regida per geni d aquella mena 
que “ no fa politica’ ’ quan tot anava sobre rodes, i que estàvem éditant un exemplar amb dibuixos i textos infantils, va inhi- 
bir-se, després d’una secció molt tumultuosa de socis académies.

— El résultat va ser, d ’anar corn ùnica revista del país a la Eira Internacional de Munich, a tenir la premsa i tots els artistes del 
pais com: Subirachs, Angel Ferran, Josep M.® de Sucre, Rafel Benet, Tharrats, etc., etc., com així mateix els de l’estrai^er 
que es posaren al nostra costal, amb els quais, cal citar a “ AUJOURD’H UI’’ , la revista d’avantguarda de la plástica, amb tot 
el qual, la nostra revista, va ser utilitzada, poc després, per diverses embaixades per “ marcar de país avançai’ ’ .

— El propi Francese Enríe i Valls, aleshores President de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, vá escríure’ns: “ Si una cosa lamento, és 
de no haver-vos fet cas i haver fet una tirada que ha résultat dçl tot insuficient’ ’ .

— A  l ’últim número escriguérem a l’editoríal: “ Malgrat tot, no pertenyem a un poblé cap cot, pila de cendra d’un foc d’ence- 
nalls abandona!’ ’ . Era l’abril de 1965.

— Aquests i altres avatars promoguéren que abandonessim una publicació tan difícil i ens dediquéssim a perdre temps en mun- 
tar el RIUTORT com  a editorial. Des de que existeix, es pot dir que només ha publica! l’obra d’Andreu Castells, a excepció 
feta del Ilibre “ FOC, nostre somni...’ ’ de Francese Garríga i Barata, i el de Joan Puig i Pujol, “ 86  anys de premsa local’ ’.

— Les coses no han anal evidentment, més bé, almenys des de el punt de vista economic -del Ilibre d’en Joan Puig i Pujol, s’en 
deguéren vendre uns vuitanta exemplars-, malgrat de qué amb motiu de la commemoració del Centenari de Sabadell com a 
ciutat, un dels arguments que és divulgaren, era, que les Edicions RIUTORT, -que només ha estât al servei de Sabadell-, era un 
negoci.

— Tota la meva obra escrita o impresa, és el fruit de la meva propia experiéncia en l ’afer relata!. Així de la meva vida de pintor, 
va sortir “ L ’ Art sabadellenc’ ’ , i de la meva participació a la guerra 1936-1939 , va sortir el Ilibre “ Les Brigades Intemacionals 
en la guerra d’ Espanya’ ’ , que va publicar les Edicions ARIEL I’any 1974 , i que fa uns dies, degut a aquests textos, vaig pren
dre part, junt a altres figures del mon interbrigadista, als debats sobre la guerra esmentada, que organitzats per Centre deTre- 
ball i Arxiu de Barcelona, s’han clos al Palau de Congressos de Montjuic.

— En relació als avatars de les esquerres locals, quan encara no era moda fer el “ progre’ ’, vaig iniciar la publicació de “ SABA
DELL, informe de l’oposició’ ’ , una investigació histórica centrada al desenvolupament de les esquerres, que, encara va apa- 
reixent.

— Tiñe publicats “ L ’inadaptable terrisser Maria Burgués i Serra’ ’, (Museu d ’Históría de Sabadell) a l ’any 1976, i “ Quaranta dos 
anys de diarís en catalá (1897-1939), publicats al diari “ A V U I”  i al Museu d’Históría de Sabadell, igualment l’any 1976.

— Tiñe escrítes i inédites, les següents obres:
“ L’Art actual sabadellenc’ ’ (1959)
“ Registre toponímic-históric local’ ’ (1 96 4)
“ Breu história de Sabadell’’ (1970)
“ L’altre arquebisbe Am at”  (1974)

Com podem apreciar per les seves manifestacions, Andreu Castells, és, sens dubte de cap mena, un sabadellenc apassio- 
nat amb les coses históriques locals. Ell, adelerat, continua endavant, tal volta seguint els conseils del mestre Fabra: “ ....no de
fallir ni en la fe, ni en la esperança’ ’.

(En el proper ‘ ‘QUADERN’ ’ parlarem de les publicacions editades per la ‘^Fundació Bosch i Cardellach”)
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PROCES A  L'ART
(i II)

per Joan David

Tenim dones ben après aquest concepte pel que sabem que la pintura actual, és una pintura en estât evolutiu; 
que el predomini del funcionalisme és evident i que l’art que definitivament haurà d’informar no podrá èsser un art de mino- 
ries perqué tot art de minories és un art mort. Pensem també que avui com sempre d’artistes sen troben de bons i de dolents 
i que l’artista per damunt de tot ha de crear art, no pas precisament art modem. Cal una reconciliado entre esperit i forma, 
entre valors espirituals procedents d’un llegat tradicional i formes noves expressives d’aquest esperit. Acusem però una falta 
d’humilitat i una tendéncia impressionant vers el Maniérisme, aquesta malaltia que’ns llega 1 art Italia imputable al Buonarro
ti que és una constant d’amanerament diagnosticable -al dir de Gaya Nuflo- sempre amb una mateixa simptomatologia pato
lògica a l’entom  d’un triomfador, aferrant-se a ses formes i expressions més caractéristiques per tal de vulgaritzar-les.

Aquest maniérisme ha fet mal i continua exactament com sempre, fent-ne; Rafael i Miquel Angel i Picasso amb 
el seu genialisme han créât la malaltia i el fet patológic es manifesta múltiple en una gran massa de pretesos artistes al ensems 
que de mais observadors.

A desgrat, però, de la separado que la revolució tècnica de la nostra época ha establert en époques anteriors, 
la comprensió, el gust i la nécessitât que sentim per les obres d’art del passât ha estât exemplar. El menyspreu que els roman
tics tinguéren per ais classics, i els classics pel Renaixement i el Renaixement per I’edat Mitja, no I’hem sentit nosaltres.Maul- 
nier ens recorda que la nostra epoca és possiblement la primera en que tots els estils anteriors, occidentals, orientals, extrem 
orientals, negres, precolombians, primitius, classics, barrocs, son acceptais a la vegada i nodreixen al ensems 1 inspirado dels 
artistes, responent conjuntament a aspiracions simultànies, divergents, contradictòries.

La funció de l’art no és expressar la condicio humana, sino trascendir-la. L ’angoixa pot somriure. El senti
ment de rebeliô contra la mort pot adquirir una força tant patètica davant una forma bella moridora corn davant de la ràbia 
imprecatòria que esgarrapa i mossega en el llenç del ’ ’Guernica”  de Picasso. No hi ha gran obra d art que no ens canti la nos
tra victòria, a î ’ensems que’l nostre fracas. L’esperança que volem conservar en aquest retom de l’art a la plenitud de la se- 
va funció es confon amb la nécessitât que tenim de guardar un dels rars médis que’ns ban estât donats per tal d acceptar, a 
fi de comptes, la condicio humana com a tolerable i fins i tot devenir contents d esser homes . La funcio de 1 obra d art 1 en- 
tenem donant un sentit huma al mon d ’imaginaciô; avui, corn sempre, l’artista intenta organitzar el somni.

” Tots els pintors post-impresionistes, -diu Dewey-, ban mostrat en ses primeres obres que tenien domini de 
la técnica dels mestres que els precediren immediatament. L ’influèneia de Courbet, Delacroix, indos Ingres, els penetra. Mes 
aqüestes téeniques eren apropiades per expressar veils ternes. 0 «a n  aquests pintors maduraren, tenien noves visions; v ie re n  
el mon en modes als que foren insensibles els veils pintors. El seu nou assumpte reclamava una nova forma. I en virtut de la 
relativitat de la tècnica amb respecte a la forma, es vegeren obligats a experimentar, desenrotllant nous procediments tècnics. 
Un ambient que ha canviat física i espiritualment reclamava noves formes d’expressió.

Tres grans vicis s’han succeit en la creacro artística de la pintura:

El realisme artistic, l ’abstracció pura, l ’integració en la pintura de vehicles d’altres arts: musicals, literaris, o 
simplement narratius. Davant aquests tres grans vicis, poden aixecar-se -al dir de Cesareo Rodríguez Aguliera-, tres virtuts:la 
gracia creadora, davant el réalisme artesa; l’humilitat davant la creéncia de posseir l’absolut abstráete; l ’honradesa, davant de 
la especulació, de l’efectisme o del joc de lo narratiu o literari” . La rectitut en l’intenció, la sinceritat en I’exposició, l ’humi
litat fonamental que arrenqui ja des de la mateixa idea conceptiva; poden en tots els casos justificar una actitud per diversa 
que sigili a la que els temps cronològicament ordenin.

L’art exigeix de l’artista una entrega total, demana l’esforç constant de la creació, tot el que és vida, labuma- 
iiital en la fuga d’iina expansió, son materia de captaci© i fixacio per part de l ’artista; no existeix, no pot existir que corn a 
tal fassi vida completa de l’abstracciô ja que la puresa total en la abstracció condueix ûnicament al no rés.
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No ens fa por, ni temem en cap de les maneres per les consecuencies que puguin produir-se en el cultiu de la 
pintura que anomenem abstracta; vulguis o no vulguis, les obres resultants son exponent directe i incisiu d una força espiri
tual que les anima; son l’expressio d’una mentalitat artística especial i ben particular de cada ú en la quai es descobreix ràpi-

ùniques. El que’ns fa por, que ens crema dins el cor es concebre el panorama de la revolució pictórica que informa la nostra 
època en aquest segle X X , en laquai les teories de Freud, i de Adler i Jung, es compleixen; aquest terrible áillament que la 
força demoníaca imposa; aquesta direcció que els currents de l ’època dicten, aquesta representació il.logica del fenomen 
oníric; en fí  aquest afany de deshumanització; la representació exponent de l’home desemparat i desesperat; la manca en 
la major part dels casos de l’Angel consolador. Ens espanta la visió de la interpretado del mon absolutament se’ns sentit, el 
descens a lo caôtic formulât pel superrealisme semblantment a transtoms neurotics sino a vegades, a malaltias mentais. Ens 
espanta la total deshumanització de la pintura en el sentit veritable de destrucció orgànica, el nihilisme desrealitzant deimán 
en que vivim. Ens espanta per damunt de tot aquesta gairebé absència de caritat. Ens espanta veure tanta i tanta literatura, 
tanta i tanta dictats dels mateixos artistes en els quais valora I’obra d ’art estrictament desde un punt de vista artistic o que 
preten ser-ho prescindint de I’home que es l ’ùnica justificació de l ’art, i caient d ’allô lo autènticament artistic ais dominis 
freds de I’esteticisme. Ens espanta que poguem arribar a I’extrem de crear un art anti-humà i en últim terme a un art dia
bolic o nihilista que pràcticament no pot diferènciar-se de l ’art veritable, si s’apliquen escales de valors estètiques, ja que 
l’ùnica diferència entre un i altres es trova en la falta de significació humana del primer.

Recordem-nos d’una frase de Stifter escrita en 1847 :

“ L’ùnic pecat mortal artistic és el que es cornet contra la originaria semhlança que te l’ànima hunana ami) Déu”.

E P Í L E C

És imprescindible obrir però els cors a l ’esperança i no pas a una esperança fonamentada ùnicament en 
idéalismes, la cosa concreta també és present en aquest afany de Iluita; la segona meitat de segle senyala fites i obre camins 
que creiem sincerament que passaran ben lliures per les terres del desastre i aprofitant les llavots que no han estât encara 
del tot perdudes i els conreus no massa trossejats, la selecció dels materials d’adob que hauran estât abastament provats ser
virán per fer crèixer amb caractéristiques de nova floració. El problema de l’art més que d ’art en si és d’artistes. I avui més 
que mai la formacìó partint de la màxima humilitat es precisa. L ’exemple de les tendències conservadores de l ’art del seÿe 
X IX  que promogueren per ensopiment la reacció incontrolada del nou art ha de servir d’alguna cosa. “ Sovint -ha escrit Ber- 
diaeff- veiem que’ls movimenta animats per l’odi i l’hostilitat, els que tanquen obscures pasions i energies démoniaques, són 
més actius, intensos i intéressants que aquells als que impulsen motius de bondat; d ’una bondat que ha débilitât sa ener
gia creadora i perduda la seva sal, que s’ha fet freda i fada... Trobem Intensität en els movimenfe revolucionaris, en els pri
mers xocs entre romanticisme i classicisme, en les noves direccions de l ’art...” .“Les direccions modernes -diu Sedlmayr- han 
pogut donar-se a si mateixes el títol de “ Vanguardia”  tan sois perqué per una part, les antigües direccions ortodoxes ha- 
bien perdut el seu foc i per altra gràcies a l’existència de movimenta reaccionaria, prc^agant un pseudo-art, complagut i vulgar”.

L ’orguU en grau superlatiu de l ’home del nostre segle iluminat per les conquestes de la ciència, enlluer- 
nat pel foc encès a tot materiidisme per una part i per l ’esclat de les pasions incontrolades que sumen al vertigen del pro
grès ens ha fet creure en una superioritat que francament no tenim; amb tot no són pas tots els artistes els que s’enlairen 
pels horitzons purament imaginatius; encara la llavor d’homes prou constructors, serens en l’estimar, simples en l ’expres- 
sar-se i humils de debó fa crèixer el fruit enmig la multitud inconscient del fet ùnic de la nostra misió en aquesta vida; 
acullits a l ’abstracciô en totes ses formes l ’hom e que vesa de vida espiritual podrá encara aprofitar totes les descober- 
tes que l’art m odem  amb tot i els seus defectes ha conseguit estabilitzar i la révolta avui no pas del tot ben dirigida, con
seguirà el centre d’una nova força que informará la nova vida social i particular de l ’art; i llavors veurem com surten de 
dins les cendres que cobreixen aquest foc, noves guspires brillants i efectives.
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IMATGE i PARAULA Fot: Josep Busoms Domènech 
Text: Joan Cusco Aymami

NO HO COMPRENC, NO HO COMPRENC.

No és que l ’home tìnguì picor al cap... El que passa és que es rasca el cap perqué no compren qué ha passât. O, mes 
encara, no comprén com pot passar...

De qui ha estât la culpa?
Una falla mecánica?... La velocitai?...
(0 , potser, la culpa la té l ’arbre...).

Sia com sigui jo, la veritat, no ho comprenc, no ho comprenc...

Passen moites coses que abans no passaven, és ciar... Al meu temps quasi no hi havia cotxes... No teniem tanta 
pressa com  sembla que tothom té ara... Tothom corre i corre. I quan van en cotxe, més encara...

El diari que porto a la mà, cada dia duu noticies d’accidents i de morts d’accidents...

Quan he arribat m ’han dit que no havia hagut cap ferit greu... Ha estât una sort... Una altra vegada potser no se

ra aixi, i aleshores sortiran al diari.

Jo penso que... però no cal que ho digui... Tampoc ningù no em farà cas... Sóc un veli i als vells ningù no ens es
colta. Com que diem coses velles, com  nosaltres...

Això ho explicaré a casa, mentre dinem, però estic segur que ni es farà cap comentan... Com que, també, ja no és
cosa nova...

Els altres ho estant discutint, pel que es veu... Jo no vidi ni posar-m’hi... Ho veig dar. Massa dar, però us haig de 
dir, per altra part, que jo no ho comprenc, no ho comprenc, i per això em rasco el cap...

Només per això...
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•JkAc......
Retrat de Joan Piqueras, per VILA ARRUFAT

ARTS

JOAN FIGUERAS i SOLER
(1863-1921)

Per Antoni Vila i Arrufat

Haig d’agrair al bon amie Joan Figueras Crehueras -i cree que com jo tota la ciutat-, el seu gest tan generös coni es el haver fet do- 
nació 3  Museu d’ Art de Sabadell de la seva coUecció. És una molt qualificada col.lecció per la qual hom pot conèixer l’obra del seu 
pare. Una donació que és, si més no, rétre-li un homenatge, al temps que s’honora la seva obra.

Les meves paraules quan la inauguració-exposició del llegat, i les que vaig escriure per la publicacié del Museu d Art, si bé no han 
estât tal vegada prou exhaustives, si pue dir que han estât pensades, sentides i expressades amb tot el meu afecte i reconeixement veis 
l’obra de Figueras Soler. Sóc un admirador d’aquest artista, puix en eli i en les seves obres es defineix a bastament corn un gran artis
ta-poeta.

Figueras Soler, com tothom sap, fou un industrial, un fill d ’un industrial que tingué de dedicar-se a la indùstria -com tants altres 
fills en aquesta nostra ciutat-, malgrat que la seva inclinaciô era mes decantada cap a la creacio artistica, en la que demostra tenir una

eme anysi
pare uns cinquanta set, mès o menys, va dir-me: des d ara, tu cuidaras de la lannca i jo  per ii xomare a pmiar, que es ei que volia 

fer tota la vida... Al cap d’unes poques setmanes va morir” .
Varen impressionar-me molt aqüestes paraules. Aquesta circumstància, no ens permet, dones, fer un judici complet del que hauria 

pogut esdevenir la seva obra. Podem judicar l’obra de la seva joventut, pero nomes aquesta. En ella, pero, veiem la seva força pictóri
ca, pura i expressiva, alhora que una pintura forta, d’un gran equilibri, piena de serenor i jovenesa.

Deis quadres que va fer deis paisatges d’Alemanya i Holanda, fan recordar les millors pintures del gran artista Corot.
Puc dir-vos que, davant d ’aquesta ex p osic ió -d on a ció , he to m a t a fruir una m o lt fon d a  em o c ió  i he sentit que s’om plenava la meva 

Sensibilität.
Vull acabar repetint que, estic agrail a l ’amic Joan Figueras Crehueras per la seva generosità! i amor a la nostra ciutat-c«n oree que 

la Ciutat també ho està d ’agraidar D ’aquesta manera honorem im gran home i un gran artista: Joan Figueras Soler.

A.Vila Arrufat 
durant la seva 
elocució sobre 
Joan Figueras.
A  la seva dreta 
Joan Figueras 
Crehueras que 
ha donat el lle
gat.
I, Lluís Clapés, 
director de Mu
seu d ’Art de Sa
badell.

-I..«' ^

Oli de Figueras Soler
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REFERENCIES DE LA MUSICA A SABADELL s e g o n s  
BOSCH I CARDELLACH (II)

Per ia transcripcíó Rafel Subirana i Ollé

El Ur. Antoni Bosch i Cardellach, l’any 1787, s’instaUava a Saba- 
dell, venint de la vilatarragoninade Bràfim, i al mateix dia d’arribada, 17 
de desembre, començà a escriure periòdicament les seves importantissimes 
Memories de les quais hem recopUat totes aquelles referències que d’una 
manera o altra fan esment de la Mùsica local, per tenir-ho aixf conjunta- 
ment aplegades per un miUor coneixament correlatiu i estudi de compara- 
cions amb altres esdeveniments i fets sabadellencs que poguem anar expli- 
cant en altres ocasions. Aqüestes Memories, acaben a l’any 1804, que per 
segona vegada, el doctor Bosch toma a Bràfim on resideix fins el 1822, que 
s’estableix definitivament a Sabadell, on havia de morir en 1829,i enterrât 
al cementiri del Taulf que, sepultat en un d o t  comû, com els morts humik, 
i gairabé es podria dir “ dels desconeguts de la vila” .

Corn a contrast vergonyôs de tantes contrarietats de la vida i de la 
pròpia humanitat, de l’esquelet del Dr. Antoni Bosch i Cardellach, no po- 
drem saber mai on hauran anat a parar els seus ossos, però, en canvi, la se- 
va valuosa obra histórica, científica, humana i cultural, és quedaría per sem
pre reconeguda en els annals honorífics de Sabadell.

30 juny 1788. Pel motiu d’uns esputs de sang, havia deixat d’ésser 
escola de la Comunitat, el fill de Francese Fontane!, i també per estar 
quelcom malalt, un altra escolà fül de Jaume Bmjas, dones digueren que 
pel motiu de tinguer de manxar Porgue, el qual era de molt fatiga i raó 
d’haver perdut la salut. Durant un temps no hi hagué escolaos per man
xar Porgue ni tampoc organista. L’Ajuntament presenté un home per man
xar, però la Comunitat no Pacepta, fins que posats bons els escolans, s’a- 
vingueren a tornar a manxar Porgue.

5 juliol 1788. Començaren els P.P. Caputxins un molt solemne No
venari i a Pidtim dia es feu una gran festa amb música. A mes deis musics, 
es convidaren altres persones respetables de la vila, i en el refetori és for
ma una molt bulliciosa orquestra, i en el terradet del convent es feren, in
clus, ballades. A la una de la nit quan amb la pomposa música anaren 
pels corredors del convent, i al final, amb la mateixa música, acompanya- 
ren tots els convidats a llurs cases.

12 jidiol 1789. En el convent dels P.P. Caputxins, es celebra la fes
ta al B. Brindis en música, però ja no amb la solemnitat de Pany passai.

27 desembre 1789. A Pesglésia dels P.P. Caputxins, canta solemne 
missa el P. Alexandre de Sabadell, abans nomenat Soler. Hi haguè molta 
mùsica, sermó i gran refetor.

14 febrer 1790. Havent passai contes la Junta Benèfica, determi
na que del sobrant de 270 Uiiires, es fes alguna cosa d’utilitat pública, i 
s’acordà que es compressin instruments per ensenyar a les criatures la sol
fa, atenent èsser un ram dels més proporcionats pels minyons. El restant 
s’aplicaria en una vidriera i un cancell per Pesglésia.

25 febrer 1790. El Reverent josep Puiggener i Antón Duran, pa
ges, anaren a Barcelona junt amb el Sr. Josep Arderiu, organista, perconv 
prar els instruments determinats per la Junta Benèfica. FJs instruments 
que compraren foren: un contrabaix, un fogot, dos oboès i dues trompe- 
tes. Eren instruments nous i construits per mestres screditata. El preu 
puja fins 130 Iliures, i es diu que foren econòmics atesa Uur qualitat.

21 març 1790. Era el tercer diumenge i en la processò de Minerva, 
després de Pofici, començaren els nois a tocar oboès i el baix. Abans, anys 
enrera, ja es feia, com també anar a tocar en els combregars. Els mùsica 
eren de les cobles, homes grans, que el Comû considera francs de perso
nals bagatges i allotjaments. Per algún fet o  corregut entre ells sobre si lo 
cava un o altre, s’han quedat ells amb aquesta gracia i amb els instruments, 
que eren tres xirímies i un socaputxo, amb llurs cases, no havent gens qui- 
dat PAjuntament d’aquest particular.

22 març 1790. En aquest dia els dos inmediats, es feren les 40 ho- 
res, durant les quais, algunes persones convingueren assistir a les grades

del presbiteri amb una atxa encesa. El concurs fou concorregut per tota 
classe de gent, i més al tercer dia. En dites foncions i a costa d’alguns dé
vots, en el presbiteri, hi havia música solemne i molt proporcionada des 
de la una del migdia fins a les tres, i de les cinc a les sis de la tarda. El Sr. 
Organista volgué del seu moviment, èsser acompanyat deis seus deixebles 
per fer millor obsequi al Santíssim Sagrament.

6 abril 1790. Com no es pogué celebrar el seu dia la festa de Sait 
Tomás, es feu avuf en diversos actes religiosos, i al final, també hi hagué 
música.

14 maig 1790. L’organista Josep Arderius, entregá un Memorial a 
PAjuntament despedint-se del seu carree per passar al Monestir de SantCu- 
gat del Vallès.

16 maig 1790. Havia dit l’organista Arderis que marxava de Saba
dell per el poc que cobrava, que no passava de 117 Iliures. Digué que si el 
sou fos augmenta! fins a 140 Iliures, es quedaría. L’Ajuntament pensé que 
junt amb les Cofraríes podríen augmentar la renda, oferint a favor de l’or
ganista alguna cosa, però obligant-se eli a celebrar amb música i els seus 
deixebles la festa i processò del patró de la Cofraría. L’Ajuntament reu
ní a tots els Administradora de Gonfraries per tal queells ho propossesin 
els seus confrares. Així es feu, i encara que la major part de les Cofraries 
a disgust d’alguns i amb el beneplàcit de molts oferiren alguna cosa, no 
obstan! no poguè arribar-se a aquella quantità!.

25 maig 1790. Quatre traginers pertanyent a la Cofraría de Sant 
Antoni, requesten en els seus Administradors referent a la renta 3 Uiurcs 
que a pluralità! de vots en junta de la Cofraría legalment piena ajuntada, 
havien ofert a l’organista Arderius. Aquets traginers eren intims del par
tit de Xerevia i del Notari i altres, el qual es pot presumir que dit orga
nista no piala per èsser amie dels oponents.

27 maig 1790. Es feu Pacta de renùncia de l’organista d’aquesta 
església, Josep Arderius, per passar a la de Sant Cugat. Després, PAjunta
ment, atesa les bones informacions de veu grossa, orgue regular i habili
ta! d’instruments del Sr. Josep MarinelJo, escolà de Montserrat, preten
den!, de com ò consentiment s’avisé a dit senyor que se Phi donava al cà- 
rrec d’organista.

I juny 1790. El dia antecedent es feu inventari de tots eb papers 
i instruments de solfa. En el dia present entré el Sr. MarineLlo i PAjunta
ment Pacompanyà a Pestudi de solfa, i Pexortà referent la manerade ccm- 
portar-se en tots els mùsics congregata i convocata per PAjuntament,!que 
tothom el reconegués corn a Mestre.La Comunitat ho admetè igualment, 
començant després apercebre totala distríbució, cosa que mai s’havia fet 
amb el seu antecessor, devant els altres esperar més de dos anys a cobrar
la. No s’entenguè el que havia determina! les Cofraries que ho deguès per- 
cebre si no al passât. En aquest mateix dia marxà el senyor Arderius ha
vent quedat molt compier! i honròs en el seu cérrec i sortida de la vila, 
havent-sa guanyat el mèri! quasi de ressucitar la solfa que estava total- 
ment perduda i poc recordada, sigui per Pignorància dels Mestres o per 
la incùria d ’aquells que havien tingut de vigilar-ho.

6 gener 1791. Uns afìcionats presentaren un Memorial a PAjun
tament per què els concedis alguns instruments pels intermedis de la co 
mèdia “ La gitana de Memfis’ ’ que volien representar. £s concedi la peti- 
ciò. En el Memorial demanaven els instruments en la condició que pagats 
els “ gastos’ ’, emplearien a Pesglésia el sobrant de vuit diners.

5 març 1791. En aquet dia, els casata han pres les ballades amb 
una major serietà! i dessèneia que els fadrins en anys anteriora.

II  abrí! 1791. Es començaren a fer les quaranta hores, però es fe
ren senzillament, sense atxes, sense música, etc.

10 juliol 1791. Els Caputxins feren solemne ofici amb música i 
sermó al B. Brindis, brindant-se en el refetor amb vuit tripes, tres frexu- 
res, dotze peus i cinc Iliures de cam de moltô,a més de l’ordinari,no te- 
nint els mùsica per convidats, si no sols algún dévot.



Maig 1791. Referent I’organista s’interessà l’Ajuntament présen
tant un Memorial a S. lUma. supiicant que en la execciô i aprobació de 
la Rnt. Comunitat de l’església fêta per l’ Illm. Alonso Coloma, bisbe de 
Barcelona amb acte de visita el dia 7 de desembre de 1602, en el cap. 33 
de les Constitucions, es manà que els organistes fòssin admesos a totes 
les distribucions i altres guanys de l’es^ésia, aixô si es prevere igual els 
Beneficiáis Pbres. i si fos diaca o  sots diaca o  derque simple tonsurai, 
anant però vestii amb hàbits clericals, guanyi igu¿ els Beneficiáis no pre
veres, però si és casat o  vidu o home laic, no sigui admés en guanys de 
l’església. Que, a més d’això, sempre en les fundacions se funda per la 
plaça de l’organista. Que també la Comunitat els fa participants de la 
plaça de l’ infermeria, i que sempre fins al present s’ha reputai l’ofici d’or
ganista com un tftol en que s’han ordenat tots. En l’ocasió present, se 
I’hi deia que tota la vida clamava perqué s’ordenés Josep MarineLlo or
ganista actual atenent que era subjecte de qualitats relevants per les se- 
ves bones costuma, aplicaciô, habilitât i veu, que en el present es neces
sari en un “ chor”  en què la major part dels individus o  per l’edat o pel 
defecte natural de la veu, està sumament nécessitât d’ella. I corn que la 
vila sempre ha florit per la solfa com ho acrediten el mestre de capella 
de Toledo, organistes de Montserrat, Guadalupe, Sant Ceroni de la Mur- 
tra i altres que actualment obtenen Uocs en aquest particular o be que 
han ajudat a altres, i per tot això es demanava que S. Dima, ordenar a 
dit MarinelJo. Aquesta representació burnii responguè S. Him. de pa- 
raula que tenia ordre absoluta de la Real Camera de 1760 per no fer-ho, 
a més d’alta que se li havia comunicai referent a l’organista de Mataré 
que pretenia ordenar-se amb majors motius que Tactual de Sabadell: a 
més que els organistes regularment s6n faltats d ’aquelles qualitats ne- 
cessàries a un sacerdot, i que aixô era conveniencia de la vila al no per- 
petualitzar-lo per què si s’ inhabilitava sempre el podrien despatxar. No 
obstant aixô, a la menor representació del mateix organista, en conti
nent Thi dona tonsura aquí mateix, i li concedi lucrar les distribucions 
que encara no participaba per obstacles de la Rnt. Comunitat.

7 desembre 1791. En Cabanes havia enmenllevat 50 lliures al 
Oavari per adobar Torgue, Thi deixà un rebut, i com Cabanes no paga
va per què no se Thi demanava, Tenviaren a buscar i al ensenyar-li el re
but, pagà de comptât.

6 gener 1792. Alguns dévots de la tèrtulia i “ catxo”  de la casa 
Ferreol Pericay, començàren la devocié de fer cantar tots els dies de la fes
ta del Rosari amb orgue o  mùsica i platiques en Texplicació dels misteris.

19 febrer 1792. En aquest dia i els dos seguente de Camestoltes, 
al vespre, en Hoc de baUar molt desordenat com es feia a la plaça pública, 
es celebrà a Tesglésia parroquial una devota funció.

6 juny 1792. S’acabàd’adobar l’orgue que es tniava molt desbara- 
tat, i es confia per adobar-lo a un “ saboyano”  dit Josep Vandunneghem, 
que el va desmontar tot i tomar a muntar, però es veu ciar que Thabili- 
tat que tenia era només per afinar, dones no feu altra cosa de profit. En 
aquesta ocasió es va treure la máquina que hi anaven les manxes, i Tex- 
periéncia ensenyá que lio era tan útil la maquina com s havia cregut.Tam- 
bé es treieren les manxes del seu aposente! immédiat al chor, i es posa
ren alçades sobre dit aposente! des de on es tiren i s’alcen en cordes cora 
es feia abans. El tracte tingut amb Josep Vandunneghem, fou en nom 
d’aquets (de la parróquia?) però al Comú paga prop de 30 Uiures i el que 
valia la feina del fuster, el manyá i el mestre de cases que quasi fou al
tre tant. L’organista feu concert per 70 lliures.

3 gener 1793. Per aquest temps, TAjuntament intentà augmen
tar el salari del Magisteri de primeres Uetres i solfa, no essent suficient 
dels Propis, pensa posar un arbitre sobre la earn.

29 abril 1793. A  Tenterrament del bisbe Carolus de la Cropte 
de Chanterac, hi va anar la CapeUa de Música, cantant amb la Rnt. Co
munitat. Era també bisbe d’Alet.

29 setembre 1793. Canta missa el P. Fr. Manuel de SabadeH, 
abans Juncà. L’ofici fou solemne amb música i sermô, que predicà el 
P. Sublector Fr. Francese de SabadeH, abans Argemí.

24 desembre 1793. El Rnt. Josep Rifés demanà èsser admés a 
la Comunitat. Fou examina! de solfa i quedà malament. Se li respon
guè que seria admès en la condiciô de tomar lo a examinar i llibertat 
d’admetrel quan no fos hábil, com el Rnt. Casals, cosa que ell no vol- 
guè, i d’aci endavant ja no féu cap més petició.

25 gener 1794. Es fèren unes festes religiöses a honor del Regi
ment d’ Espanya que estava establert aquí SabadeH. La funció de la tar
da fou de cantar una Salve amo música i entonada per un caputxí. En 
el dia següent, tambe hi haguè ofici canta! en música.

27 gener 1794. Continúen les festes del Regiment. Per aqües
tes celebracions diuen que s’havien de gastar 60 Uiures que donarienels 
Caputxins, i es suposa que encara els en quedarien unes 40 Uiures, dones 
la música va èsser pobra; poca i dolenta.

24 març 1794. Cantà missa a Tes^ésia parroquial el P.Fra. Fnn- 
cesc Montblanc, fiU del doctor local Montblanch. Hi haguè un ofici so
lemne amb orgue. Assistiren parents i amies que foren convidats amb 
xocolata.

8 febrer 1795. En el dia antecedent s’acabà un molt solemne 
Novenari que en gran “ aparato”  i música feren alguns dévots concur
rents a casa de Feliu Torres, sastre, i captant per Tesglésia a honor de 
Sant Narcis per què ens guardi dels franceses. En el dia present, fou de 
gràcies amb ofici i processò i música, el vespre sermô del P. Sublector 
Fra. Francese Argemir, caputxí.

15, 16 i 17 febrer 1795. En aquets tres dies de Camestoltes, no 
hi haguè cap senyal de buUici ni de dia ni de nit, a excepció de Tùltimdia 
que es celebràren dos migs saraus.

16 abril 1795. Arribà la tropa de Dragons de Numànciaamb qua
si tota la Plana Major i 15 oficiáis, mùsica i uns 60 soldats i moites d o
nes.

20 abril 1795. Els capellans es negaren anar ais combregars, i no
més en els que són de carácter senziU, amb prou feines hi va l’organista.

12 maig 1795. Josep MarineLlo, era organista. En una missa d’a- 
niversari en sufragi del Dr. Montblanc, entre altres particularitats,comen- 
çà la ceremónia en baixons i contrabaix i veus molt fines i exquisides 
que s’enviaren a buscar de Terrassa.

13 juny 1795. Els administradora de Sant Antoni feren tota la 
festa de Completes, ofici, processò amb música, com Tany passât. Vol- 
gueren a la processò un “ viUancico”  a la Placeta de la Font del carrerde 
Manresa, a més deis dos acostumats a la plaça amb totes les processons 
amb música. Durant dita processò, es pará la música per cantar el “ vi
Uancico”  no obstant Toposició del Rnd. Miquel Busqueta, que maná en 
altres veus que passés endavant la comitiva. Però agraviada la Rnt. Co
munitat de tot això, digueren a l ’organista que de incidir en altra sem
blant deliete, quedaria tres dies sense distribució. Els Administradors que
daren resentits i ja no volgueren fer cantar Taniversari general amb mú
sica com Tany antecedent en el dia després del Novenari, i que dits Rnts. 
s’havian tatxat un sou més pel motiu del trebaU del “ viUancico”  sobre 
del sou que tenien, i demanaren el com pte per estés.

23 juny 1795. El Rnt. Miquel Pagés demanà a la Rnt. Comuni
tat èsser admés i examina! Ueugerament de cant plà, i per un sol exami
nador com  l’organista. El Sr. Rector diguè que només se li preguntés el 
que el pretenden! ja sabia. Segurament el Sr. Rector se n ’interessava de 
tenir-lo per la falta que hi havia de vicaris.

30 juliol 1795. En una casa hi havia un oficial detingut, però hi 
vivien també un altra oficial i 10 soldats, i s’hi feien grans saraus, sere- 
nates i “ buUes”  en la pròpia estada.

24 setembre 1795. A les tres de la tarda començà la processò 
dels Caputxins en la qual, a més de molts altres seguiments, hi anava la 
capeUa en 10 músics i el propi mestre de capella. Acabada la funció, els 
fiares es retiraren, i aleshores els músics sonaren una obertura i després 
anáren a berenar al convent. A Tendemá, dia 25, estant present “ N>strea- 
mo” , els músics anaven tocan! alguna altra obertura. Esmorzaron i sopa- 
rem amb els Caputxins i amb porrona oberta tot el dia. Guanyàren 6 lliu
res i mitja cada un, i entre 4 i 3 Uiures, 18 sous i 9 diners en tot el temps.

5 octubre 1795. Vinguéren de Cerdanya 1.070 homes del Regi
ment de Saboya i la Plana Major en música bona, capeUà, cirugià i més 
de 40 oficiáis. S’aUo^áren per les cases fins el dia 7 que marxaren.

9 octubre 1795. Els sargents del Regiment de Calatrava arribats 
ahir, feren celebrar una solemne missa i música i sermó en els Caputxins, 
en acciò de gràcies, per qué en totes les campanyes contra França, cap 
d’eUs no havia mort ni queda! presoner.

14 octubre 1795. Cantà l’Epistola el Rnd. Josep MarineUo, or
ganista que no havia pogut abans ordenar-se per no voler ordenar sofis- 
tes el Bisbe difunt, i ara el Bisbe actual ja els admet, i en atenció d’ha- 
ver-hi Ordres generals i per Tuniversal grácia per tothom, encara que 
en algún “ empenyo” , quedà be dit MarineUo deis examens, no sabent 
ni repetir de memòria alguna lUçô dels Sants Nous i algunes preguntes 
d’Ordres.
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FRANCESC CARRERAS i COSTAJUSSA
(1913-1977)

Per Ricard Simó i Bach

Francese Carreras i Costajussà, -germa de Miquel i Josep-, nasqué a Sa
badell el 23 d ’octubre del 1913 i m orí a Sant Lluis de Potosí (Mèxic) el 26 
d ’agost del 1977.

E3s seus primers inicis escolars els feu a Sabadell al CoLlegi de les Es
coles Pies i després a l ’Escola Industrial d ’Arts i Oficis. Els estudis de mú
sica els feu a l ’Escola Municipal des de 1924 fins al 1932 i sota la direcció 
del Mestre Josep Masllovet i Sanmiquel.

Des de 1934 a 1936, estudia com posició i historia de la música, amb 
el Mestre Enric Morera a Barcelona. Durant aquests anys, com posa sis can- 
çons catalanes. Tam bé obtingué una Mencio H onorífica en un Concurs In
ternacional de Música, organitzat per la Generalität de Catalunya, amb Co
bra “ Suite Am orosa”  per orquestra de corda.

Fou en aquest période, que establé relacions artistiques i de gran 
amistat amb en Frederic Garcia Lorca i amb en Rafel Alberti, que perdu
ré fins que la mort els sépara.

L’any 1931 ingresé en el Centre Cultural Recreatiu de Sabadell, on 
hi desplegé una gran activitat cultural i musical. L ’esmentat Centre, fou  
fundat pel que més tard esdevindria un excel .lent pedégo^g i que també An
darla molts anys després, la prestigiosa Escola “ Nostra Llar” . Ens referim 
a l ’admirat Mestre i amie, Josep Vali i Sabata, que sota el seu mestratge 
tants i tants ciutadans i universitaris sortiren de les seves aules i que avuí 
honoreren m olt a la nostra ciutat.

Francese Carreras, manifesté sempre des de la seva primera joventut, 
una sensible inquietud per la música, la qual, en el curs de la seva vida, 
tants triomfs i reconeixaments li proporcioné i que mereixen èsser cone- 
guts pels sabadellencs aimants de la cultura, malgrat que aquests triomfe 
els assolis Uuny de la seva terra nadiua i sota l ’escalf humanitari i cidtural 
de les terres mexicanes.

L’any 1939, al finalitzar la guerra civil espanyola, s’e7cilié,com tants 
i tants al tres amies a França, des de on es traslladé a Mèxic, desembarcait 
a Veracruz el dia 15 de juny del 1939.

La seva activitat cultural a Mèxic fou extraordinéria com  ho podiem 
constatar més endavant. Fou Catedrétic de l ’Universitat AutònamadeSant 
Lluis de Potosí; Director de l ’Orquestra de Cambra; Director de 1’ “ Estu
diantina”  de rUniversitat Autònama; Director de l ’ Institut Tecnologie Re
gional de Sant Lluis de Potosí, etc., etc.

E3 18 d ’agost del 1968, essent Director de l ’esmentada “ Estudianti
na”  Universitaria Potosina, aquesta va obtenir el Primer Premi Nacional.

Les seves obres musicals són moites, destacant, no obstant, “ Medita- 
ció  a les set paraules” , que va tenir un gran ressó en el món musical. Fou

un auténtic foijador de nombroses generacions d ’universitaris amants de 
les arts i molt especialment de la música. La seva obra extensa no ha que- 
dat solament reduída al camp universitari, sino que édhuc, alamajoriad^is- 
titucions d’educaciô miljana i superior, les quais, es beneficiaren del seu 
talent pedagogie i de la seva total entrega i dedicació. L’ impuls que va do
nar a l ’art en general, no va quedar-se limitât solament ala música, sinóque 
el va estendre al dibuix i a la pintura, influint a la creació d ’entitats aca
démiques a l ’esmentada ciutat de Sant Lluis de Potosí.

La seva gran obra, però, fou  l ’iniciada a l ’any 1957 a la ciutat potosi
na amb una gran campanya humanitéria sota el lema de: “ La música, com  
a superació de l’ individu” . Per millor ilJustrar les nostres paraules, creiem 
intéressant i oportú, reproduír fragments d ’escrits publicats al gran diari 
del centre de Mèxic, “ El Heraldo”  del dia 4 de febrer del 1972, on po- 
drem Uegir la valorització de l ’ obra pedagògica i humanitéria d ’aquest gran 
sabadellenc, desplegada en terres mexicanes. Diu així: “ Joves abandonats 
i oblidats per la societat, troben el seu veritable carni i s’incorporen a la 
societat, grécies a la tasca realitzada pel gran humanista i exceU ent pedé- 
gog Professor Francese Carreras i Costajussé” . “ Les classes musicals i el 
tracte humé i cristié del Professor Carreras, han fet retrobar el bon carni 
a adolescents i joves que l ’havien perdut” . “ La música com  a instrument 
de superació moral i espiritual, ha assolit résultats magnifies i positius en
tre els adolescents i joves com presos sota el tutelatge i protecció dels Tri
bunals Tutelars de Menors” . El Professor Carreras, en unes manifestacions 
fetes a la premsa, diu: Avui, que tant es parla de drogues, de pornografía 
de delinquèneia, de fills incompresos, i sempre es parla de prevenció en 
tots els problèmes, ¿qué es fa précticament per aquesta joventut que es 
troba reclusa en les dependéncies deis Tribunals Tutelars de Menors?” .“ A 
eUs, que han caigut i necessiten una mé amiga que els ajudi a alçar-se, no 
els hi neguem la nostra amb am or”. “ Es a l ’ any 1957, quan el ProfessorCar- 
reras, -catalé de naixament i p otosí de sentiment-, form é una orquestra 
amb 16 joves quasi totalment adolescents que es trobaven a l ’Escola de 
Readaptació del Tribunal Tutelar de Menors” . “ Es intéressant observar 
que, avuí, aqueUs adolescents d ’ahir, son ja uns homes fets i responsables, 
els quais, grécies a la música i a la fe irrompible del Professor Carreras,lian 
merescut l’admiració de tothom , car, molts d ’ells, son figures rellevants 
dintre de la música i particularment dintre la “ Sinfònica de Guanajuato”  
i altres agmpacions musicals” . “ A lió que en principi, fou una idea que 
s’ im posé el Professor Carreras, es convertí poc a poc, a través de Texpe- 
rièneia, en una passió, amb la quai, anava estudiant les reaccions dels alum- 
nes pels quais s’interessava de manera paternal, observant que cada dia, 
avançaven més i més, envers la seva total integració ala societat, obtenint 
tants maravellosos résultats que va esdevenir una terépia eficient, per la
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qual, es feu mereixedor del reconeìxament i de la lloànça general del Con
grès d ’ Educadors de Sant Germa, que es ceUebrà a l’Universitat de Puer
to  R ico, els anys 1959-60, en el que participàren représentants de l ’Ar
gentina, Brasil, Canadá, Colom bia, Cuba, Estats Units, Guatemala, Haiti, 
Mèxic, Panama, Perú, Veneçuela i XUe” . “ El seu millor premi però, fou 
el propi reconeixament i gratitud dels seus ex-alumnes, els quais, sempre 
el feren objecte de tota classe d ’atencions, ja que tots reconeixien en el 
Professor Carreras, no solament el Mestre com petent i genial, sino l ’ amic 
comprensiu que tant els estimá i estimula per enssenyar-los-hi l’ art de la 
música, gracies a la qual, despertaren els seus sentits anquUosats i sentirai 
bategar per primera vegada, els sentiments del seu esperit, els quais, els 
acompanyarien tota la seva vida” .

Per completar aquests records biografíes del nostre admirable i esti
mât amie, considerem intéressant reproduír també, l ’adéu póstum de l’Uni- 
versitat Autónama de Sant Lluis de Potosí, al seu dilecte i estimât Catedrà- 
tic. Diu així: “ La comunitat universitària, els que fóren els seus deixebles 
i amies i en general el món musical i artistic potosí, diguéren l’ adéu pós
tum al Professor Carreras, mentres les seves despulles eren portades fins a 
la darrera estada, enmig d ’un silenci pie de respecte i veneració que es re- 
flectía en els rostres de tots els presents” .

Aqüestes són a gran pinzellades, els comentaris de la premsa mexica
na, envers el nostre malaguanyat i admirat compatriota FRANCESC CAR
RERAS I COSTAJUSSÀ.

Les proves d ’estima i condoléncia per la pérdua del gran humanista 
i excel Jent pedágog, són extenssives, segons hem pogut constatar a través 
de la premsa mexicana que ens ha estât facilitada.

A m b el propósi! de no fer-nos reiteratius, ens limitarem a dir, que 
Francese Carreras, fou  un sabadellenc exemplar que deixá molt alt i hon
ra! el nom  de Sabadell i el de Catalunya, com  ho feu igualment el seu ger
ma Miquel.

Per culpa d ’una guerra civil de mal record, que ells, no provocáren 
ni desitjáren, ambdós, moriren lluny de la seva ciutat natal que tant esti- 
máven, per morir, l ’un -Francese- en terres mexicanes de Sant Lluis de Po
tosí, i l ’ altre, -Miquel- en terres lleidatanes enceses pel fo c  de la guerra, a 
Torres de Segre.

Les seves despulles, quedaran sempre en el record de tots els que el 
tractàrem i será recordat amb amor i estima, per la seva gran obra huma- 
nitária i pedagògica realitzada al llarg de la seva vida.

Nosaltres, com  a sabadellencs i amies entrenyables, el retindrem sem
pre en la memòria, com  en aquells anys joves i llunyans que compartiem 
l’escalf civic-cultural del nostre inoblidat Centre Cultural Recreatiu, en el 
qual, somniàvem un món mUlor, pié de pau i amor, com  el que eli 
ara gaudeix.

Orquestra de Cambra de Sant Lluis de Potosí, composta per alumnes del Professor Francese Carreras i Costajussá, el qual, 
veiem en el centre de la fotografía, en una de les seves actuacions a la Casa de Cultura de la ciutat potosina. Es molt important ob
servar que la majoria d’aquests professors són procedents de l’internat del Tribunal Tutelar de Menors, els quais, gràcies a la fe i 
entusiasme, dedicació i ensenyances del Professor Carreras, són actualment aplaudits, admirats i estimats per la societat i el món 
musical i intel.lectual.



56

RECORDANT

ALS NOSTRES MUSICS, CANTAIRES I ACTORS TEATRALS
Per Daniel Sanahuja i Capella

Des de principis del segle passai, quan Sabadell va cornençar d’adquirir fesomia propia, que la música 
ha tingut una devoció constant. Aficionáis i mestres, els musics executants i els professors, s’han succeil sem
pre sense deixar cap llacuna ni époques en les quais, l’art divi tingués absències doloroses cteconreadors.Unes 
senzilles dades donaran a comprendre l’abast que ha tingut la música i el car.t a SabadelL

Aixi trobem que la primera cobla que es fundà a Sabadell fou el 1810 pels germans Muixi Marcel, la 
quai fou origen de la nostra prou recordada Orquestra Muixins. L’altra Orquestra, els Fatxendes per Fidel 
Bosch Llonch, el 1852. Les dues citades Orquestres foren el solaç de les darreres generacions sabadellenques 
i les que donaren a conèixer les peces musicals més en voga., Després i per les exigències de l’època, s’anaren 
formant petites agrupacions orquestrals, dominant els quintets entre els que podriem destacar el Quintet Pa
dre i el Quintet Cabané, amb un sentit molt artistic i responsables de la seva tasca.

Com a organismes musicals superiors, cal esmentar la Banda Municipal, que fou fundada, la primitiva,el 
1894, per Eusebi Bosch Humet, la qual, aparegué el 1910, dirigida per Cebriá Cabané i, posteriorment,per Jo- 
sep Masllovet Sanmiquel.

El 1903 es fundà l’Orfeó de Sabadell, de gratissima actuació i avui en perfecte domini de l’art orfeò- 
nic: una de les millors institucions catalanes d’aquesta forma de cant col.lectiu. La seva primera actuació fou 
el dia 8 de desembre de 1903 amb motiu de les “ Pestes del Cinquantenari de la Proclamació de la Purissima 
Concepció” . Veritable ànima i director d’aquesta notable agrupació coral sabadellenca fou en Josep Planas 
Argemi.

L’Escola Municipal de Música contribui també a un bon planter de música durant la llarga actuació ciu- 
tadana, i es, potser,la que més va popularitzar la música pel motiu de poder-hi estudiar tots els que hi sentien 
inclinació.

També cal esmentar l’actuació de diverses escolanies en diferents Parróquies, els directors principals de 
les quais, foren, Josep Planas Solà, Mn. Jaume Bofarull, Mn. Angel Rodamilans i Mn. Muset, aixi comlesagru- 
pacions de cant liturgie: Schola Cantorum, Capella Gregoriana i Capella de Santa Cecilia.

Cal parlar, encara, dels antics cors que, seguint la inspiració musical de Clavé, alegraven amb els seus 
cants la vida ciutadana, havent sortit d’ells véritables solistes que, allunyats, molts d’ells, de la nostra terra, 
l’han honrada escampant arreu el seu art,

I corn a nota caracteristica de tan bella manifestació de cultura, hi afegirem la fundació -la primera a 
Catalunya- de la nostra Associació de Mùsica, que endegà l’insoluble problema de poder sentir composicions 
dels grans mestres executades pels millors elements.
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A totes aqüestes manifestacions artistiques, cal ajuntar-hi I’esplet de musics que han estât els princi
pals factors i organitzadors en el transcurs dels anys. Vegem-ne rapidament els noms, tots ben coneguts i de 
solvència musical remarcable: Narcís Casanovas, Fidel Bosch Llonch, Josep Bosch Mimó, Antoni Oiler Bios- 
ca, Joaquim Oiler Fontanet, Eusebi Bosch Humet, Joan Gumbert, Mn. Miquel Ferrer Romatxo, Josep Pla
nas Baqués, Josep Pujol Torra, Mn. Jaume Bofarull, Francesc Vila Campdepedrós, Cassia Casade- 
mont, Josep Masllovet Sanmiquel, Josep Planas Argemí, Mateu Rifà, Joan Roca, Càstor Vila, Cebrià Cabané, 
Mn. Josep Muset Ferrer, Joan Padró i altres, que, allunyats de la ciutat nadiua, adquiriren just nom on actua
ren. Tots aquests noms, ho son de mestres, compositors i executants. Es impossible ara, donar ni una lieu res- 
senya biográfica de llur producció.

Aixi parlava fa cinquanta anys en Joan Puig Pujol dels valors musicals de la nostra ciutat. Des de llavors 
ha esdevingut una infinitat de canvis. D ’aquells mestres n’han sortit nous mestres, nous executants, nous con- 
junts i nous cantaires que, honorant els que els varen conduir pel C2imi de l’art, han donat també de si tôt el 
que han pogut en bé de la cultura i del bon nom de la nostra ciutat. Molts d ’ells han estât oblidats en el trans
curs dels anys. Altres, tal volta, per ésser artisticament més modestos, ni se’ls va donar importància, cosa que 
reaiment mereixia la seva actuació quan, des d’un escenari o des d’un conjunt orquestral o coral, ofrenaven als 
seus conciutadans els résultats dels seus estudis i de les seves vicissituds passades per assolir aquell Hoc impor
tant, quasi sempre conquerit a costa de sacrificis i dificultats.

No és just dones, que tot un art, teatre i música, actors, musics i cantaires, aficionats i professionals, tots 
ells amb merits sobradament importants, quedin, com hem dit, oblidats o àdhuc desconeguts per una majoria 
de sabadellencs d’avui.

Per aixô a iniciativa de qui ha dedicat seixanta anys de la seva vida a la música, al teatre i al cant a la nos
tra ciutat, ens hem dicidit a publicar periôdicament escrits biografíes, “ RECORDANT” ... tots aquells particu
lars, agrupacions, mestres i executants, que pels seus mèrits i actuacions es consider! que en siguin mereixedors, 
“ Els pobles quehonoren els seus avantpassats, s’honoren élis mateixos” .

Es amb aquest fi, que el proper número de “ QUADERN” , començarem parlant del qui fou gran mestre 
de música i de mùsics en JOSEP MASLLOVET I SANMIQUEL.

En els números successius, ens proposem fer desfilar totes aquelles figures significatives en l’art de la mú
sica, el cant i el teatre d’aficionats de la nostra estimada ciutat.
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ANECDOTARI SOBRE LA IMPOSICIO DE LA MEDALLA DE LA ClUTAT
A

PAU VILA (10-JUNY-1978)

Í
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PAU VILA DIÑARES 
als 2 anys 
amb la seva mare 
( 1883 )

r  \

El jove nonagenari Pau Vila, després d ’una nova estada a Caracas, ha retornat a la seva terra. I, durant uns 
dies, a la seva nadiua ciutat.

Uns dies plens de vivències i emocions fortes. La que més, sens dubte, ha estât la imposició de la Medalla 
d’Or de la Ciutat.

Després que el Batlle accidental senyor Ricard Royo, també emocionat, la hi imposé, Pau Vila va dir que es 
sentía rejovenir... Per aixô hem encetat aquesta nota emprant el de jove nonagenari...

*

Amb el seu nom té un Institut d ’ensenyança, un ampli carrer i, ara, la Medalla d ’Or de la Ciutat.Davant de 
“ tanta cosa” , ell va dir a l ’Auditori de la Caixa d ’Estalvis de Sabadell on es celebré l ’acte: “ Voleu dir que no 
n’heu fet un gra massa?” .

Aquesta ocurrència fou aplaudida festivament. El cas és que ho va dir amb tota la seva gran humilitat.
*

A les postres del Dinar de Germanor, fou présentât un gran pastis al dm  del quai hi havia una reproducció 
del globus terraqui. Fou una idea original i escaient que tothom aplaudí.

Pau Vila, dret davant del globus terraqui, el va fer girar -fins i tot, creiem, amb una il.lusió infantivola-. Al 
cap i a la fi, eli, que ha fet tanta geografia amb els peus, podia permetre’s, ara, el gust de fer girar el món amb 
un dit...

*

Am b un “ carro”  -cal recordar que a Veneçuela del cotxe en diuen carro-, Pau Vila va recórrer alguns indrets 
de Sabadell, i, a tot arreu fou rebut amb grans mostres d ’admiració i simpatia. La seva persona captiva a l’ins
tant. Té “ ganxu” ...

— Com heu vist Sabadell?.
Bastant lleig -va contestar, sincer- però vai a dir que estic veient que hi ha persones que es preocupen de 

fer-lo millor, i, cree que, temps avenir, es podré embellir...
(Que aquest pronóstic faci el pie, Pau Vila).

*

Al vestíbul de l ’Auditori de la Caixa d ’Estalvis, moments abans de començar l’acte d ’imposició de la meda
lla, Marc Aureli, fill de Pau Vila, en ser-li presentat algún dels asistents a l ’acte, amb humor innat, deia: -“No
SÓC el fill de Pau Vila. Pau Vila és el meu pare...” .

*

Al moment dels breus parlements durant el Dinar de Germanor, quan tocé el torn a Marc Aureli Vila que, 
dit de pas, ha estât el representan! de la Generalität a Veneçuela durant tots aquests decennis passats, va dir: 
-“ Si el meu pare té el goig de ser fill de Sabadell, jo  pue dir que sóc nét de Sabadell” .

*

Camil Fébregas i senyora, amfitrions de Pau Vila durant els dies d ’estada a Sabadell, han servit a l’escul- 
tor per fer, en el seu ampli estudi, el bust de l’eminent geògraf. Aquest ha vist, durant les sessions, corn la seva 
imatge sortia del fang.

— Només li falta parlar -comentava- Pau Vila.
Fébregas, amb el “ palillo” als dits, ara li accentua un sole a la barbada...

*

Altres notes podrien afegir-se a aquest anecdotari. Serveixi aquest recull corn testimoni -un altre més- dels 
dies que ha viscut a la ciutat entre nosaltres. Entre un doll de cors i braços oberts.

Aquest ha estât l’homenatge de la Ciutat al seu fill illustre.
PAU VILA 
( 1978 )



5 9

TRIPTIC Per Miquel Crusafont i Pairó

A  T U ,  E S P O S A .. .

Com una flor 
malaltissa i sensitiva, 
et veig al grat 
d’un oratge gèlid, 
i tot jo  acudeixo 
amb les mans ben obertes 
a fer amainar, si puc, 
aqüestes maltempsades.
Et vull per a mi, 
tal com ets 
aixi,
sofridora i invencible 
en pie combat amb les ombres 
invisibles que volen 
abraçar-te,
Jo soc el teu valedor,
jo  et vull aquí present
hora rera tota hora
per a veure’t simplement
tal com ets
amb aquest somriure
desmaiat
però encara ánimos.
Et vull aixi, i aixi 
t’estimo
perqué ets fldel senipre 
de l ’amor d’esposa 
perqué ets senyora 
i majora
en les teves decisions 
perqué la teva vida 
és tota piena 
de sacrificis i d ’estrénues 
compteses.
I aixi, al teu costat, 
vetllo aquesta flor 
delicada 
que ets tu
i que tu reclines inclitament 
cap a mi
en el desig sempre suprem 
de refugiarte 
per sempre 
en els meus braços.

A D E U  T R I S T E S A

O, mira, si, 
quan t’entristeixis 
pensa enels somnis.
Pensa en aquells somnis 
nostres
que lentament es convertiren 
en realitats permanents.
Pensa en les hores dolces 
viscudes plenament 
al llarg dels anys 
en els feliços contactes 
amb gent d ’ufanosa 
personalitat
pensa en tôt el que hem viscut 
en les hores de peregrinatge 
per tota Europa 
en aquell dolç caminar 
per passeigs adorants 
plens de flors.
Pensa en aquells romiatges
tranquils i sedants
en les hores dels sensibles
sentiments
en la veu Ilunyana
de les veus familiars
de tants amies.
Tôt aixo ho has recoUit 
amb aires de gran dama 
senyora i segura.
Quan es té un passât aixi 
és balder estar trise 
Mira enrera i veuras 
estimada muUer 
l’esplet dels fills i dels nets 
que Déu ens ha donat 
Contempla la teva vida 
doblada ja en la dels altres. 
Pensa en el passât 
i en el present vagarós, 
i mira’m, segura, 
de tenir al teu costat 
aquell que amb tota l’ànima 
t’està douant delitos 
la vida sencera.

O N  E T S ,  A M A D A ?

Estimada meva, 
dolga Julieta, 
on ets que no et trobo 
mes que en les profunditats 
del meu dolor 
desfermat en onades?.
On has anat?
on és, ara la teva adorable 
presencia?.
Jo et cerco en va 
i estic orb de tant plorar 
la teva terrible pérdua.
O, estimada, qué soc jo 
sense tu?.
No em veus com un ser vagarívol 
i errant, fantasmal 
que et cerca i et cerca 
i no et troba?.
Sense tu no m ’és possible 
ni tant sois alenar 
Paire em manca 
com em manques tu.
Tot és ara tan buit 
que no trobo assossec 
enlloc on et busco.
Soc ben bé un ser 
que va a les palpentes 
errabund i trist 
i sense ànima.
Només et trobo dintre 
d’aquest dolor 
que m ’estenalla 
i em veng
a cada revolt del carni.
Mai podré oblidar-te
estimada, mai més
i cec de la teva llum
aniré així vagant per la terra
sense esma
desolat i exhaurit
sense consol
que pugui aconhortar-me.
Jo estic aquí en aquest món
ara ja solament
per a recordar-te
i plorar-te eternament
en les tenebres del meu pensament.
Endolat
endut per aqüestes onades 
d ’un malestruc 
talment impossible.



60

PAGINA POETICA

JOAN TRIAS FABREGAS
(1884-1955)

EL MEU PARE NOSTRE
Pare nostre i Senyor d ’aquesta glòria 
que voldria trobar per l ’esperit, 
compres o no, que sigui beneil 
aquest Nom vostre, sense la cridòria 
d’un prec fanàtic o d’un salm fingit.

Doneu-me un raig d ’aquesta llum intensa 
que abelleixo en la fosca del meu fat, 
i si trobeu que no tinc prou temenza 
mireu si due engrunes de bondat: 
faci’s, Senyor, la vostra voluntat.

E1 nostre pa de cada dia
sigui una recompensa, i la salut

deis que viuen amb mi i deis que han nascut

en el mateix racó on l ’amor floria.

Sigui’m sempre el treball una alegría 
i la suor del front una virtut.

Perdoneu-me, Senyor, de tot agravi 
que hagi pogut cometre en aquest món.

Si el que he tingut al cor he dut al llavi 
no sé les maldats meves quines són.

Cada espina posada que es desciavi 
com la maldat deis altres en mi es fon.

Pel temps que em pot quedar d’aquesta vida

allunyeu-me del foc

de les ambicions; i la mentida

mai no em pugui fer l ’ànima envilida.

Feu que no em tempti cap mal joc 
i aparteu-me el zumzeig arran d’oida 
de qualsevol beata o demagog.

ASSAJANT UNA ODA
A MIQUEL CARRERAS

Oh tu, la Ciutat meva, gran feinera, 
demócrata i burgesa tot d’un cop: 
tu que ets ma benaurança i ma fal. lera, 
deixa’m sentir el goig d’ésser-te prop.

Jo que no sé com és, per sort encara, 
el fugir lluny deis teus carrers de fang 
-que per mi són el teu senyal més franc- 
puc mirar-te, fervent, de cara a cara.

Sóc conscient d’on he marcat la petja 
per estimar més l’ámbit que em reclou, 
i tant me fa que siguis bella o lletja: 
sé que ets la Ciutat meva i ja en tinc prou.

¿Qué hi fa que tinguis coses que no em plauen? 
No tota obra de l’home és perfecció.

Les gracies que et sé veure i tant m ’atrauen 
valguin per qualsevol deformació.

Aquests sorolls que trenquen el silenci 
d’aquests teus barris nets de vagabunds, 
semblen una cançô que recomenci 
amb un ritme més nou cada dilluns.

Ès la cançô que ve de la vellûria 
i passa enllà com un sagrat lligam.

DEL SEULLIBRE “DEL MEU VOLTANT”, XXV II Volum de BIBLIOTECA SABADELLENCA, éditât Vany 1932



complirem
centanys...

i seguim creixent 
cada dia.

BANC DE SABADELL
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PORTIC
S’albiren Iluissors d ’esperança a l’horitzó.

El poblé cristià ha fet l’ùltim adéu, amb sentiment, al Papa Pau VI, 
el Papa de la transició, al que ha tocat de presidir uns moments cru- 

cials de la Humanität -de l’Església, àdhuc-, tal volta l’època més con
flictiva de l’Era cristiana.

També, aquest mateix poblé, ha rebut joiós l’adveniment del nou 
Pontifex de l’Església que ha adoptat el doble nom de Joan Pau I, ala  
memòria dels dos Papes que Than precedit.

Joan Pau I és anomenat el Papa de l’Ei^erança, i en ell hem perso- 
nalitzat la confiança que tenim posada en l’Església, missatgera de l’E- 
vangeli a tots els pobles de la terra, missatge de justicia, de fraterni- 
tat, de Solidarität i d ’una esperança sense la quai el mon no podría 
viure.

*

El 16 de gener de 1716  el rei Felip V, nét de Lluis X IV  de Fran- 
ça, signava el “Decreto de Nueva Planta” que desmembrava la persona- 
litat ètnica de Catalunya, vençuda i humillada.

Han passât 210 anys, i la velia ferida continuava oberta, sagnant. 
Però el “ Boletin Oficial del Estado” de data 23  de juny d ’enguany, pu- 
blicà un decret signât pel Rei Joan Caries, disposant la incorporació 
obligatòria de l’ensenyança de la llengua catalana a les escoles d’educa- 
ció preescolar, bàsica i mitja.

El Rei, amb molt de seny, ha volgut reparar veils errors dels seus 
legitims ascendents créant un clima queja, d ’una vegada, fes oblidar 
antigües incomprensions, injusticies i rancúnies.

Ara cal que, uns i altres -tots i tothom- aixequem els ulls i els 
cors enlaire i ajudem a acréixer i conservar aquest clima de justicia, de 
fraternitat, i de Solidarität, sense el qual, -repetim-ho- el món no pot 
viure.

S’albiren Iluissors d’esperança a l’horitzó.
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de S A B A D E L L
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DE P E R E  R O C A  i G A R R I G A
per Joan Cusco i A y m a m í

En Pere Roca junt a la foto que va fer el seu admirat mestre Miquei 

Carreras l’any 1938, durant una excursió a la Conreria.

(Ambdós, mirant l’avenir,..).

“Esfíc convençut qu e la m ajor part de les disputes, co n 

troversies i baralles entre els hom es s6n d ’una inanitat to 

tal. Son irrisàries”.
P. R. G.

Vàrem citar-nos a la Fundado Bosch i Cardellach. Puntuáis amb
dós. A l ’hora tèbia de la tarda agostenca, quan “després del quinze 
d’agost, a les set ja  és fose ...’’. Entra encara pel finestral una cla
ror matisada, com aquarel.lada.

El Hoc, l ’hora, la soledat i, sobretot, el personatge que tinc al da- 
vant és tota una promesa de fruir -amb delectança- una vivèneia inte
ressant.

El doctor Pere Roca i Garriga m ’ha ofert una receptibilitat fran
ca. Eli, el filóleg, el lingüista, l ’intel.lectual, el Ilicenciat i doctoral en 
Filologia Clàssica, en fi: l ’home de Metres, però, àdhuc, de paraula. I, 
no és pas un “set -ciències’’...

Pere Roca va néixer al capdamunt del carrer de la Universität, avui 
d’Enric Granados, a Barcelona, el primer de julio! de 1921. Els seus 
pares, sabadellencs. Fou batejat a la parroquia de Nostra Senyora de 
Jesús, de Gràcia. Era el segon dels tres fills. Als quatre anys venia a 
viure a Sabadell, al carrer de Gràcia, a prop de la plaça de Granados.

Horn veu una analogia de noms propis de persona i de Hoc, i per 
dir-ho amb manera culta: Antroponimia i Toponimia, (1 aquest ine is 
el faig per la senzilla raó que, uns anys després -18 de març de 1954- 
la seva tesi de doctorat versaría sobre el tema de la toponim ia). Però 
cal retomar al principi. Cai situar-lo com alumne dels Escolapis, que 
eren ben a prop de casa seva’’... amb el Germà Viola va aprendre les pri- 
meres Metres. Va seguir ensenyament primari fins fer els quatre cur
sos del Batxillerat.

De molt jovenet, gairebé essent infant, va anar a Música ainb Mes
sen Josep Muset, que era organista de la Purissima,

— I, ja minyó -diu- vaig tenir de professor de dibuix el senyor 4 i- 
la Cinca, aleshores un ancià venerable. Me’n recordo molt i li tinc po
sada una aureola.

El doctor Pere Roca empra, de sempre, el tractament de vostè.

— Em costa molt tractar de tu, àdhuc a un de més jove que jo  -diu-

Jo  em serveixo del vós. Però, ara, parlem -d’una manera hiperbó
lica- de “tu a tu ” ...

*

Amb la seva veu suau, matisada, amb una inflexió mesurada, diu:

— En venir la guerra del 1936 , vaig continuar el batxillerat a l ’his- 
titut-Escola Cossio (que funcionà al mateix col.legi dels Escolapis). 
Vaig tenir-hi de professors Miquel Carreras (fUosofia), Miquel Cnisa- 
font (ciències naturals), Lluis Casals (literatura), Ricard Marlet (tre- 
balls manuals), Adolf Cabané (música)... Fou una època que jo  re
cordo molt, i amb complaença, de la nieva vida.

La claror de l ’hora del crepuscle va envaint l’estança,

— Tot just acabada la guerra -continua- vaig reemprendre els estu- 
dis de Batxillerat. Primer, per a la convalidació dels cursos fets en el 
période bèl.lic a l ’Institut Menéndez i Pelavo, de Barcelona; i el cnrs 
següent (1939-40) al “ Colegio de Bachillerato” del senvor Leopoldo 
Rovira, aci a Sabadell: sete curs per l ’examen d’Estat, que vaig efec
tuar a la Universität de Barcelona, l ’estiu del 1940.

Ara, estem a mitja claror, quasi a les fosques, però ni eli ni jo  no 
ens n ’adonem. Sembla talment que el diàleg -certament més aviat 
monóleg- ens ailla de l’entorn.
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— Hi ha un moment a la meva vida -diu, reemprenent la conver
sa- que fou molt transcendent... Molt important -afegeix- donant 
mes èmfasi al fet.

Aleshores, canviant la tonalitat de veu, exclama:

— Potser que obrim la Hum... Hem quedat quasi a les fosques.

Llavors sembla que tot es transfigure. Tal vegada ho ha prédispo
sât aquest fet anunciat, tan transcendent, de la seva vida.

— Vaig creure que tenia vocació religiosa... Fins i tot diré que fou 
una vocació benedictina... Vaig trucar al Monestir de Montserrat. No 
podia entrar-hi fins al cap d’un any. Resto, dones, a casa, i sota el con
seil i guiatge dels monjos, m’aplico a l ’estudi de cara a la vida i espiri- 
tualitat bénédictines. Sóc admés com a novici a Montserrat el juliol 
del 1941, junt amb el qui anys a venir fou Abat Brasò... Vesteixo l’ha
bit benedictí i faig vida monástica fins a mitjan del 1942. Eren els 
temps de I’Abat Marcet i de I’Abat coadjutor Aureli Escarré.

Fa una pausa. - “ En sortir-ne, porto una forta càrrega d’il.lu- 
sions...’’.

Jo  crec, però, que En Pere Roca no ha deixat de sentir-se benedic-
ti...

Tom a a enfilar la paraula, que mai no decau.

-  Per l’octubre d’aquell any -1942- inicio estudis a la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la Universität de Barcelona. Escolleixo la branca 
de Filologia Clàssica. Dels meus professors recordo els doctors Sebas- 
tià Cirac, Pere Font i Puig, Lluis Pericot, Albert del Castillo, Maria 
Bassois -el més dur-, Xavier de Salas, Rumeu de Armas... Dels Com
panys: Joan Vila Valenti (geògraf), Ricard Pedrals (filòsof, després 
sacerdot), Sebastiá Mariner (llatinista), Jordi Carbonell (el de l’Enci- 
clopedia), Joan Vem et (arabista), i els literats Ju lio  Manegat i Ricaid 
Fernández de la Reguera. Vaig formar part de la Coral de la Facul
tat, dirigida pel mestre Perez Moya, tot esperit.

Durant una part de la meva vida universitaria vaig residir a Barcelo
na. Acabada la carrera, em dedico a activitats docents, principalment 
a lli^ons particulars i a traduccions mal pagades, i també col.laboro a 
tasques d’investigació lingüística amb Mons. Antoni Griera, a Sant 
Cugat del Vallés-en el mateix Monestir-. Obtinc una Beca del Con
seil Superior d’Investigacions Científiques per anar a completar estu
dis de filologia a la Universität Católica de Lovaina (Bèlgica) el curs 
1950-51. Allí vaig conèixer, casualment el jove clergue Narcís Jubany, 
avui cardenal-arquebisbe de Barcelona.

Encén una altra cigarreta. La flama del llum í il.lumina i sombre- 
ja  albora les seves faccions.

— Mentre preparo el doctorat m ’especialitzo en Toponimia, sota 
el guiatge del doctor J .  Van de Wijer, Director del Centre Internacio
nal de Ciencies Onomástiques de Lovaina. Pel mar^ de 1954 obtinc 
el grau de Doctor en Filosofía i Lletres en l’especialitat de Filologia 
Clàssica, a la Universität de Madrid, el mateix dia que Maurici MoHio, 
actual Director del Centre d’Estudis Catalans de Paris.

Arran de la seva estada a Lovaina i en la llar on fou invitât per un 
seu amie belga, va conèixer la que es convertirla en la seva muller.

— És molt més jove quejo  -m’explica-. Quan la vaig conèixer ella 
tenia divuit anys. Vàrern identificar-nos deseguida. L’Annie ha estât 
i és per mi una companya perfecta...

— Immediatament de fet el doctorat, em caso. Contìnuo la meva 
tasca docent i investigadora, simultanejada ara amb una ocupació pro
fessional, o “modus vivendi’’. Ja  durant els meus estudis, participo en 
la labor de la Fundació Bosch i Cardellach i del Museu de la Ciutat, i 
envió articles a la premsa local (el diari “ Sabadell’’) i a la revista “ Al
ba’’.

Entre el seu afer cal citar nombroses ponèncìes i comunìcacìons 
presentades a la Fundació B . i C., de la que és Membre Numerari des 
del 1946.

La seva participació en instituerons culturáis sabadellenques ja  
ve d’anys. Del Museu de la Ciutat (ara d’Hìstòrìa), fou nomenat col. 
laborador el 1948, secretali el 1956, bibliotecari el 1968 , vice-direc- 
tor el 1971, vocal de junta des de 1974. Presenta la dìmissìó el 1975. 
Posteriorment a la seva dimìssió fou nomenat vocal perpetu del Pa
tronat dels Museus de la Ciutat.

A la Fundació B. i C., el gener del 1954, fou vocal d’Arts i Lle
tres, l’any 1963, vice-director. El juny del 1965 fou elegit Director 
i el 1969 fou reelegit en el càrrec. L’any següent va cessar.

També ha estât requerit en jurats de premis literaris sabadellencs, 
Jo cs  Florals, etc., en alguns dels quais ha actuat com a Man teñidor.

Ha estât manta vegada del Jurat dels Premis d’obres de teatre in
fantil convocats per la Joven tut de la Farándula.

Ha format part com a President i com a Vocal del jurat qualifica- 
dor del Premi Pere Martí i Peydró en diverses convocatòries. Igual- 
ment, del Premi Miquel Carreras per a treballs d’história local.

Tot el susdit pertany a la seva participació a la vida cultural saba- 
dellenca. Però cal esmentar altres vessants de la seva activitat intelJec- 
tual.

En Filologia i Lingüística aquest en el “cursus” dels seus estudis 
superiors: Filologìa Clàssica a la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universität de Barcelona, de 1942 a 1949. Tot seguit d’obtinguda la 
llicenciatura, cursos i treballs de Doctorat: fins al 1954 , en què Ile- 
geix la Tesi “ Los términos de color en la toponimia catalana”, diri
gida pel doctor Antoni M.® Badia. Ha estât, com he dit, becari del 
Conseil Superior d’Investigacions Científiques a la Universität de 
Lovaina, el curs 1950-51, i becari de l’Institut Miquel de Cervantes 
de Filologia Hispánica de 1951 a 1956, sota el patronatge del doctor 
Antoni Griera.

Ha participât al Congrès Internacional de Lingüística Romànica, 
célébrât a Barcelona el 1953 ; al V.® Congrès Internacional de Cien
cies Onomástiques, presentant-hi comunìcacìó, a Salamanca 1954, 
al VI.® Congrès Internacional de Cièncìes Onomástiques, presentant- 
hi també comunicació, a Munich, 1958, i en el I.®'' Congrès Interna
cional de Dialectología General que tingué Hoc a Lovaina el 1960.

La seva bibliografia, obres edìtades, és la següent:
“Los términos de color en la toponimia catalana”. 1956.
“El nom de Sabadell com a problema toponim ie”. 1955.
“Disputes entre els teixidors i els paraires sabadellencs a finals del 

segle X V III”. 1960.
“Un fìlòleg sabadellenc: el doctor Joan Bta. Codina i Formosa”. 

1962.
“Les muralles de Sabadell” . 1972.
“Mossèn Ernest Mateu en el cor de la vida sabadellenca”. 1977.

Aquests quatre ûltims tito ls corresponen a Quadems d’Arxiu de 
la Fundació B. i C.
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Per encàrrec del senyor Francesc Enrich, aleshores President delà 
Caixa d’Estalvis de Sabadell, va escriure I’obra “La Caja de Ahorros 
de Sabadell. Cien años de una institución sabadellense. 1859-1959”, 
que fou editada l ’any que s’esqueia el centenari de la institució.

Té també éditât un opuscle titulat “ El Vallès” , en castellá, que li 
fou encarregat pel senyor Antoni Forrellad l’any 1962.

També cal destacar la seva participado en la segona edició deis 
“ Elements d’História de Sabadell”, de Miquel Carreras: revisió del 
text i redacció deis peus de les il.lustracions.

Hi ha un doll de pagines escrites, com ja  hem dit abans, a la prem- 
sa local i a la revista “ Alba”. Articles, tots, ponderats, escrits amb má 
mestra, puix no en va és un artífex del llenguatge. Té un estil -si hom 
pot dir-ho així- équilibrât, amb una maduresa en el tractament i plan- 
tejament deis temes; comprensible, amb la qual cosa demostra l ’afer 
de l’home sapient, i ádhuc senzill.

Hi ha una altra faceta, tal vegada no l’ha prodigada massa, com és 
la de conferenciant. Ha llegit unes ponéncies i discursos antológics.No 
vull pas afegir res més sino que: és deis que sap fer la feina ben feta, 
vet-ho-aquí...

Eli ha dit, i ho té escrit, que: “Sabadell és una ciutat molt estima
da pels sabadellencs, certament. Potser el grau d’afecció que li tenim 
els seus ciutadans, és deis més elevats, si el comparem amb el que hem 
pogut constatar en altres ciutats, que ens semblen tant o més estima
bles que la nostra”.

Eli, també, ha sabut veure l’altra cara, puix “ ... per una mena de 
paradoxa, Sabadell és també, mal que ens requi de confessar-ho, una 
ciutat d’una manca gairabé absoluta de grácia, d’amenitat, de belle- 
sa...”. I, ell, objectiu, i just, també li veu -a la ciutat- altres detectes.

Sabadell, la nostra ciutat, ens ocupa el tema.

— Tiñe un record bastant viu de les penalitats de la nostra guerra i 
del Sabadell deis anys anteriors a aquella gran calamitat. El Sabadell 
deis anys 30 em sembla molt més agradable que el deis anys 60 i 70: 
la ciutat era aleshores quelcom més coherent i més viu, amb una fe- 
somia que ara no té. Sabadell s’ha desdibuixat en un grau que mai no 
hauria pogut imaginar. Aleshores era tan lletja com es vulgui, però te
nia caliu i era acollidora. Ara és molt més lletja, li manca caliu i ha es- 
devingut inhóspita.

I, acaba afegint:

— Qui t ’ha vist i qui et veu!.
*

Fa onze anys que llegí una ponencia a la sessió inaugural de cure 
de la Fundació B. i C., sota el títo l “ El món actual i l ’afrontament de 
la joventut”. En ella fa una exhaustiva i docta estimació -no subesti- 
mació- del “problema de la joventut”.

“Si des de que el món és món aquest problema ha existit i cada 
generació ha hagut de trobar-li una solució, i l ’ha trobada, per qué no 
la trobarem també nosaltres?”. Es una questió que formula -que es 
formula-. 1 que resta en peu.

Posem al dia el problema de la joventut -“etern problema” -, i ara, 
diu:

— No entenc l ’actitud hermética, impenetrable, ressentida i repta- 
dora del jovent. No em sembla possible tanta jactáncia enfront d’una 
societat que amb prou feines coneixen. Es quelcom fora mida, que 
em fa esferir i em té preocupat perqué em sembla senzillament antina
tural, contrari i oposat a la natura de les coses. No entenc aquesta ac
titud, però sento gran respecte pels joves.

(Hom ho ha estât...).

PERFIL

Bru, per fora.
Ciar, per dins.
Circumspecte.
Té nonna de benedicti.
Home de lletres. 1 de paraula.
Amb un respecte reverencial a la paraula i al llenguatge. 
Emfátic.
Isotrop.
Té nas -vull dir que és perspicaz.
És més tortuga que liebre (Lepus timidus).
Excel.lent, amb matrícula d’honor.
És home de casa: un legitim ceballut...
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Q UESTIO NARI

- Quines afeccions heu conreat?.
- He tingut tendencia a l’art: dibuixar i pintar; música (tocar el piano, 

el violi i el flabiol); modelatge; i a la literatura (escriure, poesia so* 
bretot...).

- Aleshores, en la vostra vida hi ha més poesia que prosa?.
- Potser sí. Però em sembla que tothom podría dir una cosa semblant. 

Jo  no sé ben bé on comença Tuna i on acaba l’altra. Per mi, tot és 
poesia.

- 1, d’ésser compositor, com la musicaríeu?.
. No m’he plantejat mai aquesta qüestió. Però, posât en la hipotética 

situació que em diu, cree que musicaria la meva vida amb melodies 
gregoríanes.

- Per qué váreu escoUir la carrera de Filosofia i Lletres?.
- Vaig tenir els meus dubtes: Medicina?. Química?. Però al capdavall 

em vaig decantar per la Filosofía i les Humanitats Classiques. També 
m’atregué, encara que sembli estrany, la professió militar. Les profe- 
sions relacionades amb activitats lucratives no m’han dit res. Ara, em 
sembla que ho vaig encertar.

- Arran de la vacant d’Arxiver Municipal i Cronista de la Ciutat, s’ha 
parlât molt de la vostra possible integrado a tais carrées. Que hi 
dieu al respecte?.

- No pue pas negar que s’ha parlât de mi en aitai ocasió, però la ve
rità! és que en aquests moments, no vuU pensar en aquesta posibili
ta!. Potser vint anys enrera m’hauria complagut aquell carrée i la tas
ca que comporta.

- Us molesta que en la ciutat s’hagi parlât “dels savis oficiáis’’?.
- Hi ha determinades situacions que no poden donar Uoc a expressions 

d’aquest tipus. Aixô dels “savis oficiáis’’ és una mostra molt intéres
sant del proverbial humor sabadellenc. Molestar-me?. Ben al contra
ri, és un acudit que celebro, com aquell d’ “els savis desemparats”, 
que trobo insuperable.

- Més Candid -de Voltaire- o anti-Càndid?.
- La pregunta és massa seriosa. Només puc contestar-hi dient que són 
els altres els que li podran contestar més bé que jo  mateix. Prescin- 
dint del personatge al.ludit, puc afirmar que la meva candidesa és al- 
biradora.

■ A favor de qui o de qué?.
Estic a favor de tot allò que ha estât accepta! com a bo i correcte per 
la saviesa popular, encara que es tracti de mers convencionalismes. No 
em fan cap gràcia els desmitificadors i els incorformistes per sistema.
Quin és el vostre mètode de treball?.
El de l’ordre lògic, flexible, i temperai amb certes concessions a la 
fantasia. Cal dir que m’agrada més assistir i participar al procès d’ela- 
boració que no pas contemplar l’obra acabada, per ben fêta i perfec
ta que sigui. Em repugna la idea del definitiu en el quefer huma.
Que creieu que teniu?.
Em penso que tinc allò que se’n diu curiosità! universal. Tot m’in
teressa. Tine esperii científic i investigador. Recerca, comprovació, 
rigor, exactitud. Al costal d’aixó, la intuició i l ’afany de sintesi. Mol
ta exigencia.

Qué creieu que us falta?.
Em falten tantes coses!. Decisió, constancia, un cert grau de segúre
la! o aplom... No acabaría!.

Heu donat bones proves del vostre sabadellenquisme, de la vostra 
afecció vers la ciutat. Parleu-ne, si us plau.
No sé ben bé per què tinc una tan gran afecció a Sabadell. Problable- 
inent sigui degut a les profundes arrels sabadellenques dels meus pa
res, de la familia. Em fa gràcia pensar que, per part de pare, estic em-

parentat amb donya Agnès Armengol i en “Pep SabadeUès" (Josep 
Roca Armengol), un personatge “sui generis“ de finals del segle pas- 
sat Escara que, per part de mare, fine arrels al Camp de Tarragona, 
concrètement a Brâfim... De Sabadell m’interessa to t fins les coses 
més nímies, materials i espirituals; però el que més m’interessa és el 
seu passât la seva história -tanmodesta i grisa per certp.I admiro els 
que s’han escarrassat per descobrir en ella coses insignes, peculiarí- 
tats bones, qualsevol mena de monumentalitat, testimonia de grarafe- 
ses humanes. Desitjaría que Sabadell fos una veritable ciutat.

— Doneu la vostra visió del Vallès, que tan bé coneixeu.
— Em plau el Vallès, el seu paisatge équilibrât, a la mesura de l’home,la 

seva flaire, les seves masies, el seu classicisme. M’hi trobo bé, m’hi he 
trobat be fins ara. Potser s’ha espatliat molt aquests darrers anys, 
que ha estât tractat sense cap mena de consideració, sense Sensibili
tät, com ha ocorregut en tants d’altres indrets del nostre país. Els 
fets són irreversibles. Això és francament trist i lamentable.

— Com veieu, dones el futur?.
— Amb referencia a la ciutat, Sabadell, considero que està en un dels 

punts més baixos de la seva história. Inicià la davallada- fa uns deu o 
quinze anys. La crisi es va accentuant i és alarmant. El Vallès, corn a 
paisatge, està perdut.

— Sabadell ha tingut -i té- els seus homes. Quins destacaríeu?.
— Dels sabadellencs difunts, considero que els personatges més impor

tants són el doctor Sardà i Salvany i Miquel Carreras. Són dos grans 
apassionats, de considerable altura inteLlectual i que han exercit una 
forta influencia en el seu temps. Són dos grans esperita selectes, dos 
grans mestres. La meva devoció per En Miquel Carreras és senzilla- 
ment excepcional. Quina sort tan immensa d’haver-lo trobat en el 
meu carni, éssent jo poc més que un adolescent!. Sempre he admi
rât En Joan Montllor i Pujal, En Miquel Crusafont i Mossèn Ernest 
Mateu corn a grans sabadellencs i homes d’esperit selecte.

Escau, al pas, dir que admiro els treballadors enderiats i pacienta 
que no es deixen endur per l’afany d’èxits fàcils. Però admiro també 
els personatges que saben procedir amb despreocupació i sense pre
tensions. Els que no em semblen dignes d’admiraciô, sino de compas- 
siô, són els que volen i dolen: ho volen tot i es dolen de tot.

— En la literatura, quins autors són els vostres preferita?.
— Deixem a part els grans classics de totes Ies époques i de totes les 

Uengües... En llengua catalana, admiro profundament Joaquim Ruy- 
ra. No em desplau Josep Pia, ni molt menys. En un altre terreny, per 
altres motius, sento devoció per En Maragall.

— Citeu I’obra artística que més us ha impressionat.
— “La Verge de les roques’’, de Leonardo da Vinci, que vaig veure a la 

National Gallery de Londres, en 1960. Em vaig quedar estupefacte. 
Deixi’m dir que detesto Picasso (vull dir la seva obra, del cubisme 
ençà).

— VÓS, humanista, parleu de l ’home.
— L’home es fa un marc i es crea el seu petit món ideal, on decideix 

instal.lar-se d’una manera óptima. Quan li esbullen o se li desdibui- 
xa aquest paradis, s’irrita i ensenya les ungles. Massa sovint li falla 
el sentit de l’humor, que és de convivencia pacífica amb el desastiCÌM.

— Heu citât l’humor. Teniu, dones sentit de l’humor?.
— De naturai contemplatiu, sóc extremadament reservat i tinc tenden

cia a la ironia i al sarcasme. Hipercritic. EI meu escepticisme és gai- 
rabé total. Tinc humor, però no sóc humorista, em sembla.

— Dins d aquesta nostra Societat, amb quines persones us sentiu més 
identificat?.

— Em sento identificat amb totes aquelles persones que raonen i dis
corren amb sentit comú, tant si són analfabets com si són un pou 
de ciencia i de cultura. Ara, que, de vegades, també em sento a prop 
dels que fan alguna atzagaiada i surten per la tangent. Les origina- 
litats no són menyspreables. Ni de bon tros.

— Filant més prim que l’anterior qüestió, amb quines persones un cotn- 
plau més tractar?.

— Em plauen les persones que, tenint forta personalitat, no fan escara- 
falls de la seva Identität ni recalquen quins són els seus sentiments 
i quina és la seva ideologia. Aquelles persones que són tan definides, 
que no els cal definir-se.

— (Definitiu!...).
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HERBEJANT 
AL CAMP 

DEL
LLENGUATGE

per

F IL O  P R IM

En vigilies de I’l l  de setembre, anant pel carrer, em vaig creuar amb 
un pareil de joves que Iluiën uns elàstics acolorits amb les 4 barres.

Sento que conversen en castellà...
Son nois castellans que comencen a integrar-se?.
M’hauria estimât més poder constatar que, prèvia a una catalanitza- 

ció humeral -de pren i deixa- hi havia hagut en élis una catalanització vocal... 
una catalanització no limitada a superficie, a mercè de la volubilitat de la m o
da.

*

També hi ha molts catalans capaços de comprar i d’ostentar uns elàs
tics quatribarrats, però incapaços de comprar una publicació catalana i de pas- 
3ar-hi els ulls.

I potser són dels que estudien francés o anglès. Quina gracia!.
En el pecat troben la peniténcia. Qui no coneix bé la pròpia llengua 

no podrá penetrar folgadament en la deis altres: no podrá fer més que maste- 
gar-les.

*

En tot allò “ que no rendeix” , ens solem abandonar al minim esforç.
En el maneig de la llengua pairal -permeteu-me un néologisme: jo en 

diria, i potser amb més propietat, “ mairal” - ens abandonem molt fàcilment a 
l’al.ludit minim esforç. Al que jo en diria “ inèrcia fònica” .

Es per inèrcia fònica que l’immigrât de parla castellana com ença a 
usar paraules catalanes que el facin estalvi de circumloquis. Aixi, ben aviat, di
rà: “ No cal que vayas... No calia que te m olestaras...” A ixi com: “ Es la hora 
de plegar.. .” Ah, aixô de plegar... No faltava m és!.

Es per la mateixa inèrcia fònica que nosaltres tenim propensiô a 
usar paraules castellanes: “ basura” , per comptes d ’escombraries; m ’he “ente- 
rat” , per comptes de m ’he assabentat; “despedir-se” per comptes d’acomia- 
dar-se...

Pel dret! Pel tirany més curt...
Traduirem “cuyo” i “ cuyos” castellans per “ quin” i “quins” .
I tan satisfets!.
Voleu sortir d ’aquesta apatia?. Voleu com entar a vèncer aquesta inèr

cia fònica?. A veure si traduiu al català aquella frase amb què Cervantes enceta 
la seva immortai novel.la: “ En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quie
ro acordarm e...” .
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LLIBRES S ABA DELLEN CS

EDICIONS DE LA
FUNDACIÓ BOSCH i CARDELLACH

BOSCH_y
fCAÍ\PELLAí:hl

per Ricard S im ó i Bach

Una de les fonts que amb més abundancia a contribuii a sadollar la set de saber de persones interessades en 
el coneixament historic de la ciutat i els sens homes, és, sens dubte, la Fundació Bosch i Cardellach, la quai, a 
part de la seva valuosa trajectòria cultural i ciutadana, ha proporcionat, a través de la seva secció “ Arts i LletreV’, 
una considerable prodúcelo escrita com ho demostren els seus setanta nou “ Quadems d’Arxiu” publicats fins 

vSABaX dell J J  ®'̂ ***’ *  d’una col.lecció titulada “Publicacions”, la qual compren i una serie de llibres de temes m olt intéres
sants que van avalats per la signatura d autors competents, corn podrem apreciar-ho per la relaciô que a continua- 
ciò passem a ressenyar:

“ Quadems d ’Arxiu’’

Primera serie:

1. -

2.-
3 . -
4 . -
5 . -
6 . -
7 . -
8 . - 
9.-

10. -

11. -
1 2 . -

13. -
14 . -
15 . -
16 . -
17. -
18 . -
19. -
20.  -  

21. -  

2 2 .-
2 3 . -
2 4 . -
2 5 . -
2 6 . -
2 7 . -
28 . -
2 9 . -
3 0 . -
3 1 . -
3 2 . -
3 3 . -
3 4 . -
3 5 . -
3 6 . -
3 7 . -
3 8 . -
3 9 . -

Perennitat del som ni.........................................................................................................................................  Dr. Miquel Crusafont
■ Lis itinerans dels vasos apol.linars, comparats amb els d’Antonino ................................................. Lluis Mas i Gomis
■ Fntorn d’uns escrits inédits de Josep M.® A m ella .................................................................................  Josep M.® Riu i Daniel

Les supersticions i la pagesia................................................................................................................] ] ] ] CamU Tmras i Casais
Ln la mort d Antoni Verdú i Cirera............................................................................................................. Dr. Miquel Crusafont

• Indice de ponencias leídas hasta el final dd curso 1 9 5 2 -5 3 ................................................................
Calidoscopic, economic i socia l.....................................................................................................................  jo sep  ]V| Sanmiquel
De la pública in tim itat...................................................................................................................................... Dr. Miquel Crusafont
Lntorn del mot aigua ro s ................................................................................................................................. Joan Montllor i Pujal
Las traducciones españolas de los trabajos de Duhamel de M onceau............. ................................  Camil Torras i Casals
Condecorado a la petita h is to r ia ............................................................................................................... ’ Dr. Miquel Cmsafont
La Parroquia de Jonqueres: la seva antiguetat, el seu n o m ..................................................................Joan Montllor i Pujal
La geologia i la caracterització de les comarques cata lan es.................................................................  Dr. Jaum e Tm yols
Una genealogia mral set vegades centenària............................................................................................... Josep Torrella
Sobre el cadastre de bens ru stics.................................................................................... CamU Torras i Casais
Aspectes de 1 apostolat del Dr. Sarda i Salvany......................................................................................... Jesús Farrés i Bemaldo
L. P. Eduard Llanas, Escolapi, i el seu llibre ¿Es pecado el liberalism o?.........................................P. Francese Cubells
De Sant Sebastià i del cam p ..................................................................................................................... ] | ] lVÍ¡q„el Forrellad
Analisi conceptual del te m p s .........................................................................................................................  Dr. Miquel Cmsafont
Les disputes per competencies jurisdiccionals entre Terrassa i Sab ad ell.........................................Dr. Ernest Mateu Vidal
El nom de Sabadell corn a problema toponim ie......................................................................................  Dr. Pere Roca i Garriga
La energía nuclear en la agricultura.............................................................................................................  Camü Torras i Casals
LI fenomeno humano según los puntos de vista del P. Teilhard de Chardin, S .I...........................  Dr. Miquel Crusafont
Els primers capítols per a la historia del fútbol a Sabadell.................................................................. Josep Rossell
Consideraciones sobre un invierno memorable .......................................................................................Josep Casablancas
e l "  .......................................................................................................Dr. Miquel cm safont
Sabadell I M ontserrat.........................................................................................................................................Dr. Ernest Mateu Vidal
Apuiits de psicología del cam p ero l................................................................................................................Camil Torras i Casals
Procès historie evolutiu del Museu a Sabadell............................................................................................Lluis Mas i Gomis
Historia d’un Teatre veil i un Teatre n o u ............................................................. ..................................... Josep Torrella
Panorámica sobre el nuevo Jard ín  Zoológico de Barcelona..................................................................Dr. Antoni Jonch
L ’escultor Amau Cadell i el seu claustre de Sant C u g a t....................................................................... Salvador Cardús
Notes sobre Esparraguera.................................................................................................Rafel Subirana i 011er
L1 pessebrisme a Sabadell................................................................................................................................. Lluís Mas i Gomis
Perspectives del Sabadell fu tu r . . ...................................................................................................................Emüi Moragas
Coiiientaris profans a un pía d’estabilització ........................................................................................... Josep M. Sanmiquel
Deis trets humans i de la fesomia moral del polígraf Miquel Carreras  ........................................... Joan Sallarés i Castells
Consideracions a l ’entorn de la compilado del dret c a ta lá ..................................................................Miquel Forrellad i Sola
L ’Exemplaritat de Jaume C alvó................................................................................................................ ] ! Pere Valls i Carreta



Segona serie;

1. — Joan Cristòfol Cal vet d’Estrella i d  seu probable origen sabadellenc............................
2 . — La pluviositat del Valles Occidental i el débit del Riu RipoU ............................................
3 . — Sabadell en la Historia Universal...................................................................................................
4 .  — Un filólec sabadellenc, el Dr. Joan  Baptista Codina i Form osa..........................................
5 . — Influencia del plan general de Ordenación de la provincia de Barcdona en el desarrollo

de la ciudad de Sabadell.........................................................................................................................
6 . — La Parroquia de Junqueras: La seva antiguetat; el seu n om .................................................
7 . — D’impremtes i d’impresors a Sabadell..........................................................................................
8 . — Riadas 1962. Informe periodistico....................... .......................................................................
9 . — La problemática educacional en els nostres d ie s ......................................................................

10 . — A l ’entom  de Testudi sobre “Planificació de servéis socials a Sabadell” ........................
11 . — Excursió per l ’Ebre i muntanyes de Cardó.................................................................................
12 . — El escudo de la ciudad de Sabadell...............................................................................................
13 . — La portada d’aigues a Sabadell........................................................................................................
14 . — Un periodista sabadellenc mort a Genova: Joan  Costa i D e u ..............................................
15 . — Idea del partido dd Valles donde está situada la villa de Sabadell que es la patria del

Dr. Antonio B o sch ...................................................................................................................................
16 . — Les conurbacions ciutadanes. Suggeriments amb motiu de Texpansió barcelonina . . . .
17 . — Factors psico-socials de la nostra industria t e x t i l ....................................................................
18 . — Joaquim  Folguera, poeta i c r i t ic .....................................................................................................
19 . — El Castell de Castellar a l ’any 1388 . Transcripció i estudí d’un in v e n ta n ......................
2 0 . — Tres comunicacions a la X Assemblea d’estu d io so s................................................................
2 1 . — Apunts per a la historia de l'Hospital i Casa de Beneficencia de Sabadell ....................
2 2 . — Les muralles de Sabadell...................................................................................................................
23 . — L ’obra poètica de Joan Arús .........................................................................................................
24 . — De la vida laboriosa i honorable de Joan Montllor i P u ja l ....................................................
2 5 . — Comentaris i suggeriments a Festudi Dinámica i Perspectives del V a lle s ........................
2 6 . — Notes sobre el moviment obrer a Sabadell 1840-1860  ..........................................................
2 7 . — Maná Burgués, Ceramista. LTiome i l ’o b ra .................................................................................
2 8 . — Les feines de pagés abans deis nostres d ie s ............................. ..................................................
2 9 . — La reforma tributària de 1957 en relació amb la industria textil llanera sabadellenca. . . .
30 . — Mossén Ernest Mateu en el cor de la vida sabadellenca.........................................................

Serie Miquel Carreras:
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Dr. Ernest Mateu i Vidal 
Dr. Jaum e Truyols 
Dr. Jaume Vicens i Vives 
Dr. Pere Roca i Garriga

Emili Moragas i Badia 
Joan Montllor i Pujal 
Joan Sallarés i Castells 
Joan Macia i Mercadé 
Josep M. Sanmiquel 
Emili Moragas i Badia 
Pere Martí i Peydró 
Dr. Emest Mateu i Vidal 
Salvador i Forrellad 
Mn. Camil Geis

Antoni Bosch i Cardellach 
Pau Vila i Dinarés 
Francese Torrella Niubó 
Osvald Cardona 
Josep M.® Casas i Homs 
Ainaud, Colomer i Serrano 
Joaquim Ferrándiz Duran 
Dr. Pere Roca i Garriga 
Osvald Cardona i Roig 
Dr. Emest Mateu i Vidal 
Pau Vila i Dinarés 
Joan Alsina i Giralt 
J  oan Sallarés i Castells 
Camil Torras i Casals 
Lluís Creus i March 
Dr. Pere Roca i Garriga

1. — El ferrer de B ocegós................................................................................................................................  Dr. Miquel Carreras'
2 . — Notes historiques......................................................................................................................................  Dr. Miquel Carreras
3 . — Epistolari ( I ) ..............................................................................................................................................Dr. Miquel Carreras
4 . — Epistolari ( I I ) ..........................................................................................................................................Dr. Miquel Carreras
5 . — Epistolari ( I I I ) .......................................................................................................................................Dr. Miquel Carreras
6 . — Epistolari ( I V ) ....................................................................................................................................... Dr. Miquel Carreras
7 . — Epistolari ( V ) ........................................................................................................................................ Dr. Miquel Carreras
8 . — Epistolari ( V I ) ........................................................................................................................................Dr. Miquel Carreras
9 . — Epistolari (V I I ) ......................................................................................................................................Dr. Miquel Carreras

10 .— En el bimil.lenari de Virgili. LTiome i F o b r a .................................................................................Dr. Miquel Carreras
Serie Publicacions:

1 . — Primer d’acords del Conseil de la vila de Sabadell (1449 -1472 )
2 . — Los pondus i els telers ibero-rom ans.................................................................................................  Lluís Mas i J .  Farell
3 . -
4 . — Observacions metereologicas en S ab ad ell..................................................................................  Josep Casablancas
5 . — Las excavaciones del poblado de Arragona................................................................................  Vicens Renom i Lluís Mas
6 . — Disputes entre els teixidors i els paraires sabadellencs a finals del segle X V III

(1 7 6 6 -1 7 9 0 ).............................................................................................................................................  Dr. Pere Roca i Garriga
7 . — Manuel Ribot i Serra i Narcisa Freixas i Cruells ....................................................................
8 . — Antoni Bosch i Cardellach (D octor en Medicina i H istoriad or)............................................  Dr. Emest Mateu i Vidal
9 . — Notes per a una biografia de Ferrán Casablancas, in v e n to r ....................................................  Joan Blanquer i Panades

10 .— Mossèn Gaietá Clausellas (Biografía i semblança espiritual)....................................................  Jesús Farres i Bemaldo
Serie Extra:

1.— Conceptes i dites de Martí R ia lp ......................................................................................................  Miquel Costa
*  *  *

Sens dubte cad a  una d ’aqu estes pu blicacion s són una estim able a p o r ta d o  a la cultura local i au tòcton a  i, si b é  es cert que p o -  
dria haver estât augm entada en quantitat, no és menys cer t  que les circum stáncies d ’aqu estes darreres quatre décades  no h o fe ren g en s  
fácil, ja  que ningú no ignora les d ificu ltats am b  qué es topava p er  a la realització  de pu blicacion s de cultura catalana.

De totes m aneres, cal ag raira  la F u n d a d o  B osch  i C ardellach i d ’una manera especial a la seva secc ió  “Arís i L le tr e s”, ha- 
ver-nos p rop orc ion a l una tan valuosa p rod u cc ió  com  la qu e deixem  esm en tada an teriorm ent, la qual representa un m aterial básic p e r  
la construcció  d ’una sò lida  fo r m a d o  sob re  la h istória nostrada.

F elic item  sinceram ent aquesta en titat sabadellenca p er  la tasca realitzada i,sob reto t, volem  f e r  pú blic  recon eix am en t d ’agrai- 
m ent a la m ateixa p e r  haver-nos don at ocasió  d ’assaborir els seus “Quaderns d ’A rxiu” i les seves ‘T u b licac ion s” i altres d ’extra, e l con - 
junt deis quais són una lloable con tr ibu ció  p e r  a forn ir  ais estudiosos un m aterial indispensable p e l con eixam en t históric del nostre p o 
blé i els seus hom es. ¡u

(En el p ro p er  “QU AD ERN” parlarem  dels L libres editats p e r  la Caixa d ’Estalvis d e Sabadell)
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ARTS

EN TO R N  DE L'O BRA D 'A N T O N I ESTR U C H  "  ELS SEG ADO RS n

per Joan David

En les darreries del segle X IX  foren exponents dominants: l’estètica neoclàssica, fenomen n2iscut a Roma 
i de la que en fou maxim exponent el pintor MENGS, el neorrafaelisme introduit a Franga per Jean Louis Da
vid, Gerard i Gros amb obres de concepció multitudinaria sobre temes antics i efemérides Napoleóniques i sa
turant l’ambient artistic oficialment la “Pintura d’História” .

El Romanticisme pictòric clogué el cicle infonent la mentalitat deis homes sobresortints de l’època. Vin- 
gue Goya, geni esquerp, innovador, irradiant de llum en crispadora vibració; caminant solitari, mestre sense dei- 
xebles i finalment l’Impresionisme, iniciat a Franga per Monet i que Santiago Rusinyol i Ramon Casas ens du- 
gueren a casa.

Vet aquí que dins aquest món tant sacsejat trobem una varietat d’elements que ens descobreixen l’ho- 
me; elements que venen dictats per l’obra realitzada que mai per mai no traeixen llur autèntica personalitat; 
són revelacions aqüestes, que al decurs deis temps, es converteixen en llum, guia i model i que conseqüent- 
ment ens fan sentir i veure go que al dir de Berenyon “nosaltres que no som artistes, no hem vist i potser 
no veurem” .

En l’últim quart d’aquest segle, un fet énormément vital per la nostra ciutat, (parlem de Sabadell) es rea-
litzà:

Ramon Quer, Joan Figueras, Joan Vila Cinca i Josep Espinalt gesten una entitat que al llarg del temps 
esdevindrà única en el seu gènere, l’Acadèmia de Belles A rts, la que sens perdre per res la seva independència 
i personalitat s’estatjà dins una altra entitat, l’Ateneu Sabadellès; els esmentats artistes fundadors dirigeixen 
aquesta seccio d art dins l’Ateneu i en la llista d’assistents a les seves classes hi trobem,enmig d’un nodrit nom
bre de joves artistes, el nom d ’Antoni Estruch, de qui ens és grat avui, en commemorar un fet historic essen- 
cial en l’Histôria de Catalunya, reproduir-ne l’obra intitulada “Els Segadors” , obra que per subscripció popu
lar fou adquirida amb desti al nostre actual i nou “Museu de Belles Arts” .

Antoni Estruch és fill de Sabadell i deixeble de Joan Vila Cinca, resolgué els seus primers estudis en l’a- 
nunciada “ Acadèmia de Belles Arts de Sabadell” , passant després a les classes de “ Llotja” a Barcelona i més 
endavant fruit de hores d’estudi guanyades, ingressà a l’Acadèmia de S. Fernando de Madrid fins i tant, que 
pensionat per la familia Ponsa, m arxa a Roma, ciutat en la que restà set anys, en el transcórrer dels que rea- 
litzà un viatge a Terra Santa per tal de documentar-se i ambientar-se a l’objecte d ’executar cert nombre de 
pintures de caire religios amb l’ambient de Palestina; (algunes d’elles es conserven encara en un pis de l’anti- 
ga casa Ponsà d’aquesta ciutat). De retom  del seu viatge a Roma resol ja a Sabadell la tela “ La mort de Ra- 
fel de Cayanora” i el quadre que avui inserim reproduit “ Els Segadors” .

Home d ’intens dinamismo i de gran activitat, treballà incansablement en multitud d’obres i finalment es 
traslladà a América on realitzà intéressants treballs de pintures d’histôria, i gravats. Res en concret no sabem 
dels fruits de la seva estada a America, fruit que amb tot no podem dubtar, deuen d’ésser profitosos i que es- 
perem, una vegada ben documentata fer-ne l’estudi que noblement es mereixen.
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Tenint present la part de I’obra pictórica que coneixem m ’és grat de fer-ne unes senzilles anotacions:

Per descomptat en l’obra d’Antoni Estruch, domina un realisme clàssic de les formes, amb una form ado  
estrictament neoclàssica amb Sensibilität de pintor rom àntic; la gran disciplina del dibuix, que possiblement in- 
fluenciat de Ingres, fa que en la seva obra hi veiem el pas del néoclassicisme a un gran mitificador que infon a 
la pintura d’història un cert, nobilíssim però, teatralisme.

El dibuix i el color es fusionen intimament, emperò, el dibuixant en to t moment és superior al colorista.
L ’Artista és posseit d’un talent naturai que amb l’ajut de l’estudi aconsegueix l’autèntica obra pictórica 

dominant l’ofici com el millor artesà; pintor que pintà des de l’encárrec fins a la creació independent.

No cal dir que els eixos que inicien restructura geomètrica de l’obra són ben calculats i que la composi- 
ció és deliberadament equilibrada.

L ’espai i el temps juguen el seu paper, estructurant la imatge i interprétant, amb liéis perspectives els fo- 
naments vàlids de l’obra.

Obra amb ritme i estil, certam ent humanitzada que equival a dir que posseeix els dons de giáda i d’elec-
ció.

Els problèmes acusats de les masses, del clar-obscur, de les coloracions i del colorit són resolts específi- 
cament en conceptes de fons realistes aureolats d’un sentit idealista, sens que sobressurti ni el réalisme ni l’i- 
dealisme com a valors absoluts.

Cloem aqüestes notes revivint uns conceptes que el nostre malaguanyat Miquel Carreras i sots el pseudó- 
nim de “Martí Rialp” un dia deixà escrits:

“ L ’Art ens sostreu de l’ambulant neguit de recerca perqué ens mostra l’abundor i meravella del món que 
ens rodeja... Totes les arts són Iluita creadora entre esperit i matèria que altemadament operen a través deis 
elements diversos de que TArt es val” i encar aquells altres de l’inoblidable mestre, Francese Labarta, que 
diuen:

“ L ’Artista es defensa d’acord amb les seves forces,! el seu temperament és la inacabable allau de la rea- 
litat” .
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IMATGE i PARAULA Fot: Josep Busoms Domènech 
Text: Joan Cusco Aymami

UN V E R S  A  C A D A  F U L L A
Els arbres es desfullen. O es despullen.

Quan h¡ ha serenor a Tambient, quan tot té la calma i la quietud de Ehora plàcida, les tulles cauen amb 
cadéncia de vals, amb un desplomar-se meiangeriós, i rítm ic a la vegada... Aleshores tot té la beatitud deles 
coses autumnals...

No m ’agrada trepitjar les tulles seques... Sembla que gameguin quan cruixen... No m'agrada posar els 
peus damunt la seva indetensió...

M’agrada, en canvi, veure les tulles seques, sobre la terra tardorenca, sobre l'herba escardussera de Eestiu...

1 em piau veure la nuesa deis arbres vora Festany, emmirallant-se com una noia davant Eespill en la seva 
cambra íntim a...

1 em plau veure com la claror de la tarda aquarel.lada s’está esmunyint, i cauen les darreres tulles...

Potser és veritat que tots portem, dins de cadascû de nosaltres, un joglar.

Jo tinc un intim pensament que s’inspira en la serenor d'aquesta tarda singular. 

V oldria escriure un vers a cada tulla seca vora l'estany...



HA M O R T  UN SABADELLENC
per M íq u d  Crusafont Pairó
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LES BELLES ARTS A SABADELL
per Pere Roca i Garriga

A m b aqu est t ito l encapçalava la con ferèn c ia  que, a p e t ic ió  d e  Tomás Casañas, a leshores P resident de l ’A cadèm ia  de B elles Arts 
oronunciar en l a cté  d obertura del curs 1972-73 d ’aquella  E ntität. A ixö era el dia 7 d ’octu b re  de 1972, ara fa ,  don es, exactam entvaig pron i 

sis am
Puc dir que el seu text ha restât in éd it i, d ’altra banda, que e l  pú blic  qu e assisti a aqu ell acte inaugural no fo u  massa nom bras- 

m és o nienys. els de sem pre... .
1) a leshores  ença p o c  ha canviat e l panoram a artistic  a qué em  re fereixo . S i de cas -i c o m  ja  era prev isib le a leshores- ha so fer t  

un̂  cert en ip itjoram ent. E l text que ara es p u b lica  continua válid avui i de p len a  actualitat. A lm enys a ix i m ’h o  sem bla. Ju tg in , p erò , vos-

 ̂ L obertura de curs de l'Acadèmia de Belles Arts ofereix, evidentment, ocasió propicia per a desgranar una sèrie de considera- 
cions a I entorn de les activitats artistiques -pretéritas o actuals, i fins i tot futures, diria jo- que tenen per marc la nostra ciutat.

No pas que hàgim de traçar, amb detail, la trajectòria histórica de l'art sabadellenc, o bé el panorama exhaustiu de la seva mul
tiforme expansió hodierna, sinó més aviat donar-ne una visió panoràmica que satisfeci fins a cert punt el nostre afany de conèixer quin 
és el seu sendt i la seva significació. En realitat, l'objectiu que més escauria a l'avinentesa fóra el d'actualitzar i fer viu el tema, pensant 
sobretot en I esdevenidor de la ciutat, que trobem immersa en un procès intéressant issi m de creixenca i de transformació dinsd'un món 
inquiétant i difi'cil de comprendre.

Fa gairebé un segle -són noranta-i-tants anys- que existeix i viu aquest cenacle artistic sabadellenc on avui ens trobem reunits 
Des dels seus origens, borrosos i modestos, fins al moment present, la nostra Acadèmia de Belles Arts ha expérimentât no poques vicis- 
situds. Esmentem només que darrerament li calgué abandonar la seva casa del carrer Sant Bau cantonada placeta de Sant Roc i carrer 
Advocat Cirera, i es traslladà a aqüestes dependències noves que ara ocupa, després d'haver romas un quant temps, en interinitat, en 
aquell casai vetust de sota el campanar. Foren uns anys critics i decisius per a l'Acadèmia, que ens porten a evocar el mèrit dels homes 
que en aquells moments la reglen, els quais hagueren de superar les ingents dificultats que posaven en perill la permanèneia de l'entitat. 
Gràcies a élis, I Acadèmia pogué iniciar una nova etapa de la seva ja llarga vida, una etapa que demostra èsser una de les més pletòriques 
de la seva existència.

Fa gairebé un segle, dones, que hi ha Acadèmia, però afegim totseguit que fa molt més de temps que, sense agrupació società
ria que els reuriis, hi ha artistes a Sabadell. I la qüestió que jo, com Vostès, sovint ens plantegem és la de com s'explica que una pobla- 
CIÒ tan grisa, d'unes condicions ambientáis decididament poc idònies per al desenvolupament de l'A rt, hagi esdevingut un focus d'in- 
quietuds i de realitzacions artistiques com ho és avui.

Sabadell ha estât sempre una població industrial; per tant, una població de mena treballadora, Iliurada a una activitat produc
tiva que s'orienta vers el guany i el rendiment lucratiu d'uns capitals posats en joc. I aquesta caracteristica definitòria ha créât una men- 
talitat utilitària i pragmàtica en la gent que hi viu i que s'hi mou, que som tots nosaltres i la venerable filera invisible deis nostres avant- 
passats.

El pñmer local que l ’Acadèmia de Belles Arts 
tingué a la Rambla

Sala 1, de l ’Acadèmia de Belles Arts, avui



La nova marca de l’A- 
cadèmia de Belles Arts, 
que crea Antoni Vila Arru- 
fat.
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I la indùstria és, "per se", una activitat disciplinada, una activitat que crea una estructura laboral rígida, en la quai cadascù que

da qualificat i socialment considérât pel rang que ocupa en el complex engranatge empresarial. D'aqui neix la valoraciô humana que la 
nostra societat té establerta i que està en vigència almenys des dels anys iniciáis dels vapors -cal Pissit, cal Rovira...- i de les xemeneies 
que s'enfilen cel amunt.

En aquest context fabril, ja es comprén que les inquietuds artistiques no han pogut trobar, en línies generals, una atmósfera 
gaire favorable, sinó que, ben al contrari, han hagut de topar amb incomprensions i dificultats de to t ordre, per no dir fins i to t, de ve- 
gades, amb franca hostilitat i rebuig.

Com arreu i des de sempre, existí, tanmateix, a Sabadell una valoraciô de l'A rt. I no cal dir que aquesta valoraciô no s'ha per- 
dut O extingit al llarg de la nostra història. La Sensibilität, i les necessitats artistiques que ella comporta, tant a nivell individual com a 
nivell col.lectiu o social, constitueixen un dels patrimonis de la Humanität, i res, ni l'endarreriment o miserabilitat de les nacions o de 

les poblacions, ni l'assoliment dels estadis més avançats del que anomenem civilitzaciô, les poden anuí.lar. Des 
dels primitius arraonesos del mosaic en blanc i negre del "N eptú" i de la rogenca ceràmica sigil.lata de la Sa
lut, els habitants del solar sabadellenc, -els vallesans antepassats nostres-, han conreat les Belles Arts i ens han 
deixat testimonis o vestigis de llurs obres, o, si més no, de les obres d'altri amb què han volgut enriquir el I loc 
del llur habitatge.

Però hem d'abandonar definitivement, per nefast, el prejudici que potser tots tenim una mica i que 
postula monumentalitat, exceUència, i notorietat per a les obres d'art pertanyents al Sabadell prétérit. No, 

-traiem-nos-ho del cap- Sabadell no és Altamira, ni Pompeia ni Empùries, ni Pisa, ni Florència... Acontentem- 
nos del que hi ha hagut, qualsevulla que siguin les seves dimensions materials, la noblesa dels elements u tilit- 
zats, o la seva intrinseca categoria artistica i la seva anomenada: Unes modestes esglésiesromàniques (Sant 
Nicoiau, Sant Pau de Riusec), l'absis gòtic de Sant Félix... uns retaules renaixentistes, barrocs o neoclàssics 
desapareguts (i que no eren res de l'altre môn), ceràmiques, vidres, ferros forjats, unes quantes imatges, i po
ca cosa més... La preséncia de les Belles Arts no s'ha interromput mai a Sabadell; això és el que interest de 
remarcar, évitant la temptaciô de qualsevol triomfalisme, per inocent i benintencionat que sigui.

El geni sabadellenc fou de molt nervi per al treball, no gens aventurer ni fantasiôs; però fou un geni 
ardit i emprenedor, corn ho demostra el fet que molt aviat la nostra vila anà guanyant anomenada per la seva activitat teixidora, una 
activitat artesana que venia a èsser j'escreix de la seva natural i bàsica dedicaciô a ¡'agricultura i al mercadeig. Fou la indùstria, sens 
dubte, la que la féu desenvolupar amb pas segur, la que li dona dinamisme i li féu albirar uns falaguers horitzons de futur, enmig de 
les estretors que constituifen, durant Nargues centùries, el marc de la seva migrada existéncia. No ens fern il.lusions ni, eniluernats per 
la puixança admirable de la ciutat que tenim avui, oblidéssim que Sabadell ha estât, fins fa relativament molt poc, no res més que un 
llogarret insignificant, perdut en les terres, no massa generöses, del Principat.

Podriem dir que la veritable història de les Bel les Arts a Sabadell constitueix un contrapunt a la seva història industrial i eco
nòmica, n'és corn un eco molt subtil o un ressò molt feble, que només poden percebre els qui el cerquen, els qui creuen que hi és, els 
qui tenen desperta i afinada la Sensibilität per les coses de l'esperit. El parai.lelisme existeix certament, i puix que de dues trajectòries 
paral.leles es tracta, sembla que, coneixent la història general de Sabadell podría resultar fácil de traçar-ne les grans línies.

Cal dir que els elements indispensables per a traçar aquesta història de les Belles Arts sabadellenques els trobem recopilats i 
estudiats amb tota la minuiciositat desitjable en una obra de vigorosa aleñada, que tots coneixem prou bé, i que mereix els més fer
vents elogis; "L 'A rt Sabadellenc", d'Andreu Castells, una obra monumental, tant per les seves proporcions -856 pàgines- corn per l'ex- 
plicit carácter que té d'homenatge o monument a tots els artistes i artesans que hi ha hagut a la nostra ciutat. En aquest Ilibre, de va
lor senzillament excepcional, les grans línies d'aquesta història paral.lela de l'art i de la indùstria (o economia) s'hi intueixen, 'encara 
que, degut al carácter sobretot de recopilaciò i catalogació documentada que té l'obra, no hi queden tan clares i definides com ara de- 
sitjaríem. Es cert que Andreu Castells segueix un ordre cronològic en la disposició dels materials i en el desplegament del text que hi 
ha bastit, i té cura de I'enquadrament rigorós dels fets artistics dins els currents, les escoles i les tendéncies de cada época. Però, a ix í 
i tot, tenim la impressió, en llegir les seves pàgines, que aquest art sabadellenc tan digne d'estima segueix unes vies autònomes i autàr- 
quiques, sense una clara conexió amb el desplegament i les vicissituds de la vida de la col.lectivitat local on és inscrit.

Durant la prolongada etapa artesana de la vila, l'activitat artistica locai és quelcom decididament feble, d'una absoluta man
ca d'aparença i de relleu. Les coses canvien radicalment al segle XIX amb la industrialització i la introducció del vapor, moment en qué 
surt a l'escena la burgesia sabadellenca. I canvien per una série de factors concomitants, o concauses, que han de transformar a fons la 
vida de la població i la condició dels seus habitants, alliberant-los, en certa mesura -i almenys en ampies sectors- de l'estreta dependén- 
cia a les necessitats més peremptóries que feien impensable, per ais nostres avantpassats més remots, qualsevol intent seriós de dedica- 
ciò a les tasques artistiques.

Em guardaré prou d'afirmar que l'època a qué em refereixo fos (sobretot en els seus primers anys) una época de benestar i 
d'opuléncia que, per una part, permetés el diguem-ne oci artistic dins la societat sabadellenca i que, -per l'altra-, assegurés la comercia- 
litzaciô fácil dels productes de la Iliure activitat creadora dels artistes. Però el que sí pot afirmar-se és que els horitzons econômics sa- 
badellencs començaren a obrir-se i a aciarir-se en aquells anys. I él renovellament general de la vida del pais, amb la il.lusiô i el mite 
del Progrès corn a ressort principal, creà una atmosfera propicia per al desplegament de la força artistica latent que hi havia a Sabadell 
i que no havia pogut manifestar-se abans.

De mica en mica, i amb l'ajut de circumstàncies favorables, de sabor anecdòtic (com la pesta groga a Barcelona), s'anà con- 
griant aci un ambient artistic totalment nou, inédit, que ja és consistent, rellevant i considerable a mitjan segle, i que, més endavant, 
donará Hoc al naixement de l'Académia. Fet remarcable i significatiu, aquest, que ningù no s'hauria atrevit a preveure ni a pronosticar 
uns quants anys -dues o tres generacions- enrera. L'Académia neix quan l'activitat económico-industrial sabadellenca ha assolit un dels 
seus nivells més alts, i quan, atès el rang de ciutat en 1877, la població ha fet la més llarga estirada demogràfica de la seva història arri- 
bant als 18.000 habitants.

S i , a Sabadell les Belles Arts han seguit el desenvolupament econòmic i demogràfic de la població. Afegim, però, que d'altra 
banda i corn a contrapartida, la irrupció d'aquest front artistic influeix la marxa general de la vida sabadellenca, introduint-hi, al seu 
torn, un element nou i no imaginât que li donará una especial vivacitat, unes perspectives més humanístiques i que li conferirà, en de
finitiva, una estructura més equilibrada i harmónica en uns anys que són realment els anys decissius per a la configuració de la persona- 
litat de la ciutat.

En un moment déterminât, entre 1855 i 1870, i quan les nostres fábriques prenen més volada, a Sabadell comença a haver-hi ar
tistes que fan soroll, que, superant atàviques timideses i prenant consciència del paper que els pertoca dins la societat gosen dir "aques
ta boca és meva". Aquests artistes són els Margalef, els Quer -el "senyor Quer"-, els "Xiquet, Creu de la Mà", els Sallarès... Més endavant
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en una segona ofensiva, vindran els Vila Cinca i els Figueras..., i després els Espinalt,Marià Burgués, Estruch, Vila-Puig, Vilatobà, fins 
arribar a les lleves i generacions que ocupen l'actualitat sabadellenca.

Pefó, deixant el fil de la história i abstraient-nos de la seva dinàmica, ens trobem davant d'un fet que atreu la nostra atenció.
I aquest fet és el següent: les Belles Arts han transcendit escassament a la via pública de la nostra ciutat i en la seva plasmació urba
nística. I aixó ens preocupa i ens manté insatisfets. Sabadell és una ciutat molt estimada pels sabadellencs, certament. Potser el grau 
d'afecció que li tenim els seus ciutadans, és deis més elevats, si el comparem amb el que hem pogut constatar en altres ciutats, que ens 
semblen tant o més estimables que la nostra. Però -per una mena de paradoxa- Sabadell és també, mal que ens requi de conféssar-ho, 
una ciutat d'una manca gairebé absoluta de gràcia, d'amenitat, de bellesa, en la seva concreció material o urbanistica; aclaparadora 
monotonia en el traçat dels seus carrers i en les seves construccions; escassesa -gairebé absència total-, de perspectives urbanes d'una 
certa qualitat estètica; manca de details o de racons que resultin plausibles, si no remarcables, per la seva perspectiva i la plàstica volu
mètrica, etc.

Podriem dir que la tònica del nostre urbanisme és l'utilitarisme més sorrut i descarnat, un utilitarisme sense concessions a la 
presència del joc désintéressât i creador de l'artista. I ens preguntem: ¿Es podia esperar que les coses s'haguessin produîf d'altra mane
ra, que s haguessin produit en un altre sentit més satisfactori?. Resulta d ifíc il de respondre a aquesta pregunta. Ens hem de resignar a 
admetre els fets ineluctables, deixant que els qui són propensos a especulacions nostalgiques i als termes elegiacs es planyin d'allô que 
hauria pogut èsser però que malauradament no és.

Potser, si volem ser estrictament objectius i desapassionats, haurem de reconèixer que les coses no han estât tan tristes corn 
insinuava. Per molt exigents que siguem, hi ha, sens dubte, quelcom que se salva a Sabadell... Però és cert també que, gairebé sempre, 
-inévitablement, fatalment- al capdavall, les iniciatives en aquest sentit esperançadores han quedat, almenys en bona part, frustradas, i* 
ens hem hagut d anar acostumant a què l'emprempta de l'A rt brilli, en el nostre urbanisme, per la seva absència. L'esperit pragmàtic i 
utilitari a què em referia de la comunitat sabadellenca és el que posa el seu pes decisiu en la resolució de les qüestions en les quâls cal 
comptar amb pressupostos. Les coses les fem amb un minim -jo diria amb el minim estricte- de concessions a l'estètica, i qualsevoi pro- 
pòsit en el qual tingui massa èmfasi l'A rt en majúscula, no arriba a prosperar. Com si es temés de fer una despesa excessiva o inútil, 
com si es tractés d'evitar un luxe que no es compagina amb l'ètica d'austeritat que la ciutat del treball i de la indùstria s'ha formulât ’ 
per al seu ùs.

Sigui com sigui, desitjariem que Sabadell exterioritzés en la seva faç la poderosa força espiritual i espiritualitzadora -cultural- 
del missatge artistic que li han anat transmetent els seus artistes. Però, no essent aquesta la realitat, i tot dolent-nos-en, valorem almenys 
degudament el fet que, sense mai descoratjar-se, hi hagi hagut aquesta intensa activitat artistica sabadellenca que ha possibilitat l'apari- 
ció de figures molt notables, de projecció nacional i àdhuc universal, i que hi hagi hagut agrupaments dotats d'un entusiasme indefa- 
llent, com aquesta gairebé centenària Acadèmia.

A desgrat del que acabo de d ir, i dintre d'unes certes limitacions, la presència de les Belles Arts a casa nostra ha anat afermant- 
se i accentuant-se, i, amb el que té d aportació positiva a l'elevació del nivell cultural de la ciutat, ha esdevingut molt forta en el que va 
de segle, especialment a partir de la segona década; i en aquests darrers anys s'ha diversificat en gran manera, assolint una difusió gaire
bé massiva que no havia mostrat abans. Només caldria esmentar, per a corroborar-ho, -i perdonin la personalització- la tasca de Mossèn 
Ernest Mateu, secundada amb entusiasme pels sabadellencs, en la restauració i embelliment del santuari de la Salut, i l'erecció, promo- 
guda i dirigida pel propi Mossèn Ernest, del nou tempie parroquial de Sant Salvador conjunt d'un valor artistic tanVemarcablé; les Ex- 
posicions Biennais de Pintura convocadas per aquesta Acadèmia, amb la creació i Iliurament de la Medalla Vila Cinca; els Premis Sant 
LIuc al mecenatge, la més recent institució del Premi de Teatre Ciutat de Sabadell, tot a compte de l'Acadèmia, a ixi com el fet d'haver- 
se procedit, per part de I Ajuntament de la Ciutat, a l'adquisició de la casa dels Turull, amb la intenció expressa de destinar-la a Museu 
locai de Belles Arts...

El fu tur sembla, dones, esperançador.
Però vet aci que les circumstàncies tan especiáis, tan turbadores i inquiétants de la nostra època, poden arribar a constituir un 

obstacle molt seriós per al desplegament de l'A rt a la nostra ciutat, com arreu del món civilitzat, que segueix uns viaranys capaços d'a- 
larmar a tots els humans.

En aquests darrers anys assistim, en efecte, a un fenomen que només s'havia insinuât -i encara timidament- abans d'ara, i que 
semblava que podria èsser conjurât, quant al seu carácter de amenaça,senæ nécessitât dementar unes I in ies defensives ni una especial 
estratègia d acciò. Em refereixo a I aparició d'una mena d'antinòmia, d'oposició, plantejada molt radicalment, entreTactivitat artistica 
entesa en el seu sentit més ampli, i les manifestacions, cada dia més poderosas, absorbents i abassegadores d'una civilització de signe tec- 
nològic que configura la nostra incipient i desafortunada societat de consum.

^La qüestió es planteja, ja avui, en aquests anys setanta, amb tota la cruesa, i no pas solament (ni principalment) en el nostre 
pais, sinó arreu del món. I és de preveure que s'anirà radicalitzant i agreujant molt de pressa, amb un ritme accélérât. Es tracta d'una 
qüestió seriosa, profunda i d incalculable abast, que ens està angoixant. Reduida als seus termes més elementáis, és la següent: En el 
món que s està gestant ara, en aquests anys del darrer terç del segle XX, ¿qué és el que prevaldrá?; ¿I'humanisme, anciat en els irre- 
nunciables valors de I esperit, i per tant enriquidor de l'home, o la tecnologia, capaç d'empobrir-nos espiritualment i de convertir-nos 
en tristos robots?.

Ja es veu que l'A rt està en perill, i no cal dir en quin deis dos plats d'aquestes terribles balances cal situar-lo.
En el context on ens estem movent, i en el que ens haurem de moure d'aci endavant, l'activitat d'entitats com l'Acadèmia i 

d'altres similars que hi ha escampadas arreu del món té una importáncia decisiva, potser com mai no l'havia tinguda.
Perqué, si no són elles les que portin la veu cantant deis ideals que representen, i si no els projecten amb força i amb insistén- 

cia sobre la societat, ens podriem trobar amb una acumulació de fets consumats, de signe contrari, que determinessin una tendéncia 
irrefrenable; ens podriem trobar amb un món en el qual l'Home se sentis, no ja en exili -que aixó és quelcom inherent a la seva matei- 
xa condició i naturalesa-, sinó estranger a casa seva, desplaçat per allò que és producte deis seus esforços i de la seva Intel.ligéncia, cer
tament, però d'uns esforços i d'una Intel.ligéncia no prou ben orientata...

No siguem, però, pessimistes, que l'Acadèmia inaugura avui un nou curs d'activitats, un curs que promet èsser particularment 
dens de realitzacions que se surten de qualsevol tònica rutinaria i que, indubtablement, produiran impacte en la vida cultural sabade
llenca, vigoritzant-la. Esperem que aixi sigui".
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R E F E R E N C IE S  DE LA M U S IC A  A  S A B A D E L L  segons 
BO SCH i C A R D E L L A C H ( I I I )

Per la transcripcíó Rafe! Subírana i O llé

7, 8 i 9 febrer 1796. El Batlle permafé de bailar de 
nils a la plaça en aquets dies de Camestoltes a prec deis tra- 
giners i gent ordinària. S’hi feren coses excessives. No sTii 
bavia ballat des de l’any 1785 a les nits, per haver-ho prohibit 
a instancies del Vicari Dr. Catalá. Amb tot hi celebrar-se les 
40  bores a la parroquia, a la plaça hi bavia el mateix bullici, 
i al segón dia es peimaté un gran sarau de casats deis més prin
cipals de la vila durant l'hora del sermó. A Púltim dia es fe
ren excessos de tirar comfits i altres bojeries, principalment 
els traginers que sortiren amb llurs mullers.

4 juny 1796 . Els P.P. Caputxins celebraren en una 
gran festa en el Refetor per la beatificació del B. Bem at d’O- 
fida. Es canta un Te Deum i uns goigs. A l ’endemá es canta 
un solemne ofici i sermó. A la tarda, rosari i goigs, to t en mú
sica i molt concurs de població.

28 novembre 1796. Cantá l’Evangeli el Rnd. Josep 
Marinel.lo, organista ordenat de diaca en les Tempores del 
setembre passât.

26, 27 i 2 8  febrer 1797. En aquets dies de Cames
toltes, el Batlle prohibí tirar comfits en els balls. Algunes per
sones, d’incógnit, cuidaven del bon ordre public amb el Bat
lle mateix, pagant aquest els saraus per dits confidents. Fou 
exemplar la quietud, no obstant hi bagué algunes bulles i 
alegría. Els musics de la vila llogats per Terrassa guanyaren 
38 Iliures, i els per Sabadell en guanyaren 115 Iliures o poc 
més.

18 juny 1797 . Els P.P. Caputxins, que alguns anys 
enrera ja  havien tingut la mateixa pretenció, volgueren que 
la música amb el seu mestre, anés a la processò del Corpus 
al davant d’ells. Els músics ressistiren i protestaren amana- 
çant retirar-se a les seves cases. El R ector callaba com sem
pre. Finalment alçaren la veu alguns comunitaris, callaren 
els Caputxins i es feu la processò com els altres anys.

27 juliol 1797. L ’organista Rnt. Josep Marinel.lo, 
diaca, pensava aconseguir una admissió de Terrassa, la seva 
pàtria, en la quai possiblement hauria estât atés. Proposà a 
l’Ajuntament que no la pretendria ni es mouria de l’orgue 
de Sabadell si després d’ésser prevere li donaven les dues 
places de funeral que ja  obtè i deu obtenir fins a presbite- 
rar-se, i al mateix, temps, si l ’Ajuntament s’interposava amb 
el Sr. Bisbe per aconseguir un benefici (el de Santa Eulàlia) 
de presentaciò al Rei. Aixi se l ’hi prometé en acte al dia pre
sent, dient-li que després de prevere no l’hi donarien les 10 
Iliures anuals que l ’hi donà al Comò.

6 agost 1797 . Mentres les fàbriques de llana qua
si estancaven i poc menys les de cotó, no obstant els sa
raus i la vanitat augmentaven.

26 novembre 1797. Es fa constar que hi havian tres 
capellans ordenats a titol de Patrimoni i un ordenat “in sa- 
cris’’ a tito l d’organista. També al convent de Caputxins hi 
havia tres constes.

Desembre 1797. Per aquest temps es començà d’u- 
tilitzar fins a l ’esglèsia, instruments de bombo, platets, pi- 
fré, flauti i crotaló, que és un cert instrument de castenyo- 
les.

4 gener 1798. Els músics de la Capella presentaren 
un Memorial a l ’Ajuntament exposant que els seus anteces
sors els havien concedit exempciò d’allotjament, personal i 
altres contrìbucions en l’obligació de sonar en algunes festes 
i combregars, i com s’els obligava de pagar contrìbucions, dé
clarés l’Ajuntament l ’exempció de pagar o no sonarien en di
tes funcions. Es decretà que havien de pagar tal com era m a
nat.

6 gener 1798. Els músics de Capella, al sentir el de
cret de l’Ajuntament, determinaren de no assistir a la Cape
lla imposant-se penes per no tomar-hi si no fos en certs pac
tes més avantatjososri en el dia present, ja  no sonaren a l ’ofi- 
ci major.

18, 19, i 20 febrer 1798 . Foren tres dies de Cames
toltes fredes tant pel fred borrascós del temps com també 
per la poca bulla i saraus, no obstant, hi bagué 7 cqUes de gi
tanes i, a més, a Barcelona foren molt sonats els balls públics.

18 març 1798 . L’Ajuntament previngué a l’organis
ta que retirés tots els instruments de la Ju nta Benèfica i que 
en endavant no els deixés als músics per sonar en cap funció 
de l ’Església o de la Cofraria. Vist aixô, es buscaren altres ins
truments per continuar la novena de Sant Josep com ençadad 
dia abans, i a l ’endemà celebrar el solemne ofici del Patrò de 
l’organista. Es digue que això es feia per prohibir en els mú
sics de guanyar diners en dits instmments i sitiar per fam a 
l ’organista, el més nécessitât de tots.

25 març 1798. Els Terciaris dels Caputxins dema
naren a l ’Ajuntament els baixons de la Benèfica per solemni
zar el Via Crucis, i foren concedits. En el mateix dia, els sa- 
grìstans dels Dolors demanaren dits instruments de la Benè
fica per la festa i processò dels Dolors, i foren negats.

26, 27  i 28 març 1798 . En el primer dia tampoc hi 
haguè velila de capellans per no pagar-la com aixi acostuma
va J  oan Mimò, que era enfadat sobre i contra els músics. Pe
rò finalment pagà.
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RECORDANT

JOSEP MASLLOVET i SANMIQUEL
( 1879 - 1946 )

“En Josep Masllovet va néixer a Sabadell el día 15 d’agost de 1879, entrant l ’any 1 886 , quan 
en comptava set d edat, a les classes de solfeig i piano de mossèn Miquel Ferrer i ingressant corn a 
escola a la capella de musica de la Purissima Concepció, que dirigia l’esmentat mestre.

En encarregar-se de l’Escola Municipal de Música el mestre Eusebi Bosch, en Masllovet ya fer-hi

si Prinier estudi d ’harmonia, i en formar-se la Banda Municipal començà l ’estudi de la trompa. El mes
tre Bosch va distingir-lo ben aviat entre els sens deixebles confiant-li en la Banda el primer paper del dit instrument, i alguna vegada la direcció de la corpo- 
racio, ^

L any 1896 va matricular-se a l ’Escola Municipal de Mùsica de Barcelona, estudian! Harmonia i composició, orgue i contrapunt i fuga, trompa i 
piano, amb els mestres Nicolau, Daniel, Alberguí i Vidiella, respectivament. Entretant, fundava a Sabadell el Quintet Eslava i escrivia per aquest i per a 

orquestra Fatxendes les seves primeres composicions, que van esser la polca De avanzada i la maxurca Angela, i estrenava en el Teatre Euterpe (9 d’oc- 
tubre de 1898) una sarsuela de costums sabadellencs, lletra de don Pau Griera i Cruz, amb el títol d’El ball del carrer del Sol o Ja  s’ha promés la Conxa.

u n ^sser rebuda pel públic amb força simpatia, i aleshores En Masllovet va entrar de pie a la vida del treatre aprofÍtant Testada a Sa
badell de diverses companyies. En novembre de 1899 va esser mestre de chors de la sarsuela que actuava en l’esmentat Euterpe sota la direcció d’En Fran
cese de la Vega i el mestre Conti, i poc temps després dirigia amb el mestre Oliveres la de sarsuela catalana d’En Josep C. Codina que feia la seva presenta
do al Teatre Camps de Recreo.

Teatre va estrenar-se-li, la nit del 12 de maig de 1900 , per la companyia de Na Dolors MÜlanes, una nova obreta que portava per títol 
M a rc ^ , el llibre de la qual era d’En Juli Mayor i Franquet, i a l’Olimpia de Barcelona on actuava una excellent companyia que dirigia el notable mestre 
sabadellenc En Joan Roca Buxade, van posar-se-li en escena Currilla la chalequera i Los filarmónicos, la primera amb lletra de l’esmentat Juli Mayor i la 
segona sobre llibre deis senyors Mayor i Dalmases,

A començaments de 1901 va anar a Madrid, on va contraure una ferma amista! amb el popular mestre Angel Rubio, i junt amb eli va musicar per 
^ E,!, chico de la portera,lletra de l’Angel Camaño, que va estrenar en el Cómic de la cort la genial Loreto Prado; La tuna de Alcalá llibre deis
senyors Boada i Rosso i Montero estrenada en el mateix teatre; Milord, lletra de don Ramon Lobo Regidor, estrenada en el Pignatelli de Saragossa; La 
chiquilla, Ihbre de don Ventura de la Vega, que va interpretar en el referit teatre aragonés la gentil tiple Júlia Mesa, i Tarjetas postales, llibre d’En Car
es Díaz Valero, que no va arribar a estrenar-se. Durant aquell période, la revista madrilenya de música i teatres, Fidelio li va premiar en un deis seus con

cursos, 1 mes tard les hi va publicar, les composicions Polka fantasque. Quejas de un árabe (serenata) i Intermedio burlesco; la casa Dotesio li va editar 
el pas a quatre Emilie i la sarsuela La tuna de Alcalá. ~

 ̂ Passat un ar^  ya tornar a Sabadell, on va deixar enllestides diverses obres teatrals que no s’han estrena! i que són La cartica i Nobleza gitana. Ili
bres de don J^osep Dalmases; Aristócratas modernos, de don Juli Mayor; Los balnearios, de don Angel de la Guardia; El tío de la tiple deis senyors’Tack- 
son Veyan i Rosso i Montero; i La soirée de can peu fi, d’En Pau Griera i Cruz. També va escriure les composicions Leyenda fantástica, per a violi i pia
no; les melodies per a cant i piano Maris Stella, lletra de D. Manuel del Palacio; Crepúsculo, de don Salvador Rueda; Oración, de don Vicents Colorado;

Asenjo; ¡Mai més!, de Don Domingo Saló; la polca Pura; vuit sevillanos per a piano; una gavota en mi major; una Barcaro
la ên la major i una Sa l^  Regina a quatre veus d’home. L ’editor de Barcelona don Isidro Torres publicava dos números del sainet El ball del carrer del Sol 
°  s’ha promes la Conxa; i a Madrid sortia editada per la casa Rosso i Montero la partitura de El chico de la portera i el vals fantastic Nuit de lune.

En novembre de 1903 va efectuar un viatge a Füipines, donant, abans de marxar, un concert al Teatre Camps de Recreo (17 de setembre) amb Tor- 
questra Muixins, augmentada fins a 28 professors, amb un programa compost d’obres originals, feta excepció de la dansa bacanal de Sanson et Dalile de 
Saint Saèns, la qual dansa ell va instrumentar. -----------------------

En arribar a Manda va ser-li confiat el càrrec d’organista i mestre de capella de Tesglésia de PP. Jesuites, el de director de l’Ateneu de Manila dels re
feras religiosos, i a la vegada el de professor de piano, harmonia i composició del mateix centre docent, el de director de TOrquestra Rizal (società! de con
certs composta de 60 professors) el de director musical de la societal recreativa Apolo i el de director musical de les funcions religiöses que la colònia cató
lica nord-americana celebrava a la Catedral.

Escriví la missa a quatre veus mixtes Mater immaculata que va dedicar al Sant Pare Plus X , qui el 9 d’agost de 1908 va agraif la dedicatória en autô- 
graf dirigi! a Tautor. Aquesta missa va èsser executada per primera vegada per una massa coral de dos centes veus i cinquanta professors d’orquestra en Tes
glésia de Sant Ignasi de Manila el dia 6 de desembre de 1907, i més tard, a petició de TArquebisbe monsenyor Jeremies Harty, es va cantar a la Catedral.

Altres composicions religiöses d’aquest autor corresponents a aquells temps són: una missa en sol major a quatre veus mixtes i orgue, un Ave verum 
a dues veus i orquestra, un trisagi a quatre veus i orgue, un motet a una veu i orgue i un himne a Sant Francese Xavier a una veu i orgue. Per a TAteneu es
criví també diferents composicions, tais corn Himnes de TAteneu i de la Sabiduria, Plegaria de cautivos. Danza marroquí. Brisas filipinas (vals lent que va
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editar ia casa "La Lira”) i els mélodrames De Manila a Visayas i La Virgen de vacaciones, els dos amb Uetra del P. Manuel Peypoch.

Degut a la seva iniciativa es va fundar l’Orfeó Catalá de Manila, del qual va tenir la direcció, escrivint la música de W imne a la Senyera. que va 
esser molt célébrât, L Orfeo va nomenar-lo soci de m¿rit. En desembre de 1908 va obtenir el Gran Diploma dTdonor i un diploma de merit en el con
curs obert per a premiar un himne que perpetúes la memoria del gran filipí En Josep Rizal i Mercado. Aquest himne va ésser estrenar amb sorollós exit 
per una massa de quatre cents cantants en les festes celebrades amb motiu de l’aniversari de la mort de l’il.lustre patriota. El Comité executiu de les fes- 
tes referides va recomanar al departament d’Instrucció pública l’adopció de l’himne com oficial, per tal que fos cantat en tots els actes públics i en to
tes les escoles de Filipines. Tambe va obtenir assenyalats triomfs en els concerts donats quan dirigía l’Orquestra Rizal,

De retorn a Sabadell En MasUovet va donar un concert ais Camps de Recreo (13 d’octubre de 1909). El programa era compost solament d’obres 
seves i en la execucio hi van pendre part l’Orfeó de Sabadell i una orquestra de seixanta professors. Ais pocs dies marxava de nou a Manila, fent-se carree 
de la direcció d’una companyia d’ópera italiana, i, mes tard d’una de sarsuela que va actuar durant l’any 1911 al teatre Paz d’aquella ciutat. En el Mani
la Grand Opera House se li va estrenar el drama Ifric El pirata, que té Uetra de don Amadeu Aragay.

De nou a Catalunya, va fer diferents tournées per Espanya com a director d’orquestra en diverses companyies teatrals, entre elles la d’En Francesc 
de la Vega, la d fiiric Torrijos, la d’Isabel Monfort, la de Roma Diez, la deis senyors Calvo i Llorca, la de l’Alfons Hernández i la de don Vicents Portillo, 
i va anar a Madrid, on el mestre Josep Serrano va confiar-li la reducció a piano de les seves obres El carro del Sol, El pelotón de los torpes i La torería, 
quais reduccions va publicar la casa Mot d’aquella ciutat.

Des del 8 d’octubre de 1913 i en virtut de concurs ocupa la plaça de Director de l’Escola Municipal de Música i de la Banda Municipal de Sabaddl, 
i es dedica a l’ensenyament i composició. En la Festa de la Música Catalana de l’any 1915 li va ésser premiat el seu poema simfónic per a gran orquestra 
— -̂Paregut, i el 20 de setembre de 1919 se li va estrenar en el Teatre Victoria de Barcelona l’opereta Amores i millones. Te diverses sardanes, entre elles 
El pía de l’amor i La pomellista, unes Caramelles molt celebrades que tenen Uetra de mossen Josep Cardona, un chor de quatre veus mixtes. Lo cegó de 
Albania, amb Uetra de mossen Verdaguer, i nombroses composicions per a banda i orquestra” .

t  ins aqu í hem  volgut re.produir ín tegram ent e l  treball p u b lica t a la revista G A R BA , en el su p lem en t al núm ero extraordinari d ed ica i a la M ùsica a 
Sabadell, e l n ovem bre d e l  1922, respectant e l lèx ic originai. L 'autor d ’aqu esta  biografia  é s jo a n  d e  Valrà.

*

Cai consignar q u e  e l  M estre M asllovet, en  la Prim era Festa  d e  la M ùsica a M allorca -1926- li f o u  p rem iada  una ‘^Misa d e  G lo r ia la  quatre veus m ix 
tes am b  acom p an y am en t d ’orgue.

Al 1924 va escriure l ’obra teatral ’’El Teniente de Navio” que fou  estrenada a Saragossa, i el 1934 escrigué ’’Magda de Toscana”, que s ’estrenà a 
l ’octubre de 1942  a Barcelona.

Era e l 1931 que es  feu  carree d e  la d irecció  m usical d e  la C om panyia d e  sarsuela local nom enada ’’A m ies d e l ’A r t”, bavent realitzat una bon a se
rie d ’actuacions, totes e lle s  dignes d ’en com i i elogi, a la nostra ciu tat i a altres p ob lac ion s.

N o defa llia  pas m ai en la seva tasca d e  m estratge, impartin les seves en sen yan çes infonguen caliu hum a. E ls seus alum nes varen rebre d ’e ll un gran  
estím ul i ajuda -a voltes desinteresada-.

A fin als d e l 1943 r eb é  un escrit d e  la ’’A soc iac ión  N acional d e  D irectores de B andas de M ùsica C iviles”, d e M adrid, en e l q u e  se l ’anom enava vo
cal asesor de la p rov incia  d e  B arcelona, am b to t  e l qu e f e s  referen cia  a la m entada A ssociació .

E ntre e l d o ll d ’alum nes més destacats qu e p assaren p e l seu m estratge, p od em  citar Anna Fern án dez R ecasen s d e  Costa, L lu is  Fargas Gallinat, J o a -  
quim Gili B ayó, Jo s e p  M olins Fábregas, Jo s e p  Olivella Astals, A n ton i R icart Sales, T eresa Segarra F reixa, D aniel Sanahuja Capella, P ere Torras Tar ’ragó, 
Francesc Carreras Costajussá i Salvador Uyá Prat, tots ells ben coneguts p e r  la seva la b o r  desenvolupada a la nostra ciu ta t en p ro  d e  la mùsica.

E l m estre Jo s e p  M asllovet va m orir a la nostra ciu tat el 21 d e  m arç d e l 1946.

’’A lm a B rava” f o u  la seva obra pòstu m a, qu e restò  inèdita.

Daniel Sanahuja i Capelia
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LA B IB L IO T E C A  DE LA C A IX A  D 'E S T A L V IS  DE S A B A D E L L
(CINQUANTA ANYS DE SERVEI CULTURAL)

per Ricard Sim ó i Bach

“Per l'home que utilitza la raô, els llibres son mes 
estimais que les riqueses” .

(Ricard de Bury)

Quan el dia 7 de novembre de l'any 1928, a les onze del mati, la Biblioteca de la Caixa d'Estalvis obria les seves portes als sa- 
badellencs, poc podien suposar els seus fundadors el gran trésor que ofrenaven a la clutat i als seus habitants.

Han transcorregut cinquanta anys d'aquella feliç efemérides i,si poguéssim contemplar una pel.lícula documental de tots 
els lectors que hi desfilaren i es beneficiaren dels seus serveis, tenim la certesa que seria emotiu i satisfactori contemplar-ho.

La nostra ciutat pot sentir-se orgullosa d'aquest gran palau de la cultura que és la Biblioteca de la Caixa d'Estalvis, la qual, 
gràcies a les seves instaUacions i als milers; de llibres que hi aplega, tothom té al seu abast el Ilibre que li interessa per la seva lectura o 
ccsnsulta. Cal remarcar que actualment el nùmero de volums que s'hi apleguen ésde més de 150.000, sens oblidar que diariament 
n'entren de nous a fer-los-hi companyia i engruixir la xifra existent.

S i tots els estudiosos que han passât per aquesta Biblioteca fan un record retrospectiu dels seus anys escolars i universitaris, 
observaran els grans benifets que d'ella reberen per la seva formació cultural i professional.

• Igual podríem dir dels seus fundadors, que fa més de mig segle portaren a terme aquesta gran obra, els quais, si ara poguéssin 
esguardar els magnifies résultats aconseguits, s'en sentirien cofats.

No hi ha dubte que a Sabadell hi ha molta gent deutora d'agrai'ment a la Biblioteca de la Caixa i també, perqué no, a aquells 
dos grans sabadellencs -Dr. Sardà i Salvany i el poeta Manuel Ribot i Serra-, els equals, amb llurs aportacions particulars de les seves res
pectives biblioteques, iniciaren la provisió d'una part de les prestatgeries de la Biblioteca.

Des de la seva fundació fins als nostres dies, és admirable veure diariament les múltiples i llargues taules ocupades per lectors 
de tota edat i condició.

Recordem que l'any 1959, Mn. Felip Casabas i Curi, en una conferéncia que doné sobre "L'Obra cívica de la Biblioteca déla 
Caixa", digué més o menys, entre altres coses, el següent; "Quan s'entra a la Biblioteca s'apaga el traüt vertiginós del viure del nostre temps.

Fotografia de la primera Biblioteca de la Caixa La Biblioteca de la Caixa a l’actualitat
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Em penso que eis temples i les biblioteques deuen èsser eis dos unies llocs pùblics on es guarda silenci. A tots dos llocs, encara que de 
faisó diversa, hom refà l'esperit i el disposa per a grans empresas". I continua dient: "Mai corn en la nostra generació resulten benefi
ciosos aquests refugis de quietud, enmig del soroll que tot ho invadeix. Aquests racons de pausa anímica en temps en qué tothom sem
bla que es desvisqui per la velocitar, són illes de pau, on l'home es troba a si mateix, ara que vivim tan facilment abocats a les coses de 
fom. La vida moderna produeix sovint un desequilibri que dificulta, de fet, el cultiu espiritual i, la Biblioteca, amb el seu silenci, el fa
cilita". I continua més endavant; "Els homes de la segona i tercera edat, per viure dignement, necessitem silenci i cada dia es fa rnés di
fícil de trobar-ne, inclus dintre de la propia casa". "...Però la Biblioteca no és un lloc on es calla i prou. A la biblioteca es llegeix. Es 
llegeix molt. I cada dia hi ha més Ilibres. La Biblioteca de la Caixa, és una biblioteca eficaç perqué és una biblioteca viva. Totalment vi
va. Fixeu-vos que a les seves prestatgeries no hi ha Ilibres nous. Ilibres per estrenar, ans el contrari, tots han estât consultats i rellegits, 
i malgrat tot, i l'especial cura que es posa en la conservació deis mateixos, s'observa com tots els Ilibres porten senyals inequívocs d'ú's 
freqüent, senyals que són tito ls  de glòria per a la Biblioteca de la Caixa d'Estalvis, car són senyals d'eficàcia de la seva missió cultural".

El dia 31 d'octubre del 1928 s'inaugurava oficialment la Biblioteca de la Caixa d'Estalvis, en la qual, el Batlle de la Ciutat 
-I II.lustre Doctor Esteve M.^ Reiat i Corominas-, lloá la iniciativa de la Caixa i remarcá els profits culturáis que reporten les b ib liote
ques, expressant el desig fervent que la Biblioteca doni els bons fruits que cal esperar-ne. A ix í mateix advertí que la Biblioteca no po- 
dria obrir-se al public fins d aquí a uns dies, per tal de donar lloc a que el catàleg estigui enilestit. Finalment, el Dr. Reiat, felicità la bi
bliotecaria Srta. Encarnació Ribes pel zel i la competéncia que havia posât de manifest en la seva tasca.

També en aquest acte inauguri, el meritíssim Director de la Biblioteca de Catalunya, En Jordi Rubió i Balaguer, feu càlids elo- 
gis de l'ordenació de la Biblioteca i felicità als seus fundadors.

Tal com diem al principi d'aquest article, la Biblioteca ob ri les seves portes al póblic el 7 de novembre del mateix any, ie l pri
mer lector que va entrar-hi, fou el patrie! sabadellenc Joan M ontllor i PujaI, el qual, amb la seva signatura, estrenà el quadern de registre 
de lectors d'aquest baluart de la cultura que és la Biblioteca de la Caixa, de la qual, en digué aqüestes paraules: "... Sens dubte l'obertu- 
ra d'aquesta institució cultural d'iroprevisible transcendéncia, neix sense res de pompa ni d'efectisme, sinó d'una manera senzilla i natu
ral, talment com una sortida de sol . Per f i,  Sabadell, veu satisfet el veil anhel popular de tenir una Biblioteca pública, magnífica i co
piosa per al nodriment intel.lectual deis ciutadans estudiosos, grácies al mecenatge patriótic i munificent de la nostra benemérita Caixa 
d'Estalvis...".

Durant el transcurs d'aquest darrer mig segle, la Biblioteca ha prospérât considérablement en magnitud i en eficiencia. Estem 
ja lluny d aquelles dates inaugurals, però el nostre record i la nostra gratitud, van adreçades a aquells patricissabadellencs que la feren pos
sible i que, grácies als quais, i als seus continuadors, podem degustar els fru its que ens proporciona la Biblioteca.

Abans d'acabar, volem reproduir unes Metres de l'escriptor Joan Santamaria, el qual, en el seu Ilibre "Visions de Catalunya", re- 
ferint-se a la nostra ciutat i a la nostra cultura, diu així: "...E l sabadellenc goso a dir que és un deis èsser més cosmopolites, no de Cata
lunya, ans bé del món. Aquesta acimada facultat adaptative i assimilativa pròpia dels esperits més civilitzats, li és tan proverbial i tan re- 
coneguda entre nosaltres, que gairabé seria ridicul insistir en voler-la demostrar. Però altrament també goso a dir que el sabadellenc és el 
catalá més encaterinadament localista de Catalunya". I segueix amb aquest to tan encomiástic, i diu cap al final: "...I ara podeu comptar 
que el meu plaer fóra, si tingués Heure i espai, intentar fer una ràpida recensió de la vida espiritual tan gentil, i d'una tradició tan Marga, 
profunda i esponerosa, de ciutat culta, d'artista i d'erudita. En aquest caire Sabadell és un orguM de la nostra terra, i el seu nom més qué 
una esperança per l'avenir, és ja des d'ara la més espléndida de les realitats pairáis".

(Aqüestes paraules les escrivia Joan Santamaria l'any 1928, el mateix any en que era inaugurada la Biblioteca l'efemérides de 
la qual, avui commemorem).

” nk p testimoniar per mitjà d'aquestes Metres, el nostre afecte i admiració envers la Caixa d'Estalvis de Sabadell i la seva
Obra Cultural , la qual, amb la Biblioteca cinquantenària, situa la nostra ciutat, entre les primeres de la nostra terra, en divulqació i 

expansio cultural. ^
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PAGINA POETICA

MANUEL RIBOT i SERRA

Manuel Ribot i Serra nasqué i mo
rí a Sabadell (1859-1925). Fundá, a 
Sabadell, uns Jocs Florals periódics i 
el primer Centre Catalanista l’any 1882. 
El 1884 fundá també la “REVISTA 
DE SABADELL”, que esdevindria dia- 
ri dos anys després. Fou mantenidor 
deis Jocs Florals de Barcelona el 1905 
i 1916. Hi havia guanyat algunes dis- 
tincions. Pertanyia a les Académies 
de Bones Lletres i de la Llengua Ca
talana. És autor deis recuUs poétics 
“Idil.lis i balades”, “Garbuix”, “La 
Verge de la Salut” i “La Uegenda deis 
dolors” , reunits i augmentats en els 
dos volums d’obra poética completa 
editats a Sabadell el 1924.

També publicá les monografies 
“Orígenes de Sabadell”, “Clavé i les 
societats euterpenses”, i “Influéncia 
deis municipis en la cultura”. Estre
né els drames “La Puntaire”, i “El 
vectigal de la earn”, els sainets “Un 
beneit del cabás” i “La base quinta”, 
i la sarsuela “Assumptes municipals” 
amb música de Martí. Fou unag^n 
personalitat d'alt prestigi, en el carrp 
de les lletres i de la historia local, i 
com a tal, fou Arxiver i Cronista de 
la ciutat de Sabadell.

Quan a Sabadell es produiren les 
primeres manifestacions de set de cul
tura, era desig general deis estudiosos 
la nécessitât de posseir l’instrument 
de la millor eficiéncia, com és una 
Biblioteca pública ben dotada. L ’any 
1903 es celebré una reunió de saba- 
dellencs a tal fí, i Ribot i Serra hi 
assisti i prenent la paraula digué ais 
reunits; “Vine en representació de 
la Caixa d’Estalvis de Sabadell i a 
prec de Don Enric Turull, per a ma
nifestar ais assistants, que la Caixa, 
-de la qual eli era funcionan- té acor- 
dat la creació de la Biblioteca desit- 
jada; tan és així, que ja está previs
ta una sala de lectura en el projecte 
de l’edifici social que va a construir”.

Malgrat però les seves manifesta
cions, la Biblioteca de la Caixa d’Es
talvis no s’inaugurá fins el dia 31 d’oc- 
tubre de 1928. Acte que ha d’èsser 
recordat amb afecte i simpatia per tots 
els sabadellencs amants de la cultura. 
Fou inaugurada pel Batlle de la Ciu
tat, Doctor Esteve M.  ̂ Relat i Coro- 
minas, el qual, després de lloar la ini
ciativa de la Caixa, remarcá els pro
fits culturáis que reporten les biblio- 
teques.

Com a claricia curiosa, volem re
marcar que el primer ciutadá que inai- 
gurá els servéis de l’esmentada Biblio
teca com a lector, fou el cult ciutadá 
Joan Montllor i Pujal.

Manuel Ribot i Serra, abans i d’en- 
çà que Sabadell obtingué reconeixen- 
ça de gran ciutat amb tota la seva 
importáncia fabril i industrial, d’en- 
çà que Sabadell conquerí, permérits 
propis, la dignitat de capital del Va
llès i segona de Catalunya, ell havia 
vingut treballant sempre, més i més, 
continuament, sense sofrir un moment 
de defallior, a fer que lapuixança, l’es- 
plet i la grandesa no fossin minvades, 
sinó que., al contrari, augmentessin sen
se treva ni fi.

Aquest encés amor a la ciutat, Ma-

nuel Ribot i Serra el manifesté sem
pre en les seves múltiples activitats.La 
fundació de la “REVISTA DE SABA
DELL” , esdevinguda ara fanoranta qua
tre anys, acusa una joventut plena d’ar- 
didesa; en ella, Iliurá mil batalles amb 
tot desinterés, i l’esforç de continúitat 
que representava el mantenir un diari 
durant tants anys, bé demostra la pos- 
sessió d’una ferma voluntat. Amb la se
va prosa concreta i convincent, sapigué 
encarrilar inextricables i apassionats 
afers que dividien la ciutat en airades 
banderies; en al tres ocasions és manifes
té apologista equánime i pondérât, o 
biógraf indagador i amorós que féu re- 
iluir la sapiéncia, les virtu ts o la mes- 
tria d’esclarits sabadellencs. Encara nous 
aspectes de la labor realitzada a Saba
dell per Ribot i Serra, fan de bon as- 
senyalar, com són els seus lluminosos 
estudis histories -demostració d’erudi- 
tisme no gens comú-, els seus escrits 
referents a tradicions i costums locals 
i la seva labor paciençuda d’arxiver-cro- 
nista que escolé hores i hores refentel 
documental de la ciutat per tal de tro- 
bar-hi dades i fets rememoradors deis 
nostres costums, de la nostra historia 
i deis nostres drets.

I tot aixô, fet a la quieta, amb tota 
humilitat i amb tota dignitat, també 
sense preocupar-se poc ni gaire de que 
son nom hi anés agermanat adverada- 
ment i sense la impaciéncia de Hangar 
al públic el producte de les seves inves- 
tigacions i deis seus estudis, si abans no 
havia obtingut la convicció de la juste- 
sa i certitud de les asseveracions formu- 
lades. En Ribot i Serra no fou mai un 
abassegador de representacions, ni mai 
degué sentir la prulja de la popularitat. 
Ell fou, aixô sí, constant en l ’ordre de 
les seves aficions i preferéncies i sentí 
tothora la responsabilitat de la seva ac- 
tuació; per aixô els seus fruits resulten 
deliciosament assaonats i són inflats d’u
na sanitosa saba que els manté sencers 
a través del temps.

En Manuel Ribot i Serra, poeta, és.
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creiem, un cas notabilissim en la lite
ratura de Catalunya. Els seus idil.lis i 
balades s6n, sovint, d’una frescor i sen- 
zillesa sorprenents; hi apunta una mi
ca el deix deis poetes alemanys, tan 
donats a aquest gènere, però la seva 
naturalesa catalana s’acusa tot seguit; 
si el gènere hi és imitât, no l'ànima 
que hi ofereix les matisacions senti- 
mentals més autòctanes de la nostra 
gent, del nostre aire i del nostre pai- 
satge,

ED devia èsser, en veritat, un ele- 
git de les muses a Sabadell, perqué 
fou eU qui, primer que ningú, com- 
pongué -normalment- poésies, quan 
aquesta manifestació de l’esperit no 
solament no era estimada, sinó que 
era tingut en menyspreu de ridicule- 
sa aqueU que es dedicava a una tan 
“ociosa afició’’. Avui que podem ano
tar un rengle de noms sabadeUencs

que en el conreu poètic s'han fet 
albiradors, en Ribot i Serra, sehs 
fa venerable mantenint l’origen d’u
na legió gloriosa que caldrà assenya- 
lar notablement.

La producció poètica del nostre 
biografiat, conté un ge'rmen d’hon- 
radesa literària que aguanta la vibra- 
ció cordial del poeta, per més que 
aquest es manifesti diversament en 
les seves emocions, introduint-se al- 
gunes vegades en els més destriats 
camps de la gaia expressió. La for
ça evocadora i l’estructuració sem
pre adequada i justa que dóna a les 
seves composicions, utiDtzades ara 
que l’esplet de la literatura a Cata
lunya ha assolit la més magnifica 
ponderació en un sentit d ’Universa
lität i puresa, serien elements prou 
estimables per a fer-lo un poeta ex- 
cepcionalment notable.

Els fragments del seu poema “EL 
VALLES’’, que reproduim al final 
d’aquesta ressenya biogràfica, cal es- 
timar-los precisament corn a flors que 
són d’una època en què la poesia, a 
Catalunya, intentava expandir la seva 
gentilesa i el seu carácter, com una 
demostració més de la renaixença gin- 
riosa d’un poblé que s’havia mig fos, 
absorbit i mediatitzat per sentiments 
politics que li eren estranys. Ara bé, 
tenint en compte el moment en què 
foren escrites les poesies d’en Ribot 
i Serra, un rigorisme actual de mesu
ra crítica seria injust d’adoptar-lo, ja 
que la circumstància del temps en 
aquest cas resulta ben important.

*  *
(Volerti fe r  constar que aquesta breu in- 

form aciô biogràfica del nostre admiratp oe
ta Manuel R ibot i Serra ha estât recopilada 
en part a través d ’unes consultes fetes al 
‘̂Diccionari Biogràfic”, a “A LBA ”, i al por- 

tic que escriviren els sabadeUencs Joan Cos
ta i ueu i Joan Sallarès Castells, en el llibre 
“POESIES” de l ’esmentat poeta Manuel 
Ribot i Serra).

AL VALLES
Un jo m  que Catalunya volgué esser jardinera, 

cercava una encontrada per a piantar el jardi, 
i vora el mar que besa sa costa riallera, 
veient eixa pianura tan bella i encisera 

volgué plantar-lo aquí.

Muntanyes gegartines de forma esculturada 
ton cos florit cinyellan deixant-he arredossat 
i són les fermes fites de tota ta contrada 
les serralades aspres de Sant Llorenç, Monteada,

Montseny i Montserrat.

El cercle de muntanyes, que abans t ’empresonava, 
es romp joiós i dóna entrada a lo carril, 
que en travessar tes terres xiulant amb força brava 
de lo Progrès et porta la poderosa saba 

que és ton present gentil.

Els rius que amb goig mormolen cançons d’amor i festa 
quan besen ta pianura fent via al proper mar, 
del Pirineu davallen en fondre’s la congesta, 
són argentades cintes que ta florida vesta 

en venen a agençar.

De veils jardins cercades s’aixequen en ta plana, 
de lo comerç empori, Cantiga Granollers; 
i amb Sabadell, la jove Manxester catalana.
Terrassa, Egara antiga, amb sa industrial germana 

partint-se los llorers.

Augmenten ta vellesa masies i vilatges 
niuets d’amor i gloria, bressol de tradicions 
on, conreant les vinyes, los camps i los boscatges 
treballen els pagesos seguint novells usatges 

al so de les cançons.

En serres i planures plena d’amor hi esclata 
eterna primavera que el vent no seca mai 
i canta ta hermosura, que en sos cristalls retrata, 
desfent ses trenes d’aigua la mormolant cascata 

de Sant Miquel del Fai.

Al cim de sa muntanya, fet runes, el Monteada 
les glories de la Patria te mostra amb son pedreny; 
el Montserrat, deis avis et serva la fe amada, 
i per sembrar la vida i l ’amor a ta contrada 

sa neu fon el Montseny.

Avui mos ulls t ’esguarden, pianura encisadora, 
verger de Catalunya que vesses fruits i flors, 
ta pura boniquesa mon ánima enamora 
i quan joiós t ’esguardo m ’apars encantadora 

coni somni deis amors.

La mare Catalunya somriu amb goig sens mida 
quan son jard í contempla plantât en el Vallès;
Déu vulla que per sempre en tu treguin florida 
l ’amor sant de la pàtria, la fe que H don vida, 

la Pau i lo Progrès.

M anuel R ib o t i Serra

N O T A : Quan ja  gairebé estava to t compost el present número, ens arriba la noticia del traspás del Papa al.ludit en el Pórtic.
En el próxim número en farem el corresponent comentar!.
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PORTIC
En el QUADERN anterior, fèiem esment del traspàs del 

Pontifex Pau VI, que capitanejà la Barca de Pere enmig del 
mar, procel-lós dels nostres dies, i ensems donàven la bona 
nova de l’elecció del seu successor, el qual escollià el nom 
de Joan Pau.

A punt de sortir de l’estampa aquell QUADERN, arri- 
bava a la nostra redacció la mala nova del traspàs del nou 
Pontifex que, ja de bell anturi, ”Vox Populi” Pharia pro
clamât el Papa de l’Esperança. Anunciàvem que en el pro
per número en faríem un comentari.

Què en podiem dir que no bagués estât dit per la prem- 
sa?

Se’ns acut : una esperança truncada . . . Però reaccio- 
nem de seguida . . .  Un nou Joan Pau venia prendre el ti
mó de la Barca.

Quin missatge ens deixava Joan Pau I, en el seu brevîs- 
sim Pontificat? Un missatge sense paraules : un llibre (que 
tots haurfem de llegir en aquests temps tan poc donats a la 
meditació), la cèlebre ’’Imitació de Crist”, de Tomás de Kem- 
pis; un somriure (el seu habituai somriure) i un llum encès.

Creieu que és poc un paternal somriure enmig de tantes 
cares llargues corn predominen en el Món d’avui ?

I, un llum encès, en plena nit, enmig de tanta foscor corn 
ens envolta ? Esdevenià simbol d’una nova esperança.

Joan Pau II recollia aquell somriure i aquell llum encès.
L’esperança no restava truncada.

I aixo, a les envistes de Nadal, Festa Major de la Llum! .
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de SABADELL

Redacció: Rector Centena, 13 
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DE TONI TURULL i CREIXELL
per Joan Cuscó i Aymamí

“Cree més en la possibilitat d ’a- 
nar endarrera en el temps i re
petirnos fins a lHnfinit’\

“Isambard"

Una ampia taula-escriptori i una gran butaca, on 
està assegut, davant un paperamescampat, un besnét 
d'aquell patrie! Pere Turull, el qual està en un quadre, 
ben present, com esguardant des del seu passât, 
aquesta vivèneiaEs tot un testimoni.

Estic, dones, en un marc ben adient i davant d'En 
Toni Turull.

Ell, home jove -cree que no envellirà mai-, amb 
una exuberant barba i cabellera -queja són canudas-, i 
un somriure agradable, receptiu. EN, "una Giaconda 
amb barba i bigoti"...
Empro de bell antuvi una frase que m'ha dit ja ais inicis 
de la nostra conversa, puix és molt "sui generis". Heu- 
la ací;

-Jo sóc un producto de l'Espanya negra...

Durant uns dies, ha estât a la ciutat bressol dels 
seus avantpassats, a la percaça i consulta de noves -i 
velles- informacions pera poder-se il.lustrarsobreels 
seus antecessors. Ha estât en aquells llocs -Centres i 
Entitats- on el seu basavi -En Pere Turull, "el rico ca
talán" com era abastament arreu conegut, havia créât 
o impulsât. Aquests breus dies li han servit per consta
tar, fins i tot, la seva identificació amb aquesta ciutat 
que ell sent i estima.

-Has de saber -m'ha dit- que les vegadas quejo he 
estât a Sabadell, m'he sentit com a casa... Les perso
nes em són, fins i tot, jo diria que fami liars... M 'hi sento 
bé, certament.

El projecte d'En Toni Turull és fer un treball sobre 
elseu basavi. Notépressa, puix sap que la seva come- 
sa no li serà pasfàcil. Elltornaràafinaisd'any, per Na
dal, com "tota ovella"...

Es conscient que el seu treball li ocupará molt de 
temps, i li caldrà posar-hi molta cura i una dedicació 
especial. Té, al davant, molta feina per historiar...

Emplagament: l'antigacasa pairal deis Turull. Una 
cambra habilitada ara com a despatx de treball propi 
del Museu d'Art de Sabadell. En aquesta cambra hi ha 
uns prestatges curulls de Ilibres provinents, la major 
part, de la biblioteca Turull. En les parets també hi ha 
uns antics diplomes familiars, uns quadres i també, 
emmarcat, l'arbre genealògic de la familia que co- 
menpa amb els consorts Bartolomé i Aldonsa l'any 
1 547, fins l'any 1 852.

Hem recorregut Tactual Museu d'Art de Sabadell 
-el que fou casa Turull-. Davant de l'arbre genealògic, 
ha comentat amb subtil ironia:

-Ara caldria posar-lo al dia... 
-...perôavuitindriaTaIçadad'unxiprer-heafegit-. 
Mentre explica i raona sobre la seva vida i el seu 

afer, cal veure i entendre quelcom més del que diu. Es 
home del que cal intuir-li, entre Unies o paraules, el seu 
pensament i la seva manera d'ésser.

-A vegadas cree que, certament, sóc bastant 
complexe -es justifica-.



85
Per evitar una barrija-barreja, vull transcriure una 

mica el seu "curriculum vitae", començant per dir que 
fou nat a Barcelona, l'any 1933. Eli pertany a "un lli- 
natge sabadellenc de poderosos industrials". (No lì 
agrada pas que horn l'homologui així). Cursa estudis a 
les Universitats de Saragossa i de Barcelona, i també 
al Pontificius Athenaeum Angelicus, de Roma.

El 1956 participé en el primer cicle Iliure de con- 
feréncies célébrât a la Universität comtal.

Desenvolupà a Sabadell, els anys 1957 i 58, una 
tasca de professor de Psicologia, però per raons "de 
matis" -diu-, ho tingué de deixar.

El 1 958-59 es va fer un curs per a estudiante es- 
trangers a l'Institut d'Estudis Catalans. Fou professor 
de r Universität de Glasgow i, desde 1964, ho ésa l'U- 
niversitat de Bristol. Actualment desempenya les as- 
signatures de LIengua Catalana i Literatura Ibero- 
Americana.

El govern cuba l'invità a visitar aquell país, on ro- 
mangué un ceri temps, assessorant-se a bastament 
de l'evolució de la politica de Fidel Castro.

not que representava un milicia de la FAI... M'havia fet 
molta gràcia i el guardava... Quan s'acabà la guerra i 
entraren "los nacionales" (sobretot moros) -ho trans
cric literalment-, em varen prendre dels dits aquell ni- 
not i me'n donaren un altre... El canvi, no em va pas 
complaure...

"Un cop acabada la guerra, dones, retornem a 
Barcelona, a casa... Teniem (i això ho recordo molt inti- 
mament) dues serventes -mare i filia-, que eren amb- 
dues molt bones... Vols creure que d'aquella dona em 
vel'afeccióallegircatalà?... Ellatenia poemésqueuna 
dotzena de llibres, però la majoria eren obres d'en Ver- 
daguer, queels vaig llegir amb molta fruició... Haig de 
dir que, a casa, la mare sempre ens parlava en català... 
Els Turull, tenien el costum de fer-ho en castella...

"Som quatre germana -continua dient-. El gran és 
sacerdot de l'Opus i és a Zurich... Tine una germana 
molt aficionada a la mùsica: ha estât professore de 
piano... L'altre germà, en Xavier, ésel director del Con
servatori de Mùsica del Liceu de Barcelona".

Una saga...

Ha viatjat per altres paisos. Coneix món.
- Ets un trashumant? -li he preguntat-.
-No, de cap de les maneres -m'ha contestât-. Ni 

tampoc sóc un tasta-olletes; allà on estic i em sento 
bé, m'agrada estar-hi... Bristol, és un Hoc que m'agra- 
da, puix és on m'hi guanyo la vida... Per altra part, hi 
traballo a gust. L'alumnat també m'agrada... Això no 
voi pasdirquenoaprofiti lesvegadesquepuc pervenir 
a casa nostra...

- Ets polític?... Vull dir, si ets militant.
-No ho sóc, per ara... Més endavant potser si que 

tindré de militar en un partit o altre.
Ets, dones, Iliberal?

-Fuig, home! Aquesta paraula em mal sona -diu-.
-A Anglaterra, país on están representats dos 

grans partits, per quin t'inclines?
-De cap de les maneres amb els conservadors -em 

contesta-.
-Tu, que coneixes altres politiques, quina creus 

que és la ideal?
-Jo crec amb un socialisme nacionalista, autò- 

nom -puntualitza-. La paraula socialisme no sona bé, 
ho sé, però crec en el seu futur.

Els diàlegs amb Toni Turull resulten intéressants i 
substanciosos. Amb aquest mig somriure seu els fa 
atractius. Té una captinença peculiar.

-Explica de la teva infantesa -li demano-.
Em mira amb aquest seu somriure tendre, d'in

fant, i em diu:
Em sento una mica incòmode davant teu, sabent 

que vols fer-me la semblança.
-No em compliquis la vida tu a mi -li die-.
I aleshores es veu que no ens l'hem de complicar 

per res, puix, comença;
-El que recordo més són els anys que vaig passar a 

Viladrau, en plena guerra civil. Estava amb la mare i els 
meus germans... Recordo que varen donar-me un ni-

ToniTurullésun intellectual, un inquiet, unhome 
amb idees, d'una exultant jovenesa i vitalitat. Cal dir 
que l'únic precedent literari en la familia Turull, el tro- 
bem amb en Pau M. Turull Fournols. D'ell s'ha dit que 
fou "un fill de Catalunya, sociòleg i poeta...", i, "la seva 
ploma va acolorida d'un doble atavisme". La seva avia 
era del Puy de Dòme, el seu avi del Pirineu francés, 
lavi patern diputat per Sabadell". També "un home 
pie d'inquietuds entre el perqué de la vida i l'enigma de 
l'amor". Entre aquests dos parents hi ha -apart de la 
sanguinitat- una afinitat. Hi ha un llarg paréntesi de 
temps, àdhuc d'espai, però, també, com els cossos si
dérais, s'estableixen cruilles, hi ha concomitàncies.

Es a propòsit que m'he adoliat en les pàgines 
d'"EurÌtmia", llibre de poemes éditât l'any 1928, vo- 
lum dissetò de la Biblioteca Sabadellenca, escrit per 
Pau M. Turull, "esperit pie d'inquietuds des de la seva 
jovenesa", com comença el recull de les Notes Biogrà- 
fiques i Critiques sobre l'Autor.

En les seves pàgines hom pot establir un cert pa
rallélisme entre el Turull d'ahir i en Toni Turull d'avui. 
Els temps han canviat, certament, ôbviament, però hi 
han uns camins que el temps no ha esborrat, puix en
cara són en la geografia física, àdhuc espiritual. Hi ha, 
dones, camins perón ambdós -vulgueso no- hantres- 
cat.

Vull reproduir una nota de l'esmentat llibre, escri
ta per B. S. -segles de Biblioteca Sabadellenca, i pos
siblement del seu fundador, el mai prou pondérât Joan 
Costai Deu:"Entretantseguiadoscursosala Facultat 
de Ciéncies de la Universität de Barcelona i a l'Escola 
d'Enginyers Industrials, asistía a cursos de dibuix i 
pintura, seguía després els estudis de l'Escola de Co- 
merç de Barcelona, i en aquesta capital i a Sabadell es
tudié i practicà tot quant fa referéncia a la indùstria 
téxtil. Mes,la seva passió pels viatges, per les Metres i 
per les ciéncies politico-socials, el captivava, apar- 
tant-lo de la vida deis negocis. Cursá després els estu
dis de Dret.
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"Pertanyent a la familia Turull de Sabadell i nét de 
r ii. lustre patrie! senyor Pere Turull i Salient, I'autor 
d'aquest volum ha fet Margues estades en la nostra 
ciutat i podem per aquests motius incloure el seu nom 
en la nostra biblioteca".

Cree queToni Turull, també poeta, subscriuria de 
"Nit d'abril" -del seu al.ludit avantpassat- aquella

puix.

"Benaurada il.lusió 
que ens ajudes a viure!"

"Malestruc qui no sent 
dins son pit tot consol".

També pot identificar-se en aquest sentit filosôfic 
de la vida:

"Engany o realitat/fa que per l'infinit/ la humani- 
tat avanci/. I fa que de la mort/ sigui lieu el condol/, ja 
que del bes d'amor/ sorgeix eternalment/ el fruit dolç 
de la vida..."

Perqué ens cal a tots que:
"Acceptem del desti/ la cruel ironía/ i menys- 

preant la mort/ cerquem en l'Idéal/ la joia de la vida".

Si, Toni, he volgut, de retruc, buscar-hi un com- 
paratge entre ambdós. Si més no, aquell atavisme ja 
mencionat.

Aixi ho veig. Aixi ho escric...

L'any 1 971 Toni Turull publicàel poema "A l'oreig 
del capvespre", amb dibuixos d'Emili Armengol, te- 
rrassenc. Corn a cosa anecdótica cal dir que aquest Ili
bre, per a bibliòfils, "fou venut (i exhaurit) darrera el 
taulell i que la critica l'ignorà".

El 1 975, idinslacol.lecció"Elsllibresdel M ail",es 
publica la seva versió catalana dels "Songs of Inno
cence and of Experience", de William Blake.

L'any seguent apareix la seva primera novel.la 
"Crònica d'Isambard", de la col.leccio Tròpics, de 
l'Aymà. En J. L. Giménez-Frontin és el prologista d'a
quest Ilibre, i l'uneix una "agradabilísima amistat" amb 
l'autor. Sobre aquest i l'obra retrec un fragment: "Cal 
queel lector accept! Toni Turull tal i com intervé-l'au- 
tor hi és present i molt present- en l'univers d'Isam
bard. Entrar i discutir les seves afinitats, eis seus jud i
éis de valor i les seves antipaties pot resultar una pèr- 
dua de temps. L'obra, ho sàpiga o no ho sàpiga, ho cre- 
gui 0 no ho cregui l'autor, es troba al marge o per da- 
munt de totes les seves actituds o sentiments". Més 
enllà, fa aquest comentar!: "Em desarmava sobretot el 
respecte que, malgrateisseusjudicis, manifestava en 
el seu tracte intellectual amb alumnes i companys. 
Respecte ben sorprenent en qui, corn eli, és, sobretot i 
abans que tot, "irrespectuós" quan escriu.

I, ja al final del pròleg, aquest judici: "La Crònica 
d'Isambard, aquest Ilibre excessiu, arbitrari, contra
dictor! i divertit, ha de ser considérât d'antuvi com un 
exercici d'escriptura en Ilibertat, un exercici mental de

Ilibertat, una explosió de Ilibertat a la quai, literària- 
ment parlant, estemtan pocacostumats". I peraques
ta mateixa raô, "probablement desbordat pel mateix 
desbordament de l'obra, el jurât del Premi Josep Plá 
la classifica en segon Hoc".

Té dos Ilibres de poesia inédits: "Deixebles", que 
escrigué el 1 969, i "Fembres e membres" (1 972).

Està emparentat amb Joan Oliver, amb qui se sent 
Iligat àdhuc amb vineles d'afinitat. U té una respetuo
sa admirado. Per altra part sé que és una admirado 
mùtua. I no crec que sigui dir una Originalität, però li 
vaig dir que veia en ell un Joan Oliver, jove, i dit d'altra 
manera : un Pere Cinquè...

Es va posar a riure. Amb un riure dentifric...

Hem rebut noves d'eli des de Bristol i, entre altres 
coses, ens informa que, en el darrer Congrès Angle- 
Català célébrât el propassat mes d'octubre a Birmin
gham, presenté i llegi una ponèneia sobre la personali- 
tat humana, poètica i literària de Miquel Martí i Pol, la 
qual fou acollida amb molt interés, trovant-s'hi com 
invitât d'honor Jordi Carbonell,directorde la Gran En
ciclopédia Catalana.

I les seves classes de català quan el novembre, fo- 
ren sobre "El Ilibred'amic i d'amat" i "Tirant lo Blanch", 
a la Universität de Bristol.

Ens ha de complaure que un descendent d'En Pere 
Turull es distingeixi com a professor de català en una 
Universität anglesa.

Em piau transcriure algunes frases espigolades 
d'aci i d'allá de la seva novella, puix hi ha en elles 
aquesta subtil i original ironía, si més no, l'humor 
británic. Heu-les aci:

"En donar-sedoscopsal pit vaig sentir una senyo- 
ra que deia: Endavant!".

"Rascavitof (un rus exiliat que tot buscant la veri- 
tat s'havia trobat un Rolls Royce)..."

"Tu ets l'unie, tu etsel Rubén Darío del segleXXI, 
fili d'Amèrica, nét de les Espanyes, besnét de Roma, 
rebesnét del món..."

"Magnifica, has estât magnífica, ets una flor que 
fa estiu!".

"-Vull èsser objectiu i no crec equivocar-me si die 
que la festa d'Elisenda no es podia considerar el co- 
mençament d'una nova era, això que s'hofacin els his- 
toriadors, sinó el cim de la plenitud de la nostra civilit- 
zació a partir del qual o ens estimbem o veurem els 
prodigis mes impensables!

"-Malgrat això, es permeten de calumniar-me.
-Ah, papà -diguéla nora-, hi hatantagentquesap 

el que es diu!".
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PERFIL
EH està en el brancatge d'un ubèrrim arbre genealogie.
Ho admet. No admetiria "estar a la figuera"...
Es de bona planta. De bona arrel
Una folgada cabellera que s'uneix amb una barba més 
"apostòlica que romana".
Aspecte esportiu.
Vesteix informal.
Simpátic.
Extravertit, però amb cláusulas.
Espaterrant.
C iar-i catalá-.
No és ceballut, però com si -com  sa-, també té més d'una 
ceba al cap...

QUESTIONARI

El p r in c ip a l tre t del m eu carácter?
Calma-neurótics.

- La q u a lita t que  p re fe re ixo  en un hom e?
La tendresa.

- La q u a lita t que  p re fe re ixo  en una dona?
La decisió.

- A llò  que m és e s tim o  en els am ies?
I tam bé en les amigues, la seva generosità!.

- El m eu p r in c ip a l de tec te?
La dispersió

- La m eva o c u p a c ió  p re fe rida?
El llarg procès d'estim ar.

- El m eu s o m n i de benestar?
Completar un bon somni.

- Q uina fó ra  la meva p it jo r  desg rac ia?
Perdre la il.lusió.

- Què v o ld r ia  ser?
Conductor de tren (no de la Rente).

- On d e s it ja r ia  v iure?
Grècia.

- Q uin c o lo r  p re fe re ixo?
Verm eil.

- Q uina f lo r  p re fe re ixo?
"Snow drops" (gotes de neu). La primera flor hi- 
vernenca a Escocia.

- Q uin o c e ll p re fere ixo?
El colibrí.

- Els m eus a u to rs  p re fe rits  en prosa?
Eixímenís, Joanot Martorell, Castaneda.

- Els p o e te s  preferi+s?
Pere Quart, Nicolas Guillen, Miquel M arti Pol, 
John Clare, Baudelaire.

- Els h e ro is  de ficc ió ?
R2 D2, King Kong i Frankenstein (el monstre).

Les meves heroines de ficció favoristes?
Alicia (la del Pais de les Meravelles) i Judit.
Els meus compositors favorits?
J. S. Bach, Bela Bartok.
Els pintors predilectes?
Klee, M ir, Goya, Chagall.
Els meus herois de la vida real?
Che Guevara, Sandind, Lumumba.
Les meves heroines històriques?
Rosa Luxemburg, Maria Magdalena, Mariana 
Grajales.
Els noms que prefereixo?
Tènia, Caterina.
Què detesto més que res?
La falta de respecta vers els altres.
Quina reforma admiro més?
La socialització de l'educació, la medicina i la re
forma agrària.
Quins dons naturals voldria tenir?
L'agilitat mental i física.
Com m'agradaría morir?
Sense emprenyar.
Estât present del meu esperit?
Expectant.
Fets que m'inspiren més indulgència?
La destrucció dels homes i de la naturalesa a causa 
del progés.
El meu lema?
Fruir al màxim de to t el que ens agrada respectant 
la llibertat dels altres.
(Queda escrit que ambdós ens l'hem respectada...)
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HERBEJANT 
AL CAMP 

DEL
LLENGUATGE

per

FILO PRIM

Permeteu, amies lectors, que interrompi la meva tasca d’herbejador, per correspondre 
a una lletra que m’ha estât adreçada per una senyora, que l’anomenarem S.G.

Senyora, ambdós estem d’acord en la proscripció de frases com ”tinc que fer” . Estic 
d’acord amb vos en la substitució d’aquest malanat “tinc que fer” per “he de fer” o 
“haig de fer” . I jo encara posana en primer lloc aquesta última formula.

Ara, amb el que no estic d’acord és en la proscripció d ’un “tinc de fer”. Si jo no es- 
mentava les dues primeres fôrmules, era perqué, a l’esguard d’elles, no hi ha problema: a 
ningù no se li acut de dir: “haig que” o “he que” .

Parlem del ’’tenir” :
No crée que un excès de puritanisme ens hagi de fer encotillar el nostre idioma. Ni el 

“català que ara es parla” , que preconisava un Pitarra, ni “d’aquesta ratlla no es passa”.
Fabra posa el verb tenir en una frase en passiva : “èsser tingut de”. (Malgrat que la 

considero un gal.licisme : “être tenu à”, em guardaria pia bé de conriemnar-la. Ara, si 
hom pot dir : sóc tingut de ”, (forma passiva), per què no podrem usar “tenir de ” ,(for
ma activa) ? .

El verb tenir el trobem en català en innûmeres frases. El Dic.Alcover-Moll consagra 
nou atapei'des columnes a les possibles accepeions del verb tenir.1 qui sap si encara no 
les exhaureix! .

També registra el “tenir de”, i fins - no us horroritzeu, - el “tenir que”. El posa, no • 
“él proposa”, car ja esmenta la seva procedencia castellana. No oblidem que el Die, Al- 
cover-Moll ès, més aviat, especulatiu que normatiu : ès un arxiu de la llengua parlada i 
de la llengua escrita a tots els palsos catalans, a través deis segles.

En fi, S.G., feu molt ben fet d ’encaminar els vostres deixebles pel carni més estret. 
L’ensenyament primari té les seves exigèneies. Jo no tinc pretensions de donar lliçons 
a ningû, i menys a una professora “titolada”, com dieu que sou vôs. (ja suposo que vo- 
leu dir “titulada”). Jo només intento despertar conscièneies abandonadas a la mèrda.

Si us contesto per carta oberta, és perqué considero la qüestió d’interés general.
Atentament, F.P.

I TORNEM A HERBEJAR
V ie  A V ie . D’on ha sortit aquest “vie”, per comptes de vise ?

“Vie ” a Sabadell; “vie” a Terrassa; “vie” a Barcelona..........Aleshores un vigatà hau-
rà de dir : “vie a Vie”. (Ni correcció ni eufonia). D ’on ens ha vingut aquest “vie” que 
anys enrera ens era desconegut ? .

*

TINDRE, VINDRE. (altra vegada el verb tenir! ) Això si que
ja no és nou, almenys a la nostra comarca : (“tindre, vindre” ..........) Una mena d’es-
cami de tenir, venir..........En bona lògica : un futur és primer que un infinitiu? Per-
quq no sé si us heu fixât que aquest “tindre” i aquest “vindre” són el “tindré” i el 
“vindré” descofats d’accent.

I per acabar-ho d’adobar : “vaig tingué que. . Voleu més 
incorreccions en menys paraules ? .

*

TAMANY. Qui ho diria que “tamany” no és català : en té 
tant el so ! Rima perfectament amb any, guany, engany . . .  i tantes altres parau
les que els castellans tenen treballs a pronunciar ! I justament és un castellanisme. 
Em direu,potser : bé, però, deu èsser un castellanisme de petit “tamaño” ..........

Insinuo solucions : “format”, grandària” ..........
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LLIBRES SABADELLENCS

PUBLICACIONS EDITADES PER LA
CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL

Entre les diverses edicions de Ilibres que s'ha publicat a Sabadell i que 
hem anat ressenyant a cada nùmero de "QUADERN", hom pot constatar la 
gran producció editorial que ha fet la nostra ciutat, tot i que encara ens manca 
parlar d'altres edicions locals.

En el nùmero 1, d'aquesta revista, parlàrem de la Biblioteca Sabadellenca, 
la qual publica 32 volums de valuosos autors sabadellencs; en el nùmero 2, 
fèiem referència a les Edicions "LA MIRADA", que tembé enriquiren i presti
giaren la nostra bibliografia amb 20 llibres d’autors locals i d'altres de relle- 
vant reputació; en el nùmero 3, comentàrem la producció que ens ha donat les 
Edicions "RIUTORT", amb els seus 7 volums d'estimable valor locai; en el nù
mero 4, ens referiem a les Edicions de la "FUNDACIO BOSCH ICARDELLACH , 
la qual ens ha donat fins al moment una producció molt rica, amb els seus 90 
volums publicats de gran valor històric locai.

Avui, en aquest nùmero 5, volem presentar els 30 llibres editats per la 
Caixa d'Estalvis de Sabadell, els quais han contribuit igualment a fornir-nos 
una bibliografia intéressant a cura d'autors locals i d'altres de la ciutat comtal.

D'aquestes 30 publicacions editades per la Caixa d'Estalvis, que ara anem 
a presentar, cal observar que comencen l'any 1924 i arriben fins al 1978; cal 
tenir present que, com altres, hagueren de sofrir un parèntesi durant aquests 
darrers quaranta anys, en el qual, no ha estât possible editar sempre en la nos
tra Mengua, per motius que ningù no ignora. De totes maneres, cal agrair a la 
Caixa d'Estalvis i a la seva Obra Cultural, la tasca realitzada amb les publica- 
cions portades a terme i esperem que a partir d'ara, les seves noves edicions 
serán publicades en l'idioma català, ja que d'aquesta manera, contribuirán a 
recuperar un temps perdut, durant el qual, tant s'ha perjudicat el coneixament 
idiomàtic de la nostra parla catalana.

A continuació, detallem les seves publicacions:

Veritats i coneixaments que convé propagar 
Coneixences sobre l'estalvi"
Dia universal del Ahorro"
Los grandes libros"
'Meditaciones sobre el libro"
'La poesia de San Juan de la Cruz"
'El hombre de «El Criterio»"

8 "Sardà i Salvany apóstol social"
9 "El mejor homenaje a la menoria de Dña. Concepción Arenal, 

«Hablar de caridad»"
Fray Francisco de Vitoria"
"Proclamación del Patrocinio de la Sagrada Familia"
"La moral de l'individu en la vida social 
"La moral del individuo en la vida social"
El "m eu" soci de les conferéncies 
"XXV Aniversario de la Fundación de la Biblioteca de la 
Caja de Ahorros de Sabadell"
"El negocio detallista"
"Un papiro griego del Evangelio de San Mateo"
"Aliberch i Companyia"
"Cien años de una Institución Sabadellense: La Caja de Ahorros 
de Sabadell
"L'obra cívica de la Biblioteca de la Caixa"
"Biblioteca de la Caixa d'Estalvis"
"Elogi d'Encarnació Ribas i Garcia en la seva jubilació de Directora 
de la Biblioteca"

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

20 
21 
22

1924
Miguel Carreras 1930
Joaquim Sallarás 1941
Encarnació Ribas 1941
Pere Guai Villaibí 1943
Mn. Camil Geis 1943
Santiago Udina 1944
Ramon Rucabado 1944

Joaquim Sallarés 1944
Pere Font i Puig 1946

1949
Ernest Abelló i Viver 1950
Ernest Abelló i Viver 1950
Joaquim M® de Nadal 1951

1953
Jaume Vicencs Vives 1954
Rvdo. Mn. R. Roca i Puig 1956
Francese Vila Plana 1959

Dr. Pere Roca i Garriga 1959
Mn. Felip Casañas 1959

1965

Pere Valls i Garrete 1966
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23 "Elements d'Història de Sabadell"
24 "Sabadell 1900"
25 "Dinàmica i perspectiva del Vallès"
26 "Guia de los Museos del Parque de M ontjuich"
27 "Comentaris i suggeriments a «Dinàmica i Perspectiva 

del Vallès>>"
28 "Mas de 100 años de trabajo"
29 "19 Xilografies de Ricard Marlet"
30 "Linies d 'h istòria ciutadana" - "La vida íntima de Sabadell'

Miquel Carreras Costajussá

Pau Vila i Diñarás

Miquel Carreras Costajussá

1967
1968 
1969/71 
1970

1973
1973
1977
1978

Es important observar que aqüestes publicacions han estât editades so- 
lament per a obsequi ais impositors de la Caixa d'Estalvis i per a aquells saba- 
dellencs interessats en la seva lectura. Partant, és molt lloable laseva publica- 
ciótenint en compte que no ha estât feta per a la venda, sino que com diem, úni- 
cament i exclusivement per a obsequi.

Mentres escrivíem aqüestes Metres i observávem el bilinguisme d'aques- 
tes impressions, recordàvem amb simpatia i certa no.stálgia l’ inoblidable poe
ta i gran patriota Mn. Josep Cardona, el qual, en un deis seus Ilibres -Histories 
¡fantasies- publicat I'any1931 perla Biblioteca Sabadellenca, referint-sea 
la nécessitât d'estimar i divulgar la nostra Mengua, deia així:

"... En totes les bregues contra Catalunya, després de la pérdua de ses Mi- 
bertats, el primer flanc que sempre s'haviaatacat fins ara, fou el del seu idioma.

"... Si la Mengua catalana no ens hagués estât quelcom consubstancial i 
per tant indestructible, a hores d'ara, de son léxic, no ens en quedarla ni un sol 
mot. Segles de persecució i de proscripció oficial, no han pogut pas occir-la.

"...Bandejada, de temps, de les escoles i universitats, haviscutalabonade 
Déu, en la massa del poblé, el qual, no renunciant al dret natural, ha seguit par
lant en catalá, única manera de manifestar-se de faisó espontánia.

"... Les crisis que ha passât, com a Mengua escrita, han estât filies de l'o- 
pressió que ha patit el seu ensanyament, havent assolit, malgrat tot, en els da- 
rrers temps, una tal puixança i perfecció, que si no hi somarribats, voregem les 
costes de l'edat d'or moderna de la Mengua catalana".

Observem que aqüestes paraules escrites per l'admirat polígraf catalá 
Mn. Josep Cardona, corresponen a l'any 1931 .després d'haversofert una dic
tadura desetanys, i en recordar-lesavui, sónencaraválides, després de la Mar
ga nit que ens ha tocat de viure, privats de la Miure expressió oral i escrita.

També recordem un altre eminent polígraf castellà, en Menendez Pelayo, 
el qual en el seu diseurs sobre el nostre gran RAMON LLULL, digué de la nostra 
Mengua catalana: "... Lengua grandiosa, magnífica, la primera entre todas las 
lenguas que sirvió para la especulación filosòfica, heredando en esta parte del 
latín mucho antes que el italiano, mucho antes que el castellano, mucho antes 
que el francés..."

No creiem que sigui improcedent aquest comentan, en el qual, volem ex- 
pressar el nostre criteri sobre la nécessitât de treballar amb entusiasme i 
urgénciaen la utilitzaciódel nostre idioma en les edicions i publicacions de Mi- 
bres editats a casa nostra.

El diari "AVUI"del proppassat 12 de novembre, el nostre admiratescriptor 
sabadellenc JOAN OLIVER, en un magnifie article tituiat: D'Escriptors i D'Edi- 
tors", diu, entre altres coses, el que segueix: "... Amb tot, cal reconéixersense 
reserves que si la catalanització ha funcionat amb més o menysforça d'ençà de 
la Renaixença -i sobretot al Marg de les dues dictadures- ha estât en una part 
principalissima gràcies a dos puntáis i a dos motors: els escriptors i els editors 
fidels a la Mengua. Una fidelitat molt sovint heroica i sempre poc agraida. Heus 
aquí el Mevat sense el quai avui ens trobariem inermes i incapaços d'emprendre 
la croada que ens imposa aquest tomb favorable de la nostra tan castigada 
historia..

En aquest quefer editorial de continuades publicacions, confiem que la 
nostra benemèrita Caixa d'Estalvis i la seva Obra Cultural,continuaran la seva 
producció aguMonats per un deure patriotic i faran possible a l'ensems, que un 
día -esperem no molt Munyà- ens oferiran reediccions de Ilibres de reputate au- 
tors locals que están totalment exhaurits i que el nostre poblé veuria amb goig 
poder-los assaborir.

No ignorem que la Caixa d'Estalvis no és una empresa comercial editora, 
peròtampoc no ignorem que la mateixa podria contribuir -com ho ha estât fent 
fins ara- a la realització d'una difusió cultural ciutadana éditant aquells Mibres 
que, pel seu interés, no es pot permetre que romanguin en l'anonimat, ja que 
molts poden èsser de gran utilitat al servai comò.

Com a cloenda d'aquest comentari, volem recordar que els Mibres són un 
testimoni permanent de gran utilitat on: "... Els homes grans i bons no moren ni 
àdhuc en aquest món. Embalsamats en Mibres, els seus esperits perduren. El 
Mibre és una veu vivent. Es una intel.ligència que parla i que nosaltres escol- 
tem..." (Samuel Smiles).

Ricard Simó i Bach

(En el prôxim Quadern parlarem de les Edicions “La Fona”, ‘̂Biblioteca Sabadell” i, d’altres de particulars, realitzades per diverses 
Impremtes de la nostra ciutat)

AMB ELS MILLORS DESIGS DE 

PAU, AMOR i PROSPERITÀ!

PER A TOTHOM
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ELS FILOLEGS SABADELLENCS

FELIX AMAT i PALOU
AUTOR D'UN IMPORTAN! DICCIONARI CATALA

per Pere Roca i Garriga

Es indiscutible que entre els sabadellencs realment il.lustres i que, com a 
tais, mereixen l’homenatge del nostre record, figura en lloc destacat el docte 
eclesiàstic Félix Amat de Palou, que visqué entre el 1750 i el 1824. La ciutat 
iTiai no ha deixat de retre-li honors condignes en les dates commémoratives de 
la seva naixença i del seu traspás. Però ens sembla que encara hi ha coses de la 
seva vida i de la seva obra que no han estât degudament remarcadas.

Nat a la plaça Major de la nostra vila, fill de distingida farnilia sabadellen- 
ca, rebé una esmerada educació a la seva pròpia llar i després seguí estudis 
eclesiàstics. Fou consagrat bisbe i en 1803 rebia la dignitat d'Arquebisbe 
"in partibus". En 1806 era nomenat Confessor de la familia reial de Caries IV, 
circumstància aquesta que li féu jugar un paper en el famós Moti d'Aranjuez, 
de 1808, ço que li dóna categoria de personatge històric.

No es tracta ara de repetir la seva biografia, a bastament coneguda i que 
hom pot trobat en els Ilibres de consulta pertinents. Tampoc ens mou el desig 
d'endinsar-nosaesbrinarfinsaquin punt, i degut a la seva positura corn a ecle
siàstic Iligat a les desventuras de laCortarran de l'ocupaciô francesa, pot èsser 
titllat d"'afrancesat"; amb quina raó hom l'adscriu als corrects "regalistes" o 
"gai.licanistes" de l'època; si fou o no, propiament parlant, un "il.lustrât" en la 
seva actitud intel.lectual, i altres questions d'aquest ordre. Historiadors i cri
tics eminents se n'han ocupat i Murs judicis no son pas coincidents...

El que ens interessa és recordar que aquest sabadellenc eminent fou un 
gran érudit i home de lletres, un investigador pacient i laboriós amb grans dots 
d'expositor, corn ho palesen les obres que deixà escrites. Foren nombroses, 
però d'entre elles sobresurten el "Tratado de la Iglésia de Jesucristo, o Historia 
Eclesiástica" (un total de dotze volums) publicada entre els anys 1793 i 1803, i 
les "Institutiones Philosophiae" que foren Ilibredetextal Seminari de Barcelo
na durant molts anys, en successives reedicions.

Dones bé; entre les diverses manifestacions de la vàlua d'aquest eclesiàs
tic sabadellenc en el terreny de l'activitat intel.lectual, cal comptar la seva tasca
comafilòleg. Encara que de bon tros no fou aquesta la faceta més important de
la seva personalitat, no és, però, tan secondària corn podria semblar a primera 
vista. El que passa és que, per la circumstància que veurem tot seguii, l'obra f i
lològica de Félix Amat no figura corn a seva en els repertoris bibliogràfics o es
tudis que s'han fet sobre l'esmentada ciéneia i, per consegüent, el seu nom no 
compta entre els dels filòlegs.

Si diem que Félix Amat és l'autor del "Diccionario catalán-castellano-lati
no" que aparegué a Barcelona en 1803-1805, corn a obra de Joaquim Esteve, 
Josep Belvitges i Antoni Jutglà, ja no ens quedará dubte que aquest il.lustre 
compatrici que tant ha fet brillar el nom de Sabadell, fou filôieg qualificai, i no 
pas de segon rang. Aixô précisément és el que tractarem d aderir i argumentar 
en aquest article, reprenent una tasca iniciada anys enrera i utilitzant lesdades 
aleshores recollides.

Que el Dr. Félix Amat sigui l ’autor d’aquesta important obra de caràcterf ilolôgic ens ho diu Manuel Ribot 
i Serra en la biografia de l’il.lustre sabadellenc que publica, l ’any 1884, a "La Ilustración Sabadelletise , 
on llegim: "... Félix Amat escribió un Diccionario catalán-castellano y castellano-catalán y además un 
Tratado de Ortografia catalana. Amat entregó sus manuscritos a su amigo el Dr, José Esteve y de ellos 
nació el Diccionario catalán que se publicó en 1800.En esta importante obra van incluidos los referidos 
trabajos, pero Amat no quiso que su nombre figurara entre los de los autores del mismo” . Aqüestes pa
raules dé Ribot i Serra són inspiradas en les dadas que, referent a l’esmentada obra, ens forneix Félix 
Torres Amat en l’Apéndix de la "Vida del limo. Sr. D. Félix Amat, Arzobispo de Palmyra” , (Madrid 1838), 
on, en fer l’enumeració deis escrits del seu illustre biograf iat del qual era nebot pervia materna, diu que 
ascrivi un "Diccionario catalán-castellano-latin junto con la Ortografia catalana” . "De este manuscrito, 
-af egeix- que entregó a su amigo doctor don José Esteve, nació el Diccionario catalány castellano-lati
no que después salió a luz en 1800 en Barcelona” .

Llegintdetingudamentia "Vida.,.” , deTorres Amat, hempogutesclariripuntualitzarquinamenadedic- 
cionari era aquest, quines el seu veritable titol i com hi treballá el Dr. Félix Amat. I després, haventtingut 
a les mans i examinât un exemplar de l’edició del Diccionari, encara hem pogut fer altres precisions i co
rregir alguns errors continguts en aquelles dades.

En 1781, essent Bibliotecari de l ’Episcopal de Barcelona (Biblioteca del Seminari Conciliar), Félix Amat, 
ens diu él seu illustre biograf, “ también trabajaba en la formación del Diccionario catalán-castellano- 
latino, que, como veremos después, se imprimió en 1800 ” i afegeix que en 1784 “ tomó como diversión, 
en lugar de paseo, el aumentar los materiales para la proyectada obra Diccionario catalán-castellano- 
latino, en que trabajaron también varios compañeros suyos, como se verá después.

Més endavant, quan ja és Canonge de la Metropolitana de Tarragona, l ’empresa filológica del seu Dic
cionari, començada a Barcelona, continua ocupant-lo: "Al mismo tiempo que en la Sociedad Económi
ca de Amigos del Pais(a la qual pertanyia des de 1786), trabajaba también el Sr. Amaten varios ramos de 
la literatura. Todos los dias, al sentarnos en la mesa, debíamos leerle algunos vocabloscatalanescon su 
correspondencia castellana y latina, y cada semana se habían de añadir dos frases o adagios con sus 
correspondientes castellana y latina, a la lista que comenzó a formar en Barcelona para el Diccionario 
catalán...”

Després d’aquesta referéncia a l’obra que ens interessa, la Biografia de Torres Amat ja no ens en dóna 
d’altra que la sequent, que cal situar a l’any 1799 i que ens explica coses del més alt interés a I entorn del 
Diccionari; “ En el medio año que estuvo en Madrid con motivo de la Real comisión sobre vales, Félix
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Amat presentó al Consejo el manuscrito del Diccionario catalán-castellano-latino Trabajaron sucesi
vamente muchos sujetos en esta prolija empresa ; pero, por los borradores originales, que se consenran 
entre los manuscritos del Sr. Amat, consta que fué éste el que más la adelantó Obtenida la licencia del 
Consejo, y conociendo que le era imposible darle la última mano, procuró que lo hiciesen su condiscípu
lo Dr 0 Joaquin Esteve, ex-catedrático de retórica y poesia del seminario episcopal de Barcelona, el 
Dr D José Bellvitges, que también había sido catedrático de retórica del mismo seminario, y el erudito 
abogado D Antonio Jutglá; que eran los tres amigos que últimamente le hablan puesto en estado de 
presentarse al Consejo para la licencia Agregóseles antes de comenzar la impresión mi hermano 
D Ignacio, bibliotecario que era de la episcopal, que al fin cuidó casi exclusivamente de esta importante 
obra A pesar de las tareas en que se hallaba el Sr Amat, logró mi hermano que hiciera el prólogo que tie 
ne dicho "Diccionario", cuya impresión se hizo con lentitud ya por las muchasadiciones que iban ocu
rriendo, ya también por la falta de fondos; y no salió a luz hasta fin de año 1803. Se conservan varias car
tas de los editores en las que se ve que se sujetaban enteramente al voto del Sr. Amaten todas lasdudas 
que ocurrían; y uno de ellos decía con razón que el "Diccionario" debía llevar al frente el nombre de 
aquél, puesto que era el que más parte habla tenido en su formación".

Segons aqüestes referéncies, l'obra de Félix Amat era, dones, un diccionari trilingüe fet a partir del ca- 
talá i no un doble diccionari catalá-castella, castella-catalá. No es publicó, com diu el mateix Torres 
Amat a l'Apéndix de la "Vida...” i repeteix Ribot i Serra, l'any 18D0, sinó el 1803; i no sota el nom de José 
Esteve, sinó sota els de Joaquim Esteve, Josep Belvitges i Antoni Jutglá. Del tractat d'ortografia catala
na no se'n parla mes enlloc.

En els repertoris bibliográfics sobre filologia catalana, aquest Diccionari, que és conegut entre els éru
dits com el Diccionari d'Esteve, figura com a una de les més notables aportacions de Is seva época a la 
lexicografía. La seva fitxa bibliográfica exacta és: "Diccionario catalán-castellano-latino, por don Joa
quín Esteve, don Josep Belvitge y don Antonio Jutglá y Font. - Barcelona. En la Dficina de Tecla Pía, Vda., 
administrada por Vicente Verdaguer. 1803-1805". Es tracta d’una voluminosa obra in-folio, en dos 
toms : el primer (Prólogo A-G), éditât en 1803, de 419 pagines; el segon(H-Z), éditât en 1805, de 429 pa
gines. (El tractat d’Ortografia catalana no hi és indos).

Amb anterioritat a l’aparició d’aquesta obra deguda al nostre illustre compatrici. ben poques eren les 
obres del seu genere que havien aparegut a la nostra terra. Cal esmentar com a més destacadesel "Le
xicon seudictionarium... exsermone latino in Cathalanum... idem etiamexCatalana et Castellana lingua 
in latinum versum ", de l'eminent gramátic andalús Eli Antoni de Nebrija, editata Barcelona en 1507, i del 
qual es feren noves edicions en 1522,1560-61 i 1584-85; el "Thesaurus Puerilis” del gironi Onofre Pou, 
editai a Valéncia en 1575, diccionari distribuii per grups lógics, del qual es feren diverses edicions a 
Barcelona (anys 1579,1580,1600,1684); el "Diccionari de tres llengües, castellana, francesa ¡catala
na", editai en 1647 en casa d'Antoni Lacavalleria, a Barcelona; el "DIetionarium seu Thesaurus Catala- 
no-Lantinus", de Pere Torra, éditât per Joan Piferrer a Barcelona, l’any 1653 (65D págines), del qual es 
feren noves edicions en 1670,1681,1701,1726, etc,; ifinalm ent el “ Gazophylacium Catalano-Lati-

num", de Joan Lacavalleria i Dullach, éditât en 1696 a Barcelona per Antoni Lacavalleria. obra aquesta 
molt considerable tant en extensíó (1.047 págines), com a qualitat, i coneguda pel Diccionari de Laca
valleria

El Diccionari de Félix Amat és molt remarcable en tots sentits i constitueix una mostra més del talent i de 
la laboriosità! del seu autor, que l'aná élaborant durant més de trenta anys amb aquell extraordinari sen
tit del rigor i de l'exactitud que requereixen els treballs lexicográfíes. Es un diccionari complet que, ultra 
alió que contenen els diccíonaris currents o usuals, ens dóna, per gairebé cada mot catalá, les locu- 
cions, modismes. adagis i refranysque el contenen, amb la corresponenttraducció castellana castissa i 
la versió llatina elaborada amb la màxima concisió, quan no compareix la dita corresponent. En el pró- 
leg, Félix Amat ens exposa les raons que l'han induit a emprendre la tasca, les dificultáis que ha trobat 
en el seu carni i la utilitat que espera que tindrá el seu diccionari, i s’excusa dient; ". .. estamos muy dis
tantes de creer que el diccionario Catalán y Castellano, que damos al público, tenga toda la perfección 
de que es susceptible. Lo confesamos ingenuamente. Pero no por eso debe tenerse por inútil o menos 
importante nuestro trabajo. Con él se ha allanado el camino para que se tenga, con el tiempo, un Diccio
nario perfecto. Y por muchos que sean ahora sus defectos, hallarán en él desde luego los catalanes el 
recurso que más comúnmente necesitan; pues se ha procurado que no falten las voces y locuciones o 
frases de uso más regular y frecuente. Este ha sido el objeto principal que nos proponemos..."

La valuosa aportació de Félix Amat a la ciéncia filológica, representada per aquest diccionari que ha es
tât considérât com a modèlic entre els que existien en el seu temps, passa a la posterità! corn a fruit del 
talent de tres persones que només foren col laboradors del nostre il.lustre compatrici. El que figura en 
primerlloc ique, peraquestfet, éstingut coma autor principal de l’obra, és, corn hem vist, el Dr Joaquim 
Esteve i Subietlos (1743-1805), sacerdot barceloni, doctoren Sagrada Teologia perla Universität de 
Salamanca, catedràtic de Retórica i Poesia en el Seminari de Barcelona, el qual havia estât condeixeble 
i entranyable amie de sempre de Felix Amat.

Probablement l ’obra que ens hem entretingut a comentar servi de base al famós "Diccionari de la Llen- 
gua Catalana amb la correspondència castellana I llatina” de Pere Labèrnia, obra en tresvolums. edita
da l’any 1839 a Barcelona, la darrera del seu gènere pertanyent a l’etapa anterior al moviment de la Re- 
naixença, ide la qual es feren noves edicions en 1844-48,1864-65,1888 i 1909-1D; i potser inspira el 
“ Nuevo diccionario mallorquin-castellano-latino", de Joan Josep Amengual, éditât a Palma entre 
1858-78.

Queda ben ciar, dones, que l ’aportacíó de Félix Amat al desenvolupament de la filología catalana és 
realment important. Cal tenir en compte que l ’època en qué comença a traballar en el seu Diccionari, i 
ádhuc la data de la seva publicació, ens situa en uns anys en qué el moviment de la Renaixença ni tan 
sois s’insinuava. Aixó li dóna el valor de poder èsser inciós amb dret propi entre els precursors de movi
ment cultural que ha portât a la recuperació de la Identität del nostre pals.

En aquest X X X  aniversari de la mort del Mestre POMPEU FABRA, escaiguda el 25 de Desembre de 1948, a Prado (Confient), 
a Vedat de 80 anys, “QUADERN’\  ret un merescut record a Vimmortal ordenador de la llengua catalana en reconeixement del 
seu llegat filoldgic représentât, entre altres obres, per la seva obra mestra: el DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA:

(1868 -  1948)
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'iC  NADAL GANTAT PELS

Ala nostra terra, Nadal obre la portaa l'hivern. Enaltresllocsiacalor, 
però, en tots, el moment de l'esperança, just en l'instant que deixa d'és- 
ser-ho pera convertir-se en la realitat mésesplèndida que han visteis se- 
gles. I, no obstant aixô, Sant Lluc aciareix que Maria recliné el seu Fill en 
una estable "perqué per a ells no hi havia Hoc en la posada".

□'aquesta manera tan senzilla va venir entre nosaltres el que per 
sempre havia d'ésser Rei de reis.

Per aixó précisément Nadal ha impressionat ais poetes. Per aquest 
contrast de la d ignitat del nascut i la humilitat del seu inici com a horne en 
aquest món que fins aleshores no havia trobat el centre que tant havien 
buscat els filósofs i els teólegs.

Sabadell, des de la renaixença, ha tingut poetes que han honorât en 
grau superior la festivitat de Nadal. I l'han cantada, potser sense adonar- 
se'n que ho veien a través de la nit del Vallès, feta de suavitats i mai extre
mosa.

Heus aci, dones, que encetem aquest recull de cants nadalencs amb 
uns versos del "perexcel.lància poeta sabadellenc" Manuel Ribot i Serra, 
qui sempre exulté un encès amor a la ciutat. Oim la seva convocatòria;

Pastors de la rodalia, 
apleguem-nos tots i anem 
cercant l'hum il establia 
vora el portai de Betlem.

Agnès Armengol descriu la construcció d'un pessebre casolé i aca
ba:

Cada any per Nadal 
farem una ofrena 
al bon Jesuset 
semblant a n'aquest, 
quan li oferireu 
somriure el veureu 
en mig del pessebre.

L'of rena pot ser, per exemple, enguany.aixôquefa pocsdieshadite l 
Papa, vingut de Polònia: "No tingueu odi".

Mossèn Josep Cardona fou una figura important en la vida sabade- 
llenca. D'un posât un xic majestuós, també canta el Nadal:

Damunt quatre palles 
de flo rit poliol
ve al món sense embolcalles, 
sens faixa ni bressol.
Es Rei que el cel enyora, 
és Déu i es mort de fred.

Jesús, cada any, espera que l'escalfarem amb el foc de nostre amor.

Joan Arús, el gran mestre del sonet, s’ha fet conéixer més enllé de 
l'érea ciutadana pel seu vers ciseliat i si convé, inflamat, quan s'acostava 
Nadal:

Nadal: el teu sol nom els cors ens fa fremir 
de la fredor del gebre, de la neu i de l'aire...
Erem infants; el fred no ens espantava gaire, 
i com que tu venies, Nadal m irific...

Quan s'és infant, el Nadal té un gust i un color que el recordarás 
per sempre més.

Mossen Camil Geis és una figura estilitzada que coneix bé to t el 
Sabadell que l'estima. Un poeta, mestre de la paraula i de finors literé- 
ries. Diu de la perennitat del Nadal;

En el pessebre, en bandola, 
contemplarem Déu infant.
Un núvol d'éngels, que vola, 
pel món ho va pregonant 
i, entorn de la humil bresaola, 
conjuga el cant amb l'encant.

La mégia de la paraula evoca el fet del Nadal, com un diseurs brillant, 
però més penetrant, perqué és égil i Hum clara l'empremta de l'Esperit.

Joaquim Folguera, amb "l'esguard precis i seré", malgrat la seva de
licada salut que l'havia doblegat, baldat gairebé, i que morí ben jove, 
canté amb unció "la n it de la Hum" i composé amb quatre versos la 
"Hum ilitat de Nadal"

En aquest hora pia d'aquesta nit tan clara, 
d'un pur i unie goig se sentina avara 
mon énima; d 'haverun bell ramat petit 
perdut dins la puresa d'aquesta clara nit.

Joan Oliver "Pere Quart" -aséptic i escéptic, albora-, emb el seu pre- 
gonat "relativisme", tam bé composé unes nádales, i en la "Complanta de 
Nadal", acaba preguntant, tendrament:

Infant rosadenc, somrient,
Déu petit, 
perquècreixes?

Ramon Moix, enamorat del paisatge, i "que I'ha descrit amb I'ex- 
pressió íntima de la seva énima", en una de les seves nadales, copsa que

El vent esté mansoi corn una ovella.
En cada cor hi ha un éngel i una estrella.
Dörmen les penes i es desvetlla el cant...

Pere Vails Carreta és deis homes intel.lectuals més fins dels que ha
biten entre nosaltres. Sempre exigent amb sí mateix, es commou per 
Nada!:

L'estel apunta de la deslliurança! 
sense recança,
atreta sols pervós, l'énima meva, 
voli Heugera,
brunzent i violent, nua i completa, 
com la sageta
vers el fitó  Hençada dreturera.

Home de lectures i amant dels cléssics, Pere Valls, apunta amunt 
vers les altures.

Armand Obiols tenia l'esguard a Betlem "cenyit de neu' 
una claror inefable", vers on va caminant

sota l'estrella ensospitada 
tres cavaliers barba-florits 
de testa coronada...

on "hi ha
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»OETES DE SABADELL
per Josep M ß  Riu i Deniel

Pilar Tous de Cirera, poetessa sensible, bella i enamorada, com tots 
els poetes, de Nadal:

Jesuset s'admira 
dels presents que rep.
La Verge se'l mira; 
també Sant Josep.

Joan Trias Fàbregas era un poeta inquiet i devant del misteri nada- 
lenc, cantà;

Qui es troba avui al voltant de la taula 
enmig dels seus i en esplèndid convit, 
amb goig immens beneeix la paraula 
que l'Anunciata eis pastors han oît.

El dinar de Nadal, a Catalunya, és corn una institució que afirma la 
unitat familiar. Aixi es va fent pàtria també.

Repasso ara unes Unies de l'inolblidable Josep Maria Amella, escri
tas en un Nadal en guerra:
"Nadal. Belles fastes nadalenques, que fredes i tristes sereu enguany. I 
sense l'escalf de l'emocionant i meravellosa Missa de mitja nit, no sou 
Nadal".

I acaba dient: "Que la germanor i la humilitat, simbols d'aquest día, 
s'imposin en eIs glaçats cors dels homes i s'obri un régnât de pau i ju s ti
cia en el quai la convivència social sigui un fe t".

L'Amella, que m orí tan jove, representa, en eis anys 40, la m illor jo - 
ventut de la nostra pàtria.

Amat Gosalbes Torres n'escrivi moites de poesies i en un Nadal di-

Davant de tu, eis meus sentits recobren 
la vigoria plena de fervor; 
a la hum ilitat teva un encis obren, 
al qui submis evoca el gran Amor.

La hum ilitat és la base de tota form ado veritable del carácter.

Manuel Parré Obach fou indefallent en evocar les coses de la pàtria i 
cantà el Nadal, dient:

No hi posaríeu la muía i el bou 
dins un portal de vetusta establia, 
prop de rin fan t que somriu i es commou 
dejús d'esguard de la Verge María?

El portal de Betiem atreu ia mirada deis senziiis de cor id'aquells que 
retornen d'una vida dissipada.

Salvador Sabater fou un home actiu que sentí la preocupació p o líti
ca i social del seu temps. I va dir parlant del Nadal:

...que l'Am or del ver Messias 
perduri, fills, to ts  els dies 
en la nostra llar pairal.

Si no hi ha amor no hi ha familia. Es una veritat d'abans, d'ara i ho 
será sempre.

Leandre Roura Garriga conegué la popularitat ciutadana d'aquell 
Sabadell que tots ens coneixiem. Va d ir un dia per Nadal:

Serem els servants de la Verge Maria, 
farem el que digui el bo Sant Josep, 
bo i fent companyia de nit i de dia 
al redós dolcissim del bon Jesuset.

Joan Gallami canta davant la:
Trèmula nit serena, rediviva 
a les envistes ja dels dos mil anys; 
nit de silents reflexes, emotiva 
pel qui s'atansa al terme dels afanys.

I en la Santa Nit que ja no tremola. Francese Garriga i Barata, fa un 
cant, i diu:

"Com perdura el silenci -dintre el voi de la n it!"
Després,

Si sabessis. Infant - quins presents més m igrats 
podem dur-te! Camins de la Pau - que veniu de la nit 
des del fons del pessebre -de la nostra esperanga-, 
no tardeu, si veniu, no tardeu!

N'hi ha més de poetes de Sabadell, molts més, Francese Vila i Plana, 
Jaume Calvó...

Imaginem-nos que to ts  aquests poetes i d'altres, han escrit unes 
ratlles per aquest Nadal del 1978 i que com a resum han vingut a procla
mar que "el Nadal és la festa en qué, el que té fred  troba escalfor d'am or i 
el que té calor, refrigeri dolcíssim de suavitats divines".

Davant d'un Infant com Jesús, totes les valenties són possibles, 
àdhuc la de transform ar un cor de pedra en el d'un sant intrèpid.
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A PROPOSI! de: DOS PINTORS DE SABADELL

JOAN VILA PUIG
(1890 - 1963)

ALFONS GUBERN CAMPRECIOS
(1916)

Expositors a "GALERIES ROVIRA"
per Joan David

JOAN VILA PUIG
Joan Matas, critic sabadellenc de I’epoca, deixà escrit, impres en 

les Edicions “ La mà trencada” I’any 1934, un estudi biogràfic de I’obra 
i persona de Joan Vila Puig, i en la que en quatre paraules ben reei- 
xides descubría la preséncia clara i docta del pintor i en definía un 
aspecte ben particular de la seva personalitat artística. Ens diu Joan 
Matas en començar a encetar l’estudi de l’artista, que: “ L’Art de Vila 
Puig es d’un superabundant accent terral; que podría dir-se que cons- 
tantment d’una manera directa, reb deis nostres bells paratges les més 
fortes inhalacions d’oxigen; i que sense mancar-li el sentiment general 
d’harmonia, té com a característica inconfusible un gran alé fisic molt 
semblant al que habitualment ofereix la prosa substanciosa d’un 
Prudenci Bertrana o d’una Caterina Albert".RETRAT DE VILA-PUIG , per Callicô

Per nosaltres, Vila Puig. és productor d’una pintura que’l temps no altera; pintura a pié aire, robusta i agrà
ria i fins en certs moments agressive; pintura mai dosa i sempre corn un mirali que’s dirigeix a un horitzô obèrt i 
que amb generositat ens resumeix la predileccié específica de l ’artista perles Hums i les ombres d’uns paisat- 
ges que viuen d’aquest mon exterior que, al dir d’un poeta, “ ens entra a l ’ànima i la fecunda amb l’avidesa dels 
sentits... avidesa que no sols és fam, si que també set i deler i pruija i destici i anhel de l ’ànima i passió’’.

De l’any 1963 en que s’escaigué la seva mort, som ja a quinze anys i per tant temps quasi suficient per 
enaltir o ensorrar l’obra construida; la resultant en aquests moments creiem és a favor de concretar el fet evi
dent de la perennitat i consolidació d’uns valors francament mesurables. La nostra terra Vallesana, el nostre 
més íntim paisatge es vesteix o es despulla segons sigui el tema escullit; ja sigui a pie sol, en temps seré o 
després d’una pluja vivim la meravellosa transparència de l’horitzé.

La teoría acaba allí a on comença l’obra; Joan Vila Puig posseí una virtut exemplar i fou, la de saber equili
brar les forces que regentaven eis moments de plenitud espiritual davant el paisatge i eis moments actius en eis 
que la màgica funció tècnica aclarís una accio.

En resum, el seu viure constant fou la pintura, i, pintant, sens intervenir les pauses del pintor, en feu la tò
nica de la seva vida.
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ALFONS GUBERN i CAMPRECIOS

A les mateixes “ Galeries Revira” i amb una curta avança- 
da de dies, varem veure en exposició I’obra d’Alfons Gubem i 
Campreciós; fou a I’any 1946 i en una mostra exposada ais sa
lons del “ Cercle Sabadellés” que per primera i única vegada he 
parlât d’aquest pintor sabadellenc i en les curtes notes escrites 
a tal propòsit feia presents unes qualitats que avui en contem
plar la seva darrera obra cree que no solament no han perdut vi
gor, si que més aviat s’han reforçat; tais eren i son; la voluntat 
continuada, la sinceritat en l’exposiciô dels ternes, la simplici- 
tat dels mateixos i el concepta plenament pictòric en que son 
resolts.

El pintor viu de la poesia deis temes, la seva obra respon a 
un liuminisme, lluminisme que és violent en el color, aferrat 
però, a una teoria que a desgrat de prejutjaments res té a veurer 
a una reproducció fotogràfica. Alfons Gubem ha exercit el pro
fessorat de la pintura, aixó l’ha responsabilitzat en tot moment i 
conseguentment no li ha permés d’exhibir, ço que diriem ale- 
grament, tot allô que les saves activitats pictòriques son Iliures 
de produir; és precis, i aixis ens ho demostra esposant-se les 
obres, que unes mostres de pintura sobria i serena, d’aspecte 
robustiambatmôsfereslluminosesibrillantssiguinelfruitfeliç 
d’una selecció.

Tota la Ilibertat amb que el pintor, degut al seu normal 
temperament es realitza, és Iligada per la força idiomàtica de la 
llum natural a la que cal fer parlar amb una gran elegància de 
dicciô i no cal dir, amb tota la millor sonoritat i la tranquila empro 
prepotent félicitât dels colors.

Horn pot afirmar que la nostra pintura conté ja una historia rellevant, 
a partir del desvetllament inaugurât per un Marti Alsina o un M. For
tuny. El meu propòsit és fer servir de mare dels meus pensaments el 
Ilibred'en Marli "33 pintore catalans". En primer Hoc estédedirqueés 
un deis primers Ilibres apa reguts.quetracten, enea raque siguide for
ma sintètica, de la generado del 1930. Aquest text pretén èsser una 
espécie de manifest, queda palesat en la seva introducció. Així Fau
tor intenta despullar la nostra pintura de tota mena de prejudicis i 
teories; repenjant-se en el tópic nonelliá "jo pinto i fora". Al costat d'a- 
questa generado, apareixen pintore que l'any de l'aparició del "docu
ment" -1937- eren ja conságrate; així tenim el cas d'un Anglada-Ca- 
marasa.

Passant a un altre ordre de coses; un dubte ens assalta, i és si tenim 
d'incloure la generació de 1930 dintre l'etiqueta noucentista o bé a la 
postnoucentista. Està fora de controvèrsia que aquesta generació 
d'artistes, tingueren un començament dintre l'ideari noucentista, 
alguns en més intensitat que en altres. Veiem artistes com Obiols o 
Aragay que contribuiren fortement cap al tópic noucentista, i d'altres 
que la seva adhesió és imperceptible com passà a Bosch Roger, Créi- 
xams, Mallol... Aixó ens mou a considerar a aquest grup de pintore

dintre del noucentisme; ens ho avala, si tenim en compte, que el nou- 
centisme és,un corrent integrador per a combatre el moribund mo
dernisme; així encara que el classicisme meditarrani siguí un deis pi
lare fonamentals, no és l'únic, ja que arrelá una vessant realista, com
posta de pintore provinentstambédel postmodernisme i d'altres sor- 
gitsd'aquesta nova generació. Podemdirqueel noucentisme, si bé en 
el seu sí creá un art nou, renaixentista i classicista, no per aixó despre
cié el postmodernisme, ja que aquest també havien combatut les fio 
ritures decadentistas. Podem distingir dintre el noucentisme dues 
generacions; la que prové del postmodernisme i la generació de 
1930. Les dues generacions contenen artistes que deriven cap a l'ala 
realista o a l'ala classicista.

El perill que té aquesta accepció àmplia del moviment, és que els li
mits quedin esfumats, però aixó podem salvar-ho de forma conven
cional, dient que a partir dels artistes nascutsel 1901 són considérais 
ja postnoucentistes. Així tindríem que la generació de 1930 abraça 
des de l'ùltim postmodernista (Picasso n. 1881) fins a Sisquella 
(1900).

Malgrat tot.seria convenient evitar el vici que representa encasellar
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dintre uns limits temporals aquests artistes -o parlant en termes ge
nerals, a monuments, subjectes...- ja que lògicament la realitat no es 
presenta tan simple i les circumstáncies que ho condicionen són 
complexes i sovint contradictories.

Hem de ressaltar que si històricament, o siguí a vista panoràmica, no 
ens fa nosa posar al mateix sac a un J. Serra (n. 1899) que a un Mom- 
pou (n. 1888) per exemple, en termes diguem-ne relatius o mirats de 
forma temporal, submergint-se dintre el marc generacional, la cosa 
no és tan clara. Aixó ho vaig notar a la meva visita a casa de la vidua 
Sisquella; aixíquan jo anomenava en la conversa a Labarta(n. 1883), 
la senyora Sisquella feia un gest volent dir que aquest pintor que jo 
esmentava quasi bé era d'una altra generació.

Tornant altra vegada a l'ámbit del nostre Ilibre, ressenyaré aspectes 
d'alguns pintors.

Trobem el cas de Pi de la Serra, home que partí del postmodernisme, 
després d'una efímera etapa naturalista, i que no pot èsser considérât 
noucentista, ja que els anys àlgids d'aquest moviment gairebé deixà 
de pintar; però sí és un precursor d'aquest current, palesat en la seva 
"familia Deu", que anuncia els bigarrats paísatges que pintaría gaire
bé décades després. En aquesta tela sobresurt algún tret del noucen- 
tisme tòpic; com pot èsser la Hum opaca, certa rigídesa i alguna dosi 
de barroquisme que anuncia la plàstica d'un Gali. Un altre pintorque 
mereix èsser comentat és Humbert, que sorgi d'una estètica noucen
tista classicitzant, en el tipie dibuix ben définit i retaliat, la pinzellada 
poc insistida, els colors nacrats. ...Humbert dóna la sensació d'ésser 
un pintor d'una talla enorme, més en potència què en acte, que quan 
brota dóna mostres de genialitat, com és el cas magnifie "descans" 
premi Nonell. I és que el seu estil de paleta ocrosa, suau, sense sara- 
gates, limita la seva pròpia gran magnitud. Un cas curios és el de R. 
Llimona, fill del gran escultor modernista Josep Llimona, pintor que 
malgrat la delicadesa i les exquisides harmonies cromàtiques, en la 
seva producció resta algún detecte tècnic en el dibuix o en les propor- 
cions, però els seusquadres es salven ámpliament perla saviesa colo-

rífica i el tractamenttemátic, no exempt d'un superficial erotisme. Dos 
artistes que en una certa picaberalla cauen dins el nostre viarany ge
neracional queestem révisant, són J. Colom i I.Pascual. El primer nas- 
cut e li 879, cau dintre la generació anterior, però esta molt conectat a 
la del 1930 per les circumstáncies que l'afaiçonaren durant la seva vi
da; el segon si bé pertany generacionalment a l'ámplia corrent nou
centista, estéticament encara albira una melangia vayrediana que el 
duien a plasmar les teles amb una factura poc deseixida.

Per desgrácia hem de fer mencio a les figures potser més f luixes de to 
ta la nòmina, que només s'explica llur inclusió per l'ambient social de 
quégaudien i perinteressos marxandístics d'en Merli; em refereixo a 
Gausachs i a Doménec Caries. Tal inclusió, ha fet que posteriorment 
hagi estât posada, per inércia o tradició, en altres Ilibres; altrament, 
no oblidem que el Ilibre d'en Merli, constitueix la base d'inspiració 
d'autors posteriors que hantractat aquesta epoca: Gaya Ñuño, Larco, 
Garrut,Cirici-Pellicer, Jardíetc...Entreels"33"encanvi estroba a fa l
tar alguns pintors força rellevants: Aragay, Camps Ribera, Capmany, 
Durancamps, fins i tot en Gussinyé. Estranya també l'abséncia de 0. 
Junyent el guanyador del mític "Barcelona vista pels seus Artistes"- 
si tenim en compte l'èxit que obtingué en altres activitats, si bé com a 
pintor no pot èsser considérât un primera línia. Altres pintors, que per 
diverses circumstáncies no poden èsser inclosos són: M. Andreu, 
Puig Perucho, Vidal-Quadras, Ll. Muntané, Olivé i Busquets, A. Ollé.; i 
entre els de les generacions anteriora -l'any de la publicació del Ilibre 
encara eren vius-tenim: Baixeras, Torres-Garcia, Roig Cabanyes, Ba- 
rrau, Galwey, Segundo Matilla, Junyer-Vidal, Vancells...

Finalment hem de fer notar tres pintors que suggereixen el que po- 
dríem denominar, "réalisme líric"; em refereixo a Pruna, Junyer i Grau 
Sala, aquest últim el pintor més jove de tots, comprensible la seva in
clusió al llibre, pel seu éxit primerenc en temes festius i refinats; 
malgrat tot els tres ja pertanyen a un altre lot de pintors, entre els 
quais, alguns d'ells -com Mallol Suazo- són hereus immédiats de la 
generació de 1930.
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REFERENCIES DE LA MUSICA A SABADELL s e g o n s  
BOSCH i CARDELLACH (IV)

Per la transcrìpció Rafel Subirana i Ollé

28 març 1798. L’Ajuntament, veient que els sagris- 
tans dels Dolors havìen déterminât no fer festa ni processò, i 
la Cofraria no fer la processò del Dijous Sant sense tenir els 
instruments de la Benèfica, i recelant la clamor unanime del 
poblé, determina, contra al parer del Batlle, Borrell i Cusí, 
que el diputat Roca i el sindic Vinyes, tractessin amb l’or
ganista com tomarien els musics a la Capella, i reportât pels 
comissionats que pretenien s’els pagués la quantitat pagada 
per ells a les capitacions que pagaven 26 Iliures, etc. deter
minaren el retom de 10 “duros”, i així es féu, quedant or- 
ganitzada novament dita Capella concedint ais seus compo
nents com abans, les exempcions de personal i allotjament, 
quedant també tots contents i prosseguint en les festes de 
l’església com sempre. Però es sap que l’organista prometé en 
els musics totes les 26 Iliures, etc. creient que l’Ajuntament, 
en el futur, o alguns particulars amies, pagarien el restant. 
Abans d’aquesta nova resoluciò, alguns de l’Ajuntamentdeien 
mal privadament de l’organista volen avisar-lo per fer inven
tari dels instruments i del mal compliment de les seves obli- 
gacions, però l’organista tingué energia i prudencia, i la majo- 
ría de l’Ajuntament votaren al seu favor. Els musics no vol- 
gueren a Francese i a Narcís Altalló, respecta que el primer 
fou qui dicta al Memorial i no firma per èsser secretarí de 
l’Ajuntament, i després es declara contra els musics, i el se- 
gón per haver-se penedit com el seu pare.

8 abril 1798. A la tarda, trobant-se junts els Regi- 
dors i Obrers amb el Sr. Rector venint deis Caputxins, els 
Obrers declararen per Sagrístá primer per cuidar deis ves- 
tits, la cera i altres coses, a l ’organista Rnt. Marinel.lo amb 
el sou interi de 10 Iliures, en el que no hi bagué opossiciò.

22 abril 1798. El mestre de Gramática Dr. Ferreol 
Gasset, que era desavingut amb el Rnt. Miquel Pagès per cer
tes frioleres de paraules de criatures i per alguna adherèneia 
d’aquest al Dr. Campdepedrôs, Rector, sobre les disputes 
de l’Economat, feu una festa en gran aldarull per Sant To
más, no bavent volgut concórrer a la que aquell celebra al 
seu dia. Ahir ordena donar rams de flors, fets a Barcelona, per les persones distingides i a capellans. Hi havia diferents 
toies i s’anava en música pels carrers, donant estampes de 
Sant Tomas del qual resulté un llevant de taula molt útil.
Al vespre, hi bagué solemnes completes i després molts Hums 
de caragols dalt al campanar, des d’on tiraren moites piules, 
carretilles i trons. En el dia present es féu solemne ofici, i 
a la tarda processò, tot amb música, i la primorosa imatge 
de Sant Tomás a Paitar del tabernacle i pendó propi. Abans 
de la processò hi bagué rosari cantat. Però aquesta festa no 
fou del gust de molts.

1 juny 1798. El P. Guardia dels Caputxins, solici
tât per l’Ajuntament mitjançant al Sr. Rector per aclarir 
amistosament algunes dificultats i preferències, digué, en
tre altres motius, que la Capella de Música no trenqués al 
seu cos de Comunità! o no el séparés de la dels capellans.

7 juny 1798. En la processò del Corpus, els mù- 
sics es posaren al costai de la Cominitat Parroquial, no vo
lent anar entre ais Caputxins, i aixi els mùsics milloraren 
de Hoc.

30 setembre 1798. Canta missa al Rnt. Josep Ma
rinel.lo organista, amb solemnitat de mùsica, en el qual assis- 
tiren tots els capellans gratuitament, en un sermò prédicat 
pel P. Jubilât Ramon Pujades, gran protector de la missa 
cantada. En molta harmonía de nous instruments, els mù
sics acompanyaren la missa cantant amb Hur seguiment fins 
a casa de l’organista, on hi hagutf sumptuòs dinar, i pels mù
sics igual sopar. La Rnt. Comunità! admeté a Marinel.lo al 
torn de misses de les 10, i primeres, permeten també l’ar- 
mussa i altres efectes.

29 desembre 1798. S’admeté a la Rnt. Comunità! 
al Rnt. Marinel.lo organista, i com el seu antecessor Rnt. 
Jordi Sabater, després passa a obtenir un Benefici, però es 
nega fer les penalitats de Jové, al.legant haver-les fet ja 
éssent organista, i com res poguessin els altres, que n ’hi ha
via fet la meitat de les penalitats com les següents: regis
trar els llibres del chor, fer de diaca, bordonista, dir les 
misses penáis en els ofícis solemnes i altres obligacions, va 
manar el Vicari General que fes totes aquelles que no ha
via realitzat. Disputa al Rnt. Sabater que fent aqüestes 
penalitats no entonaría, no portaría el chor, de que la Rnt. 
Comunità! molt necessitava. Passa així sense fer-les, del 
que després al mateix Sabater s’en burlava. Per obviar to
tes aqüestes coses, en la vegilia de Nadal, resolguê la Comu
nità! que dit Marinel.lo fos admés a l ’enfermeria, a les mis
ses, distribucions i obligant-se a totes les penalitats tocants 
a un dels quatre juniors, i en el dies festins d’orgue es su
plís per altra junior que compensés a Marinel.lo un altre 
dia, i en els altres que l ’hi toqués a dir missa a les 12 bo
res, que en totes les altres hi fos present, exceptúan!, si 
vol, la missa matinal que ara s’anomena d’aniversari, o en 
de les vespres, i en cas de no èsser present, que fos per la 
convenièneia de tinguer de tocar l’orgue.

3, 4 i 5 febrer 1799. En aquets dies de Cames- 
toltes, quasi no hi hagué res de bulla. Pocs dévots pren- 
gueren les ballades a efecte d’aplicar per un tabernacle, 
però fou molt poca cosa. Els fadrins gairabé tampoc fe- 
ren res.
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RECORDANT

JOSEP MOLINS i FABREGAS
(1906 - 1977)

Va néixer el dia 16 de març de 1906 a la casa n° 33 de la 
Via Massagué d'aquesta ciutat.

Realitzà eis seusestudis primarisenel col-legi de les Es
coles Pies, i fou el seu primer professor r"Hermano" Viola i 
més tard el Pare Lluis Dou i el Pare Mas en les ensenyances de 
Nati i grec.

Entré a formar part de l'Escolania de la Purissima Con- 
cepció, quedirigia Mossèn Angel Rodamilans quant tot just 
comptava sis anys i ja la seva predisposició a la música era 
notable.

L'any 1915 Mossèn Angel fou destinât a l'Esglesia del 
Sant Esperit deTerrassa com a organista i mastredecapella, 
ocupant la seva vacant Mossèn Vicens Casajùs fins l'any 
1917, que vingué destinât a la Purissima, Mossèn Josep 
Muset.

Ambdós mestres, prodigaren bones ensenyances a Jo
sep Molins, principalment Mossèn Muset, que, veient en el 
seu deixeble grans qualitats artistiques, no escatimé interés 
i sacrifiais perconvertir-loen unexcel-lentorganista. Elses- 
tudis i préctiques corresponents, les realitzé en la propia 
Església, utilitzant el monumental orgue instal-lat l'any 
1925 i que dissortadament fou cremat el 20 de juliol del 
1936.

Entretant, Josep Molins, perfeccionava eIs estudis d'- 
harmonia i composiciô a l'Escola Municipal de Música i par- 
ticularment amb el mestre Josep Masllovet Sanmiquel, qui 
no desaprofité ocasió perdonaral seu alumnetotallôque la 
seva vocavió musical requeria.

A principia de l'any 1940 fundé la "COB.LA MOLINS" 
que composaven eis seglients elements: Flabiol: JOSEP 
MOLINS FABREGAS; Primer Tiple: NARCIS COLOM MO
LLA; Segon Tiple: FRANCESC GUTZENS TORRA; PrimerTe- 
nor: SALVADOR ILLA; Segon Tenor: RAMON CARBONELL

RENYE; Primera Trompeta: JAUME CRUELLS VILA; Segona 
Trompeta: IL) ALAVEDRA ALCARAZ; Primer Fiscorn: DAMIA 
LORENTE ANTOLINOS; Segon Fiscorn: SANTIAGO VAÑO 
ALCARAZ; Contrabaix: PERE RIDS MATAS, essent la seva 
primera actuació, a la tarda del diumenge dia 18 de febrer a 
la Plaça Major, on avui hi ha el Passeig de Primo de Rivera, 
executant les sardanes "JUNY" de Garreta; "LA VACA CE
CA" de Juncé; "SOL IXENT" de Toldré; "DALT LES GABA- 
RRES" de Garreta; "DAVANT LA VERGE" de Morera; i "BAR- 
CELONINA GENTIL", obligada de flabiol, de Sans.

Fêta la presentació amb un èxit insospitat, puix a més de 
la qualitat del conjunt era la primera cobla que actuava 
després de la guerra civil, ben prompte vingueren contractes 
de tots eis indrets de Catalunya i édhuc de l'altra banda del 
Pirineu.

A part de les moites audicions realitzades, també actua
ren en el "CONCURS INTERNACIONAL DE DANCES" célé
brât en el Parc del Retiro i en el Teatre Madrid de la Capital el 
día 9 de gener de 1944 i també, entre molts d'altres, pren- 
gueren part en el "GRAN FESTIVAL DE FOLKLORE CATALA", 
que tingué Hoc el día 1 d'abril del mateix any en el Palau de la 
Música de Barcelona amb la col-laboració de la "Masa Coral 
de Terrassa" i l'Agrupació de Danses de Sabadell" execu- 
tant-se com a cloenda de tan magnifica vetllada la "DANSA 
DE CASTELLTERSOL" interpretada pels tres conjunts sota 
la direcció del mestre Daniel Sanahuja Capella.

I avui després de 37 anys, continua aquesta agrupació 
sabadellenca oferint-nos el seu art, coneguda arreu de Cata
lunya i fora d'ella per la pulcritud i reconeguda mestria que 
imprimeixen en l'excució de les obres els intérprete de les 
mateixes.



Avui se la coneix per COBLA SABADELL i la composen 
els seguents professors:

Flabiol 
Tiple 1° 
Tiple 2° 
Tenor 1° 
Tenor 2° 
Trompeta r  
Trompeta 2" 
Trombo 
Fiscorn 1° 
Fiscorn 2° 
Contrabaix

JOAN PLANS 
JOAN ROCA 
ISIDRE CORDERAS 
SALVADOR ILLA 
MIGUEL JULIANA 
EUSEBI ANTONINO 
JOSEPMERCADE 
ANTONI BARTRINA 
DAMIA LORENTE 
JAUME CALSINA 
JOSEPAUFERIL

tots ells d'una sol\rència musical totalment reconeguda.

Josep Molins Fàbregas, treballador infatigable dintre 
I art musical i sobretot entusiasta de la nostra dansa, té es
critas una colla de sardanes sobresortint "EN PATUFET" 
"GERMANIVOLA", "EL PASTORET ENAMORAT", "LA PUSI
LLA D'HOMS", "PASQUA FLORIDA", "RIALLES D'INFANT" 
"L'APLEC DETOGORES", "EL POMELL DANSAIRE", "EL PE
TIT EUGENI", "TRENCA CAPS", "L'AMOR I EL ROSSINYOL", 
etc. etc.

També té escrites vàries obres de carácter religiös com 
són: dues Misses, una dedicada al Papa Joan XXIII estrena
da a l'Esglesia de la Purissima Concepció per l'Associació 
d'Ex-escolans de Mossèn Angel Rodamilans. L'altra dedica- 
da a Sant Josep segons les normes del Vaticà II i, a petició 
d'Audicións Musicals Arrahona, harmonitzà i instrumenté 
per a cobla el ballet català "LA QUADRILLA" de Martorell.

Durant catorze anys exerci el càrrec de sub-director de 
rOrfeó de Sabadell, bavent pres part, baix la seva responsa- 
bilitat, en varis concerts celebrats. per aquesta tan volguda i 
admirada entitat sabadellenca, a l'ensems que es dedicava 
l'ensenyança del solfeig i teoría de la música als components 
de la mateixa.

L'any 1942 ocupé el cérrec d'organista i mestre de ca- 
pella de la Purissima Concepció fins l'any 1973, que d'acord 
amblesautoritats eclessiéstiquescorresponents acordaren 
queúnicament actuarla en les grans solemnitats i aixi es ve 
fent. Durant aquest transcurs de temps fou mestre de l'Esco- 
lania del Cor de Maria i dels Cors d'Homes i Joves d'Acciò 
Católica.

També ha estât organista de l'Església de Sant Oleguer 
durant sis anys. Fins els seus últims dies va ocupar el Hoc de 
professor de solfeig i piano en el Conservatori Elemental de 
la nostra ciutat.
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En la seva vida artística, Josep Molins Fàbregas, ha 
acompanyat cantante, ha estât mestre de Cors, mestre de 
capella I organista, ha practicat l'ensenyança particular- 
ment i pùbiicament, i les seves composicions musicals i 
arranjaments per a Cobla, denoten aquell tecnicisme propi 
de l'home estudiós i Intel.ligent que ha dedicat bona part de 
la seva vida a l'enaltiment de la mùsica catalana i particular- 
ment de la nostra dansa. En els seus setanta anys encara tre- 
balla.creu que ha fet poc i continua com en els seus millors 
temps, escampant arreu el seu saber.

En acomiadar-nos, després d'una Marga conversació 
sostinguda emb ell ens digué: no marxeu encara, escol- 
teu..., i posant-se al piano, va interpretar els primers com
passes d'una nova sardana tot dient: es la que faré vint-i- 
una.

Aixó succeia el dia 12degener. EldiaBdefebrerensde- 
rnanava telefònicament si voliem acabar la sardana que ha- 
via començat. La malaltia que sofría s'anava agreujant i li 
restava facultats. Acceptérem, i al dia 14 ens entregà perso- 
nalment la part de piano de la seva composició que titulé 
QUANT ERAXIQUET". Unicament mancava instrumentar

la per a Cobla. El dia 4 de març, soné novament el telèfon i 
una veu entretallada ens notificava la mort de Josep Molins 
Fébregas.

El Pare Joan Santaeularia ens parla aixi del mestre Mo- 
fins: "Quant el senyor Molins, home dotât d'una gran cultura 
musical, s'asseia davant d'un harmonium, ja podiem comp- 
tar que els cants de l'església estaven assegurats. Tenia una 
traça especial en escollir els cants i, sobretot en fer-los can
tar al poblé.

Horne d'una gran fe cristiana, dotât d'una bondat i d'una
bonhomia especial, es feiaestimarde quants el coneguereni
el tractaren. La seva senzillesa dins d'una alegría sana i el 
bon tracte, feien del mestre Molins un home assequible, tre
ballador incansable i sobretot, creditor d'aquella frase que 
diu que: l'home que estima la música, forçosament ha d'és- 
ser bô-.

Sembla, corn si Déu hagués volgut recompensar-lo, 
permetent-li que el traspés de la vida a la mort, pogués fer-lo 
entrellaçat entre eis curts i eis llargs de la seva DARRERA 
SARDANA...

D. Sanahuja Capella
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IMATGE i PARAULA Fot. Josep Busoms i Doménech 
Text: Joan Cuscó i Aymami

em convertis

BOSC DE FADES-----
M’he perdut - eii esperit - pel bosc d’encantament.
Tot és quiet i soliu.
De tant en tant, entre el nu i vertebrat brancatge, zumzeig Taire gelid.
L’hora és eterna. Es el temps immaterial.
Hi ha una enjogassada remor de dríades que la sents en els ossos.
Caminant, alat, damunt la catifa de neu, cruix com la seda ais dits.
De tant en tant cauen uns borrallons, talment un llagrimeig blanc.
Si una fada se’m aparegués i em preguntes qué cosa voldria, ara demanaria que 

en un silf.
*  *  *
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Alguns "Conceptes i dites de Marti Rialp" (Miquel Carreras): 

La civilització ha créât les jungles urbanes.

Reparteixen graciosamente! tito l d’amies, aquells que se’n valen corn a titol de 
crédit.

Una cosa és cultura: una altra, barbàrie il.lustrada.
*  *  *

No anirem bé mentre valguin més els escrits d’advocat que els poemes.
*  *  *

No ho entendreu -no hi teniu res a veure- però trobareu gent que mai no us per
donará la seva actual condicio o l’antiga, si li n’heu donada millor.

*  *  *

Els artistes soien esser generosos, perqué es paguen de llur treball.
*  *  *

El ciau que hom ha fe t entrar per la cabota, només surt amb la runa.
* 4t *

Hi ha homes tan dignes que no poden acceptar els favors que han rebut.
*  *  *

Tant va apedregar l ’envejós el meu camp, que m’hi vaig poder fer una casa.

*  *  *

Algunes "Engrunes" de Mn. Geis:

Crups de pressió. No sé de qué es comenpa a parlar primer: si de grups de 
pressió o d’olles de pressió.

Vivéncles. Vivéncies peraqui,vivéncies per allá. I si parléssim més de super- 
vivéncies?

A  nivell d e ... Un slogan que ha fe t fortuna: a nivell d ’aixó...a nivell d’alló altre 
Será perqué tot està tan desniveliat?

Profetisme I profitisme. No confondre el profetisme amb el profitisme.

Ecuménic i económIc.Es tan fácil que se t ’entravesi la llengua i diguis econó- 
mic per comptes d’ecuménic!.

Diáleg. Amb un monóleg de tres quarts d’hora, va escarrassar-se a demostrarla 
conveniencia i la nécessitât del diáleg.
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PAGINA POETICA
AGNES ARMENGOL per Mn. Camil Geis

Avui que es parla tant de féminisme -massa 
vegades tèrboi i dissolut- caldria revaloritzar 
la rellevant personalitat d’un bell estol de da
mes de la nostra terra que han practicat un sà 
féminisme, sense nécessitât de proclames ni 
pancartes.
En vaig conèixer una de molt notable: la des
tacada poetessa sabadellenca Agnès Armen- 
gol de Badia.
Molt abans de conèixer-la ja havia estât un 
comentarista d’encàrrec de 3 dels seus lli- 
bres; “ Redempció” , “ Els dies clars” i “ Rosari 
antic” . Entre els anys 25-29 (jo encara no ha
bla posât els peus a Sabadell), la direcció de 
“ Lo Missatger del Sagrat Cor de Jesús” , re
vista de cultura, principalment religiosa, pu
blicada per'Toment de Pietät” , de Barcelona, 
m’enviava Ilibres de poesia rebuts a la redac- 
ció, perqué jo en fes un comentan.
He repassât eIsmeuscomentarisdeIsS Ilibres 
d’Agnès Armengol escrits ja fa mig segle, i 
m’abelleix de reproduir-los;
R ED E M P C IO . Poema d’Agnès Armengol de 
Badia. Segona edició. Portic de Josep Lleo- 
nart. La “ Biblioteca Sabadellenca” està do- 
nant unes lliçons pràctiques de civisme que 
enamoren, i desitjaríem que tingués moites 
imitacions.
A la galeria de valors literàris sabadellenques 
que ve construint, acaba de plaçar-hi la figura 
rellevant d’Agnès Armengol, coneguda ja 
d’anys en el camp de les nostres lletres, reedi- 
tant-li el seu poema cabdal “ Redempció” . 
Agnès Armengol és un d’aquells prestigis del 
vuitcents que cal saludar amb respecte. Si I’- 
haguéssim de situar, jutjant pel seu rééditât 
poema,diriem quetéunpeu a Verdagueriun 
altre a Costa i Llobera. Corn ja assenyala el 
prologaire del Ilibre, Josep Lleonart,l’erudiciô 
que el tema comporta no trenca la simplicitat. 
La profunda religiositat de l’autora esclata 
arreu de l’obra, el tema de la quai és, ja de si, 
profundament religiös. Ja ens ho adverteix i 
no ens enganya, en eis versos prefacials al.lu- 
sius al poema;

La malvestat mai no ha capit,
lover, lo sant brunz en son pit.

Es, dones, un poema pietós i érudit albora, que 
recomanem als nostres llegidors.
Amb la reedició d’aquest poema, Agnès Ar- 
mengol no puja mes amunt, però resta ferma- 
ment situada al Hoc que li pertoca en la ja en- 
cimbellada muntanya de les nostres lletres. 
E LS  D IES  C LAR S . Petits poemes d’Agnès Ar- 
mengol, pòrtic de Mn. Anton Navarro.

Agnès Armengol en la seva pri» mera joventut, segons un retrat que publica Pany 1879, “La Llumanera”, periòdic català de Nova York.
Verament clars i harmoniosos són els poemes 
que ens acaba de donarla coneguda poetes
sa. Tot canta a la Hum plàcida d’un cel serè, 
gentilmentenrioiat perla nota idil.licaquefins 
i tot sap descobrir i posar de relleu en les peti
tes tragédies. La franquesa en el dir i la inge- 
nu'itat en la Visio no li permeterien pas d’altra 
manera, perqué ella que, com ens diu en De-

Jovullespai, 
vuH muntanyes, 
torrentars, boscos, beutat; 
vull un cel ciar, 
so li aire,

ha posât en joc tota I’exquisida candidesa de 
la seva ànima artista entrent la majestat Humi- 
nosa de la naturalesa i ha assolit el rabeig d’a- 
quella claror diàfana que dringa sonoranient 
en tot el decurs de la seva obra.
El vers, dúctil i galantment cisellat, passa per 
les seves mans com una cavalcada meraveílo- 
sa de bells indrets oblidats que es retroben de 
nou, i no perd mai aquella fina serenitat que li 
dona un caire aristocrátic de cortesia. 
Remarquem, però, la profunda religiositat i el 
regust intim de la llar que batega a través deis 
poemes i que fan d ’aquest nou volum,publicat 
perl’admirable “ Biblioteca Sabadellenca” , un 
Ilibre amable que enllemina i piau de debó. 
ROSARI ANTIC (Traduccions i records). 
Poesies d’Agnès Armengol, Pòrtic d’Antoni 
Busquets i Punset i biografia de l’autora per 
Margarida Costa. “ Biblioteca Sabadellenca” . 
La benemèrita “ Biblioteca Sabadellenca” 
acaba de donar-nos un altre Hibre d’AgnèsAr- 
mengol. Es un bell colofó a la prodúcelo que

d’aquesta popular escríptora sabadellenca 
ens ha donat a conèixer l ’esmentada biblio
teca cívica.
“ Rosari antic” és un veritable rosan de sug
gestions i remembrances personals, desgra
nadas i acolorides amb mestrívola vivacitat. 
Sentiment, ingenultat i grácia, aixó és aquest 
Ilibre, així com tota l ’obra poètica d’Agnès Ar- 
mengol, aquesta delicada poetessa que és, 
com aigú ja ha dit, una patricia venerable 
albora.
Aquest Hibre ens diu com som d’allunyats d’u- 
na època, però també com ha sabut uns filia 
de la mateixa, apropar-se a la nostra. Si ella ha 
sabut mirar endavant, voleu dir que a nosal- 
tres no ens cal mirar un xic endarrera?.
En el poema “ Redempció” , Agnès Armengol 
vesteix la toga romana i camina amb els peus 
cenyits de coturns damunt les Hoses de la Ro
ma pagana, en vespres de sa cristianització. 
En “ Rosari antic” , no es mou de la llar i de la te 
rra -si no és per evocar-nos, hàbilment. Maria 
de Magdala- abillada, però, amb la gravetat 
del mateix vestuari.
Antoni Busquets i Punset, el bon voterà de les 
lletres catalanes, pertica el Hibre amb unes 
efusives evocacions. Margarida Costa, la jo- 
vençana poetessa sabadellenca, fa la biogra
fia de l’autora amb unes paraules càlides i 
càl.lides, albora.

En arribar a Sabadell, s’apressà a venir a salu- 
dar-me el director de la “ Biblioteca Sabade
llenca” Joan Costa i Déu, acompanyat de Mn. 
Josep Cardona, company de Comunitat Parro
quial, i ambdós em demanaren d’anaramb élis 
a fer una visita a Agnès Armengol, a la quai ha- 
vien ja promès de presentar-me.
Ens va rebre amb aquella cerimoniosa solem- 
nitat que H era habituai, però amb efusiva sen- 
zillesa.
L’any 1933 jo era premiat als solemnes Joes 
Florals commemoratius del Centenari de la 
Renaixença, i ella em feia arribar unes ratlles 
de felicitació per haver-m’hi estât otorgada la 
Viola d’Or. Em deia: “ Enmig dels greus dolors 
fisics i morals que m’aclaparen, per mitjà de 
ma serventa Josepa, us escric aqüestes rat- 
Hes per dir-vos que sento fortement l’intima 
satisfacció de valorar el vostre legitim trionf. 
Seguiu coratjós el carni emprès per bé de Ca
talunya i de nostres lletres. Jo moriria en
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repòs si abans pogués oir i sentir algún frag
ment de vostra gran obra. No tino ningù capap 
de llegir-me’l com cal. Jo he perdut quasi la 
vista en poc temps.
Si vósemféssiu la mercè de venir alguna esto
ne...
Sabadell, 22maig 1933.
Darrera aqüestes ratlles, escrites per la ser
vente, venia la seva signatura trèmula, que 
acusava la manca de vista.
Trobant-se el Bisbe de Barcelona, Or. Manuel 
Irurita, de Visita Pastoral a Sabadell, féu una 
visita aAgnèsArmengol, greument malalta. Jo 
era un dels acompanyants. En dir-li que la visi
tava el senyor Bisbe, exclamé: “ Ombra de 
Jesús!". Aqüestes paraules restaren grava- 
des al cordel Prelat. En morir AgnésArmengol,

el Dr. Iruritaaná a donar el condola la familia, a 
la que recordé aquelles paraules, dient: “ Qui
na frase més poètica i més teológica!” . Qui li, 
havia de diral Dr. Irurita, que 2 anysdesprés, el 
martiri el faria encara molt més “ ombra de 
Jesús” ...
Nada l’any 1852 -el mes de maig; hom n’igno- 
ra el dia, car l’Arxiu Parroquial fou devorat per 
les flames de 1936- moria a la seva poblado 
natal -Sabadell- el 30 de gener de 1934. L’en- 
terrament constituí una multitudinéria mani- 
festació de dol. En representado del Bisbe de 
la Diòcesi, perexpressa delegado, vaig presi
dir el dol, format pel nebot de la difunta, Fran
cese de P. Gambús, pel Dr. Lluis Carreras i pels 
marmessors Manuel Folguera i Duran i Josep 
Marlet.

Ultra els Ilibres esmentats i comeníats, havia 
publicat anteriorment els reculls poétics 
“ Lays” (1879), “ Recull de semprevives" 
(1891) i “ Sabadellenques i altres poesies” 
(1925). L’any 1913, ILUSTRACIO CATALANA li 
havia publicat la primera edició del poema 
“ Redempció” .
A la festa celebrada per la “ Unió Catalanista” 
a Poblet, l’any 1909, féu Iliurament d’una 
magnifica senyera en nom de les Dones Cata
lanes.
Afloren ais seus poemes, mants castellenis- 
mes, corrents a la seva època, i alguns gal.li- 
cismes, que acusen el seu pas jovengé per 
Franga a la “ Pension Catalane” de Castres. 
Pilar Tous de Cirera en publicé una notable 
biografia.

CANT A LA SENYERA
Lletra de l'H imne de l'Orfeó de Sabadell, musicada peí seu fundador i primer director Josep Planas i Argemí.

Llaor a Tu, Senyera gloriosa, 
de pàtria i germanor sagrat emblema; 
compleix deis cors l'aspiració suprema, 
eternament triomfanta i poderosa.

Som un esbart de rossinyols 
que et festegem a bells estols 
glossant cançons jorn i vesprada.

Tu el cedre n'ets, altiu, 
qui branda el vent, joliu, 

i gaiament nos cova amb sa brancada. 
Senyera venerada!

Braus navegante d'un mar immens 
som els apóstols de l'avenç: 
l'estel de l'art volem per guia,

pertim oner la poesia, 
a Tu per vela immaculada,

Senyera venerada!

Som l'ideal llavor 
d'un pa que Déu nos dó.
Tu n'ets el sol ponent,

fecund i treluzent.
Tu n'ets els sol d 'am or que l'ha granada, 

Senyera venerada!

Som les espigues del bon biat 
nades en camp ben conreat; 

apomellades, 
assaonades;

A g nés A rm engol

Deixem la incorrecció "triom fanta", en la qual queien m olts escriptors de l'època. Aixi Maragall té aquell verstan 
conegut de:

"M ar biava, mar verda, mar escum ejanta"

Aquest fem eni dels participis presents no existeix ni en castellà: tan "triunfante" pot ser un "héroe" com una "he
roína".



Activitats recents
de la Caixa d’Estalvis de Sabadell

EL CINQUANTENARI DE LA BIBLIOTECA 
de la Caixa d'Estalvis de Sabadell

LA SOCIALITZACIÒ POLÌTICA DELS NOlS I NOIES 
DE 8é CURS D E G B AL VALLÈS

El 31 d'octubre de 1978. en (a Diada Umversal de 
rEsta lvi, a'Kan com piert c inquanta anys d 'un  es- 
deveniment impcrtant en la vida cultural de Sa 
badeM: la irtauguració of»cial de la Bibitoteca de la 
Caixa d'Estalvis de Sabadell, Biblioteca que s'obn 
ria al public urtes set manes més tard.

Formada iniciaiment per les donacions de la biblio
teca particular del senyor Manuel Ribot i Serra, 
Cronista de la Ciutat, i d'alguns tons de la del doc
to r Félix Sardá i Salvany, la Biblioteca completé les 
saves existéncies amb adquis>cior>s própies i en el 
ntoment d ’ inaugurar-se oferia al public lector 7.277 
volums i subscripcions a trenta revistes. D'ales- 
bores ençé, la snda de la Biblioteca ha conegut urta 
puixança remarcable: en primer Hoc, aquell local 
que podia ertcabir 54 lectors s'ha transformat en un 
de 300 setis que conté més de 80.000 volums; 
d  una sola Biblioteca s ha passât a una xarxa de sis 
que ja traspassa els limits de la ciutat, i que avui 
ofereix en el seu conjunt 150.000 volums i 700 setis; 
to t això ha fet, en resum, que els 30.000 lectors 
comptats el primer any de la seva existéncia s'hagin 
transformat en eis gairebé 350 000 que l'utilitzaren 
l'any passât.

Però cal dir que la història d una Biblioteca no es 
mesura precisament per esdevinences extraordinà 
ries: ben ai contrari, la tasca d'una Biblioteca és una 
tasca callada, feta de constáncia. de dedicació i, 
alhora, d’entusiasme i d'iniciativa, lluny de qualse- 
vol rutina. D'acord amb aquesta idea, i al llarg de 
diverses époques, segons s'esqueia. la Biblioteca 
ha manifestât la seva tasca indeclinable de cultura 
tenint les portes obertes a tothom , educant els nois 
i noies que acudien al seu redós, acollint i orientant 
els estudiosos, estimulant els seus lectors més 
constants a través de concursos i premis, o, en fi, 
expandint coneixements m itjançant les seves pu- 
blicacions, cursets o conferencies.

Efectivament, durant una llarga época, la Biblioteca 
fou la institució encarregada de canalitzar l'activitat 
cultural de la Caixa. Ella fou la que. ben avíat, 
instituí a la ciutat la celebració de la Diada del Llibre, 
que de sempre ha commémorât amb tota mena 
d'actes forntatius i de divulgació; i, en aquesta 
línia. organitzá també cicles de conferéncies a l'en- 
torn de centres d'interés, o commémoré, entre al- 
tres, efemérides entorn deis fets decisius de la nos
tra història o de figures significatives de la nostra 
cultura, alhora de veure's hor>orada ben sovint, 
quan les circumsténcíes ho han permés, per la visita 
i la parauia de personalitats exemplars de la nostra 
terra.

Aquesta és, a graos treta, la tasca de cor>stér>cia i 
d'entusiasme de la Biblioteca, la materialització del 
seu esperit, que ha estât possible grécies a l'entrega 
de lés persor>68 que la crearen i de les que les han 
succert fins avui.

Però un cinquantenari no és solament una ocasto 
per mirar enrera; és també un estimul per mirar en- 
davant i per afrontar els nous problèmes que es pre
senten.

A grans trets, es podria dir que, amb la r>ova le- 
gíslació educativa i amb la creació de nous cen
tres d'estudis mitjans i superiors a la ciutat i a la 
comarca — no sempre dotats dels servais bibliote- 
caris que la pròpia Ilei preveu —, el public que acut 
avui dia a la Biblioteca de la Caixa no és ja ben bé 
el d'una Biblioteca Pública, fonamentalment previs
ta per a cobrir les riecessitats de lectura de la pobla- 
ciò no escolaritzada. I aquest canvi s'ha produit tan 
qualitativament corn quantitativament; veiem, per 
exemple, que en els ùltinis vuit anys el creixement 
porcentual mig d'assisténcia a les sis Biblioteques 
és de l'o rdre de rr>és del cent per cent, i que actual- 
ment a la Biblioteca Central s'atén un promig diari 
de cinc-cents lectors, xifres prou expressives com 
per fer-se cárrec del problema que això representa; 
problema, alhora, que esdevé paradoxal quan es 
comprova que el nombre de setis ofert a una ciutat 
com Sabadell sup>era l'establert pels organismes 
internacionals bibliotecaris en relació al seu nombre 
d'habitants.

Certament que aquests problèmes són una mostra 
de l'arrelanrent i de la vitalitat de la Biblioteca, 
però no és menys ceti que no pertoca a ella el re- 
soldre'ls, sinó a la societat, que té el deure de corre
gir els seus propis desfassaments, tant més quant 
més assoleixi nivells normals d'organització. Així 
bé podrem dir que, en un context presumiblement 
correcte, la Biblioteca de la Caixa podrá prosseguir 
el carni que emprengué fa cinquanta anys amb la 
nrateixa generositat amb qué ho ha fet fins ara.

Entre els actes commemoratius del cinquantenari 
de la Biblioteca, destacé la conferencia que doné 
Joan Triadú sobre el tema "Llegir com viure; la 
meva experiencia de lectura"

Am b aquesta conferencia es doné per clausurada 
l'exposició commemorativa del cinquantenari, que 
s'havia inaugurât unes setmanes abans amb la ce
lebració d'una taula rodona, presidida per Pau Vila, 
en la que diversos estudiosos evocaren les seves 
vivéncies de la Biblioteca de la Caixa d'Estalvis de 
Sabadell.

JA APROFITEU ELS NOSTRES SERVEIS?
'

— DorrùcUiació de tots els seus pagaments i  cobra-
ments

SERVEI NÒMINA Vosté s'estalvia les molésties i els inconvénients

Conegui alguns dels avantatges d'estar pendent dels cobradors. Nosaltres li fem 
aquest servai.

— Caixer automatic
— DisponibUitat Pot disposar, còmodament, de dir>er en efectiu a

El seu diner sempre el té disponible a la Caixa, i tota hora del dia i de la nit.
el pot cobrar per talò, reintegre o bé amb la Tarja 
6000 i a t ra v ^  del Caixer Automàtic. — Préstec Nòmina

— Tarja de Crédit 6000

Per comprar on vulgui de to t Espanya sense ha
ver portât dirters a sobre.

Fins a 300.000 ptes., eri proporció al seu sou, 
vosté pot aconseguir un crédit sense avaladors, 
a tornar en 3 anys.

— Assegurança Nòmina
— Seguretat Possibilitat de beneficiar-se d'una pòiissa d'asse-

S'estalvia el rise de portar els dirters a sobre i de gurança d'accidents totalment gratuita, fins a
^  guardar-losa casa. 500.000 ptes. ^

En •! concurs convocat por la Caixa i f  Eatal- 
vis da Ssbadali l'any 1976^par a la raalització  
d'astudis i programas aôdo-culturals, va aar 
pram iat, antra ahras, a l prasantat par Hrsati- 
tu t CatóHc d'Estudis Socials da Barcalona 
(ICE8BI, qua conaistia an una invaatig ació 
sobra al contingut básic da la inform ació  
sòdo-politica dais praadolaacants i ala mHÿana 
a ^ v é s  dala quais obtanan aquaata kifo r- 
mació.

L'estudi voi ser una primera base per tal de refle
xionar sobre la importáncia d'incloure en els plans 
de la segona etapa d'EGB un programa de fo rm a- 
ció cívica o sòcio-politica.

L'estudi dona informació sobre l'esraf —no el p ro
cès — o qrau de socialització política de 700 no is i 
noies de Sé curs d'EGB de vmt centres escolars de 
tes comarques de! Vallès, la quasi to ta lita t deis 
quais está situada en zones urbanes o  suburbanas, 
industriaiitzades i amb una fona preséncia de po- 
blació immigrada en gerieral no integrada. M ostra 
l'estât de la qüestió els mesos d'abri! i m aig de 
1977, a un any de la m ort d'en Franco, quatre me-

sos després del Referéndum sobre la LIei de  Refor
ma Política i immediatament abans d 'ob rir-se el 
période de campanya electoral per a les efeccions 
legislatives del mes de juny.

Conclueione

Les conclusions parcials de l'estudi són m o lt inté
ressants. Resumint. cal destacar corn la fam ilia es 
dibuixa corn el gran agent socialitzador. Els nois i 
noies de la mostra están profurtdament marcats 
pel major o  menor arrelament al pais dels seus 
pares, pel grau de cultura familiar, per la professió 
del pare. Els mitjans de com unicació juguen, 
malgrat el que es podia esperar, un paper secun
dar! en el procès de socialització política dels nois 
inoies.

Quant a la influencia del medi, malgrat haver-hi 
una tendencia m olt marcada a la cataianització de 
part dels immigrats, moites vegades la fa lta  de co- 
municació directa amb la poblaciô d 'origen catalé 
i la impossibilitat d'aprendre la histôria i la cultura 
del país a l'escola, fa que aquesta integració siguí 
lenta i mai prou assolida.

VEREDICTE DEL CONCURS D'ESTUDIS' 
SOCIO ECONOMICS I CULTURALS

En la sisena convocatòria del Concurs per a radjudi- 
cació de subvenciorts económíques per a la realit- 
zació d'estudis o programes d'actuació sócio-eco- 
r>òmics i culturáis que amb motíu del Oía Universal 
de l'Estalvj va anunciar la Caixa, varen participar 24 

■ sol'licituds per a programes i ISperaestudis.
La quantítat que es va assignar per ais estudis i pro
grames que sortissin premiate en els esmentats 
concursos era d'un mitió i mig de pessetes, am b uria 
xifra máxima per cadascun de dues-centes cirtquan- 
ta mil pessetes o  cent-cinquanta mil pessetes segons 
es tractés d'estudis o programes respectivament.
Els estudis premiáis en la present edició han estât 
sis, amb un total de set-centes cinquanta mH 
pessetes. Són els següents;

"Corteixement i didáctica de la temática fo resta l" 
de Ricard Estrada, Isabel Vílanova i Antoni Badia. 
"A punts d'Histôria de Cerdanyola" i "La Geografia 
de Cerdanyola i la rodalia" de Miquel Sánchez 
González.

" B  Grup Trabal a Sabadell. Una experiencia avant- 
guardista en la Catalunya deis anys v in t" de Miquel 
Bach Núñez.

"Estudis per a defirtir les bases d'urta política er>er- 
gética complementária de Catalunya" de Josep 
M iró Ardévol.
"El creixement económic de Sabadell i Terrassa 
durant la postguerra (1939-1959) de Jordt Calvet 
iPuig.
"M itjans de comunicació i societat a Sabadell en 
la Segor^a República" de Jaume Valls VHa.

Els programes d'actuació sócio-cultural que comp- 
taran amb l'a jut total o parcial de la Caixa han estât 
vuit, també amb un total de set-centes cinquanta 
mil pessetes. Han estât concedits a les següents en- 
titats per als programes que relacionem:
Agrupació de Veins de la Concórdia de Sabadell, 
per preservar i posar en condicions de ser utilitzat 
el bosquet de Can Borgunyó.

Biblioteca Municipal de Palau, per a la instal-laciô 
de la Biblioteca.
Orfeó de Sabadell per a un "C icle dedicat a t'edu- 
cació de la veu i a l'evoluciô del fenómen musical a 
través de la histôria".
Casai de Cultura de Sapta Cotonrta de Gramenet, 
per a la instal-laciô d'una Biblioteca.
Grup Coral "Rer>aixença" de Santa Perpétua de 
Mogoda, per a l'adquisiciô de rr>aterial per a la pro- 
moció del grup.
Parróquia de Sant Roc de Sabadell, per a la cons- 
trucció del local pel Grup d'Esplai del barri.

Centre d'esplai i Cdônies de Polínyá, per a la ins
tal-laciô de lia Biblioteca.
Col legi N ac io r^  Roureda de SabadeH per a un pro
grama de formació esportiva ínter-escolar.

PLA POPULAR " DE STA, COLOMA DE GRAMENET

Va èsser presentai al locai de l'Associació de  Ve its 
de Santa Rosa r"E$tudi sobre la Situació Social I 
Urbana de Santa Coloma i Pia d'AKematives ", 
conegut smb el nom de "Pia Popular". Cal fer 
esment que el dit estudi fou premiat per la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell, en el Concurs per a l'adjudi- 
cació de subverKions econômiques per a la realitza- 
ció d'estudis i programes sòcio-culturals de  l'any 
1976. També és necessari destacar que aquest tre- 
ball és la culminaciô d'una (targa tasca reaiitzada 
per les Assodacions de Veins de Sta. Cok>ma de 
Grarrtertet, en est reta collaboració amb un equip 
de professiortals especialitzats. dins el m arc de les 
activitats dei Casal de Cultura. La revista Grama 
n.** 117 ofereix un ampli resum explicatiu de l'es- 
mentat Pia. ¡
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PORTIC
Fa 30 anys de la Declaració dels Drets Humans.
Hem encetat Tany 1979 — el Dia de Cap d ’Any —, amb la Jor

nada Mimdial de la Pau , pregonada amb el lema : “ Per assolir la 
pau, educar per la pau” .

Que la frase del lema és ben trobada, no hi ha dubte.
Els homes de pau, tenen bones paraules en qué recolzan Ilur teo. 

rie i pràctic pacifisme.
Tots, en el fons, encara que no en parlem, som partidaris de la 

pau: volem viure en pau. Que els nostres fets, que el nostre trac
te amb els altres, particularment, no sempre responguin amb la 
teoria, això ja és una altra qü estió .. .  .

El 1er. de gener d ’enguany ha començat l’Any Internacional de 
ITnfant. A posta, cal educar la infància —sector prioritari— per 
la pau.

Galapero, preguntar-nos : estem suficientment preparats per 
educar per un auténtic pacifisme ?

Hi ha pau en les families ? N ’hi ha als carrers ? N ’hi ha en els 
nostres pobles ó ciutats ?

Cal començar per la pau als cors.
La pau radica en la justicia. El Profeta Rei escrigué : “ La justi

cia i la pau s’han abraçat.”
Tothom demana, vociférant; els seus drets. Els drets. . . .  els 

drets. . . .  els drets. . . . !  Més que demanar-los : els exigim, àdhuc 
amb violéncia.. .

Però, i els deures ?
Obrim el Diccionari Fabra i topem amb la paraula Deure : “ Allò 

que hom ha de fer per obügaciô moral.”  Continuem girant fulls : 
Obligació: “ Allò que hom és constret a fer, deure imposât per una 
Ilei, un contracte, una prometença.”

I el Prêt? Per qué a profundir-hi; tothom  deu conéixer els seus 
si els demana, si els exigeix. . . .

La Declaració Universal dels Drets Humans és una conquesta 
dels nostres dies. Si, però no és altra cosa que l’Evangeli en acciò. 
No ens enganyem.

Les primeres lliçons d’un veritable pacifisme les Beceroles 
l’infant les ha de rebre, pràcticament,a casa. . . .

Pau conjugal, pau familiar. . . .
Drets ? Si, però també deures!

NOTA: En el próxim número inserterem el final de “ REFERENCIES DE LA  MUSICA A  SABA D ELL segons Bosch i Cardellach” ( Transcaripció de 

Rafael Subirana i Ollé)
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de SABADELL
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DE PILAR TOUS DE CIRERA
per Joan Cusco i Aymami

“Com mes creem, més creiem“.

P.T. de C.

Va néixer a les darreries de segle. Concretament, l'any 1899, 
a Sabadell, al carrer Sant Pere, xamfrà ambel de Sant Pau. El temps 
ha imposât unes transformacions al lloc, corn a tants d'altres.

-Què recorda de la seva infantesa? -li demano.
I, aleshores, em va desgranant unes vivències, com un rosari, 

que reprodueixo exactement:
-Els "serenos" -comença dient- que, de nit, amb certa canta

rella anunciaven l'estât del temps.
"Les "burres" que cada dia passaven pel meu carrer, que eren 

munyides pels seus amos a la vista dels compradors de Met.
"Aquell home que, amb un gran sac penjat a l'esquena, anava 

pels carrers cridant: "Borregos de Cardedeu!"
"També el que, pel mateix procediment, venia café de laTupi- 

namba...
"El pregonar, quelideien "El nunci",el quai, a cada cantonada, 

feia sonar la trompeta per fer saber que havia arribat un venedor 
ambulant, o bé, portant un plat de sardina fresca a la mà, pregona- 
va que a la plaça n'hi havia una parada. Quan anunciava vi, en por
tava un porrò pie, que el donava a tastar a aquell que en volia.

"EI doctor Abreu,metgequeexercia a Barcelona, el qual, vestit 
amb jaqué i barret de copa, venia tots els diumenges a casa meva, 
per a visitar malalts.

"Àquella doneta que cada setmana trucava al cancell de casa i 
a la que la meva èvia donava uns centimets perqué resés salms pels 
difunts, oració que feia a la mateixa entrada.

"El salpàs: especial benedicció que, els Dimecres de Cendra, 
el sacerdot acompanyat d'un escolanet, feia a cada portalada deis 
veins de la seva parróquia.

"Les creuetes fetes amb fulles de palmera que, benefdes el 
Diumenge de Rams, penjaven a les portalades.

"Les vergonyants, aquellas dones que, tapant-se amb un vel la 
cara per no èsser reconegudes, demanaven caritat a la porta de les 
esglésies enmig d'altres mendicants.

"Les ploraires, aquelles que, vestides de negre, tapadas de 
cap a peus amb un gran mantell, precedien -plorant amargament- 
els enterraments.

"El combregar, que llavors que un malait necessitava i volia 
assisténcia divina, fos de nit, fos de dia, passava pel carrer mentre 
l'escolà tocava una campaneta. La gent, en oir-ho, sortia amb es- 
pelmes enceses, a les finestres, agenollant-se reverent i commo- 
guda."

I segurament que podria relatar altres coses d'aquell Saba
dell del seu record d'infància. I, si més no, algunes anécdotes rela
cionados amb aquells temps. Oir-les, ens ajudaran a perfilar la se
va pròpia heroi'na.

-Hi ha una anécdota que bé puctitular-la "El petòdel rei Alfons 
XIM" -diu. Fou l'any 1904, que el rei anà a Montserrat a visitar la 
Verge. Les monges del meu col.legi (era régit per RR. de la Sagrada 
Familia) volgueren fer una distinciò al Rei, al seu pas, en tren, per 
Sabadell i m'elegiren com a emissari. Em penjaren al coll, mit- 
jançant una cinta, una panerete feta de palla, piena de pétais de ro
sa, quefeien de coixi a dos colomets blancs, lligats també amb cin
tos que eren color biau cel; m'ensenyaren a recitar quatre versets 
en castellà i, així, em dugueren a l'estació del ferrocarril, perqué en 
fes ofrena al Rei. Al Rei deuria fer-li molta gràcia aquella ofrena, 
perqué recordo que demaná que em pujessin al vagò del tren, on 
m'agafé a coll i em besé tendrament. Jo no havia completi encara 
cinc anys. Die no havia completi cinc anys, perqué en la meva cóL- 
lecció de medallas de la Mare de Déu, n'hi figura una de comme
morativa d'aquella efemérides, amb la data 10 d'abril 1904.

En un altre moment de la nostra conversa, he tingut ocasiò de 
tenir a les mans aquesta memorable medalla, relacionada amb un 
tendre record d'infant.

-També guardo a la memòria la visita que el cardenal Casabas 
féu al meu col.legi; la poesia que -de temps- m'ensehyava la mon
ja; l'emoció de recitar-la a preséncia del cardenal...

La poesia ja la va atraure des de ben petita, pel que es veu.
-Sí, dones, recollia totes les que em venien a la mà -explica^. 

Un bon dia, decidida, vaig dirigir-me a la impremta amb Tintent de 
fer-les imprimir.

Una forta vocació, certament.
-Cal dir que la primera poesia meva, fou feta a Santés Creus, 

quan jotindria unsnou anys. Una colla de fami Mars i amies anárem 
a fer una esmorzada a Tarbreda de Santés Creus. Aleshores, la font 
que hi ha a Tarbreda estava entre tres parets emblanquinades, i 
moites de les persones que visitaren aquell Hoc, havien deixat en 
elles escrits llurs noms. Em féu gràcia allò i totseguit vaig demanar
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al meu pareel seu llapis perescriure-hi el meu nom. Havien comen- 
tatels meus familiars que aquella font era de propietat del marqués 
de Casa Riera, hisendat d'aquelles rodalies. No sé com ni per qué, 
en veure'm el llapis ais dits, vaig escriure aqüestes ratlles: "Avui 
hem vingut amb gran broma,/ a fer un bon esmorzar/ felicito al 
marqués de Riera/ per la idea que porté/ de fer una font tan maca/ i 
que tan bona aigua hi ha/ i, demés aquests pedrissos/ per poder-hi 
reposar". Un deis amies s'adonà del meu escrit i el mostré ais meus 
pares. Un onde meu, agafant-me per sota els braços, m'alçé enlai- 
re i aixecant la veu, digué; -Tenim una poetessa a la familial

De ben jovenete, va escriure el catalé, sense haver rebut cap 
Migó.

-En "La Veu de Catalunya" -diu- diari al quai esteva subscrit el 
meu pare, vaig aprendre el meu idioma.

-Sempre ha escrit en ell?
-Tan sols, quan la guerra civil, que esteva a San Sebastián, 

vaig escriure en llengua castellana dos Ilibres avui encara parcial- 
ment inédits; "Cantares" i "Pensamientos".

Cal fer esment de la seva vocació a la música, però que siguí 
ella mateíxa que ens ho expliquí amb la seva suavitat de veu, com 
un arpegi:

-De petita, tocava el piano. Els meus pares, en veure que tenia 
facilitât per la música, em procuraren unes classes especiáis; un 
cop per setmana, vindria de Barcelona un professor de música, 
Robert Goberna, que era músic compositor i critic del teatre Liceu. 
Véreig perfeccionar-me molt amb aquellos lliçons, aconseguint 
tocar al piano obres importants: sonates de Beethoven i de Mozart, 
valsos, poloneses i nocturns de Chopin, concerts de Schuman, 
rapsòdies de Liszt, etc. etc.

I afegeix:
-El meu pare, que era un enamorat de la bona música, cada ve

gada que jo tocava la sonata "Patética", de Beethoven, em donava 
una moneda de dos ralets de plata...

Va donar algún concert intim a Sabadell i a Tona -on passava 
una mesada cada estiu-, i també al Centre de Lectura, de Valls, on 
també cada any de pas a Pont de l'Armentera (d'on era fill el seu pa
re), ja l'esperava una bona colla d'aficionats a la música que om- 
plien la gran sala, per oir-la.

El maig de l'any 1919 va donar un concert de piano al local de 
l'Académia de Belles Arts, que aleshores era a la Rambla. Compo
sava el programa obres de Chopin, Albéniz i Mozart.

-Per cert -diu- cal fer menció del programa que es repartí, que 
a causa d'una vaga que venien sostenint els impressore, es vege- 
ren obligate a escriure'ls a méquina damunt d'un paper, que era 
d'estrassa... En guardo un, com a record, entre els fulls del meu 
"Diari".

El seu "Diari" que el va començar a escriure l'any 1917 a 
insténcia del seu promés Ramon Cirera i Volté, llavorsestudiant de 
Medecina.

-Vaig continuar-lo assiduament -explica- fins l'any 1921, any 
que vaig maridar-me. El meu "Diari" s'és decantai sempre cara la 
llar, no obstant això.fa menció d'algun fet històric principalment 
als darrers temps... També els meus records de la guerra civil de 
l'any 1936, però, sobretot els que fan referéncia a la meva persona 
i familiars están recopiláis en una Ilíbreta apart, escrits després 
d'aquella trista i lamentable Iluita, però també la mort inesperada 
del meu espós féu que quedés inacabat aquell treball. Entre els 
fulls de la Ilibreta, resten anotats en un paper els darrers episodis 
que volia narrar...

Té ara, en les seves fines mans, el "Diari", talment com si l'aca- 
riciés. I continua;

-L'any passai, després de més de vint anys de silenci, el vaig 
reemprendre, fent un llarg resum, i vaig continuar-lo varis dies, 
però el mon i jo hem canviat tant en tot, que, certament em sento ja 
incapaç per a continuar-lo.

Queden, encara, unes fulles en blanc...

Joan Arús, fou el seu orientador en el carni de la Poesia, ja que 
va èsser el primer en conéixer les primicies deis seus versos. Ales
hores, ella tenia quinze anys. Quinze florits abriis...

-Cree que els meus versos no li van desagradar -diu-, puix 
m'animé moltíssim perqué seguís endavant. Pocs dies després 
també, en un diari local, apareixia un article que cementava que 
Sabadell comptava amb una nova poetessa: "és abscondida hu- 
milment com una viola i és jove, molt jove".

En els seus llavis es dibuixa un somriure quan em diu;
-L'amic Arús fou a més un deis meus primers balladors -i con

tinua: A pocd'haverfetconeixença amb eli, un diari local publicava 
una poesia seva amb la següent dedicatória: "A la serenissima jo- 
vincel-la P. T. F. La poesia començava així: "Jo voldría saber dir 
-l'exquisida meravella- d'aquesta amiga novella d'ahir..."

Tornem a la prosa, i em pregunta:
-Fa temps que no l'heu visi l'Arús?... L'ùltima vegada que el 

vaig veure va èsser quan la presentació del seu ùltim llibre, aquí a 
Barcelona.

I, ambdós parlem de l'inquiet i cisellador mastre del sonet.
Vull afegir que, dies després, el mali del vint dedesembre prop 

passai, quan la mort de l'esposa de Joan Arús, a Castellar del 
Vallès, coincidirem amb Mn. Geis i Pilar Tous, a donar el nostre 
conhort a l'Arús, qui ha deixat escrit al recordatori exequial de l'es
posa:

"Per viure plenament cal sobreviure; 
per completar-se, cal abans, morir"

Anys després i per mediació de Costa i Deu va conéixer 
mossèn Camil Geis. Fou arran de la publicació del seu primer llibre 
"Vergerei d'AbriI" de la col.leccio "Biblioteca Sabadellenca", edi
ta i l'any 1934. D'aleshores ençé l'amistat de Mn. Geis amb la fami
lia Cirera-Tous, ha perdurât fins avui.

I ja seguint el fil de la seva bibliografia, cal dir que l'any 1936, 
va donar un recital dels seus poemes a l'Académia de Belles Arts, 
de Sabadell.

Després, el paréntesi de la guerra, i ja a l'any 1943, el recull seu 
"Figures i Paisatge" fou distingit amb la Fior Naturai de la Festa de 
les LIetres, que tingué Hoc en el Teatre Euterpe.

-Era el 2 d'agost -diu-, i actuava de Mantenidor l'il.lustre es- 
criptor-poeta Eduard Marquina. Eren aquells, els primers Joes 
Florals que es celebraven des d'abans de la guerra civil, amb bel.li- 
geréneia del catalé. Guardo un record imborrable d'aquella festa.

El recull "Figures i Paisatge" fou publicat el mateix any en una 
edició limitadíssima. Creu recordar que constava de vint exem
plars, "quatre dels quais m'en féu ofrena la Reina de la Festa, Maria 
Antònia Marcel i Figueras, la familia de la quai costejé l'ediciô, corn 
a obsequi, en record d'aquell dia".

-En el llibre -afegeix- hi figuren 17 il.lustracions de Ricard 
Marlet.

La conversa s'extén suaument. L'émpli despatx que dona al 
barceloni Passeig de Grècia, que fou del consultori del seu marit, 
doctor Ramon Cirera i Volté, actualment hi exerceix el seu gendre, 
el doctor Pere Capdevila, també fill de Sabadell. Ara, però, en 
aquesta hora quieta, estem ambdós sols, repassant aqüestes 
vivéncies que han configurât una vida amorosa, puix no en va em- 
praaquest lema: "La llar, ésel meu món". El món, elseu, pled'afec- 
tivitat d'esposa, de mare i èvia.

Després d'una pausa, continua:
-Fou Mn. Geis qui m'animé a fer la biografia d'Agnès Armen- 

gol, quan en una carta s'expressava així: "com a dona, com a poe
tessa i com a sabadellenca, crec quefóra escaient quefos vostèqui 
fés la biografia d'Agnès Armengol". Aquest llibre, editai l'any 
1957, és el segon volum de la col.lecció "Biblioteca Sabadell".

Cai dir que aquesta biografia havia obtingut Primer Premi Es
traordinari en els Jocs Florals celebráis a la nostra ciutat el dia 14 
de desembre de l'any 1952, en commemoració del cinquantenari 
de la mort del nostre gran sacerdot poeta, Jacint Verdaguer.
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PILAR TOUS DE CIRERA

MEDALLES
TORRELL DE REUS

B A R C E L O N A

1951

(Reproducció de la portada del Ilibre)

I quant al seu llibre "Medalles", ofm la seva originai versió:
-Fou escrit llavors que el meu fill feia el serve! militar. Jo cada 

dia passava el rosari amb un dels rosaris de la meva col.leccio de 
medalles de la Mare de Déu (de la que en parlarem després), dels 
quais, entre gra i gra, penja una medalla de la Vergeen les seves di
verses advocacions. Delfervord'aquellespregàries,va néixerel lli
bre. Un bon dia -continua- vaig llegir als assistants d'una de les 
reunions que setmanalment celebràvem l"Agrupaciô d'Amics de 
Joan Maragall" -dissortadament avui ja disolta, però de la que 
guardo estimata records-, uns quants dels petits poemesque inte
gren el llibre. Aquella companys m'animaren perqué recollis 
aquella poemets en un volum, acompanyats dels mateixos dibui- 
xos de cada medalla de la Verge Maria, la meva inspiradora. Fou la 
delicada dibuixant pintora, Teresa Branyas, que s'oferi per fer eis 
dibuixos, i aixi és corn poc temps després, el llibre "Medalles" veia 
la llum. Aixô era l'any 1952.

Cal afegir que l'any 1959, i en "ocasió de celebrar el seu Cen
tenari la Caixa d'Estalvis de Sabadell, jo, d'acord amb eIs fills i de 
Teresa Branyas, vaig fer donació de l'exemplar ùnic a l'esmentada 
Caixa per creure que fóra estimât i, per sempre, a l'abast de tots eis 
sabadellencs que volguéssin llegir-lo!

Apart d'aquells Ilibres que va escriure durant la seva estada a 
San Sebastián, té una obra, també inèdita, "Glossa dels mesos", 
llibre de poesia.

-Tenia en projecte publicar aquest llibre -diu- però la mort del 
meu espòs, ocorreguda l'any 1958, ho paralitzà tot. D'ençà d'alla- 
vors, no he escrit mai més poesia... Tan sols ara, fa unes setmanes, i 
arran del casament del primer nét, a l'hora de la taula vaig llegir un 
poema... Voi oir-lo?

I aleshores el llegeix i en cada paraula hi posa aquest accent 
poètic que sols un veritable poeta sap expressar...

Durant la seva vida -fins a la mort del seu marit- ella, PilarTous 
de Cirera, ha col.laborat en diverses revistes, figurant també en 
Antologies i Llibres de Poesia.

L'any 1952, Tomás Roig i Josep M® Serrala incloien al seu lli
bre "Siluetes Epigramàtiques". També l'editor Masso incorporava 
el seu nom a l'"Enciclopedia Biográfica Española". No podrá pas 
faltar, és obvi, a la Gran Enciclopédia Catalana.

Em piau transcriure aqüestes paraules amb que Sempronio 
encetava el seu article en "Diario de Barcelona" el 2 de febrer de 
1958, tituiat: "Les medalles de la poetessa". Hi ha poetes que, du
rant tota la seva vida presumeixen d'una medalla. La poetessa don- 
ya Pilar Tous de Cirera, les té a centenars..."

Actualment, la seva col.leccio la constitueixen més de dues 
mil medalles.

Sens dubte, és la col.lecciô més nombrosa no ja catalana, sino 
àdhuc de tota Espanya, de medalles de la Verge Maria. Certament 
és "un monument d'art popular, defe religiosa i de tenacitat feme
nina". Dona gust veure les quatre vitrines curulles de medalles, de 
totes classes, d'arreu del món, curosament col.locadas i senyala- 
des la major part d'elles amb una petita llegenda o una simple indi- 
cacio.

Aquesta notabilissima col.lecciô la integren únicament me
dalles marines, això és, referent a la Verge Maria. Posseeix una fitxa 
de cada una d'elles, on fa constar les particularitats i la seva pro- 
cedència. Hem dit que en té de tot el món.

Ella n'està joiosa d'aquesta col.lecciô a la que tota la seva 
familia ha col.laborat, començant pel seu marit, el quai s'hi va sen
tir afeccionat.

-L'any 1958 -explica, referint-se a la col.lecciô-, guanyà el Pri
mer Premi de medalla religiosa moderna a l'Exposiciô Internacio
nal de Numismàtica i Medallistica, que va celebrar-se a Barcelo
na.

S'imposa fer-li la pregunta;
-Quina medalla considera de més vàlua?
Torna a dibuixar-se el seu suau somriure, i després em mostra 

una modestissima medalleta, de plástic, que em fa mirar a través 
d'una lupa per poder llegir que pertany a l'any 1952, quan el 
Congrès Eucaristie, en la ciutat comtal. I, aleshores, m'explica que 
és un exemplar estrany, puix la seva gravaciô va passar inadverti
da. Poes col.leccionistes la tenen.

Posa als meus dits una i altra medalla explicant-me la seva 
història, o details ovivèneies... Aquella de la que hem parlât al prin
cipi, la medalla del Rei Alfons XIII quan visità Montserrat, passant 
per Sabadell...

Varis rosaris, penjats, fets de medalles, i, entre aquells, el que li 
inspirà poemes que foren recollits, més tard, en el seu llibre "Me
dalles".

-I, no valdria la pena exposar aquesta col.lecciô a Sabadell? 
-li demano.

Per ella no hi hauria cap inconvenient. Fins i tot, cree que po- 
dria complaure-la. Cal dir que ha estât exposada poques vegades, 
de manera pública.

També em diu que el seu marit tenia en molta estima una me
dalla que va fer la seva filia, la petita, i és la Verge de la Salut, de Sa
badell, feta en esmalt. El matrimoni Cirera-Tous, estava molt vin- 
culat a la seva ciutat nadiua.

La senyora Pilar, després m'ensenya uns treballs manuals 
amb els que s'entreté. Són brodats a má; són treballs acurats, fets 
amb aquesta delicadesa tan subtil, tan femenina, tan pròpia de Pi
lar Tous.

Hi ha unes paraules seves que vull transcriure, puix reflectei- 
xen a bastament la seva personalitat.

-De sempre, he estât amant i defensora de la familia. En veure 
l'espôs i els fills, reunits a taula, solia dir: Aquest, és el meu môn. 
Per aixô, en certa ocasiô, eisfills emferen ofrena d'una rajóla dete- 
rrissa quedeia: "La meva llar, és el meu môn..." Del "Dia de la Mare" 
guardo un portabugia de llautô amb la inscripciô: "La llum de la 
mare il.lumina la familia''.

M'acomiado d'ella. Crée que li he robat un tros de la seva Inti
mität. Potser no és aixi: és ella qui m'ho ha ofert, gentilment i dolça- 
ment, corn ho fa una mare.

D'aquella llar plena de Sensibilität, de records que ella guarda 
curosament, n'he sortit amb un sentiment indefinible, i a l'ensems, 
commovedor...
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PERFIL
Es una dama
Té una distinció naturai i senzilla. 
Elegant.
Culta.
Ullsclars, de llunyania.
Cabell gris i abundós, d'ondat suau. 
Té la pal.lidesa de la porcelana. 
D'una presència harmónica.
Piena d'essències liriques.
L'envolta una platejada aurèola.
Té l'aire mistic inspirât pel record. 
Poetessa.
Mariana.
Gaudeix una beatitud célica...

QUESTIONARI "PROUST / /

El principal tret del meu carácter?
Diria que és la sinceritat.
La qualitat que prefereixo en un home?
Considero que una sola qualitat és poc. Qualitats que 
prefereixo: voluntat, activitat, coratge...
La qualitat que prefereixo en una dona?
La de l'ordre. L'ordre és benestar.
Allò que més estimo en els amics?
Que siguin nets d'enveja.
El meu principal detecte?
Poc estudiosa.
La meva ocupació preferida?
Els treballs manuals m'entusiasmen.
El meu somni de benestar?
Viure rodejada dels meus.
Quina fóra la meva pitjor desgracia?
Morir més tard que els meus fills.
Què voldria ser?
El que sóc.
On desitjeria viure?
Allá on vise.
Quin color prefereixo?
Si el blanc és color, el blanc.
Quina flor prefereixo?
Totes aquelles que duen perfum.
Quin ocell prefereixo?
El pardal per la seva senzillesa.
Els meus autors preterits en prosa?
En conec pocs per teñir preferòncies.
Els poetes preterits?
Els sentimentals. Considero que on no hi ha sentiment no 
pot haver-hi poesía.
Els herois de ficció?
Chariot.

Les meves heroines de ficció favorites?
Beatriu, de la Divina Comèdia.
Els meus compositors preterits?
Beethoven, Chopin, Mozart, Liszt...
Els pintors predilectes?
Velázquez: m'encanten les seves "Menines".
Els meus herois de la vida real?
El meu espòs.
Les meves heroines històriques?
Santa Joana d'Arc.
Els noms que prefereixo?
Noms cuits, per exemple, el meu.
Qué detesto més que res?
La mentida.
Quins caracters histórica menyspreo més?
El sèdie Nerón.
Quin fet militar admiro més?
(Sense resposta).
Quina reforma admiro més?
Aquella que millori la societat.
Quins dons naturals voldria tenir?
El de la pacièneia, sobre tots.
Com m'agradaria morir?
Sempre em sento preparada per morir. Morir sense em- 
malaltir per no fer patir aquells que m'estimen.
Estât present del meu esperit?
Asserenat. La serenar resisteix totes les maltempsades.
Fets que m'inspiren més indulgéncia?
El reu que es confessa espontàniament culpable.
El meu lema?.
Faig meu el dels Sometents de Catalunya: Pau, Pau i 
sempre Pau.
(Aqui en la Terra i allé en el Cel...)
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HERBEJANT 
AL CAMP 
DEL
LLENGUATGE

per
FILO PRIM

CATALA FARCIT. Es el que en diría del catalá d’una conversa, com aquesta, cagada al voi:
— Guardi’m “puesto, per favor” .
— Per “supuesto, perdi cuidado” .

UN ALTRE FARCIT. T ’ensenyen el pis que acaben d’estrenar :
— Aixó és el “quartu d’asseu” .

Un farcit que podría fer exclamar a qualsevol castellá que acabés d’arribar sense saber un borrall 
del nostre idioma :

— “No pensava que el catalán fuera tan fácil de entender . . . ”

“CARINYU”. A quin enamorat no se li escapa allò de : :“Carinyu” , carinyós , carinyosa- 
ment . . .”

Ja voldria veure qué li diríeu, a la “nóvia” , sense aqüestes paraules tan mel-líflues. . .
Però jo no les trobo al Diccionari.

‘TERNURA” . I quina cosa més tendre és la de poder dir “carinyu” amb “ternura” . . .

“NADA MENYS”. Aixó de “nada menys”, per fugir del “ nada menos” castellá^és fugir del 
foc per caure a les brases.

El pitjor és, potser, que n’hi ha que es pensen que el nogensmenys tradueix el “nada menos” 
¡Ja ho veig : tenen un so tan semblant! Només e\ so.

“XUBASCU”. No sent quin “xubascu”? Pren el “xubasqueru” .

“SOMBRILLA” . Fa un sol que crema. Agafa la “sombrilla”. Es al “paraigüeru” .

VALE, VAL. I aquest “vale” , que s’està fent famôs, d’on ha sortit? Quan el vaig començar 
a sentir, vaig pensar: Mira com ens hem “culturalitzat”. Aixô haurà sortit d’aquell “Vale” que 
els romans posaven al final de llurs c£irtes, que volia dir : “Estigui bo” . A tots els que n’he par
lât, s’han arronçat d’espatlles, com volent dir: Noi, no sé pas de què em parles.

Catalanitzar aquest “vale” per un “val” , no s’hi val, quan tenim expressions com: D’acord, 
entesos. . .”

“DESDE LUEGO” . Si, “desde luego” que hem fet un mal ùs de la llibertat que sempre 
hem tingut-“algu és aigu” — de p2irlar correctament.

Aixô si, no ens vindrà, d’un “fotre” , d’una “punyeta” . . .  o de “palabras mayores”. 
“Mayores” en sentit pejoratiu. (Quina paradoxa ens permet de fer el castellà).

I pensar que vàrem deixar morir la “Lliga del Bon Mot” !
Als que no sàpiguen de què va, els recomano que compulsin el “Diccionari Biogràfic” 

d’Alberti i cerquin el nom de Ricard Aragó. Es imponderable el bé que va fer entre la joven- 
tut catalana d’avant—guerra, aquesta malaguanyada “Lliga del Bon Mot”, promovedora de la 
bona parla en el sentit més ample.
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LLIBRES SABADELLENCS

C L O E N D A
per Ricard Simó i Bach

Amb aquest número de "QUADERN", finalitzem eis nostres 
comentaris sobre Ilibres sabadellencs que des del primer exem
plar d'aquesta revista hem anat oferint als nostres lectors.

Horn haurà pogut constatar a través de la seva lectura, l'exu- 
berant prodúcelo literària i poètica que ha donat la nostra ciutat.

En el primer número, ressenyàrem la magnífica tasca realitza- 
da per la "Biblioteca sabadellenca" que dirigía el sapient periodis
ta Joan Costa i Deu, la qual, publicá 30 volums.

En el segon, parlárem de les Edicions "La Mirada", dirigida 
pels reputats homes de lletres. Francese Trabai, Joan Oliver i Ar
mand Obiols, la qual, ens proporcioné 20 volums.

En el tercer, comentérem les edicions "Riutort", que dirigeix 
Andreu Castells i que fins al moment ens ha ofert 6 volums d'entre 
el quais, destaquem "L'Art sabadellenc" i "Sabadell, informe de 
l'oposició", deis que n'és autor el propi Andreu Castells.

En el quart, ressenyàrem les publicacions editadas per la Fun- 
dació Bosch i Casdellach, amb un total de 90 Ilibres. La direcció 
d'aquestes publicacions esté formada per una comissió presidida 
per l'escriptor i poeta Pere Vails Carreta.

En el cinqué, parlárem de la prodúcelo realitzada per la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell, que ha publicat fins el moment, 30 volums 
de veritable interés. El Director de l'Obra Cultural, és en Joan Bi
poli.

I perfí, arribem a aquest sisé número, en el qual enscorrespon 
posar punt final a la nostra tasca de comentarista. Abans però, cal 
parlar d'una manera breu i sintètica d'altres diverses publicacions 
realitzades per sabadellencs dignes de tot encomi, que malgrat no 
haver reeixit en el seus nobles propòsits, mereixen la nostra admi- 
ració.

Seguint l'ordre anunciat en el número anterior, avui parlarem 
de la "Biblioteca Sabadell", que creé i dirigí l'escriptor Ramon 
Bardés i Abellà, la quai, ens proporcioné 3 volums molt intéres
sants que detallem a continuació:
1. - "A N TO LO G IA". Hi figuren 37 notables escriptors i poetes 
sabadellencs, d'entre els quais, hi podem veure els noms de: Joan 
Arús, Lluís Calvó, Lluís Casals, Lluisa i Francesca Forrellad, Mn. Ca- 
mil Geis, Mn. Ernest Mateu, Ramón Moix, Montllor i Pujal, Joan 
Oliver, Ramón Ribera, Roca i Garriga, Joan Sallarás, Josep Torre- 
lia, J. Sanmiquel, Valls Carreta, Joan Vila Casas...
2. - "AGNES ARM ENGOL" (Biografia) de Pilar Tous i Cirera.

3. - "SENSE ESPERANÇA" (Novel.la) de Ramón Bardés i Abellà.
També cal parlar de les publicacions de"La Fona",si bé nosai- 

tres sois tenim referéncia d'un Ilibre, "Caliban parla" de l'escriptor 
francés, Jean Guéhenno, traduit al catalé per Salvador Sarré Se- 
rravinyals, que fou Conseller de Cultura de l'Ajuntament de la 
República i que moríexiliataXilel'any 1956. Ens consté que este
ren altres publicacions que s'imprimiren als obradors de la Im
prenta Salient.

Entre les entitats culturáis que han éditât algunes publica
cions, cal esmentar les Agrupacions Narcis Girait, que l'any 1974, 
publicá el Ilibre de Pere Bigorra i Llobet, "Des del Vapor de la O", el 
qual és digne d'ésser conegut i llegit.

Són molts els Ilibres que han estât publicats per compte del 
propi autor, d'entitats i d'algun "mecenatge" o altre. En aquest 
quefer hi han trebaliat diferents impremtes locals, d'entre les 
quais ha destacat la Impremta Salient per la seva perfecció i bon 
gust en l'art d'imprimir Ilibres, sobresortint eIs de bibliôfil. Corn 
una simple pinzellada dels Ilibres que sortiren dels seus obradors, 
citarem eis seguents:
Ramón Ribera i Llovet. "Rebroll" (1906), "Del meu carni" 
(1914), "Ecloga" (1915), "Poemas i llegendes" (1916)...

Joan Arús i Colomer. "Nous poemes" (1924).
Joan Trias Fábregas. "Dolor (1937) (D'aquest Ilibre se'n féu un 
tiratge especial de 75 exemplars, amb paper defil, numerata, deis 
quais, solament 25 foren posata a la venda).

Mossón Camil Geis. "Obres de Mn. Camil Geis" (3 volums) en 
edició d'homenatge. Se'n féu un tiratge de 325 exemplars en pa
per acigronat i 15 exemplars en paper de fil "Guarro" numerata de 
Í'1 al 15 i signats per l'autor. "Geórgiques eucarístiques", "Pestes 
senyalades", editada per la Fundació Mossén Cardona. "Bestiari 
hagiogréfic" - Premi Ciutat de Barcelona 1968 - D'aquest Ilibre, 
també se'n féu una edició de bibliófil amb un tiratge numerat de I' 1 
al 25. "De Primavera a Reravera", - edició d'homenatge, de la qual 
se'n féu una edició especial de bibliófil de 100 exemplars nume
ráis i amb paper defil "Guarro" (1976) (Aquesta edició esté exhau- 
rida).
Ramón Moix i Cusidó. "Obra Poètica, edició d'homenatge, de la 
qual, se'n féu un tiratge especial de bibliófil de 200 exemplars nu
meráis i en paper de fil "Guarro" (1967) (Aquesta edició esté ex- 
haurida).

Joan Sallarós i Castells.
Marti Peydró 1963.

Francese Vila Plana.
(1960).
Josep Roseli. "El rodal de Sabadell" - próleg de Miquel Carreras 
Costajussé.
Miquel Carreras Costajussá. "Els elements d'História de Sa
badell, editai per la Comissió de Cultura del primer Ajuntament de 
la República, de la qual n'era Conseller-President, en Joan Mora i 
Adserá, que fou Diputat al Parlament de Catalunya. Aquest Ilibre, 
fou distribuii gratuitement a tots els escolars durant la Diada de la 
Festa del Llibre de l'any 1932 per estimular-los a conèixer la histò- 
ria de Sabadell.

Foren moltissimes més les edicions que sortiren de la Im
premta Salient, -"Garba" i "Alba" -. però per la seva extensió, ens 
és impossible fer-ne una detallada relació, perqué l'espai de què 
disposem no ens-ho permet. Intentarem fer-ho en una altra oca- 
sió.

També la Impremta "La Noogràfica", imprimi, entre altres, un 
llibre del poeta Joan Trias Fàbregas, "Retorn i Adéu" (1949).

Igualment la Impremta M. Marti, edité la magnifica obra de 
Joan Sallarés i Castells, "A l'ombra del Campanar", que fou guar- 
donada amb el Premi Marti Peydro 1967, l'edició de la qual, anà a 
càrrec de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell.

Desgranar una a una totes les impremtes locals que han editai

'Diplomàcia" (1937) i "Bloc" - Premi

'Oasi" ( 1937) i "Els versos de Sant Llorenç



Ilibres d'autors sabadellencs, sería tasca molt extensa. De totes 
maneres, i sense establir comparacions d'ordre professional i tèc- 
nic, voldriem assenyalar entre altres, els noms de Linograf , M i
nerva, Gispert, Elias, Comas, Muntaner, etc, etc, que, cada una al 
seu estil, s'han acreditat amb les edicions i publicacions que els 
han estât encomanades.

Un deis Ilibres que s'ha publicat darrerament, és el de Dolors 
Viñas, "Estudi sobre l'obra literária de Bartomeu Soler" -un altre 
escriptor sabadellenc distingit amb el Premi Nacional de Literatu
ra 1962 i amb més de 20 Ilibres publicats-, el qual fou imprés per 
Agulló-Costa.

La nostra pacífica investigació sobre Ilibres d'escriptors i 
poetes sabadellencs, ens permet de manifestar que Sabadell és, 
sens dubte, una de les ciutats de Catalunya i Espanya, amb més vo- 
cació per les Metres, fins a l’extrem que podem dir que son més de 
300, els sabadellencs que han vist publicades les seves obres.

Tot aixó que hem dit, ho confirma el fet de tenir dos sabade
llencs guardonats amb el Premi d'Honor de les LIetres Catalanes: 
Joan Oliver i Pau Vila, l'un i l'altre, tenen publicats un estol de lli- 
bres que honoren la bibliografía catalana.

Cal remarcar també que, entre els nostres poetes, hi tenim 
Mestres en Gai Saber, com Joan Arús, Mn Camil Geis, a part d'al- 
tres tan prestigiosos com Ribot i Serra, Agnès Armengol, Joaquim 
Folguera, Mn Josep Cardona...

Tampoc no podem oblidar Joan Vila Casas -pintor, escriptor i 
poeta-, el qual porta publicat un bon nombre de Ilibres editats per 
"Proa" i "Selecta", tots amb éxit editorial.

També tenim un escriptor, Doménec Farrés i Plans, que té pu
blicades diverses obres de teatred'entre les quais, sobresurten "El 
testament del Sr. Recasens", "Realitats" ...

No ens manquen bons traductora i, d'entre aquesta, citarem el 
nom de Lluís Mimó i Espinait, que traduí del catalá a l'esperanto, 
l'obra de Caries Soldevila, "Civilitzats, tanmateix", "Tamen civilizi- 
taj", que ha assolit un gran éxit entre els seguidora del Doctor Za- 
menhof.

Cal assenyalar també, els nomade les germanes Lluisa i Fran
cesca Forrellad, la primera de les quais, fou guardonada amb el 
Premi Nadal 1953, i la segona, assoli un éxit ressonant amb la seva 
obra "Ponç Pilât", contribuint a enriquir la bibliografia teatral cata
lana.

Parlant de germana, cal remarcar els noms de Feliu i Lluís Elias 
Bracona, l'obra deis quais, és llargament coneguda en els media 
intel.lectuals, per la seva aportació al camp de les Metres, al teatre, 
la pintura i a la ceràmica.

El mateix podem dir dels germana Oriol i Lluís Casassas i 
Simó, el primer deis quais, té publicats diversos Ilibres d'entre els 
que destaca "La Medicina Catalana del segle XX", i el segón, a part 
dels diferents Mibres escrita sobre geografia i urbanisme, darrera
ment l'Editorial Aedos, li ha publicat el Mibre "Barcelona, i la seva 
rodalía al Marg del temps", que fou escrit en col.laborado amb el 
seu Mestre, Pau Vila, de qui encara ens sembla sentir les seves pa- 
rauleseldiadel'homenatgeal'AuditoridelaCaixad'Estalvis,quan 
diguè:...el deixeble Casassas, ha sortit millor que el Mestre... L'ùl- 
tim Mibre de Lluís Casassas, l'ha publicat recentment Edicions 62 i 
porta el titol "Les fires i mercats a Catalunya", el quai corn tots els 
altres, és digne d'ésser conegut i Megit.

No oblidem que entre tants noms d'escriptors sabadellencs, 
no hem esmentat els noms il.lustres de patricis corn son Félix Amat 
de Palou, Bosch i Cardellach, Sallarès i Sait, Sardà i Salvany, Dr. 
Lluís Carreras i tants i tants d'altres. Però, aquest és un capitol que 
mereix èsser tractat a part, si bé ens cal dir que moites doctes plo
mes n'han parlât abastament, encara que opinem que sempre és 
actualitat parlar-ne.

Encara que sembli queens hàgim desviat del comentar! inicial 
sobre "LLIBRES SABADELLENCS", no és menys cert que en parlar 
de Mibres, la ment se'ns en va cap als autors amb més o menys re-
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putació. Per aixó n'hem volgut fer referència, si més no, perqué han 
contribuit a la seva manera, a fer possible omplenar les nostres es- 
tanteries amb més de 400 Mibres escrits per autors sabadellencs. 
Per a tots ells, la nostra admiració i el nostre reconeixement.

Abans de finalitzar, volem parlar d'un escriptor local que amb 
la seva constáncia i vocació a la ploma, assoli publicar 17 Mibres, a 
més d'escriure molta Metra per a sardanes i corals. Es tracta del 
senzill sabadellenc Leandre Roura i Garriga, a qui la Gran Enciclo
pedia Catalana ha incorporât a les pagines del seu 1 2 volum.

Són molts els sabadellencs que han publicat un Ilibre amb 
més o menys valor literàri, però, no hi ha dubte que en cada un hi 
trobem pàgines d'interès i de curiositats. N'hi ha de científica, de 
tècnica, de literatura,de poesia, d'història, d'humor, etc, etc, però 
en tots ells hi trobem quelcóm que ens interessa, alliçona i, si més 
no, ens aguilena.

Un d'ells, escrit per un sabadellenc autodidacta, està destinât 
a una antiga professió per la qual hi han desfiiat inicialment repu
tata metges com els Dr Santiago Ramón i CajaI -Premi Nobel de 
Medicina-, el Dr Manuel Corachan, de tanta fama a Catalunya, el Dr 
Ambrosi Paré, -creador de la Cirurgia- i també els sabadellencs Dr 
Vilarrubies i Dr Josep Mir i Marcet, com igualment el nostre poeta 
Mestre en Gai Saber, Mossèn Camil Geis. El titol d'aquest Mibre, és: 
"Barberos y Peluqueros" (Técnica y Profesionalismo) i, encara que 
siguisorprenent,se n'han repetit diverses edicions amb éxit edito
rial, no solament a Catalunya i Espanya, sinó majorment en terres 
íbero-americanes on ha tingut una gran divulgació entre els pro
fessionals d'aquells paisos. Cal aclarirque possiblement el Ilibre 
tingué una bona acollida perqué fou el primer que s'escriví en el 
nostre pais que tractà un tema tan simple com és el d'aquesta velia 
professió. iSembla mentida, però és veritat!.

Un altre Mibre que vai la pena d'ésser Megit, és el que escrivi el 
batlle Josep M® Marcet, "Mi ciudad y yo", en el quai, hi ha pàgines 
molt intéressants d'ésser conegudes.

També ens caldria parlar deis nostres periodistes i diaris saba
dellencs, però tot quan podriem dir, està sobradament explicat a 
través del Mibre de l'escriptor sabadellenc Joan Puig i Pujol, "86 
anys de premsa local".

Per altre part, el degà dels periodistes locals, Lluís Papell i Co
mas, ja ens ha delectat repetidos vegades a través de la seva plo
ma, d'un dolí de vivéncies viscudes que formen part del seu arxiu 
sabadellenc. A propósit d'aquest admirable amie, és possible que 
molts sabadellencs de la nova generado, ignorin que és l'autor de 
la Metra de la famosa sardana "Girona aimada".

Si ens ho proposéssim, podriem oferir un diccionari biográfic 
de sabadellencs remarcables en el camp de les Metres, la poesia, la 
pintura, l'escultura, la música, el teatre, la industria, etc, etc,. Horn 
es quedaría mareveliat de veure-n'hi més de set cents, molts dels 
quais, ja figuren en diccionaris i enciclopédies, si bé no hi son tots 
els que mereixen ser-hi.

Però, parlar d'aixó ara i aquí, és apartar-se totalment del tema 
d'aquests comentaris adreçats exclusivament als "LLIBRES SA
BADELLENCS". Per tant, donem perfinalitzada la nostra col.labo- 
ració en aquests sis números de "QUADERN", i estaríem molt sa- 
tisfets si la lectura deis nostres comentaris hagués desperlat la cu- 
riositat i l'interés deis lectors, i als estudiosos els aguMonés a sado- 
Mar-se en fonts d'informació més sapient.

Poques ciutats com la de Sabadell, poden sentir-se honrades 
amb la fructificació continuada deis seus filis en el camp de les Me
tres, la ciéncia, les arts i altres activitats culturáis.

Nosaltres, com a fervents sabadellencs, hem volgut aportarel 
nostre grade sorra, amb l'ùnica finalitat de contribuir a ferconéixer 
valors de la nostra ciutat, perqué cada dia sigui més coneguda i es
timada pels seus fills. Coneixent-la i estimant-la, honrarem els que 
ens precediren en la tasca cultural i ens sentirem més honrats i de
fensors del nostre patrimoni espiritual, contra aquells que inten
ten destruir-la per ignoráncia, indiferéncia o adiforia.
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ELS FILOIEGS SABADELLENCS

AGUSTI RIUS i BORRELL
AUTOR D'UNA GRAMATICA DE LA LLENGUA CATALANA

per Pere Roca i Garriga

Entre els sabadellencs que han fet alguna aportació digna 
d'esment a la ciéncia filològica, en una o altra de les seves bran
ques, cal situar Agustí Rius i Borrell, l'eminent pedagog conegut 
popularment pel Mestre Rius (1837-1912). Aquest sabadellenc, 
mestre d'escola, no es limité a complir de faisó modélica i exem
plar les tasques própies del seu ministeri docent, sinó que escriví i 
publicá gran nombredemanualsescolars, en castella icatalá, ien- 
cara una sèrie d'obres, totes elles d'una válua indiscutida i recone- 
guda, per ais professionals de l'educació.

No ens pertoca d'examinar la tasca que aquest benemérit 
conciutadá realitzá en el camp de la pegagogia, ni de valorartotes i 
cadascuna de les obres degudes a la seva ploma. Ens hem de cen- 
yir a esmentar la seva peculiar aportació a la ciéncia filològica, 
aportació que es concreta en: la seva participació al Congrès Es- 
panyol de Pedagogia que se celebré a Barcelona l'any 1888, on, en 
defensa de la Mengua catalana, féu que hom sotmetés a discussió 
com a un deis set temes oficiáis del Congrès, untema quees referia 
a la nécessitât de l'ús de la nostra parla a les escoles priméries; la 
publicació, l'any 1902, d'una sèrie d'articles sobre "La Mengua ais 
estudis de Catalunya", a "La Veu de Catalunya"; i, sobretot, la con- 
fecció d'una "Gramética de la Llengua Catalana", que ha restât iné
dita.

La "Gramática de la Llengua Catalana" d'Agustí Rius, és, per 
les referéncies que en tenim, una obra de molta válua i que no té, ni 
de bon tros, el carácter elemental que, pensant en la condició de 
mestre d'escola del seu autor, hom podria atribuir-li. El Dr. Fran
cese de Paula Xercavins -també sabadellenc- en l'extens diseurs

que pronuncié a la Sessió Académica que la Societat Barcelonesa 
d'Amics de la Instrucció dedicá en 1912a enaltir la memòria del 
nostre il.lustre pedagog, ens en dóna referéncies molt detallades, 
de les quais extractem les que ens han semblât més intéressants 
per aquest nostre treball.

El manuscrit d'aquesta obra consta de cent vuitanta quarti- 
Mes, de Metra molt atapeída. Com a particularitats reveladores de 
l'ambició científica i altura del treball, diu el Dr. Xercavins que, per 
a realitzar-la, Agustí Rius "seguia pobles i masies, cercava els an
ciens i hi feia conversa, observava i anotava exemples de tota mena 
de frases usuais amb totes les variants, especialment seguint l'e- 
volució decadent de la parla, on es feia sentir la influència de Men
gües veines, com la francesa, o la que duien en sí de les relacions i 
contactes personals, com ocorre amb la castellana en les pobla- 
cions on acuden molts que la parlen" i afefeix, referint-se ja al seu 
contingut: "Aixi, resulta digne d'admiraciô i estudi tot allò que es 
refereix a modulaciô i cadèneies, a l'apôstrof i altres elisions, ais 
sons eufònics, a l'accent i ais conseils que dóna referents a les in
flexions de la veu i manera de Megir", i, encara "...cita, sempre que 
ve al cas, proverbis, que els copia en gran nombre, i transcriu cent 
modismes catalans amb el seu significat, la qualcosa dóna a l'obra 
un sabor especial quesubjuga el qui la Megeix"; "...pera demostrar 
l'evolució en els escrits i la varietat de vocables utilitzats, posa un 
sens fi de citacions: M. Aguiló, T. Aguiló, Aribau, Bartrina, Bernat 
Metge, Bulbena, Collell, Dietari de Barcelona (1480), Eiximenis, 
Crònica del Rei en Jaume I, LluM, Molins, Morató, Muntaner, Paris i 
Viana, Rexach, Roís de Corella, Tirant lo Blanch, Turmeda, Valter i 
Griselda, Verdaguer, procurant infiltrar al lectoría manera de pen
sar d'aquests respectables escriptors per conservar, en el que es 
pugui, la puresa de la nostra parla". També ens fa remarcar que en 
aquesta obra l'autor "fa l'anàlisi comparativa de les dues parles 
germanes, castellana i catalana, i Murs relacions amb el Matí i el 
francés...fent ressaltar en cada apartat les analogies i les diferén- 
cies entre la Mengua catalana i la castellana".

Escrita, segons ens diu el mateix Dr. Xercavins, en els darrers 
anys de la vida del seu autor, aquesta Gramática catalana inèdita 
d'Agustí Rius és, pel seu esperit i el seu carácter, valuós exponent 
de l'entusiasme general i de la febre filològica que a Catalunya 
existia peraquells anys. Recordem que, en 1901, Mn. Antoni Aleo- 
ver havia publicat la seva famosa Lletra de convit, convocant tots 
els catalans a la gran empresa de la formació del Diccionari de la 
Llengua Catalana; en 1906 s'havia célébrât a Barcelona amb un 
gran éxit el Primer Congrès Internacional de la Llengua Catalana; 
en 1911, es creava, dins l'Institut d'Estudis Catalans, la Secció Fi
lològica, i en 1913, aquesta Secció pubi icaria lesfamoses Normes 
ortográfiques...

Ens aventurem a afirmar que entre els treballs de carácter gra
matical i filológic referents al catalá que s'havien publicat d'ençà 
de l'any 1859, data de la restauraciódeis Jocs Florals de Barcelona 
i d'inici de la Reinaxença, la "Gramática de la Llengua Catalana", 
inèdita del nostre Mestre Rius, ocupada un Moc ben destacat, si te
nim en compte les caractéristiques de les editades que coneixem, 
com les del Dr. Marian Grandia, Pvre. "Gramática Etimològica Ca
talana", editada a Barcelona-Sarriá en 1901, i la del P. Jaume No- 
nell S.J., "Gramática de la Llengua Catalana", publicada, en la seva 
2® edició, a Barcelona, l'any 1906.1 esmentem, en corroboració a 
la nostra afirmació, que la "Biblioteca Sabadellenca" enunciava, 
en 1930, quan ja havia sortit la de Pompeu Fabra, que tenia en pre- 
paració l'edició d'aquesta obra.
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Fot. Josep Busoms i Doménech 
Text: Joan Cuscó i Aymarni

LA
Hom passa la mirada, a salt de gat, damunt les taulades de 

perfils trencats de la ciutat fumada.
“Fum, fum, fum ... ” - com es canta la nadala.

CIUTAT Però aquest “fum, fum, fum” no és pas la can^ó nadalenca, 

sìnó que és la can^ó de cada dia. Com el pa de cada dia. Com

FUMADA el fum de cada dia...

La ciutat, matisada de grisos, adquireix una visió irreal. La 

fem tots irreal, envoltada d’un fumerol que la desdibuixa.

Heus aci, dones, la ciutat fumada, perqué en la ciutat el que 

no fa fums, en té. Hi ha qui en té tants que fins i tot en gasta... 

I  acabem amb la tonada: “Fum, fum, fum” . . .
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ELS QUE HE TROBAT PEL GAMI

El Dr. Llitfs Carreras pronuncia el diseurs d ’inauguració 
de les columnes del Temple Romà de Vie. 15 juny 1930.

Mn. LLUIS CARRERAS
per Mn. Geis

Quali, l ’any 1929, jo venia a la Parroquia Arxiprestal de Sabadell a 
exercir un doble càrrec, ministerial i artistic, el Canonge Llovera, mastre 
meu, un dia molt llunyà a les aules del Seminari a Girona i, més engà, per 
molts conceptos, fora d’elles, em digué, amb aquella sevabrusquedat 
característica, mig infantil, mig genial: “Vas a Sabadell... Pensa que allí 
tot es fa amb el Dr. Carreras o contra el Dr. Carreras. Tu..." I afegí una sè
rie de reflexions dictados per la ponderació d’un esperit equànime que 
sabía unir la fidelitat amicai -és notori que el Dr. Carreras i el Canonge 
Llovera eren els Orestes i Pilados d’una profunda amístat sacerdotal- 
amb les axigéncies de la dilecció gairebé paternal que em professava i 
amb el gran concepto que tenia de la missió sacerdotal de cara al poblé.

I bé, si, el Dr. Carreras, que pesava molt a fora, pesava molt més 
encara a Sabadell, perqué era sacerdot i sabadellenc tot d’una pepa, 
donat, principalment en els seus millors temps, a tot el que era i repre
sentava vida i moviment catòlics i tradició i institucions ciutadanes.

Jo no vaig deixar de teñir en compte les recomanacions que va 
fer-me el Canonge Llovera abans de venir a Sabadell. Procurava mante- 
nirlleial relació amb Mn. Lluis Carreras, sense renunciara la meva inde- 
pendència, car sempre m‘he sentit saccerdot de tothom, amie de tot-

hom, servidor de tothom, sense discriminacions. No era un papermassa 
fácil, en uns moments en què els catòlics sabadellencs estaven tan di
vides: divisions més aviat de caire politic i de protagonismo que no pas 
doctrinal.

Aquest meu prudent equilibri no va deixar de produir algún ma- 
lentès entre el Dr. Carreras ijo. Eli residía habitualmenta Barcelona. Ve
nia a Sabadell a passar els fins de setmana, a reposar i a posar-se en 
contacte amb els dirigents de l’Acadèmia Católica, prestigiosa entitat 
fundada per Sardà i Salvany, del qual Mn. Carreras era el successor en la 
Consiliatura. Era en aqüestes périodiques vingudes que rebía informa- 
ció locai a través del seus més addictes col.laboradors, informació moi
tes vegades parcial.

Però, a la llarga, eli va comprendre la meva posició i va estimar la 
meva lleialtat. En dona fe el seu epistolari, escás, naturalment, puix que 
ens vèiem prou sovint en les seves setmanals vingudes. El seu epistolari 
es redueixa mitja dotzena de cartes; 2 de condol, en la mortdel meu pa
re i de la meva mare, unes altres, per cert ben encomiàstiques, comen- 
tant publicacions i altres activitats culturáis meves, i una altra, molt llar
ga, que és tot un documents testimonial, que no em sé estar de repro- 
duir. La vaig rebre l’any 1937, en plena guerra civil, a Lyon on jo residía. 
EH també ostava, en aquells moments, réfugiât a Franga. No recordo per 
quin conducto vaig tenir informació de la seva adrega. Era pels vols de 
Sant Lluis, i, ultra fer-li unes ratlles de felicitaciô onomàstica, em posa
va a la seva disposició per si li pugués èsser útil en algún afer. I ell, que 
s’havia tancat en un prudent mutisme i que escassament corresponia a 
les lletres dels seus més addictes col.laboradors, molts d’ells també re- 
fugiats a l’estranger, va correspondre amb una llarga i entranyable car
ta, que és un veritable document històric.

Aquesta carta tan efusiva -i expansiva- i de tons que se’ns antu
llen avuí -escolada una llarga quarantena d’anys- singularment profè- 
tics, sol.liciten quelques acotacions.

Mn. Quírze Estop, a qui fa referencia Mn. Carreras al comeng de la 
lletra, era un seu conciutadá i deixeble predilecto que estava cursant 
estudis superiors a la Universität Gregoriana. La guerra civil el sorpren- 
gué fora de la pàtria i restá incomunicat amb familiars i amies. Jo vaig 
poder obtenir noticies d’ell i vaig posar-lo en comunicació amb Mn. Ca
rreras. Es peraixó que aquest diu: “ Mn. Estop que de veres em devía uns 
mots...” Aquest estudiant, anys a venir, seria professor al Seminari de 
Barcelona.

La frase “ guanyarem la guerra” podría fer pensar que Mn. Carre
ras era un aliniat al “ Movimiento Nacional” ; ho podría fer pensartambé 
la frase que, al final de la carta, diu: “ No hi ha altra opció en el combat 
present que cooperar a l’obra triomfant de la guerra contrarevolucionà- 
ria..." LIunyd’això; ell es trobà-com tants i tants altres sacerdotats, im
placablement i injustificadament perseguits- plagat a les files del bàn- 
dol que s’algava -deia- en defensa deis principis básics de la civilització 
cristiana amenagats de mort. Com tants i tants altres sacerdots, eli res
tava a la passiva defensa personal sospirant per una pau que ell mateix 
ja preveía que “ costaria molt guanyar.la” ,“ lapau elevadora, en la qual 
tots hi hem de dur el treball i el sacrifici” ...

Si, ja ho veia venir que la salvado d’aquest principis no vindria pas 
sense el sacrifici momentani de moites coses a les quais, com a cata
lans, no podiem pas renunciar, en definitiva. Per això diu que ens cal 
“ sacrificar de moment moites coses” . Diu “de moment” ... I afegeix: “ La 
renovado ha d’ésser en l’essencial, perqué a l’essencíal ha anatia re- 
volució satànica” .
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La resta de la carta no necessita comentan. LIevat de la petita al.- 

lusió, d’estricta intimitat, a uns amies d’ambdos, refugiats prop de la 
meva lionesa residèneia, la resta de la carta és tota ella un document 
historic, d’un to agre-dolç, barreja d’af ligida expansió i de profetai opti
misme.

Mn. Carreras sobrevisqué una quinzena d’anys a la Iluita fratrici
da. Encara pogué veure el despuntard’aquella “ Ilunyana reviviscèneia” 
que pronostica. Encara pogué presenciarcon la nostra ilengua, injusta- 
ment proscrita, tornava a fer sentir la seva veu “ reviviscent” .

Mn. Carreras havia publicat, a Franga, un voluminös Ilibre titulat 
“ Grandeur chrétienne de l’Espagne” , prefaciat per l’il.lustre hispanista 
Louis Bertrand, de l’Acadèmia Francesa (Ilibre publicat posteriorment 
en castellà) que ha estât discutit amb passió excessivament partidista. 
Això és explicable: el Ilibre conté, a semblança de la carta que hem co- 
mentat, apreciacions, per opinables, conflictives. Però, per damunt de 
tot, restarà en l’avenir un nodrit arxiu d’inqüestionables veritats i fets 
histórica.

Sigui corn sigui, ningù no pot regatejar el molt que deu a Mn. Lluis 
Carreras la cultura religiosa en Ilengua catalana. EH fou el gran anima
dor del primer Congrès Litúrgic de Montserrat, que tingué Hoc l’any 
1915. El seu “ Eucologi” ha vingut alimentant la pietat del nostre Poblé 
fins al Concili Vaticà II. Posteriorment, amb la introdúcelo de les Hen- 
gues vernaculars a la Litùrgia, ha devingut un Ilibre pràcticament negli
gible.

Mn. LIuis Carreras és coautor, amb el Canonge Llovera, de la ver- 
sió de la cèlebre “ Sinopsi Evangèlica” del P. Lagrange, que publicà la 
“ Fundació Biblica Catalana” , instituida i subvencionada per l’il.lustre 
patrie! Francese Cambó, al menecatge del qual tant i tant la nostra cul
tura li és deutora.

L’any 1934, l’Acadèmia Católica” de Sabadell volgué honorer el 
seu Consiliari, en ocasió de les seves Noces d’Argent Sacerdotais, amb 
l’edició d’un nodrit volum d’articles, que ell venia publicant al butlleti de 
l’entitat. Horn batejà el Hibre amb eltitol de “ Cultura Cristiana” , que era 
el nom de l’esmentat butlleti. Sorti prefaciat amb una extensa Hetra del 
seu il.lustre amie, el Cardenal Vidal i Barraquen

L’any 1959, H fou publicat un Hibre postum que conté les “ Sem
blances” -aquest n’és el títol- de Sant Francese d’Assis i Sant Tomás 
d’Aquino.

Nat a Sabadell el 4 de marg de 1884, Mn. Lluís Carreras i Mas mo
ria a Barcelona el 7 de marg de 1955. L’enterrament tingué Hoc a Saba
dell. Presidia el dol el P. Aureli Escarré abat de Montserrat. Formava part 
del dol, entre altres personalitats, el Dr. Carles Cardó. A les solemnes 
exéquies celebrades a la Parroquia de Sant Feliu, pronuncié una docta i 
emotiva oració fúnebre l’il.lustre escriptor eclesiástic Dr. Joan B. 
Manyá, Canonge de la Seu de Tortosa.

Qui li havia de dir, a Mn. Lluís Carreras, en ésser-li presestat, a la 
meva arribada a Sabadell, que seria jo qui l’“ enterraria” . I és que vaig 
èsser jo qui, en qualitat d’Ecònom Arxiprest, que era quan s’escaigué la 
seva mort, vaig tenir l’honor de presidirla Comunitat Parroquial en la ce
rimònia litúrgica de les seves exèquies.

La rellevant personalitat del Dr. Carreras, fou intel.ligentment es
tudiada ientusiàsticamentvaloradaperl’eruditprofessori publicista J. 
Miquel i Macaya, en un Hibre titulat “ El DR. LLUIS CARRERAS, PVRE, DE 
SANTA MEMORIA” , publicat a Vie, el mateix any de la mort del biogra- 
fiat. El Hibre va precedit d’una fotografía de Mn. Carreras en actitud 
oratòria, parlant a la festa de la inauguració de les columnes del Temple 
Romà de Vie, el 15 de juny de 1930. Se’nféu un tiratge de 100 exemplars 
numerats sobre paper de fil Guarro i 500 sobre paper ploma, sense nu
merar.
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LES MUNTANYES DEL NOSTRE ENTORN

per David M. Aloy i Mercè LIeonart d'Aloy SANT LLOREI
(Vivències d*una excursió d ’in fant)

"Fent de capçalera al Mit del Vallès 
amb coixi de roques de verd recamades 
mil remors escoltes que son abrivades 
de ciutats bastides amb braô pagès."

Així comen^ia Ferran Canyameras el seu poema a Sant Lloreng 
del Munt“ La Muntanya Brava",dedicataFrancescSabateriAmet- 
ller, en l'obra cabdal "Com el Vallés no hi ha res".

Els artistes -pintors, poetes i altres escriptors- de les ciutats 
que esmenta el poema, l'han plasmada, l'han descrita i l'han can
tada a bastament. Cada aspecte, cada indret i cada color, ha estât 
copsat per la ploma i el pinzell.

A vol de ploma, entre els pintors fem referéncia a dos noms: 
Joan Vila Cinca i Joaquim Vancells, per citar dos artistes que amb 
llur mestratge alliçonaren a tants i tants altres pintors que l'han 
pintada des de totes les seves singulars perspectives.

També un estol de plomes l'han descrita, però per no fer ex
haustiva la Mista, només citarem tres poetes, deis que fem un petit 
recull en aquest article, com son: Ferran Canyameres (que, com ell 
va dir, "fou concebut a Sabadell i parit a Terrassa"); el malaguanyat 
Francese Vila i Plana, i Ramon Moix i Cusidó. I tants d'altres... Però 
tots ells enamorats de Sant Llorenç del Munt.

Gràcies a llur poètic mestratge he pogut copsar la severa ba
ilesa que envolta la nostra estimada serra; aixi és que jo, en parlar
ne, ja no pue afegir-hi res de nou quant a poesia. En canvi, en tant 
que excursionista captivât per la formosor de la muntanya, si que 
voldria escriure-us unes vivències nascudes arran d'una excursió, 
la primera que vaig fer-hi.

El primer contacte amb la muntanya de la Mola va esdevenir- 
me essent infant. Abans, sols havia esguardat de Iluny la seva si
lueta, del Tibidabo estant (1 ) o, a tôt estirar, des de Montflorit on 
els pares, cada estiu, ens duien, als meus germans i a mi.

Des d'aquells indrets, Sans Lloreng apareixia com una imatge 
fosca que la distènda feia semblar de color blau. Recordo que la 
serra es perfilava majestática entreel Montseny i Montserrat, unes 
muntanyes també blaves que jo ja coneixia.

Als meus vuit anys, havia trepitjat les Agudes i Sant Ceroni, en 
canvi Sant Llorenç

"Garrida, altivada, suspesa, serena, 
tota emmerletada de penyals ingents..." 

se'm presentava com una descoberta colpidora i enigmàtica que 
m'atreia amb força. Per aixó, la vigilia del meu encontre amb aque
lla muntanya em sentia inquiet i desvetllat. L'endemà però tot fou 
diferent.

Era un mati de maig del 36 (el pais encara no havia sofert la 
maltempsada). Els components del grup comengarem l'excursió 
amb convenciment i joia, a cada passa vèiem la muntanya més a 
prop i jo resguardaba amb uns ulls esbatanats per l'emoció de la 
descoberta.

(1) Soc barceloni per bé que incorporât a Sabadell ja fa més de vint anys.

Davant
"...la muntanya d'espatlla robusta, 
l'altiva matrona que empara el Vallès, 

la reina vetusta
que adoren els núvols quan l'alba s'ha encès..."

El sol lluia esplendorós. La blancor deis cingles i la negror del 
boixos havien canviat el to d'aquella serra queja no era blau sino 
gris-malva. Elcamifinsa Can Pobla va resultar un passeigcontem- 
platiu d'excursió menor. En arribar-hi, em sembla recordar que hi 
bagué consell per tal de decidir l'itinerari, puix que, en endavant, 
més que un cami plácid ens esperava una canal feréstega i abrup
ta.

-"Una cabra salvatge...!" crida el capdavanter tot senyalant 
una llunyana figura d'animal, arran la llegendária cinglera deis Ca- 
valls. Mentre, ufans i delerosos, anàvem ascendint sota aquell sol 
que ja apretava de valent.

Al planell de l'hort deis Monjos, nous horitzons s'obriren a 
l'esguard. La "cabra" resulté ser un polli de dait la Mola, que ara te- 
niem a l'abast. Després...el monestir. I el cim, tot amarat d'una cla
ror que feia destacar les arestes de les coses: espadats, hoscos i vi
les arraulides al pau de la muntanya; damunt, espai i cel. Malgrat 
els anys passats, recordó exactement la impressió d'aquell esciat 
de llum i colors.

Des de la Mola baixárem cap a la cova del Drac, un altre indret 
llegendari que, amb totes les coves com hi ha amb aquest nom, és 
la que millor hi escau.

"Vestigi cliveliat 
d'alguna história antiga;

Al Munt, cada racó, cada coma, potser cada pedra conserva un xic 
d'história, però la tradició del drac i el comte representa el simbol 
d'aquesta muntanya llegendária.

Per la tarda, de retorn i sobre el cap de Mort, ens sorprengué 
una tamborinada quan tot just acabávem de perdre el cami, amb- 
dues coses bastant corrents a aquest massis.

Ai, Sant Marc i Santa Creu!
Santa Bàrbara ens valgueu!
Surti l'Arc de Sant Marti!"

Era la clàssica tempesta. A mi però, em semblá com una mena de 
venjança. A més, l'angoixós crit de "VulI anar a casa amb la mare i 
els germanets" que aquell nen espantat -que era jo- va proferir, 
cree que degué posar el to dramátic al moment una mica com- 
promés, damunt la timba.

Retrobada la canal i quan passávem per sota del Cavall, el sol 
torna a Muir... I a mi se'm va ocórrer que potser la muntanya ja ens 
havia perdonat.

He estât després al Munt mantes vegades: bo i pujant pel plec 
del Llibre, o pels vessants de Mura. O bé tot recorrent eiscamins de 
la Senyora i de la font Soleia. Podria parlar-vos de la cova Roja o de 
la font del Llor. 0 del recorregut des del Montcau als Obits. I de les 
Castellasses, Ses Corts, roca Petanta. De la cova Simanya, deis 
Equilibris del Davi i Matarrodona. Deis Cortins i la carena deis Em-
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prius, o de la Falconera. I de la gentil font de la Pola, a la serra de I'O- 
bac, germana patita de la Mola.

Es cert que cada excursió ens ofereix un nou encís davant l'o- 
bra de Déu. Mes jo, encara servo el bell record de la primera anada a 
Sant Llorenç del Munt: aquell esciat sublim de la Muntanya Brava.

LA LLEGENDA DE LA MOLA
Aquesta silueta que tan familiar ens resulta ais sabadellencs, 

aquest aire paternalista que pren la muntanya de Sant Llorenç vis
ta des de casa, amb la testa coronada per les restes del monestir i 
amb els braços desplegats, com si volgués emparar-nos-i que bo
na falta ens fa!-, possiblement si la tinguéssim a cent quilômetres 
Iluny, fariem frequents viatges per descubrir-ne els viaranys, ique- 
dariem impressionats per les abruptes cingleres i els petits plans 
encalmats.

Però ara, corn que cada dia la veiem, sinó des del terrât de casa, 
almenys des del carrer de Grècia... no li donem importància. Per 
cert que des del carrer de Grècia es distingeix, centrada, l'atrevida 
roca de la Castellassa.

El fet de tenir aquesta magnífica muntanya tan a l'abast de la 
mè, fa que sense adonar-nos-en sigui la instigadora de moites de 
les nostres sortides. Si fa un dia esplèndid, i tens la sort de poder 
gaudir, de casa estant, de la seva visió no saps per què però sents 
unamenadepessigolleixdintreteu, it'entren unes ganes boges de 
marxarcap a muntanya! I ja esperes amb impaciència el dia avinent 
per a deixar la ciutat i posar-te en contacte amb la naturalesa.

Ella, la Mola, és tan discreta que, encara que a voltes passin 
anys sense rebre la nostra visita, no es cansa mai de mostrar-se'ns 
tan atractiva com sempre. Es veu que ja es dona per satisfeta sols 
d'haver-nos induit a conviure amb la natura.

Aquesta muntanya, però, que avui veiem tan casolana, tan 
plena d'urbanitzacions que les torres se la mengen i la gent no la 
respecta, era, fa cents i cents d'anys una selva impenetrable que 
sols els més valents d'aquells temps gosaven instai.lar-se al seu 
redós. I tot perqué dalt del cim, amagat en una cova, hi senyorejava 
un drac.

Un drac que, diu la llegenda, els moros en ser expulsats de la 
nostra terra ens el van deixar essent molt petit encara, amb l'espe- 
rança que al créixer sembraría de terror tota la rodalia. Una mena 
devenjança a llarg termini... I, tal com ellsdesitjaven,tanmateixva 
succeir.

El Drac, que de petit s'alimentava amb el que bonament troba- 
va, a mida que anè creixent començè a baixar a la plana percruspir- 
se més d'una xai i, després, alguna vaca. I si es descuidava una mi
ca, fins i tot algún pagés!

Era una amenaça constant. Bé miraven de combatre'l però, és 
ciar, com tots els dracs de les llegendes, la seva peli era tan dura 
que cap espasa no podia traspassar-la. I corn que estava en pos- 
sessió d'unes magnifiques aies, no sabien mai per quin cantó els 
atacaría; en fi, queera unenemicsuperioralesforcesdelstreballa- 
dors del camp.

Aquests, veient-se impotents, anaren a demanar ajuda al 
comte de Barcelona -diuen que a Guifré el Pilos-. Tant i tant van 
ponderar-li la bravesa de la fera, les seves grans dimensions, les 
urpes que posseîa, que s'enduia cal enllè, corn si es tractés d'una 
ploma, la corpuléncia d'un bou. Ah! I que si es veia atacada, respo- 
nia treient foc per la seva boca immensa...

Tant i tant van explicar-li totes les caractéristiques que, el 
comte es creié obligat a organitzar un petit exércit format pels.mi- 
llors soldats que havien Iliurat batalles.

Començaren a endinsar-se entre la vegetació. Mais camins 
per als cavalls, aviat degueren deixar-los i seguiren pujant a peu, 
però de la fera...ni rastre. Mes, de sobte el cel semblé ennuvolar- 
se, i és que la gegantina figura del Drac, tot planejant damunt seu, 
cuitava a tapar-los el sol. Els soldats corregueren a amagar-se en
tre l'arbreda mentre els cavalls, esverats, emprengueren folia ca
rrera fins a estimbar-se per les roques que encara avui son conegu- 
des corn el Cingle dels Cavalls.

El comte Guifré no s'amagè pas, ans desembeinè l'espasa, 
aquella Espasa de Virtut de la que també ens parla la llegenda del 
Drac que hi haviaal Montseny, i queel cavalier Vilardell rebéde les 
mateixes mans de Sant Marti, per poder matar la fera. Dones bé, el 
comte, espasa en mè, esperé impèvid la primera escomesa que no 
tardé gens ni mica. El Drac se li abraonè, i eli, quasi cremant-se 
amb Talé del foc que la fera exhalava, tot fent una contorsió es posé 
d'esquena a terra i, amb l'espasa ben segura l'enfonsè tant corn 
pogué dins la boca de la béstia.

Aquesta, mortalment ferida, pogué remuntar-se i fugir ben 
Iluny d'aquell impensat atac. Aquí caie, allé m'aixeco, anè a morirà 
una muntanya verna, el puig de la Creu, on diuen que fa molts anys 
van trobar-hi ossamenta de grans dimensions i no dubtaren en 
atribuir-la al Drac.

Es ciar, una muntanya tan important con Sant Llorenç del 
Munt, perforça es mereixia un monstre que no hi desentonés... I no 
tot s'acaba amb el Drac! Si anéssim buscant Hegendes n'hi troba- 
riem un munt!

Però avui els temps han canviat, ja no es parla de llegendes i si 
d'especulacions, parcel.les i moto-cross. Però no ens desanimem, 
queden encara racons que sembla que l'home no hagi trepitjat... 
Tan sols han estât petjats per persones de bon seny, excursionis- 
tes de cor que respecten la muntanya i la deixen tan intacta, que, 
qui hi vagi darrera se'n creurè descobridor. Que per molts anys si- 
gui aixi...!

NOTES: A més d ’una cartografìa, existeix una llista exhaustiva de litera
tura llorençana. La seva bibliografia és abundosa i rica.
Volem fer esment que el boix que reproduiin en aquest reportatge és de 
Ricard Marlet, que il-lustrà el Uibre éditât l’any 1960, en els obradors de 
Joan Salient Suer. “ Els versos de Sant Llorenç’ ’ , de Francese Vila i Plana 
el qual renuncià als seus drets a favor dels “ Amies de la Muntanya de Sant 
Llorenç del Munt’ ’. (L ’edició del llibre fou possible grácies a la generositat 
del senyor Josep Maria Quadras, comte de Sant Llorenç del Munt).
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COMENTARIS ENTORN DE L'OBRA DE

per Joan David

El pintor sabadellenc Durancamps ens ha deixat definitiva- 
ment, la seva obra empero resta entre nosaltres sobrevisquen a la 
vida temporal de l'artista i el seu contingut ens ha de permetre des- 
cubrir-ne el sentit que l'expresiô artística projecta.

Per l'interés que desvetlla, pretenem ara, per uns moments, 
dibuixar uns comentaris desiligant i descobrint aquest fenomen 
evolutiu de la Sensibilität que la persona de l'artista ha estructurat 
al decurs d'uns temps, inclosos en la Iluita de dues generacions, 
presididas per convulsions diverses.

Nascut a Sabadell al 29 de Març de 1891, einicialmentdeixe- 
bledel nostre malaguanyat Vila Cinca, participé plenament d'una i

altra generació; fou un dels artistes que prengué plena conscièn- 
cia des d'un començament i corn a raô de vida, de la fidelitat a un 
misatge que s'acoplava a la veu del temps, Iluitant empero overta- 
ment en contra de la renùncia als principie que definien l'Art per la 
Bellesa i a les Neis naturals de relació.

L'any 1926 en parlar de Durancamps en les planes del "Diari 
de Sabadell" sugería una pregunta "¿Quina filiaciôd'escola podría 
donar a Tactual pintura de Durancamps?

En posició concreta, cap; la interpretaciódeisvolumsen un lli- 
gat deformes i espai i linea limit, no es prou per definir un Réalisme 
en la figura, ni tampoc un Naturalisme en el paisatge; perdent la vi-
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bracio i part de la técnica colorístique d'abans, ha perdut aixima- 
teix el sentit que el duia de dret a l'lmpresionisme; ja no cal dir que 
cap de les noves escoles hi tenen res a veure, més aviat s'hi present 
la sana influéncia de la clásica escola Espanyola -i en aquest punt 
estic d'acord amb Ratei Benet-, vista i analitzada per un home que 
n'ha sabut treure el sentit més elegant, deixant de banda la carrin- 
clonería sensual que enmalalteix la generalitat de la pintura caste
llana.

De totes maneres tampoc ha carregat amb el pes del Simbo- 
lisme, ni tampoc s'ha escampat per les seves obres la fioridura 
anecdótica que ullprén aixísquees remouen les tulles de l'escam- 
pall clasicista.

Aracompletantla frase de Ruskin, "Que tot Art ésoració" i més 
ajustada encara la de L  PlazaolaS.J.enaclarirquei'TotgranArt és 
un preludi a la oració"; pensem sempre que tota actitut activa, es
tructurada des d'uncomençamentensdùu percaminsdecreativi- 
tat a interpretar plàstica i sensiblement el respecte al paisatge 
que'ns envolta i que pren domini al entorn de la nostra vida, sigui 
personal o tamiliar,actitudqueveiemtraduida dins el mésintimdel 
eos, teta plàstica en la pintura de Ratei Durancamps. L'obra d'art 
peresséncia és inductiva i actúa damunt la voluntat a l'ensemsque 
emotiva damunt la intel-ligéncia.

Ramón Rucabado en un treball parlant de: "Els Editors i la lli- 
bertat de l'Art" ens en parla d'una taiçô prou clara. "Un diseurs se- 
dueix, diu, una novela apassiona, la música exalta, una Ímatge

encén els sentits. Independentment d'aixó, el dircurs, la novel-la, 
la simfonia, la imatge, són més o menys admirables segons la per- 
tecció del treball artistic. Les obres d'Art a mida que va passant el 
temps, van resultant menys inductives, perqué es perd la res- 
sonáncia de lo accidental; les formes, els estiis, les idees d'época, 
el reflex mateix de la vida civil, tot va essent diferent de ço que'ns 
volta i tot ens és estrany". Dins el llenguatge de les fin ies, Duran
camps estructura els diferents elements de l'obra intentant sem
pre, perfeccionar l'ofici emprant procediments consagrats per la 
tradició i d'altres,fruit de descobertes personals. Obra amb un fons 
artesá, harmónica, perfecta d'ofici amb una dominant horitzontal 
en la majoria de les obres i amb una creativitat que simplifica el me- 
di, unint els valors d'espai, volum, interpretació amb una merave- 
llosa unitat de color; el prestigi del temps donará més relleu a là 
emoció intel.lectual i nosaltres podrem estudiar-la sense veura-la 
dominada per les remors que al moment actual palpiten en Iluita 
per la comprensió de tota nova obra d'art, per part de la mateixa 
obra, de l'artista i deis espectadors. Joan A. Maragall ens diu (i 
aprofito les sevesparaules per cloure aqüestes Metres) que: "La se- 
va obra ha aconseguit les dues estimacions que la fan entranya- 
bles dins els ambients artístics: la deis entesos que l'enalteixen i la 
del public que amb ella conviu i frueix de l'agudesa i Sensibilität 
que li ofereix al contrast, la Hum, la pulcritud de la técnica, el color, 
l'encert deis seus temes, el misten del pigment pictóric, l'entrega 
personal de l'artista en cada pinzellada i sa gran fantasía creado
ra;..."
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IN MEMORIAM'

FINA ESTEVE i SOLEY
per Anna Aguiló Sabadell 

d'Omníum Cultural

Neix a Sabadell el 5 de Gener del 1945.
Va morir el dia 1 de Gener del 1979.
Realitza els seus estudis de primària i Batxillerat Elemental i Su
perior al Col.legi de les R.R. M.M. Escolàpies.
A continuació, el curs 1961 -62, estudia el curs de "Preuniversi- 
tari" a l'I.N.E.M. "Montserrat" de Barcelona.
Seguidament inicia els estudis de Filosofia i Lletres a la Univer
sität de Barcelona. S'especialitza en la secció de Filología Clá- 
ssica (Grec i Llatí), realitzant la corresponent "Tesina" sota el 
títol de: "Ensayo de una Bibliografía crítica de Esquilo". 
Comença la seva labor docent als Pares Escolapis de Sabadell. 
Després al col.legi de les R.R. M.M. Escolàpies de Sabadell i al 
col.legi Canigó de Barcelona. També al col.legi de "La VaM" de 
Bellaterra i al col.legi de la Sagrada Familia de Sabadell. En tots 
aquests col.legis dona classes de Llatí, Grec, Anglès, Català, 
Ciències Socials.
Finalment, a l'estiu del 1978 fa oposicions i aconsegueix la pla
ça d'Agregada de Llatí de l'Institut Nacional de Batxillerat de 
Molins de Rei amb carácter provisional, espérant obtenir plaça 
definitiva per concurs de trasllat a l'Institut N.B. "Egara" de Sa- 
badell-Terrassa on es troben diversos amies i Companys d'es- 
tudis.
Era una persona molt activa i inquieta, i amb afany de saber ca
da vegada més. Quan estudia el Preuniversitari, fa un curset de 
Cinema.
Després interessada per les Mengües estudia rúa a l'escola d'l- 
diomes de Barcelona; anglès, grec modern, català.
Assiteix també aIsCongressos i Simposiums d'estudis clàssics 
celebrats arreu de Catalunya i d'Espanya, aixi corn a la Univer
sität Catalana d'Estiu a Prada de Confient. Participa en els cor
sets d'Estiu de Rosa Sensat relacionats principalment amb la

didáctica del Llatí i del Català, així com diversos aspectos de la 
LIengua i Literatura Catalana.
També obté el títol del C.A.P. (Curset d'Aptitud Pedagògica), 
assiqnatura de Llatí, per l'I.C.E. de la Universität de Barcelona. 
A més fa la Prova d'Aptitud de Català i obté el títol de Català per 
la Universität de Barcelona per tal d'Ensenyar català a E.G.B. 
Segueix fent cursos de Català organitzats per l'I.C.E. de la Uni
versität Autònoma (Cursos de LIengua i Literatura i la seva di
dáctica) i celebrats a la Delegació d'Omnium Cultural de Saba
dell.

- Li agradava molt viatjar i conèixer món. Coneixia molts indrets 
de Catalunya i d'Espanya. També havia anat a l'estranger: Grè
cia, Egipte, Turquia, França, Itàlia, lugoslàvia, Dinamarca, etc., 
etc. Havia fet alguns d'aquests viatjes, en viatje de final de ca
rrera o particularment o bé d'acompanyant en viatge d'estudis 
amb les alumnos.

- Quant al deport havia practicat el tennis, l'esqui.
Li agradava la muntanya i el mar (la platja de Sant Feliu de Gui- 
xols).

- Quant a altres activitats i afecciona, li agradava de realitzartot 
tipus de treballs manuals, labors, dedicar-se a les coses de la 
casa, a cuinar, etc. Per Nadal sempre trobava un text adéquat 
per aqüestes dates i també per a segons quins moments, per fe
licitar els familiars i amies, per exemple aquest any, una cita de 
Séneca, "De Providentia,IV,8", traduida per ella, o bé la Nadala 
de l'any passât, un text d'Esquil, "Les Euménides, 976-987" 
traduit per Carles Riba.

- També li agradava molt la música, la clàssica, la moderna i la 
folklórica, principalment la grega.
També assistia a les representacions de ballet clàssic, modern, 
folklòric (grec, rus, català, etc); Representacions d'òpera al Li-



122

ceu, audicions de Concerts al Palau de la Música i a l'Auditori 
de la Caixa d'Estalvis.
També era afeccionada a la fotografia i a les seves técniques, a 
filmar, a l'art. També potser, com a deformado de la professió, 
li agradava molt de llegir i en consequencia li agradaven molt els 
llibres, i s'entusiasmava en l'adquisició de llibres, nous i veils, 
principalment en les llibreries de veli, fires i llibreries en generai, 
per exemple, llibres d'autors grecs i Matins, com la famosa 
col.leccio Bernat Metge, i d'altres llibres relacionats amb les 
matèries que havia estudiat: grec, llati, català, grec modern, rus, 
etc.
També podem remarcar les activitats que realitzava a l'estiu, 
tant amb la gent petita i jove, corn amb la gent gran, a la colònia 
d'estiuejants de les Arenes.
Recordem finalment la seva vinculaciô amb les entitats saba- 
dellenques amb les quais va col.laborar desinteressadament i 
apassionada. Primer va ser membre de la Junta Directiva de la 
Jove Cambra de Sabadell, endegant diversos programes rela
cionats especialment amb la cultura, entre aquests l'organitza- 
ció d'un sopar grec.

Ultimament, durant aquests dos anys era la Secretaria de la 
Junta Rectora de la Delegado de Sabadell d'Omnium Cultural. 
Va participar en les diverses activitats culturáis que realitzà 
aquesta entitat. Precisament, en un dels últims actes, el recital 
de "Coral Romput" a càrrec d'Ovidi Montllor, sobre textos del 
Premi d'Honor de les LIetres Catalanes 1978, J. Vicent Andrés 
Estellés, hi va col.laborar especialment.
Les altres entitats amb les quais estava vinculada a nivell de sod, 
eren: Joventuts Musicals, Cine Club, Congrès de Cultura Cata
lana, Col.legi de Llicenciats, etc.
Bé, tôt aixô ha volgut ser una petita contribució al record de la 
Fina. A mide que vagi passant el temps anirem recordant dife
rente details i coses del nostre tracte amb ella al llarg de la seva 
vida. Era de carácter senzill, afable amb moites ganes de viure 
i amb molta simpatía, la quai contagiava als seus familiars, 
amies, alumnes, companys del claustre de professors i com- 
panys de les Juntes Directives a les quais havia pertangut. 
Fina, et trobem molt a faltar.

Reproduim autogràficament 
la cita de Séneca ja esmentada;
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CONTE

UN
SOMNI

per Joan Oliver

(D’“ Una tragedia a Lil-liput”,

editada per La Mirada Vany 
1978).

La matinada d'abans d'ahir vaig somniar que m'havia pervingut una coro
na. Em trobava al cap d'una monarquía -s'esqueia d'ésser electiva tot i que en 
els somnis no s'ha de mirar prim- d'uns vuit milions d'ánimes, si fa no fa. L'èpo
ca que això s'esdevenia em va semblar, ja al primer cop d'ull, una mica recula
da; em confirmé aquesta impressió el fet que pels carrers tothom anava a peu. 
Mig conscient que vivía en l'estât esvanívol deis somnis, el meu afany s'aplicà 
exclusivement a portar a cap, a tota pressa, una bella feta nacional que m'asse- 
gurés un capitol brillant en la historia del país.

Els barbuts consellers, molt oficiosos, em posaren al corrent. Hi havia da- 
munt la taula dues empreses per escollir.

L'una era la conquista d'una gran ilia habitada per gents salvatges sense 
Ilei ni Déu. Es nodrien de sorra que era la cosa més mengivola de què disposa- 
ven i, fet i fet, l'ùnica riquesa natural de l'ilia, on efectivament les dunes cobrien 
immenses extensions. Amb tal conquesta horn cercava la glòria d'abatre l'or- 
gull d'unes feréstegues tribus fins llavors indomades malgrat diverses temp- 
tatives d'alguns dels meus antecessors; horn podría plantar, en cas d'èxit, la 
nostra bandera pentacolor a cada de tant en tant dels sorrals sense vedruna.

L'altra empresa venia a èsser una expedició comercial a un remot conti
nent queens obri ria les portes de diversos mercatsdegrancapacitat adquisiti
va i alliberaria, potser, la nació de l'arreladíssima misèria que de temps sofría a 
causa de la manca de treball -llavors vaig assabentar-me'n.

Tots els concellers m'insinuaven amb una insisténcia quasi femenina la 
conveniéncia de decantar-me cap a l'expedició mercantil amb la qual -deien i 
redeien- em guanyaria l'adoració deis meus súbdits i posaria el país en carni de 
la benestança. Un deis ministres, -l'únic sense pél a la cara- gosà adir: «Cai que 
el poblé oenaui. Si el poblé no rasca, no endrapa i si no va tip, es torna guit.» 
L'entonació inverecunda i el léxic infecte d'aquesta remarca em molestaren 
profundament. Així és que vaig cloure el conseil amb unes paraules lleugera- 
ment autoritáries: «Prou! Deixeu-me sol: necessito reflexionar.»

Des d'aquell moment tot se'm féu més imprécis com si em trobés en plena 
boira baixa. No puc explicar el procès de les meves reflexions: només recordo 
que en vaig sortir decidit a emprendre la guerra contra l'illa deis salvatges. A 
mida que aquell món guanyava vaguetat, la meva consciéncia s'anava desvet- 
llantideseixint-sedelsconvencionalismesdelsomni. Però encara puc recons
tru ir la darrera escena.

Havent entrât novament la corrua deis consellers on jo em trobava, els vaig 
anunciar sense mirament el meu propósit d'anar de dret a la conquista de la Illa 
Sorrenca. S'alçà un murmuri i les testes brandaren i alguna figura gesticulé 
amb violéncia dissimulada. El més veil conseller em demané desoladament: 
«Oh rei, oblideu els vostres súbdits sensefeina i sense pa?-Res d'aixó- vaig re
plicar alegrament-. Quan l'illa sia nostra hi hauré treball per qui en vulgui. -Quin 
treball?» preguntaren set o vuit ombres ensems. Llurs veus eren llavors re- 
motissimes i opaques.

Jo experimentava un progressiu alleujament. Em recobrava per moments. 
Em calguéfer un gran esforç per deposar la meva darrera contribució en un me
di que gairebé ja m'era estrany. A la fi, amb un crit que el meu cambrer diu que 
va sentir des de darrera la porta on tostava, vaig fer: «Garbellar!»
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RECORDANT
CEBRIÀ CABANE i BRIL

(1884 -  1956)

per Daniel Sanahuja i Capella

Va néixer a Sabadell el dia 27 de generde Tany 1884 a la casa 
nùm. 36 del Passeig de la Rambla on eis seus pares tenien instal- 
lada la "Sastrería Cabané". Aquest immoble, méstard fou ocupat 
per Caries Fullola, propietari de la coneguda Joieria Fullola.

A l'edat de vuit anys, o sigui l'any 1892, començà eIs estudis 
de solfeig amb el professor senyor Sendra. Un any després es ma
triculé a l'Escola Municipal de Música, en el cual cursé: Solfeig, 
Teoria. Violi i Piano sota el guiatge del mestre Eusebi Bosch qui ens 
parla aixi del seu deixeble: "Entre eis nombrososalumnes que con
curren la susdita Escola, en Cebrié Cabané n'és un dels més 
aprofitats i n'és en totes les assignatures, un dels preterits. En tenir 
jo la satisfaccio de formar, en 1884, la Banda Municipal Infantil 
d'aquesta ciutat, en Cabané, era el més jove dels executants, car 
solament comptava deu anys i no obstant, tenia confiât el paper de 
Caixa que interpretava a la perfecció".

L'any 1898, va ingrassar en el Conservatori del Liceu de Bar
celona per revalidar i continuar eis seus estudis, dels quais obtin- 
gué les més altes qualificacions.

El dia 1 5 dejulioldel 1901, prengué part en un festival que se 
celebré en el Teatre Euterpe a benefici de Josep Soler i Gómez, 
violinista sabadellenc de gran renom. El programa en el quai s'a- 
nunciaven distingits artistes, en Hoc preferent hi figurava la se- 
güent nota: "S'ha obtingut la cooperació del jovenet Cebrié Ca
bané, llorejat amb eis primers premisenel conservatori de Música 
del Liceu de Barcelona i que corn a pianista es presenta per primera

vegada en un escenari. Les obres que interpreteré són aqüestes: 
"Rondó Caprichoso en mi mayor Op. 14 de Mendelssohn" y "Aires 
Españoles" del gran guitarrista español Juan Nogués".

En acabar el curs, quefou el darrer que realitzé en el Conserva- 
tori del Liceu, va rebre del Jurat que presidia els exémens, l'escrit 
que segueix: "El Jurado que presidió los exámenes del curso del 
año académico 1902-1903, al juzgar el mérito de los alumnos que 
se presentaron a oposición para alcanzar el primer premio del últi
mo curso de PIANO, concedió a Vd. por unanimidad la GRAN ME
DALLA DE PLATA CON CORONA DE ORO, en recompensa de sus 
sobresalientes conocimientos en aquel instrumento. En conse
cuencia, esta Sociedad tiene el gusto de felicitar a Vd. al entregarle 
dicho GRAN PREMIO, esperando que con su talento, contribuirá a 
enaltecer el nombre de este Centro de instrucción musical. Barce
lona 28 de diciembre de 1903".

Continué el perfeccionament deis seus estudis, però fora del 
Conservatori. Els seus nous mestres foren Carles Vidiella (de pia
no) i Francese Sánchez Gavagnach (d'harmonia i composició).

El dia 12 de maig del 1904, actué per primera vegada en el 
Teatre Principal, dirigint les sarsueles "EL FlUSAR" i "EL SEÑOR 
JOAQUIN" amb la col-laboració de l'Orquestra Muxins la qual fou 
augmentada fins a 20 professors. També prengueren part en 
aquest festival: el Cor La Industrial, dirigit per Josep Planas i 
Argemí i el Cor Llibertat, dirigit per Cassié Casademón. El preu 
d'entrada era de 1 pesseta a les butaques i 25 céntims a general.

El 25 de desembre del mateix any, quan en comptava 20 d'e- 
dat, fou nomenat sots-director de l'Orfeó de Sabadell i mestre de 
música de la secció de nois.

El 30 de marg del 1907, el seu mestre d'harmonia i composi
ció li adrepé aqüestes Metres: "Molt sento que per motius de salut 
hagi vostè de deixar altra vegada els estudis tan ben recomenpats



d'harmonia. Procuri, don«s, un temps de Heure i quan vostè sera 
casat, de lo que molt haig d'alegrar-me, veurem si la seva salut re
torna i llavors, Iliure de malalties f isiques i morals pot provar de do
nar nova empenta als interromputs treballs,

"Les sardanes que vostè m'envia son molt boniques i al meu 
entendre deuen guardar la segUent terna: Primer Hoc: PRIMAVE- 
RENCA. Segon Hoc: LA NUVIA. Tercer Hoc: la que envia sense ti- 
tol".

Havent-se de cel.lebrar a darrers de juny eis exàmens de fi de 
curs a l'Escola Municipal de Música, Cebrià Cabanéfou invitât per 
la Junta Local de Primera Ensenyança a presidirel Tribunal acom- 
panyat de Mn. Angel Rodamilans i de Mn. Francesc Palau, organis
tes i mestres de capella de la Purissima Concepció i de Sant Feliu, 
respectivament. La invitado deia aixi: "Debiendo celebrarse los 
exámenes y distribución de premios a los alumnos que en el pre
sente año han concurrido a la Escuela Municipal de Música, esta 
Junta Local de Primera Enseñanza, acordó designarle para formar 
parte de la misma a fin de que presidiendo los referidos exámenes 
se pueda apreciar el verdadero estado en que se encuentra la en
señanza. La Junta, a quien consta su celo y buenos deseos en pro 
de dicha clase de enseñanza, así como sus no comunes conoci
mientos en la música y las relevantes circunstáncias que le ador
nan, confía fundadamente que se dignará Vd. admitir el referido 
cargo y al efecto concurrir a la Escuela a las nueve de la mañana del 
próximo domingo día 21 del actual".

E li 8 de setembre contragué matrimoni amb la senyoreta Jo- 
sepa Pibernat i Enrich, de la qual unió serán pares de tres filis: 
Adolf, Armand i Maria-Teresa.

El día 30 d’octubre, el Centre Catalá lí adrecá aqüestes ratlles: 
"Agraida aquesta Entitat per la distinció de qué l'haveu feta objec
te dedicant-li la composició de la vostra sardana "AMOROSA", ve 
a donar-vos la més coral enhorabona per l'éxit que indubtable- 
ment haurá tingut o tindrá l'edició de la vostra primera composició 
donada a Hum; a l'ensems, que us remercia de tot cor la deferéncia, 
US desitja que no defelliu en aquesta tasca artística que tan glorio
sa se US augura, puix que ella moralitzará els costums del nostre 
poblé i fará obra de patriotisme i amor, agermanant tots els filis de 
nostra terra".

Tal com lí predi el Centre Catalá, la susdita sardana obtingué 
un éxit insospitat en ésser estrenada al Teatre Camps de Recreu, 
fins a tal punt, que l'editor Josep Creus, li'n compra els drets de 
propietat i en féu una primera edició que s'exhaurí rápidament. 
Aquella fou la seva primera composició i també el seu primer gran 
éxit.

En el transcurs d'aquell any, es feu també carree de la direcció 
del QUINTET CABANE, els components del quai eren: Cebrià Ca- 
bané (pianista i mestre-director), Josep Gramunt (primer violi), 
Francesc Cutal (segon violi), Anton Baqués (violoncel) i Francesc 
Baqués (contrabaix).

El dia 28 de maig de 1909, li fou comunicat per l'Ajuntament, 
el nomenament de Mestre-Directorde l'Escola Municipal de Músi
ca de la ciutat per defunciôdel que l'havia exercit anteriorment Jo
sep Plans i Baqués.

En prendre possessió del càrrec, el primer que féu Cebrià Ca- 
bané, va anar a l'Ajuntament, i remarca la nécessitât d'admetre 
matricules d'ambdôs sexes, considérant que les senyoretes 
també podien tenir aptituds per als estudis de la música. Vegeu la 
resposta: "Vista la instància adreçada al senyor Inspector de l'Es- 
cola Municipal de Música pel seu Director demanant autorització 
per la concurrèneia de senyoretes a les classes que es donen a la 
susdita Escola, aquesta Comissió, de conformitat amb el sol-lici- 
tant,queladona pot i té també qualitats per a l'art musical, i que n'- 
hi ha queestroben sense mitjans pera cursar els dits estudis, s'ha 
acordat el sequent: PRIMER: Autoritzar la concurrèneia de senyo
retes a l'Escola Municipal de Música durant tot el que falta del pre
sent curs. SEGON: Assenyalar com a hores de classe diurna, de les 
lO'SOales 11'30 pera les senyoretes i de les 11'30a les 13perals 
joves; i la nocturna de 8 a 9 solament per als majors".

126
A primers de l'any 1910, l'Ajuntament encarregà a Cebrià Ca- 

bané la reorganització de la Banda Municipal que havia estât dis- 
solta l'any 1897.

Se li concediren tota mena de facilitats i fou tanta la seva acti- 
vitat pertal d'acomplir la comesa que li havia estât confiada, queal 
cap de 15 dies justos tenia la Banda formada, la quai debutà el pri
mer d'agost, diada de la Festa Major, dirigida pel propi Cebrià Ca- 
bané amb un èxit extraordinari. El professorat que la componía era 
el segUent:

NOMS CARREC JQiLM

CEBRIA CABANE i BRIL Subdirector 38’- R
Joan Roca i Serra Flauti 38’-
Ramón Raspali i Oliart Flauta (Educand) 5'-
Angel Martínez i Calvo Requinto 38'-
Josep M* Escoté i Odena Clarinet principal 51’-
Daniel Marti i Batlle Clarinet 1er. 38’-
Antoni Palé i Sala Clarinet 2on. (Educand) 5’-
Francesc Adell i Moles Clarinet 3er. 25’-
Enric Bosch i Humet Saxofón contralt 30’50
Alfons Borri i Amigó Fiscorn tenor 1er. 38’-
Joaquín Masclans i Equismany Fiscorn tenor 2on. (Educand) 5’-
Antoni Busquets i Ros Corneti solista 38’-
Jaume Roca i Farrés Cometí 1er. 35’-
Cebrià Raspali i Vila Cometí 2on. 30’50
Joan Gallemí i Vila Trompa 1' 30’50
Joan Rocabert i Bastons Trompa 2* 25’-
Esteve Lladó i Torrella Trombò 1er. 38’-
Joan Bta. Fortuny Trombò 2on. 25’-
Esteve Recordé i Mauri Trombò 3er. (Educand) 5’-
Amadeu Solemou Bombardi 1er. 38’-
Jaume Valls i Nonell Bombardi 2on. (Educand) 5’-
Ambrosi Planas Baix 1er. 38’-
Joan Beneíto i Castellá Baix 2on. 30’50
Tomás Aguilar i Cervós Caixa 30’50
Manel Madríles i Xatart Bombo 30’50
Agustí Borguñó i Garríga Plats (Educand) 5’-

L'any 1911, fou nomenat mestrede música de les Escoles 
dels Germans Maristes on més d'un centenar d'alumnes reberen 
les seves ensenyances.

El 13 de desembre de 1912, li enviaren aquest escrit: "Atendi
dos los satisfactorios resultados que dieron los últimos exámenes 
generales celebrados en la Escuela de su acertada dirección, esta 
Junta Local de Primera Enseñanza, acordó en su día, en sesión ex
presamente convocada, felicitarle y darle a Vd. las más expresivas 
gracias por su labor realizada".

El dia 13 d'agost de 1913, en rebia un altre de l'Ajuntament 
comunicant-li que: "Acabant-se el 31 del corrent mes el contracte 
subscrit amb el difunt Josep Plans i Baqués per exercir la plaça de 
Mestre-Directorde l'Escola Municipal de Música d'aquesta ciutat 
i que en Tactual itati des déla defunciód'aquest, havinguti veexer- 
cint En Cebrià Cabané i Bril, la Comissió que subscriu creu conve
nient proveir per concurs el cárrec de Mestre-Director de l'Escola 
Municipal de Música, i assenyala el termini de 10 dies per la pre- 
sentació de sol-licituds documentades amb els mérits i servéis 
que cadascú pugui aportar, supeditant-se a les següents BASES:

A-L'ensenyançaque deurá presentar-se a TEscola Municipal 
de Música és la de Solfeig, piano, harmonía, composició, instru- 
mentació, contrapunt i fuga.

B- A compondré cada any i ésser Hiurada per tot el mes de juny, 
una pega musical amb desti a la col-lecció que posseeix el Munici
pi i ésser executada per la Banda Municipal.

C- CONCERTAR I DIRIGIR LA BANDA MUNICIPAL a tenor del 
que es disposa en el Reglement de dita Banda.

D- A presentar a la Comissió de Governació dintre el primer 
mig any del seu nomenament, un estudi acabat de la manera de 
funcionament de TEscola Municipal.
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E- El sou que percebrà el referit mestre. será de 1.750'- pesse- 

tes anyals.
El contingut de la sol.licitud cursada per Cebrià Cabané i Bril a 

fi que li fos concedida novament la Direcció de l'Escola i Banda 
Municipal, diu aixi:

"Obert nou concurs per a la plaça de Directorde l'Escola Muni
cipal de Música, vagant per haver arribat a son terme legal la con
tracta que el subscrit tenia amb l'Exm. Ajuntament i haguda consi- 
deració que durant el temps que l'haexercida, creu haver completi 
amb els deures que li imposé la Corporació Municipal i no havent- 
hi, d'altra part, cap motiu d'ordre moral i professional que pugui di
ficultar una rectificado de confiança:

"L'infrascrit sol-licita de nou l'esmentada plaça posada a con
curs, podent servir d'antecedents de la contracta terminada, els 
que a continuado s'exposen: "A l'Escola no hi ha professor d'ins
truments de percussió, i sense que hi tingués cap obligaciô, vaig 
ensenyar a tocar el redoblant als alumnes Daniel Barquet i Joa- 
quim Masclans.

"Per malaltia del professor Manuel Madriles, durant una Marga 
temporada, vaig exercir, la seva cátedra, desinteressadament. Cal 
remarcar també, que ^iniciativa meva, es va crear una cátedra es
pecial per a senyoretes, la qual es veu sensiblement concorregu- 
da.

"L'alumne de l'Escola Municipal de Música, Agustí Borguñó, 
amb sois dos anys va aprovar quatre cursos de piano i amb la co- 
municaciódirigidaa l'Exm. Ajuntament, li vaferofrenad'una boni
ca composició que actualment és interpretada per la Banda Muni
cipal.

"La meva deixebla Josepa Costa, estudié Iliurement en el Con
servatori del Liceu de Barcelona i en els exémens cellebrats el 
proppassat juliol, va obtenir una de les més altes qualificacions.

"L'Acadèmia de Belles Arts de la nostra ciutat, va presentar la 
meva alumna senyoreta Maria Granés a un concert de piano, donat 
amb extraordinari èxit en el Teatre Principal. Aquesta mateixa sen
yoreta, obtingué de la perfeccionada Acadèmia Granados, l'hon- 
rosa classificació de PRIMER PREMI AMB DISTINCIO.

"L'Exm. Ajuntament, permitjédel'Inspectordel'Escola Muni
cipal de Mùsica senyor Gaieté Masllovet, va fer-me la comanda 
d'organitzar i dirigir la Banda Municipal amb sols quinze dies i 
després de vèncer innombrablesobstacles, va debutar per la Festa 
Major del 1910 amb extraordinari èxit.

"Altres fets podria anar assenyalant, empero considero ja su
ficiente els fins aquí exposats i els altres que coneix sobradament 
aquesta Exma. Corporació Municipal a qui confio la sort d'aquesta 
sol-licitud".

En el concurs célébrât el 3 d'octubre, es presentaren en Josep 
M^ Soler, Josep Masllovet Sanmiquel i Cebrié Cabané Bril.

La Junta d'èxamens presenté el sequent veredicte:

"Aprobado y puesto a votación dicho nombramiento, resultó 
designado Don José Masllovet Sanmiquel por once votos contra 
seis que tuvo Don Cipriano Cabané Bril". Josep M  ̂ Soler, fou 
exclós, per èsser preterits els fills i residents de la ciutat.

Cal fer constar que Cebrié Cabané i Bril, gaudia d'una gran 
simpatia entre els seus alumnes de l'Escola i de la Banda Munici
pal; ho prova el fet que per uns i altres foren enviades a l'Ajunta- 
ment dues insténcies demanant la continuitat del seu mestre en el 
Hoc que ocupavan en les quais venien estampadas més d'un cen
tenar de firmes.

A partir d'ara, es dèdicaria a l'ensenyança particular ja que el 
prestigi adquirit com a mestre i director de l'Escola Municipal de 
Música li facilitaven sensiblement aquesta labor.

El Diari de Sabadell del 1 5 de juliol de 1915 parlava aixi del 
mestre Cabané i dels seus alumnes: "En els exémens celebrats du
rant la passada setmana en el Conservatori de Mùsica del Liceu de 
Barcelona, el nostre estimât compatrici en Cebrié Cabané hi pre- ^

senté véries de les seves distingides deixebles que palesaven bri- 
llantment Murs coneixements musicals, fruit d'una esmerada i sòli
da ensenyança. Vegeu-ne el résultat: La senyoreta Josepa Costa i 
Abellaneda obtingué la qualificació d'excel-lent en el cinquè curs 
de piano i teoria.

"Les senyoretes Margarida i Montserrat Casais, meresqueren 
igual distinció en el primer i segon curs de solfeig; i perii, la senyo
reta Maria Monés, fou recompensada amb idèntica consideració 
en el primer curs de piano i solfeig.

"Amb vera satisfacció, donem compte d'aquest résultat agra- 
dabilissim per a tots: per a les simpétiques deixebles, que han de 
veure en els justos elogis l'estimul necessari per assolir el méxim 
de perfecció en el difícil art que conreuen; per als pares, que poden 
sentir l'intima satisfacció que produeix tot honor i distinció atorgat 
als seus fills i finalment, per al mestre que veu aprofitats els seus 
afanys, la seva voluntad i els seus coneixements posats al servai de 
la mésennoblidoradelestasques. Atots, eisfelicitemcôralment. I, 
al nostre amie Cabané que tantes enhorabones recolli dels profes
sors dpi Conservatori, li demanem quevulguiajuntar-hi la nostra 
ben sincera i entusiasta, que tot s'ho mereix aquell que sap sobres- 
sortir en un torneig difícil i competent".

Del 1913 al 1925, va actuar de pianista i mestre director del 
QUINTET IMPERIAL, que el componían: Cebrié Cabané (piano). 
Genis Masclans (primer violi), Ramon Tarragó (segon violi), Antoni 
Saqués (violoncel) i Francese Morral (contrabaix).

També dirigí per malaltia i defunció del mestre Joan Padró, el 
quintet del seu nom format per: Cebrié Cabané (piano), Joan Pare
ra (violi primer). Carles Sentís (violi segon), Josep Guell (violoncel) 
i Celesti Escolé (contrabaix).

L'any 1931, fou créât el Conservatori de Música de Sabadell 
af iliat al del Liceu de Barcelona, en qué formaren part els seguents 
professors:
SOLFEIG, PIANO I TEORIA: Cebrié Cabané i Bril, Manuel Borguñó, 
Mossén Josep Muset, i Adolf Cabané i Pibernat. INSTRUMENTS 
DE CORDA: Antoni Tarragó. INSTRUMENTS DE FUSTA: Jaume 
Torrella. INSTRUMENTS DE METALL: Miquel Ferrer.

Estava instal-Iat en el primer pis del 42 de la Via Massagué, on 
foren nombrossos els sabadellencs que s'aprofitaren de les en- 
senyances que s'impartiren durant els anys que duré el seu exerci- 
ci.

El 1935, obtingué per concurs de mérits, la plaça de mestre 
auxiliar de l'Escola Municipal de Música en les assignatures de 
piano i solfeig el qual cérrec exercí fins l'any 1939.

A partir del 1 940, actué amb l'Orquestra Muxins i el 1948 in- 
gressé novament a l'Orfeó de Sabadell del qual s'havia hagut de 
separar per tal d'atendreel gran nombre d'alumnes que desitjaven 
rebre els seus alliçonaments.

També formé part de la Companyia de sarsuela Cunillé-Ca- 
bané, com a mestre i col-laborador del seu fill Adolf que hi actuava 
com a director-concertador.

El dia 1 de juliol de 1956, Sabadell, perdía un dels seus homes 
més preclars. Els qui el coneguérem, el recordarem sempre , com 
l'amic de carécter senzill, però, de grandesa incomparable dintre 
l'art musical.

Ramon Tarragó, ùnic supervivent del QUINTET CABANE, que 
actualment compta 82 anys d'edat, defineix la figura del mestre 
d'aquesta manera: "Era un bon amie, un excel-lent pianista i, so- 
bretot, un bon home".

Cal posaren ciar, que el Quintet Euterpe, Quintet Imperial i Quintet 
Principal, no eren més que el QUINTET CABANE el qual prengué 
aquests noms quan per Marga temporada actué en els concerts- 
vermuts del Café Euterpe, Cinema Imperial i Cinema Principal.



SOMRIEU, SI US FLAU 128

Dibuixos de Jaume Mainou
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REMARQUES de Joan VUa Casaseapllogadeadel aeu lUbre “ Escrita’ 
éditât l’any 1954.

El senyor Pau Marti va demanar-me amb to greu i solemne;
-Aixi vostè, jove, quina classe de pintura fa: “ sèria o moderna?

♦
Jo cree que això de fer una obra d'art, és corn enlairar un estel. Més que el vent que bufa, 
el que compta, és la llargada del cordili que t ’has endut de casa.

*

Malalt i tolit, mireu el veli Henri Matisse, al Hit, dibuixant penosament les obres més 
fresques i joves de tota la seva llarga vida.
Quina gran lliçô per a nosaltres eis joves, que tantes vegades pensem fer coses madu
res als vint anys!. «
Quina sort seria poder aturar-se ais quinze anys, quan tothom diu joiosament; "Promet 
molt aquest noi” .
Però desgraciadament llavors un ha de créixer.

♦
Amb quina estranya misericòrdia, la noia bonica us parla de la seva amiga, la noia lletja, 
dient-vos; -No és molt agraciada però és bonissima.
I amb quina estranya misericòrdia, un artista, diu parlant de l'altra artista; -Es molt bona 
persona!.

«
No possefa títols, carrera ni cárrecs honorífics. Per això en morir, posaren pomposa- 
ment sota el seu nom a les esqueles: "Propietari".

«
Cree que un metge pot curar una trencadura sense haver après mai la perspectiva.
I que un pintor pot pintar magistralment el cos humé sense saber un borrall d'anato
mia. «
... Com aquell pintor de parets que a la façana d'una taverna pintava en lletres vermelles 
un grandiós rètol que deia; “ Bi i Aiguardent” .
I passé algù que s'adonà de la falta d'ortografia i va dir-li:
-Ep, mestre, vi, s'escriu amb V baixa i no amb B alta!
I eli respongué to t digne:
-Pacièneia, jove! No veieu que aquesta és tot just la primera capa!

♦
Aquel! pintor paisatgista, eixugava cada día eis pinzells a la soca d'un arbre centenari.
I a la tercera sessió. l'arbre li feia ja molt bonic.

Quina pena per al pintor pobre, tenir de posar tantes fruités i peixos en aquell bodegó 
que li encarregaren; ja que es veié obligat a demanar una quantitat a compte, per a ma- 
terials!.

*

Hi ha molts pintors joves que després de l'experiència de Van Gogh, creuen que per a 
passar a la història n'hi ha prou acabant boig.
I no saben que Van Gogh a més a més pintava.

*
De la mateixa manera que les ampolles d'aigua minerai, tornen a omplir-se un cop bui
das, de tant en tant eIs quadres que hi han perles cases haurien de portar-se novament 
al pintor perqué hi pintés al damunt.

«

Era un mestre tan estrany, que l'alumne que més estimé fou aquel! que tenía més ta
lent que eli. «
La gent que em veia arribar de Paris, amb barba, deien;
-S'ha tornat existencialista!
Corn si jo digués que eis que van afaitats no poguessin ser unes bones persones.

*
Si Praxitel.les bagués imaginât que la seva Venus de M ilo serviría de model a tots eis 
alumnes de Belles Arts del mon, jo crée que no s'hi hauria amoinat pas tant.

«
-Aixi digui que vostè devia començar molt jove a pintar?.
-No, senyor; encara no he començat.

De tant tocar l'arpa, aquella noia acabé vivint sempre més de perfil.
«

Si com fan els pintors, els poetes, quan parlen de la natura, tinguessin d'anar devant el
paisatge, els diumenges a la tarda a les ciutats hi quedaría ben poca gent.

*  *  *
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AL PAS DELS DIES
per Joan David

Encetem aquesta Secció en la qual volem recollir una miscel.lània. De bell antuvi 
bé sabem que no és pas possible esmentar totes les activitats culturáis que s’esdeve- 
nen a la nostra ciutat, àdhuc les que eis nostres ciutadans desenvolupen fora de l’àmbit 
local. Amb aquesta limitació, reconeixem que será un recull incomplet, i que es registra
ran omissions, però, això sí, cap d'elles será ni per negligència ni per desatenció.

Cal demanar a les Entitats i Centres culturáis de la ciutat, que ens Iliurin, si així els 
piau, relació de llurs activitats, de manera succinta, a fi de mencionar-les en aquesta li
mitada Secció.

En breu espai de temps s'han obert a Sabadell dues noves Galeries d’Art i Decora- 
ció -INTEL.LECTE ART i GISBERT ART-, ensems que la exclusivament d’art, TOT-ART. El 
missatge que va in iciar l ’Académía de Belles Arts i que més modernamentaltres iniciati- 
ves oferien a la vida artística quotidiana de la ciutat, s'ha vist complétât per aqüestes 
tres noves aportacions que contribuirán, no en dubteu, a desvetllar, una vegada méstot 
l’ interés deis ciutadans, conscients que to t esforç amb iniciativa cultural i orientadora 
ens supervalorará dins el concert de l ’obra cultural i artística de la resta de Catalunya.

Des de finals d ’any fins al moment de redactaraquestesnotes, esmentarem que a 
Galeries Rovira s ’ha présentât, una vegada més, el pintor Ferran Martí, format inicial- 
ment a l'Escola d’Arts i Dficis i més tard a la Llotja de Barcelona. Ha présentât una col.- 
lecció d’obres, destacant les inspiradesa la ciutat de l’Adriátic, Venécia, ensems que 
se’ns mostra intérpretdetemes sobre masies catalanes, així com figures, temesresolts 
amb encert i assenyats en preparació i técnica.

La Pinacoteca va exposar l ’obra més recent de Pere Camps intitulada “ Un pintori 
el mar’’. Són pinturea que ens descobreixen la identificació profunda del tema -el mar-, 
amb una tal senzillesa en l’acte de pintar, que no solament dona formes plástiques a to t 
ÇO que té eos i figura, i sí a l’ensems a ço que un dia Francese Labarta ens diría: “ Aço que 
té eos solament, per exemple, la llum, i a ço que no té eos ni figura, com l’espaí i el 
temps".

Tot-Art ha presentat l ’obra ceràmica de Lluis Clapés Flaqué. El conjunt és una 
mostra completa de ceràmiques, resoltes una vegada més amb l ’encert que descobreix 
un domini de l’ofic i com el millor artesà i un sentit seré i formalista penetrant que acon- 
segueix les més adients i albora elegants formes en total equilibri de valors.

L’expansíó dels nostres artistes s’ha fet sentir representada a la “ Fundació Joan 
M iró” , de Barcelona, amb la presencia d’Alfons Borrell i Josefina Miralles.

D’en Borrell fem transcripcíó d’una citacìó que figura en el catàieg, escrit per M ’ 
Lluisa Borràs, que diu; “ Borrell es limita a proposar al regardeur una pintura-pintura 
que no pretén comunicar ni expressar res, que se situa voluntàriament al marge de la 
metafísica de la comprensió” . Haurem d’acceptar el concepte de bellesa com obeint 
exclusivament a l ’idéal intim i personalissim de l ’artista i Iliurar-nos de tota reacció, po
sitiva com negativa.

De Josefina Miralles ens plau sotschure un fragment de les notes impreses al 
catàieg per Jordi Pablo quan diu: “ Potser el joc que Fina Miralles tendeix a buscar, és 
com un trencaclosques táctil i corpori a base de fragments del -seu- paisatge, tanma- 
te ix com els -polyrames- de moda del segle XVIII, que consistien en fragments de pai- 
satges ajuntables en qualsevol ordre i que sempre donaven una figura possible” . Jo vol- 
dria, empero, afegir que el treball de Fina Miralles no és pas excloent, degut a l ’observa- 
ció de la realitat exterior, i si que a la objectívitzacíó d’una vísíó que vol traduir una expe- 
rièneia viscuda plàsticament i que presumeix de fer-nos interpretar, fins i tot, en una 
imatge mental visualment objectiva.

El proppassat dia 22 de desembre al Museu d ’Histôria de Sabadell es va inaugurar 
una exposició amb el nom de “ Sabadell, ahir i avui” , comprenant un conjunt de 231 foto
grafíes de carrers, places, edificis i alguns aspectes dels encontorns de la ciutat. També 
s ’exposaven voit mapes, ensems que 10 dibuixos realitzats per Agusti Masvidal.

Una exposició que s’ha vist molt concorreguda i favorablement comentada pel 
seu exponent documental.

El Museu d ’Art de Sabadell ha ingressat el cartó del quai es va fer el tapis titulat 
‘ Fira del mercat del vidre” , el quai està a l ’Ajuntament de Barcelona. Aquest cartó ha es
tâ t donat per Jordi Aymat, f ill de l’artista del tapis Tomás Aymat Martinez.

Les dimensions del cartó són de 360 x 250 cms. L'obra ha estât col.lacada a la pa- 
re t de l’escala de la planta baixa de l ’esmentat Museu d’Art -abans “ Casa Turull” -.

Laques i Batik exposa per primera vegada l ’artista sabadellenca Joaquima Moix a 
la Sala 1 de l’Acadèmia de Belles Arts. La composíció latent en el conjunt de les obres 
presentades acompanya l’ofici dúctil i solid una estil-lització decorativista i una puresa 
de dicció que francament cristalitza en un lirisme penetrant.

A Intel.lecte-Art s’han présentât “ Tres artistes realistes” : Comes Busquets, Pujol 
Clapés i Serna Salinas, els quais s’han classificat, per endavant, com a : “ réalisme critic” 
l ’obra del primers, de “ Surrealisme” la del segon i de “ realisme liric ” la del tercer.

*

Una obra conjunta a La Pinacoteca ens l’han oferta els pintors Ramón Clapés i Fre
deric Oiler; la llum esclatant en l’obra del primercontrasta amb el ferben conformât d’un 
naturalisme romàntic del darrer.

Anotem el gest de Josep Montaner Genescà, el qui amb l ’exposiciô de la seva 
obra a Galeries Rovira a benefici de la Creu Roja escriu una pàgina meravellosa d’afecte 
a la ciutat. Perparlar-ne, ùnicament crée que pottranscriure’s un concepte de Chester
ton quan diu: “ L’aventura pot ésser boja, mes l’aventurer, perdur-la a terme, ha d’ésser 
assenyat” .

A Galeries Rovira, l’acostumada presentació del pintor Joan Burrull, traballador 
infatigable, que enguany, dins el seu fer, ens ha sorprés perquant, a la perteccióformal, 
ha adjuntat moments d’una serenitat i actitud pictórica envejables.

L’Orfeó de Sabadell, arran del 75 aniversari de la seva fundació, ha presentat un 
extens i rie programa d’activitats, destacant una sèrie de concerts. L’Honorable Josep 
Tarradellas ha promès als components de la Junta de l’Orfeó que anaren a visitar-lo, as- 
s is tirau nde ls  concerts.

L’Agrupació de Pessebristes de Sabadell ens ha of ert, una vegada més, una expo
sició de pessebres, la qual ha tingut Hoc en el locai del “ Centenari de la Ciutat” , cedit a 
ta l fi pel seu propietarì senyor Adrià Gascón.

Ha estât, aquesta una exposició ben notòria, com cadascuna de les que ja ens té 
acostumats a of erir-nos l’esmentada Agrupació. Enguany i per celebrar el 50 aniversari 
es féu una missa a l’esglesia de Sant Viçens, en laquai va actuar l’Orfeó de Sabadell. En 
el dinar de germanor es va fer Iliurament de premia.
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PAGINA
POETICA

.DE PILAR TOUS DE CIRERA
M A I G -

Si avui la terra és més gemada 

i el vent no talla com ahir 

i l’herba és tota estarrufada 

i vola pol-len peí camí; 
si hem escoltat bataments d’ala 

i és net de boira l’ample, atzur 

i s’és vestit el món de gala 

perqué tot té un caient més pur; 

si s’extingia el to de cendra 

i puja un dolç reverdiment 

i l’esguard nostre es fa més tendre 

i l’alegria va creixent 

i al sol, a l’hora de la posta, 

li dol fugir rera els confins, 

jo no diré que el Maig s’acosta, 

sino que tots ja el portem dins.

H O M E V E LL
Barca a la deriva. . .

Del vaivé d’ahir, 

li fa el cor tentines.

PIT ADOLOSCENT
No cal floc ni ruixa: 

en mig de l’esclat 

del pit arborat, 

frescor de maduixa.

NOCTURN
Hi ha en la caramella 

del paisatge mut, 

xiscles de poncella 

dins caus de vellut.

CANTIR  DE V ID R E
Claror, fora; claror, dins; 

i encara més claror deis rajolins.
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ÍPórtít
Fa justament un any que QUADERN va encetar 

carni

Un any és ben poca cosa. No dona una perspectiva 
prou arnpla per poder albirar cabalment. Dona -aixó 
si- opció a que hom contempli els passos fets i judiqui 
els que cal fer en l’esdevenidor.

Emprant aquella màxima que diu: Fes, quelcom 
queda, cal dir-nos que haurem fet quelcom entre tots. 
Várem demanar el vostre compromis en aquesta 
empresa, adhuc el vostre escali. Heu correspost tots 
aquells que hi som, tots vosaltres que us heu possat 
al nostre costat fent pelegrinatge, fent carni. D’altres 
-molts d’altres: una quantitativa majoria- no ho han 
fet encara. Potser, tal volta, ho faran...

Però cadaseli de tots nosaltres que estem fent 
aquest carni bé prou sabem on mena. El fressem 
perqué sigui una ruta més ampia, en la qual tots hi 
poguem cabre. Donant-nos les mans, com germans 
de sang i d’esperit, com una sardana...

La fita és sempre, com un estel, davant nostre, i 
ens reconforta l’alè de superar-nos, mirant enlaire, 
puix ens aferrem a creure que res no és perdut, que 
no tot està a la davallada, que no tot és erm...

El camp ja és llaurat...Cal sembrar!

AMICS DE LES ARTS I 
DE LES LLETRES 
DE SABADELL

Redacció: Sant Ferran, 60 
Telef. 710 52 86
Realització: DIPTIC, Moralin, 62
Telf. 716 30 81
Dip. Leg. B-16799/1978
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de
MARIA TERESA

BEDOS GARCIA-CIAÑO

"El ideal, sentit amb profunditat i 
expressat amb bellesa: heus ad l'art".

Castelar
per JOAN CUSCO i AYMAMl

Avui portem a les nostres pagines una 
artista. Va néixer a Sabadell el 16 d'oc- 
tubre de l'any 1906 en el sí d'una familia 
benestant i d'alta cultura artística. Ella, 
ara està a la tercera edat en cronologia, 
però pel seu carácter animós i inquiet, es 
manté en una perenne i faustiana 
joventut.

El seu pare fou el doctor Francese de 
Paula Bedós i Arnal, el qual, abans 
d'instal.lar-se a Sabadell, havia exercit 
de metge en la Cia. Transatlántica, 
havent solcat mars i tirá l'àncora, de 
manera definitiva, a la nostra ciutat. I 
fou arran de la primera exposició d'obres 
de Francese Gimeno, que li organitzà 
Josep Dalmau, juntament amb Ignasi 
Mallol i Romá Jordi, a Barcelona, que el 
pintor Gimeno retrobá el seu gran amie 
de l'infantesa, el doctor Bedós. Aixó era 
el 1915. A partir d'aleshores, es va 
convertir en el seu mecenas.

Cal fer aquest preámbul historie, puix 
d'aci tal volta arrenca la vocació artística 
d'aquella nena d'aleshores ¿no és així. 
Maria Teresa?

- Podría ser, podría ser... -diu.
- Recorda aquell allitonament de la 

seva adolescéncia?
- 1 tan! Com si fos ara mateix! - I

afegeix: -Ha estât la millor època de la 
meva vida. Tot era espiritual.

- Ens pot explicar alguna vivéncia d'en 
Gimeno de llavors?

- Vaig intimar molt am b eli -diu- i 
anávem junts a tot arreu...Jo li portava 
la capsa de pintares. EU pintava i jo 
dibuixava... "No corris tant, em deia. 
Cai donar cent mirades i una pinzella- 
da", em recomenava sempre, puix jo 
dibuixava molt i de pressa.

Explica que anaven pel rodais de 
Sabadell i majorment a una església 
romànica...

-...Riu See, cree que es diu...Allá 
m'explicà l'art romànic i em va alliçonar 
so b re  el rom àn ic i la m anera de  
comprendre'l observant la disposició de 
les pedres. D'ençà de llavors he tingut 
una gran estima pel romànic i The 
dibuixat molt durant la meva vida.

Afegeix que Gimeno llegia molt 
Ramon Fluii. I em comentava "El llibre 
de les meravelles". Ell era molt espiri- 
rual. Un mistic. Ell aprenia I'hebreu per 
a poder llegir el text original de La 
Biblia...Llegiem els clàssics, però, en 
contra, també lleguiem novel.les de 
detectius.

I en comentar aquesta vivéncia, riu

francament com si es retrobés revivint- 
les.

- Eli era molt alegre, la veritat -diu. 
Alguna nit quan estávem a Port de 
l'Armentera, i, despre's de llegir alguna 
aventura detectivesca, eli es despertava 
d'un maison i, com que dormía amb una 
camisa llarga i es cobria amb un gorro 
de dormir, s'aixecava del Hit i es posava 
a cridar...Acudiem a la seva cambra i, 
en veure'l d'aquella manera ja em creía 
contemplar la figura d'en Quixot, car 
amb la barba esbullada i els seus gestos 
així ho sem blava...

- Qué ha représentât per vosté en 
Gimeno?...Recorda, ara, més el Gimeno 
-pintor que el Gimeno-home?

- Eli ho ha représentât tot per a 
m i.. .Aquell respecte que el meu pare 
sentía vers eli l'havia copsat jo tambe'. 
L'admirava, i la nostra amistat fou  molt 
gran. No puc pas desglossar En Gimeno- 
pintor d'en Gimeno-hom e: eli constituí 
per a mi un gran amie. Sempre el vaig 
admirar profundament.

I en les seves paraules hi ha una dolça 
melangia, però dibuixa el tendre somrís 
en els seus llavis. I com si en el pen- 
sament coincidissin dues images, diu:

- Jo m'he sem blât molt al meu pare...
- Maria Teresa: el vostre germà, al 

pròleg del catàleg de l'Exposició Francese 
Gimeno que es va fer a l'Acadèmia de 
Belles Arts de Sabadell (1974), escriu, al 
final, el segiient: "En la meva visió 
personal de l'artista també hi ha emoció, 
i aquest pròleg em serveix de desgreuge 
per la meva actitud davant de Lamie que 
si bé vaig estimar, no vaig apreciar prou 
en el que valia. Eli era autèntic". ¿Com 
es manifestarla vostè davant d'aquesta 
declaració?

-Gal dir que el meu germà era de l'En- 
ciclopèdia, com es deia llavors, amb 
fo rm ado  universitària. Creien que això 
deis artistes no era cosa prou seriosa... 
Cai dir que molts com eli, formats en 
aquell esperit, no comprenien els artis
tes. Millor dit: els artistes no consa- 
grats...Fins i tot hi havia una mica de 
menyspreu vers ells. Ben al contrari meu 
que vaig sentir adorado  pel Gimeno. Jo 
crec que ens adoràvem  ambdós.

També conta que el pintor i la mare de
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Maria Teresa es reladonaven i tractaven 
amb molta cerimònia:"Senyor Gimeno" 
li deia la mare. 1 en Gimeno en dirigir-se 
a ella li deia "Doña Maria". Cai dir, al 
pas, que la mare de la Maria Teresa era 
asturiana.

- Els asturians son una raça diferent, 
dones provenen de ¡a raça cèltica -ha dit 
en un moment de la conversa. A mi, fins 
i tot no en prenen corn catalana, i no se' 
perqué- diu, amb la seva mitja rialla, 
franca i jovial.

- ]a conquistada per l'art, els vostres 
mestres foren Vila Cinca i Vila Arrufat. 1 
també va fer tres cursos a Llotja. Quins 
records guarda d'aquells dies?.

- M olts!...Oh, s í! ...Vila Cinca tambe' 
el vaig estimar molt. I quan tenia de 
casar-me, em va dir que em faria un 
obsequi. I aquest fou  el següent: "Escol
ta, Maria Teresa, en la vida no contra- 
digues mai. Has de tenir molta paciencia 
i mira d'entendre les coses... " Aquest fou  
el seu regal que m'ha durât tota la vida. 
Oi que va ser un bon regai? M'ha servit 
molt durant la vida.

1 torna a riallar amb la seva exultant 
simpatia.

- Fou el mateix Gimeno que va reco- 
manar al meu pare que ane's a aprendre a 
casa dels Vila. Amb ells vaig passar-hi 
l'aprenentatge i uns temps meravellosos. 
Foren els meus mestres. l quant a Llotja, 
recordo amb verdadera estima el p rofe
ssor Francese Labarta. I d'aquells dies 
encara he conservât l'amistat amb alguns 
companys de llavors.

Evoca un fet relacionat amb Gimeno 
que es pot retreure corn una anècdota.

- Estava jo  passant uns dies a casa dels 
meus oncles a Igualada i el meu pare va 
fer -m e ven ir a bu scar p el m ateix  
Gimeno. Era un dia d'hivern cru. Els 
vidres de la finestra estaven entelats i jo  
em vaig entretenir a fer-hi uns dibuixos. 
En veure'ls, em va dir: "Noia, tens me's 
imaginado que jo"  (/ em recomana que 
no ho posi, perqué pot sem blar una 
mostra de petulancia per part della. 
Però és una recomanació que, aquesta 
vegada, no obeeixo...) I, ja tançant 
aquesta vivèneia de l'adolescència de 
Maria Teresa relacionada am b Gimeno, 
U die:

- El 1927 va morir Gimeno a Bar
celona. Va assistir al seu enterrament?...

- No.
Més que una negativa ha estât un 

profund sospir...

Quan tenia 24 anys exposa per 
primera vegada a 1'Academia de Belles 
Arts de Sabadell. Aixô era l'any 1930.

- Expliqui, si li plau, aquella experièn- 
cia.

-Fou molt interesant -recorda. Estava 
molt il.lusionada, però amb la natural 
temença davant la responsabilitat de

presentar Tobra de manera pública.
Tambe' va exposar albora En Cente

lles, am b una col.leccio de caixetes...Ha- 
viem estudiat junts.

A l'escola de dibuix va conèixer el qui 
seria després el seu marit: Antoni Núñez 
"Es xilé -diu. Havia viscut al carrer de 
L atorre, on ara e's ca l P ica ñ o l..."  
-explica.

En el catáleg de la primera exposició a 
Barcelona celebrada a les Galeries 
Augusta quan el maig del 1941, es repro- 
dueix a la portada un dibuix al carbó 
que li va fer el seu propi marit.

- Eli va deixar la co sa  artística  
-explica- però en eli sempre he trobat un 
lle ia l estim ai am b totes les m eves  
afeccions artistiques.

D'aquella primera exposició. Pruna va 
exclamar:"Vull conèixer el xicotot que 
ha pintat això!". Quan li varen presentar 
l'autora va quedar sorprès.

- Des de llavors ens uni una bona 
amistat -afegeix.

Cai dir que des de l'any 1931 resideix a 
Blanes.

- Quins foren els motius d'aquest 
canvi de residència?

Maria Teresa, sense perdre mai 
aquesta innata afabilitat seva, conte:

- A Blanes vaig passar-hi una tem po
rada a l'estiu, invitada per la familia 
Oriach. Aquell sajorn a la villa marine
ra, tan t  anquil.la i agradable, i sobretot 
el contacte am b el mar, m'havia frapat 
intensament, i en parlar de casament, 
vaig demanar al meu futur espòs que 
m'agradarla anar a viure a Blanes. I aixi 
ho vàrem fer.

- Aquell canvi de residència i el tenir 
de deixar familiars, amies, un ambient, 
un cercle en el que s'havia mogut durant 
la seva joventut ¿el va assimilar bé? -li 
pregunto.

- Ho vaig encaixar be' perqué tine un 
sentit d'assimilació, però t'haig de dir 
que vaig sentir un gran enyorament. 
Alla hi vaig trabar el què volia: el mar. 
Potser l'atracció del mar ho porto en els 
meus "genes", transmesos pel meu pare 
que, com s'ha dit abans, fou  metge de la 
Transatlàntica durant uns anys...Aquells 
temps, allá hi vaig trabar unes persones 
que vaig estimar de seguida, i entre 
altres cal destacar funceda, el qual 
m'havia dibuixar més duna vegada; En 
Ruyra, sempre ran descurat en el vestir. 
En Pía, l'Estelrich, Junoy, Ramon Ro- 
gent...Peró trobava a faltar aquell cercle 
de Sabadell on m'havia mogut fins 
llavors; aquelles activitats musicals de 
l'Associació de la Música de la que 
fo rm a v a  part; aqu ells  con certs del 
Quintet Padrós, i sobretot els amies. 
...Però tan bon prompte ens vàrem  
installar a Blanes, ja em vaig preocupar 
d'nar a trobar el senyor rector, puix

havia vist en els carrers la quitxalla 
pobre, i li vaig demanar que caldria 
recollir tots, nens i nenes, per ensenyar- 
los a ballar...Es va sorprende de la meva 
proposta. ]o volia ensenyar a ballar la 
dansa i sobretot la dansa folklórica  
catalana.

I, tanmateix, va formar un esbart de 
dansaires.

- Amb els anys aquest esbart, que el 
vàrem batejar inicialment am b el nom de 
"Dances Manques", i anys després pel de 
"Joaquin Ruyra", ha passejat per A m é
rica, ha estât tam bé a Londres i recordo 
molt entranyablement la nostra estada a 
Madrid, on fórem  rebuts molt entusiàs- 
ticament. I recordo que Gómez de la 
Sema va escriure unes frases molt e lo 
g iases...-diu.

Reprodueixo el que diu l'Enciclopedia 
Espasa, Supl. 1942, i en la pàgina 243, 
referint-se a Maria Teresa Bedós: "Pin
tora y danzarina española, n. en 
Sabadell en 1906. Discípula de Gimeno i 
de Vila Arrufat, presentó su primera 
exposición en 1930, despertando gran 
curiosidad los asuntos y técnicas de sus 
pinturas. Dotada de gran talento e 
inquieto temperamento artístico, hizo un 
acabado estudio de las danzas regiona
les, en cuya ejecución se especializó 
interpretándolas de modo personalísimo 
y original. Además de danzarina, ha 
demostrado igualmente sus dotes de 
escritora en distintas piezas literarias, no 
siéndole tampoco ajeno el arte de la 
decoración, en el cual ha descollado 
asimismo. Sobresale como pintora y 
dibujante y, sobre todo, sus marinas y 
escenas de la vida marinera, producto de 
un detallado y vivido estudio, son de 
excepcional factura".

A més de les seves facetes ja senyala- 
des -pintora i dansarina-, ha practicat la 
literatura col.Iaborant en algunes publi- 
cacions, i guarda un bon recull de 
poemes que en els anys ha anat escrivint, 
a vegades

"en la calma del matí 
quan tot és lieu, 
quan tot és breu..."

*  i t  *

A casa seva de Blanes, molt espaiosa i 
intimament acollidora. s'hi va fer cons
truir un petit teatre, en el que s'ha 
interprétât la dansa, s'ha récitât, hi ha 
passai tota aquesta gran inquietud que 
atresora i promou Maria Teresa Bedós. 
En aquella casa s'hi han acollit personali- 
tats artistiques i aquelles àmb inquietuds 
culturáis, les quais han trobat suport i 
caliu entre aquelles paréis familiars.

Per cert, en una ocasió visitaren 
Blanes una familia oriunda de Macao, la 
qual féu una visita a la casa del matri
moni Núñez-Bedós. El cap de familia era 
escriptor i músic albora, i en el curs de la 
vetllada va interpretar al piano una serie
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d'obres diverses, començant amb "La 
flor de la immortalitat" deguda a Mossèn 
Francese Palau, el quai fou organista de 
Sant Feliu de Sabadell i qui musica l'obra 
teatral del mateix nom original del 
doctor Francese P. Bedós i Amai. No cal 
pas dir la grata sorpresa que els produi 
oir aquella melodia interpretada per un 
music asiàtic que desconeixia precisa- 
ment l'origen d'aquella obra que eli 
passejava per tot arreu del mon. Cal 
afegir que en el repertori d'aquell artista, 
hi figuraven moites obres populars cata
lanes.

En aquella poblado marinera ella ja 
representa una institució. Ha estât ho- 
menatjada mantes vegades i és estimada 
per grans i petits. La seva afectivitat és 
comunicativa i contagiable.

En la pàgina 660 de l'«Art Saba- 
dellenc», Andreu Castells, escriu della:

"Una de les revelacions femenines de 
Sabadell que tingué més activitat. Plena 
de preocupacions i energia..."

- Feu-nos un recull d'aquelles activi- 
tats. Maria Teresa -li demano.

- Apart de les meves pràctiques pic- 
toriqu es, fo rm a v a  part de l'Esbart 
Dansaire, i asistia a totes les seves 
actuacions i reunions, ja que s'hi despie
gava una bona activitat; tambe' era de 
l'Scola Cantorum, i col.laborava en uns 
butlletíns, "un dells  cree que era del 
Centre Excursionista i en algún altre que 
no recordo. I em ve a la memòria que 
em varen dir que les meves col.labora- 
cions serien sota el ttìol de "Pàgina 
femenina", cosa a la qual em vaig 
oposar, puix ho jutgava una discrimina- 
ció".

1 somriu amb la seva peculiar 
captinença.

- Vostè fou una noia moderna, una 
noia del dia, més ben dit: "una noia del 
segle XX”, emprant el titol d'una 
comèdia teatral catalana.

Fa una dalla.
- Si, jo  sempre he estât alegre i molt 

"carinyosa"...A ixò en una noia llavors 
no era pas gaire ben m irât...A la meva 
familia els preocupava fins i tot, però jo  
no hi podia fer-hi res, puix sempre he 
estât aixi, alegre com un picaral...

A Maria Teresa Bedós l'han pintada i 
dibuixada molts artistes, entre els quais 
cal citar: Sisquella, Grau Sala, F. 
Lloverás, Molíns de Mur, Gabriel Amat, 
Ramón Cortés, Angel Planells, Josep 
Colomer, Aulina de Mata i d'altres, 
ádhuc estrangers.

- Tambe' em va fer un retrat En 
Gimeno, que vaig haver de vendre'l 
quan la guerra civil per poder subsis
tir...Em va saber molt de greu.

Conserva, però, alguns dibuixos d'en 
Gimeno, un d'ells dedicat.

- Penso fer don ad o  al Museu dA rt de 
Sabadell -em diu.

- Guarda tots el retrats que li han fet 
durant la vida?

- Excepte aquell ja citât, sí, els guardo 
tots i espero, al seu dia donar-los al 
Museu. Aixo ja ho he dit al mateix Lluís 
(referint-se al seu antic i bon amie Lluís 
Clape's).

Aquesta col.lecció de retrats m'els ha 
mostrat al curs de l'entrevista.

- Quina cosa ha enyorat més de 
Sabadell?

- Els com pan ys, les tertulies, la 
música...Molts anys, llargs anys, vaig 
enyorar-ho. Les tertulies de casa on el 
pare rebia maltes persones de relleu, i 
recordó, antre tantes, Francesc Cambó. I 
en les reunions a "casa deis Vila" n'hi 
venien molts. Tambe' Josep Pía. Molts 
"homenots", vaja...

- Segurament que durant la seva vida 
li han succeit un doll d'anécdotes; pot 
explicar-nos alguna, ara? -demano.

- Puc explicar aquella de quan em va 
dibuixar Junceda. Fou quan passava 
aquell estiu a Blanes. Jo anava en la 
bicicleta. Quan va acabar el dibuix, es 
va adonar que m'havia dibuixat veient- 
se les bragues i perqué no semble's 
immoral el dibuix, hi va afegir uns 
brodats...

I aquella vegada que estava pintant 
aprop de la mar. "Un dia de mar brava 
vaig acostar-m'hi tant i tant que vaig 
caure al mar i les ones s'em enduien 
en d in s .. .Les vaig  p assar  "m orades"  
aquell cop" -diu.

- Ah! i una d en Vila Cinca que em va 
fer m oka gracia. Aixó era en una de les 
clases a la seva academia. Li várem  
preguntar perqué tenia els llavis tan 
grossos, i ell ens va contestar, rapid i 
ocurrent: "Perqué vaig mamar fins eís 
dotze anys"...

Parlar amb ella, és un no acabar mai. 
I s'enrialla quan parla deis renoms que li 
dedicaven: La Greta Garbo, la russa, la 
Marlene, Filigrana... aquest i altres noms 
inspirava a les seves amistats. 1 ho 
explica festivament.

Ha expossat manta vegades les seves 
obres a Barcelona en diferents Galeries 
d'Art. A Osca, Figueres, Sitges, Girona, 
Terrassa i altres poblacions. Té quadres 
a Suissa, Italia, Bèlgica, Holanda, 
França, Anglaterra i América.

Ha realitzat pintures al frese a 
l'Esglèsia de la Sagrada Familia de 
Blanes, i l'Ermita de Sant Joan. A Lloret 
i l'Atmetlla del Vallès i d'altres amb 
murais i mosaics. Va obtenir el tercer 
premi a la III Biennal de Sabadell el 
1957. I també un guardó a Saragosa el 
1961. I medalla de la Diputació de 
Girona.

Les diferents critiques que li han 
dedicat han destacat la seva gran força 
descriptiva, reflectint el seu temperament 
alegre, dar i vital. "La facilitât aparent 
d'aquestes obres solament és possible 
gracies a la seva sòlida i madurada 
formació artistica", digué F. Prat recent- 
ment.

Ara està ultimament obres per la seva 
próxima exposició, la qual tindrà Hoc en 
una de les galeries d'art de la nostra 
ciutat.

Després de tants anys de no haver 
exposât a la seva nadiua ciutat, sent una 
forta responsabilitat.

- Aquesta exposició representa per a 
mi presentar-me davant un public nou 
-confessa.

M'atreveixo a dir que les seves obres 
ens portaran una fresca marinada...

Ara fa uns set anys va sufrir un 
accident domestic, fracturant-se greu- 
ment el genoll esquerre. Tres anys va 
passar entre una i altra clinica.

-Indus es pensava que em tindrien de 
tallar la cama -explica-. Aleshores várem  
acudir al doctor Trueta que es trobava a 
Barcelona. Nome's em donará el diagnós- 
tig, vaig dir-li, puix jo  no podria pas 
pagar-li els honoraris... El D octor Trueta 
es va possar a riure. ‘Em pagará am b un 
quadre seu"... A més del meu etern 
agraiment a aquell gran doctor i gran 
person a , el vaig  "pagar" am b un 
quadre... Per cert, en una ocasió que va 
visitar-me el doctor Trueta, en veure 
tantes flores, va dir: "Sembla Thabitació 
de M imí Pinzón ".

I d'aquella llarga vivéncia en una 
clinica barcelonesa, en va treure una 
gran experiencia.

-Tot el personal de la clínica venia a
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veure'm... A vegades tenia tantes flors a 
l'habitació que sem blava que estés en un 
teatre en un dia d'homenatge -diu rient-. 
Però, saps perqué venient molts? dones 
perqué els hi endevinés el seu carácter 
per mitjá de ¡a grafologia.

Perqué cal dir que Maria Teresa Bedós 
ha practical i està especialitzada en 
aquest art. Es una experta grafóloga.

Maria Teresa Bedós és ella. Aixó

sembla una perogrullada. Potser sí, però 
ella té una personalitat tan acusada, tan 
distingible entre altres, que sobresurt 
ostensiblement.

Ja en començar l'entrevista m'ha 
demanat que la tractés de tu. "M'agrada 
que els joves em diguin de tu"» Es que jo 
no sóc pas jove i per altre part em 
condiciona el respecte i l'hábit. L'he

tractada de vosté, però ja en acabar 
l'entrevista, he volgut tutejar-la, com si 
retrés una mostra d'admiració a la seva 
franca simpatia, aquesta jovialitat i afa- 
bilitat que transpira tota ella.

Si d'en Gimeno, aquell gran artista i 
gran home, s'ha dit que "era un auténtic" 
cal dir-ho així mateix de la seva alumna. 
Aquella noieta que en les seves nits de 
malsons veia en eli un Quixot...

Ahir, “una noia del segle X X ’’
Ara, també, però amb uns anys més al damunt... 
Esvelta.
Estilitzada.
Té “sprit”
“Vedette” .
Es ritme.
Es mar brava. Adhuc, mar bonança.
Cabells arrinxolats, com les seves inquietuds. 
Femenina, sense nécessitât de ser feminista. 
Plàstica.
Dolcinea.
I, a punt sempre de fer l’ùltima diableria...

questionari ̂ ^proust«
- El principal tret del meu carácter?
- Extravertida.
- La qualitat que prefereixo en un home?
- Sentit de protecció.
- La qualitat que prefereixo en una dona?
- L'alegria i la comprensió.
- Allò que més estimo en els amies?
- Que tinguin les meves mateixes aficions
- El meu principal defecte?
-"Un enfant gâte".
- La meva ocupació preferida?
- Pintar.
- El meu somni de benestar?
- Estar i sentir-me a casa.
- Quina fóra la meva pitjor desgràcia?
- Quedar sola
- Qué voldria ser?
- Voldria èsser molt bona, però no em 
surt bé...
- On desitjaria viure?
- On estic: vora el mar.
- Quin color prefereixo?

■ El gris matisat.
■ Quina flor prefereixo?
• Les vióleles.

Quin ocell prefereixo?
• El martí-pescador.

Els meus autors preferits en prosa?
■ Hemingway. Rojas.
■ Els poetes preferits?

Els romancers.
■ Els herois de ficció?
• Parsifal.
■ Les meves heroines de ficció favorites? 
Mary Poppins.

• Els meus compositors preferits?
■ La música coral. De Bach a Orff.
• Els pintors predilectes?
• Els gotics
■ Els meus herois de la vida real?
• Lleonard da Vinci.
■ Les meves heroines historiques?
■ Cristina de Suècia.
■ Els noms que prefereixo?

- Antoni, Lluis, Maria.
- Qué detesto més que res?
- No poder fer allô que vull.
- Quins caràcters histories menyspreu 
més?
- Menyspreo és dir molt; diré, Savona
rola.
- Quin fet militar admiro més?
- Waterpolo.
- Quina reforma admiro més?
- La reforma per la dona.
- Quins dons naturals voldria tenir?
- L'alegria.
- Com m'agradaria morir?
- Tot d'una.
- Estât present del meu esperii?
- Agraiment. •
- Fets que m'inpiren més indulgència?
- La ignorancia.
- El meu lema?
- Estima i camina.
- (Es la manera de fer bon carni...)

NOTA: Una exposició d'obres de Maria Teresa Bedós tindrà Hoc a Intel.lecte Art 
durant els dies 3 al 18 de maig.
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No falten indocumentats, d’aquells que diuen que no saben escriure en catedà 
perqué no els en van ensenyar a I’escola -a mi tampoc!- i que no s’han preo- 
cupat mai d’obrir una gramática -potser, ni castellana!- els quais afirmen 
gratuïtament que els nostres linguistes han fet tots els possibles per anar 
divorciant el català del castellà inventant arbitràriament paraules i frases amb 
què substituir aquelles “que els semblen” castellanes.

Petulant i antipatriótica ignorància! I no us penseu que els que parlen aixi 
siguin gaire forts de castellà...

Ben Iluny d’aixô! La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans ha 
incorporât i continua incorporant al seu “Diccioneu'i Central de la Llengua 
Catalana” totes aquelles paraules que, previ un detingut estudi, ha pogut 
concloure que son genuïnament catalanes, malgrat llur dring aparentement 
castellà. Veurem...

CAPRITXOS, CAPRITXOSA. Molts eviten Tempra d’aquestes paraules, 
que semblen una disfressa de “caprichoso, caprichosa” , i recorren exclusiva- 
ment a “capriciós, capriciosa” . Dones, bé, ambdues formes figuren al Diccio- 
nari.

ECO. Molts defugen Tús d’aquesta paraula perqué els sembla castellana i la 
substitueixen per “ressò” . La trobareu al Diccionari. No sempre “ressò” signi
fica el mateix que la paraula “eco” .

ALABAR, ALABANÇA. La catalanitat d’aquestes paraules fou posada 
llargs anys en quarentena y hom les substituía sistemáticament per “lloar i 
lloança” . La Secció Filològica de TInstitut, el 15 de juny de 1962, després de 
llarg i aprofundit estudi, obri les portes del Diccionari a aquelles paraules. 
Hom pot dir indistintament lloar, lloança i alabar, alabança.

FONDO. Voleu un mot que sembli més castellà que aquest? Hom en defugia 
Tús i el sustituía sistemáticament per “profund, pregón” ... Tenim frases 
multiseculars com, per exemple, “plat fondo” , “home de plat fondo” -extraor- 
dinàriament menjador- que no podien haver estât manllevades al castellà. ¿Es 
que podriem dir en castellà “hombre de plato hondo”? Fou incorporada al 
Diccionari, com Tanterior, el 15 de juny de 1962.

REPROTXAR. (Fer un retret a aigu). Veritat que sembla una disfressa del 
“reprochar” castellà? Pregunteu-ho al Diccionari.

FLET X A . Hom defuig Tús d’aquesta paraula i la substitueix per sageta. Es 
ciar, també sembla una disfressa de la “flecha”castellana. Dones, bé, ambdues 
formes figuren al Diccionari. Desenganyeu-vos, som ries de vocabolari. I no és 
que ens emperifollem amb plomes d’altri. (“Suum cuique” ¡Ah, però, d’allò del 
“fletxassu”? Res.

DESENROTLLAR. Hom substitueix aquest mot per “desenvolupar” , 
sospitant que sigui una disfressa del “desarrollar” castellà. Són paraules 
sinònimes, Ambdues són registrades al Diccionari. Potser, a vegades, escaurà 
més una forma que l’altra. Aneu-ho a saber!

RECREU. Si, si, també, al costat d’«<esplai, esbarjo»... Qiiestió de matisos. 
“Viatge de recreu, hora de recreu” ...Si, si, per qué no?

BORRATXO, BORRATXERA. També? Si, si, al costat d’«embriac, ebri, 
embriaguesa, ebrietat». Som rics, som rics de llenguatge. Algún dia parlarem 
de la riquesa de la nostra Llengua, de cara als qui la ignoren o volen ignorar-la.
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L'HEBRAISTA JOAN B. CODINA i FORMOSA.

per PERE ROCA GARRIGA

Si Sabadell ha tingut un veritable filò- 
leg de vocació i de merits rellevants, 
aquest és, indiscutiblement, el Doctor 
Joan Baptista Codina i Formosa, l'«he- 
braista Codina», que Miquel Carreras 
situa entre "les nostres majors capacitats 
científiques". Nat l'any 1860 a la nostra 
Vila, es troba de pie dins l'atmosfera es- 
timulant de la Renaixenfa catalana i és 
en el mare d'aquest moviment de revi- 
falla cultural del país que cal enquadrar 
la seva activitat intel.lectual, intensa i 
particularment fecunda, que no aban
doné fins a la seva mort, ocorreguda 
l'any 1923.

El Doctor Codina profunditzà, dins 
l'ample camp que ofereix la filologia, en 
l'estudi de la llengua hebrea, matèria 
aquesta que té una evident relació amb 
els estudis bíblics i escripturístics. I com 
a hebraísta arribé a teñir molt gran pres
tigi en tot el país, constituint-se en una 
de les primeres autoritats en la matèria. 
Però també s'interessé en l'estudi de la 
nostra llengua, la catalana, tant en el seu 
aspecte historie com en el de la seva res- 
tauració i perfeccionament, aportant-li 
els seus sòlids coneixements lingüístics.

Complementen el seu perfil d'intel.lec- 
tual i erudit els estudis que realitzé sobre 
temes estrictament histórics i la seva 
•tasca de traductor.

Vegem de dir amb poques línies la 
seva trajectória i la seva activitat, sense 
entrât en consideracions al marge, que 
potser resultarien intéressants si ens 
proposèssim traçar la semblança d'a
quest il.lustre conciutadé que no ha estât 
objecte de les remembrances admiratives 
que en justicia li haurien d'haver dedicai 
els sabadellencs.

Estudiant avantatjat
Nat, corn dèiem, a Sabadell, no pot 

dir-se que es formé, ni en l'aspecte social 
ni en l'intel.lectual, en aquesta població, 
car de molt jovenet es traslladé, seguint 
els seus pares, a Vilanova i la Geltrù. 
Tot just acabada la seva minyonia, entré 
al Seminari Conciliar de Barcelona, on 
cursé la carrera eclesiéstica, que simulta- 
nejé —cas insòlit aleshores en el clergat— 
amb els de Batxillerat, primer, i després 
amb els de Filosofia i Lletres. El seu 
aprofitament fou gran, com ho prova el 
fet d'haver obtingut sempre les millors 
qualificacions i, al capdavall, el Premi de 
Llicenciatura. Seguidament es doctoré en 
Lletres a la Universität de Madrid, on 
fou deixeble de Menéndez y Pleayo. 
L'any 1884 presentava la seva tesi, que 
versava sobre "La declinación latina en 
sus relaciones con las lenguas griega y 
sánscrita". Més endavant es doctora va 
encara en Sagrada Teologia.

Catedràtic de Grec i d'Hebreu
El mateix anys que obtenía el grau de 

Doctor en Filologia fou nomenat pro
fessor de Llengua Llatina al Seminari de 
Barcelona i molt poc després catedrétic 
de Llengua Hebrea i de Llengua Grega en 
el mateix centre. Deixeble predilecte que 
fou de l'eminent filôleg i historiador 
Doctor Balari i Jovany, i amb decidida 
vocació per la filologia, s'esmerçé, tot al 
llarg de la seva vida, en les tasques 
docents de les cétedres que li havien 
estât adjudicades en el Seminari. Com a 
membre del claustre d'aquest centre dio- 
cesé —del quai fou Bibliotecari i Prefecte

d'Estudis. cérrecs en els quais desenrotllé 
una molt meritòria tasca—, pronuncié 
l'oració inaugural del curs académie 
1885-86 i redacté un "Compendio de las 
explicaciones de Lengua Hebrea" que, en 
successives edicions, fou Ilibre de text 
d'aquesta assignatura durant molt anys.

A 1'Academia de Bones Lletres
La vélua intel.lectual, la saviesa i l'e- 

rudició del Doctor Codina aviat es feren 
albiradores més enllé del d os del 
Seminari de la Diòcesi. I així, l'any 1899 
la Reial Académia de Bones Lletres de 
Barcelona el distingeix nomenant-lo 
Membre. Ingressa a la docta corporació 
presentant-hi un admirable treball que 
titula "Breves observaciones sobre la 
Profecía de Jeremías", notable en molts 
conceptes. Les seves activitats d'estudi i 
d'investigació dins l'Acadèmia foren 
nombroses: sovint apareixen en el But- 
lletí de l'esmentada corporació treballs 
signats pel nostre il-lustre conciudaté, 
que va refermant la seva personalitat i el 
seu prestigi. Es tracta d'aportacions 
originals sobre temes filológics en el 
sentit estríete del mot, o d'altres de 
carécter bíblic i escripturístic. Esmentem, 
entre ells, els "Ensenyaments de l'Art de 
bona parlería, de Brunet Llatí", la "Re- 
censió crítica del Ilibre del Sr. Marian 
Grandia sobre fonètica semítica-catala- 
na" i l'assaig literari sobre els "Proverbis 
de Salomó". Escriví també treballs d'in
vestigació histórica de carécter mono- 
gréfic, com el que es titula "Conside
racions i notes históriques sobre les 
penes corporals aplicades, a Barcelona, 
durant els segles XV i XVI" i un altre, 
aquest en col.laboració amb Mossén 
Gumersind Alabart, que respon al títol 
de "Efemérides para la historia del Semi
nario Conciliar de Barcelona: El Semi
nario de Montalegre (1593-1772)" que 
fou publicat l'any 1908.

Una bella iniciativa
Un angle molt interessant de la perso

nalitat del Doctor Codina, en la seva 
doble condició de sacerdot i de filôleg, és 
la iniciativa que tingué i que, a més, 
tracté de dur a terme, de fornir al pais
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una versió dels Llibres Sagrats a la 
llengua catalana, i aixô en uns anys en 
qué encara res no s'havia fet en aquest 
sentit. En 1902, en efecte, es proposa en 
ferm, junt amb Mossén Frederic Glasear, 
d'emprendre aquesta magna obra; però 
aviat sorgirien desavinences massa fortes 
entre ambdós filólegs i no fou possible 
dur a terme la idea que tan il.lusionada- 
ment havia concebut i que tant li hauria 
plagut de realitzar. Tanmateix, el que no 
pot èsser silenciat és el seu paper i el seu 
merit de precursor d'una empresa admi
rable que més endavant ha tingut realit- 
zació espléndida amb les traduccions 
bibliques dels monjos de Montserrat 
--esmentem que el Pare Ubach i el 
Doctor Codina no es desconeixien 
mútuament— i de la Fundado Bíblica 
Catalana.

L'ortografia catalana
L'any 1906 se celebrava a Barcelona el 

Primer Congrès Internacional de la 
Llengua Catalana, esdeveniment de pro
funda significació dins el procès de recu
perado de Ies essències espirituals iniciat 
per la Reinaxença. No podem deixar de 
consignar que el Doctor Codina hi 
prenguè part activa, presentant-hi una 
moció que versava sobre la "Importancia 
de l'ortografia: Necessitai d'equilibrar 
l'element fonètic amb {'etimologie" i que 
plantejava aquesta important qiiestió 
amb el fonament cientific que podia

donar-li un filòleg de la seva talla. 
Aquesta moció, esmenada lleugerament 
amb unes precisions que hi feren Mossén 
Antoni M®. Alcover i el Doctor Massot i 
Palmés, fou aprovada i inclusa entre Ies 
conclusions del Congrès. Com a referén- 
cia cronològica significativa, cal tenir 
present que les normes ortogràfiques de 
Pompeu Fabra, no pas allunyades del 
criteri exposar pel Doctor Codina en la 
seva moció, són posteriors a aquesta 
important reunió.

Tot una tasca de traductor
Molt notable fou, també, la tasca que 

el nostre filòleg realitzà com a traductor 
de textos importants de la literatura reli
giosa de la seva època en llengiies 
modernes. Entre altres obres, traslladà al 
castella la de l'autor apologètic francés 
Emile-Paul Le Camus, "Origines du 
Christianisme", que constava de vuit 
volums, i que fou continuada amb un 
volum nové original del propi traductor, 
i també al castellà un Sumari de la 
Doctrina Católica, de Monsenyor Syl
vain, en tres volums. En 1920, quan ja 
estava jubilât de la seva activitat docent 
al Seminari, lliurà a l'editor la versió 
castellana de l'obre "Histoire de la Litté
rature Juive". d'Isaach Bloch i Emil 
Lévy, que restà inèdita. El seu domini de 
les principals llengiies modernes, junt 
amb eis sòlids fonaments de les llengiies 
classiques i sémitiques, permetien al

Doctor Codina fer unes traduccions 
impecables, exactes i matisades d'obres 
com aqüestes, que, a més, tenien per a 
eli l'avantatge de versar sobre matèries 
que coneixia a bastament.

Una biblioteca excepcional
Diguem per acabar, i com a un testi

moni més de la válua del nostre filòleg, 
que el Doctor Codina arribà a posseir 
una de les biblioteques més riques i més 
intéressants de les que hi havia a 
Espanya en el seu temps, especialitzades 
en filologia semitica, en ciències escrip- 
turistiques i en estudis biblics. Se l'havia 
anat formant i se l'estimava molt, car li 
era una inestimable eina de treball. 
Aquest trésor bibliogràfic tant valuós en 
si mateix, com —des del nostre punt de 
vista— pel fet d'haver pertangut a un 
sabadellenc, no vingué a parar pas a la 
nostra ciutat, sinó que es troba a la 
Biblioteca-Museu Balaguer, de Vilanova 
i La Geltrù, on, segons sembla, el deixà 
en llegat el propi Doctor Codina en fer 
testament deis seus béns, poc abans de la 
seva mort, que s'escaigué l'any 1923, a 
Sarriá. Els seus lligams familiars i afec- 
tius amb aquella població de la costa on 
havia passât la seva minyonia devien ser 
més forts que els que l'unien amb 
Sabadell, on havia nascut però on no 
tenia arrels.

PRINCIPIS
L' obra titulada COMPENDI D'EDU- 

CACIO CIVIL de Ramon Rucabado, fou 
premiada per l'Ajuntament de Sabadell 
en els Jocs Florals d'aquesta ciudat cele
bráis el 3 d'agost de 1.918, l'edició de la 
qual fou feta a despeses de la mateixa 
Corporació.

Avui tan sois volem transcriure un 
petit recull deis seus Principis de la 
citada obra, però pensem dedicar-hi un 
treball al seu autor en un próxim número 
de Quadem, puix ho mereix a basta
ment.

Principi
¿Quin és el major bé que un ciutadá 

pot fer a la ciutat?
- L exemple de la seva bona conducta 

personal.
¿Quina altra condició tindrá el ciutadá 

digne de tai nom?
- La consciencia deis molts altres bene- 

ficis que deu fer i pot fer per la ciutat.
¿Quina és la raó d'existéncia de les 

ciutats?
- El no abastar la familia a satisfer 

totes les necessitats humanes.
¿Qué són, dones, les ciutats?
- Agrupaments naturals de families

que es fixaren a un mateix punt i consen- 
tiren a p osarse  sota una autoritat comü 
per a la defensa i per a l'increment deis 
interessos morals i materials de tots.

¿Quina és, però, la societat més 
natural de l'home?

- La familia, perqué sense ella en lloc 
cap hom e no pot ni ha pogut subsistir.

¿La familia és més o menys important 
que la ciutat?

- Com a societat necessària a l'home e's 
abans la familia que la ciutat. Com a 
societat general, o sigui que conve' per al 
bé de molts és tant la ciutat com la 
familia.

¿Qué deu la ciutat ais homes que la 
formen?

- Ho deu tot, la gloria o la mala fama, 
l'avenç o l'endarreriment, la pau o la 
guerra interior, perqué segons siguin els 
ciutadans justos, actius i cuites i amants 
del b é  comü, o perversos, inerts, incul- 
tivats i négligents pel b é  comü, aixi será 
la ciutat.

¿ I els homes, qué li deuen a la ciutat?
- Tam bé es pot dir que li deuen tot el 

que són, perqué essent la ciutat el reflex 
de cot ÇO que els ciutadans són, saben i 
fan, es escola comü on els uns aprenen 
deis altres, tendint a un mateix nivell.

¿Essent la ciutat i la familia societats 
humanes, digueu quins elements suposa 
tota societat humana?

- Individus units i un fi que els uneix.
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LVI ANIVERSARI 
DE LA 
DIADA DEL 
LLIBRE

Quan l'any 1923, la Cambra Oficial 
del Llibre de Barcelona, a instáncia del 
seu Conseller, Vicenç Clavel i Andrés, 
instituía la Diada del Llibre, poc podien 
imaginar la transcendencia que la matei- 
xa tindria al llarg del nostre país.

Encara que el suggeriment fou per 
commemorar l'aniversari de la mort de 
Miquel de Cervantes, no és menys cert, 
que la data escullida per a la celebració 
fou la del 23 d'Abril, festivitat de Sant 
Jordi -Patró de Catalunya- amb la qual, 
la Diada del Llibre arrelá rápidament 
arreu del Principat i a d'altres poblacions 
del Pa'ísos Catalans.

Com ningú no ignora, en aquesta 
Diada s'organitzen parades de Ilibres a 
l'aire Iliure deis carrers, i la venda s'efec- 
tua, a més, amb un descompte sobre 
l'import del llibre. També s'organitzen 
conferéncies i altres actes culturáis. Sens 
dubte és una de les diades que més digni
fiquen ais qui la celebren.

La nostra ciutat és una de les que més

destaca en la compra de Ilibres i no és 
exagerat dir que els sabadellencs comme- 
morem la festa amb l'adquisició almenys 
d'un llibre i ens consta que són moites les 
families que n'adquireixen un per a cada 
membre de la mateixa.

Possiblement que per a molts será una 
sopresa si hi confirmem que a Sabadell 
hi ha més de mil cinc-centes liars que 
s'honoren de posseir la "Gran Enciclope
dia Catalana", la qual, a part de la seva 
contribució a la cultura catalana, és de 
gran utilitat per ais escolars, universi- 
taris i erudits. Igual podem dir d'altres 
obres similars com són, el "Diccionari 
Català-Valencià-Balear" del Professor 
Moll, el "D iccionari General de la 
Llengua Catalana" del Mestre Fabra, la 
"Historia de Catalunya" de Rovira i 
Virgili, i tantes altres obres indispensa
bles per a tota llar coronada de filis 
estudiosos.

Recordem a Ciceró que digué"...Una 
llar sense Ilibres, és com un eos sense

per RICARD SIMO i BACH

Una perspectiva d'una biblioteca particular sabadellenca.

ànima..." Gràcies al llibre, tots aquells 
que s'hi apropen per abeurar-s'hi, en 
resulten beneficiats i confortats. Ho 
expressa molt bé, Emerson, quan diu; 
"...En moites ocasions, la lectura d'un 
llibre ha fet la fortuna d'un home,
dicidint el curs de la seva vida..."

*  *  *

Aquest anys es compleixen cinc-cents 
anys del llibre català i aixô és molt 
eloqüent per a comprendre que, malgrat 
tots els intents de prohibició per part 
dels enemies de la nostra cultura, el 
llibre català és present a totes les liars 
que l'estimin.

Gràcies al llibre, podem assaborir les 
preuades joies bibliogràfiques que ens 
llegaren els nostres escriptors, poetes, 
historiadors, filôlegs, cientifics, etc, etc.

Sense menysprear la rica bibliografia 
de les altres llengües, creiem indispen
sable que no manquin a les nostres liars, 
llibres catalans, els quais, poden satisfer 
abastament totes les inquietuds del saber 
humà.

"Per l'home que utilitza la raó, els lli
bres són més estimats que les riqueses" i 
aquesta veritat la confirm a Edmon 
d'Amicis, amb aqüestes paraules: "...El 
desti de moites persones, depèn d'haver 
tingut o no biblioteca a la seva llar 
paterna..."

El llibre instrueix i educa i per això 
estem d'acord amb Pitàgores, quan diu: 
"...Eduquem els infants, i no serà 

necesari castigar els homes..."
¡Oh, sin un dia fos possible veure com 

tot el diner que s'inverteix amb arma
ment i amb grups armats, s'invertís en 
llibres, escoles, universitats i professo
rats! ¡Corn canviaria el desti de la 
humanitatl Hauríem arribat a fer possi
ble que l'EVOLUCIO fes innecessària la 
REVOLUCIO. ,

En aquest 56 aniversari volem aprofi- 
tar I'avinentesa que ens proporciona 
"QUADERN", per celebrar en certa 
manera el primer de la nostra col.labo- 
ració a aquesta revista que també, la 
començàrem commémorant la Diada del 
Llibre, amb una secció titulada "LLI
BRES SABADELLENCS", la primera de 
les quais, fou dedicat a la "Biblioteca
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sabadellenca". (Vegeu num. 1 de "QUA
DERN").

En aquesta nova efemérides ens plau- 
ria veure revificar la flama que féu 
possible la Diada. Moites vegades hem 
sentit dir, que els Ilibres son cars, però 
generalment els que ho diuen son aquells 
que d'una manera desmesurada malgas
ten el seu diner amb coses supérflues 
imposades per Tactual societat de con- 
sum. Tothom que vulgui o s'ho proposi, 
pot tenir la seva biblioteca particular en 
la seva propia llar. Però, com totes les 
coses de la vida, cal primer assaborir-les 
ja que s'ignora la delectança que 
produeix la lectura d'un bon llibre, 
sempre se'n sera indiferent amb perjudici 
del propo Intel.lecte.

Sortosament avui tenim una abundan
cia de llibres per a tots el gustos i per a 
totes les necessitats. Les editorials s han 
esmerçat en proporcionar-nos una bi
bliografia diversa que pot satisfer abas- 
tament la persona més exigent.

El que succeeix també, és que a molts 
no se'Is ensenyat a despertar-los Tafició a 
la lectura. Hi ha qui prefereix veure els 
"sants" i no la lletra, però possiblement 
si s'anés educa/it per a la lectura, podria 
succeir allô de: "...S i a un famolenc li 
dones un peix per a menjar, li resoldràs 
el problema alimentari d'un dia, però si 
Tensenyes a pescar, Tajudaràs a resoldre 
l'aliment de cada dia i no dubtis que un 
dia t'ho agrairà... "

Un provervi hindú, diu: "...Un llibre 
obert, és un cervell que parla; tancat, un 
amie que espera; oblidat, una ànima que 
perdona; destruït, un cor que plora..."

Al llarg d'aquest 56 anys, la Diada del 
Llibre ha estât commemorada de diver
ses maneres, però la més important, és la 
seva existència, i la seva significació. No 
volem ser nostàlgics ni triomfalistes, 
però és evident que la constancia i la fe

del nostre poblé ha fet possible la realitat 
actual a desgrat de les vicissituds de la 
cultura catalana.

Malgrat la crisi d'alguns editors, el 
public del llibre català augmenta dia rera 
dia. Sens dubte que el redreçament de 
Tensenyament del català a les escoles és 
un factor important, com ho és també 
que la joventut que passa per la Univer
sität hi troba cátedra de català, de lite
ratura, de llengua, d'histôria... I aquesta 
gent jove, és evident que compra i llegeix 
llibres catalans.

¡Corn hem d'agrair als qui ens prece- 
diren, per tot el que feren a favor de la 
cultura catalanal ¡Gràcies a la seva tasca 
constant i eficient, ha estât possible que 
els que han recollit la torxa, puguin 
continuar la seva obra sapient per a fer 
de Catalunya el país que tots anhelemi

La utilitat que té el llibre, es manifesta 
ja des de Tescola primària fins a la 
sortida de la Universität. Tothom nece
ssita del llibre per enriquir els seus conei- 
xaments i assolir titols universitaris o 
d'altres. Per a molts especialistes d'acti- 
vitats professionals, el llibre els ha estât 
la base essencial del seus exits.

Sense el llibre, és molt difícil de reeixir 
en la vida. A més, Thome culte i educat, 
és un home lliure, amb tot el que 
representa aquesta meravellosa paraula. 
Contràriament, Tanalfabet o l'ignorant, 
és un esclau que engrossa el remat d'on 
s'alimenten els que neguen el progrès i la 
civilització.

El dia que cada llar hi hagi una biblio
teca selecte, podrem dir que la Univer
sität hi haurà entrât i els seus residents 
en rebràn els fruits saborosos que la 
mateixa els proporcionará.

Els llibres són joies de valor incalcula
ble, però les joies no tindran mai el valor 
dels llibres. El llibre no té fronteres i és 
un doli d'experiències i saviesa. Gràcies a 
eli, podem conèixer abastament tots els

secrets de Tunivers des de la prehistòria 
fins als interplanetaris que ens anuncien 
els futuròlegs.

No ignorem que ens els nostres dies la 
immensa majoria d'habitatges no reunei- 
xen condicions d'espai per poder dispo
sar d'un Hoc per a biblioteca, piano, 
pintures, etc, etc. L'habitatge és tan 
réduit i limitât, que sols hi ha Hoc per a 
la televisiô, la ràdio i els electrodomès- 
tics.

Esperem que en un futur no molt 
Hunyà, els arquitectes, constructors, o 
promotors d'habitatges ho tindran en 
compte. ¡Que bé sabien el que feien 
aquells que inventaren la propietat horit- 
zontal i la societat de consum en benefici 
del seu propi egoisme particular!

Si a cada Har hi haguèssin espais per 
ambientar tota manifestació intel.lectual 
i artística, la televisiô actual no tindria 
tants televidents i la majoria de la gent, 
pensarla i actuarla amb criteri propi i no 
amb el que li imposen els "pastors" de 
remats col.lectius.

Per aixó no ens cansarem de recoma- 
nar als nostres joves i a aquells que ja no 
ho són tant, que dediquin algunes hores 
del dia a la lectura d'aquells llibres que 
siguin del seu interés.

Posem punt final al nostre comentan 
d'avui amb dues máximes: "... Conside
ro al qui posseeix una biblioteca selecta, 
per petita que sigui, que té a casa seva 
una companyia d'homes savis i d'enginy 
agut que, escollits d'entre les regions 
civilitzades en el decurs dels segles, han 
posât en ordre els résultats de la seva 
saviessa i erudició..." (Emerson)

"...Les cièneies i les Hetres són l'ali
ment de la joventut i la recreació de la 
vellesa; elles ens donen esplendor en la 
Prosperität i són un recurs i un consol en 
la desgràcia; elles formen les delicies del 
gabinet, sense causar destorb ni embaràs 
en cap Hoc..." (Ciceró)
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AMB L'ANTONI TAULE A PARIS

per TERESA SOLA i VIDAL

Tot i que érem quasi-bé a finals de 
novembre, a la plaça del Beaubourg, a 
Paris, i llüia un sol de mitja tarda que 
encara escalfava. L'esplanada, moments 
abans quasi deserta, s'anava omplint de 
mica en mica de gent de tota mena, de 
jovent, de petits i grans. Badocs els uns, 
i organitzadors els altres, de tota mena 
de jocs de fira.
- Veguin, senyors, senyores i nensl... 
l'home que s'empassa el focl
- Ep! mireu el que jo faig: em travesso el 
braç amb aqüestes agulles, i de sang ni 
gota... Apa, toqueull
- Voleu veure corn em traspasso el nas 
amb una imperdible?
Més enllà, dalt d’una cadira, un xarraire 
feia la parodia dels personatges politics

del moment, i alla baix, un xicot molt 
jove feia "bic” amb molta gràcia, tot fent 
la competència al Marcel Marceau. 
-Globus. Globus, qui me n compra un? 
Prop nosaltres, un vailet bru, llarg i 

Prop de nosaltres, un vailet bru, llarg i 
prim, pantalons negres amb elastics, 
engegà tot d'una, una "casette" i es posà 
a ballar un tango amb tanta afició i tant 
ben assajat que semblava una figura que 
li haguessin donat corda i tingués els 
moviments milimetrats. La gent s'hi 
acostava, feia gràcia el tanguista...Gent 
amb paradetes de collarets de llauna 
asseguts per terra. Faquirs. Il.lusionistes. 
A l'altra banda de la plaça, un home 
d'uns seixanta anys, intentava pujar 
damunt d'un dels tubs d'orejament dels

soterranis de la plaça, que semblava més 
aviat la xemeneia d'un vaixell. Final
ment ho acconsegui, i, brandant, amb 
fùria, una campana de metall, com 
aquell qui crida a ranxo, despotrica va;
- Ei! ciutadans de Paris, veins dels Beau 
bourg! escolteu-mell doneu mitja volta 
i mireu aquesta barraca de ferragots 
despintats i mal girbats que els dropos 
del nostres regidors han permés d'alçar 
aci dins el cor del nostre barrii! Qué us 
sembla!! Qualsevol tenderota del "mar
ché aux puces" és més digne que aquesta 
desferra que tenim al davanti!...
Aixi anomenava, aquell parisene gelés 
dels antics costums, al "Centre Georges 
Ponpidou i Musee National d'art moder
ne", que es dreça ara, al bell mig de la 
plaça del Beaubourg, i que des de fa 
quatre anys és el nudi museistic i 
d'activitats artistiques més important i 
més viu de Paris, i potser de tot Europa. 
Antoni Taulé s'ho mirava tot en silenci; 
amb aquells ullets petits i amb aquella 
rialla, que a mi, quan venia a casa a 
jugar amb el meu germá, tot sortint de 
"Can Culapi", no sé per qué, pero em 
recordava sempre un dimoni dels "Pas- 
torets".
Feia temps que no ens vèiem, me'l 
mirava de reiill, intentant endevinar el 
canvi què podia haver sofert en aquests 
deu anys. Potser el vàreig trobar menys 
bellugadis, més posât, però era l'ANTO- 
NI TAULE de sempre, amb aquella 
dolcesa una mica mandrosa en la parla i 
en el gest, com si a més a més de parlar, 
pensés a la vegada en quaranta coses di- 
ferents -que és el que deu fer-, sense 
perdre mai, però, el fil de la conversa. 
Poc a poc, davallàrem cap a la plaça, tot 
i comentant les exposicions d'obra 
gràfica de'n Miró i la dels onze catalans 
que, entre d'altres, s'exhibien en aquells 
moments a l'esmentat "Centre".
Ens endinsàrem sense pressa, en el bullit 
de gent que anava i venia d'una rotllana 
a l'altra. L'aire escampava una flaire de 
castanyes torrades des de la paradeta del 
cantó, que convidava a fer cua per 
tastar-les. Mentrestant, el sol minvava i
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ara entrava de biaix a la plaça, la figura 
d'un Adequi, s'allargava damunt les 
pedres donant-li un aire quasibé in- 
gràvid.
S'hi estava bé, tot plegat feia molt bonic. 
La gent romanía embadalida i contenta, i 
per un moment em semblà que Paris 
volia a tornar a èsser una festa.
Tot anant cap a casa seva, comentàrem 
les ultimes pintures que jo havia vist 
d'eli, quan l'exposició de la "Gallerie 
Maegth " de Barcelona l'any 76.
Em parlà llarga estona del seu "labo
ratoire d'attente", de tot el que per eli 
significava, de la seva mistica...Arri- 
bant, em mostrà les seves pintures; haig 
de dir que m'impressionaren.

"Quelle que soit l'importance de 
l'object de latente, il est toujours 
infiniment dépassé par le m ouve
ment de l'attente, " 

com va dir-li Maurice Blanchot. 
Explorador d'un cert Hoc, molt més fora 
de Hoc, ANTONI TAULE n'ha fet des de 
fa uns anys el laboratori d'una eperièn- 
cia.
Es tracta ben bé, de l'aventura d'un 
home que pinta la indentitat, el fet, la 
historia i la Hum, en una paraula: 
L'ESPERA.
La distància, l'humor secret que l'AN- 
TONI TAULE fa servir per a tantejar 
constrasts i matisos, objectes i presen
cies, li permeten de copsar fora de tota 
intencionalitat moral o estètica, l'intensi- 
tat de les escenes de clars obscurs, del 
que és purament mental, on el decorat 
de fosques parets, ens explica EL LLOC, 
L'ESCENARI, L'ESPAI on s'esdevindrà 
1'escena.

En aquest ESCENARI-ESPAI on eli ens 
convida, hi viuen les imatges, el visiten 
els somnis, els que somnien desperts el 
descobreixen, la historia hi és, expectant, 
suspensa. Cada èsser que hi descobrim és 
el retrobament del JO, amb el món ON 
QUELCOM ENS ESPERA.
Quan tinguem al davant nostre una 
pintura de l'ANTONI TAULE, adonem- 
nos, que la Hum s'escampa i corre cap a 
tot el que és horitzontal, fixeu-vos bé, en 
el Hoc on es desenvolupa l'escena: hi 
endevinareu vivéncies que havíeu obli- 
dat, un sentireu dins de la historia, 
adoneu-vos-en i sereu vosaltres mateixos 
l'ESPERA en aquest LAVORATOIRE. 
Em plau transcuire de Giorgio de Chirico 
"Hebdomeros", el següent:

"Eli hauria volgut dir-li que trobava 
lletjos els paisatges, i que només li 
agradaven les cumbres, les bones 
cumbres on un es tanca, baixades les 
cortines i closes les portes; i sobre- 
tot, li agradaven tam bé els raconets, 
i els sostres baixos, però de tot alió 
que li pla'ia no en va dir res, tement 
no èsser compres, i sobretot tement 
que no el prenguessint per boig i el 
Iliuressin a les autoritats mediques 
del pais".

Una gran cambra buida serveix de decorat a un personatge anònim en posícíó extática: S'ESPERA. La medítacíó ei manté 
inmóbil. Per la porta oberta del balcá que dóna al jardi, la Hum entra díns la sala retallant les Hates del parquet que fan espiga. 
Jugant amb la seva ombra, aquesta tercera persona omple la escena. Però la seva presëncia no retoma pas (a vida a aquest 
ambient que radia el fantástic.
Els objectes representats amb exactitud esdevenen irreals. Un estrany silenci plana díns aquesta cambra deserta.



les muntanyes 
del nostre 

entern
DE COM ES 

FORMA 
MONTSERRAT

per M. CRUSAFONT PAIRO
Mokes vegades quart hem estât con

templant aquesta meravella petrificada 
que és el nostre Montserrat, ens hem 
estât preguntant insistentment en corn 
degué formar-se aquest aplec d'enreves- 
sats turons, de formes arrodonides, 
aqüestes siluetes que es retallen al cap- 
vespre donant a la que també anomenem 
muntanya santa, aquest relleu fantasma 
gôric que la fa tan especial fins a consti
tuir una de les meravelles naturals que 
més ens atreuen i de la quai ens sentim 
tan orgullosos.

Per a comprendre el procès de 
formado de la muntanya hem de consi
derar que en aquesta formació entraren i 
concorregueren varis factors que molt 
rarament poden trobar-se junts. En pri
mer lloc, i per a situar-nos, cal que 
busquem l'origen d'aquestes enormes 
masses de conglomérats de códols em- 
pastats en un ciment caliç, i que ens 
sitúen a una distáncia d'uns seixanta 
milions d'anys. Era aleshores que hi 
havia una mar interior que envaía el que

avui és el Pía de Bages i comarques 
veines, en el que avui en diem la Depres- 
sió de l'Ebre (tot i que aquest riu es 
troba tan lluny de les nostres contrades). 
Aleshores, en contraposició a aquest mar 
interior, tenim que pel que avui és el 
Mediterrani es dreçava un continent, el 
que s'anomena catalano-balear. Les 
aigües deis rius discorrien a la inversa 
del que ho fan ara. Una enorme corrent 
d'aigua dolça desembocava al mar inte
rior y dipositava els seus detritus pétris 
(el que anomenaren el seu delta), just en 
el lloc on avui está situada la muntanya 
de Montserrat. Així és com s'ajuntaren 
aqüestes masses de códols despullats de 
cap mena de ciment.

Més endavant en el temps, el conti
nent mediterrano-balear quedá enva'it 
per Factual Mediterránia, mentre el mar 
interior reculava lentament. Es aleshores 
que tingué lloc un moviment del que se'n 
diu epirogenétic (que vol dir que aixecá 
les terres a nivells més alts) i la gran 
massa de códols restá sense relació amb 
cap corrent aquosa.

Mentrestant aquest moviment d'epiro- 
génesi, va provocar la formació en les 
masses de conglomérats que s'estaven 
formant (els conglomérats, s'anomenen 
també pudingues) de diverses fissures 
que esquerdaren la compacitat d'aquella 
massa que s'anava també cimentant amb 
una pasta calcària.

Passaren els milions d'anys i s'anava 
aixecant la nostra muntanya mentre les 
aigües de les pluges s'anaven filtrant per 
les fissures de les quais hem parlât i 
anaven afaisonant aixi formes arrodoni
des que a més eren polides pel vent. La 
disposició en agulles i turons verticals 
era determinada per l'existència de les 
fissures en sentit ortogonal (a diferència 
del que ocorria a Sant Llorenç, un altre 
delta d'un nou riu també poderós, que 
tenia fissures transversals i d'ací restruc
tura de les masses en formes tabulars, 
principalment). Tot seguit els que ens 
fixem en la geología de les muntanyes
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que ens envolten, comprenem que Mont
serrat i Sant Llorenç del Munt son dues 
muntanyes bessones que es diferencien 
únicament en el seu origen per la 
naturalesa i disposició de les fissures 
esmentades i pel ciment que aquí és 
areniscos, d'una arenisca vermellosa que 
dona aquest color al conjunt. A 
Montserrat, en canvi, les masses están 
travades per un ciment calcari més 
blanquinós, que les fa diferenciar de les 
roques de Sant Llorenç. Mentre s'ele
vava la muntanya de Montserrat, hem 
dit que el mar interior s'anava retirant 
més cap al nord i així veiem encara a 
certes zones de la muntanya restes del 
que s'anomenen "tasques" marines que 
s'entrecreuen amb les masses de conglo
mérats, sobretot a l'indret anomenat de 
Can Calzine on es poden trobar restes 
fossils de l'època de retirada del mar in
terior (aixô succeia a l'Eocen, période de 
l'era terciària a uns cinquanta milions 
d'anys de l'actualitat). Aixi, dones a 
partir d'aquella època, la muntanya 
anava prenent la seva fesomia actual per 
bé que mitigada aleshores perqué tot just 
s'havia iniciat el procès d'erosió de les 
aigües salvatges (que aixi es coneixen les 
de les pluges). Després, a través dels 
llargs milenis, la muntanya va anar 
adquirint una estructura superba en la 
majestat dels seus turons afaisonats en 
les grans masses que s'havien format. I 
és aixi corn la veiem avui amb aquesta 
curiosa orografia forjada per agents de 
totes menes de tipus geologic i atmos
fère fins a conferir-li la bellesa tan ex
traordinaria que posseeix i que ens fa 
restar admirats. Ja veiem, dones, que de 
noihaver estât per la conjunció i conjuga- 
ció de tots els factors que hem dit. 
Montserrat no seria el que és. En altres 
muntanyes (Montserrat no és de debô 
una muntanya puix que no va formar-se 
per plegaments orogènics) o en altres 
formacions, s'han reunit uns quants 
factors corn els que hem descrit però no 
la totalitat d'aquests i per aixô no han 
pogut arribar a una configuració tan 
especial com la que té la Muntanya 
sagrada.

MONTSERRAT, 
ESCOLA DE LA 

PIETÄT POPULAR 
I LITURGICA

per ENRIC DORDAL, escolapi

L'antiga Capella o Ermita de Santa 
Maria a la muntanya de Montserrat, on 
la venerable imatge de la Mare de Déu 
rebia culte de segles immemorials, ja al 
segle nové, amb el temps i sota l'aba- 
diat del gran Pare de la Patria, Oliva, 
prélat del monestir de Santa Maria de 
Ripoll i a la vegada bisve de la seu 
viguetana, la dita Capella esdevenia al 
nudi original de Tactual abadía benedic
tina de Montserrat, cenobi estimadíssim 
deis catalans i admirat per tot el món 
cristiá en la seva doble vessant de 
Monestir benedictí i de Santuari marià.

Montserrat ha esdevingut temps ha, 
un deis pricipals centres d'atracció espi
ritual del poblé cristiá, el qual de tota 
procedéncia, nació, llinatge i llengua hi 
acut i puja la santa muntanya per a 
venerar la bella imatge de la Mare de 
Déu i rebre Tespiritual influéncia del 
cuite liturgie que a la basílica és realitzat.

En la vida de TEsglesia llatina tingué 
molta importancia la publicació que el 
dia de Santa Cecilia de Tany 1903 feu el 
Papa Sant Pius Xé del "Motu proprio" 
sobre la Liturgia i la Música sacra. Els 
monjos de Montserrat, particularment 
els més joves varen secundar les orienta- 
cions romanes del susdit document. 
Foren entre altres el que més tart seria el 
P. Abat del Monestir, Dom Antoni M. 
Marcet i el P. Gregori M. Suñol, 
veritable i incomparable mestre del Cant 
Gregorià en la nostra terra. Ell Tany 
1905, dos anys després del famós 
document pontifical publicava el seu 
"Metodo completo de Canto Grego

riano", Ilibre que fou traduit a diverses

llengues estrangeres i difós a tot el món 
cristiá. El P. Suñol seguía en el seu mèto- 
de els principis de Tescola solesmense, 
perqué ja és sabut que la cèlebre abadía 
benedictina restaurada per Dom Prosper 
Gueranger, ha estât la que ha dictât amb 
Dom André Moequereau les normes per 

a la recta interpretació del Cant 
Gregorià.

Val a dir que la restauració del cant 
gregorià feta a Solesmes ha estât feta 
sota la protecció de la Mare de Déu de 
Montserrat, tota vegada que TAbat de 
Montserrat va regalar a TAbat de 
Solesmes una imatge de la Moreneta, 
Una lletra de Dom Moequereau escrita a 
Tany 1904 als monjos de Montserrat diu 
aixi: "No ens podieu proporcionar un 
goig més gran en enviar-nos la vostra 
formosa i poderosa Madona. Ens va 
arribar ahir i el Rvm. P. Abat Dom 
Delatte ha volgut assignar-li eli mateix 
un Hoc d'honor. Es ja col.locada a la 
Sala de Paleografia on redactem ara 
TEdicio Vaticana (dels llibres de cant 
Gregorià). Es ella (la santa imatge) la 
que presidirá el nostre treball. En nom 
del meus germans monjos us agraeixo el 
fet d'haver pensât a afavorir-nos amb 
una Patrona tan poderosa."

Però fou Tany 1915, amb el Congrès 
liturgie célébrât a Montserrat, que reuni 
amb tots els Prélats de Catalunya i el 
Nunci del Sant Pare, la part més notable 
de la clerecía catalana i de Tasamblea de 
fidels, en nombre de més de dos mil, que 
el Monestir de Montserrat es presenta 
com Escola de la Litúrgia feta amb 
respecte i dignitat i del Cant Gregorià, 
que ja és popularitzat per les terres dels 
nostres bisbats. Un dels organitzadors 
eminents del Congrès fou el nostre 
estimât i sempre recordat Dr, Lluis 
Carreras. L'Eucologi, el llibre de seguir 
la Missa que abans del Concili Vaticà 11 
era més popular entre els nostres fidels, 
fou presentai, en la seva primera edició 
al Congrès de Montserrat. D'aquest 
llibre Tany 1948 el mateix Dr. Carreras 
en presentava la seva quarta edició, molt 
ampliada i posada al dia. El mateix Dr. 
Luís havia de presentar més tard la 
Setmana Santa i altres publicacions de 
carácter liturgie.

Aquest Congrès Liturgie (ens diu el
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Dr. Carreras a la presentado de la 
darrera edició) "fou Túnica gran mani- 
festació de la renaixença de la pietat 
promoguda pel Papa Pius X que fou 
celebrada en la cristianitat durant 
Tengoixôs esclat de la primera guerra 
mundial".

Els actes del Congrès foren solemni- 
ssims i notables, tant per part dels seus 
protagonistes, entre altres Monsenyor 
Ragonesi, Nunci del Sant Pare, el Dr, 
Antolí López i Peláez, Arquebisbe de 
Tarragona, que parlava la nostra llengua 
malgrat no ésser catalá, el Dr. Enric 
Reig, després Cardenal, Bisbe de la 
nostra Seu barcelonesa, el Dr. Vidal i 
Barraquer, aleshores Bisbe de Solsona, i 
el gran Prélat de Vic i Pare de Catalunya 
el Dr. Josep Torras i Bages, com pels 
actes que constituïren les diverses ses
sions d'estudi, sessions publiques, i actes 
de culte a la basílica montserratina.

Podem ben bé assegurar que tota Tefi- 
càcia palesada després en la participació 
del poblé cristià a la Sagrada liturgia i en 
el cant són fruit del nostre Congrès 
Montserrat!, célébrât els dies primers de 
juliol (del 4 al 10) de Tany 1915.

Un altre fruit del Congrès de Montse
rrat va ésser la publicació de la revista 
"Vida Cristiana", que fina abans de la 
nostra guerra orientava la nostra clerecía 
i el poblé fidel en Tapostolat liturgie, 
iniciat públicament al Congrès montse- 
rratí.

També hem de fer palesa la partici
pació de les Romeries que cada any 
pugen la santa muntanya per a posar les 
viles i els pobles sota protecció maternal 
de la que és Mare i Senyora de nostre 
poblé. La nostra, la de Sabadell, restau
rada pel Dr. Sardà i Salvany i més tard 
dignificada amb la participació del poblé 
en el cant liturgie per obra del Dr. Lluís 
Carreras, Consiliaro de TAcadèmia Ca
tólica i secundat pel P. Josep Franquesa, 
escolapi, al front de la Schola Cantorum 
ha estât sempre una de les més notables i 
nombroses. Molts recorden Tany en què 
els monjos que resaven al cor ait, 
baixaren al pla de Tesglesia per tal 
d'alternar el cant de les vespres amb els 
fidels sabadellencs, assistents a la Rome-

Podem ben bé assegurar que tota Tefi- 
càcia palesada deprés i fins avui en la 
participació del poblé cristià a la 
Sagrada liturgia i en el cant són fruit del 
nostre Congrès Montserrat!, célébrât els 
dies primers de juliol (del 4 al 10) de 
Tany 1915.

Com una protecció dels Romiatges, i 
una vivencia montserratina ais propis 
pobles i ciutats, hi ha els altars erigits a 
la veneració de la Mare de Déu de Mont
serrat, i les Confréries que al redôs

d'aquests altars han estât formades. Cal 
recordar la millora de Taltar de la 
Confraria a Tesglésia aleshores arxipres- 
tal de Sant Feliu, i les festes que es feren 
en rebre la imatge de la Mare de Déu de 
Montserrat beneïda especialment pel P. 
Abat Escarré, i portada a la nostra ciutat 
en una regiera de cotxes que Tacom- 
panyaren fins a la plaça de Sant Roc, 
animada per la nostra dansa, i rebuda 
pel que era aquells dies a més de Consi
liari de la Confraria, Arxiprest de la 
Ciutat. Mn. Camil Geis.

A la nostra ciutat a més té altar a Sant 
Vicenç, amb la seva confraria, als PP. 
Salesians i als Escolapis, a Taltar dels 
Oblats Bénédictins seglars, consagrat pel 
P. Abar Aureli M. Escarré.

Els oblats seglars bénédictins és una 
altra manera de la projecció que de 
Montserrat va als fidels que orienten la 
seva vida cristiana, al Hoc on viuen, sota 
la regla i mestratge del Pare dels monjos 
d'occident.

L'any 1947, fou el de la solemne entro- 
nització de la santa imatge de la More
neta al recinte que la pietat del poblé 
atalà i la pericia i el bon gust dels artistes 
li han ofrenat. Molts són els que 
recordem l'acte solemnissim del Pontifi
cal célébrât a Tesplenada de les places del 
santuari, acompanyat dels cants de més 
de dos cents grups i Scholae Cantorum 
que reunien més de tres mil cinc centes 
veus, dirigides pel gran apóstol del cant 
gregorià, entranyable amie del P. Grego- 
ri M. Suñol, Tescolapi P. Miquel 
Altisent.

Hi eren tots els Bisbes de Catalunya i 
altres personalitats, i una immensa 
gernació de fidels que de les primeres 
hores de la matinada i de la vigilia a peu 
i de tota manera havia pujat a Montse
rrat. Fou un acte de veritable unió de tot 
el poblé de Catalunya entorn de la seva 
Mare i Senyora.

Un altre fet cal tenir present, iniciat a 
Montserrat i després extès a per tot 
arreu. Es el dels ornaments de forma 
antiga, malament anomenats gótics. 
Objecte de tantes polémiques, darrera
ment concedits a tots els bisbats, i que 
sembla que ara alguns, sense com va 
ni corn ve, per própia iniciativa han 
desat. Per Sempre?...

L'altar de cara als fidels ha estât una 
altra de les coses, que, encara que no 
directament de Montserrat, si que de 
Montserrat ha estât extès a les nostres 
esglésies. (Primer fou Taltar del cambril 
de Montserrat, més tard Taltar major de 
la basilica. Els origens però d'aquesta 
restauració cal cercanlos a casa nostra a 
la capella de Sant Pere de d arà.)

(Moites més coses es podrien dir sobre 
la influència de Montserrat, en la restau-

ració de la Litùrgia i de la participació 
del poblé fidel de casa nostra a les 
Accións liturgiques, sobre tot en el cant 
gregorià. Seia allargar-se massa.)

Els temps han canviat. Hi ha hagut un 
concili, el Vaticà II. Moites coses, la 
majoria encara están en vigència. Sota 
els abadiats deis P. Marcet, Escarré, 
Brasò i de Tactual P. Cassià M. Just, 
Montserrat ha continuât i continua 
essent fidel a la seva missió d'adressar el 
poblé de Déu que peregrina per Cata
lunya vers la Pàtria del cel, passant com 
els nostres Sants, per la muntanya de 
Montserrat.

Mare de Déu de Montserrat, Pregueu 
pel vostre Poblé!

MUNTANYA
DE

LLETRES

per C.G.

Al cim de la Muntanya de Montserrat 
s'ha anat alçant una altra Muntanya: 
una Muntanya de LIetres.

Tots els Monestirs tenien a TEdat Mit- 
jana una cel.la destinada a la còpia de 
manuscrits. Hoc que tenia el nom de 
"Scriptorum". Fou cèlebre el "Scripto- 
rum" del Monestir de RipoH. D'aquell 
cenobi procedien els monjos de Mont
serrat. Aquest cenobi no tardava a tenir 
també el seu "Scriptorum ".

Gràcies a aquests pacients copistes, se 
salvà gran part de la cultura greco-lla- 
tina de la irrupció dels bàrbars.

Els monjos alternaven la transcripció 
d'obres antigües amb la producció 
d'obres originals.

Amb Taparició de la impremta, anaren 
desapareixent els antics "Scriptorums".

Amb la destrucció del Monestir de 
Montserrat durant les invasions napo- 
lòniques, desaparegué la rica biblioteca 
d'aquest cenobi fornida de manuscrits i 
de publicacions impreses. Alguns pogue- 
ren ésser recuperáis després.

Modernament Montserrat ha esdevin- 
gut un fogar de cultura, especialment bí
blica. Es féu famosa la versió catalana de 
la Biblia que portaren a cap, en equip, 
els monjos de Montserrat i que és 
coneguda antonomásticam ent, per la 
Biblia de Montserrat.

Les obres deis Ascetes Bénédictins han 
estât divulgades en Ies col.leccions 
"Biblioteca Monástica, Místics de Mont
serrat".
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Voler citar els monjos que s'han 
distinguit en les diverses branques del 
saber, en aquest petit assaig de divulga- 
ció, seria exposar-se a lamentables omis
sions. Però no ens podem estar de fer 
esment del Pare Ubach, gran investiga
dor "in situ" de la geografia biblica; el 
Pare Albareda, historiador de Montse
rrat que arribà a ser Prefecte de la 
Biblioteca Vaticana...

A més a més, Montserrat (Muntanya, 
Monestir, Erm ites...) ha estât una 
abundosa font de poesia. Un gran hispa- 
nòfil i italià, Arturo Farinelli, molt amie 
de Catalunya i deis escriptors catalans de 
la seva època, té un interessantissim 
assaig "Poesia del Montserrat", per on 
desfilen els noms de la major part de 
poetes i prosadors que han cantat i 
parlât de Montserrat en diverses llengües

A remarcar el P. Brenach, en llati, 
Humboldt, gran amie de Goethe, en 
alemany... Cervantes, Lope de Vega... 
en castellà. (I ja no cal dir que s'extén 
ampliament en comentaris sobre poetes 
catalans: Milà i Fontanals, Verdaguer, 
Collell, Maragall...)

Farinelli clou l'assaig a les portes del 
noucentisme. No ha conegut el monu
mental "Poema de Montserrat" de Josep 
M“ de Sagarra, ni el poema de menors 
proporcions "Muntanya Santa", de Mn. 
Geis, ni les emotives pàgines en prosa 
"Pelegrins a M ontserrat", de Joan 
Alavedra.

No hi ha escriptor català que, de tort 
O de través, no hagi parlât de Mont
serrat. No cal sino fullejar la "Corona 
Poètica" oferta, l'any 1881, pels poetes 
catalans a la Mare de Déu de Montse
rrat,

1 encara més la "Corona Literària" 
oferta pels escriptors catalans -poesia i 
prosa- que recull treballs de 160 
escriptors.

De Montserrat han sortit moderna- 
ment innombrables publicaciones.

En plena proscripció de la literatura 
catalana, sorti a Montserrat, no pas 
sense dificultats d'ordre estatal, la revista 
"Serra d'Or".

De caire primordialment religiös, ha 
anat agafant una amplitud d'horitzons.

Ha estât una revista de reconciliació 
després de la guerra civil. Ben aviat hi 
anaren tenint entrada escriptors de totes 
les tendències: no hi havia vençuts ni 
vencedors.

Revista d'alta categoria literària, però 
els que hi han anat prenent posicions no 
sempre han valorat, deseixits de partit 
près, totes les manifestacions culturáis 
d'aquesta època atzarosa de la cultura 
catalana.

LA MUSICA 
A MONTSERRAT

per DANIEL SANAHUJA i CAPELLA

L'obra musical a Montserrat, ha estât 
grandiosa. Es impossible amb unes 
poques ratlles donar idea cabal dels 
grans mestres, organistes, compositors i 
músics que en el transcurs del temps s'hi 
han anat formant.

L'història del Monestir i dels seus re
sidents en tots els carrees ha estât 
sobradement comentada i sobre ella han 
estât escrits infinitat de volums per 
persones doctes i afeccionades a les 
recerques a través dels segles.

Per aixô, corn que poc pue afegir-hi o 
tal vegada res, prefereixo transcriure 
alguns passatges del llibre del Pare 
Anselm M. Albareda, col.laborant aixi, 
en el que respecta a mùsica, a aquest 
reportatge tan intéressant que QUA- 
DERNofereix als seus llegidors sobre la 
sagrada Muntanya, tan estimada i sobre- 
tot tan venerada per tots els catalans.

"Des del començament del segle XVI 
fins als nostres dies, la història de l'Esco- 
lania no resenta deficultats. Sabem corn 
els monjos es preocupaven per l'educaciô 
religiosa, intel.lectual i musical dels 
escolaos, i per Ilur assistèneia als actes de 
culte. Cisneros ordena que un mestre 
instruis aquests joves en l'estudi de la 
gramática, l'aritmètica, etc. En sortir de 
l'Escolania, als catorze, quinze o divuit 
anys segons époques, els nostres escolaos 
tenien una instrucció més completa que 
molts fills de cavaliers i de nobles.

L'estudi de la música, però, s'ha endut 
la millor part del temps i de les activitats 
dels nostres petits cantaires, tal com 
demanava llur destinació primordial. El 
solfeig, el cant, instruments de corda, 
fusta o metall, l'orgue i fins la composi- 
ció eren ensenyats amb cura a l'Escola
nia. Els avanços dels deixebles es 
mostraren de vegades amb exhibicions 
lluïdes. El 1702, en venir Felip V a visitar 
el Santuari, els escolaos donaren un petit 
concert davant els músics i cantors de la 
Cort; interpretaren una Salve a quatre 
veus, acompanyada amb instruments. 
Un escola prengué la batuta, distribuí els 
cors i dirigí la Salve, executada amb una 
justesa i afinacíó que meravellà els 
músics reials.

La fama de músics excel.lents que 
arreu tenien els nostres escolaos motivà 
continues peticions de diverses col.legia- 
tes i catedrals al monestir per tal de pro- 
veir vacants. Aquest costum durà fins a 
la destrucció del santuari per les tropes 
napoleòniques. Al 27 d'abril del 1804, 
per exemple, el capítol de la catedral de 
la Seu d'Urgell escrivia el mestre de 
l'Escolania de Montserrat: "L'esperièneia 
d'alguns joves que, instruits a la Capella 
d'aquest monastic, han exercit perfecta- 
ment el seu càrrec en aquesta nostra 
catedral, ens ofereix la plaent avinantesa 
de suplicar a V.R. que si disposa d'algun 
amb veu de Soxantre, li cedirem la 
vacant de la nostra Capella de Música 
amb la retribució de 300 lliures anuals ".

Als carrées proveïts per oposició, els 
pretendents formats a Montserrat eren 
adversaris temibles i guanyadors gene
ralment, de la plaça.

La presèneia constant d'un cor de veus 
blanques, d'un grup de joves instruits en 
l'art musical, permeté a Montserrat 
d'incorporar sense restriccions els avan
ços musicals de totes les époques a les 
solemnitats del culte. Gant pia, poli
fonia, música instrumental antiga i 
moderna, han tingut en el nostre san
tuari una execució digna i acurada, un 
conreu intel.ligent i apassionat. L'actua- 
ció deis escolans montserratins ha estât 
transcendental en el cuite del monestir. 
De temps immemorial, cada ma tí 
aquests infants saluden 1.a Verge amb el 
cant de la missa matinal. En dies més 
recents, saben que tots els dissabtes i 
diumenges de l'any, i quant a Faltar 
major o a qualsevol altre altar s'exposen 
reliquies de sants, la matinal era cantada 
a quatre veus amb música de faristol: els 
dies litúrgicament anomenats classics, es 
a dir, totes les festivitats notables, era 
executada a dos cors, acompanyats de 
violins, i la resta de l'any en cant pia. 
Cada matí cantaven també els escolans 
un respons de difunts i dues lletanies 
lauretanes; el diumenge una d'elles a dos 
cors i amb instruments, i el respons a 
quatre veus, sempre que la matinal era 
polifònica. A la tarda, despres del rosari, 
cantaven els goigs de la Madona, el 
Magnificat i la Salve a veus i amb 
acompanyament d'instruments.

L'orgue, rei dels instruments, ha estât 
I'auxiliar insubstituible en totes les 
solemnitats culturáis del monestir; actuà 
en el nostre santuari des d'època molt 
antiga. La primera referència histórica 
que en tenim data del 1456, Les constitu- 
cions de l'abat Antoni Pere Ferrer fixen 
el que cal donar a l'organista de 
Montserrat. Dins el mateix XV, el metge 
nuremburguès, algunes vegades citât, 
Jeroni Münzer, diu que un dissabte al 
mati OÍ missa solemne amb orgue.
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Aquest orgue presta servei fins el 1548, 
en que l'abat Miquel Forner en construí 
un de nou encare a l'església vella, que 
passá, més tard, al temple de l'abat 
Garriga. A la derrería del segle XVII, 
grácies a la generositat del comte de 
Perelada, hom dota Montserrat d'un deis 
orgues més espléndits que existien a 
Catalunya. Cremat en l'incendi del 1811 
junt amb l'altre del prebiteri, construit el 
1735 per l'orguener de Barcelona Antoni 
Busca, i el petit orgue d'estudi instal.lat a 
I'Escolania.

La tradició del organistes montserra- 
tins és notable. Els pares Simó, Gaver, 
Castell, March, Rocabert, López, Casa- 
noves, Brell i molts d'altres excel.liren en 
el maneig del difícil instrument i merei- 
xen I’elogi de llurs contemporanis. Llurt 
art, associât a les veus de monjos i esco
laos contribuí poderosament a la solem- 
nitat de Montserrat.

Els résultats d'un estudi critic de 
I'Escola de Música de Montserrat, dels 
seus mestres i deixebles, i de Ilur 
producció, serán sens dubte una revela- 
ció per a molts. Fins en l'estât d'inves- 
tigació actual, amb la documentació que 
ha remás, migrada i tot com és, es poden 
adreçar bells elogis ais nostres musics.

Un deis patriarques d'aquesta escola 
fou el P. Joan March o Márquez 
(1582—1658), mestre de capella insigne, 
famós organista i excel.lent compositor. 
Els veils catàlegs montserratins l'assen- 
yalen corn un dels musics més notables 
de la seva época. Molts dels seus deixe
bles esdeyingueren mestres de Capella de 
Montserrat i d'altres esglésies de la 
Peninsula. La seva fama s'estengué aviat, 
i el convent de les Descalzas Reales de 
Madrid l'obtingué una llarga temporada 
d'organista.

Pere Roca, deixeble del P. March, 
excel-li corn a organista i compositor. 
Entre altres produccions seves, era molt 
estimât un responsori de difunts que 
cantaven monjos i escolans a l'església 
vella, en el funeral de cada monjo.

Per esmentar només les eminències 
musicals montserratines, caldria citar al 
segle XVIIl el P. Miquel Pujol expert 
organista; el P. Joan García, organista i 
compositor; el P. Miquel López, que 
deixà escrits tres grans volums sobre l'art 
musical, titulats "Eisagoge ad Musicen" i 
"M iscel.lanía M usical"; el P. Joan 
Rocabert, compositor notable; i al segle 
següent el P. Josep Antoni Martí, el P. 
Benet Juliá, el P. Anselm Viola -famós 
en el seu temps, les nombroses composi- 
cions del qual eren executades a la 
Capella reial-, el P. Narcís Casanovas- 
organista admirable, improvisador fácil i 
compositor délicat -i el P. Felip Rodri
guez. Del segle XIX, cal tenir present el

P. Jacint Boada -darrer mestre de l'antiga 
escola musical montserratina-, el P. 
Josep Vinyals, el P. Benet Brell i el P. 
Manuel Guzmán.

Ais moviments gregorianista i liturgie 
d'aquest segle, Montserrat ha contribúit 
amb la publicació d'un "Métode" i una 
"Paleografia" -obra personal del P. 
Gregori Sunyol-, amb la versió deis tex
tos liturgies del missal i del breviari, i 
amb altres diverses tasques de propa
ganda, de divulgació i estudi, en les 
quais han destacat els Pares Ildefons 
Gubianes, Adalbert Franquesa, Alexan
dre Olivar, i Jordi Pinell. De I'Escolania 
han sortit mestres com el P. Angel Roda- 
milans -l'obra del qual" es un monument 
de la música del nostre país" segons un 
eminent critic -o el P. Anselm Ferrer-. 
Darrerament, els músics de Montserrat 
han tingut una participació notable en 
l'adaptació i creació de noves melodies 
per a la litúrgia en llengua vernacla; 
esmentem almenys els noms d'Ireneu 
Serra, Gregori Estrada i Odiló Planas".

★  ★  ★

Sabadell ha col.laborat espléndida- 
ment al nodriment de I'Escolania de 
Montserrat, aportant-hi des de temps 
immemorial un bon nombre dels seus 
fills, que molts d'ells un cop preparats i 
educats convenientment, han ocupat 
càrrecs de directors o instrumentistes en 
les millors orquestres i conjunts musicals

Entre élis, voldria fer especial esment 
d'aquell noi que s'el coneixïa per 
l'Angelet, que sols comptava 9 anys, i 
que els seus pares, econômicament 
modestos, conseguiren un Hoc per ell 
entre els escolans de Montserrat. Era 
dócil i estudiós. Ben prompte el P. 
Millán i el P. Guzmán es donaren 
compte de les qualitats d'aquell noi i no 
escatimaren esforços per endinzar-lo 
sapientment en l'estudi de l'orgue i de la 
composició.

Al cap de 7 anys, quan sois en 
comptava 16 d'edat, li fou permés 
ocupar el cárrec d'organista del Monestir 
de Pueyo (Barbastro), éssent nomenat 
més tard, mestre de Capella de l'església 
de la Puríssima Concepció de la nostra 
ciutat i del 1915 al 1923 en fou de 
l'església del Sant Esperit de Terrassa.

Les circumstáncies adverses, la pérdua 
deis seus pares i l'amor que sentía per 
Montserrat, feren que retornés en aquell 
Hoc on tan feliçment havia transcorregut 
la seva infantesa. Exercí el cárrec de 
mestre d'escolans fins l'any 1936 que per 
causa de la guerra civil hagu' 
nar el Santuari com tots els altres 
companys.

Serveixi aquest humil trehaU, com  
entrenyable record al PARE ANGEL 
RODAMILANS CANALS, que fou el 
meu mestre en els començaments de la 
música, a l'home bo i intel.ligent i al 
sabadellenc exemplar enamorat de la 
seva ciutat, m orí immolât el m atí del dia 
27 de juliol de l'any 1936, tal volta a la 
m ateixa hora  qu e en a ltres tem ps 
ofrenava els seus cants, conjuntament 
amb els seus deixebles, a la Verge de 
Montserrat.

Xilografia de Ricard Marlet.

// f fIN MEMORIAM
El dia 26 de març proppassat va morir 

Rafel Colom i Pallí, metge, a l'edat de 53 
anys, pare del nostre jove col.laborador 
Rafel Colom i Llonch.

La seva mort, si ja des de poc més 
d'un any, era presentida, no ha estât pas 
menys dolorosa, i fins els últims instants 
de la seva vida exemplar -dedicat a la 
seva professió i a la familia ambdues tan 
estimades per ell-ha estât en el seu 
afer quotidià, sobreposant-se estoica- 
ment al seu estât délicat de salut,

La seva actitud en la vida -i davant la 
mort irreversible- ha estât una mostra 
exemplar d'enteresa. Ha donat una Hiçô 
que ens ha corprès a tots els qui el 
coneîXiem i tractavem. Ha mort bata- 
Hant fins els darrers moments, La seva 
vida i la seva mort ha estât, repetim-ho, 
d'una exemplaritat excepcional.

Aqüestes ratlles són una sincera i 
afligida mostra de l'estima que, en el 
curs deis anys, ha sabut guanyar-se entre 
els que hem tingut la sort de coneixe'l i 
estimarlo.

"Sia'm la mort una major naixença!".
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IMATGE i PARAULA Fot. JOSEF BUSOMS i DOMENECH 
Text: JOAN CUSCO i AYMAMI

Jo SÓC el gran senyor d’aquest castelli
No tinc aguerrits soldats, ni vassalls, ni plebeus!

UN No tinc histories i gestes triomfants! 
Tampoc enveijo terres i dominis d’altri!

CASTELL Ni tinc donzella captiva en l’alta torra! 
Ni tinc dama per l’amor!

DE Encimbellat en les nuvolades roques hi ha el meu castell... 
Es gran com el mateix somni.

SOMNI No és un castell d’història. 
Ni té histories...

-(No facis Castells en l’aire, que s’enderroquen -hom adverteix.)

No pas el meu.
El meu castell és de somni. 
I els somnis, somnis són...
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n e c o n d ñ t ít . . .
ESTEVE TRULLAS DURAN

per DANIEL SANAHUJA CAPELLA

Els seus pares, humils treballadors, 
vivien a Sant Esteve de Castellar (avui 
Castellar del Vallès) i allí va néixer 
Trullas Durán, el 26 de desembre del 
1867. Molt jove encara, es traslladá a 
Sabadell on els seus familiars decidiren 
establir la seva residéncia i, ben aviat, es 
despertaren les seves aficións a les coses 
del teatre. En la llibreria Doménech del 
carrer Alta del Pedregar, més o menys 
davant per davant d'on avui hi ha la 
coneguda Casa Monistrol, comprava 
fulles litografiades en colors i les engan- 
xava sobre cartó que després retalla va, 
construía el seu teatre, amb decoracións 
i diverses figuretes que feia moure amb 
un bastonet per entre bastidors. Després 
va començar a dibuixar-se i a pintar-se 
les decoracions i eli mateix ideava les 
comedies i "feia parlar" les figures 
imitant varies veus. Ais 13 anys va 
deixar leseóla per posar-se a treballar en 
l’ofici de pintor. El seu pare el va presen
tar a l'escenògraf Ramón Barrera perqué 
l'admetés d'aprenent. Era en el 1880, 
quant Barrera es trobava en la plenitud 
de les seves activitats artistiques. En la 
sala de ball del Cervantes, els dies labo
rables, es pintaven els decorats de les 
funcions que tenien lloc en aquell teatre

de la Creu-Alta, i Esteve Trullas amb el 
temps i les seves aficións va adquirir 
solids coneixements práctics perqué 
Barrera, donant-se compte de les quali- 
tats del seu deixeble, posa molt aviat en 
eli la confiança. L'escenografia és un art 
defied i per tant es necessita una prepa- 
ració especial: saber l'efecte que pro- 
duirá el que es pinta quan siguí admirat 
a certa distáncia. I Trullás, al costat del 
mestre, fixant-se en tots el details i 
posant atenció a les observacions, es for
mava avantatjosament i començava a 
donar agilitat ais seus pinzells, especiáis 
per l'escenografia. Mestre i deixeble van 
saber indentificar-se i, moguts els dos pel 
mateix entusiasme, quan havien acabat 
un decorat, al dia següent era col-locat a 
l’escenari i des de la sala del teatre, com 
si fossim espectadors, feien els seus 
comentaris per si era menester donar al 
nou decorat algún toe o perfilar algún 
detall. Entretant, Esteve Trullás, com 
que intervenia en l'escenari del Teatre 
Cervantes durant les funcions i sostenía 
conversacions amb els artistes, esperi- 
mentava el desig de "fer comédia". Se 
sentía atret per aquella manifestació 
artística, però comprenent que encara 
era massa jove per donar efectivitat a 
una il.lusió, decidí assistir també a les 
funcions que se celebraven en un teatre 
que hi havia en el soterrani d'una casa de 
la placeta que en deien "cal Tres 
Quartos" que és on avui hi ha la 
farmácia Bartolomé (Plaça Martínez 

Anido, 4). Entre els aficionats que hi 
actuaven hi havia un tal Cabessa. Mes 
tard, alsguns d'aquestes aficionats es 
traspassaren al teatre "Cal Lirus" del 
carrer de Sant Domingo, 34 (avui carrer 
del Dr. Puig). Eli també hi anà. L'entra- 
da valia tres o quatre quartos. La sala i 
l'escenari, tot junt amidava vuit metres 
en quadre. Els espectadors estevan asse
guts en unes grades fetes amb taulons.

En aquest Teatre feien comèdia una 
colla de joves molt voluntariosos: en 
Sanllehy, en Morera i en Pere Selves. 
Aquest darrer interpretava el "Bernat" 
de "Les Joies de la Roser" d'una manera 
notable. També hi havia en Sayol, en 
Montsech, en Badia, l'Ustrell, conegut 
per "el Pau", en Vives, en Casablancas, 
en Rodergas, i altres. Cal remarcar que

la petita cabuda de public i l'economia 
en el preu d'entrada no permetien que 
actuessin actrius, i era per aixó que un 
tal Pedro, pare del professor de piano 
senyor Josep Pedro Villar, per cert, fa 
poc desaparegut, feia els papers de dama 
d'una manera admirable. De no ser la 
seva veu de xantre, tothom hauria cregut 
que era una actriu autèntica. Parlava 
afeminat i sabia vestir-se i arreglar-se 
molt bé, posant-se postissos i arrecades 
Després d'algun temps, es contruí uns 
escenari al saló de ball de la mateixa casa 
de "cal Lirus". En Valenti Gorina, més 
conegut per "el noi de cal Lirus", s'anà 
fent gran i amb una colla de joves com 
ell es constituí una agrupació dramática 
que alternava amb el de més edat. 
Aquest després es traslladaren al Teatre 
Parreño, que va èsser inaugurât l'any 
1885 en la sala de la casa Solé, del carrer 
María Lluisa Fernanda o sia davant 
l'Estació del Nord. Esteve Trullás, conei- 
xedor deis elements que formaven l'agru- 
pció dramática del Teatre Parreño, va 
determinar acompanyar-los en les activi
tats artistiques que desarrollaven. Els 
elements eren el següents: en Pujóla, en 
Mateu Marqués, en Feliu Griera, en 
Sanllehy, el qual va arribar a èsser 
alcalde de Sabadell, en Got i Anguera, 
en Sayol i en Morera. De tant en tant 
actuaven en Valenti Gorina, en Serra, en 
Montsech, en Romeu, l'Ustrell, en 
Badia, en Joan Bruguera (el dibuixant del 
carrer del Sol), en Casablancas, en 
Vives, en Rodergas, en Pere Salvans, en 
Muntada, l'Armengol, en Vich, i eli, 
Esteve Trullàs, que va entrar-hi corn 
aprenent. En Josep Puig Casanyes, era 
l'apuntador. Col-laboraren amb élis les 
actrius Gertrudis Coy, Dolors Muntal, 
germanes Antonia, Elvira i María 
Verdier, la nena Elvireta Fremont, 
Candelària Terés, Guadalupe Alentorn, 
Concepció Llórente, etc.

Després d'un temps, com que les 
aspiracions de Trullàs eren les d'inter
pretar personatges de major importàn- 
cia, decidí formar part de la "Societat 
dramática Bartrina" que dirigía l'excel
lent aficionat Valenti Gorina. En aquest 
Teatre, que tanta popularitat va adqui
rir, Esteve Trullàs pogué desplegar els 
seus coneixaments i es va manifestar



'ullás en la caracteritzacíó de tres personatjes. (Foto-composíció realítzada pel 
tnycr Casañas.

com escenôgraf i com estudios aficionat, 
interprétant en les obre de Pitarra, que 
foren les de la seva época, els personat- 
ges que estava créant el glorios Fontova. 
TRullàs, havia estudiat la psicología 
d'aquell gran actor i per tant sabia imi- 
tar-lo i el considerava com el seu mestre. 
En aquella época es guiaven amb els 
artistes del Teatre Romea de Barcelona. 
L'un desitjava interpretar el papers d'en 
Fuentes, l'altre els d'en Goula i així 
sucessivament.

Dintre l'escenografía, Esteve Trullás 
també es distingí notablement, produint 
una série de decoracions de sorprenent 
efecte. Així mateix en la "Societat 
dramática Bartrina", Trullás es mani
festé com a comediograf estrenant la 
seva primera obra "Cada casa es un 
món", comédia en un acte que va ésser 
representada en el Teatre del Camps de 
Recreu, la nit del dia 26 de novembre de 
1892. També Esteve Trullás moites vega- 
des havia sigut solicitât per actuar en 
distintes agrupacions dramátiques. Tam
bé havia actuat amb els del Romea de 
Barcelona, dirigits per Fontova i, més 
tard, per Teodor Bonaplata, quan venia 
a Sabadell per la temporada d'estiu. 
També va actuar junt amb els artistes de 
la Companyia de Ricard Simó en el 
Teatre Principal de la nostra ciutat, 
siguent el seu treball degudament retri- 
buít. L'any 1896, Esteve Trullás, va 
entrar a formar part de la Secció 
Dramática del Teatre de l'Associació 
Católica, donant un vigorós impuls a les 
funcions teatrals. Degut al seu entusias
me, varen ésser estrenades váries obres i 
va pintar sorprendents decorats, entre 
els quais es destacaven els deis "Pasto- 
rets".

Solicitada la seva col-laboració per 
Antoni-Tomás Penalva Ferrándiz, que 
dirigía la Secció Dramática del Teatre de 
l'Académia Católica, va entrar-hi a 
formar part debutant el 18 d'octubre de 
1908 amb el drama "EL CURA DE 
ALDEA" fent-ne una gran creació.

En aquest Teatre es on va posar tot el 
seu entusiasme i sacrificis perqué la 
manifestació d'art continués ajustant-se a 
les consignes pronunciades pel Doctor

Sarda i Salvany el dia 4 de juliol de 
1891, en la notable conferéncia " 
¿HASTA TEATRO? ", no deixant mai 
d'actuar d'una manera o altra, pintant 
nombroses decoracions i escrivint váries 
obres teatrals, distingint-se pricipalment 
en els tradicionals "PASTORETS" pels 
que sentía un gran entusiasme. Tant és 
així que fins hi feia prendre part a les 
seves filles, ja que de molt petitetes, tant 
la Càndida com la Maria i l'Oliba, 
representaren la figura del Jesuset que 
apareix a l'acabament de l'obra. Corn a 
cas curiós, anotem qu la mateixa túnica 
servi per les tres a arnés per la néta, puix 
la que avui és veterana actriu de la 
Companyia Joventut de la Farándula 
Dolors Canas Trullás. començà igual- 
ment a l'edat de 7 anys interprétant el 
susdit personatge. Ja més grans, la Maria 
féu la Mare de Déu, i l'Oliba, l'Arcangel 
Sant Gabriel. Cal remarcar que, per 
poder prendre part a aqüestes represen- 
tacions, hagueren de demanar permis al 
Bisbat, puix, en els centres católics no 
era permés a les dones actuar en les 
representacions teatrals.

La Académia Católica, reconeixent els 
mérits d'Esteve Trullás i tenint en consi- 
deració la seva fe infrangibie, el dia 15 
de desembre de 1935 li dedicà un 
homenatge, representant-se la seva co
média "LA FIGURA DEL REY WAM- 
BA", en la que prengué part amb les 
modalitats d'actor, comediógraf i esce
nôgraf. El dia 17 següent, com a final 
deis actes d'homenatge, tingué lloc en la 
sala de conferéncies de l'Académia el 
"Lonx d 'honor", en el que estaven 
representades totes les entitats artistiques 
de la ciutat. La nit del 14 de juny de 1936 
se celebrá la darrera funció de la tempo
rada posant en escena l'obra "L'ALE- 
GRIA DE FER BE", en la qual Esteve 
Trullás prengué part, essent aquesta la 
última que va representar. Vingué la 
guerra i, la nit del 20 de juliol, el Teatre 
de l'Académia Católica fou devorat per 
Ies flames.

La seva darrera i definitiva aparició a 
l'escenari fou en el Teatre Esbarjo el dia 
6 de gener de 1940, diada de Reis, 
interprétant un deis magistrats que 
formen el tribunal en el próleg de l'obra 
"MORENA CLARA". Els seus amies li 
escollirien aquest personatge que, uni- 
cament gesticula i fa sonar una campa- 
neta imposant silenci ais esvalotats 
gitanos, perqué es trobava totalment 
afónic i no podía parlar. Era poca cosa, 
tant sois un paper de partiquí, però el 
tracta amb tanta intel.ligencia, que el 
public, reconeixent Esteve Trullás, pro- 
rrompé en una llarga i cálida ovació. 
Poc pensaven que s'estaven acomiadant 
de que fou un gran enamorat del teatre, 
un estusiasta de les nostres tradicions i 
un incondicional propulsor deis populars
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"PASTORETS".
Morí el dia 23 d'abril de 1940 a l'edat 

de 72 anys.
Un escel.lent poeta i no menys 

admirat musicógraf sabadellenc, a l'hora 
del seu traspás va escriure unes lletres 
per al recordatori exequial que no poden 
pas mancar en aquest reportatge i que 
sintetitsen admirablement la personali- 
tat i grandesa del nostre biografiat. Deia 
així:

"No en vano el insigne apologista Dr. 
Sardá y Salvany había hablado de teatro 
católico desde la tribuna de la Academia 
Católica. ¿Quien no sabe de aquella 
conferencia del ilustre polígrafo "Hasta 
teatro"?

El alma de artista del joven Esteban 
Trullás había comprendido la consigna, 
y se asomaba a las tablas. .

Esteban Trullás se convirtió en actor y 
hasta en autor y en escenógrafo. La 
escena catalana le es deudora de acciones 
y de personajes que llegaron a obtener 
merecida popularidad hasta más allá de 
nuestra ciudadana periferia. Y todos 
hemos llorado i reído con él.

Todo esto no contaría en una simple 
glosa exequial, pero cabe tener en cuenta 
aquellas palabras del Aposto! a los 
Corinthios, a las cuales nuestro difunto 
ajustó su actuación: "Ora comáis, ora 
bebáis o hagais cualquiera otra cosa, 
hacedlo todo a gloria de Dios".

Porque su actuación, ora en vida 
familiar, ora en vida profesional, fué 
siempre un fiel trasunto de este lema 
paulino.

Y murió en manos de dolorosa y larga 
enfermedad. Y no obstante, acostumbra
do al trueque de papeles en las tablas, 
sabía trocar en sonrisa la contracción 
facial de sus horas de dolor.

Y el señor le daría la gracia de su arte 
hasta el último soplo de su vida. Porque 
sus familiares y el sacerdote que le 
asistían y esperaban lo ya humanamente 
inevitable, se miraban, le miraban...Ha
bía muerto ya. ¿Volvería a sonreír? ¿No 
había dado muchas veces expresiones

’ semenjantes a sus personajes en las 
tablas?

Ah, esta vez, no. Asistíamos al 
desenlace del drama de su vida.

Y esta vel el apuntador no era ningún 
hombre...

Los que habéis reído y llorado con él, 
lloradle!"

Amb sentiment de Fautor i deis amies 
del difunt, el recordatori hagué d'ésser 
escrit en castellá, per tal com en aquella 
primera etapa de la postguerra civil, l'ús 
del catalá estava injustament interdit 
pels Poders Públics •
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REFERENCIES DE LA MUSICA A SABADELL 

segons BOSCH i CARDELLACH (i V)

per la transcripció RAFAEL SUBIRANA OLLE

29 setembre 1799. Cantà missa en els 
Caputxins el P. Fra. Joan de Sabadell, La 
festa fou regular, xocolata per tots, un 
molto de 10 a 12 carniceres, un pà de 
"real" blanc per cada u i 30 ciris de 3 
onsas per l'Altar.

6 novembre 1799. Els teixidors confra- 
res de Sant Sever, feren la festa del seu 
Patró amb gran solemnitat i mùsica no 
acostumada.

6 juliol 1800. L'ajuntament concedí al 
Rvt. Josep Marinel.lo que d'ara en- 
davant disfrutés d'una segona plaça de 
funeral, de la mateixa manera com ho 
ha via fet fins al present, encara que a 
l'acte de presentado d'organista se l'hi 
senyalà dita plaça fins que fos sacerdot i 
tingues les caritats de la missa i tot el 
demés fundat.

15. 16 i 17 febrer 1801. Ens aquests 
dies de Carnestoltes no hi hagué balla
des, saraus, gitanes ni res. El Batlle no 
permaté als fadrins que fessin saraus a 
no èsser que entre tots paguéssin alguns 
musics per sonar a la plaça i divertir al 
public poguen ballar amb ells tothom 
que vulgui. 1 aixi efectivament hi anaren 
a ballar alguns, però no molts. A l'ùltim 
dia sortiren unes colles de fadrins i 
minyones i els saraus resultaren bri
llants.

10 octubre 1801. En aquest dia cantà 
missa a Barcelona el Rvt. Bonaventura 
Bellsolà, xantse de l'esglèsia catedral, 
que després d'haver estât escolà a 
Montserrat, seguí la carrera de solfa i 
fou xantre de Mataré i de la catedral de 
Girona, i finalment passà a Barcelona. 
Es natural de Sabadell i els seus pares 
foren Francese Bellsolà, terriser nomenat 
Boix, i de Rosa, actualment casada amb 
Francese Domingo, retorcedor.

24 desembre 1801. Discussions i 
problèmes entre uns i altres per introduir 
l'especialitat de solfeig nomenat el cant 
plà.

Abril 1802. Fou prior dels Dolors, el 
Rnt. Josep Marinel.lo, organista.

8 maig 1802. No es feu l'Aplec de la 
Salut per les moites pluges, però es 
celebrò el diumenge dia 23. Per algunes 
dificultáis, el capellá de la Salut havia 
buscai un francés que hi digués la missa 
a les 12, i un Caputxí cantà l'ofici que 
fou en música d'alguns aficionáis de 
Sabadell.

Juliol 1802. L'ensenyança es trobava 
en la major decadèneia, no cuidant al 
Comú dels mestres, i aquests no 
compilen gaire en llurs obligacions. El 
mestre de Gramática quasi mai tenia 
aula. El de primeres lletres en tenia poca 
o gens, i el de solfa pitjor que tots.

Desembre 1802. El gran augment de 
les fábriques de cotó motivá una major 
concurrèneia de vanitat, Ilibertinatge, 
saraus i altres coses de molts fadrins i 
minyones que guanyaven grans quanti- 
tats sense gaire treball. Amb aquest 
motiu, sovint la Justicia havia de corret- 
gir alguns fets. Molts dies hi havia 
saraus, principalment des de que un 
particular edificá una sala de molta 
comoditat per llogar-la. Pel motiu del 
mal costum d'aquesta vila de que els 
pares alimenten els fadrins i minyones 
pel modic preu de 3 o 4 pessetes o poc 
més cada setmana, succeeix que aquests 
malgasten en vestits, musiques i altres, i 
tota la resta, encara s'observa que en els 
primers dies de cada setmana, principal
ment el dilluns, quasi no treballen gens.

16 febrer 1803. Arribá el P. General 
deis Caputxins des de Granollers, ha- 
vent-se aturat en el castell de Santiga a 
refrescar. Els Caputxins feren sortir la 
música en pie per rebre'l en entrar a la 
vila per portal del Carme. Es feren grans 
festes amb totes les personalitats i molta 
gent. Els músics foren convidats a refres
car dins al Convent. Després els músics 
acompanyaren l'Ajuntament a la Casa 
de la Vila, on ja els havien anat abans a 
buscar per ordre dels propis caputxins.

10 març 1803. Mor el Rvt. Jordi 
Sabater Pbre., obtentor del Bénéficiât de 
Santa Eulália. Era natural de Terrassa. 
Vingué a la vila per organista que complí 
per espai de més de 30 anys, mantenint i 
augmentant la Capella de Música en la 
qual fou bastant aplicat i aplaudit. 
Havent mort el Rnt. Batista Folch, 
pretengué, i el Rei l'hi presentá, l'actual 
Benefici. En l'ocasió present, per ésser al 
mes de març, el seu presentador ha 
d'ésser el Capítol de la Catedral de 
Barcelona, i han estât molts pretendents 
que han intentât aconseguir-lo.

28 abril 1803. Havent parit Teresa, 
muller d'Antón Argemir, es feu un 
bateig molt Huit. Fou Compare el P. 
Lector Fra. Francesc de Sabadell, caputxí

germá de dit Argemir. El seguiment fou 
gran de Caputxins, Capellans i parents. 
A l'esglèsia hi hagué música d'instru
ments, perqué l'orgue estava espatllat.

4 maig 1803. A la barriada del Portal 
de rAngel, a la vetlla de la vigilia del 
Sant, es posaren llançols pintats als 
balcons i es feia sarau el carrer.

7 maig 1803. Amb motiu de cantà 
missa el Rnt. Gabriel Coll, es feren unes 
festes amb grans refreses i saraus.

Setembre 1803. A últims d'aquest mes, 
l'organista Josep Marinel.lo Pbre. passà 
un ofid a l'Ajuntament dient que a 
Terrassa, la seva pàtria natal, l'hi 
havient présentât una admisió de la qual 
ja en tenia posesió, i que amb aquest 
títol millorava per anar a casa seva i llur 
propi patrimoni, hi no haver d'ensenyar, 
i que inseguint el capitol lo de la seva 
perpetuacié, ho participaba a l'Ajunta- 
ment perqué provehis de nou organista 
tal com li semblés, perqué ell, dad un 
mes, deixaria de residir i aleshores faria 
la renùncia autèntica a entera llibertat de 
l'Ajuntament inseguint dit capitol lo.

24 octubre 1803. Marxà a Terrassa el 
Rvt. Josep Marinel.lo sense despedirse de 
l'Ajuntament, i sols deixà les claus a un 
altre perqué els fes l'entrega.

30 octubre 1803. L'Ajuntament resol- 
gué enviar a Montserrat una nominació 
format d'organista a favor de Josep Puig, 
escolà de dit Santuari que era l'únic 
pretensor. I efectivament, l'endemà vin
gué un mosso de Montserrat per sol.li
citar la nominació. La féu el secretar! de 
l'Ajuntament i s'envià.

10 novembre 1803. Avisât per una 
carta de l'Ajuntament al Rnt. Marinel.lo 
perqué es présentés a donar compte 
d'alguns papers de solfa que es suposa- 
ben faltar, i ai mateix temps de firmar la 
renùncia, comparegué dit Sr., donò 
motiu plenament satisfactori de la falta 
dels papers, i firmò la renùncia.

10 desembre 1803. En carta que envià 
a últims del mes passât l'escolà Puig, " 
renunció ésser organista a Sabadell, i en 
la mateixa carta venia un Memorial de 
Pere Anton Busquer, també escolà de 
Montserrat, pretenent ésser organista. 
Com el Memorial ja venia informât molt 
bé del seu mestre, l'Ajuntament l'anome- 
nà després organista, i efectivament, dit 
Busquer vingué a Sabadell on s'hi
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aposenta definitiu el día 7 del present 
mes. 1 se l'hi feu acta de nominado dos 
dies després en poder del Notari Mimó.

8 desembre 1803. L'ajuntament i la 
Rvt. Comunitat celebraren grans lestes 
amb motiu del nomenament del Doctor 
Félix Amat com abat de Sant Ildefons, 
Ardiaca m ajor de Tortosa i també 
Arquebisbe de Palmira. Entre altres 
coses, sortí una orquesta de 20 musics de 
la casa Salvany pels carrers de la vila.

parant-se a les cases deis capellans i on 
Vivien els de l'Ajuntament, com així a 
altres cases importants, però molt més 
quedaren parats a la casa Amat, anant 
després a un solemne refresc a la casa 
Salvany. A la tarda, solemnes Vespres i 
processò, tot amb música. Fou acabada 
la fundó amb una gran orquesta fins a 
les nou de la nit. L'endemà, dia 9, hi 
bagué una funció en una casa particular i 
amb molta música.

Final deis apunts en referencia a la 
Música histórica local que hem anat 
recopilant deis escrits del D octor Bosch i 
Cardellach, i , guiats per la noble 
intendo de propagar aquells fets popu- 
lars i festivitats religiöses que duna  
manera o altra, hi varen intervenir 
diferents instruments musicals.

DICL8  DIISS
per JOAN DAVID

Academia de Belles 
Arts de Sabadell 
Exposició Homenatge 
de Catalunya 
A LOLA ANCLADA
Editât per l'obra cultural de la Caixa de 
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, s'ha 
repartit un fascicle-catáleg de l'obra 
representativa de l'artista en el que hi 
figuren algunes de les reproduccions en 
color que ens fan reviure l'obra al decurs 
deis temps i una completa selecció deis 
comentaris que veus autoritzades feren i 
han fet, de la valor, així cultural que 
artística, d'una obra que ha sofert tots 
els afanys i moments feliços d'una dona 
que, si una valor per damunt de tot ens

ofereix, és d'autèntica feminitat.
Parlar de Lola Anglàda és parlar de 
tossuderia, tossuderia per rompre, ja 
desde la primera infància, l'estret i 
angoixôs recinte de qué ens parla Pius 
XII, "en qué es troba clos l'home i obrir 
al seu freturós esperit, una finestra vers 
l'infinit". En tot moment domina l'arqui- 
tectura d'un estil que bé ens fa pensar en 
les meravelles de les il-lustracions angle- 
ses de Ranckmann, sens que aixô pre- 
ssuposi una imitació i sí que, al meu 
entendre, una comprensió. Al meu burnii 
entendre, no és pas únicament la figura 
del "Mes petit de tots" l'obra més repre
sentativa i més reeixida, per bé que siguí 
la més simbòlica, les composicions que 
fan referéncia a la Barcelona del 
vuit-cents, i la producció resolta a l'any 
1918 en la seva estada a Paris, en la que 
les il-lustracions d'obres franceses ompli- 
ren el món de la pedagogia mes adient i 
més neta.
El que aparentment sembla un petit art 
es transforma en un gran art, aquest art 
que, al dir de Ruskin, "Tot gran art és 
oració". El catàleg imprés, bé prou que 
parla de la vida i dels criteris diversos 
que escriptors, pintors, pedagogs i 
politics, i fins homes d'església, han 
informât.
Per nosaltres la valoraciô màxima és la 
que fa referéncia a aquesta formació 

personal de l'artista que capacita l'espec- 
tador a fruir de l'art, simplificant el medi 
i fent-se dominador del llenguatge de les 
linies. Cal, amb tot, no deslligar la seva 
producció, de l'amor inalterable a la 
nostra Catalunya per la que ha viscut 
sempre amb el seu fer robust i dócil, 
amb horitzô sempre obert i atmosfera 
diàfana.

Galeries "TOT ART" 
Exposició
Olis i Aquarel-les de: 
JAUME i JOAQUIM
DEU
L'any 1957 en un article publicat a la Re
vista "ALBA" vareig escriurer un comen- 
tari a l'obra de Jaume Deu i al rellegir-lo 
m'he restât sorprés; no em cal rectificar 
cap dels conceptes emesos en aquells 
moments, si que em cal, però, lamentar 
que la seva producció, en aquells 
moments énormément productiva s'hagi, 
-pel motiu que sigui-, relentit tant. No és
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possible pensar que'l cansament hagi fet 
foe i s'hagi omplert de cendres, avui les 
obres exposades son gairebé les mateixes 
que ahir formulaven un interrogant. 
Jack, ja ens aclarirás el per qué?.
Amb tot, l'obra presenta aquesta vegada 
un afegit treball de perfeccionament el 
qual des d'un punt de vista técnic valora 
extraordinariament la preséncia i un 
sentit de profunditat ben estimable.
I ara parlem de les aquarel-les del teu fill 
Joaquim. Per una virtut que unicament 
té la pintura a l'aquarel-la res no es pot 
amagar i els delectes si hi existeixen 
prénen carta de residéncia del tot 
assegurada; no posseix les solucions que 
la pintura a l'oli permet, ractificant o 
amplificant l'exposició de primera inten- 
ció: aixó la fa més i més mereixedora de 
lloanga en el cas que la cosa s'ho mereix- 
hi. 1 vet-agi que davant de les obres 
exposades, Joaquim Deu veiem expresar
se un home pie d'idealisme, d'un 
idealisme que viu dins la seva ànima i 
que en certs moments es converteix en 
ün ciar realisme, més ben dit en un liris- 
me que és propi de tots els joves mestres 
de l'acuarel-la. No es tracta de traduir 
una bellesa d'una forma accidental; 
l'obra realitzada és bella per la pulcritud, 
per l'encert deis jocs de llum, per l'emoti- 
vitat en les creacions i, en fi, per una 
penetració psicològica del temes profun
damente tendre. Aquesta actitud activa 
ha d'esser davant del món pictóric del 
moment una actitud progresiva i la seva 
espontanei'tat i Ilibertat és precis que 
segueixin exigint cada dia més una repe
tida análisis en la visió i tradúcelo 
constants de l'emoció pictórica que avui 
ens ha sorprés.

les masses, s'uneix un dibuix perfecte, ja 
en tenim prou per justificar-ne un elogi 
concloent.

"GALERIES ROVIRA"
A la mateixa sala hem vist més tard 
exposada l'obra del pintor i ceramista 
XAVIER CABA. Sincerament ens tro- 
vem davant per davant d'una obra 
senyorívola, una obra en la que el tracte 
afinat i euros de l'artista promou una 
activitat visual i crea amb el llenguatge 
educadissim de una tècnica perfecta, un 
món pie de constrasts i relleus que la fan 
devenir énormément adquisitiva.

Posteriorment i a la mateixa "Sala" 
veiem penjada l'obra d'un jove artista 
sabadellenc, "CARNICE". Obra plena de 
futur, pintura feta ja a conciencia, més 
aviat dominada pels encerts, tot i que, 
en alguna de les seves obres, observem 
una certa inmaduresa, cosa que no 
obstant diu més a favor de l'artista, tota 
vegada que ha actuat amb sinceritat 
exposant mostres de ben diversa quali- 
ficació. Augurem, però, un valor en 
poténcia.

J. MARTINEZ LOZANO

A "GALERIES TOT ART" ha exposât J. 
Martínez Lozano. L'obra conjunta de 
Martinez Lozano, persisteix cremant les 
facultats de les que de sempre ha fet una 
font de sorollosa fecunditat. Per Marti
nez Lozano en la técnica de l'aquarel-la 
ja no existeixen secrets i tots els efectes es 
tradueixen inexorablement de primera 
má. Si a la pulcritud i al efecte robust de

PERE ELIES i SINDREU
Té vuitanta-sis anys, puix va néixer a 
Sabadell el 1893.
Eli, com tants d'altres, va sentir la crida 
de París on va passar-hi dos anys (1926 - 
1927). Des de llavors la seva temàtica ha 
girat a l'entorn d'aquella vivéncia que 
tant va frapar en eli. Hom pot dir que

des de llavors Pere Elies s'ha réitérât en 
els seus quadres -petits quadres, la 
majoria- puix els temes parisenes afloren 
amb el seu genuí encant, el cual I'artista 
sap copsar amb una subtil delicadesa. 
Pere Elies, en la seva exposició a 
l'Académia de Belles Arts, durant els 
dies 16 al 28 de març, ha assolit un nou 
èxit.

ISABEL BERMUDEZ
El passât 28 de febrer i en el Auditori de 
la Caixa d'Estalvis de Sabadell, tingué 
Hoc un concert en el que, com figura 
principal, actuà la jove pianista Isabel 
Bermúdez, obtenint un significatiu èxit, 
donant un recital dedicat a Frederic 
Mompou.
Isabel Bermúdez, obtingué el grau de 
professorat brillantment a l'Acàdemia 
Marshall, havent estât deixeble de Rosa 
Sabater i Alicia de Larrocha, i finalment 
amb Mercè Roldés. Ha estât becada pel 
Ministeri d'Afers Exteriors, per a seguir 
els cursos de "Música a Compostela".

La primera part del programa va èsser 
a càrrec dels joves i prometedors solistes 
Josep M  ̂ Llorens i Bernat Castillejos, 
flauta, i Glòria Vali al piano.

JORDI ROCA
Aquest inquiet artista, el quai, de bell 
antuvi, "pretén, un dia ser pintor", ha 
exposât les seves últimes obres a les Sales
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d'Intel.lecte Art. Una mostra en la que 
l'artista vol "reflectir plàsticament els 
seus sentiments". I bé que els exposa, 
obertament. Cal emprar les seves prôpies 
paraules en el catàleg -bell i acurat 
catàleg-; "M'he quedat amb el cos nu i 
sol sobre un espai orfe de tôt on res fa 
referencia a cap temps ni situació 
concreta. He renunciat a tot espetarrec 
de dicció, emprant un llenguatge planer, 
despullat de tota afecció i complaença 
que, per tant, comporta no atorgar-me 
mai cap mena de concessió a la impro- 
visació O a la troballa fácil, superficial, 
mancada de tota maduresa".
Horn pot dir de Jordi Roca que és un 
artista sensible, intel.ligent. Que té ja un 
present i assolirà, sens dubte, un futur. I 
hom creu, sincerament, que aquesta seva 
frase: "Jo només pretenc, un dia, ser pin
tor", té autenticitat i sinceritat.

PREMSA CATALANA
Organitzat per les entitats: Omnium 
Cultural, Xarxa Cultural i l'Obra Cultu
ral de la Caixa de Pensions, s'ha 
realitzat una exposició de Premsa Cata
lana al Palau de la Virreina des del 16 de 
febrer al 8 de març, la quai es va pro
rrogar una setmana més degut a l'èxit de 
public assistent, més de 10.000 visitants 
en dotze dies.
Aquesta mostra será itinerant, i s'expo- 
sarà a les principals poblacions de parla 
catalana. (En la foto, QUADERN, en 
una de les vitrines en la quai están 
representades les comarques de La Selva, 
l'Urgell i el Vallès Occidental.

L'ORFEO DE SABADELL
El 15 de març, l'Orfeô Laudate de 
Barcelona i l'Orfeô de Sabadell varen 
actuar en el Palau de la Música Catalana 
i la nit següent varen repetir aquest 
magne concert al Teatre La Farándula, 
en el que varen prendre part l'Orquestra 
del Conservatori de Barcelona i el 
conjunt de vent "Giovani Gabrieli", amb 
Montserrat Torrent a l'orgue.
Ambdes actuaciones contituïren un no
table exit, i els mitjans de premsa i ràdio, 
amb llurs critiques, ho elogiaren a basta
ment.
Aqüestes actuacions formen part del 
programa en conmemoració del 75 
Aniversari de l'Orfeô de Sabadell.

CANTIC A LA 

PRIMAVERA

Es va acabant el fred, una fredor que 
sembla talment que penetra en el nostre 
interior. Enrera queda tot aquest temps 
que hem tingut de nevades i gel.

El primer sol de Primavera, grogueja, 
encara que dèbilment, entre els enra- 
venats arbres en les branques dels quais 
apunten les gemes esclatants.

El mar comença a ser una ñamada de 
Hum, i aquesta s'enfila com una boira 
resplendent per les faldes de la serra.

El mati convida de forma irresistible a 
aixecar la rriirada, a respirar profunda
ment i a escapar-se pels camins de la 
imaginaciô.

Comença a descargolar-se la peresa 
dormida com un eue durant la intermi
nable hivernada.

Tôt és bonic i esplenderôs; els arbres 
floreixen, els atmetllers, més atrevits, 
sôn els que primer ho fan, pagant a 
vegades car el seu atreviment.

Després, van esclatant les flors, una a 
una, donant un aire de festa a tôt 
l'entorn.

Varietats de colors, de formes i de flai
res, ens envolten omplint l'ambient 
d una barreja d'olors que embriaguen els 
sentits.

La sang, també salta febrosa dins les 
nostres venes, amb una embriaguesa que 
sent la joventut.

Els prats verdegen sota el sol de 
Primavera.

Les carenes de les muntanyes están 
cobertes d'herbei, esquitxades per una 
gran quantitat de reselles, vermelles corn 
el foc, que alegren la nostra vista.

Quadre de J. MIRET.

A qui no agrada la Primavera, amb el 
seu estol d'olors i fruits?

Els fruits i les flors apareixen, com 
cada any, per engalanar-nos i endolçar- 
nos la vista i els sentits.

Les orenetes també han tornat per 
formar el seu niu habituai i gaudir del 
bon temps régnant.

El que durant l'hivern ha estât com 
adormit, ara desperta amb força al cicle 
que la natura empeny.

1 nosaltres ens sentim joiosos, plens 
d'una euforia, d'una alegria sana, per 
haver pogut soportar el freds i poder 
arribar a la Primavera, amb fe, amb 
dinamisme, saltant d'una estaciô a 
l'altra, sentint que el temps ens empeny, 
però ens deixem empènyer perqué és Ilei 
de la Naturalesa.

Benvinguda siguis. Primavera!

Rosa Granolleras 
de l'«Associaciô Cultural i Social 

de la Dona»

Al que aixô escriu li han passât per ait 
algunes de les mostres pictôriques 
exposades i qui sap si en raô de diverses 
circumstàncies oblidades per manca de 
notes preses al moment; no voldria 
donar particular judici de tôt lo que en 
aquest moment ùnicament passa per una 
vaga i lleugera memoria del qué és, i per 
tant, cree més honrat donar únicament 
constáncia de les exposicions que s'han 
realitzat, a més de les comentades, i 
deixar per una millor ocasió fer-ne el 
comentar! més ajustât a l'honradesa de 
criteri que vull emprar. Així és, que 
farem esment de:
Les Exposicions de les obres de: GUIM 
COROMINAS GELT, MORERA, JO-

SEP LLUIS CASANOVAS I RAMON 
ROMEU MAZARICO, M. FORRELLAD 
i CH. VARGAS, MIQUEL BAIL PUIG, 
FONT SELLABONA, BALIELLAS i 
FITA a l'Acadèmia de Belles Arts, a les 
de:"Mestres del pastell i del guaix", a 
"GISPERT-Art"; a les de "Pintors d'Ahir 
i d'avui i BARTOLO a INTEL-LECTE". 
SANFELIU VILA a I'AGRUPACIO 
NARCIS GIRALT i als Olis de SIMON 
en la mateixa sala. Com podreu fer-vos 
càrrec, hi ha en aquests moments a 
Sabadell una auténtica florida d'obres i 
autors, cosa que no solsament diu en bé 
de la ciutat i si que acredita un fruit que, 
per nosaltres, al travers dels anys 
representa un fecund passât.
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DITES ATIPIQUES per PERE ROCA i GARRIGA

No hi ha dretl, ■exdamava un colltort.
* * *

Prohibiren l'espantaocells, perqué alterava l'equilibri 
écologie.

«  *  *

Donem a la societat les deixalles de la sacietat.
*  «  *

Abans combregaven amb rodes de molí; ara, amb rodes de 
premsa.

*  *  *

La moda "unisex" és el résultat d'una regla de tres en la quai 
el tercer va rebre. * * *

Sabent que els cansats fan la feina, es dedicava a descansar.* * *
Si bé es mira, la cabellera és un problema intrincat i de

difícil solució. Els despreocupáis se'l tiren a l'esquena.
*  *  *

L'absolutisme no es pot admetre, en absolut.
*  *  *

L'epitafi deia, reiteratiu: "Ens ha deixat En Pau, ens ha 
deixat en pau!".

*  *  *

Bufa!, deia un, exclamativament. L'altre bufà, i quedaren a 
les fosques.

* * *
El tartamut ho deia tôt per triplicat, víctima de la 

burocracia.
* * *

Aquell personatge del monument tenia pardalets al cap.
*  «  *

Un economista es proposa fer un estudi del mercat de Calaf.
* * *

Tinc entés que els cavaliers de la Taula Rodona es quedaren 
en quadre.

* * *
Desterrat el coll fort, s'imposà la cara dura.

*  *  *

Els grecs inventaren les Termôpiles per sortir d'una vegada 
de la guerra freda.

*  *  *

No sé si fou Gutenberg qui inventé la roda de premsa.
* * *

Als xinesos els convindria, més que la lletra de canvi, el 
canvi de lletra.

* * *
Es filôsof aquell que sempre ensopega amb la pedra 

filosofal.
*  *  *

Entré decidit a la biblioteca i desembeiné l'Espasa.
* * *

Avui estic espés, deia un que solia tocar el clarinet.
* * *

La méquina d'escriure va crear les mecanôgrafes, unes
malaltes amb moites pulsacions per minut.

*  *  *

Dos marxistes s'avergonyiren de trobar-se a la capital.
*  *  *

Com voleu que siguem immobilistes, amb tants automôbils!
* * *

Anar a la recerca del temps perdut és una manera de tomar 
a perdre el temps.
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de MIQUEL CRUSAFONT Ì PAIRO

MONTSERRAT
Desfilada 
incessant, 
cavalcada
d’intrépides, immôbils 
estàtues ingràvides. 
Cariatides
que el vent i la pluja 
acaronen
al lleirg dels segles 
i poleixen els côdols 
fossils
d’antigües rieres 
ara esvaïdes.
Roques fantasmais 
que retalla un atzur 
inversemblant 
d’un cel transparent. 
Corma fantástica 
que en el capaltard 
sen\bla
la passada d’uns monjos 
que s’amaguen 
rera el capvespre 
arraulits d’un a un 
en la negror 
solemne
que es dibuixa emergint 
de les bores tardanes. 
T ’hes vist mil vegades, 
ara i sempre, 
a l’hivern i a l’estiu, 
aleshores

quan el vent escombra 
la plaça deserta 
i només se sent 
el respirar de l’aire.
0  quan els turistes 
passejen, barrocs i badocs 
en files informes 
polícroma estampa 
d’estivals tempsades.
T ’he vist, O Madona,
la teva cara afuada,
serena, inefable
el teu rostre brunissim,
tu que presideixes
tots els pelegrins de la terra
Cmïlla devota
de segles i pobles,
que fan i teixeixen
una historia immortal,
cobejada
1 que venen de Iluny i de prop 
a veure els penells
de les nostres colors 
or i sang
que els dits entintaven 
Els pobles, allà, s ’ajeuen 
als peus del rocam 
silencios i superb,
O en les mars de boira 
O en la terra suau i tendra 
O en les esteses planures 
enmig de les flonjors dels boscos.

T ’he vist solemnial
poderosa i pia, ’
imponderable trésor
de belleses innates,
amb la dolçor imponderable
de les roques ben nues,
simples, tornejades a plom.
Des dels cims 
que la boira rossola 
devallen les monumentals 
esquerdes
que els verds tradueixien 
i en les fondalades, 
el bosc
inacabable i ferésteg 
s’ajassa tranquü 
sota les feixes de roca.
Adéu...
he vingut, una altra vegada 
encara,
esplendorosa trôna del cel
abocada als abismes
traducció terrestre
palpable
d’una majestat
i d’un cel invisibles
un cel que més enllá deis temps
espera
a la percaça
dels més nobles destins
dels homes intrèpids!



Aimés 
de 100 

OfldMes
CD

<

6ASMJNA A LA BUfXACAt
Des d'ara a la birtxMa 
TAIS «ASOLINA del

BANC DE SABADELL



MAIG - JUNY - 1979



157

f u m a r i

157 PORTIC

158 SEMBLANCA DE FRANCESC ELIAS I BRA- 
CONS.
]uan C u s c ó  i A y m a m i

162 HERBEJANT AL CAMP DEL LLENGUATJE
Filo Prim

163
ELS QUE HE TROBAT PEL CAMI: MANUEL 
FOLGUERA I DURAN
M n. G ets

164 JOAQUIM FOLGUERA, (VIST PEL SEU PARE)
M. F o lg u era  i D uran

167
SOBRE "LA MIRADA" 
(EMbuix d'Agusti Masvidal)
Ju an  O liv er

169 Les Muntanyes del nostre ent'orn: MONTSENY 
D a v id  M. A lo y  i M “. M er c è  L leon art d A lo y

171 B s  filòlegs sabadeUencs: F. QUER I CASSART
P ere  R o c a  i G arriga

172 EL LLEGAT PAU VILA
DEL "LOCUCIONARI TEXTIL CATALA"

173 RECORDANT... ANTONI RICART SALES
D an iel S a n a h u ja  i C a p e lla

175 CINEMA
C in e C lu b  S a b a d e l l

176 EL MEU MAR
R osa  G ra n o lle ra s

177
IMATGE I PARAULA
F oto . J o s e p  B u som s  
T exte. Jo a n  C u sco

178 ARTS: Rafael Benet i Vancells
Jo a n  D a v id

179 AL PAS DELS DIES
Jo a n  D a v id

181 SOMRIEU, SI US PLAU...
Pam i Prim, Caps de Paper
M ain ou  +  X esp ir, J o a q u im  F o lgu era

182
PAGINA POETICA
Dedicad^ a poetesses sabadellenques

■ M aria  S a la b e r t  i Bru jas, M ercè  S erra , M “. A n t“. 
B a rcelò  d e  B u squ é, M o n tser ra t  M artin ez  T au ler

^ ò r t i c

Es cert que els nostres escrits --les nostres obres, 
siguin les que siguin-- ens limiten i defineixen. Però, 
per altra banda, son una obertura de nous i insospi- 
tats horitzons per a nosaltres mateixos; són un alli- 
berament fecund.

I és, potser, perqué Tacciò és una exigéncia de la 
nostra naturalesa.

El qui --per peresa, per inèrcia o per timidesa-- no 
fa res, sino que es limita a anar vivint, ignora el que 
podria arribar a fer si sortis del seu estancament.

Si, tanmateix, sentim curiositat per veure què fan 
els altres, ¿com és que no la tenim també per veure 
qué fa i qué pot fer aquest “altre” que som nosaltres 
mateixos?

Curiositat per veure el qué podem fer, i curiositat 
per veure com jut jaran els altres les nostres obres: 
Això és el que hauríem de tenir.

I diem “curiositat” perqué el que cal rebut jar en 
aquest joc és el tenir pensât per endavant un gest 
d’elogi O de reprovació. Això seria senzillament 
gratuit. Inacceptable.

La valorado vindrà després, i será fruit de les 
comparances i de Taplicació d’uns criteris ben ela
borate. Vindrà després, i serà un enriquiment molt 
estimable.

Perqué cadascú té les seves peculiars maneres de 
projectar-se en el món. I el món no és res més que la 
suma i la integració dels que hi vivim.

Limitate i tot, hem de manifestar-nos. AixT, amb 
decepcione i descobertes, ens coneixerem i ens enri- 
quirem mútuament. I el món --i nosaltres també-- 
será més pie de matisos.
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DE SABADELL
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de FRa NCESC ELIAS i BRACONS

'La vida ben ocupada sempre és llarga"
L. da Vinci

per JOAN CUSCO i AYMAMI

Nat a Sabadell el 1892. Ceramista, de
corador de vidre i dibuixant, germá de 
Feliu i Lluís Elias Bracons.

Aqüestes dues frases es poden emprar 
com a tarja de presentació del nostre 
personatge. Amb ella, ais dits,ité la porta 
oberta de bat a bat. Endavant, dones.

La familia Eliás. d'arrel sabadellenca, 
industrials tèxtils -dones tenien assorti
ment de llana- residien a la Rambla, on 
nasqueren Francesc i Lluís. El germá 
gran, en Feliu, havia nat a Barcelona el 
1877, on llavors vi via la familia Elias. El 
cap de casa va m orir el 1898, a

Barcelona, on aleshores residia nova- 
ment. Quan aixó s'esdevenia, en Feliu 
tenia 21 anys; sis, en Francesc i dos en 
Lluís.

Si bé físicament estaven absents de 
Sabadell, mai no deixaren de sentir un 
fort sabadellenquisme. Uns lligams afec- 
tius, filiáis, els ha m antingut amb 
Sabadell.

Parlar deis germans Elias s'imposa, i 
cal fer-ho amb un ordre.

El mateix Francesc, ara -i sempre, al 
cas- es complau a parlar deis seus ger
mans, majorment d'en Feliu i d'en Lluís.

Feliu Elias (Barcelona 1878-1948) fou 
critic i historiador de l'art, pintor, cari
caturista i escriptor. Té un curriculum 
vitae exhaustiu. Signa amb el seu nom 
els seus quadres i algunes obres lite- 
ráries, però majorment amb el de Joan 
Sacs, en els seus treballs literaris, i amb 
el pseudónim APA com a caricaturista. 
Algunes vegades signá treballs amb el 
nom de Dimoni Verd, però poques, cer- 
tament.

Entre les seves activitats, cal senyalar 
que fou el fundador del setmanari humo- 
rístic-satíric "Papitu" (1908), el qual el 
va dirigir fins al 1911, période que marca ' 
una època de l'humor gráfic catalá, 
havent tingut de col.laboradors en la 
il.lustració de l'esmentat setmanari, a 
més d'Apa, Junoy, Labarta, Ynglada, 
Colom, Ismael Smith, Aragay, Nonell, 
Canals, Capuz, Joan Gris, Humbert...La 
m ajoria d'aquests artistes empraven 
pseudónims.

Josep Pía, en H om enots -Tercera 
Sèrie- dedica una ben documentada bio
grafia del seu amie Feliu Elias, i en re- 
ferir-se al "Papis; i", diu que "fou un 
setmanari moie important que no sola- 
ment esdevingué un cercle on es 
trobaven artistes de diverses i contràries 
procedències, sinó que gairebé es pot 
afirmar que, dintre el seu gènere, fou la 
millor publicaciô apareguda en aquest 
pais des de l'inici d'aquest segle".

Pia, per donar una idea del que fou el 
"Papitu" de la primera època, la de Feliu 
Elias, recorre al l'assaig de Marçal 
Olivar, del que transcric el següent: "En 
el seu aspecte purament humoristic, 
però, el setmanari demostré més candor 
que qualsevol altra cosa. Després, Apa 
hagué de vendre la propietat de la re
vista, que s'acomiadà del seu public amb 
un nûmero-almanac per a l'any 1911, i 
des de llavors "Papitu", sota la direcció 
d'una altra persona, es converti en un 
full groller. Aquest can vi determiné 
l'èxode d'Humbert amb la majoria dels 
il.lustradors i col.laboradors literaris".

Més endavant, Josep Pia, diu: "Feliu 
Elias, que no es caracteritzé mai per la 
seva posició econòmica, tingué treballs i
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hagué de fer esforços, durant tres anys, 
per a mantenir-lo". Josep Pia té interés -i 
és de justicia- dir que la col.leccio 
d 'aquest setm anari posa m olta Hum 
sobre el candor de Feliu Elias. Aquest 
“ha estât una de les grans figures 
d'aquest temps en aquest pais i no crée 
que el candor hagi deixat de ser una de 
les seves més destacades caractéristi
ques". I sobre Feliu Elias, Apa, Joan 
Sacs, cloem amb aquesta frase del 
mateix Pia: "Tots els que llegírem els 
seus escrits en el temps en qué es produí- 
ren som, més o menys, deixebles d'ell".

En Francese fou el germà posterior al 
Feliu, amb una diferéncia de quinze 
anys, la qual cosa comporta que li tin- 
gués una afecció filial. En Feliu tingue 
cura d'alliçonar-lo i després de passar 
pels Escolapis, a Sabadell, el va acom- 
panyar a Burjassot -Valéncia- a aprendre 
ceràmica al costat del seu gran amie 
Paco Quer, també sabadellenc. (Il.lus- 
trem amb una foto d'aquella época, 
exactament l'any 1906, on es veu en 
Quer, encolcat damunt una taula tenint 
al seu costat el seu deixeble, Paco Elias, 
amb la seva mirada tendra i infantívola 
-tenia aleshores poc més de tretze anys-. 
Damunt la taula, dues figures fetes d'Is- 
mael Smith, l'artista nord-americà afin- 
cat a Barcelona).

En Francese solament va estar sota el 
mestratge d'en Quer poc més dun any, 
puix el seu germà gran, Feliu, l'ingressa- 
ria al taller de vidriería de Rigal-Granell, 
a Barcelona. Poc temps després el 
mateix germà el portaría a França, a 
Golfe Joan amb Charles L'Hospied, des 
del 1906 al 1911. Durant aquest période, 
recorregué alguns tallers i fabriques fran
ceses i italianes, bescanviant coneixe- 
ments i técniques sobre ceràmica i vidre, 
ádhuc resolvent problèmes d'altri en 
aquest afer. Fou ben aviat un destacat 
tècnic, un treballador infatigable i es ficà 
plenam ent dins d'aquesta especialitat 
amb un profit molt notable. Era un 
ceramista complet.

Fou la direcció de la mateixa empresa 
la que li proposà un nou trasllat: a 
Indoxina o al Brasil. Escolli aquell pais 
sud-americà tota vegada que tindria 
l'avinentesa de retrobar-se amb el seu 
primer mestre: Paco Quer.

Degut a la seva experièneia i coneixe- 
ments tècnics sobre el laboriós procès de 
la ceràmica, aixi corn sobre la prodúcelo 
del vidre i llur decorado, ensems que el 
tractament dels esmalts, fou sol.licitai i 
requerit mantes vegades, i aixi el veiem a 
Prada, l'any 1912, muntant una secció 
de ceràmica al taller de Gustau Violer; a 
Emani (1919); a Cerdanyola (1930). A 

• Esplugues del Llobregat fundà un impor
tant taller de ceràmica decorativa l'any 
1945, que uns anys després traslladaria a

Sant Just Desvern (1960), on ja havia 
fixât la seva nova residèneia.

De tot aquest periple hom pot deduir 
que va passar-ne de tots colors i de tota 
mena. El seu esperit adelerat en el seu 
afer le ha créât allô que en la nostra terra 
es diu: un home que fa la feina ben fêta. 
No cal emprar altres titols més grandi- 
loqüents al cas d'en Francese Elias. EH 
sempre ha marxat d'oripells, d homenat- 
ges, de reconeixements. EU és un home 
d'ofici. No admet que li pengin més 
adjectius. Es un home senzill, a qui 
tampoc no agraden els sorolls i les 
gatzares per cantar-li els mèrits. Ho 
rebutja de maneta olimpica. Ja el seu 
germà, Feliu, li deia sovint:

- Tu ets el m illor ceramista del món, 
però m ai no arribarás a ser rie ...Ets 
massa honrat...

Cal a’fegir que Francese Elias no té cap 
clase de pobresa...

★
Abans de continuar parlant d'en Fran

cese, fem una tre va al carni i dedi- 
quem-nos a fer la presentado d'en Lluis 
(per altra part a bastament conegut). 
Veiem, si més no, la seva tarja: Uuis
Elias Bracons (Sabadell 1896^1953). Di- 
buixant i comediógraf, germà de Feliu i 
de Francese Elias i Bracons . Quatre 
anys es duien entre ambdós germans i 
dinou amb el germà gran, en Feliu.

I en parlar d'en Lluis, em plau trans- 
criure el que va escriure Andreu Castells 
en les págines del catáleg de l'exposi- 
ció-llegat que feu a la seva ciutat nadiua, 
i corfesponent a la Publicado número 4 
del Museu d'Art de Sabadell: "...M és 
que com a pintor o caricaturista és 
conegut com a comediógraf, però això 
no vol dir que els seus dots de dibuixant 
O de pintor siguin menysvalorats. Com a 
pintor, ens va deixar obres inefables 
realitzades amb una tècnica preciosista 
-aqui, al Museu d'Art, en tenim tres-; 
com a caricaturista, signava Anem per 
tal que aquest nom jugués amb el pseu- 
dònim del seu germà Apa, en tenim 
molts testimonis en els setmanaris i 
revistes barcelonines com Nanu, Iberia, 
L'Esquella de la Torratxa, La Campana 
de Gràcia, Visca! i Papitu."

Quant a un important nomenclátor de 
manufactures i marques de ceràmica, 
il.lustrât, el qual comprèn totes les épo
ques i tots els països, obra que s'atri- 
bueix a Lluis, va èsser realitzada per 
ambdós germans, tota vegada que en 
Francese ha estât un coneixedor gran en 
aquest camp. Aquesta obra resta inèdita.

Com a comediógraf, el 1932 escriu 
Montparnasse, recordant la seva estada 
a Paris on hi va estar uns onze anys. 
Entre les seves obres teatrals va estrenar 
amb èxit les següents: Madame, Or i

fang, El fill del senyor Gold, La Familia 
Bartoli, Quan els reis es tornen ho^es. 
Barris baixos. Lili voi viure, "Amalia, 
Amelia i Emilia", totes elles fins el peno- 
de de l'avant guerra, i no és fins 1 any 
1948 que triomfa novament amb Balta
sar, seguint Bala perduda (1951) i Joc de 
Dames (1952). Cal recordar que la seva 
obra escénica pòstuma, fou la titulada 
Comèdia de Dones, que es va estrenar 
després de mort. Era la numero cinquan- 
ta-dues. Cal afegir que el dia de J'estrena 
varen ressonar m olts aplaudiments, 
retent aixi un pòstum homenatge a 
aquell autor que, entre altres qualitats, 
destacava per la seva bonhomia.

El seu llegat a la ciutat està repartit 
entre el Museu d'Histôria de la Ciutat, la 
Fundació Bosch i Cardellach i el Museu 
d'Art.

Després d'aquest parèntesi que calia 
fer per tal de recordar justament els 
germans Elias, continuarem  amb el 
nostre personatge, el quai, ara, està 
assegut en una sala d estar espaiosa on hi 
ha mostres de les seves obres de ceràmi
ca a c^da indret. El Hoc respira un aire 
de modernisme adient. També, quadres 
a tot arreu.

Hom, enmig d'una llar plena d'obres 
artistiques i conversant amb unes perso
nes que els anys ha anat platejant i que 
llur esperit està imbuït d'una beatitud 
talment célica, se li suggereixen mil i un 
contrasts. A pocs passos, d'aci, un món 
diferent...

Francese Elias, a causa d'unes catara- 
tes, té la vista escassa. A penes pot 
Hegir, ho fa poc i valent-se d una lupa. 
Això li resta, evidentment, el seu délit de 
crear; eli encara té l'esperit pie d'inquie- 
tuds; eli sempre voi estar al peu de la 
feina, exigint i exigint-se com sempre ho 
ha fet.

La seva dolça esposa i llur filia. Mont
serrat, sempre están al seu costat i, ja des 
d'una bona colla d'anys, la filia és la 
seva col.laboradora -i de sempre ha estât 
la més directa deixeble-.

- No heu obert escola durant la vostra 
vida? -li he preguntat.

No, no ho ha fet. Eli sem pre ha estât 
una persona ab ocad a  al seu treball -al 
seu art- am b una constáncia deiirosa, de 
recerca, de percaça, nodrint-se de les 
experiéncies que anava assolint, fugint 
de tota m ena d'ostentacid, de tota classe 
d'exhibicionisme, i sem pre rxomés mogut 
pel seu afany d'insatisfacciò, perfeccio- 
nant-se en el seu am pie cam p, fitant 
camins nous i sem pre, això sí, am b  
profit. Ha estât un auténtic artista, 
ádhuc com  un artista m edieval. A questa 
ha estât la seva em prem pta personal. 1,
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una vegada més, aquella adm onicio del 
seu germ à: "-Tu ests el m illar ceramista 
del món, però mai n o  et faros r ie ... "

Era la cantarella de sempre. Però, en 
Francese, com si sentís pleure...

Cai dir que quan la Mancomunitat 
-això és, abans de la Generalität- va 
exposar a Prat de la Riba el projecte de 
construir uns tallers de ceràmica i vidre, 
on s'impartirien les ensenyances per 
crear una escola d'artesans per la 
mateixa Mancomunitat. Aquella idea, 
aquell projecte, no prosperà i quedà 
inédit. Però, uns anys més tard, quan en 
la neixent Generalität i presidida per 
Francese Macià, proposà aquella velia -i 
bella- idea, però tampoc no es portà a 
terme. D'aquella experiència -per dues 
vegades fallida- mai més no la proposà i 
quedà soterrada dins del seu esperit. Un 
formés idear! que, sigui pels motius que 
siguin, van quedar en el mateix punt de 
partida. I res més,. malaura dament...

Aqüestes vivèneies tal volta expliquen 
la resposta d'aquella meva pregunta 
sobre la creado d'una escola deguda a 
Francese Elias.

Eli, l'Elias, no vol parlar deis éxits que 
ha obtingut durant la seva vida. Cal 
afegir, ja de bell antuvi, que no li plau 
fer exposicions de les seves obres. Mai 
no admet que aqüestes obres seves es 
pronuncijn[com obres d'art. Així és tanta 
la seva modéstia i senzillesa. Es home de 
portes endins. El que hagi realitzat 
algunes exposicions al llarg de la seva 
vida, no vol pas dir que aqüestes demos- 
tracions hagin estât la seva preocupado, 
ans al contrari, pel seu gust personal, 
íntim, n'hauria defugit sempre. I bé cal 
dir que cadascuna de les mostres públi- 
ques -majorment realitzades a Barcelona 
i algunes a l'estranger- han estât favo
rablement acollides, destacant-lo com un 
deis més antics cultivadors de la 
cerámica al gran foc entre nosaltres.

Moites de les seves obres figuren a 
diferents Museus i col.leccions particu
lars.

Ell fou cofundador d'«Els Evolucio- 
nistes», i Joan Sacs, arran del "Saló deis 
Evolucionistes", l'any 1918, va fer-ne 
una crítica en la premsa comtal, comen- 
çant així: "Era de temer que una reunión 
de jóvenes inéditos, cultivadores del arte 
avanzado, organizaran su priftiera expo
sición con obras pretensiosas y de con
tenido insuficiente, y sin embargo, no 
ha pasado nada de eso con la primera 
exposición de la novísima agrupación". 
Més endavant, diu: "Casi en ninguno de 
estos artistas incipientes se nota aquella 
timidez de los comienzos..." Seguim 
espigolant del m ateix article: "N o

sabemos ver en ninguno de los actuales 
artistas de las Galerías Dalmau que esta 
elección sea dictada por el snobismo o el 
arrivismo".

Cal destacar que Joan Sacs va fent 
crítica de cadascú deis artistes expositors 
en el seu ordre alfabétic i, així, quan 
parla del seu germà, diu: "Francisco 
Elias, sin duda el más personal, es tam
bién el más sincero en sus pintorescos 
dibujos acuarelados, de estilo de ima- 
gería popular; tal vez sea el menos sin
cero en cambio eh sus óleos y en sus 
dibujos negros, donde se percibe una 
influencia excesivamente literal, bastante 
libresca, del arte de Gaughin. Aun 
siendo inferiores, sus óleos y sus 
dibujos en negro no están desposeídos de 
interés. Un estudio más pertinaz de lo 
que es, de lo que puede y exige la 
pintura al óleo abriría nuevos y más 
bellos horizontes a su pintura".

En aquest artícle-crítica Joan Sacs 
parla d'Antoni Canadell, Joan Cortés, 
Francese Elias, Ernest Enguiu, Joan 
Serra, Alfred Sisquella i Eduard Vergés, 
tots ells expositors en el "Saló deis Evo
lucionistes".

Francesc Elias ha estât un conreador 
honrat i fidel en el seu art de la cerámica 
al gran foc i la decoració sobre vidre. 
S'ha endinsat en el coneixement i estudi 
deis esmalts de la dinastía Sung (época 
del traspás de la gerreria a la porcelana), 
i hom pot veure com es va identificar en 
ella, obtenint reproduccions fidelíssimes, 
si més no millorades. Ha assolit l'exqui- 
sita Sensibilität dels antics céramistes 
orientals, posant al dia aquella técnica 
en formes, colors i qualitats.

Quan va retornar de la França fustiga
da per la Primera Gran Guerra, va

manifestar-se amb els seus dibuixos d'ex- 
cel.lent il.lustrador d'estampes populars 
barcelonines. En esguard d'aixô, bé es pot 
transcriure el que un critic dingué 
d'ell: "Reproduir en obres noves, el 
sentit delicadíssim, el carácter de les 
velles pintores populars vol un esperit 
alat, un artista exquisit i un hábil 
dibuixant. En Francese Elias ho és..."

Fou l'any 1953 que va decidir-se a 
enviar algunes obres seves a l'Exposició 
Concurs de Ceràmica de Montecarlo, 
cedint a especiáis pressions, i en la qual 
va èsser distinguit amb l'únic premi ator- 
gat pel príncep Rainiero. L'obra pre
miada fou un gran gerro decorat amb un 
paisatge urbá, d'una realització defini
tiva.

Bo és retreure un judici que li va 
mereixer el critic A. del Castillo: "Elias 
és un gran técnic d'un art en el qual la 
técnica és fonamental. Aquest és el seu 
fort".

La seva filia, Núria, está casada amb 
el pintor Ignasi Mundó.

L'art va perdurant en la saga deis 
Elias, sortosament...

Tot just a l'entrada de la casa, en 
l'ampia avant-sala, entre altres obres, 
destaca la gran tela a l'oli que el seu 
germà Feliu va pintar-li quan festejava 
amb la que seria la seva esposa, dolça i 
delicada company a.

Ell lamenta que del Sabadell de la seva 
infantesa molt poc recorda, "puix v.am 
marxar-ne quan jo tenia uns sis anys..." 
-em diu- però sempre ha dut el saba- 
dellenquism e dins seu, amb tendre 
afecte. I arran de la visita que va 
efectuar-hi quan l'entrega del llegat Uuis 
Elias, va comentar que "la cosa no 
acabará pas aquí".
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LD
Eli és com el primer home de fang -i de sang- 
Home de talla.
Teatagris.
El seu art és el treball.
I el seu treball és art.
“Treballa, parla i viu en to m enor...”
Serios en tot.
No ha fet escola.
Tampoc no ha fet escala...
Home de foc.
I de toe.
Eli, supervivent d’una nissaga...

questionari
»proust«

El principal tret del meu carácter?
La constáncia.
La qualitat que pref,çreixo en un home? 
La tenacitat.
La qualitat que prefereixo en una dona? 

' Intel.ligencia i feminitat 
Allò que més estimo en els amies? 
Sinceritat.
El meu principal delecte?
Tenir-ne més d'un.
La meva ocupado preferida?

■ La lectura després del treball.
El meu somni de benestar?

• No en tiñe pas cap.
■ Quina fora la meva pitjor desgrácia?
• Perdre la vista.
■ Qué voldria ser? ,
■ El que sóc, però millorat.
- On desitjaria viure?
- Ja estic bé aquí.
- Quin color prefereixo?
- Tots dins l'arc de Sant Martí.
- Quina flor prefereixo?
- El cía veil, i la seva flaire.
- Quin ocell prefereixo?
- No tiñe preferéncies.
- Els meus autors preferits en prosa?
- Balzac, Moliere, Maurois, Pia.
- Els poetes preferits?
- Carner, Lorca, Machado.
- Els herois de ficció?
- Gargantua, Tartuf, Mme. Bovary.
- Les meves heroines de ficció favorites?
- Eugénie Grandet.

- Els meus compositors preferits?
- Bach, Mozart.
- Els pintors predilectes?
- Rembrand, i els petits grans mestres 
holandesos.
- Els meus herois de la vida real?
- Jaume I, Copèrnic, Adenauer.
- Les çneves heroines històriques?
- Mme. Curie, la reina Victòria d'Angla- 
térra.
- Els noms que prefereixo?
- Els catalans com Nuria, Montserrat, 
Mercè.
- Qué detesto més que res?
- La gasiveria.
- Quins caràcters històrics menyspreo 
més?
- Hitler i Guillerm II d'Alemanya.
- Quin fet militar admiro més?
- Cap.
- Quina reforma admiro més?
- L'anul.lacio de l'esclavitud i l'evolució 
industrial del Japó.
- Quins dons naturals voldria tenir?
- Facilitât de par aula.
- Com m'agradaria morir?
- No ho he pensât mai.
- Estât present del meu esperit?
- Asserenat.
- Fets que m'inspiren més indulgència?
- La fatxenderia.
- El meu lema?
- Viure per aprendre.
- (Heus aci una lliçô mestra...)

"FE D'ERRATES":
En el nùmero anterior i en el Questionari "Proust", en la pregunta Quin 

fet m ilitar admiro més?, es llegueix la segùent resposta equivocada: Wa- 
terpoio en comptes de Waterloo, com haurà sabut esmenar-ho el lector.

Ha estât una "jugada" del "dimoniet de la im'prempta" que, una vegada 
més, fa de les seves. En aquest cas cal aclarir i deixar les coses a cada 
Hoc, aixo és: Waterloo dins de la histôria i el waterpolo dins de l'esport...
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per FILO  PRIM

En la passada edició de QUADERN, deia jo: “Som ríes de Uenguatge. 
Algún dia parlarem de la riquesa de la nostra Llengua, de cara ais qui la 
ignoren o volen ignorar-la” .

I si en parléssim ja? Som-hi¡

Tingueu per segur que els qui regategen valors i mérits a la nostra parla 
-entre ells hi ha qui es té per molt catalanista!- deuen judicar-ho a base de Uur 
petit vocabulari. Són legió els catalans -i catalanistas- que posseeixen un 
paupèrrim vocabulari...Se’n podría fer un mini-diccionari com aquells: 
“Quiere, Vd. saber el francés (o italiano o inglés o alemán...) en 10 días?

Es dar: els catalans tenim el verb “fotre” que ajuda a tombar-nos a la 
mèrda fònica.

A més tenim uns mots que ens fan estai vis de rumiar: “ Dona’m aixô. 
Porta’m allò. Daixonses...Dallonses...” . Filologia abstracta.

I bé, anem al gra. Per mostra, un botó, com se sol dir. Farem la descripció 
d’un Eu-bre...

Un arbre es compon d’arrels, tronc, branques, rames i fulles.
Traduïu-ho al castellà... Us dóna: “raíces, tronco, ramas y hojas” .
I de les branques, qué?
Per nosaltres les branques són una cosa i les rames una altra. (Com el 

francés, que distingeix “les branches” de “les rameaux” .)
El castellà identifica les branques amb les rames. Per nosaltres, una cosa 

són les branques (braços de l’arbre, amb fulles o sense) i una altra, les rames 
(conjunt de fulles).

Ara, afegiu a tot aixó els derívats de la paraula arrel: arrelam (conjunt 
d’arrels), arrel clávia (l’arrel principal, que es clava més terra endins), 
arrelament, arrelar, arrelós, arrelut...

I els sinónims de tronc: soca (la “souche” francesa), soc, socam, socalada 
(quina riquesa de matisosl). I l’expressió: de soca-rel.

I els sinónims i els derívats de branques: brancatge, brancam, branquilló, 
branc, brancada, brancó, brancall, brancut, embrancalat...

I els sinónims i els derívats de rames: ramatge, ramada, ramedla, ramassa, 
ramallut...

I els sinónims i derívats de fulles: fullatge, fullam, fullareda, fullac, 
fullaraca, fullaca, fullat, fullar, (treure fulles, l’arbre), arbre fullós, branca 
fullosa...

Quants i quants matisos!

I jo no die pas que el castellà sigui pobre, ni que sempre el catalá el superi en 
riquesa lexical.

A ixí, per exem ple: nosaltres identifiquem “ te stig o ” (persona) amb 
“testimonio” (la cosa que afirma o nega la persona, el “testigo” ). “Testigo” i 
“testimonio” són per nosaltres, indistintament, “el testimòni” .

Aixó no voi pas dir que no us trobeu amb algú que, tot seriós, us parli del 
“testic” , traduint el “testigo” .

I fins en vaig sentir un que s’esforpava a evitar castellanismes i, empasse- 
gant amb un “desde luego” , em va engegar un sonor “des de lueg”!

D’inventiva barata, no ens en manca!
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ELS QUEME TROBATPEL CAM!.

MANUEL FOLGUERA I DURAN
per Mn. GEIS

Quan vaig entrar en relació personal 
amb l'insigne patrici, patriota, Manuel 
Folguera i Duran, feia una dotzena 
d'anys de la prematura mort del seu únic 
fill Joaquin -traspassat I'any 1919-, 
I'exquisit poeta i avantatjat critic i assa- 
gista Joaquim Folguera i Poal.

Manuel Folguera i la seva esposa 
Madrona Poal mantenien un culte gaire- 
bé sagrat a la memòria de Ilur fill. Dintre 
aqiiest culte, havien mostrat sempre una 
especial dilecció pel poeta i publicista 
Josep M®. López Picó, que havia estât 
gran amie i company de llur fill. Diu 
Manuel Folguera en les seves Memóries, 
encara avui inédites, parlant d'aquella 
amistat: "Contragué fonda amistat amb 
el gran poeta Josep M®. López-Pico i 
amb eli iniciaren "La Revista". Aquells 
enyorats quaderns literaris per les pá- 
gines deis quais desfilaren, llargs anys, 
les signatures dels millors escriptors de 
l'època noucentista -uns ja consagrats i 
altres en prometedora ascensió- moriren 
sota les rodes de la guerra civil de 1936. 
Manuel Folguera ajuda pecuniáriarnent a 
la desclosa i sosteniment de moites ini- 
ciatives sorgides al camp de la cultura 
catalana del seu temps i d'una manera 
especial, ajudá López-Picó al sosteni
ment de "La Revista".

En ocasió del traspás del famós orador 
sagrat, poeta i publicista, Mn. Josep 
Cardona, del qual fou un deis marmes- 
sors, escaigut l'any 1934, vaig tenir avi- 
nentesa d'aprofundir en l'amistat amb 
l'insigne patrici Manuel Folguera i 
Duran, avui gairebé desconegut de les 
novíssimes promocions.

"Liberal i creient" -com diu d'ell 
mateix- en les citades Memóries-, fou un 
indeclinable patriota, no adscrit a cap 
partit politic. Men;^re significat de la 
Unió Catalanista, en fou molts anys el 
President. En virtut d'aquest cárrec, 
encapçalà la Comissió que s entrevistó a 
Madrid amb la Reina Regent Maria 
Cristina, el juliol de 1900, per tal de 
fer-li una exposició de les aspiracions 
catalanes.

Diputat Provincial, presentó, l'any 
1909, la primera proposició d'una ' 
M ancom unitat de les 4 D iputacions 
Provincials de Catalunya, projecte que, 
després de discutit, restó ajornat "sine 
die".

Desplegó una gran activitat com a 
President de l'Associació Protectora de 
l'Ensenyança Catalana, a la qual consa
gró els millors anys de la seva maduresa.

Ais inicis de la guerra civil, el vaig 
visitar al seu pis, a Barcelona, a dema- 
nar-li si entre les seves relacions poli
tiques podia obtenir-me uns passaports 
per a franquejar la frontera. M'obrí la 
porta la senyora Madrona, feta un sac 
d'ossos ambulant. Darrera seu, aparegué 
l'espós, a pas feixuc i aplanat. Espatllut 
com era, semblava com si les espatlles se 
li haguessin eixamplat sota un gran em- 
balum. En explicar-li el que desitjava, 
em va dir, molt entristit: "No us hi pue 
fer res, estic desconectat de tota relació 
política. M'ho han pres tot...Això és 
molt dolent, però el que vindró no seró 
gaire bo".

Llegint les seves Memóries, ho trobo 
corroborât allò de : "M'ho han pres 
to t..." Després d'una descarnada des- 
cripció dels estralls de la revolta, acaba 
dient: "No cal dir que a mi em feri de pie 
la revolta. Materialment, despullant-me, 

•en un principi, dels béns adquirits amb el 
treball de 47 anys i l'estalvi consegiient; 
moralment, per tal com aquella catós- 
trofe comprometía greument la riquesa 
col.lectiva de Catalunya i era perillosa 
per al triomf de la seva llibertat..." 
Quina profecía ¡I quina altra; "Això és 
molt dolent, però el que vindró no seró 
gaire bo". Verament, almenys pel que fa 
referència a la llengua i la cultura 
catalanes, no ho fou gens.

Després de la citada entrevista amb el 
senyor Folguera, no pas sense seriöses

dificultats i sortejant tota mena de 
perills, vaig poder portar a cap el meu 
desig d'evasió.

De retorn de França, un cop finida la 
guerra, vaig tenir la satisfacció de 
retrobar, encara que envellits, sans i 
bons, els esposos Folguera. Els vaig 
visitar mantes vegades al seu pis a 
Barcelona i a la seva torreta a Santa 
Coloma de Cervelló.

Sento la nécessitât d'evocar un històric 
encontre amb el senyor Folguera després 
de la guerra civil...Un vicari estât de la 
nostra parròquia, de la qual havia escrit 
una extensa i ben documentada mono
grafia que Joan Costa i Deu havia incor
porât a la seva "Biblioteca Sabadellen- 
ca", fou cridat posteriorment a regentar 
la feligresía de la Colònia Glieli. Mn. 
Frederic Marti Albanell -aquest era el seu 
nom- va èsser víctima de la revolució del 
1936. Abans d'explicar l'anècdota dessùs 
insinuada, deixaré parlar Manuel Fol
guera -ho extrec de les seves Memóries: 
"Havien occit a Barcelona, d'una manera 
vii, el bon sacerdot Regent de la Colònia 
Glieli i preable investigador històric, 
Mn. Marti, digne de millor sort. Cap in
tervenció no hi tingueren els veins de la 
Colònia Glieli, que el respectaven per la 
seva vólua personal". I ara va 1 anecdo
ta. Finida la guerra, la Colònia Glieli 
volgué retre pòstum homenatge al seu 
venerai Capelló, injustament sacrificai, 
dedicant-li un dels seus carrers. La festa 
civica de la inaugurado de la lópida anó 
precedida d'una vetllada necrològica, a 
prendre part a la qual jo vaig esser 
invitai. El senyor Folguera, gran amie de 
l'homenatjat, no podia faltar-hi. Anórem 
junts a la cerimònia del descobriment de 
la lópida. Aixi que la primera autoritat 
del poblé apartó la cortineta que tapava 
la lópida, una banda de mùsica engegó 
l'himne falangista. Tothom, com era 
obligat de fer els primers anys de la post
guerra si no volia tenir complicacions 
perilloses, es posa automaticament a 
estirar el braç. Com mogut per un 
ressort, Folguera es ficó, de recules, a 
l'entrada de l'escaleta d'una casa oberta, 
da vani la qual eli i jo restóvem palplan- 
tats, per no haver d'estirar el braç, i jo, 
instintivament, el vaig seguir en la 
reculada. Això és més llarg d'explicar 
que no pas curt de fer. Se'ns apropó un
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prohom de la Colonia, carregat de bona 
fe, que va dir: "Que no li agrada aixô, 
senyor Folguera?". "Massa música" va 
respondre el senyor Manuel, amatent, 
tot serios.

El senyor Folguera va tenir una gran 
alegria quan li portàrem. Francese Tiana 
i jo, un exemplar -edició bibliòfil- del 
meu llibre "Rosa Mistica", primer llibre 
català autoritzat després de la guerra 
civil per la "Vicesecretaria de Educación 
Popular".

Poe temps després d'aquesta nostra 
visita, inicià una Fundació que servis per 
promocionar publicacions catalanes, a 
Sabadell, quan les circumstàncies poli
tiques ho permetessin. La batejà amb el 
nom de "Fundació Mossèn Cardona", a 
la memòria del dessús citât sacerdot, 
gran amie seu.

Inicià la Fundació amb el petit capital 
-aleshores respectable, avui irrisori- de 
deu mil pessetes, amb el propôsit 
d'anar-lo engrossint periôdicament. Ma- 
lauradament, mori sense haver pogut 
portar a cap el seu propôsit. Va estar 
molt temps malaltis reclôs al seu domicili 
a Barcelona, i una forta sordera senil l'i- 
nutilitzà per a un intim i àgil col.lotge. 
Morta l'esposa, el 29 de maig de 1947, 
prengueren el timó de la casa dues 
germanes, parentes Ilunyanes, que vis- 
queren amb eli fins a la seva mort. 
Francese Tiana i jo el visitàrem algunes 
vegades sense que poguéssim entaular 
mai una conversa sobre el seu projecte, a 
causa de la seva sordera i de la pro
tectora vigilància que no el deixava de 
petja. Parlar de la Fundació anterior- 
ment citada, hauria semblât un atraca-

ment. Résultat, que de les deu mil 
pessetes del capital inicial de la "Funda- 
ció Mossèn Cardona", n'hi hagué tan 
sols per ajudar a publicar els meus llibres 
'Testes Senyalades" i "Geôrgiques Euca- 
ristiques". Amb aixô la Fundació restava 
eixugada i extingida.

Fou una veritable llàstima que hagués 
hagut de passar els darrersa anys de la 
vida en aquest aflictiu ostracisme, tan 
per eli, que havia estât un home d'in- 
contenible moviment, corn pel perjudici 
que aixô representó per la cultura i la 
beneficèneia, car, ultra la  Fundació 
d'ordre cultural que havia encetat i que 
resultà frustrada, tenia el projecte de 
fer-ne una altra de benèfica. Menys mal 
que, corn fa constar en les seves 
Memôries, no s'havia oblidat de la bene
ficèneia en el seu testament. Però, d'unes 
deixes esporàdiques a unes Fundacions 
permanents, hi ha bon tros de diferèneia.

Ja en vida, tan eli com la seva esposa, 
havien estât munifics protectors d'ins- 
titucions bénéfiques.

Un podria preguntar: ¿Es que Manuel 
Folguera fou un gran capitalista que 
pugués despendre considerables quan- 
titats a favor d'obres de cultura i de 
beneficèneia? Tot el que tenia s'ho havia 
fet a pois, i, mort el seu idolâtrât fill 
únic, considerava que no havia de 
pensar en ningú més.

Havia nascut el 2 de maig de 1887. Les 
vicissituds per què passà en la seva 
adolescència fins a obrir-se pas en la 
industria són extensament explicades en 
les seves Memôries i resumides en la 
petit.a biografia que, per encàrrec i amb 
subvenció del prohom sabadellenc Fran-

cesc Tiana i Clapés va escriure Joan 
Sallarès i Castells, amb el titol de 
"Manuel Folguera i Duran" i amb el sub- 
titol de "gran amorós de Catalunya". 
Francesc Tiana no pogué veure publi
cada aquesta biografía que ell havia sub- 
vencionat. Ha estât publicada, l'any 
1978, per l'editor barceloni Rafael 
Dalmau.

Manuel Folguera escrigué les seves ex- 
tenses Memôries en la seva senectud. Les 
començà el 18 de juliol de 1937 i va 
posar-ne punt final l ' i l  de setembre de 
1945, a l'edat de 82 anys. Les batejà amb 
el titol d'"Una Flama".

Les dictà a la professora Dolors Mira- 
lles, que en féu 3 exemplars. Un restà a 
l'arxiu particular de l'autor, un altre fou 
lliurat al P. Abat Escarré per a l'Arxiu de 
Montserrat i l'altre el donà al seu gran 
amie, ja esmentat, Francesc Tiana, els 
familiars del quai me n'han facilitât la 
consulta.

"Una Flama" és un veritable arxiu 
d'histôria objectiva de la Catalunya 
renaixent, amb notables referèneies als 
esdeveniments politics escaiguts a Es- 
panya i a tôt el món en el seu temps.

Han sortit veus pregonant la conve- 
vièneia de la publicació d'aquestes 
Memôries, si no senceres, almenys en 
part. Jo crée que deurien ésser publicades 
en la seva totalitat, en conjunt. Altre- 
ment seria mutilar la complexa persona- 
litat del seu autor.

Manuel Folguera i Druan moria a 
Barcelona el 6 de setembre de 1951 a 
l'edat de 84 anys.

DE "UNA FLAMA'

DE JOAQUIM FOLGUERA a)

per MANUEL FOLGUERA i DURAN

Aixi encapçala el capitol que l'insigne 
patrici sabadellenc Manuel Folguera i 
Duran dedica al seu fili Joaquim en les 
seves Memôries, encara inédites, titula- 
des "Una Flama".

En el curs d'aquestes M emôries, sols 
m'he referit alguna vegada al nostre unie 
fill Joaquim , quan ha vingut a torn, am b  
el délibérât propôsit de dedicar-li un 
capitol exprés. Sa prem atura mort, en 23 
Febrer de 1919, en revenir els 25 anys.

fo u  la punyida més cruel que ha expéri
m entât el meu cor. El seu sepeli resultà 
una com m oguda m an ifestado de dol.

L'inspirât p oeta  Ventüra Gassol, amie 
personal i com pany seu, en un acte 
publie, digué referint-se a mi, que, si jo  
no tingues altre merit que el d'haver 
form at corporalm ent i espiritualment un 
ésser de tan alta vàlua corn en Joaquim  
Folguera, per aquest so l fet m ereixeria el 
b é  de la Pàtria. Jo  accepto gustos 
aquesta llausonja que justifica l'adoració 
que per ell sentien els propis pares. En

Joaquim  constituía l'element essencial de 
la nostra v ida i l'objectiu màxim de les 
nostres atencions. ¿Com , dones, no 
fer-h i aqu í referèneia principalissima, en 
tractarde les evocacions del meu passât?

Però, tota vegada que jo tiñe fêta  ja  
una breu rescenció del que fou  el seu 
trànsit pel m ón, en el Pôrtic que precedía  
el v o lu m  d e  ses  "C artes a Claudi 
Rodamilans" {publicades en ed ició  espe
cial per  "La Revista" de López-Picó), no 
fare' sino reproduir a continuació alguns 
de SOS paràgrafs:
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Sia'm permès fer una breu sintesi de 
dades biogràfiques referents a Joaquin 
Folguera.

Nasqué el 24 de Setembre de 1893 a la 
Colònia Glieli, de Santa Coloma de 
Cervello, quan jo actuava d'Inginyer 
Subdirector de la Fábrica Güell. Fou 
batejat pel sacerdot de la Colònia, 
Mossèn Joan Botines, en la capella de la 
Soledat, ja que encara no s'havia bastit 
aleshores Tactual notabilissima església 
de dita Colònia, deguda a la inspiració 
del genial arquitecte Antoni Gaudi i a la 
m unificència de Tinoblidable patrie! 
Eusebi Glieli i Bacigalupi, tots dos ben 
dignes d'eterna recordanga.

A la fi de Tany 1896, havent adquirit 
jo un taller de Construcció de màquines 
a Sabadell, ens hi vàrem traslladar amb 
el petit Joaquim, de tres anys d'edat. A 
Sabadell és on ell obri els ulls a la raó i 
on es formò la seva personalitat espiri
tual; per això el considerava tothom com 
a sabadellenc, fins a tal punt que TAjun- 
tament de la ciutat, a la seva ’̂ ort, 
dedicò un dels nous carrers a portar el 
seu nom.

Alii, el dia 18 de Maig de 1905, quan 
tenia 12 anys, rebé amb solemnitat fami
liar, la Primera Comunió en Tesglésia 

.'parroquial de Sant Feliu, de mans del 
nostre amie predilecte, el virtuós sacer-

dot i fervent patrici Mossèn Josep 
Cardona (1).

En el Col.legi del PP. Escolapis de 
Sabadell, hi aprengué les primeres lie- 
tres, amb el benemèrit Germà Viola (tan 
plorat de tota la poblado quan el seu 
traspás) i el P. Eloi Vidal.

Com sia que en els estudis esmentats 
ha via révélât una intel.ligència prou 
desperta, emprengué amb força lluïment 
el Peritatge Mecànic, que cursà a TEscola 
de Terrassa des d'un internat de la Bona- 
nova en el quai, per cert, tingué les 
primeres guspires de la terrible malaltia 
que amargà la seva curta existèneia.

En complir els quinze anys, la crisi de 
joventut el prengué de pie. Esperit 
inquiet, en trobar-se amb la llibertat tan 
cobejada, es presentà un xic esquerp a la 
disciplina necessària per a Testudi de la 
carrera d'enginyer industrial que desit- 
jàvem cursés per a poder ocupar-se en 
les tasques paternals.

Contribuí força a les seves distraccions 
Thaver-se enam orat prem aturam ent 
d'una noia modesta i gentil, tan dolça 
corn malaurada, concebent per ella una 
passió tan abassegadora que li omplí tot 
la vida, fins a la tomba. I cal fer constar 
que mai els seus pares li feren retret 
d'aquesta predilecció.

Les vacances de Tany 1910 foren un

xic vidrioses per a nosaltres. Jo volia que 
en Joaquim vingués al taller a dibuixar i 
fer próctiques manuals per a la termina- 
ció del Peritatge preparatori i corner' 
çament de la carrera, però ell estava 
distret, tenia el cap lluny de la feina.

En aquest punt les coses, a darreries 
del 1910, esclatò sa terrible malaltia, un 
reuma articular, que de moment sembló 
no tenir gran importòncia. Refet, en apa- 
rença, de la primera escomesa, fini els 
darrers exòmens del Peritatge i es matri
culó del primer curs d'Enginyeria; però 
Tatac es repetí amb virulència, i, després 
de visites i més visites a distints metges 
que li prohibiren la continuació dels 
estudis, una consulta de set doctors, sota 
la iniciativa i direcció de Tinoblidable 
Dr. Martí i Julió -Tinterés del qual pel 
pacient era vivíssim- després d'exómens 
minuciosos per part de cada un d'ells, en 
reunió conjunta, dictaminaren la paoro- 
sa senténcia. (2)

Totes les gallardies del Joaquim  
caigueren en esbrinar sa trista sort. De 
les seves fantòstiques il.lusions solament 
li'n restava una passió inassolible i 
algunes, m olt poques, de les seves 
amistats, entre elles la cordialissima del 
malaguanyat Claudi Rodamilans al qui 
van adreçades les cartes que es donaren 
a l'estampa.

Aleshores fou quan es resolgué la 
crisi de la seva joventut. Acollit a la cura 
de sa mare amorosa, que fou per eli 
abnegada infermerà i "carinyosa" confi
dent en una sola peça, i a la proteedó 
paterna, que no regatejava medis per a 
alleujar son mal i dolcificar-ne les 
sofrences. Al trobar-se que el cos abatut 
li fallava, es concentrò* dintre el seu 
esperit i féu una ròpida evolució. Nostre 
Senyor s'havia apiadat d'eli i li infongué 
successivament les virtuts essencials per 
a resistir sa desventura: resignació 
primer, serenità! després, i, en defini
tiva, una meravellosa fortitud.

Els tractaments contra la malatia del 
Joaquim ens havien obligat, de moment, 
a la duplicità! de domicilis, Sabadell - 
Barcelona, però després se'ns imposò 
definitivament Tabandó del primer da- 
vant la persistencia del mal i la necessitai 
d'atendre les innúmeres proves que es 
feien per intentar son guariment.

En el primer période, quan alternôvem 
les nostres estances entre Sabadell i 
Barcelona, en Joaquim es formò al calor 
del "Centre Català" d'aquella ciutat, 
incorporât al grup que redactava e'I 
"Diari de Sabadell", formant penya amb 
Miquel Duran i Tortajada -Director-, 
Joan Arús i Colomer, Miquel Poal i 
Aregall, Claudi Rodamilans, Joan Mon- 
llor i Pujal i alguns altres d'edat més 
avençada, amb els quais, naturalment, 
tenia menor afinitat. Les seves preocu-
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pacions d'aquesta etapa resten perfec- 
tament aclarides en el Cartulari a 
Rodamilans.

En el période subsegüent, en instai.lar- 
nos en un tot a Barcelona, contragué 
fonda amistat amb el gran poeta Josep 
M.® Lòpez-Picó, i amb eli iniciaren la 
publicado de "La Revista", que afor- 
tunadament perdurava encara fins a 
sobrevenir la guerra civil, mercès a la 
lloable perseverança d'aquest meritissim 
escriptor.

Concurría aleshores en Joaquim assi- 
duament a la famosa penya del Café 
Continental, per la quai desfilaren la 
major part d'escriptors i artitstes cata
lans de la darrera promoció. En aquell 
aplec selectissim hi era en Joaquim 
estim.at i fins respectât, per la seva sere- 
nitat de judici i per la simpatia que des- 
pertava la superado de la seva malau- 
rança amb l'estudi i el treball. El seu 
subtil somris, més enllà de la ingenuïtat, 
més ençà de la ironia, li obria les portes 
de tots els cors, i la seva activitat, les 
seves constants iniciatives i el seu gust 
dépurât, li guanyaren totes les voluntats. 
Aquest ambient de benvolença que el 
voltava, el feia relativam ent feliç, 
malgrat les seves dolences.

D'altra part, en el si de la familia hi 
regnava per complert. La seva mare vet- 
llava el seu son i li feia dolça companyia, 
tot cosint, quan eli treballava en el des- 
patx, fins que sortia de casa endut per les 
seves cabòries. El délicat artista Josep 
Obiols, que l'estimava com un germà, se 
l'enduia de vegades a la tarda al cine o al 
teatre. Eren aquelles, les hores d'una 
vida normal, en les quais ell reia com un 
infant. Fou un gran admirador del gran 
Chariot, al que reputava incomparable, i 
sentia un pregón entusiasme pels ballets 
russos, havent tingut la temptació de 
projectar quelcom similar amb el con
curs d'artistes terrais.

Els dies de festa em corresponia a mi, 
deslliurat d'obligacions, l'ésser-ne son 
fi del company. No em movia d'entorn 
seu. Les tardes, com sia que al Joaquim 
no li plai'a el traiit diumenger, les 
passàvem plegats, llegint o escrivint, 
cada Ú pel seu compte, i canviant 
impressions sobre les respectives tasques.

Per cert, que no sempre s'harmonitza- 
ven els nosres criteris. La me va gene
rado, admiradora fervent de Verdaguer, 
Guimerà i Maragall, s'avenia poc amb 
l'ànsia renovadora de la generaeió 
segiient que bevia en ben distintes fonts. 
Tampoc políticament hi havia identitat 
de parers, malgrat èsser una mateixa la 
substáncia del comú sentiment catala- 
nesc. El pare, sustentador encara de la 
tónica de la "Unió Catalanista", parti- 
dari de cercar al poblé abnegadament 
sense intromisió en els cárrecs públics, 
sinó a base de la imposició del poblé

‘ mateix; el fill, dévot de la táctica inter
ventora en la política general, per a crear 
interessos nous que es suposava havien 
d'ésser després indestructibles. (Malaura- 
dament no ho han estât prou).

Les nostres discussions a l'entorn 
d'aquestes divergències no acabaven mai 
convencent-nos l'un a l'altre; però, a la 
llarga, segurament influïen, més o 
menys perceptiblement, en els respectius 
punts de vista.

Potser per aixô, quan el districte de 
Sabadell-Terrassa m'elegi Diputat Pro
vincial -malgrat les meves pùbliques 
manifestacions de protesta contra la 
inclusiô en candidatura- vaig sufocar el 
meu propôsit de renunciar el càrrec que 
tant em desplaïa, per actuar fidelment en 
l'exerdci del mateix, corn si hagués estât 
vocació meva l'intervenir en la política 
militant.

També posteriorment, féu el nostre 
Joaquim bona feina en el si de l'"Asso- 
ciació Protectora de l'Ensenyança Cata
lana", de la quai era enfervorit apóstol. 
Hi coopera activam ent des de la 
Comissió Editorial Pedagógica i, d'una 
manera especialissima, amb la campanya 
pro Biblioteques Populars, en la quai, 
junt amb el senyor Eugeni d'Ors, aconse- 
guiren el patrocini económic de la Man- 
comunitat de Catalunya, arribant a la 
creació d'esponerosos nuclis culturáis, 
els quais alguns han subsistit, àdhuc 
durant la Dictadura i després d'ella.

En la darrera etapa de la seva vida, a 
més de les tasques literària i artística i, 
potser corn a complement de les matei- 
xes, s'havia entregat amb esperit cons- 
tructiu a l'obra de la Ciutat-Jardi de 
Sitges, "Terramar", iniciada per l'ardit 
sabadellenc. Francese Armengol i Duran, 
nebot de la delicada poetessa senyora 
Agnès Armengol, vidua de Badia. A 
aquesta bella empresa hi aportà activi- 
tats i entusiasmes que els seus directors 
pogueren apreciar quan es glaçaren dins 
la tomba.

Ara cal que deixem al mateix Joaquim 
i als seus biógrafs tota altra referèneia de 
la seva vida.

Solament de la seva mort, em cal dir 
breus mots. Seguint el curs de la 
dolença, que resistía amb bravesa, 
malgrat encorbar-li el cos palautina- 
ment, se senti colpit un dia de la 
traidora grippe, que, en una setrriana 
escassa, se l'endugué per sempre. En 
enllitar-se tingué el pressentiment de la 
seva mort, que s'esforçava en dissimular 
davant nostre. Tota la dèneia i bon zel 
del Dr. Queraltô, que feia temps el 
conduïa i que havia mostrat per eli una 
forta afecció, no pogueren evitar la 
fallida.

Rebé fervorosament els darrers auxilis 
espirituals de son carissim amie Dr. Lluis 
Carreras i finà el dia 23 de febrer de

1919, als 25 anys d'edat. En els seus 
darrers mom ents, en plena agonia, 
pronunciò el nom de la dona que ell tant 
havia estimât; després, un lieu dolç 
somris il.luminà el seu rostre: corn 
si hagués entrevist la fi del seu penar i 
l'inici del goig eternal.

Als seus pares ens ha quedat el consol 
de la seva santa fi, cura real i efectiva 
d'un dolorôs viure; però, aixi mateix, la 
melangia d'una afrosa solitud i la 
recança del molt que s'ha perdut de ço 
que eli podia fer encara per Catalunya.

Joaquim Folguera, que heretà de la 
seva mare una exquisita Sensibilität i una 
admirable intui'dó de sentit estètic, i del 
seu pare un cert esperit d'organització 
d'activitats i una fonda idolatria per la 
Pàtria desvalguda, estava en carni de fer 
gran tasca, positiva i transcendent.

Però Déu se l'ha volgut emmenar amb 
eli per escursar les seves sofrencences 
Lloat sia Déu!

No vull ni puc finir aqüestes ratlies 
sense complir un deurem que estim 
sagrat. Qualsevulla que sia la vàlua 
intrìnseca de l'obra de Joaquim Folguera, 
no sóc jo qui pugui judicar-la. Es evident 
que a la seva glorificació, hi ha contri- 
buït l'afecte sincerissim dels seus Com
panys. A tots ells vull fer arribar 
l'expressió del nostre agraïment més 
cordial, però d'una manera especiali
ssima al noble Director de "La Revista", 
el seu amie lleial, Josep M “. Lòpez-Picó, 
el qual, amb una fidelitat colpidora, ha 
fet un culte de sa devoció a la memòria 
del nostre fili.

Que Déu li tingui en compte.

(1) A titol de curiositat, simplement, 
reproduïm del Recordatori d'aquest acte, 
les següents ratlles curtes, les úniques 
meves que ha eixit a llum:

"Oh, Senyor, quan en mi entreu 
quedeu-s'hi ben llarga estada. 
A llotgeu-vos dins m on cor  
i feu  vostra la mia ànima.

Veient-me aixi poderos  
am b trésor de tanta vàlua, 
segur sab ré  m enysprear 
del mon les riqueses vanes.

I sentint-me tot feliç 
am b els goigs de vostra gràcia  
no cercare els foils plaers 
de la fr èv o l "ditxa" humana. "

(2) Cooperaren a dita consulta, apart 
dels Dr. Martí i Julià i Julià, Francese de 
P. Bedós (metge de capçalera, de 
Sabadell), els Drs. Lluis Barraquee, Josep 
Rossell, Josep Tarruella, Antoni Raven- 
tós i R. Pia Armengol.

(Continuará en el pròxim número)
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SOBRE «LA MIRADA »
per JOAN OLIVER

Un capvespre temperai de setembre 
del 1924 es reuniren al Marquet de les 
Roques una finca enclavada en la Vali 
d'Horta, sota el Montcalb, a la mun- 
tanya de Sant Llorenç del M unt, 
Josep Carner, Jaume Bofill i Mates (Gue- 
rau de Liost), Caries Riba, Francese 
Trabai, Joan Prat (Armand Obiols) i 
aquest vostre servidor i únic supervivent 
de tots sis. Ens trobàvem en una hisenda 
amb abundosos alzinars i pinedes i 
algunes feixes de secà i de regadiu, que a 
mit) an segle dissetè passà dels Marquet 
als Oliver. Adossât a la masia i do- 
minant-la, el meu avi, fort terratinent 
vallesà, hi féu bastir, a la darreria del 
segle passât, un «castell» amb la pedra 
rogenca que forma el rocam d'aquella 
muntanya i anib mao vist, obra de l'ar- 
quitecte sabadejlenc Juli Batllevell, de 
l'escola de Domènech i Montaner. Allí, 
sota unes alzines centenaries i damunt 
massisses taules de pedra, la masovera 
ens servi un berenar-sopar rùstie, però . 
substancies i ben regat.

Els tres il.lustres invitais, en aquella 
data figures cabdals de la nostra poesia, 
conversaven disertament sobre ternes 
literaris, amb freqüents incursions al 
camp de la política. Feia un any que el 
general Primo de Rivera regia fatxen- 
dosament els destinis de l'Estat Espanyol 
i els catalans, i d'una manera especial els 
homes de lletres, temien les envestides 
del dictador contra la nostra llengua i la 
nostra cultura. Els tres joves sabade- 
llencs escoltaven els mestres; llurs rares 
intervencions eren discretes, gairebé ti
mides, sobretot les d'Obiols i les meves. 
T rab a l, de temperament extraverti!, 
gosava de ficar-hi més cullerades. Cal 
tenir en compte que cap dels tres no 
havíem publica! cap Ilibre: al nostre full 
de servéis literaris només hi constaven 
articles o versos apareguts en diaris 
comarcáis o en revísteles efímeres.

A l'hora del café atacá el motiu 
d'aquell encontre: l'editorial projectada 
per la «colla de Sabadell». Ja fosquejava. 
Protegits per la penombra, els tres joves 
es tornaren més loquaços. Breument: 
Camer, Bofill i Riba aprovaren sense 
reserves l'esquema que els acabàvem de 
sotmetre, així com la maqueta que havia 
dissenyat Ricard Marlet, excel.leni di- 
buixant i gravador al boix, i realitzat 
Joan Salient, notabilíssim impressor, tots 
dos sabadellencs. Amb la seva vérbola 
precisa i guspirejant, sempre sobre un 
fons de subtil ironia, el poeta de Els 
fruits saborosos  brindé a la salut de

l'em presa com cebuda. Recordo que 
abans s'excusà de no saber beure a galet. 
La veritat és que de tots els circumstants 
només Trabal es serví del porrò, un 
instrument que hom estimava poc nou- 
centista.

Ça com lia, «La Mirada» acabava de 
ser batejada sota els millors auspicis, Els 
sabadellencs a penes podien dissimular 
l'acontentament que els emplenava. Ara 
només calia trobar uns quants milers de 
pessetes. Poca cosa...

Cal dir que la creació d'aquella 
empresa formava part del programa per 
al millorament cultural de la nostra d u- 
tat que la colla de Sabadell sentia i 
tractava, bon tros a l'aventura, de 
traduir en realitats: des de les pàgines del 
«Diari de Sabadell»,.amb associacions de 
teatre i de mùsica, amb cicles de con- 
ferències, amb visites de signe proseli- 
tista a les altres «ciutats solitàries» -aixi 
les anom enàvem - tan desateses pel 
centralisme barceloni. El nostre ideal era 
urbanitzar el camp i ruralitzar la ciutat, 
segons l'ambiciós i clarivident projecte 
del madrileny Arturo Soria i del nostre 
Ildefons Cerdà, projecte salvador que els ' 
governants d'aquestes latituds sempre 
havien olim picam ent i estùpidament 
negligi!. Som iàvem , i l . lusos, en la 
Catalunya-Ciutat! Dins la mateixa linia, 
l'any 1921, havíem muntat uns Joes 
Florals, que volien ser com un cop de 
maça al cap de la gaia festa, manifes- 
tació anacrónica i ridicula, segons nosal- 
tres, que ja havia estât munyida a 
bastament i es trobava en la més lamen
table decadéncia. Els luctuosos «objectes 
d'art» n'havien estât bandejats, tots els 
«guardons» consistien en substanciosos o 
prosaics bitllets de banc i els tres premis 
«ordinaris» havien estât prèviam ent 
«encarregats» a Carner, Sagarra i Llo
renç Riber.

La nova editorial fou modesta i alhora 
ambiciosa. Modesta pels escasos mitjans 
materials de qué disposévem. Els tiratges 
foren força restringits. Ambiciosa pels 
autors que teníem a la vista i a 1 abast i 
també per la noblesa i perfecció amb qué 
foren confeccionáis i presentáis els 
volums. De fet aspirévem a crear una 
editorial-pilotI Per tal d'ajudar el seu 
finançament, obtinguém d'amics i pa
rents, persones de possibles, una vintena 
de subscripcions als tiratges limitadí- 
ssims en paper japonés, holandés i de 
fil. A quells exemplars de b ib lió fil, 
signals per Fautor i amb el nom del 
patró estampa! en una de les pégines de

respecte nodrien l'orgull il.lusionat de 
Francesc Trabal i de Joan Salient. Per tal 
d'afrontar les primers despeses jo vaig 
aportár uns milers de pessetes; aleshores 
m'ho podia permetre.

El títol que obrí la col.lecció fou L'any 
que ve, breu recull d'acudits de Trabal, 
il.lustráis per ell mateix i per diversos 
components del nostre grup. El Ilibret va 
produir indignada sorpresa, sobretot a la 
nostra estimada ciutat, un indret tan 
fabril com febril, sobretot per a nosaltres 
que encara teníem la sort de considerar 
el treball com un art i com un joc. I 
aquest era el résultat que preteníem 
d'aconseguir: un petit escéndol entre 
certs burgesos benpensants i certs intel
lectuals aburgesats. Heu de saber que el 
Ilibret era venut empresonat per una 
faixa fortament enganxada a la coberta, 
la qual cosa impedia de fullejar-lo. No 
pocs compradors el retornaven minuts 
després d'haver sortit de la Ilibreria. I, 
naturalment, reclama ven la devolució de 
l'import en forma descompassada. El 
próleg de Josep Carner amb qué fou 
presenta! l'opuscle ens semblé extraor- 
dinériament generös per a un escriptor 
tan ben instal.lat com ell. En trametérem 
exemplars a escriptors catalans, de 
Madrid i franceses. Només dos d'aquests 
destinataris ens n 'acusaren recepció: 
Gómez de la Serna i Jean Cocteau; tots 
dos ens felicitérem efusivament, la qual 
cosa ens omplí de satisfacció.

Tanmateix, aquell primer títol no fou 
sinó un toe de cometí desafina!, un 
revulsiu, una p rovocació . A partir 
d'aquell moment tots els textos éditais 
foren d'una seriositat impecable, com el
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lector pot comprovar si dona un cop 
d'ull a la llista de titols i autors que 
trobarà més avail. Com ja he indicat, 
l'aspecte físic dels volums significà una 
innovació en el mercat català: gairebé 
tots relligats en tela, a l'anglesa i d'una 
extraordinaria pucritud tipogràfica.

Però heus aquí que al cap de deu anys, 
quan la colla s'havia dispersât o havia 
perdut la compacitat indispensable per a 
mantenir una obra d'aquesta naturalesa 
-per modesta que sigui-, Trabal i jo vam 
resoldre d'oferir la col.leccio i tots els 
drets inhérents -de franc, cal dir-ho- a 
Edicions Proa. L'oferiment fou acceptât 
de bona gana. Això passava el 1935 i 
Proa tingué el temps just per a publicar 
el tres títols que teníem en cartera. L'al- 
çament militar, de tan mala memòria, i 
la subsegüent guerra d'agressió, dragá 
«La Mirada» en el remolí general, o 
generalissim. Tots pensàvem que mai no 
se'n cantaría gall i gallina.

Amb tot, aquella criatura deis meus 
amors ha conegut un ressorgiment i 
encara dura. El 1965 Joan B. Cendrós, 
que un any abans havia repatriat amb 
tots els honors les Edicions Proa, decidí 
d'infondre nova vida a un nom i un 
emblema que ja  només eren petita 
història i els converti en el signe d'una 
nova biblioteca circumscrita a la publi- 
cació de textos en prosa, amb exclusiô 
dels de ficció: assaigs sobre matèries 
diverses, b iografia , v iatges, etc. La 
col.lecciô fou inaugurada amb la versió 
d'Els mots d J.P. Sartre. El llançament 
d'aquest llibre produi petits incidents 
amb la censura i despertà l'enveja dels 
editors madrilenys, els quais no podien 
editar aquest autor per tal com els drets 
sobre les seves obres a la llengua 
espanyola  havien estât cedits durant 
l'època més tenebrosa de la dictadura 
franquista a un editor hispanoamericà. 
Heus aquí un dels desavantatges de

posseir una llengua imperial.
El ritme de «La Mirada» nova s'ha vist 

alentit per diverses circumstàncies adver
ses: dificultats creades per la senyora 
Anastasia, escassetat entre nosaltres de 
la prodúcelo en el susdit gènere i poca 
acceptació de l'assaig per part del nostre 
public; i rebrots successius de la crisi del 
llibre en català, el quai, per manca de 
lectors no admet tiratges rendibles ni, 
per tant, preus de venda atraients. Es a 
dir, gairebé tots els mateixos problèmes 
que encara tenim plantejats a l'hora 
d'emprendre -o de poder emprendre- la 
formidable tasca de catalanitzar vastis- 
sims sectors del nostre poblé. Problema 
que només pot ser resolt o atenuat a 
llarg termini per mitjà de la realitzaciô 
d'un pla complet d'ensenyament del 
català i en català. Heus aquí una de les 
més greus i urgents responsabilitats que 
ha d'assumir el nostre govern autônom. 
Amén.

EL MAR-QtaET"

!& V

Trancrit de l'opuscle del 50 Aniversari d'Edicions Proa
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LES MUNTANYES DEL NOSTRE ENTORN

“Déu te guard, vianant. Que t'imposi el Montseny 
una mica d'amor i una mica de seny"

Guerau de Liost
per DAVID M. ALOY

En aquesta secció dedicada a les mun- 
tanyes que ens envolten, no podia man
car el Montseny, la Muntanya d'Ametis
tas que Jaume Bofill i Mates immortalit- 
zà en la seva obra poética, amb una cita 
de la quai encapçalem aquest article.

De les serres de Sant Llorenç del 
Munt, Montserrat i Montseny, aquest 
darrer és el massis amb carácter més 
alpi, ja que els seus trets tenen molta afi- 
nitat amb els de la cadena pirinenca. 
Adhuc es podria definir com un vertader 
tros de Pirineu posât a la terra Baixa, si 
bé amb rigor cientific, els geôgrafs el 
classifiquen dins la serralada Pre-litoral.

Des que Artur Osona, ara fa cent 
anys, publica la primera guia del Mont
seny (1), i encara abans, la muntanya 
d'ametistes ha estât cantada per insignes 
literats, entre els quais Aribau, Victor 
Balaguer, Verdaguer (2), Busquets i 
Punset, deixeble de Verdaguer (3), 
Apel.les Mestres, Maragall, i altres.

Avui dia el poeta montsenyenc que 
més ha excel.lit és mossén Pere Ribot, 
justament anomenat el poeta del Mont
seny que, apartat al seu fogar de Riells, 
aná convertint aquest llogarret en un 
reputat centre de catalanisme literari.

A part d'aquests prohoms il.lustres, jo 
recordó mossén Joan Bonet, un lit^rat 
humil autor d'alguns assaigs biografíes 
escrits en castellá, per tal com ais anys 
quaranta no era permés escriure en 
llengua catalana. El vaig conéixer en una 
de les excursions que, amb el pare, féiem 
de tant en tant a Sant Margal.

De retorn al santuari ens aplegávem 
vora la llar de foc, on el veil i popular 
Nasi ens explicava les seves histories 
muntanyenques, tot esperant l'hora de 
sopar.

De vegades, entre facécia i facécia, 
algú treia un joc de cartes i de seguida 
s'organitzava una partida per passar 
l'estona. Mossén Joan, aleshores rector

EL MONTSENY

del poblé de Montseny a qui plaía de 
pujar sovint a l'ermitatge, era un ani
mador d'aquestes tertulies. Per cert que, 
no gaire afavorit en el joc, solia pronos
ticar, entre optimista i sorneguer: "Jo 
faig con els aliats, que van perdent 
batalles...menys la darrera, que és la 
decisiva." En veritat que ho encertà.

Després ens asséiem a taula i no 
tardava a aparéixer l'hostalera amb la 
sopera fum ejant, preludi d'un repàs 
gustos i casolà. La sobretaula transcorria 
també força animada entre dites i acu- 
dits, per bé que no podiem perllogar-la 
massa temps, ja que l'endemà, qui 
més qui menys, tothom  havia de 
matinejar.

Anys després, tot anà canviant a Sant 
Marçal. El rector del Montseny fou 
destinât a altres indrets. Al santuari, 
nova gent passé a fer-se càrrec de l'hos- 
talatge. Però el record del jove clergue 
literat resté unit a la petita histôria 
d'aquell hostal humil i acollidor.

El primer cop que vaig anar a Santa 
Fe, una boira espessa a més no poder ho 
embolcallava tot. Només d'anar a l'es- 
tany proper fou causa que la tornada 
perdéssim el carni. El Montseny ens 
acabava d'ensenyar el qué era anar per 
la muntanya immersos dins la boira.

L'endemé, ja amb millor temps em- 
prenguérem el carni dels cims per la font 
del Briançô, entre els arbres encara 
humits per la rosada.

Del Montseny -s'ha dit que és estació 
boténica de primer ordre- n'és important 
la vegetado. Al coll de les Agudes per 
exemple, veiem uns quants avets que, 
pel vessant nord arriben gairebé fins la 
carena. Son vestigis, els més meridionals 
d'Europa, de la varietat abies alba.

També abunda el faig que s'estén fins 
al Montnegre; més al sud, una altra 
espécie eurovegetal que constitueix aci 
un important ecosistema. I pel que fa a 
la flora, només cal esmentar el narcis o 
satalia que floreix en el massis durant la 
primavera.

Un deis itineraris més comple’fs és el de 
la carena del Turó de l'Home a les 
Agudes. El recorregut, aeri i cléssic, 
permet de contemplar continuament els

COL. LABORA BANC DE SABADELL
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per David M. Aloy i M*. Mercè Lleonart d'Aloy
Dibuix de: A. Masvidal
Fotos: Mn. Joan Bonet i Josep Coscó

bells paratges montsenyencs. Dalt el 
Turó, a I'observatori meteorologie tro- 
bem el seu encarregat en Fernando 
Garcia de Castro, un asceta de Mont- 
seny la voació del qual el portà a arrelar 
en aquell indret inhòspit, fins al punt de 
bastir-hi una llar amb dona i fills.

Avui aquesta altura es pot assolir 
cômodament en automôbil, la quai cosa 
li lleva bona part de l'encís que repre
senta atènyer els mil set-cents metres a 
força de pulmons...

Una altra fita noble és el dm del 
M atagalls, coronat per la Creu de 
Catalunya (4). Aci és obligat de fer 
esment del pare Ilia, un bon muntanyenc 
i veritable ànima dels aplecs que anual- 
ment es vénen celebrant en començar 
l'estiu. Aquesta tradició compta, a més, 
amb l'arranj ament d'algunes fonts que 
els apleguistes de cada any duen a terme 
sense defallença, fonts dedicades a 
noms il.lustres corn: Mn. Cintom Mara- 
gall, Guerau <Je Liost, Balmes, Abat 
Oliva, Artur Osona, Torras i Bages, 
Santa Vedruna, Mn. Ramon Garriga, 
Casas i Amigó, Bosch i Jover, Mn. 
Jaume Oliveras, Sant Jordi, Pompeu 
Fabra, Punti i Collell...Els citem a vol de 
ploma indiscriminadament.

Corn passa en to t allò quan es 
comenta molt per sobre, encara resten 
altres indrets de la muntanya curulls de 
llegenda i poesia, com són Sant Segi- 
mon, Tagamanent, el Pía de la Calma, el 
turó de Morou, Fontmartina, el castell 
de Montsoriu...Voldria citar-ne només 
un: el salt de Gualba, lloat ja fa 
decennis per la prosa densa d'un altre 
literat (5).

Però quan s'inicia la llegenda, m'esti- 
mo més que sigui la Maria Mercè que us 
la expliqui.

(1) "Excursió á la montanya de 
Monseny per' un propietari de la vila de 
Breda" (Imprenta Barcelonesa. Barcelona 
1879).

(2) Té tot un llibre de poemes batejat 
amb el titol d"'Aires del Montseny".

(3) Autor del llibre de poemes "Flors 
del Montseny", del llibre de novel.letes i 
quadres, titulat "Del Montseny" (Biblio
teca Popular de l'Avenç) i d'una necro
logia d'Artur Osona llegia en una sessió 
d'homenatge pòstum al gran excursio
nista.

(4) Fou el Pare Claret el primer que 
corona el Montseny amb una ere.

(5) Eugeni d'Ors: "Gualba , la de mil 
veus" (Editorial Catalónia. Barcelona, 
1935).

LLEGENDA DEL 
SALT DE GUALBA

per M “. MERCE LLEONART d'ALOY

Com situaríem en aquest món tan tec- 
nificat una dona d'aigua..? Una Encan
tada com les que habitaven certs parat
ges de muntanya.

No és cap producte del nostre segle, ni 
potser de cap alt/e... Tal vegada només 
és producte de la imaginació i del desig 
que la seva existéncia tingués semblança 
de realitat.

Les dones d'aigua que habitaven les 
vores de les rieres i els gorgs...que 
estenien llur bugada al punt de la 
mitjanit, quan tota la gent "decent" era 
ja acotxada al Hit, descansant de la 
jornada...Elles, però, no tenien aquesta 
nécessitât, car durant les hores del dia 
sols estaven ocupades en endreçar-se, 
pentinar-se i cantar ben dolçament...no 
fos cas que pels seus dominis s'escaiguès 
de passar algún jove...Sirenes de la 
muntanya, el seu ofici era encisar...i 
atreure la voluntat del pobre infeliç 
mortal que es deturés a escoltar-les.

Però no totes devien ser iguals ja que 
se'n sap d'una que habitava al gorg de 
Gualba i, tot mirant d'encisar a un rie 
pages del terme, en queda encisada ella!

Tan bé devien entendre's, que l'home 
li demanà si es volia casar amb eli, i 
anar a viure a terra ferma...Ella accedí 
a deixar el seu humit habitacle amb una 
sola condició: que mai l'anomenés Dona 
d'Aigua, ni li recordés el seu origen, puix 
que de fer-ho, grans desgràcies esdevin- 
drien a la seva casa.

Passaren els anys i aquella llar rutilava 
d'allò més bé, l'home treballava al camp, 
la dona a la casa. Tenien una filieta... 
amb els ulls blaus com la mare, però 
sense el deix de melangia ni el reflex 
verdós que Huía en els d'aquesta.

Fins que un dia el marit, potser més 
cansat que de costum, arribà més d'hora 
a casa i no trobà el sopar fet...-o  la 
camisa planxada- el cas és que s'enfadà i 
li tirà en cara el seu antic "ofici" de dona 
d'aigua.

Què va havet dit...! Deixant-ho tot 
com estava, sense una sola paraula, 
només amb una mirada que ja li ho deia 
tot, la fins aquell moment mestreSsa de

la casa abandonà aquell recinte per a no 
tornar-hi mai més!

Prou va suplicar el marit en compren
dre que l'esposa li marxava de debò...pe
rò tot fou inútil. Ni els planys, ni les sú- 
pliques, ni el record del temps feliç 
pogueren convèncer-la a tornar enrera, i 
el marit, horroritzat hagué de contem
plar com, en arribant al salt de Gualba, 
es Hençava decidida daltabaix, a les pro- 
funditats de gorg Negre.

* * ★
La desgràcia planà damunt aquella llar 

sense mestressa -això sol ja és desgràcia 
prou gran-. L'home ana va i venia deis 
camps a la casa com una ànima en pena. 
Tot el que emprenia li sortia malament. 
Tan sols la filleta, anava creixent com si 
res no hagués passât. Fins que...un dia 
confessà a son pare que cada jorn a trenc 
d'alba, venia la seva mare, la dona 
d'aigua encantada, a vestitrla i penti- 
nar-la...

El pare en saber-ho jurà i perjurà que 
vetllaria totes les nits per poder recu
perar la seva enyorada esposa...però tot 
fou debades: una son incontrolable li 
tancava les parpelles tan bon punt es feia 
dia, i mai no la va tornar a veure. *■

La mare arribava, pentinava la filia, 
plorava sobre els seus cabells, i cadi mati 
deixava el senyal de la seva presencia 
amb una bonica perla enmig de la cabe
llera de la noia. Aquest fou el seu dot, i 
el premi a la constància del marit que 
tant maldava per recuperar-la...

Avui dia, qui gosaria parlar d'encan- 
tades al Montseny..? Quan sembla que 
ja no queda cap recò ni raconet per 
d esco brir.. . Amb tot, quan més se'l 
coneix i quan més se'l ressegueix és pre- 
cisament quan les fades, dones d'aigua, 
encantades, fetilleres, goges -donem— 
les'hi el nom que més us plagui- des de la 
seva etèria estança ens encisen de debò, 
tot fent-nos restar presoners per sempre 
més de les gràcies del Montseny.
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FELIX QUER i el seu "Diccionari de la Rima de la Llengua 
Catalana".

per PERE ROCA GARRIGA

Un altre eclesiàstic ha de figurar a la 
nòmina dels sabadellencs que, per haver 
fet alguna estimable aportado a la cièn- 
da del llenguatge, considerem en major
0 menor grau, amb més o menys propie- 
tat, filòlegs. Es tracta de mossèn Félix 
Quer i Cassart, contemporani de l'he- 
braista doctor Codina, que és, indiscuti- 
blement, i amb fort avantatge respecte 
ais altres, la personalitat cimera d'aques- 
ta galeria de filòlegs sabadellencs.

Nat a Sabadell l'any 1862 -no sabem 
quins lligams familiars pogué tenir amb 
Ramon Quer Vidal, artista i cofundador 
de l'Acadèmia de Belles Arts, i amb 
Francese Quer Selves, el ceramista deixe- 
ble de Marià Burgués-, el nostre home 
visqué de pie els temps dels entusiasmes 
de la Renaixença i és, sens dubte, un dels 
personatges d'aqueix moviment cultural 
tantes vegades evocat i tan fecund per a 
Catalunya. Consignem, de passada, que 
la seva condició sacerdotal i el fet 
d'haver conreat la poesia ens permeten 
d'establir un cert paral.lelisme entre el 
nostre conciutadà i el gran mossén 
Cinto , figura màxima i arquetípica 
d'aquell moviment.

Es evident que en ideals patriòtics i 
mester literari, mossén Cinto fou, per a 
mossén Quer, el model i exemple que 
volgué seguir, per bé que no seria pas la 
producció poética el que havia de donar 
relleu al nom del nostre conciutadà, sinó 
més aviat la tasca que realitzá en el 
terreny de la filologia, una tasca reeixida
1 seriosa que es materialitza en dues 
facetes: una, preponderant, de llatinista; 
l'altra, inscrita dins l'àmbit de la roma; 
nística, de lexicògraf.

Acabats els estudis eclesiàstics, que 
efectuà en el Seminari Conciliar de Bar
celona i amplià amb la Llicenciatura en 
Sagrada Teologia a Valéncia, obtingué 
en 1898 la cátedra de Llengua Llatina a 
l'esmentat centre de formació del clergat 
de la nostra diòcesi. La seva dedicació a 
la formació humanística del jovent l'es- 
timulá, sens dubte, a aprofundir en els 
estudis filológics, pels quais mostrava 
decidida inclinació i innegables aptituds. 
I així ho féu, en efecte, eixamplant i 
enriquint els seus coneixements de là 
llengua i de la literatura llatines molt 
més del que sol fer-ho un bon professor 
de seminari o d'ensenyament mitjà per a 
acomplir la seva tasca docent.

Sabem que, menât segurament per 
aquest afany, i no tenint-ne prou dels

mitjans que aci trobava al seu abast, 
freqüentà centres académies de fora del 
nostre país i es relacioné amb savis i 
erudits en llatinitat de més enllá de la 
Península. Viatjà molt per Europa i féu 
estades més o menys prolongados a 
França, Bélgica i Holanda, a Itália i a 
Suíssa, a Anglaterra, a Alemanya i a 
Austria. Així és com anà enriquint el seu 
bagatge científic i pogué situar-se en una 
posició de prestigi dins la seva especia- 
litat.

Fruit d'aquests estudis i del seu talent, 
són les diverses obres que escriví i 
publicá successivament, en les quais, a 
part de les particularitats metodológi- 
ques i les valors pedagògiques que horn 
pot trobar-hi, es fa palés el nivell de la 
seva ciéncia filològica. D'aquestes obres, 
n'hi ha unes, com la "Sintaxis Latina", 
editada l'any 1904, i el "Tratado de 
Fonología Latina", del 1907, que poden 
èsser considerades Ilibres de text desti- 
nats ais estudiants. D'altres, en canvi, 
com la "Monología sobre la preposición 
latina" i la "Gramática Latina, Racio
nal", editades totes dues l'any 1914, jo 
diría que apunten més amunt .i potser 
caldria considerar-les ja com a fruit de 
les recerques de veritable filòleg. El que, 
en tot cas, resulta indiscutible és que, 
sense moure's del terreny docent, mossén 
Quer va sempre més enllà, empés per 
inquietuds cientifiques.

Més endavant l'activitat intel.lectual 
de mossén Quer s'obre a nous horitzons. 
El fet determinant és que l'any 1913 li és 
adjudicada la cátedra de Preceptiva 
Literària del Seminari, disciplina aquesta 
que professarà fins a l'any 1917. Aquesta 
nova faceta de la seva docéneia no 
divergeix pas de la seva vocació de llati
nista, sinó que ve a ésser-ne una mena de 
coronament. Ensenyar les normes, els 
préceptes i la técnica deT mester literari 
en la nostra llengua encaixa perfec- 
tament dins la linia del seu magisteri, el 
que havia exercit fins aleshores, i aixô no 
solament perqué el català és llengua llati
na, filia del llatí, sinó també perqué 
mossén Quer era, a més de filòleg, 
poeta.

No podem deixar d 'esm entar, en 
efecte, que mossén Quer fou poeta, 
escriví i publicá un nombre de compo- 
sicions poétiques en llengua catalana. 
Són aqüestes quatre les obres on queda 
aplegada la seva producció literària: 

• "Verger dévot" (1914), "Flors místiques"

(1918), "Flors de tardor" (1919) i "Flors i 
poncelles" (1922). No és aquest el lloc 
per a fer-ne un estudi ni una valoració, 
però sí que escau de dir ques tracta d una 
poesia que segueix les petges del gran 
Verdaguer, personatge que, com hem dit 
abans, degué ser el model i el patró amb 
el qual volgué assimilar-se el nostre con
ciutadà en tant que sacerdot i home de 
lletres.

Tenint en compte per una part la seva 
sòlida formació filològica llatinista i, per 
l'altra, la seva aplicació al mester poétic, 
resulta del tot coherent que mossén Quer 
es proposés compondré aquella obra que 
publicá l'any 1921 i que fou, potser, la 
que li donà més anomenada en el món 
de les lletres. Em refereixo al "Diccionari 
de la Rima de la Llengua Catalana", que 
fou una novetat en el seu temps i que és 
realment molt estimable pel seu contin- 
gut i per les particularitats de la siste- 
matització del léxic que aplega.

Aquest Diccionari, que havia d'esde- 
venir una excel.lent eina de treball per 
ais versificadors, és una obra d'una molt 
considerable extensió (més de tres-centes 
págines), que consta de dues parts, la 
primera de les quals dedicada a la Rima 
Consonántica i la segona a la Rima 
Assonàntica. Seguint l'ordre alfabétic no 
pas de les lletres iniciáis, sinó de les 
terminacions deis mots, a comptar des 
de la síl.laba tònica, van apareixent per 
separat i per a cada una de les termi
nacions, les paraules agudes, les planes i 
les esdrúixoles, destriant-les segons llur 
categoria morfològica -substantius, ad- 
jectius, verbs i adverbis-. A més d'aixó, 
té en compte el nombre de sil.labes deis 
vocables, circumstància que constitueix 
un criteri addicional, no mancai d'interés 
per a l'usuari, per a la classificació del 
material léxic aplegat.

Unic en el seu gènere en el moment de 
la seva aparició, aquest Diccionari de la 
rima pot considerar-se l'obra cabdal de 
mossén Quer i, en tot cas, la que li fa 
ocupar un lloc molt precis dins la 
història de les lletres catalanes del segle 
vinté, per a les quals el Diccionari de la 
Rima ve a representar l'equivalent del 
que fou i significò el famós "Diccionari 
de Rims" de Jacme March, de finals del 
segle XIV, per als escriptors de l'època 
gloriosa de la "gaia ciència" i dels jocs 
florals de Tolosa i de Barcelona.
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DEL "LQCUCIONARI TEXTIL CATALA"

O
m

Joan Farei! i Domigno és Fautor de 
l'obra "Locucionari Téxtil Catalá", apa- 
reguda recentment. Amb aquest treball 
obtingué el grau de Doctor a l'Escola 
Tècnica Superior d'Enginyers Industrials 
de Terrassa, on el presenta i llegí en 
sessió pública l'any 1976.

L'obra està dedicada gentilment pel 
seu propi autor "A Sabadell, que tant 
estimo", ensems manifesta el seu agraï- 
ment a tres amies entranyables per la 
seva valuosa ajuda: "A l'artista Agustí 
Masvidal i Salavert, pels acurats dibui- 
xos que tan bellament enriqueixen el 
locucionari. Al Dr. Pere Roca i Garriga, 
que benvolent, ha escrit el próleg" -un 
pondérât próleg, certament- i "Josep 
Torrella i Pineda, per la cura amb qué 
ha dut a terme la revisió i correcció del 
text".

Aquest "Locucionari" -tan rie de con-

tingut- constitueix un nodrit aplec de 
locucions populars relacionades amb els 
oficis i les feines tèxtils. Es una obra de 
350 pàgines, molt exhaustiva, fruit d'un 
procès d'elaboració de llargs any s. Horn 
es pregunta: "¿qui pot emprendre i dur a 
feliç terme una tasca d'aquesta mena, 
sinó algú que, a més de la Sensibilität 
que inclina a valorar cosa tan subtil, tan 
impalpable, tingui familiaritat amb el 
tema, hagi viscut l'ambient fabril i, a 
més, posseeixi fort esperit de treball?": 
Joan Pareil, perqué ha estât "un profes.- 
sional que al llarg de quasi mig segle ha 
viscut entre màquines, feines, matèries, i 
obrers de tota condicio i categoria". Ell 
és un palés coneixedor de tot això.

El "Locucionari Tèxtil Català" és una 
obra piena de valors estimables que ve a 
enriquir la bibliografia de la lingüística 
catalana.

EL LLEGAT PAU VILA
PAU VILA en el curs de la seva vida 

-laboriosa i llarga vida- ha anat recollint 
una ingent co l.lecc iô  de rom anços, 
auques, goigs, cobertes de cartipàs, 
ventalls, estampes, imatgeria francesa i 
alemanya; tota una série de valuosos 
-alguns d'ells introbables- testimonis d' 
uns aspectes de la cultura popular dels 
segles XVIII i XIX. Tot aquest recull ell 
mateix ho ha qualificat d'"Ocis d' un 
geograf" i ja fa temps havia manifestât 
llegar-ho a la Fundació Bosch i Carde- 
llach "amb el triple propôsit d'afavorir la 
seva estimada ciutat natal contribuint a 
incrementar-ne el patrimoni cultural en 
bé de tots els ciutadans de Sabadell, de 
contribuir a la promoció dels fins cultu
ráis i cientifics que constitueixen l'objecte 
de la Fundació Bosch i Cardellach i 
d'assegurar la conservació de valuosos 
fons cientifics fruit de la labor investiga
dora del propi Pau V ila ..."(Transcrit del

document notarial).
La xifra aproximada d'aquest llegat és 

de unes deu mil unitats.
Pau Vila havia decidit fer la donació 

en vida i després de diverses entrevistes i 
1' elaboració d'un text que recollís i 
concretés l'objectiu del llegat, es signa el 
dia 19 de febrer d'enguany a Barcelona, 
en el mateix domicili del donant, un 
document privat pel quäl es formalitzava 
el donatiu, deixant per més endavant, i 
en un acte públic i solemne, el dit docu
ment a escriptura notarial.

Fou el dia 21 d'abril, avant-vigilia del 
Dia del Llibre i de la Diada de Sant 
Jordi, a l'auditori de la Caixa d'Estalvis 
de Sabadell on es realitza l'acte projec- 
tat, el quäl el presidiren l'Honorable 
Conseller de Cultura de la Generalität, 
senyor Pere Pi-Sunyer, i l'Il.luglre 
Alcalde de la Ciutat, senyor Antoni 
Farrés -elegit dos dies abans i per tant, el

primer acte públic que assistia en la seva 
fundó del seu nou càrrec-;

Obri I'acte el director de la Fundació 
senyor Josep Torrella. Seguidament el 
notari senyor Ramon Ramoneda va 
llegir I'escriptura, que fou signada per 
Pau Vila i pel mentat director i pel 
notari.

El President de l'Institut d' Estudis 
Catalans, doctor Joan Ainaud de Lasar
te, va explicar l'interès de les col.leccions 
que forman el llegat, així com el seu 
valor unie com a col.leccions particulars.

Parlarem també el Batlle i el Conseller 
de Cultura de la Generalität, i Pau Vila 
dirigí unes breus paraules d'agraíment a 
tots els assistents.

A la Sala contigua a l'Auditori fou 
inaugurada una exposició, en la qual es 
donava a conéixer una petita mostra de 
les col.leccions.

Fotos de P. Farrán
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ANTONI RICART SALES
per DANIEL SANAHUJA CAPELLA

Va néixer a la nostra ciutat el 25 de 
desembre de I'any 1917, setè i darrer fill 
d una arrelada familia sabadellenca.

La seva vocació per la música se li 
despertà ais 5 anys d'edat. Va orga- 
nitzar-se un tros de fusta d'uns tres pams 
de llarg per uns dos, aproximadament, 
d'ample i per a eli allò era un piano. 
Amb el "seu" piano s'oferia als familiars 
per donar un concert, a base de posar el 
“piano" sobre una cadira i, movent els 
dits, cantar melodies improvisades.

Als vuit anys volgué estudiar música 
per poder escriure aquelles melodies que 
se li ocorrien. Un dia visità en Josep 
Falgueras, professor de mùsica i bon 
amie de la familia a qui va exposar la 
seva idea, tot proposant-li que les lligons 
que ara rebria les hi pagaria quap fos 
més gran, i aixi comengà les primeres 
ensenyances de mùsica fins al tercer any.

En Josep Dalgueras, home sincer i 
senzill, es veié obligat a parlar amb els 
seus pares, aconsellant-los que el portes-

sin a un altre mestre perqué* li ensenyes 
més del que ell podia ensenyar-li, afegint 
que la persona més indicada, i primera 
autoritat musical de Sabadell, era el 
mestre Josep Masllovet Sanmiquel, que 
en aquell temps dirigía la Banda 
Municipal i l'Escola Municipal de Músi
ca. Aixo ho féu el seu pare, parlant amb 
el mestre Masllovet i exposant-li el que el 
senyor Falgueras havia dit al seu fili, al 
mateix temps que li demanava que el 
provés per saber si coincidien les opi
nions. El mestre féu algunes preguntes al 
noi però quedaren que al cap de tres 
mesos, coneixent-lo  més a fons i 
comprovades les aptituds que semblava 
que tenia, li contestarla definitivament. 
Úna volta matriculat a l'Escola Muni
cipal de Mùsica i passats els tres mesos, 
el senyor Masllovet cridà a en Frederic 
Ricart, pare del seu deixeble per dir-li 
que el senyor Falgueras estava molt 
encertat en les seves deduccions i que el 
seu fili podia fer el que es proposés en el 
camp de la música. Va continuar els 
estudis de solfeig i teoria amb el mestre 
Mateu Rifà Planas, sots-director de l'Es- 
cola, i el piano amb el conegut professor 
Joan Padró Badia, que a més d'exercir a 
l'Escola Municipal de Mùsica era direc
tor del prestigiós “Q uintet P ad ró" 
d'aquesta ciutat.

Antoni Ricart tenia confianza en si 
mateix. De carácter inquiet, ja de molt 
jovenet prefería executar les seves melo
dies davant del públic. Li feia respecte 
però no temor. Diu que els anys més 
felinos els visqué quan estudiava a l'Es- 
cola Municipal de Mùsica aleshores que 
en arribar a fi de curs, el director els feia 
estudiar una pe?a de concert que havien 
d'executar el dia del repartiment de les 
notes -d'examen en un festival que se 
celebrava en el Teatre Principal que, per 
descomptat, s'omplenava totalment. i 
allà era on el futur artista es creixia 
donant testimoni dels estudis realitzats i 
de les qualitats poc comunes que reunia 
per escalar fàcilment un Hoc envejable en 
l'art musical.

Sempre ha tingut un gran respecte per 
la mùsica clàssica, eli en diu mùsica

"mare", que és la que amb més devoció 
ha estudiat.

Als quinze anys conegué el professor 
Pere Masmitjà que en aquell temps era 
considérât com un dels millors d'Europa 
en el "jazz" i també en el clàssic. El jove 
Ricart sense pensar-s'hi gaire sol.licità les 
seves ensenyançes i en poc temps 
dominà a la perfecció la gran varietat de 
ritmes i estils que són la base d'aquesta 
classe de música moderna.

Tenia setze anys quan v a . entrar a 
formar part de l'Orquestra "AMERICAN 
JAZZ" per aixi poder disposar dels sufi- 
cients mitjans per pagar-se els estudis. 
Era el més jo ve de la colla i per això 
disfrutava de la simpatia de tots els seus 
companys, especialment del représentant 
Feliu Farré, dèi qual parla amb un gran 
respecte, diu que aquest, poc a poc, el va 
anar introduint en el món de les varietats 
fins al punt que gairebé sense adonarse'n 
es trobà acompanyant artistes de cants i 
ball regionals en el bar "La Pansa", locai 
prou conegut i concorregut en aquells 
anys per les magnifiques sessions que 
d'aquest gènere s'hi celebraven.

Al cap d'un temps, i ja pràctic en 
aquesta especialitat, firmà un contracte 
per temps indefinit amb l'empresa de 
i'"Oriental Dancing", treball que era de 
m olta més responsabilitat però que 
compii a la perfecció, començant aixi la 
seva vida professional fins a novembre 
de l'any 1937, quan per les circums- 
tàncies del moment s'hagué d'incorporar 
a l'exèrcit.

Després de la guerra civil espanyola, 
exactament el dia 14 d'abril del 1939, i 
en tornant a casa seva, començaren les 
desventures en assabentar-se que una de 
les seves germanes havia mort feia tres 
mesos i que per manca de comunicacions 
no li havien pogut fer saber. El dia 9 de 
maig del mateix any moria el seu pare. 
Hagué de renunciar a les il.lusions que 
s'havia fet de marxar a l'estranger perqué 
la seva mare hauria quedat doblement 
desconsolada si el fill petit l'hagués 
deixada, decidint, dones, quedar-se mo- 
m entàniam ent en espera de m illors 
temps.
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En el mateix any 1939 va formar 
l'orquestra "RICART Y SU ORQUES
TA" portant corn a vocalista la conegu- 
da i admirada Antonia Sampé.

L'èxit fou complet, puix a part que els 
elements que la formaven eren vertaders 
professors cadascú en el seu instrument, 
els arranjaments de les obres executades 
eren realitzats pel seu mestre Antoni 
Ricart, que els adaptava a les sonoritats 
que en aquells moments de l'exotisme en 
la instrumentado calia expressar.

A primeries de l'any 1940, reempren- 
gué l'estudi de l'harmonia amb el senyor 
Masllovet, i al cap d'un any, previ 
examen, ingressa a la "Sociedad General 
de Autores Españoles" essent acceptât 
corn a compositor.

La primavera del 1945 conegué la 
senyoreta Maria Julien Roca amb la quai 
es casaria un any més tard i del matri
moni nasqueren quatre fills: Frederic, 
Joan-Antoni, Pere i Antoni. Sembla ser 
que aquest darrer segueix musicalment 
les petjades del seu pare.

A primers de 1947 i amb la fusió de 
dos conjunts va form ar l'orquestra 
"DIAMANTES RICART" obtenint res- 
sonats éxits, essent algunes de les actua- 
cions realitzades en el Cercle Sabadellès, 
trameses per Ràdio Sabadell. Ben prom
pte es notà la influència d'aquestes 
emissions, puix en poc temps, recorre- 
gueren de cap a cap les comarques cata
lanes i algunes poblacions franceses, on 
igualment fou extraordináriament valo
rada la seva qualitat artística.

L'any 1954 es traslladá a la ciutat sa
lamanquesa de Béjar on, ais pocs dies de 
la seva arribada, entaulá conversacions 
amb uns amies catalans, i en una de les 
tertulies que tot sovint organitzaven al

Casino, uns musics el sentiren tocar el 
piano i, seguidament, li feren propo- 
sicions perqué es fes càrrec de la direcció 
d'un conjunt que des de feia temps pro- 
jectaven organitzar i no els havia estât 
possible per manca de mestre. D'aquesta 
conversado en sorti l'orquestra "HAR- 
LEM-HOT" situant-se en poc temps al 
cap del conjunts d 'aquella localitat, 
obtenint en el propi Casino uns extraor- 
dinaris èxits tant en la musica concertant 
corn en la de "Jazz".

Dos anys després, i per assumptes 
familiars, regressà a Sabadell però al cap 
de poc es traslladà a Moià subvencionat 
per l'Ajuntament d'aquella localitat per 
fer-se càrrec de l'ensenyament de la 
música al poblé. La mateixa'casa que li 
servia d'estada, hi havia una saleta prou 
gran per desenrotllar les activitats pre
vistes. Cal destacar la gran afluénda 
d 'afeccionats que en certes ocasions 
arribá a èsser nombrosa i la gran labor 
realitzada pel mestre si tenim en compte 
els avantatjats alumnes que d'aquella 
petita escola en sortiren.

De retorn a Sabadell, va formar el 
conjunt "DIXIELAND" però a darreries 
de l'any 1959 deixà de formar-ne part a 
causa d'una lesiô a la mà dreta que el 
privava totalment de l'execuciô pianís
tica. Récupérât al cap d'un any, o sia el 
1960, d'acord amb els components del 
conjunt "DIXIELAND" formava la nova 
orquestra "HIT-SEXTET" que va durar 
fins a l'any 1963 i que va haver de deixar 
novament per ésser-li intervenguda qui- 
rùrgicament la mà esquerra.

L'any 1965, reemprengué les activitats 
m usicals form ant part del conjunt 
"ZAFIROS" fins a l'any 1966 que entrà 
corn a pianista, mestre i arranjador, en

RICART Y SU ORQUESTA
Amos Moya, Trombò.- Josep Auferil, Trompeta.- Ausebi Antonino, Trompeta.- Melió Masoliver, Saxo alt.- 
Santiago Oleina, Saxo tenor.- Joan Molins, Saxo alt.- Pere Vidal, Contrabaix.- Joaquím Morros, Batería.- Antoni 
Ricart, Pianista-director.- Antonia Sampé, Violí-Vocalista.

"DIXIELAND"
Ramón Solé, Saxo tenor.- Francese Guzmán, Saxo 
a lt.-Joan Cortiella, Trompeta.- Emilio Roy, Trompe
ta.- Pedro López, Batería.- Antoni Ricart, Piano-Di
rector.- Joan Petit, Contrabaix.

una orquestra de la capital amb la qual 
realitzá una gran campanya per Ale- 
manya i Dinamarca, deixant arreu bona 
mostra del seu saber i del seu art.

Tres anys més tard fou sol.licitada la 
seva col.laborado pel conjunt "EIFFEL" 
del qual es féu càrrec, canviant tot el seu 
repertori i àdhuc el seu nom, neixent 
l'orquestra "DIAMANTS-SHOW" de la 
qual se separà el 31 de desembre del 1973 
per dedicar-se ùnicament i exclusivament 
a la composició i a la familia.

Les obres que té escrites són nom- 
broses i els arranjaments realitzats sobre- 
passen el centenar. De les seves compo- 
sicions podriem citar-ne moites però ens 
limitarem a les més sobresortins: "EL 
CHICO DEL TROMBON", "EN PRI
MAVERA FUE", "WAMBOLY", "QUE 
LES GUSTA?", "PRIMOROSA", "QUE 
PRETENDES?", "COMPRENDEME", 
"QUE NO", "AGUA DE COCO", "MI 
CANARIO", "CLUB 46", etc. totes amb 
lletra pròpia. I en col.laboració podriem 
anotar les següents: "NO ME RIÑAS 
M A M A IT A ", "PUBILLA SABA DE- 
LLENCA" sardana, i "L'H EREU DE 
CASA", amb lletra de Leandre Roura 
Garriga. "LA PRESUMIDA DE CHAM
BERI" i "EL BANCO DE LOS ENAMO
RADOS" amb lletra de Ramon Ribera i 
"RETORN" i "EXPRESION" amb lletra 
de Joan Gallemí. La sardana fou escrita 
per a cobla de l'instrumental de la qual 
Antoni Ricart, n'és també bon conei- 
xedor.
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Presentació
Avui iniciem una secció de 

cinema a “Quadern” . Una sec
ció que, d’entrada, assumeix la 
responsabilitat de ser Túnica 
que hi ha a Sabadell. Què 
pretenem?

Dues planes (és, aproxima- 
dament, Tespai que tenim a la 
n o stra  disposició) cada dos 
mesos no permeten plantejar-se 
un treball d’actualitat -encara 
que Tescrit sobre M8uy Pick- 
ford, amb el qual comencem la 
nostra col.laborado, ho sigui 
força. Haurem de fer, normal- 
ment, articles sobre temes ge
nerals, sense renunciar mai, 
però, a tot tipus de possibilitats 
conjuntarais.

Com que creiem que el 
cinema és un art d’autor, els 
autors ocuparan la majoria deis 
nostres escrits: en ferem estu
dia més o menys sintètica, però 
sempre rigorosos, seguint una 
línea d'actuació que mantin- 
drem fidelment, estigui a favor* 
o en contra deis corrents  
imperants.

E  \cara que Tautor ocupi Teix 
vertebral de la nostra feina, no 
negligirem altres apropaments: 
générés, cinematografíes nacio- 
nads, estudia de mites, guionis- 
tes, música, actors i actrius 
(cas Mary Pickford, per exem
ple), etc. Volem fer constar que

al cinema ens podem acostar de 
moites mañerea diferents. El 

m aniqueism e univalent ens 
sembla erroni.

Tam poc hem d ’oblidar el 
cinema per a npis (al qual Cine 
Club Sabadell es dedica des de 
fa cinc anys). Aqüestes planes 
en p8ü”laran quan sigui con
venient o necessari.

Basant-nos en tot això, te
nim la intenció de referir-nos, 
principalment, a les manifesta- 
cions cinematográfiques que hi 
hagi a casa nostra, sense caure, 
però, en un exclusivisme fácil i 
inútil.

Pretenem, això sí, que, si ens 
llegiu, arriben a saber qui som, 
què defensem i quin carni 
seguim. D’una cosa en poden 
est£u* segurs: mentre nosaltres 
siguem els responsables 
d’aquesta secció, aquest carni 
no canviarà.

I, finalment, una aclaració, 
potser innecessària; estem  
oberts al diàleg i a la controvèr
sia i aqüestes planes agrairan 
qualsevol suggeriment.

CINE CLUB SABADELL

M ary Pickford 
ha mort

La noticia cinematogràfica del mes de 
maig ha estât la mort de Mary Pickford, 
la que fou famosa actriu i productora a 
l'època daurada del cinema mut nord- 
americà. Darrera seu, queden més de 
dues-centes pel.licules i una imatge -noia 
joveneta, trenes rosses, ulls clars, expres- 
siô ingènua que enlluernà tots els pùblics 
del primer terç de segle.

Mary Pickford, que havia començat a 
treballar en el teatre als cinc anys (corn 
tants d'altresl), es deia Mary Gladys 
Smith i havia nascut a Toronto (Canadá) 
l'any 1893. El cognom Pickford era el del 
seu avi matern.

THE TAMING O F THE SHREW, 1929, 
Sam Taylor. P ellicu la  sonora. "Little 
Mary" s'ha acabat

Deprés del teatre, vingué el cinema. La 
contracté la Biograph, amb un sou de 
deu dòlars diaris. La seva primera pel.li- 
cula va ser THE VIOLIN MAKER OF 
CREMONA (1909), de David W. Grif
fith, I'inventor del llenguatje cinemato- 
gràfic, que la dirigi moites vegades més. 
"Little Mary" -com se la coneixia a 
E.E.U.U.- arribà al dm  amb meteòrica 
velocitat: l'any 10, Cari Laemmle, un 
productor independent que se 1 emporta 
de la Biograph, li pagava 175 dòlars a la 
setmana; l'any 12, Adolph Zukor obtin- 
gué una exclusiva per 1000 dòlars 
setmanals; l'any 16, l'actriu cobrava 
quatre vegades més.
Mary Pickford, Charles Chaplin, Dou
glas Fairbanks i Griffith van fundar l'any 
19 la United Artists (Artistes Associats). 
El casament amb Fairbanks, el seu segon 
marit, l'any vinent, donaría com a 
résultat la parella més famosa de Holly
wood. La seva mansió de Pickfair esde- 
vindria legendària.

Durant els anys 20, "Little Mary" 
formava ja part del ciutadà mig nord- 
americà; les seves trenes s'havien con
vertit en simbol, la seva imatge era una
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evidència física. L'any 29, quan inter
preta la primera pel.licu la  sonora, 
COQUETTE, de Sam Taylor, té ja 36 
anys, no és una noia joveneta i la seva 
expressió comenta a no semblar ingè
nua. No li serveix de res interpretar bé: 
al públic se li escapa una imatge que ja 
no pot tornar. Esclava d'aquest públic, 
la gent del mut comenga el declivi. L'any 
33, Mary Pickford es posa davant de la 
càmera per darrera vegada.

Molts dels grans del cinema nordame- 
ricà la dirigiren: Griffith, Thomas H. 
Ince, Cecil B. DeMille, Ernst Lubitsch, 
Frank Borzage i d'altres.

CINE CLUB SABADELL

SPARROWS, 1926, William Beaudine 
T renes rosses , u lls c lars, ex p r ess ió  
ingenua

EL MEU MAR
per ROSA GRANOLLERAS

El mar va amanyagant les platges dau
rades, plenes de Hum i soledat, només hi 
ha alguna gavina, que frega les ones tot 
volant.

Es un quiet mirali en el mati estival.
Alguna barca en el miratge Ilunyà, és 

l'ûnic que trenca la inacabable monoto
nia del mar confós amb el cel.

Només un ventijol s'està formant a 
l'últim sorral.

En un dia meravellós, per contemplar 
el mar.

Les ones van trencant, una a una, en 
la sorra, com si la volgués acariciar, 
deixant un rastre frese, humit, del 
fregadís constant.

Durant el dia és com una sinfonia que 
ens eiivolupa amb el seu continu vaivé, 
com un cantic subtil, con un càntic que 
ens va subjugant.

Quan el contemplo quiet, em sento 
relaxada i en mirar-lo sento una gran 
tranquil, litat.

Es per mi com un sedant, si em sento 
trista, i en mirar-lo em sento confortada.

En un moment donat, en un canvi 
brusc, les ones s'encrespen tornant-se el 
mar brau i dominant.

Les ones, abans manyagues, ara tren- 
quen galopant arrasant quelcom que es 
posi per davant.

El vent el belluga amb força, ondulant 
les aigües que estaven en repos, unes 
ones blanques, escumoses, que trenquen 
amb soroll estrepitôs.

E1 mar s'infla, es retor?, com sota el 
domini d'un secret dolor que li infligeix 
el vent.

I llavors, em sento petita i poca cosa, 
sento que jo no sóc res davant tal 
magnitud.

I demano veure'l, altra volta, manyac 
i submís perqué em dongui l'equilibri 
que a mi en manca i espero tornar-lo a

veure quiet i reposât, com sempre he 
desitjat.

Quan la follia ha passât i torna la 
calma, el miro complaent: és bell i 
plàcid, és el meu mar, el que jo tant 
estimo i contemplo, com si de mi 
m ateixa form és part, i llavors pue 
exclamar:

Aquest és el meu mar!
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IMATGE i PARAULA Fot. JOSEP BUSOMS i DOMENECH 
Text: JOAN CUSCO i AYMAMI

LA
ROSA
DELS
VENTS

La cruilla de ratlles paral.leles la vela el poeta 
“com un pertagrama” .
Els ocells, ajocant-s’hi,

“van composant una silent rapsodia 
que espera ja la música” .

Però, deixem-nos de musiques. Ara cal fer descans i esperar 
el moment d ’aixecar novament el vol.
L ’ocellada perfila talment la rosa dels vents i espera, 
tal volta, un aire adient.
Com Thome, que mira el vent d’on bufa...

(Les cites entre-cornetes corresponen a "Oda a la nova Primavera , de Mn. Geis).
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Recordern RAFEL BENET i VANCELLS 
(1889 - 1979)

per JOAN DAVID

A les pàgines de la Gran Enciclopédia 
Catalana trobem impreses unes dades 
que estimo reproduir:

"R afel Benet i V ancells (Terrassa 
1889). Pintor i tractadista d'art. Deixeble 
de Francese Gali i del seu onde Joaquim 
Vancells...Forma part de l'Agrupació 
Courbet (1919); de Içs Arts i els Artistes i 
fundador del Saló de Montjuïc. Pre
sident del Cercle Artistic de Sant Lluc 
(1929). Membre de l'Acadèmia de Belles 
Arts de Sant Jordi i de la Societat 
Catalana d'Estudis Histories i correspo- 
nent de l'Acadèmia de San Fernando. 
Chevalier de l'Ordre des Arts et des Let
tres al 1959.- Ha publicat diferents 
monografies entre les quais: Joaquim 
Vayreda (1923). L'escultor Manolo Hu- 
gué (1942). Dario de Regoyos (1945). 
Velázquez (1946). Antonio Viladomat 
(1947). Isidro Nonell y su época (1947). 
Xavier Nogués (1949) i Joaquim Vancells 
(1954). A l'ensems, uns estudis sobre "La 
Escultura moderna y contemporánea" 
(1955-58). "El Futurismo comparado" 
(1949) i "Impresionismo" (1952) i "Sim
bolismo" (1953), en col.laboració amb el 
seu fill Jordi Benet Aureli".

Fins aci el resum d'una producció tal 
com ens descriu Daniel Giralt i Miracle.

Una vida, com podreu fer-vos-en 
càrrec, totalm ent productiva i que 
descriu sens comentaris, l'acompliment 
d'una nécessitât espiritual i resumeix una 
actitud plenament activa davant per 
davant de la totalitat del món artistic en 
el transcorre del seu viure. Una fidel 
traducció de la personalitat del nostre 
estimât, jo la trobo meravellosament 
reflectida en l'Opuscle XLI del poeta 
Josep M.® López-Picó quan en el seu 
"M irallet d 'A rtistes" s'acara a Rafel 
Benet. Permeteu-me'n la reproducció; 

Fidel al nom  jerarca, Rafael, 
rimeu am b joven esa  maduresa,
Benet, el benifet d e  bellesa 
talment, com  si en pintar, el vostre 
anhel
mestregi, am b repos d'ales, jocs del 
cel.

L'amistat amb Rafel Benet va néixer de 
faisó totalment impensada. Fou a propó- 
sit d'una conferéncia que Rafel Benet 
doná a la "Lliga R egionalista de 
Sabadell" l'any 1926 i en qué els organit- 
zadors varen creure convenient que jo 
digués unes para ules de presentació. 
Rafel Benet, desconeixent per una part la 
meva capacitat d'entesa del seu cornés i, 
per l'altra, una mica sorprés per la meva 
joventut, s'oposava a que ningú obris 
horitzons que, per altra part, podrien 
esdevenir improcedents i fins i tot una 
mica floralescos i, per tant, desvirtuar 
aixi l'exposició serena d'uns conceptes 
que per endavant jo sabia que podrien 
èsser fins i tot obstructius; amb tot, 
però, la presentació es realiza i, en 
acabar, el conferenciant m'abraça efusi- 
vament.

De llavors ençà s'uni en el meu in
terior a l'amistat nascuda el gran amor i 
respecte al conjunt de la seva obra. 
A vui, dones, l'am ic perdut a tota 
controvèrsia, ajunta al sentiment seré de 
la pérdua, l'enyor de l'enseny ament que 
naixia en quiscun deis seus articles i 
comentaris. En l'obra conjunta de Rafel 
Benet a la formulació plàstica, a l'im- 
pressionisme dominant de la seva pintu
ra, a pie aire, robusta, fresca i ensems 
agressivá, s'unia la figura de l'home emi- 
nentmenf constructiu, de l'home que 
deia les coses al seu temps i que les situa
va al seu lloc amb una exemplar natu- 
ralitat, fruit tot plegat d'un conjunt de 
coneixements empirics i experimentáis. 
La unió d'ambdues activitats -pintor per 
una banda, critic i historiador d'art per 
l'altra- assolien una entesa perfecta. 
L'home no féu en cap moment critica 
negativa, el seu domini dels problèmes 
feia que en tot moment estimés el 
fenômen evolutiu de la Sensibilität i 
valorava de debô la mutabilitat de les 
formes artistiques, procurant entendre 
en tot moment els fenômens convulsius 
que al través dels temps havien de con
vulsionar fins i tot els aspectes més atre- 
vits, vitalitzant el pensament; que no

solament és necessari intuir com és 
l'obra, i si a l'ensems corn és produïda, i 
fent-se, potser inconscientment, seves les 
paraules d 'O rtega G asset quan diu: 
"Quiscun té, en art, dret a expressar ço 
que sent, amb tal que es compromet! a 
senti ço que deu."

Jo voldria en aqüestes notes fer relluir 
una qualitat que, al meu entendre, 
preval principalment en la seva obra 
escrita. L'obra de Rafel Benet és social- 
ment honesta, en tôt moment s'ha fet 
responsable del que feia i per qui ho feia, 
i mai per mai s'ha deixat vèneer per 
l'afalac superficial ni ha perdut l'alta 
serenitat que en determinats moments 
pot la emoció suggestiva fer caure. S'ha 
parlât d'una crisi de costums. Eli, corn jo 
mateix, haviem coincidit amb Ramon 
Rucabado quan aquest ens deia que 
sempre ço que hi havia era una crisi de 
valors.

Perqué fou Rafel Benet un peoner 
autènticament responsable, i que no 
dubto també ho sotscriuria, permeteume 
cloure aqüestes notes reproduint uns 
conceptes que una conferéncia donada 
pel malaguanyat Ramon Rucabado par
lant d'"Els Editors i la llibertat de l'art". 
Deia ahir i podem actualizar-ho avui: "El 
concepte de l'Art, les idees de dignitat i 
d'autoritat són valors en crisi, en la 
consciéncia pública. El cástig genéric de 
la confusió de llengües, nosaltres el 
patim ara, amb una confusió general de 
les idees...d'immoral ningú ho vol ésser. 
S'ha arribat, dones, a alterar la noció i 
tot del bé i del mal, en el públic.". Aixo 
m'és dominant d'aplicar-ho a multitud 
deis sectors artístics que avui preva- 
leixen; no tots, gràcies a Déu, empro sí 
per fer-nos veure que abans que tot 
l'artista ha de treballar amb mitjans 
materials per I'únic fi de fer-nos viure en 
fru'ició netament espiritual.

A Rafel Benet, jo li die des d'ací: Déu 
faci que ens puguem reveurel.
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DRIS

EMILI HIERRO
Interesant des de tots els punts de 

vista, l'exposició de dibuixos del di- 
buixant sabadellenc Emili Hierro. Son les 
dues vessants de qué disposa la ploma de 
l'artista; una perfecta entesa en la tra
dúcelo de paisatges amb temes ciutadans 
i la projecció del caricaturista, agut 
dominador de l'espontaneitat en inter
pretar carácter i individualitat en el 
context d'una vivencia totalment hu
mana.

Galerías Rovira 
SALVADOR

ALTARRIBA
Un conjunt d' "Obres i Ceres" formen 

l'obra exposada i en les que es revalorit- 
zen, una vegada més, les condicions 
plenes de futur d'aquest artista que so- 
bresurt en la interpretado elegantissima 
de figures femines. L'Obra en conjunt 
acusa un domini tècnic que dia a dia es 
supera. Pintura i dibuix plens de 
sinceritat i conseqiient a una direcció ja 
fa dies definida.

Intel-lecte Art 
MARIA TERESA

BEDOS
L'Obra de la artista, amb tot i que no 

hagi estât presentada seqüent a un recull 
espigolat dins el conjunt que en el decurs 
dels anys hem pogut admirar, és prodúc
elo, per altra part, densa > plena d'en- 
cants, aquesta selecció d'ara no ha 
perdut però l'interès que tal com deixà- 
rem imprès en el catáleg, descobreix un 
ordre intern i una unitat d'accio on la 
figura per una banda i l'atracdô per les 
coses del mar per l'altra, ens descobrei- 
xen la vivor i l'energia figurativa cau
sants d'un tot consistent.

Esperem, amb to t, un dia veure 
reunits en una selecció el conjunt de 
l'obra pintada i dibuixada en moments 
que, al llarg dels dies, han fet que el seu 
nom sigui ben digne de figurar en la 
companyia dels nostres millors artistes.

per JOAN DAVID

PEPA BEOTAS
L'Obra de Pepa Beotas pretén ex- 

pressar-se am b pintura de p ro jecció

simple, profunda pero de concepció, amb 
la que situa l'espectador al centre d'un 
món en què l'espectacle figuratiu ens 
condueix a sensibilitzar-nos vers un 
cromatisme de claror finissima, neta i 
transparent, cromatisme objectivamente 
conductor de sensacions en les quais la 
Intimität per una banda i el lirisme per 
l'altra ens predisposen a un estât de 
contemplació ágil i evocador, fruit de la 
realitat íntima d'una ánima d'artista ben 
diferenciada.

RAMIR
FERNANDEZ SAUS

En l'obra, certament immadura, del 
novell, Fernández Saus, poden passar-li 
diversos fets:

L'Obra pot perdre's.
L'Obra por conéixer renaixements 
fruitpsos.
L'obra pot personalizar-se i adquirir 
maduresa.

Davant d'aquests fets es fa imprescin
dible que la creació, fruit d'unes aptituts 
d'ofici i d'una força interna de visió, es 
recolzi en uns principis ordenats i en una 
disciplina inicial que en molts dels casos 
haurá d'ésser gairebé agressiva.

L'Obra d'art en tots moments obeeix a 
uns, models i a unes exigèneies de treball 
que devenen fortificades per unes regles 
iniciáis i uns mètodes. Després la força 
innata individual ja farà presència en un 
esforç d'alliberament d'aquest esperit de 
sintesi que pressuposa sempre una 
primera análisis vigorosa; és l'esperit 
vital conseqiient a la disciplina inicial 
que l'ofici obliga.

Que l'obra de Fernández Saus, avui 
plena d'interès, per sa mateixa facilitât 
no es trobi massa aviat exhausta i conse- 
qüentment al córrer dels dies en surti 
malmesa.

Pensem que avui és tot goig i glòria, 
emperò demá qué?. ‘

EXPOSICIO
"MAIDO"

Signada amb el nom de "Maido", una 
jove artista sabadellenca exposa junta- 
ment al model tres versions o interpreta- 
cions pictóriques que certament a primer 
cop d'ull produeixen autèntica expecta- 
ció; subjectives imatges simbológicament 
humils, plenes de naturalitat i suggerido-
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res de reflexió i meditació des del punt 
de vista pictoric; dibuixos al llapis, i in- 
terpretacions al color tractades amb la 
técnica personal de la caseína. Aixi és 
que la poesia de les imatges, i el fons 
espiritual de les coses representades, 
(plantes florides), ageganta la Sensibilität 
tant de l'artifex composant, com del 
contemplador conscient. El goig es posa 
en evidència cloent aquesta contempla
do i sentint el desvetllar de ressonàncies 
sentimentals.
- Les interpretacions a contraclaror, en 
versîô personal reflexiva d'uns primers 
dibuixos que tradueixen la primera 
impressió passiva del model seleccionat 
dirigeixen Î'activitat testimoni de l'encesa 
dels sentits que en estabilitzar el 
model i descobrir-ne el fons que nodreix 
la forma de la matèria en què s'inspira, 
substancia la descoberta de tots els 
moments en què la bellesa de la imatge 
es cromatitzada ensems que simplificada 
en les formes, créant la visió personal en 
la que no cal veure-hi ni màgia ni 
m iracles i si que una serenor de 
sentiment que recull l'acord just de fons i 
forma, ço que al cap i a la fi en art se'ns 
descobreix indiferenciat formant un cos 
unie i consistent. No hi veig jo , 
ùnicament l'expressiô d'una habilitât en 
mesurar les valors d'aquest conjunt de 
modes d'expressiô en què es mou l'artis- 
ta, mes si que un sentit de valoraciô 
espiritual d'uns simples ternes de plantes 
florides que gairebé podriem definir-los 
corn a versificáis. En contemplar l'obra 
exposada acudeixen a mi les paraules 
escrites un dia pel malaguanyat Dr. 
Caries Cardó i que ens recorden que: 
"L'Opulència dels elements materials de 
la substància d'aquest món, en frase 
bíblica, és una gran temptació de l'Espe- 
rit. Tambe és cert que els ries dificilment 
es salven; tambe aquí cal proclamar com 
Jesucrist a la muntanya: Benaurats el 
pobres".

selecciô dels ternes i la base informadora 
del dibuix que li serveix de justificant, 
veurem corn l'obra s'omple d'aquesta 
sintesi que no solam ent descobreix 
actituds i aptituds, sinô que deixa resolts 
problèmes mai no desproveïts d'interés

EL TUTALI MLJNDI
L 'i l  de Maig es va presentar el 

Col.lectiu de l'Aula de Teatre de l'Aca- 
dèmia de Belles Arts en llur Auditori- 
Passeig Manresa, 20- amb l'obra-espec- 
taefe titul.lada "El Tutali Mundi", a cura 
de Francese Ventura i Joan Nicolás. 
Aquesta obra està basada en fets 
histories esdevinguts en la ciutat durant 
el passai segle, des de la Revolució de 
Setem bre fins el Cantó Federal de 
Sabadell.

Es de elogiar, si més no, el muntatge i 
l'actuació del Col.lectiu de l'Aula de 
Teatre de l'Académia de Belles Arts.

MARIANO
BRUNET

Aquarel-lista que posseix totes les 
virtuts que la tècnica de la pintura a 
l'aigua comporta.

Si a tal facultat afegim l'encert en la

RICARD SIMO
Comuniquem al estimats lectors de 

'Quadern" que el nostre col.laborador

Ricard Simó i Bach, el quai durant els set 
números anteriors, ha cuidat de la secció 
"Llibres Sabadellencs", deixarà de fer-ho 
temporalment, per tal de poder centrar 
la seva total dedicació al "Diccionari 
Biográfic de Sabadellenc¿", la publicació 
del qual está projectada per un futur 
immédiat.

Horn veu Fautor consultant el seu

APLEC
En el programa de l'Aplec de la Salut, 

el Departament d'Art de les Agrupacions 
N arcis C ira it" , va organitzar el 16 
Concurs de Pintura Rápida i també el 
VII Festival Infantil de Iniciació a 
l'Escultura, el qual va tenir Hoc en 
l'explanada de la Font de la Salut.

Ambdues manifestacions resultaren un 
nou èxit pel seus organitzadors.

Tot-Art
FRANCESC

BERNALDO
Pintura dictada en plena personalitat, 

que no admet discussió per tant que es 
defineix amb estil ben déterminât. El 
conjunt de l'obra respira un neo-roman- 
ticisme i l'execuciô acusa els résultats 
d'una obra madura i conscient.

Voldrem retre, en més espai i en un 
altre ocasió, una dedicació més exhausti
va a l'obra d'aquest artista pie de interés.

Observacions:
No cregueu que és per manca d'interés 

ni per oblit préméditât que no hagi fet 
esment d'altres exposicions; certament 
la manca d'espai m'obliga a deixàr per 
un altre fascicle d'aquesta revista el 
comentar degudament esposicions de 
l'interès de les realitzades a "G IS - 
BERT-ART", tais les de: "FOJ", LLUIS 
ROURA, CORES, i a 'T O T  ART" la del 
"C rup d'en Berm udez", ensems que 
d'altres no menys vistoses.
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H Ü1 Ü1

Presentem per 
primera vegada 
els personatges

PAM i PRIM

creats per 
Mainou + Xespir

Moites vegades no hi ha res tan irrespe- 
tuós amb els Sants com les seves pròpies 
imatges.

*

L'anècdota és l'absenta de l'esperit.
*

Alguns homes revelen la covardia 
d'esperit fent ironia d'ells mateixos per 
por a la ironia dels altres.

it

El despit és un gran professor d'energia.
*

L'impudor és enemic de la perversitat.

CAPS DE PAPER
...No confondre la realitat amb la veri- 
tat, ni aprofitar l'hora de la mort per a 
fer afirmacions.

*

No hi ha res tan vulgar com el no saber
se sortir de l'originalitat.

*

Si voleu perdre un home seré quan está 
en perill, digueu-li: -Vostè rai que té 
serenitat.

*
Recordern aixô de V. Hugo:
Les phrases sont des toiles d'araignée

(Dites de JOAQUIM FOLGUERA)

En trencar l'harm onia com ença la 
inmoralitat.

★

D esconfieu de la valor Intel.lectual 
d'aquells homes que per tota mostra 
d'espiritualitat diuen que en el que élis
entenen és en musica.

★
Aixô: Els francesos, per més renovacions 
que imposin al seu esperit sempre 
tindran un feb le  per la gracia i la faci
litâ t. Debussy quan es distrep, fa 
melodia.
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dedicada a poetesses sabadellenques.

EL CAMI
(De “Records de Niiria’’)

De les veraedes fresques i gemades, 
seguint el pas traçai per un corrent, 
puja el cami de Nuria, la pendent, 
entre cingles i penyes escarpades.

Foses les neus, les flors de ses vorades 
li posen nou i grácil ornament 
i s’ajunten les fonts, amb cant plaent, 
a Torquestal ressô de les cascades.

I entre l’abisme i l’aigua, que s’hi aboca, 
dreturer va pujant, a free de roca, 
fins que el trencall, pels elements obert, 
a la plana de Nuria el desemboca, 
i al santuari de la Verge toca 
entre els acords aquàtics en concert.

Maria Salabert i Brujas
(1874-1957)

CUCA DE LLUM

En el jardí.
En mig del camp.
Ran del cami.
Estant allí 
cuca de llum 
-de Sant Joan- 
pren el fanal 
i encén el llum.
Alegra el cor 
del vianant..'.
Que amb més claror, 
sent més perfum.

M.® Ant.® Barceló de Busqué
(1915)

CONTEMPLANT LA 
INMACULADA DE 

MURILLO
Man tell que amb el cel blau es confondria, 
blancor de vori, el lluminós vestii; 
la faç, un resplandor d’unció pia, 
les mans Iliris dreçats damunt el pit.

Enmarca el rostre en fúlgida harmonia 
la cabellera, desmai d’or brunyit 
Que és pur i dolç l’esquafd quan s’extassia 
volant el pensament vers l’infinit!

Corn rutil-lants estels, fent-li corona, 
un estol d’àngels mai no l’abandona 
i, grácil, juga amb palmes a la mà.
Si un jorn aixi Murillo us concebía 
digueu-me, corn sereu Verge Maria 
quan ja us puguein per sempre contemplar?

Mercè Serra
(1907)

ARBRES
S’han arrancat tots els arbres;
¡que Iluny, la terra del cel! 
el meu carrer ja no el gronxen 
ni el plàtan ni el veil til.ler; 
ban dormit décapitais 
i la mort els va vencent; 
han trobat un butxi intrepid, 
pel fred li faran braser.
Quan j a no hi ha amor pels arbres 
els homes no valen res!
M’han arrencat tots els somnis 
i Iluny ha restât el cel!

Montserrat Martinez Tauler
(1948)
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Qèumari
183 PORTIC

184 SEMBLANCA DE LLUIS CLAPES i 
GONZALEZ per Joan Cuscó i Aymamí.

188 HERBEJANT AL CAMP DEL 
LLENGUATGE. per Filo Prim

189 ELS QUE HE TROBAT PEL GAMI: 
RAMON RUCABADO. 
per Mossen Geis

190 HOMENATGE A DUES GRAN 
FIGURES, per Joan Anís.

191 DE JOAQUIM FOLGUERA (i II) 
per Manuel Folguera i Durán

193 ELS FILOLEGS SABADELLENCS: 
PARE JOAQUIM SALLARES 
per Pere Roca i Garriga

194 EL CASTELL D'ARRAHONA, 
BRESSOL DE SABADELL 
per Rafel Subirana Oiler

195
LES MUNTANYES DEL NOSTRE 
ENTORN: EL PUIG DE LA CREU, EL 
FARELL ¡ GALLIFA. per David M. Aloy 
i M" M ercé Lleonart d'Aloy

197 RECORDANT... Mn. ANGEL 
RODAMILANS i CANALS 
per Daniel Sanahuja

199 ARTS: EL MURAL D'EN JORDI ROCA 
A L'ESCOLA NOSTRA LLAR. 
per Anna Fernández Alvárez.

201 PAPERS DE FRANCESC MARTI 
per Joan Ripoll ,

202 IMATGE I PARAULA
per Josep Busoms i Joan Cuscó

203 CINEMA: DAVID W. GRIFFITH 
per Cine Club Sabadell

206 AL PAS DELS DIES 
per Supplens

206 CURIOSITATS

207 SOMRIEU, SI US PLAU 
per Mainou +  Xespir

208 PAGINA POETICA 
per Bartomeu Soler

Bòrtic
Encara que tot allò que s’esdevé al voltant nostre 

no suscités massa interés en nosaltres, o àdhuc ens 
semblés aspre i enutjós, no per això podriem res
tarme al marge: constitueix Tentoni dins el qual 
vivim, és Tescenari condicionador de la nostra 
existència.

La veritat, però, és que -en diversa mesura cadas- 
cun d’ells, naturalment-, si que ens interessen els fets 
que es produeixen al nostre voltant, tot i que no hi 
tenim art ni part. Ens interessen perqué ens afecten.

¿Per qué, de Tinterés pur i simple -mera receptivi- 
tat- no passem a un interés de debó, que ens porti a 
fixar-nos en aquests fets i encara a condiderar-los 
amb un ampie sentit de comprensió?

La millor manera d'encarar-nos amb les coses per 
tal de -fins allá on sigui possible- entendre-les, és no 
prejutjar-les, accedir-hi sense prejudicis, il.lusio- 
nadament.

Sovint -prou ho sabem!- les motivacions deis altres 
no són les nostres. Però aixó no hauria de portar-nos 
a un rebuig sistemátic d'actituds i de conductes 
alienes.

Així arribaríem aviat a una reflexió meravellada 
davant una riquesa humana més enllá de nosaltres 
mateixos -més enllá de les limitacions del nostre jo- 
que potser ni tan sois havíem sospitat.

No plantegem de bell antuvi, “ a priori” , exclusions 
de cap mena. Els fets i tota Ilei d'esdeveniments que 
en sí mateixos no tinguin un contingut realment 
significatiu, bé prou que quedaran marginate. Tant 
per nosaltres com per la memòria col.lectiva.

AMICS DE LES ARTS I 
DE LES LLETRES 
DE SABADELL

Redacció: Sant Ferrari, 60 
Telef. 710 52 86
Realització: DIPTIC, Moratin, 62
Teli. 716 30 81
Dip. Leg. B-16799/1978
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de LLUIS CLAPES i GONZALEZ

"El germá que ajuda al germá quasi 
construeix així una ciutat forta".

Biblia (Salomó)

Li agrada la puntualitat. (Vull remar
car aquest bon costum davant d'aquest 
nostre temps que, filant gruixut, quasi 
res no va a l'hora...)

Ahí, si pogués parlar aquest crani que 
té el damunt d'un petit estant pie de 
Ilibres 1... Ell, el crani, será el testimoni 
mut de la nostra conversa, la quai es 
desenrotlla a l'estudi d'aquest artista, 
d'aquest enamorat de les arts, que és 
Lluis Clapés.

Assegut en un balanci de vimet 
bressoleja suaument, tôt fumant un 
cigar, adollat a un broquet. Cal dir que, 
entre els seus vicis petits -puix no en té 
de grossos- té el de fumar cigars. Aixô si, 
un pareil o tres durant el dia, i prou...

Haig d'advertir que per arribar aci no 
ha estât cosa fácil. M'explicaré: fa més 
de dos anys que volia fer-li aquesta 
entrevista. Dos anys, dones, he tingut 
d'esperar que accedis a ella. 1 ho ha fet 
davant una raó de pes que li he exposât: 
volia parlar d'ell i la saga dels Clapés. 
Parlar, aixô és, dels seus germans: En 
Josep -el mùsic- i En Ramon - el pintor-. 
I també del seu fill Lluís, ceramista.

Caldria afegir-hi el seu nebot, Ramon 
M aria, decorador i pintor alhora. 
D'altres nebots, orfebres.

-Amb aquest argument ja m'has 
vençut -m'ha dit.

Lluís Clapés nasqué el catorze de 
setembre de 1911. Eli fou un germá d'un 
total d'onze, i tots ells nascuts a Sa- 
badell. S'hauria pogut fer un equip mixte 
de fútbol. Potser al seu pare no li 
agradava l'esport, però a canvi li agra
dava molt la música. No deixava 
d'assistir a cadascun dels concerts que es 
donaven a la nostra ciutat. àdhuc 
assistia a Barcelona al Palau de la Mù
sica Catalana i al Liceu.

- Com va néixer la teva vocació artis
tica? -li pregunto.

- Jo diria que horn la porta dins i no 
sap determinar com i perqué la té... 
Cal dir que ja de petit m'agradava dibui- 
xar en cada tros de paper que em queia a 
les mans... Puc dir-te que aprofitava les 
esqueles mortuaries per fer-hi gargots...! 
els espais blancs del diaris també els 
emplenava de dibuixos.

per Joan Cuscó i Ay marni

Al col.legi deis Escolapis, va apréndre, 
a més del Comerç, lliçons de dibuix que 
impartía Vila Cinca, el que li va dir que 
caldria que assistis a l'Escola Industrial 
d'Arts i Of ids. Allá va anar, i ho explica 
així:

__Pocs dies després d'assistir a les
classes amb Vila Cinca, tam bé m'alli- 
çonava de dibuix anatomic i de perspec
tiva VAntoni Vila Arrufat. Aquests han 
estât els meus mestres. No n'he tingut 
cap m és...Recordo aquells dies que a 
l'Escola s'ensenyava dibuixar al natural 
el nu, i es feia darrera una cortina que 
separava la classe. Varen incorporar-me 
entre els Nlárius Vilatobá, Camil Fábre- 
gas, Esteve Valls Saqué, Lluis Molins de 
Mur, Maria T. Bedós...

També havia sentit vocació a mode
lar. Va sentir la forma i el volum, aixô 
és: l'art de l'escultura. Va anar a la classe 
que estava a cura d'en Gorro.

-Feia servir una cullerà velia per 
modelar el fang que em preparava jo  
mateix. -explica. I afegeix: -Dins d'a
quest ambient ja vaig integrar-me a les 
activitats de l'Acadèmia de Belles Arts, 
aixt com a l'Acadèmia Católica, en la 
secció d'arts i arqueología, en les quais 
em van assignar unes activitats dins de la 
junta. (Anys després arribarla a ser 
President de l'Acadèmia de Belles Arts).

-Aleshores, jo era molt jove - conti
nua- tenia uns seize anys. I ho recordo 
b é  perqué ja  vaig començar a sortir de 
viatges comerciáis, relacionáis amb el 
tèxtil...Tu ja saps que aquests viatges es 
perllongaven fins i tot tres mesos i aixô 
va contribuir molt a que la meva afeccid  
i práctica vers l'escultura anés min- 
vant...L'escultura s'ha de practicar d'una 
form a continuada.

Però fou el març de l'any 1933 que en 
el saló d'exposicions de l'Acadèmia Ca
tólica va tenir Hoc "l'Exposiciô dels 4": 
els pintors Ramon Clapés, Lluis Molins i 
Joan Mauri i l'escultor Lluís Clapés. 
Aquest va aportar-hi algunes obres, 
entre les quais destacava el bust del 
doctor Sardà y Salvany, que devia 
figurar en la mateixa biblioteca de 
l'esmentada Acadèmia.

Arran d'aquesta exposició es llegi, 
entre altres critiques, la que transcrivim: 
"Lluis Clapés, jove résolut i d'un tempe-
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rament enèrgic, modula el fang amb una 
grapa d'artista, i deixant-se portar per 
una visió momentània de sentiment es 
Iliura a les expansions més envejades de 
l'entusiasme. Lluis Clapés, alliberai de 
prejudicis, ofega la raô i és l'artista d'un 
moment".

Dos anys després, els germans Clapés 
-Ramón i Lluis- exposen a la Sala Gaspar 
de Barcelona. Els critics la comentaren a 
bastament. Horn pot rellegir-les ara amb 
la perspectiva del temps. En Ramon 
Clapés ja havia exposât diverses vega- 
des, ja a l'Acadèmia de Belles Arts i a 
l'Acadèmia Católica, ambdues a la seva 
ciutat natal; a la Sala Gaspar (1933), a la 
"Tertulia de la Rambla", de Sabadell, 
aixi corn les Biennals locals, i també en 
algunes col.lectives. Ara, agermanats, 
ho feien a la Sala Gaspar i a hom li plau 
transciure d'un article que, sota les 
iniciáis s'hi veu a mossèn Ernest Mateu, i 
que parla del jove pintor Ramon Clapés, 
del seu "délicat misticisme que posa en 
les teles, només explicable per aquells 
que coneixen a fons la seva envejable 
humilitat de carácter". Al referir-se a 
l'escultor Lluis Clapés, diu que "és tot un 
altre temperament. Així com el pintor hi 
veureu una tenacitat i constancia admi
rables i un repós i placidesa que us 
conviden a meditar, l'escultor porta una 
força interior volcánica, que es manifes
ta a batzegades. Es tot un altre carácter. 
Es l'home que sent un ideal superior avui 
encara a les seves forces. No die superior 
a les seves potencialitats perqué caldria 
èsser orb per no veure en l'ànima 
d'aquest jove escultor un arborament 
artistic, capaç de realitzar grans coses".

La majoria de les critiques d'aleshores 
coincideixen en el mateix sentit. Aquesta 
pontecialitat esmentada referida a Lluis 
Clapés es palesa, com hom pot veure, en 
les seves ilustracions festives que signa 
amb el pseudônim de Pal-sec. Els seus 
dibuixos apareixen en publicacions d'a- 
quells dies; també es dedica al cartellis- 
me; col.labora a la decoració de l'es- 
glésia de la Mare de Déu de Gràcia, de 
Sabadell, fent, per al baldaqui, quatre 
relleus, dels quatre evangelistes, i un 
altre relleu amb un motiu litúrgic.

* * *
Durant la conversa deixa adés apagar 

el cigar, que toma a encendre i avivar 
amb unes xuclades d'una manera mecá
nica però delitosa.

Lluis Clapés, portât pel seu gran tem
perament i ardit entusiasme, viu intensa- 
ment les inquietuds artistiques de la 
ciutat. Però llavors esclata la guerra 
civil.

-Com que vaig pertanyer a Intenden
cia durant la guerra, vaig poder realitzar 
molts apunts, i, ja acabada, vaig voler  
reemprendre l'escultura. .. Vaig realitzar 
algunes peces, però poques, ja que vaig

tenir ocasió d'entrar a treballar en una 
gran empresa en la qual m ’he dedicat 
fins a la jubilació...Definitivament, ha
via tingut de deixar l'escultura, i sola- 
ment em quedava temps per fer dibui
xos.

També explica que arran d'augmentar 
la familia amb el segon fill, la familia 
passà els estius a Sant Llorenç Savall i 
com que allá s'hi avorria, començà a 
pintar.

-Jo cree que tots els artistes l'hem 
pintada a bastamen... l  fent história cal 
dir que fou  en Vila Cinca i en Viver, de 
Terrassa, els que l'han pintada més 
destrament...-diu.

Cal afegir que dins del seu treball 
professional aportà una col.laboració 
artistica, ja que dissenyà un gran 
nombre d'aparadors. Eli fou, si més no, 
un excel.lent aparadorista. Evidentment, 
aixô de l'art ho du a la sang.

Anys després i arran d'una artrosi qye 
afecta la mà èsquerra, acaba per imposi- 
bilitar-lo definitivament de tota práctica 
de l'escultura. Han estât, dones, unes 
circumstàncies que han obligat a trencar * 
aquella vocació juvenil, la d'escultor, i 
totes aquelles critiques que es feren de les 
seves obres no s'han pogut veure 
corroborades. Aixô explica que quan el 
seu fill, el tercer, li va dir que volia ser 
ceramista, no s'hi va oposar En el dons 
devia pensar que almenys ell podría 
realitzar plenament la seva vocació.

El nostre personatge ha estât vinculat, 
d'una manera o altra, a totes les entitats 
culturáis de la ciutat, i sempre hi ha 
aportat el seu escalf, el seu suport, puix 
ha estât posseït d'una entrega fora de 
toda discussió.

-Com que sempre t'has mogut dins de 
l'ambient artistic i cultural de la ciutat, 
pots dir si abans hi havia més inquietuds 
que ara? -li he preguntat.

-Si tsnim en com pte el cens, la propor- 
cid seria a favor d'abans -contesta-. 
Sempre ha estât un fogar de inquietuds: 
abans i ara... Tu ja saps que tot està evo- 
lucionat i cal esperar que continui aixi.

-Aleshores tu creus que hom pot 
mantenir l'esperança que la vida artistiça 
i cultural continui sense defallir...Et 
sents optimista, Lluis?

-Si, si, francament optimista. Malgrat 
aquesta situacid que estem atravessant, 
em sento optimista. Però voldria dir que 
seria injust per la m eva part no destacar 
aquella gran inquietud que es va viure a 
Sabadell abans de la guerra... L'Acadè
mia de Belles Arts, El Centre Recreatiu 
Republicà, i altres entitats, van promou- 
re un am bient inusitat: els m illors  
pintors i artistes del moment passaren 
per la ciutat; conferencies, exposicions, 
tota mena d'activitats culturáis s'esdeve- 
nien allavors... Fou l'època més feliç, 
culturalment parlant. Fou una època que

potser, malauradament, mai més tomará 
a passar.

Hi ha una pausa. Ells ulls se me'n van 
vers el crani.

Fa recordança de les activitats d'un 
gran equip que s'aglutinava a l'Acadèmia 
de Belles Arts, i voi destacar I'impuls 
d'en Joan Vilatobà...

-Sabadell tingué, fins i tot, una or
questa simfònica dirigida per Cassià Ca- 
sademunt; Amies del Teatre, gràcies als 
quais veiérem les millors companyies 
nacionals; l'orquesta de Pau Casals va 
venir mantes vegades; Tassociacid de 
miisica, la cual feu passar els millors 
concertistes de fam a internacional, 
tantes i tantes activitats...Recordo a- 
quells homes que vestien blusa biava i 
espardenyes que tenien a casa seva una 
modesta biblioteca i es preocupaven de 
les coses de l'esperit...allò era admirable, 
i ara veient que puja un estol de gent 
jove que alimenten aqüestes mateixes 
inquietuds, més preparats, i estant dins 
de les entitats culturáis de la ciutat, aixô 
em fa  abrigar aquest optimisme que 
abans he manifestât.

Des que es va constituir el Museu 
d'Art de Sabadell, nascut del Museu de 
la Ciutat -avui Museu d'Histôria de Sa
badell- eli, en Lluis Clapés n'ha estât el 
seu director. Han estât uns llargs anys 
-anys i apanys- al davant d'aquest 
Museu, l'antiga casa Turull, la quai ha 
estât reconstruida i habilitada. Cal 
parlar d'aquest Museu que, si bé no és 
oficialment inaugurât, ja ha obert 
algunes vegades les seves portes al public 
per mostrar algunes notables exposicions 
i cadascun dels llegats que a través dels 
dies s'han donat al esmentat Museu. Cal 
parlar-ne.

-S'ha dit i repetit que els museus 
resulten tombes de la histôria, que són 
cosa morta...Sé que tu tens uns concep- 
tes diferents. Vols exposar-los, si et 
plau?

-Els Museus han de ser cosa viva i les 
seves funcions han de ser d'una impor- 
táncia cultural i cívica notable. Cal que 
siguin visitats per totes les escoles. Cal 
prom ocionar visites comentades. Puc 
dir-te que tenim el propósti d'editar uns 
follets orientatius perqué siguin consul
tais abans pels professors í comentáis, 
durant la visita, als alumnes. Cal fer una 
exhaustiva divulgacid de les coses que hi 
ha en el Museu. Repeteixo: el Museu ha 
de ser viu.

-Oficialment, quan ha d'inaugurar-se? 
-li demano.

-A finals d'any. Pel desembre. No 
estará del tot fet, puix encara hi haurà 
unes sales per adequar.

-Hom denuncia que les obres han estât 
lentes -li observo.

-Tenen rad, però hi ha unes circums
tàncies que obligen a no anar depressa.
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Per altra part, jo soc  del que penso que 
no s'ha de córrer: cal fer les coses bé.

-Creus tu que a la ciutat falten 
museus?

-Si, sobretot cree que Sabadell hauria 
tingut de preocu parse per fer el museu 
de maquinària tèxtil.

Afegeix que hauria estât un Hoc molt 
ben adéquat l'antic edifici dels Dokes.

•k it  It

-Horn pot dir que tu tens moites hores 
de vol, i no pas en senti metafôric, sino 
real, puix durant una bona pila d'anys 
vares volar per la geografia del país 
degut al teu quefer professional.

-Certament, he volat molt.
-Vares tenir algunes incidències?
-Im ag in ât!.. .am b  dotze anys n'he 

viscut de totes menes. La més greu fou  
en un voi que varem perdre Voli, quan 
volavem sobre el delta de l’Ebre... Varem 
aterrar damunt un camp, aparentment 
see, però sols la superficie ja que era com  
un fangeig i l'avió va capotar.. .Sortirem 
il.lesos. En altres ocasions visquérem  
incidències degut a la falta de visibilitat.

it it  it

Durant I'entrevista el nostre perso- 
natge ha dit:

-Sabadell ha tingut, de sempre, homes 
que han treballat per la ciutat, i ho han 
fet d'una manera desinteresada, àdhuc 
sense pensar si el treball seria récompen
sât o reconegut...Homes que, fins i tot 
han furgat la terra per trobar-hi restes de 
bistòrta primitiva, i han arrivât a aixecar 
tot un Museu de Paleontologia, orgull 
del país...

I en un altre moment, s'ha expresat 
aixi:

-Cal que tots els que sou més joves 
seguiu treballant per la ciutat, i que feu  
justicia ais nostres avantpassats, aquelles 
persones que han contribu ït, d'una 
manera u altra, a que Sabadell hagi estât 
un fogar de cultura i a on les coses de 
l'esperit han surat enmig d'un bosc de 
xemeneies...

* * *
Ja al principi ham dit que els Clapés 

foren orue germans. El gran fou Josep 
Antoni, el qual de bell principi va agafar 
la passió per la mùsica, ja que de 
petit va entrar a l'escolania de la Purissi
ma Concepció, de la que n'era director 
mossèn Angel Rodamilans, el qual va 
èsser el seu primer professor de mùsica, 
continuant després amb mossèn Josep 
Muset, organista de la mateixa parro
quia.

Tota la seva joventut es desenvolupà 
dins de l'ambient de l'Acadèmia Católi
ca, tenint cura d'organitzar vetllades 
musicals i teatrals en l'esmentat centre. 
Varen néixer les anomenades "Tardes 
intimes" i arribaren a convertir-se en les 
"Tardes de Cultura i Espiai". Fou 
aleshores que va posar mùsica a uns

Huís Clapés treballant el bust del Doctor 
Sardá i Salvany.
{Foto de Fr. Casañas -1932).

"pastorets", escrits per Esteve Trullás, i 
els quais varen estrenar-se a l'esmentada 
Académia, i durant molts anys varen ser 
interpretats en diferents llocs de Cata
lunya. Va exercir alguns carrees com a 
director de capella. Des de jove va entrar 
a treballar, com administratiu, a Cua
dras i Prim, fins a la seva jubilació.

Durant la seva vida va donar concerts 
d'orgue al Palau de la Mùsica Catalana, 
al Palau Nacional de Barcelona, al Reial 
Monestir de Sant Cugat del Vallès i al de 
Montserrat.

Va deixar escrites diverses composi- 
cions de mùsica sacra, popular i de 
concert, havent musicat algunes obres de 
teatre per infants que es representaven a 
La Farándula, de la qual forma part del 
seu Conseil Fundador, allá l'any 1947, i 
de la que va ser-ne director musical.

En una de les reunions de "Tardes 
intimes" va coneixer una noia que també 
tocava el piano i cantava, de nom 
Manuela Vila Joanico, amb la qual va 
casar-se i tingueren set fills.

Del seu germà Ramon n'hem deixat 
una succinta constància, que volem 
ampliar no pas amb tota la mide que 
horn voldria dedicar-li. En Ramon 
Clapés va néixer, com tots els germans, 
a Sabadell, l'any 1904, i mori el 1963 a 
Sant Cugat, "la vila del monestir 
medieval, que aleshores era encara un 
oasi de placidesa on Ramon Clapés 
havia trobat un amable refugi i el centre 
geografie de la seva més pregona 
vocació". Una vocació fortament arrela- 
da, però a la que no pogué dedicar-se 
d'una manera total com ell li hauria 
agradat. Horn el recorda carregat amb 
els seus estris de pintor i damunt la seva

bicicleta dirigint-se per els rodais de la 
ciutat. Eren els seus moments de Heure 
els quais emplanaven el seu esperit. La 
seva pintura, qui hi veu una influència 
de Vila Puig. Transcric, a més, el que va 
dir el seu amie Joan Oliver sobre eli: 
"Potser allò que més em plau de la 
pintura de Ramon Clapés és la Hiçô 
d'humilitat que entranya. El nostre món 
encara es podria salvar amb la humilitat, 
mare de totes les virtuts. Sense humilitat 
no hi ha la bellesa saludable. Ni pau 
digna. Ni justicia cristiana".

■* * *
Al parlar dels seus germans, en Lluis, 

afegeix:
-Tots hem tingut un tarannà artistic. 

Jo estima que fou inicialment transmés 
pel pare, un gran m elòm an...Cadaseli 
hem tingut una vocació, vet-ho-aqui 
-acaba dient.

I en quan al seu fill, Lluis, el 
ceramista, és un "jove particularment 
dotât per a aquesta activitat específica: 
la ceràmica. I per dir, tot seguit que ha 
volgut conéixer a fons el seu quefer i 
dominar-ne les tècniques. Agermanant 
intuició i aprenentatge, ha esdevingut un 
excel.lent ceramista". Aqüestes paraules 
son recollides de la presentació que va 
fer En Pere Roca i Garriga arran de la 
seva ùltima exposició, durant el passât 
més de maig a Lleida. I afegeix que "se'ns 
presenta amb el sobrepuig d'una forma- 
ció amplissima, europea, molt ben 
assimilada: ha anat a aprendre -treba- 
Hant-hi Hargues temporades- a tallers i 
escoles d'aquest art d'Itàlia (Faenza), 
Suissa (Biasca), Dinamarca (Lengeland), 
a Sunderland (Gran Bretanya), sense 
deixar de recalcar, amb complaença, a 
Cuixà del Rossellc". Acabant dient que 
la seva obra "se situa a uns alts nivells 
d'ofici i de Sensibilität. Una obra 
moderna a tot ser-ho, amb un deix de 
classicisme capaç de donar-li peren- 
nitat".

Ha realitzat diverses exposicions, ha 
estât becat tres vegades, ha obtingut els 
primers premis a la Biennal d'Arts Apli- 
cades de Sabadell (1968)i el Ciutat de 
Manises (1977), any que fou invitât al 
primer Simposium Internacional de Ce
ràmica de La Borne (Franga).

En Ramon M“. Clapés és nebot d'en 
Lluis, el nostre personatge, dedicat a la 
decoració. També és pintor i ha expossat 
les seves obres, i hom veu en eli unes 
bones qualitats per fer carni. Es fillol del 
seu onde Ramon.

Tal com ja ens habiem proposât de 
bell principi hem volgut retre un petit 
homenatge a la saga dels Clapés. Un 
nom que ha deixat escrit unes pàgines en 
la història artistica i cultural de la ciutat. 
Hom recorda novament la frase salomò
nica que hem emprat al encetar aquest 
treball ■
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LU LD De bona soca. De bona planta.
Aspecte atlètic.
Bru.
Brummel.
Testa d ’emperador romà. I albina.
Es i no és ai! escultor, però pinta.
Es un apassionat per les belles arts.
I de la puntualitat.
Conrea amies per tot arreu. Es home d ’ample ala.
Conversador. Jovial.
Efusiu i expressiu.
Amb els anys juga a “ cuit i amagat’ ’ . Es amb l’ûnic que enganya. 
En tota altra cosa és aiitèntic...

questionari
»proust«

Es una gentilesa de

E1 principal tret del meu carácter? 
Estimar.
La qualitat que prefereixo en un home? 
La sinceritat.
La qualitat que prefereixo en una dona? 
La feminitat.
Allò que més estimo en els amics? 
L'obertura de cor.
E1 meu principal defecte?
Meditar poc les decissions.
La meva ocupado preferida?
Llegir.
El meu somni de benestar?
Que tothom fos felig.
Quina fora la meva pitjor desgrácia? 
Morir el darrer de la meva familia.
Qué voldria ser?
El que sóc.
On desitjaria viure?
On vise.
Quin color preferixo?
El verd.
Quina flor prefereixo?
La flor de la ginesta.
Quin ocell prefereixo?
Tots m'agraden.
Els meus autors preferits en prosa? 
Chesterton, Gorki, Josep Pia.
Els poetes preferits?
Els que lloen la naturalesa, sobretot.
Els heroins de ficció?
Ulisses.
Les meves heroines de ficció?
Penèlope.

- Els meus compositors preferits?
- Beethoven, Chopin, Mozart.
- Els pintors predilectes?
- Goya i els impressionistes.
- Els meus herois de la vida real?
- Teilhard de Chardin.
- Les meves heroines històriques?
- Joana d'Arc.
-  Els noms que prefereixo?
- Agnès, Marta, Eugeni.
- Qué detesto més que res?
- La mentida.
- Quins caràcters histories menyspreu 
més?
- Els de les decissions preses per orgull.
- Quin fet militar admiro més?
-Cap.
- Quina reforma admiro més?
- El concili Vaticà segon.
- Quins dons naturals voldria tenir?
- Una oratòria convincent.
- Com m'agradaria morir?
- Amb la conscièneia neta.
- Estât present del meu esperit?
- Optimista.
- Fets que m'inspiren més indulgència?
- Els derivats de la ignorancia.
- El meu lema?
- La pau abans que tot.

- Com sóc?
- Com molt poca cosa.
- (I ho diu qui, a més a més, és pare de 
familia nombrosal...)

MON15TDOL Pg. Orai. P. de Rivera, 6
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Una vegada -i no va de conte!- una alumna de Uati en un Institut dels 
aleshores en deien “ de Segunda Enseñanza", va dir al seu professor:

-A mi, no sé per què m'ha de servir el Uati...
El professor, molt ocurrent, li va engegar:
-Senyoreta, a V. no sé per què li servirà, però, el que és a mi, em serveix per 

a fer bullir l'olla.

Són molts i moites els i les alumnes de llati que es fan aquesta pregunta, 
sobretot al final de curs, “ a l'hora de treure les castanyes del foc".

I bé, que no ho sabeu que parlem una de les llengües més llatines de totes les 
llengues romàniques? Tant, que hi ha hagut qui l'ha qualificada de “ primogè
nita del llati". I és que avantatja en molts aspectos al mateix italià, en aquest 
sentit.

Qualsevol que hagi aprofundit una mica en la Llengua del Laci, pot conèixer, 
llegit-lo poc O molt, si un autor català -o castellà, tant se val!- ha fet o no ha 
fet llati: per la precisió del lèxic, per la sintaxi, per la senzilla elegancia en el 
bell dir...

- Ja ho veu -em deia un bonhome, doblat de bon català-: els castellans, a 
l'hora de batojar el tren amb un nom ben bonic, van haver de recórrer al 
català...FerrocarrilI No, hierrocarril!

No ho creguéssiu pas: van recórrer al llati “ ferrum", d'on havia ja sortit el 
nostre “ ferro".

Són tants i tants els verbs, els substantius i els adjectius nostres procedente 
del llati, que, ben geirbellat, restariem -tirant llarg- amb un vint per cent de 
mots procedents d'altres fonts.

No US heu fixât que quan diem “ peninsula" diem una paraula doblement lia- 
tina, composta de “ pene" (quasi) i “ insula" (isla)?. Perdérem el simple 
“ insula" i es conservà el compost “ peninsula". El castellà encara conservava el 
simple a l'època de Cervantes, el qual parla de la “ Insula Baratarla"...

I no US heu fixât que anem a consultar “l'oculista", i no, “l'ullista", i parlem 
d'un testimoni “ocular", i no “ullar"?

La medicina en va piena de paraules manvellades al llati: anatomia, cardio
logia, hepàtic...En fariem un diccionari!

I totes les ciències...Modernament: telèfon, telègraf, telepatia, automòbil, 
electricitat, energia atòmica...! moites d 'aqüestes paraules el llati ja les heredà 
del grec...Una mica de grec tampoc no fai mai nosa!

He començat amb una emècdota humorística i vaig a cloure amb una anèc
dota seriosa:

Conten que Ramón y Cajal havia estât un mal estudiant de llengües 
clàssiques: curt de llati i suspès de grec. Aixô el va perjudicar molt a l'hora 
d'expos£ü* el fruit de les seves investigacions cientifiques. Per a les seves desco- 
bertes sobre el sistema nervios no va saber trobar nom. Sempre hi ha qui 
s'aprofita de les falles dels altres. El berlinés Dr. Wandeyer -no pas un llati, un 
germànic- va encunyar el mot “ neurona"...

Allò del fabulista: “ Ego versículos feci, tulit alter honores".

Es una gentilesa de SENSERRICH Jdieria
Casa Fundada l'any 1882 Quirze, 17
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ELS QUE HE TROBATPEL CAM!.

RAMON RUCABADO
per Mn. Geis

Per allá ais anys 30, vaig conèixer I'es- 
criptor Rucabado i Cornerina, moralista, 
apologista, propagandista catòlic i pio- 
ner de l'Apostolat Seglar, en la lînia dels 
Veuillot, linia que, ad, fluctuava entre 
dues posicions: Sardà i Salvany i Torres 
i Bages.

Ens coneguérem a la redacció de 
"Catalunya Social", a l'ombra del gran 
humanista i socioleg que fou el Canonge 
Dr. Josep M®. Llovera i del gran filôleg i 
etnòleg Monsenyor Antoni Criera.

Com indica el títol d'aquella revista, 
les seves págines eren dedicades a estudis 
de sociologia, cristiana, naturalment. 
Però, un pareli de vegades l'any, se 
sortia de les severes especulacions socio- 
lógiques per donar pas a expansions de 
literatura ocasional. Era per les Pestes de 
Nadal i les de Setmana Santa, festes que 
commemorava amb espléndids i nodrits 
extraordinaris. Deis dos, l'extraordinari 
més extra era el de Nadal. Era una mena 
d'almanac-antologia de treballs literaris: 
histories, folklórics i ádhuc lírics de 
temàtica nadalenca en el més ampie 
sentit de la paraula. Cada any era jo 
invitât a aportar alguna composició a 
aquests extraordinaris.

En la redacció d'aquell setmanari, de 
l'equip del qual Ramon Rucabado era un 
conspicu membre, vaig conèixer aquest 
insigne escriptor.

Tiñe d'agrair-li reiterades manifesta- 
cions encomiástiques en ocasió d'algun 
éxit literari o de l'aparició deis meus 
Ilibres.

Dir Ramon Rucabado és parlar d'un 
insigne escriptor catòlic, ignorât de les 
novíssimes generacions, que, amb les 
mans posades al "volant", corren a la 
recerca d'un Món Millor. Ah, si aquesta 

cursa es pogués traduir per "La Tradició 
en mancai"...

Millor que no hagués de descobrir a 
cap intel.lectual catòlic la rellevant per- 
sonalitat de Ramon Rucabado en el 
camp de l'Apostolat Seglar en una època 
molt difícil, políticament conflictiva. 
Brillant apologeta i valerós polemista de 
suavitat persuassiva...

Avui que es parla tant de diáleg, i 
moites vegades queda réduit a un emfá- 
tic monóleg amb preguntes i respostes, ja 
casades, a molts els seria saludable de 
llegir les polémiques sostingudes des de

les págines de diversos periódics, prin- 
cipalment des del citât setmanari "Cata
lunya Social". Els lectors podrien apren- 
dre de la suavitat del seu estil polémic, 
car, estilista -com a bon esteta- era 
també el nostre biografiat.

He tingut ocasió d'obtenir la biblio
grafia, gairebé completa d'aquest insigne 
escriptor, que puc donar per ordre 
cronològic.

"De Catalanisme: catalanisme cientí- 
fic; catalanisme moral. 1919. Conferén- 
cia pronunciada a Sant Feliu de Guíxols.

"La idea d'eternitat en l'educació 
moral". 1919. Conferéncia feta a Saba
dell.

R  R U C A B A D O

C O M P E N D I  
D ’ E D U C A C IÓ  C IV IL

«C.nt co.igrejaci6 domèstica és pri
mera congrejació cA ll, dones prlmc-

<iuc en jdaca.*

E xim k s k ,' Tm ctai de regiment deis 
princeps id ecow u n ita ts.

"La enseñanza comercial y económica" 
1912.

"El cinema i la moral del carrer". 
1912. Comunicació al Congrès d'Educa- 
ció Moral de La Haya.

"Geografía económica de Bélgica". 
Madrid, 1913.

"Tres apolegs. L'home bo. El Sant. 
Diáleg del beat i del neguitós".

'̂Les senténcies del savi de la muntan- 
ya". 1914.

"Els editors i la Ilibertat de l'Art". 1916 
"Socialisme espiritual". 1920.
"El cinematograf en la cultura i en els 

costums". 1920.

"Compendi d'educació civil". Llibre 
interessantíssim de cara a l'educació cívi
ca en les escoles, premiat i publicat per 
l'Ajuntament de Sabadell. 1920.

"Propietat i robatori". 1921.
"El cor a la boca. Lliga del bon Mot". 

1921.
"Elogis". Poemes. 1921.
En aquesta data, la producció de 

Rucabado resta truncada. Reprén la 
paraula al cap d'una vintena d'anys, 
però ja amb una altra veu, degut a la 
proscripció de la Llengua Catalana per 
part del Govern Central. Veureu:

"La Custodia de Fuego". 1942.
"Leon XIII y el Trabajo Cristiano".

1943.
"Sardá y Salvany, Aposto! Social".

1944.
"El Sábado Eterno". 1949.
"Mi tributo filial". 1952.
"Poeta del Cielo". 1952.
"Canta, Lengua". 1953.
"El Siervo de Dios. limo. Dr. D. José 

Torras i Bages". 1958.
"Santa Mónica de la Rambla". 1959.
I ja una mica afluixades les consignes 

persecutóries de la Llengua Catalana, 
recobra la seva veu, l'any 1962, amb el 
"Ritme humil", dedicat a la Mare de Déu 
de Montserrat.

I tot i aixó, sense comptar els innom
brables articles esparsos en diaris i 
revistes de l'època, alguns encara publi- 
cats, no fa molts anys, a "Diario de 
Barcelona" i a "Templo", butlletí del 
Temple Expiatori de la Sagrada Familia. 
Recordo que, en els seus darrers anys, 
publica a "Diario de Barcelona" uns 
articles molt intéressants, d'indiscutible 
base científica, sobre la vida de diversos 
animals, articles que per contenir sòlids 
arguments poc favorables a la teoria 
evolucionista, foren desconsideradament 
comentats en certs ambients, però ningú 
no s'atreví a refutar-los seriosament amb 
arguments científics.

Va èsser uns anys alumne del Col.legi 
de P.P. Escolapis de Sabadell, on fou 
condeixeble de Mn. Lluís Carreras 
envers el qual experimentó sempre un 
entranyable afecte i una profunda 
admiració.

Nasqué a Barcelona el dia 10 de 
novemijre de 1884 i va morir-hi el 14 
d'abril de 1966 ■
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per Joan Anís

Mlquel Carreras (Foto inèdita, obtinguda d'un quadre al oli pintat per 
Màrius Vilatobà l'any 1327, cedida gentilment pel seu genoà Josep 
C arreras .

Les dues mentalitats més fortes que, 
d'un temps ençà, ha donat Sabadell han 
estât, sens dubte, Miquel Carreras i Bar- 
tomeu Soler, lligades per una amistat en- 
tranyable, constant i fecunda, pel fet de 
coincidir en un mateix temps i Hoc.

Deixant de banda les moites coses que 
podría dir de l'un i de l'altre, em limitaré 
a un sol aspecte: la relaciô epistolar que 
mantingueren incansablement al llarg de 
molts anys.

Les llargues temporadas que l'autor de 
"Marc Villari" va passar Iluny de les 
nostres fronteres feren possible aquests 
singular diàleg, espais a través.

Les cartes de Carreras a Soler superen 
en nombre a totes les que va escriure a 
d'altres destinataris. I el mateix podriem 
dir en el cas invers. Amb les unes i les 
altres, si encara existissin, podría fer-se 
un llibre bastant voluminös, pareil al de 
Gide-Claudel.

Durant els anys de bohèmia, de Iluita i 
de gana a Madrit -del 1920 al 1927- les 
cartes de Carreras foren generalment ex- 
tenses.

Després, durant els anys que Bartomeu 
l'amie transhumant, residí en distins 
llocs d'Amèrica -28, 29 i 30- les cartes 
que arribaven a Sabadell procedien de 
Nova York, de Mèxic, de Cuba, del 
Perú, de Xile, de Buenos Aires...

Malauradament, però, cap a l'any 
1943, tota aquella correspondèneia va 
perdre's poc menys que totalment, com 
tantes coses de més o menys valor.

Les cartes de Miquel Carreras a Soler 
dormiren, durant més d'un any, en la 
seva casa de Palau, en un armari de 
paret, convertit en un infecte eau de 
rates i ratolins que no hi deixaren res 
sencer. Deis pocs fulls que quedaren i 
que l'amie Soler em va traspassar, si mal 
no recordo, n'he perdut el rastre, aixi 
cdm de les cartes a Miquel, igualment in
téressants. Podría ser, però no ho jura- 
ria, que els hagués lliurat a la Fundaciò 
Bosch i Cardellach, a indicaciò seva. 
Fou una llàstimal En una carta seva del 
29 de setembre del 1959, l'amic Soler em 
deia: "Hauria estât una cosa eloqiient 
poguer llegir les cartes -segurament més 
de seixanta o setanta- que a través deis 
anys va enviar-me. La seva lectura ens 
hauria donat compte de les seves angù- 
nies, de les seves evolucions, de les seves 
incertituts, deis seus fabulosos coneixe- 
ments, deis seus desenganys i, a cada de- 
cepciò seva, les consultes que em feia. 
Tot això s'ha perdut. Ja veuràs que el 
que em queda és ben poc. I encara no sé 
per quin atzar va salvar-se. El mal no té 
remei. En una de les cartes que s'han 
salvat veig que parla de tu".

En l'esmentada carta Lamie Soler em 
recorda l'ùltim dia en què es varen veure 
els dos amics. "Tu i eli, -diu- vàreu venir 
a fer-me una visita a la meva casa de 
Palau. A la tarda, eli i jo vàrem 
acompanyar-te carni de Castellar. Eli va 
quedar-se dos dies més. Després, marxà 
cap a Sabadell i recordo que vaig acom- 
panyar-lo fins a la carretera que baixa 
cap al pont de la Salut. I ja no ens vàrem 
veure mési".

Bartomeu Soler

A l'hora de procedir al canvi de no
menclatura deis carrers de la ciutat (ara 
que se'n parla tant) caldria que hom 
donés a un carrer el nom de Bartomeu 
Soler per l'obra excepcional. Miquel 
Carreras sortosament ja té el seu. 
Aquests carrers ens els recordarien 
constantment i aixô fora l'homenatge 
que Sabadell els tributaria. Aquesta és 
sens dubte, una de les millors oportuni- 
tats per a fer-ho.

NOTA: Degut als successius costos, 
els quais hem anat assimilant com 
hem pogut, ens veiem en la 
nécessitât d'augmentar el cost de 
QUADERN, espérant que aquesta 
raó siguí a bastament compresa pels 
nostres benvolguts lectors. El núme
ro actual de QUADERN és de cent 
pessetes.

Es una gentilesa de ■PondseRe ARTICLES DE FELL I VIATGE
PAPERERIA  ̂ ,

Sant Quirze, 34-38 SABADELL
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DE "UNA FLAMA" (Memories)

De JOAQUIM FOLGUERA (i II)

En aquest esquema de biografia del 
nostre Joaquim hi mancava, amb tot, la 
consignació d'una de les seves empreses 
més reexides, que hom estima de justicia 
remembrar. En els primers temps de sa 
llarga malaltia, quan I'esperit se li centrà 
endins, essent encara a Sabadell, inicià la 
gesta de reunir en dita ciutat una sèrie 
d'obres del dernier cri, en una Exposició 
d'Art Modem. Ho aconsegui, acoblant- 
les en els espaisos salons del "Centre 
Català". El Manifest de convocatoria de 
dita Exposició el signava una Comissió 
Organitzadora composta dels senyors: 
Silvestre Romeu i Voltà, Joaquim Mon
tané, Miquel Poal i Aragall. El Cartell 
anunciador fou obra de Feliu Elias i el 
Catáleg de Josep Obiols.

L'acte inaugural que es celebré l'Agost 
de 1915, el presidí l'Alcalde de Sabadell, 
senyor Feliu Griera i Dulcet, i hi assis- 
tiren, représentants del President de la 
Mancomunitat i de la premsa diària local 
i barcelonina. Concorregueren a l'Expo- 
sició els artistes següents: Josep Aragay, 
Josep Armengol, Antoni Badrinas, Ra
fael Benet, Joan Borrell i Nicolau, 
Ricard Canals, Manuel Cano, Francese 
Canyellas, Domènec Carles, Enric Ca
sanovas, Josep Clara, Joan Colom, Joan 
Duch, Jaume Duran, Feliu Elias, Manuel 
Fontanals, Josep Gausacs, Daniel Guar
diola, Manuel Humbert, Pere Inglada, 
Francese Labarta, Josep M.® Miquel i 
Puig, Joaquim Mir, Esteve Monegai, Jo
sep Obiols, lu Pascual, Marian Pidela- 
serra, M. Piña, Lluis Puig i Barella, 
Rafael Solanich, Joaquim Sunyer, Josep 
de Togores i J. Torres Garcia. Aquesta 
Exposició, que tingué un éxit esclatant, li 
donà peu a organitzar una sèrie de Con- 
ferèneies que proporcionaren ais sabade- 
llencs i comarcans avinenetesa d'escoltar 
les veus més autoritzades del experts en 
art, de Catalunya.

Passaren per la tribuna del "Centre 
Català": en Marti Casanovas, qui parlà 
de l'escultura catalana, en Feliu Elias 
(Apa) sobre la valor de l'Impressionisme, 
en Joaquin Torres Garcia, el decorador 
del Saló de Sant Jordi de la Mancomu
nitat, explicant l'evoluciô de la pintura a 
Catalunya en el darrer quart de segle, 
n'Eugeni d'Ors (Xenius), sobre l'Art 
Nou, en Josep Aragay, fent l'apologia de 
l'art català contemporani, la seva herèn- 
cia i el seu llegat; en Gabriel Alomar i en 
Diego Ruiz, l'excèntric de crit en aquell 
temps, i altres, els noms dels quais no 
recordo en escriure en aqüestes ratlles.

En ocasió d'aquestes conferèneies, que 
es celebraven les vetlles, allotjàvem en el 
nostre domicili de la Rambla alguns 
forasters. Aixô em fa recordar dues 
petites facècies que no em se estar de 
referir.

Mentre estàvem un dia dinant amb 
l'eximi poeta mallorqui Gabriel Alomar 
(del qui lamentem hagi, després, avant- 
posat la política a la poesia), es formé 
ràpidament una tempesta de llamps i 
trons. Notàrem que 1'Alomar es posava 
nerviós i devenia livid, com atemoritzat. 
Acabé confessant-nos que tenia por; de- 
guérem tancar les obertures exteriors i 
encendre els Hums. Així i tot, fins que 
s'asserenà l'atmosfera, no retorné a la 
normalitat. D'aleshores coneguérem a- 
questa característica seva i una altra, 
conseqiiència de l'anterior, la seva te- 
mença a la travessies maritimes que li 
feia espaiar tot lo possible els sèus 
viatges entre Palma i Barcelona, malgrat 
tenir en aquesta les seves aspiracions i les 
seves delicies. Probablement aquesta 
particularitat degué esvairse amb el 
temps, en més o en menys, car darre- 
rament accepté una Delegació Oficial del 
Govern de la República Espanyola al 
Caire.

L'altra es refereix al senyor Eugeni 
d'Ors. Entré un vespre a casa, acompan- 
yat del nostre fili, amb aquella gran

per Manuel Folguera i Duran

solemnitat que ell posava en tots els seus 
actes, connexa amb la seva estatura, sa 
complexió robusta, son bust erecte i ses 
maneres principesques. La figura i 
l'«empac» del foraster invitât atorrolla- 
ren un xic la meva muller, que sortia, de 
la cuina, d'intervenir el sopar en obsequi 
a tan egregi hoste.

El senyor Ors ens saludé amb uns 
mots d'alta dignitat; nosaltres hi corres- 
ponguérem amb discreció, naturalment, 
sense la polidesa que ell havia emprat. 
Creuades les salutacions, amb en Joa
quim l'acompanyàrem al jardi. Quan 
se'ns cridé a taula, retornàrem, passant 
per la galeria, i el solemne personatge 
se'ns entrebancà amb un petit ressalt que 
feia el bastiment de la porta balconera; 
llavors tintinejant d'ingrata faisó, total- 
ment descompost, anà a parar de mans a 
la paret oposada, no caient perqué el 
mur l'emparà. En Joaquim s'en torné 
furtivament al jardi, la meva muller 
ingressà precipitadament a la cuina i jo 
m'endenzi pel corredor, tot fent veuré 
que no ens n'haviem adonat i escanyant- 
nos de riure. Refets totseguit del nostre 
esverament, correguérem a planye'ns del 
seu accident. Ell, però, havia perdut 
l'aplom; aquella ensopegada llevé al 
nostre il.lustre hoste l'encarcarament de 
la presentació i poguérem seguir la vetlla' 
amb la més completa i agradivola 
familiaritat. Veus aquí com es compro
vava una vegada més, que "del sublim al 
ridicul no hi ha més que un pas".

Concomitants amb aqueixes activitats 
del nostre fili, emprengué amb els seus 
companys la publicació d'una revista 
cultural il . lustrada, "A rs" , sota la 
direedó del malaguanyat Doctor Fran
cese de P. Bedós, de la qual n'eixeren 
poques edicions per haver précisât el 
tractament medical del Joaquim son 
trasllat definitiu a Barcelona.

Finalment, em cal manifestar que pel 
guariment del nostre fili no es planyéren 
sacrificis de cap mena, anant a tot arreu 
acompanyat sempre de l'ombra bene- 
fectora de la seva Mare. Llargues estades 
a Amalie-les Bains, a Puente Viesgo 
(provincia de Santander), a Sant Llorenç 
de Morunys, on hi tingué per company 
el Dr. Lluis Carreras (convalescent d'una 
malaltia), a Sant Esteve de Castellar, al 
Balneari "Orion" de Santa Coloma de 
Farnés, a La Garriga, a Vallvidrera, a 
Caldas de Montbuy. Tot fou insuficient, 
aconseguint-se tan sols estabilitzar el seu
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Vull finir aquesta referència al fill 
absent, tan estimât, consignant que la 
inspirada i culta poetesa cubana senyora 
Emilia Bernai publicà l'any 1930 un 
volum de belles traduccions de les 
Poesies de Joaquim Folguera, vertides al 
castella amb una fidelitat i una escrupu- 
lositat tan exquisida corn era possible. 
Féu la presentado del Ilibre mestrívola- 
ment el selectíssim escriptor catalá, ja 
desaparegut, Alfons Maseras, amb fer
vents lloances de la insigne escriptora.

La senyora Bernal, malgrat no haver 
conegut personalment en Joaquim, en el 
curs del seu treball havia pénétrât en 
l'ànima del mateix de faisó meravellosa. 
En el deliciós prôleg amb el qual encap- 
çalà son Ilibre, escrigué la senyora 
Bernal del poeta traduit els següents 
conceptes;

"Fué todo un ¡ayl de amor el libro de 
su vida. Veinticinco volúmenes de 
trescientas sesenta y cinco páginas ni 
más ni menos, cada uno. Nació y vivió 
bajo la influencia de los dias oscuros, 
soledad y silencio. Soledad y silencio, 
que complementan a todas las almas 
idealistas. Toda su poesia, ingravida i 
abstracta, se sustenta en el anhelo. 
Enfermo y recoleto, contradictoriamente 
combinadas sus posibilidades con sus 
potencias activas, surge de aquí una rica 
vida interior llena de movimiento, donde 
los deseos se realizan todos en el plano 
del ensueño.

"Prudente y osado, sensual y casto, 
lleva una batalla de pasión donde se 
queman secretamente, una por una, 
todas las fibras de su ser". (1)

I coronaré el Memento del nostre 
Joaquim consignant els homenatges que 
s'han tributat a la seva memòria.

La Generalität de Catalunya doná el 
nom de Premi Joaquim Folguera al que 
destina periódicament al millor Ilibre de 
poesia catalana présentât durant cada 
any. L'Ajuntament de Sabadell acordà 
considerar-lo fill adoptiu de la ciutat, per 
les activitats culturáis a ella aportades, 
aplicant, a més, el titol de Carrer del 
Poeta Joaquim Folguera a un dels nous 
del eixample ciutadà. L'Ajuntament de 
cos dins una relativa normalitat morbo
sa, sense poder arribar a la curació 
definitiva. Malgrat tot, un mal vent 
d'epidèmia se'ns l'endugé en pocs dies. I, 
amb eli, es fongué la nostra il.lusió més 
cara: la de veure'l senyorejar com un 
estel entre els guiadors futurs del nostre 
Renaixement nacional.

I també, amb ell fugí la meva 
Plenitud, per entrar en el Capvespre de 
la vida.

Barcelona, batejà també amb el seu nom 
una Plaça de Sant Gervasi darrera la 
Tenència d'Alcaldía de dita barriada, 
tocant a la Plaça Mercat i vorejant el 
carrer de Balmes. (2)

I un nudi de joventut de la Colònia 
Güell (Santa Coloma de Cervellô), em- 
prengué la formació duna Biblioteca 
Popular Joaquim Folguera (que per cert, 
funciona admirablement), en atencio a 
haver nascut en Joaquim en aquella 
circumscripció. Aquests mateixos joves 
tingueren, a més, el propósit de sol.lici
tar de l'Ajuntament respectiu que es 
dediqués al seu nom un carrer de la 
Colònia, iniciativa que acceptá com a 
desig propi la familia Güell; però jo, en 
ser-me manifestât aquest propósit, en 
circumstáncies que consideri poc propi
cies, preguí a uns i altres que en desis- 
tissin, car, per efectes de certes dissen- 
cions locals de carácter politic, perilla va 
de ser mal interprétât tan noble objectiu.

-Si algún dia -vaig dir-los- les passions 
politiques i socials s'apaivagüen i es 
persisteixi en aquest propósit, se'n 
podria tornar a parlar. De totes 
maneres, no s ha de remoure aquesta ini
ciativa sense la seguretat d'un acolliment 
favorable, palesament unànime.

Cada dia veiem com els homenatges 
d'aquesta naturalesa, fins quan sembla 
que responen a un anhel espontàni i 
general, vénen a èsser, temps enllà, 
contradits. El Monument enlairat, per 
iniciativa dels propis obrers de la 
Fábrica, a la memòria d'En Eusebi Güell, 
i la Placa d'Honor dedicada per l'Ajun- 
tament a la d'En Ferran Alsina, malgrat 
tractar-se de figures tan rellevants corn 
els fundadors i protectors de la Colònia 
Güell, en la quai estaven emplaçats, no 
pogueren resistir l'empenta destructora 
dels darrers deseiximents revolucionaris, 
essent anorreats. Per fortuna, en aquest 
cas, han pogut èsser restablerts.

Corn a cloenda a aqüestes referències, 
em plau consignar que en l'any 1933, el 
primer Jurat constituït per al Premi 
Joaquim Folguera, compost dels senyors 
Joaquim Ruyra, César A. Jordana, 
Caries Soldevilla, Miquel Ferrà i C. Diaz 
Plaja, tingué la delicada atenció de visi
tar-nos, en testimoni de respecte a la 
memòria d e. l'absent. Aixi mateix ho 
feren els distingits poetes senyors Josep 
M®. Lòpez-Picó i Caries Riba quan ob- 
tingueren el referit Premi en Concursos 
successius. El nostre agraïment no té 
limits per aqüestes persones, exquisides 
flors de la civilitat catalana.

Serveix de colofô a les anteriors 
referències aquesta inscripció per Jaume 
Bofill i Mates corn a frontispici en el seu

volum titulat "Les Joventuts Catalanes"
(edició de "La Revista") publicat poc 
després de la mort del nostre fili:

"Recordem-nos de Joaquim Folguera, 
príncep de les joventuts nacionalistes, en 
la novissima promoció catalanesca a 
l'ordre de l'etemitat".

I serveixi-li de corona la següent bella 
composició de Ventura Gassol, inserta 
en el seu aplec de Poesies "La Ñau" 
(edició també de "La Revista").

A la memòria de Joaquim Folguera

Amie, aquesta nit tan estelada 
avui jo la voldria passar amb tu; 
et treuria la pois de la mirada 
i veuries de nou el cel com lluu

Que l'amistat que et due no s'enlluema 
davant de la feresa de la mort; 
la mort l'ha eomengat de fer eterna 
i l'ha lligada amb el lligam més fort.

Cada segon, eada hora i eada dia 
que fuig, em vaig sentint tan aprop teu, 
que no sé si la mort tam bé m'oeeia
0 si et due, mort i tot, a dintre meu.

Embullam els eabells, que al eor em  
resta
dubte de si ets mort o vius enear; 
la teva má damunt la meva testa 
amb la teva fredor m'ho pot dir elar.

Però, en mirar llavors la teva eara
1 en veure aquest somriure amb qué has 
quedat,
sentiré eórrer per ma eam  avara 
frisament de triomf d'etemitat.

Ventura Gassol.

(1 NOTA • Després de le publicació del seu llibre, que fou un éxit litera; 
ri la senyora B em al visitá Barcelona. No cal dir com fou ben acollida i 
atesa pels pares del poeta, desaparegut l'any 1919. Entre attres  
obsequia, tingueren el gust de fer amb ella, i amb el bon amie Alfons 
Maseras una intaressant excursió a Tarragona. Frut d'olla en fou una 
visió lapidària de l'Agulla del Mddol, pedrera romana próxima a ja  dita  
ciutat publicada dos anys més tard, per en Maseras en son belfisim  
llibre "Estampes".

(2 NOTA.- M algrat aquest acord pres per rAiuntament de Barcelona, i 
no revocat posteriorment -que jo sépiga-, no conste en cap Hoc de dita  
placa la inscripciá conesponent, to t i que hi consta en alguns 
mapes-guies publicats. Es, potser, que alguna mira rastrera ha im edit 
sa col.locació o ha cuidat d'arrabassar-le'n? També podria obeir 
l'omissié a simpla desidia deis que devien cumpNmentar l'acord. Val 
m és pensar lo darrer, car en Joaquim Folguera no tenia enemies, ni 
literaris, ni poHtics, ni personals.

EL PflOXIM NUMERO DE QUADERN ES PUBLICARA LES PAGINES QUE MANUEL FOLGUERA I DURAN DEDICA EN LES SEVES MEMORIES A ANTONI DE P. CAM PM ANY.



193

els ç îÎàlæs QiòabaJellenes—

L'ESCOLAPI PARE SALLARES
(1838-1910) per Pere Roca Garriga

Un altre dels sabadellencs que cal es- 
mentar per haver contribuït en mesura 
apreciable al progrès de la ciència del 
llenguatge, i que per tant té quelcom de 
filòleg, és l'escolapi Francese Sallarès i 
Salt, excel.lent pedadog, humanista i 
érudit de ben remarcable talla: el 
popular Pare Sallarès, que la ciutat no 
ha oblidat pas, sinó que l'ha honorât 
reconeixent-lo com a un dels benemèrits 
educadors dels seus fills.

No fou la filologia ni el conreu d'una 
determinada disciplina científica al camp 
de la seva activitat preferent. Tanmateix, 
el podem considerar avantatjat filòleg, 
en el sentit ample del mot; i això sense 
forçar el sentit obvi de les coses, sinó 
només posant-ne en relleu algunes de 
prou significatives que potser no han 
estât objecte de la deguda atenció i, 
sobretot, de la valoraciô que els escau.

Per tal de situar-lo en el temps i en el 
seu entorn social, diguem que el Pare 
Sallarès nasquè l'any 1838 a Sabadell, en 
una d'aquelles families que de tan ben 
arrelades a la nostra població, es pot dir 
que en constitueixen els pilars. Cosí 
germà de l'il.lustre Joan Sallarès i Pia, 
fou conegut pel "noi xic del sastre Janet". 
Alumne dels escolapis, fou condeixeble 
de Feliu Sardà i Salvany, amb qui l'uni 
una amistat que durà tota la vida.

Seguint un impuls vocacional, es féu 
escolapi, incorporant-se aixi a la llista 
dels membres distingits que la nostra 
ciutat ha donat a l'Institut Calsanci que, 
inspirât en la divisa de "pietat i lletres", 
ha contribuït decisivament a configurar 
espiritualment a la nostra població, 
educant generacions senceres de sabade
llencs, des de l'any 1818 ençà. Els noms 
dels pares Joaquim Corominas, Calasanç 
i Agustí Casanovas, Francese Clerch, 
són prou eloqiients i significatius.

A més d'excel.lent pedagog i persona 
de criteri i de conseil, el pare Sallarès 
assoli gran anomenada com a orador 
sagrat. Com a escolapi, exerci el seu 
ministeri docent en diverses ciutats de 
Catalunya i fa goig de constatar que el 
tingueren de mestre en llur jovenesa per- 
sonatges com Angel Guimerà (a Barce
lona), el poeta Joaquim Bartrina, Antoni 
Gaudi i Eduard Toda (a Reus) i Josep 
Puig i Cadafalch (a Mataré).

Esmentem que els darrers anys de la

seva vida, tenint ben despertes les 
facultats mentals, hagué de sofrir de la 
pèrdua de la vista i que en aqüestes cir- 
cumstàncies, el jove clergue mossèn Lluis 
Carreras passà moites hores fent com- 
panyia al qui era el seu mestre i 
lleguint-li textos del seu interés, conver
sant amb ell i abeurant-se de la seva 
ciència i de la seva sa viesa.

Pel que fa a la dedicació del Pare 
Sallarès a la filologia, sembla prou reve
lador el que ens en diu, d'una banda, el 
terrassenc Angel Salient i Gotés, i de 
l'altra, el famés mossèn Antoni M®. 
Alcover; dos testimonis que recollim a 
continuació, sense prétendre que ens 
forneixen tota la informació sobre el 
tema. L'un --el primer— és intéressant pel 
que suggereix i deixa entendre; l'altre, no 
pot èsser més concret i explicit.

En el volumet éditât l'any 1910 en 
recordança de l'homenatge postum que, 
als dos mesos de la seva mort, els saba
dellencs dedicaren al Pare Sallarès, el 
terrassenc Angel Salient i Gotés, de l'A- 
cadèmia Espanyola, en unes notes que hi 
aporta sobre la personalitat del nostre

compatrici, diu, entre altres coses: "Es- 
tudiava jo per aquells anys les incom
parables obres del Sr. Cuervo (Rufino 
José Cuervo), insigne colombiá que viu a 
París, i vaig lllegir al reverend Pare Sa- 
llarés algunes d'aqueixes obres, espe- 
cialment la Gramática Platina que amb 
col.laboració de Caro (Miguel Antonio 
Caro), es publicá a Bogotá l'any 1886... i 
no cal dir si va interessar l'obra viva- 
ment al Pare Sallarès. Va escriure amb 
aquest motiu un erudit examen de tan 
preuada Gramática i m'encomaná que 
l'enviés al seu autor." I afageix que el 
senyor Cuervo li trameté unes lletres de 
resposta en les quals valorava positi- 
vament el judici critic de l'escolapi saba- 
dellenc i reconeixia explícitament "la 
profunda ciència del Pare Sallarès". 
Elogi d'un eximi filòleg a un respectable 
col. lega.

Ens raporta, aixi mateix, el senyor 
Salient, referint-se al nostre escolapi, que 
"el seu sanissim criteri i clarividència li 
feia endevinar de seguida les més àrdues 
qiiestions de filologia" i que "coneixent a 
fons la llengua llatina, en ella i per ella 
sens dubte va exercir la seva més trans
cendental acciò, irradiant-se arreu la 
influència d'un humanista tan discret 
com ell". I afegeix encara: "Qui no 
coneix els seus treballs d'epigrafia i tra- 
ducció, que no per ser en bona part 
anònims han d'ésser menys apreciats i 
glorificats?"

Amb aqüestes referéncies de l'acadé- 
mic Salient Gotés queda ben suggerida la 
sòlida ciència, per no dir l'autoritat cien
tífica del Pare Sallarès en filologia clàssi
ca, que és un dels aspectes que voliem 
ressaltar.

Però encara hem de reportar-ne un 
altre de testimoni, que ens assabenta de 
la seva col.laboració a una obra cabdal 
de les nostres lletres i de la nostra 
cultura: el "Diccionari de la Llengua 
Catalana", promogut i iniciat pel menor- 
qui mossèn Antoni M “. Alcover l'any 
1901 i que, com sabem, tingué una 
gestació llarguissima i més aviat difícil.

El testimoni és de primera mà. Escriu 
Mossèn Alcover al "Bolleti del Dicciona
ri de la Llengua Catalana" de mar? del 
1910: "Ens arriba la tristissima nova de 
que el reverend Pare Francese Sallarès, 
S.P., activissim col.laborador nostre i
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ornament de la benemèrita Ordre de 
Sant Josep de Calasanç, entregà l'ànima 
a Déu el dia 8 de febrer a l'edat de 71 
anys, en el Col.legi de les Escoles Pies de 
Sabadell. Allà el coneguérem l'any 1902, 
ja veli i sense vista, però brollant d'entu- 
siasme jovenivol per la Pàtria i per la 
llengua catalana. S'oferi a èsser el nostre 
corresponsal, i ho ha estât fins el dia de 
la seva mort, havent-nos enviades quatre 
o cinc mil cédules, tot un trésor, tretes 
dels documents que inclou En Capmany 
dins les seues Memôries sobre el comerç i

navegadô deis catalans. Rendit de tant 
de treballar tota la vida per la Religió i 
per la Pàtria, servint-se de joves entu- 
siastes, que li llegien, puix ell ja no hi 
veia, ens va fer aquesta feinada, sens 
dubte una de les millors que enriqueixen 
la nostra calaixera..." Mots, certament 
elogiosos, ensems que emocionants.

No sé si cal aclarir que aquest Diccio- 
nari que, amb l'ajut de corresponsals 
com el nostre Pare Sallarès, inicià 
l'animôs canonge menorqui l'any 1901 
amb la famosa "Carta de convit", és el

que començà a publicar-se l'any 1927, en 
forma de fascicles i amb el titol, no 
massa afortunar per cert, de "Diccionari 
Català -Valencià- Balear". Havent mort 
l'any 1932 el seu iniciador, la publicado 
estigué des d'aleshores a cura de Francesc 
de Borja Moll, antic col.laborador seu, 
amb l'ajut, aquests darrers anys, dels 
filôlegs Manuel Sanchis Guarner i Anna 
Moll Marquès. El volum desè, darrer de 
la magna obra, quedà enllestit l'any 
1962 ■

EL CASTELL D'ARRAHONA BRESSOL DE 
SABADELL per Rafel Subirana Oller

En el proppassat mes de juny, la 
premsa local va informar de l'extracciô 
de terres en el serrât del Castell 
d'Arrahona, Hoc que és considérât patri
moni històric de Sabadell, i que, per 
tant, cal conservar. Aqüestes poques 
restes del prétérit sabadellenc hem de 
conservar-les encara que, pel que es refe- 
reix al Castell d'Arrahona, només en 
quedi el turó on estava emplaçat, el vali 
defensiu artificai i algún que altre indici 
demostratiu de l'època medieval. Però 
perqué es comprengui un xic millor el 
significat del turó d'Arrahona i els seus 
voltans com a bressol que va èsser de 
Tactual ciutat, vet ací molt resumits els 
seus orígens, arribant només fins al segle 
XI, per així demostrar la nécessitât des 
d'una valoració histórica i arqueológica, 
de la conservado i protecció natural 
d'aquells terrenys.

El nom o topónim d'Arrahona, llati- 
nitzat, ja es coneixia a Tèpoca romana i 
especialment des de Cadis fins a Roma, 
passant per França, gràcies ais famosos 
Vasos Apol.linars, i no va deixar d'exis- 
tir mai, arribant ais nostres dies. Després 
del temps romans, les primeres noticies 
documentais es troben en el segle X amb 
els donatius que feren Luisande i 
Nunterd d'unes propietats que hi tenien, 
però ens cal arribar al segle XI per trobar 
noticies completes que fan referència 
particular ais primer senyors feudals del 
Castell i llurs terres, amb la següent cro
nologia:

L'any 1049, Gersinda i el seu fill 
Bernat Amat, senyors del Castell 
d'Arrahona, el donaren a cuidar a 
Ramon Geniofret, junt amb el castell de 
Rubi que també posseïen. Però pocs 
anys més endavant, en 1054, Bernat 
Amat ven el castell als esposos Esmen- 
garda i Guillem Bernat d'Odena, i aquets 
dos anys més enllà, canvien de cuidador, 
O millor expressat es pot dir que canvien 
d'administrador, ja que en 1062 Tofere- 
ixen a favor d'Arbert Bernat en plena

confiança. En Guillem Bernat d'Odena 
va morir aproximadament per allà l'any 
1089, i va èsser succeît pels seus dos fills 
Pere Guillem i Ramon Guillem. Ja en el 
final de la centùria, el Castell d'Arrahona 
seguia en poder dels descendents del 
primer senyor d'Odena i altres castells, 
en Bernat Amat.

Els limits O demarcació del Castell me
dieval d'Arrahona, s'estenia àmpliament 
entre els termes de Sentmenat, Polinyà, 
Barberà, Santiga, Sant Pau de Riusec, 
Sant Quirze del Vallès, Sant Vicenç de 
Jonqueres i San Julià d Altura. Amb la 
protecció del Castell d'Arrahona en 
aquets segle XI, la història de Sabadell 
esdevé pròspera i plena d'activitats 
prometedores: aixi veiem, en Taspecte 
religiós, les consagracions de les esglésies 
de Sant Pau de Riusec, Sant Feliu 
d'Arrahona i Sant Salvador d'Arrahona, 
que molt aviat s'en diría de Sant Salva
dor de Sabadell. Per altra part, Texis- 
tència d'algunes masies en el terme i la 
d'aquells primers molins prop del riu 
Ripoll, aixi com el focus irradiador del 
mercat setmanal a la Plaça Major, 
donarien en conjunt, els inicis de

Tempenta industriai i econòmica que 
segles després tots haviem de reconèixer.

No enyorem el temps feudal d'aquells 
arrahonesos-sabadellencs, però si que es- 
timem el que d'ells pot representar o per
durar, car ningù pot deixar de sentir 
simpatia pel Hoc on ha nascut, perqué 
sempre hi ha records familiars, de 
joventut i del propi ambient local. 
Igualment, tots podem sentir afecte pels 
nostres avantpassats, puix ells represen
ten les nostres arrels. Estimar el temps 
veli, els fets i les representacions 
antigües, són coses dignes i humanes.

Per estimar una cosa, s'ha de conèixer. 
Sabadell té la seva història escrita i en 
ella hi podrem apendre el desenrotlla- 
ment de Tevolució humana des del Turó 
del Castell d'Arrahona fins en el pobla- 
ment de la plana on, com a primers 
simbols, hi havia Tesglésia de Sant Sal
vador i el famós mercat a la Plaça 
Major. Siguem sempre complidors d'a- 
quets ensenyament històric i respectem 
les reliquies del passât i respectem-nos en 
el temps present, perqué també Tactual 
aviat será història local ■

El turó ailiat del Castell d'Arrahona, vist per la banda del riu Ripoll.



les muntanyes del nostre 
entorn_________ per David M. Aloy i M*. Mercè Lleonart d'Aloy 

Dibuix d'Agusti Masvidal

EL PUIG DE LA CREU, EL FARELL i GALLIFA

Sense que constitueixin pròpiament 
una unitat orogràfica, ja que solament es 
poden considerar com a més afins els dos 
primers massissos, i encara amb reser
ves, tractarem avui d'aquestes serres de 
l'entom sabadellenc, amb la brevetât 
amb què escau de fer-ho en aquesta pu- 
blicaciô que no és d'excursionisme, i te- 
nint en compte que tots aquests llocs 
Gallifa, Guanta, el Pareil, Puig de la 

Creu- són indrets amb més contingut 
poètic que geogràfic.

EL PUIG DE LA CREU.- Es el dm més 
proper que, tal com diu la llegenda, fou 
lloc on anà a morir el drac de Sant 
Llorenç després de l'escomesa que li pro
dui el brau guerrer català (vegeu el 
QUADERN, n° 6). A la guia del Centre 
Excursionista de Terrasa (1), es llegeix 
que al dm havia una mena de pedris per 
asseure's, que hom atribuía a restes de 
l'ossamenta de la fera.

L'església romànica del dm (664 m) i 
l'hostalatge pertanyen al municipi de 
Castellar del Vallès, i són també terme- 
nals amb el de Sentmenat. Avui es pot 
pujar cômodament en cotxe per la pista 
de can Canyelles, per bé que els 
aficionats a caminar segueixen emprant 
el carni veil de solana, que puja directe 
de Castellar en uns tres quarts.

Ja en el dm que és un esplèndid mira
dor acançat damunt el Vallès Occiden
tal, es pot carenejar al nord cap a Cata- 
fau (o Cadafalc) i, per can Montner, 
enllaçar amb la regió de Gallifa, en una 
caminada no massa llarga i amb pocs 
desni veils.

Una altra opció de tant o més interés, 
és davallar a la comarcada de Guanta^ 
amb el seu castell, el gorg, el sait i les 
coves del Comte. Aquest itinerari permet 
també apropar-se a la serra Llisa del 
Pareil, per enllaçar-hi. Al vessant de 
Sentmenat no fa gaires anys es va des-

cobrir un megàlit que fou batejat corn a 
dòlmen de la font d'En Fargas, per tal 
com era a prop d'aquest indret.

El recorregut més complet seria dones, 
de Castellar al puig de la Creu, castell de 
Guanta, font d'En Fargas i Sentmenat. 
Itinerari apropiat corn a matinal.

EL FARELL O PIC DEL VENT.- Es la
serra central de la "trilogia muntanyen- 
ca" d'avui i, junt amb Sant Sebastià de 
Montmajor constitueix la part més inté
ressant del conjunt.

La també llegendària muntanya del 
Pareil (2), s'aixeca entre Castellar, Sent
menat, Caldes i Sant Feliu de Codines. 
Els seus vessants, abans poblats de bosc, 
avui són repobláis... amb urbanitza- 
cions, i una carretera apta ais turismes 
mena fins a un establiment hoteler 
(antiga casa del Pareil), a poca distáncia 
del cim.

Una creu monumental corona aquesta 
talaia (789 m.) que es pot assolir a peu, 
des de la regió de Catafau, per les roques 
dites de la Jofresa (els Tres Pins) i la 
carena occidental del massis. Aquest iti
nerari es pot ampliar si l'iniciem a Sant 
Feliu del Racó i seguim pel puig Capsut, 
per devallar després directament a Sent
menat, per Sant Martí del Rovinyó, el 
gorg d'en Pélags i Sant Miquel dels 
Arços. El temps esmerçat en aquest 
recorregut (St. Feliu del Racó-Catafau El 
Farell-Sentmenat) serà d'unes cinc bores 
de marxa.

De l'itinerari anterior, mereix capitol a 
part el llogaret ja esmentat de Sant 
Sebastià de Montmajor, amb la notable 
església romànica i les pintures interiors 
del sabadellenc Vila Arrufat.

Com a complement una mica més 
allunyat, podem esmentar l'itinerari de 
Sant Feliu de Codines al castell i ermita 
de Montbui (noves urbanitzacions a- 
vuil), tot complétant el trajéete cap a

Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà.

LA SERRA DE GALLIFA.- Es la més
septentrional del conjunt, la carretera 
entre Sant Llorenç Savall i Sant Feliu de 
Codines transcorre al peu de la serra- 
lada-cinglera, que es pot atenyer també 
des del coll de Poses (limit del Vallès i 
Moianés), per la serra de Berenguer. La 
cinglera de Callida en realitat és l'extrem 
sud d'una serra que, per les Pujades i 
Sant Juliá d'Uixols s'origina al turó de 
Rosanes, damunt de Castellterçol, men
tre que la serra de Berenguer (819-815 m) 
n'és un branc parai.lei secundan.

Cim de Sant Sadurni de Gallifa 
(951m). La panoràmica supera amb 
escreix la que ofereixen els altres punts 
esmentats, ja que l'alçada és també 
superior. Al seu peu es troba el vilatge 
de Gallifa, on el ceramista Llorenç 
Artigas té el seu taller d'art, i mossèn 
Dalmau, la seva parrôquia burnii i soli
tària.

Els tres massissos, el Pareil, puig de la 
Creu i Sant Sadurni de Gallifa, tenen 
una semblança entre élis, per tal com 
pertanyen a la mateixa latitud i gaudei- 
xen d'un mateix clima mediterrani. Per 
aixô la vegetació, la flora i també la 
fauna es pot considerar la mateixa, amb 
lleugeres diferèneies entre la més meri
dional (puig de la Creu)i la situada més 
al nord (Gallifa).

El conjunt conegut corn a cingles de 
Berti, a la riba esquerra del petit riu 
Tenes, pertany al Vallès oriental (3), 
com el Montseny.

Potser es podrien incloure dins aquest 
context de serres dels voltants sabade- 
llencs. Com també bo podriem fer, fins a 
cert punt, amb les serres presidides pel 
santuari de Sant Salvador de les Espases 
(4), per bé que siguin emmarcades dins 
la comarca del Baix Llobregat.

COL. LABORA ^2 D c/m u /i/ De /p s n e e u
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EL GEGANT 

PARELI

M*. Mercè Lleonart d'Aloy

La cançô popular:

El gegant del pi 
ara balla, ara balla 
el gegant del Pi 
ara balla pel carni.

sembla ser que es refereix, segons en 
Joan Amades, al gegant Pareil (dit també 
el Fort Pareil), un bon home corpulent 
d'estatura gegantina i força descomunal 
que habitava en el Vallès, i també era 
conegut cap a la plana de Vie.

Tan ait era i tan llargues les seves 
cames que, dieun que per fer-se passar la 
set es posava cama ací cama allá, una 
dalt el pía de la Garga i l'altra al Taga- 
manent i, tot doblegant-se per la cintura 
bevia del riu Congost... Bé, aixó ja passa 
una mica de roca. D'acord que pels 
nostres barris hi habités un home més alt 
que els altres, però tampoc no ens faran 
creure que fos tan descomunal...! en el 
Vallès, que precisament es caracteritza 
per no ser desmesurat en res.

Les seves valls són petites i els seus 
boscos igualment, de forma que mai no 
t'hi podrás perdre corn en els contes de 
fades...

En el Vallès, que

tres tarons fan  una serra 
quatre pins un base espès 
cinc quarteres massa terra...
¡corn el Vallès no hi ha res...!

que diu Joan Oliver.
Dones, tot ens fa creure que el nostre 

Pareil devia reunir les caractéristiques 
per a ser considérât corn a un gegant, 
però modestament es quedava dins els 
"limits" del Vallès, i per aixô era conegut 
corn el Port Pareil...

Es veu que quan Cristòfor Colom va 
tornar d'Amèrica i desembarcà a Bar
celona, entre els obsequis per als Reis 
"Catòlics" hi havia un indi que era 
geganti (d'Amèrica ja m'ho crée més... 
les dimensions d'Amèrica són sempre 
gegantines).

Els catalans però, es van picar de 
l'amor propi i van dir que per trobar 
homes alts, no calia anar tan lluny...I 
van enviar a cercar al Port Pareil, que 
estava ocupat fent llenya pels boscos de 
casa seva.

Quan va saber que a Barcelona el

- fc  ̂;

necessitàven va deixar de molt mal grat 
la feina que estava fent, i tot arrencant 
de soca-rel un pi de molt bona mida per 
servir-se'n de bastó, se'n va anar amb 
quatre gambades fins a la ciutat 
Comtal...En arribar a les portes de la 
muralla, els soldats que estaven de 
guàrdia volien fer-li pagar el tribut de la 
llenya, però ell se'n va enriure...

-"Llenya me'n dieu d'aixô..? Però si és 
una rabassa..!" I amb un destre cop de 
mà el llancà per sobre les muralles, cap a 
dins de la ciutat. Diuen que aquell temps 
la llenya de Rabassa no pagava im
postos.

D'arribada, el Port Pareil fou conduit 
davant els Reis i, comparât amb Lindi 
americà -la gent en aquell temps era tant 
O més béstia que ara- ben aviat van 
preguntar-se: quin dels dos deu tenir més 
força..? No cal dir que tot seguit fou 
apariat un macht de boxa primitiva, i ja 
tenim els dos exemplars de gegants 
barallant-se sense ganes.

El nostre Pareil desitjós d'acabar el 
més aviat possible aquella comèdia i 
poder tornar a la pau deis seus boscos, i 
el pobre indi que segurament enyorava 
la seva terra .. .Sembla talment que 
haguéssin fet un pacte: quan ja portaven 
una bona estona rebregant-se mútua- 
ment, el Por Pareli agafà l'americá per 
una cama i, tot enlairant-lo per damunt 
del seu cap, li féu donar dues voltes per 
tal de prendre esbranzida i el llançà amb 
tota la fùria per sobre els terrats, mentre 
cridava:

-"Aparteu-vos gent d'Amèrica, que

allá on caurà tot ho aplanará!"
Aixi, enllestida la feina, eli se'n podia 

tornar al Vallès i Lindi, qui sap si amb 
una mica de sort i vent favorable, també 
arribarla a casa.

Un gran àpat fou servit per celebrar la 
victòria "nacional", i el nostre heroi, 
vulgues que no, va haver de compartir la 
presidència i atipar-se d'allò més... De 
gana prou que en tenia..! I tot era tan 
saborós que potser va menjar massa.

Aquella mateixa nit abandonà la 
ciutat i se'n tornà als seus dominis; 
estava però fatigat i mort de son, després 
de tantes emocions, que es quedà ajaçat 
dalt d'una serralada que hi ha sobre 
Caldes, cap a la part de ponent, o potser 
més cap al nord...

La nit va ser freda...i la matinada 
encara més. I aquells menjars de ciutat 
costaven de pair més del que eli es 
pensava. Pobre Fort Farei!..! Quan va 
sortir el sol encara dormia i el seu son es 
féu tan llarg, tan llarg, que es convertí 
en son etern.

Al passar el temps, la gent deia que la 
seva silueta jacent es veia dibuixada dalt 
la carena, i van acabar per dar-li el nom 
de muntanya del Farcii...

Com també diuen que la cançô 
popular El Gegant del Pi, en la seva 
segona part:

El gegant de la ciutat 
ara balla pel terrât.

es refereix a Lindi que marxà de les 
nostres terres, com si ja anés en avió...
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MÜSSEN ANGEL RODAMILANSI CANALS
per Daniel Sanahuja i Capella

Mossèn Angel Rodamilans Canals. Mestre de Capella 
i organiste de la Parroquia de la Purissima Concepció 
de Sabadell.

Va neixer el dia 1 de maig de l'any 
1874. Va començar els estudis musicals a 
l'Escolania de la Parroquia de Sant Feliu 
sota la direcció del mestre organista 
Antoni Oiler.

L'any 1883, quan en comptava nou 
d'edat, va entrar a formar part de I'Esco- 
lania de Montserrat, essent el seu profe
ssor el Pare Millan i, més tard, el Pare 
Manuel de Guzman, notable organista i 
compositor de música religiosa, el quai, 
aprofitant els extraordinaris dots que el 
seu alumne demostrava, l'introduï sa- 
pientment en els estudis generals de la 
música. Ais 16 anys, sorti de Montserrat 
bavent cursat amb excel.lents notes els 
estudis de piano, orgue i composició 
cosa que li permeté ocupar el càrrec 
d'organista del Monestir de Pueyo (Bar- 
bastre) fins a l'any 1898 que bagué d'in- 
gressar al Seminari de Barcelona per 
cursar els darrers estudis de Teologia, 
puix, a l'ensems que practicava la música 
estudiava la carrera eclesiástica lliure- 
ment. Ben prompte, els seus superiors 
s'adonaren de la seva magnífica prepara- 
ció musical i el nomenaren organista i 
mestre de Capella de la Casa, exercint 
aquest càrrec durant els dos anys que va 
estar-bi.

Va ésser ordenat sacerdot a la capella 
pública del Palau Episcopal de Barcelona 
el dia 13 d'octubre de l'any 1901.

Mossèn Miquel Ferrer, organista i 
mestre de Capella de la Parroquia de la 
Purissima Concepció de Sabadell, co- 
neixidor dels extraordinaris dots musi
cals de Mossèn Angel, li brinda la seva 
amistat i protecció, confiant-li la direcció 
de l'Escolania.

L'any 1903, Mossèn Miquel entrà a la 
Catedral de Barcelona i quedant vacant 
la seva plaça, l'ocupa Mossèn Angel amb 
carácter efectiu, puix, fins alesbores

l'bavia ocupada interinament.
Va exercir també, el càrrec de pro

fessor de música dels col.legis de les Ger
manes Carmelites i dels Pares Escolapis 
i, en diferents ocasions, bavia format 
part del jurat d'exàmens de fi curs de 
I'Escola Municipal de Música.

Joan Gargallo López ens conta que, 
l'any 1902, entrà a formar part de l'Esco
lania i recorda la gran modificació que 
aquesta experimentá sota les ensenyances 
de Mossèn Angel que, aplicant l'estil de 
Montserrat per a la convenient educació 
de les veus Llanques, va aconseguir un 
canvi tan notori en la interpretació deis 
cants de l'església i, sobretot, en les 
"Salves", que la gent omplia cada festa el 
temple preferint la missa de dos quarts 
de dotze de la Purissima a les que s'ofici- 
aven en les altres Parroquies, perqué a 
més de complir el precepte dominical, 
podien gaudir d'aquelles Selles canturies 
interpretades per un magnifie conjunt de 
més de vint escolans. Eli n'bavía estât 
solista i, en una ocasió, en premi al seu 
bon comportament, fou obsequiat pel 
mestre amb una formosa "ocarina", que 
guarda tan gelosament, com si d'un 
trésor es tractés. Ens mostra l'instrument 
i prova de fer-lo sonar: és de timbre dolç 
i agradable i de forma ovoide. Es de 
terra cuita i cap sencer dintre la má. Es 
buit i té un broquet per introduir l'aire. 
Els sons es produeixen obrint o tapant 
els vuit forats que té. A diferéncia d'al- 
tres instruments, a mida que es van 
obrint els forats, el so es va fent més 
agut... Acaba la melodía i diu: Es una 
canço de Mossèn Angel. Es titula "Les

Colometes volen...", que no be oblidat 
malgrat baver transcorregut 70 anys des 
que la cantáven a l'Escolania...

L'any 1915, en virtud d'unes oposi- 
cions que va guanyar Mossen Angel, va 
ésser nomenat organista i mestre Capella 
de la Parroquia del Sant Esperit de 
Terrassa.

En pendre possessió del nou càrrec, el 
dia 13 de març del mateix any, la 
primera tasca que s'imposà fou la 
d'organitzar convenientment l'Escolania i 
la Capella de música.

Com anteriorment bavia ocorregut a 
l'Església de la Purissima Concepció de 
Sabadell, ben prompte s'bi notà la mà 
del mestre, puix, en l'execuciô dels cants 
litúrgics, I'Escola Cantorum per ell 
dirigida, contribuía àmplament i d'una 
manera decisiva a la magnificéncia i es
plendor de les festes parroquials.

A Terrassa, el distingiren diferents ve- 
gades amb cárrecs d'bonor, com el de 
jurat, junt amb el mestre Jaume Pabissa i 
Joan Lamote de Grignón, de la festa de 
la música que organitzá el Centre de 
Dependents l'any 1918 i també el de 
jurat, en companyía deis mestres Lluís 
Millet i Joan Llongueres, per l'Ajunta- 
ment en proveir-se la plaça de mestre de 
I'Escola Municipal de Música, fou elegit 
el mestre Joaquím Pecanins.

També exercí el càrrec de director de 
l'Orfeó Montserrat, transformant-lo en 
poc temps en una excel.lent massa coral.

En aquesta fotografía podem veure'l 
acompanyat de la Comunitat de la 
susdita Parroquia del Sant Esperit de 
Terrassa.

Comunitat de l'Esglesia del Sant Esperit de Terrassa 1915-1923.- DRETS: Joan Aguilera, Joan Fortuny, Jaume 
Padro, Jaume Vilella, Angel Rodamilans, Pere Girait i Mossèn Ferrer. ASSEGUTS: Camil Sabater, Joan Farré, 
Josep Guardiet, Lluis Ubach, Joan Ollé.
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En morir el seu pare, l'any 1923, 
digué: "He complert amb els meus pares 
i amb els meus germans. A les meves 
germanes els dono el poc que tinc; que 
visquin pobrement com jo he fet. El meu 
somni és tornar a Montserrat, d'on vaig 
sortir".

Demaná l'Hábit en el Monestir i entrà 
al noviciat el dia 31 d'octubre de l'any 
1923, a l'edat de 48 anys, fent la seva 
Professió Temporal el dia 1 de novembre 
de 1924, i la Solemne, el dia 6 de gener 
de l'any 1927 amb dispensa Apostòlica 
d'un any per tal de complir el trienni re- 
glamentari.

Immediatament després de la Professió 
fou destinât a l'ensenyament dels nois es- 
colans i el dia 11 de setembre del 1926 
fou nomenat Prefecte de disciplina, 
càrrec que exerci fins al dia 17 de juliol 
del 1929 que va demanar ésser-ne relle- 
vat, continuant després com a professor 
de mùsica.

Enamorat de la mùsica religiosa, té 
escrites una infinitat d'obres, algunes de 
les quais foren publicades per la revista 
musical "M ùsica Sacra-Hispana" que 
dirigia el savi Jesuita Pare Nemesi Otaño 
amb qui Mossèn Angel tenia una fervo
rosa amistat.

A més d'una gran quantitat de 
"Salves" i "Rosaris", especifiquem a 
continuació les seves composicions més 
conegudes, totes d'un valor tècnic extra
ordinari. Són les següents;
"La pastoreta" - "El Girasol" - "El 
Gessami" - "Rosa Vera" - "El nom de 
Maria" - "Entre Lliris" - "Plus-Ultra" - 
"La Mare de Déu un lliri piantava" - "El 
Balsem" - "Bella de nit" - "Bella de dia" - 
"Virolai" - "Amor" - "Sota el pomeró" - 
"L'Herba de l'amor" - "Santa Teresa de 
Jesiis" - "Dolça Mare del bon Déu" - "El 
Pecador a Jesús" - "Plor de la Tórtora" - 
"Cançé de la Moreneta" - "Sospirs" - 
"Les colometes volen . .."  - "A Maria" - 
"Cor de Jesús" - "El Hit d'espines" - 
"Himne a la Immaculada" - "Himne a 
Santa Teresa" - "Trissagi a la Santissima 
Trinität" - "Dolç Jesús" - "Cançoneta de 
Nadal" - dues misses, luna titulada 
"Im m aculatae C on ception is"  i l'altra 
"Missa in honorem Sanctae Caeciliae" i

un esplendit "M agnificat" ; algunes 
d'aqüestes obres amb lletra de Mn. Jacint 
Verdaguer, Manel Ribot i Serra i de 
l'Escolapi Pare Concabella. Dintre la

música profana té escrita la com posició 
"L'Hostal de la Peira", que fou estrenada 
l'any 1920 per una massa coral de 
Terrassa.

CONCERT-HOMENATGE A LA MEMORIA DEL 
P. ANGEL RODAMILANS 

EN EL CENTENARI DEL SEU NAIXEMENT

I ZOLTAN RODALI (1882-1967)
Cohors generosa (1943)
Veni, Emmanuel (1943)
Sai A 121: El guardià d ’Israel (1943) 
Pregària (1938)
Vola el Paó (1937)
Els gitans volen dansar (1925)

II ANGEL RODAMILANS (1874-1936)
Missa in honorem Sanctae Caeciliae (1933)
per a cor mixt (SATB) i orgue
-Kyrie
-Gloria
-Sanctus
-Benedictus
-Agnus Dei
Can^ó de Maig (1932)

MM. de TERRASSA GregoriCOR MONTSERRAT, d ’Amics de les Arts i JJ.
Estrada, organista. Joan Casals i Clotet, director.

CANCO DE MAIG
Ara n’és el mes de maig, regalada Primavera 
de totes les seves flors mon Amor és la més bella 
vindran l ’istiu i l’hivem no se’n veurà cap en terra 
sinó la del meu Amor que de totes és la reina.

Si giro els uUs al Cel, la comparo amb les estrelles 
boniques són les que ovir, mes totes les senyoreja.
Com el lliri els galdirons, com l’avet a les ginestes 
elles durarem mil anys, la mía Amor és eterna.

Ara n’és el mes de maig, regalada Primavera 
de totes les seves flors mon Amor és la més bella, 
vindran l’istiu i l’hivem no s’en veurà cap a terra 
sinó la del meu Amor que de totes és la reina.

BASILICA DE MONTSERRAT, A  LES 19,30 MORES DEL DIA 9 DE JUNY DEL 1974

estrenar el primer vestit "d'home", amb 
pantaló llarg, que els meus pares no 
podien comprar-me, però que amb l'ajut 
de Mossèn Angel un bon dia el sastre 
portà a casa. Deien que era de confecció 
i de poca qualitat, però per a mi, era i ha 
estât sempre el millor i el que més m'he 
estimât.

*  *

Fou immolât el matí del dia 27 de 
juliol del 1936 i enterrât al cementiri de 
Sabadell. El dia 18 de setembre del 1939, 
identificat per dos monjos de Montserrat, 
fou traslladat al Monestir, descansant 
actualment les seves restes mortals a la 
Cripta de l'Església Abacial.

-Prohibida la reproducció total i parcial, sense esmentar la procedéncia.

Els pares de Montserrat que en l'actua- 
litat encara el recorden, ho fan de bona 
memòria. Era un bon home, i més aviat 
dol?. Nosaltres, els que fórem els seus 
alumnes, fem cor amb ells. Recordem la 
nostra infantesa al costat de Mossèn 
Angel i desitjariem poder tornar a viure 
aquell temps per gaudir de la sana ale
gría que el caracteritzava: cantar la 
"Serra Vella", menjar els panellets per la 
diada de Tots Sants, els torrons i les 
neules mentres durava el sermó de la 
Missa del Gall, fer excursions i, sobretot, 
recollir les joguines que els Reis cada any 
ens deixaven ais escolans...i jo, particu- 
larment, renovellar la il.lusió de poder
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EL MURAL D'EN JORDI ROCA A L'ESCOLA 
NOSTRA LLAR per Anna Fernández Alvàrez

anuncia, de manera irreversible, un 
possible apogeu futur d'aquesta manifes- 
tació creativa.

Sobre la biava, són altament plàsti- 
ques i àgils les representacions dels 
braços que s'alcen: de trets durs i colors 
aspres, ens remeten al treball i a la terra 
i, en canvi, per la seva disposició, 
recorden les més entranyables danses 
populars, acostant aixi la pintura a la 
música, barrejant color i espai. Són les 
mans del Pia, de Casals, de Carner, de 
Riba, de Casas, de Nonell, de tots 
aquells que han ajudat a l'avenç del 
nostre pensament i de la nostra historia.

Per acabar, cree que cal remarcar que 
la narrativa i la disposició de les formes 
en el mural exigeixen un grau d'atenció 
en el moment de mirar, de curiositat i, 
sobretot, de participació. En Jordi Roca 
no intenta representar la interpretació 
psicològica d'uns fets històrics, sinó 
ordenar, amb els seus sentiments, d'una

Estem acostumats, generalment, a cir- 
cumscriure les obres d'art a les galeries i 
ais museus. Poques vegadas les trobem 
en aquelles zones que configuren la 
nostra realitat quotidiana. El contacte 
persona-art està evolucionant, sortosa- 
ment, d'una manera progressiva. Exis- 
teixen ja ciutats on les zones verdes o 
d'esplai -i els edifis publics- emmarquen 
diferents tipus de creacions artistiques, 
que van des de l'escultura i els murals 
fins a la concepció de l'arquitectura com 
a obra creativa i, per tant, d'art.

El mural, en linies generals, ha 
tingut, durant molt temps, una manca de 
vigèneia, no per qüestions de principis, 
sinó d'ús. Es evident que la realitzaciô de 
feines aixi necessita un ordre social que 
comporti un interés per part dels 
organismes pertinents: aconseguir parets 
no és pas el mateix que aconseguir 
llenços. Hem d'entendre un fet molt sig- 
nificatiu; la pintura contemporània a la 
crisi del mural ha anat desmesurant-los. 
La realitzaciô de peces grans, la utilit- 
zació de materials com la terra, la pedra 
calcària, la corda, etcétera, homenatja, 
conscientment o no, el mural. Aixô
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determinada manera, les fonnes per a la 
mirada curiosa de l'espectador enfront 
aqüestes dades, pistes o senyals.

Aquí, a Sabadell, són quasi inexistents 
aquests treballs. El mural d en Jordi Roca 
situât a l'escpla Nostra Llar, és una 
excepció. Es un treball d'idea, una idea 
que està en primer terme: "TOTS ELS 
ESSERS HUMANS NEIXEN LLIURES I 
IGUALS EN DIGNITÄT I DRETS". El 
color i eis signes intenten escenificar 
l'anunciat. La iconografia està formada, 
en primer Hoc, pels colors (a dos nivells): 
el vermeil, a la part superior (món de les 
idees) i el blau, a la zona inferior (el 
present físic). En aquets darrer ni veli, 
apareixen uns braços que invoquen la 
unió dels dos estais, profundament sépa
rais per una franja de paret picada, una 
franja que ens parla de l'acte violent que 
va suposar, dins del corrent de la Histo
ria, la separació del que sustenta l'equili- 
bri de cada home i cada poblé. Només 
existeix un pont, configurât per un 
emblema, les quatre barres, que están 
despreses del ferro, ferro taronja que ens 
recorda, color i textura (importantissima 
en el mural de qué parlem), l'esperit 
d'una heráldica: plàsticament, és el més 
depurai i coherent de tot treball. Partint 
del detall, de la llegenda, de l'heràldica, 
se'ns parla de la Historia. Els colors 
vermeil i taronja del símbol i el seu su- 
port están molt a prop de Bresson i el 
seu LANCELOT DU LAC: el símbol d'en

Jordi Roca, com els de Bresson, desprès 
dramàticament del ferro, no ens permet 
deturar-nos en el record novel.lesc de les 
quatre barres, sinó que ens trasllada a les 
vertaderes causes que han fet desenvolu- 
par aquest país.

Globalment, el mural és molt violent, 
positivament agressiu. Es tracta de 
pintar la força del desig de Ilibertat i 
igualtat, de posseir la dignitat i els drets 
que ens són consubstancials i necessaris. 
Estilísticament, és un mural molt sintè- 
tic, l'expressió dramática està instanta- 
néitzada per la rotunda utilització de la 
línia: les mans, les zones o les paraules 
són només trets simples i violents. 
Semànticament, podriem emmarcar-lo 
-fundó un xic freda, però que serveix per 
entendre'ns- en el que podem anomenar 
pintura política (està lluny, però, del 
barroquisme del muralisme mexicà o de 
l'elemental épica del soviétic, principals 
exponents de la pintura política). Es 
tracta, més aviat, d'una visió suau i 
idealista, que intenta incidir en la trans- 
formació del present històric. Però penso 
que li falta una destil.lació d'aquest idéa
lisme i de la seva evident violència, 
perqué ens trobem davant una exposició 
una mica visceral i poc sotmesa a les 
possibilitats abstractes dels simbols. 
Hagués hagut de tendir, pas a pas, a 
l'eliminació de l'anunciat literari, ja que 
el contrast que produeixen color i plans 
és suficientment suggestiu per si mateix. 
També la preséncia de I'ideograma 
picassià del colom sobre el fons vermeil 
és massa directa i resta força simbòlica a 
la magnífica textura roja ■

Mural de 3,52 x 4,26 m. amb fons textu- 
rat, amb jal-roe i pintat amb pintura 
plàstica, realitzat l'any 1976 a l'Escola 
Nostra Llar, carrer Doctor Puig, 18. 
Sabadell.
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JUSTIFICACIO.- Escriptor descone- 
gut, en Francese Martí és un home 
liberal i idealista, dues coses que avui, 
com tots sabem, ja no es porten. No cal 
dir, per altra banda, que en Francese 
Martí, com tots els escriptors descone- 
guts, liberals i idéalistes, ha hagut de de- 
dicar-se,des de fa molt temps, a la sagra
da tasca de guanyar-se la vida i a culti
var les seves absurdes inclinacions de 
manera intermitent, en un constant 
"aquí-caic-aquí-m'aixeco''que és la mi- 
llor manera -segons està indiscutiblement 
comprobat- de no arribar ni a caure ni a 
aixecar-se mai del tot.

En Francese Martí guarda quasi ver- 
gonyosament en un calaix uns papers 
més o menys personals, on de tant en 
tant anota idees i pensaments fugissers, 
no sap ben bé perqué. Per fer-ne algún 
dia, un florilegi?. O per aprofitar-ho 
com a material per escriure, un altre dia, 
una obra coherent?. O, simplement, per 
desfogar-se i tractar de quedar tranquil?. 
No ho sabem, ni podem prétendre 
saber-ho. Només sabem que, portats per 
una má amiga,^ hem tingut accès a 
aquests papers encapçalats --és de supo- 
sar que de manera provisional— per una 
cita certament explícita i per unes dedi- 
catóries que qualificaríem, sino de 
confoses, sí almenys d'incertes.

Hem examinât els papers i creiem que 
contenen quelcom aprofitable. Són pàgi- 
nes palesament incompletes, fins i tot 
potser contradictories, i que si no ens 
servirán per resoldre cap problema fona- 
mental de la humanitat, ens podrien 
servir almenys per conèixer en Francese 
Marti, si bé suposem que eli preferirla 
més ser comprès que no pas conegut.

Sigui corn sigui, podrem veure, 
llegint-lo, corn pensa, i no solament pel 
que ha escrit, sino també pel que ha 
deixat d'escriure. No sabem ben bé si tot 
aixó val o no val la pena d'airejar-ho, 
però gairebé ens arriscariem a fer-ho 
encara que només fos per retre un home- 
natge a aquest "altre jo" que tots, d'una 
manera o altre, portem a dins.

Que aquesta intenció justifiqui al
menys, el nostre atreviment.

Joan Ripoll

"Escribo breve por tu mucho 
entender; corto, por mi poco  
pensar"

BALTASAR GRACIÁN (“ EL HEROE” )

A la memòria d'Octavi de Romea, de 
Martí Rialp, de Salvador Orlan. .

- Crear ha de ser donar forma a les 
vivéncies més intimes. La resta és lite
ratura.

PAPERS DE 

FRANCESC 

MARTI

(Fragments)

- Ara ádhuc hi ha escoles que ensenyen a 
Uegir de pressa i a assimilar millor el que 
s’ha Uegit. Fins amb aixó hi ha pressa, 
quan l’ofici de Uegir, de pensar, de crear, 
és precisament el que requereix més calma, 
més delectació, més posar-s’hi bé i deixar 
de banda la “ productivitat” .

- Hi ha el problema de la forma, de 
salvar 1’abisme entre el qué es pensa i el 
qué es diu, o entre el qué es diu i el qué es 
voldria dir...El secret -la Uuita- està en 
trobar l’expressió unívoca, exacta. Res no 
pot dir-se sense que trobi l’expressió que U 
és pròpia, deia en Bazin referint-se ed 
cinema: dones bé, la dita val per a tot.

- Escrivint, un hom s’allibera. Les idees 
prenen forma, eos, surten d’un mateix i es 
fan objectives. Es un part de la ment. I 
prefereixo que seiltin les idees soles, nues, 
vàlides per eUes mateixes, que no bas- 
tir-les artificialment entom de personatges 
O de situacions. Hi ha un excès de sensibi- 
litzaciô -en el sentit de sensible, tàctü- en 
els processus mentais, corn n’hi ha en els 
espirituals. Les idees són abstractes.

- Viure és, també, crear. El valor 
d’aquesta creació -com l’artistica- depon
drá de com es visqui. Però una vida inten- 
sament viscuda, conscientment viscuda, 
pot assolir els Umits de l’obra d’art.

- Trobo un encant en els clàssics menors, 
els oblidats, els pocs cotitzats oficialment. 
Potser p>erquè són poc coneguts o comen- 
tats, ens guarden sorpreses apetitosos. 
Dels altres, no sé què dir-ne: de tantes 
coses que se’n diuen, ja saps a la bestreta 
el què t ’han de dir.

- No és el mateix ser culte que ser 
Intel.lectual. Hi ha molts érudits que no 
saben pensar.

- L’aspecte social de l’art? Tot l’art, tota 
creació artística, és social, en el sentit que 
neix d’un temps i d’unes coordenados con
tingents. Però voler veure només l’aspecte 
social en l’obra d’art és, no solament dis- 
minuir-la, sinó desvirtuar-la. En passar el 
temps, el valor social s’esbravarà, i si el 
valor artistic no és autèntic, no hi quedará 
res.

- L’estètica no és tan sols una qüestió de 
forma. Es també una qüestió d’esperit.

- Teoria dels estils, trasUadada al cinema 
italià: Rossellini, classicisme; Fellini, ba- 
rroc; Antonioni, neoclassicismo; Visconti, 
romanticisme.

- No s’entén una crítica si no és subjec- 
tiva: vull dir si no està feta des del punt de 
vista del que judica. La critica ha de ser 
personal i apassionada, per tal que sigui 
un carni obert al suggeriment, a la intuició, 
al descobriment. La critica froda, objec
tiva, feta per un jutge ideeil situât més 
enllà del bé i del mal, no és solamentTalsa, 
sinó que la titilarla d’ontològicament 
impossible. ¿O és que un hom ha de deixar 
de ser ell mateix quan judica una obra 
d’altri?

- Per ser perfecto, el record ha de ser un 
bagatge que ens permet! construir millor el 
futur.

- El valor de l’expressió humana és tan 
relatiu, que el què per uns és sublim, per 
altres és, simplement, ridicul.

- L’elogi de la paraula? Diguem-ne, més 
exactament, el misteri: en Ceu-les Riba 
deia, en un vers, que per nosaltres, 
humans, els mots són només per enten- 
dre’ns, no per entendre’Is.

- Missió de l’artista: parlar d’eli mateix 
o parlar de tots els homes?. No crec en 
l’objectivització de l’art. Es tracta de 
fer-se entendre per tots a través d’un 
mateix. Si és autèntic, el més particular 
esdevé el més universal.

- Model d’acció (almenys per a mi), tret 
del “Glosari” d’en Xènius: “Oh, una vida 
regular i quieta, al serve! d’una ànima 
irregular i inquieta!”

Francese Marti
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Fot. JOSEP BUSOMS i DOMENECH 
Text: JOAN CUSCO i AYMAMI

LA CADIRA DE VIMET
Brassolejo quietament en les aigues mortes.
Jo, que vaig ser repos d'hores plácidos, de migdiades, de trencasons, ara, ja ho veieu on he 

anat a parar...Es tota una cursa el meu destí, ai las!
Quan em van teixir aquellos mans artesanos tot cantarejant cançons noves i vellos, o murmu

rant d’aquell i d ’aquell altre, poc podia pensar el que arribaría ser de mi!
Ara espero que les hores mortes amb mi acabin.
Abans, jo  era repos d ’hores blaves...
Ara, abans...Temps, vet-ho-aqui. Temps...
El temps que passa. El temps que es perd. El temps que es mou. I el temps quiet en aquest 

rabeig...
Voldria que una riuada se m ’emportés aigua avail, a la mar asolellada, i que les ones, enjo- 

gassades, em bressolessin fortament, puix aquest bressolar quiet d ’ara m’està desfent de mica en 
mica, lentament...

Se m’han acabat les hores blaves...

Es una gentilesa de
CIN E FOTO

Fotografía
Cinema Pg. Gral. P. de Rivera, 4
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David W. Griffith (I)
"D.W. Griffith va infliur sobre tots 

nosaltres. Si no bagués estât per Griffith, 
probablem ent estariem en la fase infantil 
del cinema. Ell fou  qui ho començà tot: 
va inventar els primers plans i un munt 
de coses que, fins aleshores, no s'havien 
ocorregut a ningii. Griffith fou qui va 
convertir això en un art, si és que se li 
pot donar aquest nom, però al menys va 
fer que valgués la pena. "

(Declaracions de John Ford a Peter 
Bogdanovich, recollides en el llibre 
d'aquest darrer, éditât a España per 
"Fundamentos").

A D.W. Griffith, pensem dedicar.li un 
cicle dins del primer trimestre del curs 
79/80 que començarà properament. 
Amb independència del cicle, començar 
els nostres treballs monogràfics en 
aquesta revista, cedint l'espai a Griffith 
seria tasca obligada. Per tant, en aquesta 
ocasió, ho és doblement. L'espai de qué 
disposem ens obliga a subdividir l'article 
en dos blocs que, intentant salvar en la 
mesura del possible l'arbitrarietat que 
aixó representa, estructurarem així:

I a) Exposició molt resumida de l'evo- 
lució cinematográfica des de 1895 
(primera projecció pública a Paris de 
l'invent dels'germans Lumière) fins el 
1908 (debut cinematográfic de Griffith)

b) 1908-1913 (realització a la Biograph 
de més de 450 curts, indos el mig- 
metratge JUDITH OF BETHULIA, 1913)

II) Els llarmetratges de Griffith que s'i- 
nicien el 1914 amb THE BIRD OF A 
NATION (EL NACIMIENTO DE UNA 
NACION), primer llargmetratge de la 
historia del cinema.

Quan en el 1908 Griffith dirigí el seu 
primer curt, THE ADVENTURES OF 
DOLLY, en feia 13 de la presentado 
pública, en el Grand Café de Paris, de 
l'invent dels germans Lumière, al quai 
élis mateixos auguraven una vida efí
mera, una vegada superada la curiositat 
que podien despertar les imatges en 
moviment. Entre Leseas públic assistent, 
hi havia el director d'un petit teatre, 
home d'espectacle que de seguida va 
entreveure les possibilitats que oferia el 
nou mitjà: Georges Méliès va construir, 
en el jardí de casa seva, el primer estudi 
cinematográfic i, entre 1902 i 1912, rodá 
una bona colla- de films, fonamentalment 
de carácter fantasiós, que responien al 
seu taranná i a la seva professió 
d'il.lusionista, destacant-hi una gran 
habilitât pels trucatges, la realització de 
les primeres sobre-impressions i, fins i 
tot, en la darrera etapa, rodá films de 
ficció sobre temes histories o fets del 
moment, ais quais ell mateix definia com 
"actualités-postiches". Del documental 
rutinari -no és una valorádó pejorativa- 
dels Lumière al film argumentai de ficció 
de Méliès s'havia fet un primer gran pas 
perqué el cinema accedís a la categoria 
d'art.

A Nord-América, feia temps que 
Edison intentava crear un aparell projec
tor d'imatges. Els Lumière se li antici
paren. Aleshores, Edison adquirí un 
aparell inventât per Francis C. Jenkins i 
Thomas Armât que autobatejà "vitas- 
cope Edison". Immediatament després de 
l'exportaciô a. Nord-América del cinema- 
tôgraf francés, es produia la del vitas- 
cope Edison (denominat definitivament 
Biograph), cap a Europa. L'avidesa 
comercial d'Edison li permeté el mono
poli a Nord-Amèrica de fabricació de 
projectors i de pel.licula (associât amb 
George Eastman). No fou aixi en el camp 
de la producció de films, perqué el 
succès cinematográfic que entre 1903 i 
1908 es converti en un veritable esde- 
veniment de masses (s'obriren 10.000 
sales de projecció al llarg del país) 
desborda qualsevol pretensió monopolis
tica. Però fou dins del trust de producció 
Edison on, al menys fins a 1914, es 
produi la major part de films i, el que és 
més important, aquells que, primer 
gracies a Porter i després sobretot a 
Griffith, evolucionaren el mitjà donant 
al cinema nord-americà el més fort i irre
versible impuls. L'any 1903, Edwin S. 
Porter amb el seu famós THE GREAT

TRAIN ROBBERY (ASALTO Y ROBO 
A UN TREN) trenca va una de les 
convencions que mantenía el cinema des 
del seu inici: els films consistien en una 
hisiória prou senzilla que permetés ser 
explicada per una successió cronològica 
d'escenes. Porter abordá una história 
quelcom més complexa que contemplava 
accions simultánies i que l'obligava a un 
muntatge paral.leí. Aquest tenia un 
carácter funcional i estava infinitament 
lluny de la utilització que, com a element 
bàsic de la sintaxi cinematogràfica, 
Griffith en faria.

L'any 1907, després d'haver exercit 
com a periodista, actor de teatre, 
publicat diversos poemes i muntat una 
obra teatral, Griffith debutà com actor 
de cinema a les ordres de Porter, que 
pertanyia a la productora d'Edison. 
L'any següent ven uns quants guions a la 
Biograph (integrant també del trust 
Edison). Aquesta companyia, a les 
ordres del nou propietari Jeremiah 
Kennedy, el contractará com a director.

Des de THE ADVENTURES OF 
DOLLY fins el 1914 dirigirá, aproxima- 
dament 460 curts. Si hi afegim els 19 
llargmetratges posteriors i vuit curts 
més, en sumen 487, xifra que li atribueix 
l'historiador Jean Mitry. Atesa la vasta 
activitat de supervisor d'altres directors 
que exercia simultániament, cal acceptar 
la xifra amb certes reserves. Fer una 
aproximació crítica a aquesta immensa 
obra, de la qual en el nostre país es pot 
visionar una quinzena de curts, -alguns 
d'ells incomplerts- un migmetratge i sis 
llargs, és un treball impossible.

Per tant, atenent al poc material 
d'aquesta època que podem veure, el 
plantejament d'uns judiéis critics cal 
fer-lo i rebre'l amb les consegüents 
reserves.

El primer fet important a teñir en 
compte és el context de producció en el 
qual es desenvolupá la seva tasca. La 
política del trust Edison es fonamentava 
en les següents directrius:
a) Priorität de la quantitat sobre la qua- 
litat: calia rodar, con a minim, un curt 
per setmana. La primera meitat de la set- 
mana es dedicava a les seqüéncies dins 
dels estudis i la segona, a filamr exte
riors. Si el temps no acompanyava, es 
comen?ava un nou film i els exteriors 
d'amdos es rodaven a la setmana 
següent.
b) Reindicéncia en les temátiques fàcils i 
exitoses que es repetien fins a la satu- 
ració (fòrmula que el cinema nord-ame
ricà dels nostres dies ha tornat a explo
tar)
c) Films de curta durada, la qual cosa 
exigia triar històries poc complicades. De 
1908 a 1913 es va anar passant lentament 
de còpies de 150 a 600 metres (entre 7 i 
26 minuts aproximadament de durada).
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A mesura que el public s'habituava a 
superiors durades, els productors-distri- 
buidors les estimaven més comerciáis, 
donat que pertnetien una major varietat 
de ternes.
d) Les historiés havien de ser distretes i, 
encara millor, si a la vegada eren "sen- 
timentaloides" i moralitzants.

Amb aquests poderosos condicionants 
Griffith, home inquiet -recordem el seu 
itinerari del periodisme fins a la direcció 
de films-, intuïtiu i de gran capacitat 
creadora, que s'enfrontava a un nou 
mitjà on encara tot, o quasi tot, estava 
per fer, no podia sino oferir-nos, en 
aquesta primera època, una obra desi
gual, feta de petites però importants tro- 
bailes, original i, en conjunt, infinita- 
ment superior a tot el que s'havia fet 
dins el moment.

Com a trets més positius del treball 
d'aquesta primera època, cal destacar l'a- 
gilitat narrativa que conferia el muntatge 
paral.lei a films d'accio pura, com THE 
LONELY VILLA (1909) o THE LONE- 
DALE OPERATOR (1911). El domini 
d'aquest element farà que un film de te
màtica tan poc original i que reuneix 
molts dels tòpics dels melodramas medio
cres com és SCHOOL, TEACHER AND 
WIFE, 1912, tingui una fluïdesa narra
tiva, una capacitat de suggestió i una 
interrelació entre les situacions i els per- 
sonatges que farà que passin a segon pia 
la insipidesa del tema i alguns moments 
de la interpretado molt poc afortunats. 
També dins d'aquesta primera època 
trobem un intent, en aquest sentit força 
reeixit, de fer un film liric i èpic a la 
vegada, THE BATTLE, 1911, que pre
figura THE BIRD OF A NATION, tant 
per la interrelació i dependència entre els 
esdeveniments col.lectius i el drama indi- 
vidualitzat d'aquests esdeveniments, corn 
per la temàtica de la guerra de Secessió. 
Llàstima que, al costat d'aquests encerts, 
als quai cal sumar les escenes dé masses, 
hi hagi una interpretació exagerada del 
personatge femeni, simbol d'un heroisme 
desaforat i inflexible amb l'amant deser
tor, aixi com una confusió situacional 
entre les accions de masses i les accions 
en solitari del desertor que, naturalment, 
esperonat pel despreci de l'estimada 
protagonitzarà un acte heroic que el 
reivindicará.

En el camp de la planificació, caldrá 
esperar fins els llargmetratges, per domi
nar narrativament i dramáticament tot el 
joc que la càmera permet, tant pel que es 
refereix a moviments (panoràmiques, 
travellings...), a distància en relaciô a 
Tacciò i/o als personatges (plans gene-

rals/mitjos/primers plans) corn a canvis 
de punt de vista (pla/contra pla/planifi- 
cació subjectiva, etc.). La majoria de 
curts, inclus els més reeixits, corn per 
exemple THE NEW YORK HAT, 1912, 
comèdia hábil, ben interpretada, subtil i 
intencionada que en un equívoc posa en 
evidéncia el més despreciable puritanis
me i esperit mesquí, no es sostreu a la 
sensació de compartiments tancats que 
produeixen les construccions únicament 
de plans-seqüéncia i els emplaçament de 
càmera sempre amb el mateix angle 
òptic.

Si bé Griffith havia trencat el punt de 
vista convencional, heretat del teatre i 
que corresponia a la capacitat d'aprecia- 
ció de Tacciò per part de Tespectador 
situât a la distància de Tescenari que, en 
el cinema, correspondria al pía mig, 
Tadequació del pía a Tacciò presenta, en 
molts dels curts, évidents desajustes: 
MAN'S GENESIS, 1912, que, per con
tra, té la virtut que tot el film és un gran 
flash back (fet inusitat en aquell mo
ment) o THE BATTLE OF ELDERBUSH 
GULCH, 1913, en són algunes mostres. 
Per contra, en Tesmentat SCHOOL, 
TEACHER AND WIFE, hi ha algún 
primer pia magnifie i, en molts dels curts 
comentats, abunden els plans generals 
que, justament. Tacciò exigia.

Quan abans ens referiem a desigual- 
tats, perfectament explicables dins de la 
vasta obra griffithiana d'aquesta primera 
època, ho deiem tant en funció de les 
existents dins d'un mateix film, corn hem 
vist en el comentan dels precedents, com 
de les existents entre films. Aixi, dues 
pel.licules del 1909, pràcticament conse
cutives, corn són THE LONELY VILLA i 
RESURRECTION tenen una posada en 
escena diametralment antagónica. Cer- 
tament, la temàtica per si mateixa ja ho 
exigiría, però el que sorprèn és que 
aquesta peculiar pseudo-adaptació resu
mida de Tobra de Tolstoi té tots els 
delectes del cinema diem-ne pre-grif- 
fithià: interpretació sobrecaregada, com- 
pressió de Tobra de manera que les es
cenes són simples apunts, successió 
cronológica de quadres plans-seqüencia i 
una ambientació que fa palés Tartifici, en 
estar situats els decorats molt a prop de 
la càmera (sempre pia mig), tant si 
Tacciò es desenvolupa en un saló com en 
un paisatge siberià. El carácter moralit- 
zant i trascendent del film Tacaba de 
perjudicar. També és poc rellevant AN 
AMERICAN MAID, 1910, que és un 
film amb història de Sennett, molt poc 
sennettià, intrascendent, tipie i tòpic.

Per aqüestes époques van començar a

incorporar-se a les ordres de Griffith, 
Mary Pickford, les germanes Gish, L. 
Barrymore, Mae Marsh i tot un quadre 
d'actors que van donar als seus films un 
superior realisme. A diferèneia de la 
majoria d'actors del cinema mut que, 
corn élis, procedien del teatre, aquests 
conferien a la seva actuació un to de 
naturalitat molt més adéquat al mitjà i 
allunyat de la gesticulaciô excessiva tan 
corrent a l'època. A mesura que Griffith 
va anar perfeccionant la planificació, les 
actuacions d'aquests actors i altres de 
gran talla que es sumaren al "cast" 
habituai van assolir uns nivells altissims.

El 1913, Griffith dirigeix JUDITH OF 
BETHULIA, migmetratge on s'entreveu 
la seva capacitat per realitzar perfec
tament equilibrats films de llargada 
superior. Aquesta durada (prop d'una 
hora) va motivar forts enfrontaments 
dins de la Biograph i va ser el darrer film 
que Griffith hi dirigí, si bé va continuar 
col.laborant-hi corn a supervisor d'altres 
directors, aspecte de gran importància 
dins de la seva obra perqué, citem-ne 
sols alguns, supervisé Mack Sennett, 
Allan Dwan, Raoul Walsh i Tod 
Browning, autors d'una personalitat 
molt diversa que han esdevingut vérita
blement remarcables. JUDITH OF BE
THULIA demostra -com ja es prefigu
rava a THE BATTLE- una gran capacitat 
per compaginar i alternar correctament 
al llarg del film les escenes de masses i les 
accions individuals. Un desenvolupa- 
ment de la història d'una gran fluïdesa 
narrativa, que es sosté en un cada cop 
superior domini del muntatge i -ara ja si
en Telecció del pia que correspon a cada 
seqüencia i en el fraccionament d'aquesta 
en diferents plans. El pas que s'ha fet és 
geganti, però la combinació ja magistral 
de tots aquests elements constitutius del 
llenguatge cinematogràfic que Griffith va 
anar descobrint i desenvolupant, pràcti
cament partint de zero, els trobarem en 
el proper llarg THE BIRD OF A 
NATION. Els defectes que observem a 
JUDITH OF BETHULIA: alguns falsos 
raccords, escenes coreogràfiques en se
gon pia francament dolentes o la darrera 
sequèneia que és d'una teatralitat moles
ta i mancada de tot realisme, no fan sinó 
posar de relleu Televat nivell de conjunt 
aconseguit.

Si tenim present que, fins el 1912, Ince 
O De Mille no varen començar a dirigir 
algún film, indiscutiblement, en tots 
sentits, el période 1908-1913 només té un 
nom: D.W. GRIFFITH ^Continuara)

CINE CLUB SABADELL

Es una gentilesa de m  DRUnCT
c e n r n e  c o m c n c i o i

Hifi
Foto-Cinema

Regals 
Mobles cuina Rambla, 109
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Hem de donar constànda que, a finals 
de juny. Pinacoteca Sabadell va organit- 
zar el “lè Concurs Regional de Pintura 
Mini-Quadre", amb el qual s'apuntà un 
èxit, ja que fou prou nombrosa la 
participado d'artistes pintors amb llurs 
petits quadres, amb els quais s'emplenà 
la sala d'exposiciôns.

JOSEP PLA

QUADERN agraeix el ditiràmbic co
mentar! qué n'ha fet el prestigios 
escriptor i comentarista literari Joaquim 
Ventalló a La Vanguardia del dia 9 del 
mes d'agost, en la seva secció "El Ilibre 
catalá".

L'esment, fet per un publicista de la 
talla de Joaquim Ventalló encoratja la 
redacció d'una revista local com la 
nostra en una època tan difícil per 
aquesta mena de publicacions.

PREMI JOSEP M® FOLCH 
I TORRES

L'Editorial La Galera ens ha Iliurat una 
carta en la qual ens informa de la XVIIa 
convocatoria del Premi Josep M* Folch i 
Torres, de novel.les per a nois i noies, 
que s'atorgará la nit de Santa Llúcia.

Enguany el premi és de cent mil 
pessetes. El text de la Convocatoria 1979 
es pot solicitar a l'esmentada Editorial, 
Ronda del Guinardó, 38, Barcelona (25)
- Tei. 255 79 91 - 236 02 03.

A la Comissió d'Homenatge a Josep 
Pía hem dirigit el següent text: "Quadern 
voi aportar la seva adhesió a l'Homenat- 
ge que organitzen a Josep Pía, a 
bastament just i merescut.

Josep Pía és l'escriptor que ha obert 
més portes a la Llengua Catalana en els 
moments més difícils de la Nostra 
Cultura".

JORDI ROCA

Jordi Roca s'ha présentât a la Galeria 
Xaloc de Platja d'Aro, Girona, durant la 
segona quinzena del prop passât juliol. 
La seva col.lecció -pintures i dibuixos- 
ha estât comentada elogiosament per la

per SUPPLEWS

premsa gironina. La seva temàtica -el 
nu- ho comenta eli mateix amb el seu 
curós catáleg: "Transportar sobre el lleng 
amb coherencia el eos humá i ubicar-lo 
en un espai precis és feina que a 
bastament em complica l'existéncia".

PERE SANROMA

Alguns deis nostres artistes pintors, 
durant aquest période d'estiu, han 
expossat o estant fent-ho, a d'altres 
ciutats, i aixi tenim coneixement que 
Pere Sanromá s'ha présentât a la "Caja 
de Ahorros de Soria" amb una col.lecció 
de quadres amb paisatges d'aquella 
terra. Sabem que l'esmentada mostra ha 
estât favorablement acollida a la ciutat 
"de los altos llanos".

RAMON POVEDA

A la Sala d'Art Emporda de Palafru- 
gell ha Huit la seva obra Ramón Poveda, 
des del 28 de juliol al dia 10 d'agost. 
Ha présentât una extensa i variada 
col.lecció, majorment figura. Figura 
diversa que copsa a cada indret portât
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per la seva inquietud de percaça. La seva 
obra és ben acollida i a cada exposició 
s'apunta un nou èxit.

«PREMSA CATALANA 
ACTUAL» I «50 ANYS 

DE PERIODISME 
A SABADELL»

Del 14 al 23 de setembre es presentará 
a la nostra ciutat l'exposició de "Premsa 
Catalana actual", organitzada per Om
nium Cultural, Xarxa Cultural i l'obra 
cultural de la Caixa de Pensions.

Aquesta mostra, que fou inaugurada 
al Palau de la Virrreina el març passât, 
està fent un itinerari per les principals 
poblacions catalanes i, ara, podrem 
contemplar-la a la nostra ciutat els dies 
esmentats.

Conjuntament i a la mateixa Sala 
d'exposicions de l'Auditori de la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell, s'exposara la 
mostra "50 Anys de Periodisme a 
Sabadell", organitzat per la Delegado 
local d'Omnium Cultural i patrocinada 
per la Caixa d'Estalvis de Sabadell.

A la sala d'exposicions de Gisbert-Art 
ha estât exposada una gran col.lectiva de 
final de temporada, en la qual figura ven: 
Arquer-Boigas, Budesca, Cores, Duran- 
camps. Estrada, Foj, Fuentetaja, Mon- 
llao, Nin, Rodes, Sarquella, Vila Arrufat 
i Vila Puig. Una mostra ben representa
tiva, ensems que qualitativa.

prisi

delva <25
Fou el 4 de juliol que es va inaugurar a 

la sala d'exposicions de Fons d'Art del 
Vallès, del carrer Angel Guimerà, una 
col.lectiva de Pintors de Sabadell.

Una col.lectiva heterogènia per la 
diversitat de tècniques i estils. Transcri- 
vim el nom dels participaos: A, Angle, J. 
Burrull, A Estrada, P. Camps, A. 
Gubem, J. Mercadé, R. Poveda, I. Pou, 
J. Planell, J. Vila, J. Zamora, R.M* 
Pujol, R. Nin, X. Caba, J. Bermudez, F. 
Bernaldo, R. Noè, R. Roca i A. 
Salanguera.

LLUIS VILA PLANA

Lluís Vila Plana, del 3 al 15 de juliol, 
ha esposat a la Pinacoteca Municipal de 
Tossa de Mar una ben assortida 
col.lecció de teles, predominant el 
paisatge, pel quäl té una notable 
Sensibilität, ensems que demostra en tot 
moment una paleta rica i un excel.lent 
of id.

curiüsitats
Amb aquest titol encetem una breu 

secció a la qual invitem a col.laborar a 
aquelles persones que puguin aportar 
curiositats que hagin copsat en un 
moment precis. No és pas necessari que 
aqüestes curiositats siguin estrictament 
ciutadanes. Poden èsser d'àmbit regio
nal.

Volem contar dues curiositats a fi que 
puguin servir de mostra, de model. 
Poden explicar-la a la seva manera i 
solament en el cas que ho vegessim 
necesari, en matisariém la redacció, en 
ares, al cas, d'accentuar més el sentit 
curios de la cosa a qué es fa referència. 
Cal que siguin breus.

ROTULACIONS
En tot canvi de régim politic del nostre 

pais, resulta "norm atiu" que alguns 
noms deis nostres carrers i places siguin 
batejats de nou. Arran d'aquest fet que

avui, ara mateix, estem vivint novament 
arreu d'Espanya, heus aci un document 
gràfic obtingut en un carrer de La Pobla 
de Lillet, del Bergadà.

No creiem pas fer-hi cap comentari, 
puix parla per si mateix...

ANTI-PROPAGANDA
La propaganda ho ha envai't tot. La 

tenim a casa i ens la dona la ràdio, la 
tele, la premsa...Va a tot raig. Ahi, però 
resulta que en un establiment de la

nostra ciutat, vàrem veure col.locat a la 
porta d'entrada, un petit cartell que deia: 
"Aqui no es venen petardos, ni bengales, 
ni mistos de pet...Ni..." I sota aqüestes 
paraules hi havia un dibuix d'una ciga- 
rreta i un altre d'un cucurutxo amb 
gelat, ambdós travessats amb una equis 
de color vermeil, donant a entendre que 
d'aixô no n'hi havia a l'establiment.

Es, dones, una manera de no fer pro
paganda d'una cosa que no es té a la 
venda. Oi que resulta una curiosa 
manera de no fer propaganda, àdhuc de 
no èsser molestáis?...

*  *  *

Ara, dones, animeu-vos i feu-nos 
tramesa a la nostra Redacció de les cu
riositats que pugueu descubrir. Cal 
posar-hi el vostre nom o pseudònim, 
com autors d'ella. Si no teniu interés que 
es publiqui el nom, cal fer-ho constar. 
Suposant que hi hagués un excès de 
material, es publicarien per ordre de 
recepció, o, si més no, de preferèneia 
d'actualitat.

„  , COMERCIAL ANONIMA VICENTE FERRER, S.A.
Esunagentüesade “LES DROGUES”

Pg. Gral. P. de Rivera, 60
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PAM i PRIM
per
Mainou +  Xespir

XESPIReries
Fora de Catalunya deu 

difícil "parlar ciar i catalá"...
esser mes

Hi ha més pesimistes que optimistes, 
.segons una enquesta realitzada en una 
cua de contribuents davant l'Oficina de 
Recaptació de l'Ajuntament...

No m'agrada ficar el dit a 
ningú, i menys si porta ulleres...

l'ull de

-Ho veus com tiñe raó?
I ho deia a un cec...

★
A qui és de terra endins no se li pot 

aconsellar allò de: "Val més que et fotis 
de cap a mari"...

-Abans -diuen els vells- tôt era més sà. 
A canvi, ara, hi ha més S.A.

★
Com que tota la vida havia estât 

obligat a seguir un règim dietètic, no era 
partidari de cap règim poli tic...

★
Jo sé més d'un que té la ma foradada i 

mai no la porta en venada...
★

Era un pobre ramader que sempre 
vivia a l'època de les vaques flaques...

★
La figuera fa figues.
I, algù, també...

★
Abans, el mercat estava en una Plaça. 

Ara està als nùvols...

L'estàtua d'aquell personatge no toca- 
va de peus a terra.
(Durant la se va vida, tampoc...)

★
Si Colom hagués esperat una colla 

d'anys, hauria descobert un mon més 
nou...

★
Jo crée que si totes les mares politiques 

fessin una altra política, el "pais" aniria 
força millor...

★
No tôt son flors i violes.
I menys a l'hivem...

★
Si penséssim les coses dues vegades, 

potser ens equivocariem la meitat...

Es una gentilesa de europRix Gràcia, 51-53 - SABADELL
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LA MASI A

Aquesta masia d’ampla portalada,
(crida d’csqucrdcs, cara ais quatre vents,
que de tan antiga ja té la teulada
com les boques vcllcs que no tenen dents.

Aquesta masia desaparcllada, 
on la pocsia corre pels rccons, 
que té sense brancs l’ampla balconada 
i té les finestres sense finestrons.

Aquesta masia de les cambres vcllcs 
—sales espaioses corn cls cnvclats— 
que ban daurat cls somnis de tantes donzellcs 
i han sofert la prosa dels emblanquinats.

Aquesta masia que ofereix la taula
amb l’honrat prestigi dels menjars d’hostal,
on l’avi s’aixcca rcsant la paraula:
“En cl nom del Parc lliura’ns de tôt mal“ .

Aquesta masia que fa olor de palla, 
de ccllcr i estable, i olor de suors 
—suors de Parada i de la magalla— 
i 'un perfum de terra tanmateix glories

Aquesta masia on la masovera, 
quan durant el dia tothom és al camp, 
trcballa i treballa —logons i pastera— 
i compta i recompta tota Paviram.

Aquesta masia on la masovera, 
quan algún captairc demana un present, 
s’en va solcmniosa cap a la pastera 
i llcsca una llcsca de pa de forment.

EscriU a Terra del Foc, l’any 1 9 1 5 ;

Aquesta masia que convida a entrar-hi 
quan la nit davalía al toc d’oracio 
per vcurc-hi cls avis remugar cl rosari, 
carregats d’afrugucs i de dcvociô.

Aquesta masia que en obrir les portes, 
quan per les finestres hi entra el demati, 
sembla que obri cls parpres per vcurc les hortes
si encara conserven la verdor d’ahir.

*  *  -Je
Un temps Phe estimada aquesta masia 
i encara Pestimo dintre els meus records; 
aquells jorns joiosos de la pagesia 
que ara fan que plori en mirar-los morts!

Qui pogués tornar-hi a gaudir-hi el riurc 
de Pàuria infantesa, entre aqucll serrât 
on el vent mormola la canço del viurcl...
Qui pogués tornar-hi, Iluny de la ciutat!

I Pànima omplir-sc de la benaurança
quieta i solemne d’aqucll caseriu
que ara, en rccordar-lo, m’omplc d’enyorança
com Poccll que enyora les parcts del niu.

Qui pogués tornar-hi a pendre-hi estada 
i cls vespres asscure’s davall de Pescó 
tenint a la vora la dona estimada 
i amb les mans creuades rcsar 1 oracio.

B A R T O ME U  SOLER

Publicacions C A M P  i L E C T U R A ,  de Santa Eugenia de Rclat
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Una continuada evolució 
basada en la confiança que 
hem sabut guan^^-nos oia a dia 
amb esfoiç i dedicado
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3Pòrtic
Ens interessa --a qui pot deixar d’interessar?-- el 

missatge que, a través de l’eu’t o de les lletres, ens 
volen fer arribar els qui, desitjosos de comunicació, 
empren els mitjans d’expressiô propis d’aquelles ac- 
tivitats de l’esperit.

DesUiurança creadora és emetre el missatge, i en- 
riquiment rebre’l, acollir-lo, captar-lo. I sobretot 
interpretar-lo amb justesa, sense prejudicis, sense 
tergiversacions, sense adulteracions.

Tota aquesta activitat és fruit de la il.lusié, 
potser també del coratge, de la Iluita contra el 
desesme que ens encomana la vida tan esmussada 
dels nostres dies. Però, més que res, ho és del con- 
venciment intina que val la pena d’establir una co
municació dels esperits.

I ¿qué és la cultura --revalorem la paraula tan 
confusionáriament emprada avui-- sinó aquest inter- 
canvi de missatges al marge i per damunt -indepen
dentm ent-- de les actituds pragm átiques que 
ofeguen el nostre món?

Meügrat tots els desgavells de l’època --o potser 
ajudant-hi aquests mateixos desgavells--, n’hi ha, i 
no escassa, d’activitat d’aquesta mena. A molts 
diversos nivells i de molt diversa indole. Però 
testimoni, en suma, d’esperit i d’espiritualitat.

I “Quadern”? ... Potser no caldria dir que apare- 
gué amb I’afany d’aportar una contribució a la cul
tura, com a vehicle al nostre abast que en faciKfi la 
transmissió dins l’àmbit sabadellenc i amb sentit de 
fer ciutat.

Descubrir, valorar o revalorar noms, evocar homes 
--escriptors, artistes, gent d’esperit--, acollir missat
ges, fer-se ressò d’activitats: aquesta i no altra és la 
nostra ambició.

L ’ample ventali de la vida cultural sabadellenca és 
cada dia --cada bimestre- més ben représentât en 
aqüestes pàgines. Aixô ens satisfà i ens esperona a 
prosseguir en la tasca. Tant de bo sigui també cada 
dia més ben compresa. No tenim cap motiu per a 
dubtar-ne.

AMICS DE LES ARTS I 
DE LES LLETRES 
DE SABADELL

Redacció; Sant Ferran, 60 
Telef. 710 52 86
Realització: DIPTIC, Moratin, 62
Teli. 716 30 81
Dip. Leg. B-16799/1978
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d'ALBERT ADELL i SABATES

"Cap ciencia, en quan a ciència, no 
enganya.
L engany està en qui no la sap".

Cervantes

El nostre personatge és un ufòleg. Ha 
publicat un llibre titulat "Manual del 
Ufòlogo. Cai advertir al lector que no 
cal que busqui aquest mot en un diccio- 
nari, puix no el trobarà pas, per ara. I 
perqué ens parli de la ufologia ens 
trobem davant d'Albert Adell, nat a 
Sabadell l'any 1925. El 1950 es graduà 
en Enginyeria Tècnica.

-No t'estranyis, amie Adell --enceto 
de bell principi-- que et faci unes pre
guntes senzilles, àdhuc elementáis, però 
resulta que estic bastant peix en el camp 
de la ufologia i és el meu propòsit que 
ens informis sobre aquesta disciplina. 
Per tant: què és la Ufologia?

-Denominem ufologia un conjunt de 
disciplines encaminades a donar respos
ta a un dels enigmes que té plantejat la 
humanitat del segle XX: l'objecte no 
identificat -diu-, Vull, però, que quedi 
d ar  que no pretenem, de moment, fer  
ciència, la qual cosa suposa el conei- 
xement ceri de les coses pels seus prin- 
cipis i causes, i s i crear una normativa 
racional que ens ajudi a comprendre les 
extranyes pautes del fenom en. La u folo
gia, dones, és més una posició que una 
autèntica ciència: un estât d ’ànim oberi 
recolzat per totes les disciplines de 
l'home m odem , abans que un autèntic 
cos doctrinal.

Ho explica amb la seva dicció ferma, 
vehement, segura, com qui està a 
bastament assenyat en el tema. Els seus 
gests ajuden encara més la seva expres- 
sivitat orai. Vull prevenir al lector que 
Adell, l'ufòleg, no és un nou vingut ni 
un estrany en aquesta disciplina. Ell, 
des de principis de la década dels 
cinquanta es dedica a la fenomenogia 
d'aquesta branca, en la qual bé es pot 
senyalar com un pioner. Té, aquí i en 
altres pa'isos, un prestigi d'investigador, 
àdhuc en el camp cientific de la ufolo
gia. Horn no pot esperar d’eli parlar d’e- 
lucubracions, i menys encara de litera
tura de ciència-ficció. Tractar i parlar 
amb l'Adell dels Ovnis és en pia seriós.

-Aquests últims temps -die- els Ovnis

Per Joan Cusco i Aymami

(Objectes Volants No Identificats) tor- ' 
nen a ser d'actualitat. Horn diria que 
estant visitant amb freqüència el nostre 
planeta..Es publiquen testimonis oculars 
sobre la visió de naus espaciáis. Però hi 
ha molt escepticisme sobre aquests 
fenòmens. Qué hi dius tu?

Expulsa la cigarreta en el cendrer. Fa 
una breu xuclada, es remou en el seient 
i diu:

-Pue dir-te que avui encara hi ha qui 
no creu tampoc que l'home hagi posât 
els peus a la Iluna -i tot seguit, afegeix: 
-Mira, jo  pue explicar-te un cas que 
alguns varem viure aqu í a casa, Jo, 
corn d'altres, haviem acompanyat el 
doctor Crusafont a cercar fòssils, dones 
bé, a ell li deien que era un boig!

-També t'ho han dit a tu arran de la 
teva dedicació a la ufologia?

-Tambe^ també! -diu- però el temps és 
el millor jutge...

-A mans de qui està la ufologia 
espanyola en aquests moments? -li 
demano.

Ell, inquiet, es belluga,..Les seves 
respostes són ràpides, fermes, cosa que 
demostra que el tema el coneix amb 
escreix.

■A Espanya, la ufologia està en mans 
de molts diversos especimens, des del 
australopitecus al sapient. Hi ha qui ho 
mitifica i en fa una religió...Hi ha qui 
ho embelleix per tal de comercialitzar el 
producte, i fins i tot hi ha qui amb 
esperit c ien tific  ho estudia, perqu é, 
seguint una intuido d'un dia, ha trobat 
la manera de procesar unes pautes reite- 
ratives i acaba per trobar proves fiables 
d'estadística matemàtica, la qual cosa 
legalitza el fenom en com un fet real.

-Exposa, de manera concreta, si et 
plau, la historia de la ufologia.

-La seva història és una crònica de
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fets contradictoris a tots els nivells. I 
solament transcendeixen als mitjans de 
comunicació aquelli que interessa que 
coneguin les mases. Els que hem estât ja 
en els seus inicis coneixem de inmorali- 
tats, falsetats, tops secrets, escarnís i 
vexacions... on el desconcert i els inte- 
ressos particulars han privât sobre l'au
tèntica dimensió del fet. Cal dir que 
Espanta la historia és breu, però està 
atapeida de fets importants; una prime
ra etapa de pioners que nodrint-se de 
retails de periódics varen començar a fer  
arxiu; una segona etapa de divulgado 
on si han indos tota clase d'elucu- 
bracions gratuites en un esforç per ex
plicar coses sense la mes petita base 
científica i, a cavali d'aquesta etapa neix 
l'època actual on l'OVNI cau a mans 
d'universitaris i técnics qualificats, els 
quais Iluiten i treballen per dignificar un 
fenomen contra els corrents del despres- 
tigi i l'aparent incoheréncia del fenomen  
en si.

-Atés que has publicat un Ilibre 
-Manual del Ufòlogo-, que has escrit 
molts articles a revistes nacionals i es- 
trangeres, totes elles de divulgado, que 
has concorregut a reunions internacio
n a l, que has fet conferéncies, que ets 
membre del CEI (Centre d'Estudis Inter- 
planetaris) i que has realitzat estudis de 
casos d'aparicions d'Ovnis, fes uns sus
cinta explicació de Ies teves personals 
experiéncies.

-El meu carni és llarg en el terreny de 
la investigado de camp i inclus en el de 
la ufologia teòrica, L'atsar ha fet que 
m'ha tocat en sort tres o  quatre casos 
a'una envergadura superior a les meves 
posibilitats, i que en comptes d'arron- 
sar-me m'han estimulat a superar-me. 
L'últim, "L'OVNI de Logroño" és un cas 
de 1972 que encara no està acabat, però  
que ha représentât, donades les carac
téristiques excepcionals deis esdeveni- 
ments, entrar en contacte amb un món 
cientific d'"élite", el qual, intéressât pel 
digne tractament que se li ha donat i les 
proves tangibles que s'han aportat, han 
propordonat a la ufologia espanyola 
l'aplaudiment i co l.laborado d'entitats 
nacionals i estrangeres on es fa  ciència 
d'avantguarda, i que ens considerin en 
alta estim a... Hi .ha molts catedràtics i 
científics d'Europa i América que ens 
distingeixen  am b la sev a  am istat i 
adm irado.

I afegeix: -Puc afirmar que la ufologia 
espanyola està a un nivell de primera 
poténcia. Els análisis, metodologies d'es- 
tudi i hipótesis de treball que avui es

formulen son acceptades per tothom. 
Personalment puc dir-te que vaig crear 
un test de valoraciá de casos el qual ha 
estât adoptât gairebé per tota la u folo
gia mundial.

-Tu no has tingut ocasió de veure'n 
cap, ni has contactât amb cap ens 
-cósmic, però si tinguessis l'avinentesa 
de trobar-te davant d'un d’aquest arte- 
facte No Identificat, com reaccionaries? 
-li demano.

Dibuixa un somriure i se li escapa 
una mica del fum de la cigarreta, que 
deixa damunt el cendrer.

-Sens dubte em passarla el que passa 
a tothom davant d'un fet insòlit -diu-. 
C ree qu e la co m p u ta d ora  d el meu  
cervell buscaría referéndes en les cir- 
cunvalacions de la massa encefàlica i.

MANUAL DEL UFOLOGO
entre l'esglai, el temor a posibles efectes 
incontrolats, la falta de respostes d'un 
ment en blanc i l'angoixa de voler 
copsar en curts moments tot el gran 
misteri d'un enginy que pot eludir unes 
liéis que creiem inapelables, cree, repe- 
teixo, que em quedarla tan anorreat que 
per descriure el que acabava de veure, 
caldria posar-hi quelcom de collita prò
pia... Deixa'm dir -afegeix- que l'Ovni, 
en el transcurs del anys, ha anat 
augmentant la seva preséncia a la Terra, 
deixant que l'home vagi acceptant la 
realitat de la seva existèneia. Jo en die 
una táctica preestablerta de CONCIEN- 
C IA C IO ... T othom  v o ld r ia  qu e en 
baixés un, d'Ovni, als Jardinets i dema- 
nesin audièneia al batlle de torn, però 
això no és posible. Si, com creiem.

l'Ovni representa una tecnologia molt 
superior a la nostra, l'últim que pot fer  
és evidenciarse d'una manera inqües- 
tionable. La crisi que provocaría podría 
èsser fatal per l'ètnia menys privilegia
da: l'home. La concienciació comença i 
acaba en aquesta actitud de jugar, de 
m ostrarse i fugir, de deixar que els 
radars captin una fugaç imatge per des- 
pareixer uns instants després; fins i tot 
permetre que els fotografiin a vega: es i 
mostrar una figura completament dife- 
rent de la que s'ha observât visualment.

-1 parlant en plata: aquests visitants 
còsmics en llurs naus espaciáis, porten 
bones intencions?... -li demano, com si 
vulgués quedar més tranquil.

-Puc dir-te que tenint en com pte totes 
les observacions que s'han fet i s'han 
reflectit a Vestadística, no vánen amb 
intencions dolentes. No hi ha dubte que 
existeix una casuística d'agresió, però 
entenem que aquesta respon a situacions 
limits provocades sempre per l'home, 
fruit d'una actitud irresponsable. També 
hi ha un am pli m oestrari d 'efectes  
nocius que entenem son producte d'e- 
nergies despreses per la máquina i que 
son letals o perjudicials per les estruc
tures vives de la Terra. I quant als raigs 
paralitzants, influéncies telepátiques i 
altres históries de tebeo, més val que ho 
deixem en el terreny de Timaginació-es- 
peculació délirant i fem veure que no 
ens hem enterat...

-Temps enrera es va projectar per la 
tele una sèrie de films sobre els Ovnis. 
¿Ha estât positiva o negativa aquesta 
sèrie pel public? -pregunto.

S'acomoda novament, que és com dir 
can via de posició. La seva dinàmica no 
el deixa tranquil cap moment.

-]o diria que no fou  pas positiva ni 
negativa -diu. Fou feta am b bastant 
dignitat. Només cal objetar que varen 
presentar els Ovnis am b massa details i 
això no és pas posible.

-Segurament que s'hauran présentât 
documents visuals que hauran résultat 
èsser producte de trucatges en el labora
tori.

-Puc dir-te que totes les fotos de 
possibles Ovnis que s'envien als nostres 
Centres son estrictament analitzades i 
sotmeses a unes análisis cientifiques fins 
a Textrem que es descobreix tot posible 
frau, per més enginyàs que sigui... 
Creu-me, en aquests moments no es pot 
pas fer passar gat per liebre...

-I si ens parlessis de la superior intel- 
ligència que hom suposa a aquests 
ens-còsmics? -li demano.

Es una gentilesa de RIBAS Optics diplomats
Pedregar, 16 
Via Massagué, 32 SABADELL
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-Es un tema aquest que no m'agrada 
pas tractar, puix s han dit, es diuen i 
continuaran dient-se moites rucades... 
De totes maneres, no ja corn ufòleg, 
sin o com  universitari cap aç  de fe r  
deduccions mesurades. cree que pue dir 
que, per lògica, hem d'admetre que un 
avanç tecnolôgic important es necesari 
que corri pareil a un avanç de tipus 
moral. I, encara que els patrons de 
conducta de l'home no siguin massa 
en cora tjad ors , es m olt esp eran çad o r  
pensar que qui ha estât capaç d'arribar 
a tècniques tan avançades, fins a tenir 
l'univers en un puny, no pot ser de cap 
manera una béstia lasciva, envejosa i 
cruel... Vull creure, i espero no equi
vocarm e, que una mes gran capacitai 
cranial, unes circumvalacions cerebrals 
mes complexes i un lis superior de la 
d otado  biològica de les neurones, han 
de rep ortar  un allu n yam en t de les 
tendencies ancestrals dels irracionals.

-I quant a l'aspecte fisic? puix en el 
dibuix a la portada del teu Manual el 
dibuixes amb un cos normal, braços 
més allargassats que els nostres, cames 
més curtes i el cap més gros que el de 
l'home... I el pintes de color verd.

-No es pas possible concretar massa 
en aquest aspecte -diu-. Sembla que el 
ser mes generalitzat, el que es veu més 
vegades, en tant per cent, es un ser de 
curta talla -d'uns 1,10 a 1,20 m etres- 
amb un cap un tant desproporcionat per 
gros, els membres superiors més llargs 
del normal i les extremitats inferiors 
més minvades... El tiny de la peli, el 
rictus de la boca, l'anatomia dels ulls, 
tot en general, malgrat la semblança a 
l'home de la Terra, sem bla que té d ife
rencies sensibles. El curio's del cas és que 
totes les informacions ens venen de sers 
fortament traumatitzats per l'observaciô 
i per tant faltats de l'objetivitat desit- 
jada. Aixô vol dir que es faciliten tantes 
classes corn testimonis hi ha, però, no 
obstant aixô cal dir que no és cap 
d isbarat a c cep ta r  una d iv ertista t de 
fo rm es, puix no n ecesàriam en t un 
planeta dána estructures uniques, i sens 
dubte tampoc hi ha raons de pes per no 
admetre que poden ser varis tipus dife- 
rents, procedents de punts galàctics, els 
que ens visiten.

-Si el geólegs atribueixen a la Terra 
mes de 5 mil milions d'anys, els ufólegs 
podeu pronosticar l'edat originària d'a- 
quests visitants?... -pregunto tot obrin 
simbólicament el paraigua.

-Aixó pertoca al terreny de la més 
pura especulació informal -diu-. Si des- 
coneixem am b exactitud l'edat de l'home 
de la Terra, com podem  suposar l ’edat 
d'un ser que procedeix d'altres estre
lles?... Per lògica hem de pensar que ja 
que són més savis tenen de ser més 
veils, però no tenim cap base segura per

Albert Adell durant la seva intervenció en el 
Primer Congrès Nacional de Ufologia -desembre 
1977-.

coneixer si aquest aixoma és valid a tot 
arreu.

Pel balco mig obert que dona al 
carrer, a vegades el sorrol del trànsit 
ens fa aixecar una mica més el to de la 
veu. Li faig aquesta pregunta:

-Avui, la tècnica cosmonauta traslla- 
da naus pel cosmos -actualment ja 
sabem que s'ha dirigit a Saturn una 
d'elles- i de mica en mica, com dius tu, 
arribarem a coneixer altres planetes. 
Aleshores, estem a punt de contactar 
amb altres móns habitats?...

-Ara per ara, la tecnologia de l'home 
no arriba a tant. No oblidem  que les 
naus que envie l'Home són més sem 
blant a una bicicleta de pinyó fix... Cal 
esperar descobrir noves fonts énergé
tiques i l'ap ro fitam en t de les fon s  
naturals per tal d'aconseguir transfor- 
macions importants d'alt rendiment, i 
per tant poder assolir velocitats rela
tivistes... Am b una pedra foguera i un 
braçat de ramatge see, el que més 
podem  aconseguir és coure unes sardi
nes a la brassa... Per altre banda, els 
projectes cara al contacte per via ele- 
tromagnética no sem bla que tinguin 
molts addictes. Fins es va desistir del 
projecte OZMA, malgrat que hi havien 
intervengut les més privilegiades ments 
del moment. Hem de tenir en compte el 
desànim que pot resultar d'un projecte 
basat en l'emisid d'uns côdigs in telli
gents en m il d irecc ion s  d iferen ts i 
l'espera d'interminables anys, segles pot- 
ser, abans no s'arribi a  una resposta 
intelligible. El desànim de la crua reali- 
tat ha fet fracasar de moment totes les 
temptatives..

-A veure: si estant el nostre mon tan 
desguitarrat (puix tots el paîsos no 
s'entenen ni tampoc els homes, uns amb 
els altres), podem esperar que els de 
fora ens ajudin a fer un mon millor?...

-El mon no el pot arreglar ningü més 
que nosaltres mateixos -diu-. Si l'home 
no és capaç d'enterrar la béstia sota uns 
estrats culturáis i étics, és inútil esperar 
que un vei de fora ens arregli res. Et

pue garantir que tardan'em molt menys 
a destruir-lo que altri a arreglar-lo...Fins 
i tôt podria ser catastrôfic que, sense la 
m aduresa requ erid a , d isposéssim  de  
sobte d'uns coneixements per damunt de 
les nostres possibilitats d'aplicacid in
m ed ia ta ... De l'aprenent de bru ixot  
solament es pot esperar que faci estu- 
pideses... Es inútil esperar sublimitats.

-I, ara, una pregunta que he deixat 
pel final. De corn i de què et va venir 
l'aficiô a la ufologia?

S'acomoda al respatller, recorre amb 
els ulls el seu entorn corn si busqués un 
pun de suport, i em diu:

-Tu ja saps que una de les carac
téristiques de les generacions actuals és 
la incorformitat a totes les estructures 
velles. S'han trencat motllos de tota 
mena, moites vegades pel simple plaer 
de trencar coses, sense pensar massa 
que sense temors inhibidors, illusions, 
mites i creéneies, tots fantasmes de l'in- 
tel.lecte, no és pas interesant viure, 
almenys els que pretenem una vida rica 
de matisos. Les ciéneies dels homes 
s'han con v ertit  qu asi en una n ova  
religid i, sortosament jo vaig començar 
els anys cinquanta a prescindir de la li
teratura d'evasid per buscar indiscrimi- 
nadament en les disciplines cienti'fiques 
en general. Acceptada la probabilitat de 
la pluralitat de mdns, potenciat pels 
bons habits de lectura que em permitien 
comprendre matéries fins i tôt espeses, i 
per damunt de tôt per la necesitat 
d'ocupar unes hores de Heure, vaig 
començar a col.lecionar casos d'OVNI, 
corn aquell que col.leciona segells o 
cendrers robats als hotels... El temps i 
les companyies han fet el restant. No 
podem  tampoc descartar quelcom més 
prosaic com és el principi del plaer... 
Potser si no hagués aconseguit un cert 
prestigi, sempre afalagador, m'hauria 
dedicat a em paperar pous...

El tema és inesgotable. Corn el mateix 
espai que ens ha ocupat. Cal afegir que 
el nostre personatge es dedica a les arts 
plàstiques, començant l'any 1943 a la 
pintura a l'oli, de forma autodidacta, 
seguint una linia figurativa. Ha exposât 
a Bèjar, Salamanca, Granollers, Barce
lona i també a Sabadell on ho ha fet 
quatre vegades. Ha estât actor teatral 
aficionat i fou dels que fundaren la 
"Farándula Juvenil". Aqüestes dédica
cions a l'art són apart de la seva carrera 
profesional, Enginyer Tècnic (especiali- 
tat Tèxtil). Una vida plenament ocupa
da, evidentment.

Durant l'entrevista no he volgut tocar 
el terreny futurista. No és pas tema que 
el complau parlar-ne. Eli, tôt un ufôleg, 
toca de peus a terra... I sap, corn 
Galileu, que no s'han de fer afirmacions 
mentre no es poden probar experi
mentalment.
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Esprimatxat. Magre.
Ullnegre. Cellut.
Nassut. D’ample front.
Es dels que perd cabells, però guanya terrenys... 
Enèrgic. Dinàmic.
Vehement. Eloqüent.
Si bé és un ser normal --que no pas çorrent-- 
té un món diferent.
Una cosa és evident: ell ja ha tornat de la Uuna...

qiiestîofiarl
» «proust

—El principal tret del meu carácter? 
-L'entrega absoluta.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La Intel, ligència.
-La qualitat que prefereixo en una 
dona?
-Si es per mirar-la de Iluny, la bellesa; si 
t'ha de fer costat, novament la Intel.li
gència.
-Allô que més estimo en els amies?
-La sinceritat amb lletres majuscules.
-El meu principal defecte?
-En fine molts i grossos; totes les meves 
qualitats es converteixen en defectes 
segons situacions i circumstàncies.
-La meva ocupado preferida?
-Absorbir cultura, digerint-la.
-El meu somni de benestar?
-Aconseguir l'oci integral, per fer mil 
coses.
-Quina fora la meva pitjor desgracia? 
-No poder fer  el tipus de vida pel quai 
estic dotât.
-Què voldria ser?
-El que sdc, però una mica més savi i 
una mica més rie.
-On desitjaria viure?

-On ui'sc. L'entom el poso jo.
-Quin color prefereixo?
-L'espectre no té desperdici. No obstant, 
m'inclinaria pels tons calents.
-Quina flor prefereixo?
-La rosa, sens dubte.
-Quin ocell prefereixo?
-No tinc prediliccid.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Estic quasi retirât de la literatura, però 
fent honor al record diré que: Hemin
gway, Steinbeck, Faulkner, Kafka, Hux
ley..
-Els poetes preferits?
-Machado, Segarra, Marquina...
-Els herois de ficció?
-Sdc masa realista i per tant els meus 
herois han d'ésser de cam  i ossos.
-Les meves heroines de ficció?
-Es decepeionant, però no en tinc.
-Els meus compositors preferits?
-Depèn del meu estât antmic.
-Els pintors preferits?
-Losada, Segura, Nonell, Mir...
-Els meus herois de la vida real?
-Tots els que sdn capaços d'entregar-se 
a una tasca, oblidant passar factura.
-Les meves heroines histôriques?
-Les dones que han fet carni sense 
remor, a base d'amor i abnegacid.
-Els noms que prefereixo?
-Maria, Roser, Neus... Tenen un so de 
tendresa.

-Què detesto més que res?
-Avorreixo la mentida; detesto la infor- 
malitat; abom ino l'enveja...
-Quins caràcters histories menyspreu 
més?
-Els que condueixen a la crueltat, a la 
sang i a la mort.
-Quin fet militar admiro més?
-Capí.
-Quina reforma admiro més?
-Totes, si els homes que les empreñen 
sdn honestos.
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Intel.ligència, humilitat... i una mica 
més de cabells.
-Corn m'agradaria morir?
-De cap m anera...voldria quedar per 
llavor.
-Estât present del meu esperit?
-Entre agressiu  i en so p it ...D ep èn  de 
l'hora.
-Fets que m'inspiren més indulgència?
-El pecat, madurat i portât a terme amb 
els ulls ben oberts.
-El meu lema?
-"El saber no ocupa Hoc"...

-Corn SÓC?

-Els psicotècnics diuen que sdc un in- 
trovertit, actiu, emotiu, agresiu i lleuge- 
rament depresiu... En suma: un ser una 
mica complicat.
-(No tant corn un ens-côsmic...)

Es una gentilesa de
‘HOGAR DEL LIBRO” 

Llibres i Revistes Pg. Plaça Major, 34 i 12 SABADELL
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No són pocs els que es pensen que una frase ja és catalana pel sol fet 
d’ésser catalanes totes les paraules que la integren.

No sempre.
Diem -i tan convencuts que parlem catalá-; “Me’n vaig a donar un 

volt (o una volta)” . I no ens adonem que no fem altra cosa que anostrar 
servilment la frase castellana; ‘‘Me voy a dar una vuelta” . La frase 
netament catalana és: ‘‘Me’n vaig a fer un tomb (o un volt)” .

Són moltes les frases en les quals l’equivalent al castellò ‘‘dar” , en 
catalá, és ‘‘fer” . Enumerem-ne unes quantes:

‘‘Dar un beso” és: Fer un petó.
‘‘Dar una conferencia” és: Fer una conferéncia.

‘‘Me da asco” : Em fa fàstic.
‘‘Me da miedo” : Em fa por.
‘‘Me da vergüenza” : Em fa vergonya.
‘‘Me da risa” : Em fa riure. (I fixem-nos que en aquesta frase, fins un 
substantiu ‘‘risa” és substitiiit en català per un verb, “riure” .

“Lo mismo me da” : Tant em fa.
“Es una chica que da mucho que hablar” : Es una noia que fa 

enraonar molt.
“Dar gracias” . Vet ací una frase en la qual el “dar” se’ns ha arrapat 

com una Uagasta, i diem habitualment: Donar grácies. Tan bonica que 
és la genuina forma: “Fer grácies” , “Us faig grácies d e...” “Us en fedg 
grácies” , etc. Jo procuro emprar-la. En una frase, en llenguatge 
epistolar que dóna temps a pensar-s’hi, no solo oblidar-me’n.

Parlant d’exercicis espirituals, en castellò: “Hay quine los da y quien 
los practica” . En cataló, tant de l’un com de l’altre, en podríem dir: 
“Qui els fa” . Però, bé cal fer una distinció per tal d’eviteu- l’equívoc. 
Cree que “quien los da” ho podríem traduir per “qui els dirigeix” i 
“quien los practica” per “qui en fa” . I potser no cal anar tan Uuny i 
salvar el verb “fer” en ambdues frases dient de “quien los da” , qui els 
fa, i de “quien los practica” qui en fa.

*  *  *
Si poguessin entendre tot aixó els que encara parlen de “diedecto 

catalán” i persistissin en seva “dialectomania” , haurien d’arribar, a la 
conclusió, si de cas, que el cataló seria un dialecte del francés i no del 
castellò. Perqué, les vegades que el “fer” catedó coincideix amb el 
“fedre” francés en la composició d’un frase...

Només en citarem una de molt bonica:
“Fa bo” coincideix admirablement amb “II fait beau” freuicés, amb 

una petita diferéncia que, “fa bo” equival a dir que fa bon temps, 
mentre que “U fait beau” , que fa bell temps, bonic temps.

Oh, aquest franceses...“La beauté avant tout!” .
*  *  *

No sempre el “dar” ve traduít pel “fer” . Així: “Dan las 10” ho 
traduim per : Toquen les 10. Ni el nostre fer es traduít en castellò per 
“dar” . Així: “Carni fet” és en castellò: “Camino andado” .

Que n’hi ha de frases catalanes regentadas pel verb fer!
A veure com traduiu al castellò frases com: “Amb aquells no ens hi 

fem. AqueU sempre mira quina en farò. Déu ens guard d’un ja estó 
fet...”

I mireu si el verb fer es fa valer en cataló, que fins es fa auxiliar de si 
mateix: “Ho faré fer pel fuster, pel llauner...”

Es una gentilesa de europRix Grócia, 51-53 - SABADELL
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E LS  Q U E M E  TfíO B ATPEL C AM !.

MANUEL DE MONTOLIU per Mn. Geis

Manuel de Montoliu, en un article 
necrologie publicat arran del seu tras- 
pàs, fou, molt merescudament, qualifi- 
cat per Joan Ramon Masoliver, de "Pa
triarca de la Nostra Crítica".

Un baix corrent iconoclasta ha vingut 
arranconat el record d'aquest gran 
Mestre de la Literatura, amb la passiva 
complicitat de molts que eli ajudà a 
créixer en el camp de la cultura catalana 
durant més d'un quart de segle. Rara- 
ment és citât pels comentaristes literaris 
d'avui. I és que el Dr. Manuel de 
Montoliu basava el seus judicis sobre 
cànons d'ètica i estètica perennes: era un 
escolàstic en totes les accepeions de la 
paraula, i avui hom desconeix i vol 
ignorar r"Epistola als Pisons" d'Horaci. 
Montoliu era el seny i l'equilibri a punta 
de ploma, i avui el seny i l'equilibri 
tenen pocs panegiristes. La moda és 
la moda!

Els pigmeus no solen alçar el cap: 
tenen por d'enfrontar-se amb els ge- 
gants. I el Dr. Manuel de Montoliu era 
un gegant.

Només cal donar un cop d'ull al llibre 
"Bibliografia de Manuel de Montoliu" 
que Frederic Torres Bruii publicà a 
Tarragona l'any 1951, volum atapeït de 
230 pagines de minucioses dades biblio- 
gràfiques, precedit de tres estudis sobre 
la personalitat de l'insigne escriptor, 
signats per Guillem Diaz-Plaja, Octavi 
Saltor i Mgr. Antoni Griera. Es un 
llibre, gairebé exhaustiu, en el quai son 
registráis per ordre cronologie: llibres, 
prôlegs i estudis critics, treballs en 
revistes i publicacions similars, discur
sos i conferèneies, articles en la premsa 
diària i traduccions, de l'insigne escrip
tor. I el volum acaba coronai per unes 
pàgines escollides del gran Mestre.

Manuel de Montoliu, des de la fines
tra del seu famós "Breviari Critic", a la 
Veu de Catalunya, saludà amb una 
cordial benvinguda l'aparició del meu 
primer llibre de poemes "Balades i 
Cançons". I, de la mateixa finestra 
estant, saludà, amb la mateixa cordial 
benvinguda, el segon i tercer llibre: 
"Glossari de Pietät" i "L'Antic Filòsof i 
el Modem Poeta". Es amb goig, natural
ment, que he trobat registráis els titols

d'aquests llibres en el dessùs esmentat 
volum, en la secció on són registráis 
els llibres que, al llarg de la seva vida 
literària, comentà el Dr. Manuel de 
Montoliu.

Els judicis literaris de l'insigne Mestre 
pesaven molt en els cenacles culturáis de 
la seva època. Es parlava d'un llibre, i 
de seguida, sorgia la pregunta: Ja n'ha 
parlai en Montoliu? Què n'ha dit? Era 
allò de: "Magister dixit"

Segurament que són pocs els que 
recorden avui a Sabadell aquell ait i 
apersonat senyor (senyor en tota l'ex- 
tensió de la paraula, que feia honor al 
seu doble "de" car es deia "de" 
Montoliu i "de" Togores), el qual, els 
darrers anys abans de l'esclat de la 
guerra civil del 36, venia de Barcelona, 
cada tarda, a la redacció del diari "La 
Ciutat", que, per encárrec del conseil 
directiu i administratiu de l'enyorada 
publicació local, ell dirigía.

Es allá on jo vaig conèixer personal
ment i tractar assíduament l'insigne 
Mestre. I és que en aquell diari, jo hi 
publicava una petita secció de comenta- 
ris artistics, musicals, religiosos...sota el 
comú denominador d'un llatinisme 
"STROMA". Montoliu hi feia els edi
torials i revisa va els articles dels col.la- 
boradors. La revisió d'aquests articles li 
era motiu de preocupació; era una 
època d'apassionament politic, preludi 
de la desfeta que esclatà el juliol del 36. 
El to del diari, enmig d'aquella bullidera 
d'apassionament, respirava civilitat i 
seny, en uns moments en que semblava 
que tothom l'anava a perdre. Era el to 
que els fundadors i administradors 
desitjaven que tingués el seu diari. Ja 
sabien qui havien anat a cercar per 
director: Montoliu, corn he dit anterior
ment, era un home de seny i d'equilibri 
i més home donat a l'alta cultura que a 
la baixa política.

L'any 1933, amb motiu del primer 
centenari de la publicació de "L'Oda a 
la Pàtria", de Bonaventura Caries 
Aribau -considerada punt de partida de 
la nostra Renaixença, el Dr. Manuel de 
Montoliu pronuncià una conferèneia a 
l'Acadèmia Católica de la nostra ciutat 
sobre el tema "La llengua literària de 
Catalunya". L'acte fou organitzat per la 
Joventut Católica. Aquella interessanti
ssima conferèneia fou publicada per 
Edicions "Cultura Cristiana". Tine a 
l'abast de la mà, en la meva biblioteca, 
un exemplar d'aquella edició bellament 
presentada. Es un atapeït fascicle d'una 
trentena de pàgines, amb una portada 
on figura un dibuix de Mauri Espadaler.

Després de la guerra, encara ens 
vegérem de cent en quaranta, i, concre- 
tament a Sabadell, l'any 1952, que hi 
vingué a presidir els solemnes Joes 
Florals que el Centre Parroquial d'Acciò 
Católica de Sant Feliu organitzà en 
commemoració del cinquantenari de la 
mort de Mn. Jacint Verdaguer. La 
revista ACCION PARROQUIAL dedicà 
un nùmero extraordinari a aquella festa, 
on figuren la ressenya i les composi- 
cions poétiques que hi foren premiades. 
Llàstima que no hi hagués estât publicat 
el diseurs presidencial. Sols podem 
retreure les paraules que en fan esment. 
Diuen: "El ilustre polígrafo, insigne 
crítico literario, Dr. Manuel de Monto-
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liu, leyó su interesantísimo discurso de 
Mantenedor-Presidente,, que fue un pro
fundo y erudito estudio de la poesía 
mística del gran vate homenajeado".

Fórem companys de Jurat, amb 
Manuel de M ontoliu: Mgr. Antoni 
Griera, Joan Anís, Octavi Saltor, Mn. 
Pere Ribot i jo. Actuá de Secretari el 
représentant de l'Entitat organitzadora 
deis Jocs Florals, Feliu Renau.

Obtingué la Flor Natural el poeta 
barceloní Josep Ros Artigas. Els altres 
premiáis foren: Guillem Colom, Jaume 
Calvó, Frederic Alfonso Orfila, Pilar 
Tous de Cirera, Miquel Bosch i Jover, 
Juan Sansano, Mn. Ramon Gimó, 
Maria Albareda, Joaquim Segura, La- 
mich, Mn. Josep M .“ Aragonés i Mn. 
Climent Fomer. Es bonic destacar que a 
Pilar Tous li fou premiada una ex
tensa biografía d'Agnès Armengol, 
que posteriorment fou publicada per la 
"Biblioteca Sabadell". També em plau 

destacar que Maria Albareda, sabade- 
llenca resident a Santa Coloma de 
Queralt, es revelé una excel.lent prosis
ta que, després ha estât llorejada en 
altres certamens (principalment ais Jocs 
Florals de Barcelona de 1973, on 
obtenía el Premi Narcís Oiler). I Mn. 
Josep M .“ Aragonés hi obtenía premi 
amb unes extenses glosses mariais, que 
posteriorment publica amb una meva 
presentació.

Escau també de recordar que fou 
nomenada Reina de la Festa Josefina 
Figueras, avui periodista, resident habi- 
tualment a Madrid. L'acompanyaven, 
en qualitat de dames d'honor: Mont

serrat Civil, Mercè Casañas, Teresa 
Griera, Maria Riera, Pepita Creus i 
Eulália Garriga. Els feien de patges: 
María Teresa Llonch i María Teresa 
Argemí.

Petita historia, al marge de la 
história d'una gran figura literária.

Manuel de Montoliu fou un deis 3 
Pensionats (amb eli, Mn. Griera i Pere 
Bamils) l'any 1908, per la Diputació de 
Barcelona, per a fer estudis de filologia 
a la Universität de Halle.

Montoliu es dedicà a la crítica litera
ria, Griera a la Dialectología, Barnils, a 
la Fonètica. Malauradament, Pere Bar
nils, morí molt jove; fou una gran 
pérdua en l'ámbit deis estudis lingüístics 
a qué s'havia especialitzat. ,

Manuel de Montoliu, format en una 
rigorosa disciplina filològica, coneixedor 
profund de la filosofia escolástica i molt 
al corrent de les modernes directrius 
filológiques de Hegel, Croce, Vosler... 
tenia una preparació única per a exercir 
el magisteri de la crítica literária en una 
àrea lingüística on l'idioma es trobava 
en progressiva recuperació. Millor que 
millor que un bon critic anés aparellat a 
un bon filòleg.

Durant més de mig segle, ressenyà i 
comentó, dia rera dia, la producció de 
la literatura catalana des de les pàgines 
d' "El Poblé Català", "La Vanguardia", 
"La Veu de Catalunya" o "Diario de 
Barcelona".

Totes aqüestes critiques literàries for-

marien, elles soles, una magna Historia 
de la Literatura Catalana Moderna. En 
vida encara del propi autor, foren 
publicats varis reculls del "Breviari 
Critic", de "La Veu de Catalunya". 
Llàstima que hom no pugui teñir fàcil- 
ment a l'abast tota l'obra crìtica de 
l'insuperable Mestre.

Sort que Frederic Torres Bruii amb la 
seva "Bibliografia de Manuel de Mon
toliu", dessùs esmentada, va deixar el 
carni expedit als investigadors, als 
estudiosos de la nostra història literária. 
Fullejant aquest volum, hom resta 
esbalait a la vista de tanta i tan variada 
producció. 1 és que, a més, i àdhuc 
abans de critic de la nostra literatura 
moderna, fou un comentarista de la 
literatura catalana antiga. Per a fer-se'n 
càrrec, només cal fullejar, entre tants 
altres, el volum: "Un escori en la Poesia 
i la Novel.listica dels segles XIVi XV i 
"Aribau i la Catalunya del seu temps", 

obra monumental premiada en el con
curs organitzat per l"'Institut d'Estudis 
Catalans" en commemoració del Cente
nari de la Renaixenga.

Hi ha critics de pintura que no han 
pintat mai, critics musicals que no han 
fet mai música -ni composició ni exe- 
cució-, hi ha critics de poesia que no 
han fet mai un so n et.. .Manuel de 
Montoliu havia fet poesia -de la bona- 
en la seva jovenesa. En són testimonis 
els Ilibres: "Nova Primavera" (any 1901) 
i "Llibre d'amor" (1903) eixits de la 
Tipografia "L'Aveng".

D'ell si que es pot dir, sense exagerar, 
que era un gran polígraf.

Guríositats

VIDRES TRENCATS

Arreu oím aqüestes i semblants 
frases: "Es trenquen les velles estruc
tures"..."es trenquen motllos de tota 
mena"... i així per l'estil. En unes 
paraules: es trenca tot. Sembla que no 
hagi de quedar res sencer. ¿Es que se'ns 
ha apoderat el deliri de la trenca- 
dissa?...Si —com un joc de disbarats— 
tenim aquesta déria de trencar-ho tot, 
cal potser fer-nos una pregunta: ¿qui 
pagará els vidres trencats?...

L'antiga ''CASA BELLA"
Durant els dies de vacances estiuen- 

ques que es feien a la ciutat, una antiga 
propietat -que ja s'havia fet histórica— i 
que tots coneixiem com Casa Bella, 
acabá d'enderrocar-se.

Va caure de vella a l'ombra del 
campanar...

Fins ara cap dels nostres lectors ens 
ha enviât la seva curiositat, i per aixo 
hem de posar-ne de la nostra collita. A 
veure si s'anima la cosal...
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DE "U N A  FLAM A" (M e m o rie s )

LA MORT D'ANTONI DE 
P. CAPMANY Manuel Folguera i Duran

En octubre de 1912, ens deixà cons- 
ternats, els catalanistes sabadellencs, el 
sobtat traspàs del fidel amie, company 
infatigable i assenyalat patrie!, Antoni 
de P. Capmany.

L'acte del seu enterrament fou solem- 
nissim, assistint-hi representacions de 
tots els estaments socials.

Poc temps després de sa mort, el 
"Centre Català", de Sabadell, volgué 
honorar la seva memòria, dedicant-li 
una solemne Sessió Necrològica, de la 
qual se'n publicà després un llibret 
d'Homenatge.

Prengueren part en tan important 
acte, de carácter public, a més del 
President del "Centre Català", Modest 
Duràn i el necrologista, Domènec Saló, 
els benvolguts apòstols del Catalanisme 
Dr. Josep M.^ Roca, Miquel Laporta, 
Agnès Armengol de Badia, Dr. Domè
nec Martí i Julià, Joaquim Riera i 
Bertrán, Josep Franquesa i Gomis i 
Antoni Sunyol, essent-hi també present 
el jurisconsult Joan J. Permanyer.

A mi em reservaren l'honor de clau
surar la Sessió, resumint els parlaments 
anteriors i regracian! ais cooperadors. 
En tribut a la bona memòria del 
malaguanyat absent, reproduesc a con- 
tinuació les meves paraules, tal com les 
recullí i publicà la premsa:

"El qui ha obert, des de la Presidencia 
aqu esta  so lem n itat n ecro lóg ica  a la 
memòria de l'anyorat Capmany, era 
un de sos amics més entranyables; altre 
ho fou qui ara la va a cloure, company 
seu de glòries i fatigues en el sant pere- 
grinatge catalanista.

funts creuàrem la nostra estimada 
terra en totes direccions, predicant-hi la 
bona nova i barrejant sempre les nostres 
veus en pro de les patries reivindi- 
cacions; aixi es que, en evocar son nom, 
sento una pregona em oció que no sé  si 
sabré dominar.

En Capmany, us han dit, era un 
fervent patriota, inesgotable en ses acti- 
vitats catalanistes, integre en la puritat 
de les nostres doctrines, escrupulós en 
els m itjans de d ivu lgar-les i fer -les  
triomfar i abnegai en els sacrificis que 
d ell es requerien per a fer-les arribar al 
poblé.

En Capmany, us han dit també, era 
un gran industriai, de com p eten c ia  
especialissima en la tècnica dels teixits

que fa b r ica v a , d e fen so r  Constant i 
eloqüentíssim de la industria nacional 
catalana, per la qual havia lliurat xar- 
doroses campanyes al costai d'un altre 
gran patric i, tam b é m alau radam en t  
desaparescu t, en Ferran A lsina, de  
gloriosa memòria.

A més, us han dit d'en Capmany 
que era un sabadellenc exemplar a m a 
dor de sa ciutat nadiva i servidor so l.li
cit d ella  sempre que se'l crida a repre
sentar-la dignament en els Conseils de 
ses mes prestigiases entitats collectives.

I, encara més: d'en Capmany us 
han dit que era un perfecte cap de casa, 
am aros cumplidor de sos deures envers 
la familia, la quai enriqui amb son 
treball, amb sa cura am ororsa i amb sos 
reiteradissims exemples d'home recte i 
justicier que sap donar al César el que 
és del César i a Déu el que és de Déu. 
A ix i la p erso n a lita t d'en C apm any  
podri'em resumir-la breument, afirmant 
que era un hom e équilibrât, tan aient a 
les exigèneies del cos corn a les satis- 
faccions de lesperit; en una paraula, un 
idealista a la catalana.

Perqué comprengueu b é  l'alcanç d'a- 
questa qualificació, us diré que el dis- 
tingit Catedràtic de la Universität de 
Barcelona, en Tomás Carreras i Artau, 
en una de les conferèneies donades 
darrerament en un Curs d'Extensio Uni-

versitaria sobre l'eminent personalitat 
d'en Rarhon Llull, feia notar a sos oients 
la diferèneia notabilissima que existeix 
entre els idéalismes de dos pobles tan 
distints corn el castellà i el català, quali- 
fican t el p rim er d 'idealism e eixorc, 
représentât tipicament pel Quixot, em 
bestidor de molins de vent, i l'altre pel 
gran Llull, form idable defensor a ul- 
trança d'ideals enlairadissims, però de 
possible realitzacid.

Vol dir això que l'idealista a la 
catalana pot tenir sa testa entre els 
mivols del somni, sense que sos peus 
deixin de tocar en la terra plana.

Veus-aqui corn era el nostra Cap
many. Mentre dedicava ses ansies espi- 
rituals a cercar rehabilitacions patrió- 
tiques, no tenia pas les mans ocioses, i 
es guanyà el pa de la familia amb la 
suor del front i creant-se, eli mateix, del 
no-res, una envejable posició. Adhuc en 
la seva  ac tiv ita t de pu gn ador per  
Catalunya, aixî defensava les reivindi- 
cacions de dignitat i llibertat nacionals 
corn els seus interesos materials, vin- 
culats en la consolidasió i progrès de 
ï Agricultura, la Industria i el Comerç. ! 
encara li restava un doll d'amor per als 
seus, els que estimava, no pas amb 
afalags romàntics, sino am b l'eficàcia 
de voler millorar llur present i assegurar 
llur pervindre. Malauradament, no és 
aqu est el tarannà de la g e n e r a d o  
present cata lan a, a fan y osa  p redom i-  
nantment del benestar material, si be no 
exempta en absolut de l'idealisme, com  
ho provà en els moments solemmnis- 
sims de la fracassada Solidarität Cata
lana.

Aquest era l'home del qual la m em ò
ria honorem avui; aquest era N'Antoni 
de P. Capmany, del qual l'absència 
havem de plorar amargament tots els 
que fó rem  sos Com panys de sant 
idéalisme a la catalana. I l'havem de 
plorar més, perqué gairebé no deixa 
substituts. D'aquell notrit estol d'abne- 
gats Iluitadors que tantes vegades reco- 
rreguérem la terra catalana sense dem a
nar al Poblé vots ni al Poder honors o 
beneficis personals, pocs en resten ja en 
acciò.

Sense que vulgui jo  censurar, ni de 
lluny, en aquest cas, els procediments 
régnants actualment en la politica cata
lana, vull si afirmar que aquesta no
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hauria estât m ai p o s s ib le  sen se els 
immenses sacrifiais aportats pels idéalis
tes corn en Capmany, que traballaven 
per sa terra generosament, sense baver 
somniat ni una sola vegada en l'encim- 
bellament personal. I tant es aixi, que si 
la politica catalana d'avui, de construc- 
cionisme pràctic corn alguns anomenen. 
arriba a fracassar, que be ho fan témer 
els escassos i migrais fruits arrencats 
fins ara del Poder Central Espanyol, es 
farà precis, per a salvar iidealitat reivin- 
dicadora del nostre poblé, cridar nova
ment els désintéressais, els romantics, 
perqué tomin a aixecar l'esperit nacional 
catalá, predicant-li, altra vegada, l'amor 
patri sense demanar-li vois, ni honors, 
ni beneficis de cap mena.

Es tenint això en compte, que jo crée 
sem pre n ecessari con sid erar  com  a 
mereixedors d un Hoc d'honor els idea- 
listes a la catalana, ben representáis, 
entre altres, per un hom e de tan meres- 
cut prestigi com el gran jurisconsult 
Joan ]. Permanyer, qui ha volgut amb 
sa presencia rendir tribut a la memoria 
d'En Capmany, i es resisteix ara a 
parlar-nos per a no refredar el nostres 
entusiasmes amb el gel de sos amargs 
desenganys.

Però, encara que els capdavanters 
puguin desviarse, nosaltres no cedirem  
pas en les nostres campanyes, prestant 
menys atencio' potser a l'aspecte politic, 
que altres procuren monopolizar, per a 
concentrar-la preferenment en els pro
blèmes culturáis i socials, que no tenen

tants aimadors, sobre tôt en la part 
referent a la vulgaritzaciô de l'ensen- 
yança cata lan a, que estim em  base  
essencial de la nostra renacionalitzaciô, 
perqué, quan ens manquin forces per a 
seguir la ruta, sols mirant l'eftgie del 
malaguanyat Capmany, qui jamai no 
havia defallit i ens animava sempre a 
perseverar en la santa tasca, en tindrem 
prou per assolir noves energies i opti
mismes alentadors.

Sols d 'aquesta m anera el nostre  
actuar será digne de cooperacid per part 
de la joventut que puja, a la quai reco- 
manem efu sivam en t l'exem ple d'en 
Capmany corn el millor a imitar per a 
servir ensems a la familia, al treball, a 
la ciutat i a la Patria, fugint dels vicis i 
de les frivolitats que avui predominen 
entre el jovent assadegat tan sols del 
fruir els goigs de la vida material.

Per a nosaltres, fou  l'idéal catalanista 
precios talismà que ens preservà de 
caure en els perills de la jov en tu t  
viciosa, creant-nos un tal concepte de la 
dignitat col. lectiva que jamai no volgué- 
rem, corn a amies, ni corn a companys 
"sisquera", en les nostres entitats patrio
tiques els tarats de mancaments que 
poden  o fen d re  la nostra au steritat. 
¡Tant de bo aquest escrüpols poguessin 
arrelar entre vosaltres fin el punt de 
dar-vos una caracteritzacid similar!. Hi 
guanyarieu vosaltres i les vostres fam i
lies.

Vaig a finir, dames i senyors, regra
ciant la vostra preséneia en aquest acte

"entemidor" en el quai per honrar la 
memòria del nostre enyorat amie, ens 
havem  tots con gregats; regraciam en t  
que podrt'em excusar envers les distin- 
guides personalitats que hi han pres 
part, en quant elles mateixes estimaven 
inexcusable sa preséneia i sa col.la- 
boracid: A ixi la distingida poetessa ; 
ardent patricia senyora Armengol de 
Badia, que sempre és amb nosaltres per 
C atalunya, com  els a ltres distingits  
companys Doctors M arti i Julia, i Josep  
M. “ Roca i els senyors Riera Bertrán, 
Franquesa i Gomis, Miquel Laporta i En 
Joan J. Permanyer; però si que devem  
tributar, amb efusid, a les nombroses i 
benemérites associacions de la Ciutat i 
fora d ella que ens han prestat el relleu 
de son valids concurs.

I ara, que Déu ens doni a tots virior 
per a m eréixer bon s p atrié is  com  
N'Antoni de P. C apm any, un dels  
pocs que en les agrors d'una Iluita defi
nitiva pels Drets de Catalunya sdn 
capaços de vessar generosament llur 
sang, si fos necessari, per a fecundar el 
terrer de noves i décisives abnegacions 
llibertadores.

NOTA:

El pròxim número de QUADERN es 
publicará les págines que Manuel Folguera 
i Diuan dedica en les seves Memóries al 
Doctor Feliu Sardá y Salvany, amb el títul
de "Una Polèmica i ses consequéncies".

Foto: Pilar Aymerich

Des d'aquella vegada —aquella primera vegada— que es presentà al public 
a l’Auditori de la Caixa d’Estalvis de Sabadell (1965) fins al dia d’avui, hi va 
tot un ll£u-g carni. Un carni per on no ha deixat mai de trescar, puix ella sent 
la imperiosa nécessitât d’expressar-se. “ Amb els poemes em sembla 
trobar-me”, digué.

Nuria Candela no ha defallit mai en la seva dèria. Ha sentit, ben endins, 
intensament, aquesta seva vocació. I l’ha seguida sense escarafaUs, sense 
estridències, fins i tot, a vegades, solitària...Però, gràcies al seu fort esperit 
— i al seu art— ha pogut assolir un Hoc dins la Poesia. Només ceti emprar, per 
asseverar-ho, aquesta cita d’Octavi Saltor: “Nuria Candela és la veritat de la 
Poesia”.

Horn ha dit d’ella que: “no recita, esculpeix els versos”...
Perqué Nuria Candela diu la poesia amb una intensitat corprenedora, àdhuc 

comunicativa. Fa sentir plenament la Poesia.
Figura estilitzada ella, s’ageganta quan recita. Fins i tot, ja en el seu parlar 

quotidià, versifìca.
Des d’aquella primera vegada, ha passejat el seu art —la seva paraula— 

per diferente Uocs de casa nostra.
Actuà en el primer festival popular de poesia catalana. Fabril de l’any 1970, 

en el comted Price, pie de gom a gom.
En el teatre de l’Institut del Teatre.
En el Saló del Tinell.
A la Sala Villarroel (presentada personalment per Joan Oliver).
A la Universität Central de Barcelona.
A la Universität Catalana d’Estiu de Prada (Rossellô).
I un Uarg etcétera...
Ha actuat mantes vegades a la Ràdio, àdhuc en programes televisius. I ül- 

timament s’ha présentât al Teatre Romea de la ciutat comtal —dies 1, 2 i 3 
d’octubre— en el quai ha fet quatre representacions eimb el recital titulat: 
“En defensa pròpia” (recital poético-musical sobre textos de Verdaguer), 
acompanyada musicalment per Lluis Vila. Novament ha obtingut un notable 
éxit. L’éxit que es mereix a bastament. Caldria, però, que fos, també, més 
sovintment.
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Q ^ahxdellencs

MIQUEL CARRERAS, filóleg

per Pere Roca Garriga

A mitjan 1938 —en pie batibull de la 
guerra civil— apareixia imprès aci a 
Sabadell un llibret pulcre, confeccionat 
amb paper de qualitat i d'excel.lent 
tipografia. El seu titol —que, corn es 
pot constatar, no té res de bèl.lie— era 
"conceptes i dites de Marti Rialp”; el 
seu autor o recopilador, un tal Miquel 
Costa, de qui, de bones a primeres, 
ningù no sabia donar raó.

Aviat tot horn s abé, però, que el veri
table autor d'aquest singular joiell no 
era altre que Miquel Carreras i Costa- 
jussà, el qual, per pudor o timidesa, 
havia volgut amagar-ne la paternitat 
rera pseudònim (un pseudònim no 
massa críptic per cert, puix és format 
per elements del seu nom i del segon 
cognom). Martí Rialp és un personatge 
de ficció, i els conceptes i dites a eli 
atribuïts no son sino les cogitacions del 
qui fa semblant de només recollir-los i 
traslladar-los al lector.

Dones bé —i a aixô anàvem—; en un 
indret del llibre en qüestió, Marti Rialp 
diu aquesta sentèneia: "Perqué pensem 
en paraules, té molt de filologia la filo
sofia", pensament que ens ve com 
l'anell al dit per a justificar "a priori” 
la qualitat o condicio de filòleg de 
Miquel Carreras, el quai, per damunt 
de tota altra cosa i com a tret definitori 
de la seva persona, fou inqiiestiona- 
blement filòsof, i de considerado.

Potser no caldrà repetir aci el que ja 
de sobra sabem de la vida i de la trajec- 
tòria intel.lectual de Miquel Carreras, 
ni entretenir-nos a enumerar les valuo- 
ses obres que, a més de la que hem 
esmentat, ens deixà escrites. Recorda- 
rem, això si, que es revelà precoçment 
docte en humanitats, glossant a tretze 
anys una oda d'Horaci, i que acabats 
els seus estudis universitaris posseeix 
un coneixement aprofundit deis classics 
grecs i llatins, que llegeix en els textos 
originals, i un bon domini de les lleng- 
ües neollatines, germaniques i sémiti
ques. Diguem que la seva formado 
lingüística, el seu bagatge filològic eren 
excepcionals.

Veiem, però, qué podem dir d'eli que 
ens mostri d'una manera concreta i 
tangible aquesta faceta de filòleg —no 
sols de coneixedor de llengües com 
tants n'hi ha, que les posseeixen amb

una finalitat práctica i u tilitària—, 
aquesta qualificació de la seva persona- 
litat que nosaltres li atribuim i que ens 
fa incloure'l en aquesta galeria de filò- 
legs sabadellencs en la qual ocupa la 
cimera el doctor Codina, Thebraista.

Es ben cert que Miquel Carreras no 
ens llegà cap obra que representi una 
aportació específica a la ciència filològi
ca, però també és de remarcar al llarg 
dels seus escrits una constant preocu- 
padó i una mena de predilecció per les 
qüestions etimològiques i per les més 
generals del llenguatge. Qian tracta de 
pie alguna d'aquestes qüestions ens 
meravella la coneixenfa que en posseeix 
i l'agudesa dels seus punts de vista 
personals que ens deixen endevinar 
molta ciència i erudició, claredat d'idees 
i un sentii molt afinat de les essències 
del llenguatge i de les liéis que regeixen 
la seva evolució.

No havent estât encara recopiláis 
tots els seus treballs i articles publi
cáis, ni exhaustivament examinais els 
seus papers manuscrits inédits, resulta 
impossible formar-nos una idea de la 
dedicado de Miquel Carreras a la cièn
cia filològica, aixi com del veritable 
abast dels seus coneixements en aquest 
terreny, on la seva aportació personal 
podria haver estât —i no sabem si ho 
és— molt valuosa. Tanmateix a titol 
provisional i servint-nos de les fonts de 
documentació de què disposem, rapor- 
tarem aci la relació d'aquells treballs 
seus que tracten temes llingüistics.

Minyó de catorze anys, publica a "La 
Veu de Catalunya" un extens article 
intitulât "A propósti del verb metre", 
amb motiu d'una discussió que soste- 
nien diversos escriptors sobre la grafia 
correcta de la paraula "so m eten t"; 
l'any 1920 guanya, amb "Història i
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etimología d'Arrahona", el premi al 
millor treball de carácter historie rela- 
cionat amb Sabadell, en el Concurs 
Literari organitzat per la J oventut 
Nacionalista de la nostra ciutat; l'any 
1921 publica a "Diari de Sabadell" un 
article sobre "Etimología de Santma- 
nat"; l'any 1928 dona a l'Académia de 
Belles Arts una conferencia sobre "Les 
etimologies locals; Sabadell, Ripoll, 
Arrahona” , i publica al "Butlletí del 
Centre Excursionista Sabadell" un arti
cle amb el títol de "Breu historia de 
paraules: Coexisténcia i signifipat de 
drapaire, paraire i teixidor".

No cal dir com és de remarcable 
l'estudi que fa, en els seus "Elements 
d'história de Sabadell", (1932), sobre 
l'origen i significat del nom de la nostra 
població i del d'Arrahona. No es tracta 
de mera erudició histórica i toponímica,

sino, a més d'aixó, de l'exposició de la 
seva personal hipótesi etimológica res
pecte al mot Sabadell (sa-bad-ell) que 
sembla de les més encertades i consis- 
tents que s'haguin emés per a explicar 
la formació d'aquest topónim. Encara 
més ençà, l'any 1935, publica al "Diari 
de Sabadell" un article de tema lingüis- 
tic, que titula "Ras, arraix", on fa un 
estudi de l'etimologia d'aquests dos 
mots.

Diguem finalment que en l'obra ja 
esmentada "Concepte i dites de Martí 
Rialp", obra de maduresa i darrera de 
totes les que escriví i publicá, les refe- 
réncies a qüestions filológiques i lin
guistiques no hi escassegen i són 
realment substancioses. Repassada sen
se afany exhaustiu, hom n'hi pot sen- 
yalar de ben clares en els epígrafs 
"L 'a m is ta t" , "C astedat i pudícia",

"C e l" , "D r e t" , "E sc r its  i Ilib res", 
"Estudis", "De filosofia", "Noms" i 
"Paraula". Es tracta d'al.lusions algu- 
nes vegades, i, d'altres, de referéncies 
etimológiques ben explicites, aportades 
com a il.lustració de concepteé pro
funds .

Vista aquesta trajectória de Miquel 
Carreras, no és aventurât suposar que 
entre els seus papers inédits hi hagi, 
esbossat o a mig fer, sinó compet, algún 
estudi filologie concebut amb una 
certa extensió; i que hi apareguin 
també notes i comentaris esparsos 
sobre aquesta temàtica per la qual 
mostrá, com hem pogut constatar, una 
tan marcada predilecció, confirmació 
d'aquella dita de Martí Rialp que fa tan 
próximes i germanes filosofia i filologia; 
pens ament i paraula.

El dia es desperta gris, emboirat, 
presagiant alguna tormenta.

El cel encapotat, s'obre i deixa caure 
una pluja fina, interm itent, que al 
veure-la causa una certa melanconia.

La tardor ha arribat i amb ella els 
dies curts, ventosos i humits.

El vent arrossega infinitat de fulles, 
que s'escampen a milers per l'horitzó.

La fulla va caient empesa pel vent, 
que la fa caure silenciosament.

Els arbres desfullats, mouen les bran
ques nues, esquelètiques.

Només queden vestits els arbres de 
fulla perenne, deis que no en eau ni 
una.

Els ceps, orfes de tots els fruits,

adarguen els sarments secs, despam- 
polats.

Les espigues que adornaven els camps 
han desaparegut després del fruit donat.

Els ramats que pasturaven a les 
muntanyes, ara s'eixopluguen als esta
bles. Els freds els impedeixen de pas
turar i saltar al seu aire.

Les plantes han perdut les flors amb 
les seves flaires i ara resten faltades de 
tot vestigi de color.

• • •

per Rosa Granolleras

La terra ja ha donar el fruit que espe- 
ràvem i ara, sola i erma, espera una 
altra temporada.

Cau la pluja ritmicament, monòtona, 
donant un aire melancònic al nostre 
entorn. Però encara que un xic trist, 
també té el seu encis.

El paisatge és pie de melanconia si, 
però, potser després de l'eufòria del 
temps estiuenc, els ànims es relaxen i 
ens sentim identificats amb eli.

Es un paisatge aprofitat per molts 
pintors, per a plasmar-lo amb els seus 
pinzells i, en quedar gravat en un 
quadre, admirem els tons ocres, faltats 
de molts dels colors exuberants, però 
que, en contemplar-los, ens donen un 
gran relax.

Aixi com van caient les fulles deis ar
bres, mentre contemplem caure la pluja, 
van caient les nostres idees i pensem 
que es va acabant l'any i que el pes d'ell 
s'abocará vers nosaltres.

Es un temps de reflexió, de pensar 
més en nosaltres mateixos i en centrar
nos en altres activitats més en conso- 
náncia amb l'estació que estem vivint.

La tardor té un ends que cadascú ha 
d'anar esbrinant amb calma, amb delec- 
tació, valorant la laxitud que ens dóna i 
que ens ompla d'una gran serenitat, una 
serenitat que té quelcom de ritual per 
tots nosaltres.
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les muntanyes 
del nostre 
entorn
ESBOS GEOGRAFIC

Aquesta gran "petita serra" que limita 
el Vallès pel sud i pertany a la serralada 
de Marina, s'estén des del Besòs al 
Llobregat.

No presenta grans alçades ni relleus 
abruptes, però ofereix, en canvi, algu- 
nes boniques raconades i indrets que 
són un veritable testimoni historic.

Es petita en dimensió, ja que l'ùnica 
riera una mica important és la Rierada, 
col.lectora dels vessants encarats al 
nord, que desguassa al Llobregat, poc 
més avail de la seva confluència amb la 
riera de Rubi. La Rierada separa el puig 
d'Olorda del puig Madrona; aquest 
darrer, entre El Papiol i Valldoreig, és 
l'estribació més occidental del petit 
massís.

A grans trets, el conjunt es pot divi
dir en tres sectors: el nudi principal, 
constituít pel Tibidabo i Vallvidrera. El 
sector oriental que compren Valldaura i 
es prolonga en tres brancs cap a la torre 
del Barò ( a l'est), cap al nord, envers 
Cerdanyola, i cap al turó de Monteada, 
al nord-est, el qual és, a la vegada, 
l'extrem més próxim al Besos. Per últim 
el sector occidental, amb centre al puig 
d'Olorda i amb la petita estribació que 
des de Vallvidrera envolta la part 
ponent de la ciutat comtal.

La vegetació més característica, so- 
bretot al vessant nord que és el més 
densament poblat de bosc, és l'alzinar 
en degradació, el pi blanc i alguns 
roures. Quant al subsòl, són notables 
(sois a nivell de col.leccionista) els 
minerals del vessant sud de Vallvidrera.

LA XARXA VIARIA

Una sèrie de carreteres travessen la 
comarca de cap a cap, citem les princi
pals a tilol orientatiu:

-La carretera que s'inicia a Vallcarca

Tibidabo

(els Penitents), guanya la serra per 
damunt Sant Genis dels Agudells i mena 
a San Cugat, per l'Arrabassada, amb 
branc al Tibidabo i Vallvidrera (1).

-Parai.lela a l'anterior hi ha la carre
tera de Sarria a Sant Cugat, per Vall
vidrera, les Planes i Valldoreig.

-La carretera de Vallvidrera a Olorda 
i Molins de Rei, amb desviació a Sant 
Feliu de Llobregat.

-La carretera d'Horta a Cerdanyola 
del Vallès, per "La Flor de Maig".

-Es pot afegir també el cami veinai 
que enllaça el barri de la Guineueta 
amb Cerdanyola, per Sant Iscle de les 
Feixes, amb un branc carreter cap al 
coll de Monteada.

-La pista local que comença a l'estaciô 
inferior del funicular del Tibidabo, re- 
ssegueix el vessant de soleil per I'indret 
de Bellesguard (2) (enllaç amb Vall
vidrera i Tibidabo, per Nova Betlem) 
(3), i va a unir-se amb la carretera de 
Sarria a Sant Cugat esmentada en segon 
Hoc, amb un branc que s'allarga cap a 
Sant Pere Mártir (399 m) (4) i Esplugues 
(barri de Finestrelles).

Existeixen, a més a més, un grapat de 
pistes secundàries i de camins veinais 
que fan aquesta malla d'enllaços molt 
més densa, si bé l'esquema principal de 
les comunicacions el constitueix el 
conjunt esmentat, tôt afegint-hi la xarxa 
ferroviaria dels dos funiculars, dels 
Ferrocarrils de Catalunya i RENFE.

Amb aquest esquema (encara que els 
plans d'urbanisme i les projectades fora- 
dades el poden fer variar una mica) 
podrem confegir uns quants itineraris 
bàsicament turistics. Ja que a causa de 
les urbanitzacions, les zones "residen
ciáis", les autopistes i la mateixa densi- 
tat de poblament, tôt plegat fa que, 
esgotades les possibilitats de tipus estric- 
tament excursionista, el massís no doni 
per a més en quant a aquest aspecte.

Aixi i tôt hi ha alguns llocs que man- 
tenen l'interès, tan histôricament corn 
geogràficament, els quais val la pena de

conèixer. Esmentem els principals dels 
situais al vessant del Vallès, és a dir, 
dels que ens afecten més.

INDRETS MES NOTABLES

El turó de Monteada (296 m).- En al- 
gunes publicacions de principis de segle 
es reprodueix la capella-oratori que 
existia al cim (nosaltres ja no ho hem 
aconseguit). Avui el turó és força escap- 
çat i, amb el temps, sembla que seguirà

essent esmicolat fins arribar a desa- 
parèixer. Per tant, recomanem de visitar 
el que en resta, ni que només sigui corn 
a carácter de testimoni històric.

Al faldar nord, el millor conservât 
ecològicament, es troba la font de Mitja 
Costa, de força anomenada.

La torre del barò de Pinós.- La citem 
com a excepció, atès que es troba 
situada al vessant del Barcelonés. La 
primitiva casa (XVI) localitzada a la 
quadra de Vallbona, fou destruida el 
1714 i reedificada amb posterioritat 
(1797); és una propietat privada, al 
costat d'un dels modems accessos a 
Barcelona (terme de Sant Andreu del 
Palomar).

A l'extrem de la serra, a llevant del 
turó de les Roquetes (305 m), es destaca 
('esquelética estructura de l'anomenat 
castell O torre Barò, una construcció a 
mig fer, per tal com en morir llurs pro- 
pietaris, cap dels successors no va tenir 
esma d'acabar. S'hi puja des de Sant 
Andreu en cosa de cinquanta minuts.

Sant Iscle de les Feixes.- Llogaret del
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municipi de Cerdanyola. A l'absis de la 
velia parroquia romànica (coneguda ja a 
l'any 964), el 1933 es va descobrir un 
fragment de pintures murals d'interès 
(5). L'església és situada en un indret 
ombrejat, prop de can Catà. Arran 
mateix es troba el torrent de les Feixes i 
el carni de Cerdanyola, que passa pel 
costat del santuari dedicai a la Mare de 
Déu de les Feixes (6), junt a can 
Canaletes.

El casal de Valldaura.- Es troba pels 
rodáis del turó de Valldaura i és difícil

de localitzar ja que de l'antiga residèneia 
deis comtes-reis, avui a penes en queda 
alguna resta. Molt a prop hi ha la font 
d'en Güell i un refugi de caçadors, i, 
próxima al portell de Valladaura, hi ha 
la casa d'igual nom. La carretera 
d'Horta a Cerdanyola hi passa a la 
vora, i prossegueix cap al sanatori de 
"La Flor de Maig" (can Bramona) i 
Montflorit, barri residencial de Cer
danyola.

Davant, enmig del pla s'albira el 
castell termenal de Sant Marçal (7) que 
pertangué al monestir de Sant Cugat.

San medir i Sant Adjutori o la Mare de 
Déu del Bosc.- Sant Medir, antiga 
parroquia i actual santuari al cor de la 
serra, ja existia l'any 1046. Cada any, el 
3 de març té Hoc l'important aplec-ro- 
miatge, iniciat pel poblé de Sant Cugat i 
mantingut avui per les tipiques colles de

Gracia, Sant Gervasi, Sants i Horta (8) 
(vegueu la corresponent llegenda del 
sant, a continuació).

Horari del Tibidabo a Sant Medir: 
cinc quarts, de baixada.

Menys conegut i a 20 minuts de 
l'anterior, hi ha el petit temple romànic 
de plante circular, on era venerada la 
Mare de Déu del Bosc, i que forma part 
d'una casa de repos dels monjos de Sant 
Cugat. Al seu costat no fa massa anys, 
el grup arqueolôgic del Club Excur
sionista del Gràcia hi va descobrir un 
forn ibèric.

Cai citar també la propera capella de 
Sant Vicenç del Bosc o de la Serra, les 
ruines de la qual avui són de difícil 
localització, a causa de la.vegetació que 
les en volta.

Situât més a l'oest es troba el pantà 
de can Borrell i, aigiies avail del propi 
torrent de Sant Medir, quasi a Sant 
Cugat, s'aixeca la torre Negra, cons- 
truedó gòtica de força interés a l'est de 
la població.

H cim del Tibidabo (512 m).- Gran 
mirador damunt la metrópolis, aixi com 
de les comarques veines del Barcelonés, 
del Vallès i del Maresme, i les serres que 
les delimiten. A part del santuari del 
Sagrat Cor, sobresurt l'immens pare 
d'atraccions, avui modernnitzat, i la 
indùstria hotelera.

El bosc,^que arriba fins al cim sobre- 
tot pel vessant nord, és un magnifie 
complement que incrementa l'atractiu de 
la muntanya (9).

Els hoscos de Vallvidrera: vil.la 
Joana.- El principal nudi de població 
s'estén a redós de la plaça de Vall-
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vidrera, dalt de la carena (363 m), però 
la parróquia de Santa Maria és situada 
al fons de la valí, próxima al petit pantà 
i la font de la Teula. Es on el bosc 
adquireix la seva màxima exuberància i, 
molt en especial, en la hisenda de vil.la 
Joana, retir de mossèn Cinto des d'on el 
poeta podia contemplar les muntanyes 
que durant la seva vida, tant havia 
estimât.

Olorda. L'església i la creu (435 m.).- 
Per acabar aquest resum es recomana de 
seguir la pintoresca carretera que des de 
Vallvidrera passa pel coll de can Cuiàs, 
els turons de can Pasqual (amb 468 
metres és la segona alçada del massis) i 
mena a Santa Creu d'Olorda, encara 
dins el terme de Barcelona si bé en un 
enclavament.

L'església parroquial, romànica (cone
guda el 1066) amb additaments pos
teriors, pertangué al monestir de Sant 
Cugat. Avui es troba força ben conser
vada. A l'esplanada davant del temple 
també solen concórrer aplecs.

L'ascensió al puig d'Olorda és curta i 
molt fácil (un quart aproximadament) 
però si la iniciem a la font de can 
Farrés, en el vessant occidental, aquest 
temps s'allargarà a uns 25 minuts. El 
cim, on s'havia alçat el castell d'Olorda, 
és coronat per una creu terrnenal dels 
municipis de Barcelona, Sant Feliu de 
Llobregat i Molins de Rei.

Si es disposa de temps es pot 
completar l'itinerari tot retornant per 
can Calopa de Dalt i Sant Bartomeu de 
la Quadra, cap a Molins de Rei.

(I) Font Croga i la Budellera, al vessant nord.
(2) Gaudí (1907) convertí tes ruines de l'antiga 
residencia reial (XV) de ¡'antiga torre de Valí- 
blanca (terme de Sant Gervasi de Cassoles) en 
l'anterior hisenda, avui propietat particular.
(3) Antic santuari dedicat a la Mare de Déu de 
Betlem (XVIII) pels frares jerónims de la valí 
d'Hebron. Avui, casa de salut.
(4) Conegut per la gent de mar com a puig Seto.
(5) Avui al Mvseu Diócesi de Barcelona.
(6) Depengué de la parroquial de Sant Isidre.
(7) L'antic castell (XII) fou substituit per Factual 
l'any 1895, degut a l'arquitecte Gaietct Buigas.
(8) Gran Enciclopedia Catalana.
(9) El toponim s ha volgut relacionar amb la 
interpretado del passatge evangelic de la temp- 
tació de lesús ("Re omnia Ubi dabo si cadens 
adoraberis me") (St. Mateu, cap.IV, V, /).

COL. LABORA BANC D'EUROPA Rambla, 7 SABADELL
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Llegenda 
de Sant Sever 
i San Medir

Pels voltants de Barcelona, avui que 
arreu hi ha blocs de pisos, es fa difícil 
d'imaginar que en un altre temps hi 
pogués existir vida tranquil.la i rural, 
masies escampades, camps ben conreats, 
alguna que altra ermita per testimoniar 
algún esdeveniment ocorregut pels ve- 
rals...

Perqué les ermites generalment son 
aixô, testimonis d'algun fet. A Santa 
Margarida de Vinyoles, en pie Ripollès, 
per exemple, a la pedra damunt la 
llinda hi ha aquesta frase esculpida: "La 
por de la pesta m'ha edificat".

A la muntanya del Tibidabo, al 
vessant del Vallvidrera, es troben les 
restes d'una edificado molt curiosa, una 
ermita de planta circular; era dedicada a 
sant Adjutori i a la Mare de Déu del 
Bosc...La imatge d'aqueste Verge va ser 
descoberta en aquell indret per una 
parella de bous que pasturava pel rodal 
i, en commemoració, segurament, va 
ser edificada la capella.

De Termita de Sant Medir que encara 
avui té actualitat, amb la seva vistosa 
romería, se'n conta també una llegenda. 
Quan era bisbe de Barcelona el que 
després fou sant Sever, hi va haver una 
tremenda persecució de cristians. Dio- 
cleciá, que era qui manava, no en volia 
cap de viu i, el bisbe, veient com li 

. minvava la seva comunitat, temia cada 
cop més que aviat li tocaría a ell...així 
que decidí amagar-se. Abandoné Barce
lona abans no Tempresonessín, i es 
dirigí a la muntanya; havent passât coll 
s'Erola, baixà cap a Sant Cugat.

No anava massa tranquil el bon 
home, i no solament per por que el 
perseguissin, sino perqué abandonar els 
seus fidels i mirar de salvar-se ell no li 
semblava prou ben fe t..l Pensant, 
pensant es topà amb un pagés que 
treballava la terra...parlaren uns mo
ments i el bisbe es donà a conéixer, tot

Es una gentilesa de

exposant al camperol els seus dubtes i 
vacil. lacions.

El pagés, de nom Medir, Tencoratjà a 
fugi corn més de pressa millor i es 
quedés prudentment amagat, tot espé
rant temps millors. El bisbe, no massa 
convençut, prossegui el seu carni i digué 
tot marxant:

-"Aixô si: promete'm que si vénen els 
soldats i et pregunten per mi, els dirás 
la veritat. No vulguis pas encobrir-mel 
No fos cas que se t'enduguessin a tu..l"

Poca estona més tard arribaren els 
soldats i trobaren al pagés entretingut 
sembrant faves, tal com Thavia deixat el 
bisbe... En preguntar-li si Thavia vist, 
Thome, obedient, no va mentir...

-"Si, efectivament el bisbe Sever ha 
passât per aci, no fa pas molt, precisa- 
ment quan jo començava a sembrar 
aquest camp de faves..." 1 en girar-se 
per assenyalar-lo, quedà tot esblaïmat: 
les faves que acabava de sembrar 
estaven totes granadesl

Discussions entre els soldats; o bé els 
prenia el pél, en Medir, o véritablement 
feia tant de temps que havia passât el 
bisbe, que ja no Tatraparien...De mo
ment, però, s'endugueren el pagés; 
després ja s'aclariria.

Uns dies més tard, a Sant Cugat del 
Vallès van détenir el bisbe Sever i 
juntament amb Medir i d'altres cris
tians, els hi llevaren la vida... El miracle 
de les faves no tingué força suficient per 
canviar les decisions del tiré d'aquells 
moments...! O tal volta no arribé a 
oída seva, o no s'ho va voler creure... 
De fet, els miracles i les llegendes 
sempre costen de creure.

Sobre Termita de sant Medir m'havien 
contât d'un ermité que tenia cura de la 
imatge i la capella, i que es dedicava a 
demanar almoina per tal fi, i que a 
Thora de "passar comptes" amb el sant, 
tenia una manera de repartir molt 
peculiar: posava els diners entremig deis 
dos i anava dient, al temps que distri
buía les monedes:

-"Una per mi, una per tu i una per 
mil Una per mi, una per tu i una per 
mi...! Fins que un dia es va cansar i va 
dir:

-"Sant Medir: tú no menges i jo sí: 
tot per m i...!"

No voldría equivocar-me, però tine el 
dubte de si era Sant Medir o Sant 
Magi...

Maria-Mercè Lleonart D'Aloy

Per Rafel Cotom i Uonch

Mediterránia (1902-1905) que Maillol ofe 
de Perpinyá Tany 1909.

La

"GALERIES
ROVIRA"

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 SABADELL
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Sembla que Catalunya vol retrobar-se 
amb els seus grans escultors; recordem 
la important exposició que s'organitzà al 
març-abril d'enguany per la Caixa d'Es- 
talvis sobre els "4 escultors del 99". Per 
altra banda, la majoria de les obres 
exposades a Barcelona de Maillol, ja 
pogueren èsser vistes al Palau dels Reis 
de Mallorca de Perpinyà a I'abril prop- 
passat. Ara, que s'ha portât a Barcelona 
--organitzada per la Caixa de Pensions a 
la modernista Casa Macaya— ens ofe- 
reix l'oportunitat de poder parlar del 
gran escultor rosellcnès. ,

Aristides Maillol va néixer el 1861 a 
Banyuls de la Marenda, a la comarca 
del Vallespir, a la Catalunya Nord. Els 
seus inicis com artista es troben en la 
seva estada a Paris, on treballava 
cisellant talles de fusta i petites escultu- 
res amb influències rodinianes i de l'Art 
Nouveau i essent membre del grup 
Nabi, on participava seguint aquella 
linia estilística: el sintetisme-simbolista. 
Les pintures que hem pogut veure, 
denoten una composició i dibuix ben 
estudiáis, pinzellada curta, acurada i 
ben matisada, delicadesa en l'ús deis 
colors, preponderant els tons pài.lids 
groes-verdosos. Recordem que els nabis 
eren un conjunt heterogeni, on els 
tractadistes d'art veuen diverses tenden
cies, alguna en contradicció; pensem 
que els seus dos principals membres: 
Bonnard i Vuillard, defuigen dels postu
lats de l'Escola de Pont-Aven, per 
esdevenir uns fauves "avant la lettre".

La penùria econòmica de Maillol, 
minvà quan l'aristôcrata comte Kessler 
li comprà la seva obra, i l'amistat amb 
aquest adinerat esdevingué més estreta 
quan ambdós feren un viatge a Gracia 
(1908).

Fora de l'estada de Paris, l'activitat de 
1 escultor es centrà als seus indrets i 
rodalies natals, corn anys abans havia 
fet Cézanne, després de la frustrada 
relació amb els impressionistes. Maillol 
mori el 27 de setembre del 1944; igual- 
meht que el seu gran amie Togores, el 
cotxe fou la causa de la seva mort.

L'obra de Maillol es caracteritzà bàsi- 
cament per la seva voluntat d'integraciô 
al noucentisme mediterràni. Dues escul- 
tures fonamentals que resumeixen l'idea- 
ri estètic de l'artista son "La Nit" i 
"Mediterrània", nom aquest ùltim més 
que simptomàtic. Ambdós nus, sedents i 
reclináis, son modelais, buscant formes 
massisses i sôlides assolint una bella 
euritmia. Remarquem que Maillol, al

trobar el seu cànon, pràcticament el 
varià poc i la seva temàtica es centrà 
gairebé sempre al nu femeni, caracterís
tica coincident amb els grans escultors 
noucentistes cispirinencs: darà, Casa
novas, Rebull, M. Llauradó...

De fet el classicisme de Maillol 
s'aparta de la reinterpretació dels neo- 
clàssics del segle XVIII, puix aquests, en 
basar-se en l'estatuària clàssica grega, 
miraven de donar a les seves obres un

missatge més literari i les peces eren 
carregades amb additaments retòrics i 
detallistes. Fou amb l'obra litogràfica 
per il.lustrar llibres, quan Maillol es 
mostrà més hel.lenistic i alambinat.

Franca ara comenta a revaloritzar 
l'obra d’en Maillol --abans un xic 
menyspreada— amb la próxima inaugu- 
ració del museu que porta el seu nom, i 
Catalunya fa reviure un dels seus grans 
escultors. ’

Maillol treballant en /’Harmonía 11940)
NOT A.-i Aqüestes reproduccions han estât trefes del Llihre MAILLOL, publicat pel Museu Hyacinthe 
Rigaud-Perpignan arran de l’Exposició al Palau dels Reis de Mallorca a la primavera d'enguany).
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DE PICASSO I DEL SEU MUSEU per Maria Peña

En el seu taller, un dia d'estiu (Cannes)

Entre les qüestions que darrerament 
han suscitât més comentaris amb refe- 
rència a la figura i l'obra de Picasso, 
n'hi ha dues que destaquen per la seva 
projecció a l'àmbit artistic barcelonii Es 
tracta, en primer Hoc, del tan debatut 
tema de l'emplaçament definitiu del 
famés "Guernica", avui encara dipositat 
al Museu d'Art Modem de Nova York, 
on, al costat d'obres molt importants de 
Miró, Matisse, Dalí, Chagall, Magritte 
o Bacon, llueix com la "masterpiece" 
indiscutible. En segon Hoc, tota la 
premsa del pais s'ha fet ressô de la 
solemne presentació al "Grand Palais", 
de París, d'una selecció d'obres que 
l'any 1981, coincidint amb el primer 
centenari del naixement del pintor, 
integraran el museu monográfic que li 
dedica l'Estat Francés.

Evidentment, al marge de llur intrín
seca relleváncia, ambdues qüestions 
incideixen de pie en la vida cultural de 
Barcelona, ciutat íntimament vinculada 
a la primera joventut de Picasso (la

darrera, la deis noranta anys, fou 
Mougins) per raons de residéncia, 
estudi, i també familiars i amicals; com 
així mateix a tota la trajectória artistica 
picassiana grácies a l'existéncia del 
primer museu dedicai a la seva obra.

Es ben sabut que l'orígen del nostre 
museu anirá sempre unit al record de 
Jaume Sabartés, un barceloní lletraferit, 
contertuli del pintor a "Els Quatre Gats" 
i, a partir de 1935, el seu secretan i 
biógraf. Aquest tracte continu afavorí 
una amistat creixent de la que naixeria 
la importantissima col.lecció que Sabar
tés llegá a Barcelona perqué fos el nudi 
d'un museu Picasso. Constituit aquest, 
per acord de l'Ajuntament, l'any 1960, 
es procedí a restaurar i abillar l'antic 
palau Aguilar del carrer Monteada, al 
barri de Santa Maria del Mar tan lligat 
als records jovenívols del pintor. Quan 
tres’ anys més tard obrí les portes al 
public s'exposaren, apart de les obres 
donades inicialment per Sabartés, les 
que provinents d'importants col.leccions

barcelonines -Plandiura, Mañach, Ga
rriga Roig, Gili...- ja formaven part del 
patrimoni municipal. Cal dir que al poc 
temps s'hi afegiren noves aportacions 
del propi Sabartés i d'altres personali- 
tats com Gala i Salvador Dalí, Domé- 
nech Garles, els germans Gaspar, Sebas- 
tiá Junyer, etc. La mort de Jaume Sa
bartés l'any 1968 esponerá el desig de 
Picasso d'afavorir el museu, i regala, en 
homenatge al seu entranyable amie, la 
famosa série anomenada "Las Meninas ", 
interessantísim conjunt de cinquanta— 
vuit pintures realitzades com a estudi i 
comentan de diferents aspectes de l'obra 
de "Velâzquez. A la vegada, amb un gest 
fidel i emotiu, Picasso continué enviant 
al museu una prova d'artista de cada 
gravat nou, amb la dedicatória de 
sempre: "Pour Sabartés".

L'anexió, l'any 1970, d'un edifici 
contigu permeté instai.lar i exhibir el 
conjunt d'obres i records d'infantesa i 
joventut que guardava la familia de 
Picasso i que aquest acabava de cedir al



museu. Així, al llarg de gairebé vint 
anys d'existència, el Museu Picasso de 
Barcelona conté més de mil obres -entre 
pintores i dibuixos- realitzades de 1890 
a 1967, i altres tantes de gravats origi
nals, representatius de la prodúcelo de 
l'autor entre els anys 1904 i 1968. Una 
escultura, un tapis, diverses céramiques 
i un conjunt de Ilibres amb il.lustracions 
originals contribueixen a arrodonir la 
trajectória picassiana per més que, 
evidentment, determináis moments i 
aspectes estiguin més ben representáis 
que altres. Pot dir-se que, en general, el 
museu exemplifica molt bé l'etapa de 
formado de l'artista, quan assistia a les 
classes de Llotja ("Ciencia i Caritat ". 
1897) i mes tard a les tertulies de "Els 
Quatre Gats" ("Retrat de Casagemas", 
1900); la primera època de Paris, tan 
influït per Toulouse-Lautrec ("Diseuse", 
1900) o l'època biava amb la seva 
temàtica peculiar ("Désemparais", 1903). 
Conté una sola obra, però important, 
de l'època rosa ("Retrat de la senyora 
Canals", 1905); malauradament, també 
una sola mostra de la plenitud del 
cubisme ("Testa", 1913) i, sobretot, la ja 
esmentada sèrie de "Las Meninas" 
(1957), imprescindible per a comprendre 
els plantejaments postcubistes de fau
tor. Si afegim a això l'extraordinària 
col.lecció de gravats que abasta des del 
primerenc i ja meravellós aiguafort 
"L'àpat frugai" (1904), o la rigorosa 
punta seca titulada "Maternitat" (1924), 
fins una munió de buris, gravats al 
sucre, resines, linoleums, litografíes i 
tota mena d'experièneies tècniques que 
temptaren la inesgotable curiositat de 
Picasso, comprendrem que el museu 
barceloni, malgrat les circumstàncies 
que han dificultat reomplir les inevita
bles llacunes que l'afecten (la sobtada 
mort de Paul, primogènit de Picasso, 
estroncà el seu desig de cedir el museu 
part de la propia herencia), malgrat tot, 
dèiem, aquest museu, lluny d'ésser un 
mer testimoni sentimental dels lligams 
que uniren la ciutat i el pintor o, com 
s'ha dit displicentment, un recull, "des 
oeuvres de jeunesse de Picasso d'avant 
Picasso" és, indiscutiblement, una part 
imprescindible i molt representativa del 
llegat artistic picassià i -com volia 
Jaume Sabartés, el seu fundador- consti- 
tueix un veritable cerntre d'estudis que 
projecta arreu I'apassionant i universal 
figura de Pablo Picasso.

Retrat de la senyora Canals (1905)
"L'àpat frugal " (1904)

NOTA.- Una mala ¡ugada de la imprenta ha fet 
que l'article d'Anna Fernandez Alvarez "EL 
MURAL D'EN JORDI ROCA A L'ESCOLA 
NOSTRA LLAR", publicat en el pasat "Qua- 
dem", resti un xic confusionari.

Aclarim que, després del segon apartat (el 
que acaba "...d'aquesta manifestado creativa"), 
s'ha de passar al primer de la pàgina següent (el 
que comença "Aqui, a Sabadell...'") i llegir aixi 
fins acabar-la. Sols després cal tornar a la 
primera pàgina, tercer apartat ("Sobre la 
biava..."), fins al vertader final de l'article 
("...aqüestes dades, pistes o senyals").

Confiem, però, que el sentit comú del lector 
ja s'encarregà d'arreglar el tort. Aprofitem per 
rectificar l'adreça de l'escola Nostra Llar que és 
Pérez Galdós, 5, i no Dr. Puig, 18, com dèiem 
erròniament. Perdonen tot aquest embolie.

QUADER>

Es una gentilesa de Fortuny, 20 Tel. 725 9119 SABADELL
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necondcMt...
lU ALAVEDRA FERRER

Per Daniel Sanahuja i Capella

Va néixer el dia 11 de gener de I'any 
1895 a Vallbona del Penedès, provincia 
de Barcelona. Va rebre les primeres 
lliçons de música del seu pare, primer 
corneti d'una d'aquelles orquesttes de 
festa major tant en voga aquells anys. 
Més tard, es traslladà a Esparreguera on 
continué els estudis amb el mestre Feliu 
Monné Batallé i a la vegada començà 
els de trompeta amb el professor 
Francesc Sabatés.

L'any 1910, va entrar a formar part 
de l'orquestra "Independents" d'Olesa de 
Montserrat, passant l'any 1913 a l'or- 
questra "Pô" i més tard a l'orquestra 
"La Catalana" de Vilafranca del Penedès

Quatre anys després, o sigui l'any 
1917, a efectes del servei militar, fou 
destinât a la Banda de Música del Regi
ment d'Infanteria de Menorca núm. 70, 
de guamició a Maó, on va trobar uns 
musics gironencs amb els quais forma 
I'orquestra-cobla "Els Catalans".

L'any 1919, va ésser destinât al Regi
ment de Base Naval Cartagena núm. 3, 
de nova creaciô i de guarniciô a Carta
gena, on a més de trompeta solista de la 
Banda li va ésser confiât el primer paper 
a l'orquestra simfônica de la localitat, a 
l'ensems que tocava en els teatres de 
revista i sarsuela formant part de les or- 
questres dels mateixos.

Va ésser llicenciat el dia 10 de febrer 
del 1920, traslladant-se tot seguit a casa 
seva, desitjôs de veure la seva mare que 
de llarg temps sofria una greu malaltia. 
Quasi no tingué temps de veure-la viva, 
puix moria poc després de la seva arri
bada.

Desfet moralment per la desgràcia 
ocorreguda, marxà a Barcelona on al 
cap d'unes setmanes tingué la sort de 
poder entrar a formar part de l'orques
tra del Café Marina, ha vent-la de deixar 
al cap de poc temps, a causa de la vaga 
de mùsics i de la Iluita entre els 
sindicats Unie i Lliure.

Era el mes d'Agost del 1920 quan es 
va presentar a les oposicions per a la 
plaça de fiscom tenor solista de la 
Banda Municipal de Sabadell. El tribu
nal d'exàmens format pels senyors 
Anton Miralles, Casimir Vázquez, Josep

Masllovet, Mateu Rifà, Ramon Gabarró 
i Jaume Torrella emeteren el següent 
veredicte: "De l'exàmen efectuat el dia 
d'avui per lu Alavedra Ferrer davant 
d'aquest tribunal, ha résultat que dit 
senyor posseeix les condicions necessà- 
ries per ocupar la plaça que sol.licita". 
Seguidament l'Ajuntament prengué el 
següent acord: "Nomenar mùsic de la 
Banda Municipal per cobrir la vacant de 
fiscorn tenor solista al concursant lu 
Alavedra Ferrer, amb al sou mensual de 
110,- pessetes i antiguitat del 1er. del 
current. Cases Consistorials de Sabadell 
a 31 d'agost del 1920".

El dia 12 d'octubre del mateix any, en 
vista de la seva excel.lent actuaciô a la 
Banda Municipal, li fou concedida la 
plaça de professor auxiliar d'instruments 
de metall de l'Escola Municipal de 
Música, amb el sou de 631,20 pessetes 
anyals.

Durant l'any 1931, formé l'orquestra 
"Mickey's Jazz" amb els següents ele
ments: Josep Olivella (piano),’ Ramon 
Bienvenido (saxofón i clarinet), Santia
go Oleina (saxofón tenor), lu Alavedra 
(trompeta), Amós Moya (trombò), i 
Pau Gallego (bateria).

Més tard entré a formar part de l'or
questra "Nebraska" integrada per Josep 
Masllovet (piano-director). Pere Figue- 
ras (saxofón i clarinet), lu Alavedra 
(trompeta), Damié borente (trombo), 
Victor Navarro (saxofón tenor) i Pelegri 
Monsó (bateria).

El 21 de maig d'aquest mateix any 
contragué matrimoni amb la senyoreta 
Maria Esquerda, essent pares de tres 
formoses nenes: Lola, Cecilia i Olga.

L'any 1936 fou nomenat president del 
Sindicat Musical de Sabadell desenrot- 
Ilant una excel.lent labor en pro de la 
música i deis músics de la ciutat.

A començaments de l'any 1940 entré 
a formar part de la "Cobla Molins" en 
la qual se li confié el paper de trompeta 
primera. Al cap d'un any, es féu cérrec 
de la direcció i representació de la 
mateixa, arribant a situar-la entre les 
millors i més sol.licitades de Catalunya.

Es dedicé émpliament a la instrumen- 
tació i arranjament d'obres de tota 
mena, per a Banda, orquestra i cobla. 
Igualment, pot dir-se, que es consagré a 
la composició de sardanes entre les 
quais es podrien esmentar, "Lola i 
Esteve", "Olga", "Cecilia", "Montflorit", 
"La meva Maria", "Lola del març", 
"Creu Alta", "Mari Siri", "Aplec del 
Tau^i", "Xamosa M aria", "D olors", 
"Manasor", "Bons amies de la sardana", 

"Menuda Maria Antónia", "Vallbona", 
"Jaume i Esteve", "Canyamés", "Adéu 
Companys", "L'amie Padrô", "L'avi bo", 
"Record d'Amèlia", "Reflex", "Galan
teig", "Torrebonica", "La font del 
torrent Malt", "La nostra mare", "Cor
tesia", "La Pedreta", "El Ilot", "El Tet", 
"Cala Gogò" i altres.

També escrigué tres bailables de ritme 
antic, per cert, en circumsténeies ben 
especiáis:

"En una ocasiô contractaren l'orques
tra per anar a fer una festa major. En
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arribar a Hoc, un pöblet de la provincia 
de Lleida, no superior al miler d'habi
tants, foren joiosament rebuts per la 
Comissió de Festes que la componien 
l'Alcalde, el Metge, el Rector i tres 
elements més en representado del jovent 
del poblé. Seguidament, després de les 
obligades presentacions, els invitaren a 
un bon refrigeri, durant el qual es parlà 
dels actes a celebrar a càrrec de 
l'orquestra en el transcurs dels tres dies 
de festes.

La sorpresa del musics fou extraordi
naria quan, molt amablement, el senyor 
Alcalde, que ja era un home d'edat en 
parlar del repertori modern que portava 
l'orquestra els digué que anava molt bé 
per al jovent, però que l'avien d'alternar 
amb balls antics perqué els veils del 
poblé, de Shimmys, Fox-trots, Tangós i 
Javes no en sabien bailar i considerava 
que tothom s'havia de divertir. El 
problema era délicat puix l'orquestra no 
disposava d'aital material, però el 
senyor Alavedra li prometé que en el 
ball del tercer dia a la nit no hi manca- 
rien els ritmes antics que demanava. Per 
a eli la solució era molt fácil: durant els 
dos primers dies de festes i aprofitant 
tots el moments Iliures compondría una 
masurca, una polca i un vals-jota que 
conjuntament amb diversos pas-dobles 
que portaven era suficient per a sortir 
airosament del pas. Així es féu. Tota 
l'orquestra l'ajudá, ádhuc en hores de 
menjar i de dormir i així s'aconseguí 
que la tarda del segon dia, quedessin 
acabades les tres composicions. Unica- 
ment mancava trobar el títol de 
cadascuna, però això també ho solu
cionó el senyor Alavedra. El vals-jota es 
titularla "EL TRAMUJA", sobrenom pel 
qual era conegut un dels joves de la 
Comissió de Festes. La polca es titularía 
"LA GATETA", sobrenom pel qual era 

coneguda una noia molt bonica que 
servía les taules a l'hostal i la masurca 
es titularía "DONA XIMENA", nom de 
fonts de la dona de l'Alcalde.

No cal dir que el bail resultó brillan- 
tissim i que els veils es divertiren d'allô 
més. Llóstima que no pogueren ballar el 
vals-jota perqué després de saltar deu 
minuts O un quart amb la polca queda
ren tan esgotats que ja no pogueren fer 
altra cosa que seure tota la nit.

Tothom quedó content, sobretot l'aT 
caldessa, que per haver-li estât dedicat 
un ball i haver-lo batejat amb el seu 
nom, els invita a un magnifie ref rese on 
no hi mancó pas el bon pernii i l'excel.- 
lent vi de la'bóta del racó.

Arribant a Sabadelll, els musics 
volgueren agrair a L'Ivo, que així l'ano- 
menaven els seus Companys i amies, el 
que havia fet per a l'orquestra oferint-li 
un sopar de germanor, que se celebró el 
dia 30 d'agost del 1929 al café ".Les

COBLA SABADELL.- lu Alaveära-Josep Auferil-Candi Bach-Damiä Lorente-Quirse Boîeda-Pere 
Tiana-LluisPargas-Francesc Gutzens-Narcís Colom-Joan Padró i Ramón Carhonell.

(Foto de Molins -1959-)

Delicies" del carrer de la Salut, regentat 
per Victorió Armesto que, essent bon 
amie de l'homenatjat, volgué afegir-se a 
la festa pagant els licors, el xampany, el 
café i el tabac que es consumí durant 
tan memorable vetllada.

En el transcurs de l'any 1961, es retiró 
definitivament de la música, per dedi- 
car-se a la composició i principalment a 
una vida de familia, tranquil.la i asso- 
ssegada, al costat de la seva esposa, filis 
i néts; però dissortadament poc duró el 
que tant havía desitjat. El dia 1 de 
novembre de l'any 1972, víctima d'una 
greu i penosa malaltia, els seus familiars 
perderen un espós i un pare exemplar i 
els qui havíem col.laborat amb eli, un 
company i un amie insubstituible.

La persona del senyor Alavedra, fou 
molt ómplia i excel.lent. Jo, ens diu 
Josep Auferil i Costa, com a deixeble 
seu, company en l'Orquestrina, Orques- 
tres, Cobla i Banda; el coneixia molt bé 
perqué l'actuació conjunta d'ambdós en 
tots aquests grups musicals duró prop 
de quaranta anys.

Com a professor fou aquell mestre 
que delicadament arranjava papers i lli- 
çons per tal que l'alumne pogués anar 
estudiant sens dificultats técniques ni 
económiques, puix a voltes, l'import 
deis Ilibres no estava massa d'acord 
amb les possibilitats deis alumnes. Tenia 
una extraordinória facilitât per a expli
car i fer entendre les dificultats de 
l'instrument i ens hi sentíem tan bé que

Ies lliçons se'ns feien curtes i ja esperó- 
vem amb impaciéncia el dia següent per 
rebre de nou Ies seves agradables i equi- 
librades ensenyances.

A part de professor de TEscola 
Municipal de Música, ocupava també 
el lloc de professor principal de la 
Banda Municipal, en la qual tenia dé
signât el paper de fiscorn solista, instru
ment extremadament délicat per les 
seves caractéristiques particulars, però 
que el mestre Alavedra feia sonar a la 
perfecció.

En rOrquestra, Orquestina i Cobla, 
tocava la trompeta, més dura i de so 
més penetrant que el fiscorn tenor, però 
que ell, amb la seva mestria suavitzava 
de tal manera que donava als passatges 
més dificultosos tota aquella Sensibilität 
i delicadesa que requereix aquest instru
ment quan s'ha d'adaptar a un volum 
déterminât de so, per no sobresortir de 
la totalitat del conjunt orquestral.

Corn a company era persona d'admi- 
rar, ja que ho era de tothom; ajudava 
en tot el que podia i sempre de grat i 
amb el môxim d'interés.

Corn a amie, se li podien confiar totes 
les intimitats, de les quais en feia una 
absoluta reserva i mai no mancava el 
seu atinat conseil. Era persona educada, 
atent i de port senyorial. Sempre tenia 
una frase alegre i una comparança 
graciosa per a aquells eterns pessimistes 
que mai no veien les coses clares...

Els que el tractórem, el recordarem 
sempre. Fou bon mestre, company ex
cel.lent i amie exemplar.
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CMCm^
David W. Griffith

(i II)
Entre 1914 i 1931 —any del seu 

darrer film, THE STRUGGLE— Griffith 
en dirigirá 32, la majoria d'ells llargme- 
tratges. Se n'han estrenat pocs en el 
nostre pais, si bé les copies de moites de 
les obres mestres están a l'abast. THE 
BIRD OF A NATION (1914) fou un es- 
deveniment comercial i artistic trascen- 
dent. El film, dirigit per un home ideo- 
lôgicament molt més complex del que 
pot semblar a primera vista, provoca, 
pel tractament de! tema, aldarulls i 
polémiques per tot arreu. Els quantiosos 
guanys i la popularitat que li reporta 
una empresa tan insòlita en aquella 
època, li permeteren abordar un projec- 
te encara més ambiciós: INTOLERAN
CE (1916), pel.licula que combina 
quatre històries de diferents époques 
que tenen en comú aquest tret del 
comportament humà. Un muntatge molt 
hábil i gens senzill, un gust exquisit per 
la planificado i una ambientació i sentit 
de l'espectacle insuperables la conver- 
teixen en una obra mestra absoluta. 
INTOLERANCE reforçà el prestigi de 
Griffith, però no respongué comercial- 
ment com s'esperava. Després dirigirá 
un film pro-aliat, HEARTS OF THE 
WORLD (1917), rodât en escenaris 
europeus, pel.licula estimable, però que 
no estava a l'alçada de les dues pre
cedents. Fins a BROKEN BLOSSOMS
(1919) , no destaca cap obra d'impor-
tància. -

BROKEN BLOSSOMS és el primer 
film dirigit per a la United Artists, 
productora independent que Griffith 
acabava de co-fundar. La patètica 
història que ens narra és d'una estruc
tura molt senzilla. Aquest melodrama 
intimista deu la seva grandiositat a una 
direcció d'actors excel.lent, a una gran 
Sensibilität poètica i a aquesta justa 
mesura tan dificil de trobar en els mélo
drames. Segueixen tres films fets, fona- 
mentalment, per obtenir diners per a la 
United Artists i, a continuació, dues 
obres importants: WAY DOWN EAST
(1920) , també de molt dificil visió, i 
ORPHANS OF THE STORM (1921). 
Entremig, DREAM STREET (1921) i, 
seguidament, deu llargmetratges més, la 
majoria no estrenats en el nostre pais i 
dels quais la critica coincideix en senya- 
lar que combinaven encerts i errors en

igual mesura. Un dels que podem veure, 
AMERICA (1924), confirma aquesta 
opinió: com a THE BIRD OF A 
NATION, Î d'altres, el film segueix les 
vicissituds historiques des del si d'una 
familia; el desenvolupament de la 
historia está desajustat, ja que, després 
d'una bona introducció, decau en una 
succesió de monotones escenes familiars 
i amoroses i no recupera la seva vivaci- 
tat fins molt avançât el film. L'any 
1930, dirigi el seu primer film sonor, 
ABRAHAM LINCOLN, amb la mateixa 
vocació innovadora de sempre. No 
l'acompanyà l'èxit comercial i el seu 
següent film fou el darrer.

Els llargmetratges li permeteren ex- 
pressar-se amb una major profunditat. 
D'ells emergeix una personalitat d'aris- 
tocrata modern. Potser el personatge 
que més li encaixa és el del Chevalier de 
Vaudrey, d'ORPHANS OF THE 
STO RM : decidit, generös, idealista, 
paternalista, sentimental i tenaç. Grif
fith es confesa demócrata, amant de 
l'ordre i de la familia tradicional. Un 
dels seus ternes principals és América: 
THE BIRD OF A NATION, AMERICA, 
ABRAHAM LINCOLN. Ideal insistent
ment referenciat a HEARTS OF THE 
WORLD, a ORPHANS OF THE 
STORM i d'altres. A mig cami entre un 
passât que ja clou una época i un 
present amb uns canvis socials que no 
pot —ni vol— aprehendre, el seu cri
ticisme es mou en el terreny d'un cris- 
tianisme arrelat i combatiu, Iliure de la 
intoleráncia, la hipocresía i I'obscuran- 
tisme: el Ilibre que els evangelistes de 
BROKEN BLOSSOMS regalen a "l'ho-' 
me groe" es titula "L'Infern". El grotesc 
de Is situació invalida el gest. Per aixó, 
el seu cristianisme és de vida, com la 
sobre-impressió de Jesucrist al final de 
THE BIRD OF A NATION, d'un paci
fisme ingénu, com l'al.legoria del final 
d'INTOLERANCE. No exempt de con- 
tradiccions, del racisme de THE BIRD 
OF A NATION passa a la seva critica a 
partir d'un dels personatges més medio
cres i odiosos de tots els seus films: el 
pare de BROKEN BLOSSOMS. Refe- 
rint-se al seu sentiment en vers "l'home 
groe", Griffith ens explica: "sobre totes 
les coses d'aquest món, el que més odia 
és la gent que no ha nascut en el seu 
pais". La moral de les seves pel.licules 
és la d'un voluntarista: a favor dels 
pobres, dels desvalguts. Els que el co- 
neixien, el recorden com a un home 
distant, desprès, exempt de la mesqui- 
neria mercantilista i preocupat pels 
diners que recollien els seus films, 
només en la mesura que aixô li permetia 
continar treballant.

Al marge que molts descobriments 
tècnico-expressius fossin casuals i vin- 
guessin justament provocats per un pri

mitivisme tècnic, no es pot dir de 
Griffith que fos un experimentador 
—qualificatiu segurament válid per a 
Bitzer, el seu inseparable càmera. La 
seva ambició creadora i la seva tenacitat 
feien que projectes impensables, ateses 
les condicions tècniques d'aquell mo
ment -T H E  BIRD OF A NATION es 
va rodar amb una sola càmera—, esde- 
vinguessin realitat. Això no impedeix, 
ans al contrari (com tota obra artis- 
tico-revolucionària que assoleix global
ment nivells altissims), l'existència d'al- 
gunes imperfeccions. Aixi, aquests fal
sos "raccords", tan frequents en passar 
de pia mig a primer pia o a pia americà, 
O viceversa, són producte de rodar ha- 
bitualment amb una sola càmera. Però 
no és important que el vehicle que sosté 
la càmera, en la seqüencia de la caval- 
cada del protagonista d'AMERICA, 
aixequi pois davant del cavali si el ré
sultat és una seqüència sensacional. O 
les diferèneies d'il.luminaciô tan évi
dents a ORPHANS OF THE STORM: 
quan Louise es perd o quan la seva 
germana la cerca, aixi corn a l'orgia dels 
aristòcrates i altres moments. Conservar 
el mateix grau de foscor en el pía 
general que en el primer pía anava en 
detriment de la profunditat de camp i 
consegüentment, de la narrativa, si 
l'acció exigia una apreciació simultánia 
de tots els elements que la integraven. 
El riu, el molí i els protagonistes despla- 
çant-se o el contrast entre la bacanal en 
els jardins del marqués i la misèria dels 
que a fora esperen dels deixalles, coinci- 
dint també amb un moment de despla- 
çament dels personatges. Evidentment, 
aqüestes diferèneies d'il.luminaciô no 
tenen res a veure amb unes diferèneies 
de to de fons entre pía americà o mig i 
primer pía, amb la finalitat d'aconseguir 
un efecte poétic i ressaltar aixi un 
moment espiritual intens (acte heroic, 
sentiment amorós, etc.).
, Aquesta posada en escena "poètica", 
que diferenciem d'una posada en escena, 
diguem-ne, "realista", és la característica 
dominant del cinema de Griffith. 
Aquest és, abans que res, una recreació 
poètica, si bé, simultániament, intenta 
cercar un superior réalisme: rodant tant 
com pot en exteriors, posant cura en la 
decoració d'interiors, en una interpre- 
tació dels actors més naturalista, en el 
maquillatge: la mare de l'episodi mo
dem d'INTOLERANCE envelleix fisica- 
ment a conseqüència de les accions de 
les quais, directament o indirectament, 
les puritanes la fan victima. Griffith 
tracta per tots els mitjans de donar 
versemblança a la ficció. Les recreacions 
històriques més o menys pretèrites li 
permeten uns marges d'imagineria i de 
somni que copsen el public molt més 
prédisposât a admetre-les, perqué no té
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possibilitat de contrastar-les. En aquest 
sentit, és eloqüent la diferència de 
tracte que Griffith dona a la historia 
moderna dins d'INTOLERANCE (plani- 
ficació sobria, il.luminació naturalista, 
decoració realista, etc.). La identificació 
del public amb un fet que li és 
contemporani requereix una coincidén- 
cia en l'observació deis details més 
elementáis. Cal exceptuar la carrera 
final, però, aleshores, ja s'està immers 
en un "clímax", en una especie d'hip- 
nosi.

De tots els elements que integren 1'es
tilística griffithiana, el muntatge és, sens 
dubte, el més important. I no solament 
per les seves possibilitats dialèctiques 
i/o didàctiques: després de l'assassinat 
en massa dels obrers de la fábrica de 
Jenkins, que acaba amb un pia del jove 
prétendent de la protagonista de la 
historia, recollint el pare ferit, hi ha un 
fos. Sense cap rèfol entremig veiem, en 
el pia següent, a Jenkins sol en mig del 
seu immens despatx. El responsable de 
la matança és poderos, però moralment 
és insignificant. També, en una altra 
seqüència de la mateixa història, quan 
han raptat el nen a la mare, se'ns retro- 
treu a l'episodi de Jesús, quan deixa que 
els nens se li apropin.

La importancia del muntatge griffithià 
resideix, sobretot, en el ritme. Des que 
la seqüència es descomposa en plans, 
neix tot tipus de possibilitats créatives. 
Observem-ne dos exemples: en la fase 
expositiva d'INTOLERANCE es passa 
d'una història a l'altra sense fracccionar- 
les ni allargar-les massa, a fi de no 
perdre el fil narratiu de cap d'elles. En 
cada part del film n'hi ha una de 
dominant. Primer, l'episodi modem, el 
d'una superior identificació per part de 
l'espectador. Després, el de Babilònia. 
Finalment, el de la matança de Sant 
Bartomeu. El de Jesucrist funciona, 
principalment, corn apunt. Corn que és 
perfectament conegut, no cal un major 
desenvolupament, però, al marge d'al- 
tres consideracions —óptica moral de 
l'autor, identificació de bona part del 
public—, pensem que la seva inclusiô 
no era necessària. A mesura que el film 
avança, els salts d'una història a l'altra 
son més freqüents. L'harmonia prové de 
la justa dimensió i unitat de cada 
fracció de cada episodi. Justa perqué 
permet mantenir a la vegada l'interès de 
tots ells, llevat, insistim, del de Jesu
crist, que té un funcionament indicatiu i 
didactic. Un altre aspecte d'aquest ritme 
és la dilatació del temps. Els exemples

s6n quantiosos: els salvaments a l'ùltim 
minut d'ORPHANS OF THE STORM o 
THE BIRD OF A NATION destaquen 
entre els més aconseguits. També a 
ORPHANS... Louise cantant pel carrer i 
Henriette, decebuda per la seva búsque
da infructuosa, no volent donar crédit 
al que sent. La durada d'aquestes 
seqüències es pot dilatar encara molt 
més sense que l'emoció de l'espectador 
decaigui.

La perfecció del muntatge de Griffith 
serà el mirali, entre altres, dels més 
importants cinéastes soviètics, comen- 
çant per Eisenstein, que afirma que "el 
millor del cinema soviètic ha sortit 
d'INTOLERANCE". ,

En el,camp de la planificaciô, les in
no varions de Griffith foren décisives. 
Tant, que si no fos per una excessi va 
reincidència en la perspectiva dels plans 
i la falta de travellings circulars o semi
circulars amb avanç i retrocés, hauria 
assolit, molt primerencament, la per
fecció. Aquest tipus de travellings possi- 
bilitaren els moviments dels personatges 
en l'espai de l'acciô sense canvi de pia, 
la quai cosa evitarla molts falsos 
"raccords". La utilizació de travellings, 
sempre frontals o laterals, per a segui- 
ment de cavalcades, passeigs o des- 
filades permetta una superior movilitat 
de la càmera mantenint la continuitat de 
Tacciò.

Potser manquen panoràmiques en el 
cinema de Griffith, la qual cosa com
porta un excessiu fraccionament d'al- 
gunes seqüències, però les que hi ha són 
plenament reeixides. La famosa de THE 
BIRD...: d'un primer pia d'una familia 
amb el pare absent i sense llar a un pia 
generai de tropes marxant, i viceversa, 
és d'una gran capacitat dialéctica. O la 
de la taula parada a l'orgia dels aristo
crates d'ORPHANS...

Les qualitats pictòriques dels enqua- 
dres provenen d'una geometria, una 
il.luminació i un contingut cohesionáis. 
Els primers plans amb fons contrastai, 
els quadres plàstics, com el de la crucifi- 
xió (INTOLERANCE), els plans generals 
de la cori o el del soldat senyalant les 
façanes de les cases del hugonots 
—espectre premonitori— també a IN
TOLERANCE, evidencien, entre molts 
d'altres, aquesta unitat entre continent i 
contingut.

Altres demostracions de la capacitat i 
versatilitat expressiva del realitzador les 
tenim en una ponderada utilizació de les 
sobre-impressions i en els desenfocáis: el 
d'Henriette tornant en si (subjectiu) a

Richard Barthelmess i Lillian Gish: BROKEN 
BLOSSOMS, 1919.

casa del marqués després del rapte 
(ORPHANS...) i Texposició (objectiva) 
del personatge, pervers i amenaçador. 
En canvi, Tactitud amenaçadora del 
pare a BROKEN..., encegat i irracional, 
ens és mostrada per un muntatge curt 
de primers plans del rostre, cada vega
da més proper. Un dels seus admi- 
radors més fidels, E. von Stroheim, en 
farà un ùs exhaustiu a GREED (Avari
cia), 1923. El seccionament dels enqua- 
dres és una manifestació més de la nece
ssitai de sostraure's a la seva rigidesa, 
d'experimentar noves formes. A través 
d'ells, s'aconseguia un primer pia sense 
fracccionar la seqüencia, si bé també es 
perdia la continilitat en escamotejar la 
resta de Tacciò. Probablement a causa 
de Tevidència de Tartifici, Griffith 
abandonà de mica en mica aquest recurs 
expressiu. L'aplicaciô era intéressant 
corn a mitjà per concentrar Tatenció en 
el component significatiu del contingut 
de pia, i també, per Tadeqüaciô de la 
forma del fotograma a l'objecte o acciò 
que es pretén mostrar (catapultes en 
Tassait de Babilònia a INTOLERANCE
0 moviments de masses a ORPHANS..).
1 és intéressant en la mesura que pre
figura altres formats cinematogràfics. 
L'ùs dels seccionaments és molt ajustai, 
aixi a BROKEN..., film lÿt de primers 
plans i plans mitjos, a penes n'hi ha.

Lamentablement, no hem pogut veure 
cap còpia colorada per l'autor ni 
tampoc cap film sonor. Ni disfrutar dels 
acompanyaments musicals que ell ma
teix composà. Sembla que el seu treball 
en totes aqüestes vessants fou molt 
positiu.

La simbiosi de Griffith amb els Wal
thall, Gish, Swett, Pickford, Talmadge, 
Crisp, Barrymore, Marsh, Marthelmess 
i un llarg etc. donà vida a personatges 
inoblidables. El mestre indiscutible del 
cinema mut nord-americà moria arruT 
nat i pràcticament isolat Tany 1948, a 
Tedat de 73 anys.

CINE CLUB SABADELL

Es una gentilesa de DRUlìCT
ccnTRc comERCiai

Hifi
Foto-Cinema

Regals
Mobles cuina Rambla, 109



231

LÍMS DEIS DiES

JOSEO (PINACOTECA)
Obra cerebral suggestionada per uns 

fets de tipus surréalistes en els que la 
destresa del dibuix i el domini del color 
li concedeixen un interés ben mereixedor 
de recordar.

JOSEP TRUCO i PRAT
Paisatges la major part urbans, resolts 

amb vigor i amb una certa foscor que 
mou a crear una personalitat dins un 
estil una mica allunyat de les tendències 
avui imperants. Les figures viuen amb 
les mateixes caractéristiques interpreta- 
des, però, amb seny i respecte.

DIEZ GIL
Fruit d'un treball que vol aprofundir 

ternes de fecunditat i que, en la forma 
representativa, s'acull a uns sentiments 
personals que recullen moments en que 
la evasiô es defineix corn a motiu 
prevalent, tot, però, resolt amb dibuix i 
projecciô d'espais ben ajustais al tema 
enunciai.

ANTONI COSTA
Aquest pintor s'ha presentai en la 

Pinacoteca Sabadell, i podem dir que la 
seva pintura és estructurada dins d'uns 
moduls classicitzants, reforçats amb 
trets procedents del impressionisme cla
ssic i projectant obres amb caractéristi
ques ben particulars i definides. Obra 
en la que el color du tota la lluminositat 
i en la que la base constructiva aguanta 
sòbriament el tot. ’

CRUP RECO
Aquest Crup el formen Josep Comes, 

Montse Serna i Miquel Torrecilla, el 
qual ha exposât a la galeria Matisse de 
Barcelona (del 18 setembre al 13 d'octu- 
bre). Són tres temàtiques diferents, però 
hi ha una dicció com el réalisme. I 
cadascú Tempra a la seva manera.

Comes busca els temes en la més crua 
i la més desolada desolació; els temes de 
Montse Serna són llevats de la vida 
quotidiana, de coses que vivim i tenim 
al davant deis ulls, i Miquel Torrecilla 
entra en la natura i en la vida vegetai 
amb una exuberancia de ver que colpeix

El Crup tracta el réalisme d'una 
manera plausible. Evidentment, cadascú 
d'ells hi ha una realitat.

ROSA BLANCH
Per primera vegada Rosa Blanch de 

Tamburini ha exposât a Sabadell, a la 
Galería TOT-ART.

La seva producció ha estât per 
nosaltres, fins aquest moment, del tot 
desconeguda i cal dir, honestament, que 
ens ha sorprés.

No ens cal parlar de la deliciosa 
expresió de feminitat dominant, ni de la 
mágica representació que en un croma-

Per Joan  D avid

tisme centrât fa presència com a realitat 
d'harmonica creació. Deixem al marge 
les matèries que estabilitzen i projecten 
aqüestes obres per tal de centrar-nos en 
ço que s'expresa com un art dotât en tot 
moment d'ànima i que no parla sola- 
ment als ulls i si que directament al cor. 
Realisme e idéalisme es confonen i es 
fonen en una agrupació sotmesa a la 
unitat de concepte i de treball. Els que 
Them contemplada no Them captada 
simplement com una realitat física, ja 
que en tot moment veiem presents 
aquesta disciplina de treball coordinada

a una captació de la bellesa impregnada 
d una experiencia ja en estât de madure- 
sa. L'artista, conscient de la força 
fonamental que la linea imprimeix en 
transportar la imatge al paper o la 
fusta, organitza la lliurança sentimental 
en un romanticisme explosiu i, la 
composició: masses, clar-obscur, colora- 
cions i colorit, du a la síntesis d'un 
análisis previament formulât i méditât. 
En el seu cas es fa més patent que mai, 
aquella definició que un dia el nostre 
malaguanyat MARTI-RIALP deixá es
crita, en dir que "L'Expressió de les 
coses és la llum de Tesperit que 
irradien". L'Obra conjunta és, al nostre 
entendre, poesía auténtica. Amb tot i la 
gran seducció de les imatges i de la 
valoració del sentit decoratiu s'imposa 
en tot moment una preocupació ben 
definida: la d'estructurar i definir amb 
claretat Limpuls que desperta el sentit 
vital de Tobra. Per descomptat que, el 
resum més estimât és el d'haver pensât, 
fet i expressat uns sentiments que 
tradueixen la joia de viurer, allunyant— 
se d'aquells conceptes tràgics que mouen 
moites de les corrents pseudo-filosfiques 
que en forma d,abstracciôns preparades, 
i mai espontànies són el motiu unie d'un 
sector de la pintura actual. En resum, 
una obra fortament estimulant i certa- 
ment valorable. Benvinguda dones, 
avui, a casa nostra.
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ALTARRIBA
Aquest artista ha exposât últimament 

a Lloret de Mar, i abans ho havia fet a 
Vie i a Sôria, havent lograt un plausible 
èxit el conjunt de la seva obra, en la 
quai es fa palesa una elegant concepció 
del dibuix. La figura femenina la tracta 
duna manera molt elegant, donant-li un 
segell personalissim.

Deixem per comentar en un proper 
número de Quadem les exposicions de: 
JOAQUIM ARN AU a Galeries Rovira; 
JESUS BELLOSO en Pinacoteca i la 
DANTONI VILA i ARRUFAT a Intel.- 
lecte Art. {D 'aquest darrer  esperem  
fer-ne un comentan més exhaustiu en el 
proper Quadem).

MOSTRA DE CERA
MICA CATALANA

El Mueseu d'Histôria de Sabadell, el 
dia 15 d'octubre va inaugurar l'exposi- 
ció "Mostra de ceràmica catalana", la 
cual està instalada a la Sala Lluis Mas.

Es una mostra que presenta una 
variada aportació de peses procedents 
de particulars, ensems les que son 
patrimoni del Museu. Hi ha un bon 
assortit de peses, les quais están ben 
presentades, àdhuc amb la seva infor
mado.

Això fa que aquesta Mostra assoleix 
un atractiu ben plausible i cal elogiar el 
bon gust dels seus organitzadors.

PAU VILA
L'Ajuntament de Barcelona concedirà 

la Medalla d'Or de la Ciutat al ilustre 
geògraf Pau Vila.

Els Departaments de Relacions Ciuta- 
danes i de Cultura ja han iniciat l'expe- 
dient de merits, el qual tindrà d'ésser 
aprobat per la Comissió Municipal 
Permanent i, posteriorment al Pie de 
l'Ajuntament. Després caldrà èsser rati- 
ficat per la Generalität.

Es preveu que aquests tràmits queda
ran enllestits pel novembre, i aleshores 
la concessió es feria a finals d'enguany.

Un guardò més pel nostre jove-none- 
genari —quasi centenari— Pau Vila. 
Enhorabona.

Mn. GEIS
Acaba de sortir el llibre de prosa de 

Mossén Camil Geis titulat "Del millor 
dels mons", premi Narcis Oller als Joes 
Florals de Barcelona de l'any 1975, en 
eis quals també obtingué un Premi 
Extraordinari de Poesia.

PERE ALEMANY 
i VILA

Pere Alemany ha publicat un llibre de 
poemes -edició molt limitada— titulat 
"Violetes tardanes” , en el qual si 
aplegua un recull de poemes, fets "sense 
ajustar-se a regles ni a mesures convin- 
gudes, només a las que, per instint 
sabia", com diu en el pròleg Francese 
Pujadas i Costa. 1 del mateix.reproduïm 
aquesta definició; "La valor autèntica de 
l'obra no es pot mesurar per la tècnica, 
ni la inspirado ni per l'Art, sinó per la 
seva humanitat".

La bonhomia de Fautor es reflecteix 
en els poemes de l'esmentat llibre, curo- 
sament éditât.

50 ANYS DE PREMSA 
SABADELLENCA

Organitzat per Omnium Cultural amb 
la col.laborado de la Caixa d'Estalvis de 
Sabadell, tingué Hoc la mostra de "50 
anys de premsa sabadellenca" (1929 - 
1979) del 14 al 23 de setembre, en la 
qual varen donar-se tres conferencies 
sobre els títuls: "50 anys de Periodisme 
Sabadellenc", "El fracás d'un periodisme 
sabadellenc" i "Taula rodona sobre la 
Premsa a Catalunya".

La sala d'exposicions i I'Auditori de 
I'Obra Cultural de la Caixa d'Estalvis de 
Sabadell, fou el marc d'aquests actes.

CERAMICA DE 
MONTSERRAT

L'equip de Montserrat presenta la 
seva ceràmica a la galeria Tot-Art des 
del 17 al 30 d'octubre. Fa uns vint anys 
que el monjo Pauli començà a treballar 
en la ceràmica que du el nom de la 
Muntanya Santa. Avui ja és un equip 
-cinc monjos en total- que es dediquen 
-no ho poden pas dedicar-si totalment- 
a realitzar aquesta ceràmica, la quai 
voldriem que fos assequible, sense 
rebuscaments, que fes la vida més 
bonica i agradable, que hi entrés direc- 
tament, pels ulls i per les mans..."- tal 
com diuen en el programa-. Cal dir que 
aquest propósit l'han assolit a basta
ment.

Just és el capdavanter d'aquest equip, 
i ens ha explicat que durant aquests 
anys han passât diverses époques. Una 
de les més caractéristiques fou la que 
podriem anomenar "la b iava", puix 
aquest color era el que empraven en 
llurs peses. Actualment ho fan amb els 
colors torrats i marrons. Han realitzat 
en aquests últims temps nombroses 
expedicions (com diuen ells). A cadas- 
cuna d'elles hauran aconseguit una 
excel.lent impressió i una favorable 
acollida, puix sens dubte aquesta cerà
mica de Montserrat "entra pels ulls i per 
les mans",.. '

Es una gentilesa de Verge del Pilar, 125 SABADELL
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IMATGE i PARAULA Fot. JOSEP BUSOMS i DOMENECH 
Text: JOAN CUSCO i AYMAMI

71
t i

En el cementiri rustic, en la pau del hoscos paratge, on la mort i la vida semblen --i són-- 
més senzilles...

Una creu clavada a terra --clavada a vida i a mort--...
L ’herbatge, adés esbullat per les rufagades, adés amoixat per les brises, sembla talment una 

cabellera que invita a acaronar-la amb les mans amaradas de tendresa i pietat...
A l’entorn de la creu, l’herbada és com una catifa flonja estessa al pas deis dies moridors...
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d'ANTONI de 
P. CAPMANY

L’ARBRE CAIGUT

Mirau-lo l'arbre, quai frondés brancatge 
d'antic casai en fou l'ombra sagrada; 
ja es mig caigut, ja mor; lo germanatge 
d'altre Cahi la soca ha emmetzinada.

Les fulles un mal vent colltorçà un dia, 
la cobdicia d'un rei va arrebassar-les, 
i al caure en terra, ja la sang corría, 
la sang d'un poblé brau per redressar-les.

Res hi yalgué; el baf de raça impura 
per el dret de la força va assolir-les, 
mes Déu que rebutjà tal desventura, 
ja vindrà el jom, digué, de redimir-les.

El pes de la destral, l'arma homicida, 
a l'arbre en quatre va partir tot d'una; 
¡Allunyada del tronc la branca húmida 
mireu com va caient d'engruna a engrunal

L'arbre era ferm, ja mai pogué torçarlo 
la tempestat, el llamp ni el tro de guerra; 
feia massa ombra i van esquarterar-lo... 
l'arrel té vida i va minant la terra.

Tot sol, esmap>erdut, alçant la testa 
damunt la terra que ombrejava un dia, 
escolta èli Iluny el clamoreix de festa 
deis que's gosan ¡traidorsi en sa agonía.

1 sempre humiliât, quan la malicia 
ferint arran d'arrel volgué assolir-lo, 
a l'aixecar el cap clamant justicia 
cent llavis s'han contret per escupir-lo.

¡Oh rei FelipI el jom de ta victôria 
no obliden, no, els catalans del dia, 
el tenen tan gravat en la memoria 
que son els darfers mots en la agonia.

Closos els punys, la vista enterbolida 
cerca on vessar la llàgrima darrera, 
girantla al llumy, i eau, adolorida 
fixos els ulls al barri de Ribera...

Xopa l'arrel de noble sang vessada, 
el roure de la terra va fent via; 
ija hi canten els ocells a trenc d'albada; 
ben prompte fiorirà amb més ufanía I
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S o r t i t
Al davant dels fets concrets que ens surten al pas, o que 

nosaltres mateixos protagonitzem, hauríem de posar-hi 
sempre un vel que ens eis fes veure desproveïts de la cruesa 
feridora que moites vegades tenen. La claror massa intensa, 
de pie migdia d'estiu, ens eniluerna. La mitja Hum del cap- 
vespre o de l'albada dona benignitat al ttion que ens envolta 
i el fa menys agressiu, menys excitant, sense, però, desfi- 
gurar-lo.

I, per a èsser conseqüents, també convindria que obréssim 
amb aquesta precaució davant del món de les idees —la 
parcel.la on es mou amb gust la nostra ment — , les quais, de 
vegades, si les esguardem de fit a fit, ens esveren, o bé ens 
deprimeixen i ens aciaparen de tan intensament pertorbado- 
res corn són.

Creiem que la cultura ve a ser aquesta mena de filtre que 
ens permet d'anat allà on sigui sense rise de caure a cada 
pas sota els efectes contundents de les coses primàries, tant 
en el terreny de les realitats fisiques corn en el de les més 
subtils, però més importants, de l'esperit. Si hem procurât 
proveïr-nos d'un bagatge cultural autèntic —sense conces
sions a la pedanteria i a l'esnobisme— el nostre equilibri 
sembla que no perillarà.

Pensem que l'art no és pas un joc intranscendent, corn 
tampoc no ho són les diverses manifestacions i modalitats 
de la creació literària, i que per aixô mateix ens convé 
enfrontar-nos-hi amb tota la il.lusiô que es vulgui, però amb 
molta cautela: posant-nos davant dels ulls un vel que ens en 
protegeixi discretament. Perqué si hi anem a pit descobert, 
potser la nostra Integrität estarla en perill.

L'espontaneïtat amb què molts — incauts— volen encarar
se a tota Ilei de coses, sense cap mena de discriminació, 
com si tot pogués amidar-se amb la mateixa vara, sembla 
que és una actitud errònia. Sota l'aparença de coràtge i 
autenticitat, no hi ha, en aquella actitud, res més que teme- 
ritat i potser una espuma de follia. Vulgues no vulgues, per 
comportar-se com li cal, és a dir, amb adequació a la seva 
mateixa naturalesa, l'home no pot anar desproveít d'un cert 
bagatge de cultura.
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Per Joan Cusco i Aymami

Abans vull advertir que el que «pugui 
dir jo no té cap importáncia: allò que 
compte és el que diuen els aitres». (Joan 
Fuster).

Més d'una vegada he estât molt prop 
de Llofriu, i també a prop del Mas Pia. 
He mirât el carni que mena, des de la 
carretera, fins al Mas; un carni enfilât a 
banda i banda de xiprers. Es un carni 
que invita a l'hospitalitat... Però, al bell 
mig del carni, els peus se m'arrelaven a 
terra sense donar un pas.

Horn sap que l'amo del Mas Pia no 
obre pas les portes a tothom. Diuen que 
només les obre a persones molt ami
gues. I fins i tot, de tpnt en tant...

Hi ha massa quantitat de curiosos, de 
gent que volem posar el nas a tot arreu. 
Trobo, dones, normal que horn vulgui 
fer-se respectar la seva tranquil.litat. 
Horn té dret a guardar i protegir la seva 
Intimität. I als aitres, ens cal respectar
la. Per això vaig quedar-me clavat, a la 
vorera del carni, vertical com un mártir, 
sense gosar tirar endavant... Per respec
te. I per por...

He vist Josep pia des de fora estant.
I a través de les seves pàgines.
I des d'una vorera del carni...

Josep Pia fa uns anys va fer-se un 
miocard. Eli mateix en parlà força, amb 
tots els ets i uts. Abans hom havia dit, 
de sempre: "Tenir un miocard"... Dones 
no, eli es va fer-se un miocard. En Pia 
sempre ha tingut una manera especial 
de dir certes coses. I fins i tot, d'inven- 
tar-ne algunes... Cree que, com Unamu
no, haurà pensât allò de que pel sol fet 
de dir-ho eli, ja ho repetirán els aitres... 
Hi ha Originalität en cadascú d'aquests 
personatges que viuen en genialitat. En 
i'obra planiana hi ha moites llicèndes. I 
hom les admet amb tota receptibilitat.

D'ençà que la salut no li sobra. Pia, 
gran viatger, ara surt poc del mas i la 
major part de l'any el passa en aquesta 
casa tan gran i tan esbalandrada, com 
ha dit ell mateix.

Per matar el temps, escriu. Si té algù 
per parlar, xerra que xerra. Ho hem vist 
i oit tothom. Pia és un gran causeur, 
puix ho porta a la sang. Es veu que al

Josep Pia a Vilabertran - (Foto de Pere Roca Garriga)

Hit hi passa tantes o més hores llegint 
que dormint.

Es evident que Pia és un home d'una 
gran i intensa curiositat. Pot semblar 
que els seus ullets, mig tancats, xinesos, 
no poden-cospar-ho tot, però el fet és 
que veu mes que altri. I tot el que veu o 
diu o bé ho escriu. I a la seva manera. 1 
aixi ho ha fet durant la seva llarga vida.

I aci està la voluminosa i substanciosa 
obra planiana. * * *

"Tota critica del complex Josep Pia 
-escrivi Carles Riba- pot partir d'una 
afirmació tan simple, rotunda i literal 
com aquesta: és un gran temperament 
d 'escriptor." I a més d'aquest fet 
inqüestionable, ha esdevingut l'escriptor

més prolific del pais. No, no cal dir ni 
posar-ho a consulta que és, també, el 
més llegit.

Pel seu valor intrinsec literari va 
donar-se la noticia que volien proposar 
Josep Pía com a membre de la "Real 
Academia Española". Eli mateix va dir 
que aquella idea havia estât promoguda 
pel Camilo Cela, i va declinar-la ja des 
d'un principi, argumentant que ell no 
tenia pas el temperament d'acadèmic.

A ell deixeu-lo al seu terrer, a parlar i 
a escriure el llenguatge del poblé, fer-se 
comprensible fins a la pura i simple 
vulgaritat. De sempre ha donat la 
impressió que fuig de tot escarafall. 
Refusa tota cosa que tingui olor de 
multitud. No el complauen ni premis ni
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homenatges... Ell no necesita res d'això 
Tampoc ho necesita per fer bullir l'olla. 
"Deixeu-m e en p a u ..."  sembla que 
vulgui dir en la peculiar expressió de la 
seva cara. Aquesta cara que és tot un 
món d'expressió. Sense dir-ho en sentit 
de menyspreu, ans tot al contrari, hom 
diria que eli sap fer tots els papers de 
I'auca...

En I'obra de Josep Pia s'observa una 
sistemàtica aplicació d'adjectius al costat 
de cada substantiu, i això caracteritza 
peculiarment l'estil planià. I en aquest 
sentit no es pot associar l'adjectivització 
que emprava Baroja. D'eli, en Pia, dona 
adquesta definido: "El defecte de Baroja 
és que és un home d'adjectiu lleuger. De 
vegades judica, adjectiva, lleugerament 
-els llenga com els ases els pets".

Pia, amb el seu humor càustic, amb 
el seu peculiar tarannà, «a la nostra 
lògica, ais nostres principis -diu Caries 
Riba- eli oposarà la realitat viva del seu 
temperament, de la seva qualitat espe
cial, del seu món personal, que és el 
nostre mateix, però desfet, i recompost 
amb tot el sistema de valors canviat, 
allò que era gran esdevingué petit, allò 
que era petit tornat aclaparadorament 
gran».

Eli domina la seva disciplina quant a 
la metamorfosi, i el seu món personal.

que és el nostre, sap donar-li totes les 
voltes per presentar-lo en les formes 
adients.

Cree que Pia, més duna vegada, 
s'haurà posât davant de la mar, damunt 
de les roques banyades on hi peten les 
ones d'un color blau-gris, submergit en 
mil pensaments viatgers, i, de sobte, 
una onada s'ha trencat en mils borráis 
d'escuma...A vegades, també, shaurà 
ajegut a l'om bra del ventre d'una 
barca... * * *

Pía ha dit que ha estât localista, 
antiuniversalista. Malgrat que eli ha 
viatjat molt i de cada lloc n'ha escrit 
págines ameníssimes. Pía ha descrit 
millorment, cabalment, el nostre país, 
pel qual se sent obsessionat.

Baltasar Porcel li preguntà:
-"¿Teniu conscièneia de ser allò que 

els francesos en diuen "un monstre 
sagrat?".

-"No soc ni un monstre ni un monstre 
doblat: és a dir, sagrat. Jo he tractat de 
ser una persona ben educada i cortesa' 
-respongué l'autor d"'El quadern gris ".

-"Diuen de vós que feu el pobre i 
que, en realitat, sou un home rie"- va 
dirli Porcel.

-"No sóc ni pobre ni rie -li contestà 
Pia-. Sempre he despès menys que no

he guanyat. Sóc un burgès infecte: que 
hi voleu fer? Aixi m'ho han ensenyat, i 
aixi ho he seguit. Una pobresa excessiva 
és horrible. Una riquesa excessiva no 
permet de pensar en res més. S'ha de 
tenir el just per a poder treballar sense 
perdre temps en coses superflues".

Porcel li demanà si podria ell, Josep 
Pla, assajar de fer una definició sobre 
els trets principals del seu carácter, i 
heus ací, transcrita, la resposta que feu 
a l'escriptor mallorqui, el famós pala- 
frugellenc:

-"He tractat de ser una persona bona. 
No he demanat mai res a ningii. He 
pagat els deutes. No he fratemitzat mai. 
He posât, en I'amistat, les reserves 
naturals perqué ningú no es penedeixi 
d'haver-me conegut. He fet els possibles 
per no cometre cap incorrecció. He 
comes faltes de puntualitat, per manca 
d'utillatge. En societat, he estât sovint 
un timid; de vegades m'ha sortit un cert 
cinisme que, llevat de rares excepcions, 
ha estât potser polit i ben educat. Sóc 
un home tolerant, comprensiu, i els 
mestres tites morals m'embafen. He 
tractat sempre tothom de vostè, fora 
d'algunes persones del meu rodal de 
Palafrugell que conec de petit".

Heus aci un Josep Pla vist per ell 
mateix...

QÜESTIONARI HIPOTETIC

Corn prou bé ho diu l'adjectiu, és 
aquest un qiiestionari que s'ha plantejat 
sobre dites espigolades en les pàgines 
del llibre "El quadern gris", primer 
volum de l'Obra Completa de Josep Pla, 
editada curosament per Edicions Des
tino.
Les preguntes, senzillament, s'han adap
tât a unes respostes i amb aquest joc 
hem constituït el següent qiiestionari, el 
cual en certa manera, és part substan
cial de la Semblança del nostre perso- 
natge.

- Josep Pla: comencem pel principi?...
- He nascut a Palafrugell (Empordà 

Petit) el 8 de març de 1897. La totalitat 
de la meva sang és empordanesa. El 
meu pare es deia Antoni Pia i Vilar. Pia 
és el nom del mas Pia de Llofriu, 
llogarret insignificant del term e de 
Palafrugell amb parròquia pròpia. Es

un poblet silenciós, terres de secà, 
pobre, amb una gent conformada, 
tancada, de poques illusions. Els meus 
"avantpassats" foren pagesos molt po
bres, que visqueren, sobretot del conreu 
de la vinya.

"La meva mare fou Maria Casadevall 
i Llac. El seu pare {Pere Casadevall) fou 
ferrer i tingué fornai oberta a la vila de 
Palafrugell.

"Em fa gràcia de pensar que no vaig 
haver de fer res més que néixer i sortir a 
passeig pels carrers per a provocar idees 
elevades i moviments de qualitat als 
habitants de la meva vila natal. De 
gran, no he pas arribat mai a produir 
uns resultants tan escaients i admira
bles...

-Quins records conserven de la vostra 
infantesa?.

- De l'època de la meva infantesa no 
recordo absolutament res. Algunes per

sones m'han dit que si haguessin pogut 
haurien escollit els seus pares. He de 
confessar que, si hagués pogut escollir, 
m'hauria dirigit a les mateixes persones 
que em posaren al món i em feren gran. 
Hom demana ais pares una sèrie de 
coses, de virtuts, de malifetes, que 
generalment no poden donar: diners, 
posició social, astucia, barra. L'ùnica 
cosa que s'hauria de demanar ais pares 
és força física i salut corporal. Fora 
d'això, tot està dominât per l'atzar i per 
imponderables.

- Quan començàreu a anar al col.legi?
- A estudi, hi vaig anar de molt petit: 

a tres anys. Vaig èsser alumne del que 
tenien establert els germans Maristes, al 
barri de la Rajóla, a Palafrugell. El 
col.legi era bonissim, molt seriós, d'una 
disciplina perfecta. El germà Blas fou 
per mi un inoblidable mestre. M'ensen- 
yà, sòlidament i ràpidament, algunes

■libraria sabadeii Passeig M anresa, 7  -  T e l .  7 2 6 0 5 7 0  
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coses bàsiques.
- Teniu algún record remarcable 

d'aquells anys?
- En 1904, anarem a viure a la casa 

que el meu pare féu construir al carrer 
del Sol. Tenia, llavors, set anys. La 
meva germana Rosa aprenia de caminar 
de quatre grapes. Quan hi entràrem, 
encara hi havia els pintors i empapera- 
dors... Tot feia, però, una olor de casa 
nova, fresca, agradable...

- Algún altre record d'aleshores?
- Miri... El meu primer record de 

lectura va lligat amb aquesta casa: hi 
vaig llegir, una tarda que feia calor, 
assegut als graons de l'escala, la 
informado de la bomba de Morrai, 
quan els reis es casaven. Fou la primera 
meva lectura conscient, seguida i llarga.

- Quin tret del vostre carácter era més 
acusat?

- De petit, vaig esser molt timid. 
Encara ho sóc i els innombrables 
mancaments que he comes en societat 
obeeixen a la meva manera d'esser, 
passablement complicada però molt 
incompleta.

- I el tret més característic, quant a la 
vostra opinió, de l'empordanés?

- L'empordanés e's potser l'home més 
absolutament entusiasta i elemental de 
Catalunya —sempre que I  entusiasme no 
hagi de durar gaire ni de continuar 
massa hores seguides.

- ¿En els vostres avantpassats hi ha 
un familiar transcendent, això és, que 
surti d'aquesta grisor de la que heu 
parlât en algún lloc?.

- He fet “la meva divagado per les 
golfes de la casa, aconsellada pel meu 
pare“;... en una calaixera he trobat 
molts papers familiars -tots ells relacio- 
nats amb la meva branca materna... 
M ’ha semblât comprendre que, abans 
que el senyor Casadevall Esteve, anés a 
Cuba, ja hi havien anat uns seus oncles 
amb résultat magre, per cert. I die 
magre, perqué cap d'ells no tornò a fer 
d'americano per aquests carrers. Nome's 
un féu un viatge esporàdic i escrivi unes 
notes sobre Palamós, fascinat sens 
dubte per la bellesa extraordinària de la 
seva badia.

“He mirât per tots els racons fami
liars, he regirat el meu arbre genealògic, 
he interrogai als més veils i he trobat 
ben poca cosa. Evidentment, a casa, el 
que hi sobra és grisor. A cap dels meus 
avantpassats, no se li va ocórrer d'ésser 
un heroi o un gran home. Ni tindria res 
d'estrany que jo patís d’aquesta poca 
empenta dels meus avis. El cas és que, 
si hagués trobat tan sols un barret 
vermeil o unes calces brodades, ara 
tindria una satisfaccio que en aquests 
moments em seria necessària i una 
considerado que ajudaria a guanyar-me 
les simpaties dels critics.

h ’
y/ - //- /<?

“...Em caigué a les mans la col.leccio 
d’un veil diari, “El Eco Bisbálense’’, en 
el que vaig trobar un article descriptiu, 
escrit per un oncle meu del segon grau, 
home molt pintoresc... Aquest honora
ble avantpassat féu un viatge aquí cap 
allà a 1880 i va descriare en un article 
llis i planer, que contrasta amb la 
pedanteria, l’afectació i el gust de palla 
que tenen les descripeions de l’època, la 
vila de Palamós tal com l ’havia deixada 
l’any 1885... L’escrit a qué faig referén- 
cia és molt objectiu i no està pas mala- 
ment. El seu valor ve augmentai, per 
mi, per èsser l’ünic escrit conegut del 
meu parent i l’ùnica cosa una mica deli
cada que he trobat en la història extema 
de la llarga série dels meus avantpa
ssats... Aquest article és la cosa de més 
pes que trobo en la meva genealogia 
grisa i vulgar.

-Des de quan vàreu dedicar-vos a 
escriure?

- Escric des de criature, però l’escriure 
és en mi una activitat artificiosa i 
sobreposada. No tinc pas una idea clara 
- i  això sembla que passa a molta g en t-  
del que havia de fer en la vida, i sobre- 
tot del que em convindria. Això no 
obstant, aquesta ofició em deforma, he 
creai, dins del meu jo intim i espontani, 
una persona estranya, que m oites 
vegades ni jo mateix no comprenc el 
que té a veure amb mi, tantes diferén- 
cies hi constato. En virtut d’aquest 
desdoblament, resulta que si jo, per 
naturalitat, sóc un èsser feble i miser, 
quan tinc una ploma a la mà esdevinc 
dionisiac i ofensiu, entro en un estât 
d’exaltació silenciosa i sóc capaç de 
mantenir una posició fins a les darreres 
conseqüéncies.
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- Qué penseu davant una quartilla en 
blanc?

- Assegni davant de la taula, davant 
d'una blanca, immaculada quartilla, la 
ploma a la mà, penso, sovint, que una 
de les coses mes limitades d'aquest mon 
e's l'esperança.

- Sou deis que us embadaliu mirant al 
cel?

- Els badocs mes importants, mes 
absoluts, mes quimicament purs, son els 
que badén mirant a terra.

- Sou home cordial?
- A Catalunya, la cordialitat dura 

-m àxim— dos o tres dies --àdhuc entre 
les persones lligades o que podrien 
lligar-se amb un real interés.

- No heu sentit vocació per crear una 
familia?

- La familia es una institució que 
existeix. Es una andrómina misterioriosa 
i sagrada... Així i tot, em sembla que 
esser pare de familia ha d'e'sser una 
professió difícil.

- Com US heu mogut en el terreny 
sentimental, concretament, amb referén- 
cia a les dones?

- En el terreny sentimental no sóc pas 
un home de termes mitjans, ben admi
nistrais, convensionals i balancejats. 
Sóc un home de tot o res: Aut Cesar, 
aut nihil... Es casa molta geni; però, si 
un dia tocaven a descasarse, la gentada

faria feredat... Jo no he conegut cap 
solter que fos intrmsecameni estiipid. 
Maniàtic, si. Estiipid, no... 1, per altra 
pari, no comprenc la necessitai de teñir 
me's malde'caps deis que naturalment es 
tenen...

- Doneu una suscinta definido de la
vida. ^

- La vida és una estranya contra- 
dicció. Tothom diu que la vida e's curta, 
breu, que dura un instant, però tothom 
afirma que s'avorreix, que no sap què 
fer ni com passar el temps i sembla 
fatigada d'haver de fer tots els papers de 
l'auca per matar Lesiona.

- Com veieu el país?
- Quan vaig comengar el batxillerat, 

sentia dir: “En aquest país tot està per 
f e r . . ."  Ara sento moli sovint: "En 
aquest país, no hi ha res a fer... . Puc 
afegir que pensar que les coses podran 
anar be' si fa mestral i malament si fa 
vent de garbi no e's pas gaire edificant... 
Recordo que q casa oía dir: "]a ho pot 
ben dir, Tonet {Tonet era el meu pare), 
ja ho pot dir! No hi ha ordre ni concert. 
Si els vells tornessin de Valtre món... 
No m'en parli!". Es la conversa indefec
tible que cada any, per Santa Maria, 
tenien mossen Narcís i el meu pare. Des 
de que tiñe ús de raó que la sento 
pronunciar. El que impressiona és 
Lautomatisme anual de la conversa.

- Qué aconselleríeu ais joves que 
volen dedicar-se a la literatura?

- No sóc home de conseils, però diré 
que "la primera virtut que es necessita 
per a dedicar-se a la literatura --a la 
novel.la, per exem ple-- és candor, 
ingenuitat. Els escriptors s'interessen per 
les coses deis altres, tracten de com
prendre la gent, s'ocupen deis altres. 
¿Hi pot haver res més pueril, més infan- 
til?".

- Estem en un période en que s'exigéix 
i es fa més palesa la Ilibertat. Qué hi 
dieu, vos, sobre ella?

- M'he preguntat moites vegades si 
aquesta Ilibertat pot durar, si no és 
excessiva. De Ilibertat, no n'hi ha mai 
prou! -diu o escriu certa gent. Es una 
opinió falsa. Que tothom pensi com 
vulgui individualment. Socialment par
lant, la Ilibertat ha de tenir un limit. 
Dubto que aquesta Ilibertat d'avui pugui 
durar. El parlar no té aturador. Horn 
parla avui de la qüestió que sigui amb 
una absoluta procacitat -a si l'encerto 
l'endevino-. No queda res per verd. Tot 
queda supeditat a la grácia momentá- 
nia. Aquesta segregació verbal és -no es 
pot negar- extremament divertida. El to 
general de les converses és d'una 
fabulosa amenitat.

- Llástima que no podem conti
nuar-la... També hi ha un limit...

U L D

Tots els anys els duu a Tespatlla, que és com dir que 
“ s ’ho tira a l’esquena” ...
Una boca desdentegada en la que hi penja una cigarreta 
manipulada.
Gasta llumins i no gasta embuts...
Es més murri que bonic.
Se les sap totes.
Té una veu escletxada.
Els ulls petits, però de profunda i mediterránia retina.
Es un pagés. El fa i el sap fer.
Eli, xerra que xerra.
Eli, escriu que escriu.
Tant si plou com si fa sol, eli deixa que “ les bruixes es 
pentinin...”
Eli, Pía, ho és de nom i de fets.
Adhuc, és ciar i catalá...

(Caricatura d'Emili Hierro)
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per FILO PRIM

: «y*
•• X*"

•ji,
X.I

El verb “ apretar” ens “ apreta” de quina manera! “ Apretar” no és 
catalá, encara que ho sembli. Tant que el'fem servir i tantes solucions 
com tenim per a prescindir deis seus servéis!

Preneu nota:
El refrany castellá: “ Quien mucho abarca poco aprieta” , que, de 

vegades, surt estrafet en el llenguatge coLloquial, una cosa així com : 
Qui molt “ abarca” poc “ apreta” , conté 2 castellanismes: “ abarca” i 
“ apreta” . La solució és: “ Qui molt abraça poc estreny” .

“ Aquest coll m ’“ apreta” és: «Aquest coll m ’estreny».
“ El sol apreta” és: El sol pica.
“ La gent del tramvia ens apreta” és: La gent del tramvia ens premsa.
“ La gana m ’apreta” és: La gana em fa córrer.
“ Apretar a córrer” és: Arrencar a córrer.
“ Aquest venedor ens apreta” és: Aquest venedor ens colla.
“ Apretar el pas” és: Allargar el pas.
“ Apretar Tacelerador” és: Pitjar l’accelerador. (Atenció a la doble c c 

d’accelerador. No ho prengueu per un “ lapsus” del redactor o de 
l’impressor)

“Apretar el timbre” és: Pulsar el timbre. Però pot tenir altres 
solucions, com: Tocar el timbre, o simplement, trucar.

♦ * *
Vet aquí una altra paraula que se’ns fica àdhuc a la minutera del 

rellotge: “ Atrassar-se, atrassat, retrassar-se, retrassat, retràs...”
“Aquest rellotge s ’atrassa” és: Aquest rellotge retarda.
“ Un poblé atrassat” és: Un poblé endarrerit.
“ Pagar atrassos” és- Pagar endarreriments.
“ Portem retràs” és: Anem amb retard.

* ♦ *

Solucions de frases variades:
“ Menos mal que...” Té vàries solucions: Sort que... Encara sort 

que...Quina sort que...
“ A  la sazón” . En aquellos saons. Per aquellos calendes.
“ A  vuelta de correo” . A  correu seguit. A  retorn de correu.
“ Estar en pie” . Estar dret. Estar dempeus.
“ Contra viento y marea” . Contra vent i contra corrent.
“ Dar alargos” . Donar allargues.
“ Tarde o temprano” . Tard o d’hora. A  la curta o a la llarga.
“ En ayunas” . En dejù.
“ Se echa de ver que...” Està vist que...
“ Le echaba de menos” . El trobava a faltar.
“ Un aguafiestas” . Un esgarria-cries.
“ Amb cuidado” . Amb compte. Amb mirament.
“ Ida y vuelta” . Anar i tornar.
“ Solo faltaría que...” Bona fora que...
“ Ni mucho menos” . Ni de bon tros. Ni de molt.
“ Cuando el río suena” . Mal va quan.
“ Mayor o menor” són comparatius en castellá. No així, en catala, 

“ major i menor” . No direm el fill major i el fill petit, sinó: el fill gran i 
el fill petit. En canvi direm: Festa Major, la major part...

“ El fin de semana” és el cap de setmana. No hi ha corn recordar allò 
de: Un bon vagar i uns bons caps de setmana o. Postes de sol i caps de 
setmana.

“ A  toda prisa” . A  corre-cuita.
“ Llueve a cántaros” . Plou a bots i barrais.
“Todo se fue a pique” . Tot se’n va anar en orris.
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R eprodú im  l’article que  JOSEP PLA d ed ica  a Sabadell en el volum  n ° 30 
titulat «Tres guies» (pagines 893-897) d e  l'Obra Completa, pu blicada per  
Edicions E)estino.

per Josep Pia

Sabadell és una gran ciutat d'uns cent 
cinquanta mil habitants. Té un centre 
molt agradable, urbanitzat i esbarjós, 
extremament simpàtic, amb molt bones 
cases. Al voltant del centre, el cinyell 
industrial de Sabadell té aquell punt de 
mediocritat i d'escassa amenitat urbanís
tica que caracteriza a tot arreu la 
concentrado industrial. Té, a més, una 
periféria caòtica, desordenada, on viuen 
molts milers de persones d'una manera 
bastant improvisada i precària. Fa uns 
quants anys la projecció sobre Sabadell 
de masses humanes provinents de les 
zones més pobres d'Espanya ha estât 
voluminosa. Aquesta immigració és un 
fenomen antic, i quan es produi amb 
una certa parsimònia donà origen a 
fenòmens d'arrelament positius i reals. 
Els darrers anys ha estât aparatos i 
ràpid i ha posât de manifest la incapa- 
citat de les directrius generals.

Socialment, Sabadell és un dels alca
loides de l'esperit de Catalunya. L'ànsia 
d'ascensió social, que és una de les 
caractéristiques de tot el país, es 
manifesta aquí amb tota la seva puixan- 
ça. La forma més espontània de la 
manifestació de la personalitat és l'indi
vidualisme i l'atomització. El motor 
inicial de la indùstria no és l'associació, 
sinó la solitud, l'esforç personal. Això 
fa que la base de la vida de Sabadell 
sigui una constant ebullició, un esde- 
venir sistemàtic. Es un escenari en què 
apareixen constantment noves persona- 
litats, en què s'eclipsen obres, en què es 
puja i es baixa. Es un ambient que 
sembla extremament adéquat per a 
donar sortida a tot allò que un home 
pot tenir de més irreductible i de més 
insoluble. Aquesta manera de ser ha 
donat origen a una literatura crítica 
abundant. Sumar-s'hi campanudament 
no sols és inútil, sinó innecessari. Som 
formats d'aquesta pasta i aquesta és una 
manera de fer acte de presència en la 
vida. Altres segueixen camins oposats. 
Tots tenen els seus avantatges i els seus 
inconvénients. Aquest carni és el nostre 
i ens hem de conformar.

El fet que la base social de Sabadell 
sigui constituida per l'aparició incessant 
de nobles ambicions personals explica 
per què la ciutat és poc conformista, per 
què el seu clima econòmic i espiritual és 
de molta nerviositat i de curiositat 
constant i, sobretot, per qué Sabadell 
va al davant de la indùstria de teixits. 
Tot és molt sòlid a Sabadell, però el 
que Sabadell té de més sòlid és el canvi.

(Dibu'ix.de Jordj*-T^à)/' ' ' ‘

'V. . ÌA !

La insatisfacció sembla tenir sempre més 
empenta que la immobilitat embadoca- 
da i l'estabilitat desfibrada. Exceptuada 
Barcelona, a Catalunya no hi ha cap 
ciutat més acostada a la vida, consi
derada com una Iluita, que es pugui 
comparar a Sabadell. Vet aquí el que 
principalment dóna interés a aquesta 
ciutat. Aquest interés és molt gran. Es 
una ciutat desvetllada, una força en 
moviment constant, prodigiosament rica

en ambicions, com petència, ímpetu 
creador i iniciativa. En aquest aspecte, 
sembla que té un fons inesgotable, 
d'una gran fertilitat. D 'acord amb 
aquesta contextura personal, Sabadell 
no pot ser una ciutat que es complagui 
en afectacions, en pseudo-realitats, en 
pompositats retóriques poc o molt 
enguixades. Es, contráriament, una ciu
tat que tendeix a l'autenticitat, a la 
simplicitat, directa, viva, real.

La manera de ser de Sabadell, clau de 
la seva história i de la seva força econò
mica, la seva base social i industrial, 
tan individualista i atomitzada, podria 
donar a entendre que per la seva 
vitalitat mateixa, primigènia i inesgota
ble, tendeix una mica al caos. I, tanma; 
teix, Sabadell és una lliçô autèntica pel 
que fa a la solidesa i tradició d'algunes 
de les sevès institucions bàsiques. El 
famós Cremi de Fabricants de Sabadell 
té una existència i una actuació ininte- 
rrompuda des de l'any 1559; la seva 
antiguitat és venerable. Aquesta impor
tant institució, que continua en els 
moments actual el Cremi dels Paraires, 
és l'eix al voltant del quai s'ha desplegat 
la vida de Sabadell, a través del qual ha 
estât creada una indùstria de teixits de 
liana que ha assolit una importància i 
un volum tan considerables que en fan 
el primer nudi fabril de la Península i 
un centre d'aquest ram de transcendén- 
cia continental. Hem d'esmentar tot 
seguit, com una institució admirable, el 
Banc de Sabadell, amb els seus vui- 
tanta-i-tants anys d'existència i en corba 
de creixement incessant. Aquest establi- 
ment, el primer Banc local d'Espanya, 
ha capejat victoriosament tots els ava
tars de la vida bancària catalana els 
úkims decennis i desmenteix l'opinió, 
tan difosa, segons la qual el tempera
ment d'aquest país sembla que és 
incompatible amb una tradició bancà
ria. Fet i fet, el Banc és el de Sabadell, i 
radica a la ciutat on semblen concen- 
trar-se totes les virtuds i tots els defectes 
del nostre tarannà. ¿I què direm de la 
Caixa d'Estalvis de Sabadell, la primera
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social, econòm ica i tècnica. Aquest 
Institut, que ha dut a terme una tasca 
cultural molt intensa en els camps més 
diversos, honra Sabadell i el seu desig 
de veritat i d'objectivitat.

Perqué s'equivocaria qui cregués que 
a Sabadell només hi ha telers, indùstria, 
comerç i interessos materials. No. La 
flor i nata de Sabadell se sent una mica 
molestada per la tendéncia que hi 
sembla haver a considerar Sabadell 
exclusivament sota el prisma de la 
materialitat. Té raó, perqué a Sabadell

d'Espanya cronologicament parlant, an
terior, per tant, a la que creá el senyor 
Moragas (la Caixa de Pensions per a la 
Vellesa i d'Estalvis) i- d'una historia tan 
transparent i positiva?

L'Institut Sallarés i Pía d'Estudis Téc- 
nics. Economics i Socials és, d'altra 
banda, una institució única al país, 
destinada a la formació de dirigents, no 
pas d'industries particulars, sino pri- 
mordialment (cosa que representa una 
ambició més elevada) de la industria 
com un tot, en les seves manifestacions

hi ha una forta i apreciable vida 
cultural. Cal visitar el Museu per a 
comprendre-ho. Cal relacionar l'Institut 
Sallarés i Pía amb la Fundació Bosch i 
Cardellach, dedicada ais estudis arqueo- 
logics i histories i que en certa manera 
complementa l'anterior. La industria i la 
cultura, a Sabadell, són inseparables. Al 
costat deis esforços dels industrials cal 
posar el que Sabadell ha donat, en el 
camp artistic, literari, erudit i de la in- 
vestigació, els darrers anys, que ha estât 
molt notable.

Hi ha dues coses, a Sabadell, que 
sempre m'han intéressât: la primera és 
la preponderáncia que en la vida de la 
ciutat tenen els elements joves, la qual 
cosa no vol pas dir que la ciutat no 
sàpiga honorar els seus homes experi- 
mentats. Ben al contrari. El Banc de 
Sabadell fou presidit, fins a la mort, per 
un veil insigne: el senyor Ferran Casa
blancas. El que vull dir en assenyalar la 
presèneia dels joves en la vida de la 
ciutat és que la poblaciô no esta anqui
losada i que els recursos que té es 
mantenen intactes. Totes les vegades 
que hi he passât els darrers cinquanta 
anys, sempre m'he trobat amb un grup 
de joves que han pesât de debo en la 
vida de la poblaciô. Una altra de les 
seves caractéristiques, entenc modesta- 
ment que és la conjugació espontània 
que, en aquest ambient, es dóna de la 
teoría i de la práctica. En aquest aspec- 
te, crée que Sabadell és la ciutat més 
catalana del Principat. A Sabadell no es 
produeix el cas de l'home monogràfic; 
ni hi veieu el tipus, irritant i lamen
table, del teôric pur, a la manera cas
tellana, fruit en general d'haverse cre- 
mat exageradament les celles a la Uni
versität, ni l'home pràctic més recalci
trant deixa de corregir el seu inveterat 
pragmatisme amb alguna idea general. 
Aquest equilibri, que a Sabadell es pro
dueix espontàniament, té, segons la 
meva modesta opinió, una gran impor- 
tància, perqué acosta molt l'esperit 
d'aquesta ciutat a la vida moderna 
—exactament al sentit que ha agafat la 
vida moderna avui dia— . Aquesta 
característica és el que Sabadell té de 
més constructiu i elevat; constitueix la 
seva auténtica superioritat. El fet que 
l'Escola Industrial i d'Arts i Oficis hagi 
pogut influir en aquesta característica 
(com a escola professional) mereix els 
més grans elogis.

Quan contemplen Sabadell des de 
Termita de la Salut, patrona de la 
ciutat, distingiu una vasta aglomeració 
de color argilós, vagament vermellós, 
posada damunt d'un terreny pía. Els 
voltants de Sabadell són pintorescos, 
sobretot els marges del Ripoll, com ho 
era el bosc de Can Feu, ja desaparegut, 
que era molt agradable.
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HISTORIA
DEL
NAIXEMENT
DE
JESUS

Per Ramón Vali Rimólas

HISTORIA DEL NAIXEMENT 
DE JESUS
tal com la narrà sant Line 
i la imaginà, en pedra, l’escultor del 
claustre de l’Estany en tres deis seus 
capiteUs, en què hi veiem:

La presentació de Maria al tempie, 
l’anunciació de 1’ángel Grabiel 
la visita de Maria a Elisabet, 
el naixement de Jesús, 
i la seva presentació al tempie.

La narració de la Nativitat de la Mare de 
Déu i de la seva presentació al tempie 
-segons la recensió que deis evangelis 
apócrifa féu Jaume de Voràgine en la 
“ Llegenda àuria” - la precedeix com a 
proemi.

En aquest número de QUADERN encetem un cicle sobre ART ROMANIC, el 
quai estará a càrrec de RAMON VALE RIMBLAS, Vice-President d'Amies de l'Art 
Romànic -am b seu a Barcelona- Societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans.

En Ramon Valí ha fundat a Sabadell una agrupació delegada de la dita Societat i 
actualment forma part de la terna directiva del Museu d'Historia de la nostra dutat, 
on és actiu promotor i organitzador d'activitats diverses, i en concret d'Esposicions i 
Cursets d'Art Romànic que han contrubuït a desvetllar entre els sabadellencs 
l'interès per aquest tema.

La simplicitat del poblé fidel quedava 
8unb ganes de saber més coses de la vida 
de Jesús, sobretot de la seva infància, tan 
parcament descrita pels evangelistes Ma- 
teu i Lluc. Eren totes aquelles coses a què 
fa referèneia Joan, quan, en finalitzar el 
seu evangel), diu: “ Hi ha encara moites 
altres coses que féu Jesús, que si 
s’escrivien una per una, ni el mateix món, 
cree jo, no podria contenir els llibres que 
s’escriurien” .

No ens ha d’estranyar, dones, que 
sortissin nous IHbres evangèlics, els 
“ apocrifs” que en diem ara, no admesos 
per l’Església com a llibres revelats, més
0 menys heterodoxos uns, i ortodoxos 
d ’altres. Entre aquests, cal tenir en 
compte, sobretot, r “ Evangeli de la Nati
vitat de Maria i de la Infància de Jesús” , 
atribu'it en altre temps a sant Mateu, i 
r “ Evangeli de Nicodemus” dedicat sobre
tot a la Passió del Salvador i a la seva 
davallada ais inferns. Aqüestes narracions 
foren recollides, més tard, per Vicenç de 
Beauvais en el seu “ Speculum historíale”
1 per Jaume de Vorágine en la “ Llegenda 
àuria” .

Ens pot costar de creure que els noms 
de Joaquim i Anna que atribuím ais pares 
de la Mare de Déu, la seva mateixa pre
sentació al temple, el naixement de Jesús 
en una cova, la preséncia de la muía i del

bou, els tres reis mags, i els seus noms 
Melcior, Gaspar i Baltasar, per referir-nos 
només a fets relacionats amb el cicle 
nadalenc, tan arrelats a les nostres creen- 
ces, no tenen cap altra base ni fonament 
que aquests evangelis apócrifs.

Presentem avui unes escenes que figu
ren al claustre de Santa Maria de l’Esta- 
ny. En ells hi veiem elements no canc.iics: 
la presentació de Maria al temple; i el bou 
i la mula al naixement. En els moments 
romànics, però, la fidelitat a les versions 
canòniques és molt superior a la de 
l’època gòtica, en la que s’incrementen, en 
gran manera, les versions llegendàries. 
Aixi, les representacions que avui oferim, 
llevat de les escenes dites, s ’ajusten rigo- 
rosament al text evangèlic de sant Lluc. I 
encara, l’escena de la presentació de la 
Mare de Déu, té un rigor i una serietat 
major que la que dóna l’evangeli apòcrif 
en la seva narració; segons la quai. Maria, 
als seus tres anys, pujà ràpidament els 
quinze graons d’accès al temple, sense cap 
ajuda, com si fos en edat perfecta.

El text de l’evangeli que reproduïm 
correspon al de l ’ediciô popular de 
l’Abadia de Montserrat de 1972; i el de la 
“ Llegenda àuria” a 1’exemplar del segle 
XV, de la Biblioteca episcopal de Vic, 
publicat per Nolasc Rebull l’any 1976, a 
Olot.

Joatxim fo de Galilea., de la dutat de Natzaret, 
e ach Santa Anna per mailer, de Betlem.
Eran ambdos justs e senes tota repreendó: 
e obehien als manaments de Déu faelment.
E, aixi, ells estigueren XX anys sens infants.
Perqué fueren vot a Déu que, di Déu lus dove infants, 
que ells los offerien al servei de Déu.
Un dia làngel de Déu li apparech ab gran claradat dienti
“Jo són ángel de Déu, qui són tramés a tu,
per ÇO que jo. t digua que les tuas preguàries són axoïdes
E la tua mailer Anna infantarà filia,
a apallarla as Maria".

Santa Anna, donques, concebé he infantò filia, 
qui ach nom Maria.
E, après III anys, ells la aduxeren a les oblaeions del tempia. 
E quan agüeran feta la oblació,
ells lexaren la filia ab les altres vèrgens en lo tempia; 
e anaren-se'n en lur casa.

COLLABORA QAVM D€ PENSIONS ”la Caìxa”
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L'àngel Gabriel fou enviât per Déu 
a un poblé de la Galilea, anomenat Natzaret, 
a una noia, promesa amb un home que es deia Josep, 
de la casa de David, 
i la noia es deia Maria.
Va entrar, dones, a casa d'ella i le digué:
“Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu; 
tindràs un fill i U posarás Jesús.
Será gran i será anomenat Fill de l’Altissim”.
Però Maria digué a l'àngel:
¿I corn es farà aixó, si no conec home?“,
L'àngel U va respondre:
“L'Esperit Sant vindrà damunt teu, 
i el poder de l'Altissim et cobrirà amb la seva ombra' 
Maria digué aleshores:
“ Vet aqui l'esclava del Senyor;
que es faci en mi segons la teva paraula".

Aquells mateixos dies. Maria se n'anà diligent a la muntanya, 
a la provincia de Judà,
va entrar a casa de Zacaries i saludà Elisabet.
Quan Elisabet va sentir la salutaciô de Maria, 
l'infant U salta dins el ventre, 
i Elisabet quedà plena de l'Esperit Sant; 
i va exclamar amb veu forta:
“Beneïda tu entre les dones, 
i beneït el fruit del teu ventre!
¿I d'on em ve, això,
que la mare del meu Senyor em vingui a trobar?
Perqué, aixi que ha arribar la teva salutaciô 
a les meves orelles,
l'infant m'ha saltat d'alegria al ventre.
I  benaurada la qui ha cregut que es complirà 
tot allô que U ha estât dit de part del Senyor".

Per aquells dies, sorti un édicté del César August 
que fessin el cens de tôt el môn.
I  tothom anava a empadronar-se, cadascù a la seva poblaciô. 
També Josep va pujar de la Galilea, del poblé de Natzaret, 
a la Judea, al poblé de David, anomenat Bet-Léhem, 
ja que era de la casa i la familia de David, 
per empadronar-se juntament amb Maria, la seva muller, 
que estava encinta.
Mentre eren allá se li van acomplir els dies del part, 
i va infantar el seu fill primogénit;
Tembolcallà i l'ajagué en una menjadora, 
perqué no tenien lloc a l'hostal.
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Quan arribà el dia de la purificació d'ells, 
segons la Liei de Moisés,
el pujaren a Jerusalem per presentar-lo al Senyor.
Hi havia a Jerusalem un home que es deia Simeó, 
un home just i pietós, que esperava el consol d'Israel, 
i VEsperit Sant estava en ell.
L'Esperit Sant, dones, li havia révélât que no moriria 
sense haver vist abans el Messies del Senyor.
Impulsât per VEsperit va anar al temple, 
i, quan els pares dugueren Vinfant Jesús 
per complit el que sobre ell prescrivia la Liei, 
el prengué en braços i beneí Déu dient:
“Ara, Senyor, ja podeu deixar marxar en pau el vostre servent, 
segons la vostra paraula;
perqué els meus ulls han vist la vostra salvació, 
que heu disposât davant de tots els pobles.
Hum que es revelará ais pagans 
i será gloria del vostre poblé d'Israel” .

ELS QUE HE TñOBA T PEL CAñ/ll
JOAN ALAVEDRA

Per Mn. Geis

La meva admiració per Joan Alavedra 
despuntava cap allá ais anys 30, quan 
eli radiava uns articles -esperats, dia 
rera dia, pel gran públic- titulats amb el 
comù denominador d'"EL FET DEL 
DIA".

L'interés d'aquells col.lotges amb els 
radioients no tenia els dies comptats: no 
moria a les vint-i-quatre hores de cada 
dia. La prova, que, al cap de' molts 
anys, l"'Editorial Selecta" ha fet una 
reedició de l'aplec que l'autor, a precs 
dels seus admiradors, n'havia publicat 
poc temps després de llur radiodifusió.

La reedició ha estât augmentada amb 
articles escrits posteriorment, inspirais 
per "Fets" més ençà escaiguts. Ja ho in
dica el titol de la mateixa novissima 
edició: "El fet del dia d ahir i d avui . 
Només cal donar un cop d'ull a la taula 
d'aquesta publicació per adonar-se de 
l'interés del contingut del llibre, on l'a
nècdota adquireix categoria.

* * ★
La dispersió provocada per la guerra 

civil esclatada l'any 36 impedì que la 
meva admiració per Joan Alavedra es 
pugués traduir, de bones a primeres, en 
relació personal. La relació, doblada 
d'amistat, comançà arran de la publi- 
cació del seu "Poema del Pessebre", pà-

gines émotives que li foren inspirades 
per la nostàlgia de la Terra en el seu 
exili, estrofes que, al seu torn, inspi
raren al Mestre Pau Casais, també en- 
yorivol de la Pàtria, el magnifie Oratori 
que, amb el titol d'"El Pessebre", ha 
donat la volta al món.

Melcior de Palau, el traductor de 
l'"Atlàntida" de Verdaguer al castellà, 
deia que si hagués de passar a la pos- 
teritat, seria arrapat a la sotana de Mn. 
Cinto. Corn ell, Joan Alavedra també 
podria dir, que, si no tingués prou 
motius de passar a la posterirat -que no 
n'hi manquen!- hi passaria arrapat a la 
levita de Pau Casais. I no sols com a 
poeta del seu Oratori, sinó també en 
qualitat d'autor de la fervorosa i docu
mentada biografía de l'il.lustre composi
tor.

Oh, l'emprempta que deixen les im
pressions de la minyonia! Es curiós com 
també l'historiador -filôsof de la histo
ria- Sanchez Albornoz enyorà en el seu 
exili el pessebre de la seva infantesa i 
ens descrigué aquest enyorament en un 
emotiu article a "La Vanguardia , arran 
de les Festes de Nadal de l'any passât.

Joan Alavedra i va néixer l'any 1896 
a Barcelona.

Es dona a conèixer bentost en el camp 
de les lletres, singularment corn a 
traductor de literatura germànica: Go
ethe, Remarque, Schnitsler, Schlum- 
berg...Jo dirla que l'excel.lent traductor 
influí notablement en la formació de 
l'estil diàfan i tan senzillament vertebrat 
del narrador de naixença que és Joan 
Alavedra. Estic plenament d acord amb 
Miquel Dolç que va escriure d'ell a "La 
Vanguardia" -23-10-75-; “Alavedra, na
rrador nato, aunque fabulosamente 
sensible, no embellece, ni deforma: se 
limita a reproducir hechos..."

Si, reprodueix fets...I després dhaver- 
los llegit, acabes pensant que els has 
viscut tu també...

L'amistat amb Joan Alavedra resta 
afiançada arran de l'audició del célébrât 
Oratori de Pau Casals "El Pessebre", la 
nit del 20 de desembre de 1974 al Teatre 
Municipal la Farándula. Aquesta prime
ra audició a Sabadell havia estât or- 
ganitzada per "Juventuts Musicals-Om- 
nium Cultural, amb la col.laboradó de: 
Académia Católica, Académia de Belles 
Arts, Associació de Pessebristes, Coral 
Al.leluia de l'Església Evangélica, Fun- 
dació Bosch i Cardellach, Orfeo de 
Sabadell, Pveri Cantores, Sabadell Sar-

Comuniquem ais nostres benvolguts lectors que aquest número extraordinari de QUADERN 'consta de 40 págines 12 págmes 
més que un número ordinari—  i el seu cost és de 150,- pessetes.
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danista, Schola Cantorum, Unió Excur
sionista Sabadell i del Banc de Sabadell.

Com era previst, hi assisti I'autor, del 
text, que acompli l'encàrrec de fer un 
Parlament d'obertura de I'acte, en el 
qual s'estengué en sengles explicaciones 
sobre la naixenqia del seu Poema i de 
rOratori que sobre el seu text havia 
bastit Pau Casals.

Per encárrec i en nom de la Comissio 
organitzadora de l'audició vaig fer lliu- 
rament al poeta duna medalla comme
morativa d'aquell concert-póstum ho- 
menatge al compositor -amb unes pa
raules al.lusives al singular esdeveni- 
ment artistic. De retop, l'homenatge 
recaigué en la persona del co-autor d El 
Pessebre", alli present.

★ * *
M'abelleix de recordar un acte molt 

emotiu compartii arpb Joan Alavedra. 
Fou una anada a Samalús a retre home- 
natge postum al Mestre en Gai Saber 
Mn. Ramon Garriga, davant la seva se
pultura. Joan Alavedra es un admirador 
de la polifacética personalitat artistica 
del sacerdot que va popularitzar el nom 
d'aquell gentil poblet, proclamant-se n 
l'Ermitá.

Ehs acompanyava J.M. Bruii, 1 autor 
de la lápida de terra cuita, executada en 
col.laboració deis seus alumnes a 1 Es
cola Industrial i d'Arts i Oficis de 
Sabadell, que tanca la sepultura. Féu 
possible aquella emotiva trobada a 
Samalús el comú amie Ricard Simó que 
gestioné i coordiné voluntáis en vistes a 
trobar un dia convenient a tots.

Emotiva diada; impossible d'oblidar-
la.

El nostre biografiat és sempre cordial 
en les seves dedicatóries. Ho ha estât 
amplement en les paraules que m'ha 
adreçat en els seus llibres. Tinc en molta 
estima aqüestes ditirémbiques dedicató
ries.

Les seves cartes, édhuc les més intras- 
cendents, contenen sempre assenyades 
reflexions. L'admirat escriptor em per
donaré que ho adveri copiant literal- 
ment bona part d'una carta rebuda 
l'abril de l'any passât: una part que, ex- 
cedeix la Intimität i que podria haver 
estât un article periodistic. Es una sen- 
zilla i esponténia" confessió de la seva 
ètica literéria:

"Em complau molt que el meu article 
sobre Blanca Selva us hagi fet reviure 
aquella gran artista que fou, també, una 
dona admirable, oblidada, gairebé, de 
molts que l'havien tractada i completa- 
ment desconeguda de l'actual generado, 
m'ha semblât que era bo de dedi- 
car-li un record. La meva esposa, quan 
encara érem promesos, en va esser 
deixeble i aixó va fer que jo tingues 
ocasió de frequéntar-la bastant.

M ’agrada que constateu que a mi 
m'interessa "fer" i no "desfer". No hi 
cree en les coses negatives. Nome's em 
sento atret per allò que estimo i mai no 
he pogut tractar un tema que no m'e- 
mocionés. No tinc cap aspirado d'ésser 
un escriptor "per a tot". Hi ha moites 
coses, molts temes, que no tractaré mai.

i no pas perqué vulgui tapar-me els ulls, 
sino perqué cree que tenim prou feina, 
encara, en afirmar les grans coses que 
mouen els sentiments humans. Un "si" 
constant, de la part de tots, ofegaria, 
sense que haguéssim d'ocupar-nos-en, 
tots els "no" que destorben la marxa 
ascendent de l'home. L'ombra no es 
combat parlant-ne, sino, fent llum. I la 
petitesa d'una cosa eau d'ella mateixa 
aixi que n'alcem alguna de més gran al 
costat".

Bell programa ètic i estètic. Bella pé- 
gina de prosa reveladora del narrador 
nat de que suara parlévem.

I no em sé estar de reteure unes para
ules d'una lletra rebuda l'any 1973, 
datada a Montpelier, a les quais vaig 
sentir-me molt sensible: "Les vostres
«Cançons de Nadal» han estât cantades, 
com calia, la revedla de la gran Diada, 
per quatre nétes meves franceses, prop 
d'un Pessebre i de l'Arbre. La meva 
esposa les tocava al piano i les persones 
grans, ben entés, les entonàvem."

Se'm perdonaré aquesta expansió. 
Aixo em va verament emocionar. I m'a- 
falagé més que si hagués rebut un pro
grama d'una audició de cançons nada- 
lenques cantades per una coral en una 
sala d'actes.

Qui vulgui aprofundir en la polifacé
tica personalitat de Joan Alavedra pot 
recórrer al "Diccionari Biogréfic", d'Al- 
bertí, o a la “ Gran Enciclopedia 
Catalana".

NOTA.- El próxim número de QUADERN es publicará les pégines que Manuel Folguera i Duran dedica en les seves Memóries a 
VERDAGUER i COLELL. _______________________________________
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LA VERSIO DEFINITIVA DEL ”
«BESTIARI» DE PERE QUART

Dedicai a JOAN OLIVER, en els seus 80 anys

Es entretingut i alliçonador comparar 
la versió definitiva, suara publicada, del 
"Bestiari” de Pere Quart (1) i la 
primera, és a dir, la del text que ob- 
tingué el Premi Folguera 1936 i que fou 
publicada l'any 1937 (2).

"Bestiari" és una obra de fortissima 
Originalität, sòbria, aguda, brillant, que 
s'aguanta, amb qualitats antolôgiques 
évidents: és —permeteu la gosadia— 
una obra clàssica. Les il.lustracions de 
Xavier Nogués ofereixen una adequació 
perfecta a la lletra de les composicions. 
La simbiosi Oliver-Nogués no presenta 
ni un punt flac, es podría qualificar de 
concloent i indissoluble.

¿Qué té de particular aquesta versió 
definitiva? Un horn ha de mirar-la amb 
atenció summa per tal de descobrir-hi 
les modificacions que l'autor ha volgut 
—ha cregut imprescindible— introduir- 
hi.

L'edició sembla un facsímil de la 
primera: conserva (molt aproximada- 
ment, amb una diferència imperceptible 
a primera vista) el format d'aquella; la 
distribució de les composicions i dels 
ninots d'En Nogués és la mateixa;

Per Pere Roca i Garriga

idèntic és, dones, el nombre de págines; 
la classe o qualitat del paper no difereix 
de l'una a l'altra.

Tot sembla igual, exacte. Però quel- 
com hi és diferent. Ultra petites modifi
cacions ortográfiques —compresa natu- 
ralment la puntuado— i variants tipo- 
gráfiques (quan és l'animal qui parla, la 
lletra rodona passa a lletra cursiva, per 
exemple), trobarem un xic més acusada 
la distribució estrófica en alguna de les 
composicions i, cosa més important, hi 
descobrirem alguns canvis o substitu-

cions de mots i, sobretot, algunes afegi- 
dures. No hi sabríem trobar, en canvi, 
la més mínima supressió (3).

La tònica de la revisió que ha dut a 
aquesta versió definitiva és la sobrietà!, 
el máxim respecte al text original i 
primicer. L'autor, a les seves velleses, 
no es penedeix de la seva obra. La troba 
bona, i només hi fa uns lleus retocs per 
quedar-ne allò que se'n diu satisfet.

Enumerem primer els canvis de mots 
que hi hem advertit; després, les 
afegidures.

CANVIS DE MOTS
(Cercan! una major propietat léxica, una major expressivitat, 
o més naturalitat; de vegades,accentuant la intencionalitat satírica):

GUINEU

ASE

Qué en faria -demaneu- /  Qué en faria -pregunteu-

complaent com el cavali / pacient com el cavali

CAVALE (De fet, es refereix a una euga)
irritada, galopa i s'espolsa /  S'encabrita: irritada s'espolsa

BOU
i gestes heroiques de gent embanyada /  i covards martiris de gent embanyada

VACA SUISSA

TIGRE CAPTIU

quan jo m'esmerço / quan jo m'afanyo 
per comes i fondais /  per comes i marjals 

com mon Tell sóc / com en Tell sóc

t'han marcat la pell / t'han ratllat la pell

ELEFANT
de la llarga trompa / de la trompa grisa 

de temple pilars / pilars de palau 
popular bandera / bél.lica bandera

ROSSINYOL CADUC
l'amor s'aconsola /  l'amor em consola

PAPAGAI
qualques dames/ certes dames es

(GRIVA MORTA) / GRIVA FETIDA
per la irada recança /  per la summa recança

LLOCA
les befes del meu veïnat /  les befes d'aquest veïnat 

de gran dignitat / de greu dignitat

SERPENT
la blanca argila d'Eva recent /  la blana argila d'Adam recent
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TORTUGA
amagant-se, es fuga/emparantse, es fuga

PEIX MORT
mortal vida ni hi hagi / on mortal vida ja no hi hagi

ARNA

PREGADEU

ha mort / s'ha mort

amb pregáries / amb pregueres

(COCCINEL.LA) /  MARIETA
la sang de robí/ gota de robí 

volà i no morí /  volà al meu jardí

ARANYA

MUSCLO

CRANC

l'aranyeta del celler / l'aranyassa del celler 
per l'ápat episcopal / per a 1 àpat principal

visqué sol, sense salut/ anà perdent la salut 
porté dol'de si mateix /  de tant heure a doble queix

bayant-se s'exclama/que es banya s'exclama 
el moli de la cama / el tou de la cama

AFEGIDURES (Per tal d'arrodonir, no pas quant a forma, sino quant a contingut i 
expressivitat, la respectiva composició. En el cas de VACA SUISSA, la modernitat 
d'un fet que no podia’ sospitar-se en els anys trentah___________________

PORC Afegeix, al final, tôt un vers:
Ja tothom parla de Sant Marti!

VACA SUISSA Afegeix tota un estrofa, que posa entre paréntesis, intercal.lant-la 
entre la segona i la tercera de la composició original:

(¿I no sabeu que l'amo, un modernista, 
em volia succionar els mugrons 
amb un giny infernal, cosa mai vista, 
que em deixaria eixuta en pocs segons?)

POLLASTRET

PREGADEU

encara agrades més/encara agrades una mica mes

de l'escarbat/ del mal escarabat

Aquests són, ni més ni menys, els 
canvis de mots i les afegidures que, 
respecte a la lletra de la primera edició, 
presenta la versió definitiva del "Bestia
ri". I un hom es pregunta; ¿calien 
—fora, naturalment, de les minùcies 
ortogràfiques i de la puritat lexical 
aquests retocs? El sentit d'exigència d un 
poeta envers la seva obra és, en tot cas, 
quelcom molt respectable...

* *  *

Podriem fer, ara, unes quantes consi- 
deracions entorn de l'obra en si matei- 
xa, una mena d'anàlisi del seu contin-

gut, sense però, cap pretensió critica.
Diu Tautor, que en el "Bestiari' 

s'ocupa de di verses bèsties i un vegetai. 
Es dar, si el llibre és un "Bestiari" ha de 
referir-se a bèsties. Però només a bèsties 
(o, parlant cientificament, animals). I, 
per tant, no té explicació que hi hagi 
també un vegetai. Aquest vegetai intrús 
costa, per altra part, de trobar. Cai 
repassar detingudament el repertori i al 
capdavall, per eliminació dels éssers que 
òbviament són bèsties, ens trobem amb 
el bacii, que ens fa dubtar i que en 
realitat no pertany a l'escala zoològica.

Són en total quaranta-set les bèsties

(aus); sis insectes; tres amfibis; tres 
peixos; un ofidi; un queloni; un 
aràcnid; tres entre mol.luscs i crustacis; 
un fôssil (prescindim de la classe 
d'animal)...i un ser humà. Total qua- 
ranta-set.

No sembla pas, a primera vista, que 
hi hagi un déterminât ordre en aquesta 
mena d'Arca de Noé. Però si que hi és. 
Un ordre, si més no, de grups zoolôgics, 
des dels animals superiors ais inferiors: 
primer de tot, els mamifers (quadrù-

ES UNA GENTILESA
G E S T O R a d m i n i s t r a t i v a. _ r o  RIA A c Advocat Cirera, 32 „  * „  t

Tels. 7259322 - 7259532 - 7259721 - 7260164 - SABADELL



249

peds); segueixen les aus; després vénen 
els ofidis, quelonis, amfibis; els peixos; 
els insectes, el aràcnids; i finalment els 
mol.luscs i els crustacis. Acabat, ve el 
bacii solitari. I al final de tots, trencant 
l'odre, com un estirabot, el "Jo".

Observem les exclusions: no hi figura 
cap rèptil (llangardaix o sargantana, per 
exemple); no hi ha tampoc la papallona, 
insecte tan poètic, per cert; ni hi ha, ai 
las! la formiga...ni la cigala.

En general, les bèsties del “Bestiari" 
no són les que hom considera de més 
qualitat poètica. Més aviat hi figuren 
bèsties antipoètiques, tauperes o despla- 
ents. Veieu, sino: porc, ase, bou, vaca, 
elefant, hipopòtam, rata-pinyada, griva 
fètida, lloca, serpent, tortuga, cap-gros, 
granota, gripau, peix mort, aranya...

Una altra remarca a fer: la major part 
d'aquestes bèsties són esmentades i trac- 
tades de manera genèrica; unes quantes, 
però, no ho són, sinó que van adjec- 
tivades, i no amb epitet, sinó amb espe- 
cificatiu: Vaca suïssa. Os blanc. Tigre 
captiu, Rossinyol caduc, Griva fètida, 
Peix mort. I encara una altra: algunes 
de les bestioles són caracteritzades, 
quant a denominació, ja en el mateix 
titol del corresponent epigrama, fora de 
Ilei, com Colom i (no pas colom ), 
Pollastret (no pas gali, o pollastre), 
Lloca ( no pas gallina a seques). La 
intenció d'esquivar el to seriós, solem-

nial o savi i d'introduir la subjectivitat 
de visió en el món deis irracionals, és 
évident.

Algunes de les bèsties són vistes i 
tractades, no en singular, sinó en plural: 
cap-grossos, granotes, mosques i mos- 
quits; d'altres hi són aplegades en 
parelles o duers, com és el cas de ca- 
mell-dromedari i el de mosques-mos- 
quits. Tot aixô dóna una varietat al 
conjunt, li lleva encarcarament i l'allun- 
ya de qualsevol retirada amb un catáleg
0 repertori d'espècies zoològiques, de 
tipus escolar.

Ens estranya que entre les bèsties que 
capten l'atenció del poeta i que li sugge- 
reixen les originalitats que omplen el 
"Bestiari", no hi hagi el gos. Però és que 
el gos ocupa un lloc preferent: el Ilibre 
va dedicat al Camús, el meu estimât 
gos. Del gos, del seu estimât gos, del 
Camús, no en diu estirabots, no en fa 
broma. El tracta amb la màxima defe- 
réncia i l'honora amb una emotiva dedi
catória. 1 té nom propi!

Quant a la forma poètica de les 
composicions, remarcables per llur per- 
fecció —versos ben mesurais, amb ritme
1 rima segons la més rigorosa precep
tiva—, observem que no hi ha un 
motile estlístic unie, sinó que cada 
composició, cada epigrama, és concebut 
i desenrotllat d'una faisó peculiar i té un 
to propi. Unes vegades el poeta fa

objectivament la caricatura de la béstia; 
d'altres, és la béstia que ens conta les 
seves trifulgues; d'altres, hi ha un diáleg 
entre home i animal, etc., etc.

Remarquem, per acabar, que Pere 
Quart es guarda com d'escaldar-se de 
caure en sentimentalismes i evita curo- 
sament -jo diria que instintivament— de 
fer la més minima concessió als tòpics. 
El "Bestiari" és exactament el que l'autor 
declara en el preàmbul de l'obra: 
"Mostra de poesia epigramática aplicada 
en fred sobre diverses bèsties i un 
vegetal". En fred! Ni més ni rnenys...! 
és que —per si no ho sabiem— Joan 
Oliver és un humorista de set soles, un 
humorista fins al moli dels ossos.

1. - Pere Quart, Bestiari. Versio definiti
va. Il.lustracions de Xavier Nogue's. 
Edicions Proa, 1978 139 pp. +  Index 
{Es la sisena edició).
2 . - Pere Quart, Bestiari. Premi Folguera 
1936. Il.lustracions de Xavier Nogue's. 
Generalität de Catalunya, Departament 
de Cultura, 1937 {Impremta Joan Sa
lient. Sabadell) 139 pp. +  Index.
3. - L unica supressió que hi hem trobat 
és a l’epigrama GRANOTES, on el "no 
saben fé olfrawl" de la primera versió 
queda "no saben el crai" en la versió 
definitiva. Com pot veure's, es tracta 
d'una supressió mínima, que gairebé no 
mereix aquest nom.

DOCTORS
"HONORIS
CAUSA"

Un fet sense precedents en els annals 
de la nostra ciutat fou el que poguérem 
viure el 21 de novembre proppassat a 
l'Escola Superior d'Estudis Empresarials 
—antiga Escola de Comerç—, integra
da, com sabem, a la Universität Autò
noma de Bellaterra.

Es tractava de la investidura de dos 
Doctors "Honoris causa" per l'esmenta- 
da Universität vallesana: el nostre com- 
patrici i eminent geògraf Pau Vila i 
Dinarès, i el filòsof barceloni Josep 
Ferrater i Mora. Un acte d'extraordinari 
relleu que marca una fita en la vida 
cultural sabadellenca.

Direm que la cerimònia, dintre la 
seva senzillesa, fou brillant i emotiva. 
La presidi l'H onorable Conseller de 
Cultura de la Generalität Pere Pi i 
Sunyer, i els Rectors Magnifies de la 
Universität Autònoma, de la de Barce
lona i de la Politècnica, doctors Lapor
te, Badia Margarit i Ferrater respectiva- 
ment; i els nostre Alcalde Antoni

Farrés. Les representacions ciutadanes hi 
eren nombroses, com també fou nom- 
brós el públic que hi assisti i que no 
cabé a l'espaiosa sala de l'antic Circol 
Federai, que feia de paranimf de la 
Universität.

Ens plau deixar constància d'aquesta 
singular efemèride, acompanyant la 
nostra més fervent i efusiva felicitació al 
nostre admirable nonagenari, Pau Vila, 
aixi com a Josep Ferrater, tan justament 
honorats en aquesta ocasió.

"IN MEMORIAM"

L'u de gener es compleix el primer 
aniversari de la m ort —dissortada 
mort— de Fina Esteve i Soley.

En aquesta luctuosa escalenta reite- 
rem el nostre homenatge póstum a la 
juveníssima professora que ens deixá 
quan la nostra cultura tan podia esperar 
d'ella.

Un record blanc que ella va saber 
guanyar-se entre els que la várem  
coneixer i estimar.

Tu, Fina, des d e l, cel, vetlla per 
nosaltres...
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Fot. JOSEP BUSOMS i DOMENECH 
Text: JOAN CUSCO i AYMAMI

Aqüestes aus tenen el seu desti. . r, 4. • „„^4-
Recloses en el seu vell galliner (corn nosaltres en el nostre estatge...) miren un futur incert. 
Bavant la xarxa de filferro, elles escateneixen, envà, sobre el seu avenir. (Com nosaltres, a

vegades...)
Ja poden gallejar, ja ... 1 j -  • '
A  l’ambient hi ha una propera —i Ilunyana- tonada que dm aixi:

“ Ara ve Nadal, materem el gall 
i a la tia Pepa n’hi darem un ta ll!...”



251

DE "UNA FLAMA' (Memories)

UNA POLEMICA I SES CONSEQUENCIES

Faig punt i apart per a tractar d'una 
discussió especialissima que, des del 
nostre diari "Acciò Catalana", de Saba- 
dell, sostingui amb el "Diari de Cata
lunya", tradicionalista, que es publicava 
a Barcelona. El meu contendent era el 
capitosi espiritual de l'integrisme es- 
panyol Dr. Feliu Sardà i Salvany, 
conegut autor d'aquell discutidissim 
opuscle, "El liberalismo es pecado". Els 
articles d'una banda i altre no anaven 
signais, però tothom sabia de qui 
precedien.

Aquesta polèmica tingué una motiva- 
ció prèvia. El Dr. Sardà, resident a 
Sabadell, consiliari i ànima de l'"Acadè- 
mia Católica" de la ciutat i àrbitre de 
les consciències de molts elements de 
dreta de la mateixa, ens tenia guerra 
oberta als homes del "Centre Català". 
fins al punt d'haver declarat pùblica- 
ment la incompatibilitat entre èsser, 
alhora, soci del "Centre" i de l'"Acadè- 
mia". Calia decidir-se per una o altra: 
res de promiscuacions.

D 'aqui nasqué la divergència. Eli 
sostingué en nombrosos articles del seu 
'"Diari" la referida incompatibilitat; jo, 
en canvi, manifestava l'esperit de gene- 
rositat del Catalanisme que podia alber
gar sota un sol mantell tots els catalans 
aimants de la nostra terra, qualsevulla 
que fos la seva filiació política, religiosa 
i social, mentre sabessin respectar-se 
mutuament llurs diversos punts de 
vista. Com el tema s'hi presta prou, la 
polèmica durà llarg temps i es feu en 
alguns moments aguda, si bé sempre 
dins la més absoluta correcció. I arribá 

. a tenir forta resonáncia, intervenint-hi 
altres diaris, entre ells, "La Veu de 
Catalunya", favorable aquesta vegada a 
la meva tesi. Com era d'esperar, la dis
cussió arribà al seu terme sense poder
nos posar d'acord.

No gens menys, produi els seus efec
tos. Després d'ella, paulatinament, anà 
esfumant-se i s'esvai aquella anterior 
disparitat. Una sèrie de desenganys, que 
afligiren al Dr. Sardà, li palesaren la 
fallida moral d'alguns de sos més 
afecctonats correligionaris sabadellencs i 
contribuïren a posar-lo en guàrdia res
pecte al ver fons de certa gent que 
apareixien com a models de catolicitat i 
no són sinó hipòcrites o acomodaticis. 
La lliçô d'aquells mancaments el ferì en

el cor a la seva vellosa i li feu obrir els 
ulls a la realitat, adonant-se de que hi 
havia liberals de sans costums i d'ànima 
recta. D 'aqui la seva evolució de 
darrera hora en manifestar respecte i 
fins simpatia envers nosaltres.

Altrament, cal reconeixer que eli era 
un home de gran sinceritat i de nobles 
sentiments. Actuà corn intranzigent 
mentre erogué de veres que, per al bé 
de la Religió, devia ésser-ho; i rectificà 
les seves aspreses quan l'experiència li 
ensenyà que no cal fiar-se massa de les 
exterioritats. Per aixô anà modificant la 
seva actitud davant el Catalanisme 
apolitic, quan advertí que en eli hi mili- 
taven llavors només homes de bona fe. 
Molt contribuí, sens dubte, a aqueixa 
evolució la influèneia que sobre el seu 
esperit exerci en els ùltims anys de sa 
vida el malaguanyat prevere catalanista 
Mn. Josep Cardona, de grata memòria.

Per Manuel Folguera i Duran

Jo pue ablegar proves évidents de la 
seva metamorfosi, pel que a mi respec
ta. Quan s'escaigué el Centenari del 
Dogma de la Purissima Concepció, es 
celebrò a la Parròquia de Sant Feliu de 
Sabadell una solemne Sessió d'Home- 
natge a la Verge Mare i se'm pregà que 
hi prengués part. Hi vaig llegir un petit 
treball titulat La Fe, en el quai exposava 
el meu concepto sobre aquesta virtut 
teologal. Dones bé, els puristes locals 
del catolicismo em titilaren d'irreverent i 
pecaminós; i fou el Dr. Sardà qui em 
defensà.

En una ocasió tingué Hoc a Sabadell 
un meeting contra la flastomia. Invitât a 
parlar-hi, ho feu condempnant-la sota el 
punt de vista civil i cultural, com una 
penyora de barbàrie, arnés d'ésser 
mancada de lògica, dones amb ella el 
blasmador atenta contra éssers sobrena
tural en els quais afirma no creure. 
Altra vegada la censura negra se'm 
volgué tirar al damunt per haver ornés 
l'aspecte religiós del tema, que altres 
oradors havien desenvolupat; i altra 
vegada el Dr. Sardà garanti la meva 
recta intenció.

Es més. Enemies politics (personals no 
n'he tingut mai, que jo sàpiga), féren 
córrer, en certs moments, amb el 
propòsit de noïr-me, que jo era masó. 
Jo no m'esforcí pas a desmentir-ho, car 
estava convençut que la calúmnia per si 
sola s'esvairia. Amb tot, el Dr. Sardà la 
desmentí amb la seva plena autoritat.

Finalment, rebí cert dia una convoca- 
tória signada per eli, invitant-me al 
Conseil de Familia del senyor Francese 
Ponsò, rie comercian! de lianes que 
havia finat poc abans. Corn jo amb 
aquest senyor no hi havia tingul altra 
relació personal que la de salutacions 
correctes en ocasions aleatòries, vaig 
recelar un error. I ani a la reunió 
convocada, uns moments abans de 
l'hora fixada per a fer rectificar l'error 
cornés. El Dr. Sardà em rebé molt afec- 
tuosament, amb tot i ser la primera 
vegada que entràvem en relació perso
nal directa, i, a la meva observado 
sobre la improcedèneia del designi fet, 
em responguè aixi:

-El malaguanyat senyor Francese Pon- 
sà tenia un ait concepte dé vostè, i en 
les frequents ocasions eri que, corn a 
bons amies, ens trobàvem, me n'havia
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parlai. Per aixô, en formalitzar el seu 
testament, em consultà sobre el propôsit 
d'incloure en el seu Conseil de Familia, i 
jo vaig aprovar-li aquesta decisid. Es 
més: tinc la plena confiança en la rec
titud i li preg accepti la comanda i ens 
ajudi a dur a bon port aquesta nau que 
sens ha confiât.

Per a cloure aquesta lleugera referèn- 
cia al bondadós amie desaparegut, em 
plau constatar que la seva virtut i el seu 
desinterés dels bens terrenals el portaren 
a deixar, ja en vida, sa propia casa 
pairal, sitia al centre de Sabadell, per a 
constituir-hi un Asil de Vellets Desam- 
parats, regentat per les Germanetes dels

Pobres. Ell es retirá a viure austerament 
en una altra casa més modesta del 
costat; i, des d'ella es comunicava amb 
l'Asil per a prestar-hi ja servéis i auxilis 
espirituals. Amb aixó es vegé superat el 
seu vulnerable integrisme religiös i 
politic, excessivament doctrinan, per la 
seva integritat de barò virtuós i huma- 
nissim, absolutament indiscutible (1).

I cal certificar un fet. Que l'"Acadé- 
mia Católica" de Sabadell, que en sa 
primera època era francament hostil a 
tota vel.leitat catalanista, en els seus 
darrers temps s'anà catalanitzant de 
faisó ostensible; i, després de la seva 
mort, sota la Consiliaria de son il.lustre

successor, el D octor Lluis Carreras, 
constituí un veritable fogar d'activitats 
patriótiques.

( 1)
Les Germanetes deis Pobres han estât 

expulsades de VAsil" de Sabadell, creai 
pel Dr. Sardà, en venir la Revolucid del 
19 Juliol de 1936, fent-les substituir per 
altre personal seglar retribuii, alié al 
sentit religiös de la Institució creada i 
mantinguda amb els béns i la voluntat 
del difunt Dr. Sardà. Però passada la 
turbonada comunista ha recobrat el seu 
carácter genuí.

LA LLENGUA LITERARIA DE BARTOMEU SOLER
Per Joan Arús

Aqüestes ratlles són com una addició 
a l'escrit aparegut anteriorment en 
aqüestes págines, al final del qual pro- 
posava la dedicació d'un deis carrers de 
Sabadell a l'obra literária del gran 
narrador. Les mou,. especialment, el 
desig d'evitar que el fet de no èsser 
escrita en la nostra llengua pugui sus
citar certes reserves, degudes al desco- 
neixement de les circumstáncies que 
rodejaren la vida accidentada de l'autor, 
com es pot veure en les seves Memóries.

Em dol, com és natural, que l'obra 
múltiple del meu admirat amie no 
hagués pogut èsser escrita en la seva 
pròpia llengua. Però d'aixo no li n po- 
dem fer cap retret car no és atribuíble a 
una voluntária preferéncia (com fan al- 
guns deis nostres autors catalans que, 
sense haver-se mogut de Catalunya, han 
adoptat sistemáticament la llengua cas
tellana) sinó, com deia abans, a causa 
d'unes incidéncies que eli no pogué 
eludir.

Desconnectat, l'amic Soler, del procès 
evolutiu de la nostra llengua literária, 
que tingué, durant les seves perllonga- 
des abséncies en terres de llengua cas
tellana, el période més decisivament 
constructiu, hauria fet un trist paper 
escrivint en catalá la seva obra, cosa 
que, no obstant, intentà, fins que, arri- 
bat al tercer o quart capítol, vegé que 
no podia continuar, que el seu catalá no 
estava a l'ordre del dia i que nq^ tenia 
més remei que recomençar la novel.la 
emprant la llengua que mes facilment 
dominava, fina a l'extrem que una 
ploma tan illustre com la de Ramiro de 
Maeztu arribà a dir, públicament: - En 
el caso de Bartolomé' Soler no creo 
posible encontrar argumentos que expli
quen el opulento castellano en que esta 
escrito" "Marcos VillarC.

Ens reca, com hem insinuât, que el

masover de Palau sortis a la pública 
curiositat parlant una llengua que no 
era la seva. Però "Marc Villaré ha 
traspassat tantes fronteres i ha parlât 
tantes llengues que ha esdevingut, de 
fet, políglota i, ni català ni castellà, sinò 
universal, eli ha portât mòn enllà 1 alè 
d'unes vides i la imatge de la terra on 
nasqué.

Menéndez i Pelayo afirmava: "Sólo el 
que escribe en su propia lengua puede 
alcanzar esta potencia gráfica y esta 
armonia profunda entre el pensamiento 
y la frase". En termes generals és així, 
però no podem oblidar les excepcions 
que en aquest terreny la realitat ens 
ofereix i que no podem negar. A títol 
d'exemple, recordaré un cas ben demos- 
tratiu del que acabo de dir. Théodore 
de Banville, anys ha, havia escrit, a 
propòsit de Wagner: "Le vrai, la seul, 
l'irrémissible défaut c'est qu'il à fait de 
vers français. L'homme de génie, qui 
doit tout savoir, doit savoir, entre 
autres choses, que nul étranger ne fera 
jamais un vers français qui ait le sens 
commun". Al cap de pocs dies, Banville 
escrivia a Augusto de Armas, poeta 
francés d'origen cubà,: "Es cert que he 
dit aixô, però no em reca de confessar 
que vos sou l'excepcid del que vaig 
afirmar". I no és pas aquest l'ûnic cas, 
entre els poetes. Un altre cubà, J.M. de 
Heredia, el grec Jean Moréas, l'americà 
Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, 
Jules Laforgue, americà també, i altres, 
figuren entre els millors poetes de 
llengua francesa.

En prosa podriem també citar varis 
exemples, com a suport del que estic 
dient. Henry Troyat, el gran novellista 
i membre de l'Acadèm ia Francesa, 
nasqué a Russia; Jordi Santayana, ma- 
drileny d'origen, és considérât corn una 
de les primeres figures de la literatura

anglesa; en alemany està escrita l'obra 
portentosa del teòleg italià Guardini, 
etc. Però, el cas més semblant al de l'es- 
criptor sabadellenc és ei de Conrad, "el 
novelista del mar". Josep Conrad Kor- 
zeniowski, ukranià de naixença, escri- 
gué tota la seva obra en el més perfecte 
anglès, llengua que liavia practicat 
durant més de tres lustres a bord deis 
mercants britànics. I no per preferéncia 
ni adopciò deliberada, sinò tan natural- 
ment que eli mateix confessà: "Si adop- 
ció hi ha hagut, soc jo el que ha estât 
adoptat pel geni de la llengua. Si no 
hagués estât en anglès, jo no hauria 
escrit". (Què hauria escrit el gran Soler 
si no s'hagués mogut de Sabadell?)

Aquest és, dones, el cas de B.S., el 
qual ve a personificar aquests fenomens 
de transfusiò, assimilaciò o transmuta- 
ciò idiomàtica que es donen principal- 
ment quan, no ben arrelada encara la 
llengua materna en una intel.ligència 
jove, és poc a poc reemplaçada per la 
llengua adoptiva, de tal manera que, en 
èsser aquesta última utilitzada en forma, 
preferent o exclusiva, segons, la llengua 
originària va quedant relegada a segon 
terme, quan no, a la llarga, poc menys 
que oblidada; i aleshores, fatalment, en 
el moment de l'expressiò, orai o escrita, 
el pesament enllaça automàticament, 
sense prèvia opeiò, amb la llengua 
adquirida per èsser aquest l'instrument 
que li és habitual.

No crec que això constituexi cap 
obstacle a l'homenatge que al meu 
entendre mereix l'obra literária del gran 
sabadellenc, independentment de tot 
allò que pogués justificat la dita de 
l'Eugeni d'Ors, segons la qual, moites 
vegades, l'anècdota no deixa veure la 
categoria.
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les muntanyes del nostre
entorn per David M. Aloy i M*. Mercè Lleonan d'Aloy 

Dibuix d'Agusti Masvidal

LA CONRERIA, SANT MATEU I SELLECS

Per tancar la série sobre les nostres 
muntanyes, creiem que escau fer-ho 
amb la serralada litoral que separa el 
Vallès del Maresme. També és coneguda 
com la serra de devant.

Orientada del SW al NE, va guanyant 
alçada fins a atènyer els cinc-cents 
metres a Sant Mateu i Séllecs; cota que 
sobrepassa amb escreix a la serra del 
Corredor (632 m. al santuari) i al Mont- 
negre (759 m.), per bé que els darrers 
nuclis considerem que resten fora l'àm- 
bit de l'entorn sabadellenc.

PUIG CASTELLAR I LA CONRERIA
Són els indrets que tenim més a má, ja 
que per accedir-hi es compta amb tres 
rutes que l'encreuen: la carretera de 
Sant Post de Campsentelles a Tiana, la 
de Monteada a Badalona i la de Vila- 
nova de la Roca a Aleda, per Vadro- 
manes. Cal citar també la de la Roca a 
Argentona, per Orrius, i la de Grano- 
ders a Mataré, pel cod de Parpers. La 
carretera esmentada en primer lloc 
compta amb un servei regular de cotxes 
de línia de Badalona a Sabadell i 
viceversa.

Arran del Besos comença la serra, 
força intéressant ja que en la primera 
prominèneia, el Puig de Castellar o turó 
del Podo (303 m.) (1), es troben les 
restes d'un poblat ibèric que durant 
molts anys, el centre excursioniste de 
Santa Coloma de Gramanet ha tingut 
cura d'anar conservant, junt amb l'Insti
tut d'Estudis Catalans.

Es un sector poblat d'ermites (Sant 
Climent i Sant Onofre, per exemple) i 
per aixô, aquest tram també és corn la 
serra de les Ermites. Passat el puig 
Castellar en direccié a Sant Climent, es 
troba el bosc Bonic, indret que la gent 
de mar coneix corn a puig Socarrat. Al 
repeu, al vessant mari es localitza 
l'ex-m onestir de Sant Jeroni de la 
Murtra, conjunt de gran interés arqueo- 
lôgic (segle XV) del que en destaca el 
claustre gôtic.

El tros muntanyós entre el cod de 
Vadençana (o de Roda Soques) i el de 
Montalegre, té corn a punts més enlai- 
rats la Coscoiada de l'Amigé i el turó 
de fra Rafael. Al seu peu s'aixeca

l'esglèsia parroquial de Sant Pere de 
Reixac, que pertangué als monestirs de 
la Murtra i de Sant Cugat, i que tan bé 
s'albira des de qualsevol indret del 
nostre Vallès.

La Conreria, antiga granja del mones- 
tir de Montalegre, ha esdevingut semi
nari de la diòcesi barcelonina. El doc, 
arbrat i enlairat, és tanmateix pintoresc, 
i són dignes d'esment la populosa font 
de les Monges i el degendari arbre dels 
Nassos.

Santa Maria de Montalegre havia 
estât priorat femeni fins que les monges 
es trasdadaren a Barcelona; aleshores 
s'hi van establir els cartoxians de Vad- 
paradis que edificaren un nou monestir; 
avui és l'ùnica cartoixa que existeix als 
Països Catalans (2).

LA SERRA DE MATES.- Al NE de la
Conreria i fent honor al seu nom (3), 
s'enlaira aquesta carena poblada d'ar- 
busts i de matods, entre Martoredes, al 
N, i Aleda, en el Maresme.

Turó de Galzeran o de Mates (483 
m.), a free dels cinc-cents metres, la 
serra prossegueix en la mateixa orien- 
tació cap al pi d'en Casais i el turó de 
Liguerais, inflexions que assenyalen una 
nova davallada, entre el bosc. Al 
vessant del Vallès es destaca el dm de 
castell Ruf i, una mica separai, el de 
Sant Miquel de Montornés, castell fácil 
d'identificar per la gran torre del dm.

En arribar al cod de la font de Cera, 
per on passa la carretera d'Aleda a 
Vadromanes, hem acomplert una nova 
etapa en aquest resseguiment de la

SERRA DE SANT MATEU.- El
carener s'enlaira de bell nou, mes ara ho 
fa cap a devant i observem que el pai- 
satge s'humanitza ràpidament. Mentre 
ens atansem a Sant Mateu passem can 
Guidemi, masia isolada que constitueix 
una bonica estampa camperola.

Ermita de Sant Mateu, a 495 metres, 
molt senzida. Entre el puig de Lledó 
(493 m.) i la cota 499, la més elevada 
des que hem iniciat la descripció.

De Sant Mateu al S. en perfecta 
gradació s'estreba el cordò muntanyós

que duu topónims d'una secular remi- 
niscéncia evangèlica (turó del Bon Jesús, 
turó de Salve Regina...) i prossegueix 
davadant, tot repenjant-se, cap a la 
ratda de mar.

EL TURO DE SELLECS.- A Sant 
Mateu la serra s'esbranca en dues di- 
reccions: un branc segueix paral.leí a la 
costa, cap al casted de Burriac; l'altra 
branca continua cap al N. envers el 
petit massís de Séllecs. Tanmateix, tant 
un com l'altre branc són limitáis per la 
riera d'Argentona (4), però la demar- 
cació comarcal que separa aquesta riera 
de la val! del Mogent, passa precisa- 
ment per la carena de Séllecs (5).

Sota el prisma geográfic, el massís de 
Séllecs (ó Cédecs) és format per tres 
turons: les Encantades o turó d'en Prat 
(524 m.) (el més meridional i ponenti), 
les roques de Sant Pere Mártir -i a la 
vegada màxima elevació, 534 m. (6)- i 
el cim oriental o turó del Casted (504 
m.).

El santuari de Santa Quitéria és el 
nom amb qué és coneix l'església de 
Vilanova de la Roca, parroquia dedica
da a Sant Esteve per bé que s'hi venera 
sant Lleir. Si hom va a Santa Quitéria, 
val la pena d'aturar-se a la font de Sant 
Jordi, propera a can Bosc Ved, en el 
torrent Galvà o d'en Galvany.

L'esglesiola de Sant Bartomeu de 
Cabanyes és situada al coll del seu nom 
(7), prop de can Cabanyes i sota el puig 
Guinard. Es tracia d'una capeda romà
nica (l'antiga és esmentada en el segle X) 
que depengué de la parroquial cLArgen
tona, fins que al segle XIX passà a 
dependre del municipi d'Orrius. Font 
molt próxima a l'ermitatge.

Sant Pere de Ciará, priorat benedictí 
del terme d'Argentona, és una cons- 
trucció gòtica amb elements romànics 
(XIII-XIV), restaurada modernament. La 
seva historia enlla^a amb Sant Cugat 
del Vadés i amb Sant Pere de Casserres.

Per pujar a Séllecs, un deis accessos 
més adients és de Vilanoca de la Roca a 
Santa Quitéria i d'ací a can Jep de la 
Mei, des d'on es pot atènyer direc- 
tament el cim de les Encantades, en 
direcció N.
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EPILEG.- La serralada, recuperada 
l'orientació NE, passa la collada de 
Parpers i, entre els santuaris del Far i de 
Collsabadell reprèn la direcció E, cap a 
la serra del Corredor que forma al S un 
nou baleó al Mediterrani (Montait, 594 
m.); s'uneix més tard a l'embardissat 
Montnegre (turó d'en Vives, 759 m.), 
culminaciô oriental oposada a l'alterôs 
Montseny. i on arriba a créixer el faig. 
El quai cas és força insôlit en una serra 
de marina.

Després s'obre la depressió del Tor- 
dera que dóna pas a una nova comarca, 
la Selva.

Cal dir que hem assolit el limit del 
nostre entorn sabadellenc...?

(1) Puig Rigolf per la gent de mar.
(2) Gran Enciclopedia Catalana.
(3) Si, com hem vist en algún mapa, 
s'afegeix una N, el topônim es conver- 
teix en serra d'en Mates, i per tant, 
canvia el significat.
(4) Aigües amunt, torrent de Dosrius.
(5) O turó Gros. Turó de la Creu o puig 
Sabellô Gros, segons la gent de mar.
(6) Coronat tambe' per un poblat ibèric.
(7) Tambe' anomenat collet de la roca 
dels Quatre Vents.

DUES LLEGENDES 
APROPIADES

A la Conreria, antigament, molt anti- 
gament hi hagué un convent de monges 
de l'ordre de sant Agusti. I no devien de 
ser precisament corn les del refrany 
popular tan mal intencionat que diu-que 
"en dormen dos en un coixi..."

Dones conten d'una d'elles que era 
d'una formosor extremada que, tot i 
estant reclosa, un antic prétendent no la 
deixava tranquil.la. Prou el desenganya- 
va la noia, mes el xicot no volia pas 
conform ar-se. Un dia la monja li 
preguntà qué era el que més admirava 
d'ella, i el noi li respongué que tot en 
ella era admirable, però que el que més 
li agradava era la perfecció del seu 
nas...La monja resoltament, per poder 
viure tranquil.la, prengué un colteli i se 
l'escapçà.

Això devia passar en un jardi o bé en 
un terreny obert, ja que d'aleshores 
ençà, prop de la font de les Monjes, a la 
conreria, hi creix un arbre de fruits 
rojos i polposos que en diuen l'Arbre 
deis Nassos.

Aviu deu tocar parlar de monges, ja 
que resulta que santa Quitéria també 
era una donzella que volia fer-se'n. No 
era pas d'aquestes terres, però diuen que 
vingué a morir per ací, prop de la serra 
de Séllecs i ara és venerada al Vallès 
Occidental.

Filia d'un noble molt ambiciós, son 
pare volia casar-la amb un gran terra- 
tinent, veli i xacrós, per poder augmen
tar així l'important patrimoni que ja 
posseïa...La noia, jove i bonica, no s'hi 
avenia pas, ja que les seves intencions 
eren unes altresì Deia que volia fer-se 
monja...aneu a saber però si hauria dit 
el mateix en el supósit que el prétendent 
hagués estât de més bon veure...

El cas és que son pare, davant la 
decisió de la filia, que no volia de cap 
manera maridar-se amb aquell veli, 
trobà la solució: abans de deixar-se 
escapar un negoci tan rodó, prometé a

la seva noia que si s'hi casava no tindria 
pas de suportar la seva companyia per 
gaire temps, ja que eli mateix, i si no eli 
algú deis seus, s'encarregarien de fer-lo 
desaparéixer.

No pogué adúcar l'ull en tota la nit la 
disortada donzella, ja que de cap de les 
maneres volia contribuir a tan macabre 
projecte. A  trenc d'alba, tot encoma- 
nat-se a la Verge abandona discretament 
la casa, de forma que fins al cap de 
moites hores ningú no la trobà a faltar.

L'enrabiada del pare fou de les que 
marquen época: reuní tots els seus 
gossos i els ensinistrà a buscar-la...Més 
de dos anys, diuen que varen voltar pel 
món la perseguida i el seus persegui
dor s.

La noia va posar a prova el seu desig 
de fer-se monja, car allá per on ella 
passava atenia els malalts i conhortava 
tothom, talment una véritable germana 
de la Caritat. Al pare en canvi el pele- 
grinatge no H provà pas, ni tampoc ais 
seus gossos puix que cada dia que 
passava estaven més enrabiats. Tant 
que quan arriba el moment en qué 
pogueren atrapar la pobra minyona, s'hi 
llençaren damunt amb tant gran délit 
que en pocs moments acabaren amb la 
seva personeta. I no satisfets encara, es 
giraren en rodó i atacaren son pare.

D'aquesta feta diuen que santa Quité- 
ría és advocada contra el mal de rábia, i 
que al peu de les muntanyes de Séllecs 
hi ha una font que cura d'aquesta 
malaltia. Però com que exactament no 
m'han explicat on es troba, si algú en té 
nécessitât caldrà que mentre la cerqui es 
posi a fer el tractament que va descobrir 
Pasteur...

Es a dir: "A Dios rogando y con el 
mazo dando". O , com diriem aci: 
"ajuda't, que ajudat serás".
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En aquest número de QUADERN es 
clou el cicle de "Les Muntanyes del 
nostre entorn", iniciat en el n.° 6.

Llevat el treball dedicat a MONT
SERRAT, en el quai col.laboraren, per 
aquest ordre: Dr. Miquel Crusafont, 
Enric Dordal, escolapi, Mn. Geis i Da
niel Sanahuja, els altres han estât a cura 
del matrimoni sabadellenc Aloy-Lleo- 
nart, el quai ens ha donat en llurs tre- 
balls un millor coneixement de les mun
tanyes que ens envolten, amb una des- 
cripció basada en les seves experiències 
d'excursionistes, ensems amb la seva va
lor literària, palesament demostrada.

Ens plau agrair al matrimoni Aloy- 
Lleonart 11 ur col.laborado a Quadern i 
esperem retrobar-lo a acuestes pàgines.

Creiem adient donar breument el seu 
"curriculum vitae".

David Aloy i Sonadelles.-Vinculat al 
Centre Excursionista de Catalunya, des 
de 1956. Actualment forma part de la 
Comissió de Publicacions, de la que n'és 
secretan.

Membre col.laborador de l'Arxiu 
Bibliogràfic Excursionista, de la UEC.

Redactor de Vértex, de la Federado 
D'Entitats Excursionistes de Catalunya. 
Col.laborador de la revista Muntanya, 
del CEC.

Fou director tècnic de la revista d'ex- 
cursionisme Cordada, publicació de la 
que també en fou redactora durant 
disset anys, na Maria-Mercè Lleonart, 
que tenia al seu càrrec la secció de 
llegendes muntanyenques.

Ambdós son socis de la Unió Excur
sionista Sabadell.

Maria-Mercè és redactora de la mo
derna publicació Catalunya Comtal.

Obres:
Itineraris pel Vallès Occidental i Baix 

Llobregat (1962). Arxiu Bibliogràfic Ex
cursionista de la UEC. Autors: D.Aloy i 
M.® .M. Lleonart.

Enciclopédia de l'Excursionisme (1965) 
Ed. Rafael Dalmau. Co-autors.

Pirineu Oriental (Guia, dos volums) 
(1978). De la col.lecdô de guies del 
Centre Excursioniste de Catalunya. Au
tors: D. Aloy i M.® M. Lleonart.

Hs esports d'hivem a la Catalunya 
septentrional (1979). Unió Excursionista 
de Catalunya. Autor: D. A loy

PER A UNA 
PETITA
HISTORIA DEL 
LLIBRE 
INFANTIL 
CATALA

per Joan Ripoll

La Biblioteca de Catalunya conserva, 
entre els seus fons tan valuosos, una 
breu però significativa col.lecció  de 
Ilibres infantils editats al nostre país, de 
la qual hem pogut veure a Sabadell la 
secció corresponent ais escrits en catalá, 
grácies a l'exposició preparada per 
l'Obra Cultural de la Caixa d'Estalvis de 
Sabadell, amb motiu de la celebració de 
l'Any Internacional del Nen.

Aquesta oportunitat ens ha permés de 
contemplar el que s'ha aconsseguit en 
aquesta parcel.la de la nostra cultura, 
punt de partida d'un camp riquíssim 
d'experiències. La mostra s'inicia al 
temps de la Renaixença, concretament el 
1866, amb "Lo Ilibre de la infantesa", de 
Terenci Thós i Codina, en una època en 
qué abundaven els Ilibres en castellá o 
bé bilingües, dintre duna producció 
editorial molt escassa, de tendéncia més 
moralitzadora que recreativa.

Ais inicis de segle, concretament el 
1904, s'obriria carni una publicació ben 
representativa, que ha nodrit tres gene- 
racions d'infants catalans: "En Patufet", 
que aviat ampliaría el seu camp d'acció 
amb la "Biblioteca Patufet", on a partir 
de 1910 hi comença a escriure un nom 
mític a la literatura juvenil de l'època, 
Josep Maria Folch i Torres, el quai cinc 
anys més tard crearia les seves célebres 
"Pàgines Viscudes"; tota aquesta línia 
quedaria estroncada, com tantes altres 
coses, el 1938, en pie esclat de la nostra 
guerra civil.

El 1907 ja trobem publicades col.lec- 
cions de rondalles, algunes d'elles reco- 
llides O il.lustrades per noms distingits 
de la nostra cultura: Apel.les Mestres o 
d'Ivori (Joan Vila), o d'altres formant 
séries periôdiques, corn és el cas de "La 
rondalla del dijous", editada per "L'A-
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venç", amb recalls de Francese Pelagi i 
Briz; i tot seguit, en plena època de la 
Mancomunitat, floreixen dues editorials 
d'importància: Muntanyola i Catalana, 
on s'editen textos de Josep Carner i 
Caries Riba, entre altres, i hi il.lustren 
llibres Xavier Nogués, Lola Anglada, 
Torné Esquius, Emili Ferrer, Josep 
Obiols..., oritentació que denota clara- 
ment el gust del Noucentisme i la 
voluntat d'educaciô que regia a la 
Mancomunitat.

En plena Dictadura, sorgeix l'Editorial 
Mentora, que publica novel.les d autors 
del país i incorpora al català classics de 
la literatura infantil universal: així, al 
costai de Clovis Eimeric i Carles Solde- 
vila, hi trobem Thackeray i Lewis 
Carroll, i un il.lustrador tan insubstitui
ble a l'època com Joan Junceda. Es 
també el moment en qué el poeta Salvai 
Papasseit escriu per ais infants, i que 
Lola Anglada hi fa les seves aporta- 
cions: "En Peret", "Monsenyor Llangar- 
daix" o "Narcís". A cavali dels dos 
règims successius-Dictadura i II Repú
blica-, apareixen les seleccions de ron- 
dalles aplegades per Valeri Serra i 
Boldú, que il.lustren, entre altres. Mercè 
Llimona, Collet i Narro; fins que, el 
1930, sorgeix un nom insubstituible en 
la historia del Ilibre infantil en català: 
l'Editorial Joventut, que reprèn la linia 
de la finida Mentora i continua les 
traduccions del clàssics i dels nous 
autors modems, amb els seus àlbums de 
Collodi, Barrie, Kaetsner, o els reculls 
il.lustrais mestrivolament per Arthur 
Rackman, o, en pia popular, la col.lec
cio "Contes d'ahir i d'avui", que divul
gava els grans clàssics del gènere.

Amb tot això, arriba el trasbals de la 
guerra i la situació del Ilibre infantil es 
fa penosa; encara que les editorials

privades fan molt poques edicions, "En 
Patufet" manté la seva tradició, i les 
"Págines Viscudes" tracten d'adaptar-se 
a les circumstáncies descrivint episodis 
del front i de la reraguarda. El Comissa- 
riat de Propaganda de la Generalität 
també publica Ilibre infantil, algún de 
tant encertat com "Les pedres parlen", 
de Rafael Tasis, de contingut histórico- 
didáctic, i d'altres que no es poden 
sostreure de l'afany bel.ligerant del 
moment: el mític "El més petit de tots", 
escrit i il.lustrat per Lola Anglada -del 
que també se'n fa edició en castellá i en 
francés-, i l'"Auca del noi català, anti- 
feixista i humá", il.lustrat per Obiols.

No cal dir que el 1939 és un période 
critic per la prodúcelo editorial en 
català, pel fet evident de la prohibició 
imperant, période que començarà a a- 
clarir-se timidament cap el 1946 amb 
l'acabament de la II Guerra Mundial i la 
nécessitât que el règim franquista sentia 
de relacionar-se internacionalment amb 
els païssos guanyadors. El desgel es 
produeix amb les reedicions del clàssics 
catalans, i l'Editorial Ariel publica 
rondalles populars i reculls de Ramon 
Llull, Mistral, Verdaguer, Guimerà, 
Alcover, etc., fins que,, a partir dels 
anys seixantes, es pot dir que la situació 
es normalitza i es pot tornar a reem
prende l'esclat que el llibre català 
conegué trenta o quaranta anys enrera: 
Ferran Soldevila, Aureli Capmany, Pau 
Vila, Enric Bagué, tornen a orientar els 
nostres infants, i a aquests noms

histories s'hi afegeixen els dels nous 
creadors: Amèlia Benet, Robert Saladri- 
gues. Maria Novell, Joan Capdevila, 
Montserrat Camps, Jacint Torrens, Jo
sep Tremoleda, Joaquim Carbó...

L'exposició que comentem té un ca
rácter antologie de divulgació, i en ella 
no hi falta un esment al llibre escolar ni 
a les revistes, sense, però, voler assolir 
un to sistemàtic d'investigació. Cai 
remarcar els llibres escolars de Pau 
Romeva, Maria Antònia Salvà, Antoni 
Rovira i Virgili, Jaume Vicens i Vives; 
les col.leccions de revistes "La Mainada" 
"Virolet", "La Nuri", "Jordi", "Plan- 
çons", "Cavali Fort", "L'Infantil", "El 
Ganxet" i "Rodamon", i una vitrina 
especial on s'exposen, a titol d'exemple 
de material érudit, estudis bibliogràfics 
en diversos idiomes.

Pel que respecta a Sabadell, s'exposen 
obres de Narcisa Freixas, Joan Sallarás 
Montserrat Busqué, i el número extraor
dinari de la revista "Riutort" -de grata 
memòria- dedicat al dibuix infantil. I 
acabem dient que, com a recordança i 
homenatge a tots els qui han treballat 
pel foment de la cultura infantil, s'ha 
éditât com a distintiu d'aquesta exposi- 
ció un facsímil del dibuix que el 1936 
creà el nostre artista Joan Mauri Espa- 
daler per a la portada del catàleg de la 
Secció Infantil de la Biblioteca de la 
Caixa d'Estalvis de Sabadell, la mateixa 
que ara ens ha volgut recordar la petita 
història del llibre infantil en català.

Fari Ulta fntremaiiadura cada di«fmen{e

Es una gentilesa de
MARCS MOTLLURES 

LAMINES I REPRODUCCIONS 
Travessia Borriana,6 

Sabadell,tei.726 05 28
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PAU CASALS 
RETORNA A 
CATALUNYA

Per Ricard Simó i Bach

Pau Casals i Defilló, va néixer al 
Vendrell, el 29 de desembre de 1876 i va 
morir a San Juan de Puerto Rico, el 22 
d'octubre de 1973 a l'edat de 96 anys.

Sens dubte és el més universal deis 
catalans. La seva^personalitat humana i 
musical ha estât a bastament descrita 
per reputades plomes del nostre país i 
d'arreu del món. Per aixó creiem conve
nient no repetir-nos, si bé ens plau par- 
lar-ne des de la nostra óptica particular 
ja que el personatge s'ho mereix i molt 
més aquests dies que el seu nom és 
motiu de comentar!.

D'avantmà, confessem que ens ha in
téressât conèixer totes les biografíes 
escrites i podem dir que en posseím una 
vintena de diferents autors, la lectura 
deis quais és molt intéressant sobretot 
les escrites pel seu amie inseparable Joan 
Alavedra, que a més d'ésser el seu biô- 
graf predilecte, és l'autor del Poema del 

• Pessebre que més tard el geni de Pau 
Casais transforma en l'Oratori català, 
"El Pessebre" el quai està donant la 
volta per tot el món com ho prova el 
fet que des de la primera audició estre
nada a Acapulco (Mèxic) el dia 17 de 
desembre de 1960, està donant-se a 
Europa, Estats Units, i tota l'America 
llatina i altres països d'Africa i Asia, del 
qual, fins els nostfes dies se'n porten 
fetes un centenar d'audicions.

Quan vàrem conèixer la veritable 
personalitat humana i cristiana del 
Mestre Pau Casals, fou a través de la 
nostra estança en els camps de con- 
centració francesos, durant la quai, ens 
feia arribar el seu conhort moral i 
material a través d'una ajuda elemental 
basada en segells de correu per poder 
escriure als nostres familiars i també 
amb altres necessitats imperioses de 
carácter sanitari i demés. El més valuós 
però, eren els seus mots d'enoorat- 
j ament.

Més tard, -i ja residint a Montpeller- 
várem tenir el goig d'abraçar-lo perso- 
nalment en ocasió d'un festival musical i 
benéfic a favor deis refugiáis, en el

Pau Casals acaba d'anunciar al president Kennedy i als seus invitats, a la Casa Blanca, que tot seguit 
tocara una caneó popular catalana. El cant dels ocells.

qual, estigué acompanyat d'un altre 
music famós i també gran politic polac, 
en Paderewski, que es trobava exiliat 
per haver estât President del Govern de 
Polònia quan aquesta nació assoli la 
seva independència.

A Franga tinguérem el goig de trac- 
tar-lo repetides vegades i d'entre les 
seves moites virtuts que l'ornaven des- 
tacava la seva bondat i senzillesa. El seu 
record, el seu exemple i unes lletfes que 
guardem gelosament ens el fan present 
en tot moment. El Mestre Pau Casais no 
ha mort! El seu esperii, viurà sempre en 
el cor i en el record dels catalans!

Joan Alavedra recolli un estol de 
pensaments del Mestre, que són dignes 
d'ésser coneguts. Diuen aixi:

__“Ah, si cada home estimés amb tot
el cor la seva terra, les seves tradicions, 
la seva llengua! Cadaseli al seu Hoc, 
corn en una orquestra.. .Quin acord  
s'obtindria!

__“En art, la perfeccid. En la vida, la
justicia.

__“Mentre siguem capaços d’estimar i
d'admirar, som joves.

__“Clàssic? Romàntici Modem? No
sé que volen dir. El temps no existeix. 
En art només hi ha bo o dolent. Coses 
escrites fa segles ens semblen d'avui, i 
obres molt modernes ja són velles. 
Mozart encara no ha estât descobert del 
tot. i després vindrà Haind. Quant a 
Bach, que restà tants anys oblidat, no 
solament no és un music de dos-cents 
anys endarrera, sinó de dos-cents anys 
endavant.

__“Uns mots per als catalans? Que
facin valer tots els seus drets, i que no 
oblidin cap dels seus deures.

__“Sense llibertat no hi ha ànima, i
sense ànima no hi ha art.

__“Sento més que mai la meva res-
ponsabilitat com a èsser humà i com a 
music, i faig tots els possibles per donar 
el màxim de mi mateix i de l'experiència 
que Déu m'ha donat.

Fou també el mateix Joan Alavedra, 
que en presentar-nos el Mestre com a 
home, diu aixi:
El Demócrata

— Quan Mussolini implantó la Dicta
dura a Itàlia, Casals digué públicament 
que, mentres durés aquell règim, no hi 
anirîa mai més a tocar. Hi ho compii. 
L'Home humà

— Quan Hitler promulgó a Alemanya 
les liéis antisémites que obligaren a 
marxar d'aquella nació homes corn Eins
tein, Tomás Mann, Bruno Walter, etc, 
etc, Pau Casais en protestó públicament 
i manifestó que considerant-les indignes 
del pais de Bach i Beethoven, mentre 
aquelles liéis fossin vigents al pais, 
tampoc no aniria mai més a tocar-hi. 
I també ho compii.

—Quan els réfugiais del nostre pais 
foren posais, a Franga, en camps de 
concentració, els envió, des de Prada, 
centenars de cartes i diners, i els féu 
procurar aliments, mantes, medica
ments, llibres, etc, etc.
Fidelitat

— La seva posició decidida a favor de 
la democràcia, de la llibertat i de la pau 
fou coneguda a tot el món.
Un adéu emocionant

— Molt poc abans de morir, Albert 
Schweitzer, Premi Nobel de la Pau, des

COL.LABORA JlcuJioG haxi- Rambla,14 Tel. 7259333
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del seu hospital de Lambarène, al fons 
de l'Africa negra, escriu a Pau Casals: 
“ ...Ai las! He d'acostumar-me a admetre 
que mai mes no ens veurem. Per això 
vulì dir-te que un dels mes grans esde- 
veniments de la meva vida e's haver-te 
conegut... "
Un testimoni de qualìtat

— Cassin, Premi Nobel de la Pau, 
assiteix a l'audidó emocionant d'"El 
Pessebre" a Jerusalem. Després, passa a 
saludar el Mestre. Li esteny la mà i li 
diu, amb convicció, el que ja li havien 
dit dos altres guardonats amb el mateix 
Premi, el Pare Pire, i Luther King: “Sou 
vos, Casals, l'home de la Paul". I 
després d'uns mots sobre la personalitat 
de l'artista i de l'home, acaba amb 
aqüestes paraules: “L'art es una part 
integrant de la societat lliure, i un artis
ta, per a poder esser lleial amb si 
mateix, ha de sentirse lliure. Aquest e's 
l'exemple que dona Pau Casais."

Aquests testimonis serien inacabables 
i segurament no son ignorais pels 
nostres lectors. Per això considerem 
oportú posar-hi punt final i passar a un 
altre aspecte força interessant digne de 
no èsser desconegut. Ens referim als 
multiples testimonis de reconeixement 
universal, que resumirem en la seva 
actuado a les Nacions Unides, en ocasió 
de presentar-hi el seu Himne que li fou 
encomanat per U Thant, aleshores Se
cretan General de la O.N.U.

L'estrena de l'"Himne de les Nacions 
Unides" en el propi marc de la seu in
ternacional, el 24 d'octubre de 1971, fou 
un guardó més que Pau Casais incor
porava en el seu voluminös arxiu de 
triomfs assolits al llarg de la seva vida 
exemplar com a músic i com a home.

L'"Himne de les Nacions Unides", va 
èsser escoltat per tot I'auditori amb la 
religiositat que mereixia. Fou ovacionat 
tan calurosament, que la seva repetició 
va èsser obligatòria. L'ovació es repro- 
dui de manera indescriptible. U'Thant 
s'adreçà a Pau Casals de manera que tot 
I'auditori ho sentís, dient-li: "...Vos heu 
consagrat la vida a la veritat, a la 
bellesa i a la pau. Com a home i com a 
artista personifiqueu els ideals simbolit- 
zats per la Medalla de la Pau de les 
Nacions Unides. Us l’ofereixo amb d  
més profund respecte i admirado... 
Pau Casals va respondre amb emoció: 
“ ...Aquest es I'honor més gran que he 
rebut a la meva vida. La pau ha estât 
sempre la meva més gran preocupado. 
Ja en la meva infantesa vaig aprendre a 
estimar-la. La meva mare, quan jo era

Joan Alavedra i Pau Casals a Puerto Rico en el 95é Aniversari del il.lustre músic i compositor.

noi, ja em parlava de la pau, perqué en 
aquells temps hi havia moites guerres. 
A  més, soc català. Catalunya va tenir el 
primer Parlament democràtic molt a- 
bans que Anglaterra. I fou el meu pais 
on hi hagué les primeres nacions unides. 
En aquell temps -segle onze- van 
reunirse a Toluges -avui França- per 
parlar de la pau, perqué els catalans 
d'aquell temps ja estaven contra, CON
TRA la guerra. Per aixd les Nacions 
Unides, que treballen ünicament per 
l'idéal de la pau, están en el meu cor, 
perqué tot el referent a la pau, hi va 
directament... "

Un dels guardians de I'O.N.U. va dir: 
"...Jo no havia vist mai plorar en 
aquesta sala...{del "New-York Times" 
del 25 d'octubre de 1971.)

Parla Pau Casals:
— El trepall és la meva vida. No puc 

concebre l'una sense l'altre. L'home que 
treballa amb gust no s'avorreix mai. El 
treball i la il.lusió constitueixen el millor 
remei contra els anys. Jo em sentó 
renéixer cada dia.

— A vegades miro al meu entom 
amb gran angoixa. En la confusió en 
qué el món es troba submergit, hi veig 
una manca de respecte pels auténtics 
valors de la vida. Pertot arreu ens volta

la bellesa, però. Quants en son orbs! 
Miren les marevelles d'aquesta terra i 
semblen no veure res. La gent es mou 
amb desassossec, sense pensar on va. 
Cerquen Vexcitado per la mateixa exci
tado, com si es trobessin perduts i 
desemparats.

—Potser sóc el músic més veil del 
món, però en molts aspectes sóc un 
home encara jove. Això és el que 
voldria que sigueu vosaltes: ¡oves, joves 
tota la vida, i que digueu les veritats al 
món.

Bondat, amor, aquest és el món 
auténtic.

Tingueu, dones, amor, bondat i pau.

Aqüestes són a gráns pinzellades unes 
minimes parts de la vida del nostre 
Mestre Pau Casals, que després del seu 
llarg viatge pel món proclamant sempre 
la pau entre els homes, ha retornat avui 
a la seva estimada terra catalana, on ha 
estât rebut amb honors de gloria pel 
poblé català i mereixent la recepció del 
President de la Generalität de Cata
lunya, Honorable Josep Tarradellas i la 
de l'Abat de Montserrat, Cassià M. 
Just.

Aquest retorn i els dies d'aquest mes 
de novembre de 1979 serán sempre 
recordats pels catalans.

VISITEU LES NOSTRES SECCIONS ESPECIALITZADES
DISCS - Modems - Clàssics - Importaciô - 
ALTA FIDELITAT - Sala d'Audicions 
TELEVISIO EN COLOR - ELECTRODOMESTICS
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POMPEU FABRA EN EL XXXI 
ANIVERSARI DE LA SEVA MORT

Per: Ricard Simó i Bach.

Pompeu Fabra i Poch, va néixer a 
Barcelona el 20 de febrer de 1868 i va 
morir a Prada (Gonflent), el 25 de de- 
sembre de 1948, a l'edat de 80 anys.

Parlar de la personalitat intel.lectual 
del Mestre, creiem que no és necessari 
ja que tothom que estimi la nostra 
cultura sap sobradament qué significa la 
seva figura per Catalunya i els Paisos 
Catalans.

Nosaltres solament volem parlar de la 
seva Humanität, de la seva senzillesa i 
de la seva humilitat, virtuts que feren 
d'ell un gran senyor, un "gentleman".

Els que tinguéren l'alt honor de com
partir la seva companyia durant l'exili a 
Montpelier, sabem de la seva bondat i 
de la seva grandesa espiritual.

Quan eli vingué a Montpelier a finals 
de febrer de 1940, acompanyat de 
l'esposa i filies, procedents de París 
-després d'haver passât la tragèdia de 
l'éxode-, nosaltres ja feia temps que hi 
sojomàvem adés d'una llarga estança en 
els camps de concentració de Sant 
Cebriá i Bacarés.

El nostre primer contacte personal 
amb el Mestre Fabra, fou a l'anomena- 

*'da, oficialment, "Residence d Intellec
tuels Catalans", situada al n.° 7 de la 
"Rue Petit Saint-Jean", en la quai nosal
tres residiem.

A la seva arribada, i durant molts 
dies, s'allotjà en un hotelet: "El Palma- 
de". Seguidament però, va trobar un 
tercer pis en la casa n.° 20 de la "Rue 
Bouisarolles", carrer cèntric prop del 
passeig de l'Esplanada i també de la 
Residència.

En el seu nou domicili hi forem 
sempre ben acollits amb simpatia i ens 
veiérem sempre honrats pel Mestre i els 
seus familiars, dels quais en guardem 
alguns records personals de molta 
estima. Les nostres relacions eren les 
prôpies d'uns Companys d'exili amb 
llargues converses inoblidables dignes de 
ressenyar en unes memôries. Era molt 
habitual en ell l'optimisme i, quan et 
veia preocupat per la manca dels esde- 
veniments politics que afectaven i 
sofríem els exiliats, sempre t'animava 
amb aqüestes paraules; "...Simó, cal no 
defallir ni en la tasca ni el l esperan- 
ça...". I a fe que podem dir, que l'e^e- 
rança, és intacta. La tasca, però, no

La indispensable fotografia del Mestre per al seu 
carnet de réfugiât.

l'hem acabada.
Sovint trobàvem en el domicili del 

Mestre, altres catalans il.lustres, igual- 
ment exiliats: Rovira i Virgili, Caries 
Riba i la seva esposa Clamentina Arde
rlo, Francese Pujols i molts d'altres.

A Montpelier, -que com tothom sap, 
és una ciutat d'una categoria intel.lec
tual, amb Universität multicentènaria, 
grans biblioteques i grans museus-, el 
Mestre Fabra va trobar un ambient del 
tot favorable a la represa del seus 
treballs lingiiistics. Coneixedor d'altra 
banda, de la història de la velia ciutat 
(Catalana, com diu, durant més d'un 
segle, bressol de l'Alt Rei En Jaume, 
càteclra de Ramon Llull i Arnau de Vila
no va, terra secularmerít d'asil per als 
catalans), al filòleg li abellia la contem- 
plació dels vestigis que resten dempeus 
dels temps heroics; la Torre dels Pins 
-on hi ha un marbre commemoratiu de 
la naixença i dels fets del Conqueridor-, 
la portalada de I'edifid que va ser palau 
dels Reis de Mallorca, amb els carreus

davant els quais, s'agenollaren Victor 
Balaguer i altres exiliats del segle 
passât...

La vida de Pompeu Fabra, a França, 
va ser la vida d'un réfugiât. No pas 
vagarós. S'hi ordena el temps a base de 
treballar unes hores cada dia, disciplina- 
dament, corn si tingués l'obligaciô 
d'acudir a l'oficina. Hi posà al dia la 
'.'Grammaire catalane", que es publicà 
l'any 1941, i hi anà edificant aquella 
altra Gramática Catalana que seria, 
conscientment, la seva darrera; potser 
això el feia més exigent i l'elaborava 
repassant i afinant les idees de tota la 
seva vida.

En tot el temps de viure a França, 
Fabra va ser un exemple de rectitud 
moral a imitar, tant corn hi va ser 
tingut per una bandera i per un simbol 
a seguir. Aquest aspecte no l'infatuà, 
però no el deixà indiferent quant al 
sentit de responsabilitat. Corn a la pà
tria, a l'exili sovint va ser sol.licitat per 
moites persones que es trobaven en 
destret, por força d'altres que posaven 
llurs problèmes personals molt per 
damunt dels col.lectius; i àdhuc per al- 
gunes que centraven en Pompeu Fabra 
la possibilitat de realitzaciô de llurs co- 
bejances. I Fabra, que tenia els seus 
maldecaps, no deixava d ocupar-se dels
maldecaps dels altres.* * ★

Durant la guerra i l'ocupadô de les 
forces nazis a França, també a Mont
pelier, la situació es feia cada dia més 
greu. La presèneia d'un nodrit contin
gent de S.S. alemanyes, produiren la 
requisa d'hotels i, d'aquella hora ençà, 
va projectar la seva ombra paorosa 
sobre l'aterrida ciutat.

I el pitjor, encara, per als catalans, va 
ser la clausura de la Residència.

Per aquells dies, la nécessitât de 
trobar un Hoc tranquil, més que no pas 
a Montpelier, va fer traslladar la familia 
Fabra a Perpinyà. S'allotjà a l'Hotel de 
la Pabc dues o tres setmanes, és a dir, 
fins que el Mestre va trobar un pis al 
carrer des Marchands n.° 15 a Prada, 
on corn ja és sabut, vivia un altre 
exiliat, Pau Casais, que en la seva 
cambra de la vil.la Colette, componía 
"El Pessebre", el gran oratori català, 
que s'interpréta per tot el môn. Puig i
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Cadafalch, el President de la Mancomu- 
nitat de Catalunya i President de 
l'Institut d'Estudis Catalans, restaurava 
el Monestir de Sant Miquel de Cuixà. 
Josep M .“ de Sagarra, acabava, en una 
habitado del Gran Hotel, la seva tra- 
ducció de "La Divina Comedia". Ale
xandre Plana, també al Gran Hotel, 
escrivia la "H istoria de la pintura 
catalana en el segle XIX". I Francese 
Pujols, dictava a Joan Alavedra les 
conclusions del gran sistema filosofie 
élaborât en tants any s.

Es aquest l'ambient que trobà Pom- 
peu Fabra a l'arribar a Prada, la quai, 
es converti, en la ciutat del Mestre, en 
el punt més ait de Catalunya. Hi ha via 
a I'interior del nostre pais, el gran exili 
de Catalunya, és a dir, milions de 
catalans amb la boca dosa. Hi havia 
importants colonies de "réfugiais poli
tics" en moites poblacions de França i 
en molts països del mon. A Prada, 
però, tenien un réfugiât català reconegut 
corn a Mestre, per tots els musics del 
mon -Pau Casais-, i tots els catalans 
teniem el Mestre dels Mestres, en la 
persona vivent del Mestre Fabra.

Prada, corn a Hoc de descans, ja no 
podia ser millor. A quatre passes del 
Canigó i de Sant Miquel de Cuixà, tot 
hi catalaneja: el paisatge, la gent, la 
parla, l'esperit... * * *

L'any 1945, la Universität de Tolosa, 
honorà al Mestre Pompeu Fabra, amb 
les insignies de Doctor "Honoris Cau
sa".

Els dies 28 i 29 de febrer de 1948, se li 
dedicà un gran homenatge. Els actes 
van començar amb una coferèneia de 
Josep Carner, a la Sala de Sessions de 
l'Alcaldia de Prada, plena a vessar. 
Acompanyava al conferenciant, el Pre
sident d'Honor del Comité Nacional de 
l'Homenatge, el Mestre Pau Casais. 
Entre els assistents a l'acte, podiem 
veure-hi. Josep Irla -aleshores President 
de la Generalität de Catalunya- Josep 
Tarradellas, Ventura Gassol, Marti Ba
rrera, Rovira i Virgili, Joan Alavedra, 
Eugeni Xammar, Rafel Tassis...i un gran 
nombre de catalans residents al Rossellô
i a altres llocs de França i Catalunya.★ ★ *

Pompeu Fabra, corn diem al principi, 
va morir la nit de Nadal de 1948. En 
companyia de la seva esposa i de la 
seva filia Carola, havia anat a passar el 
dia de la dolça festa a Perpinyà, al 
costat de la seva altra filia Dolors i del 
seu gendre Ferran Rahola i deis seus

néts. En retomar a Prada, dalt del tren, 
va sentir-se una mica fatigat, i en 
arribar a casa, va seure en una cadira 
del menjador i demaná un vas d'aigua. 
En el moment d'anar-se'l a beure, un 
col.lapse li aturá el gest. Va caure sense 
un crit, sense una queixa. Eren dos 
quarts de nou de la vetlla d'un Nadal 
memorable.

La noticia de la mort del Mestre fou 
comunicada immediatament a París, 
d'on la rádio i les agéncies de premsa 
van escampar-la pel món. I l'endemá la 
vídua i el Batlle de Prada, van 
començar a rebre telégrames de condol.

El Batlle, Mr. Clerch, oferí el Saló de 
Sessions de l'Ajuntament de Prada, que 
es transforma en capella ardent. El eos 
exánime de Pompeu Fabra, que la nit 
del traspás fou vetllat a casa seva per la 
familia i nombrosos compatriotes, va 
ser portât l'endemá, dia 26, a la capella 
ardent i posât sobre el cadafal, entre 
quatre grans canalobres amb ciris 
encesos, i el taüt, cobert amb una gran- 
bandera catalana, estigué exposât al 
dolor i respecte deis catalans. La vetlla 
continué fins a les onze del matí del dia 
27, en que va tenir Hoc l'enterrament.

Portàven el fèretre sis exiliats: Joan 
Alavedra, Julià Gual, F. Arnau i Cor
tina, Josep Fors, Florenci Guix i Josep 
Bordas. En entrar a l'església, ja total- 
ment plena, Pau Casais, que havia pujat 
a l'orgue, polsà amb mans vigoroses els 
acords ferrenys d'"Els Segadors", l'him- 
ne nacional de Catalunya. Després, 
encara, Pau Casasls, baixà amb el 
violoncel i, assegut al costat del taüt, 
posât al centre de l'església, toeà, corn 
ell només podia fer-ho, "Vine dolça 
mort" de Bach, i "El Cant dels Ocells".

Al cementiri, Rovira i Virgili, féu un 
parlament, al final del quai, digué: 
"...D ouant la sepultura de Pompeu 
Fabra, els catalans, hem de renovar el 
nostre jurament de fidelitat als ideals i 
als amors del Mestre perdut; l’ideal de 
la llibertat humana... l'amor a la 
llengua, ánima nostra, l'amor als cata
lans dignes d'aquest nom...Adéu-siau, 
Pompeu Fabra, en nom de tots! El son 
de la mort us sera més lieu damunt 
d'aquest pujol de la terra catalana i us 
guardará el Canigó, gegant immortal i 
invulnerable de la raça nostra..."

La venerable despulla -embalsamada 
en previsió del seu trasllat a Barcelona, 
quan aixo sigui possible-, descansa en 
un nínxol familiar, propietat d'un 
industrial català, Josep Matheu, resident 
a Prada. Una lauda, diu:

Les despulles del Mestre Fabra son portados a 
pes de bracos catalans al Cementiri de Prada, en 
espera del seu trasllat a Catalunya, seguint el 
mateix camí del seu entranyable amic i company 
d'exili: Pau Casals.

Aquí reposa 
Pompeu Fabra i Poch 

seny ordenador 
de la llengua catalana. 

Barcelona, 20 de febrer de 1868 
Prada, 25 de desembre de 1948.

Volem finalitzar aquest testimoni 
d'homenatge al Mestre tant volgut, amb 
unes paraules del nostre entranyable 
amie, Joan Alavedra, pronunciades a 
l'Alcaldia de Prada: "...Senyor Batlle: 
Prada, amb el eos de Pompeu Fabra, té 
un dipósit sagrat. Les llengües han de 
senyorejar al pais que les ha creades. La 
que Fabra va depurar, la nostra llengua 
catalana, un President, Prat de la Riba, 
la va estendre a totes les corporacions 
que depenien de la seva jurisdiccié limi
tada. I un altre President, Francese 
Macià, la va decretar oficial a tot el 
territori català i fou l'exprèssió del 
Govern, del Parlament i de totes les 
corporacions catalanes, recobrant així, 
la sobirania que havia perdut feia dos 
segles. Aquest és el fet natural del 
català, i els fets, son tossuts. I que no 
s'equivoquin. No es poden prendre lli- 
bertats amb la llibertat. No defallirem 
en la tasca. Tomarem aquí, nosaltres o 
uns altres. Però Catalunya tomará aquí, 
a demanar-vos el eos sagrat de Pompeu 
Fabra per entrar-lo solemnialment a la 
seva pàtria embolcallat amb la bandera 
catalana, el dia que la nostra parla tomi 
a èsser la parla oficial deis catalans. 
Fabra, que ha estât nomenat "el del 
gloriós desti", i que fou  el nostre 
Ministre de la Paraula, será encara, a 
través d'ella, el Pare de la Victória..."

ESTUDIEM I PROPAGUEM LA CULTURA CATALANA...
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DE L'EXPOSICIO 
ANTOLOGICA

D'ANTON!
VILA

ARRUFAT
El passât mes d'octubre omplia la sala 

d'art d'Intel.lecte l'obra del nostre 
Antoni Vila Arrufat. L'Exposició volia 
èsser representado dels camins seguits 
per l'artista en el transcurs d'una vida 
plenament dedicada a la Pintura i el 
Dibuix.

L'Artista, sabadellenc de soca-arrel, 
ens dona l'oportunitat de fer-ne uns 
comentaris seguint unes orientaciones 
que dibuixen l'operativitat que, total- 
ment sincera, ens presenta a casa.

Vila Arrufat, pintor d'arrel noucentis- 
ta, resumeix la seva obra prenent 
sempre la posició dins d'un art jove que 
en les primeres manifestacions resumia 
l'expressiô dins un mon elegant en el 
que les justes aplicacions doctrináis 
impressionistes omplien els espais que 
sôlidament assegurava un fer classicista. 
L'Artista, que en el fons bé podriem dir 
vivint en un ambient dominador a l'estil 
dels homes del Renaixement, acusa els 
diversos estadis evolutius, sempre, no 
obstant, presidits per uns conceptes 
conscients i certament valorables. Es i 
ha estât el tipus d'artista que al seny a 
acoplat l'enamorament romàntic de les 
figuracions. Es un artista a la manera 
Orsiana plenament responsable i total- 
ment sincer, cosa que en tot moment 
acusa una autocrítica. La pintura que en 
Vila Arrufat en els seus inicis, semblava 
dominada per uns ingredients prou forts 
per tal de desequilibrar tot ço digués 
emoció, s'esdevé per contra en possesió 
d'una força estructural bàsica que acon- 
segueix satisfer l'equilibri entre objec- 
tivitat i subjectivitat. Antoni Vila Arru
fat, dins el mon variât i complexe de la

pintura de cavallet, el gravat i la 
decorado mural, es retroba constant- 
ment en virtut de solucions que dificil- 
ment podriem classificar-les; Rafael, i 
Ingres, Puvis de Chvannes i Vila Cinca 
son admirats i no pas calcats, empero, 
les impressions suggerides per llurs 
obres, al meu humil entendre, crée que 
han contribuït a promocionar aquesta 
seducció i aquest aspecte tan humà que, 
pensant també en els Prerrafaelistes, 
defineixen una atmosfera rica i picto- 
ricament conscient. En tot moment, en 
totes les obres, fins i tot en les que 
podriem dir-ne menys reexides, s'acusa 
la preparació tècnica del pintor dotât 
d'una generosa base cultural netament 
mediterránia, així com els dots merave- 
llosos de gran dibuixant dominants amb 
seny agut de totes les técniques dirigides 
en tot moment per un esperit pie d'in- 
tel.ligència.

L'Obra en conjunt pot presentar 
algunes llacunes en les que l'excès 
d'autoreflexió de l'artista el fa caure; 
empero fins i tot dins d'aquestes 
llacunes veiem resplendir aquest cabdal 
de força albora espiritual i cultural, 
sempre en domini absolut.

Aquesta exposició ens mou al record 
d'una amistat que no deixa espais Iliures 
perqué en tot moment, fins en les més 
petites obres, mestre i deixeble son 
presents.

No pretenc fer crítica d'una obra que, 
si d'alguna cosa cal ressenyar, és la de 
l'entrega que en tot moment l'artista en 
fa presèneia, deixant espais Iliures a la 
contemplado i afermant conceptes de 
bona feina.

TAULE AL SALO DEI
Sabadellenc i resident habituai a 

Paris, Antoni Taulé exposa la seva obra 
intitulada "Quart Laboratori d'espera" 
al Saló del Tinell de Barcelona, ensems 
que una mostra molt més reduïda a les 
Galeries TOT-ART de Sabadell. Aques
ta obra en conjunt fou exposada a Paris 
en la darrera Primavera i ara a casa 
nostra, juntament amb la col.laboraciô 
de la Ciutat Comtal. Realisme o hiper- 
realisme, visió fotogràfica estabilitzada 
per una acurada tècnica pictórica i 
proveída d'un sentit planificador deis 
temes.

Ni réalisme absolut ni idéalisme 
süpervalorador; empero sí que, dins una 
manera d'interpretar realista, hi ha un 
fons tendenciós a idealitzar. Les projec-

Es una gentilesa de europRix Gràcia, 51-53 - SA B AD E LL
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XAVIER ORIACH

riNELL
cions de masses amb dar i obscur, 
proveïdes de coloracions que es mostren 
actives en l'actitud presa per l'artista 
davant per davant del seu particular 
món pictòric en el que l'estructuració 
dels diferents elements de I'obra prenen 
diccions escenogràfiques de perfecta 
entesa, modelant la Hum i simplificant 
el medi représentât, son resoltes inter
prétant acciò i espai.

Vet ací una formulació plàstica que es 
centra en un cromatisme emmarcat dins 
una gran simplicitat de formes. Hi ha 
una fusió de transparències i opacitat, i 
entenem que és una resolució feta 
d'estudi i treball en la que la visió 
personal pretén augmentar la realitat 
agegantant-la reflex!vament.

L'Acadèmia de Belles Arts alberga en 
una de les sales I'obra actual de Xavier 
Oriach. Fou al setembre de 1956 que 
per primera vegada en un periôdic 
valencia "Las Provincias" llegirem una 
crònica dedicada a aquest conciutadà 
que avui exposa a casa nostra. Llavors 
l'artista tenia 26 anys i I'obra exposada 
en algún Hoc obtingué d'una de les 
primeres figures de la crítica d'art fran
cesa, Pierre Descargues, les següents 
paraules: “El seu art original, és d'una 
potent i fresca joventut. Tan estrany en 
nostres dies!”, ensepis que René Domer
gue en «L'information» afirmava que: 
"Si aquest jove continua pel carni que 
s'està traçant, potser tinguem en eli la 
seriosa esperança que estem cercant". 
L'ùnica obra que coneixiem de l'artista 
fou  la d'una mostra presentada en 
aquells moments formant part d'una 
Exposiciò Col.lectiva a la nostra Acadè- 
mia de Belles Arts. Es aixi dones que, 
amb aquests precedents, tenim la possi- 
bilitat de valorar aquest conjunt d'obres 
presentades a la nostra Acadèmia. 
L'obra en conjunt reflecteix amb preci- 
sid els estats d'ànim i les possibilitats de 
l'artista. A  desgrat de la seva abstracc- 
iô  l'obra és eminentment objectiva. 
L'obra en si es un mitjà d'expressiô 
d'uns pensaments que volen èsser fidels

a un diàleg. Es una obra que en tot 
moment està present, és un crit que sor- 
geix d'una afirmaciò sensible, és la ma- 
nifestaciò sensible d'un pensament i 
d'una forma. E1 tema pot èsser d'una re- 
peticiò Constant, empero la captaciò 
dins una mòn visionai en tot moment és 
diversa. Deia Delacroix que "El vertader 
punt de partida és la fantasia o 
imaginado creadora”. D'aquestes fanta
sia i imaginaciò creadora n'és piena l'o- 
bra del nostre comentat. L'obra en si no 
és figurativa en el sentit que coneixem, 
emperò si que, dins el seu abstractisme, 
és plenament formai; per això jo crec en 
la veritat interpretada i en la voluptuo- 
sitat de la seva entrega. En l'Art verita
ble de tots els temps hi ha un domini de 
la transformaciò, podriem no entendre'l 
emperò si és autènticament art, no 
podem deixar d'admirar-lo. Xavier Ori- 
ach domina una Hibertat de creaciò i 
l'esfor? per valorar-ne la continuitat és 
francament remarcable.

Xavier Oriach ha donat al Museu 
d'Art de Sabadell una de les obres 
exposades a ïAcadèmia de Belles Arts. 
L’obra té  80xl50cm s. Es un gest 
altament estimable i que molt l'honora.

Es una genttlesa i w i i u r r Sant Pere, 21
Tel. 725 91 06 - SABADELL
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ALFONS SORRELL

L'exposició d'Alfons Borrell a la gale
ria Joan Prats ha estât per a l'espectador 
una trobada amb un treball molt élabo
rât, en plena trajectòria, una trajectòria 
coherent, que demostra una estricta, per 
tant enriquidora, regularitat. Els seus 
signes: ratlles que apunten, es movilit- 
zen; taques, les mateixes textures que 
actúen com a suports, expressen el sen
timent romàntic de la quotidianeitat. 
Aixi, Borrell demostra que el art no 
figuratiu no exclueix un contacte intens 
amb tot allô que ens envolta: és un en- 
riquiment del nostre llenguatge, una ex- 
citació de la nostra intuició, tant 
necessària per captar el so intern de les 
composicions, en aquest cas pictòriques.

En un période de temps no massa 
llarg, Alfons Borrell ha exposât regu- 
larment a Belles Arts, a la Fundado 
Miró, al Georges Pompidou (Paris) i, 
ara, a la galeria Joan Prats. És per això 
que, a nivell de Sabadell, es fa necessari 
catalitzar aquests fets i intentar contac
tar amb el seu protagonista. Aquesta 
entrevista que segueix pretén explicar 
tota la seva trajéctoria i concretitzar la 
seva obra actual.

—Per començar, dones, explica'ns, 
Alfons, quina ha estât la teva trajectòria 
i quines les successives étapes que Than 
determinada.

__Tu em preguntes quina ha estât la
trajectòria de la meva ohra des del 
començament. Bé, els meus planteja- 
ments han estât de sempre autodidactes. 
Vaig començar fent pintura figurativa, 
copiant el paisatge, seguint, en certa 
manera, les teories dels impressionistes. 
Em costava molt, perqué no tenia massa 
habilitât en el dihuix i en fer anar els 
pinzells: vaig omplir molts papers, els 
comprava a "kilos", feia peus, mans i 
tots els objectes que tenia a l'abast, 
buscant sempre una interpretado objec
tiva, cercant l'aprenentatge mecánic. 
M'hi vaig passar molt de temps amb la 
pintura figurativa.

Entrevista: Anna Fernández 
Fotos: Joan Antoni Ferran

Després vaig anar a Mxillorca, al Port 
de Pollença, l’any 49, a fer la "mili". 
Vaig connectar amb gent molt intro- 
düida dins del món de I  art: escultors, 
pintors...Vaig tenir la sort de conèixer 
L'anglada Camarassa, un home que en 
aquells moments tenia ja molt prestigi... 
Em va agradar molt conèixer-lo i poder
lo tractar; fou una convivéncia molt 
beneficiosa. A  Pollença vaig fer moka 
obra, però no obra definitiva, només 
eren apunts, notes de color, amb gran 
nécessitât dañar endavant i de correr, 
era com si se'm escapes el tren, tenia 
una obsessió per fer obra.. .Feia molts 
dibuixos.. .Ens reuniem el vespre i feiem 
dibuixos al natural: gent de tota mena, 
avis...

En arribar a Sabadell, després de dos 
anys en el Port de Pollença, vaig sentir 
la nécessitât d'anar a una escola de 
Belles Arts, fins i tot per tranquil.lit- 
zar-me i em vaig inscriure en els cursos 
de VEscola Superior de Belles Arts de 
dibuix lliure: feiem sobretot composició 
de figura. Freqiientaven la classe en que 
jo anava pintors que ara están reco- 
neguts. Vaig passarihi dos anys molt 
macos, perqué també vaig fer molta 
obra, principalment dibuixos. Leseóla 
em va donar molta Ilibertat, la nécessi
tât que sentia vaig poder-la satisfer. A  
més, l'ambient era molt maco. Vaig 
estar-hi dos anys.

Des que vaig sortir de Leseóla fins 
l'any 55 vaig cremar étapes ràpidament: 
de la pintura figurativa vaig passar a 
l'expressionisme, perqué una interpre
tado objectiva de la realitat no em sa- 
tisfeia i necessitava expressar els meus 
estats animics, l'angoixa, el mal humor, 
etc. Els ulls que jo tine els pots tenir tu, 
un objecte es veu sempre igual. No en 
tenia pas prou amb això, hi havia una 
altra nécessitât. Per això vaig anar 
cremant étapes fins arribar a un 
moment molt déterminât de la meva 
obra que va ser quan em vaig fer el 
plantejament duna composició, no el

plantejament d'un problema sino el 
duna solució. Fou en el meu estudi: 
vaig agafar un plat, perqué era blanc, 
una llimona, perqué era groga, i una 
taula, no sé, potser perqué era marró. 
Es una obra que tine a casa, allò va ser 
una composició, de color, vaig tacarho; 
quan vaig tenir quatre taques vermelles, 
el groe de la llimona i el blanc del plat, 
vaig dir: ostresl, això ja està acabat, 
podriem passar-nos-hi deu sessions més 
i acabar una obra molt ben cuinada, 
perqué el groe s'hagués anat transfor
mant en un groe verdós i el blanc en un 
gris, i blancs, i brillants. No era el que 
jo pretenia. Flavors vaig passar a la 
pintura abstráete totalment.

Era una pintura d'imatges estruc
turáis, d'agafar una imatge de formes, 
perqué, és dar, la forma i el color és el 
que jo pretenia. Jo deia: si agafava un 
plat perqué és blanc, dones no cal 
agafar el plat, faig una forma rectan
gular o rodona o blanca, i la imatge me 
la dóna la mateixa imatge que jo tiñe. 
Flavors vaig descubrir el valor de la 
pintura abstráete. Això és un canvi, 
això SI que és una evolució. Passo d'un 
objecte que m'atrau a un objecte que 
també m'atrau i no és figuratiu. Per 
això em trobo tan bé en la pintura no 
figurativa, perqué és el món de les imat- 
ges. Reflecteix els estats d'ánim d'un 
pintor, perqué, ostres, un pintor ha de 
viure i el que l'ha de bellugar és tota 
aquesta dreumstánda vital. Vaig arri
bar a l'abstracte, per dir-ho d'alguna 
manera, cremant les étapes de la pintura 
de matèria i la pintura gestual.

L'any 60 vaig entrar a la pintura de 
gest, que em va anar molt bé, perqué 
també va ser un canvi contundevi dins 
de la meva obra, perqué jo havia estât 
lligat a la pintura de matèria, perqué

Es una gentilesa de
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aquests objectes rectangulars o aqüestes 
formes primer les feia amb poca super
ficie de color, però després vaig acabar 
fent materia, feia uns gruixos determi
náis, però això em comportava seguir 
uns procediments que tampoc m'anaven 
bé. Llavors jo em deia: on aniré a parar 
assumint la responsabilitat de la mate
ria? Si realment la materia a mi no 
m'anava. Llavors van venir tots els pro
grames de la pintura gestual, el grup 
Gallots, que em va anar molt bé, 
perqué em vaig trobar dins d'un 
problema vital, el gest, el gest com sig
natura, com a grafisme del fet, a part 
del color. I això, és ciar, va ser impor
tant per començar una etapa nova de 
descobriment del llenguatge. Si la 
matèria s'havia acabat, perqué la matè
ria interessava uns quants pintors, però 
a mi no, volia descobrir un procediment 
que m'anés bé, el de ïescriptura: per 
això vaig agafar la pintura gestual.

—Aquesta pintura gestual, a Sabadell 
concretament, va tenir l'exponent del 
grup Gallot, tu hi vas participar 
intensament?

__Si, hi vaig entrar plenament, el
que passa es que el grup Gallot no va 
ser gaire coherent, tothom feia el ma- 
teix, més o menys, la pintura del gest 
era el que imperava, però tothom anava 
pel seu cantò. ]o vaig agafar el de l'alli- 
berament de la meva pintura. I com a- 
lliberament em va servir moltissim, més 
ben dit, m'ha servit ara. En aquelles è- 
poques, els anys 60-70, no em va servir 
gens, perqué vaig passar per moments 
molt dificils, vaig pintar poc, per cir- 
cumstàncies vitals, econòmiques...Vaig 
deixar la pintura en segon terme, 
continuava pintant, però no sentia 
aquella nécessitât. De tota manera, 
durant aquest 7 ó 8 anys l'obra que vaig 
fer anava continuant, seguint una linia.

L'any 69 vaig tenir ocasió de fer una 
exposició a Belles Arts. Em van oferir 
una sala. Jo feia molt de temps que no 
pintava seguit. Llavors vaig dir-me que 
això seria un motiu d'esforç, una obli
gado, i vaig presentar unes 12 ó 15 
obres, que eren un retorn al figuratiu. 
Era una època en qué em sentia buit, no 
savia si anar cap a una banda o cap a 
una altra. La pintura semblava que re- 
tomés al figuratiu, figuratiu màgic que 
jo feia servir, obres bastant figuratives, 
però paisatges imaginaris i màgics, 
barrejat amb pintura no figurativa, o 
sigui, peces que eren completament 
abstractes. Hi havia un lligam entre el 
figuratiu i el no figuratiu, però tot va 
quedar resolt l'any 72, quan vaig 
començar a fet tota una obra, que és 
l'ùltima etapa i que arriba fins avui, 
totalment no figurativa. Bé, aquesta 
part ja la coneixes.

—Quins han estât els antecedents més

directes de la teva obra actual dins de la 
trajectôria que ens expliques?

__L'antecedent ha estât realment la
sobrietat. Sempre, des que estic pintant, 
he anat éliminant elements que sobres- 
sin a l'obra, he anat cap a l'obra molt 
concisa, molt directa, o sigui, per a mi, 
una linia és molt important, ho és tant 
com un poema. Llavors, des del comen- 
çament, per exemple quan feia paisatge, 
eliminava un arbre perqué no em feia 
falta, m'influïa més el blau del cel o el 
verd d'un prat que no pas la composició 
d'un paisatge: per això vaig arribar a 
entendre la pintura no figurativa. Resu- 
mint: els antecedents són els pocs 
elements arnb què treballo en l'obra. 
Ara són el color, la lima, la forma... 
l'essència de l'obra que faig. El color té 
molta importància en la meva obra... 
Les Unies són la divisió de Vespai, espai 
quant a rectangle, també ho són perqué 
representen la forma.

—Intentes que tots aquests elements 
siguin reconeguts com un llenguatge 
propi, per tant, associats al teu nom?

__No és aquesta la meva intenció.
Sempre, és ciar, queda quelcom de per
sonal... Aqüestes Unies, per a mi, tenen 
la importància de la divisió com a fet 
humá, com a ruptura humana. Les 
Unies que queden tancades, com aque
lles que comencen al mig de la tela, i 
acaben al final. També poden compor-' 
tar el fet de la vida, que té unes 
vibracions tallades per una Unia potent 
com és una Unia horitzontal o vertical, 
quedant la matèria segada per aqüestes 
Unies, es tracta d'una ruptura.

—Formalment, tractes d'equiparar els 
teus simbols a aqüells que l'espectador 
veu quotidianament?

—Si, però no els faig servir com a 
simbols, sinó com a elelemts comuni- 
catius. Per exemple, una Unia que 
com ences en el centre d'una obra.

acabant el final en el limit, pot agafar el 
significat de la Ilibertat, no fa falta que 
posem la paraula Ilibertat. En la meva 
obra, m'interessa més que els simbols, el 
captar l'olor, el color...Per exemple, si 
jo vaig a un prat i em reboleo per 
l'herba, vull la sensació de tenyir-me de 
verd, és aquesta la meva pretensió en 
pintura, no hi ha la nécessitât de pintar 
el paisatge, sinó que hem d'olorar-lo. Es > 
per això que el réalisme no m'interressa, 
perqué personalment estarla atrapat per 
l'objecte, em sento més Iliure dins del 
món no figuratiu.

—La teva obra actual, té diferents 
étapes o és homogénia?

—Des de les étapes dels anys 72 i 73 
estic fent una pintura que penso que és 
homogénia, amb canvis visibles, però es 
tracta del mateix, són continuacions i 
alteracions, en definitiva, es tracta 
d'una obra bastant horitzontal, em  
penso.

—Penses que l'exposidó a la galena 
Joan Prats és suficient per a que l'espec- 
tador es faci una idea del que estás fent?

—Bastant, hi ha molta obra, dibui- 
xos, pintura sobre tela, sobre paper... 
També hi ha procediments diferents: 
acrilics, pastel...Sí, em penso que dóna 
una imatge clara del treball actual.

— Els dibuixos que exposes, són 
treballs d'exercici o són obres indepen
dents, tancades en si mateixes?

—Són obres en si mateixes. Algunes 
vegades necessito precisament fer obres 
sobre paper.

—De quina manera treballes, Alfons?
—Generalment és el mateix suggeri- 

ment de la tela blanca el que em dóna 
nécessitât de fer coses. La utilitzo 
donant un color de fons, gairebé pocs, 
blaus, vermeils, negres, de base, i això 
em provoca el fer alguna cosa sobre. Els 
colors es van transformant, no es tracta 
d'una obra pensada de bon principi, 
sinó que es va fent a si mateixa. Es una 
pintura feta en el moment, no puc tre- 
ballar programant "a priori" les obres.

—Quin ha estât el balanç de l'exposi- 
ció?

—Ha anat bé, la crítica també ha 
respost bé. Per a mi ha estât favorable.

Un période materialista com el nostre 
ha produit una insensibilització i inca- 
pacitat de l'espectador a accedir plena
ment al món no figuratiu. És per això 
que, quan trobem obres, com la de 
Borrell, que denoten una honestedat, 
una sèria continuítat, devem accedir-hi, 
buscant la vida interior, la seva incidén- 
cia sobre la nostra Sensibilität. L'obra 
d'Alfons Borrell té aquesta vida interior, 
perqué no es tracta d'una banal búsque
da de l'originalitat, sinó d'una difícil 
trajectôria de treball, on els dubtes es 
salven, es van salvant, amb la voluntat 
d'ésser honest.
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tecondcutt • * *

JOSEP PEDRO I VILLAR

Per Daniel Sanahuja i Capello

{A Dolors Marquès Vda. Pedro 
en cumplir els 86 anys)

Fill de Sabadell, nasqué el dia 24 de 
maig del 1891 d'una familia humil que 
vivia del petit rendiment que els donava 
un talleret de reparado de calçat que 
tenien al carrer de Sant Pere.

Cursà els estudis primaris al Col.legi 
dels Pares Escolapis i quan solament 
comptava 7 anys d'edat, començà els de 
música amb el que fou organista i 
mestre de capella de l'Església de Sant 
Félix i distingit compositor en Josep 
Plans Baqués.

L'any 1903 ingressà a l'Acadèm ia 
Granados de Barcelona per continuar i 
perfeccionar els estudis de piano, har- 
monia i composició, obtenint excel.lents 
résultats principalment en l'assignatura 
de piano.

Sense perjudici de la continuïtat dels 
propdits estudis, el dia 24 de novembre 
del 1907 actuà en public per primera 
vegada ocupant el càrrec de pianista del 
Cine Cervantes d'aquesta ciutat. La 
primera feina que féu, a part d'executar 
algunes composicions durant la projec- 
ció d'una quantes pel.licules curtes, fou 
la d'acompanyar en les seves exhibicions 
els acrobates "ELS VILLAPANDOLS" i 
als patinadors "LES TUMILETS", obte
nint un bon èxit i sobretot una bona 
acceptació per part d'aquell públic que 
solia ser bastant exigent.

Com que era estudios i conscient del 
seu deure, no escatimava els assaigs i 
procurava obtenir tot el rendiment pos
sible del treball que ambdós, artista i 
mestre, havien de presentar al públic. 
Aixo féu, que el seu prestigi com a 
mestre acompanyant anés creixent de 
dia en dia i el seu nom deixés d'ésser 
desconegut pels sabadellencs afeccionáis 
a la bona música i a les manifestacions 
artistiques de bona qualitat.

Una volta acabats els estudis i ob- 
tingut el professorat, es dedica també a 
la composició, Iliurant a l'Ajuntament, 
perqué fossin executades per la Banda 
Municipal en els concerts que donava 
en el templet de la Plaça del Dr. Robert, 
una sardana titulada "DIGNA«" I UN 
PAS-DOBLE TITULA! "CHICUELO", 
essent estrenada la primera el dia 18 
de març del 1913 i l'altre el dia 24 de

novembre del mateix any.
A l'ensems que continuava com a pia

nista en el Cinema Cervantes, es dedicà 
també a l'ensenyança particular a domi
cili, reunint així un gran nombre 
d'alumnes en les assignatures de piano, 
solfeig i teoria de la música.

Fou l'any 1916 quan, coneixent la 
senyoreta Dolors Marqués i Pastor, hi 
contragué matrimoni, essent pares de 
dos nois: Robert i Manuel.

Durant els darrers anys el cinema 
havia anat expérimentant una gran 
transformació, tant en l'aspecte técnic 
com en l'artístic. Les pel.licules de curt 
metratge anaren desapareixent i els ar
guments superaven extraordinàriament 
aquells que no tenien altra importancia 
que la de presentar uns paisatges o 
simplement unes figures que es belluga- 
ven. Per aixô l'empresa del Cinema Cer
vantes, desitjant donar la importúnela 
que requerien els espectacles que presen
tava al seu públic, decidí que les 
sessions fossin acompanyades per l'Or- 
questra Muixins, en Hoc de piano sol.

dirigida pel mestre Josep Pedro Villar, a 
qui acceptá complagudissim aquell pú
blic ja incondicional del susdit profes
sor.

Les pel.licules que en aquells anys es 
projectaven, entre el 1916 i 1917, als 
cinemes de la ciutat, eren "EL PRISIO
NERO DE ZENDA", "LA PANTOMI
MA DE LA MUERTE", "MACISTE", 
"LOS MISTERIOS DE NUEVA YORK", 
"LOS MISTERIOS DE PARIS", "EL 
DELITO DE LA OPERA" i altres, 
moltes de "séries", cosa que feia que 
l'assisténcia del públic als espectacles 
cinematográfics fos quasi obligatoria 
cada setmana ja que, si no ho feien 
així, no veurien aquell final desitjat on 
el dolent sempre paga per les seves 
culpes. Pot dir-se que les empreses 
tenien el "pie" assegurat a totes les 
sessions.

Arran d'aquests serials, transcrivim 
un escrit de la Revista de Sabadell, del 
26 de juny del 1916, que diu:

“De tal manera se están poniendo las 
cosas, que dentro de poco cuando 
nuestro público vea anunciada cualquier 
película de series, se va echar a temblar.

El último asunto de los que se han 
pasado por la pantalla, titulado “LA 
MASCARA ROJA" va a ser, induda
blemente, el punto final de esta clase de 
asuntos. Si no lo es, su buena lógica, 
debería llegar a serlo. El sin fin de ex
travagancias y tonterías que en la tal 
película se suceden sin cesar; la falta de 
interés en el asunto -al par que lo inve
rosímil de éste-, son motivos más que 
sobrados para que el espectador, has
tiado y llamándose a engaño, abandone 
su asiento y se marche a la calle para 
refrescar su cabeza, transtomada por 
tantos disparates. Ocurre en el cine, 
desgraciadamente, lo contrario que en el 
teatro, cuando de la separación de una 
obra se trata.

El hecho de que en el teatro los 
personajes sean de “carne y hueso" 
debería inspirar al público una toleran
cia hacia los intérpretes, que en el cine 
no tiene motivo de existir.

En el teatro, al protestar el público 
una obra mala, no se resienten los in-
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tereses de la empresa y la delicadeza de 
los artistas que la interpretan; y esta 
última merece ciertas consideraciones. 
En el cine el protestar el público una 
obra mala los intereses que se resienten 
son los de la empresa que explota la 
película, intereses que, aunque son muy 
respetable, no merecen ninguna conside
ración por parte del público.

Sin embargo, el público del cine, que 
no ignora ésto, nunca o casi nunca 
rechaza por mala una película aunque 
ésta sea detestable.

Y con tal conducta, que únicamente 
puede considerarse como apática, el 
mayor perjudicado, és el público de 
buena fe".

Per circumstáncies que el public del 
Cervantes no pogué entendre, al cap de 
poc l'actuació de l'Orquestra Muixins 
fou suprimida i les sessions continuaren 
com abans, a piano sol. L'assistència 
d'espectadors disminuí considérablement 
i, segurament per aquest motiu, l'em- 
presari que llavors era el senyor Josep 
Masaguer, encarregá al mestre senyor 
Josep Pedro i Villar la formado d'un 
bon quintet a fi de recuperar l'entrada, 
generalment bona, que de sempre havia 
disfrutat l'esmentat Cinema.

Uns dies després, la Revista de 
Sabadell comentant el fet deia: "Un 
aplauso al "QUINTET CERVANTES", 
el quai sota la direccid del seu intelli
gent m estre-director en Josep Pedro 
Villar es porta admirablement".

Una de les primeres atraccions que 
acompanyà aquest conjunt, fou el duet 
"LES SAL-FLOR", format pel matrimoni 
Salvador Casas i Florinda Bruguera, ex- 
traordinàriament coneguts i ben consi
dérais per les seves actuacions en els 
nostres teatres. Sabadellencs de soca-rel, 
havien format part del Centre Saba- 
dellès (Gelats) en els seus millors temps 
quan en el número 31 del carrer del 
Jardí s'hi celebraven insuperables mani- 
festacions artistiques a càrrec del Cor de 
l'Entitat, del grup de teatre o bé dels 
grans solistes afeccionáis al cant que en 
la interpretado del seu repertori no 
havien d'envejar a molts professionals 
que en aquells temps actuaven en els 
teatres de la nostra du tat.

El 27 de mar? del 1919, Josep Pedro i 
Villar, s'acomiadava de l'empresa i del 
públic del "Cervantes" per ocupar el 
carree de mestre-pianista del Teatre 
Principal. Els diaris de la ciutat publica
ren la següent nota: "El mestre en Josep 
Pedro Villar notable com sempre, ha 
fet el seu despido del públic del Cinema 
Cervantes, aont ha obtingut molts apla
usos en premi al seu acurat treball i

Josep Pedro acompanyat de Hipblit L&zaro (amb 
gorra marinera) amb la seva esposa i diversos 
components de l'orquestra del transatlantic 
"Marqués de Comillas". La dedicatoria de la foto 
diu així: "Al maestro José Pedro Vi|lar. Recuerdo 
de nuestro largo viaje v de las lecciones que me 
dió. Hipólito Lázaro. 1944".

amor a Tart en els 12 anys que venia 
amenitzant a piano i amb conjunts els 
espectacles d'aquest antic Teatre. Rebi el 
nostre aplauso i li desitjem tants exits en 
el seu nou carree com ha tingut en el 
que deixa en aquests moments".

El 19 d'agost es començaren unes 
obres de reforma al susdit teatre i, 
entretant, actuá en els cinemes Camps 
de Recreu i Teatre Euterpe com a pia
nista.

Un cop acabades aqüestes obres, el 6 
de novembre, l'empresa reemprengué les 
activitats contractant per amenitzar les 
sessions de cinema i de varietats el 
TERCET MODERN compost pels pro
fessors Josep Pedro i Villar (pianista i 
director), Josep Costa (violi) i Josep 
Carreras (violoncel). Deien els diaris 
que el seu debut havia estât un gran exit 
i que se'ls havia aplaudit molt, havent 
de repetir algunes de les obres inter- 
pretades tais com "PERICON ARGEN
TINO" i la sardana "EL BREVIARI DE 
L'AMOR", música del mestre Suñé i 
lletra del conegut poeta sabadellenc 
Leandre Roura i Garriga, sardana que 
fou cantada per la notable cançonetista 
Assumpció G. Parreño.

La Societat Coral "Centre Sabadelles" 
(Gelats), programa per al dia 10 d'oe- 
tubre, un extraordinafi concert en 
honor dels seus sods i simpatitzants.

prenent-hi part, a més dels millors ele
ments de la Societat, I'Orquestra Mui
xins ampliada fins a vint professors, que 
dirigí en Josep Pedro i Villar, el qual, 
un temps després, seria nomenat mestre 
efectiu d'aquesta prestigiosa entitat.

També prestà els seus serveis al Cor 
de la Cooperativa La Sabadellenca, 
desenrotllant en ambdues societats una 
laboriosa i efectiva activitat, tant en 
l'ordre de cant solista i de conjunt, com 
en el d'ensenyament del solfeig i de la 
teoria de la música a tots els cantaires i 
afeccionats que desitjaven èsser coneixe- 
dors d'aquestes assignatures.

A partir deis anys 1922-1923, s'anà 
produint una accentuada crisi de treball 
dintre la professió musical, esdevinguda 
per la novetat de la música mecánica. 
Molts professionals, principalment mes- 
tres pianistes, foren substituits per auto- 
pianos de funcionament eléctric o de 
pedals que reproduíen tota mena de 
música clàssica i lleugera.

Josep‘‘Pedro i Villar, efectat per 
aquesta desagradable circumstáncia i 
aconsellat per una important personali- 
tat sabadellenca, decidí acceptar el 
càrrec de mestre de música i director 
d'orquestra que anteriorment li havia 
ofert la "Companyia Transatlántica" i 
que havia refusât per motius familiars, 
partint cap a Bilbao el dia 29 d'octubre 
del 1927 per embarcar en el vapor 
"Alfonso XIII" carni d'América.

Durant els 32 anys de serveis prestats 
tingué ocasió en les seves hores Iliures, 
d'actuar en els millors teatres i cinemes 
de Nova York i La Havana dirigint 
conjunts i acompanyant cantants de 
fama mundial, entre els quais, el 
conegut tenor catalá Hipòlit Lázaro, el 
qual féu que el nom de Josep Pedro i 
Villar fos conegut i admirat més enllá 
de les nostres fronteres.

L'any 1959, li fou concedida la jubila
d o  quedant-se definitivament a Sabadell 
per dedicar-se únicament a la familia i a 
l'ensenyança.

Morí el dia 22 de juny de l'any 1972 
deixant un estol d'alumnes i amies que 
el recordarem sempre. Era una persona 
agradable, intel.ligent i, sobretot, d'una 
senzillesa extraordinária; la seva popu- 
laritat feia que fos amic de tothom i que 
tothom ho fos d'ell.

En els escrits reproduits del Diari de 
Sabadell i de la Revista de Sabadell, 
hem cregut convenient respectarel léxic i 
les formes gramaticals de l'época. (Uni- 
cament ens hem limitât a normalitzar 
l'accentuació). ____
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CtdCmci
JOHN WAYNE 
el centaure de 
cavalcada 
immortal

Encara que amb retard -a conseqüència 
dels dos números que ocupà el treball 
dedicat a Griffith- , volem dedicar un 
merescut homenatge al mitic John 
Wayne.

Morí el proppassat 12 de Juny, a l’edat 
de 71 anys, en una clínica de Los Ange
les. L’any 28 havia débutât en el cinema 
dirigit per John Ford, al quai l’uni una 
gran amistat. Entre els anys 28 y 39 
actuà en molts films de sèrie B fins que, 
novaiment amb Ford, en el mitic STA
GECOACH (1939, LA DILIGENCIA), 
obté el paper principal, el de personatge 
de Ringo Kid. Si bé fou dirigit per molts 
dels principals cinéastes nord-americams 
(A. Dwan, R. Walsh, M. Le Roy, C.B. de 
Müle, H. Hathaway, O. Preminger, J. 
Huston, N. Ray i un Uarg etc.), va ser 
amb John Ford (una vin tena de fUms) i,

, posterioment, aunb Howard Hawks (cinc 
füms) on va amar modulant un pçrsonatge 
que arribaría a èsser arquetxpic. La 
simbiosi Ford/Wayne -compenatracio di- 
rector/actor molt freqüent dins del cinema 
nord-americà (Griffith/Gish, Marm/Ste- 
wart. Hawks/Grant o el mateix Ford/- 
Fonda, per exemple) fructificà plenament. 
Per això no compairtim en absolut l’opinió 
d’algun critic de que els füms de Ford son 
exquisits malfrat John Wayne.

Des de 1928 fins a EL ULTIMO 
PISTOLERO (1976), de Don Siegei, 
Wayne havia actuat en més de dos-cents 
füms. En aquest dsirrer, s’interpréta a si 
mateix, corn a personatge i com a home, 
en la certesa que aqueU és la seva projec- 
ció i qui, gràcies al poder de reviure del 
cinema, perdurará. El personatge (i l’ho- 
me) es nega a morir immobilitzat progres- 
sivament per la malaltia i, en una 
projecció de la seva actitud vital, morirà 
en acciò, després d’abatre, corn tamtes 
vegades els personatges oposats a la seva 
ètica: els truans, restablint, un cop més 
un dificü equilibri en aquest paisatge dur, 
on el sol és foc i la terra, iiüiôspita, i cada 
U ha de fer-se a si mateix cada dia. 
Encara que, per primera vegada, aquest 
centaure -en una seqüencia tristament i 
conscientment premonitòria- será aba tut, 
el seu mite trascendeix la mort física.

Si bé va interpretar molt i diferents 
papers (quasi sempre en films d’acciò), la 
prestància, el vigor i la convicciò que 
donà al “westerner” feu la seva gran 
Popularität. D ’una generaciò que encara 
mantenía Uaços amb la que havia culmi
nât la conquesta de l’Oest, format a mig 
carni entre la Uegenda i la història recent, 
encamé, de la mà genial de John Ford, 
els trets més caracteristics d ’aquesta 
època: en la primera etapa interpretó, 
però no només, el müitar ide^üista, intrè- 
pit però caut, noble, disciplinât, honest 
sense ambició de poder, expérimentât, 
generòs i respectuòs amb el poblé indi 
contra el qual ha de Uuitar, no sense que 
apareguin les primeres contradiccions 
(FORT APACHE, 1948). A partir de 
THE SEARCHERS (1956, CENTAUROS 
DEL DESIERTO), el personatge es va 
endurint, des d’ara interpretará una major 
varietat de tipus, també el del militar. El 
romàntic dels primers films de Ford ha 
anat envellint Hawks l’agafa més madur, 
més càustic, igualment segur de les 
seves possibüitats i amb el mateix sentit 
ètic. Amb eli farà cinc films sobre 
l ’amistat: RED RIVER (1948, RIO 
ROJO), la trilogia RIO BRAVO (1958), 
ELDORADO (1967) i RIO LOBO (1970), 
films d’una humanitat i d’una violència 
corprenedores, i HATARI! (1961), pel.li- 
cula d’aventures a les terres africanes. 
Després interpretará un tipus tose, fins i 
tot, un xic salvatge (TRUE GRIT, 1969, 
VALOR DE LEY de H. Hathaway)-. Però 
sota aquesta duresa s’amaga una gran 
tendresa. Nómada incorregible, necessita 
quelcom que el mantingui en acciò. Com 
aquest Oest que es conquereix dia a dia, 
pam a pam, li costa arrelar-se.

Aquest tipus, d’una Ueialtat inquebran
table, transparent i, en ocasions confiât, 
estará en desavantatge davant dels capti- 
vadors i decidits tipus femenins d’en 
Hawks. La Uuita és molt més desigual 
que amb Maureen O ’hara, dona de 
carácter que, en els films de Ford, d’una 
manera conscientment consentida, accep- 
tava el seu domini (més aparent que real). 
Enfront de les subtils i atractives dones 
hawksianes sols té dos camins, defugir-les 
O sucumbir (algún critic miop ha qualifi- 
cat a Hawks de misogin)

La contribució de Wayne al “western” 
fou decisiva fins i tot en detaUs aparent- 
ment insignificants, però de gr̂ m impor- 
tància, en la mesura que ens demostren el 
grau d ’assimilaciô d’aquest món que 
continuament es posava en escena: Hawks 
en una entrevista publicada per CINEMA 
D’AUJOURD’HUI ressaltava com Wayne 
li havia, encertadament, fet modificar 
elements de l’ambientació que no corres- 
ponien a l’època en la qual es desenvolu- 
pava Tacciò del füm.

Quan el sector de la crítica més ideolò- 
giceunent condicionat i també més propens 
a viure de tòpica heretats, sigui capaç de 
sostreure’s de les qüestions extra-artisti
ques, de la mateixa manera que, timida- 
ment, es van acceptant els Ford, 
Griffith, De Müle, etc., tal vegada farà el 
mateix amb John Waine, i més d’un, que 
encara no ho ha fet, podrá gandir amb les 
caceres de HATARI!, la cavalcada errant

John Ford i John Wayne rodant THE MAN WHO 
SHOT LIBERTY VALANCE (1962, EL HOMBRE 
QUE MATO A LIBERTY VALANCE).

i obstinada de CENTAUROS DEL DE
SIERTO i les més o menys desenfadades 
baraUes de les fordianes THE QUIET 
MAN (1952, EL HOMBRE TRANQUI
LO) i DONOVAN’S REEF (1963, LA 
TABERNA DEL IRLANDES).

CINE CLUB SABADELL

CINEMA I 
EDU CACIO

El dir que en el nostre país Ten- 
senyança del cinema -si només fos 
aquesta!- està a uns nivells ínfims, per 
no dir que no existeix, no és fer cap 
revelació. No hi ha, dins Tensenyament 
obligatori, així com tampoc en el Bat- 
xillerat i la Formació Professional, cap 
assignatura dedicada a aquest quefer. 
Convençuts de la importáncia del mitjà 
i conscients de la nécessitât d'omplir 
aquest huit, es va crear en el Cine-Club, 
ara farà set anys, una secció formada 
per cine-clubistes/ensenyants que es 
dedicaria a Tensenyament del cinema ais 
alumnes d'Ensenyança General Bàsica 
de la nostra ciutat.

Prétendre teoritzar sobre educació ci
nematográfica quan encara està tot per 
fer, o hi ha ben poc de fet, és ben bé 
inútil. Aqüestes línies no son, dones, 
sinó una reflexió sobre el tema, basada
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en un profund respecte per l'infant i pel 
cinema i en sis anys d'experiència del 
cine-club en aquest sentit.

EXPRESSIÔ ARTISTICA I ENSENYA- 
MENT

Per començar, la reflexiô ens portará 
a la constatado d'un fet, i és la ten- 
dència que hi ha, en el camp de l'art, a 
la separado del mon del adult del de 
l'infant, que es concretará en l'existència 
d'unes manifestacions artistiques només 
per a infants (patufets, contes, putxi- 
nel.lis...) i unes altres per a adults 
(pintura, escultura, arquitectura, poesia, 
dança, música, novel.la, teatre, cine
ma...). Ens aturarem un xic en les pri- 
meres. L'existència d'obres, de qualitat 
diversa, per altra banda, corn les de 
Dan Barry, Alberto Breccia, Hogart, 
Enric Siô, Alex Raimond, Guido Cre- 
pax, Jesús Blasco, Milton Caniff, Alfred 
Andriola, Ail Cap, Billy Eisner,... ens 
demostren que el patufet no és un entre- 
teniment per a infants sino un art amb 
un llenguatge propi, i que moites ve- 
gades, per la seva complexitat, no els és 
assequible. Qui hagi llegit contes de 
Boccaccio, Chaucer, La Fontaine, Vol
taire, Hoffman, Poe, Nodier, Gogol, 
Dickens, Maupassant, Chejof, Henry 
James, Garcia Màrques, Calders, Ollé 
P ia , . . . O  la versió completa dels de 
Perrault, Andersen i Grimm, dels quais 
s'han fet ridicules adaptacions "infan- 
tils" carents de tot el seu contigut i que 
no serveixen per a res sino per fer 
perdre el temps i l'interès per llegir 
l'obra sencera a l'edat adequada, arriba
rá a la mateixa conclusiô que en el cas 
dels patufets. Si no considerem adéquats 
per a adults els putxinel.lis i altres 
manifestacions similars, no és més aviat 
per una pèrdua de Sensibilität per part 
nostra cap a aquests mitjans expressius? 
Seria una bajanada creure la seva capa
citai expressiva limitada només als 
infants. Aquesta pretesa divisió, dones, 
no és correcta, ja que els mitjans 
expressius són igualment válids per a 
tothom, grans i petits, i depén de la 
seva capacitai intel.lectual que siguin 
adéquats o no per a una persona i no de 
la seva condició d'infant o d'adult.

D'altra banda, si ens remetem al 
segon grup, també es fa la divisió entre 
obres i pseudo-obres infantils, aixi 
sentim parlar de "teatre infantil" o de 
"cinema infantil", com si les obres per a 
aquest públic haguessin d'ésser espe
ciáis, un sub-producte; recordem les 
vegades que hem sentit dir: "aquesta

-no

Cartell fet per Jordi Saumov (12 anys) i Caries 
Pastor (12 anys) i escollit pel Cine Club Sabadell 
per anunciar el curset d'enguany.

pel.lícula és molt dolenta, però per a la 
mainada ja está bé". Les obres són de 
qualitat o no, i prou; nosaltres no do- 
naríem mai a un infant una obra que no 
creguéssim també de qualitat per a un 
adult; recordem que l'infant és una per
sona intel.ligent que está en edat de for- 
mació i, per tant, mereix el mateix 
respecte. A ixó sí, haurem de mirar que 
l'obra que li oferim sigui adequada a la 
seva edat, i tenir en compte que la seva 
Sensibilität no és la mateixa que la d'una 
persona formada.

CINEMA I ENSENYAMENT
Les possibilitats que ofereix el cinema 

com a mitjá d'ensenyament en general i 
en el cas concret de l'escolar són molt 
grans. Encara que la figura del mestre 
com a personalitat capitalitzadora, o- 
rientadora, crítica, humana, capaç de 
donar a conèixer la seva visió del món 
és, per ara, insubstituible, els mitjans 
audiovisuals i, en concret, el cinema 
poden ser-li de gran ajut i creiem que 
un futur no molt llunyá esdevindran 
insubstituibles també; fixem-nos en les 
encertades aplicacions que fan del mitjá 
els paísos més desenvolupats, ens refe- 
rim a les pel.lícules utilitzades per a 
l'ensenyament de la historia, geografia, 
llenguatje, matemátiques, ciéncies, etc

Aquest podria èsser un carni a seguir en 
el futur per aprofitar el cinema com ajut 
per ais professors.

L'ensenyança dels coneixements ci- 
nematográfics té dos aspectes: l'ensen
yament del cinema com a mitjá d'ex- 
pressió per a l'alumne, que el deixarem 
per edats superiors, ja que el mitjá té, 
per ara, unes dificultats técniques que 
no són asequibles ais nois de les edats 
que ens ocupen, i la formació deis 
alumnes com a espectadors, que és 
l'únic que es pot prétendre a aquesta 
edat i que és la fundó que intentem 
complir en els cursets de cinema per a 
nois que des de fa sis anys venim 
realitzant.

CURSET DE CINEMA PER A NOIS
La finalitat del curset és donar una 

visió global del fet cinematográfic mit- 
jançant coneixements sobre llenguatge, 
tècnica, autors i générés. Aquests conei
xements s'imparteixen per mitjá de deu 
sessions a cada curset en les quais es fa 
una presentació del film que es projec- 
tará i de l'autor i el gènere al qual 
pertany el film, una explicació de llen
guatge i tècnica de cine, completada 
amb mitjans didáctics (diapositives, 
films, materials diferents, etc,) per fer-la 
més entenedora, i la posterior projecció 
de la pel.lícula. A cada alumne se li 
dóna un dossier amb explicacions sobre 
tècnica, llenguatge, els générés, la bio
grafia dels autors que es fan durant el 
curset, les fitxes técniques de les pel.lí- 
cules i un qüestionari de cada sessió que 
han de contestar els alumnes i ha d'ésser 
corregit pel seu professor a Leseóla.

Així com no ens podem imaginar el 
mirar una escultura, una pintura, llegir 
una poesia o una novel.la, veure una 
obra de teatre o assistir a un concert 
sense atenció, hi ha qui pensa que en el 
cinema, per ser un espectacle popular, 
aixó no cal que sigui així. Aquest pen- 
sament, però, no el creiem correcte, ja 
que sí be és cert que el cinema és un 
espectacle, és, per damunt de tot, un art 
i no es pot veure una obra d'art de 
qualsevol manera. És per aixó que 
donem a les sessions un carácter seriós, 
ja que considerem que els nois no es 
vénen a divertir sinó a aprendre, i 
creiem que l'ùnica manera de fer-ho és 
tenint un profund respecte per les 
persones que fan el curset, per la 
pel.lícula i pel seu autor.

CINE-CLUB SABADELL

Es una gentilesa de m  DRUIÌCT
CCflTRC COfnciKIAI

Hifi
Foto-Cinema

Regals
Mobles cuina Rambla, 109
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al pas dais dies
Per Joan David .

OLIS de VILA i PLANA
(Fons d'Art del Valles)

L'obra de Vila i Plana ja és sobrada- 
ment coneguda en el nostre mon de 
l'art; avui pren sinceritat en exposar 
nitidesa els temes transportats a les 
teles. De fa temps reprengué el cami 
emprès en un començament i, dia a dia, 
la seva obra es fa més construida i 
sensible. Els moments, un dia passât, 
d'abstracciô li hauran servit per ampliar 
coneixements i valorar amb més força 
l'obra actual.

"GALERIES
ROVIRA"

f
W Î  BONADA

E1 pintor, després d'unas anys d'ab- 
sència de la nostra ciutat, retorna amb 
un conjunt d'obres que segueixen la tra- 
jectòria que de sempre l'ha caracteritzat. 
Obra conseqüent a l'esforg i voluntat 
que en tot moment ens té demostrats 
l'artista.

JOAQUIM ARNAU
Exposa un conjunt d'aquarel-les en les 

que l'autor demostra a bastament ofici i 
sentit del concebre i del fer l'obra. 
Tècnica i solució resoltes amb seny i 
equilibri, justificants d'una responsabili- 
tat en l'ofici que les fa més i més 
estimables.

Es una gentilesa de

DEL LLIBRE DEL PAPA  
JOAN PAU II

El Pare Joan Santaeulària, rector de la 
parroquia de Sant Oleguer de la nostra 
ciutat, ha estât el traductor de "L'O- 
BRADOR DE L'ORFEBRE", obra escé
nica que Karol Wojtyla, actual Papa 
Joan Pau II va escriure quan era bisbe 
de Cracovia.

Aquesta traducció, molt acurada, i en 
un català correctissim, ha estât fêta a 
base de la versió italiana.

Es publicada per Edicions Don Bosco, 
de Barcelona,

CICLE

JjUIS
BUNUEL

ALLIANCE FRANÇAISE 
CINE CLUB SABADELL
16 - 23 novembre, 4 - 1 1 - 1 4 - 1 8 - 2 1  
desembre, 8 - 1 1  -18 gener
AUDITORI CAIXA D’ESTALVIS DE 
SABADELL
TEATRE MUNICIPAL FARÁNDULA 
Totes les projeccions començaran a dos 
quarts d’onze de la nit

BUFI (Galeria Pujol)

Pintor animat per l'experiència im
pressionista, que assimila netament la 
vivor del paisatge fent-ne presència 
transcrita amb energia, sentit del color i 
comprensió dels temes.

PERE SANROMA (Tot Art)

L'exposició de Sanromà celebrada a la 
Galeria TOT ART ofereix una selecció 
de pintures i dibuixos dins un estil natu
ralista suau i silencios.

En efecte, el pintor amb una paleta 
ocrosa ens mostra una sèrie de paisatges 
de "campos trigueros de Soria" que 
suggereixen cites de Machado. I quan 
l'artista cerca un ambient més contras
tât, com la vista d'algun poblé, ales- 
hores la pintura esdevé més interessant i 
reixida encara.

L'autor, en els seus dibuixos realitzats 
a la sanguina i al carbó, exhibeix una 
tècnica força notable. R.C.LL.

J. BUSQUETS GRUART
A les Galeries Rovira hem tingut el 

goig de poder contemplar l'obra de 
Joaquim Busquets. Aquest pintor de
mostra en els seus quadres gran madu- 
resa i sobrietat. La mostra variada i al 
mateix temps hom ogénea, palesa la 
voluntat de l'artista de cercar la llum 
matinera en els seus paisatges, la rusti- 
citat i espontanéitat en llurs natures

Fortuny, 20 Tel. 725 9119 SA B AD E LL
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mortes. Els seus retrats obren una porta 
cap a una pintura digna, reflexiva i 
seriosa.

La seva tècnica esdevé poderosa, ja 
que sap contrastar admirablement els 
colors aconseguint una envejable vigo- 
rositat cromàtica, el pigment és barrejat 
de forma que s'aconsegueix una pasta 
pulcra i brillant i sap evitar les barreges 
confoses i amorfes de colors que no fan 
sino desharmonitzar el quadre; horn pot 
afirmar que amb alguna tela a través 
del procediment del raspat assoleix un 
admirable efecte estètic.

En definitiva, Busquets s'adscriu a la 
línia del realisme objectiu, current 
pictórica que tant ha arrelat a la nostra 
terra i que artistes corn eli aixequen a la 
màxima qualitat.

Rafel Colom i Llonch

OBRES DE BALDO PIE
Obres totalment intel.lectualitzades; 

en elles hi ha l'esperança per part de 
l'artista de suggerir a l'espectador diver- 
sitat d'estats d'ànim, créant ensems 
problèmes que volen involucrar, objec- 
tivament i subjectivament. Són pintures 
al "gouache" que, si més no, acrediten 
l'habilitat d'execuciô i pretenen desvet- 
llar la imaginado de l'espectador con- 
duint-lo per camins pretesament inédits.

PATXO
Es tracta d'una juvenissima artista, 

pintora de nou anys, en l'obra de la 
quai veiem la versió personal ben tra- 
duïda sens màgies ni miracles. Obra en 
la que no es perd aquest sentir netament 
infantil que s'expressa amb naturalitat i 
que és un reflex d'un temperament que 
temps a venir pot representar cosa 
valuosa. Avui remarquem la sinceritat 
d'exposiciô i la grácil tradúcelo d'un 
món en plenitud espiritual.

SALVADOR ARIS
Hi ha una estilització i una actitud 

pictórica presidides per un conscient 
neo-impresionisme que amb una puresa 
de dicció expresa una serenitat formal 
actualitzada i grandiloqüent. Obra rea- 
litzada plena de lirisme i fins i tot

amarada de profunditat. Es tracta de la 
fusio de les trasnparèneies amb l'opa- 
citat conseqüents a una obra que al 
sentit decoratiu s'uneix una perfeccio 
formai.

E. TRONCHONI
Obres fotogràfiques, disciplinades i 

realitzades amb serenitat formalistica i 
puresa de dicció. El temperament de 
l'artista es descobreix en fer el joc pon
dérât dels contrastos que conformen les 
Hums a les intencionalitzades posicions 
del model i que creen, per tant, solidesa 
i ensems subtilitat, formant part d'un 
art fotogràfic aosorbent en el que a la 
destresa tècnica s'uneix la visió pictórica 
sempre transcendent.

I. POU (Pinacoteca)

Pintor destre, conscient i ben docu
mentât que en recollir impresions ho fa 
seguint una trajeetória en la que la ve- 
ritat transposada se'ns ofereix ben cons
truida i saturada en el complex dibuix i 
color. Es pintor conseqüent i els dies 
acumulen dins la mateixa tónica valors 
de temps aconseguits.

Es una gentilesa de
GALERIES

ROVIRA"

JLt

BELLOSO (Pinacoteca)

Obra aparentment revolucionària dins 
un concepte tècnic, que realitza emperó 
una funció altament digna. Pintor 
conscient fins i tot en l'obra de bellu- 
gar-se dins esgarrips formais. Es pintu
ra, aquesta^en la que s'unifiquen estudi i 
treball i en la major part de les obres 
s'aconsegueix ensems un equilibri de 
dicció.

GUBERT GUARNER
Pintura aparentment simple, emperó 

aquesta simplicitat s'ha conquerit conse
qüent a una tècnica meditada i a un 
sentir personal en els quals hi ha un fet 
prevalent que acusa la Sensibilität i 
l'amor amb qué l'artista ha sabut 
traduir.

I ti~

j t I S I'"jS'

PASCUAL BUENO
(Intel.iecte A rt) 

L'artista ens sorprèn amb una obra 
valenta i estructurada amb principis 
valorables. Temes perfectament selec- 
cionats i interpretacions válides. Pintu
ra, la seva, dins una atmósfera simple
ment mediterrània.

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SA B AD E LL
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L’HOSANNA
I tot es transfigura en un moment.
Un ángel sobrevola tot Betlem,
com vent de Déu que Tample espai agita.
I un gran toe de trompeta, furient, 
que esquin^a el cel de cap a cap, suscita 
en Tesperit deis que adoren, espavent.
Però no dura pas el bell esglai, 
perqué del cel ja cau, com un desmai, 
un estol d’ángels que a Tends invita.
Tot el que fou espant, crit i remor,
és ara beatitud, impuls d ’amor
que els cors i els cels inflama de pregária.
Reis i pastors, tothom s ’ha agenollat
al davant de ITnfant il.luminat
per la claror que vessa de Talgária.
Vibren mil harmonies dalt deis cels.
En la nit clara han mort tots els estels, 
i un bes immens travessa la natura.
Els braQOS cerquen els bracos germans. 
Reis i pastors s ’estrenyen fort les mans 
i el llavi diu una paraula pura.
— Glòria a Déu! Cantem! Glòria en l’altura!
— Glòria a Déu i a tota criatura!

— Pau a la terra!
— Mai més cap guerra!
— Mai més pecat!
— Pau ais homes de bona voluntat!

Els ángels:
— Pau a la terra!

Els homes:
— Mai més cap guerra!

Homes i ángels:
—Mai més pecat!

Un veu, en el cel:
— Pau ais homes de bona voluntat!

Prades, abril del 1947

(L'HOSANNA correspont al final del POEMA DEL PESSEBRE de 
JOAN ALAVEDRA i que el geni musical de PAU CASALS 
transformé en l'ORATORI D'EL PESSEBRE, que ha donat la 
volta al món).

(//. lustració de J. Granyer)

J y

E s una gentilesa de SENSERRICH Joieria

Casa Fundada Tany 1882 Sant Quirze, 17
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S o r t i t
Es ben cert que el que fern --i el que deixem de fer— al llarg de la 

nostra vida és afer personal. Té una important significació per a 
nosaltres mateixos. Però també és valorable en funció de la societat 
que ens envolta, de la qual som part integrant, element indestriable.

Si no fossin "els altres", si no hi hagués aquest redol humà que 
pot captar-lo, ¿quin sentit tindria el nostre afany de comunicació 
que es manifesta per la via de Tart i de les lletres? ¿A qui anirien 
adreçats els nostres missatges?

Les coses que realitzem tenen una justificació circumstancial, son 
filles d'unes motivacions concretes, inscrites en les coordenades del 
temps i de l'espai. ¿Direm, per aixô, que són esborradisses i efime- 
res? No ho són ben bé del tot, puix deixen rastre, que els dóna 
projecció eficaç --una certa perdurabilitat— enllà d'enllà.

Aquests pensaments, i tants d'altres, són els que de vegades ens 
suggereix el fet —tan natural si voleu, però sempre sorprenent i 
dolorôs- de la mort d'un amie. I més, potser, si es tracta d'un 
artista. Tot d'una, ell ja no hi és, però perdura la seva obra, 
testimoni perenne d'unes actituds i d'unes il.lusions que es 
manifestaren: un missatge!

Diguem-ne el nom: Joan Mauri. Fou amie nostre --de 
QUADERN— i artista d'irrefrenable vocació. Recentment traspassat 
a millor vida, ens resta d'eli un record afectuós i admiratiu. I també 
el seu missatge tangible i visible d'arboraments estètics, densos 
d'humanisme i amb el clarobscur de la saviesa com a meta a 
assolir.

Fou amie dels promotors d'aquesta revista sabadellenca, com ho 
fou de tots aquells que propugnen realitzacions d'art i de cultura. 
Ho fou amb discret capteniment, com solia en tota cosa i en tota 
circumstància. Fou eli qui plasmò una adient composició 
emblemàtica, d'inspiració clàssica, en la qual quedés compendiai 
l'afany d'agombolar esforços i il.lusions de signe artistic.

A la nostra portada reproduim, una i altra vegada, l'obra de Joan 
Mauri,! avui la seva efigie com un missatge que assoleix aquella 
perdurabilitat de les persones i de les obres realitzades, aqüestes, 
per unes motivacions circumstancials. Que el nostre record sigui el 
nostre homenatge póstum a l'amic que ens ha deixat.



E M 8 L A M C A per JUAN CUSCO i AYMAMI

JOAN MAURI i ESPADALER

"L'estil és I'home'
Buffon.

Em cita una frase de Francese Cambó 
quan estava aquest a l'Argentina: "En 
l'art com en la política, el mes impor
tant son els matisos". L'empro expressa- 
ment per perfilar el personatge, puix és, 
tal vegada, la que em donará més acce- 
sibilitat pel propôsit.

Voldria, dones, saber matisar-lo. Har- 
monitzar els aspectes d'ell amb la gra- 
dació propia del matís. Sabem que 
aquest va deis tons clars ais foscos. 
Dones bé, parlar llargament amb Joan 
Mauri, el matís pren la direcció contrà
ria: dels foscos es van graduant ais tons 
clars.

Quan has parlât abastament amb eli, 
veus millor la seva densa complexitat en 
una altra claredat.

Goethe, deia: "Per coneixer la gent 
has dañ ar a casa seva". O sigui, per 
conèixer l'artista, res millor que entrar 
al seu estudi, al seu taller, al seu lloc de 
treball. Aquest és el meu sistema, però 
he quedat sorprés. Joan Mauri m'ha 
demanat que ho faci amb tres sessions. 
(Un criteri d'artista del retrat, que fins i 
tot ho voi establir en altres aspectes del 
seu afer).

No m'ha sorprès, dones, que, quan li 
he citât algunes frases célebres, hagi 
escollit la més sintètica, la que hom ha 
repetit vegades i vegades, però que, 
indiscutiblement, té una percepció defi
nitiva i concluent: l'estil és l'home. Joan 
Mauri és l'estil.

Voldria tenir a l'abast algunes criti
ques que hom li haurà dedicat al llarg 
de la seva projecció artística. Però 
confessa que ha estât un descuidat en 
aquest sentit. ¿Es home poc amant del 
"qué dirán"? Jo no diria tant. Quan l'ar
tista té la intima consciència d'una 
estricta fidelitat amb si mateix, crec 
—aixi ho confeso— es despreocupa de 
qualsevol crítica, i no per desatenció a 
ella, que quedi ciar.

Maurí Espadaler, em confessa que, la 
seva aspiració, sentida ja de ben jove, 
és la d'ésser un clássic del seu temps.

Com artista, sent preferentment la 
pintura mural.

A la catedral de Solsona va pintar un 
mural d'uns 10x20 metres, a l'altar late
ral dedicat a Sant Antoni de Pàdua. Ho 
feu l'any 1945. El citât mural representa 
tres passos del Sant.

Un temps després realitzà el piafó de 
Sant Agusti i l'altar de Sant Josep de 
Calasanç a les Escoles Pies de Sabadell, 
amb la col.laboraciô del escultor Juven- 
teny, i, l'any següent, realitzà dos 
plafons de Sant Roc i Sant Sebastià per 
la Casa de Caritat.

L'any 1933 exposà, per primera 
vegada, en una colectiva de companys 
de la Llotja, a Barcelona.

El mateix any, exposà a l'Acadèmia 
de Belles Arts de Sabadell, on va tenir 
favorable acollida la seva obra. Fou per 
ell un gran honor poder comptar com a 
primer comprador de les seves obres, 
Joan Llonch i Salas, l'il.lustre procer da- 
rrerament traspassat.

El 1943, exhibí a la Sala Art, on 
actualment l'ocupa el Reial Cercle Artis
tic, de Barcelona, en el carrer dels 
Archs.

I altres exposicions, la majoria a la 
seva nadiua dutat.

Va néixer el 28 de Febrer de 1913, en 
el n° 37 del carrer Casanovas, en el 
mateix carrer on, 32 anys abans, havia 
nascut l'il.lustre Pau Vila.

Fou alumne dels GG. Maristes. El seu 
primer professor de dibuix fou Mn. 
Josep M.® Bosch. Tenia, llavors, onze 
anys. Als 14 anys, presentà uns treballs 
artistics a Llotja del Mar, i fou admès. 
Això era el 1927 i va estar-hi fins el 
1933. Va èsser deixeble dels artistes 
pintors Félix Mestres Borrell i Francese 
Labarta Planas.

Tenia 13 anys quan va participar a 
un concurs de cartells a Reus, en les 
"Fires i Festes". El primer premi fou 
adjudicat a l'excel.lent cartellista Josep



Morell. Casualment el cartell del jove 
Mauri estava penjat al costai del 
guardonat.

Quan anà a Reus a recollir la seva 
obra, en el local hi havia uns senyors 
que li observaren que "no hi havia 
classe".

- Es que vine a recollir la meva obra 
-els digué.

Se l'emportà sota el bra?, i sorti del 
local junt amb la seva mare que l'havia 
acompanyat, mentre aquells senyors 
havien quedat sorpresos de l'incipient 
artista, encara vestii amb calces curtes..

L'any 1956, per tercera vegada —puig 
tant la primera corn la segona convoca
toria—, fóren declarades desertes, es 
convoeà el concurs per decorar el Tea
tro Reial de Madrid, a fi de completar la 
seva restaurado. Amb molta il.lusió es 
prepara Mauri Espadaler, realitzant 
unes excel.lents obres en les tres convo- 
catôries.

Però en el darrer d'aquests projectes 
presentáis, certament el de més esforç 
d'expressivitat, hi ha una cruïlla de 
Hums d'un simbolisme adient, en el que 
es representa la dansa clàssica, lligada 
amb el tema central de "El Sombrero de 
Tres Picos", de Falla, la Comèdia i la 
Tragèdia. Tota l'obra desenvolupada en 
un plantejament estètic notable. Hi ha el 
connubi de creativitat i art.

També participé a un concurs inter
nacional de Lugano. Consistía a presen
tar projectes de vitralls per decorar una 
gran paret de l'esglèsia de Sant Nicolau 
de la Flue. Aquesta composició versava 
sobre la història de l'Antic i el Nou Tes
tament.
Contemplant aquesta obra-projecte, 
horn es referma en la convicció de la 
força curosa i docta del nostre artista.

Empro ad unes paraules de Joan 
Garriga sobre Mauri: "...posseeix una 
profunda preocupado pels problèmes 
estètics. " Això és, ensems que aquest 
"persistent estudi dels mateixos ha 
motivai que supervaloritzi, de forma 
Intel.lectual, la seva obra, inclus, en 
alguns casos, a expenses de l'emoció 
sentida".

En l'Art Sabadellenc, d'Andreu Cas- 
tells, referint-se a Mauri, diu: "Es Uric, 
harroc", i "amant de ïorden aciô de les 
coses", i que també "admira la grandilo- 
qüència i Velàzques per la seva simpli- 
citat".

Era l'any 1931 quan es celebra l'Expo- 
sició de Montserrat vista pels artistes 
catalans. Joan Mauri concursa a ella, 
aportant-hi dues obres. Cree que ell, si 
més no, pensaria i diria corn el poeta: 
"Jo tam bé tine el meu cor/ cobert d'una 
gran muntanya/ d'arestes i de cinglars/ 
d'anhels i de cobejances,/ que s ’enfilen 
cel amunt,/ més alts que una gran 
volada". (Mn. Geis).

Durant el seu allotjatge en una petita 
cel.la del recinte montserrati, treballant 
en les seves composicións, es complaía 
escoltant el repic de les campanes del 
monestir.

Quan parla d'elles, de les seves 
metál.liques veus, sembla talment que 
torni a oír-les, adoptant un aire mistic.

-Amb Mossén Ernest Mateu haviem 
parlai algunes vegades del llenguatge de 
les campanes -fa recordança.

Escau dir que, Joan Mauri, féu un 
dibuix-retrat de Mossen Ernest de eos 
present, dins la qietud i solitud del 
temple de Sant Salvador. L'últim retrat 
de Mossén Ernest.

Molts anys ha, l'havia dibuixat —a la 
mina de plom—, quan ambdós eren 
joves.

Quan escoltaven, o parlaven, del 
llenguatge de les campanes...

En el seu estudi —pie i complexe— té 
un doll d'obres. N'hi ha de les seves 
primeres époques. Guarda una ben 
assortida mostra del seu cicle artistic, 
del seu afer.

L'evolució és evidentment progres
siva, però sense marxar dels camins 
inicialment empresos. Hi ha tal volta 
una "doctoració", un refinameni, un 
mejor entreteniment delectiu, reflexiu, 
o, si més no, més madur.

Joan Mauri, a més, és un convers- 
sador dotât. II.lustrât, documentât, es- 
merçat en tota la projecció i relaciô 
humana i artistica. Horn diria d'ell que 
podría èsser, més que un diletant, un 
lletrat de l'art, i majorment de l'art 
pictòric.

Home memoriós, de riques i puntuáis 
cites amb les que pot amenitzar una 
dissertació extensa i substanciosa, no-

drint-la de múltiples anécdotes.
Ensems hom ha dit d'ell que hauria 

tingut d'ésser un professor de l'Art.

Joan Mauri és artista amb un esperit 
inquiet. Está a la percaça de noves 
expressions sensitives.

Té un cuite a la moralitat; té un 
pudor notabilissim. Aquesta mateixa 
actitud fins i tot li serveix per condicio- 
nar-se. Eli, a més de tenir un gran món 
interior, que no frena pas del tot a 
comunicar-lo, guarda, evidentment, els 
seus secrets. Secrets tal volta atresorats 
dins d'una percaça d'investigació. Eli 
—qui ho diria— és home de misteri. Bé, 
jo diría que de misteri cientific.

Joan Mauri és, en fi, sorprenent. Diré 
més: dona sorpreses...

Hom situa Mauri —repetim-ho—, en 
una cátedra de pintura, explicant ex- 
haustivament, davant els alumnes, les 
seves experiéncies i els coneixements que 
té de l'art. Hom creu, de veritat, que hi 
ha una gran part de raó, si més no, 
tota.

En el seu estudi té uns grans miralls. 
Aquests em fan recordar les explicacions 
amb qué Lleonard da Vinci, en la seva 
Estètica, alligona: "Has de prendre el 
mirali per mestre —parlo d'un mirali 
pia—, perqué sobre la seva superficie 
les coses puguin assemblar-se en moltes 
parts a la pintura".

Cree que Mauri ha tingut algunes ve
gades molt present aquest concepte del 
genial da Vinci: "El mirali i la pintura 
mostren les imatges de les coses envol- 
tades en hombra i llum; una i altra 
apareixen bastant més enllá de les seves 
superficies".

Els seus últims quadres tenen una ela- 
boració primmirada. Algunes obres 
guarden una beatifica serenor.

He vist alguna obra seva, llargament, 
amb complaen?a, i en el paisatge hom 
sent que desitjaria estar "estirat damunt 
l'herba del marge, fonent-se de 
dolgor..."

La caricatura que reproduím la va realitzar Emili Hierro a fináis del 1979, en una visita que várem fer a l'amic Joan 
Mauri, greument malalt. Es una primicia que oferim ais nostres lectors d'un Ilibre que contindrá altres caricatures, ja rea- 
litzades o en projecte. Llibre que preparem (Emili Hierro i Joan Cuscó), destinât a èsser publicat a la primera avinentesa.



Figura acurada.Una allisada d’albicants cabells en la testa clàssica.Front ampie com el confi Cisellat.E fervescent.Retòric.Hel.lènic.Posseix la ductilitat del verb ex- haustiu, àdhuc académie i cientific. Sincer.Radicai.Un esperit selecte de manera, no 
amanerada, que el transmet als sens 
quadres amb una Sensibilität ex- 
quisida.

questionari ^^proust
-E1 principal tret del meu carácter?
-La bonhomia.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La bonhomia.
-La qualitat que prefereixo en una 
dona?
-La bonhomia.
-Allò que més estimo en els amics?
-La lleialtat.
-E1 meu principal defecte?
-La bona fe.
-La me va ocupado preferida?
-L'art.
-El meu somni de benestar?
-Una indeclinable dedicado a l'art. 
-Quina fora la meva pitjor desgracia? 
-Sobreviure vitalment, però descerebrat. 
-Què voldria ser?
-Molt millor del que sóc.
-On desitjeria viure?
-Em conformo amb Sabadell, a la que 
estimo de cor, perqué és la ciutat on he

nascut.
-Quin color preferixo?
-Tots.
-Quina fior prefereixo?
-Totes.
-Quin ocell prefereixo?
-Tots.
-Els meus autors preferits?
-Si és referent als literaris, és llarga la 
nòmina d'autors catalans, castellans, 
francesos, anglesos, alemanys, etc. dels 
que he pogut gaudir-me.
-Els herois de fiedó?
-No he cregut mai en les ficcions.
-Les meves heroines de fiedó?
-La mateixa resposta anterior.
-Els meus compositors preferits?
-No tinc estrictes preferències. Breu- 
ment, entre altres, uns pocs: Bach, 
Mozart, Beethoven, Shumann, Chopin, 
Albèniz, Falla...
-Els pintors predilectes?

-Són varis, però citaré també uns 
quants: Velàzques, Ticià, Rembrandt, El 
Greco, Veronés, Tiépolo, Goya, Manet, 
Rosales, Fortuny, etc. etc.
-Els meus heoris de la vida real?
-Les mares i esposes exemplars i que so- 
terradament són causa de que no es 
desplomin les families.
-Les meves heroines històriques?
-Citaré per abreujar solament una i molt 
important, a fé de Déu: Maria de Nat- 
zaret. Mare aquí en la terra del Crist 
redemptor, immortali 
-Els noms que prefereixo?
-Tots em semblen bé, si expresen o sig
nifiquen bones i belles coses.
-Qué detesto més que res?
-La maldat en tots els seus matissos i 
vertents.
-Com m'agradaria morir?
-En gracia de Déu.
-(Aixi sia).

Semblança publicada el 15 d'abril de 1.978 a "Diari de Sabadell'



E ls quek tréat per el comi Per Mn. GEIS

EVOCACIÒ DE JOAN MAURI
La meva relació, doblada d'amistat, 

amb Joan Mauri Espadaler és tan velia 
com ho son les meves petjades a 
Sabadell.

Un professor venerable -i per mi 
venerai- dels, aleshores ja, reculats dies 
d'estudiant de filosofia, el Dr. Josep 
M®. Llovera, acabava de presentar-me 
al seu gran amie Mn. Lluis Carreras, en 
aquelles saons en el zenit del seu prestigi 
en la Ciutat i fora d'ella.
. El Dr. Carreras em féu conèixer, ben 

aviat, l'Acadèmia Católica, entitat ciu- 
tadana en plena vigèneia en aquella 
època, de la quai eli nera el Consiliari.

Es en un dels actes culturáis d'aquesta 
entitat on jo vaig fer coneixença amb 
diversos elements de la Joventut Católi
ca, confeadors, o simplement anima- 
dors, de les arts i de les lletres.

Joan Mauri era un jove arborai 
d'inquietuds artistiques guspirejants en 
els seus ulls, donai de pie, en aquells 
moments, als estudis académies de les 
belles arts. Els conrea amb tant fervor, 
que és per aixô, al meu entendre, que 
no pogué sentir-se mai un iconoclasta o 
un perseguidor d"'ismes", sinó que restà 
sempre el que en podriem dir un 
"escolàstic" del dibuix i de la pintura. 
Era, en plena vigèneia del noucentisme 
en literatura, seguidor dels principis 
d'orsians encamináis a mantenir la 
supremacía de la Forma. La Benplanta- 
da de Xenius senyorejava entre els este- 
ticistes: l'obra ben acabada, el culte de 
la perfecció... Joan Mauri es mogué 
sempre dintre d'aquests cànons estètics: 
perseguidor de l'ordre, de la perfecció 
formai, alèrgic a tantes modes corn han 
proliférât en tot el que va de segle.

I resto a les intrincades portes del 
dèdal de la critica professional, que no 
és el meu fort. M'atenc a les meves 
particulars apreciacions.

Joan Mauri, no pue precisar l'any 
-però era molt abans de la guerra civil- 
va fer una exposició de caricatures de 
sabadellencs notons a l'Acadèmia Cató
lica. Hi exposà la meva, quan jo tot just 
si era un sabadellenc de quatre dies. (El 
que pot un sùbit enamorament¡) Aque
lla meva juvenil caricatura es va perdre, 
corn tantes altres coses, en la tèrbola 
marratxada del 36. Els anys m'han anat 
fent caricatura d'aquella juvenil cari- 
cartura...

Oli de Lluis Molins de Mur

La guerra va estrebar el vincle de la 
nostra amistat.

De retorn a la vida ciutadana després 
d'una llarga absèneia, vàrem afegir el 
vincle involuntàriament tallat. I l'amis- 
tat es féu perdurable.

No em faltava mai la seva visita el 
dia del meu Sant; no podiem trobar-nos 
eh un carrer o en una reunió, que no 
tinguéssim algún canvi d'impressions. I 
no pas simplement allô de: Quin fred¡ 
Quina calori Era ja prou proclivi a la 
conversai

L'any 1950, uns companys de lletres 
volgueren fer-se literàriament presents 
en les meves Noces d'Argent Sacerdotals 
obsequiant-me amb l'ediciô del poema 
"Veni Creator", que jo tenia a punt de 
publicar i havia Iliurat ja a l'editor 
Torrell de Reus. Aquest editor es posà, 
per própia iniciativa, en contacte amb 
els esmentats amies i, junts, en feren 
una edidió d'homenatge, precedida per 
sengles composicions líriques deis poetes 
homenatjants, al.lusives a aquell vint-i- 
cinqué aniversari. Mauri col.laboró a 
l'homenatge amb un bell dibuix que 
figura a la portada del Ilibre.



25 anys després, dibuixà també 
l'estampa recordatori de les meves 
Noces d'Or, per encàrrec de la Comissió 
de sabadellencs que volgué organitzar- 
ne una solemne i efusiva commemoració

A remarcar, entre altres coses de 
carácter personal: el dibuix de la meva 
mare en el Hit de mort (que figura en el 
recordatori exequial); el dibuix per a 
una estampa a repartir ais dévots de la 
Sagrada Familia, el dia de la seva festa 
(el tema el deixava jo al seu albir, i ell 
escollí La Fúgida a Egipte): estampa 
digna d'ésser profusament popularitza- 
da; recentment, per encàrrec del Rector 
de la Parroquia de Sant Oleguer de la 
nostra Ciutat, Mn. Joan Santaeulária, 
va il.lustrar, amb un acurat dibuix 
al.legóric, els Goigs del patro d'aquella 
església, lletra i música deis quais jo 
havia escrit, també, per encàrrec del 
citât Rector.

I m'abelleix així mateix d'esmentar 
-no voldria que aixo fos interprétât com 
una propaganda comercial- la primmi- 
rada intervenció artística que va tenir 
en la confecció de l'encapsat del disc 
"Música i Paraula", amb el qual uns 
amies volgueren popularitzar diverses 
composicions de música i poesia meves.

Mauri Espalder posseía una vasta i 
ben assimilada cultura i una remarcable 
memòria, coses que, feliçment conjuga- 
des, li permetien d'ésser un ágil i précis 
conversador. Quan die vasta cultura, ja 
comprendreu que no em refereixo 
únicament a l'àrea de les belles arts. No 
hauria estât fácil de trobar un tema en 
el qual ell no bagués pogut posar una 
més grossa o més petita cullerada. Tot 
això no ho confereix la simple obtenció 
d'un titol universitari: no és "facultatiu" 
-perdonen el joc de mots- de cap docta 
"Facultat".

Esmentaré algunes obres que el seu 
pinzell deixava a la Ciutat.
A l'església de Sant Agustí, unes 
pintures parietals, al frese, a Faltar de 
Sant Josep de Calassanç. i, a Faltar 
major, el retaule de Sant Agustí, que el 
presideix.

A la Capella de Fantiga Casa de 
Caritat, 2 notables plafons représentant 
Sant Roe i Sant Sebastiá. (Traslladada 
la Casa de Caritat ais afores de 
Sabadell, amb el sobrenom de Residén- 
cia Albada, no sabem on van anar a 
parar aquells plafons).

A Fermita de Togores, uns murals
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Dibuix d'Agusti Masvidal

amb la representació dels Sants Abdon i 
Senèn (Vulgarment, Sant Nin i Sant 
Non).

També havia fet sengles incursions al 
camp de Fescultura. N'és una bella 
mostra el monument erigit a la memòria 
del ciclista Pere Sant, ubicat als jardins 
del Palau dels Esports.

Si un dia visiten la Catedral de 
Solsona, podren admirar una bella 
producció de Joan Mauri a Faltar 
major, dedicat a Sant Antoni de Pàdua.

El nostre biografiat tenia una sòlida 
preparació per al decorativisme religiós, 
eclesial. Llàstima que en aquest camp 
no va trobar el carni massa expeditj

La mortai malaltia el retingué llarga- 
ment reclòs a casa, però no pas enllitat, 
i això va fer que no restés absolutament 
inactiu i que omplis les seves llargues 
hores de valetudinari treballant en un 
projecte per a un concurs, en la confec
ció del qual havia posât la màxima 
il.lusió. Era una tasca de carácter emo
cional... Per vàries raons, però princi- 
palment per la seva precària salut, jo 
l'en hauria dissuadit, però, pensât i 
repensât, vaig arribar a la conclusió que 
això el distreia en les seves llargues 
hores d'inevitable reclusió i reforçava la 
seva moral bàsicament fonamentada en 
una fe, no pas simplement heretada, 
sinó profundament reflexiva i convicti- 
va. Î es seves conviccions religiöses 
formaven part de la seva poliòpia 
cultura, ja esmentada.

I moria abraçat amb aquesta fe. Fent 
un joc de mots, podria dir: D'aquesta 
fe, jo en puc donar fe.

Es una gentilesa de c 4 ^ 2 o o ò Advocat Cirera, 10, 1° 12 - Tel. 726 11 26 
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per JOAN DAVID

JOAN MAURI i ESPADALER 
-Artista pintor- 

(1913 - 1980)

Autoretrat - Triptic obra Pòstuma a I'oli

La "Semblanza" que Joan Cusco y 
Aymamí inclou en aquest ntateix QUA- 
DERN em Iliura d'estendrem en una 
biografia de l'artista desaparegut, tota 
vegada que en ella es sintetitza de forma 
clara i precisa; així és que vull limi- 
tar-me a fer unes consideracions que en 
l'ordre artistic del personatge siguin un 
reflex d'opinió ben particular.

Per aixó, caldrá que situem la 
personalitat del nostre bon amie i artis
ta-pintor, afiant?ant-lo dins el noucen- 
tisme, moviment de tipus netament cul
tural i literari aparegut a final de la 
década del segle XX i en el que confluí-

ren els currents classicistes i de saturado 
mediterránia que, al dir de Josep M.® 
Garrut, duien ensems una influénda del 
germanisme.

Lluïren, en aquells moments, valuosos 
intercanvis que es concretaren a casa 
nostra pressumint una "Escola sabade- 
llenca".

Joan Maurí Espadaler, el plorat amic, 
ensems el docte amic, visqué en un món 
d'esperança, Iluitant des d'un comença- 
ment enmig de dues generacions, sen- 
tint-se, empero, près per la força im- 
pressionant de passats gloriosos en els 
quais creia evidenment, en volcar-se.

treure'n el profit més bo. No será de 
més recordar ara una corranda que diu:

Corb pels sots del viure dur, 
albiro més claretat 
a les portes del passât 
que a les portes del futur.

Dins uns conceptes que agermanaven 
el seu sentiment més íntim a l'esquema 
obligat del viure, ens recordava mantes 
vegades aquella senténda de Sófocles: 
"Mai no hi ha hagut una institudó tan 
fatal com els diners".



La personalitat artística de Joan 
Mauri s'identificava a certs conceptes de 
Teilhard de Chardin en sobrestimar tot 
el que l'Encarnació espera encar de les 
potències del món, recordant-nos que 
"mai no esperarem prou de la imitât 
humana creixent"; i parlo d'identifi- 
cació, en aquest cas, tenint present que 
totes les valors, tècniques i artistiques 
d'aquest artista-pintor les superava la 
fonda i preocupant, activitat que recollia 
en un sol afer la disciplina professional i 
la riquesa espiritual.

Dins el món de l'Art l'aparença de 
cosa tranquil.la, fou en la seva vida 
d'una Iluita constant per tal de veure 
realitzades unes formes que fossin reve- 
lació de realitats espiritualitzant la ma
tèria. El conjunt de la seva obra reflec- 
teix la gran preocupació per tal d'acon
seguir una forma que acreixés la matèria 
en si; Iluita, per tant, a la conquesta de 
l'obra bella.

No sempre, empero, aconseguia tais 
propòsits.

Visqué conreuant la pintura de cava- 
llet i la decoració murai, les concepcions 
de les quais respiraven i respiren un 
classicisme influent en el que la major 
part de les vegades s'afermava a una 
realització idealista conseqüent a una 
didáctica equilibrada que certament 
induia a responsabilitzar-ne l'equilibri 
que, per altra part, es dibuixava sere
nament.

Els primers contactes d'estudi foren 
com alumne dels Germans Maristes, 
sots el professorat del seu primer mestre 
de dibuix, el nostre inoblidable Mossèn 
Josep M.^ Bosch i deixaren una ines- 
borrabla característica; l'obra que poste
riorment havia d'emprendre a Llotja, 
sots eis mestratges de Félix Mestres 
Borrell i Francese Labarta Planas, 
pintors i mestres nascuts sots eis mes
tratges (a l'igual del nostre Joan Vila 
Cinca) de Soler Rovirosa, Pascó, J.LI. 
Pellicer, Mas i Fontdevila, Lorenzale, 
etc. grans decoradors de murals i 
excel.lents retratistes i, per damunt de 
tot, homes en els que els coneixements 
dels diferents procediments pictòrics 
eren complets.

Així és que Mauri Espadaler pretenia, 
i moites de les vegades ho aconseguia, 
expressar fldelment i concretan plástica- 
ment les idees pre-prensades, exposant- 
les en formes gairebé tangibles.

El sentit del real fou en tot moment 
un valor simbòlic en el que es transpa- 
rentava un connuviatge harmônic, tra
ductor del fort esperit conscientment 
religiôs de l'artista.

Una fusió íntima dels dos mons, 
l'extem i l'intern, crea en lá vida del 
nostre artista-pintor un món harmônic 
i, al llarg deis dies, una repetició de 
formes estructuráis animades per una 
ascética que Iluitá en tot moment amb 
la matéria per tal de no restar en ofec 
persistent.

La seva obsessió fou la de poder 
traduir la Bellesa, aquesta Bellesa que, 
al dir del nostre malaguanyat doctor 
Caries Cardó, és "la pre-revelació de 
Déu, i el món material és la muntanya 
de contorns encesos darrera la qual hi 
ha la promesa del sol".

Que sigui l'amic, el Joan amic, que 
record! des de l'enllá d'aconseguir per a 
nosaltres, per a mi, la Gracia que ens 
manca en aquest viure d'avui, tantes 
vegades mal entés.

(Esbós)
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"LA RECONCILIACIO"
(A la memòria de l'amie JOAN MAURI i ESPADALER)

Poe podiem suposar el dia de la 
nostra darrera visita a l'amie Joan 
Mauri que, dos dies després, rebriem la 
trista noticia de la seva mort.

Aquell dia ens hi trobàrem amb un 
altre bon amie, el sacerdot i poeta 
Mossèn Camil Geis que el visitava 
habitualment. Quan Mn. Geis s'aco- 
miadà i quedàrem sols, en Mauri em di- 
gué que volia fer-me ofrena d'una còpia 
del text i projecte que havia présentât al 
concurs convocat per l'Ajuntament de 
Sabadell, per tal de trobar una solució a 
l'espai disponible on hi havia estât em- 
plaçat el "Monumento a los Caidos".

El motiu de l'esmentada ofrena, era 
perqué jo en tingués un record personal 
i ensems, perqué el dia que eli volés 
envers la pau celestial, jo el fes conéixer 
a través de les págines de "QUADERN", 
ais nostres lectors i ais sabadellencs en 
general. Sens dubte és un testimoni 
perenne per a comprendre com ell con
templava i desitjava per a la nostra 
ciutat un embelliment estétie i perdu
rable i a la vegada una reconciliació 
ciutadana.

El seu esperit sabadellenc era abas- 
tament conegut per tots els qui tingué- 
rem I'honor de la seva amistat. Mauri, 
era un fervent cristià que desitjava 
"...assegurar un llarg i esperançador 
période de pau i concòrdia ciutada- 
nes..."

Per les seves maneres educades i el 
seu traete, era tot un SENYOR amb tot 
el que representa aquesta paraula. A 
més a més, era un agradable conversa
dor que, amb el seu verb eloqüent i 
sempre respectuós, atreia l'atenció deis 
que l'escoltaven. Home erudit i cuite, 
era a més, docte en les qüestions de 
l'art. Fou sempre un expert conseller i 
mestre entre els seus alumnes i els seus 
companys artistes. Lluis Molins de Mur, 
el seu entrenyable company, ens digué 
que Joan Mauri, era el pintor saba
dellenc que més entenia en pintura.

Altres plomes més autoritzades que la 
nostra parlaran del Mauri artista. 
Nosaltres, solament volem parlar del 
Mauri home i humà, amb el qual viat- 
járem sempre en el mateix tren envers 
una fita netament sabadellenca i catala
na.

Fidels a la seva voluntat i per a conei- 
xement public, reproduim uns fragments 
del text de la "Justificació del projecte", 
que són suficientment explicits dels seus 
anhels artistics i del seu amor a 
Sabadell. .N osaltres, consequ ents

amb el que portem exposât, ens pre- 
guntem sino seria més just i encara 
diriem més gallará, que en aquesta cir- 
cumstáncia de rectificacions, en com p
tes de fer taula rasa a la desmuntada 
referencia testimonial, hi aixequèssim en 
el mateix Hoc un sobri i digne memorial 
en el que fo s  esmentat lapidariament: 
“SABADELL A TOTS ELS SEUS 
MORTS PER LA GUERRA CIVIL 1936 
-1939“, deixant constáncia així de cara a 
l'esdevenidor de la ciutat d'uns jets 
histories ja tristíssims, colpidors i ines- 
borrables..." “...¿No seria aquesta, una 
nobilissima actitud de rèplica concilia
toria a quelcom  que durant un tant llarg 
période de temps, no ha représentât pos 
aquest monument, LA RECONCILIA- 
ClO ?...“

Per les imatges gráfiques que acom-
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Per RICARD SIMO i BACH

panyen aqüestes lletres, és fácil d'apre- 
ciar la válua de l'artista i l'esperit saba
dellenc que a tothora l'acompanyava. 
Sens dubte aquest afany i aquest intent 
de participació, haurà esdevingut la 
seva obra pòstuma al servei de la ciutat 
que el veié néixer i morir.

La personalitat humana i artistica de 
Joan Mauri, no és possible ressenyar-la 
en unes breus paraules, però ens consta 
que el seu dia será sobradament cone- 
guda la seva interessant biografia.

Amie Joan: He procurât interpretar 
els teus anhels i tingues la certesa que el 
teu estimât poblé, el Sabadell auténtic, 
aprecia el teu art i el teu record 
représentât amb tants testimonis pro
fessionals i humans com els qué ens has 
llegat.
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RECORDANT A JOAN MAURI per M." TERESA BOIX

Joan Mauri, era un autèntic saba- 
dellenc. El veies pels carrers de Sabadell 
amb una marxja lleugera, però, al 
mateix temps, sempre observant, com si 
la seva mirada d'artista volgués canviar 
allò que tal vegada no existia com eli se 
la imaginava, o no encaixava amb la 
seva refinada estètica.

La nostra primera trobada, va èsser a 
través del disc "MUSICA I PARAULA" 
del nostre estimât Mn. Geis. Era neces
sari per a poder portar a terme aquesta 
obra tan sabadellenca, veuren's tots els 
col.laboradors de l'obra per parlar i 
exposar els pros i els contres, ja que 
estàvem tots desitjosos de donar artisti- 
cament tot allò que ens era possible.

En Mauri, amb gran il.lusió va accep- 
tar la invitació que li fou feta de 
realitzar la composició artistica del disc.

cosa que li portà molt de temps, quasi 
el que més, però per eli, no contava el 
temps, sinó solament l'art, i a fe que ho 
va aconseguir plenament, com tots ho 
hem pogut apreciar.

Recordo aquelles xerrades al carrer 
comentant l'èxit de l'esmentat disc. Ell, 
galantment parlava de les excel.lents 
interpretacions: de la mùsica, del cant, 
de la poesia i de tots els col.laboradors. 
Celebrava que el nostre poeta i compo
sitor Mossèn Geis, hagués trobat uns 
bons amies que l'admira ven i estima ven.

Un dia, ens tornàrem a trobar (per 
cert que era un dia trist de la tardor) i 
va dir-me; "...Hauria vingut a casa 
teva, ja que estic molt preocupat, Maria 
Teresa, puix el metge m'ha donat molts 
mais informes..." Ni eli ni jo creguérem, 
però, amb la imminent gravetat

del seu estât. "Qui té mal, busca retnei", 
i en Joan, coneixedor de la meva dedi- 
cació i coneixement de la veu, em feu 
un seguit de preguntes que ens portaren 
al meu domicili i concretament a l'estudi 
de mùsica. Durant quasi una hora 
buscàrem i consultàrem Ilibres sobre les 
cordes vocals i les seves possibles malal- 
ties. Eli, ja no podia quasi parlar i era 
difícil entendre'l, però...¡com comuni
cava la seva vivacitat i el seu interés!

Era un sabadellenc amie de tothom 
que sentia la bellesa i la vivia plena
ment, a tal extrem, que era exigent i 
ádhuc amb eli mateix.

Joan: Creiem que en el Regne de 
l'eterna Harmonía gandirás de Mùsica i 
Paraula celestials.

Col.laboradors del dise "Música i Paraula", d'esquerra a dreta:
Joan Mauri, Agustí Masvidal, Ricard Simó, Núria Candela, Mn. Geis, M* Teresa Boíx i, Joan 
Cuscó, que feu la foto.

Portada del disc: Música i Paraula
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els (̂ i/àlegs l̂ll̂ abadellencs Per PERE ROCA GARRIGA

LES APORTACIONS DE 
JOAN MONTLLOR I JOAN SALLARES

Joan MontUor

Ben estimables, cadascuna en el seu 
gènere, són les aportacions d'aquests 
dos sabadellencs contemporanis nostres 
a la ciéncia del llenguatge; una contri- 
bució no pas d'excepcional volum que, 
inscrita dins la tònica de la senzillesa, 
no està mancada, però, del rigor propi 
d'una tasca d'aquesta mena.

D'aquests dos personatges, ¿qué en 
direm que no sigui conegut de tothom? 
Ni l'un ni l'altre no foren filólegs de 
formació académica ni de professió, ni 
posseien estudis universitaris, però el 
que sí posseiren és aquellai inquietud i 
aquell afany de saber que pot menar a 
la saviesa si segueix un bon carni i una 
determinada disciplina.

Joan Montllor i Pujal (1874-1960) fou 
l'excursionista sabadellenc número ú, el 
peoner de l'excursionisme local, enamo
ra! del seu país i, amb una intensità! 
desusada, de la seva contrada vallesana; 
Joan Sallarés i Castells (1893-1971), 
amant també de la Natura, fou deis més 
considerables lletraferits que la nostra 
ciutat hagi tingut. I sembla que a

ambdós, el contacte que mantingueren 
amb les realitats vives anant per aquests 
móns de Déu, els doná —si és que no el 
tenien abans— el gust per l'observació 
de les peculiaritats i riqueses del 
llenguatge i els mená a voler conéixer a 
fons i amb precisió la llengua catalana: 
el verb de la gent de la nostra terra.

Responent a aquesta pru'ija, s'esmer- 
çaren a desbrossar-lo de barbarismes i 
vicis contrets per deixadesa ancestral, i 
a escriure'l amb correcció, adoptant 
amb entusiasme les famoses normes de 
Pompeu Fabra. Foren homes decidida- 
ment incorporáis a la gran empresa, 
iniciada en la Renaixença i prosseguida 
Modernisme i Noucentisme a través, del 
restabliment de la Identität catalana, no 
cedint ni un mil.límetre en la tasca de la 
depurado de la llengua parlada i 
escrita.

EL "REG ISTRE TOPONIMIC DEL 
MONTSENY", DE JOAN MONTLLOR

Com a aportació realment important 
de Joan Montllor a la filologia, esmen- 
tarem amb tots els honors el seu 
"Registre toponimie del M ontseny", 
treball de singular valor, fruit de 
nombrosíssimes anades a aquella mun- 
tanya del nostre horitzó i d'una pacient 
i apassionada taleia d'enquesta i de 
comprovacions, publica! —sota el pseu- 
dónim de Joan Vallès— a "Nostra 
Comarca" al llarg deis anys 1923 i 1924.

Es tracta d'un repertori complet dels 
noms vivents dels indrets bellissims i di
versos d'aquell massis (cimals, torrente- 
res, planells, cornes, fonts, masies, 
camins...). L'afany de precisió i exacti
tud hi és tan palés i comprova!, que 
l'obra ha esdevingut de referéneia obli
gada per a qualsevulla treball sériés 
sobre la geografia de la nostra impon
derable muntanya. La cartografia no 
hauria d'oblidar-lo...

Jo diria que aquest registre toponimie 
és l'obra mestra del nostre excursionista. 
Consignem que sobre qüestions toponí- 
miques té, a més, els següents articles: 
"Els apalladors" (Nostra Comarca, any

Joan Sallares

1922), "El padró de /onqueres. Toponi
mia local " ("Alba", 1950), "Entorn del 
mot Mico" ("Alba", 1952). S'ocupa de 
qüestions etimológiques en el treball que 
titula "Entorn del mot aigua-ros", exten
sa i documentada comunicació presen
tada a la Fundació Bosch i Cardellach 
l'any 1954, i publicada després per la 
mateixa Entitat, i en les notes "Astruc, 
astrugáncia" i "Parellada, parellades" 
("Alba", 1958). Tots ells, notables pel 
rigor propi d'un lingüista.

EL "DICCIONARI D'EXCURSIONIS-  
ME", DE JOAN SALLARES

L'aportació de Joan Sallarés té un 
altre carácter i potser una altra intenció. 
Consisteix en un aplec lexicográfic que 
porta per títol "Prim er Diccionari 
Catalá d'Excursionisme i deis vocables 
afins de Geografía, Ciéncies Naturals i 
de la vida del camp" i que fou publica! 
l'any 1959 per l'editora Dalmau i Jover, 
de Barcelona.
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El prolific escriptor i poeta que és En 
Sallarès, ens ofereix en aquest llibre, 
elaborat amb una Sensibilität innegable i 
sense improvisacions, una obra de més 
de dues-centes pàgines on trobem curo- 
sament aplegada la terminologia, rica i 
saborosa, d'^quests diversos àmbits de 
la nostra llengua. De cada mot ens en 
dona el corresponent significat o les di
verses accepcions, seguint la pauta de 
sobrietat i concisió que és pròpia dels 
bons treballs lexicogràfics.

No cal dir que és una obra útil, en la 
qual, a manca d'originalitat creativa, és 
just de remarcar la tasca que suposa de 
recerca, desbrossament i selecció dels 
mots i el lloable esperit didáctic que la 
inspira.

Com a details reveladors de la válua 
del Diccionari a qué ens referim esmen- 
tarem que és prologat per Joan Coromi- 
nas, autoritat màxima de la Filologia 
Catalana, després de Pompeu Fabra, i 
que ha rebut més d'una distinció hono
rífica.

Potser algú titilará d'incompleta 
aquesta galeria de filólegs sabadellencs; 
hi trobarà a faltar alguns noms. I, 
segons com es miri la cosa, tindrà raó. 
Perqué ¿qui pot negar que, eixamplant 
una mica més el compás, hi haurien 
cabut perfectament altres personatges, 
com és ara Antoni Bosch i Cardellach i 
Manuel Ribot i Serra, que també mos
traren interés per temes i qüestions que 
cauen dins el domini de la Filologia?.

Del primer d'ells, home de curiositat 
universal i de rara erudició, consta que 
confeccioné un "Diccionario de los 
gitanos". Però la veritat és que aquesta 
obra ningú no l'ha vista mai: no en 
sabem res més que el titol. I el mateix 
podem dir d"'un tomo de los alfabetos 
de casi todas las naciones y de las 
escrituras y habla española " del qual eli 
mateix ens diu que té escrit.

Quant a Manuel Ribot i Serra, és cert 
que demostra curiositat per certs trets 
de la toponimia sabadellenca, tema que 
tractá, però, ocasionalment i més aviat 
des de l'angle de la tradició i com 
element de la cultura popular: en 
concret, s'ocupà del nom d'un paratge 
anomenat "Creu de la mà" i també de 
l'origen del nom del carrer i de la 
placeta de Sant Jaume. Aixô és tot.

He cregut que potser seria valorar 
desmesuradament aqüestes aportacions, 
si les considerava suficients per donar 
als seus autors, ni que fos en sentit molt 
ampli, el qualificatiu de filôleg.

El professor de sintaxi castellana de la 
nostra minyonia ens ensenyava delec- 
tant-nos, divertint-nos: ens feia analit- 
zar proposicions sintàctiques mancades 
de lògica.

En recordo una de molt graciosa: 
"Era de noche y no obstante llovia". 
Veritat que no costa gaire d'endevi- 
nar-hi la incorrecció?

Dones sembla que tampoc no ens 
hauria de costar gaire de trobar inco
rrectes moites frases catalanes en les 
quais prolifera aquest DONCS amb el 
quai he començat el present paràgraf.

Podría construir -i veuríeu de seguida 
la incorrecció- una frase catalana sem
blant a la dessús citada castellana: "Era 
de nit, domes plovia".

Aquest DONCS ha passât a èsser un 
recurs d'oratòria fácil i de loquacitat 
incontenible, de xerrameca...

Us heu fixât quin abús es fa d'aquest 
DONCS (pronunciat DONS) en discur
sos d'oradors improvisats i en vérbola 
d'interlocutors "imparables" que us do
nen la lata (si, la lata: no la llauna, que 
és una altra cosa). Us engeguen cada 
DONCS sense to ni so ¡Són capaços de 
dir: "Vàrem anar d'excursió a X i 
DONCS com que era molt lluny, 
DONCS vet aquí que no vàrem poder 
visitar DONCS tot el que hauríem 
volgut visitar".

Exagero? No massa. Disposeu-vos a 
escoltar discursos, sermons, monòlegs 
(en diàlegs en qué l'un no deixa parlar 
a l'altre), i ja m'ho direu ¡DONCS 
denota la conseqiiencia o conclusió 
d'allò que precedeix. Es el LUEGO 
castellò de quan equival a l'ERGO llati..

I encara no n'hi ha prou d'un 
DONCS, que hi ha qui hi afegeix un 
remóle: DONQUES¡

Eis que juguen amb la vérbola fácil te

n'engeguen cada una.
Et surten amb cada AIXINS, per 

comptes d'AIXI, sense solta ni volta.
I et diuen PROUTES I MASSES... 

PROUTES COSES. MASSES COSES.
I t'interroguen sense esperar resposta: 

EH, OI, FA, NOL FA?
QUIN MOSAIC;

Girem el disc. El periòdic local 
publicava dies enrera un intéressant 
article de J. Costajussà titulat: "De las 
"Pentinadores" de antaño". Al cap de 
pocs dies, passant per un carrer, 
m'adono d'un rétol que diu: "Perruque- 
ria". Poser l'havia vist altres vegades i 
no m'hi havia fixât. La recent lectura de 
l'al.ludit article del periòdic m'hi havia 
fet posar atenció. I vaig pensar: Amb 
quina frivolitat ens recatalanitzem.

Hem de traduir "Peluquería"? Mireu, 
no costa gaire: canviarem la 1 per una 
doble rr. Abans s'anava a Ca la Penti- 
nadora, o la Pentinadora anava a les 
cases. Pentinadora: de pentinar. Perru- 
queria, de perruca. Però no totes les 
dones porten perruca. Com també de la 
"Peluquería "d'homes se'n deia la Barbe
ría i del "Peluquero" el Barber. Amb 
això el català coincidía amb el castellò. 
Recordeu "El Barbero" de la novel.la 
cervantina, "El Barbero de Sevilla", etc.

Tot això sigui dit amb perdó de Fabra 
que també admet "Perruquer" (no 
Perruquera) i "Perruqueria".

I "Colmado". Per qué no Adrogueria 
o Ca l'Adroguer?.

I "Tocinaire i Tocinería", per comptes 
de "Cansalader" i "Cansaladeria"?.

I ja no parlem de les "Basures" i del 
"Bassurer". Avui que hi ha pocs escom- 
briaires per tantes escombraries com 
"adornen" els nostres "impassibles" ca-

Es una gentilesa de europRix Grècia, 51-53 - SABADELL
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per RAMON VALL i RIMELAS

SANT TOMAS BECKET I CATALUNYA
Tomás Becket, era d'origen normand; 

nasqué a Londres el 1.118, es formà al 
priorat de Merton i estudià teología a 
Paris i Bolonia; l'any 1.154 fou nomenat 
ardiaca de Canterbury i l'any següent 
canceller reial del rei Enric II, en el 
moment, precisament, en què aquest 
iniciava una política d'aliances amb el 
nostre comte Ramon Berenguer IV, 
orientada a la Iluita comuna contra el 
comte de Tolosa, que de sempre era 
aliat i col.laborador del rei de França. 
Enric II s'havia casat amb Elianor de 
Poitou, hereva del S.O. de França i ex- 
muller del rei Lluis VII; Elianor era 
cosina de Peronella, l'esposa de Ramon 
Berenguer.

Les relacions amistoses continuaren

St. Tomas del Prat de Dalt 
Porta (Sur) desde interior

St. Tomás del Prat de Dalt 
Absis

durant tota la vida de Ramon Berenguer 
IV, de mariera que a la seva mort 
(1.162) posava els seus fills i llurs perti
nences sota la seguretat i tutela del rei 
Enric. El fill de Berenguer, el rei Alfons 
II, mantingué l'aliança amb el rei 
d'Anglaterra per continuar fent front al 
comte de Tolosa Ramon V, gendre de 
Lluis VII de França. Un exemple de la 
continuïtat d'aquestes bones relacions 
amb Anglaterra el tenim en les pintures 
del monestir de Sixena, erigit per 
l'esposa d'Alfons II, Sança, i al que s'hi 
reclogué professa l'any 1.189, inspirades 
en algún model anglès, i molt relaciona- 
des amb una Biblia i unes pintures de 
Winchester.

En bona part de les gestions diplo-

màtiques de l'aliança hi intervingué di- 
rectament, en raô del seu càrrec, el can
celler Becket, qui havia estât elegit, 
pressionant Enric II i en contra de la se
va voluntat, arquebisbe de Canterbury 
l'any 1.162. A partir d'aquest moment 
Tomás se senti més bisbe que canceller, 
de manera que acabà enfrontant-se amb 
el rei, en defensa de la llibertat de l'Es- 
glésia, al rebutjar les constitucions de 
Clarendorn (1.164). Enric II el féu con- 
demnar al sinode de Northampton; 
Tomás s'exilià a França i es fefugià a 
l'abadia cistercenca de Pontigny. El 
Papa Alexandre III es posà al seu costat 
i obtingué finalment el seu retorn a la 
seu de Canterbury; al cap de poc, però, 
el 29 de desembre del mateix any 1.170,

Terrassa. Absis de Sant Tomás Becket 
glésia de Santa Maria

COLLABORA ZAÌYA D€ P€NSiONS ”l a  C a i x a
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Pintures de St. Tomás Becket. 
Detall

fou assassinat a la propia catedral per 
quatre cavaliers al serve! del rei.

Aquest fet tingué una gran repercus- 
sió dintre del mon d'aleshores, tota ve
gada que estava immers en la Iluita que 
sostenien el poder temporal i l'Església i 
que havia arribat a unes tensions parti- 
cularment greus: l'emperador Frederic 
Barbarroja, que l'any 1.155 ja s'havia 
negat a aguantar l'estrep al Papa Adrià 
IV, havia atacat Roma l'any 1.167, 
tirant foc grec a la basílica de Sant 
Pere, on el Papa s'havia fet fort, per 
incendiar-la i poder-hi entrar mal fós es- 
batanant les portes a destralades: tota la 
ciutat fou saquejada i el Papa en fugi 
escàpol. El dia primer d'agost del mateix 
any, l'antipapa Victor IV coronà Fre
deric a la basílica de Sant Pere. La Iluita 
durà encara deu anys més fins que, fi- 
nalment, el 1.177 Barbarroja es pros
terné ais peus d'Alexandre III al pôrtic 
de Sant Marc, a Venècia, li besà els 
peus i li aguanté l'estrep del seu cavall, 
en humil acte de vassallatge.

Al nostre pais la pugna entre el poder 
temporal i l'Església assolia també uns 
ni veils accentuais de violència: encara 
no havien transcorregut quatre mesos 
de la mort de Tomés de Canterbury que 
el 17 d'abril de 1.171 l'arquebisbe de 
Tarragona Hug de Cervelló (un dels 
personatges que acompanyaven a Ra
mon Berenguer IV en el viatge a Itélia 
en que morí, i depositan que fou del 
seu testament sagramental) queia assas
sinat per Berenguer de Tarragona. Un 
fet semblant es repetí vint-i-quatre anys 
més tard, quan en Ramon Guillem de 
Monteada, comte de Bearn, assassinava 
a Monteada, al pla de Matabous, el

també arquebisbe de Tarragona Beren
guer de Vilademus, oncle de la seva 
muller Guillelma de Castellvell.

No ens ha d'estranyar, dones, que 
l'Església s'emparés amb la figura de 
Tomés Becket i l'exaltés corn a personi- 
ficació de la seva Iluita per la llibertat i 
independèneia envers el poder civil, 
Tomés fou canonitzat l'any 1.172 i la 
seva tomba esdevingué un anomenat 
Hoc de peregrinació a Anglaterra. La 
seva devoció s'estengué arreu del mon: 
el seu assassinat fou un tema icono- 
gréfic corrent en les arquetes de Limo
ges (no oblidem les relaciones de Tomés 
Becket amb l'Occiténia, per mor del seu 
cérrer de canceller del rei Enric), es pro- 
digava en els brodats de les vestidures 
litúrgiques, i es representava, a gran 
tamany, en pintures murais als temples 
(A Itélia se'n conserven a Espoleto i 
Anagni).

Una especial repercussió tingué el fet 
al nostre país, degut segurament a l'es- 
treta relació mantinguda amb Angla
terra i amb el mateix Tomés (a ben 
segur que hi eren nombroses les seves 
coneixences i amistats) i a que vivía 
unes situacions de violència entre les 
potestats civils i l'Església, semblants a 
les d'Anglaterra. Es curios constatar que 
és el Vallès la comarca més Hígada amb 
Sant Tomés. Pere de Ripollet, canonge 
sagristé de la catedral de Barcelona hi 
funda un altar amb el seu benefici, 
dedicat a sant Tomés l'any 1.186. Al 
1.190 ens consta ja documentalment 
l'existéncia de l'esglesiola de Sant Tomés 
del Prat de Dalt, a Caldes de Montbui. 
I d'aquesta época també, són les

fc'.....L .,

La mort del Sant

Arqueta de Sant Tomas (Segon Quart del S. 
XIII) Església de Tròno (Suècia)

pintures de l'absidiola de Santa Maria 
de Terrassa on s'hi representen tres 
escenes del martiri de Tomés; Pescami 
que li fan els cavaliers; la decapitació; i 
l'enterrament, amb l'assumpció de la 
seva énima al cel; un cavalier brandant 
l'espasa, enllaça els dos primers temes. 
Aqüestes pintures són de la mateixa mé 
que pinté un retaule procèdent d'Espi- 
nelves i que es guarda al museu de Vie, 
també de data incerta; però que podría 
molt ben ser coetani de la consagració 
d'aquella església, fet que tingué Hoc el 
1.187.

Amb el pas dels anys no ha decaigut 
pas l'interès de la figura de sant Tomés 
Becket: T.S. Eliot escrivi l'any 1935 
l'obra "Murder in The Cathedral"; fou 
representada a Terrassa i a la plaça del 
Rei de Barcelona l'any 1953 i traduida 
posteriorment al catalé. Jean Anouilh 
escrivi l'any 1.959 "Becket ou l'honneur 
de Dieu”, amb la traducciô catalana 
també. I tots recordem encara el film 
"Becket" que glossava la seva figura.

El que si s'ha perdut en canvi, és la 
devoció popular a Catalunya envers 
aquest Sant: De la capella del Prat de 
Dalt (masia on Jaume Balmes es refugié 
a la tardor de 1.843, fugint del setge de 
Barcelona, i on aleshores hi escrigué "El 
Criterio"), en queden només unes ruines 
perdudes en mig del bosc i de difícil 
localització. Es conserven molt bé, 
altrament, les pintures de Terrassa; però 
la figura representada és estranya al 
nostre poblé, de manera que per molta 
gent resulta incomprensible el tema 
quan, com hem vist, era molt candent, 
viscut i, fins i tot popular, quan fou 
représentât, ara fa vuit-cents anys.
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AL 25ë. ANIVERSARI DE LA SEVA MORT per JOAN RIPOLL

DE XENIUS A EUGENI D'ORS
NOTES PER CONTRIBUIR A UNA REHABILITACIO

DE LA SEVA MEMORIA

El dia 8 de desembre de 1919, en 
bores critiques per a ell, Eugeni d'Ors 
escrivia a Canet de Mar —on el mateix 
dia inaugurava una Biblioteca Popu
lar— el pròleg per a l'edició castellana 
de "La Ben Plantada", que començava 
amb aqüestes paraules prou explicites: 
"No siempre hemos vivido en buena 
armonía mi Catalunya y yo. Casi a 
diario me he batido con ella, y tengo la 
punzante seguridad de haberla alguna 
vez lastim ado. ¿H abrá jov en  am or  
fecundo sin pelea y heridas?".

En aquells moments, Eugeni d'Ors era 
encara una figura destacadissima de la 
intel.lectualitat catalana. Nascut a Bar
celona l'any 1881, doctorat en Dret i Fi
losofia i Lletres, viatger per Europa, de 
paraula brillant i prosa ben tallada, s'e- 
rigi en puntal indispensable del Noucen- 
tisme, l'estil que eli contribui a formar 
en uns moments en què coincidien la 
liquidado de la deliqüescència de l'ùltim 
Modernisme i la voluntat de reglamen
tar la llengua catalana rescatada per la 
Renaixença. Eugeni d'Ors —que en la 
seva creado literària havia fet famés el 
pseudônim de Xènius— escrivia des de 
l'any 1906 la secció pràcticament quoti
diana del "Glosari" al diari "La Veu de 
Catalunya", des d'on s'erigi en cronista i 
conductor d'una escola original que re
descubría el classicisme i forjava una 
Catalunya nova, que politicament havia 
de reeixir amb la creado de la Manco- 
munitat, de la quai havia arribat a ser 
Director d'Instrucció Pública. Esperit 
inquiet i indagador infatigable, s'interes
sava per tots els fenòmens culturáis de 
l'època, i per aquelles dates de l'any 
dinou mostrà la seva devoció pel sindi- 
calisme i la revolució obrera, qüestió 
que l'enfrontà ideològicament amb Josep 
Puig i Cadafalch, succesor d'Enric Prat 
de la Riba en la presidència de la Man- 
comunitat, home de carácter difícil que 
aviat havia de topar amb el tarannà 
histrionic de d'Ors. El xoc no es feu 
esperar, i vestint el distanciament ideo
logie i de carácters de "qüestió de prác- 
tiques administratives". Ors es veié

"Hores inquietes de l'Avui; qui será, 
dones, el vostre cronista?". 

Eugeni D'Ors: Glosari, 1907

L'últim retrat de Xènius (1954) pintat
per Durancamps. (Museu d'Art de Sabadell)

desposseït dels seus càrrecs i, ben aviat 
—degut a la seva desorbitada reacció i 
el seguit de malentesos que s'esdevin- 
gueren—, marginat de la cultura catala
na i ádhuc rebutjat pels mateixos que 
havien estât els seus addictes.

Tot aixó succeia entre els anys 1919 i 
1922, fins que el 1923 Eugeni d'Ors 
abandoná Barcelona i s instai.là a 
Madrid, on reemprenia la publicació del 
"Glosario" —ara ja, naturalment, en 
castellá— al diari "ABC". Tot aixó, 
també, forjá el gran equívoc entorn a la 
seva figura, amb les consegüents reti- 
céncies que encara duren els nostres 
dies, com s'ha pogut comprovar davant 
la indiferència amb què ha transcorregut 
el vint-i-cinquè aniversari de la seva 
mort, que es compila el 25 de setembre

proppassat: d'aleshores ençà hi ha, si 
més no, la figura catalana de "Xènius" 
(1881-1922) i la castellana de "don 
Eugenio" (1923-1954)

L'aportació d'Eugeni d'Ors a la cul
tura catalana del seu temps fou talment 
decissiva, i, ultra la seva disponibilitat 
en altres camps, es plasma, com s'ha 
dit, en el gairebé mític "Glosari", qu 
escriví sense interrupció des del gener de 
1906 al gener de 1920 i des del qual 
atalaiava no ja el fet cultural catalá sinó 
l'universal en els seus múltiples aspectes, 
cosa que prou reconegueren tants con- 
temporanis seus: si Joaquim Folguera el 
definia com "esperit vast, Sensibilität 
aguda, voluntat formidable de cultura", 
Josep Pía senyalava la seva obra com 
"un treball admirable de subversió anti
provinciana". El Noucentisme significa
va per a eli la institució de l'ordre, la 
cultura, la raó, el ciar i distint, i no 
sembla cap exageració dir que aquest 
current ha fet possible el période 
col.lectiu més esplendoros de la nostra 
cultura. Si eli podia parlar, el 1906, de 
com "aquest Glosari, curva, obliqua i 
desigual historia de l'esperit catalá en el 
Noucents, sha atribuit ja missions di
verses :recollir palpitacions del temps, 
fent propaganda de civilitat, construir 
una Metafísica usual, predicant Arbi- 
trarisme i Impérialisme, registrar els més 
alts esforços del nostre jovent, i molts 
altres, sense comptar la de fer somriure 
de tant en tant el bon lector i la d'in- 
quietar-lo amb freqüencia...", heus aquí 
que la perspectiva histórica agrupa els 
grans noms associats a aquella època i a 
aqueíl estiî en una llarga llista que ens 
fa pensar que —vulguen o no— encara 
avui vivim de les rendes noucentistes: 
sense ànim d'esgotar el tema, pensem 
que la nòmina del Noucentisme com- 
prèn escriptors corn Josep Garner, 
Guerau de Liost, Josep M .“ Lòpez-Picó, 
Caries Riba, Joaquim Folguera, Agusti 
Esclasans; pintors corn Joaquim Torres 
García, Josep Obiols, Xavier Nogués, 
Feliu Elias, Francese Gali, Josep Aragay,



Josep de Togores, Joaquitn Sunyer; 
escultors com Josep Ciará, Enric Casa
novas, Joan Rebull, Frederic Marès; 
arquitectes com Josep Goday; decora- 
dors com Santiago Marco o Josep 
Mainar; músics' com Eduard Toldrà; 
impressors com Joaquim Horta o Joan 
Salient..., tants noms que no solament 
solidificaren una cultura pròpia, sino 
que la feren parangonable a altres més 
normalitzades que no pas la nostra.

Amb la seva tasca de “mig filòsof, 
mig literat", segons expressió de Joan 
Fuster, Xènius donà cos de doctrina a 
aquells corrents fent periodisme actiu i 
vehiculitzant en ell el seu pensament, en 
apariència tan dispers com coherent en 
el fons, com es demostrava quan aple- 
gant una sèrie de gloses en feia un llibre 
unitari. Aixi aparegueren, per citar-ne 
alguns dels escrits a Barcelona, "La Ben 
Plantada”, "Gualba la de mil veus", 
"Oceanografia del tedi", "La vali de ]o- 
safat" o "Tres horas en el Musen del 
Prado”, títols alguns d'ells ben prover
biáis. Val a dir que aquesta tasca li ha 
estât prou reconeguda, i que avui dia 
cap critic seriós no es veu en cor de 
regatejar-li; el propi Joan Fuster —no 
gens suspecte de reverències hipòcrites— 
ho palesa en la seva "Literatura Catala
na Contemporània" quan escriu: "El
Xènius primitiu, el del Glosari del 1906 
al 1920, és una peça valuosi'ssima del 
Noucentisme català. Avui, distanciáis 
dels prejudicis i de les p icabara lles  
d'aleshores que emmascaraven aquest 
fet, no d'Ors, perd si Xènius resta defi- 
nitivament considérât corn una "figura 
de popa" de la recuperado intellectual 
de Catalunya i del català".

Però si d'Ors passà quaranta anys de 
la seva vida vinculat activament a la 
cultura catalana, heus aquí que en passà 
trenta més prosseguint la seva tasca fora 
de Catalunya. En tot cas, és aquesta la 
tasca que es silencia entre nosaltres, 
fent-li retret de la seva "traïcià", però 
oblidant que la seva obra prossegueix i 
que, cíclica com és, de fet no es pot 
deslligar de la que havia portât a terme 
fins aleshores.

Ja s'ha fet constar que el "Glosari" 
reneix al diari "ABC", ara amb el nom 
de "Nuevo Glosario", com seguirà anys 
després sota la rúbrica de "Novísimo 
Glosario" en altres periòdics. Al cap de 
pocs anys d'arribar a Madrid, d'Ors és 
elegit membre de l'Acadèmia de la 
Llengua, còm més tard ho serà de la de 
la Història; segueix viatjant per Europa 
i l'esclat de la guerra civil espanyola el 
sorprèn a Paris, des d'on opta per pa
ssar a l'Espanya nacional, que l'acull

Eugeni d'Ors, per Ramon Casas

amb tota mena de consideracions i on 
crea el "Instituto de España" i assoleix 
per poc temps el càrrec de Jefe Nacional 
de Bellas Artes. Després de participar en 
els primers fastos del règim, prou 
nécessitât de disposar d'intel.lectuals de 
vàlua, d'Ors es va apartant dels possi
bles compromisos politics i es dedica 
novament a la seva obra. Cal destacar, 
ais anys quarantes, la publicado, en el 
camp de la història, de "La civilización 
en la Historia" i "Epos de los Destinos", 
treballs préparais anteriorment a Fran- 
ça, i, sobretot, la producció d'una série 
de llibres sobre ternes d'art, terreny en 
el que excel.li extraordinàriament degut 
el seu gust i la seva penetració crítica: a 
Barcelona ja escrivi les famoses "Tres 
horas en el Museo de Prado", al que 
havien de seguir "Mis Salones" i "Arte 
de entreguerras" —sobre l'art modern a 
Espanya i al món, respectivament— 
"Introducción a la crítica de arte", "Cé
zanne", "Goya. Picasso. Zabaleta" i 
sobretot, "Lo Barroco". En el terreny 
filosófic, "El secreto de la Filosofía" i 
"La Ciencia de la Cultura", éditât pòs- 
tumament, però ja redactat en una 
primera versió el 1936. En el terreny de 
l'art fou de summa importáncia la 
creació de V"Académia Breve de Crítica 
de A rte"  —historiada por Manuel 
Sánchez Cam argo— i la celebració 
d'unes exposicions antológiques sota el 
títol de "Salón de los Once", en les
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quais, per cert, mostrà gran preferéncia 
per la pintura catalana contemporània, 
des de Nonell a Tápies.

L'obra tan vasta i variada de d'Ors 
conté, però, una unitat manifesta, uni- 
tat que es mostra d'una manera cíclica a 
través de les repeticions a qué es presta 
un gènere periodístic com és el de les 
gloses, i que es formula palesament en 
els seus dos últims grans llibres. Des 
d'un punt de vista filosófic denota, en 
els seus primers passos, la influénda del 
darrer pragmatisme nord-americà, aviat 
superai per l'assimilació de Bergson 
—del qual segui cursos al Collège de 
France— i, sobretot, de Cournot: de 
l'influx de Bergson sorgi la seva teoria 
de "l'Home que treballa i que fuga", i 
del de Cournot la idea de l'ordre com a 
activitat cognoscitiva fonamental; tam
bé cal anotar una certa influència de 
Maurras, del qual recolli la idea del 
Catolicisme com factor d'unitat i de 
cohesió social. D'aquí en sortirien els 
coneguts lemes, esdevinguts tópics, de 
"l'Obra Ben Feta", la "Santa Conti- 
nuítat", les constants històriques, etc.

Però, ultra la sistemàtica i l'origina- 
litat, no crec que, des d'una considera- 
ció rigorosament filosòfica, s'hagi de 
veure en Ors un filòsof de primera linia, 
constructor de grans sistemes. "Especia
lista en idees generals", com s'autoquali- 
ficà en certa ocasió, era per sobre de tot 
un indagador de la cultura, hereu dels 
grans pensadors que admirava: Sócra
tes, Erasme, Montaigne, Voltaire i, en 
un altre aspecte, de Goethe, del qual 
tractava d'assolir-ne la grandesa. Fona- 
mentalment, d'haver-lo de definir amb 
poques paraules, se'l podria qualificar 
de nou enciclopedista encarat al Medite- 
rrani; abundant en aquesta opinió, en 
article d'homenatge en ocasió de la seva 
mort, Juan Antonio Gaya Ñuño escrivia 
a la revista "Insula": "...yo no califico a 
Eugenio d'Ors de filósofo sino en el 
concepto dieciochesco, en el concepto 
de ilustrado, culto y curioso, en el de 
eu rop eo , aten to y vigía, en el de 
humanista, viajero y científico".

♦ ♦ *

La figura d'Eugeni d'Ors ha estât con- 
tradictória i sovint ha recollit adeptes i 
enemies, talment com imitadors i enve- 
josos. En el fons, crec que eli mateix 
n'era, de contradictor!. Josep Pía l'ha 
définit com un romàntic que desitja ser 
clàssic; és veritat, però diguem-ho d'a- 
cord amb la seva nomenclatura: vi via 
una pugna entre el barroc i el clàssic, 
entre les formes que volen i les formes

Es una gentilesa de 'GALERIES
ROVIRA"

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL
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que pesen, i així podriem dir que, a 
l'ensems que la seva figura "pesava", el 
seu pensament "volava". Se'l titila, 
encara, d'orgullós i d'egòlatra, però no 
s'ha parat compte en el paper que, en la 
persona i l'obra,, hi juga la ironia, que 
alhora subratlla i contrasta aquella ego
latria. Se l'acusa de ser obscur i amane- 
rat en el seu estil, però resulta que el 
seu pensament es diàfan de tan ciar 
{"Difícil y claro, fácil y oscuro" titula 
una glosa de 1927), de la mateixa ma
nera que el lector apressat el troba 
feixuc, sense adonar-se que, ben sovint, 
és divertit (pensem en Chesterton, si 
cal: divertit no és el contrari de seriós, 
és el contrari de no divertit). Però les 
grans contradicciones d'Eugeni d'Ors 
són dues de ben greus: eli, que tant s'es- 
forçà en elevar l'anècdota a la Cate
goria, heus aquí que ha estât una gran 
víctima de les anècdotes, que tot sovint 
han dérivât en falôrnies; eli, que tant 
s'esforçà en esdevenir personatge singu
lar, heus aquí que deixà un rastre de 
pretesos imitadors que han falsejat la 
seva emprempta (implacable, Josep Pia 
ja deia el 1919: "la fatalitat de la ma
nera de Xènius és crear Xènius petits").

Als vint-i-cinc anys de la seva mort, 
pagat amb escreix el purgatori de l'oblit 
en el que sovint llancem els homes il.- 
lustres del país, potser caldria rehabili
tar la personalitat d'Eugeni d'Ors i una 
manera de fer-ho seria la de reconstruir 
la unitat de la seva figura, superant 
l'absurda dicotomia entre Xènius i Euge
nio d'Ors. Que en aquesta nova "helio- 
màquina", en aquesta nova Iluita per la 
llum, corn la que eli s'esforçava en 
portar a cap, ens hi ajudin les seves 
pròpies paraules que cloïen el prôleg 
que escrivi l'any 1950 des de la "seva" 
Ermita de Sant Cristôfol, a Vilanova i 
La Geltrù, pel primer —i, ai!, unie— 
volum de la seva Obra Catalana 
Completa:

"En la present ocasió, fasque nefas- 
que,e/ gust de l'autor fora la Integrität. 
S'hi farà &/ que es pugui. I eli té la segu- 
retat que, llesta la tasca, del Glosad de 
Xènius no en pot resultar sind una 
esclatant confirm ado d'aquella unitat 
vocacional, al llar g duna vida que eli 
ha subratllat sovint corn una revelado 
de qualsevol veritable biografia, menys- 
preadora de la puerilitat d'aquells fam o
sos "périodes", que sol multiplicar la 
incomprensid referidora. No, no hi ha 
substancialment una "època biava" o 
una "època negra", en la produedó de 
tal artista. No hi ha una "època 
catalana" i una altra "de Paris", en la 
tasca del Glosador. Xenius, com a sig
natura, va morir el 1920. Però, no fora 
estrany que l'Angel Custodi, que presi- 
deix  el seu in acabab le  treba llar  a 
l'ombra vetusta dels sostres d'un casal 
de Madrid, s'anomenés encara Xenius".

DE «UNA FLAMA” (Memòries)

Mn. JACINT VERDAGUER 
I EL CANONGE COLLELL

per MANUEL FOLGUERA i DURAN

Celebràrem solemnement les Noces el 
dia 11 de setembre de 1890, en el 
Cambril de la Mercè, de Barcelona, 
essent-ne testimonis, per la meva part, 
els inoblidables amies i Companys de 
Iluita, Antoni de P. Campmany i Narcis 
Verdaguer i Callis i beneint l'enllaç el 
Canonge vigatà i eximi patrici Mn. 
Jaume Collell.

Em plau recordar aquí, una petita 
anècdota referent al particular. Tan 
prompte senyalàrem la data del casa- 
ment, acompanyat del bon amie Verda
guer i Callis, visiti 1 inmortal poeta Mn. 
Jacint Verdaguer, en el piset que tenia al 
carrer de la Canuda, per a demanar-li la 
seva intervenció. Mi accedi amb generós 
afecte. Però, en el moment que ana va a 
acomiadar-me'n, després de regraciar-li 
l'atenció, arribà el Canonge Collell. Ens 
saludàrem i aleshores Mn. Cinto li 
indicò l'objecte de la meva visita.

- Com s'enten? —exclamà Mn. Jaume 
amb aquella abrivada en ell caracterís
tica—. No ets tu el més indicat per a 
casar en Folguera. Aquesta tasca em 
pertany a mi, tractant-se d'un Iluitador 
catalanista, no pas precisament d'un es- 
criptor o d'un poeta.

En Verdaguer no resisti (1). Jo vaig 
restar confós i aturdit, i la variació fou 
convinguda. Però, això si, quan arri- 
bàrem a les vigilies del dia senyalat, 
resultò que Mn. Collell no s'havia 
anotat la data, ni es recordava del 
compromis contret, i calgué bellugar-se 
un xic per evadir un compromis seu 
ulteriorment fixât per al mateix dia. 
Després vaig aprendre que eren en ell 
freqüents els oblits de tota mena, car 
Filustre poeta obrava generalment de 
bursada i sempre sota les impressions 
del moment que vivía. Amb tot, fou ell 
qui beneí les nostres noces.

Jacint Verdaguer i Jaume Collell
Aquesta foto fou obtinguda a La Garriga, el
març del 1895

(2).__Una altra perita anècdota recordo
d'aquesta entrevista. En el curs de la 
conversa, com fos que en Verdaguer i 
Callis explicà les campanyes que havi'em 
fet junts pro Catalunya, Mn. Collell 
retregué la incomprensid i mala volun- 
tat deis castellans, que provocaven fre
qüents conflictes per llur afany de pre
domini. De cop girant-se a Mn. Cinto,
li digué agressivament:  Bé, i qué hi
dius tu?__Mn. Cinto, amb aquella veu
dolga i apagada tan ajustada al seu 
temperament {llavors "apacible") con
testò, com  si tem és extralim itar-se:
__Cal reconèixer que no ens estimen, no
ens estim en .__ V eus-aqui de quina
manera, en breus mots, resumia eli tots 
el greuges de Catalunya.
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IMATGEI PARAULA Fot. JOSEP BUSOMS i DOMENECH 
Text: JOAN CUSCO i AYMAMI

LA TREVA
A1 llarg del jorn cal un entrevall.
Horn ho necesita. La feina del camp és feixuga. I cal un lleure, un respit... 
Ara, tot adquireix un estatisme adient.
El carro -tot un vertebrat damunt de radials- descansa amb els bragos 
estirats, damunt la terra.
L'estri mecánic apunt de sole -per tornar a sole- dibuixant sobre la terra 
una grafia.
A la vora del camp, les cases blanques fumegen calius ...
A1 fons, una ondulado de serralada adherida al cel atzur.
En el camp de la batalla de cada dia, cal una treva...
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R E G O R S A N T ... per DANIEL SANAHUJA i CAPELLA

ELS NOSTRES MUSICS, CANT AIRES I ACTORS TEATRALS

JOAN BTA. MOLINS i PONS A
Va néixer a Barcelona a la casa nù

mero 10 del carrer d'en Roig el dia 9 de 
novembre de l'any 1900. Començà els 
estudis primaris als set anys, en un 
col.legi gratuit del carrer d'Amalia.

La seva mare, vidua i amb escassos 
mitjans de vida tingué d'internar els 
seus dos fills a la Casa Provincia! de 
Caritat per no poder-los donar tot allò 
que a la seva tendra edat els era 
necessari.

Tenia 11 anys quan va ingressar en 
aquest benèfic establiment i, tot seguit, 
comançà els estudis de la mùsica, rebent 
les primeres lliçons del mestre Eusebi 
Guiteras, director de la Banda de Mùsi
ca, el qual, més tard, fou substituït pel 
mestre Joan Bta. Lambert.

Després d'aprovar els corresponents 
cursos de solfeig, començà seguidament 
les pràctiques del seu instrument prefe
riti el clarinet. El mestre Enric Galceran, 
per indicado del director senyor Lam
bert, es feu càrrec d'eli i, ben prompte, 
per la seva aplicado i estudi, es féu 
mereixedor d'entrar a formar part de la 
Banda, en la qual li fou confiat, en 
carácter d'educand, el paper de Requint 
O petit clarinet. Aixô, per a eli, fou un 
gran estimul, fins al punt que, pocs 
anys després, havia acabat tots els 
cursos d'aquest instrument i aconseguit 
el corresponent ascens dintre l'agrupaciô 
musical.

L'any 1920, o sia quan comptava 20 
anys, fou recomanat pel professorat 
mùsic de la Casa Provincial de Caritat, 
a rOrquestra-Cobla "Art Musical" de 
Sant Celoni, en la quai li confiaren els 
papers de Flabiol-tambori i clarinet 
segon. A l'ensems, i per indicació del 
director de l'Orquestra, aprengué l'ofici 
d'espardenyer i aixi fou corn per si 
mateix començà la Iluita per la vida.

El novembre de l'any 1.922, per 
indicació d'Enric Tarragó, es traslladà a 
Sabadell per ingressar a l'Orquestra Fat- 
xendes, els elements de la quai, a partir 
d'aquell moment, serien els següents: 
VICENÇ PETRI (violi-director), AN
TONI TARRAGO (primer violi), RA
MON TARRAGO (segon violi), MEDI 
BRUGUERA (viola), JOAN BTA. FAUS

(flauta), LLEO SAMPEDRO (primer 
clarinet), JOAN BTA. MOLINS (segon 
clarinet), ENRIC TARRAGO (primer 
trompeta), RAIMON PLANS (segon 
trompeta), SALVADOR COROMINAS 
(fiscorn) i PERE BOFILL (contrabaix).

Al cap de quatre mesos, el primer 
clarinet Lleó Sarnpedro, causá baixa de 
l'Orquestra per ingressar a l'Orquestrina 
Padró, ocupant el càrrec vacant Joan 
Bta. Molins fins a l'any 1931 quan la 
susdita Orquestra Fatxendes fou modifi
cada per conveniéncies d'ordre interior. 
Llavors fou quan Joan Bta. Molins entrá 
a formar part de l'Orquestra del cabaret 
"Barcelona de Noche" com a professor 
de clarinet i saxofón. Més tard i durant 
la guerra civil, ocupá la plaça de 
clarinet solista de la Banda de Música 
"Maciá-Companys" de Barcelona. Tam
bé formá part de la Banda de Carrabi- 
ners de la 3® Companyia, destacada a 
Torregrossa, amb el mateix càrrec.

L'any 1940, va èsser nomenat clarinet 
primer de l'Orquestra Clàssica

Municipal de la nostra ciutat que 
dirigien Mateu Rifá i Salvador Uyá i a 
l'ensems, ocupava el càrrec de professor 
de clarinet a í'Escola de Mùsica de Man- 
resa i el de solista de la Banda de Mùsi
ca d'aquesta mateixa ciutat.

Més tard, entrá a formar part de la 
Banda Municipal de Sabadell, en la qual 
li destinaren el paper de clarinet solista 
i l'any 1951, li fou confiât el càrrec de 
professor de clarinet i saxofón de l'Esco- 
la Municipal de Música de la nostra 
ciutat, havent estât un deis seus millors 
deixebles Agustí Costa que actuá en les 
més significades orquestres de dins i de 
fora d'Espanya.

Antoni Ricart, director-pianista de 
"Ricart i su Orquesta", ens parla així de 
Joan Bta. Molins i Ponsa, recordant el 
llarg temps que formá part del seu 
conjunt: "Un bon company i un gran 
professional del seu instrument. En la 
majoria deis meus arranjaments per a 
Orquestra, s'hi nota sempre l'extraordi- 
nária influencia del clarinet, tant en la 
part melòdica com en la tècnica i això 
es deu a disposar en el conjunt d'un 
element executiu que mai no deixà d'in
terpretar a la perfecció tots aquells 
passatges que altres, en el seu Hoc, no 
haurien pogut realitzar. En una ocasió, 
vaig voler provar fins on arribaría en 
Joanet, que aixi l'anomenaven els seus 
amies, i vaig fer un arranjament especial 
d'una com posició m eva abusant tècni- 
cament del clarinet, espérant la protesta 
d'en Joanet per les enormes dificultats 
del paper. No fou així. En presentar 
l'obra a l'assaig de conjunt, se la mirà i 
es limità a comentar: home... potser 
n'hauràs fet un gra massa! Aixô es molt 
difícil, però... ¿saps qué farem?, ja ho 
passarem en el proper assaig i així 
tindré temps de mirar-m'ho i solucionar 
degudament l'interpretació d'aquest pa
per. En el proper assaig, sense mitjançar 
comentari de cap mena, es passò la sus
dita com posició i el conjunt sorti admi
rable. La sorpresa fou  general, havía 
guanyat en Joanet. Una vegada més, 
havía donat prova de la seva mestria 
executant meravellosament el que per a 
un altre hauría estât inexecutable".
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Forma part també, de I'Orquestra 
Muixins des de I'any 1954 fins a la seva 
extinció. En el transcurs dels anys, però 
temporalment i actuant sempre com a 
primera figura, formò part de I'Orques- 
tra-Cobla “La Moderna" de Sabadell, 
Cobla "Els Trullassos" de Terrassa, 
Orquestra "Planas" de Martorell, Or
questra "Magi Salas" de Barcelona, “Es- 
pectacles Col.lectivitzats" de Manresa i 
fou fundador i primera part del conjunt 
"Catalunya", format per SALVADOR 
UVA (piano), ANTONI FREIXES (violi) 
MANEL MOLTNER (saxofon tenor), 
RAFEL LOPEZ (trompeta), JOAN BTA. 
MOLINS (clarinet i saxofon alt) i JOAN 
AGUILAR (bateria).

Aquesta ha estât la trajectôria artís
tica d'un mùsic que per la seva senzille- 
sa possiblement ha passât desapercebut 
de molts sabadellencs. FJome estudios i 
primmirat en totes les seves actuacions i 
enamorat del seu clarinet des de la in
fantesa, no ha regatejat sacrificis per 
sembrar arreu el seu saber, essent nom- 
brosissims els seus alumnes, molts dels 
quais formant part de conjunts musicals 
de molta anomenada, honoren el mestre 
que tan intel.ligentment els condui pel 
cami de l'art.

Als seus 77 anys, retirât definiti- 
vament de la vida musical i en compan- 
yia de la seva esposa i dels seus fills.

recorda amb enyoranga aquell temps en 
qué la seva única il.lusió era el 
clarinet... Ens parla de les seves actua
cions al teatre amb orquestres dirigides 
per eminents mestres on s'hi interpreta
va sarsuela, revista, òpera..., de les or
questres de festa major, les quals havien 
de servir per a tot: per a l'Església 
cantant l'Ofici de la festa majòr, per a 
I'envelat, per a les serenates, per als 
concerts i, a voltes, en segons quins 
pobles, competir amb l'orquestra del

Café de Dalt, perqué ells tocaven al 
Café de Baix...

Conserva el seu clarinet com una 
joia. De tant en tant el treu de la funda 
i perqué no es "ressequi", interpreta 
qualsevol d'aquelles melodies que un dia 
tan estimades eren del public i tant les 
hi aplaudia... Ens invita a escoltar-ne 
una... En el so malenconiós de l'instru
ment, no tan vibrant corn en els anys de 
la joventut, s'hi endevinen les primeres 
notes de l'Ave Maria de Schubert...

L'Orfeô de Sabadell s'ha apuntat un 
nou éxit al haver reunit el conjunt de les 
corals infantils de la ciutat en un gran 
concert que se celebrà el diumenge al 
migdia, dia 3 de febrer, al Teatre La 
Farándula, el quai s'emplenà de gom a 
gom.

Serveix, si més no aquesta breu nota 
per donar-ne constància i valorar l'ex- 
cel.lent participado de cadascuna de les 
mases corals que hi actuaren, dirigides 
pels seus respectius directors, i, com a 
cloenda de l'acte actuaren tots els grups 
participants, dirigits per M.® Teresa 
Boix.

Varen participar-hi també Jordi Oli
ver, al piano i un quintet de instrumen
tistes de corda del Conservator! Muni
cipal de Música de Barcelona.

Les mases corals —les quals sumaven 
més de 300 veus— i que varen actuar en 
aquest emotiu acte foren: "Coral
Tic-Tac", "Coral Rodanón", "Coral Gar- 
bí, "Coral Picarol" i "Orfeo de Saba
dell".

Fou una vetllada que complagué a 
bastament el nombres públic que, com 
hem dit, emplenà el local.

DEL "75è. ANIVERSARI DE L'ORFEO DE 
SABADELL"
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c u i c m ^
Per CINE CLUB SABADELL

NICHOLAS RAY

Nicholas Ray

Hi havia el teatre (Griffith), la poesia 
(Murnau), la pintura (Rossellini), la 
dansa (Eisenstein), la mùsica (Renoir). 
Però des d'ara hi ha tambe' el cinema. I 
el cinema e's Nicholas Ray.
Jean-Luc Godard a "Cachiers du cine
ma" n° 79, gener 1.958

Raymond Nicholas Kienzle neix a La 
Crosse, Wisconsin, el 7 d'agost de 
1.911. Nen superdotat, sobretot per les 
arts. Interessai pel teatre i la mùsica. 
Cursa estudis d'arquitectura a l'Univer- 
sitat de Chicago, a l'obtenir una beca 
per una sèrie d'émissions radiofòniques 
que escriu als 16 anys. Durant un any 
és alumne de l'arquitecte Frank Lloyd 
Wright.

Els seus orígens artístics, com els de 
la majoria dels de la seva generado, cal 
buscar-los al teatre. Pels anys trenta, a

l'acabar els seus estudis, treballa com 
actor i també com director amb l'ajut 
del seu amie Elia Kazan, del qual 
n'interpreta la seva primera obra el 
1.935 "The young go first", amb el 
"Group Theatre" de New York (el teatre 
oficial d'esquerres segons Welles).

Després d'un llarg viatge per tal de 
prendre contacte i conèixer el folklore 
autocton principalment per les Muntan- 
yes Rocoses del seu país, reprén la seva 
activitat teatral a la companyia "The 
Phoenix", dirigida per John Houseman.

El 1.941 es converteix en director del 
programa radiofonie de la US Office of 
War Inform ation, quan el cap de 
programado deis servéis estrangers és 
Houseman. El 1943 hi escriu i realitza la 
sèrie "Banck where and come from" que 
obté gran popularitat. Munta també 
obres teatrals a Broadway debutant 
amb "Lute song". El 1944 és ajudant de 
direcció d'Elia Kazan a "A tree grows in 
Brooklyn". Per la CBS adapta I'obra 
radiofònica "Sorry, wrong number" el 
1946. L'èxit d'aquesta emissió li serveix 
per a rodar el seu primer film a Holly
wood el 1947.

I'M A STRANGER HERE MYSELF

Tine idees personals sobre la valor 
psicològica del color. No només cree 
que es poden millorar alguns aspectes 
d'una história sino que fins i tot, es pot 
donar importáncia a unes escenes que 
volguem que la tinguin.

A REBEL WITHOUT A CAUSE 
Natalie i Jim s'agenollen sobre Sal i 
s'adonen per primera vegada que duu 
un mitjó blau i un altre vermeil. Això 
ajuda d'una forma externa a dir que 
havia tingut un dia molt embolicat, que 
s'havia llevat confús.

L'ùnica raó pel cinema en blanc i 
negre és l'economia. No té res a veure

amb que quelcom sigui més vertader o 
més documentai. El gust d'algù pot 
decantar-se pel blanc i negre, sospito 
però que és un gust en certa manera 
snob.

"Rebelde sin causa"
amb James Dean i NataUe Wood

Cree que la meva predilecció per la 
linia horitzontal (l 'scope) ve de la 
col.laboradó amb Frank Lloyd Wright i 
m'agrada composar dins d'un marc 
horitzontal. El principi estètic de Wright 
que s'ha convertit en part molt impor
tant del meu pensament arquitectônic 
era: "Intenta conèixer primer les teves 
limitacions i hauràs de treballar amb 
elles, i després sabrás com aprofi- 
tar-te'n". Object!vament mirât, la pan
talla ampia té certes limitacions. Però 
intento treballar dins d'aquestes limita-
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cions i m'hi trobo molt bé.
No vaig emprar la pantalla ampia a 

WIND ACROSS THE EVERGLADES 
perqué hauria estât una contradicció 
amb l'ambient. Ho faria així altra 
vegada si bagués de rodar una pel.lícula 
en una selva o a Wall Street, o on l'al
tura dels edificis tingués un paper 
important.

Que els primers metres que roda un 
cineasta defineixen la seva obra poste
rior, és quelcom que s'ha dit moites 
vegades. No descobrim res de nou. 
Tampoc descobrim res de nou si 
afirmefn que el primer film de Ray 
THEY LIVE BY NIGHT (Los amantes 
de la noche, 1948), és una de les seves 
millors pel.lícules. Allí veiem per prime
ra vegada constants de l'obra de l'autor 
de REBEL WITHOUT A CAUSE. Cons
tants temàtiques: la violència, la qual 
segons Ray és en cada u de nosaltres en 
potencia i que la mostra intentant 
subratllar els seus aspectes nocius, ja 
que és sempre negativa; la rebel.lia de 
l'adolescència en front d'un medi créât 
pels seus pares i/o d'uns ideals i valors 
que no els serveixen; la búsqueda de la 
puresa, que sovint ja sigui per la violèn
cia O per la rebel.lia, condueix a la des- 
trucció. Constants narratives: sempre 
sabem exactament l'ordre temporal de 
les situacions. Eli mateix diu que és 
molt important saber el dia i l'hora en 
que passa Tacciò, que és necessari que 
Tespectador ho sàpiga, malgrat no s'es- 
menti per res en el diàlec; la nocturni- 
tat, ja sigui en els films en blanc i negre 
O en els films en color, els seus efectes 
en el cinema de Ray són sempre els 
mateixos. Nocturnitat, no foscor, que 
serveix no per traduir situacions romàn- 
tiques O manifestacions de violència 
corn existeix en certs films pretesament 
de sèrie negra per tal d'amagar alguna 
cosa o algú, sinó per a donar un incon
fundible clima Ray d'una intensitat 
lírica excepcional. Si junt amb aquesta 
nocturnitat i afegim una altra constant, 
la mirada, i no sois la física, bellísima 
sens dubte ja a THEY LIVE BY NIGHT, 
sinó també com a interpretació moral 
d'una manera de viure, tenim les esce- 
nes més belles del cinema, i que inate- 
rialitzen un estât animic amb una preci- 
siô impecable.

Altrement la seva filmografia és 
curulla de contratemps des dels seus 
films d'encàrrec primerencs fins als 
produits per Samuel Bronston que els 
trosejà corn va voler, passant per altres 
irregularitats, entre elles alguna malaltia

"55 Días en Pekín" 
amb Ava Gardner

que va fer que altrienrodés alguna 
seqüència.

Tot i aixô compta amb grans obres 
llegendàries: THEY LIVE BY NIGHT, 
JOHNNY GUITAR (Johnny Guitar, 
1954), REBEL WITHOUT A CAUSE 
(Rebelde sin causa, 1955), BIGGER 
THAN LIFE (Más poderoso que la vida, 
titol de Temissió televisiva el 1974) i 
PERTY GIRL (Chicago, año 30, 1958), 
malgrat que no fou fins passais els 
cinquantes quan Ray assoli el prestigi 
que obtinguèren, tardanament, Ford, 
Hitchcock, Hawks...

Després de FIFTY-FIVE DAYS AT 
PEKING (55 días en Pekín 1963) deixa 
la regular producció cinematogràfica al 
no poder realitzar el que ell volia fer 
d'una manera Iliure. Treballa a Europa, 
a lugoslàvia amb un film politic que no 
acaba. Intenta formar la Unió d'Artistes 
Europeus. Fa el muntatge de la versió 
internacional de "Popioly", film d'andr-

zej Wajda i de nou a América té molts 
projectes que no es convertirán mai en 
realitat.

El 1971 roda WE CAN'T GO HOME 
AGAIN amb joves de la Universität de 
New York. Film que diu està en la 
mateixa dialéctica de REBEL WITHOUT 
A CAUSE. Analitza la situació d'una 
familia en un moment molt determinai 
de la societat americana. El 1973 realit- 
za un scheeck de WET DREAMS 
(Sueños húmedos) i darrerament codiri- 
gia amb Wim Wenders "LIGHTNING 
OVER WATER.

Nicholas Ray mort el dia 17 de Juny 
de 1979.

"Bigger than life"
amb Barbara Rush i James Mason

Es una gentilesa de n »  DRUnCT
c s n r i i c  c o m c n c iA i

Hifi RegalsFoto-Cinema Mobles cuina Rambla, 109
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AL PAS DELS DIES Per Joan  D avid

RAIMON ROCA
Intel-lecte

La justa interpretado del motiu que 
encén I'obra, sigui d'aire paisatgistic, 
sigui d'aire mariner, realitza la estabili- 
tat del conjunt de realitats que formen 
el nudi de la llarga producció al decurs 
dels dies, serena i conscient del seu 
desti.

De temps, ja consagrada I'obra d'a- 
quest artista sabadellenc, avui s'ens 
mostra, si tant voleu, dins la linia em
presa des d'un inici, enriquida però, més 
i més, per un colorisme netament 
atraient.

PLOM
Tot-Art

Vet-açi, I'obra conjunta de dos artis
tes que presumeixen albora d'habilitat i 
de valors personals.

Son realitzacions ceràmiques, fustes, 
marbres, teixits, que viuen dins un con- 
cepte cartellistic enrobustit per una 
dicció netament personal; obres predo- 
minantment funcionáis, algunes amb 
més encerts que no d'altres, pero si que 
plenes de vivència i esperit de iniciativa.

DURANCAMPS
A. Narcis Cirait

L'onze de gener, a les 8 del vespre, a 
l'auditori Lluis Mas de les Agrupacions 
Narcis Cirait, tingué Hoc una conferèn- 
cia-col.loqui a càrrec de la filia de 
Durancamps, senyora Nûria Duran- 
camps de Marsal.

Va despertar força interés aquest acte, 
puix el local résulta insuficient, car 
s'emplenà de gom a gom. Fins i tôt 
algunes persones no varen poder en- 
trar-hi. La senyora Nuria Durancamps 
va glossar uns aspectes humans del seu 
pare i narrà unes amenes vivències i 
anecdotari que foren seguides amb 
atenció. Aquest acte fou amb motiu del 
lè aniversari de la mort del prestigios 
artista sabadellenc i cal felicitar aquesta 
lloable iniciativa del Departament d'Art 
de les A. Narcis Cirait. Durant l'acte 
varen estar exposades al pùblic vuit 
obres d'aquest artista.

RAMON POVEDA
Font d'Art del Valles

Explosió del color, regust de cosa 
neta, claretat d'expressió, son virtuts 
que dibuixen I'obra d'aquest artista sa
badellenc que en tot momento es deixa 
entendrer i que amb elegància situa 
punts de vista certament ben escullits.

FIDEL BOFILL
Intel-lecte

Aquest artista-pintor, fill de Vic, s'ha 
présentât amb unes obres que tenen una 
notable vàlua. Cal reproduir de la 
Introdúcelo al Ilibre titulat "L'Osona de 
Fidel Bofill", aquesta frase: "Un paisatge 
de F.B. és una onada de vida que 
colpeix i subjecta a qui el mira: una 
simfonia de colors".

Es fa palesa en la seva obra una 
Sensibilität i un antecedent immédiat a 
Mir, puix té una deixa cromática 
versamblant. Té, ensems, un estil ben 
personalissim, vital, i la seva força cro
mática exulta a cadascun dels seus 
quadres.

En el dia de la inaugurado -18 de 
gener- fou présentât l'esmentat llibre, 
bellament il.lustrât i éditât pel Patronat 
d'Estudis Ausonencs i Promocions Ar
tistiques d'Osona, en el que col.laboren 
varis escriptors i poetes. La presentado 
va ésser a càrrec del poeta Anton 
Carrera.

RAMON CAMPS
Academia de Belles Arts

Hem plau esmentar, l'Exposiciô de 
Dibuixos de RAMON CAMPS a 1̂  Sala 
4 de l'A. de Belles Arts; dibuixos en 
negre de motius urbans resolts amb

clara visió i tècnica dominada. Al 
ensems remarcar la honestitat i amorosa 
realització traduides en les pintures a 
l'oli de PERE VILAPLANA.

ESTRADA VILARRASA

Aquest pintor, artifex de l'aquarel.la, 
ha estât, una vegada més, noticia. I ho 
ha estât ara arran del llibre éditât amb 
motiu de l'exposició que celebrà en el 
"Salón de la Técnica Avícola y Ganade
ra" (Palau dels Congresos de Montjuíc) 
durant els dies 4 al 7 de desembre 
proppassat.

Es aquesta una curosa obra -bella
ment editada- escrita per Julio Trenas i 
il.lustrada amb una profusió d'aigua- 
tintes, aquarel.les i gouaches, amb el 
títol de: "Estrada Vilarrasa. Un acuare
lista en el mundo de los animales".

L'artista es presenta amb aquesta 
nova parcela animalista, i a fe que amb 
ella fa gala d'un prodigi d'observació i 
agudesa. El propi critic Julio Trenas el 
senyala com "un aquarel.lista excepcio
nal", dominador d'"una gamma d'exqui- 
siteces que han fet possible la com- 
paració de les creacions d'Estrada amb 
les líriques sensibilitzacions de Turner".

Evidentment, les aquarel.les d'aquest 
artista "ens duen a un món de naturals i 
entranyables harmonies".

Es una gentilesa de
GALERIA DART Verge del Pilar, 125 SABADELL
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PERE CAMPS
Pinacoteca

Tenint en compte les obres exposades 
anteriorment, podriem pensar que la 
cosa ja estava ben definida i que per 
tant aquesta darrera exposició no seria 
altra cosa que una perllongació d'aque- 
11a i certament no ha pas estât així; del 
Pere Camps d'avui, ens sorpren: l'es- 
pontaneitat d'aquella obra unida a la 
grácia expositiva, la meravellosa poetit- 
zació que la cubría, la d'avui, continua 
expresant-se amb aquella mateixa facili
tât, amb el mateix sentit pictòric i amb 
la mateixa valentia, empro proveida 
d'un nou afany constructiu i d'un 
acabat perfecte. El pintor s'expresa amb 
noves formes i noves interpretacions 
avalades per una personalitat plena de 
valentia.

No es pas pel decorativisme en sí, el 
perqué ens movem a enfervorir-nos en 
la contemplado d'aquest nou conjunt, 
un constructivisme domina la Sensibili
tät que l'artista ha sabut entendre i 
extendre amb una empenta extraordinà
ria dins una modulació plena de dignitat 
i de noblesa.

CONCURS DE PINTURA
Picacoteca Sabadell

Pinacoteca Sabadell ha instaurât el 
Premi Ramon Domenech amb el seu lé 
Concurs Nacional de Pintura, en el qual 
hi han concorregut unes 130 obres, 
havent-se seleccionat 78 d'elles.

Durant els dies 1 i 2 del current mes 
de febrer, s'han otorgat els premis amb 
un sistema de tres jurats, i, per aquest 
mateix ordre s'han distingit ais pintors 
Bernaus, Benavent, Sala Herrero, Pove- 
da, Pou, Bordons ... Així també s'han 
otorgat uns accésits. Fora de concurs 
s'han exhibit dos retrats de R. Dome
nech, instituidor del Premi, realitzats 
per Lluís Molíns de Mur i Frederic 
Oiler. Les obres seleccionades s'han ex
posât a Pinacoteca Sabadell, la qual ha 
estât molt visitada durant la quinzena 
que han estât mostrades al públic.

JOAN DOMINGO
Académia de Belles Arts

Aquest artista s'ha présentât -i no és 
pas la primera vegada- a la Sala 4 de 
l'Ac. de B.A. amb una col.lecció de 
dibuixos i pintores on reflecteix una 
gracia personal. Sap copsar la vi vénda 
que té a davant seu i la trasllada al 
paper i a la tela amb uns traços vius 
-vitals-. Té un subtil humor i en els seus 
dibuixos solament s'apunta el caricatú
rese, sense arribar-hi, i així guanya unes 
visions més genuines. Es, senzillament, 
la seva una obra simpática que es 
contempla amb una tendra admirado.

DIBUIXANTS DE

DIBUIXANTS DE CAVALE FORT
Académia de Belles Arts

Pilarín Bayés, Picanyol i Jordi Cla- 
pers ens enuncien que s'han aplegat per 
exibir els seus dibuixos, els tres són 
col .laboradors de la revista "Caball 
Fort" i l'Albert Jané en fa la presentado 
en el catáleg. Justa i equilibrada és 
aquesta. Amb dicció clara i entenedora 
ens descriu la seva visió d'aquests tres 
personatges i ho fa d'una faiçô tant en- 
certada que dificilment podria jo afegir- 
hi res, més ben dit que ho subscriuria 
tot. Parla el presentador de les "possibi- 
litats encara válides del dibuix" i jo afe- 
giria que precisament aquest, el dibuix. 
és l'ánima de tota obra sigui realista, 
impressionista o abstracta, i que molt 
possiblement .moites de les falles que 
veiem en obres d'afiliaciô pictórica, són 
produides per la manca d'un sentit 
constructiu que s'inicia precisament en 
el dibuix.

Ens parla el presentador, de la capaci- 
tat de diversificació d'en Jordi Clapers, 
de l'ascetisme de Picanyol i de la 
facundia generosa de la Pilarín; tot aixô 
al meu entendre és ben cert afegint-hi 
encara una cosa més i aquesta com a 
valoració del conjunt: Humanität, per 
damunt de tot i sentit honest i expresiu.

ALTARRIBA
A. Narcís Giralt

La problemàtica dels tipies Christmes 
es presenta en el conjunt de dibuixos 
exposats, plens d'una honestedat artísti
ca que francament val la pena de cons
tatar. Són obres on les Hums juguen el 
seu paper i completen l'imatge en un 
resultant de cosa ben feta i en les que 
l'amor, la discreció i el bon gust 
honoren a la firma.

TARRES FENIZ
Galeries Rovira

Pintor terrassenc afiliat al neorrealis
mo, pres d'una fai?ó gairebé total per la 
mágia deis temes i virtuos artífex en 
l'expresió de l'obra ben estudiada i tre- 
ballada. Si l'obra en conjunt es presenta 
amb tota dignitat, es precis, però, que 
donem relleu ais seus "Bodegons" en els 
que la construcció, l'entesa de Hums i el 
preciosismo de la técnica són franca
ment encertats.

R. VILANOVA
Académia de Belles Arts

Artista provinent de Caldos de Mont- 
buy, inquiet i recercador de valors dins 
un món paisatgístic ben escullit en el 
que la Huminositat i varietat coloristica 
i técnica de l'Impressionisme fa de les 
seves i aconsegueix en molts moments 
suggestionar-nos.

FONS D'ART DEL VALLES
Angel Guimerà, 2-5è. Tel. 725 09 64 - SABADELL
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CONCERT PER "THE LONDON 
GABRIELI BRAS ENSEMBLE"

Aquest quintet angles actuà a l'Esglè- 
sia Arxipestral de Sant Félix i la seva 
actuado resultà un notable èxit, puix és 
un conjunt molt notable. El public que 
asistí al concert ho va palesar a 
bastament.

AGRUPACIO DE PESSEBRISTES

L'Agrupado de Pessebristes de Saba- 
dell, en les darreres Pestes Nadalenques, 
ha batut, per dir-ho aixi el record de les 
seves anyals exposicions. En el local 
conegut pel nom de local del Centenar! 
de la Ciutat ha exhibit una multiple i 
esplendorosa série de Pessebres que ha 
estât altament elogiada pels més de 30 
mil visitants que han anat passant per 
dit local durant les passades festes. Cal 
remarcar la nodrida colla de nois i noies 
-joventut joiosa i ardida- que hi han 
treballat. Una promoció que és més que 
prometedora.

La tradició pressebrista esta assegura- 
da a la nostra Ciutat.

JOAQUIMA MOIX
Tot-Art

Laques i Batiks, obres polides que 
persegueixen imatges corn misatges ine
fables oberts a la il.lusiô d'una llum pri
maveral; sense enfarfecs de teoría amb 
solucions décoratives exubérants de 
melodies.

LLUIS PAPELL, EL DEGA

L'Avi Papell ens ha deixat definiti- 
vament, i ho ha fet el dia de sant 
Francese de Sales, patró dels periodistes. 
(Ell fou un periodiste sense carnet, ho 
repetia sovint). Ha mort als 88 anys, 
després d'una llarga vida dedicada al 
periodisme i a la ràdio locals, sempre a 
punt d'escriure i dir la seva. Fou mestre 
de rodolins. Horn creu que damunt de 
tot li plai'a que tothom fos amie d'eli. 
La seva vida fou plena de vivéncies que 
han estât justament difoses arran del seu 
ôbit en les pàgines del seu Diari aixi 
corn a través de la seva Ràdio Sabadell, 
en els quais passa la major part de la 
seva vida.

Descansi en pau el benvolgut Avi 
Papell.

GLORIA SEGALA
Tot-Art

Aquesta jove pintora ha exposât per 
primera vegada i ho ha fet amb una 
mostra senzillament expressiva, exube
rant i alegre de color.

Té un gust sensible i délicat que sap 
transmetre'l a les seves composicions 
inspirades en un "naïf" ben personal. Es 
la seva una obra decorativa on hi 
batega una inquietud força delicada.

RAMIRO FERNANDEZ
Tot-Art

Aquest joveníssim pintor ha inaugu
rât una col.lecció d'olis. Havent-lo pré
sentât en el catáleg m'eximeix tal volta 
d'afegir-hi quelcom més. Vaig opinar 
quan la seva primera exposició a Sala 4 
de l'Académia de B.A., l'any passât, 
amb dibuixos, puix s'intuí allavors una

notable predisposició creativa. I en 
aquesta mostra s'ha fet més palesa, puix 
en ella es mostra amb una auténtica 
vocació artística, humil i sincer en el 
seu afer. Té molta inquietud i valentia. 
Fins i tot diria que quan pinta juga i es 
permet unes Ilicéncies sorpresives, que 
no són més que una mostra irregrenable 
de plenitud de sentiments. Vull reperit 
que cree en l'autenticitat, en l'amor i en 
l'esperit vocacional d'aquest jove que 
avui s'ha esfor^at per tal de fer-nos 
comprensiva la seva intimitat.

CERAMIQUES DE ROSER PEIG
Intel-lecte Art

La mostra de ceràmica que ha pré
sentât aquesta jove artista local es dis- 
tingueix per la seva acurada i exquisida 
realització. La seva obra està dintre deis 
cánons clássics i també s'ofereix en dic- 
cions originals i modernes, però en una 
i en altra s'evidencia un mestratge 
conscient.

Ha estudiat a l'Escola Massana en 
l'especialitat de Ceràmica, aixii al Insti
tuto Statale d'Arte per la Cerámica de 
Faenza (Itàlia). Ha fet diferents expo
sicions ja col.lectives ja individuals i la 
seva trajectòria és sòlida.

JUSTIFICACIO

Aquest començament d'any ha estât 
pie d'activitats artistiques i culturáis que 
s'em fa impossible d'esbrossar ni que 
siguin dues ratlles per tal de cloure amb 
certa actualitat aqüestes petites erôni- 
ques. Amb tôt i per tal de no deixar.les 
massa endarrerides farem constància, ni 
que sigui unicament enumerant-les, les 
activitats en aquest aspecte, deixant per 
altra avinentesa fer-ne els mereixedors 
comentaris.

Aixi veiem les actuacions musicals ja 
de l'Orfeó de Sabadell, La Coral 
Alleluia, Coral de Belles Arts; l'Exposi- 
ció Pública dels 56 Treballs presentáis 
per "la Creu dels Caiguts"; a Intel.lecte 
Art, el terrassenc Rafael Serres; a 
Galeries Rovira, una col.lecció d'obres 
de Vila Puig i de Sala Herrero; a l'Ac. 
de B.A. Pere A. Arasa, Sellés i la 
col.lecció de "Matisse Galería"; a Fons 
d'Art del Vallès, l'obra de R. Consue
gra; a la Narcis G iralt, l'exposiciô 
Concurs Social; a Pinacoteca Sabadell, 
J.Bernaus i, Merrasé; a Galeries Pujol la 
de la pintora sabadellenca M^Rosa Pu
jol Clapés; a Gisbert-Art, Josep Cores i 
J. Serrât; a "Art 2000", Jordi Pascual....

Es una gentilesa de Fortuny, 20 Tel. 725 9119 SABADELL
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perMainou +  Xespir

X  QUINA
CASUALITAT! I 

l  JO TAMBE!
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Frases de MANOLO HUGUÉ
Encara que en el curs de la Historia hi 

ha hagut un déterminât nombre de 
persones que han fet molt de soroll i 
produit molt de dolor, jo puc asegurar 
que l'home, en sí mateix, és molt poca

L'artista és l'homo sapiens. Anomeno 
artista l'home capa? d'explicar una cosa
i fer-la entendre al altres.

* * ★

No obris mai botiga de res. No deixis
que et classifiquin.* * ★

L'olor de carn a la brasa és millor que 
tots els perfums de luxe que es venen a 
París.

* * •*

No cree pas que vinguem del mico. Si 
vinguéssim d'aquest animal no pinta- 
riem pas el paisatge. L'herba ens agrada 
i ens posa de bon humor. En cas de 
venir d'alguna cosa, venim del bou i de 
la vaca. * * *

Els antics ens aconsellen la contem
plado de la Naturalesa, per conso
lar-nos. Considero que el remei és molt 
feble. Jo trobo la pau sentint contar 
xafarderies, que em donen una idea 
precisa de la intrínseca misèria humana.

Amb la meva dona m'ha passât una 
cosa singular: primer, me'n vaig enamo
rar, i a la fi he acabat estimant-la de 
veritat.

★  ★ *
No tinguis por: la gent no t'envejará 

la intel.ligénda que puguis tenir. T'en
vejará el confort: el cigar que fumes, la 
senyora que presentes, el cotxe que et 
passeja. * * *

El que la gent anomena progrès és,
per a mi, un turment.

* * *
El progrès és el cástig de Déu.★  * *
L'art, entre el que és bo i el que és

dolent, hi ha un cabell del cap.
* ★ ★

...jo m'he passât la més gran part de 
la vida inventant tota classe d'historiés
perqué la gent del meu voltant fos feliç. * * ★

L'escultura és únicament i exclusiva- 
ment forma.

* * *
La riquesa neix *amb l'individu. Per 

aixo la riquesa és eterna.
•k h h

No s'ha de treballar per avui ni per 
demá. S'ha de treballar per sempre.

Sóc contra el virtuós en tots els rams 
de l'art i de la vida. Les coses s'han de 
saber suficientment poc, just perqué es- 
tiguin bé. ★  * *

El eos huma és gotic.
*  ♦  *

El que és etern no és mai oportú.* ★  ★
Cada vegada que he volgut fer una 

escultura, m'he proposât crear un 
Apol.lo o una Venus. I gairebé sempre
m'ha sortit una granota.★  ★ ★

A Barcelona demanava diners en 
l'ascensor de l'Artístic. Em semblava 
que a l'ascensor la gent tocava menys 
de peus a terra.

*  *  ★

L'escultura no és pas un art de 
sentiment; és un art de formes.

El cant gregoriá és l'esséncia de la 
música; el seu costat, tota altra música 
és grollera.
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B ò rtic
Com a simbol de continuïtat d'un Sabadell que ha estât 

sotmès, aquests darrers decennis, a les més profundes trans- 
mudances, la figura del nonagenari —quasi centenari— Pau 
Vila emergeix sovint en el nostre horitzô i ens corprèn i emo
ciona amb el seu demble patriarcal pie de bonhomia.

Hi ha tôt un corrent de simpatia —entesa aquesta paraula 
en el seu genui significat— entre els sabadellencs ben arrelats 
a la ciutat i aquest altre sabadellenc insigne, ciutadà del 
mon, que gairebé només té de comù amb nosaltres el fet 
anecdotic d'haver nascut en una llar de la nostra poblado 
vallesana.

Es, en Pau Vila, un home que s'ha fet a si mateix, un "self 
made man" que ha assolit una ben perfilada personalitat corn 
a geôgraf, per tal com ha estimât intensament la terra —la 
terra dels homes— i, estimant-la, l'ha estudiada amb passió, 
gairebé diriem obsessivament, i no pas en els llibres, sino en 
la seva dura realitat mateixa.

Un home aixi d'aquest tremp i d'aquestes fidelitats voca- 
cionals pacients i heroiques, s'erigeix necessàriament en una 
mena de paradigma que ningù no discuteix i que només sus
cita admiració. I hom l'enalteix i l'honora sense reticències, 
amb l'intim convenciment que no juga al tèrbol joc de l'en- 
censament pel flanc de la vanitat.

Ara mateix li ha estât atorgada i lliurada en acte solemne 
la Medalla de la Ciutat de Barcelona. Un senyalat honor que 
ha rebut amb emocionada satisfacció, amb jovialitat i sense 
la més mínima mostra d'haver prêtés mai que una semblant 
distinció li era deguda. Si ell ha fet amb coratge i voluntat 
indeficients el seu cami i els seus compatricis valoren la seva 
tasca, millor que millor.

De cada distinció de qué és objecte el nostre il.lustre ancià, 
n'estem joiosos, sembla que en participem una mica perqué 
és un sabadellenc de cor la persona a qui es ret homenatge. I 
perqué sabem que arreu on vagi, arreu on sigui, en Pau Vila 
fa relluir, amb deliciosa simplicitat, els seus origens i aixi fa 
revertir sobre la nostra ciutat els ritus de qué ell és prota
gonista.
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.cMBU\Mr>\ per JOAN CUSCO i AYMAMI

JOSEP BRUGUERA i CANELA
"El teatre es una veritat generalitzada, i 
per tant, me's precisa, més pura".

Thorton Wilder

A bans ...En la plenitud. 
(Foto Carrera)

Estic davant de Josep Bruguera, un 
actor que ha fet mutis degut a I'edat. 
Ara té 86 anys. Tota una llarga repre- 
sentació, la seva...

Ambdós estem en un Hoc del gran 
teatre del mon. Cadascú representem el 
nostre paper, si bé el meu és insignifi
cant comparât amb el d'aquest actor 
professional que ha passejat el seu art 
per molts escenaris i ha actuat davant 
de públics i latituds diferents. Un actor 
que ha conegut molts èxits i honors. 
Abans cal dir, però, que Bruguera va 
néixer a Sabadell el 16 de setembre de 
1894.

—Com va esdevenir la vostra primera 
actuació?

—Recordo que ais 8 anys vaig recitar 
uns versos en una festa al co lleg i dels 
Escolapis -explica. Encara recordo que 
varen aplaudir-me molt. Fou una gran 
ovació... Que bonicì... Cree que d'ales- 
hores ençà va despertarse en mi el ser 
actor... Ben pensât, jo diria que vaig 
nèixer actor...

—Tenieu llavors alguna altra afició?
—La veritat és que m'agradava apren- 

dre coses, però aquelles que no em 
requerien massa esforç -diu, dibuixant 
un somriure-. Tenia inclinació i certa 
disposició pel dibuix i la pintura... Ha- 
via anat a la clase de Vila Cinca... 
Deien que no ho feia pas malament... 
També la musica s'em donava bé. Vaig

aprendre la clau de sol i vaig ingressar 
a lO rfeó, amb el mestre Cebrià Cabané 
{aleshores nera director En Planas).

I conta que, quan tenia ocasió, es po
sava a teclejar el piano, amb un dit. 
Amb dos dits més endavant, fins que, 
amb el temps arribà a tocar-lo bé.

—Durant la meva vida això m'ha dis- 
tret molt -afegeix. Ho practicava sempre 
que trobava un piano per aquests móns 
de Déu... Tocava d'o'ida, com es diu, i 
fins i tot vaig aconseguir fer-me un re
pertori inacabable.

—Recordeu la primera sortida a l'es- 
cenari? -pregunto.

—Si. Fou l'any 1912, amb la Com- 
panyia Josep Pubill, tam bé sabadellenc, 
i en un teatre de Granollers, amb l'obra 
de Santiago Rusiñol "Els savis de Vila- 
trista”. Companyia "a partit", voi dir a 
repartir ingressos...

—Com foren aquells principisi
—Mira, puc explicar una vivencia 

d'aquelles que hom mai pot oblidar. 
Havia estât a Gratallops actuant, passà- 
vem fam, i quan vam actuar en un Hoc 
on ens donaven tres àpats al dia i, per 
dinar, tres plats i alguna vegada fins i 
tot pollastre! i a més ens rentaven la 
ro b a ...  I cobráv em  tres pessetes al 
dial... Això era glòria!...

Acompanya les seves explicacions 
amb uns gestos expressius, eloqüents. 
No es pot pas negar que Josep Bru
guera té, encara un bell domini de les 
taules...

—Citeu, si us plau, els actors i actrius 
més destacats amb els que vàreu col.la
borar durant la vostra carrera artística 
-li demano.

—Margarita Xirgu, ¡rene López Here
dia, Lola Membrives, Maria Fernanda 
Ladrón de Guevara, Maria Guerrero, 
Irene A lba...

Fa una breu pausa i prossegueix:
—Enric Borras, Joan Bonafé, Carlos 

Lemos, Manuel Dicenta, Josep  M. " R o
dero, Antoni Vico...

Davant d'aquests il.lustres noms, un 
es pot fer bona idea de la vàlua artistica 
del nostre personatge. Li demano si re
corda les obres' que ha estrenat com a 
primer actor.

—Quant al teatre català, recordo les 
estrenes de “Les Papellones", de Pous i 
Pagès; "Flacs neixem i flacs vivim", del 
mateix autor... En "Les aies de fang" de 
Puig i Ferrater, vaig ser el galan, primer 
actor i director. Tam bé "La fortuna de 
Silvia" i "Galatea", de Segarra. "El Mi- 
racle de Sant Pons”, en vers, d'Emili

A ra ... En la velìesa. 
{Foto d e Fautor)

Vendrell. D'aquesta obra es deia que era 
de Ventura i Gassol, aleshores a l'exili. 
També "Baltasar", de Feliu Elias, i d'al- 
tres que ara no puc recordar...

Bruguera, mentre parla i evoca tots 
aquests records, sembla que els seus ulls 
s'il-luminin amb més Intensität. Els re
cords tornen a donar-li més vida, si 
cap.

—En castellò puc recordar l'estrena de 
"La honradez de la cerradura", de Ja 
cinto Benavente, estrenada en el Teatro 
Español de Madrid, com tantes d'altres 
que hi vaig representar. Jo no constava 
com a primer actor (ningú hi constava) 
però sí com  a primera figura. Depenia 
tam bé del personatge a representar a 
cada obra. També "Julio César", de José  
M ." Pemán. "Jesús", en el Coliseum... 
"Historia de un resentido", de Calvo 
Sotelo i "Diadema", de Nicodami... Si 
consultés el Ilibre on he recollit en els 
curs deis anys la major part de les cri
tiques que m'han dedicat, podria refres
car millor la memòria i aquells fets... 
Puc dir que a la Companyia oficial del 
Teatro Español, de Madrid, i en la de 
Tamayo, vaig actuar en els millors per- 
sonatges de cada obra... Per mi varen 
èsser molt importants totes aquelles 
representacions.

—De tots els actors, quin heu admirat 
més?

—Enric Borrás -contesta rapid i amb
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èmfasi. Ell fou genial, unie...
—Quina actriu heu admiral més?
—Doña Irene López Heredia -contesta 

amb dicció castellana i sense pensar-s'hi 
gens ni mica.

—Quina obra heu représentât més 
vegades?

— "Don Juan T en orio" ... Tots els 
anys, en el Español de Madrid es feia la 
reposició i, correntment, es donaven 
200 representacions... Algunes tem pora
das aquesta obra era la salvado del 
negoci...

—Recordeu, en contra, quina obra 
váreu representar menys vegades?

Dibuixa un somriure al venir-li a la 
memoria aquesta vivéncia:

—Fou a Caldes de Montbui, amb 
Bartomeu Soler, gran amie meu, que 
solament várem representar el primer 
aete dT l sainet trist, de Guimerá... 
Várem haver de tornar l'import de les 
entrades al publie... Potser foren uns 60 
espeetadors. Resulta que les aetrius que 
havien vingut de Bareelona, veient que 
havia tan poe publie van exigir eobrar 
el bolo abans de eontinuar la funeió... 
Com que no pogue'rem atendré el eom- 
promi's i tampoe vam poder pagar el 
sopar a la Fonda, l'autoritat loeal ens va 
fiear. En Soler i a mi, al calabas...

Riem aquesta anècdota farandulera 
perqué té la seva miga, véritablement.

Sembla una frase estereotipada parlar 
de si el teatre per dintre és diferent del 
teatre per fora, però Bruguera ens dona 
la seva versió.

—Se sol dir: Sí, aixó és molt bonic 
per fora, però per dins!... El teatre no 
és aquest cas. Jo diria que és com tot en 
la vida: es traben coses bones i coses 
dolentes. Cal dir que per dins el teatre, 
l'art teatral, és meravellós... Tam bé 
depén de la sort que Factor hi tingui...

—En la vida, es fa molt teatre?...
—Jo cree que sí. Encara que a vega- 

des ens pot semblar que no en fem ... 
Sovint es pensa d'una manera, s'expres- 
sa d'una altra i se sent ben diferent... Es 
ciar que es donen excepcions, grácies a 
Déu!...

D iada d e  Sant Jordi (1976). En el Pati deis  
Tarongers, del Palau de la Generalität, quan  
la M edalla  d e l M erit en el Teatre.

—De tots els papers que heu repré
sentât, quin és el que us ha complagut 
més?

—El de Jesús! -i ara, al dir-ho, sembla 
que tôt ell es transfigura. La color ha 
pujat a la cara. Ha sentit una renovada 
emoció pel sol fet de recordar-ho. Hi 
ha, evidentment, un motiu ben plau
sible...

Josep Bruguera se'l coneix a basta- 
ment com actor, mes hi ha una faceta 
quasi desconeguda: la d'autor teatral. 
Si. Cap allá I'any 30 escrivi dues comé
dies: “Ni àngels ni dimonis" i "Dónde 
están las llaves, matarile, matarile", 
obra escabellada, com diu ell mateix, 
a l'estil de “La Bala perduda" de l'Elias. 
Però fou anys després, el 1948, que es
trena al Teatre Municipal de Girona la 
seva obra dramática ''Jesús'', una versió 
literária de la Passió i Mort de Jesucrist, 
amb la qual s'identificá plenament amb 
la seva caracterització i assoli uns desta
cáis éxits arreu on es va representar.

I arran d'aquesta interpretació de 
“Jesús", té una acècdota que vai la pena 
d'explicar. Oim-lo:

—Fou a Cordova, en el Teatre del 
Gran Capitán... Quan vaig caure en el 
carrer de F"Amargura", un espectador 
s'arrencà amb una saeta; "Jesús con la 
cruz cargado cay ó ... " Fou tan emocio- 
nant que ho recordo com un dels 
moments més intensos que he viscut en 
el teatre! I pue dir que en tine molts i 
molts!...

També una de les vivències que 
recorda més entranyablement fou quan 
actuà al Vaticà, al Palau Pio -Sala Au
ditorium- on es representé l'obra de 
Calderón “La cena del rey Baltasar", per 
la Companyia Tamayo. La seva actua- 
ció fou molt remarcable i d'ençà 
d'aquell esdeveniment, el gerent de l'es- 
mentada Companyia presentava En 
Bruguera amb aquesta frase: “El hombre 
que conmovió el Vaticano..."

Ha estât distingit amb l'amistat de 
Pemán, Benavente, Dicenta, Calvo So- 
telo... Molts autors I'han félicitât per la 
fidel i magistral interpretació dels perso- 
natges que ells havien créât, puix Bru
guera ha merescut arreu uns bons ju
diéis per part dels critics tea trais.

— Recordeu I'elogi millor que us 
han dedicat?

— Un que em va caure força bé fou  
aquest: “Es tan natural, que no ho 
sembla". Em ve a la memòria el 
que em deia el senyor Tamayo: “Usted 
es un actor de exportación..."

—De tots els autors teatrals, per quin 
heu sentit més preferèneies?

—Quant al teatre català, per Rusinol, 
i en les obres "Lauca del senyor Esteve"

Las Brujas d e Salem
(Josep Bruguera en el paper del Rvd. Beverly)

i "Aucells de pas". I de Pitarra amb "La 
Dida" i "El ferrer de tali"... I quant al 
teatre castellò, per Benavente: "Los inte
reses creados","Rosa de Otoño" i "La 
honradez de la cerradura", que ja he 
citât abans.

El 23 d'abril de 1976, fou distingit per 
la Diputació, aleshores En Samaranch 
com a President, amb la Medalla del 
Mèrit en el Teatre, com actor, i per la 
seva tasca artistica en pro del teatre 
català i el de la llengua hispana -tal com 
resa el nomenament.

Un actor de talla del nostre perso- 
natge no podia inhibir-se d'actuar a la 
gran pantalla, on actuà en algunes 
pel.licules. "Recordo -diu, ara- només 
"El milagro del Cristo de la Vega", però 
d'altres se m 'esborren de la memòria... 
Puc dir que la primera película espanyo- 
la que va fer-se en colors, jo  vaig inter- 
venir-hi... El cas és que no vaig dedi- 
car-me massa al cine, puix es feia difícil 
compaginar ambdues activitats".

Durant el curs de l'entrevista ha 
tingut un emotiu record per la seva 
dolga esposa, Maria, amb la qual es 
casá l'any 1920. Enviuda el 1973. "Fou 
tan bona -diu- que la seva bondat va 
influir en que jo em tornés bo de 
debo..."
(Ara, la seva veu s'ha tornat tremo- 
losa...)

Parlar de la seva professió -i vocació- 
amb aquest gran actor que és Josep 
Bruguera, el tema és inesgotable. Són 
molts anys d'actuació a les taules i els 
records i vivències són tantes!... Bru
guera ha sentit intensament la seva 
vocació i fins ara sembla que sent els 
aplaudiments, malgrat que ja són 15 
anys que está retirât del teatre. Ha 
actual més de 50 anys... Podriem 
continuar hores i hores parlant de 
teatre. La seva gran passió...

Ara, simbolicament, el taló cau a poc 
a poc...
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questionari ^^proust«

Ben vestii.
Impecable, dintre i fora de l’escena... 
Blanc de cabells.
Alt i conspicu.
Té la bonhomia marcada a les 
faccions.
Es cordial i espumós.
Es com una capsa oberta...
I sempre tan tocat i posât, de vint-i- 
un botó...
Ha interpretai molts papers, digna- 
ment, i ara fa el d’un ancià hono
rable...

—El principal tret del meu carácter?
-La perseverança.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La generositat.
-La qualitat que prefereixo en una 
dona?
-Femeneïtat i dolcesa.
-Allò que més estimo en els amies?
-La sinceritat.
-El meu principal defecte?
-L'absèneia absoluta del terme mig.
-La meva ocupado preferida?
-Escriure, llegir, dibuixar, tocar el 
piano... Sense preferèneies.
-El meu somni de benestar?
-Ja el gaudeixo: lliure de problèmes 
morals i econômics i amb la pau i 
l'esperança del Cel.
-Quina fora la meva pitjor desgràcia? 
-Ofendre Déu greument.
-Què voldria ser?
-El que ja no m'és possible: missioner. 
-On desitjaria viure?
-Vise a gust on sóc perqué és el Hoc que 
Déu m'ha destinât.
-Quin color prefereixo.

-El verd on l'esperit i, especialment els 
ulls, hi descansen.
-Quina flor prefereixo?
-La rosa, el clavell i la violeta.
-Quin ocell prefereixo?
-El pardal, per la seva humilitat.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Santa Teresa i Joaquim Ruyra.
-Els poetes preferits?
-Sant Juan de la Cruz i Dante.
-Els herois de ficció?
-El Quixot i Superman.
-Les meves heroines de ficció?
-Iseo.
-Els meus compositors preferits?
-Bach, Beethoven, Mozart...
-Els pintors predilectes?
-Velâzquez, Greco, Lleonard da Vinci... 
-Els meus herois de la vida real?
-Luter King, Mare Teresa de Calcuta... 
-Les meves heroines histôriques?
-Judith, Joana d'Arc.
-Els noms que prefereixo?
-Tots el que encapçalen el nom de 
Maria.
-Què detesto més que res?

-L'egoïsme.
-Quins caràcters histôrics menyspreu 
més?
-Hitler, Bokasa...
-Quin fet militar admiro més?
-Com que sóc pacifista, cap no em diu 
res.
-Quina reforma admiro més?
-La del Concili Vaticà 11.
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Mansuetud i humilitat autentiques. 
-Com m'agradaria morir?
-En gràcia de Déu.
-Estât present del meu esperit?
-Confortât i esperançat.
-Fets que m'inspiren més indulgència? 
-Tots.
-El meu lema?
-Procurar la félicitât dels altres perqué 
d'aquesta manera pots èsser tu feliç.

-Com sóc?
-No ho die jo: Diuen que sóc una bona 
persona... N'estic content i això m'afa- 
laga. Si be Jesús diu que sols Déu és bo.
-(I nosaltres som fets a la seva imatge...)

JOSEF BRUGUERA, l'actor, és mort.
Fa unes setmanes, quan ja li tenia feta la Semblança, vaig anar a la Fundado Valldejuli, de Barcelona, a llegir-la-hi. L'Emili Hierro, durant la 

lectura, li féu la caricatura.
En Bruguera se'l veia exuberant, satisfet, agraït, fins i tot... No sabia com regraciar-nos l'atenció que li dispensévem... Així era eli: amatent i sol- 

lícit... Esperava amb vertadera il.lusió que aparegués a Quadern la seva Semblança... Quan vàrem dir-li que la caricatura se'l representarla de 
Tenorio, ho va acceptar joiosament...

-Si, si, m'agrada tot el que feu per mi... No sé pas com pue correspondre -ens digué.
A l'hora de l'acomiadament, ja al jardi de la Fundado, vaig fer-li unes fotos. Es la imatge gràfica que, ara, ens queda, potser l'ùltima. L'altra 

imatge, la duc dintre meu... L'una i l'altra, però, em serán inesborrables...
La seva mort, esdevinguda el dia 5 del corrent mes, ha estât una dolorosa sorpresa.
La seva Semblança és reproduïda textualment de com ell la va oir. Llàstima que eli no hagi pogut llegir-la en aqüestes pàgines: era una de les 

seves il.lusions...
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Els quek  tréat pel carni per Mn. GEIS

JOSEP M“ FOLCH i TORRES

Que en som de lluny d'aquells temps 
que Josep M.® Folch i Torres, l'enginyós 
escriptor de tantes pàgines de lectura 
per a infants i adolescents —narracions, 
novel.les...— era l'ídol d'una joventut 
romàntica, idealista i entusiasta!

Recordo la rebuda apoteósica que 
l'estol juvenil de Girona li dedicà en la 
seva visita a la immortal ciutat el dia de 
Pasqua de 1922. Una rebuda semblant a 
tantes altres amb què era obsequiat en 
les seves visites a molts altres pobles i 
dutats on grups de joves —nois i 
noies— estaven adscrits al moviment de 
dignificado cívica i espiritual que ell 
havia fundat i acabdillava: grups ba- 
tejats amb el nom de "Pomells de Joven
tut''.

La premsa ciutadana es feia ressò dels 
festivals organitzats en ocasió de la seva 
—m'atreveixo a dir— "pastoral visita. 
Jo, aleshores, un estiduant que ja feia 
timides incursions al Parnàs, li vaig de
dicar, des de les pàgines del "Diario de 
Gerona", una sentida cinquena, que 
feia:

Vos sembreu amb coratgia 
llavor santa de virtut 
i aplegueu, en ufanía, 
llur fruitosa floralia: 
els "Pomells de Joventut".

Aquesta cinquena anava encapçalada 
amb la següent dedicatoria: "Salutació 
al Mestre. A En Josep M.® Folch i 
Torres, amb motiu de la seva primera 
visita ais 6 "Pomells de Joventut" de 
Girona".

★  * ♦

Quan jo vaig arrelar a Sabadell, els 
"Pomells de Joventut" ja havien, dicta- 
torialment, desaparegut de Catalunya.

Aquell moviment juvenil tenia 2 
enemies: el sector irreligiös o simple
ment arreligiós hi sentia "fortor" d'en- 
cens; el sector politic imperant hi sentia 
"tuf" de catalanisme. Els "Pomells de Jo
ventut" morien trepitjats per l'enemic 
segon.

Però em consta que a Sabadell havien 
tingut una espléndida^florida. Encara en 
vaig percebre rastre... Justment vaig

tenir gran relació i amistat amb el prin
cipal promotor d'aquell moviment a la 
Ciutat, Mn. Josep Cardona.

Repasseu la premsa local de l'época; 
fullegeu els volums de "Garba", l'esplén- 
dida revista literária que sortia ales
hores... i ja ho veureu.

Aquell moviment juvenil encara no 
ha trobat el seu historiador a la Ciutat. 
Ofereixo el tema ais estudiants que en 
cerquen per a les tesis o tesines llurs... 
Ultra la investigado documental, encara 
serien a temps d'informar-se de viva veu 
enquestant ciutadans supervivents d'a
quells rengles...

Josep M.® Folch i Torres fou l'home 
de la revista infantil de tanta difusió 
com era "En Patufet". El seu nom ha 
passât a la história de la nostra premsa 
vineulat al nom d'aquest simpátic set- 
manari. No en fou eli el fundador: 
havia aparegut l'any 1904, per inciativa 
d'aquell gran folklorista barceloní Aureli 
Capmany, que jo vaig conèixer i trac- 
tar, ais seus darrers anys, a través del 
meu admirat amie —gran amie seu— 
l'il.lustre músicóleg Mn. Francese de P.

Baldelló. He dit gran folklorista: gran- 
desa ensitjada en una petita estatura. 
Home inquiet, incansable, barceloní de 
la velia Barcelona, la bondat del qual 
anava íntimament aparellada amb el seu 
bon humor, una mica sornaguer.

L'any 1909, Folch i Torres entrà a 
formar part de la redacció d'"En Patu
fet". Havia començat com a col.labo- 
rador i arribá afer-hi tres seccions i, a 
més a més, hi publicà, amb absoluta re- 
gularitat, una sèrie de novel.les en folle- 
tons enquadernables. De simple col.la- 
borador, passà a ser-ne el director.

La guerra civil esclatada el 1936 va 
donar puntada de peu a moites coses. 
Morí "En Patufet", i Josep M.^ Folch i 
Torres conegué l'amargor de l'oblit i de 
l'ostracisme. Però molts d'aquells joves 
que eli havia ajudat a formar espiritual- 
ment a través de les seves tan celebrades 
"Pàgines viscudes" i que s'havien agru- 
pat entorn de la seva figura en els 
"Pomells de Joventut", procuraren fer-li 
una vellesa menys ombrívola. I ja no 
diguem de la bona companyia de qué es 
veié rodejat amb la seva nombrosa filia
da, de la qual ha sortit l'admirat novel
lista Ramon Folch i Camarasa, l'amor 
del qual al seu il.lustre progenitor li 
inspirà aquell Ilibre, régalant de tendre- 
sa, "Bon dia, pare", que ha estât tan 
llegit.

En plena decadèneia física —no intel
lectual— fou requerit pels seus joves 
d'ahir a pujar a I'escenari de mantes 
festes literàries de caire jovenívol, cele
brades, sense gaire publicitat, atesa la 
persecució que el nou régim havia de- 
sencadenat sobre la nostra llengua i que 
encara cuejava...

En una d'aquestes festes, el vaig veu- 
re, per darrera vegada, ja molt décrépit, 
però encara amb aire jovial. Fou a Cas- 
tellterçol, el 8 de maig de 1949, a la 
festa del repartiment de premis deis 
primers Joes Florals Infantils i Juvenils 
que es celebraven a la postguerra, que 
vingué a presidir-hi. Die vingué, amb 
tota propietat, perqué vaig actuar-hi de 
vocal del jurat qualificador, en compan
yia dels amies Felip Graugés, Manuel 
Bertrán i Oriola i Josefina Tura de Ber
trán. El Secretar! i ànima d'aquell certa-
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men fou el castellterçolenç Joan Sagalés 
i Anglí, prou conegut a Sabadell.

Cal dir que Folch i Torres pujá, a 
dures penes, a l'escenari, sostingut per 
dos deis més adietes "ex-joves" de la 
localitat seguidors i admiradors seus.

Tomás Roig i Llop, 3 anys després 
de la mort de Folch i Torres, publicá 
una emocionada biografia d'aquest pro
lific escriptor, amb el pseudonim de 
Miquel de Girona. L'amic Roig em justi- 
ficava, en una carta, el sentit d'aquest 
pseudonim, dient que Miquel era el seu 
tercer nom de pila, i Girona la ciutat 
enyorada de la seva adolescéncia. I és 
que, si bé va néixer a Barcelona —el seu 
pare era Mestre Nacional de Sarriá de 
Ter—, visqué a Girona dels 2 ais 16 
anys, els "anys d'or de la vida", com ell 
es complau a qualificar-los.

Aquesta biografia, publicada l'any 
1953 per l'Editorial Freixinet", fou llore- 
jada amb el "Premi Pelfort" de la "So
ciedad Económica Barcelonesa de Ami
gos del País". Aquesta edició s'exhaurí 
rápidament. En ella, acompanyat d'un 
ditirámbic comentan, Fautor reproduía 
un sonet que jo havia escrit en un 
Album d'Autografs obert a Folch i 
Torres, els darrers anys de la seva vida, 
a guisa d'homenatge, per una pléiade 
d'escriptors amies i admiradors del 
Mestre. M'abelleix de transcriure'l.

A Josep M.® Folch i Torres
creador de mons de poesia

Quins mons encara heu enterrât amb
/vós,

oh, creador de mons de poesia 
per on campa la meva minyonia 
i on ens trobávem, vós i jo , tots dos!

Mons irreals, castells de fantasia, 
on triomfava sempre el virtues 
i on, fins, cobrava un aire bondadós, 
sovint, l'esclau de la dolenteria.

Quantes vegades, ombra de l'infant 
que en mi morires, ressurgent, petjaves 
terres d " ‘El Rei de les M untanyes

/ Slaves" !
Quantes vegades, tot volant, volant, 

ombra d'ahir, reviviscent, t'enlaires 
a la percaça d"‘El gegant dels aires"!

(Aquest sonet ha estât reproduit re- 
centment en un fascicle éditât per la "Jo- 
ventut de la Farándula de Sabadell" en 
ocasió d'un homenatge tributat a Folch i 
Torres arran del centenari del seu 
naixement).

L'obra de Folch i Torres, dedicada 
principalment a la infància i a la jo- 
ventut, tingué els seus detractors. Deien 
que, després, la vida ensenyava als jo- 
ves lectors de les "novel.les rosa" que 
les coses no sempre sortien tan plañeres. 
No deixa d'ésser aixô una veritat, però, 
qui sap si molts joves de la nostra terra, 
nodrits amb el pa sentimental d'aquella 
literatura, van conservar la moral en la

guerra civil de 1936. Robert Saladrigas 
en una interviú a Josep Miracle, escrip
tor, amie i editor de Folch i Torres, pre- 
guntava: "¿Ha medido la posibilidad de 
que si tal vez los adolescentes actuales 
aman la violencia, es porque no han te
nido oportunidad de tener a mano obras 
similares a las de Folch i Torres?"

El curiós del cas és que Folch i Torres 
debuta com escriptor fent novel.la rea
lista, però, en ingressar a la redacció del 
setmanari infantil "En Patufet", canviá 
absolutament de rumb. ¿Fou un sacrifi
ci, més que una convicció o una convic- 
ció més que un sacrifici a favor de l'edu- 
cació d'infants i adolescents?. M'atre- 
veria a dir que hi hagué quelcom, tal 
vegada molt, de les dues coses.

La familia Folch ha estât una familia 
d'escriptors: els germans del nostre bio- 
grafiat, Manuel, Mestre en Gai Saber 
(un deis fundadors d'"El Cucut") i Joa- 
quim, il.lustre arqueóleg, i el fill de 
Josep M .“ el célébrât novel.lista Ramon 
Folch i Camarasa.

La "Biblioteca Patria", de Madrid, 
l'any 1907, premiò i publicá, traduída al 
castellò per Angel Guerra, la novel.la de 
Josep M.^ Folch i Torres, "L'ónima en 
carni".

Folch i Torres també féu ús d'alguns 
pseudónims: "El narrador gentil, Jim- 
Fit...".

Nat a Barcelona, el 29 de febrer de 
1880, moria la mateixa ciutat el 15 de 
desembre de 1950. ■

A SANT JORDI (Prec de conhort)

Dia de roses, avui: Sant Jordi altre temps les portava; 
n'eren curulls, a vessar —tots els voltants de la Seu!
A la terra enyorada, aquest any, s'ha follat primavera; 
però florida té, al cel, —gran més que mai— de clavells.
De clavells que de sang van porprats, vera sang de martiri: 
cada familia, un esqueix —cada parròquia, un ramell.
Feu-la vosaltres, germans coronats, davant Déu la gran festa, 
la bella festa pairal —de Catalunya ara absent;
Feu-la ben ampia, tots junts, al voltant del brau cavalier nostre; 
intercedió, a desdir, —pels que en fretura heu deixat; 
intercedió, sense treva, ben ferms, prop la nostra Madona; 
vòlid serò el vostre prec; —terme tindran els neguits; 
i altra vegada, aviat, als jardins de la gent catalana, 
per coronar el sant Patró —roses porprades hi haurò.

Milano, 23 d'abril de 1937 
Josep  M" Llovera

Composició, fins ara inèdita, escrita lluny de la Terra enyo
rada, en Iluita fratricida, per l'insigna humanista Dr. Josep M  ̂
Llovera, traductor dels himnes liturgies i dels poemes clòssics 
grecs i llatins en adaptació de la mètrica greco-llatina dels origi
nals a la nostra llengua.

Amb eli (gran amie seu) col.laboró el nostre il.lustre conciu- 
tadò Mn. Lluis Carreras, en la versió de la "Sinopsis Evangèlica" 
del P. Lagrange; publicada gròcies al mecenatge de Francese 
Cambó.

C.G.
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En el centenari del naixement de Josep M. Folch i Torres

FIDELITAT
per SALVADOR FITÉ

E1 5 de feber del 1901, quan Josep M. 
Folch i Torres no havia fet encara els 
vint-i-un anys, fou estrenada al Tivoli, 
de Barcelona, la seva primera obra de 
teatre "Trista Aubada" amb mùsica d'en 
Salvador Bartoli.

Josep M. Folch i Torres no en quedà 
gens satisfet. Eli mateix comenta en el 
seu "Llibre de Records" la sessió de l'es- 
trena amb aqüestes paraules: "Nome's 
diré que el galan, el tenor, va acabar 
morint d'amor tot vermeil per culpa 
d'un reflector que havia de representar 
la sortida del sol, com escau a una mort 
romántica; i mentre una part del pu
blic, els amics, aplaudía i cridava els 
autors a escena, una altra part, la mes 
gran, reia a mes no poder. Jo em ne
gava a sortir; en Bartoli m'estirá per la 
má. Vam saludar i res mes. Jo estava 
descontent i ho trobava molt dur aixó 
d'haver de donar la cara al public. El 
meu debut d'autor no em deixá gaire 
satisfet. Per aixó aquell dia vaig dir i

repetir: No hi tornaré més!"
Però Josep M. Eolch i Torres, que va 

ser sempre un home de paraula, aquesta 
vegada no la compii. L'home que no ha
via de "tornar-hi més", en morir —49 
anys després— havia estrenat més de 
quaranta obres de teatre!.

I si per una bona generació de cata
lans —com s'ha reivindicat arreu a- 
quets dies commemoratius del Centenari 
de la seva naixença— Folch i Torres ha 
estât no sois Fautor més popular de la 
nostra literatura juvenil sinó el que els 
descobrí el plaer de la lectura i, encara 
més, el que de la manera més natural 
els descobrí la lectura del catalá i en 
catalá, qué no ha d'ésser per aqüestes 
dues generacions de sabadellencs que, 
mancats ja d"'En Patufet", de les "Pá- 
gines Viscudes", de la biblioteca "Gen
til" o encara més, deis "Pomells de Jo- 
ventut", conegueren tota la mágia del 
teatre i la vitalitat i riquesa de la seva 
pròpia llengua en les representacions

M ercé Gil, Francese d e P. Gil, Carm e R ocabruna, Pere Soler, Jo sep  Saló, reviuen 32 anys després 
llur prim era  in terpretado de "Muset i B em ad eta" .

Prim era visita a la Joventut de la Farándula de  
Jo sep  M “ Folch i Torres en una represen tado  
d e  "Els Pastorets" -29 de gener d e  1950.

dominicals que de tot el repertori de 
Folch i Torres feia la Joventut de la Fa
rándula a l'Alcázar primer i a la Farán
dula des d'el 1956?

No fou per atzar que la Joventut de la 
Farándula iniciés un diumenge del 1947 
la seva tasca teatral amb una obra de 
Josep M. Folch i Torres "Muset i Ber- 
nadeta". Perque darrera aquells primers 
passos d'un grup entusiasta de joves sa
badellencs que es proposaven donar un 
espectacle digne a tots els infants de la 
ciutat, hi havia l'exemple encoratjador 
d'uns "Espectacles per a Infants" que 
Josep M. Folch i Torres havia créât 
l'any 1918, i hi havia, sobretot, l'exem
ple civic, religiös i patriotic de Fautor 
de "Els Pastorets", "La Ventafocs", "El 
rei que no reia", "Les aventures d'En 
Massagran", "La Rosabel de les trenes 
d'or", "Una vegada era un pastor", "La 
filia del Moliner", "Blaiet vailet", etc., 
que des d'aleshores han configurât inin- 
terrompudament les temporades featrals 
infantils de la nostra ciutat.
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Ni fou per atzar que el gener del 
1950, quan —corn recordava ben re- 
centment el seu fili, Ramon Folch i 
Camarasa— després de viure amordas- 
sat pels "seus", del 36 fins al gener del 
39 (podia escriure en catalá, sí, però no 
podia parlar de Déu, per exemple) vivia 
aleshores amordassat pels “altres" que 
tampoc no el deixaven parlar de Déu 
(havia de ser de “Dios") i menys de Ca
talunya, no fou per atzar, deiem, que 
els farandulers sabadellencs el fecin 
pujar novament a un escenari ("Esteu 
segurs que no us passará res?") i rebre 
les continuades mostres d'afecte del 
nostres conciudatans ("M'heu regalat un 
dia, que em sembla la meitat de la meva 
vida").

Ni ha estât per atzar que el 29 de fe- 
brer del 1980 —a cent anys justos del 
seu naixement— "Paraules Viscudes" un 
espectacle antológic que s'iniciava amb 
la primera escena de "Muset i Berna- 
deta" interpretada pels mateixos faran
dulers que la presentaren ais sabade
llencs ara fa 32 anys, hagi reunit a La 
Farándula una munió de gent emociona
da en una sessió evocativa inoblidable.

Josep M. Folch i Torres moria el de- 
sembre del 1950, però la seva obra, les 
seves paraules, com ha escrit Mossén 
Geis en els versos que donaran títol a 
l'espectacle

"...perduren;
no sabrien morir; son paraules 
que restaren ben vives 
molt endins de nosaltres

"Les paraules del pare eren auténti- 
ques", deia fa poc el seu fili. Eli era com 
escrivia, o escrivia com era. Mai no va 
escriure un mot que no sentis, i si va 
trobar tants lectors, tants espectador 
addictes —tot un poblé— va ser justa- 
ment perqué sentia com el poblé i tenia 
el do de saber-ho expressar tal com el 
poblé ho sentia.

Nacionalista ardent i cristiá de soca- 
rel, va viure, parlar i escriure amb el 
tremp i l'humor de bona Ilei que dona 
la véritable innocència, que no és fruit 
de la ignorància sinò de l'amor profund 
a les coses bones i belles.

La cummemoració sabadellenca ha es
tât —i no per atzar— la resposta a 
aquell que en els moments més dificils, 
quan ho havia donat tot i a qui havien 
près tot el que no havia pogut donar, 
només demanava una sola cosa, amb un 
sol mot que cap censura no podia 
barrar, però que per a eli i per als que 
l'escoltaven era una paraula clau, una 
consigna que ho volia dir tot: "Fideli 
tati" I

Encara el verb FER.
En el nùm 10 de QUADERN, parlà- 

vem de moites frases en les quais el ca- 
talà usa el verb "fer", mentre el castellà 
empra el verb "dar".

No esgotàvem pas el tema. Ni de bon 
tros! 1 encetàvem un tema germà; pas
sé vem a un altre camp: parlàvem de 
frases en les quais senyoreja el verb 
"fer" no corresponent al castellà "dar".

Avui farem esment de frases catala
nes, simplement, intraduïbles a cap altra 
llengua.

Abans, deixeu-me cridar l'atenció 
sobre una frase de la quai, sense ado- 
nar-nos-en, hem nat bandejant el verb 
"fer", entaforant-hi el verb "estar". Pre- 
neu-ne nota: "Estic-està; estem-estan... 
de vacances". No, sino que cal dir: 
"Faig-fa; faig-fan... vacances".

I ara enumerem unes quantes frases 
presidides pel verb "fer" intraduïbles a 
cap altra llengua:

"Lloga aquest noi:et farà pel teu fer".
"Amb aquesta quantitat ja faré el fet"
"D'aixô ja me'n faig paga".
"Em fa molta por que...".
"Em fa que...".
"Si fa no fa".
"Ni fa ni fu".
"Fes-te repicar".
"D'aixô me'n faig creus".
"Aquell home ja fa catùfols".
"Aquest aparell fa figa".
I tantes i tantes com en podriem enu

merar.

Anem ara al CASTELLÀ CAMU- 
FLAT.

Podem comentar per frases contra les 
quals no ens cansarem d'insistir, perfec- 
tament classificables en aquesta secció. 
Recordeu? No "la compte" sino "el 
compte' ; no "la deuta", sino ' el deute ; 
no "tiñe que fer", sinó "he de fer') "haig 
de fer", o, a tot estirar, "tiñe de fer". I 
aquests pobres "reflexar" (per reflectir), 
"aconteixement" (per esdeveniment)...

Anem a la percala de castellà camu- 
flat...

"Garantitzar"? No! Es "garantir".
"Influenciar"? No! Es "influir".
"El pervindre"? No! Es "l'esdevenidor 

o l'avenir". Si ja ni existeix el verb 
"vindre", infinitiu tret del futur "vindré" 
del verb "venir".

I quan acabarem de dir "menos", per 
comptes de "menys". De vegades, ho 
fem per inércia, altres vegades perqué 
no ens tinguin per catalanistes recalci- 
tants... Potser també per allò del mínim 
esforg. "Menys", tot i èsser monosil.là- 
bic, requereix "menys" esfore; que 
"m enos". Aquest "m enys" el podeu 
substituir, de vegades, per "més poc" o 
"no tant". Així: "En vull més poc". "No 
en vull tant". Ja he dit altres vegades 
que el catalá és més rie del que ens 
pensem. A veure digueu en castellò: 
"Quiero más poco", que riuran, al- 
menys, per sota el ñas!

SEGONA EDICIÔ DEL QUADERN N°. 1

Per haver-se exhaurit Quadern n.° 1 i a fi de poder cumplimentar les pe- 
ticions de lectors interessats a posseir tota la col.lecció, ha estât feta una se- 
gona edició. L'esmentat exemplar, així com qualsevol altre, pot ésser solicitât 
al seu proveídor habitual o directament a la Redaccio (carrer Sant Ferran, 60 
Tel. 710 52 86).

A la Diada del Llibre d'enguany, Quadern, estará present en un Stand als 
Jardins de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, contribuint amb la seva preséneia 
al lluïment d'aquesta entranyable Pesta del Llibre.

Es una gentilesa de europRiX Gràcia, 51-53 - SA BA D ELL
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En el vint-i-cinquè aniversari de la mort d'un sabadellenc insigne

EL TRAÇ DEL DOCTOR CARRERAS
En una època com Tactual, de tanta 

mistificació i de tan clares covardies, re
sulta particularment oportù, pel que té 
d'exemplaritat, parlar del doctor Lluís 
Carreras, el sacerdot de TEsglésia Cató
lica que afronta tot el que la seva època 
li reservava, amb una integritat que no 
ofereix dubtes i que, d'altra banda, cal 
no confondre amb integrisme, actitud 
aquesta que obeeix a uns condicionants 
i a uns perfils no massa favorables per 
aquell a qui és atribuida.

Fou, el doctor Carreras, un fidelissim 
servidor de TEsglésia. No pas amb pas- 
sivitat d'obediència, sinó amb iniciati- 
ves, empreses, si voleu fins i tot amb 
aventures que eren fruit d'una inquietud 
profunda i sana. En comptes de censu
rar allò que no li plavia en el fer de la 
jerarquía i de la comunitat cristiana, 
cosa fácil i senzillament negativa, eli 
cercava quelcom de positiu que confi
gurés la superació de les deficiéncies ob- 
servades i que représentés, per conse- 
güent, un pas endavant, un triomf de la 
bondat i del bé i un atansament vers Ti- 
deal de perfgcció eclesial que és un deis 
ideals capaços d'entusiasmar les ànimes 
nobles.

Precisament perqué la seva actitud en 
tota cosa i davant qualsevol circumstàn- 
cia era positiva, aconsegui fàcilment 
adhesions a les seves iniciatives, la quai 
cosa li permeté de portar a terme el que 
es proposava, empreses de tot ordre i de 
tot nivell, entre les quais podem comp- 
tar-ne unes quantes de veritable enver
gadura, que transcendiren venturosa- 
ment els limits de Tacciò personal per 
assolir dimensions nacionals, amb eco 
més enllà de les fronteres del seu estimât 
pais, que és el nostre.

No es complavia pas en el que anava 
fent ni en els èxits indiscutibles i indis- 
cutits de les seves fecundes pensades, 
sinó que dels balanços positius de la 
seva acciò en sabia treure les lliçons 
oportunes per tal d'assegurar la reeixida 
de les iniciatives que es plantejaria en el 
futur, que mai no li feia véritablement 
por, per bé que alguna vegada Tarribà a 
preocupar i a produir-li neguit, ansietat 
i fonda inquietud. Per a eli, aciençat 
optimista, tot era perfectible, però no 
pas solament en el terreny de la pura 
teoria i de Tespeculació, sinó en el de la

práctica; i en aquesta perfectibilitat de 
tota cosa sabia i sentia quina era la seva 
específica responsabilitat i Tacceptava 
amb joia i coratge.

La seva disponibilitat era amplissima i 
realment generosa, sense mesurar mai 
en desmasia el rise que comportava allò 
que hom li demanava. I no s'assenya- 
lava limitacions cauteloses que li perme- 
tessin de refusar-se a intervenir en 
aquest o en aquell terreny, en determi- 
nats àmbits o en uns nivells massa alts
0 massa baixos. Sembla com si Tùnica 
limitació a la seva acciò, tant si espon- 
tània com induïda o sol.licitada, hagués 
estât la bondat o noblesa del que anava 
a fer, prescindint naturalment de si el 
résultat seria Tèxit o el fraeàs o de si eli
1 el seu prestigi personal n'havien de 
sortir guanyant o perdent.

El tenim tipificat com a un eclesiàstic 
savi, lliurat al seu ministeri com a bon 
sacerdot fidel a la seva vocació i amb 
les virtuts pròpies del seu estament levi- 
tic, però que, a més d'aixô, es projec- 
tava i se singularitzava com a home 
d'acciô, és a dir, no pas amb una ten- 
dèneia a la contemplaciô i a la mística, 
sinó ben al revés, abocat a Tactivitat 
pastoral més rica en facetes i àmplia en 
objectius i recursos i que no exclou la 
incursió en terrenys que semblen es- 
tranys al cornés sacerdotal i que per 
aixô mateix són plens de riscs i efectiva- 
ment compromesos.

La resolució amb què es llançava a 
Tacciò tot i tenint conscièneia del rise

per PERE ROCA i GARRIGA

que la seva actitud comportava, era ad
mirable i alliçonadora. Horn diria que 
predicava no solament des de la trona, 
sinó també i molt conscientment amb 
Texemple, constituint-se en argument 
vivent de coratge, enteresa i intrepidesa 
cristiana en un món no massa propens a 
creure que la fe en el Crist és un arma 
que fa invencible Tesperit que Tesgri- 
meix i on les claudicacions, en aquest 
terreny i en molts d'altres, sovintegen 
per efecte de Tacciò corrosiva que en 
Thome exerceixen els exemples dels 
triomfs assolits sense aparent esforç i 
sense la nécessitât d'acomodar la con
ducta a uns principis clars, acceptats 
amb totes les conseqüències que en 
deriven.

Es ben comprensible que els qui cone- 
guéren el doctor Carreras i ens atansá- 
rem a eli sense prejudicis ni reserves 
mentals de cap mena, arribéssim a 
admirar-lo ben sincerament i quedéssim 
com subjugats per la força d'esperit que 
d'ell dimanava, una força que no ens 
feia hasarda ni ens semblava misteriosa, 
sinó que ens sembla sempre tota 
natural, normal, comprensible, explica
ble amb el més planer dels raonaments: 
es tractava senzillament de la força aba- 
ssegadora que ix d'un ser humá que, 
posseint uns sòlids fonaments espiri- 
tuals, es comporta d'acord amb les se
ves més intimes conviccions i ho fa amb 
alegria i sense mirar enrera amb nostal
gia, sinó mirant endavant amb absoluta 
confiança.

I és comprensible també que ara, 
arran del vint-i-cinquè aniversari de la 
seva mort, ens complaguem a evocar-lo, 
tot ressaltant la feliç conjunció de cir- 
cumstáncies que tant ens Tapropen, ço 
és, el seu carácter de ministre del Crist, 
del Redemptor unie del llinatge humá 
—del nostre llinatge— i la seva condició 
sabadellenca, que en eli era quelcom 
molt sincerament sentit i viscut i ensems 
objecte d'anàlisi i valorat des d'angles 
de transcendéncia. Ací tenia les seves 
arrels el nostre doctor Carreras i en 
aquesta ciutat és on deliberadament 
configurà el seu carácter i la seva perso- 
nalitat, mostrant-nos un carni de fideli- 
tats que tant de bo sapiguéssim seguir 
nosaltres avui i demá, en tota eventua- 
litat, per desplaent que hom pugui 
imaginar-la. ||
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A V U I A M B . . .

Abans de tot, cal dir que, el nostre 
personatge, el cual enceta aquest nou 
espai a Quadern, és un ciutadá enamo- 
rat de la seva ciutat, que va veure'l 
néixer ara fa 72 anys.

Arran del nomenament de Degá, un 
grup d'amics varen organitzar-li un ho- 
menatge. No hi ha res millor que cele- 
brar-ho entorn de la taula. I en aquest 
entorn varen reunir-se més d'un llarg 
centenar d'amics —que, no hi eren pas 
tots els que ho són, és ciar— i després 
deis postres varen èsser llegides i pro- 
nunciades unes adhesions, totes elles 
justament ditirámbiques i ben dignes. 
Cadascuna va enaltir les valors huma
nes que caracteritzen Joan Roca i Es- 
tapé, les quals no són pas poques. Hom 
creu que no va quedar-se res al tinter...

Li fou atorgat un bell pergami, rea- 
litzar per l'artista Agustí Masvidal, que 
podrá penjar —si es que hi cap en
cara— en algún lloc del seu Museu...

L'homenatjat repetia ais seus amics 
que "n'havien fet un gran massa".. No. 
Hom creu que s'ha fet senzillament el 
que calia fer: un emotiu i senzill home- 
natge a aquest sabadellenc de pro, pale- 
sament' reconegut.

¡Tan de bo que cada poblé tingués 
l'avinentesa de fer homenatges d'aquesta 
mena: seria una mostra que el món és i 
va millor!...

JOAN 
ROCA 
i ESTAFE

(Degá de la 
Indùstria 
Tèxtil Llanera 
de Sabadell 
1979 i
Col. leccionista)

"PA SSO S" DE LA 
PROCESSO DE 
SETMANA SANTA

"PASSO" del Sant S op ar  (1946) 
{C rem i d e Fabricants)

A la, de pocs anys ençà, suprimida 
Processò de Setmana Santa, concorrien, 
corporativament, diverses entitats ciuta- 
danes, acompanyant llurs respectius 
"Passos", altrement dits "Misteris", atés 
que eren representacions plástiques de 
misteris de la Passió de Crist. Totes, 
quina més, quina menys, eren véritables 
obres artistiques d'imatgeria religiosa.

QUADERN es fa l'honor de donar a 
conéixer 2 d'aquests "Misteris", deguts a 
notoris artistes de projecció ciutadana; 
el del Cremi de Fabricants, obra de l'es- 
cultor Camil Fábregas i del pintor 
Antoni Vila Arrufat; el de l'Escola In
dustrial i d'Arts i Oficis, portât a cap 
pel professor Josep M.® Bruii i els seus 
deixebles.

És de doldre que aqüestes obres d'art, 
i les altres del mateix gènere, romanguin 
arraconades i defeses a l'admiració del 
public.

No manquen ciutadans que hagin rei- 
teradament suggerit que, cada any 
durant la Setmana Santa, podrien èsser 
exposades a l'admiració del públic, si no 
totes en un mateix vast edifici —cosa 
per vàries raons no fàcilment practi-

cable— almenys cadascuna en una sala 
de l'edifici de la corporació que n'és la 
propietaria.

Així com, per les Pestes de Nadal, el 
gran públic pot visitar els pessebres ar-

"PASSO'
Oficis

d e  ¡'Escola Industrial i d'Arts i

tístics que es construeixen a la Ciutat, 
així també, per Setmana Santa, podría 
visitar i admirar aquests artístics "Pas
sos" o "Misteris"
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BENET FERRER, CERAMISTA

"A Sabadell tenim una argila que per
met escarnir totes les formes".

Maria Burgués.

El fet que la Fundado Joan Miró pa
trocini a l'Espai 10 una mostra de la 
producció actual de Benet Ferrer és prou 
significatiu per a intentar una aproxi- 
mació a l'obra i a la personalitat d'un 
artista que, malgrat la seva joventut, 
s'aferma en una trajectòria verificada al 
llarg de més de cinquanta exposicions, 
entre individuals i col.lectives. Format a 
l'Escola Industriai i d'Arts i Oficis de 
Sabadell, i a l'Escola Massana de Barce
lona —de la qual n'ha esdevingut pro
fessor de plàstica i de la tècnica del 
"batik"—, Benet és un creador inqües- 
tionablement independent i madur que

des de molt jove prengué part activa en 
totes les manifestacions artistiques d'a- 
vançada que estigueren al seu abast i, 
amb el temps, mostrà un particular in
terés pels conceptes teòrics propiciadors 
d'un eixamplament dels horitzonts artis- 
tics.

Avui, però, en el recés apaivagador 
del seu taller, Benet parla de la seva ini- 
ciació en el terreny de les arts, i dels ho
mes que l'acomboiaren, amb la bonho- 
mia que el caracteritza i l'aplom que a- 
torga una obra consolidada al llarg de 
vint anys d'activitat i recerques. Recor
da el mestratge de Romà Vallès com a

professor de dibuix; l'amistat encoratja- 
dora d'Alfons Borrell; l'actitud amatent 
de Llorenç Balsach —el seu primer 
client— que, en comprar quatre dibui- 
xos a un xicot de dotze anys, l'investi 
precoçment corn a professional...; les 
teories ultramuntanes i alliberadores 
d'Antoni Angle; la influència assaona- 
dora de Manuel Duque; l'aixopluc de les 
exposicions col.lectives dels "Gallots"... 
Aleshores, Benet dibuixava i pintava al 
costat dels seus amies, però, tement llur 
influència abassegadora, decidí d'apren- 
dre una tècnica nova amb Josep M.^ 
Bruii: la ceràmica. I aixi, a partir de

P ia fó  ceram ic (226x133 cm) (Any 1968)

Es una gentilesa de Verge del Püar, 125 SA BA D ELL
G A LER IA  D A R T
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M om ent de la realització  d'una peça  a la F u ndado M iró. -C orro deform at- 
E xposidó  "F.M.-IO, 1980" M arç 1980

1961, any de la seva primera exposició 
individuai, que tingué Hoc a 1 Acadèmia 
de Belles Arts, Benet conreà aquesta an
tiquissima modalitat artistica producte 
de la integrado dels quatre elements o 
“principis fonamentals” simbolitzats per 
la terra, I'aigua, l'aire i el foe.

Potser influit per l'exemple de Maria 
Burgués, Benet anomenava les seves pe
ces "terrisses", en Hoc de "ceràmica", 
tant per identificació amb Hur vessant 
artesanal i popular, com per una actitud 
reverencial vers la creativitat que supo- 
sava privativa del "gran art". Amb tot, 
l'obtendó I'any 1971 del I Premi de la 
Vili Biennal de Belles Arts de Sabadell 
l'estimulà a alternar la realització d'o- 
bres més o menys convencionals, amb 
la creació de volums purs i personalis- 
simes decoracions abstractes concretades 
en diversos murals ceràmics entre els

quais destacará, posteriorment, l'instal- 
lat a Fraga, a l'Autopista de l'Ebre, 
l'any 1977.

Cal tenir en compte, però, que l'assi- 
milació de la velia técnica oriental de 
decoració de teixits anomenada "batik 
canalitzà l'abrandament cromàtic de 
l'artista ver unes composicions plenes de 
suggestions vitalistes, on els colors 
pul.lulen com amebes en un magma 
dens i prolific. Alliberada, aixi, del plus 
de barroquisme, la ceràmica de Benet es 
despulla progressivament dels aspectes 
més fàcilment gratificadors en benefici 
del rigor conceptual de I'obra, tal com 
veiem en "Capacitat d'una rajóla", in
teressantissima realització, que data de 
1974. A partir d'aquest moment, un 
seguit d'"objectes de terra cuita": bi
dons, desembussadors, sabates, motllu- 
res, draps, paperines, martells i corrons

demostren que Benet pot "escarnir totes 
les formes" amb fidelitat entussudida, i 
subvertir les expectatives més raonables 
incorporant als seus "objectes" defor- 
macions impossibles i torbadores.

Tal com escriu Jordi Pablo —proba
blement, el millor intèrpret de Benet— 
"Caldria valorar tot això, objectes que 
són el que no son, que signifiquen, en 
definitiva, una interpretació irònica o 
barroca, una interpretació en l'ambigüi- 
tat o l'equivoc, que es contraposa a 
l'engoixa de la racionalitat, linealitat o 
seriació que defineix Tactual societat 
occidental, abocada invariablement a 
una escalada en el consum d'objectes; 
objectes que no podem arribar a "conéi- 
xer" si no és a través de Tart, el joc o 
Thumor". Tres caractéristiques fona- 
mentals, sens dubte, de la personalitat 
del nostre ceramista, Benet Ferrer. ■

M  Sant Pere, 21
Es una gentilesa ¿ M. Tel. 725 91 06 - SABADELL
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per RAMON VALL i RIMELAS

EL PLANT DE SANTA MARIA: 

CALVARIS i DAVALLAMENTS

Es durant l'època romànica quan apa- 
reix i es propaga la figura de la Verge 
dolent al peu de la Creu, acompanyada 
de sant Joan, en forma de Calvaris i Da- 
vallaments. Aquests ternes no es donen 
en representacions anterios, corn tampoc 
s'hi troba la figura del Crist Crucificat. 
Tal era l'horror que hi havia hagut, fins 
aleshores, a representar el Salvador en 
actitud que es considerava ignominiosa: 
a finals del segle X les crucifixions enca
ra eren corrents a la Côrdova calif al. A 
mesura, però, que s'escola el temps, de- 
sapareix aquesta pena i van sorgint 
arreu representacions iconogràfiques del 
Crucificat, de tal manera, que a finals 
del segle XII, les trobem abundoses en 
tota sort de manifestacions artistiques.

A partir d'aquest moment, el Planctus 
Mariae (Plany de Maria) és ja un tema 
universal: se'n coneixen variants france-

C apitell d e  Santa M aria d e l'Estany

Sant M isteri d e  Sant Joan  de les A badeses.

ses, provengáis, castellanes (el tracta 
Gonzalo de Berceo en el Planto que dijo 
la Virgen el día de la Pasión de su Fijo); 
a Itàlia, Jacopone da Todi, deixeble 
primicer de sant Francese d'Assis, és 
l'autor d'un Pianto de la Madonna nella 
Passione del figliolo lesu Christo, tema 
en el que més tard reincidiría escrivint 
l'Stabat Mater; composició que, a l'aco- 
plar-hi la coneguda melodia gregoriana, 
s'estengué a tota l'Església i encara avui 
perdura. Una primera noticia d'un Plant 
de Santa Maria català la donà l'any 
1821 Jaume Villanueva en el seu Viaje 
Literario a las iglesias de España, pro
cèdent de la colegiata d'Ager. En repro- 
duïm les estrofes iniciáis i finals:

A u ".its , Scyos, qui credets I)eu lo payre, 
Au^ats, siiis jilaii, de liai lo salvavre,
P er iio.s près mort , et no lo pre.'iet payrc, 
Sus en la cren on lo j)iey^et lo layrc,

E lach mercé axi corn o det fayre.
Oy beJs fyls cars,
Molt mes lo iorn doloros e aniars.

’ Ia\re, dix D ru s, nous donrç marave^ la, 
Si eu vii\ 1 morir ni sol’rir tant gran pena; 
Quel mal queti hay , a vos gran gaug amena. 
De paiadis sote dona e reciña.

o , l,. ls &c.
Gant au Iliesus las dolos de sa mayre, 

Clamet Johuan axi com o pot favre;
Cosin Johuan, a vos coman ma mayre.
Quel siats l'yl , e ela a vos mavre,
Om paradis ahduv aynts repayre.

Oy bels lyls cars,
Molt mes lo iorn doloros et amars.

Actualment se'n coneixen quatre ma
nuscrits: la composició ha estât estu
diada per R. Aramon i Serra en els

Creu de Tragó d e N oguera

COLLABORA ZÆXA D € PENSIONS ” la  Caixa”
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Cren de Riells del Fai

Catalunya i de Vie; i el conegudissim 
Sant Misteri de Sant Joan de les Aba- 
desses. En els Cai varis es limiten nor- 
malment les representacions a les figures 
de la Mare de Déu i de sant Joan al peu 
de la Creu; i la figurado encara s'esque- 
matitza més endavant en situar-ne les 
imatges als extrems dels bragos de la 
creu: això, que s'inicia en creus romà- 
niques de fusta, com la de Tragó de 
Noguera, o bé d^argenteria, com la de 
Riells del Fai, continua durant tota 
l'època gòtica, prodigant-se, sobretot, 
en les creus de terme.

Hispanic Studies in honnour of I. 
González Llubera (Oxford, 1959).

En I'escultura, tot i que no abunda 
tant com d'altres figuracions, trobem el 
tema a Girona i a Santa Maria de I'Es- 
tany. Fora de Catalunya és famós el 
Davailement, en baix relleu, del claustre 
de Silos.

En imatgeria les representacions de 
Davallements són un dels temes classics 
de I'art románic: recordem els exemplars 
que es guarden als Museus d'Art de

A rq u e ta  d e  fu sta  p o l ic r o m a d a  (S . X III). 
M useu de Vic.

Missal del com an ad or  del Tem pie de Pa- 
lau-Solità. B ib lio teca  Vaticana (anterior al 
1245)

C oberta  del M issal d e Sant R u f (S. XII) Tresor 
de la C atedral de Tortosa.

Una mostra que prefigurava el tema 
(tota vegada que no és! pròpiament ni 
un Calvari ni un Davallament, sinó que 
representa tota l'escena de la crucifixió) 
la trobem a l'anomenada Biblia de 
Farfa, de comengaments del segle XI. 
Més tard, al segle XII, abunden ja mol- 
tissim els Calvaris en llibres litùrgics, 
missals sobretot. Es copiosa la col.lecció 
de missals de la catedral de Tortosa, en 
la que el trobem en cinc exemplars. 
Tornem a trobar també el tema en un 
sacramentari de Sant Cugat, en un ora
cional de l'Arxiu de la Corona d Aragó, 
i en un evangeliari de Vie. Figura aixi 
mateix en un missal, també de Vie i en 
un altre que, procedent d'Arles, es 
guarda a Perpinyà. El que reproduim 
aquí és un exemplar de la Biblioteca 
Vaticana i té interés per nosaltres ja que 
havia pertangut a Pere Gii, comanador 
del Tempie a Palau-solità, el qual l'any 
1245 hi anotà la compra d'una casa a 
Barcelona; notació que ajuda, també, a 
datar l'obra.

La representació del Calvari no sola- 
ment figura dintre del text dels llibres, 
sinó que, a vegades, constitueix el motiu 
decoratiu de les cobertes de l'enquader- 
nació: en conservem un exemplar, en 
fusta tallada, a la catedral de Girona; 
destaquen, també, les cobertes de coure 
daurat i esmaltat del missal de sant Ruf, 
de la catedral de Tortosa.

En pintures murals cal recordar les de 
Santa Anna de Montral (avui al Museu 
de Vie) en les que hi ha un Calvari. 
Trobem també Calvaris en arquetes 
d'esmalts (n'hi han al Museu d'Art de 
Catalunya, a la catedral d'Osca, etc.) o 
de fusta pintada (com la que reproduim 
de Girona). Trobem el tema fins i tot en 
brodats. Podem dir, dones, que al fina- 
litzar l'època romànica el tema del Plant 
de Santa Maria —que després donaria 
lloc a l'advocació del Dolors de la Mare 
de Déu— i les representacions del 
Cricificat no són estranys prácticament 
a cap de les manifestacions artístiquesH

Bossa d e corporals. B ordât 5. XIII. San Isidro  
Lieo.
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per Anna Fernández Alvarez.

MARIA ROSA ANDRES
Expressions com "Kamakura Bori" o 

"laques de Makie" poden semblar, a 
casa nostra, exotiques i sense sentit. 
Però, en canvi, a més de ser belles per 
la seva sonoritat, ho son també per la 
seva significado: una milenària tradició, 
materialitzada en absolutes obres d'art. 
La laca japonesa pot ser l'exponent, per 
a nosaltres, d'una concepció de les coses 
fascinant i diferent. La predisposició per 
un treball com aquest qüestiona l'imme- 
diat vitalisme amb qué un art com 
l'occidental ens ha acostumat: l'oli, 
l'escultura, la ceràmica, el cinema, etc... 
deixen especular amb un résultat immé
diat, que és factible canviar o 
modificar. La laca manté l'artesà en una 
espera pacient; treball a treball, la laca 
es va coneixent d'una manera passiva; 
capa a capa, remodela i sotmet la idea 
preconcebuda. Es potser aquest el tret 
conceptual més important, per la qual 
cosa s'hi dediquen molt poques perso
nes, en part, innegablement, per la 
dificultat física d'aconseguir unes matè- 
ries primes molt estrictes. La fenomeno-

logia de la laca constitueix una realitat 
propia, diferent i aliena al mon que ens 
rodeja. Haurem d'esperar un nou redes- 
cubriment oriental, més cientific, menys 
folklôric, per poder assimilar, aquí, les 
seves tècniques.

Maria Rosa Andrés está dedicant-se a 
dissociar la técnica de la laca del seu 
entorn tradicional, és a dir, partint de la 
seva Sensibilität, arriba a fer-nos asse- 
quible una laca que ens esdevé propia, 
atesa ia nostra manera de fer i de sentir. 
Ha estudiat i ha vist elaborar les 
tècniques que més amunt citava, "Ka- 
makura Bori" (aplicar la laca sobre 
fusta) O  les "laques de Makia" (amb 
pois d'or i plata). Va estar durant uns 
mesos al Japó, grades a una beca de la 
Fundado General Mediterrània. A la 
Universität de Belles Arts i Música 
(Tokyo Geijutsu Daigaku) a Tokio va 
observar les diferents étapes i tècniques 
que tot estudiant japonés de laca ha de 
saber; aquest itinerari ens deixa asto- 
rats, donada la seva amplitud, si el 
comparen amb les poques possibilitats 
que troba aquí qualsevol lacador. La 
Universität japonesa consta de sis 
cursos; després es passa a fer d'aprenent 
en algún taller durant dotze anys, sense 
cobrar. En acabar els dotze anys, 
l'estudiant passa a ser considérât "gran 
lacador", la quai cosa suposa poder ser 
rémunérât per la seva feina. Japó 
considera la laca com una artesanía 
nacional, es troba rrtolt estratificada i 
sotmesa a les tradicions. Es podría dir 
que, a part de périodes ben específics, 
les diferéncies entre laques actuáis i

laques de fa cinquanta anys són nul.les 
(El gran lacador és l'únic que assumeix 
la innovado en la seva obra). Aixó fou 
una de les coses que més sorprengueren 
Maria Rosa Andrés, el que l'estudiant 
japonés no té nécessitât de sotmetre la 
tècnica apresa a la Ilibertat expressiva 
individual, els colors i els motius es 
repeteixen cíclicament, només existeix 
una noble ànsia de perfeccionisme.

Conegudes i estudiades aqüestes técr 
niques. Maria Rosa Andrés, si bé utilit- 
za una interposició de color per contac
te i per superposició (com fan els japo- 
nesos), sotmet aquest coneixement a 
una voluntat creativa personal, pot fer 
servir motius clássics, però están estruc- 
turats per donar un efecte íntim, sense 
tractar d'evocar, sinó d'interpretar, la 
dificultat i també la qualitat de la laca. 
Les formes més utilitzades són atuells 
estilitzats de fons obscur, vitalitzats per 
taques de colors forts; plafons llisos 
amb temàtica paisatgística o amb natu
res mortes, principalment flors, matisa- 
des amb daurats càlids i nacrats 
ambigus. La meravillosa qualitat, tant 
pel seu tacte com per la seva brillantor, 
de la laca, és potenciada al máxim, 
sense abusar de contrastos fàcils, do- 
nant una gran importáncia ais fons 
austers, com el negre i la gamma deis 
marrons. També es sotmet a la pacientí- 
ssima tècnica de closca d'ou, obtenint 
dinámiques i meravelloses cromatitza- 
cions.

Es fa problemàtic acumular prou 
material com per poder muntar una 
exposició, perqué els materials -estrictes 
(que van des deis mateixos pinzells, 
alguns de cabell humá, fins els pigments 
vegetáis, que només s'obtenen en el 
Japó, o la pois d'asta de cèrvol, l'or o el 
nacre, la fusta curada i seca, especial- 
ment per aplicar la laca)- són molt cars 
i difícils d'aconseguir. Malgrat tot, Rosa 
Maria Andrés exposà l'any 74 a la Sala 
Parés i a la Pinacoteca de Sabadell. 
Ateses aqüestes dificultats, que media- 
titzen substancialment la feina, surten 
aqüestes línies,. que són -o volen ser- 
una manera de suscitar l'interés per un 
tipus de treball realment apreciable. ■

Es una gentilesa de (p fi^ O O Ó Advocat Cirera, 10, 1° 12 - Tel. 726 11 26 
SABADELL
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per JOAN DAVID

L'OBRA DE JOSEP MARTINEZ ROMERO

Martinez Romero, el dibuixant i cari
caturista que un dia oferia les primícies 
del seu fer artistic al public de Sabadell, 
avui ens sorprén amb una completa 
exibició d'autèntica pintura de cavallet.

Paisatges, marines, quadres de cos- 
tums, en una varietat de moments en els

que la interpretació pren vida en desvet- 
llar-se l'esperit inquiet de l'artista, 
responen en tot moment amb paraules 
misterioses ferides per un romanticisme 
inspirât, al que s'afegeix, un notable 
afany de permanència. El pintor, és en 
certs moments, conscient de la respon- 
sabilitat teòrica de la interpretació de les 
imatges que la mar, el cel i els homes 
han de viure dins les teles amb una 
relació fácil i entenedora, i centra el seu 
fer, revivint somnis que el sitúen dins 
un món que al comentarista i al critic 
els mou a estimar valors que fins en 
certs moments somriuen en plena coin- 
cidència ideològica d'un noucentisme 
inspirador.

Són un treball d'ofici com si es tractés 
d'aprofundir un poema en el que la 
ideologia parlés a una comunitat de 
sentiments transcendint un franc ena- 
morament de la tradició. La pintura en 
Martinez Romero és corn una descàrre- 
ga de sensacions, d'enlluernaments, fins 
i tot de paraules misterioses; tot és 
producte de la febre creadora que es 
resol corn a necesitat urgent de traduir

unes emocions, emocions que la major 
part de les vegades l'artista les manifesta 
amb un somriure beatific.

Encerts i desencerts, els veiem en el 
conjunt d'obres presentades, la realitat 
emperò afavoreix les dominants que són 
filles d'una autèntica finesa espiritual ■

EL PINTOR JOAN BURRULL i QUER

Del 9 al 21 del febrer passât, Joan 
Burrul i Quer ens ha présentât la 
darrera producció pictórica. El conjunt 
exposât, són olis que tradueixen paisat
ges viscuts de l'Alt Empordà, Pirineu 
Aragonés i Pirineu Lleidatà. Aquesta 
serà la tercera vegada que deixaré

inscrites unes notes comentan referents 
a la personalitat pictórica del pintor 
sabadellenc; la primera, fou en ocasió 
de presentar-ne l'obra a propósit de 
integrar-se definitivament al món de la 
crítica i amb motiu de presentar-se 
individualment a l'Acadèmia de Belles 
Arts, en el transcurs del mes de Maig de 
1968 i la 2̂  motivada per l'exposiciô 
realitzada a la "Galería d'Art St. Anto
ni" el febrer de 1975.

Avui m'és plaent de resoldre interro- 
gants, corresponents i conseqüents, a les 
primeres experiències de llançament i 
per tant ja fruit de una més equilibrada 
i justificada valoració. L'obra actual de 
Burrull s'ha présentât integrant ja unes 
conexions artistique? bullidores de vida 
que formen una personalitat determina
da dins aquest procès artistic evolutiu i 
orgànic. Avui la pintura de Burrull amb 
tôt i algunes llacunes aconsegueix esta- 
bilitzar posicions; obra realitzada dins 
uns conceptes plenament naturalistes 
amb els que conviuen, més o menys 
ordenats, el fer objectiu del model i el 
sentit decoratiu. La maduresa sh a  
produit notablement en les obres repre

sentatives dels paisatges corresponents 
als Pirineus Lleidatá i Aragonés en els 
que la construcció i l'enfoc ens mou a 
fer record deis moments pictórics d'un 
Marti Alsina i Vayreda.

Una influent habilitât i una prepara- 
ció técnica eficient s'imposen en tot 
moment i coadjuven a crear un desvet- 
llament en aquest conjunt ordenat de 
dibuix i color dins de l'espai pur que 
influencia i fins dirigeix el contacte 
ordenat de la naturalesa en el que 
s'implica la necesitat orgánica de l'es- 
tructuració de tota parcel-la de color, 
ajustada als moments d'efusió del ritme 
en la forma, i fins i tot en l'espai 
imaginari ■



46

PA U  VILA ens ha o fert ì'avinentesa de re- 
produ ir  unes pàgines del seu treball sobre  
im atgeria popu lar catalana  (I) a  la qu al l'il
lustre p rocer  ha d ed icat una especial i acurada  
a ten c ió  i a fecció . Durant llargs anys v a  reunir 
un d o li d e docum ents sobre  aquest tem a que 
ha llegat a la prestigiosa F u ndado Bosch i 
C ardellach , de la que n'e's M em bre d'H onor.

Encetem  avui aquest treball que, després 
dels anys conserva la m ateixa fr escor  d'actua- 
litat i d'interés.

i l )  P u blicat en el Butlleti del Centre Excursio
nista d e  Catalunya, nums. 464 i 465, i en una 
sep ara ta  de l'any 1934.

ORIGINALITÄT 
DE LA

IMATGERIA POPULAR CATALANA

(I)

Auques
Soldats
Estampes per PAU VILA

La imatgeria popular ofereix semblan
ces a través de la producció estampada 
deis paísos la civilització deis quais por
ta un llevat tradicional milenari. Així és 
a les nacions d'Europa i a les regions de 
l'Asia de més antiga cultura.

Ara com ara, no podem fer més que 
remarcar, com dintre la producció imat- 
gera, avui aturada o degenerada, algún 
deis rams d'aquest art popular presenta 
a Catalunya una Originalität, una perso- 
nalitat, si ens és permés el mot, no 
destacada fins ara.

Les auques de redolías (1)
Aquests fulls puérils tenen llur gènesi 

en un joc d'átzar prohibit i perseguit re- 
petidament en el curs deis segles XVII i 
XVIII. Les auques més antigües conegu- 
des són les anomenades de "Sol i Llu- 
na", directament relacionades amb les 
de pergami, que servien per a jugar-hi 
diners. D'aquestes auques, se'n coneix 
una de les darreries del segle XVII gra
vada per Pere Abadal de Moiá; i se'n 
conserva encara el gravat en fusta que 
serví per a estampar-la. Una derivació 
de les auques primiceres eren els fulls 
d'"Arts i Oficis", que probablement 
també serviren com a jocs d'atzar. Des- 
prés se succe'iren altres auques de temes 
purament iconográfics com les d'"El 
món al revés", els "Jocs de la infantesa", 
les d'exercicis gimnástics, les zoológi- 
ques, etc. Per bé que Lauca de Moiá té 
les vinyetes rodones, es generalitzá tot 
seguit la forma quadrada, i Lauca es
tampada s'estructurà en un encasellat de 
quaranta-vuit gravats anomenats redo- 
lins. Totes les auques eren mudes, pero 
a començaments del segle passât s'hi 
introduïren les liegendes gravades, i més 
tard, amb la introducció de ternes lite- 
raris i novel.listics, feren aparició els 
versos al peu de cada vinyeta. En 
aquesta lletra nova predominaren fins a 
imposar-se els distics; parella de ratlles 
curtes anomenades versos de redolí o 
simplement "redolins", que era el nom

donat primitivament a les vinyetes. 
Aquest nom prové del costum d'en- 
rotllar els quadrets per treure'ls a la sort 
de dins una bossa.

La disposició en quatre dotzenes de 
quadrets caracteritza aquests fulls de la 
imatgeria popular i els particularitza en- 
tremig de la producció de fulls de les 
imatgeries estrangeres impresos en vin
yetes. Tant a Franga, com a Flandes, 
com a Itàlia, posem per cas, existien 
fulls populars repartits en caselles. Ac- 
tualment encara se'n publiquen a Epi- 
nal. Però, en aquests fulls forasters el 
nombre d'escenes enquadrades varia; no 
existeix una concreció numèrica en el 
repartiment de vinyetes de cada full. 
Trobem, si, entre la producció flamen
ca, algún cas amb quaranta-vuit vin
yetes, però és excepcional. A les terres 
catalanes Lauca s'estabilitza en els qua- 
ranta-vuit redolins, si més no, a partir 
de Lauca gravada per Pere Abadal. Els 
vuit rengles, de sis vinyetes per rengle, 
constitueixen la fesomia pròpia de Lau
ca. Dins el ram auquer es troben també 
auques de més i de menys redolins que 
Lauca típica, però constitueixen una mi- 
noria que no pot descaracteritzar el 
tipus clàssics. Per tant, la disposició en 
quaranta-vuit redolins dóna a Lauca un 
carácter original dins la imatgeria popu
lar del món.

La persistència de les auques madri- 
lenyes, que encara horn pot veure expo- 
sades en alguns aparadors barcelonins, 
podria semblar que contradiu Lafirma- 
ció nostra de la catalanitat de Lauca. 
Dones bé, aquest tipus d'imatgeria no 
era conegut a Madrid abans del 1843, 
any en qué trobem establert en aquella 
vila cortisana el catalá Josep M.® 
Marés. Aquest editor es dedica a la pro
ducció de fulls populars, i sabem que en 
aquella data ja publicava romangos. De 
les auques madrilenyes són anomenades 
"aleluyas"; nom donat a les estampetes 
que eren llangades al pas de les proces-

sons, i que fou aplicat també a fulls 
gravats en talla dolga de setze, divuit o 
vint vinyetes. Marés en portar a Madrid 
Lauca catalana li donà el format, els 48 
quadrets, els mateixos temes i els dís- 
tics, element caracteritzador de la pro
ducció barcelonina del seu temps. La 
presentació era, dones, netament catala
na; i encara aquesta catalanitat fou 
accentuada amb la col.laboració deis 
nostres dibuixants i gravadors, i potser 
també d'algun literat d'ací, que Marés 
sabé proporcionar-se.

En primer lloc, hom troba en els 
números baixos de la sèrie d'aquest 
auquer madrileny, títols de la imatgeria 
barcelonina com El mundo al revés, 
Vida de un aprendiz zapatero, Vida de 
D. Perlimplin, Vida del enano D. Cris
pin, i d'altres. D'altra part, els nostres 
gravadors Cavanach, Noguera i Sadurní 
gravaren per a eli unes tretze auques di- 
buixades per Puiggarí. En Noguera en 
grava cinc més d'un artista que no hem 
pogut identificar. Amb tot, Laportació 
barcelolina no es reduí a aquests tre- 
balls. En estudiar la col.lecció d'auques 
publicades per Marés pogut identi
ficar una dotzena de fulls deguts al 
llapis lleuger i expressiu de Tomás 
Padró. Aquest artista degué dibuixar-les 
en les dues estades que féu a Madrid 
abans i després de Lany 1860. En total, 
les auques de producció catalana que 
formen part del catáleg de Josep M.® 
Marés sumen una trentena, és a dir, 
quasi una tercera part de la seva pro
ducció total.

Tenim, dones, que Lorigen de Lauca 
madrilenya és fonamentalment català. 
Per consegüent, la catalanitat de Lauca 
dins la imatgeria del món resta, no sols 
confirmada, sinó subratllada.

(1) Hom trobarà aquest tema tractat 
am b tota amplitut en el llibre Les 
Auques, escrit en col.laboració amb els 
amics Joan Amades i Josep Colomines.
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El Dr. Crusafont, de prestigi cientific mundial, ret 
culte filial a la figura del seu progenitor.

EL MEU PARE per MIQUEL CRUSAFONT i PAIRO

Ara fa poc més de cent anys (el dia 
de Sant Joan de 1879) va nàixer a Cas
tellar del Vallès, fill d'Agustí i de 
Teresa, un noi que fou batejat amb el 
nom d'isidre Crusafont i Domènech. Fo
ra el que seria el meu pare. Havia des
prés d'ésser una persona destacada a la 
nostra ciutat on vingué a viure des de 
molt jove, adquirint al llarg del temps 
una certa notorietat. De primer fou 
aprenent de fuster del seu pare Agusti al 
carrer d'en Font on vivia, aleshores ano- 
menat carrer "dels gitanos", ben a prop 
de la meva farmàcia del Mercat i d'on, 
després de tants anys, havia de situar-se 
l'Institut Provincial de Peleontologia 
(que ell no va arribar a veure). Era el 
més gran dels set germans que composa- 
ven la familia, ben nombrosa corn es 
pot veure.

El meu pare fou aviat un fuster aca- 
bat que tenia també els seus fums d'ebe- 
nista. De molt jove fou un home entre- 
gat a la política, tot seguint les idees del 
seu pare "federal de tota la vida". Tots 
els germans tenien aficions culturáis: 
l'Enric feia poesies (segurament per in- 
fluència de l'amistat del seu pare amb 
Ribot i Serra), el seu germà Ferran, ar- 
tesà corn els altres, destacat pintor de 
parets que feia companyia amb el Sr. 
Baygual, era un artista; cal només veure 
la reprodúcelo d'una pintura seva a l'Al- 
manac de les Arts de la nostra ciutat. El 
meu pare es donà gairebé enterament al 
serve! dels seus ideals politics, a part 
d'una certa afecció a la música (fou can- 
tant a l'Orfeô de Sabadell sota la direc- 
ció del mestre Planas Argemí i membre 
de la Banda Municipal sota la batuta 
del mestre Masllovet) durant la seva 
llarga vida. Jo el recordo de jove, quan 
tenia tota l'empenta dels trenta anys de- 
dicat de pie al seu "Cercle Republicà Fe
deral" on anàvem els diumenges amb la 
meva mare a prendre-hi el vermut o el 
café i assistiem als freqüents concerts 
que s'hi celebraven. Recordo haver-hi 
sentit una vegada l'Orquesta Pau Ca
sais. Jo era ben petit que ja se'm prete- 
nia corn a correligionari del meu pare,

però el meu carni no era pas la política. 
Durant els anys em varen festejar per
qué pogués arribar a ser el futur diputat 
d'aquell Cercle. Però la meva renuncia 
va èsser sempre ben determinant.

Jo recordo el meu pare treballant, 
després de la mort del meu avi Agusti 
—a qui, fuster com el meu pare, ano- 
menaven "Sant Josep", prova de la seva 
extraordinària bondat, i que en els 
darrers anys deixà la seva fusteria i 
s'instal.là en el seu ofici a "Cai Jepó 
veli"— en el seu taller tot fent anar el 
ribot, la garlopa i el garlopi, a més de 
les meves, per a mi, complicades màqui- 
nes de serrar i de polir que feien un 
renou infernal. Recordo també que feia 
jocs amb les serradures i els encenalls 
que tant abundaven en una fusteria 
prou gran per a emprar vuit operaris i 
dos aprenents. El meu pare sempre 
cantava tot treballant. Era un home sen- 
zill, una mica adust, fet d'humilitat i de 
bonhomia, per bé que força cultivât.

A través de la politica arribà a ser 
conseller per a l'Ajuntament i en fou 
fins a tercer tinent del Batlle (Conselle
ria d'Hisenda). Algunes vegades per 
absència, n'era segon i àdhuc primer i, 
en una ocasió, féu per un breu temps, el 
paper d'edil principal de la ciutat. Els 
que el coneixien bé, sabien que era un 
home d'una gran probitat i fidelissim a 
les seves idees, amb un honrat i rectilini 
sentit de la justicia en les seves accions. 
Avergonyia temeràriament qui li oferia 
un obsequi per a obtenir una prebenda. 
Era servicial però sever en el seu deure. 
Per aixó moites vegades estava de mal
humor pels esforços emprats a l'Ajunta
ment i aixô provocava —ho recordo 
molt bé— el disgust de la mare. Dolors 
Pairó.

El meu pare era un bon pare de fami
lia, per bé que va tenir-me solament a 
mi corn a fill. Era comprensiu i bo, amb 
totes les ganes de sacrificar-se, junt amb 
la meva mare (potser més que ell ma- 
teix, massa enderiat sempre), per tal que 
jo seguís els estudis per als quais, segons 
es creien, estava dotât. No sabria des

criare ben bé el seu capteniment de pare 
de familia. Era masa bo i massa tolerant 
i algunes vegades la política l'allunyava 
massa de casa, la qual cosa preocupava 
la meva mare que era una gran treballa- 
dora i que havia començat també molt 
humilment.

Jo m'anava fent gran i vaig acabar els 
meus estudis de Farmàcia amb una gran 
alegría de part dels meus progenitors. El 
meu pare m'ensenyava a tot arreu amb 
l'orgull de tenir un fill amb carrera uni
versitària i la meva gran voació que, 
per cert, es va destriar en tres branques 
principals: la farmàcia, els análisis cli
nics i, per fi, la paleontologia per a la 
qual vaig fer la carrera de Ciències Na
turals al cap de deu anys d'haver acabat 
l'anterior.

El meu pare va seguir les seves pet- 
jades politiques al Cercle Federai fins a 
la constitució del Front Popular. Ales
hores —ell que havia estât conseller de 
la segona República, i de les Dictadores 
de Primo de Rivera i del Crai. Beren- 
guer, aqüestes ultimes a l'oposició— va 
abandonar tota activitat ciutadana des
prés d'una llarga vida de serve! sense 
màcula, pie de sinceres entregues a tot 
el que li semblava just i de dret, a amies 
i a enemies politics. Va morir als 88 
anys després d'una cida honradissima i 
segura, fidel a ell mateix. Un dia, que 
sempre recordaré, es va matar calent 
per l'escala de casa com a conseqiiència 
d'un atac de cor. Va durar totjust mitja 
hora en estât de coma. La seva vida, 
però, resta com a testimoni d'un ciutadà 
que va estimar la ciutat i la va servir 
durant molts anys. El recordaré sempre 
amb tendresa tots els anys que Déu 
vulgui donar-me. Havia estât un home 
tan senzill i correcte que era estimât no 
solament pels seus correligionaris sino 
per tots aquells que en determinades 
époques ocuparen l'oposició.

Ara ha desaparegut per sempre des de 
l'any 1967, però no podré jamai obli- 
dar-lo per haver estât per a mi un pare i 
un home exemplar. Descansi en pau
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RECORDANT... per DANIEL SANAHUJA i CAPELLA

FERRAN CAUSENTE I VALES
FERRAN CAUSENTE i VALES na 

néixer a Sabadell el dia 25 de maig del 
1860. Encara jove ja se li despertà l'a- 
fecció ais instruments de cordes punteja- 
des i en les seves hores de descans, del 
treball a les filatures, es dedicava a l'es- 
tudi de la guitarra sota la direcció del 
professor Pau Marcel, el qual el consi
derava un dels seus millors alumnes.

Anys després, Ferran Caúsente es de- 
dicà a donar lliçons en el seu propi 
domicili i va organitzar, amb alguns 
dels seus alumnes més avantatjats, un 
conjunt compost de guitarres, bandù- 
rries i acordió, cridant extraordinària- 
ment la curiositat en aquell temps.

Davant l'èxit obtingut, l'any 1897 va 
fundar un "Centre Musical", instai.lant- 
se a la casa nùmero 5 de la Travessia de 
l'Esgléssia, on s'hi celebraren selectes 
vetllades musicals.

Ocupant-se d'un d'aquests concerts, 
Enric Diumaró Crané, publicà a la Re
vista de Sabadell del 25 de desembre del 
1898 el segiient escrit: "Sé de sobras, y 
me place consignarlo con orgullo, que 
Fernando Caúsente con sus conocimien
tos musicales se propone, Dios y la So
ciedad se lo premien, reunir en su casa 
a todos cuantos jóvenes rinden culto al 
ejercicio del divino arte, con el plausible 
objeto de restar elementos a los centros 
que viven de la crápula y del vicio y 
crean gérmenes nocivos a la familia y a 
la sociedad". Animat pels seus admi- 
radors, Ferran Caúsente, continué la 
seva labor organitzant importants vet
llades artistiques i destacant-se entre 
altres la que tingué lloc el dia 6 de gener 
del 1899 a càrrerc dels sabadellencs 
Josep Masllovet i Joan Brujas, pianista i 
violinista respectivament, i el guitarrista 
Miquel Llobet que per primera vegada 
feia la seva presentado a la nostra ciu- 
tat. Tractant-se d'un enamorat de 
Francese Tàrrega, no cal dir l'entusias- 
me que regná per poder admirar tan ex
cel.lent artista.

El dia 11 de març del 1900 se celebré 
una altra manifestado artística d'alt 
relleu prenent-hi part la gran pianista 
Teresa Bartolomé i el guitarrista Miquel 
Llobet, i el dia 23 de juny, revetlla de 
Sant Joan, fou presentada la pianista 
Consol Mojados i per tercera vegada el 
famós guitarrista Miquel Llobet. En

aquest concert hi assisti el compositor 
Rvt. Miquel Ferrer que entusiasmat de 
les excel.lents qualitats de Miquel Llo
bet, l'invité per celebrar el dia segiient 
en el seu propi domicili un concert 
intim.

Un dels esdeveniments més destacats 
es produi quan Ferran Caúsente presen
té al pùblic sabadellenc, des del "Centre 
Musical", el seu gran amie en Francese 
Térrega. La visita d'aquest gran perso- 
natge desperté un extraordinari interés 
entre els sabadellencs afeccionats a la 
bona mùsica.

L'any 1901, els sabadellencs Joan 
Costajussé i Deu i Joan Duran i Vila 
fundaren per inciativa de Ferran Cau-

Joan Cusido i Creus, i Joan Bruguera i 
Ferrer, aquest darrer, autor del dibuix 
del quadre.

Ferran Caúsente, fou un fervent ena
morat de totes les manifestacions artis
tiques. Li agradava amb desmesura la 
mùsica, però també admirava la pintu
ra, la poesia i el teatre. En una ocasió, 
trobant-se a Sabadell Factor professio
nal Doménec Saret convalescent d'una 
malaltia que l'obligé a un descans ab
solut i essent assidu concurrent al 
"Centre Musical", tingué la pensada 
conjuntament amb els altres que forma- 
ven la "tertùlia", de construir un es- 
cenari en el saló d'actes. Aquesta incia
tiva fou acollida amb un extraordinari

Centre Musical de D. Fernando Caúsenle
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Publicat en el Boletín M usical del dia 5 d'octubre de l'any 1901

sente, el "BOLETIN MUSICAL" i el 
1902 la "CACETA ARTISTICA", revis
ta de música, literatura i teatre que di- 
rigia en Joan Costajussé.

L'any 1902, el "Centre Musical" fou 
traslladat al carrer de Sant Quirze nú
mero 6, celebrant-se oficialment la inau- 
guració el dia 13 de juliol, amb un 
concert a cérrec del guitarrista Pau Fa- 
lomir. Com a recordança d'aquest fes
tival, els amies i admiradors de Ferran 
Caúsente li ofrenaren un valuós quadre 
de grans dimensions, format pels retrats 
de Frances Térrega, coronat de flors, i 
situats al seu costat dret i esquerra res
pectivament, Ferran Caúsente i Miquel 
Llobet. A la part superior s'hi destaca la 
figura de Pau Falomir i a la inferior la 
del mestre dels acordionistes senyor 
Martinez, acompanyat de les profes- 
sores de piano Teresa Bartolomé i 
Consol Mojados, els senyors Joan 
Comas i Faura, Joan Costajussé i Deu,

entusiasme i al cap de poc temps s'inau- 
guré el "Teatre del Centre Musical". A 
les representacions hi assistia una nom- 
brosa concurréncia i encara que es trac- 
tava d'un teatre familiar, s'hi pogueren 
admirar una infinitat d'obres del teatre 
catalé. L'elenc artistic el formaven, a 
més de bones actrius de la capital, els 
senyors Doménec Saret, primer actor i 
director, Carles Blanes, Francese Saló i 
Salas, Antoni Montsech i Cutés, Vicen? 
Alsina, Joan Duran i Vila, Vicen? 
Company, Josep Duran i Ramon Figuls. 
Apuntador: Joan Costajussé i Deu.

Completament restablert el senyor 
Saret, quan confiava poder prorrogar la 
seva estanca a Sabadell, va èsser sol.li- 
citat per un empresari de Barcelona per 
prendre part en unes pel.licules en pro- 
jecte i com que les condicions eren 
immillorables accepté la proposició i 
marxé de Sabadell. Mancant la primera 
figura, ané decaient l'entusiasme i poc a
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poc s'extinguí I'elenc artistic i alhora 
totes les activitats fins a desparèixer el 
"Teatre del Centre Musical".

Les vetllades musicals no decaigueren 
un moment, molt al contrari, Ferran 
Caúsente tingué possibilitats de disposar 
d'un local més a propòsit per desenrrot- 
llar les seves aspiracions i es traslladà al 
carrer Alt del Pedregar número 15 es- 
tablint-hi el seu "Centre Musical", nom 
que encara es conserva en Factual 
"Café-Bar Musical". En el nou local, 
gràcies a l'interès i entusiasme de 
Caúsente s'hi pogueren admirar a més 
dels artistes ja anomenats. Manuel Cal- 
sina, notable violinista sabadellenc; 
Carme Pujol, tiple d'opera; Lola Al- 
mirón, guitarrista argentina; Caspar 
Cassadó, notable violoncel.lista; Emili 
Pujol, guitarrista; Joan Padró, distingit 
pianista sabadellenc; Rosa Rodés, guita
rrista; Josep Soler, excel.lent violinista 
sabadellenc; Andreu Segovia, eminent 
guitarrista i altres.

Transcorreguts uns anys, Ferran Caú
sente cregué convenient donar al seu 
"Centre Musical" una nova estructura- 
ció d'acord amb les exigéncies modernes 
i a tal objecte traspassà l'establiment del 
carrer Alt del Pedregar al conegut cafe- 
ter Josep Saló i ocupá un local a la 
Rambla que bagué de deixar al cap de 
poc temps a causa de l'obertura del 
carrer d'Alfons XIII, traslladant-se a la 
casa número 32 de la mateixa Rambla 
on hi establi el seu negoci de venda de 
pianos i instruments musicals de tota 
mena. En el primer pis, destrament 
adaptat i adornat amb les figures més 
destacades de l'art musical, continué 
organitzant-hi durant una colla d anys 
aquelles excel.lents manifestacions artis
tiques que tant delectaven el pùblic 
sabadellenc.

L'any 1915, quan jo en comptava 13 
d'edat, cursava els estudis de solfeig, 
teoria de la música i piano a l'Escola 
Municipal de Música situada en el pri
mer pis del "Centre Musical . S hi en
trava per un portai que donava al 
passatge Arc de Sant Cristôfol entre el 
carrer Alt del Pedregar i Borriana. En 
el segon pis hi vivia la familia Gau- 
sente, raô per la quai ben sovint, élis i 
els que anàvem a l'Escola ens trobàvem 
per Pescala. El senyor "Fernando", 
sempre que es creuava amb nosaltres 
ens aturava i ens preguntava sobre les 
dificultats de les lliçons que practicàvem 
donant-nos sempre bons conseils i 
recomanant-nos, sobreto.t, constancia i 
entusiasme en els nostres èstudis.

Un dia em cridà al seu despatx i em 
digué: "Mira noi, com que sé que ets 
aplicat i estudios aquí tens aquesta 
"peça" perqué l'estudñs i, si la treus be, 
te la deixaré tocar en un deis concerts

FERRAN CAUSENTE V A L H l) acom pan yat d e l n otable  guitarrista JOSEP SIRERAÍ2), d u n a  bon a  
co lla  deis seus alum nes i de la s ev a  filia V IC TO R IA S) p rofessora  d e  piano i guitarra, que continuant 
la m eritòria la b o r  del seu pare es ded icò  a l'ensenyança de aquests instruments.

que fem al Centre". Es tractava d una 
composició d'Enric Granados titulada 
"MORESCA Y CANCION ARABE", 
que em resultava bastant complicada 
comparant-la amb les lliçons que practi- 
cava, però amb l'ajuda del meu mestre 
senyor Masllovet i dedicant-hi moites 
hores vaig arribar a interpretar-la amb 
la suficiéncia necessària perqué agradés 
al senyor "Fernando". Amb visibles 
mostres de satisfacció m'invità a execu- 
tar-la en el concert que s'havia de cele
brar el diumenge dia 5 de desembre a la 
nit, al "Centre Musical". El meu pare, 
home humil però que sentia una gran 
passió per la música, s'endiumenjà amb 
la seva millor roba i jo amb la bata 
nova i les espardenyes noves, i ens diri- 
girem cap al "Centre Musical ". En arri
bar, el senyor "Fernando" ens designa 
tot seguit una taula on poguerem pala- 
dejar un bon "calent " mentres anava 
desenrotllant-se el concert en el qual 
prenien part una bona colla d'artistes 
afeccionats i professionals, entre aquests 
el guitarrista Emili Pujol, Andreu Sego
via i altres. En arribar a la mitja part, 
fora de programa, el senyor "Fernando 
anuncià la meva actuació, recalcant que 
tot just era estudiant i que era la 
primera vegada que actuava en públic. 
Seguidament es féu silenci i el senyor 
"Fernando " molt sol.licit, m'acompanyà 
al pianò;' No podría dir si vaig fer-ho bé 
o malament, però si recordo, que vaig 
haver de repetir tres vegades entre grans 
aplaudiments. A voltes he pensât si el

senyor "Fernando" ja ho tenia tot pré
parât, àdhuc els dels aplaudiments. 
Sigui com sigui, crec que aconsegui el 
que s'havia proposât: augmentar il.limi- 
tadament la meva afecció a la mùsica.

Foren molts els que, com jo, passaren 
pel "Centre Musical" i que més tard es 
convertiren en grans especialistes del 
cant, de la mùsica i del teatre, gràcies a 
aquell bon home que no regatejant sa- 
crificis morals ni materials els ajudà en 
els seus estudis créant aixi un bon plan
ter d'artistes que en el transcurs dels 
anys han estât honra i glòria de la 
ciutat a la quai Ferran Caúsente 
demostré estimar amb tota la fermesa
de la seva ànima noble i generosa.

★  * *

Ja en edat molt avançada, per un 
atzard de la vida, es vegé obligat a reti- 
rar-se de tota activitat, però no oblidà 
mai tots aquells que compartint les 
seves il.lusions l'ajudaren en la tasca 
meritòria de l'exaltació de l'art en totes 
les seves manifestacions. Mori el dia 15 
de febrer del 1948 havent complert 85 
anys d'edat.

Aquest reportatge està basat en un es- 
crit de Ramon Ribera i Llobet publicat 
en el Diari de "Sabadell" amb motiu de 
la defunció de Ferran Caúsente i Valls. 
Plau-me dedicar-li aquest RECORD tes- 
timoniant aixi la bona amistat que ens 
unia. ®
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C ¿»tC *P t̂ Per CINE CLUB SABADELL

JOAN RIPOLL, UN CINE-FERIT

En Joan Ripoll forma part del réduit 
grup de persones que, en les décades 
dels 50-60, va configurar el món del ci- 
néfil i l'inici de la crítica cinematográfica 
moderna a casa nostra. Afició i tasca 
que, en aquest pais, sempre han estât 
mal compresses i, en la majoria dels 
casos, desprestigiades.

El Cine-Club Monterols
L'any 53, el nudi més important, ate- 

ses les conseqüències que generarla, va 
ser, sense dubte, el naixement del Cine- 
Club Monterols. La seva seu era el Col
legi Major del mateix nom, sota el pa
trocini de l'Opus Dei. En Joan Ripoll 
fou, junt amb Fernando Lázaro i Fer
nando Loríente, un dels co-fundadors 
del cine-club. Més tard, s'incorporà una 
segona generado, formada per José Ma
ria Otero, José Luis Guarner i Jordi 
Grau, entre altres. És l'inici de l'apogeu 
cine-clubistic. El Cine-Club Monterols 
feia una sessió, amb projecció o pro- 
jeccions, els diumenges a la tarda i una 
altra, més teòrica, amb lectures i co- 
mentaris de publicacions estrangeres, els 
dies feiners. Això representava unes 
dues sessions setmanals.

Una de les tasques més productives 
del cine-club, sobretot durant els anys 
56-57, va ser la d'ajudar i assessorar 
altra gent per a la configurado de nous 
cine-clubs. Un dels primers, fou el de 
Vails i, més tard, el de Lleida, el de 
Reus, etc. Paral.lelament, es dedicava a 
visitar diversos pobles i ciutats de Cata
lunya, en una tasca d'informació i col- 
laboració. Feia, a més, cine-fórums 
arreu.

Una altra de les activitats d'en Ripoll, 
dins l'àmbit del cine-club, va ser la de 
muntar, l'any 57, i a suggeriment del 
pare Trenchs, un curset de cinema per a 
nois a l'Escola Pia de Balmes. Més en- 
davant, organitzà uns altres cursets junt 
amb en Serra Estruch i Maria Castan- 
yer, i també al Cine-Club Sabadell,

Joan R ipoll am b D Y v o ire , teorie cinem atogràfic, durant el II congres de C olor, d e 1960.

essent aquest el primer curset de cinema 
per a nois que es feia a la nostra ciutat 
(aleshores, en Ripoll tenia ja contactes 
amb el nostre cine-club, a través d'en 
Llorenç Llobet Gràcia, a qui havia cone- 
gut quan ambdós formaven part del 
jurat del Concurs Nacional de Cinema 
Amateur). Altres accions de cine-club 
foren desenrotllades per eli al Club 
d'Amies de la Unesco i a l'Ateneu Bar
celonés.

El Cine-Club Montarols estava en la 
línia de "Cahiers", revista francesa rei- 
vindicadora del cinema nord-americà i, 
albora, de tot el cinema d'autor. Aques
ta positura com a grup cine-clubístic 
estava enfrontada ais defensors del 
cinema de missatge. Aquest enfronta- 
ment ideológic va crear tot un enriqui- 
dor ambient de débat.

Biblioteca del Cinema Deimiro de 
Carait

A través d'un nebot del senyor Del- 
miro de Carait —peoner del cinema 
amateur a Barcelona—, el Cine-Club 
Monterols es posà en contacte amb 
aquest senyor. Es va organitzar una 
sessió amb les seves pel.lícules "ama
teurs" i es va decidir col.laborar amb la 
seva biblioteca, tasca que va assumir en 
Joan Ripoll, que, a partir de llavors, va 
anar a treballar a la biblioteca dos cops 
per setmana. Fou una gran sorpresa tro- 
bar-se amb una col.leccio, començada 
l'any 24, de Ilibres i revistes de cinema 
tan nacionals com estrangers, arribant a 
haver-hi exemplars en quinze o setze 
idiomes, inclusius el xinés i el rus. L'any 
55-56 es tenien ja uns 5000 Ilibres i unes 
10.000 revistes, d'entre les quais desta-



51

quern "Close Up", revista nord-america
na dels anys 20; "Nuestro Cinema", la 
revista espanyols del grup d'en Buñuel; 
"Révue du Cinéma", entecessora dels 
"Cahiers"; "Bianco e Nero" (de les quais 
es tenia la col.leccio completa); l'espan- 
yola, d'indubtable valor historic, "Films 
Selectos", etc. Aquesta darrera revista 
formava part de la donado particular 
del senyor Tomás G. Larroya, dins la 
qual tenia un especial relleu la col.leccio 
de fotos dels anys 30.

Molt material de la Biblioteca fou 
utilitzat a les sessions de lectura ja es- 
mentades del Cine-Club Monterols.

Col.leccio de llibres Rialp
El fons de la Biblioteca de Cinema 

Deimiro de Caralt va possibilitar la 
idea, l'any 56, de fer a Espanya, una 
col.leccio de llibres de cinema. La idea 
la va recollir l'editorial Rialp. L'ùnica 
col.leccio, propiament dita, que s'havia 
publicat fins aleshores havia rebut el 
títol de "Biblioteca del Grupo de Escri
tores Cinematográficos Independientes". 
Només van sortir quatre números, 
l'últim l'any 36. L'any 57 va sortir el 
primer Ilibre de Rialp.

La majoria deis llibres Rialp eren tra- 
duccions, fonamentalment del francés i 
de l'italiá, encara que també en varen 
aparéixer de l'anglés i de l'alemany. així 
com algún d'espanyol inédit. Les fonts 
primerenques varen ser la col.leccio de 
llibres de "Bianco e Nero" i la col.lecció 
francés de "Du Cerf". El primer títol fou 
"El lenguaje del film", de Renato May, 
traduit per en Jordi Grau. Posterior- 
ment, es va començar una altra col.lec
cio parai.lela de llibres de format més 
gran, de la qual es publicaren sis títols, 
entre ells l'obra cabdal d'André Bazin, 
pare de la crítica cinematogràfica mo
derna, "¿Qué es el cine?". En Ripoll fou 
el responsable d'aquesta col.lecció Rialp, 
que publicá uns quaranta-cinc títols. En 
anar-se'n l'any 64-65, la col.lecció es va 
parar per manca de gent que s'hi 
dediqués.

"Documentos Cinematográficos"
EIs anys 60 en Ripoll treballava a 

l'"Instituto de la Información", un del 
primers centres d'informàtica que va 
haver-hi a Barcelona. Eren socis d'a- 
quest Institut Fernando Loriente, Joan 
Ginebra i Josep Figuerola. Amb aquesta 
gent va néixer la idea de crear, dins 
l'Institut, una revista de documentació 
cinematogràfica, on , més tard, varen 
entrar José Luís Guarner i Xavier Coma. 
Era l'època en qué en Ripoll alternava 
aquesta tasca amb la de l'ordenació de
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la Biblioteca del Cinema Deimiro de 
Caralt i les activitats própies del 
Cine-Club Monterols. Aquesta revista, 
que va començar a sortir l'any 60, 
s'anomenà "Documentos Cinematográfi
cos". En Joan Ripoll es dedicava sobre- 
tot ais treballs bibliográfics i de re- 
dacció.

El période de gestació de la revista 
fou lent i laboriós, fent-se un gran tre- 
ball de sistematització. Es tingueren 
contactes amb 50 revistes estrangeres, 
arribant-se a posseir un material biblio- 
gráfic assombrós. La configuració for
mal estava molt influida pels métodes 
de l'Institut (per exemple, l'index estava 
sistematitzat i ordenat per conceptes, i 
els temes, diferenciats per colors). Es va 
prétendre fer una revista al servei dels 
professionals, des de productors, exhibi- 
dors, actors, fins a técnics de tot tipus. 
Aixô comportava el fracàs comercial, ja 
que el nivell cinematográfic del país no 
estava el suficientment elevat per assimi- 
lar-ho. Conseqüentment, a partir del 
número 13, la revista va adquirir una 
estructura més comercial, amb més crí
tica cinematográfica i menys informació 
a nivell professional.

"Cahierista" ideológicament, "Docu
mentos Cinematográficos" era, dones, 
exigent i combativa. No obstant, pre
tenia assolir un grau d'eclecticisme que

permetés recollir opinions de gent di- 
ferent i, a vegades, contrària.

Una de les feines més importants de 
"Documentos" fou començar un diccio- 
nari sobre "Qui era qui" en el món del 
cinema espanyol. Dissortadament, es va 
quedar a la lletra B.

Col.laboradons
A més, en Joan Ripoll va col.laborar 

en les revistes; "Otro Cine", "Diagonal", 
"La Estafeta Literaria", "Film Ideal", 
"Nuestro Tiempo", "La Actualidad Es
pañola" (on va treballar durant un any, 
fent crítica cinematográfica, faceta a la 
qual es va dedicar més aviat poc, ja que 
la seva especialitat era de tipus teóric i 
divulgatiu), "Filme" (revista portuguesa 
de la qual va ser corresponsal de l'any 
58 a l'any 64), etc.

Dins l'àmbit de la ràdio, entre els 
anys 53-55, fou redactor de l'emisió cul
tural de Ràdio España de Barcelona 
"Tic-Tac", on es realitzava crítica d'art, 
de literatura i de cinema.

L'any 66, en Joan Ripoll abandona 
pràcticament aquesta dedicació quasi ex
clusiva al cinema, coincidint —potser 
no casualment— amb l'inici del declivi 
del cine-clubisme. Darrera queda una 
tasca tan important com poc coneguda i 
que hem prêtés donar-vos a conéixer 
avui aquí. ■

Es una gentilesa de m DRUnCT
e m m e  c o f l i c R c m i
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AL PAS DELS DIES per JOAN DAVID

CONCERT DE PRIMAVERA

Cada any Maria Teresa Boix ofereix 
un fi de curs en el que concorren els 
seus alumnes en les disciplines de cant i 
piano. Enguany i també a l'Auditori de 
la Caixa d'Estalvis de Sabadell, el diu- 
menge dia 23 de mar? tingué lloc aquest 
concert de primavera.

Fou interpretada una selecció d'obres 
a cura de l'estol d'alumnes que dirigeix i 
forma aquesta professora, plena de vo- 
cació i mestratge que cada any ens dona 
l'avinentesa de palesar les prometedores 
qualitats deis seus avantatjats deixebles.

DE LES EiXiDES

DlBUiXOS

AGUSTÍ MASVlDAL i SALAVERT
TFXTOS

jOAN CUSCO 1 AYMAMÍ

DE LES EIXIDES

Aquest és el títul del Ilibre que els 
seus autors han dedicat, com un senzill i 
sentimental homenatge, a les eixides de 
la nostra ciutat.

Un evocatiu próleg de Pau Vila obre 
aquest Ilibre, on van inclosos 32 dibui- 
xos realitzats per Agustí Masvidal amb 
textos de Joan Cusco.

El fet coincident de l'aparició de Tes- 
mentada obra amb la d'aquest número 
de Quadern no ens permet dedicar-li un 
comentan més extens. Horn ha pogut 
constatar que es tracta d'un acurat 
volum que, pel seu contingut, está des
tinât a gaudir d'una bona acceptació.

A. CARNICE 
(Galeria Rovira)

L'obra d'aquest jove pintor que des de 
fa uns any s es presenta al públic a 
través de les seves anyals exposicions, 
es referma cada vegada més en el seu 
quefer. Ja va demostrar, ais seus inicis, 
la dotado, el capteniment en aquest art. 
Eli inquireix en el carni de la perfecció, 
llevat del seu bon gust optic per escollir 
les perspectives que sap plasmar fidel- 
men a les teles.

És un realista del paisatge i té valentia 
en el tractament dels temes. Té, ensems, 
un notable sentit del color que cap usar 
amb el seu èmfasi genui.

JOAN PLANELL 
(Fons d'Art del Vallès)

Aquest artista es manifesta amb un 
dibuix acurat, i les seves obres fetes a 
Taiguada tenen una nítida captinença. 
Sap jugar cabdalment amb els colors 
suaus i configura uns ambients efec- 
tistes. Sap donar una emprenta i això 
configura una notable qualificació en les 
seves obres.

LOUIS ARAGON

L'Alliance Française de Sabadell va 
organitzar un cicle-homenatge a Louis 
Aragon, il.lustre intel.lectual francés. 
Aquest cicle durà del 3 al 26 de març, 
en el curs del qual tingué lloc un ventali 
d'activitats: recepcions, exposicions, 
conferències, recitals i projecdons cine- 
matogràfiques. Cadascuna d'aquestes 
manifestaciones culturáis han tingut el 
seu interés. Cal, empero, fer-hi una ob- 
jecció: Tescasa assisténda de públic en 
la majoria deis actes.

Aragon compte amb 83 anys. Va néi- 
xer a Paris i participé en Torigen del 
superrealisme. Funda la revista de van
guardia "Littérature" i és autor d'un 
llarg nombre d'obres literàries. És un 
notable escriptor en el camp de la no
vel, listica, i destaca la seva obra poè
tica. Es casa amb la també escriptora 
Eisa Triolet.

NURIA CANDELA 
(Joventuts Musicals de Sabadell)

El passât 19 de març, dia de Sant 
Josep, tingué lloc a TAuditori de la Cai
xa d'Estalvis de Sabadell Tanunciat re
cital a càrrec de Nûria Candela, acom- 
panyada per Josep M.^ Pladevall (piano 
i flauta).

Nûria Candela en aitai ocasió es 
presenté amb "Poemes encara" i ens 
oferi, corn ja ens té acostumats, una 
bella vetllada en la quai es mostré amb 
el seu délicat fer, cada dia més mestri- 
vol.

Cada recital que ens ofereig Nûria 
Candela, ens transmet una deu d'har- 
monia. Els poemes que diu adquireixen, 
en ella, una plasticitat abellidora.

L'acompanyament del jove mùsic 
Josep M. Pladevall és molt adéquat i 
adient. Es, evidentment, un gran i 
exquisit plaer oir-los.

El públic, força nombres, amb els 
seus reiterats aplaudiments ho subratllé 
a bastament.

Es una gentilesa de
o n s
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FONS D 'ART DEL VALLES
Angel Guimerà, 2-5è. Tel. 725 09 64 - SABADELL



RAGINEL
Artista nascut a França i resident ac- 

tualment a Catalunya, exposa una obra, 
en la que la personalitat pren un to exu
berant i aconsegueix, al expresar-se, si- 
tuar-nos en un contacte intim amb les 
mateixes forces conduents a contemplar 
una millor ordenado d'idees que no per 
ignorades per nosaltres, deixen de 
produir i promourer entusiasme ais en
tesos i gourmets de les coses que amb 
afany de permanència son tant accepta- 
des ahir corn avui.

Rafael Subirana i Ollé
Obra Sabadellenca

1953-1978

Edició d’ Homenalge
Sabadell - ¡979

S'espera per la Diada del Llibre d'en- 
guany l'aparido de l'obra del nostre es
timât col.laborador Rafael Subirana, la 
quai és un recull deis escrits relacionáis 
amb Sabadell que, durant 25 anys ha 
reali tzat.

En el prôxim número de Quadern po- 
drem fer un comentari de l'esmentada 
obra, la quai desitgem que tingui una 
franca i merescuda acollida.

CAMIL FABREGAS 
"Tot-Art"

L'escultor Camil Fabregas exposa sots 
el titol d'ART-FERITS, una col-lecció de 
retrats, dibuixats a la mina de plom, 
d'afeccionats, col-leccionistes, dirigents, 
critics, "marxants", etcetera, o sigui de 
gent que es mou en el món artistic 
actual de la nostra ciutat. Es tracta de 
retrats fets gairebé escultóricament, re- 
solts amb un verisme total i amb els que 
l'artista mostra la gran preocupado 
d'expressar, més que la semblanza del 
retrat nu, traduir-ne el temperament del

model al que s'esfórga en fer-ne creixer 
la vitalitat i l'agudesa expresiva, cosa 
que en la major part d'ells plenament ho 
aconsegueix.

JOSEP HUESO 
"Art 2000"

Aquest artista, nat a Jaén, i alumne 
de l'Escola Massana, es un veritable es
pecialista en pirogravat, esmalts, cerà
mica dibuixada, etc., i d'aixó certament 
en donen fe les obres que ha presentai i 
en les quals descriu la problemática d'un 
expresionisme en el dibuix que bull de 
vida i s'integra ostensiblement en la 
complexitat de les formes.

En traduir l'anècdota, s'endinsa en la 
plenitut viva de l'expressió, dialogant en 
tot moment amb els personatges repre
sentáis que viuen la seva vida particular 
i que es dignifiquen en la representado 
que en fa l'artista.

ALBERT ADELL 
A. de Belles Arts

Pintor Sabadellenc conreador de la 
modalitat pictórica més afiançada a una 
transcripció intel-ligent que no a la crea- 
ció pura. La personaliat pictórica preten 
conseguir-la, afiançant-la a un treball 
ordenat, fidel a una preocupació cons
tant, per tal d'assolir una obra ben 
construida i amb pié acord al tempe
rament i al temps. Obra en conjunt 
certament estimable.
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ENRIC IRUESTE i ROSANES 
.Intel-lecte

Pintor nascut a Jaca. Inquiet, imagi- 
natiu, no copista, dissenyador amb un 
net esperii creatiu; al servei d'una 
própia satisfaccio i gairebé com a neces
sitai biológica; pren de model, la llum i 
la imatge del món en acte comunicatiu. 
Tal i com ens diuen en el catáleg s'ha 
presentai amb una obra que va "més 
enllá del réalisme i de l'abstracció", cosa 
que a l'espectador suggereix interés i en 
promou entesa.

VILA ARRUFAT I DURANCAMPS

A l'auditori de les Agrupacions Narcís 
Giralt tingué lloc el 14 de març una 
conferéncia a cárrec d'Antoni Vila 
Arrufat, sobre el seu amic Rafael Du- 
rancamps.

Asistí a l'acte la filia del malaurat 
Durancamps.

Tomás Casañas féu la presentació del 
conferenciant amb unes paraules ben 
afectives ensems que plausibles, així 
com l'entronc que uní ambdós artistes.

Vila Arrufat féu una evocació ben ín
tima de les relacions entre ambdós, ja 
des de la seva adolescéncia, glosant l'es- 
treta amistat que els uní al llarg de llur 
vida, plena d'amor i dedicació a l'art.

Els asistents a l'acte —tots ells admi- 
radors d'aquests dos grans artistes que 
honoren Sabadell— respongueren a 
aquesta bella iniciativa del Departament 
d'Arts de l'esmentada Agrupació.

Es una gentilesa de Fortuny, 20 Tel. 725 9119 SABAD ELL
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OBDULIA SOLER I TERESA GILI 
A. de Belles Arts

Aqüestes dues pintores s'han présen
tât en la mateixa Sala I, i ho han fet 
cadascuna amb la seva obra que 
breument enjudiciarem. O. Soler sen's 
mostra en la disciplina del retrat amb 
un plausible calitat, ben remarcable, 
aixi també en els bodegons. Son les 
seves unes belles composicions, de 
concepció i color.

Quant Teresa Gili, se'ns mostra en 
ternes de flors, paisatges i figures, i en 
llurs obres reflexteix un cromatiste vital 
—a voltes liric.

Hi ha en ambdues pintores qualitats 
apreciables i cal esperar que, cadascuna 
en llur comesa, ens desvetllaran enco- 
miàstics judicis.

AGUSTI BALLESTER 
A. de Belles Arts

Pintura revulsiva, inquieta, deshuma- 
nitzada, reptadora de falses tradicions i 
resolta intencionadament amb expre
ssions metafôriques; en el fons, veiem 
latent, un misticisme, amb intensions li- 
riques, que pretenen i en certs moments 
consegueixen, fer reaccionar ais especta- 
dors amb una mateixa emoció. En el 
fons l'artista s'haurà convertit en un 
esclau del propi sentimentalisme del que 
per tal de fugir-ne caldrà esmersar-ne un 
quasi inútil combat.

PERE BUFI 
Galerías Pujol

Dibuixos a la ploma i aiguatintes; els 
veiem resolts amb encert e integrats en 
unes caractéristiques especiáis en les que 
les dificultats tècniques s'acusen corn a 
fets fonamentals. Obres ben enteses en 
tots conceptes, trevallades sens tortu- 
racions i formant un conjunt unit i 
conscient.

PINTURES DE R, ADMETLLA 
Galeries Rovira

Tractem d'un pintor fill de Barcelona, 
conreador d'una obra que al nostre 
entendre podem considerar simplement 
corn a obra ben fêta.

Veiem completa la fidelitat a les lleis 
de la perspectiva ben apreses, afermant 
la base en que veiem fonaments de 
l'obra conjunta.

Vet-açi uns paisatges en els que la 
vida, la llum i les caractéristiques dels 
pobles representáis, son sotmesos a 
perfectes disenys encerclais en horitzons 
nets i pulcres.

JOAN COPONS 
Academia de Belles Arts

En les notes de presentado impreses 
veiem que es tracta d'un pintor autodi
dacta de 38 any s, nat i fet a Barcelona. 
L'obra exposada descriu amb un intent 
surrealista i amb la tècnica de l'aqua- 
rel-la, imatges que dominen la superficie 
en la que es concreta la voluptuositat de 
les formes, concreció d'una vida orgàni
ca en l'aiguabarreig de la figuració i de 
l'abstracciô. Vet açi la fució d'un 
renéixer a l'encantament dels sentits.

PEREZ-ZAFRA

Fill de Sabadell, guanyador del 1er. 
premi del 1er. Concurs de Pintura de 
tema lliure del Departament d'Art de 
l'Agrupació Narcis Girali.

Pintor que demostra un afany de 
permanència movilitzant-se amb expre- 
sió vivissima i en recerca de integrar-se 
dins el món de les coses ben fetes i que 
pren i repren els pincells sense paraules 
misterioses, i viu en un lloch en el que 
les Hums de les obres son conscients i 
subjectes a una meditada preparació 
dignificant.

Danésjordì

E. ALBERCH BASSO 
Gisbert Art

Mataroni, autodidacte, pintor ja co- 
negut a Sabadell per les diverses exposi- 
cions realitzades en el transcurs d'aques- 
ta darrera década. Narrador cultivât i 
expert en la recerca de les impresions 
fruit d'una inspirada ralització. Obres 
resoltes, plenament observades, d'entu- 
siasme ardent i posseídes d'un sentit 
d'autocritica que fa que penetri en la 
profunditat del mateix argument inspi
rador. A la creativitat del dibuix, 
podem afegir-hi l'enlluernament dels 
colors i així el conjunt es mou dins unes 
coordenades de ritmes i espais.

DANES JORDI

Pintor Olotí, amb mostres de pintura 
a l'oli i aquarel-les fill de l'Escolla Olo- 
tina reivindicant emperó l'afecdó ro
màntica d'uns paisatges que són un 
encantament pels sentits, absents en tot 
moment d'agressivitat. Finesa espiritual 
i puresa d'emoció que s'encomana, sense 
crear un únic enlluernament. Paisatgista 
conscient de la bellesa del paisatge i de 
tot ÇO que és testimoni comunicatiu 
imprescindible.

ENRICA PUJOL 
Art - 2000

Nascuda a Sabadell amb estudis al 
Professorat Superior de Belles Arts San 
Fernando, Madrid, i alumna d'Antoni 
López Garda, exposa per primera vega
da a Sabadell. Pintura, la seva, emocio
nal, i vinculada en determináis estais 
d'ànim en franc equilibri psíquic.

Pintura que no perd contacte amb la 
realitat sensible i que fonamentalment 
duu una integració que per mai és una 
subordinació i que la transporta més 
enllá d'aquesta realitat.

CLOENDA

No són pas menys interesants les 
aportacions d'altres artistes, però que 
no ens és posible poder comentar, per la 
manca d'espai d'una part i pel gran 
nombre d'exposicions —que en alguns 
casos no ha estât possible visitar—; 
emperò farem esment de: Calvet-Torres, 
Pere Elias, Francese Espriu, Josep M. 
Olivas, Moya Mudana, Ramon Angles, 
Francese Macià i Serra Soler, Sallès Gi
rali, P. Arasa, J. Puertolas, Rafael 
Serres, Marià Brunet, Josep Navinés...

D'altres que aquests dies (ante i post 
Pasqua) han exposât, com Ricard Mo- 
lins. Royo, Brull-Braut, Elisabet Mor
gui, Maria Pareil, Zamora Muñoz, Lluís 
Clapés, Font Sellabona, dels quais es- 
perem fer uns comentaris en el prôxim 
nùmero. ■
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Bons Ilíbres per a vostè
Premiem I’estalvi. 

23 al 26 d’abril

Michael Chinery. GUIA PRACTICA ILUSTRADA 
PARA LOS AMANTES DE LA NATURALEZA
L libre  ame per a tota la fam ilia , conte una sene 

d 'en tre tingu ts  i fác ils  éxperim ents  sobre H is to ria  Natural, 
per descobnr_un m ateix l'apass ionant món de la natura.

Albert Jané. RONDALLES D’ARREU DEL MÓN
Peculi de rondalies publicadas a la rev is ta  «Cavali Fort», 

que donen constancia  de les tra d ic io n s  deis paisos més 

d iversos; Arabia, Russia, A lem anya, França, Anglaterra , 
india, Japo. Pèrsia...

fo/k
f  VrUHYAMAR

rdatasup 
AE  '

Catalans
üttiversals
De la histófio  i Panécdota 
a la perspectiva cf Antoni I
per Enríe Ripol-Frvixas

A. E. Hotchner.
SOFIA. VIVIR Y AMAR
Sofía Loren conta la se\ a vida en 

un llib re  curu il de tendresa 
I nostalgia. L 'esfo rq  tenaq d'una 

gran actriu  que va tem r els dos 

grans avanta íges d 'have r nascut 
savia I pobra.

Graham Greene.
EL FACTOR HUMANO
Una h is to ria  d 'esp iona tge , en la 

qual es ba 'regen  l'enigm a i la iro n ia . 
I es descriuen els costum s 

quotid ians i les passions hum anes, 

a través del co n flic ts  entre  el deu re  
I i'amor.

CATALANS UNIVERSALS
Sem blances i tes tim on is  de  tre tze personatges catalans, 
coneguts arreu del món: m etges, com Trueta o Puigvert; 

p intors. com M iró  o Tapies; escnptors , com  Espriu; 

músics, com Pau C asals; cantants, com M on tse rra t Caballé, etc.

enixA D€/TRLVi/ De /nsRoeLL
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PORTADA: "SENSIBILITÄT", terracuita, 
D'ELISABET MORGUI. Foto de Josep  Busoms.

5S PORTIC

59 SEMBLANGA DE LIBERATA MASOLIVER. Per 
Joan Cusco i Aym am í

62
(W

64
66

6 8

ELS QUE HE TROBAT PEL CAML JOAN 
LLONGUERES. Per Mn. Geis.

HERBEJANT AL CAMP DEL LLENGUATGE. Per 
Filo Prim.

Mn. ERNEST MATEU, ARXIVER DEL NOSTRE 
MUNICIPI. Per Pere Roca i Garriga.

ORIGINALITÄT DE LA IMATGERIA POPULAR 
CATALANA (II) Per Pau Vila.

DUES FACETES DE LA VIDA TRUNCADA DE 
MIQUEL CARRERAS: LA DE FUNCIONARI I 
LA DE SOLDAT. Per ]. Torrella i Pineda.

AVUI AMB... ANTONI SALA I SERRA. 75é 
ANIVERSARI DE LORFEO DE SABADELL.70

71 IMATGE I PARAULA. Per ]. Busoms i J. Cusco.

^  ART ROMANIC: L'ARCA DE NOE ALS "BEA-
7 2  TUS" DE CATALUNYA. La seva evolució estilís

tica. Per Ramon Valí i Rimblas.

ARTS: ELISABET MORGUI. Sorpresa i goig 
d'una preséncia artística. Per Maria Peña.74
LLUIS MOLINS DE MUR.

76 ARTS: BRULL-BRAUT; LLUIS CLAPES I ANTO
NI ANGLE. Per Joan David.

ARTS: UN CENTRE D'ART CATALA A NOR
MANDIA. Per M.P.78

79 CURIOSITATS

79 MUSEU D'HISTORIA DE SABADELL

80 RECORDANT... JOAQUIM GILI I BAYO. Per 
Daniel Sanahuja i Capella.

3 2  ALFRED HITCHCOK. Per Cine Club Sabadell. 

3 4  AL p a s  d e l s  d ie s ... Per Joan David.

8 7  SOMRIEU, SI US PLAU... Per JAainou + Xespir

FOTOGRAFIES:
J. Busoms, E. Calvó, J. Cuscó, P. Farrán, P. 
Garcia, S. Teixidor i Arxiu.

DIBUIXOS:
J. Domingo i A. Masvidal.

CARICATURES:
E. Hierro.
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DF LES LLETRES
o r  C A R A n r i l  Realització: DIPTIC
DE SABADELL Moratín, 62 Teli. 716 30 81

Dip. Leg. B-16799/1978

B ò rtic
Sí; en el món en qué vivim —un món on les 

realitats intangibles, o de Tesperit, han d’anar 
acompanyades de Fembalum material— té una 
funció de primera importáncia el concepte de la 
forma. Un concepte que se’ns escapa una mica 
deis dits, sobretot avui, que es parla molt de 
rinformal i de Tinformalisme.

Hi ha coses, realitats, éssers que ens agraden 
per la forma que tenen. I de vegades gosem dir 
que, en canvi, ens desplau llur fons, com si 
Thaguéssim pogut abastar tan o més bé que la 
seva corresponent i complementária forma... I 
vice-versa, n’hi ha — de coses, de realitats— 
que diem que ens plauen per llur fons, però que 
ens desplanen per llur forma.

Ja ens entenem, ja, quan diem frases com 
aqueixes. Però és una llástima que una qüestió 
tan important com és la distinció precisa entre 
forma i fons —una qüestió filosòfica que 
hauríem d’haver escomés posant a contribució 
tot l’esforQ mental que calgués— així de vaga i 
de boirosa.

Pensem-hi una mica més. Procurem no parlar 
amb frivolitat de coses que afecten la reí matei- 
xa de l’art i de les lletres, que és com dir el 
món meravellós de la creativitat humana.

¿Qué volem dir exactament quan d’una obra 
literária, d’una pepa de teatre, d’un film 
afirmem, per exemple, que ens n’agrada el 
fons, però no la forma?... I ¿qué volem dir 
també quan aconsellem algú que es mostra 

• perplex o nedant en contradiccions en voler fer 
la crítica d’un quadre, d’una escultura d’un 
poema, d’una obra musical, que prescindeixi de 
la forma i que consideri només el fons?...

Hi ha qui diu que fons i forma són un tot 
indestriable i que qualsevol distinció que pre- 
tenguem entre l’un i l’altra és fruit d’un raona- 
ment esclau del métode, però que no entén 
prou bé el que té davant deis ulls o de la ment. 
Vet ací, dones, un tema básic que ens hauríem 
de plantejar.

Potser si sabéssim ben bé qué és aixó del 
fons i la forma i les intimes correlacions que 
uneixen un i altre concepte, veuríem amb més 
claredat el panorama de l’art.
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S£M81AMCA\ per JOAN CUSCO i AYMAMI

LIBERATA MASOLIVER
"La vida i la fe  s'han d e fon d re”.

Ibsen.
"La fe, sense obres, es fe  morta".

Refrany.

L'entrevista la tenim a la sala d'estar 
de casa seva: una sala on es comuni
quen quatre portes. Quatre punts d'en- 
trada i sortida. Podem donar-hi un sen
tit, un significat, puix l'escriptora Libe
rata Masoliver dona la impressió que és 
una actriu que interpreta una varietat 
de papers escènics, representatius i, per 
aixô, requereix una mutació constant, 
unes entrades a escena i unes sortides 
adients, oportunissimes. És la seva, una 
actuado assidua, una identificado amb 
tot el que es mou —i fa moure— al seu 
entorn. Ella és una dona vital, densa, 
plena... Viu dues vides albora, aixô és: 
la seva vida real i la seva vida imagina
tiva.

Ella, loquaç, és d'una rica narrativa. 
La seva conversa és un doll. Un doll 
inesgotable i mai intranscendent. Només 
cal apuntar-li una pregunta, més encara, 
una guspira de pregunta perqué ella la 
cobreixi d'un fullam exuberant, d'un 
verd exultant, ubèrrim.

Horn, després, posará un ordre cro
nologie, caldrà fer una ordenació dins el 
tema general de l'entrevista. Cal dir que 
Liberata Masoliver va néixer a Sabadell 
el 18 de gener de 1911. Arran del seu 
casament amb Josep Marlet i Barrera (1) 
(nebot de Ricard Marlet) el matrimoni 
s'afincà a Sant Cugat del Vallès. Aci 
començà la seva produedó literària. 
Tenia 24 anys quan va començar la 
seva primera novel.la: la va escriure ex- 
clusivament per a ella.

-Mai no havia pensai fer-ho per 
donar-la a llegir a un public -diu.

Cai dir que es posava a escriure, a 
vegades, amb la filia que tenia sis anys.

il) .-  Nat a Sabadell. Inventor. L'any 
1965 aconsegui el Delta d'Or AD I RAD 
i el guardo FORMAS-69. Fou distingit 
am b m edalles d'or als Estats Units i a 
Bèlgica [1967-1969). En una altra avi- 
nentesa l'incorporarem  a aquesta galeria 
de personatges sabadellencs.

damunt la falda, mentre emplenava full 
darrera full. Quan acabava d'emplenar- 
ne un la nena l'hi agafava i es posava a 
llegir-lo... I aixi l'un d'arrera l'altre. 
L'ùnica lectora que va teñir aquells pri
mers temps. Durant uns anys, va seguir 
escrivint i escrivint. Repetim-ho: només 
escrivia per a ella, pudorosament per a 
ella.

Aquesta primera etapa horn pot clas- 
sificar-la, dins la narrativa novel.lesea, 
com romàntica. Més endavant empraria 
la novel.la social, humana i, últimament 
les seves obres es poden classificar dins 
la temàtica religiosa.

En aquest procés hi ha uns factors de
terminants. Més diria: fortament i
dolorosament determinants. Ella ha vis- 
cut —i viu— intensament. No podem 
substreure'ns del fet que Liberata Maso
liver viu, albora, dues vides...

—El d o lor  es una fon t de cread o  
-diu.

★  * ★

-Sempre ha escrit en castellà? -pre
gunto.

-Sí, solam ent he escrit "La bruixa" en 
catalá, una n arrado en vers, escrita per  
als infants... Tine un bon recull de p o e 
sia catalana, però inèdita.

Llavors explica que va èsser alumne 
de les Monges Franceses, del Col.legi 
Saint Joseph de Cluny, del carrer Sant 
Pau, on majorment ensenyaven en 
francés, poc en castellà i gens en 
català... Fins i tot diu:

-Hauria pogut escriure perfectam ent 
en francés si aleshores ja Hague's tingut 
l'afecció a fer  n ovel.les o contes... A ra  
se' escriure el català, a  aqüestes altures... 
També, ja gran, vaig aprendre l'anglés, 
a l'Institut Britànic de Barcelona. El lle- 
geixo perfectament... M'agrada la seva 
novel.listica...

Idavia escrit 25 novel.les i totes res- 
taven inédites, sense interés a publi- 
car-ne cap. Fou per una nécessitât eco
nòmica que es veié obligada a presentar 
una obra al Premi Elisenda de Mont
eada, per a provar sort i resoldre aquell 
greu moment.

-T othom  —diu— ha tingut la im pres
sió  que jo  era una persona rica, una 
dona que es dedicava a escriure per  
passar el temps, per veure acom plert un 
cuprici de dona benestant... Podria d ir  
que hem passai m om ents m olt critics. 
Mai, però aqüestes situacions no m'han 
cohibit ni aplastat, puix he crescut 
davant l'adversitat i he Iluitat per v en 
cer tots els inconvénients i im pondera
bles que la vida ha posât al meu pas...

Els seus ulls tenen una mirada llumi- 
nosa, àdhuc serena. Es una dona de ca
rácter. I d'una gran fe, evidentment.

I per corroborar el que s'ha dit abans 
de les situacions econômiques per les 
que ha passât, podem explicar una molt 
curiosa vivència, que resulta una origi
nai anècdota. FJeus-la aci:

—Una de les n ov el.les rom àntiques  
que vaig escriure la vaig fer  en un rotilo  
de paper higiènic, tota vegada que no  
tenia p ap er per escriure ni am b qu è  
com prar-ne... Voleu cosa menys rom àn 
tica?... Vaig em plenar-lo tot: de dalt a 
baix, desenrotllant i enrotllant m entre 
escrivia la novel.la...

FJom no pot sostreure's, ara, de fer 
una respectuosa riallada...
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-Les seves primeres obres foren auto- 
biogràfiques?

-Una part d'elles, m illor dit, set, si 
-diu- I p er  aixô vaig destruir-les. Ho 
vaig fe r  ben conscientm ent... Fou la 
m eva filia  que mes es disgustò per  
aquest fet.

-No s'ha penedit d'aquesta destrucció?
-A leshores, no... Ara, ben pensât i 

després d el anys, crée que vaig fer-ho  
m alam ent... Crée que unes obres bio- 
gràfiques a la m eva edat serien un testi
m oni evident i Iluny de qualsevol pre- 
juici qu e en aquells m om ents em  
pesaven corn una llosa...

I afegeix:

-A cada  obra hi ha quelcom  de b io 
grafia pròp ia , però en aquelles set obres  
destruïdes n'hi havia mes que en cap  
altra... A ra  no podria repetir-les, puix 
m oites coses de les que havia escrit, ara 
no em tornarien a la m em òria, segura- 
ment... I per això ho sento: no p od er  
tenir unes pagines viscudes, que m ar
caren so les en el meu esperii...

La conversa (i fent honor a la veritat 
caldria dir que ha estât majorment un 
monôleg) no defalleix. Liberata Maso- 
liver aconsegueix mantenir un interés 
constant la mateixa qualitat. una diafa- 
nitat constant, fins i tot progressiva.

La seva bibliografia consta actual- 
ment de 18 obres, totes esgotades. Ara 
s'ha fet una segona edició de "Dios con 
nosotros".

-C ada obra  que s'edita -explica- es 
com  si descobris un nou aspecte intim  
de la m eva persona... Sento una especie 
de vergonya quan surt al carrer. Nl'hau- 
ria agradat escrim e nomes per a m i...

Cal dir, però que ella va sentir una 
imperiosa nécessitât d'escriure. I ho feia 
en tot moment, en quansevol instant 
durant la seva tasca quotidiana, la que 
comporta èsser esposa i mare i fer tirar 
endavant la casa... També llegi molt, 
moltissim. Ha sabut multiplicar el temps 
i aprofitar cada instant al màxim. Ha 
estât una dona amb una voluntat de 
ferro.

-Pue d ir que jo m'assem blo am b el 
meu pare que a Sabadell era conegut 
per En M as, l'home fort i valent corn el 
que m es...

1 explica que el seu progenitor ho era 
de valent i d'arriscat. Recorda que a 
Can Diviu, d'aixô ja fa molts anys, 
s'havia vist una gran serp que tenia dos 
caps. Aixô va correr com la pólvora i la 
gent no s'acostava a aquells rodais. En 
Mas, l'home valent, va construir-se, 
puix era manyà, unes estenalles de me
tre i mig per poder agafar el gran rèptil. 
Buscà i rebuscà per aquells indrets, no 
deixà pas cap amagatall per escrutar 
fins que va donar en el seu propi en- 
taf orali.

-Certament, era una gran serp, però, 
naturalment, d'un so l cap ...-diu. Va en- 
carar-se amb ella i va atrapar-la amb 
l'enia que s'havia arrenjat. Pogue treure- 
la de l'amagatall... La serp tenia una 
llargada de més de quatre metres... La 
tranquil.litat va tornar a Can Diviu i 
horn pogué banyar-se com abans...

Ella, com el seu pare, ha estât una 
dona valenta i res no l'acobarda.

-Jo era una persona educada dins la 
religió, com  totes les noies que havien  
anat a c o l leg i de m onges i pujada en un 
am bient fam iliar d e  certa benestança, 
però d'ací no anava més enllá. De fet, 
jo  tenia una fe  heretada... Anys a venir, 
arran d'unes circumstáncies que no vol- 
dria descobrir, vaig passar uns dies 
d'angoixa, de depressió constant, com  si 
un cumul d'adversitats volguessin ani- 
quilar-me.. A leshores va esdevenir-se un 
miracle de fe ... A ixô va succeir-me en 
aquells dies que la Verge de Siracusa va 
vessar unes llàgrimes davant l'asto- 
rament del m on...

En recordar aquesta vivèneia, els seus 
ulls humitegen. Hi ha una lluminositat 
nova en la seva expressió. Horn, davant 
aquesta dona plena de Sensibilität, no 
pot sostreure's de sentir una estranya 
sensació... Si abans havia estât piena de 
vigor fisic i moral, aleshores, il.lumi- 
nada especialment per un acte miraculés 
de fe va créixer en ella una altra for- 
talesa, més autèntica i profunda. En la 
seva vida va entrar-hi una nova llum. 
D'aleshores ve l'esclat de la seva 
narrativa religiosa, que ha donat, de 
moment, unes obres cabdals: "Dios con 
nosotros" (una documentada vida de 
Crist) i "Estés donde estés" (en la que
tracta de la vida sobrenatural).

★  ★  *

Va concórrer al premi "Elisenda de 
Monteada", institu'ít per Editorial Gar
bo, amb la novel.la sobre el tema colo
nial titulada "Efun", a la qual la majoria 
del jurat otorgà la més alta qualificació 
i, conseqüentment, el guardó. Per tant, 
Liberata Masoliver està inscrita com la 
quarta guanyadora de l'esmentat Premi. 
Exactament l'any 1954.

Fou arran d'aquesta obra i possible
ment per les circumstáncies que giren 
entorn a un Premi, que va escriure tot 
seguit la novel.la "Los Galiano" sobre 
tema modern barceloní i relacionat amb 
l'ambient deis premis literaris.

-Si hagués volgut accedir a algunes 
pressions -explica- m olt possiblem ent al
gunes de les m oves obres serien tradúi- 
des a r angles i al francés.

Enceta un nou somriure, mig infantil i 
mig adult, i diu:

-Fou el p ro fessor nord-americà Mr. 
Frank R. Richardson, catedràtic d'una 
Universität próxim a a N ova York qui 
s'entusiasmò per la m eva obra "Barcelo
na en llamas" {que ell tradui a l'anglès)

i va tenir interés conéixer les altres... 
Però am b aquella a les mans va propo- 
sar-la a un dels principals editors 
yanquis. Varen preguntar-li si la novella 
parlava malament del general Franco i 
com  que el seu contingut no parlava ni 
b é  ni malament, puix sem pre havia 
tractat els temes actuals però mai condi
cionada per cap militòncia, no varen 
acceptar-la... Era ciar que hauria estât 
acollida si hagués posât vituperis de 
tota mena relacionats am b l'època fran
quista... A quest fou  el m otiu pel qual 
aquells obra no fos  editada en angles. I 
no fou  pas un sol editor, sino que altres 
coincidiren am b el mateix extrem ... Un 
altre cas, però aquest a Franga, fou  que 
en les meves obres trobaven  a faltar 
escenes eròtiques i pornogròfiques. 
T am poc no vaig voler passar per aques
ta mena de temòtica que m ai no he 
em prat...

Unes experiències que l'autora explica 
amb aquesta seva claredat d'expressió i 
sense cap mena de rancùnia. Ella ha 
estât fidel a si mateixa, ha refusât certes 
modes i tendèneies, sense deixar mai la 
seva manera de novel.lar. Ella té la seva 
obra. I aci està...

Una tarda de cada setmana. Liberata 
la passa fent companyia a Dolors Mi- 
ralles, internada a l'Asil Sardà i Sal- 
vany. Li llegeix algunes pàgines, i les 
comenten... Més d'una vegada. Dolors 
Miralles m'ha dit, amb la seva genuina 
dolcesa:

-La Liberata és m olt bona, molt 
bon a...

L'escriptora, talment una transmissió, 
em diu:

-La D olors és un òngel, un òngel...
(Us die que ho són Luna i l'altra...)

BIBLIOGRAFIA DE 
LIBERATA MASOLIVER

Efun (Premi "Elisenda de Monteada") 
Los Galiano
Selva Negra, selva verde 
El rebelde
Barcelona en llamas 
La mujer del colonial 
La retirada 
Casino veraniego 
Telón
La bruixa (conte escrit en català)
Pecan los buenos
Maestro albañil
Nive y alquitrán
Un camino llega a la cumbre
Hombre de paz
Dios con nosotros
Los minimores de Angelines
Estés donde estés.
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Esvelta.
Humana.
Personalissima.
Faccions que evidencien tot un carácter 
Ès la clàssica dona catalana.
Quan cal, sap posar-se al davant, valen- 
ta i ferma alhora.
I sap retirar-se, comprensiva, submisa, 
dolpa...
Ella, idealista, imaginativa, vessa la se- 
va humanitat en les seves obres, en les 
quals bateguen mil i una pulsacions.
Ha donat -i està donant- moltes págines 
d’imaginació i de verisme alhora.
Hom diria que són una altra mena de 
págines viscudes...

questionari ^^proust̂ l
-El principal tret del meu carácter? 
-Amor al treball.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La fídelitat conjugal.
-La qualitat que prefereixo en una 
dona?.
-Que tingui les suficients qualitats per 
no "sentir-se" feminista.
-Allò que més estimo en els amics?
-La sinceritat.
-El meu principal defecte?
-Dir el que penso.
-La meva ocupado preferid.!?
-Crear; novel.les, vestits, punts, etc. 
etc.
-El meu somni de benestar?
-Teñir el pa assegurat_
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia? 
-Perdre la fe.
-Qué voldria ser?
-El que he aconseguit èsser amb l'ajuda 
de Déu.
-On desitjaria viure?
-A prop del mar.
-Quin color prefereixo?
-El lila i tots els seus deriváis.

-Quina flor prefereixo?
-La que s'obre al seu temps 
-Quin ocell prefereixo?
-L'águila reial.
-Els meus autors preferits en prosa?
-Els humans i realistes, sense descrimi- 
nació.
-Els poetes preferits?
-Els que deixen gra en lloc de fullaraca. 
-Els herois de ficció?
-Els de les meves novel.les.
-Les meves heroines de ficció favorites? 
-Igual resposta. Les vaig crear al meu 
gust.
-Els meus compositors preferits?
-Bach, Falla... Modern, Duke Ellington. 
-Els pintors predilectes?
-M.® J. Colom.
-Els meus herois de la vida real?
-No en conec cap.
-Les meves heroines historiques?
-Isabel la Católica.
-Els noms que prefereixo?
-Maria Sira (Siracusa), Maria Tura... 
-Qué destesco més que res?
-L'enveja.

-Quins caràcters històrics menyspreo 
mès?
-De l'antigor, Herodes. Moderns, Stalin, 
Hitler...
-Quin fets militars admiro més?
-No són pas per admirar.
-Quina reforma admiro més?
-La industrialització per a descans de 
l'home.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Déu m'ha donat els que necessitava. 
-Com m'agradaria morir?
-Amb el cap ben ciar per captar el 
meravellós moment.
-Estât present del meu esperii?
-Seré i pie de joia.
-Fets que m'inspiren més indulgència? 
-Els que demanen Ilibres i no els tornen. 
-El meu lema?
-Tenir per a poder donar.

-Com sóc?
-Jutgi el lector per a les meves contestes.
-(I per les leves obres...)
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Els que he treòat pel carni per Mn. GEIS

JOAN LLONGUERES

Vaig veure, per primera vegada, Joan 
Llongueres i Badia (en aquells saons, ja 
destacat poeta i músic), no puc precisar 
l'any però era pels volts deis feliços 
anys vint a l'escenari deis clássics Jocs 
Florals de Girona, celebráis al Teatre 
Principal de la Ciutat, déclamant un 
poema que li havia estât premiai.

Qui hauria pogut suspitar aleshores, 
que, uns quants anys més tard, havíem 
desser companys en altres certamens 
literaris, adés en qualitat d'autors pre
miáis, adés -mol més tard- formant part 
de jurats qualificadors.

Jo era aleshores, tot just, un tendre 
adolescent que ni podia somniar-ho.

Com si el veiés encara a l'estrada del 
Teatre, movent-se amb I'aplom del qui 
ja és habituai a aqüestes festes i décla
mant d'una manera desimbolta, amb 
aquella seva veu tant característica, 
clara musical, entenedora des dels 
quatre punts cardinals, en una època 
que encara no havia conegut els micrò- 
fons i els altaveus. Ell hauria pogut dir 
en el seus bons temps: Ni falta que em 
fan!

Joan Llongueras havia nascut a Barce
lona., el 6 de juny de 1880 i moria a la 
mateixa capital catalana el 14 d'octubre 
de 1953.

La seva poesia es mou entre l'ideal 
maragalliá -"la paraula viva"- i l'esperit 
del qué en podríem dir "paraula pervi- 
vent" del nostre folklore musical. Aixó 
té la seva explicado, car Llongueres era 
un entusiasta de la poesia maragalliana i 
un gran coneixedor del nostre folklore 
musical. Músic i musicóleg de recone- 
guda solvéncia -no és rar en la História 
de la Música de trobar músics poetes o 
poetes músics, com us abelleixi- Llon
gueres havia estât un eficient col.labo- 
rador de l"'Obra del Cançoner de Cata
lunya" i havia publicat un Ilibre que es 
va fer famós, titulat "Les Cançons de 
Nadal" -col.lecció de nádales populars 
(lletra i música) acompanyades d'un 
poemátic glossari inspirât en les formes 
ritmiques d'un Charles Péguy, i d'un

Paul Claudel, que el nostre poeta-músic 
qualificà d'"exhortació poemática". Per 
cert que, molts anys més tard, -fruit de 
juvenils recerques folklóriques- jo publi
ca va una petita col.lecció de nádales 
populars -també lletra i música- igno
rares en el seu esmentat cangoner, 
titulada "Nou aplec de velles nádales", 
que, segons em comunicava en una lle
tra datada l'any 1931, eli incorporé tot 
seguit de tenir-ne coneixenga, al seu ar- 
xiu de folklore musical.

Tornant a la seva poesia, remarcarem 
que, al pas deis anys, aná esdevenint un 
xic parnasiana. No deixa de causar 
estranyesa que Joan Triadú, en un 
múmero extraordinari de "Forja", por-

tantveu de la Confraria de la Mare de 
Déu de Montserrat, de "Virtélia", de 
Barcelona, dedicat monográficament a 
Joan Llongueres, arran de la seva mort, 
es desfés en extensos i càlids comentaris 
ais seus Ilibres de poesia, essent així 
que, tres anys abans, no havia esmentat 
el nom del poeta en la seva "Antologia 
de la Poesia Catalana".

Malgrat que no m'he proposât, ni po- 
dria fácilment, ressenyar tots els concur
sos literaris en Joan Llongueres fou 11o- 
rejat, puc dir, a voi de ploma, que el 
recordo premiat, ultra ais ja dessús 
citats Jocs Florals de Girona, ais de La 
Bisbal, Berga, Terrassa, Sabadell, Sant 
Cugat del Vallès, Granollers... i ais 
histórics de Barcelona, on, l'any 1934, 
fou proclamât Mestre en Gai Saber.

La bibliografia literària de Joan Llon
gueres és força copiosa. Recordem: "Na- 
tivitat" (poema escènic); els llibres de 
poesia: "Lluminoses", "De profundis", 
"Del meu viure a muntanya", "FI voi 
dispers", "FI meu Montserrat", "Fo- 
galleig de capvespre", "Les Benaurances 
de l'any", "FI Llibre dels Angels"... I 
l'aplec folklòric i liric "Les Cançons de 
Nadal", anteriorment citât, que pot 
èsser incorporât, indistintament, a la bi
bliografia literària i a la musical, per 
tenir relaciô amb les dues activitats 
artistiques en què Llongueres notôria- 
ment excel.li.

Aquesta consideració ens invita ara a 
parlar del músic. Sense això, deixaríem 
la personalitat de Joan Llongueres 
incompleta.

En aquest aspecte, el nostre biografiat 
fou deixeble deis Mestres Granados, 
Mas i Serracant i Millet. Passà a am
pliar els estudis musicals a França, 
Sui ssa i Alemanya. Alumne del famós 
mùsic-pedagog Jacques Dalcroze, fundà 
a Barcelona, seguint la metodologia 
d'aquest gran Mestre, l'"Institut de Rit
mica i Plàstica". Per a les actuacions 
dels alumnes i de les alumnes del citât 
"Institut", escrigué nombroses composi- 

. cions (lletra i mùsica), molt gracioses.



63

En aquesta especialitat publicà vàries 
séries de composicions sota el comú 
denominador de "Cançons i Joes infan- 
tils". Qui no recorda aquelles represen- 
tacions plàstiques: "El General Bum- 
Bum", "Les Figures de Pessebre", "Son 
10 noies per casar", "El mocador", "Les 
ones de la mar", "El joc de les bombes", 
"El joc del Cel"... i tantes altres, inter- 
pretades primer per la seva propia tropa 
infantil i després per altres grups de nois 
i noies de Centres de Cultura i de 
Col.legis i Académies.

Aqüestes representacions plàstiques 
han recorregut gran nombre d'escenaris 
de Catalunya i d'altres terres, car la 
lletra catalana d'aquelles publicacions 
anava acompanyada d'una adaptado 
castellana.

Les seves melodies eren sempre fres
ques, com arrencades del cançoner 
popular; els acompanyaments, técnica- 
ment ben resolts, no ofegaven mai la 
melodia.

Joan Llongueres fou Director de l"'Es- 
cola Coral" i de l'"Escola Muncipal de 
Música", de Terrassa, de l'"Académia 
de Música", de Barcelona; professor de 
l'"Escola Municipal de Cees", de Barce
lona; directiu de l"'Orfeó Catalá"; 
ánima de "Germanor deis Orfeons de 
Catalunya", i co-fundador de les "Esco
les Virtélia".

Col.laborá a diversos periodics i re
vistes, singularment sobre temes de 
caire literari i musical.

La seva divisa era: "Cercant Déu, he 
trobat la poesia".

Morí mentre estava corregint proves 
d'un Ilibre de poesia: "Les finestres del

Les composicions de rítmica i plàstica 
de Joan Llongueres entraren ben aviat* 
a Sabadell per la porta de l'Académia 
Miralles que les incorporá ais seus 
famosos festivals.

Posteriorment anaren penetrant en 
altres Escoles i Centres Catequistics i 
Culturáis.

La guerra civil ofegá, com tantes 
altres belles coses, aqüestes magnifiques 
manifestacions artistiques i pedagogi
ques, afinadores de la Sensibilität ju
venil.

Després del bel.licós trienni, alguns 
centres escolars les redescobriren. Però, 
darrerament...

"Mens sana in corpore sano" -diem i 
rediem. I si hem progressât molt en els 
exercicis fisics a Leseóla i fora de 
Leseóla, no podem pas dir el mateix de 
Leducació de la Sensibilität... H

TORNEM A L'US DEL VERB FER EN 
LA NOSTRA LLENGUA.

Anteriorment hem fet remarcar el 
paper important que té el verb FER en 
el nostre llenguatge en innûmeres frases, 
gairebé sempre intraduïbles literalment 
al castellà.

Amb aqüestes frases, passa corn amb 
les cireres: que en vols abastar una de 
l'arbre i te'n segueix un penjoll.

Heus-en aci unes quantes:
Fer forât.
Fer compliments.
Fer bon paper, mal paper, trist paper. 
Embolica que fa fort.
Fer el cor fort.
Fer la viu-viu.
Saber fer tots els papers de Lauca.
Fer un vaitot.
Fer babarotes.
Fer escarafalls.
Fer moixaines (fer carides, acaronar). 
Anar a fer el soldat.
Anar fent.
Fer-se gran.
Com més gran es fa...
Fa patxoca.
S'hi fa tant corn pot.
Corn s'ho farà. Com ens ho farem.

I seria un mai acabar. Donem aquest 
tema inesgotable per tancat.

ARA QUE ME'N RECORDO...
D' "un cortado" castellà n'hem fet "un 

tallat".
Algù es va engiponar aquesta tra

dúcelo, la va llançar al mercat i va fer 
fortuna.

M'he preguntat moites vegades ¿No 
seria millor "un trencat"?

D'un color pài.lid, rebaixat, bé en 
diem "un color trencat". Que és un café 
barrejat amb poca llet sino un café 
pài.lid rebaixat de gust i de color?.

Fullejo el Diccionari Alcover-Moll: 
em dona la raô. Ja som 2 (o 3, car el 
citât diccionari fou portât a cap per 2).

PARLEM ARA DE LES MOLTES 
PARADLES QUE ES CONFONEN 
FACILMENT

Es un tema que vam encetar al 3r. 
QUADERN.

Una cosa és rústec i Laltre és rùstie.
Una cosa és compondré i Laltre és 

composar.
Una cosa és la fosa (de les neus) i 

l'altra és la fossa (al cementiri).
Una cosa és el llenguatge fluid (la 

parla fluida) i l'altra, el fluid eléctric.
Una cosa és provenir i l'altra és per

venir. (Provenir de... Pervenir a ...)
Una cosa és reverend (fem. reveren

da) i l'altra reverent per a ambdós 
générés. (Castellà: reverendo, reveren
da; reverente).

Una cosa és tremend (fem. tremenda) 
i Laltr§, trement, per a ambdós sexes. 
(Cotejar amb el castellà).

Una cosa és un analista i l'altra un 
annalista. (El que fa análisis; el que 
escriu annals).

Una cosa és la runa i l'altra, la ruina, 
les ruines.

Una cosa és real i l'altra, reial. Unes 
excepeions: el carni reial va perdre la i, 
restant cami-ral (un lladre de cami-ral); 
i un reial (moneda) passà a èsser un ral. 
I ara ja hem perdut el nom i la moneda. 
La realitat és aquesta. Això és real!.

Es una gentilesa de europRix Gràcia, 51-53 - SABAD ELL
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MOSSEN ERNEST MATEU, 
ARCHIVER DEL NOSTRE

La vida pletòrica d'un 
sabadellenc

Potser sí —és molt probable— que, si 
bagués pogut £er-ho, Mossèn Ernest 
hauria triât una altra mena de mon que 
el que li tocà de viure, on desenvolupar 
ôptimament la seva singular personali- 
tat, original corn poques n'hàgim cone- 
gudes. Però el fet és que visqué i es 
mogué en aquesta dutat nostra, bastant 
inhóspita per a determinats esperits, i 
que hi visqué i s'hi mogué amb com- 
plaença intima: s'hi trobava corn el peix 
a l'aigua, l'estimava profundament i s'hi 
sentía estimât i valorat dels saba- 
dellencs.

Corn sabem, no ho era pas de saba
dellenc de naixença. Nat el 1903 a Teià 
del Maresme, el seu "curriculum" saba
dellenc és, però, d'una extensió consi
derable, puix s'estén del 1931 —l'any de 
la República— al 1977, amb el sol 
parèntesi de la crudelissima guerra civil. 
Diguem que quaranta-sis anys, tota una 
vida, a Sabadell. I no pas una vida 
d'aquelles que s'escolen d'una manera 
grisa, apagada i obscura, com és la de 
tants mortals que passen sense fer soroll 
ni infulir pràcticament en la configura- 
ció de l'atmosfera ciutadana, sino ben al 
contrari, una vida pletòrica, d'aquelles

MUNICIPI
vides que no poden deixar de tenir po
derosa projecció i forta incidència en 
la col.lectivitat on es desenrotllen.

La veritat és que es féu sentir, i molt, 
la presència dé Mossèn Ernest a Saba
dell, i que en un examen objectiu de la 
realitat sabadellenca cal reconèixer que 
fou una de les personalitats que d'una 
manera menys discutible, contribuí a 
donar fesomia a la nostra ciutat en el 
llarg période —gairebé mitja centùria— 
que hi discorregué la seva existència.

Fou múltiple i vària, la seva projec
ció. Fou rica en facetes, com ho sol ser 
la d'aquelles persones de més autèntica 
vàlua humana. Però aqueixa multiplici- 
tat de caires de la personalitat de 
Mossèn Ernest no fou pas en detriment 
de la força i de la Intensität que mostrà 
en cadascuna d'elles. Aquesta és la 
veritat.

Ho podem testificar els qui el cone- 
guérem: Mossèn Ernest era a tot arreu. 
Però allá on el trobàreu, mai no hi era 
com a discret comparsa, sinó sempre 
com a persona agosaradament disposa- 
da a fer quelcom molt personal, molt 
concret i tangible, quelcom que respon- 
gués a una mena d'íntim imperatiu que 
el guiava i que li impedia d'avernir-se a 
la práctica social, tan estesa, de perdre 
el temps. Sembla com si el seu pen- 
sament director fos aquest: hi ha moites 
coses importants a fer en aquest món, 
coses essencials, i combinant il.lusió i 
esforç, cal fer-les.

Un bell conjunt de 
qualitats.

I una de les mostres més clares i cor- 
prenedores d'aquest treballar amb il.lu
sió indeficient combinat amb l'esfor? i la 
tenacitat més admirables, la trobaríem 
potser en la tasca que féu Mossèn Ernest 
en qualitat d'Arxiver del nostre Muni
cipi.

Fou una tasca realitzada d'una mane
ra callada, pacient, amagada ais ulls de

per PERE ROCA i GARRIGA

la generalitat deis seus conciutadans, la 
que realitzá Mossèn Ernest a l'Arxiu del 
Municipi al llarg de trenta-cinc anys, 
succeint l'inoblidable Miquel Carreras, 
de qui féu sempre fervents elogis. Fou 
désignât per a aquest honorable càrrec 
el 1942 i ja no l'havia de deixar, com 
tots sabem, fins a la seva mort, ocorre- 
guda ara fa tres anys, el juliol de 1977. 
Bé es pot afirmar que fou un digne 
successor d'Antoni Bosch i Cardellach, 
de Manuel Ribot i Serra, d'aquell altre 
sacerdot savi i érudit, il.lusionat per les 
descobertes en els veils pergamins, que 
fou Mossèn Gabriel Clausellas, i del ja 
esmentat Carreras, amb tots els quais té 
remarcables similituds i, de comú, 
l'abrandat sentit d'amor a la història 
sabadellenca.

Sota aquesta faceta que podríem 
dir-ne professional de custodi de la do
cumentado del Municipi, Mossèn Ernest 
ens mostra la seva fibra d'home agu- 
dament observador, exigent en l'estudi i 
en la investigado, d'una gran disciplina 
intel.lectual i d'un gran sentit de respon- 
sabilitat. Posseïa una preparació idònia 
per a aquella delicada activitat i, a més, 
reunia totes les qualitats que es reque- 
reixen per a fer l'arxiver ideal. La sòlida 
formació humanística de la seva carrera 
sacerdotal, ampliada i aprofundida amb 
el doctorat —aquella tesi sobre els 
àngels rebels que es complavia a retreu- 
re i recordar— li donava sòlida base per 
a la lectura, desxiframent i interpretació 
dels documents de totes les époques. Per 
tal de completar aquesta formació bàsi
ca que tenia com a clergue, s'havia apli- 
cat en els pertinents estudis de paleogra
fia, numismàtica, heráldica i altres disci
plines auxiliars de la investigació histó
rica.

Però a més, la seva fina Sensibilität li 
feia sentir un gran respecte, una mena 
de veneració, pels veils pergamins, cé
dules, còdexs, i lligalls que eren testi
moni dels afanys de les generacions pre- 
tèrites. Era extraordinària la cura que 
tenia per llur conservació i el respecte 
amb què els manejava. Estimava fins a 
l'exageració i el feia estimar als altres, 
aquell trésor documentai que la ciutat li 
havia confiat. I s'hi trobava bé enmig
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d'aquells papers i pergamins, es compla- 
via en el silenci i recolliment del recinte 
de I'Arxiu, que potser no reunía les con- 
dicions materials desitjables, però que 
ell considerava com el santuari de la 
història i de l'esperit de la ciutat que 
veia estendre's enllà de les seves altes 
finestres.

Posseia, aixi mateix, un sentit exquisit 
de l'odre i l'organització: cada cosa al 
seu Hoc i un Hoc per a cada cosa. 
Comptava amb la seva memòria, molt 
felig, per cert; però no se'n refiava en 
exces, sino que consignava per escrit i 
sistematitzava amb cura totes les re- 
ferències que podien facilitar la localit- 
zació i el coneixement del contingut dels 
variadissims fons documentáis que a 
I'Arxiu es guardaven.

Tenia el concepte just de la funció del 
seu càrrec, no sols de cara a l'Ajun- 
tament, a qui havia de donar-ne 
compte, sinó de cara a la ciutat i als 
estudiosos i investigadors que acudien a 
aquell respectable recinte a la recerca de 
dades. Jo diria que en l'excercici d'a- 
questa funció tan compromesa i en la 
qual deu ser difícil trobar el punt just 
de I'equitat, fou remarcable el discer- 
niment amb qué actuà: sabia calibrar 
tot seguit amb qui se les havia i, 
portant fins al màxim que la prudència 
li aconsellava, en cada cas, l'accessibi- 
litat a la documentado i el maneig de 
les peces, carpetes i lligalls dels quals 
era custodi, dosificava sàviament el ser
ve! que li era demanat.

Treballador ánimos i 
pacient

Gràcies a la tasca que hi realitzà un 
dia i un altre dia, pacientment, durant 
anys, I'Arxiu Municipal de la nostra 
ciutat, que ja havia vist l'inici de l'or- 
denació dels seus fons pels seus dos 
immédiats predecessors —Mossèn Ga
briel Clausellas i Miquel Carreras—, 
assoli fama d'ésser un dels més ben or
denáis i de més fácil maneig d'entre els 
de la seva mena i del seu rang existents 
en el pais. Persones molt qualificades en 
aquests menesters, corn l'historiador 
doctor Jordi Nadal, ho havia manifestai 
manta vegada, sense regatejar elogis a 
aquests darrers arxivers sabadellencs, i 
concretament a Mossèn Ernest, amb qui 
havia tingut ocasió de tractar arran dels 
treballs d'investigació que, uns quants 
anys enrera, estava fent sobre la 
historia de la indústria tèxtil sabadellen- 
ca del segle passai.

Els primers temps que Mossèn Ernest 
estigué a I'Arxiu, hagué de dedicar-se a

la feina poc grata, àrdua i engavanya- 
dora de destriar els munis de papers que 
en els anys de desori de la guerra civil 
s'havien anat acumulant en aquelles 
golfes de la Casa Consistorial quan ja 
no hi pogué ser el seu predecessor en el 
càrrec Miquel Carreras, Aixô durà 
mesos sencers. Però només era l'inici de 
la tasca ordenadora que hi aniria fent 
després, de faisó més assossegada, amb 
paciència benedictina, i que no acabà 
mai, de tan ben fêta i perfecta com la 
volia.

Ordenació de papers, que vol dir lec
tura encuriosida i atenta de la docu- 
mentació per tal d'imposar-se del seu 
contingut, saber-ne el secret que ama
ga i determinar-ne el valor i la impor- 
tància. I al costai d'això, i com a com
plement indispensable moites vegades, 
una tasca de transcripció, sempre difícil, 
d'hores i més hores, una feina obscura 
en la que s'avança molt a poc a poc, 
que exigeix repassades fins a tenir la 
certesa de no haver incorregut en un 
lapsus lamentable o en un error deso
rientador.

No pas per la seva comoditat, sinó 
pensant en els mateixos documents de 
què era custodi i en els investigadors 
que hi acudien, es dolia sovint de la 
manca d'espai i de les males condicions 
de la instai.laciô de I'Arxiu Municipal, 
que eli hauria desitjat veure tractar amb 
la més exquisida atenció i amb tots els 
honors. Això el feia patir de debò, oi 
més en constatar com, malgrat haver-ho 
intentât seriosament manta vegada, 
plantejant la qüestió amb tota la cruesa 
i vehemència que posava en la defensa 
d'allò que creia que valia la pena des-

carrassar-se, mai no havia pogut acon
seguir del consistori una substancial 
millora de les dites instai.lacions. El fet 
és, però, que en aquell arxiu sense cap 
mena de condicions que permetessin de 
traballar-hi amb gust, Mossèn Ernest hi 
féu una tasca molt considerable que 
porta —sense que això suposi cap judici 
favorable o desfavorable, sinó sols el re- 
coneixement d'un matis de subjectivitat 
que algú no voi admetre— el segell in- 
confusible de la seva personalitat.

Meritòria tasca 
historiogràfica

Encara que estrictament parlant no 
siguí missió de l'Arxiver el procedir a 
cap mena de publicació relacionada 
amb els fons que té cura de custodiar i 
ordenar, Mossèn Ernest, deixakt-se em
portar per un afany de divulgació de tot 
allò que pugui revelar l'esperit i el que- 
fer dels nostres avantpassats, ens oferi 
la part inèdita de les "Memòries de Sa
badell" del doctor Bosch i Cardellach, 
copiant-ne el manuscrit que se'n conser
vava; i, més ençà, aquells dos volums 
impressionants de les "Ordinacions de la 
Universität de la vila i terme de 
Sabadell" del segle XVI i primer quart 
del XVII: una valuosa aportació a la 
bibliografia bàsica per al coneixement 
de la història sabadellenca.

A part d'això, és d'aquesta font, de la 
documentació de primera mà de I'Arxiu, 
que anà a pouar per a una sèrie de tre- 
balls molt estimables, entre els quals cal 
esmentar en primer Hoc la monografia 
sobre la història del Santuari de la 
Salut, extensa i minuciosa, bellament 
editada, i les nombroses ponències que 
presentò i Hegi a la Fundació Bosch i 
Cardellach, aixi corn els seus articles a 
"Ruta", "Alba", diari de Sabadell, 
butlletins excursionistes i de diverses 
Entitats, que seria Harg d'enumerar.

’Cree sincerament, i no és pas la 
primera vegada que ho manifesto, que 
el pas de Mossèn Ernest per I'Arxiu 
Municipal no es pot equiparar en ab
solut al d'un simple i honrat funcionar! 
que acompleix la seva obligaciô i prou, 
sinó que fou el més fecund i fructifer 
d'un enamorat de la ciutat en tota la 
seva extensió i en tota la seva profun- 
ditat que es complau a penetrar la sabo- 
rosa Intimität dels afanys i les inquie- 
tuds —dels batees humans— de les ge- 
neracions pretèrites i que es desviu per 
fer que tot aquest trésor de l'esperit 
d'una ciutat no es malversi ni s'ex- 
tingeixi. H
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ORIGINALITÄT 
DE LA

IMATGERIA POPULAR CATALANA
Auques 
Soldats(II)

Foto: ]. Busoms Estampes per PAU VILA

Aquest tipus d'imatgeria es troba en 
els fulls populars de la majoria de paí
ses de civilització europea. És un mate
rial de joc infantil que ha perdurât fins 
ara. Contra el que podria fer suposar la 
generalitzaciô d'aquests fulls de rengle 
els soldats a penes si compten un segle 
d'existèneia.

França és un dels països que ens ofe- 
reix una gènesi i una evolució més ca
racterística d'aquests papers imatgers. 
Horn troba antecedents de la imatgeria 
soldadesca francesa a partir del segle 
XVII però es tracta d'estampes fines en 
les quais es representaven escenes i 
uniformes militars per tal de despertar 
en el jovent noble l'aficiô a les armes. 
Eren gravades a Tacer o al coure, per 
artifexs notables del temps, i colorides a 
mà; constituïen un article de luxe.

Però com que la noblesa no donava 
més que Toficialitat, calia també atraure 
el poblé, enllepolir la jovenalla i emme- 
nar-la a sentar plaça de soldat, per la 
quai cosa hi havia agents d'enrolament. 
Aquests reclutadors, ultra altres mitjans 
d'atracciô, es vahen de cartells amb un 
text breu de literatura engrescadora, 
plena de promeses captivadores, il.lus- 
trats amb gravats xilogràfics representa- 
tius de soldats a peu o a cavali, de bella 
apostura. El famós cavalier Des Gras- 
sins (vers 1750) cridava la gent a enro- 
lar-se en les seves companyies, amb un 
rètol encapçalat per dos rengles d'arca- 
bussers. La disposició d'aquests soldats 
fa pensar, a distància, en els fulls de 
rengles d'Epinal.

Dins la mateixa segona meitat del 
segle XVIII comencen a abundar les là- 
mines semifines, gravades en talla 
dolça, que representen figures militars, 
lluïdores d'uniformes en coloraina, les 
quais, des del primer Imperi, es tras
muden en generals famosos. Són les es
tampes de la rue de Saint Jacques, de 
tanta anomenada, editades pels mar- 
xants i gravadors d'aquell veil carrer pa
risene, que ha donat nom a una qualitat 
d'imatgeria. No són encara, però, els 
véritables fulls populars; el gravat al 
coure és massa costós i és encarit pel 
pintat a mà, condicions que el treuen de 
l'abast del poblé.

Amb les guerres continuades i trasbal- 
sadores del période revolucionan i na- 
poleônic, la imatgeria militar pren

volada. Els xilògrafs que fins aleshores 
s'havien dedicat a l'estampa religiosa, la 
venda de la quai s'havia gairebé estron- 
cat davant la ideologia de la Revolució 
francesa, veieren en la tendèneia bel.li
cosa de la generació d'aleshores un mer- 
cat propici ais temes militars i es dedi
caren a gravar-los en fusta. S'inspiraren, 
o més ben dit copiaren, les estampes 
semifines del carrer de Saint Jacques, 
però procurant, en general, encabir en 
cada full més figures de les que solien 
posar-hi els gravadors de talla dolça. Es 
un bon exemple d'aquest aprofitament 
l'estampa orleanesa de Letormy que 
donem en làmina a part. Aquests gra
vats eren pintats a la trepa, amb una 
coloraina no massa fidel, però vistosa i 
atractiva per a la gent humil. A partir 
dels començaments del segle XIX, pério
de àlgid de les Iluites napoleòniques, els 
fulls de soldats populars es generalitzen, 
perqué el poblé, actor important d'aque- 
lles guerres, sent interés per les repre- 
sentacions d'escenes o d'uniformes que li 
parlen del que viu o del que ha viscut,
0 de les figures i dels fets d'armes de 
més crit. Els ternes militars han entrât 
de pie en la imatgeria popular.

Però no som encara ais soldats de 
rengle. Molt s'ha discutit respecte el Hoc
1 el moment en qué aquesta forma de la 
iconografia estampada fa la seva apan
dó. A Itália, si més no, s'havien publi- 
cat fulls de soldats de rengle a les^aca- 
balles del segle XVIII; sembla que també 
n'hi hagué a Alsàcia i Lorena dins 
aquest période, però són casos isolats, 
sens dubte, ja que la popularització deis 
arrengleraments fou més tardana.

Al voltant de la inseguretat d'aquesta 
aparició ja s'hi ha bastit una llegenda. 
Horn parla d'un forner d'Estrasburg que 
en les estones de Heure dibuixava els 
uniformes deis soldats que veia passât, i 
després, repetint-los i colorint-los els 
posava en files a les vidrieres de Testa- 
bliment. El que sembla cert és que en 
aquesta regió fronterera entre França i 
Alemanya, Hoc de pas obligat per les 
tropes que operaven en el centre d'Euro- 
pa, s'inicià, potser des deis temps de la 
Revolució francesa la producció de sol
dats gravats amb un traçat simple i tots 
iguals, per tal que poguessin é,sser 
pintats pels compradors. Aquest tipus 
de soldat fet per a èsser retallat i muntat

a rengleres, interessò molt a la gent gran 
que es dedicaren a formar véritables 
cossos d'exèreit. Fou una moda col.lec
cionista que engrescó el públic fins al 
punt de convertir-se la producció solda
desca en una petita indùstria casolana.

Heus ací una descripció intéressant 
que extreiem de L'imagerie Populaire, 
francesa, de Saulnier i Duchartre.

"A Estrasburg foren nombrosos els 
col.leccionistes que es distreien pintant 
aquests fulls de soldats gravats en fusta 
o en talla dolça i, des de 1800, en lito
grafia i ádhuc en autografia. Els retalla- 
ven per a arrenglerar-los en revistes in
terminables. És una moda que s'ha per
pétuât fins ais nostres dies. Aquests fulls 
eren dibuixats en traços tan rudimen- 
taris, que deis caçadors se'n podien fer 
voltejadors, o del hússars, dragons. Els 
capells eren indicats amb puntejat per 
tal que cada u, al seu gust, hi pogués 
pintar xacós, cascos o bé gorres 
peludes. Els més aferrisats reunien 
exércits de cinc, deu o vint mil homes, 
dels quais els més petits details eren 
reproduits fidelment. L'emulació porta
va els col.leccionistes a fer-ho millor 
que Hur veí. Hi havia artesans que 
venien col.leccions colorides, retallades i 
muntades. "La fira de TInfant Jesús", 
per Nadal (Christkindelsmark) en tenia 
l'especialitat. Horn podia admirar al seu 
gust, tota una renglera de barraques en 
les quais s'afileraven innumerables regi
ments de totes les armes i de totes les 
époques, molt ben il.luminats. Era 
Tobra de les Hargues vetlles hivernais 
dels bosquerols i dels artesans dels vilat- 
ges que les preparaven per a la famosa 
fira d'Estrasburg. Per tal d'evitar que els 
amateurs haguessin de fer per si 
mateixos el dibuix, la quai cosa requería 
més habilitât, tots els impressors i litô- 
grafs, àdhuc els més modestos, seguiren 
l'exemple de Striedbeck i Schwelter".

Aquesta utilització plasmà definitiva- 
ment a França els fulls de soldats en 
rengles. Amb la producció, abundosa, 
el gènere s'abaratí i aparegué le petit 
so ldat d'un sou. Degut al bon mercat 
que s'originà amb aquest article imat- 
ger, a les acaballes del primer quart del 
segle dinovè, s'entaulà una Huita entre 
les làmines semifines del gravat en talla 
dolça i els fulls estampats en boixos. 
Aquests per la seva baratura i vistositat
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aviat se n'endugueren la preferència. La 
casa Pellerin d'Epinal, cap a l'any 1815, 
a judicar pels catàlegs, havia començat 
ja a publicar soldats d'aquesta mena.

L'evolució d'aquest gènere d'imatgeria 
fou molt semblant en els altres països 
veins de França: Bèlgica, Holanda i 
Alemanya.

A casa nostra, els soldats de rengle 
tingueren un origen diferent. Catalunya 
no ha estât mai un país d'aficions mili- 
tars. A més, en el segle XVIII, atuïda i 
dominada per Castella, la joventut no 
podia sentir-se atreta a sentar plaça en 
els exèrcits espanyols. Nomès els caps 
calents, el jovent disbauxat, podia 
oferir individus per a la tropa. L'Estat 
central no tenia gaire interés tampoc a 
formar terços o regiments amb gent ca
talana; en desconfiava. No obstant, ja 
passada la mitja centùria del segle XVIII 
es formaren alguns cossos a base de vo
luntaos catalans. Fou per anar a la 
campanya de Portugal (1763), però sota 
el comanament dels coronéis Miquel 
Boix i Josep Veciana, homes de la terra. 
Amb caps castellans l'allistament hauria 
fracassat. El poc costum d'aquests reclu- 
taments no requeria la producció d'es
tampes ni de rètols militars. Tot el més, 
el que sembla que s'imprimia per 
aquests casos era algún romanço. D'a
quests romanços deriven algunes de les 
cançons o cobles dels «soldats de les 
dobles» de què parla la nostra canço- 
nistica popular. Com sigui que els 
susdits romanços eren impresos única- 
ment per una cara i en foli, condicions 
que no s'estilaven en el romanço comú, 
això fa suposar que podien haver estât 
emprats per a èsser plantats a les parets. 
Els gravats més o menys adients de les 
capçeleres, tenen ben poca vistositat. 
Tampoc no mostren cap relaciô amb els 
soldats de rengle. La publicació de ro
manços d'aquesta mena sovinteja amb 
motiu de la Guerra del Rossellò (1792- 
1795) i en la Guerra del francés (1808- 
1814). Foren dos moments d'abranda- 
ment patriòtic i religiös propicis a la 
manifestació d'aquella literatura. La 
nécessitât d'aquells fulls populars per a 
mantenir l'entusiasme i atraure el jovent 
per anar a les armes, promogué l'eclosiô 
dels nostres fulls de soldats de rengle.

Era el temps en què la indùstria dels 
pintats, de les indianés, teles estampades 
a diferents colors amb motiles de fusta, 
ocupava a Barcelona unes deu mil per
sones. A algù se li ocorregué l'aplicaciô 
del mateix procediment industrial al 
paper per a estampar soldats i els fulls 
de rengles aparegueren de cop i volta. 
Es possible que de primer antuvi els 
fulls fossin només tirats en negre per tal 
que els colorissin a mà. Ho fa suposar e 
fet que les figures dels més antics que 
coneixem siguin de dibuix molt simple, 
de contorns escarits, sense ombres de 
cap mena. No obstant la facilitât d'es-

Full de rengles català, amb infanteria del 1814. El tiratge sembla depoca 
(Tacat d'humitat)

Gravati 417x288 mm. Colors: negre aigualit, blau i vermeil

tampar els colors a motile, tal com es 
feia amb les teles, probablement produi 
tot seguit soldats colorits. Els fulls pin
tats eren més a pròposit per a influen
ciar la gent i crear en aquells moments 
històrics un ambient favorable a la 
Iluita. Aquesta utilització, que no s'a- 
dreçava pas a la mainada, es dedueix de 
les escenes i arrengleraments soldades
cos dels primers fulls contemporanis de 
la Guerra del Rossellò, que tenen un 
cert aire de parada, en els quais la posi
tura militar es manifesta amb tota 
la seva elegancia. Els fulls contempo
ranis de la Guerra del francés presenten 
batusses on els soldats del país guanyen 
i els invasors són malferits o morts.

Tenim, dones, que la imatgeria mili
tar de casa nostra no s'inicia ni amb la 
varietat de procediments ni amb els ti- 
tubeigs que hem trobat en l'estamperia 
popular francesa. Ací els fulls de soldats 
apareixen de cop i volta, en una mena 
d'esdat, amb les figures a rengles i pin
tades. Aquesta eclosió sobtada, sense 
antecedents, que de bell antuvi assoleix 
la forma definitiva, constitueix l'origina- 
litat dels nostres soldats de rengle. H

Els Jocs Florarls d'enguany, célébrais al Saló 
de Cent, foren presidits per Pau Vila amb la 
seva peculiar afectivitat. És escaient recordar 
que el dia 29 del corrent mes, dia de Sant Pere, 
Pau Vila acomplirà noranta-nou anys. Una fita 
ben remarcable i, per tan joiós motiu, cal desit- 
jar-li: Per molts anys, Avi Pau!
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Les cartes adreçades per Miquel 
C arreras al seu com pany d'estudis 
Marçal Pascuchi -veritable trésor que 
ens ha estât possible descobrir-, sorpre- 
nen per la riquesa conceptual que ningù 
no esperarla d'un jovencell d 'entre 
divuit i vint-i-tants anys, aixi corn per 
la revelaciô que ens fan de les complexi- 
tats animiques, dels replecs intims d'un 
ser que coneguérem per la seva densa i 
singular projecció Intel.lectual.

D'altra banda, però, aqueixes cartes, 
-sobretot algunes de les darreres- desco- 
breixen, corn en un abandó incontrolat 
O, almenys, confiât en la destinado in
tima de la missiva, la cara prosaica, 
quotidiana, gris de la pletòrica Humani
tät del personatge; o sigui aquell Miquel 
Carreras d'estar per casa, sense pedes
tal, que també ens és molt convenient 
de conèixer per tal d'evitar-nos una ex- 
cessiva mitificado a través de la qual 
podriem, entre tots, desfigurar el nostre 
plorat amie i que -pesem-hi bé- seria 
l'ùnica forma en qué el coneixerien els 
qui no tingueren la sort de conviure-hi.

Es en aquest sentit que vull referir-me 
aquí a dues facetes de la personalitat de 
Miquel Carreras que eli mateix dibuixa 
en el seu epistolari amb candorositat 
corprenedora; són la del funcionar! 
municipal i la del soldat.

Potser a mi m'han entendrit més que 
a altres lectors el parágrafs ralatius a 
l'exerdci del carree d'Arxiver Municipal, 
pel fet que vaig ser company seu a les 
files burocrátiques del Municipi i fou en 
aqueix ambient on ens van conèixer i 
tractar.

D'entrada, sorprén de trobar instai.lat 
a l'Arxiu de la Ciutat un universitari 
flamant -vint-i-tres anys- indecís entre 
tirar cap a l'advocacia o cap al notariat.
I Carreras s'hi troba bé a l'Arxiu i ho 
explica al seu amie Pascuchi en unes 
ratlles encisadores, la lectura de les 
quais em retorna la seva imatge en 
aquell recinte, tan viva com si encara hi 
fós:

"Cal qu e et digui que em trabo b é  a 
l'Arxiu d e  c a s a . . ."  (anotem  aquesta 
consideració de la Ciutat com a llar 
pròpia).

" . . .  i qu e em plauria una bona estada  
en aquelles golfes tranquil.lissimes. Les 
veiessis!. Tiñe una gran sala am b uns 
armaris del XV/// decorats am b áligues 
Carolines, un corredor obscur, una sala 
més baixa, un corredor ciar, baix, am b  
tot de finestres radones que sem bla un 
vaixell tanmateix, i una golfa, tota 
plena d e  Ilibres, que sem bla un castell 
de prora. D'allá es veuen els cims deis 
edificis, les muntanyes del volt i els 
núvols qu e ara són m olt varis. I a sota, 
im m ediatam ent, una plaça am b palm e
res, veils assoleiant-se, i colom s, et sic 
de caeteris".

L'Arxiu, ara, està igual que aleshores.

DUES FACETES DE LA VIDA 
TRUNCADA DE MIQUEL CARRERAS:
LA DE FUNCIONARI I LA DE SOLDAT.

per JOSEP TORRELLA

mental que a Miquel Carreras li corres- 
ponia cobrar. Certament, afegeixo. que 
de portes enfora hom hauria dit que el 
tal Auxiliar exercia una maternal major- 
domia damunt de Miquel Carreras. Fins 
i tot acariciava intents de casori respecte 
al seu superior. Per l'edat li hauria 
pogut ser avi. Era un tipus molt "sui 
generis"  que, entre altres coses, havia 
actuat d"‘extra" en estudis cinemato- 
gráfics de la propia Hollywood.

L'entrada de Miquel Carreras a l'Ar- 
xiu Municipal en temps de la dictadura 
del general Primo de Rivera podría en- 
casillar-lo políticament. Eli explica a 
Pascuchi que diverses participacions en 
la vida cultural de la ciutat, l'any 28, 
més que totes el parlament que va fer a 
la inaugurado de l'Exposició de papers i 
Ilibres sabadellencs amb motiu del Con
grès de la Premsa C atalano-B alear 
célébrât a la nostra ciutat -acte on jo, 
debutant en el periodisme, el vaig veure 
i oir per primera vegada- el posaren en 
contacte amb l'alcalde -el senyor Esteve 
R elat-, "hom e  -diu C arreras- m olt  
in telligent i benèvol", i que estant lliu- 
re l'Arxiu, al que ell -precisa- ja era can
didat abans del régim, l'alcalde li el va 
oferir "amb gentilesa gran ". D'antuvi -i 
ho puc dir per uns comentaris que vaig 
escoltar a l'acte citât del Congrès de la 
Premsa tot i que en aquells moments 
Carreras encara no era a l'Arxiu- no 
mancá qui el prengué per un seguidor 
del régim. No obstant, fixem-nos en el 
que ell explica a Pascuchi en una carta 
posterior:

"Quan després de la vinguda del 
G eneral Primo a Sabadell van publicar
se unes manifestacions que deia que 
calia obtenir l'adhesió deis funcionaris i 
separar els dolents dels bons, la gent de 
Sabadell va voler-ho com plir al peu de 
la lletra, i van convocar ais que no 
érem  encara del partit governant {quatre 
al capdavall) per presentar-nos l'obliga- 
c ió  d'ingressar-hi. Ja vàreig excusar-me 
dient que no volia prendre actituds p o 
litiques ara corn ara, perqué, veient-se 
que eren per a conservar un petit 
càrrec, feien Vefecte d una sim onia i, el 
q u e  és m és tem ib le , d una s im on ia  
barata. Que havia escollit, havent-me 
ben  consultât, una posició  regionalista i 
lliberalitzant, i que no volia apartar-m e 
d una cosa que sentia tan arrelada en 
mi. A les quais coses s e ’m v a  respondre 
que aquesta obstin ado  em taparia el 
cam i {perqué ara era hora de fer-ne sota  
la proteccid del govern, am b una mica

però Carreras treballava en una taula 
situada en entrar mateix, d'esquena a la 
finestra de l'esquerra, per on, aixi com 
per les del fons, veia també els vells, els 
coloms i les palrrieres.

En una biografia inèdita del Miquel 
Carreras (Arxiu de la Fundado) diu 
Joan Sallarès que el seu amie trobà a 
l'Arxiu un grat refugi.

"...sem pre sap on anar i podria dir-se 
que hi és present tothora i que no se'n 
m ouria..."

Aquesta, però, és la cara poètica del 
càrrerc; hi ha tam bé el revers, la 
prosaica.

"El sou ..."
diu Carreras a Pascuchi tantost acabat 
de possesionar-se,

" . . .  crec que és cosa de cinquanta 
duros".

I li demana que si a Maó, on Pascuchi 
exerceix, hi ha arxiver, l'informi de 
quan cobra.

Un any després diu:
"Continuo a l'Arxiu, en com panyia  

d'un m eravellós A uxiliar que m'ajuda a 
reorganitzar-lo, tranquil.lament, {com  
cal fer  totes les coses en qué es tracta de 

i segles) i vaig ordenant la paperassa caò 
tica i reunint-la i enquadernant-la i 
ro tu lan t- la  en ex p e d ien ts  et sic de 
caeteris".

De l'Auxiliar a qui ell qualifica de 
"meravellós"  revela Joan Sallarès en la 
citada biografia que -"astut Tartuf"- 
mantes vegades s'apoderà del sou eie-
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de zel) i que em danyaria fins i tot en 
unes oposicions que volgués anar... Jo, 
per a lliurar-me d'aquesta pressià vaig 
posar el càrrec a la disposició per quan 
volguessin. Els altres vagam ent refusa- 
ren i vagam ent acceptaren. Total, que 
vàrem continuar en una situ ado d'incert 
i d'equtvoc que encara ara està durant".

Hem d'admetre que l'Ajuntament, o 
l'Alcalde, de la Dictadura va fixar-se 
amb Miquel Carreras pel que valia i 
prometía, i el respectà en el càrrec com 
l'hi respectaren els Ajuntaments de la 
República, comprès l'enverinat période 
de guerra civil, tot i que tampoc aquests 
no podien pas comptar amb la seva 
identificació política.

Per cert que en esclatar els fets sag- 
nants del juliol de 1936, quan després 
deis primers dies de desordre i de pànie 
els funcionaris ens reincorporàrem als 
nostres llocs. Carreras no s'estava de 
comentar durament, en plenes oficines 
on no baixava a penes mai, i amb una 
energia desconeguda en eli, la situació 
que qualificava de barbàrie i no pas 
acusant-ne un o altre deis dos bàndols 
en pugna sino que la seva indignació 
naixia de veure conculcáis tan brutal- 
ment per qui fos els seus principis 
d'ètica i de respecte mutu entre els 
homes.

La talla intel.lectual de Miquel Carre
ras i la seva abstenció de tota activitat 
partidista guanyaren l'admiraciô i el res
pecte deis homes de diferents idéologies 
que passaven pels setials del Consistori.

En una de les cartes, Carreres explica 
al seu amie en què consisteix la tasca de 
l'Arxiu:

"Cura d'inventariar i catalogar l'histò- 
ric; cura de tenir a l dia Vadministratiu; 
cura d'evacuar consultes de m oites coses 
(totes les coses no determ inadam ent 
burocràtiques et toquen a tu)".

En efecte; com a encarregat que vaig 
ser del Négociât de Cultura vaig haver 
de consultar moites coses amb Miquel 
Carreras i em fou utilissima la seva 
col.laboraciô tothora atent a auxiliar-me 
en els meus per a eli diminuts problè
mes; i sense que mai no adoptés una 
actitud de superiorit.'t o de paternalis
me. Els edils tamb. s'hi acostaven, 
majorment els encarregats de les matè- 
ries culturáis. Es pot dir que Carreras 
exerci al Municipi, a més de la doble 
funció d'Arxiver-Cronista, una tercera 
tasca no manifestada oficialment: la
d'assessor i fins a voltes col.laborador 
de la Comissió o del Departament. En 
projectar, entrada la República, resoldre 
el problema de l'ensenyament primari, 
es demanà a Miquel Carreras que reunís 
la informació histórica necessària. Car
reras ja s'havia ocupat de la qüestió en 
un conjunt d'articles publicáis al "Diari 
de Sabadell". Però aleshores va fer molt 
més i el seu estudi fou ádhuc éditât per

la pròpia Comissió de Cultura en un 
volum de setanta-tres págines.

¡I si en va ser de transcendental per a 
la ciutat la idea de pensar que el seu 
A rxiver-C ronista pogués redactar un 
manual d'história sabadellenca per als 
escolars, que aquest és l'encárrec que li 
féu, tot simplement, la Comissió Muni-' 
cipal de Cultura, i d'ell en va sortir el 
monument que Carreras batejá, amb 
tanta modèstia, "Elements d'Història de 
Sabadell"! I és que, com diu Joan 
Sallarès:

"De tot el paperam  que el volta... 
se'n sent l'amo, el guardador i l'obligat 
escodrinyador; es troba vigilant d'un 
trésor que per ell no té preu perqué 
serveix el seu patriotic am or a la terra i 
que sentirà augmentar tant com més 
furgui a extrem e n coneixences. M iquel 
Carreras es sent subm ergit en el seu 
element. Aixi ha pogut anotar: "L'dida 
atanta sent la fressa del tem ps a través 
deis arxius".

Ja abans deis "Elements" havia escrit 
els dos assajos "Línies d'história ciuta- 
dana" i "La vida íntima de Sabadell", 
els quais, m algrat llur brevetât en 
relació als "Elements" tenen l'estimable 
valor de sintetitzar la visió filosòfica i 
ardent a la vegada de Miquel Carreras 
respecte al métabolisme de la seva ciu
tat. El curiós és que quan eli parla de la 
feina de l'Arxiu només es refereix a la 
d'ordenar, inventariar, catalogar, rotu
lar, i mai no fa esment de les tasques 
d'alt nivell intel.lectual que hi va dur a 
terme.

El regidor de Cultura del segon Ajun- 
tament republicá, que seguí essent-ho 
durant la guerra, sentí envers Miquel 
Carreras una admiració i un respecte 
que vorejaven la devoció. Els assessora- 
ments i fins la participació personal de 
Miquel Carreras en tasques municipals

de cultura sovintejaren. Entre altres, re
cordaré el curset de sabadellenquisme 
per als mestres de les Escoles Nacionals; 
els breus i substanciosos textos informa- 
tius sobre els paratges i masies que 
formaven els itineraris de les Semi-Co- 
lónies -textos inédits i que sens dubte 
han desaparescut-; les lliçons in situ als 
escolars en una excursió-premi a Tarra
gona (recordo la imatge de Miquel 
Carreras rodejat de nois i noies que l'es- 
coltaven davant la Torra deis Scipions; 
la recordo de forma viva i, després, 
recollida en un film que aná a l'Arxiu 
Municipal i que tampoc no existeix); el 
professorat a l'lnstitut-Escola créât en el 
période bèl.lie, del qual el Regidor de 
Cultura tingué gran esmerç que Miquel 
Carreras formés part i on ensenyava 
Filosofia, Historia i Llatí.

En admetre el càrrec d 'A rxiver, 
Carreras havia escrit a Lamie Pascuchi:

"Temo que no em prenguin temps 
d'altres estudis i práctiques. A l'entrar el 
curs nou m'exerciré d'advocat i l'any 
vinent, si Déu voi, plantaré la llauna a 
la porta de casa i passi el que passi. Ara 
acabaré Lletres al setem bre, em d octora
ré l'any que ve. M'interessa tenir una 
cosa definitiva als vint-i-set anys".

La "llauna" -com ell deia- no va 
arribar a plantar-la a casa seva, però 
uns anys després -el 1932- admeté el 
càrrec d'Advocat-assessor a la Caixa 
d'Estalvis, una altra faceta funcionarial, 
sim ultanejada amb la d 'A rxiver al 
Municipi per bé que menys absorbent. 
La seva exhuberant capacitat d'estudi, 
unida a la passió que posava en totes 
les coses en què intervenia, el mogueren 
també aquí a traspassar la llinda estricta 
del càrrec: va escriure un opuscle titulat 
"Coneixences sobre l'estalvi", que fou 
éditât per la propia C aixa, sense 
signatura. També, com els "Elements", 
anava dedicat als escolars.

A la darrera carta de la sèrie -dos 
anys més tard de la fita deis vint-i-set 
que s'havia imposât per "tenir una 
cosa definitiva"-. Carreras segueix amb 
les seves dilacions prefessionals:

"Encara no m'he decidit per al notariat 
o l'advocacia a Sabadell".

¿Hauríem de creure, dones, que 
l'Arxiu fós per a eli una solució transi
tòria i complementária?. Jo diría que 
no. Al menys en el fons. Carreras, 
home sense cobejances pragmátiques, es 
deuria creure obligat, cara als altres, a 
donar una solució airosament definitiva 
a la seva vida professional, temerós que 
se li pogués censurar com a blanesa la 
"prebenda" de l'Arxiu. Però apart que 
ell hi trevallava tant a gust, la tasca que 
hi féu té una importància capdal per a 
la ciutat. Dos anys i mesos després 
d'aquesta darrera carta la guerra al 
trobà Arxiver i sols a causa d'ella deixà 
de ser-ho. *
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AVUl AMB... ANTONI SALA I SERRA

President
de
rOrfeó
de
Sabadell

Amb el magne concert de la nit del 30 
d'abril proppassat, s'ha donat cloenda el 
75è Aniversari de la fundado de l'Orfeó 
de Sabadell, que fundà l'any 1904 i diri
gi el mestre Josep Planas. Horn estima 
que la persona més indicada, ensems 
més representativa, per fer un resum- 
balanç d'aquesta joiosa efemèride sigui 
el seu president, el senyor Antoni Sala. 
Li hem exposât aquesta intenció i ha 
acceptât d'oferir-nos el següent comen- 
tari, sintetitzat:

-Per a celebrar aquesta efem èride, 
vàrem  organitzar-la am b dues vessants: 
la pedagògica i la festiva. A la prim era  
varen p rog ram arse  uns cursos didàctics 
m usicals; curs de perfeccionam ent de la 
veu; Història de la Mùsica; Finals de 
Setm ana Cantant, que varen tenir Hoc a 
Sant Cugat del Vallès; taules rodones 
sobre la música coral; A ssem blées del 
SOC (Secretariat d'Orfeons de C ata
lunya)... Tots, força intéressants, en
sems qu e “a porta oberta", vull dir que 
hi han participât lliurement professors i 
cantants d'altres entitats locals. A m b tot

Antoni Sala ja está avesat a ser cap- 
davanter, puix que apart del seu afer 
industrial metal.lúrgic, té carrees dins 
d'entitats representatives com; President 
del Centre Metal.lúrgic de Sabadell; 
Vice-President de la Caixa d'Estalvis de 
Sabadell; Vice-President de l'Agrupació 
de Pessebristes de Sabadell; Membre del 
Conseil de Treball de la Generalität; 
Membre de la Junta del Foment del 
Treball Nacional...

Des de l'any 1975 és president de 
rOrfeó de Sabadell.

És un gran afeccionat, un melôman, 
de la música clàssica. No es deixa pas 
escapar cap concert del Palau de la Mú
sica Catalana; és un constant assistent 
al Gran Teatre del Liceu; també als fes
tivals d'estiu a Prades; fa alguna esca
pada a l'estranger per escoltar un me
morable concert...

Mentre s'afaita, de bon mati, ja posa 
en marxa alguna simfonia.

Horn diria que és un home més carre- 
gat de música que d'orgues... (Corn que 
té un sentit molt elevat de la música, 
hom creu que també ha de tenir una 
mica de sentit de l'humor, i per aixô ens 
permetem de fer-li aquests subtils pen- 
jaments...)

Eli ha donat un renovament a l'Or- 
feô. Ha entrât en una nova singladura, 
inspirât pel seu propi tarannà, exigint i 
exigint-se.

Hom creu que no vol pas desafinar...
Encara que ell no duu la batuta sap 

manejar-la, àdhuc simbôlicament... H

75 ANIVERSARI DE 
L'ORFEÔ DE SABADELL

aixô estimem que aquesta vessant p ed a 
gògica musical ha revertit fav orab le
ment per la Ciutat.

Quant a l'altra vessant, la festiva, cal 
dir que s'han célébrât una serie d ’actua- 
cions, com : concerts de cam bra, instru
mentais, corals, am b la participado  
d'artistes invitats, la seccid de nois i 
noies, la massa cora l i tam bé corals que 
varen esser invitades. Aquests concerts 
s'han célébrât a diferents poblacions, 
entre les que citare Barcelona (Palau de 
la Musica i Església de Sant Francese de 
Sales), a Palma d e M allorca, Cardedeu, 
Gallees, Torrelles de Llobregat, Institut 
Egara... Apart, els que han tingut Hoc a 
la nostra ciutat. I corn a cloenda de 
totes aqüestes manifestacions, el concert 
al Teatre La Farándula.

-Aquest concert ha tingut el patrocini 
del Ministeri de Cultura, Direcció Gene
ral de Música i Teatre, les col.labora- 
cions de l'Ajuntament de Sabadell, la 
Caixa d'Estalvis de Sabadell, la Caixa 
de Pensions per a la Vellesa i d Estalvi. 
Pel fet que el Teatre s'emplenés d'un pú-

blic fidel que hagués correspost justa
ment a l'esmentat acte ¿s'haurá pogut 
cobrir el pressupost?

-Si. Cal dir que encara falta cobrar  
alguna assignació, però el com prom is hi 
és i hom pot dir que, efectivam ent, 
s'hauran cobert les despeses. VuH fer  re
saltar que ens va plaure qu e al Teatre 
s'hi veiés una molt bona afluència de 
joves. Això dem ostra que viuen pale- 
sam ent les inquietuds musicals de la ciu
tat... Jo  cree en la joventut.

-S'ha donat cloenda a una llarga tra- 
jectória, a una fita com és la que repre
senta el 75é Aniversari. Hi ha, ara, al 
darrera, tota una llarga historia de vo- 
cació, de sacrificis, d'alegries i també 
d'algunes penes, però mirant endavant, 
el futur d'aquesta prestigiosa Entitat 
¿com es presenta l'esdevenidor de 1 Or- 
feó de Sabadell?

-Jo el veig am b cert optim ism e. Hem  
de creare en la joventut. N o em cansaré 
de repetir que ens om ple d e  goig veure 
la Secció de nois i noies de l'Orfeó, 
aquest estol de jovenalla dirigits per la
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seva Directora, M aria Teresa Boix, la 
qual està realitzant una labor molt p osi
tiva i meritòria. D 'aci podrá nodrir-se la 
massa coral. Cal veure, dones, l'avenir 
am h cert optim ism e, malgrat que la 
inseguretat ciutadana resulta un serios 
contratem ps, puix els cantants han 
d'assistir als assaigs i ho fan acom pan- 
yats pels fam iliars, els quais han d'espe- 
rar-los fins que acaba  l'assaig... Tota 
aquesta situ ado com porta  un gran sa 
crifici per a tots, i per això mateix 
valoro mes encara aquesta v ocació  que 
alimenta a tots els nostres cantants.

Com a cloenda d'aquesta resumida 
entrevista, cal dir que Tactual president 
d'aquesta prestigiosa Entitat tan arrela- 
da a la Ciutat, és un home obert i expli
cit i el seu optimisme és metódic.

IMATGEI PARAULA
Fot. JOSEP BUSOMS i DOMENECH 
Text: JOAN CUSCO i AYMAMI

C O M P E T E N C IA -

Hom s'inscriu per participar a un Concurs de Pintura Ràpida — molt propi del temps actual que
tot ho fem a corre-cuita... ■ i ^

En aquesta classe de com petició, el temps hi juga un paper força important i cal donar-se
pressa.

Dels dos concursants que veiem a la imatge, un d'ells corre per avantatjar I altre: de moment, 
per cames...
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per RAMON VALL i RIMELAS

L'ARCA DE NOE ALS "BEATUS " 
DE CATALUNYA 

La seva evolució estilística

El Ilibre de l'Apocalipsi, com sabem 
prou bé, és un tractat enigmátic, per 
iniciáis, on veladament s'hi descriu la 
Iluita entre el món i el Crist (i la seva 
Església) i on aquest, que és el triomfa- 
dor final, s'ens hi mostra amb tots els 
atribuís de la divinitat. Per aixó, i per 
contrarrestar l'heretgia arriana (que 
negava la divinitat de Jesucrist) l'Apo
calipsi fou un deis Ilibres preferits en 
l'església visigoda no arriana; i així, 
l'any 633, el IV Concili de Toledo pres- 
criu que es llegeixi a l'Ofici entre la 
Pasqua i la Pentacosta.

No és d'estranyar, dones, que ais 60 ó 
70 anys de la invasió musulmana, al 
reducte d'Astúries on s'havien réfugiât 
els visigots que fugien deis invasors, un 
monjo del monestir de Liébana anome- 
pat Beatus, n'escrivís un Comentan que

Pentateuc d'Ashbumahm

fou correntíssim a tota l'església hispá
nica de l'època. Cal tenir en compte 
que, en aquests moments, l'Apocalipsi 
era considérât pel seu doble valor: com 
a estimulant en els moments difídls i 
d'opressió que passava l'església hispáni
ca; i com a Ilibre teologie que tornava a 
tenir actualitat degut a les desviacions 
adopcionistes propugnades per l'arque- 
bisbe Elipand de Toledo i pel bisbe 
d'Urgell Félix, que dubtaven de la filia
do divina de Jesucrist.

Aquest text donà Hoc a una sèrie de 
manuscrits il.luminats, la majoria dels 
quais cal situar entre els segles XI i XII. 
Aquests manuscrits, que correntment es 
denominen "Beatus" consten d'un text i 
d'unes il.lustracions. El text transcriu els 
versets de l'Apocalipsi, normalment en 
lletra vermella; i uns comentaris que hi 
aporta Beatus que acostumen a ser en 
lletra negra. Aquests comentaris s'espi- 
golen entre les obres de Pares i Doctors 
de l'Església dels primers segles del 
Cristianisme: el propi Beatus així ho 
reconeix i cita Agustí, Ambròs, Apringi, 
Fulgenci, Gregori, Ireneu, Isidor, Jeroni 
i Ticoni. L'esquelet de l'obra de Beatus 
eren uns anteriors comentaris d'Apringi, 
Ticoni i Victorí (que Beatus erróniament 
atribuí a Jeroni).

Les il.lustracions en els primers Bea
tus són una de les mostres més impor
tants de la miniatura dita mossàrab (tot 
i que Beatus no tenia res de mossàrab); 
mentre que els manuscrits de darrera 
hora ja cauen totalment dintre de l'estè
tica romànica.

A Catalunya se'n conserven dos 
exemplars: L'un al Museu Episcopal de 
la Seu d'Urgell i l'altre al Diocesà de 
Girona. Aquest darrer fou escrit a la 
localitat zamorana de Tàbara per Eme-

teri i Ende i quedà enllestit el 6 de juliol 
de l'any 975. D'un altre exemplar, ja del 
segle XI, que es guarda a Tori ha 
quedat demostrat, pels estudis de Joan 
Ainaud i de Cid-Vigil, que és una còpia, 
ja en estil romànic, de l'anterior que 
procedeix d'un "scriptorium" de Girona.

Avui volem mostrar, precisament a 
través d'aquests dos manuscrits giro- 
nins, l'evoluciô estilística de la miniatu
ra romànica des dels seus antecedents 
més remots.

Sembla ser que Màgius, el primer 
il.lustrador de Beatus conegut i mestre 
d'Emeteri, degué inspirar-se en manus
crits anteriors, con ho proven les sem
blances existents amb un manuscrit del 
Pentateuc, del segle VII, del que si bé

Beatus de "Fernando y Sancha"

COLLABORA 011X4 D€ PÇNSiONS CSXKST
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se'n desconeix la seva procedència 
exacta, si que pot afirmar-se que devia 
ser fet o a Espanya o al Nord d'Africa. 
Ens referim al Pentateuc conegut amb el 
nom d'Ashburnahm, que es conserva a 
la Biblioteca Nacional de Paris. El tema 
que emparenta els Beatus amb aquest 
manuscrit és el del diluvi que figura en 
l'escena de l'arca de Noé; i el Beatus 
amb el que pot relacionar-se més fidel- 
ment la representado del Pentateuc és 
precisament el de Girona, ja que en 
alguns d'altres la representado del dilu
vi hi és omesa.

En els Beatus el capítol sobre l'arca de 
Noè representa una de les digressions 
estranyes que contenen; s'inspira proba
blement en un text de Gregori d'Elvira; 
ve després del comentar! al verset 3.14 
de l'Apocalipsi sobre l'església de Laodi- 
cea (la darrera de les set esglésies asià- 
tiques). Beatus sosté que l'Area de Noè 
és la representado de les set Esglésies i 
apoia la seva afirmado en una sèrie de 
paralelismes simbolics. “H aec itaque 
arcae fabrica ecclesiae nostrae tipum 
perspicue in d icabat... " Noè representa 
Crist, i l'Arca, de fusta immarcessible, 
la santa Església. Es tripartita i les seves 
tres parts representen el pardís, la terra 
nova en la que apareixerá la Jerusalem 
celestial, i el regne deis cels. També les 
seves mesures tenen un valor simbólic: 
el fet de que amideixi cinquanta colzes 
d'amplária prefigura la vinguda de 
l'Esperit Sant al cinquanté dia desprès 
de la Pasqua...

Beatus de Girona

Beatus de Turin

El miniaturista, amb tot, ha descuidat bastant el carácter simbòlic 
del text de Beatus, i més aviat ha tendit a una representació més natu
ralista d'alguns dels animals del bestiari medieval i de la pròpia escena 
del diluvi. En alguns manuscrits, a més d'animals exòtics com l'elefant 
o el dromedari, n'hi apareixen de llegendaris com l'esfinx, el griu o el 
drac.

Com hem dit, l'escena del diluvi del Beatus de Girona, amb els seus 
homes ofegats, està totalment emparentada amb la del Pentateuc 
d'Ashburnahm. Però té a més un nou element que esdevindrà tipie de 
la majoria de representacions mossàrabs: un corb que, a la banda 
esquerra, pica el cos d'un home mort. Aquest detall degué inspirar-se 
en les "Etymologiae" d'isidor de Sevilla, on el corb és descrit corn un 
ocell que s'alimenta de cadàvers, començant pels ulls, (en algunes 
il.lustracions de Beatus hi ha certament un corb que pica amb el bec 
els ulls d'una víctima). Per Beatus, el corb negre representa les ànimes 
impures allunyades de l'Església. Quan ataca el cadáver que hi ha cap 
per avail al marge inferior de la composició, forma un hábil contrast 
amb el colom blanc que, dalt de tot, porta el ram d'olivera, ja que el 
colom simbolitza l'Esperit Sant i el ram d'olivera la creu de la salvaciô.

El Beatus de Tori, datable vers l'any 1.100, correspon ja a tota una 
altra estètica, de manera que, tot i que s'ha demostrat que és una còpia 
del Beatus mossàrab de Girona, l'estil de les seves il.lustracions en res 
el recorda, corn encara menys recorda les del Pentateuc d'Ashbur
nahm. Aixô, però, és una constant general de tptes les manifestacions 
artistiques de l'època: tampoc cap edifici del tombant dels segles XI al 
XII recorda els del segle X de tradició visigòtica o tardo-romana; ni les 
pintares murals de l'època s'assemblen a les de les esglésies asturianes 
ni a les representacions més anteriors de Centcelles per exemple. Hem 
arribat ja a una altra època; estem en un altre món: el de l'art 
romànic, amb totes les seves implicacions i conseqiièndes. B
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per MARIA PENA

ELISABET
MORGUI:

Sorpresa

goig
d'una
presèncìa
artística

En un medi artistic sovintment marcit 
per la repetició i I'arbitrarietat, la 
primera mostra pública de l'escultora 
Elisabet Morgui ha estât una sorpresa 
verament gojosa quant a Professionali
tät, domini tècnic i puixança del con- 
cepte plástic. Trets que, certament, no 
solen distingue l'obra d'un artista no- 
vell, però que s'expliquen coneixent la 
trajectòria de la nostra autora.

Nascuda a Sabadell, filia del pintor 
Emili Morgui, Elisabet estudià a Barce
lona, a l'Escola Superior de Belles Arts 
de Sant Jordi, sota el mestratge de Lluï- 
sa Granero i Ricard Sala. En acabar els 
seus estudis, tingué l'oportunitat de 
col.laborar al llarg de tres cursos en les 
tasques didactiques de l'Escola, i d'a- 
quest perllongat contacte amb profes
sors i alumnes, la jove escultora n'ob- 
tingué una valuosa experiéncia que en-

riquí la seva personalitat amb una ma- 
duresa anticipada.

Actualment, fidel a la gran tradició 
plàstica que considera el eos humá el 
fonament de tota escultura, Elisabet 
Morgui realitza una obra que, sense 
reduir l'aspecte representatiu i naturalis
ta, palesa una gran preocupado per les 
relaciones purament estètiques i expres
sives. Així, treballa la figura o el retrat 
utilitzant Iliurement el modelatge o la 
talla amb tota la Sensibilität i precisió 
que requereix cada tècnica. En aquest 
sentit, cal destacar la qualitat de la talla 
directa en un bellíssim relleu en pedra, 
titulat "Pescadors", on el cisell i el 
punxó han burxat la pedra dins extreu- 
re'n uns plans canviants, uns ritmes dei- 
xondits, unes formes pures d'esperit ciar 
i mediterraní. Tanmateix, en el mode
latge, l'autora es mostra apassionada i

Es una gentilesa de GALERIES
ROVIRA'

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SA B AD ELL
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"ABATÎhAENT". Terracuita.

vibrátil, expressionista, fins deixar el 
fang i el bronze nafrats pels soles dels 
sens dits. Intenciô patètica envigorida 
pel fet que "les seves formes tan robus
tes, no son estàtiques, sino tot al con
trari, son pur moviment, quasi contrac- 
cions musculars aturades en sec", com 
diu el mestre Vila Arrufat en la presen
tado del catàleg, tot subratllant la vita- 
litat de l'obra. Vitalität, dinamisme, 
espontaneïtat, que excel.leixen en peces 
com "Transido", "Inici de moviment" o 
"Noia"; però també Iluita, tensió i sofri- 
ment que corprenen en "Forma huma
na", "Desesperació" i "Vençut" (potser 
l'obra més reeixida de l'exposició), bron
zes on la interacció de la matèria i de 
l'espai, la força vectorial de les diago
nals, i les textures esbossades i emotives 
manifesten els trets fonamentals de la 
personalitat creativa de l'autora. Una 
personalitat comunicativa i vigorosa, 
molt ben acomboiada per la tècnica, i 
amb una joventut que es projecta, 
ferma i fecunda, vers el futur.
(Galeries Rovira. Sabadell)

Fotos: Calvó-Garda

NOIA AS5EGUDA. Brom e

PESCADORS. Relien pedra

Dibuix de Joan Domingo - 80.

LLUIS MOLINS 
DE MUR

Antoni Taulé ha passât común mete
or per Sabadell. Com altres vegades ho 
ha fet. A Barcelona, a Galeries Metras, 
ha exposât en una col.lectiva. Marxava 
tot seguit a Nova York. Ha tingut l'a- 
tenció de comunicar-nos, per teléfon, 
que, a París, Lluís Molins de Mur está 
pintant. (Fou arran d'un viatge, organit- 
zat per Ramon Domènech, de la 
Pinacoteca, a la capital francesa, quan 
la Setmana Santa, del que tots varen 
retornar, menys Lluís, retingut per uns 
veils amies gàl.lics).

Taulé ha tingut cura de presentar-lo a 
les seves amistats parisenques, aixi:

-Us presento el meu Mestre.
I, ara, ens afegeix:
-Ho fa ig  jo iàs i co fo i perqué En Unis 

ha estât el meu mestre i sem pre l'he 
admirat.

Horn pot imarginar-se ambdós cami- 
nant i conversant cap a la plaça de 
l'Estrella, on s'aixeca, imponent, l'Arc 
de Triomf... H

Es una gentilesa de Fortuny, 20 Tel. 725 9119 SABAD ELL



76

per JOAN DAVID

BRÜLL, escultura

BRAUT, pintura

"Costa Brava ". (Pedra calissa)

A "Intel.lecte Art" Josep M.® Brull, 
Gonjuntament amb la seva muller Encar
na Braut, han exposât la Barrera cuita 
en el terreny artistic. Les petites escultu- 
res de Brull, denunciants d'un escultor 
en pie rendiment, sorprenen una vegada 
més per la dignitat de la seva resolució. 
L'artista, en tot moment el veiem lligat 
a la propia obra, i aixo amb un lligam 
podríem dir-ne gairebé paternal. Tot el 
misteri de la creado resta en el viure, 
com en una constant en la que l'enfer- 
voriment pur pren tot el ritme de la 
visió que, a l'idealitzar, en recull tot el

ferment comprensiu.
La poesia de la imatge es transforma 

plásticament en una comunicado sensi
ble en la que el material, sigui pedra, 
fang, gres, terracuita o bronze, actúa 
simplement com a vehicle desmitifica- 
dor.

En l'obra d'aquest escultor volem in- 
tuir-hi com un voluntarios retorn a l'es- 
cultura antiga o clàssica, aconseguint ja 
una valor autòctona, ensems que la 
creado d'un fer personal en el que l'e- 
quilibri figuratiu s'estableix com en un 
tot sistemàtic.

Al temperament propi de l'autor, 
suau i calmai, l'actuadó en manipular 
la matèria contrapesa amb una febre 
autèntica, febre d'un treball enlluerna- 
dor dins un fons permanent en el que el 
pensament es fon activament i sentimen
tal, adquirint les obres, conseqüent- 
ment, una vivesa d'expressió que diu in- 
tencionalment la vida que voi represen
tar.

Per aixó les seves obres, recollides la 
major part, treballant amb diversitat de 
matéries, són resoltes en tot moment 
dins una concreció plàstica totalment 
positiva, i tot én conjunt com a resum i 
resultant d'estudis contrastáis i madu
ráis vivint aquella virtut de tota madu
rado que en Art és absolutament indis
pensable.

★  ★  ★
Encarna Braut, en aquest binomi de 

personalitats, aprofundeix l'equilibri, 
que podem calificar-lo d'estable per 
compensació.

Encarna Braut decideix amb les seves 
pintures, ahir a la cera i avui Intel.li- 
gentment resoltes amb la tècnica de

E. Braut "Casa de Ibiza’

I'oli, una vinculació al conjunt entés 
conceptualment de regust mediterrani 
que, el binomi Brull-Braut esclareix. La 
reacció que promou la simplicitat d'ex
pressió de les seves pintures ens fa viure 
moments de la perfecció entesa per 
camins d'autèntica sorpresa. La pulcri
tud i el ben fer i l'entendre dels pai- 
satges, siguin de la terra o del mar, 
transparents, nets de color i de factura i 
punt de vista, els veiem results amb 
seny, lirisme i dignitat. La matèria corn 
a fet substancial -en aquest cas, pintura- 
projecta clarament els valors espirituals 
que transpuen vivificáis al través de la 
forma. ■

Es una gentilesa de
GALERIA D AR T

Verge del Pilgir, 125 SA B AD E LL
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A "Galeries TO T-A RT" ha exposât el 
pintor i bon amie Lluís Clapés.

Per tal de parlar, ene que breument, 
de l'obra exposada, vull reeordar unes 
paraules eserites un dia pel que fou gran 
estetieista, el Dr. Carles Cardó. Ens 
deia:

“La m ateria sense form a no e's bella. 
La Natura va  estilitzant les form es de 
les coses, els va donant colors, figures, 
sonoritats d e  me's en m es belles, a m a
nera que les va penjant en l'escala de la 
per fecc ió . "

Al través, dones, d'aquesta matèria i 
en el eas eoneret del nostre pintor i 
amie, l'obra ens ofereix una sorpresa; 
sorpresa seqüent a l'aeumulaeió experi
mental d'una realitzaeió objeetiva, neta 
i estilizada, exentada amb tota honra- 
desa. En ella s'aeumula l'experiéneia de 
la visió immediata i direeta en la que 
gairebé involuntáriament s'aeonsegueix 
lligar l'intereanvi en el perfilar del pai- 
satge i la reteneió amorosa de la seva 
eontemplaeió.

Interés de valorar la visió eseollida i 
resolta d'aeord amb el reeoneixement de 
eopsar en tot moment la plenitud del 
goig en qué s'ha realitzat un treball ben 
fet. Lluís Clapés és pintor paisatgista 
que raona i s'expressa amb un minim de 
prudéneia envejable i que diu l'obra ex- 
terioritzant un aspeete personal dins una 
aeeió pietóriea totalment ortodoxa. g

ANGLE a "Tot-A rt" mostra la darre- 
ra produeeió exposable.

La pintura assenyada d'aquest pintor 
sabadellene té ja preses posicions, que 
bé podriem considerar com a defini
tives. Són obres lligades dins uns con- 
ceptes ben considerats i estudiats. Avui, 
els seus paisatges són resums d'uns 
treballs obstinats i en els que l'artista, 
pie d'una humilitat innata, ha sabut sot- 
metre dins aquest estudi, que és cons
tant i que resumeix equilibris sotmesos 
al llarg de la seva vida pictórica en els 
que les recerques constants han fruitat 
amb una gran generositat. Ens trobem, 
dones, davant d'un narrador cultivât 
que sorprèn amb execucions bellament 
estructurades i que traeixen en quiscuna 
de les teles un auto-sentit critic que les 
valoritza i que ensems desvella el goig 
vivissim de la Beilesa, que és contem- 
placiô dels verds ben entesos i dels con- 
ceptes visuals i que infonen profunditat 
en l'espai en què viuen.

Avui, Angle, amb aquesta mostra de 
pintura, podriem dir que ha fet bona 
pedagogia. ■
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Es una gentilesa l'o  r  Ain' Sant Pere, 21
Tel. 725 91 06 - SABADELL
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per M.P.

UN CENTRE D ART CATALA A NORMANDIA

Xavier Oriach

Amb motiu de la darrera exposició de 
Xavier Oriach, celebrada a l'Institut 
Francés de Barcelona, la premsa s'ha fet 
ressò de l'obra i de la personalitat 
d'aquest artista sabadellenc arrelat a 
Normandia, que de tant en tant deixa la 
seva llar de Jouy-Sur-Eure per retrobar 
entre nosaltres les deus de la seva Iden
tität i l'origen de la seva pintura.

En efecte, abans de guanyar, a 
començaments' dels cinquanta, una de 
les beques amb les que l'Estat Francés 
obrí les portes de l'art viu a tants joves 
artistes catalans, Xavier Oriach ja havia 
près part activa en la vida artística sa- 
badellenca al costat del seu oncle el fo- 
tôgraf Albert Rifà; havia fundat durant 
un llarg sojorn a Valéncia el Crup Z, i 
havia participât en nombroses exposi- 
cions fora i dins de Catalunya. Però 
Testada a Franga, els viatges a Bélgica, 
Alemanya i Holanda, el contacte amb 
els cercles més dinàmics parisencs i, 
sobretot, "el llarg i silencios treball" del 
que ens parla Joaquim Sala en el catáleg 
de Texposició d'enguany, foren decisius

en la definició del seu estil i en Torien- 
tació de la seva pintura vers una forma 
d'abstracció informalista fonamentada 
en el color. Oriach tot vorejant les cons- 
truccions própies de la percepció intel
lectual opta, no obstant aixó, per la 
ambigüetat i la riquesa de les sensacions 
trameses directament a la tela mitjan- 
gant elements plàstics molt estrictes que 
cerquen la configuració dels propis 
valors llurs.

Però les claus de la pintura d'Oriach 
serien incompletes si no copsessim el 
cabal d'experiénda, de saviesa i de nos- 
tàlgia que comporta la seva obra i que, 
aixi mateix, es manifesta en múltiples 
activitats artistiques que han fet del 
poblet normand de Jouy-Sur-Eure un 
enclavament de Tart i de la idiosincrà- 
sia catalanes. En aquest sentit, i dins les 
limitacions d'un treball periodistic no 
especialitzat, es ben explicit l'article pu- 
blicat a "Le Figaro" el 17 de jovembre 
de 1978, pel quai podem descubrir la 
tasca divulgadora que Xavier Oriach 
duu a terme des de fa uns anys i que, a 
hores d'ara, va adquirint més i més pro- 
jecció... Amb el titol "Descentralitzaciô 
artística en Tart català" diu aixi:

El taller de X. Oriach a Normandia

"Si passèssim un cap de setm ana a la 
vali d'Eure, trobariem  a Jou-Sur-Eure, a 
la sortida del poblé, en direccid  a Fon
taine-sous-] ouy, el Centre d'Art Con- 
tem porani. Resta oberts els dissabtes i 
dium enges i, actualment, presenta una 
exposició  d'art català que cal haver vist. 
S'hi han aplegat vuit artistes els noms 
dels quais son ben coneguts dels espe- 
cialistes, però potser no tant, malaura- 
dament, del public: Francese Angles, 
Conxa Benedito, Josep  Canes, Viçens 
Castellano, Fillol Roig, X avier Oriach, 
Pere Pagès i A ntoni Taule', els quais 
presenten obres ben diverses els uns dels 
altres.

Es una gentilesa de Advocat Cirera, 10, V  
SABADELL

12 - Tel. 726 11 26
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Xavier Oriach viu a Jouy-sur-Eure des 
de ja  força  anys i ha arranjat dos éd i
fiais du n a antiga granja que permeten  
oferir muntatges d e  grans exposicions.

X avier Oriach, que és pintor, acon- 
segueix unes belles teles d'alta inspi
rado , i tot sovint fa  exposicions a París 
i a l'estranger, i ara mateix a Barcelona. 
Es lamenta del centralisme artistic 
excessiu de París i pretén donar a coné- 
ixer els seus amies a  la Valí d ’Eure.

Com posicions diverses retails serpen
tins, escultures en fusta, fo to s  en color, 
pin tares ... Una gran variado  d'obres, 
sovint molt inspirades, han sobtat els 
primers visitants d'aquesta bella exposi- 
ció, alguns conjunts de la qual superen 
el que habitualm ent se sol trobar en 
mostres d'aquest tipus.

El visitant és acollit, a l'entrada, per 
una veritable orquestra d'onze musics, 
asseguts o drets, am b els seus ins
truments, metall, fusta i contxabqix. 
Tots aquest personatges son véritables 
escultures, però d'un genere ben parti
cular: son realitzades am b venes mulla- 
des de guix, com  les que es fan  servir en 
casos de fractures d'óssos. A ra que aixó 
s'explica, ja que l'artista és precisam ent 
cirurgiá... Un altre d'aquests personat
ges, dret davant d'un mirali, dona la 
im pressió de ser talment una persona  
viva.

Encara que nom és fos per aqüestes 
"escultures", la visita ja s'imposaria, per 
més que totes les altres com posicions  
tam bé criden l'atenció, de manera que el 
Centre d'Art C ontem porani de Jouy-sur- 
Eure, am b aquesta exposició d'art cata- 
lá actual, hauria d e  seduir tots els ar
tistes i tots els am ants de l'art. " ■

CURIOSITATS
EL PI DE LES QUATRE BRANQUES

Va èsser un símbol el Pí de les Tres 
Branques, al bell mig del pía de 
Campllong, en el Bergadá... Morí 
durant la guerra civil.

S'ha dit que en el seu mateix lloc es 
plantará un nou pi, per continuar aquell 
simbolisme patriotic, àdhuc religiös.

A la vorera mateix de la carretera de 
Sabadell a Sentmenat, hi ha aquest bell 
pi de la foto... que bé podria èsser 
símbol de les 4 virtuts cardinals... (Prú- 
dencia. Justicia, Fortitud i Temperanza). 
(Foto: J.C .A .)

Heus aci una altra reinvidicació 
pero, aquesta "des del mès enllà . . .”

(Foto S. Teixidor)

VAQUES AL PASSEIG DE GRACIA
Sí, no hi ha pas cap classe de truc: 

son vaques.
Un infant les contempla... Un vianant 

passa de llarg, indiferent...
No es tracta de vaques suisses. Son, 

senzillament, vaques de broma. I de 
propaganda...

En el nostre Museu d'Histôria s'ha 
célébrât un intéressant cicle de Confe- 
rèneies sobre el tema monogràfic de la 
CERAMICA CATALANA, amb motiu 
de l'exposiciô sobre el mateix tema que 
ha restât oberta al public tots els caps 
de setmana desde l'octubre passât. Les 
cinc conferencies que han il. lustrât 
aquest cicle, han tingut un marc ade- 
quadissim en la sala Miquel Carreras. 
La imatge gòtica de la Mare de Dèu de 
l'esglèsia de Sant Feliu de Sabadell, 
semblava contenta i tot, de tornar a 
tenir una colla de persones agrupades al 
seu davant. Sera que en els Museus, els 
objectes, les coses i els records, evoquen 
esplendors passats fins i tot a les imat- 
ges de pedra.

Per acabar-ho d'arrodonir, el diven- 
dres 16 de maig, en celebrado del Dia 
Internacional dels Museus i com a 
cloenda del cicle, vàrem tenir el gust 
d'escoltar un concert de música del segle 
XV, exécutât amb polidesa i dedicaci© 
pel Conjunt Instrumental Tirant lo 
Blanc i per la Coral de la Unió 
Excursionista de Sabadell. B
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R E C O R D A N T .. per DANIEL SANAHUJA i CAPELLA

JOAQUIM GILI i BAYÔ
Fill de Sabadell, nasqué a la casa 

núm. 58 de la Carretera de Terrassa el 
dia 19 de juny de l'any 1910. En deien 
Can Joan de la Beguda, per haver-hi 
hagut una taverna on hi feien parada els 
carreters que viatjaven de Sabadell a 
Terrassa.

Els estudis primaris els cursa a I'Esco- 
la Pia. Era de carácter més aviat apocat 
però aplicat. Per això, la diada de Reis 
de l'any 1917, fou obsequiat amb un ca- 
vallet de cartró i un petit acordió, no 
mancant-hi pas les llaminadures prôpies 
de la diada.

Amb sorpesa, els seus pares s'adona- 
ren que sols prestava atenció al susdit 
instrument, no fent cabal, ni poc ni 
molt, del cavalle!. Així començà la seva 
afecció a la música, puix al cap de 
poques setmanes, amb el seu acordionet 
interpretava amb força perfecció les 
melodies d'actualitat.

Comptava llavors set anys. En vista 
d'aixô, i a petició del noi, els seus pares 
li compraren un instrument més perfec
ciona! a l'ensems que parlaren amb un 
acordionista professional perqué técnic- 
cament alliçonés el seu fill. El resulta! 
fou magnifie, puix al cap de tres anys, o 
sia, quan en comptava 10 d'edat, domi
nava a la perfecció el susdit instrument, 
fins al punt de donar concerts en diver
ses entitats récréatives interpretan! obres 
!ècnicament dificultoses. Tenin! en 
comp!e la gran predisposició que de
mostrava i aconsellats pel propi profes
sors, els seus pares decidiren dedicar-lo 
seriosament a la música, raó per la qual 
als 14 anys, o sia l'any 1924, emprengué 
I'estudi del solfeig amb la professora 
Anna Harrison, començant poc més en- 
davant els estudis de piano.

L'any 1926 prengué part en un 
festival organitzat per l'Acadèmia Mi- 
ralles en el qual interpretó el "Primer 
Vais de Durand" i dirigí un cor de veus 
d'home que eli mateix havia format i 
que interpretó diverses cançons populars 
catalanes a tres i a quatre veus, obtenint 
un assenyalat èxit.

L'any 1928, ingressô a l'Escola Muni
cipal de Música on sota la direcció del

mestre Joan Padró continuó els estudis 
de piano, essent-li concedi! el certificat 
d'estudis superiors l'any 1933 després 
d'un concert de final de curs celebra! al 
Teatre Principal en el qual interpretó 
com a peça de lluïment el "Concert per 
a piano i orquestra, en la menor. Op, 
16" d'Edvard Grieg, acompanyat per la 
Banda Municipal.

L'èxit de Joaquim Gili fou rotund, 
rebent innombrables felicitacions i mos- 
tres de simpatia, tant per part del públic 
que omplenava la sala, com dels seus 
professors, amies i condeixebles.

Acabats els estudis de piano, per
feccionó els de composició i harmonía 
amb el mestre Josep Masllovet i Sanmi- 
quel, director de l'Escola de Música i 
Banda Municipal, essent-ne un deis més 
avantatjats alumnes.

La primera agrupació musical que di
rigí fou rOrquestra "SAVOY JAZZ" 
que la formaven Fructuós Riu (clarinet i 
saxofón), Fidel Aymamí (saxofón i flau
ta), Frederic Borrell (trompeta), Jaume 
Calsina (trombò), Víctor Navarro (per- 
cussió) i Joacuim Gili (piano).

En el transcurs del temps tingué 
també al seu córrec la direcció d'altres 
tres conjunts que foren els següents: Or

questra "SOLISTES REUNITS", integra
da per Agustí Costa (saxofón i clarinet), 
Josep Morera (saxofón), Joan Bta. Faus 
(saxofón i flauta), Rafael López (trom
peta), Jaume Calsina (trombò), Jeroni 
Villalonga (contrabaix), Pelegrí Monsó 
(percussió) i Joaquin Gili (piano).

Orquestra "GRAN RITM O", que 
comptava amb la col.laboració de Josep 
Morera (saxofón), Agustí Costa (saxo
fón i clarinet), Joan Bta. Faus (saxofón 
tenor i flauta), Josep Mercadé (trompeta 
primera), Josep Conejero (trompeta se- 
gona), Jaume Calsina (trombò), Jeroni 
Villalonga (contrabaix), Pelegrí Monsó 
(percussió) i Joaquim Gili (piano).

Orquestra "HIT-SEXTET", integrada 
per Josep Ester (saxofón alt), Josep 
Cuéllar (saxofón tenor), Josep Calafell 
(vocalista), Josep Ortega (percussió) i 
Joaquim Gili (piano).

L'any 1945, es formava el "CENTRE 
D'ART" a Sabadell, entità! que encara 
perdura i que s'ha dedica! sempre a l'en- 
senyament del cant en tots els seus 
aspectes: cançô moderna, espanyola, 
folklórica, sarsuela, ópera, etc.

Joaquim Gili, en fou el fundador, 
havent desenrotllat al davañt de la 
mateixa, una extraordinória labor cultu
ral i humanitória, puix no solament les 
seves actuacions són dedicados al públic 
en general, sinó també i molt sovint, als 
residents de tots els establiments benè- 
fics de la nostra ciutat i de fora, portant 
així a aquells avis o asilats, a voltes 
mancats de I'escalf familiar, unes hores 
d'art i d'alegria.

D'aquesta Entità! n'han sortit magni
fies elements, alguns ódhuc s'han profes- 
sionalitzat.

No cal oblidar tampoc aquells altres 
que, sense arribar tan enlló, han aconse- 
guit èxits extraordinaris en les seves ac
tuacions, tais com Josep Escoló, Miquel 
Calafell (conegut per Marcos), Pere 
Alsinet, Manuel Moreno, Teresa Casas, 
Eulólia Cunillé, Amólia Papell, Petro- 
nella Sónchez, Maria-Rosa Borrell, Jo
sep Reig, Jeroni Vilardell, Félix Grócia, 
Pompeu Casas, Josep Gabarró, Jordi 
Nadal, Rosa Morera, etc.
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Crup de ¡orquestra "Solistes Reunits"

Durant tot aquest temps d'actuacions 
i d'estudis, ha escrit un bom nombre 
d'obres musicals, quasi totes dedicades 
o fetes a mida dels seus cantaires o de 
les seves orquestres. Les més conegudes, 
per 1 exit que un dia tingueren, son 
“LOS AMORES DEL PAYASO", "LOS 
BESOS DE LA MADRES", "IGUAL 
QUE UNA ESTRELLA", "UN BESO Y 
UNA CANCION", "CONFIADAMEN
TE ESPERO", "TEIXINT I GAN
TANT" "CANTIC DEL CENTRE 
D'ART", "MARIA-ROSA GENTIL", 
"RECORDANT CAN FEU", "CARINO 
DE MADRE", "AHORA YA NO TE 
QUIERO", "LAS MARIPOSAS", etc. 
etc. Les Iletres d'algunes d'aquestes com- 
posicions foren escrites pels poetes saba- 
dellencs Leandre Roura Garriga, Ramon 
Ribera, Lluís Papell i, altres, pel propi 
autor de la música.

L'any 1953, s'inicià un programa a 
Rádio Sabadell titulat "Tardes Infanti
les", dedicat a la mainada sabadellenca, 
essent-ne el realitzador el conegut pro
fessor de l'Escola Mercantil, senyor Félix 
Deu de la Fuente, i el director musical, 
Joaquim Gili.

Aquests festivals tenien lloc el dissab- 
te a la tarda i foren agradablement 
acceptats. Duraren 17 anys i, quan per 
nécessitât de programació s'hagueren de 
suprimir, tant els actuants com el públic 
radiooient feren ben patent el seu dis
gust per haver de renunciar a aquelles 
artistiques i simpátiques tardes que tan- 
tes hores agradables els havien propor- 
cionat. El mestre Gili, durant tot aquest

temps, féu una labor digna de tot elogi 
puix aquells petits cantaires, el pitjor 
enemic deis quais era, en principi, l'afi- 
nació, acabaren entonant a la perfecció 
totes aquelles cançonetes que, adequa- 
des a la seva edat, el mestre els ensen- 
yava. Alguns, que aprofitant el saber i 
la paciéncia de Joaquim Gili estudiaren 
música aconsellats per ell, s'han obert 
camí en el món de la música i avui 
formen part de conjunts vocals i instru
mentals recordant amb enyorança 
aquelles "TARDES INFANTILES" de 
Rádio Sabadell.

El 25 d'octubre de 1954, contragué 
matrimoni amb la senyoreta Joana Mar
tínez Martínez, essent pares de dos filis: 
Maribel i Joan.

Dissortadament, una inesperada ma- 
laltia interrompé les activitats del mes
tre. El 31 de gener de l'any 1971, mentre 
dirigia una actuado del seu "Centre 
d'Art" a l'auditori de "Radio Juventud", 
notá els primers símptomes, havent 
d'ésser traslladat apressadament a casa 
seva. No obstant, després dúna intensa 
medicació, el dissabte següent pogué 
assitir encara a l'emisió de "Tardes 
Infantiles" de Rádio Sabadell. El dia 17 
de maig l'internaren a una clínica de la 
capital on fou intervingut quirúrgica- 
ment i més tard ingressat a un centre de 
recuperado, d'on en sorti el 20 de se- 
tembre. Novament al costat deis seus 
aná millorant poc a poc fins a poder 
valer-se de les própies forçes i deixar les 
crosses que durant uns mesos hagué 
d'utilitzar. La parálisi havia cedit i

Joaquim Gili, coratjós com sempre, 
decidí continuar les seves activitats mu
sicals al front dels seus cantaires i 
alumnes.

Actualment, a més del Centre d'Art, 
dirigeix el Club d'Avis on compta amb 
els següents elements: Blai de la Fuente 
(tenor), Vicenç Alsinet, Josep Mont- 
seny, (barítons); Josep Nasarre (baix); 
Pere Alsinet (tenor); Ventura Camps 
(actor); Vicenç Picó i Joan Alberich 
(humoristes); Rosa Serravinyals (tiple); i 
un cor d'homes i dones que sobrepasa 
els 40 cantaires.

Trenta anys al "Centre d'Art" i 17 
anys a "Tardes Infantiles" de Ràdio Sa
badell, són molts anys de Iluita artística 
i cultural que el mestre Gili ha desenrot- 
llat a la nostra ciutat entre els afeccio- 
nats al cant i a la música.

El seu saber s'ha escampat arreu i per 
aixó els seus alumnes en tots els rengles 
de la música són innombrables. És 
persona de carácter humil, però ha estât 
gran en la seva dedicació a l'art i a la 
cultura.

* * *

Al Club deis Avis, essent un més 
d'ells, Joaquim Gili obra el piano i 
comença a preludiar la romança de ba- 
ríton de la sarsuela "Los Gavilanes" i 
una veu s'hi agafa, és la de Josep 
Montseny que ais seus quasi 76 anys, 
encara s'enfila cap al "la" sobreagut del 
final, perqué així ho feia aquell gran 
"divo" Marcos Redondo, tan imitât i 
admirat per tots els afeccionats d'aquells 
bons temps. ■

Es una gentilesa deJtœJioGnau-
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c m e m a
Per CINE CLUB SABADELL

ALFRED HITCHCOCK, EL MAG

Alfred H itchcock i el bebé de Cortina Rasgada.

Dudes biogràfiques
El mati del 29 d'abril morí Alfred Hitchcock i 

l'art perdé un dels seus homes més grans. Havia 
nascut el 13 d'agost de 1899 a Londres en el si 
d'una familia católica estricta. La seva infantesa 
va estar presidida pel terror: els càstigs més ri
goros com element educatiu, I'angoixosa i lenta 
assumpció del complex de culpabilitat. De ben 
jove, és internat en un col.legi de jésuites, el 
"Saint Ignatius College”, que el marcará decisi- 
vament. Després, estudia enginyeria a la 
"School of Engineering and Navigation" d'on sut 

aviat per posar-se a treballar a la companyia 
telegráfica Henley. Paralel.lament segueix cursos 
de disseny a la Universität de Londres.

Fascinât pel cinema, farà de redactor dels car- 
tells dels films muts, ajudant de muntatge, 
ajudant de direcció, etc. L'any 1925 dirigeix la 
seva primera pel.licula: THE PLEASURE GAR
DEN (EL JARDIN DE LA A^GRIA ). Té 26 
anys. Treballarà a Anglaterra fins l'any 1939, en 
què realitza JAMAICA INN (LA POSADA DE 
JAMAICA). El seu primer film americà és RE
BECA (1940, REBECA) i el seu darrer, FAMILY 
PLOT (1976).

Autor de 54 films (amb dues étapes marcades: 
l'anglesa, molt important, i l'americana, absolu- 
tament madura i de plenitud), Hitchcock ha es-

tat sempre un anglés. Una fina ironia -ben bri
tánica- recorre tota la seva obra, des de les 
comédies més lleugeres (TO CATCH A THIEF, 
1955, ATRAPA A UN LADRON; NORTH BY 
NORTWEST, 1959, CON LA MUERTE EN 
LOS TALONES) fins els seus drames més inten
sos (THE WRONG MAN, 1957, FALSO CUL
PABLE, VERTIGO, 1958, PSYCHO, 1960, PSI
COSIS; FRENZY, 1972, FRENESI). En una èpo
ca en qué només eren coneguts els noms dels 
actors. Hitch era tan popular com el més famós 
de tots. Per una vegada, el public feu justicia.

Els dimonis i els fantasmes
Com pocs cinéastes (Bergman també, potser 

Fellini), els films de Hitchcock són els seus fan
tasmes.

La culpabilitat és consubstancial al ser huma. 
Són culpables tots els personatges de Hitch
cock, potser no davant la Ilei, però si davant 
d'ell. (a REBECA, Maxime de Winter (Laurence 
Olivier), ho és del turment de la seva esposa; a 
THE PARADINE CASE (1947, EL PROCESO 
PARADINE), el jutge Horfield (Charles Laugh
ton) és tan monstruós i tan capaç de monstruo- 
sitats corn els propis acusats; a REAR WIN
DOW (1954, LA VENTANA INDISCRETA), 
"Jeff" (James Stewart), fent de "voyeur", cerca

"El cinema és un munt de butaques que cal 
omplir"

Alfred Hitchcock

anormalitats, amb un afany morbós que l'allun- 
ya de les coses naturals i quotidianes; a TORN 
CURTAIN (1966, CORTINA RASGADA), el 
professor Armstrong (Paul Newman), el guan- 
yador, és fais i pervers enfront el professor 
Lindt (Ludwig Donath), el trait més que vençut; 
a FAMILY PLOT, Blanche i Lumley (Barbara 
Harris i Bruce Dern), sota l'aparença de la sim
patia, actúen amb un esperit tan mesqui corn 
Fran i Adamson (Karen Black i William Devane) 
etc.).

Aqüestes juxtaposicions i variacions "in eter- 
num”, amb innocents que no ho són i, per aixô, 
culpables menys culpables (o, per ser més 
exactes, integrado entre culpabilitat i innocèn- 
cia), si bé son, ben probablement, producte de 
la seva infantesa, han résultat determinatives de 
la seva obra, qüestionadora de l'esperit humà 
fins a les darreres conseqüències, inspectora de 
l'existència, univers d'angoixa i por. La galeria 
de falsos culpables completa el quadre: Tracy 
(Donai Calthrop), a BLACKMAIL (1929, LA 
MUCHACHA DE LONDRES); Richard (Robert 
Donat), a THE THIRTY-NINE STEPS (1935, 39 
ESCALONES); el mateix Maxime de Winter, a 
REBECA; John Bellantine (Gregory Peck), a 
SPELLBOUND (1945, RECUERDA); el pare 
Logan (Montgomery Clift), a I CONFESS (1952, 
YO CONFIESO); "Manny" (Henry Fonda), a 
FALSO CULPABLE; Richard Blaney (John 
Finch), a FRENESI, i molts d'altres.

En aqüestes contradiccions està tota l'essència 
hitchcockiana, són els seus dimonis, és quelcom 
obsessiu que esdevé estil. I falten les mares, la 
col.lecció de mares més terrorífica que ha donat 
el cinema. La por de viure, el temor a l'exis
tència, la búsqueda de la protecció: la Mare. 
Sobretot s PSICOSIS i MARNIE (1964, MAR- 
NIE, LA LADRONA). Però també a NOTO-

Vértigo
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RIUS (1946, ENCADENAIX)S), CON LA 
MUERTE EN LOS TALONES, THE BIRDS 
(1963, LOS PAJAROS), sense oblidar la fugaç 
però inquiétant aparició de FRENESI i tantes

El seu cinema i la seva moral
La posada en escena de Hitchcock es basa en 

Factor i en la utilitzadô del primer pia amb unes 
concretes intencions. Aquest actor i aquest 
primer pia han de ser, i de let son, sobretot a 
laseva etapa americana, el mirali de l'ànima. Per 
això són tan importants dins la filmografia 
hitchcockiana noms com Cary Grant, Ingrid 
Bergman, James Stewart, Grace Kelly, Kim 
Novak, Vera Miles, Barry Postes i un llarg 
etcétera.

Aquests actrius i actors, magistralment diri- 
gists per Hitch, fan possible una altra de les 
caractéristiques fonamentas de l'obra hitchcocki
ana: la identificado de l'espectador amb el per- 
sonatge, no precisament -no ùnicament- amb el 
protagonista. Es a dir:

Els protagonistes dels films de Hitch són 
homes i dones, perfectes représentants de la 
quotidianeitat, molts cops de la monotonia i de 
la vulgaritat. Sense entrar en precisions, com 
oblidar el capellà de YO CONFIESO, el music 
de FALSO CULPLABLE, la secrètaria de 
PSICOSIS, el bàrman de FRENESI? El cas més 
ciar, però, és el del publicista de CON LA 
MUERTE EN LOS TALONES, titella en mans 
dels servéis de contraespionatge, sotreguejat 
d'un cantó a l'altre durant tot el film.

L'espectador també és un ser vulgar: d'aquí la 
identificació. Aquesta identificació és l'element 
indispensable de la pel.lícula de "suspens" i el 
que converteix les obres de Hitchcock en comer
ciáis i exitoses (exit de public, tot sigui dit de 
passada, que no ens ha de privar de veure la 
rellevant creatividad inherent a qualsevol dels 
seus films). Deiem, però, que la identificació

Anthony Perkins i l'au nocturna dissecada de 
PSICOSIS.

-personatge vulgar/espectador vulgar- no es 
dóna només amb el protagonista o heroi de la 
historia. Com que els culpables no són tan cul
pables ni els innocents tant innocents, és a dir, 
com que l'univers de Hitchcock és d'una uni- 
formitat moral astoradora, també ens identifi- 
quem amb el criminal, amb l'enemic de l'heroi. 
Sentim llàstima, per exemple, per Tracy, a LA 
MUCHACHA DE LONDRES, quan eau de la 
claraboia i es mata, tot i que sabem que aixô 
salvará Alice (Anny Ondra); volem que Bruno 
(Robert Walker), a STRANGERS ON A TRAIN 
(1951, EXTRAÑOS EN UN TREN), recuperi la 
clau que li ha caigut, malgrat que aixô perjudi
cará Guy (Farley Granger); desitgem que Bob 
(Barry Foster), a FRENESI, aconsegueixi 1 agulla 
que li ha pres la seva víctima i está dins del sac 
de patates, sense tenir en compte, en aquest 
moment, quines consecüències pot tenir aixô per 
a Richard. Per tant, l'espectador tampoc és tan 
innocent, els seus instints -els nostres- el traeixen 
i el poden arribar a destruir, com a molts dels 
personatges amb qui se sent identificat.

La intriga no está muntada pensant en les pre
guntes: "qui és l'assassí? o "quin és el motiu?". 
En la majoria - en les millors- de les pel.lícules 
de Hitchcock coneixem l'assassí des de práctica- 
ment, el mateix inici. Els motius acostumen a 
ser poc importants poc treballats que, a efectes 
narratius, és el mateix. Mentre que la majoria 
de les pel.lícules de "suspens" funcionen amb un 
"in crescendo" continuât (la corba narrativa va 
unida a un ritme filmic que puja seqüéncia a 
seqüéncia), els films de Hitch no es basen en 
aquesta regla tan generalitzada: les seqüéndes 
de major tensió dramática están situades a mitja 
pel.lícula a, per exemple, LA MUCHACHA DE 
LONDRES, SABOTAGE (1936), REBECA, 
CON LA MUERTE EN LOS TALONES, 
PSICOSIS, CORTINA RASGADA i FRENESI. 
El que importa és l'evolució versemblant de la 
historia, els vertaders canvis anímics deis perso
natges que, precisament perqué es busca la veri- 
tat, són fluctuants i contradictoris. Si l'espec
tador está amb el personatge, viurá amb ell tot 
el que li passi, sense nécessitât d'altres argúcies. 
La compenetració-identificació és molt méS 
gran, perqué és anímica, no superficial, ve do
nada per la propia vida i per un mateix i no tan 
sois per la imatge fílmica. No seguim el que 
veiem, sinó que som el que veiem.

A fi que tot aixô sigui possible, cal que els 
personatges hichtcockians estiguin Iliures de tota 
feina i, així, sense res que els obligui o coarti, 
actúen com realment són i reflecteixen aquesta 
inseguretat de titella -la nostra- de qué parlávem 
abans. Que els personatges de Hitchcock están 
sempre desocupats ho va saber veure molt bé 
Segismont Molist: "Ingrid Bergman, en ENCA
DENADOS, no posee ocupación alguna; el dra
ma de THE MAN WHO KNEW TOO MUCH 
(1956, EL HOMBRE QUE SABIA DEMASIA
DO) se inicia cuando sus protagonistas están de 
vacaciones en Marruecos; James Stewart, en LA 
VENTANA INDISCRETA, está paralizado en 
una silla de ruedas; el propio James Stewart, en 
VERTIGO, interpreta un detective retirado, sin 
trabajo; la acción de PSICOSIS y  LOS PAJA
ROS transcurre en fines de semana; la de 
MARNIE se inicia propiamente cuando Tippi 
Hedren abandona sus empleos; los científicos de 
CORTINA RASGADA están de vacaciones en 
Europa..." (1) Afegim: el drama de Richard, a 
FRENESI, comença quan és despedit del bar; 
Blanche i Lumley, a FAMILY PLOT, tenen unes 
ocupacions que no ho són realment i, només 
així, poden investigar el que volen.

Només una cosa pot salvar el culpable del seu 
complex de culpabilitat i els personatges del 
perill: l'amor (recordem que Hitchcock er-¡ cato- 
lic): l'amor de Frank (John Lougdeu) salva

Alfred H itchocock dirigeix Tippi Hedren en el 
set de "Marnie la ladrona".

Alice, a LA MUCHACHA DE LONDRES; el de 
la doctora Peterson (Ingrid Bergman) a John 
Ballantine, a RECUERDA; el de Devlin (Cary 
Grant), a Alicia (Ingrid Bergman), a ENCADE
NADOS; el de Mark (Sean Connery), a Marnie 
(Tippi Hedren), a MARNIE, sense oblidar el bes 
de VERTIGO, un dels més meravellosos i erotics 
que ens ha donat el cinema, immortalitzat per 
un "travelling" circular d'una Sensibilität i 
sensualitat corprenedores. Però la negror -molt 
més que pessimisme- de SABOTAGE, LA PO
SADA DE JAMAICA, EL PROCESO PARADI- 
NE, la mateixa VERTIGO, PSICOSIS, LOS 
PAJAROS i FRENESI permeten el dubte i, pro
bablement, ens mostren un Hitchcock també 
insegur, inseguretat humana que el fa més gran.

A manera de conclusió
Almenys una dotzena deis seus 54 films -tots 

ells crims perfectes, segons una extraordinària 
apreciació entre amorosa i irònica de José Luis 
Guarner- són obres mestres indiscutibles, aque- 
lles on tot hi és més present. Els dimonis i els 
fantasmes, la seva infantesa mai absent, els seus 
pares, els jesuites, la moral católica, la culpa
bilitat, la innocéncia, l'amor. És un complex 
conjunt de difícil anàlisi perqué, en darrera 
instáncia, els films de Hitch, subjectius (però ca- 
paços d'objectivitzar tota una societat; la 
nord-americana), són un misteri insondable. 
Quan la história s'ha acabat, quan s'ha res- 
tablert l'ordre aparent, l'Ordre encara no s'ha 
restablert. Hi ha un misteri més profund, ina
bordable, que resta sempre. Mestre de l'oniris
me, el somni-veritat de Hitchcock esdevé cósmic 
i universal. H

CINE CLUB SABADELL

(1) - "Alfred Hitchcock, el horrible ser nunca 
superado", especial per a Cine Club Sabadell, 
publicat el curs 69-70.
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AL PAS DELS DIES per JOAN DAVID

Quadern va col.laborar a la Diada 
del Llibre i de Sant Jordi fent-se present 
en una de les parades instai.lades al 
Jardí de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, 
on, com cada any, hi concorre un bon 
nombre de sabadellencs per adquirir 
llibres i roses. Aixi es fa més palesa 
aquesta memorable Diada.

JOAN VILA 
(Fons d'Art del Vallès)

La meravellosa simplicitat del nostre 
paisatge vallesà la veiem, en les seves 
obres, traduïda amb visió personal 
presa d'una familiaritat que per nosal- 
tres significa amor intens i respecte 
profond.

ANTON MARQUES - JOSEP JOFRE 
JAUME GUIX 

(Academia de Belles Arts)

Tres escultors han omplert la sala 
d'exposicions de lA c. de B.A.; llur obra 
podriem dir que, viu quasi en un con
nubi conceptiu, d'ells podriem parlar 
que expressen la passió de la forma en 
moviment; posseïts conjuntament d'una 
elegància nerviosa aconsegueixen quis- 
cun unir la força a la gràcia, el movi- 
men a l'estàtica, la voluptuositat al 
rigor, vivint en una forma aparentment 
desequilibrada una mestrívola classicista 
concepció en el més noble sentit de la 
paraula. La utilització de l'espai tridi
mensional es fa natural d'inspiració i 
imaginació.

JOSEP LLULL
(Gisbert - Art)

Pintor valencia que no sois és de nai- 
xement, sí que ensems és seguidor del 
traç imprès en la historia de l'Art per la 
pintura Valenciana. Pintor argumentis
ta, en l'obra del qual veiem represen
tada l'imatgeria profana especificada en 
la representado de figures infantils ple- 
nes de vida i resoltes amb una profun- 
ditat tècnica envejable. L'obra en con- 
junt reviu la tradúcelo del moviment 
dels personatges solidaritzats en igualtat 
de conceptes de dibuix i de color.

EMILI PELLICER

Aquest artista sabadellenc, afincat a 
Sant Feliu de Recò, ha exposât a la sala 
Watts-Art, de Castellar del Vallès, una 
col.lecció d'olis realitzada uns anys en- 
rera i amb el tema unie de flors. A 
causa de la seva malaltia -glaucoijna- no 
pogué continuar pintant, però, inquiet 
ell, ha assolit una altra manera de fer 
obra, que ha exposât juntament amb 
els seus quadres. Són plats i gerros pin- 
tats d'una manera originai que ha 
merescut un molt bon acolliment.

Hem volgut donar aquesta noticia, 
puix hom estima que Pellicer, privât de 
la llum fisica, dóna una gran lliçô 
humana i, àdhuc, artística.

Enhorabona a l'artista i lloança de 
l'obra.

EXPOSICIO DE GOIGS 
I CONFERENCIA

El dia 24 de maig l'Acadèmia Católica 
inaugurò, a la seva sala d'actes, una 
exposició de goigs, en sa major part, 
producció literària i musical de Mn. 
Geis.

Els més, responen a advocacions de la 
nostra Ciutat.

A la mateixa sala, el vespre del 28, 
Mn. Geis disertà, molt documental- 
ment, sobre el tema "Els nostres goigs" 
i s'estengué sobre histôria, literatura i 
música d'aquesta branca d e . cultura 
popular religiosa de tanta tradició a tots 
els països de parla catalana.

Els "Amies dels goigs" que organit- 
zaren aquesta manifestació gogista, 
s'han anotat un plausible èxit.

VIII FESTIVAL INTANTIL 
D'INICIACIO A L'ESCULTURA

Amb motiu de I'Aplec de la Salut, i 
com anys anteriors, es celebrará aquest 
Festival a I'esplanada de La Font. 
Enguany s'inscribiren 90 infants entre 
els 10 i 13 anys.

Es col.locaren uns models de ceràmica 
(còpies del Museu d'Història de Saba
dell) a fi de facilitar la tasca als partici
pants, alguns dels quals mostraren, al 
final de les dues hores que es donaren 
per llurs treballs, unes peces ben reei- 
xides.

A la cloenda, s'entregaren a cadascú 
una medalla commemorativa d'aquesta 
Edició, la qual fou molt animada. (En la 
foto de Joan Simón, apareix l'artista 
Joan Bermudez, un deis col.laboradors 
actius d'aquest Festival).

XVII EDICIO DEL CONCURS 
PINTURA RAPIDA

A I'Edicio d'enguany, organitzada pel 
Departament d'Art de I'Agrupado Nar- 
cis Giralt, celebrada els dies 10 i 11 de 
maig. Festes de I'Aplec de La Salut, hi 
han participât 108 pintors. Foren 92 
quadres, acabats i presentats al final del 
plaç de la recepcio d'obres, les quais 
passaren a la qualificacio d'un jurat que 
atorgà un total de 22 premis, encapçalat 
pel Premi d'Honor Ciutat de Sabadell, 
establert per l'Ajuntament.

Les obres seleccionades s'exposaren en 
els locals de l'Entitat organitzadora.

Es una gentilesa de
BOTICA D'ART

Avinguda 11 de Setembre, 128 - SABADELL
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ROYO
(Galeries Rovira)

Pintor valencià expositor per segona 
vegada a Sabadell, ara fa un any, en 
aquesta mateixa sala. Són els temes pri- 
mordialment de figura femenina, ñus 
netaments artístics els que valoren en 
més la seva pintura^ A l'ensems veiem 
marines en les que el domini del dibuix i 
deis problèmes de la perspectiva es pre
senten més acusats. En conjunt, l'obra 
s'ofereix en visió certament estimable i 
els efectes lluminosos contribueixen en 
gran forma a valoritzar-la.

POMPILI AVELLANEDA (POM)

A GARGOTS, nova botiga d'art 
creualtenca, ha exposât una mostra 
d'obres a la cera, POM, prou conegut a 
casa nostra.

L'artista insisteix amb la seva evo- 
lució pictórica, on es mou dins d'unes 
formes sempre atraients, en les que 
traspua una clara espontaneítat ben 
genuina.

IVAN CARRASCO 
(Acadèmia de Belles Arts)

Jove pintor d'origen equatorià, polifa- 
cètic, emprant tècniques a l'aquarel.la, 
oli O aiguatintes, es desenrotlla dins un 
mon d'autèntic decorativisme, amb en
tesa total del joc escenogràfic o pesseït 
d'un impuls afectiu que juga meravello- 
sament amb conceptes fonamentalment 
abstractes, suggeridors, emperô de figu- 
racions latents i en les que l'intel.lec- 
tualisme pren un regust de net orienta
lisme.

CANALS GUAL 
(Tot Art)

Josep Canals i Guai en aquesta expo- 
sició es deslliga de tota mena de critics i 
amies benèvols i es presenta ell mateix, 
afegint que tant les mostres de la seva 
activitat artística, l'elegant sinceritat 
d'una relaciô definidora d'uns conceptes 
i descobertes personals referents a la 
pròpia personalitat i actuació. Certa
ment que el seu "curricióìum" artistic, 
que transcorre del 1970 al 1980, es des- 
cobreix en un ampli espectre d'activitats 
que, per la seva categoria, ens obliga a 
un respecte profund vers la seva obra 
ensems que ens encomana l'entusiasme 
que el bon fer de ço exposât. El "Jo 
pinto, dibuixo, esculpeixo, estudio, 
ensenyo i vise" resumeix no solament 
una forma de vida, i si que esclareix la 
vitalitat que l'obra exposada traspua. Es 
una obra, la que veiem exposada, en, al 
seu dir, hi ha la presèneia d'una sèrie 
d'instants que han format la década dels 
setanta.

Tans se val, l'obra, en conjunt, més 
que un comentar! critic mereix una re- 
comanació: Contempleu-la amb el cor 
lliure de prejudicis i certament hi tro- 
bareu viva i móbil tota la unció que 
l'artista en tot moment, lúcidament, ha 
individualitzat amb un afany de retenir 
en una febre creadora l'encantament 
dels sentits.

JORDI SALVADOR 
(Acadèmia de Belles Arts)

Tot art esencialment entés és raona- 
ble, i aixi veiem corn l'obra d'aquest ce
ramista ens apareix dominada per una 
tècnica que dibuixa l'execuciô de forma 
totalment personal i responsable. L'ex- 
pressió acuii temes esquemàtics de 
compromis personal que mouen a esti
mar com a revelació d'uns coneixements 
bàsics, els quais, lligats a unes liéis 
internes que, Iluny de destruir formes i 
conceptes clasicitzants, aconsegueixen 
suficients valors com perqué puguem 
situar les obres en estadis estimulants 
d'un futur.

MARIA FARELL i MAS 
(Galeria Art-2000)

Flors, bodegons i paisatges són els 
exponents d'una pintura jove resolta 
curosament i en plenitud d'un ambient 
en el que la idea principal és la preo- 
cupació d'humanitzar i ornar les formes 
dels temes tractats.

ZAMORA MUÑOZ 
(Galeria Pujol)

Pintor afiliat a l eseóla olotina, cons
cient de l'objecte a qué va dedicada 
l'obra. Paisatges urbans i marins en els 
quais domina un sentiment totalment 
afiançat en la justesa del dibuix en plena 
solució constructiva, cosa que no pre- 
jutja un domini absolut del dibuix, ja 
que la gramática del color respon, més 
que a un simple complement, a una ob- 
servació amb ço que podríem dir-ne 
pintura amb missatge.

b a q u e
(Art 2000)

Aquest artista posseix un notabilíssim 
dibuix, ensems que una original compo- 
sició -nova figuració- que desperta una 
forta captinença.

Empra una textura coloristica acurada 
en la que demostra el seu bon afer. Les 
seves obres tenen una emprempta ben 
personal i qualificada.

PEPA BEOTAS 
(Tot Art)

L'obra d'aquesta jove pintora, ben 
coneguda en el ámbit artistic local per 
haver exposât des dels inicis de la dé
cada dels setanta a la nostra ciutat, 
se'ns mostra amb la seva genuina tra- 
jectôria, fins i tot emprant una evolució 
cada vegada més subtil i orínica. Sap 
interpretar, amb delicadesa, una atmos
fera etèrea i els seus paisatges tenen una 
immensitat llumínica, suggerents de il.li- 
mitats confins.

Es una gentilesa de
fOTß
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PÉREZ ZAFRA 
(Comellas - Sala d'Art)

La presentado que de l'pbra actual 
d'aquest pintor sabadellenc fá Mercader, 
és, al meu entendre, justa i equilibrada: 
Sensibilität, valentia i criteri propi. Jo 
diria ara que l'exuberància d'una passiò 
per la forma en moviment, enclou una 
visió de força que corona un avenir au- 
tènticament ajustât i que oblidar-nos en 
tot moment de les possibles falles; falles 
que son les resultants d'immadures reti- 
cències tècniques, però que en cap mo
ment ens distreuen de la visió equili
brada en la què s'adjunten la gracia i el 
bullir de l'artista eniluernat per una ple
nitud d'un pit que batega fort conduit 
per un fervor artistic gairebé mistic. 
Pintura, la de Zafra, que, amb una apa- 
rença ombrejada, no deixa però de cla- 
rificar-se en una justa compensació de 
les Hums que ajuden a construir la 
forma, forma que certament és vital i 
prudentment expressiva.

El pintor en tot moment no viu de 
trampes ni fa concesions mercantilistes; 
la personalitat d'avui ja és un fiorir 
d'una fertilitat que, si més no, vol indi- 
vidualitzar-se i definir-se dignament. 
Cal assenyalar l'esperit Iluitador que 
dins una actuació ortodoxa, construeix 
o destrueix la forma per tal d'aconse- 
guir, dins un espai pictòric pur, un as- 
pecte personal, lliure, seré i respectuós. 
En contemplar l'obra actual, que jo co
mento per primera vegada, se'm fa vida 
una reflexió de Bertol Brecht: "No es 
viu per tenir emocions, el cert és que es 
viu i es tenen emocions". La pintura de

Zafra, francament, m'ha fet viure uns 
moments i m'he complagut amb les 
emocions promogudes en un desvetllar 
de sensacions pels camins que tra- 
dueixen pensaments i intencions.

G. DURAN SURROCA 
(Galeria Art-2000)

Petites escultures en bronze resoltes 
amb dicció i representabilitat persona- 
lísimes i en les que els temes simples ben 
observais autoritzen a registrar-nos va
lors a tenir en compte.

JOAN CLAPERA MAYA 
(Intel-lecte Art)

L'Obra d'aquest pintor olotí autodi
dacte se'ns presenta com a home d'ofici 
dins de la pintura; home podríem dir, 
de bon ofici, lliure i intel-ligent en con
rear unes relacions humanes i especifi- 
car-ne uns nous moments sens distreure 
en res l'afecte innat a una visió romàn
tica, sempre present en la pintura oloti- 
na. Estructurar en un nou mon, l'ex- 
pressió d'una vida viscuda en una mera- 
vellosa lluminositat i traduint la idea 
clara i vibrant que és intercanvi de va
lors conscientment estudiáis. Clapera 
Mayà ens demostra que la feina no so- 
lament cal pendre-la per corn es fa, i si, 
ensems, saber-ne perqué es fà, i aixi 
veiem corn en desmobilitzar la forma, 
en donar-li una participació diferencial i 
deixar en Ilibertat el moviment dels 
cossos expressats, ha aconseguit crear
ne la revelació de l'esséncia fonamental- 
ment poètica, imprimint al conjunt un 
conviure de forma i color en el que la 
claredat conceptual s'adjunta com en re- 
vulsiu l'esplendorositat del color lúcid i 
fertilitzant.

MUSEU D'ART DE SABADELL

El passai 30 de maig va tenir Hoc 
l'inauguració oficial del Museu d'Art. 
Va obrir l'acte el Conseller de Cultura 
de l'Ajuntament, Oriol Civil. Seguida- 
ment va fer un breu Parlament el senyor 
Alcalde, Antoni Farrés. Tot seguit ho 
feu el Director General d'Activitats 
Artistiques i Literáries, Albert Manent, 
en representació del Conseller de Cultu
ra de la Generalität, Max Cahner, que 
no li fou possible assistir-hi. Acabada la 
seva dissertació, s'invità al públic que 
emplenava el local, a recorrer les di- 
ferents Sales on s'exposa una ben assor- 
tida col.lecció d'obres que pertanyen al 
Museu.

No están a exposició pública altres 
Sales, per mor de l'adeqüació adient. En 
el proxim número caldrá donar més 
ampia informació a aquest important 
esdeveniment, Hargament esperat.

En tal motiu, el Museu ha éditât la 
seva publicació núm 8. amb el títol 
"Qué és i qué será el Museu d'Art", la 
qual es pot adquirir en la mateixa de- 
pendénda. Aquesta publicació és una 
guia provisional de l'esmentat Museu, i 
en la qual es dóna una informació força 
interessant.

JOAN PARDO 
(Galerías Rovira)

El Cercle de Sant Lluc i el de Belles 
Arts de Barcelona serviren a l'artista per 
tal d'afiançar l'obra que, en un entusias
me jovenívol, s'havia presentat. S'ens 
parla del Harg treball realitzat en pin
tura mural que, sincerament, no conei- 
xem. El retorn, emperò, a la pintura de 
cavallet acusa una passió per ço que en 
podem dir veritat óptica, en represen
tar el paisatge. Els ternes en què flo- 
reixen les marines posseeixen una intima 
reflexió. Aqüestes marines són poseïdes 
d'una Sensibilität conscient i una puresa 
d'emociô que fa desvetllar l'esperit 
de qui les contempla.

Es una gentilesa VIATGES CODINA, S.A.
Grup A Títol 412

Sant Quirze, 11 
Tel. 725 62 99 
SABADELL
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Bòrtic
L ’estiu -qui no ha pogut constatar-ho?- és 

propici, més que cap altra època de l’any, a la 
divagado de Tesperit, cosa aquesta la mar de 
saludable, absolutament positiva i, per això 
mateix, enriquidora.

Divagació de Tesperit en aquest món tan 
coactiu i abassegador, on tot sembla conju- 
rar-se per assalir, a curt termini, la cretinit- 
zació de l’ho me, l’asserviment enmig de les més 
capcioses aparences de llibertat que han estât 
creades sota l’embolcall del mot “civilització” .

Sembla que l’unica actitud alliberadora sigui 
l’anomenada evasió, però els seus résultats son 
il.lusoris per tal com es tracta d’una actitud 
negativa -l’actitud del fugitiu- i mancada de 
contingut programàtic viable. Evadir-se és, ni 
més ni menys, abocar-se al fracàs.

Es menys radical i més assenyada la 
divagació de l’esperit, entesa com a allibera- 
ment: és la salvaguarda de la Intimität i la 
defensa -una defensa que no necessita declarar 
la guerra a res ni a ningù- de les essències 
intocables i insubornables del nostre èsser 
mitjançant una llicència que ens donem nosal- 
tres mateixos i que ningù no pot mediatitzar.

No recomanariem a ningù que, per fer front a 
la coacció de tots els subtils trencacolls que ens 
envolten, es proposés d’anar pel món d’aquella 
singular manera que se’n diu somniar despert. 
Res de sommiar, res d’anar amb el fanal delibe- 
radament apagat!

El que convé -i això és en realitat la 
divagació de l’esperit- és burlar, de tant en 
tant, la línia estricta de raonament habitual i 
deixar que l’esperit, ben despert, s’entretingui 
en aparents futeses, faci marradas si així li 
abelleix, consideri i vegi les coses de cada dia 
-les coses indefugibles- des d’allá on li plagui.

Diríem que això del divagar és una aventura 
que sempre està al nostre abast. Es evident 
que comporta un cert rise. Però el grau 
d’alliberament que ens dona compensa el neguit 
i l’angoixa de no saber ben bé qué és el que 
trobarem al capdavall.

Avui, que tot es pren amb radicalisme i a 
sang i foc, n’hi ha ben pocs que sápiguen o que 
vulguin entendre la virtualitat de la práctica 
divagatória que, essent tan velia com la filoso
fía, està a l’abast de tothom, ... més que més 
ara a l’estiu.
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E M B LA h r.A per JOAN CUSCÔ i AYMAMi

d'EMILI PELLICER i SERRA
"Jo soc jo i la meva circumstància; i si 
no salvo a ella, tampoc em salvo jo".

"El que vai més en l'home e's la seva 
capacitai d'insatisfacciò.

Ortega i Gasset

Des de fa molts anys conec el 
personatge i no trobo una definitòria 
més precisa que les dues cites del filòsof 
castellò. Ara, puc dir que Pellicer les ha 
acceptât plenament.

Hn incorporar Pellicer a aquesta gale
ria de Semblança no ho faig ùnicament 
per una raó sensacionalista, ni tampoc 
per la raó d'artista pintor, ni, tampoc, a 
raó d'amie... Certament ho faig per una 
mica de cada cosa... Pellicer té la seva 
circumsfància, ha salvat aquesta matei- 
xa circumstància i, aleshores, s'ha salvat 
eli. I en aquesta simple exposició hom 
podría afegir que amb eli podriem 
salvar-nos una mica tots plegats... Ho 
anirem veient. Deixem-nos acompanyar 
per eli, per la seva orbesa...

Pellicer és una d'aquelles persones que 
ha estudiat a la Universität de la vida. I

n'ha sortit un avantatjat alumne.
Va néixer a Sabadell el 29 de setem- 

bre de 1.917. Cursà estudis als Escolapis
De sempre ha tingut una gran afeedó 

a llegir. També té una bona memòria. 
Té un sentit d'intuició ben agut. Ha es
tât un fervent lector de l'obra kantiana. 
Coneix l'obra de Kant com el palmell de 
la seva ma. Ha aprofundit amb la "Cri
tica de la raó pura". Ha estât, igual- 
ment, un estudiós de l'obra balmesiana. 
Considera que en ambdues filosofies ha 
trobat el just equilibri. Equilibri que 
s'ha esmerçat a mantenir durant la seva 
vida. Cal valorar, també el seu taranná 
de contactar deleitosament amb la 
gent... Cultivar el diáleg obert. Té el do 
de la conversa...

Començà l'any 1.964 en que una 
malaltia darrera altra varen malmetre'l.

L'obligá a donar un tomb a la seva 
vida. Les coses canviaren. Llavors eli i 
la seva 'circumstància varen identifi- 
car-se plenament. Reexí, una vegada 
més. Un altre seriós contratemps, la 
pérdua d'un ull, va fer-lo dirigir per un 
nou carni. Neixia en eli una soterrada 
vocació artística: la de pintar. Va espe- 
cialitzar-se pintant flors, amb colors 
vitals: vermeil, verd, groe, negre... I 
exposà per primera vegada a Castellar 
del Vallès (el 1.974 i 1.975). I a 
l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell 
l'any 1.976. Però el glaucoma anava 
persistint i la visió óptica anava 
minvant. Va arribar el moment que no 
pogué pintar les seves flors. Encara, 
però  ̂ empès per aquest esperit inquiet, 
intentò pintar unes flors amb un sol 
color: el negre, en el fons blanc de la 
tela... Tampoc no va poder continuar 
aquesta versió.

Aleshores, Pellicer, que és d'enginy 
fértil, es dedicò a pintar ceràmica i 
terrissa: plats, càntirs, gerres...

En el seu estudi, tot està en ordre, 
això és: cada cosa al seu Hoc i un Hoc 
per cada cosa. Dóna la impressió que 
tot ho té calculât en el més minim 
detall. Tot és précis.

Davant la seva obra pintada damunt 
terrissa, explica:

-És pintura abstráete... No pot ser 
d'altra manera... Però jo sempre he 
compres que ha de tenir aqüestes 
qualitats: color, alegría i Originalität.

I continua:
-L'art abstráete suggereix una impres

sió sem illa i espontània... A vegades, se 
sol dir, amb to despectiu o de suficien
cia: "Jo tambe' ho se' fer això..."

Tot aquest plantejament li fa suggerir 
el segiient comentar!:

-El que vaig a dir-te, Joan, no vull
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pas dir que siguí be be cp'm Picasso ho 
pensà exactament. Em vull referir a 
I'obra de la façana del C olleg i d'Arqui- 
tectes de Barcelona. ]o, davant d'aques- 
ta obra, que he visi vàries vegades, he 
arribat a la conclusió que Picasso ho va 
fer amb una aguda intenció, com dient: 
"Jo, després d'haver fet tota diversitat 
d'estils i tècniques, d'haver assumit el 
summum de tota creado artística, he fet 
aquesta obra tan simple de Unies i 
concepció per arribar a la simplicitat 
total, l  només per demostrar que els que 
heu d'ordenar i aixecar la ciutat m oder
na, els móduls arquitectónics deis nos- 
tres dies, no us fiqueu en idees compli- 
cades i rebuscades, ans al contrari, 
empreu la cosa mes simple, ingenua i 
tolerable: en una paraula, treballeu amb 
idea simple, infantil...” Cree que el gran 
i genial Picasso va fer aquesta esquemá
tica i simple obra per donar una lliçd de 
senzillesa... Aixó es com dir que l'home 
tornará al seu estât originari. Arribará 
un moment que després que ens haurem  
fet la vida imposible degut al excès 
d'automatisme absolut que regirá acla- 
paradorament en tota cosa, a ïextrem  
que l'automôbil, la gran massa autom o
bilistica ens immovilitzard tots, haurem 
de decidir destruir tan excès d'automa
tisme mecànic, i tornar a viure aquell 
estât primitiu dels nostres avantpassats..

-Bé, aixô seria una regressió -observo.
-Será, evidentment, un procès evolo- 

tiu tendent a recuperar una manera de 
viure més senzilla i simple. Una marxa 
enrera certament. Arribar, com ha 
volgut dir-nos Picasso, ha mostrar la 
simplicitat de concepció i Unía, aplicable 
al sistema filosofie a qué haurem  
d'arribar temps a venir...

El sol, jugant a cuit i a amagat, ja 
s'ha amagat del tot, enfonsant-se darre- 
ra la próxima muntanya. L'hora i el 
color són ténues. La conversa amb el 
nostre personatge no decau en cap 
moment. De sempre, ell ha estât un 
lector incansable i, ara que no ho pot 
fer, sembla que rellegeixi mentalment el 
que més el va frapar. Ara, també, la 
música l'acompanya en tot moment. Té 
gravados una col.lecció d'obres, major- 
ment interpretados al piano, que l'aju- 
den en el seu treball i en les seves 
meditacions. Una música de fons suau, 
acariciant... S'envolta en un ambient 
harmoniós, sense estridéncies de cap 
classe. Una serenor física i espiritual 
albora i a tothora. Viu en pau.

Aquests ûltims anys, degut a la seva 
circumstància, s'ha créât un mon inte
rior immens. I li agrada comunicar-lo...

La Mercè, l'esposa, la seva addicta 
companya, és el seu suport i el seu 
conhort. No pot ser d'altra manera. 
Necessàriament hi ha un connubi total. 
Ell -home i circumstància- viu una 
adherència fisica i moral amb la seva 
muller. e's ella qui s'ha constituit com 
un apèndix més en la persona del seu 
marit. I també l'ajuda en la vessant 
artistica. La Mercè ha d'acabar les peces 
que pinta l'Emili. La Mercè diu quan 
una peça està o no acabada i on cal 
donar els últims tocs, les ultimes 
pinzellades. es ella que, pinzell als dits, 
clou l'obra.

-A vegades -em diu ella- es molesta 
perqué no donc la pinzellada amb la 
força amb que ell ho fa. Aleshores 
m'agafa la mà, jo  l'emplaço al punt 
précis i ell posa, enérgicament, la 
pinzellada... Jo sofreixo de veure ell 
com pinta -confessa.

Pellicer es mou en la penombra. El 
reflex de la llum diurna el molesta, és 
per aquesta raó que treballa més durant 
la nit.

-Em despertó -diu- a la matinada i 
baixo a l'estudi.

Sap tots els topants. Camina a poc a 
poc. A vegades tanteija amb els braços 
mig estirats quan no duu el bastó. Es 
posa davant la peça. A mà ja té la 
capsa de pintures, la paleta, els pinzells 
Es posa a pintar, la gerra, o un plat, o 
un canti... Abans, però, ja l'ha pintat 
mentalment, ja l'ha compost amb el 
pensament, ja l'ha créât... No és pas 
solament un procès mecànic, no.

Es diu que cada maestrillo tiene su 
librillo. Pellicer té el seu. Comfidencial- 
ment em diu el seu sistema de treballar 
les obres. És tota una troballa.

Éntre les seves peces de terrissa, busca 
la rústega. En té de tots models.

-Jo busco la peça popular -diu.
En te' els estants plens. I les acaricia 

amb els dits i sap conèixer Porigen, 
qualitat, ensems que la seva anècdota, 
si la té...

Pellicer ha exposât últimament a 
Castellar del Vallès i ho ha fet com

homenatge a tots els castellarencs, a 
aquells que l'han ajudat a travesar un 
carrer, que l'han acompanyat a arribar 
a un lloc; a aquells que en un moment 
donat poden ajudar-lo... En fi, a totes 
aquelles persones que ell no veu però 
amb les que ha canviat unes paraules... 
I aquesta exposició -que ha esdevingut 
un éxit- l'ha feta sense pretencions 
crematístiques, amb la intenció que 
tothom qui hagi volgut tenir una obra 
seva l'hagi poguda adquirir sense gaire 
esforç económic. Així de senzill...

Ell segueix treballant. Les hores, per 
ell, no tenen llum. En canvi tenen més 
solitud i més silenci unes que altres. 
Treballa majorment a les hores quietes 
de la nit. I, ara, s'esmer?a en una nova 
modalitat. Me l'explica, però em reco- 
mana que no la reveli, puix "aleshores 
deixaria d'ésser original" em diu. L'està 
realitzant paulatinament i aixó l'ocupará 
dos o tres anys, explica.

-Llavors podré fer una altra exposició 
-acaba dient.

Davant d'aquest ardit entusiasme, deu 
pensar, com Manolo, que no solament 
s'ha de treballar per avui ni per demá: 
s'ha de treballar per sem pre...

És home d'humor. Molts anys enrera 
havia conreat la facécia, puix era molt 
ocurrent i podia passar-se hores contant 
"xistos". Ara ha anat arrambant aquesta 
facilitât seva, però malgrat tot, li 
agrada explicar anécdotes d'humor.

Arran de mostrar-me aquesta col.lec
cio de plats de ceràmica pintada a dues 
mans...

-A quatre, fins i tot! -espeta eli, rient, 
fent al.lusió a que la seva esposa l'ajuda 
a l'acabament de cada peça. (A vegades 
pinta amb un pinzell a cada mà...)

Tot ensenyant-me la col.lecció, em 
diu:

-¿Pots imaginar-te el dia que amb la 
meva dona ens hagim de tirar els plats 
pel cap? -(Cal dir que en té unes 
quantes dotzenes...)

En un altre moment, em pregunta:
-Desprès de veure tants càntirs, no 

t'ha entrât ganes de heure?
-Ja veig que em vols fer heure a galet!
-No! vull invitar-te a un vi de la bóta 

del racó.

Tot això s'ha esdevingut a casa seva, 
a Sant Feliu del Racó...

ES UNA GENTILESA DE
PARCS INFANTILS

GUBERN CASAS Exposició, Venda i Oficines: 
etra. Barcelona, 210-212 
Tel. 710 24 96 - SABADELL
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Alt
Ben plantât.
Testa salomònica, platejada. 
Filosòfic.
Harmònic.
És un gentleman.
Ocurrent.
I està al corrent...
Andarec.
È s també, col. leccionista de càntirs, 
però no fa heure a galet...

questionari ^^proust l̂
-E1 principal tret del meu carácter?
-La sinceritat.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La bona voluntat.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-La delicadesa.
-Allò que més estimo en els amics?
-E1 que jo els dono
-El meu principal delecte?
-Poden esser tots.
-La meva ocupado preferida?
-Pintar.
-El meu somni de benestar?
-Viure.
-Quina fora la meva pitjor desgrácia? 
-No la desitjo.
-Qué voldria ser?
-El que sóc.
-On desitjaria viure?
-On vise: Sant Feliu de Racó 
-Quin color prefereixo?
-El vermeil.
-Quina flor prefereixo?
-La rosa.
-Quin ocell prefereixo?
-Tots.

-Els meus autors preferits en prosa?
-Els catalans: Pedrolo, Mercè Rodoreda, 
Villalonga, Fusté, Porcel... I Delibes, 
Garcia Márquez, Bartolomé Soler (a 
pesar deis seus personatges negatius), 
Kant, Balmes, Ortega i Gasset, Nietzs
che, Freud, Sartre, Stendhal, Fiuxley, 
Papini, Van Der Meersch, Stefan Sweig. 
-Els poetes preferits?
-Miquel Hernandez, Neruda, Garcia 
Lorca, Maragall, Celso Emilio Ferreiro 
-Els herois de ficció?
-No m'interessen.
-Les meves heroines de ficció?
-Igual contesta a l'anterior.
-Els meus compositors preferits? 
-Tchaikovski, Puccini, Bizet...
-Els pintor predilectes?
-Claude Monet, Renoir, Cézanne, Gau
guin...
-Els meus herois de la vida real?
-Els meus amics.
-Les meves heroines històriques?
-Les més entregades al serve! del dolor 
del prôxim.
-Els noms que prefereixo?

-Roger Arnau, Maria del Mar i sempre 
Mercè.
-Qué detesto més que res?
-La falsedat.
-Quins caràcters històrics menyspreu 
més?
-Fouché.
-Quin fet militar admiro més?
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-La cultural.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Els millors.
-Corn m'agradaria morir?
-De veil.
-Estât present del meu esperit?
-Corn sempre: esperançat.
-Fets que m'inspiren més indulgència? 
-La mort.
-El meu lema?
-Convivencia.

-Com sóc?
-Jo mateix.
-(Tu ets tu i la teva circumstáncia...)
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FJs que Ik tréat pel carni per Mn. GEIS

HDEL TRIAS i PAGES

Fidel Trias, en eis darrers temps, 1970.

L'escaiença de la década del traspàs 
de l'amie pintor Fidel Trias i Pagès ens 
invita a renovar el record de la seva 
personalitat en el camp de la pintura 
mural.

La meva relació amb Fidel Trias fou 
bi-professional: de pintor a home de 
Iletres, doblat de sacerdot.

Va pujar mantes vegades a casa per a 
consultar-me alguna inscripció, ja des 
del punt de vista bíblic o hagiográfic, ja 
des del punt de mira simplement literari 
i ortogràfic.

En reconeixença a aquesta meva 
petita col.laboraciô, vingué un dia a 
ofrenar-me un retaulô, amb la figura de 
Sant Feliu, que posât, arran de porta de 
casa, m'acomiada quan surto i em rep 
sonriemt quan entro.

Quant t'havia demanat l'opiniô, si no 
restava ben convençut, eli també hi deia 
la seva, però no s'hi feia fort: era que 
no se cercava ell mateix, sinó que bus
cava la beilesa de la veritat.

Quan, tot cofoi, pujà a casa a portar
me l'esmentat retaulô de Sant Feliu, hi 
havia en eli una inscripció que deia: 
SANT FELIU MARTIR, APOSTOL DE 
GIRONA. Jo li vaig fer observar que 
Sant Feliu era un africa que vingué a 
missionar a terres gironines i que, per 
aixô, potser, hauria estât millor que 
digués: APOSTOL A GIRONA. Reco- 
negué que seria millor i se n tornà el 
quadre per a canviar-hi la inscripció, i, 
un cop rectificada, me'l va tornar a 
portar, i aixi ha restât.

Les mevesa darreres relacions amb 
Fidel Trias foren d'amie, doblat de sa-

cerdot. Déu va voler que fos jo -natu- 
ralment, podia haver estât un altre-qui 
va rebre els seus darrers sospirs de fe i 
de religiositat.

Després vaig tenir l'emociô de cele
brar en la seva missa exequial. La meva 
homilia, gairebé improvisadament, es 
converti en una petita oració fúnebre i 
en una emocionada compianta i sentida 
elegia de l'art religiös avui menystingut, 
justament pels que n'haurien d'ésser 
vestals.

El gran poeta francés, contem.porani 
nostre, l'il.lustre hispanista, Paul Clau
del, president del Certamen Literari 
célébrât amb motiu del Congrès Euca
ristie Internacional, tingut l'any 1952 a 
Barcelona, en la seva famosa elegia 
"Aux Martyres de l'Espagne", -parlava 
dels sacrificats per odi a la fe cristiana 
en la persecució religiosa esclatada a 
casa nostra l'any 1936- no oblidà 
tampoc els temples màrtirs, devorats 
per les sacrilegues flames, i quan parla 
de la Catedral de Vie, no esmenta el 
nom de la població, sinó que l'anomena 
amb el nom del gran pintor que l'havia 
decorada. I diu: "Adéu, Catedral de 
Josep  M .“ Sert!". Recordern, a vol de 
ploma que passât el tràmpol furient de 
la révolta, el mateix pintor donà vida 
altra vegada a aquell temple ressurgent, 
que Paul Claudel pogué veure ressusci
tât de bell nou, quan vingué a Barce
lona a presidir l'esmentat Certamen.

Jo posaria totes les esglésies, suscep
tibles d'ésser decorades, a les mans dels 
artistes -escultors o pintors- que sentis- 
sin vocació de decorar-ne. I com Clau-



del ho féu de la Catedral de Vie, aixi 
nosaltres podriem anomenar cada esglé- 
sia pel nom del pintor que hi hagués 
deixat la seva ànima d'artista. A Saba- 
dell mateix, ja podriem parlar de l'esglé- 
sia de Fidel Trias (parlant de Sant Ole- 
guer), de l'església de Vila Arrufat 
(parlant del Santuari de la Salut), de 
l'església de Camil Fàbregas (parlant de 
Sant Salvador...) Parlo d'esglésies que 
foren posades gairebé enterament a 
mans d'aquests artistes... I no per 
menystenir, ben al contrari, l'obra d'al- 
tres artistes que també, almenys parcial- 
ment, han posât llurs mans en algún 
pany de paret d'algun altre temple. 
Algunes d'aquestes obres parcials (qua- 
dres i retaules) deploro que, per un es- 
nobisme desaforat (de vegades carregant 
el mort al Concili Vaticà II), hagin anat 
a parar a un raeô de sagristia o en 
algún pitjor raeô de golfes. Perqué avui 
ens inunda un current iconoclasta, que 
va contra les imatges i els retaules i no 
deixaria ni les mateixes pintures murais 
(ni murais amb U, ni morals amb O)! I 
aixô, en nom de signe testimonial (signe 
contre signes!), en nom, repeteixo, de 
signe testimonial de pobresa de l'Esglé- 
sia. Pobresa de què i de qui?.

Signe testimonial de pobresa de 
l'Església! Es que el Papa, els Bisbes i els 
Rectors poden deixar, en testament, els 
temples als seus parents o amies o se'ls 
poden vendre aixi corn aixi? I no parlem 
ara ja molt més del Poblé de Déu que 
d'Església? I no fem constar, _a cada 
moment, que tots plegats -poblé fidel, 
sacerdots i jerarquía- tots junts som 
Església?

Ara se'n parla molt de l'Església dels 
Pobres. L'Església no és pas prôpiament 
el conjunt de parets d'un temple: som 
tots nosaltres els cristians que formem 
Església: reunió, assemblea. El temple 
que sigui tan bell i tan ornât corn es 
pugui (gràcies a la munificèneia dels ries 
i a l'ôbol de la pobre vidua de 
l'Evangeli).

Cansat de sentir les discusions sobre 
la continuació o la suspensió de les 
obres del temple de la Sagrada Familia 
de Barcelona, (que en diriem, segons la 
nostra tesi, l'Església de Gaudi), vaig es- 
criure un salm (poema en forma de 
salm) que en una de les liriques ex- 
clamacions, canta: “Salve, església dels 
pobres, de tots nosaltres, pobres peca- 
dors!"

No sols de pa viu l'home -digué Jesús 
al Temptador.

Hem de donar pa als pobres; hem de 
mirar que no hi hagui pobres...

Però hem de mirar que ningú visqui

La vidriera de Sant Miquel {església de Sant 
Oleguer)

només del pa material, perqué tembé 
tenim un esperit per alimentar.

I és que l'art no és un aliment del 
nostre esperit? Es que no ho entengue- 
ren ja aixi els decoradors de les coves 
d'Altimira? Es que no ho entenien igual- 
ment els que decoraren les Catacumbes?

També es parla molt d'art funcional. 
Se'n parla en nom d'un pur funciona- 
lisme, d'una aptitud de servei, de simple 
servei, però, ¿és que l'art no exerceix 
també una fundó, una fundó d'ordre 
espiritual, principalment al temple?. 
Una fundó superior a la de simple ser
vitud que exerceix un local purament 
arrebossat. I encara s'invoca també 
l'ascètica, en nom d'una puritana ascesi, 
amb el pretex que les pintures i les 
imatges ens distreuen en les nostres 
cogitacions espirituals. Jo pensava, com 
ha pensât sempre l'Església, que, per les 
coses visibles ens elevàvem a les coses 
invisibles. A mi el que em distreu són 
les parets nues que ens fan pensar en un 
garatge o en un magatzem.

Si, ja sé que qualsevol local honest 
pot èsser apte per al sacrifici eucaristie, 
ateses les circumstàncies... I sé també 
que es poden dir misses en un prat o en 
una muntanya, ateses també les cir
cumstàncies... Cosaria dir que m'agra- 
den més encara aqüestes que les dites en 
un local qualsevol. Almenys aleshores el 
retaule és d'un barroc natural i els ocells 
també hi canten, també hi refilen... I jo 
us diria: si les imatges i els simbols ens 
han de distreure, bene'ida distraedó!

95
Sempre s'havia pensât -deixem-nos de 

pobresa o de riquesa- que un bon 
temple havia de donar, àdhuc el més 
humil, testimoni de la perennitat de 
l'Església. Ara sembla que la qüestió és 
que responguin a una moda -i no die 
pas una modalitat, que altra cosa seria! 
El romànic, el gòtic, el barroc... eren 
una modalitat. El romànic amb el seu 
hiératisme, amb les seves figures com si 
vulguessin parlar-nos ùnicament de la 
glòria eterna; el gòtic, amb la seva 
volada, com si amb les seves punxes 
pretingués obrir forats al cel, però amb 
les seves figures que encara ens parlen 
del seu pas per la terra; el barroc, amb 
el seu simfonisme que semblava com si 
pretengués fer una fusió de cel i terra en 
el tempie, com si les figures i les imatges 
ens diguessin: som al cel, però no ens 
oblidem pas de la terra que trepitjàrem.

Aquest testimoni de perennitat que 
pretenia donar-nos l'arquitectura, l'es- 
cultura i la pintura eclesials, també ens 
la volia donar la mùsica i el cant 
eclesials: la mqsica orgànica, el cant 
gregoriá, la polifonia i àdhuc el cant 
popular, no el "popularoide", com el 
que ha fet irrupció en els nostres 
temples, en els temps que correm... Que 
correm molt ¡Que meditem tan pod

I és que el temple jo el veig com un 
tot: una varietat en la unitat.

Fidel Trias, quan pintava Sant Ole
guer, no pensava pas en cap moda -en 
una modalitat, potser si- pensava en la 
perennitat de l'Església i pretenia servir
la amb l'expressió que ell considerà més 
adequada a la parròquia on ell pintava. 
Això és tot el que jo pue dir d'eli, en 
evocar la seva figura.

L'Académia de Belles Arts va retre un 
merescut homenatge pòstum a Fidel 
Trias i Pagés amb una exposició d'obres 
seves, que restà oberta del 22 de gener 
al 3 de febrer de 1972. L'Académia me 
n'encomanà el parlament d'obertura. El 
present article ha estât teixit amb la 
major part de les idees expressades en 
aquell diseurs, algunes d'elles dites ja 
anteriorment en la breu oració fúnebre 
que del nostre pintor havia fet en les 
seves exéquies.

Horn resta admirat d'una intensa 
tasca acomplerta en una vida tan breu 
(naixia a Sabadell el 14 de novembre de 
1918 i hi moria el 27 de gener de 1971) i 
de la seva maduresa, singularment en la 
pintura mural.

"Edicions Riutort" inaugurà la seva 
col.lecció de Ilibres de butxaca, "Els 
Ceballuts", amb un Ilibre dedicat a Fidel 
Trias, publicat en vigílies de la dessús 
citada exposició de pòstum homenatgeB

ES UNA GENTILESA a d m i n i s t r a t i v a
Advocat Cirera, 32 
Tels. 7259322 - 7259532 7259721 - 7260164 - SABADELL
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EL
DICCIONARI

ETIMOLÒGIC

D'EN
COROMINES

per PERE ROCA i GARRIGA

Totes les obres del filòleg i lingüista 
Joan Coromines —totes, però en grau 
eminent el seu "Diccionario Crítico 
Etimológico de la Lengua Castellana", 
de quatre volums, amb un total de 
4.483 pagines— són d'una tal densitat i 
gruix, que aclaparen. Són obres gegan- 
tines, que no sembla pas que hagin 
pogut èsser realitzades per un home sol. 
Semblen, més aviat, obres de tot un 
equip de savis investigadors que s'hagin 
aplicat durant anys a efectuar un treball 
exhaustiu en la matèria que tracten.

Malgrat aquest precedent, esperàvem 
que el Diccionari Etimológic de la 
Llengua Catalana que al capdavall, 
després d'una llarga espera, es decidla a 
editar el nostre il.lustre filòleg, seria una 
altra cosa. Vull dir que seria una obra 
de més modestes proporcions, una obra 
diguem-ne normal, ja que, pel que se'n 
deia en anunciar com a próxima la seva 
aparició, tindria el carácter de "comple
mentari" del Diccionari General de la 
Llengua Catalana, d'En Fabra. Ens ima- 
ginàvem, dones, que a l'estil del 
"Fabra", cada mot hi aniria acompanyat 
d'un text compendios, de deu o dotze 
Unies, on ens seria donada l'etimologia 
corresponent, un xic argumentada, i 
prou.

Però la realitat ha tingut bona cura 
de desmentir rodonament aquest raona- 
ble supòsit. En Corominas no s'ha 
deixat res al tinter, no ha fet aquell 
esforç de sintesi que esperàvem, i ens 
trobem altra vegada davant d'una obra 
monumental, desmesurada, aclaparado- 
ra que sembla destinada exclusivament 
a avantatjats especialistes en disciplines 
linguistiques i que, per aixô, deixa sense 
alè el lector correnti el primer volum de 
l'obra és ja de 850 pàgine», i aixô que 
només ens dona de la A fins a BL! No 
hi són pocs els articles que s'estenen a 
més d'una pàgina o que se sitúen free a 
free d'aqueixa desmesurada extensió.

Ens enganyava, allò de "complemen
tari". El tí toi complet de l'obra tal com 
ens ha estât donada en aquest primer 
volum, és: "Diccionari Etimológic i
Complementari de la Llengua Catalana" 
on, en Hoc de l'alleugiment que sembla- 
va suggerir el mot "complementari" se 
sumen els conceptes d'etimologia (de 
cada mot) i de complement (del contin- 
gut) lèxic, referit al del "Fabra") 
Un Diccionari aixi, i més si En Coro
mines n'és el seu autor, ha d'ésser una 
obra de molt considerable embalum.

Aixi les coses, ens és permès de 
suposar que el lector corrent que per 
simple curiositat Intel.lectual vagi a cer- 
car-hi l'etimologia d'aquest o d'aquell 
mot, es trobarà davant d'una situacio 
un bon xic engavanyadora i, en la seva 
sorpresa i perplexitat, haurà d'escollir

entre llençar-se de pie a l'estudi de la 
Lingüística, matriculant-se ràpidament a 
la Facultat de Lletres de la Universität 
que tingui més a mà, o bé renunciar a 
il.lustrar-se sobre l'etimologia deis mots 
de la seva llengua que li suscitin ocasio- 
nalment aquest desig tan sà i tan com
prensible.

Compte! No és pas de lamentar, ni 
molt menys, aquest doli de ciència i d'e- 
rudició lingüística que se'ns ofereix sota 
la forma de Diccionari. Això no, natu- 
ralment! Però és de doldre que, en Hoc 
de disquisicions sàvies i d'alta volada, el 
lector corrent, l'home de cultura mitjana 
i d'inquietuds Intel.lectuals no polaritza- 
des en una branca de la humana cièn
cia, no pugui tenir encara a mà un 
Diccionari Etimológic de la Llengua 
Catalana realitzat pensant en eli. Un 
Diccionari que vagi al gra: tal mot ve 
d'aquesta o d'aquella forma (Hatina, 
arábiga, grega, ibèrica...) que voi dir tal 
cosa; o bé no sabem d'on procedeix.

Fins ara, com a font d'il.lustració 
sobre les etimologies del lèxic català 
només disposem del "Diccionari Català- 
Valencià-Balear" d'Alcover-MoH, obra 
que, amb els seus deu volums, resulta 
èsser també, encar que per altres raons, 
monumentai. Pel seu cost i pel seu 
embalum no tothom pot tenir-la a casa 
seva. A més d'això, ja sigui per haver 
estât realitzada en uns anys en qué els 
estudis lingüístics referents al català no 
havien arribat massa enllà- els materials 
per a la confecció del famós Diccionari 
foren començats a aplegar per Mossèn 
Alcover a principis de segle i la pu
blicado del volum primer s'esdevingué 
l'any 1930- o bé perqué l'aspecte eti
mológic no hi hagués estât considérât 
com a primordial, no sempre deixen sa- 
tisfet les etimologies que ens dóna, les 
quais semblen massa fàcils o bé poc 
aprofundides.

Esperàvem que En Coromines, consi
dérât sense discussió com el més avan- 
tatjat lingüista del domini català i una 
de les primeres autoritats de la filologia 
mundial, subsanarla aqüestes deficièn- 
cies. Però no ha estât aixi. Potser 
d'aquest monumentai Diccionari Etimo
lógic i Complementari de la nostra 
llengua pugui sortir-ne, anys a venir, 
que no tardi massa!, el diccionari útil i 
manejable que tots estem esperant.
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per FILO PRIM

REPRESA DEL TEMA ANTERIOR. No és igual CONFÔS que CONFÜS. 
Confós és el participi del verb confondre. Ex. les aigües de dos rius confoses. 
Confús és un adjectiu. Ex. Una idea confusa. ^

No és igual DIFÔS que DIFÜS. Difós és el participi del difondre. E x . El 
Ilibre s’ha difós rápidament. Difús és un adjectiu. Ex. Llum difusa.

TRAMETRE és una cosa. TRANSMETRE, una altra. Trametre voi dir fer 
anar una cosa a la seva destinació. Transmetre és fer passeu- una cosa que 
posséim a un altre.

Una cosa és tenir MAL AL CAP, l’altra, MAL DE CAP, i l’altra 
MALDECAPS.

No és tot Ú UN MAL ENTES que UN MALENTES.
No és igual ALEGREMENT (adverbi) que L ’ALEGRAMENT (substan- 

tiu). Remarcar la segona A deis substantius l’alegrAment.
No és igual ATRAÇAR que ADREÇAR. E x. Ningú no em va saber 

atraçar, i em vaig perdre. Adreçar una carta a algú.
MATISOS de FULL I FULLA. Direm: Un full de paper, d’un llibre, gira 

full. Direm, en canvi: La fulla d’un arbre, d’una pianta...
No és igual CORRENT, acciò de córrer, que CORRENTS (adverbi) de 

pressa.
No és tot Ú A L ’HORA que ALHORA. A l’hora, puntualment. Alhora 

ensems.
No és igual CREUAR (travessar) que ENCREUAR (disposar dues coses 

formant cren.

CERCANT RECURSOS. Parlem de LA FIRA DEL LLIBRE D’OCASIO, 
essent aixi que tenim una expresió ben autòctona: LA FIRA DEL LLIBRE  
VENTURER.

Ens costa de treure’ns de la llengua allò de JA  M E’N CUIDARÉ, essent 
aixi que costa tan poc de dir JA  M E’N OCUPARÉ.

També ens costa de treure’ns allò d’AMB CUIDADO, SENSE CUIDADO, 
quan tenim allò tan bonic d’AMB MIRAMENT, SENSE MIRAMENT.

Per què dir DONA’T PRESSA (del castellò DATE PRISA), quan tenim 
CUITA, AFANYA’T, NO ET TORBIS, NO T’ENTRETINGUIS, VES DE 
PRESSA...

I allò d’AQUEST RELLOTGE S’ATRASSA o S’ADELANTA (castella- 
nisme) amb què anem substituint allò tan nostre d’AQUEST RELLOTGE 
VA EN DARRERA o VA ENDAVANT.

SCHERZANDO. Un professor castellò de Literatura em deia bromejant: 
“Hasta en expresiones coloquiales se os conoce a los catalanes que soys 
amigos del ahorro. Nosotros decimos BUENOS DIAS, BUENAS TARDES, 
BUENAS NOCHES (en plural), mientras que vosotros decís BON DIA, 
BONA TARDA, BONA NIT (en singular). Nosotros decimos EL 
PARAGUAS, mientras que vosotros decís EL PARAIGUA...” .

Si -cuitava a objectar-li jo-, però, a l’hora de l’ópat, som generosos, car 
nosaltres parlem DELS POSTRES i vosaltres parlen d’ EL POSTRE; i 
pertocant el vestir, vosaltres parlen d’ EL PANTALON, mentre que 
nosaltres parlem d’ELS PANTALONS... Seró allò de l’amor a la Ilibertat? 
“Amplis me” que diem en llatinada macarrónica... ■

Es una gentilesa de europRix Gròcia, 51-53 - SABADELL
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ORIGINALITÄT 
DE LA

IMATGERIA POPULAR CATALANA
Auques 
Soldats 
Estampes(III)

Foto: ]. Busoms
per PAU VILA

EL PINTAT de SOLDATS i ESTAMPES
Es troben molt poques estampes pin

tades, a casa nostra, abans del darrer 
quart del segle XVIII. Anteriors a 
aquesta data només coneixem la de Sant 
Tomás d'Aquino, de Pere Abadal de 
Moià, amb els colors de mala qualitat 
enfosquits pel temps, i l'estampa dita 
"de l'Hospital". El gravat de la primera 
és datat l'any 1676; el colorii pot èsser 
contemporani o quelcom més tarda, 
però sense sortir del sis-cents. La segona 
sembla èsser estampada, pel seu estil go- 
ticista, a les darreries del segle XVI. El 
colorit de la mateixa ès molt viu i aixô 
porta a creure que el pintat sigui força 
mès tardà. Aqüestes dues estampes dei- 
xades a part, de terres catalanes fins a 
mitjans de la divuitena centuria no en 
trobem cap altra de colorida.

Una tal escassetat no deixa de 
sorprendre si es tè en compte que altres 
terres de l'occident i centre d'Europa 
(Suàvia, Flandes, Borgonya) posseeixen 
estampes colorides datades, o atribuï- 
des, a les darreries del segle XIV i al 
començament de XV. I que a partir 
d'aquesta darrera centùria les estampes 
colorides, per bè que escasses, es 
coneixen en prou nombre per a jalonar 
el carni de la impremta en el seu primer 
segle d'existència.

Al centre occidental d'Europa, la 
popularitzaciô de l'estampa al boix 
pintada no arriba fins a la dissetena 
centùria. Son manifestacions molt ante
riors a les de la nostra imatgeria popu
lar colorida que coneixem. Sense ocu- 
par-nos per ara de les cartes de jugar 
pintades, de casa nostra, que pel que 
sembla existien ja a finals del segle XIV, 
podem dir que hi ha indicis documen
tais -a part dels que hi pugui haber de 
reflexions lôgiques- per suposar l'exis- 
tència d'estampes gravades i pintades 
amb anterioritat a la introducció de la 
imprenta a Catalunya (1475). Mossèn

Gudiol dona a conèixer anotacions 
inventariáis que suggereixen l'existènda 
de gravats d'aquesta mena pintats. La 
mès antiga, del 1403, diu: «Un troç de 
paper on es lo crucifix de Jesu Christ»; 
la menys antiga, del 1441, diu: «Dos 
fulls de paper en que son pintades les 
images de la Verge Maria quan fou 
coronada i de Sant Miquel». Es tracta 
reaiment de gravats?; eren del país o de 
procedència estrangera? No ho sabem; 
però com sigui que el meritissim inves
tigador que publicà aqüestes dades ens 
dóna també a conèixer l'existència de 
«cèdules de contractes estampades», en 
un inventari de la rectoria de Granollers 
de la Plana, datat l'any 1428, les quais 
palesen l'estampadó per gravat, abans 
de la impressió per lletres mòbils a 
Catalunya, podem deduir d'aquestes 
dades que aixi mateix es produirien 
estampes religiöses.

Per a establir l'originalitat de la 
nostra estampería, no ens interessa de 
moment la gènesi i l'evoludó catalanes 
del gravat sino les manifestacions de la 
se va pintura. En aquest aspecte concret 
hem de partir de les dues imatges 
esmentades: la de l'Hospital i la de Sant 
Tomás, de Moià. La primera apareix 
pintada al pinzell sense gaire mirament; 
no ès, per tant, «il.luminada», sinó 
simplement acolorida amb tons mès o 
menys encaixats en el dibuix. La 
segona, mostra nomès clapes de color, a 
la manera que algún tractadista anome- 
na «orientai», procediment denominai 
encara en el nostre temps «pintura a la 
morisca». Aquest estil de pintar les 
estampes, malgrat el seu carácter negli
gent o pueril tè prou importància en la 
nostra imatgeria perqué horn se n'ocupi 
detingudament. Respecte a la motivació 
del qualificatiu d'oriental, no podem dir 
altra cosa sinó que la imatgeria popular 
russa del vuit-cents, i àdhuc anterior.

presenta la mateixa forma de colorit, ès 
a dir, a grans clapes, franges i taques, 
generalment poc encaixades amb els 
tragos del dibuix. Aquest procediment 
que també fou usât ais Països Baixos, 
ha résultat molt extès a casa nostra. El 
trobem emprat per tots els pinta-sants a 
València i a Catalunya. Culmina, però, 
en la producció manresana del segle 
passai, tant perqué fou on perdurà fins 
a la nostra generació, com per la 
brillantor del seu colorit i les combina- 
cions reeixides a què arriba. Les 
estampes manresanes pintades s'ager- 
manen per damunt d'Europa amb la 
producció russa, però superant-la.

Paral.lelament a la imatgeria estam
pada, pintada a la morisca, es coloria 
també al pinzell. No ens atrevim a dir 
que «s'il.luminaven» estampes, degut a 
la puerilitat amb què aquest procedi
ment era emprat. Ja hem dit que la 
imatge de l'Hospital n'e's un exemple. La 
casa Carni i Arnavat de Reus encara 
il.luminava (sic) estampes entre els anys 
1840 i 1850.

Els països estrangers productors 
d'aquesta mena d'imatgeria popular 
pintaven al pinzell i a la trepa. El 
procediment de la trepa, consistía en un 
patró calat degudament per tal d'encai- 
xar els colors en els llocs adients de 
l'estampa. Els patrons, un per cada to, 
s'aplicaven sobre els fulls successiva- 
ment; sobre d'ells hom passava el 
pinzell sucat en els colors corresponents. 
Aixi, tots els gravats iguals quedaven 
pintats idènticament. El procediment de 
la trepa permeila colorir més ràpida- 
ment les estampes que no pel pintat 
directe i encara agermanava, igualment, 
la pintura amb el gravat, résultat que 
no s'obtenia quan es feia «a la 
morisca».
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Estant en màquines aquest 
número de QUADERN, ens 
arriba la triste nova de la mort 
-el 15 d’agost- d’En Pau Vila, 
el sabadellenc il-lustre que ens 
honorava amb la seva Eunistat i 
amb la seva molt estimada col- 
laboració.

L ’home tot cor, el savi pe- 
dagog i geògraf, ens ha dei- 
xat... No és només la ciutat la 
que plora la seva partença. Es 
tot Catalunya que está de dol. 
Perqué Pau Vila fou home 
d’una insubornable fidelitat a 
la seva terra i al seu poblé.

Esperem, ja que ara no ens 
ha estât possible, fer en un 
prôxim número de la nostra re
vista una més extensa glossa 
evocativa d’aquest gran saba
dellenc que ha fet brillar el 
nom de Sabadell arreu.

P.R.G.

Foto: Lluis Brunet

SABAM LL A PAU VILA
per JOAN BRUNET I PUJOL

El dia per excel.lència de les Festes a 
Catalunya, el dia de la Mare de Déu 
d'Agost, marxava d'aprop nostre l'Avi 
Pau, com familiarment se l'anomenava.

PAU VILA I DIÑARES deixava 
aquesta terra després de 99 anys i 47 
dies de trepitjar-la, contemplar-la i 
d'ensenyar a creure en ella.

El 29 de juny proppassat, després 
d'haver célébrât en familia el seu 99 
aniversari de vida, volgué venir a 
passar uns dies a Sabadell a l'acollidora 
llar familiar dels seus estimats Camil 
Fàbregas i Maria Moix.

Els que l'estimàvem i ens complia la 
seva companyonia gaudint dels seus 
conseils, desfilàvem per casa dels amies 
Fàbregas-Moix per a saludar-lo i as- 
saborir la seva rica conversa plena de 
senzilla Humanität i de saviesa.

No volgué deixar la seva terra nadiua 
sense passar els ultims dies entre els 
sabadellencs que l'hem estimât i admirat 
i que recordarem sempre el seu mestrat- 
ge.

El memorable 16 d'Agost, Sabadell va 
estar present en el darrer comiat que 
Barcelona i Catalunya tota tributà al 
gran cientific de fama internacional Pau 
Vila.

En plenes vacances i a les quatre de la 
tarda entre la gran munió d'amics i 
personalitats de la cultura i la política 
catalana poguérem veure molts sabade
llencs compartint silenciosament el do
lor de la partenza del nostre "Jove-Avi", 
però amb el goig també d'haver-lo 
pogut conéixer, tractar i estimar.

Sabadell volgué estar-hi present, però 
al costat nostre o nosaltres a costat de 
tot Catalunya, també hi eren presents 
Jordi Pujol, Honorable President de la 
Generalität de Catalunya, Heribert Ba
rrera, Honorable President del Parla
ment de Catalunya, Narcís Serra, Batlle 
de Barcelona, Honorable Senyor Josep 
Tarradellas, els Consellers_Coll i Alen- 
torn, Max Canher, Cullell, etc, etc, a 
més de la pweséncia de diverses persona
litats de la cultura catalana, com J. 
Maragall, Lluis Casassas, Jordi Carbo- 
nell, Joan Triadú, Josep Iglésias, Soler 
Sabarís, Carulla, i un llarg etc, etc.

La nostra ciutat estava representada i 
presidida pel Batlle Antoni Farrés acom- 
panyat oficialment pels edils Oriol 
Civil, Josep Moix, Montraveta, Vall- 
honrat, Gregori, Aguilar, Fernández...

Tambe i estava present una nodrida 
representació de la vida cultural sabade-

llenca, entre la qual veiérem membres 
de la Fundado Bosch i Cardellach, de 
l'Obra Cultural de la Caixa d'Estalvis, 
d'Omnium Cultural, de l'Academia de 
Belles Arts, de la Farándula, de l'Unid 
Escursionista Sabadell, de l'Acadèmia 
Católica, de l'Orfeô de Sabadell, dels 
Amies de les Arts i de les Lletres 
(QUADERN)...

Quatre guardies municipals de la 
ciutat comtal amb casaca vermella de 
gran gala li rendiren honors. Centenars 
d'assistents, amb respecte i serietat, 
seguirem les oracions d'acomiadament i 
les paraules del sacerdot oficiant. Tam
bé estaven presents en el comiat i en el 
dolor, personalitats de Veneçuela on 
Pau Vila era tant admirat, estimât i 
distingit.

Ara, des de la pau del cementeri de 
Montjuic i a prop ben a prop de Crist, 
entre caminada i caminada pels camps 
de l'Eternitat, a ben segur, preparará 
una nova cartografía de l'Infinit tot 
mirant el seu pais, on nosaltres, els 
catalans, hem de procurar que les seves 
ensenyances fructifiquin per arribar a 
fer-les realitat tal com era el seu anhel i 
la seva gran il.lusió.
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Com a soldat -i ara retrocedim en el 
temps- resulta molt més difícil, natural- 
ment, pensar en Miquel Carreras que 
corn a funcionan. Costa imaginar-lo en 
mig d'un ambient militar i supeditat a 
unes normes tan casuisticament conce- 
budes corn barroerament transmeses. En 
l'epistolari es produeix un contrast estri- 
dent entre dues lletres seguides. En una 
d'elles conta a Pascuchi que està fent 
l'exercici voluntar! de traduir Teôcrit 
amb el diccionari a la mà, perdent un 
quart a mitja hora per cada frase.

"Sembla..."
diu,

"...que artigui una terra de maleses, 
tota de brossa enredada. Primera difi- 
cultat: arrencar el sentit de la mata den
sa que represanta cada paraula. Segona, 
tallar les arrels lligades, desembaras- 
sar-les del tou de les altres, veure la 
seva posicid respecte a les demés".

I, a la carta següent (tres mesos i 
mig):

"Serveixo a Caçadors, no tinc desti de 
cap mena, faig tota la vida de quartel 
rigorosament des del toc d'esquadra al 
de marxa, escombro el fossos i l’expla- 
nada de l'Exposicid fent la instruccid 
amb els altres; aguanto el sol i la 
serena, vetllant en guàrdies espesses, 
quasi, el mes passât, continues; habito 
més al castell de Montjuïc que no a 
casa".

Però ell encomana poesia i grandesa a 
tot aquest vulgarissim prosaisme, corn 
quan tradueix Teôcrit:

"Des del castell de Montjuïc presi- 
deixo Barcelona, i el mar des del Mont- 
negre que s'ofega al Iluny, oriental i 
nord, fins a la Farola del Llobregat. Pel 
forât de Monteada, entre el Turd de 
M onteada que sembla un caixal corcat i 
la muntanya de Reixach, es veu el meu 
paradisiac Vallès, tot blau de Ilunyà. La 
muntanya en torres del Berti li fa  de 
capsal. El Montseny freqUentment nevat 
tam bé se'm presenta. I un rosari de Piri
neas brunyits de neu, una neu que fa 
pensar en la mantega i la mel, a 
l'extrem horitzd m'aconhorten. Tot Ca
talunya ais meus peas".

No sempre, però, les coses es presen
ten amb una faç tan lírica. Quatre 
mesos després -agost 1927-, s'escolen en 
una lletra de l'epistolari Pascuchi aqües
tes ratlles depriments:

"Passo les hores de guàrdia espérant 
els relleus, passo les estones lliures 
jugant a les fustes, passo el dia de sor- 
tida dormint al Hit, per a tomar-hi 
demà. Si cerques un millor exemple de 
máquina dolorosa moguda només de 
fatiga i repos, aqu i em tens a mi. I estic 
condemnat a aquesta vida fins pels volts 
de Nadal. Un any absolutament, com- 
pletament perdut".

I tres mesos enlla (novembre), ja molt 
pròxim al final:

DUES FACETES DE LA VIDA 
TRUNCADA DE MIQUEL CARRERAS: 
LA DE FUNCIONARI I LA DE SOLDAT.
i (II) per JOSEP TORREELA

Camil Fábregas acabant el bust que féu a Miquel Carreras. La foto du la data 24-11-34 i 
ens l'ha facilitada Josep Carreras, el seu germa.

"Mai no m'havia trobat, com ara, tan 
solitari i perdut. He deixat de veure per 
quatre mesos els amies d'abans. El més 
impermeable allunyament de tot em 
cenyeix. Dintre aquest temps no he fet 
res de práctic. M'he examinât de Dret 
amb uns exàmens sols passadors. Em 
resta el Mercantil pel gener. Entremig he 
aguantat tota la feina estéril del quartel: 
penso que porto un centenar de guàr
dies, almenys. No podia imaginar una 
aplicado més encertada de la meva ac- 
tivitat intellectual, ni una preparado  
més escaient ais meus destins... Em fa 
l'efecte que, per naturalesa i amb l'ajuda 
d'això, seré un hom e de monòlegs silen
ciosos, sense transcendència ni estrèpit, 
i en l'esfera social un d'aquests sers 
immòbils que serveixen de guarda-rodes 
als més mòbils, rebent patacades i 
molèsties fins qu es decideixen a 
encauar-se en la penombra del ninxol 
humil que els guarda la sort. De res no 
m'ha servit aquest any treballosissim de 
servei sino per a fer pitjors les meves 
qualitats passives, que son les que més 
m'atanyen i a les que més m’aplano".

Aquesta incidèneia pessimista del 
servei militar en l'esperit tan agudament 
sensible de Miquel Carreras apareix lò
gica als qui el coneguérem, per bé que 
en ocasions eli fes l'esforç de treure una 
filosofia optimista de la tristesa i l'esteri- 
litat d'aquells dotze mesos intermina

bles. Sobretot em fa pena pensar, més 
que en la pesantor solitària de les 
guàrdies, que per a eli tenia, com 
veurem, un cert sibaritisme, en els exer- 
cicis d'instrucciô militar, dels quais no 
parla, i que li deurien resultar ingrats i 
en els quais apareixeria, m'imagino, a 
vegades amb un aspecte dramàticament 
risible.

En canvi, mig any després d'haver 
estât llicenciat -juny del 28- encara ex
plica a l'amie en una de les seves cartes 
el darrer i per a eli -almenys en l'evo- 
cació- més dolç période de la seva 
milicia. Carreras hagué de servir més 
temps del que era de Ilei perqué va 
demanar permisos d'examens que li van 
arribar molt tard, i no obstant, horn va 
computar tot el temps que havia 
demanat i no el que havia gaudit. Aixô 
féu que quan llicenciaren els altres quo
tes ell hagués de romandre encara un 
mes i escaig a la caserna; més i escaig 
que, segons diu a Pascuchi, no s'esbo- 
rraria de la seva memòria.

"Van ser uns dies i unes nits passais 
sota el cel i davant del mar i la mun
tanya, i cada dia quasi vaig poder assis- 
tir a la sortida i a la posta del sol, i 
cada- dia a un nou color i espectacle de 
mar, perqué els furriers permanents 
abusaven de nosaltres i sempre estàvem  
de servei. ¡Corn em recordaré sempre de 
les nits que havia passât al darrera del
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castell, a Llengua de Serp, Polvori o a 
la Batería Velasco, la part mes bella de 
ïextens calm de Montjuïc que doria 
sobre el mar, enllà del port i sobre el 
pla del Llobregat, i les serres lliures de 
l'Ordal i Collcerola!. Corn em recordaré 
sempre i recordo sovint corn un pler 
mig de paradis aquelles guàrdies entre 
solituds, assegut, plegat corn un capdell 
a les casetes de sentinella sota un feix de 
mantes càlides que m'enduia de les 
companyies, completament tapat, n o
mes traient a fora els espiralls de la cara 
i el cassa de la pipa, fumant corn una 
carbonera i mirant les estrelles des del 
meu recucte corn un pastor i repetint- 
me, entre mi, versos perduts de les Bu
coliques: Daphne, quid antiques signo- 
rum respicis ortus? "Perqué mires les 
velles naixences d'estrelles?. Una altra 
en ve de millor: Ecce Dionaei processit 
Caesaris astrum, "Mira corn ve l estrella 
de César fill de Dione". I aixi, i aixi. jo  
divagava am b un mig sopor feliç, 
allunyat de tota preocupado i pena del 
mon".

Heu's aquí que hi hagué algú que 
degué "entendre", encara que potser fins 
a un cert punt, la indiosincràtica perso- 
nalitat de Miquel Carreras en mig 
d'aquell ambient gregari i deshumanit- 
zat, i que fins i tôt potser pregonament 
l'admirava. Aquest algú era el seu 
alfères de reserva, el nom del quai 
ignorem. Vegem corn en parla Carreras 
a Pascuchi cloent la informado del seu 
période militar:

"...pel dia de la Mare de Déu em vaig 
despedir mig emocionat del meu alféres 
de reserva que tenia el costum d'escan- 
dalitzar-me patemalment quan feia tard 
O portava el corretjam destenyit o el 
vestit no gaire net, que amb aquella 
vida de salvatges era molt sovint. Li 
vaig dir que portaria d'ell sempre un 
bon record, i que havia vist que era tot 
un militar i un cavalier, i que encara 
que sovint m'hagués abernegat ho havia 
fet amb raô i jo n'hi tenia una forta  
reconeixença i que m'emportaria un 
bellissim record d'ell. I ell tam bé mig va 
em ocionarse i em va acomiadar i em 
va desitjar la félicitât, el bon home, 
amb un entendriment que no havia vist 
encara en ningii".

Una persona com aquesta, tant sols 
una, fou el que li mancà a Miquel 
Carreras en el seu segon période militar: 
el de la guerra civil. Si el del sei'vei 
diguem-ne normal es tenyeix d'un en- 
cant poètic que ell sabé bastir-se per al 
seu propi i exclussiu gaudi, i vist en 
perspectiva el podem pendre, corn 
sembla que va saber entendre ell 
mateix, per una experièneia fins a cert 
punt profitosa per a la seva maduresa 
vital, el de la guerra escruixeix per la 
seva dramática manca absoluta d'huma- 
nització. Una guerra és cruel per a

tothom, ja ho sabem. Però hom sol tro- 
bar, en mig del caos, el caliu d'una 
amistat, el suport d'una companyia 
comprensiva que proporciona un auxili 
moral i material recíproc. A Miquel Ca
rreras, per bé que arribats aquí ja ens 
manca el seu propi testimoni, hem 
d'imaginar-lo -a través del que n hem 
anat sabent- patèticament sol, no ja 
incomprès sinó fins i tot vigilat amb 
malfiança degut a la seva peculiar 
manera de conduir-se, als aillaments del 
seu viure introvertit, als seus escrits que 
l'enrevessada caligrafía feia tan inintel
ligibles corn el seu conceptualisme.

Joan Sallarès, en la ja .citada biogra
fia, aporta el testimoni d'algú que havia 
format part del batalló on Carreras feia 
la guerra i que Sallarès, per una rara 
eventualitat, va conéixer. Els papers que 
li foren trobats, pel fet d'ésser redactats 
en catalá, hom cregué que ho eren en 
llatí. Les explicacions que ell va donar 
no foren escoltades. Una nit els seus 
superiors manaren que tres soldats sor- 
tissin a prestar un servei de descoberta ; 
el nostre Miquel caminava en mig deis 
seus companys, deis quais es trobava 
separai uns vint metres, i ell ja no va 
tornar. Sembla ser que aquest crim es 
perpetrò per l'agost de 1 any 38 als 
alentorns de Térmens.

Aquí, bruscament, la vida de soldat 
deixa d'ésser gris i desmitificadora per al 
record de Miquel Carreras. Al contrari, 
esdevé tràgica i ens torna a configurar 
el mite: molt més que si hagués mort en 
el front, igualment, però d'un dispar o 
d'un explosiu impersonai vinguts de la 
línia contrària. Aquest fet barbre del 
seu assassinat cornés fredament, preme- 
ditadament, només que per mòbils d in- 
comprensió i d'analfabetisme, passai

tant de temps deis crims que's come- 
teren amb igual encegament però en els 
primers mesos de la follia, és el que més 
révolta en el cas de Miquel Carreras. 
Els qui el coneixiem sabem que ell era 
incapaç d'eludir un deure civic -per dis
cutible que fós O per contrari que ell es 
sentis a les seves finalitats- cercant un 
tracte de preferencia o d'excepeiô. Es 
sap que algunes amistats intentaren con- 
vènce'l que els autoritzés per gestionar 
una incorporació a files més a to amb 
les seves aptituds, i que ell s'hi negà. 
Aixi i tot, em temo que els qui més 
haurien pogut fer en aquells moments 
per decidir la sort de Miquel Carreras 
poc se'n vagin preocupar. Penso que 
sinó l'interés envers la persona d'un 
amie excepcional, almenys un minimum 
d'egoisme pensant en Sabadell, hauria 
hagut de fer rodar els esdeveniments des 
de dalt per tal que la ciutat -i el pais- 
tinguessin la possibilitat de conservar un 
talent extraordinari, cridat a brillar com 
estel de primera magnitud.

Miquel Carreras tenia trenta-tres anys 
quan el van occir. Entre els dinou i els 
vint, i precisament en una de les caretes 
de l'epistolari que ha servit de base a 
aqüestes notes, havia deixat escrit, no sé 
si mig faceciosament, potser ben serio- 
sament, un anticipât auto-epitafi. Deia 
aixi:

Miquel Carreras, que fou tota la 
vida un magnànim minyó.
Conegué bé l'esperit i va dir-ne 
els oracles.
Va morir entre el seus i a casa
però amb una preclara enyorança del
mar".

I afegia, cloent la carta:
"Aquesta seria la meva millor, ajusta

da, plaent i escaient paga. Perqué aquí 
hi sóc tot jo " .

Treball llegit a la Fundado Bosch i Cardellach el 
30 de Març de 1974
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Æmm: per RAMON VALI i RIMBLAS

LA PROCESSO DE LES RATES 
DEL CLAUSTRE

DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA

La guinea, segons el Bestiari

El claustre de la Catedral de Tarra
gona fou construit a darreries de l'época 
románica, de manera que les seves 
obres finalitzaren ben entrât ja el segle 
XIII: ho demostra, per exemple, el que 
hi ha esculpit l'escut de Ramon de Cas- 
tellterçol, arquebisbe que fou de Tarra
gona entre el 1194 i el 1198, i de Bernat 
de Rocabertí, que l'any 1214 deixà 1000 
sous per l'obra del claustre.

Tot i que fou bastit en época tan 
tardana, no participa gens de l'austeritat 
que presenten els claustres i altres edi- 
ficis coetanis construits o influenciats 
pel Cister, els quais s'atenen a la 
concepció que de l'Art tingué Sant 
Bernat i que manifesté cruament en la 
seva "Apologia" (escrita probablement 
pels voltants de l'any 1125). En ella, 
quan parla de la iconografía dels capi-

tells romànics diu: "Què hi fan allé els 
simis immunds? I els Iléons ferotges? I 
els centaures monstruosos? I els mitjos 
homes? I els homes armats que Iluiten?"

Sant Bernat, -al que el P. Alexandre 
Masoliver, monjo de Poblet, en la seva 
"Historia del monaquisme cristià", qua
lifica com un veritable gegant de l'espe- 
rit, davant del quai hom no pot restar 
indiferent, home sens dubte tremenda- 
ment impulsiu, de carácter fort, mai 
prou dominât, en el que predomina la 
mística sobre la racionalitat, mestre de 
la paraula escrita, un dels cims del llati 
cristià medieval- no cómprenla la néces
sitât de l'educaciô visual de la plebs 
cristiana -illetrada i inculta- a través de 
les representacions de faules i exemples. 
Al claustre de Tarragona hi veiem, en 
canvi, l'altra cara del judici que aqües
tes representacions mereixien a uns 
altres homes d'Església, segurament més 
incultes que Sant Bernat, però molt més 
preocupats (emprant una terminologia 
actual) per la pastoral dels médis 
visuals, encara que aparentment, i degut 
al nostre poc coneixement dels motius 
que justifiquen els temes representats, 
alguns d'ells ens puguin semblar a 
nosaltres irreverents i foraviats.

Un d'aquests temes del claustre de 
Tarragona, tan conegut que ha esde- 
vingut cèlebre, és l'anomenat "la proces
sò de les rates", basat en una de les fa
bules de Remici que foren atribuïdes a 
Isop: en realitat es tracta del fais en- 
terrament d'un gat esculpit en un àbac. 
La béstia, que s'estava morint de gana, 
es fingeix morta. Les rates, amb gran 
alegria organitzen el seu enterrament: 
quatre rates duen el gat mort en un 
baiard, sota del qual, un altre múrid 
porta l'aixada per cavar-li la fossa. Pre- 
cedeixen el cadáver altres dos rats que

La processò de les rates

actúen l'un de prevere i d'acòlit l'altre: 
el primer duu l'hisop i el segon el cal- 
deró del salpasser. Heu's aqui, però, 
que, de cop i volta, el gat salta del Hit 
de morts i comença d'estossinar les ra
res: aquesta vull, aquesta no vull; tras- 
mudant en un dia de dol la jornada que 
les rates s'havien afigurat festiva i alli- 
beradora.

L'exemple que amb aquesta represén- 
tació, aparentment jocosa i intranscen- 
dent, es cercava de donar, el trobem 
explícit en un altre àbac del mateix 
claustre on hi ha, en la seva primera 
meitat, una guineu, també aparentment 
morta, a la que comencen ja a picar uns 
corbs; i en la segona meitat, hi veiem 
com la guilla, que no era morta, es gira 
d'una revolada quan més confiais 
estaven els corbs, i els devora.
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Detall de la processò de les rates

Aquesta representació és la fidel 
transcripciô gràfica del text referent a la 
guinea tal com es descriu en els Bestiaris 
medievals, que s'anaven copiant l'un de 
I'altre i que procedien tots ells d'una 
obra grega anomenada "El Fisiòleg", 
redactada a Alexandria probablement 
abans de I'any 140. En aquests Bestiaris 
s'hi descrivien les caractéristiques -reals 
o suposades- de cada animal i se'n 
deduien unes consideracions d'ordre 
moral. Transcrivim a continuació la 
descripció que fa de la guineu un 
Bestiari català molt més tardà del segle 
XV, fidel però, al text originai de "El Fi
siòleg" extret del llibre intitulât "Bestia
ris" de la col.lecció "Els Nostres 
Classics":

DE LA NATURA DEL VOLP E DE LA 
SUA SIGN I E ie  AGIO

Lo volp o guineu si és una béstia molt 
maliciosa e falsa, e ha moites falsies; e 
ha aytal natura: que com eia ha fam  
que's solla tota, e va-se'n en quoique 
camp, e met-se de subines en terra, e 
trau la lenga defora e està axi com a 

'morta; e com  los corps e les cucales la 
veen, cuyden-se que sia morta e 
pugen-li dessus, per tal que'n puschan 
menjar, e lavors eia obra la bocha e

pren-ne qui un, qui altre, e en aquesta 
manera ella menja e's sadolla com ha 
fam.

Aquesta guineu podem  acomparar al 
diable, lo qual és molt maliciós e engin- 
yós, e no pensa en àls mas que puscha 
enganar les gents, e en àls no met son 
studi nit ne die, e va tot die sollat e 
sutze, e envolpat de peccats e de sutzu- 
ra, e ab aquest seus vicis va enganant 
los hòmens d'aquest món e'is ntena ab si 
en infern.

Encara en altra manera podem com 
parar aquesta guineu a molts hòmens de 
aquest món, los quals són ten falsos e 
ten ginyosos, que no és algún hom qui 
d'ells se puscha gardar; car ells enganen 
l'om comprant, o venent, o acaptant, o 
prestant, o donant, o en qualque guisa 
trafegant. Perqué ells són dempnats, 
volen los altres dempnar.

Ara podem veure ciar que el gat de la 
"Processò de les rates" es comporta 
semblantment a la guineu del Bestiari i, 
com ella, es pot comparar amb el 
diable quant a malicia i engany.

Precisament la coexisténcia deis dos 
temes i la versió del Bestiari ens 
expliquen la significació de l'enterra- 
ment del gat. 1 si analitzem un xic a

fons en el perqué de la doble represen
tació, veurem ciar el gran sentit pedagó- 
gic de Fautor del claustre tarragoni: La 
representació de la guineu s'entén si es 
coneix el text del Bestiari; altrament 
diria's que ens trobem davant de dues 
escenes inconexes, en les que s'hi repre
senta una guineu i unes aus. És un 
exemple, dones, que pot ser comprés 
per la gent Iletrada. En canvi, per intuir 
l'astúcia del gat en la processò de les 
rates, no cal ser-ne gens ni mica de 
lletrat. El pas de l'anècdota del gat i de 
les rates a la categoria del diable i de les 
ánimes humanes, era molt fácil de sug
gerir i quasibé diriem de deduir, a un 
poblé fidel, molt avesat a aquest tipus 
d'ensenyaments.

Aixó ens fa pensar que potser no hi 
havia tanta turpitud com denunciava 
Sant Bernat en la iconografia romànica; 
i que molts dels temes que nosaltres 
considerem totalment profans, a la 
millor tenen un sentit pastoral i edu- 
catiu que no sabem entendre, degut a la 
nostra ignorància de la seva veritable 
significació, que devia ser abastament 
coneguda, en canvi, a l'època en que 
foren representats.

COLLABORA ZAVM D€ P€NSiONS ”la C abía”
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per JOAN DAVID

FIDEL TRIAS PAGES - Pintor (1918-1971)

El record de l'amie fa pareil a l'afecte 
i a l'admiraciô que en tot moment son 
presents en mi. L'aventura de l'Art fou, 
en eli, com una definido constant de 
Iluita principalment en el période d'ado
lescent. En iniciar-se, per aixô, la seva 
projecció ja serena en el fer artistic, 
veiem com es tradueix el sentiment 
innat en una força que el feia vibrar i el 
duia a la contemplado i al refer 
conscient dels seus primers passos en 
l'aventura pictórica. L'artista dia a dia 
aprofundia en l'interior de la seva obra. 
Carácter i sentiment es perfilaven i es 
traduïen en l'aguait de milers de combi- 
nacions.

De Fidel Trias Pagès, l'Andreu Cas- 
tells -pintor i historiador- va deixar-nos 
impresos els principals accidents de la 
seva vida, i en un volumet de la 
col.lecdô d'edicions Riutort, en plens i 
encertats conceptes defineix, al meu en
tendre perfectament enteses, les valors 
naturals d'intima estima i els imperatius 
que la vida li exigi com a home i com a 
artista. Jo, ara, en aqüestes notes, úni- 
cament cerco de retrobar en l'honestat 
del seu viure corn a home i corn a 
artista, el résultat d'aquesta sintesi, el 
major exponent de la quai es fa vistent, 
en la pintura mural religiosa, de la que 
meravelloses mostres ens ha deixat. 
Vénen ara a la memòria unes paraules 
del Dr. Caries Cardó que ens afirmen 
que "Déu ens crea contmuament. Està 
sempre emprunt im llenguatge antropo- 
mòrfic, en febre de creado, aquella que 
arbora l'esperit de l'artista quan està 
fortament illuminât per la visió de 
l'obra". Tot allò que veiem en les seves 
pintures murais d'ordre religiös, és fruit 
d'un ordenament, que en iniciar-se 
vibrant en l'expressiô i plenament satu
rât de l'entesa artistica, ha sabut sot- 
metre's a unes normes liturgiques ben 
consultades i plenament apreses. M'és

Esbós de Sant ]oan {església de Sant Oleguer)

plaent recordar la seva obra mural reli
giosa que s'inicia a la Capella del 
Santissim, de Sant Feliu del Racó (1952- 
1955), les pintures religiöses al vestibul 
de l'Arberg del Nen Jesús (1952-1956), 
l'Absis de l'Església de Bellaterra (1958), 
el Baptisteri de la Basilica de la Mare de 
Déu de la Mercè, de Barcelona (1959), 
el conjunt de Sant Oleguer, de Sabadell 
(1960-1961), l'altar de la Verge del

Roser, de l'Església de Sant Vicenç, de 
la Creu Alta (1962), l'altar major de 
Sant Feliu del Racó (1963), l'Altar major 
de l'Església deis Salesians, Sant Josep i 
Maria Auxiliadora, de Barcelona, (a- 
quest, conjuntament amb el pintor Rai
mond Roca) (1965-1966) i la Capella 
deis Mártirs de l'Església parroquial de 
Sant Genis de Vilassar (1966). Foren 53 
anys de vida natural, en els que aquesta 
densa activitat dins l'Art Religiös, 
visqué un période d'únicament 28 anys.

Ara, en rejovenir el record d'una vida 
impresa en un glatir constant per raonar 
amb exemples la bellesa, recordem 
aquell cèlebre mot de l'estetidsta F. 
Mirabent: “no som nosaltres els que 
jutjem una obra d'art, sind que és l'obra 
d'Art la que ens jutja a nosaltres".

Fent complement de ço que un dia 
fou escrit en l'obra citada d'Andreu 
Castells, de Fidel Trias Pagès, recordem 
que nasqué a Sabadell el 14 de novem
bre de 1918, dins un ambient industrial 
i aristocràtic; fou deixeble de les Escoles 
Pies i als 16 anys cursà estudis a l'Escola 
d'Arts i Oficis i Belles Arts (Llotja) de 
Barcelona. L'esclat de la nostra guerra 
interior el colpi de pie; una ferida sofer- 
ta al front de l'Ebre promogué una recu
perado que el situà fins a la fi de les 
Iluites. Llicenciat el 1941, es reincorpo
ró a les armes el 1944. Nasqué, llavors, 
el pintor formant part d'un cenacle au- 
todirigit en el que les obres simplement 
de complaença foren gairebé el motiu 
més justificant en què es mogueren els 
artistes sabadellencs del moment. El 
XXXV Congrès Eucaristie Internacional 
célébrât a Barcelona el 1952 fou motiu 
per celebrar, prenent peu en el ressor- 
giment litúrgic, un Concurs sobre el 
Sant Sopar. Certament, pel fet de pre- 
sentar-se el nostre artista aquest concurs 
ens és fácil d'entendre corn la vocació 
per la pintura mural religiosa encetà,

Es una gentilesa de
GALERIES

ROVIRA'
Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 

SABADELL
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Pintures del baptisteri 
{esglesia de Sant Oleguer)

podriem dir, e! carni que des d'aquell 
moment seguí amb fidelitat. La prepa- 
ració aconseguida en els anys d'escola, 
forçossament, havia de cooperar a que 
en tragués fruits de bona qualitat. La 
Sensibilität innata de l'artista, el seu 
fons aristocràtic i el seu sentit de plena 
responsabilitat promogueren una tècnica 
i facilitaren l'acompliment del réalisme 
pictòric que construía i ornamentava les 
formes, en les quais els diferents tons 
aconseguits de grisos exaltaven les figu
res enmig d'una ternes certament docu-

mentats i meditats. Les normes liturgi
ques i les interpretacions dels fons Biblic 
prenien peu dins el seu conscient espe- 
rit, aprofitador dels conseils procedents 
de llibres especialitzats i de sacerdots 
ben format en tal aspecte. La més des- 
tacable obra realitzada en el terreny de 
la pintura mural religiosa, fou el Con- 
junt Parroquial de Sant Oleguer, de Sa
badell, regentat pels Pares Salesians, 
conjunt que sincerament creiem èsser el 
més autèntic testimoni, sempre present, 
i que ha de promourer en tot moment 
temptatives de contemplació.

Una altra de les caractéristiques de la 
pintura del Trias és el gust amb què 
s'han desenrotllat en tòt moment. Rie 
d'unes idees que prèviament s'han mo- 
bilitzat prenent peu en formes que ini- 
cialment foren imaginades i que ben 
aviat han madurat amb una modèstia 
pacient, amor a les coses i Sensibilität 
pel color. El mon de la bellesa és d'una 
realitat ben viva i l'expressiô formai de 
l'artista es resol corn a fruit de l'ajun- 
tament de la riquésa interior i la con
templació de les coses naturals sensibi- 
litzades per una cultura i una excel.lent 
educació. Aquesta sensació d'ordre i de 
repos, aquesta visió deis temes i de les 
composicions d'una obra que, amb una 
anàlisi lògica, viu de l'instint pictòric de 
primera qualitat.

D etall de l'església d e Sant Jo sep  i M aria A uxi
liadora , de Barcelona.

El món, com la llum, com el croma
tismo de la naturalesa en el seu cas, no 
admet confusions; la realitat en tot 
moment és vida, i la bellesa plana 
damunt d'ella, com si es tractés d'una 
bellesa atmosférica.

Bon amie i excel.lent pintor, Fidel, en 
recordar-te, recorda'ns i treballa per tots 
nosaltres, que avui som encar uns 
caminants per l'espinós camí. Fins a 
reveure'ns!

AVUI AMB...

ANDREU 

CASTELLS 

i PEIG

(Director de Servéis d’Arxius 
i Museus de Sabadell)

Andreu Castells ha estrenat aquest 
nou cárrec o nomenament instituí't per 
Tactual Ajuntament. És per aquest 
motiu que s'inscriu a aquesta galería.

Si hipotéticament calgués presentar-lo 
amb una tarja de visita, no hi cabria 
pas, a ben segur, tot el ventall d'activi- 
tats que ha realitzat durant la seva vida. 
Té, sens dubte, un polifacetisme i una 
ubicuí'tat acaparadora. Veieu, si us 
plau: comptable, pintor, escriptor, edi
tor, impresor, historiador, polemista, 
conferenciant, arxiver, i, alguna altra 
cosa més que sen's dubte ens deu passar 
per ait...

Ha escrit Tobra "L'Art Sabadellenc" 
(1961) i d'altres. El 1975 encetá el 
primer volum de, "Sabadell, informe de 
Toposició". Aquesta obra constará, se- 
gons ens diu, de set volums. (Aixo sol 
demostra que té moites coses per fer... i 
per dir).

Ara, des de la Casa Gran i instal.lat a 
Tencimbellat Arxiu, podrá albirar amb 
més perspectiva aquesta nostra ciutat de 
la qual ell ha d'escriure i ordenar i 
arxivar el pas dels dies i llurs vivèneies.

Tant de debo que totes fossin de 
color de rosa...
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IMPRESSIONS I COMENTARIS SOBRE 
QUÈ ÊS I QUE SERÀ EL MUSEU D'ART"

per JAUME MERCADÉ.

He passât pel Museu d'Art, per 
contemplar amb calma i quietud les 
obres exposades, fora del bullici del dia 
de l'esperada inauguració, del qual, com 
en un part feliç, després d'una gestado 
lenta i dificultosa, n'ha sorgit un nadó 
bastant xamós, no tan eixerit com 
pensàvem, però millor del què molts 
pronosticaven.

Tinc a les mans les guies editades a 
l'efecte, amb el suggestiu títol: "Qué és i 
qué será el Museu d'Art", i vaig seguint 
la ruta indicada, que així matdx, i amb 
encert, veiem dibuixada ais plafons 
indicadors que presideixen cada tram de 
les sales a visitar.

De moment sembla quelcom compli- 
cat -i recullo opinions escoltades a 
l'atzar- però si ho mireu amb un xic 
d'atenció, comprovem que queda a bas- 
tament dar i resolt de la millor manera, 
d'acord amb l'emplaçament de les obres 
penjades a les parets.

Em crida l'atenció, en llegir la llista 
deis elements que han col.laborat a 
efectuar una, tan lloable, tasca final, -o 
incielai, segons com es miri- ja que sois 
queden registrats els noms dels que han 
format part de l'equip que ha participât 
darrerament el muntatge i col.locaciô de 
les obres, -moites de les quais, per altra 
part, ja feia temps que estaven seleccio- 
nades i a punt- i als treballs d'inaugu- 
ració, quedant-ne silenciats els de diver
sos col.laboradors que durant uns 
quants anys hi han cremat hores i més 
hores, en tasca altruista, silenciosa però 
eficaç, tasca que ha portât encarrillada 
la fácil, i feliç, realització de la pompa 
inaugural.

Ara, que aixó no voi pas dir que la 
labor que s'ha dut a terme no sigui 
important; al contrari, és molt meritòria 
i magníficament realitzada, mereixent 
les máximes felicitacions tot l'equip de 
treball.

Continuant la visita, i ensems llegint 
les indicacions cronolôgiques i comenta- 
ris -si més no, histories- que amb un 
punt d'ironia i fi sentit de l'humor, 
il.lustren el visitant i el conviden a 
seguir, entre curiós i divertit...

Veiem a la Sala 1 els Primers Pintors, 
on, per damunt dels nombrosos retrats 
de gent desconeguda (els "papus" que 
ens feiem por en la nostra infantesa),

sobresurten les obres d'en Juliana i 
d'Oliver Buxó; i seguidament, segons la 
guia... passem a la sala 2 del "Club 
Calces", on contemplem l'escenografia 
d'en Soler i Rovirosa, les obres d'en 
Quer, Narcís Giralt, Sallarés, i la gran 
lliçô que ens comunica l'Espinalt amb 
una sèrie d'obres de meravella.

Potser trobem excesiu exhibir cinc 
quadres d'en Marian Burgués, artista 
que es distingi com excel.lent ceramista 
i no pas com a pintor, ocupant potser 
un espai que pot fer falta per a altres 
artistes.

Arribem ara, a l'Inici de l'Acadèmia 
de Belles Arts (1.880-1.901), Sales 3 i 4, 
on desborda la personalitat d'en Vila 
Cinca, del quai no cal fer-ne comentar!, 
per èsser la seva obra sobradament 
reconeguda i prou encomiada, i que 
suposem serà més representada, poste- 
riorment, en altres sales a inaugurar, i 
admirem les pintures d'en Pulit, d'en 
Domènec Samaranch, i el "famés" -per 
als veils sabadellencs- "Enterrament", 
d'Antoni Coll Pi, tan sentimentalment 
contemplât a l'escala de l'antic Museu 
d'Histôria del carrer de Sant Antoni, on 
estava col.locat, i on tantes dones ana- 
ven expressament a embadalir-se i 
plorar davant del quadre; també ens 
atreuen el romanticisme d'en Llorenç 
Lladó, amb un "Bosc de Can Feu" d'una 
finor exquisida, i unes quantes obres 
d'un dels més grans pintors que hem 
tingut a Sabadell, i ens referim a en 
Joan higueras, no gaire conegut per les 
noves generacions, i que, al meu enten
dre, si les heretades activitats profes
sionals no l'haguessin impedit de dedi- 
car-se plenament a la pintura, hauria es
tât una glòria sabadellenca. Quan ja 
gran, deixà el negoci en mans del seu 
fill, amb la intenció de tornar a reem- 
pendre el que fou passió de tota la vida, 
morí prematurament. Cal només obser
var amb deteniment algunes de les seves 
pintures per compendre a bastament 
que són dignes d'admiraciô.

"...Pujem l'escala" on ens envolten els 
magnifies "50 Ninots de Xavier Nogués" 
i arribem a les sales 5, 6 i 7.

En elles, hi veiem representats, entre 
d'altres, en Pere Gorro, amb dues 
aquarel.les, corn totes les seves, molt 
plenes i coloristes, encara que no preci-

sament de les millors que pintà; en Pous 
Palau, del quai hi manquen els bode- 
gons caracteristics, -suposem que se'n 
col.locaran a les sales més recents-, 
Mossèn Bosch, parcament représentât, 
(només un quadre), Joan Vilatobà, en 
uns bodegons de. bona factura, però hi 
trobem a faltar els suggestius paisatges, 
Viçens Miquel amb la tenebrosa tela de 
la guerra de TAfrica, en Domènec Soler, 
en unes quantes obres, on els ternes de 
muntanyes que toeà amb tant d'encert, 
queden patentitzats amb la tela "Vali de 
Nuria", molt atraient per la tècnica 
d'empastament a l'espàtula. També tro
bem en Planas Dòria (nat el 1879), amb 
unes pintures d'execuciô més actualitza- 
da, que crée que correspondria a una 
sala més recent, si respectem l'ordre cro
nologie, puix, altrament ¿per què hi 
manquen en Narcís Giró (1877), Feliu 
Elies (1878) i d'altres que foren contem- 
poranis seus?

I finalment, en pintura l'Antoni 
Estruch, amb el "joiell" del Museu: el 
"Corpus de Sang", junt amb la "Mani- 
festació per la República", i altres obres 
menors.

La monumental obra deis Segadors, 
tan divulgada arreu i que per cert 
consta sempre, en publicacions o perió- 
dics, com si fos instai.lada al Museu 
d'Histôria en lloc del Museu d'Art, cosa 
que seria imprescindible de fer rectifi
car,- és en justicia l'orgull deis saba
dellencs i la pintura més representativa 
del nostre Museu. Magníficament col.lo
cada en un lloc preminent, ja que s'albi- 
ra de lluny, és, sens dubte, 1 atracció 
deis visitants, i creiem que, degudament 
promocionada a través deis mitjans 
publicitaris, fóra l'esquer per una més 
massiva afluència de visitants locals i 
forasters. Compte, però!. Hem observât 
que s'està destruint. Ja s'hi comencen a 
detectar algunes pelades i zones en què 
la pintura es desprèn. Tants de diners 
que costà la restauració, i, si no es 
vigila, a la llarga en costará molts més. 
Cal posar-hi cura de pressa.

I deixem per l'ùltim la sala de foto
grafia d'en Vilatobà. Crée sincerament 
que està desplaçada. Molt lògic fóra que 
hi hagués una o unes sales dedicades a 
tan noble art. 1 aleshores que fos presi
dida per en Vilatobà, però sense man-
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car-hi altres bons fotògrafs que hem tin- 
gut, tais com Rifà, Gusi, Carreras, 
Fermi Abad Ribera (premi de Paris), 
Casañas, i més recents Molins, Monis- 
trol. Pere Alemany, Llobet, Casas, i 
tants d'altres que deixo d'esmentar i que 
són mereixedors d'obra exhibida.

S'anuncia, com a projectes a realitzar 
próximament -esperem a curt termini- la 
presentado d'obres -sota un esquema 
preconcebut. Desitgem que el projecte 
es realitzi amb l'encert amb qué s'ha 
acomplert aquesta primera etapa.

I aixó és tot, de moment. No gran 
cosa, val a dir-ho -puix el visitant 
queda quelcom decepcionat-, si comp- 
tem amb la gran quantitat, i qualitat, 
d'obres que es guarden al magatzem, i 
que podrien èsser exhibides provisional- 
ment (mentre s'arranja la instai.lacio del 
projecte) en unes sales dedicades a Du- 
rancamps, Vila Puig, Vila Arrufat, 
Serra Santa, o altres pintors locals de- 
sapareguts, inédits a les nostres sales; 
cosa en veritat no gens dificil d'execu- 
tar, i almenys ompliria el momentani 
buit de les sales pendents.

El qué no m'explico, és perqué resten 
tancades al públic, sales tan ben restau- 
rades i enllestides com són les depen- 
déncies deis Turull, -els salons, i la "cé
lebre" "cambra de la reina"-, aixi com la 
gran sala de les golfes, on està 
instai.lada, i completament acabada i 
catal.logada, la intel.ligent obra de 
l'escultor Camil Fábregas, composta 
d'unes dues-centes escultores, sala inte
ressantissima per al visitant.

-"No viene mucho personal, en ver
dad" em diu en Granados, el conser- 
ge-porter, funcionan que té cura del 
Museu, amb el seu aspecte bonatxás. I 
vertaderament, deprimeix veure les sales 
quasi desertes. I penso ¿és lógic que un 
Museu d'Art, amb una enorme quanti
tat de quadres, molts de gran qualitat, i 
de valor incalculable, que dormen mig 
oblidats ais magatzems, els ciutadans no 
puguem fruir de la seva contemplació, 
en exposicions périodiques i rotatives, 
cosa que comportaria continuament 
molta més afluéncia de públic?

Un Museu, està vist i comprovat que 
ha d'ésser una 4nstitució viva i dinà
mica, amb continuada i variable expo- 
sició de materials, i realitzant altres ma- 
nifestacions culturáis o artistiques; per 
tant, cal treballar-hi continuament i 
desinteressadament, amb fe i ganes 
d'acomplir els desigs deis ciutadans que 
senten la crida de la Cultura. Aquesta 
és la clau que fa viure amb plenitud les 
institucions museistiques.

Si tenim en compte que hi ha, en

patrimoni ciutadà, unes 1.500 obres 
d'art, tenim el dret propi de poder-les 
contemplar, i amb més raó quan sabem 
que representen una de les millors pina- 
coteques deis Paísos Catalans, ja que, a 
més deis nombrosos artistes locals que 
hi són representats, el Museu guarda 
obres d'uns 125 artistes de firmes tan re- 
conegudes corn: Anglada Camarasa,
Baixeras, Barrau, Badrinas, Baixas, Ber- 
ga, Ricard Canals, Doménec Caries, 
Casagemas, Colom, Caba, Ramon Ca
sas, Commeleran, Domenge, Gimeno, 
Galwey, Granyer, Crâner, Simó Gó
mez, Manolo Hugué, Iturrino, Junyer, 
Cels Lagar, Llimona, Mir, Meifrén, Ma- 
tilla, Obiols, lu Pascual, Padilla, Pruna, 
Prim, Pidelaserra, Dario de Regoyos, 
Rusiñol, F. Serra, Sagnier, Tamburini, 
Togores, Modest Urgell, F. Urgell, 
Vancells, Carles Vázquez, Zuloaga, un 
dibuix de Goya, la col.lecció de carica
tures d'en Bagaria, un Bonnard, un Fra- 
gonnard, i molts d'altres. Algunes 
d'elles estigueren en dipòsit , durant uns 
anys, per omplir les parets de l'Aca- 
démia de Belles Arts, i errôniament s'ha 
dit que havien desaparegut de l'Aca- 
démia, quan en realitat foren restituïdes 
al Museu, on pertanyen.

Aquesta considerable quantitat d'o
bres d'inapreciable valor artistic, signifi- 
caria una exposició mensual -en una 
saleta de cabuda d'una vintena de qua
dres- durant quatre anys, sense repetir 
una exhibició. Degudament promocio- 
nat, cree que és una idea a considerar, 
ja que el Museu seria constantment vi-

sitat. I si comptem amb la missió edu
cativa a qué està obligat, seria una tasca 
pedagògica molt important per als 
escolars.

Per altra part, també seria interessant 
créât un taller de restauració, que, a 
més d'efectuar les restauracions precises 
per al propi Museu, s'autofinanciaria 
realitzant treballs per al públic que ho 
sol.licités.

A més, també caldria muntar un ser- 
vei de peritatge, assessorament i valo- 
ració d'obres a adquirir per particulars.

Aixi mateix, fóra hora de ressucitar 
les Biennals sabadellenques, i, ja que els 
premis queden en propietat del Museu, 
aquest és el més idoni per tenir cura de 
la corresponent organitzaciô.

fdi ha un altre cas a considerar, i em 
refereixo a les obres guanyadores dels 
Concursos de Pintura Ràpida "Premi 
Ciutat de Sabadell", organitzat per 
l'Agrupadó Narcis Cirait, amb Tintent 
que els quadres guardonats, alguns per 
cert, de reconeguda vàlua, quedin en 
propietat del Museu, com a testimoni 
d'una época, i visió del Sabadell 
d'aquests anys, ¿per qué no han anat on 
els pertoca, i s'estan perdent per les 
dependéncies de TAjuntament i d'algu- 
nes Entitats?. Aquests 35 quadres, 
corresponents a 17 Concursos efectuats 
fins enguany, són també patrimoni del 
poblé, i no es poden desestimar, ja que 
no som qui per subestimar i valoritzar, 
ara i avui, allò que sols Tesdevenidor 
deixarà al seu Hoc corresponent.

I, referent als pintors locals, d'uns 
450, reconeguts fins avui, sols un cen
tenar són representats al Museu. Crée 
sincerament que la Direcció i els seus 
components, haurien de vetllar per la 
busca i adquisició de les obres que man
quen, com una obligació ineludible, ja 
que una de les tasques primordials dels 
elements rectors és pr.eocupar-se per 
Tenriquiment d'obres, pel goig i forma- 
ció cultural dels nostrers descendents, 
treballant amb entusiasme i altruistica- 
ment, com sempre s'ha vingut efectuant, 
amb vistes al futur.

Aixi mateix, els pintors s'haurien 
d'imposar com a deure indefugible la 
cessió, generosa i desinteresada, al
menys d'una de les seves obres -no una 
qualsevol, sinó la més representativa, la 
més estimada- com a tribut a la ciutat 
que els ha vist néixer, on s'han format 
artisticament, i aixi contribuir a la Pros
perität del patrimoni del poblé, que a fi 
de comptes repercuteix en eli mateix, en 
tots nosaltres, i en la nostra succecció.

Es una gentilesa de SENSERRICH Joieria
Casa Fundada l’any 1882

Sant Quirze, 17
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RECORDANT... per DANIEL SANAHUJA

Ais nostres musics, cantaires i actors teatrals

JOSEP OLIVELLA i ASTALS
Va néixer el dia 24 de desembre del 

1896, a la casa n° 45 del carrer Raval 
de Fora de la nostra ciutat. Fill d'una 
familia humil, va cursar els seus estudis 
primaris al col.legi de les Escoles Pies, a 
l'ensems que assistia a las classes de 
música que donava Mossèn Angel Ro- 
damilans, director de l'Escolania de la 
Purissima Concepció, essent-ne un deis 
seus avantatjats alumnes.

Ais 14 anys d'edat passava a formar 
part de la secció d'homes de l'Orfeó de 
Sabadell i a la vegada es feia carree del 
cor "LA INDUSTRIAL", conjuntament 
amb el mestre Morera de la ve'ína ciutat 
de Terrassa. Al cap de poc temps i ja 
adaptat a aquest difícil treball, li fou en- 
carregada pels dirigents de la susdita 
massa coral, la direcció de la mateixa 
com a mestre titular. En aquell temps el 
cor "LA INDUSTRIAL" es composava 
de més d 40 cantaires i el seu estatge 
social era a cal Xic, taverna que hi 
havia a la cantonada del carrer de 
Grácia-Garcilaso. La primera obra que 
va dirigir sota la seva responsabilitat, 
fou "LA DONZELLA DE LA COSTA" 
en un festival célébrât en el Centre 
d'Esports d'aquest ciutat. Era la primera 
vegada que es presentava en públic i 
aixó l'afectá considérablement. No cal 
perdre de vista que, a part d'ésser 
jove, però sobradament apte en el seu 
treball, li mancava l'experiència que fa 
que els enfrontaments amb el públic no 
tinguin altra transcendència que la de 
complau-re'l i quedar el més bé pos
sible. En veure la seva perturbado, els 
protectors de la massa coral, molts dels 
quais també assistiren al festival, s'a- 
fegiren al cor a fi d'animar el mestre i 
fer-li més difícil la visibilitat del públic. 
No cal dir que el seu debut fou un èxit, 
no solament per la seva aportado, sino 
també per la bona preparado i disci
plina dels components de la massa 
coral.

Cap allá l'any 1914 tingué de deixar 
l'Escolania de Mossèn Angel per ingres- 
sar al món laboral, exercint un càrrec 
d'administratiu a l'Empresa "Puncernau 
Hnos." i simultàniament ingresava a 
l'Escola Municipal de Mùsica que lla- 
vors dirigia el mestre Josep Masllovet 
Sanmiquel, del que va èsser un dels dei- 
xebles més aprofitats. Al cap d'un temps 
començà el estudis d'harmonia amb el

propi mestre; de les ensenyances rebu- 
des en són prou testimoni les seves 
composicions que uns anys més tard ens 
ha anat donant a conèixer. Entre elles 
senyalarem les més conegudes o que 
han tingut més èxit: "L'ENCiS DE
LLORET DE MAR" (amb lletra d'en 
Leandre Roura Garriga), "MARIA 
DELS ANGELS", "L'HEREU", "MA
RIA", "POMELLS D'HORTA", "IDIL
LI" (amb lletra pròpia), "GANTANT 
LA PASQUA FLORIDA" i l'himne 
"GLORIA AL MESTRE CLAVÉ" a 
quatre veus d'home, amb lletra d'en 
Leandre Roura Garriga, que fou estre- 
nat l'any 1946 a la ciutat de Mataró per 
"LA INDUSTRIAL" sota la seva direc
ció, enfront del bust amb què honra 
aquella ciutat la memòria de l'immortal 
Clavé. En aquest festival hi assistiren les 
autoritats d'ambdues poblacions: Saba
dell i Mataró.

Arribà l'hora del serve! militar i fou 
destinât al Regiment d'Alcàntara n°. 58, 
de guarnició a Barcelona, on romangué 
durant el temps reglamentar! déterminât 
per la condicio d'ésser excédent de 
quota. En acabant, continuò les seves 
activitats musicals formant i dirigint 
diverses orquestres, entre elles l'"OR- 
QUESTRA SANGHAI", "QUINTET 
CERVANTES", i "MIKEI'S JAZZ OR
CHESTRE", actuant amb la segona en 
el cinema Cervantes d'aquesta ciutat 
quan el cine mut.

L'any 1926 contragué matrimoni amb 
la senyoreta Maria Company Torner, 
essent pares de dos fills: Francese i 
Teresa.

A part d'haver dirigit durant més de 
cinquanta anys l'Agrupació Coral "LA 
INDUSTRIAL", ha estât mestre, entre 
provisional i efectiu, de la "SOCIETAT 
CORAL EL CIERVO", CENTRE SABA- 
DELLES" (Gelats), "NOVA ESTRELLA" 
"AGRUPACIO LIRICA SABADELLEN- 
CA", "ALIANÇA" i "EL VALLES" (de 
Ripollet) "SOCIETAT CORAL EL LLI- 
RI" (de Santa Maria de Barberà), 
"GLORIA SENMENATENSE" (de Sent- 
menat), "L'ILUSTRACiO" de Sant 
Quirze del Vallès), etc., etc...

A la Societat Coral el Ciervo fou 
mestre director de la Companyia de sar- 
suela que dirigía en J. Mulet i que deno
minava "COMPANYIA GRUP ELS 
TRANQUILS", representant-se diverses 
obres amb la col.laborado del tenor 
Viçenc Simón i les tiples Sofía Vergé i 
Antònia Sampé. Fou de gran relleu el 
festival que es celebra el dia 26 de juny 
del 1937 en el que, a més dels elements 
indicats, hi prengué part el cor mixt de 
la Societat représentant l'obra del mes
tre Vives "BOHEMIOS" i la del mestre 
Serrano "LOS CLAVELES"...

També prengué part en el festival or- 
ganitzat pel F.C. Barcelona en comme
morar el 75è aniversari de la seva fun- 
dació, dirigint un conjunt de més de 400 
cantaires i interprétant "LES FLORS DE 
MAIG" de Clavé davant d'un auditori 
de més de cinquanta mil oients.

Ha estât professor de música del 
Col.legi Mercantil, mestre auxiliar de 
l'Orfeó de Sabadell, professor de l'Es
cola Municipal de Música en els cursos 
preliminars. Actualment ho és del Club 
deis Avis des de l'any 1974, disposant 
d'un repertori de més de quaranta 
peces, el que dóna una idea de l'acti- 
vitat que desenrotlla dintre aquesta 
Institució. En data 9 de setembre del 
1976 el Batlle de la nostra ciutat, en 
Ricard Royo Solé, li dirigia aqüestes lie- 
tres: "Quiero dejarle constancia de mi 
reconocimiento y el de toda la Cor
poración Municipal, por la meritoria ac
tuación de la "Massa Coral del Club 
deis Avis" que usted tan dignamente 
dirige y que contribuyó a dar realce 
popular a nuestra ya tradicional "Tro-
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bada" de Coros de Clave' con motivo de 
la Fiesta Nlayor de la Ciudad.

Es de admirar el espíritu siempre jo 
ven de todos ustedes integrantes de este 
coro, que con su esfuerzo y buen arte 
hicieron las delicias de todos los asis
tentes y contribuyó a la alegría popular.

Con mi efusiva felicitación, la cual 
ruego haga extensiva a todos los miem
bros de esta simpática agrupación, 
reciba mi respetuoso y cordial saludo.."

En el butlletí del 75é aniversari de 
1'"AGRUPACI0 CORAL LA INDUS
TRIAL", llegim, referint-se a n'en Josep 
Olivella Astals: "Durant tota aquesta 
llarga vida dins l'Entitat ha fet una la
bor auténticament Claveriana, ja que no 
solament ha sigut el mestre, sinó que ha 
sigut el pare de tots, el conseller, l'alen- 
tador d'exemplar optimisme, quan el 
desànim s'ha apoderat de la seva massa 
coral. En fi, tota una vida de vertader 
apóstol de Clave', ja que dintre la ciutat 
i comarca no hi ha societat coral que no 
coneixi la seva bondat i saber, per 
haver posât en contribució els seus ser- 
veis que li han tingut demanats, i aixi 
l'any 1961, per aquesta gran labor seva, 
per aquests merits reconeguts durant 
tants anys de sacrifici, li va ser con
cedida la Medalla del Merit Claverià per 
la Federació Catalana".

En diverses ocasions fou president del 
Sindical Musical, havent-ne estât nome- 
nat Soci d'Honor pels seus mèrits con- 
trets, però sempre ajudant el professorat 
en tots els seus problèmes. Durant l'any 
1930 al 1931 s'esdevingué un fet digne 
de tenir-se en compte: Per a la cele
brado de balls i festeigs existien, 
llavors, la Banda Municipal i diversos 
conjunts, entre els que podriem esmen- 
tar l'Orquestra Fatxendes, l'Orquestra 
Muixins, la Banda La Moderna, la 
Banda Eslava, l'Orquestrina Padró, 
rOrquestrina Savoy, l'Orquestrina San- 
ghay, l'Orquestrina Catalônia, l'Orques- 
trina Centuri, l'Orquestrina Sanahuja, 
l'Orquestrina Boston, el Quintet Artistic, 
el Quintet Imperial, el Quintet l'Ameri
cana, etc., tots ells composats de 5 o 6 
professors, a part de les dues Bandes i 
les dues Orquestres que eren formades 
per 10 O 12 professors. La Banda 
Municipal eren 30.

Dones succeí que el Delegai de la 
Banda Municipal, conseller de l'Ajunta- 
ment i el mestre Masllovet que la diri
gía, convingueren que per a la celebra- 
ció de balls es dividiría en tres seccions 
que els denominariem A-B-C, i cadas- 
cuna estaría formada per 10 professors, 
o sigui que, en Hoc d'un conjunt, la

Banda es convertía en tres i aquesta, 
diguem-ne competéncia, fou refusada de 
pié per tots els conjunts i m.úsics par
ticulars, fins a l'extrem de fer-ne denùn
cia formal al Sindicat Musical i produir- 
se en deferents ocasions actes de certa 
violéncia contra els musics de la Banda i 
les Societats que la llogaven, arribant el 
moment de no poder-se demorar més 
l'intervenció del Sindicat Musical i, en 
representació del mateix, el seu Presi
dent en Josep Olivella Astals, justament 
deixeble preferii del mestre Masllovet, 
amb el qual havía d'entaular conver- 
sacions poc amistosos degut a l'oposició 
d'ambdós, mestre i delegai, en arranjar 
el conflicto. Per fí, i després d'un any i 
mig de malestar, mestre i deixeble es 
posaren d'acord i convenceren el Dele
gat de la conveniéncia d'anul.lar l'acord 
près, i així es féu, acabant d'una vegada 
un problema entre els músics de 
Sabadell que bons disgustos havia 
portât. Cal remarcar l'actitud del Presi
dent, que per complir amb el cárrec que 
li havia estât confiât i per defensar els 
interessos del professorat músic, estigué 
a punt de perdre l'amistat del seu admi
rai mestre en Josep Masllovet, al qual, 
segons eli, li deu tot el que sap dintre la 
música.

La seva labor, dones, ha estât emi
nentment fructífera en tots els aspectos, 
puix no sois durant els anys de la seva 
vida artística ha promogut elements dels

cors al setial de mestres, sino que 
també, la llavor ha germinat dintre la 
familia; el seu fill Francesc ha seguit les 
seves perjades, el seu nét Josep, i la seva 
néta Maria dels Angels, fan honor al 
que dintre l'aspecte coral Claverià, és 
mereixedor d'un primer setial, i més 
encara de la distinció que fou objecte 
per part del nostre Ajuntament en 
concedir-li la Medalla de Plata de la 
Ciutat. Tal volta una de les més me- 
rescudes que s'han atorgat.

En data 28 de març del 1977 rebia del 
Tinent d'Alcalde de Relacions Publiques 
i Esports, en Joan Casablancas Ventura, 
les següents lletres: "La meva sincera 
enhorabona per la teva adm irable dedi
cado, amb les masses corals de Saba- 
dell, durant 60 anys. "Mestre Olivella", 
endavant sempre amb la teva vocació!".

El 25 de març del 1977, el director 
general de la Caixa d'Estalvis de Saba- 
dell, en Miquel Forrellad Solà, li dedicà 
aqüestes frases: "Amb motiu d'haver 
arribat als 60 anys d'eficaç i constant 
col.laboraciô amb les masses corals de 
la ciutat, rebi la nostra adhesió més sin
cera i el testimoni de la nostra 
admiració".

Aquest és, a grans gambades, l'histo- 
rial d'un home que escampant arreu el 
seu saber no ha regateijat sacrificis per 
ésser útil als altres, continuant, encara, 
batuta en l'aire, en el CLUB DELS 
AVIS, on el ritme de la sardana fa que 
reneixi en el cor deis veils cantaires un 
nou esclat de joventut.

Es una gentilesa deJlcu JioG iW L -
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Per tal d'omplir dignament algunes de 
les moites hores de Heure que una for- 
çosa passivitat em depara, empreñe 
aquest difícil i laboriós treball, suscepti
ble de molt diverses qualificacions com, 
per exemple, exegesi, paràfrasi, glosa, 
meditado, etc...

I. - Tots eis mais que afligeixen la Hu
manität a partir del pecat original dima
nen de la rebel.lió deis àngels, capi- 
tanejats per Satanás. Si, en lloc de 
deixar-los en plena llibertat, Déu els 
bagués soterrat al foc etern, conservant, 
en canvi, al seu exclusiu servei, la por
ció deis que li havien restât fidels, el pia 
de sabiduría i bondat que es proposava 
desenrotllar s'hauria acomplert perfecta- 
ment i la terra que trepitgem no fóra, 
com avui, una vali de llàgrimes, sinó un 
il.limitât paradis.

II. - Els nostres primers pares vivien 
plàcidament al verger de delicies on 
lahvè els havia col.locat per a què en 
tinguessin cura i es fessin mùtua 
companyia, i, abans de deixar-los, els 
digué: -"Podeu menjar tant com vol- 
gueu de tôts aquests arbres, però del 
fruit de l'arbre del bé i del mal no en 
menjéssiu, car, aleshores, infal-lible- 
ment, moririeu". Paraules en les quais 
la primera parella no vegé més que 
una benèvola advertèneia, que una fin
gida amenaça, però que, en el fons del 
fons, entrayaven una terrible admoni- 
ció. Girant els ulls a llur redol, élis ve- 
geren que de fruits com aquell no els en 
mancarien mai. Cap, però, que deixès 
un record tan amarg. (El Gènesi, sempre 
lacònic, no ens diu els anys durant els

quais Adam i Eva foren els ùnics pobla- 
dors d'aquell recò de món ni com, nuets 
com anaven, pogueren resistir els efectes 
del sol, del fred i de la pluja. Són 
details accessoris suggerits per la lec
tura, que desvetlla la fantasia i fa mès 
expressiva l'eixutor del text estríete, com 
ara faig jo, amb una joia intima que no 
em donen certes lectures emfàtiques i 
amb l'orgull d'un sortós cercador de 
trésors enfonyats).

III. - Vora l'arbre prohibit hi havia 
una fontana on Eva anava tot sovint a 
proveir-se de I'aigua que necessitava i 
des de la quai contemplava, amb 
especial interés i un cert estât de vol i 
dol, aquell arbre, "tan bo per a menjar 
com agradable a la vista"; aquell arbre 
ùnic l'evoluciô del quai ella havia anat 
seguint des de la primera flor fins al 
moment de collir-ne el fruit ben 
assaonat. Els ulls se n'hi anaven instin- 
tivament, atrets per la nítida Iluentor i 
la perfecta rodonesa d'aquell bé de Déu 
de pomes blancrosades. Fins que un dia, 
no poguent resistir més el desig de saber 
si era certa o no la virtut punitiva 
d'aquell fruit que tenia a tocar, alçà la 
mà, com per heure'n algún, quan, tot 
de sobte, li saltaren a la memòria 
aquells mots de lahvè i deixà anar brus- 
cament la branca que ja tenia presa, 
sense haver pogut executar la prova que 
havia de donar-li la mort o la pau fretu- 
rada. Eva era talment com una poma a 
punt de caure. Caldria només saceejar 
l'abre.

IV. - De bon mati, mentre Eva, sola, 
estava regant un eroi a l'ombra d'una 
velia figuera, se li aparegué, improvisa- 
dament,una mena d'estranya béstia que 
mai no havia vist. Era una serpent 
d'hòrrid aspecte, - l'animal més astut que 
el Senyor ha créât damunt la terra, 
però, en realitat, era l'embolcall amb 
què es revestía el Maligne, per tal de 
passar desapercebut. Se li anà atançant, 
fins que, després de saludar-la amb 
llagoteres expressions, inicia un diàleg 
que havia de ser decisiu per la Història 
de la humanitat molt més del que Eva, 
en aquell moment, podia imaginar. 
D'una banda, la força persuasiva de 
Satan, ja demostrada en ocasió de la 
prova dels àngels -que la Revelaciô no 
ens ha explicat- i, de l'altra, la 
resistèneia vacil.lant d'Eva. Contra el 
que Déu els havia advertit: -Si men- 
ge'ssiu d'aquest arbre moririeu", la 
Serpent replicava: "De'u sap prou que 
no moririeu, sino que se us obririen els 
■ulls a l'instant, serieu com déus, conei- 
xeri'eu el bé i el mal i NO moririeu". 
Vençuda, finalment, per la força seduc
tora de tan belles com falses promeses. 
Eva prengué una d'aquelles pomes i se 
la menjà. Seguidament, en donà una 
altra al seu marit, just arribat de la 
caga, que se la menjà també. En aquell

precis moment, apareixien damunt la 
terra el Pecat i la Mort.

El Senyor Déu, considérant com un 
deure irrevocable el compliment de la 
sentència d'expulsió del Paradis -forma 
commutada de la de pena de mort amb 
que els havia amenaçat al principi- 
decidi portar-la a terme, desoint impas
sible tot sentiment de commiseració, 
cosa que venia a establir, als nostres 
ulls almenys, donades les conseqüencies, 
una sensible desproporció entre la 
Culpa i el Càstic. (Tema que, segles a 
venir, immortalitzaria Fautor d'"EL 
PARADIS PERDUT"). Es d'un patètic 
realment pujat el pas dels penitents cap 
a llur terra d'origen, inhóspita i àrida, 
amb la recança d'haver de deixar per 
sempre aquell oasi exuberant i pròdig, 
que Adam possei, com únic sobirà, 
durant un nombre indeterminat d'anys.

De fet, l'Omniscient no proposà cap 
prova; es limità, simplement, a autorit- 
zar la col.locaciô d'uns guardians entorn 
del Paradis per tal d'impedir allò que 
justament s'esdevingué: que l'Enemic, a 
costa de molt de temps i enginys 
aconseguis de penetrar furtivament en el 
recinte privât de les seves cobejades 
victimes, fins a topar-s'hi, tal com 
acabem de dir.

Sembla que l'Omniscient no havia de 
dubtar ni de fer res per tal de com
provar l'obedièneia d'aquells que, com 
obra sortida de les pròpies mans, no 
podien fallar. Dubtar d'ells era dubtar 
de si mateix. Però... La prova la provo- 
cà Satanás, juntament amb la inexperta 
Eva, amb un èxit tal vegada superior al 
que podia haver-se promès: Déu es 
limità a respectar la llibertat del 
Maligne, amb totes les conseqüencies.

V.- De no haver pecat els nostres 
progenitors, la terra fóra avui un 
confortable paradis, com el pòrtic del 
régné celestial, tal com Déu tenia dis
posât. Però, per més absurd que ens 
sembli, les coses no anaren pas aixi i 
ara hem de pagar entre tots el cost 
desorbitat d'un acte del qual som, més 
que culpables, victimes. El Senyor Déu 
havia amenaçat els nostres primers 
pares amb la mort instantània, ran de la 
caiguda i el retorn al caos primitiu. Se'n 
retractà, però, i els permeté de viure 
llargament en llur nova condició, pen
sant que si els hagués aniquilat de cop i 
volta, la terra els hauria trobat a 
mancar, puix la terra necessita l'home i 
l'home necessita la terra amb tot el que 
s'hi fa. A un paisatge desert lahvè 
preferì un paisatge amb figures.

I aixi és com nosaltres hem vingut al 
món, gràcies al pecat de la primera 
parella humana. I tal com ho hem tro
bat tal ho deixarem.

Per què Déu va crear el diable? H

maig, 1980
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c in e m i Per CINE CLUB SABADELL

AI NO RORIDA (1976)

El imperio de los sentidos", de Nagisa Oshima

"Honradament, cn aquest país, no es 
pot parlar de Nagisa Oshima sense 
abans demanar una benèvola complaen- 
ça per part del lector", ens adverteix E. 
Riambau. Aixi ho fem.

AI NO RORIDA, és un film realitzat 
sobre un fet real esdevingut al Japó 
l'any 1936: una dona, Sada, duu a la 
mort al seu amant, per assolir, ambdos, 
el grau màxim de plaer sexual, i després 
li talla els seus organs que durà com a 
símbol de la seva passió sense limits.

Nagisa Oshima fa d'aquest fet, una 
crònica escrupulosa, sense estalviar-nos 
res, de la passió que commou als dos 
personatges protagonistes, Sada i Kichi, 
a partir de la seva relació sexual, que 
ben aviat esdevé dominant i exclusivista

principalment per Sada, qui començarà 
essen una simple criada a les ordres de 
la dona de Kichi, fins arrivar a ocupar 
el seu Hoc.

Aquest canvi en la vida de Kichi, ve 
déterminât per la mateixa transformació 
que sofreix ell a mans de la seva amant. 
Si al inici de les relacions era ell qui 
obligava i provocava a la dona i era el 
motor del seu plaer, será ella qui 
portará durant tota la resta del film, la 
iniciativa passional. Així també, l'home 
e’s desplaçat de la seva posició dominant 
durant l'acte sexual perqué és Sada qui 
realment el condueix a explorar en la 
seva passió fins i tot en la mutilació i en 
la mort.

Nagisa Oshima, director japonés nas-

cut el 1923, ens ofereix en aquest film, 
unes imatges com mai s'havien vist en el 
cinema: la bellesa d'un rostre d'una 
dona transformat pel plaer total, viscut, 
més que interprétât per Tatsuya Fuji. 
Matís realment important ja que el que 
veiem a la pantalla sois pot ser realitzat 
a partir de la vivéncia de les escenes que 
veiem, és a dir que no pot èsser 
interprétât professionalment..

El que a Oshima interessa mostrar
nos és el tema del sexe i molt 
especialment el plaer de la dona; ell 
mateix diu: "l'accio del film es presenta 
com un acte d'amor ininterromput. 
Només canvíen els llocs on s'estima, 
segons un itinerari que prohibeix als 
amants qualsevol interrupció. Vaig vo
ler que gests i paraules fossin un sol 
diseurs: el dircurs sexual. L'espai escollit 
és exactament el del amor i el de la 
mort, i per a mí cobreix per complet el 
Japó".

També, segons ell, va realitzar aquest 
film perqué: el mon de Sada és molt 
popular al Japó, només cal pronun- 
ciar-lo per a qüestionar els tabús sexuals 
més greus. Es natural que un artista 
japonés tingui ganes de dedicar la seva 
obra a aquesta dona meravellosa.

Film molt anomenat darrerament al 
nostre país per qüestions per a tothom 
conegudes, amb les corresponents dis
cussions bizantines sobre el que és art i 
el que és pornografia, conté escenes 
d'una extraordinària bellesa, a partir de 
la narrativa coherent i rigurosa en un 
constant crescendo.

AI NO KORIDA, al moment de fer 
aquest article es projecta a Barcelona a 
les sales Maryland i Balmes: es de visió 
obligada per a tot cinéfil.

Es una gentilesa de igf BRUnCT
cenine comenciM

Hifi
Foto-Cinema

Regals 
Mobles cuina Rambla, 109
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AL PAS DELS DIES Per Joan  D avid

JOSEP M.^ VAYREDA CAÑADELE

Difícil l'expressió de la bellesa, difícil 
deseixir-se de les formes més o menys 
estereotipades d'una generado prece
dent, sens caure en un turbulent o 
ensupit amateurisme. Josep M. Vayreda 
C., home que pertany a la generado 
dels Vayredas -àrbitres, podríem dir, 
d'una època plenament reforçada, res
pectada i autènticament fértil- defuig tot 
ço que, amb el pretex d'actualitzaciô, 
confon la majoria de les vegades el 
modem amb l'absurd. Una reducció de 
llenguatge pictôric corn el que veiem en 
les seves obres, no fa perdre l'equilibri 
que fonamentalment presideix el seu 
conjunt. Treballador infatigable s'ha 
allunyat ràpidament de certs "ismes" 
que trepidaven en uns moments de fácil 
caiguda vertical. Avui veiem corn ha sa- 
but estimar tot ço que representa evo- 
lució en l'art pictôric actual, sens apro- 
fitar-se de l'enlluernament moites vega
des totalment banal i fins malèfic.

L'artista el veiem executant plenament 
informât i sintetitzant valors d'ahir i 
d'avui, allunyant-se de tot allô que difi
culta la traducció d'una encertada feina, 
perqué la Sensibilität no s'ha fet nota ex-

clusiva i la seva pintura ens presenta un 
afany de superació. La tradiciô dels 
Vayreda és força desvetlladora d'un 
esperit vibrant i fèrtil, obsesionat per 
traduir en formes clares les emocions 
inhérents als paisatges interpretats en els 
que la identificaciô de l'artista es fa 
patent.

El 12 de juliol va tenir Hoc la inaugu- 
ració del Museu Historie Municipal de 
Polinyà, promogut per l'entusiasta grup 
d'amies de Museus i Belles Arts, al que 
cal felicitar per aquesta bella i plausible 
iniciativa. En una próxima avinentesa 
pensem dedicar al susdit Museu un 
article.

L'Ajuntament de Perpinyá ens fa 
tramesa de la Convocatoria per l'any 
1981 del Premi Vila de Perpinyá (per 
"obres originals de literatura i mono- 
grafies redactades en catalá"). Poden so- 
licitar-se les Bases a l'esmentat Ajunta- 
ment o bé a aquesta redacció.

El proppassat dia 15 de juiiol va atèn- 
yer el 91 aniversari Maria Dolors Mira- 
lles que resideix a l'Asil Sardà i 
Salvany. Per tal motiu, la Dolors va 
rebre un bon nombre de felicitacions 
que ella agrai molt intimament. Qua
dern va èsser present en la cerimònia 
que les Germanetes varen dedicar a la 
seva asilada en aitai efemèride.

S'ha anunciat la Festa Literària de la 
Nit de Santa Liúda i pel fet d'escaure's 
enguany el trentè aniversari de la Festa, 
fa preveure'n la celebraciô a Barcelona.

En el 30è cartell de premis a obres ca
talanes, figuren els Premis "Sant Jordi", 
"Caries Riba", "Victor Català", "Josep 
M. Folch i Torres", "Joaquim Ruyra", 
"Xarxa", "Francesc Eiximenis" i "Avui". 
Les obres que aspiraran a aquests

premis hauran d'ésser escrites en català. 
L'adjudicadô dels premis tindrà Hoc la 
nit del 13 de desembre d'enguany.

VICTOR ABAD 
(Galeries Pujol)

Pintor terrassenç, paisatgista saturat de 
l'aire del nostre Vallès del que en tôt 
moment preten treuren la més fidel 
impresió, fet que aconsegueix en un fer 
elegant i simple.

PATRIMONI ARTISTIC DE L'ENTITAT 
(Acadèmia de Belles Arts)

L'espai que ha deixat Hiure la sala 
d'Exposicions de l'Entitat, motivât per 
haber-se clos la temporada oficial d'Ex
posicions, l'hem vist ocupat agradable- 
ment per la revelaciô d'un patrimoni que 
molts segurament no haurien conegut. Es 
tracta d'un conjunt d'obres d'artistes 
prevalentment locals d'époques més o 
menys passades, que valoren moments 
ben intéressants de la trajectôria que al 
decurs dels temps ha sofert l'activitat de 
la nostra primera entitat artística. Les 
obres posseixen valors, que si més no, 
aclareixen moments ben particulars dels 
nostres artistes. En bona part, creiem, 
seria del tot intéressant la podriem dir-ne 
restaurado o millor conservado de la 
major part d'elles ja que la força del 
temps n'ha fet perdre una part del seu 
vibrar.

Amb tôt, Hoem l'iniciativa de l'Aca- 
dèmia.

Es una gentilesa de
fans

därt

e s

FONS D'ART DEL VALLES
Angel Guimerà, 2-5è. Tel. 725 09 64 - SABADELL
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RESUM DE TEMPORADA 1.979-1.980 
(Tot-Art)

Una selecció d'obres deis 17 artistes 
que en el decurs de la temporada han fet 
acte de preséncia en la sala de "Tor-Art" 
ha fet de cloenda a l'activitat que amb 
notable encert hem vist ben dirigida i 
eficient. Esperem el proper curs amb 
esperança.

MANEE MORRAL 
(Academia Belles Arts)

Grafista, pretesament abstráete, con
cret jo diria en estatificar els moduls en 
que s'expresa. Dibuixos colorejats en els 
que coincideixen la pulcritut, l'equilibri 
de les imatges i un fons mediatiu que, el 
deslliura de tot fer vulnerable.

La netedat imposa la Ilei, la forma a 
desgrat d'un prêtés intent de desfiguració 
no consegueix altra cosa que valorar 
precisament el réalisme de l'imatge i 
viurer el llenguatge de les lletres.

MONZON ABRIL 
(Pinacoteca Sabadell)

Pintura (luminosa, efectista; pintura 
que reviu del paisatge 1 anècdota i el 
contrast; objectivament decorativista.

Temes naturals en els que l'artista 
s'expressa amb agilitat i aconsegueix 
l'objectiu seleccionat: Impresió i réalisme.

En el núm. proxim ferem un reportatge 
de Lanada de la Coral Excusionista 
Sabadell, a Roma, on canta a la Plaça de 
Sant Pere, en preséncia del Papa Joan 
Pau II del que en rebé una efusiva 
felicitació.

JOQUER

Una nova firma s'ha establert a 
Sabadell amb un destí dirigit a diverses 
mostres d'art al ensems que a promocio- 
nar la Filatélia i la Numismática. N'és 
propietari Josep M  ̂ Dalmau i Prats i és 
emplaçada a la Carretera de Barcelona 
339-341.
Que sigui benvinguda i complex! amb 
encert el seu cornés.

GARGOTS

ELEMENTS TEXTILS I. Gibert, M. 
Llorens, S. Vives. Imma Gibert, exposa 
disenys i orfebrería.

Monserrat Llorens, realitzacions en 
Mecramé, esmalts i dibuixos de flors, 
Santi Vives, d'origen Uruguay, tapiços.

En conjunt una manifestació artesana 
viscuda i orientada en un tipisme racial, 
conjunt francament remarcable.

J. CANEELES 
(Montepío)

Pintor terrassenc, home en plenitut 
d'un ofici; sensible a tota varietat de 
temes paisatgístics que són resolts en tot 
moment, honesta i responsablement.

COL-LECTIVA
(Gisbert-Art)

La darrera exposició d'aquesta tempo
rada pren ('interés especial d'acullir una 
sel-lecció d'obres representtatives de l'ac
tivitat artística en que s'han vingut 
realitzant en el transcorrer de la tempo
rada exaurida.

PERE RUIZ GRIMA 
(Cornelias)

Dibuixos i pintures d'un artista que ja es 
mou dins un cercle en el que la delicade- 
sa del sentiment s'expressa amb autoritat 
i acusa la consegració que la crítica en 
general li ha concedit i que nosaltres 
francament acceptem.

CLOENDA

L'espai en que es mouen aquests "Al 
pas dels dies" no ens permet més 
divagacions, si empró de fer esment, 
-en espera de millors ocasions- de les 
obres exposades de: Rosa Vives, Grup 
Praxda, Raul Benitez, Grup 77, (format 
per: Blasco, Gonzalez, Mercadè i Perez 
Zafra, de quints tindrem ocasió de 
parlar), Isabel Izquierdo, Jesús M. Lla
mas i Antoni Galofre i Massabeu.

POESIA

NATURA

Has contemplât uns moments 
una posta i una albada?
Has sentit aquell cridar 
de les bésties selvatges?
Has escoltat -ulls tancats- 
la remor de les onades 
que sembla voler bressar 
un somni d’enamorada?

Has tingut entre les mans 
miquetes de neu glaçada, 
tan verge que, de mirar, 
ja semblava profanada?
I alguna vegada tu has vist 
degotalls de la rosada 
que -com perles- damunt flors 
s’han posât en sortir l’alba?

M. “ Teresa Cabané

#

ENTAULATS.

Dins una tarda serena de flaire 
parlarem de coses nostres 
tots plegats, amb una mena d’aire 
que ens farà alegrar els rostres.

Per primera vegada en la vida 
seurem a la taula infinita 
tots plegats, en una rara fúgida 
que ens apropará a la fita.

Com una immensa sardana 
ballaram amb força d’unitat 
tots plegats, amb una estranya gana 
d’amor i servei dins un mateix plat.

Josep  Milá i Masoliver

Es una gentilesa de
GALERIA D AR T

Verge del Pilar, 125 SABADELL
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IMATGEI PARAULA
Foto: Josep Busoms i Domènech 
Text: Joan Cusco i Aymamí

L ’HORA BLANCA...

L ’hora blanca...
Quan la llum cau a plom, quan les sagetes del rellotge s’agermanen álgidament i fan 

dringar hores a Taita i alba torre del campanar...
És Thora de l’àngelus del migdia...
Després de la última batallada, el temps i les sagetes iniciaran la parsimoniosa dava- 

llada per la tarda estiuenca, plena de llum mediterránia...

A la blanca torre les camanes tocaran hores que, una a una, es despenjaran de llur 
esfera, ferides de mort per les agulles...



n  ^ n

PAM i PRIM

PAM I PRIM 
DE

VACANCES
per

Mainou + Xespir

PISCINES
CONSTRUCCIO, MAQUINARIA DO M INGO M EM BR A D O
TRACTAMENTS D'AIGUES, Oficines: Ctra. Barcelona, 232
RECS D'ASPERSIO Tel. 710 58 93 - SABADELL



Aviat
complirem 
cent anys...

i seguim creïxent 
cada dia.

b a n c  d e  SABADELL



setembre/octubre 1980



vQ ê>um ari
Num. 16
Portada: "Tarder a la dutat" 
Foto: de Josep Busoms

118
119
122
123
124
125
126 
128

129

130

132

133

134 
136 

138

140
142
143

PORTIC

SEMBLANÇA de JOAN PAREIL i DOMINGO 
Per Joan Cusco i Aymamí

ELS QUE HE TROBAT PEL GAMI: VENTURA 
GASSOL. Per Mn. Geis.

PAGINA POETICA  
de Ventura Gassol

ORIGINALITÄT DE LA IMATGERIA POPULAR 
CATALANA Per Pau Vila

HERBEJANT AL CAMP DEL LLENGUATGE 
Per Filo Prim

LES "REFLEXIONES CRITICAS" de JOSEP SAL- 
VANY Per Pere Roca i Garriga

RECORDANÇA  
Per Francese Macià

L'ULTIMA PINZELLADA D'ALFONS GUBERN 
Per Joan Cusco i Aymami

GUBERN O L'EXALTACIO DE LA TERRA 
CAMPEROLA Per Jaume Mercadé

ART ROMANIC: BRODATS ROMANICS CA
TALANS Per Ramon Vail i Rimblas

LES AQUAREL.LES DE JOAQUIM DEU. UN 
EQUILIBRI ENTRE EL SIMBOLISME I EL 
REALISME Per Anna Fernández Alvarez

AVUI AM B... JOAN AULADELL i DOMENECH 
(FUNDADOR -1961- I DIRECTOR DE LA 
CORAL DE LA UNlO EXCURSIONISTA DE 
SABADELL

NARCISA FREIXAS I CRUELES (PEDAGOGA i 
Compositora) Per Ricard Simó i Bach

RECORDANT... JOSEP PLANAS i ARGEMi (I) 
Per Daniel Sanahuja i Capella

CINEMA: "LO QUE EL VIENTO SE LLEVO" De 
Margaret Mitchell a David O . Selznich 
Per Cine Club Sabadell

AL PAS DELS DIES 
Per Joan David

IMATGE I PARADLA 
Per J. Busoms i J. Cusco

SOMRIEU, SI US PLAU...
Per Mainou 4- Xespir

Dibuixos de J. Vila Cinca i Ramon Noe'

Caricatures d'Emili Flierro

Fotos: J. Busoms, J. Mercadé i Arxiu.

AMICS DE LES ARTS I Redacció: Sant Ferrari, 60 
Teli. 710 52 86 
Realització: DIPTIC 
Moratín, 62 Teli. 716 30 81 
Dip. Leg. B-16799/1978

DE LES LLETRES 
DE SABADELL

Bòrtic
¿A qui pot haver passât per ait, o deixat 

fred, la Diada de Vi l  de setembre d’enguany? 
No caldria pas que fos vibrant i sorollosa corn 
ho fou els darrers any s. N’hi havia ben bé prou 
que fos corn ha estât: festiva. Que fos una 
Fes ta.

Ha estât senzillament, aixô, la Festa de 
Catalunya, la d’un pais que, gràcies al seu 
propi esforç, ha recobrat les institucions que li 
donen fesomia i efectivitat corn a poblé organit- 
zat, amb una maduresa que li ve de segles i 
amb una il.lusió permanent, inestroncable, que 
li fa veure en tôt moment les més engrescado- 
res possibilitats de futur.

I aquest recobrament -o reconquesta- de la 
nostra personalitat nacional és quelcom que, 
tôt i essent molt, no passa de ser l’inici d’un 
procès que pot durar any s, per tal com exigeix 
i pressuposa una tasca de restaurado, primer, 
i de creació, després, que ens encamini sense 
fer marrada a l’àpex dels nostres ideals: a una 
Catalunya verament esplendorosa.

¡Quin paper més important no hi han de ju
gar, en aquest procès que ara tôt just comença, 
les nostres lletres i les nostres arts! Son els 
nostres mitjans d’expressié, son les eines de la 
cultura, i han de sentir-se amb més empenta 
que mai, ara, quan precisament es troben amb 
els espais oberts i sense través ni travetes, per 
poder donar tot el que els permet! el seu propi 
alé.

A les manifestacions estentories i multitudi- 
náries que han pogut empényer l’alliberament 
desitjat, i ais discursos inflamats que tenen la 
seva raó de ser com a distensió deis esperits, 
sembla que ha de seguir, en el nostre país del 
seny i de la rauxa, un coratjós posar-se a la 
feina, aquell “Som-hi!” tan difícil de traduir i 
tan entenedor per a nosaltres.

No. No hem de planificar pas la creació lite- 
rária o artística, ni hem de capficar-nos cercant 
quina ha de ser l’adequació de l’esperit a la no
va situació en qué ens trobem. El que cal, pro
bablement, és impregnar-nos de la joia d’a- 
quests moments esperançadors i desplegar les 
veles perqué s’inflin al grat deis nous vents, 
que són propicis a la nostra navegació.

Així, cada dia que passará, ens trobarem 
més bé a casa nostra, una casa que hem d’anar 
agençant al nostre gust, enllaçant tradició i no- 
vetat i situant-nos en les coordenades d’aquests 
anys, perqué, al capdavall, siguí ben conforta
ble i també ben acollidora per ais altres.
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SEM8LAMCA per JOAN CUSCO i AYMAMI

JOAN FARELL i DOMINGO
"Desgraciat l'home que no té una ceba i 
desgraciat el poblé que no té ceballuts". 

Mn. Garriga, "L'ermità de Samalús"

Per trobar Joan Pareil en el seu millor 
i perfecte encaix és en el seu conventet 
(lloc de treball, a casa seva, com el ba- 
tejá el seu amie A. Masvidal) on hi està 
com peix a,l'aigua...

Cal veure el que durant la seva vida 
ha anat recollint -i descobrint- i de la 
manera que cada cosa està adequada- 
ment col.locada, àdhuc classificada amb 
tots els ets i uts. Es un home d'ordre, i 
aquest presideix cadascun dels seus ac
tes. És un esperit inquiet, mogut per 
una dinàmica constant i indefallible. Eli 
és home de sense pausa i sense pressa i 
d'aquesta manera ha assolit fer molta 
feina i aquesta feina, ha estât ben feta, 
que és tant i més important.

No seria pas possible comptabilitzar 
les hores -anys i afanys- que ha dedicai 
a la seva complexa afecció, puix no és 
pas una la seva dèria, sino més d una. 
Caldrà anar-les descobrint, però per 
altra part cal pensar que encara ens en 
deixarem alguna...

Joan Pareil és home que sap on posa 
els peus, que coneix el que trepitja. Ob
serva, busca, pregunta, indaga i treballa 
en tot el que desperta la seva curiositat, 
que no és pas poca. I de tota aquesta 
dedicado, feta amb plena consciénda i 
efidénda. en fa un recull i el transcriu, 
amb la seva cal.ligrafia clara i menuda, 
en les mil i una fitxes que té classifica- 
des, ordenades i ordinades. He dit 
només mil i una?... Ai las! Són més de 
25 mil les que té en els seus arxivadors, 
els quais dona gust de veure.

Eli ha tingut la padénda i cura d'anar 
recollint un conjunt de locucions sobre 
diferents temes, i, a més: refranys, 
feines i oficis téxtils, endevinalles, 
cançons de fima, ramaderia, dites sobre 
el treball i el treballador, de la história 
industrial de Sabadell, toponimia de Sa- 
badell, modismes i frases, remeística po
pular, del menjar i del beure, i un llarg 
etc-etc. Ha fet una treball de recerca, de 
recuperado, d'aplegament, desbrossar, 
fins i tot, entre elles les incorreccions 
adherides o mutilades, i aixó no ha estât 
pas una tasca fácil. Ben feixuga, certa-

ment, i per dur-la a terme cal tenir una 
vocació franciscana.

Amb un treball sobre locucions téxtils 
catalanes -rie de contigui i extraordiná- 
riament saborós- obtingué, brillantment, 
el grau de Doctor a l'Escola Tècnica Su
perior d'Enginyers Industrials de Terras
sa, on el presentà i llegí en sessió pú
blica l'any 1976. (Pou la primera tesi 
doctoral presentada en catalá a l'esmen- 
tada Escola). Tres anys després sortia 
publicat el Ilibre (1), el qual té un valor 
molt destacable.

Aquesta obra és "l'esforç d'un profes
sional que al llarg de quasi mig segle ha 
viscut entre rnàquines, feines, matèries i 
obrers de tota condicio i categoria". I 
cree necessari reproduir les pròpies 
paraules de l'autor en la seva Justifi
cado a l'esmentat llibre, puix ens infor
ma d'aquesta vivència d'una manera 
força encuriosida.

"Vflig començar l'aprenentatge a cal 
Jepó Nou de Sabadell, al costat del meu 
pare. A mida que anava entrant en el 
coneixement de les feines i aprenent el 
lèxic de la fábrica i els noms entranya- 
blement curiosos de les peces de les mà-

quines, m'anava sentint més i més im
portant. Vaig aprendre de nuar fils en 
les dues selfactines que llavors hi havia 
a cal Jepó, les ultimes que van filar coto 
a Sabadell. Els dos filadors que les 
manaven els dèiem de motiu El Noi Pe
pa i El Ripollet. A l seu costat vaig 
aprendre, encuriosit, els noms de moites 
peces que formaven els complicats mé
canismes d'aquelles rnàquines: el nas i 
ganxo, la boca de peix, els esclopets... ". 
I més endavant: “Mentrestant, al tint. 
En Quico i El Vermeil, de la "máquina 
del blau", sucaven calmosament les ma- 
deixes amb el blau tina, que tanta bona 
fama havia donat al blau de cal Jepó".

"Vénen després uns anys d'estudi i, 
per fi, abans que la révolta de l'any 
1936 tanqués el bell période de la meva 
joventut, la possessió d'un titol supe
rior".

Ell, com ens diu més endevant, és tes- 
timoni, "de tots els canvis, innovacions, 
vicissituds i trasbalsos que s'han produit 
en les feines tèxtils al llarg de quasi mig 
segle. He vist desaparèixer totalment fei
nes i veils oficis i també com es perdien 
els noms més escaients de rnàquines i 
mécanismes i de les seves peces. Tot 
quant fins llavors havia estât tradicional 
i familiar a l'obrador i a la fábrica, era 
proscrit definitivament amb la introduc- 
ció de les noves tecnologies i modems 
sistemes de treball".

Joan Pareil ha estât un testimoni ben 
vigent d'un période en el que s'han ope- 
rat uns canvis ben radicals, en tots els 
aspectes. En aquests 50 anys la fisono
mía de les coses, fins i tôt bona part de 
la seva naturalesa i esèneia, han can- 
viat. Aleshores, d'avant d'aquesta evo- 
lució que molts de nosaltres, per l'edat, 
hem viscut, i élis d'una manera ben pa- 
lesa, cal preguntar-li:

-Et produeix més sentiment d'enyo- 
rança o bé d'admiraciô?

Pensa el que ha de constestar.

(I) "Locucionari Textil Català" {1979) 
348 pag.
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-Produeix amhdues coses, tota vegada 
que hom ha vist el pas del progrès, el 
qual ens ha aportat uns milloraments en 
tots els aspectes. El nivell de vida, en 
general, en tots els ordres, ha evolucio- 
nat favorablement. Ha modificat suhs- 
tancialment moites coses. A canvi, i 
aixô es produeix en tota modificado, 
s'han perdut d'altres i aquesta pèrdua es 
fa sentir i es fa enyorar.

EU ha estât present en qualsevulla 
manifestado -i participació- de caire 
ciutadà, si bé en el caire civic-cultural. 
Ha estât professor, durant 24 anys, a 
l'Escola Industrial i d'Arts i Oficis de 
Sabadell. Fou un dels fundadors de les 
Agrupacions Narcis Giralt, on imparti 
bona quantitat de cursets.

La seva activa participació en les tas
ques del Museu de Sabadell -avui 
Museu d'Histôria- ja s'inicià a l'any 
1930, "quan vàrem obrir les portes per 
netejar-lo i obrir-lo al publie a l'any 
següent, per la Festa Major", explica. 
Arribà a ser-ne Director. Està, de 
sempre, lligat amb l'Associació de Pes- 
sebristes, de la que n'és president. Es 
dels fundadors de la prestigiosa Fun- 
dació Bosch i Cardellach i un dels seus 
membres més dinàmics. N'ha estât sots- 
director durant deu anys.

Fou col.laborador de la revista Alba. 
Ha format part de la Comissió del Ir. 
Centenari de Sabadell Ciutat...

Pareli és l'home actiu per naturalesa i 
convicció. No és de cap classe passiva, 
puix no encaixa amb el seu tarannà.

Davant d'aquest ventali de participa
ció i compromis, haurà conegut i s'hau- 
rà relacionat amb un nombre de perso- 
natges sabadellencs. Cai preguntar-li: 

-Destaquen alguns, si et plau.
Fa una breu pausa, i diu:
-Ferran Casablancas, Miquel Carre

ras, Francese Piana, Joan Montllor i 
Pujal, Vicenç Renom i Costa, Mn. Er
nest Mateu, Pau Vila -recentment tras- 
passat- i d'altres, però faria llarga i al- 
trament injusta per omissions, la rela- 
ció... Vull recordar, això si, sense dir 
noms, i per fer justicia, a un bon estol 
de grans treballadors que amb el seu 
esforç personal, àdhuc familiar, endega- 
ren industries que donaren riquesa i 
nom a la ciutat... acaba dient.

Pareil va néixer a Castellar del Vallès 
(1913) i des de l'edat d'onze mesos la 
familia es trasllada a Sabadell, puix el 
seu progenitor és anomenat director de 
Cal Jepô. EU d'aleshores ençà va arrelar 
fortament a aquesta ciutat que duu al 
seu escut una ceba -una ceba histôrica- 
ment discutida i discutible. FU és deis de 
soca-arrel. Ha treballat a la ciutat i per 
la ciutat que tant estima i a la qual 
dedicá el seu primer llibre. Més pro va 
filial, sobra.

Ha estât, de sempre, un home aimant 
de les tradicions i de conviccions sôlides 
i, per aquest tarannà, vull preguntar-li:

-"Qualsevol temps passât ha estât 
millor?"

Em sonriu i endevino que aquesta in
tencionada -i pueril- pregunta la troba 
capciosa. La seva resposta la matisa de 
consideracions. Li demano que no em 
fugi d'estudi.

-Per mi, el millor temps fou "el meu 
Sabadell de l'any 1935". I aixó ho con
testo al Qüestionari -es pronuncia.

En el fons d'aquesta resposta hi ha 
molta melangia. Un agredolç...

Convé dir que el seu camp de treball 
(vull referir-me al seu treball lliure) no 
s'ha limitât a la recerca, recopilació i 
ordenació solament de locucions téxtils 
que han nodrit el seu llibre, sinó que 
s'ha estés a d'altres comarques per tro- 
bar-hi nous temes -vells temes en 
realitat. Hom sap que ha realitzat un 
exhaustiu i substanciós treball sobre "els 
traginers" (els que traginaven l'oli pels 
camins comarcáis de la Segarra i el 
Solsonés) i un altre sobre "els forcaires" 
(el que fan -ja queden pocs- les forques 
per regirar, apilar i ventar el boíl). 
Convé, dones, demanar-li:

-Apart d'aquests treballs, tens, en car
tera, alguna altra especialitat per esbri- 
nar-ne la seva historia?

-Fa molts anys he anat replegant un 
bon nombre de refranys catalans rela- 
cionats amb el textil... Tu ja saps que la 
necessitai del vestir ve des de temps 
immémorial...

-Es un recull, -continua- que va pels 
dos mil refranys.

Davant d'aquesta persona tan inquie
ta, tan entere, que transmet un dinamis- 
me comunicatiu, i davant de tanta feina 
-i ben feta- que ha anat recollint i classi- 
ficant en les seves anotacions, hom s'a- 
dona que la seva tasca ha estât ingent. 
Aquesta realitat, vulgues no vulgues, et 
fa pensar que si no hi haguessin esperits 
d'aquesta mena d'En Pareli, restarien 
moites coses per fer i, malauradament, 
ningú seria capaç, per manca d'inicia- 
tiva i afecció, d'emprendre uns camins 
que no donen ni pessetes ni glòria. 
Donen, aixó sí, una satisfacció íntima 
per al seu autor. Es la satisfacció de 
gaudi que experimenta Joan Pareli 
davant d'aquesta forta vocació.

Qui el coneix li haurà sentit a dir que 
eli no acabará mai la feina. És, certa- 
ment, la divisa de la persona autènti- 
cament traballadora. Aleshores, hom 
voi preguntar-li:

-Alguna vegada t'has sentit defallit 
per alguna injusticia, per algún menys- 
preu que t'hagin fet i, per un moment 
has pensât tirar-ho tot pel Pedregar?

Clava els seus ulls amb els meus.

-He tingut de tot, com podras endevi- 
nar. Ara be', és tan forta aquesta afecció 
que sento per les meves coses que quan 
tinc un entrebanc no em resta pas ener
gia, ans al contrari, potser caldria dir 
que m'estimula a continuar amb més 
Ímpetu, si cap.

I afegeix:
-Sempre he pensât que cal fer feina i, 

si no pue acabar-la jo, almenys quedará 
un treball perqué altres el continuïn, el 
poleixin i l'acabin. Jo ja estic content 
d'haver-ho començat...

Ah! abans no em distregui de dir-ho: 
Pareil, enginyer industrial, home que 
s'ha mogut entre màquines i sorolls, 
mai, mai ha escrit amb máquina d'es- 
criure... Empra la ploma i el llapis. De 
sempre i només... Ara, continuo:

Té un pany de paret en el seu con- 
ventet on hi han col.locades un munt de 
peces i estris tots fets de fusta i, antics. I 
rústecs. Són plats, morters, collars i 
jous, fusos, culleres, mesures, vasos, 
escudelles, pintes per cardar i estamar, 
filoses, esquelles... Són estris fets a mà, 
per mans camperoles, de gent del camp, 
de pastors que feien els seus utensilis a 
base de rebaixar trossos de fusta... En té 
una bona varietat. I, moites d'aquestes 
peces que ha anat recollint en el curs 
dels anys, tenen la seva anécdota. 
Posseix, també, una complet col.lecció 
de forques. Des de dues a dotze puntes 
O forçons, sobre les quais, com he dit 
abans, n'ha escrit un treball molt docu
mentât i intéressant i que algún dia 
caldrà veure éditât. Compta amb al- 
gunes peces de terrissa i cerámica popu- 
lars, de casa nostra.

Está rodejat d'una biblioteca molt 
nodrida on pot abellir-se del plaer de 
l'estudi. Enmig d'aquest món, dins del 
seu conventet, desenvolupa una tasca 
franciscana no solament per ell, ensems 
per tots nosaltres. Mereix agrair-li.

Amb Joan Pareli no s'acaba mai la 
conversa. Sempre en té alguna per dir. 
És un mai acabar. I no enfarfega perqué 
és simple d'exposició. Concret. Parla 
dar, pia i català.

Com a cloenda d'aquesta entrevista, 
vull valer-me d'algunes de les 1.142 lo
cucions que figuren en el seu llibre es- 
mentat, per aplicar-les al seu autor. (No 
cree necessari posar-hi el seu significai).

Joan Pareli té "molt ordit en el teler". 
Adhuc té "tela per estona". Sap "tra
mar". I és deis que "no perd passada". 
"Sembla una llangadora". No hi ha pas 
cap dubte que "coneix el pany o". I ho 
fa "punt per punt". Ah! cal dir que no 
és pas deis de "donar sabó"...

Jo sí que, per avui, he acabat la 
tram a...
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Fa bona patxoca.
“Més dret que un fus” .
Té una allissada de cabells canuts -i més 
d’una ceba al cap...
Veu de baix.
I no és ni baix ni ait: just.
Recercador.
Loquaç.
Locucionari.
És metôdic.
Ordenador.
Ordinador.
És d’una activitat febril i fabril...
I és deis de “la feina ben fêta” ...
Eli és capaç de trobar una agulla en un palier...

q u e stio n a ri ^^proust l̂

-E1 principal tret del meu carácter? 
-Fermesa, sinceritat i desinterés.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-Honradesa i sinceritat.
-La qualitat que prefereixo en una 
dona?
-La d'estimar i la feminitat.
-Allò que més estimo en els amics? 
-L'afecte sincer, sense fal.làcies, enveges 
ni enganys.
-El meu principal delecte?
-Tots el que tiñe són principals, per aixó 
voldria no tenir-ne cap.
-La meva ocupado preferida?
-La que tiñe.
-El meu somni de benestar?
-Deixar la professió, per dedicar-me a 
l'afecció.
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia? 
-Veure morir algú de la meva familia. 
-Qué voldria ser?
-Un xic més bo del que sóc.
-On desitjaria viure?
-En el meu Sabadell de l'any 1935. 
-Quin color prefereixo?
-El blau.
-Quina flor prefereixo?
-La de qualsevol Iliri boscá.

-Quin ocell prefereixo?
-La tórtora.
-Els meus autors preferits en prosa?
-Els clàssics catalans, Ruyra, Pia, M. 
Brunet, Maragall, etc.
-Els poetes preferits?
-No pue destriar-los, hi sóc poc afeccio- 
nat.
-Els herois de ficció?
-Sóc home de realitats, les ficcions 
m'embarassen.
-Les meves heroines de ficció favorites? 
-Recorda el que acabo de dir.
-Els meus compositors preferits? 
-Beethoven, Mozart, Bach, Falla, Turi
na, etc.
-Els pintors predilectes?
-Molts, però just fins els seu darrer qua
dre d'abans del professionalisme.
-Els meus herois de la vida real? 
-Tots-aquells que d'una manera o altra 
s'han sacrificai pels altres.
-Les meves heroines històriques?
-Les mares i esposes de tot temps.
-Els noms que prefereixo?
-Els senzills i més de casa nostra.
-Què detesto més que res?
-La mentida, l'enveja, la vanitat i la

manca de caritat.
-Quins caràcters històrics menyspreo 
més?
-Tots els que han atemptat contra la 
nostra pàtria.
-Quin fet militar admiro més?
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-Aquella que més ha contribuït a millo- 
rar el benestar i la salut de la humani- 
tat.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Els d'una més llarga vida, per poder-me 
dedicar a tot allò que més em plau i em 
fa feliç.
-Corn m'agradaria morir?
-En la pau de Déu, en el bon record dels 
homes i voltat de tots aquells que més 
estimo i més m'estimen.
-Estât present del meu esperit? 
-Preocupat pel futur de la nostra Cata
lunya.
-Fets que m'inspiren més indulgència?. 
-L'avenir i la frustració de la joventut.
-El meu lema?
-Treballar pels altres i pel meu poblé.
-(No acabarás pas la feina!...)
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Els que he trobat pel carni per Mn. GEIS

VENTURA GASSOL
Vaig conèixer Ventura Gassol -Bona

ventura Gassol i Rovira- I'any 1923 als 
Joes Florals de Barcelona, on jo recollia 
un tendre branquilló de llorer -un tercer 
accèssit a la Viola d'Or- amb tota la 
il.lusió d'un estudiantet cofoi d'aquell 
petit triomf, que, a mi, se m'antullava 
molt important, precedit com anava de 
tres figures literàries ja consagrades: Ca- 
nonge Collell -premi-, Mn. Caimari 
-primer accèssit- i Masso i Torrents 
-segon accèssit.

Ventura Gassol hi recollia un Premi 
Extraordinari, créât pels Mantenidors, 
per un poema dramàtic titulat “La 
Dolorosa“.

Extraiem del volum commemoratiu 
dels Joes Florals d'aquell any el qué en 
digué el Secretar! del Jurat, Jordi Rubio: 
“Escrit amb ardent emoció, al quoi sois 
pot perjudicar, en opinió del Consistori, 
la cruesa, per altra banda dignament 
salvada, en les expressions poétiques de 
la tragèdia que l'autor planteja".

Per cert que un altre Premi Extraor
dinari l'obtenia, al seu costat, el jovenís- 
sim poeta Melcior Font. Qui ho havia 
de dir que ambdós poetes -Ventura 
Gassol i Melcior Font- Companys de 
triomf, l'any 1923, als Joes Florals de 
Barcelona, havien de treballar junts, 
anys a venir, al Departament de Cultu
ra de la Generalität: Gassol, Conseller; 
Font, Secretan.

L'assenyalat triomf de Ventura Gassol 
als Joes Florals de Barcelona havia estât 
precedit d'un de més ressonant, malgrat 
haver-lo obtingut en un escenari comar
cal: en uns célebres i celebrats Jocs Flo
rals de l'Empordà, que havien tingut 
Hoc a Torroella de Montgri, l'any 1920, 
on el poeta s'havia révélât amb una hi
perbólica, aspra i vibrant composició 
titulada “El Crist dels Vents", que l'acre- 
ditava de renovellador de les marcides 
Englantines dels temps heroics de la Re- 
naixença, composició que tant es popu- 
laritzà a tota la terra catalana i que la 
podriem qualificar de sintesi del to pa- 
triòtic de les Englantines aplegades en el 
llibre "Les tombes flamejants". D'aquells 
Jocs Florals n'ha restât un esplèndid 
volum commemoratiu.

Ens farem càrrec de la importància 
cultural i patriótica que va tenir aquell 
famés Certamen, en una època d'abran- 
dament catalanista en què tant prolife-

raren aqüestes festes literàries, ençà i 
enllà dels països catalans, si en repas- 
sem el volum commemoratiu. Formaven 
el Jurat: Jaume Massô i Torrents, presi
dent, Josep M.® Lopez-Picó, F. Pujulà i 
Vallès, Eusebi Isern i Dalmau, Pere 
Blasi i Miquel de Palol, vocals, i Jaume 
Maurici, Secretar!. I encara més si 
esmentem els noms dels premiats. Ultra 
Ventura Gassol: Mariá Manent, Joan 
Santamaria, Caries Soldevila, Josep 
Garner, Joan Badia, Mn. Francese Viver 
i Joan B. Torroella. El diseurs de grácies 
corregué a càrrec de Lopez-Picó, que 
consistí en uns "Mois de regraciament", 
escrit en inspirades estrofes líriques.

Ventura Gassol nasqué a la Selva del 
Camp, l'any 1893. "Gent del camp, gent 
del llamp", es diu de la gent del Camp 
de Tarragona, comarca saccejada per les 
ventades, com l'Empordà. Gassol venia 
prédisposât per a interpretar el buf or- 
questral de la tramuntana fins a perso- 
nificar-lo en un Crist simbólic abraçant 
tot l'Empordà en aquella vibrant al.le
goria. “El Crist dels Vents".

Gassol havia fet estudis eclesiàstics a 
la Universität Pontificia de Tarragona. 
L'any 1914 els abandonà i passà a resi
dir a Barcelona, on es dedicà al perio- 
disme i a una intensa activitat política a 
través dels corrents més radicals del 
nacionalisme català.

Orador fogós, no és estrany que fos 
un vibrant declamador dels seus poemes 
patriótics i que, tant amb la Seva ora
tòria com amb la seva declamació, elec- 
tritzés les masses que el seguien.

Amie i col.laborador de Francese 
Macià intervinguè en els célebres "Fets 
de Prats de Molió".

Fou Conseller de Cultura del primer 
Govern de la Generalität de l'època de 
la República. I continuó essent-ho 
durant la presidéncia de Companys.

En esclatar la guerra civil, l'any 1936, 
des de la Conselleria de Cultura, es des- 
visqué per salvar el patrimoni artistic i 
religiós de Catalunya, malmenat per les 
turbes enfollides. Testimonis: Montse
rrat, Poblet, Ripoll... Paral.lelament -i 
no pas sense rise- treballà pel salvament 
de persones perseguides per llurs convic- 
cions politiques malmirades pels revolu- 
cionaris, aixi corn pel salvament d'ecle- 
siàstics i de ciutadans coneguts per la 
seva catolicitat.

Ventura Gassol no oblidà mai la pe
drera d'on havia estât tallat i procuró 
salvar la vida del Cardenal Vidal i Ba- 
rraquer, del Canonge Cardó i d'altres 
eclesiàstics amb els quais havia tingut i 
mantingut relaciô.

Tot aixó li reportó moites contrarie- 
tats. Els revolucionaris extrémistes no li 
ho perdona ven. Veient que la seva vida 
perillava, decidia passar la frontera i 
cercar refugi a França, l'octubre de 
1936. El món és ben petit, veureu.

El món és ben petit, veureu. Pràctica- 
ment proscrit pel "deliete" d'ésser sacer- 
dot, també jo vaig optar per franquejar 
la frontera, però no ha vaig poder por
tar a cap -i encara després de moites 
peripècies i perills- fins a darrers d'abril 
del 37. Trobant-me, a primers de maig, 
de pas per Paris, rondant pels voltants 
de Notre Dame, arribà a la meva oída 
una vaga conversa en català; em giro, 
tot sorprés, i resto encara més sorprès 
de trobar-me davant de 3 conspicus ca
talans ben coneguts: Joan Casanovas, 
ex-president del Parlament Català, Ven
tura Gassol, ex-conseller de Cultura de 
la Generalität, i el seu secretan, Melcior 
Font, amb el qual jo tenia amistat des 
de la més llunyana adolèscència, i aixó 
va fer que m'hi acostés i mantinguéssim 
-els 4- ùna petita conversa sobre la 
marxa dels esdeveniments a casa nostra.
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No vaig veure mai mes Ventura 
Gassol ni Joan Casanovas, però si que 
em vaig trobar, uns anys després amb 
Melcior Font... Sentint-se greument 
malalt disposé que el portessin a morir 
a Catalunya.

La historia de la meva relació amb 
Melcior Font, d'abans i de despres de la 
guerra civil forma un capítol a part en 
el meu Ilibre inédit "Els que he trobat 
pel carni".

Finida la Dictadura i restaurada la 
Generalität, Ventura Gassol es reintegré 
a la terra pairal.

El vaig saludar a la festa dels Joes 
Florals de Barcelona de 1979, que ell va 
presidir. El seu diseurs de Mantenidor 
fou de temética patriótica, com no 
podia èsser altrement en ell i en una 
diada tan amotiva en qué se celebrava 
la fusió deis histórics Jocs Florals de 
Barcelona amb els anomenats Jocs Flo
rals de la Llengua Catalana, Certamen 
itinerant que durant la llarga Dictadura 
opressiva de la nostra Llengua havia 
vingut celebrant-se a diverses capitals 
estrangeres, organitzat pels intel.lectuals 
catalans que hi residiren.

Es difícil, en un breu article, de donar 
una idea de l'accidentada trajectória po
lítica de Ventura Gassol, ni escauria 
prou dintre Lórbita d’aquest Quadern 
d'Arts i Lletres, però si que hi escau que 
remarquem com, durant els anys d exili 
procuré, sempre i onsevulla que estés, 
expandir la flama de la catalanitat, 
d'una manera especial prenent part als 
Jocs Florals itinerants, dessús citats, que 
anaven donant a conéixer fora Catalun
ya el nostre fet lingüistic irredent i el 
problema del seu legal reconeixement de 
cara a una Iliure supervivénda.

La poesia de Ventura Gassol, édhuc 
en la seva més exuberant espontaneítat, 
revela la densa formació humanística 
que havia rebut a la Universität Pontifi
cia de Tarragona. També revela una re- 
ligiositat que mai no desmentí. I no es 
tracta d'un vague déisme, sinó d'uns 
principis basats en l'ortodóxia, sense 
que es proposi fer-ne exhibicio. I aixó 
ho pot constatar tothom repassant les 
seves obres, el mateix en la vibrant poe
sia patriótica, que en la seva poesia 
amorosa, fins i tot en passatges de pujat 
erotisme.

No podem donar d'ell una exhaustiva 
bibliografia. Citem, a voi de ploma: 2 
poemes dramétics -"La Dolorosa i La 
Canço del veli cabrés"-, la versió cata
lana de "Gitanjali", de Rabindranath 
Tagore, en col.laboració amb Carner- 
Ribalta, i varis Ilibres de poemes: "Les 
tombes flamejants", "Amfora , Mirra , 
"Miratges", aquest publicat a l'exili 
l'any 1954... També va escriure un Ili
bre en francés titulat "Fleurs".

Mort a Tarragona el 19 de setembre 
de 1980, era enterrât, el dia 21, al seu 
poblé natal. La Selva del Camp 9

Pàgina Poètica de

VENTURA GASSOL

Pôrtic del Ilibre 
"LES TOMBES RAMEJÂNTS'

Fou una pétria. Va morir ían  bella, 
que mai ningù no la gosé enterré: 
damunt de cada tomba un raig d'estrella 
sota de cada estrella un català.
Tan a la vora de la mar dormía ;
aquella son tan dolça de la mort, 
que les sirenes dia i nit oía 
corn li ana ven desvetllant el cor.
Un dia es féu una claror d'albada 
i del fons de la tomba més glaçada 
frémi una veu novella el cant deis cants:
-Foc nou, baixa del cel i torna a pendre.
]a ha sonat l'hora d'esventar la cendra,
O Pétria de les tombes flamejants!

EL CONHORT DE L'ENYORANÇA

Pels llargs camins assolellats, que menen 
envers les altes solituds desertes, 
entre els vinyars que, al sol d'Hivern, degoten, 
cenyits, a bella guisa, per 1 antara 
d'ungides oliveres
i en companyia de les negres merles 
évides de l'oliva endarrerida 
que, per voler del Pròvid, defugia 
l'avara mé del munyidor,

Carissim,
sento l'enyor de vostra amistat grata 
i de la vostra amada bondadosa.
Felinos de vosaltres que sabéreu 
aprendre dignament de ben amar-vos!
Si, colpit pravament dels fats ferèstecs 
que, impietosos, la ciutat desolen, 
cerco el recer amable de la pétria, 
on les germanes hores, compadides, 
hi vénen a endolcir i a fer tranquilla 
la solitud que eternament m'envolta, 
benéit sia Déu que els fats governa!
Grat sia a Eli dona'm millors diades, 
volent-me exempt de la fatai malura 
i de retorn a la ciutat amada.
Esperaré en la solitud beata 
i aprendré de les merles, cada dia. 
el cant pie de conhort i d'enyoran?a.

{Del llibre "Amfora")
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ORIGINALITÄT 
DE LA

IMATGERIA POPULAR CATALANA
Auques
Soldats
Estampes

per PAU VILA

Foto: J. Busoms EL PINTAT de SOLDATS i ESTAMPES
El pintat a la trepa era corrent a 

França. A Flandes i a Itàlia, almenys 
des del segle XVII, hom pinta va, els 
gravats directament al pinzell o a la tre
pa, indistintament. Val a dir que en es
tudiar estampes del set-cents, sovint 
hom resta perplex davant de certes 
imatges, degut a la negligencia amb què 
foren colorides a la trepa, per la quai 
cosa arriben a donar la sensació d'haver 
estât pintades al pinzell, però d'una ma
nera barroera.

Nosaltres no coneixiem fulls populars 
de casa nostra pintats a la trepa ante- 
riors al 1850 (quan la imatgeria nostra 
imita la producció epinalenca), fins que 
ens fou possible estudiar el contingut de 
les carpetes del col.leccionista senyor 
Ramon Graupera, el quai amb una 
complaença que li agraïm, les ha posa- 
des completament a la nostra disposició. 
Els fulls pintats a la trepa de la susdita 
col.leccio no passen de la desena. Al pri 
mer cop d'ull tant per la tècnica del gra
vât, com pels colors i el procediment de 
colorir i per algunes llegendes, ens 
donárem compte que es tractava de fulls 
de procedencia francesa. Un full, però, 
ens sorprengué amb la següent llegenda 
inframarginal Saint Pierre des pecheurs, 
priez pour nous. Fábrica de Pierre Porxe 
en Reus, 1780. Es tractava, dones, d'una 
manufactura importada de França amb 
boixos i tot, en l'obrador de la quai 
s'aplicava el procediment' de la trepa 
sobre fulls estampats amb gravats de 
talla obrats a la manera dels domino- 
tiers i cartiers francesos. En el full acla- 
ridor hi ha uns pescadors representats 
amb el traç goticista que perdura en la 
imatgeria francesa fins a començar el 
segle XIX. No sabem res de la fábrica de 
Mr. Porxe. Per tant, no podem assenya- 
lar la tirada de la seva producció; 
podem assegurar, en canvi, que no 
tingué transcendèneia la manufactura 
importada. Més aviat les noves estam
pes foren influïdes, tant en el gravat

corn en els tons del colorit, pels gustos 
del país, com ho mostren les imatges 
"S.® Cándida Romana, verge i mártir de 
Falcet" i, sobretot, "Sant Magi Mártir". 
Aquest darrer full, d'un regust d'ex-vot 
popular, és un empelt franc de I'esperit 
autocton. De vers mitjans de la divui- 
tena centúria coneixem una estampa 
gironina de la Mare de Déu dels Dolors, 
de "Jaume Bró estamper i llibeter (sic) 
en lo carrer de les Ballesteries" pintada 
a la trepa, defectuosament. No sabem si 
serà deguda a una influèneia directa de 
la producció francesa, per raó de tro- 
bar-se en el camí deis anants i vinents 
amb les terres gavatxes, o bé és una 
mostra isolada d'un procediment més o 
menys usât.

Si el pintat a la trepa no arrelá o es 
revifá amb la introducció d'aquests 
plançons forasters a casa nostra, fou 
degut al nostre entendre que vers aquell 
période la imatgeria popular catalana 
adoptá un procediment que la indústria 
del pintat de les indianés havia posât en 
voga.

La producció de fulls de soldats amb 
llurs uniformes de coloraina obligada, 
degué suggerir a algún imatger la idea 
d'aplicar a l'estampat del paper el pro
cediment que hom emprava en les teles 
per a fixar-hi els dibuixos colorits. Els 
teixits eren estampats per mtijá de 
motiles de cirerer, perera, noguera o 
boix, gravats com les fustes per a la 
impressió de les estampes. L'estampació 
es feia a mà. L'operari suca va a cara del 
bloc de fusta en una mena de tampo 
anomenat "bac", empapat de color. 
D'aquesta operació se'n deia "tirar el 
bac". Cada to que es volia estampar re
quería un motile diferent. De primer 
s'estampava el negre i després els colors, 
success! vament.

La introducció a Catalunya del pintat 
de teles per aquest procediment s'es- 
caigué el 1740. Prengué ràpidament una 
gran volada, puix segons un document

del 1767 aquesta indústria i les activitats 
afins ocupa ven unes deu mil persones. 
Per un altre document, potser un xic 
exagerat, del 1804, la indústria de les 
indianés, des del filat del cotó fins al 
pintat de la tela, donava feina a unes 
cent mil persones per tot Catalunya. 
Hom deia d'aquest procediment d'es- 
tampar les indianés, "pintat a la xine- 
sa". El procediment havia estât introduit 
abans en els paísos de l'occident eu
ropeu, més industrialitzats que Catalun
ya. L'any 1670, apareixia a Europa per 
Anglaterra; a la fi de la mateixa cen
túria s'establí a Suíssa, després aparegué 
a França i a Alemanya. Ací, ben aviat 
es devia, provar l'estampació sobre el 
paper com es feia a Xina; permet supo- 
sar-ho una indicació accidental contin- 
guda en una real cédula a favor de Joan 
Pau Canals, indianaire important, fill de 
I'introductor de l'estampació de les in
dianés al bac, del qual es diu que en els 
seus générés el colorit no pert i, en can
vi, perdía "en géneros de papel y lienzos 
pintados en colores falsos". A Fran
ça el pintat dels papers per a empaperar 
a l'estil de les indianés es feia ja cap a 
l'any 1780. A Catalunya, les proves que 
tenim de l'estampació del paper al bac 
ens la donen els fulls d'imatgeria popu
lar: les estampes, però, sobretot, els 
fulls de rengle. Dins la imatgeria fran
cesa, no hem trobat cap full en les car
petes dels col.leccionistes parisencs, ni 
en els "cartons" de la Biblioteca Nacio
nal de París que pugui fer suposar que 
fou estampât de la mateixa manera que 
les indianés. Els especialistes en imatge- 
ria estrangera tampoc no parlen mai del 
pintat a l'estil d'aquestes. Els fulls fran
cesos són gairebé sempre pintats a la 
trepa i rarament il.luminats al pinzell. 
Aquesta generalització és aplicable a les 
imatges sobre paper de tots els països 
que hem pogut estudiar (França, Ale
manya, Itàlia, Països Baixos, Rùssia); 
amb l'excepeiô de Xina. #
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per FILO PRIM

•V •

AQUESTA SENYORA Ç; Veig que son molts els que encara no saben que 
DANSA s’escriu amb S i no amb Ç.

Les vegades que trobem en la premsa: “La DANÇA catalEuia... La nostra 
DANÇA...”

I és que son molts els qui creuen que les paraules castellanas que porten una 
Z ban de dur Ç en llurs equivalents catalanes.

No sempre ¡ Mireu:
“MOZO, MOZA” - MOSSO MOSSA.
“TROZO, TROZOS” - TROS, TROSSOS.
“IZAR” - RISSAR.
“MACIZO, MACIZA” - MASSIS, MASSISSA.
“PEREZA, PEREZOSO” - PERESA, PERESÔS.
I les vegades que el catedá usa Z, mentre el castellá empra una altra Uetra. 

Mireu, sino: PINZELL, PINZELLADA - “PINCEL, PINCELADA” . I els 
numerals cardinals: ONZE... QUINZE - “ONCE... QUINCE” .

Acabem per on hem començat. No perqué el castellá escrigui “DANZA” i el 
francés “DANCE” , el catalá ha d’escriure DANÇA. DANSA no és una 
paraula llatina, és d’origen germànio: “TANSE” . El catalá ha volgut i ha 
pogut èsser fidel a l’etimologia de la paraula. Per qué anar a remóle?

A? EN? No sempre és fácil de discernir Tempra d’A o d’EN.
Jo  mateix, quan em vaig empescar el títol comú denominador d’aquests 

articles, vaig reflexionEo* molt sobre si escriure AL CAMP DEL 
LLENGUATGE o EN EL CAMP DEL LLENGUATGE. Comptât i debatut, 
em vaig decantar per AL, potser més que per res, per raons d’eufonia, per 
evitar la duresa d’H ERBEJANT EN.

Però hi ha casos que ja no són discutibles.
Sabem que el castellá fa diferéncia entre “IR A” i “RESIDIR EN ” (VOY A 

BARCELONA, RESIDO EN BARCELONA), mentre que en la nostra llengua 
sempre és A (VAIG A BARCELONA, VISC A BARCELONA). El castella 
dirà HABITO EN LA CALLE X , mentre el catalá dira VISC AL CARRER 
X. En canvi el catalá coincidirá amb el castellá dient VISC EN UN CARRER 
CÈNTRIC o EN UNA PLAÇA CENTRICA.

Direm: Ha tornat A fer la mateixa fedta. I en canvi,direm: Ha reincidit en la 
mateixa falta.

Una forma que pot causar estranyesa. Si bé coincidim amb el castellá quan 
diem: Pujo A la muntanya, en dissentirem quan hi hagi un demostratiu pel 
mig, en dir: Pujo EN AQUELLA muntanya.

AMB? EN? Tampoc no és fácil Topció d’aquestes dues prepocicions, atés 
que se solen confondre en el Uenguatge parlât.

AMB -sol denotar companyia- correspon al castellá “CON”.
No: Viatjar AMB tren. Sino: Viatjar EN tren.
No: Em trobava AMB una situació incòmode. Sino. EN una situació 

incòmoda.
I direm: M’he trobat AMB un amie que es troba EN la mateixa situació 

incomoda. EN qué jo em trobo.
No: AMB moments difícüs. Sino EN ...
No: AMB tot cas. Sinó: EN ...
No: AMB aqüestes circumstáncies. Sinó: EN ...
No: AMB vistes a. Sinó: EN ...

Es una gentilesa de europRix Grácia, 51-53 - SABADELL
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LES "REFLEXIONES CRITICAS"
de

JOSEP SALVANY

Josep Salvany i Oiler.
(1780 - 1849)
Dibuix de ]oan Vila Cinca.

El primer Ilibre d'histôria de Sabadell

Si ens atenem a l'ordre cronolôgic 
deis esdeveniments, el segon deis histo- 
riadors que ha tingut la nostra poblado 
és En Josep Salvany i Oller, autor de 
l'important opusde "Reflexiones críticas 
sobre la antigüedad de la parroquia de 
Sabadell", éditât l'any 1844, una obra a 
la quai cal atribuir el mèrit -no de vàlua 
intrínseca, sino addicional- d'haver estât 
la primera obra impresa, d'histôria 
local, d'autor sabadellenc. S'avançà, en 
efecte, quant a passar del manuscrit a 
lletres de motile, a les famoses "Memo
rias de Sabadell antiguo y su término" 
d'Antoni Bosch i Cardellach, obra 
aquesta que, havent estât escrita evi- 
dentment abans que la d'En Salvany

-"desde el año 1789", ens diu el seu 
autor-, no fou donada a la premsa, corn 
sabem, fins al 1882.

Salyany ocupa, dones, el segon Hoc 
en la llista, no pas massa extensa, dels 
historiadors sabadellencs. I, si sobre el 
primer, l'insigne doctor Bosch i Car
dellach, s'ha parlât i escrit a bastament, 
sembla just i raonable, per no dir obli- 
gat, referir-se alguna vegada al qui li va 
immediatament al darrera en el discó- 
rrer del temps. I potser el moment és 
oportù, si tenim en compte que aquest 
mes d'octubre s'han complert justament 
dos-cents anys de la data de la seva nai- 
xença: En Josep Salvany i Oller nasqué, 
en efecte, el 18 d'octubre de 1780. Nas
qué a Sabadell, i, més concretament, a 
l'avui desapareguda Casa Salvany, del 
també desaparegut carrer Alt del Pedre- 
gar.

Les "Reflexiones criticas" en qüestió 
foren editades, no pas per iniciativa 
propia d'En Salvany, sino gracies al 
lloable interés cultural i el fervor patrio
tic de l'aleshores Secretari de l'Ajunta- 
ment de la vila. En Joan Puigneró, el 
quai áconseguí de l'autor que li fos lliu- 
rat l'original manuscrit que es guardava 
en un calaix del seu escriptori i, de la 
corporació municipal, el patrocini de 
l'ediciô, corn Ijo explica el protagonista 
d'aquest fet en el prôleg que figura a 
l'esmentada obra.

No existint encara, per aquelles dates, 
impremta a Sabadell -la primera que 
s'hi instal.là, la de Pere Nolasc Vives, 
ho féu al voltant de l'any 1850-, el llibre 
fou estampât a Barcelona, ais tallers 
gràfics d'Antoni Berdeguer, del carrer 
de Liado, número 6, com consta en l'e- 
dició. Llàstima que fos així, diríem, car 
hauria estât molt més satisfactori que el 
primer llibre d'histôria sabadellenca, 
escrit per un sabadellenc, hagués eixit 
d'un obrador local. Les "Memorias..." 
de Bosch i Cardellach, si varen trigar

més a teñir difusió impresa, reuneixen 
en canvi aquesta circumstáncia que 
manca a les "Reflexiones..." d'En Sal
vany, car foren estampades a la im
premta sabadellenca de, Joan Baqués i 
filis, del carrer aleshores ja anomenat de 
Calderón.

Deixant de banda altres particularitats 
que es podrien consignar arran de l'obra 
i de les seves relacions amb la dinàmica 
del Sabadell de l'època, i donant per 
sabut el "curriculum vitae" del seu autor 
(1), voldria referir-me ara al contingut 
del treball historiográfic en qüestió.

Qué ens diuen les "Reflexiones críticas"

Es tracta d'una obra concebuda d'una 
manera ben pesonal, fruit d'un intens 
treball d'investigació i desenrotllada 
amb un estil i en un to realment plau
sibles que la fan, al marge def seu valor 
intrínsec, d'agradable lectura ádhuc en 
els nostres dies, transcorregudes dues 
bones centúries des de la data que apa- 
regué com a interessantissima novetat 
per ais sabadellencs.

El seu títol complet és aquest: "Refle
xiones criticas sobre la antigüedad de la 
Parroquia de Sabadell, probando que 
existid ya en tiempo de los moros, y 
quizá de los godos, aunque con nombre

1.- Vegi's la biografia succinta que ens en dona 
Pere Puig i Sarda a "La Ilustración Sabadellen- 
se", n. ° 9, maig 1885 i les intéressants dades que 
aporta mossèn Josep Cardona en el capítol 
"L'antiga Casa Salvany de Sabadell i el doctor 
Sarà i Salvany" que forma part del llibre mis- 
cel.lánia "El Doctor Sarda i Salvany. Memories 
i records", volum Vili de la Biblioteca Saba
dellenca, éditât l'any 1927, on per ceri ens parla 
duna biografia de Josep Salvany escrita per 
Joan Costa i Deu que no hem pogut trobar 
enlloc i que no sabem que mai hagi estât publi
cada. Remarquem, de passada, que l'article, 
brevtssim, “Salvany i Oller, Josep" de la Gran 
Enciclopedia Catalana, és d'una vaguetat sorpre- 
nent i conté lamentables inexactituds.
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diferente; motivo de la formación de la 
actual villa, y etimología de su nombre, 
probando ser Sabadell y no Sevadell, 
como escriben algunos modernos; forti
ficación y progresos de dicha villa, 
hasta el siglo XIV". Un títol llarg i bas- 
tant explicit, prolix diriem, tal com 
solien ésser-ho els de l'època; però que 
té la virtut d'enllaminir-nos, estimulant- 
nos a la lectura del text sencer.

No es tracta d'una obra voluminosa, 
certament, sino més aviat breu si 
volguéssim avaluar-la en relació amb 
l'extensió del titol i la multiplicitat de 
temes que hi són enunciats. Però tant 
com és de breu -38 pàgines- és de subs
tanciosa i rica, ben estructurada, ben 
treballada, exempta d'expansions senti
m ental i de fioritures retòriques que 
trobem en d'altres obres similars de la 
mateixa època. Es l'obra seriosa d'un in
vestigador que posseeix una sòlida 
formació humanistica i que sap valorar 
i interpretar les dades que obté i relacio- 
nar-les per tal d'arribar a determinades 
conclusions.

Partint de la noticia -poc satisfactó- 
ria- de Sabadell que l'historiador pare 
Jaume Caresmar dóna en la seva "Carta 
al Intendente Sr. Linde sobre la pobla
ción de Cataluña", de 1821, Josep Sal- 
vany es proposa demostrar amb docu
ments autèntics ", diu, la major antigui- 
tat de la nostra vila i "algunes circums- 
táncies que manifesten el motiu del seu 
nom". El que fa, en realitat, és esclarir 
una bona part del passât històric de Sa
badell mitjançant una recerca en la do- 
cumentció que li forneix l'arxiu del 
nostre municipi, del qual havia estât 
custodi uns quants anys, en qualitat de 
Secretan de l'Ajuntament, corn abans 
ho havia estât el doctor Bosch i Car- 
dellach.

Les primeres pàgines són consagrades 
a demostrar que molt abans del segle 
XIII, en contraposició a l'afirmaciô de 
Caresmar, ja existia la nostra poblacio, 
si bé no amb el nom de Sabadell, sino 
amb un altre nom, que eli, segons de- 
dueix de l'estudi i confrontació d'una 
sèrie de documents, afirma que és 
Valrà. La poblaciô d'aquest nom, afe- 
geix, ja existia l'any 986 i tenia una es- 
glésia dedicada a Sant Félix, a més d una 
altra que ho era a Sant Silvestre. Però 
fou destruida pels sarraïns l'any 993.

Parla, seguidament, de Rahona, del 
castell d'aquest nom, de l'església de 
Sant Salvador i de la seva consagració 
l'any 1076, del naixement de la vila a 
l'entorn del mercadal que hi havia a 
prop de l'esmentada església, de l'apari-

ció del nom de Sabadell, que diu que 
surt per primera vegada en un docu
ment de l'any 1233. Quant a l'etimolo- 
gia del nom de la poblaciô, segons ell és 
la d'un dérivât de sabat o sabbatum, és 
a dir, dissabte, que era el dia de la set- 
mana que la vila celebrava mercat, i per 
aixô ha d'escriure's Sabadell i no 
Sevadell.

En les pàgines següents es refereix a 
fets diversos que tenen relació amb la 
vila, corn és ara l'assassinat de l'abat 
Biure, de Sant Cugat del Vallès (any 
1350), accions bèl.liques, entre elles i en 
Hoc destacat el pas de Bertrán Dugues- 
clin per les immediacions de Sabadell, el 
Privilegi de les fires i finalment la venda 
de la vila a la reina Elionor, l'any 1366.

Seguidament ens conta, transcivint 
"in extenso " la documentació que fa al 
cas, les motivacions i incidències de la 
construcció de les muralles de la vila 
(any 1374), fet aquest que l'autor consi
dera molt important i significatiu, i 
passa després a referir-se breument a 
l'activitat artesana, concretament a la 
indûstria tèxtil llanera, dels sabadellencs 
i amb més extensió al Privilegi del Vi 
amb què, l'any 1335, havia estât afa- 
vorida la poblaciô, de la quai pondera 
la gran riquesa de vinyes que tenia en 
aquell temps.

Les pàgines finals de l'obra són dedi- 
cades a la Pabordia de Sant Salvador, el 
conflicte del trasllat (1391) de la seu 
parroquial de l'església forana de Sant 
Félix d'Arrahona, dellà el riu, a la de 
Sant Salvador d'arran del mercadal, i a 
la construcció, a principi del segle XV, 
de la nova església, amb la consagració 
primer del seu altar (1420) i després de 
la seva fábrica ja acabada (1448). En un 
Apèndix ens dóna la transcripció de 
l'acta de consagració de la primitiva 
església de Sant Salvador d'Arrahona 
(que ell anomena sempre Rahona) i el 
Decret del bisbe Clement Zapera (1420) 
aprovant la demolició d'aquesta antiga 
construcció i edificació de la nova.

Reconeixement de la seva vàlua

L'aportaciô de Josep Salvany a l'estu
di del prétérit de Sabadell amb les seves 
"Reflexiones críticas" ha estât valorada 
molt positivament, al costat de la que 
representen les " M e m o r ia s ..de Bosch i 
Cardellach, per tots els sabadellencs que 
de 1844 ençà s'han intéressât per la his- 
tôria de la poblaciô. Erudits i escriptors 
del seu temps i d'époques més prôximes 
a nosaltres l'han estimada amb el

màxim respecte, amb admiració i gaire- 
bé diriem corn a autoritat, sense que 
aixô vulgui dir que algún investigador 
no hagi pogut esmenar determinats 
punts del seu contingut.

En el segle passât, i en dates molt 
prôximes a la de l'ediciô de l'obra d'En 
Salvany, s'hi refereixen amb reconeixe
ment i l'utilitzen Josep Sai*dà i Agusti 
Rius en la seva "Guía histórica, estadís
tica y geográfica de Sabadell", que pu
bliquen l'any 1867. També l'utilitza ex- 
tensament En Manuel Ribot i Serra en el 
seu treball "Origen y progresos de Sa
badell" que li meresqué un premi en el 
Primer Certamen Literari célébrât a la 
nostra ciutat l'any 1882 i en altres tre- 
balls posteriors. Els autors de la "Con
sueta parroquial de la església de Sant 
Feliu Africà, mártir, de Sabadell", edita
da l'any 1898 -el doctor Feliu Sardà i 
Salvany i mossèn Pere Turull i Mora
gas- el prenen corn a base de bona part 
de l'esbôs històric de l'esmentada parrò- 
quia que fa d'introducciô a la dita obra.

Pel que fa al segle actual, podem afir
mar que Joan Montllor estudia en 
profunditat i amb el màxim rigor critic 
l'obra del qui anomena "l'il.lustre i 
fervorós sabadellenc" i en reconeix el 
mèrit, tot i que hi descobreix un error 
molt important, la identificació de Valrà 
amb la progenitoria de la vila de Sa
badell, i es lamenta que tots els qui han 
escrit arran d'aquest tema hagin près 
com a autoritat indiscutible les afirma- 
cions de Salvany. Des de l'any 1921 fins 
a la seva mort (1970). En Montllor no 
es cansa de dir i repetir arguments 
basats en un examen rigorós de la docu
mentació pertinent, que "Sabadell no és 
hereua de Valrà".

Miquel Carreras està d'acord amb En 
Montllor pel que fa a aquest punt i aixi 
ho recull en els seus "Elements d'història 
de Sabadell" de 1932. Aixô no el priva 
de reconèixer els alts mèrits de Josep 
Salvany, de qui, en "Linies d'història 
ciutadana", en fa el següent elogi: "Jo
sep Salvany, que és la millor fusta i 
l'instint més fi d'historiador que hi hagi 
hagut mai entre nosaltres, perqué tenia 
les dues qualitats princeps per a fer la 
historia: el do d'interpretar i el gust per 
les fonts originals que són íntegra part 
del passât".

Podriem adduir encara altres qualifi- 
cats testimonis recents d'aquesta positi
va valoraciô dels érudits sabadellencs 
del nostre segon historiador. Però em 
sembla que els que hem recollit són 
prou eloqüents. 9

e tra . Barcelona, 339-341
E su „ag en « .esad e  JOSEP M* DALMAU i PRATS
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RECORDANÇA
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üibuix  al pa><ti']l de Kamon Noè

Alfons Gubern, I'amic pintor, sobta- 
dannent, un mati de tardor, ens ha 
deixat per sempre, sumint-nos en la tris- 
tor a tots aquell que l'estimàvem.

Era jove encara: pie d'inquietuds, de 
projectes i d'esperances. Somniava que 
aviat, lliure de l'absorbent i esgotadora 
tasca de l'ensenyament, podría fer que 
ell anomenava la se va gran obra: grans 
teles irradiants de llum i color, deis 
colors encesos de les seves postes ro- 
gents i les blaves llunyanies. I ho pin
tarla amb tranquil.litat, acompanyat de 
la seva estimada i inseparable esposa, 
en el seu refugi acollidor de Guimerá o 
en la llar venerada de Castellar del 
Vallès.

Artista d'una gran vocació, la pintura 
fou l'eix i el délit de tota la seva vida. 
Esta va enamorat del seu treball, sentía 
amb orgull la seva professió i estava 
gelós de la seva obra, com si fos part 
del seu propi eos.

Els que vam tenir la sort d'endin- 
sar-nos en el que ell en deia "els cercles 
concèntrics de l'estimació", el recorda- 
rem per la seva senzillesa, pel seu gran 
esperit de servei i col. labor ació, per la 
seva defensa de la veritat, sense subter- 
fugis, amb el seu verb vibrant i corat-

jós, amb el seu carácter fogós i apassio- 
nat, però sempre amb una gran Huma
nität i bonhomia, qualitats que van dei- 
xar certament empremta en nosaltres.

Home ordenat, treballador, s'imposa- 
va el laborar diari com un deure sagrat, 
i no ho deixava a la ventura de la inspi- 
ració, puix que, com sovint deia, "la 
inspiració l'hem d'estimular cada mo
ment amb el nostre esforg i il.lusió, i no 
esperar que ens plogui com per art d'en- 
cantament". Fidel a aquest credo va dig
nificar la seva professió d'artista-pintor, 
apartant-la de la bohèmia i d'estrava- 
gàncies que masses vegades l'acom- 
panyen.

Fou recte, transparent, d'una gran 
sinceritat. Odiava la hipocresía, els afa- 
lacs i la mentida, i per tot això va fugir 
sempre dels marxants i traficants de 
quadres, que ben segur li haurien fet 
guanyar molts diners, però que haurien 
arribat a despullar la seva obra del 
missatge d'amor que hi impregnava amb 
la seva pinzellada vigorosa. 1 recordo 
ara, que en ocasió de comprar-li una 
gran obra, va dir-me: "n'estic molt con
tent que me la tingui vostè, perqué la 
podré veure sovint i se que me l'es
timar à".

1 és que ell estimà molt: els seus 
amies, el paisatge i per sobre de tot la 
seva familia. Dues setmanes justes 
abans del seu trapàs va dir-me: "dues 
coses hi ha que a mesura que em vaig 
fent gran cada vegada estimo mes: la 
meva dona i el paisatge Deia a més 
que ja pintava només contemplant el 
paisatge, i que per plasmar-lo millor cal 
viure-hi, perqué coneixent-lo s'estima 
encara més.

Li agradava la tranquil.litat del camp, 
la serenor de les muntanyes, la blavor 
immensa del cel. Tant estimava el món 
rural, que ja des de molts anys passava 
els estius pintant al Mas Verdaguer del 
poblat de Correà, al Berguedà. D'allà 
són, precisament, els darrers quadres de 
la seva vida. Trescant per sobre els ros- 
tolls, sempre descobria nous temes per a 
pintar fins que s'esmorteïen les tardes. 
A estones, amb l'ancià mossèn Josep, 
rector d'aquella església de Sant Marti, 
feia petar la xerradeta, al peu del carni, 
aixoplugats a sota del bell cloquer o a 
l'ombra de les alzines, respirant la flaire 
de l'espigol i del romani que mou el 
ventijol que baixa del serrât. Què bé 
que s'hi sentia en aquells indrets! No és 
estrany que a més d'un ens havia dit, 
que alla en aquell recollit i solitari pa- 
ratge, entre aquella bona gent, voldria 
que algún dia hi reposessin les seves 
despulles. Ben segur, però, que no pen
sava que la mort fos tan a prop.

Per a les nostres Agrupacions fou un 
gran puntal, un gran col.laborador, 
sempre a punt de lliurar-se als altres. 
Dues vegades havia estât Director del 
Departament d'Art, havia pronunciai 
nombroses conferèneies i havia fet dife- 
rents demostracions pictòriques. Sovint 
concorda als nostres actes, i la sçva sola 
preseñeia ja hi donava un gran relleu, 
però a més els animava amb comen- 
taris encertats i moites vegades xocants.

Ens ha deixat, però el seu exemple 
será com una llum rutilant que ens 
menarà dreturera pel dificil carni del 
ben obrar pictóric, ens infondrà nova 
moral i afany de Iluita i superació, i ens 
ajudarà en l'enfortiment de l'amistat a 
què ens devem sempre.

Adéu amie. Tu que estás en el Pa
radis de la pau i Veritat eternes, gaudint 
de la Llum infinita, fes que un dia 
puguem tots retrobar-nos-hi, per con
templât plegats la Bellesa excelsa.

Francese Macià
Director del Departament d'Art 

de l'Agrupado Narcis Giralt

Es una gentilesa de
GALERIES

ROVIRA"
Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
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pinzellada

d'ALFONS

GUBERN

"La vida del mort està en 
la memòria del viu". 
Cicero

Hi ha veritats -tristes i doloroses veri- 
tats- que hom no voldria créure-les. 
Les hem d'acceptar amb tota la seva 
descarnada crudesa.

La mort d'ALFONS GUBERN és una 
d'aquestes veritats que ens ha caigut al 
damunt i ens aclapara. Ens ha colpit.

-Sembla mentida!
-EU, tan pie de vida!
-No pot ser, no pot ser...
1 tantes i d'altres exclamacions que 

haurà dit cadascù deis seus innombra
bles amies. Pel sol fet d'aproximar-se a 
eli, hom ja sentia un lligam afectiu vers 
la seva probitat. EU era ample i obert 
com els seus innombrables camps -am
ples i oberts- que havia pintat.

He volgut, ara, encara trasbalsat per 
aquesta irrevocable veritat -la quai no 
voldria pas que ho fos- escriure aqüestes 
breus paraules. Breus, si, però plenes, 
com ho son les seves pinzellades, com 
ho eren les seves paraules, com ho 
eren les seves encaixades de mà, com ho 
era la seva mirada... Com ho és el seu 
record, perqué, certament, la vida de la 
seva mort està en la nostra memòria...

Joan Cusco 
22-setembre-80

Gubem o I'exaltació de la terra camperola.
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Amb els atuells de pintar a I'esquena, 
el bastó a la mà, triscant per camins, 
hortes, boscos i muntanyes, la silueta 
inconfundible de la seva figura robusta, 
saludant al vianant, o al pages que tre- 
balla la terra, amb la seva potenta i so
nora veu, de timbre alegroi i optimista, 
Gubem, el pintor de la ruralia de l'alt 
Valles, revocador de la vida camperola, 
no s'el veurà me's per aqüestes contra
des. Ens ha deixat per sempre.

Amb la seva paleta lluminosa, captà 
amb emotivitat, exaltant els colors amb 
tota la seva esclatant potencia i expres- 
siva pinzellada, els dies clars i transpa
rents, els matins assolellats, els jorns 
grisos i plujosos, les daurades postes de 
sol, els camps de blat i de garberes, i 
aquell moment i hora que, com un 
màgic poder aturava el temps per plas- 
mar-lo eternament en les teles, amb una 
frescor i espontaneitat tal, que descrivia 
amb traços inigualables el profund amor 
que sentí sempre vers el camp, la gent 
que hi viuen i les feines que hi fan.

Ja que en les seves pintures, hi vibra 
la humanitat del treballador del camp, 
rar és el quadre en que no s'hi veu una 
figura o altra, ja pujant un carni, ja 
laborant el tros, ja pasturant un 
ramat..., i les figures viuen, caminen, 
trepitjen fort el carni, pugen, els bens 
pasturen, el pages treballa, no son figu
res décoratives, sino que viuen inten- 
sament la vida del terreny, com ell, que 
es considerava un treballador mes i pin- 
tava agermanat amb aquell pages, al 
quai alguna vegada ajudava a apilar 
garbes. Per aixd les garberes que pintà, 
pesen, están ben assentades a terra, 
perqué les havia sospesat, i com deia 
moites vegades: El pintor paisatgista ha 
de conèixer els arbres, dibuixar les boi
res, entendre de cultius, i saber com 
están fetes les garberes: vint-i-una gar
bes, tres rengles de cinc i sis de tapado

Foto de J. Mercadé

ra i orientades a ponent". Heus aci 
perqué les "garberes d'en Gubern" son
inmillorobles. En Vila-Puig havia dit: 
"A mi m'anomenen el pintor deis 
paliers, però les garberes d'en Gubern 
no les supera ningú". I verdaderament 
ho' pensava així, puix va sol. licitar un 
quadre de garberes, que intercanvià 
amb un dels seus de paliers.

I és que Gubern dins la seva ànima 
d'artista, amagava una ànima de campe- 
rol, del pages català, dar i incorrup
tible, auténtic defensor del que és pa, pü 
i el que és vi, vi, fidel a la terra que tre
pidava i a la pintura que ho plasmava.

Pintura másele, de pinzellada potent, 
a voltes agressiva, a voltes suau i poé
tica, generosa de morats i acarminats, 
de malves suaus o potents ultramars, 
com correspon a la retina acostumada 
als colors de les agrestes estribacions i 
anfractuositats d'entre el Puig de la 
Creu i Sant Llorenç del Munt. "Hi son! 
Hi son!" exclamà entusiasmat el seu 
mestre Olivet Legares, la primera vega
da que el visità a Castellar, i en Gu
bem el portà a contemplar els paisatges 
morats del Vallès alt.

Com ens descobria en cada una de les 
seves obres, Voculta poesia que s'esmu- 
ny quietament dels anònims camperols, 
i el paisatge que els envolta!

En la seva pintura hi vibra amb tota 
la Intensität, l'amor a la natura, a l'aire 
lliure, a les immensitats i a les panorà- 
miques, amb un cant a la llibertat que 
brota de cada pinzellada.

Pintura senzilla, clara i diàfana, de 
cor obert i d'amplis horitzons, és una 
evocado emocionada de la terra nostra, 
i una exaltado de la vida camperola.

Reposi en pau, nostre bon amie i ex
cel.lent pintor.

Jaume Mercadé

Es una gentilesa de
GALERIA DART

Verge del Pilar, 125 SABADELL
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per RAMON VALL i RIMBLAS

BRODATS ROMANICS CATALANS

Tapis de la Creado.

L'aparició, aquests dies, del segell de 
correus dedicat al Tapis de la Creado, 
que es guarda a la catedral de Girona, 
ens ha suggerit el tema. De brodats ro- 
mànics se'n guarden pocs: la fragilitat 
de la propia matéria ha fet que es per- 
dessin gairebé tots; per aixo, són poc 
coneguts. Famosos, al món, podríem dir 
que se'n conserven dos: el tapis de Ba- 
yeux, de darreries del segle XI (proba
blement del 1077), que narra la con
questa d'Anglaterra pels normands; i el 
de la Creado, de Girona. La técnica 
d'amdós és molt semblant: un brodât, 
amb punt de cadeneta, sobre una tela 
que serveix de soport.

A Catalunya, a més del tapis de 
Creado, es conserva l'anomenat esten- 
dard de Sant Ot; és una peça de 105

cm. de llarg per 69 d'ample: consta d'un 
cos superior de 46 cm. de llargada, del 
que pengen tres tires; al centre d'aquest 
cos hi ha la figura de Pantocràtor, din- 
tre de la clàssica mandorla, envoltada 
pels simbols dels evangelistes; a cada 
una de les tres tires que pengen d'aquest 
cos central hi ha una figura femenina. 
La gràcia d'aquesta peça és que està sig
na da: “Elisava me fadt". Fou trobada 
en un nixol de l'altar de Sant Ot de la 
catedral de la Seu d'Urgell (Sant Ot mo
rí l'any 1122); actualment es guarda al 
Museu d'Art de Catalunya. Es dones, 
una peça dels tombants de l'any 1100; 
la seva técnica constructiva és molt 
semblant a la del tapis de la Creado del 
que, probablement, és coetani.

Una altra peça brodada, procèdent

també de la Seu d'Urgell, es guarda al 
Victoria and Albert Museum de Lon
dres. Es tracta d'un frontal d'altar: al 
seu centre hi ha un Pantocràtor que està 
clarament emparentat amb el de l'esten- 
dard de Sant Ot.

Altres peces catalanes intéressants i 
quasi coetànies, són les mitres de Sant 
Oleguer, mort el 1137 (que es guarda a 
la Catedral de Barcelona) i de Sant Ra
mon, bisbe de Roda d'Isàvena, mort el 
1126 (i que es guarda o guardava al 
museu d'aquesta ex-catedral; ignorem si 
fou una de les peces que desaparegueren 
en el recent robatori que sofri aquest 
museu). En aquesta peça hi figuren 
l'anyell mistic i la mà de Déu Pare, amb 
les corresponents inscripcions. D'un 
centenar d'anys més tardana és la mitra 
de Sant Bernat Calbô, (del museu epis
copal de Vie) traspassat el 1243. Aqües
tes mitres tenen interés perqué a l'haver- 
se trobat totes elles en els sépulcres res- 
pectius, donen un limit superior de 
datació segur.

El tapis de la Creació és també de 
finals del segle XI o de començaments 
del XII, com les primeres mostres enu- 
merades. Es una peça única, com hem

Un dels quatre vents
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El cicle de la Creado

dit, que actualment està magnificament 
instal-lada al museu de la Catedral de 
Girona. Es de grans dimensions: 4'15 m. 
d'amplària per 3'65 m. d'altura i està 
mancada per les seves vores dreta i infe
rior. Conté tres temes ben diferenciats: 
La creació, del mon, segons la narrado 
del Gènesi; el curs del temps, représen
tât pel calendar! del mesos, les estacions 
i altres figures al-legoriques; i la 
in venció de la Santa Creu.

El tema de la creació ocupa la part 
central del tapis, a l'entorn de la figura 
de Crist-Doctor, représentât jove, sense 
barba, d'acord amb una figuració de 
tradició clássica. Les escenes de la Crea-

ció són: L'Esperit de Déu, en forma 
d'ocell, plana sobre les aigües; al seu 
costat hi ha dos ángels: el de les tene- 
bres i el de la llum; vénen després la 
creació del firmament i la deis oceans, 
completant-se, així, la meitat superior 
del cercle. A la inferior hi ha la creació 
deis animals, a baix de tot; i a sobre 
l'escena en que Adam els hi dóna nom, 
a un costat; i la creació d'Eva a l'altre. 
P. de Palol fa notar que les escenes 
están disposades com si estessin en una 
cúpula i les creu inspirades en represen- 
tacions de la Creació en voga des del 
segle IV, que ens han pervingut grades 
a un text de Justiniá de l'any 550, i que 
influiren, també, en l'execució de la 
cúpula de Sant Marc de Venécia. Se-

Estendard de Sant Ot

Mitra de Sant Ramon

gueixen la inspiració clássica que ja 
havíem trobat en la figura de Crist que 
les presideix; llevat de quan l'autor des- 
coneix el tema i té de representar figures 
que no ha vist mai, com són els animals 
marins.

Ais quatre angles que es formen per 
transformar el cercle en quadrat, hi ha 
els quatre vents, representats per una 
mena de faunes alats de peus i de tors, 
que amb les seves cames fan sortir el 
vent d'una espècie de sac de gemecs, 
alhora que, amb la boca, bufen en dos 
corns, augmentant aixi l'impetu de la 
ventada.

Les vores laterals i superior están 
dedicades a la representació del temps: 
les presideix l'Any (Annus), emmarcat 
per les quatre estacions i dues figures no 
identificades (Hércules? Samsó?); l'ordre 
és: figura, estiu i tardor a l'esquerra; 
hivern, primavera i figura a la dreta. 
Als extrems hi han els rius del Paradis 
(es conserva només el de l'esquerra, 
Geon) représentât per un minyó nu. A 
les vores laterals hi trobem els mesos de

Adam dona nom als animais

l'any que s'identifiquen, a més de la 
corresponent inscripció, per les feines 
que els hi són més addients; i entremig 
hi ha la representació del sol a un costat 
i de la lluna a l'altre; aqüestes figures 
que aquí "bailen" enmig deis mesos, en 
molts calendaris fan costat a l'Any. 
Totes les imatges d'aquesta representa
ció del temps, tant per l'estil com per 
altres details iconogràfics, són de clara 
inspiració post-carolíngia.

A la part inferior hi queden les restes 
d'una sanefa amb la representació de la 
invenció de la Santa Creu feta per 
Constanti i santa Elena, amb la fanta
siosa intervenció de Judas (que segons 
una llegenda alt-medieval ressucita i 
esdevé Sant Ciríac).

c  , ..

Mitra de Sant Bernat Calbó
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Per ANNA FERNANDEZ ALVAREZ

AQUAREL.LES

DE

JOAQUIM
DEU
Un equilibri entre 

el simbolisme 

i el réalisme

Joaquim Deu va començar des de 
molt jove a interessar-se per la plàstica, 
ja pintava ais nou anys, motivat pel seu 
pare, amb la voluntat d'emular-lo: 
d'aquesta manera, va començar amb el 
dibuix a carbó i l'oli. Aquesta dedicació 
es va deure també a una etapa personal 
més tardana en la qué, després destar 
absent de Sabadell torna i es troba de- 
sambientat, motiu pel qual es produeix 
un aïllament personal a partir d'on la 
seva capacitat comunicativa es viabilitza 
en la pintura, fonamentalment l'oli, tèc
nica que, si bé actualment no ha aban- 
donat del tot, ha desembocat en un ré
sultat molt particular: les aquarel.les a 
l'oli. Els primers temes també vingueren 
determinats per la influència paterna: 
retrats i temàtica abstracta.

Més endavant, a finals dels seixanta, 
comença a participar a concursos locals, 
com els organitzats per "Les Agrupa- 
cions Narcis Giralt" i "Belles Arts", ob- 
tinguent dos accésits i una mencio 
honorífica.

Des d'aquests antecedents fins el seu 
treball actual existeix un llarg parèntesi 
de inactivitat, si bé, esporàdicament i de

manera informai, treballa el carbó, el 
dacs i l'oli.

Sens dubte, és Olot la dutat que el 
dota d'una atmosfera i d'un paisatge su- 
ficientment tranquilitzadors corn per a 
poder fer seva l'aquarel.la. Efectiva- 
ment, les se ves aquarel.les són abans de 
tôt olotines, són la recerca d'una llum i 
color especiáis (qüestió aquesta en la 
que també s'ha vist influenciat pel seu 
pare, els résultats de la quai amb el 
color intenta transposar a una técnica 
propia). El tema per ^ poder escenificar 
el qué persegueix és el paisatge. Es trac
ta d'una manera íntima d'acaparar l'am- 
bient i la forma olotins.

Técnicament, Joaquim Deu manipula 
l'aquarel.la amb les avantatges que la 
seva professió li dóna, ell és decorador i 
els mitj ans que ha d'emprar quotidiana- 
ment li serveixen per les seves aqua- 
rel.les, unes vegades per dibuixar-les i 
ressaltar anécdotes, unes altres, per de- 
formar-les i potenciar la propia textura: 
és el cas deis seus paisatges insinuats, a 
partir de formes de colors i desdibuixats 
per la falta conscient de degradacions 
del color, tant típiques de l'aquarel.la.

Les seves obres són la recerca cons
tant de geometritzat i jugar amb el 
volum, és a dir, a partir de les dues di
mensions que dóna el paper, crea una 
perspectiva particular i il.lusionista del 
paisatge. Ho aconsegueix contrastant 
colors, retenint, a partir de váries téc- 
niques, entre elles l'us del sucre, el color 
inicial, sens esperar que l'alteradó de 
l'assecat doni un résultat distint. Es 
tracta d'un gust pel color viu, sobre tot 
el lila, contrastant amb el blanc del pa
per, la taca que dóna una forma i di- 
buixa un objecte. Es per tot aixó que en 
el títol cito un equilibri entre el simbo
lisme, nivell d'abstracció, i el réalisme, 
ni veil imitatiu. Joaquim Deu no está li
mitât ni per lo abstráete ni per lo figu- 
ratiu, les seves aquarel.les están situades 
entre el món mágic de l'escriptura i el 
món real de la natura: interpreta el pai
satge d'Olot, sens limitar-se a la cerca 
del semblant; perllonga amb exactitud 
la sensualitat deis arbres, de les parets 
d'una casa, transfigura el real i, amb la

Es una gentilesa de w r A i r r Sant Pere, 21
Tel. 725 91 06 - SABADELL
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preocupació per una distribució dels 
volums, intenta èsser el més significatiu 
a l'hora de crear la íntima llum olotina.

El protagonista deis seus paisatges es 
l'anècdota. Una paret, un grup d'arbres, 
un carni, el detall que embelleix les 
panorámiques, l'instant fugaç de la 
nostra mirada en qué tranquilament ho 
recorre tot i a la vegada clasifica el mes 
insignificant, que és a vegades l'essen- 
cial.

Amb la seva última exposició, preci- 
sament a Olot, a la sala Sant Lluc, ha 
aconseguit introduir-se en l'ambient 
plástic d'aquesta ciutat, un ambient de 
difícil accès, sobre tot per gent de fora, 
i, si Bé en moites ocasions aixó no guar
da relació amb la valor real d'una obra, 
aquesta vegada sí penso honestament 
que ha estât ella qui ho ha aconseguit.

Estem davant d'una obra en evolució. 
El seu interés no radica tan en el qué és 
-tot i essent ja- com el qué, precisament 
per aixó, pot arribar a èsser.

AVU I A M B ...

JOAN AULADELL i DOMENECH
(Fundador -1961- i Director de la Coral de la Unió 
Excursionista de Sabadell)

El nostre personatge, el Mestre Aula- 
dell, ha estât noticia arran d'haver capi- 
tanejat la seva Coral en el viatge a 
Roma per fer ofrena al sant Pare Joan 
Pau II d'un Ilibre titulat "Maria a través 
deis seus santuaris de muntanya de Ca
talunya". Els coristes i llurs familiars 
-més de setanta en conjunt- fofen pre
sents a l'audiéncia papal a la plaça de 
Sant Pere de Roma. Actuaren davant 
deis micrófons de Rádio Vaticá instal- 
lats a la mateixa plaça on s'aplegaven 
milers de pelegríns d'arreu del món. 
Cantaren belles i populars cançons ma- 
rianes i es guanyaren el multitudinari 
aplaudiment.

A les 5,30 de la tarda (aixó succeía el 
30 de juliol) aterré ais jardins del Vaticá 
l'helicópter que duia el sant Pare. Tot 
seguit es presenté, amb vehicle, a la fa
mosa plaça i s'adreçé a la Coral saba- 
dellenca. El mestre Auladell s atansé a 
Joan Pau II per fer el Iliurament de l'es- 
mentat Ilibre, que el sant Pare fullejé i 
s'interessé del seu contingut. El propi 
Auladell, quan ho explica, li sembla en

cara que li tremolen les carnes... Fou un 
moment inoblidable per a tots... La 
Coral interpreté novament davant del 
sant Pare unes cançons, finalitzant la 
seva memorable actuació amb el Viro- 
lai...

Joan Pau II els felicité ben cordial- 
ment i jovialment i els impartí  ̂
la seva benedicció, extensiva a ^  
la nostra ciutat. “Es a prop de 
Barcelona i a prop de Montserrat" -li 
explicé Auladell, mentre el sant Pare re
petía les paraules ben conegudes per eli; 
“Montserrat, Montserrat... "

L'endemé visitaren les instai.lacions 
de Rédio Vaticé, expresament invitais, 
i, durant la visita, un periodista de 
l'Observatore Romano féu un reportatge 
que apareguè a les pégines del rotatiu 
romé.

D'aquesta audiència, aixi corn de les 
actuacions que feren durant el viatge 
per Itélia, ja ens parlaré el mateix Joan 
Auladell en una próxima edició de 
Quadern. (No ho ha fet abans perqué 
encara li deuen tremolar les mans...).

Es una gentilesa de Fortuny, 20 Tel. 725 9119 SABADELL
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NARCISA FREIXAS i CRUELES 
(Pedagoga i Compositora)

Per RICARD SIMO i BACH

En ocasió d'unes converses amb 
Maria Magdalena Petit i Codina -néta 
de la inoblidable NARCISA FREIXAS i 
CRUELES-, relacionades amb la biogra
fia de la seva àvia, inserida en el Dic- 
cionari Biogràfic de Sabadellencs, hem 
tingut el goig de conèixer testimonis es- 
crits i gràfics, del quais, hem considérât 
adient de fer-ne comentan a "QUA
DERN", per a delectança dels seus lec
tors i, particularment, d'aquells que ig
noren qui fou i què representà per la 
cultura catalana, la nostra il.lustre i 
benemèrita sabadellenca.

Narcisa Freixas nasqué a Sabadell, 
l'any 1.859, i morí a Barcelona, el 20 de 
desembre de 1.927. El seu pare, PERE 
FREIXAS i SABATER, fou un pedagog, 
escriptor, gramàtic i autor d'un Diccio- 
nari Espanyol-Francès i Francès-Espan-

yol (dos volums), publicat l'any 1.846, 
qui dedicat a moites activitats intel.lec- 
tuals i politiques, fou amie personal i 
corresponsal de l'il.lustre català, general 
JOAN PRIM i PRATS.

Narcisa Freixas es maridà amb l'insig
ne Doctor en Medicina MIQUEL PETIT 
i PONS. Llur matrimoni fruità tres fills, 
Elvira, Matilde i Josep Maria. La mort 
de les dues filles afectà greument la Sen
sibilität de la mare i el seu futur, de
dicat de pie la resta de la seva vida, a la 
vida del seu fill i a la de tots els infants 
de Catalunya. Dir Narcisa Freixas, vol 
dir poblé, vol dir amor, vol dir Cata
lunya. Vol dir una vida que tota ella 
fou dedicada a la cultura.

La néta ens parla amb respecte i ve
nerado dels seus avantpassats i ens 
mostra un dojl de valuosos testimonis

sobre la vida exemplar i l'ambient que 
rodejà la seva àvia i familia. D'entre 
altres testimoniatges, posà a les nostres 
mans un llibre del seu pare, el Dr. Josep 
M.^ PETIT i FREIXAS, "La Victoria del 
Corazón", el qual palesa sobradament 
l'esperit humanitari, cristià i cientific de 
l'autor. L'insigne cirurgià Dr. MANUEL 
CORRACHAN i GARCIA, Professor de 
la Facultat de Medicina de Barcelona, 
en destacà la seva personalità! en ocasió 
de la presentació de l'esmentat llibre. El 
Dr. Petit i Freixas fou Secretari del 
Conseil Superior de la "Lliga contra el 
Cáncer", que presidia la Reina VICTO
RIA EUGENIA. També creà un "Hospi
tal del Cáncer", i funda i dirigi a La 
Garriga, la "Llar infantil Narcisa Frei- 
xas" (Sanatori-Escola de nens invàlids 
de paràlisi infantil). Tota aquesta tasca 
humanitària, pedagògica i científica, 
estigué sempre inspirada per l'amor de 
Narcisa Freixas.

Però millor que les nostres lletres, 
hom podrá valorar la personalità! de la 
nostra biografiada llegint el llibre. d'ho- 
menatge "OBRES DE NARCÍSA FREI
XAS", que es publicà l'any 1.928 i en el 
qual hom pot llegir en el pòrtic que 
transcrivim literalment, aquesta INVI-
TACIO:
“...Una illustre dama, preuat joiell de 
la terra catalana, acaba de morir 
omplint de dol lànima infantwola de 
Catalunya. D'aquesta bella terra, que 
ella tant estimò i que tant l'estimava.

No creiem nosaltres que hi hagi qui 
desconegui l'obra d amar i de cultura de 
Narcisa Freixas, que es d ’aquelles que 
no morirán mai. Será, si per cas, quan 
el poblé mori. I el poblé viu i viurà 
sempre, per damunt de totes les coses.

Prou hom parla d'homenatjar avui a 
Narcisa Freixas. Amies i admiradors 
Iluiten perqué el seu nom i el seu record 
perduri en forma material, com per
durará sempre en forma espiritual, per 
la força de la seva inspiració excelsa. I 
si nosaltres que no dubtem que el seu 
marbre passarà a la posteritat, rodejat 
de flors i de cants d'infants, creiem que 
cal homenatjar-la tambe' d'altra manera.
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Oli de Torne Esquius -el seu  il.lustrador- 
dibuixant del llibre "H om enatge a Narcisa 
Freixas ".

Cal homenatjar-la amb l'homenatge que 
ella mateixa es féu, amb la seva vida de 
treball. Homenatjar-la, fent que tothom 
tingui la seva obra en la dolça casa, 
corn es té un llibre sant que passa 
de pares a fills. Que Narcisa Freixas, 
fou l'alegria de l'infant, que vol dir ésser 
l'alegria de la Pàtria. I es per aixé que 
s'ha pensât a publicar-la completa, la 
seva obra, reunida en un volum d'ho- 
nor. D'honor per l'homenatjada i d'ho- 
nor per l'homenatjador, ja que la seva 
possicid voldrà dir art, pàtria i amis- 
tat... Que aquesta obra, será el trésor 
dels infants i del poblé tot, amb el quoi 
s'enriquirà d'art i de bellesa..."

Signen aquesta INVITACIÔ les se- 
güents figures catalanes: Santiago Rus- 
sinyol, Amadeu Vives, J. Lamote de 
Grignón, Antoni Nicolau, Ignasi Iglé- 
sias, Pau Casals, Lluis Millet, Victor 
Català i Enric Morera.- Barcelona del 
1.927".

També són significatives i molt hon- 
roses les diverses opinions autoritzades 
de rellevants personalitats de la cultura 
catalana de valorar la idiosincrásia de 
Narcisa Freixas. El poeta provençal Fre
deric Mistral, va escriure a la nostra ex
celsa compositora les seguents paraules: 
"...Els aucells canten sense paraules i 
sens dubte, amb llurs melodies, expres- 
sen llur pensament. El mateix pot dir-se 
del vostre art exquisit... "

Heu's ací altres judicis del Mestre dels 
Mestres Felip Pedrell: "...Els vostres 
cants rosinyolegen i sou la regina de les 
cançons d'infants i de l'educació elemen
tal de la música..." "...Rossinyologeune 
molts anys d'aquestes cançons, oh, 
senyora. Nodriu avui els cors d'infants, 
per formar demà cors d'homes forts, 
plens de bondat i d'amor... "

Sabadell, la seva ciutat mare, per 
acord de l'Ajuntament, l'honorà donant 
el sen nom a un dels carrers i posà una 
llosa de marbre a la casa del carrer de 
la Creueta on veié la llum primera. El 
mateix féu l'Ajuntament de La Garriga, 
donant el seu nom a una plaça de la 
Vila, i també ho féu l'Ajuntament de 
Barcelona, que dona el nom de Narcisa 
Freixas a una plaça de la ciutat comtal 
situada al carrer de Balmes-Mèndez 
Núñez.

Narcisa Freixas obri el cor a la veritat 
de l'art als disset anys, tenint per Mestre 
Joan Pujol, que ho fou de tants. Amb 
eli, aprengué solfeig i piano. Més enda- 
vant, de casada, aprengué pintura i es
cultura, amb els Mestres, Modest Urgell 
i Torquat Tasso.

La seva primera composició fou una 
sardana. "La Festa de Roses", que l'any 
1877 estrenà a Castellò d'Empúries, la 
Cobla de Torroella de Montgri. Bell co- 
mençament aquest, per a una composi
tora catalana, que tanta producció 
musical donaría en el curs dels seus 67 
anys de fructífera vida!

"...Els primers anys de matrimoni, la 
vida de Narcisa Freixas, fou la vida de 
la dona catalana tan plena de seny -com 
diu I'Ausias March- que no pensava 
altra cosa sino endolcir la seva llar, 
tasca sempre grata a Déu i als homes, i 
que ha posât Catalunya en l'alt Hoc que 
ocupa en l'ordre espiritual..."

El saborós poeta i escriptor Ignasi 
Iglésias, també s'expressà així: "...A- 
questa dona extraordinària, que, per 
gloria de l'art i de la infantesa, tindrem 
etemament en esperit a casa nostra, es 
la llum guiadora de l'ànima infantil, és 
l'artista eximia de santa memoria, cons
cient de la seva obra educativa. Es la 
dona ideal amb un gran cor de mare, 
que vessa tendressa arreu..."

També la ferma i deliciosa literata 
Victor Català, que tant honora les He
ures catalanes, digué: "...Narcisa Frei
xas, música i pedagoga de rie tempera
ment, dona d'ideal i d'accio, era una ca
talana d'exepció, què, bo i servant gelo- 
sament totes les virtuts tradicionals de 
la dona de sa casa posseïa a bastament 
les virtuts novelles que reclamen les ne- 
cessitats i les aspiracions dels temps 
també novells i que hauria pogut fer 
d'ella, en son ambient, una assenyada 
davantera de les modernes legions 
femenines. Narcisa Freixas, dama cata
lana en tot moment, es donà tota amb 
prodigalitat verament maternai a les 
tasques de pedagoga, aixecant amb sa 
batuta el nivell sensitiu de l'infant i el 
cultural del poblé..."

El genial Mestre Amadeu Vives, tan 
benvolgut i admirat, manifesté:"...Ta/ 
és de pur, d'amorés, de gai i de tendre, 
el record de Narcisa Freixas, que, oh, 
prodigi, les semprevives que hom ha 
volgut teixir-hi s'han tomat totes olo
roses. .. "

Narcisa Freixas, volgué rodejar-se 
sempre d'aquelles persones que valien 
més que ella, perqué la il.luminessin 
amb la seva llum esplendorosa. Per aixô 
la seva llar es veié honrada mantes ve- 
gades pel més selecte de la Intel.lectua- 
litat catalana, d'entre els que no hi 
mancaven mai, Mossèn Jacint Verda- 
guer, Joan Maragall, Lluis Millet, J. La
mote de Grignón, Enric Morera, Enric 
Granados, Santiago Russinyol, i tant i 
tants altres que faria massa extensiva 
aquesta relació, de la quai en tenim tes
timoni.

Maria M agda Petit 
piano de l'àvia.

Freixas recalzada al

Narcisa Freixas fundà la Instituciô 
Cultural Musical Popular que tingué 
gran repercussió i ressonància en els 
médis culturáis.

L'any 1917, arran d'unes conferèneies 
a les escoles de Catalunya, accedí a 
donar un curs a Madrid, sobre el mateix 
tema, a precs del Ministre D'Educaciô 
del Govern Espanyol. Li fou oferta la 
Creu d'Alfons XII, que refusà.

Servem per a una altra avinentesa 
parlar d'altres vivèneies intéressants que 
avui deixem en el nostre arxiu.

Abans de posar punt final a aqüestes 
lletres, volem remerciar a la gentil néta 
de la nostra gloriosa biografiada, les 
atencions que ens ha tingut en propor- 
cionar-nos notables documents i delec- 
tar-nos amb valuosa informació relacio
nada amb la seva admirada i venerable 
àvia, NARCISA FREIXAS i CRUELLS#

Es una gentilesa de c ^ 2 o o ô Advocat Cirera, 10, 1° 12 - Tel. 726 11 26 
SABADELL
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REC0R13ANT... per DANIEL SANAHUJA

JOSEP PLANAS i ARGEMI (I)

{Degut a I'extensid d'aquest treball, es 
completará en pròxims Quaderns)

Va néixer al poblé de Sentmenat el 
dia 13 de novembre de l'any 1870. Va 
rebre les primeres lliçons de solfeig i 
piano de Mossèn Ramon Busquets de 
Moià i de Mossèn Miquel Ferrer d'a- 
queixa ciutat, formant part de les Esco
lantes que aquests mestres dirigien. Al 
cap d'un temps, prossegui els seus 
estudis sota la direcció del compositor 
Josep Plans Baqués i més tard, es posà 
sota les ordres del mestre Càndid Candi 
assistint a la seva Acadèmia de Barcelo
na per a l'estudi de l'harmonia i del con- 
trapunt.

En companyia del seu mestre senyor 
Plans, del distinguit pianista i condeixe- 
ble seu, senyor Josep C. Quer i d'altres 
sobresortints artistes, va formar quar
tets i quintets obtenint vertaders èxits en 
totes les seves actuacions.

L'any 1889 va embarcar vers I'Uru- 
guai, formant en el Salto Oriental, 
poblado d'uns cinquanta mil habitants, 
una orquestra composta de 24 profes
sors que, com a especial distinció, tenia 
al seu càrrec els concerts del Prado.

Al cap de poc temps, fou sol.licitada 
la seva direcció per una companyia de 
sarsuela, procèdent d'un dels millors 
teatres de Buenos Aires, que actuava a 
Concordia, càrrec que va exercir tan en- 
certadament, com el de director d'una 
companyia d'ôpera que substituí la 
primera després d'unes quantes tempo- 
rades d'actuació.

Aprofitant les poques hores que li 
quedaven lliures, organitzà l'Orfeô Sal- 
teño a través del qual donà a conèixer 
les més populars obres del mestre im
mortal Clavé i els més populars cants de 
la nostra terra.

Amb motiu dels actes que se celebra
ren pel jubileu de la Reina Victoria, la 
Colonia Anglesa de Paysandu, sol.licità 
els seus serveis corn a director dels fes
tivals artistico-musicals obtenint un 
clamorôs exit acompanyat de valuosos 
premis i altes recompenses.

De tornada a Salto Oriental rebé el 
nomenament de Mestre de Capella i or
ganista de la parroquia de la Mare de 
Déu del Carme, fundant el cor de filles 
de Maria, -on conegué la seva futura 
esposa Rosa Verme Claverie-, conjunt 
que arribà a interpretar obres de tanta

importància com la "Missa de Santa 
Cecilia" de Gounot, "Caridad" de Rossi
ni, "Bendita sea tu Pureza" del mestre 
català senyor Barba i moites d'altres 
tant o més celebrades.

Foren molts els èxits, les distindons, 
els premis i els aplaudiments aconseguits 
en aquelles llunyanes terres, però tot 
això no era suficient per assuaujar l'en- 
yorança que, com a bon català, sentia 
per la seva terra, i decidi tornar a Saba- 
dell on tants i tants bons amies l'espe- 
raven. No hi valgueren pas el precs del 
regent de la parròquia del Carme, ni els 
deis nombrosos deixebles que deixava, 
ni tampoc els deis incondicionals amies i 
filharmònics que ehfervorits amb la 
labor del mestre, aconseguiren l'edició 
d'una colla de les seves obres.

El dia 18 de desembre del 1900, no 
sense recança, deixava aquelles terres on 
tants braços se li obriren i d'on se 
n'emportava els millors records i també 
la més preuada de les conquestes; la 
seva esposa que, per sempre més, li 
recordaría aquell Hoc on havia trobat 
tant bona acollida i tants bons amies.

Diaris arribats del Salto Orientai, 
Concòrdia i Montevideo, havien publi- 
cat per la nostra ciutat els èxits del jove 
mestre Planas, per la qual cosa la seva 
reputació com a artista de gran vàlua

era de sobres coneguda. No és d'estran- 
yar, dones, que ja de nou a Sabadell li 
fessin tota mena d'ofertes, entre elles, la 
direcció del cor "La Industriai" i, a prin- 
cipis de l'any 1901, la creació de la 
coral del Centre Català, que debutà 
amb extraordinari èxit el desembre del 
mateix any. Acceptà aquests càrrecs i 
altres, però a condició de no percebre 
remuneració de cap mena, puix, se 
sentia tan identificat amb aquells cantai- 
res que ho donaven tot per res, que no 
volia èsser menys que ells i els ajudava 
amb tot el seu entusiasme i saber per 
poder aconseguir aquells aplaudiments 
que, en finalitzar les seves actuacions, 
eren la paga més espléndida que poden 
rebre en compensació ais seus sacrificis.

No obstant, els més significats èxits 
els obtingué a Barcelona en produir-se 
la unió de les Societats Euterpenses amb 
l'Associació de Cors de Clavé, i a Múr
ela en els concerts celebrats per la Fede- 
ració de Cors Catalans, prenent la batu
ta en substitució del mestre Culteras, 
aconseguint véritables ovacions i signifi
catives mostres d'entusiasme.

La familia Planas, era molt estimada 
per la seva simpatia, i això feia que, de 
tant en tant, rebessin mostres ben posi
tives de l'afecte que els sabadellencs sen- 
tien per ells. La "Gaceta Artística" i el 
"Boletín Musical" del setembre de l'any 
1901, dels quais hem extret algunes de 
les dades anteriors, publiquen un escrit 
que ens confirma ben clarament aquesta 
particularitat. Diu aixi; “El día 30 ó sea 
el viernes pasado, los Fatxendas i La In
dustrial obsequiaron con una serenata a 
la esposa de nuestro particular amigo 
Don José' Planas, director de la citada 
sociedad coral. La orquesta ejecutó 
aplaudidas composiciones bajo la acer
tada batuta del señor Cassademont y el 
coro bajo la dirección de su citado 
maestro, cantó escogidas piezas, entre 
las cuales fueron muy aplaudidas algu
nas de Clave'.

Invitados, coro y orquesta, fueron 
brillantemente obsequiados por la fami
lia Planas-Verme".

El dia 6 de novembre de l'any 1904 se 
celebrò un grandiós concert orquestral 
en el Teatre deis Camps de Recreu, amb 
un conjunt de 62 professors, que dirigits 
pel mestre Josep Planas i Argemí exe- 
cutaren el següent programa:

PRIMERA PART: "Ouverture" (de
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Topera Oberon) de Weber; "Scherzo" 
(de Sogne d'une Nuit d'Eté) de Mendels- 
shonn; "Sigurd Jorsalfar" (a) Introduc- 
ció. (b) Intermetzzo (c) Marxa Triomfal. 
SEGONA PART: "Cinquena Simfonia" 
(a) Allegro con brio, (b) Andante con 
moto, (c) Scherzo i final de Beethoven; 
TERCERA PART: "Váren" (segona me
lodia Elegiaca) de Grieg; "Gavota" (en 
mi) de Bach; "L'Arlessienne" (a) Pasto
rale. (b) Intermezzo, (c) Minuet, (d) Fa
ràndola. de Bizet; "Gran Marza Honga- 
resa" de Berlioz.

L'orquestra estava composta pels ins
truments i executants següents: Violi 
Concerti: Josep Munner. Violins Pri
mers: Pere Solana, Valenti Marcet, Joan 
Torres, Josep Segura, Joan Pujol Mateu, 
Josep Costa, Mateu Rifá, Josep Font, 
Félix González, Joaquim Costa i Vicen? 
Tárrega. Violins Segons: Miquel Casa- 
novas, Homer Garrit, Joaquim Gimé
nez. Josep Soler, Santiago Burgués, Sal
vador Bofarull, Enric Puigjaner, Pere 
Roca, Francese Cutal i Esteve Serra. 
Violes: Rafel Galvez, Jordi Estera, Fran
cese Puigjaner, Joan Gumbert, i Pere 
Marti. Violoncels: Santiago Baucis,
Josep Romagosa, i Josep Castro. Con- 
trabaixos: Pere Vails, Francese Olivé, 
Joan Esbert i Pere Tiana. Arpista: Do
lors Sànches de Puigjaner. Fiantes: Josep 
Vila i Joan Casarramona. Flauti: Eduard 
Soler. Oboes i Corn Angles: Giordani 
Giordano i Cassià Carles. Clarinets: Jo
sep Nori (ler.). Pere Figueres (2on.), i 
Silvestre Palà (3er.). Fagots: Joaquim 
Sadurni (ler.) i Ferran Pascual (2on). 
Cometins: Anton’Tarragó (ler.), Claudi 
Mas (2on), Celesti Escolà (3er.) i Josep 
Vilatobà (4art.). Trompes: Santiago Ri- 
chart (la .), Rafel Lleida (2a.) Ramon 
Nolla (4ta.) i Jaume Cusido (Sta.). 
Trombons: Narcis Liado (ler.), i Narcis 
Cos (2on.). Trombo Baix: Fausti Gali. 
Tuba: Ramon Milà. Timbals: Narcis 
Sola Sagalés. Caixa: Joan Isern. Bombo 
i Plats: Andreu Olivé.

A continuado, reproduim els escrits 
publicats en els Diaris a resultes 
d'aquest concert en els quals es nota un 
extraordinari partidisme.

DIARI DE SABADELL s'expressa 
aixi: “El pasado domingo por la tarde 
tuvo lugar en el grandioso coliseo Cam
pos de Recreo, el concierto iniciado i di
rigido por nuestro particular amigo D. 
José Planas Argemí. Aunque no fuimos 
invitados a la fiesta y aún que a nues
tro entender los precios eran demasiado 
subidos, para que no se nos tachara de 
poco filarmónicos y para poder infor
mar de lo sucedido a nuestros queridos 
lectores, compramos la butaca corres-

L'ORFEO en el Teatre Principal de Sabadell.

pendiente, y entramos en el Teatro 
media hora antes de empezar el espectá
culo. Lo primero que pasó por nuestras 
manos fue un programa del concierto en 
el cual aparece el retratro del Nitro, 
sentmenatense, como queriendo decir: 
Aquí estoy! y en efecto allí está y de 
ello no estaría muy contento si supiese 
el concepto que ha merecido a los ver
daderos músicos el acto realizado. 
Fiemos de advertir que en nuestras co
lumnas, y en diferentes ocasiones, y con 
gusto extraordinario, hemos aplaudido 
al Sr. Planas y que aún no ha cumplido 
medio año, en ocasión de publicar su 
retrato, insertamos un artículo de 
nuestro amigo Don Juan Costa y Deu 
en el cual se biografiaba al referido 
maestro tributándosele toda clase de 
elogios, pero hemos de decir también, 
que siempre habíamos creído al Sr. 
Planas y Argemí, possedor de dos cuali
dades altamente honrosas para un ar
tista: el desinterés y la modestia. El acto 
realizado nos ha probado que ni peca 
de modesto, ni tiene ningún pelo de 
desinteresado. Lo probaremos si con
viene y tal vez antes de terminar estas 
cuartillas que las cajas nos esperan. 
Pero conste ante todo, que si alguna 
censura aparece en estas líneas, es inspi
rada por el deseo que nos anima de evi
tar actos ridículos, que muy poco nos 
favorecen y que muy poco de bueno 
dicen en pro de sus iniciadores. La 
concurrencia fué numerosa i distinguida 
como era de esperar. La desahogada po
sición del amigo Planas desde su regreso 
de las Américas, le ha proporcionado 
alternar con la aristocracia sabadellense, 
y, como que no ha necesitado expen
dedor de localidades, se comprende la 
concurrencia numerosa que asistió al 
concierto. Nos ha producido pena estos 
últimos días verlo entrar de casa en 
casa, como pidiendo limosna, para ob
tener un puñado de pesetas o un 
puñado de aplausos, que ambos los

habrá recibido por compromiso y no 
por que los mereciera como director de 
sesenta profesores que ejecutan un pro
grama de los más notables que existe 
dentro de la música y que forman parte 
de las agrupaciones artísticas más dis
tinguidas de la capital. Si no hubieran 
habido las relaciones y compromisos, en 
el teatro se habrían contado más profe
sores que espectadores, por que aunque 
sea una verdad dolorosa, fuerza es 
decirlo, en Sabadell no existen esos 
“amateurs" de que siempre se habla. 
No ha pasado mucho tiempor desde que 
el aventajado Casiano Casademont cele
bró un concierto digno de todo elogio 
en el Teatro Euterpe, y todos sabemos 
los resultados que producid la fiesta. En 
el mismo Campos de Recreo, Pepe Mas- 
llovet, efectuó uno, a últimos del 
pasado verano, y si los tales amantes 
hubiesen existido, el teatro se hubiera 
llenado por completo, por que se trata
ba de un compatricio que se despedía de 
su patria, y por que nos daba a conocer 
música original que había sido aplaudi
da en los teatros de la villa y corte. 
Pero Planas Argemí, se lo ha guisado y 
se lo ha comido, y gracias a esta razón, 
para el vulgo ha obtenido un brillante 
éxito, pero para los que no hacen caso 
de los aplausos tributados por la amis
tad, ni de los elogios que las relaciones 
proporcionan, ha sufrido un verdadero 
fracaso. No queremos decir con estas 
líneas que el concierto orquestal que nos 
ocupa resultó una lata, como se dice 
vulgarmente, antes al contrario, fué una 
fiesta musical muy agradable, pero 
hemos de tener en cuenta que ni los 
profesores que vinieron de Barcelona ni 
algunos de esta ciudad, necesitaban la 
batuta del señor Planas para ejecutar el 
selecto repertorio que nos sirvieron, y 
que al presentarse el Sr. Planas a dirigir 
notabilidades como José Nlunner es de 
una inmodestia atroz. Quien lo con
trario diga ni entiende de música, ni de 
cosa parecida. El maestro Planas al cual 
reconocemos buenas aptitudes para 
dirigir coros como "La Industrial" y el 
de la "Academia Católica", no lo cree
mos capaz para director de una orques
ta completa y sobresaliente como la que 
nos cautivó durante la tarde del último 
domingo. Podemos demostrarlas y pro
barlas cuantas observaciones dejamos 
hechas, apoyados con nuestros humildes 
conocimientos de música, con el trabajo 
rutinario que efectuó el Sr. Planas 
mismo, y con autorizadas observaciones 
que sobre carrera tan delicada han 
hecho hombres de indiscutible autoridad 
como Piferrer, Clement y mil otros" #
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Per CINE CLUB SABADELL

LO QUE EL VIENTO SE LLEVO 

De Margaret Mitchell a David O. Selznich
LO QUE EL VIENTO SE LLEVO 
(1939) s'ha reposât per enésima vegada i 
ha tornat a tenir un éxit de públic cla- 
morós. Convertida en la pel.lícula més 
mítica de la Historia del Cinema, 
ensems que en la més popular, LO QUE 
EL VIENTO SE LLEVO és el cas co- 
mercialment més reeixit del cinema de 
producció independent nord-americà i 
resulta exemplificador tant pels trets que 
li són característics com pels que li son 
estranys. Nou Oscars de Hollywood, 
deu milions de pessetes per ara, tres 
hores quaranta minuts de durado.
La novel.la

GONE WITH THE WIND aparegué 
el 1936 (existeix una traducció al català 
de lordi Arbonès. Aymà, 1977) i es con
vertí ben aviat en una novel.la multi- 
tudinària, abans i amb independència de 
la seva versió cinematogràfica, encara

que aquesta darrera, lògicament, l'ajudà 
després: a les tres setmanes d'haver estât 
publicada, s'havien imprès 176.000 e- 
xemplars. Avui en dia se n'han venut 
milions a tot el món i està ja traduida a 
una vintena d'idiomes.

I cal dir que l'obra s'ho mereix. La ro
màntica historia d'amor entre Scarlett 
O'Hara i Rhett Butler té una vibrado 
passional, sobretot a les parts finals del 
llibre, d'una credibilitat literària indiscu
tible. L'anàlisi psicològica dels personat- 
ges principals té aquesta força que es 
característica de la novel.la nord-ameri
cana des del seu naixement real amb 
Mark Twain: els personatges actúen, 
per damunt de qualsevol altra cosa, es- 
tan vius. I, malgrat tot, el millor del lli
bre és el decorat en qué aquests perso
natges es mouen: un treball de recreado 
histórica reexit (amb moments admira

bles, com el setge a Atlanta) i versem- 
blant. Escrita per una dona del Sud -el 
Sud profund, de Faulkner, aquí omi- 
nosament present-, la novel.la no es 
només el que voi ser, sino també el que 
és involuntáriament. En efecte, si bé els 
fets es miren amb una sola óptica -la de 
l'autora-, el résultat, gens embrutat, 
biològicament net, és molt més ampli. 
Comprenem el Ku Klux Klan, per 
exemple, a partir de Margaret Mitchell, 
però, com que el retrat és transparent, 
se ns apareix com era véritablement i, 
per això, malgrat o gràcies a l'autora, 
no ens veiem forçats a justificar-lo. En 
darrera instància, poc importa el que 
Margaret Mitchell en pensi; els fets, per 
si mateixos, són pelats i crus, évidents.

Margaret Mitchell nasqué a Atlanta, 
centre vital de la Guerra Civil i eix fisic 
vertebral de GONE WITH THE WIND,

Thomas Mitchell i Vivien Leigh La famosa seqüència del ball



139

La fúgida d'Atlanta, de George Cukor.

i allí s'educà. L'obra li costà deu anys 
de treball, si bé l'escrivi, com ella ma- 
teixa afirma, entre 1926 i 1929. És una 
de les més grans epopeies del segle XIX 
nord-americà. Margaret Mitchell potser 
no sigui una gran autora -en el nivell en 
què ho son Faulkner, Steinbeck, He
mingway, Fitzgerald, etc, però GONE 
WHIT THE WIND és una magnífica 
novel, la.

La pel.lícula
David Oliver Selznich, a qui s'ha de 

considerar el vertader responsable del 
film, comprà els drets de la novel.la dos 
mesos després de ser editada, quan 
l'obra anava ja per la desena edició. 
Selznich havia treballat a la M.G.M. i a 
la R.K.O. fins que, l'any 36, fundà la 
seva pròpia companyia: la Selznich In
ternational Pictures. De tota manera, i 
com que Clark Gable fou l'home ràpi- 
dament escollit per interprétât Rhett 
Butler (Gable era actor de la Metro), la 
pel.lícula acabà sent producció Selznich- 
M.G.M. al 50 per cent de beneficis.

Selznich contracté George Cukor que 
era, en un principi, un autor ideal per 
dirigir un Blm en què el personatge 
principal és una dona (gran director 
d'actrius, a eli es deuen les inoblidables 
Katharine Hepburn de SILVIA SCAR
LETT (1935, LA GRAN AVENTURA 
DE s il v ia ) i PHILADELPHIA STORY

(1940, HISTORIAS DE FILADELFIA); 
la Greta Garbo de CAMILLE (1936, LA 
DAMA DE LAS CAMELIAS); la Ingrid 
Bergman de GASLIGHT (1944, LUZ 
QUE AGONIZA); la Marilyn Monroe 
de LET'S MAKE LOVE (1960, EL MUL
TIMILLONARIO); r  Audrey Hepburn 
de MY FAIR LADY (1964), etc.). Ma- 
lauradament, rodà només durant tres 
setmanes, però fou qui preparò la pel.lí
cula i escollí els intérprets (quina Scar
lett hagués pogut donar Vivien Leigh 
sota les ordres de Cukorl). Són seus 
l'incendi i la fúgida d'Atlanta, una de 
les dues úniques seqüéncies espectacu- 
lars. Es també el millor moment de la 
pel.lícula.

Cukor fou substituït per Victor He- 
ming, director mediocre que rodà du
rant set setmanes i signà el film. A 
aquest el substituí Sam Wood, amb deu 
setmanes de rodatge i no cal desestimar 
el fet que hi participés més gent. Tots 
estigueren sempre sotmesos a la volun- 
tat de Selznich, que ho supervisé tot. La 
pel.lícula, en fi, era de Selznich i ell 
fou, en el fons, qui la dirigí.

Els résultats són irregulars. Obvia- 
ment, no poden ser bons, però tampoc 
són tan dolents com certs sectors de la 
crítica han prêtés. Les dues seqüéncies 
esmentades i la famosissima dels ferits a 
l'estació (deguda a Fleming) són reeixi- 
des i és d'admirar Tintent de convertir

un possible rrier espectacle en un film de 
personatges. Si fragmentem, i aixó és 
perfectament permissible en aquest cas, 
hem de dir que la primera part, amb un 
pía final efectista però impressionant, 
manté un ritme narratiu vibrant -segu- 
rament, com quasi tota la producció 
nord-americana de Tèpoca. La segona 
part, en cavi, és massa llarga i es ressén 
d'un dels errors més flagants de Selz
nich: el voler conservar, en el guió, tot 
el possible de l'argument de la novel.la. 
Sense estar el suficient condensats, els 
fets es succeeixen i es cavalquen i Tacu- 
mulació esterilitza Teficàcia dramática.

També a nivell d'actors, el film és 
irregular. Convincents Clark Gable (que 
sortosament s'interpreta més a si ma- 
teix, el seu propi mite, que al personat
ge i crea, aixi, un magnifie Rhett Butler) 
i Thomas Mitchell (Gerald O'Hara), 
potser el millor de tots. Olivia de Havi- 
lland (Melanie) i Leslie Howard (Ash
ley) són incapaços de donar ais seus 
personatges Tambigüitat que tenen. I 
Vivien Leght no aconsegueix la Scarlett 
que tots intuim, la grandesa literària de 

la qual, a pesar d'alguns moments afor- 
tunats, la sobrepassa de llarg.

Hollywood hagué d'esperar a la 
incompresa però excel.lent CLEOPA
TRA de Joseph L. Mankiewicz, realitza- 
da el 1963, per superar el cost de GONE 
WITH THE WIND, que restò, per tant, 
durant quasi un quart de segle, reina 
absoluta en aquest terreny. És aquesta 
pel.lícula la que hem vist, no una altra. 
No especulem, dones, amb el que 
hagués pogut ser dirigida per Cukor; és 
només una especulació: el GONE WITH 
THE WIND de Geprge Cukor no exis- 
teix. ®

NOTA.- La introducció d'E. Rimbau al treball 
sobre AI NO KORIDA (EL IMPERIO DE LOS 
SENTIDOS) signât per nosaltres és un afegit de 
l'editor. Atès que, a més, sens varen suprimir 
unes frases i ens en varen canviar d'altres, 
aquest Cine Club no es fa responsable de l'ar
ticle esmentat que aparegué en el darrer número 
de "Quadem". Per tôt aixo, hem decidit retirar 
la nostra signatura de l'escrit.

Cine Club Sabadell

N O TA.- Tampoc no es publicaren unes fotos 
que acompanyaven l'esmentat treball (fotos a 
reproduir de "Dirigido", revista de cine núm. 
60, corresponents a les págines 45 i 47). El fet 
d'haver encetat l'esmentat treball amb un pará- 
graf d'E. Rimbau -publicat en el mateix "Di
rigido"- fou, d'alguna manera, com se sol dir, 
"per no ferir la susceptibilitat del públic" (en 
aquest cas, del lector). Ara bé, podem facilitar 
el text integre del treball suscrit per C.C .S. a qui 
ens el sol.liciti. Q-
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AL PAS DELS DIES P er Joan David

ALFONS GUBERN ha mort, i la seva 
mort s'ha produit inesperadament en 
moments en qué s'afiançava d'una 
manera ja plena la posició que, dins el 
món artistic i cultural de Sabadell, sin- 
tetitzava el fet pictóric i el fet d'educa- 
dor i creador d'una envejable escola. A 
la fermesa com practicava la professió, 
adjuntava el goig i l'alegria del treball i 
la virtut d'encomanar ais deixebles i els 
amies la fe en el passât i l'esperança en 
l'esdevenidor. D'aspecte més aviat dur, 
era en el fons d'una tendresa com d'in
fant; creia en l'amistat i erya encomana- 
va optimiste. El valor realista de la seva 
obra ens duia, moites de les vegades, a 
fer-nos entendre una ordenado de 
valors que justificavan les relacions de 
les Unies, les formes i els colors. El món 
traduit en la seva obra no respirava 
altra cosa que franc optimisme. El bé 
que ha fet a un extens nudi de la nostra 
joventut hem d'esperar que tingui ara la 
lògica del premi. La seva obra The se
guida de fa molts anys, la seva amistat 
no en fa gaires, emperò ha estât total- 
ment sincera. Que Déu, amie Gubern, 
ens concedeixi el perdurar d'un mera- 
vellós record.

JOAN FLANELL 
(Galeria Rovira)

Exposa obres a l'aiguada, resoltes 
amb espontaneitat i coneixement d'ofici; 
plenes d'una visió clara del paisatge. En 
les obres de petit tamany, l'aquarel.la 
resol més adientment els motius, conse- 
guint petits quadres envejables. En con- 
junt, es valora el sentit pictóric de bona 
tradició.

Exposició de l'obra de Ramort Noè 
intitulada "NOÈ i SABADELL".

Intel-lecte.

Cree que la presentació que Maria 
Peña ha deixat impresa en el catàleg és 
autènticament definidora de la persona- 
litat humana i artistica d'aquest nostre 
pintor sabadellenc. Res hi afegiria i res 
hi rectificaria. L'obra s'explica per ella 
mateixa i tots podem entendre-la. El

contingut exigeix una aclaració: l'obra 
exposada té una finalitat ben definida, 
que és la transmisió de diferents mo
ments de la vida ciutadana i la consa- 
gració del paisatge urbá i humanistic. 
L'objectiu principal s'explica en un 
diáleg que l'artista ha sabut dirigir amb 
encert, diáleg seré i objectiu, diáleg que 
és conseqüent a la qualitat artística i 
conceptual de l'obra. Com afortunada- 
ment veiem imprés en el catàleg, de la 
"Visió plástica d'una ciutat mitjançant 
dibuixos, aquarel.les i pastells", Noé, 
escrupulosament, es col.loca en el punt 
just. No es tracta d'una pintura superfi
cial o simplement anecdótica; el conjunt 
exposât reflecteix la personalitat ben de
finida de l'artista que en tot moment fa 
presents les necessitats orgàniques de les 
Finies i l'enlluernament de les parcel.les 
de colors que les animen.

1er. CONCURS DE PINTURA 
GISBERT-ART

El nou curs s'ha obert amb l'exposiciô 
de les obres presentades a aquest 1er. 
Premi de Pintura estatuït amb carácter 
nacional i en el qual, per circumstàncies 
que no sabem entendre, l'aportació dels 
artistes ha résultat representativa més 
aviat de tipus regional. Més de 80 pin- 
tors s'han présentât amb llur obra i una

barreja d'estils, no excesivament dife
renciada, la podem veure penjada. M.® 
del Pilar Bouton, de Tarragona, n'ha 
guanyat el ler. Premi amb un retrat en 
el que la sensadó d'obra ben realitzada i 
la valoració de qualitats de la matèria 
han justificat l'instint pictóric i la lògica 
aplicació d'una realitat ben viscuda.

El 2òn Premi ha correspost a Gabriel 
Sabanès Rosa, de Barcelona; pintura de 
paisatge resolta en un ambient més Urie, 
simplificat quan a tècnica i en el que la 
simplicitat del fer va molt més enllà de 
la simple entesa del paisatge, valorant- 
ne per damunt de tot la diferenciació 
dels espais, la distribució de les Hums i 
la integració a una tècnica ben entesa i 
dosificada.

Finalment, el 3er. Premi recaigué en 
un compatrici, el sabadellenc David 
Papell Tura, que es presenté amb una 
composició eminentment decorativa, 
una gerra amb flors, demostrativa d'un 
fer elegant i de bon gust en el que im
pera una Sensibilität que s'estén en ex- 
pressar-se, desvetllant un auténtic sentit 
poètic.

És incomprensible la manca de parti- 
cipació d'artistes de la nostra ciutat, 
tota vegada que l'estímul al premi justi- 
ficava un cert interés ja que la coope- 
ració era honestament compensada. En 
el conjunt de les obres certament 
podríem jugar a premiar en una propor- 
ció aproximada de 10% les que podrien 
formar part d'aquest nudi seleccionat.

Galeries Gisbert-Art ha fet un esforg 
que ben de debó cal subratllar i que 
esperem doni, més aviat o més tard, els 
fruits corresponents.

DURANCAMPS - Exposició antologica 
(Tot-Art)

La nova temporada 1980-81 s'ha 
obert a les Galeries "Tot-Art" amb una 
mostra d'obres de l'artista sabadellenc 
Durancamps. La seva filia. Nòria, des
grana en les notes de presentació senti
ments i afectes que m'han semblât fran- 
cament adients en aquest cas. Fer un 
record de l'afecte que vers la ciutat va 
sentir al llarg dels anys els nostre pintor 
i entranyable amie, Rafel, sempre és 
oportú; Els 21 quadres .cedits per l'ar
tista al "Museu d'Art" de la ciutat i que

C/. CONVENT, 110 (PLAÇA MARCEL) - SABADELL
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frissem per veure'ls instai.lats a les 
noves sales d'aquest Museu, ens parlen 
d'una projecció i de la representació 
d'un espai en la historia definitiva de la 
pintura a Sabadell que no pot deixar-se 
en blanc. La valor d'aquesta exposició a 
"Tot-Art" aferma aquest criteri just i 
ens obre els cors a l'esperanga.

ASSUMPClO ORISTELL 
(Gargots)

La joventut de l'artista viu en tot mo
ment en l'obra realitzada. Es joventut 
que Iluita per tal de conseguir una per- 
sonalitat fértil i que no malmet el sentit 
intim d'un lirisme, que discretament 
s'acopla a l'esfor? de comprensió i 
expresió dels temes tractats.

Doctor Miquel Crusafont

En el curs dels actes celebrats amb 
motiu de I'obertura del nou curs 
1980-81 i amb ocasió del seu jubileu 
com Catedràtic de Paleontología de la 
Facultat de Ciències Géologiques, el 
nostre bon amie i col.laborador doctor 
Miquel Crusafont, ha estât condecorat 
amb la medalla d'argent de la Universi
tät de Barcelona, pel Rector de la matei- 
xa, senyor Antoni M. Badia i Margarit.

Rebi l'amie Crusafont la nostra en- 
horabona i felicitado per aquest nou 
guardó que premia la seva lloable tasca 
en el camp de la palentologia.

3 SABADELLENCS AL SALÓ 
DEL TINELL

Aquest estiu hem pogut visitar les 
obres de 121 artistes que varen donar, 
destinades a una subhasta a Mèxic per 
recaptar fons per les victimes del fei- 
xisme, peçes que varen èsser incautades 
per l'Armada Nacionalista, i ara, des- 
pres de més de 40 anys són tornades a

Catalunya, a reposar els dipòsits del 
Museu d'Art Modern de Barcelona. 
Planas Dòria, amb la visita d'un poblé, 
Domingo Soler, amb un paisatge de^Ter 
i un altre del Vallès i Vila Arrufat, amb 
una figura que porta data de 1936, com- 
posen la "representació" sabadellenca. 
Les obres més reexides, entre els artistes 
coneguts, són les de Benet, Calsina, 
Condeminas, Creixams, Gausachs, Mer- 
cadé. Prim, Santasugsana i el "nostre" 
Vila Arrufat.

Rafael Colom

J.M. VAYREDA CANADELL

En el nostre comentan sobre l'obra 
d'aquest notable artista aparegut en el 
núm. anterior de Quadern, varem 
omitir, involuntáriament, consignar que 
l'exposició es fa ver a INTEL.LECTE 
ART.

SIMON B.
(Galería Rovira)

L'obra d'aquest pintor reflecteix amb 
escreix el temperament vital de l'autor. 
Té força i inquietud: força en el color i 
en l'expressió. Els paisatges són Ilumino- 
sos i té una percepció ben asenyada, 
puix empra el dibuix amb idónia con- 
cepció.

L'ESCOLA ILLA
Fa pocs dies ha estât inaugurada l'Es- 

cola Illa que ocupa la mateixa seu de 
l'antiga Escola de Belles Arts. En Jordi 
Pablo n'és el nou director. A l'antic 
professorat de la mateixa Escola s'han 
incorporât nous professors per "omplir 
els buits que queda ven". S'ha présentât 
un Pla d'Estudis. D'aquesta nova singla
dura en parlarem en el proper número. 
Ara només en donem la noticia, ensems 
que l'enhorabona.

"LA JOVENTUT DE LA 
FARANDULA"

Aquest elenc artistic ha interprétât 
l'obra de "La Ventafocs" en el Teatre 
Romea de Barcelona, amb motiu del 60 
aniversari de l'estrena de l'esmentada 
obra en el mateix Teatre allà en un set 
d'octubre de 1920 i dintre del XXVIII 
Cicle de Teatre per a nois i noies de 
"Cavali Fort". D'ençà d'aleshores han 
passât unes generacions, però un nou

pùblic s'ha entusiasmat de bell nou amb 
les escenes d'aquesta notable obra del 
malaguanyat Josep M. Folch i Torres.

El conjunt artistic de la Farándula 
s'ha apuntat un gran èxit a la ciutat 
comtal.

JOSEP VILALTA JOVÉ 
(Art-2000)

Olis i dibuixos exposa Josep Vilalta, 
olis i dibuixos que no dubtem lliguen 
encerts i intercanvien promeses,* en la 
imposibilitat de fer acte de presència a 
aquesta sala i atenent al credit que el 
criteri del nostre malaguanyat amie 
Alfons Gubern ha deixat imprés en el 
catáleg i que per tractar-se d'un deixeble 
d'ell, -per tant, franc coneixedor de les 
qualitats i possibilitats de l'alumne,- ens 
és grat de recollir uns comentaris, ens 
diu: "Bo, constant i auténtic deixeble... 
que ha assolit el moment clan en que 
l'artista- dura o s'ofega... facultats per a 
volar, a Vilalta no n'hi manquen, es- 
perit de Iluita i treball compten tambe' 
en eli com a virtuts..." Mestre Gubern 
ha ho escrit, i nosaltres aixi ens hi 
apuntem. Eli i el tamps tenen la 
paraula.

JAUME MERCADÉ 
(Fons d'Art del Valles)

L'obra de Marcadé dia a dia pren 
fondária; no s'acusa agressiva i sí s'a- 
ferma en la Iluita per tal de conseguir la 
fusió del ritme a la forma que cada dia 
va prenent més qualitat i consisténcia.

Juga més conscientment, créant un 
espai pictóric més pur. La traducció deis 
temes tractats esclata en l'amor a l'ofici, 
ofici que respecta en tot moment l'har- 
monia de la composició, resolta amb 
visió constructiva. Amb el pas del 
temps l'obra va realitzant-se més serena, 
l'artista en tot moment actúa per néces
sitât orgánica, i en construir la forma i 
en dibuixar el motiu veiem una traduc
ció de la vocació pictórica qualificable.

NOTES.- Fem menció de les obres expo- 
sades a l'Académia de Belles Arts per 
Jaume Ribas i Rafael Serres, d'Emilia 
Martínez a Galeria Art-2000, la de 
Martí -vaixells- a Comellas Sala d'Art i 
la inauguració de les de ceràmica de 
Francese Elias a "Tot Art", de la que 
esperem parlar en el proper número.

Es una gentilesa de
fÖTß
efeít

okzs

FONS D'ART DEL VALLES
Angel Guimerà, 2-5è. Tel. 725 09 64 - SABADELL
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IMATGEI PARAULA
Foto: Josep Busoms i Doménech 
Text: Joan Cusco i Aymami

A LA VORERA DEL LLAC

A la vorera del llac les dues figures simbolitzen unes altres voreres: I’infantesa i la 
senectud...

És rhora mansa de la tarda autumnal, sembrada de fulles moridores; Taigua sembla un 
cristall, i en el brancatge nu de Tarbrada els ocells tardalencs refilen pregáries...

A la vorera del llac, de tant en tant, Taigua llepa la riba.
És, tanmateix, una hora dolca...

_ .  Sant Quirze, 11
Es una gentilesa VIATGES CODINA, S Tei. 725 62 99

Grup A Títol 412 SABADELL
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Recordi... MONTESINOS per Tapisseria - Cortinatges
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Ceràmiques Modernistes
esmaltades a mà, per decorar la casa
«Catalunya Modernista» és el titol deis 
quadres esmaltats a mà sobre ceràmica, 
inspirats en l’obra del pintor lleidatà 
Xavier Gosé (1876-1915).

Edició exclusiva de la Caixa d’Estalvis 
de Sabadell per obsequiar els seus 
amics i clients.

56® Dia Universal de l’Estalvi 
23-31 d’octubre
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ÿôrtir
Voldríem dar testimoniança de la nostra alta 

estima a l’il.lustre sabadellenc suara traspas- 
sat, Pau Vila i Dinarès, humanissim mestre en 
el saber geogràfic i cap de brot de la més ge
nuina catalanitat; exemple i guia per a nosal- 
tres, els seus contemporanis, i també, sens 
dubte, per a les generacions que pugen en 
aquest mon que no sabem ben bé vers on 
s’encamina.

Som els seus conciutadans els qui li hem vol- 
gut dedicar aqüestes pàgines de fervent ho- 
menatge, però no hem pas volgut llevar, amb 
una limitació localista entesa en un sentit es- 
tricte, el convenient to d’Universalität que ha 
de tenir qualsevulga evocació que es faci 
d’aquest gran home que fou, ni més ni menys, 
un català universal.

Pau Vila ha estât un sabadellenc que ha 
emprès, fent geografia -anant ben bé de peus a 
terra-, alta volada; però ha estât també, sense 
negar aquell fet, per a nosaltres tan preat, un 
català que ha dut arreu del mon -el món físic i 
el món de la ciéncia- el nom de Catalunya, 
prestigiant-lo i enaltint-lo com pocs ho hagin 
fet.

I és per aixó que ens ha semblât escaient que 
siguin les personalitats rellevants del pais i de 
la ciéncia i la cultura nostrades les qui, al cos- 
tat del nostre batlle i d’uns sabadellencs, done- 
ssin contingut al present número de QUA
DERN, dedicat a enaltir, des d’aquesta ciutat 
vallesana que li fou bressol, la memòria del 
nostre eximi compatrici.

Ens complau de poder afirmar que les col.la- 
boracions de tot ordre que hem demanat per 
portar a terme l’edició d’aquest nùmero, no 
ens han estât en cap moment regatejades, ans 
al contrari, ens han estât donades amb generós 
escreix. Aixó, a més de suscitar la nostra més 
sincera gratitud a cadascun deis qui ens han 
prestat suport, ens ha reafirmat en el conven- 
ciment que la iniciativa era justa i encartada.

Desitjaríem que el missatge d’afecte i d’ad- 
miració que contenen aqüestes páginas de 
QUADERN arribés a tots els racons de les 
terres catalanes i més enllá i que contribuís 
d’alguna manera a fer que es mantingui viu el 
record d’un home, estimât per to thorn, que al 
llarg de la seva existència fecunda i longeva, 
tant de bé féu als als seus consemblants.
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CONSIDERACIONS D'UN GEOGRAF p.u vu.
Diseurs llegit en l'acte d'investidura, célébrât a Sabadell el dia 21 de novembre de 1979, a l'Escola Universitària d'Estudis 
Empresarials

Una abraçada amb el Rector de ta Universität Autònoma, Dr. Laporte.

En el mon d'avui, révoltât pel descon
cert de la crisi mundial i els problèmes 
que comporta en el camp de les cièn- 
cies, poso a prova les tècniques en l'àm- 
bit social, politic i administratiu, humà, 
per dir-ho en una paraula. En les àrees 
regionals, quan les qüestions son plan- 
tejades, solen intervenir-hi sociôlegs, 
économistes i, si s'escau, enginyers i ur
banistes, però no hi figura cap geògraf 
tot i èsser la seva una ciència de sintesi.

De fet no se'ls crida però tampoc no 
es fan sentir, quan, per ser també un 
coneixement d'aspiració humanística, 
podrien aportar interpretacions i solu- 
cions endegades vers el benestar social.

L'absència de contingut geogràfic en 
les tècniques ambientáis, ja ha produit, 
dins el nostre vocabolari en aquests ini- 
cis de renovació nacional, la generalit- 
zació del concepte ''ordenado del terri
tori", com si restructura fisica del país 
pogués èsser remoguda, canviada per 
l'home.

En tenir-ne consciencia, l'ús del 
concepte es pot evitar; allò que no es 
pot salvar són els erros que en obrar 
per manca de visió geogràfica es puguin

cometre. Per exemple: a Barcelona horn 
volgué establir unes noves rondes que 
permetessin la travessia fácil i rápida de 
la ciutat pel tràfic en augment. Dones 
bé, s'obrí la primera des de l'área del 
Port Franc; ha dividit Sant Gervasi, ha 
abonyegat la plaça de Lesseps i s'ha 
encallat cap al Guinardó. No s'havia 
parat esment en el sole tectonic que se
parava els serrats de la Rovira de la 
serralada del Tibidabo, que una carrera 
seguia, i s'ha deixat que n'urbanitzessin 
les vores bo i estrenyent-la.

Aixó en el camp urbanístic. En el 
camp demarcacional s'han fet estudis 
divisionistes sense parar esment ni en la 
fisiografía del Principal ni en el substrat 
humà que porta, com la veu de les rela
cions socials ho manifesten. Es planeja 
bo i fent càlculs a base de distàncies 
entre els llocs, nombre d'habitants locals 
i xifres d'afers, com si una nació multi
secular fos una taula rasa o hagués estât 
colonitzada. Ja els técnics pensen a 
suprimir municipis i reduir a una dot- 
zena els nuclis administratius de l'inte- 
rior. Manca en aquest cas l'enfocament 
de la realitat geográfica, que ha d'ésser

la part essencial sempre en aquesta 
mena d'estudis.

En aquest période d'autogovern, que 
a Catalunya s'iniciarà, la joventut dedi
cada ais estudis geografics no sois ha de 
pensar en la docéncia, sinó també en el 
treball de camp i en la investigació de 
caire teóric, camí d'un coneixement 
per a una actuació práctica.

Avui, amb la democratització de la 
vida pública, amb els comités de barris, 
amb les associacions assessores de ba
rriada, amb els centres d'estudiosos co
marcáis, el geógraf podrá posar els seus 
coneixements al servei del poblé amb 
bones bases científiques per a la inter
pretado de la realitat física i humana a 
fi d'arribar a solucions definides i 
eficients. I com és logic, el geógraf pel 
seu treball de sintesi, haurà de sumar-se 
sovint a les activitats écologiques, 
socials, economiques i urbanistiques.

Jovent donat ais estudis geogràfics, 
captingueu-vos-en degudament per a 
fer-vos-en valdré en les vostres actua- 
cions futures en el redreç nacional vers 
una Catalunya justa, esforçada i fra
terna.
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E l ,  P R K K U > E N T

O E N K 1 V U .IT A T  D E  t ’A T A L l’N YA

LA LIoIÇO DE PAU VILA

L’ id ea l de co n stn jccio  sistem àtica  del p a ís , que ha in sp irâ t 
e ls  m ille rs  mcarents del catalanism e, ha tin g u t en Pau V ila 
un dels seus protagonistes nés p rec la rs . Eîœnçle de p a tr io 
tisme i  de f e r  le s  coses ben fe t e s ,  to ta  la  seva vida few la  
d’un ciutadà a fe c ta t  pels problèmes de l l i b e r t a t ,  d e ‘ju s t ic ia  
i  d'amor a l  p a is . Pau V ila  estimà profundanent Catalunya i  
ensenyà d ’estiryai - la  a ls  seus d eixeb les. EU  deia que la  geo
g ra fia  s 'h a  d'aprerkire amb e l  cap i  amb e ls  peus, i  jo  a fe g ir ia  
que, a mes, ens ensenyà d 'aprendre-la anb e l  co r . Estinant 
Catalunya i  fe n t- la  estiirtii'. Fou un mastre a legre i  esperançat, 
que supera amb enteresa to ts  e l s  o bstacles que la  vida l i  posa 
a l  davant. Defensà arreu , tambe, e ls  d rets  d e ls  homes i  e ls  d rets 
dels in fa n ts . Per a ix o , tothom qui e l  conegui, a Catalunya, a  
Colònòia O a Veneçuela, l 'es tirrav a .

La manera de f e r  i  de ser  dels hesnes cesn Pau V ila ha d 'inîjreg?^r 
la  s o c ie ta t catalana s i  reaiment ens proposem reco n stru ir e l  nostre 
poblé. Que e l  seu record i  e l  seu testim oni ens il.lu m in in  senpre 

a to ts  e ls  ca ta lan s .

Jo rd i Pu jol
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ADMIRACIO PROFUNDA 
DE TOTS ELS 
CATALANS

Molt sincerament crec que les generacions que vindran estarán 
més que sorpreses de l’agrïment i l’admiració profunda que avui 
tots els catalans sentim per en Pau Vila. Però a mida que vagin 
endinsant-se pels camins diversos de la nostra historia i prin- 
cipalment en tot el que va de segle, comprendran el perqué de la 
nostra veneració a un català tan insigne corn Pau Vila, que pel 
damunt dels seus estudis i els seus anhels i, per què no dir-ho, 
de les seves Unites i sacrificis per a clarificar restructura de la 
nostra terra, posà sempre una tossuda fidelitat a les essències 
més pures de la nostra vida nacional.

Vaig conèixer en Pau Vila al temps de la seva constant de- 
dicació per a trepitjar i estudiar totes les nostres comarques i en 
què algunes de les seves concepcions evidentment eren molts els 
qui les trobaven agosarades; eren aquells que amb un immovi- 
lisme O  fills de tradicions folklôriques no comprenien massa bé i 
per tant no acceptaven que darrera de les seves raons, plenes de 
bon sentit s’hi respirava també un esclatant anhel de portar al 
futur que tots propugnàvem i aportava el millot de la seva In
tel, ligència.

Era home que prodigava les seves lliçons i conferències i les 
feia d’una manera incansable, principalment arreu de les nostres 
comarques, dins d’un clima algunes vegades apassionat, però 
amb respecte, i amarat d’un treball el més objectiu possible que 
per damunt de tot fes possible no troncar la nostra unitat, i d’al
tra banda de franca comprensió per a tots.

Aquest Pau Vila, home de rigor, de serenitat i bondades, que, 
gràcies a la seva Intel.ligència, sempre al final de les seves conti
nuados discussions trobava una bona decisió, perqué fos accep- 
tada per tothom. Permeteu-me que us digui que eli era un borne 
sempre jove, que no calia esperonar-lo, era eli que encomenava 
l’entusiasme; en qui sempre, a les bores fàcils i dificils de Cata
lunya, durant aquests darrers cinquanta anys, sempre en eli vaig 
trobar l’home fidel a les nostres institucions i en que vaig trobar 
la seva amistat, i mai vaig deixar d’agrair-li els seus conseils, 
que sempre son necessaris quan vénen d’un home corn Pau Vila, 
al quai el nostre reconeixement i records ban de ser permanents 
avui i el dia de demà.

Josep Tarradellas

(Publicat a l'AVUI, el 16 d'agost 1980)
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EL MEU 
PARE 
PAU 
VILA

Els "Amies de les Arts i de les Lletres 
de Sabadell" han tingut la bondat de de
manar la meva col.laboraciô per aquest 
QUADERN que arriba a les vostres 
mans. De primer, no cal dir-ho, agraei- 
xo profundament el gest de dedicai un 
nùmero d'aquesta publicaciô a la memò
ria del meu pare qui fa tan poc que ens 
deixà. En segon Hoc, he de manifestar 
que és d'allô més difícil que un fill parli 
del seu pare quan fa tan poc que encara 
el tenia a casa.

Quan estava quasi decidit a disculpar
me, ho he reconsidérât i aixó ho he fet 
per un motiu de molt pes: el pare era 
fill de Sabadell.

Molt s'ha escrit, i segurament molt 
s'escriurà, referent a I'obra realitzada 
pel pare en els seus noranta-nou anys de 
vida. Aquest material, més l'anàlisi dels 
llibres, opuscles i tota mena d'escrits del 
pare, podrá servir, en el seu dia, per a 
fer una treball biogràfic que prou 
podría ser una tesi de doctorat.

Hi ha un aspecte a investigar en tota 
vida humana que es vol estudiar, que és 
el tarannà de la persona. El pare, 
diguem-ho des d'ara, fou un constant 
lliutador; un Iluitador que s'afrontà a 
l'ambient en el quai nasqué i cresqué i 
un iluitador en el mon de l'estudi i de 
les lletres, en el quai ingressa pie de vo- 
luntat i àdhuc diriem que de tossuderia. 
En els seus darrers temps -un temps 
afortunadament força llarg- pogué assa- 
borir a pie el reconeixement de l'obra

Marc Aureli Vila, amb el seu pare.

realitzada, i aixô tant a Catalunya com 
a Colombia i a Veneçuela; terres hospi- 
talàries on el mal fat ens porta i on ens 
tractaren amb la mateixa consideració 
que si hi haguéssim nascut.

El pare era tossut amb els altres i amb 
eli mateix. Malgrat mancar-li la visió 
d'un ull des de la naixença, tossudament 
féu per manera que l'altre li rendis el 
màxim possible. 1 ho assolia utilitzant 
durant molts anys la lupa per a llegir i 
escriure. Allô que més temiem els seus 
familiars en els darrers dos o tres 
mesos, és que el pare quedés orb i aixi 
perdés la seva principal arma de Iluita. 
La mort fou, en aquest aspecte, carita
tiva.

Defensava els seus punts de vista o 
les seves actituds amb tossuderia, tant 
respecte a les situacions de la vida de la 
col.lectivitat corn si es tractava de la 
matèria que fou l'eix de la seva vida: la 
geografia. Discutia a fons tot allò discu
tible i si els arguments que se li opo- 
saven feien trontollar els seus, solia 
prendre's uns dies per a meditar.

Si bé es mostrava reticent a adoptar 
nous costums o procediments, a voltes 
lamentava no haver-los adoptât més 
aviat. Començà a veure whisqui passât 
els noranta anys i ùnicament quan cre- 
gué que li anava millor que el conyac. 
S'enamorà de la máquina calculadora 
quan el meu fill gran, enginyer, li'n feu 
veure els avantatges. El seu darrer lli- 
bre, que arribà a les seves mans el dia

abans de deixar-nos -El obispo Marti, 
T.I. Universität Central de Venezuela, 
Caracas, 1980- està pie de xifres i per- 
centatges; cosa la quai no es troba pas 
massa en altres obres seves.

Visqué una vida plena i estava plena- 
ment conscient de que tota obra ben 
feta depèn d'un mateix. Per a fer la seva 
obra concentrà tots els seus esforços a 
la linea que s'havia traçat; sense, però, 
deixà d'aportar el seu pqnsament als 
altres des de l'aula, com a conferenciant 
i en el seu Hoc de treball. Era home de 
conseil i de senyalar camins; però re- 
duïa les seves aportacions personals al 
minim per tal de no distreure's de la 
tasca que tenia entre mans.

Veia els paisatges corn a geògraf i 
amb un bon grau de lirisme; però el 
lirisme no desmereixia per res, de l'as- 
pecte cientific. Geògraf molt influenciat 
per Leseóla francesa que donà figures 
corn Paul Vidal de la Blache, Raul Blan
chard, Max Sorre... sabé analitzar amb 
justesa les relacions ambient geogràfic- 
home sense entrar a esbrinar i per tal 
exposar, les possibilitats de la realitat 
actual; però sí anatemitzant, en el cas 
de Catalunya i especialment pel que es 
refereix al Vallès, els disbarats comesos 
durant 38 anys de manca d'ordenament 
territorial. Aquests disbarats els sentia 
molt profundament, corn també els hem 
de sentir tots nosaltres.

Marc-Aureli Vila
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1. - Pau Vila ais dos anys, amb la seva mare 
iSabadeli 1883).

2. - A San Agustín, Colombia. 1945.

3. - Any 1936. Excursid a I'ermita de Sant Pau. 
de Sant Pere de Ribes. Junt amb les senyoretes 
Dolors Hostalric i D Alos figuren, a segona fila, 
els senyors E dAlos, Joan Coromines, Pau Vila, 
Josep M. Casacuberta, Pompeu Fabra i R.A.

Ramon.

4. - Any 1910. A I'Escola Horaciana els alumnes 
preparen en el pati, a les bores Iliures, el mate
rial mural per l'ensenyan(a.

5. - Pau Vila a Colombia, 1916.

6. - Acte de l'lnvestidura Doctor Honoris Causa

7. - Pau Vila {subscriptor honorific i col.labora-

dor de Quadem) amb En Pere Pi i Sunyer, 
Camil Fábregas, Joan Farell i. al fons J. Ainaud 
de Lasarte. UV-79).
9. - Escoltant a la seva neta Montserrat Albet. 
El poeta -quasi nonagenari- Joan Anís, també 
escolta...

10. - Pau Vila en el seu element jovenívol. {Ins
titut d'Ensenyança Pau Vila 1979).



152

L'EDICIO DE L'OBRA 
DISPERSA DE 

PAU VILA
Una de les tasques editorials que 

m'han donat més satisfaccio aquests 
darrers anys ha estât l'ediciô dels escrits 
dispersos de Pau Vila. Sempre m'ha 
agradat d’estructurar Ilibres a partir 
d'articles, d'opuscles, de conferències i 
d'altres textos que no han estât escrits 
pensant que haurien de ser publicats 
aplegats en volum. La feina de contri
buir a donar coherència, unitat, un cert 
equilibri i una major incitació a la lec
tura és molt atractiva, i en algunes oca- 
sions pot arribar a ser véritablement 
apassionant, corn m'ha esdevingut en els 
casos dels volums de Barcelona i la seva 
historia d'Agusti Duran i Sanpere, dels 
Diaris i records de Pere Coromines o 
amb aquests quatre llibres que formen 
la Selecciô d'escrits de geografia de Pau 
Vila.

Pau Vila era ordenat. Guardava tot el 
que havia publicat al llarg de la seva 
vida. Els articles de diari i de revista, els 
havia enganxats en uns magnifies al
bums que em sembla que li ajudaren a 
muntar Montserrat Galera i Enric Lluch. 
L'ediciô que vaig fer de l'obra dispersa 
del seu veli amie Duran i Sanpere el va 
decidir a proposar-me l'ediciô dels seus 
escrits, i em lliurà quatre grans albums 
per tal que n'estudiés una tria de textos 
i una estructura en volums. De seguida 
vaig adonar-me del gran interés del re
cull i vaig acceptar l'encárrec.

Un primer grup d'articles en desta- 
cava per la seva actualitat. Són tots els 
relacionats amb la divisió territorial de 
Catalunya de 1936: escrits durant
l'època de sensibilitzaciô comarcalista, 
durant els treballs de la ponèneia de di- 
visiô territorial o per divulgar-ne les 
conclusions. Era força conegut el llibre 
titulat La divisiô territorial de Cata
lunya que havia publicat la Generalität 
de Catalunya el 1937; encara que no hi 
figura el seu nom, el contingut és en la 
part substancial obra de Pau Vila. Però 
aquest text no era més que la sintesi 
(encara que en alguns casos era més 
aviat el complement) d'una sèrie d'arti
cles publicats a la premsa d'aquells 
anys, especialment a "La Publicitat",

però també en revistes excursionistes 
com el "Butlletí del Centre Excursionista 
de Catalunya" o "Mai Enrera" o al vo
lum El problema comarcal a Catalunya, 
que editá el 1930 la Casa del Vallès de 
Granollers. A partir d'aquest material i 
del mateix llibre éditât el 1937 per la 
Generalität, tot suprimint-ne repeticions 
i afegint-hi notes, vagi confegir el pri
mer volum d'escrits de Pau Vila, que 
completaven, a tall de model d'estudi 
geográfic d'una comarca, l'assaig de 
geografia del Vallès que havia publicat 
a l'obra col.lectiva Comarca del Vallès 
editada el 1930 a Granollers dins la 
"Biblioteca d'Estudis Comarcáis", a més 
d'una sèrie d'articles sobre qüestions de 
normalització de la nostra toponimia, 
problema estretament relacionat, tant 
aleshores com ara, amb la comarcalit- 
zació del país. Aquest primer volum, 
amb un próleg de Lluís Casasses, fou 
éditât el 1977 amb el mateix títol de La 
divisió territorial de Catalunya.

En un segon volum, éditât el 1978 
sota el títol d'Aspectes geográfics de Ca
talunya, vaig incloure estudis dispersos 
sobre geografia humana i económica, 
precedits per la reproducció de l'opuscle 
La fesomia geogràfica de Catalunya, 
editada el 1937 pel Comissariat de Pro
paganda de la Generalität. Un primer 
estudi, l'Assaig de geografia de la mun- 
tanya, havia estât publicat el 1925 al 
"Butlletí del Centre Excursionista de Ca
talunya" com a obra de Raoul Blan
chard, però de fet fou una redacció de 
Pau Vila, amb exemples i ampliacions 
referents a Catalunya, feta a partir dels 
esquemes donats pel famós geògraf 
francés en un curs de l'Escola Normal 
de Barcelona. Vaig completar el volum 
amb un grup d'articles que ofereixen 
una magnífica visió de conjunt dels 
aspectes geográfics de les velles indus
tries catalanes, algún deis quais havia 
estât recollit ja en els dos volums d'ar
ticles de Pau Vila que havia éditât ja 
Josep Maria de Casacuberta amb el títol 
de Visions geogràfiques de Catalunya.

La geografía i els seus homes fou el 
títol del tercer volum, publicat també

l'any 1978. En una primera part, la que 
justifica el títol, vaig aplegar articles 
sobre els homes que han contribuít al 
coneixement de la nostre geografia, des 
del jesuíta cinccentista Pere Gii fins al 
jove Pierre Vilar, del qual Vila estudia 
l'obra de geografia barcelolina en un in- 
teressantissim article “publicat el 1929 a 
"La Publicitat" quan Vilar encara no 
havia canviat la geografia per la histò- 
ria. La segona part d'aquest tercer 
volum és una mostra de la projecció 
universal de l'obra de Pau Vila: dos tre
balls sobre la presència de catalans a 
Europa i a América i, sobretot, dues 
síntesis modèliques, escrites originària- 
ment en català, sobre la geografia de 
Veneçuela i de Colòmbia, temes dels 
quais ha deixat una obra tan vasta i 
important en llengua castellana.

L'any 1979, finalment vaig publicar el 
quart i darrer volum titulat Opinions 
d'un geògraf i actituds d'un ciutadà, que 
inclou una sèrie d'articles que ens apro
ximen al pensament politic, social i eco- 
nòmic de Pau Vila, pedagog i geògraf 
que no deixà mai de manifestar pública- 
ment la seva preocupaciô davant els es- 
deveniments decisius de la història con- 
temporània del seu pais. I un d'aquests 
moments fou, quin dubte n'hi ’ pot 
haver, la gran aventura de reconstrucciô 
nacional que representó el période ini- 
ciat el 1931, ofegada per una guerra 
civil que acabà amb la tímida llibertat 
que havia aconseguit el pais. En tot cas, 
quants paral.lelismes es poden fer entre 
aquells anys i els moments que vivim 
actualment.

Hem de lamentar amargament que el 
conseil, la crítica i la presència estimu- 
lant de Pau Vila no puguin continuar 
acompanyan-nos en aquests anys nova
ment decisius. Però del seu exemple, no 
ens n'haurien d'oblidar mai més. Es per 
aixô que penso que la feina de confegir i 
editar aquests quatre volums va valer la 
pena.

Max Cahner
Conseller de Cultura 

de la Generalität 
{Article publicat a lAVUI el 24 d'Agost)
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Abril 1979.- Pau Vila amb En Pere Pi i Sunyer 
Conseller de Cultura de la Generalität i Antoni 
Farres, Alcalde de Sabadell.

1
desanfibre
1960

PAU VILA: UN GRAN HOME

Effi demaneu que p a r l i  de Pau V ila «  Qué pue d i r  Jo de Peu V ila  que Ja no s a - 

plguem to ts?  Moites s6n le s  coses que poden destacar-se d*un hotne que ha 

v is o jt  molts anys i  que encare es considerava Jove per a v iu re 'n  m olts més. 

I  precisament aquesta era una de le s  saves v e ss in ts  que sempre -d es que e l 

ve ig  co n éix ar- em ve c a p tiv a r més* Aquesta Joventut d 'un meatre de prop de 

100 anys i  també la  seva gran capacitat humanai e l seu gran humanisme que 

t r a s l lu la  a rre u .

Pau V ila  ha estât e l gran pedagog i  e l gran gebgraf i  a ix l  e l ctyieixia  to t 

horn. Peril Peu V ila  ha estât tsnbé l'home s e n z i l l ,  s ln c a r 1 obert qua Jo 

vaig  poder d esco b rlr, qui sap s i  potser Ja massa tard  per ^a s ta x w ie  to t 

el s ig n if ic a t .

I  prova d'aquesta gran human!t a t  i  bonhomie la  podem tro b a r un d e ta ll 

minim però s ln c e r. Esteva m ala lt aqul a Sabadsll i  arreri del seu a n ive rsa - 

r i  -com pila  99 <viys- manifestava que l 'a lc a ld e  de Salseu^ellt re f e r in t -s e  a 

m i, c a ld ria  que menjés cues de pansa per t a l  de racord ar-se  d 'a l i .  Era evi 

dent que Jo -a tra fa g e t per molts prc^lem es- havia  passât par a l t  a e ra li de 

t a l i  del seu a n ive rsa rl i  e l i ,  afectuosament, m'ho recordava.

Aquesta i  a ltre s  anécdotas que podría contar són de le s  que captivan i  fan 

pensar.

O e fin itlv o n e n t, amb la  desaparició de Pcsj V i la ,  ham perdut un sabadellenc, 

un pedagog i  un gebgraf, però —so b re to t- hem p e n d u t i  gran home. I  a lx i  

és com Jo e l v u l l  re c o rd a r ...

.1

|im

Antoni Farrés 1 Sebater 
A lcalde de Sabadell
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PAU VILA
Ens havíem acostumat tant a la vida 

del geôgraf Pau Vila, travessant tots els 
contratemps de salut, que la noticia de 
la seva malaltia greu i de la seva mort 
immediata ais 99 anys d'edat, ens sobtà. 
La seva vida fou un model d'esforç, de 
voluntat, d'amor al treball, d'intel.li- 
gència i de ciutadania catalana.

Es molt coneguda la seva biografia, 
que aquests dies, arran de la seva mort, 
s'ha divulgat profusament. Però per a 
deixar-ne constancia en una revista de 
Sabadell, val la pena de repetir les prin
cipals efemérides de la seva vida. 
Nasqué en el Sabadell del segle passât, 
el dia de Sant Pau, 29 de juny del 1881, 
i morí a Barcelona, a l'Hospital de Sant 
Pau, el 15 d'agost del 1980. Quan nas
qué, els pares treballaven en una fábrica 
de Sabadell, i als pocs anys, per causes 
de la feina paterna, anaren tots a viure 
a Alcoi, d'on van retornar aviat, car les 
coses no anaren prou bé i s'instal.laren 
a Terrassa, la ciutat germana del Vallès. 
Allá, Pau Vila va anar a estudis pri- 
maris fins als onze anys, que va deixar 
per començar el primer curs de batxille- 
rat, el quai no aprovà a causa del llati. 
(Caldria saber com l'ensenyaven en 
aquell temps). Comença a treballar de 
teixidor tot seguit i anà als cursos ves- 
pertins de l'Escola d'Arts i Oficins 
terrassenca.

Més tard passà a treballar de teixidor 
a Sant Marti de Proveçals (actual terme 
municipal de Barcelona) fins als 21 
anys, i aleshores, l'any 1902, la seva 
passió per superar les escoles frustrades 
de finals de segle el portaren a voler 
actuar en l'ensenyament, a l'Ateneu de 
Badalona, i preocupat vivament per 
l'Escola Nova, s'afilià a aquest movi- 
ment. Passa després a l'escola del Fo
ment Martinenc i el 1903 treballa ja en 
una escola del Centre Republicà Federa
lista i finalment el 1905 funda una esco
la propia a Barcelona amb el nom d'Es- 
cola Horaciana. D'aquest moment, Jo- 
sep Iglésies reporta unes paraules de 
losep Pijoan, prou significatives; "L'Es- 
cola Horaciana, pobra, errant, sense 
material, sense local, seria, com és, la

Acte de les Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra a Granollers.

millor escola de Barcelona. Té uns mes- 
tres, i ja n'hi ha prou". Es relaciona 
amb altres pedagogs de gran válua, com 
Manuel Ainaud i Alexandre Gali, i amb 
aquest darrer fundaren una escola a 
Vallparadís, de Terrassa.

Amb la seva preocupació pedagógica, 
el curs 1912-13 passa a estudiar l'espe- 
cialitat pedagògica a l'Institut Jean-Jac
ques Rousseau, de Ginebra. Al retorn, 
va a una altra escola, "Nou Món d'Or", 
i al cap de poc, l'any 1915 se'n va a 
Bogotá, Colómbia, a dirigir l'escola 
"Gimnasio Moderno" on hi va restar 
tres anys. A la seva tornada l'any 1918, 
Puig i Cadafalch el posa com a profes
sor a l'Escola del Treball de Barcelona, 
al carrer d'Urgell, i li encomanà la 
secretaria de la Institució. L'any 1920 
s'incorpora a l'Escola Normal de la 
Mancomunitat i novament passa un 
temps a l'estranger, l'any 1922, subven- 
cionat per la Mancomunitat de Catalun
ya i l'Ajuntament de Barcelona, per tal 
de seguir un curs de Geografia Humana 
amb el gran professor francés Raoul 
Blanchard, a l'Institut de Geografia 
Alpina de Grenoble. El mateix any 
1922, invitât per la Mancomunitat de 
Catalunya, el professor Blanchard vin- 
gué a Barcelona a explicar un curset 
monogràfic de Geografia Humana de la 
muntanya. La influència de Blanchard i 
l'Escola Geogràfica francesa, seguint les 
directrius de Vidal de la Bianche i Jean 
Brunhes, acabà d'orientar Pau Vila en el 
carni de la geografia humana i, excur
sionista com era, aplicà tot seguit 
aquests ensenyaments a la nostra terra, 
aprenent les tècniques d'investigació 
sobre el terreny i el significat de les 
reaccions humanes enfront el medi.

Dintre l'ensenyament capgira el tipus 
d'estudi memoristic per la geografia rao- 
nada, de comprensió dels fenòmens geo- 
gràfics que provoca la presència i l'accio 
de l'home sobre la terra. D'aquella 
època data la publicació, l'any 1925, al 
Butlleti del Centre Excursionista de Ca
talunya, de l'"Assaig de Geografia Hu-

mana de la Muntanya" de Blanchard, 
però amb unes meravelloses notes afe- 
gides del propi Pau Vila, d'exemples de 
Catalunya i de les nostres muntanyes.

L'any 1923, en temps de la Dictadura 
de Primo de Rivera, s'aparta dels cen
tres oficiáis, car havia abandonat l'Esco- 
la del Treball per Solidarität i en protes
ta de l'expulsiô del professor Dwelshau- 
wers, i es dedica a diverses tasques edi
torials fins a acabar la Dictadura. Amb 
la benemèrita Editorial Barcino empren- 
gué la publicació d'alguns llibres corn 
"La Cerdanya", el 1926, i ultra dirigir la 
Secció de Geografia de l'Enciclopèdia 
Catalunya d'aquella editorial, emprèn el 
1928 la publicació del "Resum de G eo
grafia de Catalunya" que en nou 
volumets s'acabà de publicar el 1935 o 
el 1936.'

El 1930, ampliant una conferència 
inaugural de la "Casa del Vallès" de 
Barcelona, donada a l'Ateneu Barcelo
nés el 30 d'abril del 1929, publica en el 
volum I de la Biblioteca d'Estudis Co
marcáis de la Casa del Vallès, "El 
Vallès, Assaig geogràfic" dedicat "A 
Sabadell que em veié néixer; a Terrassa, 
camp de les meves facècies de xicot; al 
Vallès on he fet el meu aprenentatge de 
geôgraf".

També el 1930 és nomenat professor 
de geografia a l'Escola d'Agricultura de 
Barcelona i l'any següent comença tas
ques professorals a la Normal de la Ge
neralität. Es dedica també a conferències 
geogràfiques al Centre Excursionista de 
Catalunya i, des del 1932, als Estudis 
Universitaris Catalans de la Generalität 
(fora de la Universität).

Una obra molt important per a Cata
lunya fou la que com a Vice-president 
de la Ponència de la Divisió Territorial 
de Catalunya, de la Generalität, desen- 
rotllá junt amb altres especialistes. 
Aprofitá el seu coneixement del tema, 
car ja l'any 1931, dintre el Ilibre de la 
"Casa del Valles", volum II, de la Bi
blioteca d'Estudis Comarcáis, "El pro
blema comarcal de Catalunya", havia



155

publicat I'assaig "Una divisió de Cata
lunya en comarques" amb un mapa 
"Projecte de Divisió Comarcal", que fou 
la base de la discussió futura en el si de 
la Ponencia i d'un Ilibre publicat per la 
Ponéncia l'any 1933. En resultà d'aixô 
un projecte que amb poques modifica- 
cions fou aprovat per la Generalität el 
27 d'agost del 1936 i del qual es publicá 
un altre Ilibre el 1937, amb text i un 
seguit de mapes amb la divisió terri
torial que, en general, ha tingut tanta 
vigéncia popular. En el mateix Ilibre, 
Pau Vila hi fa la historia de les divisions 
territorials des dels temps més antics 
fins a l'actualitat del moment. Es 
també d'aquells temps l'opuscle tan 
reeixit "La Fesomia Geográfica de 
Catalunya", publicat per la Generalität.

Com és prou sabut, acabada la nostra 
guerra Pau Vila, com milers de duta- 
dans, hagué d'exiliar-se. Passà a Colom
bia novament i professa a l'Escola Nor
mal Superior, on hi va restar fins l'any 
1945. En aquesta ocasió hi publicà una 
"Nueva Geografía de Colombia". Suc- 
cessivament ana a Veneçuela com a 
Professor i director de l'"lnstituto Peda
gógico" de Caracas, des del quai el 1960 
publicà el Primer volum de la gran 
"Geografía de Venezuela". Alla hi va 
restar fins l'any 1962, que va retornar a 
Catalunya als seus vuitanta anys, amb 
un esperit jovenivol, corn ho demostrà 
quan en baixar de l'aviô ens deia a Ale
xandre Gali, a Lluis Solé Sabaris i a mi, 
que haviem acudit a rebre'l: "No em 
pue pas morir encara, que tine molta 
feina a fer".

La vida li donà la raô. Anava i venia 
de Barcelona a Caracas per impulsar la 
publicació del Segon Volum de gran 
format de la "Geografía de Venezuela' 
que amb aportacions d'altres professors 
sorti el 1965 i que espera el Tercer, que 
ha via de publicar-se. Aquests añades i 
vingudes duraren anys.

Amb motiu del seu retorn a Cata
lunya, l'Editorial Barcino, el 1962 i el 
1963 li publicà dos voluments "Visions 
geogràfiques de Catalunya" recull d'uns 
articles del 1929 al 1938, publicats a "La 
Publicitat", diari barceloni. El 1967 Edi
torial Ariel de Barcelona féu sortir el 
seu llibre en homenatge a un català fill 
de Piera, "Joan Orpi, l'home de la Nova 
Catalunya" que després havia de publi
car-se a America per la Universität 
Central de Veneçuela a Caracas, traduit 
al castellà.

Ja des del retorn a Catalunya, s'incor- 
porà al Conseil de Redacció de la "Geo
grafía de Catalunya" dirigida per Solé 
Sabaris i hi publicà 150 planes en uns 
capitols sobre el Barcelonés i Barcelo- 
na-Ciutat. Més tard, el 1974, amb la 
col.laboraciô del capítol final de Lluis 
Casassas, la mateixa Editorial estampà 
un llibre de format gran, 'Barcelona i la

seva rodalia a través dels temps".
Finalment, ja en el Hit de mort, pogué 

veure el darrer llibre, publicat també 
per la Universität Central de Veneçuela, 
"El Obispo Marti"', català que en el 
segle XVIII desenrotllà uns estudis de- 
mogràfics i geogràfics en aquell pais.

A part de les publicacions, en els 
darrers anys de la seva vida fou molt 
célébrât en els nostres cenacles geogrà
fics i literaris. Multitud d'honors, me- 
dalles i premis l'agombolaren a partir 
del primer homenatge que se li dedicà a 
Granollers, en les Festes Pompeu Fabra 
el 7 de novembre del 1971, en les quais 
el qui subscriu tingué l'honor de fer la 
presentació i glossa de Pau Vila, A més, 
hi hagué exposició de les seves obres 
impreses més representatives. No hi 
mancaren els de Sabadell; en l'àpat de 
germanor, el senyor Josep Torrella parlà 
en nom de la Fundació Bosch i Car- 
dellach i de Sabadell, associant-se a 
l'homenatge. Precisament la Fundació 
l'havia nomenat Membre Fionorari l'any 
1964, poc després del seu retorn de 
l'exili, i també li dedicà un homenatge a 
Sabadell, set dies després del de Grano
llers, amb motiu del seu noratè aniver- 
sari.

Més endavant els geôgrafs li dedicà- 
rem dos volums de Miscel.lània de tre- 
balls, en celebraciô dels seus noranta 
anys. Les distincions plogueren sobre 
Pau Vila: Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes; Professor Honorari de la Fa- 
cultat de Cièneies de l'Educaciô de la 
Universität Central de Veneçuela, Cara
cas, el 1976; la Gran Creu de Boyaeà 
amb grau de "Comendador " a Colôm- 
bia, l'any 1977; Medalla d'Or de la ciu- 
tat de Sabadell el 1978; Doctor Honoris 
Causa de la Universität Autònoma de 
Barcelona i Medalla d'Or de la ciutat de 
Barcelona el 1980; i moites altres ho
nors, com per exemple les Palmes Aca
démiques del Ministeri d'Educació Pú
blica de França, abans del 1939; la 
Medalla "Andrés Bello" concedida pel 
Govern de Veneçuela. A més d'altres 
coses, es donà recentment el seu nom a 
Instituts de Segon Ensenyament i a 
escoles, Institucions del nostre país, etc. 
I ara, arran de la seva mort, multitud 
d'articles necrològics i noticies biogrà- 
fiques en moites publicacions.

Com veiem, Pau Vila, autodidacte, 
arribà a l'ensenyament des del seu ofici 
de teixidor, progressà extraordinària- 
ment en Pedagogia primer, en Geografia 
després, fins a arribar a un ait nivell 
cientific que li féu obrir les portes dels 
principals centres docents i d'investiga- 
ció. Fou una mostra de voluntat, d'es- 
forç, de tenacitat constant i d'intel- 
ligéncia, ajudat tot amb una forta salut 
que li permeté arribar quasi al segle, 
amb absoluta lucidesa, d'esperit i amb 
importants escrits, publicacions i projec-

tes cada vegada més enllà, sense pensar 
que la vida podia o havia de fallar.

Però l'aportació principal que féu el 
nostre geògraf fou la d'introductor d'uns 
métodes pedagògics primer i dedicats a 
la geografia després, dirigits plenament 
a la investigació, que fou la font en la 
qual molts beguérem i ens orientàrem 
més tard.

Per veure dar el que això represen
tava vers els 1920, cal examinar l'estât 
dels estudis geogràfics a Catalunya i a 
Espanya en aquells moments. Quasi a 
tots els centres del pais, compreses les 
universitats, I'estudi de la geografía era 
aprendre memoristicament una tirallon- 
ga de noms i de xifres, barrejant-hi 
dates, que era un esforç eixorc i inútil, 
quan no s'hi deien, a més, disbarats. 
Precisament on començà a introduir-se 
la geografia nova a Espanya fou en 
algunes Escoles Normals, amb pedagogs 
segurament defraudats per la inutilitat 
d'uns coneixements superficial que no 
cercaven la causalitat dels fenòmens de 
la geografia, i el nostre biografiat es 
trobava destacadament entre aquests.

No hi ha dubte que Pau Vila fou el 
primer que donà contingut cientific a 
l'estudi de la geografia i que l'ensenyà 
seguint perfectament l'Escola Francesa, 
la més avançada en Geografia Humana. 
En el desert geogràfic del pais orientà 
amb els seus articles periodistics d'inne- 
gable valor; amb les seves publicacions 
sobre Catalunya; amb la part important 
que tingué en la Divisió Territorial del 
1936; amb el mestratge que exerci no 
solament a la Normal sinó als Estudis 
Universitaris Catalans (fora de la Uni
versität) des del 1932; amb el seu entu
siasme engrescador que encomanà als 
seus deixebles, en aquells temps/ ôrfes de 
geôgrafs en l'ensenyament oficial. La 
seva tasca americana fou paral.lela a la 
de Catalunya i si aci deixà deixebles, 
corn a mi mateix, també en deixà a 
América i també estudià els països on 
s'instal.là, corn s'ha indicat abans. Re- 
prengué estudis a Catalunya sense 
deixar abandonats els d'América, conti
nent on anava una temporada anual, 
durant molts anys, malgrat la seva edad 
venerable. Ha mort als noranta-nou 
anys, però en plena joventut espiritual.

Malgrat que la seva época científica 
està ara canviada, malgrat que ara ja hi 
han molts geôgrafs que han emprés la 
direcció de la seva disciplina, tots el 
considerem el pare de la geografia 
moderna a Catalunya. En la histôria de 
la nostra matèria ell ocupa, sense cap 
mena de dubte, un Hoc preeminent.

Salvador Llobet
M embre corresponent 

de la Fundació 
Bosch i Cardellach a Granollers
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EVOGACIO
D'UNES
CONVERSES

Aquests darrers anys vaig poder realit- 
zar una desig antic: conversar amb En 
Pau Vila. Aprofitant favorables circums- 
táñeles, vaig conversar-hi més d'una ve
gada. I  ara, després del seu obit, em plau 
de rememorar aquells saborosos diàlegs, 
aquells col. loquis, dels quais servo una re- 
cordança precisa i singularment bona.

Només canviats uns mots de salutació, 
la cordialitat seva, tota efusiva i encorna- 
nadissa, feia arrencar la conversa, la quai 
anava prenent albora gruix i volada amb 
una sorprenent rapidesa. Les seves frases 
-fossin quines fossin les meves- eren ben 
travades, justes i clares, vives i fresques.

De que parlàvem? No seria veritat dir 
que “de tôt i de res”. Parlàvem de ternes 
molt concrets. I, essent ell el qui conduïa 
el diàleg, en parlàvem d'una manera molt 
ajustada, sense divagacions i sense perdre 
mai el fil. No havien estât fixats d'antuvi 
ni cercats curosament els ternes: eren els 
propis de les seves dèries -inextingibles, 
inexhauribles- d'humanista geàgraf.

I  era un sentiment el rerafons que dina- 
mitzava els col. loquis que ara, amb enyo- 
rança, estic evocant. Quelcom que, de 
tant en tant, molt discretament, s ’explici- 
tava en les nostres paraules: aquell senti
ment terrai que ens era comú i que ell, 
malgrat les prolongasissimes absèneies, 
tenia encara vivissim en el seu cor.

Dr. Pere Roca i Garriga

GEOGRAFIA
AGRESSIVA

Després d'una absèneia de 22 anys, el 
1961, Pau Vila tornà a Catalunya 
portant a l'ànima la imatge de corn era 
la nostra terra l'any 1939, quan l'havia 
deixada per a acollir-se a l'exili. La 
topada entre la il.lusiô i la realitat tardà 
poc a arribar. La seva escomesa contra 
el creixement mastodônic i malginyat 
dels nous barris barcelonins, amb els 
grans blocs de cases corn caixons de 
ninxols multiples i cabuda esquifida, 
contra els poblets abans de pescadors i 
ara completament desfigurats amb els 
inescaients frega-cels, contra l'envili- 
ment de bona part de les nostres 
muntanyes amb les multiples urbanitza- 
cions, anà creixent a mida que prenia 
contacte amb la realitat que li era 
mostrada, fins a esdevenir una veritable 
indignado, Així sorgi en la seva ment la 
conveniencia de propagar una geografia 
agressiva en defensa de la naturalesa i 
l'alteraciô de l'espontanetat urbana ben 
encaminada.

En el seu menut sobre-àtic, penjat de 
la setena planta d'un edifici de la Diago
nal barcelonina, a les reunions de la 
Societat Catalana de Geografia i arreu 
on tenia avinentesa de fer-ho, exteriorit- 
zava la seva disconformitat contra les 
deformacions a que era sotmès el nostre 
territori. La seva mafiança envers els 
économistes i urbanistes, responsables 
de tais irregularitats, era total i els 
culpava sense atenuants, ni embuts, del 
desgavellament a què havia estât sotmès 
el nostre patrimoni natural i urbà. 
Molts el recordareu com, des de la 
presidèneia de l'Assemblea d'Estudiosos 
Comarcáis de Berga, amb un potèneia 
de veu excepcional i impropia dels 98 
anys que tenia aleshores, va condemnar 
els atemptats urbanistics que es realit- 
zaven i corn, a Sabadell mateix, amb 
motiu de rebre el seu nomenament de 
doctor honoris causa de la Universität 
Autònoma de Bellaterra, va fer-ho 
igualment, advocant a favor de la 
presèneia de geôgrafs capacitats en les 
comissions d'urbanisme i d'ordenament 
del territori i sobretot a favor de la 
humanització de les realitzacions. Deia 
ben sovint que els économistes i urba
nistes en els seus propôsits i projectes 
solament tenen en compte les materia- 
litats i obliden completament l'home. La 
seva oposició era contundent contra el

projecte de construcció de la ciutat de la 
Riera de Caldes o Gallees i qualsevol 
altre artifici semblant. Les seves conclu
sions sobre el futur de la megalôpolis 
barcelonina arribaven a exigir la separa- 
ció dels antics pobles agrégats, per a 
reconstituir-se en municipis integrament 
independents.

En la Intimität de les tertûlies domini- 
cals, que teniem a casa el cornu amie 
Josep M ’ Pujades, la indignació de 
mestre Pau Vila arribava a increpar-nos 
amb severitat i vehemèneia jovenivola, 
pel que en deia la nostra passivitat per
sonal i col.lectiva davant les irregu
laritats que es realitzaven damunt del 
nostre país. No podia comprendre com, 
sobrepassat el période franquista, enca
ra podien subsistir les escomeses que es 
realitzaven contra el medi natural. Cal 
denunciar-les -exigia- i Iluitar amb els 
mitjans que siguin per evitar-les.

La Geografia Agressiva que procla
mava, porta un adjectiu solament 
aplicable contra la cobejança sense 
control dels especuladors de terrenys, 
les edificacions urbanes mal controla- 
des, les extraccions de sorres deis 
nostres rius, de pedres que són testimo- 
niatge de fets geológics transcendents, 
contra les industries que contaminen 
l'aigua i l'aire, en oposició ais tentacles 
ciutadans que s'estenen abusivament per 
la ruralia circumdant. Era agressiva en 
tant que reaccionava contra la cobdícia 
deis trafiquejants de béns publics, d'allô 
que és patrimoni de tots.

Pau Vila continuava portant a l'àni
ma la Catalunya -en l'ordre geogràfic- 
gairebé idil.lica de la seva jovenesa i 
dels dies anteriors al seu exili. Tenia 
prou experiència del món, havia vist 
prou països estrangers d'Europa i d'A- 
mèrica per saber a què atendre's sobre 
les transformacions que la post-guerra 
universal havia originai arreu, però 
estimava apassionadament la nostra 
terra i no podia contemporitzar amb els 
que intentaven malmenar-la precisament 
en seu camp d'estudi com a geògraf.

Jove de 99 anys, ha traspassat el 
llindar del més enllà amb plenitud de 
facultats mentals i força espiritual. La 
seva veu queda ben viva dins les nostres 
oïdes.

Josep Iglésies
De ¡'Academia de Ciències i Art de 

Barcelona
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Pau Vila, un savi que aprofità plenament 
i infatigablement, a benefici dels sens sem
blants, la dilatada vida que li fou atorgada. 
Un mestre de mestres. Corn a català del 
mon ens ha donat el seu altissim exemple 
de capacitat professional i d’honestedat hu
mana amb una senzillesa encantadora en un 
temps corn el nostre en el quai prosperen i 
s’imposen els falsos talents i la supèrbia 
vàcua dels arribistes, dels pedants, dels ju- 
gadors d’avantatge.

Personalment li he d’agrair que la seva 
lliçô hagi revifat la me va tan so vint de
candida fe en T “home”.

Joan Oliver
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DEL LLEGAT PAU VILA

Pau Vila amb loan Pareil a Pexposicio del llegat

Tots els qui amb una certa assiduïtat 
havíem tractat el Mestre Pau Vila i pas
sat llargues estones conversant-hi sobre 
els més variats assumptes, sabem que la 
seva conversa era ágil, amb sortides i 
acudits sobtats que deixaven sorprés per 
la seva agudesa, clarividéncia, finor i 
captado amatent del motiu que suscita
va la conversa. Recordem com si fos 
avui mateix, el dia que parlávem de la 
donado verbal que uns pocs anys 
enrera havia fet a la Fundació Bosch i 
Cardellach, de la seva important col.lec
cio de goigs, romanços, auques, etc. Ens 
deia que podríem disposar-ne immedia- 
tament després de la seva mort, però, 
per una d'aquelles avinenteses que 
encara ara no sabem com va produir-se, 
li vàrem demanar si podia fer-nos en 
vida la seva donado, puix que fent-ho 
d'aquesta falsò, eli, conjuntament amb 
la Fundació i el poblé de Sabadell, po
dríem compartir unes belles hores de 
goig i exultança. Què en treurem, els 
amies vostres -li dèiem nosaltres-, si en 
fer-nos càrrec de la donado, vós no 
podeu compartir amb nosaltres la satis- 
facciò i l'agraïment de tots!

La resposta del Mestre va ser d'aque
lles que deixen perplex, confós i emba- 
rassat. Va aixecar el cap i vàrem veure 
com aquella carona tan estimada s'il-lu- 
minava amb un somriure entre sorne- 
guer i afectuós i, amb mirada gojosa i 
amical, va contestar amatent i concis:

-"Així voleu dir que "in articulo mor
tis" res? Teniu rao! Ja podeu endur-vos- 
ho tot ara mateix, si voleu".

D'aquesta faisó tan planera la Funda- 
ció Bosch i Cardellach i la ciutat de 
Sabadell esdevenien possessores d'unes 
col.leccions com ben poques deu haver- 
n'hi al nostre país.

Poques setmanes després, conjunta
ment solemnitzavem gojosos, l'entrega 
promesa i el Mestre rebia l'agraïment i 
l'afalac de tot Sabadell. L'exposició 
d'una petita, petitíssima part del mate
rial rebut ens feia entreveure que el con- 
junt total era molt més important del 
que fins flavors ens crèiem. Fa mesos 
que un pareil de membres de la Funda- 
ció s'ocupen de l'etretinguda tasca d'in
ventariar aquest material. A hores d'a
ra, deu estar acabat l'inventari dels 
goigs, dels quais se n'han catalogai a la

ratlla dels sis mil sis-cents.
Cal començar immediatament l'inven

tari de tota la resta de la donació que, 
corn és sabut, la componen llibres va- 
luosos, romanços, fulls de ventali, fulls 
de rengle, auques, fulls de soldats, co- 
bertes de llibrets de paper de fumar, 
faules, personatges històrics i mitolôgics 
amb exemples escrits en català, francés i 
alemany, etc. etc. Creiem equivocar-nos 
pel cap curt, si a bell ull, aquest mate
rial encara no inventariat no ateny els 
deu mil i escaig, exemplars.

Però això no és pas tot. Aquesta do
nació en vida ha estât incrementada per 
un inesperat nou llegat que l'Avi Pau 
Vila ens tenia réservât per després del 
seu traspàs i del qual les seves nétes, les 
senyores Montserrat i Mariona Albet, ja 
n'han fet lliurament a la Fundació.

Aquest llegat, del qual en farem un 
lieu esment, està compost per uns vint-i- 
cinc llibres, bona part escrits per Pau 
Vila, un pareli d'àlbums amb treballs 
escolars fets a l'any 1912 per alumnes de 
la "Fundació Horaciana d'Ensenyança". 
Un treball, podríem dir-ne inédit, 
format per un conjunt de vuit-cents fulls 
mecanografiáis, sobre "Barcelona i el 
seu Pia al llarg del temps", i diem inédit 
perqué el que es va publicar, "Barcelona 
i la seva rodaba al llarg del temps", és 
una part bon xic esquif ida de l'original.

La part d'aquest llegat que té un valor 
més afectiu i sentimental és el conjunt 
de nomenaments d'honor, condecora- 
cions i obsequis que havia rebut Pau 
Vila en el curs deis anys. En citarem uns 
pocs, puix la llista es faria inacabable: 
pergami amb el nomenament de Mem
bre Honorari de la Fundació Bosch i 
Cardellach a l'any 1964. Medalla d'Or 
de la Ciutat de Barcelona, Medalla d'Or 
de la Ciutat de Sabadell. Pergami dedi
cai pels seus antics alumnes de la Fun
dació Horaciana; Membre d'Honor del 
Centre Excursionista de Catalunya i de 
la Federació Catalana de Muntanyisme. 
Medalla amb el nomenament de Doctor 
Honoris Causa per les Universitats de 
Barcelona i de Bellaterra. Medalla d'Or 
i esmalts de l'Orde Andrés Bello, conce
dida per la República Veneçolana. Gran 
Creu de l'Orde de Boyacà concedida per 
la República de Colòmbia, distinció que 
sols posseeixen el Rei Joan Carles I i el 
Mestre Pau Vila. Medalla commemora
tiva, any 1951, del descobriment de les
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Ajuda.
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PUix que noftra Proceítor» 
deíit;au fer , y Advocad» ; 

ampaiaunos , donchs , Scnyoia, 
de la Ajuda anomenada.

Ab pottcius mole fingulars 
voftea Imacgc íe ccobá , 
una dona la poiti , 
no fabem de quinas paics; 
fcnyals fon pa.tciculars 
de volee fer reclamada , &c,

Qui \olia  que cregues, 
que unTrefor can ¡nHnit > 
un feix de licnya pecir 
cncuberr > portar pogués ; 
Rcyna , lo que creyem es , 
quens volcu fer Advocada , &c. 

Per lo tañe ella Capclla 
vos fundaren los Vebins, 
collocantvos alTi dins , 
pee venerarvos en ella: 
cenintvos per Norr , y Eílrella , 
que guiau nollra jornada i &c* 

Ais qui ab juila devoció 
vos imploren humilmenr , 
com a Mare prompeamene 
molltau volita ptotccció : 
prell demoUrau let clcmeiK 
i  la gene defconfolada , h e .  

Digau ab gian alegría
un lid de una pobre dona , 
ques prcngu¿ i  Vos per Patrona , 
leu Catiu ca Moiaiia ; 
que per Vos al nove día 
libcrtat li fou tornada , he.

l í í l

** íb < » *

j
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Diganho tancas prenyadas ,
que en mltg deis dolors del part> 
mole pccH en menos de un quatt 
fe fon villas deslliuradas; 
es que ellavan , bella Aurora, 
baix voHre Manto abrigadas, Bcc, 

Diganho vine Mariners,
^uc cali perduis cllavcn, 
perqué dells fe apoderaven 
uns Motifeos Llucifcrs i 
que clamamvos fas mullers 
para la borrafca aleada , he, 

Voftre favor conegueren 
los primirius ChiiHians, 
infp.rats de auxilis fants 
en Barcelona vingucren : 
Visorias fens fi tingucren 
per Vos Bcl(,na Sagrada , h e ,  

Rcclamantvas ab cries gtans 
Verge en gracia concebud» , 
vos demanaven ajuda ■ 
y favor contra Pagans 
prell couegueren ttiunfants 
qucls ercu Vos advocada , h e .  

Los portents que haveu obrats, 
com 1 Mate , y PtOiCSota , 
de la Ajuda gran Senyota, 
lo cenom vos han donlt : 
baix lo qual havem fundar 
volite Imarge confagrada , See, 

O bella , y hetmofa flor , 
liau linda , y agraciada : 
ampataunos donchs,  Senyoct, 
de la Ajuda anomenada.

'f'. Ord pvt intis Sddfld Dei Ginirvix, OREMVS. K . f't Jigai rffciditiur frmiffmnittis Ckrilii,

Syhvtmdt netis, quefiimies Demme B .K ir  Jo Tiidrid fpes nejirdtO’ ¡dins Jitqtie dfud film m  ¡Hum 
de nejird Jdtnit filticiid, qnd pro nofis Mdter Chrifti fdluiiferd eji dffeiid. f e r  etmdem. ,  CfC.

tdrcelend : En la Imptenta dc |VAN PIFERREK. , à la Plaza del Angel, Ano 174t.

DESDENY DE UNA INGRATA.
Entre I' arbreda sombría 

mogufia peí venlijol 
ahonl poétich rossiiiyol 
liensa raudaU de armonía; 
ahonl semblan brillants las golas 
que destila la rosada . 
polsa una má enamorada 
las mes carinyosas ñolas.

U  lluna pi'i'l sa lielli'sa 
lo Irobóulor Irisl suspira , 
polsii, y .>iois llpiisa la lir. 
notas d<‘ <lo| \ tríslcsa.

; M(‘.s ay ! no escolta I' ingrat. 
los cantars qu' ella motiva , 
y ilcsdenyosa y altiva 
de un cor las ilusiona mala.

Pulsa altre cop lo Irobayre, 
inots pronuncia ab dolsura ; 
per aumentar sa amargura , 
se (.orden sens trigargajrc.

Kan iltii..i Itiip il I li .. (‘.liiti.i de M,i (.¿Caliti

fonts del riu Orinoco, i d'altres de l'Ins
titut d'Estudis Catalans, Assemblées 
d'Estudiosos, concessió premi Wallace 
W. Atwood, nomenament de Membre 
de Número de l'Ateneo Nacional de 
Bogotá, Membre corresponent de la So- 
cietat Geográfica de Colombia, etc. etc. 
fins passa de mig centenar més d'ob- 
sequis, diplomes, albums amb fotogra
fíes, etc.

El nostre plorat Membre Honorari, 
volgut i estimât de tothom, ha corres
post generosament, com queda compro- 
vat, primer en vida i després del seu 
traspás, a l’afecte que li tenia la Fun- 
dació Bosch i Cardellach, des d'aquell 
dia ja llunyá del seu feliç retorn a 
Catalunya i a la se va ciutat nadiua.

Joan Pareil i Domingo
Membre de la Fundado 

Bosch i Cardellach
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DE L'ACTIVITAT PEDAGOGICA 
DEL GEOGRAF PAU VILA

El mes d'agost de 1931, Pau Vila, en 
un dels articles que publicà a La Publi- 
citat de Barcelona, va escriure:

"El lector sagaç no haurà deixat de 
copsar en els nostres articles geogràfica 
de les darreres setmanes la preocupado  
de l'hora que ens furgava per dins men- 
tres escrivi'em de toponimia urbana, de 
les necessitata dels nostres pescadora o 
de la patata mataronina primerenca. 
L'esperit de ciutadania l'hem posât sem 
pre per sobre la nostra devoció geogrà
fica. Déu ens guardi que mai pogue'ssim 
tancar-nos en el clos dels nostres estudia 
bo i deixant que la vida del nostre poblé 
fes el seu cura sense trabalsar-nos".

Sembla que aqüestes ratlles són 
adients per a començar una meditado 
sobre un deis aspectes de la vocació pe
dagògica de Pau Vila. És sabut de tot- 
hom que la renovado de Pescóla peda
gògica catalana, en aquest segle vint, té, 
en l'obra de Pau Vila, un deis seus 
punts de partida. L'obra feta a l'Hora- 
ciana i al Mont d'Or, conjuntament 
amb d'altres capdavanters (Manuel Ai- 
naud, Alexandre Gali, Joan Llongueras, 
etc.) inicià una trajectória que havia de 
portar l'ensenyament catalá a un grau 
molt alt d'eficiència, de rigor cientific i 
de modernitat, a l'introduir en la prác
tica quotidiana, la catalanitat, la coedu- 
cació, els mètodes actius, el rigor, el 
respecte al nen i a la personalitat del 
mestre, el sentit de la responsabilitat, 
etc.

Si bé és veritat que, tal com s'acaba 
de dir, en l'obra renovadora efectuada 
en aquell esperançador inici de segle, 
col.laboraren amb Pau Vila d'altres pe- 
dagogs i que tota aquella renovació s'ha 
d'incloure en el moviment de normalit- 
zadó generai de Catalunya tant en el 
camp de la docencia com en el de tota 
la vida del país, també s'ha de reconèi- 
xer la importància decisiva que hi 
tingué el paper que hi jugà Pau Vila 
com a introductor de mètodes nous, de 
conceptes i continguts nous i de norma
tives que marcaren d'una manera inde
leble tota la trajectória ulterior de l'en
senyament català.

També és sabut de tothom que, mal
grat la seva incorporació ais estudis 
geográfics, ocorreguda l'any 1918 quan, 
després de la mort de Palau Vera, fou 
cridat per a encarregar-se de l'organit- 
zació de la geografia catalana, orienta-

ció confirmada després de la seva estada 
a Grenoble, prop de Blanchard i de la 
seva escola possibilista, Pau Vila conti
nuò tota la seva vida convençut de la 
necessitai d'una labor pedagògica inten
sa i renovadora amb un constant assaig 
de nous mètodes didactics. Aquesta ac
titud, en el camp precis de la geografia, 
el feia pensar que la investigació peda
gogica pemetria l'apropament de la geo- 
gratia al comò dels ciutadans.

Ara bé, eli, que era un home integrai, 
estava segur d'una cosa: la geografia és 
una de les activitats Intel.lectuals més 
aptes per a la formació i el conreu de la 
voluntat i de la Intel.ligència i només 
podria realitzar eficaçment la seva tasca 
si no retallava el seu camp d'actuació i 
si no oblidava cap de les dues branques 
possibles, ço és, la que es dirigeix direc- 
tament a la formació dels infants, a Les
eóla i fora de les aules, i la que ha de 
tenir per objectiu la formació permanent 
dels ciutadans, en una projecció extraes
colar.

És important, i abastament coneguda, 
la seva participació i preocupació per la 
formació que hom podria anomenar 
programada o académica, que, arran- 
cant de l'Horadana, l'havia de dur a la 
seva intensa labor educadora als Estudis 
Universitaris Catalans, als Estudis Nor
mals de la Mancomunitat, a l'Escola 
Normal de Mestres de la Generalität re
publicana, al Gimnasio Moderno de 
Bogotá, a l'Escuela Normal Superior de 
la mateixa ciutat colombiana, a I'Institu- 
to Pedagógico de Caracas, etc.

Pau Vila fou, en tots aquests indrets, 
al llarg de la seva vida tan fecunda, un 
creador de mestres, un descobridor de 
vocacions, un afaiçonador infatigable 
d'observadors, de critics, d'homes dedi
cats a la recerca científica.

Fidel a aquesta norma de vida, Pau 
Vila va estar, fins els darrers moments, 
amatent a la renovació escolar que s'e- 
fectuava a Catalunya, i procurò no per
dre el contacte amb el món dels infants 
i de l'escola. Es podrien multiplicar els 
exemples que confirmarien la validesa 
d'aquesta actitud, però basta recordar la 
seva participació en conferéncies i 
col.loquis i la seva intervenció amatent i 
curosa en la vida escolar de diverses 
institucions d'arreu del país. Al mateix 
temps, Pau Vila, continuò, dia a dia, 
sense defallença, la conversa activa amb

els infants, ensenyant-los a veure i a 
interpretar els fets de la natura i de tota 
la vida, i aprenent d'ells, com havia 
afirmat recentment més d'una vegada, 
els secrets de tot el complex món infan
til: del seu art, del seu concepte de la 
localització, del seu apassionant desco- 
briment de tot l'entom geogròfic, etc.

Però, tal com s'ha dit abans, l'altra 
branca de l'activitat pedagògica del geò- 
graf Pau Vila era la que el portava a 
preocupar-se de la formació permanent 
del ciutadò.

En aquest aspecte, en la formació de 
ciutadò que preocupava Pau Vila, fou 
important l'activitat extraacadémica o 
global, dirigida al ciutadò normal, eixit 
de les aules, que segueix el seu carni, 
lluny de les estrictes preocupacions cien- 
tífiques, és a dir, del ciutadò corrent, de 
la majoria.

Aquesta preocupació per la formació 
permanent prengué una forma concreta, 
amb dues vessants ben clares i determi- 
nades: l'activitat divulgadora de Vila 
com a conversador i conferenciant, i la 
de redactor d'articles de contingut geo
gròfic de les revistes especialitzades.

De la primera, per la seva naturalesa 
específica, en queden pocs exemples, tot 
i que la relació de les conferéncies sobre 
temes geogrófics dites ar,reu de Cata
lunya per Pau Vila es faria inacabable: 
lliçons a la Societat Catalana de Geo
grafia, a les Académies i a les Escoles, 
ais Centres excursionistes, converses 
amb la gent deis mercats i deis camins 
de muntanya, amb els camperols i els 
pescadors, amb la gent deis carrers, 
tants pels pobles perduts per les órees 
desertes de Catalunya, aturats i silencio
sos, com per les ciutats industrials, ge- 
gantines, sorolloses i expansives. Tot
hom pot recordar l'escalf deis seus 
mots, la justesa de la seva anólisi, la 
forma clara i subtil amb la que capti- 
vava el seu auditori i feia que, aquest, 
participés de les seves preocupacions, i 
ho feia eli que, d'antuvi, havia assumit 
les alienes, les que sabia que dominaven 
els seus oients.

Com a redactor d'articles de contin
gut geogròfic, el que primer es pot 
remarcar és la seva permanent activitat. 
Pau Vila no en tenia prou ni amb els 
infants que el podien escoltar a Leseóla, 
ni amb els comptais oients de les confe
réncies i de les seves converses. Eli sabia
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que una societal on fos possible consoli
dar un sistema civilitzat de convivència 
només és possible si els ciutadans 
coneixen la realitat environant; perqué 
la coneixen l'estimen, i, a causa d'aques- 
ta estimació, la respecten. I sabia que 
només aquest respecte seria la font i 
fonament d'una més exquisida forma de 
civilitat. Per tant, corn s'ha dit suara, 
no en tenia prou amb cercles réduits 
d'oients. Li calia fer arribar la seva veu 
fins els racons més recondits i allunyats, 
arreu de Catalunya. I l'únic mitjà que 
considéra factible fou la publicado d'ar
ticles de contingut geogràfic a la premsa 
diària, no especialitzada, de tôt Cata
lunya.

Ell mai no considéré separables la 
condició de cientific i la participado en 
el combat diari per a assolir una socie
tal més justa, ans al contrari, va creure 
sempre que l'obligaciô de l'home de 
ciència era de submergir-se en el mon 
revoit de la realitat i, des de dins, assa- 
jar de transformar-la. I va creure que 
aquesta era l'obligaciô de tots. Sabia 
que, per a transformar quelcom, el qué 
primer cal és conèixer-ho i, per aixô, va 
ensenyar a tots el coneixement de 
Catalunya a través dels seus articles 
periodistics que publicà, any darrera 
any. Horn en troba un bon grapat en 
diaris i revistes, des de La Tribuna 
(1911) i La Veu de Catalunya (1912), a 
El Tiempo i El Liberal de Bogotá, El 
Farol i El Nacional de Caracas, el 
Butlleti dels Mestres, el Diari de 
Mataré, Pàtria de Manresa, El Poblé 
Català, Tele-estel, Serra d'Or i un molt 
llarg etcétera del que s'ha de destacar, 
especialment, La Publicilat de Barcelona 
(1929-1938).

Molta d'aquesta producciô és difícil 
de trobar, per la mateixa naturalesa 
deperible de l'instrument en que apare- 
gué. Només es troba en hemeroteques 
especialitzades i en algunes col.leccions 
particulars de difícil accès. I amb tota la 
seva producciô periodística hauria pas
sai el mateix si, al tornar Pau Vila de 
l'exili, no s'hagués procurât la publica- 
ciô, aplegada en dos volumets, de bona 
part dels seus articles de La Publicilat, i 
si, ja al cap d'amunt de la seva llarga 
vida, no s'hagués procedit a la reim- 
pressiô de gairebé tots ells.

Es tracta de les publicacions, primer, 
dels dos volums de Visions geogràfiques 
de Catalunya, publicáis per l'Editorial 
Barcino de Barcelona. El primer tom 
aparegué l'any 1962, i amb ell inicià 
l'editorial citada la seva "Biblioteca 
Geográfica". Un any més tard (Barcelo
na 1963) aparegué el segon torn. 
Després, Curial edicions catalanes, pu
blicà quatre volumets, titolats, el pri
mer, La divisiô territorial de Catalunya 
(Biblioteca de Cultura Catalana, n° 31, 
Barcelona 1977); el segon, Aspectes

El professor Lluis Casassas i Simó amb el Mestre Pau Vila, el dia del Iliurament de la Medalla de la 
Ciutat de Sabadell (1978)

geográfics de Catalunya (Biblioteca de 
Cultura Catalana, n° 32, Barcelona 
1978); el tercer. La geografía i cls seus 
homes (Biblioteca de Cultura Catalana, 
n° 33, Barcelona 1978) i el darrer. 
Opinions d'un geògraf i actituds d'un 
ciutadá (Biblioteca de Cultura Catalana, 
n° 42, Barcelona 1979).

En aquests volums es troba la gairebé 
totalitat deis articles periodistics de Pau 
Vila. Hi son, ordenáis de manera temà
tica, els articles que va escriure al llarg 
dels anys.

"durant els quals -escriu Vila- havien 
anat madurant i ampliantse els nostres 
estudis geográfics, especialment sobre el 
nostre país”.

Tot i el temps transcorregut, els arti
cles continúen mantenint tota la seva 
puixanga, la seva frescor i tota la forta 
actualitat que tenien en el moment 
precis en que veieren la Hum.

"De més a més -conclou Vila en 
l ' Advertiment" que encapfala la prime
ra edició de Visions geogràfiques de 
Catalunya- aquests articles (...) oferei- 
xen al lector, sobre el fons deis

ambients físics -que no han variât sensi
blement d'aleshores ençà- la pùssibilitat 
de fer comparacions economiques i 
humanes am b les realitats d'avui, com 
paracions sempre orientadores per a 
fer-se càrrec de l'evolucio acomplerta".

L'amor amb qué sôn tractats tots els 
ternes, la cura en la redacciô i en la tria 
dels mots i del llenguatge, l'encert en 
escollir els motius, la naturalitat del to, 
el rigor en Ies deduccions i en l'análisi, 
la incitacié a la continuítat de la 
recerca, la intel.ligent solicitud pels 
temes més senzills que sabé elevar a la 
categoria de document* de treball 
imprescindibles, tot plegat fan d’aquests 
articles una eina de treball necessária, 
una obra mestra, una contribucié inesti
mable i decisiva a l'evolucié del pensa- 
ment geogràfic de Catalunya i un 
exemple donat ais homes de ciéncia que, 
massa sovint, i també en aquest país, 
solen romandre massa enlairats per 
damunt de les trifulgues menudes, 
emboirats en espesses cogitacions sovint 
inopérants.

Lluis Casassas i Simó
Del Departament de Geografía de la 

Universität de Barcelona
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EL FACTOR SORPRESA EN LA 
TRAJECTORIA VITAL DE

PAU VILA

Pau Vila amb Antoni Farrés, batUe de Sabadeìl, Josep Torrella i Joan Pareli. (1979)

El "curriculum vitae" de Pau Vila és, 
a més de dens, extens perqué ha durât 
més anys que el de la majoria de mor
tals. Ben pocs arriben a la llinda d'un 
segle, i tôt i no arribant-hi, son molts 
els que ño poden sostenir llur activitat 
vital fins al darrer alè. Pau Vila treba- 
llava encara, ajudat d'un lupa, fins be 
poc abans del seu décès. Els darrers dies 
li dugueren d'América un seu llibre aca- 
bat de sortir de la impremta, "El obispo 
Marti'", assaig biogràfic d'un bisbe 
català que féu una gran labor com a 
geôgraf i demôgraf a la Veneçuela del 
segle XVIII; llibre del quai Pau Vila es-

tava préparant la versió catalana per a 
èsser impresa aqui.

No pretenc, però, descriure en aquest 
breu article la complexa biografia de 
Pau Vila, sino nomès destacar-ne unes 
fites sobresortints uns contraforts mes- 
tres, i comprovar la dosi de sorpresa 
que cada un d'ells ofereix.

La primera sorpresa de Pau Vila, al
menys per als sabadellencs, ès la seva 
naixença a Sabadeìl. Els seus pares hi 
vingueren a parar per avatars de la fei- 
na. Eli hi va nèixer com podia haver 
nascut en un altre Hoc. Als seus dos 
anys, la parella es traslladava al Alcoi,

als set o vuit a Terrassa; i als catorze, a 
Barcelona.

La mès destacada sorpresa en la vida 
de Pau Vila fou barreneada de la seva 
cursa ja indeturable pels camins de Lin
tel.lecte. Una transmutado sobtada, 
gairebè teatral. El jove de vint-i-un 
anys, obrer i obrerista actiu, en un mo
ment déterminât i ben concret (un mati 
fred de febrer, a la reunió clandestina 
dels vaguistes a la platja de Pakin) deci- 
deix canviar de táctica: rebutjat les inci- 
tacions a la violència i dedicar-se de pie 
a perseguir l'educació de l'obrer, carni 
que ell estimé com a bo perqué l'obrer 
poguès aconseguir les seves reivindica- 
cions.

Una altra sopresa la dóna Pau Vila 
quan els seus neguits pedagògics auto- 
formant-se i bregant per obrir camins 
nous a l'ensenyament, i participant-hi 
durant una vintena d'anys, es decanten 
cap a una especialització: la geografia. 1 
de la mateixa manera que sobresorti i 
ocupa llocs davanters i traçà noves ru
tes en la pedagogia, ho féu en la cièneia 
geogràfica. Pau Vila és el renovador 
dels estudis geogràfics a Catalunya; ell, 
com ha dit Lluís Casassas, és la geogra
fia catalana.

Transcorren una altra vintena d'anys 
i el desenllaç de la nostra guerra civil, 
que el duu a terres americanes, ens for- 
neix una nova gran sorpresa respecte a 
la personalitat de Pau Vila. En pai'sos 
tan llunyans com Colômbia i Veneçuela 
es manifestà també com el gran devela
dor de llurs replecs geogràfics incone- 
guts. Eli, més que els conqueridors es- 
panyols dels segles XV i XVI és el des- 
cobridor de Colômbia i Veneçuela. Ara 
bé; pensem que un metge, un cirugià, 
un biòleg, un quimic, un fisic, amb el 
mateix bagatge que duen del país d'ori- 
gen poden continuar fent una gran 
labor a qualsevol altra part del món. 
Però Pau Vila ha de tornar a començar
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recorrent aquells nous pai'sos pam a 
pam, i esgratinyant totes Ilurs facetes 
socials i humanes -perqué ell no entenia 
la geografia com a estrictament "geogrà
fica- tal com havia fet a Catalunya, 
amb la diferència que aquí ho havia as- 
solit a còpia d'anys d'excursionisme.

La sorpresa darrera de Pau Vila és de 
carácter intim, entranyable: tant, que 
pot dir-se que només ho és per nosal- 
tres, sabadellencs. Ja hem dit que havia 
nascut a la nostra ciutat gairebé per 
atzar, i que només hi va viure els dos 
primers anys de la seva infantesa. 
Dones, bé; el mateix dia que complia 
noranta-nou anys, i trobant-se en els 
inicis d'una fase d'enderrocament vital 
d'escàs bon auguri, manifestò desitjos de 
venir a Sabadell. I va ser dut a Saba
dell, aquell vint-i-nou de juny, pel ma
trimoni Fàbregas-Moix. I romangué en 
aquella nova llar tot un mes, en contac
te diari amb els amies que l'estimaven i 
sota la cura amorosa de Maria Moix i 
Camil Fàbregas, als quais no els ho 
podrem agrair mai prou els sabadellencs 
Durant aquell mes d'afalacs constants, 
l'acabament, que era previst -tot i que 
eli mantenía una perfecta lucidesa 
mental així com el seu taranná imper- 
torbablement seré- aná descrivint una Fi
nia de descens fins al punt que ja va ser 
inajornable el seu retorn a Barcelona. 
Aixó era el 29 de juliol i el 15 d'agosto 
moria.

Voldria, com a cloenda, posar de 
relleu dues constants que predominen en 
el carácter de Pau Vila. Són el senti
ment d'obrer i l'esperit de pedagog. Mai 
no va perdre la il.lusió de la feina ni 
mai no la va fer amb afanys personals. 
Tenia un elevat concepte social i huma 
del treball. I sempre va ser senzill en el 
viure i en el tracte.

Quant al pedagog, fixem-nos que 
quan sembla deixar la pedagogia per la 
geografia, segueix actuant sempre com a 
pedagog i crea escola de geôgrafs aquí i 
a América. Pensem també en la il.lusió 
que sentía per l'Institut de segon 
ensenyament que fou batejat amb el seu 
nom i en la delectança amb qué es tro- 
bava entre la jovenalla estudiantil. Re
cordern la magistral lliçô sobre el Vallès 
que els donà en una obertura de curs i 
el conseils que els dirigí en una altra o- 
casió i que poc després convertí en un 
article que fou publicat al diari "Avui". 
El seu altissim valor com a pedagog fou 
reconegut en forma apoteôsica aquest 
mateix darrer any de la seva vida amb 
la investidura de Doctor Honoris Causa 
per la Universität Autònoma de Barce
lona: ell, que no havia passât com a es- 
tudiant per cap Universität. Aquesta 
sorpresa és tot una paradoxa; una 
sublim paradoxa.

Josep Torrella.
Director de la Fundado 

Bosch i Cardellach

D? '.'homenatge a Pau Vila per la Fvrdació Bixch i Cardellach. (1971)

i'akalde accidental, Sr. Royo, imccsant la .Kìede/.a d'Or de la Ciutat de Sabadell, a Pau Vila,(1978)
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MESTRE PAU VILA —  QUATRE IMPRESSIONS

Reial Col.legi Terrassenc on Pau Vila començà el Batxilìerat (dibuix de 1849)

Any 1945 - Tiñe vint anys; el que 
més m'agrada és la historia, la geografia 
i els treballs monogràfics. Em començo 
a interessar pels llibres; trobo en un 
llibreter de veli un llibre que m'entusias
ma; "La Cerdanya", éditât per l'Edito
rial Barcino dins la col.leccio Enciclo
pédia Catalana, l'any 1926. L'autor no 
el conec; es diu Pau Vila. Em sorprèn la 
forma amb què és enfocat i busco altres 
obres del mateix autor; de moment no 
en trobo -els temps no eren propicis-, 
però al cap de poc puc adquirir els nou 
volumets de la Col.lecció Popular 
Barcino "Resum de Geografia de Cata
lunya ", i el volum de la Casa del Valles 
on hi ha el seu treball "El Vallès". Això 
fou per a mi una doble fita: Una el 
procurar d'adquirir tota l'obra editada 
de Pau Vila, vista la seva exemplaritat i 
el seu mestratge; l'altra, la consagració 
de la meva afició a la historia i la 
geografia.

Any 1970 - Ha passât molt de temps; 
el nom de Pau Vila m'ha résultat molt 
familiar, però no conec personalment el 
mestre. Estem organitzant a Terrassa la 
XV Assemblea Intercomarcal d'Estudio- 
sos, i creiem que una de les ponències la 
hi hem d'encarregar; però dubtem, ja 
que el mestre té quasi els noranta anys. 
A la fi ens decidim a demanar-li-ho i, 
amb Lamie Pere Romeu, un dissabte a 
la tarda del mes de desembre ens 
personem en un àtic de la Diagonal 
barcelonina a demanar-li la seva aporta
do. Ens rep amb gran joia i ens parla.

amb molt d'entusiasme, dels seus anys 
passats a Terrassa. Diu que foren els 
mé  ̂ feliços de la seva vida, i ens 
n'explica moites coses; que vivia al 
carrer de la Creu Gran, que per ajudar 
els pares anava a repartir per les cases 
la llet d'una lleteria veïna del carrer de 
Sant Antoni; parla de les pedrades que 
organitzaven contra els nois de Sabadell 
a la Riera de les Arenes i de les quais 
més d'una vegada n'havia sortit ferit; de 
corn el seu pare va quedar sense feina i 
per aixô hagué de marxar de Terrassa; 
del contrari potser encara hi viuria. En 
fi, un munt de records que semblava 
impossible que poguessin ésser tan vius 
en un nonagenari. D'aquesta visita, en 
la quai accepté entusiàsticament de fer 
la seva ponèneia, n'hem parlât moites 
vegades amb l'amie Romeu, i ens fem 
creus de corn una persona a la seva edat 
pogués tenir tanta vitalitat i ganes de 
treballar.

Any 1979 - Berga. Una altra Assem
blea d'Estudiosos que es celebra alli el 
mes de juny i que presidí Pau Vila. En 
el pati de butaques on tindrà Hoc 
moments més tard l'acte académie hi ha 
Pau Vila amb un estol dels seus admira- 
dors. Parla de la seva naixenca a 
Sabadell i de la seva infantesa a 
Terrassa; jo que m'hi dirigeixo i li die 
que els terrassencs ens podem sentir 
molt satisfets que ell record! tant la 
ciutat on va passar els anys d'infantesa, 
a la quai cosa em respongué que era ell 
qui havia d'estar agraït a Terrassa i que

no podria oblidar-la mai en tota la 
vida; que sempre que parlava de 
Sabadell i de Terrassa, ho feia amb la 
mateixa estima. Recordeu-vos, em di- 
gué, que en un dels meus llibres tinc un 
treball que titulo; "Terrassa i Sabadell, 
germanes". I afegi: A més a més, jo ho 
haig de dir aixi, ja que si bé el meu 
naixement fisic fou a Sabadell, el meu 
naixement Intel.lectual fou a Terrassa; si 
sé de llegir n'haig de donar les gràcies 
als mestres terrassencs, i ho tinc en molt 
honor.

Any 1980. Divendres 15 d'agost. 
Acaba de morir Pau Vila, quasi cente
nari. Els diaris de l'endemà porten tots 
la noticia a la primera pàgina. Amb la 
seva senzillesa havia conquerit altes 
distincions. Les columnes informatives 
parlen de la seva obra, però entre les 
diverses informacions n'hi ha una que 
em colpeix profundament: En els ùltims 
temps no volia dormir per tal de poder 
acabar les tasques que tenia entre mans, 
ja que deia que si s'adormia es moriria. 
Impressió que demostra la gran voluntat 
i lliurament d'un home que ha estât 
treballant sempre, al peu del cañó, fins 
que la mort el va a cercar, i encara s'hi 
resisteix per poder-nos deixar més coses. 
Quin exemple!

josep M“. Domènech
M embre corresponent 

de ¡a Fundado Bosch i 
Cardellach a Terrassa
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VIDES PARAL.LELES
Quins homenassos ens ha donat el Reinaxement Pairal! I alguns, ben descon

certants...
N'esmentaré 2 que han perfilat i estructurat el eos i l'ánima de la nostra per- 

sonalitat: la Terra i la Llengua. Pau Vila ha estructurat la Terra en lògica Geo
grafia; Pompeu Fabra ha estructurat la Llengua en lògica Gramática.

Dues vides dissemblants, però, paral.leles: un teixidor que es fa geògraf i teixeix 
el tramat d'una Geografia; un enginyer que es fa filòleg i s'enginya una Gramática.

L'amor fa miracles.
L'amor d'aquests dos homes a la Terra i a la Llengua ha fet prodigis.

No vaig conèixer personalment Pau Vila fins a les seves tardanies.
Hi vaig encaixar el dia que la seva Ciutat-bressol l'homenatjà atorgant-li la 

Medalla d'Or.
Hi vaig teñir una llarga sentada a casa del comú amie, I'escultor Fàbregas, on 

passava uns dies de repos i de repàs de vivències sabadellenques d'infantesa.
Sense pretendre-ho, vaig prestar bon servei a Lamie Agusti Masvidal que Pestava 

dibuixant mentre manteniem animada conversa.
Vaig restar impressionat de la seva prodigiosa memòria i de la seva preclara luci- 

ditat. Un jove gairebé centenari!
Mn. Geis
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UNA JOVE GEOGRAFA 
SABADELLENCA ENS 
PARLA DEL MESTRE

Hem cregut interessant parlar del nos
tre eminent Mestre amb algún geògraf 
jove de la nostra pròpia ciutat. Heu's 
ad Assumpció Jané Renau, de vint-i-set 
anys, llicenciada en Filosofia i Lletres, 
Secdó de Geografia, per la Universität 
Autònoma de Barcelona, en el curs 
1977/78. Està treballant la tesi de Lli- 
cenciatura, conjuntament amb una com- 
panya d'estudis de Terrassa, Montserrat 
Caldés Tarrés. La investigació consisteix 
en l'anàlisi socio-geogràfica de la pobla- 
ció de Ciutat Badia.

Li preguntem si té, com suposem, 
coneixement de la persona i l'obra de 
Pau Vila. I ens diu que sí, però que ma- 
lauradamet la coneixença que en té no 
és tot el completa com ella voldria.

—Com les valores -seguim pregun- 
tan-li- des de la teva óptica d'universi- 
tària jove, la persona i l'obra de Pau 
Vila?.

—Les valoro -ens contesta- molt posi- 
tivament. Pau Vila, mitjançant la seva 
actuado i la seva anàlisi de la realitat, 
va demostrar la nécessitât de la inves
tigació geogràfica i, per tant, del treball 
del geògraf en la planificado del terri
tori. Recordo -diu- En Pau Vila en el 
diseurs que va pronunciar, ara farà un 
any, el dia del seu nomenament com a 
doctor Honoris Causa de la Universität 
Autònoma de Barcelona, induint els 
geògrafs joves, els geògrafs a la fi, a 
fer-nos valdré, a demostrar amh el nos
tre treball l'eficàcia i la nécessitât de la 
co l.laborado del geògraf en les activi- 
tats ecològiques, socials, econòmiques i 
urbanistiques.

-Els ensenyaments que vas rebre 
seguien l'empremta de Pau Vila o en 
diferien?

—Caldria recordar, potser, en aquest 
punt, que els alumnes de la primera

prom oció de geògrafs de la Universität 
Autònoma de Barcelona hem tingut 
com a mestre Enric Lluch, gran coneixe- 
dor de la vida i l'obra de Pau Vila. No 
obstant, l'enfoc geògrafic que ens van 
donar és més social que no fisic; enfoc 
de la geografia com a ciencia social, 
amb la tendencia a la desapar,i d o  de la 
compartimentació existent entre les cien- 
des socials.

I finalment, una pregunteta amb una 
mica de malicia:

—Tu estás treballant en un estudi 
sobre Ciutat Badia. Tenint en compte el 
criteri de Pau Vila sobre les creacions 
urbanistiques artificials, creus que t'hi 
donarla el vist-i-plau?

Resposta d'Assumpció Jané:
—Pau Vila es podria oposar a la 

creado d una ciutat artificial, com tam
b é  ens hi podem oposar nosaltres, però 
no cree pas que s'oposés a l'estudi d'una 
d'aquestes ciutats un cop creada, 
ja que quan existeix passa a form ar part 
de la realitat, i Pau Vila sempre dema- 
nava que s'estudiés la realitat. 1, encara 
aconsellava que s'analitzés mitjançant la 
Geografia de l'espardenya, o sigui el tre
ball de camp, i aquest métode de treball 
és bàsic en l'estudi que estem fent. A 
més, darrerament Pau Vila havia cen
trât els seus estudis en la geografia ur
bana i la nostra tesi de Llicenciatura es 
troba dins d'aquest camp d'estudi. 
Tam bé cal esmentar que investigacions 
sobre aquest tema, amb I'enfoc que la 
meva companya i jo  hi donem, son 
pràcticament inexistents.

I acaba, la nostra jove conciutadana:
—No crec que Pau Vila estés en con

tra de l'estudi d'una realitat en concret 
des d una perspectiva nova, no an aliza
da fins al moment present, sinceramene 
que hi donaría el vist-i-plau.
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PAU VILA A RADIO SABADELL

El programa "Fem-la petar" que, diri- 
git i realitzat per Aurora Tricuera, s'e- 
metia setmanalment a través de les an- 
tenes de Ràdio Sabadell, consistí el 14 
d'octubre del 1977 en una entrevista 
mantinguda amb en Pau Vila. Heus-ne 
ací una sintesi:

UNIM-NOS, CATALANS!
-M'agradaría, -va dir Pau Vila amb 

émfasi- fer sentir a tothom aquest pro
blema que tenim a Catalunya: que s'ens 
despoblen les comarques i s'ens engrei- 
xen, fora de pes, les boques de vora 
mar. Aixó e's un desastre per a Cata
lunya. La feina que té davant seu, la 
Generalität! Si tots els Catalans no ens 
movem com un sol hom e per recolzar- 
la, ajudar-la, inspirar-la, i abocar-hi 
diners els qui en tinguin, Catalunya, no 
sé si la salvarem.

-Vostè és optimista o pessimista cara 
al futur politic del nostre país?

-Jo, poh'ticament, no sóc optimista, 
perqué ens dividim en masses partits; 
no trobo que hi hagi -això ho vine dient 
des de fa  dos anys- un fons d'unió entre 
els Catalans. Catalunya ha d'ésser com  
el tronc d un arbre i les branques poden  
ser els partits, i ningü no ens ha de 
separar.

-Qué cal fer, dones, per qué tothom 
tingui consciéncia d'aquest exemple?

-Els homes de bona voluntat que hi 
hagi i que no es deleixen més que pel re- 
drefament de Catalunya, que ho vagin 
repetint. Que es repeteixi a la ràdio, que 
es repeteixi a la premsa, que es repeteixi 
a les conferencies. Jo mateix ja ho he dit 
maltes vegades: Està b é  que hi hagi par
tits, però per damunt de tot hem de ser 
Catalans i h e m ' unir-nos per tot el que 
es refereixi a Catalunya. Penso que hi 
poden haver partits, orientacions, mu
ñeres de fer, però el que ens ha d'unir és 
Catalunya, fonamentalment.

-Creu que ho aconseguirem?
-Cree que Tarradellas és l'home idoni 

per a preparar el terreny per conduir-hi 
i que l'hem de recolzar per raons de ca- 
talanitat, prescindint de diferencies de 
criteri. Ajudem-hi tots. Unim-nos Cata
lans!

EN EL FONS DE LA JOVENTUT, 
SEMPRE HI HA ALGUNA COSA QUE 
FL AME] A, QUE POT DONAR.

-Pau Vila, vostè que tota la vida ha 
estât un home jove, confia en la joven- 
tut d'avui dia?

-Voldria tenir-hi plena confiança i la 
confiança que hi tinc no és plena, i no 
és plena perqué aquests sistemes de pu- 
blicitat deis "mass media" U han donat 
una certa frivolitat am b caractéristiques 
de vegades d'ideologies, però, en el fons 
de la joventut sempre hi ha alguna cosa 
que flameja, que pot donar. Que els sà- 
piguen moure! Tam bé hem de pensar 
que les escoles han estât un desastre i 
Tensenyament és un desastre. Aquesta 
publicitat deis "mass media" ha portât 
en aquest cinema del qual em diuen 
coses que m'esgarrifen. S'éstà desfent la 
Sensibilität humana en el fons de cada 
noia i de cada noi. Parlo aixi i no és pas 
que perdi la confiança, no. Jo sóc posi- 
tivament optimista.

SABADELL, TERRASSA 1 GRANO- 
LLERS S'HAURIEN D'UNIR PER SAL
VAR EL VALLES

-Sabadell i Terrassa, junt amb Grano- 
llers, shan  d'unir perqué el Vallès no el 
facin més malbé. Del Vallès no ens en 
deixaran res, i aixó s'ha d'evitar. El 
triangle que formen Sabadell, Terrassa i 
Granollers s'ha d'unir.

NO DEIXEU FER GALLECS!
-No deixeu fer Gallees! Res d ’aixó.

L'Estat ha pagat els terrenys a pesseta i 
mitja el pam. Que els municipis afectats 
expropün a l'Estat el que va comprar. 
No deixeu fer Gallees! Que no toquin 
aquella capelleta tan bonica, que no hi 
facin res. Que tornin ais conreas les 
terres. Podríem començar per demostrar 
a l'Estat que ho sabem  fer bé. Perqué, a 
veure: Com está Tensenyament a l'Estat 
Espanyol? Com está la Sanitat a l'Estat 
Espanyol? Com está la pesca i els pro
blèmes del mar a l'Estat Espanyol? Si ho 
ha fet tan malament,que ens deixi fer a 
nosaltres.

En produir-se l'obit del sabadellenc 
universal, l'Ex-President de la Generali
tät de Catalunya, Josep Tarradellas, 
digué les següents paraules ais o'idors de 
Rádio Sabadell:

-Un hom e fidel, fidel a la seva ciutat i 
al seu pais, que és Catalunya. Un home 
fidel sempre a les institucions de Cata
lunya perqué ja saben que l'any 31 ja va 
form ar part de la primera comissió que 
el Govern de la Generalität va anome- 
nar per regular les comarques de Cata
lunya, per fer la divisió territorial i, des 
d'aquella época fins ara, sempre ha estât 
en aquesta linia de fidelitat al pais. Jo 
crée que, a part dels seus valors com a 
geôgaf i pedagog, aquest és el mèrit que 
més li hem d'estimar: la seva fidelitat a 
Catalunya ■
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L'EXEMPLARITAT DE 
PAU VILA

El Mestre Pau Vila entrevistat per i'autor.

Em plau fer unes lletres per aquest 
número monogràfic, perqué encara ser- 
vem viu l'escalf humà del Mestre Pau 
Vila, en ocasió de la nostra darrera con
versa amb eli a casa dels bons amies 
Camil Fàbregas i Maria Moix, amb 
motiu de l'entrevista que ens concedí 
per a facilitar-nos unes dades personals 
destinades a completar les seves notes 
biogràfiques per al nostre Diccionari 
Biogràfic de Sabadellencs.

Però tenint en compte el nombre con
siderable de prestigioses plomes del mon 
de les lletres, de la cièneia, i de la polí
tica catalana, que n'han parlât amb 
abundància, nosaltres ens limitarem 
simplement a fer-ne unes pinzellades 
corn a tribut d’afecte i admiració envers 
la seva gran personalitat humana i a la 
seva valuosa obra pedagògica.

Pau Vila i Diñares va néixer a Saba
dell, el 29 de juny de l'any 1881, a 
l'escalf d'una modesta familia de teixi- 
dors. Els seus pares foren Pere Vila i 
Antònia Dinarès, dels quais n'heretà la 
bondat i la laboriositat. Es maridà amb 
Emilia Comaposada i Vendrell, la quai, 
a més d'ésser una excel.lent esposa i 
mare, fou una companya entranyable 
en el llarg carni de la seva vida. Llur 
matrimoni fruità dos fills: Maria i Marc 
Aureli.

Com ja s'ha dit i s'ha repetit diverses 
vegades, Pau Vila, en el curs de la seva 
infantesa i jovenesa, passa per diverses 
escoles d'ateneus i centres obrers.

Quan tenia 24 anys, organitzà i realit- 
zà el seu primer assaig amb la creació 
de l'escola Horaciana. L'any 1912, com
pietà la seva formació pedagògica a 
l'Institut Rousseau de Ginebra i, més 
tard, passé per l'Institut de Geografia, 
de Grenoble on adquirí la formació que 
havia de transformar-lo en el primer 
geògraf de Catalunya.

Dedicà tota la seva vida a l'estudi i 
fou un incansable treballador en el 
camp de la pedagogia. Estimà i fou esti
mât. Sembrà bona llavor i recolli bons 
fruits.

El seu record s'agermana amb el 
d'aquell altre Pau, qui, corn eli, fou un 
simbol de la Catalunya immortal. L'un,

com a geògraf i pedagog i I'altre, com a 
violoncel.lista i compositor, són dos 
il.lustres catalans que han dedicat quasi 
un segle de vida, cada un, a fer honor 
al seu nom de PAU. El lema de Pau, 
Justicia i Llibertat, ens recordará sempre 
aquests dos il.lustres patricis universals 
que en vida foren PAU VILA i PAU 
CASALS.

L'obra del Mestre Pau Vila ha estât 
reconeguda amb el Premi d'Honor de 
les Lletres Catalanes, Medalla d'Or de la 
ciutat de Barcelona i Doctorat Honoris 
Causa de la Universität Autònoma de 
Barcelona, a més de titols i distincions 
similars a Veneçuela i altres llocs d'A- 
mèrica, Europa i Països Catalans, sense 
que hi manqui la seva ciutat nadiua, 
Sabadell, que a través de les entitats 
més significatives, li atorgà la Medalla 
d'Or de la ciutat. També rebé altres dis
tincions honorifiques d'altres entitats 
culturáis, sens oblidar que el seu nom 
honora un Institut d'Ensenyament Mitjà 
i també el d'una ronda de la nostra xar- 
xa urbana.

Cal no oblidar que en tot moment 
fou un model de dignitat, de civisme i 
d'insbornable catalanitat. En la centenà
ria vida de Pau Vila, no hi hagué mai 
un moment de deserció ni de claudi- 
cació de tot allò que professé fins a 
l'ùltim moment, quan, pronunciant els 
darrers mots de ILlibertat, Llibertat, Lli
bertat! exhalé l'ûltim sospir, deixant 
aquesta vida terrenal per a volar envers 
els camins de l'infint. Aixô succeïa el 
dia 15 d'agost d'aquest memorable any 
1980, i el seu enterrament fou una clara 
demostració de com el poblé treballador 
i intel.lectual de Catalunya sentia en la 
seva ànima per pérdua d'aquest venera
ble centenari que s'hvia guanyat l'admi- 
ració i l'estima de tots.

En el cornial, i enmig d'una gran mul
titud, hi estaven presents les primeres 
autoritats catalanes de la Generalität, 
del Parlament i de l'Ajuntament, d'entre 
moites d'altres, com també les persona- 
litats més representatives del món de les 
lletres, de les arts, de les ciéncies i de la 
política catalana. Hi eslava present

també, l'Honorable Sr. Josep Tarrade- 
llas, gran amie del Mestre Pau Vila. El 
cornial fou un testimoni eloquent de 
com era estimada i venerada la seva 
gran figura humana i pedagògica.

Ara que eli no esté fisicament amb 
nosaltres, volem recordar unes paraules 
seves adreçades a un auditori de joves, 
ais quais els deia: "...En el camp del 
pensament i, més, en el de l'acció, con- 
teniu-vos...". " ...I encara us diria que, 
per cap aplegament espiritual o politic, 
no per aixó heu de deixar de sentir-vos 
ciutadans afectats pels problèmes de 
llibertat, de justicia i de nacionalitat..."

Eli havia dit, moites vegades, que la 
geografia, s'aprèn més amb els peus que 
amb el cap. Però, ell, l'havia estudiada 
a fons de les dues maneres, amb el cap i 
amb els peus. Per aixó. devingué el més 
gran geògraf del nostre país.

Segurament no ignorava aquell savi 
proverbi xinès que diu: "...La més llarga 
caminada comença amb el primer pas.." 
Pau Vila, des que començà a donar els 
primers passos, es préparé per a una 
llarga caminada que possiblement no es- 
perava que arribés a centenària. Però 
caminé sempre amb pas segur, seguint 
el carni que el conduiria a la fita que 
s'havia proposât de jove i que no era al
tra que la d'assolir el bagatge indispen
sable per contribuir a dotar la Huma
nität, del trésor més preat com és la cul
tura, Aquesta fou la seva millor riquesa 
i és el Ilegal que ens ha deixat per a 
poder construir un món de Pau, de Jus
ticia, de Progrès i de Llibertat.

Esperem que els seus fidels i eficients 
col.laboradors, Lluis Casassas, Lluís 
Solé i Sabarís, o el seu propi fill Marc 
Aureli, o qui sigui, ens proporcionin el 
goig de poder llegir i assaborir ben 
aviat, l'extensa i rica biografia del Mes
tre Pau Vila. Seré una valuosa contri- 
bució a la bibliografia catalana, i la 
seva lectura significará un estimil valuo- 
sissim per les actuals i posteriors gene- 
racions.

Ricard Simó i Bach
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AL MESTRE PAU VILA

Infatigable Pau Vila: 
la vostra vida intranquil.la, 
la sed de fressar camins 
per a explorar, terra endins, 
les planes i les muntanyes, 
i les petjades estranyes 
deis primitius estadants, 
pels Ilugarets més llunyans, 
i aquesta santa fai.lera 
pel Pallars i pel Noguera 
i tot indret catalá 
(que voleu tocar amb la má) 
revelen en abastanza 
la vostra punta de llanca 
i el vostre gran esperit 
insaciable i ardit.

Tot Catalunya us honora, 
i com a signe i penyora 
de gratitud i d’amor, 
el vostre nom és sonor 
a tota orella sensible; 
esdeveniu assequible 
per afable i jovial.
En Pau Vila és el senyal 
de la més noble nissaga: 
tot ho dona, res no amaga, 
i res no deixa estantis.
Es desvetlla pel Pais, 
sofreix la guerra i l’exüi, 
i converteix en idil.li 
els sofriments i els afanys 
amb l’opulència dels anys.

Que amb la seva senyoria 
ungida de simpatia 
ens porti bons averanys!

Pallars (Rialh), 8 de setembre de 1971 
Ramon Muntanyola +

(Publicat a Miscel.lània Pau Vila, Editorial Montblanc-Martin. 
Granollers 1975)
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pau Vila i dinarés (1881 - 1980)

pedagog i geograf 

perfil

Catalá universal.
Mestre.
Té una bonhomia fecunda i encomanadissa.
Optimista.
Ell ha fet i desfet camins caminant.
Ha fet Escola.
La má a Tarada ha solcat terres.
La má a Tarjau ha solcat mars.
Té Tull obert amb tan ampia i optima retina 
que abraca la immensitat.
Ell, tot Honor de la nostra terra.

biografié

Nat a Sabadell el 29 de juny de 1881.
D'ofici teixidor, deixa les llançadores i es dedica a l'ensenyança.
Crea l'Escola Horaciana (1905), on imparteix una pedagogia moderna que "fou un esclat 
de reno vació pedagògica".
Es decanta cap a l'especialitzaciô de la Geografia, a Ginebra i a Grenoble.
Eli, "és la geografia catalana". A Colòmbia i a Veneçuela fa escola, deixant la seva 
empremta. Arreu se l'honora per la seva valuosa tasca indefallent. És autor d una nombro- 
sa bibliografia.
Ha col.laborat a diaris i revistes, alternant-ho amb la seva activitat de conferenciant. 
Entre molts d'altres guardons, és Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Té les Medalles 
d'Or de les ciutats de Sabadell i de Barcelona. Doctor Honoris Causa de la Universität 
Autònoma de Barcelona.
Ha treballat sempre. Fins i tot farà carni'des de la geografia célica...

El text i la caricatura d'aquest treball figuren a l'obra de Joan Cusco i Emili Hierro, "52 
ceballuts", a publicar-se el 1981.
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Ipòrtir
¿No és una sensació de caos la que produeix 

el panorama sabadellenc d’avui? Ens referim al 
panorama espiritual, o sigui, el de la cultura, 
en el qual és ben cert que no hi manquen 
activitats ni hi escassegen manifestacions, però 
es dóna el cas que el signe de moites d’elles és 
senzillament -per no dir un altre mot- deplora
ble. Dissortadament la nostra ciutat no és 
una excepció. Es veu massa bé -es palpa- que 
participa, i no pas poc, de la desorientado, 
realment dramática, que impera en el món 
d’avui, que és com mai no ho hagi estât, el 
món de les paradoxes i de la confusió.

El fet inquestionable és que a Sabadell hi ha 
una boira molt espessa que enterboleix els 
horitzons urbans, una calitxa que ho desdi- 
buixa tot i que fa que es confonguin les 
fesomies i s ’esvaeixin els termes i els punts de 
referéncia. I dintre aquesta terbolesa enganxo- 
sa i persistent, hem d’anar gairebé a les pal
pentes.

Potser al que més s ’assembla el nostre petit 
món pretesament cultural és al joc deis disba- 
rats. Els despropòsits més barroers se’ns hi 
barregen en una proporció que ja, avui, resulta 
alarmant. Hem arribat al punt del “tot val i 
tot diu’’ i del “passa bou per béstia grossa’’.

Cal, dones, per tal de salvar-se del naufragi, 
mantenir l’esperit ben despert, sospesant amb 
tota la bona voluntat, però també amb un rigor 
exigent, el que pugui haver-hi d’aportació 
positiva en el desgavell que ens envolta. Cal 
ordenar mentalment aquest caos.

Voldríem esbargir-la, aquesta boira. Vol- 
driem que a Sabadell el sol hi brûlés en una 
atmosfera sense bafarades ni miasmes. Vol
dríem, en una paraula, veure-hi el cel limpid i 
diàfan del Nadal.
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SEMBLAMCA JOAN ARUS (En el seu norantè aniversari)

per JOAN CUSCO i AYMAMI

Joan Arús, a més de tenir 90 anys (els 
acompleix l'u de gener) se l coneixl pel 
Mestre del Sonet.

-Qui us batejà? -li demano.
-]ordi Rubio i Balaguer -contesta.
Hom creu que en aquest seu mestrat- 

ge hi té alumnes fidels i altres que no ho 
serán tant i, fins i tot, alguns contesta- 
taris. Que hi diu el nostre nonagerari?.

-Necessitarla moli de temps per 
contestar-ho com cal... Val més que ho 
deixem per un altre dia...

En una ocasió va escriure que "cada 
poeta és com és i no hi ha dos p oe
tes iguals, perqué aleshores en sobraria 
un". No cree que es dongui aquesta pa
ritat però en el supost que hi hagués un 
altre poeta igual-igual a l'Arús, vull de- 
manar-li:

-Qui sobéaria deis dos?...
-No ho sabría dir -constesta amatent.

* * *
En el "Diario de Sabadell", en comen- 

çar la seva nova etapa, el dos dabril del 
1977, va publicar-se la Semblança de 
Joan Arús. Cal ara fer un altre esboç 
del nostre poeta castellarenc que "ha 
viscut, o malviscut, la major part de la 
seva vida" a Sabadell. Eli té arrels aquí 
es de casa. Es pot parlar d'eli a basta
ment, puix, malgrat que és una figura 
escairada -d'aparent inaccessibilitat- hom 
pot entrar en eli quasi-quasi, com 
aquell que diu, a peu pia...

-El que dorm pia és Josep Pia -ha dit, 
referint-se al prolix empordanès, fent 
una facècia.

La seva senectud no el priva pas de 
conservar moments de bonhumor -que 
intercala amb els de malhumor, barreja 
que ha practicat al llarg de la seva vida. 
Mes, la veritat sigui dita: és un veli 
simpatie, com li die... L'aprecio, i 
aquesta apreciació prové del bell punt 
d'haver, ja a la meva jovenesa, estimât 
la seva obra. Hom no voi separar una 
de l'altra, almenys en aquest cas.

Arús és conegut aquí i allà. I aquest 
alla fins i tot el faig extensiu al Paradis 
que, com a Poeta amb majùscula, ja el 
té guanyat.

-Verdaguer va escriure: "El Paradis és 
per viure com la terra és per morir".

Si durant 90 anys heu anat morint a 
la terra, com preveieu la nostra vida al 
Paradis?... -li pregunto.

-Amb el mateix com que els altres...
* ♦ *

Malgrat que ha insistit en algunes de 
les seves proses, eli es nodreix de pensa- 
ments retrobats, més que pensaments 
nous. Li passa com a les seves cames: 
diu que li fan figa, a vegades... Bé prou

va escriure "L'Atmella, bastons, b o 
lets...", però no usa el bastò (pensará 
que fa veli...). D'aquest llibre hom cap
ta "un humor de bona Ilei, una som e- 
gueria fina, tan subtil, tan seva, que ens 
fa  pensar en certs humoristes anglesos, 
un Mark Twain, un Gerome K. Gero- 
me", prefacià Caries Sindreu.

Quan les cames no li figajaven, li 
agradava anar a trobar bolets. Vull re- 
produir-li un paràgraf: ..."perqué, aixt, 
com segons la dita, els arbres no ens 
deixen veure el bosc, avui dia podem  
ben dir que els boletaires no ens deixen 
veure els bolets",

I diu: -Vols que et conti un xisto nou? 
...Per trobar bolets s'ha d'anar a 
Rupit... •

*  *  *

Arús m'ha repetit que eli ha estât un 
home frustat.

-Si, perqué la meva afecció fou  dibui- 
xar i pintar, però no ho podia pas fer, 
ja que a la feina no hauria pogut posar 
el cavallet i, a canvi, si podia escriure i 
fer versos... M'haurien descobert...

-No se us pot pas dir que fóreu un 
empleat modèlic...

El que passa és que, com la majoria 
deis poetes, Arús no ha tocat mai de 
peus a terra... Sí, sí, és veritat. Mireu 
com ho explica ell mateix:

-Anava a comprar-me les sabates amb 
la meva muller. El mateix sabater va 
dir-me: "Si les que dueu encara son no
ves! Vos no les gasteu... ' -"Es ciar -va 
replicar la meva muller-, com que no 
toca de peus a terra".

Té alguna obra seva penjada a les 
parets: són dibuixos al llápis i altres 
aquarel.lats. Més duna vegada havíem 
coincidit en exposicions, en alguna sala 
s'art i sempre l'havia observât com 
s'apropava a un quadre, quasi a ran de 
ñas...

-Es coneix que serveu la frustació...
Mireu com pensa ell d'aquella frase 

d'Oscar Wilde de que "la Naturalesa 
imita l'art": -"Jo la preñe, naturalment, 
com una boutade... "

* * *
El matrimoni Arús-Ventura va casar

se, com era costum al Santuari de la
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Salut. Antoni Vila Arrufat actuà d'orga
nista. "Estava molt nervios -em va 
explicar el mateix Vila -però cree que 
encara devia estar-ho mes el nuvi..."

Joan Oliver ofrenà la toia a la nùvia. 
Entre els invitats hi havia una bona 
munió d'artistes i intel.lectuals.

La vida -la llarga vida- del Poeta 
Arùs és piena de vivències que a eli li 
agrada explicar. D'altres, ja no les voi 
recordar, tal vegada. Evoca l'amistat 
amb Josep Carner, amb Segarra, amb 
Mn. Garriga, amb Manuel de Montoliu, 
Alcover, Joan Estelrich, Marti Esteve i 
tants d'altres...

-No vàreu pensar mai escriure les 
vostres memòries?

-Em faltarla el principal: la memòria.
Evidentment, Joan Arús és un poeta 

nat, i a més a més, un poeta d'ofici. Ja 
ho diu eli:

-Es que l’art és un ofici, "un com pro
mis d'honor", diu Mauclair, que s'ha de 
prendre seriosament o s'ha de deixar.

-Segons la preceptiva clàssica, tot 
poema ha de reunir unitat, proporció i 
harmonia -die. Ara bé: avui es fa poesia 
diferent de la vostra, de la que s'ha ca
talogai clàssica. Aleshores, és poesia 
menyspreada?

-"Em parleu d'una cosa que, només 
per rutina, en diuen poesia, com els qui 
del soroll en diuen mùsica" -ha con
testât.

-Vos heu dit que en art, com en tota 
altra cosa, tant es pot caure en l'excès 
com en el defecte i és en el terme mig 
on rau la virtut. Hi veieu terme mig, 
ara?

-"Els llatins deien: "En el terme mig hi 
ha, la virtutn. O sigui quan una cosa no 
és massa llarga ni massa curta, ni massa 
estreta ni massa ample. Quan ningü no 
diu res".

Anem. per una altra:
-També heu escrit que “Si el poeta no 

té l'orella tan fina com un bon miisic és 
un mal versificador". Què penseu vos 
deis versificadors d'aquests nostres dies 
tan sorollosos...?

Només dona resposta a la primera 
part de la pregunta:

-"Si, perqué el vers sense música no 
és vers. I Ra'isa Maritain diu: "La poesia 
no tan sols és un llenguatge musical: Ês 
música ".

Arús és deis que aconsellen que no 
s'ha de collir la fruita abans d'ésser 
madura. Es que hi ha qui la culi verda?

-"Qui sobria dir exactament quan una 
fruita està en el punt just de verda o 
madura?. Com un que tingués els ca- 
bells mig blancs i mig negres, sobria dir 
el moment en qué els uns i els altres 
coincidissin, ni un més, ni un menys?"

Veieu com practica l'us gallee...? 
(Acostumen a contestar amb una altra 
pregunta.)

Joan Arús amb els seas Companys de Lletres, Mn. Gels i Ramon Moix.

Ja és el capvespre.
Dins d'aquesta ámplia habitació -des- 

patx i biblioteca albora- on passa la 
major part del dia (fins i tot la nit, puix 
que hi té instai.lat el Hit, per no haver 
de pujar l'escala del pis), sembla que el 
temps no passa, que s'ha aturat en 
aquell précis instant...

-A mi em sobra temps... Ara em de
dico a viure... -ha dit, serios.

Viure, si, amb l'esguard enrera i evo
cador, per reviure mil i una vivències. 
Contemplar la filada de noranta anys és 
una llarga cursa. ¡Quantes vegades l'he 
observât, silent, mirant a un punt inde- 
terminat -aquell mirar sense veure- 
abstret...!

Damunt l'escriptori té una campaneta 
d'aram. Guarda també una pedra ovala

da (un palet del riu Ripoll?) colocada 
damunt un llibret: "Las epístolas de San 
Pedro"... Té un obre-cartes del quai 
agrada explicar: "Me'/ va regalar la filia 
del president Macià en uns focs Florals: 
ella nera la Reina..."

Per les parets hi ha records. El temps 
ha donat a tots ells una pàtina tardo- 
renca. La breu figura del Poeta es mou 
en aquest seu intim món del que n'és 
amo i senyor. Allà el trobareu, escol- 
tant mùsica o fullejant pàgines. Moites 
d'aquestes pàgines són part de la seva 
vida. Una vida, certament, piena de 
vocals i consonants. Elles han estât la 
raó de la seva vida...

En la vida d’un Poeta hi ha, àdhuc, 
molta prosa...

PERFIL
Home petit i eixerit, carregat de... sonets.
Bru i arrugat pels soles.
Inquiet. Sempre està a punt de disparar consonants.
Una actitud, la seva, certament colpidora. Es el seu taraimà.
Això li ha conferit un carácter resolut. No està per concessions de 
cap mena.
Un eix -ególatra?- on gira el món.
Poeta -Mestre en Gai Saber-. També té una prosa elegant, precisa i 
expressiva. Potser reiterativa, però bella.
Someguer.
Irreductible polemista.
Sempre parla d’eli -egotista?- i, fins i tot, voi que es parU d’eU. 
Podría aplicar-se-U també aquella frase, cree que és del divi Dali, 
que diu:
"Vull que es parli de mi, encara que sigui parlant-ne bé”.
Ja  és nonagenari, però amb esperit novali...
Opta a la immortaUtat...
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BORRISSOL D’ANGEL
A moss'en Verdaguer

SÓC l’angelet més tendre 
del Paradis,

que ara començo a aprendre 
de volar llis.

Quan travesso les sales 
d’or i safir

el batee de mes aies 
sembla un sospir.

Pel fregadis amb l’aire, 
durant el vol,

deixo un polsim, no gaire, 
de borrissol.

La brisa se l’emmena 
cada mati

i a poc a poc n’emplena 
tôt un coixi.

Si pel Nadal celeste, 
l’Infant Jesús

hi réclinés la testa ■
O els peuets nus!

SÓC l’angelet més tendre 
del Paradis,

que ara començo a aprendre 
de volar llis.

(Del llibre "Terra de naufragis" 
Premi Óssa Menor ¡955)

>

Il.Iustració de Salvador AL.TARR1BA
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Els que he trobat pel eami per Mn. GEIS

JOSEP SANCHO MARRACO
Com si encara el veiés travessar la 

Plaça Sant Roc de Sabadell, vers la 
Parroquia de Sant Feliu, amb la seva 
tropa de cantaires, la Capella de Música 
de la Catedral de Barcelona. El Mestre, 
sempre cofat amb el matei^/barret de 
palla; a l'estiu, naturalment, encara que 
per eli l'estiu era mes llarg que l'estiu de 
tots els altres. Una pallóla d'aquelles de 
teulada i barbacanes teses, caractéristi
ques dels "feliços anys vint". Una 
pallóla groga, d'un groe pujat, que ha- 
via aguantat pacientment innombrables 
solellades.

Travessaven la plaça amb pas seguit. 
Acabaven de baixar del tren. Venien 
amb el temps just , a prendre part 
en alguna solemnitat litúrgica: solemne 
festa patronal de gremi, solemne missa 
exequial... Venien a reforçar^la nostra 
Capella Parroquial de Música, en efe
mérides extraordinàries. Venien, alter- 
nativament; élis, o sigui la Capella de la 
Catedral dirigida per Sancho Marracó, 
la Capella del Pi, dirigida per Mn. 
Godo, o el Cor Mayral, segons prefe- 
réncia de l'entitat o de la familia 
interessada.

Oh, aquelles grans solemnitats de 
música religiosa...;

El Mestre Sancho Marracó havia estât 
per mi un professor, un jutge i un 
col.laborador. Professor en un breu 
curset d'harmonia; un trimestre. Vaig 
èsser un deis seus darrers deixebles. (Va 
deixar l'ensenyament, degut a les moites 
activitats que l'absorviren). Jutge, per 
haver format part del tribunal de les 
meves oposicions al càrrec d'Organista 
Mestre de Capella en el quai m'he fet 
veli. Col.laborador, per haver vingut a 
reforçar la meva Capella polifònica en 
les dessùs dites solemnitats. (Potser seria 
més exacte dir que jo col.laborava amb 
eli en aquests actes, car eli portava la 
màxima part dels cantors i jo la 
minima; ell dirigía la massa coral i 
l'orquesta i jo acompanyava a l'orgue. 
(Sembla que acompanyar Higa més amb 
col.laborar.)

Encara que els cantors meus eren 
menys nombrosos que els seus, jo tenia 
algunes veus que podien fer un bon

paper, com a solistes. M'abelleix de 
citar l'extraordinarja veu de baix d'A- 
gustí Bordas (un baix que, en els 
passatges fortissims, feia sondrollar 
l'espaiosa ñau de la Parroquia) i la veu 
de segon de Joan Gargallo, consagrada 
durant tota una vida al servei de la 
Capella de Música de la nostra primera 
parroquia ciutadana.

★  ★  ★
Josep Sancho Marracó havia nascut a 

La Garriga el 27 de febrer de 1879, 
d'una familia de músics vinculada, 
durant 3 generacions, al nostre primer 
temple diocesa, en aquest ordre: Josep 
Marracó Xauxés, Josep Marracó Ferrer i 
el nostre Josep Sancho Marracó, aquest, 
nebot de l'anterior.

Mori a la seva vila natal (on anà a 
retirar-se a les seves velleses) el 16 de 
setembre de 1960, a la casa número 13 
de la Plaça Doctor Vic, on jo l'havia 
visitât repetides vegades de pas cap a 
Samalús a veure el célebre "Ermitá", 
Mn. Ramon Garriga.

★  ★  ★
Sancho Marracó formava part d'a- 

quella pléiade de músics seglars que 
tenien en gran honor de servir l'Església 
i d'ostentar entre altres titols, en la seva 
tarja el de Mestre de Capella d'alguna 
església de tradicional importáncia. Ci- 
tarem, a vol de ploma: Lluis Millet, 
Mestre de Capella de Sant Felip Neri, 
Pérez Moia, Mestre de Capella de La 
Mercè, Antoni Català, Mestre de Cape
lla de Pompeia, Mas i Serracant, Mestre 
de Capella de Sant Pere de les 
Puel.les... i Sancho Marracó, Mestre de

Capella de la Catedral.
Tots aquests Mestres han estât, en 

major o menor escala, compositors de 
música sagrada. De tots, ells, el número 
1 és el nostre biografiat. Tres quartes 
parts de les seves obres musicals 
corresponen al gènere religiös, i aixô 
que el total de les catalogades se'n va a 
la ratlla de 500.

Va escriure 15 misses polifôniques, 
algunes d'elles de gran estil. A remarcar 
un "Te Deum", un "Stabat Mater", uns 
"Responsoris" de Nadal i de Setmana 
Santa... Va escriure música religiosa de 
tota mena: antifones, himnes, càntics. 
Les seves obres polifôniques es poden 
tractar de tu amb les millors composi- 
cions dels grans mestres de la polifonia 
religiosa de tots els temps i de tots els 
països. L'insigne musicôleg Mn. Balde- 
lió, gran amie meu, solia dir que 
Sancho Marracó era el nostre Perosi.

La mateixa bellesa de concepció i 
riquesa de tècnica que trobem en la 
producció religiosa de l'admirat Mestre, 
la trobem en la seva mùsica profana: 
corals per agrupacions orfeòniques, 
"lider" per a cant i piano, sardanes per 
a cobla o per a orfeons, harmonitza- 
cions de, cançons populars... Quantes 
vegades l'"Orfeó Català" i altres conjun- 
ts orfeònics ens han donat a conèixer les 
seves harmonitzacions i glosses de 
cançons populars tan conegudes com: 
"Muntanyes regalades","El desembre 
congelât","La cançô del lladre"...

D'entre les seves obres escèniques, a 
destacar el drama liric "Retorn", escrit 
cabalment sobre text del notable escrip- 
tor paiamosene Miquel Roger i Crosa, 
director que fou d'una notable revista 
empordanesa, que va gaudir de gran 
prestigi en el món de les lletres 
comarcáis. En la meva adolescència, ens 
coneguérem en uns solemnes Joes Flo
rals a Caça de la Selva -ell, ja tot un 
personatge- i donà a conèixer pnmicies 
de la meva producció lirica a la seva 
revista. La seva prosa era d'una gran 
riquesa lexical.

Són remarcables també les obres 
escèniques "Donzella que va a la 
guerra", representada al "Teatre Princi-
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pal", de Barcelona, quan el propi 
Sancho Marracó n'era el director, i "Los 
Reyes de la Inocencia".

També va escriure obres per a banda. 
★  ★  ★

Durant molts anys, la meva Capella 
de Música va fer sentir la "Missa de la 
Mare de Déu de Montserrat", de 
Sancho Marracó.. Ell me'n havia hofert 
un exemplar amb afectuosa dedicatoria. 
Era escrita a 2 veus. Li vaig demanar 
autorització per afegir-hi una tercera 
veu, per tal de poder donar paper a un 
pareli de remarcables baixos que tenia a 
la Capella. "No es preocupi -em res- 
pongué- que la hi afegiré jo mateix". I
no tarda a. lliurar-me aquesta tercera 
veu i, a més a més, uns papers per a 
orquesta de corda, cosa que també li 
havia insinuât que jo pensava fer. I tot 
això, amb aquella seva cal.ligrafia 
musical tan clara i tan característica.

També m'obsequià amb 2 "Ofertoris" 
originals per a orque i corda, que no 
poques vegades féu sentir a la nostra 
parroquia l'orquestra "Els Muixins", 
adherent a la Capella Parroquial.

Tot això ja és historia per contar i per 
enyorar;

★  ★  ★
Tota aquesta riquesa polifònica resta 

sepultada en algún racó de golfes. I el 
mateix podem dir de les obres de tants 
altres Mestres de Capella del renaixe- 
ment musical religiös del primer terç del 
nostre segle, que sorgi sota l'orientadó 
del "Motu propio" sobre Música Sagra
da, promulgai pel Papa Pius X, avui en 
el catàleg dels Sants.

Qui sap si demà passai -molt passai, 
si voleu- algù descobrirà aquests trésors 
sepultáis en les ombres de l'oblit i hom 
trobarà la manera de fer-los reviure en 
sales de concerts i fins en els temples 
mateixos. Sancho Marracó té una 
Missa, la seva preferida, titulada "Missa 
de Sant Joan ante portam latinam", 
dedicada a l'il.lustre Col.legi Notarial de 
Barcelona (es cantava a la Catedral el 
dia del Patró del Col.legi), l'execució de 
la qual exigeix una massa coral i una 
orquestra de seixanta components, com 
a minim, perqué pugui apreciar-se'n tot 
el seu valor... Aquesta i altres obres 
seves de gran envergadura farieh un 
paper molt brillant en una audició de 
música d'aquest gènere.

Hi ha antecedents en aquest sentit. 
Només cal repassar el programa de 
l'homenatge que l'any 1959 fou tributai 
al nostre mestre, al Palau de la Música 
Catalana.

Aquest any 80 inicia el segon centera- 
ri del seu naixement.

per FILO PKIM

“APOYAR”, RECOLZAR?; “APOYARSE” , R EC O LZA R - 
SE?; “APOYO”, RECOLZAMENT?
Si, però no pas sempre.
Fa riure (i pena, alhora) la frivolitat i el simplime de tants 
com pretenen parlar amb propietat substituint, a la lleugera, 
els castellanismes, que detecten, per uns catalanismes equi
valents que no sempre resolen tots els casos en totes les 
frases.

Es tracta de trobar substitutius de “apoyar, apoyarse, 
apoyo” ? Ja  els tenim: RECOLZAR, RECOLZAR-SE, 
RECOLZAMENT.

ATENCIÒ ¡Aquests substitutius no ho resolen pas tot, en 
tots els casos. Però, la nostra llengua és molt rica de recursos. 
Veureu:

“APOYAR”, en sentit de “PRESTAR SUPORT:
Horn pot recorrer a: afavorir, compartir, parlar a favor, anar 

a favor de, aguantar, ajudar assistir, defensar, fer costat, 
patrocinar, secundar, prestar ajut, prestar suport...

EXEM PLES:
Aquesta proposició és AFAVORIDA per tots els partits.
Es una opinió que COMPARTEIXEN tots els associats.
VA A FAVOR del candidat X .
PARLEN A FAVOR d’unes iniciativas del diputat X .
ÉS UNA OPINIÓ ASSISTILA per la majoria.
Sempre AJUDA la causa que considera justa.
DEFENSA amb energia qualsevol projecte patrocinat pel 

partit.
I EL  SECUNDA aferrissadament.
Es un que sempre PRESTA AJUT al candidat que té més 

probabilitats de guanyar.
SOSTE amb entusiasme aquesta causa justa.
I l’hi PRESTA SUPORT.
Procurem no fer abús del RECOLZAR. Moites vegades 

“APOYAR” demana soluciona més adequades.
A veure on podrieu entaforar correctament el RECOLZAR en 
una frase com aquesta: “El partido ya ha proclamado sus can
didatos; les APOYARE en todos los pueblos del distrito” . En 
aquest cas RECOLZARÉ seria un pegat en un banc. Podríem 
dir: El partit ha proclamât els seus candidats: els AJUDARÉ 
(AFAVORIRÉ, els PRESTARÉ SUPORT...) en tots els 
pobles del districte. (Seguirà el tema)

Nota: L'autor d'aquesta Secció ha rebut una atenta comuni- 
cació que fa referencia a les preposicions AMB i EN, que será 
degudament comentada en el proper número.

Es una gentilesa de europRix Grácia, 51-53 - SABADELL
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SOBRE L’OBRA ESCRITA DE JOAN MONTLLOR
per PERE ROCA i GARRIGA

Un estudi inexistent.
Resta per fer —i no ral dir que el 

rebríem amb íntima satisfacció— un 
estudi amb tots els ets i uts de l'obra 
escrita de Joan Montllor i Pujal. Oiem 
aixá arran del vinté aniversari de la 
seva mort, que ocorregué exactament 
el 24 d'agost de 1960. Vull dir que 
trobem a faltar un treball erudì t er. e. 
qual s'examini i es valori degudament 
la totalitat deis seus escrits no pas 
inédits, sino publicats, que per :ert nc 
són escassos i que, com saberr:, són 
d'una estimable consistència tant pel 
seu contingut com per la seva forma 
literària, intéressants per la saborosa 
temàtica que tracten i d'un singular 
poder evocatiu per als sabadeEencs.

Potser el que explica e. fet, lamenta
ble, que ningú no hagi emprès encara 
aquest estudi és que l'obra escrita

una gentilesa de

d'aquest conciutadà nostre es iroba 
dispersa en una munió d'article; que 
cal cercar d'un a un a les pàgires de 
diaris, revistes i butlletins que apare- 
gueren al llarg de més de mitja 
centùria --des de 1906 a 1962— publi- 
cacions que no están al nostre abast o 
que no tenim a mà en aquelles hores i 
en aquells moments que tal vegada 
serien els més propicis per realitzar 
aqueixa tasca.

Cal senyalar, però, que gràcies a 
I'encomiable bona volunta: d'alguns 
estudiosos sabadellencs que coregue- 
ren i estimaren de debo En Joan 
Montllor— em refereixo a Ramon 
Arquel, Joan Alsina, Pere Valls i, 
gairebé no caldria dir-hc, n>a3sén 
Ernest Mateu — ja està prà^rticament 
enllestida i a disposició de qu: cesitgi 
consultar-la, la relació completa d'a-

quests escrits. De tots ells en tenim 
registrats el títol, la data d'aparició i el 
periòdic o revista que els publicá. 
¿Qui negará que aixó és un primer 
pas, important, per a poder dur a 
terme aquell estudi a qué em refe
reixo?.

1 serà bo de dir, aixi mateix, que 
poc després de la mort de Joan 
Montllor, un ciutadà discretissim, que 
havia estât amie entranyable i de tota 
la vida del finat, manifesté la seva 
decisió de patrocinar l'edició del recull 
dels seus escrits. Horn posé fil a 
I'agulla i la cosa anava endavant. 
Bona prova n'és la relació de qué 
acabo de fer esment. Però, degut a cir- 
cumstàncies adverses, i sens dubte la 
principal de totes elles la mort de 
l'al.ludit mecenas, no s'arribà a realit
zar aquell propôsit que, si s'hagués

BOTICA D'ART

Avinguda 11 de Setembre, 128 - SABADELL
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portât a terme, segurament hauria fet 
decantar aigu a assajar l'estudi dels 
escrits montllorencs.

Sempre els ha recat, ais bons saba- 
dellencs, de permetre que En Joan 
Montllor anès quedant Iluny de nosal- 
tres, corn una figura relegada al 
passât. I aixô explica una segona 
temptativa de recollir i editar aplegats 
els seus escrits, quan ja s'havia esvaït 
la il.lusiô de fer-ho en aquella primera 
temptativa. Aquesta vegada fou una 
institució cultural sabadellenca la que 
s'ho proposé; però, malgrat la bona 
voluntat i la feina que es féu en aquest 
sentit, no s'ha arribat, fins a l'hora 
present, a cap résultat tangible. I és 
una llàstima que, a hores d'ara, encara 
ens trobem en aquest punt: desigs, 
il.lusions frustrades, recances, i poca 
cosa més.

A la ratlla de set-cents articles.
No pot pas dir-se que Joan Montllor 

fos un escriptor, lletraferit o periodista 
precoç. Més aviat fou tot el contrari 
d'aixô, puix la seva activitat literària 
no pren inici fins als seus trenta-dos 
anys d'edat. En aquest nivell de 
maduresa és quan publica el seu 
primer article a la premsa local. Es 
tracta d'un original titulat "Pel treball 
nacional" —un titol i un tema que no 
marcaran pas la tònica dels seus 
ulteriors escrits— que apareix a les 
pàgines de la "Revista de Sabadell" de 
19 d'octubre de 1906.

Es cert que no fou precoç, però no 
és menys cert que, un cop llançat a la 
palestra, es mostra persévérant i 
engrescat en la seva tasca, la quai 
esdevé particularment intensa i brillant 
a partir de 1910, i que esguardada en 
conjunt, globalment, resulta d'un vo
lum considerable.

Salvat error o omissió, son a la 
ratlla de set-cents els articles que 
publicà Joan Montllor al llarg de la 
seva vida, més ben dit, en el decurs 
dels cinquanta-cinc anys que van des 
de la data de publicació del seu primer 
article a la "Revista de Sabadell", fins 
a l'any mateix de la seva mort, 1960, 
en el quai el dia 19 de març el periòdic 
"Sabadell" inseria el seu darrer article 
"Can Oriach: del nom i dels inicis del 

suburbi".
Col.labora primer de tot a la ja 

esmentada "Revista de Sabadell" i 
simultániament a "Acciò Catalana" i a 
"El Federal". Al primer d'aquests 

periódics hi escriví un total de set arti
cles entre 1906 i 1911; al segon, altres 
set articles entre 1907 i 1908; i al

tercer, dos articles, l'any 1908.
Així que surt el "Diari de Sabadell' 

—any 1910— trobem en les seves 
pàgines la signatura de Joan Montllor, 
la qual ja no deixarà de figurar-hi fins 
al 5 de juliol de 1936. Els articles que 
publica en aquest periòdic, amb la 
línea i l'ideari del qual se sentí 
profundament identificat, són en total 
dos-cents vuitanta-tres.

Però d'aquests anys d'abans de la 
guerra, allá on no deixarà d'estar 
present és al Butlletí del Centre Excur
sionista del Vallès (del qual, com és 
prou sabut, fou el fundador) els anys 
del 1918 al 1921, amb dotze articles, i 
a "Nostra Comarca", publicació de la 
qual bé es pot dir que en fou l'ànima, 
on, de 1921 a 1924 publicà un total de 
setanta-quatre articles.

Passada la guerra, l'any 1939 reem- 
prèn la seva tasca, col.laborant primer 
a "Tribuna", on apareixen onze arti
cles per ell signats, i a partir de 1945, 
al periòdic "Sabadell", on, en el decurs 
de quinze anys li foren publicats fins a 
cent vint-i-sis articles, gairebé tots ells 
en castellò, per bé que, com és ben 
sabut, eli els escrivia en català i li eren 
traduits d'aquesta llengua.

Més endavant —del 1950 al 1960— 
col.laborà també, assiduament, a la 
revista "Alba", de la Parròquia de la 
Purissima Concepció, amb un total de 
cinquanta-tres articles, dels quais els 
que es referien a ermites i santuaris 
marians de la nostra comarca foren 
aplegats després en un llibre que es 
titula "La dévociô mariana en el 
Vallès", publicat l'any 1958.

El joc del pseudònim
Home sincer, franc, enemic de 

l'engany i de la trampa, i extremada- 
ment respectuós de les realitats objec
tives, Joan Montllor es complau a 
signar els seus escrits amb totes les 
lletres del seu nom i dels seus dos 
cognoms, sense descuidar-se mai de 
posar entre aquests dos darrers ele
ments onomàstics la conjunció "i"

Atès el seu carácter, no ens hauriem 
imaginât mai que pogués utilitzar 
l'engany —tan innocent corn es vulgui, 
però engany a la fi— del pseudònim. 
Però tanmateix en féu iis abundant. 
Cent noranta-tres dels seus articles van 
signats amb nom fais, amb pseudònim 
pròpiament dit, i vint-i-set mes ho són 
amb les iniciáis d'algún dels seus 
pseudònims.

Esmentem que a "Nostra Comarca" 
signa sovint "Joan Vallès", "Eulogi" i 
"Joan Montai". Però es veu ben ciar

que no pretenia amagar-se ni enganyar 
el lector escamotejant-se darrera d'a- 
aquests noms posats en substitució del 
propi. Hi havia, en aquest procedir, 
una raó de modèstia o de pudor, puix 
es donava el cas que en alguns dels 
números de l'esmentat butlletí hi 
havien dos o tres articles originals 
seus, i hauria semblât afany de 
protagonisme que tots portessin la 
mateixa signatura.

D'articles signats "Joan Vallès" n'hi 
coneixem una cinquantena, cent vint- 
i-nou rubricats "Eulogi" i deu amb la 
signatura "Joan Monta!". D'aquests 
tres pseudònims, "Eulogi" .era el que 
solia emprar com a signatura de les 
delicioses "Ofrenes de Caminant" que 
publicó espaiadament al llarg deis anys 
1915 al 1924 en una primera tongada i 
de 1934 a 1936 en una segona, així 
com la majoria, si no la totalitat, de 
les "Notes esparces" que publicó entre 
1928 i 1936.

A més d'aquests tres pseudònims, 
utilitzà, si bé d'una manera esporádi
ca, els de "Salvador d'Arrahona" i 
"Félix Salvador". No n'hi coneixem 
cap més.

Quan el seu nom i cognoms ja eren 
a bastament coneguts entre els sabade- 
llencs per haver-los vist repetidament 
a les pàgines de la premsa local, també 
signava de vegades només amb les 
iniciáis "J.M. i P.", o bé "J.M .P." 
—mai però amb les J.M. soles— i 
quatre o cinc vegades amb la "M". 
Darrerament signava alguns deis seus 
articles amb les sigles "C.H.", les 
iniciáis de Cronista Honorari, títol que 
li fou atorgat l'any 1944, a iniciativa 
de mossén Ernest Mateu.

Ja sabem que l'aspecte quantitatiu 
de la producció o el joc del pseudònim 
no són, estrictament parlant, factors 
de pes quan es tracta de fer la 
valoraciô de l'obra d'un escriptor, o 
d'un personatge que, entre altres coses 
importants realitzades en la vida, ha 
publicat treballs a la premsa. Però no 
deixen de ser elements a tenir en 
compte, que ajuden a traçar-ne el 
perfil. Dedicar-hi una atenció, per 
petita que sigui, queda dones justificat 
i és, en definitiva, una contribució a 
l'estudi de l'obra en qüestió i de Fautor 
a qui cal atribuir-la. En aquest cas, a 
l'estudi inexistent de l'obra escrita de 
Joan Montllor i Pujal i a la d'aquest 
admirable sabadellenc que morí ara fa 
vint anys i que voldriem que sempre 
estigués present en el nostre record.

Es una gentilesa de JOSEP DALMAU i PRATS Filatelia i Numismàtica 
Art. Antiguitats.

etra. Barcelona, 339-341 
Tel. 710 25 14 
SABADELL
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per RAMON VALL i RIMBLAS

EL DINAR DE NADAL A 
SANT CUGAT DEL VALLÈS

Sant Sopar del frontal de Suriguerola. Museu d'Art de Catalunya.

Recentment ens ha vingut a les mans 
el text de la tesi doctoral "The Custo
mary of Sant Cugat del Vallès" presen
tada pel monjo de Montserrat Efrem 
Ernest Compte a la Universität america
na de Princeton I'any 1975. En ella, com 
diu el títol, s'estudia i analitza un 
Custom'ari de Sant Cugat, de l'Arxiu de 
la Corona d'Aragó, escrit els anys 
1221-1223. El IV Concili de Laterá del 
1215 havia acordat la reforma deis mo- 
nestirs benets, ajustant-los al model del 
Císter i sometent-los, en certa manera, a 
l'obediéncia deis monjos bernats. Com a 
résultat d’aquesta reforma es forma al 
nostre país una federado de monestirs 
anomenada Congregado Claustral Tar
raconense i Cesaraugustana, de la que 
Sant Cugat n'era un deis rnés impor
tants. Amb el Costumar!, la comunità! 
de Sant Cugat pretén sortir al pas d una 
possible i temuda influéncia del Císter, 
donant com a ja exístents unes normes 
d'austerítat semblants a les que el Cís
ter propugnava í publicant-les abans de 
que se n'hi ímposessín, des de fora, unes 
més severes o menys acordades al propi 
tarannà.

El Costumar! és d'un gran interés per
qué ens revela molts details de la vida 
quotidiana del monestir, de manera que 
facilitará i fomentará molts estudis que, 
des d'ara pressentim intéressants i eru-

dits. Nosaltres, però, no volem pas ele
var-nos a aquesta categoria, sinó que 
ens donarem per satisfets, quedant-nos 
amb l'anècdota d'extreure'n i comentar

quins eren els menjars que, en aquells 
moments de restabliment de l'austeritat 
monástica, es consumien a Sant Cugat 
en les festes nadalenques.

Veurem d'antuvi que aquesta austeri
tà!, en el menjar sois es reflectia en 
la qualitat deis plats servits, però no en 
la quantità!, que era més que abundosa. 
El menjar normal, en els dies feiners, 
consistia en dos ápats; el dinar i el so
par. Cada ápat constava de tres plats: 
dos de forts o básics, l'un d'hortalisses i 
l'altre de llegums; i un tercer, que se 
servia entremig deis dos primers, format 
per ous, peix o formatges -mai earn- i 
que s'anomenava "misericòrdia aquest 
tercer plat se suprimía els dies de 
dejuni, però no als escolans, ja que 
essent infants, n'eren exempts. El pa era 
abundant i el vi es bevia a diseredò, 
sense limitació de cap mena: el cellerer 
havia de procurar que no en faltés mai 
a ningú; distribuídes per les taules hi 
havien d'haver, plenes, les suficients

Homilía del venerable Beda.- Museu diocesá de Girona.
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"justicies" (recipients per heure el vi); i 
encara hi havia a la darrera taula una 
gerra de reserva perqué si s'acabava el 
vi d'alguna "justicia" es pogués tornar a 
omplir.

L apat principal era el dinar. El sopar 
es distingia del dinar només en que s'hi 
servia menys pa (un terç de Iliura, llevat 
del prior a qui n'hi corresponia mitja) i 
també en la minva de quantitat i quali- 
tat del plat dit "misericordia" que era 
sempre a base d'ous passats per aigua i 
amanits amb pebre; la quantitat, però, 
pot semblar-nos discriminatoria i escan
dalosa: sis ous per l'abat, quatre pels 
priors, i tres per tots els altres; si algún 
dia hi havia manca d'ous, es podien 
substituir per una ració equivalent de 
peix o de formatge.

En el plat de "misericòrdia" del dinar, 
en canvi, hi havia més varietat i era, 
encara, més complet. I a l'hora de dinar 
el pa no estava limitât: a cada comensal 
se n'hi servia d'entrada una Iliura; i si 
encara en volia més, podia demanar-lo 
al prior, el qual li feia servir pel refe- 
torer.

Durant tot l'advent el primer plat 
eren cois amanides amb oli, i el darrer 
faves bullides, amb una salsa; els dies 
festius les faves eren fregides. La "mise
ricòrdia " consistia en quatre xucles fre
gides, o bé en altres quatre peixos, fres
cos o salats, equivalents; o bé en mig

mújol amb un adob semblant a la mos- 
tassa anomenat "oruga" (pel nom d una 
herba així dita, a la que s'hi afegia mel 
vinagre i pa torrat) o bé en un tall de 
rajada. Els divendres, tant per dinar 
com per sopar, no hi havia "misericòr
dia", llevat, com hem dit, per I'esco- 
lahia; en compensació, però, les faves es 
fregien, o bé eren substituídes per un 
plat de cigrons, adobats amb una pe
brada. Tant la quantitat com la qualitat 
del peix servit, s'adaptava a la condició 
del dia, millorant-se en les festes i dies 
assenyalats.

Aquest ritme de menjar es tramudava 
a l'arribar Nadal. Ja la vigilia de Nadal 
se celebrava amb una "misericòrdia " 
consistent en peix frese, adobat amb 
una salsa de pebre de primera qualitat 
(obtima puntualitza el costumari). Les 
faves eren substituídes per cigrons, 
amanits amb pebre, que eren més 
apreciats. I el dinar acabava amb unes 
postres extraordinaries: torrons.

La cosa, però, es desbordava el dia de 
Nadal. Comengava el dinar amb un plat 
de mortero! (earn o arrós, aqui ben se
gur arrós, picat i cuit amb llet d'a- 
metlles i espessit amb pá ratllat i ous 
batuts) adobat amb pebre; seguia un 
plat de peix frese, amb una bona pebra
da; venia després un plat de porros, 
amb una salsa; encara se servia un 
quart plat, el contingut del qual variava

El Festi de Baltasar de la Biblia de Sant Pere de Roda.
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segons la categoria del destinatari: el de 
l'abat i del prior era una bona escudella 
d'ous ferrats, fregits amb Hard; el deis 
altres, un bon tros de formatge tendre, 
del bo; a l'abat i al prior, a més deis 
ous, també se'ls hi servia formatge, però 
només la meitat o un terç de la ració 
normal. Finalment tots menjaven pos
tres: quatre neules, endolcides amb una 
tassa de néctar (beuratge préparât amb 
vi i mel, aromatitzat amb espécies).

Aixi com la festa litúrgica de Nadal es 
perllongava tota la capvuitada, la gas
tronómica es comportava semblant- 
ment: Els dies de sant Esteve, sant Joan 
Evangelista i Cap d'Any es menjava 
igual que el dia de Nadal, llevat deis 
ous ferrats i formatge. Els dies dels 
sants Innocents i de la trasllació de sant 
Jaume el menú, tot i sent més senzill, 
era també extraordinari: un plat de 
porros adobats amb una salsa; quatre 
ous ferrats, cuits amb Hard i acompan— 
yats d'una salsa de pebre i vi; faves fre
gides, amb salsa; i al final, per postres, 
quatre neules com el dia de Nadal; però 
en lloc de néctar s'endolcien amb pig
ment (beuratge semblant al néctar, però 
més ordinari; contenia vi, gingebre, 
canyella, girofle, nou moscada i mel).

Com veiem només se servien torrons 
a la vigilia de Nadal. En canvi les neules 
eren més abundoses. Convé tenir pre
sent, però, que ni els uns ni les altres no 
eren unes postres especificament nada- 
lenques; a més de la vigilia de Nadal, es 
menjaven torrons el dijous i el dissabte 
sants; i no se'n consumien cap més dia 
de l'any; de manera que tenien tant o 
més carácter pasqual que nadalenc. I de 
neules se'n menjava pràcticament en 
totes les festes assenyalades en que se 
servien postres: s'enumeren en els me
nés de trenta-cinc dies; en els temps 
romànics les neules eren dones les llami- 
nadures més usuals i corrents, i no fou 
fins més endavant que adquiriren el 
carácter de menjar tipie nadalenc que 
avui dia tenen.

COL. LABORA ~ ß - BANC D'EUROPA Rambla, 7 SABADELL
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ORIGINALITÀ! DE LA IMATGERIA POPULAR CATALANA (i V)
per PAU VILA

La imatgeria popular xinesa encara es 
ven sobretot en les diades d'Any nou. 
En aquest temps, és costum renovar les 
estampes envellides del "guardià de la 
Porta" O dels déus de la llar perqué cal 
refer les virtuts morents de les imatges 
antigües, substituint-les per altres de 
noves. Val a dir, que la Xina pinta els 
fulls populars pels tres procediments es- 
mentats: al pinzell, a la trepa i al bac. 
A nosaltres ens interessa remarcar espe- 
cialment aquest últim, del qual hem po- 
gut estudiar un bon aplec de fulls a la 
col.leccio del Dr. Octave Claude, de 
París. La práctica xinesa d'aquesta mena 
de pintar, agermana, dones, técnica- 
ment, el période més brillant de la nos
tra imatgeria pintada amb gran part de 
la prodúcelo multisecular xinesa. De 
manera que si hem vist que pel pintat a 
la morisca la producció catalana, i so
bretot manresana, podia relacionar-se 
per damunt d'Europa amb Rùssia; 
tenim, per l'estampació al bac, netament 
barcelonina, que la imatgeria popular 
de Catalunya, per damunt del continent 
euro-asiàtic, presenta un paral.lelisme 
amb els fulls xinesos.

Els papers estampats al bac es distin
geixen deis il.luminats al pinzell o deis 
colorits a la trepa en qué els colors, més 
aigualits, presenten en llurs superficies, 
en Hoc de la llisor del colorit obtingut 
pels ■ altres dos procediments, unes 
concentracions dé les particules colo
rants en formes ramificades que donen 
ais colors un relleu i un moviment que 
constitueixen la grácia de la nostra 
imatgeria d'aquesta mena. Aquest résul
tat que dona al paper pintat qualitats de 
vellut (résultat que no es dona en la tela 
pintada, per èsser el teixit, poros, ab- 
sorvidor del color) és degut que en alçar 
el motile del paper, la fusta obra com 
una ventosa i en la succiò que realitza, 
les particules mal dissoltes en el liquid 
es congreguen, i llur aplegament origina 
els ramatges característics del colorit es
tampât al bac. Aquests ramatges segons 
els colors, segons les fustes i segons 
l'aquositat de la pintura són més o 
menys fins, més o menys visibles.

La qualitat de les nostres estampes 
populars, fulls de soldats o fulls religio
sos, és la mateixa qualitat que es troba, 
dones, en gran part de la imatgeria tra
dicional xinesa, admirada i buscada pels 
folkloristes i pels gustadors de l'art 
oriental popular,

]a hem dit que la introducció de l'ele-; 
ment militar a la nostra imatgeria amb

la representació colorida dels uniformes, 
suggerì la idea d'aplicar el pintat al bac 
de les indianés ais fulls de paper. 
Aquesta iniciació degué escaure's en l'ùl
tima desena del segle XVIII, probable
ment durant l'esclat patriòtico-religiós 
de la Guerra del Rosselló (1793-1795), 
anomenada també "Guerra gran". Ales- 
hores Catalunya, corferida encara pel 
desmembrament de què se la féu víc
tima en seccionar-li aquelles terres ger
manes en 1660, atiada per sentiments 
contraris a la ideologia de la Revolució 
francesa, es llançà apassionadament a la 
guerra amb la República veïna. Amb 
aquest motiu apareixerien els primers 
soldats de rengle vistosament pintats per 
tal d'engrescar i enardir el jovent a en- 
rolar-se en els cossos de voluntaris que 
anaven a defensar la religió, a venjar la 
decapitació dels reis de Franga, i a ocu
par les comarques catalanes de Cerdan- 
ya. Confient, Vallespir i Rosselló.

D'aquest fulls de rengle primicers no 
n'hem trobat cap exemplar. Sabem que 
hi havia soldats pintats en acabar la di- 
vuitena centùria per un inventari nota
rial del 1800, de la botiga del Ilibreter 
Francese Solà, de Barcelona, en el qual 
figuren dues partides que diuen:
"19 mans de soldats en negre"
"14 mans de pintats".

No sabem, però, si els fulls pintats 
que aci s'esmenten foren colorits per al
tre procediment que el de l'estampació 
al bac. Gairebé ens inclinariem a creure 
que no. Podiem subsistir perfectament 
els procediments anteriors corn perdurà 
el pintat a la morisca durant l'esclat de 
l'ùs de la tècnica de les indianés, i du
rant el période final de la trepa, però 
l'estampació al bac era molt a propòsit 
per a la coloraina soldadesca.

Els fulls imatgers estampats amb 
aquesta tècnica, que suposem com a 
més antics i de pintat contemporani el 
gravat, són alguns de la GuerraldelIFrani- 
cés, i d'arran d'ella, i una estampa del 
Beat Oriol, uns i altres sortits de l'obra- 
dor de Domènec Nubell, del carrer de 
Regomir. D'aquest editor hem recollit 
una anotació parroquial a l'arxiu de 
Sant Just, de l'any 1807, en la qual figu
ra com a "pintador de papers". Hi 
hagué fulls anteriors, dels quais només 
han arribat fins a nosaltres alguns sol
dats en un arreplec que es guarda a 
l'Arxiu Històric de la Ciutat, els quais 
soldats, estampats al bac, sortiren pro
bablement de la Ilibreria Solà, del carrer 
de la Boqueria, provinents de motiles

anteriors a aquesta època, car els uni
formes s'identifiquen amb els que es 
duien en el traspàs dels segles XVIIl-XIX. 
Aquest Ilibreter Solà, d'aquest cantó de 
la Rambla, era parent del Francese Solà 
de l'atra banda? És una qüestió a dilu
cidar i de molt interés, ja que bé podría 
èsser que aquests soldats estampats al 
bac fossin continguts en aquella partida 
de soldats pintats de l'inventari notarial, 
transcrit.

Sigui el que es vulgui, el cas és que 
tots els fulls colorits, militars, religiosos 
o profans, que s'editen fins arran de 
l'any seixanta del segle passât, són es
tampats al bac, és a dir, per un procedi
ment netament catalá dins la imatgeria 
popular europea.

No podem dir, ara com ara, el nom
bre de fulls diferents que han arribat 
fins a nosaltres pintats amb aquesta tèc
nica, pel que es refereix a l'estampa reli
giosa. Però, pel que toca ais fulls mili
tars i civils, podem assegurar que 
passen de dos-cents els coneguts. I 
creiem que des de soldats se n'han d'ha- 
ver perdut alguns completament degut a 
l'acció de les tisores de la mainada, puix 
que en l'arreplec de l'Arxiu Històric de 
la Ciutat, a qué abans hem fet referén- 
cia, es troben una vintena de tipus mili
tars deis quais no hem trobat cap full.

A través de la nostra exposició per 
remarcar l'originalitat de la imatgeria 
catalana, en alguns deis seus aspectes, 
creiem haver provat positivament la ca- 
talanitat de Lauca, l'aparició ràpida dels 
fulls de soldats, sense els titubeigs d'al- 
tres paisos; i l'originalitat dins l'Europa 
occidental dels nostres papers populars 
quant al colorit a la morisca i al pintat 
al bac. Realment no es tracta pas de 
troballes trasbalsadores, ni d'aporta- 
cions influenciadores de la cultura del 
món. No; es tracta senzillament d'un 
cas més de l'enginy català, que, réduit, 
en un période d'ensopiment racial, treu 
profit dels escassos mitjans amb què 
compta. I en expandir-los per mitjans 
gràfics senzills manté en l'esperit del 
poblé la flameta d'un art i d'una cultura 
humils, modestos, però nostres, davant 
d'una invasió cultural forastera. Es trac
ta, fonamentalment, de manifestacions 
de l'ànima catalana popular a través de 
la pre-renaixença, que els nostres histo- 
riadors han negligit fina ara. D'aci en- 
davant els futurs investigadors, alertats, 
hauran de tenir-les en compte.
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DE L’ELEGIA A LA TASCA

£ / poeta Ventura Gassai, t'ntim amie i col.laborador de Macia, pronunciant un miting a Manresa 
l'any 1931.

Ran del decés de Ventura Gassol vaig 
sentir l'impuls d'escriure quelcom per tal 
d’associar la meva veu al dol generai 
per tan sensible pèrdua. No estava, 
però, degudament preparai, ni em 
sentia capaç d'improvisar quatre parau
les mitjanament acceptables. Vaig que- 
dar-me amb el desig. Un desig insatisfet 
és com un corcò que no et deixa viure. 
Tal vegada, -vaig dir-me- en el recò més 
obscur del subsconscient, o en el vol 
d'un ocell de pas, podria descubrir el 
motiu inicial de les paraules que pugnen 
per sortir a la llum.

I aixi fou, corn ara veureu. Ahir em 
vingué a les mans, -sense buscar-lo- un 
llibre que tenia mig oblidat. Era, segons 
la portada, la "BIOGRAFIA DE PRAT 
DE LA RIBA". L'autor, un bon amie 
meu de molts anys enrera: Marti Esteve. 
En girar la tercera pàgina, em sorpren- 
gué aquest profond pensament: "EL
CATALANISME ERA UNA ELEGIA I 
ENRIC PRAT DE LA RIBA VA CON- 
VERTIR-LO EN UNA TASCA". Eugeni 
d'Ors. Quan diem ELEGIA diem, per 
assimilació semàntica, recança, tristesa, 
enyor, en relació amb quelcom de preu- 
at que un dia hem posseït i un altre per- 
dut i que voldriem recobrar, i TASCA 
el treball que a tal efecte realitzem, indi
vidual O col.lectivament, per tal de fer o

refer allò que va quedar indefinidament 
suspès quan una força adversa en trencà 
de cop la progressiva continuïtat. És el 
cas en què ens trobem a Catalunya, ara. 
Al front d'aquesta obra de restauració 
s'erigeix la figura il.lustre del que fou 
justament désignât corn "el seny ordena
dor de Catalunya". Aquesta és la tasca 
que entre tots hem de dur a terme, corn 
un deure imperiós que honestament no 
podem defugir.

Germà Gassol s'hi consagrà plena- 
ment, incondicionalment, amb fe, corat- 
ge i eficàcia, des dels diversos camps on 
actuà, especialment des de la Conselle
ria de Cultura de la Generalität, sense, 
però, que tot això l'allunyés del món de 
la poesia, a la qual aportà un trésor, en 
gran part inédit, que, tant o més que la 
seva activitat política, farà perdurable el 
seu nom en la memòria de les futures 
generacions de catalans lliures.

La poesia de l'autor de "MIRRA" no 
difereix externament de la que practica
ren Segarra, Carner i tots els poetes de 
Leseóla noucentista. Quant a temàtica, 
en canvi, potser és més diferent, més 
personal. De tant en tant, travessa els 
seus poemes el ressò d’un Collell 
-"Poblé que mereix ser lliure..." i, en els 
moments de màxima exaltació patrió
tica, la seva oratòria mitineja. I és que

en ell es dóna com una singular sim
biosi, en el sentit que, de tant en tant, 
en la seva oratòria sentim lleument la 
veu del poeta i en els seus versos la de 
l'orador.

Es un motiu de gran satisfacció l'estât 
a què ha accedit, després d'una deca- 
dèneia de segles, la literatura catalana, 
gràcies ais homes que, com Lamie 
Gassol, han treballat profitosament per 
tal de recuperar, i àdhuc superar, Lantic 
esplendor. Un sol d'ells que no hagués 
nat... Entre aquests homes hem d'es- 
mentar inel.ludiblement quatre figures 
providenciáis -Aribau, Verdaguer, Prat 
de la Riba, Pompeu Fabra- però espe
cialment Prat, l'autor de "LA NACIO- 
NALITAT CATALANA" ajudat per 
una sèrie de col.laboradors, com, entre 
altres, Lhistoriador i poeta Josep Pijoan, 
que el visitava sovint, intercanviant 
idees que, tard o d'hora, es convertien 
en òptimes realitats. Homes la majoria 
dels quais no han tingut el goig de 
veure a punt d'acabar, o en molt bon 
carni, Lobra en la quai personalment 
participaren com el gran patrie! que, en 
aquest precis moment històric, quan 
tant encara podíem esperar-ne, ens 
acaba de deixar!

JOAN ARÜS 
Mestre en Gai Saber

Es una gentilesa de GISBERT Art

Telèfon 725 43 69 
Carrer del Sol (Generai M o ia ), 3 SABADELL
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LLUIS VILA i PLANA (Fons d'Art del Vallès)

Fou en el mes de febrer de 1942 que 
en les planes del diari "SABADELL" 
dibuixava uns comentaris a propósit 
de l'obra, llavors incipient, del nostre 
pintor i conciutadá Lluís Vila i Plana, 
pntor que formava part d'una genera
do que avui podem valorar com a un 
revulsiu en moments en qué la fundó 
artística havia sofert un cert encalla- 
ment fruit de les especiáis circums- 
táncies en qué havíem viscut; notes 
escrites traduint un criteri autèntica- 
ment sincer i que pretenia fer justicia i 
a cooperar al desvetllament iniciat. 
Deia llavors que l'obra de Vila i Plana 
era fruit d'un treball ordenat, infati
gable i persistent que s'agermanava a 
una consigna, produir més i millor, 
presentant l'obra en tota sa nuesa, 
amb encerts i falles, reflexos d'un 
temperament simple honrat i sensible. 
En aquells moments constatava l'habi- 
litat mestrívola de que era en possessió 
i que deixava fer Huir i que a la 
realitzadó amable, li mancava ambi
ció, tota vegada que es tractava d'una 
pintura resolta amb ágilitat i elegán- 
cia, però mancada d'atreviment.

El novembre del 1946, refeia els

comentaris, afegint que ens era difícil 
valorar-ne la solvénda professional 
separant-la de la solvénda artística, ja 
que l'equilibri es feia present en tot 
moment.

Un avene, notable quant a la tècnica 
vàrem acusar-lo ja en l'Exposició de 
Vila Plana a les Galeries Augusta, de 
Barcelona, al mes de març de 1948.

Els problèmes formaven ja una 
unitat que servia a l'obra, i que teôri- 
cament l'articulaven vivint visions 
netament contemplatives del paisatge 
en els que els colors prenien funcions 
gairebé biolôgiques; en fi, vivint un 
estât psicologie per part de l'artista 
dins una fase de franca evolució.

Per darrera vegada, i fou en 
novembre del 1951, ocasionalment 
vàreig parlar de Vila i Plana aprofi- 
tant, per tal d'introduir-me als co
mentaris, d'unes paraules de Selma 
Lagerloof que deien: "¿Sabeu lo que 
he fet en tant m'asseia en el jardi? 
Dones bé, he somniat".

Avui aqüestes paraules retornen a 
mi amb la mateixa intenció, perqué 
Vila i Plana ha viscut d'aquest somni, 
iniciant conseqiientment un sentit pic-

tòric que a la naturalitat del fer uneix 
la delicadesa d'uns sentiments incon- 
taminats. L'article esmentat finia re- 
sumint un concepte que avui m,inte
ressa aclarir. Deia, die "Li manca 
ùnicament lo que podria dir-ne, escla- 
tar, aquest cruxit que a vegades des- 
trueix tota una personalitat, empero 
que, en més d'elles es el cervell genial 
de l'obra". 1 és que en aquesta darrera 
exposició s'ha fet possible de defi- 
nir-ne uns résultats que, si bé no es 
projecten com en un tot genial, sí que 
cenyeixen una corona de llaurers, 
corona que en la plenitud d'un fer 
especialment encertat, reafirma senti
ments prédits i meritissimament acon- 
seguits.

Al desembre del 1956 resolia la 
presentació a l'obra del pintor sabade- 
llenc JOAN J. BERMUDEZ, fent el joc 
amb els conceptes de: matèria i 
esperii, naturalesa i abstracció, raó i 
sentiment i ho resumia com j«o llavors 
creia: Sintesi total d'una obra feta amb 
esforg i tossuderia, a la que afegia

JOAN J . BERMUDEZ (Tot-Art)

unes resultants: Poesia, Humanität, 
Misteri i Passió. De llavors ençà, la 
pintura de Bermudez ha volai seguint 
un mateix rastre, i tal com definia el 
poeta Caries Sindreu, en presentar 
l'artista l'any 1969 "en un vol ras... 
com un veler tot blanc que pinta, foli, 
damunt de les onades i va deixant un 
sole esborradis sobre les aigües na- 
carades".

Antoni Vila Arrufat, ens el presenta 
avui divagant enmig d'uns conceptes 
en els que prevalen els dots de Sensi
bilität lluminica amb les que ha créât, 
al seu entendre, "ambients lirics, 
magies, harmonies i per damunt 
encara com un vel misteriós de llunya- 
nia".

Em plau ara, avui, fer record de que 
en contemplar i penetrar en l'obra de 
tot artista, no hi hem de veure ùnica
ment i prevalentment el seu fet naturai 
en eli mateix i si que l'interrogant que.

junt als seus mètodes de treball, l'artis
ta hi posa.

En perfilar un retrat o en dibuixar 
una figura, en tot moment el diàleg 
entre objecte i pintor es fa present, i 
de l'entesa i compenetraciô d'ambôs, 
en neix l'obra que ens produira les 
sensacions més diverses i ens farà 
l'efecte d'una cosa viva plena d'huma- 
nitat i lliure d'un academicisme artis
tic. James Balfour ens recorda que "cal 
que la beilesa sigui quelcom més que 
un accident" i certament en valoritzar 
l'obra de Bermudez al decurs del 
temps, podem ben dir: que valora un 
realisme que és consequent a l'idealis- 
me que viu en constant connubi en 
l'ànima de l'artista i que, acumulant 
energia i acciò, produeix aquest treball 
que a primer cop d'ull pot semblar-nos 
ùnicament d'un lirisme penetrant, però 
que és fill d'una solidesa tècnica dins 
un individualisme envejable.



BORDASComellas Sala d’Art
Fa quasi deu anys que conec en 

Bordas, i tots aquests anys d'amistat 
m'han fet que hagi pogut assistir ais 
seus començaments com a pintor.

Quan anàvem a escola, Bordas ja es 
revelava com un entusiasta del dibuix 
insistint una i altra vegada en el 
maneig del llapis sobre el paper per 
assolir una perfecció naturalistica; 
aquest afany el portà a decantar la 
seva afecció a la professió.

Efectivament, avui Bordas cursa els 
últims anys de formado académica, 
formació del tot necessaria per tota 
persona que vulgui descubrir els 
secrets tècnics de l'ofici, i l'esperit de 
disciplinar l'habilitat manual, de la 
retenció i fins i tot de la fantasia es 
conjuminen en aquests primers passos, 
encara vacil-lants, que el nostre artista 
assumeix.

Fa uns mesos, recurrent una sala 
d'exposicions a Sabadell, em vaig 

■ adonar d'un quadre d'en Bordas que 
em va cridar l'atenció per la seva bona 
qualitat tècnica. Es tractava d'una 
temàtica prosaica, piena d'humilitat: 
uns patis interiors encara mig rurals, 
grisos de Hum i magnificència. Aquest 
oli, per altra banda, també fou 
"descobert" per un col.leccionista amie 
meu, i en una convèrsa que vàrem 
tenir ell i jo sorti l'entusiasme sobre 
aquella peça; aquest quadre avui dia 
figura a la pinacoteca d'artistes saba- 
dellencs que posseeix aquesta persona, 
així mateix molt vinculada a QUA
DERN.

La mostra que presenté Bordas a la 
Sala Comellas de Sabadell es pot 
dividir en dues parts: petites notes i 
obres de format més gran. L'artista es 
mostra notable en els paisatges i en els 
interiors on fa desvetllar la seva 
inquietud artística perfumada de déli
cats matisos amb una pinzellada 
precisa on les formes assoleixen un 
ritme poétic exempt d'ampulositats i 
grandiloqüéncies.

Potser el menys reeixit de l'exposició 
foren les natures mortes, ja que 
s'entreveia el Hast académie del pintor, 
on encara no se n'ha pogut alliberar 
del tot; de qualsevol manera, aquesta 
incoherència de la mostra presentada, 
és del tot lògica en un pintor que es 
troba en un moment important: el pas 
dels anys de formació a l'encontre de 
si mateix. Aquest definitiu encontre, 
esperem que sigui ben prôxim.

Rafel Colom i Llonch

AVUI ES...
SALVADOR FITÉ i BORGUÑÓ( President de la Joventut de la Farándula)
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El nostre personatge és un home de teatre; el sent molt endins; el duu a la massa de la 
sang... Ja li ve de petit i, a mida que ha passât el temps encara ha augmentât aquesta seva afec
ció al Teatre. Veiem-ho:

Nat a Sabadell (1931) i als 9 anys ja  comença les activitats teatrals en unes representacions 
dominicals, en el Col.legi Salesià d’Horta (Barcelona). Al 1950 ingressa en el grup Palestra, 
on durant més de 25 anys va desenvolupar una prolifica activitat.

Corn actor aconsegueix (1952) un premi d’interpretaciô en un concurs de “ Teatro 
Amateur” que organitzava F.E .S.T .A . Amb Palestra i junt amb M .‘ Matilde Almendros in
terpreta (1961) el protagonista de “ Romeu i Julieta” , en el castell de Castelldefels. I, altres in- 
terpretacions ben destacades a Sabadell, com actor.

Com a Director realitzá amb Palestra una munió de muntatges. A partir de 1966 realitza en 
La Joventut de La Farándula, una gran tasca dintre del teatre infantil i jovenil, dirigint, entre 
altres, els muntatges d’“ El Mercader de Venécia” , de Shakespeare, “ El Burgés Gentilhome” , 
de Molière, “ Les Joguines Mecániques” , de Joan de la C. Ballester, “ La Comédia de l’Olla” 
de Planto, “ Les cançons de firaire” , de Marti Olaya, “ Els Pastorets” , de Josep M .” Folch i 
Torres i “ La caputxeta i el Ilop” , de Josep Vallverdú.

Per a adults, i en la própia Farándula, ha dirigit una bona selecció d’obres. Des del máig del 
1977 ostenta la presidéncia de La Joventut de La Farándula.

En la vida de Salvador Fité s’hi agermana la seva dedicació a la familia (té cinc filis), la seva 
activitat industrial (és empresari metal.lúrgic) i la seva dedicació i afecció al Teatre... És, la se
va, una obra ben complexa la qual l’obliga estar a escena en tot moment... Ell és jove i sapient 
i sap, en tot instant, quin és el paper que cal interpretar.

Abans de fer mutis, volem dir que: “ 'Tot el món és teatre” . (Rétol en el frontispici del “ Tea
tre Globus” , a Londres). Aleshores, no hem d’ésser pessimistes: El teatre no morirá mai (ni el 
de veritat, ni l’altre...)

FONS D'ART DEL VALLES
Angel Guimerà, 2-5è. Tel. 725 09 64 - SABADELL
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CASTELLS DEL VALLES
NOTA: En aquest num. s'inicia 
una sèrie d'articles sobre els 
Castells histories del Vallès (i per 
èsser tnés concrets, del rodal de 
Sabadell). Contem amb la col.- 
laboració del matrimoni Aloy- 
Lleonart el qual va escriure en 
aqüestes mateixes pàgines el cicle 
"Les muntanyes del nostre en- 
tom".

Quadern, amb la valuosa col.- 
laboració de Caixa d'Estalvis de 
Sabadell ofereix una làmina de 
27x21, reproducció del Castell de 
Castellar, dibuixat per Agusti 
Masvidal, que trobareu a cada 
exemplar de QUADERN.

Situació i accessos.
Trobem aquest important castell al 

S.O. de Castellar del Vallès i a la riha 
dreta del Ripoll.

L'accés més còmode és: sortim de 
Castellar per la carr^. 1415 (de Sant Sa- 
durni d'Anoia a Sentmenat), Es pros- 
segueix fins al km. 26, passai can Riera, 
on es deixa la carr^. i en direcció S. as
solim, en poca estona, el castell. Horari 
des de Castellar: 30 mn. apr.

Una altra variant d'accès pot fer-se 
des del km. 14 de la mateixa carr“., per 
can Salient, font de Sant Antoni i Cas
tellar Veli. D'aci estant, es pot anar al 
castell, al N. passant el petit torrent que 
baixa del forn de calç.

Encara es pot esmentar un altre carni 
que des del branc carreter del moli d'en 
Busquets, un cop passai el riu, pujava 
al castell; si bé després de la riuada de 
Ì962 que causà véritables estralls a la 
finca, ignorem si es pot seguir utilitzant 
aquest carni.

Notes històriques.
El castell de Castellar, dit també Clas- 

queri o Clascari, s'esmenta l'any 955 en 
què el comte Mir féu donació de les 
terres de Castellar al monestir de Sant 
Cugat. Un document de l'any 975 se- 
gons el cartulari de Sant Cugat del 
Vallès, cita l'existència de terres i cultius 
"in terminio de Castellare, in locum que 
dicunt Valrane", nom aquest, referit a 
la parròquia de Sant Feliu del Racó o 
(antig.) de Valrà.

Més tard (1049) els comtes de Bar

celona lliuraren el castell al cenobi de 
Sant Llorenç del Munt.

El 1136, passa als Castellvell fins que, 
l'any 1310, Pere de Clasqueri, el qual 
llinatge havia anat assolint influència, 
adquirí per donació de Gastó de Mont
eada el castell de Castellar, la fortalesa 
de Ribatallada i dotze heretats de Cas
tellar del Vallès (1). La restauració del 
castell data d'aquesta època.

Els Clasqueri mantingueren durant 
anys la propietat, se sap que cap al 
1421 n era senyor Guerau de Clasqueri.

Posteriorment (1557), s'incorporà a la 
història del senyoriu de Castellar la 
familia Meca, algún membre de la quai 
excel.li en la guerra Separatista. La pro
pietat actual pertany a Caries de Font- 
cuberta. (2).

El castell avui.
Es pot datar del s. XIV, que és quan 

es va restaurar la primitiva construcció,
És situât en Hoc més aviat dominant i 

propici a la defensa, L'arquitectura de 
l'edifici, avui habitat, conté elements no 
coetanis i manté un estil meitat senyo- 
rial i meitat utilitari, producte de les da- 
rreres restauracions.

A cop de vista, criden l'atenció les 
dues torres emmerletades, d'una de les 
quais se’n desprèn un arquitrau. També 
son d'interès els nobles finestrals de la 
façana S. amb columnetes i capitells 
bellament esculturats.

Al pati interior hi ha dues escales i, a 
les respectives façanes, hi ha oberts 
diversos finestrals que harmonitzen amb 
el conjunt. En la part N. del clos 
interior s'aixeca la torre superior del 
castell.

El conjunt de l'edifici voltat d'exube- 
rant vegetació, constitueix una majes
tuosa estampa, bellament emmarcada 
per la silueta de la Mola.

L'ermita de Santa Bàrbara.
Era la capella del castell. Es troba a 

pocs metres a llevant de l'edifici, i 
manté una estructura pariona a la del 
castell, amb details gótics i un petit 
campanaret que voi ser de cadireta.

Castellar Veli.
L'antiga església parroquial dita Cas

tellar Veli, avui agrégat a Castellar del 
Vallès, és situada dalt d'un turó acotat 
en 309 m. El seu estât és força precari; 
amb tot, es manté en peu, en especial

Castell de Castellar del
Municipi: Castellar t

alguns ele-l'alteròs campanar. Conté 
ments romànics i gòtics.

El castell de Castellar es pot conside
rar enquadrat dins aquest agrégat de 
Castellar Veli.

Indrets dels encontorns.
Font de Sant Antoni i font del Castell 

(aquesta cap al S. al marge esquerre del 
riu i prop de Castellar Veil).
Riu Ripoll.
Forn de Cal?.
Castell de Ribatallada.

David Aloy

(1) Pere Català Roca: "Els castells 
catalans" (vol. II)

(2) Pere Català Roca: oh. cit.

ENTRE HISTORIA I 
LLEGENDA

El castell de Castellar, diriem que es 
troba mal situât, si ens atenem a la 
imatge clàssica que tots, qui més qui 
menys, ens hem format sobre l'emplaça- 
ment ideal que deu tenir un castell: dalt 
d'un dm inexpugnable, voltat de penya- 
segats.

I, en canvi, aquest el veiem als nos- 
tres peus tot anant en cotxe de Terrassa 
a Castellar. Però, és ciar, als seus ori- 
gens no hi havia encara l'actual carre
tera, ni el terme era tan poblat, ni el 
bosc tan esclarissat; i tot mirant cap a 
la plana, el castell ja té domini sobre 
l'esvoranc del Ripoll...

I també devia comunicar-se amb el 
vei puig de la Creu que, si no fou forta
lesa, almenys si torre de guaita. Encara 
que hj ha qui diu que va ser convent de 
monges, precisament les que més tard 
van establir-se a Sant Vicenç de Jonque- 
res, dins el terme de Sabadell. 1 van 
fundar un monestir que en deien de 
Santa Maria.

L'origen del convent de monges dalt 
del puig de la Creu, sembla que va lli- 
gat a la muntanya de Sant Llorenç del 
Munt i el drac que hi senyorejava 
(vegeu el QUADERN, n.° 6). Si el drac 
quedà mal ferit a causa de la brega sos- 
tinguda amb Jofré el Pilós, no per això 
acabà els seus dies a la mateixa muntan
ya, sinó que anà a refugiar-se al vei 
puig de la Creu, i allà feu l'ùltim 
badali...

Potser per a esborar la mala imatge 
de la béstia, tinguda per infernal, va
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establirse dalt la Mola un grup de 
monjos bénédictins, possiblement eixits 
de Sant Cugat del Vallès. 1 per no ser 
menys, a la muntanya vei'na, mes petita 
i més baixeta, s'hi instal.là un convent 
de monges.

Aqüestes no hi van durar gaire, allô 
era massa isolat. 1 van baixar cap al 
pla... Van aturar-se a Sabadell -o més 
ben dit, ais defores-després, al bell mig 
del poblé. I encara no els degué semblar 
prou el rovell de l'ou, que no van para 
fins a instal.larse a la Ciutat Comtal.

Allá es van sentir més bé, van pren
dre molta volada. Encara avui es 
conserva a l'esglesia de la Concepció de 
Barcelona, el claustre gotic que pertan- 
gué al monestir que aqüestes monges 
tenien al carrer de Jonqueres. Es veu bé 
que no eren muntanyenques...

Tornant al castell de Castellar, tal 
com explica la historia, el posse'íren di
versos amos, entre els quais, els podero
sos Monteada. Aixo no te res d'estrany, 
pensant que durant molts anys, mig Ca
talunya era seva...

Va ser durant el seu -diguem-ne- rég
nât, quan va tenir Hoc un fet del tot 
menyspreable. Guillem de Monteada va 
matar l'arquebisbe de Tarragona, Beren-

guer de Vilademuls que era un oncle de 
la seva dona, perqué, segons el Mont
eada, es volia Bear massa en assumptes 
familiars (encara que també pot ser, 
perqué un era partidari de Cabrera, i 
l'altre ho era dels Cervello, els dos 
grans partits de l'època).

Un bon dia, o més aviat un mal dia, 
l'arquebisbe rebé una invitació per anar 
a visitar els seus nebots. 1 l'home es po
sa en carni.

Guillem de Monteada, com a bon 
amfitrió sorti a rebre la comitiva del 
prélat un bon tros abans que aquest 
arribés al castell. Bon punt es trobaren, 
descavalvaren oncle i nebot, se salu
daren amicalment i, sense com va ni 
com costa, el de Monteada clavà l'espa- 
sa a l'arquebisbe, deixant-lo gairebé 
mort. Tot seguit acudiren els capellans 
del seu seguici per administrar-li els 
darrers auxilis, i perqué pogués fer tes
tament.

El de Monteada, veient que encara 
alenava, s'hi apropà altra volta i l'acabà 
de matar. Tal era el seu encegament 
que, mort i tot li tornà a clavar l'espa- 
sa.

Un crim tan préméditât i envers tan 
alt personatge, tingué el merescut càstic. 
Un càstic molt humiliant per a un altiu 
Monteada: es tingué de presentar a la 
Seu tarragonina, sense les riques vesti-

mentes que acostumava a Huir i tan sois 
amb la roba imprescindible. A les mans, 
unes vergues perqué en passar per da- 
vant de les esglésies, els capellans li cla
vessin vergassada, tot deixant-li un bon 
verdanc a la carn. A més a més, molts 
dejunis -encara que no fos quaresma-' 
anar a les croades, fer almoines a tort i 
a dret...

Amb tot aixó la seva dona el deixà i 
no volgué saber mai més res d'ell. Si 
complí totes les peniténcies imposades, 
és cosa que no sabem.

Cap al fi de la seva vida, la historia 
ens diu que la seva cunyada la Maria 
del Bearn, que havia enviudat, li de
maná que anés a fer-se carree d'aquell 
territori ultra pirenenc... 1 aixi, el que 
era amo del castell de Castellar, del de 
Monteada, i de no sé quants castells 
més, passá a posseir-ne també un altre 
de molt més Huny!

Perqué en aquells temps la gent noble 
quan es casava, no sempre ho feia amb 
la dama del castell de més a prop, sino 
que no s'hi pensaven gaire a buscar-la 
més enllá del Pirineus.

1 no solament els movia l'aventura de 
conéixer noves terres -o l'afany de fer 
turisme- sino el d'aparroquianar-s'en, o 
bé el de treure'en bon profit.

Maria-Mercè Lleonart

IL.LABORA S? enixn vs/talvi/ d€ /nsnocLt
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DEL VIATGE A ROMA DE LA CORAL DE LA UNIO 
EXCURSIONISTA DE SABADELL___ per JOAN AULADELL i DOMENECH

D un fet passât acostumem a dir-ne 
que sols ens en queda el record! En el 
nostre cas, de l'Audiència que vàrem te
nir amb el Sant Pare, creiem que el fet 
comença ara, quan en la quietud inte
rior se'ns reprodueixen les escenes viscu- 
des, amb claredat i constant mutació. Es 
corn el despertar alegre i joiós, a poc a 
poc, d'un meravellós somni, que per 
bonic voldriem que durés tota la vida, 
amb la mateixa emoció d'aquells mo
ments i la satisfaccio piena que tenim 
ara.

Un bom amie em preguntava en arri
bar a Sabadell i veient les fotografíes, si 
sabiem o {érem conscients del que ha- 
viem aconseguit, i de la importància 
que tenia. Em va surprendre, i per res
posta somriguérem per sortir airosament 
del pas. Ara, al cap de molts dies, arri- 
bem al convenciment que realment no 
sabem què és el que va passar; és tant, 
que potser si que és veritat que no som 
del tot conscients del què aconseguirem. 
Quan un hom veu aquesta munió de 
milers i milers de persones que voien 
veure el nostre Sant Pare, que tot el 
món el venera, respecta, aplaudeix i es
tima... I nosaltres el vàrem tenir tan a 
prop que àdhuc hi parlàvem amb força 
intimitat, com si fóssim uns grans 
amies. Llavors t'agafa com un cert acla- 
parament... En fi, és una vivencia que 
creiem perdurará viva per sempre dins 
del nostre cor!

Què ens motivà a tots a fer el llibre 
"Maria a través dels seus Santuaris de 
Muntanya" i el nostre pelegrinatge?.

Amb certesa diriem que el viure i des- 
vetllar una inquietud, dins de les nostres

poques possibilitats: la devoció Mariana 
emmarcada per l'amor a la mùsica, es- 
pecialment la popular, i l'estimació a la 
muntanya.

Pensem que tots els Santuaris descrits 
en el llibre están situats en els més bells 
indrets de la nostra geografia catalana. 
En fer l'acte d'adhesió al Papa, intentà- 
rem ajuntar simbòlicament aqüestes tres 
semblances, com a Cap visible de I'Es- 
glésia, fervent devot de Maria, musicô- 
leg i incansable muntanyenc.

Però potser que comentem una mica 
la nostra "campanada" abans: Comen- 
tari quasi bé anecdotic, més que pura 
ressenya.

El prôleg ja fou prou ampli: presenta- 
ció del llibre al local del Centre Parro
quial de la Creu Alta de Sabadell, ama- 
blement acollits per l'amie Mn. Albert 
Taulé, pujada a Montserrat per posar
nos sota la protecció de la nostra More
neta, i on tinguérem la primera finesa i 
atenció de l'Abat de! Monestir que 
volgué firmar el llibre corn a primer 
cantaire, segons paraules del Pare Ale
xandre Olivar.

Després, ofrena a la Mare de Deù de 
la Salut del llibre i peregrinatge en nom 
de tots els sabadellencs. Aixi ho enten- 
gué Mn. Jaume Serrano, que contesta 
les nostres paraules.

El dilluns al migdia emprenguérem el 
viatge vers la nostra fita, Roma, tot 
cantant en deixar Sabadell, la Salve de 
La Salut, cap al port de Barcelona, des 
d'on sortirem cantant el Virola!, carni 
de Gènova. La travessa, de prop de 24 
hores, fou meravellosa i piena d'anècdo- 
tes; cants i més cants damunt de coberta

omplien la mar, i després dins les cam
bres interiors del vaixell, reunió de tots 
per a firmar el llibre..., cambra amable- 
ment cedida pel Capità de la ñau. 
Broma i més broma, rialles i alegría 
arreu tingué per fons.

Gènova, la passàrem d'esquitllada i, 
enfilant les majestuoses autopistes italia- 
nes, ens presentárem a Pisa. Les maqui
nes de fotografiar, començaren a fun
cionar.

Al capvespre, ja tard, arribàvem a 
Roma. El primer Déu Vos Guard en en
trar a la residèneia, fou una forta ale
gría. El dia abans hi havien portât del 
Vaticà, la Credencial definitiva per as- 
sistir a l'Audiència, amb expressió de la 
reserva de Hoc per a tot nosaltres. Les 
gestions semblaven ben encarrilades. 
Aquella nit, el "paperet" va dormir dev'
sofà del coixi (ajudant a somniar 
millor...)

I arriba aixi el dia 30 de juliol, el gran 
jorn per a tots, tan esperat! Al mati fèi- 
em la visita a la Basílica de Sant Pere. 
Mentre el gros de l'expedició feia el seu 
recorregut, uns pocs férem una petita 
infiltraciô per la porta de bronze, tra- 
vessàrem la Guardia Suïssa i entràrem a 
les dependèneies interiors del Vaticà, on 
ens donaren les ultimes instruccions i 
orientacions adients per la bona marxa 
de l'Audiència, i acabàrem de constatar 
que la cosa seguia per bon carni.

A les 3 de la tarda ja estàvem fent 
cua sota la columnata de Bernini. Ens 
havien recomanat que hi anéssim ben 
aviat per evitar que ens invadissin el

i m -

Es una gentilesa de
‘HOGAR DEL LIBRO” 
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nostre Hoc réservât.
Feia una tarda espléndida. Al peu de 

l'escala de la Basilica hi havia el setial 
del Sant Pare; al davant, les cadires 
reservades per als diferents grups que de 
tot arreu del món venien a l'Audiència. 
Al ensenyar la nostra credencial als que 
tenien cura de l’ordre i organització, es 
començaren a preguntar entre ells quin 
era el Hoc que portava aquell paper. 
Aquest titubeig ens negitejà fortament: 
qué passava, ara?. El qui semblava el 
cap de tots, digué amb veu alta: ¡¡Ah, il 
coro!! Flavors com si de sobte tots s'ha- 
guessin despertat, es desvetllaren i amb 
una gran cortesia i atenció ens acom- 
panyaren el nostre Hoc: i. Oh sorpresa!: 
tenien 70 cadires reservades al costat 
mateix del tron papal, lora de les valles, 
completament sois, amb total Hibertat 
de moviments. No créiem que pogués 
haver-hi un Hoc més preferent. L'emoció 
ens començava a dominar; les paraules 
"il coro " i les proves d'atenció es re- 

petien arreu.
Els seients reserváis a l'altre costat de 

la valla s'ompliren de seguida. La gent 
s'anava atapeint... i nosaltres, completa
ment sois, ben amples i amb cadires es
peciáis. Comprenguérem que ens trobá- 
vem en un Hoc de gran preferénda.

Mestrestant, de pie en el camp anec
dotic, cal dir que tot d una començà a 
haver-hi, entre els nostres, exclamacions 
i rialles: a l'altra banda de la valla, en
tre la multitud, s'hi trobava el conegut 
artista americà Burt Lancaster, que per 
cert ens va aplaudir molt. 1 ell, a la ve
gada, causa un fort impacte entre les 
nostres fèmines que ens acompanyaven!

Tot seguii apareix un equip tècnic, 
amb aparells, fils i micròfons, tot dient 
que eren de "Ràdio Vaticana" i s'ins- 
tal.len davant,nostre tot dient-nos; "une 
proba, per favore" i, fent indicació que 
comencéssim a cantar, tot fent temps 
abans de l'arribada imminent del Sant 
Pare tant esperat. Ens convertirem, de 
cop, en el cor oficial de l'Audiència 
Papal.

Durant més d una hora, els cants de 
la nostra Coral ressonaren per tota la 
gran Plaça del Vaticà mitjançant la 
ràdio. Desgranàrem tot el repertori pre- 
vist més d'una vegada, tant de Maria, 
com popular: Virola!, Salve de la Salut. 
Pregària a la Verge del Remei, Salve, 
Himne de Nuria (de Mn. Geis), Goigs 
del Roser... etc. Les Aromes de Queralt, 
Muntanyes del Canigó, el Rossinyol... i 
d'altres.

A dos quarts de sis en punt arribà el 
Sant Pare en un hel.licôpter i prengué 
terra als jardins del Vaticà. Tot seguii

entrà en la gran plaça i entornàvem 11a- 
vors la Salve Regina gregoriana, que, 
percert, la corejava tothom. Sentirem 
una gran emoció en fer cantar a tanta 
gent d'arreu del món... Es veien cartells 
en totes les Hengües, de salutació al 
Pontifex.

El Sant Pare començà l'Audiència 
saludant totes les peregrinacions que 
assistiren, distingint-les pel nom. Quan 
sentirem el nom de la nostra Coral, tots 
esclatàrem amb un fort aplaudiment, a 
la vegada que rebiem una afable salu
tació del Sant Pare, que ens la dedicava 
des del seu setial.

El Papa Joan Pau II pronuncié un dis
eurs en set o vuit idiomes, entre ells, el 
castellà, versant sobre la dignitat de la 
dona. Al final, quan eli venia, amb uns 
Bisbes, per cert negres, i enmig d'un 
silenci absolut, interpretàrem el nostre 
cant "Cantem a Déu " d'en Malats.

Després es produi el que podriem 
qualificar d'anècdota: EI Papa i els seus 
ajudants, dirigint la seva mirada envers 
la nostra Coral, feien dares senyals, que 
nosaltres no entenguérem. Flavors, per
sonalment el Sant Pare entonà el Pare 
Nostre en llati. Comprenguerem en 
aquest moment, que véritablement os- 
tentàvem el paper del "Cor oficial de 
l'Audiència". Lôgicament, l'entonació 
havia d'haver estât a càrrec nostre.

Joan Pau II baixà del seu tron i co
mençà a saludar tots els milers i milers 
de pelegrins que hi havia, mentre nosal
tres tornàvem a encetar els nostres 
cants. De sobte, acabàvem d'interpretar 
la Pregària a la Verge del Remei, quan 
aigu, amb veu tremolosa diu: ja ve, ja 
ve... i ens el trobem pràcticament al 
devant nostre: ¿qué va passar en els 
següents moments?

La Intensität emotiva arribà al seu 
limit. El "tic-tac" del cor no sabiem si 
anava in crescendo " o "disminuendo", 
el que si és cert es que la sang es devia 
intensificar a la cara pels simtomes que 
teniem d'escalfor i a la vegada de fred 
per tot el cos, i el tremolor que ens 
envui'a.

Amb el Hibre a les mans, ens ageno- 
Hem al seu pas, però desseguida ens 
agafa i ens fa aixecar i tot posant la 
seva mà al damunt de les nostres es- 
patlles, amb mirada penetrant com si 
escrutés el nostre interior més amagat, 
àmb els seus uHs blaus i un somriure 
afable, desprenent però una certa picar
día, com si endevinés tot el que desit- 
jàvem dir-li; i començà el diàleg d'ofre- 
na del Hibre, en castellà, tal com ens 
havien recomanat. Joan Pau II s'interes
sa per l'obsequi i el seu significat. En

veure que conversàvem i amb tant d'in- 
terès per la seva part, va haver-hi una 
forta expectació entre els seus acompan- 
yants, i els fotògrafs oficiáis no paraven 
de fer treballar Hurs màquines. En expli- 
car-li que érem de Sabadell, prop de 
Barcelona i prop de Montserrat, amb la 
seva mitja rialla repeti per dos cops la 
paraula Montserrat. Li ensenyàrem Ha- 
vors la signatura del Pare Abat. Ens va 
dir que continuéssim amb la devoció a 
Maria i quan li diguérem que el Hibre 
l'haviem fet entre tots, saludà tota la 
Coral, aixecant els dos braços. Li de- 
manàrem la seva benedicció per a tots, i 
ens l'atorgà mentre cada un de nosaltres 
li besava la mà, tot cantant el Virola!.

Donanat per finalitzat l'acte, el Sant 
Para s'allunyà tot beneint la multitud, 
mentre nosaltres romaniem quiets, es- 
pectants, com a muts, per la intensa 
emoció que en aquells moments sentiem 
tots. De sobte, trencat l'encis, plens 
d'una joia sublim i ùnica, ens felici- 
tàvem els uns als altres, tot pregun- 
tant-nos el què... i exclamacions dient: 
ho hem aconseguit, tant no esperàvem.. 
Pot èsser realitat?...

D'aquella mirada penetrant i escru
tadora, cree que ens en recordarem 
sempre.

L'osservatore Romano de l'endemà, 
en comentar i fer la crònica de la 
Audièneia, ressenyà la nostra presèneia 
i actuació.

A Roma ens hi estiguèrem tres dies i 
poguérem visitar la Ràdio Vaticana, el 
Museu, la Capella Sixtina (per cert que 
en sortir d'ella uns catalans que trobà- 
rem ens van preguntar si haviem sentit 
els "cassetts" de cants catalans en l'Au
diència??). Seguirem amb els Jardins de 
Tivoli, Roma antigua i moderna; cantà- 
rem a les basiliques de Sant Joan de 
Faterà, Santa Maria La Major, i Sant 
Pau "extramurs".

El dia 5 d'agost, dimecres, a les 8 del 
mati, tots junts cantàvem el Cant dels 
Adéus, a la Plaça Marcet de la nostra 
dutat.

Uns dies després de la nostra arri
bada, hem pujat de nou a Montserrat a 
donar-ne gràcies a la Verge, aixi corn 
també anàrem a la Salut en penyora 
d'agraïment per l'èxit de la nostra 
empresa.

¿Com podem explicar l'èxit obtingut? 
Creiem que la resposta és ben clara: A 
la intercessió de la Verge Maria i a la 
gran il.lusió que tots teniem per 
aconseguir-ho.

DONEM-NE GRACIES A DEU, i als 
qui ho han fet possible!

C g\4ELLAS
sala d'art

C/. CONVENT, 110 (PLAÇA MARCET) - SABADELL
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DEL FOLKLORE MUSICAL NADALENC
En la meva reculada minyonia, un Nadal, viscut en 

una pelila parròquia de l’anlic Vescomlal de Bas, vaig 
aprendre una can?ó popular, d’aquelleii que s’han anal 
perpeluanl de llavi a llavi. No la vaig oblidar mai més, de 
lan finamenl melodiosa.

Al cap d’anys, vaig descobrir que la llelra no era 
d’aulor anònim. Em va venir a les mans un d’aquells lli- 
brels de “ canya i cordili” que, a principis de segle, hom 
venia encara per fires i mercáis. El llibrel era Ululai (dei- 
xo l’orlografia lileral): NOU A PLECH  DE
CAN^ONETES DE NADAL. La llelra d’aquella nadala 
hi era alribuida a Mn. Jacinl Verdaguer. Però no figura a 
les seves Obres Compleles.

I la melodia? No l’he Irobada a cap reperlori de music 
d’aquella època dels que es dedicaven a música d’aquesl 
genère. Fou escrila i canlada, però no publicada? No fou

ni escrila i simplemenl diclada de viva veu a algún pelli 
cor que la va vulgarilzar? A aquella llelra de Verdaguer li 
fou aplicada una melodia d’alguna cançô anliga que 
moli bé s’hi adaplava? Perqué això era una cosa que es 
feia. En el maleix llibrel a què he fel referència, hi ha una 
llelra, lambé de Verdaguer (i aquesla si que consla a les 
seves Obres), acompanyada d’una noia que diu: “ Tona
da de: A LA TORRE XICA, A LA TORRE GRAN” .

M’abelleix de Iranscriure la nadala que no he oblidal 
mai. Llelra i melodia són lan ben casades!. Una bella 
cançô de bressol: en lé loi l’aire.

La llelra, no l’hauria recordada loia: l’he copiada de 
l’anlic llibrel. La melodia si que la lenia ben arxivada a la 
meva memòria. Si no hagués pogul canlar la cançô, per 
oblil de la llelra, l’hauria pogul xiular¡

En el llibrel, la llelra duu per lilol:

± si 3 3 1 — r ±
La Mit de Ma- dal 6s Nlt d'a- le- gri- a, el

i V = ± z q \ n  ...1 1 — f-------------
à ' ì  ’ •  z— ^— «---------- i r . . — -------- U — • —

9
F i l i  de. Ma- r i -  a és nat a l P o r - t a l ,  al P or- ta l

La Nit de Nadal 
és la nit d’alegria; 
el Fill de Maria 
és nat al Portal.

Perqué tingui son, 
aquesta Nit Santa, 
sa Mare li canta: 
Non-non, la non-non.

Non-non, Fill Divi, 
de galtes de rosa, 
poncella desclosa 
abans del mati.

Non-non fes Fillet, 
que et vetlla la Mare; 
adorm-te, que el Pare 
ja  et fa el bressolet.

Te’l fa de marfil 
i fusta olorosa; 
par jaç dins hi posa 
ponedles d’abril.

Et fa rie dosser 
la nit estrellada, 
la blanca nevada 
llençol et vol fer.

LA NON-NON
Fonent les fredors 

la cara encisera, 
fins la primavera 
te’l broda de flors.

Puix ets son estel, 
amb arpes de plata, 
et fan serenata 
els angels del cel.

Pastors del portal, 
veniu a mirar-lo, 
veniu a adorar-lo, 
la Nit de Nadal.

Mes, ¡ah! si voleu 
mirar ses galtetes, 
veniu de puntetes 
i no el desperteu.

Veniu deis serrats, 
veniu de la plana, 
porteu-li la llana 
deis vostres ramats.

Cantaires ocells, 
deixeu la boscúria, 
que, amb vostra canturía, 
tindrá somnis bells.

Deixeu vostre Hit 
de dalt la teulada, 
canteu-ii a l’albada, 
canteu-li a la nit.

Non-non, la non-non, 
perleta del Pare, 
reiet de la Mare, 
del Cel i del món.

Per més que demá, 
si el món te la dóna, 
la teva corona 
d’espines será.

No deixis la son 
fes llarga dormida,
Fillet de la vida, 
non-non, la non-non.

Valia la pena de donar a conéixer aquesta 
lletra de Verdaguer, ignorada a les seves 
Obres. Seria, probablement, de les seves primi- 
cies;

1 valia la pena de transcriure la melodía, 
que, probablement s’hauria perdut per sem
pre. G

Es una gentilesa de
'GALERIES

ROVIRA'
Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
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Text: Joan Cusco i Aymami

A LA PORTA DE NADAL
L ’“empíria claror besa la terra!...”

Ressona el cántic antic.
La porta oberta: a fora i a dins...

(Els homes ens tanquem o ens tanquen algunes portes 
per separar-nos uns dels altres...)

Ara, el Nadal lluminós és clam d’Infant.
Escoltem-lo: ens diu que som germans...

Es una gentilesa VIATGES CODINA, S.A.
Sant Quirze, 11 
Tel. 725 62 99
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rAGUSTI BORGUNO i GARRIGA
o

(El triomf d’un sabadellenc a Nova York)
per RICARD SIMÓ i BACH

El Nadal del 1915 i a l'edat de 21 
anys, Agustí Borguñó i Garriga, 
deixava Sabadell i emprenia volada 
cap ais Estais Units d'Amèrica on li 
esperaven considerables triomfs musi
cals que el consolidarien com a una de 
les figures de la composició.

L'escaiença d'aquesta efemérides na- 
dalenca ens ha semblât oportuna i que 
podria ésser d'interès per a molts saba- 
dellencs que possiblement ignoren la 
talla universal d'aquest mùsic-compo- 
sitor que ha posât molt ait el nom de 
Sabadell.

Agusti Borguñó i Garriga, nasqué a 
Sabadell, el dia 2 de maig del 1894 i 
morí a Barcelona el dia 1 de juliol del 
1967. Casat amb la dama sabadellenca 
Maria Escoté i Odena, tingué una filia: 
Leslie Borguñó i Escoté, esposa del 
també sabadellenc Ramon Folch i 
Roca, qualificat artista de les arts 
plàstiques i fundador i director de 
l'Escola de Disseny Téxtil de Barcelona

Agustí Borguñó, començà els seis 
primers estudis musicals a l'Escola 
Municipal de Música de Sabadell, amb 
els Mestre Josep Plans i Baqués i 
Cebriá Cabané i Bril. Tenia 16 anys i 
en aquests temps ja tocava a la Banda 
Municipal. En l'esmentada Escola, va 
estudiar-hi diferents instruments. Més 
endavant va seguir els seus estudis 
musicals -composició i harmonía- a 
Barcelona amb el prestigiós Mestre 
Manuel Burgués.

Situât ja ais Estats Units, comença el 
seu primer treball escrivint música 
lleugera per a orquestra de ball i 
tocant amb aqüestes. Aixó era després 
d'aver complert el servei militar en 
l'Exércit deis Estats Units durant la 
primera guerra mundial.

Vivint a Washington, D.C., va 
escriure un extens nombre de ballets.

suites i opertes -americanes-. D'aques- 
tes obres van des de l'any 1922 al 1929 
i d'entre elles, n'esmentarem les se- 
güents:

The Gypsy Goddes, The Damask 
Rose, Ratlle-Brain, Moorish Moods, 
The Sadow Siren, Marianne, Dit It 
Happen, Le Paradis Bleus.

Totes aquestes obres foren presen- 
tades a Washington, D.C. amb àm- 
plies critiques dels periôdics del mo
ment, "Washington Times" i "Was
hington Herald". Moites d'aquestes 
critiques remarcaven l'habilitat que 
tenia en captar l'essència dels ritmes 
populars que eren de moda en aquelles 
époques als Estats Units. Al mateix 
temps que desenrotllava aquesta acti-

vitat, portava la direcció artística de 
l'Orquestra "Meyer Davis" a Washing
ton, D.C., conjunt de gran popularitat 
en els anys 20.

De l'any 1930 a l'any 1934, orques- 
trava exclusivament per una cantant 
americana molt famosa, Kate Smith, a 
l'emissora de ràdio de la "Colombia 
Broadcasting System" de Nova York.

Acabada aquesta etapa, immedia- 
tament va orquestrar per a la Simfòni- 
ca de l'emisora W .O.R., de Nova 
York, sota la direcció d'Alfred Wa
llenstein. Va ésser durant aquesta 
época que el Dr. Wallenstein li va 
encarregar obres de "caire español" 
per presentar per la ràdio. Algunes 
d'aquestes foren: "Suite per a Viola",

Es una gentilesa de Fortuny, 20 Tel. 725 9119 SABADELL
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"Nocturno Sevillano", "Iberian Suite" i 
"Quartets per a corda".

Entre els anys 1941 i l'any 1960 va 
èsser director musical artistic de la 
"National Broadcasting Symphony Or
chestra", orquestrant i dirigint, junt 
amb el Director Dr. Howart Barlow, 
per un programa de música simfónica 
apadrinada per la "Firestone".

Junt amb aquest programa de músi
ca simfónica, orquestrava exclusiva- 
ment i personalment per ais solistes 
-cantants-, que aquest programa pre
sentava cada setmana. Entre aquests 
cantants d'ópera, cal esmentar: Jea
nette Macdonald, Leonard Warren, 
Lauritz Melchior, Helen Träubel, Licia 
Albanesa, Mario del Mònaco, Lily 
Pons, Marion Anderson, Rise Stevens, 
Jan Peercen, Lisa Della Casa, Renata 
Tebaldi...

Dins d'aquest periode del programa 
de la "Firestone", també orquestrava 
per a un programa de la "Interna
tional Hervester", de mùsica simfónica.

Entre els anys 1958 fins que va 
tornar a la nostra terra l'any 1963, 
escrivia mùsica originai per innom
brables documentáis de propaganda 
per al govern nordamericà, per al 
Ministeri d’Agricultura, Adhuc, el 
Director General encarregat de mùsica 
d'aquesta secció del govern, Mr. León 
Brusiloff, li encarregà, tot i residint 
definitivament a Barcelona, cosa que 
va fer fins a la seva mort esdevinguda

el dia 1 de juliol del 1967.
Agusti Borguñó fou un gran amie i 

admirador del Mestre Pau Casals a qui 
dedica més d'una sardana i amb qui 
mantingué unes bones relacions profe
ssionals i humanes.

També el nostre malaguanyat Josep 
M  ̂ Llorens mantingué amb el Mestre 
Borguñó, a qui admirava com a home 
i com a mùsic, una vasta corres- 
pondénda, la qual, segons referéncies 
dignes de crédit, forma part del llegat 
que Agustí Borguñó deixá per a la 
Biblioteca del Congrés deis Estats 
Units.

Per a molts sabadellencs de les 
actuals generacions, és molt possible 
que la personalitat humana i artistica 
del Mestre Borguñó els sigui descone- 
guda, però val la pena no ignorar-la 
puix, a part de la seva válua pro
fessional en el món de la mùsica i 
malgrat la seva llarga estada ais Estats 
Units, mai no deixà de pensar en 
Catalunya i en la seva ciutat nadiua, 
com ho prova el fet que, sempre que li 
era possible, venia a passar-hi uns 
dies. En un d’aquests viatges, l'Agru- 
pació Cultural Folklórica "Sabadell 
Sardanista", li féu un Homenatge, 
amb un festival sardanistic que se 
celebrò a la "Pèrgola" del Catalun- 
ya-Park de Sabadell, el dia 25 de 
setembre del 1949, amb una gran 
afluència de pùblic que volgué testi
moniar al nostre compatrici el seu

afecte i la seva admiració.
Agusti Borguñó fou un gran treba- 

llador al servei de la cultura i de la 
mùsica en particular, a l'ensems que 
un fervent català, com ho demostra la 
seva immensa producció de més de 
150 sardanes. Es dificil valorar glo
balment la seva obra, però amb el 
propòsit de donar-ne més o menys una 
idea generai relacionem a continuació 
una part important de la seva produc
ció:

Sardanes: Més de 150, la majoria de 
les quais són amb Iletra de poetes i 
escriptors sabadellencs.

Cançons catalanes: per a cor, soprà, 
tenor... Alguns concertistes que han 
cantat les seves cançons són: Maria 
Rosa Barbany, Conxita Badia, Caietà 
Renom, Emili Vendrell, Anna Ricci i 
molts d'altres.

Obres per a piano: Entre aqüestes hi 
han unes peces dedicades a Alicia de 
Parrocha, que encara són inédites.

Quartets per a corda.
Composicions per a cobles (no 

sardanes).
Suite per a viola. (1941). Primera 

audició per I'emissora W .O.R. de 
Nova York, dirigida per Alfred Wa
llenstein. Solista: Milton Katims.

Nocturno Sevillano (1941). Primera 
audició per la emissora W.O.R. de 
Nova York, dirigida per Alfred Wa
llenstein.

Iberian Suite (1942). Primera audi
ció també per la emissora W .O.R. de 
Nova York.

Danza Ibérica (1943), Estrenada a 
Nova York el 12 de juliol amb l'or- 
questra dirigida pel famós pianista 
valencià Josep Iturbi, amb la "New 
York Philharmonie Shym Orchestra".

La Festa del carrer (1950). "Ballet 
Català" estrenat a Nova York al teatre 
de la Universität d'aquesta capitai.

L'Aplec (25 de març de 1956) 
Primera audició per ('Orquestra Muni
cipal de Barcelona, sota la direcció del 
Mestre Eduard Toldrà.

No creiem necessari fer més extensa 
aquesta relació que, per altra part, es 
faria inacabable i considerem que tot 
quant deixem dit és suficient per 
valorar l'abundant producció del nos
tre compatrici.

Aquesta és la breu bistòrta biogrà
fica del Mestre Agustí Borguñó i 
Garriga, el nom i l'obra del qual, 
perduraran lligadas a la seva ciutat 
nadiua i en el cor de la seva estimada 
Catalunya on sempre ressonaran pels 
aires les joioses notes de les seves sar
danes i de les seves cançons.

Es una gentilesa de TOT M il' Sant Pere, 21
Tel. 725 91 06 - SABADELL



196

R E C O R D A N T ... per DANIEL SANAHUJA

JOSEF PLANAS i ARGEMI ( « )
REVISTA DE SABADELL diu: "Or

ganizado por nuestro compatricio el 
reputado maestro D. José' Planas 
Argemí, celebróse el domingo último 
en el teatro de los Campos una 
notable fiesta musical, desempeñada 
por una orquesta de 62 profesores, 
entre los que figuraban distinguidos 
solistas y notables músicos de la 
vecina capital, los profesores de la 
reputada orquesta Muixins y otros 
varios de esta ciudad.

El programa unía a lo selecto de sus 
piezas una acertada distribución de las 
mismas en el programa para que su 
variedad constituyera un agradable 
conjunto.

Digno de todo elogio es el empeño 
del Matro. Planas, proporcionando a 
nuestro público ocasión de saborear, 
en las condiciones más apetecibles, las 
obras maestras que en el programa 
figuraron. Difícil, dificilísima es la 
labor artística del Maestro que, apre
miado por las circunstancias de tiempo 
y lugar ha de realizar en breves 
ensayos conjuntos que resulten acepta
bles, dada la heterogeneidad de los 
elementos de que puede disponer. Por 
tal razón apreciamos en lo mucho que 
vale el laudable empeño del Mtro. 
Planas, ya que, a pesar de todo lo 
expuesto, supo vencer tamañas dificul
tades y conseguir un señalado triunfo 
en la ejecución de todas las piezas, 
coronadas por los nutridos aplausos 
de la numerosa y distinguida concu
rrencia que asistió al concierto.

No entra en nuestro ánimo hacer un 
juicio crítico del concierto que reseña
mos: no estamos en condiciones de 
hacerlo ni, por otra parte, podem os 
hacer más que apuntar impresiones 
com o resumen de las manifestaciones

melodías de Grieg, una de ellas la n° 
2, en substitución de la "Gavota" de 
Bach que figuraba en el programa; 
ambas impregnadas del profundo sen
timiento que caracteriza las obras del 
inspirado com positor noruego. La 
"Gran Marcha Húngara" de Berlioz, 
puso digno término al concierto.

El público salió complacidísimo de 
la solemnidad musical que nos ocupa 
y tributó al Mtro. Planas justos y 
merecidos aplausos por su acertada 
dirección y por su laudable empeño y 
actividad en organizar un concierto 
instrumental en condiciones inmejo
rables, dados los elementos con que se 
puede contar en nuestra ciudad.

Unimos nuestros humildes aplausos 
a los muchos que le tributó el público, 
y nos felicitamos del éxito que obtuvo 
la fiesta musical que acabam os de re
señar".

SABADELL MODERNO informava 
així ais seus llegidors: "Durante la
tarde del último domingo tuvo lugar el 
anunciado gran concierto orquestal 
dirigido por nuestro particular amigo 
D. José Planas Argemí, al que asisti
mos deseosos de participar de las 
delicias que tan notable conjunto artís
tico nos promertía.

Al espacioso coliseo de los Campos 
de Recreo, asistió lo más distinguido 
de nuestra ciudad.

En "Sigurd Jorsalfar" de Grieg, 
especialmente en su última parte 
"Marcha Triumfal", rayó la orquesta a 
una altura colosal, conservando un 
acabadísimo conjunto.

Lo propio ocurrió con la acabada 
interpretación del "Scherzo" y final, de 
la "Quinta Sinfonía" de Beethoven y 
en la segunda melodía elegiaca de 
Griegrr

te artísticos dignos de un verdadero 
maestro.

Hemos tenido ocasión de conocer el 
concepto form ado por los más nota
bles profesores que componían la 
orquesta com o también el emitido por 
entendidos a la par que imparciales 
aficionados a la música clásica y nos 
place que abunden en nuestro modesto 
sentir.

Sirvan al amigo Planas nuestras 
sentidas alabanzas com o los entusias
tas aplausos del público imparcial y 
sensato, de justa satisfacción moral ya 
que a pesar de los esfuerzos de sus 
buenos amigos no ha podido evitarse 
el perjuicio de sus intereses, toda vez 
que, según noticias que tenemos por  
fidedignas, los ingresos no alcanzaron 
a cubrir los gastos ocasionados.

Reciba con el franco homenaje que 
"Sabadell Moderno", tributa al maes
tro Planas, la expresión de la más pro
funda gratitud de los buenos aficiona
dos, no titubeando en sostener que ha 
dejado perfectamente demostrada su 
competencia com o maestro director 
concertador, aun tratándose de artistas 
tan notables com o los que componían 
la masa orquestal, que tanto nos 
deleitó durante la tarde del domingo 
último. "

Josep Planas i Argemí, fou un deis 
fundadors de l'Orfeó. Deixem que ell 
mateix a través del Diari de Sabadell 
del 3 de novembre de l'any 1929, ens 
conti els comengaments i desenvolupa- 
ment d'aquesta Masa Coral tan volgu- 
da per tots els sabadellencs.

"El nostre Orfeó, té el seu origen en 
la Secció Coral del "Centre Catalá, la

del público.
Consignaremos pues, que todas las 

piezas fueron sumamente aplaudidas, 
señalando com o notabilísima por su 
irreprochable interpretación el "Scher
zo" y final de la "Quinta Sinfonía" de 
Beethoven, y la notable obra de Grieg 
"Sigurd Jorsalfar", que según nuestras 
noticias, no había sido ejecutada 
todavía en Cataluña. Alcanzaron los 
honores de la repetición el "Minuet" 
de "LArlessienne", en el que fué 
ovacionado el notable flautista señor 
Vila por su ejecución notable, y la 
"Faràndola" de la misma sinfonía.

En la tercera parte figuraron dos

En "LArlessienne", viose la orquesta 
obligada a repetir el "Minuet" y la 
"Farandola", para contentar al público 
que aplaudía frenéticamente, no solo 
la delicada labor de los notables profe
sores que tan magistral interpretación 
supieron dar a la grandiosa obra de 
Bizet, sinó también, y justo es atesti
guarlo a fuer de imparciales, a la 
perfectamente entendida y discreta 
dirección del Sr. Planas, cuyo triunfo 
hízose decisivo con la precisión y 
energía de su batuta en la "Gran 
Marcha Húngara" de Berlioz, consi
guiendo un intachable y deliciosa 
conjunto matizado de efectos realmen-

cual actúa plenament dintre les seves 
possibilitats artistiques durant quatre 
anys. Recordo que un dissabte del mes 
d'octubre del 1904, sortint de dit 
"Centre" amb els cantaires Joan Colo
mer, Joaquim Bartrons i Jaume Ribera, 
tot Rambla amunt, aquests em propo
saren la fundació d'un Orfeó a 
Sabadell. La conversa prou suggestiva 
i interesant, començada en sortir del 
"Centre ", s'allargà fins a les dues de la 

matinada a l'acomiadar-nos davant de 
casa me va, que llavors era al carrer de 
Gràcia. Pot dir-se que d'aquella amical 
conversa nocturna, en sorti l'Orfeó de 
Sabadell. Es consultaren persones ben
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destacades: Pau Colomer, Modest
Duran, Antoni Costa Abellaneda, 
Joan Brujas Pellicer i altres; es tingue- 
ren reunions; es cercaren cantaires 
-treball difícil- i socis protectors. Per 
fi, L'Orfeó era cosa viva i en el mes 
d'octubre del dit any 1904 feia els seus 
primers assaigs en un petit local del 
carrer de Gràcia n° 14 i la única secció 
amb que comptava, la d'homes, es 
presentava pùblicament en l'església de 
Sant Feliu, el dia 8 de desembre del 
mateix any, diada de la Purissima, en 
les festes del cinquantenari de la 
Instituciô de la Immaculada Concep- 
ció, cantant la missa 'Lavidica " de 
Perossi i altres composicions en la 
vetllada que tingué Hoc en la mateixa 
Església, a la nit. La mateixa missa fou 
cantada poc després en l'església de 
Sant Vicenç de Jonqueres i altra 
vegada en la de Sant Feliu amb motiu 
de la festa patronal del Gremi de 
Fabricants.

Tôt seguit s'organizaren les seccions 
de nois i de senyoretes i complet ja 
l'Orfeô, inaugura la seva actuado

definitiva, el dia 25 de març de 1905, 
en el Teatre Euterpe en la vetllada lite- 
ràrio-musical que se celebra a benefici 
de la Creu Roja. Des d'aquest moment 
l'Orfeó s'imposa artisticament i se 
succeïren els concerts. De primer, el 
célébrât en el Teatre Principal d'home- 
natge als primers socis protectors, el 
dia 29 d'octubre del mateix any, 
després el concert public del dia 5 de 
novembre prôxim en el Teatre Euter
pe.

Cal fer constar que a més dels 
abnegats cantaires que iniciaren l'Or- 
feô, i els amies que el protegiren, 
m'ajudà força en Cebrià Cabané, el 
quai corn a sots-director actuà sempre 
amb tot l'entusiasme i de cor, corn un 
bon i veritable amie i company.

L'Orfeô començà amb 60 homes 
cantaires. Més endavant, en crear-se 
les noves seccions, hi cantaren 28 nois 
i 36 senyoretes.

La secció d'homes, corn he dit ja 
primer, estudià i interpretó la misSa 
"Davidica" de Perossi, "Les Flors de 
Maig", de Clavé; "Brindis del Rhin" de

Mendelsshonn, "Cançô de nois", de 
Grieg; "L'Emigrant" i "La Filadora" de 
Vives; "Guernikako Arbola", de J. 
Altuna, i "La Mersellesa", de Clavé.

La secció de nois, "La non-non del 
Jesuet ", de Delcroze i "Els petits estu- 
diants ", de Narcisa Freixes. La secció 
de senyoretes, "La Verge Bressant", de 
César Franch; Pregària de la Verge del 
Remei", de Millet; i la "Filia del 
marxant", harmonitzada per mi.

Les primeres composicions que es 
cantaren de conjunt, foren: "El Rossin- 
yol ", de Morera; "La Gata i el Beli
tre", de Pujol; "Els tres tambors", de 
Morera; "La Mare de Déu" i "La Mort 
de l'Escolà", de Nicolau i "Himne a 
l'Orfeô", lletra del car amie Domènec 
Saló i música meva.

La primera Junta la formaren els 
senyors següents: Joan Colomer, (Pre
sident); Joan Brujas Pellicer, (sots- 
president); Ricard Sampere, (tresorer); 
Joan Plans, (bibliotecari); Antoni Cos
ta Abellaneda, (secretar!); Ricard Es
cudé, Joan Bultó, Maurici Subirana, i 
Jaume Ribera, vocals."

Es una gentìlesa de'Jlo/JioGñau—DISCS
ALTA FIDELITAT 
TELEVISIO EN COLOR 
ELECTRODOMESTICS

Rambla,14 
Tel. 7259333
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C C ftC tH ^ Per CINE CLUB SABADELL

LAUREL & HARDY
Pertorbadors de l’ordre urbà

You're Dam Toolin , 1928

'The second hundred years" (1927), 
marca, al nostre entendre, el moment 
crucial en la concreció de l'univers i la 
relació de la parella. Ambdós havien 
actuat per separat corn a secundaris de 
Larry Semon, si bé Laurel fou, molt 
aviat, primer actor. El 1926, comencen 
a coincidir en diferents curts, on 
actúen de protagonistes, però, fins a 
"Do detectives think? (1927), no 
formaran parella, L'estudi de l'evolu- 
ció de la personalitat cómica de cada 
actor, l'anàlisi de la construcció deis 
"gags" -sobretot deis genials "gags" 
fora de camp-, la comparació entre els 
curts -molt més aptes per al "gag" 
dilatât del cinema Roach- i els llargme- 
tratges, o entre el mut i el sonor, així 
com el grau d'intervenció -poca- deis 
diferents realitzadors amb qui treballa- 
ren, són, entre altres, aspectes intere- 
ssantíssims del cinema de L&H que, 
per manca d'espai, no podem comen
tar. Deixem constáncia, però, que la 
majoria de "gags" són de Stan Laurel. 
Alguns d'ells ja els havíem vist en 
films seus anteriors a la formació de la 
parella.

"The second...." conté, en un consi
derable grau de desenvolupament, tot 
el sarcasme, la irreveréncia envers les 
institucions i les jerarquies i les agre
ssions, encara timides, al medi urbà 
(pinten tot el que troben al seu pas: 
parets, cotxes, vidrieres,...) i, no tan 
timides, ais vianants. Constants que 
estarán presents en tota la seva obra. 
Potser com en cap altre film, el seu 
desarralement és més ciar: comencen 
dins de la presó i acaben, altra

vegada, dins. L&K mai vénen d'enlloc 
ni van a enlloc. Aixi, comencen i 
acaben molts dels seus films. Aquesta 
parella, sense feina fixa, sense habita
cle i sense mitjans, diametralment 
diferent de la gent que I'envolta, està 
condemnada, a pesar seu, a una eterna 
vagabundería. Però, justament, aqües
tes caréneles, aquesta falta de lligams 
materials, de posició social, de vida 
social, i, sobretot„ de funció social són 
la seva fortalesa, la seva invulnerabi- 
litat. Contumaços destructors del sòlid 
sibaritisme de la nostra civilització -és 
torbador comprovar que no és pas tan 
sòlid-, el desti d'aquests inadaptats i 
incòmodes transhumants será, sovint- 
ment, la presó. Solament aixi, el món 
de fora recupera la seva tranquil.litat. 
També els empresonaran a "Liberty" 
(1929), a "Hoosegow" (1929), a "Par
don us" (1931),...

L&H (personatges) no tenen, com 
els Marx, una actitud deliberadament 
provocadora. Ans al contrari, volen 
integrar-se. Però, aquests dos tipus, 
fisicament i psiquicament tan oposats, 
es combinen engendrant una nova en- 
titat, "biològicament" diferent de la 
resta dels humans: intenten desenvo- 
lupar tots els oficis i no reeixeixen en 
cap. No solament no se'ls aguanta ni 
una sola de les cases que construeixen, 
sinó que derrueixen les que estaven 
dempeus. A "The midnight patrol" 
(1933), són uns pulcres policies que 
vetllen l'ordre: deixaran escapar el 
lladre i empresonaran el comisari no 
sense, abans, semi-destrossar-li la ca
sa. Quan intenten socórrer el désem
parât, són victimes dels més ridiculs 
equivocs: la velleta suposadament
robada de "One good turn" (1931), 
estava assajant una obra teatral. L&H 
no fan concesions sentimentalistes. 
Quan volen ser serviciáis o galants 
provoquen les més imprevisibles desfe- 
tes: a "Two Tars" (1928), en ajudar a 
les dues noies a treure un confit de 
l'aparell, els cauen tots per terra. Hi 
relliscaran, es barallaran amb el pro- 
pietari i li desfaran la parada.

Stan és el personatge dominant de la 
parella. En el subtil i infinit joc de les 
aparences que impregna tota l'obra de 
L&H, la dominació de l'aparentment

Liberty, 1929

més feble n'és la base. Stan, mogut per 
una lògica infantil, per tant no habi
tuada socialment -tira Ies pells de 
fruita per terra, s'eixuga les mans amb 
les cortines o serveix la sopa amb el 
dit dins del plat-, plora quan té por, 
quan es sent fisicament impotent o 
quan és victima de la violència que ha 
générât (aquest efecte "boomerang" de 
la violència de la parella està sinte- 
titzat en molts i variats "gags" magis
trals). Quan veu una noia, salta fent 
tisores i la seva capacitat de galanteig 
acaba en una inofensiva carrera o en 
un timid somriure d'adolescent. Con
fiât, però rebel, si bé es deixa 
enganyar per tothom, repel.leix les 
agressions amb una significativa pata
da a les cames (reconeixement de la 
seva inferioritat per a l'enfrontament 
directe). Sota aquesta imatge plàcida i 
absent, s'amaga el détonant de les més 
imprevistes explosions. Una tal apa- 
rent feblesa -Laurel és quasi invulne
rable- obliga i invita Hardy -el més 
ait, el més fort, el més resistent, el més 
adult, el més espavilat, el més educata 
portar la iniciativa i a fer de tutor, 
de pare i, fins i tot, de marit ("That's 
my wife", 1928). Però el comporta- 
ment cerimoniós, convencional, dia- 
logant de Hardy, el deixa indefens 
davant l'anticonvencionalitat de Stan, 
que no té conscièneia del ridicul i és 
molt més primitivament intuïtiu. Har
dy esdevé ridicul per l'absurda cons
cièneia de ser-ho en tot allò que és 
estrany a l'hàbit social. A "Putting 
Pants on Philip" (1927), un dels 
millors curts de la parella, Stan, vestit
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d'escocés, provoca la curiositat de 
tothom i Oliver, avergonyit, cerca un 
sastre, a fi que li facin uns pantalons.

La dialéctica de la parella, en base a 
un contraposat comportament social, 
actuará devastadorament sobre les 
convencions. Recordern la festa dels 
nous ries de "From Soup to Nuts" 
(1928), en la quai Stan servirà l'amani- 
da amb les mans, vestii només en 
samarreta, i Oliver caurà tres vegades 
damunt del pastel: els amfitrions
acabaran histèrics. O a "Wrong A
gain" (1929), en un quadre quasi 
surrealista, pujaran el cavali damunt 
del piano. Els exemples són innom
brables, però les victimes d'aquest 
incontrolable remolí no són, solament, 
els refinats burgesos, sinó tots aquells 
que, d'alguna manera, gaudeixen 
d'una situació socialment estable. Des 
del vianant, impecablement vestii, fins 
al presumit princep, passant pel boti- 
guer i pel taxiste. Però, sobretot, són 
les jerarquies les victimes preferides: 
des del policía ras al comisari, des del 
cap de presons al jutge. A "Scram" 
(1932) la irreverencia arriba al limit: 
emborratxen l'esposa del jutge que els 
acabava d'expulsar de la ciutat. I, 
sempre, l'agressió va dirigida contra 
allò que els dóna seguretat: les seves 
possessions. D'entre elles, la que 
n'inspira més: l'habitacle. La destruc- 
ció sistemàtica d'aquest "refugi" només 
serà superada per la perpetrada 
contra el fetixe per excel.lància de la 
civilització moderna: el cotxe. Casa i 
cotxe són, per damunt d'altre mobi
liari i d'altres elements del paisatge 
urbà, els més fustigáis. També el seu 
cotxe o la seva casa. El cotxe -en 
aquest cas element identificador d'uns 
personatges sempre de pas- moites 
vegades ni és d'ells. Però, si ho és, 
atesa la seva absoluta independència 
material, no els angoixa perdre'l. La 
consegüent falta de reflexos conserva- 
dors fa que ho rebin amb cara de 
sorpresa i amb l'olimpic somriure de

Two tors, 1928

Stan. Quant a la casa, el qui hi acos
tuma a viure és Oliver i és molt menys 
d'ell que de la seva esposa. Oliver està 
permanentment fugint de la casa "de" 
la seva muller i, alhora, de la institu- 
ció matrimonial.

Tota l'obra de L&H és un seguii de 
destruccions de cases i/o vehicles. "Big 
Bussiness" (1929), amb destrucció si- 
multània d'ambôs elements, és una 
obra mestra absoluta.

L'estimació i la tendresa que uneix 
Stan i "Oli" -les seves sado-masoquis- 
tes discussions en són una expressió 
més- s'oposa ais eventuals matrimonis 
d'Oliver - Stan rares vegades està 
casat. "Their first mistake" (1932) és el 
film més explicit de tots. Oliver li 
comenta que la seva muller està 
convençuda que el prefereix a ella i 
Stan li contesta: "I no és aixi?" Oliver 
no replica. La muller l'abandonarà 
-corn a tants d'altres films- i Stan 
ocupará la seva plaça i, fins i tot, en 
una reafirmació de parella perfecta, 
adoptaran un nen. Parlar d'homose- 
xualisme, atesa la pudorosa relació 
que mantenen, seria excessiu, però, en 
assumir-la, desafien la morbositat i els 
prejudicis des seus coetanis: A "Liber
ty" (1929) no poden intercanviar-se els 
pantalons que es posaren equivocada- 
ment. Tothom qui els veu malpensa. I 
el que és més significatiu: no troben 
cap Hoc a Fabric de les mirades 
vigilants i reprovadores.

La majoria de les dones dels fims de 
L&H, sobretot les prôpies, són insu- 
portables: absorvents, geloses, domi
nants, esquerpes i d'un domèstic 
sufocant. Les ocasionáis, precisament 
per aixô, són les més atractives. Les 
primeres obstaculitzen la seva relació, 
les segones els uneixen en una satisfac
toria complicitat.

Sempre que poden, L&H es venguen 
duna societat "masclista" que ques
tiona la seva relació. En una de les 
freqüents implicacions col.lectives del 
seu contaminant mecanicisme devas
tador, tots els vianants es queden 
sense pantalons, ("You're Darn Too
tin'', 1928). En una rica ambivalència, 
"despullenn", una vegada més, la 
"disfressada" societat, desbordant la 
violència latent en el seu si. I ho fan 
amb una de les possessions més 
intimes i, alhora, més genuina de 
l'atribut viril.

Davant d'aquesta força destructiva, 
estranya, quasi metafisica, els domes- 
ticats ciutadans resten sorpresos, inde
fensos, passius, atònits espectadors de 
la desfeta. Aquesta indefensió s'agreu-

The Second Hundred Years, 1927,

ja per la continua inoperància -en la 
més pura tradició del búrlese- dels 
encarregats de vetllar la pau ciutada- 
na, i amb els quais, coherentment, 
L&H están antagonitzats. Corrosius i 
ironies, a "Night Owl" (1930), arriben 
a una rara avinentesa: un policía els 
proposa fer de lladres i accepten.

Si bé és cert que. la destrucció 
material o la ridiculització dels "caps" 
ja era patrimoni de tot el búrlese ante
rior, ningú com L&H n'ha fet una uti- 
lització tan conscientment formulada 
ni tan intel.ligentment aplicada. La 
trentena de curts que van des de "The 
second... fins a "Blotto", al marge dels 
dalts i baixos que té la resta de la seva 
obra, són, sencillament, genials.

Els germans Marx han recollit la 
seva herència: desarrelats com ells, 
però infinitament més astuts, trans
gressors fins i tot de la forma (els 
diàlegs), culminen el procès subversiu 
iniciat per L&H. Cine Club Sabadell 
oferirà,’ properament, una petita mos
tra del seu cinema.

Cine Club Sabadell

NOTA.- A l'article sobre LO QUE 
EL VIENTO SE LLEVO, aparegut al 
darrer número de “Quadern ", hi ha 
dos errors tipográfics que seguidament 
aclarim:

1. - Al primer punt del treball, on es 
parla de "deu milions de pessetes ", ha 
de dir, lògicament, "deu mil milions".

2 . - Al primer punt de la segona 
columna de la segona pàgina, hi ha 
una frase incompleta. Diu: "Són seus 
l'incendi i la fúgida d'Atlanta, una de 
les dues uniques seqüències espectacu- 
lars". La frase s'ha de completar 
immediatament aixi: "-l'altra és la del 
ball- d'un film que és fonamentalment 
intimista".

Cine Club Sabadell.

Es una gentilesa de DRUnCT
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A L PAS DELS DIES Per Joan  D avid

MUSICA DE SABADELL
Sota aquest títol, la "Coral Belles 

Arts", de JJ.MM., celebrà, a l'Auditori 
de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, un 
concert extraordinari, totalment dedi
cat a musics sabadellencs compositors 
de música coral.

Nodrit programa intégrât per obres 
de: Mateu Rifà, Adolf Cabané, Mn. 
Camil Geis, Agusti Borgunyó, P. 
Narcís Casanoves, ]. Lluís Guzman, 
Llorenc Balsach, Miquel Humbert i P. 
Angel Rodamilans.

Director: Joan Roda. Orgue: Gloria 
Peig. Violoncel: Adolfo Ruiz. Solis- 
ta-Baix: Joan Uyà.

Fou en veritable exit d'execució. El 
public que omplia l'Auditori en sorti 
altament complagut.

Restà demostrat com amb un pro
grama d'autors locals es pot fer un 
concert molt interessant.

Bella iniciativa que no sabem que 
bagués tingut precedents.

PERE SANROMA 
Fons d'Art del Vallès

Corn cada any, retrobem a Sabadell 
l'obra d'En Pere Sanromà; artista nat a 
aquesta ciutat, que de molt jovenet li 
vingué l'afecciô al dibuix, fins que cap 
al 1947 es matriculà corn alumne a 
l'Escola Industrial i d'Arts i Oficis, on 
fou deixeble del conegut pintor Joan 
Vila Casas.

Aquest mestre beslluma el talent del 
nostre artista i el porta a Paris per 
desvetllar-li i al mateix temps estimu- 
lar-li els deus dots. Foren anys en qué 
Sanromà alterna el quefer artistic amb 
l'ofici d'industrial. Amb el temps ha 
anat reduint la seva jornada de treball 
per poder dedicar-se més de pie a la 
pintura. En l'obra que aquests dies 
presenta aquesta Sala, retrobem els 
motius de sempre: les planicies conrea- 
des de blat. El pintor es mostra com 
un entusiasta de la provincia de Sèria, 
sobretot li captiva la part sud, les 
rodalies de pobles com Almazán, 
Borjabad, Moñux... on el secà i la 
terra eixuta fan vibrar la seva Sensi
bilität per traduir-ho després en un 
món plastic com és la pintura.

El leit-motiv escollit pel pintor té un 
perill: caure en el parany de la
monotonia. Però aquest obstacle San
romà l'ha vençut donant a la seva 
factura una riquesa cromàtica inusi
tada. El pinzell de l'artista rastreja la 
superficie de la tela amb energia per 
donar a les planures l'aparença d'una 
terra ben esterrossada i rasclada. El 
domini de l'horitzontalitat, de la

llunyania i fins i tot diria de la solitud, 
son trets que es desprenen dels olis de 
Sanromà.

Rafe! Coloni i Llonch 

A. SOROLLA A.
Mont, de Conduc., Rd’ . Zamenhof 
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Novament aquest autor ens presenta 
els seus dibuixos, ben aconseguits, 
puix en élis cal destacar-hi una acura
da concepció i realització. En aquesta 
exposició ha présentât, per primera 
vegada, una col.leccio d'olis la qual es 
destaca pel dibuix i on el color 
s'empra amb simplicitat i honestedat.

SERRA ESCRIVA 
Galeries Rovira

Fill del pintor Serrasanta, de qui en 
exposar l'obra conjunta i en les planes 
del diari "Sabadell" vàreig formular-ne 
uns elogis, deis que avui, m'en sento 
mes que justificat. Serra Escrivà neix a 
l'ombra conductora d'una mà de 
mestre i ara en prétendre comentar 
l'obra exposada no puc menys que 
transcriure algunes de les paraules 
formulades, en aquells dies a propósit 
de Serrasanta.

"La duració de les obres es la 
conseqüencia lógica de la Iluita cons
tant amb les formes embrionaries 
combinades, obtingudes sumant as- 
saigs rera assaigs, acumulant esforç 
rera esforç".

Es en l'obra actual de Serra Escrivà 
que hi veiem avui una direcció d'acord 
amb la il-lusió del que pretén descriu- 
re, emprant un model orientador 
envejable, recollint-ne les Iliçons forni- 
des a través dels anys de Iluita. 
Preveiem el resorgir total d'una nova 
personalitat que veuriem, tot i con
servant ÇO millor realitzat pel mestre, 
es dirigis per camins inédits".

A. HERVAS AMEZCUA 
Comellas Sala d'Art.

Hem tingut l'avinentesa -per primera 
vegada a Sabadell- de poder admirar 
l'obra pictórica d'aquest artista d'ori- 
gen navarrès i el qual s'ha realitzat 
pictóricament a Catalunya. La seva 
obra té la lluminositat mediterránia. A 
l'artista li plau esplaiar-se en difusas 
dimensions de cel, mar i terra. Acon- 
segueix dotar la seva obra d'una 
atmosfera perceptible i la qual es fa 
sensible d'una manera lírica. Les 
gammes de colors que empra són 
suaus i tenen una harmonía plena de 
beutat. Horn diria que és una obra que 
acarona els sentits. Podría afegir-se

que aquesta obra aspira i transpira 
Ilum-llum plàcida, tardorenca...

JOAQUIM BUDESCA 
Gisbert-Art.

Partint de possibles definicions, 
dibuixar és practicar, fer visibles 
relacions de dimensió, tractar en 
mesura comparable tais relacions i 
resoldre en forma intel-ligent, la 
imatge de ço a realitzar; per altra part, 
pintar és valorar, és fer presents uns 
volums i dur a la Hum i a les Hums, la 
imatge normalitzada. El procediment a 
l'aquarel-la que domina la base formal 
de l'obra pintada de Joaquim Budesca 
testifica un carni, que en’ la mesura en 
qué s'estén fa esclatar el naturalisme 
que com a fenomen impulsiu i 
definitori acumula preferéncies en l'o- 
bra de l'artista. Com en una suma de 
valors, la pintura a l'oli no desmereix 
en cap moment el crédit guanyat 
sobradament en variacions ja acredita- 
des de dibuix i aiguada. En el conjunt 
sorprèn el dinamisme expressiu, la 
compenetració establerta en la diver- 
sitat de mitjans d'expressió plàstica, 
constant i madura que defineix en les 
visions de la mar i dins un con
glomérat d'abstraccions l'intima comu- 
nicació, sintetitzant la unió de dibuix i 
pintura, resolent una organització a la 
que els pinzells donen vida. Intel-ligent 
per la forma i pie de sentiment pel 
color, l'obra de Budesca és consequent 
a l'enamorament que obres com les de 
Marti Torrent, Llaverias, Mir i Gime- 
no deixaren impreses en l'ànima d'ado
lescent de l'artista,

ISMAEL SUBIRANA 
Gisbert-Art

Pintor format dins la que anome- 
nem Escola d'Olot, creadora de valors 
prou cotitzables i que avui s'ha estés 
en generacions que, servint a uns 
conceptes fonamentals i vàlids d'una 
època históricament assenyalada, ha 
cercat, podriem dir, modernizar-se 
aconseguint unes caractéristiques espe
ciáis, que s'expressen amb realitzacions 
més dôcils, per tal de satisfer el gust 
d'una gran majoria. Es tracta, dones 
de la pintura de Subriana, formant 
part d'aquesta darrera època. En ella 
s'acusa una gran afecció naturalista en 
la que l'enlluernament del color satisfà 
el sentir decoratiu que crée amb 
dignitat aconsegueix. Pintura treballa- 
da, fidel a uns estats contemplatius 
harmónics capaços de produir els pre
tesos impactes.
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PERE ELIAS 
Intel-lecte.

L'obra de Pere Elias no té pressa, 
integra, en el seu fer, una personalitat 
que va afegint quantitat a una obra 
que qualitativament, sempre s'ha de- 
fensat; el pintor ha sabut èsser 
conseqiient a l'autocritica i, per tant, 
fidel a uns moments viscuts romànti- 
cament en uns temes de regust 
ciutadà, en un mon noucentista en el 
que els records son tractats amorosa-. 
ment i fins i tot amb cert enyorament. 
La presència dels tipies paisatges 
parisencs eflora corn a senyera i 
simbol.

FRANCESC ELIAS 
Tot-Art.

Ceramista, que els fets i els anys 
han consagrat i que profesionalment 
ha servit amb una representació com
petent. Conreador i animador d'una 
obra que, estimulada per una tradició 
i centrada per altra banda a unes 
afeccions als mestres céramistes orien
tals, ha fet jugar les formes i els 
colors, no pas d'una faisó casual i sí 
que traduint una acusada formació 
tècnica, parella a la visió artística com 
de petita escultura. El grès, asprament 
grisós l'ha convertit en un mitjà pie 
d'interès i en el que la finor i la 
meravella del color són prédominants

JORDI PLANA 
Gargots

Pintor del Bergadá que ens ha ofert 
una densa i intéressant col-lecció de 
dibuixos i pintures. L'obra viu en la 
pluralitat deis temes tractats, siguin 
urbans o rurals. Predomini del dibui- 
xant amb aptitud per l'ofici i posse'it 
d'una força interna de visió i entesa 
més que aceptables.

EMILIA MARTINEZ 
Art-2000

Tapisos produits com 'autèntics 
collatges en els que s'hi conjugen, 
tècnica, bon gust i perfecte sentit, 
d'equilibri en les matèries emprades. 
Una obra que, tot i esser autènti- 
cament artesana, resta convertida, per 
gràcia dels dons que ens demostra 
posseir l'artista, en una petita obra 
d'art.

PEREZ CASTEL 
Galeries Pujol

Pintures en les que l'artista demostra 
sobradament l'interès i afany per acon
seguir una figuració qualificada, cosa 
que avui podem admirar-la com un

document a arxivar i tenir ben present 
en el context de. l'obra conjunta dels 
pintors actuals, fills de Sabadell.

FERRAN MARTI 
Galeries Rovira

Obra fruit d'una meticulosa anàlisi, 
ben treballada i ensems encertadament 
observada. Pintor que coneix l'ofici, 
observador seré i pie d'agudesa, amb 
neta comprensió al traduir el paisatge, 
paisatge resultant d'una experiéncia 
que espontániament s'expressa enamo- 
rat de l'aventura naturalista dins una 
visió poética i transcendent.

El passât mes de novembre, a l'audi- 
tori de les Agrup. N. Giralt i, organit- 
zat pel seu Departament d'Art, l'artista 
pintor Lluis Molins de Mur va realit- 
zar unes demostracions de la tècnica 
del retrat a l'oli.

Foren força intéressants cadascuna 
de les quatre sessions que empleà 
l'artista en el retrat, en el quai ha 
assolit un reconegut prestigi. (Repro- 
duïm un apunt que li feu En Masvidal 
durant una de les sessions, les quais 
foren seguides per un public adient).

BELLOSO 
Cornelias Sala d'Art

Dibuixos i olis d'aquest artista, amb 
els quais fa palesa una remarcable 
sensibilitat.

Un dibuix ben assenyat i efectista. 
Els olis tenen una textura vital i 
espontània, resolts, alguns d'ells, amb 
una desimboltura força notable.

NOVA EDICIO DE GOIGS
Ha estât fêta una bella reedició dels 

Goigs a la Mare de Deú de les Neus 
(antiga devoció popular sabadellenca) 
que escrigué Maria Antonia Barceló de 
Busqué i dotà de música el Mestre de 
Capella de la Parroquia de Sant Feliu, 
Mn. Camil Geis.

A. OLIVER FERRER 
Intel-lecte Art

Dibuixos i pintures que acrediten un 
virtuosisme en el treball i que justifi
quen la responsabilitat en què l'artista 
s'expressa, justa valoració d'una tècni
ca i d'un ofici que s'adjunten en un fer 
disciplinât, sensible i virtuós. El liris- 
me que el color imprimeix als dibuixos 
és deliberadament calculât; dibuix i 
color es fusionen intimament; el dibui- 
xant, emperô, és netament superior al 
colorista.

MERCADE 
Art 2000

Mercadé presenta l'exposició de 
Pintures corn a "Homenatge a l'obra 
poètica de Mn. Camil Geis. "Són 22 
teles inspirades en els ppemes del llibre 
"De Primavera a Reravera".

Fins avui la poesia de Mn. C. Geis 
clarificava els camins i prenia amb 
traç segur l'equilibri entre sentiment i 
llenguatge, entre visió descriptiva i 
dinamisme nu de retòrica; l'obra, 
realitzada amb seny, serena, pondera
da i de lirisme penetrant se'ns feia 
present actualitzada i en un fer de 
pura dicció, i l'estimàvem, com a tota 
realitat creativa, realista i idealista a 
l'unison, flamejant d'interpretació i 
implicada amb, una activitat feliç 
davant per davant del nostre paisatge.

Ara els poemes del llibre, al bon 
amie, l'honrat i entusiasta pintor 
Mercadé, li han servit per donar 
forma plàstica, parlant el llenguatge 
més intim i transformant en petites 
obres d'art les emocions que la paraula 
escrita, desproveída d'orgull i de 
mentida, li ha simplement produit. Es 
l'obra nascuda d'una mena de confusa 
emoció i en la que la millor intenció es 
tradueix en un espiai o simbol i en el 
que s'ha deixat a segon terme tot lo 
que pot representar únicament siste
ma. Deixem registrats com, al nostre 
entendre, millers encerts els que 
corresponen als poemes: Aquesta Pri
mavera, Estampa hivernenca, Cada- 
qués, Sabadell, Montserrat, Muntanya 
en flames, Lloa al xiprer, Les onades 
fan sardana i la Sardana dels sem- 
brats.

Es una gentilesa de Advocat Cirera, 10, 1° 12 
SABADELL

Tel. 726 11 26
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Recordi. MONTESINOS per
Gracia, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell Moquetes - Cobrellits



BONES FESTES i BON ANY 1981
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RS* DEL SEGLE X

Hem trobat al Museu d’Historia de la ciutat de 
Barcelona, aquest arbre dels oficis catalans que podría 
esser el dels clients de Banca Catalana en pie segle XX.

Perqué si vós us trobeu i us hi identifiqueu, segur 
que sou client nostre.

O, almenys, teniu una bona rad per pensar a 
ser-ho.

Recorregueu l’arbre (nosaltres ho hem fet i hem 
vist que hi som). Segur que ens hi trobarem.

En una branca diferent. Pero del mateix tronc.

SABADELL
Oficina principal - Advocat Cirera, 21 - Tel. 725 72 77 
Agència - Av. Barberà, 446 - Tel. 711 16 52
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Bòrtif

H a estât dit que ‘"una imatge val per m il p á 
ranles''.

La portada d ’aquest número reprodueix una 
foto que ha concorregut al I Saló Internacional 
de Fotografía de Sabadell, del quai es parla en 
aqüestes pàgines. És una obra de l ’artista fran 
cés Paul CHERFILS.

El món és plé d ’imatges. I de to ta  mena. El 
món de la imatge ha assolit una transcendència 
-fins i tot una incidència- ben notòria en la hu- 
m anitat.

L ’home -l’artista- busca pel seu m itjà d ’ex- 
pressió captar o representar la millor imatge, 
d ’aquelles que ara en diuen que duen missatge. 
Una que pugui expressar, per ella mateixa, 
aqüestes mil paraules a qué em fet al.lusió a 
l’encet d ’aquest article editorial.

Hi ha qui s’esforça i s ’escarrassa per tenir 
una bona imatge. A d ’altres, no els preocupa 
gens ni mica. Hi ha, dones, qui la busca, qui la 
crea,qui l’entela, qui la destrueix.

És évident, però, que una imatge, al fons del 
fons, duu el seu missatge. A vegades cal 
desxifrar-lo, perqué no totes tenen Veloqüència 
d ’aquest ull,- obert, d a r  i profund -de mag- que 
vai, si més no, per mil paraules...
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SEMBLÂMCA
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“ La màxima félicitât del matri
moni és la d’envellir junts” . (Key
serling).

...i fer art junts.

L’entrevista es fa a Ripollet, en el 
taller-escola d’aquest matrimoni 
d’artistes que es varen conéixer en 
aquesta vila, allà a la seva joventut, a 
la primera volada...

Els he preguntat:
-Quin cognom haig de posar, el 

primer, per encapçalar l’entrevista?
Ambdós em miren, somriuen entre 

élis i em donen aquest aclariment:
-Pots posar Brüll-Braut. Fonètica- 

ment és millor aixi...
En aquesta ocasió hem introduit 

una novetat, certament curiosa, àd- 
huc intéressant: el matrimoni Brull- 
Braut posa davant d’un altre matri
moni d’artistes, Hierro-Nin. Mentre 
l’Emili caricaturitza Josep M. Bruii, 
M® Rosa Nin dibuixa E. Braut... En- 
mig d’aquest grup qualificat d’artis
tes jo em trobo com el dijous...

* * *
Josep M. Bruii neix a Aseó (Tarra

gona) l’any 1907. Des de la seva in
fantesa, l’havien embadalit les pedres 
histôriques de l’augusta Tarraco. Ja 
sortia a la recerca de pedres i trossos 
de ceràmica amb les quais emplenava 
les seves butxaques... No deixava cap 
raeô per veure. Bebia en les fons de 
l’arqueologia i de l’escultura de Juli 
Antoni.

A Reus obté el magisteri i, aconse- 
llat per un amie d’estudis, es trasllada 
a Sabadell. 1 fou a la veina vila de Ri
pollet on entrà en relaciô amb Teresa 
Vila Arrufat, la quai era mestra de la

Es una gentilesa de
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que fou després la seva muller: En- 
carnació Braut i Barcons. És precisa- 
ment l’any 1927 que el jove professor 
coneix a aquella noia que és alumne 
de Teresa Vila Arrufat amb la quai 
cursa estudis de primera ensenyança i 
magisteri. D’aquella fita, ambdós 
començen una vida paral.lela, els dos 
dedicats a la docèneia.

Relacionat amb 1’ambient artistic 
de la familia Vila, Bruii descobreix la 
inquietud intel.lectual de Sabadell. 
Comença els estudis d’art a les clases 
de Vila Arrufat, a TEscola Industrial 
i d ’Arts i Oficis de Sabadell. Més tard 
els continuará a Llotja, a Barcelona.

Quânt a E. Braut, amb vocació pe
dagògica, entra en el cercle artistic 
dels Vila, on rep lliçons de dibuix i 
d’aquarel.la de Vila Cinca. Compagi
na la seva activitat docent i artistica i.

I’any 1932 exerceix, el magisteri en 
una nova escola nacional de Terras
sa.

* *
L’any 1933 s’uneixen en matrimo

ni.
Aquest mateix any Bruii és destinât 

a Olot com a mestre nacional. En 
aquella ciutat igualment exerceix el 
magisteri, com interina, la seva mu
ller.

-Bo i casats, com es diu al Vallès 
-explica Bruii- ja som a Olot i allí, 
com Maragall en la Fageda d*En Jor- 
dà, fòrem presos del paisatge.

Bruii ha repetit que “el seu afany 
era introduir l’art a l’escola i aixi fer 
més agradable l’ensenyança àrida i 
aburrida’’.

En aquella estada a la capital de la 
Garrotxa, Bruii va veure que molts

Advocat Cirera, 10, 1° 12 - Tel. 726 11 26 
SABADELL
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dels seus alumnes tenien llurs pares 
artesans i treballaven als tallers i fà- 
briques dedicades a escultures religiö
ses.

-Aleshores -ens explica- els vaig 
convocar a tots a fer una excursió pel 
Montsacopa des d ’on varem atalaiar 
per descobrir les terres vermelles. 
Omplirem les motxilles d ’argila. De 
retorn a I'escola els vaig ensenyar a 
decan tar-la i, al cap de tres dies, vaig 
instruir-los a modelar. Va èsser lla- 
vors que descobrí que era escultor, 
puix fou la cosa que em plagué més 
del món.

Es posa sota el mestratge de Josep 
Ciará i de Marti Casadevall.

-A Olot -continua- tenien, a més 
dels dos esmentats, a lu Pasqual, La- 
barta, Xavier Nogués, Manuel Hum
bert i una munió d ’artistes locals, 
camp abonat per les nostres afeccions 
artistiques.

E. Braut també compagina la seva 
activitat docent amb la seva afició al 
dibuix i a la pintura.

-La guerra ens migparti i estroncà 
els nostres afanys i els de la nostra ge- 
neració -diu 1’escultor.

Retornen a Ripollet...
* * *

El sol del migdia entra de pie pels 
finestrals de l’estudi. És una hora cá
lida d’ambient, i la conversa es fa 
fluida i espontània. Mentrestant, 
Hierro-Nin van fent la seva tasca...

-Haig de dir -segueix explicant 
Bruii- que l ’any 1940 som a Ripollet 
i, partint de zero, ens posem a treba- 
llar créant Descola i el taller amb el 
forn de ceràmica.

-Aleshores -continua Bruii- l’Esco- 
la Industrial de Sabadell, sota la sen- 
yera del gran ciutadá Francese Tiana, 
m ’encarregá la clase de modelât que 
esdevingué durant 30 anys llargs un 
refugi pels estudiosos i dévots de l ’art 
a Sabadell. Des de mitja tarda, a la 
fosca de la nit, en que arribava a ca
sa, tenia la satisfacció de prosseguir 
una tasca començada pels Vila Cinca, 
Vila Arrufat i, en ceràmica, Marià 
Burgués. I  així fructificà Factual Es
cola Catalana de Ceràmica de Saba
dell.

-D’aquell vostre mestratge, en el 
que váreu formar un estol de joves 
artistes, podríeu citar-nos alguns?

-Molts! -diu- però seria injust par
lar d ’uns i deixar-ne d ’altres.

La seva activitat com a professor a 
Sabadell durà fins l’any 1973. Va dei- 
xar una empremta. Hi té molts vin
eles afectius a la nostra ciutat. El seu 
mestratge es recorda com a modèlle, 
puix sempre estimulà els seus alum
nes.

Fou l’any 1943 que exposà per pri
mera vegada, i ho fa a l’Acadèmia de 
Belles Arts de Sabadell. D’ençà 
d’aleshores anirà exposant a Barcelo
na. Ha concorregut a l’Exposició Na
cional de Belles Arts. A la Biennal 
Hispano Americana. A la Galeria 
Maegth, de Paris. També ho fa a Ma
drid. Ha col.laborat a tots els Salons 
de Maig i a diferents manifestacions, 
ja nacionals i estrangeres, d’escultura 
i ceràmica. Posseix varis guardons i 
distincions.

En l’escultura de Bruii hi ha una 
evolució que podria definir-se aixi: la 
seva etapa o période popular (¿qui no 
recorda aquelles figures de pessebre 
que modelava a les seves classes?...); 
la influència del “noucentisme” i 
l’etapa anomenada de “ síntesis” . És, 
hom ha dit: ”una antologia que per
met seguir l ’evolució de la seva plàsti
ca des de les figures de naixements 
iniciáis, les primeres escultures natu
ralistes dels anys quaranta, els còdols 
esculpits de mitjans dels cinquanta, 
per acabar en síntesis sòbries d ’arro- 
donir els caires i a la simplificació en 
les escultures de pedra, en les que 
aconsegueix unes belles qualitats”.

Quant E. Braut, cada vegada més 
atreta al camp artistic, es trasilada a 
Ràvena per estudiar mosaic romà 
(1958). Seguint la seva vocació artís
tica inicia frequents viatges a París 
per estudiar més aprop els mestres 
impressionistes, L’any 1971 exposa 
per primera vegada a l’Académia de 
Belles Arts de Sabadell on té un èxit 
total. Des d’aleshores realitzarà al- 
tres exposicions: Barcelona, Mataró, 
Madrid, Salou, Sabadell... Arran de 
la seva exposició conjunta a la Sala 
Vayreda de Barcelona (1974), A. del 
Castillo qualificà l’obra d’E. Brut de 
reveladó sense èmfasi.

La critica coincideix en l’aprecia- 
ció que les pintures d’E.Braut partei
xen d’un dibuix ben estructurat, on té 
cura de la geometria i, damunt de tot, 
de la llum: aquesta llum del blanc 
exultant i del blau intens, vital, o uns 
cels lluminosos i clars; juga amb els 
colors de les persianes, d’uns testos 
amb flors, d’una roba estesa, com 
banderoles... Empra una textura ex- 
pressiva, plena i abundosa, fent jugar 
uns matisos d’ombres que donen 
unes transparèneies molt sensibles als 
seus quadres. Quadres que tenen 
l’empremta, d’un mediterranisme li- 
ric. “ Hi ha un toc d’encantadora sen- 
zillesa, “ ingenuista” , que respira en 
aquesta obra sincera i serena” , hom 
ha dit.

De l’obra conjunta de Bruii i Braut 
pot dir-se que comunica una sensació 
curiosa i notable. Són dues obres di
ferents, però hom pot trobar-hi unes 
afinitats ben adients i perceptibles. 
L’un i l’altre tenen la Sensibilität ben 
identificades. Qui ha dit d’ells que 
cadascun podria fer l’obra de 
l’altre...

Em plau transcriure, traduit del 
castella, el paràgraf que escrigué Al
berto del Castillo a “ Diario de Barce
lona” (1974): “Bruii i Braut són dos 
models de modèstia personal i de 
probitat artistica, virtuts estranyes de 
trobar en aquest temps d ’ensuperbi- 
ment, sobretot juntes”. Amb aquest 
judici crec que haurem definit el con
nubi Brull-Braut, o Braut-Brull, 
per allò del “ tanto monta...”

Es una gentilesa de SENSERRICH Joieria Sant Quirze, 17
Casa Fundada Tany 1882 SABADELL
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D’ELL
Té aspecte distinguit: sembla un gentleman de casa 
nostra...
Duu els cabells allissats, que griseixen corn la pedra 
cretàcia.
Cultivât.
Parla suaument, corn si amb la veu cisellés les 
idees...
Esté brèssolat per l’oneig mediterrà: grec, romà, ca- 
talà...
Dôna formes que converteix en art: hi ha pedres a 
les que fa parlar...
No és pas estrany: es de la raça que de les pedres en 
fan pans...

D’ELLA
És distingida.
A la blanca Albion l’anomenarien Lady... 
Hel.lènica.
Lluminosa.
Serena com una hora tardorenca...
Suau com l’aigua en el rabeig d’una cala...
És com el vol de la gavina...
Horn espera que des del baleó d’un deis seus qua- 
dres, ens acomiadi fent onejá el seu blanc mocador 
de puntaire...

qiiestlonari ^̂ proust̂ l
(La lletra J correspon a J.M. Bruii. La lle- 
tra E a Encarnació Braut)

-El principal tret del meu carácter? 
J.-Devoció per les arts.
E.-La perseveráncia.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
J.-La tenacitat amb comprensió. 
E.-Noblesa de carácter.
La qualitat que preferixo en una dona? 
J.-Polida i sensible.
E.-Que siguí femenina.
-Allò que mes estimo en els amies?
J.-La companyonia.
E.-Que em distreguin.
-El meu principal detecte?
J.-Dubtar per la solució final.
E.-La impaciéncia.
-La meva ocupació preferida? 
J.-Ensenyar i divulgar Part.
E.- La docéncia i la pintura.
-El meu somni de benestar?
J.-Treballar sense la preocupació econò
mica.
E.-Gaudir de salut per poder treballar. 
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia?
J.-Perdre la visió.
E.-La pérdua d ’un familiar de casa nostra 
-Qué voldria ser?
J.-Infant tota la vida.
E.-El que sóc amb més perfecció.
-On desitjaria viure?
J.-Al tros de vinya que hem convertit en 
vivenda.
E.-Al Vallès si no m e’l fessin malbé. 
-Quin color prefereixo?
J.-El siena.

E.-El blanc i el blau.
Quina flor prefereixo?
J.-La flor de Pametller,
E.-Senzillament, les flors del camp. 
-Quin ocell prefereixo?
J.-El més murri i atrevit: el pardal. 
E .-L ’oreneta, anunci de primavera.
-Els meus autors preterits en prosa? 
J.-Ruyra i Azorín.
E.-Pérez Galdós, Víctor Catalá.
-Els poetes preterits?
J.-Maragall i Miquel Hernández.
E.- Verdaguer, Gabriela Mistral.
-Els herois de ficció?
J.-En Peret de Lola Anglada.
E .-Robinson Crusoe.
-Les meves heroines de ficció?
J.- L ’heroína de Dafnis i Cioè.
E .-Marianela de Pérez Galdós.
-Els meus compositors preterits?
J .-Clavé de “Les Flors de M aig” i Iradier 
de “La Paloma’’.
E.-Pau Casals i Albéniz.
-Els pintor predilectes?
J.-Els de les Coves d ’Altamira.
E.-Dario de Regoyo.
-Els meus herois de la vida real?
J.-Zenobia Camprubí, mailer i bdlsam de 
J.R. Giménez.
E.-Les mares de familia numerosa amb 
migrats mitjans economics.
-Les meves heroines històriques?
J.-Les victimes de la guerra.
E .-Madame Curie.
-Els noms que prefereixo?
J.-Joan, Josep i Manuel.
E .-Maria i tots els seus compostos.

-Qué detesto més que res?
J.-La difamació.
E.-La mentida.
-Quins caràcters històrics menyspreu 
més?
J.-Ferran VIL
E.-Els que han provocai guerres.
-Quin fet militar admiro més?
J.- Cap, paix les Iluites al contrari de les 
arts, ens acosten al éssers inferiors. 
E.-Els tractais de pau.
-Quina reforma admiro més? 
J.-L ’aboliciô de l ’esclavitud. 
E .-L’ensenyança obligatôria i gratuita. 
-Quins dons naturals voldria tenir? 
J.-Pacièneia per ensenyar.
E. -Intel.ligèneia, pacièneia.
-Corn m’agradaria morir?
J.-Amb la satisfacciò de no haver fe t cap 
mal a ningü.
E.- Amb resignació i una hora ben curta. 
-Estât present del meu esperit? 
J.-Angoixós per la manca de ciutadania. 
E.-Preocupació per la formació de la jo- 
ventut.
-Fets que m’inspiren més indulgéncia? 
J.-Per els que són pobres d ’esperii.
E. -Per el mal causai per un infant o un in
conscient.
El meu lema?
J.-Amor, pau i treball.
E.-No deixar per demá el que puguis fer  
avui.
-(Heus aci dues respontes universals i 
molt de casa nostra...)

NOTES: D’ara endavant no es publicaran les caricatures d’aquells personatges que han de figurar en el Ilibre deis “ 52 Ceballuts” (primer volum), en el 
que, d ’un temps ençà estem treballant l’Emili Hierro i el que subscriu. Per raó de mantenir el carácter inédit de llurs caricatures.

Per unes causes plausibles s’han publicat, però, les de Joan Mauri, Josep Bruguera, Liberata Masoliver, Pau Vila...
Arran de la Sernblança de Joan Arús en l’últim Quadern, no es va incloure el Qüestionari “ Proust” , tota vegada que Arús no és amant de qüestiona- 

ris. Fins i tot diria que té una mania al “ Proust” ... Faig aquest aclariment perqué em consta que alguns lectors ho han trobat a faltar...
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E ls quehetrobat pel carni Per Mn. GEIS

DOLORS MIRALLES i VALLS
Acabava d’ingrassar a la Comu- 

nitat de Preveres de la Parròquia de 
Sant Feliu -aquest és el titol canònic 
de l’antiga Comunitat de Beneficiats 
que a la Parròquia Mare de Sabadell 
fou instituida, per decret pontifici, 
l’any 1592 -quan un dels més conspi- 
cus beneficiats, Mossèn Josep Cardo
na, brillant orador i culte escriptor, 
em va dir: “ Us haig de fer conèixer 
una notable escola catalana que te- 
nim a Sabadell” .

Era realment réconfortant sentir 
parlar de l’existència d’una escola ca
talana en plena Dictadura Primo de 
Rivera, tan poc afecta a la nostra cul
tura... I Mossèn Cardona no tardà a 
acompanyar-me a visitar l’Acadèmia 
Mir alles.

La Directora-Fundadora, Do
lors Miralles i Valls, ens rebé amb 
aquella amable suavitat que li era ca
rácter istica.

Ens féu conèixer tota la casa: 
despatx, biblioteca-arxiu i aules. 
Quan estàvem a punt de marxa, 
adreçant-se a Dolors Miralles i 
signant-me a mi, Mn. Cardona di
gné: “ Aquí tindreu un bon successor 
meu. Jo ja m’he fet veil” .

(Mn. Cardona havia estât asses
sor religiös i professor de Religió de 
l’Acadèmia des de la fundació).

Dolors Miralles assenti amb Heu 
capdinament. (Penso que hi havia 
previ acord entre ella i Mn. 
Cardona).

Jo, sor près, no hi vaig oposar re- 
sistència. Només vaig atrevir-me a 
presentar una petita esmena al pro- 
jecte, dient: “ Bé, jo portaré el pes de 
les classes, però Mn. Cardona conti
nuará en la Consiliatura...” I tot aca- 
bà amb un triple i cerimoniós somriu- 
re..

Qui no havia de dir que jo hi fa
ria tants anys en aquella Institució!

* *
Parlaré escasament de 1’Escola. Tot 
el que en pue dir ho tine amplement 
descrit en la monografia “ Acadèmia 
Miralles” que vaig publicar l’any 
1978. Però m’abelleix de recordar 
que, en les primeres étapes de la meva

incorporació a l’Acadèmia, jo hi vaig 
desplegar una plural activitat docent: 
hi vaig professar Llati, Francés, Lite
ratura i Música. Eren temps que els 
professors -i encara més les 
professores- de certes especialitats es- 
cassejaven. Axi que en van anar sor- 
tint i que, a mi, se’m van anar eixam- 
plant les activitats en la ciutat, vaig 
anar reduint la meva actuació a 
1’“Acadèmia” . Definitivament vaig 
acabar per on havia començat: la Re
ligió.

Era un temps que les escoles bus- 
caven professors especialitzats. Ara 
els professors especialitzats, carre- 
gats de titols académies, busquen es
coles...

En qualitat de professor de Reli
gió -llevat naturalment l’ominós 
trienni de guerra civil, que proscrit 
per la meva significació religiosa, sa
cerdotal, vaig viure a l’estranger- he 
actuat a 1’“Acadèmia” durant tota la 
meva vida activa.

De retorn de l’estranger, després 
del trienni de proscripció, vaig èsser 
pregat de reintegrar-m’hi. No m’hi 
podia negar. Durant la meva llarga 
absèneia, l’Acadèmia, pels efectes 
pecuniaris, em considéré present, en 
benefici de les meves germanes, que 
prou ho necessitaven...

* *
Del meu pas per 1’“ Acadèmia” 

corn a Professor de Mùsica, en resté 
l’himne escolar que vaig escriure so
bre lletra d’Agnès Armengol i que 
fou pub licat -m elodia i 
acompanyament- en un bell fascicle.

Com a Professor de Religió, 
vaig publicar-hi un quadern, base de 
les meves explicacions, eunb el titol de 
“ Instrucciô religiosa” .

* Iti %
Hi ha dones, en el nostre país, 

que s’han anticipât a posteriors co- 
rrents féministes. A Sabadell, han es
tât pioneres d’un sé i honorable fémi
nisme, 3 dones en 3 diversos camps 
d’activitat cultural: Narcisa Freixas, 
compositora que fressé camins en la 
pedagogia musical, de cara als in

fants, amb les seves cançons educati
ves, camins que eixamplé i aplané 
després Joan Llongueres, deixeble i 
seguidor de Jacques Dalcroze; Agnès 
Armengol de Badia, la poetessa que 
prenia part als mitings catalanistes de 
l’època al costat dels politics més re- 
presentatius de la nostra terra; i Do
lors Miralles que va crear una escola 
catalana, modélica en els seus temps.

Era una època en qué la noia 
feia una vida casolana: encara no ha
via entrât en l’amplia via de la pro- 
moció.

Un bon dia es trobava davant 
una “ Underwood” i se li obriren ho- 
ritzons. Era l’any 1919.

Posé a la finestra de casa seva, 
que donava a la Rambla, un rètol que 
dia: “ Es fan còpies a méquina i tra- 
duccions: catalé, castellé, francés, 
angles i esperanto” .

Hi plogueren les comandes. Per 
assessorament, en les còpies del fran
cés i de l’anglès, tenia el professor 
Mr. Michel.

L’any 1920, començé unes clas
ses, que li havien estât demanades, de 
mecanografía i taquigrafía. Això ja 
fou com un inici de la seva futura 
“Acadèmia” . Dolors Miralles fou la 
primera mecanógrafa-estenógrafa de 
Sabadell.

El mateix any 1920 fou nomena- 
da professora de Mecanografía de 
1’“ Institut de Cultura i Biblioteca 
Popular de la Dona” , fundada i diri
gida per la senyora Bonnemaison de 
Verdaguer, a Barcelona, cérrec que 
deixé en crèixer la seva “ Acadèmia” 
a Sabadell.

L’“ Acadèmia Mecanogréfica” , 
nada l’any 1919, amplié les seves ac
tivitats docents, amb un bon equip de 
professors i professores. L’“Acadè- 
mia” tingué tres grans patrocina- 
dors, de molta significació en la 
Reinaxença Catalana: la poetessa 
Agnès Armengol, Manuel Folguera, 
llargs anys president de l’“Associació 
Protectora de l’Ensenyança Catala
na” , i Mossèn Josep Cardona.

L’“ Acadèmia Miralles” , en re- 
coneixement a la seva catalanitat i al
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seu prestigi en la docència fou decla
rada Escola Oficial del Vallès. 
Aquest honor el pagà car després de 
la guerra. Plogueren les denùncies: 
era acusada d’escola laica -en el sentit 
més pejoratiu de la par aula- i de se
paratista. Laica? L’ùnica “Acadè- 
mia” O escola privada que tenia as
sessor religiös -professor d’instrucció 
religiosa.

Això de separatista ja era més 
compromès.

Una curiosa anècdota, a propò- 
sit d’aquesta darrera etiqueta. Un 
dia, amb aires glacials, es presenté a 
l’escola la Inspectora D“ Carmen 
Isern en visita extraordinària d’ins- 
pecció. Es veu que mais vents li han 
bufat les orelles. Però es trobà amb 
una estranya sorpresa: reconeix, en
tre les alumnes, dues filles del senyor 
Marcet, Alcalde de la Ciutat, ben poc 
sospitôs de séparatisme... L’actitud 
hostil de la Inspectora es va anar es- 
tovant... I acabà reconeixent -i aixi 
ho declarà- que en aquella escola ha- 
via observât “un ordre admirable, 
molta pulcritud en els, treballs esco- 
lars i una gran naturalitat en tot’’.

Però, de cara als malèvols de
tractors, recomanà que abundessin 
els emblemes nacionals, que la ban
dera nacional fos col.locada diària- 
ment al baleó de l’edifici i que 
l’alumnat tingués una llibreta on fos- 
sin registrades totes les efemérides 
nacionals.

D® Carmen Isern demostrà sempre 
una gran simpatia per Dolors Mira- 
lies i quan l’Ajuntament li otorgà la 
Medalla de la Ciutat, ella assisti a 
l’acte i va parlar-hi en termes alta- 
ment ditiràmbics fins al punt de qua
lificar la homenatjada de “ Romànti
ca de l’Ensenyança’’.

Pel que fa a l’historial de l’Esco- 
la de Dolors Miralles remeto els lec
tors a la monografia ja esmentada. 
Ens limitarem a parlar de la 
Fundadora-Directora.

Era una pedagoga “nata” . Des
proveída de titols académies, fundà i 
dirigi una escola modélica que s’anti
cipava a temps força posteriors. Va 
tenir una graa assessora en aquest as
peóte: la citada il.lustre pedagoga 
senyora Bonnemaison.

De cara ais infants introdui el 
sistema Montessori, quan aquí enca-

D ’una visita que Mn. Geis i Joan Mauri varen fer a Doiors Miralles a casa de la seva germana, 
Josefina, a Sani Cugat de Sesgarrigues (1977). Foto de J.C.

ra era gairebé desconegut.
Introduí la rítmica-plástica (que 

propagá a Barcelona Joan Llongue- 
res deixeble i seguidor de Jacques 
Dalcroze) molt abans que les escoles 
del nostre país la incorporessin a llurs 
programes pedagógics.

Una ex-alumna, avui professora 
de música de l’,”Académia” , Dioní- 
sia Aymerich de Fontanals, recollint 
el sentir d’un grup d’ex-alumnes, 
arran de la mort de la Directora, féu 
des de les págines del “ Diario de Sa
badell” , una bella descripció de tot 
això que només insinuem. Amb raó 
pot dir: “Tots aquells que tinguérem 
la sort de passar per la seva “Acadé- 
mia” quedárem ben marcats” . 
Llegiu-lo aquell article: s’ho val.

En la seva especialitat. Dolors 
Miralles aconseguí assenyalades dis- 
tincions. Ben aviat -l’any 1914- fou 
premiada a Leipzig per la versió ta
quigráfica de 3 Ilibres: un en francés 
-“ Lettres” , de Mme. de Sevigné-, un 
altre en castellá -“ Cartas de las muje
res de España” , de Martínez Sierra - i 
el tercer en catalá -“ Solitud” , de Víc
tor Catalá, Caterina Albert, amb la 
qual contragué després ferma amis- 
tat i de la qual ha deixat un interes
sant epistolari.

Com a destacada mecanógrafa, 
ens ha deixat les extenses Memóries 
de Manuel Folguera, recollides de vi

va veu del seu autor (1).
En la seva llarga invalidesa senil, 

acabé per on havia començat: enca
rada a una máquina d’escriure, va 
anar escrivint un Ilibre molt personal 
que batejá amb el títol de “Una noia 
d’aquell temps” i una novel.leta que 
hom veu farcida de personals vivén- 
cies. (2)

He arribat a pensar que la seva 
dedicació total a la instrucció d’in- 
fants i adolescents frustré una escrip- 
tora ”en herbe” .

Vet ací una dona de feble consti- 
tució física que lluité amb esperit in- 
defallent durant tota una llarga vida. 
(Naixia a Sabadell 15-7-1889 i hi mo
ria el 5 de gener d’enguany).

Sempre fidel al lema “ Prega i 
treballa” -que havia fet brodar a l’es- 
tendard de la seva Académia -quan la 
seva total invalidesa l’obligé a renun
ciar al “Treballa” , s’abraçà amb el 
“ Prega” . I la seva pregéria ané sem
pre revestida d’una admirable resig- 
nació.

En són testimonis qualificats les 
religiöses que tingueren cura deis seus 
darrers anys d’invalidesa.

(1) QUADERN publicó 5 capltols relacionáis 
principalment a la nostra ciutat. (Veure Q. 
núms. 8, 9, 10, 11 i 12.
(2) Que Quadern en té en estudi la possible pu
bi icació.

ES UNA GENTILESA
/ O .ro  R • A A og e s t o r I I N I S T R  A T I V A

Advocat Cirera, 32
Tels. 7259322 - 7259532 - 7259721 - 7260164 - SABADELL
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EL SONET EN L’OBRA 
POÈTICA DE JOAN ARÚS

Transcrivim el parlament que va llegir Joan 
Arús en el Saló d ’Actes de l ’Ajuntament de 
Castellar del Vallès amb motiu del 90  ̂aniver- 
sari del poeta. (Fotos ANTONI)

Quan era jove em deien el poeta de 
les cançons per les moites que dedicava a 
les donzelles amigues que sovint venien a 
mi, no per mi, sino per les cançons que 
n’esperaven; dolces companyes tan prôxi- 
mes llavors i ara tan esborradisses i tan 
Ilunyanes, ai! corn les neus de Villon. Al- 
gunes d ’aquelles cançons perduren encara 
en un dels meus llibres jovenivols, “El lli- 
bre de les donzelles”, il.lustrât per Josep 
Obiols.

Ben mirât, aquelles cançonetes no 
eren pas sempre del tot originals, ja que 
duien, com una espècie de certificat d’ori
gen, la influència del meu contacte de let
tor amb els poetes de la Plèiade: Ronsard, 
Desportes, Du Bellay i tants altres, que 
sovint traduïa, exercici que fou per mi 
d’una gran utilitat, car, si d’una banda en 
sorti beneficiada la meva aptitud versifi
cadora, per l’altra aquells poetes infon- 
gueren als meus incipients assaigs lirics 
l’esperit de gentilesa i la grácil musicalitat 
que els caracteritza. No cal pas dir com 
em servi també d’estimul i d ’exemple el 
mestratge constant del gran Carner, mai 
prou lloat, com a d’altres poetes de la se- 
va escola, que bevien en les mateixes 
fonts, originàries del Simbolisme francés. 
Aquest aprenentatge ha continuât ininte- 
rrompudament a través, sobretot de la 
lectura'd’altres poetes, que és, metafôri- 
cament, corn la saô que fa créixer l’arbre. 
Un, per exemple, que, en aquells anys, 
havia jo freqüentat assiduament i del quai 
vaig aprendre poc o molt de l’art del so
net, fou el prolific Salvador Rueda, avui 
poc menys que éclipsât per les noves co- 
rrents poétiques.

Per massa nombrosos deixava al 
marge de la meva curiositat literària els 
poetes del Barroc espanyol i, quant als 
poetes americans, que poc més o menys 
coneixia, recordo els següents: Dario, Lu- 
gones, Nervo, Ibarbourou, etc.

* * *
Però el temps vola, la primavera ño 

dura sempre i la vida, múltiple i contra- 
dictòria, té moments de tota mena, més o 
menys bons, més o menys dolents, i cada

instant, cada incidència, cada situació re
clama una forma, una veu, un to, apro- 
piats, “le ton fait la chanson” i, aixi, les 
cannons i els madrigals d ’antany poden, 
més o menys tard, convertir-se’t en plan- 
yivoles elegies. I, un dia qualsevol t ’adu
narás que, -després d’una doble carrera 
d’anys i de llibres, has assolit, en plena ac- 
tivitat, l’altura del noranta anys; i sabrás 
que, a causa d’això, volen fer-te un 
homenatge- una celebració, jo diria. I tu 
et preguntarás: per qué?. Pel que jo he 
fet? Pels anys viscuts?. Jo gairebé diria, 
tal com està de desballestat el món d’avui, 
que per la paciència que m’ha costat de 
suportar-los, -els anys-, sinó fos per les 
hores benignes que a voltes se’ns presen
ten, com ara.

* *
S’ha dit que l’obra més reeixida de la 

meva extensa producció lirica és el poema 
“La mori de Dòrcon”, compost de set 
sonets c o n c a te n a ts  en versos 
hendecasil.labs. Potser si, tot i no essent 
una obra de creació estrictament perso
nal, sinó un exercici d’estilització d’unes 
figures tretes del llibre “Dafnis i Cloe”, 
de Longus, del qual el gran Goethe deia 
que s’hauria de llegir, almenys, una vega-

da a l’any, segurs de trobar-hi sempre 
quelcom de nou.

Considérant avui aquesta obra, ja 
llunyana, des d’un angle d’autocrític, jo 
la veig com un prodigi d’arquitectura 
poètica, com la erecció d ’una sèptuple to
rre, sonet per sonet, pis per pis, com un 
campanar romànic, amb una absoluta 
harmonía total, sense que s’hi hagi escati
ma! el temps, que tota obra perfecta re
clama, car, segons la dita, l’obra que s’ha 
fet sense el temps necessari, el temps no la 
respecta. Aixi és, pas a pas, com va nor- 
malment el procès creatiu de l’obra d’art. 
Però el poema a què al.ludeixo, marca 
una excepció curiosa i té una història es
pecial, com ara veurem,

♦ m *
Ho recordo molt bé. Estava neguitós 

perqué mancaven dos o tres dies per clou- 
re el terme d’admissió dels treballs desti
nais als Jocs florals de Barcelona i no te
nia res per enviar-hi.

Vaig entrar a la Biblioteca de la Cai- 
xa per tal de veure si podia trobar-hi al
gún tema avinent. Vaig agafar el primer 
llibre que em vingué a mà, vaig obrir-lo a 
l’atzar i vaig topar amb el full on es narra 
la mort del pastor Dòrcon; vaig llegir-lo
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molt agudament, em va semblar poetitza- 
ble i, després d’haver traçat un esquema 
aproximatiu del que podia ser un nou 
poema, vaig començar-lo a redactar fe- 
brosament, ràpidament, i, sense temps de 
repassar-lo, -tan necessari com és!- vaig 
enviar-lo als Joes i avui és considérât com 
una de les millors flors que il.lustren la 
historia de la gloriosa Institució. Un mira
cle, talment!. No sé com explicar-m’ho. 
El cas és que allô que en circumstàncies 
normals podia fer tranquil.lament en vuit 
O deu dies, vaig fer-ho en menys de la 
meitat, intensificant al màxim el treball de 
totes les hores disponibles i guiat, sens 
dubte, corn per un carni conegut, per la 
meva llarga experièneia de cisellador de 
sonets.

* * ♦
En el précis moment que acabo d’es- 

criure les ùltimes paraules, sona el telé- 
fon; hi vaig i és el meu gran amie i gran es- 
criptor Fàbregas i Barri, de Lloret, cronis
ta de la Costa Brava. Un cas de telepatia! 
Desprès d’una breu salutaciô, m’ha pre- 
guntat si li podria enviar una còpia del 
poema de D'orcon, perqué la que tenia se 
li havia extravia!, per tal de temptejar-lo 
com a tema d’un possible ballet clàssic ca- 
talà. (L’amic Fàbregas sent per aquest 
poema, des que va sentir-lo en la Festa 
dels Joes de Barcelona -any 1931- una ad- 
miració ditiràmbica. I sé d’altres com ell
que encara el recor den).1(1 ♦ *

Heus aci com el jove poeta de les 
cançons s’ha transformat enei veli mes- 
tre del sonet, al dir d ’alguns entesos, coin- 
cidint amb l’il.lustre Jordi Rubió i Bala- 
guer que, en una carta que guardo com un 
trésor, em diu, amb tot el pes de la seva 
docta autorità!: “Vos sou avui el mestre 
del sonet català”, judici equivalent a una

alta consagració, sense, no obstan!, que 
tot això m’hagi valgut per figurar en cer
tes modernes antologies on ablmda la 
brossa. (No sóc prou humil per 
callar-m’ho. Santa Teresa deia; “Humil
dad es verdad”. Ni més ni menys. El pes 
just. ♦ ♦

Davant Factual desori en el camp de 
la poesia catalana, sovint em ve a la me
mòria el record del gran Montoliu -que 
tanta falta ens fa!- el quai, en certa oca- 
siô, reputava com un cas d’incompatibili- 
tat el cultiu simultani de dues formes tan 
dissemblants corn la cançô i el sonet per 
part d’un mateix poeta; criteri que, molts 
any s després, davant l’apariciô del meu 
llibre “Les Absèneies”, intégrât per tren
ta sonets, hagué de rectificar - “el critic 
s ’equivocava”- confessà noblement, ja 
que “ un poeta tan altament dotât com 
FArús -afegia- té sempre obertes les por
tes de tots els secrets de Fart de les Muses i 
pot afrontar sense por, i amb éxit, les 
obres més antitétiques d’esperit i de for
ma’’. (Paraules que figuren en el magnifie 
pròleg amb qué honra la segona edició de 
l’esmentat llibre).

El fet d’ésser el sonet una de les for
mes estrófiques técnicament més dificils, 
no m’ha impedit de fer-ne repetidament 
la prova, i aixi com, per exemple, grans 
poetes com Maragall, Alcover i Leopardi 
no passaren d’un o dos, jo n’he escrit 
tants i tants que ja n ’he perdut el compte. 
No és perqué sí que em diuen el poeta deis 
sonets. * * *

El llibre “L ’Imperi del sonet”, pu- 
blicat per VEditora Nacional de Madrid, 
a honor de la poesia catalana per mi re-

presentada, conté dues parts, a saber: Pri
mera: Festudi referent a Forigen i evolu- 

ció del sonet, que m’ha costa! prop de dos 
anys d’investigar en arxius i biblioteques, 
amb un résultat que jo, intrus eventual- 
ment en un camp que no és própiament el 
meu, no podia esperar. Martí de Riquer, 
màxima autoritat en aqüestes matéries, 
m’escrivia: “ La teva história del sonet, 
que he segui! amb gran interés, és impeca
ble en la seva informació i plena d ’obser- 
vacions agudes. Et felicito.” Segona part: 
Dotze col.leccions de dos o més sonets, en 
total 168. j(c %

Poso punt final a aquesta ràpida evo- 
cació amb un deis meus sonets titola!

LA INSPIPACIÓ

El bosc era una vaga simfonia; 
murmuri d’arbres saesejats pel vent; 
cant multiforme de Focelleria...
Jo feia el meu carni, distretament.

Mes, vencent la remor disavinguda 
de tantes veus disperses, el reclam 
d’una alta melodia inconeguda 
ferì el meu cor, de sobte, com un llamp.

Vaig córrer vers el Hoc d’on la divina veu 
m’arribava, com dient-me: -Vina!
Caçar Focell fora el meu goig més gran!

L’ocell fugi, però la veu aquella 
restava dintre de la meva orella 
i era el feliç preludi d’un nou cant.

JOAN ARUS 
Mestre en Gai Saber 

10 Gener 1981

Es una gentilesa de JOSEP M “ DALMAU i PRATS Filatelia i Numismàtica 
Art. Antiguitats.

e tra . Barcelona, 339-341 
Tel. 710 25 14 
SABADELL
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FRANCESC PUJOLS, CRITIC D’ART
(I)

Un retrat polemic.
La figura de Francese Pujols 

(1882-1962) ens arriba avui desdi- 
buixada, famosa com fou a la Ca
talunya dels anys vints, si bé mai 
exampta de flagrans contradic- 
cions: personatge humà fabulós, 
intel.lectualment discutible, ina
cabable productor d’anècdotes i 
facècies, se li pot aplicar ben bé 
allò que en digué Josep Maria de 
Sagarra: “ De Pujols se’n té una 
sensació que pot ser grandiosa, 
però difícilment se’n pot tenir una 
idea clara’’, fins al punt que gaire- 
bé se’n podria dir que tothom 
n ’ha parlât i ben pocs l’han llegit. 
A la recerca del seu perfil humà i 
intellectual, donada l’abundàn- 
cia de referèneies de què es dispo
sa, podriem acudir, de bell antiivi, 
al retrat que en fa Josep Pia a la 
seva biografia(l), quan el retrobà 
després de passada la guerra civil 
espanyola, retornat Pujols d’un 
breu exili a la Catalunya francesa: 
“ Era el Pujols de sempre: pie de 
vitalitat, molt rebelaisià, de con
versa fascinadora, totalment anti
convencional, d ’una obertura In
tel.lectual sense limits, de vegades 
molt hiperbòlic, grandiós i exagé
rât, dominât per la intensa i sem
pre viva confabulació poètica, al- 
tres vegades, més tendre i cordial, 
però sempre molt sensible i poè- 
tic’’; d’altra banda, es fa impres
cindible disposar d’un judici critic 
més distanciat i garbellat pel 
temps, judici que ens aporta Joa- 
quim Molas en un article de 1968 
(2): “ ...un home de pocs estudis i 
de grans projectes, fantasiós, in- 
d is c ip lin a t , i m eg alò m an , 
desplaçat i sense rumb, l’activitat 
critica i literària del qual fou de
vorada per les crisis de la nostra 
època i, alhora, per la pròpia dis- 
sipació’’.

Aquest contrast entre la sim
patia evident que desperta a Pia i

la severità!, no menys evident, 
que provoca a Molas, ens dóna la 
mesura dels seus propis contras
tos. Pujols era, fonamentalment, 
home de tertùlia i de conversa -als 
“ Quatre Gats’’, a l’Ateneu, al 
C irco l A r tis t ic , a “ La 
Punyalada’’, a la redacció del 
“ Papitu’’, entre tants llocs-, però 
alhora un grafòman impenitent; 
era home, almenys en apariència, 
d’actituds destructives i fins i tot 
ciniques, si bé la seva situació era 
la d’un fili de familia esdevingut 
propietari rural, i de tarannà cla- 
rament conservador; era home 
brillant i d’idees aparentment mo
dernes, però vivia desplaçat en 
tant en quant mantenía un ideari 
modernista en un context palessa- 
ment noucentista: coetani rigorós 
de earner, Bofill i Mates, Ors, 
López-Picó, Torres-Garda, era 
fidel al món i a les idees de Mara- 
gall. Casas, Rusiñol, Pijoan, No- 
nell, i admirador rendit de Wag
ner i de Gaudi... Però, a més a 
més, aquesta  sensació  de 
desplaçament el portà a una certa

Per Joan Ripoll

situació de frustrado, tant com va 
fer una mica de tot, però potser 
res reeixit: conreá succesivament 
la poesia, el teatre, la crítica, l’es- 
peculació filosòfica, però, de fet, 
els seus Ilibres definitius els escri- 
gueren altxes en recollir i ordenar 
la seva paraula: Pía bastí el qué 
hagués pogut ser el seu sistema fi- 
losófic (3); Bladé Desumvila el 
qué haguessin pogut ser les seves 
memóries (4). Pujols oferí així 
una imatge casolana, ádhuc refer- 
mada per la seva peripécia perso
nal: quan la postguerra dispersá 
molts intel.lectuals Catalans per 
Europa i América, eli -que defini- 
tivament havia publica! el seu úl- 
tim Ilibre en 1935- passà un pareli 
d’anys a Prada i Montpelier, per 
retirar-se, a la tornada, a la seva 
Tor re  de les Hore s ,  de 
Martorell... Tota aquesta trajec- 
tória ha queda! definida de forma 
lapidària per Joaquim Molas: 
“ Pujols fou fins a la mort, i fins 
més enllá de la mort, un projecte 
d’intel.lectual desfet per l’anècdo
ta’’.

Una lectura ambigua.
Entrem, però, en l’anàlisi de 

la seva obra. L’estil literari de Pu
jols és molt característic i ha esde
vingut la projecció de la seva prò
pia personalità! humana: d ’antu- 
vi, sota la influéncia maragallia- 
na, és un estil contingut, amb un 
deix de senténcia bíblica, de frase 
curta, però que aviat es transfor
ma en un estil “ orgánic’’, de frase 
llarga i enrevessada que volia tra- 
duir l’esperit gaudinià i que, en 
tot cas, contribuí a enfosquir els 
conceptes sota la capa de la retòri
ca: ell mateix deia que havia pas- < 
sat d’un estil de molts punts i po- 
ques comes, a un altre sense punts 
i moltes comes. En aquest aspee- 
te, és modélic i exhaustiu l’estudi 
que li dedicà Carles Riba, recollit
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en el seu llibre “ Els marges” (5), 
estudi certament rigorós, que es 
podría resumir en aquesta frase: 
‘‘estil grotesc, disforme, suma pa
radoxal dels més desenfrenáis na
turalismes” ; l’agudesa de Joan 
Fuster, per altra banda, el definirà 
aixi:‘‘la seva prosa és laberíntica, 
prolixa, desplegada en périodes 
inacabables, atapeïts d’incisos i de 
digressions so vint superflus, que 
simultàniament son constants al
ternances de frases fetes, calem
bours,mQiäfores i idiotismes. La 
lectura esdevé albora penosa i 
amena. I el que és més: esdevé 
ambigua’ ’.

D’aquesta ambiguïtat tam- 
poc no se n ’escapa el seu pensa- 
ment, per bé que cal dir que, mal- 
grat el ropartge prosopopeic amb 
qué el vesteix, es tracta d ’un pen- 
sament d’una certa transparéncia, 
no exempt a  d ’i n g e n u ï t a t , . 
destil.lat com és de certes deus 
clàssiques inconfusibles: la seva 
teoria -que eli anomenà successi- 
vament Sumpèctica, Hiparxiolo- 
gia i Pantologia- està basada, com 
li confessava a Pia, en l’ideal 
lul.lià d’establir les relacions em-

piriques entre la religió i la cièn- 
cia. En el seu assaig ‘‘L’evolució i 
els principis immutables” (1921), 
derivai en certa manera del seu lli
bre “ Concepte generai de la cièn- 
cia catalana” (1918), declara pale- 
sament els seus propòsits al plan- 
tejar la perennità! dels tres grans 
principis del pensament sobre 
l’art, el dret i la ciència, és a dir, 
els principis que representen la be- 
llesa, el bé i la veritat, correspo- 
nents a les facultáis estètica (sensi- 
bilitat), ètica (voluntat) i dialécti
ca (intel.ligència); el grau de per- 
fecció d’aquests principis es tro- 
ba, respectivament, en la Grècia i 
la Roma clàssiques i en la Cata
lunya medieval, i d’elles n ’ha deri
vai la civilització occidental. Una 
visió autocritica de l’obra ante- 
riorment esmentada ens pot donar 
la clan d’aquesta barreja d’ambi
guïtat i d ’ingenuïtat que citàvem: 
‘‘El Concepte generai de la ciència 
catalana” és, si vostè voi -li diu a 
Baldé Desumvila-, una bestiesa, 
particularment pel seu estil des- 
concertant, popular i culte, sorne- 
guer, erudii i taujà, tot entremes- 
clat i estructural en frases intermi
nables, però no es pot negar que 
representava molts anys de treball 
i que del seu teixit, un lector mit- 
janament atent en pot extreure al
gún que altre fil estètic, o ideolô- 
gic, apro Atable” .

Més suggestiu és, però, el seu 
pensament estètic, perqué, si més 
no, ens dona un testimoni sobre 
bona part dels artistes del seu 
temps. Remarcada que fou la seva 
observància modernista, no es- 
tranyarà que el seu idéalisme el 
conduis, corn a origen del seu cre
do artistic, a la idea bàsica de Milà 
i Fontanals -autor d’una ‘‘Estèti
ca” , obra destacada en el seu 
temps-, el quai definia la bellesa 
corn ‘‘l’harmonia vivent” . La 
postura de Pujols en el seu paper 
de critic d ’art és, una vegada més, 
una mica ambigua i, per descomp- 
tat, la seva no és una visió d’espe-

López Llausàs, Josep Pia i Francese Pujols, en 
temps de la publicació del Manual d ’Hiparxio- 
logia_________________________________

cialista: Carles Riba ja assenyalà 
que ‘‘com a critic. Francese Pu
jols no és essencialment un tècnic; 
és molt més un espectador” , però 
el nostre autor sembla acceptar 
plenament aquest paper quan ma
nifesta a Baldé Desumvila uns 
propòsits ben clars, no massa 
allunyats, per altra banda, i sai- 
vani totes les distàncies, de les fa
moses perspectives baudelairia- 
nes:“ La meva concepció revelava 
un món estètic que no era l’habi- 
tual, perqué fins aleshores els cri
tics només s’entretenien a fer re
marcar els aspectes formais de 
l’obra d’art, la tècnica i la temàti
ca, però no pas la resta, que és fo- 
namental. Evidentment, en la me
va concepció de l’art hi havia mol
ta subjectivitat, com n’hi haurà 
sempre en tota critica, perqué els 
judicis artistics no són com els 
cientifics, que es poden experi
mentar, i perqué, d ’altra banda, 
neixen de la Sensibilität, amb llurs 
simpaties i antipaties... Voi dir, 
dones, que el critic és sempre un 
home que s’arrisca i, se l’encerta, 
l’endivina” .
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¿ T m í m : per RAMON VALL i RIMBLAS

LES CANTIGAS DE SANTA MAMA 
IELS FINALS DE L’ART ROMANIC

A mitjans segle XIII resplandí a 
Castella i Lleó el rei Allons X® el Sa
vi, més per la seva gegantesca labor 
en el terreny cultural que per les seves 
dots de governant. Nascut a Toledo 
l’any 1221, mori a Sevilla el 1284. La 
seva mare fou Beatriu de Suábia i la 
seva muller Violant, filia del nostre 
Jaume I.

Ordená la traducció al castellá de 
la Biblia, de 1’Alcor à i del Talmud; 
d’una espécie d’enciclopédia deis co- 
neixements de l’època anomenada 
Tesoro i de la col.lecció d’apólegs 
Calila e Dimma. Dirigí i encomaná la 
redacció de váries obres: Libros del 
saber de Astronomía, Lapidario, 
Fuero Real, Espéculo, Las Partidas, 
Grande e General Estoria, Crónica 
General, Libro de los juegos són les 
més importants i anomenades. Inter- 
vingué més directament en el terreny 
de la poesia, de manera que es consi
dera l’autor d’algunes cançons profa
nes (molt poques, però) i de la gran 
obra Cantigas de Santa Maria; l’obra 
poètica fou escrita en gallee, tota ve
gada que el castellá es considerava 
massa rude per l’expressió delicada 
que requería.

Les Cantigas són una col.lecció de 
420 miracles, llegendes i cántics de 
lloança relacionáis amb la Mare de 
Déu. Se’n conserven quatre códexs: 
el més rie és el T.I.l de la biblioteca 
de l’Escorial, confeccionat ben segur 
després de l’any 1279. Cada cantiga 
té el text, la música i va acompanya- 
da d’unes miniatures, que la il.lus- 
tren, d’iiispiració francesa i que 
cauen totalment dintre de l’art gótic 
ja floreixent aleshores en aquell país.

A Catalunya, en canvi, si bé l’art 
gótic s’hi anava introduínt, es conti

nuava cultivant encara l’art romànic: 
pensem que d’aquesta època són els 
claustres de Sant Pau del Camp i de 
l’Estany, les esglesioles de Santa Te
cla i Sant Pau de Tarragona, la gran 
església de Santa Maria del Pia de 
Cabra, la Paeria de Lleida, la casa 
dels marquesos de la Floresta de Tàr- 
rega i la majoria de les portes romà- 
niques de la Catalunya occidental: les 
dels Fillols i de I’Anunciata de la seu 
velia de Lleida, Agramunt, Cubells, 
Vilagrassa, Bell-lloc, Vinaixa, Gan- 
desa, Tamarit, Sixena, Roda d’Isàbe- 
na i la dels Apòstols de la catedral de 
València, i ben segur que encara ens 
en queden al tinter.

Precisament la cantiga 103 és molt 
intéressant per fer-nos veure que, 
d’acord amb la visió de l’artista que 
la il.luminà, (francés o influït pels 
gustos francesos, com ja hem dit) 
l’art romànic ja havia passai de moda 
i corresponia a obres fetes molts anys 
enrera. Narra aquesta cantiga com 
un monjo demaná a la Mare de Déu 
que li deixés tastar en aquesta vida 
una mica de glòria del cel. Santa Ma
ria l’embadali amb el cant d’un pas- 
sarell, de manera que, escoltant-lo 
amb plaer, li transcorregueren tres- 
cents anys o més, sense que se n’aper- 
cebés. Despertat de l’encanteri torna 
al monestir on els monjos no el conei- 
xen; ni eli tampoc reconeix l’edifici, 
tota vegada que, mentres tant, n’ha 
estât contruït un de nou, en estil gò- 
tic: l’antiga porta que s’obria en una 
torra de tipus almohade ha donai pas 
a una espléndida portada gòtica, amb 
un ull de bou tetralobular i amb unes 
columnes acabades amb uns capi
te li esculpits segons la nova moda.

La cantiga comença en gallee
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Com el monjo oí cantar un passarell i tres-cents anys estigué atent al seu so. Com el monjo es maravellá del portal que ell no havia deixat fet.

dient-nos: Esta é cómo Santa María 
fez estar ao monge trezentos ano ao 
canto da passarla, porque Ili mostra
se quál era o ben que avían os que 
eran en Paraíso. I continua narrant 
tot el miracle. Narració que a conti- 
nuació, tradmda, transcrivim i en la 
que s’hi veu la frescor i innocéncia de 
tota l’obra d’Alfons el Savi:

CANTIGA CIH.
Aquesta és com Santa Maria féu 

estar a un monjo tres-cents anys es- 
coltant el cant d’un passarell, perqué 
li demaná que li mostrés quin era el 
bé que gaudien els que estaven al Pa
radis.

Qui a la Verge bé servirà, al Para
dis anirà.

I d’aixô ara us vull contar un gran 
miracle, que Santa Maria féu per un 
monjo que sempre li pregava que li 
mostrés quin bé hi ha en el Paradis; i 
que ho veiés en aquesta vida, abans 
que es morís.

I per aixô, la Gloriosa, vegeu que li 
féu fer: Féu-lo entrar en un hort, en 
el que ja havia entrât moites vegades; 
mes aquell dia féu que hi trobés una 
font molt clara i molt formosa, i que

s’assegués a la se va vora. I després, 
un cop rentades molt bé les seves 
mans, digué: “ Ai Verge, ¿quan serà 
una cosa que molt he demanat: veu- 
re, del Paradis, una mica del seu gau
di, abans de sortir d’aquí; i que sàpi- 
ga quin guardò té el que obra bé?”

Tantost acabà el monjo l’oració, 
senti cantar un passarell, amb tan 
bon so, que s’assegué bocabadat ob- 
servant-lo sense distreure’s. Tan 
gran sabor havia d’aquell cant i 
d’aquell lai, que s’estigué aixi uns 
bons tres-cents anys o més; creient 
emperô, que no hi havia estât sinó 
molt poc, com si està el monjo quan, 
alguna vegada a l’any, surt al verger.

Després se n’anà el passarell, cosa 
que li fou molt penosa. I es digué: Me 
n’hauré d’anar d’aqui, que ja, a ben 
segur, la comunitat deu voler dinar. I 
tot seguit se n’anà. I trobà,un gran 
portal, que mai havia vist; i exclamà: 
“ Ai, valgueu-me Santa Maria! 
Aquest no és el meu monestir! Qué 
será de mi?”

Després entrà a l’església; i tingue- 
ren gran paor els monjos quan el ve- 
geren; i el prior li demaná, dient-li: 
“ Amie, qui sou vós? Qué busqueu

aquí?” . Digué ell: “ Busco el meu 
abat, que suara acabo de deixar aquí; 
i el prior i els frares dels que fa poc 
m’he separat, quan he anat a aquell 
hort; digueu-me, ¿on són?” .

Quan aixô oi l’abat el tingué per un 
home de mal seny. I igualment tots 
els conventuals. Però, un cop saberen 
bé com tot s’havia esdevingut, di- 
gueren: “ Qui oirà mai tan gran mara- 
vella com la que Déu, pel prec de sa 
Mare, la Verge Santa de gran estima, 
ha fet per aquest! Per aixô la lloem; 
perqué, qui no la lloarà més que cap 
altra cosa que al mòn sia? Per Déu, 
que és de gran justicia fer-ho! Ja que 
tota cosa que demanem per Ella, el 
seu Fili ens la dòna. I aquí ens mostra 
encara allò que després ens donará.

Qui a la Verge bé servirà, al Pa
radis anirà.

Col.labora Bankunión
f i o

Alfonso XIII, 28 - Tel. 715 47 44 - Sabadell
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per Joan David.

Hi ha un art de veure les coses i 
representar-ne les imatges que si mi- 
rem d’aprofundir-hi, veurem que 
s’adquireix exactament com adqui- 
rim des d’un primer moment el par
lar. Sens dubte que l’artista posseeix 
ja una visió instantánia del fi a trans- 
metre. Cal, però, amb la resisténcia 
que la materia i els instruments de 
treball poden presentar en intentar de 
donar eos al fet d’autèntica vibració, 
traduint en forma entesa de tal mane
ra que l’ofici resplendeixi estimulan! 
ensems el sentit comprensiu i admira- 
tiu de l’espectador.

“Pintar un quadre, escriu Eugeni 
d’Ors, com qui construeixi un edifici, 
es redueix, si s’adopta aquesta posi-

ció de sana humilitat intel.lectual, al 
problema d ’omplir un espai; 
d’omplir-lo amb formes, o, dit d’una 
altra manera, de construir. Construc- 
ció regida per la Intel.ligència o tur
bada per la passió; però fins i tot si
tuada dins aquest últim cas, conser
va, en el seu desordre, una possibili- 
tat d’explicaciò tectónica.’’

Seguint un carni emprès gairebé de 
sempre. Agusti Masvidal s’expressa 
en tot moment i sigui quin sigui el 
motiu i la tècnica emprats, amb bon 
sentit acollidor d’unes veritats senti- 
des i lligades a una formació personal 
artísticament envejable. No és posi
ble deslligar la personalità! humana 
de la forma que en expressar-se es 
deslliuri de tota rutina; l’obra domi
na en tot moment perqué parteix en 
el concepte d’un criteri que mica a 
mica s’ha devingut constant i que 
dins la Ilibertat deis temes expressa en 
tot moment amb justesa tot el que té 
de dir.

Magnifie dibuixant, pintor seré i 
comprensiu, va realitzant l’obra lli- 
gada en tot moment a fins ordenats i 
que constantment parteixen d’una 
impressiò totalment real. Siguin les 
col.leccions que fan referèneia als 
“ Molins del nostre Riu Ripoll’’, a les 
quais s’integren les dels personatges 
populars de casa nostra, les dels ca- 
rrers i eixides de la nostra ciutat, els 
Castells i les ermites romàniques, o 
les recensions dels viatges per Euro
pa, i en fi l’amor a les petites coses i

l’intent de conseguir equilibrar 
mitjangant una tècnica, la del dibuix, 
una simple transcripciò botànica a 
una més embruixada simfonia pasto
ral. L’artista en tot moment fa un co
mentar! a allò que veu i que pretén re- 
produir i concreta una comunicació 
espiritual dins el medi social que l’en- 
volta. Per una sola obra i fins i tot 
per un conjunt d’obres d’uns mo
ments determinats, no podem, en 
efecte, justificar res, el conjunt de les 
obres que al llarg dels dies formen, 
com si diguéssim, el catàleg definidor 
de l’empresa ens diuen, però, ja la in- 
tenció i el reeiximent victoriós o la fa
tai o adversa solució.

Avui l’obra de conjunt d’Agusti 
Masvidal mereix un respecte; un res
pecte que a la dignità! de la matèria, 
veiem l’afegiment de prestigis espiri
tu a l acumulats per l’esfor? de la llar- 
ga durada. Aixi passa el que un dia 
diguè un gran artista i moralista: 
“ que segons és la dignità! amb què 
apareix l’obra, el públic mateix es 
tria i selecciona” . ■

Es una gentilesa de GALERIES
ROVIRA'

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL
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S/»
EXPOSA A

w i'iU ir

Place St. André des Arts (Paris)

Pestes de Moros i Cristians (Pollensa)

És un diletanî de la caricatura, que exerci- 
ta des de fa alguns anys i amb la quai ha acon- 
seguit una habilitât -i un bon fer molt lloable. 
(A les pàgines de Quadern ja és assidu i fami
liar...).

Fou el 1979 que exposà a l’Acadèmia de 
Belles Arts, de Sabadell, una col.leccio de cari
catures de sabadellencs vinculats, d’una mane
ra U altra, a diferents camps i activitats, aixô 
és: arts, politica, informació, esport,
finances...

En anteriors ocasions ens havia donat 
l’avinentesa de veure alguns dibuixos i 
aquarel.les, en col.lectives. És ara que presenta 
una obra homogènia si bé en una temàtica di- 
ferent, amb la quai cosa ens mostra el seu sen
tit descriptiu, ample i original. Les aquarel.les 
de Hierro són lluminoses i están banyades 
d’una gràcia molt comunicativa perqué són di
rectes i sinceres.

L’artista posseeix una qualitat innata de 
captació, inspirada per un gust electiu. Veu el 
sentit de la relació directa, sense rebuscaments. 
Dóna la impressió que fa les coses amb espon- 
taneitat i fàcilment. Tal vegada ha arribat a 
allò de la difícil facilitai... És evident que E. 
Hierro marca en la seva obra els sens dots 
d’observador, de buscar els angles, els trets, el 
sentit de cadascuna de la cosa que té al davant. 
(Les seves caricatures ja ens ho demostren de 
manera palesa). Aquesta qualitat és innata de 
l’artista i l’usa en cadascuna de les seves acÉvi-

tats artistiques. Diem-ho dar: és el seu taran- 
nà.

En aquesta obra, exposada a TOT ART 
-31 aquarel.les- horn pot veure una maduresa 
de realitzaciô. Ha aconseguit captar la llum i 
l’ambient de cada tema tractat. Cal veure els 
ternes parisencs que són fidels de llum i de 
composició. Les altres obres tenen la seva ge
nuina empremta, puix de cadascuna n’ha cap
tât el cromatisme.

Cal dedicar, al pas, un comentar! a les tres 
obres que reflecteixen uns ambients multitudi- 
naris -ternes populars-; una cercavila pel centre 
de la ciutat, una gimkana i l’Aplec al Santuari 
de la Salut... És una temàtica que tan encerta- 
dament va emprar, en el seu temps, l’Opisso i, 
ara, Tisner. Hierro també se sent atret per 
aquests ambients festius, populars, on pot es- 
bargir la seva aguda observació. És una obra 
ben descriptiva i detallista on l’anècdota és 
abundosa i simpàtica.

Evidentment, Hierro és un dibuixant hábil 
i incisiu, amb un traç desen volt. Quan aplica 
Taguada no empra juxtaposicions; és la mane
ra de no embrutar els colors, puix aquests es 
mostren diáfans, clars i nets. És per aquesta 
raó que la seva obra és d’una impressió nitida.

En aquesta exposició s’evidencia que E. 
Hierro ha arribat a un punt de maduresa, que 
és com dir que es pot degustar palesament el 
fruit d’un treball plaent i pacient.

Joan d’Aymá

Es una gentilesa de 'iw i'iun' Sant Pere, 21
Tel. 725 91 06 - SABADELL
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CASTELLS DEL VALLES
Quadern, amb la valuosa col.laboració de 

Caixa d’Estalvis de Sabadell ofereix una làmi
na de 2 7 x 2 1 , reproducció del Castell de Sent- 
menat, dibuixat per Agusti Masvidal, que tro- 
bareu a cada exemplar de QUADERN.______

Situació i accesses.
S’aixeca aquest castell al N de Sent- 

menat, al marge esquerre del torrent que 
baixa de Guanta, unit amb el torrent Mal 
d’en Montllor.

Domina la població arran de la ca
rretera 1415 (de Sant Sadurni d ’Anoia 
Sentmenat i Granollers). Anar-hi no és 
per tant, gens complicat ja que des del po
blé s’hi arriba en deu minuts.

Notes històrìques.
L’existència d ’aquest castell “ anti- 

quissim” es documenta l’any 1065, si bé 
que mencions anteriors fan referència al 
“ valle s. Minati” , sense parlar per a res 
del castell (1).

Els seus primers habitants eren cas- 
tlans i se sap que la comtessa Mahalta, vi
dua de Ramon Berenguer III, empenyorà 
unes rendes que pertanyien al castell de 
Sentmenat (2).

Un dels personatges m és. reculats 
(any 1150) fou “ Guillelmi de Sancto Mi
nato” (3), que esposà amb Beatriu; del 
matrimoni naixeren Arnau, Berenguer, 
Guillem i Pere de Sentmenat (4).

El tret més significatiu dels Sentme
nat és que en principi foren feudataris 
dels Monteada. Un altre Pere de Sentme
nat gaudi de potestat damunt del castell 
(1243), que li havien llegat els seus pares 
Pere i Ermessendis, amb la quai cosa el 
llinatge Sentmenat restava inserit dins del 
feu montead!.

Els castlans també estaven obligats a 
fer prestació d’homenatge als Centelles, 
fins que Jaume II (1315) va absoldre el ca
sal de Sentmenat d’aquesta mena de vas- 
sallatge.

Un altre moment important fou 
quan els Sentmenat esdevingueren sen- 
yors, per mitjà d ’una sentèneia arbitral 
(1380) que resolgué que el noble Eimeric 
de Centelles vengués a Pere de Sentme
nat, per 9000 Iliures, tots els drets al.lo- 
dials, rendes, etc. (5).

Finalment, un Sentmenat adquirí 
(1432) la casa-cartoixa de Vallparadís. 
amb la qual cosa la familia Sentmenat res
té vinculada al títol de marquesa! (reial 
cédula de 1691), que és l’altra característi
ca rellevant d’aquest llinatge (6). En la ré
volta dels remenees fou arretjat (7).

El castell, avui.
Aquest castell de planta especial.

Castell de Sentmenat

massissa i utilitària, fou refet en 
començar el s. XVI. Estudis d’un cert ri
gorisme (8) sitúen la primitiva obra als 
voltants del XII.

L’estât actual és una mica descurat, 
ja que si bé és habitat, serveix de masove- 
ria. Pere Català opina que si es pogués lle
var la carcassa exterior (masía), restarien 
al descobert les restes de la primitiva es
tructura. La façana principal és la més 
humanitzada, i contrasta vivament amb la 
vetusta resta del castell. Junt a la porta, 
de mig punt, se’n hi obri una altra, da
munt la quai campeja l’escut familiar.

Al costa de l’entrada degué haver-hi 
la avui desapareguda torre de l’homenat- 
ge, quasi pariona d’una altra, més baixa. 
Una tercera torre era situada en diagonal, 
al cantó N del castell. Corn a particulari- 
tat esmentable és que totes les torres, és a 
dir, el que en resta d’elles, no sobressur- 
ten del conjunt de l’obra, ni tampoc flan- 
quegen el mur.

En l’obra "Els castells catalans” es 
detalla que la part d’edifici que s’esqueia 
fora de la linia de protecció de les torres, 
part de fora, s’hi construí un mur amb sa- 
geteres, separa! uns tres metres del cos 
principal. I afegeix que degué ser aquest 
un Hoc vital de defensa, per tal com es 
trobava a la part exteriorment més acces
sible, pel qual motiu s’hi excavà un vail.

A I’interior del castell hi ha el pati 
(XVI), l’escala i una galeria volada. Les 
finestres i altres elements del conjunt 
obeeixen a cànons d’époques diverses.

L’església del castell
Es una humil capella de pianta romà

nica, molt modernitzada, amb un petit 
campanar de cadireta, que es destaca se
parada, tot i ser a prop de l’edifici. 
Aquest és envoltat d ’arbreda a la part del 
torrent, i tot el conjunt resta emmarcat 
per les estribacions de Guanta i la serra 
del Pareli.

Indrets. deis encontorns
Pont deis Enamorats, font del Bulli

dor i font d ’en Fargues.
Sant Miquel dels Arços (ermita en 

ruines).
Sant Martí del Rovinyó (a can Pas-

col).
Gorg d’en Pèlags.
Dòlmen de serra Cavalier a.
Castell de Guanta.

Municipi: Sentmenat
Itinerari recomanable, a peu: Km 6 

de la carretera de St. Sebastià de 
Montmajor-Sant Marti del Rovinyol- 
Gorg d’en Pèlags-St. Miquel deis Arços- 
Ca n ’Alzina-CasUll de Sentmenat- 
Sentmenat (Ih. 35mn) (Vegeu "Itineraris 
pel Vallès Occiental i Baix Llobregat”, de 
D. Aloy i M®. M. Lleonart. Arxiu Biblio- 
gràfic Excursionista de la UEC. Ed. Ra
fael Dalmau. Barna. 1962).

David Aloy

(1) Sembla que el nom prové del pairó de la 
població: sant Menna.

(2) Francesa de Bofarull: “ Genealogía de la 
antigua Casa de Sentmenat” .
(3) Pere Català Roca: “ Els castells catalans” .
(4) Prescindim del llargulssim organigrama 
généalogie de la familia Sentmenat, que evolu- 
cionà des del primer castlà a la linia del senyo- 
riu, i per ùltim, al marquesat (Vegeu Gran En- 
cicl. Catal“).
(5) Pere Català Roca: ob. cit.

(6) El XVI el senyor de Sentmenat ho era tam
bé de Sa Pera, de Vallparadís i de Fais.
(7) Lluis Almerich: “ Èls castells de Catalun
ya” .
(8) Lluis Monreal/Marti de Riquer: “ Els cas
tells medievals de Catalunya” .

ENTRE HISTORIA I 
LLEGENDA

A casa nostra, som tan pràctics que 
quan un castell s’ha ensorrat i ja  no ser
veix per a res, l’abandonem a la seva sort, 
i només l’aprofitem corn a fita excursio
nista, per fer-ne fotografíes, i perqué els 
estudiosos s’hi puguin entretenir. (No 
oblidem que els castells-munts de ruines, 
gaudeixen normalment d’una situació pri
vilegiada, i dominen molta extensió).

En canvi, si en comptes d ’estar dalt 
d’un cim es troben enmig del pía, llavors 
el seu destí canvia; com que sol tenir al 
voltant terreny d ’aquell que es pot con
rear, per més que vagi enrufiant-se i 
caient-li algún cantell, sempre manté la 
seva arrogant figura, i de castell feudal 
que era esdevé gran pagesia, i així es va 
conservant.

A Sentmenat poden presumir d’un



221

massís castell que, sense estar a gran 
alçada, domina força terreny. Un castelí 
que ha canviat les seves funcions defensi
ves per altres de més casolanes i que li ren- 
deixen més, almenys en els temps que es- 
tem.

T ’els miris del cantó que vulguis és 
auster i impressionant. Els anys li pesen i 
encara l’embelleixen!.,. (no tothom pot 
dir el mateix...)

El castell de Sentmenat, diuen que 
deu el seu nom a una gesta bellicosa que 
passà fa molts, molts anys... El Rector de 
Sentmenat, mossèn Joan Tarrida, ho des- 
criu aixi: “Durant I’lmperi Romà, un 
brau cavalier centurió que comandava 
una centùria de combatents, derrotó una 
part de l ’exèrcit enemic. que feia estralls a 
tot el Vallès, i que pretenia f  ortificat-se en 
el Castell de Sentmenat en sentit d ’atac i 
de defensa. La diligència i la valentia 
d ’aquest brau cavalier superó la d ’altres 
cabdills militars en auxili del “Castrum” 
assetjat de Sentmenat, iper tal de premiar 
aquest fe t gloriós d ’armes imperials, el 
Sénat Romó concedí al poblé nadiu 
d ’aquest intrèpid cinturió, el nom de 
Sentmenat (manat de cent), i ornava amb 
tres ales el seu escut, intentant aixísignifi
car: l ’audócia, l ’agilitat i la valentia 
d ’aquest brau cavalier, dones si l ’ocell té 
dues ales, aquest cavalier amb el seu rópid 
procedirfou més diligent que un ocell’’.

Dins el terme de Sentmenat, hi ha les

ruines d’un altre castell: el de Guanta, 
que no té res a veure amb la casa de 
Guanta, i que feina hi ha a descobrir-lo, 
pels pocs vestigis qie en queden...

Sota el turó del castell, existia una 
cova avui obstruida, coneguda com “la 
Cova del Comte” perqué allí es va refu
giar el Comte Borrell II, quan els moros 
en una incursió van arribar fins a les por
tes de Barcelona. S’havien ensenyorit de 
bona part del Vallès i s’acostaven fins al 
Pia de Barcelona; llavors el Comte Bo
rrell, junt amb uns quats cavaliers volgué 
intentar de deturar-los, abans no arribes- 
sin a les portes de la Ciutat. Sortiren de 
matinada i procurant de no èsser vistos, 
mes al palau, entre els servents hi havien 
dos moros que cuitaren d’avisar a alguns 
companys de fora; el cas es que quant els 
nobles catalans arribaren al Pia de Mata- 
bous, entre Monteada i Cerdanyola, allá 
trobaren els moros en nombre molt supe
rior préparais per a la Iluita. Lluita que 
fou desigual i amb conseqüències fatals 
per als pobres catalans. Els pocs que que
daren vins feren cap corn van poder en
vers la muntanya on s’alçava el castell de 
Guanta, que encara no havia caigut en 
mans dels sarrains. En arribar-hi, però, 
veieren que els perseguidors els tenien 
molt a prop, tant que no els va donar 
temps d’assolir la fortalesa i miraren de 
burlar-los, amagant-se en unes coves que 
hi havia part de sota... mes ai! que els van

descobrir... Tallaren el cap del Comte, 
diuen que era costum en les guerres 
d’aquell temps, i amb tant valuôs trofeu 
entraren a la Ciutat, llençan-lo amb una 
ballesta dins dél pati del palau.

Ara la cova resta tapada, i ja només 
en queda el record; i dèi castell de Guanta 
-O Aguanta- on pensaven fer-se forts el 
comte i els seus companys, tampoc avui ja 
no “ aguanta” , i és tan sols un munt de 
rocs.

O sigui, que dins del terme de Sent
menat tfobem els dos exemples deis que 
parlavem al principi: el castell-gran page- 
sia i el castell-munt de ruines.

Prop de Guanta, a la Serra Caballe
ra, hi ha el Dòlmen del mateix nom que 
fou descobert fa només 30 anys que en té 
tants i tants cents! Per tant no cal pas 
desanimar-se: en un paratge tan petjat i 
urbanitzat com és el nostre Vallès, encara 
podem trobar-hi sorpresesi I si, diuen, 
entre altres creences que un dòlmen era la 
casa ambulant que els gegants, com els 
cargols, es carregaven al damunt, i aixi al 
fer-se de nit sempre tenien aixopluc -amb 
les tres pedres es feien la casa-, potser un 
dia descobrirem que el Gegant Pareil, que 
diuen que va morir de retorn a casa seva 
després d’un dia molt agitai (QUADERN 
N.° 9), potser el Dòlmen de Serra Cava- 
llera resultará que és la seva tomba, i no- 
saltres encara no ho sabem. S

Maria-Mercè Lleonart

ZOL.LABORA enixn Dc/rnu/i/ oe /noRDeLk
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LA FOTOGRAFIA D’ARREU, AVUI 
A SABADELL

Pent oída a una convocaiòria sabadellenca, la de la 
XIII Biennal Nacional i Internacional de Fotografia a 
Sabadell, arribaren a la nostra ciutat, 1142 fotografíes, 
fruit de 329 autors de 21 països entre els que destacaven 
per la seva majoritària aportació aquells dits de l’Est, es- 
pecialment la Unió Soviètica i Txecoslovàquia. Es evi
dent que per fer-ne mostra coherent, i tal i com acostuma 
a succeir en certàmens de la categoria de l’esmentat, s’ha- 
via de fer una selecció prèvia a fi d’esborrar la impressió 
negativa que podia causar al públic visitant l’exposició 
del total de l’obra rebuda. Temps enrera havia analitzat 
tota una àmpia sèrie de concursos com el celebrai a Saba
dell, i la matemàtica em va dir que s’hi exposa un promig 
del 11,35% del total de material aportat.

Aixi, donc, la tasca del jurat va èsser mès feixuga en 
aquest sentit que en el d’atorgar els guardóns que sembla 
ésser-li mès propi. Avisais que la sala on s’havia d’oferir 
la mostra al públic admetia (harmônicament) un cente
nar d’obres, en una primera volta en seleccionaren quasi

dues-centes, cosa que va obligar a una segona garbellada, 
mès fina, més crítica a fi de decidir les 102 que quedaren 
definitivament corn a mereixedores d’exhibiciô. Tanma- 
teix, no eren totes les fotos presentades mereixedores 
d’ésser exposades, però fent honor a la més estricta veri- 
tat, ho eren moites més de les 102. Però també faré ho
nor a restricta veritat si die que una exposició, -de foto
grafía, pintura, ceràmica, o de qualsevulla matèria-, ha 
d’ésser harmónica per a fer-se agradable, i ha de guardar 
unes proporcions si es voi que el visitant se’n faci el cà- 
rrec. Més d’un centenar de fotos a la sala de la Caixa 
d’Estalvis de Sabadell podría èsser molest, podia fer-se 
desagradable inclús.

Queda ja explicat que el nombre réduit d’obres a la vis
ta era necessari, i ara cal fer judici de l’equilibri que cada 
una de les fotos ha de guardar amb les que li són veines a 
l’exposició, i ací continuava la tasca del jurat, i aci és on 
el jurat feia la jugada més fina, tota vegada que s’havien 
d’exposar coses tan diferents entre sí, com pot ser-ho una 
foto d’esport, un nu femení o un retrat d’home entrât en
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anys. Sembla que no ha d’ésser labo- 
riós quan es disposa de material en 
escreix corn és el cas que ens ocupa, 
però quan aquest material rebut és 

abundós i gairebé tot ell d’excel.lent 
qualitat, no hi ha altre carni a seguir 
que valorar el treball tècnic de cada 
foto per tal de trobar-li una vàlua su
perior a una altra de tema semblant.

Tractat aixi, va resultar una expo- 
sició harmónica i equilibrada, i ara 
no són les meves paraules, sinó les de 
tants i tants visitants entesos. I va ser 
aixi gràcies a haver-hi una mica de tot 
Hem vist el retrat tractat des de tants 
punts de vista com caben entre una 
noieta jova piena de vida i candidesa, 
un avi que ho ha vist tot i se li endevi- 
na a la mirada. Hem vist l’esport, en 
les seves especialitats més populars i 
en aquelles més sofisticades. I el re- 
portatge. El reportatge, respecte al 
qual, com en el paisatge, no trobo 
mots adients per qualificar el tracta- 
ment tan diferenciat que s’hi aplica 
en els diferents pafsos. Aquelles foto
grafíes, tot contingut, i aquelles tota 
composició. I aquells treballs de la
boratori que es justifiquen per si ma- 
teixos. I hem vist una óptima i gene
ral qualitat amb una presentació molt 
acurada.

Horn ha disposât l’exposició de 
forma quasi temàtica, guardant en 
tot el possible una lògica relació 
d’una foto amb les seves veines, com 
deia abans.

Puc expressar ben dar que ha ré
sultat una exposició de la qual guar
daré un bell record. Una exposició 
que resumint tot el que he dit fins 
aquesta radia, és de les més comple
tes que he vist. Llàstima que portar
la a Sabadell hagi représentât un gran 
esforç econòmic per a una entitat 
com Cámara Club Sabadell, al temps 
que un esforç humà d’envergadura 
insospitada quan ens vam disposar a 
dur-lo a terme. Llàstima que portar
la a qualsevol indret no sigui més fá
cil...

Quirze Casablancas
De Cámara Club Sabadell

ANTONI GRAU LOPEZ
(President de Cámara Club Sabadell)

Antoni Grau presideix des del començament de l’any 1977 aquesta entitat, a la quai 
va ingressar-hi com a soci uns anys abans (1972). La seva forta afecció a la fotografía 
parteix essencialment d ’aquest entrone amb Cámara Club. És un aficionat, un ama
teur, amb una vital vocació, com ho demostra el fet que amb uns quatre anys (del 1976 
al 1979) ha participât a 300 concursos nacionals i estrangers de fotografía. Amb la par- 
ticularitat que ha assolit més de 130 premis i distincions en el recompte d ’aquesta proli- 
xa participació. Una de les distincions que més ha estimât és el Premi d’Honor del I 
Centenar! de la Ciutat de Sabadell.

-És un premi que no cree que el torni a guanyar quan es celebri el II Centenari... -ens 
diu dibuixant un franc somriure sota l’espès bigoti.

EU ha estât el propulsor d’aquesta I Internacional de Fotografía a Sabadell (coinci- 
dint amb la XIII Biennal Nacional, que s’encetà allà l’any 1956). Aquesta convocatôria 
internacional ha estât molt notable en tots els aspectes. Haurà, si més no, compensât 
l’esforç i entusiasme que hi ha posât tota la Junta que presideix Antoni Grau i als qui 
d’una manera u altra han col.laborat per a fer possible aquesta efemèride.

En la I Biennal Internacional i XIII Nacional de Fotografía hi han figurât 21 països, 
amb 329 participants, amb un conjunt d ’obres rebudes de 1142, entre les quais 102 
obres han estât seleccionades i exposades a l’edifici de l’Obra Cultural de la Caixa d’Es- 
talvis de Sabadell. (Els autors seleccionáis han estât, 79).

Cámara Club ha assolit en aquest baptisme internacional, una més reconeixença en el 
camp concursístic que, de sempre, ha caracteritzat 1’Entitat. Molts dels sens associais 
tenen una reconeixença ben destacada en aquest camp hi ho demostren amb les distin
cions que són reconegudes llurs obres.

Cámara Club té actualment uns 300 associais. El seu president és un home actiu i em- 
prenedor i té una forta simpatia. (Horn diria que veu les coses amb tele-objectiu...) És 
una entitat amb força calor i color, malgrat que el seu fort és el blanc i negre...

Horn pot diferenciar-la d’altres entitats, puix Cámara Club, mesura -corn si de mate
rial sensible es tractés- el positiu i el negatiu... I ambdues tenen el seu mèrit, o millor 
dit, la seva técnica...

^ ^ e n o G R casa vostra
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per Filo Prim

ACABA EL TEMA ANTERIORMENT ENCETAT 
“APOYARSE” , RECOLZAR-SE?

ATENCIÓ. Només és correcte quan el SOSTINGUT 
és un èsser animat. EXEMPLE: En Lluis ES RECOLZA 
a la paret. Corn també en sentit figurât, podem dir: Es 
damunt d’aquest fet on cal RECOLZAR-SE.

En els altres casos, l’“ APOYARSE” té abundants so- 
lucions en català. Horn pot recórrer ais verbs: 
AFERMAR-SE (BASAR-SE, FONAMENTAR-SE, 
ASSENTAR-SE), APUNTALAR-SE, CARREGAR, 
EMAPARAR-SE, ASTANTOLAR-SE (ESTINTO 
LAR-SE, ESTONTOLAR-SE, d’estintol, estàntol, es- 
tontol: puntal) i FER-SE FORT.

EXEMPLES:
Les seves afirmacions S'AFERMEN (ES BASEN, ES 

FONAMENTEN, S‘ASSENTEN) en arguments convin- 
cents.

APUNTALAT bé on puguis, si no vols caure.
Tot I’edifici CARREGA sobres aqüestes columnes.
Anava a caure, i sort que em vaig EMPARAR amb la 

barana.
Aqüestes bigues S‘ESTANTOLEN a la paret.
ES FEIA FORT en arguments d’autoritat.
Segur ament que em quedo curt. Ja veieu com la Llen- 

gua Catalana és tan rica de lèxic com de recursos expres- 
sius.

RESPOSTA A UNA COMUNICACIÓ
Quan el número anterior de QUADERN ja s’estava 

imprimint. Fautor d’aquesta secció rebia una atenta co- 
municació de la professora titulada Montserrat Graner 
amb referéncia a les preposicions EN i AMB. Per la raó 
dessus exposada, la resposta, bagué d’ésser diferida. 
Avui va.

En aquest entremig ha estât rebuda una altra comuni- 
cació pertocant el mateix tema, signada per C.R., que no 
necessita comentaris, perqué el seu autor es fa, ell mateix 
la resposta, i si la requerís, qui sap si la mereixeria, pel to 
incorrecte de la seva expressió.

Tornant a la carta de la professora Grané:
L’ús de les preposicions EN o AMB en els casos a què 

la vostra comunicació fa referéncia, ha vingut essent, ja 
de molts anys, matèria opinable. Mireu el que diu Albert 
Jané en ”El Llenguatge” (quarta série, pag. 157): ‘'Un 
dels casos que se SOL indicar d ’ús discrepant, en català, 
d 'aqüestes preposicions, respecte al castellò, és en la in- 
troducció de les designacions de mitjans de locomoció: 
en català s ’usa la preposició amb i en castellò lapreposi- 
ciô EN. Perd no es pot pas condemnar l ’ús, en la nostra 
llengua, de la preposició EN introduint aqüestes designa
cions. A l Diccionari normatiu, efectivament, a l ’article 
dedicai a aquesta preposició, trobem l’exemple “Anar

amb bicicleta”, al mot anar, els exemples ‘‘Anar amb 
cotxe, amb barca”, el primer dels quals figura també al 
mot cotxe. Però ciclisme i ciclista hi són definits, respec- 
tivament, ‘‘Esport d ’anar en bicicleta” i ‘‘El que va en 
bicicleta”.

Ja podem veure que la cosa no és tan clara com algú 
pensa.

Però hi ha més.
Al Diccionari Alcover-Moll trobem exemples com “ En 

quin tren has vingut” ... i altres similars.
Tractant-se de matèria opinable, jo m’he sentit sempre 

partidari de FEN. No perqué així es practiqués en bon 
castellá i en bon francés, sinó perque dominava en mi el 
filòleg-filòsof sobre el gramátic, tal vegada... Considera
va que FEN expressava més la idea d’anar dintre el vehi
cle.

Jo em deia: hi ha frases que sembla que el reclamen, 
FEN. Com aquesta: ‘‘Venia AMB el meu germá EN el 
tren de les 12 que arribó AMB retard”. Posaríeu 3 AMB?

En canvi, tractant-se de la bicicleta, faria una excep- 
ció. Coincidiría amb el Diccionari Normatiu: “Anar 
amb bicicleta” . Anant amb bicicleta, no vas dintre el ve
hicle. Tu i la bicicleta formeu com un TOT. Corres grá- 
cies a les rodes i les rodes volten grácies ais teus peus.

Quan, ja fa molts anys, jo seguía un curs de Filologia 
Romànica a la Facultat C. de Lletres, de Lyon, un periò- 
dic locai suscità la qiiestió de si caldria dir i escriure, per 
excepció, “ aller à bicyclette” , i no EN ni AVEC. Aquest 
plantejament trobà ressò a la nostra aula. No recordo 
que hi trobés oposició. Es proposava una solució molt lò
gica, atesa la diferència de la bicicleta amb els altres vehi
cles.

Per què no, també, una excepció en català?
Cree que els partidaris de FAMB, en el cas que estem 

tractant, en català, s’han deixat portar més per la fonèti
ca que per la filologia: EN i AMB, en el nostre llenguatge 
col.loquial, es confonen.

Professora Grané: tine de confessar que jo havia d’ha- 
ver comeneat per on he acabat; havia d’exposar les dues 
opinions i no donar per definitiva la meva. (“ Aliquando 
dormita! Homerus” ).

Sou Iliure de recomanar al vostre alumnat Fopinió que 
US sembli, explican! però, albora, que hi ha una altra op- 
ció, que també té els seus partidaris, cosa que jo devia 
haver fet de bell antuvi.

Tingueu per segur que si un dia la Secció Filològica de 
FInstitut d’Estudis Catalans -cosa que ignoro que hagi 
fet encara: no sol improvisar, no va de pressa en les seves 
decisions- es pronunciés oficialment i definitivament per 
una de les dues solucions, jo “bon gré mal gré” , acataría 
el que ella disposés, com em plau, per disciplina, accep- 
tar totes les seves conclusions.

Es una gentilesa de europRix Grècia, 51-53 - SABADELL
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Foto: JOSEP BUSOMS 
Text: JOAN CUSCÓ

A la capvesprada, l'home de la "bici”  retorna a la Har després de! tre- 
ball.

Ara, a l'hora quieta -a l'hora foscant- pedaleja i bressoleja damunt la 
"bici" -e! seu cavall de batalla...

PI Pe! camf planer -bé prou és costerut e! de la vidal- desfà el cami que 
l L ha fet tôt Just el dia novell... (Tôt és un fer i desfer...)

^  rT rv D  M sembla immàbil; hi ha una laxitud a l'hora baixenca... La
R L I U K N mateixa laxitud de! brancatge de Tàrbre nu...

Sant Quirze, 11

Es una gentilesa VIATGES CODINA, S.A.
Grup A Tito! 412 SABADELL
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Vigila esperii, vigila 
no perdi’s mai el leu nord, 
no et deixis dur a la tranquil.la 
aigua m ansa de cap pori.

Joan Maragall

El recent i dolorós traspàs 
d’aquell gran actor i amie entran- 
yable que fou Miquel Viadé, m’ha 
fet remoure unes velles cárpeles 
on guardo amb afecte pregón "'la 
historia de Palestra''.

L’ùltima pàgina, per ara, és un 
article d ’en Josep Torrella (“ Dia
rio de Sabadell 24-8-78’’) ”Estem 
perdent PALESTRA?"  que Higa 
moli bé amb el que, titulat "Nues
tra Ciudad pasa por nuestra ciu
dad", havia escrit eli mateix 24 
anys abans  ( “ S a b a d e l l ”  
\\-\\-5A)..."Cuando el domingo 
a las seis de la tarde me encamina
ba al teatro, la Via Masagué resul
taba insuficiente para la riada de 
espectadores que -en contra de mi 
dirección- regresaba del partido 
de fú tbo l y  pasaba por delante de 
los carteles de "Nuestra ciudad" 
sin verlos. Es difícil, ciertamente, 
que nuestra ciudad aprecie lo im
portante que es para ella contar 
con un elenco teatral de aficiona
dos que escoja una obra como 
"Nuestra ciudad", de Thornon 
Wilder, y  la ponga en escena con 
la dignidad requerida".

Entre un i altre escrit hi han 24 
anys en els quals, evidentment, 
han canviat moltes coses a la nos
tra ciutat. I al nostre elenc.

Quan Torrella escrivia aquell 
primer comentari, PALESTRA 
-aleshores encara en el veli Centre 
Parroquial de la Purissima Con- 
cepció (a l’antiga “ Americana’’ 
de la Via Massagué) que arran 
d’uns “ Pastorets’’ el desembre

Preparació “ Diálogos de Carmelitas” (1954)

del 1943 li va donar aixopluc i 
nom fins al 1956- havia ja anat 
perfilant la seva Singularität dintre 
el petit món del teatre sabadellenc 
d’aficionáis.

Aquell nudi heroic dels Miquel 
Viadé, Joaquim Gil, les germanes 
Forrellad, (Lluïsa i Francesca) Jo
sep Alguersuari, Josep Segarra, 
Rosa M. Aymami, Ramon Ribal
ta, Antoni Pous, Xavier i Joan 
Salient, Miquel Deu, Antoni i 
Montserrat Abadal, Ramon Cla
veria, etc., etc., i el “ seny ordena
dor’’ del “ mestre’’ Enric Gallemi, 
començava a guanyar-se amb 
1’acurada qualitat de les seves in- 
terpretacions i l’agosarada selec- 
ció de titols, un prestigi d ’exigèn- 
cia i disciplina que trencava totes

les rutines del clàssic teatre d’afi
cionáis.

Durant més de vuint-i-cinc anys 
i a través de gairebé 1.000 actua- 
cions PALESTRA anà desgra- 
nant un repertori teatral que sens 
dubte no té comparació amb el 
que hagi pogut gaudir cap altre 
ciutat del pais.

Cap altre ciutat no ha pogut co- 
nèixer un mostrari tan extens del 
repertori shakesperià: "Lafiereci- 
lla domada", "El sueño de una 
noche de verano", "Romeo y Ju
l i e ta " ,  " E l  m ercader de 
Venecia", "Molt soro U per no 
res", "Las alegres casades de 
W i n d s o r " ,  " O t h e l o " ,
"Macbeth", "Mesura per mesu
ra"...

Es una gentilesa de Fortuny, 20 Tel. 725 9119 SABADELL
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Cap altra, el teatre de les darre- 
res fornades: Pirn, Pam Pum ” de 
Ionesco, el 1973; ”La prisión” át 
Kennet H. Brown, el 1969; ”His
torias para ser contadas” de Os- 
waldo Dragún, el 1963; “Todos 
eran mis hijos” de Arthur Miller, 
el 1959; El delantero centro murió 
al amanecer” d’Agustin Cuczani, 
el 1960. Eclécticament presenta! 
al costat de les obres essencials de 
qualsevol antología del teatre 
mundial: ”La vida es sueño” de 
Calderón (1953); “L 'inspector ' ' 
de Gógol (1956); “Asesinato en la 
catedral”, de Elliot (1957); “El 
burgés gentil-home”, de Molière
(1958) ; ‘'His toria  de una 
escalera” de Buero Vallejo
(1959) ; “Nausica”, de Maragall
(1960) ; “Tartuf”,-áe  Molière i 
“La Alondra” d ’Anouih (1963); 
“Las brujas de Salem” de. Miller 
(1964); etc. etc. Sense oblidar 
“La coratge”, de Brecht; “La 
cuina”, de Wesker; “El criat de

dos amos”, de Goldoni o qualse
vol de les obres de Dürrenmatt 
{“La visita de la velia dama”, “El 
matrimoni del Sh Mississipi”, 
“plet per l'ombra d'un rue”.)...

PALESTRA va gaudir sempre 
d ’una “ popular impopularitat” , 
d ’intel.lectualisme primer, de bur- 
gesia desprès, però no deixà mai 
d ’anar a cercar el public en els 
llocs que considerava més idonis 
per a una convocatòria popular 
(recinte de la Salut, plaça del Va
llès, Casa Duran) com intenté en 
solitari la primera descentralitza- 
ció local amb la seva campanya de 
“Festivals Artistics a les barria- 
des” (Els Merinals, Can Oriach, 
Romànica, Campoamor, Can 
Puigjaner..) l’estiu del 1967 i els 
“Festivals d'Art Dramàtic” pel 
Vallès (Sant Llorenç Savall, Pa
lau, Sentmenat, Ripollet,...)

I no diré que vagi morir aquell 
diumenge de novembre del 1976 
en què amb “Viure corn porcs”.

“Plet per l’ombra d’un rue’’ de F. Dürrenmatt 
(Novbre.1971)

de John Arden, la seva activitat 
s’esllangui calladament en el silen- 
ci més obscur, perqué sé que, com 
deia Silvia en “ Los intereses crea
dos” : . . .“un hilo sutil pone alas 
en nuestro corazón y  nos dice que 
no todo es farsa en la farsa, que 
hay algo divino en nuestra vida 
que es verdad y es eterno y  no 
puede acabar cuando la farsa aca-
ba”.

Salvador Fité

A MIQUEL VIADÈ EN LA SEVA MORT
Que és dur tenir d’escriure aixô! Jo que escrivia les meves obres, i 

el personatge eres tu!
Haviem dit a voltes que fóra dolorôs viure mil anys, perqué bau- 

rìem d’anar veient com s’ens enduien aquells que hem estimât.
Però, Senyor! Per què ho tenim de veure avui? Déu meu, no ens 

has donat un curs a tots? Per què trencar-lo dones tan aviat? Totjust a 
mig carni, i amb tant que hi ha per viure encara!

Mil anys no els viu ningù. Però els viu el dolor.
D’aquell Teatre nostre, “ Ponç Pilât” va ser una obra de tots. Pe- 

rò va succeir que quants hi interveniem, els amies, el pùblic, els diaris i 
tothom, et deien Ponç Pilât com si només fos el teu nom.

És d ’una immensa entrega, d’un art molt pur, quan un actor i un 
personatge s’identifiquen de tal forma, com en tu en qui tots imaginà' 
vem l’home històric amb la semblança i amb la imatge que li donaves 
tu.

I avui, aquesta agrupació d’amies que érem els teus companys de 
la més tendra jovenesa, que fèiem tots plegats un món de creació, plC' 
tòric d ’esperit, de inquietuds, de Iluites i de premis.ens adonem que tu 
te n’has anat, sense passar els mil anys que ens feien tanta por.

Per què, Déu meu? Per què és aixi?
Qui sap si només és per demostrar-nos que estàvem poseint tot 

quant en la vida és de debò. L’afecte, l’amistat, l’art, la bondat, la in- 
tel.ligència. Les dots que ens reunien i que mai res, ni avui la mort, no 
ha destruït. Es queda tot entre nosaltres per companyia i per consol.

Francesca Forrellad

Es una gentilesa de CINE FOTO
Fotografia
Cinema Passeig de la Plaça Major, 4
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RECORBANT... per DANIEL SANAHUJA

JOSEP PLANAS ARGEMI

LLETRA DE L’HIMNE DE L’ORFEÓ

Del tener que els ha dictât 
nostres cants tenen la flaire; 
de la boca del can taire 
brollen plens de majestat.
Són la veu amorosida 
de la terra on hem nascut; 
són l ’amor que a l ’amor crida, 
són espiáis de joventut, 
són la força de la vida 
d'aquest poblé mai caigut.
A dolls brolla la dolcesa 
de son ritme escaient; 
tenen tota la feresa 
deis udols del nostre vent, 
són la bella rustiquesa 
del cor franc de nostra gent.

DOMÈNEC SALÓ
Sabadell 1905. (Musitat pel Director
de rOrfeó Josep Planas i Argemí.

Del debut de l’Orfeô també en parla
ren els Diaris de la Ciutat. El DIARI DE 
SABADELL del dia 10 de desembre diu 
aixi; “El pasado jueves la agrupación lla
mada “Orfeó Sabadellès”, cantó en la 
parroquia de San Félix la inspirada misa 
del Mtr O. Perossi. Amigos de la verdad 
hemos de manifestar que el “Orfeó” no 
se le ve en ninguna parte, y  que la corpo
ración aludida no es nada más ni nada 
menos que uno de los tantos coros que en 
nuestra ciudad existen. De su debut, cree
mos haberlo dicho todo notificando que 
llevó la dirección el celebrado maestro 
Don José Plans Baqués, a quien hemos 
visto hacer milagros en repetidas ocasio
nes, por lo que se refiere a actos de esta 
naturaleza, su labor fu é  elogiada por los 
inteligentes y  a sus elogios unimos nuestro 
modesto aplauso”.

SABADELL MODERNO, posant 
les coses a son lloc, informa així ais seus 
llegidors: “El passai dijous, dia de la Pu
rissima, debutò el nou “Orfeó de Saba
dell”, cantant en la nostra parrò quia de 
Sant Félix, una missa del Mtre. Perossi:

“Fou la festa un gran aconteixement. 
La numerosissima concurrència al esmen-

tat acte religiós pogué fruhir las belleses 
de la mùsica polifònica, entussiàsticament 
interpretada per un grapat de bons filis de 
Sabadell, que, a la vegada que senten no
ble passió pel gran art, es desviuhen per 
conquerir un nom artistic per a sa institu- 
ció coral, nom que contribuirà a no tar
dar gaire al enlairament de la fama de la 
nostra estimada ciutat, horfe fins no fa  
gaire de una agrupació que la fes digna 
del nom artistich de que ja  gosa per altres 
conceptes.

“Estern, donchs, d ’enhorabona els sa- 
badellenchs, y  no serà bon patrici qui no 
fasi lo quepuguipera que la nova associa- 
ció coral voli ab tot lo dalè que tingui, que 
creyem qu’és molt, per les pures regions 
del art. Sabadell no ha pas de ser la ciutat 
exclussiva de les llensadores que corren, 
corren sempre conquerint lo pà del cos; 
també hi ha d ’haver nobles cors que bate- 
guin impulsáis per divinitats del Art, que 
ve a esser el pà de l ’ànima. Els grans po- 
bles van forjantse cantant y  trevallant a 
l ’hora.

“ Y are, ab permis d ’alguns “filarmo- 
nichs”, verdadera plaga sabadellenca, 
quins són partidaris dels “Muixins’, per
qué el cometí porta la clenxa mes ben feta 
que’I dels “Fatxendas”, o bésón partida
ris dels “Fatxendas” perqué saben tocar 
millor ab to brillant, ens permetrem fer  
“a la bona de Déu” algunes observacions 
sense malicia ni altra finalitat que la de in
dicar que sembla que ja  és hora de que 
acabin unas rivalitats tontas y  ridiculas. 
L ’A rt musical, és conjunt, y  el bon nom 
artistich de nostra estimada ciutat ens 
sembla que están molt pel damunt de ren- 
cùries particulars de dugas orquestas, qui
nas, si bé han passejat per tot Catalunya y  
durant molts anys el bon nom de Saba
dell, no han anat may per altra cosa com 
és natural, que pera defensar el nostre pà 
de cada dia.

“Són molt duenyos, és cert, tots els 
que tenen la sort de que la bona mùsica 
els digui alguna cosa, de sentir més o 
menys simpatia per una o altra de les du
gas orquestas esmentadas, mes, portar la 
passió fins al odi com fan alguns, fer la 
contraria a una empresa artistica qualse- 
vol, pel mer fe t  de que l ’instigador es mui- 
xinista o es fatxendista, demostra sen- 
cillament pobresa d ’ànim. Els “filarmô- 
nichs”, que talcosa fan (desgraciadament 
pera nostra progrès musical són massa) 
no poden pas anomenarse aimants del Art 
divi de la Mùsica. Són sers inferiors, qui
na masquinesa de criteri diu ben ait que 
no són dignes de dirse filarmônichs en el 
verdader sentit de dit adjectiu.

“Tot això ho diem, perque’l dijous 
passât van patentisarse una vegada més 
las misérias de sempre. L ’organista Sr. 
Plans Baqués (a qui volem fer  el favor de 
suposar imbuii per alguna tendéncia de 
las que critiquem, perqué d ’altra manera 
fora incalificable son procedir) s ’oposà 
resoltament a que dirigís l ’Orfeó son mes- 
tre Sr. Planas Argemí, posant a ’ls orfeo
nistas en Teminent perdi de fe r  un fiasco 
sorollós ja en lo dia de son debut. Alguns 
asseguran que’l propósti del Sr. Plans Ba
qués era aquest precisament, desacreditar 
de bonas a primeras a la novella institu- 
ció. Nosaltres no ho podem creurer. No
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volent veurer en son acte autoritari altra 
finalitat que la produhida per son orgull 
de filarmônich de “double”, llastimat in- 
coscientment per la “bonomie” del Sr. 
Planas Argemí, quin ánima d ’artista dé
sintéressât ha volât sempra per damunt 
d ’aqüestes misèrias.

“Més, sigui corn sigui, no po t pas titi
larse de fracàs lo debut de nostra Orfeó. 
Llevat d ’alguna inseguritat en algunas en
tradas disculpable s i’s té en compte que el 
director “perforsa”, més que dirigir sem- 
blava que fes volar coloms y  encare per 
mofa, fou  cantada la missa ab bastanta 
afinació.

“Aixd s i’s té en compte que, llevat de 
tres O cuatre orfeonistes, tots els demés 
desconeixen encare la solfa, diu molt en 
favor de la bona voluntat de tots, y  rnolt 
particularment del zel incansable del mes- 
tre Planas Argemí, a qui no titubeijem en 
felicitar de cor.

‘̂“Sefueixen élis pel cami amprès y  no 
dupten que’l bon gust sabadellench sabrá 
ferse superior a tota clase de misèrias, 
apoyant corn se mereix a una institució 
que tan bé comença”.

El dia 4 de juliol del 1908 a les 7 de la 
tarda tingué Hoc l’estrena de Thimne 
“ CANT A LA SENYERA” amb lletra de 
la poetessa sabadellenca Agnès Arniengol 
de Badia i música del mestre Josep Planas 
i Argemi. Fou cantat per 1’Orfeó a la 
Plaça de Sant Roc amb tota solemnitat, 
en aparèixer la preuada ensenya al baleó 
de l’Ajuntament.

Escrits d’aquell temps, diuen que la 
desfilada de sabadellencs per admirar la 
“ Senyera” fou extraordinària.

CANT A LA SENYERA
Dedicat al bénemèrit 
Orfeó de Sabadell.

Llaor a Tu, Senyera gloriosa.
De Pàtria i germanor sagrat emblema; 
compleix dels cors Taspiració suprema, 
eternament triomfant i poderosa.
Som un esbart de rossinyols, 
que’t festegem a bells estols, 
glossant cançons dia i vesprada;

Tu el cedre n ’ets altiu.
qui branda al vent, joliu, 

i gaiament ens cova amb sa brancada,
Senyera venerada!

Braus navegants d ’un mar immens, 
som els apôstols de Tavenç; 
l ’estel de T art volem per guia, 
per timoner la poesia.

a Tu per vela immaculada,
Senyera venerada!

Som les espigues del bon blat, 
nades en camp ben conreuat, 

apomellades, 
assaonades;

Som Tideal llevó 
d ’un pa que Déu nos dô.
Tu n ’ets el sol potent, 

fécond i traluzent.
Tu n ’est el sol d ’amor qui Tha

granada,
Senyera venerada!

A ONES ARMENGOL DE BADIA 
Musical pel Director de T Orfeó 

Josep Planas i Argemí 
Aiguafreda, 13 d ’abril de 1908

L’any 1916, el mestre Joan Lamote 
de Grignon, el distingia dedicant-li una 
fotografía de gran format amb la següent 
inscripció; “A l bon amie i confrare En 
Josep Planas Argemí, en bon record, son 
devotíssim, Joan Lamote de Grignón”.

L ’any 1920, es formò el Sindical Mu
sical de Sabadell, essent-ne nomenat, per 
votació general, primer president. El seu 
prestigi el man tingué en aquest cárrec uns 
quants anys, desenrotllant una extraordi
nària labor en pro del professoral musical 
i de la música en general, que prou recor- 
dem aquells que per eli fórem dirigits.

En el transcurs del mateix any se li

féu  ofrena d ’un homenatge del qual, en J. 
Sallarés i Castells, en parlava d ’aquesta 
manera:

“L ’Orfeó realitzá un acte ben impor
tant pel seu significai i per la justicia de la 
seva realització: ens referim a Thomenat- 
ge cel.lebrat a honor de son mestre direc
tor En Josep Planas i Argemí. Quinze 
anys d ’actuació persistent, estusiûsta i 
magníficament gloriosa bé donaven crédit 
per a dur a terme tan bella pensada. El re
gidor de TAjuntament de la ciutat. En 
Jaume Llagostera, fo u  qui proposà en 
sessió pública del Municipi que fo s  feta  al 
mestre Planas demostració d ’agraïment 
de la ciutat per la glòria que a ella H era 
pervinguda per obra de l ’Orfeó. En dit 
acte fo u  fêta  remesa per TAjuntament en 
sessió especial del Consistori al senyor 
Planas, d ’un escaient pergami i d ’una 
adreça de reconeixença i admiració; així 
mateix li fo u  fe t present d ’un rie àlbum 
amb centenars de noms durant la cel.le- 
bració d ’un concorregudissim àpat i una 
sessió de la qual, els mestres Lluis Millet i 
Joan Llongueras, glosaren Tobra artisti
ca, social i patriótica realitzada per Tho- 
menatjat”.

Malgrat que la tasca que realitzava'a 
l’Orfeó quasi l’absorvia totalment, no per 
aixó deixa tot els seus amies del Centre 
Sabadellès (Gelats), puix de tan en tan, 
quan les seves ocupacions ho permetien, 
encara prenia part en algún dels concerts 
que aquesta entitat celebrava. Vegeu el 
contingut d ’un d’aquests programes:

CENTRE SABADELLES (GELATS)
DIA 16 D’AGOST DEL 1925 MATÍ A LES ONZE I MITJA

GRAN CONCERT MATINAL

a cárrec del molt aplaudit QUARTET GELATS compost de la senyora Florinda Bru- 
guera (tiple), Sr. Pere Comas (tenor), Sr. Ángel Casañé (baix) i el Sr. Salvador Casas 
(baríton). Dirigits per l’eminent mestre, director del benemérit Orfeó de Sabadell Sr. 

JOSEP PLANAS ARGEMÍ

PROGRAMA

La Alegría de la Huerta...........................................................................................Quartet
El Rey del Cabaret...................................................................................................Bariton
Tosca.....................................................  Tenor
El Diablo Verde............................................................................................................Baix
Marina (dúo)....................................................................................................Triple i baix
Emigrantes..................................................................................................................Tenor
Llevantina (sardana).................................................................................................. Tiple
Las Glorias del Pueblo......... .......................................................................................Baix
La Montería (dúo)...................................................................................... Tiple i bariton
La vara de Alcalde.....................................................................................Tenor i conjunt

Les begudes sofrien un augment de 20 céntims.

Es una gentilesa de
DISCS
ALTA FIDELITAT 
TELEVISIO EN COLOR 
ELECTRODOMESTICS

Rambla,14 
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DOS LLIBRES DE ROBERTO 
ROSSELLINI. Fins ara, la ignorància mai no ha estât útil 

per a ningù.
Karl Marx

UTOPIA AUTOPSIA 10 i 
UN ESPRIT LIBRE NE DOIT 
RIEN APPRENDRE EN ESCLAVE 
són els dos únics Ilibres escrits per 
un deis artistes més desconeguts i in
dispensables del nostre segle. Parlar 
de la seva obra (pel.lícules, episodis 
per a la T.V., conferéncies, papers 
escrits, etc.) es fa impossible, atesa 
l’extensió d’un article de revista. Des
prés de dirigir més d’una trentena de 
films -des de FANTASIA SOTTO
MARINA (1936) fins ILLIBATEZ
ZA (1962)-, dels quais només són ben 
coneguts a España ROMA, CITTÀ 
APERTA (1945), IL GENERALE 
DELLA ROVERE (1959) i ERA 
NOTTE A ROMA (1960), als 57 
anys, abandona el cinema, decisió 
que havia méditât llargament i a la 
qual arribava després d’expressar 
moites vegades la seva preocupació 
davant l’inquiétant paral.lelisme en
tre l’alienació industriai i l’estanca- 
ment de l’art contemporani. Aixi 
s’inicia l’etapa televisiva, que 
comença amb els cinc capítols de 
L’ETÀ DEL FERRO (1964) i que ell 
mateix qualifica de “didáctica” . En 
un afany irresistible d’universalitza- 
ció, Rossellini dirigeix un dels com
bats culturáis més insòlits de la nos
tra era: posar a l’abast de tothom la 
Història, la Ciència, el Pen^ament, 
tot el saber de la Humanität. El pro- 
jecte, immens -més de quaranta hores 
actualment, tretze anys (1964-1977) 
de feina ininterrompuda-, d’una am
bició monstruosa, resta inacabat i és 
inacabable, però el que coneixem

Roberto Rossellini 
Un espíritu libre 

no debe aprender como esclavo
Escritos sobre cine y educación

Colección Punto y Ünea

Librairie Arthème Fayard, Paris, 1977. Edició caste
llana publicada per Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 
1979.

hauria de ser el punt de partença que 
proposa una nova manera d’entendre 
la imatge i la seva utilització.

L’obra televisiva, en la qual 
Rossellini adapta magistralment la 
tècnica cinematogràfica al mitjà, és 
documentalista. Però un tipus de do
cumentai diferent i nou: la recons- 
trucció de diversos capítols, perso- 
natges i països de la Història i del 
món, curosament préparais -en algu- 
nes coses, no tan Iluny de Flaherty, 
les pel.lícules del qual són ficció, en 
la mesura que la gent a qui es filma 
sap que és filmada. Ja participaven 
d’aquesta idea films corn ROMA, 
CITTÀ APERTA, GERMANIA,

ANNO ZERO (1947), STROMBO- 
LI, TERRA DI DIO (1949), EURO
PA 51 (1952) i VIAGGIO IN ITA
LIA (1953); majorment, FRANCES
CO, GIULLARE DI DIO (1949) i 
VANINA VANINI (1961), i, sobre- 
tot, INDIA (1958), que inaugurava 
un nou tipus de documentai, i VIVA 
l’ITALIA (1960), antecessora directa 
de l’etapa didáctica. La cristal.litza- 
ció d’aquest treball arrenca, com 
queda dit, de l’any 64: la France de 
Louis XIV, la Prehistôria, el món 
medieval, la industrialització, els 
viatges espaciáis, els fets dels apòs- 
tols, la Grècia clàssica, I’Edat dels 
Medici, la vida de Crist i un llarguis- 
sim etcétera jalonen tota l’obra de 
plenitud. En aqüestes pel.lícules, mai 
no són els monuments, les batalles, 
els grans personatges els qui li recla
men l’atenció: és la vida quotidiana, 
en tots els seus matisos, el que li inte
ressa. Es més important saber com 
un artesà egipci fabrica una cadira 
que no pas limitar-se a admirar les 
grans pirámides. (Malauradament, 
també dels films didàctics en tenim 
un desconeixement quasi total; molts 
no s’han passât mai per la nostra tele- 
visió i els que s’han pogut veure, fa ja 
massa anys i sense color, no s’han 
tornat a emetre més).

Dins aquest vast conjunt, certa- 
ment inabarcable, cal incloure les se- 
ves conferéncies, els seus articles, les 
entrevistes que ha concedit, els seus 
llibres. Tots dos, separats només per 
tres anys -el darrer publicat el mateix 
any de la seva mort-, són el producte
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d’una vida basada en la reflexió i en 
la búsqueda de la veritat. El primer, 
potser menys estructural i cohérent 
en la seva unitat interna, però interes- 
santissim com aproximació al pensa- 
ment rossellinià, comença aixi: “ Vi
vimos en un mundo cargado de ten
siones, histerismos, violencias, cruel
dades, confusiones, atropellos, extra
víos, fugas, rapiñas, revueltas. Pro
fetas de desdicha prevén los peores 
males” . Sobre aquest món reflexiona 
Rossellini durant tot el Ilibre i, en- 
front d’ell, proposa una única solu
ció: el saber, que eli anomena “pàtria 
de l’home” . Només el saber pot fer 
accedir a la intel.ligéncia. I, per sa
ber, cal aprendre. L’aprenentatge 
s’assoleix amb l’instrucció. En recer
ca constant de l’objectivitat crítica, 
Rossellini defensa la instrucció, no 
l’educació, procès que entén com a 
manipulador de l’individu, perqué 
educar és imposar un criteri, mentre 
que instruir és, simplement, infor
mar. Per aixó, Rossellini informa, no 
des d’una posició ecléctica mancada 
de compromis, sinó des del compro
mis que suposa informaf-se per po
der informar. Es més difícil conéixer 
que emetre judiéis (o, dit d’una altra 
manera, només es poden emetre judi
éis quan es coneix). Elemental i lógic.

raonable i práctic, com diu José Luis 
Guarner, socrátic, en definitiva, Ros
sellini sap que mai se sap prou, que 
els coneixements no són una fita on 
un arriba, sinó un inacabable carni 
que un ha de fer i el final del qual és 
inassolible.

“ Un espíritu libre no debe vivir 
como esclavo” , frase de Plato que 
dona títol al seu segon Ilibre, és una 
obra excepcionalment rigurosa i sin
tética. Retrobem els seus temes, però 
ara com si haguessin trobat finalment 
l’exacta manera de ser exposais. Tres 
grans blocs resumeixen tot el pensa- 
ment de Rossellini: el naixement del 
món contemporani, on explica, amb 
un admirable sentit didàctic, les 
raons de la gran crisi de qué 
parlava al llibre anterior; l’educació 
integrai, capítol on parla de “ l’Edèn 
dels coneixements” (anàlisi de les im
menses possibilitats de l’audiovisua- 
lisme, de la televisió, del video- 
cassette, entesos no com elements 
aliénants, sinó com avenços tècnics 
que poden permetre posseir -tenir a 
casa nostra- tota la informació); i, al
tre cop, la crisi de la cultura i dels 
mitjans de comunicació de masses. 
L’edició espanyola està a cura de Jo
sé Luis Guarner, autor del millor lli
bre escrit sobre Rossellini, titulat pre- 
cisament “ Roberto Rossellini” (Fun
damentos, 1973. Versió castellana: 
Jos Oliver).

Ais dos Ilibres hi ha també quan- 
titat de cites i referéncies culturáis, 
que Fautor utilitza com material di
dàctic que corrobora els seus criteris i 
els fa més universals, en l’espai i en el 
temps. Apareixen els seus grans mes- 
tres: de Sócrates a Crist, de Comeni a 
Marx. I tota la seva darrera obra 
-l’epopeia didáctica- és autoanalitza- 
da amb rigor. Són Ilibres que obren 
la gana. Darrera d’ells, hi ha una 

. obra, un home, fascinant, únic. Són 
de lectura obligada.

Diu François Truffaut al pròleg 
del llibre de José Luis Guarner: 
“ Rossellini es uno de los raros ci-

Diez a la décima: este núme
ro inmenso, igual a diez mil 
millones indica la cantidad 
de neuronas de nuestro 
cerebro.
Las neuronas son células 
que, entre otras cosas, 
funcionan como conmuta
dores a través de los 
cuales se forman los 
circuitos cerebrales.
Toda neurona es capaz de 
establecer diez mil 
conexiones..

roberto
rassellini
Armando Editore, 1974. Versió castellana publicada 
per DOPESA, Barcelona, 1975.

neastas que prefieren la vida al cine, 
la realidad a la ficción, la reflexión a 
la inspiración, el hombre al actor, el 
contenido al continente, y su obra es 
la de una inteligencia libre que que
rría ayudar a los demás hombres a ser 
más inteligentes y más libres” . Ros
sellini és l’últim gran humanista.

Els projectes que preparava al 
moment de la seva mort igualen quasi 
la magnitud de l’obra realitzada. Hi 
ha esborranys i notes, apunts, escrits 
i guions, seqüéncies rodades, mil Ili
bres per consultar... Reunir tot 
aquest material i ordenar-lo, 
convertir-lo en projectable és una 
enorme tasca que encara está per fer. 
Falta veure qui l’emprendrà. Mentre, 
les possibilitats que obre l’experién- 
cia rosselliniana encara no ens són 
aprehensibles. Potser necessitarem 
generacions perqué el món prengui 
consciéncia de l’abast de la seva 
obra. Sois flavors podrem saber si 
aquell personatge de Bertolucci exa- 
gerava quan deia que no es podia viu- 
re sense Rossellini. ■

Es una gentilesa de m  DRUnCT
c c n m c  c o m m c m i
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RECITAL
DE
PIANO
PER
MONICA
BUXÓ

Dibuix:
d’A. Masvidal.

Iniciarem aquest comentari sentant el precedent de que Mònica Buxó no és una 
promesa, sinó una espléndida realitat.

La tarda del dia de Reis i a l’Auditori de la Caixa d ’Estalvis de Sabadell, ens va 
delectar amb un programa intégrât pels tres autors més pianistics del repertori 
clàssic: Shumann, Liszt i Chopin, junt amb d’altres.

Chopin va èsser el comiat en el seu segon “ bis” amb la “ Balada n.° 2” , que 
executà i frassejà de manera impecable; no endebades Chopin és l’essència de la 
Sensibilität pianistica, tant per eli com per l’auditori. Aquest fora de programa va 
estar precedit per “ Boira” de Débussy, com una mostra de l’art intermig entre 
clàssic i modern.

La base del programa estava integrada per Joan-Sebastià Bach amb la seva 
“ Suitte Italiana” que Mònica desgranà amb gran netedat i alegria.

Beethoven va fer acte de presència amb una de les seves més conegudes sonates, 
la “ Appassionata” amb el seu “ leit-motiv” principal que repeteix quatre vegades, 
enaltint la puresa infantil d ’una melodia cantada per una camperola sense cap 
adornament i que Beethoven transporté al piano influencia! per un dels seus 
“ lieds” . L’intèrpret va treure bon partit de l’expressionisme del geni de Bonn.

A la segona part, Shumann fou enaltit per una interpretació màgica de “ Papi
llons” , que l’auditori celebré calorosament davant el lirisme de la composició i 
l’execuciô de l’artista que, amb tota seguretat, fou el fragment més aplaudit con- 
juntament amb “ Navarra” d ’Albèniz, que va cloure el recital, precedit d ’un frag
ment dels ‘“ Anys de peregrinatge per Suïssa” , anomenat “ La vali d’Obermann” : 
obra valenta i descriptiva com tot el bagatge pianístic de Liszt, l’autor hongarès.

Acabarem aquesta breu imformació fent constar, una vegada més, les aptituds 
pianistiqus d ’aquesta artista, compatriota nostra i que, sense cap mena de dubte, 
assolirà un cim anestimable dins el seu art, del que en fou bona mostra l’obsequi 
que es va ofrenar la tarda del dia de Reis.

J. Bailús

AL VOL...
El jove fot6graf Pere Monistrol -de la nissaga 

Monistrol- va captar aquesta original imatge del campa- 
nar de Sant Feliu. Hi ho va fer en el bell instant que un 
colom es llan^ava al vol...

(No ens sorprendria pas gens que aquest colom dugues 
missatges de pau, puix la foto ha servit de felicitacid na- 
dalenca)

AGRUPACIO DE PESSEBRISTES
Fa pocs dies que s’ha clausura! l’exposició de pessebres que 1‘Agrupació de Pes- 

sebristes havia basti! en el seu nou local social, Casal Lluís Carreras, del carrer de 
sant Joan. Sabem que tots els pessebres, en un toal de vintd-quatre, han estât po- 
sitivament valorats i elogiats pels vint-i-tres mil i escaig de visitants, que de Saba- 
dell i d ’arreu de Catalunya han passa! pel Casal. Cal fer una especial menció deis 
dotze construits per la jovenalla, que han estât qualificats, pels pessebristes fo- 
rans, com els millors de tot Catalunya dintre el nivell d ’edats compreses entre els 
10 i 19 anys.

Al 53* Concurs de pessebres hi ha concorregut prop d’un centenar de partici
pants, alguns amb obres ben meritòries.

S’ha proclama! un nou Mestre Pessebriste, havent recaigut aquesta meritòria 
distinció en el jove Josep Llivina Canadell. S’ha rendit homenatge a dos veterans 
pessebristes, per haver-se voluntariament retira!, després de tota una vida de dedi- 
cació a aquest art tan popular i estima! en la nostra terra.

J.F.D.

Es una gentilesa de mSBERT A r t Carrer del Sol (General Mola), 3 - Tel. 725 43 69 SABADELL
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AL PAS DELS DIES Per JOAN DAVID

LIL
Tot Art

Una tècnica ben entesa, sigui d’allà on 
sigui, correspongui a un estil o simple
ment acumuli l’esforç d’un aprenentatge 
déterm inât, sempre farà possible 
d’acollir-se als beneficis immanents d’una 
adaptació a nous procediments tècnics; el 
résultat, al cap i a la fi, sempre será el ma- 
teix, l’obra imaginada, consequent a una 
fervorosa integració personal, sortirà a 
relluir tota la gràcia i l’esperit vocacional 
de 1’’artista.

Aixi veiem com la transcripció dels co- 
neixements adquirits per aquesta intel
ligent i sensible artista sabadellenca en es- 
tabilitzar la tècnica alemanya d ’esmalts al 
foc, no ha deixat de conservar dins aquest 
canvi, podriem dir d ’escriptura, la perso
nalità! que un dia va informar les valènces 
d’una escola netament mediterrània.

Ùnicament l’adaptació a uns concep- 
tes, mès podriem dir-ne cremats en les co
lors emprades, ha modificai l’aspecte ex
tern de les obres.
Saludem amb goig el retorn d’un nou ele
ment a completar la munió d’artistes i 
d’artiexs que avui gairebé saturen l’aire de 
les nostres ciutats.

Complement a aquesta exposició Lluis 
Clapés exposa “ Obres de petit format’’, 
conjunt de petitissimes pintures, que afa- 
voreixen l’entesa de la seva obra conegu- 
da i que en tot moment diuen el que volen 
dir i que a tots ens fa possible d’entendre.

IGNASI REVENTOS
“Tot Art’’

Aquest artista es presenta per primera 
vegada a Sabadell. És, la seva, una obra 
ben personal i distintiva a la qual cal 
acostar-se (no solament amb el sentit 
d’aproximació fisica sinó animica). I si 
hom ho fa aixi, se sentirà atret de bell 
principi, puix cada obra d’aquest artista 
té una subtil i aguda atracció.

Obra de sintesi? Evidentment. Per arri
bar a una concreció tal, tan simplificada.

cal haver passât per un période d ’elimina- 
ció molt lent, progressiu i conscient. És 
desprendre’s paulatinament i sàviament 
de bagatges i impressions anteriors per 
descobrir una intimità!, una raó de natu- 
ralesa i de sentit, per arribar al punt alfa 
del principi poètic i sensitiu de tota cosa.

Aquest esforç de sintesi que empra 
l’autor en l’obra el duu a uns determi
nants que li fa dir-se que més enllà ja no 
hi ha res, perqué el més enllà és el tot...

Cai agrair a l’autor aquesta trobada, 
que ha estât possible gràcies al bon amie 
Xavier Oriach, aquest nostre pintor que 
està desenvolupant una tasca molt enco- 
miable a la Normandia, on ha crea! un 
centre-estudi d ’art català del qual és re
presentan! a Catalunya Ignasi Reventós, a 
qui hem dedicat aquest comentari.

M. BLESA
“ Intel.lecte’’

Tractem açi de l’obra d’un artista ara
gonés que ens presenta un món pictòric 
aparentment nou expressat amb força sin
cerità! dins un aspecte de réalisme exaltat, 
amb el qual aconsegueix lligar tema i de- 
coració, moments d’inspiració aguda i 
moments de serenità!.

ROSA PUJOL CLAPES
Ari 2000

Plenament conscient, l’artista pretén 
aconseguir una personalità! que sotmeti 
les solucions a uns conceptes d’intima 
emoció que en aconseguir-ho s’allunyen 
de la visió espectacular per tal de situar-se 
dins un món més aviat reclòs i fins i tot 
impenetrable. Pintura de tècnica pensa
da, mesurada i intimament atrevida, en la 
quai preval el sentimentalisme de l’artista 
per damunt de tota concessió constructiva

JOAN MARTI
“ Intel.lecte”

L’obra deis mestres E. Santasusagna i 
Nolasc Valls la podem veure traslluida en 
l’obra del deixeble; l’excel-lent realització 
de temes figuratius ens fa estimar la facili

tât, lògica resultant d’una autèntica i viva 
preparació a la qual s’ajunta un entés 
concepte decoratiu. Obra de dibuixant 
d’elegantissima dicció.

RAIMON ROCA
Tot Art

Petites pintures en les quais el senti
ment del paisatge es vigoritza; la pintura 
de R. Roca és, aixi en les petites com en 
les grans obres, autènticament acciò; 
l’obra en tot moment es transforma i 
s’équilibra i el cos pictòric es transforma 
i, al goig alegre de la representació s’uneix 
l’alegria interior de l’artista que viu dins 
el paisatge en connubi constant i sempre 
com en una constant reaparició de la vida 
que ha aprofundit en una latència cons
tant de vida, en qué la vivència de les teles 
pintades són l’exponent dar d’una elo- 
qüència interior instransferible.

E. ALONSO
Galeries Pujol

Paisatgista castellà, conscient d ’un fer 
en el què un fons netament romàntic del 
paisatge es dirigeix a solucions en les 
quais es complementen les formes de dic
ció que defineixen l’art corn un fi certa
men! ben estimable.

Homenatge pòstum a 
ALFONS GUBERN

El dia 22 de gener va retre’s un emotiu 
homenatge a Alfons Gubern, a l’Auditori 
de les Agrupacions Narcis Giralt, de la 
quai n’havia estât director de Departa- 
ment d’Arts i un gran col.laborador de 
l’Entitat.

L’acte va èsser força emotiu i fou presi
di! per la vidua del malaguanyat A. Gu
bern; pel conseller de Cultura de l’Ajun- 
tament. Oriol Civil; pel director del de- 
partament d’Art de les A. N.G., doctor 
Francese Macià; pel president de l’Enti
tat, M. Foraste i els senyors A. Roseli i J. 
Mercadé.

Varen pronuciar-se uns parlaments a la

una gentilesa de
BOTIGA D 'ART

Avinguda 11 de Setembre, 128 - SABADELL
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memòria de l’amic i del mestre A. Gu- 
bern, tots ells entranyables.

L’Auditori s’emplenà de gom a gom.
L’acte va obrir-se amb una exposició 

d’obres de l’artista, precedents de parti
culars i entitats que les cediren per aquest 
homenatge tan digne com merescut.

LA VANGUARDIA
El Diari LA VANGUARDIA ha acom- 

plert el centenari. És tota una cursa cent 
anys de sortir cada dia al carrer per donar 
al lector les noticies que s’esdevenen arreu 
del món.

Fer una obra diària, constant, indefa- 
llent, sense pferdre una caracteristica inna
ta, requereix un gran esforç col.lectiu, 
una piena dedicació. Una dedicació de 
voluntat i d’eficiència.

Quan una obra assoleix aquesta fita 
desperta admiració i un reconeixement 
plausible, general.

Quadern es solidaritza a aitai efemèride 
amb tota cordialitat.

ANTONI TAMBURINI
a “Intel-lecte”

A la recerca d’un criteri propi veiem 
com s’expressa la pintura d’aquest pintor 
que per primera vegada ens mostra un 
conjunt ordenat de la seva obra. La since- 
ritat amb què se’ns expressa, viu els pri
mers moments de Iluita i certament, amb 
l’aiguabarreig d’encerts i de dubtes; cosa 
lògica, cosa ensems formativa, tota vega
da que la reflexió d’ara endavant -haurà 
de presidir l’acte pictòric. Un conjunt cer
tament agradable en el qual s’entrelliguen 
moments que volen decidir-se a conseguir 
una unitat.

Hi ha uns intents de fer prevaldré el que 
en diem gust personal, gust no discutible, 
si certament serveix a una causa que en 
fer de guia permet la fluidesa d’un instint 
esperançador. Aquest primer contacte a 
camp obert, ara, ùnicament, pot servir
nos de punt de mira; el temps a venir ens 
dirà prou bé si la cosa en si ha estât un ve
ritable encert. Aixi ho desitjem.

LA VACA CECA
Éntorn del monument de lavaca cega 

(realitzat per Camil Fàbregas), adossat a 
la paret de l’antiga Casa Duran -placeta 
del Pedregar- s’han succitat molts comen- 
taris. Algunes entitats locals han emès llur 
judici. El mateix Ajuntament ha dit que

espera rebre més comunicacions a fi de . 
poder manifestar amb més raô de causa la 
seva decisió.

Ja hi haurà ocasió de parlar d’aquest 
polèmic monument. Per ara, tothom hi 
diu la seva, mentre la vaca cega aixeca 
’’l’embanyada testa” ...

GUBIANES i VILA
Art 2000

Pintor manresà, amb un tipus especial 
de pintura que per certs moments s’afilia 
a rimpresionisme i en altres a un néoréa
lisme. Dins l’esclat i multiplicitat dels co
lors en mig del so o la dissonància hi 
veiem, però, una coherència que justifica 
la comprensió del conjunt.

RAMON POVEDA
Fons d’Art del Vallès

Avui com avui la pintura de RAMON 
POVEDA consegueix resistir els estimuls i 
les frenades que les més o menys noves 
orientacions pictòriques ofereixen a l’es- 
pectador i al critic, L’obra persisteix dins 
una linia de construcció amb fonaments 
ben fermais. En el conjunt, veiem uns as- 
sentaments académies subjugats per es- 
clats lirics que assoleixen moments d’una 
tan fresca i clara entesa, que l’obra ens 
apareix com nascuda i conduida per una 
facilitât innata i en un conviure harmònic 
i amorós dins la ment, no pas exempta de 
preparado inicial i formal, emprò allun- 
yada de terboléncies.

PERE CAMPS i SERRASAN
TA La Pinacoteca

La Pinacoteca ha exhibit un conjunt 
d’obres de diferents artistes. Entre ells 
destaquen dos noms: PERE CAMPS i 
SERRASANTA. El primer ha présentât 
un conjunt de pintures i aiguades. Els 
seus ternes son abordais amb pinzellada

despreocupada en què àdhuc les barreges 
del pigment semblen fetes sobre la matei-, 
xa tela. En les aiguades el pintor reflexa 
v is tes  p a r i s s e n q u e s , ob t i n g u d e s  
mitjançant una excel.lent gallardía en el 
traç i una simplificació de tot el que no és 
essencial. Les poques obres de Serrasanta 
són de bona època i n’hi ha hagut prou 
per veure l’estima que ha posât el pintor 
en aquests paisatges continguts de llum i 
color.

FIDEL BOFILL
Intel.lecte

Els olis, sumptuosos de color, de Fidel 
Bofill, ens fan adonar que no sempre el 
dibuix juga un paper decisiu en el quadre. 
Aixi l’artista es basa en grans empasta- 
ments, pinzellades irregulars i tocs jugui- 
nosos per fer-nos comprendre que la seva 
pintura és una interpretado intuitiva de la 
natura, en servir aquesta solament de 
punt de referèneia per la plasmado d’un 
tema. La falta de linialitat dels seus mo
dus pictòrics ve acompanyada d’una en- 
certada disposició cromàtica sense la qual 
les seves pintures perderien tot encant es- 
tètic per convertir-se en grans masses de 
color sense harmonía. En definitiva, Fidel 
Bofill entronca amb un paisatgisme rie en 
qualitats tonals i timbriques.

JOAN PUJOL
Sala Comellas

Pujol presenta un conjunt de dibuixos i 
litografíes en qué el virtuosisme esdevé 
l’element caracteritzador de l’obra. 
Aquest és el résultat d’un gran esforç per 
part de l’artista i d’una padénda admira
ble. Les perdius, els conills o els esquirols 
dibuixats a la mina de plom o al llapis li- 
tográfic produeixen en l’espectador un 
vertader efecte de “ trompe l’oeil” . 
L’únic oli exposât ens transporta a l’in- 
quietant camp de l’hiperrrealisme, però 
no d ’arrel fotogràfica, sino pictórica.

“ LA GRAN E N C I C L O P E D I A  
VASCA” en la seva col.leccio de mestres 
actuals de la pintura i escultura catalanes 
ha publica! el volum dedicat al gran pin
tor sabadellenc VILA ARRUFAT. El text 
es deu al tractadista d’art Francese Font- 
bona i és de remarcar la cura amb qué 
s’ha fet la selecció d ’il.lustracions, aixi 
com la bona qualitat de la biografía.

RAFEE COLOM I LLONCH

a t
C/. CONVENT, 110 (PLAÇA MARCET) - SABADELL
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©ortit
L ’escaiença del tercer aniversari de vida de Q U A 

DERN ens invita a una mirada retrospectiva i si bé 
no podem presentar un exhaustiu balanç, si ens do
na per dir que hem deixat al darrera unes petjades 
en el carni il.lusionat -i esperançat- que várem ini
ciar en aquells moments que, ardits, encetárem la 
pujada.

Hem procurât seguir amb esperit de superació i 
som conscients que no han estât assolides totes les 
fites cobejades. Hi ha, si, un esforç constant, fins i 
tot indefallent.

Ens vàrem com prom etre a un esperit de servei en 
el camp de la cultura de casa nostra, déclinant altres 
manifestacions alienes a l’estricte fet cultural.

Creiem que la cultura és la força més idônia per 
establir lligams de pau i convivència entre els ho
mes, entre els pobles.

No és pas cosa d ’ara que els homes no ens enten- 
guem els uns amb els altres, fins i tot a vegades par
lant la mateixa llengua o una altra de germanivola.

Ens dol que aquesta nostra “ dissortada terra ”  se- 
gueixi despertant recels, desconfiances i, fins i tot, 
menyspreu. No sempre ve de fora: també campen 
entre nosaltres

Som dels que creiem en la força de la raô , i no en 
la raô de la força. I la cultura, que cultiva la Intel.li- 
gència i la sensibilitza: ens fa Intel.ligents i sensibles 
-Intel.ligents, per a l’entesa; sensibles per a la com - 
prensiô.

Celebrem joiosam ent la nostra Diada del Llibre i 
de la Rosa -fulls lluminosos agermanats amb fulles 
oloroses-. Sant Jordi -el Cavalier d ’Abril- ens hi 
convida.

És la festa de la nostra Cultura que reivindica el 
seu Hoc en la Cultura Hispana i en la Cultura Uni
versal.
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SEMBLANCAde MÜSSEN GAMIE GEIS
Mossèn Geis és un gironi o un sabade- 

llenc de Girona? Nat a Pont Major (1902) 
és sabadellenc adoptiu. Des del 1929 és a 
Sabadell per baver obtingut, previ con
curs, el càrrec d’organista-mestre de cape- 
lla de sant Feliu de Sabadell, de la que va 
ser-ne ecònom-arxiprest interi per desig- 
nació del Bisbe Modrego.

“ 1 Sabadell, des de tipogràficament 
(Biblioteca Sabadellenca, impressor Sa
lient) fins a popularment, ha constituit 
per a Mn. Geis un exemple insuperable de 
fidelitat col.lectiva, d’escollides amistats 
individuals, de devoció literària addicta” . 
(Dixit O. Sabor).

Mn. Geis de sempre l’haureu vist amb 
la seva peculiar idiosincrácia. Eli amb so
tana o sense, no canvia de camisa; sempre 
la duu del mateix color... Gaudeix de Tes
tima i consideració de tothom. S’ho ha 
guanyat per la seva manera de fer i de ser. 
Podría haver escala! llocs més visibles, pe
ro no és persona de demanar ni de fer-se 
veure.

Aci escau de retreure allò que deia el 
Batlle Marcet; ‘ ‘Mn. Geis és l ’únic capellá 
que mai no ha puja! a l ’Alcaldia a 
demanar-me res” .

No té costum de demanar. No en sap. 
Les coses que demana són més altes. Eli 
demana a Déu. Ais homes, no. En canvi 
aquests poden -ara i sempre- anar a dema
nar el seu ajut, el seu conseil, la seva par
ticipado...

Mn. Geis és la senzillesa personificada. 
Per aquesta mateixa condició -puix no 
podem creure que sigui defecte- no ha as- 
solit abres -i altes- cotes. Li hauria calgut, 
certament, de frequentar cenacles de la 
ciutat comtal, establir relacions directes 
(més que a través d’uns epistolaris) amb 
aquelles persones significades en els préé
minents estaments. Però, no. S’ha limitât 
viure en una ciutat, Sabadell (que és un 
poblé gran), recollit, sense aixecar la veu, 
sense posar-se mai a primera fila i, aixi, 
fer la seva via...

La seva obra literària, poètica, és esti
mada i valorada, malgrat que corn abres 
poetes qualificats és ornés en algunes an- 
tologies de noves fornades.

Em seria fácil de fer elogis ponderatius 
sobre la seva obra, però transcriurè algu
nes de les que li han dedicat -sense cap 
floreig gratuit- abres plomes, mestrívoles 
i equànimes.

‘‘En pocs poetes trobaríem, potser, les 
tonalitats épica i dramática tan sovint 
combinades amb ¡ ’estricta lírica, com en 
la producció de Mossén Camil G eis...” 
(Manuel de Montoliu).

“ ...Cap nuvolada el jorn d’avui no enteli. 
Quin goig més gran el de poder sembrar...!” 
Mn. C. Geis

On de Jordi Kuca (1979}

‘‘Sorprèn l ’arrodoniment de ¡ ’estrofa, 
la seguretat dels acabaments, ¡ ’hábil re
cerca de la rima i justesa amb qué es ¡liga 
en el vers. I  entre aquesta varietat de me
tres, rimes i poem es es destrien el corrent 
cuite i el popular. Però sempre el primer 
presideix el darrer. Aixó situa el poeta en 
la línia de popularisme que va, a Castella, 
des de Góngora a  to r c a  i Gerardo Diego, 
i, a casa nostra, de Car ne r a Rosse!ló- 
Porcel. Un popularisme savi, refinat, 
conscient”. (Albert Manent).

‘‘Un poeta de raga.
Un poeta de la casta deis elegits”, Digué 

Caries Cardó.

1 el critic Angel Marsá escrigué: ‘‘Difí
cilmente hallaríamos en la lírica catalana 
de todos los tiempos una tan perfecta ade
cuación de la serenidad de la poesía clási
ca al ardor sobrenatural de la poesía mís
tica. Ni el m ejor Verdaguer de los peque
ños poem as eucarísticos alcanza la pureza 
de dicción de Mosén Camil Geis en 
‘ ‘Geórgiques Eucarístiques” .

Arran de Tentrega de la Medalla de la 
Ciutat a Mn. Geis (1976), Pere Roca Ga
rriga va escriure a D.S..' ‘‘La tònica de la 
seva vida ha estât -és- un ministeri i ma
gisteri, ÇO que voi dir servei, disponibili- 
tat, entrega ais altres, alproísm e. Min iste-
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ri i magisteri a l ’aitar, a la trona, a les- 
aules, a la tribuna, a la premsa, en el Ili
bre. I  en el captçnim enl” .

Odavi Sailor, en el seu mestrívol prô- 
leg que escrigué al llibre “ De Primavera a 
Reravera” , ens dona una tan clarificado
ra i exhaustiva visió sobre Mn. Geis, com 
a sacerdot i poeta, ensems que una anali
tica historia critica de l’obra, que no po- 
dem substreuren’s d’espigolar alguns deis 
seus saborosos fruits.

"En pocs poetes s ’avenen tant com en 
ell els conceptes fraterns de poesia i músi
c a ”.

"...M n. Geis és tot el contrari d ’un ofi- 
ciós recercador de compliments literaris. 
És a dir: que el plural homenatge de la crí
tica entorn de la seva obra és una éspontá- 
nia coincidencia, una convergencia natu
ral, un ajust directe, de criteris estimatius. 
A mb una unanimitat d ’apreciacions que 
simplifica llur extracte”.

"La poesia de Mn. Geis és com una 
magna constel.lació que gira entorn 
d ’una òrbita; d ’unes constants motivado- 
res del seu tan divers com coherent liris- 
m e”.

"Diríem, que la poesia de Mn. Geis és 
com un bell edifici, construit per dins, so 
ta un designi équilibrât i equànime... ”

"Com escriví Maragall de Salvador Al
bert, la seva literatura és or positiu, però  
or mate, sense enlluernadors equlvocs”.

Podriem allargar-nos més i mes, però 
cal deturar-nos. Volem, això si, fer cons
tar com diu el mateix Odavi Saltor, que 
"en resten fo ra , en aquesta edició (“De 
Primavera a  Reravera”) els articles, els 
assaigs. els sermons, les proses literáries, 
de prou encuny substantiu per èsser explí- 
citament esmentades i que no sembli un 
desmèrit llur eventual postergació”.

Cai, a propòsit, parlar d’aquesta even- 
tualitat. Si l’any 1976, uns autonomenats 
“ Amies de Mn. Geis” editaren la seva 
obra poètica completa, enguany, inte
grals en la colla dels “ Amies de les Arts i 
de les Lletres de Sabadell” , aplegats en
torn del seu portanveu “ Quadern” , co- 
mencen a editar la seva prosa en 2 vo
lums.

A la Diada del Llibre d’enguany apa- 
reix el primer: “Pas i repas”  i s’ha 
esmerçat a fer-ne el prôleg el pulcre escri
tor Leandre Amigó. Ha escrit, certament, 
un “ substanciós i penetrant prôleg” . 
D’ell podriem, corn hem fet pertocant 
l’obra poètica, espigolar paràgrafs, ben 
pondérais, amb l’equilibrada eqüanimitat 
a què ens té habituais Leandre Amigó. 
N’espigolaremm dos paràgrafs que defi- 
neixen a bastament el nostre personatge 
-autor i obra.

"Són unes pàgines escrites amb exacti
tud i claredat. A m b una prosa alegre, pre- 
siament per ser senzilla. Un escriptor tan 
correcte, tan apassionat per la veritat, tan 
àvid de justicia, no p o t posseir un estil 
flu ix i descurat. Pensem que la seva senzi- 
llesa i la facilitât aparents, quan van

acompanyades de precisió, no són dons 
naturals, sino qualitats aconseguides per  
l ’esforç d ’un conscièneia tensa i exigent. 
Existeixen, a part de l ’est il, dos factors  
poderosos: l ’ambient i el ritme. Ambient i 
ritme que, parcialment, són comuns en la 
seva obra poètica i musical”.

Del final del prôleg, transcric aquest 
substanciós retrat: "...Mn. Camil Geis és 
un sacerdot comprensiu i arrelat a les no
bles tradicions. Un hom e de mirada suau i 
penetrant albora. Obert a la comunicació 
cristiana, passa per la terra escampant 
am or i poesia. Sense f e r  gaire soroll, ha 
dut a bon f i  una labor constant i eficaç. I 
esquiva la vanaglòria. J o  cree que el món 
li f a  l ’efecte d ’un gran desvari, d ’ombres 
sinistres. Però ell no defalleix, i en els seus 
escrits ens dóna sempre una combinació 
de netedat realista, d ’humor subtil, de 
tendresa continguda, d ’irisació p oètica”.

Entremig, cap esmentar que l’onze de 
setembre de 1977, a iniciativa dels matei- 
xos amies, s’edità el dise “Música i Pa- 
raula” (Obra poètica i musical de Mn. 
Geis). Obra curosament editada de la que 
ens plau transcriure: "Preludi, interludisi 
postludi d ’orgue. Execuciô, pel propi 
autor. Cant, per la liderista Maria Teresa 
Boix, amb acompanyament d ’orgue, tam
bé per l ’autor. Recital de poem es per la 
intèrpret Nuria Candela, am b música de 
fons, extreta de partitures del mateix 
autor. Piano: Glòria Peig. Flauta dolga: 
Josep  M. “ Pladevall, Lluis Vila i Miquel 
Hum bert”.

És aquesta una obra que reuneix tots 
els al.licients capaços de satisfer la Sensi
bilität més exigent.

Ara, amb l’apariciô de l’obra en prosa 
“Pas i repàs” , Mn. Geis veu coronal un

Mn. Geis ai piano, acompanyani a M .“ Teresa Boix.

cim: les tres branques de la seva notable i 
preada producció -poesia, mùsica i prosa- 
recollides en tres obres dignes per elles 
mateixes d’un refrendament a bastament 
reconegut.

Mn. Geis ha estât al servei de la ciutat i 
deis seus homes i, aquests i bon nombre 
d’entitats, l’han distingit i li han estimât 
la seva col.laboració.

Eli coneix com cap altre la petita i la 
gran história d’aquesta ciutat a la que ha 
passai més de cinquanta anys. Ha cone- 
gut els seus homes. Sap de les seves gran- 
deses i de les seves misèries. Ara, corn ha 
escrit Leandre Amigó, “el món li f a  
l ’efecte d ’un gran desvari, d ’om bres sinis
tres”.

-El nostre pais -em diu- és voluble, in
constant, donat a una alegre inconscièn- 
cia, oblidadis, seguidor d’una filosofia 
que es pot sintetitzar en dues frases ben 
conegudes: “Avui és aixl... Demà será un 
altre d ia ...”

Fa poques setmanes vàrem reunir-nos 
un grup d’amies. Podriem batejar el mo- 
tiu de la reunió amb aquest titol: “Neix 
una cangó”. Fou a casa del matrimoni 
Mestre-Boix. Mn. Geis havia dedicai una 
cançô -lletra i mùsica- a Maria Teresa 
Boix, que tantes vegades ha “ récréât” li- 
riques “creacions” del poeta-compositor. 
S’estrenà en aquella reunió. La cantà M .“ 
Teresa Boix acompanyada al piano per 
l’autor.

És una bella i melòdica composició. 
Inspirada i servida per una intéressant 
harmonització independent.

Resultò una vetllada que hom la recor
dará amb afecte. Contemplava a Mn. 
Geis intimament joiós d’aquells bells ins
tants. Adés, de bell segur que no pensava 
en les “ ombres sinistres” ... Ara, certa
ment, se sentia transportât als llimbs on 
els poetes s’escapen de tant en tant...

Reproduïm el text de la cançô que duu 
el titol: “En l ’esclat d ’unes roses”.

En l’esclat d’unes roses

Unes roses al jardi 
just poncelles dellà-ahir, 
avui esclaten.

¿D’on han tret aquest color, 
d’on han tret aquesta olor 
que ara ens enarten?

¿Morirán en el roser
0 en un pit o en un pitger 
de porcellana?

Si sortis un trobador
1 dictés una cançô 
que en fés lloança!

1 sortis qui la cantés 
restaria sempre més 
volant pels aires!
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- El principal tret del men carácter?
- La perseverànga.
- La Qualität que prefereixo en un home?
- L a sinceritat.
- La Qualität que prefereixo en una dona?
- L a fem initat: sà feminisme.
- Allò que més estimo en els amics?
- La fid e  Ut at.
- El meu principal defecte?
- La tendencia al pessimisme.
- La meva ocupado preferida?
- Manejar el teclat de l ’orgue i el de la má
quina d ’escriure.
- El meu somni de benestar?
- Que no'perdés mai la pau del cor i que 
en pagues fe r  participants als altres.
- Quina fora la meva pitjor desgrácia?
- Caure en desgrácia a l ’esguard de Déu.
- Qué voldria ser?
- M ’acontento amb el que sóc.
- On desitjaria viure?
- On sempre hi hagués pau, i com que 
aixó és una utopia, no em par lem!
- Quin color prefereixo?
- El morat i el seu germá, el blau.
- Quina flor prefereixo?

- El llessami, que s ’enfila cel amunt i amb 
ell la seva olor.
- Quin ocell prefereixo?
- El colom  pels seus simbolismes.
- Els meus autors preferits en prosa?
- Ruyra i Prudencl Bertrana entre altres.
- Els poetes preferits?
- Verdaguer, creador de l ’idioma. Earner, 
recreador.
- Els herois de ficció?
- Don Quijote, Tartaria de Tarascón i E l 
Sabater d ’Ordis.
- Les meves heroines de ficció?
- Beatrlu, la Ben Plantada l la Ventafocs.
- Els meus compositors preferits?
- A l ’orgue, Bach; a l ’orquesta, Wágner; 
al piano, Chopin.
- Els pintors predilectes?
- Tots aquells que no m ’ho han d ’expli- 
car.
- Els meus herois de la vida real?
- Moisés, Josu é i Gadeó.
- Les meves heroines historiques?
- Tres dones bibliques: Débora, Pesfa, 
Esther.
- Els noms que prefereixo?

- Els que inspiren més confianga: els deis 
Santoral.
- Qué detesto més que res?
- L ’orgull satánic i la violéncia.
- Quins caràcters històrics menyspreu 
més?
- Els que han fom entât el genocidi.
- Quin fet militar admiro més?
- L a conquesta de Mallorca per Jaum e I.
- Quina reforma admiro més?
- L a progressiva reform a personal i social.
- Quins dons naturals voldria tenir?
- M ’acontento amb els que tiñe.
- Com m’agradaria morir?
- Com j o  predico que cal viure.
- Estât present del meu esperii?
- Ben p oc  optimista p el que f a  a la conse- 
cució d ’un Món millor.
- Fets que m’inspiren més indulgéncia?
- Els que són producte de la indigència i 
de la ignorancia.
- El meu lema?
- Sur sum corda!
- (Això, això: amunt els cors!...)

per JO A N  CUSCO i A YMAMI

EL
MÓN
PER
UNA
ESCLETXA

■librerìa sabadeii Passeig Manresa, T - Tel. "726 05 T0 
Apartat de Correus 355 - SABADELL
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Els que he tréat pel carni Per Mn. GEIS

OCTAVI SALTOR
Impossible de fer un article biogràfic de 

la polifacética figura d'Octavi Saltor i So
ler una mica documentât que pugui tenir 
cabuda a les págines d'aquesta revista, ni 
que fos en una edició monogràfica. No- 
més el vast i dens epistolari que en serva 
el meu arxiu ja faria un nodrit i ben inte
ressant volum, rie de referències al movi- 
ment cultural de Catalunya de molt més 
de mig segle ençà.

1 li devia, però no sabia com 
posar-m'hi.

La rebuda del seu darrer llibre, "En el 
Ilindar divi", es pot dir que m'obliga a 
obrir la máquina d'escriure per tal de fer 
el que, de temps, em tenia jo promès.

La meva relació amb Octavi Saltor va 
néixer molt aviat -d'estudiants- en uns so
lemnes Joes Florals celebrats a I'Escala, 
pels voltants dels feliços anys XX, orga- 
nitzats per una simpàtica revista local 
que, amb el títol de "Costa Brava", era 
publicada, en aquelles saons, a la pàtria 
de Victor Català. Aquells recordats Jocs 
Florals empordanesos foren presidits pel 
finissim escriptor, insigne traductor de 
Goethe: "Faust", "Herman i Dorotea"...

Saltor i jo ens coneguérem en aquella 
Festa: ambdós hi havíem anat a recollir 
un dels nostres tendres llorers. Ja no ens 
havíem deixat mai més.

Ambdós havíem nascut (eli a Barcelo
na, jo a Girona) l'any de la mort de Ver- 
daguer, la desaparició del qual venia se
guida de l'aparició de varis seguidors de 
Ies seves petjades en l'ascensió al Parnàs: 
nosaltres 2, Fages de Climent (el gran poe
ta empordanés de "Les bruixes de Llers" i 
"El Sabater d'Ordis"), Rovira i Artigues, 
Roig i Llop (excel.lent prosista de volada 
lírica)...

L'any 1931 -Saltor ja havia adquirit me- 
rescuda reputació de critic i assagista- pre
sentava al public el meu primer llibre de 
poemes "Balades i Cançons". Eli el prolo- 
gá i, a precs de Joan Costa i Deu, Director 
de la "Biblioteca Sabadellenca" que el pu- 
blicava, vingué a presentar-lo al public 
sabadellenc, en un acte célébrât a la sala 
d'actes de la Lliga Regionalista.

Qui havia obert la porta, venia a 
tancar-la, l'any 1975, prologant la meva 
obra poética completa, aplegada sota el 
títol: "De Primavera a Reravera".

La meva relació no restá mai interrom- 
puda, ni pel trienni malaurat de la nostra 
guerra, que ens dispersé.

■ Eli réfugiât a París, jo a Lyon, un bon 
amie comú, Joan Costa i Deu, réfugiât a 
Génova, ens posé en relació.

Ambdós anaren coneixent, per plecs 
successius, tramesos per correu, el llibre 
que jo anava escrivint -"L'Infern a la terra 
i Déu Pertot"- que, prologat per Pierre 
l'Ermite, fou publicat ben aviat en versió 
francesa.

Passaré per alt moites de les meves vi- 
véneies de la nostra veterana relació: em 
veuria obligat a parlar massa de mi...

Però, em permeto, almenys, d'apuntar 
una efeméride: eli i Lluis Valeri vingueren 
a Belles Arts a presentar el meu llibre 
"Bestiari Hagiogràfic", que acabava d'ob
tenir el Premi Ciutat de Barcelona. Lluis 
Valeri l'havia prologat, i va voler assistir 
a l'acte, malgrat trobar-se en un precari 
estât de salut que no pogué superar: mo
ria al cap de poc temps.

Al marge de la meva relació personal 
amb Octavi Saltor, m'abelleix de fer cons
tar la seva plural relació amb la nostra 
Ciutat.

L'any 1934, la "Biblioteca Sabadellen
ca" publicà el llibre de prosa de Joaquim 
Folguera "La lirica catalana moderna" 
-volum 30 de la col.lecció- prologat per 
Octavi Saltor.

Saltor vingué a Sabadell a recollir un 
premi al certamen bilingüe que, amb el 
nom de "Fiesta de las Letras", se celebré 
l'any 1943, primer certamen literari que, 
després de la guerra civil, pogué celebrar
se a Catalunya amb autorització de Tem
pra -almenys parcial- de la Llengua Cata
lana, fins aleshores interdita en tota mani- 
festació pública.

L'any 1952 formé part del Jurat dels 
Jocs Florals organitzats pel Centre d'Ac- 
ció Católica de la Parróquia de Sant Feliu 
de la nostra Ciutat en commemoració del 
cinquantenari de la mort de Mn. Jacint 
Verdaguer.

L'any 1954, a iniciativa de la Parróquia 
de la Purissima, Sabadell celebré un Cer
tamen Marié en commemoració del Cen-

tenari de la proclamació del dogma de la 
Immaculada Concepció. Presidia el Jurat 
el Dr. Lluis Carreras, però no pogué, per 
trobar-se malalt, venir a fer el diseurs de 
Mantenidor, i delegà Octavi Saltor, el 
quai no formava part del Jurat. Veureu 
com m'ho recordava, anys després, en 
una carta sense data: "El Dr. Lluis Carre
ras n'era el President Mantenidor. Però, a 
les vigilies de l'acte, es posé malalt. Per in- 
dicació seva, vaig suplir-lo (en un Parla
ment, relativament improvitzat). Ramon 
Rucabado assisti a l'acte, resté entusias- 
mat del meu diseurs i n'informé al Dr. 
Lluis Carreras, qui m'ho agrai i me'n feli
cità després".

A la "Festa del Llibre" de 1966, Octavi 
Saltor, pronuncié una conferéneia a 
TAuditori de la Caixa d'Estalvis de Saba
dell, sobre el tema "Poética evocació de 
Víctor Català". Fou una mestrívola dis- 
sertacio.

Em seria molt difícil i laboriós, per 
manca d'informació, d'exhaurir aquest te
ma. El tancaré amb unes cites extretes del 
seu epistolari.

En carta del 10 del X del 80, em deia: 
"El Gremi de Fabricants de Sabadell i ai- 
tres entitats locals m'han honorât 
confiant-me conferéncies i discursos com- 
memoratius, al llarg de la meva vida".

En la mateixa carta em recorda una ma- 
laurada anécdota política que jo havia 
objidat. Abans cal recordar que Saltor 
formava part de "Lliga Catalana" i n'era 
un eloquent propagandista: représentant 
aquell partit fou regidor de l'Ajuntament 
de Barcelona en temps de la República. 
Tornem a la carta (cito el passatge literal
ment, amb tots els seu punts i comes: "El 
meu darrer mitin electoral en la campan- 
ya que precedí el govern del Front Popu
lar fou al Centre de "Lliga Catalana", de 
Sabadell. M'hi dugué el comú amie Mo
hns. Li cremaren el cotxe, a la porta del 
local. (Dies abans l'havia assegurat de 
"Motin"). I durant el meu parlament, vaig 
èsser tirotejat des de fora. Les bales creua- 
ren (travessant els vidres exteriors) la sala 
de Tacte, sense (gr. a D.) cap blanc humé. 
En finir, encara anérem a protestar a la 
séu del partit presumiblement atacant, i a
l'Ajt.".
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Cree que amb aquesta vivèneia -curiosa 
nota histórica- puc tancar de cop.

* * *
Aprofundim ara en la seva personalitat 

literária.
Perqué ningú no pugui dir que m'he 

deixat portar pels fervors de l'amistat, en 
dibuixar la polifacética personalitat d'Oc- 
tavi Saltor, vaig a manllevar la veu deis 
al tres.

Del Arco, l agil i agut interviuador, do- 
blat d'inimitable caricaturista, massa 
aviat desaparegut, però vivament recor- 
dat, deia, des de les pagines de "Tele
Exprés", l'any 1970, parlant amplement i 
folgadament del nostre biografiat: "Octa
vio Saltor casi que no sé que es, en defini
tiva: porque es abogado, escritor, poeta, 
conferenciante, buena persona, trabaja
dor infatigable y está en todas partes". Jo 
ho subscric i em limitaré a adjectivar-ho.

Advocat? Si, jurista de primer rengle.
Escriptor? Sobre els més variats temes: 

des deis de carácter jurídic fins als de caire 
artistic i literari, patriòtic i religiös. Tot 
amb un estil ben personal. En diu Leandre 
Amigó: "Saltor escriu amb un estil dinà- 
mic i amb una adjectivació que con més 
un s'entreté a analitzar-lo, comprova que 
no pot ser més exacte ". '

Poeta? De nùmen i d'ofici. En el pròleg 
al llibre de poemes "Port-Salvi", Bofill i 
Ferro escrivia: "Els bellissims sonets d'Oc- 
tavi Saltor... són tan coratjosos i agosa- 
rats, d una bel.licositat tan pura i albora 
tan fastuosa, que ens ofereixen la visió 
d"una Iluita oberta i franca entre el poeta i 
un tema que contradiu essencialment la 
naturalesa d'ell mateix, el seu gust de la 
forma, la nécessitât del seu esperit de 
realizar-se en aqiiest.

Conferenciant, amplement érudit i pre
cis i orador dens i brillant. Didac Parella- 
da, en aquest aspecte, deia d'ell, des de les 
pagines del "Diario de Barcelona" 15-4
72: "En sus discursos es exuberante, vivo 
y ceñido geométricamente a las ideas que 
presenta i desarrolla. No hay duda que 
posee un maraviloso dominio del lengua
je".

Pel que fa al domini del llenguatge, jo 
remarcarla, encara, que l'adjectivació en 
la seva dinàmica oratòria ens dóna la sen- 
sació que el dissertant es complau a 
paladejar-la, matisar-la, en plural expres- 
sió, principalment.

Cal remarcar el seu caire de critic i assa- 
gista que es manifesté en eli, ben prema- 
turament, fins al punt d'ésser cridat, en 
una llarga abséncia de Manuel de Monto- 
liu, a exercir la supléncia d'aquest gran 
critic en la seva secció "Breviari Critic" a 
"La Veu de Catalunya". I l'any 1934 
L'"Editorial Barcino" li publicava el llibre

A l'Assodadó de Periodisles: Presidènda de la sessió dedicada a la memòria de Juaquim Folguera. D 'es
querra a dreta: Joaquim Pallicena, Manuel Folguera I Duran, Odavi Saltor I Joan Cosía i Deu. (Foto publi
cada a "Annals del Periodisme Calala” -Maig 1935).

de critica literaria "Les idees literàries en 
la renaixença catalana ", que l'any ante
rior havia obtingut el "Premi Pelfort ". En 
la mateixa llnia podem posar 1'"Antologia 
dels Joes Florals", publicada l'any 1954 
per l'"Editorial Selecta". 1, encara, el dis
eurs d'entrada a l'"Académia de Bones 
Lletres", l'any 1970, titulat: "Aportacions 
inédites a una trilogia literária barceloni- 
na. Lòpez-Picó, Maragall, Matheu ".

Enumerarem, per ordre cronolôgic, els 
seus llibres de poemes: "Cendra
votiva",amb pròleg de Josep M .“ Lòpez- 
Picó. 1952. "Port-Salvi ", llibre de 
sonets. 1955. "El reseat divi", llibre de so
nets, prefaci del Dr. Nards Jubany. 1979.

1 el recent, "En el llindar divi", amb 
pròleg d'Oswald Cardona i amb il.lustra- 
cions de J. Coll Bardolet. 1980. Saltor 
sub-titula aquest llibre "Sonets peniten
ciáis", parcialment inspirât, i arrodonit 
durant llargues i llargues hores passades, 
amb cristiana conformació, a la clinica, 
durant el seu penôs estât valetudinari. Lli
bre, no posât a la venda, tal como ell em 
diu en carta del 12 de gener d'enguany: 
"Tine a la teva disposició per a quan ens 
vegem (o me'l fads recollir a casa) el teu 
ex. de "En el llindar divi", edició numera
da i no venal, destinada només ais amies 
que m'han estât sol.licits en les meves xa- 
cres".

Són a milers els articles que Saltor por
ta publicats sobre els més diversos temes: 
professionals, artistics, literaris, religio
sos...

Són més de 150 els prólegs que ell ha 
posât a llibres d'amics i ádhuc de simples 
coneguts que han trucat a les seves portes. 
A remarcar per la seva categoría assagisti- 
ca els prólegs escrits per a Obres Comple
tes: de Josep M.^ López-Picó, les de Josep 
M.^ de Segarra... i les meves, dessus cita- 
des.

Mereix un esment apart el seu recent lli
bre "En el llindar divi". Ho demana la 
frescor de la seva tinta.

Repassant els seus llibres de poemes, un 
s'adona del seu mestratge en el conreu del 
sonet. Els seus sonets són sempre una ade- 
quació d'idees i de forma.

Es fa dificil extreure petits comentaris 
de l'interessantissim prefaci que el prou 
conegut assagista, critic i poeta, Oswald 
Cardona ha escrit per aquest llibre. "Lli
bre singular -diu aquest comentarista- 
fruit directe de l'experiéncia dolorosa del 
qui l'ha escrit durant diverses estades a les 
cliniques i en durissims tractaments, i en 
les successives convalescéncies i reclu
sions a casa ".

Home de fe ha volgut i sabut dir en for
ma métrica, nodrida d'idees i d'imatges, 
moites d'aquelles coses que se solen ex- 
pressar només amb llágrimes i amb 
planys.

Aixó només ho podia fer un poeta en
cora tjat per la seva fe i empés per una llar
ga i persévérant voluntat i experiéncia 
d'ascesi. □

Es una gentilesa de JOSEP DALMAU i PRATS Filatelia i Numismàtica 
Art. Antiguitats.

etra. Barcelona, 339-341 
Tel. 710 25 14 
SABADELL
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FRANCESC PUJOLS, CRITIC D’ART
i (II) per JOAN RIPOLL

Un Ilibre revelador
Per tal de conèixer de prop el seu criteri 

estètic, cree molt intéressant l’examen 
una mica pormenoritzat del seu llibre 
“Recali d ’articles” (6), l’edició del qual 
fou costejada pels seus amies artistes que, 
amb ell com a secretar!, constituïen 
l’agrupació “Les Arts i els Artistes”, 
creada a I’entorn de Santiago Segura, 
I’animador del “Faianç Català” . Es trac
ta d’un volum en dotzau, de'225 pàgines, 
on es recullen trenta-cinc textos escrits en
tre 1903 i 1920, els quais van dedicats als 
següents autors: corn a pintors, lu Pas
cual, Joan Colom, Josep Aragay, Marian 
Pidelaserra, Feliu Elias, Francese Vayre- 
da, Domènec Caries, Manuel Humbert, 
Ricard Canals, Isidre Nonell, Gustau de 
Maeztu i Xavier Nogués; corn a escultors, 
Enric Casanovas i Joan Borrell Nicolau; 
corn a arquitecte, Antoni Gaudi; a més a 
més, parlant d’algunes exposicions 
col.lectives, cita de passada Sunyer, To- 
gores, Manolo Hugué, Picasso i altres.

Fent una cala en el llibre -del quai cons
taran entre parèntesi les pàgines on es tro- 
ba alguna cita significativa-, s’hi veu 
d’antuvi una manifestació palesa del seu 
idéalisme; a la primera critica que va es- 
criure, el 1903, dedicada a Pidelaserra, 
diu: “no ens oblidem mai de què per l ’art 
esdevindrem millors perqué amb eli redi- 
mirem les nostres impureses” (pag. 66). 
Aquest idéalisme es plasma en la recerca, 
tan entossudida com incorrecta, del seu 
famós “quid divinum” , és a dir, la vida, 
l’esséncia de la propia bellesa; “Ja  he 
dit... que la frescor, la melangia, la gran
desa, i totes les altres coses que produei- 
xen impressions estètiques com l ’harmo- 
nia, la grácia i demés delicies de l ’home, 
no eren res, si no posseien el quid divi
num, o sigui aquella essèneia inefable que 
constitueix la bellesa” (11), però heus 
aqui que aquest quid “encara no ha estât 
définit amb la deguda justesa”, ni eli 
tampoc no el defineix, tota vegada que 
s’hi refereix sovint en forma de circumlo- 
qui: “essèneia indefinida de la bellesa 
eterna” , “e lprincipi universal de la belle
s a ” , “la flam a del f oc sagrai” , “la sensi-

Amb Salvador Dati, en una de durs darreres entrevistes

bilitat estética (que) va de drei al cor de la 
Bellesa”, etc. Per tal d’escatir aquest se
cret inefable, senyala dos nivells en el fe- 
nomen estètic, que son l’essèneia i els atri- 
buts, és a dir, un element essencial, que 
resta indefinit, i uns elements accidentals 
com ara l’elegànci’a, la gràcia, la força, la 
sublimitat, la grandesa... i un element 
equivoc corn l’harmonia, que sovint “ha 
sigut confós amb el cor de la Bellessa”, 
essent aixi que “és l ’ûnic element acciden
tal que és essencialment incompatible 
amb l ’essència de la Bellesa” (141-143). 
Una cosa semblant passa també amb el 
bon gust, que defineix corn “l ’aliança de 
l ’harmonia i l ’elegància”: “l ’experièneia 
ens ensenya que hi ha molts i molts artis
tes que dintre el seu art posseeixen una es
cala extensa de Sensibilität que traspassa 
les fronteres del gust o bon gust, i arriba a 
sentir l ’esséncia de lo estètic més enllá 
d ’aquestes fronteres” (98), fins al punt 
que es pot dir “que la calificació o el títol 
de persona o de home de gust implica ne- 
cessáriament un defecte de Sensibilität de-

duible de l ’impossibilitat de sentir l ’essén
cia de la Bellesa en sí mateixa, de lo qual 
s e ’n segueix que si el gust esmotxa la Sen
sibilität, la Sensibilität no esmotxa el bon 
gust” (99). Un altre enemic de la bellesa 
será la civilització, que ha créât “l ’art des- 
provist de la Vera Bellesa”, fet inusitat 
que es presenta per primera vegada desca- 
radament: “les coses, seguint el curs de la 
civilització, varen fe r  cap a un paratge en 
qué l ’element meravellós agafá un camí i 
les obres d ’art, sense distinció d ’escoles, 
n ’agafaren un altre de diametralment 
oposat” (\QA), cosa que el porta a invocar 
la incorrecció com “garantía de Vera Be
llesa”, ja  que “la mateixa historia de la 
producció mecánica... diu ben clarament 
i corrobora que l ’imperfecció deis medis 
era una garanda per a la conservació 
d ’aquest element perdut en les produc- 
cions modernes i enyorat per tots els vers 
artistes” (105). Trobarà un exemple 
d’aixó en la pintura de Ricard Canals, el 
quai “és el tipu representatiu de l ’artista 
modem, que dotât d ’un cervellproductor

QUADERN “ enquadernable”
A fi de poder enquadernar els exemplars de QUADERN corresponents del núm. 1 al núm. 11 - que comprenen els anys 1978 i 1979- s’ha editat 
I’lNDEX, el qua! es facilitará gratuítament als subscriptors de QUADERN que vulguin tenir-ho enquadernat.
Les cobertes es podran adquirir al seu proveidor habitual o, en tot cas, a aquesta mateixa redacció (Sant Ferran, 60 -tel. 710 52 86)
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d ’obres correctes... coneix que la correc- 
ció ni és la Veritable Bellessa ni hi és com 
patible, i reacciona contra aitai correcció 
per a trobar el principi fonam ental esté- 
tic” (WA).

Aquesta postura arriscada, però, el 
portará una vegada més al terreny de la 
contradicció, ja  que, en ocasió d’exaltar 
els dibuixos d’Aragay, Nogués i Humbert 
al primer número de la revista “ Picarol” , 
escriu aqüestes parules que surten del 
context per anar més enllá deis seus pro- 
pósits: “No hi f a  res que el com prador 
s ’esveri. Així es comença. L a  desorienta
d o  davant d ’una obra d ’art és el primer 
esforç per a obrir l ’ull. Amb sang entra la 
lletra i a fuetades s ’amanseix el cavali” 
(180); aixi mateix, hi ha una certa contra
dicció en les paraules següents, per altra 
banda ben equànimes en relació a altres 
de les espigolades aqui: “Les diferents es
coles i tendéncies... representades per... 
Apa, Canals, Carles, Casanovas, Colom, 
Nogués, Pascual, Sunyer i Vayreda, que 
son unes escoles que comprenen P idéalis
me, el realisme, l ’humanisme, el primiti
visme, l ’impressionisme i lo queen  termes 
generals ne podriem  dir el radicalisme, de- 
mostren que tots els camins porten a R o
ma, perqué quan I’inspirado no fa lta  to
tes les escoles són bon es” (181).

Això ens fa pensar que Pujols, en certa 
manera, era una mica esclau deis seus 
apriorismes, tota vegada que, aquí o allá, 
en el seu Ilibre es troben idees i intuícions 
que, si bé aillades, detonen un esperit 
atent i obert a altres suggeriments que els 
estrictament idéalistes ais que volia ser fi
del. Per exemple, quan parla de Nonell en 
uns termes ben diferents ais que empra 
habitualment: “fo u  el primer artista de 
Catalunya sabedor de qué l ’art era dife- 
rent del principi intrínsec de la Bellessa” 
(89). També són de gran penetració al- 
guns epitets que dirigeix ais seus artistes: 
Canals cerca l ’elegància; Colom, la forta- 
lessa; l ’Aragay, la grandesa; Elias, la veri- 
tat; Pascual, la grácia; Sunyer, la sobrie- 
tat; o Vayreda, el vigor” (89). Així ma
teix, és felicissima l’observació que aplica 
ais models dels artistes catalans, dels 
quais diu que tenen per nord Pescóla 
francesa, menys Aragay, d’influència re- 
naixentista alemanya, i Canals, seguidor 
en certa manera de Pescóla espanyola 
(113). Per acabar el Ilibre -i aquest article- 
amb una frase rodona, que podría resu
mir tot Palé critic i poétic que Pujols ama
gava en el seu embalum aparent: quan 
veu els últims quadres de Renoir al Saló 
de Tardor de París, el 1920, diu, senzilla- 
ment, “que són calents com un f o c  i fr e s 
cos com una rosa”.

(6).- Francese Pujols. RECULL D ’ARTI
CLES DE CRÍTICA ARTÍSTICA PUBLI
CA TS FINS ARA, REFERENTS A LES  
ARTS p l a s t i q u e s  I  DEDICA TS ALS AR
TISTES IA  LES EXPOSICIONS. La Revista. 
Barcelona. 1921.

DE
L’ANECDOTARI
DE
FRANCESC 
PUJOLS (*)

L ’últim adéu d’Albert Llanas
Albert Llanas va morir com havia viscut: en 

pie humor.
Quan es va sentir morir, estrenyant-se la mà 

dreta amb la mà esquerra, va dir:
-Passi-ho bé, senyor Llanas!

Dues opinions
Uns amies van preguntar a Socrates què era 

millor; casar-se o no casar-se. El filòsof va res- 
pondre:

-Em leniu per savi?
-Sense cap dubte -li van respondre.
-Dones bé, sóc casal.
Francese Pujols, deixeble del filòsof grec 

fundador de la filosofia empírica elevada des
prés a universal per Ramon Llull, també va ser 
interrogai sobre el mateix tema. 1 aixi com Só
crates va respondre evasivamenf, Pujols va res
pondre que entre solter i casal, el millor era ser 
vidu.

Un gos educa!
Una nit d’hivern, que plovia i feia un fred 

intensíssim, a les tres de la matinada Enric Mo- 
ragues es retirava a descansar. En arribar a ca
sa, va veure ajagut a la porta un gos que s’hi 
havia réfugiât, tremolant de fred. Moragues 
explicava aquest fet amb gran emoció, i deia:

-Quan em va veure, em va mirar, i em va dir: 
"Bona nil, senyor M oragues!”

El bacallá i el “ bel canto” , reclam oportú
Un important bacallaner del barri de Santa 

Caterina tenia un fill amb gran vocació de te
nor, i el pare, entussiasmat, lí pagava tots els 
estudis. El critic musical Rafael Moragues, 
consultât pel pare, va animar el xicot a seguir 
endavant.

Un dia el bacallaner es va decidir a reformar 
Pestabliment, amb la pretensió de donar-li un 
aspecte notable.

-Quin tito! li sem bla que hi podríem  posar 
perqué cridés I'alendó?  -va preguntar a Mora
gues.

-H om e! respongué el critic-. Tractanl-se 
d ’un pare que té un f i l l  tenor. J o  cree que es p o 
dría titular “Bacallaneria rusticana”.

Pujols opina
Una de les anécdotes atribuídes a Francese 

Pujols segurament pel mateix que la va inven
tar, és la que fa referéncia al Conclave del qual

va sortir elegit el qui fou Pius XI.
-Vosté que s ’ocupa de questions religiöses 

-diu que van preguntar a Pujols-, ¿qué opina 
de Tactual etecció pontificia?

-No sé... -diu que va respondre Pujols-. No- 
més li puc dir que el Cardenal Vidal i Barra
quen va p er  les minories.

Pujols perdona
Un poeta molt amie seu, tot i l’amistat, ana

va dient pestes de Pujols. Un dia Pujols, par
lant del qui, segons va saber, el denigrava, va 
dir;

-En Tal, que Déu t ’hagi perdonai...
-Com ! Si encara és viu! -li objectaren.
-Ja  ho  sé  -va respondre Pujols.- Però res no 

priva que Déu Thagi perdonai en vida.

Pujols i Eugeni d’Ors.
Eugeni d’Ors i Francese Pujols tenen la ma- 

teixa edat. Un dia, un amie de Pujols li parlava 
d’Ors i li deia:

-Trobo que TOrs rapapieja.
-Si -responguè Pujols.- Tam bé rapapeijo Jo , 

perquè a  la nostra edat Ja  no podem  f e r  més 
que rapapiejar.

-Però vosté no rapapieja pas  -H digué l’amie.
-Oh, bé  -aclari Pujols-, es que eli repeteix et 

que té publicat i J o  repeteixo el que tinc inédit.

Santiago Rusiñol i Enric Borras es confessen 
l’edat.

S. Rusiñol va néixer l’any 61 del segle passât 
i Enric Borràs l’any 62. Arribáis a veils Fautor 
i Factor, quan els admiradors intéressais els 
preguntaven Fedat, tots dos deien la veritat 
sense declarar-la. Perquè Rusiñol deia: "Jo  
tinc un any més que En B orràs” . 1 Borràs deia: 
" Jo  tinc un any menys que En Rusiñol” .

Idiomes
L’Emperador Caries V deia: "El castellò és 

p er parlar am b Déu; et francés, p er  parlar am b  
els hom es; Titalià, p er  parlar am b les dones; i 
Talemany, per parlar am b els a ses”.

A aqüestes consideracions. Francese Pujols, 
afegí: “/ e! calala és p er  parlar am b un 
m ateix”.

Reincidència
Un advocat, amie de Francese Pujols, li va 

comunicar que tornava a casar-se. I Pujols, 
usant la terminologia jurídica, li va dir:

-Això és un cas de reincidència.

Joana D’Are
Un dels jutges que va interrogar Joana D’Are, 
quan Fheroina va anar a oferir-se al rei per de- 
fensar la Franca contra els angelsos, era del 
Migdia i parlava un francés amb marcai accent 
català.

-Les veus m isterioses que heu sentit 
anunciant-vos ta vostra missió, parlaven fran 
cés? -li preguntà.

-Si -respongué Joana- però  am b un accent 
millor que e! vostre.

I. Clopas Bat He. Editorial Selecta, S. zi. Barce
lona (1953)
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per FILO PRIM

No és pas simplement el lèxic el que diferencia una llengua d ’una altra; ni la 
fonètica (d ’una comarca a una altra, en una mateixa àrea lingüistica, ja  hi ha, 
més grosses o més petites, diferències de fonètica); ni la mateixa ortografia 
(formada persignes convencionals, susceptibles de modificacions a través dels 
segles; el que caracteritza més el geni d ’una llengua és la sintaxi.

Voleu una cosa més singular, singularíssima, del nostre idioma que fe r  ser
vir el verb ANAR per auxiliar d ’eli mateix en temps compostos?

Un present i un infinitiu del mateix verb sumen un prétérit:
“ Vaig anar” \ un futur i un participi de present poden fer un futur; “Aniré 

anant” ; més complicat encara, si voleu, un present, un infinitiu i un participi 
de present poden fer un prétérit, també; “ Vaig anar anant (per exemple) de 
mal en pitjor’’.

Aixô no ho he trobat en cap de les llengües de les quais en tinc més o menys 
coneixement.

Mireu si podeu traduir, literalment, tot aixô al algún altre idioma...
I encara hi haurà qui parli de dialecte?
D’on ha tret el català una forma tan sigular, singularissima? Aquest és el 

“basii, lis’ ’\

Una altra Singularität. En frases on entra el verb SOMNIAR, el català no 
concorda ni amb el castellà ni amb el francés.

El castellà dirà; “He soñado CONTIGO... CON mis padres, CON voso
tros...’ ’. Ja veieu com aquest CON que, en principi, denota companyia, en 
aqüestes frases fa un ofici ben diferent.

El francés dira; “J ’ai rêve D E toi... D E mes parents... D E vous (o D E vous 
autres, corn millor us sembli). Aquest DE que el francés el fa servir de partitiu 
en certes frases, sembla corn si en aquest cas també représentés un partitiu so- 
breentès. Corn si vulgués dir; “Hesomniat alguna cosa particular de tu... dels 
meus pares... de vosaltres... Sense especificar, de moment, quina cosa.

Ben al revés dels 2 idiomes esmentats, el català ho soluciona prescindint de 
preposicions. De la persona o de la cosa somniada en fa un complement direc
te; “ T ’H E  somniat...he somniat els meus pares... us he som niat...’’

Ver aci una altra cosa a ésser estudiada pels dialectôfils.

Em deia algii; “ Vaig llegir un dia un article on es parlava de la LLENGUA  
CA TALANA, ElLLA PRIMOGÈNITA DEL LLA  77. Què hi dirieu? No ho 
trobeu exagerat’’

Jo no ho trobo tan exagerat. Us heu fixât que fins quan ens exclamem pro
fundament ho fem en llati?.

DÉU MEU, DÉU MEU! Només ens hem menjat les S S; “DEUS MEUS, 
DEUS M EU S!’’

Digueu-ho ara en castellà; “Dios mio, Dios mio!.
O en francés; “Mon Dieu, mon D ieu!’ ’.

E s una gentUesa de europRlX Gràcia, 51-53 - SABADELL
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_IMATGE I PARAULA. Foto: Josep Busoms 
Text: Joan Cusco

DIA DE 
RAMS

Pels acimats finestrals 
entra el sol festiu.

Fora i dins del temple hi 
ha un 'fron das brancam ” 
de palmes i palmons que es 
mouen “ co m  a le s  
d ’ángel”...

“ É s e l  b o s c  q u e  
passa”...

És Diumenge de 
Rams...

Es una gentilesa VIATGES CODINA, S.A.
Crup A Títol 412

Sant Quirze, 11 
Tel. 725 62 99 
SABADELL
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per RAMON VALL i RIMELAS

EL MONUMENT I ELS FASOS A L’ÈPOCA ROMÀNICA

Cosluges. Parroquia!. Reixa.

Molts dels ritus que han perdurât en 
l'Església fins al darrer Concili, tenen el 
seu origen a l'època románica. Concreta- 
ment un docurnent de l'any 1152 en el que 
el vescomte d'Ager, Guerau, mana diver
ses deixes, ens ha suggerit el tema a 
l'esmentar-ne, entre les vàries que fa, una 
per "quatre brandons convenients (decen
tes) que continuament, cada any cremin 
davant del monument (monumentum) del 
Cos de Crist el dia del Dijous Sant fins 
després de la seva recepció "a l'església de 
Sant Pere d'Ager"; f també per quinze 
brandonets suficients pels fasos (facibus), 
aixô és per les maitines de la setmana san
ta".

Ens referirem en primer Hoc, als quinze 
ciris dels fasos. Els més grans recordarem 
aquell candeler de fusta, en forma de 
triangle, anomenat tenebrari, amb quinze 
cándeles, les catorze, set a cada costat, de 
cera verge, groga, i la del dm de cera

blanca, que presidia el rés de les Maitines i 
Laudes de Setmana Santa; les cándeles 
s'anaven apagant a mesura que es canta - 
ven els salms dels nocturns; al final s'apa- 
gaven també els ciris de l'altar i només 
quedava encesa la candela del dm del te
nebrari; el celebrant la prenia en la seva 
mà i, en un moment donat, l'amagava da- 
rrera de l'altar: en aquest punt, segons el 
ritual, es feia una mica de soroll; de fet la 
quitxalla se sumava a la cerimònia, amb 
un entusiasme corprenedor, fent un fort 
soroll amb maces i xerracs, ja que fent 
aixô participa va en una tasca molt racista 
i molt poc cristiana: "la matança dels 
jueus".

Aquest costum ve documentât ja a 
l'època romànica. Tant en la Consueta de 
la Seu d’Urgell de mitjans del segle Xll 
(probablement de 1155) corn en la de Sant 
Cugat del Vallès, de començaments del 
segle XIII (de 1221 a 1223) se'n parla:

quinze cándeles posades en Hoc addient, 
segons la Consueta de la Seu d'Urgell i 
quinze ciris col.locats a les reixes, segons 
la de Sant Cugat; que es van apagant a 
mesura que s'entonen les antifones dels 
salms. Al final, havent-se fet soroll, se
gons la primera consueta, o havent fet 
l'abat un tabustol (ho diu aixi, tabustolo) 
segons la de Sant Cugat, s'acaba la ceri
mònia i tothom se'n torna al Hit (ja que les 
maitines, durant els dies sants, es 
començaven pels volts de les dues de la 
nit). El motiu de fer soroll era, probable
ment, per indicar d'aquesta manera el fi
nal del rés, donat que en aquests dies no 
s'acabava corn era habituai, sinó que es 
feia amb un silenci, al que posava fi la in- 
dicació sonora del celebrant.

Aixi com aquest ritual del rés de les 
Maitines i Laudes ja el trobem ben esta- 
blert en l'època romànica, no passa igual 
amb el Monument, que tot just s'inicia en 
aquells moments, de manera que el docu
ment que glosem és, potser, en el que per 
primera vegada consta especificament el 
nom de Monument i s'hi preveuen llumi- 
nàries extraordinàries.

Hem de tenir present que en la litúrgia 
hispánica o visigòtica el dia del Divendres 
Sant no solament no es celebrava el sacri
fici de la Missa, sinó que ni tan sols es 
combregava; no essent, dones, necessària 
cap mena de reserva eucaristica. En un 
principi aquest fet no era privatiu de la li
turgia hispánica, sinó que era generai en 
tots els ritus occidentals. No fou fins el se
gle Vili que la litúrgia romana, segura- 
ment influida per la manera de fer bizanti
na, admeté la comunió dels fidels el Di
vendres Sant; però el Papa i els diaques, 
s'abstenien de rebre el Sagrament, conti
nuant amb el costum tradicional del dia.

Quan la reconquesta, Catalunya s'in- 
corporà desseguida a la liturgia romana, 
de manera que la comunió del Divendres 
Sant, amb hòsties consagrades la vigilia, 
fou cosa corrent. Amb tot, no fou fins 
més endavant, ja en piena època romàni
ca, quan començà a especificar-se que la 
reserva es faci en un Hoc especialment 
adornat i il.luminai. Ni en el Sacramenta
ri de Roda d'isàvena (dels voltants de 
l'any 1000), ni en el de Vie (ja del segle 
XII) es fa esment de cap circumstància es
pecial: es diu només que el Divendres 
Sant l'ardiaca o el diaca anirà a recollir el 
Cos del Senyor al Hoc on fou posât el dia 
de la Cena. En la Consueta de la Seu d'Ur-
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Encenser del Museu de Vic.

la davant de l'altar vigilant que no s'apa- 
gui. ^

Del document d'Ager que comentem, 
tot i ser més primicer, se n dedueix que 
allà la reserva eucaristica ja rebia el nom 
de Monument; i la seva il.luminaciô ex
traordinària ja preocupava al vescom’te 
que estableix, en la seva deixa, que si- 
guin quatre brandons adéquats (decen
tes) els que l'il.luminin. Amb el temps el 
Monument s'anà enriquint, de manera 
que els sagraris del principi (molts d'ells 
consistents en un simple armari incrustât 
a la paret de l'altar) s'anaren transformant 
en arquetes que es col. loca ven en llocs 
prominents i ricament il.luminats, 
iniciant-se, al segle XV, el costum d'anar a 
visitar els monuments; costum que, temps 
a venir, esdevindria una de les devocions 
més acceptades de la Setmana Santa; i 
que ha subsistit fins fa ben poc quan les 
noves normes liturgiques del Concili Vati- 
cà 11 han tornat, en aquest cas, les coses al 
seu punt inicial.

Algunes peces del mobiliari liturgie que 
s’emprava i que hem citât, ens han arribat 
fins avui: les col.leccions de canelobres i 
encensers dels museus d'Art de Catalunya 
i Episcopal de Vie son les més importants.

gell tampoc s'esmenta cap fet extraordina
ri; s'hi diu només que el dia del Dijous 
Sant, el celebrant separará hôsties sence- 
res del Cos del Senyor per guardar-les per 
l'endemà; de les quais combregaran tant 
ell com els ministres.

En canvi la Consueta de Sant Cugat, de 
començaments del segle XIII (uns seixanta 
anys posterior al document que analit- 
zem) ja és més explicita: ens diu que el 
Cos del Senyor sera traslladat processio- 
nalment a l'altar de Sant Jaume. El trasllat 
el fa del diaca, que amb les mans, i inter
posant un llenç blanc adornat, sosté el 
Cos del Senyor, que està embolcallat amb 
els corporals. Dos servidors vestits amb 
albes, aguanten sobre el diaca un vel de 
seda (forma primitiva del tàlem); dos 
més van amb canelobres i un tercer ve 
cremant l'encens amb l'encenser. L'altar 
de Sant Jaume ha estar prèviament ador
nat corn a les festes, havent-s'hi col.locat 
tovalles netes. Quant a il.luminaciô no
més estableix que fins l'endemà, tant de 
dia corn de nit, mentre el Cos del Senyor 
hi estigui present, té de cremar una cande-

Canelobre d ’esmall (Museu d ’Art de Catalunya)

Canelobre de ferro forjat (M.D. de Girona)

Es guarden també algunes reixes corn la 
que hem vist que a Sant Cugat servia per 
col.locar-hi les cándeles dels fasos; a l'es- 
glésia de Costoja se n conserva una pràc- 
ticament sencera; a la d'Olius se n conser
ven uns fragments; i a Cardona una part 
d'una altra es guarda reutilitzada corn a 
barana d'un baleó d'un edifici de la vila.

No totes les esglésies tenien una reixa 
apta per col.locar-hi els ciris. Era molt 
més corrent posar-los en canelobres que 
podien ser de ferro forjat o de metall 
(bronze o aram); en aquest darrer cas sim
plement cisellats, o bé decorats amb in- 
crustacions d'esmalt, a tret de camp, se- 
gons l'estil de Llemotges (champlevé). La 
seva forma és la d una tija decorada amb 
uns anells cônics (d'un a tres, corrent- 
ment), acabada amb una punxa en la que 
s'incrustava el bradé; el conjunt s'apoiava 
sobre tres potes.

Semblantment els encensers; originà- 
riament foren de bronze o d'aram repujat 
o cisellat només; o bé enriquits amb una 
decoraciô d'esmalts. Alguna vegada tam
bé, i en llocs més pobres, eren de ferro.

Si visitem un museu que guardi alguna 
d'aquestes peces, no hi passem de llarg 
sense admirar-la, tota vegada que a la se
va válua intrínseca com a objecte d'art, 
s'hi afegeix el valor sentimental d'haver si- 
gut un instrument amb el que es va confi
gurar la npstra manera de ser. □

COL.LABORA:
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CASTELLS DEL VALLÈS

CASTELL DE BARBERA
Municipi: Barberà del Vallès

Quadern, amb la valuosa col.laboraciô de 
Caixa d’Estalvis de Sabadell ofereix una lami
na de 27 x 21, reproducció del Castell de Bar- 
oerà, dibuixat per Agusli Masvidal, que Iroba- 
reu a cada exemplar de QUADERN.

Situado i accesses. '
Es emplaçat a l'E de Barbera, entre 

aquesta població i Santa Perpétua de Mo- 
goda (o de Moguda), al punt acotat en 
172 metres (1).

Dos son els accesses principals, facti
bles en cotxe. Des de Sabadell, per la ca
rretera de Mollet (B-140), la quai se se- 
gueix fins a Santiga. La deixem arran de 
can Rectoret i prenem la B-141 en direcc. 
a Ripollet; als dos quilômetres som al cas
tell (a la dr, junt al Centre de Càlcul).

L'altre accès pot ser des de Ripollet per 
la mateixa B-141, que creua damunt 
l'autopista B-30 (o A-7), i situa al castell 
en 3 km.

Notes historiques
S'esmenta aquest Hoc a principi del s. 

XI (1005) amb el nom de "Barberano", en
tre els limits de "Terratia" i "Arraona" (2). 
A meitat del mateix segle, i en els se- 
güents, es documenten el "Castri Barbera- 
ni" amb el castell d"'Arraona", tôt 
afegint-hi l'església de Santa Maria de 
"Antiqua" (3).

Un tal Bernat de Barbera fou marmes- 
sor de Guillem de Monteada (1232), amb 
la quai cosa es comprèn que també aquest 
castell fou un de tants, que depengué del 
prepotent casal montcadí.

Amb els corresponents alts i baixos, el 
castell arriba a ser centre d'un senyoriu 
(1599); aixó ho confirma el fet que, se- 
gons consta, l'any 1615 el cavalier Bernat 
Galzeran de Pinós, senyor del castell de 
Barbera creá un benifet amb el títol de 
Santa Coloma (4).

Més tard (1705), es concedí el títol de 
comte, i després el de marqués de Santa 
Maria de Barberá a Josep Galzeran de Pi
nós i de Rocaberti, i es repetí l'evolució 
deis llínatges que, com en el cas del castell 
de Sentmenat, esdevíngué prímerament

senyoriu, i esprés, marquesa!.
Molt posteriorment (XIX) el castell pas

sé a dependre de la familia Barriera, con- 
cretament en la persona de Ramon de 
Sarriera-Gurb i de Pinós, comte de Solte
rea, i aquesta és la causa de l'entronca- 
ment deis cognoms Pinós i Barbará (o 
Barberà).

L'actual marqués de Santa Maria de 
Barberà és Joaquim Barriera.

El castell, avui.
En I'actualitat s'ha convertit en una ma- 

soveria que ha substituít l'antic castell, i 
l'ha réduit a un mur atalussat que el Segle 
passât va servir de lloc d'observació i es- 
tudi a un grup de socis de la Catalanista 
(5).

El casal presenta una estructura força 
vetusta, amb diferents accessos i diverses 
finestres, algunes d'elles tapiades.

Aquesta construcció rectangular i adus
ta, és envoltada de pins que atorguen al 
conjunt l'aspecte tipie de les masoveries 
del nostre Vallès.

L'estât actual del castell, abandona!, és 
de pura ruina.

La capella del castell.
Era dedicada a sant Silvestre i a santa 

Coloma (6), i fou coneguda amb el nom 
de Sant Jaume del Castell. Situada dins el 
dos interior, es tracta d'una humil cons
trucció sense particularitat esmentable, 
llevat de l'obertura circular damunt el 
llindar de l'entrada.

Igual que el castell, el seu estât (1981) és 
lamentablement ruinós.

Santa Maria de Barberà
Aquesta magnífica església parroquial 

de planta romànica, fou consagrada l'XIé 
pel bisbe sant Oleguer. A principis del se
gle actual es descobriren unes notables 
pintures murals d'iconografia narrativa, 
atribuides al s. XIII.

Indrets deis encontorns.
Església de Santiga (Santa Maria de 

I'Antiga).

Església de Santa Maria de Barberà, ci
tada.

Castell d'Arraona, avui desaparegut. 
Santuari de la Mare de Déu de la Salut. 
Ermita romànica de Sant Nicolau. 
Església de Sant Pau de Riusec.
Castell de Moguda.
Castell de Plegamans.

(1) Segons l'lnstituto Geogràfico Catastral.
(2) Terrassa i Sabadell.
(3) Santiga.
(4) Pere Calala Roca: "Els castells Catalans".
(5) Associació Catalanista d'Excursions Cientí- 
fiques, precursosa de Tactual Centre Excursio
nista de Catalunya.
(6) Segons P. Madoz i J. Mas.

per David Aloy

ENTRE HISTORIA I 

LLEGENDA

Quan parlava del castell de Sentmenat, 
feia la classificació deis castells segons la 
seva situació; si es trobaven dalt d'un 
cim, només en quedaven ruines, i si eren 
al mig del pía en convertien en pagesies. 
Dones bé, amb el castell de Barberà ja no 
puc fer aquesta classificació, ja que es tro- 
ba en un terreny prou bo per conrear el 
seu entorn, i en canvi, és una desferra.

Feia alguns anys que Thaviem visita! 
amb motiu de seguir el carni ral de Caste
llar a Ripollet, i ara en haver de fer-ne la 
descripció ens hi vam tornar a acostar. 
Qui Tha vist i qui el veu! Per tot arreu 
munts de pedres i esbarzerars entremig. 
S'endenvina encara el valí i Tuli de bou de 
la capella; aguanta desdibuixat l'antic re- 
llotge de sol, i campeja sencer Tescut da
munt la porta amb dovelles. Un escut en 
el qual es veu, a un costa!, una creu, i a 
Taltre, la mitja lluna... quan en realitat.
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segons el Ilibre deis Castells Catalans, no 
és pas aquest l'escut deis senyors de Bar
berà... però això pot ser motiu perque la 
fantasiosa llegenda sobre moros i cristians 
que atribueixen en aquests paratges, pren- 
gui caires de realitat.

El castell és tan antic, que per força de- 
gué sostenir més d una fluita amb els mo
ros invasors; en una d'elles bagué 
d'encarar-se amb una tropa capitanejada 
per un moràs alt i fornit. Els del castell va
ren posar-se d'acord per mirar d'eliminar- 
lo, pensant que sense el capitost fora més 
fácil de vèncer els soldats. Cap al tard de 
la batalla aquell homenàs rodava per te
rra per no tornar-se a aixecar; els altres, 
desorientats ja no feren res de bo, i aixi 
s'acabà la fluita.

L'endemà, però, un altre estol de sa- 
rra'ins tornava a sitiar el castell, i enmig 
d'ells, el mateix capità que els manava el 
dia abans. Els del castell no se'n sabien 
avenir. Tothom ha via vist com aquell ge- 
gant havia rodat per terra, i dirien que 
ben mort... Tornaren a fer el mateix siste
ma: anorrear el capità. Aquesta vegada, 
tots pogueren comprovar com queia ferit 
de mort i no s'aixecava més. Però al se- 
güent dia ja tornava a estar sa i bo, i com 
eli, tots els seus homes.

Els del castell no aclarien aquell misteri.

i decidiren esbrinar-ho. Un jove ardit i va
lent, s'oferi per anar de nit fins al campa- 
ment enemic, i barrejar-se amb els ferits 
per descobrir el què passava. Tot 
arrastrant-se amb molt de compte, pogué 
situar-se entre ells, i al punt de la mitja nit 
-aqu est d etall sem pre resulta 
indispensable- veié un llumet que 
s'atançava i anava deturant-se, com si 
cerqués quelcom. Quan arribá al seu cos
tai, veié una velleta que portava el llum 
en una má, i en altra, una olla d'untets. El 
nostre home se li abraonà, i la velia es
pantada, confessà que cada nit tenia 
l'obligació d'untar amb la barreja de l'olla 
tots els soldats caiguts, fossin morts, fos- 
sin ferits, però abans que cap altre, al seu 
valent capità. I aixi els tornava a la vida... 
I allò era el conte de mai acabar!

Ràpid com un llamp, el noi li arrabassà 
l'olleta i fugi cap al castell. Bon punt hi 
arribà, untà els seus soldats, els morts i 
els nafrats i l'endemà, no cal dir-ho, la 
victòria va ser seva. Més ai! que no li va 
sortir tan rodó com es pensava, car amb 
les presses de fugir de l'enemic, oblidà 
d'endur-s'en amb eli la velia, que havia 
quedat estesa enmig deis sarrains... La 
dona no es va refer, i els untets de l'olleta 
aviat es van acabar. Aixi, quan ja sembla- 
va que havien descobert "l'oro i el mo-

ro", es van trobar sense res! Aquell jove 
impetuós havia mort la gallina dels ous 
d'or...

Encara que també sembli lleganda, a 
Barbera del Vallès, prop d on avui hi fan 
passar, amb molt encert, un Itinerari de la 
Natura, van descobrir-hi, els anys 70, uns 
fòssils molt importants: les descomunals 
costelles i els ullals d'un mastodont. Tam
bé ossos d'un Trilophodon, (una espècie 
d'elefant), i restes d'un tipus de cavali que 
només s'ha trobat al Penedès i al Vallès: 
l'Hipparion catalaunicum, fòssils de ma- 
mifers primates molt evolucionats, etc. 
etc. (deixem-ho córrer, que a l'Institut de 
Paleontologia en saben més que jo).

Al castell també diuen que hi ha ente
rrada una gerra plena d'or... però, si fins 
fa poc encara no l'havien trobada, amb 
els enderrocs que cada dia s’hi van acu- 
mulant, encara costará més de trobar!. -

Mercè Lleonart.

LABORA ^ 2  c f l i x n  v e / r p u / i /  D c  /n e n D C L L



D’aquell Ilunyà 1960 fins el dia d’avui han passai anys i apanys, modes, ismes i isles i 
alires herbes, i allò de que la història es repeieix ha lingut bis, puix el Crup Galloi ha 
tornai a eixir, si bé en un altre escenari i en altres circumstàncies de quan ho feren a pie 
carrer o, millor dit, a plena Plaça de Catalunya de la capital comtal, davant de molt de 
public i de bada-badocs, davant dels informadors de la premsa i de la ràdio, davant de 
les càmeres de! NO-DO...

El Crup Galloi s’ha tornai a reunir hi ho han fet en el Museu d’Art de Sabadell. 
S ’ha exposai bona part de la seva obra i hom ha pogut tornar a contemplar aquella 
versió original que havia visi dues décades enrera. I la geni jove ho ha vist de bell nou, 
in situ, per primera vegada. Toihom hi ha dit la seva. Els comeniaris, corn llavors, han 
estât diferents i fins i toi d’altres unificáis. N’hi ha hagul per tots els gustos...

Arran d’aquesta exposició monogràfica del Crup Gallot, que s’obri el.lóde febrer i 
estará oberta fins el 30 d’abril en el Museu d’Art de Sabadell, s’ha editai un curós dos
sier ( 1 ). Tan aquesi com Texposició i el muntaige de les obres del Crup Gallot han estai 
realitzats per Jaume Camps, Marc Castells i Anna Fernández. En ell es fa una exhaus
tiva preseniació de l’esmentat Crup i de la seva transcendència. Elis creuen que "ha es

tât un Crup que no ha rebut ¡ ’atenció que mereixia i que ha arribat l ’hora de dedicar 
aquest trebail", ens diuen.

1960. Vuii piniors de Sabadell varen fer un quadre de cent metres en la Plaça de C 
lalunya -en el cor de la ciuiat comtal-. Foren 8 piniors d’acció. Pintura d’accio. I a 
iranscrivim comentaris d’ells:

‘ "E lqu esabiem des d'un principi -ha dit Llorenç Balsach- és que una vegada acat 
da / 'acciò, s'acabava l ’ùltima pronunciado de la pintura, i amb ella, els Gallot. Un c 
te d'aquest tipus no es podia repetir".

■El Gallot va néixer de la repressio de tot tipus a que estava sotmesa la jovent 
d ’aquell temps” -diu Josep Llorenç.

‘ "Ens manifestàrem dient que "la pintura la podia fe r  tothom ” (si no es pot fer 
que es vulgui amb pintura, més valdrá fer de fuster), i sense violar la personalitat 
ningù, demostràvem el fácil que era, xip, xap” -diu Antoni Angle.

Manuel Duque, ha définit que fou "un acto de solidaridad. Su filosofia, demosti 
que el arte puede ser colectivo y sin fronteras”.

Es una gentilesa de lO T iU lT Sant Pere, 21
Tel. 725 91 06 - SABADELL
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ES...
CRUP GALLO!

- “£/ Crup Gallai en sí no fou  res, i robra només té el valor de conveniéncia" -ha dit 
Joaquim Montserrat.

Fent referència a Tobra del Gallot, Lluis Vila i Plana, diu:
•“...em sembla que hi havia mespassió que reflexió. Es cremaven les eiapes verligi- 

nosamenl. El temps dirà, finalmeni, si hi ha quelcom perdurable en tot aquell movi- 
ment i en aquella obra’\

Alfons Borrell, afirma:
-"Si, era un grup provocador. Però jo  també creia que era intéressant, per aixó la 

realilzava, perdurable o  no. He de convenir que després de vint anys, el gest és una es
tética replantejada avui”.

« « *
Vint anys després, com el tilo! de la novela de Dûmes, el Crup Gallot torna a sortir a 

primera plana, excepte Joan Bermúdez que no ha volgut que s’exposés cap obra seva 
en aitai ocasió. Tampoc no ha fet cap comentar! en l’esmentat dossier.

Tots ells, però, ara, han posíít davant d’Emili Hierro. Vint anys enrera, cap d’ells, 
duia barba; ara, tres són barbuis. Cal fer esment del vigores bigoti de l’Angle.

Cadaseli ha cercat altres mitjans d’espressió arlístics. Duque i Borrell han continuat 
amb la seva pintura vanguardista. A prop, també Balsach.

És evident que el que varen realitzat els del Grup Gallot ara fa vint anys, fou ‘‘una 
postura bon tros extremista”.

Aquells vuit piniors de Sabadell varen dur a terme la pintura d’acció. Varen pro- 
moure molts i molts comentaris per tot el país i feren ressò més enllá.

”L ‘art del Crup Gallot, no és ni e! gest individual, ni la cal.ligrafia, ni la pintura en 
sí, ni tan sois la promoció de nous significáis a través de signes ‘ ‘a priori ’ ’ generadors 
d ’una nova semàntica, sino una ruptura ideològica total amb el llenguatge pictóric 
abstráete tradicional, un canvi d'actitud davant els valors intrinsecs i social que defi- 
neixen l ’obra d ’A ri”, ha dit Maria Josep Balsach a Tesmeniai dossier.

I ja , com a cloenda, cal convenir que el Grup Gallot, ‘‘avui és un fet históric...

(1) Museu d’Art de Sabadell, publicació núm. 9.

Es una gentilesa de GI5BERT Art Carrer del Sol (General Mola), 3 - Tel. 725 43 69 S A B A D E L L
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LES
FRUCTUOSES
RECERQUES
DE
JOAN
MONTLLOR

Per PERE ROCA GARRIGA

No seria exacte afirmar -i no es prengui 
això en demèrit pel personatge- que Joan 
Montllor fou un historiador en el sentit 
propi del mot. Fou, això si, i en grau emi
nent, un enamorat del seu Sabadell nadiu 
i quotidià, sentiment que l'incitaria amb 
força abassegadora a voler conèixer a 
fons la ciutat, a aprendre i saber tot el que 
della n'haguessin dit i escrit els entesos.

En volgué conèixer els origens remots, 
el seu desenvolupament material i espiri
tual al llarg dels segles, el tarannà dels 
seus homes, families i llinatges, les tradi- 
cions i costums locals. I és ben cert que ho 
aconsegui. I, si no fou un historiador, fou 
un coneixedor excepcional -arxiu vivent i 
vivaç- de la nostra història, una autoritat 
indiscutida i unanimement reconeguda de 
les essències sabadellenques.

Podem ben dir que, de Sabadell, del seu 
petit món, ho sabia tot. El que hom podia 
arribar a conèixer de la nostra poblado, 
ho sabia amb la més exquisida precisió de 
detall i solia expressar-ho amb una plasti- 
citat singular i suggestiva. No li mancava 
el degut sentit de la perspectiva dels esde- 
veniments i de la concatenació dels uns 
amb els altres; i els sabia presentar for
mant un tot orgànic, tal com en realitat 
havien comparegut en el temps i en l'es- 
pai, en el prétérit.

Les obres d'Antoni Bosch i Cardellach 
(aquelles famoses "Memóries", riques en 
dades i en digressions illustratives) i de 
Josep Salvany (les "Reflexiones críticas" 
tan ben elaborades), les havia llegides 
amb avidesa i rellegides una i altra vegada 
amb fervor i devoció fins a assimilar-les 
com potser mai ningú no ho hagi fet. Més 
ençà, la coneixença d'En Miquel Carreras 
li permeté d'abastar encara moites més 
coses de la història sabadellenca.

Tot el que llegia de Sabadell li arribava 
tan endins, que ja no ho oblidava. Les pá- 
gines d'aquests autors que hem esmentat 
se les sabia de cor, com afirma mossén Er
nest Mateu.

Sense merma del respecte que li merei- 
xien aquells textos, i menât per un afany 
de certesa i de claredat total, s'esmerçaria, 
però, a aclarir-ne certs punts i determi- 
nats passatges que li resultaven borrosos, 
un xic obscurs, potser contradictoris. 
Així, dones, no essent historiador, sinó 
estudiós de la història, esdevingué un cri
tic intelligent, de positiu valor, de la his
toriografía sabadellenca. No pas un critic 
que s'acontenta a assenyalar errors i de
nunciar inexactituds o lapsus en les obres 
d'altri, sinó un d'aquella altra mena que 
cerca de corregir les errades que adver- 
teix, amb el délit de perfeccionar l'obra re- 
buda.

La seva tasca de recerca fou absoluta-

ment seriosa i es caracteritzá per la tenaci- 
tat amb qué la porta a terme. Autodidacte 
com era, no pogué posseir mai aquella ba
se humanística que d'altres més sortosos 
tenien i que li hauria permès de valdre's 
ell tôt sol en el treball d'investigaciô histó
rica a què el seu esperit inquiet el menava. 
Mes, amb tôt i les seves limitacions, i 
procurant-se quan calia l'assessorament 
de gent docta i erudita en disciplines his- 
toriogràfiques, aconsegui de realitzar 
aportacions reaiment estimables en ordre 
a la definició de certes qüestions de prété
rit de la nostra ciutat.

De totes aqueixes aportacions esclari- 
dores o puntualitzadores de la temática 
histórica local, en sobresurt una d'impor- 
tància cabdal: la demostrado que Saba
dell no és hereva de Valrà sinó d'Arraona.

Pacientment, durant anys, amb una 
constància admirable, treballà en la recer
ca encaminada a l'esclariment d'aquest 
punt. Se n'assegurà bé, anà, corn se sol 
dir, amb peus de plom, i al capdavall po
gué formular sense vacil.lacions ni reser
ves la seva tesi, que venia a demostrar 
l'error en què havia incorregut Josep Sal
vany en atribuir a Valrà la progenitura de 
la Vila de Sabadell, error que s'havia pro- 
pagat sense obstacles ni refutacions de 
cap mena fins aleshores, car tothom pre- 
nia corn a sentèneia indiscutible l'afirma- 
ció de l'esmentat historiador. ^

En els médis intellectuals de la ciutat 
l'anunci de la dissertació de Joan Montllor 
per a l'acte inaugural del curs 1921-22 del 
Centre Excursionista del Vallès havia sus
citât curiositat i expectació. "Sabadell no 
és hereva de Valrà " era el títol de la disser
tació anunciada, i el dissertant era una 
persona que ja gaudia de prestigi com a 
coneixedor de la história -tant com de la 
geografía i de la toponimia- de Sabadell i 
de la contrada. I les paraules, els argu
ments i les conclusions de Joan Montllor 
no decepcionaren ni caigueren en el huit.

Entre els oients àvids de coneixences so
bre la história sabadellenca, hi havia el jo
ve Miquel Carreras, el quai, als setze anys 
d'edat ja havia donat mostres i proves de 
posseir un criteri humanistic fora del co
rren!. Fou aquest jove el qui, copsant la 
solidesa de l'argumentaciô del senyor 
Montllor i la transcendèneia de la desco- 
berta que anunciava, donà la deguda res- 
sonància de la tesi montllorenca a la 
premsa local, recensionant la conferèneia 
amb precisió i fidelitat i ponderant-ne el 
valor en termes ditiràmbics corn els que 
transcriurem: "amb aquesta conferèneia 
es tanca un période de la história de Saba
dell i se'n comença un altre, d'horitzons 
més clars i assequibles ".

□
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ií UNA HISTORIA DE SABADELL PER A TOTS”
Josep Torneila, home de llarga trajectòria en 

la vida cultural sabadellenca, ha escrit un ma
nual amb el titol ben explicit de UNA HISTO
RIA DE SABADELL PER A TOTS. 1 vet aci 
que “ Amies de les Arts i de les Lletres” ,_ da- 
vant l’acollida que va tenir ara fa un any la se
va edició del Ilibre “ De les eixides” , d’Agusti 
Masvidal i Joan Cusco, ha meorportat el Ilibre 
de Torneila a la seva col.leccio d’obres de tema 
sabadellenc que va quedar iniciada, i aquest 
seu segon volum està previst que surti al carrer 
el proper Dia del Llibre.

Hem pregunta! a Tornella quin propósi! 
l’havia mogut a escriure aquesta obra, sorpre- 
nent en ell que no és conegut com a historia
dor. 1 ens ha constestat:

-SimplemenI, volia omplir un buit. Em sem- 
blava necessari un llibre que expliqués la histo
ria de Sabadell, sense càrrega erudita i amb 
una estructura sim plificada i un llenguatge cla
rificador i entenedor. Mossèn Ernest Mateu 
m ’havia instat més d ’una vegada perqué ho  
fes .

-Pensaveu en un llibre escolar?
-Pot ser-ho, crée, perfectam ent. Però j o  e! 

vaig concebre i el vaig escriure pensant en totes 
les edats i en tots els nivells.

-Amb quines fonts us heu basa!?
-Fonamentalment am b "Elements d ’Histò- 

ria de Sabadell", de Miquel Carreras, que lot i 
et seu gairebé mig segle, encara és un punt de 
partida imprescindible. També am b abres co 
ses escriles després, com  T "Inform e de l ’Opo- 
s ic ió ”, d ’Andrea Castells, que és una bona  
fon t d ’in form ado p el que respecta als segles 
passai i actual. I  tam bé he tingut assessora- 
ments.

-El llibre tindrà el mateix format i la mateixa 
presentació que “ De les eixides” ?.

-Naturalment, però  am b més nom bre de pà- 
gines.

-Quantes?
-Un centenar, però  no tot és text. Hi ha una 

cinquantena d ’il.lustracions, nou de les quais, 
més la portada, han estât creades expressament 
per l ’artista sabadellenc Salvador Fabà sobre 
motius dels quais no existeixen lestimonis grà- 
fics . Les abres son reproduccions fotográfi- 
ques o  de pintares o  dibuixos; algunes j a  apa- 
regudes en Ilibres anteriors i abres no.

-Será un llibre car, amb tantes il.lustracions i 
bon paper com és de suposar si segueix la tòni
ca “ De les eixides” .

-Hauria estât un llibre car si s ’hagués hagut 
de f e r  una edició limitada a les possibilitats de 
venda locals. Gracies al Banc de Sabadell, que 
am b motiu de! seu centenari s ’ha fe t  càrrec 
d ’un nom bre important d ’exemplars, Tediciô 
sortira a un preu raonable. Parlant am b pro- 
pietat cal dir que el Banc de Sabadell ha fe t  
possible Tediciô.

Per tal d’oferir un testimoni qualifica!, entre 
els pocs que es puguin trobar abans de l’apari- 
ció del llibre, reproduïm el Pòrtic que el doctor 
Pere Roca Garriga ha escrit com a presentació 
de l’obra de Josep Torneila.

jOSEPTORRELLA

UNA HISTORIA E )S A B 4D E Ii 
P E R  A  TOTS

1981

PORTIC

En realitat, no li cal cap mena de presentació, a aquesta obra: el seu titol 
és prou explicit i, a més, está en exacta consonància amb el contingut de les 
pàgines del text, escaientment il.lust rat.

Vet aci la història de Sabadell contada amb encisadora senzillesa, sense 
aparat érudit, en un est il planer, tal com, felá temps, l ’esperàvem.

En Josep Torrella ha sabut -ha tingut el criteri i l ’habilitai per a fer-ho- 
esporgar, reduir, endolcir i compendiar els textos dels historiadors locals 
per fer-los encara més entenedors i a i ’abast.

Remarcable mèriti
Aixi és com ens trobem davant d ’un llibre de singulars caractéristiques, 

que no s ’assembla a cap altre i que ocupará el Hoc precis que, els qui I’espe- 
rávem, li teniem réservât en la bibliografia sabadellenca básica.

Ens satisfá la curiosi tat de conèixer, en els seus termes elementáis, el pré
térit de la gran ciutat on vivim. Però ens deixarà la mel a la boca i voldrem 
procurar-nos més alts nivells d ’informaciô...

Aquest és, crée jo , el cornés de l ’obra i el seu principal valor.

una gentilesa de 0 ^
Dr. Pere Roca i Garriga

BOTICA D'ART

Avinguda 11 de Setembre, 128 - SABADELL



256

UN LLIBRE RAR I ÚNIC O UN LLIBRE I DUES AUTORES
Si els incunables i els altres llibres del 

segle XVI i XVII, que són els més antics 
que existeixen a la Biblioteca del Museu 
d'Història, representan, per la seva prò
pia antiguitat, d'un gran valor bibliogra
fie, vull ara fer esment d'un altre llibre 
que amb tot hi pertànyer a l'any 1914, ens 
ofereix unes extraordinaries curiositats de 
raresa per les seves qualitats derivades 
d'ésser un volum unie i de relacionar-se 
amb dues personalitats destacades d'arrel 
sabadellenca i de floriment cultural de Sa
badell.

Per a molts catalans i també la majoria 
dels sabadellencs d'abans de la guerra ci
vil, será prou conegut el poema "Redemp- 
ciô" de la nostra inoblidable sabadellenca 
Agnès Armengol, ja que n'existeixen và- 
ries edicions, i una d'elles, la més popular 
per nosaltres, va èsser publicada per la 
tan lloable Biblioteca Sabadellenca, l'any 
1925, i que correspon al volum IV d'aque- 
11a publicaciô, que després havia d'arribar 
fins al volum número 32.

En el Museu, hi ha tres exemplars del 
poema "Redempció", procedents del do- 
natiu de l'Académia Miralles, i un d'ells, 
és el normal de les edicions de la Bibliote
ca Sabadellenca, però hi veiem la següent 
dedicatória escrita i signada per Agnès 
Armengol i que diu així: A la distinguida 
senyoreta Dolors Miralles, fundadora i 
Directora de l'Académia del seu nom, 
vertidora d'aquest poema a la Taquigra
fía. Ben afectuosament i agraida, Agnès 
Armengol. Sabadell, 13 de setembre 
1925.- L'altre exemplar, també de la ma- 
teixa Biblioteca, ens ofereix la particulari- 
tat d'estar enquadernat amb peli i tela 
vermellosa. També en aquest hi ha una 
altra dedicatória d'aquesta manera: A 
Dolors Miralles, que tan gentilment ha 
posât la sabateta al meu baleó i els Reis 
d'Orient l'hi han deixat aquest llibre. Dia
da dels Reis. Sabadell 1926, Agnès Ar
mengol.

Finalment, el tercer exemplar, ja es di
ferencia dels altres dos en tots conceptes, 
a més d'estar enquadernat amb pell de dos 
colors i ornat amb una orla daurada, 
igual que el nom de l'autora i el titol del 
llibre, tarñbé porta un altra dedicatória 
encara molt més afectuosa que les altres i 
que diu aixi: Dolors amada: inexorable
ment tot s'acompleix. Es amb profunda 
recança que em desprenc d'aquest joiell 
d'exquisidesa que en dies ja Ilunyans crea
res per mi. L'he servat amorosament, pa-

Dolors Miralles Valls (1914)

rió de l'efecte sens màcula que et porto. 
En eli deixo una llàgrima i un dolç bes ma
ternal. Agnès Armengol. Diada de N.S. 
dels Dolors. Sabadell, 1928.

I és precisament d'aquest llibre que es 
tracta d'una edició única per les seves pe
culiars condicions, a les quais es pot afegir 
que també és un llibre rarissim i d'interés 
bibliografie. Vertaderament, hi ha coses a 
la vida que només poden aconseguir-se 
quan hi existeix una fervent devoció pel 
motiu que volen realizar-se, i aixô és, evi
dentment, el que la nostra admirada pe
dagoga i excel.lent ciutadana en tots con
ceptes, Dolors Miralles i Valls, la fervent 
admiradora i amiga d'Agnès Armengol, 
decidida en demostrar el gran afecte que 
en la seva joventut ja sentia per la poetes
sa Agnès Armengol, va transcriure inte- 
grament el poema "Redempció" amb el 
difícil text taquigràfic i després, luxosa- 
ment enquadernat, l'oferi a la seva excelsa 
amiga, dedicant-li en una carta adjunta, 
les següents ratiles que em plau reproduir:

Sabadell 20 gener 1914. Sra. D.  ̂ Agnès Ar
mengol de Badia. Present. Respetable i admira
da senyora. Complint com és mon deure, tiñe 
la satisfaccio en el dia d'avui poguer-li fer ofre
na del meu humil treball. No té el valor que 
vosté mereix, mes jo l'hi prego que hi vegi en eK 
tot el meu amor i admiració que el meu pobre 
cor sent tant per el que val la seva persona 
com l'intel.ligència hermosa que posseeix. Ur 
sens fi de felicitáis li desitjo acompanyada del 
seu volgut espós (a qui afectuosament saludo) i 
de tots aquells seus que vosté estimi, i que cap 
núvol pugui interrompre el benestar durant e! 
période de sa bella existèneia. Visqui molti 
anys, que aixô és verament li desitja aqueixa 
seva affma. s.s.s.q.b.v.m. Dolors Miralles Va
li.

Aquest llibre, compost de 129 planei 
taquigrafiades, és de format 13,5x20 cen
timetres, i en els primers fulls en blanc, hi 
ha una fotografia postal de la Dolors Mi
ralles quan tenia 25 anys, el 1914, que va 
realitzar la transcripció pulcra i detallada, 
i per aixó resulta ben escaient nomenar el 
llibre de dues autores: la primera amb el 
clássic catalá de l'època, i la segona, fent- 
ne còpia amb els difícils signes taquigrá- 
fics,

Millor que jo per elogiar el significai 
d'aquest llibre i l'ofrena efectuada, cree 
més intéressant reproduir el que pel mes 
de gener de 1914, va dir el "Diari de Saba
dell" signât per la lletra P.

"Potser mai tan com avui voldriem saber dir 
les coses amb belles paraules, Voldriem dar 
una nova, però feta de manera que siguès tot 
ella uns mots de lloança a la donzella que hi ha 
per nom Dolors Miralles Valls, dones aquesta 
nostra jove compatricia ha complert una pul- 
crissima versiô -en taquigrafía- del bell poema 
que escrigué la honorable dama Agnès Armen
gol de Badia i que batejà amb el nom de "Re
dempció". I la Dolors Miralles d'aquesta mag
nifica versiô nés fêta of rena a la seva illustre 
autora en el dia del seu sant. Nosaltres l'ha- 
vem vist aquest llibre, esplèndidament relligat i 
tancat en un elegantissim estoig: l'havem vist i 
hem rebut agradosament meravellats, no tan 
sols de la pulcritud amb que és acomplida la se
va transpíantació si no també de la presentació 
magnífica. I hem pençat al veurel cobert amb 
un ruben de les quatre barres -ofrena també de 
la donadora- que aquella honorable dama poe
tessa que es diu Agnès Armengol de Badia, ha
via de plaurer-li doblement aquest present, car 
ella fou la iniciadora de la subscripció oberta 
entre les dones catalanes per a adquirir la sen- 
yera que fou oferta a la benmérita Unió Cata
lanista. Cal fer un sincer elogi del treball meri- 
tíssim i acurat d'aquesta versió taquigráfica fe
ta per la nostra jove i estudiosa compatricia.- 
P. "

1 així és com gràcies a l'immens donatiu

Es una gentilesa de
MARCS MOTLLURES 

LAMINES I REPRODUCCIONS 
Travestía Borriana,6 

Sabadell,tsl.726 06 28



257

>

v¿/ / —-f  y Kyiy(.

<_j —<'''\¿}. •/ '•’V * ^
% ^  ->T--

\̂ .’>— O ’ '^'\^

y

que I'any 1973 oferí per al Museu d'Histò- 
ria de Sabadell l'Acadèmia Miralles, po- 
dem tenir, entre altres objectes tots de va
lors historie local, aquells tres exemplars 
del que s'ha fet esment i, en especial, l'ùni
ca edició taquigrafiada que, com també 
he dit, després que Dolors Miralles I'oferi 
a la seva dilecta amiga Agnès Armengol, 
aquesta mateixa, uns anys més endavant 
va oferit-lo a la pròpia autora amb l'amo
rosa i maternal dedicatória ja descrita.

Com a complement i per demostrar pa
lesament aquella íntima amistat que te- 
nien les nostres admirades Agnès i Do
lors, no puc menys que aprofitar aquesta 
ocasió dient que, en aquell nombres do- 
natiu de l'Acadèmia Miralles, hi ha una 
capseta que si certament és petita, el seu 
contingut omple immensament tot un 
mon de romanticisme i puresa que pot 
anomenar-se sentimental per la seva signi- 
ficació. Dones aquesta capseta resulta que 
és plena de cabells de la pròpia Agnès Ar
mengol que, l'any 1926, quan ja en tenia 
74 d'edat, s'en va tallar un manyoc per 
oferir-lo a la seva amiga Dolors. Potser 
ara, en aquest temps nuvolôs que vivim, 
de tan poques manifestacions de respecte i 
consideració personal, aqüestes coses de 
les dues amigues no siguin compreses com 
en aquells altres temps, però tanmateix, a 
ben segur, existeixen encara persones amb 
els sentiments comprensius que sabem 
plenament identificar-se en el réalisme hu- 
manitari de totes les bones manifestacions 
d'ara i d'abans, sempre que siguin cultes i, 
sobretot, cal rep‘etir-ho que siguin del tot 
humanes.

RAFAEL SUBIRANA OLLER

De les moites adhesions que ha rebut Joan Arùs, arran del seu no- 
rantè aniversari, ens plau transcriure la que li va lliurar el seu amic 
Octavi Saltor.

A L  M EST R E EN GAI SA BER  
JO A N  ARÚS

EN  EN SEU  X C  A N IV ER SA R I

Joan A nís, nonagenari, 
en arribar l’any nou, 
voldria prou
felicitar-te aquest aniversari.

Un munt de Ilibres no oblidats 
t ’es fidel com panyia.
Tot un missatge d ’amistats 
ha flanquejat la teva poesia.

Mestre en el dir i en el rim ar, 
a cada estrofa 
un dolí conserves secular 
que no admet m ofa.

Ais noranta anys el teu redol, 
amb l’enyor de Teresa, 
no et sentis sol, no et sentis sol: 
espós de la Bellesa.

També els amics hi volem ser, 
devora teu, en aquesta hora.
Per go el meu vers escaducer 
amb tu somriu i plora.

Octavi SA LTO R
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LA VISITA ESPIRITUAL A LA MARE DE DEU DE MONTSERRAT I LA SEVA 
MELODIA CANTADA A SABADELL.

Per ENRIC DORDAL, Escolapi

L'any 1850 el jove Josep Torras i Bages, 
nascut a Vilafranca del Penedés, va a Bar
celona, on acabada la seva carrera de Fi
losofia i Lletres i la de Dret Civil i Canó- 
nic. i havent estudiat Filosofia i Teologia 
esdevingut ja sacerdot, havia de roman
dre fins que el Papa Lleó Xlll el va desig
nar bisbe de Vie. La seva gran obra "La 
Tradició Catalana" era publicada l'any 
1892.

El Dr. Lluís Carreras en una conferén- 
cia pronunciada a Montserrat l'any 1949, 
amb motiu del 50é aniversari de la "Lliga 
espiritual de la Mare de Déu de Montse
rrat " descriu així l'activitat del Dr. Tor
ras i Bages: "El Bisbe Torras era alesho- 
res un capellá de Barcelona, el ciutadá 
eclesiástic més vist dins una majestat sim
ple i una humilitat tota ungida, que tenia 
¡a plaenqa de veure joves, de dirigir cons- 
ciéncies primaverals on la sembra divina 
s'hi posés bé. 1 d'aquí va venir tot el 
montserratinisme que el Bisbe Torras va 
sembrar en l'hora més alta de la seva vida 
sacerdotal, quan la mirada del Papa es va 
posar damunt d'ell i el va elegir bisbe de 
Vie, bisbe de la plana eterna que és la Ca
talunya velia, on la crossa primera aba
cial i episcopal d'Oliba, el gran monjo, va 
posar l'ordenament i va ungir per primera 
vegada tota la vida futura de la nostra te
rra civilitzada, i Déu va fer que no sois 
guiés aquella Catalunya velia sino que 
amb una má amorosa, amb una mirada 
del futur, la Providéncia el portés a que 
Santa Maria de Montserrat iniciés ja el 
seu viure per ser la mil.lenária Patrona de 
la Catalunya que aniria creixent i 
expandint-se omplint tot Europa, i om- 
plint més enllá encara, amb la seva pre- 
séncia i amb els seus monjos, l'América 
nova, que el geni de les gents que alesho- 
res tenien el gran esperit del Cristianisme 
varen trobar i varen edificar en honor de 
Sta. María, i adreqant-se a que Jesucrits 
en fós el Rei per sempre".

El P. Lluís Ignasi Fiter, jesuíta, a instán- 
cies d'una vintena de joves, va establir 
una de tantes associacions de l'època, 
anomenades académies. Aquesta s'ano- 
menava "Académia Catalanista". El P. Fi
ter va invitar el Dr. Torras perqué cada

dimecres cap a les set de la tarda parlés ais 
joves d'aquells anhels espirituals que hi 
havia en la seva ánima jovenívola expres- 
sats en la seva obra "La Tradició Catala
na", anhels de cristianitzar una forma tra
dicional de patriotisme que en aquells 
moments estava rénovant l'esperit deis 
que havien de ser els grans homes de la 
nostra terra. Fins que va ser bisbe de Vie 
va mantenir aqüestes converses.

A més el Dr. Torras,, a la Unió Catala
nista adreçava també el seu mestratge es
piritual en una secció de pietat que a ins- 
tàncies d'alguns joves, després grans pro- 
homs, corn Ricard Permanyer, Josep M. 
Valls i Vicents, havien fundat. Del capitol 
VII de la "Tradició Catalana" titulat "La 
llengua de l'oraciô" on el Dr. Torras escri- 
via: "O la teva ánima ha perdut ja la na
turalesa catalana i s'ha castellanitzat o 
afrancesat, i, per aixô l'oraciô la fas natu
ralment en aqüestes llengües, o no; en el

primer cas prega enhorabona en llengua 
extrangera, perqué tu també ets ja estran- 
ger a Catalunya; en el segon, si vols apro- 
fitar en la vida espiritual i cristiana, prega 
al Pare celestial en la llengua natural i ma
terna" aquells joves eren moguts a publi
car oracions antigües i noves en català en 
uns fulls, que eren escampats arreu.

Deis components d'aquestes seccions 
pietoses van sortir els fundadors de la 
"Lliga espiritual de la Mare de Déu de 

Montserrat". En recordarem alguns: en 
Joan Poblet, gran advocat després de 
Montblanc, en Claudi Hoyos, del Cercle 
de St, Lluc, en Ricard Permanyer, advo
cat, en Ramon Arqués, notari de Borges 
Blanques, en Francese Figueras, gran pro- 
hom barceloni.

Aquests joves van demanar al Dr. Tor
ras que "fes unes pregàries a la Mare de 
Déu de Montserrat per pregar per Cata
lunya, com a poblé, perqué hi hagi una 
cristianització poderosa de tota la nostra 
societat avui mig esgarriada, i sobretot 
perqué sigui beneida la sanció espiritual 
del nostre poblé vers la seva restauració", 
El Dr. Torras no es va fer pregar per es- 
criure-les. En Francese Figueras, final
ment, va rebre aquesta lletra del Dr. To
rras: "Estimât Francisco: li envió les pre
gàries a Ntra. Sra. de Montserrat que 
m'encarregà redactar. Miri si omplen l'ob
jecte que Vè es proposava. En cas afirma- 
tiu, i obrant amb entera llibertat, vinguin 
a casa el dilluns prôxim, de 5 a 6 de la tar
da per determinar lo ròtol de la fulla. Si la 
troba massa llarga, podría acabar a on hi 
ha aquest senyal / potser no entendran la 
lletra. Memôries als joves amies i disposi 
de son afectissim. Josep Torras i Bages. 
Seminari Conciliar, 3 de febrer. (1899)
El dilluns prôxim aquests joves van com  ̂
parèixer a casa del Dr. Torras, i el mateix 
gran sacerdot va ser el que va posar el ti- 
tol a les pregàries: "Visita espiritual a la 
Mare de Déu de Montserrat". El füll no va 
ser encara publicat fins que es van obtenir 
de tots els bisbes de Catalunya les indul- 
gèneies i l'aprovaciô eclesiástica.

Aleshores élis mateixos van organitzar 
unes colles de dotze, -una mena d'aposto
lat de l'oraciô- en nombre de 20. Aquell

Es una gentilesa de
"GALERIES

ROVIRA'
Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 

SABADELL
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mateix any 1899, el dia 30 d'abril a Faltar 
de la Mare de Déu de Montserrat de la 
Catedral de Barcelona, va ser publica- 
ment resada per primera vegada la "Visita 
Espiritual" i varen ser distribuídes les es
tampes O fulls que la contenten. Aixi va 
nèixer també la "Lliga espiritual". Els esta
tus de la naixent agrupació pietosa foren 
escrits pel jurisconsult Joan Pöblet, però 
l'article inicial on és especificada la finali
tat de l'obra fou redactar i escrit pel ma
teix Bisbe Torras. Diu així: "L'objectiu i 
finalitat de la Lliga és demanar a Déu per 
medi de Nostra Senyora de Montserrat la 
total reconstrucció espiritual del poblé ca- 
talá, i fomentar, per l'acció corporativa 
de la Lliga i la individual deis seus mem
bres, la unió de la devoció cristiana amb 
l'amor del país en la pietat i l'ideal de la fe 
en el moviment catalanista". Eli mateix 
deia: "No oblideu mai que jo vaig redac
tar l'article fonamental; aquell sí que el 
vaíg fer jo, quan ja era présentât i nome- 
nat bisbe ". Eli va celebrar aquell memora
ble 30 d'abril, la santa missa a Faltar de la 
Seu, essent ja nomenat bisbe, en Focasió 
de resar-se per primera vegada la "Visita" 
amb gran afluéncia de fidels covocats pels 
joves que varen ser els responsables de 
que aquesta devoció tan nostra fós escrita 
pel gran Patriarca del nostre poblé.

El dia 8 d'octubre a Faltar major de 
Montserrat rebia el Dr. Torras la consa
grado episcopal. El nostre Dr. Carreras 
en diu: "El gran bisbe, a Montserrat va 
prendre la crossa, a Montserrat va ser en- 
tronitzat, i de Montserrat va començar a 
parlar i a beneir tot el seu poblé, al qual 
Déu va enviar com la gran providéncia
patriarcal deis nostres temps".

*  *  *

Aquest escrit seria desmesurat si ens en- 
treteniem a comentar totes i cada una de 
les set peticions que componen "la 
Visita".

El nombre de set és ja una quanti tat tra
dicional en el cuite a la Mare de Déu.

"Ens hem d'adonar, diu el Dr. Carre
ras, que no som nosaltres particularment, 
sino que és tot el poblé, tot Catalunya que 
s'adreça a la seva celestial Patrona i li en-
comana totes les seves necessitats".

* *
Aquesta "Visita Espiritual a la Mare de 

Déu de Montserrat " en si tan rica i expres- 
siva, amb tant de sentit teològic i que res
pira tanta devoció, un altre artífex de la 
nostra terra, el monjo de Montserrat, 
mestre també en la nostra Església de Ca
talunya, en el bell Hoar Déu amb Fart in
comparable de les cantúries gregorianes, 
el P. Gregori Sunyol, va enriquir-la bella
ment, revestint-la amb les suaus i pietoses 
melodies gregorianes, preses d'aquí i

P OSA áe cariHat, poccjue sense consu-

n7Ír escalj-a, treieu de C a t a lu n y a  les'perit de 
i I I ~

• __ •
¿ iscord í-a , i ajunteu tohr els seus Jills amt>cor

c)e germans. De'u vos salve.
Ave Muría i C loria Futrí

d'allá del riquíssim trésor musical de FEs- 
glésia llatina. Es el que s'anomena una 
"centonització". L'obra del P. Sunyol és 
tan bellament reeixida que sembla tal
ment que un mateix hagi estât Fautor de 
la lletra i el de la melodia. Tal com passa 
amb les peces gregorianes i en les de la be
lla música, que una a l'altra es comple
menten i s'agermanen.

Es fa difícil de descriure Fharmonia 
existent entre la lletra i la melodia de la 
Visita espiritual. Si en voleu gustar la pie
tat i la senzillesa i al mateix temps la ma- 
jestat que inspira la Visita cantada, val a 
dir, que és imprescindible cantar-la o 
sentir-la cantar.

Quan va ser musicada la Visita espiri
tual? Qui va ser el responsable déla musi- 
calització pel P. Sunyol?

A la primera pregunta podriem respon- 
dre que el 7 de juliol del 1935, la Romería 
sabadellenca, que organitza FAcadémia 
Católica, va incloure, entre els actes deis 
romeus, el cant de la "Visita". A la "Cul
tura Cristiana" d'aquell any i a la pàgina 
109, podem llegir "Una altra ofrena voi 
fer també aquest any la nostra "Schola": 
el cant de les deprecacions de la Visita Es
piritual segons notació gregoriana com
posta pel P. Gregori M. Sunyol. Ha estât 
escollida per a aquesta canturía la darrera 
hora del romiatge... després de les parau
les de comiat que el Consiliari ha adreçat 
en nom de tots a la Santa Verge, donen 
(els romeus) amb recança un darrer es- 
guard a la imatge estimada com volent 
emportar-se'n muntanya avall la seva be- 
nedicció, esclatará el cant bellíssim de les 
deprecacions del gran Bisbe Torras, que si 
tota la Catalunya creient resa cada dia, 
cap col.lectivitat sinó la nostra no ha en- 
tonat encara amb una cantúria que ben 
aviat será popular. Será, si tots hi posem

l'ànima, un bon present a la Madona de 
Montserrat, i per a nosaltres un goig pu- 
ríssim," A la pàgina 117, en donar compte 
deis actes de la romería, llegim: "els cants, 
que són la veu de la Romería, demostra
ren que no fou en va Fesfor? que va 
esmergar enguany la Schola en preparar
los; la visita Espiritual del P. Sunyol és 
una meravella i un bell present dels ro
meus sabadellencs a la Moreneta ".

El diumenge dia 22 de setembre del ma
teix any 1935 es fa ver "El Petit Romiatge 
a Montserrat ". A la "Cultura Cristiana " 
llegim": Els altres actes del nostre Romiat
ge foren íntims d'emoció i dolcissims de 
cantúria. Quina bella hora aquella de la 
Visita Espiritual! El cambril ressoná de la 
filigrana musical de les set pregáries cen- 
tonitzades filialment per Dom Sunyol". 
(pàgina 157).

En el que fa referéncia a la segona pre
gunta, podem respondre que fóra molt fá
cil que el P. Josep Franquesa, escolapi, en- 
tranyable amie del gran monjo gregoria- 
nista, tingués la responsabilitat de la mu- 
sicalització de l'obra del Bisbe Torras que 
estem comentant.

El que sí és cert, que Fedíció de la Visita 
■amb les incomparables melodies, publica
da segurament després de la revolució, 
porta la filigrana de les notes gregorianes i 
de la cal.ligrafia admirable del bon P. Jo
sep, que era mestre en la transcripció de la 
música gregoriana, i que res no podia en
vejar ais monjos miniaturistes de les belles
planes deis antics Ilibres corals.

*  *  *

Amb aquest senzill treball volem con
tribuir a honorar la nostra celestial Patro
na, la Mare de Déu de Montserrat, en el 
centenari del seu espiritual Patronatge so
bre la nostra volguda terra catalana que 
té encomanada. □

Es una gentUesa de Fortuny, 20 Tel. 725 9119 SABADELL
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JORDI ROCA
I LA VISIO DE SANT JORDI

No es tracta d’un mural, sino, com ens 
precisa Jordi Roca, d’una obra gran. Per 
a ell, el mural requereix un altre tipus 
d’execució; el suport és picat, esgarrapat, 
i fins i tot solcat, tal corn es pot observar 
en el de l’Escola Nostra Llar que va ésser 
objecte de comentar! en el QUADERN n° 
9; per tant, aquesta obra, que va ésser 
gestada a una de les sales de l’Acadèmia 
de Belles Arts, respon a una concepció di- 
ferent.

Jordi Roca ha demostrar ser un català 
de debo, tal com es palesa constantment 
al llarg de la seva trajectôria -recordem 
aqui la série “Catalunya”- i aquest fervor 
patriotic cree que ha tingut el seu ressó de 
diapasó en aquest gran llenç, inspirât en

el popular sonet “Les Tombes Flame- 
jan ts” de Ventura Gassol i, més concreta- 
ment, en el poema titular “ Nit de Sant 
Jordi” .

Aquesta gran tela és el résultat d’un cu
mul de reflexions i d’interpretacions que 
queden transfigurades en forma al.legôri- 
ca. El mon sensual, embranzit per la ve- 
hemèneia catalanista del poeta, amb un 
cert regust noucentista, es polaritza en 
aquests simbols, diriem eterns, corn son la 
maternitat gairebé angoixosa amb els dos 
infants inquiets, el pare esclavitzat, les 
portes que obren cap a l’infinit amb un 
univers dolç i calmos, en el quai el cavall 
de Sant Jordi, simbol de l’esperança, 
creua majestuosament l’infinit; tôt aixô

expressat amb una paleta limitada a grisos 
i terrosos, plasmats sobre el mateix procès 
pictòric, prescindint dels esbossos de co
lor.

La composició no és desballestada res
pecte a la gamma cromàtica, sino que les 
formes anguloses dels plans son congria- 
des amb els espais corbs, per donar al 
conjunt de l’obra una dimensió serena, 
només lleument trencada per la presèneia 
de la figura humana.

Aquesta obra, que va treballar amb la 
seva propia tesitura Jordi Roca, continua 
l’empresa que s’ha proposât i porta a ter
me l’artista: redreçar intel.lectualment 
Catalunya, mitjançant les prôpies armes 
del pintor: els pinzells.

d t Cl. CONVENT, 110 (PLAÇA MARCET) - SABADELL
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NIX DE SANT JORDl
Una pluja d’Abril ha oberi les roses 
i la lluna camina pel jardl; 
al cel més tendre que les flors descloses 
hi ha un tremolor d’estels i sereni.

S
L ’hora és tranquil.la, fonda, ampia i calmosa 
passen uns núvols de flonja blancor, 
passen com una nau silenciosa 
i es perden cel endins sense remor.

Un aire frese com un alè de rosa, 
que se’ns detura un xic a cada pois, 
sota la peli de mica en mica ens posa 
un xic de fret d’Abril, d’aquell tan dolg.

No dorm tot en la nit, algù vigila: 
dall a la cambra del castell vei 
hi ha un llumet que titil.la, 
talment la tremolor d’una pupil.la 
que no es pot adormí.

Hi ha un fili i un pare que, en llevant la taula, 
cada any, aquesta nit, 
no es saben dir paraula 
i amb gran tristesa es miren fit a fit.

Que aquell cel tan oberi a la bonanza 
i aquell corre-hi deis núvols sense fi 
els diu al cor: -Quina és vosta esperanza? 
vàu neixé esclaus, i esclaus heu de mori?

Cada any que passa, amb la finestra oberta,
i amb els cabells al vent,
esperem mitja nit, per si els desperta
el cavali de Sant Jordi furient
que renilli i els dongui el crii d’alerta.

Que es diu que l’home que ha sentida 
la veu d’aquest cavali, 
té l’ànima salvada i redimida 
i no se’l pot fé esclau, ni a cops de mali.

-Pare, qui és aquesta veu que canta?
-Es ta mare que bre^a el teu germà.
-Si ens adormiu amb tan dolca compianta, 
com voleu que ens desperti demà 
el renili del cavali que ens espanta 
i se’ns ha d’emportà?

-Adeussiau! No el sentiu com renilla 
núvols enfora i anllà del cel blau?
-Calma, fili meu, és un núvol que brilla, 
que no sigui el cavali del Comte Arnau!

-No és el Comte l’Arnau que se m’emporta, 
que és de Sant Jordi el corse esfereit; 
si no heu sentii aquesta veu tan forta, 
aire pare, és que teniu l’ànima morta 
i ja sou carn d’esclau sense esperiti

Ventura Gassol

Es una gentilesa de Verge del Pilar, 125 SABADELL
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R E C O R D A N T ... per DANIEL SANAHUJA CAPELLA

JOSEP PLANAS ARGEMI
(IV)

El Diari de Sabadell del dia 2 d’agost de 
1932, publicava la següent noticia: “Ahir, 
a les dues de ta tarda, víctima d ’una cruel 
afecció sobtadament reviscolada, deixà 
d ’existir a la nostra ciutat la virtuosa da
ma Na Rosa Verme Claverie, (A.C.D.), 
muller del nostra bon amie, el benemèrit 
director de l ’Orfeô de Sabadell, senyor 
J  ose P Planas A rgemí.

Nada en terres Ilunyanes, la senyora 
Verme de Planas, havia sabut identificar

se plenament amb el nostre esperit i els 
nostres costums.

Per les seves virtuts la fin ada fo u  un 
m odel de mares, d ’esposes i de ciutada- 
nes. E l seu tracte gentil i senyorivol li val- 
gué la considerado afectuosa de tots els 
que la conagueren.

En aquesta dolorosa avinentesa, reite- 
rem el nostre testimoni d ’afecte ais seus 
fam iliars i d ’una manera especial al mes
tre Josep  Planas. ” .

L’any 1933 el mestre Planas ingressá a 
l’Agrupació de Mestres Directors Concer- 
tadors de Barcelona, essent-ne considérât 
com a soci d’honor per la seva labor rea- 
litzada al front de l’Orfeó de Sabadell, els 
mèrits del quai eren ben coneguts pels es- 
taments musicals de la capital. Més tard 
fou nomenat Delegar a Sabadell de la sus
dita entitat a fi d’organitzar els elements 
de la ciutat i col.legiar-los degudament, 
cosa que portá a terme en un termini rela- 
tivament curt. També organitzá diferents 
actes artistics sota la seva direcció, a pro
fit de la caixa de jubilado de la Societal 
d’Artistes de Barcelona.

El dia 2 de gener de l’any 1940, dirigi 
l’Orfeó per darrera vegada en un concert 
que tingué lloc al saló d’actes de la Caixa 
d’Estalvis, en el qual se li tributá un sentit 
homenatge de cornial. El seu estât valetu
dinari no li permetia la continuitat 
d’aquelles activitats que els càrrecs que 
exercia requerien i decidi retirar-se. Vegeu 
la descripció que d’aquest memorable ac
te fa en Ramon Ribera Llobet en el Diari 
de Sabadell del dia 13 de gener: “Ante 
numerosa concurrencia, figurando distin
guidas personalidades y representaciones 
de corporaciones culturales y artísticas de

la ciudad, el domingo día 2 del actual, por  
la tarde, tuvo lugar en el salón de actos de 
la Caja de Ahorros, el concierto del Orfeó 
de Sabadell de Educación y Descanso, de
dicado a sus socios protectores y en ho
menaje al maestro fu ndador y director 
honorario José  Planas Argemí.

Momentos antes del concierto, cuando 
la masa coral estaba ya reunida en el lugar 
destinado para su actuación, se presentó 
la Junta del Orfeó acompañada de los 
maestros José  Planas y A dolfo Cabané y  
del señor Juan M ontllory Pujal. Seguida
mente la masa coral, dirigida p or  su maes
tro fundador señor Planas Argemí, inter
pretó al “Cant a la Senyera", siendo ova
cionado al terminarse la magnífica inter
pretación. Finalizados los aplausos, el 
presidente del Orfeó señor Juan Uyá, di
rigiéndose al ilustre hom enajeado mani
fes tó  que en aquellos instantes se estaba 
cumpliendo el acuerdo tomado en una de 
las reuniones de la Junta, el de ofrecer al 
señor José  Planas Argemí el título de Di
rector Honrario y al mismo tiempo se le 
patentizaba el más vivo agradecimiento 
de todos los sabadellenses p or  su abnega
ción y  entusiasmo y  p or  los altos méritos y 
servicios prestados en dar honor y gloria a 
nuestra primera institución coral. Cuan
do aun resonaban en el salón de actos los 
aplausos tributados a  las manifestaciones 
del señor Uyá, tomó la palabra nuestro 
conciudadano Juan Montllor y Pujal, in
dicando que la Junta de la entidad le ha
bla confiado, p or  ser uno de los que co o 
peraron en la fundación, el alto honor de 
ofrecer al señor Planas Argemí el perga
mino en el cual constaba el nombramien
to de maestro-fundador y director hono
rario del Orfeó. Con palabras cálidas de 
entusiasmo el señor Montllor puso de ma
nifiesto la transcendencia y  el brillante 
historial de la entidad, enalteciendo al 
mismo tiempo el impulso vigoroso de su 
maestro que de una manera desinteresada 
y  a costa de grandes sacrificios, llegó a 
darle al Orfeó el nombre glorioso que os
tenta y que tanto distingue a la ciudad de 
Sabadell. Señaló con justo acierto los éxi
tos artísticos alcanzados y las demostra
ciones de afecto y  simpatía recibidas de 
todos cuantos actos ha tom ado parte des

de su fundación, tanto en nuestra ciudad 
com o en Barcelona, Palma de Mallorca, 
Zaragoza, Madrid y otras ciudades im
portantes. Las palabras del señor Montl
lor fueron  escuchadas con interés, siendo 
al terminar su discurso, en extremo aplau
dido, y al entregar al maestro Planas Ar
gem í el pergamino -magníficamente dibu
ja d o  por nuestro notable artista señor 
Marlet- fu é  tributada al hom enajeado 
una entusiasta ovación, repitiéndose des
pués de haber dado lectura a unas bien es
critas cuartillas la orfeonista Montserrat 
Alsinet. En aquel solemne instante, el se
ñor Planas sé vió obligado a dirigir la p a 
labra al auditorio, que no cesaba de de
mostrarle con los aplausos la más fe rv o 
rosa admiración. Visiblemente em ociona
do, expresó su agradecimiento, rogando 
encarecidamente que se prosiguiera pres
tando el apoyo al Orfeó, que considerán
dole cosa suya, a pesar de sus años y de su 
delicada salud, no dejaba de soñar con él, 
p or haber sido y sigue siendo la preciada 
ilusión de toda su vida. Terminadas sus 
palabras, encontrándose a su lado el pres
tigioso joven maestro-director del Orfeó 
de Sabadell señor A dolfo  Cabané, am bos 
se abrazaron y  los aplausos del auditorio 
se prolongaron entusiásticamente. El 
abrazo cordial de Planas-Cabané, en 
aquellos momentos solemnes, tenía una 
significación simbólica. En representa
ción del Orfeó, el señor Cabané abrazaba 
a su maestro fundador, y el señor Planas 
con su abrazo, ponía en las confiadas ma
nos del joven-director, toda la lozanía de 
su obra glorisa.

Acto seguido prosiguó el concierto, in
terrumpido después de el “Cant a la Sen
y era ’’ para dar lugar al acto de hom enaje 
al señor Planas. De manera notable y  ba
j o  la dirección del maestro del Orfeó se
ñor Cabané, fueron  interpretadas en la 
primera parte del programa las com posi
ciones: “Ave-verum”, “Bone Pastor”, 
“M aig”, (primera audició), “L ’hivern” y 
“Quant el marit i la muller de fo r a  ve” 
(primera audició). Las dos últimas, tuvie
ron que ser repetidas a insistencia del pú
blico. En la segunda parte figuraban: 
“C anfó de N adal”, “El noi de la m are”, 
“Fum, fum , fu m ” (primera audició), y
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“El rústec villancer” (primera audició). 
La interpretación de las composiciones 
fu é  magnífica, sin inseguridades, dem os
trándose p or  todos los componentes de la 
massa coral, su entusiasmo al estudio de 
las obras p or  difíciles que sean.

El maestro Cabané, al frente del Orfeó, 
consigue matizaciones vocales prodigiosa- 
men te delicadas _y puede darse p or  seguro, 
que con sus condiciones técnicas y el entu
siasmo que ha puesto en su responsabili
dad, sabrá mantener com o hasta ahora 
muy alto el nombre y el prestigio del Or
f e ó  de Sabadell”

Un nou homenatge fou tributat al mes
tre Planas, el dia 22 d’abril del 1942 en el 
Teatre de la Societat Coral Colom. En Fe- 
liu Boixaderas en fa una bona ressenya en 
el “Boletín de las Agrupaciones Corales de 
Sabadell”, que transcrivim a continuació: 
“El pasado día 22 se celebró en honor de 
nuestro compatricio Don José Planas Ar
gemí, músico eximio, que ha sabido llevar 
año tras año la obra magna del Orfeón de 
Sabadell, por  derroteros de gloria que le ha 
valido la distinción de ser condecorado con 
la Medalla de Plata de la Ciudad, impuesta 
por el Exmo. Ayuntamiento no ha mucho. 
Pero, a nuestro entender, fa ltaba otra de
mostración; fa ltaba dispensar al Maestro 
Planas otros honores, que sin ser de tal ca
tegoría, estarían repletos de nobles senti
mientos y ferviente admiración hacia su 
personalidad; fa ltaba la incondicional 
prueba de gratitud de unos y la de entusias
mo de otros de los cantores de Sabadell, de 
los que perteneciendo a sus filas o de los 
que sin pertenecer a ellas, sentimos los mis
mo anhelos y las mismas ansias hacia el 
maestro Planas. Así fu e  com o lanzamos la 
idea de celebrar una fiesta en su homenaje 
para que prevaleciera su valer ante el dis
tinguido público local. A esta idea, bien 
pronto se unen todas las entidades corales, 
com o también la Obra Sindical de Educa
ción y Descanso, cosechándose seguida
mente el fruto de la semilla lanzado y reu
niéndonos todos los amantes del arte, to
dos los cantores de Sabadell, para testimo
niarle agradecimiento unos, y admiración 
otros, y Juntos premiar la incansable labor 
realizada por el Maestro en pro del Orfeón 
y en bien de la causa coral de nuestra ciu
dad, cuyas masas rinden con este acto, 
pleitesía de la gran estimación que nuestros 
corazones destilan hacia el Maestro de 
Maestros, Don José  Planas Argemí.

Ante el magnífico aspecto que presenta
ba la sala de la Sociedad Coral Colón, 
donde se congregaban gran cantidad de 
ámantes del arte musical que llenaba casi

Orfeó de Sabadell. Palau de la Música. Barcelona

por completo la platea y palcos, se da prin
cipio a la fiesta pro Homenaje al Maestro 
Planas que se venía anunciando; desfilan 
en primer lugar ante el distinguido público 
asistente, una fusión de las masas corales 
de cada una de las entidades de la ciudad: 
Sociedad coral “La Industrial, Sociedad 
coral recreativa “El Ciervo”, Agrupación 
Coral “ Talía”, y “Agrupación Lírica Sa- 
badellense”; bajo la experta batuta del 
maestro Don José  Olivella, los cuales inter
pretaron a satisfacción de la concurrencia 
tan bellas páginas musicales com son el 
“Salut Cantors” de Thomas, “Les Flors 
de Maig” de Clavé, la sardana “Montse
rrat” de Casademont, y “Els Pescadors” 
de Clavé, cosechando en cada una de ellas 
cálidos aplausos que son ratificados al f i 
nalizar la actuación. Seguidamente y tras 
un pequeño intermedio es ocupado el esce
nario por el Orfeón de Sabadell sonando 
en su honor fervientes aplausos que son 
prolongados aumentando en intensidad al 
aparecer en escena el Maestro Don José  
Planas Argemí, el cual se ve obligado a sa
ludar repetidamente al auditorio que le si
gue ovacionando hasta que se mezclan con 
los aplausos, notas de la primera interpre
tación del Orfeó que inicia la segunda par
te con el “Cant a la Senyera” del propio 
Maestro Planas, “L ’Hereu Riera” de Cu- 
mellas Ribó, “Hivern” de Lully, “Les 
Neus qu e’s fo n en ” de Morera. Partiendo 
de este momento ocupa la escena la Cobla 
Molins que Junto con el Orfeón interpre
tan “La Pont de PA lbera” de Morera, 
“Dintre el bosc” y “M arinada” de Pérez

Moya. Premiada cada interpretación con 
cálidas ovaciones y bisadas algunas com 
posiciones, cuyo digno ejemplo se halla en 
la interpretación de “Hivern”;  alarde de 
perfecta coordinación de voces de vibran
te modulación.

Seguidamente es obsequiado el Maes
tro Planas con el H om enaje personal de 
todos los cantores que se suman al escena
rio uniéndose todas las instituciones C o
rales de Sabadell, y ante ellas se hace en
trega al H om enajeado de los volúmenes 
que consta la “Historia de la Música” de 
Subirá, después de unas sentidas palabras 
de admiración y respeto de Don Jaim e  
Llobet, recibiendo el Maestro Planas, el 
obsequio con verdaderas muestras de 
complacencia y en medio de una lluvia de 
aplausos que ratificaban el Homenaje 
sentido de todo el público de Sabadell. 
Agradece el señor Planas a los concurren
tes al acto con palabras veladas p or  la 
emoción y tratando de realzar el valor 
material del obsequio p or  tratarse de una 
obra que goza de gran prestigio; ya acalla
dos los fervorosos aplausos con que fu e 
ron recibidas sus palabras, la Gran Massa 
Coral de Sabadell, conjuntamente con la 
cobla Molins interpretan la sardana 
‘ ‘L ’Em pordá ’ ’ de M orera que bisada, cie
rra la actuación de el Orfeón de Sabadell 
y el concierto vocal, celebrándose segui
damente una audición de sardanas p or la 
citada Cobla, finalizando el acto en m e
dio de la satisfacción del público que no 
dudamos gozó de una velada llena de 
atractivos.

Es una gentilesa de
4> G h U L -
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C U t C f t t A
Per CINE CLUB SABADELL

ELS GERMANS MARX
Entre Leo McCarey i els arguments convencionals

a) Els Marx amb argument
L ’únic film dels Marx dirigit per McCa

rey és DUCK SOUP (SOPA DE 
GANSO), 1933, cinquè dels 13 llargme- 
tratges protagonitzats pel grup. Excep
tuáis els quatre anteriors: THE COCOA- 
NUTS (LOS CUATRO COCOS), 1930, 
ANIMAL CRACKERS (EL CONFLIC
TO DE LOS MARX), 1931, MONKEY 
BUSINESS (NADERIAS), 1932, i HOR
SE FEATHERS (PLUMAS DE CABA
LLO), 1933, films que desconeixem -en 
tenim opinions favorables de fonts de 
confianza-, DUCK SOUP és el més ho- 
mogeni de la resta.

Els que el segueixen s’estructuren en el 
seu si de manera antagónica i tota la cár- 
rega revulsiva de l’humor deis Marx que
da neutralitzada pel marc fortament con
vencional en qué s’esdevé Tacciò. Irving 
Thalberg, productor de A NIGHT AT 
THE OPERA (UNA NOCHE EN LA 
OPERA), 1935 i A DAY AT THE RA
CES (UN DIA EN LAS CARRERAS), 
1936, opinava, també Groucho, que 
DUCK SOUP era un film divertii però 
sense argument. Tant aquests dos films 
com els segtients no brillen pas, però, per 
Toriginalitat, interés i/o realisme dels 
seus arguments. L ’ùnica pretensió era dis- 
treure i això s’aconseguia embastant els 
“gags” amb una senzilla anécdota que, 
sense massa estorbos, mantingués Taten- 
ció del gran public.

Aquests “ argumentéis” diferien ben 
poc entre si; solament canviava el decorai 
(carretes, òpera, oest o circ); la tòpica pa
tella d’enamorats que han de salvar molts 
obstacles, el més important, les dificultáis 
económiques -postulai ideològic intrinsec 
al sistema- per reexir en la definitiva unió 
que, naturalment, assoliran al final del 
film.

La inclusió de números musicals en 
films que no ho són -espècie de vertigen 
que envai la indùstria cinematogràfica 
amb Taparició del so- complementa 
aquesta estructura convencional. L ’evo- 
lució de la història i les interrupcions mu
sicals trencaven Tacciò a despit del ritme, 
de la dinàmica narrativa, del clima, i so- 
bretot, de Tesséncia de Thumor dels 
Marx. L ’imprevist, la provocació, Tagres- 
sió, la insolència, queden difosos en sensi
bleres causes matrimoniáis. Així, es resta- 
blia el mare confortable que els germans

Un día en las carreras, S. Wood. 1936

estaven descom onent. Exceptuem-ne, 
per exemple, els números cantats per 
Groucho -gratificadorament informais- o 
la interpretado d’Harpo a A DAY AT 
THE RACES, que acaba amb Taferrissa- 
da destrucció del piano.

Els “gags” funcionen d’una manera 
totalment autònoma, quasi sempre amb 
independéncia de la història que s’explica 
-per aixó, resulta tan difícil recordar a 
quin film pertany cada “gag” -. Els Marx 
constitueixen un grup de cómics excepcio- 
nals, actors que s’han forjat en contacte 
directe amb públics de tot tipus. La seva 
Originalität i la vivesa deis seus “gags” 
acaben per resoldre positivament el film. 
La dicotomia ordre/desordre de qué par- 
lávem, fluctua segons aquests. Aixi, 
ROOM SERVICE (EL HOTEL DE LOS 
LIOS), 1938, amb poca preséncia de la 
patella d’enamorats i sense interrupcions 
musicals, és molt més homogeni, trepi
dant i sarcástic que, per exemple, GO 
WEST (LOS HERMANOS MARX EN 
EL OESTE), 1940, que conté un molt me
diocre episodi d’indis, veritable interval, i

amb una parella insuportablement emba- 
dalida, el galant de la quai, a més, canta. 
Els “ gags” més enginyosos podrien 
traslladar-se d’histôria sense problèmes: 
Tasfixiant canvi de barrets dins de la dili- 
géneia, el d’estafadors estafats d’abans 
d’agafar el tren o el de la trobada amb 
“ Tenviat’ de la companyia, reexida mos
tra de Thumor de Tabsurd dels Marx: no 
el poden reconéixer perqué abans calia 
conéixer-lo. A continuació Tidentifiquen 
posant-li un clavell a la solapa. Per con
tra, la darrera seqüència de ROOM SER
VICE, amb Davis (1) fent-se passar per 
mort. Tait executiu i el gerent de Thotel 
plorant al peu del Hit, entonant tots ple
gáis melanconioses cançons de camara
des, és la culminaciô de tôt el cinisme amb 
què els Marx els han tractat al llarg del 
film. No solament a élis, sino a tots els 
personatges que entren en escena: Tinge- 
nu autor provincià, Tidealista cambrer o 
l’agent d’assegurances, submis servent del 
seu deure. Seguint un flux progressiu, 
passem de Tirrespetuositat a Thumor ne
gre.
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b) DUCK SOUP, la coherència de l’in- 
coherent

Leo McCarey, que ja havia dirigit, 
guionitzat o supervisât molts dels curts de 
l’època més fecunda de Laurel i Hardy 
(1927-1930), sap copsar, amb la mateixa 
lucidesa, el sarcàstic i arbitrari humor dels 
Marx i enquadrar-lo en el marc idoni: un 
film anárquic.

A DUCK SOUP, es ridiculitzen, en un 
“ collage” , militars, jutges, ministres, fi- 
nancers, princeps, estats, guerres i, com 
sempre, senyores riques entrades en anys 
que no es resignen a l’evidéncia de l’edat. 
En una burla desenfrenada, els Marx 
agredeixen estaments i jerarquies. La seva 
sàtira grotesca es dirigeix a aquesta Euro
pa imaginária on les fronteres es mouen 
con els intestins. Surt d’una guerra i ja en 
prepara una altra.

Si DUCK SOUP és conceptualment 
atrevit, encara ho és més formalment. 
Comença per destruir la música (la melo
dia) en uns moments en qué -com ja hem 
dit es tenia especial cura amb els números 
musicals. Una aparent incoheréncia na
rrativa, molt a prop de l’escriptura auto
màtica, travessa el film des del titol (SO
PA DE GANSO) fins al darrer pia: la cri
da d’ajut de Groucho des d’aquella ofici
na des d’on fa la guerra és seguida d’una 
massiva resposta afirmativa des dels ele- 
fants de la llunyana selva fins ais atletes, 
constituint un “gag” genuinament cine- 
matogràfic que McCarey sap orquestrar 
en aquesta simfonia de l’absurd. Els dià- 
legs, fets de répliques que es cavalquen, 
Harpo amb el seu remoli fisicament des- 
tructiu i la dinàmica del muntatge de si- 
tuacions -igualment inesperades- que 
també es cavalquen, formen una unitat ri- 
timica perfecta. Encara que els “ gags” 
continuïn essent quadres autônoms, el seu 
moviment intern cristal.litza en un movi- 
ment global harmonitzat pel muntatge. El 
surrealisme de DUCK SOUP correspon, 
intrinsecament, a l’humor anticonvencio
nal dels Marx.

Si un dels aspectes més fascinants del 
cinema és la capacitat de suggerir allò que 
no es veu, amb tota la riquesa d’equivocs 
que permet, McCarey n’és un veritable 
•mestre: recordem, entre aires, el “gag” 
en què la càmera mostra les sabates de la 
noia, les d’Harpo i les ferradures del ca
vali. Abans de veure-ho, intuïm que tots 
tres dormen junts, però tot seguit la cà
mera ens mostra que els que dormen junts 
són Harpo i el cavali. Aixi redefineix, no
vament, el personatge d’Harpo. Aquest 
poder de suggeriment de la càmera ja li 
havíem vist en els seus L & H (a WRONG 
AGAIN, 1929, Laurel recompon, després

Los hermanos Marx en el Oeste, E. Buzzell. 1940

de moites dificultats, el piano trencat 
quan persegueixen el cavali. Està satisfet 
d’haver encaixat la cama al eos del piano. 
No veiem a Hardy. En el següent pía se’ns 
mostra el seu cap entremig).

c) De Laurel i Hardy ais germans Marx
El cicle Marx, finalment amb nou ti- 

tols, és molt superior a la petita mostra 
prevista en principi, tal com vàrem anun
ciar en el penúltim número de Quadern. 
Aleshores, apuntávem la poca incidéncia 
deis diferents directors en el cinema de L 
& H. Cal precisar-ho. Encara que costa 
diferenciar un Parrot d’un Horne, o un 
Foster d’un McCarey, ja hem dit que tots 
en els quais intervingué (2) aquest, per- 
tanyen a l’època de plenitud de la patella. 
Però d’aquesta època també són obres 
mestres els dirigits per Parrot o Horne, 
entre altres, contráriament ais d’époques 
posteriors. Mc.Carey ja no els dirigí des
prés. Tant L & H com els Marx s’han fet a 
si mateixos, si bé McCarey és deis pocs 
que els ha entés profundament.

Amb o sense McCarey, els punts de 
contacte entre L & H i els Marx, deis 
quais, en gran mesura, són continuadors 
-no imitadors-, són nombrosos. Des 
d’agressions a institucions, a jerarquies, o 
a altres personalitats fins al pacific i des- 
previngut ciutadá mig, passant pels signes 
del confort modern (mobiliari, vehicles 
...) o de distinció social (piano). Una acti
tud envers l’element femení totalment 
contraposada a la idealització que li con
feria “ l’establishment” , si bé amb totes 
les diferéncies de comportament i perso- 
nalitat que caracteritzen els dos grups. 
També la concepció del “gag” és formal
ment molt semblant: Ambdós porten 
l’humor de l’absurd fins al limit, a base de 
“gags” dilatats i progressius: els canvis de 
barrets, el despullar ocasionáis victimes 
de la vestimenta interior sense treure’ls 
l’exterior -així s’accentua la humiliació, la 
sorp resa i, conseqü entm ent la

indefensió-, el joc de portes que ni es tan- 
quen ni s’obren mai en el moment oportú 
o posar-se i moure’s dins d’espais increi- 
blement réduits, són alguns deis “ gags” 
que trobem en ambdues obres. La seva 
falta de posició social, el seu desarrela- 
ment i llur no dependéncia material els si
tua en un mateix pía, si bé els Marx, que, 
a diferéncia de L & H, tenen una actitud 
provocadora preconcebuda, rivalitzen per 
superar-se en astúcia, tot desbordant la 
lògica (?) d’un mon ambiciós i pie de neu
rosis, on la seva bogeria és l’ùnica actitud 
lúcida. Per sobreviure o per fer galants 
obsequis roben sense remordiments. La 
seva amoralitat desconcerta el sensat, 
conservador i imaginativament limitât ho
me d’ordre de qui els Marx no suporten la 
seva falta de sentit de l’humor.

L & H i els Marx aprofitaven al màxim 
els recursos propis del mitjà d’expressiô. 
Els primers van passar satisfactòriament, 
molt abans que altres cómics, del mut al 
sonor. Els Marx exploten les possibilitats 
del so (els diàlegs), sense descuidar el 
“gag” visual. L’omnipresent Harpo, in
terprétant el personatge mut, en té bona 
cura.

(1) L ’autor de ¡'obra que Groucho intenta es
trenar.
(2) 12 com  a  guionista, 7 com  a  supervisor i 4 
com a director.

Cine Club Sabadell.

A ghder casa vostra
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AL PAS DELS DIES per EQUIP

NARCIS CALIA
Intel.lecte

De sobres és conegut el pintor Narcís Ca
lia, excellent artista que actualment exer- 
ceix el seu magisteri a la Facultat de Belles 
Arts de Barcelona. Els paisatges son vius 
exponents de la seva personalitat huma
na, viva, atraient i amb un vitalisme que 
queda palesat a les seves teles. En elles, la 
combinado de l’espàtula i el pinzell fan 
que els colors arribin a les máximes cotes 
de sonoritat, obtingudes mercè a un sens 
fi de tocs cromàtics disposats de forma 
irregular.

BALDIRI MIRO MAINOU
Toi Art

Sorprenent sens antull l’obra de MIRO 
MAINOU, en les insolites formacions ro- 
coses de l’ilia de Lanzarote. Una força 
expressiva i una sòbria elecció dels temes 
que per llur pròpia naturalesa son dificils 
de captar. La Hum de les pedres basàlti- 
ques es reflexa amb una gran economia de 
tons; aquesta disciplina que s’ha imposât 
el pintor en la gamma cromàtica és nota
blement aprofitada i dona ais sens motius 
una monumentalitat i una magnificència 
que eviten que els ternes escollits caiguin 
en l’aburriment.

FID EL TRIAS
Art 2000

Fidel Trias (1918-1971) fou un artista 
que constantment en la seva vida dòna 
mostres de un sobresortint talent i d’una 
visiò clara sobre el que podriem denomi
nar ideari artistic; aixi se’ns presenta en 
aquesta exposiciò antològica composta 
sobre tot de projectes i esbossos per a de- 
coracions murais i vitralls. Les figures sa
grades s’organitzen en diferents projec- 
cions géométriques en concordància amb 
una linia molt definida de l’art sacre. Fo
ra de les composicions liturgiques, la reu
nió d’obres es completa amb diversos re- 
trats i algún pitxer. Llàstima que aquests 
ternes no els hagués réitérât més, ja que 
sens dubte aleshores el public iconoclasta 
s’hauria adonat de la vàlua de la seva 
obra.

FLORENCI SORIGUERA
Cornelias Sala d’Art

En els dibuixos, realitzats amb tinta 
pulveritzada, les figures esgairades s’aco- 
plen a "un esquema basat en franges o ban

Es una gentilesa de

des, en què els diferents plans son coofdi- 
nats per aillar els nus en profunditat espa
cial. Això potser no es vegi tant en les pin
tores, en què les tintes planes texturades 
organitzen la composiciò, i la rigida verti- 
calitat dels arbres les doten d’una moder- 
nitat plaent.

CARM ELA
Gargots, Sala d’Art

L’entorn simbolista, fruit de la pròpia 
introspecciò de Carmela es revela pie de 
truculències atmosfèriques i figures fan- 
tasmagòriques, que vaguen en un carni 
perdut O entre boirines que s’esvaeixen i 
que sòn daurades per la Hum.

De totes formes, el més reeixit de la 
col.lecciô d’obres presentades, sòn els 
quatre dibuixos aquarel.lats de captaires, 
aïs quais les Heus pinzellades doten d’una 
bona qualitat.

BARBETA
Tot Art

Aquest artista-pintor, després d’uns 
anys sense haver exposât la seva obra, ha 
reemprès el contacte amb el public i ens 
ha présentât una col.lecciô antològica que 
s’inclou en aquest période d’absència.

L ’obra data del 1965 al 1980 i en ella es 
fa palesa la seva noble dicció, sense 
trobar-hi dissonàncies entre una i altre. 
Això demostra que l’artista ha seguit una 
fidel trajectòria.

És una obra cabdal i té una empremta 
distinguida que es mou en un acurat clas
sicisme, prevalent el senti! artistic i mes- 
trivol de l’autor.

OSCAR FALGUERA
Cornelias Sala d’Arl

Fa uns anys va exposar per primera ve
gada a Sabadell, a La Pinacoteca.

Durant aquest temps hom pot contem
plar que l’obra de Falguera ha adquirir 
més maduresa i més ofici. No ha renun
ciar pas a la seva genuina manera de fer la 
seva factura, això no. És la seva obra un 
compendi del bon fer. La seva temàtica és 
sempre adient. Sap situar-se a cada indret 
per reflectir-ho amb un virtuosisme pla
ner, sense rutilàncies. Té una paleta sub
til, àdhuc una eloqüència pictórica, per
suasiva i intima.

Certament, l’obra d’Oscar Falguera té 
exigència i vigor tot emprant un Henguat- 
ge ciar i, repetim-ho sense estridència. És 
fêta amb un sentit emotiu i vàlid ampara

da amb la “ sabiduría tradicional” .

ANTONI BLASCO
Intel.lecte

Una bona col.lecciô de flors ens presen
ta aquest professional de la pintura.

És un tema que sap composar amb la 
seva personal dicció i on s’agermana el di- 
buix i el color.

En quant al paisatge es descobreix una 
visió prou sensible, fugint d’efectismes 
deis que l’autor n’és exempt.

LLIBRES
De la col.lecciô Nova Terra (Edicions 

Hogar del Llibro, de Barcelona) hem re
but “ Les escoles populars d’ahir i avui” , 
de Joaquim Ventalló.

És una obra recomanable per a totes 
aquelles persones que d’una manera o al
tra están relacionades amb l’ensenyança 
dels nois i noies.

Un estudi profond i exhaustiu d’aques- 
ta aguda problemàtica on “ ara, desgra- 
ciadament, el nen, el noi no compte per 
res” .

Aquesta obra de Joaquim Ventalló, el 
qual és una institució a Barcelona, és una 
crida a favor deis nens.

De la mateixa col.lecciô hem rebut 
“ Històries possibles” de Ramon Folch i 
Camarasa. És un recull d’històries molt 
amenes i edificants. Transcrivim de 
Fautor el que ens diu en el próleg: “ Entre 
les Págities Viscudes d’en Folch i Torres i 
les Històries Possibles d’en Folch i Cama- 
rasa hi ha, evidentment, una gran distán- 
cia. No en va hi ha hagut entremig gue
rres, revolucions, i, sobretot, el desballes- 
tament de la velia escala de valors. Quan 
el pare escrivia, la majoria de la gent ac- 
ceptava unes mateixes idees, creia les ma
teixes coses. Ara tot trontolla, tot es dis- 
cuteix...“

JOAN DAVID
El nostre habitual col.laborador Joan 

David ha estât inactiu per mor d’una frac
tura i arran d’una caiguda en el seu domi
cili. Ara, sortosament, ja comença a 
integrar-se en les seves polifacétiques acti- 
vitats, sense haver perdut el seu bon estât 
d’ànim.

Durant aquest période ens hem vist pri- 
vats de la seva col.laboraciô la quai torna
rá a reemprendre en el prôxim número de 
Quadern.

Advocat Cirera, 10, 1° 12 - Tel. 726 11 26 
SABADELL
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Mainou -t- Xespir

...I tu què prefereixes: la primavera o la tarder? 
Aixô, aixô, un “ tomadó” !...

- Hi ha noia de quinze abrils que sembla que 
tingui moites tardors...

Recordi... MONTESINOS per Catifes - Banderes 
Tapisseria - Cortinatges 

Gràcia, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell Moquetes - Cobrellits
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• Sofía, Vivir y amar • Catalans universals
* Els diners • Fet amb mans catalanes
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Portada: Dos grans "Homenots" de la riostra térra; Jo- 
sep Pía i Joan Oliver (Fotos de Toni Vidal i Pere Ferran)
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SEMBLANÇA INSISTIDA: ADEU PEA...! Per Joan 
Cusco i Aymamí.

ELS QUE HE TROBAT PEE CAMÉ 
JOSEP PEA. Per Mn. Geis

RÉQUIEM I AE.EEEUIA PER EA MORT 
DE JOSEP PEA Per Maur Esteve, abat de Poblet

CARTA A JOAN OEIVER Per Eluís Casals

APUNTS DE JORDI ROCA: Els que han parlât de Joan 
Oliver

AVUI ÉS... JOAN OEIVER/PERE QUART

UNA VISIO EITERÀRIA DE SABADEEE 
Per Joan RipoII

CENTENARI DE PAU VIEA

ART ROMÀNIC: SANT CUGAT DEE VAEEÈS UN 
SEGEE ENRERA, INTERVENCIÓ DEES EXCURSIO- 
NISTES Per Ramon Vall Rimblas

CASTEEES DEE VAEEÈS; CASTEEE DE CERDANYO- 
EA Per D. Aloy i M.“. M. Eleonart

HERBEJANT AE CAMP DE EEENGUATJE 
Per Filo Prim

OH, CASTEEE DE CAN FEU...!

ARTS: EA DIMENSIÓ DE PICASSO 
Per Rafel Colom Elonch

ARTS: E. VAEES BAQUÉ: INDIQUISME 
Per Jordi Roca i Tubau

ARTS: EE PINTOR J. BUSQUETS GRUART 
Per Joan David.

HOMENATGE DE MURA A JOAN AEAVEDRA 
Per Ricard Simó i Bach

EE BAEE DE GITANES A PARÍS 
Per Josep Torrella

EE PAS DEES DIES Per Joan David.

SOBRE "PAS I REPÀS" I "UNA HISTÔRIA DE 
SABADEEE PER A TOTS" Per Esteve Busquets i Molas 
i Josep M .“ Espinás.

RECORDANT: JOSEP PEANAS I ARGEMÍ (i V)
Per Daniel Sanahuja i Capella

IMATGE I PARAUEA. Foto. Josep Busoms. Text: Joan 
Cuscó

SOMRIEU, SI US PEAU... Per Mainou +  Xespir

DIBUIXOS: J. Duch, A. Masvidal,
J. Roca I Arxiu 
CARICATURES: E. Hierro
FOTOS: J. Busoms, J. Carmona, J. Cuscó, P. Ferran, P. 
Roca, Toni Vidal, Arxiu i de 1'Arxiu d'"Amics de 
Mura".

AMICS DE LES ARTS I Redaccio: Sant Ferran, 60 
Telf. 710 52 86 
Realitzacio: DIPTIC 
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DE LES LLETRES 
DE SABADELL

Bòrtic
Circumstàncies ben contradictòries ens han apro- 

pat -ens referim als sabadellencs- dues figures de les 
més encimbellades de les lletres catalanes: Josep Pia 
i Joan Oliver. L ’un, per la seva mort; l’altre, per l’ho- 
menatge que li hem retut els seus conciutadans 
atorgant-li la Medalla d’Or de la Ciutat.

Quantes semblances podriem anar trobant entre 
ambdues figures!. Però, també, quantes diferències! 
I això tant si els examinem com a homes que com a 
escriptors.

En aquest camp de les lletres, l’un va escriure tota 
la seva obra en prosa; l’altre ha fet prosa, ha fet vers i 
ha fet teatre, que tot i ser també prosa és un altre gè
nere. L ’un té un estil de current abundós i fluid; l’al- 
tre és avar de fraseologia i fins de paraules, les quais 
mesura, sospesa, encaixa. L ’un va ser escriptor bilin
güe, i ho diem sense cap to acusador, car caldria con
siderar les circumstàncies que el motivaren; l’altre ha 
mantingut una fidelitat estricta a la llengua materna.

Ideològicament la diferència és també palesa: l’un, 
conservador, per bé que amb un obert esperit liberal; 
l’altre, tot i la seva ascendència d’alta burgesia i els 
seus començos fidels, amb més o menys convicció, a 
l’ordre establert, es llença, a partir del moment com
prometedor de la guerra civil, a la defensa d’un bàn- 
dol i d’un idear! en el qual, però, el que ell vela era la 
possibilitat de salvaguarda del país, amb la seva cul
tura i la seva llengua.

Temperamentalment hi ha un detall ben revelador 
d’una gran diferència: l’un manté anys i panys la lli- 
bertat de l’home sol; l’altre necessita la companyia, 
fins al punt que en perdre’n una li cal cercar-ne una al
tra. L ’un és mogut i nervios; l’altre és calmos i quiet, 
només ha corregut món quan les circumstàncies li 
han obligat. L ’un és de rei pagesa i, després d’un dila
tât cosmopolitisme periodístic, troba el seu ideal de 
viure, fins a la mort, en el mas de Llofriu; l’altre és ho
me de burg, i ja de jove Sabadell li resultà poc ciutat i 
a la capitai s ’hi trobà i s’hi troba com el peix a 
l’aigua.

En el capítol de les semblances podem posar, tot i 
les seves diferències de to, la dosis d’humor, de sorne- 
gueria, de crítica àcida, qUe jeu en els textos d’amb- 
dôs; també el maneig d’una llengua en la seva entran- 
ya més genuina i a l’ensems més rica: ambdós han fu- 
git com gats escaldats, de l’intel.lectualisme, del cul
tisme, en llur obra literària; ambdós han mamat la 
llengua del carrer i la del camp, de la ciutat i del po
blé, i li han sabut donar una gran categoría. Ambdós, 
també, han estimât Catalunya; potser de formes no 
idéntiques, però no podem pas dubtar que l’han esti
mada i que li han prestat ingents servéis culturáis.

Joan Oliver és nostre, és sabadellenc i ha estimât 
molt Sabadell i va fer molt per Sabadell en la seva jo- 
venesa. Encara tenim la sort de poder seguir comp
tant amb el seu sabadellisme, i que siguí per forces 
anys.



271

3EMBLAMCA\ INSISTIDA

-En Pia s'ha mort. Visca En Pia!
Es una exclamació que ha sortit del meu 

rauxós tarannà, per l'intima admiració 
que sempre he sentit per Josep Pia. Sóc un 
dels tants i tants lectors que ens hem iden- 
tificat, en més o en menys, amb la seva fi
losofia, amb els seus raonaments, amb la 
seva manera clara de dir les coses, ja que 
Pia és un escriptor realista que ha sentit, 
com pocs, aquesta vital necessitai de co- 
municació amb altri. Horn creu que la se
va principal passió ha estât la de 
comunicar-se. I és una tasca que a mida 
que ha anat fent anys, no ha minvat pas, 
ans al contrari. Fou un adelerat del paper. 
Ja està aviat dit el que hagi deixat escrites 
més de 30 mil pagines!

Va escriure aquesta frase: "Res de re
pos!". Una frase -tota una divisa-'.que per 
si sola palesa la seva idiosincràcià, àdhuc 
la seva filosofia, "subtil i serena filosofia".

No vaig poder assistir al seu enterra- 
ment.

L'endemà vaig èsser a Palafrugell. Feia 
una tarda asolellada, d'un cel allisar. Vaig 
parlar amb alguns palafrugellencs, i tot- 
hom va dir-me la seva.
Emprant un adjectiu planià, es respirava 
"un sentiment plausible".

Vaig entrar a l'església de Sant Marti, 
aleshores buida i silenciosa, que la tarda 
abans, a aquella mateixa hora, s'havia 
emplenat de gom a gom per retre l'home- 
natge pòstum a Josep Pia.

Ara, per Fencimbellat finestral, pene
trava una claror matisada i, una subtil pe
nombra ho enbolcollava tot. Ombres i un 
silenci profund, reverent. No hi havia ni 
una ànima... Vaig adonar-me que da- 
munt d'un banc, prop d'una columna, hi 
havia una boina abandonada. Una boina 
velia, al bell mig del banc. Una boina com 
la de Josep Pia. (Aquella boina que, algu
na vegada, amb un gest simpátic i arrui- 
xat se la posaba al revés, per demostrar 
que no es creia el que li explicaven...)

Llofriu.
Enfilant el carrer de la Tramuntana, 

una vegada has passât les ultimes cases, et 
duu, entre els camps, al peu del camí, al 
petit cementiri. Un cementiri rústic, sol, 
"des d'on de puntetes es veu el mar"... La 
porta estava ajustada. Les parets exteriors 
semblaven com acabades de pintar. En el 
cementiri de Llofriu no hi ha tombes, no- 
més ninxols. I uns esvelts xipresos gron- 
xats pel garbí. Pel passeig central hi havia 
un sol de terra -terra sobrera dels forns de 
cerámica- rogenca i granada. Era com una

ADÉU, PLA,.! "Fies de repos!".
J.P.

Publicat a La Vanguardia del 24 d'abril de J981

catifa nova, com acabada d'estrenar. Al 
fons del petit cementiri, les corones i rams 
de flors s'amuntegaven contra la paret 
blanca on hi ha la filera de ninxols. En un 
d'ell reposa -ara més sol amb ell mateix- 
Josep Pía. El que ha estât "el solitari més 
visitât i sol.licitat del país".

Moites flors al peu del repos etern 
d'aquest "homenot" que va escollir morir 
un dia ben assenyalat: la Diada del Llibre,

i de la Rosa, i de Sane jerdi...
Sembla que totes les rrenta mil págines 
que ha escrit durant e. llar.g de .a íeva vi
da estiguin suspeses er el dens fullam deis 
xipresos veins...

Hi ha roses vermelles al peu de, nínxol. 
Ell havia dit que les roses serien molt bo
nes flors si fossin comestibles...

Hi ha, entre cintes catalaries. una mu- 
nió de llorer. Hi ha, també ura primavera
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esclatant, abrilenca. La terra és humiteja- 
da per les pluges dels dies anteriors. A ell, 
com a bon pagès, "un pagesà" horn ha dit, 
li agradava la pluja. Havia oit dir a la se- 
va mare que "els que moren sota la pluja 
van al cel"... La pluja és bona per la terra 
i a eli, arrelat a la pagesia, arrelat al seu 
Mas Pía, li plaïa vaure i sentir ploure. A 
vegades, a pie sol, feia com si sentís plou
re. I qui sap si s'acabava amb llampegue- 
ra...

He estât un llarg moment pensivol da- 
vant el ninxol d'en Pla. He evocat molts 
records de les seves lectures i del seu ta- 
rannà. De sobte, he sentit un fresseig i 
m'he adonat que un jove matrimoni i llur 
fill s'apropaven. La dona duia a la mà un 
petit ram de flors. Era una familia pala- 
frugellenca que ahir no havia pogut anar 
a l'enterrament, per mor de la feina.

En aquell moment, dues garses volate- 
jen damunt el clos, i la tarda lluminosa es 
projecta per l'horitzô, pel proper bosquet 
de pins i per les alzines verdorenques. La 
tarda és amitjanada.

Els xipresos s'enfilen per mirar el mar...

M'arribo al Mas Pla.
Ara, hi ha una tranquil.litat com la dels 

camps propers. Al costat de la gran porta

del Mas, hi ha asseguts, prenent el sol de 
la tarda, uns gossos submisos que no lia- 
dren. En veure'm, només aixequen el cap, 
fins i tot amb certa indolència. Tenen, pe
rò, un mirar gris, humit.

Entro al Mas per la porta oberta de bat 
a bat. Se sent la tele. Vaig entrant i em 
surt un vailet (un deis néts deis masovers, 
del Ciset i de la Pepita) més eixerit que un 
pésol. (Un pésol empordanés...)

Em fan entrar al menjador de la maso- 
veria. La part del pis l'ocupava l'amo, Jo- 
sep Pia. Fa 22 anys que aquest matrimoni 
-matrimoni de l'Empordà- té cura del 
Mas.

-Quan hi vàrem entrar no hi havia qua
si res... -explica el Ciset (Narcís Cebrià 
Vila). Ciset com l'anomenava Pia. -Més 
d'una vegada eli (i aquest eli es referia a 
Pia) em deia: "Miri, Ciset, abans ni vosté 
ni jo no teniem diners... Ara en tenim al- 
guns tan vosté com jo ..." Pia es dirigia als 
seus masovers tractant-los de vosté.

-Aquests últims temps li havia cargolat 
alguns cigarrets... Temps enrera m'havia 
dit que el dia que es morís, no deixéssim 
de treballar, perqué fora un dia de molta 
feina en el Mas... També pronosticà que

el dia de la seva mort, plouria. I va ploure 
de valent!...

Pepita Rico Molina, la masovera, té 73 
anys (un menys que el seu marit) i aquests 
últims anys ha tingut especial cura d'ell. 
Quan els he dit que era de Sabadell, m'ha 
dit que Pla tenia alguns bons amies a la 
nostra dutat i que l'havien enterrât amb 
un vestit de Sabadell...

-Encara té unes sabates per estrenar, 
que una familia sabadellenca li va dur -em 
diu la masovera.

Com que no havia pogut aconseguir 
cap recordatori exequial, el matrimoni 
me'n donà un. Potser era un exemplar 
d'ells...

En Ciset m'explicà algunes coses del 
Mas. De les terres i del bestiar.

Ens hem acomiadat a la mateixa porta 
del Mas. Damunt d'ella hi ha una inscrip- 
ció que diu "Josep M. Pla -1820 ". No es 
veu ciar si la xifra és 20, 28 o 40. Un altre 
nét d'en Ciset li sembla que és 28...

La finestra que correspon a la cambra 
de Josep Pla és tancada. Com totes les al- 
tres del pis que donen a la façana princi
pal.

La tarda és quieta, mansa. Els gossos.
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somnolents, guarden el Mas Pia on eli no 
tornará pas. Hom diria, però, que eli hi és 
i estará...

A la cantatriu Victòria dels Àngels 
l'unia una bona amista amb Pia. Eli apro- 
fitava cada ocasió per anar-la a oir. En el 
moment de l'enterrament, a l'església de 
Sant Marti, la soprà estava dalt del cor 
per cantar, però en el moment de fer-ho, 
va fer una senyal amb la mà, indicant que 
no podia. L'emoció del moment la priva 
de cantar... (M'ho explica la Pepita, amb 
un to sentimental).

S'ha prodigat la imatge de Josep Pia so
ta la gran campana de la xemeneia en el 
Mas, davant la taula i amb els seus pa
pers, manipulant entre la copa, la cafete
ra, l'ampolla o la tassa. O cargolant un ci- 
garret de music que encenia una i altra ve
gada, posant-lo als seus llavis prims i 
manipulant-lo entre els seus dits allargas- 
sats i nuosos, àdhuc expressius i elo- 
qüents.

El deu dilecte amie Josep Martinell va 
dir que les persones de set biològica no te- 
nen set d'aigua. Hom creu que a Pia li 
agradava l'aigua, sobretot quan queia del 
cel... Li agradava tastar els vins, puix 
n'era un coneixedor expert. Bebedor de 
wiski i de conyac. I no diguem del 
cafè.

Cai deduir que Pia necessitava beure 
per estimular-se. Tal volta no hauria po- 
gut arribar a èsser un escriptor tan prolix 
si no hagués tingut aquest estimul. Qui ho 
sap.

Pía ha tingut una forta i il.limitada cu- 
riositat i, per damunt d'altres coses, sentia 
una atracció pel pintoresc. Fou "un espec
tador de la vida quotidiana. Un badoc lu
cid. Un observador reflexiu".

Era home d'evasions. De passada, cal 
dir que una de les coses que més li plaía 
era dormir sota una barca, quasi a free de 
les ones, embolicat amb una manta, re- 
nunciant a la comoditat del Hit.

Aquest excepcional "homenot" ha estât 
un conservador. D'aquell conservaduris- 
me de "la por guarda la vinya", però no 
pas absolut, intransigent, puix Pia adme- 
tia les innovacions necessàries, ara, aixó 
si, partidari de conservar tot allò que val 
la pena.

"Jo son un conservador", havia dit, afe- 
gint que "el conservador és l'home capaç 
de conviure amb els seus semblants fins a 
l'extrem que conviure és factible". Una 
actitud aquesta ben natural del país. 
D'aquesta terra de la qual se'n sentia un 
pagés. I, més encara, fent el pagés que ve 
de l'hort...

Pía ha sentit un especial interés per 
aquest país, pel que desitjava el bo i mi- 
llor. Bé prou havia bescantat les nostres 
debilitáis, els nostres defectes. Eli, però 
desitjava que el nostre país fos míllor del 
que no és. Hom pot dir que era una de les 
seves déries. Pía. evidentment, ens ha en- 
senyat a conéixer-nos millor, amb pinze- 
llades de sornegeria, d'escepticisme, de 
malicia, d'ironia, de simpatia, d'entusias- 
me, de candor i també de bondat. Pía, 
aparentment tan simple, ha estât d'una 
humanitat complexa.

★ ★ *
Ja ho ha escrit Josep Martinell: "Josep 

Pía és un home d'anècdota constant". 
Espigolem-ne algunes, si més no per fer 
una mica més entretingut aquest modest 
treball.

Un palafrugellenc, dedicai més o menys 
a l'agricultura, va tenir la idea de posar 
una Ilibreria. Ho va consultar a Josep Pía. 
Aquest li va dir que per èsser un bon lli- 
brater calia haver llegit molt. El futur lli- 
breter li va contestar rapid que, efectiva- 
ment, havia llegit molt. Aleshores, Pia, 
entre irònic i sorprès li va demanar qué 
havia llegit.

-"Senyor Josep, però si he llegit tot Za
ne Grey!"

-No en parlem més. Ja està entés. Vostè 
ha llegit més que jo".

Quan l'últim vestii de vellut que li va 
fer el sastre Piera (i d'això fa més de 20 
anys), les emproves duraven tant de 
temps que hom li va preguntar qué li pas
sava al sastre que encara no tenia el vestii 
a punt.

-"Ja veurà -va dir enriolat- el vestii és el 
de menys. El que m'interessa és la història

d'un restrenyiment que el senyor Piera em 
conta, que és molt millor que una 
novel.la d'episodis".

Arran d'un dels seus viatges que va fer 
a Cuba i a l'Amèrica del Sud, acompan- 
yat de Néstor Luján, s'havia estranyat del 
comportament del seu company i ho va 
dir:

-"Jo no sabia que aquest xicot fos un ex- 
cèntric. S'ha d'afigurar que es dutxava 
dues vegades al dia".

Era l'època de la moda dels vestits fe- 
menins en forma de sac. Era dia de festa. 
Pia, radiant, estava amb uns amics i van 
entrar dins la sala on feien el ball. Tot se
guii, va demanar, cortesment, a la senyo- 
ra Alsius si volia sortir a ballar amb eli, 
però, mirant-la de cap a peus, li digué 
amb el millor somriure: "Encara que su- 
poso que vostè deu estar 
embarrassada...

Sobre Pía s'ha escrit i s'escriurà fins per 
fer parar un tren. Sobre ell i sobre la seva 
obra. Pla és discutit. Aixô no el preocupa- 
va gens ni mica. Ell ha seguit treballant i 
fent la seva via fins a deixar una obra cab
dal, coherent i perdurable.

Ell, a hores d'ara, ha estât jutjat per 
Aquell que está per damunt de tots nosal- 
tres... □

Joan Cusco i Aymami

(*) Al QUADERN n.  ̂ 11 -Nadal del 1979- va 
publicar-se la Semblança de Josep Pia. D'açi 
I'adjectiu, ara, de insistida...

EL 
MON 
PER 
UNA
ESCLETXA
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PRESENTACIO DE DOS 
NOUS LLIBRES DE LA 
BIBLIOTECA QUADERN

La vigilia del Dia del Llibre hi 
va haver a l'auditori de l'Institut 
de Paleontologia un acte public de 
presentació de dos nous Ilibres de 
la Biblioteca "Quadern". Un d'ells 
és el nùmero 2 de la col.leccio. 
(Recordem que el num. 1 és "De 
les eixides", d'Agusti Masvidal i 
Joan Cusco, que va veure la Hum 
l'any anterior també el Dia del Lli
bre). Aquest número 2 és UNA 
HISTORIA DE SABADELL PER 
A TOTS, de Josep Torrella amb 
pórtic del doctor Pere Roca Garri- 
ga. L'altre, fora de numerado, és 
PAS I REPÀS (Recull de l'obra en 
prosa) de Mn. Camil Geis, amb 
próleg de Leandre Amigó. Succeí, 
però, que aquest darrer no va es
tar totalment enllestit per a la Dia
da del Llibre i la presentació va 
haver de fer-se mitjançant un eos 
d'impressió sense vestir i un ves
tii, o sigui una maqueta d'enqua- 
dernació, per separai.

Va obrir l'acte En Joan Ripoll, 
qui va subratllar el fet agradable 
de poder presentar en un dia dos 
Ilibres sabadellencs, tant pels 
autors com per la col.leccio que 
els posava al carrer.

Després de cada un dels dos lli- 
bres van parlar prologuistes i 
autors, i aquests van Ilegir-ne, a 
més, alguns fragments.

La vetllada, que té escassa tra- 
dició a la nostra dutat (potser era 
la primera vegada que es feia una 
presentació d'aquest carácter) va 
ser ben acollida i va satisfer l'inte- 
rès que els assistents hi havien de- 
mostrat.

En el vestibul hi havien expo
sais els originals dels dibuixos rea- 
litzats per l'artista, també sabade- 
llenc, Salvador Fabà, per al llibre 
"Una història de Sabadell per a 
tots", a l'edició del qual cal dir 
que va participar el Banc de Saba- 
dell amb motiu del seu centenari.

Els que he tréat pel carni
JOSEP PLA

Haig de confesar, per endavant, que no 
conec, en la seva totalitat, l'esbalaïdora 
muntanya de llibres de Josep Pia, bon tros 
se'n falta... Però deis llibres que en conec, 
els que més admiro són els que eli batejà 
d"'Homenots", galeria de retrats literaris 
-aiguaforts, jo en diria- d'una sèrie de per- 
sonatges singularment representatius de la 
Catalunya contemporània que eli va co- 
nèixer i admirar.

Els que encara hem conegut alguns 
d'aquests personatges -i jo n'he conegut 
alguns de molt a prop, com són: Carner, 
Estelrich i Segarra- els trobem tan ben in- 
terpretats per la màgica ploma de Josep 
Pia, que arribem a pensar que aquests re
trats no admeten retocs. I els trobem tan 
adequadament emmarcats al fons de l'in- 
confusible décorât de la seva època i de 
les seves circumstàncies...!

De bel! antuvi, jo em preguntava per 
què Josep Pia havia qualificat aquests in
signes personatges amb l'aposiciô, més 
aviat pejorativa, d"'Homenots", i no amb 
la ponderativa d"'Homenassos". Comptât 
i debatut, arribava a la conclusiô que 
aquest singular apel.latiu hauria estât 
producte del tarannà de l'escriptor donat 
a la ironia i a l'excentricitat. Josep Pia

hauria adoptât aquest qualificatiu tenint 
en compte que els grans homes solen te
nir, qui més qui menys, les seves grans ra- 
reses, que eli no deixaria pas de referir-les. 
L'escriptor es disposava a donar-nos el 
clar-i-obscur dels seus biografiáis, no pas 
simplement el caire que demana el diti- 
rambe. I com que aquest gegant de la nos
tra Literatura també tenia les seves grans 
rareses i excentricitats, també s'ha fet me- 
reixedor del qualificatiu d"'Homenot", de 
gran "Homenot".

I ara deixeu que coroni amb l'aposició 
d"'Homenassos" aquests "Homenots" que 
Josep Pía ens ha meravellosament pintat. 
"Homenassos", començant per eli mateix.

Seria ridícol i petulant que jo pretin- 
gués descobrir a ningú la formidable per- 
sonalitat d'aquest eolós de les nostres Lie- 
tres que els seus detractors, sense adonar- 
se'n, han ajudat a vulgaritzar-ne el nom i 
ádhuc el renom.

Una sola vegada Josep Pía se'm féu tro- 
badís en la meva llarga ruta. Em limitaré a 
donar voltes entorn d'aquesta vivéncia, 
que, per èsser tan personal, restaria igno
rada.

L'any 1977, uns bons amies, els esposos
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Muns-Plans -admiradors de Josep Pla- 
van dir-me; "El Col.legi de Veterinaris de 
la Provincia de Girona organitza un àpat 
d'homenatge a Josep Pia. Nosaltres pen- 
savem assistir-hi. Si us fes gràcia 
d'acompanyar-nos-hi, us prendriem un ti- 
quet".

I tant, si me'n feia de gràcia!
La convocatoria deia: "Clausura de 

curs de l'Académia de Ciéncies Veteriná- 
ries, en col.laborado amb els Col.legis 
Veterinaris de Catalunya i Balears, en ho- 
menatge a l'il.lustre escriptor empordanés 
Josep Pía".

Sembla que els veterinaris volien co
rrespondre a Josep Pía per la simpatia 
amb que sempre havia parlât d'ells.

El dinar va tenir Hoc al "Motel Empor- 
dà" de Figueres.

Era un dia lluminós, enlluernador. La 
tramuntana empordanesa es comporta 
amb una encomiable correcció.

Arribàrem al Motel, que, encara l'ho- 
menatjat estava per venir...

El "Motel Empordà" tenia l'aspecte de 
les grans solemnitats i regorjava d'assis- 
tents a la Festa.

Restàrem plantats a l'entrada, departint 
amb amies que temps ha no haviem vist. 
Entra en Pia i es trobà cara a cara amb no
saltres. Un dels dialogants m'hi presenta: 
"Mn. Geis, un gironi de Sabadell!".

-Ah... Sabadell! No fa pas molt temps, 
vaig rebre, les admirables versions que del 
Dr. Llovera heu publicat. Quin home el 
Dr. Llovera...!

Es referia ais 2 volums "Versions de 
L'OBRA COMPLETA D'HORACl i de 
QUINZE RAPSÒDIES DE LA ILIADA 
D'HOMER, traducció directa en els me
tres originals, edició de l'Académia Cató
lica, de Sabadell. (tiratge de 150 exem
plars, primordialment destinats a ser 
oferts gratuïtament a Biblioteques i Cen
tres d'estudis de les lletres clàssiques).

Josep Pia havia estât sempre un gran 
admirador d'aquest insigne humanista 
que fou el Dr. Llovera, empordanés com 
ell (fill de Castellò d'Empúries). Només 
cal repassar l'article que li dedicà, arran 
de la publicació de la seva insuperable 
traducció de les 'Confessions de Sant 
Agusti", a les pàgines de "Diario de Bar
celona".

Tornem a l'entrada del "Motel Empor
dà". Tornem al diàleg, a peu dret. Encara 
que, més que diàleg, monòleg de Pia so
bre temes - afigureu-vos, purament ecle- 
siàstics. Es veu que ho portava al pap.

-Als pobles comencen a escassejar-hi els 
capellans. No tracta de capellans de fins 
de setmana, passavolants: capellans que 
hi resideixin, que fan ombra i eixugen llà- 
grimes. Acabada la guerra, el Bisbe Car-

taña (de Girona) tenia una gran preocu- 
pació per fer un Seminari modern i com el 
podria portar a cap, i jo vaig dir-li que no 
era pas un casal dotât de més o menys co- 
moditats modernes que tindria més o 
menys séminaristes.. I, al cap d'any, ja ho 
veieu...

(Acabada la guerra, el Bisbe Cartaña, 
tractant-se de reconstruccions de temples 
de terres gironines, ultra el paper d'arqui- 
tectes i arqueòlogs, solia recabar l'opinió 
de Josep Pia. Males llengües deien que la 
ploma del polifacètic periodista li infonia 
molt "respecte").

I veureu com va acabar el monòleg.
En aquell moments es parlava molt de 

la separació de l'Església i de l'Estat, de 
canvis d'estructures, de renunciaments de 
dotacions i privilegis per part de l'Església 
espanyola... Hi havia sectors (certes "co- 
munitats cristianes") que propugnaven el 
renunciament del co-principat d'Andorra 
per part de la Mitra de la Seu... Al.ludint 
a totes aqüestes enraonies, Josep Pia, amb 
aquell seu llenguatge descarnat, va cloure 
el monòleg dient;

-Si badeu i escolten massa certa mena 
de gent, als capellans no us quedará res... 
Sort que Roma no bada mai!

El temps no donava per més. A taula, 
al primer crit!

Corn que, segons informació, el menú 
del dinar s'havia deixat escollir a l'home- 
natjat, m'abelleix de reproduir-lo:

"APERITIU-Cocktail: tastets de l'Em- 
pordà. DAURADA AL FORN A LES 
PESCADORA. ÀNEC DEL MAS VEN
TOS AM PERES, GELAT DE CREMA 
CREMADA DE SANT JOSEP. BUN- 
YOLS EMPORDANESOS. CAFÉ.

VINS: COOPERATIVA D'ESPOLLA, 
BLANC. COOPERATIVA DEL RICAR- 
DELL, NEGRE. XAMPANY CASTELL 
DE PERELADA, EXTRA. CARLOS III. 
LICORS. AIGUÀ DE VILAJUIGA". Un 
àpat ben empordanés!

A l'hora del brindis, el Col.legi de Vete
rinaris va fer ofrena d'un molt bufó i ten- 
drivol vedellet -haurieu dit, encara meix- 
amb desti a la petita arca de Noé del Mas 
Pía. Solemne, parsimoniós i ben acom- 
panyat, el vedellet va anar entrant a la 
sala-menjador fins arribar a la taula presi
dencial.

Ja no cal dir que aquests faceciós obse- 
qui va fer molta gràcia a Josep Pia. (I a 
tots els assistents a I'homenatge).

Aquest graciós obsequi, li inspirà a Tac
ciò de gràcies, una frase també molt gra
ciosa: "Els menescals són uns metges que 
no s'equivoquen mai. Almenys els seus 
clients mai no se'n queixen".

De Josep Pia s'han dit moltes i moltes 
coses, algunes ben contradictories. No és 
estrany, si eli mateix semblava com si ju- 
gués amb la contradicció amb Ies seves 
"boutades, sailles d'esprit i ou d'humeur". 
Que si era o no un noucentista, un conser
vador, un escéptic...

Si poseu la seva prosa al costat de la 
d'un Garner, de bell antuvi, direu que no 
era noucentista. Però, si aprofundiu més i 
veieu la passió d'ambdós per la novetat en 
l'adjectivació, direu que era un noucentis
ta de fusta especial. Carner tendia a un 
llenguatge emmidonat; Pia, a un llenguat
ge allisat. Ambdós, creadors de llenguat
ge; cadascun d'un personal llenguatge li
terari. En el llenguatge de Pia, predomi
nava l'àgil periodista, potser. Prosa clara, 
amena, llampeguejant de modernitat.

Conservador? Tots els homes ben arre- 
lats a la terra, ho són, de conservadors, 
encara que no vulguin dir-se'n per por 
d'ésser tinguts per retardataris. Josep Pia 
-pagés cosmopolita, com algú l'ha qualifi- 
cat, era un home aferrat a la terra, al seu 
Empordà, al seu paisatge, mal grat les se
ves escapades als més allunyats horit- 
zonts. En eli es compila ben bé allò de: 
"Roda el món i tornans born". Adhuc hi 
volia deixar els ossos, al seu Empordà. Se
gons Josep Vergés, havia dit: "Que m'en- 
terrin al cementiri de Llofriu, de d'on, de 
puntetes es veu el mar".

Escéptic? Jo diria que, malgrat determi- 
nades frases d'home despreocupat d'acti- 
tuds religiöses, era un creient "malgré 
lui". Un home que estimava les vinyes, els 
sembrats, els olivets, les campanes i els 
campanars... en fi la tradició pairal en 
conjunt, sintetitzada per eli en el Monestir 
de Poblet, no podia deixar de pensar en la 
transcendéncia. J.V. Foix deia d'ell, a "La 
Vanguardia": "Un escéptico distinto a los 
demás". I tan i tant distinti

Dom Maur, l'Abat de Poblet, que Las
sisti espiritualment i en presidi les exé- 
quies, ja en va dir alguna cosa de tot això, 
i molt ben dit.

Jo diria que el Jurat Celestial va ser més 
generós amb eli que els jurats d'aqui baix, 
distribui'dors parcials de glóries terrenes. 
Perqué no sembla pas ben casual que el 
seu traspás s'escaigués el dia de Sant Jor- 
di. Festa del Llibre, eli que tants n'havia 
publicat, i, a més a més, dia aniversari de 
la mort de 2 "homenassos" de la Literatu
ra Universal: Cervantes i Shakespeare.

Nat a Palafrugell el 8 de marg de 1897, 
moria al seu Mas Pía, de Llofriu, el 23 
d'abril d'enguany, data, com hem dessús 
dit, ben remarcable. □

Mn. Geis.

Es una gentilesa de JOSEP DALMAU i PRATS Filatelia i Numismàtica 
Art. Antiguitats.

etra. Barcelona, 339-341 
Tel. 710 25 14 
SABADELL
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Publiquem l’homilia pronunciada en les exèquies 
de Josep Pla, el dia 24 d ’abril de 1981 a l’ església de 
Sant Marti de Palafrugell.

Ens ha estât gentilment facilitada pel propi ora
dor sagrat.

REQUIEM I AL.LELUIA 
PER LA MORT DE 

JOSEP PLA

la distància i proximitat de la lectura dels seus llibres, justifica, 
sembla, el meu paper en aquesta hora de l’adéu, en plena jdia 
de Pasqua, que és quan el Crist Ressuscitât, el dia de Sant Jor- 
di, li ha transformat la vida.

Tant per a mi, que tindré una intervenció molt directa en 
aquest comiat, com per a tots els qui heu vingut per 
acompanyar-lo, la nostra presència és un gran honor i una gran 
responsabilitat, ja  que representem tot Catalunya endolada, i 
manifestem el seu dolor, som el signe del dol d’un poblé.

En aquest nostre èsser signe, èsser testimonis del plany del 
nostre poblé, ens trobem en un difícil paper, perqué costa molt 
de donar a aquesta mena d’actes el dring de l’autèntica cordiali- 
tat, sense utilitzar frases de manual, absolutament frigorifica- 
des, d’un oficialisme convencional. El silenci i la pregária són la 
millor nota que podem donar. Per aixó, preparem-nos reconei- 
xent humilment els nostres pecats.

HOMILIA

Rèquiem i al.leluia per Josep Pla

Germans;

Text de l’homilia pronunciada per l’abat Maur Esteva 
el dia 24 d’abril de 1981 a l’església de 

Sant Martí de Palafrugell

L’estima que sento per l’obra de Josep Pla, la simpatia per 
l’autor i la curiositat de conéixer-lo em dugueren al seu mas de 
Llofriu.

Amb aquell encontre s’inicià una amistat mantinguda per so- 
vintejats contactes i visites seves a Poblet i nostres al Mas Pla, 
envigorida per llargues estones de conversa i manifestada en im
portants esdeveniments de la seva vida, en els quais, per volun- 
tat seva, l’he acompanyat: vaig èsser present en el Iliurament de 
la medalla d’or amb qué el dintinguí la Generalität, vaig assistir- 
lo en la seva malaltia i agonia i, finalment, per voler dels seus 
germans, vaig presidir les seves exèquies i recitar -tal com ell dei- 
xà escrit-, mentre l’enterràvem, el Dies irae, dies illa. Cree que, 
entre les Unies del texts de al.locució fúnebre, horn pot trobar el 
que esperava que digués quan vaig defugir tota intervenció pu- 
blicitària els darrers dies de la seva vida i després de la seva 
mort. Aixó i la petició de tenir una còpia del text, que em feren 
molts dels assistents, m’ha decidit a publicar-lo, ja  que, per la 
seva extensió, aparegué resumit en la premsa.

tM A U R  ESTEVA 
Abat de Poblet

MONICIO INICIAL

Germans:
Per circumstàncies que mai no hauria pogut preveure ni ima

giner, presideixo, a petició dels familiars del difunt i per gentile
sa del senyor Bisbe ¿ ’aquesta diócesi i del senyor rector de Pala
frugell, aqüestes exèquies, aquest «Rèquieni», millor dit, aquest 
crit d’al.leluia esclatant per Josep Pla.

Una amistat, materialitzada els seus darrers temps i intensifi
cada els darrers mesos però sentida fa molts anys en la màgia de

Recordem l ’amie

Ja ha arribat el final d’allô que el nostre estimât amie anome- 
nà la «combustió terrenal» (La Vida amarga, p. 332). S ’han es- 
colat els anys, la vida s’ha consumit, s’ha cremat, i l’hem vist 
com s’extinguia fins que, com la llum d’una flama, s’ha apagat. 
Tots, però, estem segurs que continuará vivint entre nosaltres, 
que serà una torxa, una flama de la nostra llengua, que eli volia 
conservar, i per aixó escrivi. Si la llengua està a la base de tota 
cultura, i no pas una determinada administració política, és el 
que diferencia els pobles (Joan Pau II en el seu diseurs a la 
UNESCO), sabem tots prou bé com eli ha contribuït a conser
var la llengua catalana -i així la nostra cultura- escrivint un cata- 
lá planer, fácil d’entendre, sense mots rebuscats, que la farien 
arcaica i esotèrica. Eli ens ha donat un catalá viu, aquest que 
parlem i escrivim, que eli ha marcat sense fer cap gramática. En 
tot cas, deis seus escrits, en pot sortir una gramática. Cree que 
tots ens sentirem deutors pel que ens ha donat, i que la nostra 
presència avui aquí és signe d’agraïment per moites coses: per la 
conservació de la llengua, per les bones estones que hem passât 
llegint-lo i per la seva amistat, entre altres.

A mesura que passin els anys, la seva obra també adquirirá 
valor de testimoni deis costums d’aquesta terra, i els historia- 
dors hi trobaran una font de primera má, ja que gairebé no li 
deu haver quedat res per descriare de tot allò que observava 
amb els seus ullets tan vius: des de l’ofici solemne del dia de la 
festa major, fins a l’envelat, passant pel concert de dinar; tam
bé ha descrit els aplecs, les fires, els menjars, les cobles, les sar
danes, els festeigs, els carrilets, els vestits -els de sobre, que es 
veuen, i els de sota, que, normalment, no es veu,- la industria 
surera, i no continuo, perqué els temes i els personatges 
-començant per l’àvia Marieta- em farien allargar massa.

El nou ritual de les exèquies diu que no es parli del difunt per 
tal de no fer lloances, llevat de fer ressaltar alguna virtut que so- 
bresortis en eli. Parlo de l’obra, no pas de la persona per fer-ne 
un panegiric. La persona, però, si ens hi fixem bé, la trobem, 
amb tots els seus contrastos, en la seva obra. El senyor Pia des- 
crivia, en els seus llibres, allò que se li posava al davant. Descri- 
via els fets que presenciava i les seves vivències personáis. Eli 
mateix, dones, ha confessât, públicament, la seva vida. Com 
que aquests llibres han estât escrits a Catalunya, a la Catalunya 
cristiana, totes aqüestes seves confessións, ja les ha rebudes 
l’Església, perqué, pràcticament, ha fet confessió pública i, per 
tant, no cal que ningù es pregunti quantes vegades s’ha confes-
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sat i si ja s’ha convertit. No havia de convertir-se, en el sentit 
més primitiu d’aquest mot, perqué no havia apostatat mai, no 
era fora. En tenim prou de resseguir l’obra, i trobareu que hi 
explica intimitats d’adolescent, d’estudiant a Barcelona, de pe
riodista a Paris, a Londres, a Calais, a Berlin, a Rùssia... o 
d’habitant de Palafrugell. Descobreix intimitats, sense fer-ne 
cap exposició. Al costat d’això, també trobarem reaccions per
sonals davant les pròpies febleses humanes, davant la pròpia li- 
mitació i impoténcia per a sortir del mal, que us faran adonar 
dels sentiments d’aquest home. La seva vida, la coneix tothom 
qui la voi conéixer a través dels seus escrits, però tenim el perill 
de fer un judici errat, perqué els milers de pàgines ens ofereixen 
molts aspectes que es contradiuen. El judici sobre les seves vi- 
véncies i sobre les seves idees, cal deixar-lo a Aquell que coneix 
l’intim dels nostres cors. Si, a més de conéixer-li la vida i, tal ve
gada, judicar-la amb les nostres mesures esquifides, coneixem 
també quin concepte es té d’eli mateix, veurem que ens hem 
précipitât. També cal adonar-se que, entre la seva literatura i el 
seu pensament més tardà acompanyat de fets, hi ha hagut una 
evoluciò.

Per exemple, en el Quadern gris descobreix Nietzsche i, admi
rât, en cita bocins. En canvi, pel desembre de 1980, em deia que 
Nietzsche ha fet tant de mal a l’Església i que volia dirjal’Arque- 
bisbe de Tarragona que, si entre els séminaristes hi havia algún 
filòsof, el dediqués a combatre els errors de Nietzsche. Això, ho 
deia quatre mesos abans de morir, quan hom intenta (Y. LE- 
DURE, El pensamiento cristiano ante la critica de Nietzsche, a 
«Concilium», 165 (1981), p. 220) demostrar l’excepcional im- 
portància cultural de Nietzsche -que Pia veié en la seva 
joventut-, en Hoc de reduir el seu pensament a un sistema domi
nât per unes quantes formules violentament anticristianes- que 
Pia vela en els seus darrers anys.

S’ha dit, també, que Josep Pia era essencialment agnòstic, 
ateu, materialista, agafat a la terra, i prou. Tan encarnar a la te
rra, a l’Empordà, que tota la seva manera de parlar de l’Esglé
sia, dels rectors i de les rectories provenia del fet de veure en 
això una força per a conservar l’arrelament de les tradicions, les 
institucions, la continui'tat.

No m’atreveixo a subscriure aqüestes conclusions, malgrat 
que determinadas frases puguin interpretar-se i donar-hi aquest 
sentit que avala la construcciò d’una teoria materialista, perqué 
també es troben altres frases que ens permetrien de fer-ne l’anti
tesi.

És cert que ens trobem davant d’un home de contrastos, com 
tots'ho som -també ho és el papa Joan Pau 11-, ja que mentre 
per una banda llegim que «a l’lnstitut de Girona, tot era resolt 
amb el tomisme, amb sil.logismes, amb l’ensenyament que du
rant segles han proporcionet els jesuítes...», «un ensenyament 
que ho donava tot per resolt, i, de resolt, no hi havia res. Aixi és 
naturai que caigués de l’altra banda i que em convertís, ja molt 
jove, en racionalista, determinista i materialista» (Prosperität i 
rauxa de Catalunya, p. 596), també ens diu qüe « ...l’estât per
manent de l’home és el pecat», i després de fer un incís recoma- 
nant al lector de no precipitar, si li plau, el comentar!, continua 
dient: «En la vida -em sembla- es pot acceptar aquest fet o tenir 
alguna pretensió a la puresa. Però sortir del pecat és impossible. 
Tan impossible com sortir de la injusticia. 1 potser tan perillôs 
corn sortir de la injusticia. Si hom tracta de sortir del pecat, po
den succeir dues coses: no acabar-ne de sortir pel contrapés del 
pecat O creure’s haver-ne sortit sense èsser cert i convertir-se, 
llavors, en un èsser fais i hipócrita, capaç de fer qualsevol enor- 
mitat en nom de la puresa fingida. Considerar-se tothora un pe
cador sinistre pot donar una certa esperança d’arribar a la hu- 
rhilitat i a la discreció. Espero que aquesta convicció no 
m’abandonarà en el curs de la meva vida. És Púnica esperança 
que tiñe (El Quadern gris, pp. 459-60). Un home que escriu això 
i es manté en aquesta actitud no necessita conversió, retornar a 
l’Església, perqué ja hi és dintre i en bona actitud malgrat les li- 
mitacions pròpies de la impoténcia humana.

Cree poder afirmar que, en aquest text -discutible si filem 
prim considérant cada afirmació-, hi podem veure dues actituds 
bàsiques a prendre davant Déu: la del fariseu i la del publicà de 
la paràbola evangèlica. Quin dels dos sorti justificat del tempie? 
L’actitud és el que compta i ell esperava que aquesta convicció 
d’ésser un pecador sinistre no l’abandonaria en el curs de la se
va vida. Pue- dir que l’ha conservada. Qué més podem dema
nar? Per a mi no desitjaria sinó que aquest sentiment d’impo- 
tèneia em portés a l’actitud humil i justificadora del publicà, a 
qui ni tan solament quadrava la suma dels actes positius i nega- 
tius de la seva conducta, i en prenia tal convicció, tal actitud, 
que solament exclamava: Déu meu, apiadeu-vos de mi, que sóc 
un pobre pecador! Un simple pecador, com diria Josep Pia.

D’aquests mots, no se’n pot treure, immediatament, la con- 
clusiô que a mi m’ha semblât tan evident. Cal veure el conjunt 
de l’obra, per exemple, quan, parlant de la polèmica religiosa, 
diu que «aqüestes coses demanen un cert ordre, una determina
da documentació, una projeció de complexos coneixements. No 
es poden fer a base del frivol i foli arrauxament» (Notes disper
ses, p. 553), i transcriu una carta que Spinoza dirigí a Brugh, jo- 
ve convertit al catolicisme, a qui el mestre escrivia amb el que 
Pía considerava un «estil de polèmica religiosa ben dilerent del 
que hi havia en el nostre país» (Notes disp., p. 553). Per molts 
arguments que hom vulgui adduir per fer un judici sobre la reli- 
giositat i fins i tot sobre la fe de Josep Pía, no es pot fer a partir 
del que eli diu que fou el résultat de l’educació rebuda en unes 
escoles que ho donaven tot per resolt (Prosperität i rauxa de Ca
talunya p. 596). D’altra banda, com ja hem comentar, no escri
via per exposar cap ideologia, sinó per conservar la llengua, 
com deia eli sovint. Per poder entrar un xi més dintre d’aquest 
home, ens cal saber que, quan eli escriu que «donar una mani- 
festació de dolor amb frases fetes, amb tópics alternats amb ex- 
halacions verbals i gesticulacions desorbitades no fa gaire efecte 
i que donar un to normal a aqüestes manifestacions i escriure 
cartes de condol és, probablement, una qüestió insoluble i que 
és millor dir - in mente- una parenostre i marxar» (Notes disper
ses, p. 544), ens dóna un reflex de quelcom rebut de l’ambient 
familiar, on la seva «mare era una católica fervent: no deixava 
mai de complir ni d’anar a missa, fes el temps que fes» (E! Qua
dern gris, p. 354).

Cal haver estât amb ell hores, escoltant-lo, deixar-li pregun
tar una i altra vegada «si estic content d’ésser monjo», i que em 
digués que eli tenia 80 anys, que ja no li quedava més que «espe
rar a veure qué passará», sentir-li dir que havia llegit la Regla de 
sant Benet en una nit i la Historia del monaquisme cristiá, i al- 
guns escrits de sant Anselm; que confessi haver ignorât fins ara 
tot això, fins que ha vingut a Poblet; que m’escrigui i em digui: 
«Li he fet, P. Abat, un esquema d’una Guia de Poblet, que avui 
li entrego (12.2.79) al mas Pia de Llofriu. Si té la paciència de 
llegir-la veurà que un servidor no té ni la capacitat fisica ni 
intel.ligència per a portar-lo a terme. No tinc ni els coneixe
ments indispensables ni força fisica. En el monestir hi ha, però, 
algunes grans figures, de gran condició que ho podrien fer. 
Gràcies per «tot el demés» que, per a mil, «és importantissiin». 
«Tot el demés» que, per a eli diu èsser «importantissim», assoli 
el seu termini amb la unció dels malalts i recepció del viàrie du
rant l’eucaristia que vaig celebrar a casa seva, acompanyat d’al- 
guns monjos i dels seus familiars.

No sabría pas fer, ni podría fer-lo, un estudi sobre el concep
te de Déu, fe, religió, en l’obra de Josep Pia, amb la qualitat que 
mereix l’obra. Sé que aquesta és molt gran i molt complexa i 
que la seva vida -corn la de tothom- és plena de contrastos, però 
se li coneixien les fallades, perqué les tenia totes a l’aparador, 
no les amagava com nosaltres. No podría emetre un judici sobre 
aquest home partint d’una pressupòsits que hauria de provar 
amb les afirmacions que trobem en una literatura que, com deia 
ell, era «escrita solament per conservar la llengua» i no pas per 
exposar una ideologia. Per això no m’havia de creure tot el que 
deia. Deixar-me portar per la simpatia, per l’afecte i l’estima
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per la seva obra, i considerar-la segons les meves conviccions i 
professió, podría fer-me veure, i de vegades ha estât així, una 
sola vessant, i està ben demostrat que hi ha frases en l’obra de 
Pía que permeten de veure’n una altra de totalment oposada, 
com hi ha qui amb gran competència ha pogut fer (cf. J.M . 
CASTELLET, Josep  Pia o la raó narrativa, Barcelona 1978).

Deixo la seva obra com un monument a la nostra llengua i 
com una part important del nostre patrimoni cultural, que for- 
neix material als més variats, extensos i contradictoris estudis, 
per quedar-me amb el Josep Pia sere, que una estona després de 
rebre la unció dels malalts i del viàtic feia el primer cigar, pas- 
sats alguns dies de no tenir aquesta apeténcia, i deia: «Fumo 
perqué estic content per tot això que avui han fet vostés aquí.»

Ensenyament de la seva mort

Aquest comiat d’avui, qua ha aplegat tantes persones: fami
liars, amies, coneguts i curiosos, i també l’estimable representa- 
ció del senyor Bisbe de Girona, ens fa reflexionar seriosament 
sobre la vida passada del nostre amie, sobre la nostra vida pre
sent i sobre la nostra vida futura.

La seva vida passada, no ens toca a nosaltres judicar-la, per
qué ja ha tingut el seu judici infal.lible per part de l’Autor de la 
Vida, que té unes mesures molt més misericordioses que les nos- 
tres i molta més obertura de compás que nosaltres. La seva vi
da, ni que estigui apagada, està Hígada a la nostra per vineles 
particulars que creen en nosaltres uns deures enfront d ’ell.

a/ Uns deures de caritat que ens empenyen a reconéixer el 
bé que d’alguna manera o altra ell ha fet, que és molt i amagat, 
més que no pas perdre el temps en comentaris estérils sobre els 
sens defectes -més vistos en eli perqué era tan conegut-, els seus 
errors i, sobretot, les coses que no ha fet o ha deixat 
d’escriure..., o bé que ha escrit i no hauria d’haver escrit en una 
epoca determinada. L ’obra d’un artista, l’hem de valorar pres- 
cindint de la seva ideologia política i social, penso. Caritat que 
ens empeny a apreciar tot el que eli ha fet per nosaltres i concre- 
tament per la nostra cultura. Caritat que es concreta principal- 
ment en el sufragi cristiá.

b/ Deures de reconeixement per tots els béns rebuts d’ell, 
cosa que no tots, i sempre, hem sabut fer. Dons que han contri- 
buït i contribuirán a formar la nostra intel.ligéncia i el nostre 
coneixement de la llengua i cultura catalanes, sense que eli s’ha- 
gi endut el nostre homenatge, que d’altra banda no necessita, 
perqué la seva obra -monument a la nostra llengua- dépassa 
lloances i s’aguanta sôlidament sense cap recolzament, que hau
ria d’ésser de proporcions molt grans perqué es veiés. En tot 
cas, l’homenatge -obligat- dels catalans serà que, en el futur, 
mirarem el Mas Pia com els anglesos veuen Stratford-Avon o 
els alemanys la Goethehaus, i els qui rebin el premi de les lletres 
catalanes hauran après d’escriure el català llegint l’Obra Com
pleta de Josep Pia.

Dons de modèstia, de respecte i d’humiltat que hem après del 
seu tracte i que, sovint, quedavan enfosquits per alguna sobtada 
rauxa.

El do material de la seva obra, que serà un patrimoni del qual 
fruirem i fruirán les generacions venidores, que en taran els més 
variats estudis.

Tot això són els dons d’En Josep Pía, el patrimoni que ens ha 
deixat. En vida, hom diu que s’ha fet poc per expressar el reco
neixement de Catalunya a aquest home. Per qué? He sentit tan 
variades rc-spostes, que no em trobo en condicions de poder-ne 
comprovar el valor. D’altra banda, eli ja ha desaparegut i no 
podem fer res per reparar el que li devem, solament dir per eli 
un «parenostre» -in mente- i marxar» Notes disperses, p. 541). 
A partir d’ara el valorarem més que no ho hem fet fins ara, 
oblidant el negatiu que hi véiem, per passar a incorporar en la 
nostra vida el positiu que hi havia en la seva, continuant així la 
seva preséncia entre nosaltres i proposant-nos, en el pensament

i en els fets, diferentment envers els qui queden i que, com ell, 
fan créixer la nostra cultura, sense paralitzar-nos per les preven- 
cions que podem tenir contra ells perqué tenen una determinada 
ideologia política diferent a la nostra.

c/ 1, encara, uns deures de justicia. És cert que molts dels 
nostres difunts paguen allò que pertany a la seva responsabilitat 
personal, però, reflexionant bé, ¿som de tot aliens a aquests pe- 
cats deis quais els nostres estimats paguen les conseqüéncies? 
Els seus pecats, ¿tal vegada no són un xic els nostres, perqué 
hem inlluít negativament en la seva vida? Per això, hem d’oferir 
la nostra pregària per ells i rectificar la nostra conducta.

Mirant i valorant amb Lull de Déu, és a dir, amb I’esguard de 
la fe, la nostra vida present, no podem deixar de dir que això 
que hem tingut de la vida, és més, la mateixa vida, és un do, pe
rò ens podem demanar: un do que hem rebut o un do que hem 
de 1er? Dones totes dues coses. El do rebut de Déu, sense el nos
tre mèrit: la intel.ligéncia, el cor, els talents, la fe, la caritat, els 
dons de l’Esperit... To és obra de les mans de Déu, tot és fruit 
del seu amor. «La seva divina potèneia ens ha donat tot el que 
és necessari per a la vida» (2 Pere, 1, 3.)

La vida és també un do per als altres, és un talent per fer fruc
tificar i no pas per tcnir-lo amagat. Josep Pia escrivi per conser
var la llengua, conservar-la per als altres, en un moment en què 
la seva existèneia perillava. Escrivi un català intel.ligent, que 
nosaltres podem usar, perqué és ei viscut, el nostre.

És propi d’un egoista no compartir amb els altres allò que 
Déu ens ha donat i no posar a disposició dels altres això que els 
pot servir: la salut, el temps, la cultura, la capacitat organitza- 
dora, els dots del cor per comprendre, per consolar, per corre
gir..., i és encara la consigna de tot cristià: «De franc ho heu re
but, doneu-ho també sense pagar res: (Mt. 10,8). És un reclam 
urgent i una invitació insistent, fets de manera tàcita, que vénen 
de part d’Aquell que ha donat la vida, abans que jo, per amor 
de Déu i deis germans.

Reclam i invitació del nostre amie difunt que (molt o poc, ho 
judicarà Déu), també s’ha Iliurat i sacrificat pels altres. L’en- 
senyament que hem de treure davant d’un difunt és que hem de 
cremar bé la nostra vida pel servei deis germans.

La nostra vida futura. La gran realitat de la vida és la mort. 
Aeceptar, dones, la vida significa acceptar la mort, amb les se- 
ves incógnites de temps, de Hoc i de mode. Significa allò que 
deia En Josep Pía: «Espero a veure qué passará.» Quan, on i 
com morirem, ningú o sap, però sabem per la fe que la mort no 
diu l’ùltima paraula: amb la mort no s’acaba la vida, tan sois es 
transforma. Ens ho recorda el prefaci: «Perqué la vida deis que 
creuen en Vós, Senyor, no s’acaba, tan sois es transforma; i en 
desfer-se la nostra casa terrenal en trobem una altra d’eterna al 
cel» (Prefaci de difunts).’

Al misteri de la mort i a tots els seus angoixosos interrogants, 
el cristià no troba altra resposta que aquella de la seva fe: 
«Aquesta, en etecte, és la voluntat del Pare, que aquell qui veu 
el Fili i creu en EH tingui la vida eterna, i jo el ressuscitaré el da- 
rrer dia» (Jo 6, 40).

El senyor Pia, a hores d’ara, ja sap què passarà després. El 
Senyor se l’ha endut per fer-li veure la claror de la seva mirada, 
és a dir: «el que passarà després», justament en aquest endolat 
dia de Sant Jordi, patró de Catalunya, la qual cosa Josep Pia 
mai no ha renegat, i sempre ha estimât, estiguem-ne segurs. 
Ara, nosaltres, que encara som al voltant de les seves despulles, 
fem un carni durant el qual encara ens acompanyarà amb el seu 
esperir present en els seus escrits, de la durada dels quais ell es 
permetia dubtar. No sabem si duraran aquells vint anys que ell 
ni tan solament els donava de vida. Tampoc no sabem si serem 
fidels a I’amistat i a I’afecte que li hem tingut, perqué els homes 
som enamoradisos, però avui si que encara podem dir-li: Passi- 
ho bé, senyor Pia, hem tingut molt de gust de conèixer-lo i 
d’acompanyar-lo, i gràcies per tot el que ens ha donat, que és 
molt!



E stim â t J o a n  Oliver,
E l nostre  poblé d’estar per casa, com  Vheu calificat, aqu esta  vegada s 'ha v estit d e ga la  p e r  a dir-vos 

coses am ables i fer-vos hom enatge. Val la p en a de subratllar-ho, car m assa  sov in t som  desm em oriats i 
desagraïts i, sobretot, gasius d'elogis i de reconèixer merits. P erò aqu esta  vegada ho hem  je t  m olt bé i 
n 'heu d'estar sa fis te t  i orgullós. H a sortit a relluir l'or m unicipal i l'Ajuntament, p er  a expressar-vos ad- 
m iració i a fecte  us ha d it parau les que eren ben allunyades de la fredor adm inistrativa.

E ls  vostres am ies de cinquanta anys enrera -que j a  no som  m asses- ens hem  sen tit in tegrats en 
aqu est hom enatge i quan s'ha fe t  l'evocaciô de la vostra jov en tu t i d e la vostra obra, era una m ica la 
nostra jov en tu t la que reviviem. A ixò voi dir, que no érem  uns sim ples espectadors, sino qu e hem  com 
p arû t am b Vós aqu ests  d ies que us han es tâ t  dedicats. E ls  nom s que, acom panyant el vostre, s'han  
an at repetint, eren p er  a nosaltres nom s am ies que no hem  oblidat, m algrat les v icissituds p a ssa d es  i 
les absèneies, algunes ai! definitives.

R etrobo  entre els p ap ers  que conservo, el meu titol de redactor del "Diari de S abadell"  que p orta  la 
vostra signatura com  a Director. J o  tenia aleshores totjust d isset anys, i els anys que ens separen  em  
sem blaven  a leshores m olt m es que no p a s  avui, i us m irava ais que dirigieu el D iari com  uns hom es  
m olt grans i m olt im portants que ho havíeu de saber  tot. E ls  anys que han p a s sâ t  d es d'aquella data  tan 
rem ota que en vàreu p o sa r  el vostre nom al costa t del meu en un carnet del Diari, em  perm eten  avui de  
dir-vos que la felic itac iô  dels veils am ies, no serà ni oficial, ni solem ne, ni espectacu lar; p erò  -humil i 
sem illa- será m es em ocionada i profunda que cap d'altra.

Si heu de d ir la veritat, de totes maneres, em  sem bla que això de que us em m edallin  d'or, que posin  el 
vostre nom a  un In stitu t de B atx illerat i es parli de donar el vostre nom a  un carrer de Sabadell, no us 
ho havíeu p en sât  mai; i crec que us costa  d'avenir-vos-hi. Però, la vida és aixi: i ara cal afron tar els elogis  
i les abraçades.

D e totes maneres, j o  vull fer  constar -i ho he subratllat en una taula rodona i en una p on èn eia  de la 
Fundaciò B osch  i Cardellach- que en la vostra obra m ai no heu desm en tit el vostre sabadellen cqu ism e i 
el vostre am or a  la ciutat. H e tingut interés en d ir que les entrem aliadures que p od és  fe r  la "Colla d e S a
badell"  tenien corn a fonam en t el d esig  d'esperonar la ciu tat endorm iscada, escandalitzar-la p e r  a fer-la 
reaccionar. Que tots els que form àveu  aqu ell Grup, éreu m assa  in te llig en ts  i m assa  lûcids p e r  fe.' face
d e s  p erqu e si. I  p e r  això he volgut subratllar tot el que heu fe t  p er  a Sabadell. Car, altram ent, si nom es 
parléssim  de les brom es de la "Colla de S abadell"  (entre les quais p o ts e r  hi trobariem  algún fan al muni
cipal rom put a  cops de roc) no crec que qu edés m assa ju stifica t  l'em m edallam ent municipal.

A la gent, als p ob le s  que estim es, cal sovint sotraguejar-losp erqu é no s'endorm isquin  en p osic ion s  fà- 
cils, rutinàries i insipides. É s  el que vosaltres vàreu fer; han hagu t de p a s sa r  m olts anys p erqu é el vos
tre p ob lé  s'adonés de tota la tendresa que s'am agava darrera d'aquelles farces. Val m és tard que mai, 
però. I  es im portant haver-ho pogu t fer. I  si, a vegades us heu qu eixat de que la vida us ha tracta i mala- 
ment, ara p odeu  con statar que hi ha m om ents en qué la vida es torna am able i com pen sa una m ica les 
hores de m altem psada.

Que duri, i que nosaltres ho puguem  veure!
Una abragada.

L luis Casals i G ard a

Sabadell, 1 de Ju n y  de 1981.
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APUNTS DE JORDI RO CA

ELS QUE HAN PARLAT DE JOAN OLIVER
Del 15 al 30 de maig s'ha 
celebrai un programa 
d'actes en homenatge a 
Joan Oliver/Pere Quart 
amb motiu de la 
concessió de la Medalla 
d'Or de la Ciutat, la qual 
va ser-li Iliurada a 
l'Auditori de l'Escola 
Universitària d'Estudis 
Empresarials, en un acte 
força emotiu.
Aquest programa, amb el 
títol "Joan Oliver, temps i 
memoria", ha estât 
compost per exposicions, 
conferències, recitals, 
taula rodona i 
representacions teatrals 
d'algunes de les obres 
escrites o traduïdes per 
Joan Oliver.
Dels conferenciants que 
han parlai de Joan 
Oliver, l'artista Jordi 
Roca n'ha fet uns apunts 
que oferim al lector.

J . Moles
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AVUI ES... JOAN OLIVER
PERE 

QUART

Li abelleix dir que és un supervivent i que ell ja és del segle passât... Va néixer a les darreries del 1899, a uns 
passos per tancar el segle... A un pam’per esdevenir un noucentiste...

El nostre personatge "va tenir set dies". ("Set vides com els gats!"). Amb "tantes xuclades i tants xarrups en 
fonts diverses, no poden marcar un desti de tasteolletes?", es pregunta aquest octagenari que llueix una barba 
cana que acarona amb els dits allargassats. -"Qué hi diu, senyors, la psicoanàlisi?", torna a plantejar-se.

En la seva joventut feia tronar i ploure, però no ho ha pas deixat del tot al curs de la seva vida. Ha conservât, 
ensems ben viu el seu interés davant l'evolució de les coses i de les idees; ha avivât el caliu en les joves genera- 
cions i ha estât condescendent amb llurs ismes. En canvi, davant deis esnobs de tota natura, deis oportunistes i 
llur parentela, eli ho ha combatut amb el seu esperit -amb el seu punyent i acerat verb- amb el seu lucid pensa- 
ment. Amb tot aquest bagatge bél.lic que també fa pupes...

Eli s'ha permés el luxe de blasmar contra el luxe, contra l'enveja, contra l'avaricia i la protèrvia. Ell ha renun- 
ciat a molt. Tal volta perqué ha pensât que, massa sovint, el molt és ben poca cosa...

Joan Oliver -Pere Quart com pseudònim poétic- té escrites en poesia. Les decapitacions. Bestiari, Oda a Bar
celona, Saló de Tardor, Terra de naufragis. Vacances pagades. Obra de Pere Quart... En quant a narrativa, cal 
citar: Una tragèdia a Lil.liput, Contraban, Biografia de Lot... Per a Teatre ha escrit: Cataclisme, Allò que tal 
vegada s'esdevingué. La fam, Ball robat. Primera representació. La drecera... Com a traductor ha estrenat o 
publicat obres de Molière, Goldoni, Labiche, Txèkhov, Shaw, Claudel, Brecht, Becket...

Ha obtingut els premis que relacionem: Folguera (1936), Teatre Català de la Comèdia (1938), Ossa menor 
(1957), Ángel Guimerà (1957), Ausias March (1960), Lletra d'Or (1961), Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 
(1970) i, el més frese de tots el que acaba d'otorgar-se-li: La Medalla d'Or de la Ciutat de Sabadell. ("aquest po
blé d'estar per casa...") Des de 1964 és director literari d'Edicions Proa-Aymà. Ha col.laborat a La Veu de Cata
lunya, La Publicitat, Mirador, Ariel, Serra d'Or...

-Senyor Joan: ¿creieu que la humanitat pot arribat a gaudir d'una estabilitat i una fraternal convivència? 
-vaig preguntar-li. I em contestà:

-"L'home és només una béstia racional, encara molt jove. Abans no arribi a ser un animal raonable passaran, 
pel cap baix, trenta milions d'anys, diuen. Horn calcula que les abelles han tardât trenta milions d'anys a cons
tituir una societat estable".
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UNA VISIO 
LITERÀRIA 
DE
SABADELL

No són pas freqüents, en els Ilibres de viatges -de llarga tradi- 
ció literària- no diré ja els elogis, sino simplement les referències 
a la nostra ciutat. Dos clàssics, tais corn Alexandre de Laborde 
O Joan Salvador, per exemple, la ignoren; i, entre els contempo- 
ranis, hi trobem referències, més documentais que literàries, en 
Ferran Canyameres i Josep Pia, la descripció del qual, per cert, 
extreta de la seva "Guia de Catalunya", fou reproduída en el 
número onze de la nostra revista. Per tot això, voldriem desta
car avui l'interès que Sabadell desperta en un autor singular en 
una de les seves obres més celebrades: es tracta de Joan Santa
maria i de les seves "Visions de Catalunya".

Encara que alguns dels seus fidels mantinguin una tertulia 
amb el seu nom i àdhuc convoquin anualment un premi literari, 
no es pot dir que la memòria d'aquest lleidetà, que en el seu 
temps fóra tan célébrât, estigui massa viva entre nosaltres. Joan 
Santamaria (1886-1955) fou home de lleis i home de lletres i al- 
gunes de les seves obres obtingueren en el seu moment força 
èxit: "Històries extraordinàries" (1915-1922), "Ma vida en doi- 
na" (1925), "Quatre titelles i un ninot" (1926), "L'apôstol" 
(1927)... Entre 1927 i 1929 edità tres volums sota el nom cornu 
de "Visions de Catalunya", recull de les seves cròniques publi- 
cades a "La Publicitat", que constituïen un viatge literari per les 
terres de Catalunya, viatge -corn la seva vida- iniciat a Lleida i 
conclôs a Barcelona. Els tres volums, amb delicades il.lustra- 
cions de Joan Duch, abastaven els àmbits següents: "Catalunya 
Nova" (1927), "Catalunya Vella: la Muntanya" (1928) i "Cata
lunya Vella; el Pia i la Costa" (1929). Es en el penúltim capítol 
d'aquest darrer volum, i abans d'arribar a una Barcelona que no 
descriu, com a fi del seu viatge, on s'atura a Sabadell per fer-ne 
el seu elogi, calorós com estila davant del que li plau.

Hem de precisar que el seu estil és vehement i colorista, here- 
tat més del modernisme que no pas del noucentisme, com, per 
l'època, li escauria. Domènec Guansé ens defineix Fautor com 
"home d'una extraordinària vitalitat, d'una fantasia vivacissi
ma, d'una Sensibilität a fior de peli en constant vibració". I afe- 
geix que "la seva obra literària correspon a aqüestes qualitats 
humanes". Tanmateix, el propi autor es deixa definir per un 
dels personatges que se li fa trobadis en el seu itinerari: a To- 
rroella de Montgri coneix un jove solitari i una mica esgroguis- 
sat, lletraferit de poblé, el qual, coneguent Fautor pels seus es-

Dibuix de J. DUCH

crits, el trova tal com se Fhavia imaginât, és a dir, "pie de salut, 
sensual, fantasies, una mica timid, una mica irreverent, una mi
ca romàntic..."

Aixó ens situará, per capir el to amb què descriu el tarannà de 
Sabadell i els sabadellencs; ciutat que a posta ha volgut que "fos 
com la sivella d'or que tanqui el meu romiatge sentimental per 
totes les terres, pobles, viles i ciutats de Catalunya. És ciar que 
encara em manca, per aixó, arribar a Barcelona, però, si em tro- 
bo a Sabadell ¿voleu dir que no és el mateix que si ja hi hagués 
arribat?".

"Vet aquí la impressió justa que experimento cada cop que 
vine a aquesta alegre i eufòrica ciutat del Vallès. No és un barri 
de Barcelona, com molts han volgut veure, sino exactament una 
altra Barcelona de terra endins, que és, com si diguéssim, la ciu
tat forana per excel.léncia, pro fundament catalanesca, plena de 
neguits i admirablement dotada de tota mena d'energies i de 
possibilitats espirituals. Adhuc, pel carácter, el sabadellenc és el 
tipus de catalá que més similitud moral té amb el barceloní. 
Tots dos han conservât a través del temps i de les barreges im- 
migratóries llur segell racial inconfusible, malgrat de viure tan 
propinqües Fun de Faltre, però tots dos s'assemblen con dues 
gotes d'aigua per llur parla expressiva, per llur optimisme i en
tusiasme i per llur gran amor a la ciutat que els ha vist néixer".

Tot seguit fa Fobservació que, en aquest amor, el sabadellenc 
no el guanya ningú, i que arreu del món trobareu gent de Saba
dell que, siguí quina hagi estât la seva fortuna, enyoren la caso
na i Feixida o Fhortet de Fafrau frescal del Ripoll. "Aquesta Ilei 
d'amor panteística -afegeix-, en el sentit més noble del mot, ha 
estât, potser, la causa primera de Fexhuberant florida ciutadana 
de Sabadell. El sabadellenc goso a dir que és un deis éssers més 
cosmopolites, no de Catalunya, ans bé del món. Aquesta aci- 
mada facultat adaptativa i assimilativa, pròpia dels esperits més 
civilitzats, li és tan proverbial i tan reconeguda entre nosaltres 
que gairebé seria ridícul d'insistir a voler-la demostrar. Però, al- 
Frament, també goso a dir que el sabadellenc és el catalá més en- 
caterinadament localista de Catalunya. Per eli, abans que tot, 
és Sabadell. S'hi troba qui-sap-lo bé, en el seu poblé; n'està en- 
glosit, no en malparía mai, li agrada que el lloin de la mateixa 
manera romàntica que es capté un perfecte enamorat envers la 
seva estimada que li té robat el cor".

Es una gentilesa de GALERIES
ROVIRA'

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL
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D'aquest amor sorgcix la vida que infon a la dutat i que dona 
pretext a Santamaria per fer una descripció ben colorista d'un 
matí de diumenge: "I és que Sabadell, tota la dutat sencera de 
Sabadell, és obra exclusiva i amorosa dels sabadellencs. Vet aquí 
explicada la faldera que li duen. La ciutat, aquest admirable or
gan de convivéncia i de cultura, ells se Than feta tots sols, no 
deuen res a ningú. Ells s'han créât la riquesa, I'alegria, el benes- 
tar, el nom i la fama. Per això en senten tan bell urc, de la Ilur 
obra admirable. Mireu, si no. Avui és festa i els carrers van cu- 
rulls d'anants i vinents. De bones a primeres, heu's aci un detall 
simptomàtic que delata tot d'una el carácter d'un poblé. Gene- 
ralment, per no dir simpre, els grans centres fabrils pequen de 
tristos i brófecs. Diríeu que hi plana tot l'any una mena de boira 
densa i acre que ho enlletgeix tot. La gent fa uns andamis lassos 
i adolorits, unes cares grogues i fláccides, uns ulls térbols i apa- 
gats, unes boques resseques i sense délit de desclore's i uns llavis 
amb una gèlida ganyota de desolacio (...)".

"Dones, veieu?, a Sabadell la gent que vaig trobant se'm mos
tra amb la cara contenta, els ulls brillants i falaguers i la boca 
plena d'enraonies que voleien al meu entorn amb una alegre 
sonsónia. Els uns van mudats amb els vestits diumengers, els al- 
tres mouen un fort rebombori amb els espetecs de les motos i 
side-cars i amb les botzines de les bicicletes, els altres s'arreceren 
a les portes deis bars i deis cafés, els altres fan rotllos a les canto- 
nades o sota l'ombra dels platans de les petites places, els altres 
marxen tot tivats al costat de la promesa xamosa i empolainada, 
els altres ambulen peripatètics Rambla amunt i Rambla avail, 
els altres van a missa i els altres deixen d'anar-hi... I aixi per un 
seguit. En un mot: Sabadell, al primer cop d'ull, dona la impres- 
siô d'ésser una ciutat viva, jovial, claferta d'efusiô i empesa d'un 
estrenu délit de plenitud. Un délit que palpita pertot corn un 
flux i reflux de santitat; àdhuc en l'aire que un hom hi respira, 
àdhuc en la inflexiô de la veu dels amies que us saluden, àdhuc 
en la faisó amb què us allarguen la mà per encaixar".

Immediatament després d'aquesta visió optimista, Santama
ria clou el capítol amb aquest paràgraf elogios, en el qual eleva 
Sabadell a veritable símbol de la terra catalana: "1 ara -ai, Déu!- 
podeu comptar que el meu plaer fora, si tingués Heure i espai, 
intentar de fer una ràpida recensió de la vida espiritual d'aques
ta ciutat tan gentil i d'una tradició tan llarga, profunda i espone- 
rosa de culta, d'artista i d'erudita. En aquest caire, Sabadell és 
un orgull de la nostra terra, i el seu nom, més que una esperança 
per a l'avenir, és ja, a hores d'ara, la més espléndida de les reali- 
tats pairáis. Per això, dones, ho torno a dir, jo he triât a posta 
aquesta ciutat per tal que sia la daprera fita de totes les terres, 
pobles, viles i ciutats de Catalunya, i a fi i efecte, de més a més, 
que el nom dels seus homes representatius, dels seus literats, 
deis seus poetes, deis seus artistes, dels seus industrials, dels seus 
excursionistes, dels seus treballadors i, més que no pas res, de la 
seva coratjosa joventut, clogui com una sivella d'or tots els en- 
comis, elogis i ditirambes dits i per dir a la beneita terra del nos
tre cor".

Es així com aquest descriptor entusiasta del nostre país clou 
aquest "viatge màgic" seguit en "una constant exaltació", se- 
gons les paraules que li dedicava Martí Esteve, director de "La 
Publicitat", en el próleg que obria el primer volum de la trilo
gia: trilogia que, degut sens dubte a l'èxit que obtingué, s'amplià 
el 1935 amb un nou volum dedicat a "Mallorca". I tal degué ser 
l'acollida que, un any després. Manuel de Montoliu publicava 
una tria d'aquestes "Visions de Catalunya", obra certament 
d'un visionari que estimava la seva terra i va voler explicar-la 
als seus conterranis. □

Joan Ripoll

CENTENARI 
DE PAU VILA

El 29 d'aquest mes de juny el nostre il.lustre conciutadà 
Pau Vila hauria complert cent anys. Per menys d'un any 
no ha estât possible de celebrar el Centenari amb ell en 
vida, però no per això podia deixar de commemorar-se. 
La Fundació Bosch i Cardellach, que ha estât treballant 
des de fa temps en el registre i ordenació deis milers de 
papers que formen les col.leccions de goigs, auques, 
romanços i altres testimonis de la cultura popular deis se- 
gles XVIII i XIX (col.leccions que, com tots sabem, foren 
cedides en vida a la Fundació pel propi Pau Vila), ha vol- 
gut aprofitar la primera exposició del llegat. D'una part 
del llegat, naturalment, proporcionalment molt reduida 
respecte al conjunt, però variada i representativa. Conté 
romanços, fulls de ventali i auques.

L'exposició se celebra en el Museu d'Història, que està 
commémorant el seu cinquantenari, i on la Fundació va 
nèixer i es va aixoplugar durant bon nombre d'anys.

El dia 4 va ser inaugurada amb una conferèneia del Dr. 
Joaquim M arco sobre "Literatura de fil i canya", precedi
da d'un Parlament del membre de la Fundació Joan Pa
reil. Restarà oberta fins al 30 d'aquest mateix mes i es pot 
visitar els dimarts, dijous i dissabtes, de 6 a 9 del vespre, i 
els diumenges de 11 a 2 del migdia.

Assistirà a l'acte de clausura! el dia 30, l'Honorable 
Conseller de Cultura de la Generalität, senyor Max Cah- 
ner. En el proper número de QUADERN ens ocuparem 
més extensament d'aquest fet cultural. □

^ G R D G R casa vostra
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per RAMON VALL i RIMBLAS

SANT CUGAT DEL VALLÈS UN SEGLE ENRERA:
La ¡ntervenció dels excursionistes

Fotografia de Mariezcurrena presa el 2 de juny de

La lectura del completissim llibre de re
cent aparició “ El Monestir de Sant Cugat 
del Vallès’’ de Jordi Ambrós i Monsonis, 
arquitecte director de les darreres obres 
de restauració, i la concessió del Premi 
d’Honor Jaume I al Centre Excursionista 
de Catalunya ens hanfet recordar les des- 
tacades actuacions d’ara fa un segle de les 
entitats excursionistes per tal d’estudiar i 
salvar de la mina l’edifici; i ens ha sem
blât oportú fer-ne esment com homenatge 
i regraciament.

En aquella època Sant Cugat no tenia 
altra fama que la que li havia donat el mo
nestir (desamortitzat l’any 1835), sobre 
tot en els molts llocs on havia tingut pos
sessions i pertinences. No ens ha d’estran- 
yar, dones, la dita popular:

“ Sant Cugat del Vallès;
Molts I’anomenen
i no saben on és’’ .

No tothom, però, desconeixia Sant Cu- 
gat i n’ignorava les seves valors històri- 
ques i artistiques.

1878

Encara no feia un any de la institucio- 
nalització de I’excursionisme català, amb 
la fundado de l’“ Associació Catalanista 
d’Excursions Cientificas’’ (constituida 
formalment en una excursió a Montgat el 
26 de novembre de 1876) que el 21 d’octu- 
bre de 1877 aquesta entitat, en la seva on- 
zena excursió social visitava Sant Cugat 
del Vallès. L’acta de l’excursió (l’Associa- 
ció aixecava una acta de cada excursió 
que feia), diu; “ Reunits en la galería del 
claustre de Sant Cugát del Vallès lo Sr. 
President Fiter é Ingles, los Srs. Riera y 
Bertrán, Arabia, Am brós (Marsal), Am 
brós (Ramon), Font y Crusó y lo infras- 
crit (Edualt Canibell), s ’obrí la sessió á 
dos quarts de déu del mat i. ...Après co- 
mensárem á investigar...'" Aquest era el 
motiu i l’objecte de les excursions que 
duien a terme: la investigació i l’estudi. 
L’acta continua amb la descripció del mo
nestir, que ocupa sis planes de text. 1 aca
ba donant fe de la tasca realitzada: "L os  
travails fe ts  son: Fiter, copia de varis ca- 
pitells del claustre, una vista del meteix y

croquis deis enrunats murs del monestir. 
Támaro, vista general del monestir 
desde’I carrer de la Creu y la tomba del 
abat Othon. Arabia, dibuix d ’un capitell 
del claustre, una vista del monastir y una 
copia de la fatxada de la esglesia segons lo 
retaule de Sant Medir existent a la Recto
ría (segle XVI); Riera y Bertrán y Fiter, 
transcripció de duas tauletas góticas, con- 
tenint la una lo epitafi-biografia del abat 
Othon y la altre un inventan de las reli
quias que possehia lo monastir; Font 
(Joaquim) y Am brós (Ramon) alguns 
calchs de lápidas; Masriera, vista de la 
fatxada y vista del claustre; lo infrascrit, 
dibuixos de capitellsy trajos del segle X I y 
details dels meteixos del claustre de Sant 
Cugat; runas de una torra angular del 
mur, ábside de la esglesia, creu de terme 
en lo camí de Rubí, calch de la lápida de 
la fundació del claustre y llosa sepulcral 
del abat Benet Steves, essent ajudat en eix 
últim per los Srs. Riera, Font y Ambrós.

L os Srs. Támaro y  Masriera s ’uniren á 
la excursió envers mitj dia.
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Gravai de l’excursió del 24 d’agost de 1879.

La sessió s ’alsà á dos quarts de nou del 
vespre” .

Mig any després s’hi feia una segona 
excursió. L ’acta està redactada per Esteve 
Sunyol. Amb un to grandiloquent, carac- 
teristic de l’època comença: '‘Reunits en 
las escalas de la Seu à las 5 del m ail del día 
2 de Juny de 1878: los Srs. Garcia (presi
dent), Bordas, Torras y ’I que subscriu, y 
passât a buscar á son domicili lo Sr. Ma- 
riezcurrena que ab sa máquina fo tográ fi
ca havía d ’acompanyarnos, partirem. Lo  
fresch oreig de la matinada, que mes viu 
se fey a  sentir, nos feu  compendre q u e ’ns 
trobavam ja  fo ra  de Barcelona... Arribats 
á Sant Cugat á la vuyt, prom pte s e ’ns p re
sentaren los Srs. Claró, Am brós y Ame- 
nedo que pel dret hablan tambe fe t  cap, y 
mentres nos arreglavan Tesmorsá, visita- 
rem per primera volta’I monastir, á f i  de 
fernos cárrech de quíns punts de vista 
eran los que mes convenían al f i  y efecte  
de nostra expedició... Desseguida d ’haber 
esmorsat nos trasladarem ab la máquina 
fotográfica al Claustre, y allí prenguerem  
una vista del àngui form at per las galerías 
de ponent y mitjdía, vista preciosa que 
agradá molt á tots y deixá complerts los 
bons desitjos del Sr. M ariezcurrena...” i 
segueix explicant les vicissituds sofertes 
pel fotògraf per obtenir tres “p robas” 
més. Al final de l’acta es denuncia l’aban- 
dó en que l’Ajuntament de Sant Cugat té 
el monestir, i diu l’adolorit secretar!: 
"Sembla mentida q u e ’s tingue en tan 
poch la gran vúlua de tan riquíssirnas j o 
yas arquitectónicas. Crech que valdría la

pena de ferse quant se pogués per evitar 
ay tais profanacions y pera posar at arador 
á semblants abusos” . Clou l’acta aixi: 
“ Poso punt aquí, demanant pera aqueixa 
acta tota vostra benevolencia, j a  que pera 
correspondre com se deu al honor q u e ’m 
feu  lo Sr. President de nomenarme secre- 
tari de la excursió, acceptí eix cárrech ve- 
rament superior á mes forsas, privantvos 
de saborejar descripcions y belleses litera
rias que plom as mes ben trempadas que la 
meva haurían pogut oferirvos” .

Les quatre fotografíes de Mariezcurre
na que esmenta són les que figuren en el 
primer “ Album Pintoresch-Monumental 
de Catalunya’’, publicat per l’Associació 
el mateix any 1878, acompanyades d’unes 
“ descripcions, noticias, históricas y 
guias” per facilitar la visita ais llocs re
produits. En el nostre cas les notes són: 
Fatxada de Ramon Soriano; dues sobre el 
Claustre, l’una d’Auléstia i Pijoan i l’al- 
tra de Doménech i Montaner; i Iglesia de 
Torres i Reyató. L ’itinerari era: “ Barce
lona á S. Cugat.' Per la montanya: Carre
tera nova. (Magnífichs panoramas: plans 
de Barcelona y del Vallès; Montserrat, 
1140 m .; S. Llorens del Munt, 1160 m .; 
Monseny, 1600 m. y los cims de las mon- 
tanyas de la mitat de Catalunya). En cot- 
xe, 2 / 2  h. Preu: 4rs. L o cotxe se situa á 
baix de las escalas de la Seu de Barcelona. 
Dos viatjes diaris. Assientos, carrer de la 
Corrióla núm. 4.- Per Sardanyola: F.C. 
del Nort (Saragosa) K. 15 en ‘A h . Preus: 
Rs. 7’60, 5 ’80, 4 ’20. Sardanyola á S. Cu
gat: com/'va/2/>?dr/. ‘Á (rierapintoresca).-A

S. Cugat se trobarán dos posadas: Fonda 
nova (bona, un poch  cara) y H ostal”.

Com sabem, el 18 d’octubre del propi 
any 1878, Pentita! iniciadora de l’excur- 
sionisme s’escindia, creant-se l’“ Associa- 
ció d’Excursions Catalana’’. També ben 
aviat (el 24 d’agost de l’any 1879) aquesta 
associació organitza una visita a Sant Cu
gat; alguns deis assistents figuraven ja en 
les excursions anteriors. L ’acta, després 
d’una ámplies referéncies al monestir, dó- 
na també un resum de les tasques dûtes a 
terme: “ Los traballs practicáis son: Arnet 
y A m brós (M): lo calch de las inscripcions 
funerarias deis sépulcres exist en ts en lo in
terior del temple, aixís con de la riquíssi- 
ma y prehuada llosa sepulcral del abat Be- 
net Steves existent prop los grahons del 
presbiteri. Canibell: alguns capitells del 
claustre; una vista del ábside y details. 
Llorens y Riu: vista general del claustre; 
vistra del ábside; details; vista general de 
la població d esde’I pont de la carretera 
real. A m enedo: capitells del claustre”.

Tot i haver transcorregut un segle, els 
nostres monuments continúen clamant 
per una correcta conservació: no han can- 
viat, dones, les coses pel cantó dolent. 
Continua havent-hi, també, gent preocu
pada per salvar-los i per estudiar-los. Per 
tal, dones, de que pel cantó bo les coses 
encara es millorin, preguem a Déu que 
ens conservi l’afició i ens faci dignes con- 
tinuadors d’aquells pioners; perqué si és 
desgracia! l’home que no té una ceba, més 
ho és encara el poblé que no té ceballuts.

COLLABORA 011X4 PENSIONS '"la Caixa”
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CASTELLS DEL VALLÈS

CASTELL DE SANT MARÇAL 
O DE CERDANYOLA

Municipi: Cerdanyola del Vallès

Quadern, amb la valuosa col.laboració 
de Caixa d’Estalvis de Sabadell ofereix 
una làmina de 27x21, reproducció del 
Castell de Sant Marcai o de Cerdanyola, 
dibuixat per Agusti Masvidal, que troba- 
reu a cada exemplar de QUADERN.

Situació i accesses
Es assentat a I'O de la poblado, en 

terreny planer i conreat, prop de la 
carr® 1413, en el tros que uneix Cer
danyola amb Sant Cugat.

L'accés des de l'estació de Sant Cu
gat es fa seguint la carr® fins el tren- 
call del castell (uns 50 minuts, a peu); 
aci seguirem deu minuts més per un 
passeig de plàtans arrenglerats, que 
mena al castell. Horari total: 1 h.

Es molt més curt des de Cerdanyo
la, seguint igualment la citada carr® 
en sentit contrari a l'itinerari ante
rior.

Una intéressant variant, fent una 
mica de marrada, s'inicia en aquesta 
darrera poblaciô, passa per can Fatjó 
del Molí, l'església rural o “la parro
quia" de Cerdanyola, i aconsegueix el 
castell en uns tres quarts.

Notes historiques
El primitiu castell datava de princi- 

pis del segle XI (1), per bé que és a 
partir del s. XII quan és vertadera- 
ment conegut, sota el llinatge deis 
Monteada. Segons Antoni Pladevall 
(2) el castell termenal de Cerdanyola 
rebé el nom d'una església dedicada a 
sant M arçal, que existía en aquell lloc 
des d'abans del 1042; aquesta capella 
depenia de la parroquia rural de Sant 
M artí.

Com de costum, passem de llarg 
les vicissituds solertes pel castell que, 
segons Cels Gomis, "fou un cau de 
raons" a causa deis plets continus en
tre els seus possessors, l'arquebisbe 
de Tarragona i els respectius mones- 
tirs de Sant Cugat i de Santés Creus.

Sabem que l'any 1275 passá a de
pendre deis M arimon, i més tard, la 
meitat del castell, que peftanyia al ci
tât arquebisbe, fou veñuda al mones- 
tir de Sant Cugat del Vallès.

El 1690 fou créât el marquesat de 
Cerdanyola per Feliu o Félix de M ari
mon i de Tord, senyor del castell de 
Sant M arçal i membre del Conseil de 
S.M . a Itália i, més tard, virrei a M a
llorca. Els seus descendents s'associa- 
ren al band filipista durant la guerra 
de Successió.

El 1865 el marquesat passá al casal 
deis Arróspide i ais Trénor, i Tactual 
marqués és domiciliât a Valéncia (3).

El castell, avui
A final del segle passât, Testructura 

fou del tot transformada sota la di- 
recció de Tarquitecte Gaietá Buigas, 
que el convertí (1895) en Tedifici fan
tasies actual.

Del mateix es destaca la gran torre 
circular emmerletada, a Tangle orien
tal de la part jussana, que conserva la 
mateixa disposició estructural que te
nia el castell abans de la seva refor
ma. La capella, d'estil gotic tardá, era 
dedicada a sant M arçal, mes el seu in
terior fou saquejat el 1936.
M algrat la série de details ornamen
tals, el conjunt no ofereix un especial 
interés, llevat de la situació i del re
cord historie.

Un dos envoltat d'arbres rodeja el 
castell que, abans de la restauració 
havia estât circumdat d'un valí, i Tac- 
cés es feia per mtijá d'un pont llevadís 
(detall que s'observa en un dibuix de 
Tarquitecte Gustá, publicat per F. 
Duran) (4).

Indrets deis encontorns
Església vella, dita la parroquia 

(actual fossar).
Can Saltells (X-XI). Pertangué a la 

parroquia de Sant M artí.
Els Fatjó: Can Fatjó deis Xiprers, 

can Fatjó deis Orons (o Eurons) i can 
Fatjó del M olí. □

(1) Segons F. Duran i Cañameras.
(2) GEC, volum 13.
(3) Pere Catalá Roca: "Els castells catalans"
(4) Pere Catalá Roca: ob. cit.

David A loy

ENTRE HISTORIA I 
LLEGENDA

Quan ja el Vallès s'acaba per donar 
pas al Barcelonés, en un lloc poc 
montuós, gairebé una terra plana, 
s'alça el castell de Cerdanyola. Anti- 
gament es trobava rodejat d'un valí 
que el protegía de les incursions fora- 
nes. Un valí era Túnica defensa que 
podien oposar tots els castells que es 
trobaverí a camp obert. Un valí i una
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torre de guaita per “veure'ls venir de 
lluny”.

Avui el vali no existeix, al seu Hoc 
hi ha un gran jardi, no obstant, ens 
van explicar els propietaris que més 
d'un cop al cavar un sot per plantar- 
hi un arbre, han hagut de canviar de 
Hoc perqué es troben amb les gruixu- 
des parets que formaven el canal.

La torre es conserva encara, molt 
més agençada que no era antigament, 
com tota la resta del castell, que a 
causa de les reformes i transforma- 
cions que van fer-hi el segle passât, 
ha perdut molt del carácter que tenia, 
-mig castell, mig pairaba- avui sem -. 
bla un modern castell, però deixa en- 
devinar encara la gran fortalesa que 
era.

I tenia de ser forta, car els seus an
tics propietaris, -Montcades havien 
de s e r ...¡-fins es veien amb cor de 
plantar cara al sobirà. Dins la seva 
jurisdicció hi passava el Ree Comp
tai, una sèquia que fornia d'aigua 
Barcelona, i degut a aquesta circums- 
tància els de Cerdanyola tenien el que 
vulgarment s'en diu "la paella pel mà- 
nec", i més d'un cop, motivat per al
gún plet conflictiu havien tallat 
l'aigua als pobres barcelonins.

Com tots els castells que daten de

molts segles, ha estât espectador i 
protagonista de tota mena de fets: ha 
vist canviar d'amos i d'estadants, no 
sols per Ilei naturai, -la mort que per 
tots arriba- sinó degut a conflictes 
que sempre els homes es busquen... 
Tan aviat pertanyia al Monestir de 
Sant Cugat com al de Santés Creus, o 
passava de mans dels Monteada als 
de Plegamans, als M arimon, etc., 
etc. Tot i que el poblé de Cerdanyola 
sembla ser que té un origen ben bu
rnii, els seus primers pobladors foren 
gent d'alta muntanya, tal volta de la 
Cerdanya, i que degut al fred rigorós 
que patien als seus pobles, i als Hargs 
hiverns que els mantenien immovilit- 
zats, decidiren de baixar al pia i aquí 
feien de Henyataires. Més tard, amb 
la reconquesta, -els moros ho inva- 
dien tot- molta gent es refugià a les 
terres altes per defensar-se millor, pe
rò els bosquerols, que poc tenien per 
perdre, es van anar situant a la terra 
plana, i aixi l'anaren poblant de mica 
en mica.

Tornant a l'alt estament, s'explica 
que els senyors del Castell de Sant 
M arçal tenien les seves diferències 
amb els de Sentmenat; aquests últims 
van inflar el cap als vassalls dels pri
mers perqué es revoltessin contra els

seus amos per causa de les moltes ve- 
xacions que en sofríen... Assabentats 
els de Cerdanyola de la insurrecció 
que es tramava, van posar encara so
bre els seus súbdits una altra obliga
d o  més: cada cop que passessin a 
prop d'on es trobaven els servents, 
aquests havien de deixar la feina i to
ta eina que fessin servir, i creuar les 
mans sobre el pit i acotar la testa en 
senyals de submissió.

De submissió i de tranquil.litat per 
part deis amos car així era segur que 
no els podrien occir!. Però mai hi ha 
cap solució que sigui bona del to t... 
car aquesta posició d'acatament i 
obediénda feia que la tasca deis 
obrers es retrasés i en canvi permetís 
als treballadors de fer un descans a 
mig jornal.

La história ens diu que el castell 
p e r ta n g u é  a ls  s e n y o r s  de 
Plegam ans... La Hegenda voi que 
aquest nom els pervingui de l'acte 
que he ressenyat... Qui no sigui his
toriador que es quedi amb el que més 
li agradi, i qui sigui un busca- 
pergamins-antics que faci un descans 
i somrigui davant d'aquesta pueril.li
tat. □

M®. Mercè Lleonart.

)L. LABOR A cAixn DC/rnwi/ dc /nsnoELb
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per FILO PRIM

CASTELLANISM ES QUE S’HAN ANAT INFILTRANT AL CATALÀ  

Castellá: Català:

Alambre
Espuela
Estribo
Faro
Gastos
Sótano
Xupar
Amb cuidado
Amb retrás
A planos
Tornillos
Destornillador
Amortiguar
Vale
Averiguar
Varices
Permanéixer
Cursillista
Tamany
Octavines
Pensatiu
El pervindre
Dentrífic
Insertar (un anunci) 
Señero
Paulatinament
Verossimilitud
Sombra
Quarto
Calderilla
En breu
D’improvís
En quant a
Encumbrat
Enchufar, enxuf
Endeble
Engatussar
Engreir-se
Enfront mateix de
Deshauci
Derrumbar-se
Deapego

Filferro 
E sperò 
E strep 
Far, farola 
Despeses 
Soterrani 
Xuclar 
Amb compte 
Amb retard 
A terminis 
Cargols 
Tornavi s
Esmorteir, amortir 
D’acord, mot bé diu 
E sbrinar, escorcorllar 
Variça-Ces (Fabra no registra varius)
Restar, romandre 
Cursetista, cursetant 
Grandària, format (segons)
Papers volants o volanders 
Pensarós
L ’avenir, I’esdevenidor
Dentrifici
Inserir
Singular, assenyalat 
Lentament, a poc a poc 
Versemblança, versemblant 
Ombra
Cambra, habitació 
Diners engrunats, xavalla 
Dintre poc, ben aviat 
De sobte
Quant a, equival a dir: pel que fa a 
Encimbellat, enlairat 
Endollar, endoll 
Feble, minso 
Engalipar, ensibornar 
Estarrufar-se, envanir-se 
Davant per, davant de 
Desnonament, acomiadament, comiat 
Ensorrar-se
Desafecció, deseiximent, desaferrament.

Excepcionalment tornarem a insistir sobre aquest tema. Hi ha prou Dic- 
cionaris de tota mena a l’abast de tothom. -Més aviat tractarem de frases 
castellanitzades que no de paraules soltes.

No estranyaríem que algún lector més o menys afectat a estudis lingüis- 
tics trobés altres solücions a les que hem donat ais castellanismes camuflats 
que acabem d’enllistar.

Es una gentilesa de europRix Grècia, 51-53 - SABADELL
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En el n. ° 18 de QUADERN várem encelar el cicle CASTELLS 
DEL VALLES a cárrec del matrimoni David Aloy i M “. Mercè 
Lleonart, amb dibuixos del notable artista Agustí Masvidal. Din- 
tre d'aquest cicle, no hi cap -históricament parlant- el Castell de 
Can Fea, però un espontani coLlaborador ens ha ofert un reportat- 
ge gráfic sobre l'esmentat castell i creiem que, en certa manera, 
també es mereix que hom li dediqui un espai, sense que aixó vul- 
gui significar una competencia al cicle ailudit.

)H, CASTELL DE CAN FEU..!
Era un temps que hi havia un esbelt castell rodejat 
d’un frondós i ubèrrim boscatge que era la delicia i 
l’esplai d’una ciutat activa...
Aixó sembla el començament d’un conte de l’“ávia 
Maria”... Avui la realitat és diferent: existeix, sí, 
encara, aquell castell (més envellit i xacrat, 
naturalment) però el seu contorn és tot un altre.
El fotògraf, encuriosit, ha fet una visita per l’entorn 
del Castell de Can Feu. Ha tornat condolgut de 
l’espectacle: aqüestes imatges són prou eloqüents... 
Una vegada més es fa palés que una imatge val per 
mil paraules...
Al voltant del Castell de Can Feu hi ha: un camp de 
conreu, una fábrica de materials de la construcció

(com una aspiració de castell); una barriada; 
una llacuna on hi ha de tot... i un terraplé on són 
llençades runes i “altres herbes”...
Desitjaríem, véritablement, que poguéssim 
continuar com el començament d’aquest breu i 
modest comentari: com un conte. Però, avui, 
la realitat -la societat- no està pas de contes ni 
d’orgues...
(I a la vista està...)

(Reportatge fotogràfic de Josep  A. Carmona).

{*) Sabadell. Castell iniciat l'any 1816 i el quai no fou enllestit fins 
aquest segle XX.
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LA DIMENSIÓ DE PICASSO
Amb la commemoració del centenari 

del naixement de Picasso, segurament 
s'organitzaran molts actes i mostres, però 
cal dir que tots aquests actes i exposicions 
no faran sinó engrandir la ja de si prou 
colpidora figura de Picasso; anem dones a 
donar una sèrie de precisions sobre l'artis
ta i la seva obra.

L'acostament a la prodúcelo del mala- 
gueny és molt complexa degut a les múlti
ples facetes i a la gran quantitat d'etapes 
pesades i cremades al llarg deis seus vui- 
tanta anys de creació. Cal tenir ben ciar 
que abans d'escultor, forjador, ceramista 
o escriptor, Picasso fou pintor, encara 
que alguns picassians hagin posât per les 
boires les recerques d'aquestes activitats. 
Aixó no voi dir que les altres experièneies 
s'hagin de marginar, sinó que també són 
necessàries per comprendre una visió glo
bal de l'obra realitzada.

No és d'estranyar gens que Picasso arri- 
bés a ser un dels genis més grans de la his- 
tòria de la pintura, ja que de jovenet do
nava obres d'una gran qualitat, completa- 
ment anormals per un noi de la seva edat. 
Apart de la precocitat, en la majoria d'ells 
es nota una magnifica execució; pensem 
només en el retrat de la seva mare fet a la 
difícil tècnica del pastel o el de la seva tie- 
ta Pepa, obra espléndida per la profundi- 
tat d'expressió. Aquests primers cicles de 
l'obra picassiana encara no es veuran alli- 
berats d'influències externes i a partir del 
nou segle passarà per un autèntic torbelli 
colorista en qué els noms de Casas, 
Toulouse-Lautrec, Steinlein i Anglada, 
entre altres, es faran ressò a la ment del 
jove pintor fins l'entrada de l'epoca biava, 
etapa del tot personal en qué creará una 
imatge humana macilenta i angulosa, do
uant pas després a l'època rosa en qué, 
igualment a l'anterior, cercará un món te- 
mátic seu, amb un desdeny per l'acabat. 
Aquests anys ja li havien donat una certa 
popularitat. En efecte, el 1906, final del 
période rosa, el nom de Picasso apareixia 
en una novel.la d'un tal Eugène Marsan 
titulada "Sandricourt". El pintor acabava 
de fer els 25 anys.

Si Matisse és el Fauvisme, Kandinsky 
l'Art Abstracta o Duchamp el Dadaisme,

Picasso és el Cubisme. En efecte, la fama 
internacional d'aquest artista esdeua la 
creatió cubista. La desclosa del moviment 
cubista va lligat també al nom de Braque,

i molts autors ens diuen que aquest estil el 
van cercar ambdós al mateix temps, arri- 
bant a les mateixes conclusions. Però do
uant una ullada a l'obra de Picasso i Bra-

Es una gentilesa de Advocat Cirera, 10, 1° 12 - Tel. 
SABADELL

726 11 26
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que els anys 1906-8 es desprèn que a finals 
de 1906 Picasso ja realitzava esbossos per 
“Les Demoiselles d'Avignon" en tant que 
Braque seguía pintant teles fauvistes, i 
aquell quadre conclòs a les acaballes de 
1907 va èsser font d'inspiraciô per a Bra
que -segons alguns estudiosos- perqué 
mesos després comencés a emprar el llen- 
guatge cubista. "Les Demoiselles d'Avig
non" es el quadre més important de tota 
l'obra picassiana, incluent-hi el Guernica, 
i una obra cabdal a la historia de les arts 
plàstiques puix que trenca definitivament 
amb tots els cànons tradicionals que 
arranquen del Renaixement; és a partir 
d'aquesta tela que es produeix l'incorpo- 
ració dels plans géométries dins la creació 
artística influint bàsicament en major o 
menor grau en tota la pintura posterior i 
donant peu concretament a un reguitzell 
d'altres estils; el Purisme, Orfisme, Futu
risme. .. Corn ja he dit, el cubisme el portà 
a la llinda de l'èxit i cap al 1915 ja era l'ar
tista més cotitzat per sobre de Matisse, 
Modigliani, Chagall... Després del cubis
me, que alternà durant uns anys amb les 
fonts neoclàssiques, estrenà ja un sempi- 
tern distorsionisme, amb els anys repetit i 
fácil, que persevera fins la seva mort.

El positiu contacte de Picasso amb el 
mon artistic de Paris que s'estava gestant

a principis de segle, contribuí a que el pin
tor arribés a èsser un bon "connaisseur"; 
aixi fou un dels primers que varen 
adonar-se del talent del Duaner Rous
seau. Picasso fou un home que tingué 
moites amistats i coneixences. Aixô ens 
ho avalen els titols de dos llibres sobre el 
pintor: "Picasso et ses amis" i "Picasso i 
els seus amies catalans", de Fernande Oli
vier i de Palau i Fabre respectivament. Es 
curiós que el primer amie de Picasso, Pa- 
llarés, amistat que data de 1895, és l'unie 
d'antany que l'ha sobreviscut (traspassat 
un anys després de la mort del mala- 
gueny). Els altres, alguns tan intims corn 
Casagemas que se suïcidà, o Max Jacob 
que morí a mans dels nazis, han anat om- 
plint els diferents périodes en un arc de 
temps de quasi vuitanta anys.

Un aspecte rellevant de Picasso és la se
va abundant producció, però aquesta ca
racterística no es palesa -com alguns cap
ciosos podien creure- els últims périodes 
de creació quan gaudía d'una posició en- 
vejable, sinó que és una virtut que arran
ca des deis primers anys. Així, el setembre 
de 1901 (el pintor tenia només 19 anys) en 
el diari 'L'Ermitage" de París trobem una 
recensió de Francois Charles a propósit de 
la seva exposició a les Galleries Vollard, 
que tradueixo literalment: "En quant al

Fotos de David Douglas Duncan del Ilibre 
"El mundo privado de Pablo Picasso".

senyor Picasso que, segons diuen, és molt 
jove, comença amb tant ímpetu que em fa 
témer pel seu avenir. Es podría enumerar 
la procedéncia de cada u deis seus qua- 
dres; la seva varietat és massa notable, la 
qual cosa no treu que estigui ben dotât; 
però li aconsellería, per al seu propi bé, 
que no pintés més d'una tela al dia".

Picasso, mercè a la projecció interna
cional, se l'ha deificat, convertint-lo amb 
un autèncic rei Midas, donant a les seves 
declaracions un carácter de dogma de fe, 
amb aquest fervor s'ha elogiat tota la seva 
producció fins i tot els ninots de paper re
talláis que feia per ais seus fills. Per altra 
banda, per èsser Picasso, se li ha permés 
tot; recordem l'exposició "Picasso eròtic", 
que sota aquest rètol es mostrava al pu
blic una sèrie d'obres pornogràfiques.

En definitiva, crec important posar les 
coses al seu Hoc, d'evitar el fenomen de 
seguir la cega corrent d'alabances i remar
car que la importancia de Picasso dins al 
mare de la història de la pintura es deu a 
les seves primeres étapes, i que amb algu- 
nes excepeions, tota l'obra posterior no té 
ni la meitat d'interès d'aquelles, i que si se 
li dona un valor, és perqué simplement 
porta una signatura: Picasso. □

Rafel Colom i Llonch

Es una gentilesa de GISBeRT A r t Carrer del Sol (General M ola),3 - Tel. 725 43 69 SABADELL
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E. VALES BAQUE: Indìquìsme
Sota aquest suggèrent tí toi, Vails 

Baqué ens ha présentât a l’Acadèmia 
de Belles Arts de Sabadell una obra, 
(semánticament parlant) digna de la 
seva trajectoria i d’ell mateix.

Causa sensació veure la immensa sa
la d ’exposicions a la penumbra i amb 
una sola pintura penjada, i no de la pa- 
ret precisament. A mesura que els pas
ses t ’acosten al quadre blanc (perfecta- 
ment il.luminat), comences a veure el 
subtil color, i rigorós traç zigzague- 
jant, que fa emergir, com per art d’en- 
cantament, el eos nu d’una dona jove 
que dempeus espera que la contemplis.

El verisme ha fugit totalment de 
l ’obra d’en Valls Baqué, per assolir, 
amb una sola peça, tot l ’encant i tot el 
compromis, albora d’un alé de vida re- 
novellada de creativitat.

E. Valls Baqué, quan era jove 
(Escultura de Camil Fábregas)

Aquests dies, horn ha pogut contem
plar i gaudir d’una singular obra, si bé 
les multituds no hi han parat esment i 
la sala ha restât quasi buida la major 
part del temps, dins una penombra que 
convidava al recolliment, trencada no- 
més per l’obra suspesa en el buit.

Valls Baqué, un dels grans de casa 
nostra, cada vegada que ens dona a 
contemplar quelcom del seu treball, 
hom li ha de donar la raó. La seva pro- 
ducció, d’uns anys ençà, és véritable
ment minsa quant a quantitat, però en 
qualitat està molt damunt de la mos
tra arbitrària habitual.

Valls Baqué, de temps en temps, ens 
va donant una lliçô digna de tenir en 
compte. La seva conversa, adés i ara, 
fuig de la vulgaritat i dels tòpics, si bé 
moites vegades s ’endinsa pel món de la

metafisica, sumant i barrejant concep
tas que, en boca d’altri, deixarien de te
nir sentit i coheréneia. Valls Baqué no 
vacil.la en teoritzar, corn no vacil.la en 
presentar-nos obres d’una tel persona- 
lita t que no cal signar-les per 
identificar-les. Perqué tan alta és la co
ta que ha assolit temps ha.

Arribat en aquest punt de depuració 
(o estats, corn eli denomina cada fase), 
cree que seria de la màxima importàn- 
cia poder contemplar una antologia de 
tota l ’obra existent d’aquest artista i 
amie, per seguir-ne la linia de la seva 
recerca.

Valls Baqué, una vegada més, ens ha 
obert la porta del seu interior, deixant 
al descobert el ver carni: l’autenticitat.

Jordi Roca i Tubau

Es una gentilesa de 1W  iUlT Sant Pere, 21
Tel. 725 91 06 - SABADELL
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EL PINTOR 
J. BUSQUEIS GRUART

Avui amb motiu de la darrera expo- 
sició del nostre conclu tadà BUS- 
Q U ETS a la Sala d’Art Intel.lecte, 
-“Exposició d’Aquarel-les” crée que és 
una bona ocasió per a parlar d’una ma
nera serena de l ’obra total que a través 
de tres diferents exposicions realitza- 
des en tres anys seguits, (1979, 80 i 81) 
ofereixen un camp prou extens per a 
tipificar-ne les qualitats i els encerts i 
valorar com es mereix el fruit d’una ac- 
tivitat en tot moment edificant. ¿Qué 
hi veiem, al nostre entendre, que pren- 
gui volada tan a l’ensems densa com 
exuberant? Per damunt de tot, un fe- 
nomen constructiu, una superado en el 
continuât procès que es concreta en 
l’estructuraciô de formes i colors que

segueixen escalonats en véritables 
lliçons d’amples sorpreses. Dins un na
turalisme dominant, l ’impacte d’un 
Academicisme es lliura al diàleg amb 
la lluminositat d’un Impressionisme 
en el que l ’ànima de l’artista es troba 
sensiblement sotmesa. L ’obra de B o s
quets viu d’un respecte profond a uns 
passats histories certament equili- 
brats en la histôria de la pintura cata
lana. Els contrallums, en alguns mo
ments qualificats en certa manera de 
durs, no deixen de devenir ben infor
mats i en acord perfecte en la Iluita es- 
tablerta en els clars-obscurs. Uns preo- 
cupaciô purament plàstica l ’obliga i fa 
incloure’l dins un naturalisme que mai 
per mai destrueix la visiô del mon exte-

rior: si que millor en tradueix la Intimi
tät, aquesta estimada intim itat que di- 
ficilment pretendrà un aïllament del 
mon en què viu i s ’inspira.

L ’obra a l ’aquarel.la, en certs mo
ments afegeix als mèrits contrats amb 
la pintura a l ’oli, lluminositat, gràcia i 
frescor a l ’ensems resolts els conjunts 
amb una espotània llibertat. Si ens re- 
ferim a l ’obra conjunta podem veure 
que es tracta d’un pintor eminentment 
constructiu, posseït d ’una visiô perso
nal, clara i ordenada, en la quai domina 
un esperit que harmonitza el joc dels 
colors endolcint amb una fundó preva- 
lentment decorativa els més arriscats 
contrastos. Veiem en l’artista, l ’home 
d’un fer meticulôs i ordenat, que fuig 
de la simple escenografía i en el quai la 
força del dibuix resol els problèmes 
dictats per les lleis de la perspectiva 
d’acord a uns conceptes d’auto-disci- 
plina certament no menyspreables. En 
certs moments l ’obra posseeix un cert 
efectisme; efectisme conseqüent a l ’ha- 
bilitat d’home d’ofici ben après. I 
aquesta habilitât li permet expressar- 
se en tot moment fidel a una compren- 
siô del tema, sigui en la técnica que si- 
gui. En el fons, moites de les vegades 
podem entreveure una certa afecció ba
rroquista que, amb tot, no desllueix la 
vitalitat a un esforç emocional i grácil. 
Vet-ací el lligat de tot aixó que és ex- 
presió d’un gust d’especial Sensibilität 
d’un artista que viu intensament la be- 
llesa que els ulls li prometen en 
contactar-se amb la bellesa inclosa en 
els temes que la natura posa al seu da- 
vant per tal d’interpretar-la. □

Joan David

Es una gentilesa de
GALERIA DART

Verge del Pilar, 125 SABADELL
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C R Ò N IC A  - R E P O R T A T G E

L’HOMENATGE DE MURA A  JOAN ALA VEDRÀ
Tal com s’havia anunciat, el diumenge 

14 d’aquest mes de Juny, tingué Hoc, a 
Mura l’homenatge al distingit escriptor 
Joan Alavedra, que consistí a donar el seu 
nom al carrer de la seva casa pairal i la 
placa de ceràmica posada a la façana diu 
( “Co/ Teixidor” caisapairal de Joan  A la
vedra, escriptor, autor del poem a “El 
P essebre”, musicat p er Pau Casals).

Fou lamentable que, per questions de 
salut, l’homenatjat no pugués estar pre
sent a l’acte, però tenim la certesa que el 
seu esperit i la seva obra estava en la ment 
i en el cor de tots els assistents.

L’arribada massiva d’amies que volien 
estar presents en l’homenatge fou rebuda 
i atesa pels ofganitzadors, encapçalats pel 
regidor de cultura, Sr. Ferran Vallbé, 
acompanyat dels Srs. Andreu Trullàs i 
Esteve Cortés, regidors del consistori de 
Mura, el batlle del quai estava absent i 
membres de “ Amies de Mura’’ . Entre els 
visitants cal destacar els familiars de l’ho- 
menatjat, Sra. Montserrat Moner d’Ala- 
vedra, Macià Alavedra i esposa. Honora
ble Sr. Josep Tarradellas i esposa, ex- 
conseller de cultura de la Generalität, Sr. 
Pere Pi Suñer i esposa, Mn. Camil Geis i 
acompanyants, i moites altres personali- 
tats del món de la cultura catalana, d’en
tre les quais, observàrem la preséneia de 
l’escriptora Sra. Maria Teresa Aixelà, 
Vda. del Dr. Aliert, el pintor i polifacétic 
Caries Aróla, Manuel Alavedra i esposa 
-pares de la famosa cantant Montserrat 
Alavedra-, Xavier Bigatà, diputat al Par
lament de Catalunya, Antoni Gregori, di-

putat provincial, Simeó Selga, diputat al 
Parlament de Catalunya, Ramon Pujol, 
Josep Puigventós i esposa, Sr. Bosser, Sr. 
Ramon Rocabert i Mir, el pintor Jordi 
Roca, Isidre Casals del Diari “ Regió 7’’ 
de Manresa... El que també ens plau es- 
mentar és la formidable acollida que ens 
dispensáren els actuals propietaris de la 
casa pairal “ Cal Teixidor’’, Srs. Juli Pa- 
ñella i Sunyé i la seva esposa Roser Barò, 
els quais es desféren en atencions per tal 
de que poguéssim conéixer amb tot detall 
tots aquells racons familiars i adhuc part 
del mobiliari que formá part de la infante
sa de Joan Alavedra que ells conserven 
amb gran estima i zel. Per a ells el nostre 
reconeixement i la nostra simpatia.

Cal esmentar també les diverses repre- 
sentacions d’entitats socio-culturals com 
les d’Omnium Cultural de Sabadell, Te
rrassa, Manresa i altres localitats, com 
així mateix, els “ Amies de Sabadell’’, 
“ Els amies de les Arts i les Lletres de Sa
badell’’, “ Quadern’’ , i moites altres.

negut a casa seva, dones quín Hoc millor 
que el poblé d’on ell descendeix, el poblé 
deis seus pares Francesc i Maria, i deis 
seus avis, poblé que ell tant estima, ja  que 
sempre que li ha estât possible ha vingut a 
reviure els dies de la seva infantesa i jo- 
ventut passats aquí mateix en aquest ca
rrer i en la seva casa pairal de Cal Teixi
dor?...’ ’

El Sr. Vallbé fou fortament aplaudit 
pel seu emotiu parlament.

Seguidament es passá al descobriment 
de les plaques de cerámica que perpetua
ran el nom de Joan Alavedra a l’esmentat 
carrer, acte que fou realitzat per la seva 
esposa Sra. Montserrat Moner.

Les esmentades plaques són obra dels 
mestres céramistes terrassencs Srs. 
Colomer-Ambrôs i Florensa, els quais 
han posât de manifest el seu mestratge i 
bon gust.

Després d’aquests actes a l’aire Hiure i 
sota un sol radiant i calurós, els Parla
ments alusius a l’homenatge es cel.lebra-

E1 programa d’actes es desenvolupà 
dins un marc d’estricte senzillesa sense 
protocol. Tot es féu amb la cordialitat ca
racterística dels muratans que contribuï- 
ren en gran manera a l’esplendor de la 
trobada.

El Sr. Ferran Vallbé, inicià els actes 
amb un brillant parlament del quai repro- 
duïm un dels fragments: “ ...Si Joan Ala
vedra ès conegut per tot arreu corn un 
gran home i un excel.lent escriptor i poe
ta, és de justicia que avui aixi li sigui reco-

ren a I’interior de la magnifica església 
romànica parroquial, el mare de la qual 
fou una brillant contribució a la solemni- 
tat del dia.

El primer en encetar la tanda de parla
ment, fou l’exquisit poeta Mestre en Gai 
Saber, Mossèn Camil Geis, amie personal 
de Joan Alavedra, el qual, com ja és habi
tual en eli, glossà la personalitat polifacé
tica del seu admirat amie, amb un verb se
ré en el que destacà la dimensió poètica i 
espiritual de “ El Pessebre’’. En la impos-
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sibilitat de reproduir tot el text del seu 
Parlament, ens limitarem a alguns dels 
fragments més sobresortints: “...L a  ¡lar
ga absència de la terra pairal sol avivar els 
records més tendres de la in fantesa...’’ 
“...A l nostre Joan  Alavedra, l ’enyorança 
li inspiré el “Poem a del Pessebre” “...a  
Pau Casais, l ’enyorança li feu  bastir un 
magnifie Oratori sobre aquest poem a... ’’ 
“Poeta músic, cadascun d ’ells dévia som- 
niar el seu de pessebre, el de la seva infan
tesa ...’’ “...Joan  Alavedra dévia recor
dar, quan escrivia el poem a, diverses co 
ses del p ob lé  i del paisatge de Mura, on 
p assé  m oites ép oqu es de la seva  
in fantesa...’’.

El finalitzar el seu bell Parlament fou 
premiat amb una forta ovació.

A continuació la muratana Sra 
Esperança Puig, membre dels “ Amies de 
Mura’’, donà lectura a les diverses cartes 
d’adhesiô rebudes, d’entre les quais, cal 
destacar les del P. Abat del Monestir de 
Montserrat, Dom Cassià Just, la del Sr. 
Joan Antoni Maragall, la del Sr. Nards 
de Carreras, la de l’escriptor Josep Mira
cle, la de Maria Macià, filia del ex- 
President de la Generalität de Catalunya, 
Sr. Francesc Macià, la d’Emili Brugalla, 
la del pintor Josep Coll i Bardolet, la dels 
“ Castellers de Terrassa’’, les d’Omnium 
Cultural de Sabadell, la de la Fundació 
Bosch i Cardellach de Sabadell i moites 
d’altres que per manca d’espai lamentem 
no poder detallar.

Acte seguit va ser requerit l’Honorable 
Sr. Josep Tarradellas, gran amie de l’ho- 
menatjat i de la familia, a dir unes páran
les. Entre altres coses molt importants so
bre la personalitat humana, política i In
tel.lectual de Joan Alavedra, digue: 
“...C al ressaltar per sobre de tot, el seu 

patriotisme i la seva fidelitat als ideals de- 
mocrétics i nacionalistes que han presidit 
sempre les accions de la seva valuosa vida 
dedicada plena ment al servei de Catalu
ñ a ... ’’.

Visiblement emocionat, escoltà els fer
vorosos aplaudiments de tots els assistents 
que premiaren el seu emotiu Parlament.

A continuació féu us de la paraula el 
fill de l’homenatjat, en Macià Alavedra, 
el quai en nom propi i en el de tota la fa
milia, dirigi unas paraules d’agraïment a 
tots els assistents per la seva presèneia en 
honor del seu pare. Igualment ho féu ex- 
tensiu als organitzadors i a aquells que 
l’havien precedit en l’ùs de la paraula i, 
per sobre de tots, als centenars d’amies 
que des de diversos indrets de la nostra 
geografía s’havien traslladat a aquest sim- 
pàtic i acollidor llogarret de Mura per 
acompanyer-los a l’homenatge que s’esta- 
va celebrant. Manifestà que era molt difí
cil per a un fill Hoar la vida exemplar del 
pare i molt més després d’haver escoltat 
les magnifiques paraules de Mn. Geis i de 
l’Honorable Sr. Tarradellas que tan bé 
havien ressaltat les virtuts humanes i 
intel.lectuals del seu progenitor. Malgrat

tot, manifestà que qui millor podrá jutjar.  ̂
l’obra del seu pare será la propia história 
de Catalunya, que dia a dia va omplint les 
págines históriques deis seus filis més 
il.lustres i significats. Digué que estava 
convençut que l’aportació que el seu pare 
havia fet a la cultura catalana sería sem- 
pre reconeguda per les actuals i futures 
generacions, ja  que ell, entre molts d’al
tres, era un deis que havia contribuit amb 
el seu gra de sorra a prestigiar el nom de 
Catalunya per tot arreu del món, del braç 
del Mestre Pau Casals, amb res més que 
un poema i un violencel enmarcats en 
l’Oratori “ El Pessebre’’ que ha donat i 
está donant la volta per tota la geografía 
universal.

Les paraules de Macià Alavedra foren 
coronades amb una forta i perllongada 
ovació de tots els assistents.

Abans de finalitzar els actes que s’esta- 
ven realitzant, dues fermoses nenes, en 
nom del poblé de Mura, feren ofrena 
d’uns ramells de flors deis propis jardins 
particulars i casolans, a les Sres. Montse
rrat Moner d’Alavedra, a la Sra. Antonia 
Macià de Tarradellas i a la Sra. Doris 
Malceito d’Alavedra.

A continuació, el Sr. Ferran Vallbé, en 
nom de tot el poblé de Mura, féu entrega 
d’un escut de Mura, fos en bronce, a la 
Sra. Montserrat Moner d’Alavedra, al Sr. 
Macià Alavedra, a l’Honorable Sr. Tarra
dellas, a Mn. Camil Geis, i a Joan Aula- 
dell -mestre director de la coral de la 
“ Unió Excursionista de SabadelT’, com 
un testimoni d’agraïment per la valuosa 
participació i preséncia.

Com a cloenda final, l’esmentada coral 
de l’UES, interpretá, sota la direcció del 
Mestre Auladell, les cançons “ Les mun- 
tanyes del Canigó’’, “ El Russinyol’’. “ El 
bon caçador’ ’ , “ Les aromes del 
Queralt’’, “ La freixaneda’’, “ Dolç al nu- 
vol’’ (Cant de comiat), al final de les 
quais foren entusiàsticament aplaudides 
per tots els assistents.

Fora de l’església i en la seva própia 
plaça, la coral cantà l’Himne nacional de 
Catalunya, “ Els Segadors’’, que fou co- 
rejat per tots els presents i les persones es- 
mentades en el curs d’aquest reportatge.

Finalitzats tots els actes de l’homenat
ge, es cel.lebrà un dinar de germanor a la 
popular Fonda de Mura, que fou presidit 
per les families Alavedra i Tarradellas les 
quais estaven acompanyades pel Sr. Pere

Pi Suñer i esposa, Mn. Camil Geis, Mn. 
Lluis Costa, Rector de la parróquia de 
Mura, germans Moner, Manuel Alavedra 
i esposa, etc. etc.

Les altres taules eren ocupades per di
verses families, d’entre les quais, pogué- 
rem distingir a la representació dels 
“ Amies de Sabadell’’, formada per Joan 
Sala i Rovira i esposa, Antoni Sala i Ala
vedra i esposa, Pere Bacardit i Morral i 
esposa, Mario Riera i esposa, Ricard Si
mó i esposa, Josep Puigventós i esposa, 
Sr. Bosser, Srs. Genovés i Avellana del 
“ Comité Humanistic de França dels 
Drets de l’Home’’ etc, etc.

El dinar estigué amenitzat amb unes in- 
terpretacions de cant i flauta a cura de la 
Sra. Carme Avellana de Genovés, la qual 
fou molt aplaudida.

No pot mancar en aquest breu reportat
ge, la sincera felicitació a la cuinera Rose
ta qué una vegada més s’acredità amb les 
seves especialitats, de les quais sobresur
ten el seu famós plat ‘Poti-poti’’ (Plat 
muratà esdevingut nacional) i el seu no 
menys famós “ Conill amb bolets’’, que 
feren les delicies deis “ gourmets” com ho 
manifestaren unànimement.

Un homenatge digne de recordar en 
tots conceptes ja  que transcorregué en un 
ambient senzill, de franca germanor cor
dial i amistosa, i en què cadascù tenia en 
el pensament i en el cor l’estimada figura 
de l’amie Joan Alavedra.

Sols ens resta lamentar la forçada ab- 
séneia de les nétes de l’homenatjat. Gem
ma, Isabel i Clemence, les quais acom
panyades de la distinguida dama francesa 
Madame Morelle, es dirigien a Mura, pro- 
cedents de Montpelier (França) i prop de 
Perpinyà sofriren una averia de cotxe sen
se altres conseqüències que les de veure’s 
privades de poder assistir a l’homenatge 
que Mura dedicava al seu tan volgut i esti
mât ayi Joan Alavedra.

Posem punt final a aqüestes lletres, fé
licitant molt cordialment els organitza
dors, i protagonistes de l’homenatge i, 
d’una manera particular, tota la població 
i en especial ais “ Amies de Mura” que 
han fet possible amb aquests actes pro- 
mocionar pel món de la cultura un més 
ampli coneixement de l’hospiíalitat i ge- 
nerositat d’aquest bell llogaret pie de pai
satge sanitós, ornamentat amb una bella 
església románica meravellosament cuida
da i renovada pel seu rector i “ conserva
dor” Mn. Lluis Costa i Barniol.

Particularment i contra la seva volun- 
tat, em plau esmentar el nom del Dr. Ga
briel Marqués que ha estât un deis ele
ments més laboriosos per materialitzar el 
bon éxit d’aquest homenatge a Joan Ala
vedra. □

Ricard Simó i Bach

Fotos Arxiu ‘Amies de Mura”

Al QUADERN n. ° II -Nadal 1979- Mn. Geis 
va dedicar-li un magnifie article en la seva sec- 
ció “Els que he trobat pel cami”.
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EL BALL DE GITANES A PARIS
No crée necessari d'explicar que el "bail 

de gitanes" és una dansa popular de la 
nostra comarca vallessana. Encara es manté 
més O menys viva a diverses localitats: Sent- 
menat, Polinyà, Castellar, Ripollet...

El que ja no és tan sabut -a penes gens- 
per què no es balla a Sabadell i si en temps 
prétérit s'hi havia ballat. Car no es com- 
prendria que, estesa a pràcticament totes 
les viles de prop nostre -el Vallès és molt 
gran però el "ball de gitanes" ha estât con
centrât sempre majorment al que podriem 
dir-ne "hinterland" sabadellenc-; no es 
comprendria, die, que Sabadell no hagués 
estât una més entre les viles veines.

Però el testimoni de Marian Burgués en 
el seu Ilibre "Sabadell del meu record" 
(anterior a la guerra) ens revela que a Sa
badell s'havia conreat el "ball de gitanes". 
Es dansava a la plaça Major el dilluns de 
Carnaval, amb participado de colles de 
pobles veins. I afegeix Burgués que "les de 
Sabadell eren ensenyades per l'adrogueret 
del carrer de Sant Honorât". Ara ens és 
igual el saber per qui eren ensenyades les 
colles sabadellenques; el que interessa es 
que eren les colles, en plural, o sigui que 
en teníem més d'una, com sol trobar-se en 
alguns llocs on es manté aquesta tradició. 
El fet que arribés un temps en qué les "gi
tanes" deixessin de ballar-se a casa nostra 
ens ha de fer suposar que la tradició devia 
anar decaient a mesura que la vila creixia i 
es convertía en ciutat.

El qui signa, que ja té anys, va desco- 
brir d'adolescent el "ball de gitanes" a 
Barberà. Hi acudíem alguns sabadellencs 
cada any, pels volts del Carnaval, dada la 
proximitat, que permetta àdhuc d'arribar- 
s'hi tot passejant. Però per a la immensa 
majoria de la gent de Sabadell o que habi- 
tava a Sabadell, el "ball de gitanes" era 
desconegut. I és cosa que sempre vaig la
mentar, no sols perqué la dansa és espec
tacular (potser una de les més brillants de 
les tradidonals catalanes) sino també per
qué ostenta el nom de "Ball de Gitanes del 
Vallès". No em plavia que Sabadell se'n 
mantingués al marge. I quan, molts anys 
enllà, vaig tenir a les meves mans el poder 
dur el "ball de gitanes" a Sabadell, ho 
vaig fer. Va ser durant uns quants anys (a 
cavali entre els seixantes i els setantes) que 
robra Cultural de la Caixa d'Estalvis in-

Feliç instantània d'una colla popular executant el "Ball de Gitanes" en un dels festivals organitzats per la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell (Concretament, el de 1971). L'escenari és el Pabellô Municipal de Deports).

vitava les "colles" del Vallès que es man- 
tenien fidels a la tradició de les "gitanes" a 
venir a actuar a casa nostra. De primer 
fou en el jardi de "La Pèrgola" i després en 
el Pabellô Municipal de Deports. La con- 
vocatòria de la Caixa obtenia una audièn- 
cia favorable tant per part dels pobles 
participants corn per part dels sabade
llencs que en gran nombre assistien a gan
dir de l'espectacle.

La iniciativa de la Caixa apuntava a dos 
fronts. Primer, el d'estimular els pobles, 
on semblava que la tradició perillava, 
oferint-los un ajut econòmic a més de la 
satisfacció moral de sortir del clos tancat 
de l'intercanvi que es feien entre élis ma- 
teixos i poder exhibir-se en una poblado 
important, en un recinte digne i davant 
d'una concurrèneia nombrosa. I, segon, el 
d'oferir als sabadellencs l'oportunitat de 
conèixer una tradició vallessenca i disfru- 
tar-ne.

Jo no sé si el gest de la Caixa va tenir-hi

influèneia però el cert és que, contra el 
que en aquells moments hom temia, la 
tradició es manté. I ja no és sols tradició: 
fa pocs anys l'Esbart de Rubí, la qualitat 
del quai hem tingut prou ocasions de co
nèixer els sabadellencs, s'enamorà del 
"ball de gitanes" i l'incorporà al seu reper
tori. Naturalment l'Esbart de Rubí va do
nar a la popular i bigarrada dansa una ca
tegoria estètica i espectacular molt supe
rior a la pròpia de la bona voluntat de les 
colles tradicionals. I la utilitza, quan la 
posa en programa, com a colofó; és a dir, 
com una autèntica festa.

Crida l'atenció que Marian Burgués, un 
home amb Sensibilität artística, digués del 
"ball de gitanes" que "és bastant 
carrinclô", i que ' la música ensopidora i 
el bail amb castanyoles i camals de pica- 
rols no té dificultat ni estètica". Aquest 
judici pot explicar-se per allò que, a vega- 
des, coses que han tingut força acollida 
decauen -passen de moda- i és després

Es una gentilesa de Fortuny, 20 Tel. 725 9119 SABADELL
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d'un temps més o menys llarg que son re- 
d escobertes i rev a lo rad es. Pot 
corroborar-ho aquest altre comentan que 
afegeix Marian Burgués: "Avui encara es 
conserva en molts poblets, dégénérant 
bastant fins al punt que entre balladors i 
bailadores hi ha vegades cinquanta anys 
de diferència. Les bailadores, son criatu- 
res i ells jaios". Jo diria, però, que aquesta 
afirmació és exagerada ja que es refereix 
no al temps prétérit en qué es feia el ball a 
Sabadell sino al de quan el nostre cera
mista va escriure el llibre; temps que coin- 
cideix amb el meu descobriment de les ba
llades.

Fa poc, amb motiu de la Setmana Cata
lana que la Generalität va organitzar a Pa
ris, el ja citât Esbart de Rubi va tenir una 
actuació a la UNESCO, i com a final del 
programa hi va incloure el Ball de Gitanes 
del Vallès. Aquest és un expandiment a 
un doble nivell: internacional i cultural, 
que ens hauria de satisfer a tots els valles- 
sans i que mai cap dels mantenidors de la 
tradició no hauria pogut imaginar. Potser 
fins i tot a alguns d'ells els ha passât per 
alt. 1 em pregunto: ¿S'ho hauria cregut 
Marian Burgués si un futuròleg, quan eli 
va escriure tan despectivament sobre el 
"ball de gitanes", li ho hagués pronosti- 

cat? □

Josep Torrella

Lliurat l'originai d'aquest article 
m'assabento que un dia d'aquest mes 
de juny se celebra a M ontserrat, per 
segona vegada, un aplec anual de C o
lles de Ball de Gitanes. No sé d'on va 
sortir la iniciativa però la considero  
bona. I es pot dir que amplia i corona  
la de la C aixa d'Estalvis de Sabadell. 
A més dem ostra que no va ser estéril 
aquell esforç de la nostra C aixa per 
ajudar a mantenir la tradició en un 
temps de deca'iment.

J.T .

AL PAS DELS DIES Per JOAN DAVID

PEPA BEOTAS
Tot-Art i Gargots

La pintura, podriem dir-ne romàntica, 
de Pepa Beotas s'ens presenta avui presti
giada per un complement més realista 
amb tot i que conserva l'afecció a la digni- 
tat de la matèria. Cai que valorem la in- 
tenció, que sense perdre en cap moment la 
finor innata de l'obra anterior, suposa el 
crear un món pictòricament estructurat i 
descriptiu.

OBDULIA SOLER
Tot-Art

Veiem dins el conjunt de les obres expo- 
sades valors autèntics precisament en les 
de petit format . Són obres realitzades 
amb una precisió tècnica de miniaturista; 
obres en qué una concepció académica 
domina i fa presents els conceptes que 
mestres de darreries del segle passât hi im- 
primien. No oblidem que els mestratges 
dels Vilatobà, pare i fill, crearen en la Inti
mität espiritual de l'artista una tècnica i 
una forma d'expressió equilibrada.

J. GUASCH G.
Pinacoteca Sabadell

A aquesta Sala s'ha présentât l'artista J. 
Guasch amb una sèrie d'olis i guaches. 
L'autor ha facilitât al visitant un suscint 
comentari de la seva obra i si bé és un co- 
mentari breu, té la virtut d'aproximar el 
visitant a l'obra que s'exposa. Un conjunt 
que, tal com ens diu el propi autor, ha 
partit d'una temàtica figurativa i ha anat 
eleborant-la en una terminologia abstrac
ta i coloristica fins a recrear l'ambient que 
l'aproxima a les vivències que han générât 
l'obra.

Es un conjunt que es fa palesa la seva 
excel.lent concepció, ensems elaboració, 
on hi ha una riquesa coloristica que té una 
expressivitat eloqüent, evidenciant la 
gran Sensibilität de l'autor.

PUJOL PONS
Galeria Rovira

Abans de presentar-se a la seva ciutat, 
el pintor ho va fer en altres contrades. 
Ara ho ha fet amb un bagatge més exigent 
amb si mateix, perqué l'artista fa carni i 
no és pas el période d'iniciació al que suc- 
ceeix després. Un després a força de dedi-

cació i estudi, de recerca per trobar-se. 
Pujol Pons està en un procès de bona 
perspectiva. Entre la seva temàtica hi ha 
obres que tenen una factura ben definido
ra, inspirada pel feu bon gust.

S. PEREZ BASSOLS
Tot Art

Es una obra d'una bona qualificació 
tècnica en la qual es fa perceptible un sen
tit romàntic, sobretot quan plasma la fi
gura femenina, la qual rodeja d'un àlit de 
subtil encant.

Nogensmeny els seus acurats paisatges, 
lluminosos, ensems que poètics. És, en 
conjunt, una obra que es fa agradable 
veure amb franca delectació.

TOMAS VILA
Galeria Pujol

Pintor i pintura olotina. L'artista inter
preta amb acurada pinzellada el paisatge 
nitid de la Garrotxa. És la seva una narra
tiva que es mou dins dels cànons 
d'aquests artistes que segueixen I'anome- 
nada escola olotina.

Són estampes plenes de lluminositat en 
la qual queden ben reflectits tots els en- 
cants naturai d'aquell paisatge on juguen 
els contrastos de color.

JOSEP HUESO
Art 2000

Novament es presenta aquest artista 
per mostrar-nos els seus dibuixos ben per
sonals. La força de la seva obra es fa pale
sa en cadascuna de les seves composicio- 
ns. Ha assolit una empremta que es fa evi
dent perqué l'evolució de Hueso és cons
tant, ensems que irrenunciable. És fidel 
amb eli mateix, amb la seva manera de 
sentir el seu art, que ens el comunica amb 
una agressiva plasficitat de forma -de vo- 
lum. És el seu un llenguatge dur, que no fa 
cap concessió gratuita.

Tal volta és la força genuina, fidel, ho
nesta, d'aquest artista allò que ens fa 
valorar-lo i veure'l com és.

ACTES DE DIVULGACIÓ 
DE ^T'ART ROMÀNIC DEL 
VALLÈS"

Organitzats per l'Agrupació Narcis Gi- 
ralt, la Delegació locai d'Amics de l'Art 
Romànic i el Museu d'Història de Saba-

una gentilesa de
BOTIGA D 'ART

Avinguda 11 de Setembre, 128 - SABADELL
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dell, en commemoració del 50è aniversari 
de la fundado d'aquest Museu.

Dels diversos actes celebrats amb el 
motiu anunciat, ara, en aquesta secció em 
plau de fer referència al "Concurs de pin
tura" exposada en el local de l'Agrupació 
N. Giralt, el veredicte del qual tingué en- 
certada cloenda en la conferència que la 
senyoreta Anna Maria Blasco, Llicencia- 
da en Filosofia i Lletres i amb el titul de 
l'"Espectador del segle XX enfront de la 
Pintura Romànica" coronà la proclama
do dels artistes guardonats. Certament, 
l'exposició fou quantitativament abun
dant i, com a cosa lògica, la interpretació 
per part dels diferents artistes posseïa ca
ractéristiques de calitat ben diverses, cosa 
que no crée ara adient valorar, mes si afir
mar l'interessant grau de sinceritat, fran- 
quesa i bona estima dels temes, que res- 
plendia per part de tots. Un punt apart en 
tractar de la conferència de cloenda que 
amb el lema enunciai realitzà la senyoreta 
Blasco. Cal fer-ne mencio i francament de 
forma totalmente meritòria. Els conceptes 
dibuixats foren intel.ligents i dôcils a la 
claretat expressiva. La situado clarificada 
de l'espectador del nostre segle enfront de 
la pintura romànica, prengué vitalitat 
estimulada per la que fou autèntica lliçô 
amb la quai la conferenciant deixà esta- 
blert un crédit de plena valèneia docent.

ROCA BON
Comellas

L'artista presenta una col.lecció d'obres 
tractades damunt fusta, entre les quais es 
presenta una imatgeria -una bona selecció 
d'iconos- que tenen la concepció de retau- 
le. Ès, potser, el més reexit de la mostra.

En l'obra del paisatge es fa palés un estil 
naïf que té un encant força atractiu.

Un conjunt que hom cal estimar per la 
seva genuina concepció i realització.

ROCA SANS
Cau d'Art Sabadell

Amb aquesta exposició s'inaugurava 
aquesta nova sala del carrer Sant Cugat, 
n.° 9. Es un ampli locai molt ben acondi- 
cionat en el qual l'obra gaudeix d'un mare 
adient.

Roca Sans, adscrit a la pintura moder
na post-vanguardista, ja ha aconseguit un 
notable consens, puix la seva obra té una 
força que atreu per la seva exultant crea- 
ció.

Es aquesta una col.lecció anomenada 
"Pastorals empordaneses" en la qual des
taca igualment, aparelladament, la seva 
genuina concepció de color-tema; rica, 
certament.

Empra una pinzellada grossa, vital, que 
exulta tem peram ent i s 'abelleix  
d'harmonitzar-hi vivéncies que s'escapen, 
surten, del seu marc per millor comunica- 
ció.

DISTINCIÓ AL 
DOCTOR CRUSAFONT

El doctor Miquel Crusafont el passât 
dia 17 de maig va ser-li entregada la me
dalla d'honor dels Amies dels Museus de 
Catalunya. Acte que va celebrar-se a 
l'Auditori del Museu de Paleontologia de 
Sabadell, del que n'és fundador, com tot- 
hom sap. Aquesta preuada distinció li fou 
lliurada pel president dels Amies dels Mu
seus de Catalunya, senyor Ignasi M. Se
rra Goday.

Entre les personalitats que han rebut 
aquesta distinció figuren Frederic Marés, 
creador del Museu Marés i el vescompte 
de Güell.

HOMENATGE A A. GUBERN
L'Agrupació Narcís Giralt ha éditât un 

curós Ilibre en homenatge a Alfons Gu- 
bern. Així mateix el seu Departament 
d'Art ha organitzat uns actes per honorar 
la bona memòria del qui fou un gran ada- 
lil de l'Agrupació.

A les Galeries Rovira, on Gubern hi ex- 
posà manta vegades, s'ha exhibit una se
leccionada mostra de la seva obra. 
Aquesta exposició s'inaugurà el dia 13 de 
l'actual mes de juny al temps que es feia la 
presentació del llibre ja esmentat. Llibre 
que ha estât éditât amb molta dignitat i 
entre les seves 130 pàgines si apleguen 115 
gravats. S'ha posât a la venda al preu de 
300 pessetes exemplar i els numerats de l'u 
al 200 a cinc centes pessetes.

Pel dia 21 d'aquest mateix mes de juny 
hi ha previst un deis actes del programa a 
Correà i Masia del Verdaguer, on A. Gu- 
bern va deixar-hi la seva empremta i que 
plasmà en moites de les seves teles.

Al cementiri de Correà s'erigirà un re- 
lleu del malaurat artista, obra d'Adolf Sa- 
languera, que perpetuará la memòria 
d'aquest entranyable artista i amie Alfons 
Gubern.

MERCEDES LÓPEZ
Gargots

Exposa per primera vegada a Sabadell i 
ho fa amb una intéressant mostra de pin
tura. La majoria de les obres són caps on 
es repeteix l'auto-retrat, no com a tal, si
no simplement com a model d'estudi.

L'obra d'aquesta jove artista remarca 
dos aspectes: em primer Hoc una equili
brada factura de color i forma en la quai, 
com en un mosaic, s'intégra cada element 
en la unitat harmonica del conjunt, man- 
tenint la seva independèneia i ordenant 
tintes i colors en acords gairebé musicals.

Cal esmentar una maternitat, nu de 
mare i fill, que vesteix ambdues figures 
amb contorns esvaits i fugissers d'una ex
quisita Sensibilität. L'altre aspecte és el lli- 
gam que reté l'atenciô del espectador atra
pada en l'influx màgic d'uns ulls profunds 
que transmeten el seu missatge amb una 
força extraordinària.

L'obra de Mercè López, inmadura enca
ra, deixa oberta una porta que donará 
pas, sens dubte, a un aspecte més ampli a 
mida que descobreixi nous horitzonts.

MAREO
Galeries Rovira

Parlem ara d'una pintora, l'obra de la 
qual movilitza a l'espectador traduint una 
obra prevalentment paisagística en la qual 
el llenguatge pictóric es realitza en uns 
dictats que sitúen el fet en un franc i 
esperançador conduir per camins serena- 
ment pensats i intensament observats, 
deslliurats de la simple anécdota i plens de 
preocupació per l'entesa deis medis de 
realització.

VILLAREJO
Comellas

Una exposició d'olis i monotips resolts 
amb l'experiéncia del temps i que conse- 
gueixen establir una personalitat pròpia. 
Obres que són d'un enamorament cons
tant per part del pintor i en les quais, la 
pluralitat deis temes, en tot moment 
veiem la noblesa d'intenció i l'assenta- 
ment d'unes valors a considerar.

CARME NAVARRA PRUNA
Galeries Rovira

Deliciosament interpretada l'obra pic
tórica presentada. Una obra que es vesteix 
en tot moment d'un fet interpretariu per
sonal i d'un lluminisme ben propis. Obra, 
al meu entendre, mesurada i vestida d'un 
délicat sentit creatiu, revelaciô d'un crea- 
ció pura en la quai la Sensibilität cara al 
tema primordialment figuratiu, ens duu a 
la reflexiô conseqüent, a una sintesi 
d'amorosa factura.

En resum, una delicada interpretació en 
qué el disseny i l'entesa de les llums fa que 
visquem en una més que agradable com- 
panyia.

GeMELLAS
sala d'art

C/. CONVENT, 110 (PLAÇA MARCET) - SABADELL
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SOBRE “ PAS I REPAS”  I “ U N A  HISTORIA DE SABADELL PER A  TO TS”
Arran de la recent publicado dels Ilibres PAS I REPAS de Mn. Geis i UNA HISTORIA DE SABADELL PER A TOTS, de Josep Tor- 

rella, bona part de la premsa comtal n'ha fet uns ponderats comentaris -també Sempronio en parlà en la seva emisió radiofònica- i 
d'entre els quais ens plau reproduir els que varen escriure els prestigiosos periodistes Esteve Busquets i Molas i Josep M. Espinàs en 
llurs seccions.

La premsa i ràdio local també s'han fet ressò d'ambdós Ilibres.

LA PROSA DEL POETA CAMIL GEIS
Home d'arxiu, no gens metòdic i desmanegat a ultrança quê  
SÓC, un dia volgui intentar inventariar els adjectius i epitets lau- 
datoris aplicats a l'obra de poetes i escriptors amies. Em mogué 
a fer-ho un intim sentiment de sentir-me coparticip, per afecte, 
de la glòria aliena. Potser fou vanitat de saber-me part -una par
tícula només que sigui- del cercle amical deis mereixedors de 
tantes lloances.

Em vaig perdre en alguns casos, com en el de mossèn Camil 
Geis. No donaba l'abast i hi deixi córrer. Ara, però, m'agrada- 
ria recuperar les fitxes per veure si sóc capaç de dir quelcom 
nou, original, diferent, sobre aquest sacerdot -poeta- prosista- 
mùsic- en tot fa, verdagerianament parlant, "la feina ben 
neta"-, que acaba de reunir en un primer volum de prosa, "Pas i 
repàs", bona part de la seva producció fins ara dispersa. D'al- 
tres escrits sota l'enunciat: "EÎs que he trobat pel carni" en curs 
de publicaciô alguns, encara, a "Revista de Girona" i 
"Quadern" de Sabadell, sembla que configuraran un segon vo
lum, segons m'ha arribat a les orelles.

Llegint i rellegint -alguns escrits ja m'eren coneguts: pas i re
pàs, dones,- les pàgines d'aquest llibre, no em reca d'haver-me 
desprès deis dessús dit adjutori perqué les impressions i suggeri- 
ments flueixen a balquena sense nécessitât d'espigolar en ros- 
trolls alients.

D'antuvi he de confessar-me d'un pecat de blasme cornés fa 
algunes setmanes des d'aquest Hoc, contra els qui per estintolar 
judicis propis i demostrar llur capacitat d'anàlisi, cercaven i re- 
marcaven afinitats o influèneies d'altri, en les obres de tal i tal 
autor. Bé. dones; ara io també he trobat tanta semblanca entre 
Camil Geis i Francis Jammes, que no em sé estar de remarcar- 
ho.

Especialment m'ho suggereix "L'infern a la terra i Déu 
pertot". Ja quan vaig llegir-lo en la. seva versió francesa em re
cordava -no sé si ho digui en algún paper- "El llibre de sant Jo
sep", meravellosament traduit, si no m'erro, per Josep Francese 
Ràfols i que ara no puc comparar car fou un deis que m'expolia- 
ren el juliol del 1936.

Ambdós, poetes profundament cristians, no és rar que tin- 
guin afinitats. Com poden trobar-se'n, també, amb l'obra de 
Pierre l'Ermite que féu el pròleg de l'edidó francesa i que és llás- 
tima que no es reprodueixi en la catalana d'avui.

Geis explica que havia de ser, justament, Francis Jammes qui 
fes aquell pròleg. Geis havia traduit un poema seu -"Rosaire"- i 
aixó li permetia demanar-li unes ratlles de presentació. Francis 
Jammes hi accedí, mes la mort li arribà abans de poder complir 
l'encàrrec.

Deixem, però, aquest capítol í passem a l'agradosa sorpresa 
de trobar, a "Pas i repàs" unes rondalles o narracions "mai aple- 
gades en cap llibre -ens informa Leandre Amigó en el seu pulcre 
i fervorós pròleg- malgrat haver-se publicat en revistes existents 
en l'adolescència de l'escriptor". Es dar que qui és capaç de na
rrar amb tanta força els drames viscuts en l'infern a la terra, pot 
excel.lir -com ho fa-, en la prosa d'imaginació. I sempre amb 
l'alè poètic que infon a tota la seva obra.

Moites més coses suggereix la primera lectura de "Pas i 
repàs". Un altre dia -no massa Ilunyà, espero- parlarem de com 
l'anecdotari del moment -Amigó ho remarca- és elevat a catego
ria literària, o d'unes il.lustratives històries sobre una nafra que

SOBRE SABADELL
A Catalunya hi ha ciutats històricament il.lustres, i els seus 

monuments són sovint retratats i pintats, i surten ais Ilibres que 
descriuen el país. D'altres ciutats no tenen história "distingida", 
cosa que no voi dir, naturalment, que no hagin viscut la histó
ria. L'han viscuda, però, d'una manera tossuda i sovint heroica, 
encara que no en quedin testimonis espectaculars. Es el cas de 
Sabadell, penso, si hem de fer cas del que explica Josep Torrella 
en Una história de Sabadell per a tots.. Durant segles, Sabadell 
ha estât un nudi humil, i superà la seva modèstia gràcies a un 
esperii que s'assembla força al del selfmade man (la gent que es 
fa amb el seu propi esforç) popularitzat pels nord-americans.

Al llarg de la história, Sabadell ha estât feu de diversos sen- 
yors, i és alliçonador seguir algunes de les incidèneies de domi
ni. El que exerci el vescomte de Castellbô, per exemple, va ser 
molt dur, i quan aquest noble decidí de vendre la vila -perqué 
els pobles i les viles es venien i compraven- els sabadellencs van 
esperançar-se; la comprava la reina Elionor, muller de Pere III. 
Era millor dependre de la corona que d'un senyor feudal, i a més 
els monarques catalans eren força liberals. Però tampoc no hi 
havia cap garantia estable, perqué la reina podia vendre's la vila 
i enfeudar-la sempre que volgués. Per tal d'evitar-ho, li van de- 
manar que es comprometés a no desprendre-se'n, i la reina ho 
acceptà si els sabadellencs l'ajudaven a pagar-la amb 50.000 
sous (dels 154.000 que ella havia de donar al vescompte).

L'endemà mateix, els jurats de la vila van reunir els caps de 
casa a la plaça, i tots van estar d'acord amb el pacte. Calia tro
bar els diners, però. I els diners van sortir. Totes les edificacions 
i terres del terme van respondre dels préstecs, i fa autèntica im- 
pressió adonar-se que al cap de cinc dies justos del traete els sa
badellencs paga ven a la reina la quantitat convinguda.

La tranquil.litat no durà gaire. Al cap de quatre anys la reina 
donava Sabadell al seu marit a canvi d'un castell del Penedès. 
Les coses anaven així, aleshores. I onze anys més tard el rei va 
vendre la vila al seu fill Martí, perqué "necessitava diners". I 
deu anys després l'infant se la va vendre a la ciutat de Barcelo
na, que durant vuitanta anys va ser "senyora" de Sabadell. Un 
altre pas: l'any 1474 el rei Ferran II comprà Sabadell a Barcelona 
i l'oferi a la seva esposa Isabel. Altres "amos" de la vila foren 
Germana de Foix, Carles, rei d'Espanya i emperador d'Aleman- 
ya...

La história de Sabadell, com la d'altres poblacions "sense his
tória", és ben clara: segles i segles "d'aguantar i pagar". En una 
Iluita continua per tal d'arribar a aconseguir una identitat defi
nida i relativament lliure. Els manuals parlen de grans batalles 
glorioses en un indret o en un altre, els turistes admiren castells i 
muralles. Sabadell en canvi, representa d'alguna manera la vo- 
luntat anònima de treball, i potser tots aquests segles d'esforç 
poden explicar la sobtada potèneia de Sabadell quan apareixen 
les possibilitats democràtiques del vuit-cents.

Josep M. Espinàs. 
(AVUI, 27-5-81)

encara ens cou.
Esteve Busquets i Molas

(El Correo Catalán, 26-5-81)
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RECORDANT... per DANIEL SANAHUJA CAPELLA

JOSEP PLANAS ARGEMI (i V)
La mala nova corregué com reguera de 

pólvora per tota la ciutat. El dia 10 de fe- 
brer del 1950, moria després de llarga ma- 
laltia l’inoblidable Mestre Josep Planas i 
Argemí. El dia 11, tingué Hoc una impo- 
nent manifestació de dol, amb assisténcia 
de les autoritats locals, representació de 
les entitats récréatives i culturáis, els mes- 
tres Lluís M®. Millet i Joan Tomás, en re
presentació de l’Orfeó Catalá, la Junta 
Directiva i la massa coral de l’Orfeó de 
Sabadell amb la seva “ Senyera” a Taire. 
El féretre fou portât pels sens deixebles i 
cantors de TOrfeó, amb pas lent i el cor 
en llágrimes fins a la plaça de TÁngel, on 
davant d’una nombrosíssima gentada se li 
doná el darrer “ a Déu” , amb les vibrants 
notes del “ Cant a la Senyera’’ , obra mes- 
tra del propi finat, cantat per TOrfeó i di- 
rigit pel nou mestre Adolf Cabané Piber- 
nat.

El gran poeta i estimât conciutadà Joan 
Arús, expressava així el seu sentiment per 
la pérdua de Tamic volgut:

EN LA MORT DEL MESTRE 
JOSEP PLANES ARGEMÍ 

Gurullada del viure la mesura 
i amb un regust de joies i dolors,
US allunyeu d’aquesta terra dura

per un carni sense retorn, ho,! vós 
qui sempre haguéreu com una porxada, 
obert els bragos als fidels cantors,
dominador del ritme i la tonada, 
mestre incansable de Thumana veu...
En arribant a l’Eterna Estada:
-Qui sou? -Sant Pere us haurà fet -Digueu 
¿com heu emprat la vida transitòria, 
quina obra bona li donava preu
que sigui al meu jui prou meritòria 
per obrir-vos les céliques mansions 
on els alets són revestits de glòria?
Vós li direu: -He sembrat cani,:ons: 
he decantat molts cors a Tharmonia 
i a la bellesa que té Déu al fons.
Aquest fou mon afany de cada dia 
el Bé millor que m’ha escaigut de fer 
i el sol llegat que, al món, deixar podía:
no he tingut, allá baix, altre menester...
1 Sant Pere, llavors, amb gran dolcesa, 
US haurà dit: -Passeu, car la bellesa 
és carni de Santedat també.

En el Ilibre d’actes de TAjuntament de 
Sentmenat, poblé del qual el mestre Josep 
Planas i Argemí era fili, hi consta aquest

escrit corresponent a la Sessió celebrada 
el dia 20 d’octubre de 1954:

“Leida una comunicación del Orfeón 
de Sabadell, interesando rendir hom enaje 
al que fu é  fundador de dicha entidad co 
ral y siendo hijo de esta Villa Don José  
Planas Argemí, ofrecen concurrir el día 
14 del próximo mes de noviembre com o 

fin al de los fes tejos correspondientes al 
programa de los que se efectuarán con 
motivo de celebrarse la Fiesta Mayor de 
otoño.- Asimismo, interesar, se dé el 
nombre del “Maestro Planas Argem í”, a 
una de las calles o plazas de esta Villa.- La 
Presidencia manifiesta, que ve con com 
placencia dicha propuesta, y después de 
breves manifestaciones de todos los seño
res concejales, se acuerda p or unanimi
dad poner dicho nombre, en substitución 
del que hay en la actualidad en la Plaza de 
Abajo, debiéndolo comunicar al Presi
dente de la Junta del Orfeó de Sabadell a 
los efectos consiguientes”.

A part de la seva extraordinària dedica- 
ció a TOrfeó i a Tensenyança particular 
de la música a una colla d’alumnes, tam
bé ens deixà un bon nombre de composi- 
cions de les quais podríem destacar-ne 
una “ Missa de Réquiem’’, “ L’Himne a 
TOrfeó’’, “ El cor de Testimada’’ amb lle- 
tre de Joan Sallarés, i la seva obra mestra, 
“ Cant a la Senyera’’ amb lletra d’Agnès 
Armengol. També es dedicà a Tharmonit- 
zació i instrumentació de diversos ballets 
catalans i a Tarranjament per a cor de 
veus mixtes d’una infinitat d’obres de di- 
ferents autors que figuren, la major part, 
a Tarxiu de TOrfeó.

Com a cloenda reproduim tres escrits 
d’altres tants veterans orfeonistes en els 
quais cadascú defineix amplament la per
sonalità! del mestre Planas o, millor dit, 
del senyor Planas de TOrfeó que així era 
com el coneixia tothom a Sabadell, me- 
moritzant a Tensems aquells records de la 
jovenesa que per la seva intimità! no 
s’obliden mai, i que s’anaren desenrotl- 
lant en el si d’aquells massa coral tan esti
mada per tots, mestres, cantaires i saba- 
dellencs.

El primer que ens en parla és en JAU- 
ME BUSQUÉ i MARCET i diu:

“ Vaig conéixer el mestre Planas quan 
j o  era, encara, molt jove. Erem veins. Us 
parlo dels anys 1923 al 1925. Vivíem en el 
carrer de Gràcia, ell unes portes més avail 
de casa meva, davant mateix de l ’edifici 
de la Caixa d ’Estaivis.

Per raô de veïnat, eli mateix interessò 
als meus pares perqué tant j o  corn el meu 
germà Pere anéssim a aprendre solfeig a 
l ’Orfeó.

Començàrem en el segon pis de l ’Ate- 
neu a aprendre les primeres notes de sol
feig. Hi havia la seva filia  Maria Teresa i 
la senyoreta Cecilia Llobet. De Maria Te
resa Planas i Verme vaig aprendre les no
tes musicals i els seus valors, de la senyo
reta Cecilia el solfeig.

El mestre Planas ens visitava molts dies 
i recordo que preguntava a la senyoreta 
Cecilia com anaven les classes per tal d ’in
corporar la secció juvenil a TOrfeó. Lla
vors era ell mateix que es posava davant 
Tharmònium i fe ia  un repàs a aquell estol 
de nois i noies que allí ens form àvem . Era 
suau i dolç amb aquell futurs cantaires, 
però exigent i ens deia: no començareu a 
cantar a TOrfeó fin s que no comenceu á 
aprendre la clau de fa .  Això volia dir co- 
nèixer fo rça  bé la clau de sol. Entrar a 
TOrfeó, llavors, era una distinció que no 
tothom podia asso Hr. Volia dir conéixer el 
mètode complet de solfeig.

Un dia, el meu germà i j o  i els altres que 
form àvem  la nostra prom oció, entràvern 
a form ar part de la massa coral. Era una 
nit després de sopar. Recordo que la p ri
mera cançô que vam assajar fo u  “El EHI 
de Don G allardô” de Sancho Marracó. 
Aquella secció juvenil no tenía altra mis- 
sió que aguantar una nota. No sé quantes 
vegades vam assajar-la, però sí que van 
ser moites.

Havia conegut el mestre Planas com a 
veí i amie, per veínatge, deis meus pares. 
J o  Thavia visitât moites vegades i recordo 
el seu estudi de música i els seus records 
artist ics que admirava. Després d ’aquell 
“Pilide Don G allardo”, el vaig començar 
a conéixer com a músic i com a director.

Com a ciutadá era un gran catalanista, 
enamorat de Catalunya. Com a músic un 
hom e exigent, pulcre i artísticament dépu
rât. Personalment tenia una gran sinceri- 
tat.

Vaig continuar a TOrfeó. El 1930 pre- 
níem part en el gran concert que es cele
brò a TEstadi de Montjuíc amb motiu de 
TExposició Internacional de Barcelona. 
El dirigí el mestre Lluís Millet. També el 
mateix any celebràrem el 25é aniversari de 
TOrfeó amb un gran concert al Palau de 
la Música Catalana i un altre al Teatre 
deis Camps de Recrea, am bdós amb gran 
orquestra. Una excurisó artística a les 
Ules, i donárem dos concerts a Palma de 
Mallorca.

Després amb la proclam ació de la Re
pública se celebraven altres concerts de 
carácter patriotic. Recordo amb Temoció 
que el mestre Planas dirigía el cant d ’“Els 
Segadors”, el “Cant a la Senyera” de Mi
llet, la “Sardana de la Pàtria” i la “Sar-
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daña Gran” de Morera.
La guerra del 1936 al 1939 va separar

nos.
Durant aquells anys de la meva joven- 

tut recordo amb admiració com a presi
dent de gran talla ciutadana Joan  Farre- 
ras i Grané, alcalde de Sabadell i presi
dent del 25è aniversari, el senyor Gabriel 
Cirera i Pons i Francese Tiana i Clapés. 
En les époques dels senyors Cirera i Tiana 
j o  llavors ocupava el càrrec de vocal de la 
Junta Directiva en qualitat de cap de cor
da.

Podria explicar del mestre Planas, que 
era una persona inquieta, era a tot arreu, 
TOrfeó per a eli ho era tot, la seva vida i 
àdhuc una extensió de la seva familia. 
L ’Orfeó, en Tèpoca del senyor Planas, 
era una escola. En les seves hores de Heure 
frequentava el Centre Català.

En el assaigs era exigent. De vegades 
deixava la sala d ’assaig i se n ’anava a una 
altra sala del costat, escoltava i quan tor
nava corregia amb precisió admirable. No 
perdonava ni una sola nota dissonant. 
Exigia dels cantaires que en altres hores, 
que no fossin d ’assaig, passessin per TOr
f e ó  per fer-los cantar la seva particel.la in- 
dividualment. Deixava que ens endugés- 
sim, àdhuc, la particel.la a casa perqué 
Testudiessim solfejant-la, repàs que des
prés exigia a tots aquells que anaven 
rnenys segurs que els altres. J o  en fo rm a
va part, d ’aquests, i més d ’una vegada 
m ’havia dit: Busqué, potser amb el temps 
TOrfeó t ’haurà de menester per coses im
portants, però com a cantaire... (i deixava 
uns punts suspensius molt delators).

Podria ser que el càrrec de Secretaci de 
TOrfeó que em va tocar viure en tota la 
plenitud i responsabilitat en el 50è aniver
sari i el de Secretaci General i Coordina
dor del 75è aniversari, amb eh quai avui 
m ’han honrat, és la visió de futur que p o 
seía el mestre Josep  Planas i Argemí.

Em preguntava també, amie senyor Sa- 
nahuja, el record més agradable que guar
do del meu pas per TOrfeó. Bé dones: 
L ’any 1929 em vaig enamorar d ’una noia 
que tenia molt bona veu, li agradava la 
poesia, cantava amb les sopranos i f r e 
quentava els concerts de TAssociació de 
Música. Deu anys més tard era la meva es
posa. L ’any que ve, tot celebrant el 75é 
aniversari de TOrfeó, n osal tres celebra- 
rem també el 50é d ’un enamorament que 
encara perdura”.

PERE ALEMANY i VILA, després de 
59 anys d’orfenonista, descriu la figura 
del seu volgut mestre d’aquesta manera:

“£/ vàreig conéixer personalment ara 
fa rà  59 anys quan Junt amb dos Com
panys més f èrem una petició d ’ingrés per  
cantar a TOrfeó. Per tant el meu contacte

amb el mestre Planas, es man tingué per  
espai de 30 anys, fins a produir-se el seu 
traspás a Teternitat.

La seva vocació per al cant i la música 
no admet cap mena de dubte ja  que, es- 
sen t el mestre fundador de TOrfeó de Sa- 
badell, el considerava el seu fil i  predilecte, 
sacrificant per eli, àdhuc, la própia fa m i
lia i la seva hisenda, puix la seva atenció 
quedava concentrada totalment entre 
TOrfeó i els seus cantaires, ensenyant-los 
de solfeig abans de sopar, per després p o 
der assajar amb les diverses cordes totes 
aquelles composicions que més tard serien 
les delicies de l ’auditor i.

El mestre Planas, era rígid i rigorós en 
el compliment del deure, pecó benévol i 
manyac un cap acabada la tasca, àdhuc, 
disfrutava am b els seus deixebles, comen- 
tant la qualitat de les obres en estudi; no 
obstant i amb el ben entés d ’aconseguir 
una màxima atenció deis seus cantaires, 
en alguna ocasió havia amonestat algú en 
fo rm a massa severa, i adonant-se de la se
va rudesa, Tendemà, li mancava temps 
per anar-lo a cercar a casa seva i calmar-lo 
perqué li passés el seu enuig. Això, dona
va Hoc a que tots li tinguéssim una estima 
i un respecte especiáis, en justa corres- 
pondéncia al tracte quasi paternal amb 
qué ens distingia a tots per un igual.

Un hom e finíssim d ’orella que, en di
verses ocas ions en assaigs de con junt, des 
del seu facistol localitzava aquell cantaire 
que desafinava, demanant-H que callés.

Eli amb una diligéncia admirable dona
va Tabast per a tot: igual cercava cantai
res per a TOrfeó, que recaudava diners 
per a la bona marxa de la seva obra, puix 
amb la quota d ’unapesseta al mes que pa- 
gaven els socis no n ’hi havia pas prou per 
a organitzar cap festa  per petita que fo s . 
Això no voi dir, que TOrfeó estigués 
mancai d ’una Junta Directiva que s ’ocu
pés d ’aquesta afers, tot al contrari, sem
pre les ha tingudes i bonissimes; el que 
succéia era que, a causa del gran efecte 
que sentia pel seu Orfeó, gaudis d ’una 
àmplia autonomia per fe r  i desfer que 
sempre li havia estât respectada per totes 
les Juntes.

El dia 9 de maig del 1954, en complir 
TOrfeó les seves noces d ’or, TAjunta- 
ment H concedí la Medalla de Plata de la 
Ciutat per la seva tasca meritòria, galar- 
donant aixi la gran obra realitzada pel 
mestre Planas durant 50 anys d ’èxits ben 
merescuts, que han donai i donen encara 
nom a la nostra ciutat.

Sabadell en la actualitat compta amb 
un bon nombre de persones ja  grans que, 
en parlar del mestre Planas, reviuen un 
passai de jo ia , de germanor i d ’educaciô 
musical, sembrada per aquell APÓSTOL

de T art Divi que visqué consagrat al cant i 
a la música, la Havor dels quais donà uns 
fruits tan excel.lents. ”

JACINT BARCELÓ i EAU, cantaire 
de rOrfeó des de l’any 1928 sintetiza amb 
les seves lletres tot el que fou i féu el mes
tre Planas per Sabadell i el seu Orfeó: 

‘‘Quan el mestre Planas, junt amb en 
Joan  Colom er i Canalies, Jaum e Ribera i 
Llopis i Joaquim  Bartrons i Mates, van 
començar a reunir cantaires per a fundar  
TOrfeó de Sabadell, eli, ja  no visqué sinó 
per TOrfeó.

L ’Orfeó fo u  el seu negit constant i la 
seva vida. Fou per a TOrfeó Thome que el 
velé créixer, fiorir  i fruitar abundosa- 
ment. \

Els cantaires, fó rem  com uns fills, dels 
quais ell tenia cura am b una estimació f o 
ra de mida; i els cantaires H teníem una ve- 
neració sense limits, cosa que es pogué 
comprovar en l ’acte del seu enterrament.

No havent nascut a Sabadell, hi morí 
ben arrelat, jo ió s  de la seva obra, ais vui- 
tanta anys d ’edat.

Actualment l’Orfeô de Sabadell el re- 
geix una Junta Directiva integrada pels 
senyors Antoni Sala i Serra (President), 
Jordi Artigas i Lladó (Sots-president pri
mer), Salvador Planas i Vadri (Sots- 
president segon). Valenti Mestres i Sors 
(Secretar!), Domènec Mas i Nicolau (Tre- 
sorer), Jacint Barcelô i Eau (Arxiver), 
Francese Olivella i Company (Coordina
dor musical), Joan Rios i Massanell), Ro
sa Canet i Serna, Nòria Vidal i Tore- 
11Ó, Antoni Gonàlez i Lucas, Anselm Uyà 
i Molins (Vocals) i una Junta Consultiva 
que la componen Gabriel Cirera i Pons 
(Ex-president), Francese Enrich i Vails 
(Ex-president), Pere Alemany i Vila (Sod 
de mèrit), i Melcior Miquel i Torrens (So
ci de mèrit).
De la part musical n’és responsable el 
mestre Jordi Colomer i Soler, àjudat de 
Maria-Teresa Boix i Puig que té al seu 
càrrec la secció de nois i noies.

El mestre Adolf Cabané, per motius de 
salut hagué de renunciar al càrrec que 
ocupava, substituint-lo Tactual director 
ja  anomenat que amb tota hoaradesa i en
tusiasme segueix el carni dels seus prede
cessors, douant de si tot el seu saber, per a 
Tèxit i grandejament del nostre Orfeó. □

Daniel Sanahuja i Capella
En els escrits reproduits del ‘‘BOLETIN MU
SICAL”, ‘‘GACETA ARTISTICA”, ‘‘DIA
RIO DE SABADELL”, ‘‘REVISTA DE SA
BADELL”, i ‘‘SABADELL MODERNO”, 
hem cregut intéressant respectar el lèxic i les 
formes gramaticals de l ’època.

E s una gentilesa de
DISCS
ALTA Fl DELITAT 
TELEVISIO EN COLOR 
ELECTRODOMESTICS

Rambla,14 
Tel. 7259333
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_IMATGE I PARAULA Foto; Josep Busoms 
Text: Joan Cusco

■ '4

AL SEU AIRE...
D am unt la p latja  besada per les ones mansivoles, aquest home p asseja descaí?, absent de Ten- 

torn, amb els pantalos arrem an gats fins als genolls, amb les sabates a una má, i a Taltra el bastó  
que ensorra a cada pas...

Llueix la coroneta calva, resplandent al sol.
A cada petjada sent la frescor de la sorra húmida i, enmig de Tambient platgívol, ell platgeja  

tranquil.lam ent -xino xano- al seu aire, tal volta dialogant, secretam ent, amb la m ar rem orosa...

„  ^  Sant Quirze, 11
Es una gentilesa VIATGES CODINA, S.A.

Crup A Títol 412 SABADELL
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IMATGE I PARAULA. Loto. Josep Busoms. Text: 
Joan Cuscó

SOMRIEU, SI US PEAU... Per Mainou + Xespir
DIBUIX: de Ricard Calvo i Durant 
CARICATURES: E. Hierro
FOTOS: El. Brunet, J. Busoms, J. Cuscó, P. Ferran i 
Arxiu.
NOTF^S:— Les fotos que il.lustren els articles dedicata 
a Santiago Rusiñol en el cinquanté aniversari de la seva 
mort, ens han estât gentilment cedides per l’Arxiu Loto- 
grafie d’EstahIiments Maragall, S.A.

—El Cicle de Castells del Vallès es reprendra el 
número vinent

AMICS DE LES ARTS I 
DE LES LLETRES ieaiitzlL: DIPTIC
DE SABADELL Moratin, 62 - Telf. 726 55 99

Dip. Legal. B-16799/1978

Sortit
Es parla, en aquest número, del centenari del naixe- 

ment de Pau Vila amb l’exposició de les seves col.lec- 
cions de romanços i d’auques, i també del cinquantenari 
de la mort de Santiago Rusiñol, autor d’una auca famo
sa: la del senyor Esteve. I justament fa poc Prado del Rey 
en va donar una versió televisiva en castellà, per a tota 
Espanya; ben acceptable, per cert.

Aquesta triple coincidència ens mena a fer unes senzi- 
lles reflexions.

Sempre, parlant de l’“Auca del senyor Esteve” s’ha 
pondérât la creado del prototipos del botiguer català, del 
comerciant-formiga, que viu només per al seu negoci, en- 
torn del qual, ùnicament, giren les altres facetes de la se
va vida rutinària i monòtona. És, l’obra, una critica àci
da i afectuosa a l’ensems, en la qual la cara de les virtuts 
no amaga la cren dels defectes.

Avui ja no hi ha “senyor-estevisme”. Aquell arquetip 
ja és de museu. Els nostres comerciants, tot i conservar 
un fons racial de seny i fins de gasiveria, ja volen i saben 
viure. En canvi, de la ruptura de l’heréncia estevista que 
es produeix en l’obra de Rusiñol la critica n’ha fet poc 
cas. h' “anormalitat” que significa el Ramonet, amb la 
seva yocació artistica, semblava que fos un recurs de 
l’autor perqué l’obra no quedés en sainet de costums i 
adquirís interés dramàtic, tot i el fre que Rusiñol impri
mía en el noi, amb la seva contenció i la seva parcial i sa
crificada fidelitat. Tanmateix el contrast era détonant, 
però es considerava com un cas-límit i aquí s’acabava 
tot.

Poc podia pensar Rusiñol que, tot retratant un pano
rama social que eli havia conegut, profetitzava un altre 
panorama futur. En el nostre temps les ruptures de les di- 
nasties mercantils sòn el pa de cada dia. Els fills ja saben 
tirar al dret, sense recances, i els pares saben acceptar 
més o menys filosóficament els fets, reconeixent que no 
poden inspirar llástima a ningú, perqué mirât des de fo
ra, en abstráete, hom reconeix el dret deis filis a endegar 
llur vida com els plagui.

El mérit de Rusiñol en crear el prototipus del senyor 
Esteve és extraordinari. (Se n’aconsegueixen pocs de pro
totipus en la literatura). Però també ho és el d’anticipar 
el retrat social d’una época futura. Encara que li vagi 
sortir inconscientment, com allò de la flauta que sòna per 
casualitat.
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SEÍABLAMCA
RAMON VALL i RIMELAS

“No ser útil a ningú equival a no valer res”
Descartes

Al nostre personatge no li pengem 
,cap pretext per dur-lo a aqüestes pla
nes. Ni pel fet de ser-ne col.labora- 

Alor, puix té cura del cicle d’art romá- 
nic, que encetá el desembre de 1979 a 
Quadern. El duem a aquesta finestra 
perqué és un personatge en el qual 
concorren factors determinants i ob- 
vis.
Ara s’escau el Cinquantenari del Mu
sen d’História de Sabadell del qual 
n’és part de la terna directiva manco
munada. I no dedicarem pas l’article 
a parlar del Museu ni de la seva tasca. 
Això ho deixarem per a altra i millor 
competéncia. M’interessa l’home. 1, 
com a tal, l’anirem descobrint a tra
vés del joc de preguntes i respostes, 
esbossant-lo. Abans, cal dir que va 
néixer a Sabadell el 16 de desembre 
del 1923.

-¿Com i quan se us desperté l’inte- 
rés per l’art románic?

-Acabava de complir els dotze anys 
quan el col.legi ens dugué a visitar el 
Museu d ’Art de Catalunya, recent- 
ment inaugurât. El mateix dia visità- 
rem Sant Pau del Camp i Sant Cugat 
del Vallès. En la disciplina d'Histo
ria, del Batxillerat, els Escolapis ens 
feien confeccionar un àlbum amb fo 
tografíes de monuments i peces artis
tiques, acompanyades d ’uns comen- 
taris adients. Això t ’obligava a 
familiaritzar-te amb llibres d ’art: re
cordo perfectarnent la H  istòria de 
l ’Art de Joaquim Eolch i Torres. 
Després, durant la guerra, quan tenia 
treize anys, fou el professor Pérez Vi
dal, de TInstitut-Escola M.B. Cossio, 
que continuò la sembra, incitant-nos 
a crear una col.leccio de fotografíes 
d ’indèntica temàtica: TArxiu Artistic 
del Crup Matagalls, en dèiem. 
Aquesta fou la sembra que més tard 
fruità en la meva afecció al romànic. 
Val a dir, però, que la sembra era và
ria: poesia, literatura, història, geo
grafia, ciències naturals, etc. etc. De 
manera que, més endavant, cada ú 
escolli algún tema o temes amb més 
preferéncia. Jo, a manca del temps 
necessari, m ’he hagut de cenyir a 
Tart romànic.

Val a dir que Ramon Vail, després 
d’uns anys que ha estât vice-president 
dels Amies de l’Art Romànic a Cata
lunya, el dia de la cloenda del “ Cen
tenar! Pau Vila’’ que va fer-se a 
l’Auditori de la Caixa d’Estalvis de 
Sabadell el 26 de julil proppassat, va 
donar-me aquesta noticia, en el ma
teix vestibul, una vegada acabat l’ac
te:

-Sou el primer en saber-ho: 
/ ’Ainaud m ’ha fet saber que l ’Institut 
ha ratificat el meu nomenament de 
president dels Amies de T Art Romà
nic.

Vaig felicitar-lo, ben cordialment, 
per la noticia i la primicia.

-De les vostres activitats, la profes
sional i la vocacional, amb quina us 
sentiu més feliç? -li he preguntar.

-Una activitat no em destorba de 
Taltra i en totes dues em sentó prou 
feliç, perqué si bé de professional no- 
més en tinc una, vocacionals ho son 
totes. És més, crée que si la vida 
m ’hagués dut cap a una professió de 
tipus literari o artistic, el meu 
“hobby” hauria estât la técnica o la

cièneia o la matemàtica -tan bella i 
arrodonida.

El nostre personatge cursà estudis 
universitaris a l’Escola Superior 
d’Enginyers Industrials de Barcelona 
i acabà els estudis d’Enginyer Indus
trial l’any 1949. Tenia aleshores 26 
anys. En crear-se el grau de Doctor 
Enginyer a conseqüéncia de la Elei 
d’Ordenació d’Ensenyaments Téc- 
nics, presentà els treballs necessaris 
per a la seva col.lacio, que li fou ator- 
gada l’any 1962.

-Quin ha estât el vostre periple pro
fessional?

-El primer Hoc de treball fou a la 
SAE A, de Blanes, de molt curta du
rada. Entro tot seguit a la Hispano 
Olivetti, fins el 1954. Escric diversos 
treballs relacionáis amb Tenginyeria 
industriai, els quais es publiquen a di- 
ferents òrgans especialitzats. Es 
aquest mateix any, el 1954, que ocu
po per oposiciò la plaza d ’Enginyer 
Municipal de Sabadell.

Arran d’uns cursos obté el Diplo
ma de Técnic Urbanístic de l’Institut 
d’Estudis d’Admninistració Local,
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en la seva novena promoció. No dei- 
xa de col.laborar en diversos treballs 
élaborais per la comissió d’Urbanis- 
me de l’Associaciô d’Enginyers In
dustrials de Barcelona. Cal mencio
nar que ha format part de la Junta del 
Col.legi d’Enginyers Industrials de la 
ciutat comtal. Podriem allargar-nos 
amb el seu curriculum, però ens ocu
parla massa Hoc. Preguntem, dones:

-La nostra ciutat, amie Vali, té 
molt que desitjar en moites vessants. 
Ara, parlant amb hipótesi: Si pogués- 
siu fer un projecte, al vostre aire i al 
vostre entendre, per millorar l’aspec- 
te fisic de la ciutat, ¿us donarla molta 
feina?...

El seu moviment, quasi circunfe
rencial, damunt la cadira-giratòria, 
ja és força eloqüent. Dóna la impres- 
siô que elabora la resposta, accentua 
els soles de la cara, es passa una mà 
per allisar-se els cabells i, finalment, 
diu:

-JO preguntaría: ¿I la ciutat que 
projectés jo, un altre, qui fos, reai
ment tindria un millor aspecte fisic? 
I, en segon Hoc, i donat que aixifos: 
¿aleshores, continuaria essent Saba- 
dell?

-Corn si continués la pregunta: 
¿Podrieu avançar-nos el que canvia- 
rieu O modificarieu, substancial- 
ment?

-Si m ’atrevls a fer quelcom, procu
raria tornar al Sabadell de quan jo  
era petit, sense aquests barris mons
truosos d ’ara, per veure si, aixl, recu
perava aquella mesura humana que 
a bans tenia.

-Sempre heu fet el que us heu pro
posât?

-En bona part, si. El secret està en 
proposar-se coses que siguin a l ’abast 
de les pròpies capacitats i possibili- 
tats.

-Aixô se’n diu tocar de peus a terra 
-die. Ara bé: ¿somnieu despert algu
na vegada?...

-Somnio més del que sembla. Dels 
somnis, però, en separo aquells que 
són realitzables per tirar-los enda- 
vant. De manera que deixen ja d ’ès
ser somnis. I amb els altres continuo 
sommant...

-Esteu conforme amb el que heu 
fet fins ara?

-Si.
-Us consideren més afortunat que 

victima?
-Gràcies a Déu no he tingut fins 

ara cap motiu per considerar-me víc
tima. ¿Afortunat?. No pue pas

queixar-me dels béns que Déu m ’ha 
donat, tots ells graciosos: de manera 
que tine de sentir-me afortunat, i 
molt. Aquesta pregunta m ’evoca un 
càntic religiös dels d ’ara: “Gràcies 
(Senyor) de poder donar-vos gràcies, 
tot cantant”.

-Us preocupa els judicis d’altri?
-En unes circumstàncies molt difí- 

cils, el meu pare va ensenyar-me a 
prescindir del judicis dels homes, per 
preocupar-me ùnicament del de Déu.

-Si fóssiu critic de vós mateix, 
¿quin adjectiu us posarieu?

Torna a moure’s. Busca la concre
ció i quan la té, diu:

-Tou, inconstant, poc tenaç.
-Machado va dir que el carni es fa 

caminant. El vostre, ja està fet?
-De cap manera. Sento que hauria 

de viure dues o tres vides per caminar 
totes les rutes que desitjaria seguir.

-És avui, l’hora present, el que us 
importa?

-M’importa l ’avui i em preocupa el 
demá. I per aixó m ’interessa l ’ahir: 
per veure sipuc treure’n alguna lligó. 
Mentrestant, l’Emili Hierro l’està ob
servant i capta cada moviment del 
personatge. En certa manera sembla 
que és un árbitre, i escolta el diáleg... 
Alguna vegada també fa un incis, 
oportú. Però ell va a la seva i la cari
catura va adquirint vida. Fern una 
treva, que és un instant només.

-Us heu posât alguna vegada les 
mans al cap? -li pregunto.

-No ho recordo pas- contesta.
-I al cor?...
-Alguna vegada.
Ara, de pensament el vull situar al 

carrer de Sant Antoni, la seu del Mu
sen. I li die:

-El Museu d’Història de Sabadell 
és viu. Ara bé: hi ha més vida a dintre 
o a fora?...

Canvia de postura i, amb convic- 
ció, diu:

-N’hi ha vàries d ’entitats culturáis 
amb tanta o més vida que el Museu 
d ’Història. En conjunt, però, hem de 
confessar que, per desgràcia, hi ha 
més vida a dintre que a fora.

-Amie Vali: us compliquen la vida?
Llença una mirada enllà.
-Una mica, em sembla que ens la 

com pliquem  to ts. Procuro  
simplificar-la, però ja és difícil... 
Com quan el met ge diu: Vosté, tran
quil...! Costa tan poc de dir i tant 
d ’assolir...!

L’activitat li deu reportar, si més 
no, una evasió, puix a part de les se-

ves ocupacions professionals en la se
va oficina técnica, desenvolupa una 
tasca en l’esmentat Museu, en el qual 
s’ha esmerçat a promoure cicles de 
románic. Aixi també un sens fi d’ac
tes de divulgació cultural, conferén- 
cies, exposicions... En les seves sales 
s’han exhibit notables col.leccions. 
És una participació activa i hom pot 
comprovar que la ciutat no segueix 
prou el batee d’una pléiade d’homes 
inquiets. No obstant, és tanta la seva 
vocació que res no els fa descoratjar 
de la seva tasca.

El nostre personatge hom el pot 
veure corn el peix a l’aigua quan duu 
a cap una excursió per admirar, de 
prop, sobre el terreny, els monu
ments que encara són dempeus del 
románic. Eli, ja a dintre d’una esgle- 
siola, explica la seva história. O da- 
vant d’unes pedres que guarden, mal- 
grat el temps, les inscripcions... I en- 
senya, amb tot detall, les tombes pi- 
cades a la pedra. En Valí és un home 
didàctic, ben preparai de temes. A 
més, l’acompanya la seva veu que és 
agradosa, clara, concreta i directa. 
No empra una paraula en va.

Ramon Vali sent ben endins l’amor 
a la seva ciutat, és un ceballut.

-És una ciutat lletja, però l ’esti- 
mem... -diu.

Abans de cloure l’entrevista, li 
plantejo aquest dilema:

-Si tinguéssiu de colocar algún ob
jecte en una Sala del Museu com a 
testimoni genui del temps actual de la 
nostra ciutat, què hi posarieu?...

Es remou i amb la mirada sembla 
que vulgui cercar l’objecte, però em
pra una actitud diplomàtica i s ’esca
pa aixi:

-Normalment els llibres d ’história 
es clouen vint-i-cinc o més anys abans 
del moment en què s ’escriuen: cal 
una certa perspectiva per jutjar un fe t 
h istòrie. Tal ment ens passarla si vol- 
guéssim escollir alguns objectes que 
constituïssin uns testimonis històrics 
del moment actual: ens mancaria la 
necessària objectivitat.

L’entrevista es podria perllongar 
hores. Hem aprofitat el temps al mà- 
xim. Ha arribat l’hora que dins el 
nostre cos es mou un eue. És l’hora 
del dinar. Un juliol lluminôs i escla- 
tant, riella. Invita a un dinar fred, 
després d’una conversa amena i cáli
da... Ens acomiadem els tres. Cadas
eli va pel seu carni. Fern allò tan nos
tre: els de Sabadell, cadaseli va per 
eli...
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Podem dir que té una planta romànica...
Té l ’aspecte sever i auster, com ho és el romànic. 
Parla amb una veu gran i eufònica.
Les seves faccions són plenes, molsudes, amb soles 
epigràfics...
Té una abundosa cabellera que cendreja.
I una mirada grossa.
Té bon Hue.
És enginyer. I enginyós.
Exotéric.
Li agrada parlar d’ahir i d’avui.
Sap dialogar amb els homes i amb les pedres...
És home de creenga i de volenga...

questionari ^^proust̂ l
-El principal tret del meu carácter? 
-La ingenuítat.
-La qualitat que prefereixo en un ho
me?
-Honradesa i laboriositat.
-La qualitat que prefereixo en una 
dona?
-Dolcesa.
-Allò que més estimo en els amics? 
-Fidelitat.
-El meu principal defecte? 
-Irascibiliíaí.
-La meva ocupació preferida? 
-Qualsevol feina que no em torbi l ’es
perii.
-El meu somni de benestar?
-Viure en pau.
-Quina fora la meva pitjor desgrácia? 
-Perdre aquesta pau.
-Qué voldria ser?
-El que sóc.
-On desitjaria viure?
-On vise.
-Quin color prefereixo?
-Els daurats de la tardor.

-Quina flor prefereixo?
-La ginesta.
-Quin ocell prefereixo?
-De gábia, el canari; de bosc, el ros- 
sinyol.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Valle Inclan, Azorín, Pía, Ruyra... 
-Els poetes preferits?
-Garcilaso, Sagarra, Maragall...
-Els herois de ficció?
-Els murris de la picaresca castellana. 
I Torn Sawyer.
-Les meves heorïnes de ficció?
-La Ben Plantada.
-Els meus compositors preferits? 
-Bach, Vivaldi, Mozart. Els autors 
renaixentistes.
-Els pintors preferits.
-Fra Angèlic, Vila Puigpintant el Va
llès.
-Els meus herois de la vida real?
-Les persones que, anònimament do
nen testimoni del que son i creuen. Jo 
en conec molts. Tots en coneixem. 
-Les meves heroines històriques?

-Joana d ’Arc.
-Els noms que prefereixo?
-Ramon, Maria, Josep.
-Què detesto més que res?
-La infidelitat.
-Quins caràcters històrics menyspreu 
més?
-Els tirans.
-Quin fet militar admiro més? 
-L ’anada a Roma d ’Anibal.
-Quina reforma admiro més?
-La que motivò F Evan geli.
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Més tenacitàt.
-Corn m’agradaria morir?
-En la pau de Déu.
-Estât present del meu esperit? 
-Preocupat i esperançat albora.
-Lets que m’inspiren més indulgén- 
cia?
-Les malifetes que es fan amb bona 
intendo.
-El meu lema?
-Servir.
-(Apte pel servei...)
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Els quehe tréat pel carni Per Mn. GEIS

FRANCESC CAMBO,
INSIGNE MECENAS DE LA CULTURA CATALANA.

Vana pretensió seria la de voler 
descobrir a ningù, mitjanament cul
te, una figura de tant relleu en la his
toria de la politica contemporània. Ja 
deia Joaquim Ma. de Nadal: “La f i 
gura de Cambó és de tal envergadura 
i presenta aspectes tan heterogenis, 
que és molt difícil d ’abraçar-la sence- 
ra”. Francese Cambó, no obstant 
això, ha tingut afortunats biògrafs. 
No podem silenciar el ja veli, però 
sempre nou “Cambó”, de Josep Pia, 
ni el tan documentât “Cambó”, de 
Pavón, ni la intéressant “Vida de 
Cambó”, de Maximiano García Ve
nero, que prologà meravellosament 
el Dr. Marañon.

Darrerament han estât publicades 
les “Memories” (1876-1936) del nos
tre biografiar presentades al public 
per R.G.V. (Ramon Guardans Va
llès).

Jo em limitaré a destacar el seu ge- 
nerós mecenatge en pro de la nostra 
llengua i de la nostra cultura.

Francese Cambó era un emporda- 
nès de terra endins. La familia pater
na (Cambó) era de Besalù; la mater
na (Barile), de Verges. Francese nas- 
qué a Verges el 2 de setembre de 
1876, però la familia no tardà a 
traslladar-se a Besalù, on ell passà la 
infantesa.

H= * *
Amb una gran fe en el triomf de la 

causa catalana, es llançà a la seva de
fensa politica, però va creure que ca
lia, promocionar primordialment la 
nostra cultura, la cultura autòctona. 
D’aquesta fe i d’aquesta convicció, 
en va néixer el gran Mecenas.

El seu mecenatge s’estengué a totes 
les àrees de la cultura pairal. Ho va 
poder fer i ho volgué fer. Si tothom 
que pot fer-ho ho volgués fer¡

Ben aviat posà en marxa la “Fun- 
dació Bernat Metge”, destinada a la 
incorporació de les obres mestres de 
la literatura greco-llatina a la nostra 
llengua, al nostre patrimoni cultural.

Parai.lela a aquesta Fundació, ins
titu ía  la “Fundació Biblica  
Catalana”, que publicà en 15 vo-

lums, la Biblia traduida al català, per 
un equip de col.laboradors que hi tre- 
ballaren amb gran preparació i entu
siasme. Dintre la “Fundació Biblica 
Catalana”, fou publicada, l’any 
1927, la “Sinopsi Evangèlica”, orde- 
nació del text grec dels 4 Evangelis 
del cèlebre dominie francés Pare 
M.J. Lagrange, versió catalana feta, 
en col.laboració, pels Drs. Josep M"*. 
Llovera i Lluis Carreras.

De l’Edat Mitjana engà, no s’havia 
fet a Catalunya un esforg semblant 
per difondre la Biblia en el nostre 
vernacle.

Remarquem, de pas, que l’any 
1229, el Rei Alfons ordenà la publi- 
cació de la Biblia en català. La portà 
a cap mossèn Jaume Borrell i Teixi- 
dor, en el Regne de València. Després 
de moltes vicissituds, aquesta obra 
no fou donada a conèixer fins a l’any 
1447.

Tornant al mecenatge de Cambó. 
Fou eli qui finangà la creació de “La 
Paraula Cristiana”, revista d’alts es- 
tudis dirigida pel Dr. Carles Cardó i 
Josep M̂*. Capdevila, ambdós escrip- 
tors molt ben compenetrats. La revis

ta fou posada en marxa gràcies a un 
xec de 25.000,- pessetes del nostre 
biografiat, quantitat que, a finals del 
nostre primer quart de segle, 
tractant-se d’un mecenatge cultural, 
representava una quantitat astronò
mica. D’això, en tinc noticia, de viva 
veu, pel mateix Dr. Cardó, fundador 
de la revista.

És també prou conegut el mecenat
ge de Cambó en l’àmbit de les belles 
arts. Es sabut que fou un gran 
col.leccionista de pintura. Els seus 
llegats han enriquit el patrimoni na
cional. Al “Museu de Barcelona”, hi 
féu una deixa de 50 valuosos qua- 
dres.

Escrivia Cambó, des del seu refugi 
de Buenos Aires, el 5 de gener de 
1943, a Javier Sánchez Canton, del 
“Patronato del Museo del Prado: Yo 
le aseguro que cambiaria todas las 
comodidades y goces materiales de 
que aquí disfruto, por la posibilidad 
de darme todas las mañanas un paseo 
por las salas del Museo del Prado”.

Tot això és verament extraordinari 
en un home que semblava d’una se- 
quedat esquemática; economista, po
litic pragmàtic, home d’acció... La 
seva mateixa figura fisica semblava 
que es prestés tan sols a un retrat en 
dibuix linial. I, no obstant això, es 
podia fer seves les paraules de Teren- 
ci; “Home sóc, i res del que és humà 
no m ’és alié”.

Els meus lectors hauran observât 
corn una bona part del mecenatge de 
Cambó beneficié publicacions de cai
re religiós. Precisament ell, que, pels 
seus enemies politics, era titllat de 
“Iliberalot”, pel sol fet d’ésser el lí
der d’un partit centrista en el qual ca- 
bien homes de totes les ideologies 
mentre coincidissin en la promoció 
de la renaixenga catalana en marxa.

Ja que avui s’ha posât de moda en
tre gent de lletres de dir-se incrèdul, 
agnòstic, indiferent... perqué fa més 
intel.lectual del dia, a mi em fa gràcia 
de remarcar le religiositat de Cambó, 
ni per eli mateix pregonada, ni des
mentida.
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Tôt i aixô, hi ha un llibre, “Per les 
terres de Crist”, que, prologat per 
Joaquim Ma. de Nadal, publicà 
Cambó després d’un llarg i detingut 
viatge a Terra Santa, que és una clara 
ostentació de conviccions cristianes.

És remarcable, en aquest sentit, 
el que va escriure José Ma. Fernán, 
parlant de la seva entrevista amb 
Cambó a Buenos Aires: “No he olvi
dado nunca aquella conversación, 
porque fue un prodigio de inteligen
cia pura... -V. cree -me dijo- que lo 
que detuvo la Reforma fue la política

de Felipe II o la organización, a me
nudo deficiente de sus tercios? Fue la 
retaguardia. Fue aquel volumen arro
llador de santos, místicos, penitentes, 
teólogos, libros de devoción y autos 
sacramentales. Cuando la guerra ter
mine y se enfrente la civilización cris
tiana con Oriente, todos mirarán an
gustiados a ver donde despunta un 
Gran Capitán y un gran ejército para 
defendernos. Pero habrá que mirar 
sobre todo, a ver por donde despun
tan los Santos Ignacios y las Santas 
Teresas”.

És admirable el to d’aquesta conver
sa reportada per un testimoni d’ex- 
cepció -ensems interlocutor- com J. 
Ma. Fernán. Horn diria que no és el 
lider d’un moviment politic aconfes- 
sional el que parla, ni un excepcional 
estadista... Gairebé diríreu que es 
tracta d’un Jerarca de l’Església.

1 una cosa que tanca de cop, en 
aquest sentit: Garcia Venero, en el lli
bre dessús esmentat, escriu un inte- 
ressantissim capitol, titulat “La reli
giosidad camboniana”. 1 encara en el 
capítol final del llibre - “El crepúscu
lo”- insisteix en la religiositat de 
Cambó, com si volgués esvair-ne el 
més petit dubte, remarcant que en 
dues greus malalties, eli mateix es- 
pontániament i sense cap insinuació 
per part de ningú demaná els Sant Sa- 
graments.

D’ell conservo 2 apreciables cartes. 
Una en la que acusa rebuda del meu 
poema “L ’antic filósof i el moder 
poeta”. Es una lletra encomiástica, 
amb data del 29 de juliol de 1933. 
-“N ’havia sentit a parlar molt -em 
diu- i desitjava coneixer-lo”. (Sé que 
el qui n’hi havia parlât, en termes 
laudatoris, era principalment el Dr. 
Cardó). L’altra carta, escrita des de 
Buenos Aires, el 26 d’abril de 1946, 
té doble interés, per tractar-se d’una 
lletra autógrafa, essent així que eli 
solia dictar la correspondéncia a la 
mecanógrafa i solament la signava. 
En ella em feia grácies del llibre ‘Ro
sa Mística”, que jo havia pogut fer-li 
arribar per correu personal: primer 
llibre catalá autoritzat per la censura 
governamental després de la guerra 
civil. Es veu que l’havia emocional 
que s’hagués obert una petita porta -i 
tan petit encara!- a la llengua catala
na que havia estât proscrita. És es- 
pontánia, escrita amb llápis, el pri
mer estri d’escriptori que devia venir
li a les mans. Carta histórica que me- 
reix èsser reproduïda.

Em consta que, en aquells dies, es
lava préparant el retorn a la Terra 
que tant estimava i tant havia servit. 
No pogué veure coronal el seu somni. 
L’en privava la mort escaiguda a 
Buenos Aires el 30 d’abril de 1947.

Es una gentilesa de JOSEP DALMAU i PRATS Filatelia i Numismàtica 
Art. Antiguitats.

etra. Barcelona, 339-341 
Tel. 710 25 14 
SABADELL
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RECORDS VIUS DE RUSIÑOL
En aquests darrers temps han sortit 

molts articles referents a Santiago 
Rusiñol comentant les diverses face
tes d’aquest home tan representatiu i 
polifàcetic; alguns, molt ben docu- 
mentats, son fets amb projecció his
tórica, o sigui, per critics i escriptors 
que no conegueren Rusiñol personal- 
ment, i que han arribat a ell indirec- 
tament, per les seves biografíes, o, 
més directament, per les seves obres.

No són ara gaires els que com jo 
tinguérem l’ocasió de tractar-lo du
rant molts anys i de percebre la irra- 
diació humana de la seva personali- 
tat.

A part dels lligams d’amistat de 
Rusiñol amb el meu pare, i de la co- 
rrespondència creuada entre élis -que 
és una font molt directa per conèixer 
una personalitat-, jo el vaig tractar 
intensament durant sis anys a partir 
del 1925. Sempre que era a Barcelona 
es deixava caure a mitja tarda per la 
Galería; tant, que el carrer de Petrit- 
xol el va considerar com un veí més, 
molt il.lustre.

Un cop a la Sala Parés, s’asseïa al 
capdevall del vestibul, a mà dreta, on 
ja tenia una cadira i una taula prepa- 
rades, amb el corresponent cendrer 
on caurien immediatament les prime- 
res cendres de la pipa. No trigava a 
constituïr-se la penya habituai inte
grada per amies constan ts 
-Moraguetes, Borralleres, Clarasô, 
Bagaria, tôt sovint Ramon Casas-, i 
també altres elements no tan cons
tants: eren alguns visitants a la Sala, 
que en entrar, el veien alli assegut, i 
s’incorporaven a la conversa general.

Rusiñol, en aquesta conversa no hi 
prenia gaire part: deixava dir, escol- 
tava, O no escoltava a segons qui, i 
ùnicament, de tant en tant, deixava 
anar un brevissim comentar!, irônic, 
sarcàstic, alguna vegada punyent, se
gons la categoría dels interlocutors o 
el tema de la conversa.

El que és, al meu entendre, molt 
ciar, és que Rusiñol sabia jugar i do

" V. » ,  4' ÍA*4 .

Relrat de Santiago Rusiñol per Ramón Casas.

sificar la seva popularitat d’una ma
nera admirable; en tot una tarda de 
penya, moites vegades només pro
nunciava tres o quatre frases o acu- 
dits, que sovint prenien forma de sen- 
téncia, i que eren molt celebrades pels 
contertulis que sortien d’allí repetint i

divulgant el que Rusiñol havia dit 
aquella tarda.

El seu posât era més bé com si esti- 
gués una mica absent, sobretot els 
dos o tres anys darrers; però aquesta 
abséncia es convertía en claredat i 
concisió quan és tractava de vendre

Es una gentilesa de
GALER IA D A R T

Verge del Pilar, 125 SA.BADELL
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R userai, Ctisar i Clùreso, exposàto'-r cc-nr-tan's de ic Sala Parés

un quadre. A Rusiñol li agradava 
molt cue les seves obres fossin venu- 
des, i si en alguna hi havia dif_culta:s 
-pel tema o per la valorado- no era 
dificil d’obtenir una diferència en el 
preu que fadlités la venca. Molt rrics 
que ta quantitat que rebria de l’excc- 
sidc, l’interessava el seu exit, i gaire- 
bé sempre la majoria c la total rat 
dels quadres Iluten, al final, el carte
lle: d’adquirit: aixô era el que a dl 
més el satisfeia.

Rusinol senda una veritable est> 
mació per la Sala en la quat ell bav a 
exposât des del primer dia; era una fi- 
delitat a les parets que durant 5C auvs 
feren cèlebre la seva pintura. Sempre

fou amie del Sr. Pares i deis seus 
col.laboradors que li preparaven les 
teles ja clavades en ets bastidors quan 
marxava cap a tes seves campanyes 
pictòriques; i també eLs mares quan 
tornava d’eltes i disposava les expesi- 
dons.

Aquesta amistat ame la Sala Pa'és 
no es trencà mai; quan la Galena fou 
traspassada, en 1925, Rusiñol eorai- 
nuà éssent sempre molt amie nostre, 
ens tenia tota la eonfianga i nosaltres 
correspontem amb totes les ateneions 
vers eli.

Ja he referit en adres tloes com el 
seu comiat de la nostra Galeria -quan 
marxà per darrera vegada cap a

Aranjuez-, fou molt cordial i emotiu, 
com si pressenttssim que era el da- 
rrer; véritablement Rusiñol va mar- 
xar de Barcelona ja molt malalt, i tot 
pod:a passar darant la seva estada a 
Aranjuez. Va passar el pitjor: mori al 
cap de pocs dies de ser-hi, en forma 
gairebé sobtada, quan tenia un tela a 
mig pintar.

Nosaltres conservarem sempre el 
record ae la bonhomia, de la fideli- 
tat, de l’amistat i de l’amplissima 
personahtat de Rusiñol, un deis ho
mes més representatius del nostre 
1900.

Joan A. Maragall

Es una gentilesa de "GALERIES
ROVIRA"

Sant Pere, 22 Tel, 726 19 59 
SABADELL
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RUSINOL PINTOR
El cinquantenari de la mort de 

Santiago Rusiñol ens invita a glossar 
la tasca d’aquest gran personatge en 
la seva vessant de pintor.

Per desgràcia, en aquests ultims 
anys s’ha recordat només Santiago 
Rusiñol com aquell personatge que es 
va passar més de trenta anys buscant 
i pintant jardins per tota Espanya. 
Aquesta imatge de Rusiñol com a 
pintor de jardins és la que fins a un 
cert punt l’ha desprestigia! a nivell 
popular. Sortosament, però, no tota 
l’obra de Rusiñol té corn a leiv-motiv 
els jardins, ja que aquest tema no 
amaga la seva gran etapa: la de Paris.

Indubtablement, a la capital fran
cesa Rusiñol va plasmar les seves mi- 
llors obres. I aqüestes, portades des

prés a Barcelona, i exposades a can 
Parés junt a les de Ramon Casas, són 
les que van trencar motiles, i van fer 
de fulminant per confinar els quadres 
d’histôria i el realisme anecdôtiC. Pe- 
”0 si, de fet, aqüestes pintares van 
causar estupor entre el públic i la eri- 
dea, va ser grácies a la bona posició 
econòmica d’ambdòs artistes, ja que 
pogueren fer una pintura d’acord 
amb les directrius estétiques que 
guiaven el seu pensament, sense ha
ver d’inclinar-se cap el gust imperan! 
de l’època. A partit de llavors Rasi- 
ñol, junt al seu amie Casas, també 
partícep de la bohèmia daurada pari
sina, es van convertir en els apòs:ols 
del Modernisme. El públic en gene
ral, acostumat a les virtuoses obres

dels germans Masriera o a les grans 
“ machines” de Tusquets, trobà les 
obres dels dos pintors modernistes, 
inacabades per la seva factura poc 
pormenoritzada, els ternes massa vul- 
gars i prosaics per a èsser pintats, els 
enquadernaments poc ortodoxes... 
Aqüestes obres, que a Catalunya se
rien denominades “ modernisme” pel 
fet de ser una pintura nova, les po- 
dríem qualificai de naturalistes, però 
el púbde i la critica coetània les con- 
fondiria amb l’impressionisme.

El naturalisme gris del binomi 
Casas-Rusiñol poc hi té a veure amb 
l’impressionisme, ja que aquest es 
basa amb el toc trencat, l’efecte cro- 
màtic que es produeix en la retina de 
l’espectador i en l’efecte fugisser de

Cqmellas
sala d'art

C/. CONVENT, 110 (PLAÇA MARCET) - SABADELL
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“Miquel Utrillo i Suzanne Valadon en el seu estudi a Paris”. S.Rusiñol

“Carrer de Montmartre”

la Hum sobre les coses; mentre la pin
tura modernista adopta una paleta de 
tons freds, poc amant deis contrastos 
cromátics, i una pinzellada llarga i es
fumada; aquest “ flou” tindrà un 
major gran d’intensitat en I’obra 
d’en Casas.

En les pintures de Rusiñol el paper 
del dibuix té una relevancia cabdal. 
Aquesta concreció amb la delineació 
el diferenciará de Casas, com he

apuntat abans, aquest fent una pintu
ra més evanescent. La importáncia 
del dibuix es palesa al llarg de la tra- 
Jectória artistica del nostre personat- 
ge. En les seves primeres incursions 
pictòriques es caracteritzarà per un 
cert grau de detallisme dibuixistic 
amb pintures reñectint llocs humils i 
trivials, expressats amb colors fos
cos. A la gran època de Paris, el rigor 
del dibuix quedará mimvat, però no 
per això ofuscat. Pensem només amb 
una pintura molt representativa 
d’aquesta etapa, que podem contem
plar en el Museu d’Art Modem de 
Barcelona: “ La cuina del Moulin de 
la-Galette” . En ella podem veure 
l’important paper que juguen, de for
ma abstracta, les horitzontals i les 
verticals, independentment de la 
composició, molt ben estudiada i re- 
flectida. Amb el nou segle i amb els 
jardins, Rusiñol tornará a fer del di
buix una de les seves millors armes: 
els xipressos i les tanques de bardisses 
ben retallades junt a una equilibrada 
estructuració i una gamma cromàtica 
a vegades una mica cridanera, ajuda- 
ran el pintor a fer auténtics 
“cromos” .

Própiament la sèrie de jardins 
comença a Granada cap el 1896 (i va 
morir el 1931!) quan s’adona de la 
bellesa de les glorietes i pares del Ge-

neralife i de l’Alhambra; a partir 
d’aqui l’obra d’en Rusiñol guanyará 
en color però també es tornará més 
escenográfica i un xic acartronada, i 
arribará a les máximes cotes de gran- 
diloqüéncia en la decoració del Gran 
Hotel de Palma. La reiteració del 
mateix motiu a diferents llocs 
-Valéncia, G irona, A rbúcies, 
Aranjuez- no faran sinó anar consoli
dant un progressiu amanerament i la 
decadéncia del Rusiñol pintor.

Vista de forma sumária l’evolució 
estilistica de l’artista, hem de dir que 
Rusiñol -junt a Casas- és l’home que 
desterré els últims residus de fortun- 
yisme i de romanticisme natzaré, tot i 
que el modernisme gris que el tàndem 
esmentat cultivava a París -com 
Whistler i altres pintors- era una for
ma dissimulada de coquetejar amb 
l’impressionisme, quan aquest movi- 
ment, cap el 1890, ja estava práctica- 
ment estalonat per corrents poste
riors. Així s’ha dit amb molt encert 
que els dos modernistes són un epí- 
gon de l’art europeu del seu temps i 
per això, tot i les obres d’extraordi- 
nária qualitat intríseca que plasma- 
ven, si van fer en un pía creatiu pin
tura vanguardista,va èsser a nivell na
cional.

Rafel Colom i Llonch

Es una gentilesa de T. E. A. S.
Taller Escola d'Art Sabadell

Concepció, 40-42 - Tel. 725 91 19 
SABADELL
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UN ESCRIPTOR D’INSTINT POPULAR
En tota literatura, hi ha muntanyes 

i turons: són aquells homes que han 
sabut interpretar literáriament mo
ments i sensacions d’una manera de 
ser d’una llengua que a la vegada és 
l’ànima d’un poblé. Santiago Rusiñol 
va tenir un relleu notable i extraordi
nari en la ment i en el cor de la majo- 
ria deis catalans de finals del segle 
passât i fins a la seva mort. Ara no 
ens podem adonar ben bé d’aquella 
influéncia, però molts encara la re- 
corden.

El teatre de Rusiñol era viu i encai- 
xat en les preocupacions de la seva 
època: “El místic” interpreta! per 
Enric Borrás i “L ’auca del Sr. Este- 
ve” són peces décisives d’aquest con
tacte de l’autor amb el poblé. En 
aquesta darrera hi ha aquella Barce
lona que eli va conèixer i va viure i 
qui sap si fou de la que va voler fugir 
quan s’en va anar a Paris en aquell 
medi de la bohèmia modernista.

La figura del Sr. Esteve ha quedat 
fixada en la parla i en la ment de la li
teratura popular i és ' l’expressió 
d’aquella Barcelona que vivia a una i 
altra banda de les Rambles.

En “Anant pel mon”, s’hi veu el 
català que viatja, especial i critic a la 
vegada, i en les “Gracions” es reflec- 
teix, en paradoxa, l’home que seria al 
final de la seva vida. El teatre, però, 
és la referència més important de la 
seva obra literària, i observem corn 
“L ’alegría que passa” ié un ressò 
que inicia el carni de la popularitat, i 
“Llibertat” vol portar un missatge 
del quai es parla en aquells dies, i 
“L ’heroi” és el drama punyent que 
recull les preocupacions del poblé el 
qual s’hi veu interpreta!.

El “Català de la Mancha” és sor- 
prenent i és un Rusiñol que escampa 
la seva vitalità! artistica cap al camp 
de la prosa estrictament literària, i en 
r  “Illa de la calma”, hi sap fixar molt 
bé el clima de Mallorca i la seva llum.

Això de V“Illa de la Calma” fou

Detall de! retrat de Rusiñol piniat per R. Casas.

tan ben trobat que hom ho empra en 
el llenguatge corren! com un tòpic 
al.lusiu a Mallorca.

Santiago Rusiñol tenia el geni de 
l’ànima popular. Tant era que parlés 
com que estés calla!. Havia arriba! a 
ser del poblé: era sovint tema de con
versa en les tertúlies i menjadors de 
les families i a això no s’hi arriba si 
no es tenen unes qualitats de sintesi i 
d’observació rares i úniques.

Quan una literatura dóna Verda- 
guer o Maragall, o Ruyra i Bofill i 
Mates o Carner, o Bertrana i Caries 
Soldevila, o Josep M®. de Sagarra i 
Santiago Rusiñol, és que té una viva- 
cita! caracteristica i si, a més, és apta 
per traduir com cal els clássics grecs i 
llatins, és que té un flexibilitat que la 
fa immortal, sempre, però, que man- 
tingui en estât permanent, la inquie
tud i l’exigència.

Hem de tenir en compte que aixi 
corn ha renascut amb el geni dels ci- 
tats i d’altres que faria llarga la llista, 
també podria caure en la vulgaritat i 
el descrèdit si ens deixàvem anar cap 
a la degeneració i la indiferència. Si 
mai hi ha hagut una època delicada és 
precissament aquest 1981, quan la te- 
levisiô és multitudinària i es llegeix 
poc en català o no tant corn caldria. 
No tot l’esforç se n’ha d’anar en ma- 
nifestacions pel carrer, sinô en l’habi- 
tud diària d’interessar-se pel català 
llegit i parla! amb correcció i subtile- 
sa. Per això és intéressant remarcar 
l’obra d’un home corn Santiago Rusi
ñol, no ja perqué fos una figura ex
cepcional en el camp literari, però si 
perqué tenia la qualità! especial de 
fer-se eminentment popular.

Santiago Rusiñol va morir en el 
moment just que iniciàvem un tom
bant històric: el 1931. Sis anys des- 
prés tots piega!» viviem la gran tragè
dia, de la qual n’ha sortit una Cata
lunya i una Espanya nova. Això pot- 
ser fa que l’obra literària -i potser la 
pintura- de Rusiñol se’ns hagi fet 
com distant. Es la feina de les noves 
generacions: el fer posible l’entronca- 
ment dels artistes d’abans amb les ac
tuals circumstàncies que estem vivint. 
Mai no és feina perduda la de crear i 
recrear la tradició i per això s’aprofi- 
ta l’aniversari dels 50 anys de la seva 
mort per a fer-ne un record viu i des- 
vetllar en els joves l’interès per 
aquells que contribuiren en grau emi
nent al resorgiment de la nostra lite
ratura.

Un idioma és viu i dinàmic, quan 
es parla i s’escriu amb gust i amb ga
nes de perfecció. Ara el tenim a les 
nostres mans. Siguem dignes conti- 
nuadors d’aquells homes que l’enalti- 
ren i el feren apte per a les més delica- 
des expressions.

Josep Maria Riu

Es una gentilesa de BEN-NET CENTRE DE NETEGES, S.A.
Soletat, 80 -  SABADELL 
Tels. 725 97 77 i 725 99 87



317

RECULL de

MÁXIMES I MALS PENS AMENTS
Pensa mal i no errarás de Santiago Rusiñol

Per a les beates el resar és corri fer el solitari.

Del treball en diuen virtut els que no han de treballar 
per enganyar als que fan la feina.

L’obrer es vanta dignament de ser obrer i fa tot el que 
pot per no ser-ne.

El poblé té més admirado al que ja és rie explotant-lo, 
que al que s’arruina per servir-lo,

El que parla bé de nosaltres ha d’ésser molt tou perqué 
ens ho sembli.

Els politics han de teñir el cor reglamentat; no poden 
compadir més que els que són del seu partit.

Els que porten condecoracions són com botiguers de 
poc género que tot ho posen a l’aparador.

La dona és com el violi, afina o no, segons qui la toca.

Si és veritat, com asseguren, que la propietat és un ro
bo, el jorn que tot sigui de tots, tothom serà lladre.

A les dones els agrada ensenyar les carnes i tapar-se el 
cap. A tothom li agrada ensenyar el millor que es pensa 
teñir.

Quan un home té picor a un bra? es grata i quan en té 
al cervell fa bestieses.

Les dones són bones mares sense saber-ho. Els filis per 
èsser bons filis n’han d’aprendre. Generalment, quan en 
saben, la mare és morta i han fet tard.

Per sentir admiració envers un savi no l’hem d’acabar 
d’entendre bé.

Les corones que es porten als morts són perqué les ve- 
gin els vius que queden.

Hi ha homes que es passen la joventut aprenent tres o 
quatre llengües. Quan les saben, no saben qué dir-hi.

Si un home, al morir, pot teñir espectadors, es mor 
d’una manera més digna.

L’home que no té creences creu en creure que no en té.

Un sant que no fa miracles és un sant fracassat.

El casament és embrancrar-se; el divorci és tornar-se a 
embrancar.

El dia que hi hagués la igualtat, ens posariem geps pos- 
tissos.

No hi ha cap drama tan emocionant com la lectura 
d’un testament. I aixó que no hi ha el protagonista.

Els col.leccionistes d’antiguitats són els drapaires deis 
records.

El dia que triomfés l’obrer, el primer que farien molts 
és no ser-ne.

iJna revolució és el triomf deis ambiciosos de baix so
bre els mandrosos de dalt.

Si cau una criatura a un pou, una mare s’hi tira de cap, 
i si és la mare la que hi cau, el fill crida els veíns perqué la 
salvin.

Si no poguessin explicar les malalties, n’hi ha molts 
que no estarien malalts.

Quan un artista no té éxit, es creu que tothom en té la 
culpa, menys ell.

L’home que s’enamora d’una dona que té més anys 
que ell és un arqueóleg.

La dona bella és un perill. La dona lletja és un perill i 
una desgrácia.

El que fa feli? una dona és un bon home. El que en fa 
felices moltes és un perdut.

Hi han homes que per poder menjar, s’han hagut de 
vendre la dentadura.

I per fi, el que escriu un Ilibre de pensaments ha tingut 
un mal pensament d’escriure’ls, perqué tots aquests pen
saments poden escriure’s a la inversa.

Es una gentilesa de SENSERRICH Joieria Sant Quirze, 17

Casa Fundada Tany 1882 SABADELL
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per FILO PRIM

•y

EQUIVALENTS CATALANS 
A MODISMES CASTELLANS

Castellá:

A carretadas 
A ojo de cubero 
Una merienda de negros 
A todo evento 
De mil amores 
Hacer bulto 
Hacer mella 
Quedar bien 
Quedar mal
Ser del sol que más calienta 
Enreda que te enreda 
Menos mal que

De mil amores 
De antemano 
Con todos los detalles 
Con pelos y señales 
En todo caso 
A la cuenta 
De hurtadillas 
Andar errado 
No andarse con chiquitas 
Ir compuesto 
De golpe y porrazo 
Súbitamente 
Sin ton ni son

Ir tirando 
Echar el resto 
Cuchitril. Trastero 
Nada menos que 
Echar de menos /
Echar en falta I
Llover a cántaros

Catalá:

A balquena 
A bell ull 
A Can Garlanda 
A tota esdevinença. En tot cas.
A mans besades 
Fer embalum 
Fer forat
Fer bon paper. Fer compliment, 
fer mal paper. Fer un trist paper.
Fer tots els papers de Lauca 
Embolica que fa fort 
Encara sort que... Encara bo que... 
Bon goig que...
A mans besades 
A la bestreta
Amb tots els ets i uts
Si de cas
Segons sembla. A bon compte
D’amagatotis
Anar Iluny d’osques
Anar sense embuts. Sense fer embuts.
Anar mudat
De cop i volta
De sobte. De cop sobte
Sense com va ni corn ve.
Sense solta ni volta.
Fer la viu-viu 
Fer un vaitot 
Lloc de mais endreços 
Justament que
Trobar a faltar

I Ploure a bots i barrais 
' Ploure a samalades.

Horn remarcará que en 10 d’aquests modismes Catalans, hi surt el verb fer, 
mentre que el verb “hacer” no apareix en cap de llurs equivalents castellans. Una 
vegada més volem fer notar el gran us que el catalá fa del verb fer (aci mateix 2 
vegades en poc espai), cosa que ens distancia del castellá i ens apropa al francés.

Es una gentUesa de europRix Gràcia, 51-53 - SABADELL



319

AVUI ES...

FRANCESC 
VENTURA i 
TORRES
(Director a l’Aula 
de Teatre de 
l’Acadèmia de 
Belles Arts).

-Llums!
S’aixeca el teló i apareix el nostre personatge al natural, sense maquillatge extern ni intern. Vestit d’home del 

carrer. Amb el seu aspecte biblic. Barbut i barbanegre. De peli blanca, de clausura. Ulls negres. I cara de bon 
xicot, fins i tot de massa bon xicot...

Va néixer a l’ombra del campanar de l’església de la Purissima, a la Via Massagué, allà a la primavera del 
1942.

L’afició al Teatre li ve de menut, des de les calces curtes. Tan bon punt pujà a I’escenari de la mateixa Parrò- 
quia nadiua, es va sentir enganxat. Atrapat. Passa pel periple teatristic local. Fa temps a Palestra (1955-1969) 
on fa de maquillador i també d’actor. (Un actor no massa brillant, segons diu eli mateix). Arriba a dingir algu- 
nes obres en l’esmentada Companyia.

L’any 1968 es crea l’Aula de Teatre de l’Acadèmia de Belles Arts, on entra corn a Delegat. Aquest canvi pro
voca que es divorciï de Palestra, bonament. (Horn diria que fou un mutis adient i correcte).

Francese Ventura ha entés el Teatre corn ho entengueren els grecs. Teatre vol dir mirar.
-El Teatre és un espectacle visual damunt del teatre Intel.lectual -diu. 1 explica uns raonaments plausibles.
A l’Aula, s’ha esmerçat a donar-hi tot el seu entendre i bon fer. Ha desenvolupat una tasca ingent. Ha pro- 

mogut una activitat docent a manera de recitals, conferèneies, lectures i fragments d ’obres, exposicions, l’orga- 
nització i creació del Premi de Teatre Català Ciutat de Sabadell, i, una llarga llista de representacions i 
estrenes...

Ha tingut veleïtats pictôriques i escultòriques, però renuncià a elles per creure’s inexpert. No sap per quins 
set sous l’eligiren President de l’Acadèmia de Belles Arts (1976-1978) i no en guarda pas massa bon record 
d’aquella “aventura”...

A eli, inqüestionablement, li va el Teatre. 1 és un Iluitador per l ’amateurisme del Teatre, a fi de conservar la 
seva essèneia. El Teatre professional per eli és, corn diria? un altre argument...

La tasca de Francese Ventura a l’Aula de l’Acadèmia de B.A. ha estât -i és- força elogiable, meritissima; no 
obstant aixô, aquest esforç no és a bastament reconegut ni generalment aplaudit. Malgrat tot, tant des del pati 
de butaques com des del prosceni, ell. Francese Ventura, se sent optimista...

Es una gentilesa de w riU iT Sant Pere, 21
Tel. 725 91 06 - SABADELL
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per RAMON VALL i RIMBLAS

EL MONESTIR DE SANT SERNI 
DE TAVÈRNOLES I ELS 
CAMPANARS RODONS

San t S em i de Tavèrnoles. B ase del cam panar

Si el campanar rodó de Santa Co- 
loma d’Andorra era força conegut, 
perqué quedava visible i airós ben a 
la vora de la carretera, i perqué havia 
figurât, durant molts anys, en els se- 
gells d’Andorra, ara, ofegat com 
queda per modernes construccions, 
será cada vegada més desconegut i ig
norât; i amb eli, s’ignoraran els cam- 
panars rodons romànics que tenim, 
escassos i poc coneguts.

Efectivament són pocs els campa- 
nars romànics rodons que tenim; i 
llevat del de Santa Coloma i del de 
Santa Maria del Bruc, els altres són 
pràcticament desconeguts; en conei- 
xem quatre més, però, a Catalunya: 
el de Sant Vicenç d’Enclar, a Andor
ra mateix, immédiat a Santa Coloma; 
i els de Sant Semi de Tavèrnoles, Ars 
i Gavarra, a l’Alt Urgell, molt pro

pers a la ratlla d’Andorra els dos pri
mers, i un xic més allunyat el dar 
rer.

Sant Semi de Tavèrnoles és al po
blé d’Anserall, a dos quilòmetres de 
la Seu d’Urgell, a tocar la carretera 
d’Andorra. Era un antic monestir 
que jà existia en època tardo-romana 
o visigòtica i que continué subsistint 
malgrat la invasió musulmana. Preci- 
sament, per defensar el seu visigotis- 
me -o hispanisme- en front de la posi
tura absorbent dels francs (que domi- 
naven l’Alt Urgell dçs de l’any 785 
aproximadament), aquest monestir 
féu costat al bisbe d’Urgell, Félix, en 
la seva adhesió a l’heretgia adopcio- 
nista que també propugnava Elipand, 
bisbe de Toledo, ciutat que. estava 
aleshores sota el poder musulmà.

Condemnat Félix, i destituït el 799,

Santa Coloma d'Andorra

Sant Vicenç d'Enclar.

el nou bisbe sembla que traslladà la 
seu episcopal que fins aleshores havia 
estât a l’antic nucli de Castellciutat, a 
un nou emplaçament, que, amb el 
temps, donà Hoc a Tactual població 
que n’ha adoptât fins i tot el nom: la 
Seu d’Urgell. Simultàniament i per 
evitar noves veleïtats es sotmet Sant 
Serni de Tavèrnoles a la disciplina be- 
neta, en la que permanesqué fins al 
segle XVI, quan desaparegué com a 
tal monestir.

Actualment, Tantiga església, de la 
que en queda només la capçalera, ser- 
veix de parróquia d’Anserall. Fou be
llament restaurada fa cosa de vuit
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anys. En la restaurado es féu patent 
la monumentalitat de la part conser
vada del temple consagra! el 1040 i va 
descobrir-s’hi la part baixa d’un cam- 
panar rodó, que, abans, quedava 
desfigura! dintre d’un posterior, de 
base quadrada.

Precisament el descobriment 
d’aquest campanar en l’edifici que

Campanar escapçat de Gavarra

constituí durant segles un centre im
portant de poder i un focus notable 
d’irradiació cultural, ha fet que els 
investigadors (el P. Cebriá Baraut, el 
primer) atribuissin a la influéncia de 
Tavérnoles l’existéncia de campanars 
rodons ais temples veins de Santa Co
loma d’Andorra, de Sant Vicenç 
d’Enclar i d’Ars (Ars está a deu qui- 
lómetres de la carretera de la Seu a 
Andorra, a la que queda unida per 
una pista que passa per Sant Joan 
Fuma! i que arrenca de prop de la 
Farg'a de Moles). El cas de Sant 
Vicenç d’Enclar és clarissim: Perte- 
neixia a l’església de Castellciutat i 
passá a dependre de Tavérnoles l’any 
1099 quan aquella li fou atribuida, 
amb diverses, pertenéncies. El seu 
campanar rodó encaixa perfectament 
amb aquesta data, cosa que fa supo- 
sar que devia construir-se ran de la 
seva irtcorporació a Tavérnoles.

No seria estrany tampoc el que el 
campanar de Gavarra fós fruit de la 
influéncia de Tavérnoles: L’església 
té com a titular a sant Sadurni, com 
el monestir de Tavérnoles; havia per- 
tangut al capitol d’Urgell; i si bé no 
és tan proper de Tavérnoles, tampoc 
en queda massa allunyat, ja que Ga
varra está a uns vint-i-cinc quilóme- 
tres de Coll de Nargó, (deu deis quais 
són per una pista que arrenca del 
punt quilométric 24’2 de la carretera 
de Coll de Nargó a Isona). Al campa
nar actual li manca un pis, que li fou 
lleva! fa una seixantena d’anys.

L’església del Bruc és evident que 
queda fora de l’ária d’influéncia de 
Sant Serni de Tavérnoles. El de Bruc 
és un campanar inacabat, que fou re
mata! posteriorment amb un eos de 
planta quadrada. Consta documen- 
talment que s’estava construint l’any 
1080.

Tots aquests campanars correspo- 
nen a l’arquitectura románica d’in
fluéncia llombarda, introduida al 
nostre país per l’abat Oliba i, lleva! 
de la característica, que els distin- 
gueix, de la seva planta circular, en la 
resta són idéntics ais de Cuixà, Ri- 
poll, Vic, etc. Demostra precisament 
la seva ascendéncia llombarda o co- 
megasca el fet de que en el Nord

Santa M aria del Bruc

d’Itália, se’n troben de molt sem
blants. Concretament el de Sant 
Apolinar “ in Classe’’, de Ràvena, 
que és de les darreries del segle IX, 
també rodó i molt semblant al de 
Santa Coloma d’Andorra, podría 
ser-ne un model indubtable. Un ante
cedent més remot encara podriem 
buscar-lo en alguna església grega: la 
basílica de Sant Demetri, de Salóni
ca, del segle VE o VIE, per exemple.

Ravenna: San t A polinar "in classe"
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JOSE MARIA PEMAN
(Un amie de Catalunya)

José María Pemán Pemartin, nas- 
cut el 8 de maig de 1897 a Cádiz, mo
rí el 19 de juliol proppassat en el seu 
domicili de la plaça Sant Antoni 14 
de la mateixa ciutat nadiua.

L’il.lustre escriptor i académie Jo
sé Maria Pemán, fou un gran amie de 
Catalunya i d’una manera particular, 
de Sabadell, ciutat per la qual sentía 
una cordial simpatia i admiració com 
ho palesen els diversos testimonis 
existents.

Pemán, era un fervent admirador 
de la laboriositat i de la cultura del 
nostre poblé i ensems un esbalait 
amie de la Joventut de la Farándula 
que el guanyá profundament durant 
les seves estades a la modélica institu- 
ció.

Quan, l’any 1961, vaig demanar-li 
si volia dignar-se dedicar una foto
grafia seva a la precitada entitat fa
randulera, se’n senti molt afalagat i 
m’he la Iliurá amb molta satisfaccio 
convençut que amb la seva imatge 
gràfica es trobaria sempre present en
tre els sens amies sabadellencs.

Tal com ja hem manifestât en al- 
tres ocasions, vaig conèixer Pemán, 
l’any 1961, que vaig ser-hi présentât 
pel seu secretar! i fiilel col.laborador, 
l’excel.lent amie Antoni Llaves i Vi
llanueva.

José Maria Pemán, no sols m’obri 
les portes de la seva hospitalària 
mansió, sino qué, a més a més, 
m’obri els seus braços i el seu cor, 
brindant-me una generosa amistat 
que perdurará sempre en el meu re
cord.

Fruit de la nostra relació personal i 
escrita, m’honoro de posseir una va- 
luosa correspondéncia i fotografíes, 
que, junt amb una part molt impor
tant de la seva produció bibliogràfica 
dedicada, valoro amb molt afecte i 
estima.

Quan l’agost de 1971 ens concedí 
l’honor de poder-li fer una interviú 
que fou publicada en el diari “Saba
dell”, hom pogué assaborir manifes-

CíiA'tí
{ü-

tacions força intéressants que, avui, a 
deu anys de distància, resulten profè- 
tiques quant a la llengua i a la cultura 
catalana es refereix.

A finals dels anys 60, la tímida en
trada que el català començava a fer a 
Pescóla en l’ensenyament, va ser ob
jecte d’entrebancs i dificultats per 
part de l’administraciô.

Omnium Cultural haviem encetat 
la campanya “Català a l ’escola”, i

Casa pairal on visqué i morí Pemán, a la gaditana 
plaça de Sani Antoni, n. ° 14.

alguns intel.lectuals i politics catalans 
van anar a Madrid -entre élis, Josep 
Andren i Abellô i Albert Manent-, on 
van fer gestions; en fou un dels résul
tats l’article de José Maria Pemán, 
“El catalán, un vaso de agua clara”, 
publica! en el diari ABC del mes 
d’abril de 1970 i reproduit per la 
premsa més important de Catalunya i 
que encara avui vai la pena d’ésser re- 
llegit de nou i sobretot caldria que 
ningú l’ignorés, tenint en compte 
que, d’aleshores ençà, han transco- 
rregut més d’onze anys.

Pemán, és un d’aquells escriptors 
que abans de jutjar-lo, cal conèixer- 
lo i comprende’l. Corn a poeta, no
vel.lista, autor teatral, assagista, arti
culista, guionista i traductor, era un 
deis fenómens més clars de la fecun- 
ditat literária del nostre segle. Era, 
sens dubte, el patriarca de les lletres 
espanyoles deis nostres temps i el má- 
xim escriptor de la post-guerra espan- 
yola.

Pemán, per motius que no és del 
cas esmentar, no va arribar a assolir 
el premi Nobel de Literatura, ni el 
premi Cervantes, que ara es demana 
per a tothom, però, en canvi, es va 
veure honrat amb el collar del “Tois- 
só d ’Or”, Iliurat per S.M. el Rei Joan 
Caries I, com a premi a una existén- 
cia plena de fidelitats. ,

Pemán, era un místic, un vehe
ment, un bromista, un intransigent, 
un tolerant, un clássic, encarna! en 
una profunda humanitat on la cor
dialità! i la ironía es donaven la má. 
Elegant, catòlic, monàrquic i liberal, 
ha omplert, amb la seva llarga vida i 
la seva obra excel.lent, un espai d’in- 
tel.ligència, de sensibilità!, de bondat 
i de geni literari, fins a aconseguir 
una identificació espiritual i humana, 
convicta i confessa, cristal.litzada en 
el famós personatge de “El Séneca”, 
sublimació de totes les esséncies del 
poblé andalús i de la seva bonhomia.

Com a orador, el seu verb encanta- 
va i commovia. Era distingit i co-

Es una gentilesa de

MORRAL
Trofe u s-Copes-M ed a I les-Insíg nies-Cía uers-Rétols-Plaques 

commémoratives- Etc. Treballs especiáis en bronze i aliatges. 
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Peniún despatxant amb el sen secretar! Antoni Llaves.

municatiu; precis i metafóric a la ve
gada.

Fou un gran admirador de Cata
lunya, tan de la seva llengua, com de 
la seva cultura i deis seus homes.

Parlant de Catalunya deia: “...La 
questió catalana és un problema que 
deixaria de ser-ho, solament que fos 
tractat al mateix nivell en qué és plan- 
tejat pels catalans, que son uns ro
mán tics i uns grans intimistes...“. 
“...La gent es creu que el català és un 
ser purament materialista, amie de 
les finances i demés, i jo, en el català 
hi trobo un fons profundament ro- 
màntic i espiritual. No se’l pot ferir 
en la forma que s ’ha vingut fent sem- 
pre. El més essencial del poblé català 
és la seva llengua / la seva 
cultura...’’. “...Hi ha persones fora 
de Catalunya, que encara ara, em 
pregunten si el català és un idioma o 
un dialecte. Les dengues es caracterit- 
zen per les grans literatures i, qui pot 
negar que Catalunya ha tingut una li
teratura immensa, la de Verdaguer, 
Maragall, Guimerá, Sagarra, etc. 
etc. ?

Amb Fernán, no sois ha desapare- 
gut un deis pensadors i assagistes més 
ágil i lúcid del segle XX, ni sois un

comediògraf d ’incalculable Populari
tät o un poeta lluminós i profund; ha 
desaparegut una de les arrels més fer
mes de l ’arbre de la pàtria hispana, 
possiblement l ’arquetipus de les mi- 
llors virtuts liberals.

Fernán ha omplert la vida intel.lec- 
tual espanyola no solament d ’elegán- 
cia literária i de bon gust, sino àdhuc 
de gestes impagables.

L ’Espanya in tel. lee tuai i literária 
queda en una situado d ’orfendat 
amb la desaparació d ’un mestre ex
cepcional que será molt difícil trobar- 
ne substitut.

La manifestado més tardana de 
Fernán, fou el teatre. Tenia 35 anys 
quan estrená en el teatre Beatriz, de 
Madrid, el seu drama en vers “El Di
vino Impaciente’’, inspirât en la vida 
de Sant Francese Xavier i les seves 
missions a la India... L’éxit fou im
mens. Va batre tots els récords esta- 
distics del teatre d’aquella época. 
Quatre companyies el passejaren per 
tot Espanya. (El 1932, en plena Re
pública, Sabadell el representa diver
ses vegades en el teatre Euterpe, i en 
la post-guerra, fou représentât repeti- 
des vegades per la Joventut de la Fa
rándula). L’edició en Ilibre, supera
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Pemán i Pautar d ’aquest anide, arran d ’una entrevista 
que II feu Pany 1971, publicada a "Diario de Sabadell”

J.M. Pemdn treballant. .41 pany de paret el retrat de 
la seva esposa, senyora Maria del Canne Doniech.

en un any la xifra inusitada dels cent 
mil exemplars, i des d’aleshores, no 
ha deixet de reeditar-se.

Aviat s’estrenà a Buenos Aires per 
la companyia de Lola Membrives i 
seguidament fou portada a tots els es- 
cenaris sud-americans. A Dublin, 
s’estrenà traduit per Hugo Blacam. A 
l’italià el tradui Guiseppe de Genaro i 
a I’alemany Josep Wasserman. En 
àrab i en xinés, es féren adaptacions 
reduïdes per usos'missionals. “El Di
vino Impaciente” obtingué el premi 
“Espinosa Cortina”, que la “Real 
Academia de la Lengua Española”, 
atorga cada cinc anys a la millor co- 
média del quinqueni.

Vuitanta-quatre anys, són molt i 
també molt poc temps. Poden saber a 
quasi eternitat, contemplats des de la 
solitud infinita d’un viure sense carni 
ni horitzó, i, són, en canvi, tot just 
un alé quan se’ls observa des del pro
montori d’una existéncia dedicada a 
la creació, al treball i a l’esperança.
Un alé que, amb Pemán, ha mogut i 
commogut els més sòlids suports del 
nostre context espiritual. Un alé que 
modelât per la seva mà mestra, s’ha 
fet sole, carni i poesia. ^

Biografiar l’extraordinària vida de r

ES UNA GENTILESA g e s t o r a d m i n i s t r a t i v a
Advocat Cirera, 32
Tels. 7259322 - 7259532 - 7259721 7260164 - SABADELL
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José María Pemán, suposaria certa- 
ment, un repetir el repetit sadolla- 
ment. Retratar-lo amb unes apressa- 
des pinzellades no passaria de consti
tuir un esbós que ni Pemán nécessita 
ni nosaltres podriem endinsar-nos a 
la seva gran personalitat intel.lectual 
i humana.

José María Pemán, havia recorre- 
gut diverses vegades l’América es- 
panyola i a quasi tots els seus paisos 
-Argentina, Colombia, Cuba, Equa- 
dor, Panamá, Perú, Puerto Rico, 
Uruguay i Xile...-, havia entusiasmat 
ais grans públics en els escenaris i 
adoctrinat els auditoris universitaris. 
Perqué Pemán, tan com el diseurs, 
cultivá la conferéncia i la “lligó” de 
temes sobretot literaris.

Varis anys ocupá la tribuna de la 
Sorbona; quasi en tots els cursos par- 
lá en les Universitats portugueses de 
Lisboa i Oporto, i, durant varis anys, 
doná conferéncies universitaries a 
Londres, Leeds, Copenhague, Esto- 
colmo, Gotemburgo, Upsala, Ams
terdam, Utrek, Nimega, Munich, Mi
lán i Roma.

Fou Rector per delegació de la 
Universität de Sevilla, deis cursos 
universitaris per estrangers, de Cá
diz, on cada estiu professava el curset 
de literatura, amb gran assisténcia 
d’alumnes de molts paisos europeas.

Doctor “Honoris causa” de la 
Universität de Santo Domingo, la 
Universität decana del Nou Món; 
Membre numerari de la “Hispánic 
Sociéty”, de Nova York, i académie 
corresponent de les Académies de 
Lisboa, Buenos Aires, Puerto Rico i 
Cuba.

José María Pemán, morí -tal com 
diem al començament- a la seva ciu- 
tat nadiua, el 19 de juliol de 1981, 
tal com ell sempre havia desitjat: ro- 
dejat dels fills, néts, besnéts, fami
liars, amies i del fervor popular, que, 
per cert, no escatimá la seva presèn- 
cia desbordant, amb un respetuós i 
venerable silenci.

La seva mort fou suau i tingué poc 
treball, tan sois un sospir breu.

El seu desig estava complert.

Ricard Simó i Bach

EL CENTENARI DE 
PAU VILA

El 29 de juny, festivitat de Sant Pe
re i Sant Pau, es compilen cents anys 
del naixement de Pau Vila a la nostra 
ciutat. En commemoració del cente
nari la Fundació Bosch i Cardellach, 
receptora del llegat de les col.leccions 
de romanços, auques, fulls de ventali 
i goigs que féu en vida Til.lustre geó- 
graf, organitzá la primera exposició 
d’una mostra del llegat, el qual es 
troba encara en curs de registre, or- 
denació i arxiu. L’exposició va 
celebrar-se al Musen d’História, que 
está commémorant el seu cinquante
nari, i en el qual la Fundació va néi- 
xer i es va aixoplogar durant prop de 
vint-i-cinc anys.

L’obertura de l’exposició es va fer 
el 4 de juny amb una conferéncia del 
Dr. Joaquim Marco, doctor en Filo
logia i catedrátic de la Universität de 
Barcelona, el qual va explicar els ori- 
gens de la literatura dita “de fil i can- 
ya ”, a la qual pertanyen els 
romanços de cec. A la clausura de 
l’exposició, el 30 de juny, parlaren el 
director de la Fundació, Josep Torre- 
lia; el co-director del Musen, Ramon 
Vali; el fill de Pau Vila, Marc-Aureli; 
i una néta, Montserrat Albet, mem
bre del Conseil Assessor de la Gene
ralität, la quai duia la representació 
oficial del Conseller de Cultura Max 
Cahner. Va cloure l’acte l’alcalde 
Antoni Farrés.

Amb motiu de l’exposició va ser 
éditât, sota el patrocini de l’Ajunta-

ment, un plec contenint facsimils de 
sis dels romanços exposats, amb un 
text explicatiu original de Joan Pa
reil.

Coincidint amb l’esmentada expo
sició, va fer-se a Sabadell el dia 26, a 
l’auditori de la Caixa d’Estalvis, la 
clausura del Curs del Centenari de 
Pau Vila organitzat per la Societat 
Catalana de Geografia filial de l’Ins
titut d’Estudis Catalans. Aquest acte 
revesteix una extraordinària impor- 
táncia per a la nostra ciutat, ja que el 
curs, iniciat per l’octubre, havia tin- 
gut la participació de diverses perso- 
nalitats de la cièneia geográfica, algu- 
nes d’elles pertanyents a universitats 
de Paris, Toulouse i Gènova. I els or- 
ganitzadors van voler fer-ne la clau
sura a Sabadell per ser la ciutat natal 
de Pau Vila. La lliçô de clausura va 
estar a càrrec de Miquel Signan, di
rector de l’Institut de Cièneies de 
l’Educaciô, de la Universität de Bar
celona, sobre “Pau Vila i la renova
do pedagògica a Catalunya”. També 
van parlar en aquest acte Salvador 
Llobet, vice-president de la Societat 
Catalana de Geografia; el director de 
la Fundació Bosch i Cardellach, Jo
sep Torrella; Joan Vilá Valenti, vice- 
president de la unió Geográfica Inter
nacional; Joan Ainaud de Lasarte, 
president de l’Institut d’Estudis Ca
talans; i l’alcalde de la ciutat, Antoni 
Farrés.

PAS I REPÀS -Prosa (I) de Mn. Camü Geis 
De venda a les principals Ilibreries
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Com vaig conèixer

VICTOR CATALA
Article pòstum de la professera: DOLORS MIRALLES I VALLS

Una invitado rebuda al “ Centre de 
Dependents del Comerç i de la Indùs
tria” de la meva Ciutat, I’any 1913, 
adreçada ais alumnes-socis que vul- 
guessin prendre part a una Exposició 
de Leipzig (Secció Estenográfica), em 
va temptar a prendre-hi part,

Els concursants havien de presen
tar 3 treballs estenográfics (catalá, 
castellá i francés), D’ésser premiats, 
llurs autors serien nomenats “ Mem
bres de l’Académia Estenográfica de 
Paris (Sistema Duployé), amb el titol 
corresponent.

Jo vaig escollir “Solitud”, de Vic
tor Catalá; “Cartas a las Mujeres de 
España”, de Martinez Sierra; i “Let
tres de Mme. de Sevigné”.

Es feren les gestions per mediació 
del “Centre”, i, sense demora, es re- 
beren les concessions de ’’vertir” lú e  
les obres de referéncia; la de Victor 
Catalá no venia mai. Tot i això, ana
va “vertint” l’obra seva, ja que el 
temps urgia i el temps de presentado 
anava fent-se curt, Davant aquest 
contratemps, per tal de poder presen
tar un treball en catalá, vaig demanar 
permis a Manuel de Montoliu de pre
sentar “Els Iliris del jardí de la 
Reina” que eli havia traduit de 1’An
gles,

Quan ja quasi les 3 obres eren al fi
nal, es rebé una carta al “ Centre” a 
nom meu, Feia alguns mesos que 
s’havia cursat una lletra a la revista 
“ Joventut” de Barcelona, que publi- 
cava treballs de Víctor Catalá, en vis
tes a obtenir-ne l’adreça i ens contes
taren que no la coneixien, (Recordem 
que li publicaven els treballs sense sa
ber aleshores encara que Víctor Cata
lá era una dona: Catarina Albert Pa
radis),

Però deien que guardaven la carta, 
per si un dia la hi puguessin fer arri
bar,

Aixi les coses, el dia 8 d’abril 
(1913), es rep al “ Centre” una lletra 
a nom meu. La Junta em cridà a la 
Direcció i em digueren que tenia allí 
una carta a nom meu i se’m recoma-

Lu senyoretu Cuierina Albert Paradis (Victor Cataià). 
presidenta deis Jochs Piarais de Barcelona (1917) 
("iiJustració Catalana" 6/5 /I9I7)

nava que no es repetís el cas, ja que, 
del contrari, se’n donaría coneixe- 
ment al meu pare. Jo vaig contestar 
que no havia donat a ningú permis 
perqué m’escrivís al “ Centre” , Vaig 
demanar que l’obrissin, que em di- 
guessin el nom del signant i jo els di
ría si el coneixia, L’obriren; el nom 
era Catarina Albert Paradis, per mi 
absolutament desconegut,

-Bé, Doloretes -aixi m’anomena- 
ven al “ Centre” -, deu ser algún ga
lant dissimulât...

-Llegiu-la -vaig dir- i sahrem de 
qué es tracta.

I quina no fou la sorpresa de tots 
quan descrobrírem que es referia a 
Fautor de “ Solitud” , Era un home? 
Era una dona? Victor? Catarina?,

A petició del remitent, concertárem 
una entrevista al seu domicili (Valen
cia, 250, 1-1, Barcelona), El pare em 
volgué acompanyar a la capital. En 
arribant a la casa, jo vaig pujar al pis 
i eli m’esperava a la porteria. Jo me’n

havia emportât tot el que tenia fet, 
L’entrevista fou cordialissima, Em 

trobava davant una gran dama, vesti
da de llarg (batí verd) i amb les mans 
esteses abraçant-me,

-M ’haurà de parlar del seu 
“vertir”... Jo ho desconec això.

Va anar a buscar un exemplar de 
“ Solitud” , Li vaig dir que obrís el Ili
bre a la pàgina on volgués: jo llegiria 
aquella pàgina en la meva “ versió” i 
ella podría comprovar si hi faltava 
cap lletra,

Se’ns posaren al davant les “ Ron- 
dalles del pastor” , i no se sabia ave
nir que els meus signes puguessin dir 
el mateix que ella llegia, Després 
d’una llarga explicació, ella ja podia 
escriure el seu nom taquigràficament, 

El pare ja estava impacient. Quan 
vaig baixar cuita a dir-me:

-Bé, és un home o una dona?
Li vaig explicar tot de pe a pa. No 

se’n sabia avenir, Quin descubri- 
ment, el nostre.

En recordança d’aquella entrevis
ta, Víctor Catalá va dedicar-me un 
exemplar de “ Solitud” , que jo tant 
estimo, ja que fou preludi d’una 
amistat que durant 53 anys ens havia 
d’unir, en penes, dolors i alegries. El 
servo religiosament, junt amb les se- 
ves valioses lletres,

Així vaig conéixer la que el 27 de 
gener de 1966 ens deixà per a passar a 
gandir el regne etern: Catarina Albert 
Paradis (Víctor Catalá),

N,B, La “versió” estenográfica de 
“ Solitud” la conservo jo, amb tot i 
que fou dedicada per mi al “ Centre 
de Dependents del C, i de la I,” I és 
que el consoci Antoni Martí Basté la 
salvá, arriscadament, del foc, calat 
per unes turbes revolucionáries i me 
la portà personalment a casa, Déu li 
pagui aquest gest. Si no hagués estât 
ell, l’obra s’hauria perdut, I tot fa 
pensar que és un exemplar unie en el 
seu gènere: és molt probable que 
“ Solitud” de Víctor Catalá no ha es
tât “ vertida” estenográficament per 
ningú més.
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LA POESIA, 
DE DOL

En un breu période de temps 
i en una bona limitada àrea 
geogràfica (Castellar del Vallès 
- Sabadell) ha coincidit la mort 
de 2 poetes en plena joventut, 
doble joventut: d’edat i d ’espe- 
rit. Dos poetes a mig fer, però 
prometedors.

Dues lires emmudides, però, 
ressonants encara, gràcies a la 
producciò literària d’ambdòs 
poetes, publicades o inédites.

Dos poetes; dos missatges; 
divers el missatge, diversa l’ex- 
pressiò.

Mossèn Jaume Rafanell i Vi
ialta. Rector de Castellar del 
Vallès, ànima sensible dedicat 
a la formaciò de les ànimes 
(1923-1981).

Antoni Sant i Rimbau (1944- 
1981), ànima també sensible, la 
Sensibilität del qual no es veié 
esmussada pel contacte profes
sional amb el mòn de les finan
ces.

L’un format en un ambient 
humanistic; l ’altre, fiat més a 
la intuiciò.

Ambdòs, estimables i esti- 
mats.

Bé mereixen un subratlla- 
ment en aquesta Revista dels 
Amies de les Arts i de les Lle- 
tres.

ASSOCIACIO D’AMICS DEL SANTUARI DE 
LA MARE DE DÉU DE LA SALUT DE SABADELL

Per primera vegada l’Associació 
d’Amics del Santuari de la Mare de 
Déu de la Salut ha organitzat el I Fes
tival de Música Sacra en el Santuari.

El dia 26 d’abril tingué Hoc el pri
mer concert a càrrec del “Quartet 
Vocal Scherzo” compost per M®. 
Dolors Marti, soprano, Cloti Miro', 
mezzo. Carles Prat, tenor, i Jordi 
Antonin, bariton. Tots ells son asse- 
sorats pel Mestre Enric Ribo.

El 14 de maig actuà el “Quartet 
Sonor” compost per: Jaume Fran- 
cesch, violi, Aureli Vila, viola, Ernest 
Xanco, violoncel, amb Salvador Gra- 
tacós, flauta.

El 28 de maig va clausurar el Festi
val la Coral Antics Escolans de 
Montserrat.

Aquest cicle de Concerts ha estât 
possible gràcies a
- Conselleria de Cultura de la Gene
ralität de Catalunya, Servéis de Músi
ca.

- Mùtua de Seguros de Sabadell.
- Agrupado Mùtua del Comerç i de 
la Indùstria.
- Ajuntament de Sabadell -Con
selleria de Cultura.

Independentment d’aquests con
certs hem organitzat dos concerts de 
Piano a càrrec d’Albert Gimenez 
Atenelle, subvencionat pel “Servei de 
Mùsica de la Generalität” i Leonora 
Milà, subvencionada per “Area Mu
sical de Catalunya”.

Aquests concerts han estât realit- 
zats al Santuari de la Salut amb hora- 
ri europea.

Hem de lamentar l’escasa concu
rrencia de pùblic, fet que s’està ob
servant en moites manifestacions cul
turáis. En el nostre cas, qui sap si 
horn pot atribuir-ho en part a la man
ca d’habitud de I’horari europea en 
que estaven programats els concerts.

m A i n c m z ^

una gentilesa de
BOTICA D'ART

Avinguda 11 de Setembre, 128 - SABADELL
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ESTRADA VILARRASA, O...
L’“AQUAREL.LISME TRIOMEANT”

Si, s’imposa fer esment; i no a titol 
de comentarista d’art sino fent una 
visió subjectiva de l’obra d’un aqua- 
rel.lista que viu a la nostra ciutat i 
que, molt sovintejadament, obté 
èxits ben brillants fora de Sabadell, la 
quai, nat aqui o no, és la seva ciutat, 
Sabadell el coneix poc, ben poc, per 
les seves continuades mostres a altres 
indrets del pais i fins Europa endins i 
a ultramar i tot. Son élis, els qui son 
testimonis de la seva continuada 
creixença dins l’expressió de l’art que 
porta a dins, molt endins...

ESTRADA VILARRASA, però, 
com a artista expositor va nèixer pre- 
cisament a Sabadell, Farà, quants 
anys...? Deu, dotze, o més potser, 
quan es va adonar que era pintor 
d’ànima piena i va portar a la Sala 1 
de Belles Arts, en pie Passeig de 
Manresa, una col.lecció de fresques 
marines. Llum, frescor, i color, so- 
bretot color, es feien la competéncia 
per atreure’s els ulls deis sorpresos es- 
pectadors. Era una primera mostra 
del seu art, feta veritat per la il.lusió 
que el va moure a pintar. Fins 11a- 
vors, eli havia estât un artista en in- 
cubació, plens de Hums i colors els 
seus ulls, de poesia la seva ànima i 
quan va començar a pintar segur que 
ni eli mateix no es creia el que podia 
fer, perqué era la seva vocació d’ar
tista que sorgia amb tota la seva 
força, fent-se realitat.

ESTRADA VILARRASA, havia 
pintat a vegades, quan el treball el 
deixava Iliure i es trobava davant del 
mar o contemplant les clarors d’un 
paisatge, d’unes aigues quietes, un 
oratge plujós o en mig de les rutilans 
Hums d’un migdia d’estiu... Per 
l’aquarel.lista, però, aquelles mari-

nes exposades a Belles Arts, foren el 
baptisme artistic i ja no ha deixat de 
pintar ni un sol dia. Bon dibuixant, 
ferm estudios de totes les gammes co- 
loristiques, coneixedor i admirador 
deis espais ampies i bon i profund es
timador de les posibilitats deis seus 
pinzells, va pintar i pintar. Els seus 
temes? Una visió descoberta de sob- 
te, un Hum que mena damunt d’un 
fangos terreny, unes fulles que es 
mouen a l’impuls d’un airet tendre, a 
una hora del mati; una plujeta fina 
que vela timidament un moixi paisat
ge de poética melangia, una mirada 
esquitllada rera uns vidres albirant 
un esqueix de verdor com en un som- 
ni; una portalada de vella masia dosa 
de temps i temps; unes flors de caient 
enyoradis aixoplugant uns Hibres... 
Un Hac Hunyá, vetllat pels alts po- 
Hancres en una visió d’hivern, 
centinejant-lo desota un cel borrós.

entristit, immers en la seva própia be- 
Hesa...

Aixi va anar pintant i pintant dia a 
dia, fent més bona i més bella la pin- 
zellada cada dia també, i aixi, fent-se 
en el seu art millor i més sincer cada 
jorn, i avui, en l’espai d’anys que van 
des d’aquella primera seva exposició 
a Belles Arts, les seves aquarel.Ies són 
conegudes gairebé a tot el món, i els 
Hibres que ha il.lustrât amb les seves 
aquarel.Ies i amb els seus dibuixos, 
han inspirât les plomes més aplaudi- 
des del pais en matéria d’art. Aquell 
aquarel.lista, en el món del animals, 
n’és un bon exemple. Quanta gràcia, 
quanta bellesa i quina font inesgota- 
ble de possibilitats amb un Hapis o un 
pinzell a les mans!

A Sabadell, TESTRADA VILA
RRASA hi exposa poc, molt poc... 
L’obra li fuig terres i mars enllà. 
Tant sols, alguna que altra col.lecti
va; l’arribada d’un catàleg amb re- 
produccions d’aquarel.les donant- 
nos noticia del seu moment, del seu 
avui. I sols qui, per ser coneixedor 
del pas del món de l’art a Sabadell, i 
amb orelles posades també a fora, 
pot adonar-se amb pie compte de la 
qualitat del seu aquarel.lisme, el quai 
es pot qualificar de triomf d’aquesta 
especialitat tan poc estimada perqué 
sembla que amb aquarel.la que es fa 
sobre paper no es pot valorar tant 
corn ToH i altres técniques. ESTRA
DA VILARRASA ha vingut a de
mostrar, com tants bons aquarel.lis
tes que trobem a l’histôria de Tart en 
tots els països del món, que 
l’aquarel.la és també una especialitat 
amb la quai es pot fer art en tota Tex- 
tenció d’aquesta paraula.

Rosa Ten

Es una gentilesa de GISCERT Art Carrer del Sol (General Mola), 3 - Tel. 725 43 69 SABADELL
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RECORDANT... per DANIEL SANAHUJA CAPELLA

PARE LLUÍS RODES, Sch. P.
Entre les belles frondositats de 

Sant Quirze de Safaja, a la casa pai- 
ral anomenada “La Corona” de la 
Serra de Barnils, al nord del Vallès, 
velé la llum primera el dia 28 de juliol 
del 1862 aquest inclit Escolapi el nom 
del quai brilla avui amb glòria als an
nals calassancis i la memòria del 
qual perpetua Sabadell, no solament 
a la placa d’un dels sens carrers, sinò 
tresorejat en el fons de les ànimes 
dels que s’honoraren essent els seus 
deixebles.

Si la naturalesa agresta del seu pais 
natal donà robustesa al seu cos, la se- 
va ànima ferma es virilitzà en les sa
nes creences religiöses que eren el pa
trimoni més apreciat de la seva fami
lia.

Des deis seus primers anys oí la veu 
del cel que el cridava al sacerdoci. El 
seu cor pietós i la seva clara intel.li- 
géncia asseguraven la seva vocació i 
així veigé satisfetes les seves ánsies el 
dia de la Immaculada de 1879 quan 
rebé la sotana calassáncia al Noviciat 
de l’Escola Pia de Moiá.

Dos anys més tard es consagrá a 
Déu amb els vots simples, i en desco- 
brir els Superiors de l’Ordre que el 
jove recentment profés manifestava 
dots especiáis per a l’exercici de 
l’ensenyança, li confiaren, en el curs 
de 1881-1882, la classe de primeres 
lletres del Col.legi de Santa Anna de 
Mataró per ensinistrar-lo abans de 
prosseguir els estudis superiors.

En aquells dies l’Escola Pia Espan- 
yola acabava d’adquirir per a Casa 
Central de Júniors el superb edifici, 
monument nacional, de “San Mar
cos de León” i en aquesta Universität 
Calassáncia on es forjà una plèiade 
il.lustre d’escolapis, es modelaren 
l’esperit i la ment del Pare Lluis Ro
dés.

Acabà brillantment la seva carrera 
l’any 1887, i llavors, el Pare Francese 
Sallarès, Rector de Matarò però que 
estimava Sabadell com a bon patrio
ta, sabent el prestigi que havia adqui- 
rit el jove mestre a les aules de Santa

Anna, el recomanà al Pare Coromi- 
nas. Rector de Sabadell quan el nou 
col.legi i actual edifici acabava d’és- 
ser solemnement inaugurât i aquí vin- 
gué el Pare Rodés a ser el Benjamí de 
la Comunitat, cosa que no va 
impedir-li desplegar amb éxit les ales 
del seu zel, les seves aptituds docents 
i el seu entusiasme inesgotable. Eme- 
té els seus vots solemnes, a Sabadell, 
aquell mateix any i fou ordenat sacer- 
dot, a Barcelona, l’any següent.

Durant 35 cursos consecutius aná 
sembrant i collint llorers en aquesta 
capital del Vallès. Tingué la sort de 
trobar al Claustre de professors de les 
Escoles Pies homes eminents per la 
seva cultura i al seu costat aná enri- 
quint la seva erudició. Deis Pares 
Agustí Casanovas i Francese Sallarès 
copià el do de gents que els caracterit- 
zava; del Pare Jaume Torres, l’habi- 
litat de preparar excel.lents alumnes 
de Comptabilitat i Tenidoria; del Pa
re Pius Gaîtés heretà un cabal im
mens de coneixements cientifics i, de 
tots, una pietat depurada que inspira
va veneraciò als nois, a llurs pares i 
encara als professors del col.legi.

Aixi anà agegantant-se la seva per- 
sonalitat, de manera que la seva clas
se mereixia tal reputaciò que a l’arxiu 
de la Comunitat es conserven, enca
ra, felicitacions redactades pels ins
pectors que oficialment visitaven les 
classes; però la prova més gran del 
prestigi de qué gaudia es veié el 1919, 
en celebrar-se el primer centenari de 
la fundaciò de l’Escola Pia a Sabadell 
puix hi hagué un número del progra
ma de festes que consistía en un ho- 
menatge que els ex-alumnes del Pare 
Rodés rendien al seu antic professor. 
Li oferiren un preciòs àlbum amb la 
signatura de 400 sabadellencs de totes 
les categories socials, entre els quais 
figuraven el mateix senyor alcalde 
Pere Pascual Salichs; I’organitzador 
de la festa, Dr. Mn. Lluis Carreras, i 
el jove artista senyor Antoni Vila 
Arrufat, autor de I’obra mestra de 
l’àlbum. Féu la presentaciò el senyor

Josep Herrero amb un diseurs que 
emocionà no solament l’homenatjat, 
sinò tots els concurrents.

El traete del Pare Rodés amb els 
nois era vertaderament paternal. Sa
bia corregir-los els defectes, utilitza- 
va tots els mitjans que la ciència li 
inspirava, posava en vers les lliçons 
perqué fossin recordades amb més 
facilitât, organitzava competicions 
per estimular-los en els estudis, exhi
bía els seus treballs escolars en expo- 
sicions pùbliques, utilitzava l’esport 
fisic per fer-los més agradable la vida 
col.legial i sabia convertir-se en infer- 
mer per guarir les malalties puérils. 
Un graciòs remei tipie utilitzat per eli 
foren els famosos sucrets xops de 
menta.

Enamorat de la naturalesa, era el 
guia dels alumnes excursionistes, ais 
quais recreava i il.lustrava amb les se
ves pintoresques explicacions que re- 
velaven els profunds coneixements 
adquirits per eli en els seus estudis. 
Armats de cavallets, caixes de pinta
res i teles, aprofitant dies de vacança 
escolar, buscaven paisatges ais hos
cos de Can Feu, Bernardo i Ribata- 
llada, a les ribes del riu Ripoll, o bé a 
Sant Llorenç o a Sant Miquel del Fai, 
on les aigües del Tenes i del Rossin- 
yol, amb la seva meravellosa cascada 
li recordaven les Testes de l’Arbre a 
“La Salut”, on cada alumne plantà 
el seu pi, a la Plaça del Vallès, pobla
da llavors d’arbres fruiters que el Pa
re Rodés amb els seus alumnes, ana- 
va cada dia a curar amb els arreus de 
conreu; i finalment, al mateix col.legi 
dels Escolapis, quan per a recordar la 
permanèneia de 56 nens vinguts 
d’Austria, després de la primera gue
rra mundial es plantaren altres tants 
arbres que el Pare Rodés i els seus 
deixebles engalanaven amb cintes i 
banderes nacionals i austriaques.

Socialment el Pare Rodés fou tin- 
gut en gran estima per les altes esfe- 
res, que admiraven el mestre que sa- 
bé elevar a nivell superior molts 
alumnes nascuts d’humils families
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que, gràcies a la cultura rebuda al 
Col.legi, minoraren la seva posició.

Fou estimât pel poblé que reconei- 
xia la seva protecció desinteresada, i 
a ell acudien treballadors anant a cer
car consol, sol.licitant recomana- 
cions i moites vegades auxili material 
que eli atenia a la mida de les seves 
possibilitats, sense oblidar mai els 
seus bons conseils que sabia donar 
amb graciositat característica junt al 
socors, dient que “no sols de pa viu 
l ’home”. Fou heroica la seva con
ducta durant la “Setmana sanguino
lenta” del 1917, quan guaría els ferits 
que fugint del tiroteig del carrer, tro- 
baven refugi a la classe del Pare Ro
dés.

Delerôs que els seus joves conser- 
vessin les belles tradicions folklori
ques del Vallès organitzava els seus 
cors de caramellaires i els grups in- 
fantils de la “Serra Vella”, que reco- 
rrien la ciutat en les dates tipiques. 
Més, encara. En el seu afany que em- 
prenguessin el vol més enllà dels li
mits locals, seleccionava els més no
tables de la seva aula i els presentava 
a concursos escolars celebrats a Te
rrassa, Barcelona i Tarragona, acon- 
seguint en aquests llocs grans triomfs 
historiés, dels quais regressaven amb 
trofeus individuals i col.lectius. Entre 
els guardonats hi hagué el que arribà 
a èsser després Cronista i Arxiver de 
Sabadell i autor del millor llibre so
bre la historia local, el senyor Miquel 
Carreras Costajussà.

La seva vida religiosa fou la d’un 
Sant que no sols predicava amb la 
paraula sino també amb l’exemple. 
La seva pietat profunda no tenia os- 
tentacions de cap mena i els que amb 
eli convisqueren alaben encara el ri
gor amb qué complia els seus deures 
sacerdotals i l’habilitat original amb 
qué desviava conversacions, conver- 
tint aixi en xerrada amena les discus
sions que poden prendre un to apas- 
sionant. Celebrava fervorosament la 
Santa Missa cada dia a l’Oratori del 
mateix col.legi, a fi que li quedés més 
temps per preparar les seves tasques 
escolars, però el diamente se’l reser
vava per celebrar-la a la Casa de Be- 
neficiéncia on prodigava la seva cari- 
tat ais veils i malalts. En temps de va-

El Pare Liais Rodés Sch. P. rodejal dels alanines de la seva classe qae foren premiáis al concars 
d ’Hist ària de Caíala nya celebrai a Tarragona T any 1920.
D 'esquerra a dreta:Joan Molet i Balaàà, Miquel Solò i Estrudi, Esteve Pérez i Pascual, Joan Eal- 
guera i Suñer, Josep Taulé i Godayol, Miquel Carreras Costajussà, Domènec Carrés i Plans i Ee- 
liu Enrich i Busqueta.

canees, a les quais renunciava, gene- 
ralment s’oferia per donar les classes 
d’estiu, a fi que els altres professors 
poguessin gauJii millor d’uns dies de 
descans.

La ciutat de Sabadell venerava el 
varó irreprotxable, el mentor que en- 
senyant les meravelles de la Fe féu re
verdir els llorers gloriosos de la Pà
tria i utilitzà la ciència i l’art per for
mar la cultura juvenil. No és d’es- 
tranyar, dones, que l’Escola Pia vol- 
gués coronar la seva vellesa 
nomenant-lo Rector del Col.legi Es- 
colapi de Castellar del Vallès, però a 
causa del seu temperament dinàmic i 
del seu esperit de sacrifici, ja que ell, 
que mai no havia somniat dignitats ni 
honors, no coneixia el descans, pren- 
gué amb tant d’interès el timó de la 
nau que li confiaven, que, no content 
de les seves classes diürnes atenia les 
nocturnes amb el zel d’un vertader 
apóstol, raó per la qual la seva salut 
començà a resentir-se.

Una violenta angina de pit el pos- 
trà al llit i, amb el cos rendit, la seva 
ànima acatava el voler de Déu.

Quant es creia fora de perill, estant 
sol a la seva habitació sofri un 
col.lapse que el deixà exànime. Se li

administrà l’extremunciô i el dia 21 
de desembre del 1923 s’apagà la llum 
de la seva preciosa vida, deixant a la 
terra Testel lluminôs de grats records 
propis dels amies de Déu i dels ho
mes.

La seva mort commogué no sola- 
ment els religiosos de l’Orde Calas- 
sanci, sinó també els seus amies i 
alumnes de Sabadell i Castellar. La 
manifestació de dol fou extraordinà- 
ria. Presidida pel Rvd. P. Vicari Ge
neral de les Escoles Pies d’Espanya, 
el M.R.P. Provincial de Catalunya, 
Cuba, Mèxic i els RR.PP. Rectors de 
Sabadell, Terrassa, i Caldes, aimés deLles autoritats civils i eclesiàstiques; i 
el que més commovia era la gran 
multitud d’alumnes de Sabadell, 
aquells mateixos que l’estimaren a la 
classe, l’enyoraren absent i el plora
ren difunt.

Del Pare Rodés, en tinc un gran re
cord. Tenia 12 anys, quan més per 
l’edat que pel saber, em traslladaren 
a la seva classe. De seguida s’adonà 
que poc profit treuria de les seves en- 
senyances. Em donà tota mena ^  
d’oportunitats. Em féu un sens fi de r
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reflexions, però tot fou endebades. 
Les lletres i els números no m’agra- 
daven. Tota la meva atenció i afecció 
estava concentrada a la música.

Malgrat la meva indoléncia per 
complir els deures escolars, no deixà 
mai de prestar-me tota la seva atenció 
i quan vaig sortir del col.legi per en
trar al món del treball no estava pré
parât com els altres, però si que amb 
la seva constància i bonhomia tragué 
bastant partit d’aquest alumne que 
mai no l’oblidarà.

La darrera vegada que el vaig veu- 
re fou al col.legi de Castellar del Va
llès.

Llavors, jo compila el serve! mili
tar a la Banda de Mùsica del Regi
ment de Vergara n.° 57 de guarnició 
a Barcelona i la contractaren per 
amenitzar la festa de Sant Antoni 
Abat en aquella població. En una de 
les folgances el vaig anar a veure. 
L’alegria que tingué és inexpresable. 
Tot foren preguntes... Quin instru
ment tocava. Qui eren els meus mes- 
tres. Aquells galons que portava qui
na categoria significaven dintre la 
música, i no es cansava de preguntar i 
preguntar... M’ensenyà tot el col.le
gi. M’explicà corn ho tenia organitzat 
per donar cap a les classes de dia i de 
nit...

El que no m’explicà..., però que jo 
comprengui, fou el perqué en parlar
li del col.legi de Sabadell i de la colla 
de generacions que havia gaudit del 
seu mestratge, el rostre se li entristia i 
la veu prenia un to d’enyorança que 
trencava el cor...

Havien transcorregut, en un mo
ment, gairebe dues hores i vaig haver 
d’acomiadar-me per tornar a I’obli- 
gacio. En voler-hi besar la ma... I’en- 
retira i m’abraga... Sense saber-ho, 
aquell era el “darrer adeu” a I’home 
que tant estimavem i que als qui el 
tractarem i reberem les seves ensen- 
yances mai no se’ns esborrara el seu 
record. Eren les 4 de la tarda del dia 
17 de gener de I’any 1923.

Aquest escrit ha estât basat en un tre
ball realitzat pel Pare Marià del Tura Prat 
i Hostench, Sch. P. publicat al núm. 28 
de SENDA el mes de maig del 1962.

Per CINE CLUB SABADELL

HA MORT
MELVIN DOUGLAS

El dia 4 d’agost ha mort a New 
York Tactor Melvyn Douglas, les 
principals actuacions del quai ens son 
força desconegudes, atès que s’esde- 
vingueren cap els anys trentes i qua- 
rantes i no s’ha reposât la major part 
de les seves pel.licules. Es va dedicar 
al cinema durant 50 anys.

El seu veritable nom fou Melvyn 
Hesselberg i va néixer el 5 d’abril del 
1901 en el si d’una familia russo- 
alemanya. Era fill d’un important 
compositor i inicia la seva carrera 
d’actor en el teatre, on debutà als 22 
anys en “The Merchant o f Venice”, 
de Willian Shakespeare. Dins el món 
del teatre arriba a tenir un cert èxit i 
no fou fins als 30 anys, quan ja tenia 
una considerable experiència, que no 
entrà al món del cinema. El seu pri
mer film fou AS YOU DESIRE ME 
(1931, COMO TÚ ME DESEAS), di
rigir per George Eitzmaurice. Aviat 
es destacà com un bon actor de comè-

Melvyn Douglas i Greta Garbo rebent instruccions de 
Lubitsch durant el rodatge de NINOTCHKA.

J— — iwa— Pif 

£ /  primer “Oscar” de Melvyn Douglas: HUD.

dia, treballant amb els millors direc
tors en aquest gènere: William Wyler 
(COUNSELLOR-AT-LAW, 1933, 
EL ABOGADO), Ernst Lubitsch 
(ANGEL, 1937, 1 NINOTCHKA, 
1939), George Cukor (A WOMAN’S 
FACE, UN ROSTRO DE MUJER, i 
TWO-FACED WOMAN, LA MU
JER DE LAS DOS CARAS, amb- 
dues pel.licules de Tany 41), Elia Ka
zan (SEA OF GRASS, 1947, MAR 
DE HIERBA), entre molts d’altres
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que se’ns fa impossible citar, ja que, 
encara que Melvyn Douglas accedi al 
cinema més aviat tard, la seva filmo
grafia és de quesi bé un centenar de 
titols. Les seves caractéristiques d’ac- 
tor elegant i mesurât el convertiren en 
un conegut galant, tenint corn a pare- 
11a a actrius de la categoria de Greta 
Garbo -amb qui realitzà un treball 
inoblidable a NINOTCHKA-, Joan 
Crawford, Marlene Dietrich -amb 
qui vàrem poder-lo vaure ben recent- 
ment a la Filmoteca a ANGEL, un 
dels films de triangle (Dietrich/Dou- 
glas/Marshall) més meravellosos de 
Lubitsch-, Claudette Colbert, etc.

El 1952 es retirá del cinema i retor
né al teatre, mitjà del qual provenia, 
on desenrotllà la seva tasca fins al 
1962, en qué retornà al cinema, per 
interpretar papers de secundari. Del 
seu treball en aquesta darrera època 
n’obtindrà dos “Oscars”, el primer 
el 1963, per la seva actuado a HUD 
(1963), pel.licula dirigida per Martin 
Ritt, i el segon, concedit molt darre- 
rament, el 1980, pel seu treball a 
BEING THERE (1979, BIENVENI
DO, Mr. CHANCE), d’Hal Ahsby.

L’obtenció, en dos films de presti
gi, d’aquests dos “Oscars”, la justi
cia deis quais no volem pas discutir, 
posa altre cop en evidencia l’etern 
menyspreu de qué ha estât i és objec
te la comèdia, el gènere més próxim a 
la tragèdia i un deis més importants 
del cinema nord-americá, on Melvyn 
Douglas es féu mereixedor d’un reco- 
neixement que la critica oficial no li 
concedi. Més recentment. Jack Lem
mon, un dels millors actors actuals de 
comèdia, no ha rebut cap distinció de 
l’Acadèmia pels seus excel.lents tre- 
balls a THE APARTMENT (1960, 
EL APARTAMENTO), IRMA LA 
DUOUCE (1963, IRMA, LA DUL
CE), THE FORTUNE COOKIE 
(1966, EN BANDEJA DE PLATA), 
AVANTI! (1972, ¿QUÉ OCURRIÓ 
ENTRE TU PADRE Y MI MA
DRE?) i THE FRONT PAGE (1974, 
PRIMERA PLANA), films tots ells 
del Billy Wilder de l’època de pleni
tud.

CINE CLUB SABADELL

CINEMA PER A JOVES
Conscients que cobrim un espai 

important a la ciutat dins el binomi 
cinema/educació (I’espai que corres- 
pon ais noi i noies de 10 a 14 anys, a 
qui dediquem, des de fa ja set cursos, 
un cicle anyal de cinema^ som també 
conscients de l’espai que fins ara ha 
restât huit, el dels joves de 14 a 18 
anys (B.U.P. i F.P.), edat per a la 
quai ningù no s’ha preocupa! de 
muntar un treball regular d’educació 
cinematogràfica, atenent a la conflic- 
tivitat psicològica del món adoles
cent, és a dir, pensant tant en Raspée
te estrictament filmic com en els inte- 
ressos concrets dels joves d’aquestes 
edats i intentant, en la mesura del 
possible, juxtaposar âmbdues coses.

Iniciar, però, amb la intenciò de 
donar-li continuïtat, una tasca 
d’aquest tipus, requereix, abans de 
tot, una experièneia en el terreny pe- 
dagògic i en el cinematogràfic, expe
rièneia que, poc a poc, hem anat ad- 
quirint al llarg d’aquests set cursets 
de cinema per a nois, dels quais ja 
parlàrem en un altre nùmero de 
“ Quadern” (11, novembre-desembre 
1979), en què bàsicament ens refe- 
riem als criteris ideolôgics i progra- 
màtics de l’entitat en tot el que té a 
veure amb el ja esmentat binomi 
cinema/educaciò, criteris que no re- 
petirem ara i que podeu trobar en 
l’esmentat article.

Ens hem proposât, dones, 
començar aquesta feina i ho farem, 
en un principi, amb la modèstia prò
pia d’una primera aproximaciò. A 
partir d’octubre, i fins al juny de 
l’any vinent, projectarem una sessiò 
quinzenal pensada especialment per 
als joves, a una hora raonable (cap a 
les set del vespre). Els films escollits 
sòn titols que, en un moment deter
mina!, van tenir una significaciò con
creta en el desenvolupament de l’art 
cinematogràfic o bé que tracten te

rnes que poden resultar intéressants 
als joves d’aquestes edats. Aixi, per 
exemple, la sessiò inaugural serà 
CIUDADANO KANE (CITIZEN 
KANE, 1941), el film d’Orson Welles 
que revolucioné el llenguatge del ci
nema, i tenim pensât, també per 
aquest trimestre, TRISTANA (1970), 
un deis millors films de Buñuel, basat 
en l’obra homónima de Pérez Gal- 
dòs, novel.la que doné lloc a una 
pel.licula que mostré que l’onirisme 
surrealista de Buñuel i el réalisme gal- 
dosié no han de ser forçosament dos 
conceptes antitétics. Citem aquests 
dos titols, a l’atzar entre els que te
nim programats, perqué creiem que 
exemplifiquen perfectament cada 
una de les dues tendéncies esmenta- 
des més amunt i sobre les quais, com 
queda dit, es basará la nostra feina. 
Pensem entregar també -si no sem
pre, sovint- un comentari escrit a les 
sessions i fer col.loqui després de la 
projecciò sempre que sembli aconse- 
llable. La idea del col.loqui, impen
sable lògicament en nois d’edats infe
riors, és convenient en el cas dels jo- 
ves que ens ocupen, atés l’interés que 
pretenem que les pel.lícules escollides 
els despertin. No volem reconstruir la 
História del Cinema ni apropar-nos- 
hi d’una manera rigorosament crono
lògica. Volem, senzillam en t, 
despertar-los -o mantenir-los- l’esti- 
mació per un art que continua essent 
el més incomprés i menyspreat.

Ens hem volgut limitar aquí a in
formar de l’inici d’una de les nostres 
activitats, una activitat que hauria de 
convertir-se, dins d’uns anys, en im
portant. Quan es doni això (bé cal es
pera! que es doni), seré el moment 
d’una reflexiò més a fons, que dei- 
xem pendent, dones, fins aleshores.

CINE CLUB SABADELL
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ESTRENA DEL COR TUBILO
Quan vaig rebre la invitado del 

COR JUBILO que em convidava al 
seu concert de presentado, el passât 4 
de Juliol a la Purissima, vaig tenir 
dos pensament gairebé simultanis: 
l’un em feia recordar els bons cons- 
tums que potser alguns enyorem...! 
ho die senzillament per l’encert d’en- 
viar una tarja d’invitació, acte molt 
gasiu en els darrers temps, i l’altre, 
potser, conseqüénda d’aquest pri
mer, era el recel envers la qualitat que 
podia ten ir aquest “ COR 
lUBILO” ... Es mereixien tanta pro
paganda com la que estant fent per la 
seva presentació, em preguntava? De 
fet, he vist moltes corals a nèixer, no 
moltes a crèixer, i també moltes a 
morir... Ara, Púnica manera de saber 
quin era el futur del COR lUBILO 
era escoltar aquest concert de presen
tació.

I várem anar al concert... i, quan 
en sortia, varen tornar els meus pen- 
saments i vaig recordar els amies 
OLIVELLA... I en aquesta espécie 
de fabulació que se m’emportava; no 
podia més que exclamar: “Recoi, 
aguests OLIVELLA, “lo” de la mú
sica ho porten a la sant, mira que he 
“disfrutat” en aquest concert!”.

I la veritat és que em fa l’efecte que 
expresso un xic el sentiment que més 
o menys es reflectia en el públic, es
cás si se’m permet dir-ho, que, en 
abandonar Pesglésia, donava la im- 
pressió, com a minim, d’haver “dis
frutat” .

El COR lUBILO és com el seu 
nom curt indica un COR, és a dir una 
Coral en petit: són dotze els seus 
components o cantaires i és precisa-

ment en aquest fet on radica tota la 
força de Pexperiéncia que aquesta 
formació significa: constituir-se en 
Cor de Cambra, Púnic a la nostra 
ciutat.

L’assimilació del paper que cada 
cantaire té en les_ diferents composi- 
cions que es varen interpretar és ad
mirable, ja que no es mantenen les 
cordes de Soprans i Mezzos amb les 
mateixes formacions sinó que varien 
segons les aptituds i sonoritats que la 
composició reclama. Heus ací que 
durant els “Notturni” de W.A. Mo
zart, aquest fet es va fer palés amb 
freqüéncia.

Les veus deis cantaires sortien de 
les goles amb nitidesa. S’ha notât en 
aquest sentit que el director ha treba- 
llat de valent en tots i cada un deis 
components del COR lUBILO, puix 
que s’escolta una feina pacient i 
esforçada en les veus.

El programa que s’interpretà fou 
força distret puix que en el seu reco- 
rregut históric donava una visió del 
tractament romántic en la música fá- 
cilment assimilable per Pespectador 
en general. Cal fer referéncia, però, 
ais “Notturni” de W.A. Mozart, ja 
que superats alguns defectes d’afina- 
ció i tècnica interpretativa, va man
car potser una mica d’agilitat en el 
seu diseurs musical; albora que cal 
esmentar també que Pacompanya- 
ment del piano va desmeréixer força 
la versió donada pel COR lUBILO ja 
que la desafinació evident de Pinstru- 
ment (el piano) desmillorá no sola- 
ment al conjunt coral sinó també 
Pacurada interpretació de Pacom- 
panyant, Ricard Balart.

S’ha de felicitar molt cordialment 
el COR, tots els cantaires i el seu di
rector en Josep OLIVELLA i 
ALIER, fill i nét de mestres clave- 
rians, que, seguint la tradició fami
liar i amb un llarg currículum de pre- 
paració musical a Pestranger, fa que 
la seva formació sòlida aflori pels 
quatre cantons de la seva personalitat 
de director. Albora que demostra 
una vegada més que alió que els cas
tellans diuen que “Nadie es profeta 
en su tierra”, és una de les grans veri- 
tats existents d’ençà que el món és 
món, i el fa molt més palés en el difí
cil, complicat i viciât món artistic, on 
si no es tenen padrins...!

Jolier

PREMI SANT JOAN
La Caixa d ’Estalvis de Sabadell ha instituit el Premi Sant Joan, de novel.la catalana, 1981, que ha estât convocat enguany. Les 

obres hauran d ’ésser escrites i presentades en català.
Una principal raô d’aquesta iniciativa és la que ens explica la mateixa Obra Cultural de l’esmentada entitat, quan diu: “...creiem 

que ha arribat el moment en què, a més d ’obsequiar amb llibres ets nostres clients, val la pena d ’aprofitar l ’avinentesa per seleccionar 
un ¡libre especialment destinât a aquesta finalitat, per mitjà d ’un concurs destinât a premiar una novel, la inédita escrita en català, tot 
col.laborant al seu llançament i a la promoció de les Metres catalanes, tan estretament vinculades a la Diada de Sant Jordi”.

El termini de presentació d ’originals s’obrirà el dia 25 de juny i es tancarà el dia 15 de setembre d’aquest any 1981.
La Caixa d’Estalvis de Sabadell ha fet una bona divulgació de l’esmentat Premi, a través de premsa i ràdio, aixi corn les seves Ba

ses, les quais poden recollir-se i demanar a quansevol de les seves oficines.
Esperem que aquesta bella iniciativa promogui una notable i qualificada convocatoria.

Es una gentilesa de
Sant Antoni M

FINQUES GARNER Agent de la Propietat Immobiliaria
Claret, 18 - Tels. 725 47 66 - 725 49 76 -  SABADELL
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Pàgina Poètica

PETITA ODA A UNA
PÀTRIA PETITA
Perdudes molieses preludis del son.
d’esperit horitzontal i caute. falanx apretada 
Devallen ones hertzianes de cranes punxeguts
del capdamunt del cel, i coriacis
heterogènia gespa, que bequetejen
invisible, en orgasmes sanguinis.
gromullada de tons Póstumes ofrenes
sense limit. de déus impossibles
Cauen lentament fugissers.
hores massisses. adventissos.
s’apunyala el temps que ni a al.legórics
tranquil.lament arriben.
en crims odiosos Canto amb la veu enronquida.
ferotges. molt feble.
damnats de tant pledejar
per la terra i el cel. amb mots cantelluts
Esveltes cariátides i réprobes.
de somnis passats; La terra es va fondre
son com les arpes en un mai més
teòriques, rocoses per a sempre errabund.
d’un nou partenon; I la pátria és orba
s’endormisca el temps. i muda
s’ingravida. i canten les aloses
es sublima fredes
quimicament. al vent d’unes albades
en hores perdudes somortes
plenes de garlandes i plenes de por.
d’escuma, brollant Oh, terra tan trista
de deus inefables que es diria
però maldestres. de debo
Carreus que el vent despullada i deserta
dels segles ádhuc de cors.
se n’enduu ara silenciosos.
cadenciosament petrificats.
a miques. fossilitzats
Corbs que vomiten en ominosos
entranyes de nàusea, 
grinyols espantosos 
de ressaques inútils.

silencis perpetus.

Tranquils i mordamos M. Crusafont Pairó ö/vo O'̂ fsin 8 /

La interpretació artística d’aquest poema ha estât realitzada per Ricard Calvo i Duran.
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IMATGEI PARAULA, Foto: Josep Busoms 
Text: Joan Cusco

L’HOME DE MAR

El pescador, rhome de mar, viu de la mar i per la mar. 
I ja a terra marinera, s’entrega a la seva taleia i, fins i tot, 
a vegades, sense tocar de pens a terra...

Es una gentilesa VIATGES CODINA, S.A.
Sant Quirze, 11 
Tel. 725 62 99 

Grup A Titol 412 SABADELL



335

Recordi... MONTESINOS per Tapisseria - Cortinatges
Grècia, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell Moquetes - Cobrellits
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Portada: Tarder, dibuix de Salvador Fabà.
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p a r t i t
Des de la nostra talaia, d’arts i lletres, hem de .saludar 

l’aparició d’un nou diari que duu per titol LA VEU DE 
LA ClUTAT. Es tracta d’un diari d’àmbit comarcal, 
“ per al Vallès i per a totes les seves poblacions’’. “ Volem 
que sigui un vehicle de comunicado i de débat’’, ha dit el 
seu director, August Puncernau.

El nou diari s’autoanomena bilingüe, si bé hom veu 
que els escrits en català hi son, de moment, ben escassos. 
Es dar que els promotors van exposar damunt la taula 
uns fets évidents: la poblado del nostre Vallès es d’un 
65% de parla castellana i un 35% de parla catalana... 
Davant d’aquestes xifres tan eloqüents la rao eau pel seu 
propi pes. Malauradament es fa dificil, dones, fer catala- 
nitzaciô. 1, no obstant, caldria que premsa, ràdio i TV. la 
fessin. Confiem que els qui menen aquests poders de co- 
municació -premsa, ràdio i TV.- tinguin el projecte de 
realitzar una catalanització progressiva. El temps, però, 
ens ho confirmará.

Tornant al nou diari hem de recordar que la nostra du 
rât té una desbordant història de premsa i publicacions 
en general, i que LA VEU DE LA ClUTAT, si bé es pro
posa servir la comarca, ha estât gestat bàsicament a Sa
badell. I una cosa que també val la pena de constatar és 
que el naixement d’una publicaciô periòdica amb àmbit 
localista -més o menys ampli- mai no ha obéît a una espe- 
culaciô mercantil freda; sempre duu al darrera una voca- 
ció de comunicaciò, una inquietud cultural o ideològica. 
Hem de creure que aquest nou diari ha sortit a la llum 
amb unes preocupacions afins.

1 hem remarcat això perqué el seu carni l’imaginem di
ficil; si ja sempre ho ha estât llançar un diari de tipus lo
cai -0 comarcal- en el cas que ens ocupa la dificultar aug
menta, segons la nostra manera de veure-ho, tan de bo 
equivocada: no és el mateix fer un diari comarcal en una 
contrada amb una sola capitalitat que en una on con- 
viuen, tan veines i tan paral.leles, dues ciutats impor
tants, cada una ja amb el seu diari estés. Hi ha el rise de 
deixar insatisfets els lectors de l’una i els de l’altra. Més a 
més, el nou diari s’introdueix també en el camp de la in- 
formació nacional i estrangera. D’ambiciò, dones, no els 
en falta ais qui Than concebut i l’han donat a llum.

Que aquest nou diari pretén omplir un buit comarcal, 
no hi ha pas cap dubte. 1 n’hi ha tants de buits per om
plir, que li n’hem d’estar agra'íts. Si més no pel fet- 
proposta d’omplir buits que hi ha en tots els camps i en 
tots els ordres. Cal, això si, omplenar-los de belles reali- 
tats; tangibles i lloables realitats.
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SEMBLAMCAX de

JOSEP TORREELA I PINEDA
"Tols els homes s ’assembten per les seves 

parautes. Solament les obres evidencien que no 
son iguals”.

Molière

Folo Uohel

Josep Torrella comunica i prédis
posa alhora un ambient de relax en la 
seva conversa. És un home serè que 
sap donar a les seves paraules una ob- 
jectivitat plausible. És un excel.lent 
interlocutor. Sap crear al seu entorn 
una atmosfera serena. Horn pot 
parlar-hi -i respirar- a pie pulmó...

Va néixer a Sabadell l’any 1910. Té 
dones, setanta-un anys i els duu sense 
enfarfecs, fins i tot amb agilitat es
portiva. És arrogant, però com més 
t’hi apropes veus que és la seva una 
arrogància innata, exempta d’afecta- 
ció.

Asseguts un enfront de l’altre, en- 
ceto aquesta entrevista amb un dels 
homes que al llarg de la seva vida ha 
teixit i desteixit bona part de la histò- 
ria cultural i civica de la ciutat. N’és 
un testimoni vàlid i meritissim, per
qué ha estât -i és- un home inquiet, 
preocupat i compromès en el batee 
ciutadà. Horn ho pot comprobar en 
el seu curriculum, que transcric inte- 
grament, el quai figura en el seu llibre 
“ Una història de Sabadell per a 
tots” .

JOSEP TORRELLA i PINEDA, neix a Sa
badell el 1910.

El 1929 ingressa al "Diari de Sabadell” junt 
a Francese Trabai i Joan Oliver, i és el primer a 
fe r  critica de cinema a la premsa i a la ràdio lo
cals. En aquell» anys irenla co-funda i presi- 
deix "Amies del Cinema”, eníilal precursora 
deis cineclubs, i és secrelari de TAssociació 
Prolectora de l ’Ensenyança Catalana, on im
parleix cursos de calalú per a adults.

Després de la guerra civil torna a fe r  critica 
de cinema i més tard també de teatre, i és du
rant vuil anys corresponsal a Barcelona de la 
revista "Primer Plano”, de Madrid. Col.labo
ra en revistes Intel.tecluats i d'especialitzaciô 
cinematogràfica de Madrid i de Barcelona. La

"Antologia del Pensamiento Cinematográfi
co ”, de Luis Cayón (1947), recuit un text seu. 
Publica els llibres "El cine amateur español” 
(Centre Excursionista de Catalunya, 1950) i 
"Crónica y  análisis del cine amateur español” 
(Ed. Rialp, 1965). L ’any 55 oblé el primer pre
mi de reporlatges de "Destino”. Co-funda i 
dirigeix durant onze anys la revista "Otro Ci
n e”, que l'any 61 rep el premi "Sant Lordi” de 
ta critica barcelonina i el 64 un premi del minis
teri d ’Inforinació. Dona conferències, partici
pa en col. toquis, cinefórums i curséis, i forma 
part de nombrosos jurats de cinema a Saba- 
detl, Barcelona i altres ciulals catalanes i de la 
resta d ’Espanya, aixi com en Jurats de tea!re i 
de literatura.

Té sel obres de leatre catalanes per a infants 
i adolescents, lotes premiades i representades 
per "Jovenlul de La Farándula”, de Sabadell. 
Una d ’elles obtingué el premi “Ciutat de Saba
dell 1952”. Una altra fo u  inclosa anys més 
tard (1967) en un dels cicles de "Cavali Fort” 
al Romea. I una de tema historic fo u  interpre
tada, a més, pel quadre escènic de Ràdio Bar
celona a t ’espai “Gran ràdio-leaire” (1963). 
Fora d ’aquesi gènere, per bé que també de te
ma historic, una obra seva quedà classificada a 
tercer Hoc en el premi de teaire "Josep M “. de 
Sagarra” del 1964.

En diferenis périodes ha està! a les juntes de 
JoventuI de La Farándula, Orfeó de Sabadell i 
Museu de la Ciutat. De 1965 a 1976form a par! 
del Conseil d ’Adrninistració de la Caixa d ’Es- 
talvls de Sabadell amb la delegado de Bibliote
ca i Relacions Culturáis. L ’any 44 havia estai 
elegit membre numerari de la Fundació Bosch i 
Cardellach, centre d ’estudis locals i comarcáis, 
on té presenta! un bon nombre de ponències i 
comunicacions (algunes d ’ellespublicades) i on 
ha ocupat, en diversos périodes, Hoes de la Di
rectiva. L ’any 70 n ’és elegit director, cárrec per 
al qual ha està! reelegii dues vegades i el se- 
gueix ocupant. En condició de tal pronuncia el 
pregó d ’obertura del Centenari de Sabadell- 
Ciulal (1977) i el del 75'. aniversari de TOrfeó 
de Sabadell (1978).

-Fa onze anys que duus la nau de la 
Fundació Bosch i Cardellach. És una 
institució seriosa a la qual, mira per 
on, se li han penjat algunes facècies 
que són plenes d’humor o, si més no, 
d’una subtil ironia. Pots anomenar
les totes o, al menys, les que tu récor
des?.

-Les més gradases són les que va 
crear ja fa  anys un amie leu i meu, el 
poeta Joan Arús. Allò dels “pocs i

garbellats” i de “els savis désempa
rais”.

-Aqüestes dites les vau acceptât 
amb humor o us han provocat mal 
humor?

-Les que he evocai són tan bones 
que hom no pot fer altra cosa que 
prendre-les amb bon humor. N ’hi ha 
d ’altres molt més recents que tampoc 
no ens poden molestar perqué venen 
de persones dedicades a activitats 
molt seriases i importants i si s ’ocu
pen de la Fundació, encara que sigui 
per fer-hi brómela, és que la Funda- 
ció deu pintar alguna cosa.

-Tiñe entés que cesses com a direc
tor de la Fundació. Ja sé que corres- 
pon reglamentàriament, però has es
tât reelegit dues vegades i diuen que a 
la tercera va la vençuda. No creus 
que podries tornar a ser reelegit?.

-L’entitat necessita renovació en 
les persones que la condueixen. Onze 
anys ja són massa i ve un moment 
que des de fora s ’ident i f  ica la institu
ció amb una persona determinada. I 
això no és bo. Per això aquesta vega
da ja he manifestai la meva rotunda 
negativa a ser reelegit.

-Marxes cansat o hi ha una altra 
raó?

-No marxo cansat. He dut la meva 
tasca amb ànim i la podria seguir sos- 
tenint. I no hi ha cap altra raó que la 
que he dit abans.

-Només cal llegir el teu curriculum 
per veure que has passât per un llarg 
nombre d’entitats culturáis de la ciu
tat i, a més a més, has col.laborat 
amb el teu esforç personal i plomifer, 
amb moites d’altres. De totes aqües
tes activitats, amb quina et sents més 
a gust especialment?.

-Com que no he fe t res per força ni 
per compromis, tot ho he fe t a gust. 
Allò que més m ’ha omplert, però, ha 
estât la direcció de la Fundació. Tot i 
que m ’he esforçat sempre per no 
adoptar una postura “presidencialis-
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ta” i per maure’m en estret contacte 
amb els companys de la Comissió Di
rectiva, he sentit sempre ei pes de la 
meva responsabilitat personal com a 
capdavanter, però n ’he obtingut sa
tisfaccio.

-Hauràs deixat alguna empremta 
en bona part d’elles. Mirant enrera, 
rectificaríes algunes coses que hi va
res deixar?...

-Mira, amb les coses que escric, 
mentres no les dono a la impremía o 
no les llegeixo en public, les estic rec- 
tificant constamment. Per tant, amb 
la tasca dula a terme a les entitats cul
turáis on he participai d ’una manera 
més o menys intensa, també deu 
haver-hi coses que s ’haurien pogut 
rectificar, però com que són irreversi
bles prefereixo no pensar-hi més.

-Hi ha alguna cosa que no has po- 
gut fer i t ’hauria agradat realitzar?

-Una, principalment. El nivell de 
domini estructural i de diáleg aconse- 
guit amb les meves obres de teatre per 
a infants i adolescents em feia sentir 
l ’ambició d ’autor teatral. Però m ’ha 
faltat talent creatiu, ja que no m ’hau- 
ria conformât amb èsser un proveí- 
dor d ’agrupacions d ’aficionáis no 
exigen ts.

-Quina petjada voldries deixar a la 
ciutat?

-La d ’un sabadellenc que l ’ha esti
mada i ha fe t per a ella el que ha estât 
al seu abast.

-Tu ets un professional deis núme
ros i de les lletres i has demostrat que, 
malgrat llur diferéncia, ho has fet 
compatible. Ara bé: amb quina et 
sents més feliç?

- Veuràs: jo  treballo degust amb els 
números i amb les lletres. Però amb 
els primers només he aconseguit 
guanyar-me la vida, que ja és bas- 
tant, però sense passar d ’aquí. Amb 
les segones, sense haver-m ’hi guanyat 
la vida he aconseguit que el meu nom 
circulés en lletres d ’impremía fins i 
tot algunes vegades més enllá de les 
front eres de l ’estât espanyol. Per 
tant, amb les lletres m ’hi he sentit 
feliç. A més, amb els números he tre- 
ballat per ais altres, condicional; 
mentre que amb les lletres he fe t el 
que jo  he volgut.

-Diuen que els números canten. No 
ploren, també?

-Malauradament, aixó que els nú
meros canten és una frase amb un 
sentit figurât que no pretén suggerir 
un estât de jota sinò una constataciò, 
freda per ceri. No obstant, si ho aga-

fem  en el sentit estríete pue dir que he 
viscut experiències en qué els núme
ros han cantal i altres en qué han plo
rai.

-Apart del teatre, del cinema, de la 
literatura, hi ha una altra art a la que 
et sents atret?

-No com a conreador, però com a 
seguidor, la música i les arts plàsti- 
ques.

-Has escrit una historia de Sabadell 
per a tots, amb aquest mateix titol. 
Cal preguntar-te: has pensât escriure 
la historia més recent?... Hi ha algún 
motiu que no sigui el de poca pers
pectiva histórica o el compromis que 
representa fer-la al dia?...

-Si la meva ”Història de Sabadell 
per a tots” va deturar-se en el 36 més 
que res va ser per raons d ’espai, per
qué volta fer un llibre no massa ex- 
tens, però jo  tenia preparai el text 
fins a la transiciò democràtica. No 
line cap recel per dir les coses que cal- 
gui amb objectivitat, i em penso 
haver-ho demostrat. Però també hi 
va jugar el desig que el llibre complís 
la missió de donar a conéixer els fets 
prétérits que molta gent d ’avui no co- 
neix, mentre que de la guerra i la 
post-guera n ’és més coneixedora.

-Creus que alguns historiadors han 
escrit istòria sense l’hac?...

-No sé cap on i fins on apunta la te
va ironia, però pue dir-te que amb là 
bistòrta, com en tot, ‘‘cada maestri
do tiene su librillo”.

-Tu, home lliure, més dret que un 
fus, tens alguns inclinació politica?

-Es que vols fer-me dir el que no he 
dit mai?. Com a català voldria que el 
fe t nacional català fos reconegut ple- 
nament i sense recels. Vull també, de- 
mocràcia; res de sistemes totalitaris 
de cap color. Mo m ’agraden les vio- 
léncies ni discriminacions. Si bé crec 
que és inevitable que hi hagi pobres i 
rics, i que tothom ha de poder desen- 
volupar les seves iniciatives i els seus 
esforços a la recerca d ’uns estimuls, 
també crec que hi ha d ’aver unes me
sures socials: el dret a la igualtat 
d ’oportunitats, el dret a una vida dig
na, el de l ’ensenyament per al qual 
s ’estigui capacitai, el de Passi tènda 
sanitària ben dotada i exercida a 
consciéncia, el del respecte per a les 
creences i les idees (dret que soposa 
un deure envers el proísme, el qual 
caldria que tothom guardés rigurosa- 
menl), el dret a participar mitjançant 
les regles del joc en els assumptes que 
afecten la col.lectivitat, etc. Ara bé.

jo  em considero apolitic.
-Sempre has estât intéressât per in- 

quietuds culturáis del pais; com veus 
Tactual panorama cultural català?

-Una mica fumut. A l ’esquena de 
l ’obertura, del progressisme i de la 
llibertat d ’expressiò (tot necessari, 
amb limits necessaris), s ’estripen 
massa coses. Observa, per exemple, 
el poc cinema català que s ’ha fe t fins 
al moment: gairebé tot disi ride cin- 
qué i grolleries. En la gran época del 
teatre català hi havia un Juli Vallmit- 
jana que posava la vida dels gitanos 
catalans en escena, i estova bé com a 
testimoni, però per damunt de tot hi 
havia un Guimerà, un Rusiñol, un 
Adrià Guai... Ignasi Iglesias era el 
dramaturg del poblé i per al poblé, 
però, fillets, quina Sensibilität, quina 
correcciò! ¿Per qué els intel.lectuals 
han de fomentar l ’embrutament de la 
llengua en Hoc de procurar d ’elevar
la i embellir-la?. A part, la cultura 
catalana travessa el mal moment de 
superació de la influéncia migratòrio, 
de les reaccions de l ’esperit centralis
ta i de la manca de cohesió entre els 
dirigents politics catalans.

-Aleshores, pessimista o optimista 
respecte al seu futur?

-A desgrat de tot, optimista. Si 
hem salvai i fins i tot elevai ¡a cultura 
catalana contra tants mais vents, es
pero que seguirem fent-ho.

-Tu, home que coneixes a basta
ment el cinema, el teatre i la vida, po- 
sa’t la má al pit i digues, francament: 
on hi ha més “ afectisme” ?...

-A la vida. En el teatre i en el cine
ma hi ha més “efectisme”.

-I, per acabar aquest diàleg, ¿vol
dries “ contestar” alguna pregunta 
que no t’he formulât?. Tens tota la 
llibertat per a fer-ho...

-Si. És respecte de la nostra ciutat. 
Sofreixo de veure-la dividida tan 
marcadament en tantes coses: el cen
tre i la periféria, els catalans i els no 
catalans, els no catalans que volen ser 
catalans i els catalans que no se’n 
senten com caldria, l ’élite i elpopula- 
risme, l ’empressariat i el món obrer; 
el que generalitzant en diem la dreta i 
l ’esquerra, els qui no saben o no vo
len posarse un xic el rellotge al dia i 
els que voldrien trencar amb tot el 
que els ha precedit, els que encara di- 
videixen la societat en castes i els que 
no tenen respecte per a res ni per a 
ningú.

Heu’s aci un diáleg “ amb sue i 
bruc” ...
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Alba testa que li configura més respectabilitat. 
Correcte.
Curós.
Mesurât i équilibrât.
S’ha fet pam a pam.
II.lustrât
I també, llustrat...
Autor.
1 actor deis seus innombrables actes.
Mirât de Iluny -i de prop- sembla -i és- un gentleman 
de la Manxester catalana...

Qüestionari “PROUSTIi
-El principal tret del meu carácter? 
-La paciencia, junt amb la perseve
rancia.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-L ’hones teda t.
-La qualitat que prefereixo en una 
dona?
-La feminitat discreta i el sentit ma
ternal
-Allò que més estimo en els amics? 
-La sinceritat.
-El meu principal defecte? 
-Preocupar-me massa i anticipada- 
ment per coses que encara no sé si em 
serán motiu de preocupado.
-La meva ocupado preferida?
-Les que he tingut com a professió i 
com a “hobby”. És una sort, no? 
-El meu somni de benestar?
-Poder ocupar-me tranquil.lament i 
amb salut en les coses que m ’abelleixin. 
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia? 
-Sentir-me sol.
-Qué voldria ser?
-El que sóc ja m ’està bé.
-On desitjaria viure?
-Allí on vise, mentre hi hagi 
tranquil.litat i geni que m ’aprecií. 
-Quin color prefereixo?
-No ho sé. L ’única cosa que em preo
cupa deis colors és que harmonitzin. 
-Quina flor prefereixo?
-Totes m ’agraden, però sento espe
cial únclinació per les humils.
-Quin ocell prefereixo?
-Els petits i simpátics.

-Els meus autors preferits en prosa? 
-No em “caso” amb cap autor. Quan 
faig un descobriment m ’hi entusias
mo, però aixó no em priva 
d ’entusiasmar-me de nou en un des
cobriment próxim. Ara bé: si penso 
que tiñe una certa decantado a la lite
ratura histórica, biogràfica i d ’as- 
saig, m ’adono que conservo un viu 
record de Eerran Soldevila i de Gre
gorio Marañón.
-Els poetes preferits?
-Repeteixo la primera part de la res
posta anterior. Però ara que es rei
vindica el nom de Josep M “. de Saga- 
rra com a darrer gran poeta popular 
catalá, ja no em cal ruboritzar-me 
-per confessar que li tine molta admi
rado.
-Els herois de ficció?
-Insisteixo: No sóc home de postures 
rígidament encasellades; però per dir
ne algún, citaré el Quixot i els de la 
seva fusta idealista.
-Les meves heroines de ficció?
-Les que me en vénen d ’antuvi a la 
memòria són les protagonistes de 
“Solitud” i de “La plaça del Dia
mant”.
-Els meus compositors preferits? 
-Beethoven sempre m ’ha omplert 
molt; el trobo rie i humà. També 
m ’agraden força alguns clàssics 
(Bach, per exemple) i autors modems 
(Ravel, per exemple).
-Els pintors predilectes?

-A nivell individuai, Velázquez és 
dels primers de la dista, seguit de Go
ya. A nivell col.lectiu m ’admira la 
meravella de la pintura catalana, 
començant pel romànic, seguint pel 
gòtic i el barroc, fins arribar a les 
grans figures d ’avui.
-Els meus herois de la vida real?
-Els m liions d ’homes que han estât vic
times de la injusticia i del despotisme. 
-Les meves heroines històriques?
-Els milions de dones que han sofert 
l ’arbitrarietat i Turc del másele, les 
que han viscut algún drama matern i 
les que han contribuii amb seny a fer 
rutilar la llar, materialment i moral. 
-Els noms que prefereixo?
-Els que sonen bé.
-Qué detesto més que res?
-La falsetat, la intransigencia, ta in- 
comprensió (Potser hi poso massa 
coses).
-Quins caràcters històrics meny- 
spreeu més?
-Els d ’una peça; sobretot si són cruels 
i obcecáis.
-Quin fet militar admiro més?
-Em resulta difícil d ’admirar-ne cap. 
-Quina reforma admiro més?
-La del Cristianisme respecte al món 
antic.
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Encert en les meves decisions, que 
sempre em resulten difíeils.
-Com m’agradari morir?
-En pau amb mi mateix, rodejat dels 
meus i sense gaire dolor.
-Estât present del meu esperit? 
-Generalment, seré.
-Fets que m’inspiren més indulgén- 
cia?
-Els errors comesos amb bona inten- 
ció.
-El meu lema?.
-Cercar l ’equilibri en tot. (Alendó: 
cercar-lo no voi dir que sempre 
s ’aconsegueixi).

-Com sóc?
-Generalment, de massa bona fe.
(És una virtut, però no es duu 
gaire...)

Joan Cusco i Aymamí
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Els quehetrobat pel carni Per Mn. GEIS

IVON L’ESCOP
IVON L’ESCOP fou un gran 

apóstol de la bona parla. El seu vari- 
table nom, encobert en aquest pseu- 
dònim, era RICARD ARAGÓ I TU
RON, nat a Santa Coloma de Ear
ners, el 16 d’abril de 1883, i traspas- 
sat a Barcelona, el 16 d’agost de 
1963.

Sacerdot que començà els estudis 
eclesiàstics a Girona i els continuà a 
Barcelona. Es doctorà en Teologia a 
Tarragona.

El seu gran amor, sacerdotal i ci
vic, a la puresa del llenguatge, li va 
inspirar una sèrie de campanyes con
tra la blasfèmia i la paraula grollera, 
vergonyosa tara del nostre pais. En 
aquesta cívica i apostòlica campanya, 
fou encoratjat pel Bisbe Torras i Ba- 
ges, del qual rebé conseils i ádhuc ini- 
ciatives, per Joan Maragall, l’inspirat 
escriptor de l’“ Elogi de la Paraula” , 
qui l’impulsà entusiàsticament.

I no foren pocs els escriptors i ora- 
dors civils y eclesiàstics que col.labo
raren a les seves campanyes. Recor- 
dem, concretament: Prat de la Riba, 
Puig i Cadafalch, Tries de Bes, Jové i 
Nonell, Civera i Sormani, Mn. Lluis 
Carreras...

Aqüestes campanyes cristal.litza- 
ren en una associació batejada amb el 
nom de “ Lliga del Bon Mot” .

La ‘‘Caixa de Pensions i d’Estalvis 
per a la Vellesa” molt i molt coopéré 
a les campanyes de la ‘‘Lliga del Bon 
Mot” , finançant edicions de cartells, 
calendaris, fullets... El ‘‘Parleu bé, si 
us plau” , es prodigà profusament en 
cartells i àdhuc en majôliques. No sé 
per quins set sous la flastomia i el 
mot groixut i esparracat han estât tin- 
guts al nostre pais per llenguatge que 
‘‘feia home” . Àrdua tasca la de la 
‘‘Lliga del Bon Mot” , en un pais on 
un poeta de tanta categoria i de resso-

nàncies clàssiques de tradició greco- 
llatina defensava, en aquelles saons, 
en nom de la llibertat, el dret de pro
fanar la parula, i un Samblancat, ex 
aspirant a religiös, feia us d’aquest 
suposat dret en assemblées i mitins.

Molt havia aconseguit la ‘‘Lliga 
del Bon Mot” . Però, malaurada- 
ment, aquesta noble institució morí 
l’any 36 sota les grapes d’una Iluita 
fratricida, com tantes altres bones 
coses.

I ara, que? Els samblancats (i sam- 
blancades!) están proliférant. El tea- 
tre no és bon teatre, la novel.la no és 
bona novel.la i fins i tot la poesia no 
és bona poesia si no apareixen esmal- 
tats (quins esmalts!) de flastomies i 
de paraules gröberes i procaces.

I la massa, qué? Amb tan bons 
mestres! Ádhuc el féminisme cren 
que emprunt aquest ‘‘dialecte” , el 
seu vi puja de graus...

Tornem a Ivon l’Escop. El primer 
llibre que d’aquest inlassable apóstol 
de la bona parla va caure a les meves 
mans, fou el dens volum ‘‘La Llen- 
gua de l’Església” , llibre que nasqué 
en la clandestinitat durant la Dicta
dura primoriverenca; llibre que hau- 
ria merescut ésser traduit a totes les 
llengues de països on hagués pénétrât 
el Cristianisme i hauria pogut ésser 
una bona eina de treball en mans de 
tots els Pares del Concili Vaticà IL

La darrera vegada que ens veié- 
rem, fou l’any 1960, als Jocs Florals 
de les Pestes de la Plaça de la Llana, 
que, tolerats a condició d’admetre 
també composicions en castellà (en 
una malaurada época de repressió de 
la Llengua Catalana), foren conside- 
rats succedanis (no successors) dels 
tradicional Jocs Florals de Barcelo
na, per molts anys interdits. Jo hi ob
tenía la Viola i ell, un premi per una 
monografía.

Per cert, ja que parlem de Jocs 
Florals, m’abelleix de fer constar que 
el seu darrer article periodistic fou 
una defensa d’aquesta tradicional 
institució, des de les pàgines d’‘‘El 
Correo Catalán” .

Aquests article aparegué 3 dies 
abans de la mort del seu autor. Era ti- 
tulat ‘‘Muerte de los Juegos 
Florales” . Responia a uns atacs 
d’Agusti Esclasans a l’ai.ludida Festa 
Literària, justament un poeta que hi 
havia reiteradament concorregut i no 
poques vegades hi havia estât pre- 
miat.

Ivon l’Escop sabia distingir perfec- 
tament entre Jocs Florals de Barcelo
na (institucionals) i Jocs Florals ‘‘de 
barriada” , números de Pestes Majors 
prou ridiculitzats per Santiago Rusi- 
flol en la comèdia ‘‘Jocs Florals de 
Canprosa” . Sabia distingir, repetei-
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xo, entre aquests números de Pestes 
Majors i els Joes Florals pluriseculars 
de Barcelona, no nùmero de Festa 
Major, sino tot ell un programa de 
Festa Major de la Llengua Catalana.

Tot i això, els tan bescantats Jocs 
Florals “ de barriada” , també van 
exercir una funció; ajudaren a fo
mentar l’amor a la pròpia Llengua 
entre la gent senzilla de poblets i ba- 
rriades.

Tots els concursos tenen els seus 
detractors, moltes vegades percausa: 
no sempre la justicia és prou objecti
va. Però, els Jocs Florals de Barcelo
na no sòn un simple concurs més, sòn 
una plurisecular instituciò de la nos
tra història, de la nostra tradiciò pai- 
ral.

Deia Ivon l’Escop: “ Matar, ma
tar! Aviat és dit i també fet, però el 
que costa després és una integrai re- 
surrecciò” .

La bibliografia d’ivon l’Escop és 
molt extensa. Ultra el volum dessús 
esmentat, enumeraré els altres que li 
conec: “ La Paraula” , “ La Paraula 
viva” , “ El Llibre deis Adolescents” , 
“ El Llibre de les Dones” , “ La Lliga 
del Bon Mot” , “ El Bon Mot i els 
Propietaris Agricultors” , “ Quatre 
Regles per a parlar Bé” , “ La Lliga 
del Bon Mot i la Premsa” , “ Els Me- 
sos de l’Any” , “ La Paraula en la 
L lengua” , ‘ ‘La P a rau la  a 
Catalunya” , “ La Blasfemia” (versió 
castellana de “ La Paraula Viva” ), 
“ Cultura Lingüistica - Incultura del 
Lenguaje” (versió castellana de “ La 
Lliga del Bon Mot” ), “ Els nostres 
Prohoms i el Bon Mot” , “ El Libro 
de la Mujer“ (versió al castellá d’“ El 
Llibre de la Dona” ), “ El Kiosco” , 2 
Manuals (català i castellá) contra la 
blasfémia i varis Ilibres de teologia 
pastoral.

És molt possible que aquesta Ilista, 
tot i èsser prou nodrida sigui incom
pleta.

. □

NOVEMBRE

CASTANYES
Avui el sol s’és post plorant.

Les seves llágrimes han restât 
marcides i rodones, esteses sobre 
el fang, i una boira lletosa, des
presa de muntanya, es va ajaçant, 
com un llençol, damunt de la mu- 
llena. S’encenen els fanais i el seu 
llum somort fa més fosca encara 
la negra nit que ve.

La vida, però, s’és arrecerada 
dintre les liars. A d es eus. Allà es 
llegeix. Arreu es traqueteja i es 
treballa. Tot d’una s’ou una veu 
que ve de fora: -“ Ara que són ca
lentes!” -És la castanyera! -Mare, 
castanyes, castanyes! -esclata la 
mainada.- “ Calentes i grosses!”
-reprèn la mateixa veu del carrer.
La quitxalla s’abalança vers la
porta, i una munió de manetes in- _____________________________
fantivoles s’ajusten àvides, corn
flor de neu, per empresonar aquella flor negrosa, roenta, de l’hivern, 
fruit d ’aquella nit tan fosca i d ’aquell aire tan fred, que fa bufar els dits 
i repicar de peus, tot esclovellant aquell bé de Déu tan dolç i saborós.

La castanyera es fon carrer avail, xuclada per la nit. Tremola un mo
ment la llum dels fanais, i la hasarda clou ràpidament totes les portes.

Per entre els vidres de les finestres s’obira encara la silueta del carrer 
abandonar; és fose i mut, qualque finestró mal ajustât llambrega un 
raig de llum.I el sòl fosforescent, reflexant la llum gebrada, projecta la 
immensa llargària del carrer abandonar. Ningú no diria que per aquell 
carrer rònec i fose hagués passar tota la llum i tota la vida del dia. Com 
ningú no diria que en aquell mateix carrer, cau de paura, haguessin vi
brât tot el sant dia, com fruités de tot temps, sucoses i de mil gustos, en- 
sucrades i mengivoles -pa mil.lenari,- dolcissimes, les paraules de nostre 
més pur catalanesc.

(Transcripció de t ’Obra del Bon Mot, titul.lada 
“Els mesos de l ’any”, per Ivon L'Escop. Sala Parés, 

Llibreria -1930-)

Fotografia de l’any 1906 d’una castanyera barceloni- 
na. (Del llibre “ Historia gràfica de la Catalunya Con- 
lemporània, d ’Edmon Vallès. Edicions 62 S.A.)

Es una gentilesa de JOSEP M" DALMAU i PRATS Filatèlia i Numismàtica 
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per FILO PRIM

RECURSOS LINGUISTICS

Quan, agraïts ens diuen “Gràcies”, solem respondre ‘‘De res” o ‘‘No 
hi ha de que”. Em pregunto, per que hem anat bandejant una formula 
tan tipicament catalana com ‘‘No s ’ho val”.

Ah, però, no confondre-ho amb: ‘‘No s ’hi vai” - que ho diem quan 
ens han enganyat o decebut en alguna cosa.

La paraula castellana ‘‘ajeno” no té un corresponent en català. Ales- 
hores hom va recórrer al llatinisme ‘‘aliè” (alienus) que ja el trobem, 
per bé que molt escassament, en el català antic. Però, jo em pregunto 
per qué hem anat presdndint de paraules mes emprades en el català 
clàssic com ‘‘estrany” o ‘‘altri”, que poden ajudar a matisar, en deter- 
minades circumstàncies, una frase: ‘‘Estrany”, ‘‘no pertanyent”, ‘‘no 
pertocant a ...” V.g.; ‘‘Persones estranyes a una empresa, tasques es- 
tranyes a una missió”.

‘‘D ’altri”, en el sentit de propietat de l’altre: v.g., per a traduir; ‘‘No 
desearás los bienes ajenos” ( ‘‘No desitjarás (o, no cotejarás) les coses 
d ’altri (o, deis alt res)”.

LIBERAL i LLIBERAL. No confondre aqüestes dues formes que te
ñen una mateira procedéncia llatina. En podríem dir paraules besso- 
nes. ‘‘Libera!” és la forma erudita; ‘‘Iliberal”, la forma popular. Així 
direm: ‘‘Partit liberal, home d ’idees liberáis, libéralisme”. En canvi, 
direm: ‘‘Home Iliberal (generas); Iliberalitat (generositat)”.

LATA i LLAUNA. Hi ha qui pensa que quan, parlant d ’un diseurs 
que ens enfastideix diem ‘‘és una lata”, emprem una frase castellana. 1 
no és aixi. ‘‘Lat i lata” en el sentit de cosa extensa, dilatada, és un ad- 
jectiu ben català près del llati ‘‘latus” amb el mateix significat. Potser si 
que aquest llatinisme va entrar al català per via castellana, però, tant se 
val per on entrà. No podem substituir ‘‘lata” per ‘‘llauna”. No és igual 
que un conferenciant ‘‘ens doni una lata”, que un empressari ‘‘doni la 
llauna” a un treballador, o sigui que el despatxa.

GRAS, GROS, GRAN. ‘‘Gras”, que té molt greix. ‘‘Gros”, que té 
un volum que ultrapassa l’ordinari (die ‘‘ultrapassa”, no ‘‘depassa”, 
gal.licisme incorrectament emprat en frases com aquesta), ‘‘Gran”, 
que excedeix de la mida ordinària o usual. En sentit figurât diem ‘‘un 
gran home” d ’un personatge important, encara que sigui baix, o ‘‘un 
home gran ” per no dir que és veli. Però, que en fern de dissimular? Els 
anys hi són.

GEMA I GEMMA. ‘‘Gema”, botó floral, rovell d ’ou. ‘‘Gemma”, 
pedra preciosa.

No és igual dir DE PASSADA que DE PAS.
ESTÀ GANSAT i N’ESTÀ GANSAT. Em direu: Ja es veu que és di- 

ferent. Si, però, com respondreu a la pregunta ‘‘EU está cansat?” N\x\: 
‘‘Si HO està”. I a la pregunta: ‘‘EU està cansat?” Aixi: si, N ’ESTÀ.

Es una gentilesa de europRiX Gràcia, 51-53 - SABADELL
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AVVI ES...

ANTONI FARRES i SABATER
Alcalde de Sabadell

-II. luslrissim Toni! -li die en començar.
Bé, per parlar del nostre alcalde, no ho podem fer a pams, perqué és molt 

alt i ens ocuparla massa temps i de temps no n’hi sobra al nostre personatge.
Evidentment, el seu càrrec no és pas envejable, perqué de maldecaps en té 

per omplir-ne la plaça de Sant Roc... Sort que, ara amb diners, els mais 
“ tragos” no són tan amargs i fan de més bon passar... Perqué una de les 
coses de les quais l’Ajuntament actual es pot vantar és que té una economina 
sanililzada: que no hi ha colza, si bé predomina el puny...

El miracle d’aquesta economia s’ha de basar, pel que hom sept a dir, en 
una millor administració i en una millor coniribuciô. Contribució Higa amb 
contribuent, i ara, mira per on, amb més crisi que mai, tot fill de vei paga, i 
l’erari municipal s’omple de bitllets verds. Ahi, això sí, també se’n gasten 
molts, puix els pressupostos municipals no són pas coixos ni curts...

Antoni Farrés és, des d’ara, l’Alcalde del “ Sabadell proposa” , com el 
batlle Llonch (a.c.s.) ho fou del “ Sabadell dels cent mil habitants” . Arran 
d’aquesta proposta s’ha représentât una finestra industrial a través de la qual 
s’ha volgut proposar, com objectiu, “ un débat ciutadà sobre els temes m és 
vius en relació amb el nostre futur” . (No folul, ep...) 1 a tal fi, la Conselleria 
de Foment ha compost un dossier informatiu ben complert sobre aquesta 
proposta que té una plausible ambició.

Per aquesta finestra del Vapor de can Borras ha passât un doll de 
personalitats i ponents i cal dir que la cosa ha provocat un rebombori 
informatiu no solament locai i regional, sinó fins i tot nacional i 
internacional. El mateix Areilza va dir a l’acte de la inauguració que nosaltres 
som Europa... (Més d’un dels assistents es va estarrufar en oir-ho...)

Davant d’aquesta simbólica finestra del “ Sabadell proposa” , Antoni 
Farrés, -Toni, per als intims- ha expressat les seves preocupacions. A 
través de premsa i ràdio hem pogut seguir, dia a dia, acte a acte, tota 
aquesta manifestació.

-Les teves declaracions públiques són d’una realitat paorosa: hi ha massa 
motius per a sentir-se pessimista. Ara bé: ¿Creus que el “ Sabadell proposa” 
aportará les solucions necessàries per sentir-nos optimistes?

-“Sabadel proposa” no és, en si maleix, cap solució. Hem repelil sempre 
que l’objectiu que es persegueix amb aquest ambiciós projecle no és altre que 
el d’encetar un debai ciuladà'que inleres.si a lolhom, a lots els sabadellencs, 
amb la finaliiat de prefigurar allò que ha d’ésser el Sabadell del futur: una 
ciutat per a viure-hi,, conceple que engloba moites coses. Si hi ha aigú que 
pensi que “Sabadell proposa”- sense més- solucionará els problèmes de la 
ciutat, està molt equivocal. Amb la cloenda de la mostra “Sabadell proposa” 
ha finalilzal, també, la primera fase dels objectius que es perseguien. Ara cal 
continuar el débat encetat, aprofundir-lo i aixi arribar a obrir camins que ens 
ban de pos.sibilitar la consecució de l’objectiu final; una ciutat amb 
condicions i equilibrada. Com a alcalde he de valorar moll positivameni l’éxit 
d’aquesla primera fase de “Sabadell proposa” que ha permès que més de 120 
mil persones i nombroses personalitats de la vida politica, econòmica, social i 
cultural, tan de Catalunya com de l’Estat Espanyol coneguessin la nostra 
problemàtica i els esforços endegats per a poder cercar camins que en 
permetin la seva solució. En la messura que aconseguim que el débat, toljust 
encetat, reïxi, Irobarem les solucions per a un futur millor.

Aixi sigui. I, ara, deixem l’Alcalde de Sabadell amb les seves mil i una 
cabóries...

Hom ereu que, després d’aquest esdeveniment eiutadà, haurem de 
modificar urf veli refrany, dient des d’ara; “ Sabadell proposa i les 
circumstàncies disposen” ...

Xéspir

una gentilesa de
BOTIGA D'ART
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En el IV Centenari de Santa Teresa d’Àvila

Un gran panegirista català de la 
celebrada escriptora castellana

SACERDOCII POESIA EN LA VIDA 
DE COSTA I LLOBERA

Com ferii per un llamp sagrai, el 
gran poela mallorqui Miquel Cosía i 
Llobera -nal a Pollensa el 10 de març 
de 1854- queia morí a la Irona de l’es- 
glésia del Conveni de Sania Teresa de 
Jesús, de Palma, menire predicava el 
panegiric de la Sania Doctora d’Àvi
la, en un deis actes dedicáis a la San
ta, en ocasió de la seva festa, l’any 
1922.

En aquella època, jo era un simple 
seminarista, encara no tonsura!, que 
ja m’havia aventura! a alguna incur- 
sió furtiva ais jardins propers al Par
nés. Poeta “ en herbe’’, aquella mort, 
que tingué grans ressonances a la 
premsa, em va semblar una mort dig
na de l’egregi sacerdot poeta, panegi
rista de la gran Santa que visqué 
molts anys amb el cor transverbera!, 
“ morint de no morir’’.

El gran sacerdot poeta moria can
tan! aquest sagrai morir de no poder 
morir. Se m’antullava una mort molt 
en carácter: “ en toute beauté’’, em- 
prant una frase feliç del cardenal 
Gerlier.

L’Ángel de la Mort volatejava en- 
torn de la Cátedra de l’Esperit Sant i 
apagava amb les seves ales les llen- 
gües de foc sagrai de l’eloqüéncia 
d’un orador que fonia la bellesa amb 
la veritat evangèlica. Emocional final 
d’una vida sencera consagrada a 
Déu, d’un Sacerdot tot d’una pega.

Però, em direu: ¿i el seu tracte amb 
les muses paganes? Perqué Costa i 
Llobera, en la seva jovengana llunya- 
nia, s’havia familiaritzat amb les mu
ses amigues d’Horaci i de Virgili. És 
veritat, però, també ho és que el poe-

Reprüducció del reirai tei per I r. Juan de la Miseria, 
de Sevilla, l’any 1576, quan la Sama tenia 61 anys.

ta no havia somniat sinó a veure-les 
abillades a la usanga mallorquína i 
batejades en les aigües lustráis remo- 
gudes per Prudenci de Calahorra.

L’any 1879, Costa vivia en la sole- 
dat deis camps de Pollensa. Feia dos 
anys que havia tornai de Madrid, 
abandonan! els estudis de Dret, que 
havia acabat avorrint. Lluny de tota 
comunicació intel.lectual es tancá 
dintre si mateix i, posant-se en con
tacte amb els clássics llatins, és féu el 
seu contemporani.

Un dia va caure a les seves mans les 
“ Odi Barbare’’, de Carducci. El seu 
entusiasme fou délirant. Carducci

havia restaurai la revellida mètrica 
d’Horaci. La seva immediata reacciò 
fou el propósi! de fer amb la Mengua 
dels seus pares el que Carducci havia 
fet amb l’idioma italià. El maig del 
mateix any. Costa i Llobera iniciava 
el seu assaig: es proposava subjectar 
els impulsos anàrquics d’una Mengua 
renaixent a un sever exercici de mètri
ca horaciana. Escrivia la seva Oda a 
Horaci i, el 22 de juny del mateix 
any, la feia arribar al seu bon amie 
Antoni Rubió i Lluch.

Però, l’any 1885, comengà a obrar
se en ell una profunda transforma- 
ció. Ha sentit la veu de Déu que el 
cridava al ministeri sacerdotal. Àni
ma escrupulosa, se sent apenat pel re
cord d’una jovenesa passada a Ma
drid entre espectacles i frivoles diver
sions que han enfredorat poc o molt 
l’esperit religiós heretat deis seus pa
res; “ la jolie foi de mon enfance’’, 
que diria Paul Claudel. L’assetjaven 
els remordiments d’una, tal vegada 
excessiva, familiaritat amb les muses 
paganes. El poeta d’avui no se sap 
avenir que antany pugués haver-lo sé
duit un poeta sectari que, en el mo
ment de congregar el Papa el Concili 
Vaticà I, havia Mangat, altiu, amb crit 
de ràbia, un himne a Satanás. Van 
més enllà els seus remordiments i 
esquinga la seva Oda a Horaci. Ja hi 
ha amies que en tenen còpia: els pre
ga que facin el mateix que eli ha fet. 
En assabentar-se, per Rubió i 
Lluch, que el gran poligraf Menéndez 
y Pelayo, va a inserir la seva Oda 
a Horaci a la nova edició del seu 
“ Horacio en Espanya’’, Costa

Es una gentilesa de TOT MIT Sant Pere, 21
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s’adre?a a I’il.lustre critic amb aqües
tes parades: “ Ruego a V. encareci
damente que, a ser posible, excluya 
de su futuro libro mi desdichada 
Oda, de cuya paternidad reniego, por 
más que al escribirla no me propuse 
ningún fin corruptor, sino únicamen
te dar muestra de la manera horacia- 
na en mi lengua natal; pero, con so
brada ligereza y sobrada afición de 
humanista, tomé también las ideas de 
Horacio, con las cuales no podia ave
nirse mi espiritu, ya entonces inclina
do a la piedad’’.

Menéndez y Pelayo, fervorós cató- 
lic, esvai els escrúpols del jove sacer- 
dot.

El mateix any, Costa havia anat a 
Roma per a cursar estudis a la Uni
versität Gregoriana. Al.ludint a 
aquest viatge, Menéndez y Pelayo diu 
a Rubio i Lluch que ha fet omis del 
prec escrupulós del jove sacerdot, i 
conclou: “ Lamenté sus excesivos es
crúpulos y nada más. Pero ya se irá 
curando de ellos en Roma” .

Una vintena d’anys més tard, el 
propi Costa posava al frontispici de 
les seves “ Horacianes” aquella Oda 
a Horaci, de la paternitat de la qual, 
en uns moments de crisi de conscién- 
cia, havia renegat. S’havia complert 
la profecía de Menéndez y Pelayo. 
Costa i Llobera havia curat dels seus 
escrúpols a Roma, ciutat oberta a 
tots els horitzons.

Era un bon moment: el mateix Pa
pa Lleó XIII, poeta i humanista, 
s’aprestava a commemorar el XIX 
centenari de Virgili.

Qui vulgui aprofundir en el conei- 
xement de la personalitat de Mn. 
Costa, pot recórrer al seu gran bió- 
graf Bartomeu Torres i Gost, Degà 
de la Catedral de Mallorca, en el seu 
dens volum: “ Miguel Costa i Llobera 
(1854-1922), Itinerario espiritual de 
un poeta” , publicat l’any 1971.

(Transcripdó d ’un article de Mn. Geis de la se
va obra P /ìS  I  REPÀS)

JOAN OLIVER
I LA COLLA DE SABADELL

Entre els actes celebrats la prima
vera passada amb motiu de concedir 
la Medalla d’Or de la Ciutat al seu fill 
il.lustre Joan Oliver (Pere Quart), 
premi d’honor de les lletres catala
nes, dintre d’un programa coordinai 
per la Conselleria Municipal de Cul
tura, hi figurava una conferencia or- 
ganitzada per la Fundació Bosch i 
Cardellach, celebrada en el seu ma
teix estatge social i a càrrec d’un seu 
membre: el lletrat i poeta Lluis Ca
sals i Garcia.

Casals, que convisqué amb Oliver 
a la redacció del “ Diari de Sabadell” 
en els anys trenta, va parlar de “ Joan 
Oliver i la colla de Sabadell” . 1 la se
va dissertació ha estât recollida en el 
QUADERN D’ARXIU nùmero 37 
de la Fundació, il.lustrât amb intéres
sants fotografíes i complétât amb un

apéndix on s’explica el retrobament 
de Joan Oliver amb la seva ciutat des
prés de l’exili, precisament a través 
de la Fundació amb les seves convo- 
catóries del Premi Pere Martí Pey- 
dró.

La dissertació de Lluís Casals té 
molt d’interés en uns moments en 
qué s’ha evocai tant la joventut de 
Joan Oliver i de la seva colla (Trabal, 
Obiols, Marlet, etc.) en un context de 
facécia i d’excentricitat. “ Era un hu
morista Joan Oliver?” , interroga Ca
sals. I la seva conferéncia contesta 
ámpliament aquesta pregunta, al ma
teix temps que aporta fets anecdótics 
ambientáis en l’època i centrals en la 
idiosincrásia de Joan Oliver.

L’Ajuntament ha col.laboral en 
l’edició d’aquest “ Quadern” de la 
Fundació Bosch i Cardellach.

DEV ALU ACIO ̂  
REVALUACIÓ í

Es una gentilesa de T. E. A. S.
Taller Escola d'Art Sabadell
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ISABEL BERMUDEZ

Aquesta frase la té escrita i penjada 
darrera la porta del seu propi estudi. 
Quan la porta és oberta -quan no hi 
ha intimitat en la cambra- aquest bell 
pensament de Rabindranath Tagore 
resta amagat, però quan la porta es 
tanca per aillar-se de l'altra part física 
de la casa -de la vida i del món- per 
seguir estudiant, tocant el piano o 
donant classe o, com ara, conversant 
ambdós, llavors esdevé íntima, i ales- 
hores la dita de Tagore es fa visible, 
es fa divisa.

Isabel Bermudez l'escollí entre tan
tes i tantes i l'empra com un lema.

Un deis trets més visibles d'aquesta 
jove pianista -i professora- és la seva 
espontaneítat. Té un carácter exhila
rant, és expressiva i comunicativa. 
Té, ensems, una fresca jdvialitat (co
sa óbvia, puix ella és ben jove). Els 
ulls negres són lluminosos i vius. Par
len musicalment...

PREGUNTA.- Com va néixer la te
va vocació musical?

RESPOSTA.- El meu pare em 
duia, de petita ja, a exposicions plas
tiques i a alguns concerts i fou aques
ta inclinació la que va dirigir-me en
vers l'art.

Com que és inquieta, es mou conti
nuament, i els cabells, de tant en 
tant, li cobreixen part de la cara i lla
vors fa un gest amb la mà (aquest 
gest tan femeni, tan repetit i sempre 
nou) per posar el manyoc dels cabells 
embullats al seu Hoc... I Continua:

-Recordo que quan estava en un 
concert sempre estava immôbil, es- 
pectant. En una ocasió vaig veure ac
tuar una pianista i la recordo com si 
fos ara: vestía de negre, llarga, i en el 
seu escot hi Iluia un collar de perles... 
Tocava com els àngels, pensava jo... 
També pensava que m'hauria agra- 
dat estar a l'escenari i èsser jo l'intèr- 
pret... Conservo el record d'aquell 
temps jovenil, i és que no cómprenla 
com, en acabar una peça, s'interrom- 
pia aquell meravellôs silenci per un 
esclat d'aplaudiments. M'hauria 
agradat, llavors, que després d'una

"El moviment de la vida troba el repos en la 
seva pròpia mùsica".

interpretació continués un silenci, 
corn prolongaciô d'aquella música 
que em semblava excelsa...

Té un piano negre, brunyit. Es el 
seu gran amor, perqué la música om- 
ple la seva vida.

P.- A més de l'art musical, per quin 
altre et sents atreta?
R.- Per l'art plastic. Tal vegada per
qué és el que sempre he vist a casa. 
Ara bé, m'agrada rnolt la literatura, 
la dansa i el cant. Es un tópic, però 
vull dir que m'atrau l'art com a llen- 
guatge universal. L'art és comunica- 
ció, i jo sento aquest afany de comu- 
nicació i albora de comunicar.

P.- Aquesta carrera és difícil, àr
dua i requereix una constancia. Tu 
has emprés una singladura i com tota 
singladura que no té fi, si hi ha uns 
ports, unes escales. Quines t'has pro
posât assolir?

R.- Seguint aquest símil, pue dir-te 
que cada escala és una actuació da- 
vant d'un auditori. Jo sento, com tot 
artista, la nécessitât de comunicar-me 
amb el públic, perqué sento que haig 
de comunicar el meu art.

P.- Es difícil obrir portes?
R.— Cree que sempre ho ha estât, 

per tot artista, obrir-se carni. Ara bé, 
crec que abans devia ser-ho més... 
Mai no ha estât fácil, això és evident, 
però jo, personalment, no puc 
queixar-me del tot.

P.- Ressentida?
R.- No. (Es torna adreçar el man

yoc de cabells al seu Hoc).
P.- Tu ets una fidel intèrpret de 

Frederic Mompou. Que és el que t'ha 
intéressât més de la seva obra?

R.- La seva personalissima musica
lità!. Malgrat que es diu que l'art no 
té fronteres, l'obra de Mompou és es- 
sencialm ent mùsica catalana. 
M'atrau la seva senzillesa i la seva 
profunditat... La seva catalanitat.

P.- Si tinguessis de renunciar a una 
de les teves vessants, la de professora 
de piano o la de concertista ¿amb 
quina et quedarles?

R.- Per sentir aquesta necessita! de

comunicació de qué ja t'he parla! 
abans, em quedaría amb la d'intér- 
pret... Ara bé, cal dir que també és 
comunicació el treball pedagògic, 
puix cada alumne és un cas diferent. 
Cadascú té els seus valors, la seva 
gennuïna sensibilità!, i el contacte 
amb aqüestes vivéncies també és edu
cativa per la seva mateixa raó de co
municació.

-És fa plausible allò de: "Ensen- 
yant, s'aprén" -que die.

Fa un moviment de cap afirmatiu i 
els cabells li tapen part de la cara. Els 
seus dits, fins i estilitzats, acaronen el 
manyoc i el duen al seu Hoc, per no 
gaire estona, certamen!...

P.- Com et definirles com artista?
R.- No puc definir-me. Crec que ho 

ha de dir el critic, judicar-ho el pú
blic.

P.- Hem fet referencia a la pintura 
que sempre has vist a casa teva, obra 
del teu pare, Joan Bermúdez: vull 
demanar-te si pots definir-me la seva 
obra.

R.- (Medita). És una pintura que té 
art, té llum, té expressió... És una 
obra honesta i és d'una plàstica mo
derna.

Veure i oir Isabel Bermúdez al 
piano, hom percep la seva transfigu- 
ració i et confirma que la mùsica està 
damunt del pensament. Recordo, 
ara, en aquest instant, aquella bella 
dita que fa: "Bé digué el que va dir 
que la mùsica és el Henguatge dels àn
gels...

J. d'Aymà.
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REDESCOBRINT

TRINI SOTOS BAYARRI
De tard en tard, TRINI SOTOS 

BAYARRI torna a Sabadell, la seva 
ciutat, on ens mostra la seva obra se
rena, tendra i emocionant corn una 
simfonia musical fêta de senzilles es
tructures, però que no es pot 
oblidar...

La seva linia tan precisa de dibuix, 
és l’estructura a través de la quai, 
l’ànima s’expressa directament, des 
de dins a fora, i ho fa amb traç segur 
i bell en crear cada imatge, cada emo- 
ció. Són traços amb els que se la pot 
imaginar com a artista moguda pel 
pensament del que ha fet estudi i for- 
mació continuada sempre.

TRINI SOTOS, va néixer artista i 
va créixer artista, fent de la seva il.lu- 
sió una idea menada per la educació, 
per la creació, i el seu pas ha estât se
gur, donat amb un treball també 
constant i en el que persegueix la fita 
de l’art per l’art de l’expressiô total, 
plena, ferma en l’idea constructora 
de cada tema en el que la seva paleta 
s’ha compromés.

L’Art, per TRINI SOTOS BAYA
RRI, es un compromis i ella el va 
començar a la jovenivola edat dels 
quinze anys, quan ja treballava i es- 
tudiava al costat d’un gran mestre: 
ANTONI VILA ARRUFAT, al seu 
estudi de Barcelona. A l’any 1945, ja 
se la troba a l’Escola Superior de Be
lles Arts Sant Jordi de la Ciutat Com
tal, i, el 1950, obtenia el titol de Pro
fessor de Dibuix, guanyant a més, 
aquest mateix any, i l’anterior, 1949, 
i per oposició, la Beca “ Amigó Cu- 
yás’’, de l’Escola Superior de Belles 
Arts Sant Jordi de Barcelona. Més 
tard, el 1952, torna guanyar aquesta 
mateixa Beca, però, per estudis a Ità-

,Au(o-ri'lral ii Tuli. I9SI. {De ia citLlcceiò de Josep 
M ^ Dalmau, cedii geniilnieni).

lia, amb el número 1. A Itàlia, on tre- 
balla amb els mestres CARENA i 
CADORIN, i on participa en una 
col.lectiva de pintura a l’Académia 
d’Espanya a Roma. Després, ve l’eta- 
pa de Paris els anys 1954-1957, realit- 
zant estudis de Gravat a l’Escola Su
perior de Belles Arts, amb el Profes
sor GOERG, i on participé també, en 
aquell temps, en una col.lectiva del 
Col.legi d’Espanya.

TRINI SOTOS BAYARRI, porta 
el nóm de Sabadell Iluny de les nos- 
tres fronteres i la van coneixent en 
aquells anys, gairebé, a més de mitja 
Espanya... Té un bagatge de premis 
molt important i de distincions que 
rep al llarg de la seva historia artísti
ca, els quais comencen, el 1952, amb 
el segon premi de l’exposiciô- 
concurs “ Sant Jordi’’ de la Diputa-

ció Provincial de Barcelona. Premi al 
que segueixen, el Primer Premi de 
“ 1" Saló Bienal de Sabadell’’, (1953) 
-aquelles Biennals de bona memòria 
que, sembla que no tornaran-; El ter
cer premi de l’Exposiciô del Col.legi 
d’Espanya a Paris, (1954); l’any 
1955, fou seleccionada per la “ 111 
Bienal de Arte Hispano-americana’’, 
on va participar; i, l’any 1957, per 
l’exposiciô “ Nacional de Bellas Ar
tes’’, on també hi va participar. 1967, 
a la Biennal de Sabadell, obté el se
gon premi.

Són 16 les vegades que ha exposât 
a Sabadell, i ara, amb la tornada 
d’aquest començ de temporada 1981
82, de la Galeria d’Art “ Intel.lecte’’, 
17. Entremig d ’aquests intervals, 
TRINI SOTOS ha anat exposant. 
Han estât fins ara, Barcelona, Ma
drid, Torrelavega, Santander, Mur
cia, Granada i moites ciutats espan- 
yoles que han vist la seva obra, i han 
estât, també, Itàlia, França, (exposi- 
cions a Roma i a Paris), Nova York, 
on han conegut el seu art. 1, escau ara 
ais sabadellencs de tornar a vaure la 
seva pintura tota poesia i bellesa d’es- 
perit, tota tendresa i amor... Els ulls 
deis nens i nenes que pinta la TRINI, 
sorgeixen d ’una ànima neta i 
esperançada davant la vida. Són, 
simfonia d’un nou món que ens pro
met èsser fel.liços algún jorn. Com 
un cant d’esperança per una joia en
cara llunyana, però, tan esperada, 
que sembla, que haurà de venir en un 
temps, en un lloc qui sap on...

Personal, personalissima, TRINI 
SOTOS, crea pintant aquesta simfo
nia de dibuix, de Hum i de colors, fi
del al seu sentit d’art i de bellesa.

Es una gentilesa de Verge del Pilar, 125 SA^BADELL
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EN EL CENTENARI DE

XENIUS (1881-1954)
“ La meitat dels catalans l’anome- 

nen “ Xènius” i l’altra meitat Eugeni 
d’Ors. Els primers en parlen amb un 
deix de melangia, corn d’un amie per- 
dut. “ Xènius” contagià al pais l’en- 
tusiasme per la cultura, va inventar el 
noucentisme, que era la religió de la 
mesura i dels cànons, oposada a 
l’arrauxament “ modernista”

“ Durant molts anys, cada mati, en 
llevar-se, els nous catalans es desde- 
junaven amb el “ Glosari” de “ Xè
nius” , pie de noticies i de 
consignes...”

Perd, arran d’una forta tramunta- 
nada “ en la quai i a la una bufaven 
l’enveja de molts col.legues, la gelo
sia d’alguns politics, la megalomania 
del glossador i la seva incapacitat de 
comportar-se corn a bon funcionar!, 
el defenestraren (con ha dit un biô- 
graO de la Direcció d’Instrucció Pú
blica de la Mancomunitat, des de la 
quai havia impulsât una pila de coses 
exemplars, com eren l’Institut d’Es- 
tudis Catalans, la Biblioteca de Cata
lunya, l’Escola de Bibliotecàries, 
etc.”

(Paràgrafs deguts a Andreu Avel.li 
Artis. De “ Retrats de Ramon 
Casas” ).

1 aleshores, tal volta aconsellat pel 
despit. Ors es passà a la cultura caste
llana. Continuà escrivint el Glosari, a 
Madrid.

I, anys després, retornà al bell es- 
cenari de “ La Ben Plantada” . Vin- 
gué a morir al seu Penedès...

Ens plau, en el seu Centenar!, 
transcriure algunes de les seves Glo
ses (1906-1910). (Arran del 25é ani- 
versari de la mort, QUADERN n.° 
12, publica un article -“ De Xenius a 
Eugeni d’Ors” , per Joan Ripoll).

LA GALERIA DE CATALANES 
FORMOSES

Dones, sí: m’hi faig fort. I ben se- 
riosament. He seguit rumiant-la.

aquella pensada d’una Galeria de ca
talanes formoses. 1 mentre més voltes 
hi dono, i mentre més anem avançant 
en temps de primavera, més va aque
lla guayant-me l’amor.

Imagino per a la realitzaciô alguna 
cosa aixi: -Un cop a l’any, els nostres 
pintors tindrien una festa de pàtria, 
art i galanteria.- No la tenen els poe
tes? No la tenen, a hores d’ara, els 
mùsics, també? ¿Per qué no, els pin
tors? -Aquesta festa consistiria en la 
celebrado d’uns Joes, d’un concurs. 
Algú -que bé podria ser l’Ajuntament 
de Barcelona, antic protector d’insti-

tucions consemblants- destinaria una 
quantitat per a premi i adquisició d’el 
més artistic retrat d’una bella dona 
catalana. -Foren així dos els elements 
a atendré en la tria: formosor del mo
del; valor d’art de l’obra pictórica. 
Cree útil subratllar aixó, que allunya 
el perill de certes mortificacions pos
sibles... -Amb el primer quadro pre- 
miat naixeria la Galeria, el futur Mu
seu. I quin Museu! El més bell de 
tots. Regal deis ulls, del sentiment, de 
la intel.ligéncia, del record, del sentit 
social, del patriotisme, de l’enter viu- 
re. Cosa única al món, i en tot el món

ES UNA GENTILESA
/ O .r o R ' A  a o m i n i s t r a t i vS e s T O R

Advocat Cirera, 32
Tels. 7259322 - 7259532 - 7259721 - 7260164 - SABADELL
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anomenada, i si, mes tard, seguida en 
exemple, encara dispensadora de més 
gloria sobre el nom gloriôs de la glo
riosa ciutat inicial.

Vet aqui quelcom d’impreable que 
pot assolir-se a ben mèdie preu. Vet 
aqui un projecte sobre el quai l’humil 
Glosador agrairia que aquells nostres 
homes de bon parlar, el pa de paraula 
dels quais ens sosté i enriqueix l’espi- 
ritual viure, hi diguessin la seva

ELS PESSIMISTES
Juli Renard, el gran prosador fran

cés, és l’inventor del següent apòleg 
que, de memòria, cito:
“Travessa un ocell els aires, anun- 

ciant desgràda.
Agafo Tescopera i maio Tocell...
. ..L ’ocell tenia raó’’.

Generalitzable.
Magnifie procediment contra els 

pessimistes.
Es rendeix homenatge a la seva lò

gica. Es destrueix el seu efecte.
Ahir jo me’n recordava, escoltant 

com en una penya recollida de café, 
parlaven uns veils, vagament catala- 
nitzats -inùtils-, del motile trist.

Ah, una escopeta.

CORONES
Ja els aparadors de les botigues de 

flors artificials s’omplen de corones 
de mort.- Em penso que l’art de les 
corones de mort va perdent molt, a 
Barcelona, a mesura que es complica. 
Abans eren simplement lletges les que 
es veien. Ara sòn ridicules. Ara sòn 
màquines de draps i filferro, brutes 
ja d’abans d’embrutar-se. -Si jo fos 
mort, i em dediquessin una d’aques- 
tes corones, tindria aprehensiò 
d’encomanar-me les malalties dels 
vius.

DE LES BELLES ARTS
Ahir va tancar-se l’Exposiciô de 

Belles Arts. Ha rqmàs oberta durant 
un semestre; i encara això és molt per 
a una Exposiciò. PeVqué les Exposi- 
cions sòn el nostre existir, mers “ epi- 
sodis” . I les Belles Arts -encara, mal
grat de la progressiva estetitzaciò del 
viure modern- altres “ episodis” .

...Hi ha ànimes poruges, que te
men que amb la inevitable victòria 
futura del socialisme o, si voleu, del 
civilisme al mòn, anirà l’art de cap a 
un extre, de ruina. -No. Al contrari. 
Jo veig talment la Ciutat futura, que 
en ella tots els moviments serán regu
láis artísticament, sien Belles Arts.

La primera de les Belles Arts, serà 
la Vida.

La segona, serà el Pensament.
La tercera, el Sentiment.
La quarta, la Lògica.
La quinta, l’Ètica.
La sisena, el Métode.
La setena, la Gimnástica.
La vuitena, l’Abillament.
La novena, la Urbanität.
La desena, la Urbanitzaciô.
La onzena, la Domesticitat.
La dotzena, la Domesticaciò.
La tretzena, l’Art de les Cerimò- 

nies.
La catorzena, l’Art de les Festes.
La quinzena, l’Arquitectura.
Només en arribar en aquest punt, 

podrá començar-se a parlar d’Escul- 
tura. Pintura, Música i Poesia...

1 cal dir que això de la Ciutat futu
ra, pot també entendre’s de la ciutat 
interior present.- Perqué és deure de 
cadascù, construir-se dins ell mateix, 
a mesura del possible, una ciutadania 
-una tan selecta ciutadania com aque
lla que desitgi per als seus néts.

1 de la seva Glosa “ De corn el glo
sador es diu Xenius’’, n’espigolem, 
corn a cloenda d’aquest treball d’ho- 
menatge, uns fragments.

“ Xenius viu, millor, nia, en el cos 
mortal d’Eugeni d’Ors. Die que nia 
perqué només hi fa unes petites esta- 
des, de descans i de creaciò, entre dos 
llargs viatges. De cada viatge reporta 
a son niu un record, que diem Glosa. 
I el cos mortal de d’Ors trasllada les 
Gloses escrites al paper, i el nom obli- 
dable de l’Ors les signava.

“ Però Ja és temps que l’engany 
cessi. Donem a l’Ors el que és de 
l’Ors i a Xenius el que és de 
Xenius’’...
Treball de transcripció per

RICARD SIMÓ i BACH

LA FAUNA DEL 
VALLÈS OCCIDENTAL

(Catàieg i estudi biologie)

Vicenç Bros -ornitôleg-, Jordi 
Miralles i Joan Real -biôlegs- rea- 
litzaren un treball el quai els fou 
premiat per la Caixa d ’Estalvis de 
Sabadell, arran del concurs per a 
l’adjudicacio d’ajuts del treball 
per a la realitzaciô d ’estudis sôcio- 
econômics i culturáis de l’any 
1979.

Enguany els tres joves autors 
sabadellencs han éditât aquest eu
ros i interessant llibre, amb prôleg 
d’Antoni Jonch i Cuspinera, Di
rector Tècnic del Parc Zoologie de 
Barcelona, del quai transcrivim: 
“A! Ilarg del treball s ’endevina 
una metodología correcta, verídi
ca i plena de neguits, sempre 
orientals al perfeccionament, a la 
t robada de T inédit i del recall di
recte en un insistent treball de 
camp”.

Els autors, en llur introducció, 
ens diuen que “ es sentirán més sa- 
tisfets si el present estudi serveix 
de plataforma per a futurs treballs 
més especifics i concrets, a fi i 
efecte que la nostra fauna no sigui 
una gran desconeguda” .
És aquesta una obra força interes
sant, en la quai s’hi aplega un bon 
recull de fotografíes i esquemes, 
esmentant-s’hi més de trescentes 
espècies de vertebrats que poblen 
el nostre Vallès Occidental.

Cal felicitar aquests tres joves i 
estudiosos autors, desitjant que 
aquesta obra els serveixi efectiva- 
ment, de plataforma per a nous 
treballs.

□

Es una gentilesa de
CAU D ' A R T  
SA HA DELL

Sant Cugat, 9 i Sant Jaume, 4 B 
Tel. 726 07 35 SABADELL
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per RAMON VALL i RIMBLAS

DE TORRES I CASTELLS

Tapis de Bayeaiix: Ei casiell de Dinan.

Amb I’esfondrament de I’imperi romà 
sobrevingué, com prou sabem, una etapa 
de retrocés en la majoria de les valors ar
tistiques i culturáis que la Humanität Sa
via anat adquirint en el decurs de vàries 
centuries; en el regne visigot fou on millor 
es conservà la tradició clàssica. No té res 
d’estrany, dones, que quan després de la 
invasió sarraïna l’hegemonia d’Europa 
passà a mans dels francs, la cultura de la 
cristianità! arribés a un dels seus nivells 
més baixos. L’arquitectura sofrl, també, 
aquesta reculada. En l’edificació religiosa 
tots coneixem la migradesa de les cons- 
truccions que anom enem  pre- 
romàniques; i a Erança mateix eis edificis 
carolingis son també ben pobres... Fins a 
l’aparació de l’art romànic no veiem un 
redreçament; eoincidint amb eli, amb 
esforç també, i amb dolor, va prenent 
forma la nostra “ cultura” , és a dir, la 
nostra forma de viure, encara la d’ara i 
d’avui.

Aquesta ensulsiada no es donà, però, 
en terres musulmanes. Mentre tota 
l’Europa es debatía dintre dels balbuceigs 
pre-romànics, a Còrdova s’edificava so
bre el temple visigòtic de sant Vicenç, 
ampliant-lo i millorant-lo, la primera fase 
de Factual mesquita. Mentrestant, a Ca
talunya i a Espanya tota, situades el mig 
de les dues zones, quina postura es pren- 
gué? Per sort l’elecció fou afortunada; i

entre l’eixorca esplendorositat musulma
na, i l’afanyosa gestado que s’estava fent 
de la nova Europa, s’escolli aquesta da- 
rrera opció. De no haver estât aixi, avui 
seriem com un país nord-africà qualsevol; 
Marroc..., Algéria...

Al contrari Catalunya constituí un deis 
principals nexes entre la cultura, aleshores 
floreixent, de l’IsIam cordovès i l’Europa 
que naixia; introduïnt-se molt probable
ment a través d’aqui, l’astrolabi i la nu- 
meració que, encara avui, coneixem corn 
a arábiga; i molts coneixements cientifics i 
tècnics aleshores avançais. Recordem que 
Cerberi, el que després fou el papa Silves
tre II, a les darreries del segle Xè. vingué 
d’Orelhac a Ripoll per estudiar aqüestes 
disciplines.

Tot això ve a tomb per introduir-nos al 
tema que avui volem tractar: les torres de 
defensa i els castells. L’oblit de les formes 
romanes de construir obligà tant ais 
francs com ais normands (que aleshores 
senyorejaven moites costes europees) a 
emprar la fusta com a element construc- 
tiu. Les seves obres defensives -diem-ne

Biblia de Ripoll: Torres poriàlils.

Porta d ’Àgreda.

“ castells” - consistien en unes tanques fe
tes amb troncs d’arbres plantais a terra, 
bé l’un tocant a l’altre i lligats fortament, 
bé situais espaiadament i amb unes posts 
de fusta clavades entre élis. A l’interior 
d’aquesta espècie de cleda s’hi alçava nor
malment una torre, també de fusta, des 
d’on els defensors del castell podien do
minar la situació. Just al dessota d’aques
ta torre hi solia haver, excavada a la roca, 
una cavitat per guardar-hi I’aigua durant 
el setge.

Aquest'sistema era encara corrent entre 
els normands a finals del segle Xlè i 
començaments del Xllé. Joan de Col- 
mieu, ardiaca que fou de Thérouanne i 
canonge d’Yprés, escriu, a les darreries 
del segle XP., que “els senyors, aixequen 
tan ait corn poden un turonet de terra api
lada; l’envolten d’un fossat d’una ampia
da considerable i d ’una fondària impor
tant. Sobre la vora interior del fossat hi 
planten una palissada de quadrats de fus
ta fortament lligats entre si, de manera 
que equival a un mur; si poden, sostenen 
aquesta estacada amb torres aixecades de 
tant en tant. Al cim d’aquest monticle, hi 
construeixen una estada, més ben dit, una 
ciutadella, des d’on amb la vista es divisa 
bé a tot arreu...” En el célebre tapis de 
Bayeüx (faixa brodada de 0,50 m. d’am
ple per 70’34m. de llargada) que narra la 
conquesta d’Anglaterra pel duc normand 
Guillem, i que es creu que fou brodât pels



353

voilants dels anys 1070-1085, només hi fi
gura un castel! bastit amb pedra, proba
blement imaginar!, tota vegada que no es
pecifica quin és, i en canvi tenen palissa
des de fusta els de Dol, Rennes, Bayeux i 
Dinan. La il.lustració que acompanyem 
correspon a l’escena en que uns soldats 
incendien les defenses de Dinan, incendi 
que provocá la rendido de la plaça.

Com a contrast mostrem la porta 
d’Àgreda, de mitjans del segle X'., és a 
dir d’un segle abans, i obrada ja amb pe
dra, com totes les musulmanes; hem esco- 
llit aquesta petita poblado soriana, preci- 
sament per mostrar que la construcció 
amb pedra no era, en terra de sarrains, 
privativa de les grans ciutats, sino que era 
d’ús general i corrent.

Ais inicis de la reconquesta de Catalun
ya, els francs hi introduïren, com és logic, 
les seves torres de fusta. S’han trobat fo- 
rats a les roques, que assenyalen els llocs 
on se sostenien els troncs de fusta de les 
palissades, en dues zones de capital im- 
portància en la nostra reconquesta: a la 11- 
nia del Llobregat-Cardener, per protegir 
el cami de la sal que per Casserres es diri
gía a Cardona; i a la cadena pre-litoral, 
per cobrir els limits del Vallès defensant 
aixi, a una prudent distància, la dutat de 
Barcelona. Com a una de les mostres més 
conegudes d’aquestes empremtes podem 
citar els traus que es veuen als voltants de

l’ermita pre-romànica de Sant Feliu de 
Sevassona, a la Plana de Vie; també son 
força coneguts els forats que hi ha al 
“ Castellot” de Viver, al Llobregat.

A la Biblia anomenada de Sant Pere de 
Rodes (manuscrit del segle XP. procèdent 
d’aquell monestir i que ara es guarda a la 
Biblioteca Nacional de Paris) hi han unes 
il.lustracions on hi apareixen dibuixades 
unes torres de defensa, de fusta, amb els 
seus empostissats. Aixi devien ser les que 
hem mencionat. Torres d’aquest tipus 
eren conegudes, també, en versió portátil. 
A la mateixa Biblia de Rodes se’n veu 
una, a cavall d’un elefant. 1 a la Biblia de 
Ripoll (dita també de Farfa, coetània de 
Tanterior i guardada a la Biblioteca Vati
cana) hi ha una il.lustració on s’hi veuen 
unes torres de fusta, amb guerrers al seu 
interior, transportades al Horn d’uns ele- 
fants. Aquests artificis de guerra portàtils 
eren ja coneguts en época romana. El re- 
trocés el tenim ara en l’existéncia de to
rres de fusta, fixes, a l’estil franc o nor
mand.

Ja es veu que la situació, tant a Cata
lunya com a la resta deis regnes hispánics, 
devia ser insostenible: ha de ser ben arris- 
cat guerrejar amb construccions de fusta 
(fácilment vulnerables pel foc, com hem 
vist) contra un enemic que les té de pedra. 
Per aixô a Catalunya, avantçant-se a 
molts països europeus, es disposà ben 
aviat de torres pétries de defensa, de plan
ta rectangular o quadrada primer, i rodo
na més tard. Ben próxima a casa nostra 
tenim l’anomenada Torrota de l’Obac.

Tcrra^^a: t a Torre del Palau.

La Torroia de l'Obac,

Més propera encara tenim la pràctica- 
ment desconeguda Torre del Palau de Te
rrassa (situada entre la plaça Major i el 
carrer Cremai, dintre del pati de la ilia) 
documentada l’any 1016.

Tot i que les torres eren de pedra, era 
freqüent conservar al seu entorn una zona 
protegida amb una estacada de fusta, de 
manera que la torre de pedra servia com a 
últim refugi per aixoplugar els veins du
rant les maltempsades guerreres. Encara 
l’any 1396 es disposava, per mantenir 
l’eficàcia del castell o torre de Vacarisses 
“ que los vails de dit Castell sien bé escu
ráis e que. y sie fêta paliçada entorn dels 
dits valls” , “que.y sien puyades moites 
pedres ait en lo dit castell i en los cada- 
falchs’’, ’’que. y sie fêta provisió d.ay- 
gua, de sal e de lenya’’ i “ que.y haien en 
temps de recullita duas corteras de farina 
per cascuna persona” . En altres llocs al 
voltant de la torre no s’hi construïren es- 
tacades sinó edificis complementaris, bas- 
tits amb calç i pedra, que constituïren el 
castell própiament dit. El de Barberà 
guarda encara, al seu interior, la primitiva 
torre pàtria.

Les incursions guerreres eren avisades 
amb un cert temps per tal que el veinat 
pogués refugiar-se al ca,stell. Per aixó 
aqüestes torres formaven entre elles i ai- 
tres punts d’avis (que han donai nom als 
topónims Guàrdia, Guardiola, Far, Fa
rei!, etc.) una xarxa de connexió que per
meila transmetre les alarmes amb relativa 
facilitai i rapidesa.

COL.LABORA ^2 CniXA D'€/TflLVI/ D€ /fìl3nP€LL
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CONTE
ll.Uisiració de Ricard CaKo i Duran

4 4STELLA” I EL COTXE I UN LLUMI
“ Stella” cuita obrir el seu ull brillant damunt la claror 

esmorteida del capvespre. Aquest joc la divertía sempre.
L’home i el cotxe admiraven l’estrella i es deien que 

mai no havien vist una cosa tan bonica.
Les ombres deis costats es feien cada vegada més om

bres. Les branques deis arbres semblava que es tornessin 
braços, i els braços lligams, i els lligams cadenes.

La carretera era com una cinta estiragaçada. Una cinta 
prima i blanca.

“ Stella” , des de dalt, es deia que l’home i el cotxe eren 
com un insecte.

“ Stella” riu des de dalt. El joc li plan cada vegada 
més.

-“Stella” -diu l’home-. Per què estás tan sola? On son 
les teves germa nés?

-Ja vine -diu “ Stella” , creient-se cridada-. Vols que et

segueixi sempre? Em vols davant teu per ensenyar-te el 
carni?

(La carena esdevé blau-gris en l’horitzô).
La cinta blanca ja no té marges. S’ha difós entre la nit. 

L’aire rellisca sense obstacles per tot arreu. Canta una 
veu estrafeta dins la boscùria. Una altra veu li respon.

L’home, amb moviments d’autòmata baixa del cotxe i 
encén una cigarreta.

El fum del tabac s’escampa.
“ Stella” riu. Es pensa que l’home és un creador de nù- 

vols.
-“Stella” -diu l’home, admirat i enutjat alhora- És que 

et burles de mi? Per què canvies de color, ara?
-Calla, Home, calla! -respon ella, enriolada-. Què saps 

tu de les coses d ’aquídalt? De quin color vols que em tor
ni, ara? Verd? Blau?

Es una gentilesa de GISBERT Art Carrer del Sol (General M ola),3 ~ Tel. 725 43 69 SABADELL
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L’home té un llumí presoner entre eis seus dits tot es- 
coltant aquella veu devallada de rinfinit.

(La carena és morada en l’hortizó).
- ‘‘Stella, per qué no ets una flor, que podría collir-te?
-I tu, per qué no ets un ocell i voles cap aquí dalt a 

trobar-me?. Així estaríem sempre junts i fórem l ’un de 
l ’alt re. T’ompliria de llum i no hi hauria enlloc un ocell 
més meravellós que tu. I jo...

-“Stella”, “Stella”, tu ets d ’un món que no és el meu.
Amb aixó, “ Stella” ja no estava sola en el firmament. 

Milers de puntets parpellejaven vora d’ella, però ella era 
la més bella de tots. Tenia la Immensität dessota els seus 
peus.

(La carena ha esdevingut negre, plomosa damunt d’un 
horitzó amb esquitxos de llum pagana).

El sol ja dorm del tot a Taltra banda i deixa la terra or- 
fe, silenciosa, com morta. Només hi ha el brunzir 
d’aquell motor lliscant com un llangardaix per la blanca 
cinta estesa.

L’home lienta el llumi i una fulla seca se’l queda. Des
prés d’un moment el cedeix a una altra i després a un ma- 
toll.

L’home parla amb “ Stella” i el seu rostre llúu, i 
s’abandona a la contemplació d’ella.

-“Stella”, filia de la nit, et demano que no em deixis.

Però l’estrella no respon. No respondrá mai més, per
qué l’home l’ha traída.

Una claror roja, cent mil voltes més bella que totes les 
clarors siderals juntes, encenen la nit en una immensa 
muntanya inflamada.

“ Stella” empal-lideix cada cop més. Fins a ella pugen 
les ñamerades que han destruít la seva vanitat i han es- 
vaít la seva bellesa. Com llengüetes de foc vorejades d’es- 
quitxos malvats, els llargs fils abrandats desencadenen 
un infern de fúries.

El cotxe s’esmuny carretera enllá com una animeta es
cápula d’un cástic.

(La carena esdevé roja en l’hortizó).
“ Stella” ja no es veu.
Els arbres cauen arrossegats per l’indenci, exhalant un 

gemec de moribund.
El cotxe trepida llargament voltai d’espurnes.
L’home ha perdut l’expressió del rostre, que ara és in- 

diferent. Dóna una ullada darrera seu i encongeix les es- 
patlles. Del món, no l’interessa res.

-“Stella”, ‘’Stella” -diu-. Ja ho sabia, jo, que final
ment no existiries.

El bosc ha cremai del tot.

Maria Albareda

NOTICIA DEL PREMI “ SANT JOAN” 
DE NOVEL.LA CATALANA

Convocai el mes de juny prop- 
passat per la Caixa d ’Estalvis de 
Sabadell, el Premi Sant Joan de 
novel.la catalana té com a finali
tat contribuir, amb el llançament 
d ’un obra inèdita, a la campanya 
ja tradicional de Iliurament de Ili
bres ais impositors de la Institu- 
ció, que se celebra amb motiu de 
la festivitat de Sant Jordi i de la 
Diada del Llibre.

El premi està dotât amb 
500.000 pessetes, sense que pugui 
ser fraccionar, si be pot ser decla
rar desert en cas que el Jurat cre- 
gui que cap de les novel.les pre- 
sentades no assoleix la qualitat 
minima per ser publicada. Tancat 
el termini d ’admissió el dia 15 de 
setembre, en el moment de redac
tar aquesta nota el Jurat està pro-

cedint a la lectura deis trenta-nou 
treballs presentáis, xifra prou 
considerable atesa la dimensió del 
nostre univers literari, treballs 
provinents d ’indrets diversos del 
país: Barcelona, Sabadell, Terras
sa, Cornellà, Cerdanyola, Bala- 
guer. Vie, Girona, Palma de Ma
llorca, etc., i àdhuc de residents a 
l’estranger, concretament d ’An- 
glaterra i França.

Deu de les novel.les es presen
tan amb pseudònim, algunes són 
fetes en col.laboració, i els seus te
mes són ben diversos, encara que 
hi ha certes coincidències signifi
catives que assenyalen modes i 
tendèneies: predomina el réalis
me, però s’hi dóna també bona 
dosi d’imaginació, de manera que 
s’oscil.la del testimoni i del drama

rural a la ciència-ficció; també 
s’hi troba el gènere policiac, so- 
vintment tractat amb clan irònica, 
el tema de la guerra civil i l’exilia- 
da de l’any 1939, les memòries 
d’infància i joventut, especula- 
cions sobre el futurible de Cata
lunya, etc.

El Jurat està format per Jordi 
Sarsanedas, Joaquim Marco, 
Agusti Pons, Joaquim Sala- 
Sanahuja i Joan Ripoll, i el vere- 
dicte que emeti será fet public en 
un acte que tindrà Hoc al Saló de 
la Caixa d’Estalvis de Sabadell el 
dia 30 d’octubre. L’obra premia
da será publicada i repartida per 
la Diada del Llibre de l’any 1982.

J.
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PAGINA POETICA D’UNS 
JOCS FLORALS ESCOLARS

(Col.legi de M.M. Escolàpies de Sabadell, 1981)
(Un recull)

L’amor que tinc a la roseta.

(Mantenidor: Mn. Camil Geis)

Roseta florida 
del meu jardinet 
no vull
que t ’arrenqui 
cap ocellet.

Roseta florida 
et tinc 
molt amor; 
t ’estimo, t ’abrago 
dins del meu cor.

Cristina Oliva. 3er. curs E.G.B.

Busca’m

Busca’m 
allá a on el mar 
s’ajunti amb la térra.

Busca’m
en el cel, en l’horitzó.

Busca’m
allá a on les estrelles parlin entre si, 
allá a on tot tingui sentit.

Busca’m
i parla’m d’estimar 
parla’m de tu, 
parla’m de nosaltres dos.

Busca’m 
allá on les ñors 
puguin sentir-se en Ilibertat 
allá a on tu i jo 
poguessim somiar...

Mare

Mare d’ulls de nit i d ’alba,
¿quin estel t ’ha fet bressol
a la terra catalana
que en tu esguarda el cel joiós?

Ets la gota de rosada 
que es fa oratge de colors 
a l’abrupta serralada, 
plata bruna, cim cendrós, 
que omple el bes de les ventades 
d ’esperança i de consol, 
com el suau sospir que traça 
l’oreneta, en el seu vol.

Pura flor en el pit guardada 
d’un ángel blanc com el sol, 
que enjoiá amb una mirada 
ton Jaç de pau i claror,
Iliri de llum que envolcallen 
braves sagetes de foc 
vers el blau nítid, alçades, 
esclats d’argent, vestits d ’or.

I tu somrius, dolça mare, 
l’infant en els teus genolls, 
la mà que al mon amanyaga, 
el rostre cándid, formes; 
pel régi altar adorada, 
reina del verger gloriós 
on s’emmirallen els astres, 
on els cels criden amor.

Anna M“, Grau. 8è curs E.G.B.

Marta Bisbal. 7è curs E.G.B.
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•  •

RUINES Reportatge fotogràfic de 
Josep A. Carmona

El document gràfic que aportem a 
aquest treball, ens mostra aqüestes 
ruines que tenen la seva historia que 
s’inicia l’any 1214. (Aquest munt de 
runa està situât a la sortida de Saba
dell, a la banda dreta de la carretera 
de Castellar del Vallès).

En el recent n.° 11 d’“ Arrahona” , 
publicado del Museu d’Història de 
Sabadell, hi escriu un documentât ar
ticle Ramon Vail i Rimblas, del que 
ens plau transcriure un paràgraf: “A 
coniençament del segle X IUè. s ’eregí 
a la parroquia de Sant Vicenç de Jon- 
queres, un monestir de monges. 
A bans d ’acabar e! segle es traslladà a 
Barcelona i donò nom a! paratge on 
s ’estábil, topònim que encara es con
serva avui dia en la denominació de! 
carrer de Jonqueres. També es guar
den, de l ’establiment barcelonl, e! 
tempie i e! claustre gòtics, traslladats, 
però, a Tactual parròquia de la Con- 
cepció”

En el dessusdit article, l’autor re- 
produeix uns documents, fins ara poc 
coneguts, aixi corn l’acte de la funda-

ció del monestir de monges de Sant 
Vicenç de Jonqueres en la diòcesi de 
Barcelona.

^  i/i if.

El temps ha anat picotejant les pa- 
rets, enderrocant-les de mica en mi
ca. És aleshores el moment que té vi- 
gència aquell veil refrany: “ Arbre 
caigut, tothom li fa llenya” . I, fins i 
tot, la torna: “ Arbre mort, tothom 
l’estella’’...

No pas solament el temps, àdhuc 
els homes s’han aferisat a fer-ne bo- 
cins, trossets, talment mossegades... 
I ha arribat a un estât que fa plorar, 
perqué horn veu que aqüestes pedres, 
com tantes d’altres, no han estât res- 
pectades. 1, hom sent, corn a home 
del carrer, la seva impotència i es des- 
coratja pensant que els homes que 
duen la nau semblen impotents per 
deturar aquest devastament.

Bé prou l’Ajuntament de Sabadell 
va fer col.locar un cartell-mural es- 
crit en les dues llengües -amb text de 
compromis- però es veu que hi ha a 
qui n’hi sobra una, i crac! se l’ha 
cruspit...

Al veli monestir de sant Vicenç de 
Jonqueres només li queden alguns os- 
sos. Diriem, part de l’esquelet...

Entorn d’aquestes pedres podriem

fer molta literatura, de tota mena, 
però bé parlen a bastament elles ma
teixes amb llur mudesa. No obstant 
això, si que volem donar, com a far- 
ciment, una pinzellada anecdótica. 
Com, per exemple, que entre les pe
dres d’una de les parets mutilades, hi 
creix un ametller que ha florit en la 
seva primavera. I aneu a saber com 
ha eixit en aquest Hoc tan mort!...

Arran d’una de les parets, hqm pot 
veure uns cotxes aparcats. Fan pen
sar que els seus propietaris son a con
templar aqueixes ruines que queden 
dempeus del veli monestir... Però, 
no. Aneu errats si penseu tal cosa. 
Resulta que en aquest Hoc hi ha un 
berenador, on serveixen heure i men- 
jar.

En una altra foto es pot veure una 
part d’un carro que està prop del des
susdit establiment, tal volta per re
clam, com una mostra pintoresca...

No cal pas repetir que el Hoc ens 
suscita altres comentaris. Molts més, 
però no hem pas d’ésser nosaltres 
sois els que hem de dir-ho. D’altres 
que podriem dir-hi alguna cosa i, fins 
i tot, fer-hi alguna cosa.

I no volem posar-nos amb aquells 
altres per demanar-los-hi que no fa- 
cin de les seves, perqué seria en va...
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RECORDANT... per DANIEL SANAHUJA CAPELLA

JOAN PADRO I BADIA
Fill de Sabadell, nasqué el dia 15 de 

juliol de 1888 a la casa nùm. 46 del 
carrer de Sant Quirze.

El 1899, quan tenia 11 anys, ingres- 
sà a l'Escolania de la Purissima Con- 
cepció, on sota la direcció de Mossèn 
Miquel Ferrer cursà les primeres 
lliçons de solfeig i de piano.

Complerts els 14 anys entra a l'Es- 
cola Municipal de Música d'aquesta 
ciutat on rebé lliçons de solfeig, teo
ria de la música, piano i harmonia, 
del mestre Josep Plans Baqués, que 
n'era el director.

L'any 1917 després d'haver fet qua
tre cursos a satisfacció del director, 
aquest li parlà de la nécessitât que te
nia de perfeccionar i ampliar els estu- 
dis a Barcelona.

Ramon Torner i Tort, impressor i 
amie de la familia, adreçà el següent 
escrit a l'Ajuntament:

'Teniendo en cuanta las condicio
nes que concurren en el joven Juan 
Padró Badia, hijo de padres pobres, 
de 18 años de edad, domiciliado en la 
calle de San Quirico núm 46, que ha 
cursado con notable aprovechamien
to los cursos de piano en la Escuela 
Municipal de Música de esta ciudad, 
según certificación que se acompaña;

Atendiendo las opiniones autoriza
das de distinguidos profesores, que 
auguran una brillante carrera artísti
ca al referido joven Padró, si éste 
puede perfeccionar sus estudios de 
piano y composición en las Acade
mias de Barcelona; dadas las condi
ciones i aspiraciones del referido 
alumno y vista la imposibilidad en 
que se hallan sus padres para propor
cionarle todos los medios para ello, a

esta Exma. Corporación Municipal 
acude y con la mayor solicitud 
SUPLICA que en méritos de lo ex
puesto y si lo estima justo y conve
niente se digne contribuir al fin ex
presado, costeando al joven Padró, 
en concepto de pensión, un abono de 
ferrocarril en tercera clase, para que 
pueda pasar diariamente a Barcelona 
a perfecionar y completar sus estu
dios de piano y composición, contri
buyendo así en parte a hacer posibles 
los sacrificios que sus padres se impo
nen para que su hijo pueda cursar 
una carrera artística para la que de
muestra tan felices disposiciones".

El 12 de novembre de 1906 li fou 
concedit, per un any, el sol.licitai 
abonament que costà a l'Ajuntament 
la quantitat de 210,- pessetes amb ca
rree al capítol d'imprevistos.

Ingressá a l'Académia Granados en 
la qual prosseguí els estudis durant 
dos anys, sota la direcció del profes
sor Ferran Vila.

L'any 1910 es traslladá a París amb 
la íntendó de perfeccíonar-se en el 
mécanisme del piano, rebent lliçons 
del pianista catalá Ricard Viñas a qui 
els músics francesos anomenaven "el 
mestre deis mestres".

Un dia es trobá amb els germans 
Cassadó, violinista i violoncel.lista i 
acordaren formar un tercet, donant 
una colla d'audicions a les ciutats més 
importants de França.

En alguns d'aquests concerts Joan 
Padró s'exhibia com a solista inter
prétant obres de Liszt, Beethoven, 
Albéniz i altres autors amb extraordi
nari èxit.

El 1913, el mateix tercet féu una

magnífica "tournée" per Egipte, do
nant una sèrie de concerts al Caire, 
Alexandria, Heliopolis i Luxor i re
torna a París on Joan Padró organit- 
zá un conjunt compost de cinc pro
fessors de corda i piano actuant al 
Palace Hotel de Madrid, Hotel Conti
nental de Sant Sebastiá i a continua- 
ció al Café París de Biarritz i al Gran 
Hotel de Toló on els sorprengué la 
guerra europea, motiu pel qual els 
seus companys d'origen francés es 
veieren obligats a abandonar-lo per 
incorporar-se a l'exércit.

De retorn a Sabadell doná diversos 
concerts amb el violoncel.lista Gas
par Cassadó. Un d'ells tingué lloc a 
1'Académia de Belles Arts. La revista 
Teatralía del 13 de novembre del 
1915 diu així: "A l'anunciat concert 
"Cassadó Padró" hi assisti una nom- 
brosa concurréncia, figurant-hi les 
més caracteritzades personalitàts mu
sicals de la nostra ciutat.

Els joves artistes, en totes les com- 
posicions qüe formaven el programa, 
varen demostrar els seus profunds 
coneixements. Executarem amb veri
table maestria composicions de Cho
pin, Mendelssohn, Albéniz i altres.

Cassadó-Padró són dos tempera
ments agermanats i com que junts 
Iluiten i traballen per una mateixa 
idea, en el seu art hi ha la fusió espiri
tual que els permet que les obres les 
executin meravellosament".

El 30 de setembre del 1916 Joan Pa
dró i el violinista Enric Roig donaren 
un extraordinari concert a la Lliga 
Regionalista amb un èxit excepcio
nal. Vegeu com en parlà la revista 
Teatralia expressant la labor desen-
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rotllada per ambdós artistes: "El pro
grama fou esplèndid i una prova per 
ais executants per tractar-se d'una va- 
rietat d'escoles i époques que 
forçosament han d'obligar l'artista a 
fer un estudi de cada autor si vol ob
tenir una perfecta execució de sa co
mesa.

Roig i Padró son abans que tot ene
mies d'un efectisme que si bé plau a 
oïdes profanes, treu aquell valor i 
mata l'ànima que hi ha a les obres 
dels compositors que honoraren i 
aixô és un defecte que avui campeja i 
domina. Vegi's per exemple de la 
faiçô formosa amb què el violinista 
senyor Roig digué l'"Adagio" de la 
Sonata nùm. 5 de Beethoven i el 
"Nocturn" en si bemoll de Chopin i es 
veurà palesament que dient ço que hi 
ha escrit i fent sentir a l'oient ço que 
l'autor hi posa, s'assoleix un instant 
d'emociô pura i gaudeix l'ànima 
d'una dolcesa insuperable. Al nostre 
criteri fou amb les dues obres que el 
senyor Roig assoli una veritable ova
do, per fer cantar al violi aquella su
blim pàgina de Beethoven, i dir amb 
accent de misteri el nocturn del music 
polonés. Demostrà que és un conei- 
xedor de violi en tots els seus secrets i 
que per arreu pot presentar-se segur 
d'un éxit franc i espontani.

El pianista senyor Padró és prou 
conegut per dedicar-li nous elogis 
pels seus mérits. Destre acompanyant 
mai no deixa reduir-se per posar-se a 
primer lloc i per aixó sempre el seu 
treball és pie i ajustât a l'obra que 
s'interpreta. A la segona part, piano 
sol, quedá mostrat davant d'un audi
tori (en el qual figuraven els vérita
bles aimants de la música), que és un 
pianista de força i que pot interpretar 
les obres que vulgui i per importants 
que siguin.

No sabem que devia sentir en inter
pretar l'"Adagio sostenuto" de la So
nata "Ciar de Lluna", però si que 
dubtem jamai oir-li corn aquella nit. 
En l"'Allegretto", de dificultosa exe
cució, se'ns sorti molt airosament i en 
el "Presto agitato", d'un mécanisme 
immens, estigué insuperable dient 
molt bé aquella frase en qué hi ha re
marcada amb tota sa crueltat els so- 
friments que passava Beethoven en

“ Quinici Padró” . l^erc Clabarró Rius, Violonccl. .loan I^adró Badia. Piano. Joan Patera Reytics, Violi Icr. 
Francese C'uial LIobcl, Violi 2on. Celesti tseolà Saia, Conirabaix: A ny 1924.

aquells instants. La "Dansa Andalu
sa" de Granados i "Córdoba" d'Albe- 
niz, obtingueren una franca ovació, i 
de nou sorgi la ferma personalitat de 
Joan Padró amb la "Mort de Isolda" 
que a nostre criteri és l'obra que sent 
amb més ànima. En finir-la esclatà un 
immens i llarg aplaudiment. Acabà la 
segona part amb el poema de Liszt 
"San Francese caminant sobre les 
aigües". Aquesta obra, una de les 
cabdals de l'immortal compositor, és 
plena de dificultats de mecánica que 
esfereeixen el pianista més expert, i 
en Padró les vencé totes".

A la darreria de 1916 formá un 
quintet de corda i piano al qual més 
tard posà el seu nom, amb el qual do- 
ná a conéixer una infinitat d'obres 
destinades a gran orquestra que, há- 
bilment instrumentades, resultaven 
d'un efecte sorprenent.

Amb el seu "Quintet", doná audi- 
cions gairebé a totes les Associacions 
de Música de Catalunya i a totes les 
entitats culturáis de Sabadell, a base 
d'obres d'autors clássics i modems i 
de les més belles del gènere espanyol.

Fundá, també, l'Académia Padró 
d'on sortiren aprofitats alumnes, al-

guns deis quais, més tard, passaren al 
professionalisme.

Igualment fou fundador i mestre de 
l'Orfeó Castellarenc de Castellar del 
Vallès arribant assolir un lloc enveja- 
ble entre els conjunts del seu gènere, 
però malgrat tot dedicà preferent- 
ment el seu temps al perfeccionament 
del "Quintet", que en mérit a les se- 
ves qualificades actuacions fou con
tractât per l'empresa del Cinema 
Camps de Recreu per amenitzar les 
projeccions cinematográfiques i 
acompanyar les varietats que hi te- 
nien lloc. El Diari de Sabadell publicá 
així la noticia: "El proper dissabte en 
el concorregut cinema "Camps de Re
creu " debutará el notabilissim "Quin
tet Padró" que tan merescudament 
s'ha guanyat els sufragis de tots els 
afeccionats a la bella música, tant pel 
seu vibrant conjunt com per la inter- 
pretació acabada que donen a les 
obres que executen.

Felicitem l'empresa del susdit local 
i aplaudim l'encert que ha tingut en 
contractar aquesta tan popular i 
preuada agrupació sabadellenca ".

El 24 d'abril del 1924, en Joan Pa
dró i els altres components del
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"Quintet" es traslladaren a Paris en 
viatge d'excursió, donant, de passa- 
da, diversos concerts al Casal Català 
d'aquella capital, assolint extraordi- 
naris èxits.

De retorn, arnés de continuar la se
va tasca al Cinema Camps de Recreu, 
firmaren un contracte amb l'empresa- 
ri del Café del mateix local per 
realitzar-hi una série de concerts que 
tindrien lloc cada dijous de 9 a 11 de 
la nit.

A l'ensems, foren sol.licitats per 
amenitzar els concerts-vermut que te- 
nien lloc els diumenges i festius d 'll a 
1 del mati al Café Euterpe.

Amb motiu d'aquestes audicions el 
Diari de Sabadell publicá el següent 
escrit: "Són molts els fervents de la 
música i entusiastes del "Quintet Pa- 
dró", aquésta colla de bons artistes 
que amb el seu talent i bon zel s'han 
imposât, que tenen el do de 
proporcionar-nos sovint aquest goig 
de delectança de l'esperit que tan i tan 
necessari és per a tothom. El senyor 
Padró ha demostrat un gust exquisit 
en la confecció deis programes, segu- 
rament per aixó s'han fet tan popu- 
lars aquests concerts diumenges i fes
tius a l'Euterpe i dijous ais Camps. 
Aixi dones, li preguem que alguna 
vegada tingui la bondat de mostrar
nos les seves habilitats incloent en els 
programes alguna obra pianística.

No podria el senyor Padró fer-nos 
sentir una "Polonesa" de Chopin o el 
"Sant Francesc" de Liszt o alguna 
obra de Paderev^ski?".

En aquells anys, la proliferació de 
petits conjunts era extraordinária. Els 
afeccionats a la música, generalment 
partidaris d'un o altre grup, no per
dien l'ocasió per enaltir el seu prefe- 
rit, originant-se a voltes discussions 
que pujaven bastant de to.

Un deis que en aquest tema hi volia 
la seva, era el conegut periodista 
Lluis Papell. Vegeu sinó, l'escrit que 
publicá a la "Veu de Sabadell", el 3 
de gener del 1925, després d'una 
d'aquestes palestres entre un grup 
d'amics, del qual jo també formava 
part. "Des de molt temps a la nostra 
ciutat són dos els "Quintets que es 
disputen la supremacía musical. El 
"Quintet Imperial" dirigit per Cebrià

Cabané i el "Quintet Padró". Ara, 
havíem passât un llarg période de 
temps sense que fossin discutides les 
valors dels nostres quintets. En el da- 
rrer torneig, que podriem dir-ne, 
l'opiniô s'havia decantât a favor del 
"Quintet Imperial" i així hem passât 
dos o tres anys.

Però avui damunt del tapet on 
l'opinió discuteix tots els aspectes que 
adquireixen un carácter general, no
vament s'ha plantejat la qüestió deis 
quintets. Arreu se senten manifesta- 
cions en pro o en contra de l'un o de 
l'altre. Novament la ciutat es neguite- 
ja esbrinant les véritables valors 
d'aquestes dues institucions que tan 
enlaire han sabut posar sempre el ni- 
vell musical de Sabadell.

Avui, dones, hem observât que to
tes les preferéncies van dirigides al 
"Quintet Padró".

Nosaltres, abans d'intentar la pu- 
blicació d'aquestes ratlles, hem vol- 
gut també preocupar-nos d'aquesta 
qüestió i hem pogut treure'n la conse- 
qüéncia que tots els comentaris, 
d'uns quants dies cap aquí, no són 
mancats de fonament.

Indiscutiblement, el "Quintet Pa
dró" ha fet quelcom per imposar-se i 
l'esforç quiet i persistent d'uns mesos, 
avui comença a donar els seus fruits.

No és que amb aqüestes manifesta- 
cions intentem demostrar que les va
lors individuals d'un quitet siguin 
avui millors que les de l'altre. Creiem 
que el "Quintet Imperial" no han can- 
viat de categoria, però hi ha una série 
de coses que influeixen d'una manera 
extraordinària a donar una superiori- 
tat entre dues institucions tan iguala- 
des en mérits com les que ens ocupen.

El "Quintet Imperial" sense cap mi
ca d'esforç procurant només donar de 
veritat el que podia, es col.locà en 
primer lloc. Després, una vegada 
obtinguda la supremacía per part de 
l'opinió, ha continuât sense pensar en 
les exigéncies d'aquesta mateixa opi- 
nió que sempre batega, i ha seguit el 
seu carni quasi podriem dir rutinària- 
ment, sense donar importancia a 
moites coses que aparentment sem
blen petites però que juntes porten a 
voltes un decaïment.

En canvi el "Quintet Padró", que

anteriorment s'anomenava "Quintet 
Recreu" i després es batejà amb el 
nom del propi director perqué no 
semblés una institució creada sola- 
ment per actuar al Cinema Recreu, 
com ja havem dit, ha fet quelcom per 
imposar-se.

Ha volgut posar el máxim d'aten- 
ció en totes les composicions encara 
que aqüestes hagin estât petites, sen- 
zilles, insignificants. S'ha Iluirat a un 
estudi més constant encara. Ha tingut 
cura i encert, sobretot encert, en es- 
collir els programes, ha buscat el má
xim de perfecció en els instruments i 
ha sabut, finalment, guanyar tota els 
petits obstacles que en tota obra que 
ha de sortir perfeccionada es posen 
per entremig.

No parlem de l'adquisició dels ins
truments exòtics, perqué no volem 
xifrar el progrès del "Quintet Padró" 
en aquesta cosa, però si que conside- 
rem que no deixa d'ésser una innova- 
ció que el públic ha tingut en compte.

Aqüestes són al nostre entendre, 
les circumstàncies que han influït en 
que el nostre públic hagi reconegut 
ara una superioritat en el quintet que 
dirigeix el mestre Padró.

No n'hi ha prou d'executar bé i ès
ser bon mùsic, és necessari donar-se 
neguit i buscar sempre la forma que 
l'opiniô vegi satisfetes les seves natu
rals exigéncies.

Amb tot, aquesta anàlisi constant 
de les valors dels nostres quintets, a 
nosaltres ens omple de joia i creiem 
que hauria de plaure també ais nos
tres músics, ja que és una demostra- 
ció que la nostra ciutat no és una ciu
tat buida, sense sentits, sinó una ciu
tat eminentment espiritual.

La nostra sinceritat ens fa parlar 
així".

El "Quintet Imperial", en aquesta 
data, actuava al Principal Modem 
amenitzant les sessions de cinema i 
varietats que s'hi celebraven i el com- 
ponien els següents professors, tots 
d'excepcional categoria; Cebrià Ca
bané, piano i director; Genis Mas- 
clans, primer violi; Ramón Tarragó, 
Segón violi; Antoni Baqués, violon- 
cel; i Francesc Morral, contrabaix.

Obligats per l'evolució que anava 
expérimentant la música lleugera en
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aquells anys i per l'introducció del 
"jazz", els components del "Quintet 
Padró" decidiren actuar també com a 
Orquestrina incorporant al seu con- 
junt dos nous professors i els instru
ments apropiats per a presentar amb 
tota propietat els més moderns i exo
tics ritmes de moda.

En aquesta nova modalitat debuta
ren amb un èxit extraòrdinari al Tea- 
tre Euterpe, on continuaren acom- 
panyant les varietats i les sessions de 
cinema que s'hi celebraven, labor que 
hi desenrotllaven anteriorment per 
haver estât contractats per l'empresa 
del susdit local.

La flamant "Orquestrina Padró" 
que tant rebombori causà el dia de la 
seva presentació quedà constituida 
de la segiient manera:
Joan Padró - Mestre-pianista
Joan P arera  - Violi 1er. i
violi/trompeta
Francese Cutal - Violi 2òn i Banjo 
Lleó Sampedro - Clarinet i Saxofon 
Pere Gabarró - Violoncel o Trombò 
de vares.
Celesti Escolà - Contrabaix 
Pelegri Monsó - Jazz-Band

Continuaren les actuacions a base 
de "Quintet" i "Orquestrina" donant 
audicions de mùsica clàssica i de 
"Jazz" al Cafè Euterpe, Cafè Camps 
de Recreu, Belles Arts, Lliga Regiona
lista, Centre Industrial, Cercle Saba- 
dellès. Cercle Republicà Federai, etc. 
etc. i, fora de Sabadell, a l'Hotel Al
hambra i a l'Hotel Mediterrani de 
Palma de Mallorca; Balneari Vichy 
Català de Caldes de Malavella; La 
Unió i Teatre Tivoli de Sant Hilari 
Sacalm i molt sovint a l'Hotel Ritz de 
Barcelona per amenitzar festeigs pu
blics i particulars.

Més tard, Joan Padró ocupa una 
plaça de professor de solfeig, teoria 
de la mùsica i piano a l'Escola Muni
cipal de Mùsica i prengué possessió 
del càrrec el 20 d'abril del 1929.

E1 dia 23 de marq de l’any 1930 tin
gué lloc al Teatre Euterpe un gran 
concert al qual prengué part l'Or- 
questra de Cambra de Sabadell diri
gida pel mestre Cassiá Casademont 
omplenant meravellosament la pri-

Ai centre d'esquerra a dreia: Joan Padró i l ilonicna 
Climem profe.ssors de l’Escola Municipal de Música 
amb el scu director Josep Masllovei i varis deis alum- 
nes del curs 1933-1934.

mera i la segona part. La tercera anà 
a càrrec del violinista català Joan Ma- 
nén, acompanyat al piano per Joan 
Padró.

Vegem el que deia un diari locai 
d'aquesta actuació: "Manén, com a 
violinista, excel.lent sempre. Nete- 
dat, afinado, fidelitat, com compta- 
des figures del violi puguin fer-ho. 
Continua als primers rengles de violi- 
nistes. Les quais aptituds pogué Huir 
llargament no deixant respirar gaire a 
Joan Padró que, com sempre, demos- 
trà les seves magnifiques facultats 
com a gran pianista. Dignes l'un de 
l'altre. Un èxit per a ambdós que no- 
saltres celebrem tot félicitant a Lamie 
Padró i agraint a Joan Manén els 
agradables moments que ens ha pro- 
porcionat escolant les seves interpre- 
tacions".

Darrerament, Joan Padró dirigia 
les seves activitats entre les actua
cions del seu "Quintet-Orquestrina " i 
l'ensenyament a l'Escola Municipal 
de Mùsica, d'on durant els cinc anys 
del seu mestratge havia fet sortir dei- 
xebles que honoraven de debò el re
cord del mestre.

Mori el dia 3 de febrer de l'any

1935, desapareixent aixi un home es- 
tusiasta de les coses de la cultura, so- 
bretot les que es relacionaven amb la 
seva professió, i un artista que ajusta- 
va a la seva naturai ingenuïtat un fer
vor que li feia tenir les més lloables i 
honroses ambicions.

Joan Padró, havia arribat a èsser 
un excel.lent pianista; fou un gran 
enamorat del seu art i mai no planyé 
per a l'estudi les hores de la seva vi
da, de tal manera que de la literatura 
pianística es pot dir que ho coneixia 
tot.

Els professors i els alumnes de l'Es
cola Municipal de Mùsica, en la per
sona del seu director senyor Josep 
Masllovet, li dedicaren un sentit "Se
guici Fùnebre", obra d'aquest darrer, 
que fou interprétât per la Banda Mu
nicipal corn a sentit homenatge i da
rrer adéu.

A l'Acadèmia de Belles Arts, tingué 
lloc una vetllada d'homenatge a la 
memòria de Joan Padró i Badia, en el 
primer aniversari de la seva mort.

Hi prengé part el "Quintet Padró" 
dirigit pel mestre Adolf Cabané i Pi- 
bernat interprétant a la primera part 
"Goyescas" de Granados; "Córdoba" 
d'Albéniz; "Cant Base" d'Uzandiza- 
ga; "Simfonia inacabada" (primers 
temps) de Schubert; "Preludi" de 
Rakhmaninov i "La vida breve" de 
Falla; i a la segona, amb la col.labo- 
ració de notables professors terras- 
sencs sota la direcció del mestre Ca
sas, en primera audició una "Suite" 
dedicada a Joan Padró titulada "As- 
censió al Sant Llorenç", obra del mes
tre Ramon Serrât, conegut composi
tor català i director de l'Escola de 
Mùsica i Banda Municipal de Terras
sa.

Entre una i altra part el senyor 
Joan Sallarés llegí una semblança de 
l'homenatjat que fou per als qui el co- 
negueren un encertat retrat i un gran 
motiu de recordança.

"Recordem, digué, que el dia 2 de 
desembre de 1934, Joan Padró oferia 
als seus amies de l'Acadèmia de Belles 
Arts el darrer concert de la seva vida 
amb la col.laboradó del jove rapsoda 
Francese Vila i Plana. Aquell dia, no
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va estar ja tan feliç com en altres oca- 
sions...

Foques hores abans del concert ha- 
via expressat el seu desig de suspen
dre'!; la seva esposa estava malalta 1 
aquella tarda s'havia agreujat consi
dérablement. No obstant, el seu enti- 
siasme es va sobreposar a les dificul
táis i encara ens sembla que oïm emo
cionáis la "Fantasia-Impromtu" Op. 
66 de Chopin, corn si en les notes 
pòstumes i planyivoles del "Modera
to cantabile" volgués amagar tota la 
vida que el rapsoda destriava i que 
mai com llavors no havien tingut un 
marc més veritable.

Josep Bosch i Català, excel.lent 
pianista i gran amie de Joan Padró, 
ens parla aixi dels dots personals del 
mestre; "Havia pogut conèixer per- 
fectament el seu carácter. Diverses 
vegades haviem interpretai, encara 
que privadament, composicions a 
quatre mans amb dos pianos. Era ex- 
tramadament exigent amb eli mateix. 
Mai no es donava per satisfet. Sem
pre li semblava que podia fer més, 
malgrat passar hores i hores al piano 
endurit-se en el perfeccionament de 
l'instrument.

Era persona amable. El seu tracte 
sempre agradable i les converses so
bre ternes de valorado eren intéres
sants i comprensives. De tempera
ment optimista, no dissimulava la se
va satisfacció, esclatant en franca ria- 
lla per poc que l'ocasió li fos propi
cia. Curios i agut, distingua ràpida- 
ment el grau de cultura de les perso
nes, de les quais, a voltes, en feia gra
ciosos comentaris, majorment si es 
tractava d'algú que fent l'intel.ligent 
no ho era gaire.

Acaba dient el senyor Bosch: "sem
pre l'he considérât un artista extraor
dinari, una gran persona i, sobretot, 
un bon amie de tothom."

□

c C a e M Æ

THE SAVAGE 
INNOCENTS

Per CINE CLUB SABADELL

(1959 -60, LOS DIENTES 
DEL DIABLO)

THE SAVAGE INNOCENTS 
(1959-60, LOS DIENTES DEL DIA
BLO) és l'inici de l'inevitable vaga- 
bundejar de Ray, dividit, per altra 
banda, en dues étapes ben marcades; 
una primera, encara dins els canals 
de la indùstria (LOS DIENTES DEL 
DIABLO -A ng la te rra , Ità lia , 
Canadá- i KING OF KINGS, 1961, 
REY DE REYES, i FIFTY FIVE DAYS 
AT PEKING, 1963, 55 DIAS EN PE
KIN -ambdós films rodats a 
Espanya); i una segona, molt propera 
al "underground", començada deu 
anys més tard, després d'un llarg os
tracisme, amb WE CAN'T GO HO
ME AGAIN (1973), continuada amb 
l'sketch de WET DREAMS (1974) i 
acabada amb l'insôlit i terrible 
NICK'S MOVIE (1979), pel.lícula co
dirigida per Wim Wenders. La recta 
final de la seva filmogradia -E.E.U.U. 
i Alemanya- mereix, però, un estudi 
a part, perqué és, de fet, una expe- 
riència única entre els cinéastes nord- 
americans que van començar la seva 
obra els anys quarantes.

El tema central de LOS DIENTES 
DEL DIABLO, la manera com permi- 
tim que les convencions socials es 
converteixin en absoluts morals, com 
el mateix Ray declarava -Asiak (Yo- 
ko Tani) diu al policía (Peter O'Too
le): "quan vingueu a una terra estran- 
ya, porteu les vostres dones, però no 
les vostres liéis"-, es recolza en l'etern 
problema de la colonitzaciô i/o ab- 
sorció de les societats primitives -els 
innocents- per les societats civilitza- 
des, un tema que, de manera molt

més tràgica i col.lectiva, havia tractat 
magistralment John Ford al seu CHE
YENNE AUTUM (1964, EL GRAN 
COMBATE), encara que les enormes 
diferèneies històriques d'un fet res
pecte a l'altre donin un significat, no 
antagònic però sí distint, al film de 
Fautor de TWO RODE TOGETHER.

La primera cosa que es fa evident 
al film de Ray és l'estilització/espec- 
tacle en qué converteix el món dels 
esquimals i l'especial cura que té 
Fautor a Fhora de tractar la relació, 
només apuntada però prou clara, en
tre Inuk (Anthony Quinn) i el policía 
més amunt esmentat.

La idea d'espectacle li permet una 
Ilibertat d'estil que al seu moment fou 
força criticada, en voler comparar la 
pel.lícula de Ray amb NANOOK OF 
THE NORTH (1920-21), de Robert 
Flaherty. Que un film recorda l'altre 
és evident, especialment en Fescena 
de la caça de la foca -quasi exacte a la 
de la caça del salmo del film de 
Flaherty- i en Farribada d'inuk a la 
casa de Fhome blanc -corn la seqüèn- 
cia dels compradors de pells a l'altra 
pel.lícula. Però les semblances són 
purament anecdòtiques: és la inten
do i sempre l'estfl el que diferencia 
radicalment un film de l'altre i els fa 
incomparables. Contràriament al de 
Ray, el de Flaherty és documentalista 
i objectiu. En tot cas, aquests details, 
i d'altres que la veu en off s'encar- 
rega de remarcar, no fan sino fer pa
lesos els mesos d'estudi que va dedi
car Ray al món àrtic. En definitiva, 
tan reals són els plans crus i pelats de
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Flaherty com el Technirama i el 
Technicolor de Ray. Es pot imaginar 
una seqüència en qué quedi més pa
tent la majestuosa bellesa del paisatge 
polar, que només la Natura pot i sap 
donar, que aquella llarga sèrie de 
"travellings” que segueixen les dues 
embarcacions cap a la caça de la mor
sa? I pot alguna cosa donar més la 
sensació de grandesa i solitud, de trà
gica emoció, que aquell altre "trave
lling" endarrera que deixa, d'esquena 
a l'espectador, la mare d'Asiak, en- 
mig de la Immensität d'un paisatge 
que, ara, s'ha tornat cruel? Ella serà 
devorada per l'os que, temps a venir, 
caçarà Inuk, perqué aixi, quan el fill 
d'Asiak s'alimenti de la seva earn, 
s'acomplirà el cicle natural de la vida. 
A més d'un esclat joiós de romanticis
me (és a dir, d'estil.lització), no hi ha 
aquí també tot un món que se'ns pre
senta real, que se'ns ha fet real, pel 
carni de la fascinació? I tot això, no és 
la Veritat?.

Aquesta estilització, a més, pai.lia 
o anula alguns topics massa clars: la 
rebuda de l'home blanc a Inuk (que es 
llegeix com l'embrutiment del món 
primitiu i sa pel món civilitzat i mer
cantil), l'exagerada brutalitat d'un 
dels policies, el molest acompanya- 
ment musical de 1'última seqüència... 
Si bé tot això no té gaire importància, 
atès que el diseurs del film s'estructu- 
ra a partir del cinema com a represen- 
tació i es fa definitiu a la relació entre 
Inuk i el policia i al seu desenllaç. El 
que, en canvi, sí que en té, ja que el 
paisatge -i la credibilitat de tot el que 
hi passa-juga un paper fonamental en 
el procès de fascinació de l'especta- 
dor, és el seguit de limitacions for
mais (el film està rodât principalment 
en estudi) que, en alguns moments, 
s'evidencia: transparèneies massa
évidents, algunes d'elles innecessà- 
ries, el caçador i la béstia sempre en 
pia diferent, la seqüència de la mort 
de l'ôs polar que ataca a Inuk... (Co
ses d'aquestes també es donen a MO- 
GAMBO -1953), però al film de Ford 
no tenen importància, perqué no fun
ciona a partir de l'aventura i el pai
satge -l'acciô podría passar a qualse- 
vol altre Hoc-, sinó a partir d'una co
média de personatges).

Si bé Ray estava possiblement més 
intéressât en el problema moral que 
omple la segona part de la pel.licula, 
magnificament plantejat, per altra 
banda, això no excusa aquests des
cuits (potser, a vegades, tot cal dir- 
ho, problèmes de resolució difícil 
LOS DIENTES DEL DIABLO és un 
film co-produït, i tots sabem el que 
això vol dir). Els exteriors foren ro- 
dats a la badia de Hudson (com en el 
cas de NANOOK) i, sembla ser, que 
per una segona unitat dirigida per 
Baccio Bandini.

L'arribada d'Inuk al campament de 
l'home blanc és el punt critic de la 
història; mesos abans, Inuk ha desco- 
bert el fuseli -és el seu primer contac
te amb la civilitzaciô- i sap que, per 
cent pells de guillot, en podrá posseir 
un. Només la intuïciô d'Asiak -el pa
per de la dona a les societats primiti
ves està excel.lentment apuntat per 
Ray en aquest moment i en molts 
d'altres-, que regala, quan Inuk no hi 
és, el fuseli obtingut al campament, 
salvará la puresa, la innocèneia, de 
l'esquimal. Però el xoc amb la civilit
zaciô produirà, de tota manera, la 
tragèdia, quan el capellà (Marco Gu
glielmi) vol convertir Inuk i Asiak al 
Cristianisme, moment que l'autor de 
JOHNNY GUITAR tracta amb un 
deliciôs sentit de l'humor, per, brus-

cament, passar, en un brutal canvi de 
to, a l'accident mortal amb què acaba 
l'escena. La persecució policial 
(transgressió de límits/desequilibri 
del paisatge) només pot portar al de
sastre a una gent incapaç de sobre*- 
viure en un medi tan hostil. Aixi, un 
dels policies mor -absurdament, com 
diu, més tard, Inuk a Asiak- i l'altre 
sobreviu gràcies a l'ajut d'Inuk, que 
forma part del paisatge, que és el pai
satge, i que, corn Dersu a DERSU 
UZALA (1975), el film de Kurosawa, 
sap què s'ha de fer, quan i corn. Al fi
nal, el policia comprendrà Inuk, però 
Inuk i Asiak no poden comprende- 
ho, perqué les convencions morals 
convertides en principis absoluts des- 
humanitzen i fan inin tel. ligible la ma- 
teixa moral que la societat s'ha créât 
per protegir-se. El darrer pia, Inuk i 
els seus retornant a casa, destacant 
enmig del blanc monocromàtic que 
ha marcat el film, restableix l'ordre; 
de moment allí, al nord, continuará 
regnant la pau.

Tot volent reflectir una col.lectivi- 
tat a través d'una història bastant 
particular, a cavali entre DERSU 
UZALA -un home, un món- i CHE
YENNE AUTUMN -un món, uns 
homes-, LOS DIENTES DEL DIA
BLO és, en el fons, un altre crit de re
bel.lia de Nicholas Ray, un rebel.
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AL PAS DELS DIES per JOAN DAVID

MONTSERRAT GIRBAU i 
XAVIER CARA

Aquests dos artistes han exposât a 
la Sala d’Art Lloverás, de Terrassa, 
amb llur murais i ceràmiques de gres. 
A més, Xavier Caba ha présentât 
olis.

Ambdós artistes formen un tan
dem que d’un temps.ha hem pogut 
admirar a Sabadell (Galeries Rovira) 
i a Castellar del Vallès.

Xavier Caba és prou conegut entre 
nosaltres i fou un dia que ens sor- 
prengué amb els seus murais cerà- 
mics, esdevenint un innovador. És eli 
un treballador nat que crea amb si- 
lenci en el seu taller-forn. Les seves 
inquietuds el dugueren a assimilar la 
tècnica de la ceràmica, alliçonat per 
Lluis Clapès, el seu mestre. Avui Xa
vier Caba ens mostra una varietat de 
peces d’una bella factura i ôptimes 
qualitats. El conjunt de la seva obra 
tè l’emprempta ben personal que ha 
assolit mantenint una fidelità! i un ri
gor académie.

Quant a Montserrat Girbau, la 
quai comparteix el taller de X. Caba, 
de bel! principi aquesta jove artista 
s’ha mostra! com una prometedora 
ceramista, puix evidencia una sensi
bilità! acurada, no pas exempta 
d’originalitat. Ens mostra unes peces 
en les quais es fa palés el seu bon fer i 
que,ella sap dotar donnes ôptimes i 
belles textures. Composé uns murais 
ceràmics de ternes d’aus, certamen! 
origináis. Son volums eteris i àgils, 
ensems efectistes.

Ambdós artistes i llur obra prome
ten el seu compromis de creaciô evo
lutiva i força intéressant.

Cau d’Art Sabadell
Ha encetat la nova temporada amb 

una exposició sota el titol de “ Pin
tors Sabadellencs Segles XIX-XX” . 
Cal afegir que es tracta de pintors 
malauradament traspassats. Ens han 
deixat llur record i llur obra.

Des de Josep Juliana (1844-1890) a 
Joan Mauri (1913-1980) son un bon 
nombre de pintors locals els que es
tán representats. Convé dir que ho 
están amb obres cabdals i dignes. És 
una mostra presentada amb notable 
rigor i que ha de complaure ais visi
tants. El marc de la Sala hi juga un 
complement prou adient.

A aquesta mostra s’ha volgut fer 
una excepció; representar a Antoni 
Vila Arrufat amb algunes de les seves 
obres. L’excepció és que l’admirat Vi
la segueix treballant en el seu estudi de 
Ganduxer, després de fer-ho, durant 
el passât estiu, a Sant Sebastià de 
Montmajor. I cal desitjar-li que per 
molts anys pugui continuar fent-ho.

Horn ha trobat alguna omissió en 
aquesta mostra, com les de Ramon 
Quer, Joan Figueras, Josep Dome- 
nech, Alfons Gubern...

No obstan!, això no resta el mèrit 
que ha assolit reunir aquest estol de 
noms que ha contribuït al fet que et 
nom de Sabadell hagi escrit unes pà- 
gines a la Histôria de la Pintura Cata
lana.

TRINI SOTOS BAYARRI
Intel.lecte

Certamen! com molt bé ens diu el 
nostre artista ANTONI VILA 
ARRUFAT: “És agradable veurer 
com l ’artista Trini Sotos no oblida 
Sabadell. En aquesta ciutat ha viscut 
moments que van marcant el procès 
de la seva vida i del seu art cada dia 
renovellat. Els sabadellencs senten el 
seu procès també com a cosa propia, 
fins i tot amb cert aire familiar... ”

Per un carni ja esbrossat i en el que 
les diferents técniques pictóriques 
s’expressen, l’obra actual de Trini 
Sotos ens descriu la veritat d’un món 
que’ns atansa amb valors ascendents 
a promeses cada dia més encertades.

Ens trovem, dones, contemplant 
unes pintures que ens inviten a admi
rar, -per les qualitats que contenen-, 
el món Intel.ligent al ensems que pie

de Sensibilität que presideix el control 
i la diversifiació de les imatges.

Trini Sotos pictóricament ens parla 
i ho fa en tot moment amb un llen- 
guatge net i ciar; sigui en el paisatge, 
sigui en el retrat, en translluim la inti
ma emoció que’s el fruit d’un estudi 
pacient, d ’una observació atenta de 
les qualitats inmanents a la vida ma- 
teixa, sigui en la figura, sigui en el 
paisatge. Aquest és el secret pel que 
en el moment d’executar veiem res
plendir el sentit de plena responsabi- 
litat. Avui com ahir s’ens defineix en 
possesiô de dues qualitats ben identi- 
ficables; per un costat en pie domini 
d’unes formes, característica aquesta 
de tota visió Intel.ligent i per l’altra 
en possessió d’un meravellôs sentit 
del color i aixi per sintesi neix el con
cert entre el dibuixant i el pintor, 
concert ben afiançat i ja besllumat en 
fer la seva primera exposició a Saba
dell pel Desembre de l’any 1946.

Podriem resumir dient: que es el 
seu viurer la pintura-i el pintar la seva 
vida.

JOSEP MARTINEZ 
ROMERO

Tot Art
Pintura a l’oli, a l’aigua i dibuixos, 

formen el conjunt de I’obra exposa
da. Martinez Romero ens presenta un 
conjunt d’obres que inicialment se- 
gueixen una trajectória i un estil ja de 
fa temps ben definit. L’obra, en tot 
moment, la veiem resolta amb una 
notable dosis de dignitat i d’emotivi- 
tat creadora. Interpreta els temes no 
pas amb una servitut d’imitació i si 
que amb una actitut sentimental, 
aixô fa que s’hagi atrevit a emprar 
noves tècniques, técniques amb les 
que certamen! aconsegueix transpa- 
rèneies en els colors que, francament, 
restitueixen valors pictórics trasce- 
dents a valors pictôrics que possible
ment restarien ocults. Ens sentim sa- 
tisfets dels encerts transmesos.

C giiELLAS^  sala d'art
Cl. CONVENT, 110 (PLAÇA MARCET) - SABADELL



365

Olis de CARLES SALLES 
BADELL

Academia de Belles Arts
Una col.leccio de pintures a Foli, 

la major part de petit tamany, exposa 
i conté I’obra d’aquest pintor autodi
dacta. Son mostres de paisatges natu
rals i urbans realitzats amb una gran 
minuciositat i que reflexen una forma 
de veurer i de transcriurer.

Filles, més que d ’altra cosa, d’una 
gran afició al llarg dels anys i que, 
ara, veiem exposats i que la sincerità! 
amb que són traduits al llenç no crec 
ningù pugni discutir.

GUI GON
Comellas-Sala d’Art

Tot artista es precis que’s defineixi 
per unes qualitats dares que justifi- 
quin una responsabilitat, un Iluitar 
en un mon intel.ligent, una tècnica 
ben apresa i una humilitat conscient 
que no deixi a les fosques les interpre- 
tacions cara a cara a l’espectador cul
tivât. Vet aci, que aquest pintor saba- 
dellenc, “ GUI GON’’ ens ha sorprès 
amb una mostra de pintures a Foli, 
-paisatges-, en aquesta sala d’Art. 
Desconeixem Fobra i ens sorprèn el 
résultat de conjunt; no es tracta 
d’una pintura virtuosa, academicista 
o simplement vedetista, tampoc po- 
dem dir que sigui imitacionista, si, 
però, que és intencional; la tònica ge
nerai, en última instància és un recull 
de matèria pictórica amb una visiò 
sensibilitzant, justificativa d’un post- 
impresionisme lluminòs.

La pincellada és valenta, aixi com 
ho és Fimpressiò d’una atmosfera 
que en moments i per motius diversos 
és de franca harmonia.

En aquesta obra hi veiem Iluita, 
una Iluita noble i conscient per tal de 
crear el seu propi mòn Iliure d’enter- 
boliments i de vaguetats inútils. Una 
recomanació sempre pot èsser a pro
pósi!, aixi, dones, jo vull recordar a 
aquest jove artista les paraules que 
un dia el nostre escultor Josep Ciará 
deixà impreses:

“L ’Artista ha d ’èsser un home 
capaç de veure la natura amb un ínte
res sempre creixent. Enamorarse’n. 
Ha de portar la bellesa dintre seu, i

llavors la trovará a tot arreu. El dia 
que li manqui aquest ends està per- 
dut’’.

EL CLAN MORGUI
Emili Morgui, Maria Torrella i Eli

sabet Morgui -matrimoni i la seva 
filia- han exposât a la veina Castellar 
del Vallès, i a la Sala Wats-Art, llur 
obra. Amb aquest ordre: Oli, aqiia- 
rel.les i una selecció d’escultures.

Emili Morgui ens presenta un con
junt d’obra amb la qual ens mostra, 
una vegada més, la seva pinzellada 
viril i expressiva, piena de lluminosi- 
tat i eloqiiència.

Maria Torrella ens ha sorprès amb 
un conjunt d’aqiiarel.les de petit for
mat on es fa palesa la seva sensibili
tà!.

Aquest matrimoni d’artistes, apa- 
reliats ara amb Fobra exposada, ha 
assoli! una bona critica i un estimable 
èxit.

Les obres que Elisabet ha exposât 
junt amb els seus pares, tenen aques
ta vitalità! i Originalität que ella, 
apassionada i vibrátil, sap crear amb 
una intenció plausible. Les seves fi
gures humanes sap dotar-les de for
mes robustes, plenes de contraccions 
musculars, àdhuc de sentiment i mo- 
viment. Ho transmet l’artista ferint- 
les amb els seus dits, talment com si 
les magolés.

Coincideix aquesta exposició amb 
la que la mateixa autora ha presenta! 
al Centre d’Art Contemporain de 
Jouy-sur-Eure, del 19 de setembre al 
18 d’octubre.

Cal felicitar al dan Morgui per 
haver-nos ofert aquesta artística i ori
ginal exposició amb la quai hom ha 
pogut admirar la seva obra, ja de 
conjunt ja individual.

VILA I PLANA
Tot-Art

Un recull de la darrera obra de Vila 
i Plana m’ha fet pensar en unes parau
les escrites per Josep Ciará, el nostre 
gran escultor, que diuen: “ La inspira- 
ció no és un instant, un moment, un 
fulgor, com creuen els nécis. És una 
questió de paciéncia, de Iluita cons
tant, és obra de tota la vida” i en veri

tà! que si anem resseguin Fobra de Vi
la i Plana des deis seus inicis hi trova- 
rem una iluita pacient i constant. De 
fa uns anys hi ha en ella com un assen- 
tament que disfruta a repetir gairebé 
temes, empró sempre i en cada época, 
i veiem punts diversos que són els que 
dicten les étapes valorables. Estimem 
en aquesta darrera exposició la màgica 
entesa en les teles en les que la visió del 
paisatge deis afores de Castellar del 
Vallès són com un estimulan! generós 
que fa reviure Faspecte robust i dócil 
de les mases dins una diafanitat at
mosférica.

CARMEN MUSET
Galerías Rovira

Per primera vegada veiem una 
mostra de Fobra d’aquesta pintora 
barcelonesa, el conjunt de la qual 
presenta dues modalitats de pintura, 
una al nostre entendre netament im
presionista i en la que uns temes flo
rals són exponents d’un fer pulcre i 
lluminós i, per contra, altra de con
junt i fons abarrocats que distreuen 
Fatenció de les primeres i que millor 
dirien en una exposició independent; 
el conjunt, emperó, acusa un notable 
domini de Fofici.

GISBERT-ART
El dia 6 d’octubre .“ Gisbert art” 

inauguré una nova planta d’exposi- 
cions “ MAITE-2” en la qual hi figu
ré una gran col.lectiva de pintors 
amb obra permanent: ARQUER- 
BUIGAS, ESTRADA-VILARRA- 
SA, FUENTETAJA, RAGINEL i 
SARQÜELLA; Fobra en particular 
de quiscún fou comentada en quiscu- 
na de les mostres individuals passa
des. Complement a la sala “ MAITE- 
2” s’obri aixi mateix amb una 
col.lectiva d’obres d’artistes sabade- 
llencs de la primera meitat de segle. 
Un esforç notable i meritori de Gis
bert-Art que contribueix a valorar 
Fempenta francament real cara a les 
demostracions artistiques, que volen 
dir força estimulan! en una actitut es
piritual que enalteix, ensems la nos
tra ciutat.

. □

Es'una gentilesa de GALERIES
ROVIRA"

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL



366

_IM ATGE I PARAULA.

APARCAMENT...

Foto: Josep Busoms 
Text: Joan Cusco

Les ciutats i també a molts pobles grans, tenen problèmes d’aparcament. 
Però, per sort, en aquest nostre món de mones, encara hi ha algún racó de món 
on pots aparcar el propi mitjà de transport...
La foto ens ho ensenya: hi ha aparcament i també hi ha bon humor.
Dues coses dificils de trobar avui dia, a les ciutats...

Es una gentilesa VIATGES CODINA, S.A.
Grup A Titol 412

Sant Quirze, 11 
Tel. 725 62 99 
SABADELL
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"fumari
Portada: Homenatge a Picasso. (Original de Ricard Calvo i Duran)
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S o r t i r
En aquest darrer número de I’any ens hauria plagut de fer un 

balanç del 1981; un balanç referit, naturalment, a la nostra par- 
eel.la de les arts i de les lletres. Però topem d ’inici amb la difi- 
cultat de comptabilitzar la vida artlstieo-literària i amb el recel 
que, tot i que la reducció a xifres fos possible, no tingués una 
significació profitosa. Perqué ens sembla que la cultura no és 
precisament quantificable o, si més no, no ho és només exclusi- 
vament.

Donant un lleuger repàs a la vitalitat cultural sabadellenca del 
1981, podem apreciar, si, que es produeixen un gran nombre 
d ’activitats, potser més que mai. Mirem, per exemple, les arts 
plàstiques: el nombre de les nostres galeries ha augmentât i el 
dels conreadors d’aquesta faceta cultural també. Mirem, pre
neur un altre exemple, el teatre: les inquietuds en aquest terreny 
es multipliquen. 1 dediquem un tercer esguard a cursets, confe- 
réncies, taules rodones, sobre ternes que constitueixen un ampli 
ventali.

És cert que si ens hem de fixar en signes quantitatius no ens 
podem contentar amb el de les manifestacions que s’hagin pro
duit en el camp que sigui; també hauriem de posar atenció a la 
receptivitat que cada una d’elles hagi tingut. Si algunes exposi- 
cions, O representacions, o concerts, només s’han vist corres
postos per unes poques dotzenes de persones, malament rai; ja 
no podem mostrar-nos gaire optimistes.

No obstant, pensem que la cultura, més que mesurable quan- 
titativament, ho ha de ser qualitativament. I aixô requerirla una 
tasca de revisió i de judici molt més difícil que unes estadisti- 
ques de possible, encara que laboriosa, recopilado. Però és el 
que ens hauria de preocupar seriosament: si tota la nostra acti- 
vitat cultural respon a un nivell acceptable; no fos cas que pesés 
més el soroll que les nous.

Allò que una mirada ràpida, en panoràmica, ens revela, és 
l’esforç que es manifesta des de diferents llocs per popularitzar 
la cultura, per dur-la al carrer, per desmitificar-la. El propòsit 
és lloable, i pot ser vàlid, sempre i quan no s’abandoni a un re- 
nunciament -a un passotisme- qualitatiu. Perqué les coses niés 
senzilles, les més modestes, les més assequibles per a un receptor 
poc format, poden i han de tenir un nivell qualitatiu minim. Al
trament, aquell receptor immatur no podria superar mai la seva 
lamentable limitaciô.

Es cert que els temps canvien i tot evoluciona, i que d’aquesta 
evoluciò no se n’escapa el moviment cultural, fins i tot potser la 
mateixa filosofia de la cultura. Però convé no voler forcar les 
coses; no prétendre imposar canvis sobtats, antinaturals en mé
dis sostinguts per una tradiciò cultural definida al llarg d’una 
trajectòria plausible. Intents d’aquesta mena poden provocar 
traumes dolorosos. Els que vulguin trencar motiles no se n’han 
pas d’abstenir, però sempre és aconsellable fer-ho des de plata- 
formes noves.

I de la cultura podriem aixamplar-nos al concepte més gené- 
ric de l’educaciò, en el sentit de les formes de convivéncia que la 
cultura comporta.

Potser som massa exigents. Però voldriem que la nostra ciu- 
tat brillés culturalment en tots els sens àmbits: els de les dife
rents edats, els dels diferents estrats socials, els dels diferents ni- 
vells educatius.

Confiem que el nou any es acosti més a aquesta fita.
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SEMBLAMCA
de
MARIA TERESA 
BOIX

"Estimar, pregar, cantar... això és 
tota la meva vida”.

Lamarflne

Maria Teresa Boix la podriem pre
sentar en un sol angle des del qual ha assolit una merescuda notorietat: la 
que correspon a la seva vocació -i professió- musical. És professerà de piano en Tespecialitat de cant. És la 
primera dona sabadellenca que té aquest titoli professerà de cant.M“. T. Boix té aquesta vessant que ens ompliria la nostra comesa, però 
cal descobrir en ella altres aspectes dels quais no la podem deslligar, a no 
ser que vulgéssim pecar d’injusts.I per arribar a aquest Hoc, ha posât 
la seva ferma i perfidiosa voluntat, sense defallir al llarg del carni.Cal remontar-nos a la seva infante
sa, quan tenia uns set anys. Al col.le- 
gi de les MM. Escolàpies iniciaren 
unes classes de música. Ho proposaren a les alumnes i M.T. Boix s’hi 
apuntà.-La meva mare U va plaure d ’allô més, tota vegada que era la seva il.lu- 
SÍÓ de ben jove d ’anar a classes de 
música. Va dir-me: ”Ja que no ho vaig poder fer jo, em satisfa que ho facis tu ...”

Fou precisament a les primeres lliçons, amb el mestre Josep M“. Llo- rens, que eli va intuir les aptituds que apuntaven en aquella nena. Ell ma
teix ho esposà als sens pares. Poe temps després, el mateix Llorens se 
remporté a Terrassa on se celebrava un festival, en el quai hi participava 
Marcos Redondo.

-Aquest fou qui m ’agafà i em va asseure damunt les seves cames i em 
va dir quatre delicadeses...

(També li va pronosticar que faria carrera, però M. Teresa no vol que 
ho digui. I no ho die: només ho es- 
cric...) * « *

Des d’aleshores s’arrela la seva vocació. Només falta continuar-la amb

una total i indefallent il.lusiô, sacrificant-se per ella, plenament.Entré a formar part de TOrfeó de Sabadell d’on més t ard seria solista. 
Contran matrimoni amb Valenti Mestre, que ha estât per ella un consort i un suport excepcional, puix 
s’ha esmerçat a animar-la i a ajudar- la en la seva carrera, io cree que ell és 
el seu millor i fidel admirador. EH té 
altres aficions artistiques, corn les de rapsoda i pintor, però li manca temps per poder-s’hi dedicar.M“. T. Boix segueix estudiant. Ob- té el diploma de piano a TAcadèmia Camináis de Barcelona. Continua després al Conservatori Superior de Música del Liceu, on obté els títols de professora de piano i de professora de cant. El mateix Conservatori se la distingeix amb el premi extraordinari 
per cantants d’òpera.

Aquesta carrera la compagina amb mestressa de casa. Puja els filis -quatre- i imparteix classes a casa seva. Mentre esté donant lliçons té l’in- fantó al peu del piano.
En una ocasió és la seva mare que li diu: "Volia que fossis el que has 

arribat a ser, però et confesso que de mùsica i de cant me n ’has donat el cor complert...”« Ht «
La música alegra i reconforta l’es- perit. Aquesta aseveració es fa palesa 

sustancialment en M“. Teresa. Ella 
sempre la veus igual. Té un fons ale
gre que el comunica. Jo cree que esté sempre amb un al .legro...

És una professora que sap guanyar-se l’aquiescéncia deis seus alumnes. Sap dir-los la paraqla preci

sa en el moment oportú. Fins i tot hi ha una anécdota que li plau explicar;
-En una ocasió, una alumna va dir- me que entre totes lesprofessores que 

tenia, la que més U agradava era jo, perqué era la que renyava més bé...Durant 1’entrevista -un parèntesi 
en el seu dens horari de treball- sen- tim les notes d’un violi. És la Montse
rrat, la seva filia, que dóna classes de violi, mentre cursa la carrera 
d ’aquest instrument. També té fusta...

A un pany de paret hi ha emmarcat un conjunt de fotos que són testimo
ni d’unes vivèneies de la seva carrera. Però n’hi ha una que no té res que veure amb el conjunt: els aleshores princeps d’Espanya, Caries i Sofia, estant amb el matrimoni Mestre- Boix, posant per un motiu entranya- ble: M“. Teresa havia conquérir el premi nacional de la millor mestressa catalana. Fou un concurs allé a l’any 
1970, a la capital. Hi participé una selecció de “amas de casa”. La nostra compatricia passé per múltiples exémens i en sorti distinguida com la millor mestressa catalana. Fou obsequiada esplèndidament i gentil. Avui constitueix un bell record.

-Fou corn un somni -diu, ara.(M“. T. Boix, en un moment de l’audièneia al Palau de la Zarzuela, 
va poder tenir assegut a la falda el pe
tit princep Felip). (11-12-70).

Observem les altres fotos: són ins
tants de la seva vida professional.-Aquesta és d ’una meva actuació al Liceu... Aquesta altra amb l ’Orfeó -va senyalant-. Aquesta amb el cor de



372
nois i noies... A ¡’Auditori... a la Fa
rándula... etc. etc.
DIÀLEG-Quantes coses ets, Maria Teresa?-Hi ha un títol incomparable per 
una dona, que és el de mare. Sóc mare de quatre fills. I, per vocació, sóc 
professora de mùsica amb l ’especiali- tat de cant.-Què ets sents més: dóna o artista?-Les dues coses a la vegada. Són 
compatibles en mi.-Qui et va donar la primera mà?-El meu primer professor de piano: 
el recordat i admirat Josep M". Llo- 
rens.

-Has tingut dificultáis per a obrir- 
te carni?

-Les pròpies de tot artista amb es- perit de Iluita.
-La teva vida, resulta fácil?-Ja hi tine un cert aprenentatge.-Sempre fas el que et proposes?-Quasi sempre.-Et preocupa el que poden dir de tu?-No.-Tornaries enrera?-No, perqué seguirla el mateix carni.
-Quin adjectiu de tots els que t ’hauran dedicat et va complaure més?-Fa uns anys, arran d ’aquell concurs a Madrid, sé que van comentar de mi: “No creíamos que las catala

nas fuesen tan simpáticas”...-I dels que no t ’han dedicat encara, 
¿quin voldries que t ’haguessin dit?-Que les tasques que m ’he proposât hagin estât profitoses.

-Estas en un moment creador o de crisis?-Quan hi ha projectes és possible crear.
-Qualsevol temps passai fou pit- jor?
-SI.-A part de les teves activitats artis

tiques, a quin altre Art et sents incli
nada?-Amb l ’art de Talla.-En la teva vida, hi ha més prosa o 
més poesia?-De molt belles poesies s ’han fet belles cançons. Jo canto i ensenyo a

cantar. Sortosament vise més de la 
poesia.

-A qué atribueixes aquesta teva ex
traordinària activitat?-Des de molt petita em varen en- senyar que el temps que es perd no és 
recuperable. Tal volta vaig aprendre la lliçô massa al peu de la lletra.

Aixô demostra que aquesta excel.lent professora fou, abans, una alumna excel.lent...

Ja hem dit que M. T. Boix té cura del Cor de Nois i Noies de TOrfeó de Sabadell. La seva tasca és d’encomi. 
Ara ja podem parlar que aquesta quasi centenària entitat, de tant pres
tigi a la nostra ciutat, tan entranyable per a tots, es podrá nodrir de noves i 
joves veus, preparades i educades pel 
nostre personatge.Defugim, però, de parlar de TOr- feô. A canvi parlarem de TEscola Municipal de Mùsica, que ha estrenat nous locals, els quais es troben situais en el carrer Sant Oleguer, 75 (Casa Bonaventura Brutau).(L’acte de presentació dels nous locals va celebrar-se el passât dia 4 de novembre. L’Oriol Civil, el Conseller de Cultura, va dir que “TEscola ha canviat”. Certament, la millora -el 
canvi- és ben notori. “La vida i el tre- ball de cada dia exigía aqüestes millo- i net”, afegi. I acabá dient: “que es 
persegueix Tobjectiu que TEscola 
Municipal de Música esdevingui el 
centre per excel, léncia de trobada, de formació i d ’animació musical de la ciutat”).

M“. Teresa, professora de Tesmen- 
tada Escola, està il.lusionada per aquest nou futur. “Sabadell ho ne
cessita, perqué Talumnat creix”-ens diu.

En aquesta Escola s’ha constituít, recentment, un nou cor -el cor del 
Conservatori- la direcció del qual ha estât confiada a M®. T. Boix. Ella 
confia molt en aquest conjunt en el qual s’hi apinyen 80 veus.

-Aleshores, podem dir que Sabadell canta més que mai?-SI, es pot afirmar.
Ara a Tesmentada Escola es fa fins els sisé curs. Els dos finals i el títol es

fan a Barcelona. Ja s’ha donat un nou pas.
Es plany, però, de la manca de professors de cant a la ciutat.
-Hi ha més alumnat femení o mas- culi?-Femenl -diu.
A TEscola Municipal de Música s’hi pot ingressar a partir deis 14 anys 

les noies, i ais 18 anys, els nois. Es naturalment, per raó de la veu.
(Aixó ens confirma que la dona ens 

aventatge amb veu. I amb vot...)

Aquest estiu passât M.T. Boix ha es
tât a Salzburg, Austria, realitzant un “ Curset Internacional” . Participá en 
el d’Expressió Musical a cura del professor Paul Schilhawski i el de Técni
ca Vocal, dirigit pel professor Rudolf Knoll.

Rebé una ajuda per part de TAjun- tament de Sabadell, a manera de beca. Una beca, certament, escapçada, però una ajuda evidentment.D’aquesta experiéncia internacional n’ha tornai amb un nodrit bagat- ge, que el qual podrá impartir al seu alumnat. Per a ella ha representa! un nou sacrifici vocacional: deixar la familia i trobar-se en un país estrany, 
només familiar pel llenguatge de la mùsica. Tota vocaciò, fortament arrelada, obliga a molt. Ella en pot parlar a bastament.

Queda va al tinter una pregunta:
-Maria Teresa ¿per qué no vares dedicar-te a Tòpera?
-El principal motiu ha estât que hauria hagut de canviar radicalment 

la meva vida. No ha estât pas per la veu.
Veu de soprano, veu dúctil i ex- 

pressiva -com el seu temperament- dintre la linea d ’una auténtica liede- rista.
Abans de dome ¡’entrevista em proporciona la partitura de “La cangó del Mestre Jan”, de Joan Alti- sent.
-Pots seguir la lletra -em diu, posant-se al piano.
I davant d’aquest singular auditori, m’obsequia amb el seu cant.Jo només puc posar-hi, ara, la meva lletra silent...

Es una gentilesa de

M ORRAL
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En venir al món ho feu amb un do de pit...
Esvelta.
Mestressa.
Mestrívola.
La seva vida no és a pleu pía: sempre puja esglaó va, 
esglaó ve, o sia: per l’escala musical...
És d ’una vitalitat homérica.
Al. legro.
La seva vida és feta de cants i no de planys.
Ella, no solament alli?ona a la joventut: 
és una lli?ó per a tots...

Qüestíonarí “PROUST”
-El principal tret del meu carácter? -Quina flor prefereixo? -Que detesto més que res?-Sentir-me sempre igual. -La rosa vermella. -El desagraiment i l ’antipatia.-La qualitat que prefereixo en un ho- -Quin ocell prefereixo? -Quins caràcters histôrics menyspreume? -El canari. més?-La comprensió. -Els meus autors preferits en prosa? -Un Hitler, per exemple.
-La qualitat que prefereixo en una do- -Balmes i Santa Teresa. -Quin fet militar admiro més?na? -Els poetes preferits? -La batalla del Bruc.-La feminitat. -Verdaguer, Segarra, Mn. Geis, Pe- -Quina reforma admiro més?-Allò que més estimo en els amics? man i Lope de Vega. -La dels Reis Catòlics.-El desinterés. -Els herois de ficció? -Quins dons naturals voldria tenir?-El meu principal defecte? -El Quixot. -Els de no envellir mai.- Veure-ho tot bonic. -Les meves heroines de ficció? -Com m’agradair morir?-La meva ocupació preferida? -Madame Butterfly. -En pie coneixement.-La música. -Els meus compositors preferits? -Estât present del meu esperit?-El meu somni de benestar? -Mozart, Schubert, Schumann, -Seré.-Viure en una ciutat on es valori la Brahms, etc. -Fets que m’inspiren més indulgèn-música i no es coneguin les presses. -Els pintors preferits? cia?-Quina fora la meva pitjor desgrácia? -Rubens, Dolci, Sorolla, VilaArrufat -La joventut desorientada.-No poder cantar ni tocar el piano. i d ’altres... -El meu lema?-Qué voldria ser? -Els meus herois de la vida real? -Alegrar el meu entorn.-Util per tothom. -Els que segueixen fidelment la seva-On desitjaria viure? vocació. -Com sóc?-Ja estic bé on estic: prop dels que es- -Les meves heroines històriques? -Alegretimo. -Santa Teresa. -(I ho diu cantant...)-Quin color prefereixo? -Els noms que prefereixo?-El verd. -Lluls, Elisabeth, Maria, Montserrat. Joan Cuscó i Aymamí

A v m  „NOSTRE DIARI
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Els que he trobat pel carni Per Mn. GEIS

Mn. JACINI COSTA I BOSCH
Premi Internacional al Mèrit Pessebrista

L’anomenada -per ceri més que merescuda- d’excepcional pessebrista 
acabà per fer oblidar el poeta.

I justament el poeta havia precedit 
el pessebrista.Un dels seus més entusiastes pane- giristes -el Dr. Salarich, doblat d’excel.lent poeta- en el pròleg al llibre del nostre biografiar “CoUita de tardar ” que l’any 1970 la Llibreria Sala, 
de Vie, incorporà -volum X- a la seva Biblioteca d ’Autors Vigatans, “Aures de la Plana”, escrivia: “En voler glossar, individualment, la seva 
poesia, ens trobem amb la dificultat de fer-ho si no va agermanada a les 
seves altes qualitats estètiques. Ja hem dit que la seva lirica és més que un sobreixidor del seu contingutpoe
tic, l ’expressió naturai del seu pensa- ment i de la seva obra. Tal vegada per aquesta raó no es preocupa massa de combinar, en la seva total producció 
poètica, rimes i mètriques variades. 
Es conforma amb una continua i gai- rebé rutinaria forma, perqué amb aquesta en té prou per recoiiir el de- vessall del seu estre i expressar els seus afanys sentimentals”.

Ho subscric rodonament.Jo afegiria que els seus versos són escorreguts dels seus tubs de pintura, 
tant els colors hi són vius.La seva producció poètica donada 
a conèixer és escassa, amb predomini de l’anècdota. La trobem aplegada al 
llibre "Coluta tardoral”. Tardoral, no pas perqué fos escrita a la reravera

de la seva vida, sinó per haver estât publicada a les seves tardanies.
Tot amb tot, la poesia de Mn. Ja- cint Costa obtingué rellevants guar- 

dons en diversos certamens literaris. Recordem-ne alguns: l’any 1935, li foren premiats, a Canet de Mar, uns "Goigs a la Mare de Déu de la Misericòrdia”-, l’any 1935, li fou premiai, als Jocs Florals de Vie, el triptic "Perfums i Galanies”; l’any 1936, obtenía Accèssit a la Viola d’Or als Jocs Florals de Barcelona, amb la composició "La Verge del Carni” (cabalment aquells Jocs Florals foren 
els darrers celebrats abans de la guerra civil, i en fou Mantenidor- 
President Pompeu Fabra); l’any 1947, obtenia La Viola als Jocs Flo
rals de Roda de Ter, amb un aplec de composicions titu la t "Garba  
Mistica”... Tots aquests poemes formen part de l’únic llibre que d’eli co- neixem, i encara publicat tardana- ment, com hem dit.

Fou ordenat sacerdot, l’any 1924. 
Es curiós que, entre els càrrecs parro- quials que exerci, fou el de Regent de la Parróquia de Vinyoles d’Oris, de la quai havia estât un temps Vicari Mn. Jacint Verdaguer. Fou amb in- 
tenció O sense que l’hi portaren els Superiors Jeràrquics? Sigui corn si- gui, Mn. Costa se’n sentia orgullós. 
A eli també el poblé, com a Verdaguer, li deia Mn. Cinto.

L’afició a versejar -deia ell- que ja li començà a l’aula de Retòrica del

Dr. Pitxot al Seminar! de Vie.
L’afició a dibuixar i a pintar se li 

desvetllà veient corn dibuixava i pin
tava el quart dels seus vuit germans, 
Llucià, excel.lent pintor i decorador de diverses esglésies, passada la furia antirreligiosa del 36 que en devorà tantes. El mateix Mn. Cinto -aixi era conegut popularment a Vie- decorà plafons d’algunes esglésies, corn: Sant Guim, Molsosa, Camps, Sant Pere Sallavinera, Boixadors, La Lla- vinera... Les vegades que jo havia estât hoste dels amies Vilarrùbia de Ba- lenyà havia romàs encantat contemplant les pintures de Mn. Costa al 
menjador de llur Casai, Torrellebre- ta. Si no hagués sabut que eren d’ell, 
hauria pogut atribuir-les al seu germà 
O a Darius Vilàs.

És en aquest Casai, precisament, on ens coneguérem, fa més de mig segle... Ens hi trobàrem: ell, Mn. Ra
mon Garriga (el se-dient Ermità de Samalûs) i jo. L’encontre havia estât 
préparât pels bons amies d’aquella superba masia doblada de museu.

Ja no ens perdriem mai més de vista. Ens haviem vist altres vegades a Torrellebreta, a Samalûs, a Vie i àd- huc a Sabadell.Ell deia que la seva afició a l’escul- tura, la seva dedicació a modelar fi
gures i a bastir pessebres li havia nas- cut precisament a Vinyoles d’Oris, per on havia passât Mn. Jacint Ver
daguer.Durant la breu regèneia d’aquesta

Es una gentUesa de
‘HOGAR DEL LIBRO” 
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parròquia Mn. Costa va fer un pesse- 
bre i en modelà les figures. Aquell pessebre va teñir un èxit esclatant. 
Gent de tots els pobles de la rodalia el 
visitava a corrua feta. El seu autor es va sentir esperonat. Havia trobat el 
seu carni: ja no el deixaria mai més.Nomenat Capellà de la Casa de 
Caritat de Vie, l’any 1944, dedicà tota la resta de la seva vida a la forma- 
ció dels infants acollits en aquella 
santa Casa, i a la construcció d’uns pessebres que atreien l’admiració deis 
vigatans i de molta gent de les més apartades comarques. Aquells pesse
bres ajudaven a fer conèixer la bené
fica Institució i les seves necessitats. 
L’admiració atreia la caritat.

Aquells famosos pessebres van 
anar fent-se monográfics. Cada any 
el pessebre i les seves figures respo- nien a una temàtica: la Canfó Popu
lar, l’Aforisme Nadalenc, els Costums Nadalencs, el Centenari de Ver- 
daguer, el de Balmes, el del Sant Rector d’Ars, el de Sant Ignasi, el de les Aparicions de Lourdes, el de les del 
Sagrat Cor, el de la Immaculada, el 
Viatge del Papa Pius XII a Terra Santa, la Canonització de Santa Ve- 
druna, Homenatge a Joan XXIIl i 
Pau VI, el Concili Vaticà II...

També va fer les Figures de la Pas- sió, per a calvaris per eli mateix bas- 
tits.A més a més, modelà figures sobre 
molts altres temes: Maternitats, L’Ermità o Santó, Les Espigolado- res. El Repós deis Segadors, Venint del Camp, Pagesos anant a Mercat, 
L’Ofrena a la Verge, L’Estudiant de Vie, Verdaguer, Váries Advocacions 
de la Mare de Déu, Sant Jordi, Sant Antoni, El Ferrer de l’Enclusa...Col.laborá en 3 exposicions 
col.lectives a Vie i una al Colisseu de Barcelona.Les seves figures es van anar es- campant. Deis seus escrits dedui'm 
que n’hi ha a Barcelona, Tarragona, 
Sabadell, Olot, Mataró, Girona, Lleida, San Sebastián, Pamplona, Alacant, Valladolid, Madrid, Vilano- 
va i la Geltrú... i fins al Brasil.El desembre de 1939, obté Premi Internacional al Mérit Pessebrista atorgat a Nuremberg. El va anar a re- 
collir la seva neboda Montserrat, una

noia molt sensible casada amb el poe
ta vigatá Joan Suñol i Genis.Es grácies a aquesta neboda, que 
jo he pogut precisar molts extrems d’aquest article biogràfic.

Ella em perdonará que retregui 
unes frases molt emotives de la seva carta informativa. Ajudaran a perfi
lar la figura del seu admirat onde: 
“Déu s ’havia complagut al crear la 
seva ànima. Va adornar-lo de grans qualitats artistiques, i eli va saber 
donar-li la resposta adequada. Jo havia conviscut molt amb eli, durant la 
guerra sobretot, que jo  no anava a l ’escola, passàvem el dia Junts.EU vivia a casa. Quan el varen destinar a Sant Pere de Sallavinera, Jo hi anava cada estiu, i, Ja a Vie, vàrem poder estar en contacte ben sovint. 
Ara, cada dia, el seu record va essent més viu dintre meu. Si me’n vénen de records que ni sabia que els tinguésl La mort no sempre separa. A vegades ens fa  acostar més a la persona que ens ha deixat”. Quin bon colofô 
aquest per al meu article.Nat a Vie el 18 de desembre de 1899, hi moria el 21 de desembre de 1980.

El Bisbe de la Diócesi, Dr. Mas- nou, volgué honorar la seva memòria 
celebrant-ne la Missa Exequial. A l’homilia, digué de Mn. Jacint: "La

pietat U enfortia la fe  i l ’art U enfortia la pietat’’.
El record més viu que servo d’ell, és el de la festa de les seves Noces d’Ar
gent Sacerdotals que la Molt Litre 
Junta de la Casa de Caritat de Vie, 
d’on eli n’era capellà, volgué que fos- sin solemnement commemorades. Hi 
fórem especialment invitais molts 11e- 
traferits amies de l’homenatjat.Després de la festa, foren repartits 
entre els invitais uns opuscles que 
contenten composicions -vers i prosa- de varis concorrents a la celebraciô: Esteve Molisi i Poi (critic literari d’ “ El Correo Catalán’’), Josep Ciará i Roca, Mn. Ramon Garriga (el se- dient Ermitá de Samalús), el redactor 
d’aquest article biogràfic, Miquel Bosch i Jover, Joaquim Segura La- 
mich, el propi homenatjat i Tomas Roig i Llop amb un article de cloen- da.

Cada composició era il.lustrada amb un graciós dibuix del mateix celebrant. També era d’ell la magnífica portada que ornava la petita antologia-recordatori.Definitivament, Mn. Costa anà de
dicant tota la seva atenció artistica al pessebrisme i devingué un extraordinari Mestre Pessebrista “ avant 
lettre” , creador de pessebres i de les figures que els havien de poblar.

Es una gentilesa de CINE FOTO
Fotografia
Cinema Passeig de la Plaça Major, 4
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per FILO PRIM

POSICIONS I PROPOSICIONS
L’insigne poeta francés contemporani Paul Claudel té un admirable llibre d’assaigs titulat POSITION et PROPOSITIONS. Com el mateix titol indica, 

en aquest llibre proposa qüestions i manifesta les seves posicions en esguard a cada tema proposât.
Manllevo a l’admirat escriptor aquest titol per a capçal dd meu article, car jo també proposaré qüestions i manifestaré les meses posicions.

Amb l’article d’avui, dedicai a qüestions de dicció poso punt final a un llarg cicle sobre ternes filolôgics.
Haig d’agrair als lectors comunicants d’observacions, que m’han ajudat a 

precisar conceptes. « * *
En el llenguatge parlât se suprimeixen les RR de mots acabats en Or. Aixi diem: DOLO, FRESCO, OLÔ, NEGRO, PASTÓ, etc. per comptes de DO

LOR, FRESCOR, OLOR, NEGROR, PASTOR, etc., però fem algunes po- ques excepcions, aixi diem: LICOR, AMOR, TRESOR, HONOR, HÓR- ROR, HUMOR, i no LICÔ, AMÓ, TRESÔ, HONÔ, HUMÓ... Els mallor- quins suprimeixen la R d’AMOR (AMÓ) i alguna altra paraula que no recordo.Ara, jo em pregunto: hi ha alguna raó per silenciar (com molts fan avui) la R de mots d’origen savi com AUTOR, DECOR, CANDOR, posem per cas? Per qué aquesta tendéncia a l’uniformisme en perjudici de la musicalitat de la nostra Llengua?

Diem AQUET, AQUESTA. Si suprimim la S d’AQUEST, sembla que també hauriem de suprimir la S d’AQUESTA (AQUET, AQUETA). La meva opinió és que s’haurien de fer servir les dues SS (AQUEST, AQUESTA). 
L’orella ens empeny a fer-ho quan AQUEST va seguit d’una paraula començada amb A: AQUESTANY, AQUESTHOME, AQUESTINSTANT. 
Per qué no sempre?.Supressions indegudes de la T. Com que en castellà SAN no porta T com en català SANT, hem anat tenint tendéncia a suprimir en el llenguatge parlât la T 
precedent als SANTS. Aixi a semblança del castellà (SANANTONIO, SA- NANDRÉS...) anem dient SANANTONI, SANANDREU, per comptes de 
SANTÁNTONI, SANTANDREU... com deia la gent abans de tant fregadis 
amb el castellà de tanta gent forana com ha vingut. De tal manera era aixi, que, segons sembla, de SANT ELM, català en va sortir SAN TELMQ castellà.Però, no és pas solament als SANTS que els neguem aquesta T en el llenguatge parlai: aquesta T servidora de la Identität i enriquiment de l’eufonia de la nostra llengua; els pobres números també en surten desvaloritzats. Aixi, per 
comptes de dir: VINTHORES, CENTANYS... anem dient ja VINORES, CE- NANYS. Oi que diem: VINTIUN, VINTIDOS, VINTITRÈS, etc.? I dones?

Brindo aqüestes PROPOSICIONS als responsable de l’Escola Catalana destinada a les REPOSICIONS.
Hauriem de prendre exemple de l’Escola Francesa, tan primmirada quant a l’observança de les LIAISONS en la lectura.Per fi, i a pròposit: acaba de sortir-me allò del QUANT A... Dir QU AN A i 

no QUANTA és en perjudici de la justa comprensió i de l’eufonia.

E)s una gentUesa de europRix Gràcia, 51-53 - SABADELL
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PICASSO I BARCELONA
Una de les millers manifestacions 

que Barcelona dedica a Picasso amb motiu del centenari del seu naixement 
és l’exposició titulada “ Picasso i Bar
celona” , que es mostra a l’incomparable recinte històric del Saló del Ti- 
nell.En el recorregut, compost de dife- 
rents estants, juntament a les obres de Picasso s’exhibeixen obres dels ar
tistes que hi són coetanis amb la ma- joria deis quais mantingué una forta coneixença. Potser és de lamentar 
que amb aquesta exposició les obres de Picasso provinguin solament del 
Museu Picasso de Barcelona i de 
col.leccions particulars catalanes, i 
no s’hagin pogut fer venir a Espanya obres que es troben a l’estranger però 
que tenen una forta relació amb Bar
celona. Pensem, només, amb uns 
quats quadres que ens hauria agrada! contemplar: el retrat d’Angel F. de 
Soto, de 1899 (col. Leonesco, Buenos 
Aires); Interior deis Quatre Gats, de
1900 (col. Simon M. Jaglom, New York); retrat de Pere Manyac, de
1901 (National Gallery de Washington); retrat de Corina Romeu, de1902 (col. vidua Picasso); Barcelona de nit, de 1903 (Fund. Biihrle, Zurich); retrat d’en Manolo Hugué, de 1904 (Musée Picasso, de Paris)...Potser l’artista més representa! en 
aquesta exposició, després de l’home- netjat, sigui Ramon Casas, del qual apart els olis i cartells, s’exhibeixen una gran quantitat de dibuixos al car- 
bó, tècnica i estil que Picasso mateix va voler assajar i competir moites ve- 
gades (sobretot cap al 1899-1900) re
tratan! els seus amies: Vidal i Ventosa, Pallarés, Sabartés, Cardona... No obstan! Picasso era d’una generació 
posterior a Casas i, per tant, el traç del carbone! del malagueny es rtiostra

Pablo Ruiz Picasso (Retrat de Ramon Casas)

més rebel, fugint d’aquesta elegáncia 
tan decimonónica i genuina de Casas.De Ricardo Opisso hi ha a l’exposició una sèrie de dibuixos representan! 
Picasso en diverses actituds; però cal aclarir que moites d’aquestes obres, encara que porten data de fi de segle, van èsser fetes de memòria cap el 1936, ja que de molts és sabut que Opisso era un nostálgic d’aquella época i li agradava rememorar veils temps fent aqüestes “ falsificacions” . 
També són de destacar els retrats de Picasso (cap al 1904) fets per S. Jun- yent i Ricard Canals (el primer, a 
l’oli, i el segon, al pastel). En els dos ressalten aquella mirada incisiva i penetrant del malagueny. Per cert que 
el retrat de S. Junyent fa només uns anys es coneixia solament per haver- se publica! en una revista catalana de 
l’època.

La preséncia histórica de Picasso a Catalunya i la seva integració al món 
artistic català, ha desvetllat l’interès a 
l’estranger per la Barcelona dels “Quatre Gats” . En efecte, Picasso 
-en aquest aspecte- ens ha fet d’iman 
perqué Estats Units o França traduïs- sin aquest interés en sengles exposi- cions titulades “ Art in Barcelona around 1900” i “ Les Quatre Gats et 
I’avangarde artistique catalane” . Aixi avui dia els estudiosos i historia- 
dors d’art estrangers saben qui va ser un Ramon Casas o un J. Mir, encara 
que obres d’aquests artistes no tin- guin un valor elevat en el mercat in
ternacional. La coneixença dels nos- 
tres artistes també es deu en bona 
part a la tasca del més obstinât investigador picassià: Josep Palau i Fabre, 
que ha publicat una bona quantitat 
de llibres sobre el mestre, però de tots els quais hem de destacar tres titols: 
“ Picasso a Catalunya” , “ Picasso i 
els seus amies catalans” i “ Picasso vivent” .

Crée, en definitiva, que aquest ho- menatge pot servir per anar consoli
dant el Hoc de Picasso a l’historiogra- fia de la pintura en una posició puntera, juntament ais que jo considero figures més destacadles: Leonardo, Ticià, Rembrandt, Velâzquez i Monet.

Encara que la mostra “ Picasso i Barcelona” no es pugni comparar 
amb la reunió d’obres que es va aconseguir al Museu d’Art Modern de New York el 1980, titulada “ Pablo 
Picasso: A retrospective” , no per això podem menysvalorar aquesta exposició, que ha de servir per recor
dar als catalans els vineles de Catalunya amb el creador del cubisme.

Rafel Colom i LIonch

Es una gentilesa de GI5BERT Art
Carter del Sol (Generai Moia),3 -  Tel. 725 43 69 SABADELL
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PICASSO I BARCELONA A TRAVÉS DELS 
RECORDS DELS GASPAR

(Fotos cedides per Sala Gaspar)
Seria immodèstia per part nostra 

fer comentaris critics sobre l’obra 
d’aquest geni del nostre temps que aigu ha assenyalat com “ l’artista més 
dotât del segle XX i, en certa manera, de tots els temps, ja que fou un gran 
clàssic i, a la vegada, el més audaç en
tre els moderns’’.

Ens limitarem, dones, a parlar dels 
nostres repetits contactes i estades 
durant els gairebé vint anys de les nostres relacions amistoses des de 
1955, en què, per sobre de tot, la seva 
cordialitat i la seva franca amistat en
vers nosaltres reflectia el seu amor a 
la Barcelona de la seva adolescència i jovenesa. Car fou a la nostra ciutat -que a principis de segle tenia una inquietud i un cosmopolisme que ja el voldriem avui-, on el jovenet dibui- xant nat a Màlaga i passât per La Co- runya, es senti agombolat i comprés 
per una colla de joves, i altres no tant, artistes i escriptors, que com- prengueren desseguida que en eli hi havia el gran pintor i creador que seria en un esdevenidor prácticament 
immédiat. L’atmosfera social i política de la Barcelona d’aquells temps va calar fondament en eli, qui, sentint- se intégrât al país, ben aviat aprengué el catalá que ja no oblidaria mai més.

Així, en les nostres repetides i Har
gnes converses, ens ho explicava eli mateix amb quantitat d’anécdotes i 
records de la seva estada que mai més oblidaria.

Potser aquesta amistat nostra, sor- gida sota els auspicis del nostre en- tranyable amie Jaume Sabartés conreada durant tants anys, no té altre 
mérit que haver abrandat en eli aquest seu record i agraíment perenne a Barcelona. Així ho hem comen- tat recentment amb els amies Gustan i Ana M®. Gili, que amb nosaltres són potser els barcelonins que més l’hem freqüentat en els darrers anys.No cal oblidar l’acolliment ais seus 
amies de jovenesa, com Vidal-Vento- sa i Manel Pallarés, entre altres; “Érem joves i estavem en la primavera’’ com deia el seu inseparable i fidel 
Sabartés.

PICASSO i SABARTÉS amb J. i M. GASPAR a l’Aeroport de Nice.- 1959

Picasso, la memoria visual del qual 
no cal pas ponderar, tenia un record 
profund d’aquells anys. Entre altres anèçdotes, un dia ens preguntà: “ És que al Carrer de Fernando hi ha en
cara la botiga de can Clausolles?’’ Aquest era un establiment d’aparells 
d’ortopédia que li devien donar una idea dèi surréalisme abans del surréa
lisme.Tenia un gran record i una gran es- 
timació per ais artistes que havia co- negut en la Barcelona deis seus temps. Sobre tot per a Nonell, Casas, Mir, Canals, etc. Així com per a tots 
els que convisqueren amb eli a París, on, després deis seus temps difícils, tractá d’ajudar-los sempre amb gran 
generositat. Fou un entusiasta de Fe- nosa, de qui arribà a tenir una copiosa col.lecció d’escultures, Manolo, 
Rebull, Pruna i tants d’altres, catalans o no!

Les nostres primeres exposicions Picasso a la Sala Gaspar que, malgrat els temps difícils, tingueren tant èxit de public, com ja hem explicat altres vegades, ens animaren a insistir en la

conveniència d’un “Museu Picasso” a Barcelona, idea llargament acaro- 
nada per Jaume Sabartés. La col.la- 
boració d’altres amics barcelonins -en primer terme els Gili- va anar 
creant el clima propici i, gràcies també al Notari Raimon Noguera, Joan 
Ainaud, director de Museus, Josep Selva, conservador, l’alcalde Porcio- les secundat pel nostre també amie 
Josep Blajot, culminà el 1963 en l’obertura del Museu que, donat els temps que corrien, només es podia titular “ Palacio Berenguer de Aguilar. Colección Jaume Sabartés” . Després de la de Sabartés, vingueren les seves donacions de “ Las Meninas” -Maig 1968- i de tota l’obra de la seva jo- 
ventut guardada a casa la seva germana -la familia Vilató- (1970) que amb tant de cor accediren als seus de- 
sitjos. Ja aleshores se’n deia “Museu Picasso” .

Picasso era un home d’una gran in- tel.ligència i una curiositat immensa per a tots els aspectes de les lletres i les arts. Per això en les nostres repeti
des visites i sojorns a casa seva tin-
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guerem ocasió de contactar amb un 
bon número de personatjes del seu món. Recordem, entre els no espan- 
yols: Sir Roland Penrose, Jean Coc
teau, Mme. Josette Gris (esposa de Juan Gris) que feia llargues estades a 
casa seva, Michel i Louise Leiris, Daniel H. Kahnweilwe, Helène Parme- 
lin i el seu marit el pintor Edouard 
Pignon, Jean Leymarie, Pierre Daix, el matrimoni Christian Zervós, Jacques Prevert, el fotôgraf David Dou
glas Cooper, Factor Gary Cooper, 
tan famós i tan timid en els seus con
tactes amb Picasso, Pierre Regardy, Ilia Erenbourg, etc, amb la majoria 
deis quais hem guardai sempre mes bona amista!, gràcies a ell. També 
coincid írem  els espanyols: “Minuni” , Camilo J. Cela, el seu barber Arias, E. Lafuente Ferrari, 
J.L. Dominguin i Lucia Bose...

Entre el catalans que el frecuentá- vem no cal dir el matrimoni Gili, Antoni i Madel Clavé, el fidel Jaume Sa- bartés i també Manuel Pallarés (el 
pintor d’Horta de Sant Joan), Maurici Torra-Balari, Josep Selva, Josep Blajot i Raimon Noguera que, junt 
amb els Gili i nosaltres, tant contri- buiren a portar a cap el Museu Picas
so. També Jacint Revenios, Palau 
Fabre, Alexandre Girici, Joan Peru-

PICASSO i JACQUELINE amb un petit faune a “ LA CALIFORNIE”

Una de les cues de gent espérant torn per poder 
entrar a la Sala.

cho, I’arquitecte Xavier Busquéis 
-qui aconsegui els esgrafiats per al 
Col.legi d’Arquitectes de Barcelona, altra demostrado de I'amor de Picas
so a la nostra ciutat- i d’altres.
ANECDOTARI
Nacionalitat... Religió...

Un dia, esmorçant a casa seva, 
també amb D.H. Kahnweiller, va re- bre una carta del ministre de 1’Interior francés en la quai se li reiterava l’oferiment del seu govern perqué acceptés la nacionalitat francesa, després de seixanta anys de residéncia a 
França, puix conservava els seus drets de ciutadania espanyola. Ens la 
va llegir en veu alta i, arrufan! les celles, va estripar-la, tôt dient-nos: ‘‘S ’ha de morir amb la mateixa nacionalitat i religió en les quais s ’ha nascut!”
Català...

Sabiem de la seva estima per a la nostra ciutat i per al nostre idioma. 
Ens afalagava parlar-nos amb català. 
Eli sempre deia: - “Si aixô és lo meu.

home, a pesar del meu accent de mu
nicipal!”

Podem afegir-ne una altra. Tots 
sabem que, malgrat els molts anys de 
viure a França, eli continuava essent un espanyol -malagueny per més 
senyes- en els seus constums, en l’ac
cent del seu llenguatge, tant si parla
va en català, corn en francés com, na  ̂turalment en castellà.

EU deia, però, que a l’Enciclopédia Británica -al seu criteri la més ben documentada del món- quan parlen de Picasso diuen: “Picasso, artista català nat a Màlaga”... “Aquests saben el que diuen ”.
Colon (Barcelona). Llàgrima...

En una ocasió, en el moment d’acomiadar-nos amb Sabartés a l’Aéroport de Nice, ens va dir: "-Aviat, dintre d ’una hora, vosaltres tornareu a veure el monument a Co
lon!”, i en dir-ho se li escapà una llàgrima d’emociô recordant la seva aimada Barcelona.

Joan i Miquel GASPAR

Es una gentilesa de "GALERIES
ROVIRA'

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL
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EL PREMI DE NOVEL.LA SANT JOAN, 
FESTA GRAN A LA CAIXA D’ESTALVIS

DE SABADELL

Lnfl perspectiva del Saló durant l'acte.

Després de deu anys de romandre inhabilitat com a saló d’actes, el 
magnificent saló gran del palau de la Caixa d’Estalvis, amb els seus vitralls que donen el carrer i els plafonS que 
anys més tard pintà l’artista sabade- llenc Ricard Marlet, el 30 d’octubre 
d’enguany s’obria de nou al public per a un acte certament important en diversos aspectes: per la seva dimen- siô territorial, que afectava totes les terres de parla catalana; per la seva 
dimensió cultural -un premi de novel.la ben dotât i discernit per un jurat de categoría- i per tractar-se d’una iniciativa de la prôpia Caixa 
d’Estalvis.

Presidi el director general d’activi- 
tats artistiques i literàries de la Generalität, Albert Manent, en represen- tació del Conseller de Cultura; el 
batlle de la ciutat, el president de la 
Caixa i el tinent d’alcalde de Cultura. 
Abans de ser llegit el veredicte, Jordi 
Llovet, catedràtic de Llengua i Lite
ratura Catalanes de la Universität de Barcelona, pronuncié una conferèn- 
cia titulada “Novel.la i cultura” .Quant al Premi en si, hem de dir 
que el jurat estava format per Jordi Sarsanedas, Joaquim Marco, Agusti Pons, Joaquim Sala-Sanahuja i Joan Ripoll. Les obres presentades foren 
39, de les quais el jurat en seleccioné 9. El secretar!, director de l’Obra 
Cultural de la Caixa, proporciona als lectors de QUADERN en aqüestes mateixes pégines una impressió de les 
nou novel.les. La novel.la guanyado- 
ra fou “Adéu turons, adéu” d’Anto- ni-Lluc Ferrer, mallorqui de 39 anys, 
que exerceix de professor de literatura catalana a França. Els nombrosos 
assistents a l’acte no van tenir el plaer de conèixe’l i d’aplaudir-lo personalment. Antoni-Lluc Ferrer és llicen-

Parlament d'Albert Manent, Director General d'Activitats Ar
tistiques i Literàries.

Parlament de Jordi Llovet. (A la presidencia, d'esquerra a dre- 
ta: Oriol Civil, Conseiler de Cultura de l'Ajuntament; Rafael 
Soler, President de la Caíxa; Albert Manent; Antoni Farrés, 
Alcaide de Sabadell i Joan Ripoll, Secretan del Jurat).

ciat en Filologia Roménica, ha col.labora! a “ Serra d’Or” , “ Diario de 
M allorca” , “ Lluc” , ‘‘Ultima Hora” , “ Els Marges” i “ Randa” . L’any 1978 obtingué el premi de novel.la “ Prudenci Bertrana” per la se
va obra “ Dies d’ira a l’ilia” .

L’acte va ser obert pel president de la Caixa, Rafael Soler, i el clogué el representan! de la Generalität. Després hi hagué una roda de premsa a la sala de Juntes, en la quai participaren els membres del jurat.Tanmateix, i adaptant les paraules amb les quais el senyor Soler acabava el seu parlament d’obertura, direm que l’acte va ser tota una festa, una gran festa, tant per a la ciutat de Sabadell com per a les lletres catalanes.

Es una gentilesa de FINQUES GARNER Agent de la Propietat Immobiliaria
Sant Antoni M®. Claret, 18 - Tels. 725 47 66 - 725 49 76 — SA B A D E LL
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Membres del Jurat: D'esquerra a dreta: Agusli Pons, Joaquim 
Marco. Joaquim Sala-Sanahuja, Jordi Llovet (conferenciant) i 
Jordi Sarsanedas.

Auloritats i Jural durant la roda de premsa.

Albert Manent conversant amb Miquel Forrellad, Director 
General de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, acompanyals dels 
noslres redactors Joan Cusc6 \ Josep Torrella.

(Fotos de Salvador Teixidor)

AVUI ES...
JOAN
RIPOLL
(Director de I’Obra Cultural de la Caixa d’Estalvis de Sabadell)

Joan Ripoll no sembla pas un cin- 
quanti, puix aparenta ésser més jove, i no solament pel seu aspecte fisic si- 
nó també pel seu temperament. Quan al primer, sempre el veureu ben 
agençât, ben planxat i ben clenxat... Quan al segon, té I’esperit jove, àd- huc modern. Segueix i está al corrent -amb compte-corrent i tot- dels esde- 
veniments, prioritàriam ent els intel.lectuals i artistics d’arreu.

Perteneix, també, ais del “movi- 
ment continu” . (Cal aclarir que aixô 
no té cap lligam, necessàriament, a 
una militància política). Vol dir, ni 
més ni menys, que Joan Ripoll està dintre d’una activitat constant.

Treballà, des de la década dels 50, en quefers editorials (Bruguera, 
Rialp, Salvat, Argos...). Donà confe- réncies sobre ternes artistics, literaris 
i cinematogràfics, aixi corn col.labo- rà a la premsa i ràdio (Ràdio Nacio
nal, “ La Estafeta Literaria” , “ Nuestro Tiempo” , “ Film Ideal” , “ La Ac
tualidad Española” , cadena EuropaPress, etc.). Dirigí la revista “ Otro 
Cine” , després d’haver-ne estât Redactor-adjunt a la direcció. Ha participât en Congresos, Converses i Festivals a diverses ciutats éspanyo- les.

S’especialitzá en teoría i bibliografía sobre el Cinema i en aquesta ves- sant podríem donar un llarg metrat- ge...
Des del 1966 és Director de l’Obra 

Cultural de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, que li comporta: direcció i ad- 
ministració de la xarxa de Bibliote- ques, ajudes per a estudis, actes cul
turáis, masía i exposició permanent a Can Deu, publicacions, relacions amb Entitats, etc. És vocal de la Sec- 
ció d’Arts i Lletres de la Fundació

Bosch i Cardellach. Col.laboracions 
a Ràdio Sabadell, “ Diario de Sabadell” (vuit anys de crítica i informa- ció literária; actualment la sèrie “ La 
Mirada” ), Quadern, Cine Club Sabadell, etc.

I, ultimament, membre del Jurat del Concurs Sant Joan de novel.la ca
talana, instituít per la mateixa Caixa sabadellenca.

Durant els dies que cada membre 
del Jurat calia llegir-se tanta obra 
concursistica, hom veia Joan Ripoll embafat de lletres... Pel carrer, qui 
l’aturava per demanar-li si li podia “ avançar” alguna primicia, però ell 
no deixava ni una peça de xavalla... 
A les vigilies del Premi corria la veu que el guanyador seria un sabade- llenc O un terrassenc, per allô del “ lo- 
calisme i del veïnatge” . Però no ho varen encertar. Fins als liltims moments no es va saber que el guanya
dor era un mallorqui, el quai, mira per on, tot acomiadant-se (“ Adéu, turons, adéu” ) va arribar el primer...Després de tot aquest enrenou que comporta un Concurs d’aquesta mena, el quai s’ha tingut cura de 
presentar-lo amb una dignità! relevant i aplaudible, Joan Ripoll, que 
n’ha estât un element destacable, és lógic que hagi acusat un abatiment. 
Té el consol, però, de pensar que són precisament “ els cansats els que fan la feina” ...

Xéspir

Es una gentilesa de CALI D’A K T  
SABADELL

Sant Cugat, 9 i Sant Jaume, 4 B Tel. 726 07 35 SABADELL
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ACOTACIONS AL PREMI SANT JOAN DE NOVEL.LA CATALANA
Convocai per primera vegada per 

la Caixa d’Estalvis de Sabadell, el Premi Sant Joan de novel.la catalana té per finalitat fornir d’una bona 
obra inèdita la campanya de lliura- 
ment de llibres als impositors de la Institució, que té Hoc tradicional- 
ment per la Diada del Llibre.Probablement, pel fet de ser convocai per una entitat aliena als inte- 
ressos editorials comerciáis, el nombre d’obres presentades -trenta nou- 
fou considerable i, en tot cas, superior al que es dóna habitualment en 
aquests casos: pensem que, per exemple, al premi Sant Jordi -el més pres- tigiós del pais- s’hi han presentai en- guany vint-i-set obres, i l’any passai se n’hi presentaren divuit; aquest fet és decisiu, tota vegada que no es tracta solament d’una qüestió de quanti- tat, sinó també, indefectiblement, de qualitat, ja que a major nombre de concursants es fan més évidents les diferéncies de qualitat entre les obres presentades.

D’aixô es desprén, dones, que el 
Jurat tingué molta feina, tant per lle- gir les vuit mil págines que sumaven les novel.les presentades com per 
establir-ne una jerarquía de valors, atesos els diversos aspectes d’estil, ar
gument, traç dels personatges, etc. Després de successives deliberacions, s’establi que passessin a la votació fi
nal els nou titols següents, que citem per ordre invers als vois aconseguits, és a dir, de menys a més vois: “Betelgeusa”, de Fruités Bonaterra (pseu- 
dônim); “Aquest sera el principi”, d’Anna Murià; “Els dos Pois de la qüestió”, de Boris Alexnova (pseu- dônim); “Segadors i Civics”, d’An- 
toni Turull; “Els gossos d ’Acteô”, d’Avel.li Artis Gener; “No atraparás la liebre”, de Vicenç Villatoro; “Els 
esquarterats”, de Ramon Macià Ale- gret; “Dama”, d’Isabel-Clara Simó;

“Adéu tarons, adéu” que, corn és sa- 
but, résulté guanyadora; l’autor de la quai es presenté sota el pseudònim de 
Joan Massip, que amagava el nom 
del professor mallorqui, resident a 
França, Antoni-Lluc Ferrer.

Val a dir que aquests nou titols seleccionáis compendiaven préctica- 
ment els temes dominants en el concurs: la novel.la policiaca en clan 
d’ironia, el realisme relligat als precedents O a les conseqüències de la 
guerra civil espanyola, la politica-fic- 
ció situada a Catalunya, la novel.la 
de referèneia histórica, i la narració intimista. A continuació, fern un comentan de cada una d’aquestes 
obres.-“Betelgeusa” de Fruitós Bonaterra.- Es tracta d’una novel.la negra, l’acció de la qual transcorre en una capitai de provincia, de fácil identifi- cació; tres personatges de l’alta bur- gesia es troben involucráis en un crim, del qual alhora són victimes. 
La trama és enginyosa, resolta amb una certa ironia pirandelliana: Fautor juga amb la idea de fer escriu- 
re a un dels personatges el que ell mateix ens explica. Escrita en un llen- guatge peculiar, malgrat presentar al
guna incorrecció, sembla encloure al- gunes referències directes a la vida provinciana que drescriu.

-“Aquest será el principi”, d’Anna Murié.- Autèntic “ roman-fleuve” que persegueix l’obtenció d’un alt clima novel.lesc, tocat a vegades d’un alè poètic considerable, però que so- vintment esdevé confós i repetitiu. L’autora basteix un gran mosaic de la vida barcelonina de la primera meitat 
del segle -dictadura, república, guerra civil, exili i retorn-, quallat de 
personatges diversos, que el lector coneix des de la infantesa, i que es 
van relacionant entre élis, per motius

d’interés, d’amor, d’odi, etc. En re
sum, tracta de ser una descripció 
d’una societal sobre un fons històric concret, si bé no sempre es resol satis- 
factôriament la correlaciô entre els 
primers plans i el teló que li serveix de 
fons.

-“Els dos Pois de la qüestió”, de Boris Alexnova.- Altra vegada ens trobem amb el gènere negre, en 
aquesta ocasió en forma de parôdia 
de la novel.la negra americana, amb 
referències ben concretes a Raymond Chandler. Novel.la divertida, fluida, amb aventures i equivocs de tota mena (començant pel titol), induits els inversemblants, però que es barra el pas ella mateixa, essent aixi que no té un final pròpiament dit. Llibre totalment desmitificador, és obra de gent jove que conjumina la imaginació amb el divertiment i que denota un bon coneixement de la tècnica narrativa.

-“Segadors i Civics”, d’Antoni 
Turull.- Heus aquí una novel.la imaginativa: F au to r sabadellenc 
-professor de catalá a Bristol- escriu una obra extensa, enrevessada i divertida que incideix en el gènere de la 
política-ficció. Uns escamots preparen una revolució per tal de procla
mar una república catalana ecologista, llançant unes píndoles que ho des- trueixen tot menys la vida: els “ sega
dors” són els activistes, i els “ civics” són els intel.lelctuals del moment. Novel.la de sàtira i d’imaginació, es fa reiterativa i pOtser perd volada en lligar-se a personatges i fets contem- 
poranis massa concrets. És, en certa manera, una segona part de la “ Crònica d’Isambard” , ja publicada per l’autor.

-“Els gossos d ’Acteó”, d’Avel.li Artis Gener.- El velerà autor confes-
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sa haver volgut fer una novel.la en el 
sentit clàssic i tôpic de la paraula, a restii dels grans relais televisius que el públic actual accepta com accepta- va el d’abans el folleti. L’autor, tan 
savi com murri, escriu un relat generös, amb grácia i ofici que intenten 
donar validesa a força elements me- lodramàtics: enemistat cerval entre 
dos pagesos que, no obstant aixó, es 
fan cómplices d’un comportament 
delictiu; relacions incestuoses, un assassinat, abandó del poblé per la gent jove que marxa a ciutat, amor, gelo
sia, optimisme, generositat..., de tot 
hi ha en aquesta novel.la que, en tot 
cas, es perd una mica per la seva ma- teixa abundància, que sovint traeix el 
to que hauria pogut tenir amb un tractament més rigorós.

-“No atraparás la liebre”, de Vicenç Villatoro.- Novament, una 
novel.la negra amb clau irònica, escrita amb molta gràcia i présentant situacions quotidianes, no gens forçades, amb personatges normals i corrents. Amb agudesa i finor, se’ns expliquen les indagacions d’un guàr
dia municipal, encarregat pel seu cap d’esbrinar uns assassinats i la con
ducta sospitosa d’uns personatges es- tranys, que resulten elements d’un es- 
camot ultra, fins arribar a un final in- sospitat però decevent. Encara que es 
faci inevitable la referéncia a Francisco Garcia Pavón i a Llorenç Capellà, 
l’obra té prou personalitat com per valdre’s ella mateixa i fa esperar del seu autor noves aportacions en el camp narratiu.

-“Els esquaríerats”, de Ramon Macià.- Novel.la de gran interés, que assaja el sempre difícil gènere histò- ric. L’intent no deixa de ser atrevit, ja que es tracta de recrear l’ambient i l’època dels remenees, basant-se en un fet histôric: concretament, l’autor 
fa protagonista de la seva obra un obscur remença que el dia primer de desembre de 1492 atentà contra el rei Ferran el Catôlic a la capella de Santa 
Àgata, a Barcelona. La novel.la ens explica la possible vida, pensaments i motivacions d’aquest remença provi- 
nent de la Roca del Vallès, i l’autor en dóna una recreació ben plausible.

Perspectiva del Saló en el transcurs de l'acte.

alternant la técnica objectiva i la sub- jectiva del monôleg interior. Es tracta d’una obra escrita amb fluïdesa, sense l’èmfasi que podria suposar el 
clixé histôric, i sumament original per la seva concepeiô i enfoc.

-“Dama”, d’Isabel-Clara Simó.- L’autora -directora de la revista “ Ca- 
nigó” - té la valentía d’enfrontar-se amb un tema fort, de doble vessant: l’ambient de tensió social i política a Alcoi a mitjans de segle passât. Amb 
un estil netament naturalista, narra la histôria d’una obrera humil, filia d’un anarquista révoltât, mort a la presó, que es casa amb l’amo de la 
fábrica on treballa. Les implicacions d’ordre personal, familiar i social 
que el tema comporta, desencadenen un drama roent emmarcat en el clima 
de la ciutat industrial on es desenvo- lupa, amb una evident identificació de l’estil amb l’ambient descrit.

-“Adéu tarons, adéu”, d’Antoni- Lluc Ferrer.- De l’obra guanyadora cal dir, d’antuvi, que es tracta d’una 
novel.la molt ben escrita. A primera lectura és la histôria d’un nen mallor- qui que explica les seves vivèneies en
tre els deu i els dotze anys: el desco-

briment del món familiar, de l’amis- 
tat, del treball, del sexe, de l’estudi...; però el que subtilment ens descriu l’autor és l’ambient de Ma
llorca ais anys cinquanta. Entre la in- genuïtat i la denùncia, la clau de la 
novel.la resideix en el testimoni que 
el nen ens dóna de la societal que 
l’envolta, i el mécanisme estilistic su- bratlla aquesta visió critica del món feta per un personatge marginal. El mèrit del llibre radica en aquesta subtilesa de I’objectivitat subjectiva, si 
val a dir-ho aixi, que Fautor utilitza fins a les darreres conseqüències: l’ùltima frase de la novel.la és reveladora en la seva polisèmia: “És que podeu topar-vos mai amb ella si un bon dia no us poseu a cercar la lliber- tat?”. Per altra part, aquesta obra entronca plenament amb una novel.la anterior de l’autor, “Dies d ’ira a l ’ilia”, que guanyà el premi 
Prudenci Bertrana l’any 1978.

Corn es pot veure, les nou obres se- leccionades contenien prou elements d’interès per a ser discutides, aixi corn per a assegurar al Premi Sant 
Joan unes expectatives de continuïtat en el context de les lletres catalanes.

Joan Ripoll
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SOBRE LA SIMBIOSI 
PUBLICITAT-CULTURA

Durant molts anys les Caixes d’Es- 
talvis tenien vedada l’expansió territorial. La nostra Caixa -em refereixo, 
ôbviament, a la de Sabadell- va passar molt de temps amb unes compta- des agències urbanes i unes també 
comptades agències en poblacions de l’entorn sabadellenc estricte. No dei- 
xava de ser, dones, una Caixa local.

Però sobrevingué una obertura i les Caixes van poder expansionar-se. 
I hom hauria dit que s’havia apode- 
rat talment de totes elles una verita
ble febre expansionista. Des d’ales- hores que a totes les ciutats, viles i pobles s’hi troben colze per colze ofi- cines de Caixes, i també de Bancs amb el corresponent apéndix de foncions d’estalvi.I aquesta Ilibertat per a estendre’s, tan ávidament aprofitada, va anar 
créant un clima de competitivitat que dóna una imatge de les Caixes comparable a la de qualsevol ram mercantil, diguem perfums, diguem vins, 
o diguem -per qué no?- articles de ne- 
teja.Quan hom té, respecte a les Caixes 
d’Estalvis, una visió que potser avui n’haurem de dir romàntica, aquest 
frensi competido produeix una certa angoixa. Perqué la competició força 
a una cursa publicitária sense fi; i les campanyes publicitáries de les Caixes 
hom diria que arriben a mistificar -si 
més no a alguns ens ho sembla- la tas
ca culturalista que els era tan enalti- dora.Cert que, amb els pressupostos a la má, la publicitat és una cosa i l’obra 
socio-cultural n’és una altra. Cert que la Ilei -ficant-se en tot, com sempre- marca un limit percentual dels passius de les Caixes per a les despeses d’ordre socio-cultural. I cert, encara, que, segons els postulats europeos del dia, l’obra social de les Caixes ni tan sols necessitarla

reflectir-se precisament en unes inversions socio-culturals a fons per- dut, sinó que ja en sí mateixa la fun- 
ció global bàsica de les Caixes -el fo
ment de l’estalvi profitós, la conces- sió de crédits per a la petita industria, 
per a l’adquisició d’habitacle propi, per a l’establiment de professions li
berals, per a estudis, etc. etc.- ja justifica -i de sobres- Ilur objectiu social. Però aixi i tot, i potser això ho expe
rimenten només aquelles persones que són massa sensibles a la tasca cul
tural, produeix una certa angúnia que la publicitat es disfressi de pro- moció cultural i que la promoció cul
tural hagi d’abrigar-se en campanyes publicitáries.Perqué, en aquests casos, els ca- mins, els criteris, es confonen i es fa difícil de definir-ne els respectius limits. Les Caixes reparteixen Ilibres, 
sí; quantitats industrials de Ilibres. També les Caixes, com els discóbols de la Grècia antiga, escampen multi

tud de discos. Però en la programa- 
ció d’aqüestes campanyes, de la mateixa manera que se’ns fa difícil el discernir fins on són funció cultural i 
fins on són especulació publicitária, resulta també difícil, per no dir impossible, de calibrar fins on ha incidit 
en elles el criteri cultural i fins on ha incidit el publicitari.

Per això considero encertada la iniciativa de la Caixa d’Estalvis de Sa
badell, de crear un premi de novel.la 
-rectifico: Premi amb majùscula- per 
tal d’obtenir una obra literària originai, pròpia i, sobretot, digna -el jurat n’és una garantía- per tal de difondre-la entre l’escampall publicitari de llibres en l’ocasió del Dia del Llibre.

Ja va ser la Caixa d’Estalvis de Sabadell la primera -si no m’equivoco, i, en tal cas, deuria ser la segona- en introduir la donació de llibres als im- 
positors com a obsequi en el Dia del Llibre. Una manera de mentalitzar respecte a la Diada. Una manera 
d’habituar tothom a la il.lusió d’un llibre -un, si més no! - i d’acostumar a 
llegir llibres. I una manera digna, i 
actualment eficaç, d’invertir xiffes 
importants del capítol de publicitat en obra cultural.

Però els négociants del llibre, les 
editorials, es van adonar tot seguit de 
les possibilitats que se’ls obrien amb 
aquell repte propagandistico-cultural de les Caixes. I van sorgir les tempta- 
dores programacions éditorialistes disputant-se, a cops de reducció del cost, la vasta clientela que se’ls posava a tret. Aquella ingerència -aquella assumpció, millor dit-, de les empreses editores -i després vingueren les discogràfiques- va enterbolir no pas poc l’objectiu primigeni de les Caixes. I no em poso a censurar cap actitud: ni la dels editors ni la de les Cai
xes. Es l’eterna Ilei de l’oferta i la de-
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manda; i és l’obligació de cercar el 
màxim de reducció en uns costos que 
unes entitats administradores han de pagar amb diners que els han estât confiats.

Per aixô trobo encertadissima, brillant, la idea de la Caixa d’Estalvis de Sabadell de crear un Premi literari. Ja que cal repartir llibres -perqué en 
aqüestes altures ja ha esdevingut per 
a les Caixes un compromis 
irreversible- la Caixa de Sabadell ha 
volgut dignificar, amb aquest Premi, 
el dispendi bàsicament publicitari del 
Dia del Llibre. Estimular la creació literària, donar una oportunitat ais 
conreadors del généré novel.listic als 
qui tan difícil resulta d’obrir-se por
tes, i, sobretot, proporcionar un mo- 
tiu més de consolidació i de difusió de la literatura catalana, és un gest 
elegant, una actitud de mecenatge amb la quai la Caixa de Sabadell, avui estesa fins a limits que haurien 
estât impensables per als sens funda- 
dors, ennobleix la funció publicitària i la subordina a la cultural.

I, encara que sigui una caiguda en l’esquer propagandistic, deixeu-me 
posar de relleu el mérit d’haver estât la nostra Caixa de Sabadell -aquesta 
vegada cree que resulta indiscutible la seva primacía- que ha parit una idea tan bona i, a més, ha sabut dur-la a 
terme amb la dignitat amb qué ho ha fet. Una idea que revela en quina me
sura aquells escrúpols que he manifestât abans preocupen també els di- rigents de la Caixa i els fan fer tot el 
possible per tal de donar una dimen- sió cultural preeminent a les seves promocions.Que per molts anys tinguem “ Premi Sant Joan” i es mantingui en el ni- vell d’organització amb qué ha nas- cut!.

Josep Torrella

RELLEU A LA DIRECCIO DE LA 
FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH
En extinguir-se el seu tercer pério

de d’exercici, Josep Torrella Pineda ha cessât en el cárrec de director de la Fundació Bosch i Cardellach, que ha 
ostentat durant onze anys. A la sessió 
plenária d’obertura de curs, el 29 
d’octubre, Torrella s’acomiadà com a director amb un parlament del qual 
reproduim el fragment que segueix.

"He procurât no apartar-me gaire de les especiáis coordenades d ’aquesta institució que no tenia precedents a 
Sabadell i amb prou feines a fora, i haig d ’agrair que els meus antecessors Il haguessin sabut marcar una 
bona pauta. He fet els possibles perqué la ñau de la Fundació mantin- gués el seu equilibri enmig deis tron- 
tolls amb qué els estertors d ’un régim tan llargament afincat, la vaguetat 
d ’un période de transició a un altre de signe divers, i els embats inevitables de la irrupció de noves forces i de joves generacions amb impulsos re- novadors, han anat marcant el ritme sincopat d ’aquest decenni. Deixo el 
timó ben poc canviat de rumb; sorto- 
sament, i no pas només grácies a la meva gestió, sinó sobretot al seny que 
informa el conjunt de la nostra petita comunitat, la Fundació segueix es- sent aquell mateix instrument d ’ele- vat esperit sabadellenc i catalá que els seus fundadors van voler que fo s”.

A  continuació Torrella agraí la col.laboració de tots els membres així com la de persones alienes; tingué paraules també d’agraíment per als al
caldes i consellers de cultura de dife- rent signe amb qui ha hagut de tenir contactes, per les entitats patrones 
(Caixa d’Estalvis i Gremi) i les altres económiques que també contribuei- xen al sosteniment de l’entitat; per les entitats de cultura, pel diari i la rá- 
dio locals, i per aquesta publicació QUADERN. Va dedicar un fervorós record al mestre Pau Vila i als altres 
membres de la Fundació traspassats durant la seva direcció i, finalment.

va fer un elogi del qui passa a 
substituir-lo, el membre Joan Alsina.

Joan Farell, ex-vicedirector, va de
manar que constés en acta l’agraí- ment del pie per l’esforç de Torrella 
en la direcció durant tant de temps. 
"Tots li hem estât fidels -digué- però 
ell ha estât fidel envers nosaltres i la 
Fundació’’. Marc Batlle, vocal de la Secció d’Urbanisme durant els matei- 
xos anys de la direcció de Torrella, va fer constar que s’havien produit una 
série de questions ciutadanes que a vegades provocaren discrepàncies en 
el si de la Secció però que Torrella va 
distingir sempre entre les opinables i aquelles en qué es veia ciar que la Fundació s’havia de manifestar en bé 
de 1a ciutat, i agrai el recolzament prestat pel director sortint a la Secció d’Urbanisme.

El nou director, Joan Alsina Cirait, era vocal de la Secció d’Historia, parcel.la sobre la quai ha escrit 
diverses ponéneies relacionades espe- cialment amb la problemàtica social 
del segle passât. En prendre possessió del càrrec de director va llegir el breu parlament que resumim.

"Us prego que accepteu el meu agraïment per la confiança que em demostreu en nomenar-me director de la Fundació i també que em perdonen Tatreviment d ’haver acceptât. Quatre directors m ’han precedit: Miquel Crusafont, Miquel For reliad. Pere Roca Garriga i Josep Torrella. Ja al moment d ’elegir-los honoraven per la seva personalitat la Fundació. El cas d ’avui és diferent: la Fundació m ’honora a ml. Pue donar fermança del meu ànim de dedicació i de la meva voluntat de portar a cap els objec- tius de la Fundació. Però no n ’hi ha 
prou. Permeteu-me que us demani a tots l ’assessorament i la col.laboració que mai no han faltat però dels quais ara penso no sols usar sinó també 
abusar. Des d ’ara gràcies per aquesta ja immediata col.laboració’’.
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per RAMON VALL i RIMBLAS

EL MISTERI DE NADAL, VIST PEL 
MESTRE DECABESTANY

Una de les peces cap de brot de I’escultura románica és el timpà procèdent de la parrôquia rossellonesa 
de Cabestany, que representa la glo- 
rificació de Maria: a [’esquerra hi ha la resurrecció de la Mare de Déu i a la dreta la seva Assumpciô al cel. El 
centre del timpà 1’ocupa Crist beneïnt i la Mare de Déu; tenen al seu costat sant Tomás que rep, enviât des del cel, el cingol que havia pertangut a la Verge. Tota l’escena (sobretot la “ressurrecciô” i el “dubte” de Sant Tomás) respon a la narració que la LIegenda àuria de Vorágine fa del Pujament de la Mare de Déu. En ella atribueix al pobre Tomás, que tam- poc es trobava entre l’apostolat quan el fet s’esdevingué, un nou dubte; aquesta vegada i és esvaït amb la tramesa celestial del cint que havia dut la Verge. Aquesta obra és una de les escultures més antigües dedicada a l’exalçament de la Mare de Déu.

A l’autor d’aquest timpà, donat 
que no se li sap el nom, se’l denomina el “Mestre de Cabestany’’. D’ell era 
també la destruida portada de Sant Pere de Rodes i de la que només co- 
neixem uns quants elements que s’han dispersât; el més intéressant és el fragment del timpà que representa la crida de sant Pere i que es conserva al Museu Marés. Al Mestre de Cabestany se li atribueixen altres obres si- 
tuades en diverses localitats occitanes; i més Iluny encara, sembla que siguin d’ell uns relleus de la portada d’Errondo (Navarra) i un pilar de Su- 
gana (a la Toscana).

Ens referiem avui al portai de l’es- glésia del Voló, al Vallespir, esculpit 
pel Merstre de Cabestany, tota vegada que conté una intéressant narració del Misteri nadalenc. El portai és molt simple. Té una sola arquivolta.

Portai del Voló (Vallespir)

sostinguda per dues columnes amb 
capitells iguals, en els que hi ha unes 
cabres encarades. Sobre els capitells discorre un fris escaquejat. Clou l’ar- quivolta una sanefa formada per una cinta plana, com un galó, trenada. A la part superior del portal, sostingut per set mènsules (quatre d’elles amb 
una testa esculpida) hi ha un fris en el que s’hi narra el misteri de Nadal. 
Clou el portai i el fris un tapaboques 
que sembla que vulgui fer-li de pro- tecció.

La narració dels fets del Nadal, discorre, inusualment, de dreta a esquerra. Consta de quatre quadres que corresponen a moments diferents del Naixement del Salvador.
El primer és l’Anunciata: els pastors escolten, amb actitud devota.

l’àngel que, sobtadament, se’ls ha 
aparegut per 1’esquerra; el bestiar, es- verat, fuig per Taltre costat. Tant els 
pastors, com l’àngel, van descalços.El quadre següent és el Naixement. 
Consta de dues escenes distintes. En la primera hi ha la Mare de Déu que 
jeu sobre una márfega col.locada a terra. La representació denota una 
certa ostentació, quasi majestuosa: la Verge es cobreix amb una vánova ri
ca, que fa unes ondulacions. Al treu- re a fora del Hit el seu braç dret permet veure que va vestida amb una tu- nicel.la o camisa que sobresurt per sota de la mániga de la túnica, (que acaba amb un puny brodât); a la testa, la túnica forma una côfia, molt adornada també. La mà dreta, desproporcionada, descansa sobre del 
cobrellit. La vestimenta de la Verge és idéntica a la que figura en el timpà de Cabestany. En un racó que queda 
a sota de la Mare de Déu s’hi arrau- 
leix un ángel. A l’esquerra es veu el 
nen Jesús, en bolquers, que queda com voleiant per l’espai. Sobre d’ell 
hi ha l’estrella. I entre l’estrella i la Mare de Déu, el bou i la mula (molt 
mutilada, per cert).

Ve a continuació la segona escena que forma part del mateix quadre. En ella veiem corn dues dones banyen l’infant Jesús, dintre d’un recipient que tant pot ser una caldera com una 
pica baptismal d’immersió: sant Jo- sep, assegut a l’extrem esquerre en un tamboret que recorda el que hi ha -o hi havia abans del robatori- a la cate
dral de Roda de Ribagorça, els hi té a punt la túnica per vestir l’infant.El quadre següent correspon a 
l’Epifania: aqui els reis que arriben per l’esquerra, descavalguen i, a peu, van cap a Maria i l’Infant per adonar
lo; un d’ells (en aquesta superposició
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-quasi cinematogràfica- de diferents escenes dins d’un mateix quadre, típi
ca de la iconografia romànica) presenta, agenollat, el seu present a l’In
fant. La Verge seu sobre un tamboret molt curiós en el que les potes fan corn un pôrtic o una galeria de claus
tre. Darrera seu un personatge (sant 
Josep? una serventa?) contempla 
l’escena. Els reis duen un mantell curt; a les cames s’hi veu un dibuix que permet imaginar-nos-les cobertes amb unes bandes. Van coberts amb 
un capell en forma de caputxa (corn les dels penitents de segles a venir).

Clou el fris el quadre de la fúgida a Egipte. Comença l’escena per la dre- 
ta amb la Mare de Déu, asseguda so
bre l’ase, que té sobre la falda l’in
fant Jesús. San Josep, a l’esquerra, mena el burret. La posició de la Mare de Déu recorda la Theotocos asseguda al seu tron i fent ella mateixa, albora, de tron per l’Infant Redemp- 
tor. Més a l’esquerra veiem la Sagrada Familia descansant en el viatge. 
En ambdues escenes uns personatges, un àngels segurament (dos en la primera i tres en la segona) vetllen el ca
rni dels fugitius desterráis.
Que en aquest Nadal i sempre, tant 
élis corn la Sagrada Familia ens vet- llin, també, en la nostra peregrinació 
de desterrats fills d'Eva.

(2) En aquella contrada hi havia uns pastors 
que Vivien al camp i que de nit vetllaven el 
seu ramat. Un ángel del Senyor se’ls va 
aparèixer i la glòria del Senyor els embolca- 
llà en claredat, i agafaren qui-sap-pa por.

(3) Ella donà a llum el seu primogènit, l’em- 
bolcallà i el reclinà en una menjadora.

(4) Infantaràs un fili, i per nom li dirás Jesús. 
Eli será gran, i se l’anomenarà el Fili de 
l’Altissim.

(5) Ja dins la casa, van veure el nen amb Maria, 
la seva Mare, i, caient de genolls, el van ado
rar; i després van obrir els seus trésors i li 
oferiren com a présents: or, encens i mirra.

(6) Eli es llevà, va prendre de nit el nen amb la 
mare i marxà cap a Egipte.

Col. labora ^  BANCA CATALANA
SABADELL
Oficina principal:
Advocat Cirera, 21 - Tel. 725 72 77 
Agènda:
Av. Barberà, 446 - Tel. 711 16 52
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CASTELLS DEL VALLES Municipi: Terrassa

DOS CASTELLS TERRASSENCS:
EL CASTELL-PALAU I VALLPARADÍS

CASTELL-PALAU DE TERRASSA
SítuacióAl centre de la poblaciô, a la plaça Major O plaça Vella i entre els carrers 
del Portal Cremai i dels Gavatxons. Avui sois resta en peu la torre de 
l’homenatge, que treu el cap, sobira- 
na, enmig de Pilla de cases.
Notes historiquesLa incipient vila de Terrassa va 
néixer a redós d’aquest Castell (1).En un important document de l’any 844 de l’emperador Carles el Calb, confirmant uns privilegis del seu avi Carlemany, se cita aquest castell, ja que aquest cèlebre emperador recompensà als habitants de Barcelona i del castell de Terrassa per la gran ajuda que li prestaren en la defensa 
de la ciutat de Barcelona contra els 
alarbs (2).El castell pertangué als Comtes de Barcelona. (Guillem de Cardona en fou el primer castlà). Més tard passà 
als Claramunt i als la Guàrdia, amb intervenció deis Monteada per con- 
cessió feta per Jaume 1 (3).Cap al segle XIV ocupaven el cas
tell els Muntanyans, que tingueren freqüents disputes amb els Sentme- nat, els quais s’havien establert al 
castell de Vallaparadís.Al final del segle passât el castell fou enderrocat per aconseguir la qua
dratura de la plaça Major, però es conserva la torre que el seu propietari 
restaurà.
El castell, avui.Ja hem dit que del castell solament resta en peu la torre de Phomenatge (XI), convertida en castell-palau pels comtes de Barcelona. Es tracta d’una torre cilindrica de quasi trenta metres d’alçada, feta amb grans carreus 
mentre a la part alta ho és amb fila- des de côdols disposais en forma 
d’espina de peix.Consta d’un portai unie d’accès (a quatre metres de terra) que s’hi entra

va per un pont llevadis, tres pisos i terrât emmerletat. L’accès a les plantes 
superiors s’efectúa per una estreta escala de cargol enquibida en el gruix 
mur, que tè de 1,80 metres a 1,20 me
tres de gruixària.Algún finestral completa Tinterès 
d’aquest vestigi unie del castell, per 
bè que a Tactual museu de Vallpara- dis s’hi conserva part del claustre, i 
finestrals i escuts de l’època del Castell-Palau.
(1) Salvador Cardûs: "Terrassa medieval"
(2) Vegeu “Histària breu de Terrassa", de Jo- 

sep M “. Domènech. Fundado Soler i Palet. 
Terrassa, 1972.

(3) Soler i Palet, Ramon d’Abadal, Lluis Mon
real i Marti de Riquer entre altres, han estu
diar a tons els intricats origens d ’aquesta 
ciutat.

CASTELL-CARTOIXA 
DE VALLPARADÍS

SituacióEs troba al centre de Terrassa, una 
mica mès al N del castell-palau i a la riba esquerra del torrent de Vallpara- 
dis, a prop de les esglèsies visigôti- 
ques.La construcció ha estât objecte de 
diverses restauracions, mes avui constitueix un exemple a imitar i ès un digne exponent de la ciutat.
Notes histôriquesL’any 1110, per un atorgament de Ramon Berenguer III a Berenguer 
Sania (o Sal.la) fou construida una fortalesa al costat del torrent de Vall- paradis, damunt una terrassa fluvial de 8 a 12 metres. Els moradors 
d’aquest castell que es denominaren Terrassa, desplaçant Tanterior cog- nom de Sania, estengueren el seu do
mini sobre la quadra de Vallparadis, 
a llevant del torrent.

El Hoc passà a pertànyer als Centelles i, Tany 1344, Blanca de Centelles

(filia de Bernat de Centelles i de Sau
rina de Terrassa), amb monjos proce- dents d’Escaladei i de Sant Pol de 
Mar, va fundar la Cartoixa que passà 
a denominar-se Sant Jaume de Vall
paradis (4).A tal fi es va d’haver de reformar 
el conjunt, àdhuc la torre central del 
mateix haguè de ser tallada vertical- 
ment (5). A part, hom construí un 
claustre al pati del castell, i una esglè- sia, sala capitular, etc. El primer prior fou fra Berenguer de Plana.

La comunitat, que fou dotada amb rendes i jurisdiccions a Terrassa, adquirí el castell de Pera, prop de Sant Llorenç Savall, i altres bèns. Entre 1373 i 1374 la cartoixa fou fortificada (anteriorment Pere el Cerimoniós ha- via fet reconstruir les muralles de la poblaciô).A principis del XV la comunitat, 
en recerca d’una major tranquil.litat es traslladà interinament a T antic priorat de canongesses (actual Conre- ria) de la cartoixa de Montalegre, que 
fou reconstruida sota la direcció del prior Domènec Bonafè.Darrerament (1947) Tedifici ha estât restaurât i convertit en museu municipal (1959). La capella de la cartoi
xa ès la sala que es coneix corn “el Ti- 
nellet’’. També fou restaurât el seu notable claustre.
El castell-cartoixa, avui.L’encertada restauració, tant a Tinterior corn exteriorment, ha convertit el Hoc, corn hem dit al principi, en un motiu d’orguH per als terras- 
sencs, ja  que es pretenguè d’infondre-li una fisonomía prôpia.La part mès antiga ès el cantó sobi- rà (XII) que contrasta amb la part nova (jussana), aixecada damunt els 
fonaments de la primitiva fortalesa.En el sector central resten les cons- 
truccions de la Cartoixa (XIV), a part d’altres edificacions que corresponen als segles XIII-XIV.
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(4) La primitiva església de Sant Jaume, que 
era la capella del castell, fou destruida cap 
a principis del segle actual. (Salvador Car- 
dûs; “El Castillo Cartuja de Vallpara- 
dts”).

(5) Pere’ Català Roca: "Els Castells catalans".
David Aloy

ENTRE HISTORIA I 
LLEGENDA

Les ciutats van esdevenint moder
nes perqué perden les veiles fesomies: els vestigis de pedra i de histôria de Ilur construccions. El temps, i fins i tot els homes, han enderrocat restes antigües. Se’n conserven algunes, 
gràcies a l’eforç d’uns homes que s’han esmerçat a protegir-les i, si més no, a reconstruir-les.

Terrassa, que té tanta histôria, conserva la torre de 1’antic castell i al
gún que altre capitell que guarden en el museu... També conserva la llegen- da... Una llegenda molt semblant a la 
dels 7 Barons de la Fama, que s’aplê- garen al Montgrony -coni*un aftre 
Covadonga- per començar la Recon
questa de Catalunya..Com la majoria del castells de casa 
nostra, aquest d’Egara també li va tocar de fer-se fort en front dels moros i també com al Montgrony a Terrassa s’hi reuni la flor i nata de tota la rodaba. Aquells valents cavaliers que eixien de bon mati disposats a empaitar el moro, havien tingut bon compte d’abans de ficar-se al bit de trobar uns moments de descans i fer una visita a la Verge. En un petit altaret que il.luminava una llàntia, hi tenien una imatge que no sols representava per a élis. Maria, Mare de Déu, sinô que amb tota confiança se l’havien apropiada com si fós la mare prôpia, i talment corn uns infants, enmig dels ba- tibulls de la guerra -una guerra que 
ells no havien començada- buscàven en aquell racó el suport i la confiança quan més la nécessita ven.

I la Mare de Déu, quan els homes se n’anàven, deixava el seu pedestal i

les endreçava la casa... i si hi havia algún ferit, b posava la mà al front, i 
una son dolça i assossegada el mante
nía tranquil fins que el malalt es curava... Heus ad una excel.lent teràpia que ens faria falta ara.

VALLPARADÍS
D’origen fou un castell disposât per a fer guerra, però un bon dia l’he- 

retà una dona. Bianca de Centelles, ì el transformé de dalt a baix. De for- 
talesa guerrera el converti en Hoc de pau... en féu casa d’oració. Però 
aquest canvi tan radicai va portar molt enrenou, res del que hi havia fet servia per a la nova destinació. Aixi és que váren tenir molta feina paletes i mestres d’obres, enderrocant torres fortes i fent claustres i capelles... més d’un cop la pobre Blanca es devia pe- nedir del batibull que havia organit- zat amb la seva genial idea, dones prou hi ha una dita que explica: - ”Si troves un home que parla sol pel carrer, o bé és boig o té paletes”... Be, les obres es van acabar i va sorgir la 
Cartoixa de Vallparadis, encara que al cap d’uns anys va tornar a 
fortificar-se i els frares en van mar-

xar, és a dir, els canvis que ocorren al 
llarg deis segles...Mentre va durar la plenitud de la Cartoixa, Vallparadis va arribar a 
posseir o a beneficiar-se d’algunes hi- sendes veines, i no tant veines, entre 
elles el Castell de Pera. Aquesta roca que sobresurt i es destaca a la dreta 
del massis de St. Llorenç. Tôt fent 
cami cap a St. Llorenç Savall, sembla 
talment una fortalesa inexpugnable 
vista des d’aquest cantó. I devia serbo, certament, dones explica la lle- genda que en temps de guerres de moros, va estar molts dies sitiada, fins que per fer fora l’enemic, els que defensáven el castell, van idear una estratagema: van aplegar tots els xais, cabres i vaques que tenien a l’abast, -tots els animais amb banyes- tots els aninals astats! (oi que queda més bé?) i els van Ibgar a cada un, un feix de teles a la testa. Quan va ésser negra nit van encendre-les tot d’una i van aviar el remat rostos avall. Aquell exércit improvitzat va caure 
sobre el campament enemic tant ines- peradament que el va fer fugir es- 
paordit.

M*. Mercé Lieonart d’Aloy

Col.labora BANC DE SABADELL
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RAMON MOIX
POETA-ESCRIPTOR

Duem aquest Poeta a les nostres pá- 
gines perqué hom podría pensar que 
ens hem oblidat d’ell. No és pas així. 
Bé prou sap eli que no diem una cosa 
per altra.

Passa, però, que Ramon Moix el te- 
nim a la mà, a l’abast, corn un arbre 
boscà, coin un pi pinyoner d’aquest 
seu -nostre- Vallès que eli ha glossai en 
mil i un versos de lírica i harmónica 
composició. (Tal vegada el bosc ens 
priva de veure l’arbre...)Ramon Moix és un poeta admira! a 
casa nostra, mai, però, a bastament 
com caldria èsser conegut, tal volta 
per la seva connaturai modèstia, fran
ciscana modèstia. Eli ha cantal Déu i 
la Pàtria; eli ha cantal amb inspirada i 
curosa lirica els sentiments humans i la 
natura.

Fou en una certa ocasió que el Mes
tre Joan Arús va dir que "ell signaría 
alguns sonéis d ’en Moix". Qui coneix

l’Arús, pare en els elogis, donará més 
importáncia a aquella afirmado, clara 
i veraç, valuosa, ensems.Ramon Moix ha estât elogia! per 
plomes com les de: Joan Alavedra, 
Joan Oliver, Mn. Geis, l’esmentat 
Joan Arús, Caries Soldevila, Joan Sa
llarás, Pere Valls...Ara, el poeta de la natura suporta 
estoicament una llarga doléncia que

l’ha privât d’esplaiar-se en les seves 
composicions. De tard en tard, rima 
algún poema que manté aquella fres
cor i riquesa de sempre, que li són pro
verbiáis.

L’any 1967, uns amies dilectes d’en Moix varen editar-li l’obra poètica 
completa, que tingué un gran éxit i 
que s’exhaurí.

Avui, també els seus amies -amies 
de sempre, que són els més autèntics- 
han pensât editar-li una obra en prosa, 
una novel.la -"La darrera nit”- la 
qual fou distingida amb el Premi Pere Marti Peydró 1965, però restà inèdita. 
Ara, dones, hi ha el projecte d’editar- 
la per la Diada del Llibre de l’any vi- 
nent. Aquest projecte li ha donai nou 
alè. Alè per eli que es tradueix en justi
cia per tots nosaltres.

Tan de bo que aquesta iniciativa es 
pugui oferir, junt amb la rosa, en el 
Dia de Sant Jordi d’una primavera ria- 
llera.

Ramon Moix com excel.lent poeta i 
nogensmenys excel.lent prosista s’ho 
mereix pels seus dots intelectuals i hu
mans.

EL MESTRE 
OLIVELLA

“Quan en una ciutat hom va aterran! cases velles (i belles) i en van bastint de noves i va eixamplant carrers i obrínt-ne de nous, aquella ciutat va perdent fisomia. I quan en van desa- pareixent homes que en algún caire de l’esperit ciutadá ii han donat prestigi, aquella ciutat perd una aitra fesomia: la fesomia espirituai.Aixó ha anal passant a Sabadeil d’un temps ençà. Ara ha perdut un home que formava part d’aquells homes que configuraren la civilitat del Sabadeil del nostre segle” .
Així definí, ben justament i encerta- 

da, el tránsit del mestre Olivella, Mn. 
Geis, qui oficià l’acte exequial (24-10
81) a l’església de Sant Feliu, plena de 
gom a gom.

Ell, Mestre Olivella, amb el seu ca
minar dreturer, d’exultant bonhomia.

anava fent carni -de casa seva ais seus 
afers i afeccions, en un anar i un retor
nar habitual, indefallent...

-Mestre Olivella! -hom el cridava 
pel carrer.

La seva mà, molsuda, era cálida, ex
pressi va i eloquent, com un cant clave- 
rià....

D’ell s’ha dit que fou “el Clavé de 
Sabadeil” .

D’ell, certamen!, s’ha dit i s’ha es- 
crit amb respecte i ponderació, puix 
no podia fer-se d’altra manera. S’ho

havia guanyat pam a pam, cant a 
cant...

Ell fou un forjador de la “ pinya” .
¿Qué millor es pot dir d’un home 

que: “ Ha estâ t estim ât per
tothom?” ...

Hom el recordará sempre “ amb la 
camisa blanca, arremangada per fer 
feina de veritat, braços i mans gesticu
lants, expressiu i transmissor, incul
can! esperit amb cants i clams” , per
qué ell fou la “ veu del poblé feta 
cant” ... (Així vaig perfilar-lo en la 
Semblança que publicà D.S. el 9 de se- 
tembre de 1977).

Vaig preguntar-li quin era el seu le
ma. 1 em va respondre amb la seva 
franquesa i espontaneïtat caractéristi
ques:-Pau, tranquilitat i bons aliments.

La filosofía de l’home just i senzill, planer...
Aquella “ corona de llorer per a la 

seva testa” amb la • quai “ vaig 
coronar-lo” , avui, simbôlicament, la 
té damunt la seva sepultura -e.p.d.

Ressonen ara -i per sempre- els seus 
cants.

Es una gentilesa de p a llili*  ij||||i SERVE! DE REPARACIONS EOTOASINEMA-VIOEOS-HI.EI 
Advocat Cirera, 8 Dpt. 16 - (Davant Ajuntament) 
Telèfon 726 13 35 - SABADELL



JOSEP LLUIS PUIG
Un art, una força vocacional 
vers l’èxit

Sens dubte, un violinista format que arriba a la plenitud dins la jove- 
nessa. L’estudi, la constància i l’afany d’ésser violinista de debô, 
l’ha portât al moment actual, en el 
que corn a solista, és conegut arreu. 1 ho es més a fora que aqui, corn acos
tuma a passar amb els artistes. De Jo- 
sep Lluis Puig, podriem dir que és poc profeta a la seva terra, i ho és 
mes a altres ciutats, a altres indrets d’Espanya. I no obstant, aixô des del moment de la seva presentació en una sessió organitzada per les Joventuts 
Musicals de Sabadell, quan tenia sols tretze anys, i en una matinal al Saló 
del Cercle Sabadellès, ja es va veure que aquell noiet faria carni dins el món de la música. I no es van equivocar gens aquells que aixi el van assen- 
yalar. Des de llavors, en JOSEP LLUIS PUIG, ha treballat molt, i ha 
estudiat molt, ha recorregut molt la nostra geografia i la d’altres paisos, i 
el seu geni musical s’ha educat molt i 
dóna résultats excel.lents a cada con
cert que interpreta. Porta la mùsica a 
l’ànima i al cor i el seu sentiment el mena vers la bellesa de les més petites 
notes de cada obra que eau a les seves mans.

Nascut a Sabadell el 18 de setem- bre de 1948, ja als sis anys, 
començava els estudis musicals a 1’Escola Municipal de Música de la 
nostra ciutat i, pocs anys després, els de violi, a Barcelona, amb el mestre JAUME LLECHA. S’examinà molt aviat també al Conservatori Superior 
Municipal de Música de Barcelona i començà també a obtenir sempre les 
millors qualificacions. JOSEP LLUIS PUIG, a la vegada, anava se- gint les disciplines de l’Harmonia i del Contrapunt. Molt Jove dones, 
acabava la carrera i es posava ja en contacte amb el gran Mestre JOAN 
MASIÀ, treballant amb eli el virtuo-

sisme i la música de cambra fins a la seva mort. És un moment en el que 
per JOSEP LLUIS PUIG, canvia el seu pas dins l’estudi del violi, perqué, 
aleshores, l’Ajuntament de Sabadell li concedeix una Beca que li permet 
anar, durant uns mesos, a Paris amb el Mestre RENE BENEDETTI, on estudia fins que va ser cridat al Serve! Militar, i estant a files, se li concedeix 
una Beca del Ministeri de Cultura per anar a Granada, al “ II CURSO MANUEL DE FALLA“ dins del Festival 
Internacional de Mùsica de Granada. 1, és a Granada precisament on va co- nèixer el gran violinista HENRIK 
SZERING, qui, veient en ell grans 
qualitats, li aconsella que estudii sota la direcció d’un gran mestre i, acabat 
el Serve! Militar, JOSEP LLUIS 
PUIG, troba aquest professor en la 
personalitat d’excepció de DOMINIQUE HOPPENOT, qui, a Paris, li ensenya la técnica moderna del Violi. Fet que el porta a donar nombrosos 
concerts i actuacions per Radio al mateix Paris.

Pel que fa a la nostra ciutat, encara recordem com, al llarg d’uns anys, va 
formar duo amb el desaparegut mestre i compositor, Josep Maria Llo- rens, actuant vàries vegades al “ Casal del Metge’’, de Barcelona. A la 
nostra ciutat -on havia donat alguns concerts- un grup de sabadellencs, entre els que hi figurava el propi Mes
tre Llorens, va oferir un violi d’estimable qualitat de so, en vista de les seves possibilitats concertistiques. I 
un dels concerts ben recordats a Sabadell va ser el del maig de l’any 1972, com a solista del “Concert en

Re Major” , per a violi i orquestra de 
Beethoven, amb l’orquestra simfòni- ca de la Cren Roja de Barcelona sota 
la batuta del Mestre LORENZO MARTINEZ - PALOMO. Un any 
després, és JOSEP LLUIS PUIG, un 
dels vint guardonats solistes, entre més de quatre-cents candidats, el Premi “ Mérito a la Vocaciôn-72” , 
otorgat per la “ Fundación Española de la Vocación” . Premi consistent en 
un Diploma i la quantitat de cent mil pessetes.Dins aquests anys, JOSEP LLUIS 
PUIG, va donar nombrosos concerts per les Delegacions de Joventuts Mu
sicals de tot Catalunya i les Ules Ba- 
lears, amb la col.laboraciô del pianis
ta JOSEP F. PAGÉS, i molts con
certs per tota la Peninsula. Més tard, 
JOSEP LLUIS PUIG, forma duo 
amb el pianista GABRIEL AMAT, amb qui treballa i actúa actualment i amb qui ha viatjat per tota Espanya obtenint gran éxit, tant de pùblic corn de crítica. Fa poc, els dos han actuat 
per diferents indrets d’Alemanya i de Suïssa, i ha fet també concerts corn a solista en diferents orquestres tant a 
Espanya corn a fora de les nostres fronteres.

És un artista sabadellenc ben conegut en els cercles musical de fora i del nostre Sabadell, sovint, potser, obli- dat per les seves llargues estades a Pa
ris. Ben jove, dones, es pot dit que ha arribat a posseïr una preparació i una experiéncia notabilissimes. Una ferma preparació que el fa ser un verta- der valor musical del nostre moment.

Rosa Ten

PAS I REPÁS, un gran Ilibre de Mn. GEIS que no pot faltar a cap llar. És un obsequi dis- 
tingit que distingeix al qui el fa. És un present per avui i pel demá.
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UNA PALOMERA I UN TUDONER A 
BARBERÀ DEL VALLES

Restes de la torre de guaita que, albora, fou un tudoner.

Fa uns deu anys, per mor d’una nova expansió industrial en una zona del nostre terme i procedint a l’ender- roc del mas Altimira, un deis darrers que ens quedaven, aparegueren ben visibles uns murs d’un metre de gruix on s’hi havien adossat, de segles enre- ra, les parets de tàpia que configura- ven el maset.Aixi es va poder salvar una torrat- xa quadrada, de 5 mts. de costat i uns 8 d’altura, feta tota de pedra enrejada, regularment uniforme, amb un habitacle a la pianta baixa i un altre a dalt (foto 1), i amb llurs murs lleuge- rament atalussats des del nivell del pis fins a la banqueta de fonaments (foto 2). El sostre dels baixos és de pedres disposades en forma de plec de llibre, rejuntades amb morter de calç i formant volta de punt d’amet- lla on hi són visibles els senyals de l’encanyissat que va servir de carcassa i, també, les marques del cordillat que, longitudinalment, el travaven, tal com encara avui es fa en les corti- nes de canya (foto 3). Roman, encara, la primitiva obertura de punt rodó, de 60x180 cms., a l’habitacle superior, a mig aire del mur. I en el subsòl del que fou el mas s’hi veu, tam

bé, la mina d’entrada i d’escápol de la torre de guaita. I en el subsòl del que fou el mas s’hi veu, també, la mina d’entrada i d’escápol de la torre de guaitaMinucioses observacions, compa- racions de mides, i estudis i recerques que van ocupar-me força temps em feren arribar a les següents conclusions:1 “) Es tractava, ben probablement, d’una torre romànica de guaita o de guàrdia que formaven el perímetre defensiu del Castell de Barberà, més o menys coetánia, també, de l’esglé- sia de Santa Maria (s. XI), i bastida damunt de la timba per on pujava el carni de Monteada a Arraona, en un excel.lent Hoc d’observació de la vali del Ripoll, dels molins i de les hortes que regava el Ree Monnar.2“) Havent-hi en una paret interior un forat quadrat de 15 cms. aproxi- madament, que travessava amb forta rampa, en diagonal, el mur de 1 m. de gruix i que acabava per la part forana (foto 4) emmarcat amb pedra carejada on s’hi veu un voladis tren-

Cara de la torre on hi liavia el reposador per als tudons, que 
hem assenyalat amb una fletxa. Fixeu-vos, també, amb el talus 
que formen e!s murs de la seva part baixa.

Detall del sostre de l’habitacle inferior de la torre. Observeu-ne 
l’empremta, molt marcada, de l’encanyissat i l’encordillai que és 
una de les c<uacterislique$ del románic d'aquella época, quant a la 
construcció de voltes de cañó o lleugerament apuntades.

cat que podia haver estât un reposador, vaig sospitar que la torratxa podia haver servit de colomar. Les ati- nades comprovacions que un prestigios columbôfil local va fer “ in situ” quant a emplaçament (en clap a cel obert, al capdavall d’una canal formada al mig del bosc), sobre orienta- ció de vents, la proximitat a un puig molt expedit, i la facilitât de trobar aliment i aigua ens confirmaren la nostra suposició.3®) Força temps després, en una re- laciô de masos del terme, de 1.583, llegia que “del mas Altimira abans se’n deia Mas Palomeres” . I fent preguntes a gent del poblé que coneixien molt bé el terme, confirmava que el pujol proper se’n deia el Puig dels Tudons.Heus aci corn la Toponimia, una vegada més, venia en ajut de la histô- ria.¿Podia haver-hi cap dubte que la torre de guaita havia estât, segles passais, un tudoner i que la canal que aclarianava el bosc havia servit de pa- lomeralReblant el que acabo de dir he de

Col.labora ^2 enixn qs/ tM iVI/ dc /nonocLL
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Detall de la fìnestreta-reposador per a Tentrada i eixida dels 
cotoms.

manifestar que, fa poc, examinant documents a l’Institut Municipal d’Història de Barcelona n’he trobat un, del 1068, infeudant a Berenguer Ramon el Castell de Barberà, però, exceptuant-ne la feixa de terra que era el Palomar.Per si algún lector, poc versât en la cria i explotació dels coloms, desco- negués el significai dels mots que fan de titol d’aquest article, aclarirem que la palomera era una mena de trampa que es preparava al bosc, aplicant-se sempre aquest nom a un pendis de muntanya que reunia les condicions idònies per a poder-lo dedicar a la caça dels tudons o coloms salvatges, de plomatge fose, coneguts pels romans amb el nom de palumbus i palumba i pels catalans medievals com a paloms i palomes, d’on ve el cognom catalá Paloma i el topónim palomar que no són, de cap manera, castellanismes. Els mots columba i columbo que han fet en catalá els “colom-coloma” eren els que desig- naven el colom doméstic generalment de color blanc.El tudoner era el nom que es donava al colomar construit al descampa! (sovint aprofitant les torres de guaita) i que es destinava a la cria deis tudons. Agusti Paiau i Codonyers
Fotos d’Aiitoni Marín i Ametller

ERNEST ALTES,
ESCULTURA-
SIMBOLISME

Aquest jove artista vigatá -fill del doctor Anicet Altes, sabade- llenc de naixença i fillol d’Anicet Altés, el roseraire, traspassat enguany- ha exposât a Barcelona algunes de les seves escultores. Tant com escultores en el sentit convencional del mot, se’n po- drien dir grups volumétries articulais, per ais quais l’artista juga amb tres materials bàsics: pedra, fusta i ferro.Ernest Altés aporta a aquest es- til d’escultura el seu neguit, ádhuc el seu estudi de recerca en el món creatiu de les formes géométriques, lligades amb la Ilei física.Altés, simbiótic de la formaidea, aconsegueix peces sugge- rents, puix tenen forma i movi- ment. (Eli juga i conjuga geomé- tricament).L’obra que titula “Gall” “pos- seeix totes les virtuts del número tres”. El triangle.En “Entre dues passes” és el cercle que estableix un punt de lli- gam entre dues masses - “dues passes”.A “Cruïlla” es representa amb el quadrat, el cub que simbolitza, segons Averroes, el cosmos i un Hoc divi...Aixi altres signes, plens de suggestives captinences.Altés té un ampli camp d’obser- vació per on escruta i viu a la recerca i trovalla dels elements naturals que hauran de fornir i constituir la part-base de les seves obres. Pedres originals i insôlites a les quais sap donar -i aprofitar-ne- noves i singulars expressions. Ferros ais quais si li convé canvia la forma amb treball de serralleria.Adjectivar-lo d’original ja és en si un elogi. Ernest Altés és una jove promesa que sap qué vol i corn ho vol. És, en tôt, cabdalment original.
Torn Maddock Gallery Barcelona

L’ORQUESTRA DE 
CAMBRA DE 
JOVENTUTS 
MUSICALS DE 
SABADELL A LA 
GENERALITÄT

El president de la Generalität de Ca
talunya, Molt Honorable Jordi Pujol, 
va oferir, el 14 de novembre darrer, 
una recepció oficial als représentants 
de totes les Delegacions de Joventuts 
Musicals d’Espanya, que s’havien 
aplegat a Barcelona, on radica la seu 
central de l’entitat, amb motiu de 
l’Assemblea General d’enguany.

Per tal de correspondre a aquesta 
recepció, que finalitzà amb un abun- 
dôs aperitiu, Joventuts Musicals obse
quié al President Pujol i als Consellers 
assistents a l’acte, amb un concert a 
càrrec de l’Orquestra de Cambra de 
J.J.M.M. de Sabadell, en el mateix 
Palau de la Generalität.

Aquesta formació orquestral saba- 
dellenca, que dirigeix el mestre Fran- 
cesc Llongueras, és única al pais, ja 
que els seus vint components, més el 
quintet de vent i els solistes, són mú- 
sics joves estudiants de cursos supe
riors de llurs instruments. Es tracta 
d’una labor molt valuosa, encaminada 
al perfeccioncunent artistic d’aquests 
joves, a donar-los l’experièneia que 
s’adquireix en compaginar els estudis 
amb el treball de conjunt i, finalment, 
aconseguir una professionalització de 
la manera més digna possible.

Les obres interpretades a l’esmentat 
concert foren: "Suite per a orquestra 
de cordes”, de G.F. Hâendel, i "Sin- 
fonietta”, de Harald Genzemer.

Es una gentilesa de Verge del Pilar, 125 SABADELL
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PÂGIIifl POÈTICA

DE VELE A VELE - TRIBUT A JOAN SAEEARES
Sant Joan de 1969
Com més va, més, Sant Joan 
—coca, vi, coets, foguera— 
veig que em passen pel davant 
i que jo vaig fent-me enrera.
¿On és la bonaventura 
que ens mostrava dintre un got 
secrets de vida futura 
sempre feliç? I el ninot 
que al capdamunt de la pira 
proclama que el que ja és veli 
s’ha de cremar ¿oi que em mira 
signant que ja ho soc més que eli?
Sort que encara l’amistat 
com un vi ranci conforta, 
i és com si haguéssim posât 
el peu arran de la porta 
que dona a l’eternitat 
perqué una ventada forta 
no ens l’obri de bat a bat...!

Nadal de 1971
Cel, terra i mar avui son plens de càntics 
d’un més o menys eclèctic pacifisme, 
i televisions, correus i ràdios 

es confabulen
a fer-nos creure que serem feliços 
amb tants aparadors curulls i amb tantes 
misses de gall, preludi de disbauxes...

Jo no m’hi trobo
bé en els Nadals que fem; i menys quan pensó 
en el jovent que en boîtes i discoteques 
gosa malmetre el Stillen Nacht amb ritmes 

que enterboleixen...
Ah, si tingués vint anys, l’experiència d’ara, i el cor de jovençà que enyoro 
(i no tinguessis tu mal a la cama) 

prou que et diria:
“ ¿Vols venir, amb bufanda i espardenyes, 
a buscar dins la fosca una establia 
prou humil perqué Déu hi pugui cabre?’’

Somni inútil,
massa que ho sé! Val més que et digui en versos: 
“ Passa el Nadal, Joan, tan bé com puguis; 
i l’Orfeó, com fa cada any, t ’estreni 

una Nadala;
i que jo et vegi, dins la sala plena 
que t ’aplaudeix, alçar-te a dar les grácies, 
tot inclinât vers els tens nets, i amb aires 

de patriarca.
Pere Vails

Es una gentílesa VIATGES CODINA, S.A. Sant Quírze, 11 
Tel. 725 62 99

Crup A  Títol 412 SA B A D E LL
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MARIA
ROSA
NIN

Una coincidència ens duu l’oportunitat 
de dedicar un espai a aquest matrimoni 
d’artistes de casa nostra. (I de QUA
DERN...) És Emili Hierro i M“. Rosa 
Nin. La coincidència és que ambdós, en 
un curt parèntesi de dates, exposen llurs 
obres. Començarem per parlar d’ella. Pe
rò millor encara: que sigui ella qui ens 
parli. Li preguntem:

-Maria Rosa; ¿com va néixer la teva vo- 
cació artistica i quins foren els teus pri
mers passos?

-De l ’edat de 7a 8 anys, a part de jugar, 
que m ’apassionava, preferia dibuixar i ho 
feia aprofitant qualsevol paper. Fins i tot 
dibuixava a les esqueles mortuaries que es 
repartien a domicili en aquell temps... Solia dibuixar-hi vivències meves sobre te
rnes familiars, com una celebració de Na
dal, un bateig, etc. I fou  el meu pare, per
sona molt sensible i amant de l ’art, que 
decidí portar-me a casa de Joan Vilatobà 
a aprendre dibuix i aixl vaig iniciar-me en 
ei món de la pintura. Perqué Vilatobà, 
amb el seu entusiasme, que sabia comuni
car ais altres, no em va ensenyar essencial- 
ment a dibuixar, sino més bé a descobrir 
un món nou dintre meu, aquest que fa  te
nir una vida pròpia, rica i plena, fer-te 
sensible. Per tot això sempre recordaré 
Vilatobà amb vertadera estima.

-¿Amb qui vares emmirallar-te, artisti- 
cament parlant?

-No em vaig emmirallar amb ningü. 
Vaig iniciar-me en la pintura es pot dir 
que ben sola, sense mestre, puix Vilatobà 
sols va ensenyar-me a posar els colors a la 
paleta i a copiar postals. Fou a partir de 
llavors que vaig anar pel meu compte i ja  
vaig pintar els retrats dels meus pares. 
Més tard vaig inscriure’m al Clrcol Artis
tic de Barcelona per assistir a les clases de 
natural i nu, durant quatre anys. Allà vaig 
conéixer en Santasusagna, en Serra, etc. 
Visitava moites exposicions, observant i 
aprenent dels altres i rebent diferents in- 
fluéncies, però mai d ’un artista détermi
nât.

-Ara, a quin pintor admires, preferent- 
ment?

-M’agraden tantspintorsl Però última- 
ment tine una especialpreferéncia per Or- 
tuño.

-En la teva obra hom hi creu trobar una 
analogia amb un altre artista. ¿Et pot mo
lestar O t ’afalaga aquest possible “ paren- 
tesc” ?

-No sé si pot ser Serra o Mallol. Són 
dos artistes que he estudiat i admirat (so- 
bretot després del paréntesi de deu anys 
en qué vaig deixar de pintar). És possible 
que a la meva última exposició (1978) es 
veies alguna influéneia, la quai cosa no 
pot pas molestar-me, puix considero que 
són dos mestres de la figura i deis mestres 
deis quais cal aprendre.

-Quines aptituds especiáis creus que ha 
de tenir el pintor retratista?

-Jo cree que es basa a saber aconseguir 
en el retrat la semblança i l ’expressiô. Ara 
bé, si a més s ’aconsegueix fer una obra 
d ’art O, simplement, un bon quadre, ja no 
pots demanar més, puix ja és prou difícil.

-Quan pintes ¿gaudeixes o sofreixes?
-Pintar per a mi és com emprendre un 

viatge, o una aventura que no saps mai 
com acabará... Davant d ’una tela blanca 
hom imagina fer-hi tantes cosest... que 
no sempre sortiran com un se les imagina. 
Ara bé, em sento molt feliç mentres pin
to. És al final del viatge, al final de l ’aven
tura, davant de l ’obra acabada quan tens 
un desencis, o tot el contrari...

-Quan treballas amb un quadre i arriba 
el moment d’acabar-lo ¿hi ha una veu o 
un instint que et diu: “ prou, ja està fet?”

-És difícil saber, almenys per a mi, 
quan un quadre és acabat. Moites vega- 
des, fins i tot quan ha passât un temps, 
encara hi descobreixes alguna cosa, quel- 
com per a millorar-lo, però no sempre, 
naturalment.

-¿Es pot pecar d’unes pinzellades de 
més o de menys en una obra? O hi ha

d’haver només les “ justes” i prou...?
-Cree que les justes. Una pinzellada de 

més pot trencar tota l ’harmonia d ’un 
quadre. Igualment quan es tracta d ’un 
pinzellada de menys U pot faltar força o expressió, sobretot en un retrat.

-¿Posarles la teva signatura -parlant 
amb hipótesi- a una de les obres immorta- 
litzades?-No ho he pensât mai. En tot cas ho fa 
ria en alguna obra impressionista o bé a 
alguna primitiva italiana.

-Tu, artista pintora ¿per quin altre Art 
tens predilecció?

-Per la música.
-Tens alguna il.lusió que voldries veure 

acomplerta?
-Com a pintora, arribar a èsser una ar

tista. I com a persona, èsser cada dia mi
llor.

-1 per ùltim: ¿quines sensacions vius 
quan exposes les teves obres al public?

-Són diverses. A part del nerviosisme 
propi del primer dia, la il.lusió d ’ensenyar 
el que fas, I’espera de veure com reaccio
nará el públic, que agradi o no... La por 
que la sala no es vegi visitada per contem
plar les obres... I  com pot anar la venda... 
Qué dirán els critics... Totes aqüestes sen
sacions et dónen un estât d ’ànim inquiet, 
espectant...

Totes aqüestes sensacions les reviurà 
ML Rosa Nin a la seva próxima exposició 
que es farà a TOT ART el proper mes de 
febrer.

Amb M“. Rosa Nin podriem perllongar 
més i més aquesta entrevista, puix és ex- 
pressiva, oberta, i té coses per dir, fins i 
tot amb el pinzell, que és d’una plasticitat 
exquisida i sensible, sensitivament feme
nina.

Es una gentilesa de TOT MIT Sant Pere, 21
Tel. 725 91 06 - SA B A D E LL



AQUAREL.LES
De la mà d’aquest artista -inquiet i polifacètic artista-ens duu a 

caminar o contemplar alguns indrets de la ciutat. Llocs pels quais 
hem passai una i mantas vegadas, amb més o menys indiferència, 
perqué constitueix l’itinerari rutinari de les añades i tornades, del 
nostre transitar quotidià. Però de la mà d’aquest artista ens invita 
a posar-hi, amb més atenció, puix cada un d’aquests llocs els ha 
sabut captar amb la seva subjectivitat. D’aquesta falsò ens po- 
dem fixar-nos millor en cadascun d’aquests racons urbans.

Per el recorregut visual per aquests indrets en unes hores tran
quil.les i plàcides de llum, sense aldarulls, sense el trànsit intens, 
amb l’abséncia del soroll (els mils sorolls de la ciutat inhóspita), 
de la manera tal com ens ofereix les aquarel.les l’Emili Hierro, ja 
és en si un dilecte plaer. Sents corn la ciutat adquireix una altra 
captinença perqué la veus més intima, més directa, més agrada
ble... És com passada pel tamis Urie de l’artista que ho veu i ho 
sent amb un batee inusual. Dient-ho més ciar: amb un llenguatge 
més harmônic i més agradable, el qual entra pels ulls i per l’oida. 
1, naturalment per l’esperit.

Des del Santuari de la Salut, en una hora de casori a l’original 
panoràmica de l’església de la Purissima; des del racó de la Casa 
Duran, on hi ha la “ vaca cega” d’en Fàbregas, i 
el Monistrol, a l’església de Sant Vicens, festivada pel cire; des del 
passeig de la Plaça Major, la cantonada d’EI Globo i La Lionesa 
a l’altre extrem del mateix passeig, amb el brollador, les Drogues i 
cal Figuerola... I aixi altres indrets.

Tots aquests quadres tot èsser cadascú d’ells un aspecte urbà, 
tenen a més a més una imatge original: la que li sap veure -i 
treure- l’artista des de la seva óptica inquieta i genuina.

E. Hierro ens facilita la seva visió de la Ciutat 81 amb un pris
ma bell, perqué és captat a través del seu cristall net i pulit, direc
te i dar. 1 ens ho diu amb un mateix llenguatge, sense enfarfegs, 
planer i comunicatiu, Intel.ligible per a tothom. Hi ha una Sensi
bilität directa, innegable, com de primera intenció que és, en tot, 
la més vàlida.

E. Hierro dóna una obra optimista. Hom ho pot comprobar 
contemplant aquesta exposició, la qual t ’invita passejar per ca
dascun deis indrets de la ciutat, abstreient-nos del seu frenes! cir- 
culatori, i aixi ens permet embadalir-nos tot practicant aixó tan 
veli i tan bo que és Part de mirar...

El Sabadell 81 d’Emili Hierro no és cru com pot semblar-ho 
realment. Ara bé ves a saber quin deis dos és el vertader: Aci fii ha 
el repte d’aquest artista que ens ofereix, elegantment, una visió de 
la nostra ciutat, la qual ha estât presentada a la nova sala d’art 
“ La calaixera de l’ávia’, del carrer Sant Francese n.° 15, inaugu
rada en aitai motiu, oberta des del 10 al 23 de desembre.

Cal, per últim, felicitar aquest artista pel seu bon gust i el seu
exquisit bon fer. w ^Joan d’Ayma
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Dr. FRANCESC DE P. 
XERCAVINS I RIUS
(Eminent precursor de la Psiquiatría i Neurologia catalana)

És innegable que entre els sabade- llencs reaiment il.lustres i que corn a 
tais mereixen l’homenatge de la nos
tra remembrança, es destaca en Hoc preeminent la famosa personalità! 
del Dr. Francese de P. Xercavins i 
Rius.Malgrat que el 9 de desembre de l’any 1927 -s’han compier! 54 anys-, 
l’Ajuntament de Sabadell, a propos
ta del seu batik, Dr. Esteve M“. Re- lat i Corominas, acordà per unanimità! donar el nom del Dr. Xercavins a un carrer del nomenclátor urbà de la 
ciutat, no és menys cert que dissorta- dament son molts els sabadellencs de les actuals generacions que ignoren la 
personalità! humana i científica de l’excel.lent Dr. Xercavins i el que sig- nificà dins la historia de la medicina i sobretot en la seva branca especialit- zada de la Psiquiatría i Neurologia.No és propòsit nostre fer una biografia científica de l’esmentat Dr. Xercavins, puix altres amb més auto- ritat i competència ho han fet a bas
tament.Allò que nosaltres pretenem, per considerar-ho intéressant, és que les 
noves generacions no ignorin la per
sonalità! humana i social dels fills 
il.lustres de Sabadell, dels que, com ja hem dit al principi, el Dr. Xerca
vins, n’és un dels més rellevants per la seva consideració dins el món de la 
medicina nacional i universal.Per aixó hem cregut adient portar avui a les págines de “Quadern” , la fulgurant figura científica d’aquest 
il.lustre sabadellenc tan conegut i valora! pels científics i tan ignorât pels germans de la ciutat que el veié néi- 
xer. « « «

El Dr. Francese de P. Xercavins i 
Rius, va néixer a Sabadell, el 18 de març de 1855. El seu pare, Jaume Xercavins, natural de Sant Cugat del 
Vallès, es maridà, l’any 1843, amb

Dedicai al meu nét Ricard Simó i Sánchez
Maria Rius i Borrell, natural de Sabadell, els quais fruitaren sis fills, els 
dos primers nascuts a Sant Cugat de Vallès i els quatre restants a Sabadell. 
El més jove dels sis, fou el que més tard esdevindria el prestigiós Dr. 
Francese de P. Xercavins i Rius.La mare del Dr. Xercavins era ger
mana de l’insigne pedagog sabadellenc Agusti Rius i Borell, que també té el seu nom en un carrer de la ciutat 
amb la inscripció de Mestre Rius. Cal remarcar, de pas, que Agusti Rius i 
Borrell era el pare d’un altre sabadellenc il.lustre, el Dr. Agusti Rius i Ta- 
rragó, autor entre altres, del llibre “Topografia Mèdica de Sabadell” .Si ens hem desviat per un instant del personatge principal d’aquesta 
ressenya biogràfica, és perqué hem considérât escaient que fos conegut el parentiu familiar d’aquests sabade
llencs preclars.Francese Xercavins i Rius, fill 
d’uns senzills i honrats treballadors, fou iniciat per aquests, a costa de pri- vacions i sacri ficis, en les tasques académiques, cursant el batxillerat amb 
notable aprofitament.

Ja batxiller, començà la carrera de Medicina a la Universität de Barcelo
na, distinguint-se pels sens èxits esco- 
lars i per la seva maduresa de judici. 
La seva fulla d’estudis fou sumament 
brillant, acabant-la l’any 1878, amb la més alta qualificació.Va cursar la carrera de Medicina i 
s’especialitzà amb Psiquiatría i Neu
rologia. Publicà diverses monogra- fies i treballs de gran mèrit que supo- 
sen uns profunds coneixements cien
tífics.

Posteriorment emprengué l’exerci- ci social de la medicina, sense suport de ningù i amb una evident estretor i 
penùria.Pas a pas anà obrint-se carni en 
l’intrincat i difícil viarany de la pro- fessió escollida i, aprofitant els mo

ments de Heure que H deixaven les 
ocupacions de metge pràctic, anà cultivant, entre altres ternes, els estudis 
de Neuropatologia, branca de la cièn- cia mèdica per la quai sentía gran 
afecció i de la que en seria un consumât i famés especialista.L’any 1882, era Secretar! General de l’Acadèmia Mèdica-Farmacèutica de Barcelona. En aquest mateix any, s’emmaridà amb Cecilia Romeu, natural de Sabadell, filia del fabricant d’estampats. Francese Ro
meu.Igualment, l’any 1882, es doctorà a Madrid amb la qualificació de so- bressortint. La seva Tesi Doctoral 
fou: “ Naturaleza y Patogenia de los 
procesos puerperales” . Fou alumne intern, per oposició, de l’Hospital de 
la Santa Creu i de la Casa de Carita! 
de Barcelona. Fou en aquests centres hospitalaris on es va iniciar en les se- 
ves afeccions als problèmes de la Psiquiatría i de la Neurologia, que ocuparen tota la seva brillant carrera, en 
la resolució i aplicació de les quais, 
deu, justament ser considérât corn un veritable precursor Huminós. El Pro
fessor Dr. E. Subirats i Cedó, en do- 
nà un eloquent testimoni en un dels escrits sobre l’extraordinària perso- 
nalitat mèdica del Dr. Xercavins.De molt jove, cultivà amb instint 
poderós, propi dels ben orientais, les difícils branques de la neuropatolo
gia i de la terapèutica fisica. Afeccio- nat als estudis de l’alta fisiologia i de la aleshores creixent psicologia expe-

Es una gentilesa de JOSEP M“ DALMAU i PRATS Filatelia i Numismàtica Art. Antiguitats.
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rimental i amb gran domini de l’obra de Lavater, Gali, Cubi i altres frenò- 
legs, inicià, des de 1881, la seva ines- 
troncable obra de publicista mèdie, llançant, ais àmbits del món cientific, 
la seva “ Fisiologia de los fenómenos psicológicos” .

L’eminent metge francés, professor de anatomia patológica, Dr. Jean 
Marti Charcot, li envià una entusias
ta felicitació per la seva magistral obra “ Localización de las enferme
dades del sistema nervioso” . “ Siste
mas medulares y plan de distribución 
cerebral ad hoc” . Obra aquesta, que 
fou llegida en el Congrès Mèdie de Barcelona l’any 1888.

El nom del Dr. Xercavins figura en Académies i Congresos cientifics, 
amb merescuda profusió i distinció.

Com que no podem detallar tota la seva exhuberant producció escrita i 
tampoc no és aquest l’objectiu del nostre treball, ens limitarem a expres- sar unes paraules del propi Dr. Xer
cavins que per si soles són prou elo- qüents. Diuen així: “L ’educació és la 
força creadora i directora de les fa cultáis de l ’individu i de la col.lectivi- 
tat” "La finalitat del metge, sigui in
dividual o de la societal, deu conver
gir a prevenir i curar sofriments. Val més prevenir que curar, val més educar que castigar”.

Foren de gran interés les iniciatives 
desenrotllades pel Dr. Xercavins per organitzar i crear un establiment d’importáncia adequada, que feia falta a Barcelona, i aquest es montà a Sant Gervasi. Allá, implantá una no- vetat a Espanya, un Institut Mèdico- pedagògic, per a nens endarrerits en- 
caminat a corregir el tartamudeig i altres vicis de la pronunciació, al front del qual, s’hi posà l’insigne pedagog 
sabadellenc Agusti Rius i Borrell, au to r de celebrades obres d’ensenyança, en particular de les re
latives a aquests defectes.El Dr. Xercavins fou també Director Mèdie de l’Hospital Mental o Manicomi de la Santa Creu de Sant An- dreu del Palomar.

Cal esmentar també, que formá part de diverses corporacions, entre 
elles, les de les Relais Académies de

Medicina, de Barcelona, Ciutat de Mallorca i de Saragossa. Fou Presi
dent, repetides vegades, de la Societal Barcelonesa d’Amics de la Ins- 
trucció, de l’Unió Médica-Farmacéutica de Catalunya i de la Societal de 
Psiquiatría i Neurologia. Pertanyia a 
l’Associació de Reforma penitenciá- ria i de reabilitació del delinquent a 
l’Académia Médico-Filosófica de 
Sant Tomás d’Aquino de Bolonya 
(Itália), i moites altres més. Assisti a 
diversos Congresos Médics-pedagó- gics i de carácter social, i prengué 
part activa en les seves deliberacions.

Nomenat regidor de l’Ajuntament 
de Barcelona i tinent batlle de la Co- 
missió de Cultura, demostrà les seves iniciatives en importants problèmes 
d’aquesta comissió i també en la Societal de Beneficiéncia.El benemérit Dr. Francese de P. 
Xercavins i Rius donà amb desti a la 
biblioteca i Arxlu Municipal de la nostra ciutat, diverses monografies 
escrites i publicades per eli i també re- galà lots de llibres diversos per a les 
biblioteques creades a la Clinica de Ntra. Sra. de la Salut i a la Presó Celular de Sabadell.

El seu amor a la ciutat nadiua es 
féu palés en mantes ocasions que se li presentàven, però possiblement on 
més s’hi expressa és en el prôleg que 
escrigué al ¡libre del seu oncle Agusti Rius i Borell, titulat: “ Sabadell, mo
nografia” , que edità la inoblida-' ble Biblioteca Sabadellenca, fundada i dirigida pel preciar periodista sabadellenc, Joan Costa i Deu, a qui mai no reconeixerem prou el que significà l’empresa de recollir i publicar llibres escrits per fills de la nostra ciutat.

El Dr. Xercavins, tingué el goig de veure, en vida, l’homenatge que Sa- badeli li tributà en ocasió de donar el seu nom a un dels carrers del nomenclátor urbà que, sortosament, hom pot contemplar encara, en les magnifiques majôliques fetes per l’inobli- dable ceramista. Modest de Casade- munt i Giralt, que encapçalen i clouen l’esmentat carrer que va des del carrer de la Salut al carrer de Vi- larrùbies de la nostra ciutat.Ens plauria que l’esboç biogràfic que ens hem dedicat a explanar, ser

vis per esperonar les generacions vi- 
gents per a un millor coneixement de 
tants i tants fills il.lustres de Sabadell, dels quais més d’un centenar 
formen part de la nomenclatura ur
bana local: lamentablement, de la 
majoria d’ells n’és ignorada la personalità! i l’obra. Tant de bo que 
aqüestes petites aportacions servissin 
per un millor enteniment de les nos- 
tres arrels i les d’aquells que ens pre- cediren en Tenaltiment del nostre po
blé.La valuosa aportació del Dr. Xer
cavins a les pàgines de la Histôria de 
la Medicina, representa per a Sabadell, un guardó més dels molts que l’ennobleixen corn a ciutat culta i 
progressiva.

Entre els diversos testimonis de la vàlua d’aquest honorable sabadellenc en els terrenys de Tactivitat científica, cal comptar la seva tasca com a 
escriptor érudit. Encara que, de bon tros, no fou aquesta la faceta més important de la personalità! intel.lec- 
tual del Dr. Xercavins, no és però tan secondària com podría semblar a primera vista. La seva producció biblio
gráfica ha estât llegida, estudiada i 
aplicada per quasi tots aquells que 
continuaren el seu carni i que han vol- 
gut aprofundir en Tobra científica i social d’aquest precursor de la Psi
quiatría i de la Neurologia.

Val la pena que la seva obra no sigui ignorada no solament per les noves generacions médiques, sinó ád- huc pels sociólegs intéressants en la problemática actual del desequilibri social, puix no hi ha dubte que, molts dels mais dels nostres dies tenen el seu origen en les denuncies fetes pel Dr. Francese de P. Xercavins i Rius, als finals i principis del segles XIX i XX.Mori a Barcelona l’any 1937 durant la guerra civil.Valdría la pena, que algún dels 
nostres centres hospitalaris, sobretot aquells relacionáis amb la Psiquiatría i la Neurologia, gravèssin el seu nom en Hoc visible, per a coneixement pù- blic de tots els sabadellencs. Qui honra, s’honra!

Ricard Simó i Bach

Es una gentilesa SENSERRICH- Joieria, en l’escaiença del seu Centenari, ha rénovât 
l’establiment amb noves reformes per a un millor servei.

Sant Quirze, 17 - Tel. 725 75 96 - SABADELL
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REGORDANT... per DANIEL SANAHUJA CAPELLA

JAUME CUNILLE TINTÓ (i)
Va néixer a Sabadell el dia 10 de juny de I’any 1896 a la casa núm. 111 

del carrer de la Creueta on els sens pares tenien un establiment de carnis- 
seria.A l’edat de 6 anys ingressà en un 
col.legi del carrer de Les Paus on el senyor Ramon, de qui sempre servà 
un grat record, curà dels sens primers 
estudis.Va entrar a formar part de l’Orfeô 
de Sabadell l’any 1905, justament 
quan es formà el grup de nois i noies, i les primeres cançons que hi apren- guè foren “La non-non del Jesuset” de Emile Jaques-Dalcroze i “Eis petits estudiants” de Narcisa Freixas. Es pot dir que hi romangué tota la vida, i n’arribà a ésser tenor solista i, quan per dedicar-se a la sarsuela dei- xá el cárrec, hi continué com a soci protector fins als sens darrers dies.Actué per primera vegada al teatre el dia 2 de febrer de l’any 1906, festi- vitat de la Candelera, formant part 
de V“Agrupaciô Cômico-dramàtica Infantil” del “Centre Sabadellès-Ge- lats”, participant en les obres “Un 
beneit del cabás” de Manuel Ribot i Serra, “Gent de platja” d’Antoni Bori Fontesté i ’’Perdut l ’oremus” de Joaquim Llach i Roig, sota la di- 
recció del conegut actor sabadellenc Joan Carné.L’any 1916, entré corn a ajudant 
de telers a 1’empresa Mallofré Germans, i la deixé al cap d’uns anys per treballar pel seu compte corn a “ Dra- 
paire” .El 14 d’agost del 1919 contragué matrimoni amb la senyoreta Maria Rovira i Pujol, enllaç del quai nas- queren tres noies: Araceli, que dis- sortadament mori molt joveneta, Jo- 
sepa i Teresa, ben coneguda, aquesta darrera, per les seves activitats artisti
ques.

L’afeccié de Jaume Cunillé al teatre continuava latent. En sortir del 
“Centre Sabadellès-Gelats”, on féu un bon nombre d’actuacions, entré a participar en la companyia de sarsuela “Got-Griera”, dirigida pel primer actor Joan Got Niubó i pel mestre Antoni Grieta i Bardia, on li foren 
confiais papers més aviat d’ordre secundan pel fet que el titular de la 
Companyia era el tenor Lluís Urgell en qui requeia la responsabilitat de les obres que es representaven.Generalment, actuaven al Teatre Cervantes, on tenien el seu estatge social. Componien la Companyia els següents elements:Joan Got, Primer actor i director; Antoni Grieta, Mestre director-con- 
certador; Ramon Vila, Primer actor; Lluisa Cifuentes, Primera tiple; Em
par Vallejo, Tiple còmica; Lluis Ur-

Com a amie i actor en el trente 
aniversari de la seva mort.

geli. Tenor; Vicenç Company, Tenor 
cómic; Josep Padrós, Baríton; Josep Martinez, Baix i actor de carécter; 
Jacint M. Creus, Genéric.

El cor d’homes era de Sabadell. Les tiples i el cor de dones venia de 
Barcelona. Quan a darreries de l’any 
1920 es dissolgué aquesta Agrupació i 
el senyor Urgell bagué de marxar cap 
a América per assumptes particulars, es constituí la societat “Amies de l ’A rt” per dedicar-se únicament i ex- 
clusivament al conreu de la sarsuela sota la direcció del primer actor Joan Got i del mestre Antoni Grieta, més tard del mestre Josep Masllovet i Sanmiquel.

Tots aquests canvis i d’altres que es produiren a mida que transcorria el temps, donaren peu al senyor Cunillé per anar escalant els primers llocs- dintre la modalitat expressada, ad- 
quirint aixi un extraordinari prestigi que, a poc a poc, ané acreixent la seva personalità! artística.Aixi, veiem, que en un festival, cé
lébrât al teatre de la Societat Coral Colon per la companyia “Amies de l ’A rt’, es posé en escena l’obra de Lluis Capdevila i Victor Mora, amb mùsica de Rafel Martinez Valls, “Cançô d ’Amor i de Guerra”', el 
Diari de Sabadell del 28 de gener de 1927 en féu el següent comentari:

“El proppassat diumenge dia 23 tingué Hoc al teatre de la Societat Coral Colon l ’anunciada representa- ció de l ’obra “Cançô d ’Amor i de Guerra” per la companyia “Amies de l ’A rt” que dirigi el propi autor 
Martínez Valls i de segon, el mestre Antoni Griera, que ambdós hagueren de complimentar el nombrós public des de l ’escenari, que els tributò un merescut apludiment, premiant aixi la seva labor.Joan Got, com sempre, atent al seu
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paper. En Cunillé, el perfecte contant 
de sempre. En Miquel Bertrán, dominant perfectament el seu paper. La parella Casas i Company guayant-se el cor del public.

Els senyors Buron. Capdevila, Bertrán (Fratern), Casanovas i Gispert, complint totalment. La senyora Bugatto, d ’una veu molt voluminosa i 
molt artista, poc indicada per a 
aquesta obra. L ’orquestra Muixins com sempre compli perfectament sota la direcció dels mestres ja anome- 
nats”.

El dia 7 de febrer, la mateixa Com- 
panyia prengué part en un festival a 
profit de la Creu Roja que se celebrà 
al Teatre Euterpe, posant en escena 
l’obra de J. Ramon Martin i música 
del mestre Jacint Guerrero “Los Gavilanes”, en la quai col.laboraren les tiples Josefina Bugatto i C. Casas, el 
tenor Jaume Cunillé, el tenor comic Vicenç Company, el bariton Josep 
Perellô, el cor d’homes de la Societat i el cor de dones del Sindicat d’Artis
tes de Barcelona; la direcció escénica anà a càrrec del primer actor Joan 
Got Niubó i la de l’orquestra Muixins 
a càrrec del mestre Josep Masllovet i Sanmiquel que actuava per primera 
vegada com a titular deis "Amies de l ’A rt”, i obtingueren conjuntament 
un gran éxit fins a tal punt que, a pe- 
tició del públic, hagueren de repetir l’obra el diumenge següent, del 14, al 
Teatre de la Societat Coral Colon; obtingueren un pie a vessar i, com el diumenge anterior, un éxit absolut, sobresortint en Jaume Cunillé que delectá el públic amb l’extraordinária dicció i la dolcesa amb qué cantá la coneguda romança del tenor “Flor Roja...” de la qual féu una vertadera creació.

El dia 29 de desembre eren novament aplaudits al Teatre de la Societat Coral Colon per la magnifica la
bor portada a cap en la preparació i la representació de les sarsueles “La Canción del Olvido” i “Don Quintín 
el amargao”. D’aquesta actuació, el Diari de Sabadell en féu el següent 
comentar!: “En la coneguda sarsuela del mestre Serrano, estigueren força 
bé, la senyora Casas i els senyors Pe- relló i Got, encara que aquest darrer

tingués moments en els quals extremó 
massa la nota còmica. La partitura, interpretada amb Justesa, tant pels cantants com per l ’orquestra, destrament condulda pel mestre Masllovet.En “Don Quintín”, en aquesta 
obra d ’Arniches i Extremera i il.lus- tracions musicals del mestre Guerrero, barreja de sainet i de comèdia de 
costums, els “Amies de l ’A rt” triom- faren per complet. El conjunt fou tan 
excel.lent que no podríem pas assen- yalar ningú que bagues desentonat. 
El cor d ’homes, amb Jaume Cunillé 
de solista, canta impecablement la cangó deis segadors, la qual bagué de 
repetirse. En Got bé fent el “Nica- sio” en el primer quadre i molt bé de “Laureano” en els altres. En Cunillé 
delectá el públic amb el seu paper d ’“Angelito”. En Martínez (Josep) encarna ajustadament l ’arbitrari 
“Don Quintin”. La senyora Casas, tragué una “Tere” insuperable. La 
senyora Salut Martínez una “Casi” més que quasi, i la resta, Ibars, Company, Perelló excel, lents. Tots, tots es superaren i col.locaren la compan- 
yia deis nostres “Amies” en condicio ns de competir amb qualsevulga 
companyia de professionals.

Molt bé “Amies de TArt”; aneu 
continuant el vostre carni, estudieu i 
que de tant en tant puguem dir el mateix que diem avui i, si pot ser, en al
tra mena d ’obres més nostres.

El nombrós públic que omplia el local totalment, aplaudí amb entusiasme i sortiplenament satisfet de la 
vetllada”.1 aixi anà continuant aquesta magnífica Companyia amb en Cunillé ” com a primeríssima figura, posant en escena, durant els anys 1928-29, una colla d’obres de les quals podríem as- senyalar, “Bohemios”, “Cangó , d ’amor i de guerra”, “Gigantes i cabezudos”, “El Cabo primero”, “El tirador de palomas”, “Los Gavilanes”, “El duo de la Africana”, “El asombro de Damasco”, “Los Granujas”, “El puñao de rosas”, etc. 
etc. i endemés el tercer acte de Tópera “Marina”, que presentaren al teatre de la Stat. Coral Colon, en el qual, 
segons una nota del Diari de Sabadell, sobresortiren la tiple Mareé Ca

Es una gentUesa de'íMaJioGiHUL.

sas i el tenor senyor Cunillé, i hi afe- gia que aquest darrer, havia demostrat una vegada més, reunir totes les condicions per al teatre líric: una veu ben timbrada i segura i una desimbol- 
tura escénica comparable ais més dis- tingits professionals.Els éxits i la válua de Jaume Cuni
llé ben aviat foren conegudes per les empreses teatrals de la capital que, en 
diverses ocasions, li feren proposi- 
cions per treballar-hi com a profes
sional.No es decidía a acceptar, però la 
companyia “Montero-Xatart” que 
es dedicava a la representació de revistes catalanes i que actuava al Teatre Victória, li concedí unes condi
cions molt bones i entrà a formar part del seu elenc que a partir de 11a- vors quedà intégrât pel primer actor 
Joaquim Montero, la tiple Matilde 
Xatart, el tenor Jaume Cunillé, el co- negut humorista Alady, el célébrât 
Xalma, el cor d’homes i un excel.lent conjunt de noies.

Feren una espléndida campanya 
durant la qual muntaren diversos es- pectacles amb un éxit extraordinari, 
però en extingir-se els contractes i 
dissoldre’s la Companyia, Jaume Cunillé hagué de dedicar-se a fer actua- 
cions eventuals en diferents compan- yies fins que el primer actor Paco Vi
dal el contractà per formar part de la 
seva Companyia i actuà al Teatre 
Victoria amb el famós bariton Marc Redondo i la coneguda tiple Josefina Bugatto en la sarsuela “Los Gavilanes”.Després dels èxits aconseguits amb la representació d’aquesta obra, poc podia pensar que no podría complir el contracte que havia acceptât, puix Taccés de treball realitzat durant els darrers temps anà minant poc a poc la seva salut i hagué de deixar totes les activitats i lliurar-se a una severa 
disciplina de recuperació.Seria a darreries de Tany 1934 quan, ja un xic millorat, entra nova
ment a formar part de la plantilla dels “Amies de TArt” a condició d’interpretar únicament els papers de tenor cómic per èsser aquests de menys compromis i, sobretot, més 
descansats que els de tenor solista.

(Continuará...)
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DALE FUERTE, JERRY
(Hardly Working, 1979) - JERRY LEWIS

... Si la geni és capaç de sommar, té molta sort. 
Els que no poden sommar, desitjar o esperar 
quelcom, están en una situació terrible, dese- 
perada...
(J. Lewis, entrevistat p er  CAH IERS D U  CINEM A)

La dialéctica dels films de J. Lewis- de la quai “Hardly Working”- n’és una de les més reeixi- des mostres- neix de l’enfrontament entre dos móns, entre dues concepcions vitals èticament i sensorialment oposades; el mon de l’adolescent i el de l’adult. Aquest conflicte, expres- sat a través de les dicotomies indife- réncia/il.lusiô, alineació/imaginació, cristal.litza en la Iluita de l’individu contra la massificació.J. Lewis estructura formalment aquesta dialéctica, mitjançant una posada en escena tremendament fluida. "Hardly Working” és una de- mostració de fluidesa, i a la vegada, de densitat. Articulât a partir de dues seqüéncies-sintesi, la posada en escena sempre està al serve! de la idea. La primera seqüéncia del film comença amb un pla general de l’exterior del cire. La càmera s’acosta en lent “ travelling” . A dins, els pallassos están a punt de sortir a escena. És la primera actuació de Bo. Els companys l’enco- ratgen. Està il.lusionat i insegur. Comença a maquillar-se i la càmera, en lent “ travelling” semi-circular, l’envolta, fins a enquadrar Bo i la seva cara reñectida en el mirall. La cara es va amagant sota el maquillatge. La sensible interpretado de Lewis, el muntatge i la planificado ens han co- municat, amb tota la força possible, la soledat del personatge i l’excepdo- nal trascendéneia del moment. Ara, ja estem en condicions d’entendre moites coses. Aixi, quan ens és mostrada, en repetit contraplà, la noia del public que segueix, amb tendresa, l’actuaciô de Bo, podem intuir, en es- séneia, la situació i viure emocional- ment i intel.lectualment el conflicte del personatge. Jerry Lewis és conscient que es dirigeix a un pùblic ma- dur i que la seva obra solament té va-

lor si estimula la participació creativa de l’espectador. Acaba l’actuació de Bo i la noia, acompanyada de dos nens, el va a saludar. Fins ara, no sa- brem que es tracta de la seva germana i els sens dos nevots. Li pregunten si és feliç fent de pailasso, o bé si vol tornar a casa. Bo s‘ha trobat a si mateix: restarà en el cire. L’atmosfera d’agre-dolç, que confereix a aquesta seqüéncia la posada en escena, no de- cau ni per un moment. Però, imme- diatament, la situació es capgira, resolta en dues subseqüéncies perfec- tes: en la primera, de construcció molt seca (curta), el banc comunica a l’empresari del circ que l’han d’em- bargar; en la segona, molt espessa (dilatada), l’empresari, congestionat per l’emoció, informa al personal la disolució de la companyia. A partir d’aqui, el ritme varia radicalment. Bo va a casa de la seva germana. El cunyat, també banquer, no el voi a casa perqué no és un element útil; és un pallasso. Des d’ara, anirá saltant d’un ofici a un altre, no alliberant-se fins al final. El muntatge curt de pla/contraplá dominará aquesta part del film, de situacions rápidament canviants. Solament, les trobades amb Millie, de qui s’enamora, tenen una construcció relaxada. L’altra seqüéncia-sintesi, la trobem a la da- rrera part del film. En ella, podem observar com no és solament el sentit del ritme, sinó també el vestuari, el decortat, la utilització del so -del silenci- i una gran capacitar per la connotació visual el que confereix a la posada en escena de Lewis una total unitat estética. És la vigilia de la definitiva investidura social de Bo (acabat ja el période de prova, el con- tractaran fix). Millie el telefona; l’en- demá, li farà un obsequi. En contraplà, un maniquí amb l’uniforme posât. Millie el contempla satisfera. Bo també està sol a la seva habitació -efecte de distanciació i de tancament de cada u dins del seu món-. Bo, vestir amb un bâti d’estampat estrident i amb la cara plena de pasta d’afeitar, es situa davant del mirall. Lewis ens retrotrau a la primera seqüéncia. Bo,

en Hoc de la navalla, agafa la máquina d’afeitar i se la pasa per la cara, empastifada de crema. Es clou la seqüéncia amb un fos. Final anticipar i premonitori: Bo, el pallasso, prevaldrá.Com un element més d’aquesta unitat estética, els “gags” están congebuts en fundó de la seva pròpia dinàmica interna: el de la gasolinera és un “ in crecendo” muntat a base de pla/contraplá, progressivament accelerar: la situació es desborda. El de l’entrevista amb l’empleat de correos, també a base de pla/contraplá, però, ara, amb muntatge llarg, a fi de transmetre la densitat creixent d’una situació que es crispa per moments. Contràriament, el “gag” de quan fa de “barman” està resolt en un sol pia, amb un enquadre magistral de les carnes de la bailarina en el qual, posteriorment, en moviment panorà- mic, entren les de la bailarina del costa!. La insisténcia, en un llarg pla- seqüéncia, sense descans, reforja la idea obsessiva.Lluny de l’escepticisme de Chaplin, de l’obstinació per integrar-se de Keaton, menys desvergonyit que

Es una gentilesa de LL«3 tT  F0T0CÌIÀF VIA MASSAGUE.IZ • TEL. 7251730 

S A B A D E L L



403
els Marx, però igualment corrosiu, pesa sobre J.L. un gran equivoc -que traduccions xavacanes com aquest DALE FUERTE, JERRY no fan si- nó agreujar- i un injust menyspreu ( r “ acollida” que al nostre país ha tingut el seu darrer film -no diguem a Sabadell, amb “ passes” amb dos o tres espectadors- n’és una bona mostra). Aquest, malauradament, és un altre punt en comú, dels molts que en té, amb els destructius Laurel & Hardy, molt més amb Stan que amb la parella. Però, a diferència dels per- sonatges d’aquests, el de Lewis, sobreposa la seva realitzaciô personal a la seva integració social.Bo és un pallasso embrionàriament frustrât, perqué no es valora una tasca que'no doni un rendiment material. Per complaure a la seva germana, que el protegeix tot enfrontant-se amb el seu marit, Bo intenta desenvo- lupar qualsevol treball socialment “dignificat” ; un treball “ útil” . Pero aquesta complaença té un limit i quan ja ha demostrat a la societat que, ell, un pallasso, és capaç de rea- litzar, com el millor, la tasca que aquesta li encomana (desmitificant, en capgirar l’esquema, el treball “ seriös” ), arriba el dia de la seva integració definitiva i Bo, es rebel.la, just quan més intégrât semblava, aconse- guint, aixi, la màxima convulsió. J. Lewis, en una hipérbole magistral, ens retorna al circ, però ara el circ envaeix la vida quotidiana i, per uns moments, la desorganitza i la vivifica albora. Una aleñada d’imaginació ha destruit la insipida i monòtona “harmonía” del nostre sistema de vida.Des del propietari de la gasolinera, al limit de l’alineació total, fins al cris- pat cap del departament de correus (el pare de Millie), la tensió latent d’aquests personatges-robots està justament expressada gracies a la di- recció d’actors de Lewis que, creiem, només té una fallada: la caricaturesca aparició de l’afeminat company de treball, incoherent amb el seu com- portament posterior. Per cert, que la primera entrevista amb el cap de departament de correus on destinen a Bo és una mostra cinematrogràfica- ment pura de “gag” , intransferible i intraduible. Planificació de pla/con- traplà de Bo i el cap del departament.

El seu perfil, apareix, en contraplà de Bo, alternativament amb els “donuts’” que hi ha damunt la taula. Aquest és incapaç de seguir la linia d’entrevista convencional a què es veu sotmès. Els “ donuts” li criden molt més l’atenció. No pot vèncer la temptació. Primer en demana un, després un altre, i acaba desbordant, amb aquesta conducta d’adolescent, el seu interlocutor. Ridículament des- concertat per la informalitat de la si- tuació, prohibeix a Bo que es segueixi menjant els seus “ donuts” . Fora de si, dona per acabada, bruscament, l’entrevista. L’eficàcia del “gag” re- sideix en l’enquadrament, la dilatació de Tacciò i Thabilitat còmica de Lewis actor.
Com Laurel i Hardy, Jerry Lewis té un gran domini del so fora de camp en la composició del “gag” (re- cordem el construit solament amb el soroll dels vidres trencats). Però no solament utilitza la banda sonora en aquest sentit, sinó que edifica el seu personatge, destruint-la. La seva in- comunicació amb Tentorn s’expres- sa, també, per aquests esbufecs, grunys, xiulets i tota mena de sorolls guturals. Tot i que el J. Lewis de ‘‘Hardly Working” és més dialogant i menys traumàtic que el d’altres films anteriors. Fin.? i tot, ha superat el freqiient enfrontament amb el món femeni. La relació d’ara és més plàcida, si bé mancada de la rica comple- xitat de WHO’S MINDING THE STORE, 1963 (Lío en los grandes almacenes) o de THREE ON A COUCH, 1966 (Tres en un sofà). També, el tractament dels personat- ges infantils és més objectiu: el seu nevot és la demostració caricaturesca de la despersonalitzada i uniforme societat que retrata (repeteix miméti- cament tot el que diu la seva germana). Contráriament, la nevoda té el romanticisme i el punt de rebel.lia de la mare. El fill de Millie és una altra víctima però, a partir del moment en qué la mare abandona la seva confortable vida per anar-se’n amb Bo, experimenta un prometedor canvi d’ac- titud envers el pallasso. El personatge té una superior capacitai de raciona- lització, però, justament per aixó, la seva Iluita per afirmar-se és més conscient.

J. Lewis, cineasta d’una moderni- tat aclaparadora, trenca restructura narrativa (aparició del carro de cerve- sa, o de la professora de dicció) pre- meditadament. La coheréncia està en el fet que el repte que el personatge planteja a la societat en la ficció, el cineasta el planteja a Tespectador.Els desdoblaments de J. Lewis, personatge -etern tema deis seus films-, ofereixen, a part d’algunes ca- racteritzacions no massa brillants, dues que sí convé remarcar. El ja es- mentat de la professora de dicció, en la mesura en què no deixa de ser una reminiscent incertesa sexual de perso- natges anteriors i el de la clara ridicu- litzaciô travoltiana, “gag” de molta classe que té una segona lectura: el cinema aliénant que el realitzador avorreix.J. Lewis, responsable total de la seva obra (actor, guionista, realitzador i productor) (1), es manté fidel a si mateix, malgrat que han passât nou anys des de WICH WAY TO THE FRONT? (¿Dónde está el frente?), el seu anterior film. Abans, rodava un film per any.El lúcid Jerry Lewis, a mig carni entre la il.lusió i el cinisme, es despe- deix, a ‘‘Hardly Working”, amb un final pie d’ironia: la noia dels seus amors, més una nina que una dona de earn i os, apareix amb el seu fenomenal cotxe -el luxe i Texcés ja ha- vien estât ridiculitzats en la seqüéncia del restaurant, on hi ha unes cartes de dimensions superbes-. Bo partirà amb ella a estudiar de pallasso. En la carta que envia a la seva germana, (veu en “ off” ), li comenta la seva preocupació perqué haurà de treba- llar en quelcom i no sap si dedicar-se a la cirurgia del cervell o fer de tècnic nuclear.La dépriment acollida dispensada a aquest DALE FUERTE, JERRY obligava a dedicar aquest nùmero de “ Quadern” a Lewis. Un dels pocs grans pertorbadors de Tordre esta- blert en la història del cinema.
CINE CLUB SABADELL

(I): Recomanem la lectura de "El oficio de ci
neasta” (The total filmaker), 1971, del mateix 
Lewis, editai per Barrai Editores Tany 1973, 
molt clarificador al respecte.

^ G R D E f l casa vostra
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AL PAS DELS DIES per JOAN DAVID

“SABADELL D’AHIR I 
AVUI VIST PELS SEUS 
PINTORS” Cau d’Art Sabadell

Una vida activa, que es participa- 
ció en la missió de perpetuar la feso- mia trascendent de diferents llocs i 
moments histories de la nostra ciutat 
s’ens mostra, per bé que incomplerta 
-en l’exposiciô que “ Cau d’Art Sabadell’’ ha ofert del 21 d’Octubre al 
30 de Novembre i en la que hi han fi
gurât un total de 40 teles, representan! a 29 artistes locals. Vet açi que podriem pensar que’l conjunt ve a ès
ser com un resum de lliure expresió d’una missió que per diverses i variants circumstàncies s’ha compier! per artistes que viuen en aquest pério
de de mitjans de segle. Aixô és tant- mateix aixi, per tant no tractarè pas 
de justificar-ne una crítica específica- ment artística, tota vegada que més encertadament Them de considerar com a documental; documental, però, que tenint en compte la projecció interna essencialment vivifican! i 
fruit d’una revelaciô que tot artista aconsegueix per via de meditació i de sentiment pren l’interès de tota persona que conscientment estima la ciu
tat i veu amb goig les traduccions ar
tistiques de la mateixa.Aquesta mostra de pintures, és per 
tant, una mostra representativa de moments vins més o menys oblidats i 
fins en algún d’ells injustament ul- tratjats. Per resumir, podriem dir, que la tònica general són obres realit- zades, (amb petites excepeions), amb tractament del tipus conegut corn a “pintura ràpida’’. Amb tot, en sa major part veiem el traspuar de la reacció natural del pintor que duu en el seu subsconscient el coneixement intel.lectual amb l’aditament de ço que s’acostuma a anomenar gust, a aquest gust que’ls esteticistes definei- xen com “ fenòmen de xoc entre sub-

jecte i objecte’’. Pensem dones, que per damunt de tot, es tracta d’un 
conjunt certamen! estimable, i justa
ment si ens fem el cárrec que la idea principal es justifica com a reportat- ge en el que’l motiu prevalent és l’ex- presió d’unes imatges que afecten 
¡’estructura urbanísitca de Sabadell i que en tot moment lliguen les mans 
de l’artista. Amb tot, pictóricament, 
veiem una escala de valors que res
pon ais conceptes de: mesura, cle- 
méncia i lluminositat. Uns llocs pre- 
ferents guanyen al nostre entendre les obres deis: M. Brunet, A. Angle, Vila 
i Plana, J. Berrocal, J. Vallès, Sanfeliu-Vila, R. Noe, Perez Zafra i segueixen amb lleugeres diferéncies les de: P. Vicent, J. Fontanals, Cane- llas, Pere Ferrer, Benitez, M.R. Forns, M. Segarra, R. Carnicer, J. Mercader, i Bernaldo.

JOAQUIM DEU (aquarel.les)
Tot-Art

Any rera any Joaquim Deu avança 
i ens mostra ja una autoritat d’ofici que la justesa del toe aferma, allun- yant tota imprestò de sensiblería fácil 
o convencional. Guanya en expresió i guanya en Ilibertat traduint una tran- 
quilitat expositiva al ensems que crea una obra personal en la que la deseo- berta del paisatge s’ens mostra fulgu
rant i plena de vida.Les aquarel.les d’avui ajunten a les ben enteses d’ahir nous enginys en quan a contingut i calitat en el color i en quan al grau de lluminositat deis tóns; ens trovem davant d’un pintor 
que uneix dues visions ben estimables: visió de dibuixant i visió de pintor que val tant com dir, forma intel.íigent i color pie de sentiment. En resum veiem que, es tracta d’una 
pintura apasionada i plena d’intensi- tat i d’amor al rise.

JOSEP ROVIRA i 
CASTELLETEl 21 de novembre passât morí Jo- sep Rovira, de les Galeries Rovira a l’edat de 65 anys.

Fou la seva una vida dedicada al 
treball i grácies al seu esforç i a la seva competéncia va crear-se un nom a la ciutat.

Fa uns 10 anys obrí la Galería Ro
vira per on ha passât un llarg número de pintors i artistes i s’han exposât 
centes i centes d’obres.

D’ell hom ha dit que ha deixat també la seva obra.
Volem retre aquest sentit record al 

bon amie Josep Rovira i desitjar-li un repós etern en la pau del Senyor.

TAPISSOS
GargotsAquesta sala ha exposât una mos

tra de l’obra artesana de les deixebles de Maia Creus en el passât curs. Si l’obra técnicament la veiem resolta 
amb seny’ artísticament podem asse- gurar que la direcció amb afanys de viurer la bellesa fins en les més petites 
mostres és plenament aconseguida.

NOTA
La limitació d’espai en aquest número no ens permet comentar altres 

exposicions que han tingut lloc en les sales d’art de la ciutat. Podem citar, així de memòria, les d’A. Angle, Bernaldo, Serra Soler, Sanfeliu Vila, Pérez Zafra, Ernest Deseáis, Ramón Vilanova, Rozas, Jesús Pe- drola, Salvador Aris, Ivan Carrasco, Belioso, Enrié M. Foj, Tarrés Feniz...

una gentilesa de B O T IC A  D 'A R T
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«SABADELL A PICASSO» 
Una “Mostra d’Artistes Sabadellencs’’

La Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Sabadell va propo
sar al Museu d’Art la celebraciô 
d’uns actes amb motiu de “ Sabadell 
a Picasso” arran del centenari del ge
nial artista.

En el programa que ha éditât l’Ajuntament, amb versions catalana 
i castellana, es fa menció de la 'foría  
tradició artística sabadeilenca, la guai no podia quedar al marge en el 
moment de retre homenatge al gran artista que fou Pablo Picasso”.

A tal fi, dones, ha estât organitza- da una exposició d’obres d’artistes sabadellencs, a la qual han estât invi- 
tats tots ells. “Si important és la figura de Picasso també pensem que pot 
ser de gran interés oferir al public una mostra de l ’art locai que no sem
pre té l ’ocasió de donar-se a conèixer”, diu el susdit programa.

La inauguració d’aquest acte tingué Hoc el dissabte dia 21 de novem
bre, i fou obert amb un parlament del Conseller de Cultura, Oriol Civil.

La participació dels artistes locals ha superat tots els càlculs, puix són 
102 obres les que s’han pogut admi
rar. Aquesta xifra evidencia que la Mostra ha despertat un gran interés.Hi han participât totes les tendèn- 
cies i estils. A més de les arts plàsti- ques hi ha obres d’escultura, ceràmica, tapissos, fotografia...

Aquesta manifestació anomenada “ Sabadell a Picasso” ens fa recordar la que l’any 1960 se celebrà a l’Aca- démia de Belles Arts, sota el títol d’“Exposició Picasso” , organitzada per l’esmentada Académia i el Museu de Sabadell, i patrocinada per la Cai- 
xa d’Estalvis de Sabadell amb motiu del seu centenari.

Per iniciativa de Lluís Clapés, ales- hores president de l’Académia, s’aconseguí reunir 65 originals del 
propi Picasso representáis per pintores, aiguaforts, i cartells. Després de Madrid i Barcelona, fou Sabadell la tercera ciutat espanyola que dedicà una exposició d’originals de Picasso, passada la contesa civil.

EL
“ CELLER
ARTÍSTIC”

Salvador Altarriba -pintor, ádhuc 
creador en l’art del “ christmas” ho 
duia a la barretina: trobar un local 
idoni, céntric. I l’ha trobat al carrer de Sant Pere, n.° 24. És un local an
tic, amb un portaló veil pel qual hi entraven els cavalls amb llurs carros. 
Encara es conserva una menjadora i, en un altre Hoc, en el celler, hi han, 
arrenglerades damunt dels socons, unes bótes.

EH, l’Altarriba ho ha arranjat, respectant i conservant tot el veli i antic. 
Aqui podrá constituir un grup d’ar
tistes que s’apinyaran en el “Celler Artistic”.

Ara, en aquest Hoc, hom respira un agradable flaire de vi bo, del vi de la 
bóta -O bótes?- del racó... (Hom pot 
creure que aquesta sensació ajudarà a estimular la inspiració dels artistes).

-T’has sortit amb la teva- que li 
diem, enmig d’uns cavallets de pintor 
en aquesta seu que, des d’ara, serà el 
“Celler Artistic”.- Quins projectes 
tens?-Crear un Hoc on es pugUi reunir un grup de pintors d ’ambdôs sexes i practicar dibuix i pintura -ens informa l’Altarriba.-Es pintará amb model?-Efectivament, aquesta és la inten- ció: fer venir noies a posar i pintar del natural. Com es pot comprendre, també, de tant en tant, posará un noi 
O alguna altra persona que pugui èsser intéressant.

-¿Es donaran classes de dibuix i 
pintura a alumnes principiants, a més a més?

-Jo no intento donar classes en el sentit literal de la paraula. Aquí podrá venir tot aquell qui desitgi pintar 
del natural, tant si en sap molt com si no en sap tant, i aquell que tingui algún dubte que jo  U pugui resoldre.

per aixô hi seré. O sigui, que pretenc 
ensenyar allô que sé, sense més pre
tensi.

-No esdevindrà com una académia d’ensenya^iça plàstica?
-Vull treure tot alió que tingui regust de disciplina formai. M ’agrada- ria senzillament, aconseguir reunir un grup d ’amies -s’entén, homes i 

dones- amb molta il.lusió per a la pintura i el dibuix i que realment s ’hi 
sentissin a gust i ho consideressin 
com una cosa de tots plegats.-Penses fer-hi alguna tertulia d’ar
tistes, fora de les classes?-Sempre he trobat a faltar a Saba
dell un Hoc que fos un autèntic centre de reunió per als artistes, on es pugui 
fer tertulies i tenir canvis d ’impressions; cosa, per altra part, molt ne
cessària per a tots. I  tant de bó que, si 
més no uns quants artistes consideressin que aquest és un bon Hoc; Si, 
realment m ’agradaría assolir-ho.

-Quines altres il.lusions alimentes, 
inspirant-te amb aquest “Celler”!-D’il.lusions no en falten. Si la gent ve i respon, tanmateix podría ser un centre d ’iniciatives artistiques que tanta falta ens fa  a la nostra Ciutat. Una altra il.lusió és que arran d ’instai, lar-me al carrer de Sant Pere, he proposât a les dues galeries d ’art allí instai.lades, la idea d ’organitzar una “Pira del Dibuix” any al, com ja teñen altres ciutats. Dones bé, aquests i 
altres projectes es podrien promoure en les nostres trobades al “Ceder Artistic”.

Salvador Altarriba és un home inquiet, belluget, i es mou amb un ins
tint dinàmic, contagiós. D‘ell, treba- Hador nat, creador nat, es pot esperar 
qualsevol cosa. Qualsevol cosa positiva, és ciar...

COMELLASsala d'art C/. CONVENT, 110 (PLAÇA MARCET) - SABADELL
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FORD GRANADA injeccíóel luxe de la poténcia extra.
Ford duu el Granada que fallava.
Tot el luxe, l’estabilitat, el confort del Granada es veuen 

ara incrementats a Espanya amb una bona injecció: 
el Ford Granada 2,8 d’injecció.

Una innovació tècnica del més alt nivell que el fa 
correr encara més... 
i, sorprenentment, amb menys despesa.

Cada gram de gasolina 
és aprofitat pel seu sistema 
d’injecció.

Per tal que vosté despesi el que sigui 
just, per rápid que vagi. I allò just 
del Granada el deixarà molt 
sorprès.

Per descomptat, els Granada 
d’injecció vénen amb canvi manual 
o automàtic.

El Ford Granada 2,8 injecció

porta un magnifie equip de sèrie digne d’un automòbii 
reaiment excepcional, el qual inclou;
•Direcció assistida.
•Aire acondicionat.
•Liantes d’aleació lleugera.
•Radiocassette stereo amb antena automàtica.

•Miralls retrovisors exteriors 
de control remot.

•Tancament de portes 
centralitzat.

•Elevallunes elèctrics.
I amb aqüestes excel.lents 

prestacions;
Velocitar màxima:

194 Km/h.
Acceleració: 9,5 seg. de 

0 a 100 Km/h.
Amb 160 CV DIN... de luxe!

Ford Granada. Un luxe. Segurissim.
Fars de llarg abasi i aniiboira són elemenis opcionals FORD

-Vegi'l a-

AUTOMOBILS VILA, S.A.
C o n c e s s io n a r i  O f ic ia l R a m b la  Ibè ria , 18-22 - Te l. 726 39 00 - S a b a d e l l
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peravostè

Premiem l'estalvi amb discos i cassettes
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Portada: ”Pagès català al dar de Huna“. Oli damunt te
la, 162 X 130 cm. emprat per TExposicio Obra Gràfica 
Joan Miró al Museu d’Art de Sabadell. (Reproducció 
cedida per La Poligrafa, S./l. Col.laboració del Servei 
de Cultura de rAjuntament de Sabadell).
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S o r t i e

Al Pòrtic anterior, en el qual fèiem una mena de 
balanç del 1981, referit a la nostra parcel.la de les arts i 
de les lletres, donàvem una mirada ràpida, panoràmica, 
al context de la cultura i de les seves manifestacions dins 
del cercle local.

Dies després vam llegir un article de Juli Manegat a 
la Hoja del Lunes (28-12) amb el titol “ El fracaso del pú
blico” en el qual es referia a un dels aspectes tractats en 
el nostre Pòrtic. En aitai article es diu que Pii.lustre pro
fessor i academic Guillem Diaz-Plaja tenia programada 
una conferència sobre Juan Ramón Jiménez a la Casa de 
la Cultura de Ciudad Real. Malgrat d’haver estât anun
ciada per la premsa locai de manera ben destacada el dia i 
l’hora de la conferència, resultà que en el saló d’actes so- 
lament hi habien dues persones interessades per l’anun- 
ciada dissertació del professor Díaz-Plaja sobre un cente
nari tan assenyalat com el del Poeta de Moguer. Davant 
d’aixó, la conferència no es va pronunciar.

Aixó és una mostra més de l’estat cultural del país. 
No ens sorprenem de res, tal volta perqué ja estem curats 
d’espants, com se sol dir.

Hi ha, com bé diu Juli Manegat, un “ fracàs del pu
blic” . És evident, tristement real. Ja estem avesats a con
córrer a ponències, conferències, actes, concerts, exposi- 
cions, etc. que semblen més reunions clandestines que no 
pas actes públics, perqué el públic és escás...

Aquest és un problema que els sociólegs hauran 
d’estudiar i analitzar en profunditat. La societat està en 
crisi en tots els ordres. La societat de consum consumeix 
poc, malauradament, “ productes relacionats amb l’espe- 
rit i la cultura” . Hi ha altres “ productes i elements” que 
distreuen i acaparen l’atenció d’aquesta societat que tots 
plegats, en més o en menys, contribuim a fer més estran- 
ya i més inhóspita.

La manca d’interés envers els actes culturáis ja esde- 
vé preocupant. L’explicació podría ser, en part, que pro
gramem massa actes culturáis o que, entre tants, se n’hi 
llisquen alguns que no desvetllen prou interés. Potser re
sulta que són tants els enderiats en organitzar actes cultu
ráis que no són en proporció deis presumptes interessats 
en gaudir-ne.

Manegat afirma que el públic espanyol té vocació de 
fracàs. 1, llastimosament, deu tenir raó de dir-ho. Però 
també cal que tots mirem molt de no escamar-lo, el pú
blic.



Foto de Josep M“. Roca.

“La personalità! de ranista 
es referma a mesura que va vencent les 
dificuitats que se li plantejen '

H enri M alisse

Raimon Roca va néixer el 20 d ’agost 
del 1917 a Vic. Els seus primers passes li 
diuen haver-los donat per les voltes de la 
plaça Major vigatana. Als cinc anys la fa
milia es traslladà a Sabadell, on el seu pa
re vingué a instal.lar una farinera, al ca
rrer de Bonavista.

Raimon recorda d’aleshores que no fou 
pas un vailet massa aplicat a l’estudi i que 
no li plaia gaire anar al col.legi. S’hi “ sen
tía lligat” . De llavors ja li deu venir la dè- 
ria d ’esperit obert, de camp lliure...

-Quan va despertar-se la teva vocació 
artística? -li pregunto.

-Fou d ’una manera ben ocasional -diu.. 
/  no fo u  pas primarenca ja  que tenia dis
set anys... Aleshores Sabadell vivíaplena- 
ment -dins de! camp artistic-aquella in- 
fluència de Gimeno, que havia deixat tan
ta empremta entre ta gent que sentía les 
belles arts... Parlant amb ait res amies de 
si ens vèiem capaços de pintar vaig sentir 
el pessigolleig d ’encetar-ho.

Cal explicar que Raimon treballava de 
ben jove corn a pintor de parets -corn ho 
havia fet el mateix Gimeno i tants d ’altres 
pintors.

-Pintor de brot.xa -remarca. 1 afegeix: 
-En una ocasió uns operaris vingueren a 
pintar a casa i em va agradar traficar amb
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els pots i pinzells que tenien dsmunt l ’en- 
rajolat... /  aquell especial olor de pintares 
i aiguarràs em va penetrar molt intensa- 
ment. Em vaig entusiasmar amb les mani- 
pulacions que aquells pintors feien amb 
les matèries i de la manera que composa- 
ven eis colors... Anys més tard el propl 
Vila Arrufat em va dir que aquella meva 
experièncla de pintor de brotxa em fou  
molt substancial. “No hi ha dubte que 
vas començar l ’ofici de pintor des de! seu 
principi i aixô t ’ha estât molt important’’, 
va dir-me en Vila...

Tot seguit m’ensenya la primera tela 
que va pintar i que conserva sense emmar
car, àdhuc sense bastiment... “Les hores i 
sessions que hi vaig passar fent-la!’’, diu.

-Quins foren els teus mestres?
- Van ésser Gimeno I Mir... Vaig posar 

tota la meva atenció vers les obres 
d ’aquests dos grans artistes... Per al Ira 
part, jo  he estât, en certa manera, un 
autodidacta. Com ho varen ésser gairebé 
tots en aquells temps.

Aleshores m’explica que si bé va 
començar tard a pintar, una vegada es va 
haver iniciat en aquesta práctica començà 
a abocar-s’hi d ’una manera absoluta, 
com si volgués recuperar un temps per- 
dut...

-M ’havia proposât pintar I ésser pintor 
i albora que sentía la nécessitât de fer-ho 
havia de viure de les meves obres.

Tot just encetat l’any 1941 va fer la se
va primera exposició a l’Académia de Be
lles Arts de Sabadell.

Entre les carpetes que guarda, conserva 
la liquidado realitzada en la venda deis 
seus quadres llavors de la primera exposi
ció. Hi ha una relació de noms qualificats 
que varen comprar-li aquelles primeres te
les. Qbres que s’havien venut des de 800 
pessetes... Es tot un bell record. Tot un 
veil document: un paper que arranca una 
trajectória ben definida i reconeguda.

-Quins foren els teus companys d’ales
hores?

Els records afloren a la seva memoria i 
sembla talment que els seus llavis s’endol- 
ceixin en evocar-los.

-En Gonzales Mompart; el “Vegé”, 
que li déiem; el Gómez -aquell artista que 
va morir trágicament ara fa  uns anys-; Vi
la Plana, Andrea Castells, Vila Casas,

Miró... I alguns d ’altres que ho van dei- 
xar temps després, paix es dedicaren a al- 
tres quefers...

Era aquell temps que anaven a peu o 
amb bicicleta pels rodais de Sabadell, ma
jorment Santiga i pels voltants de Caste
llar del Vallès, carregats amb els estris de 
l’ofici.

De llavors recorda molt especialment 
Vila Puig, amb qui el volien relacionar 
per la seva influèneia pictórica.

-Cree que Vila Puig influì en molts de 
nosaltres en aquells temps -diu.

De quan assistia a les clas.ses de l’Aca- 
dèmia i a l’Escola Industrial d ’Arts i Qfi- 
cis, recorda Joan Vilatobà i el seu fill, 
Màrius.

-De Vilatobà, pare, tinc records im
borrables... Sempre tenia unes paraules 
que t ’encoratjaven... També aquell gest 
tan seu, mentre et parlava, com era el de 
rescar-se el cap amb la mà sense treure’s el 
barret... Era una manera molt simpàtica i 
pesonal d ’acompanyar una conversa...

D’aquells dies ja llunyans té ben pre
sent I’estima i I’afecte que ha sentit per 
Vila Arrufat. Té paraules elogioses i sin
ceres per I’octagenari artista.

-La bonhomia i qualitat humana, a 
part de la seva vàlua artistica, de’n Vila 
Arrufat és preponderant... Jo admiro 
sempre més Thome que l ’artista. Per a mi 
té més valor la qualitat humana que cap 
altra -afirma.

En aquests moments passa una ullada 
per aquells artistes que han deixat tanta 
empremta a Sabadell: Vila Cinca, Vila 
Arrufat, Vila Puig, l’Estruch, els Vilato
bà i tants d ’altres, però, damunt de tot té 
una dilecta admiració vers la personalitat 
humana de Gimeno. És un admirador ve
hement del pintor tortosi.

-L ’obra d ’en Gimeno sempre ha estât 
en un nivell de superado... Ja ho va mos
trar en la seva jovenesa, però s ’anà refer
mant més i més a còpia dels anys. /  jo  di
rla que aquella època de Sabadell, fo u  tal 
vegada, de les més definitives, puix les se- 
ves obres de llavors conserven una quali
tat que el temps no ha canviat... Hem de 
recordar que, degut a les seves penuries 
econòmiques, a vegades havia de pintar 
amb materials d ’escasa o poca qualitat... 
Podem veure que algunes de les seves teles 
els anys les han fe t variar de color, però 
tot i aixl no han perdut pas la seva bon-



dat... En can vi a Sabadell tenia bons ma
terials i podia composar les seves obres 
amb pintares ôptimes... Agüeites vivèn- 
cies de Gimeno a Sabadell cree que han 
estât ben notariés en la mostra de la seva 
obra...

Al.ludeix també la influèneia que va 
exercir sobre ell En Mir:

-A quell Mir que dominava el color 
d ’una manera excepcional.

Entre preguntes curtes i respostes expli
cites -i cogitatives- va passant el temps. 
Per la finestra que dona al carrer -un ca
rrer castellarenc plácid- la claror grisenca 
va adquirint, imperceptiblement, unes to- 
nalitats més suaus. La tarda està déclinant 
d ’una manera irreversible.

-En el carni de la teva obra hom percep 
unes evolucions, cosa obvia. Pel teu gust 
¿tens alguna inclinació preferent per algu
na d’elles?

-No, no en tiñe cap de preferent. Puc 
dir que sempre he pintat amb tota la meva 
sinceritat. Amb plena sinceritat... Com a 
professional he hagut de pintar i vendre i, 
tal vegada, el que he fe t creient que era bo 
o estava bé, més endavant he pensât que 
no ho estava tant com abans havia 
cregut... Però et repeteixo: sempre he fe t 
les coses amb piena sinceritat.

Al pas cal dir que ha destruir molta 
obra pròpia. En una ocasió va apilar un 
munt de teles i bastiments per cremar tot 
allò que no el compiala.

Ell, artista que ha fet retrat, murais i 
paisatges cal preguntar-li per quina temà
tica se sent més atret.

-No tinc una predilecció per a un tema 
especial. Faig més paisatge, és dar, i, dins 
d ’una temàtica, potser si que, d ’una ma
nera inconscient, em mou el pintar ca- 
mins solius, camins que esperden... A ve- 
gades observo que insisteixo posant ca
mins per tot arreu, però no ès pas per co- 
moditat, sino per un instint inconscient de 
fer-los. Alguns d ’aquests camins els he 
passejat vegades i durant totes les épo
ques de l ’any.

-1, dins del camp ternàrie del paisatge, 
¿t’atrau més el litoral que la terra endins?

-No, no, no... m ’és indiferent. A cada 
Hoc i segons el meu estât d ’ànim tant em 
sento bé davant d ’una marina com davant 
d ’un paisatge de muntanya.

1, quant a la seva predilecció per un in- 
dret geogràfic déterminât, diu:

-Si no hagués estât tan malejat, aquest 
nostre Vallès. I no ho die perqué és la nos
tra comerca, sinò perqué la seva variació 
de tons té una riquesa molt notable, mal
grat que sigui més aviat petit d ’arquitec

tura... M ’agrada aquest paisatge vallesà, 
amb tota la seva sobrietat, sense estridén- 
cies de colors, més que qualsevol altre 
paisatge que hom pot denominar més bo- 
nic...
-Entre la gamma de colors, per quins t’in
clines?

-Sóc amant de les games càlides, dels 
sienes, dels ocres, dels verds cálids, però 
també cal dir que he fe t molt ús deis 
blaus.

-E n cara  que sem bli una 
“ perogrullada” , digues: ¿El color ho és 
tot en un quadre?

-No, no, no, el color cambia i el dibuix 
no: el dibuix és permanent... Això és com 
fer la comparaciò amb un paraigua: la 
forma d ’aquest la constitueix la disposició 
de les barnilles, i la tela pot ser del color 
que es doni... No hi pot haver color sense 
form.a. Encara que amb això de la forma  
moites vegades... -i deixa la frase penjada 
amb punts suspensius...

-Récordes algún quadre teu que t’hagi 
frapat més que cap altre?

Guarda una pausa, com si escorcollés 
en el sac dels records.

-No, mai no m ’he aturat a pensar-ho... 
Un dia en Mallol Suazo em comentava 
que ell recorda tots els quadres que ha 
pintat: els duu a la memòria. En canvi jo  
m ’he trobat amb dos casos ben oposats: 
davant un quadre no he recordat que fos  
pintat per mi... l  un d ’ells és precisament 
aquí, a Castellar mateix...

Reiem ambdós aquesta lleugeresa de 
paternitat, però de seguida li enjego una 
pregunta:

-Tu, professional de la pintura: ¿vius 
de la pintura o per a la pintura?

-No, no, jo  he trobat la meva vocació 
en aquesta professió i com a professional 
vise d ’ella i l ’estimo més que tot... Tots 
aquests esclats de romanticisme de dir que 
hom viu per l ’art Jo els respecto però no 
els empro. Penso que el viure cada dia, les 
obligacions de cada dia, al marge de la 
nostra vocació, no deixa pas de ser una 
cosa ben sèria.

-Moreau no es cansava de repetir ais 
sens alumnes: “ No us acontenteu de visi
tar els Museus, sortiu al carrer” . Tu, has 
après més al carrer que en cap altre Hoc?

-/ tant!... Jo he après més al carrer 
-diu, amb èmfasi.

-Has arribat a una simplificació en la 
teva obra?

-Tant de debo ho hagués assoliti... No 
és pas fácil arribar-hi, certament. Ara, si 
hom estableix una economia d ’elements 
per aconseguir o pretrendre una simplifi
cació, sacrificant la comprensibilitat de 
Tobra, llavors no val pas la pena... Arri
bar a una simplificació de la pintura, dir

molt amb poc, això és una fita  a qué hom 
voldria arribar...

-Per tu: pintar és fruir o patir?
-Puc dir que ho és tot, puix no hi ha 

goig sense dolor, com no hi han roses sen
se espines.

-A part de la teva vocació-professió, 
¿tens alguna afecció més?

-M ’agrada la música. M ’hauria agradat 
saber tocar el piano, però si no m ’hi po
sen una maneta... -diu bromejant. -Una 
altra de les coses que m ’entusiasma és ca
minar, caminar i caboriejar, o sia, tenir 
cabòries. Això també em sedueix molt, la 
veritat -acaba dient, somrient de manera 
oberta, i encongint el bigoti entre ñas i lla- 
vi, tot prensant-lo.

Aprofitant aquest esciat d ’optimisme, 
pregunto:

-Tu, artista de la paleta: ¿et mires la vi
da amb cristall de color rosa?

-No, no, al contrari -diu com un clam-. 
Em desassossega... Ho veig negre, negre, 
encara que, malgrat tot, també conservo 
Tesperança. La humilitat sembla haver-se 
perditi i, si tant ho apures, fins la falsa 
humilitat va desapareixent. Queda la va- 
nitat amb majúscula. Èsser adulai per 
dotzenes, centenars, milers d ’admiradors; 
èsser el primer en qualsevol cosa, és el més 
important, encara que es tracti d ’un con
curs per a escollir el més drôpol. En f i . ..

La tarda ja ha déclinât del tot. A fora 
queda la claror capvespral.

No es pot parlar del sen estudi sense 
pluralitzar. El Hoc de treball té departa
ments tots a propòsit per poder treballar. 
Té un munt de material. Ad i allà guarda 
mostres de l’obra que ha fet durant el curs 
de la seva vida. (Ja hem dit abans que 
con.serva el primer quadre que va pintar). 
També esboços dels murals que ha let du
rant les décades dels anys 50 i 60. (Alguns 
d’ells, col.laborant amb Fidel Trias). 
Hom pot admirar les seves incursions en 
el camp del cubisme i també de l'abstrac- 
te. Ha emprat diferents técniques i estils 
amb els quais ha plasmat un conjuni 
d ’obres válides i cabdals.

A cadascuna d ’aqüestes dependéncies 
que formen el seu estudi hi ha quelconi 
per admirar i opinar. És evident, però, 
que la personalitat de l’artista es respira a 
tot arreu, fins i tot a qualsevol raeô. Hom 
pensa que aquí és el centre de gravetat de 
l’artista. D’aci irradia vers diferents con
fins. D’aci també parteix a cadascun dels 
indrets geogràfics que representará en els 
seus quadres.

Aquí hi ha bona part del seu treball que 
és com dir, també, bona part de la seva vi
da. ■

Es una gentilesa SENSERRICH- Joicrìa, en l’escaiença del seu Centenari, ha rénovât 
l’establiment amb noves reformes per a un millor servei.

Sant Ouirze, 17 - Tel. 725 75 96 - SABADELL



De complexió forta.
Aspecte sà. Doblement sà.
Té la veu rogallosa, però perfectament audible. 
Es fa entendre en to t...
Andarec.
Conversador de bona mena. Li agrada fer-la 
petar amb tothom qui troba pels camins...
Té una conversa descriptiva i coloristica, 
corn cal al pintor nat.
La testa, quasi calva, petonejada d ’aire i sol, 
rodejada de cabells blancs.
Un bigoti dens, retallat -corn un raspali-’ 
i ben engalzat...
Té la mà ampia, cálida i expressiva 
com la seva pinzellada...

Qüestionari “ PROUST y y

-El principal tret del meu carácter? 
-Il.lusió de treballar per a aconseguir una 
obra ben reexida.
-La Qualität que prefereixo en un home? 
-La Intel.ligència, la comprensió i el sentit 
de I’amistat.
-La Qualität que prefereixo en una dona? 
-La feminitat amb els seus toes de bellesa. 
La sinceritat i la generositat.
-Allò que més estimo en els amics?
-Que ho siguin de debò.
-El meu principal defecte?
-En tinc molts... Entre ells, el dubte i la 
indecisió.
-La meva ocupado preferida?
-Pintar, escoltar i gravar música de piano. 
I  passejar sol pel camp.
-El meu somni de benestar?
-Teñir salut ipoguer seguint estimant allò 
que estimo. Am b això en tinc prou. 
-Quina fora la meva pitjor desgrácia? 
-Sentir-me sol i incapacitat per poguer 
pintar.
-Qué voldria ser?
-Pintor i dins la pintura un bon artista. 
-On desitjaria viure?
-En el Hoc on vise perqué aqui hi tinc totes 
les meves vivències.
-Quin color prefereixo?
-Tots. Això depen dels colors que es com
plementen amb un altre, de la circumstàn- 
cia i del Hoc.
-Quina flor prefereixo?
-Totes. Sobretot les que adornen els

camps i les voreres deis camíns.
-Quin ocell prefereixo?
-El simpátic pit-roig, la pastorella i el ros- 
sinyol.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-N ’hi ha molts. Depen de Thumor i el dia. 
En aquests moments Josep Pía hem fa  
molla companyia.
-Els poetes preferits?
-No puc dir noms perqué en poesía sóc un 
ocell de pas.
-Els herois de ficció?
-Em sembla que podría dir El Quixot. És 
un heroi de ficció que ha donat molts 
bons conseils a les persones.
-Les meves heroines de ficció?
-No ho sé... No en tinc cap.
-Els meus compositors preferits?
-Són tants! Ara escolto les sonates de 
Beethoven. Vàlguem Déu, quina música! 
També m ’agraden Bach, Mozart, Schu
man, Brahms...
-Els pintors predilectes?
-Igual com la pregunta anterior haig de 
dir: n ’hi ha tants!...Em produeixen un 
gran goig els impressionistes i els post- 
impressionistes. També Picasso que és un 
geni que m ’inquieta. I  aquell que geogrà- 
ficament són més próxims a nosaltes: So
rolla, Mir, Cimeno, etc.
-Els meus herois de la vida real?
-El doctor Schweitzer i els que com ell es 
donen ais al tres sense esperar res a canvi. 
-Les meves heroines historiques?

-No ho sé.
-Els noms que prefereixo?
-Els que porten les persones que estimo. 
-Qué detesto més que res?
-La violéncia, Topressió i la injusticia. 
-Quins caràcters històrics menyspreu 
més?
-Tots els que atempten contra la llibertat 
de les persones.
-Quin fet militar admiro més?
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-El Cristianisme.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Si fo s  possible, millorar els que tinc. 
-Corn m’agradaria morir?
-En pau amb tots.
-Estât present del meu esperit?
-De inquietud, però també d ’esperança. 
-Fets que m’inspiren més indulgéncia? 
-Les coses que han résultat fallides però 
que han estât inspirades amb bona fé.
-El meu lema?
-No tinc cap lema.

-Com sóc?
Aiegre, però amb molts dalts i baixos, i, 
sobretot molt comunicatiu.
-(Fins i tot amb els pinzells...)

Joan Cusco i Aymamí



Els que he trobat pel carni Per Mn. GEIS

ANTON BUSQUEIS i PUNSET
Vaig conèixer, a les seves velleses, 

aquest popular escriptor.
Nasqué a Sant Hilari Sacalm, el 30 

d’octubre de 1876. El vaig conèixer i 
vaig entrar en relació amb ell, al cap 
de molts anys -18 de juliol de 1932, a 
Samalús -Can Cuní-, el niu d’art del 
Mestre en Gai Saber Mn. Ramon Ga
rriga i Boixader, I’inoblidable autor 
d' “Estampes i calcomanies’’. M’hi 
acompanyà el periodista sabadellenc 
Joan Costa i Deu.

D’aquella inoblidable trobada, en 
vaig fer, al cap de poc, a precs del 
propi Busquets, una circumstanciada 
relació en un article que aparegué a 
“El Pia de Bages”, periòdic de Man
resa, ciutat on, degut a la proximitat 
de la seva residencia -era Mestre de 
l’Escola de Calders- tenia moites i 
notables coneixences.

La meva relació amb Busquets i 
Punset va èsser, d’aleshores ençà, 
molt assidua -ho acredita el seu no- 
drit epistolari-, però forçosament 
breu, car moria a Calders -mestre 
d’escola d’aquell poblé- el 19 d’agost 
de 1934.

En la seva venerable senectud, con
servava el cor ben jove. Les seves 
emotives evocacions del passât no el 
privaven de somniar en projectes per 
al futur immédiat.

Si bè la seva formació literària es 
desplegó, en gran part, a terres 
d’Ausona, no obstant aixô, no des
mentí mai el seu origen de terres giro- 
nines. Aixi, el dia que ens conegué- 
rem, escrigué, a la dedicatória del Ili
bre de prosa que m’ofrenà, aqüestes 
paraules; “Mossèn Camil Gels ve a 
renovar els meus records de vida gi-

Anton Buxqucts.
(Reiral de P.R. Picasso).

ronina, tan enyorada...’’.
De molt jove, jo m’havia familia- 

ritzat amb el nom de Busquets i Pun- 
set, autor del llibre “Aplech”, anto
logia d’escriptors Catalans, en prosa i 
en vers, obra sortida dels tallers giro- 
nins de “ Dalmau Carles Pia, editors” . 
Mès tard, la meva voracitat de lector 
l’havia retrobat en les insuperables 
descripcions “Del Montseny”, llibre 
seu publicat per la “ Biblioteca Popu
lar de l’Aven?” , de Barcelona, i en
cara en les mès insuperables descrip
cions “De les Guilleries i de la Vali 
d ’Hostoles”, publicados a les pàgines 
de la revista “Catalana”, que fundà i 
dirigi, a Barcelona, el poeta Fran-

cesch Matheu, darrer reducte de la 
posició anti-normista en matèria or
togràfica.

Busquets i Punset va tenir una P o 
pularität que l’humorisme, de vega- 
des sarcàstic, de Santiago Rusiñol 
volgué ridiculitzar en l’obra de teatro 
“Els Jocs Florals de Canprosa”. I ès 
que el nom de Busquets i Punset res- 
sonava, com a autor premiar, a tots 
els escenaris de Festes Majors. Rusi
ñol, en aquella comèdia, creà el per- 
sonatge Coca i Poncem, que tothom 
identificà amb la persona de Bus
quets i Punset. Aqüestes desconside
rada caricatura el féu menysvaler a 
les penyes de les novelles promocions 
literàries. Joan Arús, en un article 
publicat a les pàgines à '“El Correo 
Catalán”, molts anys desprès, titular 
“Noms injustament oblidats”, recti- 
ficant posicions de la seva jovenesa 
-que havia estât la de tots els joves 
noucentistes- posà entre els grans 
prosistes de la “ Renaixença” , imme- 
diatament després de Victor Català, 
Ruyra i Bertrana, el nostre biogra
fiar, així com el seu biógraf Girbal 
Jaume. Es curiós que tots aquests 
grans prosistes són oríunds de terres 
gironines.

Mestre d’Ensenyament Primari, li 
fou oferta, repetides vegades, la di- 
recció d’algun Grup Escolar, a ciu
tat, però preferí consagrar-se a Fes- 
cola rural, pel molt que estimava la 
vida al camp.

De cara a l’Escola, a mès de l’es- 
mentat “Aplech”, va escriure el lli
bre “Breviari Escolar”.

L’escriptor gironi Joaquim Pia es
tudió Busquets i Punset, com a desta-
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«(...) La Nació és una comunitat. I és en aquesta comunitat on la 
familia comença la seva tasca mitjançant la llengua, que permet a 
l’home en formació d’esdevenir membre de la comunitat (...). Sóc fill 
d’una nació els veins de la qual l’han condemnada a mort repetida- 
ment, però que ha sobreviscut i ha restât fidel a ella mateixa. Ha con
servât, tot i les particions i les ocupacions estrangeres, la sobirania na
cional, no gracies a la força física, sinó recolzant-se en la seva cultura.

Jo us die: per tots els mitjans de qué disposeu, vetlleu per aquesta 
sobirania fonamental que posseeix cada Nació en virtut de la seva 
própia cultura. No permeteu mai que (...) sigui la rapinya de cap 
interés politic o economie. No permeteu que esdevingui victima de 
totalitarismes, impérialismes o hegemonies, per a les quais I’home 
només compta com a objecte de dominació i no com a subjecte de la 
seva pròpia existéncia humana.

No és cert que hi ha, si mirem el mapa d’Europa (...), nacions 
que posseeixen una meravellosa sobirania histórica que prové de la 
seva cultura, però que al mateix temps están privades de la seva 
sobirania plena?

Aquesta sobirania existent (...) ha de ser el criteri fonamental per 
a enfocar un problema important per a la humanitat d’avui; el deis mit
jans de comunicació social. No poden ser mitjans de dominació sobre 
els altres (...). Han de respectar la cultura de la Nació i la seva 
história.»

(Paraules de Joan Pan II a la Unesco, 2-IV-80.)

La vigilia de Sant Jordi s’atorgà el «1er. Premi Joan Ballester i 
Canals de Cartes al Director» dotât amb 50.000 ptes.

Fou concedit a la carta titulada «Cultura i Llengua» del Sr. Josep 
Gutiérrez i Rodriguez, publicada al «Correo Catalán». Un tros del seu 
text:

«Els grecs antics tenien un lligam subtil. La seva refinada civilit- 
zació es fonamentava en la cultura i la llengua; no pas en la raça ni en 
moti US étnics o geográfics.»

«Ara bé, per ais antics grecs, el bàrbar no era l’estranpr, sinó' 
aquell qui no participava en la cultura grega. Un nadiu del món hel lé- 
nic podia ser “bàrbar” si no es nodria d’aquesta cultura.»

Am ies de  
à l l e s t e r  

o ì  C a n a ls
DE SALSES A GUARDAMAR

DE FRAGA FINS AMAÒ-----------^-------------------------------------------------

-  UN MOMENT! ! ^  correus.5069 .Barcelona

Les posicions nacionals catalanes quan són integres i no van acom- 
panyades de politiques de partit, acostumen a bandejar-se amb qualifi- 
cacions d’exageració, de rauxa o bé de falta de réalisme.

«Amies de Joan Ballester i Canals» crida tots aquells que creguin 
que cal donar al poblé objectius condicionáis només pel sentit nacional. 
Sense que les actuacions que es proposin puguin ser mai excloents, per 
principi, dels partits i, menys encara, de cap dels governs presents o 
futurs dels tres Estais Autònoms dels Páisos Catalans.

Ens dedicarem sempre a defensar els drets naturals de la nostra 
nació en tota la seva àrea lingüística. Establirem el principi de màxima 
coMaboració amb tothom, intentant d’actuar per afirmacions positives i 
defugint, tant com es pugui, tota critica a actituds que, malgrat que 
siguin o que semblin parcials, vagin en el carni de reivindicar tots els 
drets abolits pel Decret de Nova Pianta.

Proposarem accions patriòtiques, populars i essencialment partici
patives a l’abast de tothom.

Un prec insistent: Voldrieni fer grans tiratges gratuits d'aquests
fulls perqué poguéssiu donar-los a tanta gent, sovint de bona volunta!, 
però que per manca d’informació no se sent prou arrrenglerada entre 
els nostres.

Tanmateix, la continuitat gratuita té uns costos eleváis, i de les 
adhesions que rebem en dependran els altres fulls, totalment plens per 
la secció Respostes Practiques, i dedicats a V Economia dels Pdísos Cata
lans, l’Església de Catalunya i el fet nacional (publicat). El nostre idioma. 
El fédéralisme en els Estais moderns,... etc.

Ajudeu-nos a fer-los possibles demanant informació a l’Apartai 
5.069, de Barcelona i/o trametent els vostres ajuts económics al compte 
n° 373. Amies de Joan Ballester i Canals, Bankunión, agéncia Rambles, 
Barcelona (2).

El Conseil directiu: Joan Triadú, president.— Josep M. Espinás, 
sots-president. — Ermengol Passola, secretad.— Joan García Codina, 

tresorer.— Joan Barrera, Jordi Fortuny i Miquel Ponseti, vocals.
Delegació d ’Omnium Cultural, Palau Dalmases, carrer de Monteada

i f  2Q- Barcelona (3).
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TOT
AMICS DE JOAN BALLESTER I CANALS pretén de fer viva una de les con

signes que Joan Ballester divulgà al llarg de la seva vida: Entre tots ho farem tôt. Els sens 
companys Them canviada ara per Entre tots ho hem de fer ioicercant de donar un com
promis més imperatiu a la tasca de recatalanitzaciô a la quai tots som cridats a contribuir. 
En Joan Ballester va ser el primer a editar aquell mapa de les comarques dels.Páisos 
Catalans, per causa del quai fou detingut, condemnat, i dut a la presó.

Us presentem un recull a favor de les posicions nacionals que tots defensem.

RESPOSTESPRACTIQUES. -  LA NACIÓ 1
«Si els any s trenta jo bagués respectât la realitat, ara no. Perqué 

la realitat és una altra, malmesa no per la immigraciô sinó per la políti
ca imperialista i opressora.» Jordi Maragall. («Avui», 17-VI-81.)

Vicent Pitarch representan! del País Valenciá al 1er. Simpósium 
sobre ensenyament del catalá a castellanoparlants, célébrât a Vic: «Si 
US penseu que la llengua se salvará pel fet que sobrevisqui a Catalunya, 
aneu molt equivocáis. La llengua cal que sobrevisqui en la seva tota- 
litat, o si no, no ens en sortirem.» (Traduit, «El Noticiero», 
lO-IV-81.)

«No cal (...) ni cridar-ho a la cara deis qui, en moments determi
náis, et neguen la condició de fill d’una nació impugnada.» Teresa 
Pámies. («Avui», 11-IV-81.)

«Catalunya ha de ser una circumscripció a les eleccions al 
Parlament Europeu.» Miquel Roca i Junyent. (Traduit, «El Noti
ciero», l-X-80.)

«El nostre país comença a Salses, uns pocs quilómetres al nord 
de la ciutat de Perpinyá, i fineix al sud d’Elx. Vora mil quilómetres de 
terres de parla catalana a la vora de la Mediterránia, i mar 
endins.» Vicent Manyés Pallars. («Diario de Valencia», l-lV-81, arti
cle en catalá.)



«Catalunya, la seva llengua i la seva cultura tenen més de mil 
anys d’história, deis quais més de set-cents fou independent i 
sobirana. Aixó no s’elimina ni amb drets de conquesta ni amb decrets 
oportunistes.» Jordi Llimona. («Avui», l-IV-81.)

«Però, per dissort, encara som a la trinxera i les nostres armes 
són les paraules.» Joan Oliver, agraint Thomenatge que li fou tributai 
al Teatro Romea. («Avui», 29-XI-80)

«(...) L’imperialista és el qui voi imposar la seva cultura fora 
de la seva terra i no el qui Iluita per la seva cultura al propi país.» 
Un Vilanovi. (Bùstia «Avui»,9-X-80.)

«Els que tenen la facultat de decidir han arribat a un acord; 
només existeix una nació, la d’ells, naturalment. Tant se’ls en dona 
el que diguin la ciència, la història o l’elemental sentit comò.» Antoni 
Bargues. (Traduit, «Diario de Valencia», 25-111-81.)

«La qiiestió plantejada de verità! des del 1707, per si no ho 
recordeu —Decret de Nova Pianta—, imposât per la força de l’espa- 
sa, pel dret de conquesta, derivai d’una victòria militar (es refereix a 
la batalla d’Almansa), és, segueix essent autonomia o dictadura (...). 
L’argument de la força s’anomenava el 1707 dret de conquesta, i el 
23-11-81 “golpismo”». Francisco Dave Marti. (Traduit, «Diario de 
Valencia», 29-111-81.)

«Són geni que es consideren ofesos per l’existència normal del 
català, la supervivència del qual els repel leix com una injusticia.» 
Josep M. Espinàs. («Avui», 9-IV-81.)

«Des que el 1776 s’implantà el Decret de Nova Planta, els régnés 
de l’antiga corona d’Aragó, es veieren sotmesos a un procès opressiu i 
despersonalitzador (...). La pèrdua de la Identität, la recerca d’aquesta 
i l’apallissament sistemàtic que han sofert —i que no s’acaba— ha 
conclôs en aquesta dansa demencial en què uns indigenes canibalitzen 
els altres en nom de pintoresques nimietats, alguns s’anorreen per 
auto-odi i els colonitzadors se senten colonitzats perqué les seves 
victimes gaudeixen de périodes intermitents de lucidesa i anomenen 
les coses pel seu nom» («Diario de Valencia», editorial, 20-111-81. 
Traduit.)

«Mare de Déu de la Mercè, feu que els catalans mai més no 
hàgim de sentir-nos captius, que la nostra aspiració tan justa i tan 
humana, de néixer, viure i morir catalans ens sigui reconeguda per 
sempre més.» (Mercè Rodoreda en el pregó de les Festes de la Mercè 
de 1980.)

DOSSIER Josep M “ Vallès.

LA REVISIÒ DE L’ACORD CONSTITUENT de 1978 -  (...) El que 
resulta sorprenent (...) és que en lloc d’assumir responsabilitats pel mal enca- 
minamenl de la política autonómica, es passés tranquiHament a impugnar 
la validesa operativa del text constitucional i s’atribuísa la normativa. La quai 
cosa, en bona part corresponia atribuir a la seva desencerrada interpretació, i a 
una pitjor aplicació.
(...) En lloc de corregir el rumb per a recuperar l’orientació de partida, (...) es 
decideix de canviar el punt de desti.

(...) Assistim ara a la rectificació de l’acord constituent. En l’aspecte 
sim bólic desapareix (...) una part de la terminologia constitucional 
—«nacionalitats»— i s’acut a (...) «nació espanyola», «regional-regionalista». 
S’intenta «harmonitzar» (...) el terreny sempre relliscós (...) deis símbols, 
sense deixar que faplicació discreta de les declaracions constitucionals vagi 
consagrant per fús el que pot fer-se conflictiu quan ho imposa la norma. (...) 
S'alimenten conflictes artificials d’ordre linguistic quan els poders autonó- 
mics -«-fins i tot els gestionats per «nacionalistes»— s’inclinen pertrajectóries 
de moderado i de gradualisme.

Si de la cosa simbólica passem a l’organitzativa, ensopeguem de nou amb 
rectificacions (...). Apareix una futura LOOPA que ve a interposar-se entre la 
Constitució i els Estatuts, la constitucionalitat de la quai (Loopa) ha estât 
posada en entredit per experts constitucionalistes. Es prêté —sembla— que 
resolgui la distribució de competències en situació de preeminència per a l’Ad- 
ministració central (...).

(...) La «concertació» formalilza una actitud revisionista que (...) gravita 
sobre les virtualitats renovadores de l’acord constituent fixât ara fa dos anys.

* *  *

ELS «TRES NACIONALISMES».— La revisió del pacte constitucional 
(...) s’empara sovint en el principi dels «dos nacionalismes» (...) per un 
costar, els nacionalismes «autèntics» o «histórics» i per l’altre els naciona
lismes «d’oportunitat» o «conjunturals».

(...) N’hi hauria prou de confrontar el tema gallee i el tema andalús per a 
entreveure com és d'arriscat d’estendre patents de qualitat per als diferents 
moviments (...).

Però sovint no tot el que éssenzill ésexacte (...). Ealta en aquesta concep- 
ció la considerado d’una altra dada (...) que podriem anomenar «tercer 
nacionalisme». ,

Em refereixo al «nacionalisme espanyol» o «espanyolista», (...). Té 
(...) posicions més o menys exclusiveso absorbents. (...)

No és possible d’entendre implicacions emocionáis —símbols, banderes, 
idiomes, denominacions, protocol— o resoldre adequadament el repartiment 
de poder —competències, institucions, capacitar de decisió, hisenda— si es fa

« Tribuna». LA VANGUARDIA - 22 i 24 de juliol del 1981. (Traduit)

abstracció de la forta presèneia de determinades formes de «nacionalisme 
espanyol».

(...) Espanya té (...) un corrent d’opiniô que assimila les nocions d’Estat i 
de nació (...). Per aixó mateix troba dificultáis qualsevol intent d’encarar-se 
(...) amb la complexitat d'articulacions que permeten els «tres naciona
lismes» (...) en el terreny de les solucions politiques. (...)

Costa d’admetre la diversitat de reaccions emocionáis davant la idea de 
nació, el simbol de la bandera o l’athbut de la llengua. El «dret a la diferèn- 
cia» que la Constitució de 1978 reconeix, encara no té una acceptació política 
adequada.

(...) Ortega proposava la «conllevancia» del tema català. Es tractava 
d’una apel laciô a un «acord de convenièneia», a un «matrimoni de rao» 
entre posicions emocionáis diverses.

(...) S’hauria de donar com a fet socialment admissible i politicament res
pectât que un ciutadà pot ser al mateix temps nacionalista espanyol de cor i 
autonomista de rao. 1 viceversa: s’hauria de reconèixer la possibilitat d’un 
nacionalista —fos historic o «oportunista»— de cor que es consideri es
panyol de convenièneia. Acusar d’ambigüitat uns i altres seria emprar inde- 
gudament un codi de pressumpta moralitat per ajutjar el que ha de ser apreciar 
en termes constitucionals i d’operativitat política.

Dins dels camins constitucionals, els nacionalistes espanyols haurien de 
connivir determinades expressions simbóliques dels nacionalistes catalans, 
andalusos, bascos. (...)

No cregueu que aquesta manera racional d’afrontar les relacions entre 
diferents nacionalismes sigui una postura resignada. Al contrari: (...) comporta 
un positiu concepte de la comunitat (...) constitueix el punt de partida per a 
solventar el secular litigi entre pobles espanyols, en busca d’un millor arran- 
jament politic (...) del qual se’n podría generar en el futur, aquest esperít de 
lucidesa i de toleráncia (d’on) hauría de venir la paulatina extinció del con- 
flicte historie.

Lamentablement, la concertació autonómica i la reconsideració del pacte 
constituent impliquen (...) una reducció del concepte positiu de la pluralitat. 
Amb aixó reapareix la visió resignada, negativa i tendencialment contrária al 
«dret a la diferénda» que es va proclamar en la Constitució del 1978. S’enco- 
breixen dades i s’emmascaren realitats quan no s’ajusten als propis desitjos. 
No sembla pas que sigui aquesta la millor disposició per a afrontar amb éxit 
el repte historie de la reestructuració de l’Estat.



cat pedagog, en un article publicat a 
la “Revista Ilustrada Jorba”, de 
Manresa, de la qual el nostre biogra- 
fiat fou, durant molts anys, el direc
tor. Era un número extraordinari que 
l’esmentada publicado dedicà al po
pular escriptor, l’octubre de 1934. 
L’index dels escriptors que hi col.la- 
boràrem ens diria abastament la im- 
portància i la dimensió d’aquell ho- 
menatge pôstum.

Malgrat èsser originari de terres gi- 
ronines, dèiem que pertany, corn es
criptor, a “ Pescóla vigatana” . Preci- 
sament fou eli qui fundà i acabdillà 
“ La Colla de Romeus de PEsbart de 
Vie’’, en vida encara dels tres últims 
gloriosos esbartaires, el darrer deis 
quais, el novel.lista Marti Genis i 
Aguilar, que jo vaig tenir temps de 
conèixer, pogué tenir la satisfaccio 
d’assistir, alguns anys de les seves da
rreries, a les trobades dels esmentats 
“ romeus’’, a la simbòlica Font del 
Desmai, reunions anyals que intenta- 
ven continuar les antigües dels Mes- 
tres de PEsbart, trobades que perdu
raren fins a la révolta de 1936. Al
guns dels meus amies d’aquelles tro
bades ja deixaren aquest món: Mn. 
Pere Verdaguer, Josep M^. Vilar- 
mau, Joan Viialta, Miquel Bosch i 
Jover... Resta, i precisament donat 
de pie a les lletres. Pii.lustre periodis
ta, redactor d’“ El Correo Catalán’’, 
Esteve Busquets i Moles, i el famós 
entomòleg Joaquim Vilarrùbia. Pot- 
ser en resten d’altres que no encertem 
a recordar.

Busquets i Punset fou un gran dé
vot de Mn. Jacint Verdaguer, els pas- 
sos del quai segui de prop durant 
l’època dramática de la vida del Poe
ta. Pensava escriure un llibre -i el te
nia anunciat- amb el titol de “Verda
guer. Set anys de dolorosa intimiat”. 
En tenia esbossat, però no Pacabà. 
Quan li dèiem per què no es decidia a 
publicar-lo, constestava que sentia en 
l’anima de veure’s obligat a fer que
dar malament alguns personatges que 
representaren certs papers equivocats 
en aquell drama. “Si els sobrevis- 
qués...” I mori sense donar a l’es
tampa aquell llibre que, pel que de 
paraula ens havia donat a conèixer, 
hauria obligat a rectificat moites po- 
sicions en aquell malaurat afer. Mal

grat que aixô fou molt de doldre, 
amb Viada i Lluch, teixi per al gran 
Poeta, “La millor corona”, les fulles 
de la quai no es marcirien mai mès.

Qui vulgui documentar-se sobre la 
persona i Pobra del nostre biografiat, 
por recórrer al dessus citât extraordi
nari de la “Revista Ilustrada Jorba”, 
ais “Estudis Literaris”, de Mn. Pere 
Verdaguer, publicáis Pany 1935, i a 
la nodrida i ndiciosa biografia escrita 
per Eduard Girbal Jaume, publicada 
Pany 1935 també en un dels “An
nals de Periodisme”. Aquesta llarga 
biografia deixà de publicar-se en vo
lum a part, corn era previst, perqué al
guns dels passatges, de realisme, fo
ren interpretáis per la familia del bio
grafiat com un abus de confiança, to
ta vegada que Girbal havia conviscut 
amb élis, corn un familiar mès, du
rant una llarga convalescència, en un 
poblé rural. Fou una veritable llàsti- 
ma, que, degut a aquest incident, la 
biografia restés sepultada en un 
d’aquells “Annals”, que són avui 
una raresa bibliogràfica. Jo, que vaig 
conèixer Girbal i sé com estimava 
Pamic Busquets i familia, puc garan
tir que no pretenia molestar a ningù. 
Girbal era un gran espontani, un rea
lista cru i, a vegades, descarnat. Esti
mo que era, precisament un excès 
d’amor el que el portava a veure grà- 
cies en el que d’altres reputarien de
tectes. En fi, era una història que te 
la devoraves com la més intéressant 
novel.la.

Acabades les tasques de Pescóla 
començava les-activitats literàries.

Sostingué correspondència amb 
Pereda, Fastenrath, Mistral, Menén
dez y Pelayo i amb gran nombre 
d’homes de la nostra Renaixença.

Fou amie i admirador de Picasso. 
El retrat que li féu aquest famós pin
tor ens fa lamentar (opinió meva per
sonal) que s’hagués llançat a tantes 
capricioses “ provatures’’.

Un dels darrers actes de la vida lite- 
rària de Busquets i Punset, tal vegada 
J ’últim, fou Passistèneia ais Joes Flo
rals dé Barcelona de 1935, presidits, 
precisament, per Pii.lustre filòleg 
Pompeu Fabra, on Busquets pro
nuncié el tradicional Diseurs de Grà- 
cies. La presència d’ambdós en la 
Manteniduria d’aquell any fou una

mena d’abraçada simbòlica entre 
dues escoles oponents.

A més dels Ilibres esmentats, havia 
publicat “Lliroia”, “Flors del Mont- 
seny” i “Ventijols de Guilleria” 
(poemes); “Dos amors”, “Ànimes 
fe r id e s ” , “ P la n ta la m o r” i 
“Calvari” (novel.les), “Artur Oso- 
na” (conferéncia), “Les Eucarísti- 
ques de Verdaguer” (diseurs pronun
cia! a PAteneu Barceloni, “Visio trà
gica” (opuscle que conté la narració 
d’un naufragi, esdevingut en el mar 
de Roses, llegida en una vetllada a 
benefici dels damnificats).

La publicació antològica “Lectura 
Popular”, que dirigia Francesch 
Matheu, li dedicà 2 números mono- 
gráfics: Pun de poesia i l’altre de pro
sa; aquest darrer amb la novel.la cur
ta “Amor, Senyor”.

1 deixà inédites altres obres.
El Busquet i Punset prosista era 

força superior al poeta.
El 6 d’octubre de 1901, Maragall 

escrivia al nostre biografiat, fent-li 
Pelogi de la narració “Entre Llops”. 
Li deia: “M ’ha plagut moltíssim. 
Trobo que aquest gènero és el verita
ble fort de la seva personalitat literà- 
ria. Faci un bon aplec de coses aixi 
vistes i sen tides”.

És admirable la seva riquesa de lè- 
xic viu, adquirit a les diverses comar
ques on exerci de mestre d’escola i en 
les seves correrles d’ardit excursionis
ta.

La seva despulla rebé cristiana se
pultura a Calders, on mori. Al ninxol 
en què fou inhumât, hom posà, amb 
gran solemnitat, una lápida que diu: 
“ ANTON BUSQUETS 1 PUNSET 
(Literal i Pedagog) 1876-1934. 
D.E.P. DILECTO AMICO Associa- 
ció Periodistes Barcelona. Associació
Premsa Manresa i Comarca.

* ♦ *
Anton Busquets i Punset havia 

mantingut molta relació amb escrip
tors sabadellencs de la seva época: 
Joan Costa i Deu, Ribot i Serra, Ag
nès Armengol, Mn. Cardona, Trias 
Fábregas... A la BIBLIOTECA SA- 
BADELLENCA trobem sengles 
obres deis 3 darrers escriptors prolo- 
gades pel nostre biografiat.

Es una gentilesa de europRix Grácia, 51-53 - SABADELL



Realität í Poesia en Joan Miró
Si, seguint Jacques Dupin, 

creiem que un dels trets fona- 
mentals de l’art modem és 
l’esforç per a profunditzar i 
clarificar l’acte creador, 
l’obra de Joan Miró és exem
plar en aquest aspecte, tant 
per la seva llibertat i riquesa 
corn per l’audàcia i la perfec- 
ció aconseguides. Una mostra 
de totes aqüestes qualitats 
hem pogut contemplar-la re- 
centment a l’exposiciô d’obra 
gràfica organitzada pel Mu
sen d’Art de Sabadell, que ha 
réunit una cinquantena de 
gravats, entre litografies, 
aiguatintes i aiguaforts.

El procès plástic
El que hem vist -tractant-se 

d’obra relativament recent-és, 
però, fruit d’un llarg procès 
de maduració i estilització, 
que s’inicià fa molts anys, 
quan el 1918 Miró obria la se
va primera exposició a les 11e- 
gendàries Galeries Dalmau, 
de Barcelona, sota la clara in- 
fluència cezanniana i del 
“ fauvisme” . Aquesta pintura 
primerenca oferia, per una
part, una violència expressiva caracteristica, que com
portava, per altra banda, una forma molt elaborada i 
una minuciositat descriptiva sorprenent. Havent anat 
posteriorment a Paris, i conegut Picasso i Apollinaire, al 
cap de poc temps el nostre artista rebrà l’impacte del su
rréalisme i assumirà el procès caracteristic de sotmetre la 
realitat externa als mécanismes de l’inconscient; aixi, el 
seu onirisme es desplega per una via paralel.la que inclou 
tant l’erotisme i l’angoixa com l’humor i la poesia, i el 
porta aviat a allò que, anys més tard, será conegut com 
abstracció lirica.

Aixi mateix. Miró, cap el tomb dels anys vint als tren
ta, coneixerà també I’expressionisme, que reflectirà en el 
que s’anomenen “ quadres salvatges” , on el lirisme i el 
terror es disputen la primada. En encetar la década dels 
quaranta, l’artista dóna un pas més enllà i deriva cap a 
unes formes d’estilització que el porten a prescindir del 
modelât i del clarobscur i a utilitzar colors plans, a la re

Joan Miró/Obra gráíica” de la hundaciò Joan Miró (1980).

cerca d’un món propi que, de 
mica en mica, conduirà el seu 
art vers la maduresa, en una 
combinació del signe i l’espai, 
pel que fa al terreny formai, i 
del joc i la imaginació, pel 
que es refereix al camp 
Intel.lectual.

EL procès mental
En sintesi, es pot dir que el 

seu mécanisme de trans- 
formació artistica de la reali
tat passa per aquest procès; 
observació de la naturalesa, 
elaboració pel subconscient, 
recull de la tradició, i reelabo- 
ració de tot plegat mitjançant 
la innovació. És aixi corn al- 
guns comentaristes (Dupin, 
Perucho) han parlât de corn 
les fonts de la seva inspiració 
han estât sovint l’art popular, 
els frescos romànics. Gaudi, 
el camp de Tarragona o el 
paisatge de Mallorca; llocs i 
tradicions amb els quais Miró 
s’ha sentit plenament identifi
ent.

El reconeixement d’aquest 
món propi, fruit de l’assump- 
ció del món objectiu per via 

més essencial que no pas sensible, donará resposta imme
diata a la sorpresa de l’espectador ingénu, aquell que es 
pregunta qué representa un quadre de Miró: un quadre 
de Miró, certament, no “ representa” res; un quadre de 
Miró “ és” , val per si mateix, com un arbre, el sol o la 
llum, tal com és l’expressió d’un univers interior, tan vá- 
lid com pugni ser-ho l’univers exterior.

Aquest univers interior, que desemboca en una ele- 
mentalitat aconseguida per destil.lació -és a dir, per 
l’elecció, selecció i estilització de l’univers extern- l’artis
ta l’assoleix per mitjà de la matèria, la forma, el signe i el 
color, que transforma en una recerca i una troballa cons
tants. Aqui també es produirá un procès paral.lei al ja 
descrit, puix li caldrà fer una immersió en la matèria per 
tal de transcendir-la, transformant-la, aixi, en el mitjà 
expressiu necessari a cada obra. Amb dèria d’artesà o de 
pagès. Miró conreará les formes artistiques més diverses: 
pintura, escultura, dibuix, gravat, ceràmica..., a ve-

Es una gentilesa de
Sant Antoni M “

FINQUES GARNER Agent de la Propietat Immobiliaria 
Claret, 18 - Tels. 725 47 66 - 725 49 76 -  SABADELL



gades sobre les matèries més insolites 
0 mesclant tècniques diferents, per tal 
de trobar aquella textura o aquella 
forma que siguin més adients a allò 
que voi expressar. D’aqui ve la gran 
riquesa formal de la seva obra, on no 
intervé solament l’esperit, sinó també 
l’ofici; no solament el cap, sinó també 
la má. És aixi que un comentarista 
com Ricardo Gullón pot arribar a es- 
tablir una veritable fòrmula que defi- 
neix l’obra de Miró. Allò que li dòna 
el sentit més pie és la integració de tres 
elements essencials: la imaginació, la 
disciplina i la intendo estètica; això 
comporta que les pintures de Miró no 
siguin documents sinó, precisament, 
obres d’art.

El procès poètic
Després d’aquestes descripcions del 

seu procès plástic i mental, arribem 
ara al punt culminant de la interpreta- 
ció de l’obra mironiana; un punt que 
té sempre el rise de caure en el tôpic, 
però que és plenament cert: el compo
nent poètic. Miró sempre s’ha confes
sât més a la vora dels poetes que dels 
pintors, i les seves concomitàncies per
sonals i artistiques amb Josep-Vicenç 
Foix -per citar-ne un exemple prou 
clar-en són una bona prova. Miró par
ticipa de la llibertat, de la innocència, 
de la transparència que configuren la 
poesia autèntica, i les seves transcrip- 
cions, com en la lirica, són sempre re
fendes a sentiments personals. Jean 
Cassou, bon coneixedor de l’art con- 
temporani, ho diu aixi: “ El mèrit es- 
sencial de l’art de Miró és el seu mèrit 
poètic. El seu art és un art de poeta, 
degut precisament al seu acostament 
al joc, al seu estât de miraculosa lli
bertat espiritual, intacta i sobirana, de 
la qual és expressió radiant’’. Aquesta 
seria, en tot cas, la raó ùltima de la se
va obra, parafrasejant ara Ricardo 
Gullón: el lirisme i la llibertat imagi
nativa que la presideixen ens porten a 
la realitat pel carni de la poesia.

Joan Rìpoll

UN CICLE DE CONFERENCIES 
SOBRE JOSEP PLA

Organitzat per les Escoles Joanot 
Alisanda i Nostra Llar s’ha célébrât 
un cicle de conferéncies sobre Josep 
Pía. L’ordre d’aquest cicle ha estât el 
següent:

El 21 de gener, Josep M“. Castellet 
parlá á '“Una interpretació global de 
l ’obra de Josep Pía”.

El 28 del mateix mes, fou Manuel 
Ibáñez Escofet, sots-director de “ La 
Vanguardia’’, qui parlá de "Elperio
dista José Pía” i, finalment, el 4 de 
Tactual mes de febrer fou Antoni Vi- 
lanova qui disertà sobre “Josep Pía: 
l ’home i l ’obra”.

Aquest intéressant cicle sobre el 
prolix i admirat escriptor emporda- 
nés tingué lloc a TAuditori de la Cai- 
xa d’Estalvis de Sabadell.

El public que assisti a Tesmentat 
cicle pogué recollir una exhaustiva 
exposició sobre Josep Pía, vist des de 
diferents angles, puix que els tres 
conferenciants, sens dubte, són el 
que en podríem dir uns planistes. Ca-

dascú exposá la seva visió i estudi so
bre Pía.

Josep Pía, periodista i escriptor, 
home de la terra i de la seva terra, ha 
estât un escriptor excepcional grácies 
al qual la nostra literatura té un testi
moni extraordinari d’aquest nostre 
temps que ell visquè tan intensament 
i sabé descriure amb una peculiar 
senzillesa i una adjectivització rica i 
descriptiva.

Pía fou i és discutit, com tothom 
sap. Els motius d’aquesta oposició i 
discussió foren exposats, una vegada 
més, en Tesmentat cicle. Però com bé 
digué Manuel Ibáñez Escofet, també 
foren discutits altres grans escriptors 
i grans músics. Queda, malgrat tot i 
tothom, Tobra. Aquest sí que és un 
fet inqüestionable, irrefutable.

Podríem afegir que la resta, com 
deia Paul Valéry -i ho repetía manta 
vegada el propi Pia- és una “ couilla- 
nade...!

Es una gentilesa de

MORRAL
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Vista de la taula 
presidencial. 

El President de 
la Generalität en 

un instant de) 
seu Parlament.

per
Josep M® Domènech

LA XXXF FESTA LITERARIA DE LA NIT
DE SANTA LLÚCIA

Antecedent d’aquesta festa literà- 
ria és el Premi Crexells, que instituït 
a la memòria de l’escriptor Joan Cre
xells (1876-1926), se celebrava des de 
l’any 1928, el dia 13 de desembre de 
cada any -aniversari de la seva mort- 
fins el 1938. En la mateixa festa 
s’atorgaven també altres premis lite- 
raris.

Després de la guerra civil, l’editor 
Josep Maria Cruzet, l’any 1951, con
voca públicament el premi Joanot 
Martorell per bé que ja feia uns anys 
que el convocava -privadament- i al 
mateix temps Josep Pedreira convoca 
per segona vegada el premi de poesia 
Ossa Menor. Ambdós editors es po
saren d’acord i determinaren fer pu
blics els veredictes precisament el ma
teix dia, en què abans s’atorgava el 
premi Crexells, el 13 de desembre, si 
bé amb el nom de Festa Literària de 
la Nit de Santa Liúda, per tal d’evi
tar possibles reaccions “ oficiáis” , i 
amb una gran voluntat de represa de 
les lletres catalanes.

La primera Festa Literària de la 
Nit de Santa Llùcia, se celebrà, 
dones, l’any 1951, i s’ha anat cele
brant cada any, només amb la inte- 
rrupció del 1970. El 1971 es reemprén 
-sense el sopar- al Palau de Congres-

sos de Barcelona, i després, es ta a 
diverses poblacions de Catalunya. 
Aixi des de 1972 s’ha fet a Tarrago
na, Vic, Lleida, Barcelona, Girona, 
L’Espluga de Francoli, Badalona, 
Reus, I’any passai a Barcelona, i 
aquest any a Terrassa.

En uns moments de clara represa 
de la seva tradició cultural Terrassa, 
dones, ha estât el marc de la festa 
major de les Lletres Catalanes, 
d’aquest sopar d’expressió de catala- 
nitat, on hi concorre el bo i millor 
deis nostres intel.lectuals.

Per acollir millor la festa, la ciutat 
organitzá un conjunt d’activitats cul
turáis: estrena d’obres de teatre, pro
clamado deis Terrassenes de l’Any, 
repartiment de premis de concursos 
escolars, cinema amateur d’autors te
rrassenes, taules rodones, presenta
do de Ilibres, concerts corals, fira de 
Santa Llúcia, festivals folklôrics, ex- 
posicions de publicacions infantils, 
de les mitges antigües del Museu 
Franceschi de Milà, d’art, de pesse- 
bres, visita col.lectiva a la ciutat, sar
danes, en fi, una densíssima setmana 
que ha demanat un esforç de conjunt 
d’organització i de participació, i que 
ha estât una mostra vivent i palpable 
de l’eslógan que s’ha donat a la po-

blació. “ Terrassa, ciutat cultural” .
El mateix Ajuntament, la Caixa 

d’Estalvis, l’Ómnium Cultural, prem
sa i ràdio locals, entitats culturáis i 
comerciants -en conjunt més de 
cinquanta- tothom, ha col.laboral 
amb entusiasme per a oferir al pais la 
imatge de la seva tradició cultural i la 
seva hospitalitat, de manera que la 
Festa de la Nit de Santa Llúcia, ha es
tât en certa manera, un premi a 
l’esforç ciutadà i a la revitalització 
cultural.

El marc de la Festa, ha estât l’ex- 
cepcional Centre Cultural, centre 
amb vitalitat permanent, inaugurât 
oficialment el 25 d’octubre de l’any 
1980 pel president de la Generalität, 
Jordi Pujol. És una obra social de la 
Caixa d’Estalvis de Terrassa, cons
truit en commemoració del seu cente
nari. És, altrament, un conjunt d’una 
sòbria arquitectura, on hi ha sales 
d’espectacles, d’exposicions, lloc per 
a seu d’entitats culturáis diverses, sa
les de reunions, cafeteria, restaurant, 
en fi, un fogar de cultura obert àm- 
pliament a la ciutat i a la comarca.

Quatre de les seves sales d’exposi
cions, s’habilitaren amb llargues tau
les per a poder-hi encabir 1.200 per
sones, i encara hi hauria hagut més



assistència al sopar -servit pel mateix 
restaurant del Centre Cultural-, si 
s’hagués pogut disposar de més espai. 
Aqüestes quatre sales d’exposicions, 
foren decorades amb una excepcional 
exposició antològica de pintura te- 
rrassenca (1850-1981), que organitzà 
l’entitat “ Amies de les Arts” , i a la 
que s’aportaren unes 150 obres d’una 
gran qualitat. És molt possible que es 
trigui molts anys a poder-se aplegar 
altra vegada una exposició semblant, 
en la qual, a més de les evolucions de 
l’art contemporani, hi ha l’obra dels 
grans pintors locals desapareguts, 
proceden! de col.leccions particulars.

D’aquesta exposició es féu un catà- 
leg que es reparti als assistents, dins 
una bossa amb diferents publicacions 
editades expressament per a la festa: 
un fascicle d’una série editada per 
l’Ajuntament de Terrassa, titolat: 
“ Terrassa, ciutat cultural” ; un nú
mero extraordinari de la revista “ Al 
Vent” que portava per titol: “ Terras
sa, capital de les Lletres Catalanes” ; 
un suplement extraordinari del Dia
rio de Terrassa, amb les salutacions 
del president de la Generalität i de 
l’alcalde de Terrassa; i un opuscle de 
la Caixa d’Estalvis de Terrassa, apa- 
regut precisament aquell mateix dia, 
descriptiu del Centre Cultural on se 
celebrava la festa literària.

Assistiren al sopar, el president de 
la Generalität de Catalunya, Jordi 
Pujol, el president del Parlament de 
Catalunya, Heribert Barrera, els con- 
sellers de Cultura i Obres Públiques, 
Max Cahner i Josep Maria Cullell i 
moites personalitats de la cultura, de 
la política i de les lletres catalanes.

Durant el transcurs de la vetllada, 
per mitjà d’un circuit tanca! de televi- 
sió, amb pantalles gegants, es podia 
anar seguint el curs de les votacions 
del jurat, reunit en una altra de les sa
les del Centre Cultural, i de tots els 
Parlaments.

En començar el sopar, Ricard Ca
rni, president de la Caixa d’Estalvis 
de Terrassa, donà la benvinguda als 
assistents, glosà la seva afició a la li
teratura catalana i manifesté que l’ac
te que se celebrava era un acte d’afir- 
mació de la nostra catalanitat per 
mitjà de la llengua i de la cultura.

Fotos cedides per: ^
“ Diario de Terrassa”

El guanyador del 
Premi Sant Jordi, 
Vicenç Villatoro.

Si bé era molt important, pels te- 
rrassencs, que la Festa se célébrés a 
Terrassa, hi havia, a més, l’al.licient 
que diferents autors de la nostra ciu
tat presentaven treballs als diferents 
premis, entre els quais el Sant Jordi, 
premi que és l’eix de tota la festa lite
rària. El fet de semblar que hi havia 
dues obres de terrassencs que podien 
quedar ben classificades i fins i tot 
arribar una d’elles a aconseguir el 
premi, augmentava l’interés dels as
sistents a l’acte. I en efecte; Jaume 
Cabrés, que ja va èsser finalista al 
Sant Jordi de 1978, ha arribat aquest 
any ben a prop del premi amb una 
bella novel.la ambientada en la Set- 
mana Tràgica, i Pere Sagarriga 
-pseudònim de Vicenç Villatoro-, 
aconseguia per a eli i per a Terrassa el 
cobejat premi Sant Jordi, amb la no
vel.la “ Evangeli Gris” .

Després de coneguts els résultats de 
les votacions finals hi hagué diversos 
parlaments: el del president d’Òm- 
nium Cultural, Joan Vallvé, que ex- 
pressà la felicitació a la comissió que 
havia organitzat la festa i manifesté 
qué “ cal que seguim en aquesta linia 
perqué representa un servei a Cata
lunya, i perqué Catalunya ho necessi
ta” ; el de l’alcalde de Terrassa, Ma

nuel Royes, que glosà algunes de les 
activitats culturáis de la ciutat i que 
acabà félicitant Vicenç Villatoro, bo i 
desitjant que les coses vagin seguint 
per aquest carni, “per a construir la 
Catalunya de tots, la Catalunya 
nova” .

Per tancar l’acte, el president de la 
Generalität, Jordi Pujol, va pronun
ciar també un diseurs, que començà 
referint-se a la capacita! d’iniciativa 
de Catalunya, i va concretar el cas de 
Terrassa en les seves moites i diverses 
vessants culturáis; digué que era opti
mista davant de qualsevol pressió fo
rana, i manifesté que tenia fe en Ca
talunya.

Es referí també al guanyador 
Vicenç Villatoro, i el senyalá com un 
exemple de renovació generacional 
de les nostres lletres i de la nostra lite
ratura. Recordé que feia dos anys 
que l’havia saluda! personalment 
quan guanyà un dels premis “ Recul!’ 
a Blanes, i que avui el tornava a salu
dar aquí, i que això li demostrava que 
Catalunya no s’havia trenca! i que se
guía tenint possibilitats, i que tot això 
feia que es pogués sentir optimista.

En resum, una festa que será molt 
difícil d’oblidar pels que várem tenir 
la sort de poder-hi assistir. ■

Col.labora ®  BANC DE SABADELL
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Notes a I’umbracle dels quadres d’Antoni Taulé
“Com podem dir que Déu no existeix 
si ni tan sols hi ha un Déu 
que no existeix?*’

Joan Brossa

S’ha presentai recentment a 
Paris el llibre “ Antoni TAULÉ” 
el qual reuneix tota la trajectòria 
artística d’aquest pintor sabade- 
llenc des de I’any 1974 fins avui.
El llibre, amb una presentació del 
cèlebre escriptor Júlio Cortázar, 
està constituït per un recull de 
textos de molts dels millors cri
tics, escriptors i poetes de la capi
tai francesa (Jouffroy, Raillard,
Itten , David, A rnoux, G.
Gassiot-Talabot, Sergeant, Sautreau, Velter, Villiers de l’Isle- 
Adams, H.A. Baatsch, Bailly, Fournier, Fremon, Laetitia Ney 
D’Elchinguen, Retri Kràl) i catalans (Joan Brossa, Joaquim 
Sala-Sanahuja, Daniel Giralt-Miracle, José Corredor-Matheos, 
Maria-Josep Balsach). Paralelament, el llibre presenta refle
xions teòriques de l’artista sobre la pintura i questions més me- 
tafisiques a l’entorn dels sens dos punts de màxima atracció: 
l’espai i el temps. Dos axiomes cabdals a l’hora de penetrar, pà
gina darrera pagina, en les estances del pintor. Els textos han es
tât seleccionáis i enregistrais per l’escriptor francés Marc de 
Smet.

“Le destin consiste à trouver sa place 
réelle qui permet d ’occuper l ’ensemble 
d ’un ’’tout” dans lequel on ne soit pas 
tot seul” (l).

L’antologia s’enceta amb la série de quadres anomenada 
“ Enllà del temps, l’espai” (1974), la quai gira essencialment a 
l’entorn d’una sola figura: una nena d ’uns quatre anys (Djami- 
lah) ambientada en una concepció de l’espai monumental. En 
aquesta primera col.leccio ja entrem de pie en l’estudi que el 
pintor fa de l’espai i que ja li és propi. Arquitectures del huit, 
palaus majestuosos com decorats vuitcentistes s’aniran fent més 
i més tenebrosos a mesura que s’avança pel seguii de reproduc- 
cions que el llibre presenta. Aquí, però, els palaus i les terrasses 
amb columnes i pedestals ciclopis, s’acompanyen d’una figura 
escampadissa, a voltes desemparada, que es difon pels passadis- 
sos vistos des de la seva escala. Aixi, s’aixequen encara més els 
sostres i els pocs mobles es transformen en proporcions colos- 
sals, embolcallats pel qué és el punt àlgid d’atenciô del pintor: 
La Hum. En aquest seguii de teles, trobem encara una Hum dià
fana, zenital, quasibé transparent, Huny del desassosec del mis
teri. De moment, molta part de ¡’escena passa a ¡’exterior, on, 
els immenses pâtis del museu d ’art modem i els jardins davant 
el palau de Boulogne serveixen de contrapunt per mostrar-nos

la immensa sumptuositat de l’ob
jecte condemnat a la immobilitat 
davant la nena, que, fugissera, 
passa corrent corn l’anècdota.

"Les chiffres n ’existent pas, 
ce sont des images de l ’univers”

La série que dona continuïtat a la 
primera, és un homenatge a Ve
lázquez. “ Velazquez aveugle’’ 
(1985) està centrada en els retrats 
més famosos que el cèlebre pintor 
(per encàrrec) immortalitzà. 
Aquests personatges -figures 
il.lustres d’un antic regnai- han 
estât descontextualitzades del seu 
entorn/quadre original i traslla- 

dades, tant en el temps corn en l’espai -sense mágica 
transfiguració- a altres indrets determináis. La visió dels espec- 
tres enmig de ferèstecs paisatges nevats, selves tropicals, tundres 
humides, platges desertes; ara sota les agulles de la catedral de 
la moderna Sant Petesburg o tot passejant pels carrers colonials 
de les illes atlàntiques, formen part d’un temps psicolôgic on la 
pintura, simbolitzada pels lèmurs velazquians, s’encreua amb 
d’altres nocions conceptuáis i perceptuals. Velàzques esdevé cec 
quan els sens fantasmes se li escolen per altres climes, quan les 
aparicions reials prenen el café -amb la mirada ombrivola i 
esllanguida- amb els atuells de la (ja no tan moderna) revolució 
industrial. La figura humana i la historia, ambdues amb un pes 
cultural molt especific, ens trasbalsen quan no les trobem al seu 
punt d’origen, quan els cementiris s’omplenen de cactus o l’es- 
perit de Velàzques deambula sobre les basses del mirador del 
museu d’art modem. No cal parlar de Realisme ni de Surrealis
me. Fora del temps i amb una precisió fotogràfica, s’identifi- 
quen els personatges-media, mai més refiguráis ni retocáis, 
sempre restaran condemnats a la seva representació original.

‘ ‘Dans un tableau existent deux choses: 
le tableau et la réalité de la vie: 
le regard”.

A la série “Contre-jour” (1976) hi trobem un canvi de temà
tica ambiental, més urbana, fruit del seu viatge a Nova York. 
Els espais es tornen més réduits i la Hum interior més clarosa, 
més entenedora que els capvespres de la velia i decadent Euro
pa. L’enfoc dels quadres presenta un altre objecte-clau el quai 
donará la continuïtat temàtica de la série: una maleta. Metàl.li- 
ca, flonja o folrada. Abandonada, condemnada a la destrucció, 
oblidada en un raeô insignificant o al bell mig del desert. Sem
pre contraposada als espais Humínics. És un punt d’atenció- 
intenció essencial que complica la relació amb l’espai tal com ho 
feren Djamilah o les aparicions viatjans, ais hotels de Nova 
York o a les platjes de Formentera. És l’bjecte (l’excusa) el que

Es una gentilesa de
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inicia un procès no retinià de percepció simbòlica. No parlarem 
aqui de les significacions Freudianes o simbòliques inherent als 
Objectes, només evocarem el pensament del filòsof francés Gas
ton Bachelard per a retrobar la poètica dels espais tancats, buits 
o plens. Reducte intrigant, clan del misteri, la maleta insignifi
cant és el fil d ’Ariadna que Higa tota la sèrie de “ Contre-jour” .

"Est-ce que chaque atome se 
demande "quel est mon destin?”

L’any 1977 les tenebres comencen a invadir parsimoniosa- 
ment els llençs del pintor. Aquesta volta hem de cel.lebrar la in- 
closió d’un gran personatge mitic al qual va dedicada tota la se
rie: “ Nicolas Durand de Villegaignon” (1977). Navegador de 
tots els mars i tots els perills, segons Stefan Zweig membre de 
l’ordre de Malta, mig pirata mig erudii, fundador de ciutats al 
nou món. No sap qui és, nomès que farà quelcom de gran i ex
traordinari diferent dels altres. Més salvatge i més agosarat, més 
romàntic, més singular. Sota la influència d ’aquest nou espectre 
Taulé concentra tota la foscor necessària per fer-la encara més 
suggestiva, més retallada contra un fons enlluernador. Mai li 
veurem el rostre, només l’entorn de les seves conquestes. 
“ Spectre au lac” , “ Spectre dans la foret de Tijuca” , “ Spectre 
davant el nou món” . Grandiosität de l’instant suprem en el 
quai hom pot abastar-ho tot. Àdhuc els somnis.

"Parfois le silence est tellement 
fo r t..... ”

El “ Laboratoire d’attente” (1978-80) és el conjunt de treballs 
que iniciaran a Antoni Taulé a la poètica de les rônegues estan- 
ces dels palaus més esplendorosos de França on la tenebror els 
embolcalla corn a posseïdors del principi sagrat. És en aquesta 
sèrie on la penombra incidirá plenament en els grans espais inte
riors, visions de besllums i d ’antigues magnificències, escenes de 
conspiracions, zones de rise. Divisarem per I’escletxa d’una fi
nestra entornada objectes de les formes més pures (géométri
ques) o personatges trets de la seva mitologia personal. Figures 
immòbils que son retingudes per la Hum que les fixà a la tela. 
No és de la tècnica del clar-obscur del que s’escau de parlar 
aqui, sinó del descobriment de la penombra i de l’entrefosc com 
a elements principals d ’evocació. L’obnubilació del record dels

objectes ens persegueix pels recòndits resguards i els retrobem 
qual la Hum -element esporàdic-ens desvetlla formes fins alesho- 
res edades. Ies quais són tractades per la mà del pintor, com a 
objectes-dau de reflexió. Laboratori d ’espera.

"La lumière de la pensée n 'est
pas faite de photons”.

L’ultima sèrie de pintures que el Hibre presenta -encara no 
finida-, és “ EL doble i el seu model” (1981). El quadre-mirall, 
el doble de la model i de l’espai que l’envolta és la metàfora de 
la dualitat que dona nom a la sèrie. El mirali és l’aparell que té 
el poder inesperat de separar la forma visible de l’objecte, però 
no la matèria. A l’orient, sembla ser que el mirali és buit. És el 
simboi del buit mateix dels simbols. Aixi, una representació 
simbòlica no tradicional del mirali -o del quadre-mirall- no ens 
reflectiria cap signe del món visible, però aquí és esmerçat com 
una propietat intrinseca de l’objecte. Taulé fa una representació 
pictórica del quadre-mirall, el qual copsa un instant de la imat- 
ge momentània del model, mentre que la resta del quadre se- 
gueix sotmès a les normes compositives ja tradicional del pin
tor. La Hum, aquesta vegada, neix d’un raig zenital, de l’acme, 
però un cop ja en el quadre s’esdevindrà una selecció: el món 
real (essència) restarà clos i ombrivol, mentre que al quadre- 
mirall (aparença) li estará réservât tot el raig de Hum.

Representació sense limits, (aquests sempre són foscos) d’un 
mirall-objecte, mirall-memòria, mirall-Velàzquez, mirall- 
Taulé. Res no és anecdòtic, tot esdevé suspès d’un clima fet de 
contrastos de zones buides de Hum i d ’ombres. Salons privais 
carregats d ’intimitats, estances creades expressament perqué 
l’espectador gaudeixi d ’un moment exclussiu de penetració vi
sual mitjançant la Hum, la quai incidirá en les geografies vela- 
des, obagues i inquiétants, clau secreta de les intimitats resguar
dados en l’umbracle del seu pensament.

Maria-Josep Balsach Peig.

(I) - Tots els encapçalaments són originals del pintor i están extrets del Ilibre 
‘‘Antoni Taulé". Césare Rancílio éditeurs. París 1981.

Es una gentilesa de Restaurant Joan Maragall, 6 i
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GALERIA INTEL.LECTE

SOBRE
FREDERIC aRTrí 
LLOVERAS 
I LA SEVA OBRA

La meva amistat amb Frederic Llo
verás data de trenta anys. Ens vam 
conèixer a Tossa quan tot just arriba- 
va al nostre poc sortes país la invasió 
turística i a penes apuntava la profa- 
nació urbana i social de la encisera vi
la empordanesa. Acabàvem d’estre- 
nar la década del que jo encara en die 
-malgrat tot- els feliços cinquanta. 
En aquell temps les families econòmi- 
cament febles podien estiuejar-hi; 
tant era aixi que l’estiueig resultava 
un estalvi en relació amb el cost de la 
vida barcelonina. Alli i aleshores vaig 
tenir la sort d’incorporar-me a una 
colla en la qual preponderaven pin
tors encara joves, sense que hi man- 
quessin escultors i amants de les arts 
en general. El tracte amb aquell grup 
va contribuir a redreçar la meva mo
ral greument lesionada per tristissims 
esdeveniments familiars i a la vista 
del panorama que m’oferi Catalunya 
en el moment encara no oblidat del 
meu retorn d’un llarg exili.

Frederic Lloverás pertanyia a la 
colla, de la quai també formaven part 
Josep Granyer, Francese Serra, Fran
cese Domingo, Ramon Reig, Lluis 
Morato, Joan Alavedra i alguns al- 
tres. Aleshores Lloverás ja era un 
dels aquarel.listes catalans mes desta- 
cats i també s’havia donat a conéixer 
corn a pintor a Foli, sobretot en re- 
trats i nus femenins. Iniciava l’escala
da que el conduiria a l’envejable Hoc 
que avui ocupa. La seva evolució en 
l’art de l’aquarel.la, ha estât avantat- 
josa, tant en la forma corn en el con- 
cepte. Ha revitalitzat el procediment, 
l’ha substantival fins a prestar-li la 
força de la pintura a Foli, però sense 
trair la seva màgica lluminositat. 
També s’ha aventurai feliçment en el 
camp de la il.lustraciô d’obres literà- 
ries, gènere difícil en el quai només

poden triomfar els qui, corn ell, do
minen Fart del dibuix.

Un altre aspecte que cal remarcar 
en la trajectôria del meu amie, és el 
seu indefallent amor al treball, és a 
dir Fexercici d’una vocació total i ab
sorbent i sempre en creixença. Una 
vocació que Fha convertit, a més a 
més, en un infatigable viatger a tra
vés d’Europa, dels Estais Units i tam
bé de l’URSS -on, no sense sorpresa, 
fou molt ben acollit corn a turista i 
corn a pintor-, en una adelarada re
cerca de noves fonts d’inspiraciô, de 
nous àmbits, noves Hums, nous mo- 
tius pictôrics, sobretot en un dels seus 
camps preferits: les grans concentra- 
cions urbanes, una de les vessants 
que ha conreat amb un éxit podem 
dir mundial. Aquesta unánime accep- 
tació dels seus quadres pels publics 
més diversos em va dur, anys enrera, 
a dir que moites de les grans urbes del 
món -començant, naturalment, per 
Barcelona- farien un acte de justicia 
si el nomenessin fill adoptiu o predi- 
lecte o ciutadá d’honor.

Deis paisatges urbans en dona unes 
versions verament superrealistes -o 
com diuen els critics surréalistes-, su- 
posada escola que pretenia elevar la 
pintura per damunt de la realitat sen
sible i que al capdevall desembocé en 
una repel.lent, graufita i capritxosa 
descomposició deis valors humans, 
els més nobles que s’ofereixen a la in-

terpretació plàstica. No és pas aquest 
el superrealisme a qué em refereixo a 
propósi! de la visió que Lloverás ens 
presenta de les ciutats que visita i 
transcriu. De cap manera! El nostre 
pintor no pretén crear -cosa 
impossible- ni inventar una realitat 
sense arrels, enemiga de l’óptica prò
pia de Fanimal intel.ligent que és 
l’home. Lloverás no perpreta el crim 
de destruir la realitat com tants ser- 
vils servidors deis esnobs, no practica 
el terrorisme que intenta anorrear els 
meravellosos fenómens de la Hum 
que els uHs ens serveixen filtrats per 
la ment i per la imaginació. Es limita 
a fixar-ne la preséncia sempre can- 
viant de formçs i colors i per aquest 
carni arriba accentuar-ne el prestigi i 
a realçar-ne el vigor i la grácia. En 
pocs mots: Lloverás estima els seus 
models, els homes i Hur entorn, i com 
un amant de debó s’esforça a posseir- 
los, però no pas a violar-ios sádica- 
ment. Eli ha resisti! la temptació de 
trair-se per a satisfacció d’unes mino- 
ries que arreu cerquen la violéncia, 
fins en les arts, fins en la poesia.

Quan Frederic Lloverás m’anun- 
cià, en una de les nostres converses, 
que preparava una exposició a Sa
badell, la meva ciutat, vaig exclamar 
sense pensar-m’hi; “Santa paraula! 
Ja era hora!” I si ara em diguessis 
que t ’agradaria que tracés unes rall
ies al marge d’aquesta exhibició, no

Es una gentilesa de Verge del Pilar, 125 SABADELL



faries més que interpretar el meu de- 
sig. Em semblará que compleixo un 
petit deure, un deure doble: per 
Tamistat i l’admiració que et profes
so i per la meva condició de sabade- 
llenc. I no dubto que la revista “ Qua
dern” , que dirigeix el meu bon amie 
Cusco acollirà aquest text i el farà 
públic de bon grat. Un text, unes pa
raules, si més no, sinceres i clares. 
Cosa que no sempre són les critiques. 
Frederic Lloverás sap que jo sempre 
he desconfiat de certs critics i fins i 
tot de certs tractadistes o professors 
de les arts i les lletres. Em refereixo 
als que no s’estan de bastir sobre 
I’obra artistica o literària unes teories 
que més aviat pequen de retoriques i 
poc substancioses, farcides, aixô si, 
de cites dels grans pensadors sobre la 
matèria que en aquest moment donen 
la pauta i assenyalen l’ascensiô o la 
decadèneia d’escoles,' de tendèneies, 
d’estils i de modes. 1 die en aquest 
moment, perqué els referits pontifexs 
duren poc temps i són substituïts ca
da dos per tres per altres que acaben 
d’escalar el cim després d’haver ré
duit a pois les hermétiques i filosofis- 
tiques bastides muntades pels seus 
immédiats predescessors. Aquí em 
sembla que ve a tomb la dita d’un es- 
criptor de llengua anglesa, lliure i sa, 
vull dir incontaminat, de vigorosa in- 
tel.ligència, el quai en algún Hoc ex
clama sarcàsticament: "Els qui saben 
fer fan, eis que no en saben ensenyen 
a fe r”.

1 el meu germà bessô, des del seu 
refugi i amb tota la modicità! que li 
escau, ha escrit darrerament:

Preteneu crear un art de! vostre temps, 
però les arts no progressen, només mu
den.

El que progressa són els instruments 
utilitaris, pseudo i subcultura.

I  el contagi fatal d ’aquest progrès 
envileix l ’art, el desnatura.

El meu estimât amie Frederic Llo
verás no és precisament dels qui envi
leix l’art, sinó tot el contrari!

Joan Oliver 
B - Febrer 1982

ANTONI
SANT
RIMBAU

Me’n vaig assabentar quan era fo
ra de Sabadell, passant uns dies de 
vacances. Fu lle java “ La 
Vanguardia” i, tot i que no tinc tira
da a mirar les esqueles, els meus ulls 
es van fixar en una lacònica nota 
d’aquella pàgina: "Antoni Sant Rim
bau, poeta, la missa... ”

Em vaig quedar gelada encara que 
certamen! el dia era calurós.

Com una pel.licula, em va passar 
pel pensament la teva imatge. Et vaig 
veure Ja fa uns anys, no gaires de fet, 
quan vas anar a Ràdio Sabadell amb 
el teu primer llibre sota el braç. Et 
vaig atendre jo, récordes? A partir 
d’aquell dia, sempre que anaves a 
l’emissora preguntaves per a mi i, 
després de conversar una estoneta, 
t’entrevistava per assebentar als nos- 
tres oidors dels teus progressos litera- 
ris explicats per tu mateix.

Quina abismal diferència entre el 
primer i l’últim llibre! Quina inquie
tud permanent en el teu esperi!, sem
pre cercan! no sabies qué.

L’últim cop que ens várem veure, 
debía ser pel gener o febrer, ara fa un 
any més o menys. Estaves prim i ulle- 
rós, vas explicar-me la teva estada a 
la India. Vas obsequiar-me amb el 
teu últim llibre i vas dir-me que no et 
trobaves bé des que vas anar al conti
nent asiàtic. Feia molt temps que no 
ens havíem vist i la teva presèneia em 
va impactar. Vàrem quedar que jo et 
telefonaría després de llegir el llibre i 
et donaría, com sempre, la meva sin
cera opinió. Ara em culpo de no 
haver-ho fet. Estant malalta, no em 
vaig posar en contacte amb tu; vaig 
deixar anar passant els dies fins que 
en aquell fatidic d’ùltims d’agost, 
vaig saber del teu obit.

Eres una mescla de místic i vitalis
ta, encara que això últim ho duies 
molt amaga!, ja que la teva timidesa 
innata a penes ho deixava traslluir.

Recordes les vegades que haviem 
rigut comentan! que ser poeta i ban
quer no Higa gaire?

L’últim dia que ens vàrem veure, 
em vas participar les ganes que tenies 
de posar una formatgeria, tampoc 
feia aixô per un poeta i aixi ho vàrem 
comentar, oi? Quan em deies aixô, 
quan parlaves de l’avenir crée que 
tots dos sabiem que els teus projectes 
no es realitzarien. Tu vas portar-me 
r ‘‘Alexis Nikopoulus, ser hermafro- 
dita, fili de la Mar i el Sol” , i en can- 
vi, tots dos sabiem que molt aviat ini- 
ciaries de debô el teu ‘‘Pelegrinatge a 
l’Infinit” .

Desitjo Antoni que el teu esperi! 
inquiet hagi trobat la pau i allô que 
no sabies que era, però ho cercaves 
amb tanta fruiciô.

“Èsser terra, din tre terra, 
èsser pois en la pois del temps. 
Aquesta és la pau que busco 
aquest és el meu testament. 
Èsser terra, eternament. ”

No ets terra amie. No conec la teva 
familia, no conec als teus amies, però 
no ets terra, Antoni, no ets terra.

M’agradaría tant poder conversar 
amb algú que t’hagués conegut i esti
mât... Ben segur que fórem dos a dir 
que no ets terra, ni un record. Ets en
cara, serás sempre un AMIC deis teus 
amies.

Aurora Tricuera Oller

Antoni Sant Rimbau té el següents treballs 
publicats:

"Poemes i cançons de! traginer” (1974).
“Pelegrinatge a l ’Infinit ’’ (del qual he posât 

els cinc versos anteriors) ¡975.
“Espanya imaginaria” (1976).
“Ariadna, argonauta a Formentera” (¡977).
“Alexis Nikopoulus, ser hermafrodita, fill 

de la Mar i el Sol” (1980).

Cqmellas
sala d'art
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DE L’HOMENATGE A 
MOSSÈN GAMIE GEIS 
EN EL SEU 
80è ANIVERSARI

El dia 7 d’aquest mes de febrer el 
nostre carissim amie Mii. Geis ha 
complert 80 anys. I d’entre aquesta 
pila d’aniversaris, son 53 els que ha 
viscut a Sabadell, de la quai és fill 
adoptiu i Medalla d’Or de la Ciutat.

1 corn sigui que el preciar sacerdot, 
poeta, escriptor i musicôgraf té un 
gran estol d’amies no ja solament a 
Sabadell, la seva segona ciutat, fins i 
tot a Catalunya i més enllà d’aquests 
termenals, corn bé sabem, un grup 
d’amies pensà que era escaient de ce
lebrar, amb diversos actes, aquest 
any proclamai “l ’Any de Mn. Geis”.

Corn bé es diu en el triptic que, a 
manera de pregó s’ha éditât i distri
buii arreu, ”sabent del seu tarannà, 
creiem que no ca! pensar necessària- 
nient en actes espectaculars i multitu- 
dinaris, sino simples i cordials”. 1 a 
tal fi i, per a facilitar la coordinació 
dels actes que les entitats vulguin dur 
a terme, s’ha tingut la iniciativa d’es- 
tablir una secretaria al despatx parro
quial de Sant Feliu, carrer de la Rosa 
n.° 15, de 8 a 9 del vespre, on s’aten- 
drà quansevol consulta i proposta, 
tan de particulars com d’entitats.

Ens plau, ara, fer un petit comen- 
tari sobre l’encet d’aquest col.lectiu 
homenatge. Ens referim al que li ha 
dedicai l’artista Joaquim Busquéis, 
que ha exposât la seva obra dedicada 
a Mn. Geis a la galeria Tot-Art, du
rant els dies 2 al 16 del corrent mes de 
febrer. Aquesta mostra ha constat de 
6 retrats que Fautor ha fet de Mn. 
Geis, aixi corn tres quadres més (un 
aspecte de Girona i un altre de Saba
dell, aixi corn un bodegó al.legòric). 
Aqüestes 9 obres s’han ofert al public 
per a poder “contribuir a veure cul
minât el monument literari d ’aquest 
insigne poeta-escriptor-musicògraf 
amb l ’edició del segon volum antolo
gie de la seba obra en prosa” (Es

tracta de “Els que he trobat pel 
cami”). Busquéis, que l’uneix una 
veterana amistat amb l’homenatjat, 
ha complétât aquesta seva mostra 
amb altres paisatges de Catalunya els 
quais han estât descrits amb la parau- 
la rica i viva del Poeta.

Tal com diu la cloenda del catàleg 
de l’aital exposició, aquest homenat
ge a Mn. Geis ha començat ”amb co
lor i calor... ”

El 80è aniversari s’esqueia el 7 de

febrer, corn hem dessus dit, però la 
solemnitat litùrgica amb qué hom 
pensava homenatjar principalment el 
sacerdot fou ajornada per a l’ende- 
mà. Consistí en una missa concele
brada per diversos sacerdots de la 
Ciutat i de fora. La presidí l’home
natjat assistit per Mn. Joan Bus
quéis, Rector de Sant Feliu (que pre- 
dicà una homilía molt adient a 
l’acte,) per Mn. Tharrats, Vicari 
Episcopal, per Mn. Santaeulària, 
Rector de Sant Oleguer, i per Mn. 
David Boix que havia estât cantaire 
de l’Escolania que Mn. Geis dirigí 
durant llargs anys.

El temple s’emplenà de gom a 
gom. Hi foren presents representa- 
cions ciutadanes de tot l’àmbit cultu
ral i social de la Ciutat.

Fou cantada la “Nova Missa a la 
Mare de Déu de Nûria” original de 
Mn. Geis i altres cants per la Schola 
Cantorum i Poblé fidel, sota la direc- 
ció del Mestre Aragonés.

També prengué part a la festa la 
Coral U.E.S. interprétant cants poli- 
fônics, entre élis, uns originals de 
l’homenatjat, sota la direcció del 
Mestre Auladell.

A l’orgue actuà Salvador Uyà, un 
dels primers deixebles de l’antiga Es- 
colania de Mn. Geis.

Es una gentilesa de TOTiUlT Sant Pere, 21 
Tel. 725 91 06 SABADELL
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Es llegiren cartes d’adhesiô del 
Cardenal Jubany i dels Bisbes Auxi- 
liars.

El calze amb què Mn. Gels celebrà, 
era una ofrena commemorativa de la 
festa.

La Coral U.E.S. l’obsequià amb 
un exemplar del valuós llibre “Maria 
a través dels Santuaris de 
Muntanya", al qual havia col.labo- 
rat el celebrant, el primer exemplar 
del qual dita Coral havia ofrenat al 
Papa Joan Pau 11 en èsser rebuda per 
ell en la seva recent añada a Roma.

Mn. Geis es mereix totes aqüestes 
mostres d’afecte i d’adhesiô, perqué 
com bé diu el dessus dit pregó: “Pent 
del seu fer una encarnació d ’aquella 
dita que “el soroll no fa  'bé i el bé no 
fa  sorll’’, amb una actuado suau i 
discreta, s ’ha guanyat l ’estima gene
ral”.

Ho subscriu plenament Quadern, 
que des del seu naixement, ha tingut 
el suport -ingent suport- i la valuossí- 
sima col.laboració de l’homenatjat 
en tots els aspectes: humans i litera- 
ris.

De passada, volem anunciar el pro- 
jecte ¿ ’editar un número monográfic 
de Quadern dedica! a Mn. Geis, en el 
qual procurarem recollir la col.labo
ració de moites plomes que ens po
dran donar, cadascuna des de la seva 
óptica personal, la visió d’aquest 
exemplar sacerdot i intel.lectual.

Ensems s’ha pensât de poder realit- 
zar una Miscel.lánia, per a la qual 
s’está recabant l’aportació literária 
de l’estol d’amics del món cultural 
catalá que arreu té Mn. Geis.

Cal desitjar-li, de pie cor, que Déu 
li dongui llargs anys de vida i de ple
nitud en bé deis seus fidels i incondi- 
cionals amies!

I. POU

La Sala 1 de l’Acadèmia de Belles 
Arts el prop passa! mes de desembre 
presentava l’obra més recent de Pou. 
Un conjunt de paisatges que justifi- 
caven els comentaris i que, ara, amb 
tota independèneia em plau comen
tar.

En aquest ampli horitzô en el quai 
es desvetllen una bona quantità! d’ar
tistes sabadellencs i que s’encaminen, 
en contingut i forma expresiva, a un 
denominador comù, ens propicia a 
devenir comprensius ensems que op
timistes. I en la llista dels sobresor- 
tints, jo, francament, hi veig aquest 
artista sabadellenc que és POU. Ara 
m’és grat parlar, dones, d’aquest pin
tor que des de fa molts anys guanya 
un crédit ben envejable. Eli ha sabut 
captar la natura, la quai descriu i re
presenta aprofundint-hi i arriban! a 
la mateixa intimità! inviolable. La se
va obra és narrada amb una veu de 
Intel.ligent narrador.

Els seus paisatges són traduits amb 
un deix romàntic i a través, però, 
d’una madura reflexió; els ajusts són 
potenciats perqué l’espectador desco- 
breixi emociona! tot el misteri de cap- 
tació inscrit, al temps que gaudexi del 
moment inspira! que l’artista ha po- 
laritzat de la proximitat i la distènda, 
dels reflexos de cel i terra en forma i

expressió senzillament harmôniques.
Els anys de vol han fet possible que 

aquest artista aconsegueixi un inici de 
personalitat, la quai cosa li val per a 
suprimir les limitacions especifiques 
inhérents a tota mena d’art. L’obra 
en conjunt, tôt i la limitaciô de te
rnes, té un regust corn si diguesim 
musical.

No crée adient, en aquest cas, par
lar de genialitats, perqué evidentment 
no hi són, si més no valorar i estimar 
Tintent per part de Tartista de con
vertir el sentit professional en sentit 
vocacional.

El color, més ben dit, la promoció 
del color fa parella a la bona entesa i 
pulcritud del dibuix; amb el pinzell 
cerca a organitzar i unir la separació 
que és la fundó del dibuix. Els pai
satges, per la seva solució pictórica, 
realitzen la conjunció de les dues vi
sions: les de dibuixant i les de pintor.

Els cels que sap tan bé reflectir 
POU, tant si són “ desmoblats” ano  
-com diria Josep Pla- són dignes de 
mirar i admirar. Preferim, entre tôt, 
les obres de mitjà i de petit format, 
per contingut, calitat i grau de llumi- 
nositat.

Joan David

Es una gentilesa de 'GALERIES
ROVIRA'

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL



18

“INDEX 
TOPONÍMIC 
DEL CARTULARI DE 
SANT CUGAT DEL 
VALLÈS”

El propassat dia 28 de gener va 
tenir Hoc la presentado del llibre 
el titol del qual encapçala aques
ta nota informativa. El seu autor 
és el Doctor Pere Roca i Garriga 
i ha estât éditât amb motiu del 
50è aniversari del Museu d’His- 
tòria de Sabadell.

L’acte se celebrà a l’auditori 
del Museu de Paleontologia i la 
presentado fou a cura del Doc
tor Enric Moreu-Rey, catedràtic 
de la Universität de Barcelona i 
Secretar! de la Societat Catalana 
d’Onomàstica.

En la seva documentada pre
sentado el doctor Moreu-Rey re- 
marcà que En Pere Roca i Garri
ga havia realitzat un treball be
nedict! en composar aquesta 
obra, la qual esdevindrá una eina 
utilissima per ais estudiosos i in- 
vestigadors en llur consulta i re
cerca de dades del Cartulari de 
Sant Cugat del Vallès. Cartulari 
que consisteix en una col.leccio 
de documents relacionats amb 
les propietats territorials del mo- 
riestir de Sant Cugat del Vallès. 
És un gran llibre de 426 folis de 
pergami, en el qual són transcrits 
documents compresos entre fi
nals del segle IX i el segle XIV, 
inclusivament.

En una propera avinentesa 
pensem dedicar més espai a 
aquest Cartulari aixi com a 
V “Index toponimie’’ que ha es- 
crit el nostre amie i col.labora- 
dor Dr. Pere Roca. D’aquest 
“Index” n’ha escrit la presenta
do Ramon Vali i Rimblas, Co
Director del Museu d’Histôria de 
Sabadell i assidu col.laborador, 
també, d’aquestes pàgines.

Cal esmentar que la Caixa 
d’Estalvis de Sabadell, en el seu 
concurs per a la realitzaciô de 
programes d’actuació sòcio
econòmica i cultural de l’any 
1980, va premiar el projecte de la 
publicació d’aquesta obra. ■

‘TINTURES AL 
BANC DE SABADELL”
Una de les formes de celebrar el Cen
tenari del Banc de Sabadell ha estât 
Pedido d’aquest llibre en qué es recu
den algunes de Ies pintures més repre
sentatives que té en propietat aquesta 
entitat bancària. El llibre ha estât édi
tât amb molta cura, amb unes magni
fiques reproduccions a tot color i 
amb un text d’un profund coneixedor 
de la pintura catalana: Joan Anton 
Maragall.

El Banc de Sabadell ha seguit la li- 
nia d’altres bancs d’adquirir obres 
d’art, no solament com a manera 
d’invertir, sinò també com una for
ma de decorar les parets de les depen- 
dèneies i oficines de l’entitat. La pu
blicació del llibre i la seva distribució 
entre els accionistes del Banc ha fet 
que aquests puguin fruir de la pina
coteca que posseix l’entitat -encara 
que sigui en forma de reproduc
cions-.

Lògicament el llibre reprodueix 
només una petita selecciô d’obres, es- 
collint artistes molt coneguts i d’una 
fama indiscutible. Al final del text in
troductor!, Joan A. Maragall descriu 
un ampli ventali de noms d’artistes 
“ presents” al Banc de Sabadell.

Respecte les pintures reproduïdes 
no totes són d’artistes de la nostra 
terra. Hi ha també de foranis, corn 
Valetin de Zubiaurre o Ismael Gómez 
de la Serna. Els sabadellencs també 
hi són representats amb obres que de- 
fenieixen perfectament la seva perso- 
nalit: Vila Cinca, Durancamps, Vila 
Puig, Vila Arrufat... També hi tro- 
bem pintors molt actuals, en plena 
producció, com Montserrat Gudiol, 
Josep Coll Bardolet... De tota aques
ta selecciô només voldria ressenyar 
tres obres: “Torrentera” âe Francese 
Gimeno; “Figura de noia” de Ra
mon Casas i “Port de Barcelona” de 
Bosch Roger.

El primer d’ells és un quadre genui 
del pintor tortosi, en qué es recrea 
amb allô que li atrau: la naturalesa 
despullada de tota artificiositat, crua 
i vista a través d’una munió incansa
ble de pinzellades i rastregades, so-

vint irregulars, expresant amb força, 
el primer terme del quadre, el pòsit 
de pedres i terra de la torrentera.

La “Figura de noia” de Ramon 
Casas correspon a un etapa en qué el 
pintor encara conservava una inquie
tud artistica que, passada la primera 
década del segle, va perdre, guanyant 
en un cert academicisme. En efecte, 
l’execució del quadre resulta fresca i 
respon a una espontanei'tat que trans- 
llueix el suau modelatge aconseguit 
amb una finura i economia de mit- 
jans dignes de Casas. L’elegáncia que 
infon a l’obra, així com una certa vi
gorosità! del toe apreciable, espe- 
cialment el vestii de la noia, fa que la 
podem qualificar com una excel.lent 
mostra d’aquest gran artista.

La vista del “Port de Barcelona” 
d’Emili Bosch Roger, és una obra ex
cel.lent dintre el période feliç 
d’aquest pintor que discorre dels anys 
trenta fins a finals dels quaranta. 
Bosch Roger és el pintor de la Barce
lona del Born, de la falda de Mont- 
juich... Aquesta obra cau dintre 
d’aquesta linia temàtica i dintre del 
seu conegut estil de pinzellada fugis- 
sera, esbossada, cromàticament viva 
però opaca, sense tenir les transpa- 
rències d’una paleta impressionista, 
encara que deriva d’ella. Són totes 
aqüestes notes que atribuïm a aquest 
magnifie quadre i que també posseix 
l’obra paradigmática d’aquest artista 
i de tota una època: el Parai.lei.

Finalment cal dir que aquest llibre 
no respon a la idea de fer un recorre- 
gut històric per la pintura catalana, 
encara que molts dels noms que com
posen la nòmina siguin peces fona- 
mentals per poder construir una pa
noràmica bàsica de l’art català.

Rafel Colom i LIonch
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AVVI ES...
JOAN ANTON 
MARAGALL 
i NOBLE
(Escriptor, conferenciant, marxant d ’art, 
académie de Sani Jordi i de Bones Lletres, 
corresponent de l ’Académia 
de San Fernando.

El nostre personatge és palesament conegut. No en 
va duu un bagatge de més de mig segle dedicai a les 
coses d’art. És un entés indiscutible. Ha publica! una 
“ Historia de la Sala Parés” i ha col.laboral a diaris i 
revistes.

Cal dir, entre paréntesis, que té ascendencia saba- 
dellenca - “mai no oblidada”, com diu eli mateix-puix 
la seva ávia Rosa Gorina i Folch, mare del seu pare, 
nasqué a la nostra ciutat on vivi molts anys a la casa 
n.° 10 del carrer Joan Maragall, on el seu pare hi pas
sé algunes temporades.

Tot això ja seria prou per haver-li pogut demanar el 
Banc de Sabadell que escrivis sobre les pintures que 
posseeix la centenària entitat bancària. 1 el senyor 
Maragall ho ha fet posant-hi allò que es diu els cinc 
sentits... El Ilibre -bilingüe- titulat “Pintures al Banc 
de Sabadell’’ (\) sobre el qual ens en parla a la pàgina 
veina Rafel Colom, és una obra cabdal, curosa i dig
na, amb la qual s’ha obsequia! ais vint i tants mils ac- 
cionistes de Tesmentat Banc, arran del seu centenari.

Així, tot venint al pas, convé dir que suposem que 
aquesta obra la inspiré Tomás Casañas, conseller del 
B.S. (Bon Servei). A eli es deu, majorment, el compro
mis de buscar -triar i remenar- obres pictóriques, les 
quais decoren les dependéncies i oficines de Tentitat.

1 tornem amb el senyor Maragall que ens diu que “el Banc no 
s ’ha proposât fer una gran co/./ecdó ” però si que hi ha un testimo- 
niatge de valors no ja locals sinò també foranis. Afegeix que és “d ’un 
propòsit molt ben portât a terme, sense ostentado ni grandiositat, però que ha 
ofert, indubtablement, una ajuda al desenvolupament de les A rts’’.

Persona tan experimentada en el mon pictòric, li preguntem:
-Senyor Maragall: ¿del panorama actual pot sortir-ne Casas, Gímenos, Mirs, No- 

nells...?
-Si... Però cal dir que encara no hi ha prou perspectiva, si bé s ’ha de tenir ben present 

noms com Serra, Mompou, Sisquella, Humbert, Togores, etc. que s ’estan revaloritzant i 
que podran incloure’s en la plèiade de noms que son història en la pintura catalana, com 
els que heu citât. I que, en els seus temps foren desconeguts. De manera que en aquesta ca
sa fa  seixanta anys, d ’alguns d ’ells s ’havien venut quadres fins a 500pessetes...

-¿Podeu recordar els pintors sabadellencs que han exposât a Can Parés?
-Aixi, de memòria, recordo Vila Cinca, Màrius Vilatobà, Vila Puig, Vila Arrufat, Du- 

rancamps. Pere Elias, Domènec Soler, Planas Dòria i també podeu incloure el mateix Gi- 
meno...

-¿Hi ha algún artista sabadellenc al quai li “ heu posât Tuli” ?
-Possiblement... -diu somrient.
-Vos, fill del gran Poeta Maragall, ¿heu escrit alguna poesia?
-Si, però quan era molt jovenet... Com tothom...
-Heu pintat algún quadre?...
-No, cap.
(Ell, competent, no ha volgut fer la competéncia...)

(I) Llibre de 42 pàgines amb 62 reproduccións a color. Edició commemorativa del Centenari del Banc 
de Sabadell. A cura de “indùstria Gràfica Viladot’’ de Barcelona.
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per RAMON VALLS i RIMELAS

REPRESENTACIONS 
DEL CALENDARI

En aquest número de QUADERN, 
el primer de I’any 1982, ens ha sem
blât oportú parlar dels calendaris fi- 
gurats que il.lustraven el poblé en 
l’època romànica. Com és prou cone- 
gut la instrucció del poblé es feia 
principalment per medi de les repre- 
sentacions visuals bé gravades ais ca- 
pitells deis claustres i de les portala- 
des, o bé pintades, ja fos a l’interior 
deis temples, ja a l’exterior, a les por
tes d’ingrés (perdudes en bona part

L’agost a Catalunya: Dos homes preparen les porta
dores per la verema (portal de Ripoll).

aqüestes darreres pels efectes destruc- 
tius deis agents atmosfèrics). En al- 
tres ocasions hem parlât de represen- 
tacions corresponents a temes bíblics 
(infáncia de Jesús, per exemple) o a 
temes profans de caire més o menys 
instructiu (la faula de la processò de 
les rates de la catedral de Tarragona 
n’era un). Avui, com diem, ens refe- 
rirem ais calendaris en els qué hi figu
ren, caracteritzats amb els atributs 
més adients i fàcils d’entendre, cada 
un deis dotze mesos de l’any.

Ens apoiarem en tres importants

exemplars que ens han arribat fins 
avui dia: Un esculpit, forma part del 
conjunt escultòric monumentai de la 
portalada de Santa Maria de Ripoll; 
el segon és de la representació pictóri
ca de la col.legiata de Sant Isidor de 
Lleó; i el tercer el tenim en el brodât 
del tapis de la Creació, de Girona, 
tots ells prou significatius i relle- 
vants. Val a dir que el conjunt de Ri
poll, malauradament s’està détério
rant per moments, degut al mal que 
afligeix la pedra de la portalada; 
prou es van provant remeis, però, a 
hores d’ara, ningù està segur de la se
va eficàcia. Les pintures de Sant Isi
dor ocupen l’intradós d’un dels arcs 
del Panted Reial i són només una pe
tita part del magnificent conjunt. I 
del tapis de la Creació de Girona se 
n’han conservât només alguns mesos; 
i encara d’alguns fragments dels que 
no s’en guarda la denominació, hi ha 
dubtes sobre la seva correda col.lo- 
cació dintre del conjunt.

Tot i que els ternes que representen 
els mesos són bastant comuns en tots 
els calendaris que coneixem, cada un 
d’ells, però, té els seus trets caracte
ristics, deguts o bé a les condicions 
especiáis del Hoc on es troben repre
sentáis (climatològiques, de costums, 
per exemple) o bé a les distintes fonts 
d’inspiració.

En el tapis de Girona s’ha perdut la 
representació del mes de gener. La re
presentació ripollesa correspon a la 
tradició popular: un llenyataire retor
na a la llar i duu a l’esquena un feix 
de llenya. En canvi la representació 
lleonesa s’atén a la tradició clàssica 
que representava el mes de gener amb 
la figura del déu Janus (que li donà el 
nom: “januarius” ), un personatge 
amb doble cara, una d’elles, men- 
guant, correspont al tancament de la 
porta de l’any que acaba i l’altra, 
creixent, és amb la que obre la del

nou any. Ja Sant Isidor de Sevilla (a. 
560-636) al.ludia a aquest costum 
quan deia que Janus es representa bi
front per mostrar aixi I’entrada i 
I’eixida de I’any.

El mes de febrer s’ens dóna amb 
uns motius diversos: A Ripoll hi 
veiem un home i una dona ocupats en 
l’el.laboració de formatges. A Giro
na hi veiem un angelot bufador que 
insufla Paire fred (una inspiració que

Tapis de la Creació de Girona: L’abril: un home Ilaura 
amb una arada de rodes, tirada per dos cavalls o muls.

diu “ frigus” ens ho aclareix i corro
bora); el fred, però, no priva que un 
home hagi sortit de caça i hagi captu
rai dues peces; dos ànecs, segons 
l’opinió de P. de Palol. A Lleó, en 
canvi, el fred és moU viu encara: i un 
personatge ben abriga! amb una capa 
“ aguadera” i amb la caputxa posa
da, no gosa moure’s de la vora del 
foc.

El mes de març el representa a Ri
poll un home que cava la terra sota 
un arbre que ja brota i en el que s’hi 
posa un ocell. A Girona la represen-
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tació conserva encara l’ángel bufador 
del “ frigus” a la dreta; però a {’es
querra hi ha el sol que tot ho escalfa; 
al.ludint així, amb aquesta doble re- 
presentació, ben segur, a la inestabili- 
tat climàtica pròpia del mes de març; 
Un home que agafa una granota i 
una serp, i una cigonya sembla que 
vulguin representar el ressorgir dels 
éssers vins després de l’hivern. A 
Lleò els arbres encara no han brotat i 
un home s’ocupa en la poda deis sar
ments.

En el mes d’abril un pagés contem
pla a Ripoll com creixen els sembrats, 
mentre pastura el ramat. A Lleò el 
pagés va, tot just, a plantar; i s’abri- 
ga encara amb mantell. Al tapis de 
Girona ja ha desaparescut el vent 
fred i un home llaura la terra amb un 
instrument molt modern i gens co- 
rrent en aquella época; una arada de 
rodes tirada, no per bous, sinó per 
cavalls o muís.

El mes de maig a Ripoll hi figura 
amb un home i dues noies que cullen 
d’un arbre la fruita primerenca. A 
Girona un home, sobre un camp en- 
catifat de flors, s’agafa amb una mà 
a un arbre i amb l’altra dòna farratge 
a un cavali. A Lleò un personatge, 
sense mantell ja, cavalca protegit 
amb un gros escut: vol significar, 
potser, que amb el bon temps es po
den reemprendre les accions guerre- 
res?

El mes de juny es representa a Ri-

poll amb la sega de les messes. A Lleó 
hi fugura la sega del farratge; les 
messes no s’hi segaran fins al juliol. 
A Girona el juny ve representa! per 
un home que albora pesca i ca?a: al 
seu darrera hi ha com una gerra on hi 
tira un peix que acaba de pescar; 
sembla que s’hi vulgui representar el 
fet de salar el recapte obtingut.

Com hem dit a Lleó al mes de ju
liol hi trobem la sega deis sembrats. 
A Ripoll al mes de juliol es traslladen 
les garbes a l’era per preparar la ba
tuda; aixó ho fa un home, a coll, aju- 
dat per la seva dona. A partir d’aqui 
les representacions del tapis de Giro- 
ña són fragmentáries i, com hem dit, 
incertes.

El mes d’agost es representa a Ri
poll per la preparació de les portado
res per recollir la verema que ja 
s’acosta. A Lleó, en canvi, hi trobem 
la batuda de les messes, que, pel cli
ma, té lloc més tard. L’instrument 
emprat per batre és el “ manal” que 
avui dia s’usa encara a Lleó per des
granar el ségol; és un conjunt de dos 
bastons que es fan girar sobre el cap, 
per colpejar les espigues que s’han 
col.locat sobre l’era. El bastó que pi
ca les espigues es diu “ pértiga” i el 
mánec que serveix per donar-li im
puls “ mañueca” ; un tros de cuiro 
anomenat “ collera” els uneix. 
L’operació rep el nom de “ maja” . 
Encara avui en algún poblé de Lleó 
poden veure-s’hi paredes de “ maja-

dores” que, en una espécie de ritus i 
festa familiar ho practiquen fent com 
una dansa quasi sagrada, tal com la 
representa el calendari del segle XI1.

Les representacions deis tres mesos 
següents són coincidents a Ripoll i a 
Lleó. La verema és tipica del mes de 
setembre. El pasturatge deis porcs ais 
alzinars i rouredes per aprofitar-ne 
les glans que cauen deis arbres, carac
teritza el mes d’octubre. I la matança 
del porc, un altre esdeveniment que, 
tant a Lleó com a casa nostra, con
serva encara el caire d’un ritus ances
tral, designa el mes de novembre.

I el mes de desembre prácticament 
també té idéntica figuració en amb- 
dós llocs; A Ripoll un matrimoni 
s’està vora la llar de foc, sota uns 
pernils que penjen del sostre; i a 
Lleó, també davant de la llar encesa, 
un home abrigat amb mantell està 
menjant, amb un pa a la mà i una co
pa de vi sobre la taula, i fa Tacciò 
d’acostar al foc el peu dret per 
escalfar-se’l.

Les representacions que figuren ais 
calendaris románics tenen un gran in
terés per Testudi de les maneres de 
viure en aquella época en cada lloc 
concret; tant per la manera de con- 
duir les feines del camp, com per co- 
néixer formes de vida, de vestir i de 
procedir, cosa que, esquemàtica- 
ment, hem intentât fer en aquest breu 
repàs a través dels tres més represen- 
tatius que coneixem. ■

Sani Isidor de Lleó; Ei déu Janus representa el gener. L’agost a Lleó; La baiuda de les messes; un home 
“ maja” el gra amb un “ manal” .

Sani Isidor de Lleó; Un home, abrigai amb mantell, 
menja tot escalfant-se els peus.

COL.LABORA:
Indùstria, 1-3. Sabadell - Tel. 726 19 77
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ELS GRAUS DE LA INCORRECCIO
L’altre dia, tot passejant amb un 

amie, vam trobar una senyora cone- 
guda nostra que anava amb un seu 
fili, un nen tot belluguet. La senyora 
ens va retenir una llarga estona 
explicant-nos amb tots els ets i uts eo- 
ses poc intéressants. Mentrestant el 
nen només va poder obrir un cop la 
boca, just per a dir: “Se m ’ha caigut 
l ’enlrepà a terra’’. De fet, Ja ho 
vèiem a venir que li cauria a terra... 
Quan per fi la bona dona ens va dei- 
xar anar, al meu amie, li va vagar de 
fer un comentari sobre llengua; 
-T’has fixât que malament que parla 
el cata là aquesta senyora?

El comentari em deseoneertà: 
¿com podia parlar tan malament el 
catalá si no havia dit ni un sol barba
risme? Eli feia, sens dubte, referéncia 
a deformacions com “gavinet”, “lló- 
gic’’, “quansevol’’... que com a fal
tes ja veurem que són minuscules.

Com que s’interessava per la qües- 
tió, li vaig preguntar si s’havia fixât 
que el nen bagués dit cap incorrecció. 
La resposta fou que no, que les po- 
ques paraules que el nen havia dit 
eren totalment correctes: les troba- 
riem al diccionari Labra. Reconeixia, 
aixó sí, que eli no ho hauria pas dit 
igual que el nen, que hauria dit M ’ha 
caigut l ’entrepà a terra; eli, però, no 
semblava disposât a donar cap im- 
portància a aqüestes “ petites” varia- 
cions. Vaig aprofitar que la famosa 
senyora havia dit “demati’’, per 
preguntar-li encara què li semblava 
pitjor: dir “al dentati’’ o “pel mali’’. 
La resposta fou taxativa: la primera 
expressió era, segons eli, molt inco
rrecta perqué contenia “demati’’, 
que no figura en el diccionari 
Fabra...

Deixant ara de banda l’anècdota, 
el cas és que la manera de jutjar errò- 
nia del nostre amie no és afilada, ni 
de bon tros. Són molts els qui posen

en un mateix calaix vulgarismes i bar
barismes, els qui no donen cap im- 
portància a les construccions inco
rrectes. Els résultats a què porta 
aquesta manera de jutjar prou que els 
hem pogut veure: segons eli, la sen
yora parlava tan malament i el nen la 
mar de bé!

La distinció entre vulgarismes i 
barbarismes es basa en el fet que els 
vulgarismes són éléments d’arrel ca
talana, mentre que els barbarismes 
són éléments d’altres llengües infil
trats en el català. Per què no s’adme- 
ten, dones, els vulgarismes si tan 
d’arrel eatalana són? Simplificant 
molt, podriem dir que no s’admeten 
perqué són deformacions: “gavinet” 
en comptes de ganivet, “llôgic” en 
Hoc de lôgic, “quansevol” per qual- 
sevol, etc. Les dites deformacions 
són perfectament explicables a partir 
de lleis évolutives del català: en “ga
vinet”, com en “ràderà” (per darre- 
ra), hi ha una típica inversió de sons; 
que lôgic sigui transformat en “llô
gic” és perfectament lôgic si tenim 
présent que aquest mateix fenomen 
va ocórrer a les paraules llatines que 
començaven en eia {luna, lana, laca 
van donar lluna, llana, Ilac); si la 
gent diu “quansevol” éí, perqué qual- 
sevol té dos sons repetits (dues eles) 
(un altre cas fóra ningiì convertit en 
“dingú”). Noteu, com déiem, que no 
es tracta d’una imposició forana 
(com en el cas deis barbarismes) sino 
d’una evolució interna de la llengua. 
Una prova de la relativa bondat deis 
vulgarismes és que n’hi ha que fins i 
tot s’han arribat a admetre: en el dic
cionari Fabra, al costat de liberal, 
egua i águila hi trobem Iliberal, euga i 
àliga, mots obtinguts a partir de lleis 
idéntiques a les que acabem de veure.

No és que defensem els vulgaris
mes. El que voldríem més aviat és 
censurar l’actitud d’aquells que

creuen parlar tan bé el català pel sim
ple fet ¿ ’exhibir de tant en tant mots 
com entrepà (o quelcom o tal volta o 
ensems) cometent, al costa d’això, in- 
correccions tan sonades com les del 
nen de la nostra passejada. Perqué, si 
bé les paraules d’aquest són correctes 
una per una (no comet faltes lèxi- 
ques), el résultat és clarament inad
misible (comet incorreccions sintàcti- 
ques). Dones bé: les faltes sintàcti- 
ques són molt més greus que les lèxi- 
ques (o contradient el nostre com
pany: “pel mali” és molt més greu 
que “al demati”, que almenys duu la 
preposició correcta). Resulta, dones, 
que les aparences enganyen i que 
construceions com “se m ’ha caigut”, 
“al terra”, “pel mali”, “hi ha que 

fer-ho” o “line que fer-ho” són ab- 
solutament estranyes al català tot i 
estar formades per mots que “ figu
ren en el diccionari Fabra” . Però, 
com veiem, encara n’hi ha que es li
miten a corregir-se les faites lèxiques i 
ortogràfiques sense adonar-se que 
amb una ortografia impecable es po
den escriure textos infames.

D’altra banda, dins les faltes lèxi
ques, ja hem vist que els barbarismes 
(aquí barbarisme és com un sinônim 
de castellanisme) són més greus que 
els vulgarismes. I si continuem esta- 
blint una gradació dins la incorrec
ció, sembla evident que més greus 
que barbarismes com “ aterrissar“ o 
“ despegar” , etc. són els que afecten 
paraules gramaticals (és a dir, easte- 
llanismes com “hasta”, “algo”, “en 
vez de”, etc. agredeixen frontalment 
la nostra gramática, la quai no repor
ta entre les preposicions pronoms in- 
definits, etc. els castellanismes es- 
mentats).

Veiem, dones, que les faites de gra
mática són molt greus, per tal com 
aquesta és l’eix d’una llengua. No 
oblidem, però, que la fonètica és

ES UNA GENTILESA G e  S T O R I  A  A D M I N I S T R A T I V A
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igualment caracteritzadora d’una 
llengua i que les males diccions cons- 
titueixen perillosos factors de desin- 
tegració lingüistica. Cornet una falta 
fonètica qui pronuncia vaig anardàxr. 
“vatxanar ” amb el so “fx” en comp
tes de dj\ i qui diu iuç (o fins i tot 
juç \!) per Huç (el ieisme no existeix en 
posició inicial); qui diu “el Antoni” 
per ¡’Antoni o “Passava per el ca
rrer” en comptes de pel carrer, o qui 
pronuncia canvia, estudia aixi: “càn- 
via”, “estudia”-, etc. Noteu que les 
faltes de fonètica son especialment 
dificils de corregir donat que aquesta 
constitueix un automatisme, i ès jus
tament per aixô que la seva introduc- 
ció no s’ha produit sino recentment.

No podem acabar sense esmentar 
les faites semàntiques. Aqüestes com- 
prenen un conjunt variât de fets. Per 
exemple, la igualado de significai de 
paraules existents tant en català com 
en castellà: tirar ès un mot que exis
teix en les dues llengües, però amb un 
significai parcialment diferent (aixi, 
el pa no es tira no es podria pas tra
duit al castellà dient el pan no se tira 
ja que aquesta traducció equival, en 
realitat, a El pa no llença). Un altre 
d’aquests fets ès la creació de parau
les calcant el castellà: aixi, quan la 
gent veu que en català expressem 
amb un sol mot (xiulet) allò que el 
castellà diuen amb dos {pito, silbato), 
la gent corre a crear un castellanisme 
{“pitu”) per salvar la pretesa pobresa 
de mots del català, ignorant, però, 
que tot sovint ès el català qui tè dos 
mots {caixa i capsa; gens i res; guar
dar i desar, etc.) per a matisar allò 
que en castellà diuen amb un unie 
mot {caja, nada, guardar)-, però ales- 
hores, paradoxalment, veiem com es 
procedeix impunément a eliminar-ne 
un (es deixa d’usar capsa, gens, desar 
en favor de les altres formes, mès 
semblants al castellà), empobrint la 
llengua.

Diguem, per acabar, que una ten- 
dència igualatòria d’aquesta mena és 
potser un deis perills mès angoixants 
que planen sobre el nostre idioma: 
l’analogia amb el castellà, la traduc-- 
ciò sistemàtica, la igualado de men- 
talitats.

Jaume Macia i Guilà

COMPTE AMB LES 
INNOVACIONS!

La ministra o la ministressa?
Quan, ara fa quaranta-dne anys, a 

Espanya tinguèrem, i per primer cop, 
un ministre femeni, bè fos per exigèn- 
cies de la titular o bè perqué la Gra
mática, com a bon producte de 
{’Academia de la Lengua, era mès 
masclista que avui, el cas ès que se 
l’anomenava la ministro o, millor en
cara, la camarada ministro. Recor- 
dem, també, que en aquells temps ais 
periòdics horn hi veia escrit la diputa
do i altres fineses per I’estil tot i que 
ningú gastava aqüestes galindaines i 
que les dones, elles mateixes, a una 
congènere massa garlaire li deien que 
semblava una diputada, paraula que, 
pel que llegim, ara les nostres parla- 
mentàries han adoptai, molt encerta- 
dament.

De menuts ens ensenyaren que ha- 
viem de dir: la mestra, la directora, la 
presidenta, la inspectora, etc. però 
això no ens va privar que, de grans, 
ens trobéssim amb dones, graduades 
en disciplines diverses, que en 
anomenar-les ¡licenciada o doctora 
ens reclamessin, insistentment, la 
forma masculina del titol. I farà un 
pareil o tres d’anys -ja amb els nous 
aires- a la nostra mateixa Ciutat, 
d’una dama llicendada en Dret i su- 
posadament molt feminista, vàrem 
rebre una pública somanta verbal per 
haver-li dit -agosara ts  de 
nosaltres!-5C«>'ora advocada i ni 
recordant-li que, ja de petits, ens ha- 
vien ensenyat la Salve amb allò de 
¡’advocada nostra no vam poder-nos 
Iliurar de les seves 1res.

Tot això ve a tomb perqué en un 
retoc del Govern Central, fa poc, ha 
estât nomenada per al departament 
de Cultura una dama a qui tots els 
mitjans de comunicaciò de llengua 
castella anomenen señora ministra o 
la ministra a seques, i que la nostra 
premsa i la televisiò en català distin
geixen amb l’apel.latiu de ministres
sa.

El diccionari castellà, ja de molts 
anys, enregistra el mot ministra, en
cara que no ben bè amb el sentit poli
tic o administratiu que ara té i, espe
cialment, en el cas concret que co- 
mentem.

En català -almenys en els dicciona- 
ris que hem consultât- només hi hem 
visi el masculi “ ministre” però no la 
forma femenina ministra tot i que no 
ens és, ais catalans, ni desconeguda 
ni estranya car existeix i és viva, 
d’anys, en algunes instituçions reli
giöses femenines.

Si en català la forma del femeni se 
sol fer afegint una a al mot masculi, 

. ¿per qué implantar ministressa que 
tampoc figura al diccionari? ¿Per 
allargar la llista d’aquests mots de 
terminació amb essa que no arriba, 
per tots conceptes, ni a la quarente- 
na? ¿Potser per a diferenciar-nos?

La marxa, els marxants i els marxai-
res

La premsa diària també, suara, ens 
ha informât d’una marxa, en reivin- 
dicació d’uns drets laboráis, que va 
tenir la Ciutat com una de les étapes.

1 hem visi escrit, indistintament, 
marxants o marxaires désignant els 
qui formaven part de la marxa.

Marxant té, primordialment i 
d’antic, el significai de venedor am
bulant, modalità! prou coneguda en 
els nostres pobles i viles fins no fa 
massa anys. Marxaire ni tan sols fi
gura al Diccionari. Al nostre parer 
cap de les dues paraules s’escauen per 
a designar els qui integraven la mar
xa.

Per què no dir-ne, dones, els inte
grants, o bé els participants i, encara, 
els caminants, si considerem que 
marxar, segons definiciò académica, 
és caminar amb un cert pas i en un 
cert ordre?

Agusti Palau i Codonyers

Es una gentilesa de BEN-NET CENTRE DE NETEGES, S.A.
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MARIA ANTONIA 
IBANEZ
(Presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell)

Ara s’escau el 25è aniversari 
d’aquesta prestigiosa entitat i hem es
timât oportù de mantenir una entre
vista amb la persona que la presideix 
des de l’any 1978. Abans darem una 
suscinta presentació d’ella:

Maria Antonia Ibáñez nasqué a 
Barcelona l’any 1942. Des de 1949 re- 
sideix a Sabadell. En el mateix any 
comença els estudis de solfeig i piano 
amb la professora Teresa Segarra. El 
1956 assisteix corn alumna oficial al 
Conservatori Superior Municipal de 
Música de Barcelona, on cursa estu
dis de piano amb Sofia Puche, Histo
ria de la Música i Estètica amb Lluís 
M.® Millet, Harmonía amb Josep 
Poch, formes Musicals amb Joaquim 
Zamacois i Música de Cambra amb 
Joan Maciá. Acaba els estudis de pia
no amb les máximes qualificacions 
del Conservatori i emprén la tasca pe
dagógica en la qual es mou des de fa 
més de vint anys.

Ha estât professora de piano a 
l’Escola de Música de Sabadell, pro
fessora auxiliar de l’Orfeó de Saba
dell i recentment fundá a la nostra 
ciutat una Escola dedicada a l’ensen- 
yament de la música on dóna classes 
a l’ensems que en porta la direcció. 
(És casada i mare de dos filis).

-¿Qui fou el qui inspiró aquesta 
idea de crear JJ.MM. a la nostra ciu
tat?

-La idea partí del músic sabade- 
llenc Josep M “. Llorenç, qui creò una 
comissió organitzadora formada per: 
Jaume Massagué (Academia de Be
lles Arts). Manuel Costa i Domenec 
(Associado de Cultura Musical), 
Adolf Cabane (Escola de Música), 
Jacint Barcetó (Orfeó de Sabadell) i

Jaume Calvó (Secretar!), i endegaren 
la formació de ia Delegació de Saba
dell.

-Quants associats la integren?
-Actualment hem assolit la xifra de 

400 associats.
-Quines activitats promou i desen- 

volupa JJ.MM.?
-Com activitat principal promou 

l ’ajut a musics joves locals, audicions 
musicals per a escolars organitza 
concerts amb periodicitat i col. labo
ra amb les entitats culturáis ciutada- 
nes en tot allò que pot i és requerida.

-Durant la seva vigència ¿quines fî
tes més destacables ha assolit?

-La primera tasca important que 
féu la Delegació de JJ.MM., quasi 
acabada de fundar, va ser la creació 
de la Coral Sant Lluc. Coral que va 
adquirir un nivell i una perfecció no
tables. Després, al llarg dels anys han 
estât al tres conj  un ts musicals que, 
nodrits per la Delegació, han donai 
una empenta a l ’afició dels joves, i 
ara, en el sí de l ’en tí tat s ’hi mouen 
dues corals d ’adults i una orquestra 
de cambra. Això pel que fa  referencia 
a realitats permanents d ’activitat pe
dagògica i musical. Quant a persona- 
litats, quasi bé historiques, que han 
actual per a la Delegació de Sabadell, 
la dista seria inacabable; citem, però, 
noms com els de Jean Pierre Ranpal, 
Alain Milhaud, els Petits Cantors de 
Viena, etc... En el capítol dels con- 
ciutadans diem que la nostra sopra
no, reconeguda internacionalment. 
Mima Lacambra, va ser en els seus 
inicis un “plat fo r t” en concerts de la 
nostra Delegació.

Un acte del quai guardarem també 
un emocionant record va ser l ’audi-

ció a Sabadell de doratori de Pau Ca
sais “El Pessebre”, l ’any 1974. 
A quest concert, que va emplenar de 
gom a gom el Teatre Municipal, fou  
una afirmació artística I, per qué no 
dir-ho, patriótica.

-Mirant enrera i a manera de 
balanç: ¿estás satisfeta del que s’ha 
fet?

-No estic satisfeta del que s ’ha fet. 
Tiñe un altre mails. Estic satisfeta del 
que s ’hauria volgut fer. Una entitat 
cultural, al nostre país, sempre ha es
tât el “si en queda” i la Iluita de cada 
dia perqué la música tingui, definiti- 
vament, carta de naturalesa a casa 
nostra és massa dura perqué tinguem 
temps per a la satisfacció.

-Actualment i al teu criteri: ¿com 
veus la quantificació i qualificació 
musical a l’ámbit local?

-Sabadell és una ciutat amb grans 
talents en tots els camps. Individual
ment som una comunitat brillant, pe
rò, jo  pregunto ¿quí canalitza tots 
aquests cervells?... ¿Qui acuii les se- 
ve5 iniciatives?... En el camp musi
cal, per no tenir, no tenim llocs on 
portar la música ais barris, per exem
ple; locals dignes perqué les forma- 
cions musicals de la ciutat puguin as- 
sajar amb una mica de confort, etc.
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-¿Creus que pot sorgir alguna figu
ra notable en un termini més o menys 
curt?

-Crée que en podrien sortir, si en 
realitat es fés fácil als estudiants de 
música el poder ensenyar al public el 
que saben.

-Sabadell, avui, a quin nivell està, 
musicalment parlant?

-Cree que, atenent-nos a les cir- 
cumstàncies, Sabadell té un nivell 
ben ait, musicalment parlant.

-Si poguessis tenir el poder miracu- 
1ÓS d’una fada, ¿qué transforma
ries?

-L’escala de valors entre diners, 
poder i cultura. Ara ens regim per 
a quest ordre. Per mi és fonamental 
que els païssos siguin primer cultes, 
després no em preocupa massa el que 
passi, però és ben segur que no passa- 
ria res desagradable.

-Des del teu càrrec a JJ.MM. ¿de 
quin color veus el futur?

-Ens passem la vida espérant coses 
millors. El color de l ’esperança diuen 
que és el verd, oi? dones, bé, el veig 
verd.

-Què li manca a Sabadell?... 1 qué 
li sobra?...

-Aqüestes són les preguntes més di- 
ficils de contestar que mai no m ’han 
fet. Em sembla que cada sabadellenc 
tindria una resposta diferent i totes 
aprofitables. No vull que sembli, pe
rò, que refujo el contestar-les. Penso 
que a Sabadell no li manca res més 
diferent que a totes les comunitats 
humanes: amor al treball ben fe t i 
amor a tots aquells que viuen prop 
nostre; fer tes coses bé, perqué no hi 
ha cap més manera de fer-les. Quant 
a qué li sobra a Sabadell, no sé de qué 
realment se’n té massa; potser torna
rla al que he anomenat abans: Indivi
dualität, però ha estât una actitud fo 
mentada al llarg deis anys i que, de 
moment, no tenim els mitjans per a 
canviar-la. Si la dita de “a Sabadell 
cadascú va per eli” es canviés, amb 
rao, per “Sabadell, tots al servei de 
tots”, seriem la millor ciutat del 
món.

Amb aqüestes últimes paraules 
cloem l’entrevista i elles ens fan pen
sar que deu èsser molt difícil de can- 
viar, no ja una dita, més encara tot 
un tarannà... ■

En escaienca de l’aniversari de la mort del 
malaguanyat actor Miquel Viadé, transcribim 
uns versos que el seu fill de 15 anys va escriure 
en ocasió del seu traspás.

SOLEDAT
Soledat.
Camino sol,
pels inacabables passadissos d ’una eterni tal propera. 
Miro

Escolto
Observo

però... sois arriba a mi 
un vent d ’amargor,

de mort,
de... SO LEE A T .

Arribo ja  a la porta.
Entro

i de cop caie 
en un huit
en un pou de desesperació.

L ’aigua ja  em besa els peus, 
però serenament m ’hi suhmergeixo 
i... em sento transportât 
a l ’en tene brat mar d ’indecisió de la vida.
Miro

Escolto
Observo

però... sois hi ha... SOLEDAT.
Passo pels entortolligats carrers 
de pois,

brut ida, i...
comprenc, per fi, que...
la vida és constant Iluda
per arribar al domini total del JO
i superar les fro n t eres del NO
que, per sobre de l ’inaccessible anhel de companyia

R E G N A N T
Si, tot és... SO LED AT

Joan Miquel Viadé Freixes
1er. BUP “ D”

Es una gentilesa de

MUIMTADA
Subministres Industrials-Ferreteria-Bricolage
Ctra. de Barcelona, 222-228 - Tels. 710 07 91 - 710 08 66
Ca N'Oriach; Salenques, 11 - Tel. 716 20 12 — SABADELL
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UNA PRIMICIA TEATRAL QUE SABADELL 
NO VA SABER VALORAR

En el teatre municipal La Farándula va tenir Hoc, la nit de Reis, I’estrena a Catalunya d’una singularissima peça teatral: una 
“ aria para una sola actriz y dieciocho personajes” . Es titula “Retrato de señora con espejo”, és escrita per Pedro Corradi, i 
constitueix una sintesi biogràfica d’aquella gran figura catalana que fou Margarida Xirgu, l’actriu que, des de la nostra gue
rra, va fixar la seva residéncia a Montevideo on morí després d’haver-hi exercit durant anys el seu mestratge escénic.

L’obra té una intèrprete única, Estela Castro, sorgida de Pescóla dramática de la Xirgu a l’Urugai. L’actriu alterna, sense 
moure’s d’escena i sense solució de continuítat, la pròpia Margarida Xirgu amb altres diversos personatges, en una compro
mesa actuació que Pobliga a mutacions rapidissimes de gest, d ’expressió, de dicció, de figura, sense a penes cap auxili extern 
(escenografía, vestuari, música); res, r.omés ella i uns discrets efectes de Hum.

Tant per la figura que l’obra evoca com per la qualitat del text i pel virtuosisme de la intèrpret, com pel fet de ser una primi
cia a nivell català, aquesta experiència sobrepassava de molt els assaigs, alguns sense massa base, que diferents grups i grupets 
-amb tota la bona voluntat del món- ens venen oferint. Deu ser tenint això en compte el perqué se li dedicaren tantes represen- 
tacions seguides. Però va ser descurat quelcom fonamental: una adequada preparació, una informació que el public sabade- 
Henc no hagués pogut passât per alt; una bona publicitat, sí, perqué tots sabem prou que avui la publicitat és essencial. 1 també 
un saber donar el nivell que l’esdeveniment mereixia i que no va aconseguir-se ni tant sois la nit de I’estrena', en la qual es van 
fer paleses massa abséncies de gent representativa, en mig d’un clima de fredor que el public assistent va fer els possibles per 
contrarestar al final amb una ovació fervorosa i prolongada.

NADAL I “JOVENTUT DE LA FARANDULA”
La “ Joventut de La Farándula” conserva ben arrelada la tradició nadalenca dels “Pastorets”. Però també, a penes sense 

proposar-s’ho, n ’ha anat créant una altra, de tradició, en aquella diada: la d ’oferir, la nit de la festa de nadal, una representa- 
ció de teatre per á adults -més exactament cal dir: per a families- d ’aquelles que resulten aptes per a fer moure força gent en 
una diada en qué la gent ja és propicia a moure’s. Aquest Nadal l’obra escollida va ser “La venganza de don Mendo”, de Mu
ñoz Seca. Es una paródia de tragèdia molt divertida, tota ella en pía de vodevil blanc, amb molts personatges i força acciò. El 
text especula constantment amb una versificació volgudament “ ripiosa” i amb les formes caduques del castellá medieval, tot 
caricaturitzat pel broc gros. Es un estil que va iniciar el nostre Pitarra amb “El castell deis tres dragons”.

Una obra aixi, bastant coneguda, és d ’aquelles que hom torna a gandir una i altra vegada si no li manca una bona posta en 
escena. En el cas que ens ocupa no hi ha pas res a dir en aquest sentit. De la direcció en va tenir cura Salvador Pité, que hi va 
fer filigranes. Quant a la interpretació es van cercar uns noms que oferissin una garantía total. Els més sobresortints: Sebastià 
Sellent, Nûria Herrero, Ramon Vidal i Lluis Matas. '

EL CONCERT NADALENC DE L’ORFEO
Aquesta vegada el concert que el mati de Sant Esteve ofereix cada any l’Orfeó de Sabadell als sens socis protectors va ser pa

trocinar pel Banc de Sabadell amb motiu del seu centenari.
Això va permetre de tirar la casa per la finestra i programar per a la tercera part una obra coral-simfònica, el “ Magnificat” , 

de Vivaldi, afegint a la massa coral dues veus solistes (la soprano M“. Lluïsa Muntada i la mezzo-soprano M“. Àngels Prats) i 
una orquestra (la Camerata Orquestral de Catalunya). Tots aquests elements sota la direcció del mestre de l’Orfeó, Jordi Co
lomer. Va ser una cloenda digna del centenari que es commemorava.

El concert s’obria amb una “Remembrança dels mestres ex-directors de l ’Orfeó”, la qual cosa ens va permetre d ’oir el 
“Cant a la Senyera”, de Josep Planas, que darrerament s’ha deixat d ’utilitzar com a sintonia o obertura de tots els concerts, i 
també, “Adéu germá”, obra pòstuma (lleira i música) de Josep Olivella, i “Josep i Maria", d ’Adolf Cabané amb text de l’es- 
criptor sabadellenc Joan Sallarés.

Cal fer un elogi global de l’Orfeó i del seu mestre. S’ha assolit una sonoritat avellutada i una conjunció perfecta. 1 cal també 
destacar el gran “ rol” que va tenir en el concert la secció de nois i noies, que dirigeix M“. Teresa Boix. Nombrosa i qualitativa, 
la massa infantil i adolescent va posar de manifest un grau de disciplina, d ’estudi i de Sensibilität que bé podem qualificar de 
sorprenents. A més de les veus hi participaren Montserrat Mestre i Boix, amb el violi, Josep Doménec amb l’acordió i Jordi >/ 
Oliver amb el piano. Un planter magnifie.



SABADELL PODRIA 
TENIR EL SEUS 
“ AMICS DE L’OPERA”

Sembla ja un fet propi de tota ha- 
bitualitat que un artista sigui profeta 
Iluny de la seva terra, o si més no, de 
la poblado que l’ha vist néixer i créi- 
xer, no tant sols fisicament, sino ar- 
tisticament, tot aclopant-se dins l’art, 
aquell que, a la fi, l’ha fet famés, i... 
a fora!

Aixô és quelcom que anem veint 
sovint i en tots els terrenys del mon 
de l’art, sigui quina sigui la seva pro
pia faceta, i... pensem en l’èxit de 
¡’Antoni Taulé a Paris, d’en Xavier 
Oriach a Normandia, de Duran- 
camps també a França i en altres in- 
drets, corn també de Josep Lluis Puig 
al propi Paris i... tot fent esment 
d’aquesta bona idea de portar Popera 
a Sabadell en forma d’anyal tempo
rada, pensem també en Mima La- 
cambra, la seva promotora, els èxits 
de la quai han vist els pública d’Euro
pa i dels Estats Units d’América.

Ara Mima Lacambra Unita perqué 
Sabadell, ciutat d’inquietuds artisti
ques de sempre, pugni tenir aquesta 
Associació, que la farla ciutat a tenor 
de les europees i les nordamericanes, 
on les Associacions conreen aqüestes 
inquietuds i fan possible que tots els 
fets culturáis no baixin mai de nivell. 
Uns sods podrien omplir la platea del 
Teatre Municipal sabadellenc i com a 
minim tres representacions operisti- 
ques hi podrien tenir Hoc cada any... 
La localitat aniria ja compresa en 
aquesta festa del soci; per tan, fora 
possible com a realitat...

I és que Mima Lacambra en té una
bona experiència d’aquestes coses en 
el seu continuât recórrer, tot cantant, 
per les ciutats europees i nordameri
canes i, qui coneix el món en aquests 
caires, voldria per a la seva ciutat 
quelcom que fós aixi... Sabadell, pe
rò, és un xic mandrosa en aquests ter
mes de bona semblança amb les qua- 
litats de l’estranger. Ho hem vist 
manta vegada en diferents vessants. 1 
malgrat tot, es van repetint un i altre 
cop aqüestes incidències.

Tornant a l’òpera, i fixant l’interès 
en l’art de la sabadellenca Mima La- 
cambra, i tot fent recompte del seu 
historial, des que començà cantant a 
l’Orfeô de Sabadell, passant per la 
Coral Sant Lluc, els sens Concerts a 
Barcelona amb acompanyament del 
Mestre Llorens -un altre artista obli- 
dat i fi compositor ciutadà-, i el seu 
cantar òpera arreu. Mima Lacam
bra, a qui els sabadellencs han cone- 
gut poc, és una figura que aplaudei- 
xen els publics foranis en les seves 
creacions de “ Tosca” , “ El Trova
dor” , “ Madame Butterfly” , “ La 
Bohême” , “ Aida” , “ Un ballo in 
maschera” i la “ Yerma” , que va es
trenar al nou Teatre d’Estiu de Santa 
Fe, a Nou Mèxic, als Estats Units; la 
gran pàgina musical d’Hector Villa 
Lobos que encara no coneixem els es- 
panyols i que podriem conéixer els 
ciutadans de Sabadell, si Mima La
cambra la pogués representar aquí, al 
nostre Teatre Municipal...

A f^ ta  Lacamhra

Qui sap... és un temps difícil, eco- 
nòmicament fluix, però és bona la 
icea d’aquesta soprano que els saba
dellencs coneixen tan poc, però si 
sorgissin uns quants socis, l’òpera, 
com el teatre, podría ser noticia a Sa
badell, com ho és en altres ciutats. 
Tenim el temps per endavant i eli és 
qui ens dirà si aquesta idea de Mima 
Lacambra pot èsser una realitat. El 
temps que, al cap i a la fi, és qui esco- 
lleix i và deixant constància dels va
lors, qui garbella amb més justicia, 
dirà si la idea de Mima Lacambra 
haurà trobat merescut ressò.

N ola: Qui vulgui rebre informació sobre 
“ Amics sabadellencs de TOpera” pot 
denianar-la al Tel, 725 67 34,

Rosa Ten

AUTOMOBILS 
VILA, S.A.

CONCESIONARI
OFICIAL
Rambla Ibèria, 18-22 
Tel. 726 39 00 
SABADELL
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RECORDANT... per DANIEL SANAHUJA CAPELLA

JAUME CUNILLE TINTO (ii)
I aixi prengué part en les obres 

“Moros y  Cristianos”, “La Alegría 
de la Huerta”, “La Dolorosa”, 
“Don Quintín el amargao”, “Los 
Gavilanes”, “La Legió d ’Honor”, 
“La Chicharra”, “Los Claveles“, 
“La Revoltosa”, “Gigantes y Cabe
zudos”, “Cançô d ’Amor i de Gue
rra”, “El Cantar del arriero”, “Lui
sa Fernanda”, etc. etc., i la seva nova 
labor fon acceptada i celebrada pel 
públic sabadellenc que no deixá mal 
d’aplaudir-lo i d’afalagar-lo en totes 
les seves actuacions.

Cal remarcar que la Companyia 
Amies de l’Art, durant els quatre 
anys que el senyor Cunillé n’estigué 
fora, prosperé considérablement, 
puix ara comptava amb un envejable 
quadre d’actors, amb un cor d’hornes 
i senyoretes de la propia Societat, 
amb la col.laborado de les tiples An
tonia Sampé i Pilar Borrell i amb 
l’excel.lent direcció del primer actor 
Joan Got i Niubó i amb els mestres 
Josep Masllovet i Sanmiquel i Daniel 
Sanahuja i Capella: podien, aixií, po
sar en escena qualsevol obra del tea- 
tre liric, per difícil que fos, amb la se- 
guretat de presentar-la amb tota pro- 
pietat.

Es dissolgué l’any 1937 per causa 
de la guerra civil acomiadant-se del 
públic sabadellenc amb les obres 
“Bohemios” i “Don Quintín el 
amargao” que foren presentades al 
Teatre Euterpe el dia 30 de març; hi 
prengué part tota la Companyia, que 
la integraven el primer actor i direc
tor Joan Got; els mestres Josep Mas
llovet i Daniel Sanahuja; les tiples 
Montserrat Viladoms, Adela García i 
Antonia Sampé; les caractéristiques 
Carme Llanos, María Sánchez i Pilar 
Claveguera; els tenors Eélix Grècia i 
Vicenç Mustieles; el tenor cómic Jau- 
me Cunillé i els actors Jacint Massa- 
nell Creus, Fratern Bertrán, Josep

Jaume Cunillé en l’óp)era “Marina”

Presseguer, Vicenç Company, Jaume 
Amperi i el cor general, que el com- 
posaven 30 elements entre homes i 
dones. També hi prengué part, amb 
carácter d’amic, el gran actor sabade
llenc Josep Bruguera que interpreta 
el paper de “Don Quintín”.

El Teatre era pie a vessar. El públic 
no regatejá els aplaudiments. Era 
V”adéu” a una excepcional agrupa- 
ció que havia estât l’orgull deis saba- 
dellencs i especialment deis afeccio
náis a la sarsuela.

9te >(( 3lc
A l’ensems que actuava amb els 
“Amies de l ’A rt”, Jaume Cunillé 
comptant amb la col.laboració del 
mestre Sanahuja, es féu cárrec de la 
direcció de la “Secció Artística” del 
Cercle Republicá Federal, i debutá el 
dia 15 de març de 1936 (amb les 
obres “El Contrabando”, de S.

Alonso i música del mestre Serrano, i 
“Los Claveles”, de Sevilla i Carreño 
i música del mestre Serrano.

D’aquesta actuació, el Diari de Sa
badell en féu el següent comentar! : 
“El passai diumenge, a la nit, la Sec
ció Artística de la Casa i amb un éxit 
sense precedents, va fer el seu debut, 
posant en escena, amb totapropietat, 
el divertidíssim sainet en un acte “El 
Contrabando”, de S. Alonso i del 
mestre Serrano, i la bonica sarsuela 
en un acte i tres quadres “Los Clave
les”, de Sevilla i Carreño i del mestre 
Serrano. La interpretació va ser acu- 
radissima i en ella van sobresortir 
principalment la tiple cantant senyo- 
reta Paquita Nogués, prou coneguda 
pel nostre public. Encaixadissima la 
característica Rosa Marco i els perso- 
natges respectius amb la inquieta ti
ple còmica Antònia Sampé. El jove 
tenor César Borri va fer el seu debut 
d ’una manera força acceptable, però 
potser amb una marcada temença. El 
jove bar it on Josep Grau, es portò 
molt correcte en el duo difícil de “El 
Contrabando”. Seguiren en mèrits 
els senyors Ricart Bernat que va do
nar una notable interpretació ais pe- 
sonatges “Canillas” i “Senyors Va
ris to”; el tenor cómic Jaume Cunillé 
es portò bé com sempre, secundant 
amb just en tot moment; Pere Vilar- 
gunté, molt en caròcter en el seu 
“Bienvenido”. El restant de la Secció 
arrodoní el conjunt, i d ’una manera 
especial el cor d ’homes i dones amb 
molta justesa.

L ’orquestra del Sindicat Musical, 
sota l ’experta direcció del mestre sen
yor Daniel Sanahuja, va actuar amb 
encert. Fou necessari visar alguns nú
meros a precs del nombrosíssim pú
blic que o mp le nava la sala.

En resum, va èsser una grata vetl- 
lada lírica de la qual tothom va sortir 
plena ment satisfet”.
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Actuaren novament el dia 3 de 
maig posant en escena les obres "El 
señor Joaquin ” de Julia Romea i mú
sica de Fernández Caballero, i "La 
Chicharra” de Parada i Giménez i 
música de Vela i Bru, i el Diari de Sa
badell en féu la següent ressenya: 
"Sota la direcció artística de J. Ca
nillé i prenent-hi part l ’orquestra del 
Sindical Musical a les ordres de la ba
tuta de D. Sanahuja, la Secció Artís
tica del Círcol Federal, diumenge 
passai ens oferí una magnífica vetlla- 
da lírica d ’acord amb les sarsueles 
"El señor Joaquin” de Romea i Ca
ballero i "La Chicharra” de Paredes, 
Giménez, i Vela i Brú. En la primera 
reeixí la tasca insuperable de J. Cani
llé i Antonia Sampé, aquesta cada 
volta imposant al public el seu art, 
pletòric d ’entusiasme. Foren molt 
aplaudíts també uns "couplets” 
d ’actualitat, molt graciosos, en cata
tó, desvirtuant el llenguatge de 
l ’obra. Aquesta, però, té uns núme
ros molt bons que agradaren de de- 
bò. "La Chicharra” (que gairebé dei- 
xa d ’èsser sarsuela per èsser una gra
ciosa comèdia, intercalada amb es- 
cassa, però bonica música, amb rela
tiva oportunitat), deixà pas a la sen- 
yoreta Sampé per sobresortir d ’una 
manera destacada. Seize coristes, les 
senyoretes Ribas, Antonino i altres i 
els senyors Marquès, Ybars, Gispert, 
Benet i restants elements ajudaren a 
fer la vetllada espléndida. A tots vagi 
e! nostre aplaudiment en especial ais 
directors Canillé i Sanahuja i a la 
simpática An iònia Sampé”.

Aqüestes foren les darreres obres, 
dintre d’aquest genere, que presenta 
aquesta Agrupado, puix els elements 
de qué disposava no eren suficients 
per seguir endavant i per altra part 
sorgiren dificultats entre els actuants 
de la part lirica i de la dramática, que 
varen fer que tot plegat fos prou per 
dissoldre’s aquest grup enquadrat 
dintre la “ Secció Artistica” que amb 
tant d’entusiasme començà la seva la
bor.

Es continué présentant obres dra- 
mátiques, principalment dintre el tea- 
tre catalá, amb la variant de cobrir la 
segona part dels programes amb els 
elements cantants de l’extingida 
Agrupació Lirica; que dirigia el mes-

tre Adolf Cabané en lloc del mestre 
Sanahuja que per motius particulars 
no pogué continuar; s’oferiren aixi 
magnifies concerts al seu públic in
condicional.

La direcció escénica fou confiada a 
Jaume Cunillé com a director liric i a 
Francese Gispert com a director artis
tic.

Es curiós recordar que en aquests 
espectacles debutaren les nenes 
Montserrat Rodriguez que feia una 
graciosa creació de la cançô “ Maria 
de la O” i Teresita Cunillé que uns 
anys després havia d’ésser una bri
llant estrella del teatre en tots els seus 
aspectes.

Aixi continuaren fins al 27 de se- 
tembre de 1939 en qué, havent desa- 
paregut el Cercle Republicá Federal 
per causa de la nova politica sobre- 
vinguda a conseqüéncia de la guerra, 
s’esvaí la “ Secció Artistica” i es for
mé, a l’empara de les autoritats com
petents, la Companyia “ Cunillé- 
Cabané” que debutá al Teatre Euter
pe amb l’opereta del mestre Franz 
Lehar “ El Conde de Luxemburgo” , 
diposant del següent elenc artistic:

Jaume Cunillé, Director i tenor cò- 
mic; Adolf Cabané, Mestre director- 
concertador; Josep Olivella, Mestre 
auxiliar; Dora Libert, Tiple primera; 
Teresita Cunillé, Teresa Papell, Vice
tiples; Antónia Sampé, Tiple còmica; 
Maria Bosser, Contralt; Rosa Lladó, 
Característica, Vicenç Simon, Josep 
Franch, Tenors; Ramon Gualar, Ba
rbón. Primers actors. Pere Marti, 
Baldiri Cruells, Joan Torras. Altres 
actors. Ramon Monistrol, Lluis Sala, 
Josep Alsina, Ramon Campmany, 
Doménec Benet, Miquel Deu, Domé- 
nec Vilarrasa, Miquel Oró, i el cor 
general compost de 30 executants.

La labor realitzada per aquesta 
Companyia, davant de la qual sem
pre anaren Jaume Cunillé i Adolf Ca
bané, fou extraordinària puix durant 
els 9 anys de la seva permanéncia re
presentaren infinitat d’obres de tota 
mena i sempre amb el beneplácit del 
públic i de la premsa. Aixó sí: mai no 
els dolgué esmerçar temps en els as- 
saigs ni la contractació deis profes
sionals més idonis per arrodonir l’es- 
cenografia i la presentació deis seus 
espectacles.

Aixó féu, dia rera dia, anés crei- 
xent el seu prestigi i que poguessin 
aguantar temporades senceres al tea
tre de la Societat Coral Colon i a 
l’Alcázar, a part d’acceptar contrac
tes esporádics d’altres empreses i ád- 
huc de fora de la localitat, on també 
era ben coneguda la tasca de la Com
panyia Cunillé-Cabané.

De comú acord entre actuants i di- 
rigents es desféu aquesta Companyia 
després d’una actuació celebrada al 
Teatre Alcázar el 3 de febrer de l’any 
1948.

Els filis de Jaume Cunillé, Teresita 
i Doménec, havien acabat els estudis 
d’art dramátic i el seu pare havia de 
dedicar tot l’esfor^ necessari a for
mar una nova agrupació adient a les 
seves aptituds i aixi fou com es creá la 
companyia “ Cunillé-Vilarrasa” que, 
sota la direcció del pare, debutá l’any 
1948 al Teatre de la Societat Coral 
Colon amb l’obra d’Ángel Guimerá 
“ Terra Baixa” , i aconseguí un gran 
éxit, puix el públic que omplia total
ment el local no regatejá aplaudi- 
ments ni simpatía a la “ familia” Cu
nillé.

Seguiren noves actuacions en les 
quals es posá en escena “ La Dama de 
les camélies” , “ Madre Alegría” , 
“ Morena clara” , “ La Puntaire” , 
“ Marieta cistellera” , “ Felipe Der
blai” i moltes altres que ompliren la 
temporada i la de l’any següent, 
interrompent-la únicament per dedi
car un sentit homenatge al seu pare 
reconeixement deis mereixements ad- 
quirits durant els anys d’activitat que 
dedicá al teatre en tots els seus con- 
ceptes. La nota deia: "Els compo
nents de la Companyia, Teresa 
Cunillé-Doménec Vilarrasa, es com
planen a invitar-vos a la merescuda 
honoranga que el proper diumenge 
dia 4 de juny de 1950 tindrá lloc al 
Teatre de la Societat Coral Colon de
dicada al seu director Jaume Cunillé 
amb motiu de la darrera actuació 
com a tenor cómic en la seva llarga 
vida artística.

(Continuará....)
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JACQUES TATI
L’UNIVERS COMIC DE TATI-HULOT (I)

Las Vacaciones del señor Hulol.

L’any 53, Tati crea el personatge 
de M. Hulot (LES VACANCES DE 
M. HULOT) i revoluciona la concep- 
ció còmica tradicional. Des del búr
lese, el cómic era el centre de gravetat 
en torn del qual girava tota Tacciò. 
Tant Linder, com Chaplin, Keaton, 
Langdon, L & H. i, naturalment, 
Jerry Lewis -el més egocèntric de 
tots: acapara diferents personatges 
en un mateix film- organitzen el film 
entorn seu i els altres personatges 
existeixen, essencialment, en relació 
amb ells. Contràriament, Tati voi 
que Hulot sigui un personatge més 
dins dels film i que actui com a 
element-guia entre Tespectador i el 
món que sotmet a observado. Par

lant del M. Hulot de LES VACAN
CES DE M. HULOT, Tati comenta 
(1) “...el que vuU és que se’l noti ca
da vegada menys i que es notin cada 
vegada més els altres”. O bé “...el 
que jo  intento és provar i demostrar 
que, en el fons, tothom és divertit. 
No hi ha necessitai de ser un cómic 
per fer un “gag”. Tati cerca el “ gag” 
en el comportament quotidià. Fa de 
Thome del carrer el veritable prota
gonista i obté la participació de Tes
pectador que en observar els seus per
sonatges s’observa a si mateix: “...el 
que m ’agrada és l ’observació, que el 
film cómic esdevingui sàtira. Sàtira 
d ’un carter que fa  mata ment la seva 
feina. Dels estiuejants que no fan va

cances... ” (1).
La identificació del personatge per 

la seva indumentària, en linia amb al- 
guns dels més genuins autors bur- 
lescs, té en el cas d’Hulot una signi- 
ficació particular, perqué el fa igual i, 
a la vegada, diferent deis seus conciu- 
tadans. Diferent el fet en que Hulot 
ni vesteix a la moda ni es preocupa de 
fer-ho amb el ritual escaient a cada 
acte social. La seva automoció con- 
sisteix en una bicicleta o en un cotxe 
desmantellat que “ no fa” gens. Té 
poques pertenéncies i li manquen les 
referéncies que codifiquen qualitati- 
vament els homes del nostre temps: 
Té casa? Com és? De qué treballa? 
Té vehicle? Quin model? Com L. & 
H., o com els Marx, la seva indepen- 
dèneia i la seva, en certa manera, in- 
vulnerabilitat són fruit d’aquesta fal
ta de pertenéncies. M. Hulot viu dins 
d’un món on les persones valen pel 
seu “ status” social, per tant, malgrat 
intentar-ho, no troba mai el seu Hoc. 
Tati no està contra el modernisme si- 
nò en la mesura en qué esclavitza 
Thome. En una interviú publicada a 
LES LETTRES FRANÇAISES el 
2-5-58, Tati comentava: “...heus aci 
aquests grans immobles de tes afores 
recentment construits. Se’ls envolta 
de gespa, però es prohibeix als xicots 
jugar-hi. Si seguim aixl, aquests xi
cots esdevindran petits monstres”. I 
d’una manera implacable mostrará 
Thome del nostre temps victima dels 
seus fetitxes: la mecanització, Tauto- 
moció, Taudiovisual. La tècnica ja 
no és un element al servei de Thome 
Iliure; aquest s’ha massificat fins a 
Textrem de no saber gandir del seu.

Es una gentilesa de
SERVEI DE REPARACIONS FOTO-CINEMA-VIDEOS-HI.FI 
Advocat Cirera, 8 Dpt. 16 - (Davant Ajuntament) 
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escás, temps de Heure: el viatge de tu- 
risme per Paris, a PLAYTIME o, 
corn diu Bazin (2) parlant de LES 
VACANCES DE M. HULOT: "...el 
temps ritual, ritmat per la nova litûr- 
gia d ’un plaer convencional, més ri- 
gurôs que les hores d ’oficina”. Es fa 
dificil triar una seqüència, on Tati re- 
trati aquesta societat despersonalitza- 
da, n’hi ha tantes d’excel.lents en els 
sens films! La de l’edifici modem on 
viu el seu antic amie, a PLAYTIME, 
és de les millors: en aqüestes vivendes 
construïdes, distribuïdes i decorades 
insopurtablement iguals, tothom se- 
gueix, mecànicament, l’etern ritual 
que culmina amb la contemplado del 
televisor. Els veins están encarats mi
rant l’un en direcció de l’altre. Entre- 
mig, hi ha l’envà de separació de les 
vivendes amb les respectives televi
sions empotrades. Cadascù tancat en 
la seva cèl.lula, presoner de la seva 
monotonia, incapaç de comunicar
se, es projecta en un element suplan- 
tador. En l’esmentada entrevista a 
LES LETTRES FRANÇAISES, deia 
Tati: ‘‘Ara la gent parla ben poc. No 
tenen gran cosa per dir-se. Aixô és 
greut”.

Corn molt bé diu Bazin (2): “...la 
llibertat i la tendresa d ’Hulot dislo
quen aquest mon, perqué Hulot mai

Las Vacaciones del señor Huioi.

s ’aplica segons les regles de la convi- 
véncia i de l ’eficacia social".

Tampoc dialoga amb els seus coe- 
tanis. Per qué? Quan hom està satu- 
rat d’idees alienes, les paraules, si no 
equivoques, són, en el millor deis cas- 
sos, banals. Bazin, en referir-se ais 
diálegs que els altres personatges de

Mi tio.

LES VACANCES DE M. HULOT 
sostenen entre ells, diu: “..no són in
comprensibles, sinó insignificants". 
Però amb aquells amb qui s’estableix 
un corrent de simpatia, perqué són 
éssers que es resisteixen a èsser engo- 
lits o amb alguns que per un moment 
transgredeixen les convencions so
cials o amb els infants -com en el cas 
de Jerry Lewis-, sempre propers, les 
paraules també podrien ser perillo- 
ses, perqué de molt utilitzar-se mala- 
ment s’han buidat de significat. Tati 
recorre al gest. També per raons esti- 
listiques: “m ’agrada més explicar la 
história amb imatges, sons i 
música".

(Continuará)

(IJ. "Jaques Tati” A.J. Coûtiez. Cinéma 
d'aujourd’hui, 7. 1962.

( 2 ) ."Qu'esl-ce que le cinéma?” André Bo
zin. Editions du cerf.

NOTA: A l’article “ DALE FUERTE,
JERRY” publica! en el darrer n.° 
de Quadern (24) es va transcriure 
erróniament, per dues vegades, 
“ alineado” en lloc d'alienació que 
era el mol correcte.

# ^ 6 nD ER casa vostra
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Na Montserrat Busqué i 
Barceió. Professora de Música 
de la Universität Autònoma de 
Belialerra, és autora del Ilibre 
“Virotet Sani Cançons
populars catalanes per a riens 
de 2 a 5 anys. L’Editorial Xar- 
xa, "Publkacions de ¡’Abadía 
de Montserrai” Vi ha publicat , 
recentment, un altre Ilibre 
amb el tito! “Virolei Sani 
Pau”, Cantons Populars (ira- 
dicionais) amb ii.lustraeions, 
igual que el primer, de Mont
serrat Ginesta.

L’obra conté 59 cançons, 
lletra i música, sobre moixanes 
infantils, encantament, joc% 
gre.sca, cancohs de marxant, 
ta.sca infantil, mágiques, dia
da, danses, cançons infantils, 
oíicis, etc.

Cada cançé e.stá acompan- 
yada d’un comentari adéquat i 
força interessant i, al final del 
Ilibre, a més del,s inde.xs gene
rals i un altre per matèries, 
n’hi ha un amb el signifícat de 
les paraules que poden sem
blar estranyes. :

Si d'en ”Virole! Sani Pere" 
n ’ha sortit ja la segona edició, 
creieni que l'obra ‘‘Virolet 
San Pau”, meriiorianient pe
dagògica, tindrä una excel.lent 
acollìda.

Felicitem la nostra amiga i 
sabadellenca, la senyora 
Montserrat Busqué de Miquel, 
per la seva apprtaciò a la peda
gogia musical de Catalunya.

"La Portuna d ’en Pere Vi- 
rolei" es tracia d ’un relat 
d ’emocionants aventures d’un 
eixerit porquerol que de toi se 
surt. És una de Jé.s obres del 
malaurat Josep MC Folch i 
Torres, il.lustrada per l’inefa- 
ble J.G. Junceda.

És una literatura jove i per 
ais joves, escrita amb aquesta 
inconfu-sible humanitat, plena 
d ’exquisita tendresa, que el

SOPAR D’HOMENATGE 
A JOSEP TORREELA

En testimoni d’afecte i de sim
patía envers la dedicació i 
l’esforç per la tasca que ha 
realitzat Josep Torrella i Pine
da a la direcció de la Fundado 
Bosch i Cardellach durant on
ze anys (1970-1981) -anys difí- 
cils de transido, certament, en 
molts aspectes- un grup de 
membres de la Fundado va or- 
ganitzar un sopar íntim.

A aquest acte que se celebrá 
la nit del 22 de gener s’invità a 
tots els seus amies i col.labora- 
dors en les tasques de l’entitat. 
Un centenar aproximadament 
d’amics del homenatjat i de la 
mateixa Fundado s’aplegaren 
en el restaurant de l’Hotel Ur- 
pí.

El senyor Esteve Renom, en 
nom dels amies de l’homenat- 
jat, va llegir les adhesions que 
es varen rebre i tôt seguit va 
fer un parlament destacant les 
quaiitats personals del que ha 
estât fins ara el director de la 
Fundado Bosch i Cardellach.

Seguidament el senyor Alsina 
feu un paneglric del seu ante
cessor, oferint-li un present, 
consistent en un medallô de 
l’entitat.

Finalment el senyor Torrella 
va expressar el seu agraïment a 
tots ds amies que s’havien reu
nit en aquell acte, fent-lo ex- 
tensiu a aquells que, per dife- 
rents motius, no pogueren 
assistir-hi. Esbossà la seva tra- 
jectôria al front de l’entitat en 
la quai sempre ha trobat -i ad 
hi ha el millor mèrit, digué- un 
estol d ’entusiastes i compe
tents col.laboradors que varen 
ajudar-lo en la seva comesa. 
Acabà el parlament amb un 
regraciament sincer per a tots, 
expressant el seu desig que la 
Fundado continu! la vitalitat 
que ha demostrat sempre.

Intel.lecte

Olis de
VIVES FIERRO

Pintor barceloni alumne a 
Pescóla de "La Llotja" de 
Barcelona en la que els estudis

de dibuix els resolgué dins el 
mestratge de J.M “. Garrut, 
Lludà Navarro i Tomas Bèl. 
L’obra exposada es limita a te
rnes urbans de Sabadell cons- 
dentment selecdonats aixi pel 
seu interés historic com per la 
representado de punt de mira 
certament de total interés.

Dibuixant pintor o si voleu, 
a vegades, pintor-dibuixant, 
deixa ben Iluny tot vedetisme 
afiançant-se amb una técnica 
Intel.ligent i responsable; 
l’obra representada presenta 
com a qualitat prevalent ço 
que en podrlem dir, crèativitat 
historidsta, la sobrietat del di
buix, en tot moment, conjuga 
amb encert la \ ida del color, i 
la solució per fí, és autèntica- 
ment bona.

Cornelias

MAITE CRESPI
Petites figures i altres objec

tes de fang cuit, conscientment 
decorats i jugant actituds amb 
gràcia i amb un pie sentit de- 
coratiu. Es l’obra sentimental-

seu autor sabe traiisniéìrè a' 
unes généraeiohs que el recor- 
den i iPenyoren. Perqué le.s sc- 
ves pagines conserven una pe
renne jovialitat. c  ;v: c p

Cal dir que d’aqudta tiiatei- 
xacal.lecdó (Biblioteca Folch 
á Torres) es publieá el n.A 1 
-"Aveniures, d ’en Mussa- 
gran ”, que S ’exhauri en quat/t 
nw>os. ; .

. 3fe- #  xc " " '

Den les- Edkians Hogar del 
iLibro, Barcelona, i de la sc\ a 
ÍCoLlecció Nova Terra hem re- 
'but els números; 12, 14 i iJcí 
"Són, per aquesf ordre: Cata^ 
lunya, nadásotmesa, de Félix 
Cucurull; Lafineslra induüla, 
de Guillem Viladot i Tramun- 
¡ana éq/a,: de .(aume Minisiral 
Masía.

j 1.a ■primera de les citades 
són trossos d ’história explica
da p er a q ue si adm ira t 
noveUista, articulista. profcs- 

íÁfrff historiador que eS Félix 
Ácurull, aplegats; en aquest 
Ilibre qué é.s, evidentment, 

“ una ..saludable sac.sajada” . 
É#ui) documení históríc que 
cal llegir tan elf naddnalistes 
conveneuts con) els; que vul- 
guin GOmenyar a
Gornprendrc’ns. ;

(iiiillem  Viludol, és un artis
ta dé; la ploma i del pinzell. A 
través de "La finesira indui- 
(j(ö ” enyofcreix un reciill selec- 
tiu d ’articles; publicaLs a El 
Correo Catalán. És una obra

amena, molt substanciosá i 
que ens :fa fruir i recordar mo
ments passais en la seva prinie- 
ra lectura.

Jaiime MinisiruI, amb la se
va "Tranmntana baja" em  
dona una nove!.la d ’humor. 
Humor agut, putx té una agu- 
desa molt incisiva i,sap captar 
Patcnció del lector que es 
constitueiX:{ de bell principi, 
amb una addkte a tot el que 
dqu la seva signatura. És un 
;escriptor realtnent prolific, 
putx és novel,lista, articulista i 
guionista.

Els personatges d ’aqiiesta 
novel.la són geiit locada per la 
tramuntana, din Pautor. 1 ’ac
ciò és centrada a Figueres.

una gentilesa de 6 ^
BOTICA D'ART

Avinguda 11 de Setembre, 128 - SABADELL
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ment resolta que no deixa de 
presentar una entesa per part 
de la artista del fi a qué va des
tinada, es tracta, dones, de pe
tites obres d’art fetes amb un 
intens amor i amb una honesta 
i clara determinant.

Cornelias
E. VALENTINES

Jovenissim el pintor, artista 
que porta foc encés a dintre, 
jove que es dóna tot a la seva 
pintura i que en cap moment 
no desvirtúa l’esforç per tal de 
sugerir-nos emoció, intimità! i 
força, la varietat deis temes 
tractats, descubreixen el grau 
de Sensibilität que garanteix 
un futur ben estimable, en- 
sems, la tècnica emprada se- 
gueix amb certa fidelità! el 
mestratge que l’orienta i en 
certs moments domina. 
Feliçment ens trobem davant 
un artista en plenitud de voca- 
ció.

Gispert-Art
ENRIC. M. FOIX

FOIX per nosaltres esdevé 
un pintor habitual que, desen- 
rotlla sorprenentment cada ve
gada que es presenta. En 
aquesta darrera exposició en la

que hi figuren, olis, pastells i 
dibuixos, veiem repetir-’hi la 
linia figurativa destramen! re
solta, una linia figurativa que, 
a la valor d’una tècnica perfec
ta, acumula encerts i més en- 
certs, una obra que s’endinsa 
pel conjunt de problèmes, 
moites de les vegades de difícil 
i arriscada solució.

FOIX es mou dins un mon 
artistic en el que preval 1’ele
gancia del fer a la Irrealität 
descriptiva d’uns sentiments 
meravellosament expressats.

Galeries Rovira
A. CARNICÉ

Enmig d’una franca revolució 
coloristica, l’obra de CARNI
CÉ, estableix el diàleg en una 
acostumada execució realista. 
L’artista sap seleccionar els te
mes i els seus paisatges, els 
quais son models vivents de 
bon entendre i de bon fer.

Acadèmia de Belles Arts
COMPANY

Àdhuc en els moments que 
els problèmes inhérents a la 
perspectiva es troben en pri
mer pia, la força de transmis- 
siô, d ’un notable grau d’espi- 
ritualitat, es fa present i crea,

en un ràfec fantasiós, una 
obra de plena personalità!.

Tot Art.
SALVADOR DEL BAS
L’abstracció que és el domi

nant en l’obra de DEL BAS, 
estimula en el fons la unió 
d ’una força francament figu
rativa a una exacervació d’un 
impresionisme agut i que cen- 
tralitza la idea directriu, per 
tal de dibuixar-ne un conjunt 
fantasiós i Iliure que amb tot 
respon a un fet creatiu estima
ble.

Comellas
ERNEST DESCALS

Jove pintor que acumula ja 
a l’esforç d’una construcció 
ben entesa i a la febre de pro
duit una plenitud de sentiment 
que en certs moments ens mou 
a fruir-ne la contemplació tal i 
com ho fariem en una sensible 
i resolta construcció poètica. 
No són els premis arreu acon- 
seguits resultants d ’altra cosa 
que d ’unes dots ja madurades 
aclarides per unes imatges 
d ’ensomni.

PEREZ ZAFRA
Llastimosament, obliga-

cions imprevistes no han fet 
possible contemplar el mo
ment actual d ’aquest artista 
que mai per mai no he dubtat 
de la trajectória ascendent en 
el fer i en el sentir. La presen- 
tació al catáleg amb text de 
Joan Cuscó ja ens dóna un ca
rni per pensar i prevente. 
D’aquesta presentació jo vull 
recordar-ne unes paraules es- 
crites: “És el seu, dones, un 
llenguate plástic dur, pie de 
consonants i vocals forts. La 
seva obra és d’una prosa crua, 
realista. Però només ho és en 
aparenta, puix l’artista és 
d’una delicada Sensibilität.. 
...hom hi veu a vegades, més 
que un rictus: hi veu un som- 
rís...”

Cau d’Art Sabadell
SALVADOR ARIS

Olis i Aiguatintes formen el 
conjunt d ’una obra inspirada 
en un lligam entre un cert im
presionisme i un fons acade- 
micista. Lliurat a una certa fi- 
guració fantàstica ens trobem 
immersos en un món en el que 
la bellesa del color estimula la 
febre d’una composició Iliure i 
inspirada.

GOIGS
Organitzat pels “Amies dels Goigs” de 

Sabadell, en aquest Nadal d ’enguany, 
s’ha celebra! a l’Acadèmia Católica l’ex- 
posició d’una col.lecció de 27 facsimils de 
“Els nostres Goigs’’, série de la Mare de 
Déu de la Salut.

Hem seguit, un per un, els exemplars, 
observant que de l’I al 10, el grava! de la 
Mare de Déu no és el de la nostra imatge. 
És, segons Lluis Mas, escollit d ’entre els 
que posseïa l’impressor. Editais a Barce
lona, per Francesc Surià i Bergadà que es 
titulava. Estamper del Rei, carrer de la 
Palla; per l’Estampa d’Agusti Roca, ca
rrer de la Llibreteria; per Francesc Vallès, 
carrer del Pi; per Vicenç Verdaguer, ca
rrer Cotoners; i per la Imprenta Francisca 
Ifern, carrer d ’Agullers. Corn pot 
observar-se són impressors o estampers si
tuais a la Barcelona antiga, i les edicions 
corresponen als segles XVIII i XIX.

Hi havia una “Salve a Nuestra Señora 
de la Salud’’, en castellà, i diu aixi: “Dios 
te salve. Virgen pura/ Reyna del Cielo, i 
la tierra, /Madre de Misericordia, /de Gra
da i pureza inmensa”.

Observem també un exemplar éditât 
per Joseph Gorgas, de la plaça de la Lia
na, de Barcelona, en 1854. La imatge és 
una reproducció de la nostra antiga, amb 
vestits de roba.

Un Càntic que es cantà en la processò 
que els sabadellencs feren en donar grà- 
cies per haver acabat l’epidèmia del còle
rà.

A partir de l’exemplar 15, són impresos 
a Sabadell en les imprentes Vives, i corres
ponen als anys 1867 al 1889. El gravai de 
la Mare de Déu, corn veurem, fins a 
l’exemplar 22, correspon al mateix dels 13 
i 14 de la impremía Gorgas. Els exemplars 
15, 19 i 21, una “Ave Maria”, també en 
castèllà.

Els corresponents del 23 al 26 repro- 
dueixen l’escultura d ’en Vallmitjana.

Tots aquests Goigs porten la lletra antiga: 
“Si del jardi celestial/sou la Font 
miraculosa/preservau. Verge gloriosa/ 
vostres Dévots de tot mal”. En cap 
d’aquests versos no fa referèneia a la ciu- 
tat de Sabadell.

A l’exemplar 27, no hi ha peu d ’im- 
premta, però es possible que sigui éditât 
per Torner, en 1907. Són escrits per la 
poetessa Angès Armengol de Badia, pre
miáis al Certàmen de l’Ateneu Sabade- 
llès, l’any 1883, diuen; ’’Escolteu Mare 
del cor/Al creyent que’n Vós confia;/Ce
lestial Verge Maria/Compadiuvos del pe
cador”.

Amb tal motiu han estât éditais en una 
carpeta curosament presentada, on hi ha 
una presentació del nostre bon amie i re- 
cordat Lluís Mas i Gomis, amb el títol 
“Els Goigs de la Mare de Déu de la 
Salut”.

Jaume Busqué I Marcel

Es una gentilesa de M j m i w r i w R F s
i i s Ä

Pérez Galdós, 36
Teléfon; 726 84 16 - SABADELL



34

im a t^  ù 

ò a ra u iO /

^ fo :  iSa/tHu/of ^eixi(/iyr
te .it: Jf<HW 6usev

^ e m a à ta l

Q)eA c /e / “rm  '//or- e/ic£/iart 
a/hstracte --iiirrea/M /a 

m a i /> q^i/i c rta f 
ia  /ìi/itòrixi (/e 
l ’arqaiiei'tara  ”
-e / ferra / c/e /a  /Sec/rera - 

/loca caaie/a^/c/ e/a/ac/aeai 
/ a / r a  c/e Saac/c 
- “aqaesf ^ ^ '/ e r  ^/m m aa  
c/e / ircjfaifeefara ”: 
e / /7 em ^/e c/e /a  <^Jc^rac/a 
^amc/c'a.
//aac/c q^ir/aà qae 
“/a rcq m a /ifa / ér 
fo raar a / ’o r^e a  ”.

^  l ’a /iq m  c/e /a  (jreaeicf....

tè e / m ar> i' aamijtèei.X' e /  ce/?/e/far/ c/e /a  co /./ovadà c/e /a  /ìr/m era  -

c/rcr c/e /a  k Ic/yracA/ èèa/ìu/ùi, e /  ' 'femjl>/e c/e ffa m /i ' \ ' 'era ara  c^ae /fa  fr a  e // 
^ a / e* coa?e/f<,à ru, ea/c/e/f/rfferf/, / ’aca/Hi/Hi "... cara c/'^ae' . i/. ¿U-
fr/ìàr.

m  A Sant Quirze, 11
Es una gentìlesa de VIATGES CODINA, S.A. ra 7256299

Crup A Titol 412 SABADELL



35

De la premsa (16-1-82):
“ Pluja de diamants en l’atmosfera: Segons sembla,
Urà i Neptù atresoren diamants que poden caure sobre la Terra” ...

MONTESINOS per Tapisserie - Cortinatges
Gràcia, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell Moquetes - Cobrellits
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Pàrttc
Celebrem enguany -en aquesta entranyable data que és Dia 

del Llibre i Festa de Sant Jordi- el quart aniversari de QUA
DERN.

Quatre anys que ha anat apareixent amb regularitat, fins i 
tot amb normalitat, bé que no diem amb facilitât.

Durant aquest temps hem vist que s’ha mantingut un inte
rés envers aquesta publicació, que va néixer amb un esperit de 
servei a la cultura autòctona. No solament s’ha mantingut sino 
que ha anat augmentant enmig d’aquesta situació d ’indiferèn- 
cia i de tant-me’n-fotisme que ho embolcalla tot. Però...

Si hom mira enrera, si hom contempla i reflexiona sobre el 
moment présent i després ho fa amb la mirada endavant, no pot 
sentir-se ni mitjanament satisfet. Excès d ’ambiciô? No; en tot 
cas un sentiment dolorôs i d ’impotència, de veure i palpar que 
és un esforç fins a cert punt endebades, com aquell qui poua en 
un pou sec...

¿Es cert allò que cada ciutat té el que es mereixl No ho vol- 
driem ni pensar. Ni tampoc ho voldriem creure. Ens posem les 
mans als ulls, simbòlicament, per no veure-ho. Seria trist que 
fos aixi. 1 ens esforcem dia a dia per desmentir-ho; per ensenyar 
a banda i banda de la ciutat que no pot ser certa aquella màxi
ma. Que hi han algunes coses sanes, sòlides, lluminoses, enlai- 
rades, a casa nostra... 1 que nosaltres ens hem Iliurat a servirles i 
a enaltir-les dintre de les nostres minses possibilitats. Som cons
cients que, malgrat tot, no podem pas fer gaire cosa, que 
necessitariem mès escalf, fer més pinya entre tots... Nosaltres 
voldriem, voldriem... i diem voldriem perqué no podem exigir; 
ni demanar... Donem, en tot cas, quelcom de nosaltres...

Donar, quin verb tan bonic i tan escás..!

Ara apinyem-nos a l’entorn d ’aquests dos personatges -filis 
de la casa- que volen donar-nos una imatge festiva i riallera i, 
festegem aquest aniversari, desitjant-nos mùtuament molts 
anys de vida per a repetir-ne la celebraciò.

Ah! i amb un llibre i una rosa a la mà!...
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SE M B LA M C A  de

RAFEL MOLINS 
i MARCET

“L ’home ha esta! fet no per veure la ¡lum, 
sino per veure solament les coses que 

la llum ilumina’’
Goethe

Rafael Molíns va néixer el 8 d’agost del 
començament de segle, al carrer de Po- 
nent de la nostra ciutat.

Tot just tenia tres anys quan amb la se
va mare travessen l’Atlántic (el gran bas
sa!, com es deia abans per anar a les Amé
riques). El seu pare que ja s’hi havia tras- 
lladat abans per obrir-se millor carni a la 
vida, els havia fet tramesa deis diners pel 
viatge. L’esposa trobá el marit malalt i 
després d’uns mesos que la malaltia s’ac- 
centuá més i més, els recomanaren el tras- 
llat novament a la mare pàtria. A Mèxic, 
dones, mare i fili solament van estar-hi un 
any escás, i d ’aquella vivència mai n’ha 
recordat res... Tenia quatre anys quan 
quedava orfe de pare.

-La meva mare no es va voler casar per 
segona vegada perqué no l ’hi havia sortii 
cap partit que li asegurés pagar la quinta 
del fili -explica. Va morir precisament 
l ’any que em van quintar...

La primera escola que conegué fou 
l’anomenat Centre de Cultura Popular 
que estava al carrer Duran. Més tard in- 
gressà als Escolapis.

-El cas és que no m ’agradava anar al 
col.legi i fêla moites campanes -diu. I  fou  
després d ’unes vacances que vaig deixar 
d ’anar al col.legi durant vint dies seguits, 
sense que em trobessin a faltar, puix a 
l ’acabar el curs m ’havien destinât de clase 
i ni en una ni en l ’altre hi constava... Però 
tot això anà a oída de la mare i del disgust 
em va portar a la fábrica de cal Quadres i 
Prim, creien que allá podría colocar-me, 
degul a que un seu germà hi treballava 
com a encarregat d ’una secció... Però jo  
només tenia nou anys, si bé per la meva 
alçada semblava tenir-ne més... Com que 
no tenia l ’edat reglamentària no vaig en
trar a treballar... Llavors, la mare sortini 
de can Quadres em portò a casa del fotò- 
graf Vilatobà. Aquest em mirò de dall a

baix, i no sé qué va veure en mi -potser 
vaig fer-li certa gracia vestit amb la bata 
llarga de col.legial- que va dir a la mare 
que s ’ho pensaría... Pocs dies després hi 
entrava a treballar d ’aprenent...

I aquell dia va comentar la que seria la 
seva carrera professional.

Quatre anys va estar fent l’aprenentat- 
ge al costat d ’aquell mestre d’artistes, 
“ simpàtic, inquiet i garneu Joan Vilato
bà” . Aquell aprenentatge fou ben aprofi- 
tat. Oïm com ho explica:

- Vilatobà no era pas que t ’expliqués les 
coses: només calia fixar-te com les feia ell. 
A l seu costat hi aprenies molt... Ell era 
una persona molt oberta, francament 
oberta... Tenia molts amies i al seu esta- 
bliment s ’hi reunien una bona colla d ’ells 
on feien unes tertulies molt divert ides... 
Aquell temps treballavem fins i tot els 
diumenges. Només tenia la tarda del diu- 
menge per a mi... Abans de començar la 
feina del dia, la primera cosa era escom
brar tota l ’andana. Per passar-ne més 
avia no la regava, i més d ’un cop algún 
guardia municipal em renyava: “No veus, 
bordegàs, que fas massa pois?...’’ em 
deien.

-Com eren aquelles tertúlies a l’estudi 
d ’en Vilatobà? -li pregunto.

-Es parlava de tot i força, però sempre 
resultaven divertides... Cai dir que Vilato
bà li agradava molt el flamenc i fons i tot 
tocava la guitarra... Recordo que s ’ha- 
vien fe t algunes vetllades musicals... De 
guitarra, és dar -puntualitza-. Per cert, 
puc explicar una anécdota que mai no 
oblidaré... Va venir un conegut concertis
ta de guitarra. En Llobet, i durant la seva 
interpretado tothom estava admirat de la 
seva actuado. L ’artista, però, s ’adonà 
compte que entre aquell grup hi havia una 
persona que estava com absent... Va pre
guntar el motiu i U contestaren que era 
sord-mut (era Ricard Marcet)... Alesho- 
res va agafar la guitarra d ’en Vilatobà la 
quai tenia al extrem del mànec un singular 
acabament en forma de puny petit, rodó, 
treballat en la mateixa fusta ... Va indicar

al sord-mut que hi posés la boca, com si 
tingués una fruita, i començà a tocar la 
guitarra... Tots, admirant-ho embadalits 
varem veure com aquella persona se II 
transfigurava la cara i hom cómprenla 
que la música se li transmitía per la 
boca... Eou una experiéneia sensacional, 
creieu-me -acaba dient.

-Joan Vilatobà fo u  el mestre -diu 
Molins-. A l seu estudi fotogràfic del ca
rrer Calderon vaig començar la meva pro- 
fessió, i voldria acabar els meus dies en el 
mateix Hoc...

Quan va acabar els quatre anys d’apre- 
nentatge -tenia llavors 14 anys-amb els es- 
talvis de la seva mare varen comprar l’es- 
tabliment de fotografia de Ricard Carrera 
del carrer de Sant Pere de Terrassa...

-...que per manca d ’experiéneia varen 
tenir ¿ ’abandonar l ’any 1918... Tornem a 
Sabadell i entro altra vegada a treballar 
amb Vilatobà... Més endavant m ’asocio 
amb un tal Josep Escriu i obrim una foto
grafia a la Rambla, el n? 114, amb el nom 
de “Royal Eot”... Però per desavenéneies 
amb el soci em retiro i entro de retocador 
a la fotografia Pellicer de la Ronda, de 
Barcelona, davant del Teatre Olimpia, 
avui desaparescut... Treballant a aquesta 
casa s ’em declara una lesió pulmonar i 
haig d ’ingressar al Sanatori de Torre Bo
nica... Després de set mesos, altra vegada 
a la palestra... Són uns anys que paso tre
ballant a Barcelona, a una fotografia de 
la Rambla que n ’era propietari Ricard 
Carrera, també fill de Sabadell.

Rafael Molins va fent desfilar nostàlgi-

LA DARRERA NIT, novel.la de Ramon Moix i Cusido de la col.leccio Biblioteca QUADERN. La 
trobareu a les llibreries a partir de la Diada del Ebbre i Festa de Sant Jordi. Edició limitada.
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ques vivències, revivint-les.
-Ve per f i  I’any 1931 i amb el meu amie 

i mesi re Vila tobó ens posem d ’acord i em 
traspassa el seu estad i fotográfic del ca
rrer Calderon.

Aleshores Joan Vilatobá tenia uns 53 
anys, paix havia nat exactament el 15 de 
febrer de 1878.

-Per qué va volguer traspassar el nego- 
ci? -li pregunto.

-Jo cree que varen influir-hi més d ’un 
motiu -explica Molins-. Cal dir que aquell 
temps havia heretat d ’un parent, i, per al
tra part, ell cada dia estava més vinculat a 
l ’art de la pintura.

Andreu Castells en el seu llibre “ L’art 
sabadellenc” (pàg. 528), escriu: “E! 1912 
es dedicò (referint-se a Vilatobà) amb for- 
ta intensitat a la pintura, fins a lliurar-s’hi 
absolutament a partir de! 1931, en que 
traspassà el seu taller de fotografia a Ra
fael Molins Marcet. Ara la pintura de ca- 
vallet Ja era menys patètica i més medio
cre que temps enrera; es dedicò amb es
pléndida vocació a l ’ensenyament de la 
piòstica, tant a casa seva com a les aules 
de r Escola Industrial; sobresorti el seu 
propi fili Mòrius d ’entre els nombrosos 
alumnes de diverses promocions que uni
rò formant fins a darrera hora”.

Cal insistir parlar de Vilatobà, puix 
aquest nom incideix notablement a la vida 
professional -àdhuc personal?- de Rafael 
Molins. Aquest el complau parlar-ne. 
Horn creu que entre els dos personatges 
va establir-s’hi un lligam umbilical des del 
dia que aquell vailet, amb la bata llarga de 
col.legial -mal col.legial- deis Escolapis, 
acompanyat de la seva mare, varen trucar 
a la porta del n? 36 del carrer Calderón...

Els anys que el jove Molins va estar al 
costat del seu mestre, va poguer asimilar 
bona part del seu bon afer. Per ell va en
trar a aprendre a dibuixar a clases noctur
nes, després del treball.

-Anava a clases de Vila Cinca i del ma
teix Vilatobò, però com que era tan Jove 
no dibuixava les figures al natural, al nu 
-explica Molins-. Havia fe t i refet totes les 
lômines de totes les Deesses, els Apol.los, 
etc. Un bon fotògraf requereix tenir bo
nes lliçons de dibuix... Es veu d ’esseguida 
quan una fotografia, em refereixo a figu
ra, és fêta pe! qui té un bon aprenentatge 
de dibuixant.

1 tot seguit, diu:
-Recordo com si fo s  ara, també, que 

uns companys de Vilatobò venien a l ’estu- 
di i junts marxaven cap a! bosc de Can 
Feu a pintar, carregats amb els seus estris. 
A le sh o re s  jo  em cu idava  de

l ’establiment... I  més tard em tocava anar 
a portar-li la bicicleta i jo  tornava a peu, 
carregat amb els estris de pintar...

A l ’estudi de Vilatobò hi concorrien 
models que "eren dones fòcils i artistes 
com Ester Gumò i guitarristes famosos. ” 
(Recordo al Ja citât Liobet, Sainz de la 
Maza, Pujol, Andreu Segovia, Faster...). 
El jove Molins va viure algunes d’aquelles 
sessions i pot explicar més d’una anécdo
ta.

-Heu dit que entre els tertulians hi fre
quentava Marià Burgués. Teniu alguna 
anécdota referent a eli...? -li demano.

Es posa a riure.
-Bé, no sé si podreu publicar-la -m’ad

vert eix.
-A veure -li proposo.
-Fou, dones, en una d ’aquelles tertulies 

que Marió Burgués es va aixecar i va dir: 
"M ’en vaig a pixar...” Quan va tornar, 
algú va retreu-l’hi que una altra vegada 
parlés més fi: "Home, pots dir que vas a 
fer una feina, que vas a fer aigues 
menors... ” A l cap d ’uns dies, no pas gai- 
res des d ’aquell fet, es tornò a aixecar i va 
dir: ‘‘Sois, m ’en vaig a fer aigues 
menors... i de pas, cagaré!” i va marxar, 
tot riallant fortament.

Rafael Molins va seguir alguns pasos 
del seu mestre i va practicar també la fo
tografia artistica, i avui encara guarda 
una bona col.leccio de fotos d’aquell 
temps. Les ensenya i explica les técniques 
emprades aleshores.

-Vareu concórrer a algún certámen? 
-pregunto.

■Només una vegada, tot Just quasi aca
bada la guerra -diu. Varen convocar un 
certómen de fotografia artística arran de 
la Festa Major... Fou e! mateix Rifó que 
va venir a demanar la meva participació, 
puix la concurrèneia era molt escasa i es 
temien, els organitzadors, que fo s  un fra- 
CÒS... Varen escollir tres fo tos de ñus... 
"Com que Jo sóc del Jurat d ’admissió, 
puc dir-te que serán acceptades”, va dir- 
me el propi Rifó... Tanmateix foren selec- 
cionades i al passar pel Jurat qualificador 
volien donar-me el primer premi, però per 
raons morals -com vaig saber més 
endavant- es limitaren a donar-me un ac
cèssit. .. Quan es van exposar per a! public 
es va donar ordre que es retiresin, puix 
atemptaven la moral... Dies després vaig 
saber que el mateix Marcet, aleshores al
calde, va dir que la nota més discordant i 
ridicula d ’aquella Festa Major havia estât 
haver retirât aquells nus que no tenien res 
d ’eró tic...

I tot seguit recorda:

-Fou abans de ta guerra que un grup de 
fotôgrafs varem exposar a les voltes de cal 
Oliver... La única que es va vendre fo u  
una fo to  meva que havia fe t a la meva 
promesa. Era un cap de noia... I sabeu 
qui la va comprar? el propi Marià Bur
gués que mai tenia un rail... Va dir que 
aquell cap H havia agradat molt.

Molins conserva algunes plaques origi
nals de Vilatobà. Va oferir-les al fill de 
Vilatobà, el quai va dir que podien ser do- 
nades al Museu d ’Histôria de Sabadell.

-També pensó donar-hi una máquina 
de fotografiar antiga, així com també al
gún instrument i aparell que Ja pertanyan 
a la historia de la fotografía.

-Parlant d ’aquest art, a Sabadell hi han 
destacat bons fotógrafs -die.

-1 tant! I  molt bons... No cal dir que 
damunt de tots, per raons de temps i cir- 
cumstàncies, ten im a Vilatobà, qui va 
guanyar nombrosos i molts qualificats 
guardons; hem tingut un Casonas, un 
Monistrol, i un Liobet malauradameni 
traspassat, i d ’aitres, molts d ’altres... Sa
badell és rica en e! camp de la fotografía, 
véritablement.

En un moment de la conversa, ha dit: 
-Sabeu qui va ser et meu avi?... fou  e! 

Pau Tara ( del quai en parla Marià Bur
gués a “ Sabadell del meu record” i Joan 
Sallarés a “ L’ombra del campanar), un 
tipus popular, que era molt bromista i te
nia cura d ’organitzar els saraos de la ciu- 
tat, petits i grans... Pertanyia a una colla 
d ’amies que feien gresca de debo, i era 
costum entre ells que a la mort d ’un calia 
acompanyar-lo a I’enterro amb música de 
pasdoble... El meu avi fo u  acompanyat al 
so d ’uns xarois passos-dobles...

La xerrada amb Molins ha estât feta en 
aquest estudi del carrer de Calderón... 
Allá on es va dirigir aquella mare que en 
tenia un bull d ’aquell unie fill seu que 
s’amagava per no asistir a les clases del 
col.legi.

L’estudi està, avui, un dilluns, tancat al 
public... Molins, el fotógraf, ha fet desfi
lar homes i fets d ’aquesta seva professió 
que heretá d ’un home que ha deixat una 
emprempta artistica a la ciutat.

Eli, Molins, deixa, ara el seu lloc des
prés de 50 anys en el mateix local i després 
de 74 anys dedicat a la fotografia. Noves 
generacions en la familia contiuen la tas
ca.

L’avi Molins ha vist desfilar cares no
ves que es barrejen amb els seus records 
veils... •

Es una gentilesa de Restaurant Joan Maragall, 6 i
Advocar Cirera, 38 (Plaça del Gas) - SABADELL 
Teléfon 725 23 00
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Els anys li han escurçat la talla.
Té la testa amb cabells de blanca seda. 
La boca, com una línia, d’un sol traç. 
Serios de carácter i de professió.
És un home que ha fet fer moites poses. 
Fotógraf d’ofici i desfici.
L’objectiu de la seva vida ha estât 
l’objectiu de la seva máquina 
Ha fet, positivament, molts negatius. 
La seva vida -en blanc i negre- no ha estât 
pas exempta de color...

Qüestionari “PROUST. 5 ?

-El principal tret del meu carácter?
-La sinceritat.
-La Qualität que prefereixo en un home? 
-La sinceritat.
-La Qualität que prefereixo en una dona? 
-La sinceritat.
-Allô que més estimo en els amies? 
-També la sinceritat.
-El meu principal defecte?
-Potser un excès de modèstia.
-La meva ocupado preferida?
-La fotografia.
-El meu somni de benestar?
-Una benaurança per tothom, si fo s  possi
ble.
-Quina fora la meva pitjor desgràcia? 
-Quedar inútil.
-Qué voldria ser?
-El qu e  SÓC.
-Qn desitjaria viure?
-Ja m 'està bé on vise.
-Quin color prefereixo?
-El blanc que és senyal de pau.
-Quina flor prefereixo?
-El clavell vermeil.

-Quin ocell prefereixo?
-El rossinyol.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Tots els que escriuen en català.
-Els poetes preferits?
-Pot aplicarse la mateixa resposta.
-Els herois de ficció?
-El Qulxot.
-Les meves heroines de ficció?
-Cap.
-Els meus compositors preferits?
-Sento inclinació per la música clàssica, 
sense determinar autor.
-Els pintors predilectes?
-Pine el gust clàssic i per tant m ’indino 
vers la pintura clàssica, puix la pintura 
d ’avantguarda no l ’entenc i no acaba 
d ’agradar-me.
-Els meus herois de la vida real?
-El tim baler de! Bruch.
-Les meves heroines històriques?
-Joana d ’Arc.
-Els noms que prefereixo?
-Montserrat, Tordi i Nûria.
-Què detesto més que res?

-La hipocresía.
-Quins caràcters històrics menyspreu 
més?
-Els dictadors de tota mena.
-Quin fet militar admiro més?
-Tots els de Jaume I.
-Quina reforma admiro més?
-L ’abolició de l ’esclavitud.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Més Intel.ligèneia.
-Corn m’agradaria morir?
-Sense adonar-me de! traspàs...
-Estât present del meu esperii? 
-Asserenati tranquil, normal...
-Fets que m’inspiren més indulgéncia? 
-Els que es fan sense malicia.
-El meu lema?
-Tre bal lar.

-Com SÓC?
-Constant, puntual i serios en tot el que 
he fet.
-(És un bon objectiu per un fotógraf...)

Joan Cuscó i Aymami



42

Per Mn. Geis

Amb aquesta frase del Dr. Didac 
Parellada amb la qual encapçalava 
un article necrologie publica! a “ El 
Correo Catalán” del 4 d’abril, a la 
memoria del seu i meu gran amie Oc- 
tavi Saltor, suara traspassat, em plau 
de retolar aquest meu. (Que em per
doni el seu autor, que no vaig a fer 
cap plagi).

Cito aqüestes paraules perqué co
rroboren unes de meves amb qué en- 
cetava jo un article bio-bibliográfic 
parlant d’aquest polifacétic escrip- 
tbr, publica!, ara fa justament un 
any, en aquesta mateixa revista. 
Deia: “Impossible de fer un article 
biográfk de la polifacética figura 
d ’Octavi Saltor i Soler, una mica do
cumentât, que pugui tenir cabuda a 
les págines d ’aquesta revista, ni que 
fos en una edició monogràfica. No- 
més el vast i dens epistolari, que en 
serva el meu arxiu, ja farla un nodrit 
i ben intéressant volum, rie de refe- 
rències al moviment cultural de Cata
lunya de més de mig segle ençà”.

L’any que moria el genial cantor 
del “ Canigó” , neixien (almenys que 
jo en tigni noticia) 5 minyons que se- 
guirien llurs petjades (Francese de B. 
Liado, Pages de Climent, Saltor, Jo- 
sep M.^ Rovira i Artigas, i el que sig
na). Liado el que fou director de la 
revista “ Juventus” , Pages, Fautor 
del singular poema ” E1 Sabater d’Or- 
dis” , Octavi Saltor, Josep M.® Rovira 
i el que signa.

Liado i Pages, prematurament per- 
duts, restavem Saltor, Rovira i jo.

S’esqueia enguany la vuitantena 
d’anys deis tres.

El meu aniversari precedía el de 
Saltor d’una cinquantena de dies, car 
el seu s’esqueia el 28 de mar?.

Pocs dies abans d’aquesta data

vaig fer-li arribar la carta que em 
plau reproduit, perqué és una sintesi 
de la nostra llarga i ininterrompuda 
relació:

Sabadell, 1-3-82
Sr. Octavi Saltor
Estimac amie.
Sento molt que el teu estât valetu

dinari no t ’hagi permès de fer-te pre
sent en algún dels actes amb què els 
bons amies de Sabadell vénen coro- 
nant la meva vuitantena d ’anys, però 
sento encara molt més que no ens ha
gi permès a nosaltres, els teus innom
brables amies, de retre’t un pùblic 
homenatge en la leva vuitantena, ger
mana de la meva.

Ambdós ens coneguérem -i ens ho 
hem recordat moites vegades- en uns 
memorables Joes Florals, a l ’Escala, 
la simpàtica vita empordanesa, pels 
voilants dels “feliços anys vint’’, pre- 
sidits per l ’il. lustre escriptor Josep 
Lleonart, avui injustament oblidat.

Hem compartii èxits i frustacions; 
alegries i penes familiars...

Tu has estât present en totes les 
manifestacions de cultura catalana.

Inimitable orador, dotât i cultivât 
poeta, poligraf de molt variai temari, 
prologaire de nombrosos llibres, a 
través dels quais has descobert i enco- 
ratjat no poques vocacions literàries, 
assagista érudit i àgil articulista...

Em remeto ais 2 articles biogràfics 
que et dedicava fa  poc temps: l ’un a 
REVISTA DE GIRONA (publicació 
de la Diputado de Girona) i Taltre a 
QUADERN (Publicació dels “Amies 
de les Arts i de les Lie tres’’, de Saba
dell) en els quais assajava de posar de 
relleu els diversos caires de la leva 
personalitat.

Tu vares treballar inlassablement, i 
en dies molt adversos, en la tasca, fos  
com fos, de “fer pais’’, quan tants 
d ’altres restaven a Tespectativa...

Un exemple, entre altres, la labor 
en pro del restabliment dels Joes Flo
rals, interdits per la Dictadura fran
quista. No aspiraves a treure’n cap 
profit material, ni tan sois simple
ment honorific... No aspiraves ni a 
una brillant Manteneduria, ni a un, 
per molts poetes cobejat, títol de 
Mestre en Gai Saber.

Si la venerable Institució no hagués 
estât desfigurada pels que “entraren 
a ocupar-la’’, en un moviment 
-deien- de “renovació’’, avui el seu 
Consistori coronaria els teus 80 anys 
amb un acte public que seria multitu- 
dinari.

No essent aixô possible, jo  propo- 
saria als companys de Mestratge en 
Gai Saber vivents -diriem, més aviat, 
supervivents de la “desfeta’’- de 
nomenar-te Mestre de Mestres en Gai 
Saber, per aclamació.

Y gosaria demanar a Déu que llar- 
gament ens puguessis presidir.

Una abraçada de veil i fidel amie.
Cam il Geis, prv.
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Com deia jo al principi, fer un arti
cle que abraci totes les facetes 
d’aquest extraordinari poligraf i ho
me d’accio, seria tant com fer una 
biografia, cosa no gens fácil.

És el que ha passai als articulistes 
que darrerament han parlai d’eli. Els 
titols responen a diverses facetes. Es- 
mentaré els que conec: “ La fecundi- 
tat articulista d’Octavi Saltor’’ (Di- 
dac Parellada a “ El Correo 
Catalán’’; “ Jurista, político y escri
tor eminente’’ (No signât, a “ La 
Vanguardia’’, per tant, el pensament 
de la Redacció); “ El generös assagis- 
ta’’ (Osvald Cardona, a “ Avui’’); 
“ D’activitat gairebé mítica’’ (Ernest 
Corral i Coll del Ram a “ Avui’’); 
“ Extraordinariament pur” (Leandre 
Amigó a “ Avui” . Diu “ pur” per 
oposició als que es diuen “ puritans” 
en política, la tèrbola política catala
na de la nostra generació); “ Agrade
cimiento al mejor valedor de 
Cambó” (Ramon Guardans a “ El 
Correo Catalán); “ Octavi Saltor en 
la voz y en el recuerdo“ (Esteve Bus
quéis i Molas a “ El Correo 
Catalán” . Fa referència a l’eloqüent 
oratòria  de Saltor que -diu 
l’articulista- “ fluía y se precipitaba 
en cascadas y torrentes de erudición y 
galanura en el foro, en la tan difícil 
de ocupar tribuna pública en actos 
académicos y justas literarias).

El “ pur” patriotisme de Saltor es 
veia coronai en les seves exequies a la 
Parròquia de Sant Oleguer amb la 
presència del màxim représentant de 
la Catalunya d’avui, Jordi Pujol, i la 
d’ahir, Josep Tarradellas, i la seva 
catolicitat, mai desmentida, amb una 
solemne concelebració, presidida pel 
Bisbe de La Seu, coprincep d’Ando- 
rra, acompanyat per l’Abat de Mont
serrat i 10 sacerdots, tots ells homes 
de lletres relacionáis amb el difunt, 
entre els quais jo, amie de sempre te
nia l’honor i el sentiment de figurar.

l ’Iu / h i / lu n i a ÍU H l i i  .

JOSEP PLA. Aniversari
Plana sobre el llogarret de Llofriu 

una primavera riallera, esventada per 
la rosa deis vents del Baix Empordà.

Soliu com sempre -tranquil com 
sempre- i respirant eternitat, el petit 
cementiri “des d ’on de púnteles es 
veu el mar...” és vetllat pel grup en- 
cimbellat de xipresos gronxats pel 
garbi. Hi ha tranquil.litat al Hoc; hi 
ha pau... També hi aleteja el record 
de que en tal dia com avui ens deixà 
un homenot d’aquest terrer... 1 ens 
deixà a les nostres mans -i als nostres 
cors- la seva obra. Per aixó, eli, Jo
sep Pia, és vivent en la lletra perenne, 
entre nosaltres, mentre aquesta i 
manta primavera planaran sobre 
aquesta terra i sobre els seus homes...

Aquest do materiral de la seva 
obra que és i “serà un patrimoni del 
qual fruiren i fruirán les generacions 
venidores” resta entre nosaltres.

Pia no s’ha acabat... “Perqué la 
vida deis que creuen en Vos, Senyor, 
no s ‘acaba... ”

Elegir -i rellegir- l’obra de Josep 
Pla ès el cabdal homenatge que es fa 
a diari. I aixi, sempre més. Hom creu 
-i ho subscriu- que com bé digué 
Maur Esteve, l’abat de Poblet, en la 
seva excelsa homilía a l’església de 
Santa Maria de Palafrugell, “l’ho- 
menatge -obligat- deis catalans será 
que, en el futur, mirarem el Mas Pla 
com els anglesos veuen Strarford- 
A von O els alemanys la Goethehaus, i 
els que rebin el premi de les lletres ca
talanes hauran après d ’escriure el ca
lai à llegint l’Obra Completa de Josep 
Pla”.
La nostra petita patria la fan gran els 
seus homes, els seus “homenots”. I 
per aixó mateix, també, per “ésser 
petita com és la podem somiar sence- 
ra...”

I  cal, per damunt de tot, ésser 
agraïts. I  com en un pétri epitafi dir a 
Josep Pla: “Gràciesper tot el que ens 
has donat, que és m oltl”.

J.C.

■librería sai>adeii Passeig  M anre sa, T  -  Te l.  T 2 6 0 5 T 0  
A p a rta t  de C o r r e u s  3 5 5 ->  S A B A D E L L
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UN PARLAR 
PER A INICIAIS

Des de 1’antic paraire al torero de casta, del manyà en- 
ginyòs al caçador fatxenda i fins el pispa reincident, tot- 
hom, en trobar-se amb els del seu gremi, sol emprar un 
vocabulari adéquat, una mena d’argot només entenedor 
pels propis confrares.

Ara, a casa nostra, els temps nous han portât estils 
nous i professions i oficis fins fa ben poc no massa cone- 
guts de les actuals generacions. I han aparegut, també, 
uns llenguatges amb uns girs i amb uns mots caracteris
tics. Aquests parlars se’ns han enganxat poc o molt a tots 
i per aixô em penso que no us caldrà demanar ajut a la 
Cibernètica perqué pugueu entendre el que vull dir.

Vegeu-ne unes mostres, caçades al vol, d’aquests voca- 
bularis d’ara, potser xirois, molt contundents, potser ar- 
quitectônics.., però, certament, poc académies.., gens 
ajustats a normes i sovintment incorrectes del tot.

Heus-los aci. Dlu un espécimen dels nous oficis; ... 
D ’alguna manera jo  diria... (Perdoneu, senyor orador: 
l’ùnica manera, i la més senzilla, de dir és obrint la boca i 
confegint paraules que ni tan sois veniu obligat, de bell 
antuvi, a ben pensar-les. Mireu si és fácil!)

Més enllá sento: ...jo  diria que, a nivell de base, hi ha 
un desencis molt fort, perqué les nostres reivindicacions 
són baixes de sos tre i l ’acord marc és esquifIt... (Mestres 
de cases; construiu sostres alts; no ens feu viure enxu- 
bats! Fusters: feu força mares per encabir-hi acords! Le- 
gisladors: deu-nos acords ben bons i ben bonics per en- 
quadrar en els mares! Alerta, tots! No trenqueu els 
acords: se’ns trencarien els mares!)

1 per la ràdio, un lider de bona imatge (amb una 
“ imatxe” de dialecte “ apitxat” ) diu, emfáticament, que 
les forces politiques cal que consolidin bé llurs partits, 
que delimitin els espals, que planifiquin les 5eve5 activi- 
tats.., que se’ls adjudiquin orees de poder.., que definei- 
xin les seves parcel.les electorals.., que s ’eixamplin les 
plataformes d ’expressió.., etc.etc. (¿Qui és que no ho di
ria que s’adrecen, només, a la gent del ram de la pedra pi
cada?)

I llegeixo, un dia i un altre, articles soporifers que ens 
inciten a la consolidació i apuntalament de la democrácia 
que encara camina, pobreta, amb els peus balbs. I que 
ens calen uns auténtics mécanismes d ’informació ... I, 
més avail, demanen la planificado sanitària... I fins i tot

exigeixen l ’enfortiment de les estructures... (Vaja! com 
qui fa una carcassa per al ciment armat.)

1 a la televisió un prohom de carisma, gesticula i clama 
i ens commina a restaurar la credibilitat i donar suport i 
recolzar els politics que es desvluen, només, per nosaltres 
(oh,la la! com diuen a Franga) / que no volen sino apro- 

fundir el procès de construcció de l ’estat de les autono
mies.., i que s’ha de potenciar l’interés de les bases i 
conscienciar-les (renoi, quins verbs! ni en Fabra no els 
sabia!) I se’ns acomiada dient que hem de construir el 
nostre autogovern i per això hem d ’omplir de contingut 
l ’estatut... (Aixi, ben fácil: com qui omple, de sorra, un 
cabás.)

I un d’aquells qui no han donat mai ni un cop parla i 
garla, abrandadament, d’un cop d ’estat fallit i dels col- 
pistes, i per justificar-se diu que ara amb la Ilei Tal, tenim 
en nostres mans una bona eina i apa dones! anem-hi tots 
per feina que en acabant ja farem un dinar de treball.

Més d’un cop he intentât de treure’n l’entrellat del per 
què d’aquest lèxic, però ha estât debades. Mai no he en
tés la connexió que hi pugui haver entre la Politica i la 
Construcció, llevat dels périodes pre-electorals en els 
quais se solen prometre ponts i pantans i xavegons a tots 
els pobles, encara que no tinguin riu. (Després ja els el fa- 
ran un riu o una riera perqué puguin, aixi, fer servir el 
pont).

.Un dia, però, enmig de les meves abstruses cavil.la
cions se m’aparegué la Pitonissa i, ben ferrenya, m’incre- 
pà: -Valgui-us sant Nin i sant Non!- em va dir- ¿Tan Uose 
sou que encara no us heu adonat de corn a dins del gremi 
dels politics hi és abundós el nombre deis manobres?

Aquests mots varen èsser, per mi, com un esclat de 
Hum que m’aclaris la ment.

1 li vaig dir: -¿Cal deduir, dels vostres mots, que per ès
ser un bon politic s’ahuria de passar, abans, pel ram de la 
construcció?

Això la Pitonissa no m’ho va contestar i, corn s’escau a 
tota aparició conforme, més ràpid que no ho die, es va 
esfumar deixant-me trist i sol, i amb l’espina del dubte.

Des d’aquell dia -podeu ben creure-ho, amies- va arre- 
lar en mi la devoció a santa Liúda.

Agustí Palau i Codonyers

Es una gentilesa de
SERVEI DE REPARACIONS FOTO-CINEMA-VIDEOS-HI.FI 
Advocat Cirera, 8 Dpt. 16 - (Davant Ajuntament) 
Telèfon 726 13 35 - SABADELL
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EL CIUTADA CRISTOFOL
Amb aquest títol va 
presentar una col.leccio 
de fotografíes el barceloni 
Josep Glosa i Miralles, de 
la má de Cámara Club 
Sabadell, en el seu estatge 
del carrer d’en Font, 1, 
de la Caixa d’Estalvis.
Fou una mostra que 
s’exposà al public quasi 
tot un mes (bona part del 
febrer i del març).
L’autor d’aquesta 
col.leccio és una persona 
que té una llarga 
trajèctoria en el camp de 
la fotografia. Ara, però, 
només podem dedicar-li 
un breu comentari 
cenyint-nos al “ ciutadà 
Cristôfol” que, corn bé 
diu el mateix autor, estem 
habituats a veure’l, 
inmóbil, damunt del seu 
ait pedestal. L’autor ha 
volgut humanitzar la 
inmobilitat de l’estàtua 
encabint-la dins el medi 
urbà que l’envolta, fent- 
la, fins i tot, deambular 
pels seus entorns...
Josep Glosa ha anat 
buscant amb la seva 
peculiar, aguda i original 
óptica, no exempta 
d’humor, angles inédits 
del “ ciutadà Cristôfol’’...
1 a fe que ha assolit un 
reportatge gràfic que és 
una pura delicia.
Les seves imatges ens 
diuen moites coses.
N’hem triât, però, quatre 
entre la trentena. 
Cadascuna d’elles pot fer- 
nos suggerir més d’un 
comentari.
Veiem, per exemple, corn 
Colom ens senyala el seu 
homònim...
1 com Colom, des de la 
nau Santa Maria, indica 
que “ allà, allà hi han les 
Indies’’...
I una vegada més,
Colom, valent i ardit.

tampoc li fa basarda 
posar el dit a la boca de 
la fera fabulosa...
1 si, avui, a través de .a 
Telefònica poderr. parlar 
arreu del món -tamoé 
aquell nou món que

descobri Colom, per 
ventura- és just que 
també s’usi corn un 
original pedestal...
Si Josep Closa ha prêtés 
“ humanitzar la inmôbil 
estàtua’’, nosaltres creiem 
que ho ha aconseguit a 
bastament...

Joan Cusco

Es una gentílesa de VIATGES CODIIMA, S.A.
Grup A Títol 412

Sant Quirze, 11 
Tel. 725 62 99 
SABADELL
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LA DA VALLADA DE PICASSO
L’aspecte d’una persona, i sobre- 

tot el seu rostre, ens revela d’una ma
nera gairebé escandalosa la seva Inti
mität humana. Com podem observar 
a cada pas, cadascú “ fa cara’’ d’alló 
que íntimament és. L’expressió facial 
ens permet d’endevinar conductes i 
capteniments, ádhuc dédicacions 
professionals de tota una vida.

Dones bé, l’efígie, els trets fisonò- 
mics -interessantissims, no cal pas 
dir-ho- de Picasso s’aproximen molt, 
fixeu-vos-hi, amb els tipies d’aquell 
personatge estandarditzat que forma 
part essencial de I’espectacle circenc i 
que anomanem el pallaso; mot que, 
d’altra banda rima perfectament amb 
el nom de l’il.lustre malagueny, i pot- 
ser no per atzar, car es pot dir que 
se’l donà ell mateix, éliminant dels 
tres termes del seu nom de registre ci
vil, Pablo Ruiz Picasso, els primers 
elements, que son els que normal
ment utilitzem.

Si un horn no sabés res de l’obra 
pictórica picassina -una obra ingent i 
aclaparadora, profusament difosa 
per tot el món en directe i en còpia-, i 
havent-li mostrat el personatge o al
guna de les seves fotografíes, bagués 
d’endevinar quina era l’activitat pro
fessional que li esquela, no m’estran- 
yaria gens que afirmes que es troba 
davant d’un clow, d’un pailasso, pe
rò, això si, un pallasso amb uns ulls 
terriblement escrutadors.

No són, en tot cas, els de Picasso, 
els trets fisonòmics caracteristics 
d’un pintor -vull dir d’un artista 
pintor-. I això no deixa d’ésser curio- 
sissim i remarcable. Perqué, de fet, 
ho és de pintor, i no pas dels de minsa 
fama o d’escàs predicament, sinó el 
nùmero u, el pintor més célébrât del 
nostre segle, el geni per antonomàsia, 
valgui l’expressió, de la pintura dels 
nostres dies i potser de sempre.

Sense minusvalorar -Déu me’n 
reguard- l’art, els mèrits i la qualitat 
entranyablement humana dels pallas
sos comparant-los amb els que cal 
atribuir a un pintor, cal subratllar 
que, essent pintor i clown dos tipus 
ben diferents, amb uns terrenys d’ac-

tivitat precisos i delimitats per a cada 
un d’ells, tanmateix resulta significa- 
tiu que, en algún subjecte de tanta 
entitat, puguem confondre’ls.

Admetent com a válida aquesta 
ambigüitat facial de Picasso, a la 
qual concedeixo no poca importán- 
cia, jo em pregunto: ¿com podia rea- 
litzar una obra pictórica seriosa, con
sistent, “ comme il faut’’, un histriô 
cómic que empunya els pinzells?

Del bohemi d’“ Els quatre gats’’ al 
pintor consagrar pels seus genials di- 
buixos i pintures d’uns quants anys 
més ençà, i célébrât unànimement en 
els darrers anys de la seva vida, hi ha 
tot un procès, que, contràriament al 
que hom podria esperar, no fou de 
bo en millor.

Mireu-vos, si us plau, les obres dels 
seus darrers anys. Us trobeu davant 
un espectacle cada vegada més trist, 
davant d’uns traços i unes pinzellades 
cada vegada menys Intel.ligibles i més 
desplaents. Entre els centenars -vull 
dir milers- de mamarratxades amb 
què ens obsequia el Picasso dels da
rrers anys, en trobem moites que po
den arribar a irritar-nos, enmig d’al- 
gunes, ben poques, que encara tenen 
una certa vivacitat, que contenen al- 
guns “ gags” estimables i algún raco- 
net que, aïlladament considérât, fins 
i tot fa bonic.

Devia sentir Picasso que a les seves 
velleses, la pallasada habituai -potser 
genial- no esquela. Mentre podia pin
tar menât només pel seu cuprici, lli- 
bèrrimament, ho feia, i en paus. Es 
tractava d’una activitat genumament 
ludica que la gent li aplaudía. A 
més... qui no li agradi, que ho deixi! 
Però en la seva maduresa i més enca
ra en la seva senectud, quan vol pin
tar per a identificar-se amb la seriosi- 
tat generai, li costa trobar el llenguat- 
ge apropiat, i jo diria que no se’n surt 
airosamnet. Després de suar-hi molt, 
de fer nombrosos plantejaments i es- 
bosos dels seus quadres, ens dóna 
quelcom hibrid, caricatúrese, sense 
suc ni bruc, aberrant, gairebé demen- 
cial.

I és que potser, desconeixent

Foto de David Douglas Duncan

-segueixo en la idea del pallaso- per 
no haver-la emprada des de molts 
anys ençà, la llengua que hom utilitza 
en l’art pictòric a I’abast de la majo- 
ria dels mortals, el Picasso provéete i 
valetudinari perd confiança en si ma
teix i va aprimant el seu exultant verb 
propi i acaba expressant-se en un es
peranto quimicament pur. Si, com 
l’esperanto, el llenguatge que utilitza 
en les seves darreres étapes és artifi
cial, sense sang, fred, glacial. Com 
ocorre amb aquella llengua inventada 
pel doctor Zamenhof, les obres de Pi
casso “ sonen” una mica a tothom, 
tothom endevina més o menys cap a 
on van. Però res mes. Algú ha parlât 
-em refereixo al títol expressiu del Ili
bre de John Berger- d’ascensió i da- 
vallada de Picasso. Potser caldria ja 
començar a desfer el mite que s’ha 
forjat a l’entorn d’un nom, encara 
que aquest nom i la persona que se 
l’ha posât ens siguin d’alguna mane
ra entranyables.

Donant una mica de perspectiva a 
la qüestió i intentant explicar-nos la 
raó de l’evolució negativa de l’art pi- 
cassià, hauriem de considerar el pa
per que ha jugat realment aquest ar
tista en el context del seu món, que és 
el nostre. Aquest món que, com sa-
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bem, l’ha posât pels núvols com a 
monstre genial o demiurg mereixedor 
d’un Hoc d’excepció dins la historia 
de l’aventura humana.

El fet és que, a partir d’un determi
nai moment -superada ja l’època 
“ biava” i les d’altres colors i, més 
concretament, des del “ cubisme” 
ençà- Picasso es dedica a fer pallassa- 
des plástiques a l’engrós i, segura- 
ment per la genialità! innegable del 
seu autor, tenen éxit. Envalentona! i 
amb una murrieria no dissimulada, 
de vegades amb cinisme, emprén, 
com un joc innocent, la trencadissa 
general, que és cada dia més celebra
da arreu. El seu diguem-ne art se surt 
de mare i es llença decididament pel 
carni de la desbarrada, déformant, 
triturant, esmicolant, detruint tot el 
que té a mà (recordem la seva série 
famosa de Les Menines d’un tal Ve
lâzquez).

En aquesta activitat desenfrenada, 
que durará anys, i amb alts i baixos 
de sensatesa, no hi ha qui li passi la 
mà per la cara. Si els seus contepora- 
nis l’accepten i el celebren, com horn 
pot constatar en l’abundant biblio
grafia laudatoria que ha suscitât la 
seva obra i l’alta, fabulosa, cotització 
dels seus quadres, deu haver-ni una 
certa adequació entre l’“ art” des- 
tructiu de Picasso i els aires de des- 
trucció i ensorrada que bufen pertot 
arreu, reveladors d’una crisi profun
da de civilització, ofegats cada vega
da més els valors humans -l’humanis
me genèric que ens és propi- per l’em- 
branizada irrefenable i avasalladora 
de la tecnologia, de la quai la huma- 
nitat sembla haver perdu! el control i 
que ens mena a un mon que no sem
bla massa apte per als homes.

Portât per uns impulsos que em 
semblen senzillament irracionals, i 
potser sense adonar-se de la transcen- 
dència de la seva alegra cursa “ artis
tica” desbocada, Picasso contribueix 
en gran mesura, des del seu terreny i 
des del pedestal de la seva fama, al 
corren! destructiu que s’ha emparat 
del món i que desmbocará no sabem 
pas on.

Pere Roca Garriga

ESTEVE VALES 
BAQUÉ: 
ESBANTIMENTISME

Si Leonardo havia parlât de la pin
tura com a “cosa mentale” , aquest 
nostre artista -i nostre amie- ho corra- 
bora. Perqué eli és capaç, genial com 
és, d’inventar qualsevol dimensió. 1, 
més encara, dur-la a la realització, en
cara que sigui una realització esque
mática, de linies inarticulades.

Indiquisme, esbantimentisme : 
“ cosa mentale” , però també visible i 
perceptible.

Vails Baqué és estilista i és genial. 1 
ho fa palés quan explica les seves co
ses -coses mentals- i es fa difícil d ’en
tendre per a la gent de peu pia. Per
qué, a veure; está eli als llimbs?... Ca! 
eli está on está el seu art, que és el seu 
món, un món pie de les seves il.lu- 
sions i de les seves cabóries, on crea 
els seus “ ismes” i les seves “ dimen
sions” ...

“ L’artista-pensador” , el “ filósof- 
artista” , “ 1’artist a-teoritzan t ” ... 
Qualsevol penjament li és aplicable a 
Valls Baqué.

La seva obra, d’uns anys ha, té un 
“ procès metafisic” . Ha arribat a una 
sintesi, a una concreció, a una esque- 
matització -summum d’un procès 
creatiu, recreatiu fora de tota 
gratuitat- que fa pensar i es fa admi
rar... Que el seu “ léxic artistic” se’ns 
fa quasi intraduíble no és problema 
seu: és problema nostre. Ell ja s’ha 
esforçat per crear-lo; a nosaltres ens 
cal, si de cas, voler-lo entendre. Ell ha 
estât l’actiu.

Les seves dues ùltimes mostres (pri
mavera de l’any passât a l’Acadèmia 
de Belles Arts i ¡a d ’enguany al Museu 
d’Art de Sabadell) han estât a base 
d’una sola obra; una solitària i con
vergent obra.

De la primera ja ens va fer un 
comentari-critic Jordi Roca (Quadern 
n° 21). Volem, però, ara, transcriure 
el final de l’article que li ha dedicat 
Maria-Josep Balsach, publicat a 
l’AVUl (11-4). “ De Iluny (només 
passât el llindar de la porta) hom veu 
només un llenç -penjat al bell mig de 
la sala- absolutament blanc. A mesu
ra que ens hi apropem comencem a 
entreveure una silueta (obnubilació?). 
A tres pams, la imatge apol.linia és Ja 
un entrellat d ’indicacions i ens deixa 
veure la seva factura. La il.lusló s’ha 
esvaït. Hem topat amb l’esquelet es- 
batut i se’ns ha potenciat el record” .

GOIGS
LA MARE DE 
DÉU DE RIUSECH

El desembre de 1974, foren editats 
uns Goigs a la Mare de Déu de Riu- 
sech. Els patrociné Mons. Ramon 
Daumal, bisbe auxiliar de Barcelo
na. (Fou Rector de la Parròquia de 
la P u riss im a  C o n cep c ió  de 
Sabadell).

Aquests Goigs són la tercera edi- 
ció d ’aquesta advocació. Els primers 
es van editar quan la Imatge era ve
nerada a la seva església romànica, 
fins el 1868, segons Mn. Josep Maria 
Canals i Lamiel. La imatge, gòtica, 
que sembla ser del segle XIV. La tro- 
balla se situa vers el 1635. Es va tras- 
lladar, el 1874, a la Parròquia de la 
Purissima Concepció i, finalment, 
fou venerada a l’aitar del Santissim, 
fins el 1956.

Mossèn Joaquim Guiu els cita i els 
reprodueix en la seva monografia 
“ La Parròquia de la Purissima Con
cepció” editada per la Biblioteca Sa- 
badellenca, el 1930. El Hoc és cone- 
gut des de 995 i Mn. Guiu esmenta 
que en les donacions fetes al cenobi 
de Sant Cugat del Vallès, Silvestre 
11, el 1007, Benet IX en 1038, parlan 
de la casa Rivo-sicco “ Riusech” . 
Trobem que el bisbe Gilabert de Bar
celona, l’any 1054, consagré l’esglé- 
sia de Sant Pau de Narbona i que el 
1307, ja es parlava, concretament, 
del toponimie Sant Pau de Riusech,

Els Goigs són anònims i la mùsica 
és la melodia popular. La Biblioteca 
Sabadellenca, en 1930, va fer-ne la 
segona edició, dintre la col,lecció 
“ Els Nostres Goigs” nùm. 19, quan, 
llavors, se li donava cuite a l’esmen- 
tada parròquia de la Purissima.

Aquesta imatge, actualment, resta 
retirada de la veneració dels fidels i 
guardada en l’interior de la citada 
parròquia. Cree que els sabadellencs 
veurien amb satisfacció que, al
menys una vegada l’any, es posés a 
la veneració i després de la missa 
cantar els Goigs, tornant aixi a una 
antiga tradició i renovant més de 
nou-cents anys de història, ja que la 
consagració data de primers del segle 
XI. Era el tercer diumenge de maig, 
la data en que se celebrava l’aplec 
-del 1578 al 1628- i en processò es 
compila el “ vot del poblé” .

Jaume Busqué i Marcel
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L le n g u a tg ^ e

LA
PARLA
DELS
MEXICANS

En una estada de mes i mig al país 
mexicà he posât atenció, entre altres 
particularitats, en el llenguatge, que 
és una de les manifestacions humanes 
que sempre m’han interessai. I vet ací 
que només d’arribada, quan vaig ha
ver de dir a una senyora que els meus 
néts eren tots nois, ella va exclamar: 
“¿Puros hombres?’’. Vaig haver 
d’entendre que la pregunta equivalía 
a “Només homes?’’. En una altra 
conversa de pocs dies després el meu 
interlocutor va deixar anar; “El país 
está endrogado". Em va sorprendre; 
no em creía que la nació mexicana es 
trobés tan avançada en el procès de 
degradació del món civilitzat. Aquí 
ja va ser necessària la intervenció 
d’un intérpret; i se’m va aclarir que 
amb el qualificatiu d ’“endrogado", 
els mexicans volen dir “endeutat”.

Els mexicanismes salten a cada 
moment, tant en la parla coloquial 
com en l’escrita; però més a la prime
ra. Quan, pocs dies més tard, el propi 
president de la República va procla
mar ais quatre vents la situació d’en- 
deutament del pais, no va usar el gra
ciés mexicanisme. Heus aquí alguns 
exemples, entre els més immédiats, 
de l’argot mexicà: “carro ’’ per cotxe; 
“camion” per autobús; “troca" per 
camió; “refacciones” per recanvis; 
“manejar" per conduir; “botana" 
per aperitiu. I de l’aplicació extensiva 
d’alguns verbs: “regresar” també 
s’usa per “devolver”; “correr", com 
a transitiu, per “expulsar"; “trans
portarse” per “trasladarse”... Ja 
m’havia disposât a prendre nota de 
tot el léxic autócton que em fós possi
ble de recollir, quan hi vaig renunciar 
en saber que existia un diccionari de 
mexicanismes i que ocupa no res

menys que 1.200 págines. I, després 
deis vocables, vénen els modismes, 
les Ilibertats sintáctiques. Vet aquí 
una d’enrevessada: “Los habitantes 
del municipio X  hacen llegar a N, 
Gobernador del Estado, las más efu
sivas felicitaciones con motivo de su 
Informe de Gobierno, mismo que fue 
de la aprobación del Primer Magis
trado de la Nación”.

On abunda la sofisticació del caste- 
llá és a les cróniques de societat deis 
periódics. Perqué aquest tipus de pe- 
riodisme, amb luxe d’il.lustracions 
fotográfiques, que aquí les fémines 
han de cercar a les revistes del cor, 
allí és aliment quotidià a la premsa. I 
en els diaris de ciutats secundàries, 
encara que capitals d’Estat, no sols hi 
són recollides les bodes i les comu- 
nions, sinó fins qualsevol aniversari 
dels infants a més dels transcenden
ta l  quinze anys de les noies, i també 
la proximitat d’un naixement. En 
aquesta literatura horn pot trobar fi
neses com: “El recinto se engalanó 
con exquisito arreglo de flores”, 
“Durante este convivio, que tuvo ve
rificativo a partir de...”. I disbarats 
sintáctics: “X  y Z me recordaron de 
la boda que tienen de su hija este 
mes”. En el text d’un corresponal de 
Madrid donant compte de la visita 
deis reis d’Espanya al pabelló de Mé- 
xic, dintre la Eira Internacional de 
Turisme, vaig llegir: “La algarabía

era inmensa. Por un lado, un maria
chi interpretaba..., y  por otro, un 
grupo peruano tocaba a los reyes”.

Hi ha mexicanismes que hom pro
cura evitar en el llenguatge escrit com 
hem vist amb V “endrogado”. Però 
són pocs. Així, topo amb un titular 
de periódic que diu: “Tres estudian
tes extranjeros balaceados por pedir 
aventón”. Interpretern el “balacea
dos”, però, i V “aventón”?. Dones 
resulta que aquells pobres estudiants 
estrangers feien auto-stop. Ara bé; 
potser cal aplaudir l’haver créât un 
mot propi en Hoc de conformar-se 
copiant-ne un de fora. En aquest 
punt els mexicans es mostren, no 
sempre, resistents a la influència del 
prepotent vei, que és el més constant 
turista i fins alguns nordamericans es 
posen a viure a Mèxic; i això que als 
comerços hi ha la retolació en els dos 
idiomes i quan es demana una secre
tòria bilingüe no cal pas preguntar a 
quin segon idioma hom es refereix, 
perqué a Mèxic l’anglès és la segona 
¡lengua. Però V ’Stop” és “A lto” \ 
el “Parking” és “Estacionamiento”.

De les construccions poc ortodoxes 
no se’n lliuren ni institucions tan se
riöses com les bancàries. Copio d’un 
imprès bancari: “Le rogamos anotar 
el nombre... ”. No s’ha sabut corregir 
satisfactòriament la forma usuai en el 
país: “Eavor de no tocar los
objetos”. En can vi, descobreixo en el
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mateix imprès un “cuentahabiente” 
que potser Cervantes ens anteposaria 
al "cuentacorrentista”.

I, després del lèxic i de les formes 
gramaticals, encara resten els no pas 
menyspreables capítols de la fonètica 
i la cadéncia. De fet, hom es troba 
d’antuvi amb certes dificultats per a 
entendre els mexicans, tot i que par
len el que ells en diuen l’idioma es- 
panyol. A més, solen parlar baixet i 
amb tan poques paraules com poden; 
cosa que deu obeir a la Ilei del mínim 
esfor?, que alli és molt respectada. Si 
entreu a una sabateria no sois heu de 
donar el número que calceu sino tam
bé el del model que heu escollit a 
l’aparador; la dependenta us portará 
una sabata del pareli perqué us l’em- 
proveu i US hi penseu, i se n’anirà a 
atendré un altre Client. Ni una infor- 
mació ni un auxili, i grácies que el 
model escollit hi sigui, car del contra
ri US portará el més semblant sense 
advertir-vos del canvi. Quan sortireu 
de la botiga amb la compra feta amb 
prou feines haureu conegut la veu de 
la dependenta. I les sabateries es to
quen les unes amb les altres (el cal?at 
és una de les indústries numerosas del 
país); sembla que quan entra un pres- 
sumpte comprador haurien d’esfor- 
?ar-se a retenir-lo. En definitiva, a 
Méxic US fa l’efecte de trobar-vos en 
un país on es parla un idioma que no 
coneixeu prou i mai no esteu segurs 
d’usar la forma adequada. Afegiré 
que els mexicans també es troben 
amb dificultats per a entendre un es- 
panyol recent arribat. Però no s’es- 
forcen ni s’immuten; són a casa seva. 
Si en una botiga o super-mercat pre
gunten a la dependenta per un article 
que no heu sabut veure, sense mirar 
res i segur que sense haver-vos entés 
bé si US heu explicat a l’espanyola, us 
respondrá indefectiblement: ‘ Wo 
hay”.\ encara, per pocs graus de 
franquesa que uneixi un mexicá amb 
l’interlocutor espanyol, es riu de la 
manera de parlar d’aquest. No pensa 
que aquella forma de‘‘manejar”el 
castellá pot ser l’ortodoxa.

Circula per Méxic un Ilibre, que va 
cap a les quaranta edicions, en el qual 
s’analitza amb humor crític la idio- 
sincrácia mexicana i s’hi fa la carica

tura de la suposada visita d’una dele- 
gació comercial argentina. I diu 
Fautor -i ho il.lustra amb un extens i 
pintoresc diáleg- que va ser necessari 
un interpret per entendre’s argentins 
amb mexicans, i que uns i altres es 
percataren de la conveniéncia d’un 
diccionari mexicano-argentí. Ara bé; 
sense nécessitât de fer caricatura cal 
pensar que, si no fossin els mitjans 
modems de comunicació, sens dubte 
s’hauria arribat en els paísos colonit- 
zats per Castella a idéntic fenomen 
que el de les llengües neollatines en 
els territoris dominais per Roma.

Contráriament a aquesta diversifi- 
cació es dóna el cas d’una variació 
important que va quedar implantada 
a tot el llarg de l’América de parla 
hispana. Em refereixo a la substitu- 
ció del plural “V050//-0S” per'W e- 
des”. Es un fenomen rar, puix que 
no es tracta d’una llicéncia gramati
cal o de vocabulari sinó que és una al- 
teració del tractament. Per a nosal- 
tres resulta inexplicable que el “/« ’’es 
transformi en“vo5/è’’ tan bon punt 
la segona persona esdevé plural, en
cara que vagi dirigit a criatures. El ci
nema i la tele ens ho van donar a co- 
nèixer, aixi com la novel.listica, però 
no és igual veure-ho a la pantalla o 
llegir-ho en un relat d’ambientaciô 
estranya a nosaltres, que trobar-s’hi 
en viu. Sobretot em va xocar en la 
lectura d’una biblia. No em direu que 
no resulti comic “o/V’’el Totpoderós 
dient a Adam i Eva: "No coman de él 
ni lo toquen siquiera”, quan Adam 
tracta de tu el seu Creador: “¿o mu
jer que me diste por compañera... ”. 
I, si Pere diu a Jesús:"¿Por qué no 
puedo seguirte ahorá?”, per quina 
regla de tres Jesús ha de dir, 
adreçant-se ais apòstols:‘Wo se tur
ben. Ustedes confian en Dios; con
fien también en m i”? I és que en el 
cas de la Biblia, al contrasentit del di- 
ferent nivell de tractament s’afegeix 
la introducció anacrónica d’un trac
tament modern.

Per a tranquilitat deis castellano- 
parlants haig de dir que els Ilibres de 
text en qué no hi ha diáleg i, amb eli, 
l’ensopegada del tractament, són re- 
dactats a Méxic en castellá académie.
I fins i tot -potser és més propi

á\r."sobretot”- els Ilibres de Llen- 
gua, si n’exceptuem el que concerneix 
a les persones de l’oració gramatical, 
que són establertes com a '^o , tu, él, 
nosotros, ustedes, ellos”. També 
haig de precisar que la Biblia a qué 
m’he referit, per bé que integra i fi
del, és destinada a 1‘ensenyament se- 
cundari i que en les lectures bibliques 
dintre dels oficis religiosos es respec
ta la forma académica de la segona 
persona del plural, si més no en esglé- 
sies importants.

En l’assumpció de la llengua que 
ells diuen espanyola no cal cercar en
tre els mexicans cap connotació senti
mental. Es, purament, l’acceptació 
d’un fet históric, conseqüéncia de la 
colonització. Les terres del continent 
americà van ser objecte de conquesta 
per part de diversos Estais europeas. 
En aquesta lotería al territori mexicà 
li va tocar Espanya, i si no hagués es
tât Espanya hauria pogut ser Portu
gal o Anglaterra. Però els mexicans 
d’avui no veuen cap motiu per estar 
úfanosos de tenir com a idioma l’es- 
panyol en Hoc del portugués o l’an- 
glès; ni tampoc per lamentar-se’n. 1 
aquesta no és una afirmació gratuita; 
he tingut ocasió de comprovar l’acti- 
tud de la gent mexicana respecte a la 
llengua espanyola. Només cal dir que 
el triomfalista espai televisiu“iOO w/- 
llones”, produit a Espanya, s’emet 
en un dels sis canals de Méxic, justa
ment el que té una difusió més limita
da i en part del país és suplert per al
tre canal propi.

Finalment diré que, junt a la reali- 
tat de l’idioma de Cervantes, és bonic 
de constatar la permanéncia de la to
ponimia indígena, que predomina 
damunt l’extens mapa (quatre vega- 
des la superficie d’Espanya) en la no
menclatura de poblats i de tota mena 
d’accidents geogràfics. I de com re
sulta graciosa la toponimia mixta; 
per exemple, “ y//o//á« de los 
D olores”, ‘‘Ja losto titlan  del 
Rincón”, "Ixtlahuacán de los Mem
brillos”, "Santa María Tequepex- 
pan”... simbols del mestissatge d’in- 
dis i d’espanyols que és el poblé mexi
cà actual.

Josep Torneila
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per RAMON VALL i RIMELAS

EL CARTULARI 
DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Tal com s’anunciava al darrer nú
mero de QUADERN, al donar comp
te de la publicació pel Musen d’Histo- 
ria de Sabadell de l’“ índex toponímic 
del Cartulari de Sant Cugat del 
Vallès” del que és autor el Dr. Pere 
Roca i Garriga, ens ha semblât oportú 
dedicar unes ratlles a comentar el qué 
és un Cartulari i a destacar la impor
túnela del de Sant Cugat del Vallès.

Per Cartulari s’entén una col.lecció 
de documents pertanyents a una ma- 
teixa institució o familia, copiats en 
un quadern o Ilibre per major segure- 
tat de la seva conservado (no cal, acu
dir ais originals, que poden guardar-se 
a part) i per major facilitât de consulta 
(generalment els documents s’agrupen 
per localitats o pertinences).

Normalment els cartularis contenen 
dues classes de documentado: en pri
mer Hoc els privilegis concedits pels 
reis O pels papes; i en segon Hoc els ti- 
tols de propietat especifics de les dis
tintes possessions de l’entitat a la que 
pertany el cartulari (donacions, dei- 
xes, permutes, compres, empenyora- 
ments, etc., etc.).

Els cartularis més antics que es co- 
neixen son de França i d’Alemanya, 
d’on se’n conserven dels segles Xè i 
IXè respectivament, si bé en la seva 
majoria son del segle Xlè. A Espanya 
els més antics semblen pertànyer a 
aquest darrer segle; fora de Catalunya 
reben també els noms de “ becerro” i 
“ tumbo” . Alguns d’aquests Hibres 
van acompanyats de miniatures que 
il.lustren i decoren els documents 
transcrits, cosa que fa que al seu valor 
documental se H afegeixi l’artistic co- 
rresponent a aqüestes miniatures.

A Catalunya tenim, entre els més 
antics, el “ Liber feudorum Major” 
(compilât a instancies del rei Alfons I 
per Ramon de Caldes a la segona 
meitat del segle Xllè) i el “ Liber feu
dorum Ceritaniae” , coetani de l’an- 
terior. Tant l’un corn l’altre están de
corats amb miniatures que, normal-

Raillon de Cuides, davani del rei Allons 1, re\ isa les esenptures que el copista iran.seriu al “ Liber leudoruni Ma
jor” (foli 1).

ment, repeteixen sempre 1’escena de 
la prestado de l’homenatge feudal 
corresponent al diploma transcrit. 
No cai dir la importúnela d’aquestes 
il.lustracions per conéixer diversos

aspectes de la vida en l’època romúni- 
ca, per exemple la manera df vestir 
deis diversos personatges. Es molt 
important també el cartulari de la 
Seu de Barcelona, format pels quatre
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volums denomináis “ Liber Antiqui- 
tatum” ; malhauradament fins ara 
només se n’ha publica! la “ regesta’’ 
o resum dels seus documents. Del se
gle XIII coneixem un Cartulari de 
Poblet.

El Cartulari de Sant Cugat del Va
llès probablement va redactar-se tam
bé en aquesta època o una mica més

tard. Com els “ Liber Antiquitatum’’ 
no té cap mena de decoraciô ni 
d’il.lustraciô. La seva importància, 
però, és molt gran per la riquesa de 
documentació que conté. Son 426 fo
ils tamany major, de pergami, amb 
abundant documentació que va des 
del segle IXè fins el XlVè. A 
començaments de segle Mn. Josep

J oli 45 V.  del “ l.iber tcudorum Major’'; Duran Ramon acuì com a testimoni davani del comte Ramon IV de Pa- 
llars. El maleix comte infeuda la vila i el castell de Llimiana a Guiiard Guillem de Mitjans.

Sam Lrmcngol, bisbc d'Lrgell. jura hdeliiai al 
comte de Cerdanya Guifré. “ L.iber feudoriim Ceri- 
taniae” , foli 17 v.

Mas en les seves “ Notes històriques 
del Bisbat de Barcelona’’, en publicà 
la regesta de bona part dels seus do
cuments. Ais anys quaranta Mons. 
Josep Rius i Serra va transcriure’n els 
documents anteriors a mitjans segle 
Xlllè, ampliant I’obra amb l’edició 
d’altres documents relacionáis aixi 
mateix amb el monestir de Sant Cu
gat, però que no figuren en el Cartu
lari.En conjunt Mons. Rius transcriu 
a la ratlla de mil quatre-cents docu
ments amb un interés extraordinari 
pels territoris a qué corresponen, es- 
sencialment el Vallès, el Penedès i el 
Baix Llobregat, paratges on els domi- 
nis de Sant Cugat eren abundants.

A aquesta obra de Mons. Rius li 
mancava l’index: l’investigador es 
veia obligat a llegir-se una i altra ve
gada tot el Ilibre, treient-ne, amb pe
na, les notes oportunes; des d’ara i 
grácies a l’index confecciona! pel Dr. 
Roca i Garriga que el Museu d’Histó- 
ria ha éditât per commemorar el seu 
cinquantenari, el treball de l’investi
gador es veurà ajudat en gran mane
ra, i albora augmentará en seguretat 
al no haver de témer possibles oblits.

Col.labora ^  BANC DE SABADELL
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nota de lectura

LA
POESIA 
EMPIRICA DE

Comentar el darrer Ilibre de Pere Quart (“ Poesia em
pirica“ . Ed. Proa. Barcelona, 1981) és, per a qualsevol 
que ho intenti, una tasca tan incòmoda com obvia, atesos 
els advertiments que fa Fautor al seu amie inclit Joan 
Oliver en el próleg que aquest signa. Efectivament, des
prés de fer una sèrie de consideracions sobre el Ilibre, 
heus aqui que Pere Quart prega ais critics que s’abstin- 
guin de comentar-lo i, si pot ser, de llegir-lo: ultra la seva 
desconfiança en la critica -prou compartida per tants-, 
confessa que, en aquest cas, desconfia també de la mer
cadería que porta a la fira i que, tanmateix, a la seva edat 
no li convenen els disgustos; diu, palesament, que, en 
aqüestes condicions, una rebentada li faria mal,i que, per 
altra banda, li seria força desagradable trobar-se amb un 
simple comentar! de circumstáncies. És aixi, dones, que 
parlar del Ilibre ha de ser ben incòmode pel qui ho faci, 
tant com és obvi fer-ho -déiem- perqué, en el pròleg es- 
mentat, Joan Oliver i Pere Quart en diuen ja gairebé tot 
el que se’n pugui dir.

Això no obstant, em permetré córrer el rise de 
remarcar-ne alguns aspectes, ni que sigui pel fet de 
trobar-nos, a ben segur, davant “ una obra que és, sens 
dubte, la més controvertible entre totes les que ha donat 
a la llum” , segons diu Joan Oliver al començ del próleg 
esmentat. Dantuvi, voldria reparar en el sentit del titol, 
que Fautor manlleva d’una idea de Rainer Maria Rilke, 
segons la qual la poesia no és feta de sentiments, sino 
dexperiències: el cert és, en tot cas, que Rilke, portât pel 
seu espiritualisme germànio, utilitza la seva experièneia 
sublimant-la en un lirisme sumptuós no exempt de polisè- 
mies, mentre que el nostre autor ens dona una traducció 
univoca i directa, com “ Fexpressió del pensament d’un 
home del carrer” ; en aquest punt, caldria puntualitzar, 
dones, que Fempirisme de Pere Quart és més a la vora de 
Hume que de Rilke. De fet, ens parla, sinó “ en versos 
malgirbats” , com ens voi fer creure, si “ amb força bona 
fe,/però també amb mal geni” , segons declaració expli
cita en el seu “ Romanço herétic de carrer” ; de fet, tam
bé, ens trobem amb el Pere Quart habitual que -com he 
dit en altra ocasió- ha sabut fondre en una unitat cohe
rent la lirica i la critica, sobre un substrat autobiogràfici 
és aquell Pere Quart que uneix estoicisme i enginy, aquell 
que no pot separar de la seva formulaciô poètica un mo
ralisme evident, i potser ara més que mai; això fa que, al
guna vegada, no pugui esquivar el tòpic i -si em permeteu 
dir-ho- fins i tot una certa ingenuítat, prou xocant en un 
home de la seva volada.

En aquest punt, voldria assenyalar una certa contra- 
dicció en la poesia de Pere Quart, provinent, sens dubte, 
de la confrontació del seu taranná, per una banda, i de la

PERE
QUART

seva formació, per l’altra, en aquest Ilibre es pot exempli- 
ficar el que vull dir en els versos deis seus dos primers 
poemes: en un ens diu: “ m’agrada dir les coses sense em- 
buts./si cal amb patinades...” ; i en Faltre ens confessa 
que “ sóc un noucentista a la vista,/vull dir garantit, dels 
solvents...” El prêtés conflicte s’esdevindria, dones, en
tre Fhome del carrer i Fintel.lectual, el que diu les coses 
tal com raja o el que les ha de dir com manen els cánons, 
que en el supósit del noucentisme encara hauran de ser 
més afinats que de costum.

Anant una mica més a fons, si que veiem en el Ilibre 
una certa tensió entre dos sentiments contraposats: di- 
riem entre Fescepticisme i Fesperança. D’antuvi, això 
podría polaritzar-se en el “jesusisme” contraposat a 
“ Fantivaticanisme” , temàtica que ocupa la darrera part 
del Ilibre, la més extensa i la més polèmica, certament; 
però em sembla que aquest exemple, malgrat potser li pe
si a Fautor, és més anecdótic que substancial. Penso, al 
contrari, que on es palesa més aquesta tensió interna és 
en Fenfrontament deis poemes dedicats a la vellesa i la 
mort -algún deis quais frega la perfecció quevedesca, per 
cert-, amb els dedicats ais poetes joves i ais nois i noies 
d’una escola que han fet de poetes i pintors. Es en aques
ta tensió, die, on trobo el sentit últim del Ilibre i la seva 
corda més vibrant.

Pere Quart ens confessa, per altra banda, que aquest lli- 
bre és una mena de testament que confirma el seu escepti- 
cisme, i no s’amaga de reconéixer que conté els textos més 
directes i més poc elaborats de tota la seva carrera, però 
també els més auténtics. Portât pel seu péssimisme, ens 
diu que en un món catastrófic com el que estem vivint, 
no ens poden cantar les fagedes o els núvols de cotó fluix 
esfilagarssat, cosa que ens fa pensar inévitablement en 
aquella auto-justificació de Wilhelm Reich, un si és no és 
extemporània, posada en el pròleg d’un dels seus llibres 
Fany 1935, segons la quai ningù no podria, en un edifici 
en flames, escriure amb calma tractats estètics sobre el 
sentit del color en els grills... Francament, crée que se- 
guint per aquest eami, el que no caldria és entretenir-se 
en escriure llibres, i molt menys llibres de poesia. Per for
tuna, Pere Quart és prou lùcid corn per seguir escrivint- 
ne, i, en tot cas, el que si sabem valorar en la seva tensió 
home del carrer-home de lletres, és aquesta recerca, dra
mática però serena, de la utopia d’Enlloc, “ un pais/regit 
només per la raó” , on “ la vida és digna,/digna però im
possible” . Encara que només fos per secundar aquesta 
postura de fermesa, ja valdría la pena de llegir aquest lli- 
bre.

Joan Ripoll
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A JOAN OLIVER
(Dissertació de Lluís Casals a l'acte de I'homenatge a Joan Oliver-Pere Quart)

Lluis Casals en un moment de la seva disertació.

Em semblava que de Joan Oliver, 
ja ho havíem dit tot. L’any passât, 
quan l’Ajuntament va concedir-li la 
Medalla d’Or de la Ciutat, les Auto- 
ritats, la gent Iletrada i els amies del 
que eli en diu “ els temps feliços” , và- 
rem parlar d’ell i de la seva obra; de 
l’home i del poeta; del sabadellenc i 
del company; de versos i de records.

Calia subratllar que el nostre poblé 
aqueferat i distret, més dut a despo
tricar i a la injúria que no pas a l’elo
gi, fos per aquest vegada, generös de 
lloances i de paraules amables. 1, so- 
bretot, que no esperés -com passa 
massa sovint- a que la persona lloada 
hagués traspassat.

Es varen dir coses molt boniques, i 
per a l’homenatjat era réconfortant 
trobar-se al seu poblé i veure que el 
seu poblé -després de llarga i doloro
sa absència- no l’havia oblidat, el re
cordava i l’estimava. Es per això que 
die, que em semblava que sobre Joan 
Oliver Ja ho haviem dit tot. Natural
ment, els critics i els investigadors po
dran fer tesis sobre els astres domi 
nants el dia i hora del naixement de 
Joan Oliver, escriure Ilibres i no aca
bar mai; però, per als sens amies, per 
a la gent del poblé, quan haviem dit

Acoinpanyani a l’homenaijai i la se\a espo.sa. hi han els senyors Albert Maneni. 
Antoni Farrés, Oriol Civil. Antoni Vila Arrutai, Lluis Clapés, Pere Valls. Ricard 
Simó...

que l’estimem, que el recordem i que 
no l’hem oblidat, ens sembla que ja 
està tot dit. I modèstia apart, cree 
que això és més important que tota la 
fullaraca que vingui després.

Joan Oliver té la sort de que l’esti- 
men els de seva època i l’estimen els 
joves d’avui. L’estimen -i això ens 
reuneix avui aqui- els artistes de Sa 
badell, els homes que han demostrat 
que Sabadell no mira sols el torn o el 
teler, aquests homes admirables que 
confirmen que també sabem mirar el 
camp i el mar, el cel i els homes. I 
això de que t’estimin, ja costa; costa, 
sobretot, quan s’és, com ell, icono
clasta, irreverent, una permanent sà
tira mordaç, un esgarriacries. I no 
obstant, ja ho veieu. Els joves de Sa
badell han volgut donar el nom de 
“ Joan Oliver’’ a un Institut de segon 
ensenyament; abans, ja havien posât 
el nom de “ Casai de Pere Quart’’ a 
un centre d’activitats jovenivoles. 
Doble homenatge a l’home i al poeta; 
dos noms que l’obra i la vida uneix i 
separa quan convé.

No ens fem massa il.lusions, però. 
D’aqui molts anys, quan els rebesnets 
dels Eernandez i els Martinez del Can 
Puigjaner d’avui dirán aquests noms.

és molt possible que no sàpiguen de 
l’obra de Joan Oliver o de Pere 
Quart, més del que deuen saber de 
Ramon Llull o d’Ausiàs March els 
alumnes que avui assisteixen a les es
coles que duen aquests noms glorio
sos. No hi fa pas res. El que si comp
ta i el que si és possible, és que els xi- 
cots d’aquells temps futurs es sentin 
orgullosos de ser catalans i que pen- 
sin que tanmateix no està gens mala- 
ment de

"tenir una Pàtria tan pe ti ta 
que la p o ts  soniiar sencera”.

Aquest és el llegat de Joan Oliver: 
aqüestes paraules i ensenyar a somi
nar, a estimar la nostra terra.

Aquells xicots dels temps futurs re
petirán aqüestes paraules sense saber 
qui va ser el poeta que va dir-les; però 
l’important és que ho pensin i que ho 
sentin. Llavors, les ombres de Joan 
Oliver i de Pere Quart -confoses ja en 
l’eternitat- s’estremiran d’alegria, i 
potser aquell, serà el dia en que dei- 
xant els llimbs on tan còmodament 
s’havia instai.lat, Joan Oliver farà 
carni cap a la glòria eterna.

Lluis Casals 
1 Abril 1982

Es una gentilesa de Verge del Pilar, 125 SA.BADELL
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HOMENATGE A GAMIE FABREGAS. c r e u  d e  b e n e f ic è n c ia .

C anili i abrcgus durant el sen parlanieiu. Una punorainiea del Salo, pie de goni a goni, en un inoineni que es lieguien les ad
hesions.

Era l’any 1977 que l’artista CamH 
Fàbregas donà cent quadres pintats 
al pastell-cera a l’Associació Protec
tora de Subnormals de Sabadell. Llur 
venda fou un èxit i reportà cinc mi
lions de pessetes. Quantität que va 
servir per a paliar les peremptòries 
necessitats d’aquella benemèrita As- 
sociació.

D’aquell fet se’n parlà bo i arreu. 
Vila Arrufat, gran amie de’n Fàbre
gas, davant de l’obra digué: "M ’ha 
deixat meraveìlat” -1 afegi: “Camil 
Fàbregas amb una actitud, no gaire 
corrent, ens dona una ¡ligó de gran 
generositat... ”

Foren dos anys de treball pacient i 
constant que l’artista esmerçà en 
aquell centenar d’obres. I s’ho feu tot 
ell, dedicant-s’hi plenament, puix 
que és un treballador nat i que no co- 
neix la defallença.

L’agost del 1977 el Butlleti que edi
tava l’Associació reproduí a la porta
da, a color, una col.leccio dels seus 
quadres i també li dedicà uns treballs 
amb motiu d’aquella important do- 
nació. Aquell butlleti era lliurat arreu 
d’Espanya, als Centres parions als 
que té la susdita Associació, i heus 
aci que en un Centre Oficial de Ma
drid els impressionà aquell gest 
-aquell fet- de’n Fàbregas. Però nin- 
gù no en sabé res... Mentrestant la

donació Fàbregas fou veñuda i expo
sada en una de les plantes de l’edifici 
de l’antic Catalunya, avui Stilmark, 
cedida pels seus propietaris, senyors 
Prat i Isart.

Aci es tancava aquella lliçô...
Però a principis de l’any passai (5 

de gener) el Ministeri de Sanitat i de 
la Seguretat Social lliurava a Camil 
Fàbregas un comunicai, en el qual se 
li deia que “...en atención a las cir
cunstancias que en Vd. concurren, ha 
resuelto concederle el ingreso en la 
Orden Civil de Beneficiencia, en la 
categoria de 2. “ clase y distintivo 
Blanco". I fou pel mes de maig del 
mateix anys que es donava trasllat 
d’aquella concessió a l’Ajuntament, 
aixi com al president de l’APSS.

I ha estât ara, aquest dia 26 de 
març proppassat, que s’ha fet un 
Soper-Flomenatge a Camil Fàbregas 
per aitai motiu. Un acte d’homenatge 
que se celebrá al Salò del Restaurant 
Espanyol i al qual concorregueren 
més de 250 comensals. Fou un acte 
molt simpátic i senzill; tanmateix un 
reflex de la personalitat i del taranná 
de’n Fàbregas, enemic de formalis
mes.

Fou el senyor Celso Manzano, se
cretar! general de la Direcció Provin
cial de Sanitat, qui després d’un breu 
però ajustât pariament, llargament

aplaudit, imposà la Creu de Benefi- 
cièneia a l’homenatjat. Tot seguii 
Miquel Grau, president de l’Associa
ció Pro Disminuïts Psiquics de Saba
dell i Comarca, li feu ofrena d’una 
placa amb el nomenament de soci ho
norific de l’Associació, previ un sen
tit parlament.

S’obsequià a la senyora Maria 
Moix de Fàbregas amb un exquisit 
ram de Hors.

La presentadora de la festa. Auro
ra Tricuera, donà lectura a una selec- 
ció de les nombroses adhesions rebu- 
des, entre les que cal destacar les de 
Jordi Pujol, Antoni Salvà Miquel, 
Mn. Geis, Joan Oliver, Joan A. Ma- 
ragall, Joan Gomis, Antoni Farrés, 
Marc Aureli Vila, Joan Garriga i 
molts d’altres...

El rector de Sant Oleguer, Mn. 
Joan Santaulària, llegi uns emotius 
versos dedicats a l’homenatjat. Es 
llegi el Perfil que al seu dia li havia 
escrit Joan Cusco.

Cal subratllar la lectura que feu el 
propi Camil Fàbregas del seu escrit 
amb el qual començà donant les grà- 
cies, “conniogut, però amb veu ferma, 
a tots aquells que s ’havien reunit al seu 
entorn, distingint-los amb el nom 
autèntic i amb majuscules, 
d ’AMICS".

Fou el seu un parlament força inte-

Es una gentilesa de
CAL D'ART  
SABADELL

Sant Cugat, 9 i Sant Jaume, 4 B 
Tel. 726 07 35 SABADELL
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ressant, amb aquell estil tal com raja, 
com bé digué En Fàbregas, que glosà 
la seva trajectòria humana i artistica 
en aquest Sabadell on es feu i s’ha fet i 
al qual deu el que és, “així com ¡a 
meva única raó de viure, i a ella cal, 
dones, oferir l ’honor que se m ‘atorga 
i, per tant, modestament, m ’atrevei- 
xo a demanar a l ’il.lustre senyor An
toni Farrés i Sabater, primer ciutadá i 
batlle del nostre Ajuntament, que 
vulgui dignarse recollir aquesta me
va suggerència d ’ofrena i faci constar 
en el seu consistori aquest honor per 
la ciutat de Sabadell”.

Acabá afegint que ‘‘de comú acord 
amb En Benet Rovira, el nostre amfi- 
trió, oferim l ’import total d ’aquest 
sopar a l ’Associació Pro Disminuíts 
Psiquics de la nostra ciutat”. Els as- 
sistents feren a ambdós personatges 
objecte de forts i llargs aplaudiments.

Aleshores el propi Fàbregas, 
acompanyat de Benet Rovira, lliurà a 
cada comensal un dibuix originai de 
l’artista. Fou aquest un detall inespe
rat i que posà de relleu, una vegada 
més, aquesta sorprenent i admirable 
manera de fer de Camil Fàbregas.

E1 senyor Josep Casas, com ex
president de l’APSS, glosà la bonho- 
mia, el tarannà i la generositat de 
l’homenatjat, destacant la nova di- 
mensió que havia aportat a la vida de 
l’artista la seva muller, la Maria, qui 
ha fet de la seva casa una llar oberta i 
acollidora per a tothom.

Clogué l’acte Oriol Civil, conseller 
de Cultura, el qual en nom de l’Ajun- 
tament donà les gràcies a totes aque- 
lles persones que treballen pels “ ger
mans petits” , com digué en certa 
ocasió a I’AVUt Josep M“. Espinàs, i 
felicità el matrimoni Fàbregas per la 
seva tasca, per la seva lloable cons- 
tància i pel seu bon cor.

Volem fer esment que I’abillement 
floral del Saló fou una delicadesa del 
senyor Segalà, veil amie de I’home- 
natjat.

Fou, certament, un acte memora
ble, d’aquells que perduren en el re
cord per sempre més.

La Creu de Beneficiéncia que Huía 
Camil Fàbregas tenia, evidentment, 
una inusitada esplendor, merescuda- 
ment autèntica.

Joan Kipoll. I siraJa-N ilairava i c>po>a oini l'aiiloi'. .M .-\monia Ihaikv. prcMÜcma Je '■Jo\cimiix Mu
sicals de Sabadell” i Antoni Sàbai, Director Gral, 
de Mùsica de la Conselleria de Cultura de la Gene
ralität amb Jordi Roca.

JORDI ROCA,
DIBUIXOS DE TEMES MUSICALS

L’exposició que ha fet Jordi Roca de dibuixos sobre ternes musicals a 
l’Acadèmia de Belles Arts ha valgut la pena d’ésser vista i comentada.

“ Joventuts Musicals” festejen en 25è aniversari de la seva fundació, fes- 
teig en el quai tots els que vivim ¡inmersos en aquest món de la Història de 
les Arts ens sentim afectats i majorment en tractar-se de la vida quotidiana 
en la història general de la nostra ciutat. Jordi Roca ha entés la importància 
del fet i generosament ha fet donació d’una cinquantena de dibuixos sobre 
ternes musicals, dibuixos viscuts en diferents moments en què una plena 
identificació espiritual recollia, àgilment i doctament, l’actitud del concer
tant i la integració del dibuixant al moment viscut.

Integració dominant i volontària en un món absorvent; món en el qual 
unes relacions plenes de vida es conjugen fidels a uns sentiments que vénen 
a èsser com la preparació i digestid d’uns raonaments vigorosament estimu- 
lants. En contemplar l’obra exposada la trobem traduint com si es tractés 
d’una sintesi que pretengués resoldre dins un horitzó artistic, una vegada 
més, una personalitat, ja fa dies descoberta en altres sectors pictórics.

Santos Torroella, en la presentació impresa al catáleg, ens parla de ‘‘un 
enamorat de la forma, la figura, el gest, l ’accio. Així mateix com un ena- 
morat del dibuix, de la pintura, de la plasticitat, del ritme”. 1 jo afegiria 
que en aquesta execució, en representar la vitalitat i carácter expressiu de 
l’instrumentista model hi veiem una obertura irreal, a la qual s’acumula a 
la força apassionant i desimbolta del dibuix un sentiment predominant- 
ment animic. Vet-aci el connuvi espiritual del sentiment simplificador del 
sentit i forma de les Unies estructurants; moviment, ritme, dibuix i configu- 
ració crean un conjunt en la composició enfocat a aconseguir agilitat i un 
seré i honest enfoc al tema, per altra part en un moment fugaç i mai per mai 
agressiu, descobridor d’una pacient i constant preparació académica.

De tots els casos, el dibuix guanya a l’anècdota pressionant la dominant 
familiaritat. La servitud al moment sentimental, ja en si, és una virtut de 
l’artista i pren valor en consagrar un fet i en reproduir-ne la vitalitat. Vo- 
luntat i intenció de l’artista ha estât precisament d’expressar alió que ha im- 
pressionat, seguint un dictât interior de formulació estètica. Com ha escrit 
Ortega i Gasset: ‘‘Abans d ’ésser-ne jutges és precis que 1‘entenguem”.

M’és grat en aquest moment i en aquest cas, precisament, sentir-me feliç 
pensant en la facilitât de l’entesa, valuosa en el sentit de comprensió de 
l’obra i en la finalitat a què ha estât cedida.

Joan David

Es una gentilesa de TOTiUlT Sant Pere, 21 
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CONTE

QUADERN inicia amb 
el present número una 
secció dcd'cüda a la 
publicada de cantes I 
ho fu amb un de 
Francese Trabal, un deis 
nostres escriptars que 
ha estât -i ben 
injustament- massa 
oblidat pels 
sabadellencs. A quest 
conte de Trabal fon 
jnibliuit a T“Alnnihuc de 
les Arts" éditât a la 
nostra du t at l'an y W2ñ. 
Que quedi aci corn un 
petit Iwmenutgc nastre 
al se U autor.
Per als que desitpin 
coLlaborar en aquesta 
secció, advertim que, per 
raons d'espui. els 
originals no haurien 
d'cxcedir de tres folis 
escrits a doble espai i en 
una sola cara. Xa 
rclornarcm « Is originals 
ni mantindrem 
correspondencia amb els 
seus auturs, siguin o no 
publicats els contes que 
se'ns trametin.

VIDA,
PASSIO i 
MORT
D’ALCIBÎADES.
Exercici sobre un tema de F Arm and Obiols.

Fora d’aquella vegada, no sé si 
ho sabeu, que Alcibiades matà una 
criatura amb un Ford, que en parla
ren tots els diaris, en la vida de Forre- 
llach i Penedès no hi trobarieu cap 
cosa extraordinària: vint-i-tres anys 
de viure entre llibres de text oficial, 
primer el batxillerat, després la carre
ra de farmàcia -ens descuidàvem dels 
anys de les beceroles de primera 
ensenyança- i, entremig, mitja dotze- 
na d’aventures ferroviàries, a base 
d’una noia de Sant Andreu, sense 
passar de dir-se de vostè o de com
prar quatre capses de pastilles de café 
amb llet a l’estaciô mentre la impa- 
cièneia del si no vindrà feia sortir 
aquella mica de toseta, que surt es- 
pontàniament en aquests casos.

Alcibiades havia arribat a aquesta 
edat sense haver tingut prôpiament 
vida. Què podria explicar de la seva 
vida? Els notables que havia anat 
col.lecionant? Les vegades que havia 
estât malalt? Les excursions que ha
via fet? I a qui ho explicaria tôt aixô, 
si no trobaria ningù que li fes gràcia. 
Si volia interessar a quatre amies o 
coneguts, havia de recorrer a la peri- 
pècia innocent del Ford i de la criatu
ra, i en el temps que som, ni aquesta

per Francese Trabal

mena d’anècdotes poden aguantar 
uns minuts d’atenciô: Alcibiades no 
podia, dones, parlar de la seva vida, 
i, coneixent-s’ho, havia agafat el cos
tum d’oblidar cada dia més la manera 
com havia passât els anys. Si als vint- 
i-tres anys començava a viure, tenia 
al davant seu un vast panorama enca
ra per extasiar-se; la única cosa que li 
calia era treballar-lo aquest panora
ma: era complicar-lo, era trobar la 
manera, diguem-ho dar, de no ser 
tan Pau.

I la manera de no ser tan pastanaga, 
la trobá Alcibiades amb una simplici- 
tat encantadora: explotar intimament 
les seves passions adormides. Eli, es 
digué interiorment: tu, ets, al capda- 
vall, un home com els altres, ets fet de 
la mateixa pasta. La causa de qué hi 
hagi tanta diferencia entre tu i els ai- 
tres és que no has sabut explotar-te, de 
qué no has posât en activitat totes les 
teves facultats. Estaves badant, o dor- 
mint, i t’anaves tornant tou com un 
pabrás d’aquells tan blancs... És qües- 
tió d’espavilar-se, de viure, d’ésser 
més fresseta: has d’obrir de bat a bat 
Parca de les teves passions i ofegar-les

Están a la venda les cobertes del Volum II per enquadernar la col.leccio dels exemplars de QUADERN correspo- 
nents als anys 1980-1981. S’obsequia als subscriptors amb l’Index. Demaneu-ho al vostre proveìdor habitual.
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en el mar revolt del mon sense pensar 
qué pot costar-te.

I Alcibiades, amb la força que li 
donava la mateixa ignorància de les 
realitats de les seves quimeres ingé
nues, s’inflà sobtadament i volia 
aprofitar qualsevol cosa per cenyir-se 
una corona aureolada de celebritat.

Però, entremig d’aquest impetuós 
recercament de fets extraordinaris, 
havia d’entrebancar el seu carni una 
nosa inesperada: l’amistat nascuda, 
no se sap corn, amb una noia bruna 
que, per acabar-ho d’adobar, es deia 
Antônia. Alcibiades, després de co- 
néixer Antônia, oblidà inconscient- 
ment tot el seu programa; Alcibiades 
converti la seva vida en una ombra 
d’Antònia. Quan els tràfecs materials 
quotidians deixaven pensar-li d’altres 
coses, Antônia li prenia el temps i 
Panava burxant, burxant, fins 
torturar-li intimament l’existéncia. 
Alcibiades, al darrera l’Antônia no es 
preocupava del canvi que dins seu 
s’anava efectuant. Sense voler revol
tar les seves passions, elles soles es re- 
voltaven i li feien giravoltar el cervell 
fins al punt de fer d’Alcibiades un 
home apassionat. Antônia mateix 
n’era inhibida d’aquest transforma- 
ment: ella a penes si s’adonava dels 
fenômens interns que anaven suc- 
ceint al seu amie. Rebia Alcibiades a 
casa, conversaven de qualsevulla co
sa, tocaven el piano a quatre mans, 
bevien vi ranci i menjaven quatre 
pastes, i tot allô que es fa.

Però Alcibiades cada dia podia 
contenir-se menys. Sentia un males
tar dintre seu i sovint uns éxtasis li 
feien imperceptible el contacte del 
ficar-se el dit al nas. No sabia ben bé 
si li agradava Antônia o si li agradava 
la sensaciô que experimentava sentint 
moure’s les seves passions. No sabia 
si preferir la visiô d’aquells tendrums 
del coll, o aquella miqueta de sofri- 
ment o d’esgarrifança cada vegada 
que a casa seva davant qualsevol re
cord “ d’ella” sentia... No sabia ben 
bé el qué. Només ho solucionava tot, 
corrent cada moment que podia a fer 
més estret el lligam amb aquella dona 
a la qual imaginava com el reflex de 
la seva pròpia vida. Havia arribat a 
creure que la seva vida era Antônia.

Quan un dia, en ocasiô d’una festa 
estival, ocorregué un fet que li tirà tôt 
el seu plan per terra. Fou en una festa 
aigualida d’un cap al tard d’agost, en 
uns jardins de casa bona, mentre una 
música feia dansar un esbart de joven- 
tut. Alcibiades i Antônia bailaren ple- 
gats durant tôt el festival. Sentiren la 
flonjor dels cossos, aprop l’un de Paî
tre, i els calgué arreglar-se els cabells 
cada vegada que la música parava.

Unes copes de xampany acabaren 
de donar el to al moment i els dos 
amies començaren a sentir aquella 
lassitud tan animal de dos quan es 
cansen.

Havent arribat a aquest punt, aviat 
ja no hauria quedat gran cosa a fer. 
Les paraules s’anaven fent dificils -Ja 
no sabien pas que dir-se- i la situaciô 
era gairebé complicada. Antônia 
anava a esguerrar-ho tôt, i potser 
sense pensar-s’ho.

—Escolti, Alcibiades, per qué no 
m’explica res?

—Sempre haig de dir-li aixô? Es 
que no sap res, per explicar-me? Di- 
gui’m coses.

—Antônia...
—Qué?
—No està bé aqui, al meu costat?
—Si, per qué m’ho pregunta aixô?
Alcibiades es senti apurat. Nedava 

de goig enmig de les seves passions 
abrandades i aixô sol el satisfeia. Era 
en aquell moment completament 
feliç. Per qué calia enraonar? Qué ca
lia fer? Quina cosa podia passar que 
“ ella” fos contenta?... Alcibiades 
vegé prop seu el pas d’una altra pare- 
lla sense sentir tampoc que enraones- 
sin i quedà encara més meravellat. 
Qué havia de fer? Senyor, per qué 
ella li demanava allò? Alcibiades, a la 
fi, tingué la gran pensada. No, eli no 
havia de parlar, no sabia qué dir ni en 
sentia ganes. I acostant-se ben bé a 
Antônia, li prengué la mà i sense 
mirar-li els ulls hi posà els llavis. La 
mà d’Antònia fou per Alcibiades ex- 
quisidament dolça...

I aleshores gosà aixecar la vista.
Antônia, però, amb una cara d’en- 

favada, no sabé sinò respondre al 
gest d’Alcibiades amb aquest parau
les:

—Sap qué penso, ara?
—No.
—Penso, i ja fa temps que m’ho fi- 

xo, que vosté, ve amb mi, només que 
per divertir-se.

La mare d’Alcibiades no podia 
comprendre qué passava al seu fili: 
feia dos mesos que havia perdut la 
gana, s’havia tornat peli i os i ja feia 
tres setmanes que jeia. El metge ùni- 
cament deia que el veia tan mal i els 
sens amies no pogueren treure l’aigua 
clara de les causes d’aquella malaltia.

La verdat era que Alcibiades 
s’anava acabant. Les ùltimes parau
les d’Antònia l’havien colpii i no les 
podria pair. No podia comprendre 
com Antônia s’havia fixât que “ eli 
anava amb ella per divertir-se” . Qué 
deuria voler dir? 1 quina interpreta- 
ciô podia donar a aquells mots? Eli, 
anava amb ella, per divertir-se, ùni- 
cament que per divertir-se? Quina 
tortura, Senyor! Li havia besat la mà 
-qué podia haver fet si no?- i ella cre- 
gué que allô ho havia fet per 
“ divertir-se” ?

Alcibiades, a còpia de cercar una 
explicaciò lògica dintre seu, anà per
dent el mòn de vista, les seves pas
sions s’havien tornat les seves fantas
mes, i la seva vida -aquella seva vida 
que somiava- li començava a fer no
sa. La seva vida el distreia de veure 
dar tot el seu mòn i mentre la seva 
mare era a la cuina fent-li un cata
plasme, eli aprofità l’ocasiò per fer el 
segon badali. Més tard, quan la seva 
mare arribà al Hit, Alcibiades tenia 
els ulls immòbils mirant enlaire; sob
tadament es feren dos clotets a les se
ves galtes i amb una gran pausa girà 
la vista, oberta de bat a bat, fins a 
trobar els ùnics ulls que li feien com- 
panyia: i, poc a poc, com si els anés 
glopejant, abocà a la falda de sa ma
re els darrers mots de la seva vida: -Si 
per un si de cas, veguéssiu a l’Antò- 
nia, digueu-li si us plau mare, que si, 
que era veritat allò de qué jo hi hana- 
va per divertir-me, però, digueu-li 
que per divertir-me a la meva mane
ra.- I acabat de dir això callà per sem
pre. •
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R E C O R D A N T ... per DANIEL SANAHUJA CAPELLA

JAUME CUNILLE TINTO i (ill)
D’aquest memorable festejament, 

el “ Diario de Sabadell” en parlá 
d’aquesta manera: “Ante numerosa 
concurrencia que llenaba por com
pleto la sala de espectáculos, fueron 
representadas magníficamente las 
zarzuelas “Molinos de Viento”y “El 
Cantar del Arriero”, en cuyas obras 
el homenajeado Jaime Canillé inter
pretó como en sus mejores tiempos 
los personajes del “Romo” y “Brau
lio” recpectivamente, secundándole 
las tiples M “.Rosa Parés y Teresita 
Canillé, los barítonos Cristóbal Ma
sana y Marcial Degá, el tenor José 
Parré, la característica Carmen Valor 
y el artista Pedro Segura. Asimismo 
tomaron parte en dichas obras los ac
tores Domingo Vilarrasa, Enrique 
Moneti, Luis Sala, Salvador Altayó, 
Vicente Picó, Antonio Beri y Mauri
cio Puig. Numeroso coro de ambos 
sexos y orquesta Muixins, aumenta
da, dirigiendo las obras el maestro 
Ortiz de Zárate. Los más importantes 
números fueron muy aplaudidos, 
viéndose los artistas obligados a repe
tir algunos por su excelente interpre
tación. El homenajeado señor Cani
llé, durante su actuación fué objeto 
de grandes ovaciones y de una mane
ra especial en su primera salida al 
marco escénico.

Después de las dos zarzuelas indi
cadas, tuvo lugar el fin de fiesta, to
m ando parte  el cuarteto  
“Montemar”, la tiple M°. Rosa Pa
rés, una selección de artistas locales 
junto con el tenor cómico señor Ru
bio, el cantor estilista Sanjuán con 
Dorita Botella, el guitarrista Angel 
Hilario y  el tocador de laúd V. Ruiz. 
Actuó de “speaker” el señor Pedro 
Perelló. Seguidamente tuvo lugar el 
acto de demostrarse a Jaime Canillé 
las estimas por sus cualidades perso
nales y  por su brillante carrera artísti
ca. Eueron leídos varios trabajos alu-

Jauine C unillc en la sarMida ‘'(.aiKo d’Amor i de 
Guerra’*.

sivos al homenajeado y los compo
nentes de la Companyía “Cunillé- 
Vilarrasa” ofrecieron el busto de la 
esfigie de su apreciado director Jaime 
Canillé, obra magníficamente logra
da por el cincel del joven artista Mi
guel Ribera. Asimismo le fueron 
ofrecidos varios objetos de arte, pro
cedentes de amigos y  admiradores. El 
público ovacionó al señor Jaime Ca
nillé, el cual visiblemente emociona
do demostró estar en externo agrade
cido de tantas pruebas de afecto y 
simpatía”.

No acabaren aquí les activitats de 
Jaume Cunillé, el teatre era la seva 
propia vida i no podia passar-ne. Per 
aixó en acaban! la temporada de la 
Societat Coral Colon es posá d’acord 
amb el propietari del “ Bar Rubion”

per construir-hi un escenari d’estiu, a 
la pista, i actuar-hi com a titulars.

Vegeu l’escrit que el “ Diario de Sa
badell“ dedicà a la companyía 
“ Cunillé-Vilarrasa” amb motiu de la 
inauguració d’aquest nou teatre: 
“Por iniciativa de nuestro celebrado 
artista Jaime Cunillé y bajo la direc
ción del experto tramoyista Juan 
Creas Monjo, se ha construido un es
cenario en la “Pista Rabión”, insta
lada en la casa antes conocida por 
“Cal Mamá”, de la plaza de San Jai
me. El marco escénico, de unos siete 
metros de ancho permite que tas 
obras puedan ser magníficamente 
presentadas.

La inauguración tuvo lugar el pa
sado domingo (día 9 de julio de 1950) 
por la noche, actuando la aplaudida 
compañía “Cunillé-Vilarrasa”, re
presentando la preciosa comedia en 3 
actos “Madre Alegría”, original de 
Luis Fernández de Sevilla y Rafael 
Sepúlveda. Esta obra, deliciosamente 
dirigida por Jaime Cunillé, todos 
cuantos tomaron parte se distinguie
ron notablemente, rayando a gran al
tura nuestra distinguida conciudada
na Teresita Cunillé, encargada de in
terpretar la protagonista. Con toda 
naturalidad esta artista desarrolló su 
cometido, permaneciendo el audito
rio pendiente de su esmerada labor. 
Igualmente estuvieron en carácter en 
sus respectivos papeles, las actrices 
tan conocidas y  aplaudidas del públi
co sabadellense, Isabel Estorch, Trini 
Avelli, Concepción Arquimbau, Am 
paro Elias y  Angela Guart. Con 
“Madre Alegría” debutó en esta 
Compañía la simpática joven actriz 
de nuestra ciudad Conchita Puig, la 
cual demostró que si prosigue sus es
tudios, bajo la dirección de Jaime 
Cunillé, llegará a destacarse en actua
ciones sucesivas.

En la interpretación también se
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distinguieron Domingo Vilarrasa, 
Jaime Canillé, Alberto A dell, Enri
que MonelI y  Luis Sala.

En cada fina! de los actos los artis
tas fueron reclamados a! marco escé
nico, dando pruebas el auditorio de 
haber visto con complacencia la ac
tuación de tan celebrada  
Compañía. ”

A cabaren la tem porada  i 
començaren la de 1951, ompliren els 
programes amb tota mena d’obres lí- 
riques i dramátiques, alternat-hi es- 
pectacles de varietats sempre de la 
màxima vàlua artística.

Com a destacada, recordem l’ac- 
tuació del dia 7 de juliol de 1951 en 
qué posaren en escena el sainet d’Al- 
fons Roure “ La Reina del Mercat” 
dedica! ais venedors de la plaça del 
mercat que aquell dia celebraven la 
festività! del seu Patró. EL “ Diario 
de Sabadell” en feia el següent co
mentar! : “El sainete de Alfonso 
Roura “La Reina del Mercat” tuvo 
una interpretación muy lograda, ob
servándose la acertada dirección del 
prestigioso artista Jaime Canillé 
quien además tomó parte en la obra, 
presentando magníficamente el per
sonaje de “El Místic”. Teresita Ca
nillé, interpretando la protagonista 
alcanzó uno de sus grandes éxitos, 
como asimismo Domingo Vilarrasa 
secundados con acierto por tas actri
ces Carmen Contreras, Concepción 
Arquimbau, Visita López, María 
Zaídívar, Dolores Darán, Rosa 
Ten, María Eont y Teresa Torrens y 
los actores Temando Capdevila, Mi
guel Graneri, José Amenedo, Juan 
Xuclá, Erancisco Armengol y  Luis 
Sala”.

El dia 27 de setembre del mateix 
any es desféu la Companyía Cunillé- 
Vilarrasa per haver estât contractats 
ambdós, Teresa i Domènec per for
mar part de la Companyia titular del 
Teatre Romea de Barcelona.

Jaume Cunillé quedá entre la tris
tesa, per la desaparició de la Com
panyía que tants sacrificis li havia 
costat, i l’alegria de veure triomfar 
els seus filis en el món de l’art, ascen- 
dint definitivament pels seus mérits a 
professionals del teatre. No obstan!, 
continuá al Teatre de la Pista Ru-

bión, com a coordinador i responsa
ble deis espectables que setmanal- 
ment hi tenien lloc, però, dissortada- 
ment, poc duraren aqüestes activi- 
tats, puix la malatia de cor que des de 
petit havia hagut de suportar s’agreu- 
já sobtadament, i morí el dia 26 de 
desembre del mateix any 1951.

¡JAUME CUNILLÉ HA MORTI. 
Amb aquest títol aparegué en un deis 
periódics sabadellencs aquest escrit: 
“Con la muerte inesperada de nues
tro conciudadano Jaime Canillé, el 
teatro en Sabadell ha sufrido un gol
pe que todos debemos lamentar. No 
se ignora el entusiasmo y el sacrificio 
del que experimentaba en todo mo
mento inquietudes para que no desa
pareciera del público sabadellense el 
arte Urico y dramático.

Jaume Canillé con la valiosa cola
boración de su hija Teresita, que ac
tualmente está triunfando en el Ro
mea de Barcelona, y  con la ayuda ab
negada de sus elementos locales tan 
estimado, muchísimas veces nos dió 
motivo de poder expansionarnos ante 
unas obras que nos han merecido la 
atención. Durante su larga vida artís
tica, el desaparecido actor tuvo mere
cidos éxitos, pero también sufrió mu
chos desengaños. Afrontó con digni
dad las contrariedades porque te ani
maba un espíritu invencible, ilusiona
do por el arte que él consideraba co
mo cosa propia.

Si Jaime Cunillé, con sus buenos 
sentimientos y sus aficiones a la zar
zuela y  a la comedia, hubiese visto 
sonreirle la fortuna material, en las 
circunstancies que nuestros coliseos 
se han convertido en salas cinemato
gráficas, hubiera levantado un teatro 
digno, no su teatro, sinó et teatro pa
ra los sabadellenses, para la ciudad 
que tanto supo amar y corresponder 
a la medida de sus fuerzas.

La muerte del amigo nos ha sor
prendido profundamente, como ha 
sorprendido a todos sus admiradores 
y a cuantos tuvieron ocasión de tra
tarlo, reconociendo que por sus vir
tudes y sus cualidades artísticas y per
sonales, era digno de la mayor consi
deración. ”

En Lluís Sala, amie i company in
separable de Jaume Cunillé durant 
una colla d’anys, ens defineix així la 
personalità! d’aquest notable saba- 
dellenc: “El record que en sentir 
emocional li dediquem tots, no és 
únicament a! Director, sinó també a 
Tamic entranyable, bondadós i sin
der, virtuts per, les quais sabé 
guanyar-se Testima no tan sois deis 
que amb eli actuaren, sinó també del 
public en general.

Entre mottes de les seves quali- 
tats, destacaven el seu carácter ama
ble, comprensiu i generós; en una pa- 
raula, extremament altruista, ja que 
sempre que se ti presentó Tocasió de 
prestar ajuda moral i materia! a qual- 
sevol deis seus amies o coneguts ho 
féu amb Tamor que brollava del seu 
cor.

L ’art, per a eli, era cosa propia de 
la seva vida. Els que el coneixíem des 
de la infantesa sabem que tots els 
seus afanys i il.lusions eren per Tari 
de “Talla”, pe! qual es sacrificò 
constamment.

Les aptiluds tant en Tart li
rie, com en el dramátic, es feren ben 
patents en tots els teatres de la co
marca i en particular als de la locali- 
tal on tants aplaudimenls recoHí pels 
exits obtinguts.

Però, ens anima una cosa, i aques
ta és que la seva labor no ha desapa- 
regut sinó que continua endavant.

La davor que sembrò ha donai óp- 
tims fruits. El nom de Cunillé, avui 
triomfa a! teatre catalá, on la seva 
simpàtica i valuosa vida Teresa está 
donan! al seu volgut public les deli
cies artistiques que el seu inobddable 
pare d inculcò en la seva infantesa. 
La interpretació en totes les obres en 
qué ha près part, ha significa! un exit 
indiscutible, podem repetir que, com 
e!pare. Tart per a ella, forma part in
tegrai de la seva vida.

JAUME CUNILLÉ: tots els tens 
amies et recordaren! i sentirem 
enyorança de les hores passades en la 
leva companyia. El teu record no 
s ’esborrarà mai de les nostres ments; 
enlairem la nostra pregària a TAItls- 
sim, perqué la peu del Senyor sigui 
amb tu ”. •

Es una gentilesa de îMadÛ âzt—
D ises
ALTA FIDELITÀ! 
TELEVISIO EN COLOR 
ELECTRODOMESTICS

Rambla,14 
Tel. 7259333
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DUET
ABAD
PAREJA

La música, sorgida de les cordes d’una guitarra clássica, és la formado 
d’un conjunt de veus cálides, humanes, plenes de profunda emoció sofrent 
o amorosa, riques d’ánima vivent... 1, no és precisament música senzilla 
aquesta que es fon finalment en una sola d’aquestes veus per expresar-se en 
aquest jo latent que, un cop escoltat, resta inoblidable.

I a Sabadell anem gaudint de la preséncia d’uns bons concertistes que 
han anat fent via dins la selecta interpretado d’aquest cálid instrument. 
Són, sens dubte, el “ Duet Abad-Pareja” . Ben coordinats, prou coneixe- 
dors de la seva gran responsabilitat, ens han sorprés ja en algunes edicions, 
la darrera de les quais va ser la del dia 5 de març a l’Auditori de l’Académia 
de Belles Arts, dins el fet inaugural de l’Exposidó de’n JORDI ROCA, deis 
seus dibuixos donats en homenatge a Joventuts Musicals de Sabadell, que 
compleix enguany els seus 25 anys de fundado. Obres de Leclair, Albéniz, 
Vivaldi, Soler, Brouwer i Tarrago composaren el programa escollit per 
ambdos concertistes.

Perm i segur en decisió, ABAD; conscient, estudios, tendre i pausat, 
amb esperit atent, en PAREJA, qui ja de ben jovenet, ens havia sorprés 
gratament en unes interpretacions que foren segell d’aquest avui Ijue ens 
mostra en cada una de les seves actuacions.

Fou aquesta una vetllada ben grata que es referma en un auguri pie 
d’éxits per aquests dos joves concertistes.

Rosa Ten

CÍHCtPtiCír
Per CINE CLUB SABADELL

i (II):

LA
POSADA
EN
ESCENA

Els films de Tati no expliquen, 
própiament una historia, sino que 
mostren una successió de situacions. 
Tati observa la vida en continu movi- 
ment, sense principi ni fi, com la se- 
qüéncia final, a la plaça de PLAYTI
ME. I ens la mostra, de la manera 
més clara i simple possible: en plans 
generals o mitjos, donant sempre el 
context i cuidant de canviar el minim 
els emplaçaments de la cámera a fi 
que l’espectador estigui sempre refe-

Playtime

Es una gentilesa de

MORRAL
T ro feu s -C o p es -M ed a l les-In s íg n ies-C lau ers-R éto ls-P laq u es  

commémoratives- Etc. Treballs especiáis en bronze i aliatges. 
Arimón, 113-117 - Tels. 725 49 77 i 725 41 87 -  SABADELL
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renciat. Evita moure-la, sobretot si 
corre el rise de deformar visualment 
els objectes. Utilitza un muntatge 
d’enllaç. Tot al serve! de la màxima 
objetivitat i réalisme per potenciar la 
capacita! d’observació de I’especta- 
dor. La mateixa intensità! dels sons 
està en funció de la referèneia espa
cial.

Tati cuida molt tots els aspectes de 
l’elaboració del film, des de la crea- 
ció dels personatges i del guió, la tria 
d’actors i el disseny deis decorats, 
fins a la sonorització post-rodatge, 
element esencial de la posada en esce
na de Tati. Els sorolls actúen com un 
element viu, remarcant els silencis, el 
buit, l’artifici, erigint-se els objectes 
que els emeten en els “ éssers” d’un 
món deshumanitzat. La banda sono
ra ritma la cadéncia mecánica d’una 
societal organitzada fins el paroxis- 
me.

El color és un altre element fona- 
mental. Ja l’utilitza, dramáticament, 
en el seu primer llargmetratge, JOUR 
DE FÊTE, film rodal en blanc i ne
gre, quan dóna color ais distintius 
festius, sobretot. Lamentà no haver 
rodât en color LES VACANCES DE 
M. HULOT però, a partir de MON 
ONCLE (1958), ja tots ho serán. La 
utilització del color és realista i, a la 
vegada, subjectiva i sense perdre de 
vista que és un element al serve! de la 
narrativa. Aquesta elaboració mesu
rada, lenta, del film i la seva intransi- 
géncia a fer concessions comerciáis 
expliquen perqué, en 30 anys, sola- 
ment ha rodat sis llargmetratges: 
“ No puc fabricar films com si fossin 
panels. No sóc un forner. Si rodés so- 
vint hauria, sens dubte, de confor- 
mar-me amb una vedette, una histò- 
ria, un pressupost que m’imposerien. 
Jo tine nécessitât d’explicar el que 
m’agrada, d’estimar-me el meu tema, 
de poder refusar -encara que em costi 
car- el“ M. Hulot goes west” que els 
americans m’havien proposât. Du
rant un any, vaig ocupar-me del film, 
però vaig donar-me compte que s’as
semblava massa a una bella coman
da, ho he arraconat tot, tot ha reco- 
mençat” . “ ... he pogut rodar on he 
volgut MON ONCLE, a Saint-Maur, 
construir la casa d’Hulot que jo vo-

Parade

lia. Tot això és molt important. Ac- 
tualment, enlloc, en el cinema, ningú 
pot dir: “ He fet un film, i l’he fet 
com he volgut” . Adoro el que fa 
Bresson. 1 bé! m’empipa que no rodi 
més” .(l)

L’any 1932, quan en tenia 24, Tati 
debutà en el cinema amb el curt OS
CAR, CHAMPION DE TENIS, com 
a guionista i actor. Sempre ha estât 
un afecciona! ais esports i les paró- 
dies esportives, sobretot el tenis, apa- 
reixen freqüentment en els seus films. 
Com a intérpret i/o guionista inter- 
vingué en sis curtmetratges més. El 
primer curt que dirigi fou L’ECOLE 
DES FACTEURS (1957) i, a conti- 
nuació, el primer llargmetratge, 
JOUR DE FÊTE, de 1949. El perso- 
natge que interpreta és el d’un carter, 
molt en la linia del cómic tradicional. 
Però els 15 primers minuts del film, 
en qué ell no apareix,'contenen bas- 
tants “ gags” , i es demostra ja un in
terés per integrar-los al film al marge 
de la seva actuació.

Igualment, la presa de posició de 
Tati com a “ cronista del quotidià” ja 
ve donada per aquest dibuixant que, 
pràcticament, obre i tanca el film. El 
M. Hulot, desarrelat, astorat davant 
l’absurd quotidià, peregrinará al 
llarg dels quatre films següents (LES 
VACANCES DE M. HULOT, 1953; 
MON ONCLE, 1958; PLAYTIME, 
1967, i TRAFIC, 1970) dels quais 
PLAYTIME és el més acabat. El seu

darrer film, PARADE (ZAFA
RRANCHO EN EL CIRCO) és del 
1974.

PARADE és un reflexiô, en primer 
grau, sobre la participació de l’espec- 
tador en l’obra i sobre la no disconti- 
nüitat entre la vida i la representació. 
PARADE és un film rodat per a tele- 
visió, amb pocs mitjans i la seva ex- 
plotaciô comercial ha estât un fraeàs 
previsible. Potser perqué el public 
s’havia acostumat a M. Hulot (tot i 
que PLAYTIME i TRAFIC també fo
ren fracassosos, però menys), o per
qué, com el mateix Tati deia l’any 62: 
“ El búrlese és el cire. La gent hi va ca
da vegada menys. No s’és el bastant 
feliç corn per anar al cire” . En els con
tactes que hem sostingut amb ell, re- 
centment, ens demanava informació 
sobre la reedició comercial dels seus 
films a Espanya, a fi de convèneer a 
algún dels reads productors a 
financiar-li un nou film. Quan la pro- 
ducció filmica televisiva ha condem- 
nat l’espectador a objecte pasiu, quan 
els films s’escolten més que no pas es 
miren i quan I’imic objectiu és distreu- 
re -distreure l’ull amb “zooms” , amb 
continus canvis de pía (com en els 
“spots” ), amb abús del primer pía, 
etc.- no és casual que cinéastes com 
Tati o com J. Lewis (HARDLY 
WOEKING, 1979, DALE FUERTE 
JERRY) s’afirmin a si mateixos rei
vindican! I’espectacle tradicional i no 
pas per autocomplaent nostàlgia sinó 
com a estimul i dignificació de l’espec- 
tador. PARADE és coherent amb tota 
la concepció còmica de l’anterior Tati, 
però la desaparició de M. Hulot esta- 
bleix un nou nivell de relaciô entre el 
public i l’obra. PARADE ens retrotau 
a l’original Tati, el del “ music-hall” , 
el de la pantomima pura. “Tots els có
mics del cinema dignes d’aquest nom 
s ’han format ,  en els seus 
començaments, en el “ music-hall” o 
en el cire. Es impossible fer un film 
cómic sense haver après l’ofici a les 
taules, amb contacte amb el public. 
Al t rament ,  un fa de cómic 
literari...” (1).

fl) “Jacques Tati”. A.J. GAULIEZ. Ci
néma d'aujourd’hui, 7. 1962

J. Grasel

^G RDER casa vostra
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“ Carta a una Mestra” és 
una obra escrita per eis alum- 
nes de l’EscoIa de Barbiana. 
Barbiana és el nom de quatre 
cases escampades per le.s mun- 
lanyes de Vicchio, a la vail de 
Mugello, cap a la part de Flo
rencia. É.S un poblé insignifi
cant, però és també, d ’ençà 
d ’uns anys i cada dia amb rnés 
força, el nom d’una revolució 
pedagògica la qual, iniciada en 
un racó de muntanya, testimo
nia que, a desgrat de tot, moi
tes coses son possibles encara.

C.^RTA .A UNA .MES
TRA, posa en crisi Tactual sis
tema educatiu italià. Denuncia 
amb força, fins i tot amb vio
lencia verbal, la base .sociolò
gica classista del sistema, però 
també proposa uns canvis de 
natura essencialment revolu- 
cionària.

Aquesta obra és de la 
Col.leccio Nadal, amb el n“ 
45. Té 128 ppg. Ha estât edita
da per Hogar del Libro. Es la 
tefeera edició.

* * f
□ ’aquesta mateixa col.lec

cio n’és “ El mestre de Barbia
na” de Miquel Marti, testimo
ni personal de Texperièneia de 
Barbiana i traductor de CAR
TA A UNA MESTRA, dedi
cai totalment a Tensenyament; 
no ha voigut escriure una sim
ple succesió de dates i fets. Ens 
ofereix, mes aviat, el que po- 
driem dir-ne una biografia 
ideològica: el procès huma de 
Lorenzo Milani, a partir 
d ’unes experiències i acabant 
en una gran realització.

"Carta a una Mestra” ha 
tingut una res.sonància evi
dent. Es un llibre que ha preo- 
cupat i, fins i tot, ha molestât. 
Un dels temes que ha atret més 
Tinterés de tothom, en col.lo- 
quis i taules rodones, ha estai 
justament el de la personalitat 
del mestre de Barbiana; Tho
me que va ser capaç d’imagi- 
nar una escola diferent, de 
realitzar-la i d ’exhaurir-hi tota

la seva vida. Qui era el mestre 
de Barbiana? Aquella Corta se 
cenyia expressament a Tobra 
objetiva de Lorenzo Milani. 
Però calia aquest llibre d’ara 
per tal de descobrir més plena- 
ment la seva figura.

. ♦  ̂%
“ El socialisme sòlid” de 

Joan Casals.
Col. lecci ó Nova Terra. 

224ppgs. Editorial Hogar del 
Libro. 2“ cdició.

El seu autor és un dels pocs 
escriptors catalans que ha 
crescut en e! món de la tècnica.

Aixi, el seu originai diseurs 
sobre l’economia, la politica, 
l’ecologia i la sociologia, no 
neix només de Tanàlisi especu
lativa, sinó també de Texpe
rièneia i Tacciò de cada dia 
dins la ciència aplicada, que és 
un bon intent d ’aproximació 
al domini de la complexa reali- 
tat.

Aquest llibre ens posa da- 
vant d ’aquells camins, encara 
inédits, i d ’aquells mitjans, co- 
neguts però oblidats, que ens 
poden conduit a la nova socie
tal desconeguda.

D'aque.sta mateix Col.leccio 
-n" 18- s’iià” publicat N ADI
NA BIS, de Père Verdqguer, 
Narrador i critic. Professor i 
periodista, el qual té més de 
vint ilibres publicáis entre poe- 
,sia i as.saig, gramaticals i no- 
vel.la. En el camp de la 
novel.la de ciéncia-ficció é.s 
autor d’obrcs tan conegudes 
com EL CRO.NOMOBIL, EL 
MIRAI 1 DF PRO rO /O U S i 
1 A VEDI ! l.ADA DE MIS
TER BlC,MONEY.

Aquesta seva NADINA BIS 
és una bonica novel.la de dén- 
cia ficció.

Un pacific mestre de Per- 
pinyá tot buscant boleta per la 
contrada es iroba inmers, 
quan menys s’ho espera, en 
una apassionant aventura que 
ferma el lector, corprés, amb 
les sorprenents i insospitades 
descobertes que va fent, amb 
els perills amb qué s’enfronta, 
amb la meravella que se li ma
nifesta...

AL PAS DELS DIES
per JOAN DAVID

Tot Art
ROSA NIN

El conjunt de Tobra exposa
da per Rosa Nin forma una se- 
lecció dins el contexte d’un 
post-Impressionisme. Obra 
eminentment figurativa que es 
mou dins un món en qué el fe- 
nomen realista s’inspira en la 
conversió de les formes com
plementan! el fenomen espec
tacular dels colors, dels mati- 
sos i fins de les cromatisacions 
que Iluiten interiorment sinte- 
titsant una valoració equilibra
da, ni realista en absolut ni 
idealista en excès.

Per la pintora tot es resol en 
una vistosa policromia difosa i 
en possesió d’una visió sensi
bilisant consequent a la posse
sió d ’uns sentiments tendres 
secretament articulais i en gra- 
dació de transparèneias, figu
res femenines en què les imat- 
ges s’ajusten en fidelitat ex- 
pressiva, lliures de contrastos 
violents.

Davant d ’aquesta obra rea- 
litzada, la realitat indiscutible 
del model es situa en un am
bient aristócrata i de bon gust 
que respon corn una partitura 
musical d’acords justos i me
lodics, expresió concreta de 
beilesa artistica. Beilesa que 
resideix així en la forma com 
en el color, bellesa que s’inté
gra conseqüentment a la vitali- 
tat espiritual i a una prepara
do tècnica conscient que en 
cap dels moments no es absor- 
vent, si que però realitzada en 
uns mitjans sòlidament classi- 
cistes servidors d’uns fona- 
ments bases ben assimilais.

De Texposició ja dosa cree 
adient deixar constáncia de les 
obres en les quais s’acusa més 
aquesta relació d ’equilibri, 
unitat, i de fina i grácil femini- 
tat. Així creiem que són sobre- 
sortints en el tal conjunt les ro- 
tulade's: Contrallum, Arlequí, 
El Pallaso, Intimität, Estudi 
de grisos. Primaveral, Noia

amb fruités i el sensible i ben 
entés retrat de Joan Plans.

GLORIA SEGALA
Sorpresa davant la selecció 

d’obres que reáponen en tot 
moment a una elegància i bon 
gust decoratius; caractéristi
ques ja iniciades en la P  expo- 
sició realitzada ara fa un any.

Aquesta vegada ha deixat 
que el tipus “ Naïf” hi fos re
presenta! en quantità! mini
ma i valorés millor les possibi- 
litats que sincerament, han 
passai a èsser dominades per 
un fer totalment decoratiu es
sencialment femení, saturant 
Tambient pictóric d’un natu
ralisme ordena! i d ’un verisme 
profundament sentit i teórica- 
ment expressat dins unes for
mes d ’arabesc grandiloquent.

Els temes florals (gairebé 
dominants), clarifiquen uns 
camins poéticament dictats 
amb dibuixos ben apresos es- 
clatahts de color, en tot mo
ment centrals a Tobjectiu des
tinât. La sorpresa es presenta 
en contemplar els retrats, nus 
de retòrica i entesos en un sen
tit d ’observació personal pre- 
dominantment dibuixats i per- 
fectament construits ja sigui 
amb tons calents o frets.

Quant ais paisatges, evolu
cionen des de la interpretació 
podriem dir-ne “ Naïf” fins en 
els que, amb no tant d ’encert, 
volen crear uns efectes de pri
mera mà i que no s’aconse- 
gueixen amb plenitud.

Belles Arts
J. SÁNCHEZ

Al seu dia s’ens mostrà una 
col.leccio d ’escultures en què 
la personalitat de l’artista es 
mou dins un estil expressionis- 
ta i en las quais es descobreix 
un fons sentimental. Iliberal 
d ’un cenyir-se a un môdul 
classicista.

L’obra, en conjunt, s’ha re-

Es una gentilesa de 'GALERIES
ROVIRA'

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59
SABADELL
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soit amb entesa total entre 
concepte i forma i usant mate
rials diversos (pedra, melali o 
fusta) en els quais la força ex- 
pressiva no desdiu de l’idea 
inspiradora.

Tot Art

MENGLAL CTRAC
Aquest jove artista reusenc, 

afincat a la ciutat comtal on es 
titulà de professor de dibuix a 
la Facultar de Belles Arts de 
Barcelona i, amb el titol de 
gravador a la mateixa Facul
tar, ha exposât una bella 
col.leccio de la seva obra. Una 
obra feta amb l’original tècni
ca oli i posteli. Una tècnica 
mixta que s’empra escassa- 
ment, tal volta perqué reque- 
reix una elaborado més pa- 
cient que altri.

Mengua! Cirac s’ha presen
tar per primera vegada a Saba
dell -Tot Art- i la seva presèn- 
cia ha suscitât elogiosos co- 
mentaris, puix la seva obra ès 
ben feta, dones que el dibuix i 
color composen un ens harmo
nie. Es una obra laboriosa exe- 
cutada amb una espontània se- 
guretat, evidenciant el domini 
que té l’artista.

Aixi veiem una variada te
màtica: paisatge, bodegó i fi
gura. En cadascuna d’elles 
l’artista es reflecteix amb 
aquest susdit domini. Flom 
pot destacar, evidentment, 
unes determinades obres en 
cada tema, sense que les altres 
siguin menyspreables.

Aquest jove artista es dedica 
plenament al ,seu art i ho ha 
amb una exigèneia notòria i 
per aixô mateix crea una obra 
plausible, reflexiva; manté una 
expressió vigorosa, ardida, ri
ca de forma i de color. És el 
seu un llenguatge liric, és 
d ’una poesia ritmica.

L’artista es tradueix fidel
ment i honestament amb 
aquesta obra.

Intel.lede Art.

FREDERIC LLOVERAS
Predomini de paisatges amb te
mes urbans, en els quais veiem 
predomini de conseguir resul-

tats fàcils d ’interpretar per 
part de l’espectador mitjà, em- 
prò dignes d’admiració pels 
qui en diem entesos. Tècnica 
depurada i visió eminenment 
selectiva del tema.

Cornelias Sala d ’Art.
HERVÀS AMEZCUA

L’any 1980 exposà a Sabadell 
aquest artista d ’origen nava- 
rrés afincat a Catalunya. En 
aquells moments vàrem acusar 
el lirismeob.sessionantdels seus 
quadres. Ara, en aquesta oca- 
sió, ens aferrem a aquells con- 
ceptes i veiem ben dibuixat el 
carni que els dies han reforçat 
i que allunyen tota visió de cò
pia servil. L’atmosfera en qua
si tots ells contribueix a fer- 
nos viure diferents moments 
presos formalment per una 
matèria pictórica sensibilitza- 
da, pulcra i emotiva.

Avui, el pintor ens demostra 
posseir, a més d ’una personal 
creativitat, intel.ligéncia i pie 
sentit de responsabilitat.

Pinacoteca Sabadell
MANUEL PAUSAS

Pintor sabadellenc de qui des- 
coneixiem l’obra i, per tant, 
les facultats pictóriques. Avui 
l’hem entés per primera vega
da i veiem que dibuixa i pinta 
de forma seriosa i no despro- 
veida d ’una especial i personal 
manera de sentir i expressar el 
paisatge, infonent-li un esperit 
selectiu, acusant'el conjunt de 
l’obra comprensió i visió 
intel.ligent del model, realizat 
en encertats punts de mira. Es
peren! veure en el decurs deis 
dies si el carni que ara trobem 
ben dibuixat será o no consoli
dât.

Galeries Rovira.
TORNERO

Retrats i paisatges en un con
junt de més de 30 obres expo- 
sades, composen un modulât 
sistema, que valora suficien- 
ment les execucions, resoltes 
amb un sentit netament pictó- 
ric, i en les quais les interpreta- 
cions equilibren al dibuixant i

al pintor que se’ns descobreix 
amb domini d ’ofici i que pinta 
honestament des de l’encárrec 
a la creació independent.

Cau d’Arl
F. VIDALLER

La pintura de Vidaller, pintu
ra preciosista a l’estil d ’un 
Marti Alsina o un Torrescasa- 
na. Pintura intel.ligent i afe
rrada a uns conceptes avui dis- 
sortadament massa oblidats; 
resolta amb una gran quanti- 
tat d ’afectes al paisatge quiet, 
paisatge que podria servir de 
fons en una escenografía tea
tral d ’ultims de segle passât, 
enriquida per una experimen- 
tació estudiada en la qual 
s’aprofiten totes les recerques 
de les noves orientacions pic
tóriques. Una visió romàntica 
del paisatge expressat técnica- 
ment i afiançant-se a uns prin- 
cipis básics plens de responsa
bilitat i intel.ligéncia; pintura 
dictada conséquent a un intens 
enamorament deis temes.

Cau d’Arl
P.COLLDECARRERA

Pintura descriptiva, llumino- 
sa, realista, que posseix una vi
sió fotogràfica realitzada ac
ceptant com si fos una altra 
natura, amb una il.lusió per
sonal i un sentit de selecció 
que en reproduit la imatge del 
paisatge no ho fa simplement 
com a fet documentai i si en 
virtut d ’un convencionalisme 
preconcebut que fa devenir vi
sió particular i moment 
d ’emoció artistica el conjunt 
plasmat, ordenat i reproduit, 
lliberant-lo de tot servilisme. 
El pintor ha fet un joc cons- 
tructiu en qué el dibuix, el co
lor i prevalenment el punt de 
vista són coautors d ’una nova 
i particular imatge; amb ella 
s’ha créât I’obra que mirem 
francament emocionats.

Cau d’art
ANTONIO HEREDERO

Pintor aquarel.lista, dins 
d ’un naturalisme descriptiu i

équilibrât que comunica inti
ma satisfaccio al qui contem
pla la seva obra. Obra realitza
da amb un dibuix équilibrât i 
segur i en la qual el color diu a 
l’unison una missió específica. 
Dins la serenità! formalistica 
podem entreveure un lirisme 
penetran! i una actitud pictóri
ca de plena dicció.

Un conjunt, en fi, que al 
preciosisme del fer ajusta l’es- 
pontaneítat de la interpretació 
de la vida amb naturalitat i 
ben lluny de la servitud.

Agrupado Narcís Girali 
JAUME MERCADÉ

El D epartam ent d ’Art 
d ’aquesta Agrupació, seguint 
el cicle de les demostracions 
pictóriques que organitza a cár- 
rec d’artistes locals, entre els 
quais cal citar Ramon Noè, 
Lluis Molins de Mur i tants 
d ’altres, el proppassat dia 26 de 
mare el pintor -i polifacétic- 
Jaume Mercadé realitzá una 
demostració de pintura post
impressionista.

Així vam poder admirar la 
seva gran habilitât en la con- 
cepció i realització d ’obres din- 
tre l’estil d ’un Cezanne, Gaug- 
hin i Van Gogh.

1 ho ha fet amb una senzilla 
destressa, amb una fácil habili
tât i, el més notable encara: do- 
nant una transcripció ben plau
sible.

Aquest artista té un domini 
agut per aqüestes transcip- 
cions, puix hom li recorda 
aquella exhaustiva “ mostra” 
tan heterogénia que realitzá en- 
torn el Castell de Can Feu. Va 
imitar tots els estils, assolint un 
treball encomiástic.

Jaume Mercadé és un home 
inquiet i batega amb els pinzells 
a les mans. Semblen, aquells, 
una prolongació deis seus pro- 
pis dits. Amb ells dóna la im- 
pressió que practica un joc -un 
joc de mans?... No és pas un sí
mil escabellat, puix sembla tal
ment un mag que és capaç no 
ja de treure un conili d ’un ba
rret de copa alta, ans “ un Van 
Gogh” ... 1 tot això ho fa amb 
aquest seu peculiar tarannà, 
com el qui no fa res... %

Es una gentilesa de GISBERT A r t Carrer del Sol (Cienerai Moia),3 - Tel. 725 43 69 SABADELL
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Vingui a buscar 
el seu llibre

Adéu, turons, adéu !
obra guanyadora del 
Premi Sant Jean 
de novel la catalana, 1981 
instituit per la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell

del 23 al 30 
d'abril

enisen dc/ talvi/
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71 SEMBLANZA DE PICARD SIMÓ I BACH 
Per Joan Cusco í Armami.

74 ELS QUE HE TROBAT PEL CAMÌ:
ENRIC CASASSAS 1 CANTÒ. Per Mn. Gcis.

75 VIRGILI: PERENNITAT D’UN POETA 
Per Pere Roca 1 (ìarriga.

76 TAMBÉ JO VULL RECORDAR L’ARÜS 
Per M? Teresa Ksteve i Soley.

77 JOAN ARÚS: ANYS I OBRA 
Per Ramon Costa i Mach.

79 SONETS DE JOAN ARUS

80 UNA NOVEL.LA DE RAMON MOIX 
“ La Darrera Nil“ . Per Joan Ripoll.

81 AVUl ÉS: JESÚS PARRES i BERNALDO 
Per Xèspir.

82 DE JOGLARS. BALLARINES I SALTIMBANQUIS 
Per Ramon Valí í Rimblas.

84 TAULA RODONA AMB JACQUES TATI 
Per Alliance Française i Cine Club Sabadell.

85 t a t i  p a r l a  d e  "PARADE”

86 TRES DIES AMB JACQUES TATI
Per Alliance Française i Cine C lub Sabadell.

88 LA COL.LECC1Ó SALA A MONTSERRAT 
Per Rafel Colom i l.lonch.

89 HOMENATGE A LA PINTURA DE MONEGAL 
A “ GISBERT ART”

90 CALVO DURAN 1 EL SEU SIMBOLISME 
Per Juan d'Aymà.

92 HUMOR 1 GRAMÁTICA 
Per Agustí Palau i Codonyers.

93 RIALLES I TITEELES APROP NOSTRE 
Per Grup “ Rialles“ de Sabadell.

94 ALLÒ QUE NO VAN DIR ELS DIARIS 
Come de Joan Blanquer.

9 6  GOIGS. Per Jaume Busqué i Marcel.

96 MARC FARELL Per J.C.

98 MISCEL.LANIA

100 LLIBRES

101 AL PAS DELS DIES Per Joan David.

102 IMATGE 1 PARAULA

103 SOMRIEU.SI US PEAU... Per Mainou + Xespir
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Pòrttc
Quan s’acosta el solstici d’estiu, es prepara un èxode 

-I’emigracio en massa. D’aquest èxode en diem vacances.
Per totes direccions -bé es pot dir per terra, mar i aire- 

s’escampen riades humanes vers diferents llocs. És un 
col.lectiu desig d’evasiô, d’allunyar-se del Hoc habituai 
on vivim; de marxar d’on fem -i desfem la nostra vida. 
Hi ha una nécessitât de deixar-ho tot, una nécessitât ine
ludible de desprendre’ns dels hàbits quotidians. Volem 
sentir-nos forasters, marxar fins i tot de nosaltres matei- 
xos, potser.

És evident que volem sentir sensacions noves, sentir
nos diferents en llocs diferents. 1 trobar gent nova, i pai- 
satges nous, i vivències noves. No sempre ho aconse- 
guim, però estem disposats a anar al seu encomtre, i, a 
vegades, malgrat que ens costi més del compte. Som 
capaços de sacrificar-nos per aquesta dèria d’evasiô. 
S’ha convertit en una nécessitât.

Cal gaudir d’un Heure. Tothom, grans i petits, hem de 
fruir d’aquest Heure i “ disfrutar de les vacances’’. D’al- 
tres no marxen de la ciutat, del seu Hoc habituai. També 
és una manera de fer-les. En compen.saciô, l’aire que es 
respira a la ciutat és menys repartit.

Ben mirât, però, l’home es mou en un etern èxode: 
fuig de si mateix constantment...

EL MON PER U N A  ESC LETX A ...
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per JOAN CUSCO i AYMAMI

RICARD 
SIMÓ 

I BACH
(El personatge 

deis
personatges)

Escau d’emprar aquest subtítol 
a la Semblança de Ricard Simó, 
puix ell és l’home -el personatge- 
que d’ençà d’uns anys s’ha dedi
car, amb lloable afany, a buscar 
personatges i escriure de cadas- 
cun, en un número no més baix de 
1300, tots els quais fa conviure en 
les pàgines d’un diccionari biogrà- 
fic. El “ Diccionari Biogràfic de 
Sabadellencs’’ tan esperat. Hom 
creu que, més tard o més d’hora, 
el tindrem a l’abast per a poder-lo 
consultar.

De Ricard Simó no cal fer cap 
més presentació, perqué ja ha es
tât ben presentat de fa temps i, en 
més d’una ocasió, a les pàgines de 
la premsa local. (És un personatge 
pùblic que ha assolit una Popula
rität). Aleshores cree que pue 
dispensar-me de fer-la. Cal recor
dar, aixó si, que va néixer a Saba
dell l’onze de maig de 1911. Aca
ba de fer 71 anys.

Ell és l’home dinàmic, el clàssic 
“ self-made-man” : l’home que 
s’ha fet ell mateix. Ricard Simó

podria ser un protagonista de més 
d’una novel.la, perqué és un tipus 
novel.lèse. I d’acciô: res de 
novel.la rosa. Més aviat de color 
viu, vermeil, per exemple... Ah! i 
no ho die amb doble intenció, 
ep!...

Bé prou hauria pogut escriure 
les seves Memóries, puix té vivèn- 
cies per omplir capitols i capitols 
plens d’acciô, intéressants, trans
cendents... Pàgines viscudes, ple- 
nes de batees i de taquicàrdia...

Quan hom contempla la seva 
selecta biblioteca bé pensa que en 
ella hi cabria el gros volum de les 
seves Memóries. I hom es pregun
ta: ¿per qué no les ha escrites i, a 
canvi, s’ha dedicat a escriure so
bre tants personatges?... Ell ma
teix ens ho explica:

-No crée que les meves memo
ries puguessin interessar a ningù. 
Les que tinc escrites són exclusiva- 
ment per als meus fills i els meus 
néts, perqué servin un record real 
del meu pas per aquesta embrolla
da vida que els homes han mal-

mes.
-Ara que estem ficats en la teva 

biblioteca, vull preguntar-te: En 
cas d’un possible incendi, si tin- 
guessis de salvar quatre llibres en
tre tants, quins salvaries del foc?

-Prefereixo que aixó no succeei- 
xi, puix per mi tots els llibres que 
tinc són valuosos i, si intentés 
salvar-los, segur que quedaria cre- 
mat amb élis. De totes maneres, si 
em fos possible salvar-ne quatre, 
escolliria la Biblia, El Quixot, La 
Nacionalitat Catalana i el Diccio
nari General de la Llengua Catala
na.

♦ ♦ ♦
La seva ambició, diu, és la de 

mirar enlaire. Ell no demana res 
pel demà. Aixó si, cada dia, en 
llevar-se, només demana el pa 
nostre de cada dia...

Ricard Simó ofereix la comodi
tà! que pots enfilar l’entrevista pel 
cantó que vulguis: a dreta, a es
querra, per tots els llocs es pot en- 
cetar. No cal establir un ordre, 
malgrat que ell és un home orde-

Es una gentilesa de Restaurant Joan Maragall, 6 i
Advocat Cirera, 38 (Plaça del Gas)
Telèfon 725 23 00

SABADELL
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nat, euros amb el seu fer. Aquest 
ordre i primmirament el gasta en 
aquest seu arxiu. Pots demanar-li 
pel Pau, pel Pere i pel Balanguera 
que tots els té a l’abast de la má, 
amb tots els punts i comes. No hi 
falta res... És un arxiu ben docu
mentât, fins i tot gràficament. 
Una font nodrida -i nodridora.

Eli s’inicià a l’ofici de barber, i 
d’aquest seu origen se’n vanta, 
justament. D’aquest seu mestrat- 
ge en l’ofici, n’escrigué un Ilibre, 
del qual se’n porten fetes set edi- 
cions, titulat: “ Barberos y Pelu
queros. (Técnica y profesionalis
mo)’’.

Horn creu que a ell, al seu ofici, 
li deu aquesta seva peculiar obser- 
vació, aquest seu taranná obert, 
loquaç, fins i tot “ enciclopèdic’’. 
Ell és I’home social per excel.léñ
ela, capaç d’ambientar un dessert 
i de fer-se oir amb atenció. Té te
mes a dojo. Cree que els que el co- 
neixen -i és tot Sabadell quasi 
quasi- en deuen tenir, en més o 
menys, aquesta mateixa opinio.

Té l’habilitat de posar-se la gent 
a la butxaca...

I corn que ha estât -i és- en cer
ta manera, un home pùblic, corn 
hen dit abans, posseeix un arsenal 
d’anècdotes. Perqué ell és un ho
me anecdotic.

* * *
En el Perfil ja faig constar que 

en el seu vocabulari no hi ha el 
NO...ÉS un home d’entrega, que 
sap donar-se. En ell hi ha una ge- 
nerositat que li sobreïx, desborda
da... Posant als plats d’una 
balança tot el que ell haurà donat 
i tot el que ell haurà rebut , què 
pesarla més?... Cal creure que al 
llarg de la seva vida aquesta hipo
tética balança ha pesât força. Te- 
nint en compte el que ell haurà 
donat, et fa sugerir aquesta pre
gunta:

-Qué esperes tu a canvi de tot el 
que has fet?

-Deixar un bon record com a 
sabadellenc i com a patriota cata- 
lá.

Cal afegir que, tant ell com la 
seva esposa, tenen donats els seus 
cosos a la ciéncia médica, a la seva 
mort.

Salta a la vista que el nostre 
personatge, pel seu taranná obert, 
és, a més a més, un home pie 
d’ideals. Fins i tot ha Iluitat pels 
seus ideals. Eli, però, sembla que 
ja ha tornat de moites coses...

-Has sommiat truites alguna ve
gada? -pregunto.

-Truites no, però somnis idea- 
litzats, si. I encara continuo som- 
niant en la confiança que un dia 
aquests somnis serán realitat.

-Ni les truites ni els somnis no 
t’han “ indigestat” algún cop?

-Indigestat, no, però decebut, 
manta vegada.

-Em sembla endevinar que tu 
ets un altre Càndid volterià. Ara 
bé: creus, tu, que, malgrat tot, 
aquest nostre país podría èsser el 
millor dels mons?

-Jo crec que si. Només caldria 
que cadascu ens proposéssim se
guir l’exemple de les nostres grans 
figures: Prat de la Riba, Verda- 
guer, Maragall, Macià, Pau Ca
sals, Pompeu Fabra i tants altres 
catalans que amb llur conducta 
personal i pública han estât sem
pre un exemple vivent d’amor, de 
pau i de llibertat.

-Resumint-ho: què ens falta i 
què ens sobra?...

-Jo diria que ens manca humili- 
tat i ens sobra supèrbia. Caldria 
fer-nos cada dia més a imatge de 
Crist.

* * *

Horn creu que si Ricard Simó 
hagués viscut a l’època cervantis
ta, hauria escrit algún llibre de ca
valleria, puix en ell nia una rica 
imaginació, plena de idéalisme, 
d’un entusiasme eufòric sense li
mits, de gran volada. Li vessen les 
il.lusions del seu temperament ar- 
dit, abrandant, capaç d’aixecar 
masses...

S’imposa fer-li aquesta pregun
ta:

-T’has sentit alguna vegada ho
me frustrât?

-Sí, però a la meva fe i la meva 
esperança m’han permés conti
nuar el carni que Déu m’ha desti
nât i crec que quan arribi al final 
de la llarga caminada, la mort será 
el meu reeixir.

-De totes les coses que podrías 
èsser capaç de fer: qué t’hauria 
agradat ser?

-Un bon advocat de causes jus
tes i un bon politic al servei de Ca
talunya.

És evident que Ricard Simó 
compte amb un estol d’amies. Per 
contra, cal suposar que en té al- 
guns en el bàndol de la 
“ oposició” . Ara bé:

-Què diries tu a uns i altres?...
-Als bons amies, gràcies per la 

seva sincera amistat. A als altres, 
lamentar que no m’hagin com- 
près.

* * *
Ricard Simó publica a “ Diario 

de Sabadell’’, semanalment, una 
série d’articles dedicada als ca- 
rrers de la ciutat, els quais duen el 
nom d’un sabadellenc o sabade- 
llenca. És una série ben documen
tada, basant-se en el seu esmentat 
arxiu.

Aquest seus articles han suscitât 
comentaris perqué el seu autor de
nuncia que no es fa prou catala- 
nització a través de la Casa Gran. 
També hi demana per quines 
raons s’han esborrat del nomen
clátor local alguns noms de saba- 
dellencs preclars.

La intenció de Ricard Simó és 
óbvia. És el ressó del seu localisme 
i catalanisme, que li vessa per tot 
arreu...

Del nostre personatge en po- 
driem parlar llargament, estirant- 
lo com un “xiclet... La raó d’es- 
pai ens limita, una vegada més. 
Creiem, però, haver-lo esbossat 
suficienment. Si bé sempre ens 
quedará el dubte que ens hagi fal- 
tat quelcom a afegir...

ES UNA GENTILESA
Advocat Cirera, 32
Tels. 7259322 - 7259532 - 7259721 - 7260164 - SABADELL
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Carabrú.
Figura plena.
És lletraferit.
Té lletra menuda.
Sap la tonada i la lletra...
Idealista.
Optimista.
Eli ha fet també “ guerra i pau” , molt 

després, aixô si, que Tolstoi..
En el seu vocabulari no hi ha el NO... 
És eloqüent, vehement i escumós... 
De paraula fácil: és capaç de vendre 

el que encara s’ha de fabricar... 
Damunt de tôt és un Quixot de 
la pell de brau catalana...

Qüestionari “PROUST”
-El principal tret del meu carácter?
-La noblesa.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La sinceritat.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-La feminitat amb el que representa 
aquesta meravellosa paraula.
-Allô que més estimo en els amies?
-La noblesa i el desinterés.
-El meu principal defecte?
-El meu optimisme innat, el quai, però, 
m'ha ajudat a reeixir en la vida.
-La meva ocupado preferida?
-Llegir i escriure.
-El meu somni de benestar?
-La unió i l ’estimaclô familiar.
-Quina fora la meva pitjor desgrácia?
-La inactivitat forçada per causes de sa
lut.
-Qué voldria ser?
-Util a la societal que ens toca viure, la 
qual la voldria cada día milior cultural- 
ment.
-On desitjaria viure?
-En aquesta ciutat de Sabadell que em 
velé néixer i on desitjaria morir quan 
m ’arribi i ’hora.
-Quin color prefereixo?
-Tots els que la Naturalesa ha créât. 
-Quina flor prefereixo?
-La rosa, la violeta, la farigola i el roma
ni.
-Quin ocell prefereixo?
-Tots els que ens alegren la vida amb els 
seus cant.

-Els meus autors preferits en prosa?
-Son molts. Des de Ramon Llull fins a 
Joan Alavedra, passant per Maragall, 
Guimerá, Iglésies, Oliver, Pia, Gironella, 
Balmes, Torres i Bages, Tolstoi, Dosto- 
jevskij,, Gorki, Papini...
-Els poetes preferits?
-Verdaguer, Guimerá, Carnér, Riba, Se- 
garra. Pere Quart, Mn Geis, Arús, Ra
mon Moix, Alcover, Riber, M f A? Salvò, 
A n to n i M achado, Garcia Lorca, 
Pemàn...
-Els herois de ficció?
-Cap.
-Les meves heroines de ficció?
-Cap.
-Els meus compositors preferits?
-Són molts. Bach, Beethoven, Wagner, 
Shubert, Liszt, Schumann, Chopin, Fa
lla,Albèniz, Granados, Vives i Pau Ca
sals, entre molts d ’altres i sens oblidar 
aquells del nostre folklore catald que fo r
men la gran anella dels compositors de 
sardanes.
-Els pintors predilectes?
-Tots aquells que amb el seu art fan vibrar 
la meva Sensibilität espiritual.
-Els meus herois de la vida real?
-La meva esposa i amb ella totes les mares 
i esposes que enalteixen la llar, els filis i la 
familia.
-Les meves heroines històriques?
-Les que se’n han fe t dignes.
-Els noms que prefereixo?
-Dolors, Cecilia, Maria, Marta, Concep-

ció. Elisabet, Anna, Mireia, Emma, Pere, 
Jaume, Josep, Agusti i Ricard, Frances
ca, Rosa i Antònia.
-Què detesto més que res?
-La mentida, la hipocresía i la maldat. 
-Quins caràcters històrics menyspreu 
més?
-Tots aquells que han utilitzat la raó de la 
força en contra de la força de la raó. 
-Quin fet militar admiro més?
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-Totes aquelles que condueixen al millo- 
rament moral de la humanitat.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Intel.ligèneia, humilitat i generositat. 
-Corn m’agradaria morir?
-Amb pau cristiana i rodejat dels meus es
timais.
-Estât present del meu esperii?
-Pie de fe  i esperança en Tadveniment 
d ’un mon milior presidit per l ’amor i la 
fraternitat.
-Fets que m’inspiren més indulgència? 
-Els dérivais de la ignorancia o els promo
guts per una deformado congènita.
-El meu lema?
-Pau, Amor, Llibertat i Progrès.

-{Un veil somni. 
tant bell...)

Resulta quimèric de

□
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Els que he tréat pel carni Per Mn. GEIS

ENRIC
CASASSAS 

I CANTÓ
El meu admiral coterrani Jaume 

Ministrai i Masià publicà, molt poc 
abans de la seva mort, recentment es- 
caiguda, al diari AVUI, un article que 
m’ha donai tema per a enfilar aquest 
meu: article que tenia jo in pectore 
per dedicar a al singular pedagog que 
fou Enric Casassas, amb qui vaig fer 
relació i amistat, a Sabadell, en la 
llunyania de finals de la tercera déca
da de segle.

Ministrai s’extenia en interessants 
consideracions sobre la personalitat 
d’Enric Casassas i de la seva gran 
col.laboradora a l’escola, la seva es
posa Carme Simó: com va conèixer 
aquest exemplar matrimoni de mes- 
tres al Crup Escolar Baixeras, a Bar
celona, l’any 1941.

Quan jo vaig arribar a Sabadell, ja 
feia alguns anys que el matrimoni 
Casassas-Simó eslava treballant, 
amb il.lusió i amb eficiència, a l’Es- 
cola Nacional del Carrer de Bèlgica.

Ministrai afirma, molt Justament: 
“Els Casassas eren molt catòlics i 
molt catalanistes i tenien una dignitat 
que arribava a limits heroics”. I co
rrobora amb anecdotes ben acredita- 
tives la seva afirmació.

Foren precisament aqüestes dues 
qualitats que ens van facilitar la rela
ció i l’amistat.

Enric Casassas portà els seus fills 
(dels quals jo servo un excel.lent re
cord) a la florent Escolania que jo 
havia fundat i dirigía en aquell época 
a la Parroquia: filis que, com diu 
Jaume Ministrai, “han fe t encara 
més digne el nom deis seus pares”.

Pel que fa a la catalanitat del ma
trimoni Casassas-Simó, puc afirmar 
que pertanyia a aquell floret de mes- 
tres nacionals que, en circumstáncies 
no sempre massa propicies, maldaren 
per anar introdui'nt, discretament, la 
nostra parla a Pescóla oficial.

Originari de la comarca d’Osona, 
Enric Casassas exerci (junt amb eli, 
la seva esposa Carme) de mestre a Sa-

El mairimoni Casassas-Simó en l’homenatge que eis seus ex-aiumnes de Sabadell li iribuiaren en el Santuari de la 
Salut

badell des de 1918 fins al 1931, data 
en que es traslladá a Barcelona a 
exercir al Crup Escolar Baixeras, per 
al qual el Patronat Escolar de Barce
lona va escollir el matrimoni Casas
sas junt amb altres mestres excepcio- 
nals com ells.

A Sabadell, ultra la direcció de 
l’esmentada escola nacional, Enric 
Casassas professá Matemátiques a 
l’Escola Industrial i d’Arts i Oficis.

Fou co-fundador i director de les 
Colonies Escolars de Sabadell ubica- 
des a Tona. Deis assidus contactes 
d’Enric Casassas amb aquella vila, en 
nasqué la monografía “Tona”, d’un 
centenar de págines, il.lustrada amb 
una colla de fotografíes.

He dit anteriorment que Enric Ca
sassas pertanyia a aquell floret de 
mestres nacionals que fomentaren el 
cultiu del catalá a l’escola.

Es més, alguns d’ells fins i tot pu
blicaren Ilibres de lectura per a les es
coles: Antoni Bori i Fontestá, autor 
á '“El Trotador Catalá”, que cone
gué varies edicions; Joan Vilalta i 
Roca, autor de “Fautes de 
l ’Antigor”, a l’edició del qual col.la- 
borá un altre mestre, Miquel Bosch i 
Jover, amb un magnifie próleg i amb 
sengles dibuixos... i altres, deis quals

no puc donar concreta referéncia.
El Ilibre de lectura escolar d’Enric 

Casassas, titulat “Cent Fautes”, fou 
pub lica t per V “ Editoria l  
Montserrat”, de Barcelona, molt ben 
présentât i esplèndidament il.lustrât.

El matrimoni Casassas-Simó deixà 
a Sabadell un nombrós estol d’apro- 
fitats alumnes. Tant, que una bona 
colla d’ells, no fa gaires anys, els con
vocaren a una trobada al Santuari de 
la Mare de Déu de la Salut (a la quai 
jo vaig assistir), on se’ls va retre un 
emotiu homenatge.

La meva relació amb élis va durar 
tant corn la seva vida: felicitacions 
onomàstiques, nadalenques... A més 
a més, no els passà desapercebut cap 
dels meus èxits literaris.

Enric Casassas precedi, en el tras- 
pàs, a la seva esposa. Moria el 24 de 
juliol de 1977, a Barcelona.

NOTA.- Per aquest número de QUADERN es
lava previst inserir-hi l’habituai secció “ Els 
que he trobat pel cami” , dedicat a JOAN 
ARÚS, degut a la ploma de Mn. Gels.

Corn siguí que QUADERN té el propôsit de 
fer enguany un número monogràfic dedicat al 
Poeta, recentment traspassat, el treball a què 
ens referim de Mn. Geis, s’ha réservât per el 
monogràfic. En ell col.laboraran escriptors lo
cals i forans. Aquells que vulguin participar- 
hi, poden lliurar-nos la seva col.laborado.
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Encara que faci un xic estrany i 
sembli desavinent si ens situem en la 
realitat de finals del nostre segle, no 
em sé estar d’evocar, de Sabadell es
tant i a dos mil anys de distància del 
seu òbit, el poeta màxim de les lletres 
llatines i un dels quatre o cinc vérita
bles genis de la literatura universal de 
tots els temps. Em refereixo, com és 
obvi, a Virgili, Fautor d’aquella tria
da que ningú que hagi cursat uns 
certs estudis a nivell mitjà no desco- 
neix, si més no pels titols: les “ Buco
liques” (anomenades també “ Èglo- 
gues” ), les “ Geôrgiques” i l’“ Enei- 
da” .

El conjunt de l’obra virgiliana, 
contituït per aquests tres titols, ja 
d’ells mateixos grats i suggeridors, 
constituí, quan foren coneguts en el 
seu temps -segona meitat del segle I 
abans de Crist- un veritable esdeveni- 
ment. I d’aleshores ençà ha continuât 
fent les delicies de les generacions, 
car bé es pot dir que, al contrari del 
que s’esdevingué amb la majoria dels 
escriptors de l’antiguitat grega i llati- 
na, no fou en cap moment oblidat, si
no que constituí tostemps, inclosos 
els segles obscurs de l’Edat Mitjana, 
pàbul de la cultura literària arreu de 
l’àrea d’aixô que anomenen el mon 
occidental, fill de la cultura clàssica.

Tant per la seva perfecció com per 
la seva magnitud, i sobretot pel con- 
tingut humà i poètic que enclou, 
l’obra de Virgili ha impressionat els 
lectors de totes les époques i ha servit 
d’aliment a tot el reguitzell de genera
cions que configuraren el nostre 
mon.

No és, al meu entendre, tant la te
màtica dels poemes virgilians corn la 
“ vis poètica” que contenen el que cal 
posar en relleu i el que explica el seu 
èxit permanent a través dels anys i 
dels canvis ocorreguts en la civilitza- 
ció i la cultura. Les obres de Virgili 
tenen una consistència impressionant 
que les fa diriem invulnerables i resis-

/.AìnOK"! ■ ■’ K \  .

Virgili.
Dibuix de Rafael, que es conserva a l’Acadèmia de 
Venécia.

tents a tots els vents. Ens trobem sen- 
zillament davant l’obra d’un “ clàs- 
sic” , entés aquest mot en el seu més 
propi i elevat sentit, i per aixô exemp
ta de les vel.leitats i embranzides de 
la moda i dels ismes.

Llegir avui els versos de Virgili, tan 
ben escandits i tan ries en suggeri- 
ments i matisos, ens fa sentir aquella 
emoció que només produeixen aque- 
lles obres que, tenint un contingut 
d’humanitat i de sentiment fora del 
corrent, diuen coses que no poden 
deixar d’interessar-nos, atesa la nos
tra condicio d’homes, independent
ment de la circumstància del temps 
que ens hagi tocat viure.

Perqué es dona el cas que Virgili, 
tot i pagant tribut al seu temps, a la 
cultura que l’alletà i als condicio- 
nants d’una època tan remota, resul
ta ser tant de tots els temps, que ha 
estât capaç d’encisar i corprendre els

PtT Pure Koca i Garriga-

llegidors d’un Dant o d’un Petrarca, 
d’un Villon o d’un Claudel, d’un 
Góngora o d’un Espronceda, d’un 
Llull o d’un Verdaguer, per no dir al- 
tres noms insignes dins el panorama 
de les lletres del món occidental, més 
dels nostres dies, que tots coneixem 
prou bé i que están situats exacta- 
ment als antipodes del poeta de Màn- 
tua.

Les havia méditât llargament les 
idees i els mots el poeta Virgili. Havia 
observât i aprofundit en una mesura 
que sembla fora del nivell comù, la 
natura que l’envoltava, amb els seus 
misteris, l’home i la societal amb les 
seves limitacions, les seves dèries i les 
seves paradoxes. I, mantenint-se 
sempre en una posició entranyable i 
distant alhora -difícil posició, però 
reaiment envejable- respecte a l’es- 
pectacle que s’oferia als seus ulls, 
tant en la seva infantesa pels volts de 
Màntua, a la Gài.lia Cisalpina, de 
dolços paisatges i vida simple, corn 
en la seva adolescència i joventut a 
Roma i a Grècia, també a Nàpols, es 
valgué de l’expressiô literària per dir 
coses substancioses i dir-les bella
ment, amb un deix de malencolia 
-“ sunt lacrymae rerum” ...-, delica- 
dament, vigorosament si calia, però 
sense ferir mai ningú amb genialitats 
intempérants.

Per segons qui, Virgili és un exem
ple de mester literari dificilment su
perable, una suma gloriosa d’equili
bri, profunditat, seny i exigència en 
l’art de la poesia, un art en el qual la 
intuició i el raonament van tan ager- 
manats que resulta difícil dissociar- 
los puix arriben, en el “ calamus” de 
Virgili, a constituir una sintesi admi
rable, potser diria, sense por a exage- 
ració, senzillament prodigiosa.

Situant-nos en el nostre temps, que 
és -cal reconèixer-ho, mal que ens 
pesi- de descrèdit i rebuig de tot allò 
que faci olor de classicisme, jo diria, 
per tal d’aclarir conceptes, que no cal

f3 -
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pas, en el cas de Virgili, de ponderar 
uns cànons formais que no son els 
nostres, sino reconèixer i valorar amb 
justesa l’actitud vital, el fons de Sen
sibilität i d’humanisme exquisits d’un 
poeta que, per ser-ho en grau emi
nent i malgrat pertànyer a l’època 
opulent dels Mecenas romans, mereix 
l’atenciô de tothom, tant avui corn 
ahir, de tots aquells que aspiren a no 
èsser uns bàrbars, uns primitius, uns 
iconoclastes, qualificatius aquests 
equivalents, amb molta aproximado, 
al d’homes de les cavernes.

A la nostra terra, de tan profundes 
arrels llatines, Virgili ha estât objecte 
d’estima i d’estudi des de sempre. 
Mai no s’ha perdut aci, ni en els 
temps tèrbols de la llarga Edat Mitja- 
na, el record del poeta ni ha deixat de 
llegir-se, sovint amb finalitats forma
tives O escolàstiques, però també en 
altres nivells de major força crítica, 
la seva obra, la quai ha estât traduïda 
i glossada sàviament i ha constituït 
un model per a molts literats. Pel que 
fa al nostre segle, deixem constància 
del fet, ben significatiu, que ha estât 
incorporada sencera al patrimoni de 
la cultura nostrada en les admirables 
traduccions que n’ha fet Miquel Dolç 
i que constitueixen sis dels dos-cents 
tretze volums de la biblioteca de la 
Fundació Bernat Metge.

No voldria deixar d’esmentar, en
cara, una aproximació més acusada 
de Virgili a nosaltres, als sabade- 
llencs. Es tracta de Miquel Carreras, 
el quai, publicà, l’octubre de 1931, 
fent-se ressô de l’escaiença cronològi
ca, uns substanciosos articles a “ Dia
ri de Sabadell” , articles que foren re- 
collits i rééditais per la Fundació 
Bosch i Cardellach en un Quadern 
publient l’any 1975, i que responien a 
aquest titol: “ En el bimil.lenari de 
Virgili. L’home i l’obra” . Miquel 
Carreras, profund humanista mal
grat la seva joventut, ens acostà més i 
més a Virgili, i ens resulta molt grat 
de consignar-ho en aquesta avinente- 
sa.

TAMBE JO VULL
RECORDAR L’ARÚS

Sí, vull recordar l’Arús en aquell 
primer dia que vàreig anar a saludar
lo quan tot just feia un mes que jo vi
vía a Castellar. Recordo que em va 
rebre molt bé, li agradaven les 
visites... i més si eren joves que s’in- 
teressessin per la seva poesia. Quan 
vaig anomenar-me va estar content, i 
em començà a parlar del meu avi Sal
vador, del meu pare, de la meva fa
milia. Després m’exlicà totes les 
anècdotes del carrer de 1’Estrella, del 
carrer Calderón -les tertúlies a casa 
d’en Vilatobà on, entre altres artis
tes, hi assistien en Segòvia, en Gime- 
no...,les del carrer Coromines amb 
en Trabal, en Joan Oliver... Recordo 
que em digué: “ Si tu no saps res de 
Sabadell! No veus que abans que tu 
jo ja havia estât a casa levai...” Vaig 
sortir de cal Arûs pensant que havia 
trobat el primer amie a Castellar.

Al cap de poc temps, dos dies des
rés de la festa de Sant Jordi, la prime
ra que jo vivia a Castellar, vàrem 
anar, la meva germana Josefina i jo, 
a casa el Sr. Arús perqué ens dedi- 
qués el Ilibre “ Les veus de la nit” . 
Ens va fer seure davant del seu es- 
criptori i començà a parlar de les se- 
ves coses i de les seves poesies. Ens va 
dir: “ Mireu, és l’únic Ilibre meu que 
s’ha venut ací a Castellar aquests 
dies” . S’entristí. Però vam continuar 
parlant i parlant i recordo que la Fina 
va explicar-li tot d’anècdotes que el 
professor Alsina -catedrátic de llatí 
de la Universität de Barcelona- li ha
via explicat sobre eli i la seva obra. 
Va estar tan content que ja no es re
cordé més de si havia venut un sol Ili
bre, per Sant Jordi, o si n’havia ve
nut una biblioteca sencera. Es pot dir 
que des d’aquell dia la nostra amistat 
s’anà afermant més i més. Encara 
que de vegades no eslava pas content 
que hi anés jo, sinó que em 
deia:“ ...que no ve la leva germana? 
Quan tornará?” .

Per M? Teresa Esteve Soley

A partir d’aquí han estât moites i 
moites les visites mútues que ens 
féiem amb el Sr. Arús.

Sovint venia per casa per llegir o bé 
consultar algún Ilibre que eli no tenia 
-com per exemple l’Enciclopédia Ca
talana, que no explico perqué se’n 
doná de baixa de subscriptor, tota ve
gada que em digué que no ho comen- 
tés amb ningú-, o bé altres vegades hi 
anava jo perqué m’ensenyés a co
mentar un poema...

Un dia que vingué per casa vàreig 
oferir-li tabac. Qué voi, ros o negre, 
Sr. Arús?, vàreig preguntar jo, i eli, 
sense embuts, em contesté: ros, que 
és més car i jo no en compro...”

Altres vegades pujava tan sois per 
demanar-me un vas d’aigua o bé per 
comptar quantes rallies havia dedicai 
a la seva biografia tal o qual Ilibre, 
etc.

M’agradaría recordar també les 
llargues estones que havíem passai, el 
Sr. Arús, Mn. Jaume Rafanell i jo tot 
comentant poemes. Unes vegades al 
carrer Major número cent, altres al 
carrer Major trenta-tres. Quan ens 
acomiadàvem el Sr. Arús deia: “ Mi
reu, la gent són tan perversus que no 
están per versus” .

Un dia a l’Ateneu Barcelonés li fe- 
ren un homenatge. Hi vàreig anar, 
sola, sense ningú més de Castellar. 
Va estar tan content quan em veié 
que davant deis seus amies Odavi 
Saltor, Antoni Comas, Osvald Car
dona... va començar a dir “ veieu 
aquesta noia, és de Castellar...”

Al cap de poc temps presentava el 
seu Ilibre “ L’imperi del Sonet” a 
l’Editora Nacional. Em convidé a la 
festa, més ben dit, ens convidé a la 
Fina i a mi. Naturalment, hi vam 
anar. Però, si he de dir la veritat, a 
mi encara no m’ha mirât, només es 
dirigí a la meva germana. Li deia: 
“ Tu sí que m’entens , oi...?” .

Sovint em demanava que li passés

Col.labora BANC DOSCA
Crup Banc de Bilbao
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poetries, treballs, cartes... a máquina 
-encara guardo les copies-. Em deia 
que jo ho feia millor i que la lletra de 
la meva máquina li agradava més que 
la seva. Quan tenia el treball passât i 
repassât me’l feia tornar a repetir 
perqué hi havia una paraula que no 
estava prou bé, i les sil.labes, i els ac
cents, i...

L’any passât, quan l’AJuntament 
de Castellar li oferi l’homenatge amb 
motiu deis seus noranta anys em de
maná que li piqués el diseurs a má
quina.Era una tarda qualsevol del 
mes de desembre. Ens hi vam posar a 
les quatre de la tarda i a les nou del 
vespre acabávem la feina. En acabar 
em digué: “ que estic cansat!” -no sé 
si estava més cansat ell o bé jo-. Vaig 
recomenar-li que descansés i després 
d’unes nits de repós, ja tornariem a 
refer el diseurs. La seva contesta fou 
aquesta: “ Mira, Teresa, jo no m’he 
ficat mai al Hit deixant una feina per 
fer...” Quan el dia de l’homenatge 
em presenté al poeta Marié Manent 
va dir: “ ...és la meva secretéria...’’.

Si de vegades algú em parlava 
d’ell, m’afanyava a explicar-li, i... 
“ qué t’ha dit de mi?...’’

No parlo de les vegades que ens ha- 
víem trobat ais Jocs Florals de Barce
lona. Ni d’aquell dia que anava a 
l’homenatge d’en Pau Vila, a Saba
dell, i se’m ficé al cotxe... “ vine amb 
tu , no veus que aquelles dones de ca
sa no acaben mai més...’’. Ni parlo 
de l’últim vuit de setembre, que enca
ra pujé a Termita de les Arenes, ni 
d’aquell dia que vam fer un sopar 
poétic i ens comença a llegir les cartes 
que de jove s’escrivia amb en

J.V.Foix, -cartes que parlaven de tot, 
menys de poesia-.

El que si vull dir és que tenia molta 
fe en Deú i sentia molt d’amor per la 
llengua catalana. Tots recordarem la 
imatge del Sr. Arús assegut al primer 
banc de Tesglésia i... corregint les fal
tes d’ortografia del full dominical.

En fi, són tantes i tantes les anéc- 
dotes que podria explicar del Sr. 
Arús que no acabariem mai més. 
Han estât deu anys d’una amistat 
que, sincerament, trobaré a faltar. 
La trobaré a faltar perqué, qui em 
deixaré un Ilibre, qui em corregiré un 
escrit, un poema...?. No fa pas mas
sa temps que em repassé un treball i 
em digué: “ Té ja pots anar sola...’’

Per acabar voldria explicar les dues 
ultimes anéedotes que véreig viure 
amb el Sr. Arús. Era l’ùltima Setma- 
na Santa quan em telefoné i em va dir 
que passés per casa seva que s’havia 
fet un embolie amb els dises i casset
tes que no s’hi aclaria. Vaig anar-hi. 
Havia posât, distretament, uns dises 
dintre sobres que corresponien a al- 
tres... i no trobava els que volia es
coltar. Tot plegat res, poca feina, que 
en un moment vam tenir enllestida. 
Però, en acabar, jo vaig preguntar-li: 
Sr. Arús, quan se’ns barregen els pa
pers i no trobem allò que busquem 
diem que se’ns han traspaperat... pe
rò qué hem de dir quan els discos es 
barregen?’’. Contesté: “ Ai! no sé 
pas, potser “ trasdisquejat’’... Vam 
anar inventant paraules i no ens en 
vam sortir.

Finalment vull recordar, quan just 
quinze dies abans de la seva mort, em 
telefoné. Era un dilluns a la tarda. 
Amb veu enfarfegada i tremolosa em 
demané que anés a fer-li una visita 
perqué tenia un mal pressentiment. 
Al dia següent, als volts de migdia, hi 
véreig anar. -Quan hi anava no calia 
trucar a la porta, li feia un senyal a la 
persiana, que ell ja coneixia, i entra
va lliurement cap a la seva estança-. 
Tenia la finestra mig tancada, i tam
bé la porta, cosa estranya en ell. vaig 
fer el meu truc de costum i al cap de 
llarga estona va obrir-me. Em digué: 
“ Hola, Teresa, estic molt content 
que hagis vingut, grécies, moites gré- 
cies, però... no sé qué em passa; mira 
les cames no em porten, tinc molt 
mal, tinc un mal pressentiment... la 
terra em crida... estic fent una cosa 
que m’haurés d’ajudar... però un al
tre dia...’’

Vaig acomiadar-me d’ell pensant 
que no el tornarla a veure més.

Efectivament, sobre la seva taula 
rodona, ha quedat un treball, una 
“ cosa” sense acabar.

A Riells, amb Mn. Jaume Rafanell, i Mn. Riboi.

JOAN ARÚS: 
ANYSI OBRA

En els anys vint, quan era in
fant, vaig conéixer de vista Joan 
Arús. Jo, de petit, i encara ara, tinc 
memòria visual, i aquell senyor 
que havia vist pels carrers de Saba
dell el vaig veure també a Caste
llar, on sovint anava amb el meu 
pare per visitar un familiar.

De sempre, i sobretot molt acon- 
duít per la meva mare, he sentit 
afecciò per les lletres; ha estât un 
afany que m’ha acompanyat. Per 
aixô, en la meva lectura dels nos- 
tres poetes s’hi ha trobat present 
Tobra de TArûs.

Per a mi, en Joan Arús ha estât 
un poeta arrelat a la vida del Vallès 
i, sobretot, a la del seu poblé.

Els tomballons de la vida feren 
que formés familia a Castellar, i 
aquell home que havia conegut, de 
petit, amb el temps passé a ser el 
sogre d’una cosina meva. Els néts 
de la casa pairal del poeta porten 
també el meu cognom matern. Per 
aixó la relació amb Joan Arús en
tré en el terreny familiar.

Si algú creu que la poesia de 
TArús és quelcom que pot entrar 
en Toblit, repassant els versos de 
“ El meu poblé” trobaré tota la 
força que dóna allò que s’estima.

El Mestre en Gai Saber, com tot- 
hom, ha tingut persones que Than

» 3 *
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admiral i altres que han discutit la 
seva obra: això passa sempre. El 
treball del poeta ha estât una molt 
notable aportació a la nostra llen- 
gua, i té el mèrit d’una constància 
innegable.

En els comentaris de Domènec 
Guansé, publicáis a la Revista de 
Catalunya l’any 1927 arran de 
l’apariciô d’un recull de poesies del 
Mestre Anís amb el títol d’“El 
dolç repos” , diu:

-La seva poesia ascendeix de tô a 
mesura que eis seus sentiments 
personals van afegint cordes a la 
seva lira.

Cal confessar, però, que Joan 
Arús és massa jove encara per fer
ne un judici definitiu, i si en “El 
dolç repôs” hi han cançons agrada
bles, hi ha poemes d’una certa in
tensità!, i sobretot, alguns sonets 
acompassats i justos.

Pensem, però, que “ El dolç re
pos” era una selecció que va fer 
¡’autor i contenia una tercera part 
de la seva obra. En aquell temps 
l’Arûs tenia 36 anys, i la selecció 
incloïa poemes de la seva jovenesa. 
Li quedaven 54 anys de vida, que 
sabé apro filar amb el seu treball. 
Passà de la maduresa a la plenitud 
amb un mestratge dificilment su
perable. Jo, modest lector seu, sé 
que té ben merescut, amb mèrit 
propi, el titol de Mestre del sonet. 
Ningú no pot negar-li.

Per a mi, no ha estât mai un poe
ta de laboratori, tot i que m’havia 
dit diferents vegades que s’havia 
trobat en dificultáis escrivint. Cal 
considerar-ho com una mostra de 
sinceritat i modèstia, que en altres 
aspectes ho havia detectat. Totes 
les temences que ens sotgen als ho
mes, com la mort, les havia senti- 
des. En els seus poemes les hi tro- 
bem. Aquella selecció d’“ el dolç re- 
pòs” , quedà enrera quan es trobà 
amb la mort de la seva néta Elvira. 
Tot el dolor que pot sentir un avi 
suri del seu cor i clama per la nit 
que ha de venir, i diu:

-Atura’t, pensamenti Oh, quina 
nitl/Oh, quina nit de llàgrimes, 
aquestal-

Anys més tard, en el 1978, morí 
la seva esposa. El poeta quedà des- 
fet, i abocá tot el seu sentiment en 
quatre sonets. L’últim el feu més 
tard, i el feu poques vegades a má-

á m n m v s

Dibuíx de Ricard Calvo Duran.

quina. Els tres primers els edità en 
pocs exemplars, que foren repar- 
tits a persones apropades al poeta. 
Del quart sonet, que porta el títol 
“ De món a món, n’és aquest frag
ment:

-On és, oh esposa absent! l’ànima 
teva, ara?/Absorta en l’encanteri 
d’un món maravellós,/has obiidat 
la terra de penes i dolors,/el món 
que abandonares per sempre més 
suara?

Hi ha molta obra dispersa, del 
Mestre Arús, que fóra convenient 
recollir. Estic convengut que el fer- 
ho constituiría un veritable home- 
natge i, sobretot, si se’n fes una 
edició. El poeta desitjava una edi- 
ció completa de la seva obra, cosa 
que tal vegada resultés molt difi- 
cultós d’aconseguir, però, almenys 
recollida en un volum, la seva obra 
escampada ja seria més viable. 
Tant de bó que es pogués assolir.

Com tothom, i en una vida llarga 
com la seva, el poeta pensava amb 
la mort i amb les persones estima- 
des que havia perdut. En el seu Ili
bre “ Les veus de la nit” , hi trobem 
el sonet que fou inclós en el recor- 
datori del seu enterrament:

-Tot será igual: la cambra amb 
les mateixes/coses; la taula on ara

escric; el llum/que el treball m’il.la
mina -vell costum/d’aprofitar les 
nits- aqüestes lleixes/Tot al seu 
lloc, com ara: Tot menys, jo!

Tal com el poeta havia previst, 
tot resta igual. Amb la seva ñora 
hem repassai les lleixes; hem dei- 
xat els Ilibres igual que ell volia: 
ben posais, sense que un sortis 
més que un altre.

L’ultima vegada que el vaig veu- 
re fou poques hores abans de mo
rir, amb el cap descansant en el coi- 
xí i les lletres de les iniciáis del 
nom de la seva mare a la coixinera, 
tal i com es veu en el dibuix que féu 
en Ricard Calvo del poeta de eos 
présent.

El poeta digué:
-Tot al seu lloc, com ara: Tot 

menys, jo!-
No és ben bé així, perqué queda 

quelcom de la seva preséncia en els 
üibres ben arrenglarats, en els seus 
busts fets en époques diferents, en 
les fotografíes i en totes i cadascu- 
na de les coses que feia servir.

Ramon Costa i Mach

Es una gentilesa de BEN-NET CENTRE DE NETEGES, S.A.
Soletat, 80 -  SABADELL 
Tels. 725 97 77 i 725 99 87
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-Sonets de JOAN ARUS-

Voldria...
Voldria que els meus dies s’allarguessin 
indefinidament; no pas però, 
per les sorpreses que m e’n pervinguessin 
ni pel que em puguin oferir de bo.

Ni tam poc per fruir més a pierei 
de cada velia recordança amable, 
com qui s ’atura a mitigar la set 
en el doli d ’una font inestroncable.

Sinó per l ’esperança que, algún dia, 
pogués atènyer l ’oblidança pia 
deis instants sense glòria ni virtut;

deis instants que m ’acusen d ’indolència, 
de feblesa, d ’orgull, d ’inconsciència 
i que em pesa, Senyor, d ’haver viscut.

Tôt sera igual
Tôt serà igual: la cambra amb les mateixes 
coses: la taula on ara escric; el llum 
que el treball m ’il.lum ina -vell costum  
d ’aprofitar les nits- i aqüestes lleixes

on, vells i nous, els llibres que he llegit,
0 mig llegit, inmôbils s ’arrengleren
1 aquests altres, filis meus, on perseveren 
les millors bores del meu esperit.

I, en calaixos tancats, papers sens nombre, 
versos i proses condemnats a l ’ombra, 
espérant l ’hora -inûtilment, perô,-

de fendre els aires; i potser una lletra 
que el prôxim jorn havia de trametre...
Tôt al seu Hoc, com ara: Tôt, menys jo!

FORJA, de Castellar del Vallès,
arran de la mort del Poeta Joan Anís, li dedicà el número 139, en el quai s’inserien 

uns notables treballs glossant la seva personalitat i la seva obra.
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NOTA DE LECTURA

UNA NOVEL.LA DE RAMON MOIX:
“LA BARRERA NIT”

Més conegut com a poe
ta, el sabadellenc Ramon 
Moix ens ha sorprès amb 
l’edició de la seva novel.la 
“ La darrera nit” , escrita el 
1958, premiada el 1965 i no 
publicada fins ara. Els anys 
transcorreguts des de la se
va redacció poden falsejar 
potser la perspectiva amb 
qué la pugui jutjar un co
mentarista d’avui, però 
certament també fan de pe- 
dra de toe per mesurar-ne 
la seva válua.

És aixi que, vista des 
d’avui, cal dir que ens tro- 
bem amb una obra que, 
sense deixar de semblar in
gènua, trasllueix un cert re- 
rafons, de la mateixa ma
nera que, essent de cons- 
trucció rectilinia, tanca una 
complexitat remarcable.
Basant-se en un fet dramátic real, que el tocá molt 
de la vora, l’autor imagina un episodi de la nostra 
guerra, del qual és victima un combatent jove que, 
al cap de vint anys (precisament el temps transcorre- 
gut entre l’episodi real en qué es basa i la redacció 
de la novel.la), retroba la mare en la seva agonia, 
establint-se aixi un diáleg en un espai imaginari, “ la 
muralla de tenebres que separa els dos móns’’ (pág. 
98).

Sobre aquest esquema, podem veure ja dos trets 
fonamentals de l’obra. Per una banda, el respecte a 
les unitats clássiques d’acció, de lloc i de temps; per 
l’altra, la confluéncia, gairebé diriem la fusió, del 
real i del fantástic, qüestió aquesta molt important 
per a la valoració de l’obra, tant com es tracta del 
punt d’inflexió que fa que el Ilibre passi de la simpli- 
citat a la complexitat d’una manera fluida, sense 
retorgaments d’estil. Sobre això, hi ha un precedent 
il.lustre, que no sé si l’autor coneixia en escriure el 
seu llibre: l’any 1953, Camilo José Cela publicava la 
seva novel.la “ Mrs. Caldwell habla con su hijo’’, 
fent la proesa d’escriure-la tota en segona persona, 
però caient en la concessió de situar la mare en la fo

llia per tal de justificar el 
seu llarg monòleg amb el 
fili mort. En aquest aspec- 
te, es pot dir que el nostre 
autor ha superat amb tacte 
i eficàcia la versemblança 
de la situació, sense ni 
haver-ho de palesar de ma
nera expressa, la qual cosa 
li permet passar indistinta- 
ment de la tercera a la pri
mera persona évitant tota 
mena de trencada.

Pel demés, cal remarcar 
la concisió del llenguatge, 
correcte i ajustât, sempre al 
serve! de l’argument i mai 
desbordat per les efusions 
sentimentals que informen 
el tema, concisió que es re
vela de manera explicita en 
l’encapçalament de cada 
un dels disset capitols, fet 
sempre amb un sol subs- 

tantiu: boira, flames, evocació, odi, perfils, 
incendi... Aquesta justesa, aquesta naturalitat en 
l’expressió, no aconsegueix, però, posar-se al servei 
d’una veritable anàlisi psicològica dels sentiments 
amb qué juguen els personatges: la trajectòria 
amor-odi-perdó que recorre el protagonista, queda 
més exposada que analitzada, i això potser perqué 
l’autor se sent, en el fons, més liric que no pas no
vel, lista. Cree honradament -i això no voi ser pas un 
judici de valor- que “ La darrera nit’’ és més una na- 
rració, una “ nouvelle’’ com distingueixen els fran
cesos, que no pas novel.la en el sentit clàssic que se 
sol donar al terme, i em sembla de justicia situar-la 
en els seus propis termes per tal de poder-ne desta
car els seus encerts indubtables.

Joan Ripoll

Es una gentilesa de
‘HOGAR DEL LIBRO” 

Llibres i Revistes” Pg. Plaça Major, 34 i 12 SABADELL
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AVVI ES...

JESUS 
FARRÉS 
IBERNALDO

El nostre personatge, mirât des de 
tots el angles visuals, té tota 
l’aparença d’un professor britànic 
que surt de les aules de Cambridge... 
Es quan el tens a prop i parles amb ell 
que es modifica aquella impresió pri
mera per tota una altra: ell és ciar i 
catalá de baix a dalt, que ja és dir 
força, perqué és camallarg i escarda- 
lene.

Té els cabells grisos i escarolats. 
Vesteix esportivament. Horn diria 
que fins i tot “ viu esportivament” , 
puix manté una agilitat i jovialitat 
propia de tot practicant d’un esport. 
Ell ha fet, evidenment, moites ‘‘com- 
peticions” al llarg de la seva vida. 
(Grecqueés un sportman amb l’espe- 
cialitat carrera contra obstacles...) A 
cadascuna d’elles ha sabut arribar a 
la meta el primer (o si més no, sem
pre, deis primers...) Ja és dificil 
passar-li al davant en qualsevol 
‘‘competido” !...

Ara, Jesús Farrés, passa a la nostra 
Galeria pel fet d’haver escrit ‘‘Banc 
de Sabadell. Cent anys d’histôria” . 
Llibre amb el quai s’ha obsequia! els 
vint-i-un mil accionistes d’aquesta 
centenària entitat local, arran de la 
multitudinària assemblea de socis 
que enguany s’ha célébrât al Palau 
Municipal d’Esports. Des de fora es 
podien oir els aplaudiments que es 
dedicaven a les personalitats bancà- 
ries quan acabaven llurs comunica- 
cions. Horn podia pensar, des de fo
ra, és dar, que s’aplaudia un equip 
esportiu. Era un altre mena d’equip, 
certament: un equip bancari que, mi
ra per on, sempre ‘‘guanya” !...

Jesús Farrés ha estât l’home idoni per 
a escriure aquest llibre, puix en ell es 
reuneixen uns trets ben especifics: ex- 
empleat adm inistratiu bancari 
(d’aquest mateix B.S.); lletraferit- 
poeta i escriptor; home d’empresa, i, 
per damunt de tot ‘‘ceballut de soca 
arrel” ...

-Qui et proposé aquest treball? -li 
preguntem.

-Varen proposar-me’l el que encara 
és President, l’amie Joan Corominas 
i Vila, i aleshores Conseller Delegai 
Francese Monràs i Ustrell, l’any 
1977. En la conversa que es va con
cretar l’oferta del Banc i la meva ac- 
ceptaciô,en Monràs, mestre i amie 
meu, a les ordres del quai jo havia 
treballat al Banc, em va dir: ‘‘Ja ens 
possarem d’acord, que del Banc te’n 
pue explicar inoltes coses” . Malaura- 
dament, ja no va èsser possible que 
me les expliqués. Va morir aquell ma
teix anys, abans que em pogués dedi
car a complir l’encàrreg.

-Quins esculls més dificils has tin- 
gut en aquesta comesa?

-Vaig posar-m’hi amb tanta afició, 
que vaig reunir un gran nombre de 
dades, per a mi totes ineressants. De 
la primera redacció, en va sortir un 
llibre llarg, detallat, prolix i pràctica- 
ment il.legible. El bon sentit va reco- 
menar fer-ne una reduccció a l’abast. 
I aixô no va èsser fácil, per a mi.

-El recull historie que has hagut de 
consultar ha estât dificil d’arreple- 
gar?

-Sincerament, no. La documenta
do que resta al Banc faria possible 
escriure varis llibres sobre temes di
versos, relacionáis amb la vida saba-

dellenca. Però al costar d’això, tine 
de lamentar que hi havia nombre de 
documents que havia tingut ocasió 
d’examinar durant la meva època 
d’apoderat del Banc, i que s’han per- 
dut en els trasllats i expurgació dels 
arxius. És una llàstima que no s’ha- 
gin conservât.

-D’entre tantes anècdotes que 
arran d’aquest treball hauras viscut, 
quina ha estât la més festiva?

-Recordo que, posât en contacte 
amb un il.lustre col.leccionista cata- 
là, que em facilità l’accès al seu im
portant repertori de lletres de canvi 
antigües i modernes, vaig donar-me 
compte que hi tenia barrejats altres 
documents mercantils que no eren 
lletres. Ell en quedà estranyat. Feliç 
mortal, que es podia permetre el luxe 
de no saber qué és, exactament, una 
lletra de canvi! Quants industrials i 
comerciants voldrien estar al seu Hoc!

-Jo no sé, amie Jesús, si. està en el 
teu projecte escriure els ‘‘Dos cents 
anys d’història del Banc de 
Sabadell” , però et puc dir, i no vull 
pas que ho prenguis com una desa- 
tenciò per part meva, que llavors, ja 
t ’entrevistarà un altre...

-Per mi, que no quedi...!

Xèspir.
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Per Ramon Vail i Rimblas

DE JOGLARS, BALLARINES 
I SALTIMBANQUIS

el sen complement indispensable en 
un mon que desconeix la impremía i 
en el que la majoria de gent no sap de 
lletra) canta i recita arreu la composi- 
ció dictada pel trobador. El joglar 
recita també llegendes épiques, 
romanços i narracions festives, (d’un 
caire més aviat picant i pujat de to 
aqüestes darreres: manllevades moi
tes vegades als “ fabliaux” francesos, 
quasi sempre descarats i algunes ve
gades fins, i tot obscens). No en té 
prou, però amb aixô, perqué el jo
glar, a més a més, per completar el 
repertori actúa com un artista de circ 
d’avui dia: fa malabarismes i acrobà- 
cies, com veiem en un capiteli de la 
Catedral de Tarragona; exhibeix ani
mais domesticats: simis, ossos o ca-

Seu de Lieida: Uns saltimbanquis fan ballar l’ós.

El fet de que la major part de les 
representacions artistiques romàni- 
ques es donin en edificis religiosos 
(esglésies i monestirs) i en objectes 
dedicáis al culte (davants d’aitar, 
imatges, vasos sagrats, etc.) no ens 
ha de fer creure que en el món romà- 
nic es vivia ùnicament pensant en la 
vida eterna i en la salvaciô de l’àni
ma. També el divertiment -sà i no tan 
sà- hi tenia cabuda. Avui ens referi- 
rem a una de les formes d’entreteni- 
ment que tenim més ben documenta- 
des: els joglars i les seves activitats, 
tant les prôpies, com les que, més o 
menys emparentades, també exer- 
cien.

No s’ha de confondre joglar amb 
trobador, tot i que en certs casos po
den donar-se le dues activitats en una 
mateixa persona. Trobador és el poe
ta que composa; i el joglar (que n’és Biblia de Roda: El festí de Nabucodonosor.

Sani Cugat del Vallès: Dones que dansen cap per aval!.

bres, o bé encanta serpents, com 
veiem en uns capitells de la Seu de 
Lieida, etc. Els joglars amb els seus 
jocs i les joglaresses amb les seves 
danses entretenien els personatges que 
els acollien als seus castells i palaus. 
La dansa era una de les activitats més 
estimades. Una escena molt conegu- 
da és la que hi ha a un capitell del 
claustre de Santa Maria de i’Estany, 
en la que un joglar toca una viola i 
amb el peu marca el ritme de la dansa 
que executa una joglaressa cofada 
amb un barret un bon xic estrafolari i 
proveída d’uns crotals per acabar de 
marcar-se el ritme. Una baiadera, 
amb les seves contorsions, la tenim a 
la Seu de LLeida. L’escena d’una do
na que baila cap per avail la trobem 
als claustres de Sant Cugat i de Sant 
Pere de Galligans; a Sant Pere de Ga- 
lligans la dansa de la bailarina és pre-

Col. labora BANCA CATAIAIMA
SABADELL
Oficina principal: ,
Advocat Girerà, 21 - Tel. 725 72 77 
Agènda:
Av. Barberà, 446 - Tel. 711 16 52
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senciada per un bisbe, cobert amb 
mitra, un cavalier, i una dama. A un 
capiteli de Sant Marti de Canigó s’hi 
representa la dansa de les espases, 
executada per dones; una de les dan- 
sadores, amb el vestit abaixat fins a 
sota de la cintura, sembla que s’insi- 
nuï impùdicament; l’artista preten- 
gué accentuar el naturalisme de la re
presentado, incrustant uns granets 
de plom a la sina nua de la bailarina.

No tots el joglars, però, eren 
iguals: n’hi havia uns, més refinats, 
que es dedicaven a cantar i narrar; i 
uns altres que s’assemblaven més als 
nostres saltimbanquis. És intéressant 
una composició fêta pel trobador 
Guerau de Cabrera als voltants de

Sam Marti del Canigó. Dansarina mig nua.

1170 i dirigida a un seu joglar anome- 
nat Cabra, en la que li fa retret de 
que desconeix l’ofici de joglar i l’ins- 
trueix en allò que caldria que sabés. 
La composició, com totes les deis tro- 
badors encara que fossin catalans, es
tà escrita en occità i es titula “ Ensen- 
hament” (Ensenyament). L’obra és 
llarga, però ens referirem ara només 
al tros on s’esmenten les feines prô- 
pies del joglar; diu aixi: “ Toques ma- 
iament la viola i des de que comences 
fins que acabes, cantes pitjor. Al meu 
entendre no saps acabar amb la tona
da amb que ho fan els bretons. Mala-

Santa Maria de l'Estan*-. D^nsa cortesana.

ment t’ensenyà eu: va mostrar-te a 
moure els dits i a manejar l’arc. No 
saps bailar ni fer jees de mans, com 
fan els joglars gascons. No et sentó 
declamar mai n. îir\'antesos ni bala
des’’. Aqüestes recomanacions, com 
veiem, tôt i que van dirigides a un jo
glar liric, ja que no mencionen aque- 
lles activitats prôp:es cels malabaris
tes i saltimbanquis, proposen al jo
glar que balli i faci jocs de mans. 
Aixô vol dir que possiblement el jo
glar recitador i cantaire pur dévia ser 
difícil de trobar. Ens abonen aquesta 
suposició dues composicions que un 
segle més tard ta la segona meitat del 
segle Xllè) escriv: el també trobador 
Cerveri de Girona. En la primera re- 
coneix -i li sap greu- havsr d’actuar a 
vegades com a joglar per guanyar-se

Catedral de Tarragona: Dansaire contorsionista.

la vida: “ M’enutja molt anar de cort 
en cort, a fer de joglar, haver de su
plicar als porters i sofrir vilania’’, 
traduïm. I en l’altra recomana a un 
joglar que abans de morir es confessi i 
abandoni la joglaria ja que, segons 
ell, “ pecar i malpensar cada dia dis
treuen l'home i el condueixen pel mal 
cami, a més que el joglar porta una 
vida tan deshonrosa que Tomple de 
vergonya i li fa sofrir vilania’’.

Ens ha semblât oportù il.lustrar 
aquesta breu narració amb la página 
de la Biblia de Sant Pere de Roda on 
hi figura el festi de Nabuconodosor, 
amenitzat amb una fastuosa exhibi- 
ció joglaresca: mentre diversos jo
glars toquen instruments musics de 
vent, corda i percussió, tres d’altres 
fan malabarismes: l’un s’empassa un 
coltell, el segon baila cap per avail so
bre una espasa; i el tercer fa anar en- 
laire una ganiveta i tres boles. Un joc 
semblant l’executa un joglar que 
veiem pintat a la paret lateral de Sant 
Joan de Boi; en aquesta escena hi tro- 
bem també un joglar que fa música a 
la dreta; i a l’esquerra, molt malmés 
n’hi ha un altre que sembla que dansi 
sobre d’una espasa.

Com veiem, les ganes de fer gresca 
i de divertir-se són de tots els temps; i 
també sempre, i en qualsevol cir- 
cumstància, hi ha qui es diverteix ho- 
nestament i qui busca, en un erotisme 
més O menys accentuât, altres formes 
de passar l’estona. □
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TAULA
RODONA

AMB

JACQUES
TATI

“ Prometo contestar-vos amb una 
gran sinceritat totes les preguntes que 
em volgueu fer” . Amb aqüestes pa
raules de Jacques Tati, s’inicià la tau- 
la rodona del dia 19, a l’Escola Uni
versitària d’Estudis Empresarials. 
Taula rodona que estava formada 
per Tomás Delclôs, critic de cinema, 
Christian Delacampagne, agrégat 
cultural de l’ambaixada francesa, 
Joan Ripoll, col.laborador a la con- 
fecció del dossier Tati élaborât per les 
dues entitats organitzadores, Robert 
Ferrer i Jordi Graset, représentants 
d’Alliance Française i Cine Club Sa
badell, i, naturalment, Jacques Tati.

Tati havia entrât a la sala cap a les 
vuit del vespre, enmig de forts aplau- 
diments amb què une 150 persones li 
havien mostrat la seva admirado. 
Havien passât dotze anys des de la se
va presentado de TRAFIC, a la Set- 
mana de Cine en Color de Barcelona.

Se li adreçà la primera pregunta:
-Per què va tardar tant de temps 

-nou anys- a rodar PLAYTIME, des
prés d’haver tingut tant d’èxit MON 
ONCLE?

-Es llàstima que no us hagi portât 
fotografíes de rodatge de PLAYTI
ME. Si ho hagués fet, haurieu entés 
per què vaig tardar tant. Ningù no

“ Per quin micro, 
aquest o aquesl?”

volia que comencés aquest film. Pot- 
ser tenien raô, no ho sé. A mi, no 
m’ho sembla. Tot fou construit: el 
“ plateau” , els edificis, els decorats, 
etc. Caldria demanar ais contractistes 
per què van necessitar tant de temps. 
Però m’he convençut que, a tots els 
països del món, se’n necessita molt 
per fer els decorats.

Aviat, com no podia ser d’altra 
manera. Tati parlà d’Hulot:

-Cree que és un solitari, però fins a 
cert punt. El fet de no entrar en el 
joc, de no acceptar-ho tot, és més in- 
dependèncla que solitud, perqué cree 
que M. Hulot és molt feliç de la ma
nera com viu. No és una actitud con
testatària, perqué no és pas culpa se
va si, quan se li diu que ha d’anar cap 
a la dreta, va cap a l’esquerra, o al re
vés. Segueix molt malament les indi- 
cacions, els senyals. Es independent, 
i la seva independéncia, us la porta 
aquest vespre.

-A les seves pel.licules, hi ha festes, 
vacances, representacions de circ, 
etc. Ens podría dir quin és el sentit de 
la festa a la seva obra?

-Hi ha una raó, i és que m’agrada 
la gent senzilla. Aquesta gent s’atri- 
bola a l’hora de preparar una festa. 
Les dones repassen les camises, tots

hi participen, es pengen les banderes, 
siguin del color que siguin, els nens 
están nerviosos, hi ha un respecte pel 
gest i per la gent, els musics abrillan
ten els seus instruments -encar que 
toquin una mica malament, se’ls res
pecta. El que he provat de fer és de- 
fensar el respecte a l’individu, a la 
personalitat, i cree que continuaré ro
dant festes.

-L’acció deis seus films passa du
rant un espai de temps curt i, a més 
tenen una construcció cíclica. Té aixó 
una intenció de réalisme, es vol donar 
la sensació de coincidéncia entre el 
temps real i el temps cinematogràfic?

-A JOUR DE FÊTE, la festa 
comença al mati, ocupa tot el dia i 
acaba al vespre, tard. El que em va 
resultar difícil per poder donar 
aquesta sensació -és a dir, difícil per 
mi, potser no ho és per a d’altres- és 
fer passar quinze dies de vacances, a 
LES VACANCES DE M. HULOT, 
en una hora i mitja. Vaig rodar ma
tins, tardes, etc., a fi de donar la sen- 
sació que han passât quinze dies de 
vacances a la platja.

Aqüestes foren les respostes més 
intéressants i més precises -a criteri 
nostre- de la primera part de la taula 
rodona. A més, Tati intervingué di-



verses vegades exemplificant amb 
anécdotes -que explicava i 
interpretava- els seus comentaris. La 
veu, el gest, l’expressió i el seu perso
nal sentit de l’humor les fan de trans- 
cripció impossible. Tot seguit es van 
iniciar les intervencions del public.

-A PLAYTIME i a TRAFIC, M. 
Hulot va desapareixent per donar 
mes i més importància als personat- 
ges que Tenvolten. Hulot serveix de 
contrapunt al mon a què pertanyen 
aquests personatges. Jacques Tati ha 
déclarât, però, que vol fer un film de 
M. Hulot sense M. Hulot. Corn seria 
aquest film?

-Per al prôxim film, busco un 
equip de joves -aqui Tati acompanya 
les seves paraules amb gests que do
nen a entendre que eli ja no és física- 
ment jove-, de personatges expres- 
sius, perqué hi ha molts Hulot, si es 
busquen. El meu film es dirà “ Con
fusions” , perqué tot és una confusió, 
vivim en una confusió. Voldria tro- 
bar alguns joves Hulot per defensar 
la naturalesa d’aquest personatge, 
que és un personatge que porto molt 
a dins.

-Tati mostra als seus films milers 
de details de la nostra societat, però, 
com ha tractat la nostra societat a 
Jacques Tati?

-No importa el pais, ni el régim. 
Enlloc, no s’està pas massa ben trac
tat, però Franga és un pais bastant 
lliure. Aleshores, he pogut fer els 
films que he volgut fer. Si no són 
bons és culpa meva. Ningù m’ha 
obligat a fer-los. He estât diferents 
cops a Rùssia i he vist molts cinéastes 
cómics que no han pogut fer mai els 
films que han volgut fer. S’han de 
prendre rises, certament, però no 
m’agrada la gent de la meva edat que 
diu que li agraden els joves, això no 
vol di res, és una frase fácil. Jo prefe- 
reixo seguir sent jove. Em direu que 
exteriorment no és pas fácil, però in- 
teriorment ho sóc. Discuteixo amb 
joves cinéastes que em porten els 
guions, en parlem. Quina nécessitât 
tine de la societat?. M’agrada quan 
vaig a veure amb gent jove algún dels 
meus films i veig que encara hi riuen. 
Em plan perqué són joves i perqué fa 
molt temps que vaig fer el film: això 
vol dir que ho vaig fer bé. Crée molt 
en la imaginació dels infants. Abans 
de començar un film, vaig a l’escola i 
miro els dibuixos dels nens de quatre

a sis anys. Aquests dibuixos están 
plens d’imaginaciô, en el color, en la 
construcció. Hi ha sempre una vaca 
que ha d’entrar a la granja sota 
l’amenaça d’un pal. Están plens d’in- 
vencions. Hi ha details que sovint 
passen desapercebuts. Hi ha un sol, a 
dreta o a esquerra, però hi és. Això 
m’ajuda. Aqüestes coses ajuden a 
uns més que a uns altres. Si jo us puc 
aportar un petit somriure a la vostra 
vida, em sentiré ajudat.

-El color de MON ONCLE i 
PLAYTIME té una fundó narrativa i 
dramática. En canvi, a TRAFIC, el 
color té un tractament fonamental- 
ment naturalista. Ens podria explicar 
per qué?

-Els dos primers films que ha men
cionar han estats filmats a Franga. El 
tercer, a Holanda. No és pas el ma
teix. En una exposició d’automòbils, 
no es pot controlar el color, cada 
marca intenta cridar l’atenció utilit- 
zant tons cridaners -deduím que l’ex- 
posició de TRAFIC és venadera.

Sobre el color. Tati va fer un inte- 
ressantissim comentari, referent a 
JOUR DE FÊTE.

-Vaig fer JOUR DE FÊTE amb un 
nou procediment de color (Thomp
son color). Malauradament, si bé el 
film va ser filmât en color, Thomp
son color no va poder revelar-lo, per 
tant, es van tirar cópies en blanc i ne
gre. Però havia préparât el meu film, 
sobre el paper, en color: havia pintat 
el poblé en tons neutres, marró fose, 
negre, i els pagesos anaven vestits de 
negre, com sempre al camp, i, quan 
la festa arribava, les barraques, les 
atraccions portaven el color al poblé. 
La festa era una exposició de color. 
Quan la festa ja s’havia acabat, es 
tornaven a posar tots els colors en els 
carros i se n’anaven amb tot el que 
representava la festa. El poblé retro- 
bava, no diré la seva tristesa, però sí 
el decorai exacte que li calia per 
reemprendre els treballs del camp.
La taula rodona s’acabà cap a les 

deu de la nit. Haviem vist Tati forta- 
ment emocionat a moites de les seves 
intervencions. Nosaltres també ho es- 
tavem. Els entusiàstics aplaudiments 
que van tancar l’acte només volien 
exterioritzar aquest fet.

Alliance Française 
Cine Club Sabadell

M. i Mme. Taii entren a “ La Farándula” .

TATI
PARLA DE 
“PARADE”

PRESENTACIÔ

És molt difícil parlar d’un film 
d’un mateix.

L’espectador, generalment, com- 
prén els films molt de temps després 
d’haver-los visionai. Com que els cri
tics no ens ajuden mai. estem obligats 
a donar algunes explicacions per faci
litar la comprensió dd que hem pro
vai de fer. Ne penseu que he vingut a 
Sabadell únicament per donar-vos 
aqüestes explicacions: no estic fen 
una “ tournée” per promocionar el 
que faig. Els periodistes m’han posât 
Tetiqueta ce ser una persona que fa 
quelcom de diferent de. que es fa nor
malment. No he vinguf a buscar uns 
ingressos. f3 -

Es una gentilesa deJ I oáI ío Gíhiu-
DISCS -
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TELEVISIÓ EN COLOR - 
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Tati i la pantalla.

Per mi, com per molts cinéastes, 
PARADE és una evolució. No és una 
mirada cap endarrera, és un pas en- 
davant. Més que en els meus altres 
films, cal mirar, comprendre i provar 
de fer una propia interpretació del 
que representen les imatges.Es potser 
-i d’aqui ve la decepció de molta 
gent- l’ùnica vegada que he provai de 
trencar el vidre que existeix entre l’es- 
pectador i la pantalla. Trencant 
aquest vidre, l’espectador del cire i 
1’espectador de cinema esdevenen el 
mateix espectador.

SÓC segurament un deis rars cinéas
tes que deixen que la gent parli du
rant la projecció, aplaudeixi, si vol, 
xiuli, se’n vagi si s’avorreix... Aixô 
no canvia res de les meves intencions, 
És aquí on el film té la seva impor- 
tància.

PARADE demostra que un joglar 
pot esdevenir pintor de parets i que 
un home de negocis també té ganes 
de tornar-se pailasso.

He donat, aproximadament, unes 
indicacions. Ho he fet ùnicament per 
respecte, però no vull que aquest 
film, com s’ha ^scrit molt sovint, es 
cregui que va ser fet per sortir d’una 
mala situació. En rodar tot el film en 
video, he près riscs tècnics, com sem
pre. L’ùnica cosa que us vull dir és 
que SÓC aqui per aportar-vos, a la 
vostra vida, un petit somris. És tot.

EXTRACTE DEL COL.LOQUI
Pregunta: “ On fou rodât el film?” 
Resposta: “A Estocolm” .

P.: “ Els números de PARADE co- 
rresponen a una sola representació 
d’un sol cire?”

R.: “Son números de cire escollits 
entre diferents cires, adaptais amb 
petites variacions” .

P.: “ Hi ha una série de figures al 
pùblic que remarquen encara més el 
nivell de ficció del film. Hi ha part 
del pùblic que són figures fotografia- 
des. Tenint en compte que la transpo- 
sició espectadors/actors està molt 
clara, quin altre significat dóna a tot 
això?”

R.: “Hi ha, sovint, espectadors 
que miren els films de manera passi
va. Se’ls comprèn millor sì están fo
tografiáis. En canvi, és llástima que 
no hi hagi hagut nens entre el public, 
perqué he vist sessions amb infants 
en qué ells intentaven refer els núm- 
ros, i és molt divertit. A més, férem 
un espectacle on podien maquillar-se, 
i ho feien amb joia. Avui, tiñe la im- 
pressió que Interessen les coses dra
matiques. Les persones són cada ve
gada més seriöses, i ens costa interve
nir en aquest aspecte seriós de la vi
da. De tota manera, la gent del 
“music-hall” i del circ us explicarien 
millor que jo qué és PARADE” .

TOT SOPANT

No és cert, com s’ha escrit sovint, 
que PARADE sigui una pel.licula de 
circumstáncies i rodada amb pocs 
mitjans. Com tampoc és cert que fos 
un rodatge a partir d’una companyia 
de circ amb la qual, es diu, que jo 
feia una “ tournée” per recaptar di
ners a fi de superar la suposada des- 
feta econòmica que em produiren 
PLAYTIME i TRAFIC. En primer 
lloc, la inversió a TRAFIC es cobri 
sobradament. Segon, jo no poso di
ners en els meus films i, en canvi, co
bro drets d’autor. Tercer, PARADE 
és un film car, perqué fou rodat amb 
quatre càmeres de video, una munta- 
da a un camió, es rodaren quaranta 
hores de pel.licula. Després, vaig 
procedir a la selecció de fotogrames, 
els vaig passar a 16 mm. i els vaig 
muntar.

TRES DIES
JA

-He vist Jacques Tati quan sortia 
del cotxe, l’he vist quan pujava, 
l’he vist quan entrava, l’he vist 
asseure’s, el veig i el sento parlar, i 
no sé si estic davant de Jacques Tati 
o de M. Hulot.
-En el meu comportament, hi ha 
una mica d’erotisme, perqué he 
esdevingut un meraveliós presoner 
de M. Hulot: tot allò que és oficial 
no m’agrada; el que és simple,
Iliure, alegre piau a M. Hulot i em 
piau a mi. Si aquest vespre hagués 
arriba! amb un xofer i un Rolls, us 
haurieu estranyat, i jo també. 
Aquesta estona agradable que passo 
amb vosaltres no s’hagués 
esdevingut. Perqué la simplicitat de 
M. Hulot existeix també fora del 
cinema. Cree que jo tiñe aquesta 
sincerità! i estic conten! que em 
compareu a M. Hulot.

(Col.loqui corresponent a la taula 
rodona del dia 19 de maig)

Quinze persones despediriem 
Jacques Tati i la seva muller el 
diumenge, 23 de maig, a les 9.25 del 
vespre. Els haviem anat a buscar a 
Sitges, on van descansar un pareli de

Col.labora i í  CAIXfl
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dies, després de les atrafegadíssimes 
jornades del 19 i el 20. Pel camí, Tati 
volgué saber la nostra opinió sobre el 
que creia haver vist -“ A Espanya, hi 
ha un desfasament entre el camp i la 
ciutat. No sembla que la gent del 
món rural hagi assimilât el món 
modern. Aquesta societat no dona la 
impressió d’estar cohesionada” ; es 
sentí satisfet quan li vam donar la raó 
i així ho expressá a la seva muller: ens 
parlá de fútbol -“ El Barcelona
Standard va ser un partit molt brut. Si 
s’arriba a jugar a Liège, el Barcelona 
no bagués guanyat” ; es mostrà 
politicament escèptic; ens digué el 
que havia observât dels públics de 
“ music-hall” -“ El millor public és el 
berlinés. Després, el londinenc. 
També hi ha molta afició ais Estats 
Units. A París, no massa” ; expressá 
la seva opinió sobre els distribuídors 
espanyols i Italians -“ Son molt 
informais” ; i, quan parlà de les seves 
pel.líenles -“ Funcionen molt bé a 
Alemanya, força bé a Estats Units. 
Algunes están prohibides a la URSS, 
JOUR DE FÊTE, per exemple, 
perqué diuen que ridiculitza un 
funcionari” -, mirà encuriosat la

nostra reacció en dir-nos que 
“ Confusions” , el titol del film en 
què està treballant, “és un bon 
titol” . Després, més d’una hora al 
bar de l’estaciô de França -“ He pres 
molts apunts a Sitges, m’he dedicat a 
mirar, a observar” -i, finalment, ja 
dins del tren, la seva figura que, en 
un darrer gest cómic, ens obligava a 
recordar, altre cop, que ell és “ un 
meravellós presoner de M. Hulot” .

Corn a M. Hulot havia arribat a 
Barcelona quatre dies abans i havia 
hagut de rebre la primera escomesa 
de la premsa, tot just posar el peu a 
terra. Semblava cansat, però el seu 
humor era excel.lent. Parlava, i 
interpretava tot parlant. Mirava, 
amb una candorosa simpatia i, 
albora, amb una sornegueria d’home 
madur, ja de passada de moites 
coses. M. Hulot s’havia fet gran, 
però aquest Jaques Tati que teniem 
davant nostre era el que ens haviem 
imaginât i, de fet, tantes vegades 
haviem vist. Signava i signava 
autògrafs -ja no pararia de fer-ho- i 
dibuixava qualsevol cosa damunt: un 
apunt de la seva silueta, aquella bici
cleta de JOUR DE FÊTE...

Durant els dos dies següents, el 
personatge es va anar dibuixant: ens 
va explicar un cabás d’anécdotes, 
algunes po tser elegantm ent 
inventades, amb el seu parlar lent i 
pausat; va concedir totes les 
entrevistes que se li van demanar; es 
va mostrar interessai pels escrits que 
sobre la seva persona apareixien a la 
premsa... El dimecres, abans de la 
taula rodona, ens va parlar de 
Cannes i del fais teatre que l’envolta. 
No semblava pas entusiasmai amb els 
homenatges oficiáis. L’estatueta que 
li van donar “ pesava massa” . Deia: 
“ Tothom em va venir a rebre, però 
ningú em va anar a despedir” . El 
dijous a la tarda, va parlar-nos de 
cinema. Anomená Bresson, Dreyer, 
Hitchcock... i els seus, W.C. Fields, 
Chaplin, Keaton, Linder, Laurel i 
Hardy... No li agrada pas massa 
Jerry Lewis. Es mostrà neguitós quan 
va veure que arribàrem tard a la 
sessió. Deia que un sector del public 
busca, a les pel.licules, significáis 
amagats que no hi són i que “ les 
coses són molt més senzilles” i eslava 
preocupat quan es traduïen les seves 
paraules, perqué “ no sé si se m’entén 
bé” .

Roda de premsa a l’estaciô de França.

Diumenge a la tarda, al tren, Jac
ques Tati i la seva muller no van po
der facturar les maletes, perqué no 
estaven tancades hermèticament, i les 
van haver de posar, on van poder, 
dins del seu compartiment. Tots vam 
pensar en els germans Marx. Menys 
Tati, possiblement. El “gag” sorgeix 
en el moment més impensat, forma 
part de la vida quotidiana. Només cal 
saber veure’l: nosaltres, parlant amb 
el revisor per provar de solucionar el 
problema; la senyora de Tati, un xic 
molesta, explicant que no havien tin- 
gut cap dificultat en el viatge d’ana- 
da; les maletes, enmig del passadis. 
Distant, Jacques Tati, com tantes ve
gades M Hulot, feia un posât entre 
divertit i sorprés.

Alliance Française 
Cine Club Sabadell

“ Au revoir, M. Tali!’

/TALVI/ De /nSADCLk
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LA COL.LECCIO SALA A MONTSERRAT
Josep Sala Ardiz va èsser un res

pectable ciutadà barceloni que morí 
el 1980 a l’edat de 104 anys i que 
aplegà la més important col.leccio de 
pintura catalana del seu temps, no- 
més superada per aquell comerciant 
de colonials que es deia Lluís Plan- 
diura; però, a diferència d’aquest, el 
senyor Sala va concretar la seva afec- 
ció en pintures i escultures, quan 
Plandiura reuní, a més, talles romà- 
niques, retaules gòtics...

A finals de 1967 Josep Sala feu do- 
nació al Museu de Montserrat de to
tes les seves pintures i escultures, pe
rò l’execució de la voluntat del do
uant no es portà a terme fins ara, des
prés de la seva mort. La donaciò 
comprèn més de 200 peces, de las 
quais s’ha exposât al Palau de Pe- 
dralbes de Barcelona una perita mos
tra composta de 92 pintures i un di- 
buix. Aquí només podem fer referèn- 
cia, dones, a alguns d’aquests 93 qua- 
dres, deixant de banda moites obres 
que en aquesta exposiciò no es van 
exhibir, però que tenen una impor
tancia cabdal, com “ La Magdalena 
penitent” del Greco, “ Cala Sant 
Vicenç” d’en Mir...

El nudi bàsic de l’exposiciò se cen
trò en pintures -d’escultures no se 
n’exposé cap- de les generacions mo
dernista i postmodernista. Ramon 
Casas fou el més ben representar, 
amb olis que, corresponen a diversos 
moments creatius de l’artista. Desta- 
quem, però, “ Madeleine:Absenta” , 
potser una de las obres més represen
tatives del mestre i més paradigmàti- 
ques de la “ Belle Epoque” ; “ L’hora 
del bany” , en qué la Hum que es filtra 
de la finestra es reflecteix a l’habita- 
ciò fent la figura de contrallum, efec- 
te conseguir amb una gran maestria 
tècnica. D’una etapa més avançada 
hem d’aturar-nos davant un autore- 
trat de modernitat sorprenent, tant 
en l’actitud de l’artista com en la fac
tura. En canvi l’oli titular “ La reli
giosa” , de la mateixa època, eau din- 
tre un realisme estilisticament con
vencional. De les nou obres de Rusi- 
ñol la de més qualitat que poguérem 
veure fou una pintura de 1980 : “ Ca

rrer de Montmatre” que és una bellí
sima i lírica obra d’entonaciò grisa en 
qué Rusiñol es recrea en una perspec
tiva alta d’un carrer pie de gebre de 
desolada melancolía.

Els postmodernistas hi sòn pre
sents amb vàries obres de Nonell i de 
Mir. El primer es mostra notable 
amb quadres com el “ Pobre vailet” , 
pintura relacionable amb una altra 
del mateix autor titulada “ Pati” , de 
la col.lecciò S. Marti Lluma; “ Platja 
de Pekin” , indret molt frequentar 
per Nonell quan el barraquisme i el 
suburbi eren el leit-motiv de la seva 
producciò; “ Gitana velia” , en qué el 
decaíment de la figura queda molt 
ben plasmar i, curiosament, és un 
dels pocs olis de Nonell on no amagà 
les mans de la gitana; “ La Chata” , 
escorç de figura de cromatisme con
trastât; “ Rebost” , natura morta de 
textura grassosa com totes les obres 
d’aquest gènere de l’autor. De Joa- 
quim Mir sobresurten dos quadres: 
“ Reflexos” i“ Maspujols” . El primer 
és la pintura que coneixo d’aquest 
paisatgista que més s’acosta a l’im- 
pressionisme. “ Maspujols” és la vis
ta d’aquest poblet del Baix Camp que

“ L’escolà” (1896). Picas.so.

correspon a l’etapa més combativa i 
innovadora de l’artista, quan es dedi
cò a construir i subjectivar el paisatge 
a base de taques i masses de color gai- 
rebé amosaicades. Aquesta etapa, 
que començô a Reus el 1906 i que 
acabó cap al 1911 , respon a una re- 
volucionôria forma de veure el pai
satge amb la quai en alguns d’ells, la 
dissoluciò de la forma voreja l’abs- 
tracciò. No podem cloure aquesta ge- 
neraciò sense fer menciò d’un oli de 
M. Pi de la Serra que correspon al 
seu millor moment; moment, però, 
que fou breu ja que l’artista després 
s’embarcô en una série de provatures 
que avui dia fan que Pi de la Serra si- 
gui un artista menyspreat.

Fins ara ens hem detingut en les 
dues generacions modernista i post
modernista que sòn les que centren 
1’interés de la mostra; però hi figura 
també el Realisme amb obres com 
una aquarel.la de Fortuny, moruna i 
virtuosista; uns terrats nevats de 
Martí-Alsina, obra despullada de to
ta mena de regustos romóntics; o el 
quadre d’en Vayreda “ Vaques a sol 
ixept” , composiciò centrada en l’as
tre rei que fa que convergeigin les mi- 
rades de l’espectador fent distreure 
l’escena bucòlica. Deixem de banda 
el realisme vuiteentista, fent referèn- 
cia, però a l’extraordinari “ El nen i el 
gos” , de Gimeno, i a dos primerencs 
Picassos bastant coneguts.

Del nou segle resaltem un exube
rant oli d’un pintor revaloritzat i 
“ récupérât” l’any passât arran de 
dues exposicions i un llibre: Anglada- 
Camarasa. Joaquim Sunyer va èsser 
el gran pintor del Noucentisme i a 
l’exposiciò hi figuren tres olis corres- 
ponents els tres générés de la pintura. 
Són peçes d’una extraordinória placi- 
desa en qué Sunyer sacrifica els re
cursos técnics per donar una major 
potencialitat simplista. X. Nogués, 
Torres-García, Feliu Elias i Manolo 
completaren la nòmina noucentista a 
l’exposició. La generació següent, en
cara que alguns deis seus homes sòn 
epígons del noucentisme, fou repre
sentada amb pintures com una gra
ciosa figura de nena de l’oblidat

Es una gentilesa de Verge del Pilar, 125 SABADELL
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Obiols, un Sisquella de la seva etapa 
de transido, un J. Serra impulsiu i 
barroer, un recarregat paisatge de I. 
Pascual... L’únic dibuix que figurà a 
l’exposiciô fou de S. Dali, un retrat 
de la seva germana, de 1925 , de per- 
fecció ingresiana, dedicat a Puig Pu- 
jades.

Ôbviament i per raons d’espai hem 
deixat moites obres importants per 
glossar, però l’exposició és tan formi
dable que l’estudi detingut i analitic

de totes les obres requerirla un Ilibre. 
Només cal, dones, esperar que aqües
tes quasi 250 pe?es que forneixen la 
donado enriquexin encara més artis- 
ticament aquest bressol de l’espiri- 
tualisme a Catalunya que és Montse
rrat.

Rafel Colom i Llonch

NOTA.-
El dia 3 d’aquest mes de juny foren inaugu- 

rades dues noves sales del museu del Monestir 
de Montserrat, que recuden l’obra pictórica i 
escultórica de la donació Josep Sala, que ha 
comentar en aqüestes mateixes págines Rafel 
Colom.

Ocupen uns 1400 metres quadrats, distri- 
buïts en dues plantes. S’ha habilitât el que ha- 
via estât l’antic restaurant, en el subsol de la 
plaça de Santa Maria, projectada per Puig i 
Cadafalch.

L’acte fou presidir pel conseller de Cultura 
de la Generalität, Max Cahner.

HOMENATGE A 
LA PINTURA 
DE MONEGAL A 
“ GISBERT ART”

Joan Monegai i Castells fou un ar
tista pintor que es projectà Iluny de la 
dutat on es formà pictôricament. 
Havia nascut a Manresa (1933) i 
abans d’acomplir l’any s’establi la fa
milia a Sabadell. És el 1961 que es 
trasllada a Andorra on ha permanes- 
cut fins els ùltims temps en què, ma
lalt, es traslladà a Sabadell on morí, 
ara justament fa un any. Ara, quan 
estava a la plenitud de la seva vida i 
en un moment d’ôptima maduresa 
quan al seu art.

La seva vidua que ha compartii to
tes les inquietuds artistiques del ma
rk, ha estimât retre una mena d’ho- 
menatge envers la seva obra, la quai 
ha estât quasi desconeguda entre no- 
saltres pels motius esmentats. Una 
exposició antològica -no comercial, 
bé es fa constar- en la qual es pot se
guir, pas a pas, tot el procès forma- 
tiu, des d’uns dibuixos al llapis, aca
démies, les primeres obres impressio- 
nistes i figuratives i, a través d’un 
procès d’anys, arribar a una “ revalo- 
rització de la figuració” .

Horn està d’acord amb alguns 
punts critics que s’han emès entorn 
d’aquesta obra, com definir-la de 
“ profunda, intel.ligent, equilibrada, 
elegant i molt personal’’. Aqüestes 
són les constants de la pintura de Mo
negai.

Aquest artista es revela posseïdor 
d’un simbolisme oniric, poètic, fins i 
tot filosòfic, perqué la seva obra està

pensada amb profiinditat, i s’hi 
transllueix l’expressió d’un llenguat- 
ge molt humà que es fa sensible i per
ceptible. És evident que Monegai sen
tía unes exigéncies espirituals molt 
aprofundides i heus ací la Iluita amb 
eli mateix per poder-les expressar a 
través d’una dicció de línia, volum i 
color. Hi ha una afectivitat que vessa 
de cada volum, de “ transferéncies i 
interferéncies’’ com digué Fautor.

« * ♦
Aquesta exposició antològica fou 

inaugurada el dia 2 d’aquest mes de 
juny a la Sala “ Gisbert Art’’ amb 
una gran afluéncia de públic. El nos
tre col.laborador Joan Garriga i Ma- 
nich (Joan David) feu la presentació 
en la qual glossá la relació i l’amistat 
establertes entre Joan Fontane! i Ca- 
sajona, fundador de “ Gisbert Art’’ i 
Joan Monegai i Castells, l’obra del 
qual s’homenatjava. Ambdós són 
malauradament morts recentment, i 
les seves vídues i llurs filis, en un fet 
de Solidarität, han volgut reprendre 
una lloable iniciativa com és la de 
presentar una antològica, amb la 
qual s’ha volgut enaltir les valors hu

manes -ádhuc artistiques-dels dos 
traspassats.

“ El temps ens dirà -digué Joan 
Garriga- si l ’obra d ’expansió 
començada dins 1’esfera cultural, ini
ciada per l’un i l’obra realitzada per 
l’altre, i que des d’ara podem con
templar, serán plenes d’encert i resta
ran perdurables.

“ Com a un episodi -i no pas el 
menys valorable- és el de fer un espe
cial esment de la calitat humana i de 
l’entesa perfecta de les respectives 
mullers; dones que han compartit 
l’alegria, el dolor, l’esforç, el treball i 
la joia en el repós” .

Aquesta exposició restará oberta al 
públic fins el 2 de juliol.

NOTA.-
GISBERT ART convoca el 2n. Concurs 

-Premi Pintura a l’Oli. Enguany el premi és ex
traordinari en homenatge a la memòria de 
Joan Fontanel i Casajoana, fundador i promo
tor d’aquesta Sala i del seu Concurs de pintura 
a l’oli.

Joan Fontane! mori d’accident el 25 de fe- 
brer últim (d.e.p.). La vidua i llurs filis han 
volgut que aquest Concurs dugui el seu nom.

Les Bases poden solicitar-se a Gisbert-Art, 
carrer del Sol, núm. 3. Sabadell. tel. 7254369.

Es una gentilesa de EISBERT Art Carrer del Sol (General M ola),3 “ Tel. 725 43 69 SABADELL
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CALVO DURAN 
I EL SEU SIMBOLISME

El seu estudi -petit i lluminós- és 
arranjat i hom té la sensació de que 
cada cosa està en el seu lloc i cada 
lloc té la seva cosa... L’artista encai- 
xa perfectament en aquesta cambra, 
la qual val a dir que no és baixa de 
sostre...

Calvo Duran és serios de carácter i 
ho és també amb la seva obra. Eli té 
el llenguatge descriptiu, exhastiu fins 
i tot, però mai en va. Pensa el que ha 
de dir i com cal dir-ho. Àdhuc plàsti- 
cament.

La temàtica de la seva obra és di
versa. Hom diria que és anecdótica.

A través deis anys la seva obra ha 
anat reflectint sincerament com és 
eli. L’evolució no és fêta d’embranzi- 
da, ans al contrari, és fêta amb una 
estricta i plausible mesura. És una 
obra mental, d’una elaborado refle
xiva, pacient i madura. Aliena a tota 
improvisació, i per aixô mateix, com
porta una atenció ja parcialment i 
global de l’obra.

Hom creu que aquest artista, en el 
fons del fons, té mena de filôsof. 
Raona amb si mateix. No té costum 
de divagar. La seva obra té una con- 
sisténcia temàtica, tant de fons com 
de forma. I tota ella és iniciada en 
uns basaments genuïns. L’estructura 
de l’obra és fêta a base d’una o més 
idees elaborades, realitzada amb un 
dibuix perfecte i acolorida amb una 
nitidesa i expressivitat que la fan elo- 
qüent i definitiva.

Creiem que d’una manera succinta 
hem prêtés esbossar unes impressions 
de l’home i de l’obra. Si bé volem 
afegir-hi alguna cosa més a través de 
l’entrevista que hem mantingut amb

aquest artista, compromès a la recer
ca d’un nou humanisme.

Ricard Calvo i Duran va néixer a 
Sabadell (1940). Les seves primeres 
lliçons de dibuix artistic les hi donà el 
professor Rallo. Segueix després amb 
En Comes-Busquets. Aprén creació 
gràfica, animació i “ comic” amb En 
Toutain. La seva primera publicació 
gràfica la fa a Edicions Myrga. Des
prés d’aquesta experiéncia es dedica 
majorment a la pintura de cavallet.

L’artista passa per l’expressionis- 
me i realitza els primers retrats. 
S’apropa a l’Informalisme. Fa expe- 
riéncies en gravat (linolis). Passa a 
l’abstraccionisme. Dos anys després 
fa un trànsit de l’Abstracciô al “ Pop
Art” . I retorna tot seguit a la figura- 
ció. Aleshores entra en el Realisme 
màgic i Hiperralisme. Aixô esdevé en 
el seu primer viatge a Paris. De re
torn té l’oportunitat d’ensenyar la se
va obra a Salvador Dali, a la seva re- 
sidéncia de Port-Lligat. Torna a Pa
ris i presenta privadament l’obra a 
Françoise Tempra. Més tard realitza 
un tercer viatge a la capital francesa. 
Durant uns anys té una activitat 
constant, tot ella relacionada en el 
camp artistic. I és el 1978 que s’inté
gra al Taller de Gravat de Terrassa, 
amb els professors Rigol i Badia. En 
aquest col.lectiu experimenta la cal
cografia: Punta seca, buri, aiguafort, 
resines i noves tècniques i alternati
ves.

L’any 1980 fa un viatge a Itàlia on 
recorre la Toscana (Pisa, Vinci i Fiè- 
sole). Fa estades a Carrara i Florén-

cia. Viatja a la Biennal de Venécia. 
D’aquell viatge retorna amb un ba- 
gatge pie d’il.lusions i experiències. 
És des d’aci que l’artista confesa que 
la seva obra ha acusat ben clarament 
una influéncia italiana, dotant-la 
d’un major sentit de la bellesa i de 
més rigor compositiu.

-A partir d’aleshores -ens diu- la 
perspectiva, el joc de perspectives, és 
més important en els meus treballs.

Comentem que en algunes de les se
ves obres “ utilitza” personatges ve- 
lazquenys.

-Certament -ens diu. Els empro en 
situacions ambigúes, metafòriques o 
anacròniques, com en un fons d’un 
classicisme decadent combinats amb 
elements actuals, populars o subur- 
bials. És segurament la part de la me- 
va pintura més destacable quant a 
llenguatge, amb connotacions o in- 
fluències del surréalisme i del “ pop 
art” , i molt intéressant técnicament, 
car fins i tot coexisteix més d’una dis
ciplina dins la mateixa obra, com el 
cas de l’“ Homenatge a Picasso” . 
(Aquesta obra s’emprà per la portada 
del n? 24 de Quadern, novembre- 
desembre de 1981).

Finalment hem sol.licitat a l’artista 
algunes reproduccions de les seves 
obres, les quais ens han fet suggerir 
alguns pensaments. No hem esgotat, 
ai las!, tota l’exhaustiva argumenta
do que hom pot trobar en cadascuna 
d’elles. Només pretenem entrar en el 
simbolisme -dialéctic i plástic- 
d’aquest pintor que, com hem dit 
abans, té mena de filósof...

Joan d’Aymá

Es una gentilesa de
CALI D ' A R T  
SABADELL

Sant Cugat, 9 i Sant Jaume, 4 B 
Tel. 726 07 35 SABADELL
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Una figura jovenivola i gentil que 
ranista ha sabut copsar la força i 

l ’encant de tota la primavera d ’una
vida...

En r interior del secreter horn hi 
troba, impensadament, unes pomes 
cabalistiques...

Qui sap si aquest infant encuriosit 
comenga a aprendre, en la bellesa del 

vol de la papallona, a fer volar la 
seva imaginacio...

e m m

FOTO ESTUDl. Material fctogràfic. Patos de galeria i carnets. 
Fotocòpies
Corominas, 139 - Tel. 725 28 64 - SABADELL
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humor i gramática ■ Per Agustí Palau i Codonyers-

L

LA DESPULLA I 
LES DESPULLES

De tant en tant llegim que ha arri- 
bat al pais o que hi será enterrada la 
despulla d’un home il.lustre.

No direm pas que el mot sigui im
possible, tot i que el diccionari acla- 
reix que se sol usar en plural.

A la nostra comarca, i em penso 
que a alguna més, anys enrera, quan 
aquesta paraula hi era més viva per 
tal com hi havia més agricultura i més 
ramaderia, se solia dir despulla en 
referir-nos a les deixalles deis cereals 
o els llegums un cop molts i, en espe
cial, ho déiem de la pellofa que gaire- 
bé ja no era aprofitable per a res. 
També en déiem “ despulla” de la 
peli buida de serp que trobàvem pel 
bosc quan el réptil havia fet muda, i 
del plomisall que véiem ais nius deis 
ocells. Les nostres mares, a l’hora 
d’anar a dormir, ens deien que ens 
despulléssim de seguida, sense ro- 
mancejar que aixi no ens refreda- 
riem. Usávem, encara, el mot “ des
pulla” parlant de les entranyes deis 
animals doméstics morts a les cases o 
a l’escorxador, les quais entranyes, 
no tenint cap mena d’aprofitament, 
eren llançades al femerot o en altre 
Hoc semblant. De grans, hem sentit 
dir-ne “ despulla” de la placenta que 
embolcallava, en néixer els nostres 
infants. I Them mirada amb un res
pecte encuriosit. Però en parlar dels 
nostres difunts dèiem sempre les des
pulles mortals, i encara més corrent- 
ment les restes mortals.

Ultra el mal efecte que -almenys a 
nosaltres- ens fa aquesta denomina- 
ció de “ despulla” , potser per asso- 
ciació de les idees que hem exposât i 
perqué -a parer nostre- la trobem poc 
respectuosa, hem de manifestar que 
bona pila de conciutadans ens han 
confessât que, a més, la troben poc 
entenedora, poc natural i fins i tot re
buscada.

Nosaltres creiem que, davant del 
desconeixement que hi ha del catalá, 
la literatura deis nostres diaris i revis
tes hauria d’ésser més planera, més a 
l’abast de l’home senzill, que ja té 
prou treballs per a sortir-se’n, i no 
oblidar que, de vegades, per un excès 
de purisme un hom pot caure en

l’afectació i ádhuc en una mena d’es- 
nobisme.

Aixó ho diem, és ciar. I els nostres 
filólegs qué hi diuen?

EL CAP DE SETMANA 
O EL FINAL 
DE SETMANA

Si agafeu el diccionari i consulten 
el mot cap veureu que, en bon nom
bre de locucions on hi intervé aquesta 
paraula, sol indicar el primer Hoc, la 
preeminéncia, el comen?ament. Aixi 
ho veiem en; cap de casa, cap de co
lla, capdanser, cap de govern, cap- 
vespre, cap de vila, cap de riu, caplle- 
tra,...

Però en arribant a cap de setmana 
hi llegim: “ el dissabte, el dia que aca
ba la setmana de treball” . (Alcover i 
GEC) I “darreres hores de treball del 
darrer dia de la setmana” (P. Fabra i 
Salvat). Aqui, dones, la paraula cap 
no indica comengament sinó ben al 
contrari. Aparentment tots quatre di- 
cionaris fan la definició igual, però si 
per tal d’escatir la distinció que fan 
els dos primers (“ dia que acaba la 
setmana de treball” ) i els dos segons 
(“ darrer dia de la setmana” ) cer- 
quem novament en els diccionaris és, 
Havors, quan veiem que se’ns compli
ca la cosa. Mireu sinó. L’Alcover diu 
que “ el diumenge és el darrer dia de 
la setmana” . La G.E.C. diu que és 
“ el seté dia de la setmana” . En can- 
vi, el diccionari Fabra i el Salvat 
diuen que el diumenge és el primer 
dia de la setmana” . I l’Espasa-Calpe, 
amb molt cos de doctrina, rebla el 
clau: “ primer dia de la setmana” .

La dita del voler postes de sol i 
caps de setmana, certament que és 
molt antiga, de quan tots els alma
nacs i els calendaris estaven d’acord a 
encasellar el diumenge com a primer 
dia de la setmana, i no com ara que 
veiem fulls mensuals de tota mena. Si 
el diumenge és el primer dia, la dita 
popular ho encerta quan atribueix les 
postes de sol ais dies feiners i el cap 
de setmana al diumenge, aixi com el 
cap d’any és el primer dia de l’any, i

en aquesta accepció si que concorden 
tots els diccionaris.

Els redactors de l’Enciclopédia Ca
talana m’imagino que tampoc no ho 
devien veure gaire ciar tot aixo, quan 
van entrar en el mot final un bon 
nombre d’accepcions que fan palés 
com aquesta paraula no és estranya a 
la Hengua. Entre les cites que hi 
veiem, llegim: «Final de setmana: 
Darrers dies de la setmana dedicats al 
descans. Ais paisos d’economia més 
avançada, l’horari setmanal ha estât 
considérablement réduit, la quai cosa 
ha fet possible que hom abandon!, els 
finals de setmana, el Hoc habituai de 
residéneia per tal de sortir al camp, 
viatjar. etc.»

Bo serà, dones, que bandegem el 
tan popularissim “ fi de setmana” i als 
qui tehen arrelat el vici inclinem-los a 
dir final de setmana i aixi, d’una ma
nera senzilla i sense complicacions, 
anirem dépurant el Henguatge. No us 
ho sembla?

□

FINQUES GARNEREs una gentilesa de C H I  Agent de la Propietat Immobiliaria
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RIALLES 
I TITELLES 
APROP 
NOSTRE

Durant la primera quinzena de 
juny gent, provinents d’una vintena 
de poblacions de Catalunya eris reu
niem a Terrassa per a parlar de “ Ria- 
lles” . Es concentraren la majoria de 
titellaires catalans per a exposar els 
sens ninots i demostrar el seu art. La 
senyora Marta Ferrusola, en repre- 
sentació del President de la Generali
tät, i el senyor Enric Puig, Director 
General de Joventut, segueren entre 
els nens per a viure amb ells un espec- 
tacle. Quan la ciutat de Terrassa es 
converti, per uns dies, en la capital de 
“ Rialles” i dels titelles, molts de no- 
saltres, sabadellencs preocupats per 
la cultura i pel futur del nostre país, 
ens preguntàrem; qué passa a la veina 
ciutat? En qué ens afecta tot això?

El “ Moviment Rialles” , del qual un 
grup sabadellenc, vinculat a Òmnium 
Cultural, en forma part, celebra els 
seus deus anys dels inicis d’aquesta ac- 
tivitat avui en procès d’escampar
se arreu de Catalunya. Ja l’any 1977, 
durant dues temporades consecuti
ves, tinguérem “ Rialles” a Sabadell; 
fou quan poguérem estrenar la pri
mera pel.licula doblada en català, 
“ La Ventafocs” , i gaudir dels millors 
espectacles dè titelles i de teatre per a 
nois i noies d’aquell moment. Diver
ses circumstàncies impediren la conti- 
nuació d’aquestes activitats a la nos
tra ciutat; des de fa uns mesos, però, 
s’ha reemprès la tasca i sembla que 
amb nova empenta; tot fa suposar, si 
els suports institucionals no fallen, 
que podrem mantenir els propòsits 
iniciáis i que, per fi, els nois i les 
noies sabadellencs podran disposar 
d’un programa estable d’espectacles, 
fets a la seva mida, de qualitat i arre- 
lats a la nostra cultura.

Els amies terrassencs han tingut 
l’encert de vincular la celebraciô del 
lOè. aniversari de “ Rialles” en aque
lla ciutat amb un homenatge en re
cord del gran titellaire terrassenc Eze- 
quiel Vigués, conegut per “ Didó” . 
Vigués fou un home de vida atzarosa, 
acostumat a vèneer dificultats des de 
molt petit, abocat, quasi per vocació, 
a ser un rodamón i a fer vida bohè- 
mia. Tôt recordant els espectacles de 
titelles al carrer quan ell era un ma
rrée, un dia fuig a Paris i hi desco- 
breix el mon de l’espectacle; hi munta 
el cabaret “ Sevilla” , fins que deci- 
deix marxar a América i viure de l’es- 
pectacle. Torna a la vella Europa i 
-roda el mon i torna al Born-, amb la 
seva dona, la Teresa Riera, es conver- 
teix en el titellaire més popular de Ca
talunya. De fira en fira, munta el seu 
teatret al costat de les parades de ro
ba, de betes i fils o del bestiar més va
ri. Horn ja hi compta, amb el caste- 
llet d’en “ Didó” .

Desprès de la guerra civil continua
rá actuant. Alguns joves hi faran 
coneixença i, corn passava amb els 
oficis menestrals, aprendran dels seus 
dits i de la seva paraula, el veil art 
-qui sap si ja existent en temps dels 
grecs O abans-, tan arrelat a Catalun
ya. D’aqui naixeran els nous grups de 
titellaires que, a poc a poc i amb sort 
diversa, floriran arreu del pais: els 
Claca a Palautordera, els Babi al bar- 
celoni barri de Sants, els Baliga Bala- 
ga a Tarragona, els Babadoc a Sant 
Feliu de Codines, els Marduix també 
a Palautordera, l’Espantall a Barce
lona, els Naip a Vie, els Serpentina, 
etc. Mentre, es creava 1’Escola de Ti-

telles i Marionetes a l’Institut del 
Teatre de la Diputació de Barcelona 
on impartirán classes titellaires es- 
trangers corn Olden o Thozer.

Els titelles, potser la forma més an- 
tiga i popular de fer teatre, és un art 
profundament arrelat a les nostres te
rres. A Sabadell mateix ben segur que 
trobariem persones que recordarien 
les representacions de titelles al ca
rrer. Un art avial que hauriem de re
cuperar i de fer reviure, encara que 
només fos per l’encant, la ingenuïtat i 
la traça que comporta.

Una Fira de titelles i una Mostra de 
titelles catalans poden justificar, 
dones, unes escapades a Terrassa per 
a fruir d’algun dels vint espectacles 
progamats, alguns amb carácter d’es- 
trena, corn és el cas d’“ En Pere poca 
por” dels Claca, “ Gresca i titelles” 
dels Babi-Ara va de bo o “ Bon viat- 
ge, Caputxeta” dels Naip. Completa
ran el programa una conferència del 
Sr. Xavier Fàbregas sobre la persona- 
litat i I’obra de “ Didó” i una taula 
rodona entre titellaires per a debatre 
la problemàtica d’aquest art avui al 
nostre país.

Que la celebraciô d’aquest lOè. 
aniversari de “ Rialles” marqui l’inici 
d’una nova etapa en qué l’espectacle 
per a nois i noies torni a tenir la im- 
portància que es mereix. Si els pares, 
els educadors, els que tenen respon- 
sabilitat de govern i el públic en gene
ral hi prestéssim més atenció, ben se
gur que alguna cosa començaria a 
canviar en aquest país nostre.

Crup “Rialles” de Sabadell

Es una gentilesa de

MORRAL
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ALLÒ QUE NO VAN DIR ELS DIARIS

Devien ser dos quarts i mig de nou 
del mat! d’un dia que, almenys per a 
mi, no podia haver començat millor. 
Ja en sortir de la dutxa havia expéri
mentât una sensació de félicitât inex
plicable i, a l’ascensor, la noia del 
quart, segona, atractiva com sempre, 
m’havia ofert el seu millor somriure 
embolcallat amb la forta olor d’un 
desodorant de provada eficàcia, a 
jutjar pel temps que feia que elévenla 
utilitzant. El croissant i el café amb 
llet al bar de la cantonada m’havien 
semblât més saborosos que mai i al 
carrer Huía un sol resplendent, com 
ho acostuma a ser en els dies serens 
de primavera. Sense presses i tarai.le- 
jant una mùsica en voga que havia es- 
coltat per la ràdio mentre m’afaitava, 
havia arribat a la Sucursal disposât a 
començar la meva feina, monòtona, 
però fácil i per això fins i tot agrada
ble, després d’encendre la primera ci- 
garreta del dia, com sempre, de tabac 
ros nacional mentolat. Si, devien ser 
dos quarts i mig de nou.

“Tothom a terra! És un atraca- 
ment. Tothom a terral” . De fet, 
aqüestes paraules foren pronunciades 
-a grans crits- en una llengua diferent 
de la nostra, però tots els qui ens tro- 
bàvem a I’oficina -els dos companys i 
un pareli de clients matiners- les vam 
entendre pefectament. La prova fou 
que d’una manera immediata vam 
llançar-nos a terra, millor dit, vam 
caure-hi talment fulminats per un 
llamp. Dos revòlvers i una escopeta 
de canons retallats amb qué els atra- 
cadors ens apuntaven no invitaven 
pas, certament, a una resisténcia més 
o menys heroica, ans bé a una rendi- 
ció incondicional. Que fou allò per 
qué vam optar tàcitament i unànime.

Jo em vaig ajeure bocaterrosa, sen

se preocupar-me, és dar, gens ni mi
ca de buscar una posició més o menys 
còmoda ni, molt menys, de si podia 
resultar grotesca. Penso que si que ho 
devia resultar perqué no vaig preveu- 
re que una de les potes quadrades de 
la meva taula metàl.lica m’apretaria 
dolorosament el costai esquerre del 
pit i que hauria de mantenir el cos en- 
congit ja que, altrament, el cap em 
topava amb el sòcol d’un armari pro
per al meu Hoc de treball. I per si això 
no fos prou, el manyoc de claus que 
acostumo a dur a la butxaca del pan
talon se’m clavava amb enutjosa obs- 
tinaciò a la cuixa dreta.

L’atracador que duia l’escopeta de 
canons retallats avançà decidit -ho 
vaig veure de cua d’uH- cap a la caixa 
forta amb un sac sota l’aixella, i tren- 
cant l’espés silenci que s’havia pro
duit dintre I’oficina vociferò enérgi- 
cament: ‘‘Tots quiets! Que ningú no 
es mogui!” . (Segueixo traduint, na
turalment).

Va ser en aquell moment que em 
vaig acabar d’esborronar tot jo en 
sentir sobre la meva templa dreta el 
contacte d’un objecte fred i dur que 
instantàniament vaig intuir que es 
tractava del canò d’un revòlver. En 
efecte, un atracador m’apuntava 
amb un revòlver bo i comminant-me 
mitjançant un gest repetit amb la mà 
esquerra, que mantingués el cap baix, 
sens dubte, perqué no pogués veure 
res del que allà dintre passava, per la 
quai cosa havia de seguir bocaterro
sa. La mà amb qué empunyava Tar
ma li tremolava notòriament. Uns se- 
gons després, i potser perqué sospita
va que bocaterrosa i tot jo podia veu
re alguna cosa -i si que podia seguir 
veient d’esquitllada com Tatracador 
de la caixa s’afanyava a ensacar els

Conte, de Joan Blanquer

paquets de billets- m’indicà que em 
tombés de cara al sostre, cosa que em 
vaig apressar a fer. Això, a més de re- 
duir la meva incomoditat em permeté 
de veure’l, Havors, naturalment, a 
través del primer terme del revòlver 
amb qué m’apuntava, ara, al front. 
Anava encaputxat, i de sota la caput- 
xa li sortien unes gotes se suor ĉ ue li 
regalimaven coll avail. La mà seguia 
tremolant-li cada cop més, i en els 
sens uHs, que anaven inquiets d’una 
banda a l’altra i que de tant en tant es 
deturaven en els meus, s’hi reflectia 
una excitació nerviosa tant o més in
tensa que la que jo patia. Això em 
feia témer el pitjor: que a Tatracador 
se li disparés el revòlver. La meva 
mort fòra instantània, per descomp- 
tat. I moriria de debò, no pas com es 
mor en un maison. Experimentava 
una sensació d’angoixa indescriptible 
i albora una determinada nécessitât 
fisiològica -ja m’enteneu- que 
m’esforçava a retenir. Podia morir, 
dones, d’un moment a Taltre, cosa 
que només depenia de la maduresa 
emocional de Thome que tenia al da- 
vant o qui sap si de l’incident més im
previsible. Morir aixi, de cop, d’un 
tret al front en una situado com 
aquella em semblava una manera es
túpida de morir. Però, fet i fet, fóra 
morir, no veure mai més els de casa, 
ni la noia del quart, segona, ni el raig 
de sol que entrava cada matí de biaix 
per la finestra del fons; morir veient 
un revòlver encastat al meu front, i 
darrera el revòlver, Tencaputxat 
odios, abominable, tant o més negui- 
tós quejo, suant d’angúnia, tremolañt 
de por, amb aquells uHs- dos uHs per 
tot rostre- que no paraven de moure’s 
i que quan s’aturaven per fixar-se en 
mi ho feien amb una profunditat tan
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estranya que no cree que arribi mai a 
explicar-me-la plausiblement.

Tot plegat m’anava resultant insu- 
portable i no descartava que d’un 
moment a l’altre pogués agafar-me 
un atac d’histerisme. Tanmateix en
cara tenia esma de pensar que una 
angoixa semblant era la que devien 
sentir en els darrers moments els mo
ribonds que conserven un cert grau 
de lucidesa. I no em sé avenir encara 
avui que es puguin pensar i setitir tan
tes coses en tan pocs minuts. És -corn 
ho diré?- com si estiguéssiu veient 
una pel.licula projectada accelarada- 
ment. I haig de confesar ara una co
sa: tant se me’n donava que en 
aquells moments l’atracador que hi 
havia a la caixa estigués ensacant els 
deu O dotze milions que hi devia ha
ver; més aviat, si és que haig de ser 
del tot sincer, desitjava que enllestís 
la feina de la manera més ràpida i 
reeixida i que s’acabés d’una vegada 
aquella irresistible situado.

No sé ni m’he preocupat se saber si 
algù va avisar la policia. Però el cas 
és que. de sobte, va semblar-me sen
tir les sirenes dels seus cotxes. 
Constatar-ho i veure que els atraca- 
dors desapareixien com si volessin 
fou tot u. Quasi al mateix temps van 
sentir-se grans crits i alguns trets al 
carrer. Els qui érem dintre l’oficina 
romanguérem quiets, enmig d’un 
gran silenci, ajeguts a terra -i almenys 
jo- sense gosar ni respirar. Va ser en 
el moment en qué vaig veure entrar la 
policia quan em vaig aixecar i tal
ment impulsât per un poderós ressort 
vaig llançar-me al carrer corrent com 
un esperitat. Com no se’m va acudir 
que se’m podia confondre amb un 
atracador i rebre una ráfega de me
tralleta? No ho sé pas, però ho vaig 
fer, i vaig sortir al carrer. Allí, a pocs 
passos de 1’entrada principal del 
Banc hi havia un grup de persones 
formant rotllana a l’entorn d’un ho
me estés a terra, al mig d’un pas ze

bra precisament repintat el dia abans 
d’un groe molt viu. M’hi vaig aturar. 
Era el cos sense vida de l’atracador 
que durant uns minuts inacabables 
m’havia estât apuntant al cap amb el 
revòlver que encara duia a la mà. Al 
costat esquerra del pit, la seva 
caçadora beig apareixia foradada per 
dos impactes de bala i a terra 
començava a formar-se un bassalet 
de sang. Horn li havia tret ja la caput- 
xa. Tenia la boca entreoberta i lleuge- 
rament torçada, corn una ganyota a 
mig fer, i els ulls, clars, oberts de bat 
a bat, corn si contemplés admirat per 
primera vegada el blau del cel. No de
via pas tenir gaire més de disset anys. 
Els seus cabells eren rossos. Corn els 
del meu fill que, per cert, aquells dies 
maldava per fer compatible la seva 
gran afecciò discotequera amb 
Taprovació del COU.

De cop i volta, barroerament i corn 
embogit, vaig obrir-me pas entre 
aquell grup que s’anava engrandint 
per moments i em vaig tornar a posar 
a córrer amb totes les meves forces 
carrer enllà, amb una idea fixa: se
guir fugint i arribar a casa. Corría 
sortejant temeràriament els cotxes, 
topant amb els vianants que al seu 
torn, irats, m’increpaven i insulta- 
ven. Però seguía corrent, sense parar. 
Tanmateix aviat vaig experimentar 
una creixent sensaciò d’ofec, un sega- 
ment cada cop més acusat de cames, 
un sentir-me els batees del cor com 
em retrunyien al cervell. Vaig arribar 
just davant de casa, panteixant com 
ja es pot suposar, i alii, agafat als bar
rots de la porta de ferro vaig vomi
tar I’esmorzar i després em vaig anar 
aclofant, aclofant, i vaig perdre del 
tot el coneixement. □

AUTOMOBILS 
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GOIGS
SANT FELIU AFRICÀ
Per la Festa Major de I’any 1965, 

a l’Acadèmia Católica, es va celebrar 
una exposició de 26 Goigs a Llaor de 
Sant Feliu, d ’arreu de Catalunya. Hi 
havia un facsimil d ’unes “ Cobles al 
dorios Sant Mártir Sant Feliu de 
Gerona” , escrits el 1618, per Bernat 
Calabaieu. Com a Patró de Saba
dell, hi havia, també, un facsimil del 
1796, imprès a Barcelona, per Jaume 
Tudó. Eren els més antics.

Si ens referim, dones, únicament a 
Sabadell, direm, que el 21 d’octubre 
de 1923 i amb motiu de la consagra- 
ció de l’aitar major pel bisbe Dr. 
Guillamet, se’n editaren uns en l’Es
tampa de Josep Figuerola, Sucr. de 
E. Llopart.

Es possible que hi hagi altres edi- 
cions, però de la nostra col.lecció, 
trobem els de la Comissió de Festes 
de l’any 1965 i de l’any 1969 que fo
ren tirats en la impremta de Joan Sa
lient Sucr. i exornáis amb xilografies 
de Ricard Marlet. En aquesta ùltima 
edició, col.laboràren Mossèn Camil 
Geis, Mossèn Ernest Mateu i el qui 
subscriu.

En 1980 els Amies del Goigs, en la 
Col.lecció “ Els Nostres Goigs” , Se- 
gona Epoca, nùm. 3, en feren una 
altra edició tirats en la impremta La 
Noogràfica, exornáis, també, amb 
boixos d’en Marlet i adornats amb 
l’escultura de Juvanteny, que presi- 
deix l’Altar Major del Tempie de 
Sant Feliu.

La lletra ha tingut diferents varia- 
cions. Per exemple; Els Goigs del 
1790, que possiblement ja foren es
crits per a Sant Feliu de Sabadell, és 
lletra que trobem també en uns de 
Guerri de la Sai, Bisbat d ’Urgell i en 
uns altres de Cabrera de Mataró, de 
les quals Viles, Sant Feliu també és 
patró. Els de 1923 els trobem en una 
edició més moderna en la Capella de 
Sant Feliuet de Vilamilanys.

Lletra i mùsica són populars. 
Mossèn Geis en feu una revisió musi
cal i poètica. Es per això que ens 
adonem que, sense canviar L’esperit 
ni el text, tenen una nova forma poè
tica més ágil i més en consonància 
amb les formes literàries d’avui.

No sabem des de quan es canten, 
però les primeres noticies de la devo- 
ció de la nostra ciutat cor- 
respon a l’any 1039.

Jaume Busqué i Marcel

MARC
FARELL

Linòleum.

Els últims temps de la vida 
d’aquest gran dibuixant, -un “ nino- 
taire” en dèiem- que fou Marc Pareli, 
els passé a Fabric de la Residencia 
Albada, compartint les bores amb 
tants d’altres residents. Li compiala 
molt i força sortir a passejar per l’en- 
torn de la mateixa Residència i pels 
carrers de la ciutat,de tant en tant, 
d’aquella ciutat que el velé néixer i on 
es formá artísticament i esportiva, 
com molt bé ens ho ha explicat un 
veli amie seu i nostre, Camil Fábre- 
gas, al “ Diario de Sabadell” (26-V- 
82).

Després de la mort de la seva espo
sa tingué d’acomboiar de nou la seva 
vida allá a Barcelona, on anys enllá 
s’havia traslladat el matrimoni. A 
causa d’una fractura demaná èsser 
internat a una clínica de la nostra ciu
tat -de la seva ciutat- on romangué un 
temps. Fou en aitai ocasió que amb 
l’amie Emili Morgui, un altre veli 
amie seu, vam anar a veure’l. Jo no el 
coneixia. Era la meva intenció de fer
ii, més endavant, un treball parlant

Bust de Marc Farei) per Tescullor Camil Fàbregas.

d’ell i de la seva obra. Vam ajornar- 
ho per una altra avinentesa, quan 
s’hagués récupérât. Però... El temps 
se m’ha avançât i m’ha privât 
d’aquella avinentesa. Ara, Marc Pa
reil, després d’una ràpida malaltia, 
ens ha deixat (d.e.p.).

Hom pensa: Quants “ petits home- 
natges” es perden per falta de temps, 
O per falta de “ganes” , o per falta 
d’oportunitats o, el que és més trist 
encara: per falta d’humanitat!...

Em dol “ no haver-lo fet” ... Quan 
el vaig veure en el seu llit de malalt 
-per primera i darrera vegada- em va 
semblar un home ferm, fisicament 
parlant, puix mantenía aquell aspecte 
d’home esportiu... Vam parlar una 
estona i quedà a l’aire el projecte...

Quan vaig acomiadar-me d’ell vaig 
sentir la seva ma vigorosa i ferma. A 
través d’ella, cálida, em comunicà la 
seva afectivitat que servo ara com el 
record d’un personatge que no vaig 
arribar a “ perfilar” ...

J.C.

anmm ALmSiWniURFS Pérez Galdós, 36
Telèfon: 726 84 16 - SABADELL



Premi 
Sant Joan

de novel-la catalana,1982
convocat per la Caixa d’Estalvis de Sabadell

Bases

a) Podran optar al Premi «Sant Joan» les no
vel les originals i Inédites, les quais hauran 
de tenir una extensió d'uns 200 fulls de 
mida holandesa, mecanografiats a doble 
espai i escrits d’una sola cara. Les obres 
hauran d’ésser escrites I presentadas en 
català.

b) L’Import del premi convocat és de 500.000 
pessetes i implica la cessió per part de 
l’autor dels seus drets per a l’ediciô espe
cial de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, des
tinada a obsequiar els impositors en la Dia
da del Lllbre de 1983. L’autor quedará en 
Ilibertat pel que fa a posteriors edicions de 
la seva obra.
La Caixa es reserva el dret de no publicar 
l’obra premiada si no la considéra adient a 
l’objecte de ser distribuida entre la seva 
clientela en l’esmentada Diada. Si pren- 
gués aquesta decisió, la Caixa ho comuni
cará a l’autor dins el terme de 30 dies des 
de la publicado del veredicte.

c) El jurat será compost pels senyors Jordi 
Sarsanedas, Joaquim Marco, Agusti Pons, 
Joaqulm Sala-Sanahuja I Joan Ripoll.

d) El jurat seguirá el procediment de vota- 
cions successives fins a obtenir una majo- 
ria de vots a favor d’una obra determinada.

que será la guanyadora. Si el jurat creu 
tanmatelx que cap de les novel les presen- 
tades no assoleix la qualitat minima per ser 
publicada, el premi podrá no ser adjudicat. 
En cap cas, però, el premi no será frac- 
cionat.

e) El termini de presentació d’originals s’obri- 
rá el dia 1 de juny i es tancará el dia 6 de 
setembre d’aquest any 1982. La presenta
ció es farà a la Secretaria de l’Obra Cultu
ral de la Caixa d’Estalvis de Sabadell (Car
rer d’En Font, 1, Sabadell). Els originals 
hauran d’ésser presentate per triplicat i du
ran el nom i adrega de l’autor. Si l’autor de- 
sitja que l’obra sigui feta pública amb pseu- 
dònim, caldrà que ho indiqui expres- 
sament. El veredicte del jurat, que será 
inapel lable, es farà públic el dia 27 d’octu- 
bre. Els originals no premiate es podran re- 
collir, a partir del 15 de novembre, a l’es- 
mentada Secretaria.

f) Les qüestions no previstes en aqüestes 
bases les resoldrá el jurat segone el seu 
llfure criteri.

g) La presentació deis originals pressuposa 
l’acceptació íntegra de les presents bases i 
deis drets i obligacions que se’n deriven.

Sabadell, abril de 1982
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JA HA 
PASSAT 
LA PORTA 
DELS 
80 ANYS...

Tots els sants tenen capvui- 
tada. Cal pensar que, fins i 
tot, els aniversaris...

El passât mes de febrer el 
nostre veil amie i assidu 
col.laborador a Quadern 
Joan Garriga i Manich, el 
quai signa amb el pseudônim 
de Joan David (pseudônim 
que va encetar ja a la seva jo- 
ventut), acompli els vuitanta 
anys. Si bé, dones, amb uns 
dies de retard, estimem opor- 
tù dediear-li unes paraules, a 
ell que tantes i tantes n ’ha de- 
dieat a tothom, majorment 
del mon de les arts plàstiques.

I hem eseollit una foto ben 
reeent: fou fêta al peu d’una 
de les portes del eastell de PÚ- 
bol, TEmpordà, una setmana 
abans que hi fos enterrada 
Tesposa de Salvador Dali: 
Gala.

En aquesta foto el veiem jo- 
venivol eom sempre, som- 
rient, agafant-se amb la seva 
pipa inseparable. (Quan no té 
la pipa als llavis hi té la parau- 
la...)

Eelicitem ben sincerament 
Joan Garriga pel seu vuitantè 
aniversari, desitjan-li que 
n’acompleixi molts més.

(1 que tots nosaltres ho pu- 
guem veure...)

LLUIS BONADA
El proppassat dia 14 

d’aquest mes de juny va mo
rir, després d ’una greu enfer- 
metat, Lluis Bonada, el pintor 
del “ somriure perenne” .

El 19-6 el “ Diario de Saba
d e l l”  p u b licà  la seva 
Semblança, a titol pôstum, 
que escrigué Joan Cusco ara 
fa tres anys i que restava iné
dita.

Quadern vol adherir-se al 
sentiment de dolor per la 
partença d ’aquest bon i 
excel.lent amie i no gens 
menys afortunar pintor, re- 
produint dos parágrafs que 
són inserits a “ L’eixida del 
pintor” , del Ilibre “ De les 
eixides” , d ’Agusti Masvidal i 
Joan Cuscó.

“ Mentre pinta a Testudi li 
agrada oir música. Quan pin
ta davant la mar, escolta 
Toneig; quan és al bosc, el 
cant deis ocells... Ell, certa- 
ment, té el cant al eos. Un eos 
sa. Hom bé pot aplicar-li allò 
de ' ‘mens sana in corpore sa
no” ...

“ L’estudi de Lluis Bonada 
és tot un m ón...”

1 com digué el rector a l’ac
te exequial, Bonada, ara, po
drá pintar els ángels...

LA CREU DE 
SANT JORDI A 
ANTONI VILA 
ARRUFAT 
I ANTONI 
FORRELLAD 
SOLÀ

El dia 15 d’aquest mes de 
juny, el president de la Gene
ralität, en un acte que va fer
se al salò de Sant Jordi, va 
lliurar a quaranta tres perso- 
nalitats la cren de Sant Jordi. 
Entre els guardonats hi figu- 
raven els nostres conciutadans 
Antoni Vila Arrufat i Antoni 
Forrellad i Solà.

Ens complau donar cons- 
tància d’aquesta nova i felici
tar a ambdues personalitats, 
les quals, cadascuna en la seva 
vessant, tant han fet( i que per 
molts anys puguin seguir fent- 
ho) treballant per l’enaltiment 
de les valors de la nostra te
rra.

MONOGRAFIC 
DEDICAT A 
MN. GEIS

QUADERN es complau a 
comunicar que està préparant 
un nùmero monogràfic dedi
cat a Mossèn Camil Geis, 
arran del seu 80è aniversari. 
“ L’any de Mn. Geis” -aixi 
s’anomena- tindrà en aquest 
monogràfic una exposició- 
ventall de la seva llarga trajec- 
tòria com a sacerdot, com ho
me de lletres i com a music.

La seva dimensió humana 
es reflectirà en multiples tre- 
balls que nodriran aquest nù
mero monogràfic. Serà, si 
més no, un altre acte d’ex- 
pressió sincera, piena de reco- 
neixement, a aquesta preclara 
figura locai, “ gironi de Saba
dell” , que ha passât la part 
més fecunda de la seva vida 
entre nosaltres.

En aquell nùmero de QUA
DERN desfilará, fins i tot 
gràficament, tota la seva tra- 
jectòria, comentada per ca- 
dascun dels seus autors en an
gles diferents, puix que la per-

ES UNA GENTILESA DE
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sona de Mn. Geis es caracte
ritza pel seu uberrim poliface- 
tisme.

Mn. Geis és un personatge 
de grans valors humans i In
tel.lectuals. tots els quals pre- 
tendrem reflectir a través de 
sengles treballs en aquest mo- 
nográfic de QUADERN, el 
quäl será publicat per tot el 
que va d’any.

PAU VILA 
PINTAT 
PER UNA 
SEVA NÉTA

La revista “ Muntanya” , 
excel.lent edició bimestral del 
Centre Excursionista de Cata
lunya, ens ha sorprès grata- 
ment en el seu número de fe- 
brer amb uns textos i unes fo
tos referits al nostre il.lustre 
sabadellenc, Mestre Pau Vila.

Tanmateix el sole que ha 
deixat aquell gran home per
durará. El Centre Excursio
nista de Catalunya, l’entitat 
centenária, matriarca de l’ex- 
cursionisme català patriotic i 
culturalista, també compta 
amb Pau Vila entre les seves 
més rellevants figures. En va 
ser president durant els anys 
1931 a 1935, corn a culmina- 
ció d ’una tasca participativa 
molt remarcable, estretament 
lligada al seu mestratge geo- 
grâfic i a la seva lúcida i hu
manística catalanitat.

Els murs de la sala d ’actes 
del Centre s’omplen amb una 
Galería d’Homes II.lustres de

l’entitat. Naturalment, Pau 
Vila havia de figurar en 
aquesta Galeria. Hi figura, ja, 
amb un retrat a l’oli pintat per 
una seva néta; Montserrat 
Sunyer.

Va ser amb motiu d ’incor
porar el retrat a la Galeria 
d’Homes II.lustres del Centre 
que el 20 d ’octubre de l’any 
darrer es va cel.lebrar un acte 
acadèmic en aquell venerable 
cenacle. Un acte en el qual 
pronunciá un pariament el fill 
de Pau Vila, i també geògraf, 
Marc Aureli Vila, i desgraná 
una conferència el catedrátic 
de Geografia de la Universität 
de Barcelona i vicepresident 
de la Unió Geográfica Inter
nacional, Joan Vilá i Valenti.

El Parlament de Mare 
Aureli Vila i un resum de la 
conferència de Joan Vilá i Va
lenti són els textos que publica 
la revista “ Muntanya” , de la 
qual reproduim el retrat a l’oli 
pintat per Montserrat Sunyer. 
Com digué el fili de Pau Vila 
en la seva dissertació, «la fo
tografia és més veridica però 
la pintura és més humana». 
Paraules que ens recorden els 
punts de vista del Mestre res
pecte a totes les coses que 
l’envoltaven.

JOAN TRIADU, 
PERMI 
D’HONOR 
JAUME I

El propassat dia 27 de Maig 
va ser Iliurat a Joan Triadú el 
Premi d ’Honor Jaume I “ per 
la seva executória com a de
fensor -ja des deis temps més 
dificils- de la Identität nacio
nal de Catalunya a través, so- 
bretot, de la promoció de la 
llengua i de la cultura; per la 
seva tasca intel.lectual de cri
tic literari i de mentor de no
ves generacions; com a impul
sor d’institucions i publica- 
cions. I per haver estât un ho
me clau en la recuperació de 
Pescóla catalana.”

Si QUADERN es fa ressô 
d ’aquest atorgament no és pas 
només per fer constar que el 
considera merescudissim sino 
que també perqué com a saba- 
dellencs n’estem contents i vo-

lem expressar-ho aixi pùblica- 
ment. I és que Joan Triadú ha 
estât i segueix essent un bon 
amie de la nostra ciutat, hi es
tá en certa manera vinculat, i 
fins i tot gosaríem dir que la 
nostra ciutat li deu alguna co
sa. Ja en els “ temps més difi
cils” hi venia per a donar-nos 
-clandestinament, no caldria 
pas, potser, afegir-ho- unes 
lliçons de “ resistència” i, al
bora, per encoratjar-nos a te
nir fe en el futur. Després, 
quan les circumstáncies més 
propicies ho van permetre va 
seguir venint a Sabadell, 11a- 
vors ja en actes pùblics, cada 
vegada davant d ’un auditori 
més nombres i fidel. És eli, 
sens dubte, qui ha estât més 
sovint a la nostra ciutat per a 
parlar sobre els més diversos 
aspectes de la cultura catala
na. Malgrat les seves múltiples 
activitats, no ha tingut mai un 
no quan se li ha sol.licitat la 
seva col.laboraciô. 1 aixô sol 
mereixeria el nostre agraî- 
ment. Que és allò que li ex- 
pressem amb la nostra més 
cordial enhorabona.

CONCERT 
DE MÚSICA 
DE CAMBRA 
PER JOVES 
INTÈRPRETS 
LOCALS

El passât dia 22 de maig, a 
l’auditori de 1a Caixa d ’Estal- 
vis de Sabadell, la Professera 
M.̂  Teresa Boix, presentà un 
acte de concert, sota el lema 
de “ Joves intèrprets de músi
ca de cambra” . En aquest 
concert fou atraient tant el ti- 
pus de música corn el mateix 
al.licient d ’ésser els execu
tants, joves sabadellencs, tots 
ells en etapa formativa i amb 
forta empenta.

En la primera part del pro
grama, hi trobem, potser, les 
dues agrupacions més caracté
ristiques. En primer Hoc 
“ cant i piano” , on la veu hu
mana, l’instrument més per- 
fecte per la seva docilitat, 
s’uneix al piano que dóna les 
figuracions ritmiques adequa- 
des. Entre els dos, configuren 
l’estil i l’expressiô.

A la segona part, el piano 
va ser el gran protagonista. 
La música de cambra per a 
dos pianos podriem dir en 
aquest cas que va sortir de 
l’àmbit acadèmic molt nor
mal, per entrar a la sala 
d ’audicions. Els concerts per 
a 8 mans no són gens acostu- 
mats. Aplaudim aquesta idea.

Cal agrair a tots els intèr
prets les hores de neguit i d ’es- 
tudi, si bé l’esforç va quedar a 
bastament compensât, puix 
van fer gaudir els oients.

És d ’esperar que el fet tin- 
gui continuïtat. És el que de- 
manem a Maria Teresa Boix, 
veritable pedra angular 
d ’aquest concert, al quai la- 
mentem no poder dedicar-hi 
un comentan més exhastiu 
per raô del poc espai de que 
pot disposar la revista per 
semblants manifestacions ar
tistiques.

X FESTIVAL 
D’INICIACIÔ 
A L’ESCULTURA

El dilluns de l’Aplec de la 
Salut, i corn en anys anteriors, 
va tenir Hoc a l’esplanada de 
TERMITA, aquest inici a 
L’ESCULTURA.- 

Any darrera any, es va 
aconseguint que hi prenguin 
part nois i noies -de 9 a 15 
anys- més preparats, amb més 
ilusiô per demostrar les seves 
dots artistiques, en aquest as- 
pecte.

Aquest any, realitzat en 
forma de Concurs i amb un 
jurat format per professio
nals, s’aconsegui que, durant 
dues hores, es treballés amb 
entusiasme i amb encert, por
tant a cap unes figures que fe- 
ren molt difícil el résultat fi
nal.-

Després de vàries delibera- 
cions, s’otorgaren els següents 
premis:

1er.- Anna Pilar López 
2on.- Maria Vilaburgès 
3er.- Joan Caries López 
i quedaren finalistes el se

güents; (per ordre alfabètic); 
Nòria Barberà, David Cluse
lias, David Gil, Jordi Gonzá
lez, Daniel Herrero, Ramon 
Herrero, M? Rosa López, Da
vid Ortiz i Raúl Vilasis. □

^ G H D E R casa vostra
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EL PADRE POSTIUS, 
UN HOMBRE PARA LA 
IGLESIA. Del P. Tomás L. 
Pujadas, C. M. F. Editorial 
Claret.

El P. Pujadas fill de Saba
dell ha escrit una extensa bio
grafia (volum de prop de 400 
pàgines) d ’aquell insigne cla- 
retià que es digué P. Joan 
Postius, nat a Berga, el juliol 
de 1876 i traspassat a Solsona 
en 23 d’agost de 1952.

Àrdua i entretinguda tasca 
la del biògraf d’un tan polifa- 
cètic claretià que Fautor del 
Ilibre el qualifica d ’home gran 
en obres i paraules al servei de 
l’Església.

Ultra les obres del biogra
fiar, el P. Pujadas ha consul
tât les publicacions que en 
parlen, aixi com: epistolaris, 
documents de propia má, no
tes personals, etc.

La biografia va seguida 
d ’una extensa bibliografia del 
P. Postius.

El Bisbe de Valéncia, Dr. 
Josep M? Lahiguera, va es- 
criure una encomiástica “ In- 
troducció” a aquesta biogra
fia de l’insigne claretià, que 
fou professor seu al Seminari 
de Madrid i a Roma.

El llibre acredita el nostre 
conciutadà P. Pujadas d’ex- 
cel.lent historiador, amb do- 
cumentació de primera mà.

FEU AIXO QUE ES EL 
MEU MEMORIAL. De Ro
bert Coffy. Traducció i proleg 
d ’Enric Dordal, escolapi. Pu
blicacions de I’Abadia de 
Montserrat.

El P. Enric Dordal, notable 
gregorianista i liturgista, resi
dent de llargs anys a la nostra 
ciutat, ha traduit en un catalá 
modélic I’obra de Monsenyor 
Robert Coffy, Arquebisbe 
d ’Albi, Castres i Lavaur, 
“ Faites cela en mémoire de 
moi ’’, conjunt de comentaris 
de la liturgia de la Missa, sin
gularment penetrants i sugge- 
rents. Es un llibre de més d’un 
centenar de págines d ’interes- 
sant i edificant lectura espiri
tual.

EL PORTIC DEL DIUMEN-
GE. Cicle B. Del P. Calassanç 
Balagué, escolapi. Publica
cions de l’Abadia de Montse
rrat.

Es un aplec de comentaris a 
l’Evangeli deis Diumenges, 
que venia publicant a la prem
sa d ’Igualada, on havia residit 
llargament, abans d ’ésser des
tinât a l’Escola Pia de la nos
tra Ciutat.

Comentaris ágils i pene
trants amb acolorides pinze- 
llades al.lusives a la vida quo
tidiana dels nostres temps.

Conjunt d ’articles sobre la 
problemática de la nostra at- 
zarosa època, inspirats en la 
lectura dominical de l’Evan
geli.

C. G.

“ LES A V EN TU R ES 
D’EN BOI DELIT” de Josep 
M.“ Folch i Torres, és el tercer 
llibre de la Biblioteca Folch i 
Torres, i Hogar del Libro que 
n’és l’Editora té el propósit, 
lloable propósit, de contribuir 
a la difusió de l’obra extraor
dinària i magnífica d’aquest 
gran escriptor entre la nostra 
joventut.

Aquest llibre, com els ante- 
riors de la mateixa col.leccio, 
és il.lustrat per J.G. Junceda 
que enriqueix el contingut de 
l’obra.

“ Les aventures d ’en Boi 
Délit” no és l’heroi infantil i 
innocent apte només per a in
fants, ben al contrari, puix les 
seves vivències mostra a petits 
i a grans que és tan valuôs te
nir sort corn tenir fe per 
sortir-se’n amb bé de totes, 
gràcies també a ser ardit, ge
nerös i servidor fidel de la ve- 
ritat. Tot plegat guiat per un 
sincer i pregón amor que a la 
fi rep el merescut premi.

“ VEGETAL I MULLER 
QUI CERCA ESPILE” de 
Maria Antonia Oliver són 
dues delicioses obretes escrites

en forma de guió teatral que 
la televisió va oferir digna- 
ment presentades i dirigides.

Ara l’autora les alliberà de 
pautes i limits interpretatius 
imposats per directors i ac
tors, i deixa que la fantasia 
creadora de cada lector 
“ vegi” transcorrer les histó- 
ries en el seu món particular.

En baixar el teló, en girar 
l’últim full, els aplaudiments 
són assegurats.

Maria Antónia Oliver, es- 
criptora m allorquína, ha 
col.laborat en tots els mitjans 
de comunicació. És novel.lis
ta i traductora i hom pot espe
rar d ’ella pel seu domini de 
l’ofici, per l’empenta que 
duu, noves ocasions per 
poder-la admirar i gaudir-hi.

Aquesta obra és de la 
Col.lecció Nova Terra, Ed. 
Hogar del Libro, S.A.

“ UN MON FELIÇ” d ’Al- 
dous Huxley, de la mateixa 
anterior col.lecció, és una de 
les obres més conegudas de 
Huxley. Fou publicada el 
1932 i malgrat la distáncia del 
temps aquesta novel.la no ha 
perdut interés ni actualitat, 
ans al contrari resulta més ac
tual que mai, ara que els pro- 
gressos de la tècnica comen- 
cen a fer-nos veure com a ben 
possible alió que havíem qua- 
lificat precipitadament d ’utó- 
pic.

“ DIETARI DE PRUDEN
CIES” de Maria Aurélia Cap- 
many, és la n? 20 de la 
Col.lecció Nova Terra.

L’autora és a bastament co- 
neguda en el món literari, 
puix és una de les plomes més 
importants que rutilen en el 
firmament de la literatura ca
talana.

Aquest seu “ Dietari de 
Prudències” és un recull de 
deu anys d ’histôria catalana. 
Comentaris de viva actualitat 
que dels anys 70 al 80 han

anat aclarint conceptes i 
orientant molts indecisos, 
amb tot el respecte per a les 
persones.

L’autora ens diu que “ sem
pre he tingut por de fer tren- 
cadissa, unes vegades per 
raons de seguretat personal, 
d ’altres simplement perqué no 
estava gens segura que val- 
gués la pena. He viscut en un 
món prudent i pie de suspicà- 
cies que no m’agrada.”

LES FORQUES I ELS 
F O R C A I R E S  D ’ALEN-  
TORN, del sabadellenc Joan 
Farell i Domingo, és un llibre 
que enceta la “ Col.lecció Ca
talana de Folklore” de l’Edi
torial Geogràfica Montblanc
Martin, de Granollers.

L’autor ha realitzat un me- 
ticulôs i exhaustiu estudi so
bre el tema de les forques i els 
forcaires d’aquest llogarret de 
La Noguera, on durant segles, 
corn ens diu, “ bona part de la 
seva riquesa ha estât la prepa- 
ració i venda de forques. Era 
el poblé de Catalunya i d ’Es- 
panya on se’n feien més i eren 
les que tenien més anomenada 
i estima per lleugeres, fortes i 
ben fetes. Des de sempre el 
molt forcaire ha estât equiva
lent a fill d ’Alentorn” .

El llibre duu unes fotogra
fíes fetes del mateix autor i 
també uns dibuixos d ’Agusti 
Masvidal. Inclou un vocabo
lari forcaire. Tot plegat resul
ta una obra ben documentada 
i interessant, la qual ve a enri- 
quir el ventali costumista i 
folklóric de la nostra terra.

Cai esmentar que aquest 
treball constituí la ponència 
llegida a la Fundació Bosch i 
Cardellach el dia 13 de no
vembre de 1980 per l’autor, el 
nostre bon amie i col.labora- 
dor Joan Farell.

Ens plau avançar que 
aquesta mateixa Col.lecció in- 
clourà, próximament, “ El 
tragi de Foli a Castellflorit de 
Riubregós” , del mateix autor.

Es una gentilesa de GALERIES
ROVIRA"

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
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AL PAS DELS DIES Per Joan David

Acadèmia de Belles Arts
PERE ELIES SINDREU
Pere Elies una vegada més 

ha complert un deure que és 
ja una tradició: exposar la se
va obra a Sabadell. Els anys 
de pintar han dibuixat una di- 
recció i han establert una 
autèntica comunicació amb 
el seu -que també és el nostre-, 
public. L’obra és la clarifica- 
ció intima d ’uns escenaris pre- 
dominantment urbans que 
s’han presentai tan realit- 
zats honradament que en cap 
moment han sofert el decaï- 
ment. L’artista ha viscut els 
temes realitzats mantenint un 
sentit d ’afinitat que gairebé 
podriem dir-ne com si es trac
tés al dictât d ’una autobiogra
fia. L’artista i l’home es com
plementen i viuen en el regust 
d ’una época plena d ’humanis
me cloent els espais d ’un nou- 
centisme i fugint d ’estridén- 
cies i créant equilibris enveja- 
bles.

Galeries Revira
J. BURRUL i QUER

Paisatges del Pirineu, Ara
gonés i Lleidatá i de l’Alt Em- 
pordá dominen el conjunt ful
gurant entre la neu i la llum. 1 
encara un tema de paisatge 
d ’Olot, presideixen la darrera 
exposició d ’aquest sabade- 
llenc que entre tons rogenes i 
verds i blancs i amb uns tocs 
véritablement preciosistes 
s’ens presenta a tothora amb 
una fecunditat paurosa. Pin
tura que, partint d ’un realis
me formai i enamorat de les 
vibracions clares i lluminoses, 
s’endinsa per paisatges de 
mons obscurs no pas aquests 
darrers Iluint les clarors de 
festa. Pintura neta, pulcrissi- 
ma, en la quai manta vegada 
ens fa recordar temes ja ex- 
haurits.

Acadèmia de Belles Arts
MARIA ROSA FORNS
L’obra de Maria Rosa 

Forns s’ens presenta vestida 
de festa; conduïda de la mà de 
l’artista en forma desigual; 
motius florals que viuen 
l’enamorament d ’una airosa, 
folgada i exhuberant agilitat; 
motius, altres, en els quais 
l'encert no ha fet joc amb les 
combinacions desplegades.

Amb tot, el conjunt ofereix la 
visió de l’intim plaer en què 
han estât concebut. Facilitai 
d ’execuciô, en molts moments 
ve a èsser com un llampegueix 
que als ulls desfà un esclat de 
primavera. Fins i tot hi ha un 
prendre coratge amb obres 
orientades a un predominant 
abstractisme.
Galeries Rovira

SALA HERRERO
L ’ex h u b e ra n t p in tu ra  

d’aquest pintor barcelonés 
domina i governa recullint el 
sentit neo-impressionista, el 
quai assimila fàcilment i en el 
quai palpita espontaneïtat en 
l’encertada disposició dels te
mes que veiem captadors dels 
ritmes que sensibilitsen els co
lors, no pas arborais per ca- 
prici i si consequents a la men
talità! imaginativa que corona 
la victoria de l’expressió plàs
tica dominada pel dibuix.
Cau d’Art

ALFRED OPISSO
La maduresa de l’ofici, la 

Sensibilität expressiva, junta
ment a la simplicitat de reso- 
luciô, reclamen una especial 
atenció i un atent sentit de 
comprensió en prétendre assi
milar l’obra d’aquest pintor, 
fill del conegut dibuixant nou- 
centiste Ricard Opisso. Domi
nador de la tècnica, centra les 
imatges en un horitzó en el 
qual concerta la visió personal 
a l’estilització clara. El domi
ni total del dibuix i la facultat 
de captació del retrat, duu el 
marcatge d ’un treball de 
dies.

Sala Foga 2 (Barcelona) 
LLUIS CLAPÉS ceramista
Técnicament el nostre Lluis 

Clapés ha aconseguit ja un 
deis primers llocs entre els cé
ramistes d’avui.

Ens ha presenta! obres en 
les quais el domini del torn fa 
que consegueixi résultats sor
presa. Els esmalts ofereixen 
qualitats definitives i l’harmò- 
nica solució del conjunt ens 
demostra que el treball realit- 
zat es sequent a la justa apli- 
cació del concepte teóric apli
ca! a una imatge sensible; són 
les formes noves les que fan 
contrast amb les més d’orien- 
tació clàssica i el conjunt ad-

quireix una força francament 
decorativista. Possiblement 
els valors escultòrics esclata- 
ràn, allunyant el perill de cau- 
re en un maniérisme usurer, 
tota vegada que els móduls 
d’aplicació decorativa expo
sais inclouen valors de forma 
i de color que els allunya d’un 
ingent estatisme; l’encert de 
l’obra d ’avui no és fruit sim
plement d ’una fértil imagina- 
ció. Dins una parença estàtica 
veiem impreses unesvalors en 
la vigoria d’unes estructures 
que li concedeixen autono
mia.

El carni seguii per Clapés 
segueix manifestant-se en una 
direcció centradora d ’unes 
ben enteses i esperançadores 
resolucions.
Tot Art

BRULL- BRAUT
El matrimoni Brull-Braut 

no abandona en cap moment 
la cambra de les seves con- 
questes; segueix avui descap- 
dellant el seny que presideix 
l’obra com una expansió de la 
llum que de fa temps s’ha 
convertit lleugera, airosa i cla
ra.

L’obra escultórica de petit 
tam any  p e rd u ra rá  sens 
apartar-se de la via empresa 
en qué ha deslliurat la seva 
ànima d’artista.

Hi ha una meravellosa inti
mitat i amor que es transmet 
ais nostres sentits deis quais 
ella, la pintora, trova goig en 
parlar.

El llenguatge d ’ambdós és 
un neixer de fons académie 
agençai en tot moment d’un 
evident rejoveniment.
Tot Art

RAIMON ROCA
Els vint-i-cinc estudis expo

sais són exemple de maduresa 
pictórica. Ja lluny els inicis de 
la vida pictórica en els quais 
moites de les vegades traien la 
influèneia que l’admiraciô per 
alguns dels pintors d’aquella 
època produi, Raimon Roca 
ens parla pictòricament amb 
paraula clara i descubrint la 
via ascendent que l’ha dut a 
una situació d’enfortida per
sonalità!.

Les relacions que s’establei- 
xen entre punt de vista, color i 
forma són les resultants que 
enriqueixen els paisatges 
énormément decoratius i 
construits.

Galeries Rovira
ALBERT ADELL

En aquest cas el pintor fa 
jugar la personalità! com a 
professional imprimint-li un 
cert to d’ingenuïtat; obra que 
cumpleix perfectament amb la 
intenció dictada. S’acusa un 
fer técnicament estudiat, amb 
un cert vistós en la major part 
de les obres.

Acadèmia de Belles Arts 
CERÀMIQUES DE

HERMINIA ANDREU
En l’obra ceràmica d ’Her

minia Andreu veiem translluir 
una gran con fiança per part 
de l’artista en els coneixe- 
ments tècnics adquirits, conei- 
xement dels materials emprats 
i de la fundó a què van dirigi- 
desles peces realitzades, des- 
cobriment de noves formes i 
elegant i fina decoració, fines
tra oberta a tots els bons aires.

Tot Art
J. FARRIOL

Per a nosaltres, per a mi 
personalm ent, l’exposiciô 
d ’aquarel.les de Farriol ha es
tât una franca revel.lació. A 
les dificultáis inhérents a la 
tècnica a l’aigua veiem corn en 
tot moment s’afegeix la iden- 
tificació de l’artista al tema 
que totalment l’absorveix. 
Per damunt de tot sap cenyir 
la imatge i treure’n els valors 
descriptius i constructius del 
conjunt i en els quais el senti
ment autonómic del color 
reforça l’emotivitat del tema.

Obra, en definitiva, de ple
na personalità! i que acredita 
al pintor de bon gust i bon 
fer.

NOTES
Vull ara fer esment de 

l’obra presentada per Angel 
Luque a “ La Pinacoteca’’, 
lleial als conceptes de forma i 
sentiment. A l’ensems de les 
aquarel-les de Guillem Fres
que!, plenament descriptives, 
pulcrament executades, en les 
quais les figuracions revestei- 
xen un sentit de plena huma- 
nitat. I, per fi, les de Domin
go a “Intel-lecte” , austères i 
consequents als côneixements 
posseïts que viuen en un mon 
d’ambient academicista i des- 
cobreixen un expert dibuixant 
a l’ensems que un préparai 
pintor. □

Es una gentilesa de TOT MU' Sant Pere, 21 
Tel. 725 91 06 SABADELL
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Folo: Josep Bussoms 
Text: Joan Cusco.

GOOOOOOLÜ.

Dedicat a! Campionat Mun
dial de Fútbol: el joc rei, de! 
qua! la pilota és la reina. (Ho 
dietn amb toi el respecte i sen
se fer el pilota...)

En el térros -talment un tros de cel en la 
valí petita- està plantât el joc de pals que és la 
porteria del joc rei.

Aquí no hi ha gespa. Hi ha soles i els ter- 
rossos de la terra erma.

Les faldes deis muntitjols són les grades.
La porteria és de pal sec.
Tot és sec...

Avui hi ha partit. Un partit d ’estar per ca
sa ...

I hom corre i xuta la pilota; i aqui caie : 
allá m ’aixeco...

Salto, corro, i la pilota, enjogassada, salta 
i corre albora...

De tant en tant escla:a el crit de goooo lü  
que ressona en la valí petita: es talment un 
crit triom fal...

Sant Quirze, 11
Es una gentilesa de V IA T G E S  C O D I N A ,  S .A .

Grup A Títol 412 SABADH.L
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Després del parèntesi de vacances, la ciutat recu

pera la normalitat que li és pròpia; i la seva geni 
-grans i petits- torna a incorporar-se a les habituds i 
dèries de cadaseli.

S’han deixat enrera escenaris de mar, camp o 
muntanya on haurem fet, potser, nous amies o hau- 
rem vist coses noves i n ’haurem retroba! d ’altres... 
O no ens haurem mogut de casa, de la ciutat...

Ja som, dones, altra volta al nostre habitat i ficats 
en els nostres quotidians costums i formes de viure. 
Remprenem el carni després del parèntesi d ’estiu.

Els dies són més curts i les vetlles es fan més Har
gnes.

Es reemprenen els estudis del nou curs; el qui no 
està en atur torna a treballar. És la rentrée a la nova 
temporada. Tot adquireix una renovada activitat.

El fet politic -unes noves eleccions- han movilitzat 
el pais. Dreta, esquerra, centre?... O massa dretes, 
massa esquerres, massa centres?... Ja cal que mirem 
de no perdre l’equilibri a fi que tot es pugni contem
plar -o albirar- amb més optimisme i confiança. 
Puix que sembla que cada dia que passa ens preocu- 
pem d ’estar més dividits, quan el que ens hauriem 
de proposar és d ’estar més units i, dintre la inevita
ble i lògiques diferències, ser millors, cadaseli des 
del seu Hoc, per tal d ’aconseguir -oh, panacea!- fer 
un món millor.

EL MON PER UNA ESCLETXA



SEM3LAMCA\ de

RAMON NOÈ HIERRO
Per Joan Cusco i Aymami.

“El dibuix és com el diari intim de 
l ’artista’’.

N,eix a Barcelona I’any 1923, al ca
rrer Consulat, davant de la Llotja. 
Ais pocs mesos els seus pares es tras- 
lladen a Tortosa, on visquè fins aca
bada la guerra civil.

El seu pare i l’avi eren terrissaires i 
aixô l’aficionà a treballar el fang 
fent-ne figures.

-Però no vaig tenir prou inclinadô 
a continuar amb aquella feina. Tal 
volta bagués esdevingut, amb els 
any s, escultor, però vaig sentir més 
afició al dibuix i a la pintura- ens ex
plica.

Amb aqüestes disciplines tingué de 
professor Agusti Baiges.

Admirà i aprofundi l’obra de 
Agusti Querol, l’escultor tortosi de 
tant renom (1863-1909). S’emmirallà 
també en l’obra del tortosi Antoni 
Casanovas i Estorach, I’excel.lent 
pintor de Pescóla de Fortuny.

La familia Noè vivia al mateix ca
rrer on va néixer Francese Gimeno, la 
casa del qual era coneguda per la casa 
dels Arasa (el cognom matern de l’ar
tista).

Cai dir que Noè sent una forta ve- 
neració envers l’obra de Gimeno. 
Quan parla d’eli ho fa amb un entu
siasme sincer. L’admira profunda
ment. Li plau que hom parli del gran 
artista tortosi, el qual, com sap tot- 
hom, visquè uns anys a Sabadell 
(1915-1925, a intervals).

És l’any 1940 quan retorna a la ciu- 
tat comtal i ingressa a Llotja. Té de 
professor Josep Pallarés.

Va a Madrid per estudiar ceràmica 
i gravat. Allà contacta amb molts 
personatges del món artistic de la ca
pitai, entre els quais Miquel Soldevi- 
la, director de l’Escola Massana de

Picasso

Barcelona. Aixl mateix amb Josep 
M.̂  Sert, que recorda amb la seva ca
pa i capell xamberg, i amb qui tingué 
substancioses converses...

A Madrid tingué més d’una pro
posta, entre elles una per a ingressar 
a la Casa de la Moneda... Però com 
que Soldevila li havia parlât tant i 
tant de l’Escola Massana, heu aci que 
s’inclinà novament cap a Barcelona. 
Entra corn alumne a la Massana i tres 
anys després n’és anomenat Profes
sor; càrrec que segueix exercint des 
de l’any 1952.

Ens consta que Ramon Noè és un 
professor admirat pels seus alumnes.

Veuen en eli el mestre ciar, sincer, 
senzill i sapient, que sap transmetre 
les lliçons d’una manera clara, ja per 
la seva sapièneia ensems que per la se
va natural bonhomia. Hom ha de 
creure que, passats els anys, aquells 
antics alumnes el recorden amb admi- 
ració i respecte.

Les seves lliçons, i fins i tot les se- 
ves converses relacionades amb temes 
d’art, les dóna amb la seva genuina 
naturalità!, matisant-les deguda- 
ment, aplicant-hi, en el moment 
adient, cites dels grans mestres, així 
com il.lustrant-les amb anècdotes 
que és, tot plegat, com unes pinzella- 
des més... Noè quan parla ja alliçona 
i ho fa amb una espontaneitat i una 
naturalità! que li vessen de tota la seva 
persona.

I quan realitza una demostració 
práctica -i això ho pot dir tot aquell 
qui ha assisti! en qualsevol d’elles- 
atrau l’atenció dels assistents o alum
nes des del primer moment. Realit- 
zant l’obra, sigui dibuix, aqiiarel.la, 
oli o pastell, veureu com les seves

mans -els seus llargs dits- tenen vola
da, com si a cada moviment pren- 
guessin alè en el mateix aire... El lla- 
pis o el pinzell tenen una soberanía 
davant el paper o la tela. I mentres- 
tant va fent l’explicació adequada i 
mestrivola albora.

-Arriba el moment que l ’artista ha 
de saber que l ’obra ja està feta 
-alliçona-; que ja no cal posar-hi res 
més, puix aleshores es pot incorrer en 
un excès amb demèrit de la mateixa 
obra.

Té una expressió que ho reflecteix 
a bast ament:

-El llapis ja ha caigut...

Eli, sincer i honest com el que més, 
sol repetir:

-Cada dia m ’adono més que sé 
menys...

Això ho repetía Renoir.
Sap que l’art és infini!, que l’artis

ta no pot sentir-se mai satisfet, que 
sempre hi ha aquesta sensaciò 
d’agredolç... Noè, potser, mai no 
quedará satisfet de la seva obra pe
qué és molt sincer i exigent amb si 
mateix i davant d’altri.

Quan li he pregunta! de quina obra 
se sentía més satisfet, m’ha dit:

-De la propera

És una gentilesa de Í_£2 ca c ía
ALTA SA STR ER IA  
CO N FECCIO N S DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 - Telèfon 725.59.29
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I en preguntar-li si havia aconseguit 
el secret de l’èxit, em respon:

-No crec en l’èxit.
-Amie Noè: dubteu?
-És una constant.

Noè coneix totes les tècniques plas
tiques. Ha estât -i és- un estudios. (“ I 
el que aprenc deis meus alumnes!” , 
em diu). És un esperit cultivât, selecte 
i agut.

EU tal volta ho té sintetitzat amb 
una sola paraula:

-Sóc un afal.lerat.
No coneix l’egoïsme ni l’enveja.
-Viure en estât d ’en veja crec que 

deu ser infernal - diu, posant èmfasi a 
l’ùltima paraula.

EU viu a cel i a camp oberts; i aixi 
d’obert i ciar és el seu esperit i el seu 
tarannà.

Viu a la carena de Sant Iscle, des
prés de La Salut, al carni que mena a 
Togores. És una propietat que adqui- 
ri la década deis 50 el seu sogre i hi 
passava els caps de setmana. Fa uns 
nou anys que establi la residèneia de
finitiva aqui, amb la seva muller i 
filis.

Aci té l’estudi.
Davant seu té tota aquesta colora

do que ofereix la dotada i la cinglera 
del Ripoll que tant i tant pintà el 
“ veli Gimeno’’...

No son pas poques vegades que 
l’he vist dibuixant o pintant per la 
Ciutat. A pie carrer.

-És que a mi m ’agradaría tenir el 
taller al carrer... -diu.

I arran d’aquesta práctica li han 
succeït una munió d’anècdotes. Em 
plau transcriure-n algunes de les mol
tes que m’ha explicat.

Abans vull dir que pel proper mes 
de febrer presentará una exposició de 
dibuixos a la Sala “Tot Art” de Saba
dell.

-A veufe si podem fer interessar el 
públic pel dibuix m ’ha dit.

És evident que en aquest nostre 
pais hi ha mé s interés per les obres de 
color, sobretot les pintures a l’oli; en 
canvi es té menyspreu l’aqiiarel.la, 
l’escultura i el dibuix.

Noè, respectant tot altri, es confes
sa un “dibuixistic” .

ANECDOTARI

-Pintar a pie carrer et proporciona 
moites curioses vivències- diu. Quan 
pintes per la rodalia del Mercat, 
s’acosta aquella bona dona que ve a 
demanar-te si podries anar a casa se
va a pintar-li el menjador o la 
cuina... Li dius que no pots, que tens 
feina i si insisteix has de dir-li que ets 
pintor de quadres i no de parets... 
Aleshores, et diu: ’’Tant és pintar 
”això” com ’’allò”...

En una ocasió una dona li va dir 
que havia seguit des de feia uns dies 
com anavan pintant aquell quadre 
que estava fent. ’’M ’agrada molt -li 
va dir-. Quant val?”. “ Tine el cos
tum -diu Noè- de contestar que més 
que una bicicleta i menys que un cot- 
xe” ... “ Insisti que li digués exacta- 
ment el preu. Llavors li vaig dir que 
unes vint mil pessetes...”

- ’’Carai, que car ho cobra per ser 
un pintor «callejero»”!...

I segui el carni amb la cistella a les 
mans...

-“ Un avi, amb el seu nét agafat de 
la mà, mentre jo pintava, li va dir: 

-”Veus, nen? aquest senyor pinta; 
s ’entreté i no fa  mal a ningù”...

- ’’Perdoni, vosté -em diu un cu
rios, davant el dibuix que estic fent 
en pie carrer-; ¿puc fer-li una obser
vado?... És que aquí, sobre aquella 
teulada, us héu oblidat de posar-hi 
l ’antena...”

-“ Una vegada que estava pintant a 
Barcelona un quadre que després va 
guanyar el Concurs de Sant Ponç, al 
meu darrera sentía la conversa de 
dues noies... Ponderaven el quadre. 
Una d’elles volgué conéixer l’artista i 
es posà davant meu... Llavors va dir 
a la seva amiga: - ’’Malgrat tenir 
aquest ñas, pinta bé”...

- ’’Nena, que jo no pinto amb el 
ñas, precisament” -vaig dir-li, se- 
guint la facécia...

Realitzava un mural en una esglé- 
sia lleidetana. Mentre pintava, una 
dama de la junta que col.laborava a 
costejar l’obra indicá que havia de 
pintar-hi un ángel negre. (La senyora 
en qüestió era una “ fan” de 
Machin).

-No vareu posar-l’hi? -li pregunto.
-En aquella ocasió no era possible. 

No tiñe prejuicis racistes.
I acaba dient: - ’’Cree que d ’ángels 

n ’hi han de tots colors”...

Li encarregaren un mural a fer en 
una església d’on poblé d’Osona. El 
rector estava molt entusiasmat de 
com l’artista estava fent l’obra. Fins 
al punt que en un sermó dominical 
aprofità el moment per glosar aquella 
obra artistica. Anava citant i desta- 
cant aspectes del mural.

-Fixeu-vos, fixeu-vos com l ’obra 
està creixent -deia als feligresos, entre 
els quais s’hi trobava el propi artista. 
Mireu aquell colom com li están crei
xent els canuts, mireu-ho bé...

-Vaig tenir el goig de pintar aquell 
mural tenint un entusiasta admirador 
en el mateix rector, que era d ’una 
bondat infinita- explica.

I afegeix:
-Un dia em digué si quan acabaria 

l ’obra li arreglaria el seu ’’piset”. El 
seu ’’piset” volia dir el seu nlnxol, 
puix presentía que els seus dies eren 
comptais... Vaig fer-li una decoració 
esgrafiada, représentant una creu 
nançada i una inscripció llatina que 
eli mateix em donà... Quatre mesos 
després hi era enterrât, malaurada- 
ment...

Una altra mena d’anècdota que ens 
servirà per poder comprendre com és 
el nostre personatge. Oïm-la d’ell 
mateix:

-Fa poc temps una Galeria d ’Art 
de Barcelona em proposà fer una 
col.lecció d ’obra meva amb un tema 
monogràfic: ’’Les 24 hores de la vida 
d ’una dona”... ’’Aquesta dona, pot 
ser la meva muller, o una altra? -que 
vaig preguntar”. ”Amb una condi- 
ció: que cada quadre representi la do
na en una actitud sensual: despullant- 
se, vestint-se, etc. etc. ”

Ho va refusar, tot dient que s’ha- 
vien equivocat d’artista...

ANUNCIEM LA PROXIMA APARICIO DEL QUADERN 
MONOGRÀFIC DEDICAI A JOAN ARÚS
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Té nom biblic.
Àdhuc, és noètic.
Escardalenc corti un jone del delta...
Té idees i paraules clares.
Asserenai com una aqiiarel.la.
Sincer.
Sencer.
Senzill.
Humil.
De faccions escairades, a pai sec.
Fullat de cabells a mitja tinta.
Eli, com el seu homònim, barqueja, destre, 
amb l’arjau...

questionari ^̂ proust«

-El principal tret del meu carácter? 
-Intentar ser tolerant.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-Tolerant i caritatiu.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-La mateixa qualitat que Thome.
-Allò que més estimo en els amics?
-Que no codifiquin Tamistat.
-El meu principal defecte?
-Poc treballador i altres.
-La meva ocupació preferida?
-La que tine.
-El meu somni de benestar?
-  Viure cada cop més despullat.
-Quina fora la meva pitjor desgràcia? 
-Perdre la capacitai d ’il.lusionar-me. 
-Què voldria ser?
-Professionalment, el que sóc; humana- 
ment, no fer mal a ningú.
-On desitjaria viure?
-Com que no puc assolir tants ¡loes com 
m ’agraden, gaudeixo d ’allá on sóc.
-Quin color prefereixo?
-Tots els estimo.
-Quina flor prefereixo?
-Totes per igual, car unes i altres em do
nen goig.

-Quin ocell prefereixo?
-Em passa el mateix que amb les flors.. 
-Els meus autors preferits en prosa? 
-N ’hi ha molts: Cervantes, Ortega, Con
fucio, etc..
-Els poetes preferits?
-Die el mateix d ’abans, però citaré: Bau
delaire, Silvio Pellico, Lorca....
-Els herois de ficció?
-El Quixot.
-Les meves heroines de ficció?
-No recordo ara el nom de Theroína de 
“Sobre las piedras grises”, de J.S. Arbó. 
-Els meus compositors preferits?
-Molts, per exemple, Beethoven, Stra
winski, Bach, Mozart, Bartok..
-Els pintors predilectes?
-Molts. Goya, Velázquez, Gimeno, Rem
brandt, Pissaro, Renoir, G iotto, 
Picasso....
-Els meus herois de la vida real?
-Els que no surten a primera pagina, però 
que Iluiten amb sitenci i honestedat...
-Les meves heroines històriques? 
-Madame Curie i altres; les dones que 
porten la casa (la meva, per exemple). 
-Els noms que prefereixo?

És una gentilesa de Restaurant

-Els que tenen un to greu.
-Què detesto més que res?
-La violència, la intransigèneia i la dicta
dura.
-Quins caràcters histories menyspreu 
més?
-Es pot deduir fàcilment amb la resposta 
anterior.
-Quins fets militars admiro més?
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-Els drets humans.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-El de ¡a caritat.
-Com m’agradaria morir?
-En pau amb mi mateix i la serenitat dels 
meus
-Estât present del meu esperit?
-AfaI.lerat i amb fam  d ’assolir el que sen
tó.
-Fets que m’inspiren més indulgència? 
-Tots aquells motiváis per Testimació.
-El meu lema?
-Tolerancia i treball.
-(Una manera per treballar a gust...)

Joan Maragall, 6 i
Advocat Cirera, 38 (Plaça del Gas) - SABADELL 
Telèfon 725 23 00
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Els quehe trobat pel carni Per Mn. GEIS

OCTAVI SALTOR (II)
(Un dels caires de la polifacética figura de Famic)

Diseurs presidencial al “Concurs Trofeu Sant Jordi” organitzat 
per la “Federado de Cristians”, célébrai a Barcelona el dia del 

Sant Pairó de Catalunya.
Text publicat a “Radar Social” (juny 1982), portantveu de TAs- 

sociació organitzadora.

La florida de les roses d’“ El Cava
lier d’Abril” (nom que jo donava a 
Sant Jordi en una balada del meu pri
mer Ilibre de poemes «Balades i 
Cançons») s’anticipava a la florida 
de les ñors del jardi dels Joes Florals. 
Ara, manllevant una frase de Joan 
Alcover, els Joes Florals son un «jar
di désolât de la meva joventut».

Al jardi dels Joes Florals no hi ha 
flors naturals ni englantines d’or, ni 
violes d’or i argent.

Ara l’or i l’argent s’han convertit 
en values, però fungible paper. Ara 
les fulles de les flors s’han tornat bitl- 
lets de banc que han crescut i s’han 
multiplicat. Per comptes d’«enhora- 
bona», ara podem dir «bon profit».

I la reina que administrava les flors 
ha estât destronada per la Repartido
ra d’una Democràtica Dictadura.

Com que jo no penso posar els 
peus en aquest «jardi désolât», 
m’acontento,i molt, d’entrar en el 
vostre «jardi de Sant Jordi», al qual 
m’heu gentilment invitât. M’acon- 
tentaré amb el perfum de les seves ro
ses.

♦ ♦ ♦

Esperen unes paraules meves. La 
mort recent del Cavalier dels Joes 
Florals em posa el tema al cap dels 
dits. Parlaré d’aquest estre... Cava
lier que es digné Octavi Saltor, amie 
de tots i gran amie i company meu. 
M’haureu de perdonar que , partant 
d’eli, em vegi obligat a parlar de mi.

No trobareu fora de to que jo digui 
«gran amie i company» si us die que 
servo d’eli un epistolari de més de 200 
cartes, 17 de les quais de l’època de la 
guerra, les restants de la postguerra.

Se m’han foraviat les de l’època 
anterior a la guerra, però tinc el con- 
venciment que existeixen i que algún 
dia em sortiran.

Cartes d’abans de la guerra? Si. La 
nostra coneixença ve de molt lluny. 
Ens coneguérem a les darreries de la 
segona década de segle en una resso- 
nant festa literària celebrada a la sim
pàtica vita empordanesa, L’Escala, 
organitzada per una revista locai 
«Costa Brava» i presidida per l’il.lus
tre traductor de Goethe Josep Lleo- 
nart (aleshores havia tradiiit ja «Her
man i Dorotea»; estava treballant en 
la versiò del «Faust» en agilissims 
versos.

Nosaltres érem uns novells i simpa- 
titzàrem de tal manera que ja no ens 
deixariem mai més.

Eli, a Barcelona; jo, a Girona. La 
nostra relaciò ha estât majorment 
epistolar. La seva publicaciò ens re
cordarla moites coses de l’afer cultu

ral de Catalunya que potser hem obli- 
dat. 1 l’epistolari de guerra (eli a Pa
ris i jo a Lyon)) les coses que aclari- 
ria!
Però, anem a recordar el Saltor Ca
valier dels Joes Florals.

Ell recolli la torxa d’un altre insig
ne Cavalier de la Gaia Festa, el prò- 
cer Francese Matheu.

Tots sabeu com aquesta torxa restà 
apagada llargs anys.

Josep M? de Sagarra, Oiler i Ra- 
bassa i eli van forcejar tant com van 
poder per obrir la porta dels Joes 
Florals tancada amb pany i clau.

Sagarra ja no pogué veure la porta 
oberta; Oiler i Rabassa, just just.

Després tots sabeu com Saltor va 
estrenyer la torxa amb totes dues 
mans. Però la torxa li fou arrabassa- 
da.

La malaltia que el rosegava, a la 
curta o a la llarga, I’havia de portar a 
la tomba, però jo tinc la convicciò

Durant l'àpal de gernianor. (Mn. Malaquias / a s a s ,  t  oneiliari de rLnti ia i.  u l'esquerra de .Mn. Cieis; a la se\a 
dreta Osvald Cardona. Secretari del Jurai).

Es una gentilesa de BEN-NET CENTRE DE NETEGES, S.A.
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que els disgustos i els desenganys en 
aquest afer i en altres afers relacio
náis amb la cultura catalana, el preci
pitaren.

Ell va treballar incansablement, i 
en dies molt adversos, en la tasca, fos 
corn fos, de «fer pais», quan tants 
d’altres romanien a l’espectativa.

Un exemple d’aixô, entre altres, 
fou la tenaç labor en pro del restabli- 
ment dels Joes Florals histories. No 
aspirava a treure’n cap profit mate
rial, ni tan sols simplement 
honorific... No aspirava ni a una bri
llant Manteniduria, ni a un,per molts 
poetes, cobejat titol de Mestre en Gai 
Saber.

Però jo, «in pectore», el tine pro
clamât Mantenidor i Mestre de Mes- 
tres. Del seu amor a la venerable ins- 
titució dels Joes Florals en restarà un 
testimoni perenne: l’«Antologia dels 
Joes Florals» que publicà l’Editorial 
Selecta.

El Dr. Parellada ha parlât de «La 
grandària d’Octavi Saltor». Vet aqui 
un tema que jo he glossat a les pàgi- 
nes de la revista d’Arts i Lletres, de 
Sabadell, «Quadern».

Josep Pia, com sabeu, deixà uns 
vins retrats d’homes de cap de brot 
que eli conegué i tractà, en sengles Ili
bres titulats «Homenots». A mi 
m’agrada més la paraula «homenàs». 
Potser Pia els qualificava d’«homen- 
tos» perqué contava també les facé- 
cies d’aquells grans homes.

Parlant de Saltor, resumiré la seva 
grandària qualificant-lo d’homenàs.

Octavi Saltor era un indeclinable 
catalanista i un indefallent catòlic.

En les seves exèquies véiem coro- 
nades ambdues coses:

Mentre ens revestiem a la Parrò- 
quia de Sant Oleguer els sacerdots 
que anàvem a concelebrar, pensava: 
Vet aqui una bella corona a la seva 
catolicitat; un Bisbe que presideix, un 
Abat que li fa costat i deu sacerdots 
concélébrants.

I, en sortir de la sagristia, anant 
cap a l’altar i veure el dol de les auto- 
ritats presidit pel President Pujol, i, 
darrera d’elles, Josep Tarradellas, 
em vaig dir: Vet aqui coronada la in
defallent catalanitat d’Octavi Saltor 
per la preséncia de la Catalunya que 
ell ha servit des de tants angles... i de 
la que no s’ha servit.

humor i gramática.
Ill

ELS UNS DONEN 
I ELS ALTRES FAN.

QUI TÉ RAÓ?
.A .m i les beceroles de la llengua me les va ensenyar mestre Delfi Dalmau. Per 
un poc temps, perqué havent canviat de residéneia vaig quedar allunyat del 
seu guiatge i de llavors ençà em va caldre de fer-m’ho tot jo sol. Aquesta és la 
causa de que només en sápiga una miqueta: amb eli n’hauria sabut del tot. 
Perqué mestre Dalmau estimava tant l’ensenyança i la senda, la vivia i s’hi do
nava tant que, per poc que un hom s’hi esmercés, acabava també per saber-ne. 
Perqué de cultura, eli, en tenia tanta que no li cabia al cor i li sobreeixia a ñor 
de peli i enc que només t’hi atansessis ja se t ’encomenava. Era com una mena 
de verola benaurada que talment com ho fa la de debò, et deixava marcat per 
sempre.

Encara em sembla que el veig el meu mestre. Amb la seva distinció innat, 
amb la seva bondat i simpatia, amb una fina ironia no pas freda i distant com 
la británica sinó ben humana i cálida i cordial.

Mestre Dalmau era empordanès però s’havia incardinar del tot a la nostra 
comarca i hi va deixar una bona llavor. I a mi em va deixar un bon record.

Avui m’ha vingut a les mans el seu opuscle “ Aclariments lingiiistics” i 
obrint-lo a l’atzar m’he topat amb aquest text que us copio.

Aquest cop m’estimo més que us parli el mestre. Ho farà més bé que jo.

«FER-HO TOT, PER DE TOT
Fixem-nos com diem fer bondat allà on el castellà fa portarse bien, per bé 

que un Puig i un Pueyo coincideixen en èsser: «.seré bon minyò» i « voy a ser 
bueno», malgrat la diferència sintáctica. I recordeu el sentit del francés se por
ter bien (estar bé de salut).

Aixi com l’anglés tot ho get: esdevé, adquireix, aconsegueix, compra, arri
ba, l’espanyol echa i da pels descosits: echa azúcar al café, echa un empleado 
de su cargo, echa pelo, echa un trago, echa la llave para cerrar, echa cartas en 
algún asunto, echa un bando, echa por cura o por militar, echa bravatas o ju 
ramentos, echa rayos y  centellas, echa gracia por arrobas, echarla de listo, 
echan huevos las gallinas, las plantas echan flores, etc.; i da besos o abrazos, 
da una patada, da miedo o asco, da un paseo, da risa, un árbol da sombra, un 
reloj da las horas, etc., el catalá especialment fa: fa  gràcia, fa  por, fa  fàstic, fa  
goig, fa  petons o abraçades, fa  servei, fa  servir, fa  nosa, fa  un son , una dor
mida, fa  beguda o un tee o un ti beri, o fa  xivarri o rebombori, fa  mans i màni- 
gues, fa  el bot, fa  bona cara, fa  nit a pagès o al ras, fa  un riu, fa  atots, fa  sort, 
fa  el sord, fa  Hit, fa  l ’ullet, fa  l ’amistad, la traveta, la guitza, fa  pessigolles, fa  
l ’orni o l ’enze, fa  el cap viu, fa  dos métrés d ’alçada o no en fa  ni quatre pams, 
fa  una tombarella, fa  tentines, fa  figa, fa  fonedissa una cosa, fa  veure que tot 
ho fa, fa  diner, fa  forrolla, fa  via, carni, fa  bones, fa  net, fa  heure a galet, fa  
de pagès, de mosso o de senyor, fa  panxa, fa  una barretada, fa  de cos fva de 
ventrej, fa  riota de tot, fa  fviu, aniversaria anys, fa  bona cara, fa  a bocins (es- 
micolaj, es fa  amb els parents o no s ’hi fa, es fa  a un clima, a un tarannà, un 
arbre fa  fulla, fa  ombra, fer-se agre, ranci, una cosa fa  bonic o fa  lleig; 
fes-t ’ho com vulguis, trobaràs que el català fa  el conreu de la terra, fa  comerç 
i indùstria, o tot ho fa  malbé. »

Però sempre fa. Mireu si ens ve de lluny, a nosaltres, això del fer i com ho 
portem a la base de la sang.

Agusti Palau i Codonyers

És una gentilesa de
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EL RAMON CASAS 
QUE HE CONEGUT

Ramon Casas, el gran pintor del 
Modernisme, fou habituai a la Sala 
Parés durant tota la seva vida; si 
quan tenia tot just setze anys exposa
va el seu primer paisatge, pintat a 
Sant Hilari, poc temps abans de mo
rir (1932) exposava també la seva ba
rrera obra en ocasió de l’homenatge a 
Santiago Rusiñol, que ens havia dei- 
xat mesos abans.

Entre aqüestes dues fites, tota una 
vida de pintor donada a conéixer al 
públic, -gairebé en la seva totalitat-, 
en les continuades exposicions cele- 
brades a la Sala del carrer Petritxol. 
La preséncia de la seva obra fou a ve- 
gades individualment, i altres en 
companyia daltres pintors de l’època. 
Entre aquests cal assenyelar primera
ment a Rusiñol i Clarasó que féren 
plegáis la primera exposició al 1891, 
la repetiren moites vegades, en cele
braren el 25é ani versar! al 1915 i les 
acabáren triomfalment en el période 
1925-1931; però també Casas havia 
comparti! la sala amb Picasso l’any 
1901 quan els dos artistes, recolzats 
per Miquel Utrillo i a través de “ Pél i 
Ploma’’, féren una exposició conjun
ta de dibuixos, “ pastels” i aiguatin- 
tes, que en realitat fou la primera ex
posició pública de Picasso.

Durant tot aquest temps Ramon 
Casas fou assidu a la Galeria, entau- 
là primer amistat amb el Sr. Parés, i 
en els darrers sis anys l’entaulàrem eli 
i jo; aixô em donà ocasió de conéixe’l 
ben a fons.

Casas era un “ bon vivant” , un 
gran temperament, que no volia 
amoinos ni mals-de-caps, que li agra
dava vestir bé -sempre amb la millor 
roba anglesa-, possiblement teixida a 
Sabadell, que li agradava menjar bé 
-ell anava a comprar el millor peix a 
la Boqueria-, fumar bé -sempre amb

Per Joan A. Maragall

el millor puro a la boca, molt ben 
emboquilla!-. Casas era sempre opti
mista, semblava no haver tingut mai 
cap preocupació en la vida i tot aixó 
quedava reflexat en la seva pintura: 
figures femenines elegants i de gran 
distinció, escenes festives -el ball de 
tarda, les carreres de cavalls, les pro
cessons, les llotges del Liceu, i les 
curses de braus- o escenes casolanes i 
populars, com la cotxera de Moiá o 
els retrats familiars... Unicament en 
un moment determina! de la seva vi
da el pintor es sent atret pels temes 
socials -la guillotina a la presó de 
Barcelona, o les Cárregues de la 
Guardia Civil a cavall o a peu, esceni- 
ficades al port de Barcelona o a la 
plaça de Vic-.

Amb aquest bagatge immens Casas 
donà un testimoni molt personal i ve- 
ridic de la seva época, i ho féu molt 
planerament, amb una facilita! que 
potser no ha tingut cap altre pintor 
catalá. Conseqüéncia de tot aixó és 
que la seva relació amb mi fós sempre 
fácil i planera: no posava dificultat 
per organitzar les seves exposicions ni 
per col.locar les obres, solia acceptar 
el preu que li oferien per les seves pin
tores encara que fós una mica més 
baix del que ell havia posât: li agra
dava vendre-les, i ho es preocupava 
massa pel preu que n’obtenia.

A l’escaure’s ara el cinquantenari 
de la seva mort el nostre tribut amb 
una exposició representativa no ha 
estât únicament un deure, sinó un 
goig extraordinári: quan un té molts 
anys, ha viscut moites coses i ha co- 
negut molts homes il.lustres, és una 
satisfacció donar-ne testimoniatge, 
com história del passât, i com a lliçô 
pel futur.

És una gentilesa ce Verge del Pilar, 125 SABADELL
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RAMON
CASAS
Per
Rafe!
Colom i Llonch

Autoretrat
1908

La Sala Parés aquest estiu passai 
ha volgut dedicar un homenatge al 
pintor Ramon Casas amb motiu del 
cinquanté aniversari de la seva mort. 
La mostra s’ha fet tenint en compte 
també la commemoració del centena
ri de l’exposició de la primera pintura 
de l’autor, penjada a la galeria l’any 
1882. Cree, dones, que l’ocasió és 
propicia per a recordar aquell gran 
artista, el més prestigios del moder
nisme català. La majòria de les obres 
que van ser exposades havien estât 
plasmades a les dues primeres déca
des del nostre segle, quan la prodúc
elo del mestre no eslava en el moment 
més álgid, però conservava una nota
ble solidesa artística.

Casas fou des deis inicis un pintor 
molt ben dotât, però també un nen 
prodigi que no va assolir mai les cotes 
de genialitat del Picasso adolescent; a 
l’exposició, per exemple, hi pogué- 
rem veure el primitiu “ Sant Hilari” 
de 1882, en què la composiciò no dei- 
xa de ser confusa i la pinzellada li fal
ta precisiò, o el “ Picador a la Plaça” 
que podríem datar per referéncies es- 
tilístiques cap al 1884, en el qual Ca
sas no va saber separar el fons de la 
figura, i resultà defectuosa la pers
pectiva i maldestre el cavali. Tots 
aquests balbuceigs en la resolució téc
nica anirien progressivament desapa- 
reixent i el pintor es convertiría para-

doxalment en un artista posseidor 
d’una técnica brillant i un talent di- 
buixístic fora del corrent.

En efecte, l’ofici de Casas amb el 
pinzell es d’alló més virtuosistic i com
plex. Aborda el suport amb pinzella
da fusionada i així li dòna una lieu vi- 
bració per no caure en un fred acade- 
micisme. En l’execuciò desapareixen 
els factors linials que fan cobrar re
lien a aquests valors cromàtics difu- 
minats amb la qual cosa es construeix 
un modelât immaterial que elimina 
tota duresa. En emprar una pintura 
tan diluida, de textura finísima, ene
miga dels empastaments, fa que els 
matisos i gradacions tonals hagin de 
ser molt ajustais perqué l’espectador 
els pugni contrastar. La pintura in
gràvida de l’artista el portà a extrems 
de menysprear el pigment de color, 
com sobretot vàrem observar en dos 
estudis preparatoris per a altres qua- 
dres: “ Santa Maria del Mar” i 
“ Plaça de Vie” (aquest ùltim, esbòs 
per a l’oli de tema social “ La càrre- 
ga” ), on en determinades zones el 
pinzell rastreja la tela amb més aigua- 
rràs que substància de color. Aquest 
rebutjament de la pintura grassosa i 
de gruix va unit a una limitada paleta 
de tonalitats fredes en els seus millors 
anys i a una certa fugacitat de l’esce- 
na -sense arribar ais extrems d’un 
Soldini- com es palesa en el “ retrat

És una gentilesa de GALERIES
RO VIRA' 1*1

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL



114

del Marquès de Villamizar” , obra 
que si la comparem amb qualsevol fi
gura pintada pel seu amie Rusiñol, 
notarem que aquest és més estàtica, 
corpôria, d’un dibuix més perfilat.

Corn he apuntat abans, a la mostra 
exhibida a can Parés s’hi reuniren po- 
ques obres de l’època esplenderosa de 
l’autor. Només poguerem fruir 
del“ Retrat de Magdalena Garcia 
Garbò” , un “ Paisatge nevat urbà” , 
‘‘Grasse Matinée” , un ‘‘Interior de 
Paris” , ‘‘La Petra” , d’època ja 
avançada... Això sí, hi figuraren di
versos retrats de la seva model i ma
iler Julia, així com l’extraordinari 
‘‘Figura en grisos” en qué, com sem
pre, Casas fixà un cert tipus femeni 
embellit i burgès, identifient amb el 
‘‘fin du siècle” , diverses “ manólas” 
amb els seus mantells i mocadors, 
pretext del pintor per assajar-se amb 
els pinzells, “ chulas” que també eren 
una espera abans de centrar-se en un 
encárrec important i que tenien forta 
sortida comercial.

Abans de cloure aqüestes línies fa- 
ré menció de la tasca de Casas com a 
dibuixant, tècnica que per al pintor 
fou un món apart, completament 
autónom de la seva pintura, puix in
dependentment de la llarga galeria de 
retrats al carbó -a l’exposició no n’hi 
figura cap- féu obres més simples a 
base de quatre o cinc toes lleugera- 
ment acolorits, algunes de les quais 
porten el segell see de “ Pel i Ploma” 
i foren regalades pel mestre ais sus- 
criptors de la revista. En aqüestes no
tes podem ressaltar l’extraordinária 
habilitât i facilitât que posseia Casas 
en el dibuix, la justesa de línies, l’en- 
cert i l’elegáncia que hi sabia infon- 
dre. Casas fou en el camp gràfic un 
renovador que, a diferèneia d’altres 
artistes, no féu d’aquesta tècnica una 
subordinació a la pintura.

Amb aquests comentaris sobre Ca
sas hem destacat, tenint corn a marc 
l’exposiciô a la Sala Parés, alguns 
punts que han incidit majorment so
bre el talent i l’anàlisi estilistic del 
mestre, tot deixant de banda allô que 
ha pogut representar la seva aporta- 
ció a la pintura catalana, cosa que es 
pot esclarir en el meu article sobre 
Rusiñol (“ Quadern” juliol-agost 
1981, n°22).

EL PARE JOSEP MARIA NOLLA, 
PROMOTOR D ACTIVITATS 
CULTURALS A SABADELL

Fa unes setmanes que ha estât tras- 
lladat a la residèneia que els Pares 
claretians tenen al carrer de Llûria de 
Barcelona, el Pare Josep Maria No- 
11a, C.M.F., tan conegut i estimât a 
Sabadell on residía fa més de 50 anys.

El Pare Nolla, nascut a Riudecan- 
yes (Tarragona), el dia 5 de juny de 
1905, cantà missa el dia 23 de juny de 
1929 i, tot seguit fou nomenat prefec- 
te de postulants.

El 1934 fou destinât a Sabadell i, 
aviat s’encarregà de la Direcció de la 
Congregació Mariana de Sant Lluís.

LA CONGREGACIÓ MARIANA 
DE SANT LLUÍS

Tots els sabadellencs que més o 
menys passen dels 50 anys, saben 
I’arrelada que va agafar a casa nostra 
la joventut de la Congregació Maria
na, de clara orientació católica que, 
no podem negar, també forma part 
de la nostra història.

Els seus antecedents hem de cercar
los a l’any 1871 en que, per iniciativa 
de Mn. Josep Torras, es fundà a la 
nostra ciutat la primera Congregació 
de Sant Lluís. Després de la primera 
república, durant la qual es disolgue- 
ren les asociacions religiöses, es for- 
mà a l’Acadèmia Católica una secció 
de Sant Lluís Gonçaga, el reglament 
de la qual fou redactat pel Dr. Sardà i 
Salvany. I trobem altra vegada noti
cies de la Congregació l’any 1908, 
promoguda pel P. del Cor de Maria, 
Ramon Muns, i de la que en fou gran 
propulsor el mateix Dr. Sardà. La di
recció del P. Muns, fou rellevada 
successivament pels claretians P. Pe
re Pous (1913), Joan Serrabassa, 
(1916), P. Pere Tura, (1923), de grata 
memòria, en que ja la Congregació 
tenia 650 socis, P. Berenguer, (1925), 
P. Pere Cardona, (1930), P. Canu
das, i, finalment, el P. Josep M.® No
lla que, com hem dit, arribà a Saba
dell el 1934.

Són innombrables els actes religio
sos, culturáis i recreatius que, al llarg 
d’aquests anys han corregut a càrrec 
de la Congregació Mariana de Saba
dell, programáis per les seves dife-

rents seccions: catecisme, beneficèn- 
cia, visites i socors al malalts i presos, 
educació física i recreativa, cercles 
d’estudis, excursionisme, cultura 
cristiana, cant gregorià, pessebrisme, 
litúrgia, declamació, publicacions, 
história, etc.

Els elements de la Congregació 
Mariana actuaren eficaçment en ro- 
meries i aplecs, tais com la Romería a 
Montserrat, l’Aplec a la Mare de Déu 
de la Salut i el de Permita de la Mare 
de Déu de Togores.

LA JOVENTUT 
DE LA FARÁNDULA 
I LA CONGREGACIÓ 
MARIANA

Cal recordar que la Secció teatral 
de la Congregació Mariana que diri
gía el P. Nolla, a partir del 1939, por
tada per l’impuls de proporcionar 
unes tardes de diumenge dedicades 
ais infants, d’acord amb els dirigents 
de la Joventut de la Farándula, 
s’acordà fusionar els quadres escé- 
nics de les dues entitats i el 1947, 
s’aixecà el teló del llavors “ Teatre 
Alcázar” , per a proporcionar un es- 
pectacle teatral infantil cada diumen
ge. El résultat fou la insuficiéncia i la 
manca de possibilitats del local que, 
després de moites gestions amb per- 
sonalitats de la ciutat, desemboeà en 
la feliç iniciativa d’un nou Teatre per 
la Joventut de la Farándula. I el Pare 
Nolla beneía la primera pedra el dia 
13 de març de l’any 1956. Nou mesos 
foren suficients perqué, amb l’ajuda 
deis sabadellencs, s’inaugurés el nou 
teatre amb tota solemnitat, el dia 30 
de desembre del mateix any.

La tasca portada a cap durant l’ac- 
tuació de la Joventut de La Farándu
la és de tothom coneguda. Cal remar
car els famosos Concursos d’obres 
teatrals per a espectacle infantil, con- 
vocats al llarg d’uns 25 anys, ais 
quais hi prengueren part prestigiosos 
escriptors de casa i de fora del país, 
que forniren d’un repertori conside
rable d’obres inédites, la qual cosa 
permetia canviar el programa cada 
diumenge. Segons les bases del Con-
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curs, el contingut de les obres havia 
d’ésser de “Ternes humans que incul- 
quin a l’espectador el sentit del deu- 
re, la virtut, el companyerisme, la 
pietat filial, l’altruisme, la no discri
minado racial, etc. (1).

Aqüestes i moites altres facetes po- 
driem apuntar a càrrec de la direcció 
del Pare Nolla: la promoció i entu
siasme dels Concursos de Pessebres, 
tan arrelats ara a la nostra ciutat; la 
organització de catequesis a les pa- 
rróquies foranes; la visita i socors 
deis congregants ais malalts, presos, i 
assilats; etc.

Podriem encara afegir a les activi- 
tats del P. Nolla, un deis fets impor
tants de la nostra historia: el juny de 
1951 Rádio Sabadell funcionava a cà
rrec d’una empresa privada (concre- 
tament “ Emisiones Radiofónicas 
S.A.) la qual volia traspassar-la. Es 
plantejá l’oportunitat de que Rádio 
Sabadell quedés en mans de sabade- 
llencs i no a les d’una empresa fora
na. 1 el P. Nolla fou el principal ani
mador i promotor i potser coordina
dor d’aquesta idea que després de 
moites gestions culmina en la firma 
de compra de Rádio Sabadell per 
part de la “ Compañía de Emisiones y 
Publicidad, S.A.’’ el dia 2 d’Octubre 
de 1952, Societat formada pels saba- 
dellencs Josep M.® Llonch, Francesc 
Gambús, Clausellas, Argemi, Casa- 
ñas, Garriga, Casas, Moragas, Sant- 
pere i altres.

També trobem el P. Nolla formant

part activa del “ Patronat Eulàlia Ga
rriga’’ i de la “ Guardería de Sta. Te- 
resina del c/. Duran, etc, etc.

El P. Nolla, és un capellà humil i 
apóstol incansable que assoli a la 
nostra ciutat un prestigi d’home bo, 
de conductor d’ànimes, d’home de 
conseil, sobretot de la nostra joven- 
tut, iniciador d’una pila d’actes cul
turáis, recreatius, pedagógics i de pie
tat ccristiana que els sabadellencs han 
d’agrair.

“ Missioner de ciutat’’ (quina falta 
fan els missioners a les grans ciutats!) 
al llarg de la seva vida s’ha dedicat 
amb Intensität a I’estudi de la Sagra
da Bibia, el contingut de la qual do
mina a la perfecció i de la que en té

valuosos i documentais comentaris.
Des d’aquestes ratlles augurem al 

P. Nolla tota mena de ventures en la 
seva nova estada que desitgem sigui 
per molts anys.

Dolors Viñas

(1) Per la historia de les dues entitats, vegeu: 
JOSEP M? RIU Boletín histórico, de la Con- 
gregació.- 21 de juny de 1942.- I pta. Josep 
Elias.

1 per la Joventut de la Farándula: JOSEP 
TORREELA PINEDA.- Historia d'un teatre 
veil i un teatre nou.- Ponència llegida a la Ses- 
siô Plenària de la Fundació Bosch i Carde- 
llach, el dia 6 d ’abril de 1957.

JOAN BRUNET i altres. Veinte años al ser
vicio del teatro, para la infancia.- Sabadell, 
març de 1967.- Sabadell.- Ed. Solmak.

GOIGS

EL SANT CRIST 
DTGUALADA

Llegim: “ Mentre a l’esglèsia parro
quial de Santa Maria d ’lgualada, se ce
lebrava la conmemorado de la Mort de 
Jesús, el dia 20 d ’abril del 1590, Diven- 
dres Sant, una imatge del Crucificat, 
que estava exposada a la venerado del 
poblé devot a la capella de la Mare de 
Déu del Roser, aparegué amb una suor 
de sang i aigua en diverses parts del 
cos.”

Deixant a part aquest esdeveniment 
historie, la veritat és que, amb aquest 
fet, s’inicia, a la Vila, una època de fer
vor religiös.

En 1643, trobem les primeres “ Co
bles en honor a la figura del Sant 
Christo de Igualada.” Imprenta Llo-

rens Deu. Se’n coneix solament una 
còpia fotogràfica. En 1715 se’n feu 
una nova edició en 1733 es benei so- 
lemnement Tactual capella del Sant 
Crist.

Després, en 1738, “ Goigs a la Mila
grosa Imatge del Sant Christo de Igua
lada” deis quals se’n conserva un sol 
exemplar.

En Thagiografia gogista del Sant 
Crist, es coneixen altres vuit goigs dife- 
rents que es guarden en la col.lecció del 
Monestir de Montserrat. En 1885, 
Mossén Pau Parassols i Pi, Degà dels 
gogistes Catalans i Membre de la Reial 
Acadèmia de la Història de Madrid, 
feia entrega d’uns “ Goigs a llaor de la 
gloriosa bandera del Sant Christo de 
Igualada” . La primera edició fou im
presa a la Tipografia Católica, de Bar
celona. El primer exemplar es guarda 
també, a Tarxiu de Montserrat. És un 
himne d ’abrandament patriòtic i 
d ’exaltació a la bandera. Mossén Josep

Cardona i Agut, de grata memòria pels 
sabadellencs, en el seu llibre de petites 
proses “ Flors de Tany cristià” “ Saba
dell MCMXVIII - Imprenta Joan Sa
lient i Cia” recull una sèrie d ’articles 
escrits per ell i publicats, entre els quals 
n’hi ha un, que titula “ La bandera de 
juny, de Tany vuit” i fa d ’aquests 
goigs, un entusiasta comentari.

Corn a final d ’aquest rosari gogistic, 
direm, que els darrers Goigs al Sant 
Crist, foren fruit d ’un concurs convo
car Tabril del 1929, per a una millor 
pregària popular. Es premiaren els es
crits per Mn. Mariá Serra i Estorí, Ca- 
nonge de Vie. Hi posà música Lluis 
Millet, Dictor-fundador de TOrfeó Ca- 
talá. Es cantaren, per primera vegada, 
a la capella de Sant Felip Neri de Bar
celona, el 27 d ’octubre de 1929. Fins 
avui, se n’han fet altres edicions. El 
primer exemplar es conserva en el Mu
sen d’lgualada.

Jaume Busqué i Marcel

És una gentilesa de
Sant Antoni M
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“ Les grans peintres ne se 
ressemblent que lorsqu’ils 
parlent de peinture.

André Malraux: 
Antimémoires’’

EL
SALVADOR DALÍ 
QUE HE 
CONEGUT

Aquells dies Dalí posava a l’Hotel 
Ritz, de Barcelona. Efectuava una de 
les seves visites périodiques al dentis
ta i, per tant, aquest motiu el conver
tía en especialment inaccessible, mal
grat la seva proximitat.

Em calia, per raô de determinats 
contactes professionals, presentar
me al mestre i la Direcció de l’Hotel 
em recomanà que ho fes mitjançant 
la mestressa de claus de la seva resi- 
dència de Portlligat.

Vaig parlar per telèfon amb la sen- 
yoreta Rosa. La setmana entrant Dali 
ja tornaría a ser a casa, em respon- 
gué, i a partir de llavors podrien 
donar-me “ rendez-vous” .

El diumenge següent a la tarda tru- 
cava de nou a Portlligat. el mestre 
s’hi posaria. Mentre esperava sentía 
per l’aparell febles remors de conver
sa i el so, dolç, d’unes notes de flauta 
barrejat amb aquelles discretes re
mors. Passat un breu parèntesi la veu 
inconfundible inquirí: «Hello?». Em 
vaig identificar i li vaig exposar el 
motiu de la trucada. S’ho pensà un 
moment i de seguida em cità per a 
l’endemà migdia a l’Hotel Duran de 
Figueres. Timidament li vaig fer no
tar que em calia un xic de temps per a 
preparar la visita i posar-nos d’acord 
amb dos companys que també vol- 
drien ser rebuts per ell. Dalí, amb to
ta gentilesa, canvià la data per la del 
diumenge vinent a la mateixa bora; a

Per Ricard Calvo i Duran

Portlligat, però.
A les dotze en punt del migdia del 

dos de juliol del 1972, diumenge, tru- 
càvem la porta de la residència-estudi 
del pintor. Venien amb mi dos amies, 
Josep Maria García i Josep Sobrado 
i Balboa, ambdós escultors. Ens rebé 
la mestressa, tot excusant-se en nom 
de Dalí de no poder-nos atendré a 
l’hora convinguda, però l’arribada 
inesperada de persones importants 
l’obligava a retrassar-ho per a les cinc 
de la tarda si nosaltres hi estàvem 
conformes. Al cap d’uns dies várem 
saber pels diaris, que les persones im
portants a les quais es referia la sen- 
yoreta Rosa eren els filis deis mar- 
quesos de Villaverde, que van anar a 
passar una temporadeta amb el pin
tor, amie de la familia.

Cadaqués, blanca i màgica, ens 
acollí una estona. Deseguida, però, la 
deixávem per anar a triscar pels ro- 
quissers del Cap de Creus, que un 
vent no massa fort, però persistent, 
convertía en encara mes estranys i in- 
hòspits. El dinar el vàrem fer a l’ho- 
tel del costat de ca’n Dali. El “ maî
tre” dubtà que ens rebés, car un dia 
abans el conegut actor del cinema 
nord-americà Topol havia insistit en 
ser rebut pel pintor sense èxit.

En bavent dinat tornàrem a picar 
la porta de Dali, i la senyoreta Rosa 
ens acolli amb una gran amabilitat. 
Ens introdui en una mena de rebedor
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on, a més d’un sofá amb la forma 
deis llavis de la Mae West, entapissat 
de cretona, hi havia, entre d’altres 
fótils, un ós dissecat sostenint una es
p ingarda que hi feia de 
“ paraigüero” . Ens feu omplir un tar- 
jetó amb les dades personals i l’ob
jecte de la visita i aquest paper el va 
pujar a Gala, darrera una porta a qué 
donáven accès mitja dotzena mal 
comptada d’esglaons encatifats amb 
pita, situats a l’esquerra de l’ós- 
penj arrobes.

Al cap de cosa d’un quart tornà i 
ens demaná de seguir-la, travessant 
unes quantes cambres arrenglerades a 
la banda esquerra de la porta d’entra- 
da.

Al final d’aquest recorregut hi tro- 
vem una sala llarga i estreta, amb fi- 
nestres al mar, moblada amb dues 
taules paral.leles, llargues, de roure i 
amb escás cadiram, de boga, més 
aviat tronat. A les parets, un cartell 
esgroguei't d’una cursa de braus a la 
plaça de Figueres i un “ poster” que 
reprodueix el quadre “ Rêve causé 
par le vol d’une abeille autour d’une 
pomme-grenade, une seconde avant 
l’éveil” i que en caràcters japonesos 
anuncia una exposició del pintor en 
aquell pais. Des de dalt d’un armari 
tôt tou de plantes emmusteïdes, de 
flor groga, no disposades en gerros 
corn seria habituai sino amuntegades 
corn en una pallissa, emanen una es- 
tranya fortor, dolçota i embriagant. 
En un extrem de la taula arrambada a 
les finestres hi ha un petit faristol que 
soporta una pintura sobre planxa de 
coure; petita pintura de cosa d’un 
pam, a mig fer, que representa una 
figura masculina nua amb una llar- 
guissima cabellera i en una “ posse” 
académica, contra un fons semblant 
al Portlligat que podem veure des 
d’aquestes mateixes finestres. El pai- 
satge real que veiem no està animat 
en aquest moment més que per dos 
guàrdies cicils que segurament deuen 
vigilar aquest indret. També la cam
bra conté un banc llarg, sense respatl- 
1er, adossat a aquesta taula.

Passada una bona estona sentim 
tarai.larejar una cançô. Aquest so es 
va acostant. És Dali. Tôt sol. Ens hi 
presentem i ens acull amb gran afecte 
i bonhomia. Se m’acut de mirar-me 
el rellotge. Son a la vora de les sis.

Encetem la qüestió. Es tracta prin- 
cipalment de presentar-li la nostra

obra. Mentre jo resto acompanyant 
el mestre, els meus companys van al 
cotxe a cercar-hi un quadre, dues es- 
cultures i tres carpetes amb dibuixos, 
projectes, fotos i referéncies de prem
sa.

Aquest home es comporta amb no- 
saltres d’una faisó diametralment di
versa a la imatge que hom posseía del 
geni. És senzill, cordial, obert i natu
ral, d’una finesa i una educació en el 
tracte exquisides, sense gens d’afecta- 
ció. Demostra una gran talla humana 
i Intel.lectual. Vol saber coses de no- 
saltres, de Sabadell. Demana si seria 
possible de fondre en alumini el sofà 
Mae West del rebedor i fer-ne una sè
rie, puix ha rebut una consulta sem
blant des d’Estats Units.

El quadre que li presento, “ The ty
pewriter” , a més d’interessar-li pel 
tema li interessa també per l’ofici i 
em fa preguntes puntuáis sobre la 
tècnica emprada en la seva execució. 
Es mostra molt content quan endevi- 
na, en el curs de la conversa, que ens 
plauria de fer-li obsequi d’un dibuix 
de cadascun de nosaltres i ens dema
na que els signem. Li plau la depura
do de Unies de la de Garcia i n’alaba 
la qualitat, la “ peli’. L’escultura re
presenta una capsa amb un ou dins, 
sobre el quai hi ha reproduit un ull 
huma. De la de Sobrado, apart la se
va gran expressivitat (un nu femeni, 
“ Soledat” ), l’interessa en gran ma
nera el material: alumini inoxidable, 
tanmateix. Ens anima emfàticament 
a continuar pel nostre carni i diu que 
li agradará d’estar-ne al corrent.

D’aquest contacte, pel que a So
brado fa referència, just al cap d’un 
any en naixerà una col.laborado en 
la decorado del Teatre-Museu Dalí, 
de Figueres, que donará pas a un in
cipient amistat entre ambdós.

Quan ens pensem que donará l’en- 
trevista per acabada -la senyoreta 
Rosa ens ha pregat que no l’entretin- 
guem més de mitja hora i al menys en 
devem portar ja una i mitja- comenta 
coses de la seva vida i obra, de la pin
tura en general. Treu de l’armari un 
volum veli i gros sobre Rembrandt, 
éditât a Londres, i ens comenta unes 
reproduccions. Mentre ha estât cer
cant, fullejant i tornant a desar el Ili
bre, no ha parat de tarai.larejar. 
Com un pagés quan feineja.

La cambra, d’escasa llum ja que les 
finenestres miren a llevant, ja fa esto

na que s’ha enfosquit i ara s’il.lumi
na per una bombeta no massa potent, 
sense pàmpol. Hem romàs tots qua
tre a peu dret tota Festona. Ara ence
tem la sortida sense deixar d’enrao- 
nar, travessant les cambres, en quasi 
total obscuritat, que ens separen del 
rebedor. Ens va explicant, ara, coses 
del seu admirat Francese Pujols.

El mestre ens acomiada. Ens diu 
Dalí, somrient, que quan ell va conèi- 
xer Picasso no van estar junts més de 
vint minuts.

La mestressa de claus ha compare- 
gut, amatent a obrir-nos la porta, i 
ens mira d’un ull no tan amable com 
en rebre’ns. Dona la sensació que el 
renyarà.

Aconduïm les coses al vehicle i 
diem de sopar i fer nit a Girona. 
Quan deixem les ultimes cases de Ca- 
daquès se’ns acut de consultar l’hora. 
És prop d’un quart de deu del vespre.

Ens semblava un somni. Haviem 
estât tres hores i escaig amb el pintor 
més histrionic, més discutit, més vé
nérât i més avorrit del nostre segle. 
L’orfebre del color, el dibuixant més 
perfecte, l’inventor d’un nou classi
cisme, el morfologista més atrevit, 
inspirât pels dictats del seu surrealis
me critic; el composicionista més ri- 
gorós, a voltes i, d’altres, l’avant- 
guardista més desfermat i lliure. Un 
innegable “ punt i apart” en la histo
ria de les arts. Una espècie d’home 
del Renaixement, transplantât al 
mon contemporani. 1 haviem pogut 
veure que, en parlar de “ la feina” , 
aquell home era més planer, més 
franc, més obert, senzill i accesible 
que qualsevol oficial de qualsevol al
tre gremì en parlar de la seva. Havia 
estât una lliçô magistral: d’art i de 
«modos»...

* • *
Han passât deu anys. L’home que 

llavors ens va atendre ha perdut 
molt. Ara ja només és un pobre jaio. 
Els diaris parlen constantment de la 
seva gastada salut, dels seus problè
mes, de les seves misèries. La imatge 
que d’ell ens serveixen els “ mass me
dia” ha canviat totalment en poc 
temps. Des d’institucions oficiáis se’l 
vol recuperar. Se’l torna a enaltir i 
se’l tornará a rebentar. Què hi fa, pe
rò? Dali, monògam empedreït, ha 
perdut la companya. Gala. I aixô, 
que és greu en qualsevol home, penso 
que en ell és fatal... ■

C A U  D ' A R T Sant Cugat, 9 i Sant Jaume, 4 B
És una gentilesa de

S A  R A  D T  L L Tel. 726 07 35 SABADELL
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ARCADI GILI, CINEISTA
La parcel.la de conreu artistic més 

poc favorescuda per la divulgado i, 
dones, més poc coneguda, crec que 
deu èsser la del cinema amateur. Un 
professional del cinema -creador, 
realitzador, guionista, actor- sap es
campada la seva obra com a minim 
per tot el propi pais. Un pintor, sigui 
professional o només que amateur, és 
a dir, amb la pintura com a activitat 
secondària i merament vocacional, 
pot exposar en sales públiques i pot 
veure reproduides obres seves en pa
pers impresos. L’horitzó del cineísta 
amateur és, en canvi, limitadissim, 
pràcticament clos.

Per això un cineísta de tanta vete- 
rania com el sabadellenc Arcadi Gili, 
a les portes de les seves noces d’or 
amb la càmera i amb un catàleg de 
seixanta titols realitzats i alguns d’ells 
premiats i seleccionats en competi- 
cions internadonals, és gairebé des- 
conegut -la seva obra, si més no- a ca
sa seva mateix i no diguem fora de 
l’àmbit locai. ¿No creieu que vai la 
pena de parlar-ne?.

1 parlar de l’obra cinematogràfica 
d’Arcadi Gili voi dir separar-la en les 
dues linies paral.leles que ha recorre- 
gut; la documental i la que fantasieja 
damunt la matèria prima documen
tal. Perqué films de ficció, allò que 
s’entén com a films d’argument, 
l’Arcadi Gili només en té dos en el 
seu Ilarg historial; els dos que va rea- 
litzar en estrenar càmera, com la ma- 
joria de cineistes amateurs que co- 
mencen amb la déria d’imitar el cine
ma professional.

Quan la càmera de Gili capta pai- 
satge o registra esdevinences -o aple
ga les dues coses juntes- es mou amb 
desimboltura, a la percala del movi- 
ment, de la fluidesa, de la llum, del 
color. Sobretot del color, faceta en 
qué entre els cineistes Catalans que en 
foren pioners va sorprendre de segui
da el pie domini técnic de Gili.

La temàtica dels sens documentáis 
és molt variada. A vegades es queda 
en simple reportatge; sempre, però, 
amb el desembarás, amb l’impacte 
que li sòn peculiars; defugint en 
aquest gènere l’encarcarament i 
l’academicisme. Ara bé, a vegades

s’ha enfrontar amb la metodologia i 
el rigor del documental didáctic i 
analitic. Però quan ho ha fet ha estât 
deliberadament, preestablint un es
quema i apurant-ne exhaustivament 
les possibilitats. El seu documentai 
modèlle va ser SURO, del 1957. 1 
ara, en els darrers deu anys, ha realit- 
zat uns molt intéressants reculls de 
l’obra deis artistes Vila-Cinca, Vila- 
Arrufat, Manolo Hugué i Camil Fà- 
bregas.

Aquesta seva faceta de documenta
lista d’art ens afecta molt ais sabade- 
llencs, ateses les personalitats que Gi
li escolli, i podria constituir un valuós 
complement museistic, enriquit amb 
les “ pinzellades” humanes i ambien
táis que el museu no pot donar. Tan- 
mateix seria bo que Gili, mostrant-se 
auto-exigent al màxim, apliqués algu- 
nes correccions en el muntatge 
d’aquests documentais d’art, evitant- 
los reiteracions i alteracions. 1 encara 
contribuirla a un més pie didactisme 
l’addiciô d’un comentar!, no pas aba- 
segador ni retòric, sino just i estríete, 
per tal d’informar l’espectador en 
allò que es pugui considerar indispen
sable.

On Gili ha assolit uns résultats més 
personals i sorprenents és en els seus 
films experimentáis sobre refiexos 
d’aigua. Partint de la filmació directa 
damunt d’imatges reals d’aigua -riu 
o m ar- Gili condueix la retina de 
l’espectador al camp de l’abstractis- 
me. Només valent-se del moviment 
de càmera, ja sigui manual o focal, 
Gili converteix l’aigua en quelcom de 
fantástic, d’irreal. Horn té la sensació 
-llevat de quan eli mateix, expressa- 
ment, descobreix el secret- d’una la
bor lenta i pacient de laboratori o de 
taller d’artista plástic Iliurat a una 
cursa folla de moviment i de croma- 
tisme.

Amb troballes d’aquest ordre va 
tenir Gili els seus éxits més esclatants 
ara fa una vintena d’anys, i recent- 
ment ha insistir en el gènere. I és cu- 
riós que en la insisténcia no hi ha re-> 
petició, puix que cada un d’aquests 
films --breus, per décomptât; 
contundents- ofereix un contingut i 
fins a vegades una tècnica diferents.

Fins i tot després d’haver-se iniciat 
ja fa tants anys en el color, que li 
brinda tants recursos, Gili va fer ex- 
perimentacions dintre la mateixa li- 
nia però en blanc i negre, i va assolir 
de sorprende novament i de ser selec- 
cionat per al Concurs Internacional, 
on el seu film SIMFONIA EN GRIS 
va obtenir menciò (1962).

Element decisiu d’aquest tipus de 
cinema és el ritme. 1 Gili no sois pro
cura mantenir-lo en imatge sinó que, 
a més, l’accentua amb l’auxili d’uns 
fons musicals adéquats, i amb ells 
obré perfectes acoplaments audio
visuals.

Fa una vintena d’anys que Gili va 
abandonar la competició, però ell no 
cessa de filmar i fa el seu cinema de 
sempre, alternant reportatges, docu
mentais i abstractisme. La diferència 
d’ara amb abans és que les seves bo
bines no surten del seu sancta- 
santorum, d’on, tanmateix, seria bo 
que de tant en tant en fossin tretes 
per tal d’airejar-les i permetre que les 
poguessin conèixer tots aquells que 
s’hi sentissin interessats.

Josep Torrella

És una gentilesa de GI5BERT Art Carter del Sol (Generai Moia),3 - Tel. 725 43 69 SABADELL
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Del dot umerial sobre Tobra de Camil bàbregas. El cinema lantàstic d'Arcadi CÜli.

Gfl®GyilS1r(%®(L Fotografia
Es una gentilesa de p Q J Q  Cinema Passeig de la Plaça Major, 4
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Per Ramon Vail i Rimblas

EL CAMI DE SANT JAUME (1)

1 LKA (/amora). Imalgc dc sani Jaunie, vestii de pc- 
legri, a Sama Mana.

l’Europa que, en aquells moments, 
s’estava gestant i que tant contribuì a 
la seva concreció i creixença. No ens 
pertoca discutir ni analitzar l’autenti- 
citat de la sepultura de l’apôstol que, 
bavent prêtés el primer Hoc en el 
reialme del cel, fou el primer en ofe- 
rir al Crist el seu martiri (potser l’any 
44) a Jerusalem (Fets dels Apôstols 
12, 2). Segons la tradició, les seves 
despulles foren traslladades poste
riorment als confins de Galicia. El fet 
real és la importància que la fe en 
l’existència de les restes de “ sancti 
Jacobi” , Santiago, tingué per susci
tar el major instrument d’intercanvi 
espiritual i cultural que, possible
ment, s’hagi donat mai a Europa.

L 5
any sant Compostel.là que està 

a punt de finir, ens depara una bona 
ocasió per recordar la importància 
que, en la creació i difusió de l’art ro- 
mànic, tingué la devoció a l’apòstol 
sant Jaume, concretada en la seva 
tomba de Galicia i en els pelegrinat- 
ges a qué donà Hoc.

Descoberta la sepultura pel bisbe 
d’Iria Flavia Teodomir als voltants 
de l’any 813, el rei d’Astùries Alfons 
li desseguida es féu seva la troballa, 
iniciant-se aixi un deis moviments de 
pelegrinatge més importants de

A l 11 N. Dos pclcgrins ul .ludici l inai; l'un a Jerusa- 
leni (duu la creu a l ’escarsella) i Tallre a Santiago (as- 
senyalat amb la petxina).

Pocs anys després de la invenció 
del sepulcre, Florus de Lió, redactor 
d’un martirologi, al parlar de sant 
Jaume ens diu ja que les restes seves 
foren traslladades a Hispània “ ... 
huius beatissima sacra ossa ad Hispa- 
nia translata...” . I segles enllà, Dant, 
quan en la “ Comedia” ens descriii el

seu viatge al Paradis, al veure sant 
Jaume diu, com a tota identificació 
del personatge: “ Mira, mira, és el ba
rò per qui, allà baix, es visita 
Galicia” . (“ Mira, mira: ecco il baro
ne per cui la giù si visita Galizia” ; El 
Paradis, cant XXV, v. 17-18); tal era 
la fama que durant aquelles segles 
havia assoli! el pelegrinatge a Com
poste!.la i que compartía -i potser 
superava- amb la visita al Sant Sepul
cre de Jerusalem i amb el romiatge a 
Roma.

El document més important que 
ens el situa i defineix és l’anomenat 
“ Liber sancti Jacobi” o “ Codex Ca- 
Hxtinus” , datat a la primera meitat 
del segle XI lé i dedicai tot eli a temes 
jacobeus. El seu Hibre cinqué corres- 
pon a una guia redactada pel clergue 
del Poitou, Aimeric de Picaud, en la 
que ens descriu, per primera vegada, 
com es feia el viatge i quines eren les 
rutes més freqüentades pels dévots 
que d’arreu d’Europa acudien a Gali- 
eia a venerar l’Apóstol.

S’ens hi narra la solemnitat amb 
que s’entregava al pelegri, a la seva 
partença, la bossa o escarsella on 
guardarla les almoines i el recapte 
que pogués recollir, i el bordó que 
havia d’ajudar-lo “ a véneer totes les

Pci.xina “ pelegrina”  decorada: un record de Samiago.

Col.labora enixA ui
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caterves d’enemics, i a arribar segur 
al temple de sant Jaume” . La carbas
sa pel vi, indispensable també pel que 
es dedueix de tota la iconografia, no 
formava part d’aquesta investidura 
sagrada. Tampoc, originàriament, en 
formava part la petxina dita, per 
això, “ pelegrina” i que s’adquiria a 
Galicia com a record del viatge. Des
prés, al cant de

“ Herru Santiagu,
Grot Santiagu.
E ultreia, e sus eia 
Deus, aia nos.”

els pelegrins, normalment agrupats 
en colles, iniciaven el seu llarg i incert 
carni.

Les rutes que seguien estaven sem- 
brades d’esglèsies en les que exercita- 
ven l’ànima amb les seves devocions; 
i on, a manca d’hospitals (o hostals) 
que, encara que abundosos, no ho 
eren prou per cobrir totes les etapes, 
descansaven a les nits. I de ponts per 
passar els rius, amb peatge alguns 
fins i tot (tres òbols pagava un llom- 
bard a Tarascó, un diner qui prove
nia de qualsevol altre país; només els 
provengáis eren exempts). I de boti- 
gues on proveir-se del necessari. I 
també de pillets i bergants que vivien 
a Tesquena dels pobres pelegrins.

Per aqüestes rutes es creà i difon- 
gué el romànic “ pie” o “ europeu” , 
del que tan mancada està Catalunya, 
ja que, com veurem, cap d’elles la 
travessava. Quatre eren a Franga les

més importants, denominades indis- 
tintament el “ carni d’Espanya” .

En elles s’hi bastiren les grans basi
liques dites de pelegrinatge, caracteri- 
zades per la giróla o deambulatori en- 
torn del presbiteri, que facilitava la 
desfilada dels pelegrins sense inter
rompre el culte divi. Les més impor
tants eren, situades cada una en una 
de les quatre rutes anunciades: Sant 
Semi de Tolosa, encara en peu. Santa 
Fe de Conques, també existent. Sant 
Margal de Llemotges i Sant Marti de 
Tours, desaparegudes totes dues. I fi
nalment la pròpia de Sant Jaume, a 
Santiago de Compostel.la.

Aquests quatre vies eren:
La Via Tolosana que a Arles reco- 

llia els pelegrins d’Itàlia i d’Orient;

TOLOSA. Basilica de Sani Semi.

CONQULS. LI dcanibulaiori de la basilica de Sama Le.

passava per Tolosa del Llenguadoc i 
per Oloron; i entrava a Espanya pel 
Somport (Summus Portus, 1.632 m. 
d’alt).

Les tres següents tenien de comú el 
darrer tros, des d’Ostabat a Ronces- 
valles, collada molt més baixa (961 
m.) i per tant de més bon passar. 
Eren:

La Via Podensis, que arrancava 
del Puy, passava per Conques, Ca- 
hors i Moissac (hi havia qui fent una 
mica de marrada s’arribava a Roca- 
madour). Recollia els pelegrins de 
l’Europa de l’Est.

La central era la Via Lemovicencis

i ’ LR K il'S . Basilica de Sani I roni.

(llemosina) que sortia de Vézelay i 
per Bourges, Llemotges, Perigùs i 
Mont de Marsan conduïa els pele
grins de la Borgonya, les Ardenes, la 
Champagne i la Lorena.

1 la Via Turonensis, el “ magnum 
iter sancti Jacobi” , el gran cami de 
sant Jaume, era el que situât més a 
ponent partia de Paris i passava per 
Orleans, Tours, Poitiers, Saintes i 
Bordeus. Recollia la gent del nord de 
Franga i de Flandes.

Del trajecte que després seguien 
per dintre d’Espanya, ens n’ocupa- 
rem, si Déu vol, un altre dia.

Vl Z t l  AV. 
Magdalena.

Portalada de la basilica de Santa Maria

tetVI/ D€ /flSRDCLL
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CERET - SABADELL - 
MANOLO - FÀBREGAS

E.A passai dia 19 de setembre, un 
diumenge caluros, un centenar de sa- 
badellencs vam desplanar-nos a Ce
rei, al Vallespir, a la Catalunya 
Nord.
E1 motiu era que a Cerei s’inaugura
va un monument dedicai al Toreja- 
dor, realitzat per l’escultor Camil Fà- 
bregas, segons una obra de Manolo 
Hugé.

Aquesta formidable escultura ja 
vam teñir ocasió de veure-la en l’estu- 
di de’n Camil i seguirem l’evolució i 
execució de l’obra. Primer en fang, 
després en guix. Quan fou acabada es 
fraccioné per èsser traslladada a 
Reus, a la fundido, on es realitzá la 
fosa de l’estátua amb bronze. Una 
vegada fosa i enllestida fou trasllada
da el passai mes d’agost a Sabadell, 
on poguerem contemplar-la. Pocs 
dies després era traslladat a Ceret.

L’escultor realitzá el viatge amb el 
seu Torejador...

Abans de l’hora de l’inauguració, 
sota un sol lluminós, ja hi havia un 
bon número de persones que sota 
l’ombra de la próxima arbrada, espe- 
rava l’arrivada de les autoritats.

La Plaça de la Resisténcia està si
tuada en un bon Hoc de Ceret, a tocar 
amb “ Les Arenes’’, la plaça de 
braus.

Al fons, s’aixeca el Canigó...

Les autoritats, encapçalades per 
M. Michel Sageloli, alcalde 
“ vitalici” de Ceret, puix que fa uns 
vint anys que hi regeix, després de 
l’inauguraciô en el mateix vestibul de 
l’Ajuntament d’una exposició d’obres 
d’en Fàbregas -dibuixos i escultures 
de persones ceretanes- que l’artista 
ha realitzat durant el mes que ha estât 
a Ceret, cedint-les al poblé, es traslla- 
daren a la Plaça de la Resistencia. 
(De la resisténcia ais alemanys...)

L’alcalde tallà les dues cintes: la de 
la bandera francesa i la bandera cata
lana. Al fons, sempre, el Canigó...

Les autoritats i el public en general 
recorregueren la circumferència que 
forma el parterre on hi han els escuts 
nacionals del països que es fan curses 
de braus, i on s’aixeca l’estàtua del 
Torejador, que mira la plaça de “ Les 
Arenes’’.

A la tarda s’hi celebrava una novi
llada.

Ceret estava en festes. Era el seu 
patró: sant Ferriol.

Després tota la comitiva es dirigi a 
la Casa Asolellada. En els jardins 
d’aquesta nova i mgnifica residència, 
sota una exuberant arbrada, estaven 
disposades quatre llargues taules per 
a més de doscents invitais.

Compartiren les taules, “catalans 
del sud i catalans del nord’’, corn bé 
digué l’alcalde en el seu parlament.

També parlà el sots prefecte, i 
l’Oriol Civil, el tinent d’alcalde de 
Cultura de l’Ajuntament de Saba
dell, que representava el batlle; tam
bé parlaren Camil Fàbregas i altres. 
Actuaren dues cantants; una d’elles, 
cantautora, interpreté una bella 
cançô titulada “ Catalogne, mon 
amour’’, que fou llargament aplaudi
da.

Es cantaren sardanes; també El Se- 
gadors i finalment La Marsellesa. Hi 
hagueren aplaudiments per a tots.

El mateix grup de gendarmes que 
asistiren als actes anteriors, ajudaren 
també a servir el dinar.

Corn que tot es regí per l’horari 
europeu, hi hagué temps per a tot i 
s’acabà d’hora... Es pogué visitar 
“ La casa de cultura catalana’’ i el 
Museu Picasso, així com l’exposició 
d’en Camil Fàbregas.

Sota els seculars plàtans de la plaça 
del poblé es bailaren sardanes.

El fet és que tothom se senti corn si 
fossim a casa.

Fou un diumenge a Ceret inesbo- 
rrable. 1 tot gràcies a una quaternitat; 
Ceret-Sabadell-Manolo-Fàbregas...
I\'iis  de Imo:
(1) r iu i \isia de remplaeanienl de resiàma “ I l  Tore- 
jador“ .
(2) ( aniil f àhreuas al peu de la se\a obra.
{?)\ \ publie a l ’emorn del moiiiinieni.
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AVVI ES...
ANTONI 
BAQUÈS 
I ROVIRALTA
(“ Director” de l’Observatori Meteorologie 
de Sabadell)
Si el temps és el tema més usât per encetar qualsevol conversa, ho 
serà també per encetar i acabar després, aquest article.
Estent davant del responsable de l’Obsevatori Metereològic de 
Sabadell, el qual data de l’any 1892, iniciat als Escolapis, si bé ha 
tingut altres radicacions. Actualment està situât al linai del carrer 
Mauritània, en terrenys deis dipòsits d’aigua de can Llonch, de la 
Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA).
El seu emplaçament és el més elevat del terme municipal de la cintai 
(a 249 m. sobre el nivell del mar) des d ’on es veu una e.xtensa 
panoràmica.
Antoni Baquès té 27 anys i és un jove dinàmic, rialler i escardalenc.
1 té, també una torta vocació envers la Meteorologia a la qual 
serveix l'idelment des d’aquest càrrec, el qual li comporta prendre 
puntualment a les 8 de cada mati i a les 8 de cada tarda les dades 
que han registrar els dii'erents aparells de medició. 1 això es fa des 
de 90 anys enrera...

ia

Toihom tenim una idea més o menys àmplia en relació a què és un 
observatori metereològic. 1 no l'arem ni repetirem xistos que ha 
inspirât ‘Thome del temps” i les seves prediccions atmosfèriques i 
les que cndevina i les que fa pifia... Deixarem de banda aquests 
aspectes i parlarem amb tanta seriositat coni podrem amb Antoni 
Baquès.
- Aquest estiu ha estât el més calurós del segle en el nostre 
pais. Quina ha estât la seva màxima? -que li pregunto.
- Els 41,2? el dia 6 de juliol -ens informa.
- Durant tot els anys que Sabadell té observatori i es conserven tots 
els partes diaris d ’allavors, seria intéressant conéixer els registres 
més notables i intéressants que hi han registrats. Podries citar-ne 
alguns?
- Puc citar, per exemple, l’aiguat del 62. 1 el 13 de desembre del 1981, una forta ventolera que el vent assoli els 90 kilòmetres 
hora... També aquesta màxima que ja hem parlât... Tot això perqué ho he viscut. Consultar 90 anys d ’història em seria un 
treball ingent...
- Dins de Pescala d’importància nacional, a quin nivell podem situar aquest observatori?
- Com a primera categoria, actualment. Aquesta mateixa categoria ja la tingué quan era als Escolapis.
- La ciència metereològica està d’acord amb els refranys populars?
- Jo die que no, però admeto que tenen una base estadística... -diu.
- Les matemàtiques exactes s’apliquen a la meteorologia?
- Totalment.
- Hi ha molta afició sabadellenca per la meteorologia, a través d’aquest Observatori?
- No pas massa.
- S’interessa més la gent jove o la que ja ha deixat de ser-ho?
- La gent de certa edat més que la gent jove.
Li he demanat ens expliqués alguna anècdota festiva sobre el seu càrrec. Festiva, festiva no en té cap... Aleshores ve a tomb 
explicar que pel seu càrrec té una assignació per part de l’INM (Institut Nacional Metereològic) de 1.500 pessetes l’any... (Això 
ja ens serveix d’anècdota...)
A part ens diu que l’Ajuntament el subvenciona amb 50 mil pessetes l’any.
- Em paguen la gasolina d ’anar amunt i avall cada dia...
- Amie Baquès, ets deis que creuen que sempre plou sobre mullat?
- No. Xèspir
- (Ara si que m’ha deixat sec!...) 8-9-82
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AVENTURA D’UN VIATGE

Conte de 
Ramon Vidal 
i Claramunt

Em trobo a tres mil métrés 
d’alçada volant vers Veneçuela, amb 
un ànim eufôric, pie d’optimisme. 
SÓC jove i tinc ganes de treballar; co- 
nec bé el meu ofici. Soc muntador de 
màquines tèxtils.

“ Metalûrgiques Genciana” está 
muntant una filatura en una vila a 
uns vint Kms. de Caracas.

Sis mesos ben pagats, em donen tôt 
el gue demano; me n’aprofito.

Es ocasió per fer un capitalet. Pel 
contrari hauré d’estar apartat de la 
familia, menjars no acostumats, mig 
any sense veure la dona ni la nena. 
Ara, que també saben que els faré 
quedar bé.

No, no em fa por volar, quan s’és 
jove no se’n té de por; màxim si no 
estás escarmentat; em recordo de 
quan era provador de motos d’un ta
ller concessionari de la casa Vespa; 
les feia volar arran de terra.

- Poseu-vos els cinturons, per fa-

vor; anem a aterrar.
- Perdo, aquesta maleta és meva.
- Va equivocat jove; és la meva, 

que no veu la tarja d’identifiació?
- Ara ho veig, estava confós; si, la 

meva és aquesta; perdoni’m.
- No té importáncia.
Poc podia pensar jo que aquella 

confusió o petit incident em portaria 
més endavant a una fantàstica aven
tura.

La feina anava de primera, només 
calia que suggeris una idea perqué 
tothom la trobés encertada. Jo era el 
técnic. Totes les peces comprovades; 
posades per ordre en renglera; des
prés, automáticament, a col-locarles i 
a collar-les.

Piegava a les cinc de la tarda; dut- 
xat i vestit, i al carrer.

En aquell pais i en aquell temps era 
primavera. M’agradava anar a cami
nar per un passeig que en deien 1’Ala
meda; a banda i banda hi havien

camps de tarongers i llimoners flo- 
rits. Cosa estranya ja que en comptes 
d’aquella olor tan perfumada que 
acostumen a fer en la nostra terra, 
allá només és flairava olor d’éter. La 
gent anaven amunt i avail desente- 
nent-se de mi i de les meves conclu
sions.

Una tarda em vaig creuar amb la 
noia de la maleta; la vaig saludar, em 
va sonriure i ens várem fer amies.

Volia saber coses de la meva terra, 
mai no em va preguntar si era solter o 
casat. Jo tampoc n’hi vaig parlar. 
Em digué que era infermera titulada; 
m’agradava mirar-la, tenia quelcom 
lluminós, sobre tot la seva mirada; 
com si de molt temps abans ja I’ha- 
gués conegut, em recordava una noia 
del carrer major del meu poblé.

Anàvem al cinema, compràvem 
una paperina de cacauets i ens passa
va el temps volant.

Un dia li vaig dir que els arbres

PER ABANS D'ANY EL MONOGRÀFIC EXTRAORDINARI 
DEDICAI A MN. GEIS, EN ESCAIENÇA DE L'wANY DE MN. GEIS»
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d’aquell país feien olor d’èter; és va 
posar a riure.

Un diumenge vàrem anar a veure 
un partit de fútbol; la gent estava as- 
seguda, ja; en passar un xicot em va 
estirar els pantalons i em va fer 
l’ullet; volent dir -cree jo- “ vaja noia 
de bandera, quina sort que tens!” . 
Aixô ja m’havia passât anys enrera 
alguna altra vegada i en semblants 
circumstàncies. No en vaig fer cas; 
qué sé jo qué els passa ais altres xi- 
cots quan van acompanyats d’una 
noia intéressant.

Després del partit, com que era 
d’hora, vam anar a una bolera i des
prés de convidar-la a sopar, vàrem 
entrar a un cinema. Sortint em va in
vitar a pujar al seu pis a fer una copa 
i a escoltar música.

Per anar-hi haguérem de passar pel

passeig de l’Alameda amb la frescor 
de la nit l’aroma dels tarongers era 
més forta que mai, l’olor a éter es fil
trava fins a dins del cervell; no sé., 
em trobava estrany.. aquell país exò- 
tic, lluny de la meva terra, aquella 
noia que s’assemblava a la del carrer 
Major del meu poblé... Posant aten- 
ció era inquiétant comprovar altres 
semblances. També passàven moites 
infermeres. Ella em digué: “ -ja som a 
casa-, puja’’.

Engegà el tocadisc; em servi una 
copa; mentrestant ella es canvià de 
roba i aparegué amb una bata trans
parent; tota ella irradiava llum, i els 
seus ulls profunds no es tancaven; 
parlaven sols; una guspira sortia 
d’ells com una caricia, com una 
temptació que generava un desig. Jo, 
com un autómata, m’hi acostava fas-

cinat, la voluntat anublada, respirant 
el seu alé, a punt de besar-la.

En aquell moment trucà el teléfon i 
en despenjar-lo l’únic so que se sentía 
era la sirena d’una ambuláncia i ella 
ja no era ella; els seus ulls eren els fo
cus de l’ambuláncia que enlluernaven 
amb una llum blava que ho enbolca- 
llava tot.

Vaig despertar-me enmig de vapors 
d’éter; en obrir els ulls em vaig trobar 
envoltat deis meus familiars, 
incloent-hi, no cal dir, la meva espo
sa i també la infermera de torn.

Em trobava a la clínica de la meva 
ciutat, d’on no havia sortit mai, ja 
que m’havien intervingut d’una 
apendicitis.

Tot havia estât un somni.

La tecnología i la ínteLligénda en hannonía
Vingui a veure aquesta obra d’art sobre quatre rodes.
Una máquina en la qual la bellesa és tecnología i la Unía és eficacia. 
Motors de 4 i 6 cilindres. Prestacíons de fins a 185 quilometres hora. 
Ei^onomic, silencios. L’art de víatjar, de conduir.
12 mesos de garantía sense limit de quilometratge.

Vingui a veure’l a
AUTOMOBILS VILA, S.A.

Concessionari Oficial

Rambla Ibèria, 18-22 - Tel. 726 39 00 - SABADELL
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V^ontemplant aquest autoretrat 
becquerià de Joan Pujol (1970) Ja ens 
dona una primera impressió favora
ble. L’artista es reflecteix en aquest 
autoretrat; s’hi ha traduit amb tota la 
seva empremta. El seu “ modera! bi- 
goti daliniá i masclet insinuât” , ne- 
grenc, ens fa evocar un tipus que no 
es “ duu” ...

Joan Pujol Rodriguez va néixer al 
carrer de les Comédies, l’any 1948. 
(El seu pare és nebot deis Tenes fut- 
bolistes, “ famosos ais temps que es 
feien gols, mentre la guárdia civil a 
cavall, al mig del camp, escalfava es- 
quenes i repartía cops de sabre” ... 
(Joan Vilacasas dixit).

Té 34 anys i els té ben plantats.
Si cal fer una petita semblança, ex- 

plicarem que de menut ja manejava 
el llápis per dibuixar-ho tot. Hi tenia 
una déria. Mentre els seus germans 
jugaven, ell preferia guixar i guixar... 
No va tenir cap mestre. Será lluny de 
casa seva, allá al Canadá on la fami-

Autorcirai 119^0).

d’aixó va poder tornar a Toronto. 
Allá li dedicaren articles i començà a 
exposar.

Entre 1971 i 1975 resideix alternati- 
vament a Espanya i Canadá, expo
sant succesivament a Sabadell (on 
obtingué mencio honorífica a la 
Biennal de l’Académia de Belles 
Arts); Terrassa i Barcelona (Sala Ex
poart, fent-li la presentado el nostre 
Joan Vilacasas). Lina Font, critica 
d’art de Ràdio Barcelona, l’assenyala 
com a pintor de l’any; després a Se
govia, a Osea, una altra vegada a 
Barcelona i a Paris (a la casa de Jo
sephine Baker)... També estableix 
contacte amb Dali.

Ara fa dotze anys que resideix a la 
verna població de Castellar del Va
llès, on exposà ùltimament, també 
amb éxit total. Es prepara per expo
sar a Madrid, aquesta tardor.

JOAN PUJOL I LA SEVA 
PINTURA-ACTE DE FE

Ha hi anà a viure, que comença a en
trar en la High School de Dakville 
(Ont.) sota la direcció de Daniel Lo
gan i després a la Facultat de Belles 
Arts de la Universität de Toronto.

Alterna els seus estudis artistics 
amb treballs diferents. Fins i tot fa de 
camioner.

Ben aviat es distingeix a les classes 
per la seva genuina obra. Ell segueix, 
en certa manera. Van Eyck, Dürer, 
Holbein “el Jove” , Caravaggio...

Els seus Companys li diuen que la 
seva obra és passada de rosca i fora 
de temps... Però ell obté una beca de 
l’Estat canadenc per realitzar estudis 
d’Art a I’estranger durant vuit mesos. 
Ell recorregué una part d’Europa, 
però retornà aquí, a la seva primera 
pàtria. (Cai dir que té també la nacio
nalidad canadenca).

No foren pas vuit mesos (els que 
comportava la beca) sinò vint,, que va 
restar aquí, passant-ne de tots colors 
i de totes mides. Durant aquest pério
de, feu una exposiciò a Barcelona i 
ho vengué tot. Amb el producte

L’obra de Joan Pujol té una clara 
preocupaciò superrealista.

- Pintar realisme és una acte de fe 
-m’ha dit, en el seu estudi.

Damunt la taula de treball té una 
muniò de pinzells. Ho requereix 
aquest seu treball que, dient ¿ ’orfe
bre, quedem curts. Dient, també, que 
és un treball de franciscà, tampoc no 
serem fidels.

L’obra de Joan Pujol és per 
admirar-la i, fins i tot, és per tenir-la 
a les mans i contem plar-la, 
“ llegir-la” , amb cura i atenciò, asse
gut a una còmoda butaca, tot fu
mant una pipa (en el supòsit que si- 
guis un pipador), ben arrepapat...

Pujol parla a poc a poc. Després 
d’aquests anys entre nosaltres, enca
ra pensa en anglés i ho tradueix al ca- 
talà, que parla perfectament.

Hom creu, però, que el seu llen- 
guatge més assenyat i purista és a tra
vés de la seva obra...

Es una gentilesa de W A TI/A m -
S a n t P ere  d 'U n a s tre .9 -C A S T E L L A R  DELVALLES

Sala d ‘Exposicions
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LIsabel Hernández Colomina és 
LEL. Aixi, una còmoda simplificació 
del nom ja des de la seva infantesa, 
esdevingué corn a distintiu personal i 
artistic albora.

Després d’haver fet estudis d’escul- 
tura i ceràmica a l’Escola Industrial i 
d’Arts i Oficis de Sabadell amb el 
professor Bruii, va ingressar a l’Esco
la Massana, en la disciplina de l’es- 
malt, amb el professor Cortada, amb 
matricula especial.

Quan acabà els estudis marxà a 
Alemanya, i ingressà a I’Escola de 
Belles Arts de Munie per ampliar els 
sens coneixements de I’esmalt. Però 
quan presenté el certificat d’estudis 
van aconsellar-li que ingressés en una 
fábrica per fer-hi pràctiques. En 
aquella industria va estar-hi com a 
dissenyadora i creadora de quadres i 
Joies durant nou anys.

A part d’un parentesi de quasi un 
any al nostre pais, retornà a Aleman
ya, on continuà amb el mateix càrrec 
durant uns anys més.

Foren divuit anys els que va per- 
manèixer allà, fent algunes exposi- 
cions amb un grup d’artistes. Ella hi 
aportava les seves obres que consis- 
tien amb figures de naixements i àn- 
gels, amb les quais assoli un bon pre
dicament.

Fa un any que ha retornat a casa 
nostra, on continua la seva activitat 
artistica amb ceràmica, fang i l’es- 
malt al foc.

Fou a finals de l’any 1980 i els pri
mers dies del 1981 que exposé per pri
mera vegada aquí, entre nosaltres, a 
Tot Art, una col.lecciò d’esmalts al 
foc i figures de pessebre. Fou una 
mostra que dedicà al public, el qual 
respongué.

Ara està préparant un taller de ce
ràmica, fang i esmalt a la nostra ciu- 
tat, que ella dirigirá. (Quan surti 
aquest número l’esmentat Taller Ja 
estará en funcionament).

LEL és una figura breu i delicada 
(sembla una de les própies obres). Té 
un temperament ardit i li agrada 
crear formes noves. Rebuig tota me
na d’imitació i per aixó la sedueix 
I’abstracte, si bé s’ha especialitzat en 
temes nadalencs, religiosos i liturgies. 
Ve a propósit explicar un fet que li 
succeí a la fábrica on treballava. Van 
encomanar-li un quadre d’esmalt re

presentan! el cap de Crist. Quan pre
senté l’obra li varen objectar que ho 
havia interprétât malament, que per 
comptes d’un cap de Crist va fer un 
Rasputin. Però era una obra tan ree- 
xida que van adoptar-la, si bé el de
nominen el Crist-Rasputin, i és el que 
més exit tingué...

En un altra ocasió va realitzar un 
encárrec d’una familia sabadellenca: 
consistía en un Sant Sopar. Va 
modelar-lo i, una vegada realitzat i 
col.local al menjador de la casa, 
s’adonaren que hi fallava un apóstol. 
S’havia oblidat el Judes... Va consul
tar els Evangelis i trobá on deia que 
després de pendre el pa, Judes s’ha
via absenta!...

“ Torno a casa’’, digué LEL en el 
programa de la seva exposició.

Sabadell ha recuperai una ciutada- 
na i una artista. I ens plau acollir-la 
entre nosaltres, ensems en aqüestes 
págines, donant-li l’enhorabona. ■

Joan d’Aymá

És una gentilesa de TOT^UIT Sant Pere, 21
Tel. 725 91 06 - SABADELL
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CINE CLUB SABADELL

LEONARDO 
DA VINCI:

Cinc
hores ì mìtja 
de cinema 
didactic

Potser la prova més fefaent de la 
importància cabdal de l’obra rosselli- 
niana, de la qual ja parlàrem al n? 19 
de “ Quadern” , sigui el conjunt de 
contemporanis i continuadors que 
l’envolta. Castellani i Cottafavi, en
tre els primers. Olmi i els Paviani, en
tre els segons. (Sense oblidar la in- 
fluència que ha exercit, per exemple, 
sobre alguns dels treballs de Fellini, 
Pasolini, Godard o Truffaut). Tot 
això permet parlar, sense por, d’“ es- 
cola rosselliniana” , si li adjudiquem 
el nom de I’home més important 
d’entre els que Than constituït. Una 
escola a la qual no és aliena la RAI, 
iniciadora d’una politica cinemato- 
gràfica-televisiva d’unió i mutu ajut 
d’alta volada. El que permet agrupar 
tota aquesta gent sota un mateix nom 
no és l’estil -la posada en escena del 
LEONARDO, de Castellani, no té 
res a veure amb les posades en escena 
de Rossellini-, ni la ideologia 
politica-els Paviani i Rossellini deuen 
estar, en aquest aspecte, força allun- 
yats. És quelcom més profond: és.

com dèiem, ‘‘una nova manera d’en
tendre la imatge i la seva utilització” . 
Som a I’albada d’una autèntica revo- 
lució cultural. Els mitjans audiovi
suals -la televisió i el video, 
principalment- ja no son uns enemies 
de la cultura, en son els sens vehicles.

LA VIDA DE LEONARDO DA 
VINCI (1972), de Renato Castellani, 
co-producció RAI-ORTF-TVE re- 
centment emesa a la televisió, és una 
magnífica mostra de tot el que por- 
tem dit. Estructurada en cinc capítols 
de diferents durades -el primer i l’úl- 
tim, quasi dos llargmetratges-, es ba
sa, fonamentalment, en una lectura i 
una interpretació metódiques -sota 
l’assesorament históric de Cesare 
Brandi- dels textos del propi Leonar
do, sobretot el “ Codice Atlantico” , i 
de la part a eli dedicada del Ilibre de 
Giorgio Vasari “ Le vite dei più ecce
llenti pittori, scultori e architettori” 
(1550). Castellani recorre també, 
quan ho cren oportù, a d’altres testi- 
monis escrits d’autors de l’època, que 
ajuden a emmarcar millor el perso-

natge dins del medi històric i artistic 
en qué va viure.

Malgrat una escena efectista, amb 
moviments sobtats i ràpids de la cà
mera i superposició de veus, al quart 
capítol, es tracta d’una posada en es
cena tranquil.la -els pocs “ zooms” 
que hi ha són suaus-, lírica inclus, a 
vegades amb un cert perill esteticista, 
sobretot en alguns moments del pri
mer capitol -les cascades, les corregu- 
des del Leonardo nen pels voltants de 
Vinci- i del segon -quan, al 
començament, uns plans que mostren 
rius i rierols s’allarguen sense massa 
justificació dramática. La presèneia 
constant del narrador (Giulio Boset
ti) configura un nivell de representa- 
ció que, com a mètode de treball, re
sulta convincent, malgrat que aquest 
recurs s’usa a vegades en excès. En 
aquest sentit, és ciar el résultat supe
rior que s'aconsegueix al darrer capí
tol (potser el millor), al qual les apa- 
ricions del narrador sovintegen 
menys i están, a més, convenientment 
mesurades. Encara que amb predo-

^ ^ 6 RDGn casa vostra
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mini del pia de conjunt -I’home i el 
marc-, el primr pia adquireix paper 
protagonista a les seqüències -moltes- 
en qué Leonardo (Philippe Leroy) es
tà sol, escriu, pinta o estudia. El pri
mer pia vol arribar a l’ànima, objecte 
màxim de la sèrie, com el narrador 
ens diu més d’una vegada. El résultat 
és, en línies generals, reeixit, especial- 
ment el darrer capitol, malgrat que, 
algunes vegades, amb la intendo de 
donar major intensitat ais pensa- 
ments que resten escrits de Leonardo, 
Castellani els hi fa recitar i interpre
tar, amb la qual cosa el que aconse- 
gueix és justament el contrari; una 
potenciació excessiva de l’aspecte 
teatral de la representado. Els quatre 
darrers capitols presenten una narra
tiva lògico-cronològica, però no el 
primer (el més llarg de tots: els 30 pri
mers anys de la vida de Leonardo, 
Vinci, Firenze i el taller d’Andrea Ve- 
rrochio), en qué els anys i els llocs vo- 
len endavant i endarrera, amb la in
tendo de retratar un personatge que 
fuig, que s’escapa, que és encara un 
cert misteri. “ Quant al vertader Leo
nardo -escriu Paul Valéry-, fou el que 
fou. Aquest mite, en tot cas, més es- 
trany que tots els altres, guanya énor
mément si hom el desplaça de la faula 
a la història. Com més anem enda
vant, més preciosament s’engran- 
deix’’ (1).

Corn diu François I, Leonardo és 
un filòsof. Un humanista de qui ho 
sabrem tot. L’hem vist pintar aquell 
ángel del “ Baptisme de Crist’’, més 
bonic que el que ha pintat Andrea 
Verrochio, corn diu un company seu i 
el mateix Verrochio confirma; els 
seus primers quadres que, en aconse
guir integrar-hi el paisatge, que hi 
resta fusionat, no sòn els de Van der 
Goes; “ La Verge de les roques’’, que 
conté “ una altra perspectiva, la que 
jo anomeno aéria’’, segons escriu eli 
mateix; “ El Sant sopar” , obra a la 
quai Castellani dedica vint-i-cinc ex
cel.lents minuts -gènesi, anàlisi, 
tècnica- al tercer capitol, esdevindrà 
mestratge per a futurs artistes, corn 
veiem cap al final de la série; el frese 
de la “ Batalla d’Anghiari” , al Palaz
zo Vecchio, desaparegut; el “ Sant 
Joan Baptista” , que rep un darrer 
toc que sobta Francesco Melzi, el seu 
deixeble i amie; “ La Gioconda” , que 
apareix per primera vegada quan 
François I visita el Leonardo malalt a

la seqüència inicial de la série i que, 
definitivament, es mostra al quart ca
pitol: Leonardo està pintant, però el 
quadre el veiem per darrera. Poe des
prés, reapareix, sempre per darrera, 
però el narrador ara informa que es 
tracta d’un petit retrat que Leonardo 
va fent de mica en mica i que porta 
sempre amb eli. Per fi, “ La Giocon
da” omple la pantalla -el paisatge re
corda la Lombardia, els voltants de 
Milano, ciutat on Leonardo ha pas
sât 20 anys de la seva vida, dels 30 ais 
50 (segon i tercer capitols). “ És “ La 
Gioconda” un autorretrat?” es pre
gunta el narrador.

L’hem vist dibuixar plantes, fruits 
i llavors; cavalls, un cop i un altre; 
Them vist estudiar anatomia; orga- 
nitzar fester a la cort -reconstrucciò 
imaginària de la Festa del Paradis, 
magnificament sintetitzada en sis mi
nuts del tercer capitol-, oferir enginys 
musicals i dissenyar la cúpula del 
Duomo de Milano; Them vist treba- 
llar en el submari i en el que, possi
blement, era un telescopi; construir 
aparells militars per a la guerra; fer 
projectes d’urbanitzaciô per a Mila
no; i l’hem vist somniar el somni im
possible de l’home volador. El rigor 
històric, que es pot comprovar si es 
llegeixen diversos llibres biogràfics i 
d’estudi sobre Leonardo, amb què 
tot això és récupérât per a l’especta- 
dor és un dels aspectes més rellevants 
de la série.

Al final del tercer capitol veiem 
Leonardo a Mantua, després a Vene
zia. Al quart, la segona estada a Fi
renze, la del seu enfrontament amb 
Michelangelo -vista una mica 
tòpicament-, i, enmig, l’any al castell 
de César Borgia -la crueltat del qual 
se’ns mostra, d’una manera un xic 
fácil, mitjançant un pia d’un preso- 
ner a qui els soldats del due precipi
ten sense escrúpols per una escala. Fi
nalment, al darrer capitol, Leonardo, 
viatger moites vegades forçat per les 
circumstàncies, retorna a Milano i a 
Firenze, va a Roma i mor a France. 
La suprema solitud del personatge 
-volguda?- s’accentua, agafa, poc a 
poc, un to entre dolç i amarg. L’ine- 
luctable carni cap a la mort, que co- 
neix però que no sembla témer, li 
proporciona una plàcida serenitat i 
un cert sentit de angoixosa frustra- 
ció: tantes coses començades, tantes 
coses inacabades, tants fracasos! As-

1482^ 1̂982
LEONARDO
AMILANO

Candi commemoratiu que li ha dedicai Milano en 
coniplir-se els 500 anys de la seva arribada a la ciu- 
tai.

segura que res seu no restará. Fran
cesco es rebel.la: el record. Leonardo 
ho admet: “ Si, això si, potser sols 
això” . És un dels millors moments 
d’aquest excel.lent capitol.

No és una sèrie excepcional, com 
creiem haver constatât en esmentar 
alguns dels seus punts febles -en po- 
driem esmentar d’altres: la situació, 
narrativament inversemblant, que es 
produeix quan Leonardo torna a 
Santa Maria delle Grazie i no veu els 
nens que están amagats sota la basti
da; la innecessària utilitzaciò d’esce- 
nes d’altres films, amb el canvi cro- 
màtic consegüent, cosa que trenca la 
unitat estètica del tercer capitol (si 
bé, molt breument). Però té, corn 
també creiem haver explicat, un ni- 
vell força ait- molt, si teanim en 
compte el nivell mig de les séries 
“ culturáis” que ens ofereix la nostra 
televisiò. Ambientaciò, decorats, dià- 
legs, color, tot és tractat amb una cu
ra del tot infrequent a TVE. La supo- 
sada implicació didactisme/vulgarit- 
zaciò és una trampa. Treballs tan se- 
riosos i clars -i, en alguns moments, 
tan profunds-com el de Renato Cas
tellani ajuden a posar les coses al seu 
lloc.

Pere Cornelias

(1). Traduit per Josep Pía i citât al Ilibre 
“ Itália i el Mediterrani” . Josep Pía. Obra 
Completa. Volum 37. Edicions Destino, 1980.

^ 6 R D En casa vostra
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Un llibre:
BANC n i ;  SABADI l I .
Í KM  AN^ S 
DHISTÔRIA

En el número passât QUA
DERN dedicà un espai a l’edi- 
dô  d’aquest volum, ret'erim- 
se, majorment . en termes 
d’afectuosa facècia, al seu 
autor Jesús Farrés t Bernaldo. 
Ens sembla, però, obligat de 
fer un comentar! de! llibre. 
Ho mereix, no ja sols pel seu 
significai (historiar els cent 

' anys primers del Banc de Sa
badell) sino també per la qua- 
litat i [’interés del seu contin- 
gut. La fundado del Banc i el 
desenvolupament dc les seves 
activitats at llarg d'una centù
ria son fets que van intinia- 
ment vinculáis a la ciutat. Son 
també historia de la ciutat. 
Perqué el Banc no va néixer 
com a iniciativa mercantil; no 
entrava en la idea dels funda- 
dors crear una font de guanys 
a profit propi, coin un negoci 
mes, sino proporcionar a la 
indùstria local, espccialment a 
la textil (d’inid aquesta era la 
idea predominant) un servei 
que havia de ser-li d ’una gran 
militât.

El merit que sobresurl en 
un immédiat examen del llibre 
és precisament aquest: el de 
no rcduir-sc a una cronica dc 
lets i dc dades, sinó a voler 
posar de rei leu niés que tot la 
filosofia d ’una activitat ban
cària al servei de la ciutat. 
Aquest objectiu es manté al 
llarg del llibre amb la mesura 
justa, .sense caure en el xovi- 
nisme o en el triomfalisnic.

Heus aci un altre mèril de 
l’obra: el dc la mesura, el de 
la contenció. El text és precis i 
a la vegada -i aixô és molt 
important- dar. En la historia 
d ’una insiituciô financera 
hauria pogut ser fácil de caure 
en el llenguatge tccnificat, a 
vegades ininteligible per al qui 
no és oficiant en el ritual de 
les cièneies econômiques. El 
llibre, dones, és Ilegible i con
sultable. No s’excedeix; niés

aviat cal suposar que a Fautor 
Il ha calgut fer un esforç con- 
isiderable de .selecciô, de sim- 
plificaciô -perqué cent anys 
son molts anys i eli disposava 
d ’una d o cu m en tac ió  
exhaustiva- mirant de no cau
re en el possible cansament 
d ’una "memòria” . Encara 
niés. Fautor va dividir la cen
tùria en sis capilols que son sis 
stapes volgudament diferen- 
dades: «Fundació», «Banc de 
negocis», «Banc comercial», 
«Crisi, superaciô i estabilitza- 
ció», «Normalitzadó i desen- 
volupanient», i «Expansió i 
consolidadó».

1 no podem deixar de 
tornar-nos a referir a Fautor. 
Perqué un llibre és earn i ani
ma del seu autor. Hem de re
petir que Jesús F'arré.s: era 
l’iiome idoni per a cscriure la 
història dels cent anys del 
Banc de Sabadcll, ja que con- 
vergeixen en eli unes circunis- 
tàncies que diricilmeni troba- 
rieni junte.s en ningù mes, Eli 
va conèixcr el Banc per diiitre, 
puix que hi trebailà uns 
quants anys en la seva joven- 
tut. Ha estât industrial -i tex
til, precisament-, vessatiteli la 
quai va haver de tornar a co- 
néixer cl Banc però des d'una 
óptica frontal. La seva pro- 
fessiô bàsica es mou entre les 
xifres i la fundó administrati
va. Vocadonalnient és un lle- 
tral'erit, condidó que hauria 
maiicat a niés de quatre que 
s’haguessin proposât d ’escriu- 
re la història del Banc. I, fi
nalment, és sabadellenc; un 
bon sabadellenc dc soca-rel. 
No és gaire segur que un no 
.sabadellenc hagucs aconseguit 
de penetrar a fons Fentrcllat 
de la historia del Banc, i mala- 
ment hauria pogut fer-la en
tendre als qui l’haguessin 11e- 
gii-

El llibre ha estât esplèndi- 
danient éditât pel propi Banc

de Sabadell en edició no co
mercial t és profusament 
il.lustrat a través de una doble 
liiiia: la documental i Fani- 
bicnial. La lotoconiposició es 
tambe sabadellenca (l)iptic 
.S..A.). H¡ han col.laboral en 
difcrcrils aspectos Joan Maten, 
.loan Segura i Tomás C usañas.

J.T.

1 Al N A 1)1 I KS MI N
I AN3 K,s, es un yoluni de la 

c o l.le c c ió  “ L lib re  de 
motxilla" de Publicacions de 
FAbadia de Montserrat. Els 
sens auiors són els joves saba- 
dellencs Vicenç Bros, Jordi 
Miralles i Joan Real.

Elis Filan dedicat a la Unió 
Excursionista de Sabadell, 
“ constant animadora de Fex- 
cursionisme a la no.stra 
ciutat” .

Els autors en llur presenta- 
ció diuen que és un llibre pe
tit, si bé fot anib niolta il.lu- 
sió. Ens plau transcriure que, 
certameni, aquest llibre, niolt 
ben il.lustrat, vol acompanyar 
els lectors en la descoberla de 
la vida animal. Com són, corn 
viueii, on es troben algunes 
dc les bc^l¡olc^ mcv caracteri',- 
liqucs dc les muiitaiivos cata
lanes, en concret els depreda- 
dors o els animals que sobre
surten per les seves mides, si- 
guin niamifers o ocells. Hi 
irobarcti encara una ressenya 
deis cérvids introduits i un re- 
suni de les serps del Principal. 
En forma d’apéndix hi ha es- 
quenies .sobre els ambients on 
es niouen els diferents animals 
tractais.

Els autors han tingiil un 
equip assessor en Carles Albe
sa, Joan Cervera, Oscar 1-e- 
rrer, Agusti Jolis, Jordi Mir i 
Isidrc Rodrigo.

A quest llib re  prctc.n 
acosiar-nos a la natura i 
descobrir-ne là seva fauna i 
horn creu que aquest objectiu 
s’assoleix d ’una manera direc
ta i planera. 1 gráfica. No es 
pas per "abandonar-lo en un 
prestatge polsôs pie de Ilibres 
veils i d'arnes” , an.s al contra
ri: un conipanyô en les excur
sions.

Un bon companyó, certa- 
ment. ■

N r t S C t ' - -

MISCEL.LÁNIA

WUSCtL

M î S C E L .L À N î a

(lot-Arl)
JOSKO

Joseo, artista jove, presen
té a la sala Tot Art el passai 
mes de juny, una col.lecció 
d’obra composta de bode
gons, paisatges i retrats. Te
rnes en qüestió tractats ampla- 
ment i amb una generosa te
màtica, exuberant en el sim- 
bolisme i afincada en un estil 
neorrealista.

En alguns moments hem 
trobat que empra un llenguat
ge surreal, massa a la manera 
de Dali, de la quai cosa en re
sulta ofegada la seva pròpia 
dialéctica, tot desvaloran! 
Fensomni que semblava voler 
provocar en Fespectador.

Aquest apropament al mon 
dalinià no el creiem pas, 
dones, prou a propósi! per tal 
de definir una personalità! 
mereixedora de millor sort. I 
ho diem perqué Joseo s’ens 
presenta en possessió d ’un di- 
buix extraordinari i un enteni- 
ment més que estimable de la 
fundó del color. És en obres 
com el retrat d ’una testa de 
dona on veleni sintetitzat tot el 
bon fer i entendre de l’artista.

És una gentilesa de ( in m u i ALIRGSiWrilURhS Pérez Galdós, 36 
Telèfon: 726 84 16 SABADELL
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EXPOSICIONS “ Humor 
Català i Sabadellenc”
PREMI “Cap i Pota”

La Unió de Periodistas de 
Sabadell, junt amb Òmnium 
Cultural, ha organitzat unes 
exposicions d ’humor: “ Histò- 
ria i humor gràfic” , “ Nino- 
taires d ’ara” i “ Humor saba
dellenc” , les quais s’han ex
posât a la Sala d’Exposicions 
de la Caixa d ’Estalvis de Sa
badell, carrer d ’en Font, 1. 
(Del 23-9 al 10-10-82). (Col.la- 
boraren l’Ajuntament de Sa
badell, Caixa d’Estalvis de Sa
badell, Diputació de Barcelona 
i Generalität de Catalunya).

Aixi mateix uns actes cultu
ráis: comferències i taules ro- 
dones, que han estât a carree 
de Josep M.“ Figueres sobre 
“ 150 Anys de Premsa Humo
rística a Catalunya” ; “ Hu
mor d’Ara” , taula rodona a 
cárrec de Josep M.“ Cadena, 
Francese Capdevila (Max), 
Alfons Figueres, Jaume Pe- 
rich i Lluís Solá, i “ Humor 
Sabadellenc” , taula rodona a 
cárrec de Jordi Calvet, An
dren Castells, Ferran Ibáñez i 
Montserrat Salvador. Totes 
s’han célébrât en l’Auditori de 
l’esmentada Caixa.

Hi ha el projecte d ’editar el 
Ilibre “ Humor Català i Saba
dellenc” .

La Unió de Periodistes de 
Sabadell ha instituit els pre
mis “ CAP I POTA” amb 
l’objectiu de descobrir entre 
els nostres conciutadans 
aquells que per les seves pro- 
minents qualitats personals o 
ádhuc professionals en la vida 
pública local es facin mereixe- 
dors d ’aquestes distincions.

Per fer-se digne al premi 
“ CAP” , «a part de ser votât 
pels ciutadans, cal que siguí 
sabadellenc -nat o adoptiu 
(“ és sabadellenc qui viu o tre- 
balla a Sabadell” )- amb sentit 
de l’humor, respectuós i res
pectable, amorós i amable, 
obert, intel.ligent, civic i totes 
aquelles qualitats que siguin 
compatibles amb el sistema 
democrátic, fins i tot dintre 
d’un ordre, suposant, està 
ciar, que tot aixó siguí possi
ble. 1 per optar al premi “ PO
TA” , cal tenir bona part de 
les qualitats que concorren en 
el personatge candidat al pre
mi “ CAP” , però en sentit 
contrari...»

Es poden cursar les vota- 
cions a la Unió de Periodistes 
de Sabadell, apartat de Co
rreos 2134, Sabadell, tot indi-

cant el vostre nom, adreça i 
telèfon i, per descomptat, la 
persona a la quai voteu i quin 
premi suggeriu de concedir-li, 
si el “ CAP” O la “ POTA” .

La UPS té el projecte 
d ’atorgar ambdos Premis du
rant un SOPAR.

1 la data podría ésser el 28 
de desembre. ■

AINTONl L. MARQUÉS

Vibrants encara en la nos
tra retina colors i formes vi- 
sualitzats la temporada dosa 
fa dos mesos, que ja l’Antoni 
Marqués enceta Tactual amb 
la inauguració, el 21 de setem- 
bre, d ’una notable mostra del 
seu quefer en el local per a ex- 
posicions que la “ Caixa de 
Barcelona” fa funcionar a Ca 
n’Oriac.

Notable per dues raons. 
Primera, Tabséncia del vo
lum, car el nostre jove escul
tor s’expressa aquesta vegada 
amb els materials de la pintu
ra, si bé algún treball fa pen
sar en projectes transferibles a 
matèria tridimensional; i, se- 
gona, per Tofici que posseei- 
xen els seus dibuixos sobre pa
per i olis damunt lleny.

Ofici que palesa una inquie
tud en la recerca i una riquesa 
de recursos fruit de Tevident 
cultura artística de Fautor, 
que sap, quan així li cal, em- 
prar el trac segur, de sintesi, a 
la manera del millor Hock
ney, com plantejar-se en de
terminada obra un problema 
de composició a la de Piero 
della Francesca, que ha resolt 
dignament.

El moviment és d’una ges- 
tualitat dinàmica i controla
da, a voltes enriquida amb 
nerviosos arabeses. Quan tira 
má del color ho fa amb una

sàvia economia de mitjans: 
pintura aiguarrassada de la 
qual tant sap aprofitar rega- 
lims casuals, com en la que 
provoca vetlladures d ’una 
Sensibilität exquisida, en dià- 
leg amb el propi suport del 
qual, quan li convé, deixa 
veure el mateix blanc de la im- 
primació en una funció com- 
plementària ó  contrastant, 
meditada.

Són majoria les teles de 
gran format, que possibiliten 
una doble lectura: global, del 
quadre com un tot, i d ’apro- 
pament, per tal d ’advertir-ne 
l’entrallat del procediment se
guir en la confecció de l’obra, 
podent-nos aturar en qualitats 
puntuáis.

Pintura molt actual, fins i 
tot amb determinants avant- 
guardístiques però arrelada en 
conceptes i basanients tradi
cional, que malgrat dir-ne, 
per generalitzar, neofigurati
va, no dubtem pas, al menys 
en aquelles produccions on la 
matèria encara és fresca, a in- 
quibir dins el corrent anome- 
nat vitalista, d ’entre les quais 
destaquen! una natura morta 
que creiem que és la que sinte- 
titza més la personalitat de 
l’artista.

Confiem, quan torni de Pa
ris on va becat pel govern 
francés, poder seguir donant 
del seu devenir noticies 
d ’aquest mateix to.

R. C. I).

COORDINACIÓ DELS 
CURSOS DE CATALÀ 
PER A ADULTS

A Sabadell són tres organis
mes els qui venen ocupant-se 
continuadament de progra
mar i sostenir cursos de català 
per a adults: TObra Cultural 
de la Caixa d’Estalvis, l’Òm- 
nium Cultural i l’Ajunta
ment. Quan aquest nùmero 
de QUADERN veurà la llum 
hauran començat els nous 
cursos 1982/83 però amb una 
novetat que és digna de ser re
marcada. 1 és la conjunció i 
unificació de criteris pels 
quais les tres línies d’ensenya- 
ment del català per a adults es 
regeixen, ja que han estât in
closes en el Pia de Coordina- 
ció que té establert la Genera
lität de Catalunya a través del 
Servei d ’Assessorament de la 
Direcció General de Politica

Lingüística.
Contem, dones, a Sabadell 

amb un ampli servei d ’ensen- 
yament del català per als 
adults, ben orientât, pensât 
per a catalano-parlants i per a 
no catalano-parlants, i dividit 
en graus. Els cursos de 
TAjuntament están previstos 
per a un ampli ventali perifè- 
ric que apropa aquest ensen- 
yament a totes les barriades 
on l ’a b u n d o r  de no-  
catalanoparlants el fa més ne
cessari. ■

M? TERESA BOIX
M.“ Teresa Boix, soprano i 

professora de cant i piano, ha 
guanyat la primera plaça de 
“ professor de cant” que tin- 
drà l’Escola Municipal de 
Mùsica de Sabadell, la qual 
ha estât convocada per 
TAjuntament.

El passât 27 de setembre se 
celebrà el concurs-oposició en 
el Palau Municipal, i també a 
TAuditori de la Caixa d ’Estal
vis de Sabadell per a proveir 
en propietat Tesmentada 
plaça.

.A aqüestes oposicions es va 
presentar també la soprano i 
mestra de cant M.® dels Àngels 
Miró, de Barcelona, que va 
obtenir una bona puntuació. 
Ambdues concursants reberen 
moites càlides felicitacions, a 
les quais hi adherim la nostra i 
molt especialment per la nos
tra conciutadana M.“ Teresa 
Boix. ■

ALUMNES DE L’ESCOLA 
ILLA

A la Sala I de TAcadèmia 
de Belles Arts s’ha exposât 
una col.lecció d’obres realit- 
zada pels alumnes de TEscola 
Ilia en el prop passât curs. 
Treballs fets en els tallers de 
pintura, escultura, disseny, 
ceràmica i dibuix.

El conjunt de Tobra és 
força estimable i hom pot 
destacar-hi obres ben resoltes 
i ben acabades, amb gust i 
sentit creatiu. A cadascuna de 
les disciplines es pot admirar 
una encomiable realització.

Els tallers de Tesmentada 
Escola són a cura dels profes
sors Fina Miralles, Ángel Ca
mino, Pep Sallès, Lluís Cla- 
pés, Agustí Puig, Maria Josep 
Balsach, Lena Balaguer i Pep 
Domènech. •

Es una 
gentilesa de am. T ro fe u s -C opes-Meda Mes-Ins ígn ies-C Iau e rs-R èto ls-P laques 

commémoratives- Etc. Treballs especiáis en bronze i aliatges. 
Arimón, 113-117 - Tels. 725 49 77 i 725 41 87 -  SABADELL
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TARDORAL
Quan els anys fan pila 
damunt les espatiles 
trotarás un dia 
premsada en un Ilibre, 
cobert de polsim, 
una fulla seca 
transparent i prima, 
papalló subtil.

L 'alé li traspua 
la veu ofegada 
i encara velada 
d ’una ánima nua 
que segueix vivint 
malgrat el taüt

RECORDANT,..
Per Daniel Sanahuja i Capella

CÀNDID BACH 
TEIXIDÓ

asqué a Mataró el dia 12 de gener 
de 1902. Quan comptava quatre anys 
d’edat fou internat a la Casa Provin
cial de Caritat de Barcelona, on a 
més de cursar-hi els estudis primaris i 
els de música hi aprengué l’ofici de 
sastre.

A causa de la gran afecció que des
pertaren en eli les primeres lliçons de 
solfeig, aconsegui aprovar tots els 
cursos poc abans de complir els vuit 
anys.

Aconsellat pels mestres, començà 
els estudis de violi, entrant al cap 
d’un any a formar part de I’orquestra 
de corda destinada a participar ais 
actes religiosos que se cel.lebraven a 
l’església de la Casa.

L’any 1915, quan comptava 13 
anys, les monges reberen la visita 
d’un sastre de Sant Celoni sol.licitant 
un asilat que reunis bones condicions 
per ajudar-lo en el seu treball. Fou 
proposât Càndid Bach, ja que a part 
d’ésser un bon mùsic, també havia 
prospérât en l’ofici de sastre. Es rea- 
litzaren els tràmits de costum i el dia 
18 de març, vigilia de San Josep,
Càndid Bach s’acomiadava de tots 
els que havien estât els seus amies i 
compaiiys i d’aquella Casa on havia 
transcorregut gairebé tota la seva in
fantesa.

Amb el farcellet en una mà i el violi 
a l’altra l’acompanyaren a l’estaciô 
del ferrocarril cap a Sant Celoni on ja 
l’esperava el que, des d’aquell dia ha
via , d’ésser el seu patró. Tot seguit 
l’acomodá en una casa de dispeses 
anomenada cal “ Pa i aigua” on tin- 
dria un tracte especial en considera
do a la seva edat. Cal remarcar que el 
tracte era de treballar solament per al 
menjar i el vestir, però com que era

molt complidor, de tant en tant, el 
seu amo deixava caure algún centi- 
met que servia per comprar cordes i 
conservar el violi.

En una ocasió, parlant el sastre 
amb el représentant de I’orquestra 
“ Art Musical’’, s’assabentà que hi 
mancava un segon violi i aprofitant 
l’amistat que els unia, li parlé del seu 
ajudant tot fent-ne un bon elogi. 
L’idea li caigué bé, després del co- 
rresponent examen, Càndid Bach fou 
admès a I’orquestra com a segon violi 
amb el sou setmanal de 15 pessetes. 
S’havia complert la seva il.lusiô, ja 
era music de veritat...! i amb aquest 
pensament es féu el propòsit d’estu- 
diar i exercir tan bé corn li fos possi
ble el càrrec que li havia estât confiât, 
puix per a eli començava una nova vi-

CO M ER CIA L AN O NIM A V IC E N Ç  FERRER, S .A . (LES DROGUES)
Productes quimics - Pintures i vernisses - Insecticides - Articles de neteja
Sucursal-SABADELL, Passeig Plaça Major, 60 i 64 - Tel. 725 01 63



da i eslava disposal a Iluilar per acon
seguir una bona posició econòmica 
que el Iliurés d’haver de lomar enlre 
aquelles qualre paréis de l’asil que, 
encara que en servés un bon record, 
preferia la Iliberlal que ara disfrula- 
va.

Esligué a Sani Geloni fins a I’any 
1923, que es Iraslladà a Sani Andreu 
(Barcelona) per ireballar com a pri
mer operari en una imporlanl saslre- 
ria siluada al carrer Gran davanl ma
leix de la fábrica Fabra i Coals.

Al cap de poc lemps, com que el 
que més desiljava era dedicar-se a la 
música, marxá cap a Sabadell on fou 
conlraclal per l’empresa del Tealre 
Eulerpe per formar parí com a pri
mer violi del quinlel que, sola la di- 
recció del meslre Josep Pedro Villar, 
amenilzava les sessions de cinema i 
varielals que se celebraven en el sus- 
dil local.

En sol.lidiar les orqueslres Mui- 
xins i Falxendes la seva col.laboració 
en qualilal de primer violi, acceplà 
d’enlrar a la primera per èsser la que 
més bones condicions li oferia.

Al cap d’uns anys, formá parí del 
quinlel del Cinema Principal que el 
componien Josep Molins, piano; 
Cándid Badi i Genis Masclans, vio
lins; Anioni Saqués, violoncel; i 
Francese Roca, conlrabaix.

Més lard, formá parí del Tercel 
Ibéria inlegral pel meslre-pianisla 
Daniel Sanahuja i Capella; el violi- 
nisla Cándid Badi i Teixidó i el vio- 
loncelisla Pere Gabarró, que acluá en 
el Tealre Camps de Recreu duranl 
dos anys amenilzanl les sessions de 
cinema que s’hi realilzaven.

A conseqüéncia de l’advenimenl 
del cinema sonor i restanl la majoria 
deis conjunls sense feina, ingressá de 
nou a l’orqueslra Muixins que en 
aquella dala feia lemporada de sar- 
suela al Tealre Camps de Recreu. 
Una vegada acabada aquesla, enlrá a 
formar parí d’un nou conjunl inle
gral per Josep Molins, piano; Cán
did Badi, violi primer; Narcis Paulis, 
violi segon; Francese Musei, violon- 
cel;i Francese Roca, conlrabaix, que 
acluá al Tealre Camps de Recreu al 
comenpamenl i ais inlermedis de les 
sessions de cinema sonor.

Més lard, i després d’haver exercil 
com a primer violi una bona lempo- 
rada a l’orqueslra “ La Unió Arlísli-

ca’’ de Granollers i d’haver fel dife- 
renls lemporades al Balneari de Vall- 
fogona amb el meslre Adolf Cabané, 
formá pan de l’orqueslra Falxendes 
que deixá al cap de cinc anys per dife- 
réncies amb els germans Tarragó, 
marxanl cap a Barcelona on duranl 
un any prengué parí en diversos con
junls lilulars de diferenls lealres i ci- 
nemes.

De nou lorná a Sabadell enlranl a 
formar parí del “ Quinlel Eulerpe’’ 
que dirigia el meslre-pianisla Cebriá 
Cabané el qual amenilzava els con- 
cerls vermul que cada diumenge i 
dies feslius al mali organilzava l’em
presa del Café Eulerpe. En acabar el 
conlracle es posá d’acord amb el 
meslre Anioni Ricarl ingressanl com 
a primer violi i saxofón all a la seva 
orqueslra.

L’any 1945, en organilzar-se l’Or- 
queslra Clàssica Municipal que diri- 
giren els meslres Maleu Rifá, Salva
dor Uyá i, darreramenl, Enric Ribó, 
enlrá a formar-ne parí com a violi 
concerlino.

El 1950, fou conlraclal pel repre- 
senlanl de la cobla-orqueslra “ Saba
dell’’, lu Alavedra, per encarregar-se 
del violi primer ais concerls i el Irom- 
bó a les audicions de sardanes.

A miljans de l’any 1955, sense dei- 
xar la Cobla i d’acord amb llurs com- 
ponenls, ingressá com a Irombó a 
l’Agrupació Municipal de Música en 
la qual preslá els seus servéis duranl 
una colla d’anys.

Darreramenl formá i dirigi in con
junl d’efeccionals amb els quais de 
lanl en lanl donaven algún concerl de 
música clàssica dedicai solamenl ais 
propis familiars i amies.
L’any 1980 enlrá en période de jubi- 
lació deixanl quasi lolalmenl la músi
ca; no obslanl, si algún conjunl el 
sol.lidia per fer qualque “ bolo” en 
subslilució d’algun maiali, encara fa 
l’esforç de complaure’ls..., puix la 
música ha eslal pari de la seva vida i 
aixi conlinuarà essenl fins al darrer 
dia... En aquesl cas, bé podriem re
cordar aquella dila lanl popular que 
fa: “ El que ho porla del néixer no ho 
deixa“ .

En una ocasió ens coniava que 
quan formava pari de l’orqueslra 
“ Ari Musical” de Sani Geloni, ana
ren a fer la fesla major de Palaulor- 
dera i era coslum per donar més so-

Orquestra de Corda de la Casa Provincial de Caritai 
de Barcelona. Any 1911.

lemnilal a les fesles, Hogar dues or
queslres que acluaven en cadascuna 
de les dues socielals del poblé. Cada 
socielal, dones, disposava del seu 
conjunl i realilzava els fesleigs inde- 
pendenlmenl de l’allra. Únicamenl la 
“ serenala” a les aulorilals, que es 
feia després de sopar, era execulada 
per ambdues orqueslres eslablinl-se 
una compeléncia que donava Hoc a 
discussions enlre els sods d’una i al
Ira socielal perqué lols volien que la 
seva orqueslra fos la que ho havia fel 
més bé.

Aquell any es doná la casualilal 
que els dos conjunls eren de Sani Ge
loni, el que locava a cal Xerric i el 
que acluava al Café del Cenlre. No 
cal dir que la compeléncia que s’esla- 
blí fou doblemeni rabiosa. La genia
da que hi acudi fou nombrosissima. 
Tol el poblé volia assislir a la balalla 
musical. Arribal el momenl, els del 
Café del Centre arremeteren amb una 
obra de violi on el solista no hi rega- 
tejá filigranes. En acabar foren Har- 
gament aplaudits i ja tothom preveia 
la derrota deis de cal Xerric, perqué 
el violinista era un pobret noi que no 
sobrepassava els 15 anys i, per a ells, 
de poca experiéncia per desbancar 
l’altre que era un velerà. El director 
al(;á la batuta... Silenci sepulcral per 
pan de tot el públic... Cándid Bach, 
animal pel director i per tots els com
panys, comenpá la seva labor execu
tant una obra plena de dificultáis que 
una a una aná vencent fins arribar a 
engrescar lanl els oients que, en aca
bar, entre els aplaudiments de tot
hom, el President de la Societal 
l’agafá i alfant-lo enlaire cridá: VIS
CA ELS DE CAL XERRIC, QUE 
TANT TOQUEN ELS GRANS 
COM EL PETIT. Havien guanyat la 
partida. ■
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PAPERS DE 
FRANCESC MARTÍ 
(Fragments, II)*
- Carni difícil, però necessari: la inspiració en la continuì- 
tat. Tenim massa genis que s’inspiren de tant en tant, i 
pocs que treballin cada dia.

- L’home modern està tan preocupat de cuidar-se d’eli 
mateix, que tot sovint s’ignora a si mateix.

•

- La por a equivocar-nos és, precisament, el que tot so
vint ens fa equivocar.

•

- Intents de definició: Picasso, realitat feta quimera; 
Chagall, quimera feta realitat; Miró, quimera feta qui
mera.

- L’escrúpol de no voler escriure res més que coses defini
tives, pot esterilitzar la ment, a força de reprimir idees 
poc elaborades i de refusar-ne la seva objectivació. Una 
subtil temptació de quietisme intel.lectual, que sovint ens 
guanya.

•

- Diu Carlyle que “ l’unie deure de l’home és caminar 
sempre endavant’’. Totalment d’acord. El passai només 
es justifica com a carni per al futur. El present és el punt 
d’inflexió entre els dos camins, i d’aquí adquireix el seu 
més gran valor. Visquem intensament el present, perqué 
representa conscienciar el passai i modelar el futur.

•

- Avui dia, tot sovint l’estètica es fa sospitosa. El dogma 
de l’art implicai causa força estralls, i s’oblida que l’estè
tica és, alhora, una autèntica filosofia, una ètica i, àd- 
huc, una metafisica.

•

- Trobar-se un mateix. Tan a la vora que ens tenim i tan 
que ens costa...!

- Si hom llegis, com diu que ho fa Henry Miller, per sor
tir d’un mateix, ¿hom escriuria per endinsar-se en si ma
teix?

- Variant: si hom llegeix per enriquir-se, hom podrá es
criure per enriquir els altres.

- Variant: aleshores, no sé si hom escriuria per projectar- 
se o per contemplar-se.

- Tot està dit, d’acord amb La Bruyère. Però si es torna a 
dir bé, és com si es digués per primera vegada.

- Pensar, com es fa sovint, que hi ha una cultura popular, 
pressuposa que n’hi ha una altra de distinguida. Em sem
bla no solament una injusticia, sinó també una inexacti
tud. De cultura, només n’hi ha d’haver una. El que cal 
fer és que la pugui assolir tothom.

•

- En art no hi ha générés, hi ha obres. Això vol dir que un 
mateix sentiment podría traduir-se en diversità! d’obres, 
teòricament, abans de plasmar-se en una de sola. En 
aquesta elecció -tantes vegades insconcient- radica tot el 
secret de la creació artística.

•
- Quan es parla d’exercir la subjectivitat en la crítica, 
molta gent ho confon amb la ceguesa mental o el caprici. 
Precisament, donai el cas, cal tenir uns horitzons molt 
amplis, perqué la subjectivitat no sigui restrictiva sinó, 
tot el contrari, creativa.

•

- Problema artistic: llenguatge i comunicació. L’autor ha 
d’expressar el qué sent o el qué pensa, i ho pot expressar 
de forma que ho entengui tothom, amb un codi comò 
autor-lector (classicisme) o amb un codi personal, a rise 
de resultar inintel.ligible (abstracció, hermetisme: des de 
Mallarmé a Joyce). No es tracta de saber quin és art o 
quin no ho és. o quin deis dos llenguatges és millor; és 
evident que tots dos són válids. En tot cas, es tractará de 
dues formes d’art: aleshores el qué si es tracta de saber és 
quina forma ha d’emprar l’autor: primer, per ser fidel a 
si mateix; i segon, per expressar unívocament allò que voi 
dir.

- Ser o no ser intel.ligible per a tercers, és bona mesura o 
incapacita!? ¿Qui domina més la llengua, un Valéry, 
concentrât, cercan! la paraula estricta i sense guarni- 
ments; o un Ezra Pound, tumultuós, cercan! on sigui 
-ádhuc en altres llengües- la paraula que en aquell mo
ment convé, mitjançant el “ collage’’ i l’associació 
d’idees i de mots? Es prematur dir que un és ciar i l’altre 
és fose: paradoxalment, al lector d’avui pot resultar més 
“ pesât” llegir Valéry que Pound.

(*) Els fragments 1 es publicaren a Quadern n.° 9, pag. 
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S o r t i t
JOAN ARÚS naixé el ninou de 1891 a Caste

llar del Vallès; aquell seu poblé que tan líricament 
glossa.

Però l’Arús “ visqué i malvisqué” bona part de la 
seva llarga vida a Sabadell. Se sentía -i el sentiem- 
conciutadà nostre.

Tothom qui ha volgut, ha pogut comptar amb la 
seva velia amistat. Malgrat les seves intemperàncies 
no era orgullós i es feia amb tothom. Que eli era 
“ així” i “ aixà” bé prou ho sabem tots i també ho 
sabia ell mateix. Potser, potser en el seu fons d ’in
fant, se’n vantava d ’aquella seva idiosincràcia.

En aquest Pòrtic no cal pas glossar Joan Arús, 
puix que els articles que composen aquest monogra
fie tots trasllueixen quelcom d ’ell; aquest recull de 
treballs creiem que el contemplen i I’estudien des de 
tots els cantons de la rosa dels vents.

QUADERN ha volgut retre aquest pòstum home- 
natge a JOAN ARÚS com a prova d ’afecte i reconei- 
xement a la seva obra. 1 en fer-ho, ha volgut que al 
seu entorn s’apleguessin una bona colla d ’amics. I 
fins i tot ha volgut recabar l’adhesió i participació 
dels Ajuntaments d ’ambdues poblacions que com- 
parteixen la paternitat de l’Arùs, en un acte, un al
tre més, de fraternitat.

Sabadell i Ca.stellar units per la terra i per l’espe- 
rit, es donen la mà en aqüestes pàgines on batega un 
sentiment envers aquest insigne castellarenc tan 
arrelat a la ciutat germana de Sabadell.

•QUADERN’’ REGRACIA TOTS ELS COL.LABORADORS 1 ENTITATS QUE HAN FET POSSIBLE AQUEST MONOGRAFIC.



140 Fragment de

EL MEU POBLE

!• gl

|  í j ¿ I  ni les seves g.^cies .una a una expliqui

Jo tin.c el meu poblé com el té tothom. 
No cal pas que digui quin és el seu nom;

no cal que Its seves virtuts altifiqui

nr •

f &%^rdnsJinés íofTmosbs, iiíetvells b mes fp^le

: 4 /  -  -  . c .  T

b ^ i | lp d F Í ¿ n '

l ’l: '..r
(4Í---y^‘ -i* .* ■" ! , '

. ív  '•■ : d  m e u  p O b j ^ j a  h p c  

f  estuco s^^sítóailpá

^ r > -

;= .'f >■ © A a c í t ó  l é s í X S a s S t e w f e t t é

.̂ r

' ¿ % p #  «

^e  mi

% n-'  ̂ quan no conejxia mes
^  ' %r ’ ' '■ '"'

qpe dq«éstes muntanyes'd'alzines hpins.

- V - -  - - « •  ■' v ’M -  *.- G«vfOteles Bo'ses' .
i m’evoquen hores dolbament.

U  ■JS.4Í» "

á h i f ^ e s  c j ¿ i f i n f ^ ^

a iM d ó ^ se n tit^  éixe^ coses.) *
" C  > ;  ■

I í: ^ : ^ ^ P s í
i» - ■iSI

m



2 ^ ’Qí4/ca/f:¿e (̂ e '^aiíeSíai

JOAN ARÖS: UN ORAN CASTELLARENC

La revista Ouadern, amb una aran amabilltat, m'ha dema 
nat aue us adreci unes rabiles per parlar de qui ha estât un 
deis filis il.lustres de Castellar, En Joan Arüs i Colomer.

De Joan Arüs s'han dit moites coses i aixó és lóqic = 
perqué fou un home que al liara de tota una vida molt exten
sa treballá fermament al servei de la literatura catalana, = 
des de l'any 1.914 en aue escriví el seu primer Ilibre de = 
poemes fins a l'any 1.979 en aué publicá el darrer. Tota u
na vida al servei de la literatura escrivint una vintena == 
llaraa de Ilibres, sense compter els seus innumerables arti
cles a la premsa de Catalunya i en especial a la nostra esM 
mada Forja.

Fou un home polèmic perqué era un home de carácter, a- 
brandat quan es tractava de parlar de poesia. Aixó ho puc = 
testimoniar jo, com tants i tants castellarencs que partici- 
párem en l'homenatqe que li tributa el nostre Ajuntament, en 
representació de tot el seu poblé, amb motiu d'acomplir l'any 
passât el seu noranté aniversari. Fou un acte emotiu i mul
ti tudinari en oué no hi manca la preséncia de la Generalität. 
Tot un reconeixement oficial de les instltucions que saberen 
copsar el sentiment de tot un poblé envers un dels seus fills 
mês il.lustres. En Joan Arös, mestre en gai saber, corn ell = 
volia aue 1'anomenessin i corn tots nosaltres el recordarem.
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Els que he trobat pel camt Per Mn. Geis

JOAN ARUS
No podría precisar exactament si el 

nom de Joan Arús i Colomer penetrà 
per primera vegada a la meva memo
ria a través de la vista o de l’oïda. En 
tot cas, no hi hagué gaire temps de 
diferència. Però, això si, en ambdós 
casos, hi penetrà per a romandre-hi 
per sempre.

El vaig llegir, en la meva tendra 
adolescència, al peu d’un petit poe
ma, titular “ Nadal” , a les pàgines 
d’un d’aquells magnifies Calendaris 
que publicava “ En Patufet” . El vaig 
sentir en uns d’aquells Jocs Florals 
que Girona celebrava cada any 
(abans de la desfeta del 1936), com 
un nùmero destacat de les Fires i Fes
tes de Sant Narcís. El Secretar! del 
Jurat proclamé el nom del guanyador 
de la Flor Natural: Joan Arús i Colo
mer. Vaig recordar sempre més el tí- 
tol de la composició premiada: “ El 
fruit sagrat” .

El jove poeta sabadellenc llegí la 
composició amb veu clara i perfecta- 
ment entenedora. (Encara tardaríen 
molts anys a néixer els micrófons i els 
altaveusi).

Vaig recordar sempre més alguns 
versos d’ambdues composicions: la 
del Calendari d’“ En Patufet” i la 
deis Jocs Florals. Ambdues havien 
produit, en aquella meva tendra ado- 
lescéncia un singular impacte.

Qui m’hauria pogut dir, en aquella 
época, que ens coneixeríem, molts 
anys després, a Sabadell, que seríem 
amigables competidors en molts cer- 
tamens literaris, que fins i tots seríem 
companys de Mantenidoria en alguns 
d’ells... i jo l’acomiadaria al Cemen- 
tiri del seu poblé nadiu. Castellar del 
Vallès...

Arran de la seva mort, més d’un 
articulista remarcà que Joan Arús 
Mestre en Gai Saber, havia deixat 
aquest mon el dia que els Jocs Florals 
de Barcelona -atorgants d’aquest ti- 
tol plurisecular- celebraven la seva 
magenca festa.

No s’hauria escaigut aquesta fúne
bre coincidèneia, si hom bagués res
pectât el dia tradicional de la celebra- 
ció, que era ritualment el Primer Diu- 
menge de Maig. Però, posais, capri- 
ciosament, a canviar...

Ni aquest canvi (si voleu acciden

tai), ni altres canvis (indiscutiblement 
arbitraris -canviar per canviar-), no 
s’haurien salvai de la fulminant fusti- 
gació del Mestre -cohereu, amb els al
tres Mestres, de la venerable 
Institució-, si tenim en compte pùbli- 
ques manifestacions seves en aquest 
esguard. I segur que, en plena salut, 
el diseurs presidencial d’un Joan 
Brossa no hauria pas passai sense el 
càustic comentari del Poeta.

¡Oh, aquells 5 sonéis -“ La mort de 
Dòrcon” - que honoraren, tant corn 
el Poeta hi fou honorât - els Jocs Flo
rals de Barcelona de 1931, en la cele- 
bració dels quais fou proclamât Mes
tre en Gai Saber!

Quan, l’any 1956, fou publicada 
l’“ Antologia Poètica” de Joan Arús, 
en obrir el llibre, em sortia a rebre 
aquell “ Nadal” que jo havia conegut 
en la meva tendra adolescència, 
aquell sonet tan ben tallat corn tots 
els seus sonets que, quan Arús els do
nava per definitius, és que véritable
ment ho eren. L’esmentada “ Antolo
gia” em deparava una altra agradosa

sorpresa. Tombant fulls, em sortien 
també aquells inspiráis dístics d“ El 
fruit sagrat” , de la Fior Naturai 
d’aquells Jocs Florals de Girona, ais 
quals vaig assistir -no recordo si fo
ren els primers de la meva vida. Això 
seria per les vores dels que en diuen 
“ felinos anys vint” . Potser si que 
eren felinos i no ens en adonàvem!

Joan Arús era, tant en vers com en 
prosa, un acabat artífex de la forma. 
No de la forma per la forma; de la 
forma servidora de la idea. Com el 
vestii escaient a la persona.

Ah, com això em fa pensar en 
aquella admirable pàgina “ De pulch- 
ro et de apto” de les “ Confessions” 
del gran Filósof d’Hipona, que el 
nostre gran humanista Dr. Josep M? 
Llovera traduiria, tan encertada- 
ment, en un catalá modélic, per “ del 
que és bell i del que és escaient” .

Joan Arús aparegué en plena as- 
censió del moviment noucentista. 
Dintre aquest moviment es produiren 
diverses correnties. Fli hagué qui op
té pel carni de la claredat: difícil da-



redat. Hi bagué qui optà per l’obscu- 
ritaf. a vegades, fácil.

Arús fou sempre fidel ais seus prin- 
cipis estètics (formulais o sobreente- 
sos) que els podriem resumir en “ la 
clarté avant tout” . En frases que es 
resistien a la diafanitat expressiva, 
Arús feia i desfeia fins a entendre’s 
ell mateix, per tal de fer-se més ente
nedor als altres.

Els, diguem-ne, obscurantôfils, 
confonen o voldrien que els lectors 
confonguessin l’obscuritat amb la 
profunditat... Hi ha, dones, l’obscu- 
ritat volguda, corn hi ha l’obscuritat 
filia de la impoténeia.

Kant, en la seva “ Introducciô a la 
Critica de la Raô Pura” , confessa 
que no arriba a expressar clarament 
el seu pensament. Pensariem que 
aixô que diu és frase filia de l’orgull 
(per donar a entendre que el seu pen
sament és profundissim), si, després, 
no afegis que considera l’obscuritat 
corn un defecte.

L’obscur no és sempre necessària- 
ment profond; la claredad no és tam- 
poc necessàriament sempre superfi
cial.

En els nostres temps es va d’extrem 
a extrem: des d’una impenetrable 
obscuritat fins a un realisme vulgar i 
àdhuc impùdicament procaç.

Arùs conservé sempre un equilibri 
entre els dos extrémismes. Aixô li era 
connatural. Ja ho deia ell mateix, en 
un dels seus joes de mots “ Jo treballo 
per la composiciô, no per la descom- 
posiciô” .

Sabia agermanar sàviament el liris- 
me amb la vertebrada expressió.

Per culpa dels esmentats extrémis
mes, s’ha anat establint un divorci 
entre el poblé -fins i tot culte- i els 
poetes. El públic ha acabat per pen
sar que els poetes escrivien únicament 
per a entendre’s ells amb ells. I aixô 
ha estât en perjudici de la Poesia, 
dels poetes i dels lectors. No será fácil 
recuperar el terreny perdut.

La poesia de Joan Arús és clara, 
diàfana, elegant, sentenciosa i emoti
va. La seva temàtica pot interessar 
igualment a un pùblic selecte que al 
gran public: el paisatge, la casa, la 
promesa, l’esposa, la familia, els ab
sents estimais... i tot aixô dit amb 
versos ben tallats, melodiosos, i amb 
un llenguatge senyorivol i modélic.

La poesia de Joan Arùs em fa re
cordar un Louis Mercier del “ Poème 
de la Maison” i un Henri Bordeaux 
de la novel.la “ La Maison” . Per cert 
que aquest il.lustre académie, en el 
primer capitol, evoca, entre altres co
ses desaparegudes, l’ombra de la seva

mare; “ cette ombre -ens diu- que je 
guette encore, quand même que je 
sais que elle n’est plus là” . Llegint- 
ho, em ve a la memòria aquell sonet 
de Joan Arùs -potser el millor del seu 
llibre monotemàtic “ Les Abséneies” ; 
evocant l’ombra de la seva mare:

Dins el meu pensament és viu encara 
i, en hores tristres a amoixar-me vé.

El sentit de l’elegància en l’expres- 
siô poética li era connatural, però se 
li anà refinant més i més en 
familiaritzar-se amb les muses fran
ceses. No en va fou, ben aviat, el reei- 
xit traductor de Chénier.

En la personalitat de Joan Arùs, hi 
havia un tan bon prosista com bonis- 
sim poeta.

És una cosa més aviat corrent en 
els millors poetes. És un gran prosista 
el Verdaguer d’“ Excursions i Viat- 
ges” , ho és el Maragall dels 
“ Elogis” , ho és el Carnet de “ Les
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era espontani. Com si, en escriure, eli 
ja es llegis i se sentís llegit pels altres. 
Flaubert -ja ho retreia el mateix 
Arùs- no podia soportar ni conso- 
nàncies ni assonàncies en la prosa.

Quan Arùs sentía llegir alguna co
sa d’un altre que fos plagada 
d’aquests defectes, de seguida veies 
que arrufava el nas.

La bona prosa -ni que sigui episto
lar, ni, fins i tot, professional- sem
pre ha de, per dir-ho aixi, “ guardar 
les formes” .

Que un poeta renuncia a la métri
ca? Tan se vai ¡ Que escrigui en pro
sa, en bona prosa, però que no ens 
vulgui fer passar per versos unes rall
ies més curtes o més llargues que, si el 
caixista, o linotipista, per inadvertén- 
cia, les distribuís d’una altra manera, 
ens farien el mateix efecte visual i, 
potser, la mateixa impressió intel.lec
tiva. Recordo que una vegada Joan

Bonhomies” .
I és que la práctica de la versifica- 

ció fa d’ells uns productors de prosa 
ben tallada i eurítmica.

El nostre Professor de “ Retòrica i 
Poètica” -que no era, pròpiament 
dit, un poeta, però si un docte 
humanista-, ens obligava a presentar 
composicions en vers -continguessin 
0 no llevat poètic -i deia: “ Vull que 
tots us exerciteu a fer mais versos 
perqué arribeu a fer bona prosa” .

1 és que la prosa ben feta, ben ta
llada, també té el seu ritme, la seva 
euritmia, la seva eufonia.

En la prosa de Joan Arús hi ha, 
dones, tot això. Es una prosa fluent, 
dotada d’una certa musicalitat. Hi ha 
una adecuada proporciò entre el pen
sament i la forma d’expressar-lo. 
Prosa clara, diàfana, degut a la preci- 
siò del lèxic i l’hàbil maneig de la sin
taxi i de l’hipèrbaton. La seva musi
calitat prové d’una felif distribuciò 
vocàlica i consonàntica. I això en eli

Arùs em va llegir, l’index d’un 
d’aquests llibres, de versos, abans 
que me’n digués el titol i l’autor, i em 
va dir: “ Què us en sembla d’aquest 
poema?” . I jo vaig respondre: “ No 
l’entencj” . “ Dones -insisti eli- enten- 
dreu encara menys el contingut del 
llibre. El més dar és l’index, que jo 
us he llegit com si fos un dels 
poemes” .

Un bon poeta converteix la prosa 
en poesia, com el Rei Midas de la Mi
tologia, capa? de convertir en or tot 
el que locava. El bon poeta eleva 
l’anècdota a categoria. Remarquen 
que Joan Arús fa pujar de graus el vi 
“ petit” , el tema trivial, intranscen
dent... Llegiu “ L’Ametlla, bastons, 
bolets...” , llibre purament anecdó- 
tic, o “ Carta a una poetessa” , llibre 
estrictament didáctic.

1 ni en la prosa de combat, en els 
llibres on es llanca a la defensa deis 
cánons eterns en art i en literatura 
(com en “ Poesia i esnobisme...” i

j t e r
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“ Les posicions extremes en l’art i la 
poesia actuals...’’), no es troben a 
mancar les qualitats de la seva bona 
prosa descriptica: l’euritima no n’és 
mai absent.

Si versificar ajuda a fer una bona 
prosa, hi ajuda encara més exercitar- 
se a traduir, en vers, poemes clàssics 
d’altres llengiies. També el nostre 
Poeta es lliurà a aquest exercici. Era 
ben jove que traduïa (ho publicava 
l’any 1922) els Idil.lis i Elegies d’An
dré Chénier.

Domiciliât, llargs anys, a Sabadell, 
és en aqueixa ciutat on ha principal- 
ment desplegat les seves activitats 
professionals i literàries. Però sempre 
recordé el seu poblé natal (Castellar 
del Vallès), on havia nascut el dia de 
Cap d’Any de 1891 i on morí el 16 de 
maig d’enguany.

Aquesta vinculació amb el seu po
blé natal li havia donat tema per a un 
deis seus acudits (Jeux de mots. Jeux 
d’esprit) a qué era tan procliu: “ Es- 
cric en català i penso en Castellar...’’

Joan Arús era un cristià practi- 
cant. No ho va dissimular mai. Ni va 
pensar mai que dir-se agnòstic hagués 
de revaloritzar el seus mèrits literaris.

El sacerdot que oficié en la litùrgi
ca del seu enterrament (Manuel Ba- 
lasch, professor de Llengua Grega, 
amie i admirador del Poeta) en féu 
un oportù comentar!.

Tant ell es considerava intégrât a la 
Comunió Católica, que fins hi havia 
moments que se sentía assaltai d’es- 
crùpols de no èsser suficienment tes
timoni de la seva fe. A aquest es- 
guard, alguna vegada m’havia dit: 
“ Hi ha moments que penso si tinc un 
peu a dins i un peu a fora de 
l’Església’’. Amb aquesta frase, ger
mana de les seves frases pintoresca- 
ment imatjades, expressava una insa- 
tisfacció, més que unes esporédiques 
hesitacions...

Estimo que, retraient aquesta fra
se, faig honor a la seva sinceritat.

Paul Claudel, en el seu retorn a 
l’Església, en plena maduresa, 
s’abraçava amb el que eli en deia “ la 
Jolie foi de mon enfance” . Arùs no 
l’havia abandonada mai “ la bonica 
fe de la seva infantesa” ; no havia ha- 
gut de recuperar-la. A més a més, 
corn que eli es va mantenir sempre in
fant, la seva fe no tenia complica- 
cions. _

L’ART DE
t f  a des dels primers moments, Joan 
Arús volgué ser un dévot de la poesia i 
incloure en els seus textos només els 
motius verament poètics i nets; 
l’amor i la grécia en la Joventut, i el 
paisatge en la maduresa, i a les darre
ries les recordances de la vida, que 
per a eli fou venturosament llarga i 
amb el seny ciar per continuar 
ocupant-se en aqüestes velles i huma
nes meditacions.

De fet les seves actituds a ultrança 
no coincidien sempre amb el seu en- 
torn, i primer amb un afany d’obser- 
vador i divulgador, començé a escriu- 
re notes sobre la inspiració i la com- 
posició literéria i sobre els autors que 
li agradaven, i també sobre el rigor i 
l’esforç per cenyir i ajustar els ternes, 
que eli anava resolent sistemética- 
ment en sonets. Volgué exaltar la ins
piració com a motor de la poesia, pe
rò desdenyava la facilitât de compon
dré i, en aparença, proclamava l’es- 
pontaneïtat dels seus sonets. Cosa 
que els qui el coneixiem sabiem que 
exagerava, perqué li costaven hores 
de reflexiô i poliment i, després, de 
dubtes i rectificacions. Però això sí: 
quan els presentava Ja eren cosa per
fecta.

D’ací, i del context d’ell mateix i la 
seva obra, díscol enmig de la literatu
ra actual, devien néixer les seves 
apassionades elocubracions, primer 
en la conferéncia Tornem a les for
mes belles. Elogi del sonet (1972), re
formada i refeta posteriorment, fins 
a la cristalització com a próleg del Ili
bre L’imperi del sonet (1977). Fins a 
l’apassionament per la història de la 
cenyida composició,perqué segons 
Boileau, “ Un sonet sans defaut vaut 
seul un long poème” . Fou el paradig
ma que l’Arùs escolli i volgué 
subjectar-s’hi. Parai.lei ais escrits 
teòrico-experimentals, hi ha la sèrie 
de sonets titulada Ars poètica, amb 
temes sorgits de la creació i la compo-

sició dels poemes.
Recordó un escrit seu en què co

menta que hi ometé el sonet dedicat 
al ritme, i l’hi afegi. Encara que, de 
fet, els seus versos Ja s’atenen a la 
Justa prosôdia i la frase es blega en 
els versos i les cadèneies. Només de 
tant en tant surt algún accent que es 
rebel.la i fa prevaler el repic del com- 
pés “ que marca el ritme del meu pen- 
sament” .

A propôsit se serveix de la rima per 
remarcar l’harmônica conclusió del 
vers, i s’hi esmera i es concentra fins 
que pot beneir l’esforç “ que m’ha 
valgut la mégica troballa” . I la situa, 
amb un mot clau, a la consonéneia 
que clou el poema.

Al llibre l’imperi del sonet s’obser
va la disposició de les rimes interca
lant dos ùnics versos aparellats a con- 
tinuació de la segona quarteta. Gaire- 
bé sense que el lector se n’adoni tren- 
quen restructura més estesa dels dos 
tercets finals. Ja ho va fer en el fris 
marmori dels sonets de La mort de 
Dôrcon, prou celebrats, cosa que Jus
tificaría la posterior preferèneia, més 
frequent en els sonets de l’Arùs que 
en els dels altres poetes.

L’estètica de l’acabament dels so
nets de Joan Arús mereixeria d’ésser 
contemplada, perqué sens dubte la 
inspiració, en distintes represes, el 
conduïa a belles solucions, fins a as- 
solir el vers culminât. Eli digué que el 
sonet és un sillogisme: el darrer vers 
el resol.

Bé que de vegades la conclusió 
abasta tot el darrer tercet i, en con- 
Junt, revela una notable qualitat que 
tampoc (que Jo recordi) no va ser in
closa entre els motius de l’Ars poética 
ni de les seves altres desquisicions. 
Em refereixo a l’harmonia, o l’eufo
nia, que té unes manifestacions molt 
diverses, les quais no es poden definir 
per endavant. Entre les meves notes 
sobre els versos de l’amic en tinc di-
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verses proves, subratllades. Jo li ho 
havia volgut fer veure, però ell defu- 
gia la qüestió. Perqué la poesia, fins i 
tot per els qui l’han pensada i escrita, 
reserva sempre noves sorpreses.

Per aixó, si en teoria (o en el desig) 
tots els versos de tots els poemes han 
d’ésser bons, en els sonets -almenys 
segons l’Arús-, no n’hi ha d’haver de 
dolents ni d’innecessaris. I eli, en els 
finals, s’esmera primordialment en 
l’harmonia. De vegades l’aconse- 
gueix créant una senténcia. El pré
cepte de Boileau, que li és tan grat, 
apareix transcrit a la lletra: “ Un bon 
sonet val per un llarg poema” ; però 
també hi posa máximes de la pròpia 
invenció amarades d’un sentit clàssic 
o tenyides de la seva personal filoso
fia de distret somiador de versos i de 
poesia, quan li sembla que tan poc 
cas en faran: “ Bell, però amarg, és 
somniar de dia” .

Encara voldria esmentar el darrer 
vers d’un sonet seu que ja és clàssic i 
que, perqué li era molt grat, figurà 
ais recordatoris deis seus funerals. 
Fixeu-vos com hi apareix una sime- 
tria de vocals tòniques reforçada per 
les pauses que condueixen als patétics 
mots finals i a la rima:

Tôt /al seu Hòc, /  com ara: /
tòt /  menys jò.

Combinacions aixl no surten pas 
per voluntat, sinó que vénen per la 
cohesió del pensament amb les valors 
expressives del so. El poeta s’adona 
prou que s’han produit, i no és rar 
que això s’esdevingui en els versos 
que més afecten l’expressió dels senti
ments en la sinceritat i la confidéncia. 
Vet aqui un text modèlle en la sobrie- 
tat i la diseredò dels mots, en el seu 
tema constant de l’elegia, fins a èsser 
l’elegia d’eli mateix. Un diria que el 
poeta renuncià a grateient a tota pro- 
vatura per romandre en aquest seu 
esperit clàssic, que es farà perdurable 
més enllà del nostre temps. I a part, 
les seves fogoses argumentacions teò- 
riques, i la seva obra, són una vivent 
elegia de la forma. '

POETA DEL SONET
Diumenge passât em comunicaren 

la mort del Urie i critic de poesia Joan 
Arús. Visqué més de noranta anys. I 
fa poc vaig llegir a l’AVUI un article 
melangiós sobre el seu amie Agusti 
Esclasans. Fins els darrers dies de la 
seva existència va interessar-se per la 
vida cultural del pais. Va ser un admi
rador constant de Josep Carner. Pu- 
blicà diversos llibres de poemes; però 
la seva obstinada passió fou el sonet. 
“ L’imperi del sonet” ha estât, pot- 
ser, la seva obra més reeixida. I la se
va doctrina adquirí gairebé sempre 
un to polémic. Sinteressà, sobretot, 
per l’ordenació de la gràcia musical 
del vers. En articles i comentaris de- 
fensava la possibilitat d’un retorn al 
formalisme poétic. El sonet fou a Ca
talunya el pont a través del qual el 
floralisme caduc s’evadia cap el Nou- 
centisme renovellador.

Joan Arús, en les seves notes sobre 
l’origen i evolució del sonet, analitza- 
va no solament la natura del fenomen 
poétic, sinó tots els factors que inter
venen en la constitució del poema 
clàssic. Podem estar o no d’acord 
amb les seves teories; però el seu 
conscienciós estudi de les experién- 
cies poétiques és estimatiu.

El poeta de Castellar del Vallès 
creía que la bona poesia és fruit de se- 
lecció, no pas d’improvisació. Un 
moment de gràcia, de lucidesa d’es- 
perit. Va escriure versos lleugers, pe
rò harmoniosos. Cantà l’amor i la

mort. Ell va definir-se més d’una ve
gada com una sonora caixa de resso- 
náncia. Començà essént un poeta de 
cançons i trobá finalment, en la natu
ra, un simbolisme diáfan d’emocions 
sinceres. Fins els darrers dies de la se
va existència Unità per tal de fer pre
valer les seves idees, sobretot les poé
tiques.

Potser no va ser gaire comprès. 
Era irònic i sentimental. Deia les co
ses pel seu nom i s’entossudia en les 
seves dèries. Tanmateix, tot allò que 
va ecriure sobre la poesia té un valor 
que caldrà estudiar algún dia. Sem
pre va ser fidel a la seva consciència i 
es mantingué independent, sense por, 
enfrontant-se gallardament al pas 
dels anys que no perdonen ningú. La 
seva vida no fou mai a l’altura dels 
seus cants. Potser algù dirà que la se
va poesia no és del nostre temps; però 
jo crec que no hi ha poesia a deshora.

Del mestre en Gai Saber Joan 
Arús, n’hem d’esborrar les seves in- 
temperàncies i recordar-lo corn un li- 
ric i un estudios de la poesia força esti
mable. Un poeta que senti que el 
temps el despullava d’allô més bell 
que té la vida.

Descansi en pau.

Leandre Amigó
(Puhlical a l ’"A VU!" 

¡8 de maig de 1982)
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RECORDS
ANECDÒTICS

DE
JOAN ARÚS

J  oan Anís i jo no vam lligar mai gaire. Per qué ho ama
garía? Però mentre vaig viure a Sabadell el veia i parlà- 
vem sovint, especialjnent de poesia. Ell era un burócrata 
que havia de servir homes autoritaris i que tiraven per a 
personatge. Sempre vaig creure que no era aquest el seu 
lloc. Perqué Arús va ser un poeta nat, per vocació, i un 
autodidacte que es féu una àmplia cultura.

Però havia baixat de Castellar del Vallès i no es queixa- 
va de la seva sort. Amb tot fou un home força aïllat, que 
no s’adaptà mai del tot a cap dels diguem-ne focus de 
cultura que els anys vint funcionaven poc o molt a Saba
dell. Potser el grup amb el qual se sentía més afí va ser el 
Centre Catalá, però amb reserves. Els del Centre admi- 
nistraven gelosament la catalanitat més pura. Eren en 
aquest aspecte força intransigents. Tampoc lligà massa 
amb l’Académia de Belles Arts, de velia tradició, però 
aquells “ académies” sempre s’havien mostrai poc solu
bles amb els “ intel.lectuals” . Quan a la dita “ Colla de 
Sabadell” -i el “ Diari” que aviat va manejar- considera
va Joan Arús com un cas a part, com un franc-tirador; hi 
havia la diferéneia d’edat i també I’actitud passiva del 
poeta davant les inquietuds diguem avantguardistes 
d’uns escriptors i poetes en poténeia, que ben aviat mira
ren cap a Barcelona com a fita desitjada. La colla era ex
céntrica i capritxosa, anava contracorrent i en una ciutat 
abassegadorament fabril i burgesa, volia donar una nota 
estrident d’insatisfacció i de protesta renovadora. Eren la 
nova generació.

Joan Arús tenia pocs amies, però molts coneguts. Par
lava amb les persones més diverses, aturava la gent pel 
carrer, però no es comprometía amb ningú com si el mo
dest càrrec que ocupava al Cremi de Fabricants limités o 
frenés la seva conducta. Era el temps en qué Arús procla
mava en vers que “ tota la vida se m’en va en cançons” . 
D’altra banda el seu humorisme era inofensiu i discret -en 
oposició a l’humorisme satiric i a vegades corrosiu de la 
“ Colla. El poeta no es volia complicar la seva vida minsa i 
donava pas al seu bon humor amb un doll inexhaurible 
d’acudits, rodolins i jocs de paraules, alguns ben engin- 
yosos, adreçats a qualsevol interlocutor que se li posés a 
tret. Amb la mateixa facilitât que cantava les gràcies de les 
“ donzelles” del seu braç, en versos lleugers i graciosos, 
improvisava sobre la marxa epigrames verbals i els enca- 
bia en qualsevol conversa. Ho feia amb una insisténcia 
que a vegades semblava intempestiva. Recordo que un

dia en qué Josep Carner es trobava a Sabadell -potser en 
ocasió d’uns Jocs Floráis-, el poeta barceloni, entra en 
una reunió acompanyat de Joan Arús. 1 amb els ulls mig 
closos i un somriure murriesc saludà els contertulis amb 
aqüestes paraules;

Ara us encolomaré 
(a) l’Arûs i Colomer,

com si amb aquest rodoli intentés rescabalar-se deis ca
lembours que el seu col.lega de Sabadell li havia etzibat 
durant els pocs minuts que havien estât sols.

Fos com fos, jo mai no vaig renyir de debô amb eli. La 
prova és que vaig assistir al seu casament, que se celebrò 
al santuari de la Salut. Una altra prova: un cop instai.la- 
da la “ Colla” al “ Casino deis Senyors” , H vaig demanar 
que en fes donatiu d’un pareil de llibres seus per tal de 
nodrir la biblioteca del nostre estatge social. Ho vaig fer 
d’acord amb els meus companys i amb la intenció de 
donar-li una sorpresa, tot espérant que s’ho prendria 
com una mostra del nostre humor “ suprasensible” 
-segons frase del susdit mestre Carner, és a dir com una 
grácia. El dia i l’hora convinguts el poeta va comparéixer 
amb els dos llibres sota el braç, correctament dedicats. 
Vam pujar a la biblioteca. El nostre silenci sembló des
pertar els recels del donant. 1 sense cap paraula -tot esta- 
va préparât- l’Obiols va clavar els llibres rebuts a la paret 
amb un clau d’enllatar que el travessava brutalment pel 
mig. Tot al voltant ja es veien uns quants volums crucifi- 
cats d’igual manera. La cara que hi posò el poeta era in
descriptible. No va riure ni somriure però tampoc no ens 
increpé. Bellugá el cap a dreta i esquerra, com qui pensa: 
“ Són un cas perduti” . Sempre en silenci, la colla acom- 
panyà el visitant fins el carrer. 1 jo li vaig dir, si fa no fa: 
“ Gràcies! El que hem fet amb els teus llibres és només 
una mesura de seguretat” . I vaig afegir, amablement: 
“ Per qué no rius una mica?” i efectivament va dibuixà 
un simpàtic somriure.

Pel que fa a les picaberalles entre eli i nosaltres, més 
d’un cop reflectides a les pàgines del “ Diari de Sabadell” 
i de “ La Veu de Sabadell” , eren tan absurdes i poca- 
soltes, que, mirades avui resulten insignificants i própies 
d’un poblé com aleshores era Sabadell. Amb tot, les 
agreujá una mica Costa i Deu, de “ La Veu” , antic repòr
ter i Fautor d’uns Pastorets segons uns versos amb qué 
l’immortlitzà el seu amie Josep Carner. Costa i Deu, sa- 
badellenc, treballava a Barcelona, però intervenia activa-
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ment en la vida cultural de Sabadell i llançà la “ Bibliote
ca Sabadellenca” i l’home trobà la manera de descobrir 
una munió impensable d’escriptors sabadellencs. Ningù 
no sabia d’on se’ls treia. Dones bé, aquell mestre de la 
gasetilla, mantenía a “ La Veu’’ una secció de noticies re
ferents a la nostra ciutat i, no sé per quines raons, es girà 
contra Joan Arús, i es dedicava a equivocar-li a gratcient 
el nom sempre que sortia en una de les seves ressenyes.

Sobre la catalanitat del poeta desaparegut, cal dir que 
va ser radicai, tret dels anys de la República i els primers 
de la Dictadura. Perqué Arús, era de bona fe, un home 
de mentalitat conservadora i per poc temps posà una cer
ta esperança en la pau i la justicia que prometía el Dicta
dor.

El que sí es produi al cap d’una quants anys fou el crei- 
xement economic, que va ser general a tot el món civilit- 
zat, cosa que Arús no esperava pas. Però se’n beneficià 
ben licitament. Fou quant els camps i les vinyes dels Fus- 
tarencs -sobrenom amb que els castellarencs coneixien la 
familia Arús - en Hoc de vendre’s o comprar-se per quar- 
teres passaren a vendre’s o comprar-se per metres o pams 
quadrats. Aquest fet providencial permeté al nostre poe
ta d’alliberar-se de la seva llarga servitud i li assegurà una 
vellesa folgada, que tenia ben merescuda.

Altrament vull aprofitar aquesta ocasió per deixar cons- 
tància d’un fet lamentable i palesament injust: gairebé en 
cap de les antologies poétiques generals aparegudas a Ca
talunya durant els darrers trenta anys, no figura ni el 
nom ni un sol poema de Joan Arús. És cert que ell no va 
fer cap esforç per incorporar-se a cap dels grups o escoles 
que han privât a Barcelona. També ho és que la seva poe
sia no evoluciona d’acord amb la renovació de la lirica 
catalana tot seguint el ritme la nostra resistència cultural. 
Però això no justifica la seva eliminaciò en antologies 
que sovint abracen tot el nostre patrimoni poétic a partir 
de Ramon Llull. Joan Arús i d’altres poetes han de tenir 
un Hoc en aquests reeuHs. Cal superar Hurs falliments pa- 
triòtics o politics durant un déterminât période. El judici 
de l’antôleg ha d’atenir-se objectivament a la qualitat de 
l’obra. ¿Esborraríem d’una possible antologia de l’ora
tòria civil i religiosa, el nom i l’obra de Vicent Ferrer per
qué ell fou un dels culpables de la tupinada de Casp? Més 
d’un cop he discutir aquest tema amb notables estudiosos 
de la nostra història literària i al capdavall tots m’han 
donant la raô. Espero que un dia no Hunyà Joan Arús se
rá rehabilitar en aquest aspecte, en la mesura que li cor- 
respon.

La darrera vegada que vaig parlar amb Joan Arús va 
ser a Sabadell, fa cinc o sis anys, a la sortida d’uns fune
rals d’un parent meu, del qual eli era amie. A les escales 
de sant Feliu, uns quants veils companys em van saludar; 
Joan Arús es mantenía allunyat del grup. En veure’l li 
vaig fer un senyal amb el braç, i s’acostà. Jo estava dos 
graons més alt que ell, i, ja prop meu i mirant-me el cap, 
em digué amb un somriure més aviat trist: “ Veig que a 
muntanya ja neva!’’. Al.ludia, és ciar, a la meva estatura 
i als meus cabells i barba blancs. Em va semblar, i encara 
em sembla, una salutació divertida i gentilissima...

Arran de la mort de la seva muller, Arús m’envià una 
estampa amb uns versos que acabava d’escriure en me
mòria de la seva fidel companya. Uns versos bellissims, 
commovedors.

Joan Oliver 
20 setembre 82

D E S O L A C  IO

EL RAPTE

En ma llar jo vivía com un veli patriarca 
que el pes no conegués, feixuc, de la dissort; 
l’esposa, els filis, els néts eren mon rie tresor. 
Però avui, invisible als nostres ulls, la Parca

hi entrava com un lladre abans de fer-se dia 
—cauta, perqué cap hoste son pas no despertés— 
i, ràpida, s’enduia, ai las!, per sempre més, 
la que em fou dolga amor i fidel companyia.

Ara tot el que em resta no em pot aconhortar 
del buit que al meu entorn deixa la seva abséncia; 
ara será record el que adés fou preséncia

i trist enyor allò que ja no tornará.
Ara el plany del poeta m’escau de repetir:
També jo he vist anar-se’n la millor part de mi.

II
ELS RECORDS

—Ara que és lluny de mi el teu eos, en l’espai, 
quan els meus ulls no et veuen ni et sent la meva oida, 
ara, en els meus records, hi ets més a prop que mai 

i ádhuc, a cops, ma veu distreta et crida.

Recordo bé les Ultimes paraules que em digueres, 
però, també, efemérides de dies molt Uunyans; 
et trobo en velles fotos bella i jove com eres 

i en l’harmonia deis meus férvids cants.

I ta bondat per sobre de tot. Oh, trist de mil 
Fins ara no comengo a veure i a capir 

les teves grans virtuts d’esposa i mare.

Cert és l’antic adagi que diu: del bé tingut 
no en sabem prou la valúa fins que l’hem ben perdüt. 

Això el meu dol fa més punyent encara.

III
L’ENYORAMENT

Sóc l’arbre que ha perdut la part més delicada, 
abatuda, de sobte, per la furia del vent, 
i sento créixer en mi una planta ignorada: 

l’amarga planta de l’enyorament.

Cree que en l’eterna pugna entre Oblit i Record
ma sort ja és decidida; la victória, guanyada:
mos records enyorosos tindran igual durada
que el temps que em resti viure per plorar ma dissort.

Les coses que aquell dia deixa rera la porta 
m’evocaran tothora la vida de la morta; 
el seu món, el seu aire, el seu gust, el seu fer...

A voltes penso, oh, jola!, que un jorn, siga quan siga, 
com qui de cop retroba ima medalla antiga, 

allá on m’espera la retrobaré.
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JOAN ARUS,
ARTÍFEX DEL LLENGUATJE

B en merescuda i justa la fama de qué gaudi en la vi
da, i que estem segurs que es prolongará “ post 
mortem” , el nostre estimât poeta Joan Arús, traspassat 

ara fa uns mesos, hayent assolit l’edat de noranta anys. 
Nat a Castellar del Vallès, els sabadellencs l’hem considé
rât sempre -i eli també s’hi considerava- conciutadà nos
tre, puix aci és on es mogué i on desenvolupà la major 
part de la seva vida.

En parlar de fama em refereixo, naturalment, a la seva 
anomenada com a poeta, com a conreador de l’art literà- 
ria, en la quai excel.li -fou, com sabem, Mestre en Gai 
Saber- i que no abandonà ni un sol moment al llarg deis 
anys. Aquesta, la creado poètica, era la seva vocació. 
Probablement son més d’un miler els poemes que ens ha 
deixat escrits i editats -no sabem quants en guardava al 
calaix per deixar-los madurar i sotmetre’ls a la llima, 
abans de donar-los a conèixer- en una bona dotzena de 
llibres, alguns deis quais, com el “ Llibre d’Amor” , han 
estât objecte de reedicions succesives; a més, cal comptar 
els que trobariem esparsos ad i allà a les pàgines de revis
tes les més diverses, tant sabadellenques com de fora.

Quedi entés que no em proposo ara analitzar els sens 
versos, la seva extensa i valuosa producció poètica, sino 
que el meu objecte és el de centrar l’atendó sobre la cura 
extrema del poeta en l’us i maneig del llenguatge en totes 
les seves obres. Era rigorós en aquest punt, com a bon es- 
criptor no es deixa anar mai per la via fácil del poc més o 
menys.

Home que estimava el concret i que tenia com pocs 
l’hagin tingut el sentit de la proporció i de la mesura, no 
podia acontentar-se en expressar les coses que volia dir si 
no podia fer-ho emmotllant-se estrictament a les normes 
de la gramática i de la preceptiva literària o “ Ars Poeti
ca” . Per a eli, ambdues facetes de l’expressiô verbal eren 
igualment importants. Si recordem que ha estât qualifi- 
cat per algún critic com a “ mestre o rei” del sonet, enten- 
drem què volem dir quan equiparem preceptiva i gramá
tica en l’estima que l’Arûs professava a aquests éléments 
indispensables del bon dir i del bon escriure.

Rebutjava com instintivament el llenguatge imprécis, 
borros o esllenegat que^hom sol emprar en la conversa i 
no s’estava d’interrompre l’interlocutor per tal 
d’esmenar-lo sobre la marxa.

Cal dir que les normes i els secrets del llenguatge, els 
havia ben apresos i asimilats, no quedant-se’n a la super
ficie, sino aprofundint-los sovint amb interés etimologie 
o, en un sentit més ample, senzillament per curiositat 
gramatical. Fou un seguidor convençut i zélés d’En 
Pompeu Fabra, en el quai sabé veure justament la for- 
mulacié de la mecánica gramatical catalana amb aquella 
precisió quasi- cientifica -quasi-matemàtica-que eli ne
cessitava per a la seva tasca. Això, aquest seguiment del

Per Pere Roca Garriga

Fabra de les Normes i del Diccionari, li vingué com 
l’aneli al dit, li arribà en el moment més oportù, que és 
quan les seves Muses se li mostraven més prodigues.

Com a artifex del llenguatge, l’Arùs s’adelitava a es- 
brinar el significat dar i precis de les diverses accepeions 
dels mots, llur polisèmia, i s’endinsava amb complaença 
en el mon de les peculiaritats morfolôgiques o analégi- 
ques i no volia admetre el menor dubte en un altre domi
ni que molts negligeixen, que és el de les estructures sin- 
tàctiques.

I és que el seu esperit no s’avenia amb usos ambigus de 
cap mena; ho volia tot rodó i net, consistent, i concor
dant amb el veritable geni de la llengua. La veritat és que 
en la seva obra ens costaria molt de trobar-hi una verita
ble incorrecció gramatical; ben al contrari, podem 
trobar-hi sovint girs i expressions mestrivoles que ens cri
den l’atenció no pas per la seva raresa, sinó perqué, posa- 
des allá on ell les situa, adquireixen el seu pie significat.

La seva expressió literària, que assoleix sovint uns ni- 
vells estètics molt notables, es fonamenta i es basa, apart 
els dots personals i el treball de cisellador o d’orfebre a 
qué la sotmet, en el domini real de l’instrument de qué se 
serveix, és a dir, del llenguatge. I no és dificil de compro
var com n’estava d’enamorat dels mots, dels girs, de les 
locucions castisses, i dels matisos subtils de la llengua que 
emprava, que podem dir que era la seva, ben seva, però 
també era la de tots els qui, al llarg dels segles, han escrit 
en el ‘‘pus bell catalanesc” , des de Ramon Llull fins als 
nostres dies.

Per la seva correccié en el llenguatge i la seva propietat 
en l’us de la mecánica gramatical, jo cree que el nostre 
poeta mereix de figurar amb tot honor en els llibres de 
lectura de català per a escolars i en les antologies de la 
poesia catalana que es confeccionen amb el propósi! de 
presentar peces paradigmàtiques a la consideració del 
lector de qualitat.

El llenguatge de l’Arús reuneix, a més a més, una con- 
dició que jo considero molt valuosa: la manca d’artificio- 
sitat. El seu català és planer i perfectament entenedor, no 
solament pel seu lèxic, no gens rebuscat, sinó també per 
la lògica diafanità! de la seva sintaxi. El seu català ve a 
èsser l’arquetipus del que emprem els catalans d’avui, 
sense concessions, però, als vulgarismes que de vegades 
enmascaren les obres de certs autors. Tot en ell és ciar, 
entenedor i digne, i la perfecció formal de tots i cadascun 
deis seus poemes va de bracet amb aquesta característica 
tan lloable de la pulcritud del seu llenguatge. Jo afirma
rla, dones, sense titubeigs, que l’Arús, el gran mestre del 
sonet, fou un veritable artifex de la nostra llengua. És 
aquest un mèri! que cal afegir al valor intrinsec, o sigui, 
el que té des del punt de vista de l’estètica, de la seva 
abundant producció. ■

Temps era temps, quan no hi havia els mitjans de propaganda i publicitat que tenim avui, tant 
les obres d’art com les literàries es defensaven soles i s’imposaven pel que reaiment valien; per 
aixô encara s’aguanten. Joan Arús.
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Joan Arús i Colomer, el mestre del 
sonet -Jordi Rubio i Balaguer dixit-, 
ens ha deixat després de noranta-dos 
anys de caminar per la Terra. Ara, 
per les senderes de l’Eternitat potser 
encara murmura versos al seu poblé 
de Castellar de Vallés, al qual havia 
cantat en memorables distics, tot i 
que havia viscut o malviscut la major 
part de la seva vida a Sabadell; però 
mai no deixà ni oblidà el seu poblé, i 
hi tornà tothora perqué n’estava ena
morar: Què hi fa que altres siguin 
més grans o més bells, /  si el que té el 
meu poblé no ho té cap més d’ells?

Quan sebolliren la seva despulla 
mortai potser algù recordava aquelles 
altres ritmes: Sota el nevat sudari, 
que gela i que remulla, /  no us dolgui 
de colgar, com el biat, el eos meu: /  
d’una més alta vida eli és sois la des
pulla /  i l’ànima és l’espiga que s’en- 
laira vers Déu.

CINQUANTA ANYS ENRERA
Cinquanta -i escaig- anys enrera el 

vaig conéixer. Fou a l’hotel Monta- 
gut -m-ho recordava ell en un sonet- 
d’Aigües de Ribes de Fresser, durant 
una tanda d’exercicis espirituals, en 
la qual eli participava i jo era només 
un deis organitzadors i anava i venia, 
entrava i sortia. Arús no sabia man- 
tenir l’obligat silenci i quan podia 
arreplegar algún de fora, li abocava 
el doll de paraules contingudes a co
pia d’esforf i sacrifici. I si el sac re
ceptor se li badava cordial, l’omplia 
del tot.

Jo que tenia pél moixi o borrissol 
de poeta em vaig deixar enxampar 
per les seves Notes sobre creació poé
tica i el vaig considerar, de seguida, 
un mestre. L’amistat s’anà afermant

a través d’un epistolari i més enda- 
vant sovintejant el tracte personal, a 
mesura que passaven els anys, la dife- 
réncia de la vintena que ens separava, 
semblava haver-se escurçat.

M’anaren arribant els seus Ilibres i 
jo els comentava. Mai no em va dir si 
li agradaven els meus judiéis. Jo cree 
que encara que algún cop no li fessin 
el pes devia pensar com Peius, quan 
el públic no entengué una obra de 
teatre seva: «Almenys jo m’hi diver
tit molti».

No m’ho deia, però per la perseve- 
rància en la tramesa d’obres seves -a 
vegades eran només fotocòpies 
d’articles- i en els quatre mots que so
lien acompanyar-les, jo ja endevina- 
va qué pensava, qué esperava i qué 
volia. Joan Cuscó i Aymami, a la re
vista sabadellenca Quadern deia en 
un Perfil, arrodonin una entrevista, 
que era un eix-ególatra on gira el 
món.

IRREDUCTIBLE POLEMISTA
El mateix Cuscó afegia que era un 

home petit i eixerit, carregat de... so
nets. Naturalment, els qui el conei- 
xiem, interpretávem com calia el quid 
pro quo, però una altra definiciò , 
s’imposava, a parer meu, a les altres: 
irreductible polemista.

Efectivament. Del poeta ja se n’ha 
dit moites coses justes -tal volta, pot
ser, també d’injustes-, però del pole
mista no tantes.

Joan Arús tenia sempre preparai

una sageta a la nou de la ballesta i en 
duia d’altres al buirac. Die sageta 
perqué sovint era feridor, volentero- 
sament o no . Els qui el conexiem i 
malgrat tot l’estimàvem, ens en feiem 
càrrec i molts cops, ens divertiem 
perqué en el fons, sorneguer i mosse- 
gaire, tenia ànima d’infant. Allò que 
més l’enfadava, tot i essent veritat, 
era que li retraguessin la seva innata 
garreperia.

De la condicio de polemista en par
len els seus llibres d’assaig. Fins en 
aquell d’aparença benévola, plàcida i 
de mengívola prosa. L’Ametila, bas
tons, bolets i, allá dait, Puiggraciós 
hi suri, poc o molt., l’Arús polémic 
que qualifica de boutade, per exem
ple, una frase d’Oscar Wilde comple- 
tament aliena al tema de la micolo
gia, del qual, segons que sembla, 
Arús n’era un expert.

Tot i algunes de les coses dessús di
tes, petites febleses humanes -tots te- 
nim les nostres-, Joan Arús i Colo
mer no ha passât debades per les ru
tes culturáis del pais. Un deis nostres 
Mestres en Gai Saber més notables, 
un prosista exquisit i un amie que ho 
era a vegades molt més del qué algú 
sospitava.

Cristià convençut, es demanava 
per qué la vida es transitòria i cal mo
rir; i deia: ...d’aquest me’n pervé la 
glòria, car eli l’eternitat em fa capir.
Ara ha començat a tastar-la.

Esteve Busquets i Molas.
(Publicat a "El Correo Catalan” 

el 23 maig de 1982)

Sense res d’interessant a dir jo no sabría escriure ni una sola ratlla. Considero com una sort la 
meva total incapacitat del psitacísme, la incoheréncia, el criptograma, la parafásia, etc., i al
tres maneres de fer inaccessible un text literari. Joan Arús.
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Per
Ramon Alzamora

A l’avançada edat de 91 anys ha 
mort a Castellar del Vallès, el seu po
blé natal, aquest magnifie poeta que 
tanta glòria ha donat a les nostres lle- 
tres.

Havia nascut a l’any 1891 i quan 
tenia 23 anys publicà el seu primer lli- 
bre de poemes titolai “ Cançons al 
vent” que tingué una bona acollida 
pel públic i la critica.

L’any 1927 obtingué la Fior Natu
rai als Jocs Florals de Barcelona, el 
1928 la Viola d’Or i el 1931 altra ve
gada la Fior Naturai, essent procla
mai Mestre en Gai Saber.

Anís fou un del qui més bellament 
ha sabut cantar els encants de la na
tura, particularment els nostres voi
lants. Caminador incansable, amb 
l’escopeta i el seu gos inseparable, 
trepitjà tots els camins de la nostra 
muntanya de Sant Llorenç del Munt; 
enamora! de la bellesa d’aquesta 
muntanya tan nostra, hi sabé trobar la 
grandesa del Creador i, fruit d’aquest 
coneixement, sorgiren de la seva plo
ma els meravellosos poemes que han 
enriquit la literatura de la nostra te
rra. Són setanta anys de cultivar la 
poesia en una superació constant que 
en 1960 li fou reconeguda amb la 
concessió del Premi de Poesia Cata
lana “ Ciutat de Barcelona” . 
D’aquest Ilibre es pot dir com el seu 
prologuista Joan Agusti, que és un 
vas transparent, un veire translúcid. 
La sugestió poètica, el clima emotiu 
que s’exhala per damunt i a l’entorn 
de la paraula escrita -com un claror 
que daura la terra i l’esperit que hi 
viu- neix en part (en la que no és ex- 
pressió purament subjectiva) de la 
mateixa substáncia d’aquesta terra 
feta de hoscos salvatges i d’artitzats 
conreus, travessada de camins i dre- 
ceres, amb remoreigs de rius i fontin- 
yols; d’aquesta terra que té el mar als 
peus i el front a les muntanyes, cel 
amunt. 1, en mig d’aquest secret te
rral, pie de Uum i palpitant de vida, 
hi ha el propi secret del poeta, l’espe- 
rit absort de l’home que hi senyoreja, 
capaç de transfigurar-ho tot amb la 
pròpia Hum” .

Defensor entusiasta de la veritable 
poesia, d’aquella escola que crearen 
els nostres poetes immortals, va com- 
batre els falsos camins per on s’han 
encarrila! molts dels nostres novells 
poetes, universitaris la majoria d’ells, 
que han situât la nostra poesia a un 
nivell sensiblement inferior a la situa
do en que la deixaren els grans mes-

tres que ens precediren. Arùs, en di
versos llibres, particularment en 
“ Les posicions extremes en l’art i la 
poesia actuals” i “ Poesia i Snobis
me” , feu veure la tasca destructiva 
que realitzen aquests pseudo-poetes, 
que prescindeixen del ritme -que és el 
vers- el sentit poètic, la bellesa plàsti
ca del poema i fins i tot la sintaxi.

En el mes de maig del 1957, el po
blé de Castellar li tributà un home- 
natge que consisti en l’ediciô d’una 
“ Antologia poètica” i en un acte pu
blic a l’Ateneu Castellarenc. Al mig- 
dia, un centenar d’amies i admira- 
dors del poeta es reuniren en un ban
quet, en el quai foren llegits treballs 
dedicáis a l’homenatjat, entre élis 
uns sonets dels nostres compatricis lu 
Pons i Ramon Alzamora. Aquesta 
Antologia poètica fou prologada pel 
malaguanyat poeta Odavi Saltor qui, 
fent notar que l’eximi poeta i critic 
Carles Riba havia publica! un con- 
junt d’assaigs seus titolai “ Per com
prendre” , deia que no encaixaria 
aquest titol en la introducciò d’una 
obra com la de l’Arùs, ja que aquesta 
no necessita explicaciò. S’explica 
prou, amb elevada naturalità!, amb 
discretissima bellesa, amb apaivado- 
ra serenità!, per ella mateixa. És com 
una deu, a voltes pensarosa, a voltes 
consirosa i tot, que flueix de les estro- 
fes, àmfores vives del broli interior. 
El seu equilibri moral, tan profunda
ment cristià en tot instant, és recollit 
sense trontoll formai en la polifòrmi
ca estructura estrófica del seu cant. 
Més aviat diriem que la seva poesia, a 
qui ajuda a comprendre, és al 
lector” .

Durant els darrers anys Arùs fou 
marginai dels promotors dels premis 
literaris a casa nostra i hem visi com 
han desaparegut del mòn dels vius fi
gures eminents com Carner, Pia i ara 
Arùs sense haver-los guardona! amb 
el Premi d’Honor de les Lletres Cata
lanes. La història es cuidará de jutjar 
uns i altres, posant a cadascù, els 
guardonats i els exclosos, al Hoc que 
els correspon. El Jurat encara seria a 
temps de rectificar el seu carni que 
creiem errai, atorgant l’any vinent, si 
encara s’hi és a temps, el guardò a un 
altre escriptor sortosament encara 
viu en aquests moments i que als seus 
vuitanta anys té en curs de publicaciò 
la seva magnifica Obra Completa. 
Ens referim al poeta Mestre en Gai 
Saber Mn. Camil Geis.
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LA “ DIMISSIO” 
DE JOAN ARÚS

▼ a ser una frase a la que, de bell 
antuvi, no li vaig donar una major 
importància. Hi estava tan acostu- 
mat a que, enmig d’una conversa de 
tipus literari, hi barregés pensaments 
i expressions que no s’avenien amb el 
tema, senzillament perqué en aquell 
moment, corn si fós una válvula de 
sortida, et sortia amb un acudit que 
et deixava una mica perplexe, que 
certament, aquella frase em va deixar 
indiferent. No hi vaig donar una ma
jor importància, i interiorment la 
vaig catalogar com un acudit més 
dels que ja n’estava acostumat, eli a 
dir i io a sentir.

Aixô s’esdevenia, potser, una me
sada abans del seu traspàs. No li vaig 
donar importància. Em va dir; Quan 
m’arribi l’hora, que serà ben aviat, jo 
no em moriré, jo dimitiré.

Tots el qui el tractàvem amb una 
relativa freqiiéncia o amb un major o 
menor grau de familiaritat i d’amis
tar, ens adonàvem ja feia temps, i 
d’una manera concreta d’ençà de la 
pérdua de la seva muller, que el nos
tre poeta anava perdent les seves for
ces, que la seva anterior agilitar men
tal s’anava reduïnt, que la memoria, 
abans sorprenent quan enmig d’una 
conversa retreia sense esforç cites i 
dates literàries que sorprenien per la 
seva exactitud, ara no obeïa l’impuls 
de la seva voluntar.

Una facultar, però, no l’abandona- 
va, i aquesta la servà fins al darrer 
moment. I era el sentit étic. I era la fi- 
nor d’esperit. En aquest aspecte, 
Joan Arús era un auténtic senyor, un 
vertader aristócrata. Si quelcom el 
molestava i el feia sortir de pollegue- 
ra era la baixesa de sentiments, era la 
vulgaritat i era la grolleria. I era 
aquesta, precisament, la causa, parti- 
cularment en els sens darrers anys, 
que vivia tancat en eli mateix, en els 
sens llibres, en la seva música. No 
comprenia o no volia comprendre 
que hi hagués persones que amb una 
capacitar formal de recepció moral i 
Intel.lectual, s’inhibissin de tasques

superiors en els aspectes literaris, ar- 
tistics, culturáis, en una paraula, 
movent-se en médis que eli considera
va absolutament vulgars.

I era en aquest sentit que eli em va 
dir la seva frase: Jo no morire, jo di
mitiré. I això m’ho va corroborar en 
visites i converses posteriors. I m’ho 
va ampliar amb raonaments que a eli 
li semblaven definitius. Lògicament, 
vaig intentar de fer-lo desistir 
d’aquesta idea, sense résultat, al
menys aparent. Prou vaig procurar 
de fer-li veure que si bé en part tenia 
raó, tampoc la tenia totalment, ja 
que, gràcies a Déu, encara queden a 
casa nostra, en el nostre mateix po
blé, moites persones amb inquietuds, 
moites persones netes i amb afanys 
de millorament. I això m’ho va ad- 
metre, tal vegada una mica a contra
cor. Potser influi en aquesta parcial 
retractado el dir-li que una posició 
massa radical no resultava del tot jus
ta. I aquí el seu sentit étic el va parar.

Joan Arús, com a home, no va ser 
mai un personatge que despertés en
tusiasmes. Els seus conciutadans, els 
castellarencs en general, tots aquells 
que el coneixien de tota la vida, per 
relació de vei'natge, sense haver en
trât mai, però, en el seu treball litera-

ri, tenien d’eli una opinio aparent- 
ment despectiva. Veien que era un 
home que feia la seva via, que estava 
encaparrat amb unes cabòries que 
ells no entenien, que no tenia massa 
amistats, que era un home, en defini
tiva, que sempre estava pels núvols, 
que no tocava de peus a terra. I els 
costava d’entendre’l. En el fons, pe
rò, tothom, àdhuc aquells que en 
questions literàries es troben a zero, 
sabien i creien que era un ser supe
rior, amb vàlua. I aquí es repetía allò 
de que ningú és profeta a la seva 
terra.

I l’avi Arús va complir la seva pa
raula. La seva mort fóu una dimissió. 
Dimissió de la vulgaritat. Dimissió de 
la irresponsabilitat. Dimissió d’un 
món que ha perdut el seu nord. Di
missió d’una societat que ha invertir 
la seva escala de valors. Aquesta era 
la seva tristor i el seu descoratjament. 
Veure com els homes donem una ma
jor importància a la més vulgar mate- 
rialitat de la vida. Veure com els ho
mes negligim les coses de l’esperit. 
Veure com els vulgars arribistes re
ben tota mena d’honors. I veure com 
els homes auténtics, aquells que són 
els vertaders suports de la humanitat 
es veuen arràconats. 1 això tant en el 
pia humà, com en el camp cultural i, 
en el seu cas, en el literari.

L’Arùs era, en el més pregón sentit 
de la paraula, un poeta. Un home 
que havia fet de la bellesa, de fons i 
de forma, el seu ideal. I era un home 
que sofría en la seva ànima d’artista 
tanta vulgaritat i tants succedanis 
com en el camp de Part s’hi mouen 
amb pretensions d’autenticitat i amb 
un obert menyspreu per aquells que, 
com ell, encara viuen redosos, potser 
massa, en un món més alt, en un món 
ideal. Eli vivia en un món en el que 
imperava la bellesa, de fons i de for
ma. I, per a eli, aquesta era la única 
manera digna de viure.

Per això va dimitir.

Joan Pinot
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A JOAN ARUS,
EN EL SEU NORANTÈ ANIVERSARI
J oan Arús és, abans de tot, un ninou. Vull dir que va 

néixer l’u de gener (any 1891). S’escau ara el seu no- 
rantè aniversari. Arran d’aquesta efemèride, vull retre-li 
aquest modest treball, que és una vivència que guardava 
en el calaix dels records. D’una visita -una de tantes- a 
casa seva, en el seu Castellar del Vallès.

D’ençà de la mort de la seva esposa, a la quai dedicà 
un opuscle -un prefaci i quatre sonets- arran del seu tras- 
pàs, Joan Arús se sent més veil; sent la solitud física i 
moral de la companya, d’aquella «ùltima rosa del seu 
jardi»...

- Abans, jo mirava a llevant... Ara miro a ponent -va 
dir-me en el curs d’una conversa.

En un altre moment, em digué:
- Estic see.
Dues paraules concretes, tallants, amb les quais ha vol- 

gut expresar que eli ja no té el verb d’abans, que ja no 
pot jugar amb el doll de paraules, amb aquell seu prolix i 
euros léxic d’anys ha...

- Estic see -m’ha repetit.
- Però, no erm -he observât.
Em mira amb el seu mirar peculiar, incisiu, inquisidor, 

punyent. Aquells ulls petits, però, d’ampia retina, de 
copsadora i soleada visió.

- És naturai que no podeu reeixir en els dies de les vos- 
tres Absències ni Les deus de la nit; si convé, però, podeu 
donar encara testimoniatge d’aquest moment, d’aquest 
vostre capvespre...

No cal parlar de muses i inspiracions, tema a basta
ment exposât en els seus treballs en prosa tan rica i subtil. 
Temes, per altra part, en qué Arús ha insistir.

Hem eixit al seu petit jardi. Al bell mig hi té plantât un 
llorer. (Horn no pot subtreure’s de relacionar aquest ar
bre poèticament simbòlic amb la figura -subtil figura- del 
poeta castellarenc, mestre en gai saber.)

- D’aquest llorer s’han tret esqueixos que han estât 
plantats molt lluny d’aci -em diu. Mira on: a la serra de 
Guadarrama, on tine uns amies.

Si, el poeta Arús cree que té més amies del que ell no té 
idea.

Li abelleix d’ensenyar-te les dedicatòries que plomes 
valuoses de l’esperit li han dedicat en llurs obres. En té 
una muniò, que ell estima intimament i les frueix una i 
mil vegades.

- Ara em dedico a viure. I miro i recordo...
Asseguts en el banc del jardi, a l’ombra, en una hora 

zenital, estiuenca, oim el rumor de veus de la propera pis
cina pública. De tant en tant, ens acarona un alé d’aire...

Davant, la muntanya de Sant Llorenç del Munt; més a 
prop, el Puig de la Creu. Unes perspectives de boscam on 
bat el sol, esclatant, vital...

Tornem a enfilar records. Té lapses de memòria. 
D’això també se’n queixa... Es veu que té motius per a 
queixar-se de moites coses. Per altra part té acudits face- 
ciosos, de bona mena, de bona factura. M’ha vingut a 
tomb l’expressió «contingut i continent» i m’ha inte
rrom pt dient:

- Mira, la tal (i no die el nom, perdoneu-me) va 
escriure-ho aixi: «Contingent i contingut»... Hi ha qui 
confon la gimnàsia amb la magnèsia...

Va reencendre la cigarreta. La cendra li cau damunt 
dels pantalons i Tespolsa. L’airet Tescampa, feta poisi
na... I parlem de la seva obra escampada, editada en di- 
ferents volums.

- Jo voldria que tota la meva obra fos recollida en un 
volum O dos; la meva obra completa, com vàreu fer amb 
la de Mossèn Geis...

Aquest pensament el té ficat endins. M’ho ha repetit 
manta vegada. Em sap greu que aquest preat desig no el 
pugni veure acomplert.

- Ni després de la meva mort, molt segur -em diu.
Restem callats. Només se sent una remor de veus

enllà...
Una papallona bianca voleteja a prop nostre. Arús no 

se n’ha adonat. Ja és ben estrany, puix que no se li escapa 
res...

Tornem a entrar a la casa.
- Cuscò, ja em queda poca vida -em diu, pensaròs i 

conscient a la vegada-. A la mort de la meva esposa -la 
seva Teresa- vaig perdre la meitat de la meva vida... Ara, 
dones, sols em queda l’altra meitat... Una mutilaciò, 
com em digué Joan Oliver...

Ens envolta el silenci. Un silenci respectuòs. Un silenci 
blanc. Un silenci silent...

- Pots preparar-te per escriure la meva necrològica 
-acaba dient, mirant-me els ulls-. En les seves nines he 
vist reflectides una claredat de llac i cel a la vegada...

És l’hora de l’acomiadament.
- Quan tornarás? -més que una pregunta ho sento com 

una súplica.
- Aviat, aviat...
En acomiadar-me, la seva petita mà entre la meva la 

sento trèmula com un aleteig de papallona...

Joan Cusco i Aymami
(Publicat a l ‘A VUl-I Gener, 1981)
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JOAN ARÚS, 
GENI I FIGURA...

El Poeta reposa en el blanc cemen- 
tiri del seu poblé. («Jo tiñe el meu po
blé com el té tothom»...) Descansa en 
un nínxol de cara a llevant, quan ja 
ha arribat, finalment, al ponent de la 
seva vida -com m’havia dit manta ve
gada...

Joan Arús, talment una llum, s’ha 
extingit en un dia de primavera. (Un 
dia qualsevol entre tants jorns prima- 
verals que eli cantà al llarg de la 
vida...) una vida viscuda amb digni
tà!, certamen!. Una vida piena, puix 
que ha viscut molt interiorment, amb 
si mateix. A voltes, per eli mateix... 
Però també s’ha donat amb el verb: 
donant-se tal com era, sense mixtifi- 
cacions i alié a tota afectació i desna- 
turalització. Eli era eli i dificilment 
podia comparar-se amb altre. Era de 
la mena dels exigents, dels que, abans 
de tot, s’exigeixen a si mateixos. Can- 
tallut i escairat.

Eli era ciar i català i «deia les coses 
pel seu nom i s’entossudia en les seves 
dèries». Potser per aixô mateix i pel 
seu tarannà irônic «no va ser gaire 
comprès», corn ha dit l’amie Leandre 
Amigó.

Arús era posseídor d’un lèxic acu- 
rat, cissellat, amb un primmirament i 
rigor de purista. En el fons un senti
mental. També se li esqueia èsser 
agut i penetrant, com l’aire gèlid, hi- 
vernenc, a través d’una escletxa... 
D’altra, lluminós i càlid com un mig- 
jorn de juny...

De sempre amant de la clàssica 
poesia, de l’eterna poesia. No sabia 
d’ismes ni d’istes. No entrava a altra 
que no fos la que de sempre havia 
cultivât -i defensa!- amb passió i fide
lità!. I amb dignità!. Ell, veil comba
ten!, havia romput moites llances per 
defensar aferrisadament els seus 
ideals. Emprava una ardida defensa 
en pro de la bona poesia, «la que és 
fruit de selecciô, no pas d’improvisa- 
ció. Un moment de gràcia, de lucide- 
sa d’esperi!».

Al mateix dia de la seva partença se 
celebrava la festa dels Joes Florals de

Barcelona, en el magnifie saló del 
Conseil de Cent. Enguany, l’escrip- 
tor Joan Brossa, president dels Joes, 
pronuncié un diseurs revolucionari. 
Digué, entre altres coses, que «els 
Jocs Florals fan tuf de naftalina. 
Avui no crée pas que representin res, 
tret de l’anyor del passât o el record 
funerari d’unes determinades cir- 
cumstàncies». I «es busquen fòrmu- 
les noves», perqué amb el temps «es 
transformaven en el reducte de la 
poesia més tronada i conservadora».

Damuni la taula de Joan Arùs. hi ha la campana que 
ha emmudii després de la darrera Hora del Poeta... 
fFoio de J.C

A aqüestes cites com a altres al.lu- 
sions, ja no les pot replicar Joan 
Arús. Bé prou que ho hauria fet. No 
se les hauria deixat en el pap... (En 
l’espai de poc temps han desapares- 
cut dos grans paladins de la tradició: 
Octavi Saltor i Joan Arús).

Hom dirá possiblement que la seva 
poesia no és del nostre temps. Em 
plan transcriure el que ha dit Leandre 
Amigó: «Que no hi ha poesia a des
hora».

Aquests ùltims anys, Joan Arús 
feia la vida en una cambra que dona

al carrer Major. Hom el veia assegut 
davant aquella taula rodona on escri- 
via les seves coses, davant del carrer, 
veient passar la gent.

Aquest mati de diumenge la fines
tra és quasi tancada. Per una escletxa 
penetra una llum suau. Damunt la 
taula rodona hi ha dues roses: una de 
vermella i una altra de rosa, emmari
des... La de la seva esposa, «la ma
iler ideal del poeta, de nom Teresa, 
com la musa del gran Ausiàs Marc, el 
cantor de l’amor i de la mort»...

En aquesta cambra «tot será igual, 
amb les mateixes coses. Tot al seu 
Hoc, com ara: Tot, menys jo!»...

Un dia enllà, a pie aire, en un raeô 
del seu jardi casolà, on s’éleva un Hö
rer ubèrrim, davant les muntanyes 
del boscam, em digué:

-Aquest és el Horer per la meva 
mort...

Avui, al dia de la seva mort, 
d’aquest mateix Horer s’ha fet un 
frese i verdosenc ram, relligat amb 
quatre barres, riques de sang i color, 
riques de vida, que s’ha posât da
munt el seu taüt i, després, a la sepul
tura...

El Horer del Poeta i pel Poeta.

Un seu veli amie, Mn. Geis, ha 
pronunciai unes paraules de record i 
comiat en el blanc cementiri de Cas
tellar. Les seves paraules tenien la se- 
renor del moment. Han ascendi! pel 
Puig de la Creu i més enllà...

Després, ha restât un silenci 
blanc...

Hom pensa, com el Poeta, que 
«tot será al seu Hoc»...

Tot, amb eli...

Joan Cusco i Aymami
(Publicat a “Diario de Sabadell” 

21 de maig de 1982)



EL POETA ARUS 
QUE JO HE CONEGUT

Feia molts anys que coneixia el 
poeta Anís. Des dels seus primers 
versos, quan jo em dedicava a fer co
pies a máquina. El recordo tan minu- 
ciós, tan prim-mirat. M’hauria guar- 
dat prou jo de tocar-li ni una coma. 
Hi havia versos que els travia de co
piar dues i tres vegdes. I no era pas 
per culpa meva, sino que quan ja els 
tenia en net, els tornava a repassar i 
era ell qui els retocava. Flavors, 
-parlo dels finals de la década dels 
vint i de la dels trenta- hi havia a Sa
badell poques persones que escrivien 
a máquina. Jo feia copies a casa, de 
la Secció d’Informes Comerciáis que, 
llavors, tenia el Cremi de Fabricants. 
Ho feia de més a més. I com que ell 
també era al Cremi, d’aqui vingué la 
nostra coneixença. No us penseu pas 
cap amistat. Ell em pagava les copies 
i s’ha acabat. Però insistia en que les 
hi fes jo.

Més tard, cap el quaranta, per cir- 
cumstàncies que tots coneixem, vaig 
tornar a fer còpies a máquina pel pù- 
blic. I l’Arùs, tornà per casa amb els 
seus versos... Jo hi gaudia d’allò 
més. Sempre he estât una gran llegi- 
dora de versos. I no pas únicament 
dels de l’Arús, que a vegades jo co
piava d’una manera un xic mecánica.

Quan l’Arûs, liric i critic, acabava 
un llibre, (abans no, però ara més 
tard, que potser jo ja podia donar un 
parer més enraonat), em preguntava 
quins m’havien agradat més i jo els hi 
senyalava amb una creueta en llapis. 
En les meves preferències no hi abun- 
daven massa els bucòlics, que tanta 
fama li donaren.

Però fa uns anys, el dia que vaig 
conèixer “ Can Juliana” i ell m’en-

senyà tot el seu entorn i ens passejá- 
rem pels seus hoscos, com en un 
frondes pare natural, llavors vaig 
comprendre com aquests poetes, 
-Cuerau de Liost, Segarra i d’altres- 
propietaris de grans finques i que no 
han de patir per anar a treballar, (ai, 
el temps Iliure deis poetes), poden 
gandir de l’escenari de la naturalesa. 
Aquella naturalesa tan “ seva” , en el 
sentit doble de la paraula. Perqué els 
hoscos, les flors, els ocells, els fontin- 
yols i tota la seva poesia l’han fruida 
“ in situ” i, a més, dintre de les seves 
possessions pairáis. (No vull pas dir 
que els poetes que no són propietaria 
no puguin cantar la naturalesa).

Poc saben com estimo aquest racó: 
aquests arbres de bosc i de ribera; 
el pi gegant, d’insòlita ufanor; 
les grans alzines que voregen l’era;

els tres gentils llorers, tot floriderara 
quan ve la Pasqua de Resurrecció, 
i aquesta flonja terra de sauló 
i, al peu de les quintanes, la riera.

Tot; els camins, la casa... tot això 
parla al meu cor amb un secret llen-

/guatge;
tot és perfum d’una mateixa flor;

tot m’hi recorda l’enyorada imatge 
de la qui, en dies massa llunyedans, 
animá amb sa presència aquest to-

/pants.

Fins ara, que jo he pogut també 
viure alguna temporada al mig d’un 
bosc, no he pogut fruir llegint versos 
bucòlics.

Darrerament, havia visitât el poeta 
diverses vegades a la seva casa de 
Castellar, responent a unes seves tele- 
fonades. 1 ara no era pas tot fer cò
pies, sinò conversar. Era un gran 
conversador i jo em limitava a escol
tar, perqué, en conversa normal, no 
semblava pas un poeta romàntic. 
Parlava amb una certa ironia quan 
tractava de temes oposats a la seva 
manera de pensar.

L’Arùs sabia coses. I es repetia... 
Jo el trobava assegut davant aquella 
tauleta rodona que tenia darrera la fi
nestra del carrer Major de Castellar, 
sempre amb un “casset” engegat i 
unes cintes al costat per anar passant. 
Treballava escoltant Beethoven i els 
clàssics. Tots recordem el seu sonet 
d’homenatge al mùsic.

* ♦ *

Tu, germa del poeta en la dissort, 
digues-me, oh, gran Beethoven!;

/¿l’harmonia 
més plena i entranyable, no et venia 
de la duresa amb què et tractà la

/sort?

Amb motiu de la publicaciô del 
meu estudi sobre l’escriptor sabade- 
llenc Bartomeu Soler, un dia el mestre 
Arùs em va telefonar per dir-me que 
eli tenia cartes d’En Soler. Fou una 
llàstima, perque jo ho havia ignorât.
I l’Arùs, generös, me les va donar. 
D’aquesta correspondéneia, que tinc 
copiada, he tret l’entrellat de moites 
coses. Els dos literats (ben diferents 
com a homes) coincidien, si més no, 
en la seva intemperància i, gairebé, 
en la seva egolatria. Però les cartes 
trasllueixen una amistat sincera entre 
els dos sabadellencs, que potser foren
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poc “ profetes a la seva terra” .
De la seva trentena de llibres no 

n’haig pas de parlar jo. Les figures 
més rellevants en el camp de les lie- 
tres del nostre país, n’han fet les criti
ques més elogioses, tant en els pró- 
legs, com en les ressenyes a cada pu- 
blicació. (Octavi Saltor, suara tras- 
passat i tan vinculat a les nostres co
ses, Joan Sales, Osvald Cardona en 
una Sessió d’homenatge al poeta a la 
Fundació Bosch i Cardellach, Gui
llem Diaz-Plaja, Miquel Dol?, Ma
nuel de Montoliu, etc.). Però l’elogi 
que a eli més li plaia era el que li feu 
en una carta que li adre?à en Rubió i 
Balaguer, (també traspassat darrera
ment,) que la llegia repetides vega- 
des:
“ Vos sou avui el Mestre del sonet ca- 
talá” .

De tot l’“ opus arusià” , en quan els 
llibres de prosa, (amb la seva aversió 
ais “ ismes” , i l’insisténcia de tornar 
a les coses belles, després de les Car
tes a una poetessa, que és com una 
mena de tractat de retòrica, pot 
resumir-se en aquests seus versos

I acuden les paraules una a una, 
atretes per l’imant del pensament, 
i així neixen els versos, fácílment.

Potser el Ilibre que trobo més di- 
dáctic i diría pedagògic, és l’estudi 
previ que té a L‘Imperi del Sonet. Les 
seves “ Notes sobre l’origen i evolució 
del sonet” , són una obra madurada 
digna de Ilibre de text.

I, qué direm de l’obra poètica, 
l’“ obra ben feta” que no hagin dit 
els altres?

Aquella força implacable dels seus 
catorze versos, sempre resolts, 
començats i acabats com si fossin 
amidats en una cinta mètrica. La seva 
mètrica tan fogosament defensada 
pel poeta en els seus llibres i articles 
de critica. Aquesta mètrica tan ab
sent dels poetes d’ara (que es perme- 
ten ignorar-ne les regles), que a eli el 
posaven tan nerviòs i ais qui ell, 
tenaç, tossut, irònic, acusava amb 
despit. I ai, la teoria arusiana de 
l’obra ben fêta, tan menyspreada dels 
poetes d’ara! Comprenem que ell, 
que havia convertit la poesia en la raò 
d’ésser de la seva vida, ho passés ma- 
lament en una època com la nostra, 
de canvis ràpids i, moites vegades poc 
justificats.

Ha cantat l’amor, la terra, l’amis- 
tat, la vida, la mort, el dolor, però les 
seves constants les trobem en l’elogi a 
l’esposa,

ets mon repos daurat quan tomba el
/dia

i, quan reneix, l’estrella del mali.
La mare,

em sento infant... i no pue cridar:-
/Mare!

La seva preocupaciò per la mort, 
tantes vegades esperada i temuda,
Jo sé que l’esperit és inmortal

* * *

Rera la nit del cos ve un altre dia, 
el dia etern que l’ànima somnia

Tan mateix, una concepciò ben 
cristiana de la mort.

I la nit, “ Les veus de la nit” , i els 
seus insomnis...
Jo et creía, oh nit! impenetrable i

/muda,
silenciosa i ilòbrega com ets; 
més quan t’escolto amb una orella

/aguda
m’obres la Intimität dels teus secrets.

No acabariem. D’eli s’ha dit: 
“ l’Arús, és, només, un poeta” . Un 
poeta que es confessa amb els seus 
lectors.

Avui ens ha marxat el poeta, però 
ens queda en testament tota la musi
calitat, la rima i la mètrica de la seva 
poesia.

Dolors Viñas
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JOAN ARUS:
LA POESIA 
SEMPREVIVA
J o  bé sé prou que... Aixi comença 
un deis poemes de la densa obra lírica 
de Joan Arús. Obra lirica que fa poc 
temps s’ha vist convertida en llegat 
per al nostre món poéticfen l’ocasió 
de la seva plorada mort. Jo bé sé 
prou que....

Jo bé sé prou que em repetiré en al- 
guns apartats d’aquest meu treball li
terari en record seu. Però, no surt el 
sol cada dia i malgrat aquesta repeti- 
ció, no será sempre esperat com si ca
da sortida fos el primer jorn de veu- 
re’l? I com el sol, quantes altres ma- 
nifestacions venint de l’ignorat són, 
igualment, esperades? Aixó sense vo
ler dir que aquest meu article sigui un 
sol, entenem-nos.

Jo bé sé prou que em repetiré, però 
qué hi fa si torno a dir que el mòn 
poètic d’Arùs m’arribà quan encara 
no havia deixat de ser jovenet? 
M’arribà de la mà d’aquells blocs de 
calendari de fulls de cada dia, blocs 
dits d’en Manelic. Era quan aquella 
meva vida estava a punt d’endinsar- 
se al mig dels meus anys vint. Entre 
aquells fulls es llegien altres poetes, 
però el dia que s’esqueia Joan Arús, 
el full de calendari passava a ser 
guardat per tal de poder-ne llegir la 
poesia de tant en tant i aprendre-la de 
memòria, si es podia. Passats els 
anys, força anys, encara queda quel- 
com deis començaments poétics: 
“ Oh sol. l’amic de cada dia/ més fi
del que ningú” , “ L’amor que duc al 
fons del cor, Senyora...’’, “ Senyor, 
la nit abriga tota cosa/ amb son man- 
tell de fosca i de repós...’’

Aquella poesia del calendari queda 
per sempre més presonera del meu es- 
perit. Havia caigut en terreny verge. 
Potser per aixó fou l’elegida. I pot- 
ser, també, hi ajudà l’ambient que 
des de menut m’envoltava: un am
bient bucòlic rodejat de saions en pri
mer terme, pinedes més enllà, els 
meus tutors com a tota familia, des
prés de caminar una mica, ais afores 
del poblé.

Passaren els anys fins arribar ais 
quaranta-u i heus aquí que quan un 
menys s’ho podia esperar, el poeta de 
la meva adolescéncia torná a ressor- 
gir. Fou a Girona, en una Ilibreria de 
veil que regenté per un temps el qui 
avui és enlairat novel.lista i narrador, 
de nom: Josep Gironella. Vaig
entrar-hi a donar un cop d’ull i no se
ria la meva joia quan vaig llegir, entre 
molts volums, aquest títol: “ El dolç 
repós’’, Joan Arús. El cor em doná 
un salt, vaig agafar el Ilibre i, 
adreçant-me a l’amic Gironella, vaig 
preguntar-li talment com si un no 
s’ho cregués: Aquest Ilibre, el tens 
per vendre? Ell em mirà somrient, 
mig astorat. I em penso que em res- 
pongué quelcom aixi de semblant: I 
dones per qué et penses que és aquí? 
Me’l vaig quedar, però junt amb un 
altre Ilibre company per al “ Dolç re
pós’’, un company de lletres de títol: 
“ L’Ingenu amor’’, de Caries Riba.

Durant força anys “ El dolç 
repós’’, de Joan Arús ha estât com el 
meu breviari poètic que m’anà acom- 
panyant als diversos llocs on anàrem 
a viure la meva muller i jo: Figueres, 
Blanes, Girona, fins tornar a recaure 
a la nostra ciutat nadiua, Sant Feliu 
de Guixols. Aquest retorn semblava 
que ja començava a ser un retorn al 
record primicer, aquell dels fulls del 
calendari Manelic i que aixi seria tot.

Però, no. No, perqué un bon dia, 
una carta faria nèixer l’amistat entre 
Joan Arús i aquest seu devot que ara 
l’està recordant amb la paraula escri
ta. I d’aquesta amistat per correspon
dencia, en sortirien per al “ Dolç re
pós’’ uns companys poétics igual
ment meravellosos; “ Les veus de la 
Nit’’. “ L’Imperi del sonet’’, i en pro
sa, “ Experiéncies i reflexions entorn 
de la poesia” . El llegat que em féu el 
plorat Arús.

Més, encara. Un dia tinguérem el 
goig de la nostra coneixença perso
nal. I fos com fos de veil el Joan Arús 
que vaig tenir al davant, jo no vaig

veure més que el poeta de la meva 
adolescéncia, de la meva joventut, 
malgrat hagués jo anat seguint el curs 
de la seva obra poètica de més cap 
aquí, que era el curs de la seva vida 
en declinació. Jo tenia al davant el 
poeta que donant-me la mà, des del 
temps prétérit, em porté per viaranys 
de ver amor, sense màcula. I per ca- 
mins de fidelitat, ja fos per la liar pai- 
ral, pel terrer, per a I’esposa, per a la 
ñor tota, per al racó més ignorât del 
món que ens envolta... Fidelitat, fi
delitat poètica per a tot! Record i 
malenconia.

I rima, equilibri, valor dels mots. 
Treball ben fet, tal com deia eli. Poe
sia pura. En una paraula: PERFEC- 
CIÓ. Joan Arús sempre fou el poeta 
que com un romeu silent anà seguint 
els camins de la poesia pidolant, bus
cant a vera qualitat excel.lent de la 
bellesa. Cai llegir els sets sonets que 
componen el seu poema “ La mort de 
Dòrcon” dignificant en aquests so
nets l’amor de Dafnis i Cloe, per con
venir que la perfecció sempre estava 
present en el nostre recordat poeta. 
Ella era el seu nord i guia.

Jo bé sé prou que m’he repetit en 
quelcom. I també sé que Joan Arús, 
el poeta de Castellar del Vallès, on 
traspassà fa poc, fou i segueix essent 
un dels nostres poetes d’ahir, d’avui i 
de sempre, tenint en tot moment la 
mà estesa per aquells que busquin la 
perfecció i la fidelitat en la poesia.

Claudi Isern
(Director de la revista “Àncora”, de 

Sant Feliu de Guixols).



OAN ARUS:
POEMES 
ALS 17 ANYS

Per
Josep Ramon Recordà

J  oan Anís publica Cançons al vent, el seu primer lli- 
bre de poemes, l’any 1914, és a dir ais 23 anys. Molt 
abans, però, concretament als 17 anys, ja albirem la pre- 
cocitat poètica de l’Ariis, a través d’una revista literària 
editada en el seu poblé: Laletània, sotstitulada “ publica- 
ció literària catalana” , d’aparició quinzenal i de la quai 
només s’editaren treize exemplars: de l’u de gener del 
1908 fins al 28 de juny del mateix any, una existencia 
molt efímera i de la quai encara avui no sabem els motius 
de tan curta vida, ja que en l’editorial de comiat sola- 
ment s’afirma; ‘‘Però (Laletània) se’n va: no hi vol dir 
res que se’n vagi jove si s’ha fet velia de desenganys” .

En aquesta primera revista literària castellarenca -que, 
per cert, s’imprimia a Sabadell, a la Imprempta i enqua- 
dernacions de P. Tugas- apareixen els primers poemes de 
Joan Anís, concretament en els números 2, 3, 9, 12 i 13. 
Son, que jo sàpiga, la primera mostra impresa de la poè
tica Arusiana.

El primer d’aquests poemes fou escrit en cumplir disset 
anys, Ja que porta data de l’u de gener del 1908 i està de
dicai a Montserrat, la patrona de Catalunya. Sòn cinc es- 
trofes de quatre versos alexandrins amb alguns titubeigs 
en el recompte de sil.labes i de versos ja que la darrera es
trofa és de cinc versos:

A Tu, Patrona magna, esvelta i somrienta.
Que en temps Ilunyans vinguereu de victoria ansiosos 
Los nobles i els vasalls postrant-se a ta presencia,
A Tu, també nosaltres, te demanem plorosos 
Tingues per nostra Pàtria la font de ta clemencia.

En el número 3 apareix un magnifie poema titulat Hi- 
vern i que és un plany melangiôs per la mort d’un arbre. 
Son set estrofes exasil.làbiques amb el quart vers de qua
tre sil.labes:

Al bosc un arbre és mort,
Toreig lo mou i el tors 
i el bosc esclata en plor,

plor d ’hivernada...
9)e 9|( »|c

Les planes son desertes, 
de flors tendres i fresques 
i al bosc no hi ha ginestes 

de bell perfum.

El tercer poema, datai el 20 de febrer del 1908, porta 
per titol Esclavitud i és un plor malencônic per la. mort 
d’un ocell. Sòn set sirventesis, l’estrofa tipica de la lirica 
provençal trobadoresca, avui en ciar desús, però que en 
Pincipient noucentisme de l’època en què fou escrit cridà 
clarament l’atenciô del jove poeta:

A prop de ma casa, dalt d ’una finestra 
Que banya la fresca i acaricio lo sol.
Ha mort d ’enyorança, ha mort de tristesa, 
l ’ocell que cantava, planyIvol, tôt sol.

No hi ha dubte que als seus disset anys Joan Arús ja 
posseïa una gran inquietud, i utilitza les págines d’aques- 
ta revista literària per assajar nous temes i noves estrofes, 
com les que veiem en el poema publica! en el número 12, 
datat el 25 de maig, titulat Nostres cants, i on el poeta 
canta a la fe, a la pátria i a l’amor:

És l ’amor qui els inspira amb tendresa 
L ’amor, sois, que és la força més gran.
Per aixó vibren amb fonda ardidesa,
Amb un ritme de cant triomfant...
...Enlairem-los amb nostra senyera, 
fins al cel aixequem nostre cor:
Nostre amor digne i gran sia sempre 
Per la Fe, per la Pátria i l ’Amor

Nostres cants són la sava potenta 
Del terrer que ens ha dut Palé al cor.

Finalment, en el darrer exemplar aparegut de Laletá- 
nia, tenim també un poema de Joan Arús. Es un esplén- 
did poema amores de seixanta-un versos alexandrins, 
amb una cesura perfecta col.locada a la sisena sil.laba:

Perfums de bonança
A una noia que jo em sé

(...)
Per vós jo parlo avui, per vós si m ’escoltásseu.
Per vós que m ’heu robat mes hores tan serenes.
Si per cantar Tamor no sé polsar amb destresa 
La lira, com los vats, amb la força suprema 
Del cor enamorat fervent, de que són digne.
Si jo só correspost, gentil nimfa garrida,
Esper procuraren que en vostres ulls de Verge 
I en vostre somris dolç, més expansiu que no ara.
Ho pugui desxifrar amb tota esplendidesa.

Han estât cinc poemes primerenes, escrits en plena 
adolescéncia, però que malgrat algunes inseguretats, ja 
porten dintre els temes que Joan Arús desenvolupará du
rant tota la seva vida. Són uns poemes que demostren 
que es tracta d’un poeta literàriament inquiet i culte, des
tinât a arribar ben Iluny.
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EVOCAGIO

F a vint-i-cinc anys en el poble de 
Castellar del Vallès, i essent-ne 
datile en Vicenp Corominas se cele

bra un homenatge al poeta Joan Arùs 
i es pot dir que aquest homenatge li 
va tributar més la ciutat de Sabadell 
que el poble de Castellar, tant va ser 
el nombre de distingits sabadellencs 
que hi acudiren rodejant el poeta 
amb l’escalf de la seva sincera admi- 
ració.

Ara que ja ha desaparegut d’entre 
nosaltres, és adient evocar que a ve- 
gades es queixava de soledat i a vega- 
des la volia i la buscava. És naturai 
que fos aixì, ja que en la soledat con
templava la natura i esgrunant els 
seus intims sentiments trobava la ins
pirado serena i la perfecció formai de 
la seva obra i, després de realitzada 
aquesta, el seu desig de companyia 
era el desig de saber quins ecos des- 
pertava en els cors.

Segurament que d’ecos en trobava 
molts més dels que es pensava, ja que 
sabia glossar-nos amb tanta intensi- 
tat els paisatges del nostre Vallès fent 
que els vallesans els veiéssim amb 
més amor i delectado a través de la 
seva Sensibilität després de llegir al- 
guns dels seus versos.

Igual podriem dir dels sentiments 
familiars que, un xic mancat d’apas- 
sionament, descrivia amb noble sere
nità!, aconseguint una poesia molt 
personal que gairebé no pot tenir 
comparació amb la de cap més autor. 
En tot cas tenia un xic de retirada 
amb l’obra poètica de la mallorquína 
Maria Antonia Salvà. Una vegada ai
gu li va dir, i ell és mostrà complagut 
de la comparança. L’Arús, tan rie de 
lèxic, tan correcte en la forma, tan 
fácil d’entendre, no era trobadis en 
les antologies.

Quadern fa obra de justicia en par
lar sovint de l’Arús com ja ha anat 
fent fins ara, ja que no seria just 
oblidar-lo, com podria passar per 
tractar-se d’una obra artistica molt 
valuosa per Catalunya, però sense es- 
tridències que cridin l’atenció. Tam
bé podria èsser oblidat, i aquesta ve
gada expressament, contra una criti
ca justament temuda degut a ser 
força estrident: poc com a poeta i 
molt com a critic. Tots podem recor
dar com estava en contra de totes les 
novetats, que no admetia ni volia ad- 
metre. No és estrany que tingués ad- 
versaris. Els que I’oblidaven en les 
antologies no pot ser que no trobes- 
sin interessant la seva poesia, sinó 
que es sentirien tal vegada esgarrin- 
xats per la seva crítica tan incisiva i 
penetrant.

Preguntem-nos si pot haver-hi més 
motius per aquest desconeixement 
envers l’obra del nostre poeta, tot i 
haver publica! tants Ilibres al llarg de 
tants anys.

Precisament no fa pas molt de 
temps que ha estât entrevista! per te- 
levisiô un arqueôleg alacanti recone- 
gut a l’estranger, on la seva tasca ha 
estât premiada ben recentment. Al ser 
félicitât per un grup de periodistes, 
els digué que hi anessin amb compte 
ja que degut a no estar en possessió 
de titol universitari, els seus èxits corn 
a arqueôleg no són mirats aquí amb 
gaire simpatia. Això fa recordar que 
també en alguna ocasió s’ha dit que a 
l’Arús no el posaven en totes les an
tologies de poesia catalana contem- 
poránia perqué no tenia títol univer
sitari. Sembla que els estudis supe
riors no siguin del tot necessaris a un 
poeta i l’obra de molts d’ells aquí es
tà encarregats de fer reculls poétics 
que fa pensar en totes les possibili- 
tats.

Siguí com siguí, en l’homenatge de 
l’any 57 que hem evocat al començar, 
un admirador li va dir aqüestes pa
raules tant sentides:
“ Poeta que heu canta! tot el que és/

bell
la fontana i el bosc, la flor i l’ocell 
que amb voi incert s’en va a la/

llunyania.
Si en vostra vida un jorn vindrá la Nit 
el monument poétic que heu bastit 
eternament veurà la llum del dia’’

Només a persones que realitzen 
una obra artística que pretén i pro
met ser perdurable es pot, com en 
aquest cas,parlar-los sense molestar, 
de la mort més o menys próxima, pe
rò, tan segura! Tenia llavors en Joan 
Arús encara tot aquest temps, fins 
ara mateix, com qui diu, per anar ob
servant, expressant i polint, seguint 
aixi la seva tasca de poeta. Si els que 
l’homenatjaren llavors s’atreviren a 
parlar-li de la seva desaparició, va ser 
prometent-li l’eternitat, i corn que tot 
va venint, ara hem de recordar la se
va obra, divulgar-la, fer-la arribar a 
tots els racons d’aquesta Catalunya 
que necessita de tots els seus fills, 
sense excepció. És tasca dels castella- 
rencs, dels sabadellencs, dels valle
sans.

Antònia Buixadé i Guasch 
Membre de l’Arxiu Municipal 

d’Història de Castellar del Vallès

És una gentilesa de PEIX i MARISC J. Barberà - CASTELLAR DEL VALLÈS
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JOAN ARUS: DE LA PROSA I DE LA VIDA
Per Ramon Costa i Mach

Hi ha un coneixement incomplet 
de Joan Arús: és conegut com a poe
ta i poc com a prosista. És innegable 
que la seva fama és, per damunt de 
tot, com a poeta, i, en canvi, la seva 
prosa, la seva admirable prosa, iròni
ca i murriesca, a vegades, amb agu- 
des dot’s d’observador, que es llegeix 
i no es pot deixar aixi com aixi, no ha 
arribat a tothom com els seus poe- 
mes.

L’estil personal que el carecteritza- 
va, el seu sentii de l’humor, que mai 
fou un humor groller, -els que el co- 
neixiem ho sabem-, es manifestava en 
molts deis seus escrits, quan no trac- 
tava temes seriosos.

Estimà la Naturalesa, i l’afecció a 
caminar a pie camp o en el bosc el 
porta a escriure un llibre que la geni 
del Vallès, i d’altres llocs, coneixem: 
L’AMETLLA, BASTONS, BOLETS 
I ALLÀ DALT, PUIGGRACIÓS. 
Sempre que parlem amb amics sobre 
el llibre i altres peripecies, un suau 
somriure ens ve a l’evocar la pèrdua 
de les ulleres de Fautor.

Tal vegada aquest sigui un deis lli- 
bres més demostratius del seu humor 
caracteristic, de l’humor sense estri- 
dències propi de Joan Arús. És com 
el llenguatge habitual que eli parlava, 
en el que hi “ rajaven” acudits de bo
na Ilei.

Amb tot, en la seva prosa, i princi- 
palment en els assaigs que havia es- 
crit, hi trobem aquell afany de feina 
ben feta i acurada.

Alguna vegada m’havia mostrai 
pari de la seva correspondencia, so- 
bretot en alguna que altra còpia, o bé 
en alguna carta retornada, que per no 
trobar el destinatari el feia enfadar.

La correspondència la vetllava 
amb gran cura, era com una mena de 
cordò umbilical que l’unia a l’exte- 
rior da casa seva, veli com era. Tam
bé amb això hi havia l’empremta de 
la feina ben feta. En una carta del 20 
de juliol del 1916, deia al seu amie 
Josep Lleonart: “jo vull èsser en els 
meus versos, vull deixar-hi engrunes 
del meu esperii per a que em sobre- 
visquin després de la mori, que no hi 
podrá res, en les paraules escrites que 
serven el pol.len de la nostra vida.”

La resposta a l’enquesta és molt, 
molt ámplia, però l’Arús ja doná a 
conéixer la seva visió. Avui, molts

deis problèmes, són encara presents.
Amb els anys, els amics de Joan 

Arús eixiren d’aquest món, i ell, con
tinué treballant, fent feina i articles, 
sobretot en el setmanari FORJA, on 
col.laborava sovint, i també en altres 
publicacions.

Joan Arús -hi he insistit moites 
vegades- era un home modest. Com a 
prova, els lectors del seu llibre LES 
POSICIONS EXTREMES EN 
L’ART I LA POESIA ACTUALS, 
éditât per Ariel en el 1955, segura- 
ment quedaren sorpresos al trobar en 
el llibre una tarja que deia: ‘‘Fautor 
dels present assaig prega al lector del 
mateix que vulgui comunicar-li Fopi- 
nió, favorable o adversa, que el seu 
contingut li mereixi. Per endavant, 
mercès.”

Pel que veiem, a Joan Arús li inte-

el que Fhavien influit els autors fran
cesos, fet molt propi de Fépoca de la 
seva formado. La reacció de la res
posta sobre Fobra de Mercé Rodore- 
da, em féu pensar en la traducció que 
havia fet d’EL PAS DELS GE- 
GANTS, de Pierre Benoit, autor que 
havia estât conegut abans com a poe
ta que no com a novel.lista, publicat 
en un volum de la Biblioteca ‘‘Uni
vers” que dirigia Caries Soldevila. 
Véritablement, la lectura de la 
novel.la de Benoit,en Fépoca en qué 
la vaig llegir, -era un adolescent ena- 
morat de la meva terra- va ser un im
pacte que no he oblidat. La Iluita 
d’irlanda per assolir sostreure’s del 
jou anglès, m’ha fet pensar que Joan 
Arús, al traduir Fobra de Benoit va 
posar-hi quelcom dels seus senti
ments, perqué si bé Pierre Benoit era

ressava Fopinió dels llegidors, d’una 
manera directa.

Ell, lector constant i apassionat, 
no s’amagava de dir el que pensava 
respecte a altres autors. Aixi, en certa 
ocasiò, vaig preguntar-li la seva opi
mo sobre Fobra de Mercé Rodoreda. 
La resposta fou ràpida, sense titu- 
beig, fulminant i lacònica: ‘‘No 
m’agrada” . Vaig quedar tan sorprés, 
que no em vingueren ganes de 
demanar-li per qué. ‘‘Deixem-ho co
rrer, -vaig pensar-, que no semblés 
que l ’obligues a donar una 
resposta” . A més, jo sempre tenia en 
compie el respecte que es deu a una 
persona d’edat.

En Joan Arús, no s’amagava de dir

destre, Arús es mostrá com un ‘‘Ileó 
literari” en la versió catalana.

Podem preguntar-nos perqué Arús 
no treballá en el camp de la 
novel.la?.

Condicions en tenia, i, si no ho 
féu, será una cosa que ja no será pos
sible de saber-la.

Amb tot, el Mestre va èsser un ho
me afortunat, i si die afortunat és 
perqué va teñir una familia que Festi- 
má i el respectá. Va èsser com un veli 
patriarca voltai dels seus, amb uns 
fills i uns néts que continúen la nissa- 
ga de les bones persones que donen 
exemple. Aquesta, va ser també una 
altra de les bones obres que aconse
gui. ■
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HOMENATGE 
POSTUM 
AL POETA 
JOAN ARÚS

Per Ricard Simó i Bach

Drels, d 'esquerra a dreta, Ramón Moix, Joan Garriga i Ricard Simó. 
Asseguls: Joan Arús i Mn. Geis (Foro: J.C.)

En aquest monografie que “ Quadern” dedica a la me
mòria del llorejat poeta, Joan Arús i Colomer, no podia 
mancar-hi la nostra modesta col.laboració, atesa la velia 
amistat que durant més de mig segle ens havia relacionat, 
malgrat la diferència politica que ens separava, però que 
en canvi ens unia un denominador comú: Catalunya.

A desgrat que Joan Arús no fou pas un home d’“esque- 
rra” , és evident que tota la seva llarga vida estigué al ser
ve! i al conreu de la nostra llengua i de la nostra cultura.

Com digué molt bé l’escriptor català, Leandre Amigó: 
“...De Joan Arús, n ’hem d ’esborrar les seves intempe- 
ràncies i recordar-lo com un Uric i un estudios de la poe
sia força estimable...”

Creiem que la nostra aportado més adequada en 
aquest “ Monogràfic” , és fer-ne un esboç biogràfic 
d’acord amb les ratlles més o menys exactes de tal com el 
descrivim en el “ Diccionari Biogràfic de Sabadellencs” , 
d’immediata publicació.

“ ...Joan Arús i Colomer, va néixer a Castellar del Va
llès, el dia 1 de gener de l’any 1891, i va morir a la matei- 
xa ciutat nadiua, el dia 16 de maig del 1982 a l’edat de 91 
an'ys.

“ ...Escriptor, assagista i poeta Mestre en Gai Saber. 
Fill de Vicenç Arús i Rovira i de Maria Colomer i Um- 
bert. Casat amb Teresa Ventura i Avellaneda, del qual 
matrimoni fruitaren tres filis; Maria Teresa, Montserrat i 
Vicenç.

“ ...Cursà els primers estudis escolars al col.legi de les 
Escoles Pies. Des de molt jove s’inicià en el treball a Sa
badell, on hi visqué gran part de la seva vida, alternant- 
ho temporalment amb la seva vila natal.

“ ...Es casà al Santuari de la Mare de Déu de la Salut, 
i, entre els assistents, hi figurava una bona muniò 
d’intel.lectuals i artistes catalans, entre els quais, hi havia 
el llorejat escriptor i poeta, Joan Oliver (Pere Quart), qui 
féu Tofrena del ramell de flors a la núvia, i el també llo
rejat pintor Antoni Vila i Arrufat, que, hi actuà d’orga-

nista, malgrat la seva condiciò d’artista pintor.
“ ...D’entre les diverses activitats professionals que de- 

senvolupà el nostre biografiar, cal destacar les de secreta- 
ri de la Cambra del Comerç i de la Indùstria i del Cremi 
de Fabricants de Sabadell i particularment, la d’agent 
d’assegurances.

“ ...Péro la seva gran vocaciò poètica l’anà apartant de 
les tasques materials per entrar en el mòn de les lletres. 
Fou col.laborador i director del Diari de Sabadell, a més 
d’escriure en diversa premsa i revistes catalanes d’aquella 
època, d’entre les quais, cal remarcar la seva col.labora
ció al setmanari català “ Tele/Estel” i també a la revista 
“ Serra d’Or’’.

“ ...Entre les seves múltiples amistats, es velé distingit 
amb la deis escriptors Josep Carner, Caries Ribas, Ma
nuel de Montoliu, Joan Alcover, Joan Estelrich, Josep 
M.̂  de Sagarra, Octavi Saltor, Maurici Serrahima, Ma- 
rià i Albert Manent i un llarg etc. que faria inacabable la 
relació.

“ ...El que cal remarcar per sobre de tot, és que la seva 
màxima dimensió intel.lectual, l’assoli com a poeta, es
criptor i assagista.

“ ...Mossén Camil Geis, digué en certa ocasió que: 
“ ...Joan Arús, és tan poeta quan fa poesia com quan fa 
filosofia sobre creació poètica...” “ ...La posició de Joan 
Arús en el camp de la literatura i de l’art en general, en 
aquesta època de desorientació i de confusionisme en to
tes les manifestacions de l’esperit, sense excepció, ha es
tât una posició inflexible...”

“ ...Dient que Joan Arús és només un poeta, un gran 
poeta, ja n’hi hauria prou, puix la seva obra és a basta
ment considerable i consistent per mantenir-se ferma i 
perdurable en el conjunt de la poesia catalana. La pro- 
ducció poètica i literária de Joan Arús que ha estât publi
cada, és exhaustiva. Des de l’any 1914 que publicá el seu 
primer Ilibre “Cangons al vent”, fins al darrer Ilibre pu
blica! Tany 1977 " L ’Imperi del Sonet”, passant per

Si em demanessin una definícíó -una més entre tantes- de la poesía, diría que és *‘la música del 
pensament” .Joan Arús.



“Absències” el 1936 i per "Antologia poètica” el 1956, 
sobrepassen la trentena de llibres.

“ Com a poeta sonetista, el prestigios professor i pri
mer Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Dr. Jordi 
Rubio i Balaguer -recentment traspassat-, el qualified 
com a Mestre del Sonet Català.

“ ...L’obra poètica de Joan Anis i Colomer, perdurará 
perennement dins la historia de la poesia i de la literatura 
catalanes com un dels valors més positius. És evident que 
la seva talla de poeta és indiscutible. Aquest reconeixe- 
ment li ha valgut diversos homenatges, corn el darrer que 
li tributà la seva vila nadiua, el dia vint de gener del 1981, 
en ocasió del seu norantè aniversari, acte célébrât en el 
saló del consistori de l’Ajumament de Castellar del Vallès, 
amb assistèneia del Director General d’Activitats Artisti
ques i Literàries de la Generalität de Catalunya, Albert 
Manent i presidit pel batik de la ciutat, Miquel Pont i Al- 
guersuari.

Corn a cloenda, direm que Joan Arús i Colomer, es 
formà en el Centre Català, Unió Catalanista, Lliga Cata
lana, Ateneu Sabadellès, Acadèmia Católica, Acadèmia 
de Belles Arts...

Fou un assidu concurrent als “ dillunsos” que el bene- 
mèrit patrie! sabadellenc Joan Llonch i Salas, celebrava a
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la seva sala-biblioteca de la llar particular amb els seus 
companys, Miquel Carreras i Costajussà, Joan Sallarès i 
Castells, Joan Puig i Pujol, Josep M.“ Costa i Ruiz, Joa- 
quim Hutesá i Costajussà (Visor) i altres. Era l’època en 
qué es publicá l’inoblidable “ Almanac de les Arts” , 
“ Garba” .

També col.laborá a la revista “ Alba” i “ Quadern” és 
velé honrat amb la seva col.laborado.

L’any 1931 assoli el titol de “ Mestre en Gai Saber” 
juntament amb el famós poeta i escriptor, Josep M.“ de 
Sagarra.

L’obra literária i poètica de Joan Arús, hom pot veure- 
la inserida en les págines del “ Diccionari Biográfic” 
d’Albertí, “ Gran Enciclopédia Catalana” , “ Diccionari 
de la Literatura Catalana” , “ Gran Enciclopédia Temàti
ca Catalana” , “ Les mil millors poesies de la Llengua Ca
talana” , etc, etc.

En les págines d’aquest mateix “ Quadern” , hom pot 
constatar a través de les diverses plomes que comenten 
l’obra de Joan Arús, la volada i el cim que assoli aquest 
insigne poeta castellarenc que, malgrat haver nascut i 
mort a Castellar del Vallés, estigué vincula! tota la vida a 
la nostra ciutat de Sabadell on visqué i treballá tot el llarg 
de la seva fecunda vida literária i poètica. ■

Keprodiiim uns verso.s, tal vegada 
els últims,que I’Arús eseriví.

EPITALAMI

Té el seu moment cada cosa 
i el seu terme tot canii; 
la ro.sa no és ben bé rosa 
fins que s’acaba d’obrir; 
i ara un breu i doble si 
US ha fet espós i esposa.

(tscrii durum un dinar de casameni).
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EPISTOLARI DEL MESTRE DEL SONET
i^ovint hem sentit dir que Joan 
Arús és i.ha estât, al llarg de molts 
anys, un poeta afalagat per una bona 
colla d’admiradors seus, ja sia per 
part d’altres poetes, ja per part d’un 
innombrable estol de lectors.

Encara que a vegades se sentia 
menystingut i no del tot comptés, re
cordo, de quan anava a fer-li alguna 
estona de companyia, que no en tenia 
pas massa ressentiment sino tot el 
contrari. Havia de rebre tan sols una 
carta d’un amie perqué totes aquelles 
passions i desenganys que li rosega- 
ven l’ànima se li esborressin del seu 
pensament. Die això i ho vull mani
festar perqué vàreig viure molt de 
prop aquests petits grans moments 
que omplen la vida dels homes, la vi
da del nostre home d’avui Joan Arús.

Moites i moites vegades m’havia 
llegit i rellegit les cartes que li envia- 
ven els seus companys de ploma. 
N’estava realment orgullos. Subratl- 
lava i guixava i tornava a subratllar 
els trets que li semblaven més impor

tants. Per això, probablement, les 
guardava tan ben ordenades i col.lec- 
cionades. Això si en carpetes de cattò 
grogòs dins una gran capsa, també de 
cattò, encara més velia que les ròne- 
gues carpetes.

Si dies entera, en l’ûltim nùmero 
de Quadern, vaig parlar de la meva 
relaciô amb Joan Arús durant 
aquests anys de vivéneia a Castellar, 
ara voldria exposar, ni que fos d’una 
manera breu, tot allò que realment li 
feia companyia. Allò que eli tant esti
mava i que li ajudava a passar les 
llargues estones de solitud en les 
quais el nostre poeta solia trobar-se. 
Em refereixo a la correspondéneia in
tima que mantenia amb altres escrip- 
tors i lletrats els quais formaven part 
del seu roi literari.

La meva intenciò fora transcriure 
còpia manuscrita i autògrafa d’algu- 
nes de les nombroses cartes que con
servava Joan Arús, però se’ns fa difí
cil. En part, perqué, pels anys, el pa
per s’ha engroguit i la tinta ha adqui-

rit la pal.lidesa de la vel.ura i, en part 
també, perqué ens ocuparla un espai 
massa considerable.

Ens plauria veure apiegats els autó- 
grafs de López-Picó, FLuyra, Caries 
Cardò, Dolç, Garcés, M. Manent, 
Jordi Rubió, Guillem Colom i un 
llarg etcétera. Haurem, però, de 
limitar-nos a transcriure alguns pará- 
grafs espigolats d’aquest epistolari 
tan rie, substanciòs i representatiu

Ens copsen les lliçor.s que es per
met donar Ruyra a l’Arús en sengles 
missives de l’any 1915. Li diu, entre 
altres coses: “Per fer-s? amb una bo
na prosodia cal que est udii la quest ió 
dels diftongs i que’spreocupi d ’averi
guar quines paraules rnonossiUàbi- 
ques són àtones i qumes toniques, 
quest ió avui per avui no pas tan cla
ra, ni de tan fácil avesiguació com 
pot semblar-li a pnme'-a vista. Les 
obres gramaticals d ’en Fabra li dona
rán molta de Hum. I consulti ais més 
enteráis, no’s canci de preguntar.



Cree que V. té moites de facultats, 
però li manca meditació i estudi. 
N o’s refii d ’allò de que’l poeta neix; 
el poeta neix i ’s fa.

Disposi d ’aquest humil escriptor, 
que de veres s ’interessa per V. ”

J. Ruyra 
(Barcelona IO Abril ¡915)

Deu anys després, del mateix Ruy
ra, transcrivim: "En fi, estimât poe
ta, la vostra obra és útil indubitable
ment, escrita amb vera elegancia, i 
senzilla i clara d ’expressió com solen 
èsser les obres dels grans filòsofs 
grecs, que són els m est res d ’aquest 
gènere. Us felicito.’’

La carta duu: Blancs, 26 desembre 
1925, amb “Feliç any nou! Desitjo 
que hagueu passât bon Nadal’’.

De Guillem Coloni: "... Tot felici- 
tant-vos cordialment per la robustesa 
polèmica del vostre nou Ilibre i desit- 
jant de veres que la premsa de Barce
lona en fací el cas que es mereix, és 
sempre el vostre afectissim amie que 
US abraça de cor’’

Guillem Coloni

De Jordi Rubio -qui el batejà 
“ Mestre del Sonet” -: encara que
us faci reserves, us agraeíxo molt el 
Ilibre tan bonic que heu escrit. Per- 
meteu que m ’acomiadi i si algún día 
US trobo a TAteneu, podrem conti
nuar la conversa.

Vostre veti amie". (Amb signatura 
trèmula).

Jordi Rubio

Manuel de Montoliu: Jo ma
teix, animat pel vostre exemple, estic 
rumiant Tavinentesa i la forma de 
juntar la meva veu a la vostra.

Rebeu la meva més cordial felicita- 
ció i disposeu, com sempre, del vos
tre veli amie i admirador”

Manuel de Montoliu

Carles Cardó, prev., després d’al- 
gunes observacions, li escriu: "Cree 
que hi falta la menció dels poetes ac
tuals, o recents, que han conservât el 
bon gust: Marius Torres i Joan Sales, 
per exempte. Ja sé que parleu de To
rres però és insuficient. No m ’agrada 
que posen a Tinfern de Tobscuritat 
Baudelaire, perfectament ciar i el mi- 
llor-poeta de Franga, al meu parer (p. 
28 de Poesia i Snobisme). Petites ta
res que no min ven gens el gran valor 
de perspicàcia, de subtilitat i de co- 
ratge que tenen aquets dos opuscles.

Aneu-ne fent de tan bons i maneu

al vostre fidel amie en Crist”
Carles Cardó, prev.

En Miquel Dolç li comunica, al fi
nal d’una carta, que: "el dia 15 
d ’aquest mes dono una conferencia a 
Mallorca; la polèmica, coincident de 
vegades amb la vostra, hi sera tan du
ra com ho fou a TAteneu de Barcelo
na. Una abragada del vostre bon 
amie i admirador”.

Ferran Canyameres diu aixi: "Grà- 
cies, amie; gràcies, poeta, per haver- 
me fet o f rena d ’aquest tlibre de so
nets que va acompanyar-me per te
rres de Franga. Primer en el tren, i 
després en la quietud del meu pis de 
Montparnás, va omplirtme hores 
d ’aquelles durant les quais, t ’esperii 
en evagació, la companyia d ’un bon 
Ilibre fa  que no ens sentim tan sois; i 
mai Thome se sent tan sol com quan 
es veu obligat à bregar, com jo, pels 
camins d ’un mon massa remorent”.

Marià Manent: El teu Itibre és
ben estructural, pie de forga en els 
raonaments, rie d ’una gran vivacitat 
polèmica. Com diu molt bé en Mi
quel Dolg, el que no ha cedit és el teu 
"esperii de pugnacitat”. Et felicito 
de cor pel teu llibre.

Moli cordialment et saluda el teu 
veli amie”

Marià Manent

Octavi Saltor acaba una carta de- 
sitjant: que el teu Sant t ’hagi ben
provai i que aquest votum tan ben as- 
senyalat tingui Tèxit de suscripció i 
de critica i atenció pública que vera
ment mereix, ja saps com personal
ment t ’aprecia i literàriament t ’admi
ra et teu af. amie que no t ’oblida, ”

O. Saltor

Hi ha un munt de cartes que men
cionen favorablement els Ilibres del 
poeta Arús i que farien interminable 
aquest treball o recull. No és pas per 
desatenció que no donem referéncia 
de cadascuna d’elles. Totes, però, te
nen uns punts de lligadura amb l’esti
ma que horn té envers l’obra diversa 
de Joan Arús. Sigui la poética o bé la 
d’assagista.

I per acabar, m’agradaria dir-hi 
l’ùltima paraula, si més no per espe
cificar fervorosament que, gràcies al 
poeta Joan Arús, he après a estimar 
la Poesia.

M? Teresa Esteve i Soley

APUNTS
arà quasi un any, a la tardor del 

81, que circumstàncies professionals 
em portaren a Castellar del Vallès. 
Des d’aleshores ençà he anat creixent 
en el coneixement i l’afecte dirigit a 
un poblé -la seva gent- que m’ha aco- 
llit com a persona i com a treballa- 
dor. Tot alhora.

Una voluntat d’integració -dia a 
dia- m’hi manté. Voluntat recompen
sada per unes interrelacions perso
nals que van aprofondint a molts ni- 
vells.

I em va arribar l’oportunitat de co- 
nèixer personalment Joan Arús i Co
lomer. D’aquelles breus, insignifi
cants, banals, però emotives estones, 
a la tardor del 81, -l’ùltima i definiti
va tardor de la seva vida- en conservo 
quelcom més que un record. En con
servo també la imatge immediata, 
quasi present, d’una tardor lúcida, 
-fins al darrer instant- i pedagògica 
-permanentment- de noranta-un anys 
de vida d’un home creatiu, sensible, 
rústec i altra volta agressiu... D’una 
constáncia en copsar i escolpir en els 
mots i en els gestos, quasi tot allò que 
remogava a l’entorn: al seu personal i 
instransferible entorn.

I el seus origens i a la d’afirmaciô 
de la seva Identität.

M’agradaria molt que aqüestes 
breus, insignificants, banals, però 
emotives lletres s’entenguessin corn 
una aportació més a l’homenatge 
d’un home -Joan Arús i Colomer- i el 
seu poblé -Castellar del Vallès-.

Francese Gioì
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EVOCACIO
A JOAN ARUS I COLOMER

M,Lalgrat que Joan Arús i Colomer, 
va néixer a Castellar del Valles a fi
nals del segle passât, i jo a Manresa, 
el primer deceni del segle actual, no 
és menys cert que ambdós hem posât 
de manifest el nostre sabadellenquis- 
me sobradament conegut entre les en- 
titats socio-culturals del nostre poblé.

Sabem prou bé que aqüestes parti- 
cularitats no són pas uniques. Cal tan 
sols donar una llambregada a la his
toria local, per adonar-nos que fór
men legió els de fills adoptius que 
han honrat a mans plenes el nom de 
Sabadell. Dels que ens han precedi!, 
podem citar d’una manera simbòlica, 
els noms prestigiosos de mossèn Jo- 
sep Cardona i també el de mossèn Er
nest Mateu, i dels que sortosament te- 
nim vivents entres nosaltres, esmen- 
tarem els noms del poeta mossèn Ca- 
mil Geis i el de l’escultor, Camil Fà- 
bregas, entre molts d’altres que no és 
aquest el moment de ressenyar.

Però és evident que tots els que 
hem nascut fora de Sabadell, quan 
ens hem abeurat a les fonts espiri- 
tuals d’aquesta laboriosa i culta ciu- 
tat, hem quedat sadollats de la rique- 
sa d’aquestes nodridores deus.

La meva amistat amb Joan Arús, 
data de molt abans de la guerra civil 
del 1936-1939. però fou precissament 
en aquesta malaurada contesa, on es 
consolida fortament la nostra com- 
panyonia, que durà fins al darrer mo
ment de la llarga i fructífera vida de 
l’insigne poeta.

Fou concretament el predar patrici 
sabadellenc. Francese Tiana i Clapés 
-Fundador i President Honorari del 
Col.legi d’Agents Comerciáis de 
Sabadell-, qui, amb la seva prover
bial clarividència i humanitat, motivà 
la nostra inquebrentable amistat.

Parlar en aqüestes pàgines sobre la 
personalità! intel.lectual i humana de 
Joan Arús, per part nostre, creiem 
que seria agosarat, tenint en compte 
la quantitat de doctes plomes de les 
lletres catalanes que n’han parlât a 
bastament i d’una manera prou justa 
i lloable.

Però el que si podem aportar no
saltres en les pàgines d’aquest mono- 
gràfic a la memòria del guardona!

poeta, són unes vivències involunta- 
riament històriques que, en vida, per- 
tanyien a l’intimitat d’ambdós, mal
grat que ell, en repetides ocasions, 
n’havia fet esment entre les seves més 
intimes amistats.

Com tothom no ignora, les prime- 
res setmanes de la malaurada revolta 
esclatada el 18 de juliol de l’any 1936, 
provocà un desgracia! desbordament 
de malsanes passions incontrolades 
que posaren en perill les vides d’ho
norables persones, d’entre les quais, 
es trobava la de Joan Arús, pel sol fet 
d’ésser considera! de significació dre- 
tana, i això malgrat el seu innegable 
libéralisme i el seu palés amor a Cata
lunya tantes vegades posât de mani
fest juntament amb altres assenyalats 
poetes i escriptors del nostre país.

Fou en aqüestes inoblidables cir- 
cumstáncies, que tota la terra catala
na es trasbalsá d’una manera desbor
dan!. Sabadell, com tots els Paísos 
Catalans, fou objecte de tota classe 
de lamentables successos que mai els 
sabadellencs no haurien suscitât, ja 
que la nostra normativa és, de sem
pre, aimants de la força de la raô i 
enemies de la raô de la força.

Tenint en compte que l’esmentat 
Col.legi d’Agents Comerciáis, estava 
nodrit d’un considerable nombre 
d’afiliats de tendèneia diguem-ne 
“ conservadora” -alguns dels quais 
en són encara testimonis vivents del 
nostre relat-, l’aleshores President 
del susdit Col.legi, Francese Tiana i 
Clapés, em demanà d’una manera in
sistent i quasi suplicant, que conside
rava necessari i indispensable que jo 
acceptés fer-me càrrec de la Presidèn- 
cia que eli ocupava, des de la quai, 
podría realitzar una tasca positiva i 
ensems contribuir a garantir la vida 
d’aquells associais subjectes a caprit- 
xosos malentesos per part de gent in
controlada que podrien provocar 
danys irreperables en persones hono
rables, corn succei amb alguns distin- 
gits sabadellencs.

Després de consultar amb el meu 
bon amie Miquel Carreras i Costajus- 
sà, aquest coincidí plenament amb el 
criteri de l’esmentat patrici sabade
llenc Francese Tiana, i m’aconsellà

l’acceptaciô de la susdita presidèneia, 
corn un acte més de servei a la comu
nità! sabadellenca i, per tant, corn 
una garantía per la salvaguarda fisica 
d’alguns agents comerciáis, les vides 
dels quais estaven en evident perill, 
assetjades per incontrolats assasins. 
(¡Qui podia preveure la fi de l’il.lus
tre patrici Miquel Carreras i Costa- 
jussà! Una mort injusta i criminal 
que tant podem atribuir-la a unes 
mans assessines, corn a aquells que 
provocaren la guerra civil, que tantes 
vides innocents costà al nostre pais).

El testimoniatge d’aquests relats, 
l’amie Joan Arús, l’havia manifesta! 
en diverses ocasions entre les seves 
respectives amistats, entre els quais hi 
havia el malaguanyat periodista “ Ar
tur Llopis” (Artur Llorens i Opisso), 
a qui havia manifestât textualment 
aqüestes paraules: “ ... La meva llar
ga longevità!, la dec, en part, al meu 
benvolgut amie Joan Sala i Rovira, 
que gràcies a la seva presidèneia del 
Col.legi d’Agents Comerciáis, féu 
possible el salvament d’algunes vides 
humanes, com la meva pròpia, en 
rise de la seva...”

En prova d’amistat -i potser també 
d’agraïment- Joan Arús em dedicà 
una poesia que es va publicar l’u de 
desembre de 1936 al Diari de Saba
dell.

D’entre els diversos testimonis es- 
crits que guardo gelosament de 
l’amie Joan Arús, n’he recollit un 
destampat en el seu llibre “ Antologia 
poètica” , el qual diu aixi: “ A Joan 
Sala i Rovira, amie, esperir inquiet, 
noble, mogut d’incessants iniciatives 
i justament homenatjat pels seus con- 
vei'ns del carrer Sant Antoni. Cor- 
dialment en homenatge. Joan Arús. 
27 de juny del 1957” .

Aqüestes senzilles lletres, són la 
meva cordial contribució a aquest 
merescut homenatge que els amies de 
QUADERN, en aquest exemplar mo- 
nogràfic, dediquen a la memòria 
d’un dels més il.lustres poetes de la 
terra catalana que amb tant d’amor 
ha servit i honrat la seva població na- 
diua i la seva ciutat d’adopció.

Joan Sala i Rovira



Activitat de 
robra Social 1981
Foment de l'estalvi

L'any 1981, la Caixa ha seguii la seva tradicional 
actuaciô de foment de l'estalvi, obsequiant eis seus 
impositors amb motiu de diverses diades,
AixÎ, per la festa del Llibre es va 
distribuir un total de 152.000 Ilibres, 
corresponents a diversos temes.
En finalitzar el curs, es van Iliurar 
20.000 obsequis als escolars del 
nostre àmbit d'actuació, Per últim, 
amb motiu de les festes de Nadal, 
vàrem obsequiar els nostres clients 
amb 160.000 discos o «cassettes» 
i amb més de 100.000 calendaris, dedicáis 
enguany a la vida del camp a través de les eines.

Cal destacar, també, dintre aquest 
exercici, la creado del Premi Sant Joan 
de novel la catalana, dotât amb cinc- 
centes mil pessetes, com a estímul 
i promoció de les lletres catalanes i per 
distingir una novel-la inèdita amb la 
qual obsequiar els nostres clients en 
la tradicional Festa del Llibre. Van concó- 
rrer-hi trenta-nou novel-les, i va resultar 
premiada l'obra «Adéu, turons, adéu», 
d'Antoni-Lluc Ferrer, escriptor i pro
fessor de literatura catalana a Aix-en- 
Provence, i guardonat ja en altres con
cursos literaris. El Jurat eslava compost 
per Jordi Sarsanedas, Joaquim Marco, 
Agustí Pons, Joaquim Sala i Joan Ripoll. 
A l'acte de concessió del Premi, que va 
tenir Hoc el 30 d'octubre. Dia Universal 
de l'Estalvi, al saló modernista de la seu 

central de la Caixa, el professor Jordi Llovet, Catedráticde Llengua i Lite
ratura Catalanes de la Universität de Barcelona, vafer una erudita i mag
nífica dissertació sobre el tema «Novel la i Cultura».

Activitat social

L'import que la Caixa d'Estalvis de Sabadell ha dedicat a Obra Social 
durant l'exercici que comentem, ha estât de 127,3 milions de pessetes: 
6,2 milions en immobilitzat, i 121,1 mitions en Manteniment.

Les despeses més importants corresponen a l'Obra Cultural, amb 
un 60% del total destinât a Obra Social. Les activitats principals són les 
Biblioteques, amb una despesa de 52 milions de pessetes, el manteni
ment deis edificis de l'Obra Cultural, de Can Deu i deis auditoris i sales 
d'exposicions, amb 20 milions de pessetes, i les activitats i coMabora- 
cions culturáis, amb 4,4 mitions.

L'Obra Sanitária absorbeix quasi el 25% del pressupost per a Obres 
Socials: 22 milions de pessetes s'han destinât a la Clínica Infantil Nen 
Jesús i 9 milions al Centre de Medicina Preventiva Escolar.

El 15% restant s'ha distribuít entre la protecció a la vellesa i a la 
infáncia, i a ajuts per a estudis: 6,8 milions de pessetes per a Clubs d'Avis 
i col laboracions diverses; 3,3 milions per a pensions vitalícies; 5 milions 
de pessetes per a Colonies i Guarderías Infantiis, i 4,1 milions de pesse
tes en beques per cursar estudis professionals, mitjans i superiors i per 
a minusválids, aixi com per ais concursos d'estudis i programes socio
economics i culturáis. També s'han ajudat algunas entitats bénéfiques 
amb 500 mil pessetes. '

La Caixa té invertits actualment més 
de 480 milions de pessetes en l'immobilitzat 
(edificis, instal-lacions, etc.) de la seva Obra 
Social: 153,7 milions en Obra Cultural,
237,1 milions en Obra Sanitària, 63,2 
milions en casa de Colónies i 26,6 en 
Clubs d'Avis.

Podem dir que, pràcticament, la Caixa . 
d'Estalvis de Sabadell és present, amb les 
seves activitats socials, a totes les poblacions"^ 
on actúa com a institució financera.
Els lectors de les seves biblioteques han estât 
423.970; el seu fons bibliografie total és de 
quasi 165.000 volums. Ha promocional 
directament 166 actes culturáis i 541 junt amb 
altres entitats; ha organitzat 7 cursos de 
llengua catalana per a adults, en els graus 
elemental, rnitja i superior, i ha col laborai amb Cine Club Sabadell 
al Vil cicle de Cinema per a nois i noies. 5.071 escolars han seguit els 
Itineraris de la Natura de Can Deu i 681 persones han visitât l'Exposició 
Permanent d’Emes Agricoles.

En el nové concurs convocai per 
la Caixa per a la realització d'estudis 
i de programes sòcio-econòmics i 
culturáis han estât premiáis els pro- 
jectes de cinc estudis i de set progra
mes. Són els següents: «L'avaluació 
en el B.U.P.», presentai per Maria del 
Carme Vidal i Xifre; «Martorelles de 
Dait i Martorelles de Baix», presentai 
per Pere Sanjuan i Esquirol; «Els 
joves desocupáis i les derivacions 
d'aquesta sítuació a Monteada», 
presentai per Anna Oliver, Andreu 
Navarro i Marta Farrés;

«Cens, alimentació, comportament i biologia de l'àliga cuabarrada a la 
serralada prelitoral catalana», presentai per Joan Real i Orti; i «Geologia 
del Vallès i de l'entorn natural de Sabadell», presentai per 
Antoni Freixes i Perich.

Els programes premiats corresponen a les entitats: Agrupació 
de Veins de Grècia de Sabadell, creació d'una Biblioteca pública; Agru- 
pament Canigó-Torras i Bages de Barcelona, commemoració del 30®. 
aniversari de la seva fundació; Ateneu de Cultura Popular de L'Hospitalet 
de Llobregat, commemoració del 50®. aniversari 
de la seva fundació; Club d'Escacs de Castellar 
del Vallès, organització de la V Festa Catalana 
deis Escacs; Cor Ariadna, de Barcelona, con
certs del «Gloria» de Vivaldi acompanyats 
d'orquestra; institut Nacional de Batxillerat de 
Barberà del Vallès, iniciació de la Biblioteca; 
i Omnium Cultural-Delegació de Sabadell, crea- 
ció d'un dipósit i servei de prestació d'audiovi- 
suals per ajudar a l'ensenyament.

En l'aspecte sanitari, la Clínica Infantil Nen Jesús ha assistit 9.566 
infants, que han causal 53.162 estades; s'han fet 21.897 visites al seu 
Ambulatori, 86.976 análisis cliniques, 22.642 radiografíes, 878 interven- 
cions quirúrgiques i 12.799 servéis médics especialitzats (cardiologia, 
neurologia, etc.).

A 31 de desembre de 1981 són 169 les persones majors de setanta 
anys, d'una vintena de poblacions, que es beneficien d'una pensió vita
licia de 1.500 ptes. mensuels. La Caixa té cura directa del Club dels Avis 
«Plaça del Vallès» i del carrer Carbone!! de Monteada i Reixac, i col la
bora al manteniment d'altres Clubs. Et 21 de setembre de 1981 va complir 
el seu vint-i-cinquè aniversari el primer dels Clubs esmentats, que compta 
amb més de 3.000 socis i porta una gran activitat. La seva Junta Directiva 
-formada pels mateixos socis- . _ 
organitzar, amb aquest motiu, diver-X 
SOS actes extraordinaris, i es va edi
tar una Memòria de la vida del Club 
durant aquest anys.

Han assistit a les Colonies de 
Canyamars 7.500 persones i 83 
grups diversos, que han ocu- 
pat la casa durant 212 dies.
També s'hi han celebrai 
cinc landes d'estiu, amb 
700 participants. S'han 
ajudat 22 guarderías infan
tiis de 10 poblacions, i 14 
entitats bénéfiques.
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L’OBSTACLE
Come inédit de JOAN A RUS

D.'esprés de trencar les relacions 
amb En Ramon, per causes imprevis- 
tes que fora llarg d’explicar, l’Antô- 
nia es casà amb tan mala fortuna que 
el seu mark, d’ofici transportista, 
morí d’accident al cap de pocs mesos. 
Va quedar desorientada; no sabia 
qué fer. Providencialment, una ger
mana que tenia a Barcelona li parlà 
d’un senyor veil, rie i solter, que s’ha- 
via ferit i, no podent-lo assistir degu- 
dament uns sens nebots, necessitaven 
una persona de confiança que tingués 
cura d’ell, a base d’una bona retribu- 
ció. Acceptà l’oportuna proposta i 
no es deixà veure més pel poblé, fins 
ara que, al cap de tres anys, mort 
aquell senyor, s’hi havia instai.lat de 
nou, comptant amb un vitalici que li 
havia fet el difunt i amb una casa que 
li havien deixat els seus pares, sorto- 
sament desocupada. Era el millor de
termini que podia prendre, encara 
que mai no se sap el que pot venir.

En Ramon, entretant, s’havia ca- 
sat, però el record d’aquella dona no 
se l’havia pogut arrencar del pensa- 
ment. D’altra banda, la seva muller 
no l’ajudava gens a oblidar-la. Eren 
dos temperaments que no congenia- 
ven. No resava per élis aquella màxi
ma segons la quai el matrimoni és un 
esforç constant i pacient de mùtua 
adaptació. Ell era expansiu, alegre, 
sensual; ella, era freda, malhumoro- 
sa i, generalment, adusta. El fet d’es- 
tar continuament malalta, la retenia 
a casa les més de les bores del dia. Al
trament, com no era del poblé, no te
nia cap amiga amb qui pogués 
confiar-se en les seves trifulgues; cosa 
que a mokes dones els serveix de con
seil i, molt sovint, d’apaivagament. 
Tot això agreujava encara més el ca
rácter introvertit de la Nuria. Potser 
el remei que més li convenia era la 
companyia d’un fili; però, ni aquest 
consol no havia tingut.

Fins fa poc, s’havien anat sopor
tan! mitjanament bé. Però, d’ençà 
que en Ramon ha entrât a formar 
part de la Junta del Sindicat, la pau 
doméstica se n’ha ressentit. En Ra
mon no tenia el costum de sortir de

nits, perqué, com a pagés, havia de 
matinejar. Ara, però, surt dues o tres 
nits per setmana per tal d’assistir -diu 
eli- a les reunions de la Junta. I ùlti- 
mament aqüestes sortides han anat 
augmentant i d’això ve el rondineig i 
les reticéncies de la Nùria, que no 
s’explica tantes reunions.

En un pöblet de quatre cases, com 
qui diu, era inevitable que un dia o 
altre l’Antònia i En Ramon es topa
rien casualment. 1 això ha estât avui. 
Després d’uns instants de vacil.laciò, 
eli l’ha escomesa aixi:

- Hola, Antònia! Ja he sabut que 
tornaves a èsser aqui. I dones?

- Coses de la vida. No em quedava 
altre recurs. La feina que tenia a Bar
celona se m’ha acabat i he pensât que 
aquí, entre unes coses i altres, em de- 
fensaré millor que enlloc. I tú, qué?

- Sí, mira, casat -ja ho déviés 
saber- i a fer bondat.

- Et trobo igual, noi; encara fas 
patxoca com quan...

- Encara te’n recordes?
- Tu dirás! Hi ha moments que no 

s’obliden.
- Potser encara hi tornaries?
- Les coses han canviat; ara ets ca

sat; no tens la Ilibertat d’aleshores 
que...

- Qué?
La conversa resta en Paire, però en 

la ment dels dos reviuen els dies del 
seu festeig agosarat, quan ella cedía 
sense resisténcia ais atreviments tác- 
tils d’En Ramon.

- I vius sola?
- Viuda i sola, i per meréixer.
- Llástima del que va passar, no et 

sembla?
- Si ara fos a fer!
- I no t ’aborreixes, tota sola?
- Si fòssim Iliures encara 

podríem...
- Creus que no ho soc de Iliure?
- Home! segons com!
- Per fer-te alguna estona de com

panyia, encara serveixo.
- Gosaries?



- Per qué no?
- Quan vulguis, dones. Però això és 

un poblé i tot se sap, tard o d’hora. 
Cai molta cautela, si et decideixes. 
Pensa el que passarla si ens desco- 
brissin. Molta cautela, dones. Ja saps 
on m’estic.

Des d’aquell dia, la porta de casa 
l’Antònia quedava ajustada a partir 
de les deu de la nit i es tancava a pri- 
meres hores de la matinada. El vigi
lant, almenys eli, se n’havia assaben- 
tat sense voler. Si en temps del festeig 
arribaren a mig carni en l’amorosa In
timität, ara anaven molt més enllà. 
Totes les barretes queien, tots els es- 
crúpols s’esvanien en el vertigen de 
Ilur follia eròtica. Com si volguessin 
rescabalar-se del temps perdut. I fou 
en un d’aquest moments passionals 
que ella profeti les terribles paraules: 
-Si ella no hi fos! Això que ara fern 
d’amagat podríem fer-ho amb la 
consciencia tranquil.la, com marit i 
muller. Aquelles paraules caigueren 
en el cor d’En Ramon com una ma
ligna llavor en un sole ben assaonat.

Aquella nit, el seu aspecte no era el 
mateix de sempre. Hi havia, en el seu 
rostre, una estranya expressió, com el 
reflex exterior d’una preocupació 
molt forta, en contrast amb l’aire 
confiât deis altres dies. Alguna cosa 
certament greu el torturava per din- 
tre. L’Antònia li ho conegué aixi que 
el tingué al davant.

- Qué et passa?
- Res, dona. Coses; val més que no 

en parlem.
- Però, tu et creus que puc estar 

tranquil.la, veient-te descompost 
d’aquesta manera? Vaja, parla! Pot- 
ser em convé saber-ho. Es que 
m’afecta a mi tal volta? ,

- No... potser si, indirectament.

- Parla, dones, d’una vegada!
- Ja t ’ho pots pensar. Coses de la 

dona! Ja no sé com fer-li entendre 
que el Sindical no el puc deixar; i no 
he tingut més temei que enganyar-la, 
dient-li que si els dies que no hi ha 
reunió també hi vaig és perqué allá 
s’hi passa molt bé Testona parlant 
amb els amies o fent una partida de 
cartes; en fi, que se m’ha fet com un 
vici i em costa molt de desprendre- 
me’n. Ella m’ha respost, que potser 
si, potser no; però, el pitjor del cas és 
que, amb mitges paraules, m’ha do
nai a entendre que sap alguna cosa i 
això és terrible. Imagina’!! No li cos
taria res de preguntar al Sindical; i 
potser ja ho ha fet, perqué, en el fort 
de la batalla, ha dit, molt significati- 
vament: -Ja em dirás on ets quan no 
ets al Sindical. I, donat per tallada la 
discussió, s’ha tancat d’una revolada 
al dormitori, sense ni menys desperar 
la taula. Aleshores m’he recordat que 
era dia de reunió i, tement que ella 
sortis de l’habitació i tornéssim a 
començar,he agafat la clau i he sortit 
de pressa; però, abans de sortir... 
abans de sortir...

- Qué?
Eludint el qué? de TAntónia, En 

Ramon continua:
- Quan m’he trobat al carrer, m’ha 

semblât que era massa tard per la 
reunió i m’he repensât; i aci em tens.
I em sembla que no discutirem més, 
vetho-ací!

- Es que la vols deixar?
- Ja veurem! Però això no pot du

rar.
Ella no l’ha acabat d’entendre.

Quan En Ramon anava a obrir la 
porta del pis va sobtar-lo una fortor 
que l’alarmà encontinent. No tardò 
un segon a pensar el que havia suc-
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ceit. Deixà la porta oberta de bat a 
bat, i, amb el mocador ben apretat al 
nas, corregué cap el menjador, veié 
una minsa claror a través de la porta 
no ben tencada de la cuina, Tobri rà- 
pidament i, com havia sospitat, veié 
amb esglai la cuina de gas engegada. 
Corregué al dormitori, encengué el 
llum, obri la finestra que dóna al ce- 
lobert i aparagué la Nuria estesa so
bre el Hit, immòbil; la saceejà nervio- 
sament per a despertar-la, però en va: 
les amanacions del gas l’havien asfi
xiada.

Qué fer? A TAjuntament hi ha 
guàrdia de nit. Allà es dirigi sense 
perdre temps, a fi de donar part de la 
desgracia. No dormi en tota la nit, 
veillant la pobra Nuria, amb l’ànima 
travessada de sentiments contradicto- 
ris: compassió, penediment, tot el 
que pogueu pensar. 1 es preguntava, 
cavil.lós: -Sabia tot el que passava i 
per això s’ha suicidât? Q bé no ha es
tât més que una distracció, molt ex
plicable per l’excitació que la domi
nava quan s’ha tancat al dormitori? 
Qh, enigma torturador, que mai dels 
mais no podria desvelar!.

Es practicaren les dil.ligéncies del 
cas i Tendernà la tarda fou l’enterra- 
ment. L’obstacle havia desaparegut. 
Tothom lamentò la desgràcia i les 
mestresses de casa es prometeren de 
posar la màxima alendó en el maneig 
d’aquests utensilis, tan pràctics com 
perillosos.

Quan TAntónia s’assabentà del 
que havia ocorregut, tingué un es- 
cruiximent d’horror i una sensació de 
culpabilitat. Perqué ella era Tùnica 
que sabia -o es creia saber- la veritat 
del fet. El pensament egoísta 
d’haver-se Iliurat d’una nosa restava, 
de moment ofegat sota el pes
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d’aquells sentiments espontanis. 
L’Antonia podia èsser el que era, pe
rò no tan malvada com per alegrar-se 
de la mort de la Nuria. Havia, això 
si, alimentai l’esperança que, malalta 
d’un mal que reclamaria, segons ha
via sentit dir, una intervenció quirúr
gica, no pogués resistir l’operació i li 
deixés expedit el carni per a formalit- 
zar les relacions il.licites que sostenia 
amb En Ramon. Però, mai mai no 
l’havia incitât, consciemment, a 
prendre una resolució tan criminosa 
com la que acabava de realitzar. I 
ara, fent memòria, ara veia tan dar 
com la llum del dia el sentit tràgic 
d’aquelles paraules de l’altra nit, que 
no havia acabat d’entendre. I s’acusa 
d’haver-lo forçat a parlar, perqué, de 
no haver-ho fet, ara pensarla el ma
teix que pensa tot el poblé. Però, no: 
és eli, eli qui l’ha matada: és eli qui, 
aprofitant que la Nùria s’havia reclós 
a la cambra, abans de sortir eli, havia 
engegat el gas, refiat que tothom atri- 
bui'ria la seva mort a un accident, 
com d’altres semblants n’hi ha hagut. 
-Es, més que res, la por del que es 
veia venir -es deia l’Antònia- allò que 
l’ha ofuscat i l’ha mogul a tan abo
minable acciò.

Horroritzada i espaordida de pen
sar que era ella la causa involuntària 
d’aquell crim, després d’haver estât 
tancada tot el dia a casa com fugint 
de si mateixa i de Tuli escrutador de 
la Justicia, prengué el darrer tren, ca
rni de Barcelona, sense cap designi 
preconcebut, excepte el de no 
acostar-se mai més al poblé, si no hi 
era obligada.

L’endemà, aquella porta tancada 
induia, com una tàcita acusació, a 
creure en la possible veracità! de certs 
rumors, que no tadarien en arribar a 
les oïdes dels administradors de la 
Justicia local.

Mentrestant, l’Antônia no tornava 
i En Ramon havia estât cridat a de- 
claraciô.

* ‘ »3
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ANECDOTARI de i sobre 
JOAN ARÚS

y\com panyat per la seva muller anà a la sabateria de 
costum per comprar-hi unes sabates noves. El sabater va 
comentar que no les gastava.

-És ciar -va dir la senyora Teresa-, corn que no toca de 
peus a terra...

•

A la sucursal que té el Banc de Sabadell a Castellar del 
Vallès, quan en certa ocasió un empleat va entregar uns 
bitllets a l’Arûs, aquest, tot ensenyant un bitllet de cent 
pessetes, protestà:

-Aixô no és un bitllet de cent.
L’empleat, que en principi pensava que el veli client re- 

papiejava, va insistir dient que si que era de cent. I l’Arûs 
que no, però finalment va dir:

-Aquest bitllet no és decent: és indécent...
•

Era temps de la guerra i l’Arüs van movilitzar-lo a les 
obres del camp d’aviació que es construía entre Sabadell i 
Castellar del Vallès. Com sigui que eli mai no havia fet 
anar el pic i la pala, va enginyar-se una estratagema: eli 
tindria cura de passar el canti d’aigua a tots els treballa- 
dors. Van trobar encertada la idea. I d’aquesta faisó, eli, 
després de la guerra ho comentava aixi:

-Vaig fer heure a galet a tothom...
•

En una ocasió, arran d’una reunió d’amies intel.lectuals 
a casa seva va acabar el tabac i en demanà als altres. Però 
ningú era fumador, excepte Joan Garriga i Manich, que 
fumava amb pipa. D’aquesta manera l’Arús, va dir-li:

-Sempre faras cara d’empipat...
•

En la mateixa reunió, Ramon Moix, el poeta, es limita
va a escoltar i feia cara de moínat.

-Au, Moix, no facis cara d’amoixat...
•

-Jo escric en catalá, però penso en Castellar... -solia 
dir..

•
EH fou un artista-pintor frustrât, havia dit.
Quan treballava al Gremi de Fabricants de Sabadell, 

feia veure que escrivia, però en realitat feia versos. No 
hagués pogut fer dibuixos, perqué “ se m’hauria vist el 
llamó’’...

•

-De la mateixa manera que diem que l’arbre no ens dei- 
xa veure el bosc, podem dir que els boletaires no ens dei- 
xen veure els bolets -deia.

•

-Per anar a buscar bolets s’ha d’anar a-Rupit... 
-frasejava l’Arûs.

•

Comentava que avui en dia totes les noies van ensarro- 
nades.

Es referia a les que duen bolso en forma de sarro.

-M’han dit que el Bañe d’Osca es traspassa’’ -digué en 
una ocasió.

-Apa, voi dir?
-“ Sí, sí, de veritat: s’entra pel davant i se surt pel da- 

rrera” .
•

Poc abans de morir, qui li preguntà:
-Com està, senyor Arús?
-Molt tou, noi, molt tou. (Referint-se al seu Hit de dos 

matalassos).
•

-“ Mira noi, el cap se me’n va. Ara no sé si he d’escriu- 
re: Fulano de tal o bé Butano de tal’’.

•

Quan veia un amb cabells blancs:
-Veig que a la muntanya ja hi neva.

Quan se l’invitava a fumar i li preguntaven si volia ros 
o negre, contestava:

-Ros que és més car.
•

En certa ocasió van donar-li records d’en Vila Arrufat. 
Explicá que ambdos de jovenets anaven a Pescóla de pin
tura junts. Però...“jo en sabia més que eli’’. I “jo em 
vaig quedar pel carni’’...

•

A Maria Teresa Esteve li va proposar:
-T’hauries de fer soci de l’Ateneu. Hi ha de tot. És 

com si tinguessis un pis a Barcelona. Per què no te’n fas? 
vai la pena: hi ha barberia...

•

Molt sovint a ella li preguntava:
-És-te-va o és-me-va?...

•

Sortint de missa qui li comentà:
-Quin ofici més Harg, Sr. Arús!
-Més ho és el de manyà!

•

S’apropava un Nadal.
-Qué farem per Nadal, senyor Arús?
-Dones, mira, pujar Pescala...

•

Hom li preguntava:
-Voi dir que no fuma massa vostè?
-Si, ja ho sé, però si no fumo, el dia que el metge m’ho 

prohibeixi no podré deixar de fumar.
•

Anys enllà PArús feia aquesta pregunta:
-Sabeu qui és el que està més bé a Sabadell?
-(?)...
-Dones Mn. Ernest Mateu, és “ arxi-bé’’...
(Mn. Ernest era PArxiver...)

•

L’Arús “ batejà’’ als membres de la Fundació Bosch i 
Cardellach com “ els Pocs i Garbellats” i amb un altre jo- 
cós pensament: “ el-s-avis desamparats’’...
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X ja  meva personal conaixença de Mestre Arús no venia 
de massa anys tot i que l’havia desitjada.

Val a dir que la ruta de Castellar l’he fêta sempre molt 
poc i encara de tard en tard. Amb tot, diverses vegades 
havia anat a casa seva però no havia coincidir mai de 
trobar-lo. És ciar que mai no li havia anunciar prèvia- 
ment la visita, que era prou cortés i no he dubtat gens que 
m’hauria esperat. Si, en canvi, vaig poder saludar sempre 
la seva esposa, tan senyora.

Havia començat l’any 80. Era nou de trinca. Jo li ha
via tramés un poema nadalenc que va tenir l’inmerescut 
honor de cridar l’atenció del Mestre. Ran d’això va 
basquejar-se per localitzar-me fent-me arribar avis per 
persona amiga. Llavors si que vàreig anunciar, per 
avançada, la visita. 1, naturalment, vaig tenir el goig de 
conéixer-lo.

Fou una visita llarga, agradabilissima. D’una coinci- 
déncia d’opinions i de sentiments i d’un gaudi espiritual 
complet. El temps ens va passar rabent.

D’altres visites varen refermar la nostra amistat i, en 
mi, el regust saborós que hi deixaven. El Mestre sempre 
ens sorprenia amb noves facetes de la seva vida o de la se
va obra que jo encara no coneixia mai prou.

Li agradava que jo li ensenyés la meva modesta pro- 
ducció que eli llegia detingudament, la revisava i la criti
cava acuradament, d’una manera equànime, estimulant- 
me i encoratjant-me sempre. Els sens conseils i les seves 
observacions em foren molt útils i atinades.

El Mestre estava al dia de les coses de la literatura. Co
neixia l’obra dels nostres escriptors modems, la clàssica 
nostrada i també la dels francesos, de la Pléiade als con- 
temporanis, entre d’altres literatures. No li acabava de 
convéncer la “ poesia nova’’ d’alguns joves poetes de les 
darreres fornades però tampoc no era, per a élis, un Aris- 
tarc, ans era més condescendent del que molts es pensa
ran.

Estimava la ciutat i estimava el país, i la senzilla gent 
del nostre país, amb un amor apassionat.

La seva llarga vida i l’amistat que havia mantingut 
amb gairebé tots els literals catalans i la que mantenía en
cara amb els supervivents de la seva generaciò, feien la 
seva conversa molt amena i curulla d’anécdotes. A mi em 
sorprenia la seva clarividéncia i encara enyoro les reco- 
manacions de tot tipus que em feia i que prou m’agrada- 
ria de fer avinent per a ensenyança i utilitat d’altri, però 
no goso fer-ho per no personalitzar. Era encomanadis el 
seu délit de viure i el bon humor de qué feia gala. Admi- 
rava el coneixement que posseïa de la llengua i corn la do
minava. L’escrivia amb una acurada puresa i amb una 
dignitat que enamorava. Era al.lérgic al mot groller, a la 
paraula toixa. Era un veritable esteta.

Era tan amie dels sens amies i era tan senyor amb els 
amies que es dolía de les injustícies que els feien o del 
menyspreu de les actuals generacions de lletraferit envers 
alguns grans homes catalans. Quant a l’oblit envers la se
va important i molt abundosa obra no el comentava i 
n’esquivava la conversa. Però jo sé com li fibiava el cor 
l’oblit de qué era víctima.

Recordo que un cop va preguntar-me si jo creía que 
potser eli no havia fet prou per les nostres lletres i per la 
Pàtria, ell que n’estava tan enamorat.

Vaig creure que havia de dir-li la meva opiniò tal com 
ho sentía. El cor em deia que amb els meus mots, que re
cordo qu varen èsser una mica alts de to, fent honor a la

EL MESTRE ARUS 
QUE JO VAIG 
CONÈIXER
“Amb malmirada ¡lengua de pastor ens vau parlar amb

la majestat d ’un rei. ’’

veritat, confortaría aquell Home, aquell Ancià, aquell 
Poeta tan venerable per tots tres conceptes.

Li vàreig dir que la seva obra no solament era digna de 
la nostra llengua sinò que encara la dignificava; que feia 
honor a la Pàtria talment com en feia, també, l’obra 
d’altres il.lustres amies seus escriptors o artistes nostres 
de mèrit, igualment rnenystinguts com ell. Que la seva 
obra tan copiosa, tan pulcra, tan personal, perduraría 
perqué no era pas perqué sí que havia estât parcialment 
tradui'da al francés i a l’italiá, a l’alemany i al portugués i 
fins i tot a l’esperanto. Que si una enciclopédia de carác
ter universal, de reconegut prestigi i solvéncia, ja feia es- 
ment, l’any 1930, de l’obra arusiana dedicant-li 57 línies i 
462 paraules, tot remarcant amb cites com ja era conegu- 
da i estimada la literatura del Mestre a França, a Itàlia i a 
Alemanya, era, en canvi, indigne i ben deshonorant que 
una altra, estrictament catalana, i que a més es proclama
va gran, gosés despatxar, el 1970, tota l’obra d’un ele
gant poeta, d’un acurat prosista, d’un traductor de quali- 
tat, d’un articulista, d’un autor de més de 32 obres origi
nals i ben inspirades.., de tot un Mestre en Gai Saber ben 
consagrar com era En Joan Arús i Colomer amb sola
ment 8 linies i 58 paraules. Tot un rècord!

Com podia jo silenciar que ja me n’havia adonat d’un 
menyspreu semblant, d’una injusticia tan manifesta, 
d’una irresponsable (!) manca d’informació de tanta 
magnitud?

Aquell dia, després de les meves paraules, el meu amie 
Joan Arús em va agafar una má i me la va estrényer amb 
les seves dues, i als seus ulls hi vaig veure espumar una 
llágrima. A mi se’m va esponjar el cor i vaig acomiadar- 
me del Mestre tot content d’haver-li retut justicia.

Agustí PALAU 1 CODONYERS 
Barbera del Vallès, octubre del 1982
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joan arús i colomer (1891-19S2)
poeta - "mestre del sonet"

perfil

Home petit i eixerit, carregat de... sonets.
Bru i solcat d ’arrugues.
Inquiet. Sempre està a punt de disparar consonants.
Una actitud, la seva, certament punyent. És el seu tarannà...
Això li ha cont'erit un carácter resolut. No està per concessions de cap mena. 
Un eix -ególatra?- on gira el món.
Poeta -Mestre en Gai Saber-. També té una prosa elegant, precisa i expressi- 
va. Potser reiterativa, però bella.
Irreductible polemista.
Sempre parla d ’ell -egoista?- i, fins i tot, voi que es parli d ’eli.
Podria aplicar-se-li també aquella frase, cree que és del “ divi Dalí’’, que diu; 
-“ Vull que es parli de mi, encara que siguí parlant-ne bé’’.
Té l’esperit novell.
Opta a la immortalitat...

biografia

Nat a Casiellar del Vallès Tu de gener de 1891. És un ninou...
Poeta llorejai i Mestre en Gai Saber (1931).
Autor d'una extensa bibliogral'ia en poesia i prosa.
Se riia batejat anib: «Mestre del Sonet».
Figura en diverses antologies poétiques.
És esnientat en el Diceionari Biogràtic d’Alberti i en la Gran Enciclopédia Catalana.
Eia col.laborat a diverses publicacions literàries.
I cs seves ateccions .sóti la mùsica i, en altre temps, buscar bolets...

(Mori el 17 de maig, 1982, a Castellar del Vallès)

El text i la caricatura d ’aquest t retali figuren a l ’obra titulada "52 Ceballuts” , amb textos de 
Joan Cusco I amb caricatures d'Ernili Hierro, a publicarse algún dia (o la setmana dels tres di-
J O U S . . J
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BIBLIOGRAFIA DE JOAN ARUS

POESIA
1914 Cançons al vent.
1915 Sonets.
1916 Noves cançons.
1917 El llibre de les donzelles.
1918 El cant dispers.
1919 La mare i l’infant i altres poemes.
1922 i 1947 Llibre d’amor. (1? i 2.̂  edició augmentada) 
1922 Idil.lis i elegies d’André Chénier.
1924 Nous poemes.
1926 Benaurança.
1926 i 1952 Les Absències (1.“ i 2f edició augmentada)
1927 El dolç repôs.
1955 Gamins i paisatge.
1956 Antologia poètica.
1961 El vas transparent.
1962 Les deus unides.
1971 Les veus de la nit.
1977 L’imperi del sonet.
1979 L’esposa absent.

PROSA
1918 In memoriam.
1919 La nostra expansió literària.
1922 Evolució de la poesia catalana.
1925 Notes sobre creació poètica.
1926 Joan Alcover, el poeta del dolor paternal.
1927 Els primers temps de Joaquim Folguera.
1954 Poesia i snobisme i altres assaigs.
1955 Les posicions extremes en l’art i la poesia actuals. 
1958 Un espectador ante la moderna pintura.
1967 L’Ametlla, bastons, bolets i, allá dalt, Puigraciós. 
1967 Carta a una poetessa.
1970 Tres poetes.
1972 Tornem a les formes belles. Elogi del sonet.
1976 Experiències i reflexions entorn de la poesia.

assagista i articulista, 
vida a innombrables

Teoritzant de poesia i d’art, 
col.laborà al llarg de la seva 
publicacions-diaris i revistes.

(QUADERN s’honorà amb la seva col.laboració i esti- 
mul).
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Q ^ i m î n
Portada: (Disseny de Jordl Roca) "Deessa Mare de la 
Tramuniana”, de Tescullor Josep Sobrado i Balboa, 
realitzada
expressament per aquesta Portada.
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Ç ù r t t c

“ íiló ria  a a balt bel crl i pau a la terra ais l|o- 
mes be bona uoluntat”  és Tejcpressió -bella expressió 
eüangélira- que l|a esbeningut trabtrtonal.

JVquest mes be besembre ens buu un ale be calor -t 
b ’amor- ais nostres ro rs. t u s  buu el J ía b a l.

fcs uu raissatge be pau i b ’amor fraternal en la fre- 
bor be les relarious l]umanes, no sempre exemptes 
b ’ obi i be Iluita. ( J l ’ l|omes be bona uoluutat el món 
u ’ és p le !„ .)

^^abal, esbeué aquest miraculós missatge que s ’ es- 
rampa arreu i es comunica entre els bornes.

Jíab a l és amor i també és perbó.
®aub im  amb goig tutim el joiós ^^abal i fem-uos me- 

reixebors be l ’ amor i be la pau be J lé u , i fem realitat 
aquell auguri be “ gloria a J lé u  a les alturcs i pau ais 
Ijomes be bona uoluutat’ ’ .
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SE M B L aX M C A  de
Per Joan Cusco i Aymamí

MIRNA LACAMBRA

Mima Lacambra és una diva. 1 ho 
és en el teatre i en la vida. Ho és per 
naturalesa.

Parlant emb ella, et sents atret per 
la seva expressiva dicció, per aquest 
seu alé que es desprén de cadascu deis 
seus gestos tan interpretatius. En ella 
es conjuga tota una expressió d’har- 
monia i els seus ulls negrencs i llumi- 
nosos en són testimonis.

La vocació al cant li ve de petita. 
En qualsevol festa familiar ja “ ac- 
tuava” . M’explicá dies enrera Mn. 
Geis, que havia tingut ocasió 
d’escoltar-la per primera vegada, 
quan ella era una nena. “ Cantá me- 
ravellosament bé. Com un ángel” .

Cursá brillantment les carreres de 
cant i de piano en el Conservatori del 
Liceu de Barcelona, obtenint diplo
mes i medalles, sota la direcció de la 
profesora Eugènia Kemeny, en cant, 
i de la professora Teresa Grècia, en 
piano.

Posteriorment estudiá repertori 
d’opera amb el que fou, durant qua
ranta anys, mestre del Gran Teatre 
del Liceu, Josep Sabater. Més tard, 
fa perfeccionament de cant amb la 
professora iugoslava Maya Mayska.

La seva primera actuació la feu a 
Sabadell, la ciutat natal. Interpreté 
‘‘La Bohême” amb Manuel Ausensi. 
Tot seguit recorra la geografia hispa
na donant concerts i funcions d’òpe- 
ra.

En el Gran Teatre del Liceu canta 
diversos papers i les seves actuacions 
li fan valdré èsser protagonista des
prés, en el mateix teatre, de la Micae
la de “ Carmen” , de Bizet i “ La Vida 
Breve” , de Falla, de les quais canta 
vàries representacions, més tard, en 
el Teatre de la Zarzuela de Madrid. A 
continuación, canta sarsuela en Tes- 
mentat teatre madrileny, iniciant les 
que esdevenen famoses temporades.

Amb la mateixa Companyia realit- 
za “ Festivales de España” . I, acaba-

“Les voluntáis débits es 
iradueixen en discursos: les 

fortes, en actes”.

Gustau le Bon

da aquesta experiència, surt, per pri
mera vegada, a l’estranger. Debuta a 
Alemanya amb “ Il Trovatore” de 
Verdi, en la ciutat de Dortmunt, en 
una gala italiana.

És arran d’aqüestes actuacions que 
el director d’escena austriac, el pro
fessor Dr. Felsenstein, mundialment 
famós, la contracta per inaugurar la 
nova “ Komische Oper” de Berlin, 
amb una nova versió fora de série de 
“ 11 Trovatore” . És acollida amb un 
gran entusiasme i representa l’obra 
durant cinc temporades consecutives. 
La critica s’estén en elogiosos comen- 
taris.

Entretant va a Itália per a fer per
feccionament de cant amb la Mestra 
de cant professora Sforni-Corti. Rep 
els savis conseils del Mestre Tulio Se- 
rafin quant a referéncia al repertori 
italià.

Mima Lacambra ha actuat a dife- 
rents teatres d’Alemanya, tant l’Oc
cidental com l’Oriental, Bèlgica, Bul
garia, Holanda, França, Austria, Itá
lia, lugoslàvia. Irlanda, Txecoslovà- 
quia,etc.

En el seu repertori consten les ópe- 
res “ Tosca” , “ II Trovatore” , 
“ Aida” , “ Madame ButterBy” , “ La 
Bohème” , “ Otello” , etc. Dóna tam
bé concerts en aquests països, tots 
ells també amb notables èxits.

En el Liceu ha cantat “ Il Trovato
re” de Verdi, “ La Dolores” de Bre
tón, “ Rondalla d’Espervers” de Jau- 
me Ventura Tort i “ Adiós a la Bohè- 
mia” de Sorozàbal.

Després d’obtenir una bona colla 
d’èxits a Europa, és contractada a 
América i debuta a Toronto, Cana
dá, en una magistral actuació en 
“ Aida” , per la quai rep la felicitaciô 
personal del primer Ministre Mr. 
Trudeau.

Tot seguit passa als Estais Units 
d’America, on realitza felicíssimes 
actuacions. Els contractes li plouen i

actúa a les tres Amériques amb el se- 
güent repertori: Aida, Attila, Il Tro
vatore, Otello, Don Carlo, Tosca, 
Madame Buterfly, Suor Angelica, La 
Bohème, etc. També fa concerts amb 
orquestra i recitals.

Cal senyalar que un dels seus 
triomfs va constituir l’estrena mun
dial de l’ôpera “ Yerma” en Santa Fé 
de Nuevo Mexico U.S.A. (En aquest 
mateix teatre ja havia obtingut grans 
èxits amb “ Tosca” , en la temporada 
anterior). “ Yerma” conserva el text 
integre del drama de Federic Garcia 
Lorca i posseeix una excepcional par
titura. És una creació pòstuma del 
compositor brasileny Héctor Villa
Lobos. Aquesta estrena va tenir un 
ample ressò internacional i fou co
mentada ámpliament per tota la 
premsa.

A Mima Lacambra li cap l’honor 
d’haver estât dirigida pels grans di
rectors d’escena tais com Dr. Felsens
tein, Gotz Friedrich, Jean-Pierre 
Ponnelle, Mansouri, B. de Tomasi, 
B. Langton entre altres. I pels direc
tors d’orquestra: G. Sebastian, A. 
Guadagno, N. Annovazzi, L. Hager, 
J. Crosby, Ch. Keene, etc.

Recentment ha incorporât al seu 
repertori l’òpera de Verdi “ Un Ballo 
in Maschera” , fent-ne una llarga 
“ tournée” per Alemanya i Holanda.

Sovint viatja per América i Europa 
complint contractes.

- Viatges sola? -li preguntem.
- Alguns dels viatges m’acompanya 

el meu marit -ens diu. El seu espòs és 
el doctor Xavier Gondolbeu, també 
sabadellenc.

Ens explica que els viatges li agra-
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den, però això de fer i desfer maletes, 
no tant...

- Mima, és un topic preguntar-te: 
quin public és el que t’agrada més?

No s’hi pensa gaire i ens diu que 
l’americà.

- És un pùblic molt agraït -afegeix. 
Fins i tot, quan acabes una interpre- 
tació et dóna les gràcies per haver-li 
procurât aquest goig.

- I el més exigent?
- Sense cap dubte: l’europeu.
- I en concret?
- Fora de Rùssia, on no he actuat, 

tot el public europeu sol èsser molt 
exigent.

- Creiem que tota diva deu somniar 
actuar a la Scala de Milan o el Metro
politan -li exposem.

- Ja resulta difícil fer-ho, per dife- 
rents motius -ens diu.

Ara bé, ens explica que la italiana 
Magda Olivero debutò al Metropoli
tan quan tenia seixanta anys...

- Éntre la Scala i el Metropolitan, 
on desitjaries actuar preferentment?

- En el segon.
- Quina diva admires més?
- Kirstens Flastag, sueca, una wag

neriana extraordinària, morta ja.
Quant a les de casa: Victòria dels 

Àngels, Montserrat Caballé i Teresa 
Berganza. Quant ais cantants espan- 
yols, destaca Jaume Aragall, que té 
una de les veus més boniques del 
mon, Josep Carreras i, Plàcid Do
mingo que junt amb Pavarotti, són 
els millors.

Mima Lacambra parla italià corn 
la llengua pròpia i també és defensa

M i'n a  Lacambra en \ mbra “ Don Carl'J*' 
a Brno (Txeccsl^váquial 1977.

prou bé amb l’alemar.y i el francés. 
És una admiradora dTtália. “ Itália 
és única” , diu.

Mima Lacambra va madurar la 
idea de crear els Amies de l’Ópera de 
Sabadell. A la seva proposta s’hi 
ajuntá un grup de persones il.lusio- 
nades amb la idía i heus ací que, des
prés d’un trebal. d’organitzacic digne 
de tota lloa. es va poder veure que el 
Teatre Municipal La Farándula 
s’omplía de gom. a gen aplaudint 
l’espléndida representació de l’obra 
‘‘Madame Butterfly” .

Per Mima ha represen:at la realit- 
zació d’un bell somni: dur l’Ónera a

M r .  Trudeau, felicilani a M im a  Lacambra després de la sevt nlerpretacíó a *‘A ida” a Toroafo, Canadá.

Sabadell, gràcies ais Amies de l’Ópe- 
ra de Sabadell, el primer grup que hi 
ha a Catalunya.

D’aquesta efeméride ja se’n parla 
en aquest mateix número de Qua
dern.

Afegirem, però, que per Mima La- 
cambra, ha representar un gran sacri
fici personal: ha hagut de renunciar a 
contractes i, fins i tot, deixar, com un 
paréntesi, la práctica i l’exercici del 
cant.

Quan l’entrevistem és en vigílies 
d’una ‘‘tournée” pel centre d ’Euro
pa.

Arran de la recent assamblea de so- 
cis que se celebrò, es comunicò, entre 
altres coses, que per Fabril pròxim es 
representará ‘‘Tosca” , actuant ella 
com a diva.

Actualment els Amies de l’Opera 
de Sabadell compta amb quatre cents 
associats, i seria una xifra ideal poder 
arribar a doblar-la, ens comenta Mir- 
na. La inquietud i la il.lusió que bate- 
ga en Mima Lacambra consisteix, a 
més a més, a promoure la creació 
d’un nou teatre, dedicar a l’ópera, al 
ballet, ais concerts i recitals i, fins i 
tot al teatre. Un teatre no ja sois per 
Sabadell, ádhuc pel Vallès.

Mima ha anat élaborant aquest 
projecte a través de les seves actua- 
cions i vivències per diferents paisos. 
Veu que caldria aixecar un teatre per 
promoure noves inquietuds i poder- 
hi fer actuacions autòctones, amb 
cors, orquestra i actors de casa nos
tre.

- Si bé es pot veure que hi ha més 
afecciò a la mùsica i al cant i que el 
nùmero d’alumnes ha augmentât 
considérablement en aquests ùltims 
anys -ens diu- no sòn prou els que 
acaben la carrera i es profesionalit- 
zen. Pue dir que Catalunya fou gene
radora d’excel.lents mùsics de corda i 
que molts d’ells ‘‘s’exportaren” . 
Dones bé, ara és al revés: cal ‘‘impor
tar” bons mùsics de corda perqué no 
en surten prou en el pais... I això és 
alarmant. Cal promoure iniciatives 
d’empenta i realitzar-les.

Ella, vehement i expressiva, ens ex
plica que aquest Teatre caldria fer-se 
en un gran espai, dotât de tots els 
equipaments i de fácil accès. (Horn 
diria que ja té pensada la seva ‘‘radi- 
cació” ...)

- Un Teatre per a 2500 espectadors 
-diu.

- A model i imatge d’algun teatre 
que tu coneixes?

- De cap en concret i sí de tot el bó 
que cadascú té.

1 quan ho explica també els seus 
ulls parlen...
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Bella.
Activa.
Diva.
Té els ulls d’ametlla 

-d’ametller vernai, esclatant.
Ella és Aida, Yerma, Flòria, 
Desdèmona, Cio-Cio-San... a les 
que dona vida i cant. 
Primadonna.

qüestionari ^^proust«

-El principal tret del meu carácter? 
-Resoldre totes les coses amb lógica.
-La Qualität que prefereixo en un home? 
-Que siguí Intel, ligent.
-La Qualität que prefereixo en una dona? 
-El mateix.
-Allò que més estimo en els amics?
-Que ho siguin de debó i poder confiar en 
ells.
-El meu principal defecte?
-Ser massa impulsiva i impacient.
-La meva ocupació preferida?
-Òpera, música, llegir.
-El meu somni de benestar?
-Poder fer realitat els somnis.
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia? 
-No saber mai com és e! nostre Creador, i, 
a tito! molt personal quedar-me cega. 
-Qué voldria ser?
-Com a professió, m ’agrada la que tiñe; 
després voldria ser sumament Intel.ligent. 
-On desitjaria viure?
-Més a prop del mar.
-Quin color prefereixo?
-Tots m'agraden.
-Quina flor prefereixo?
-Cree que són una de les coses més boni- 
ques que ens ha regala! el Creador i per 
tant les prefereixo totes.
-Quin ocell prefereixo?
-Cree que també serveix la mateixa ante
rior resposta.
-Els meus autors preferits en prosa?
-És difícil decidir: M. Saiisachs, Bécquer,

M. Rodo reda, Cervantes, E. Pardo Ba- 
zán, Lorca, Neruda, Dostoïevski, Tols
toi, V. Wolf, C. Laforet, E. Quiroga. 
-Els poetes preferits?
-Neruda, Lorca, Tagore, R. Dario.
-Els herois de ficció?
-Cap.
-Les meves heroines de ficció?
-Les fades quan era joveníssima. Aquells 
sers que podien fer realilat tot el que vo- 
lien i premiaven sempre la bondat i el bon 
comportament.
-Els meus compositors preferits?
-La llisla seria interminable: Falla, Pucci
ni, Wagner, R. Strauss, G. Mahler, Stra
vinski, Mozart, Granados i un llarg etc. 
-Els pintors predilectes?
-Sorolla, Renoir, Velázquez, Ribera, Go
ya, R. Casas, Degas i molts d ’alt res.
-Els meus herois de la vida real?
-Aquells que soporten les injusticies i els 
marliris que l ’home sap idear.
-Les meves heroines històriques?
-Pot ser la mateixa resposta anterior, 
afegint-hi a més a més totes aquelles do
nes que han Iluitat, i segueixen Iluitant, 
per la dignificació de la dona.
-Els noms que prefereixo?
-Tots són prou bonics.
-Què detesto més que res?
-La injusticia i les agressions, tant morals 
com físiques.
-Quins caràcters històrics menyspreu 
més?

-Aquells en els quais uns Homes han estât 
tractats inhumanament per uns aitres Ho
mes.
-Quins fets militars admiro més?
-Cap. Les incomprensions i les agressions 
sempre són detestables.
-Quina reforma admiro més?
-Cap, dones no sembla que cap hagi de 
ser vista per a millorar fonamentalment 
Tèsser humá. Teóricament hi han váries 
reformes que si se seguissin a! peu de la 
lletra, sembla que donarien bons résul
tats, però quan T Home les posa en prácti
ca, ho fa  malbé tot i no funciona. Els hu
mans no ens podem Iliurar dels nostres 
defectes capitals.
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Voldria èsser immensameni inlel.ligent 
per aixi, mitjançant aquesta intel.ligència, 
poder arribar a conèixer la naturalesa del 
nostre Creador.
-Com m’agradaria morir?
-De cap manera, però ja  que és inevitable, 
quan sigui el moment, ben depressa. 
-Estât present del meu esperit?
-Tranquil, il.lusionat amb una série de 
projectes.
-Fets que m’inspiren més indulgéncia? 
-Els produits per la manca de preparado.

-El meu lema?
-“Fer tot el bé que es pugui”.
-(Que n’hi ha molt per fer...)
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El que tots hem trobatpel carni
Per Mn. Geis

EL PAPA 
JOAN PAU II

X ja  visita del Papa Joan Pau II 
m’invita a trencar la meva habituai 
secció én aquesta revista. El titol ma
teix de la secció (Els que he trobat pel 
camí) em suggereix el d’aquest article 
interruptor.

I és la mateixa Direcció de Qua
dern qui m’ha proposât de parlar de 
quelcom relaciona! amb la histórica 
vinguda.

Atès que Quadern és una “ revista 
d’arts i lletres’’, he pensât que aquest 
article havia de tenir mes o menys re- 
laciô amb la Cultura.

És de tota evidència que els Papes 
han estât, a través de la História, 
grans protectors d’artistes i homes de 
lletres.

Pel que fa a les arts plàstiques, fins 
i tôt hi ha qui -també entre catôlics

practicants- vol escandalitzar-se de la 
riquesa artística que els edificis de 
l’Església atresoren. Corn si cap 
d’aquests grans promotors, i àdhuc 
mecenes d’aquestes obres d’art, se’n 
bagués pecuniàriament aprofitat. Ni 
els seus hereus.

Tôt ha anat restant patrimoni de la 
Comunitat Universal. Cristians i no 
cristians, ara i sempre, poden anar

És una gentilesa S E N S E R R I C H “J o Ì0 r Ìa  Quirze, 17 - Tel. I l i  75 96 - SABADELL
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gaudint de la seva contemplació.
I qué direm de llur protecció a la 

Mùsica, als grans polifonistes i orga
nistes... Si tota la Liturgia Solemne 
és gran poema de lloança al Senyor ¡ 
Poema musical amb que l’Església ha 
volgut abillar els seus poemes litera- 
ris; les seves celebracions, denses de 
teologia i régalants de poesia.

I què direm de la Cultura, en gene
rai: biblioteques, publicacions, filo
sofia, teologia... belles lletres...

Es podria fer una gran antologia 
de Papes que han cultivât, en més o 
menys escala, la poesia.

Ben Iluny de nosaltres la gosadia 
d’intentar-ho: ni és cosa d’un article, 
ni és cosa d’improvisacions.

Ens limitarem a parlar de 3 casos: 
Sant Damas, Lieo XIII i Joan Pau II, 
el que ens acaba d’inspirar aquest ar
ticle.

El Papa Sant Damas (segle IV). 
Precisament originari de terres hispa- 
nes. Hi ha un poblé del Bisbat de Gi
rona (Argelaguer) que en reivindica 
el bressol. Quan jo era estudiant, 
anant d’excursió amb altres estu- 
diants, visitárem l’església d’aquell 
poblé, i el seu rector ens ensenyá unes 
sandálies que, segons tradició, eren 
de l’esmentat Papa'Sant. No he tin- 
gut oportunitat de saber si s’havien 
salvat de les sacrilegues flames de 
l’any 36. En dubto.

Tornant al tema. Finides les perse- 
cucions deis Emperadors Romans, el 
Papa Sant Damas va recollir moites 
despulles deis Sants Màrtirs en les 
Catacumbes dotant-les de dignes se
pultures que les va ornar amb epitafis 
i epigrames de propia creació.

Lieo XIII. És remarcable que un 
Pontifex que donà al mon tantes pà- 
gines d’àrida prosa sociològica -a re
marcar les que ens donà en la célebre 
Enciclica “ Rerum Novarum’’- fos un 
tant remarcable humanista, conrea- 
dor de la métrica.

Dels seus poemes en tenim una tra- 
ducció catalana publicada per la Bi
blioteca ILUSTRACIÓ CATALA
NA (respectem l’ortografia de l’èpo
ca) l’any 1903, amb un pròleg del Bis- 
be Torras i Bages.

Col.laboraren en aqüestes ver
sions, plomes tan representatives de 
l’època heroica de la nostra 
Renaixença, com: Mn. Jaume Co- 
llell, Ramon Picó i Campanar, Josep 
Franquesa i Gomis, Francese Matheu

(Teditor), Mn. Miquel Costa i Llobe- 
ra, Mn. Marià Serra i Esturi, Mn. 
Ramon Casadevall, Marti Genis i 
Aguilar, Teodor Llórente i Lluís B. 
Nadal. Avui és una edició introbable.

I acabem per on hauriem haver po- 
gut començar. Acabem pel Papa 
Joan Pau II, que tots hem trobat pel 
carni.

Ha vingut a Casa Nostra. Qui es 
podia fer sord al seu extraordinari 
poder de convocatòria?

Uns -molts- han sortit al seu pas; 
altres, li han obert la finestra de la te- 
levasiô a la llar... Gent de tota mena, 
creients, escèptics, simplement curio
sos...

Em deia un amie de Barcelona que 
un dia va haver de visitar una fami
lia per un déterminât afer. Aquesta 
familia es vantava d’incredulitat i de 
laicisme. Trucà en el moment que la 
familia anava seguint, per televisiô, 
una ceremònia religiosa de les presi- 
dides pel Sant Pare en la seva visita al 
nostre pais. Aixi que sonà el timbre, 
el visitant va adonar-se que l’aparell 
emmudia, però ja s’havia adonat 
també de què es tractava. El visitant, 
per discreció, va fer corn si no ho ba
gués entés...

La gran massa no es fa sorda a la 
veu d’aquest Pelegri del Senyor, i és 
que'està embatada de matérialisme: 
sent una atracció per la vida de l’es- 
perit que li ha estât ofegada.

En aquest món désorientât, cerca 
una orientació, i s’admira que hi hagi 
qui faci afirmacions categòriques, 
quan hi ha tantes veus fluctuants que 
es declaren dirigents.

El Pelegri del Senyor no fa conces
sions a ningù; pregona el Misatge de 
Crist en tota la seva Integrität: res 
d’escamotejar...

Missatge de fe, d ’esperança, 
d’amor, de justicia, de pau...

Humanista, si, però, no simple
ment teòric, teoritzant: humà, huma- 
nitari...

Obrer  manual ,  obrer  
intel.lectual...

Ha superat proves d’ordre fami
liar, religiös, patriòtic...

Literat, filòsof, teòleg, orador... 
tot d’una peça.

El to de QUADERN demana un 
comentar! especial a Thome de Lle
tres.

Tothom coneix les aptituds i els co- 
neixements polilingüistics del Papa. 
Procèdent d’un pais de llengua esla
va, a través de la llengua del Lad, 
s’ha fet familiar de les seves filles 11a- 
tines. Aixô li ha permès de penetrar 
en el pensament de Sant Joan de la 
Creu i de Santa Teresa d’Àvila.

Poeta i humanista, ja en la seva 
adolescència -per cert molt accidenta
da, a causa dels temps dificils pels 
quais passava el seu pais- penetrà a 
Tàrea de la poesia i a Tescenari del es- 
pectacle.

La llengua catalana s’ha familiarit- 
zat amb la prodúcelo literària de Car
ies Vojtyla, de quan ni podia somniar 
d’asseure’s un dia a la cátedra de 
Sant Pere.

L’ecriptor i editor Miquel Arimany 
porta traduits diversos poemes que 
Vojtyla havia publicat amb el pseu- 
dônim d’Andrezi Javvien.
Arimany els ha recollit en 2 aplecs ti- 
tulats: “ Pedra foguera’’ i “ Gust de 
pa’’.

Un sacerdot salesià, resident de 
molts anys a Sabadell, Rector de la 
Parroquia de Sant Oleguer, Joan 
Santaeulària tradui Tobra de teatre 
“ L’obrador de Torfebre’’.

Ambdós traductors es valgueren 
d’una molt acreditada versió italiana. 
Les versions catalanes foren revisa- 
des -contrastades amb l’original- per 
Tadeuz Malinowski.

Acabarem amb un judici critic de 
Miquel Arimany sobre la poesia de 
Caries Vojtyla: “ És una poesia difí
cil, a voltes, d’un escriptor que no es 
fia del primer impuls que el porta a 
escriure un poema. Trasllada aquest 
impuls primari a Tàmbit del pensa
ment i el refà a partir del seu pensa
ment teolôgic, i de la seva experièneia 
vital, de molts factors complexos i, 
en ocasions, antitètics, de manera 
que tôt resta englobât en el poema’’.

Véritablement Joan Pau II és un 
home polifacètic, un escriptor poliè- 
dric.

És una gentilesa de ■ F o n i s e R ©
ARTICLES PELL 1 VIATGE
Sant Quirze, 38 - Tel. 725 85 41 SABADELL
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Un aspecte del Saló durant l'acte.

Josep M.^ Llopart, Premi d 'H ono r de les LIetres Catalanes, durant la seva brillan
tissima dissertacíó.

Joan Kipoil, Secretan del Jurat, llegint Pacte del veredicte. En  primer terme el Ju
rat, de dreta a esquerra, Joaquim Marco, Jordi Sarsanedas, Josep M f  Llopart 
(conferenciant), Agusti Pons i Joaquim Sala Sanahuja.

EL PREMI Í 6

VIST DES
X j a  segona convocatoria del 
Premi Sant Joan de novel.la 
catalana ha représentât la 
consolidado d’aquesta inicia
tiva de la Caixa d’Estalvis de 
Sabadell, de manera que pot 
dir-se que, a partir d’ara, el 
premi comptarà amb un espai 
propi entre el conjunt dels 
premis literaris catalans, i 
aixô tant pel que afecta les se- 
ves caractéristiques com pel 
que es refereix a la seva dota
d o  econòmica, que l’any vi- 
nent es veurà doblada.

El mateix Jurat de l’any 
passât -factor important per a 
la coherència en la trajectòria 
del premi- treballà sobre un 
total de vint obres presenta- 
des, front a les trenta-nou de 
l’any anterior. Aquest és, en 
certa manera, un primer inici 
de normalitzaciô, tota vegada 
que aquesta xifra respon a la 
mitjana de participado en els 
altres premis existents i reflec- 
teix, quantitativament, les 
possibilitats reals del nostre 
món literari. Una altra prova 
d’aquest assentament ha estât 
el fet que hagin concorregut 
més escriptors professionals 
-entre els quais figuren guan- 
yadors d’importants premis 
en ocasions anteriors- i, gest 
esperançador, que molts 
d’ells siguin joves. Per altra 
banda, la concurrencia de 
participants d’arreu dels paï- 
sos catalans -de Perpinyà a 
València, de Lleida a les 
Balears- assegura 1’obertura 
del premi a tot el nostre àmbit 
linguistic.

Entre les vint obres presen- 
tades hi havia, corn és lôgic, 
nivells diferents de qualitat, 
d’estils i de ternes. Resumint 
les tendències de contingut, 
s’hi trobaren registres del ti- 
pus de saga familiar, moralis
ta, folletinesc, psicopàtic, his- 
tôric, social, policiac i, fins i 
tot, el que podriem dir-ne

para-politic; pel que fa a Pes
tìi, les obres oscil.laven des de 
la narrativa naturalista clàssi
ca fins a la més informai i de- 
simbolta, passant per la de ti- 
pus simbòlic, sense incórrer, 
però, en l’estrictament experi
mental: en aquest aspecte pot 
dir-se que, en general, s’ha es
tât més agosarat en el que fa a 
la temàtica que en el que fa a 
la manera d’expressar-la. Lle- 
gides i debatudes les obres 
presentades, el Jurat decidi 
considerar finalment quatre 
novel.les per passar a les vota- 
cions finals, que son les que es 
comenten a continuaciô, en 
ordre invers als vots aconse- 
guits, és a dir, de menys a més 
vots:

- PAL DE GALLINER, de 
Julià Rigau (pseudònim).- 
Novel.la de tema social, na
rrada en estil realista. Am
bientada en el món tèxtil te
ttasene de primers de segle, té 
corn a rerafons les tensions 
obreres de l’època, que aqui 
es concreten en l’acciô d’uns 
obrers contra una familia de 
fabricants que rep la comanda 
de teixir roba per als soldats 
que van a combatte a l’Àfri
ca; darrera les aparences, 
mouen els fils alguns mem
bres de la familia, fins que un 
dels activistes, en sentir-se 
manipulât, mata el qui sospita 
que l’ha estât utilitzant. Escri
ta correctament, amb fluïdesa 
narrativa, es centra massa en 
l’anècdota argumentai i fa 
perdre versemblança al con
text en què se situa.

-H1 HA UN LLIBRE 
OBERT DARRERA EL 
CLAVICORDI, de Joan Bar
rii.- Sota aquest titol una mica 
misteriós i tan literari, apareix 
una novel.la discursiva i de te
si, escrita amb pulcritud però

FINQUES GARNEREs una gentilesa de Agent de la Propietat Immobiliaria
Sant Antoni M®. Claret, 18 - Tels. 725 47 66 - 725 49 76 -  SABADELL
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potser amb massa distancia- 
ment, abundant en temps 
morts que en trenquen el rit
me. Un arquitecte català de 
renom torna del seu exili i, de
dicat a confeccionar un pia 
d’urbanisme, es retira a una 
finca isolada a la muntanya 
pertanyent a la vidua d’un 
prohom català mort a l’exili. 
La trama es refereix a les rela
cions que s’estableixen entre 
l’arquitecte i la vidua, aixi 
corn amb la seva filia,i al des- 
cobriment d’un diari intim del 
prohom, on es reflecteix la de- 
cepció envers la seva vida i la 
seva causa. És un tema tractat 
amb sutilesa i ironia, portât 
fins a una desmitificació cer- 
tament polèmica, però no per 
això menys lùcida, encara que 
mancar de convicció.

-LA VORERA DEL Sl- 
LENCl, de Pau Faner.-L’es- 
criptor menorqui -guanyador 
d’altres premis importants- 
segueix fidel al seu model del 
réalisme màgic, que aquí es 
veu portât a l’extrem, gairebé 
fins al paroxisme. Amb imagi- 
nació desbordant, que oscil.la 
del lirisme al grotesc, explica 
una extensa saga familiar al 
llarg de cent-setanta-cinc 
anys, des dels inicis del segle 
XIX a la mort del generai 
Franco. La característica de 
l’obra és de centrar Tacciò en 
un bordell de Ciutadella i 
d’explicar la vida dels sens 
personatges i dels fets histò- 
rics a través d ’una clau 
eròtico-grotesca, a tall de 
gran metàfora, que recorda 
models prou coneguts; la des
mesura i la reiteració excessi
ves, però, ofeguen els mèrits 
del Ilibre, que queda més dé
formât del que presumible- 
ment pretenia Tautor.

-UN FEBRER A LA 
FELL, de Margarida Aritze-

ta.- Una autora jove ofereix 
una novel.la jove, potser no 
prou arrodonida, però fresca i 
enjogassada. Un professor 
desapareix misteriosament, 
arran d’un fet divers de carác
ter politic, i la seva muller en- 
carrega una investigació apor
tan! els seus escrits, per si del 
seu examen s’en pot treure 
Tentrellat: fragments de diari, 
assaigs d’escriptura automàti
ca, descripciò objectiva de 
fets, pas de la primera a la ter
cera persona, formen un con- 
junt heterogeni que reflecteix 
la vida i les inquietuds, la re
cerca i la frustraciò, d’un 
grup de gent molt caracteris
tic. La novel.la presenta ni- 
vells de lectura diferents i ofe
reix un final obert, que, en 
certa manera, el lector ha de 
completar. Cal destacar el toc 
a vegades desimbolt, a vega- 
des critic, a vegades lùdic, de 
la seva escriptura, que barreja 
ficciò i realitat, i abunda en 
referèncips literàries: el recurs 
a Tacudit privât pot emmas- 
carar el sentit d’algunes al.lu- 
sions al lector que no estigui 
al cas, però en can vi divertirà 
al que ho sàpiga seguir. Es pot 
dir que es tracta d’una 
novel.la en certa manera 
intel.lectual, i que, per tant, 
no encaixa en una trajectòria 
narrativa a Tús, sino que es 
reclama de la imaginaciò, del 
joc i de Tespeculaciò: és evi
dent que Tautora compta amb 
la complicità! amical del lec
tor, i a fe que val la pena 
atorgar-li.

Aqüestes quatre obres, ben 
diferents en intencions, estil i 
temàtica, donen un tast del 
que ha estât aquesta segona 
convocatòria del premi Sant 
Joan de novel.la, Tobra guan- 
yadora del qual es podrá llegir 
la propera Diada del Llibre.

Joan Ripoll

I. 'Honorable Ramon Trias Kargas. en representació del Presidenl de la General - 
tal, felieilant a la guaryadora. Margarida Aiilzela.
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Ha estât dit que “ la música és el llenguatge més enllà 
del silenci” . També Samuel Johnson escrigué que “ a mi
da que avança el coneixement, él plaer Intel.lectual passa 
de l’ull a l’oida” , i encara Walter Pater ho arrodoneix en 
afirmar que “ les arts tendeixen, naturalment, a la músi
ca” . Recolzant totes aqüestes definicions, Luis Racione
ro publicà un intéressant estudi intitulât “ En torno al 
Clasicismo: Leonardo, Shakespeare y Mozart” , en el 
quai afirma que el criteri de Leonardo és l’ull, el de Sha
kespeare la imaginació i el de Mozart l’oïda. Hi explicava 
igualment que l’evoluciô vers la música es fa mitjançant 
l’EMOCIÓ, que és la ñor tardana del jardi de les espè- 
cies, i que la composen l’instint, la intel.ligèneia i la pas- 
siô avalada pel jui i matisada per seny racional. El seu 
llenguatge és la música i la seva expressió Mozart.

Tôt el que exposa Racionero explica la preséncia reno
vada d’un mùsic en el quai totes les generacions han de 
cobert, sota l’amalgama d’estils que aplega el llenguatge 
mozartià, quelcom de nou i de distint que en certa forma 
constituía el reflex dels interrogants de cada época i de 
llur emoció.

Un breu i recent pelegrinatge a Salzburg amb uns 
amies identificáis passionalment amb la música impulsa 
novament la recerca del per qué de la importància de Mo
zart corn a culminado d’aquest llenguatge musical.

Sembla corn si, bo i revivint el temps de Mozart, ro
dant pels carters, places, parcs, i visitant palaus, esglésies 
i la catedral majestuosa de Salzburg, els quais celen enca
ra els ecos de passes pretérites que acompanyen inévita
blement la música del Festival, ens sentissim temptats per 
la recerca d’una explicado raonada, justificant aixi tota 
l’exposició que es fa en aquesta breu anàlisi.

Avui, des del nostre temps, intuïm que en néixer Mo
zart, l’any 1756, la música es trobava en un declivi corn a 
valor conviscut i fonamental, potser a causa de l’esgota- 
ment del barroc i de l’estacament del classicisme. La in- 
fluèneia de la lletra impresa, amb l’eclosiô de les noves 
idees dels Diderot, Voltaire, Rousseau (el quai, tanma- 
teix, contradiu la seva propia tasca musical) i la difusiô 
de l’Enciclopédia qüestionarà indirectament la valorado 
de la música i alterará, en un procès que culmina amb la 
revolució francesa, una societat en la quai la música era 
tan sols una expressió galant del plaer.

Per aquest motiu, a les corts i salons de princeps, ar- 
quebisbes i de la nova aristocràcia es parlará amb inquie
tud de totes aqüestes noves idees, i en el mosaic de poder 
d’una Europa trasbalsada per les noves perspectives que 
ofereix la idea de la igualtat de classes, la música s’anirà 
transformant a mesura que les emocions van adquirint 
un valor preponderant. Aquells nuclis de cultura, afe- 
rrats encara a unes escoles musicals en decadéneia, s’hau- 
ran d’adaptar en molt poc temps a l’evoludô mozartia
na.

És l’època en què a França s’estan apagant les ùltimes 
Hums del barroc galant dels Couperin i Rameau, hereus 
privilégiais de Lully. A Itàlia, ja al crepuscle de la in- 
fluèneia artistica del Papat i de l’aristocràda, el classicis
me de Vivaldi, Scarlatti, Albinoni, Pergolesi, etc., conti- 
nuadors de la tradició de Monteverdi i Frescobaldi, 
s’atansa a un llarg silenci que durará fins el nostre segle. 
A Alemanya, amb la mort de Bach, seguida de la de Tele- 
menn, els quais havien apropat la música religiosa al llen
guatge planer del poblé reformat, el passai és estranya- 
ment oblidat, i creix l’expectació davant l’evolució dels 
fills de Bach, de les innovacions que introdueix l’òpera 
de Gluck i de les noves direceions que assenyala Pescóla 
instrumental de la vila de Mannheim, amb Cannabich, 
Stamitz i Holzbauer. A la llunyana Anglaterra, amb la 
seva mort Haendel acaba una valuosa producció que pre- 
cedirà igualment un llarg silenci. Només resta la persona- 
litat de Haydin, amb un rénovât néoclassicisme, clos al 
refugi tranquil i seré de la cort del princep Esterhazy.

En aquesta Europa de corts i de salons en la qual el 
mùsic té un paper de domestic, apareix de sobte l’infant 
Mozart donant la mà al seu pare Leopold, que fou el seu 
únic mestre i que l’exhibi una mica com un prodigi de la 
natura, potser sense comprendre del tot -però qui li’n fa
rà retret?- el geni que havia procréât.

D’ençà dels seus primers anys fins a la seva mort, Mo
zart no pot defugir la continua transhumància per ciutats 
i corts a la recerca de concerts, d’encàrrecs i de protec- 
cions, i a molts moments semblará un d’aquells músics 
aduladors i ambulants de l’època de Molière. Si a aques-- 
ta forma de vida s’hi afegeix la preséncia permanent de 
problèmes econômics, els deutes, manlleus, creditors, 
malalties, etc., comprendrem que la seva curta existèneia 
fou una aventura terrible en la quai l’ûnic punt de sereni
tà! va ser la seva música. La mateixa moral de la seva 
mort demostra que ni tan sols la seva muller Constança 
entengué i copsà en vida el geni amb el quai convivía.

Durant els anys de pelegrinatge per totes les capitals, 
Mozart coneix els estils i les tècniques d’Itàlia, França, 
Alemanya i Anglaterra; pertot se sent fascinât i el seu 
pensament aplega estils i tècniques en el seu diseurs ca
racteristic, afegint-los una nova tècnica instrumental, i 
més claror, tendresa, elegància i, a les acaballes, un alè de 
passió que el mena a la gravetat romàntica. Amb la seva 
innata genialitat, adquireix un coneixement aprofundit 
de tots els instruments musicals, per als quais escriurà 
concerts d’una perfecció que mai cap mùsic no havia as- 
solit. La seva obra enorme -625 peces catalogades-, que 
compongué en vint-i-cinc anys (per trenta cinc de vida) el 
situa corn un dels músics més fecunds (Beethoven; 325 
peces, 57 anys de vida), i més pollfacètics. Tota la gam
ma musical és a l’abast de la seva inspirado: sonates, 
trios, quatuors, quintets, simfonies, ôperes, misses, con-
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certs, cançons, cànons, lieders, música per a orgue, co
rals religiöses i maçôniques, etc., i al llarg de l’evolució 
de la seva obra arriba a descobrir les dissonàncies (quar
tet KV 465) que fins aleshores tan sols havien estât insi- 
nuades per Gabrieli en una simfonia sacra datada el 
1590. Paradoxalment, tota aquesta fabulosa prodúcelo 
fou escrita en el curs de viatges i desplaçaments segons la 
modalitat de l’època, en diligèneies, postes, albergs, i en 
curts sojorns a Paris, Londres, Milà o als sens domicilis 
de Salzburg o de Viena, enmig dels alumnes als quais do
nava classes que el feien sobreviure.

La seva facilitât per composar, treient el màxim fruit a 
la seva inspirado, és el résultat d’una riquesa interior o 
fins i tot d’un cert estât de gràcia que defuig la valorado 
personal de l’autor, la presèneia física i el tarannà tal 
corn el descriuen els seus biôgrafs: senzill, sense fums, 
d’aspecte malaltis o cansat, més aviat baix, un xic marcat 
de verola, poc intéressât per les coses publiques i politi
ques del moment, i esdevenint despreocupat, gairebé fri
vol, inconstant i contradictor!; és catôlic i franemaçô. 
Mal administrador (gran pecat dels països del centre 
d’Europa), aquest defecte el comparteix amb la seva ma
iler. No cal dir que és difícil d’identificar la seva música 
amb la persona que els historiadors s’esmerçen a fer-nos 
conèixer. El music és fora del retrat i de la resultant de 
qualsevol actitud personal, passió, desig o descripció, 
com s’esdevé amb un Beethoven o un Txaicovski. La se
va es una mùsica Iliure, alegre, feliç, deslliurada dels pro
blèmes i de llurs efectes, tot i que en aprofundir-la es tro- 
bin alenades de tristor que encara l’abelleixen més. Una 
música que aconsegueix d’esborrar la figura del propi 
autor. Se’n segueix, aixô si, una constant: el desig de lli- 
bertat creativa per tal que pugui eixir amb esplendor la 
seva inspiració al marge i potser al preu de la seva inquie
ta existèneia. És una de les causes del trencament amb el 
seu antic protector, l’arquebisbe de Salzburg Collaredo. 
D’aleshores endavant Mozart serà el primer compositor 
Iliure de l’ombre ambivalent del protector. I actuará sen-

se compromisos, malgrat que aixô el faci malviure. En 
aixô fou un precedent de la futura imatge del músic ro- 
màntic.

El Hoc privilégiât que ocupa Mozart en la historia de la 
música (la poesia feta música) és fonamental per a obrir 
la via dels romàntics (la prosa dels sentits feta música), 
amb la descripció de l’emotiu i la seva culminaciô 
mitjançant la música. A les seves ùltimes obres, que el 
pùblic convencional de Viena rebutja corn a estrafolà- 
ries, Mozart ofereix transformada tota una herèneia, des
prés d’haver travessat el barroc, el classicisme i el rocoeô- 
neoclàssic, atorgant-los claretat i elegància, fent brillar 
els instruments i la veu amb seguretat i domini, i créant 
formes expressives convertides en poesia musical; molt 
Iluny de la passió interessada dels sentits que Beethoven 
infondrà a la seva música com a résultat de les seves in- 
quietuds personals i que el pùblic acceptarà mercès a la 
via oberta per Mozart.

És per aixô que, en atansar-se a Mozart, cadascù troba 
en aquesta música la resposta precisa al desig intel.lectual 
del moment, i a la vegada s’identifica amb les distintes 
tendències que recobreixen la part més important, mira- 
culosament vital, de la história de la mùsica.

La moral final de la vida i de la mort de Mozart, amb 
la seva obra fabulosa, és, com en el tópic, un exemple per 
ais somniadors de glóries i de llurs signes visibles, els mo
numents: el petit seguici de l’enterrament és dispersât pel 
fred, el vent i la neu, i el taüt és dipositat, com el d’un 
desconegut, a la fossa comú. I és en va si la seva muller, 
casada ara en segones núpcies amb el funcionan danés 
Nissen, intenta de localitzar la tomba. Potser la mateixa 
raó que ens fa difícil d’atribuir una forma física a la seva 
música. Forma física que es podia entreveure enguany 
en el Requiem interprétât a la catedral de Salzburg i ais 
emotius, senzills i sincers cants de la Coral de la Unió Ex
cursionista de Sabadell davant el monument funerari de
dicat a Mozart al cementiri de Viena.

Antoni SALA i SERRA
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Per Ramon Vail i Rimblas

SETZE CENTENARI DEL PELEGRINATGE
D’EGÈRIA A BETLEM

Basílicü de la Natividad de Bellern.

D. la mateixa manera que quan 
volem trobar el naixement de les llen- 
gües romàniques anem a parar al llatí 
de la baixa romanitat, si busquem els 
orígens de Part romànic hem de recó
rrer, en última instància, al món 
tardo-romà. Del món romà, influit i 
modificat per les allaus invasores 
bàrbares i per un reviscolament, més 
0 menys potent, del substráete autòc- 
ton preexistent a la romanització, en 
deriven les variades nacions d’Euro
pa. 1 en prové també Part que, amb 
raó, anomenem romànic.

Art que es manifesta en les cons- 
truccions religiöses en un grau que no 
pot pas comparar-se amb les escasses 
manifestacions civils que ens n’han 
arribat. Les esglésies romàniques po- 
dem dir també que tenen les seves 
precursores en les primeres grans 
construccions religiöses cristianes del 
món romà; ja que no es féu altra co
sa que anar continuant la seva mane
ra de fer; amb les influéncies i inter- 
dependéncies que vulguem, derivades 
sempre, però, del món clàssic.

Aixó fa que de la mateixa manera 
que Pacompliment de la promesa

messiànica s’inicia a Betlem, també a 
Betlem hi trobem una fita important 
dels inicis de l’art romànic.

Detall d ’un capiteli

Com sabem Pemperador Constanti 
no solament donà llibertat a PEsglé- 
sia amb la promulgació de Pedicte de 
Milà Pany 313, sinó que, convertit al 
cristianisme (PEsglésia d’Orient el 
venera com a sant), Pajudà i protegí

donant un tomb a la seva história.
Es lógic que Pactuació de Constan

ti i de la seva mare Elena fos impor
tant a la Terra Santa. És coneguda de 
tothom la invenció de la Creu atribui
da a santa Elena, acompanyada 
d’uns miracles portentosos, més o 
menys fantasiosos. El que no té res 
de fantasiós és Pexcavació ordenada 
per Constanti d’una esplanada artifi
cial construida Pany 135 per Pempe
rador Adrià sobre el Hoc del Gòlgota 
i del Sant Sepulcre, per fer-ne desa- 
paréixer el record; recuperant-lo aixi 
i construint-hi a sobre una basilica. A 
la mateixa Terra Santa basti altres 
edificis Pemperador Constanti: Als 
afores de Jerusalem una basilica al 
Hoc de PAscensió. A Membré, vora 
d’Hebron, una altra en record 
d’Abraham el patriarca de la fe. 1 
una quarta a Betlem, sobre la gruta 
de la Nativitat que, a Pigual que el 
Sant Sepulcre, havia soterrat Adrià 
dos-cents anys abans. Tots aquests 
edificis han desaparescut, Hevat de la 
basilica de la Nativitat que, amb al- 
gunes modificacions, ha arribat fins 
avui.

_________
Col.labora
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Porta d'accès a la cripta

De les altres basiliques construïdes 
arreu del mon per Constanti només es 
conserven la de Sant Pau de Roma 
(bastant modificada arran d’un in
cendi sofert l’any 1850) i la d’Achei- 
ropoitos de Salônica.

S’ha dit que les basiliques no son 
altra cosa que l’aprofitament per a 
un ùs religiös d’edificis civils romans. 
Sembla però que aixô no és cert del 
tot, ja que quan s’inicià la construc- 
ció d’esglésies, timidament en els in
tervals de tolerància anteriors a 
l’edicte de Milà, i esplendorosament 
a partir de Constanti, els cristians ha- 
vien madurat durant els dos segles de 
clandestinitat les seves necessitats 
cultuals, que provenien de les pràcti- 
ques jueves i eren molt ben ateses, 
per tant, per les sinagogues o edificis 
similars, als que la basilica s’acosta 
molt.
La de la Nativitat de Betlem és un 
edifici bastit per Constanti l’any 325 i 
restaurât per Justinià el 540, després 
de l’incendi i del saqueig que sofri per 
mor de la rebei.liô dels Samaritans de 
Nablus l’any 529. Justinià conserva 
la disposiciô general de l’edifici, 
enriquint-lo amb noves decoracions 
de mosaics. De la reconstrucciô de 
Justinià ùnicament s’ha modificat la 
façana, al cloure’s les portes primiti
ves per raons de seguretat enfront 
dels turcs, que a ve^ades havien 
irromput al temple fins i tot muntats 
a cavali; per aixô la porta d’ara és

tant baixa que cal ajupir-se per 
passar-hi. La basilica és de planta de 
creu i té tres naus separades per unes 
columnes que terminen amb uns ca
piteli corintis del més pur estil. La 
coberta, corn la de totes les basiliques 
romanes, és de fusteria. A les parets 
encara hi ha restes importants dels 
mosaics primitius que les decoraven 
totalment amb esplendidesa. Recent- 
ment s’han trobat sota del paviment 
actual restes del mosaic del sòl de la 
basilica constantiniana, recoberts 
amb cendres provinents de l’incendi 
del 529; una petita trapa permet 
contemplar-ne un fragment.

Sota del santuari hi ha la cripta de 
la Nativitat. La seva porta d’accés és 
romànica i correspon a les obres de 
conservaciò i embelliment que hi fe- 
ren els Croats. La cripta, donat que 
correspon a la cova del Naixement, té 
forma irregular: només unes colum-

sembla, hi acudia el 382 per celebrar- 
hi la festa del Naixement de Jesús. 
Per la lectura del seu famosissim 
“ Itinerarium” sabem que en aquella 
època l’Església de Jerualem comme
morava el Natalici el dia 6 de gener, 
festa de l’Epifania (no fou fins a la 
primera meitat del segle Vllè quan 
s’introdui a l’Orient la celebraciò del 
25 de desembre). El dia 5 el poblé es 
reunia ais afores de Betlem,a la Cova 
dels Pastors, i d’alli es dirigía a la ba
silica de la Nativitat on se celebrava 
la vigilia. La festa continuava després 
a Jerusalem, amb gran joia, durant 
tota la vuitada, tota vegada que el 
bisbe no podia absentar-se’n tants 
dies. Hi començava a I’arribada del 
seguici provinent de Betlem cosa que 
s’esqueia a l’alba del dia 6, abans de 
la sortida del sol, just quan la claror 
permet que un home pugni conèixer a 
un altre home, com diu molt gràfica-

Celebraciò a l'altar dels Mags.

nés apuntalen el sostre natural per 
evitar que s’enderroqui. El lloc prin
cipal l’ocupa un altar que, com tot 
l’edifici, pertany a l’Església ortodo
xa grega, situât sobre el lloc precis del 
naixement, que està indicat per una 
gran estrella de plata col.locada a 
terra. Un altre altar immédiat -aquest 
de l’Església romana- està al davant 
del lloc atribuít a la menjadora que 
servi de bressol a l’Infant Jesús, i re
corda l’Adoració deis Mags.

Cinquanta-set anys després d’ha- 
ver-se construit la basilica, exac- 
tament enguany en fa mil sis-cents, 
Egèria, una pelegrina gallega segons

ment Egèria. A Betlem la festa conti
nuava també durant tota Poetava 
amb la mateixa alegría que a Jerusa
lem, celebrant-la els preveres i tota la 
clerecía del lloc i els monjos que allá 
eren afincats. Ens diu finalment Egè
ria que per la solemnitat i alegría 
d’aquesta celebraciò hi acudia una 
infinita multitud, no solament de 
monjos, sinó també de laics, homes i 
dones.

Que el record del setzé centenari de 
la participació d’Egèria ens estimuli a 
incorporar-nos a aquesta multitud 
que continua celebrant encara 1’ale
gría del Nadal.



Albert Einstein en escriure la 
“ Teoria generai de la relativitat’’ 
tingué en compte determinats treballs 
de Leonardo i, per tal d’estudiar-los i 
poder fer constatacions “ in situ” , 
se’n va anar a residir un quant temps 
a Vinci. Per consegüent els ginys em- 
prats en Tactual carrera espaial sór, 
descendents en linia directe d’aque- 
lles màquines de volar que el de Vine: 
dissenyava fa cinc-cents anys.

I és que, al menys aixi ho penso, el 
món es mou i progressa mercès al 
diàleg constant de la fantasia amb la 
lògica, de la intuició amb l’anàlisi, de 
la modernitat amb la tradició, i a la 
permanèneia d’idees heretades en 
coexistèneia amb les noves.

Bé, i per què surto a parlar de Vin
ci i de les dues celebritats. Tuna filia 
d’alli, l’altra resident temporal en 
aquell Hoc?

Per venir a dir-vos que crée que en 
la nostra civilització hi han uns asen- 
taments ' humans amb determinades 
caractéristiques tel.lúriques, que do
ten llurs filis amb qualitats com la 
imaginació, el sentit de Tobservació, 
la facultat de reflexió, la creativitat i 
la capacita! de treball: per exemple la 
Toscana i, també per exemple, Gali
cia.

L’ESCULTO
El meu amie Josep Sobrado i Bal

boa és de la casa Penauta, a Lancara, 
partit judicial de Sarria (Lugo). Ho 
era també de Sarria, Gregorio Fer
nández (1577 - 1636), escultor bar- 
roe. Ser gallee i escultor no és cosa es- 
tranya, car si hom diu que tota Tart 
del món comença amb la primera pe- 
dra tallada pel caçador paleolític, ais 
museus gallees hi ha una gran quanti
tà! d’útils paleolitics només al de 
Cástrelos ja hi són a centenars i des 
de TEdat Mitja hi ha a Europa tota 
una nissaga de picapedrers céltics que 
tallen catedrals, especialment al carni 
de Santiago, com d’altra banda la 
majoria d’artistes que basteixen les 
italianes són toscans.

El seu pare, un petit hisendat, és 
un gran afecciona! a la filosofía clàs
sica, a la saviesa. Un home d’una no
table instrucció, que ha hagut de re
nunciar la carrera de liéis pel govern 
de casa i terres, i que, entre d’altres 
coneixements propis de la formació 
rebuda, conrea amb encert i bon gust 
el dibuix. Malhauradament traspas- 
sat quan eli encara és un noiet que 
servará sempre el record de la seva fi
gura, senyorivola i serena, li deixa 
una fonda empremta ética i estètica.

Encara de bolquers i ja se li des- 
vetlla la nécessitât de la plàstica. La 
vida a la societat agricola el posa en 
contacte amb el material per 
excel.lència: el fang del Gènesi, amb 
el qual pasta el seu primer balboteig.

Quan fa els cinc anys, el sastre Ca
yetano da Ponte, Intel.lectual de ten- 
dència anarquistitzant, li construeix 
amb pedres i fang un forn rudimenta- 
ri perqué pugui coure les bestioles 
que modela. El temps i la intempérie 
li fan malbé i, llavors, ha de coure-les 
a la cuina casolana entremig dels 
pans “ labregos” fins als catorze 
anys, que eli mateix se’n pot cons
truir un altre, de forn, en condicions.

La infantesa passada en aquell me
di rural li ensenya el seu primer voca- 
bulari: aixada. bou, corb, dalla, 
eucaliptus, freixa, gat mesquer... que

més endavant fornirà el llenguatge 
que empra avui.

Jo sospito que el seu Hoc de 
naixença li dóna aquesta mena d’at
mosfera que Tenvolta i que no ha 
perdut malgrat viure a Sabadell des 
del 1963, quan acompleix els dinou 
anys, se sent català i, de més a més, 
n’exerceix: ha après -o ja en sabia- de 
fer coexistir la laboriositat i la “ sau
dade” amb la rauxa i el seny a la so
cietat industrial que TaeuH.

Aquesta societat, tecnològica i 
competitiva, nova per a eli, li propor
ciona, tot just integrar-s’hi, una nova 
temàtica: la de la problemàtica so
cial. L’home i la seva condició són 
tractats per Sobrado amb un senti
ment que la paraula escrita és incapaç 
de reflectir. Només la Sensibilität de 
Tespectador, en comunió amb la tre
menda expressivitat d’aquesta obra, 
pot rebre tot el missatge humà que 
conté. El que subscriu sols pot dir
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OBRADO
Per Ricard Calvo i Duran

que Sobrado vola. Vola i fa volar el 
fang, el guix, les terres refractarles, el 
bronze, el formigó, el gres, l’alumini, 
el poliéster, el ferro, l’aram, la fusta, 
el marbre, el metacrilat, la pedra. Tot 
material que toca el vivifica amb la 
seva alé creativa i el fa volar molt alt, 
ben alt, però sense desenganxar-lo de 
terra: com l’eucaliptus que hi havia a 
ca’n Penauta, on hi niaven els corbs.

Ha treballat junt amb d’altres ar
tistes, l’enumeració dels quais fóra 
llarga i excediria dels propòsits i l’es- 
pai d’aqüestes ratlles, per bé que 
l’anecdotari que se’n desprendria se
ria sucossisim. No puc menys, però 
de deixar constància de dos; Salvador 
Dali i Domènech, amb qui col.laborà 
en les obres del Museu d’aquest pin
tor a Figueres, i el nostre recordat 
amie Joan Mauri i Espadaler, amb 
qui ho fèu en l’erecció d’un monu
ment local.

L’any passât la seva “ Fiadora” ha

... non é unha gran obra; pero 
é tan humán e tan miña que non 
poderla oferecervos nada mellor.

Alfonso R. Castelao 
“Os doits de sempre”

estât exposada a la “ Mostra de Es
cultura de la Caixa de Aforros de Vi
go” , enmig d’altres 58 obres d’im
portants escultors gallees de totes les 
époques, que comprenien des del 
Mestre Mateo, Francisco Moure, 
Gregorio Fernández i Mateo de Pra
do fins els contemporánis Otero Bes- 
teiro. Garda de Buciños, Xuxo Váz
quez i les ultimes avantguardes. Ha 
estât, sens dubte, el recull més extens 
i ecléctic d’estatuária gallega, on el 
fet d’haver-li inclòs significa el reco- 
neixement oficial del seu treball.

Deis bibliógrafs que s’han ocupat 
d’ell només destacaré, si no com a 
més important si, almenys, com a 
més recent, Francisco Pablo Holgado 
en l’exhaustiu volum “ Plástica Galle
ga” (C.A.M.V. 1981).

Quan executa treballs que compor
ten servitud: encárregs d’indole di
versa, col.laboracions arquitecturals, 
restauracions (en aixó és una autori
tà!, car ha restaura! nombrosos edifi- 
cis i Tnonuments civils i religiosos, ja 
com a simple executor, ja com a cap 
de l’equip especialitzat, per exemple 
a la façana principal d’estil barroc de 
l’ajuntament d’Alacant, o fins i tot 
portant la direcció d’obra, com a la 
prioral gòtica de Reus o bé a la 
façana barroca del jutjat de Manre
sa), aleshores és com un enginyer, un 
cientific: metòdic, just, rigoros, 
consciençut, puntual i perfecte acom- 
plidor de la tasca que ha assumi!.

En el meu record tiñe una vivéncia 
bastan! recent de les moites que amb 
Sobrado he compartir. L’any 1980 
s’encetaren aci unes “ Xornadas das 
letras galegas” la presentado de les 
quais es feu a la Universität de Barce
lona i a l’Académia de Belles Arts de 
Sabadell. Vàrem assistir plegats a 
l’acte de la nostra entità! i quina va ser 
la sorpresa de Sobrado en comprovar 
que la principal oradora era na Yo
landa Diaz Gallego, que havia estât 
la seva mestra quan eli era infant i 
havia hagut d’exiliar-se a América, 
on residi principalment a l’Uruguai, i

hi havia dut a terme una gran tasca 
intel.lectual i civica, especialment en 
els camps de la pedagogía i el perio- 
disme en favor del patriotisme i la de- 
mocrâcia, prenent part en la funda
do de diverses organitzacions i ba
vent estât, junt amb d’altres càrrecs, 
presidenta del centre gallee de Mon
tevideo. Des de la taula d’oradors re- 
conegué Sobrado i, enmig del seu 
parlament, el va al.ludir amb el mot 
casolà pel quai se’l coneixia de petit: 
Pepiño. Aquesta referéneia a la pà
tria i al passât Ilunyans, fruit de la ca- 
sualitat de retrobar-se al cap de més 
d’un quart de segle a Sabadell la mes
tra i l’alumne, va posar l’emodó ais 
cors i les llàgrimes ais ulls dels assi- 
tents, sobretot per les sentides i es- 
pontànies paraules que es van 
adreçar ambdós enmig de l’acte es- 
mentat. Vianant -vaig pensar com el 
poeta- no hi ha cami: son les petjades 
que el fan...

Aquest és I’escultor Sobrado que 
coneixo, un home i un artista senzill, 
honest i veritable, un treballador 
apassionat i apassionant, un tempe
rament renaixemental -llàstima que 
els Médici no abundin- a qui el “ ca
mi” l’ha portât a viure entre nosal- 
tres. Un home que no “ fa” escultu
ra, que viu l’escultura, la posseeix, la 
sap, la té i la posa al serve! de la seva 
preocupado humanística: al serve! 
del bé, de la bellesa, de la veritat

És una gentilesa de GISBERT Art Carrer del Sol (Centrai M o ia ),3 -  Tel. 725 43 69 SABADELL



MANUEL
RALLO

El cervell ha de ser el motor que dicta a la má 
la fermesa i veracitat del tra^.
No és solament el que l’ull veu el que s’ha de 
traduír sobre el lien? o el paper; si així fos, 
fora un cale de la realitat, per tant, mancat de 
tot interés.
El creador és, en principi, un ordenador de 
signes que, un cop conjuntáis, són més reals 
que la mateixa realitat.
L’estètica és indispensable, però l’estètica per 
l’estètica és l’anti-Art.
La improvisació és bona quan va precedida 
d’un llarg mestratge.

RECORDANÇA
Eren les primeries dels anys cinquanta, 

quan vaig trucar per primera vegada a la 
seva porta del carrer Riusec, 26, amb 
l’ànim que em prengués per alumne. 
L’entrevista fou breu, però profitosa. Em 
digue que en aquell moment tenia totes les 
bores compromeses, però que, a finals 
d’aquell curs, acabava un xicot. Jo, per 
tant, podia ocupar la seva plaça. Em de
dicarla una hora a la setmana: el dissable 
a la tarda, de 5 a 6. Vertaderament era 
poc, però vaig saltar d’alegria, per fi tenia 
el mestre que jo volia. Cal dir, no obs- 
tant, que el temps eslablert inicialment es 
converti en perllongades classes, a més de 
cedir-me l’estudi per realitzar els meus 
treballs. El del carrer Vallès fou on vaig 
passar més bores lectives; del carrer Sant 
Antoni, tine un bon record d’un quadre 
del seu interior, amb ell pintant.

Foren de pura delectança les llargues 
lliçons sobre la Filosofia de l’Art de Hipò- 
lit Taine, aixi corn també l’acurada teoria 
del color de Paniagua Pajares; dels dos, 
n’era un profund coneixedor. Però tal ve
gada. en la matèria que el trobo més cab
dal, és, sens dubte, en l’excepcional 
coneixença de l’anatomia del cos humà. 
En qualsevol moment, et podia donar un 
detail gràfic de la posiciò d’un muscle i de 
la seva fundó, tot això amb la rara ameni- 
tat que feia que els esternocleidomastoi- 
des et sonessin a joc fácil d’assimilar.

El gran respecte que professava davant 
el cos nu femeni és un de les grans lliçons

És una gentilesa de

que m’ha acompanyat al llarg de tota la 
meva singladura. Em ve a la memòria un 
fet ocorregut en els temps que jo 
començava a enfrontar-me amb el cos nu. 
La model, al llarg de la sessiò, ens confes
sé que, si li demanéssim de fer l’amor, ens 
hauria de dir que no perqué es moriria de 
vergonya. (Ella es guanyava la vida en un 
prostibul). Valgui aquest petit exemple 
per entendre el clima que eli imprimía a 
ies seves classes. Per eli, la dona, en 
aqüestes circumstàncies, era intocable. 
Deia que un havia de fugir dels mais pen- 
saments. Embruten els quadres.

La seva contagiosa humanitat feia que 
te l’estimessis més enllà del mestratge que 
impania. En Manuel Rallo ha estât un 
gran pedagog de l’Art. Crée que l’ùltim 
que hem tingut de venadera vàlua, i que, 
no obstant, ha passai per les aules dels di- 
ferents col.legis de la nostra ciutat sense 
que a penes se n’adonés ningù. Som pocs 
als qui les seves ensenyances han portât a 
cultivar l’Art corn el fi més preuat de la 
nostra existèneia. Però si que estic segur 
que sòn legiò els que es recorden del Sen- 
yor Rallo, aquell professor de dibuix que 
comprensivament els guiava en la tasca 
d’aprovar l’asignatura de dibuix, tan ne
gada a molts alumnes.

La humilitat li ha jugat una mala passa- 
da: el no reconeixement de la seva excep
cional personalitat. Esperem, tots aquells 
que tan l’hem estimât, que se’n faci es- 
ment i que la ciutat li reconegui, pòstuma- 
ment, la seva profitosa labor. Ser peda
gog d’Art en els temps en què vivim no és

Manuel Rallo i Bono

feina gens fácil. Ell, a part dels coneixe- 
ments de les matèries que impania, tenia 
una Sensibilität i paciència vertaderament 
dignes de tota lloança.

El rigor que imposava en tot el que fa 
referència a l’ensenyament el portava a 
creure que sense aquesta premisa no es 
podia ser oficiant de l’Ari. Descomptant 
els dots personals de cadascú, cal treballar 
exhaustivament les diferents técniques, 
no descuidant mai els conceptes que, en 
definitiva, són el pilar principal de tota 
l’obra.

A l’ùltima sessió que vaig fer amb el seu 
retrat, recordo que li digué al seu fill: 
“ Ramon, fixa’t bé en el que et die, el bon 
retrat és la suma de moments ben inter
pretáis’’. Sábia observació.

Dia rera dia, any rera any, es va anar 
gravant en la ment de molts l’estampa 
d’un home que mai corria i que per des- 
comptat mai aixecava la veu, ans al con
trari, a mesura que va anar posant anys, 
el seu parlar es féu més pausai i concis, 
davant de propis i estranys. Procurava 
sempre passar desapercebut.

Ara farà un any que estigué per última 
vegada al meu estudi; ens passárem més 
d’una hora discutint sobre la veracitat 
d’un escorç de nu que jo tenia començat. 
Amb aparent humilitat, continuava im
posant el seu criteri com en abres temps.

Descansi en pau el que ha estât el meu 
unie mestre.

Jordi Roca i Tubau

Horta Novella, 125 - SABADELL
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REBULL,
FOCUS
D ’IRRADIACIÓ
CLASSICISTA

Per Rafel Coloni i LIonch

X j ’Ajuntament de Barcelona ha 
volgut retre un homenatje a l’escultor 
Joan Rebull, instai.lant al Centre 
Cultural, del Palau de la Virreina, 94 
peces i uns 70 dibuixos, projectes...

Rebull, nascut el 1899 i mort a 
principis de 1981, fou el gran escultor 
de la generado jove del noucentisme, 
plenament identificar en la seva ala 
classicista. Només Ciará i Casanovas 
l’avangaven en edat i en concepció 
plàstica.

Avui dia a l’espectador mitjá, l’ho- 
me del carrer, li resulta difícil dife
renciar una figura o un nu de Ciará, 
de Casanovas o de Rebull; fins i tot la 
deis continuadors (Cairo, Solanic...). 
Pel que respecta a aquests tres grans 
noms, podríen dir de Ciará que es 
mostra més naturalista i rotund en les 
formes; de Casanovas, que és mostra 
més idealista, amb un subtil “ sfuma
to escultòric” ; i de Rebull, que fou 
amant d’una aplomada serenità! de 
gust depurador. La similitud en la 
concepció del cánon encara perdura 
en aquesta filiació mediterránia, en-

cetada per Maillol, en escultors com 
Jassans, Ricard Sala, Ll. Salient... És 
evident que aquest parentiu estilistic 
que separa, en pintura, un Sunyer 
d’un Nogués, és més petit entre els es
cultors classicistes, però també s’ha 
de dir que l’art de l’escultura compta 
amb pocs elements diferenciadors i 
amb una forta limitaciô temàtica.

Rebull evolucionà poc en la seva 
trajectôria, des del retrat del seu fill 
Jordi de 1928, modelât en fang cru, 
de la col.lecciô Merli, que sembla un 
vestigi arqueolôgic egipci, passant 
pels retrats d’infants dels anys 30 al- 
guns dels quais acusen una certa rigi
desa, corn per exemple, la “ Maria 
Rosa” de 1935 que, per cert, és l’ùni
ca figura totalment policromada que 
s’exhibi a l’exposiciô, fins arribar als 
anys 30 en qué es recolzà a vegades en 
un cert amanerament en repetir la 
postura dels seus nus ajaguts 
agafant-se la cama, alguns d’ells sen
se peanya, corn el del Palauet Albè- 
niz, de Barcelona.

Rebull fou escultor de formes lli-

ses, no abruptas. Per aixc em dóna la 
impresió que l’artista es trchava mi- 
llor, o al menys el resultats són més 
convincents, treball-nt la pedra o el 
marbré que la terra cuita o el guix, 
puix que aconsegueix sempre en 
aquells primers materials una puresa 
de forma i una nitidesa táctil que no 
aconseguí en els segons.

Pel que respecta als dibuixos, s’ha 
de dir que no poden esser ccnsiderats 
independentment, sinó en funció de 
l’escultura. Rebull no és un Aristides 
Maillol en qui la faceta ce dibuixant 
pugui èsser considerada autónoma- 
ment. Els dibuixos de Rebull són 
sempre estudis de vclumerria i de for
ma.

Cree que l’exposició fou un revul- 
siu per a revitalitzar Part de Pescultu- 
ra, alguna vegada menystingut, per 
l’ombra que li fa la pintura . per les 
dificultáis económiques i técniques 
que comporta, sobre tot quar es cise- 
llen i burxen peces de gran formiat.

És una gentilesa de
Taller de Cerámica i 
Esmalts al Foc
Dirigir per: Isabel Hernandez Colomina

Avda. Barberà, 311
(Parada autobús Plaça Barcelona)
Tel. 710 50 92 - SABA DELL
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humor i gramática__

VENDRE LLET A DOLL.

E,ira pie estiu. I ho va dur un diari 
català, i en catalá: a Mataró , l’ajun- 
tament, multava ais qui venien llet a 
doll.

Em vaig quedar sorprès i pensatiu. 
¿Era possible de vendre llet a doll? 
No vull dir pas que sigui impossible 
del tot, que avui, en aquest segle nos
tre, em penso que no hi ha gairebé res 
d’impossible, però si que m’estranya- 
va un bon xic. "

Calia escatir-ho consultant els dic- 
cionaris, que per això s’han fet. Hi 
vaig trobar només: Comerç i venda al 
detall (del francés “ détail” ). Comerç 
i venda a l’engrós. Comerç i venda a 
la menuda.

Vaig buscar “ dolí” i vaig llegir: 
“ Raig d’aigua o d’un altre liquid que 
brolla amb força d’un orifici o ober
tura” . I tot seguit, per via d’exemple: 
“ Rajar (d’una font, d’una esquerda) 
un doll d’aigua corn el braç. Heure al 
doll d’una font. De la ferida li rajava 
un doll de sang.”

Mirant-ho bé, el mot “ doll” potser 
si que s’avenia amb la venda de la ga
solina O productes semblants “ que 
brollen amb força d’un orifici o ober
tura” com ho sap tothom i més enca
ra els automobilistes, però jo no veia 
que s’hi adigués gaire per a la venda 
de la llet. Però qui sap si a Mataró, 
pais en altre temps famós per les ce
bes i pels cap-grossos, ho era també 
per vendre la llet a doll. Calia 
esbrinar-ho. I això vaig fer.

Vaig preguntar-ho a alguns mata- 
ronins de soca-rel i cap me’n va saber 
donar rad. Ells, com la gent del Va
llès i d’arreu de Catalunya, sabien 
qué volia dir mesurar vi o bé oli, i re- 
cordaven que quan d’infants la mare 
els feia anar a buscar la llet sabien 
prou bé si la Hetera els feia bona me
sura, però ni ells ni nosaltres no ha- 
víem vist mai que la llet brollés amb 
força de cap forat o obertura. Ben al 
contrari; la bona dona omplia la me
sura acuradament, que no es vessés.

Ara ho sé del cert: a Mataró tam- 
poc no venen la llet a doll. M’ho va 
prometre gent de solvéncia.

D’on redimoni, dones, s’ho va 
treure el diari?

Aneu-ho a saber! Els periodistes 
tenen fama de dir algunes mentidotes 
i d’empescar-se ben poques veritats.

Ç a ls i t t i  h ’e s t í l s  

- t ú x ú m -  

q u e ta  &elsí u h ,

J ett tocar 
ía paípebra 
ÿ laça iia  

Ènei ntón, 
flor ite gcíire 
es tornaUa

TEBEUS I PATUFETS

.M mateix diari hi vaig llegii, fa 
unes setmanes, la noticia d’una expo- 
sició de “ tebeos” infantils, empara
da per un organisme semioficial. Es- 
cri: aixi, com ho veieu.

A la nostra infancia d ’aqueixes pu- 
blicacions, fetes amb molt de dibuix i 
pocalletra, en déiem “ patufets” Ul
tra la que tenia acuest titol n’hi havia 
d’altres en catala i en castella, però a 
Catalunya la majoria dels infants del 
pais, i sobretot a Ies comarques, so- 
líem batejar aquesta mena de reviste- 
de “ ninots” amb aquell nom generic.

Per raons professionals pac donar 
fe d’haver-ho sentit dir aixi, a comar
ques tarragonines, encara a primers 
dels anys seixanta. I en pobles dd 
voltant de SabadeU amb poca irami-

gradó havia vist com els nens caste
llans, tot just incorporats a ia corau- 
nitat catalana, anaven als quioscs i 
llibreries a comprar “ patufetes” 
(pronuncia: a la castellana).

Per qué no donem vida, altre cop, 
a aquesta paraula tan nostra i tan es- 
caient? Diguem-ne “ patufet” . És un 
mot express:u i ber. sonor que fins i 
to: voi dir “noi petit” : mireu si ii va 
com I’aneli al di:!

En canv:, ia paraula “ tebeo” si la 
voleu dir correctam;ent a la catalana 
haureu de pronunciar-la “ tebeu” 
perque si la dieu a la castellana será 
tan finolis com vulgueu pero no dei- 
xarà de ser un castellanisme més, 
com tants d’altres.

Agusti Palau i Codonyers.
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AVVI AMB...

ORIOL CIVIL i DESVEUS
(Tinent d’AIcalde de Cultura de TAjuntament de Sabadell)

El nostre personatge és el cap visible de la cultura ofi
cial de la ciutat.

Oriol Civil sembla, pel seu aspecte, que mai no hagi 
trencat cap plat. (De fet potser mai n’ha trencat cap...) 
Fins i tot el seu parlar és uniforme, no aixeca els tons. És 
un “ xicot” que guarda les formes i maneres de bona fa
milia. Té una excel.lent formado.

Arran del seu càrrec n’ha passât de tots colors i de to
tes mides. Les pressions i les campanyes li han plogut 
quasi-quasi de tots cantons.

-Això d ’endegar un nou Servei Municipal de Cultura 
partint pràcticament de zero, havent d ’assu- 
mir, dignificat i modificar, quan calia, 
les coses velles i creant-ne de noves 
era i és una tasca arriscada, feixuga 
i llarga -ha començat dient-nos.

-Et creies que aquest càrrec fos 
tan problemátic?

-fots els ciutadans que vam sor
tir elegits a les municipals del 79 
erem novells. Això ens va passar 
a Sabadell i pràcticament a totes 
les ciutats grans de Catalunya.
Calia començar un nou joc col- 
lectiu; era com signar un xec 
en blanc. Vam assumir una respon- 
sabilitat personal i col. lectiva amb 
molt d ’optimisme, il.lusió i esperança 
de poder treballar per a la ciutat, malgrat 
els dubtes i dificultats que ben sovint et 
trobes.

-Quins són el problèmes més urgents que té 
aquesta Conselleria?

-Els problèmes es plantegen sobretot des del camp de 
les infraestructures necessaries per a la creado i divulga- 
ció cultural, de l ’urbanisme, dels mitjans de comunica- 
ció, etc. Concretament a Sabadell, en el pressupost del 
82, ens vam proposar iniciar la dotació de la ciutat de 
centres civico-culturals que restessin oberts a tothom. El 
primer pas era i és Ca n ’Oriac, Sabadell Sud, el Centre 
(antic Hotel Espanya o antiga comissaria) i Via Alexan
dra. Altres ciutats corn Sabadell ja en tenen. A d, però, 
estem a punt d ’acabar l ’any i només tenim plànols i Cini
ci d ’obres a Via Alexandra, per un local mixte per a avis i 
per a activitats culturáis.

En una ciutat desitjable i habitable culturalment cal- 
dria que el municipi portés una politica institucional 
(centres civico-culturals, museus, arxiu, hemeroteca, bi- 
blioteques, cinemateca, teatre municipal, auditoris, esco
les de música, art, dansa, teatre). A més caldria garantir 
pel municipi o d ’altres institucions, una política de difu-

sió cultural (teatre, cinema, història, ciències, exposi- 
cions, publicacions, programes especiáis per escoles), 
una politica científica (recerca i publicacions), relacions 
culturáis externes (amb d ’altres pobles de Catalunya, de 
l ’Estât espanyol, de l ’estranger, amb els pobles de la co
marca, la Generalität, foment de costums i tradicions po- 
pulars / una política de patrimoni (bistòrte, arquitectò- 
nic, dentific, monuments, etc).
D ’aquest ampli ventali hi ha molts punts que ja es treba- 
llen però, evidentment, n ’hi ha més encara per iniciar o 
consolidar.

Resumint et diria que ens fan falta espais on 
dur a terme activitats culturáis d ’una mane- 

permanent i a la vegada em preocupa 
que els serveis existent s es consol id in 

amb dignitat i qualitat (Escola de 
Música, Escola Illa, ensenyament del 

Català, Teatre Municipal, Museus, 
Arxiu, etc.). 

-Dels pressupostos que li assignen, 
quina part de necessitats cobreixen? 
-A grosso modo enguany s ’ha dedi

ca t quasi un 3 % del pressupost 
ordinari a Cultura. Amb 

els retards existants ens caldria 
arribar ben aviat al 5% per a 

cobrir les necessitats minimes, i a 
més que la nova Ilei d ’administració 
local contemplés els serveis culturáis 

com a servei pùblic obligatori. Ens 
falta també crédits especiáis per 

infraestructures. 
El pressupost d ’enguany ha permès 

continuar endavant, evidentment 
amb dificultats, la consolidació 

dels serveis municipals i de promoció. Queda lluny el 
1979 en qué just es va tenir diners per als baixos honora- 
ris dels músics de TAgrupació Municipal de Música (la 
banda), per als professors de T Escola de Música i una pe
tita subvenció per ais museus.

Altres preguntes que li hem formulât, ens les ha contes- 
tades d’una manera exhaustiva. (Com sigui que això de 
la cultura duu molta lletra, no es és pas possible encabir- 
la en aquesta secció...)

I justament hem acabat l’entrevista en el moment que 
l’Emili li dibuixava l’ùltim pél de la barba...

Xèspir

ES UNA GENTILESA
Advocat Cirera, 32
Tels. 7259322 - 7259532 - 7259721 - 7260164 - SABADELL
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pittar ì
Crema 

|GIago0ta a 

^ o r b e t  be gcr

(3[ilet be Itebe 
^alsa  be tòf

Ìiaiiarotse

Cla0tron0mta ^abalenca
Niibiil fs ima ^'aqurllrs cntraunalilrs biabes que es luilen 
relelirar seqnns la trabiriií. 3 nialqrat el temps, mi Ita perbut la 
sena ibeiititat, aferraiit-se al prnpi passai.
Aqüestes festes teiien una uinrulaciii gastruiuimira, cnm lié l]o 
bill aquella catiruurta: “ Ara ue Aa^iil, matarem el gali, i a la 
tia |.lepa li’ti bituarem uu tali” . Ila familia s’aplega a reutnrn 
be la tailla i lié eus lio biu ima altra bita: "|Jer Jìfìli'b 
lUiella a sun eurral” .
3 malgrat que el temps passa mult be pressa, perbura encara el 
nell rostiim bel binar be Aaì>al amb l'eseubella i cani b’ulla i 
gali itibi u capii, ueules i tnrruus. |Jerò abjuntaut-se el passai 
aitili l'aiiui, a la cuitia s ’iti lian iutriibu'i't unlies receptes i lutus 
plats i s ’ha uliert a més fruiiteres. 3 al binar be Kabal ja s’hi 
lian ablierit itiiiis memis.
tu  aquesta nrasió uabaleitca l|em cregut abieut cnusultar uu 
e.vrel-leiit “ restaurateur” que reqeiita uu restaurant be la riutat, 
perqué eus recumaui uns memis prupis b’aqüestes festes. 
jFaust (Terrabii i Ìlumiugu, prnfessiiiualment rnnegut per Jìfarrel, 
ua uéi.ver a Alguaire, be la priiuincia be |jleiba, un cumencà 
l’iifiri be ruiner que seguí i esperialitïà a Jaranea, treballant en 
restaurants be prestigi. |Iiisseei.x cl biploma-certificat be la 
(Chambre be ilirtiers e.vpebit a |¡iit et (Sanine, 
t il cuneix i buiuina l’art culinari i l]a sabut maribar el “ bon 
faire” be la ruina francesa amb la trabiciuual bel pais.
A Jîfarcel biincs, ruueixebnr be la huua taula, li bemaneu que 
eus faciliti uns memis per a aquests bies, aixi rum la 
reciimauaciii bels uitis apropiáis per a acompannar-los.
(Cambé li bemanem, al final, la recepta b utta be les senes 
esperialitats, la quai ofereix gentilment.

"■i
®lanc-3¡iait 

^egre-Corras (Iran C 
Calta-^ec 

Café

iopar ite Cap
Crem a be pèsola amb crostons

lîcmptettea be Kenguabo t Uagoatins 
crema

^ o rb et be manbarma

^ o ia ette  b ’ entrecot 
^ o u g u e tie r  be lleguma

(lDmelet-;^ourpnBe

^tna:
^ la n c -^ o n  ^ertran  (Carragona) 

^ e g re -^ e n e  ^ a rb ie r  (1970) 
C aü a -fu lié  i Campa (pleaerOa be la familia) 

C afé t licor

t
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tmaca

i be üte)

®rtocl|c
(Dporto

tcoiat

‘íeíba)
(^Etiqueta ^ eg ra ) 

íiru t

R e c e p t a :

'^lagosta amb cspinacs (per a 8 persones)
Jngrebients:
4 llagostes uilies be 6DD a 8U0 graras, l  quilo b’espinacs, 2 pastanagues, 2 cebes, l  ramet be 
fartgola i llorer, 3 rullerabes soperes be sal, 2 rullerabes be Uinagre, 1 tófona be ID grams, IDO 
grams be mantega, IDD grants be fariña, 1/4 be quilo be niusclos, 4 rouells b’ou i 1/4 be litre be ni 
blanc.

|Jer fer la salsa:
31er un ralbo be musrlos b’aquesta manera: ^osar a bullir els musclos ben neis amb ni blanc i un 
ñas b’aigua (burant ID minuts) i rolar-l]o. Âmb aquest ralbo fer una salsa besfent la mantega en una 
cassola i afegir tot seguit la fariña, remenant-ljo burant l minut per baurar-la i aixt enitar els 
possibles grumolls. ÍEot seguit afegir el ralbo bels musrlos. JSna negaba la salsa s ’lja tret bel for, 
afegir els quatre ronells b’ou i remenar-ljo.

|]els espinacs:
R̂entar bé els espinacs i posar-los a bullir burant 10 minuts; esrórrer-los premsant-los amb les maus. 

|ler les llagostes:
liullir-les en un ralbo amb aquests ingrebients: ^igua, 2 rullerabes soperes be ninagre, sal, farigola, 
llorer, pastenaga, sal, ceba (bullir-ho burant 15 minuts).
•Ketirar la cassola bel for burant 10 minuts.
tsrórrer les llagostes i partir-les al llarg (be cap a rúa); buibar-les i tot seguit trossejar la sena rarn 
a trossets b’un rentimetre.
tn  una paella amb mautega posar els trossos a saltejar junt amb els espinacs i 
la tbfona, afegint-hi un polsim be nou mosraba.
jFarrir raba meitat be les llagostes amb tot el que s’l]a saltejat abans i afegir al 'ír,
ralbo bels musrlos per bamunt, gratinaut-ljo seguibament al forn ben fort (8 '
minuts).
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Noticia 
d’Antoni 
Taulé

Fer

R.C.D.

^ ^ u a n  parles de l’Antoni Taulé i de la seva pintura no p^ts fer predicción^, si no constata- 
cions. I una bona constatació ho és que França el té per un dels joves artistes espanyols del 
moment actual amb més esdevenidor. Vegem per qué diem aixo;

Tenim davant nostre el número 123 del “ Rouge et noir“ , revista mensua. de la Casa de la 
Cultura de Grenoble, a la coberta del quai s’hi reprodueix el seu quadre “ Sirocco” (penjat a 
l’alcaldia de Montrouge) i a l’interior s’hi ressenya el seu treba.l corn a decorador de la crea
do teatral “ Les tres germanes” d’Anton Tchékhov, posaca en escena per l’Ariel Garda- 
Valdés. Conté també aquesta publicado un recull d’escrits sota el titol “ Un peintre Antoni 
Taulé” , que consta de “ El daguerreo-typo” per Michel Fournier, “ Un post-nadarien” per 
Claude-H. Buffard i “ Sirocco” per Georges Lavaudant,aixi corn la intervencio del mardx 
Taulé al Congrès de la Mediterrània.

Examinem també el catàleg “ Tableaux de bord” , senzillament magnifie, amo text de Mi
chel Serres extradai del seu llibre “ Hermes III-La traduction” : éditât per la matdxa Casa de 
la Cultura de Grenoble i per Cesare Rancilio de Paris, en ocasió de l’exposiciô de les realitza- 
cions de décorât per “ Les Trois Soeurs” de Tchékhov, i ano:em que en l’aparta: bibliogràfic 
hi figuren al voilant de noranta cites de llibres, anuaris, periôdxs i publicacions diverses pue 
en el seu dia donen senyal del seu quefer.

En fi, desitgem al nostre paisà -profeta en terres d’altn- que pugui per molts anys segruir 
alegrant-nos amb aquest tipus de noves “ des de la cresta de l’cnada” , cosa que corn a Com
panys seus ens enorgulleix.

És una gentilesa de
€AU D ' A R T  
SA RA DELL

Sant Cugat, 9 i Sant Jaume, 4 B 
Tel 726 07 35 SABADELL



PREMI DE PINTURA
JOAN FONTANET I CASAJOANA
R erecordará el lector la convocato
ria, en nota apareguda al número 27 
de la nostra revista, d’aquest Premi 
-enguany extraordinari- memorial 
Joan Fontanet i Casajoana, el nostre 
recordat compatrici que en vida es 
distingi per les seves excepcionals 
qualitats civiques i humanes i en les 
vessants ben diverses de la seva acti- 
vitat, en totes les quais deixà una pro
funda empremta deguda a la delica- 
desa del seu trade i al seu amor per 
les tasques ben fetes: la industrial i 
empresarial, d’una banda, i l’afecció 
apassionada per l’art i els artistes, de 
l’altra, la qual cosa deixà palesa en 
fundar la Galeria Gisbert Art, Sala 
que ara duu el seu nom en homenatge 
i record a la seva personalitat i al buit 
que ha deixat entre els que el tractà- 
rem.

La cultura de “ peatge” -ens volem 
referir a la no oficial, a la que depèn 
de la iniciativa privada i que, per 
tant, connecta de forma més verita
ble amb les preferències estètiques del 
ciutadà d’avui- restarà endentada 
amb en Joan Fontanet pel Concurs 
de pintura a l’oli que ell va instituir a 
la seva galeria del carrer del Sol i que, 
a partir d’aquesta segona edició, por
tará el seu nom.

Noticia del Concurs
L’àmbit de la convocatoria abasta 

tot l’estât espanyol, de tal manera 
que dins un total de noranta obres 
presentades enguany -amb la lògica 
abundor d’autors sabadellencs i 
barcelonins- hom hi troba també ar
tistes de Madrid, Valencia, Ciutat de 
Mallorca, Navarra, Asturies, Caste
lla i Galicia junt amb els que prove
nen de punts diversos de la nostra na- 
cionalitat.

El Concurs determina en les seves 
Bases uniformitat en les mides del su- 
port i de l’emmarcatge, normes que 
creiem francament encertades ja que 
pressuposen una igualtat de “ te- 
rreny” per a tots els participants, tot 
évitant que determinats formats pu- 
guin primar sobre d’altres, establint 
diferents escales òptiques al marge 
del seu contingut objectiu. De més a 
més, han permés per al contemplador 
una còmoda lectura de l’exposiciò.

que resulta summament agradable 
malgrat l’heterogeneitat pròpia d’un 
certamen de tema lliure.

La tònica qualitativa generai de la 
mostra és força acceptable i, sigui per 
l’esmentada normativa de mesures, 
sigui perqué es nota una mena 
d’orientaciò per part dels artistes cap 
a un cert aglutinament en els estils 
que atenúa I’abigarrament propi 
d’aquest tipus de concursos, en resul
ta una visualització de conjunt, sense 
daltabaixos, tot i poder l’espectador 
ai'llar perfectament cada obra en un 
examen més detingut.

No podem deixar sense esment el 
bell gest del jove artista local Pere Me
lis, qui davant d’alló que per a la vida 
artistica de la nostra ciutat ha repré
sentât el pas d’en Joan Fontanet i Ca- 
sajoana ha volgut fer donació de la 
seva obra a la familia del desaparegut 
promotor, a tall d’homenatge perso
nal; obra que, per cert, crida força 
l’atenciò pel seu tractament formal i 
mater ial  -planimét r ic,  per 
entendre’ns- tot i la joventut del seu 
autor.

Personalment ens complau molt 
l’obra de la barcelonlna M. Gil i Gra
nero, la del nostre Pere Sanromà, i la 
del manresà Ernest Deseáis, i no 
creuriem honest deixar-ho de fer 
constar ad, aixi com que la nòmina 
de treballs que a parer nostre sòn des
tacadles faria llarga aquesta crònica.

El triomf dels realismes
Dificil haurà estât -per las raons 

apuntades- la feina del jurat, el vere- 
diete del qual ha adjudicat el primer 
premi al valencià Miquel Vicens i 
Riera, autor d’una obra màgicorea- 
lista molt personal i amb certa in- 
fluència o referència prerafaelita -un 
tipus de pintura per cert bastant 
allunyada del panorama estétic que 
habitualment se li ofereix al “ dilet
tante” sabadellenc- el segón guardò 
ha estât per al quadre del tarragoni 
Jaume Queralt, una testa que si d’in- 
tenció tira també cap un “ realisme- 
altre” pictòricament evidencia una 
desimboltura i una capacitai de sintesi 
remarcables. Ha atorgat també el ju
rat mencions especiáis a les obres els 
autors de les quais Joan Marti i Ara-
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gonés, de Barcelona, Eduald Font i 
Cleries, de Moià -ambdós ben dife
rents, però més apropats a una pintu
ra tradicional o convencional- i José 
Luis Fuentetaja, conegut pintor rea
lista madrileny actualment afincat a 
Sitges.

Un veredicte, en fi, que hom troba 
molt adequai al moment actual de la 
plàstica de cavallet que en les seves 
propostes més ultimes s’orienta cap a 
la pintura de la realitat -sigui quoti
diana com en Fuentetaja o onirica 
com en Vicens- i que hom creu afor- 
tunadament coincident amb el que 
entén ha de ser una galeria d’art: una 
plataforma cultural-informativa òn 
el marxandisme o el factor econòmic 
no tingui preponderància damunt la 
cosa artistica, si no que ambdòs es 
complementin en un pia d’igualtat. 
Un concurs com el que ens ocupa 
pensem que será un bon vehicle per 
mantenir al dia la informació sense 
rompre l’equilibri amb l’economia. 
Uns resultáis com els obtinguts en 
aquesta edició -i amb els que cadascú 
podrá estar naturalment conforme o 
disconforme- són prova de que la sol- 
vénda i la bondat intrinsiques de 
l’obra d’art suren sempre malgrat 
que en altres llocs i ocasions se’ns 
vulgui donar una “ altra cosa” .

Sabem que la tenacitat i el bon gust 
i criteri de la vídua de Joan Fontanet, 
Maria Teresa, qui ara resta al front 
de la galeria amb col.laboració de 
llurs filis, donará en anys successius 
continuítat a aquest premi, amb ma
jors éxits si convé -i aixó ja no depén 
tan d’ella si no de la capacitai de su- 
peració deis nostres pintors- per al bé 
de la cultura, de la ciutat i de la me
mòria d’en Joan, que tots plegáis 
s’ho mereixen ben bé prou.

R. C. D.

És una gentilesa de TOTiUlT Sant Pere, 21 
Tel. 725 91 06 SABADELL
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la ictiofauna de Catalunya 
en el paleolitic

De la “Revista de Girona" nF 99 -2n. trimestre 1982- 
ens plan transcriure aquest treball que és uri resum de la 
tesi de Llicenciatura de la conciutadana N ÙRIA J U AN- 
MU NS i PLANS, que presenta a la Universität Autòno
ma de Barceiona.

Ml er realitzar aquest treball van èsser observades les res
tes de fauna ictiológica dels jaciments arqueològics se- 
güents: Bora Gran d’En Carreras (Serinyà, Banyoles), 
l’Arbreda. Davant Pau, Mollet 1 i Reclau Viver (Zona del 
Reclau, Serinyà, Banyoles), Abric Romani (Capellades, 
Anoia), Cingle Vermeil (Vilanova de Sau, Osona), Cova 
del Gegant (GarraQ i la Cova dels Ermitons (Sadernes, la 
Garrotxa). És a dir, les de tots els jaciments paleolitics de 
Catalunya que han Iliurat aquest tipus de fauna.

La fragilitat de 1’esquelet del peix fa que siguin les vér- 
tebres (la part més consistent), les peces més recuperades 
en els jaciments.

Per a la determinado d’aqüestes restes hem emprat el 
métode de la radiografia (1), ja que les caractéristiques 
externes no són suficientment diferenciadores per perme- 
tre una diagnosi. Aixi, basant-nos en aquest métode, 
s’han pogut determinar les següents especies en els dife- 
rents jaciments:

Salmo salar (salmo). Salmo trutta fario (truita). Rúti
los sp. (—), Leuciscus leuciscus (bagra nassuda), Leucis- 
cus cephalus (bagra). Barbus sp. (barb), Abramis brama 
(brema) i Anguilla anguilla (anguila).

De l’estudi de la fauna ictiológica deis diferents jaci
ments analitzats de l’àrea catalana es poden extreure dos 
tipus de dades, les unes á nivell paleoecológic i les altres a 
nivell paleoeconómic.

Les espécies determinades ens demostren que la fauna 
deis nostres rius no ha variât gaire del Quaternari fins 
ara. Totes les espécies presents en els reompliments ar- 
queolôgics, tret del Salmó salar, les trobem avui presents 
a Catalunya, encara que en poblacions més reduïdes i en 
zones lliures de contaminació.

La presència de Salmo salar en rius del vessant medite- 
rrani és un fet excepcional, però que no és restringir a les 
nostres regions, sinó que ha estât constatât també a 
França (Caune de Belvis, Aude) i a Itàlia (Barma Gran
de, Grimaldi). La seva determinació en aqüestes darreres 
zones recolza la hipótesi de l’existència de Salmó salar al 
Mediterrani (almenys durant el Würn) i la fa extensible a 
tota l’Europa del Mediterrani Occidental.

Hem comprovar que, malgrat la frescor seca que ca
racteritzava la zona de Serinyà, els rius d’aquest indret 
(Ser, Serinyadell i Fluvià) oferien unes condicions ópti- 
mes d’habilitat a gran varietat d’espècies, afavorint espe- 
cialment el Salmo Trutta fario, que aconseguia tamanys 
superiors ais actuals.

La humitat de la vali de Sau durant el Preboreal, im
plicava corrents d’aigua (el Ter) més temperades i tran
quil.les que les actuals, on la fauna hi era també variada.

Igual com passa amb la fauna gran d’origen antropo- 
génic, la selecció de qué era objecte la ictiofauna, tant 
per part de l’home com dels animals piscívors, no permet 
d’elaborar un quadre complet de totes les espécies que 
poblaven els nostres rius durant el période que tractem, 
la quai cosa només seria possible amb les restes obtingu- 
des d’un dipósit fluvial.

L’estudi d’aquesta fauna en relaciô amb les activitats 
dels homes que poblaven la zona ens posa de manifest 
que és un fet generalitzat que la pesca sigui una activitat 
secundària en l’economia d’aquests grups paleolitics.

Aquest fet és lôgic en l’assentament del Cingle Vermeil 
(2), ja que la pesca era difícil i l’habitació estava lluny del

riu; per aixó l’esfor? que comportava era molt superior a 
l’exigit per les altres activitats (cacera i recol.lecció).

La zona de Serinyà, en general assentaments d’estiu, 
tenia moltes més possibilitats, per la riquesa deis rius i la 
proximitat d’aquests al Hoc d’habitació, d’explotar el 
medi ñuvial. En aquesta zona, però, sorprén la raresa de 
vestigis. Aquest fet pot ser degut al métode d’excavació 
practicat en la majoria de jaciments de la zona, (es tracta 
d’excavacions antigües, on no es realitzava una recollida 
acurada de microrestes). L’espécie més retrobada és la 
truita i aixó por respondre a un criteri de selecció, ja que 
és Tespécie més sabrosa i que té la earn menys espinosa.

Si es confirmés una més gran abundáncia de vestigis de 
peixos en aquests jaciments, potser caldria replantejar-se 
el paper de la pesca en l’economia d’aquests grups paleo
litics.
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M u s t o r ìè A u r in y a c ià G r a v o t i i S o lu l r i à M a g d a le n ià M e e o l í t k
A lt r e s  c u l t u r e s  

P o s t  G ia e ia r s

S a lm o  s a la r L'Arbreda
(Serinyà,
Girona)

Reclau Viver 
Davant Pau 
(Serinyà, 
Girona)

S a lm o  t ro t ta  t. Ermitons
(Sadernes,
Girona)

L'Arbreda 
(Serinyà, 
Girona )

L'Arbreda 
(Serinyà, 
Girona )

Reclau Viver 
Davant Pau 
L'Arbreda 
(Serinyà, 
Girona )

Abric Romani 
(Capelladas, 
Barcelona )

Bora Gran 
(Serinyà, 
Girona )

Cingle Vermeil 
(V. de Sau, 
Barcelona)

L'Arbreda
(Serinya,
Girona)

Ermitons
(Sadernes,
Girona)

R u t i lu s  sp . L'Arbreda 
(Serinyà, 
Girona )

L'Arbreda 
(Serinyà, 
Girona )

L'Arbreda
(Serinyà,
Girona)

Cingle Vermeil 
(V. de Sau, 
Barcelona)

L'Arbreda
(Seriny^,
Girona)

L e u c 's c u s  le u c t sc u s L’Arbreda
(Serinyà,
Girona)

Cingle Vermeil 
(V. de Sau, 
Barcelona)

L'Arbreda
(Serinyi,
Girona)

L e u c is c u s  c e p h a lu s Cingle Vermeil 
(V. de Sau, 
Barcelona)

L'Arbreda 
(Serinya, 
Girona)

B a r b u s  sp. L'Arbreda 
(Serinyà, 
Girona )

L'Arbreda 
(Serinyà, 
Girona )

L'Arbreda 
(Serinyà, 
Girona )

Cingle Vermeil 
(V. de Sau, 
Barcelona)

L'Arbreda 
(Serinyi, 
Girona)

A b r a m ì s  b r a m a Cingle Vermeil 
(V. de Sau, 
Barcelona)

A n g u i l la  a. L'Arbreda 
(Serinyà, 
Girona )

L'Arbreda 
(Serinyà, 
Girona )

L'Arbreda 
(Serinyà, 
Girona )

L ’Arbreda
(Seriny^,
Girona)

Quadre generai del panorama ictiofaunistic de Catalunya, per èpoques I espècies.

L’anàlisi de cadascun d’aquests jaciments ens ha per- 
més de comprovar que la práctica de la pesca no està res
tringida a aquells grups que fabriquen eines especiáis per 
aquesta activitat. La majoria de jaciments estudiats no 
han lliurat aquest tipus d’indùstria. Això pot respondre a 
dues causes: o reaiment no existien (i es pescava amb les 
mans, pedres, etc.), o bé aqüestes eines «especialitzades» 
eren fabricades en matèries de mediocre conservació que 
no han arribat a nosaltres.

A Catalunya, com a Franga, no apareixen eines asso
ciables a la pesca fins al Magdalenià (Bora Gran d’En 
Carreras), la qual cosa no implica, com ja assenyalàvem 
abans, que no es pesqués amb anteriorità! a aquest pério
de, puix coneixem restes de peixos pescats des del Solu- 
trià (Reclau Viver).

Algunes de les vertebres recuperades tenien el forat 
centrai engrandit i desgasta!, cosa que ens indica que va
ren ser utilitzades com a peces de collaret.

Aquests objectes d’ornament a l’àrea catalana son es- 
cassos i no ens permeten d’elaborar hipótesis massa con- 
sistents. Sabem que el seu ús es perllonga del Magdalenià 
(Abric Romani) fins al Mesolitic (Cingle Vermeil), però 
desconeixem el seu origen i difusió. Les troballes de 
Franga i Itàlia ens confirmen l’ús d’aquestes peces com 
granets d’enfilall i potser se’ls hauria d’atribuir un origen 
comú. Hi ha en contra el factor temps, ja que les peces 
són massa fràgils per a suportar un trasllat des de zones

molt distants en un temps considerable. Partint del ca
rácter sedentari de l’home del paleolitic, l’arribada 
d’aquestes vèrtebres d’Itàlia o Franga (o viceversa) hau
ria estât fruit de molts anys d’escanvi a petita escala, en
tre grups veins, i per tant les possibilitats de pèrdua o 
trencament serien molt elevades.

(1) Aquest mètode va ser descobert pel Dr. DESSE, del Labora
toire de Biologie Marine de Concarneu.
(2) El Cingle Vermeil és un assèntament ocupat durant la tar- 
dor, època poc favorable per a la pesca.
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“ ASSOCIACIO D ’AMICS 
DE L’ÒPERA”

UN NOU EXPERIMENT SABADELLENC
El follet local, que -quan li sembla- 

amb la seva endimoniada malicia 
desvetlla i mou cervells i voluntáis, 
n’ha fet una vegada més de les seves. 
Ja em direu si no ha nascut d’una 
guspira seva aquesta iniciativa cultu
ral a la quai han donai forma els qui 
es diuen amies de l’ôpera. Fa molts 
anys els sabadellencs vam “ inventar” 
-i amb èxit- els “ Amies del Teatre” i, 
a poca distància, els “ Amies del Ci
nema” . La formula ha tornai a fun
cionar ara amb l’opéra, un fenomen 
estètico-musical que podia semblar 
que perdia vigèneia i resulta que no és 
pas aixi. O, almenys, si és que ha tra- 
vessat un période de decantiment, es
tà marcant un carni de recuperació. 1 
justament quan els creixents pressu- 
postos que la seva posta en marxa 
exigeix van limitant més que mai el 
conreu d’una tan complexa activitat 
escénica a les grans ciutats cosmopo
lites, i encara no vulgueu saber a cos
ta de quants malabarismes.

Però a Sabadell som aixi. Quan àd- 
huc a Barcelona, un dels focus ope- 
ristics mundials, la continuïtat de 
l’ôpera passa els seus intríngulis, a la

gregària ciutat del treball -i de la 
manca de treball- se’ns desvetlla el 
gust neoromàntic per l’ôpera. La cró
nica local és rica en intrepideses de 
tota mena. És ben demostrat que 
sempre ens ha plagut  de 
singularitzar-nos. Vam ser la segona 
ciutat espanyola -no capital de 
provincia- a crear una Caixa d’Estal- 
vis pròpia; vam tenir la primera pisci
na pública, i un velòdrom que era un 
dels millors del país, i camp d’avia- 
ció, i el primer teatre dedicai perma- 
nenment a la infáncia, i el primer ins
titut de paleontologia... 1 ara hem 
créât la primera associació catalana 
d’“ Amics de l’Ópera” .

Sempre, però, en la gènesi de cada 
una d’aquestes i altres empreses ciu- 
tadanes hi trobariem paternitats indi
viduals ben identificables, i més segu
res que l’entremeliat geni locai. Aixi, 
d’aquesta nova entitat d’amics de 
l’ôpera en podem donar les gràcies a 
la nostra destacada figura operistica 
Mima Lacambra. Els sabadellencs 
d’ara ho sabem prou i li ho reconei- 
xem, però convé que això quedi ben 
registrai perqué, si la iniciativa ad-

quireix ranciesa, les noves genera- 
cions mantinguin viu aquest reco- 
neixement. Mima Lacambra ha posât 
en la cristal.lització de la seva dèria 
aquella il.lusió i aquell ímpetu sense 
els quais no és possible sortir-se de 
cap empresa difícil amb encert i efi- 
càcia. Això si; ella ha sabut envoltar- 
se d’un grup de col.laboradors que li 
han estât molt ùtils. 1 també ha tingut 
la col.laboració municipal. Però qui 
ha mogul tots els fils de la complica
da tramoia ha estât ella. Mima La- 
cambra, que sap bé com funciona.

I allò que semblava inassolible ha 
estât assolit. El 7 d’octubre s’aixeca- 
va el teló del teatre municipal La Fa
rándula i posava davant d’un public 
dens, aient i prédisposât, l’exorcisme 
liric de MADAMA BUTTERFLY, 
amb el seu diorama exòtic i una parti
tura que fa filigranes amb el maridat- 
ge de sentiments i exquisidesa, de 
dramatisme i contenció.

L’experiència no deixava de pre
sentar caires d’autèntica aventura. 
Però el teatre s’ompli i l’auditori se
gui, talment encisat, el somni exul
tant, primer, i el penós desengany, ¡m

Una escena de l'obra representada. Una vista de l'auditori moments abans de començar la representació.

Es una gentilesa de Restaurant Joan Maragall, 6 i
Advocat Cirera, 38 (Plaça del Gas) - SABADELL 
Telefon 725 23 00
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k.eproduïm la portada del Ilibre DELS CARRERS DE 
SABADELL, que apareix publicat aquests dies dintre la 
col.leccio Biblioteca Quadern, de la qual constitueix el 
número quatre. El Ilibre forma un maridatge perfecte en
tre els dibuixos d’Agusti Masvidal i els textos de Joan 
Cusco. .

Si l’any 1980 aquests mateixos autors ens van donar, 
amb carácter de tàndem, l’original obra titulada “ De les 
eixides” , l’éxit de la qual va ser complet, ara ens brinden, 
amb DELS CARRERS DE SABADELL, un altre itine
rari urbà, aquesta vegada a través d’alguns deis carrers 
de la nostra ciutat.

El nou Ilibre té les mateixes caractéristiques formais 
que el primer: cada dibuix va acompanyat d’un text i 
aixó en fa una obra de lectura fácil, ben digerible.

Naturalment, si a “ De les eixides’’ els autors copsaven 
un mostrar! limitât dels encara nombrosos patis domés- 
tics que perviuen a Sabadell, ara han captat i transcrit 
-gràficament i textualment- una selecció de carrers i al- 
tres diversos punts de la geografia urbana. Una selecció 
que no obeeix, però, a criteris d’importáncia o de prefe- 
réncia sinó a aneu a saber per quins motius -potser, tan- 
mateix, importants o potser no- s’han sentit atrets.

La major part de nosaltres, transeunts distrets, manta 
vegada aquefarats, no sabem veure més que carrers i ca- 
rrers, massa semblants els uns ais altres, i ens costa de 
descobrir-hi alicients i temes de reflexió o d’evocació. 1 
aixó és el que han sabut fer el llapis de Masvidal i la plo
ma de Cuscó: deturar-se en ben diversos llocs de la ciutat 
i recollir-ne allò que el nostre pas de cada dia desaprofi
ta; esprémer atractiu, o gràcia, o interés anecdòtic, o 
evocació nostàlgica, d’allò que sembla que no pugni 
oferir-nos cap d’aquests ingredients.

Si l’obra anterior d’aquesta parella de sabadellencs de 
soca-arrel constituía un càlid tribut d’homenatge a la hu- 
militat d’unes eixides, DELS CARRERS DE SABA
DELL revalora unes imatges que han arribat a fer-se 
quotidianes al nostre deambular, i amb elles, com a grup 
espars i representatiu, es troba revalorada la ciutat tota.

No cal pas que presentem els autors del llibre, com si es 
tractés de persones desconegudes. Tenen, respectiva- 
ment, llapis i ploma enamorats de les coses nostres, saba- 
dellenques primordialment, i saben utilitzar els respectius 
instruments amb extraordinària facilitar i precisió. És 
d’esperar que aquesta seva nova obra obtingui la mateixa 
acceptació que l’anterior.

DELS CARRERS 
DE SABADELL

DlBUÍXOS

AGUSTI MASVIDAL i SALAVERT
TEXTOS

JOAN CUSCÓ 1 AYMAMÍ
Llegim en el final del pórtic amb qué s’obre el nou lli

bre: “ Per aquests carrers hi haurà algún record, algún 
sentiment de cadascú de nosaltres. Ens plauria que en 
aqüestes págines hi trobessis, lector o lectora, alguna afi- 
nitat’’.

És de creure que, efectivament, n’hi trobarem més 
d’una.

DELS CARRERS DE SABADELL. 90 págines. 550 ptes. 
Núm. 4 de la col.lecció Biblioteca Quadern

després, de la sensible japoneseta. I 
aplaudí llargament, amb auténtic fer
vor, cantants i musics. I no dubtem 
que a la vegada es premiava la inicia
tiva, així com la forma tan digna amb 
qué va ser condu'ída a la realitat.

Hi ha una cosa que també mereix 
un elogi especial: és l’haver comptât 
amb elements artistics sabadellencs, 
prescindint de si eren o no professio
nals. El cor és una creado propia de 
“Amies de l’Ópera” , i ja resta incor
porât a l’equip. Veus femenines i 
masculines -joves la majoria- proce-

dents de diverses corals sabadellen- 
ques, van participar en la representa
do, sotmesos amb gust a la disciplina 
de nombrosos assajos i a les molésties 
de la disfressa i del maquillatge que la 
representació requereix. I, encara 
més, dos sabadellencs. Maria Dolors 
Llonch i Pascual Haro, van assumir 
la responsabilitat de personatges i 
veus individualitzats.

Tot va assolir cotes elevades. O si
guí que són dos objectius els que van 
ser coberts: el d’una acollida positiva 
per part de la ciutat (recolzada per

l’assisténda de representacions ofi
ciáis) i el d’un oferiment també molt 
positiu que, no essent decepcionador, 
deixa una porta ben oberta a l’opti
misme per a futures representacions.

¿Será possible que“ Associació 
d’Amics de l’Opera” es consolidi i 
pugui desenvolupar una actuació 
continuada, bé que espalada?. Cree 
que l’equilibri de la vida artística lo
cal en sortirla molt bénéficiât.

Josep Torrella

É s una gentilesa de
‘HOGAR DEL LIBRO” 

Llibres i Revistes” Pg. Plaça Major, 34 i 12 SABADELL
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X -/’infant que poc abans havia deixat allitat devia 
seguir somniant. No calia, dones, témer per eli; ja hi 
ternaria demà a fer-li companyia. Hi pensava men
tre acabava de travessar aquell rieroi que feia la seva 
via sense soroll i sense pressa, i ara li venia de grat 
reposar una estona -només una curta estona- al cim 
d’aquell turó. Després ja reprendria el viatge per 
arribar puntualment a la cita gloriosa.

La nit -fins llavors no se n’havia adonat- era molt 
clara. No hi havia lluna però una estranya celistia 
permetia contemplar les siluetes de les muntanyes 
properes i les valls que s’estenien als seus peus. I, so- 
bretot, quin silenci! Semblava que la vida s’hagués 
aturat perqué regnava la més absoluta quietud: ni la 
remor d’un insecte, ni el cruixir d’una branca, ni el

murmuri d’una font secreta no se sentia. O com si 
tot s’hagués adormit profundament: els brucs, els 
boixos i les falgueres. I els arbres, drets i immòbils, 
semblaven vetllar aquell son. Com era d’agradós es
coltar aquell silenci perfecte i esguardar el frisar de 
les estrelles que, malgrat la celistia, lluïen com mai 
les havia vistes Huir! El fred era ben viu, s’arrapava 
a les mans i a les galtes, però no produia cap dolor, 
més aviat una sensació agradable.

No era pas que se sentís gens cansat, però li abelli 
d’ajeure’s -ni que fos per uns instants- dessota un 
avet alt i majestuós, i s’embadali guaitant amb els 
ulls ben oberts com queia una estrella, enllà, enllà, 
fins a desaparèixer. Sota el seu cos ingràvid la catifa 
de molsa i pinassa era d’una flonjor que produia un 
dolç emperesiment. S’adonà que ben a prop seu un 
cirerer d’arboç li oferia, a l’abast de la mà, els seus 
darrers fruits; les cireres eren glaçades però delicio- 
sament saboroses i n’hauria menjades més si més 
n’hagués tingut el cirerer. La fragància de romani, 
mata i espigol era tan densa i pénétrant que arribava 
a fer-li sentir una mena d’embriaguesa. Aclucà els 
ulls i va aspirar amb avidesa l’aire quiet i gélid. 
Constaté, palpant-la repetidament, la suavitat ave- 
llutada de la molsa. “ La natura, Senyor, com és de 
meravellosa!’’ I es lliurà sense adonar-se’n a una 
sommolència que poc a poc l’anà envaint del tot 
fins que s’adormí amb un somriure als llavis.

Va despertar-se de sobte, sobresaltat. Devia haver 
transcorregut molt de temps, molt de temps...! 
Quant? Afiné l’oïda com per copsar-ne la mesura; 
endebades, tanmateix, perqué el silenci, greu, so
lemne, infinit, ho dominava tot i res no li’n perve- 
nia. Però allé dalt les estrelles, quin desfici alesho- 
res! Es posé dempeus, apressadament. Arribaría 
tard? Els brucs i romanins qui hi havia al seu entorn 
van estremir-se per un batee d’ales que també va fer 
decantar una mica la branca més alta de l’avet, com 
una reverència de comiat. Arribaría tard? La 
temença l’esperonava a avançar, més i més de pres
sa, tant com podia. Aviat panteixava, però la seva 
voluntat podia més que la seva fatiga incipient. 
“ Perdoneu-me, Déu meu, i ajudeu-me!’’ Redoblé 
els seus esforços amb obstinació creixent a mesura 
que escurçava disténcies. Deixava répidament enda- 
rrera altes muntanyes, prats ondulants, immensos 
deserts, sense ni tan sols esguardar-los, obsessionat 
per recobrar el temps perdut. I quan ja se sentia des
fallir, quan, amb esglai, començava a dubtar de si 
ho aconseguiria, va arribar, a la fi, davant del Por
tal respondent i, quasi sense alé, va ajuntar-se al 
chor que entonava ja “ ... et in terra pax 
hominibus!’’.

És una
gentilesa de | | |

T rofeus-Copes-Medalles-Insignies-Clauers-Rètols-Plaques  
commémoratives- Etc. Treballs especiáis en bronze i aliatges. 
Arinón, 113-117 - Tels. 725 49 77 i 725 41 87 -  SABADELL



ELS GOIGS EN LA 
LUERATÜRA ANTIGA

"Gaude, flors virginalis...” 
Tomás de Canterbury

Des del segle XII la literatura catalana 
ofereix peces en vers i en prosa que exal
cen els “ goigs” de la Mare de Déu, i a 
Catalunya se’n troben diverses mostres 
anteriors al segle XIV.

Joan Berenguer de Masdovelles, poeta 
del segle XV i XVI, nomenat “ Senyor de 
l’Arbof” que va residir a Barcelona i a 
Tarragona, llegim que és l’autor catalá 
medieval del qual són conservades més 
poesies, recollides gairebé totalment del 
canfoner autógraf que compliá vers la fi 
del segon ter? del segle XV.”

En aquest cangoner hi ha una traduc- 
ció catalana, quasi literal, de l’himne llati 
que fou atribuir a Tomás de Canterbury, 
que diu: Alegra’t, flor virginal incompre
sa...” . 1 una conservada en un manuscrit 
del comengament del segle XVI, molt 
més Iliure, i escrita en forma de “ set 
goigs celestials” en versos heptasil.labs, 
acompanyada d ’una oració, també en 
llati.

Aquesta segona traducció és emparen
tada amb altres texts manuscrits i amb 
diverses impressions primerenques, espe- 
cialment, els “ Set goigs de la Verge de la 
Pietät” , del segle XVI, si bé l’evolució 
deis goigs Catalans de lloanga a la Mare 
de Déu en general a advocacions més 
concretes serán els “ Goigs a la Verge del 
Roser” compostos en el segle XV.

Hem volgut investigar sobre la biblio
grafia gogista dedicada al “ Naixement 
del Senyor en el Pessebre,” i hem pogut 
comprovar que és tan extensa que seria 
impossible plasmar-ho, en un modest ar
ticle, dedicat a les Festes de Nadal.

En la Biblioteca de l’“ Ateneu Barcelo
nés” -no sé si encara hi existeixen- s’hi 
conservaven uns goigs del segle XIII, que 
deien així:

“ Lo primer Goigs que tu Maria aguist 
Fonch aquest intent que l’Angel Gabriel 
Tramés per Déu, que devallá del Cel 
Té saludé a Jesús, Concebir.”

1 de la col.leccio de Joan Bta. Barile, 
“ Los Goigs de Catalunya” del segle 
XVIll hi ha uns “ Goigs en Memoria de 
uns Santuaris de Jerusalem que obtenen 
pública veneració en la Villa de Pals, Bis
bat de Girona; els quals es col.locaren en 
l’església de la citada vila el dia 1 d ’agost 
de l’any 1973” .

Ens caldria una llarga dedicado, la 
qual no ens és possible, però, per acabar 
direm que en una edició del 1815, en tro- 
bem uns en castellá d’autor desconegut, 
cosa que ens demostra que l’influéncia de 
la llengua castellana, sobre Catalunya, 
després de la guerra del francés, fou ben 
notòria.

Amb aquesta senzilla explicació, desit- 
jo a tots els lectors i en particular ais 
“ amics del goigs” un Bon Nadal.

Jaume Busqué i Marcel

DANIEL
SANAHUJA
El dia de Nadal compleix 80 
anys el nostre amie i col.la- 
borador d’aquestes pagines 
Daniel Sanahuja.

El Mestre Sanahuja, com 
se l’anomena, és una perso
na que ha tingut molta inci- 
déncia en el món musical i 
escénic de la nostra ciutat. 
Home emprenedor, lluita- 
dor de mena, que durant 
tota la seva vida ha trescai 
delitosameni en tot allò que 
ha emprés, aconseguini 
unes files que ningú no les 
hi pot discutir ni menys ne
gar.

La música ha estai el seu 
gran amor. N’ha escril, 
n’ha estât intérpret, ha estât 
editor i recopilador de la 
música popular del pais i ha 
encabil dintre del pentagra
ma un gran nombre 
d’amics. Amics que, com 
ell, han escrit pagines que 
nodreixen el món artistic
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local.
I algunes d’aquestes pági- 

nes les ha escrites parlant 
dels amics cantants, músics, 
actors... Pagines que s’han 
anal publican! a QUA
DERN, on l’acollirem des 
del principi, perqué Sana
huja ens ha donal una mena 
de “ pagines viscudes” que 
són testimoniatgés irrefuta
bles.

Malgral l’acopi deis anys 
i apanys, ell segueix treba- 
llant i treballant. Si és que 
lot aixó li dona vida, li de- 
manem que no ho deixi i 
que pugui afegir anys y més 
anys, amb salut, en aquesta 
seva vida, llarga i plena.

SABADELL EN EL IV CENTENARI 
DE LA MORT DE SANTA TERESA

x \.m b  motiu del quart Centenari de 
la mort de Santa Teresa, un grup de 
“ Tereses” que porten el seu nom, va
ren organitzar diversos actes amb 
motiu de la cloenda d’aquest any te- 
resiá.

El dia 13 d’octubre es reuniren a 
l’Académia Católica en un acte en el 
que hi eren convidades totes les dones 
de Sabadell que porten el nom de la 
Santa, en un senzill berenar en el 
transcurs del qual es passá un audio
visual de la vida de Santa Teresa i es 
doná un recital de les seves poesies a 
cárrec de les assistents.

El dia 15, festivitat de Santa Tere
sa, a la capella de les germanes Car
melites Descalces d’aquesta ciutat, es 
resaren “ Laudes” al mati presidides 
per Mn. Joan Aran i a les 7 de la tar
da II Vespres i Eucaristía concelebra
da, presidida per monsenyor Josep 
M? Guix, bisbe auxiliar de Barcelo
na.

El dia 16 a la capella de les MM. 
Escolápies, celebrado eucaristica del 
Centenari, presidida pel P. Calasan? 
Balagué, escolapi.

I, com a cloenda, el dia 24 d’octu
bre a la sala d’actes de l’Académia 
Católica, la senyora Dolors Viñas, 
Vda. Taulé pronunciá una conferén- 
cia sobre “ Santa Teresa en el seu 
temps i en el d’avui” .

La Sra. Viñas, d’una manera ente
nedora i amena, féu un petit historial 
de l’Espanya del segle XVI en el qual 
visqué la Santa; parlá de la manera 
com ens l’han presentada alguns his- 
toriadors, especialment el que fa re
ferencia a la seva ascendéncia. Passá 
tot seguit a comentar Testil literari

d’aquesta escriptora que visqué en 
una época en que gairebé totes les do
nes eren analfabetes i que l’Església 
al cap de quatre-cents anys ha nome
nat Doctora. Comentá la seva pro- 
ducció literária, especialment la seva 
autobiografia, el Llibre de Les Fun- 
dacions i altres obres i resumí d’una 
manera fácil Tobra cimera de Santa 
Teresa “ Las Moradas o Castillo Inte
rior” . Citá algunes de les seves poe
sies i acabá amb les famoses cartes de 
la Santa, per les quals, igual que en la 
seva autobiografia, hi desfilen perso- 
natges de tota l’Espanya del seu 
temps i que, malgrat els quatre segles 
que ens en separen, conserven avui 
tota la frescor narrativa de l’escripto- 
ra.

Després del recital d’unes poesies 
llegides per les autores Maria Teresa 
Cabané i Remei Marin, la notable so
prano Maria Teresa Boix, acompan
yada al piano per Raimunda Masca- 
rella, cantá THimne de Santa Teresa, 
lletra del P. Bolos i música del P. An
toni Massana; el Cántic de Santa Te
resa musicat per Mn. Geis, i Lloances 
a Santa Teresa, lletra i música de Mn. 
Geis. Aquesta amb la participado del 
cor del grup UNIM-NOS.

L’acte revesti un éxit de públic que 
emplená la sala -la qual resultá petita 
per encabir a tothom- i, tant la confe
rencian! com Texcel.lent soprano 
Sra. Boix, foren llargament aplaudi- 
des, aixi com Fautor de les cançons 
Mn. Camil Geis, que doná relleu a 
l’acte amb la seva preséncia i féu un 
breu comentar! de la tradicional de- 
voció teresiana a la nostra ciutat.
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CINE CLUB SABADELL

HENRY FONDA
‘‘...no aree que mai ningù hagi sorprès 
Henry Fonda a l ’acte d ’actuar, ni que mai ningù 
s ’hagi esforgat més a conseguir 
una interpretació sense esforg... ”
Jack Lemon en l’homenalge que 
THE AMERICAN FILS INSTITUTE 
dedica a Fonda l’any 81.

I \ m b  THE FARMER TAKES WI
FE, de V. Fleming, Fonda debutà en 
el cinema. Quan arridi a l’etapa Ford 
-1939-, ja haurà interpretai 17 films. 
El personatge comença a definir-se a 
YOU ONLY LIVE ONCE, 1937, de 
Fritz Lang. Sobre el substrat dramà- 
tic d’aquest film -l’home atrapat que 
Iluita contra el seu desti- s’articularan 
THE GRAPES OF WRATH («Las 
uvas de la ira»), 1940, THE FUGITI
VE («El fugitivo»), 1947, i FORT 
APACHE («Fort Apache»), 1948, de 
John Ford, i THE WRONG MAN 
(«Falso culpable»), 1957, d’A. 
Hitchcock, entre altres. No es pot 
parlar de Fonda sense parlar de Ford, 
com no es podia parlar de Wayne 
sense parlar de Ford (1). Sense fer-ne 
una divisió maniquea. Fonda perso- 
nalitza la vessant lírica del cinema 
fordiá, com Wayne personalitza la 
vessant èpica. La interpretació de 
Fonda, sensible, mesurada, serena, 
rica en matisos, conferia, a aquests 
Iluitadors honestos, idéalistes, ferms 
fins a l’obstinació, de l’univers fordiá 
una frescor, una autenticitat i una 
sencillesa propera que facilitava la 
identificació de l’espectador, ben di- 
ferent de la sublimació que imposa- 
ven, per exemple, els tipus Wayne o 
Bogart. La seva mirada transparent i 
aquest estrany equilibri entre la fragi- 
litat i la fortalesa suscita en l’especta
dor una comunicació espontánia, 
més difícil d’establir amb el Fonda 
madur que, sovintment, interpretará 
personatges més freds, més distants, 
que respondran a una vessant intro

vertida que sempre ha tingut. Però la 
comunicació no té lloc, únicament, 
en el pía emocional, sinó, també, en 
l’intel.lectual. Fonda és un actor 
summament analític, que crea perso
natges ben diferents i complexos, 
dominant-ne el més lleuger però sig- 
nificatiu gest. A MY DARLING 
CLEMENTINE («Pasión de lo- fuer
tes»), 1946, el personatge respon a la 
mateixa ética que els deis tres Ford 
precedents, però és més madur i té un

control de si mateix que, difícilment, 
perderá mai més. És més prudent, 
menys confiât. Contràriament, el sa- 
cerdot de THE FUGITIVE está en la 
línia deis primers Ford. A FORT 
APACHE, retrobem l’obstinació i 
l’orgull del protagonista de JEZE
BEL («Jezabel»), 1938, de W. Wyler. 
Orgull que el menará, irremissible- 
ment, cap al deserllaç fatal. Aquell 
jove de mirada decidida, electrizant 
-en paraules de Jofm Steinbeck- de

The W rong Man. “ Falso Culpable’% 1957

És una gentilesa de BEN-NET CENTRE DE NETEGES, S.A.
Soletat, 80 -  S A B A D E L L  
Tels. 725 97 77 i 725 99 87
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THE GRAPES OF WRATH ha cres- 
cut i Factor ha arribat a la plenitud. 
L’any 1955, amb MR. ROBERTS 
(«Escala en Hawai»), acaba la col.la
borado amb Ford. Dos anys després, 
el 57, interpretará, de la mà de Hitch
cock, el corprenedor Ballestrero de 
THE WRONG MAN, probablement 
la seva interpretado cimera. Hitch
cock explota al màxim aquest procès 
d’identificació que s’havia anat esta- 
blint entre els personatges de Fonda i 
l’espectador. Ballestrero es comporta 
exactament com l’home mig. Té una 
feina normal, una familia normal i 
les normals angoixes economiques 
del ciutadà mig. És senzill, generös, 
sensible, just. El greu equivoc de què 
és victima el desborda. No pot 
sobreposar-se a la deshumanitzada 
mecánica policial, increiblement real. 
Aixi, dones flotará al llarg del film 
amb aquest caminar cadenciós i amb 
una mirada primer sorpresa, interro
ganti després perduda, com qui està 
separat de la realitat. Fonda, amb 
aquesta economia gestual tan dificil 
de trobar en altres actors, sap trame- 
tre, amb tota la Intensität, el conflicte 
moral i emocional del personatge: el 
desconcert, la humiliació, la indigna- 
ció continguda, el dolor. La posada 
en escena de Hichcock, Junt amb el 
domini fisic i psicológic que Fonda té 
del personatge, creen la insostenible 
atmosfera de maison de THE 
WRONG MAN. Hitchcock solament 
el dirigirá en aquesta ocasió. Ni tan 
sois James Stewart, un deis seus ac
tors preferits, podia, pel seu tempera
ment més efusiu i extrovertit, donar 
el personatge amb la gravetat amb 
qué el dóna Fonda. I, probablement, 
Stewart és l’únic que, llevat de casos 
com aquest en qué la component físi
ca és, també, tan decisiva, admetria, 
per la proximitat moral i emocional

deis seus personatges, la permuta 
amb Fonda en més d’una ocasió. 
Fonda deuria quedar tan colpit per 
THE WRONG MAN que, tot seguit, 
repeteix el tema: TWELVE ANGRY 
MEN («Doce hombres sin piedad»), 
S. Lumet, del mateix any, que pro- 
dueix eli mateix. La seva interpreta- 
ció li valdria el premi de la British 
Film Academy. Des d’aquest Lumet 
fins a EN EL ESTANQUE DORA
DO, 1981, intervindrà, quasi sempre 
de protagonista, en un trentena de 
films sense comptar les seves incur
sions televisives. Ho farà a les ordres 
de molts i diferents directors i sols re
petirá film amb Preminger, Lumet, 
Kennedy i Siegel. La capacitai analí
tica que comentàvem abans li permet 
dominar personatges tan diferents 
com el fidel i honest Leffinguel 
d’ADVISE AND CONSET («Tem
pestad sobre Washington»), 1962, 
d’Otto Preminger, l’insensible (?) co- 
missari de MADIGAN («Brigada ho
micida»), 1968, o el superb i sugestiu 
oportunista de THERE WAS A 
CROOKED MAN” “ El dia de los 
tramposos” , 1970, de J.L. Mankie- 
wicz. Aquesta metamorfosi que ob- 
servem en alguns deis personatges del 
Fonda madur culmina a C’ERA 
UNA VOLTA IL WEST “ Hasta que 
llegó su hora” , 1969, de S. Leone, 
film immediatament anterior al de 
Mankiewicz. El barroquisme de Leo
ne i la interpretació mesurada, quasi 
ascètica, de Fonda són dificils de 
conjugar. Fonda interpreta, tan dig- 
nament corn pot, el paper de dolent.

D’Henry Fonda es pot pensar que 
podría estar indefinidament en esce
na. La seva presèneia és notòria, in- 
clusiu quan està quasi immôbil en se- 
gon pia (recordem la seqüència de 
l’enquesta d’ADVISE AND CON
SENT), i la seva sobrietà! el fa con-

vincent fins i tot amb realitzadors o 
guions menys afortunáis, com THE 
BEST MAN “ El mejor” , 1964, de 
F.J. Schaffner. Fonda és discret ac
túan! i els seus personatges també ho 
són, fins i tot els galants. A THE 
BEST MAN, una de les rares vegades 
que s’insisteix en el seu èxit amb les 
dones, no se’l veu ni una sola vegada 
relacionant-s’hi.

Fonda compaginà la seva activitat 
cinematogràfica amb la teatral, mitjà 
d’on provenia i en el quai tothom 
coincideix a afirmar que també reeixi 
plenament.

EN EL ESTANQUE DORADO 
clou el seu itinerari cinematogràfic. 
Film pensât per al seu lluiment i el de 
Katherine Hepburn, on interpretará, 
una vegada més, el seu personatge. I 
estará convincent, la qual cosa no 
deixa de ser un considerable mérit 
atès que la direcció de Mark Rydell és 
afectada i apelagosa, dificultant en 
extrem la frescura que sempre han 
exhibit ambdós. En aquest itinerari, 
compost per més de setanta films, 
l’impetuôs Taylor de YOU ONLY 
LIVE ONCE s’ha fet més reflexiu, 
com es fa evident als politics que in- 
terpretà Fonda (el Leffinguel d’AD
VISE AND CONSENT o el Russell 
de THE BAD MAN) i que emanaven 
una superiorità! moral i un gran con
trol de si mateixos.

La intel.ligència i la sensibilità! de 
Fonda li permetien donar vida a per
sonatges ben diversos, des de Lincoln 
a Earp, des d’un coronel a un capellà 
fustiga!.

Fonda morí el propassat agost, a 
l’edat de 77 anys.

____________________Jordi Graset
(l/: Quadern n° II, Novembre-Desbre. 79, 
John IVayne.
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RECOROANT...

ELS NOSTRES MÚS1CS, 
CANTAIRES I ACTORS 
TEATRALS

N .

PERE 
PERELLÓ 
i PORRERA

Per Daniel Sanahuja Capella

asqué a Tivissa, un poblet de 
muntanya de la provincia de Tarra
gona, el dia 25 de gener de Tany 
1914. Els seus estudis no passaren 
dels primaris i sempre en col.legis na- 
cionals. Pot dir-se que ha estât un 
autodidacte.

L’any 1920, es traslladaren a viure 
a la capital, alli continué assistint a 
Pescóla. Fill de familia molt modesta 
i treballadora, ben prompte bagué de 
deixar els estudis per anar a treballar 
i ajudar els seus pares i germans que 
eren quatre, tres nois i una noia.

La seva infáncia transcorregué 
com la de tots els vailets, alegre i ajo- 
gasada, però molt mancada de mit- 
jans materials i economics.

L’adolescència la passé anant a 
Pescóla de nit; de dia, aprenent de ca- 
diraire i el dissabte i diumenge aju- 
dant el seu pare -que era barber- a re
mallar barbes, donant-se el cas que 
per poder fer aquesta feina havia de 
pujar dalt d’una cadira petita per 
arribar a la cara dels clients, puix cal 
considerar que sols comptava 10 anys 
i a més era baixet.

Trenar boga i fer culs de cadira, no 
li agradava gaire; per aixô un dia, 
passant per davant d’una ebenisteria 
hi entré i s’hi llogé corn a aprenent, 
no deixant per aixô P“ ofici” de bar
ber. De tant en tant, també repartia 
diaris pels carrers de Tarragona, el 
cas era portar quelcom a casa que, 
per poc que fos, era ben rebut per la 
familia.

En complir els 14 anys, pensé que 
havia arribat Phora de decidir-se per 
una cosa o altra de les que feia i opté 
per Pofici de barber perqué era el que 
més li agradava. En tenia 17 quan, 
per malattia del seu pare, l’amo de 
Pestabliment li proposé ocupar el seu 
Hoc que conservé una colla d’anys.

Li agradava jugar als escacs, però 
la seva gran inclinació fou cap al tea- 
tre. Ingressé en una agrupació d’afi- 
cionats de la societat Foment de la

Sardana PHarmonia i ben prompte 
debuté en dues obres d’Ignasi Iglé- 
sias, “ El Cor del Poblé” i “ Mare 
Eterna” com a galant. Més tard, fou 
sol.licitat per Pelenc de PAteneu Ta
rragon! de la Classe Treballadora, on 
assoli, com a aficionat, grans èxits en 
totes les obres en qué intervenia. A 
P“ Ateneu” es feien temporades de 
sis mesos i a voltes, segons les obres a 
representar, era necessari comptar 
amb Pactuació de professionals i, en 
aquest cas. Pere Perelló, havia alter
nat, entre d’altres, amb Pere Gener i 
la seva muller Elvira Jofre, Josep To
rrents i Enric Borrés en una obra en 
la qual actué com a artista invitât per 
tractar-se d’un acte benéfic a profit 
de PHospital de Sang. Aixô era du
rant la guerra civil o sigui de Pany 
1936 al 1939.

El 25 d’agost del 1940, es va casar 
amb la senyoreta Ramona Telesforo, 
i el 1942, es traslladaren a Sabadell 
on fixaren la seva residéncia. No tar
dé pas molt temps a fer bones amis- 
tats una de les quais, el gran aficionat 
Recared Parellada, el presenté a la 
companyia La Faréndula on obtin- 
gué els més brillants èxits de la seva 
vida teatral. Hi debuté amb el paper 
de Pescultor de “ Don Juan Tenorio” 
i després ja es va fer imprescindible 
en totes les obres que es representa- 
ven. Alterné amb grans actrius pro
fessionals, com són Emilia Barò, Ma
na Morera, Rosa M.“ Martinez, En
carna Sánchez, Maria Font, Josefina 
Tápies i altres. També formé part de 
les companyies “ Suñé-Torras” , 
“ Cunillé-Cabané” , “ Paco Gispert” , 
“ Pepeta Fornés i Antón Marti” , 
“ Teresa Cunillé i Doménec Vilarra- 
sa” . Però on aconseguiren més éxits, 
tant ell com la seva esposa, fou a “ La 
Farándula” primer, i a “ La Joventut 
de la Farándula” després.

L’any 1946, entré a formar part de 
Ràdio Sabadell on destacé com a lo
cutor i actor, ja que va formar un

cesa vostra
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grup teatral radiofonie que setmanal- 
ment oferia intéressants obres ais ra- 
diooients en unes audicions que es ti- 
tulaven “ Teatro Radiado” en les 
quais col.laboraven Joan Manuel So
riano, Emilio Fàbregas, Carmen 
Combarte, Carmen Robles i altres ac- 
trius i actors de reconeguda válua.

Fou també actor i director de la com- 
panyia de teatre de la Societat Coral 
Recreativa El Ciervo.

En Pere Perelló és un actor nat i 
per aixó sempre ha sabut adaptar-se a 
l’obra o al paper que li ha estât désig
nât, treient-ne un partit que qualse- 
vol altre no hauria aconseguit. Que és 
un actor molt dúctil ho prova el fet 
d’haver representa! personatges tan 
diferents com són el “ Satanás” dels 
Pastorets, el “ Jesús” de la Passio, 
passant per “ Don Juan Tenorio” , els 
“galants” de “ La Casa de la 
Troya” , “ Mariquilla Terremoto” , 
“ Morena Clara” , “ Sola” , “ Ignacio 
de Loyola” en “ El Divino Impacien
te” , “ Papá Lebonar” , “ L’apotecari 
d’Olot” , “ el Montañés” de “ La Ba
talla de Rufianes” i molts altres per
sonatges que farien inacabable 
aquesta llista.

En Joan de la Creu Ballester, ben 
conegut a la nostra ciutat per la seva 
experiéncia teatral i, sobretot, com a 
autor d’una infinita! d’obres de tea
tre infantil, ens parla aixi d’en Pere 
Perelló i de la seva esposa Ramona 
Telesforo:

“ En Pere Perelló el vaig veure per 
primera vegada la nit d’un diumenge 
actuant al Teatre Alcázar.

Era a la primeria deis anys quaran
ta, no recordo si el 1941 o 1942, en 
una representació de “ Don Juan Te
norio” a càrrec de “ La Farándula” , 
en la qual interpretava el protagonis
ta en Feliu Moix; ens va sorprendre 
Factor, aleshores per a nosaltres des-

conegut, que feia l’“ Escultor” en el 
quadre del cementiri. No l’haviem 
vist mai i ens va cridar l’atenció per la 
seva forma de recitar el vers, amb veu 
clara, sonora, bona vocalització i dic- 
ció perfecta.

Com és naturai, comentant-ho en
tre els amies, vam voler saber qui era. 
El programa, en el repartiment, po
sava Pere Perelló, però aleshores 
aquell nom no ens deia res, no l’ha
viem sentit mai. Preguntant-ho ens 
van dir que era un barber que havia 
vingut feia poc a Sabadell.

Aviat el vam conéixer i va 
convertir-se en un dels actors més co- 
neguts de “ La Farándula” . Del pa
per d’“ Escultor” va pasar al de Don 
Juan, aixó ho diu tot. També, i al 
mateix temps, es va donar a conéixer 
la seva esposa, com a actriu, la, avui 
ja popular, Ramona Telesforo.

Amb el carácter obert d’aquell ma
trimoni no va costar gaire fer-nos 
amies i, l’any 1947, quan vam fundar 
“ La Joventut de la Farándula” , uns 
dels primers a qui vam anar a buscar 
van ser ells, en Pere i la Ramona, i no 
cal dir que se’ns oferiren en tot i per 
tot.

Aleshores en Pere ja treballava a 
la Ràdio Sabadell i, com que a I’hora 
de venir a assajar la Ramona ell era a 
I’emissora, jo que vivia molt a prop 
de casa seva, havent sopat Panava a 
buscar perqué no bagués d’anar sola 
fins al teatre.

La seva actuació a la Joventut de la 
Farándula era continua, tant la d’eli 
com la d’ella, fins i tot durant un 
temps el vaig tenir com a ajudant de 
director. Hi havia temporades que la 
Ramona Telesforo havia representa! 
més de 30 personatges. Cal conéixer 
bé el teatre per saber qué representa 
assajar 30 personatges en un termini 
de set mesos que durava la tempora
da.

En Pere Perelló no actuava tan so- 
vint, la seva tasca a la Ràdio Sabadell

no li ho permetia, però sempre ens 
ajudava amb el que fos, durant les 
hores que tenia disponibles.

He sentit sempre una gran simpatia 
per aquest matrimoni, aixó va fer que 
Fany 1963 escrivis una obra dedicada 
a la Ramona que es diu “ La Tia Te
lesforo” , obra que obtingué el quart 
premi en el concurs anyal d’obres per 
a espectacle infantil d’aquell any i 
que fou estrenada poc després amb 
tots els honors que ella es mereixia.

En Pere també escrivi dues o tres 
obres de teatre per al concurs esmen- 
tat que foren premiades i estrenades.

Llur col.laboració, d’una forma 
intensa, durá més de quinze anys i 
avui encara continúen col.laboran! 
quan se’ls ho demana.

És i ha estât sempre un matrimoni 
de veritable gent de teatre, però no 
dels que disfruten Iluint-se, sinó dels 
abnegats capaços de fer el que sigui 
per ajudar a aixecar el teló. Són molt 
dignes de recordar dins de Fhistorial 
teatral de Sabadell.”

E1 “ Diario de Sabadell” del dia 2 
de febrer del 1979 diu: “ Pere Perelló 
Porrera, entrañable compañero y 
amigo de las lides periodisticas, se ju
biló anteayer 31 de enero al cumplir 
hace unos dias la edad reglamentaria. 
Su actividad en la emisora local. Ra
dio Sabadell, deja paso a la juventud 
después de un largo periplo de traba
jo, en especial en las tareas de radio
teatro, locución i creación e informa
tivos. Seguirá, eso sí, ocupándose de 
la corresponsalía de “ El Noticiero 
Universal” y dedicando los ocios a 
sus otras pasiones: la familia y el aje
drez.”

Cree que s’han deixat quelcom molt 
important: ... i el teatre, puix actual- 
ment, és president de la junta de go- 
bern de “ La Llar del Pensionista” , 
del carrer de Sant Josep, i a la vegada 
director de Felenc artistic. ■

És una gentilesa de GALERIES
ROVIRA"

S a n t  P ere, 22 T el. 726 19 59  
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QUADERNS D ARXIU de 
la Fundació Bosch 
i Cardellach

Í i n  poes mesos, i encara 
amb el période estival entre- 
mig, la Fundació Bosch i Car- 
dellach ha donat a la llum tres 
deis seus intéressants “ Qua- 
derns d’Arxiu” , que corres- 
ponen ais números 40, 41 i 42 
de la série. Són els següents.

1913. L’ASSAIG PEDAGÓfilC 
DE MAX BEMBO A 
SABADELL

Aquesta monografía de .loan 
Alsina recull l’activitat cultural, 
predominanimeni pedagògica, 
però molt variada i audaç, que va 
dur a terme a la nostra ciutat en 
un période de temps sorpreneni- 
ment curt, aquest curiós perso- 
natge que es feia dir Max Bembo 
i que en realiîat es deia .losep 
Ruiz i Rodriquez, cosi de Picas
so. Les novetats pedagogiques 
que Max Bembo tractava d’in- 
Iroduir a Sabadell i el dinamisme 
amb que actuava i amb el quai 
atreia gran nombre de personali- 
tais sabadcllenques, va obrir-li 
ctuTii, només que no deixà res 
prou arrelat.

El, CINQLANTENARl DEI 
MIJSEU D’HISTORIA

En l’avinentesa de complir-se 
mig .segle del Museu que ara és 
d’Histôria i que durant molls 
anys va .ser unie Museu de la Ciu- 
lat. Joan Pareil va escriure fhis- 
lorial dels segons vint-i<'inc anys 
de la institució, tota vegada que 
el primer quart de segle cl va his
toriar Lluis Mas Gomis mentre 
n'era director.

El treball de Joan Pareil, que 
ha e.stai exiitat coin a “Quadem 
d’Arxiu” de la Pundació, ramll 
de fomia exhaustiva l’hi.storial 
del Museu panint dels actes amb 
que va ser commémorât el .seu 
vinl-i-cinquè aniversari i seguint 
amb les aciivitats basiques i mar
ginals de la institució, els .scus 
problèmes economics, el seu des- 
doblament en Mu.seu cf Historia i 
Museu d’Art, etc.

VIDA TEATRAL SABADE- 
LI.ENCA FINS A 1936

El més recent dels nous “Qua- 
dems d’Arxiu” de la Pundació 
conte la monografia de Josep 
Torrella historiant l’activitat tea-

tral sabadellenca des dels seus ini- 
cis el 1623 fins a la guerra civil del 
1936. És el primer treball exhaus- 
tiu que es publica sobre el tema, i 
engloba tant la vessant professio
nal de l’an escénic com el teatre 
d’aficionats. Resulta sorprenent 
la densitat i la incidénda d’amb- 
dós aspectes en la vida social de 
la ciutat des de mitjans del segle 
XIX fins a finals del primer terç 
de factual. El treball de Torrella 
tracta de cop.sar i analitzar el fe- 
nomen més que prétendre 
d’exhaurir-ne els details pun
tuáis, però tot i així proporciona 
un coneixement força aproximai 
de la dinàmica del fet teatral a to
tes les esferes .socials sabadellen- 
ques.

LA MUSICA AL PARVU- 
LARI I AL JARDÍ D’IN- 
FÀNCIA 
1/Conlinguts

X ^ q u est é s  el lito! del Ilibre 
de les autores M. Teresa Ma
lagarriga i Montserrat Busque 
i Barceló (sabadellenca ella), i 
que ha estât prologat pel P. 
Ireneu Segarra.

Aquest primer volum de 
“Continguts” po.sa les bases 
pel qui vol ensenyar música 
als infants, i.a segona part se
rá la metodologia i la tercera, 
material. .Sobre aquest darrer 
aspecte ja hi ha dos cançoners 
editats:

Virolet Sant Pere i Virolet 
Sant Pau, de Montserrat Bus
qué, tots dos de la col.leccio 
La Xarxa tPublicacions de 
l'Abadia de Mont.serrat), dels 
quais ja en parlàrem al seu dia 
a Quadern.

El nou Mètode que s’està 
créant a l’Escola de Pedago
gia Mu.sical, va propagant-sc 
cada vegada més en les escoles 
del nostre pais. Calia que algú 
de molla e.vpcriéncia e.scrivís . 
sobre el que el nen ha de saber ; 
de música durant els seus pri- 4 
mers anys de Parvulari i en el . 
Jardí d’lnfáncia. (

Aqüestes dues expertes Par- ; 
vulisles ho ensenyen a través 1 
d’aquestes pagines amb diafa- ; 
nitat i .senzíllesa. (Ambdues 
són professores del Conserva
tori Superior de Música, exer- 
cinl el professorat a la Univer
sität  A u t ò n o m a  de 
Barcelona).

MISCEL.LANIA MISCEL.LÀNI

JOAN BROSSA, 
A ESPAI 
J. ROCA

Æ resentat per l’escrit “ Pen
sar amb els ulls” de l’Alexan
dre Girici i per la paraula del 
n ostre  Joaquim  Sala- 
Sanahuja a la inauguració, 
Joan Brossa ens ha ofert du
rant aquest mes i mig ùltim 
una intéressant i ben nodrida 
mostra de poemes-objecte i 
poemes visuals a can Roca del 
carrer de Gràcia.

A l’esmentat escrit Girici 
diu, citant Kossuth, que la 
forma sol empastifar les idees. 
És per això que Brossa va di
recte a la idea del poema i 
prescindeix de ficar-se en la 
forma: vull dir que no es crea 
una morfologia “ originai” 
per al seu ùs, sinó que recorre 
a objectes reals, quotidians, 
àdhuc domestics, volguda- 
ment limitats a un univers 
“démodé” , estantissos, com 
manllevats a botigues de “ be- 
tes i fils” , “plats i elles” , fe- 
rreteries i papeteries de les 
d’abans del “ bricolage” i de 
les normes Din, paleotècni- 
ques que diria el repetit Girici.

Aquest univers constitueix 
la mena de calâix de sastre del 
quai tira mà el poeta: clips, 
naips, daus, agulles, docu
ments comptables, pinces, 
emblemes, gravats veils, ma- 
pes, portons, plànols, diaris, 
insignies, tickets, claus, diora- 
mes, cordills, lletres de motl-

le, pintes; en principi reunits 
sense objecte preconcebut, 
són els elements convencio- 
nals les imatges dels quais ad
meten en el seu joc lucid, o si 
voleu treball lucid, de pensar 
amb els ulls per confegir els 
seus poemes visuals sense pas
sar per les formes tradicionals 
ni haver-ne de crear d ’“origi- 
nals” . Els atorga valor de sig
ne i, per formar mots o frases, 
manipula aqüestes galindai- 
nes maridant-les de faisó 
anárquica -o arbitrària- amb 
résultats a primera vista meta- 
fòrics, o bé d’objectes impos
sibles, en la qiiestió dels 
poemes-objecte.

És, en definitiva, un llen- 
guatge de “ ready mades” 
triats o composats en funció 
de la no intervenció en la for
ma per tal de preservar la ne- 
tedat deles idees, si bé, vulguis 
que no, es presta per als espe- 
rits més su p e r fic ia l -o 
desinformats- a una lectura 
banal, limitada tant sols a una 
valoració merament estètica 
de la cosa, encara que cree 
que per aquest cantó hauran 
de convenir que és molt 
d’agrair la perfecció artesanal 
de les proves sobre paper co- 
rresponents a la poesia visual i 
l’exquisit gust en la presenta- 
ció dels poemes objecte, que 
fan d’aquestes obres vérita
bles peces d’art malgrat la tri- 
vialitat, repeteixo que volgu- 
da, dels seus materials.

R. G. D.

MARGARIDA
ARITZETA

M.argarida Aritzeta, Lli- 
cenciada el Filologia Catalana 
i en Flistòria Moderna i Con- 
temporània, guanyadora de la 
2 f  edició del Premi Sant Joan 
de novel.la catalana instituit 
per la Caixa d’Estalvis de Sa
badell, de la qual Joan Ripoll 
ja ens en parla en aquest ma
teix Quadern, va passar a Sa
badell. A rinstitut Ferran Ca
sablancas va mantenir un 
col.loqui amb uns 270 alumnes 
de segon de BUP, en tres grups

És una gentilesa de a n m u ì  MAKXuMÜLLW RKS
Pérez Galdós, 36
Telèfon: 726 84 16 - SABADELL
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plantejant una tanda de pre
guntes sobre la primera 
novel.la que publicá l’autora, 
“ Grafémia” , amb la qual 
guanyá el Premi “Joaquim 
Ruyra” .

Al vespre, a les 8, obri el 
“ Club de Premsa” de la Unió 
de Periodistes de Sabadeli, a 
l’Auditori de i’lnstitut de Pa
leontologia ,amb una confe- 
réncia sobre “ L’ús del catalá 
no es pot limitar’’. Feu una 
conferéncia molt interessant, 
puix que analitzà la situació 
del català en els diferents mit- 
jans de comunicació.

Ella coneix bé prou aquests 
mitjans, perqué a més d’ésser 
mestra i escriptora, és perio
dista i ha col.laborat en diver
sos programes de Ràdio Po
pular de Reus. És una autènti
ca professional.

JOSEP
DOMENECH
(Alta-Mira)

a f  osep Domènech ha expo
sât la seva obra a “ Espai” de 
J. Roca, carrer de Gràcia, 87, 
durant eis dies 18 de novem
bre al 13 de Tactual mes. Ens 
plau transcriure la presentado 
que li ha fet Maria-Josep Bal- 
sach en el programa.

“ L’Alta Mira de Pep Do
mènech. Si anem a cercar 
Torigen de la representació 
dels símbols mitjançant Tabs- 
tracció de les formes i de les 
idees, toparem sempre amb 
uns caràcters originals gairebé 
universals. Aquest rerafons 
de Testrella del Golem, cami 
que Pep Domènech ha iniciat 
partint dels signes heretats de 
pintures rupestres de Tera pa
leolítica, ens indicará que el 
poder de suggestiô està inti
mament lligat amb les atribu- 
cions de la forma.

Trets del seu context, els 
signes seleccionáis per a Tela- 
boració de la seva obra es fan 
primerament palesos per les 
propietats del relleu, la quai 
cosa no solament posará de 
manifest llur relaciô originà
ria amb la màgia, sinó també 
amb la primera forma de Tes-

criptura. Els símbols de la 
prehistoria son els primers in
tents d’explicació del món, els 
primers senyals que han acce- 
dit a la forma còsmica.

Una de les premisses de la 
investigació plàstica consisteix 
a acceptar una relaciô inhabi
tual entre la consciència i el 
llenguatge, aixl corn entre la 
consciència i el cos. L’art s’ha 
esmerçat en inventar i con
querir noves relacions de sen
tit. Però l’humanisme dels 
nostres dies ja no parla de les 
relacions de Thome i Tesperit, 
i quan en parla ho fa d’una 
manera sòbria; amb pudor. 
Per això quan els signes es fan 
més abstractes, i per això ma
teix més complexos, hem de 
recòrrer ais processos de rela
ciô i pensament de la mitolo
gía personal. Els nostres vin
eles inconscients amb les for
mes originàries obeeixen a 
una relaciô intensa amb allô 
que és sentit i viscut. Hi ha 
una diferèneia conceptual en
tre un significai désignât corn 
a objecte inert i un signe in
corporai al procès vital d’una 
experièneia. És per això que 
els dibuixos que esgueixen 
aquest carni plástic dels sím
bols han fet resorgir la força 
anagògica dels elements.

Els símbols han estât mani- 
pulats en una altra coordina- 
ció de linies. L’anàlisi concep
tual ha traduit en formes les 
associacions mentais que co- 
rresponen a Tordre personal i 
a la pròpia visió de la realitat. 
Existeixen símbols que han 
perdut per sempre més llur 
exacta significaciô, però pre- 
cisament perqué Tart és un 
sistema de coneixement, els li
mits entre interpretaciò i crea- 
ció es difuminen.

La creació d’un signe pro
pi, signe que estará représen
tât en un seguit d’objectes 
d’ùs quotidià, es convertirà 
aleshores en un rastre, un ves
tigi que romandrà en la me
mòria dels esgrafiats de la sé
rie de fotografíes polaroid 
que clou Texposició’’.

Maria-Josep Balsach

“ L’EPOCA 
DE MURILLO; 
ANTECEDENTS I 
CONSEGÜENTS

X ^ m b  motiu d’acomplir-se 
el tricentenari de la mort de 
Bartolomé Esteban Murillo, 
TObra Cultural de la Caixa de 
Pensions ha présentât a les sa
les del Centre Cultural de Bar
celona Texposició que duu el 
titol que hem emprat en aques
ta nota.

Aquesta exposició “ repre
senta una encertada anàlisi de 
la pintura sevillana dels anys 
compresos entre la darreria 
del segle XVI i Tacabament 
del segle XVIII, caracteritzats 
per la transíció des de les for
mes m anieristes fins al 
barroc’’.

En aquest marc, Tobra de 
Murillo ès Teix entorn del 
qual es mouen les diferents 
temptatives que va intervenir 
en la gestió del nou estil i que 
podem contemplar en aquesta 
notable exposició a través de 
les obres d’Alonso Vázquez, 
Pacheco, Roelas, Esquivel, 
Herrera el Viejo, entre d’al- 
tres, “ sense oblidar la rotun
da proposta plàstica de Zur
barán i el didactisme progra- 
màtic de Valdés Leal’’.

De Murillo se n’exposen sis 
obres les quais palesen la gran 
influéncia que exereí sobre els 
pintors de la seva generació i 
d’altres posteriors, com Juan 
de Zamora, Iriarte, Meneses 
Osorio, Númez de Villavicen- 
cio, etc.

Sens dubte que Murillo se 
situa com a renovador de la 
pintura religiosa del seu 
temps, ensems adient a les in- 
quietuds espirituais d’aquell 
moment.

FOTOGRAFIES D EMILI 
I JOSEP LLOBET A 
PRAT DE LLOBREGAT 
I A CADIS

E,:(Is fotògrafs sabadellencs 
Emili i Josep Llobet, especia- 
litzats en el retrat de galeria, 
han asSolit un nivell que tras- 
cendeix abastament el sostre 
del professionalisme i s’eleva 
a categoria artistica.

Durant el mes d’octubre 
una col.leccciò seva de “ Re- 
trats” va ser exhibida a la sala 
d’exposicions de Tedifici de 
Kodak S.A. al Prat de Llobre- 
gat, conegut com la “ catedral 
de la fotografia’’. En total fo
ren trenta-tres obres en una 
mostra que va cridar molt 
Tatenció entre els professio
nals i que s’ha considérât corn 
de les millors que han passai 
per la casa.

Tant és aixi que les obres 
dels germans Llobet van ser 
sol.licitades per a un Simpô- 
sium andalùs que se celebrà a 
Cadis els dies 16, 17 i 18 de 
novembre, i on van ser envia- 
des la meitat de les obres ex- 
posades al Prat.

Els sabadellencs coneixem 
prou bé Thistorial dels ger
mans Llobet, continuadors de 
la casa iniciada fa cinquanta 
anys per llur pare, Joan Llo
bet, amb un ímpetu vocacio- 
nal que de vailet Thavia dut a 
canviar la bicicleta per una cà
mera fotogràfica. Éls fills han 
sabut aprofitar el mestratge 
del pare i, també inquiets, 
s’han superai en Tespecialit- 
zació del retrat.

Esperem poder veure a Sa
badell mateix una exhibició de 
les obres deis germans Llobet 
que han estât conegudes fora 
de casa.

És una gentilesa de W A n z -A n r
Sant Pere d ’Ullastre.S-CASTELLAR DELVALLES

Sala d‘Exposicions
Tel. 714 55 71
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AL PAS DELS DIES per JOAN DAVID

HOMENATGE A 
ALFONS GUBERN

X j a  Comissió Cultural del 
Centre d’Estudis Vidal i Ba- 
rraquer, composta per vuit 
ex-alumnes del Centre 1 a la 
vegada alumnes d’Alfons Gu- 
bern, organitzà un homenatge 
pòstum a aquell professor que 
perdura en el record de tots 
aquells que el van conèixer i 
gaudiren de la seva amistat i 
mestratge.

L’exposició recull unas 
obres procedents de particu
lars les quais han estât cedides 
per a aquesta ocasió i que va
ren exposar-se al vestíbul de 
l’auditori de la Caixa d’Estal- 
vis de Sabadell.

A l’acte de la inauguració 
hi assistiren més d’un cente
nar de sabadellencs que van 
voler adherir-se a aquest ho
menatge.

Es feren uns parlaments a 
cárrec de Jaume Mercadé i 
Adolf Salanguera, veils i en- 
tranyables amies de Gubern; 
també ho fèu Enríe Bargalló, 
director del Centre, el senyor 
Castells de l’Agrupació de 
Pessebristes de Castellar del 
Vallès i, finalment, el conse- 
ller de Cultura de l’Ajunta- 
ment, Oriol Civil. A la vidua 
de l’artista li fou Iliurat un 
ram de Hors.

La mostra constava de 22 
quadres a l’oli, dos plafons 
amb fotografies dels sens pes- 
sebres des del 1960 i unes figu
res de pessebre, que són les ul
times obres que realitzà poc 
abans de morir.

En un dels plafons hi havia 
una frase feliç i veraç: “ Avui, 
eis nostres ulls reposen en eis 
teus colors” .

Galeries Rovira
VALLS I TRULLÀS

A una mostra de dicció rea
lista desproveída de superfi- 
c i a l i ta t ,  respon  l ’obra  
d’aquést pintor barceloní, 
pluralista en el conreu del pai- 
satge; carni aquest que avui és 
gairebé nota dominant dels 
nostres artistes. Certament es 
tracta d’un de tants, la seva 
obra, però posseeix uns dots 
de descoberta i d’interpretado 
ajustades a una organització 
de virtuosisme i franca habi
litât, condicions aqüestes que 
defineixen uns dots afortu
náis en la companyia d’una 
plena activitat.

Galeries Rovira
J. SIMON B.

El treball d’aquest artista és 
supervalorat per l’ordre que 
conscientment aconsegueix en 
expressar l’emoció produida 
per la contemplació d’uns pai- 
satges, seriosament fideis al 
tema i ais que veiem transcrits 
seguin canons académies, for
mant part d’uns contextos na
turalistes i romantics. Les di
ficultáis les veiem resoltes 
proveides d’un to serios, ex
ponents d’una formació que’l 
situa en llocs predominant- 
ment descriptius, ben allun- 
yats de tot intent d’abstrac- 
ció.

Tot Art
JORDITERNS

Domini fácil del dibuix a la 
ploma recolsat en unes liéis 
artistiques bàsiques que fixen 
una mesura en cada tema 
d’acord amb les exigències 
que el mateix obliga. La base 
indispensable per tal de res
pectar les al.ludides lleis, 
s’acusa en el conjunt de 
l’obra, entenent-ne la diversi- 
tat de formes d’expresiô co
rrectes i ajustades, créant en 
el conjunt de l’obra un verta- 
der organisme.

Acadèmia de Belles Arts 
MARIA TERESA GIRONES 

(Ceramista)
Professera de l” ‘Escola 

d’arts i oficis de Barcelona” 
aquesta ceramista ha exposât 
un conjunt d’obres variades e 
intel.ligentment resoltes. Es 
tracta d’objectes ceramics en 
els quais uns modelais Intel.li- 
gents i una gràcia dominant 
preveu un carni fácil i prome
tedor. Concepcions de fons 
escultòric en els que la inte- 
racció de color i forma ens 
condueixen a la creació d’un 
univers magic lleugerament 
surrealista. S’acusa en tot mo
ment una penetració psicolò
gica encasellada en un món de 
tècniques ben enteses.

Tot Art
ESTHER MIÑANA

El conjunt de pintures a la 
cera que s’acolliren en aques
ta sala d’exposicions crearen, 
com si diguessim, un nou es- 
pai pictòric, espai que s’allun- 
ya de l’espai naturai per tal de 
recrear-se en un món sensible 
i ordenat en el qual, l’ordre es 
confon dins les varietals mul

tiples d’unes figures femeni
nes en possesió d’una especial 
gràcia que les fa devenir més 
conscients; el coneixement del 
factor llùm s’ens fa present 
sense limits i el Hoc Just en ca
da color valorat amb un di
buix precis ens condueix, per 
obra i virtut d’una assenyada 
composició a una aventura 
autènticament de somni, estât 
d’ànim que viu intensament 
del moment inspirât.

Intel-lecte
JOSEP M? COMPANY
Deixeble del malaguanyat 

Alfons Gubern ens recorda un 
dia Josep Deu, que ais quinze 
anys s’iniciá professionalment 
en el dibuix comercial i publi- 
citari, per nosaltres un fona- 
ment del tot intéressant, tota 
vegada que aprenguè la for- 
mulació d’un dibuix basic i al 
que s’hi afegia un desenrotlla- 
ment d’una faceta, indispen
sable en bona publicitat, és a 
dir, a valorar l’objectiu i 
afiançar-ne un refinament del 
gust. L’objectiu com a pintor 
certament s’aferma i l’obra en 
resulta altament afavorida. 
En aquesta darrera exposició i 
veiem una gran preocupació 
per un naturalisme en el que el 
sentiment valoritza el sentit 
decoratiu elegantissim de la 
composició.

A entés la mesura que cal 
aplicar per tal de no modificar 
a grateient la forma concreta 
que la bellesa natural imposa, 
seguint per camins Iliures de 
torturacions totalment inutils.

Resumint, ens trovem da- 
vant d’unes mostres de pintu
ra intel.ligents, responsables i 
resoltes discretament i amb un 
gran sentit decoratiu i pictò
ric.

Intel-lecte
P. SANROMÀ

La pintura de Sanromà 
s’expressa seguint per camins 
dels que Ja de temps en sap 
tots eis esculls i per tant pro
cura no Ja evitarlos sino resol- 
dre’ls. Admirem les solucions 
que ha sabut escollir i amb les 
que mica a mica segueix 
creant-ne un estil ben perso
nal. Ens satisfant les petites 
notes que amb un to simplifi- 
cant resumeixen moments de 
Visio plenament conseguits. I 
quan a les de gran format ens 
dóna una mostra d’un crei- 
xent i notabilissim mestratge.

Tot Art
C. NAVARRA PRUNA
Espontaneïtat en l’execu- 

ció, fidelitat a l’imatge i pro- 
tagonisme de la figura feme
nina són exponents de clara 
comprensió i en els que una 
estructura desinvolta en dis- 
tribueix els termes, conferint- 
li tot un fons orgánic, propie- 
tats aqüestes que resumeixen 
el llenguatge fonamentalment 
decoratiu, exponent admira
ble de l’obra de l’artista bar
celonesa que recull en un con
junt d’obres,el bon gust (es- 
sèneia del fenomen artistic) 
que pren un Hoc totalment 
suggestiu

Acadèmia de Belles Arts 
PERE ELIES

Les obres de petit format, 
que ja venen a èsser com si di
guessim consubstancials en la 
seva manera de fer, renoven el 
seu intens naturalisme i la es- 
crupolositat que en la servitut 
teòrica simplifica el fet de la 
traducció plàstica de temes 
urbans, inmòvils i mòvils i en 
els que un apassionament ro
mantic serveix per acusar una 
continuació dels vineles fami
liars dibuixats en passades ex- 
posicions.

Gargots
J. CANELLES

Paisatges urbans i rurals 
que aquest vei nostre de Te
rrassa sap entendre en una 
veritat objectiva ben aconse- 
Hada per una piena compren
sió d’una tècnica inquieta en 
un pintar gens agressiu i vis- 
cuda en una afecció contem
plativa a la que el colorisme, 
pictòricament madur, pro
mou agilitat i sentiment.

Galeries Rovira
JOAN PARDO

L’obra de Joan Pardo, fi
gurativa en totes les seves con- 
sequències s’ens presenta in
closa dins un fons harmònic 
amb ÇO que els elements regis- 
trats acusen la suficient força 
per tal que l’espectador es re- 
trobi en l’emoció dels reflexes 
del cel i de l’aigua; la madure- 
sa de les composicions, en- 
sems que la frescor en la vi- 
sualitat de les creacions acu
sen la autoria d’un pintor seré 
i format que ha sabut conduir 
l’obra a la seducció.



Textos de Josep Milà
Daniel Alonso 

ll.lustració de Pere Cullell

POSTAL DE MAR

=  Brogit de vents ancestrals,-
el tremir del cor amb les ones,, 
dolga fa? més enllá deis anys ~ 
que besa els peus de les sorres*

Bramula el mar amb el clam 
de la tramuntana, i veleja 
entre Hum i sons, parany 
escapadis. obra incerta. \

1 I \
Blau advers, embruix i m a g ,__
hi salparé amb rumb d ’enveja7  
colors de silenci que es refan 
entre passions. Imatges de nacrer

JM .

? )

Crepuscle vo i^mar

-Ben aviat s ’alçaran 
monôlits de roig enllà 
de l ’imprécis horitzô.

Dessobre deis nostresycaps, 
lentíssimament, m ilicia  
d ’atzur, orbes a la Iluita 
equivoca de la llum 
assenyalaran el rastre 
sagnant de Test a la mar.

M ’endinsaré en la mar 
fins a retrobar el silenci 
que a les platges s ’esvaeix...

I cercaré l’esquitx que besa 
amb frescor d ’abril. L ’estimaré.
L’ona que torna i se’n va i espera 
que li parli amb el meu silenci 
i amb l’esguard deis pensaments 
es conjugará amb paisatges i colors, 
i amb la poesía que no vol ni tinta ni temps.

M ’esborronará cada blau 
mentre reprenc el fil silencios 
del rumb al propi cor.
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ò a r u i i i a /

Foto: Josep Busoms 
Text: Joan Cusco

VIDA VELLA, 
NOVA VIDA...

Aquesta centenària sembla que s’aferri 
i s’apuntali a la vida jove, mentre mira, quasi amb 
els ulls ducs, el futur que :è a tocar...

El nen, que tot just albira la vida, duu la 
dolcesa en els seus ulls. Una mirada tendra 
i innocent.

Heus aci el tem.ps que acaba -Ilei inexorable- 
i el temps que inida el novell trajéete, sempre 
inédit, sempre nou...

Es una gentilesa de VIATGES CODINA, S.A. Sant Quirze, 11 
Tel. 725 62 99

Grup A Titol 412 SABADELL
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Recordi... MONTESINOS per
Gràcia, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell

Catites - Banderes 
Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits



Nadal
amb Mùsica

Premiem Testalvi amb Mùsica

m c r m  i m m

C01M.A MKOrrERRANlA

CONCERT AL PALAU DE LA MUSICA CATALANA

tiicrmamnnttXMHA
M I.I)iri UK AM A

Obsequiem els nostres clients 
amb discos i «cassettes». 
Passi per les nostres oficines.

enixn d’s/talvi/
D€ /nSADSLL





Ara, vostè amb la 
nostra VISA, més segur

La nostra Targeta V ISA  li ofereix
• Assegurança gratuita de vida, en cas d’accident de viatge

 ̂̂  per 15 milions de pessetes.
• Assegurança gratu ita de vida, en cas d’accident, 24 hores al dia

per 3 milions de pessetes màxim.

La nostra Targeta VISA és més interessant, perque té més 
avantatges adicionáis.

Informi’s  a les 
nostres oficines

a V •' ■>. -y. .

enixn v e / r n iv i /  
e e  /n s R K U
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ÍPórtíí
Mn. Camil Geis va néixer a Girona -Pont Major- a la riba del Ter. Un dia, camins sa
cerdotal el portaren a Sabadell, on arrelà. D’ací aquest adjectiu de “ gironi de Saba
dell” que el mateix Mn. Geis es complau dir-se.

Quan arribá a la nostra ciutat, l’any 1929, va saludar-la, poéticament així:
Aquí teníu una ciutat en marxa: 
les xemeneies fumejants al vent.

Tota una llarga vida aqui entre nosaltrés, fent una tasca plena i meritosa que fou 
coronada amb el Iliurament de la Medalla d ’Or de Sabadell i amb el nomenament de 
il.lustre fill adoptiu de la Ciutat. Un fill amarat de les nostres coses, que ha esdevin- 
gut un pare per a tots nosaltrés, per a tota la ciutat que Tacceptá amb els braços i els 
cors oberts.

Ara, després d’aquesta llarga i fecunda singladura, Mn. Geis -cor afectiu, tasca 
efectiva-ha viscut l’“ Any de Mossén Geis” . (Tal volta ha estât com un altre any més, 
però certament amb l’afegitó de complir 80 anys, una sigla eloqiient i respectable, 
fins i tot cobejable; un any en el curs del qual se li han dedicat una sèrie d’actes, tots 
rellevants, tots plens d ’afecte i consideració).

Quadern que des del seu neixament s’ha honrat i prestigiat amb la seva valuosissi- 
ma col.laboraciô, s’ha adherit a aquest “ Any de Mn. Geis” dedicant-li aquest mono- 
gràfic. En aqüestes pàgines es recull tot un batee unison, afectiu, entranyable envers 
a eli. És un testimoni escrit.

1 escrit està, estimât Mossèn Camil Geis.
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EL CARDENAL-ARQUEBISBE DE BARCELONA

3 de febrer de 1982

Mn. Camil G-eis 
S A B A D E L L

Benvolgut Mn. Camil Gels:

Afflb jo ia  m'be assabentat que e l  dia 7 dels corrents Vostè 
complirà, s i  Déu vo l, vuitanta anys d'edat, i  que aquest mateix 
mes es compleix e l  seu 33è. an iversaji corn a organista de la  pa 
rrbquia de Sant Feliu  de Sabadell, Per aquest motiu, s'inaugura 
rà e l  proper dia 8 l'^any de Mossèn Geis«, amb una missa conce
lebrada a la  pairrbquia de Sant F eliu , a le s  vu it del vespre.
Per aixô m'afanyo a f e r - l i  arribax unes aXectuoses l le tr e s  de 
fe lic ita c i^  i  d'adbesid a 1 'homenatge tan merescut.

El f e l ic i t o  cordialment i  comparteixo e l  seu goig i  e l  dels 
seus fam iliars i  amies, a ix i corn e l  de le s  d iócesis de Girona i  
Barcelona, i  especialment e l  de le s  c iu ta ts de Sabadell i  de la  
seva nadiua Girona. Efectivament, corn aquests d ies recordará, 
a is  27 anys prengué p ossessif de la  plaça d'organista de la  pa- 
rrôquia de Sant Feliu  de Sabadell, on la  seva obra cultural i  
re lig io sa  -compositor musical, poeta, prosista  i  apóstol- ha 
anat madurant i  fru c tif ica n t, estenent le s  seves arrels per to t  
Catalunya, deixant arreu una forta empremta. No pue ara baixar 
a d eta ils; però s i  que desitjo  recordar la  trajeetória  de la  se 
va llarga  vida. ”

M'uneixo a la  seva accio de gracies a D^u per to t e l  que 
signifiquen aquests 80 anys de la  seva vida; a l mateix temps, 
en nom propi i  de la  d iòcesi, l i  agraeixo ben de cor e l  seu tre 
b a ll i  e l  seu esforç, tot compartint e ls  més intima sentiments 
de le s  persones que 1 'estimen i  1 'admiren.

Beneeixo afectuosament a Vostè, com també e ls  seus familiau:s 
i  amies.

Resta euCfm.

---y

+ Narcis Jubiuay
Cardenal-Afquebisbe\ de 
Barcelona
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El teu alé immortal, Girona

Passa I’Onyar sota uns ponts; 
passen les Fires i Festes...
Ai, melangia, tu restes 
entre els invictes ressons 
d ’unes pretèrites gestes.

Ulls llagrimosos, venim 
vora les teves m uralles...
I tu reculls les ploralles 
amb senzillesa sublim, 
mentre medites i calles.

Prou t ’envaeix el progrès, 
ah, però no et desvirtúa 
la virolada corrua.
Passen... Tot passa, només 
el teu alè es perpetua.

Sabadell
Instantània

Aquí teniu una ciutat en marxa: 
les xemeneies fum ejants al vent. 
Vaixell en ru ta , nau en moviment. 
La vida nostra, pescadora xarxa, 
dalt la coberta, hi anirem refent. 
Aquí teniu una ciutat en m arxa: 
les xemeneies a mercè del vent!
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ilfl
Ajuntament li|  de Sabadell

Alcaldía

Al llarg de la meva vida he anat descobrint la personalitat 

de Mn. Geis en moments ben diversos. El primer, essent jo encara un vai 

let, vaig descobrir el Mn. Geis music i organista. Va esser en ocasió - 

d'acompanyar al meu pare a 1'Escola Cantbrum. Ja una mica mes gran, vaig 

trobar-me amb la vessant poètica i literària en llegir la seva obra. En 

cara havia de descobrir-ne, però, una tercera vessant. Aixb succei no - 

fa pas gaire temps essent ja Alcalde de la Ciutat i en trobar-me fi/n. - 

Geis com e un actiu col.laborador del Patronat de 1'Hospital i Casa de 

Beneficència i també del Santuari de la Mare de Céu de la Salut.

No puc negar que a mesura que he anat descobrint la figura 

de Mn. Geis m'han atret la seva personalitat i les seves polifacétiques 

activitats, i estic segur que no sóc pas l'únic al qual aixb succeeix.- 

Prova d'aixb és el fet que Mn. Geis gaudeix del merescut títol de - 

II.lustre Pili Adoptiu de la Ciutat i també disposa de la Medalla d'Or, 

guardona que li foren atorgats l'any 1.S76.

Es per tot aixb que trobo encertada la iniciativa de "Búa - 

derns" de dedicar-li un número monogrbfic, a través del podem apro

fundir, encara més, en la vida i en les activitats d'aquqpt sabadellenc 

d'adopció que estima com a prbpia la nostra Ciutat.

Antoni Farn 
Alcalde de
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BON DIA!

L’ANY
DE MOSSÈN CAMIL GEIS

E,<1 dia de l’enterrament d’Octavi 
Saltor, d’entre els sacerdots poetes 
concélébrants de l’Eucaristia vaig 
fixar-me mes amb mossèn Camil 
Gels, octogenari des del dia 7 de fe- 
brer. Saltor, corn és sabut, hi arribà 
també el diumenge, dia 28 de març, 
cinc dies abans del seu vol a l’eterni- 
tat.

Pocs dies abans, mossèn Geis ha- 
via anat a visitar-lo a la clinica. Pocs 
dies feia, també, que s’havia adherit 
a l’homenatge que intimament i sen
tida van tributar-li les entitats, corpo- 
racions, estaments, institucions, a les 
quais estigué vinculat de prop o de 
Iluny.

Mossèn Camil Geis i Octavi Saltor 
anaven de bracet pels camins de la vi
da poética i fora llarg de ressenyar les 
fineses comunes, perqué coincidien en 
tôt. El prôleg que Saltor va escriure 
per al volum de l’obra poética de 
Geis, fou un deis més importants, 
afectuosos i aguts assaigs critics que 
li conec

L’ANY DE MOSSÈN GEIS
Pensava en aqüestes coses, més 

tard, en el multitudinari comiat a 
l’home que ens deixava orfes de la se
va amistat, i en el gran nombre 
d’amies -individus i col.lectivitats-del 
sacerdot poeta, gironi-sabadellenc. 
que promouen actes d’homenatge al 
llarg d’aquest any, que titulen Any de 
mossèn Geis.

Pensava, igualmente, que sovint 
esperem massa a fer les coses. En els 
casos d’homenatges, de tributs 
d’agraïment, d’amistat, de justicia, 
esperem que els emèrits hagin mort o 
arribat a les més altes carenes d’allô 
que, adotzenadament, en diem glo
riosa senectut. I aleshores, com en el 
cas d’Octavi Saltor, no tenen temps 
de gaudir, d’assaborir les dolçors 
d’aitals testimonis d’estima i venera
do.

Sortosament, amb mossèn Camil 
Geis encara hi arribem a temps. Té 
prou vida i lucidesa per copsar 
aquests sentiments que, segurament.

durant l’any van arribant-li. I a des
grat de no tenir ja gaire tractes amb 
les musses -com em deia en una breu 
epistola no fa gaire temps- té prou 
délit per continuar les seves evoca- 
cions amicals, sota el titol genèric 
d’Els que he trobat pel carni, a les pà- 
gines de Quadern, la selecta revista 
deis Amies de les Arts i de les LIetres 
de Sabadell.

COM ES VEU I COM EL VEUEN
Justament a Quadern, en ocasió 

del seu ani versar!, el someteren a un 
Questionari Proust i per aquest, sa- 
bem, entre altres coses, que eli es veu 
persévérant, sincer, desitjós de no 
perdre la pau del cor i poder ferne 
partíceps els altres; que la pitjor des- 
grácia fora allunyar-se de l’esguard 
de Déu; que la seva ocupado preferi
da és manejar el teclat de Porgue... 
Acaba amb el seu lema: Sursum cor
da!

Els més aguts poemes, critics i es- 
criptors del pais l’han lloat repetida- 
ment. Les cites no cabrien en aquest 
espai. Interessa més dir qué en diuen 
les veus anónimes: del sacerdot, 
exemplar; de l’escriptor, pondérât i 
elegant; del compositor i poeta, molt 
notable: no debades és Mestre en Gai 
Saber; de l’amic, que ho és, per da
munt de tot, deis amies; i que fa seva 
aquella dita:

EL SOROLL NO FA BÉ 
I EL BÉ NO FA SOROLL

Potser per aixó no es fa gaire bor- 
bolleig deis homenatges que rep du
rant l’any. Potser hi ha gent que ig
nora la commemoració de l’efeméri- 
des o que, a causa del taranná de 
l’emérit sacerdot, poeta i composi
tor, no se n’han assabentat tots els 
qui hi haurien participât. Amb tot, 
encara resten mesos per cloure l’any 
commemoratiu.

Abans de posar punt final a aquest 
paper, voldria fer una considerado. 
S’ha publicat el conjunt de l’obra 
poètica de mossèn Geis: De Primave
ra a Reravera (1976), ja en edició

Mn. Geis, olí de Jordí Kocb.

d’homenatge; el primer volum de 
(1971), on s’inclou la versió catalana 
de L’infern a la terra i Déu pertot, 
publicat en francés durant l’exili per 
la maltempsada, una de les obres més 
reeixides de Geis. Ens manca, però, 
un aplec de la seva obra musical.

Ja sé que hi ha un disc i partitures 
editades per separat, però penso que 
no sols per èsser oida, sinò interpre
tada, l’obra musical de mossèn Camil 
hauria d’ésser també, aplegada en 
conjunt. 1, com a cloenda de l’Any 
de mosèn Camil Geis, celebrar un 
gran concert -potser nadalenc- al Pa
lau de la Mùsica Catalana. Cree que 
s’ho mereix sobradament.

Esteve Busquéis i Molas, escriptor.

(Publical a “ El Correo Catalán” , 
de 24 d'abrii de 1982)
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Pensamiento y  pasión

LAS PROSAS
DE CAMIL GEIS

«Pas i repás» 
Camil Geis 

Biblioteca Quadern 
Sabadell, 1981

R eLealmente afortunado debe consi
derarse un escritor cuando su obra es 
recogida y estudiada, para el común 
deleite de lectores y estudiosos, de 
forma tan digna, atractiva y genero
sa. Si la obra poética de Camil Geis 
fue una edición de homenaje de ami
gos y admiradores del poeta con mo
tivo de su jubileo sacerdotal, «Pas i 
repás» va precedido de los Amics de 
les Arts i de les Lletres de Sabadell.

Al prólogo de Octavi Saltor se aña
de ahora el de Leandre Amigó. El 
aparato externo, visual o receptivo, 
de una obra literaria no puede aspirar 
a un régimen de atención más inci
tante. Camil Geis se lo merece.

Aunque el escritor, dotado del más 
imperturbable sentido de la elegancia 
espiritual, podría prescindir de los 
halagos de la suerte o eludir los favo
res de la adhesión. Camil Geis, en 
efecto, se agencia por sus propios 
méritos la razón de su noble presen
cia en el mundo de los libros. Para la 
mayor parte de los espectadores, esta 
afirmación era especialmente válida 
si se aplicaba al campo de la poesía. 
Pero, a partir de hoy, en que pode
mos gozarnos en sus prosas, debida
mente ordenadas y clasificadas en 
«Pas i repás», aquella afirmación ve 
ensanchados automáticamente sus 
propios límites hasta zonas o calida
des inesperadas. La variedad de los 
textos aquí recogidos no desvirtúa en 
ningún momento la primera impre
sión: tanto si se trata de prosas litera
rias como de recuerdos históricos, no 
acertamos a establecer marcadas di
ferencias. Lo mismo da.

¿A qué se debe esta sensación de 
placidez uniforme ante unos escritos 
de formas e intenciones tan diversas? 
El secreto lo ha descubierto Leandre 
Amigó al puntulizar en su presenta
ción: «Són unes págines escrites amb 
exactitud i clare^at. Amb una prosa 
alegre, precisament per ser senzilla». 
No existe, en realidad, otro enigma, 
al aplicar a cada una de sus prosas, 
discretamente dosificado, este módu
lo de lengua y estilo, Camil Geis con
sigue de modo espontáneo su objeti
vo. Diríase que se ve animado siem
pre por el deseo de someter pasión y 
pensamiento a una especie de tregua 
que le permite la permanencia en la

posesión de un ritmo característico. 
Tal vez todo deriva de su instinto mu
sical.

De él parece haber sacado esta lec
ción de serenidad, limpieza y madu
rez que se desprende, sin notables 
cambios de compás o movimiento, de 
las seis secciones de «Pas i repás». La 
mayor parte de las prosas que las in
tegran deben de ser inéditas o no ha
bían sido reunidas antes en forma de 
libro. Es casi seguro, de todos mo
dos, que para la mayoría de los lecto
res resultarán desconocidas o al me
nos, gracias a las variantes y a su mis
ma presentación, transformadas, re
fundidas, recientes. Nuestro escritor, 
por otro lado, suele hacer la presen-

Para deleite de estudiosos
En 1975 apareció, en impecable volu
men, la obra poética de Mn. Camil 
Geis (Girona 1902), bajo el titulo «es
tacional», tan grato a muchos poe
tas, de «De primavera a reravera». 
En el prólogo que dedicó a esta pro
ducción Octavi Saltor analizaba sa
biamente los grandes ciclos de nues
tro escritor y compositor.
En otro volumen, muy parecido por 
su presentación, ha recogido ahora 
Camil Geis el primer tomo de su pro
sa, presidido por el epigrafe «Pas i 
repás».

tación de cada una de las secciones, 
con lo que se obtiene desde un princi
pio el mejor punto de referencia: un 
centro de noticias, informes y confi
dencias.

Al sacerdote «comprensiu i arrelat 
a les nobles tradicions», conforme a 
la definición de Leandre Amigó, de
bemos la sección estético-teológica, 
que ya conocíamos, de las «Pestes as- 
senyalades», conjunto de impresio
nes, recuerdos y estampas en el que 
los rasgos poéticos y místicos se mez
clan a menudo con los signos -medio 
involuntarios- de la erudición; al mis
mo origen, aunque provisto de pro
yecciones dramáticas, responden los 
textos (primitivamente publicados en 
francés, con prólogo de Pierre l’Er-

mite) de «L’infern a la terra i Déu 
pertot», que «forma part del meu tes
tament literari i sacerdotal»; de unas 
amargas vivencias, sufridas bajo el 
tràgico vendaval que azotó el país y 
escritas como ejercicio para unos es
tudios superiores de lengua y literatu
ra francesa, han nacido estas páginas 
narrativas, casi épicas, esencialmente 
históricas.

¿Son las secciones de exclusivo ni
vel literario? Esta denominación tal 
vez se ajusta con mayor propiedad al 
grupo de «Narracions extravagants», 
colección de cuentos de rico colorido 
idiomàtico, o a las hermosas reflexio
nes contenidas en «Del millor deis 
mons», que, por su mismo tono filo
sófico, debían concluir de modo na
tural, tal vez indeliberado, en una se
rie de «engranes», síntesis, en forma 
de apotegmas, de momentos concen
trados alrededor de la meditación, el 
consejo o la ironía. Cierta relación 
con este clima guardan los escritos, 
de alcance sociológico, reunidos bajo 
el título de “ Honorable senectut” (no 
“senectud” , como se escribe errónea
mente en el libro), que agregan una 
nueva parcela al campo de las inquie
tudes apostólicas de Camil Geis: su 
profundo interés, apoyado en los li
bros sagrados, por los ancianos.

Parece increíble, sin embargo, el 
«saltus» inesperado que el escritor 
sabe imprimir a sus prosas. Junto a 
los temas apuntados, no podía dejar 
de ofrecernos un puñado de muestras 
de la clandestinidad, por él vivida y 
sorteada. Son muchos los que le 
agradecerán, por su inédito valor his
tórico, a veces divertido, los testimo
nios directos reflejados en la sección 
«Una garba de mal lligar»: en ella 
quedan aclarados algunos puntos 
conflictivos y ocupan el lugar que les 
corresponde diversos personajes de la 
posguerra que amargaron a más de 
uno la existencia. ¡Qué interesante el 
relato «La veritable história d’una 
“ Fiesta de las Letras” », hasta hoy 
conocida a medias! Camil Geis nos 
traslada así a una forma de actividad 
que aún se prolonga en nuestra inútil 
voluntad de olvido.

Miquel D0I9
(La Vanguardia, 25-11-82)
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LES
GRANS

PETITES
COSES

E,il dia que es faci una biografia del 
nostre carissim Mn. Geis, el que l’es- 
crigui es trobarà amb un problema: 
la vida de Mn. Geis la trobarà piena 
de petites coses (petites en el sentit es- 
tricte del mot, contraposat a les grans 
coses tal com el mon les entén). En el 
seu viure tot haurà estât, possible
ment, normal. Però això sol ja és un 
merit, ja que, ben mirât, que difícil és 
arribar, éom eli, a una àurea vellesa 
voltat de l’afecte de nombrosíssims 
amies; i sense poder contraposar-hi 
una llista d’enemics o de persones 
ofeses o decebudes. Al contrari, dei- 
xant darrera del seu pas pel món un 
seguit de petites coses ben fetes!

Aquest conjunt admirable de “ pe
tites coses” fa pensar, “ mutatis mu
tan d is” , en aquelles ‘‘coses 
benignes” que reportava l’escriptor, 
gironi com ell, Joaquim Ruyra. La 
vida de Mossén Geis és com un carni 
vorejat de petites flors que van es- 
campant la bona olor d’un cap a Paî
tre de la caminada. I aquesta bona 
olor l’hem percebuda els amies, els 
nombrosos amies que té i ha tingut al 
llarg de la seva vida.

Com a exemple d’això voldria dei- 
xar constància aci d’uns records de la

meva joventut (ai las, ja llunyanai); 
del mestratge que un petit grup de jo- 
ves vàrem rebre de Mn. Geis, els anys 
1934 al 1936. No recordo exactament 
com començà la cosa, però el cert és 
que cinc o sis xicots entre els 16 i els 
20 anys, vagament “ lletraferits” , que 
en déiem aleshores, vàrem començar 
a anar regularment a casa seva, inté
ressais com estávem en aprendre 
d ’escriure bé. Alguns havien 
començat a veure qualque cosa que 
havien escrit, publicada en lletra de 
motilo; i els altres aspiraven a fer-ho. 
El cert és que arrecerats al voltant de 
Mn. Geis, durant més de tres anys và
rem anar a casa seva cada dijous, a 
les set del vespre, a fer tertulia literá- 
ria i a procurar millorar el nostre es- 
til.

Cal retre homenatge a la benevo- 
léncia de Mn. Geis, que de la manera 
més desinteressada va rebre’ns sem
pre pacientment, escoltan! les nostres 
temptatives i orientant-nos per a 
millorar-les.

Com que en alguna de les primeres 
entrevistes ens va fer llegir la “ Ars 
Poetica” , d’Horaci (naturalment, en 
traducció catalana): “ Si volgués un 
pintor unir un coll de cavali a una tes

ta humana...” , a fi de fer-nos com
prendre la nécessitât de la coheréncia 
en el que volguéssim explicar, quedá 
tácitament establert entre nosaltres el 
nom de les tertulies /mestratge. Cada 
dijous teníem “ Horaci” .

Tots els que vàrem participar-hi en 
guardem encara el bon record. Amb 
aquell fer seré del mestre, mai no do
na! a l’afalac gratuit sino a la valora- 
ció objectiva, nosaltres sabíem que si 
trobava bé el que li presentávem és 
que véritablement ho estava; i si no, 
ens ho deia sense ferir ni decebre’ns. 
L’enriquiment intel.lectual que en 
vàrem tenir fou considerable. Ell ens 
estimulava a aprofundir els nostres 
coneixements del léxic (“ heu de llegir 
el Diccionari” , ens deia); i va cercar 
la perfecció, no en la prolixitat, sino 
en la precisio del llenguatge. Algunes 
vegades rebíem les primícies de les se- 
ves obres, que ens llegia abans de 
tenir-les acabades. Recordó aquell 
“ Que sigui aquest el meu Divendres 
Sant....” que meresqué la Viola d’Or 
ais Jocs Florals de Barcelona, i que 
quan feu premiada nosaltres ja l’ha- 
víem oi:.

Allí descoorirem Francis Jammes i 
Paul Claudel, entre altres autors que
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abans desconeixíem. Del primer, Mn. 
Geis en tradui el seu “ Rosari” , que 
després George Brassens popularitzà 
posant-hi la seva música i la seva veu. 
Encara alguna vegada en rellegeixo la 
traducció, que Mn. Geis inclogué al 
seu llibre “ Glossari de pietat” , éditât 
l’any 1935 per la benemèrita Bibliote
ca Sabadellenca. De Paul Claudel, un 
de nosaltres en tradui una prosa, que 
després de passar pel sedàs del mes
tre, fou publicada amb tots els ho
nors a “ FLAMA” , portanveu 
d’aquella enyorada Federado de Jo- 
ves Cristians de Catalunya, de la quai 
formàvem part els components del 
grupet.

Del 1932 al 1936 duraren les tertù- 
lies, acollides a la serena bonhomia 
de Mn. Geis. Les féu acabar la guerra 
civil. Recordo encara la darrera, el 
dia 18 de juliol del 1936, dia de Sant 
Camil, en la quai Mn. Geis ens co- 
mentà un article que el Canonge Car
dò havia publicat a “ La Paraula 
Cristiana” , sobre la nécessitât d’estu- 
diar l’adaptaciô del català al lèxic 
cientific de l’època, ja que en deter- 
minades disciplines encara calia recó
rrer a mots en llengües foranes a 
manca del mot autòcton. Poe pensà- 
vem aleshores que tardariem més de 
40 anys a poder plantejar la questió!

Siguin, dones, aqüestes ratlles de 
record, un homenatge a Mn. Geis 
d’aquells sens deixebles, aleshores jo- 
ves inquiets als quais eli dedicava el 
seu temps, el seu mestratge (i la seva 
pacièneia, no cal dir); i que no li po- 
diem pagar més que amb el nostre 
afecte i la nostra admirado, que en
cara perduren.

És un fet anecdotic, i gens trascen- 
dent. Però jo el considero admirable, 
i els que ens beneficiárem encara con- 
servem, després de tants anys, el re
cord i l’empremta.

Per aixó deia que la biografia de 
Mn. Geis será un mosaic de petits 
fets: conseils (de quantes entitats i 
institucions no ha sigut Consiliari, és 
a dir, conseller?), orientacions, mes- 
tratges ignorats per tothom llevat 
deis que se’n beneficiaren; apostolat 
silenciós, (sacerdotal, literari, musi
cal)... grans petites coses que confi
guren una vida de sembrador incan
sable de “ coses benignes” , que no gi
ra el cap enrera a saber si han fruitat; 
perqué sap que Déu, si escau, ja dóna 
¡’increment.

Jesús Farrés.

COMENTARI SOBRE 
“ HORITZONS I RUTES”

í  a ja dotze anys que em vingué a 
les mans el primer volum de poesies 
de Mossén Camil Geis. Era en aquell 
temps, -que avui sembla gairebé 
fabulós-, que es podien escriure arti
cles parlant del que a un hom li sem- 
blava, i jo que tenia llavors costum, 
vaig escriure’n un, a l’enyorat 
“ Mati” de color rosa, on només 
apuntava una impressió sobre el nou 
poeta. Recordo que acabava dient: 
“ Quan un llibre de versos porta poe
sia, se’n podria parlar indefinida- 
ment” . Die el mateix ara que els Ili
bres ja són uns quants, i estic segur 
que, quan s’acabi aquesta lectura 
d’avui, tindreu tots aquesta mateixa 
impressió: ens semblará breu, i será 
lluny d’esgotar el que ens pot donar 
el poeta, i el que podem dir-ne i 
pensar-ne nosaltres.

En aquell primer llibre, recordo 
que la impressió més forta va èsser 
l’aparició d’un conreador del gènere 
una mica difícil de definir, però molt 
fácil de conéixer, que és la balada, no 
gaire ajustât, es veu, al temperament 
de molts dels nostres poetes. Aquella 
mena de vaguetat, de misteri, de me- 
langia que vé, més que del contingut 
del poema, de la manera d’exposar- 
lo, era trobada d’una manera perfec
ta pel llavors nou poeta, que aparei- 
xia albora sobri i personal i ens om- 
plia d’esperances. Segui escrivint i 
publicant, i cada llibre ens anava do- 
nant alguna cosa de les que d’ell espe- 
rávem. Recordo que, en un cert mo
ment, i amb una franquesa potser ex- 
cessiva, li vaig assenyalar el perill que 
es deixés temptar per la seva facilitai; 
i die que el retrat era excessiu, perqué 
jo mateix havia d’esmentar a cada 
pas els seus encerts plens d’expressiva 
senzillesa i de veritable consciéncia 
artistica.

Perdoneu que parli de mi, pero és 
que Mossén Geis és un poeta que jo 
he pogut seguir des del seu 
començament, i pels que duem afe
rrar a l’esperit el vid de la critica, 
aixó crea com una mena d’amistat li- 
terária més intima que la que podem 
tenir amb els autors que ja hem tro- 
bat consagráis. Amistar veritable, i 
albora esperança que faci quedar bé 
el nostre primer judici. No cal que us

digui com en el cas de Mossén Geis 
les esperances han estât acomplertes. 
Darrerament hem llegit dos nous Ili
bres d’ell, “ Rosa Mistica” i “ Horit- 
zons i rutes” , on el poeta es mostra 
en la plenitut de les seves possibili- 
tats. Lirisme ben personal, -veiém 
“ Cor penitent” -, en mig de la senzi
llesa popular d’arrel verdagueriana, 
però posada al to literari del temps. 
Totes les armes de la lirica nova han 
estât usades pel poeta amb gest pecu- 
liarissim. I a la vegada el planteja- 
mert de problèmes no ha estât defu- 
git: cada vegada més, en Textraordi- 
nari enriquiment del seu lèxic, en 
l’enfrontament amb el consonant di
fícil, en Tassaig de noves formes i de 
nous temps, aquella facilitai templa
dora ha estât reduïda a la seva fundó 
més estricta d’instrument, de cara al 
résultat autènticament poètic de la 
senzillesa aconseguida amb esforç. 
Mossén Geis és el mateix que era, 
perqué segueix els mateixos camins, 
però ha arribat, seguint-los, molt més 
iluny; podriem dir, millor, que és ara 
que va acostant-se a aquell poeta que 
liavors pressentiem. Perqué entre els 
seus nous poemes retrobem, albora 
que la senzillesa inicial elevada a una 
major perfecció, aquell to somort de 
vaga melangia que tanta impressió 
feia en les seves primeres balades. 
“ Horitzons i rutes” ens sembla parti- 
cularment un llibre reeixit, molt més 
treballat, molt més dens, obra ja 
d’un poeta madur.

Obra madura, però, esperem-ho, 
no encara definitiva. Allò que en els 
seus primers poemes era instint s’ha 
tornai, sense perdre l’impuls, cons
ciéncia i concentració; veiem com va 
precisant-se i afinant-se, i no ens sa- 
bem estar d’esperar-ne encara més. 
En Taridesa de I’hivern que traves- 
sem, aquesta mena d’esperances són 
les que ens donen coratge per a su
portar el fret de fora, a nosaltres que, 
corn els viatgers del seu poema, veiem 
corn

una hora mortal viatja
per una via immortal.

(Article inédit)

Maurici Serrahima 
18 maig 1944
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MOSSEN
GEIS,

FILÒLEG
E,m sembla intéressant de remarcar 
una faceta de l’activitat literària del 
nostre estimât sacerdot-músic-poeta 
Mossèn Camil Geis, que enguany, 
deixant darrera seu una estela d’obra 
exquisidament ben feta, assoleix el 
seu vuitantè aniversari mantenint el 
cor jove i l’esperit il.lusionat que ha 
tingut sempre i que tots els sabade- 
llencs admirem. El conjunt d’actes 
laudatoris que hom ha volgut 
dedicar-li aquest any, n’és una prova 
ben palesa.

I aquesta faceta a què em referei- 
xo, que ve a enriquir-lo, en 
concordança amb l’esmentat triptic 
de la seva personalità!, no és altra 
que la de filòleg, en el sentit que hom 
dona a aquest mot quan no restrin- 
gim el seu signjficat per atribuir-li el

caire de Professionalität, sino quan 
l’entenem en el seu sentit més ampie i 
etimologie d’enamorat de la paraula.

Enamorat de la paraula ja ho és tot 
poeta, puix el verb -aquest do excels 
que Déu ens ha donat- constitueix el 
vehicle intimament conegut i estimât 
de la seva expressió artistica. És filò
leg el poeta, diem, i afegiriem que ho 
és també el qui llegeix poesia i pretén 
penetrar-hi a fons, estudiant-la amb 
respecte i finor per tal que no se li es- 
capi res del que conté dins l’envoltori 
verbal que la materialitza.

Mossén Geis, però, va més enllà 
que els seus confrares, mestres corn 
eli en la Gaia Ciencia; va més enllà, 
bé que amb aquell punt de diseredò 
que el caracteritza i que configura tot 
el seu obrar. Va més enllà, s’atança

CATHOLIQUE DES LEHRES DE LYON

E SCOLAIRE 1 9 / ^ 1 9

,ÉlTE D’AUDITEUR
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de bona gana i accedeix finalment als 
dominis de la Filologia amb majúscu- 
la, és a dir, a aquella ciència o disci
plina humanística que té per objecte 
el llenguatge.

Esdevé filòleg i capdavanter d ’una 
obra que havia d’ésser la gran empre
sa de la seva vida. Ens referim com és 
obvi, al caronge mallorquí Mossén 
Antoni Alcover, el qual, recorren! les 
terres catalanes per tal de reclutar 
col.laboradcrs a l’obra ingent que 
s’havia proposât del Diccionari, 
s’adreça un bon dia als estudiants del 
seminari de Girona, entre els quais hi 
havia el noi Camil Geis, nat a aquella 
ciutat.

La perorata de I'abrandat canonge 
colpi el nostre jovençà poeta, el qual 
ja per aquells anys, i com a manifes- 
taciò de la seva Sensibilität i déria fi
lològica, mentre embastava i polia 
bells poemes i concorria a Joes Flo
rals, anava amb Fcida ben afinada, a 
la percaça de mots, locucions i mo- 
dismes de les gents de les contrades 
gironines.

Així fou com. al cap de poc d’ha- 
ver escoltat el Convit Mossèn Alvo- 
ver a col.laborar a l’obra tan engres- 
cadora del seu recull lèxic, que havia 
de constituir ’̂inventari exhaustiu del 
català, el seminarista gironi Camil 
Geis trametia al clergue de les Ules
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una ben nodrida replega lexical de la 
parla viva gironina, parcel.la plena 
de peculiaritats de l’àrea lingüística 
catalana. Fou una primera contribu- 
ció que meresqué una extensa carta 
del més expressiu agraíment del seu 
destinatari, el qual encoratjà el nos
tre sacerdot a prosseguir la tasca em
presa.

En les primeres étapes de la seva vi
da sacerdotal, el jove levita residí ací 
i allá del Girones i la Garrotxa i, tant 
per raó del seu ministeri sacerdotal 
com per la seva déria de poeta, man- 
tingué contacte molt viu amb la gent 
d’aquelles contrades. Les peculiari
tats de llur parla, els mots de genuina 
catalanitat que empraven, les dic- 
cions váries de llur verb col.loquial, 
les rondalles i cançons que els sentía 
contar o cantar, tot això ho anava cu- 
rosament anotant, com qui aplega les 
peces esparses d’un trésor que podría 
perdre’s si algu, valorant-lo deguda- 
ment, no l’arreplegava.

La contribució al famós Diccionari 
prosseguí diríem que, amb alts i bai- 
xos d’intensitat, anys i anys. I, com

eli mateix es complau a constatar, 
més d’un deis mots que conté aquell 
monumental inventari lexicogràfic de 
la llengua catalana que és el “ Diccio
nari Català-Valencià-Balear’’, no fa 
pas massa anys éditât, iniciat per 
Mossén Alcover i continuât per Fran
cese de Borja Moll, no hi figuraria si 
eli no els hagués enregistrats i no els 
hagués trameses a aqueixos dos filô- 
legs de les Ules.

Consignem també que quan, ba
vent pogut escapar amb vida de la 
persecució religiosa que es desenca
dené a la nostra pàtria els anys del 
trenta-sis al trenta-nou, pogué 
acollir-se a l’hospitalitat del pais vei 
de l’altra banda del Pirineu, li faltà 
temps per inscriure’s com alumne a 
les Facultats Catôliques de Lió, on 
cursà Filologia Romànica com a dei- 
xeble de l’eminent Mons. Pierre Gar- 
dette. Eli mateix ens ha mostrat la 
documentació que acredita aquesta 
seva activitat universitària i el seu 
aprofitament en l’estudi de les matè- 
ries que hi cursà.

Aquests estudis a nivell superior i

universitari donaren suport cientific 
a les seves preocupacions filolôgi- 
ques, que no l’han abandonat al llarg 
dels seus anys de producció literària i 
que hom pot descobrir ad i allà de la 
seva poesia i de la seva prosa, en les 
quais admirem la puritat i riquesa le
xical, el clarissim i solid entramat sin- 
tàctic, exempt de tota contaminació, 
que seria explicable pel nostre bilin
guisme endémie, i l’espurneig de les 
més genuïnes locucions populars, no 
sempre ben interpretades i recollides 
pels literals de casa nostra.

Jo diria que Mossén Geis és un fi- 
lôleg en acciò, una mena d’apôstol 
de la filologia -amor entranyable a la 
paraula-, com ho ha estât i ho és en el 
seu ministeri sacerdotal i en el camp 
de la mùsica, parcel.les aqüestes de la 
seva personalità! que només esmen- 
tem de passada per tal com poden ès
ser objecte d’atenció i glosa per part 
d’altri.

Pere Roca i Garriga
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LLIBRES CATALANS: “ PAS I REPAS” de Mn. Camil Geis
Mn. Camil Geis i Parragueras és 

un dels més notables poetes sacerdots 
en llengua catalana; probablement el 
mestre dels Rvds. Pere Ribot, Cli- 
ment Forner i dels, com ell, “ mestres 
en gai saber” Josep Serra i Janer i 
Joan Montalà López. La seva obra 
poètica completa fou aplegada (amb 
pròleg del signant) sota el titol “ De 
primavera a reravera” . Però, conse- 
cutivament, n’ha estât també homo
logada bibliográficament la prosa, de 
la qual ha aparegut un 1er. volum, 
sota el titol “ Pas i repás” , precedi! 
d’un pròleg de l’escriptor Leandre 
Amigó, tan perfecte en el seu anàlisi 
temàtic i literari del llibre, i tan atinat 
en el resum de les seves seccions, que 
la millor critica en fora la reproduc- 
ció literal.

Mn. Geis, en poesia, és, verament 
un mestre: en la dicció, en la precisió, 
en la inspiració, en la metafòrica, en 
els aforismes, en la perfecció estrófi
ca, en l’ajust ritmic, en el rigor dels 
consonants i els assonants. Però hi ha 
un aspecte essencial en el poeta que

també és present en la seva prosa: la 
riquesa del seu lèxic, que comporta, 
albora, la seva estricta propietat, en 
substantius i en epitets, i que dóna al 
seu estil una força d’evocaciô autèn- 
ticament modélica, fins a esdevenir 
literalment antològica.

Aquest carisma expressiu de Mn. 
Geis li permet d’acusar una persona
lità! literària apta per a tota mena de 
comunicació exterior, amb el lector o 
amb l’oient; tant en la seva literatura 
pastoral (és a dir: sacerdotal) com en 
les seves digressions (narratives, pe- 
riodistiques, reflexives, apologéti
ques, polémiques, dialèctiques, reme- 
moratives. Totes elles molt ben distri- 
buïdes, al llarg d’aquestes 422 pp. 
ùtils, tan amenes com sòbries, en ar
guments i matisos.

Entre aqüestes seccions temàtica- 
ment diverses figura la versió original 
de la seva obra, per eli traduïda al 
francés i editada a França amb pròleg 
del popularíssim Pierre L’Ermite, ti
tulada “ L’enfer sur la terre en Dieu 
partout” , fruit de Texperiència de

Fautor a la seva fúgida de Catalunya, 
al començ de la persecució religiosa 
del 1936 (que motivà, sobre el mateix 
tema, el llibre de Joan Estelrich pro
loga! per Paul Claudel en la seva 
“ Ode aux Martyrs Espagnols” , dig
na d’integrar-se en les seves anteriors 
i famoses “ Cinq grandes Odes” .

Sempre dintre un vértex doblement 
vocacional (“ aris et focis” ) corn el 
seu mestre (en vers i en prosa) Mn. 
Jacint Verdaguer (recreador de l’ins
trument linguistic determinant de la 
Renaixença Catalana literària). Mn. 
Camil Geis és, dones, un poeta- 
sacerdot i un sacerdot-poeta, sense 
desviacions de mal gust al llarg de sei- 
xanta anys d’exercici digne i fidel en 
ambdues vessants. Que Déu li conser
vi encara molts anys la vida per a se
guir dignificant el Verb (Esperii Sant) 
amb el Verb ( la llengua del seu po
blé), com fins ara.

Odavi Saltor
(Publical a “ Noticia Catalana" de Madrid.

Julio-Agosto. 1982)

COM VAIG CONEIXER A Mn. GEIS
Fou I’inoblidable Joan Costa i Deu 

qui m’induïa a fer coneixença amb 
mossèn Geis. Era I’any 1934, ran de 
la publicació del meu llibre de poe
sies, “ Vergerei d’Abril” . Amb el 
meu enyorat espòs varem anar a 
visitar-lo a Sabadell al seu pis del ca
rrer de Gràcia, on fórem rebuts amb 
aquella seva característica cordiali
tà!. Aquell dia fou el preludi d’una 
ferma amistat que no havia d’acabar 
amb el temps. Ell, sovint venia a casa 
nostra a Barcelona, i, amb el meu

marit que era bon conversador, so
lien dialogar llargament.

Aquells que hem tractat a fons 
aquest exemplar sacerdot, deixant a 
part les excel.lències de la seva tan im
portant com exuberant obra literària 
i musical, la qual ha estât amplament 
elogiada per autoritats de les Lletres, 
ens sentim obligats a fer menció del 
seu valor humà: humil, amb tot el seu 
saber. Abocat al bé i a la bondat. In
cansable en el treball intel-lectual i 
cultural decantai generosament a Sa

badell, malgrat np haver-hi nascut. 
No hi ha sabadellenc que ignori la se
va presència edificant.

Diriem que mossèn Camil Geis és 
com un arbre esponerós, arrelat a ca
sa nostra per oferir refugi moral i es
piritual a tots els mortals.

Que Déu ens guardi per molts anys 
aquest gran amic-sacerdot, el quai, 
bregant pel bé, per l’art i la cultura, 
enalteix la nostra estimada ciutat.

Pilar Tous de Cirera j

A Mn. Camil humil i gentil.
80 anys: un vuit i un zéro.
Heu omplert el huit del temps créant la Bellesa increada i eterna. El vuit deis 80 

anys va al davant del vostre intent de caminar cap al Qui és la Beutat trascendent: un 
estel gloriôs.

80 anys: un vuit i un zéro.
Heu complert el zéro de la finitud humana amb l'infinitud de l'Amor increat. 

El zéro deis 80 anys, després del cami resseguit: una estela gloriosa.
Que el Xt ajunti el huit del temps al zéro de la vida sense finitud. Que Déu us 

combli eternament de la seva bellesa i amor.
Vostre humilment, gentilment.

A. Palou i Pujol, pvre.
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ELS
VUITANTA
ANYS
DE
MOSSÈN
CAMIL
GEIS

Per
Leandre Amigó.

ns bons amies sabadellencs de 
Mossèn Camil Geis, m’inviten per
qué escrigui sobre la seva polifacética 
personalitat, amb motiu d’haver 
complert vuitanta anys. En el prôleg 
que vaig compondré sobre el seu lli- 
bre Pas i repàs, venia a dir que Mos- 
sén Geis posseeix les qualitats per in
teressar a la majoria de lectors. La se
va obra literària compta amb una es
tructura ben delineada i profunda
ment didáctica, amb capitols breus 
de contingut unitari. I la seva poesia 
camina sense defallir embolcallada 
d’encerts teológics i de ressons musi
cals.

Mossén Geis sustenta la volunta! 
d’estil en el respecte a l’autentidtat 
del llenguatge i del pensament que 
l’inspira. La seva obra és d’aquest 
temps, d’aquesta hora; però no té 
una data limitada, sinó que es situa 
en el limit d’allò que en diem clàssic. 
El que llegim avui podrem llegir-ho 
demà amb el mateix entusiasme. Tot 
allò que escriu s’ordena mitjançant 
una noció rigorosa del ritme i de la 
música. I una adjectivació precisa 
permet que veus populars trobin la 
seva justa dimenció estética. L’exac- 
titud en l’us dels adjectius agilitza la 
lliçô i proporciona a les composicions 
el ressort on s’enllacen els mes variats 
matisos de la imaginació.

Els sens ternes i personatges s’arre- 
len amb una bona tradició, a la quai 
s’afegeix una senzillesa molt dels nos- 
tres dies que refusa engolaments i 
ampul.lositats.
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Una faceta molt intéressant de la 
personalitat de Mossén Geis, és el seu 
amor a l’ancianitat. Ha escrit molt 
sobre Tedat senil. En el seu esmentat 
llibre Pas i repàs parla de THonora- 
ble senectut conscienciosament. va 
ser un amie i admirador del gran so- 
ciòleg Francese Moragas i Barret, 
fundador de “ la CAIXA’’ i de 
TObra dels Homenatges a la Vellesa. 
1 tot allò que Mossén Geis ha dit i ha 
escrit sobre la vellesa, duu el segell de 
l’amor i l’estudi aprofundit de les Sa
grades Lletres. ¿Obra de moralista i 
de sociòleg dirà algú?. Si. Però con
centrant l’atenció certerament en el 
món contemporani, per tal de sonde
jar zones socials i cristianes amb la 
consciéncia de pau, i amb els passos 
del cor. I sense proposar-s’ho, la seva 
literatura sobre l’edat provéete es tor
na documental i social albora.

En el meu Llibre de la Vellesa hi 
consigno un magnifie poema de Mos
sén Geis intitulât “ Taula pairal’’. Al 
cap de taula, l’ávia reperteix les so
pes. Hi ha les tovalles blanques, da
munt la taula neta. Però, sobre aque
lla taula, “ tota pobresa és rica” . “ 1 
una ombra de miracle les coses multi
plica” . Tanmateix, és tan viu l’amor 
i el despreniment de l’ávia, que voi 
que hi hagi, encara, en desparar la 
taula, una grácia de carita! pels po
bres. En aquest poema mossén Camil 
Geis demostra la seva valúa de poeta 
i d’apóstol de l’ancianitat.

D'una visita a casa de Leandre Amigó, prologuista de “ PAS i RKPÀS” . (Juny del 1980).
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EL
DO
DEL
LLENGUATGE

Per

Osvald Cardona

x \ r a  commemorem el vuitanté ani- 
versari del poeta, i els seus amics més 
propers han fet possible l’edició del 
seu primer volum d’escrits en prosa, 
gairebé tots motivats per la seva ac
tuado sacerdotal. Tot just fa sis anys 
que commemorávem les seves noces 
d’or en el sacerdoci, publicant un Ili
bre de versos del mateix format i més 
gruixut encara. Tots dos Ilibres, in- 
distintament, ens han donat sencer el 
món d’aquest home, Iliurat des de la 
jovenesa a la doble actuado, cohe
rent i simultánia. La part literária en 
prosa és una aplicado a la mateixa vi
da eclesiástica: textos per a fulls, ser
mons literaris, narracions moralit-

zants -de vegades amb un toe 
pintoresc-. I els anys de persecució, 
que motivaren el seu Ilibre L’infern a 
la terra, publica! en francés i “ tra
duit” ara a la seva llengua original.

Quan llegim aqüestes belles proses, 
ens atrau el llenguatge planer, de 
docta conversa, tocat de tant en tant 
per algún mot de sorpresa que no ens 
distreu el sentit de la lectura. Pensem 
que poden ser mots i girs dialectals, o 
poc freqüents en els textos deis nos- 
tres dies. Però no hi son pas discor
dants: tenen un aire de familia que 
ens els fa entenedors i ens els acosta. 
Si us abelleix de cercar-los al diccio- 
nari Alcover-Moll els hi trobareu gai
rebé tots (els del nostre petit mos- 
treig) amb il.lustres exemplificacions 
d’altres mestres. Fins que us surt el 
mot enrebardar (arribar, abstar, fe
rir), localitzat a l’Empordà i il.lustrât 
amb una frase del nostre admira! 
amie: “ Si el pue enrebardar, rail” , 
caçada dins la revista “ Catalana” en 
els primers escrits de Fautor, dones, i 
conservada en les successives reedi- 
cions.

Aquests mots deuen provenir de la 
seva ascendéncia de Girona, de la 
Garrotxa, de l’Empordà. La ciutat 
on nasqué li ha deixat, a més deis 
mots, el gust pels carrers antics, per 
on es passa entre el respecte i el miste
ri, i la grandiosa catedral, sobre el tu
ró on encara, dies enrera, vèiem mos- 
sèn Geis celebrant una missa comme
morativa de la seva actual efemèride. 
Però la carrera el dugué a Sabadell, 
on poques caractéristiques dialectals 
es distingeixen del parlar comú, al
menys per un lector barceloni corn le 
que ara ho escriu. En canvi, la ciutat 
del Vallès li acusava les diferèneies 
d’inquietuds i sobretot els mots de la 
indùstria i de la tècnica, que en els 
temps en què mossèn Geis hi arribava 
atreien els poetes i es complaïen a 
estergir-los dins els versos. Llavors el 
nudi sabadellenc s’hi distingia. Els 
uns ho feien per esnobisme; altres, 
corn mossèn Geis, per marcar el con
trast.

I era perqué ell no s’havia mogut 
del seu món: la unció li anava dictant 
aquelles proses en les quais fluía el do 
de llenguatge que, en els versos -els 
primers els deuen ser ben anteriors- 
trobava els altres allicents que 
realçaven la personal expressió. La 
musicalità!, pròpia d’un bell poeta, i

també la de l’organista; la recerca 
dels ritmes en la diversità! dels me
tres; i aixi mateix les virtuts de la ri
ma en què tants de mots de les més 
diverses procedèneies trobaven llur 
visten! aplicació, i encara la recerca 
volenterosa del mot inusitat, i fins i 
tot els que ell creava sàviament par
tint de les arrels llatines o dels avesats 
principis de la derivació.

Sense moure’s, tampoc com a poe
ta, d’aquell llenguatge fluid i planer, 
on aquesta mena de mots lluïen com 
escadusseres troballes i en Hoc de dis- 
treure’l del seu carni, se I’enduien a 
descobrir-hi ramificacions a I’entorn. 
El simple mot és motiu de l’anècdo
ta: “ el vent de la fam” empordanès; 
però també l’oreig, tan Heu que gaire- 
bés només el senten els poetes, i l’aire 
cançoner de la recança, que ens és tan 
car i, finíssim, agita el placid Hac de 
la sensibilità! literária i humana.

Paral.lelament ais textos en prosa, 
una part dels poemes són dedicats al 
calendari litúrgic. Les estacions de 
l’any i els temps devocionals de l’Es- 
glésia coincideixen amb els dies i les 
hores de l’any geórgic, tan devota- 
ment mesura! per Francis Jammes, 
que tants d’admiradors tingué entre 
nosaltres.

I encara totes les tradicions, i les 
vides deis sants, i les lectures bibli
ques, culminades planerament amb el 
curiós Bestiari hagiográfic. 1 la poe
sia, en els trets del llenguatge i les vi- 
véncies sacerdotals, que són el ñus de 
les copioses commemoracions dedi- 
cades ais Companys i amics.

La poesia sacerdotal s’ha unit en 
tot el ¡libre per crear i cloure el món 
interior d’aquest home que ha viscut 
totalment. Que actualment el viu 
com una defensa de la pròpia fideli- 
tat, en el món canviat tan de pressa 
per fer-se més inhumá, tot mecanit- 
zat; que malda en l’orfenesa de les 
virtuts del Mestre. Rápidament, poe
sies de blasme (poques) i textos de 
moralista, dins el seu to. Amb aquest 
contrast de mots invocará el seu Veni 
creator, que dóna esperi! i Hum als 
poetes, amb els mots que ells elegei- 
xen. 1 si els han elegit bé, la força i 
l’encis de la poesia fan que arrelin i 
els tornem a Hegir amb complaença. 
Serven la forma i el pensament deis 
temps del Hoc del qui escriu; i tanma- 
teix guanyen el valor de l’expressió 
perdurable. ■
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Proses
Il.luminadores

Per Didac Parellada,
Catedràtic interi de Psiquiatría.

(Publicat a “ El Correo Catalán” 
el 13 d’agost del 1981.)

na vegada vaig rebre el rebuf 
d’un poeta, quan jo li deia que eli es- 
crivia molt bé en vers, i eli m’advertí 
que també era un gran escriptor en 
prosa. Malgrat trobar intempestiva la 
seva reacció, vaig comprendre que te
nia raó. Un bon poeta és també un 
bon prosista.

Un exemple concret, el trobaríem 
en el Ilibre Pas i repás, de mossén Ca- 
mil Geis, poeta prestigios i composi
tor acreditat. Amb el títol De prima
vera a reravera té publicada la seva 
obra poètica completa, prologada 
amb elogiosa justicia per la ploma 
noble d’Octavi Saltor, i revalidada 
per critics rellevants.

A mi, els Ilibres m’interessen espe- 
cialment tant pel seu contingut com 
per la traducció expressiva de la per
sonalità! dels seus autors. En el cas 
de mossén Geis, l’encertada repro- 
ducció d’un oli de Jordi Roca en la 
imatge del qual es copsa perfecta- 
ment la seva delicada i albora decidi
da manera d’ésser, em fa recordar la 
figura alta, tesa, prima i forta, d’ulls 
observadors i llavis reflexius, de ca
bell blanquinós i de front il.lumina! i 
seré, amb un rostre que té una serio- 
sitat prompta al somriure i a l’aproxi- 
mació personal, tan propia d’un sa- 
cerdot amara! de cristianisme i ama
rai d’humanitat -cosa que el Pas i re
pás ens confirma amb abundor.

Refuso tota mena de temptació de 
comentari literari. I lamento no dis
posar de més espai per glossar un bon 
nombre de punts ideologies dels 
quais, si bagués de triar els tres que 
em semblessin més representatius, es- 
colliria el triptic de cristianisme, cata- 
lanitat i humanitat. Però Leandre 
Amigó, prologuista afortuna! i reei- 
xit, analitza i defineix amb paraules 
precises qué és aquest Ilibre -un Ilibre 
que pot ser fullejat sense necesitat de 
seguir l’ordre de paginació, car els te
mes són breus, ágils i independents (i 
fan impossible la fatiga).

Contes, liegendes, anècdotes, evo- 
cacions, realitats i creació, constituei- 
xen concises narracions, sempre ben 
intencionades i plenes de saviesa. 
Examinem-ne alguna, d’aquestes 
proses: «El gust per la innovació no 
ens ha de fer perdre el gust de les co
ses perennes, de les coses que han de 
perdurar més que els nostres passos».

«Procureu llescar el pa dels veils amb 
la rialla als llavis; procureu complir 
els vostres deures amb una santa ale
gría». «... la nostra parla, plagada de 
barbarismes a causa de la immigraciô 
que ens ha envaït i a causa de Pescóla 
castellanitzada i de les igualment cas- 
tellanitzades fonts publicitàries; 
premsa, cinema, ràdio, televisió...; 
(cal refer) aquell català tan viu, tan 
rie, encara no contamina! d’estrange- 
ria.» «El cristianisme sublima i gene- 
ralitza entre els pobles l’amor i el res
pecte...». Potser per aixó podia dir 
Francese Tiana, del patronat local de 
la Vellesa, que en els mots de mossén 
Geis «hem après d’estimarnos i de 
practicar l’amor al prôxim».

Em sembla que és un llibre que 
ajuda a pensar més enllà de les apa- 
rences senzilles i alegres que sorgei
xen a cada punt, com aquella cançô 
infantil que brolla del prétérit, tot 
dient:

«Visquen els Reis 
de l’Orient, 
que porten coses 
a tota la gent».

Vull triar una anècdota: la dels 
temps de la dictadura de l’any 1923, 
quan en plena tamborinada anticata
lanista, es volgué eliminar les barreti- 
nes dels nois i les caputxetes de les 
noies, distintius dels Pomells de Jo- 
ventut, i el capità general anà a tro
bar el bisbe de Barcelona, doctor 
Guillame!, per demanar-li que prohi
bís l’ús de les caputxetes a les esglé- 
sies; el bisbe, pie de dignitat, digué 
per tota resposta; «La meva mare 
també en portava i era una bona do
na!».

També hi ha un record emociona! 
als màrtirs de l’any 1936: «Quan jo 
era infant, em pensava que les «Vi
des» dels sants màrtirs sols podien 
eixir de I’antigor dels pergamins i de 
les velles actes».

M’agradaria comentar l’humoris- 
me net com l’aigua que brolla d’una 
font de Palta muntanya; em faria 
massa llarg. No puc continuar. Però 
estic convençut que els escrits de 
mossén Camil Geis perduraran molts 
anys, mereixedors de les seves pró- 
pies paraules, quan diu que «les 
obres humanes sobreviuen als homes 
que les han portades a cap».
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Capella Polifònica que funda 
Mn. Geis a la parroquia de 
Sant Feliu de Guixols.

primera Comunió a la Parro
quia de I.a Sellerà (1928)

llodes d'Artient Sacerdotals de Mn. Jacint Costa 
(u'iire Quadern n" 24). Mn. Garrida, l'ermítá de Sa- 
malús, al centre, i Mn. Geis. D’esquerra a dreta, a 
dait: Miquel Martí Poi (aleshores periodista de “ Kl 
Correo Catalán"), Ciará, poeta, Joan Sunyol i Bosc 
.lover.

FI doctor Keiat, Mn. Geis i el 
poeta Ramon Moíx. 
(Maijí-1965).

“LLIURAMENT 
LA MEDALLA D’OR’  

MN. CAMIL GEIS
-sai
Mn. Geis fa entrega a 
.loan Alavedra de la 
medalla que Omnium 
( iiltural i Joventuis 
Musicals van dedí- 
car-lí el l)ia de la pri
mera audicíó a Saba
dell del Poema "Fl 

cssebre". Teatre de 
a Farándula, el 20 

de desembre de 1974.

Del llíurament de la Medalla d'Or de Sabadell a Mn. 
Geis. (1976). (H¡ és present el Sr. Tarrés, Delegat de 
Cultura de la Díputació de Girona).

*^IAMn. Geis i Manuel de Montolíu en un dinar en ocasió 
d'una Festa literaria.

Mn. (tcis r?scultor Krull davaat la 
lápida del nínxoi on és enterrat Mn. 
Garriga. La lápida fou execuiada pels 
alumnes de l’rscola industrial i Arts i 
Oficís de Sebadell, sola la direccio del 
seu profesor Josep Brull.

De l'exposíció-homenatge que l'artis
ta Joaquím Busquéis dedica a Mn. 
Geis. Galería Tot-Art. (2 febrer-82)

Presentació del disc “ Música i Par.Lula". Lis jtii ho feren possible, d'rsquerra a 
dreta: Joan Mauri, Agustí Masvída, iScard Simó, Nuria Candela, M. Geis i Mi* 
Teresa Boix. (No apareíx Joan Clscó perqué eslava darrera la máquina...) 
Setembre-1977.
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FIs dos Mestres vallesans en Gaí Sa
ber: Joan Arús ¡ M. Gels. (1978).

Mn. Geis en el Parlament que va fer 
en motiu de l'Homenatge que Mura 
va dedicar a Joan Alavedra. (19-6-81).

I res insianlánies de la ('on 
celebracío de l’hucaristía 
amb moliu de compiír els 
viiíianta anys Mn. (ieís 
(Parroquia de Sant teliu 
8-8-82).
(A la dreta de Mn. Geis 
Mn. Joan Busquéis, recto 
de la parroquia i, a l'esquer 
ra Mn. lerrats, Vicari Kpis 
copal).

Mn. Pere Ribo! i Mn. Geis 
a Rielisdel Moniseny. 
(AgosI, 1979).

Mn. Geis en una confe
rencia ais *‘Amics deis 
(foigs de Sabadell” 
(Local de PAcademia 
Católica. 1980).

En el darrer Aplec de la 
Mare de Déu de la Sa
lut. Mn. Geis acom- 
panyal del Cardenal 
Jubanya la Sacristía 
del Santuari.

Mn. Geis i Peditor 
“ Torre! ée Reus“ a la 
sortids de Penterra- 
menl d'O.'tavi Saltor (2 
d ’abril del 1982).

Mn. Geis dirigint la paraula 
ais assistents al Sopar célébrât 
en el seu homenatge, en el 
curs del qual lí fou Iliurada 
una Medalla de Plata acunya- 
da en escalenta deis seus vui- 
tanta anys. (5-11-82).
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M<
TESTIMONI SACERDOTAL

Lossèn Camil Geis ha complert 
80 anys. Sacerdot, miisic i poeta amie 
de Mn. Albert, se’n anà i s’arrelà a 
Sabadell. Aquests dies s’ha parlât a 
bastament del seu aniversari.

M’agradaria escriure la biografia 
de mossèn Camil Geis. La vida 
d’aquest senzill i prolific sacerdot, 
music i poeta, de vuitanta anys; és un 
espili fabulós per -en adiva o per pas
siva, com a subjecte o com a fons- 
reflexar-hi les vicissituds que en 
aquest segle han sofert -moites vega- 
des més que gaudit- les persones que 
hi han visent. La serenitat de mossèn 
Camil és un do inestimable. Aquesta 
virtut exemplar cree que ha d’engres- 
car absolutament per entrar en la se
va vida i anar desgranan! en el seu 
transcurs totes les vicissituts, expe- 
rièneies i peripècies, de vuitanta anys 
que van des de el Pont Major de Gi
rona, en el mateix llindar de l’Em- 
pordà o sia del Congost, fins a Saba
dell, on el poeta-sacerdot és tan vene
rat.

En la biografia de mossèn Camil hi 
trobaria la Fe, la Pàtria i l’Amor, 
corn sols un poeta de les seves quali- 
tats em podria fer viure. La Fe posa
da a prova per uns i altres, i manifes
tada, en la anárquica dificulta!, quan 
guanyar un premi, amb sotana, ais 
Joes Florals, resultava quasi una he- 
roïcitat. La Pàtria que sempre ha me-

rescut la seva atenció, i que va esti
mar malgrat la persecució i mantenir- 
se aïllat dels dos bàndols, en la nostra 
sagnant guerra civil. La seva vida 
tranquil.la, sense ambicions, amb 
amistats sinceres, amb claretat de Vi
sio per a comprendre totes les situa- 
cions i totes les injusticies. L’equilibri 
de la veritat que és el seu nord, la se
va guia constant, que a voltes porta 
confusions, corn quan -servint l’im- 
puls del millor serve! al pais- se’l vo- 
lia castigar, perqué a les llibreries de 
Barcelona, s’hi exposava una obra 
seva que era el primer llibre, éditât en 
català, autoritzat després de la guerra 
civil perqué es decidi a sol.licitar di- 
rectament a Madrid el premi per 
l’ediciô.

I li trobem l’Amor. Aquest amor a 
Déu que ha sublimât la seva vida. 
L’Amor a la Verge -a la que ja en 
l’any 1940 dedicava en la seva advo
cado de Montserrat, un sonet que es 
llegia albora en català i castellà-, 
l’amor a la familia.

Vaig passar molt bona estona 11e- 
gint, de Mossèn Camil Geis, el premi 
als Florals de Barcelona que titula 
«El millor dels móns». De totes les 
seves obres poétiques, prosa i musi
cals aquesta és de les menys conegu- 
des.

I a fe que la lectura esdevé un 
plaer. Una vegada ha decidit el titol.

Â ^o ssèn  Camil Geis és un gironi 
prou conegut. Fill del Pont Major, 
estudià i visquè vint-i-set anys a les 
terres nostres. Poeta de renom, guar
dona! en Jocs Florals, autor d’impor
tants llibres de prosa i poesia. Col.la- 
borador asidu de «Revista de Giro
na», a on publicà biografies de la 
gent que ha conegut que resulta d’in- 
negable interés per la nostra petita 
historia, ara ha complert vuitanta 
anys. Amb aquest motiu la ciutat de 
Sabadell ha donat a aquest any el 
nom de «Any de Mossén Geis», i 
amb aquest motiu ha organitzat un 
seguit d’actes. Mossèn Geis viu a Sa
badell des de fa cinquanta-tres anys. 
1 aixi s’ha fet el vuitanta-set Romiat- 
ge de Sabadell a Montserrat, com fa 
poc es va fer l’excursió a El Collell, 
Banyoles, Girona i l’homenatge a la 
Fontana d’Or.

El seu darrer llibre és PAS i RE- 
PÀS, que recull, en prosa la seva 
obra, com «Festes Assenyalades»,

Narracions extravagants, Flonorable 
senectud. El millor deis móns, lles- 
ques i engrunes, una garba de mal lli- 
gar, i L’Infern a la terra i Déu per 
tot, aquest darrer publica! a Franga 
durant el seu exili per la guerra civil, 
que és un testimoni, sense odi ni poli
tica de la visió del sacerdot-poeta.

«Pas i Repàs» publica dades d’in- 
terés per Girona, ja que Fautor -que 
al 1924 publicà el primer llibre en ca
talà «Rosa Mistica» després de la 
nostra guerra- és un erudit de les acti- 
vitats gironines i fins un investigador.

Ens explica que Fautor català del 
segle passât «Lo Flovioler del Ter», 
era del Pont Major, Andreu Pastells, 
que publicà cinc volums, que son una 
raresa bibliogràfica. Aquest mateix 
Andreu Pastells, fou Fautor dels ver
sos del cancell de Sant Pere de Galli- 
gans:

«Por los que el Galligans fiero 
sumergiera en su furor, 
misericordia. Señor».

per no parlar del món millor i d’altres 
acepeions, s’arrela al nostre món, 
perqué no n’hem conegut cap més, i 
resolt aquest tltol amb suggerents co- 
mentaris i molt irónics i aguts del 
món en qué vivim, per on hi desfilen 
personatges, situacions, tendències i 
modes. Es el món que ens envolta. La 
ploma justa i d’orfebre de mossèn 
Camil, amb la ironia exacta per man- 
tenir Finterés i aconseguir plenament 
Fobjectiu de fer-nos somriure, és de
licada i respectuosa, fent gala del seu 
humanisme i erudició.

Ara acaba de sortir un seu llibre, 
molt ben éditât, de més de quatre- 
centes pàgines. Es titula: «Pas i Re
pàs». Es el primer volum dels sens es- 
crits en prosa, i on s” hi recullen els 
seus llibres: «Festes assenyalades, 
Narracions extravagants. Honorable 
senectut, El millor dels mons, Lles- 
ques i engrunes. Una garba de mal lli- 
gar i l’infern a la terra i Déu per tot».

Aquest darrer, fou publicat a 
Franga, quan la nostra guerra, i és la 
visió d’un sacerdot-poeta de Festralls 
i sacrilegis de la guerra civil. Docu
ment sense una paraula d’odi, ni una 
idea política.

Ramon Guardiola Rovina
“Hora-Nova” - Figueres 
ny 255 10-16 març 1982

L’ANY DE MN. GEIS
El mateix «Fluvioler del Ter, Fany 

1844 publicà «Máximas morales».
Entre altres noticies, hi suri 

F«Schola Cantorum», de Sant Feliu 
de Guixols, de vida efímera, i la pre- 
sència del doctor Llovera, com a pro
fessor del Seminari de Girona.

L’obra ens confirma que Fautor és 
un estilista català, rie en vocabulari, 
antic i modern. La seva ploma respi
ra noblesa, repós, serenitat i confor
mità!, qualitats ara ben escasses.

És un llibre testimoni de costums, 
cants, tradicions, enfrontats amb els 
defectes i abusos d’avui. És en part, 
autobiogràfic, d’un pensador que es 
fa llegir a poc a poc, i a on el sacerdot 
i l’apôstol hi són sempre presents. És 
Fautenticitat.

R. Guardiola i Rovina
“ Los Sitios de Girona” 

27 maig - 82
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GRANDESA 
I SERVITUD

A Mossèn Camil Geis, en homenatge

Mossèn, ja ho sé. Coneixeu 
prou bé les lletres franceses i ja ho sé 
que en veleni la cappalera, fàcilment 
recompondreu el titol d’aquella obra 
notòria.

Si, Amie, ja ho sé que això és un 
manlleu i que qualsevol estudiant me
diocre endevinarà Fautor. Però si el 
meu inici de plagi fes néixer un pen- 
sament per al gran De Vigny jo n’es- 
taria més que content. ¡Sòn tan man- 
cats de recordanga els bons literals 
que és quasi un deure i un mèrit i una 
justicia fer-los alguna que altra mali- 
feta d’aquesta guissa, i més si aixi un 
hom desvetlla records a llur favor!

Grandesa i Servitud. Heus aci una 
bella frase. M’agrada i fa bonic. Jo 
ja me la imagino dall del frontis d’un 
monument clàssic, a l’acròpolis 
d’una ciutat hel.lènica. I m’abelleix, 
també perqué és lacònica i ideal. I em 
plau, encara, perqué és viril i és lapi
dària. I tota ella suscita el somni.

Amb dues paraules una bella sen- 
tència. Dos mots contundents i ele
gants, de justesa ideal, d’eufonia per
fecta.

Deia aquell poeta, malauradament 
perdut tan jove, parlant d’un amor: 
“ Ara no es fa però jo encara ho fa
ria...’’ Us recordeu, Mossèn? Dones, 
mireu. Ara tampoc ja no es fa però jo 
ho he fet i amb els mots manllevats 
he confegit, per Vós, una bella divi
sa. És la divisa de la vostra vida, és el 
guardò pel vostre capteniment.

¿No US agrada. Amie? ¿No faria 
bonic a la llinda del vostre portai? ¿0 
bé US plauria molt més que la brodés- 
sim amb fil d’or al bell mig del vent.

a la llum de les estrelles? ¿És, potser, 
en desacord amb el Mestre? ¿0 no és 
divisa prou digna d’un Mossèn o no 
gens no s’adiu amb el Poeta?

Sacerdot. Poeta. Music. Tres mesters 
per a un home.
Sacerdot, que vai tant com servidor i 
mitjancer del Creador Altíssim. Poe
ta, o sia creador, entre els homes, se- 
gons el mot inventât, segles ha, allá a 
la Grècia sàvia. Músic, que és com 
dir lloador de Déu, senyor del ritme i 
de la melodia, alegria deis homes, 
pau i consol de l’ànima.

Tres bells oflcis d’aprenentatge 
llarg i difícil. I manta vegada de cons- 
táncia dura. Tres professions per a 
les quais cal estar sempre en grácia i 
fer-les amb grácia. Tres missions que 
exigeixen, tothora, vocació i servi
tud, fidelitat i mestratge. Però, per 
damunt de tot, servitud.

Servitud i fidelitat a la Veritat. Ser
vitud i amor ais homes. Servitud a la 
Bellesa i a la Norma. 1, encara, domi
ni sobre la innata rebel.lia.

Només així, i pel carni d’aquestes 
servituds, heu arribat a la grandesa. 
Grandesa que vol dir tant com eleva- 
ciò moral, aitesa, virtut pròpia de 
l’home excel.lent.

Més d’un cop se us ha fet costa 
amunt l’agermanament de la grande
sa amb la servitud als homes major
ment quan els homes vollen que la 
servitud fos, només, esclavitud. ¡Bé 
prou que us l’haurien atorgada, élis, 
la grandesa -al seu estil, però- si sem
pre haguéssiu estât dels sens capricis, 
adulador dels seus orgulls, encobri- 
dor de les seves viltats!

Si haguéssiu estât un sacerdot una 
mica de Déu i un bon tros del diable; 
si amb el vostre vers haguéssiu encen
sât els vanitosos i afalagat els pro- 
homs; si la vostra mùsica hagués es
tât un garbuix de sorolls epilèptics 
aplaudits pels vulgars, us haurieu 
guanyat les multituds i haurien abas
ta! una llarga tongada d’honors mun- 
dans i de fama. I parlarien avui de 
vos, extensament, les enciclopèdies, 
les biografíes, les antologies i els glos
saris.

Massa sovint la fidelitat es paga ca
ra. 1 la grandesa té també ben sovint, 
unes feixugues servituds. I més enca
ra a casa nostra, en «aquesta pobra, 
trista, dissortada pàtria».

Vós, emperò, tot això ja ho sabieu. 
Ho sabieu de temps, de quan segura- 
ment devieu acompanyar amb mùsi
ca d’orgue, aquell cant de joventut i 
d’esperança, majestuós i enèrgic, les 
estrofes del qual prou recordeu.

Una d’elles feia: «Som catalans i 
cristians/que és com dir herois dues 
vegades». Pia bé ho sabieu tot això 
però, a desgrat de tot vàreu fer ho
nor a la promesa. I vàreu preferir 
d’èsser un heroi dues vegades.

És per totes aqüestes coses que a 
mi m’ha semblât que cap més divisa 
no era tan justa ni tan exacta i adient, 
ni tan definidora de la vostra vida i 
de la vostra obra, com la de Grande
sa i Servitud.

De tot cor us en faig ofrena Mos
sèn. Accepteu-la, si us plau.

Agusti Palau i Codonyers
Barberà, novembre de 1982
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A curat orfebre de la llengua

PAS I REPÀS AMB 
MOSSÈN CAMIL GEIS

Mossèn Camil Geis, escriptor gironi resident a 
Sabadell des de fa  cinquanta-dos anys, acaba de 
publicar el sen primer volum antologie de prosa 

i està enllestint un segon volum, que será un 
recull d^articles biografíes

E,il títol d’aquest article és un man- 
lleu al del llibre recentment publicat 
per Mn. Geis, del quai anem a parlar. 
I és que ens proposent de fer un xic de 
pas i repàs de l’obra d’aquest escrip
tor “ sabadellenc de Girona” , com es 
complau ell mateix a dir-se, nat l’any 
1902 a Girona i resident, d’ençà del 
1929, a Sabadell.

D’antuvi, vull advertir que no pre- 
tenc fer critica literària: ja ho han fet 
prestigioses plomes i ho poden fer 
d’altres més autoritzades que la meva.

Mn. Geis, el trobareu en un pis que 
és corn una mena de cel.la monacal 
folrada d’humilitat i senzillesa. El 
podeu veure teclejant la seva máqui
na O sembrant d’esborranys un tros 
de paper qualsevol, amb aquella seva 
cal.ligrafia tan personal, irregular i 
suau que, més que marcar el paper, el 
besa.

Damunt les seves taules de treball 
-3, com les tres Grácies- feixos de Ili
bres i papers. Damunt algunes de les 
váries cadires, papers i Ilibres espe
ran! el moment de poder enfilar-se a 
les taules. En un extrem de taula, un 
tocadisc a punt de proporcionar a 
l’escriptor un fons de música clássi- 
ca: Bach, Haëndel, Wagner,
Chopin... els seus preferits.

Ais prestatges de les parets s’encas- 
tellen ¡libres antics i modems, veils i 
nous, en pacifica convivéneia. Coro
nan! els prestatges, adossats a tres 
panys de paret, una restallera de qua- 
dres, entre els quais varis retrats de 
Mn. Geis, fets per diversos autors en 
diverses époques: un oli de Vila Ca
sas, una sanguina de Màrius Vilatobà 
-que mori a Mèxic i del quai ens restà 
una excel.lent galeria de retrats, 
esparços d’aci d’allà- un dibuix al 11a- 
pis d’Agusti Masvidal... Entre varis

paisatges, es destaca un oli de Vila- 
puig, bella interpretado de Girona a 
ia tardor.

Veiem també un bust de Mn. Geis 
realitzat per l’escultor Adolf Salan- 
guera.

Dintre aquest amable recer, l’es- 
criptor, s’hi mou corn el peix a 
l’aigua.

La balconada dona al carrer de 
Gràcia, un dels carrers més cèntrics i 
antics de la ciutat, davant per davant 
de l’artistica façana de l’edifici cen
tral de la “ Caixa d’Estalvis de Saba
dell” , on figuren unes belles escultu- 
res, de Llimona, représentant la Vir- 
tut i el Treball. D’aquest veïnatge, 
Mn. Geis en formula una facècia: 
“ Jo, pobre de mi, estic entre el capi
tal i el treball” .

Un esperit inquiet

Mn. Geis és ben conegut a la capital 
vallesenca, on resideix d’ençà de més 
de mig segle.

Posseeix la Medalla d’Or de la Ciu
tat de Sabadell. Girona no l’oblidà i 
li atorgà el seu “ Vero” .

Del seu origen i de la seva llarga i 
actual residèneia, Mn. Geis n’ha sa- 
but fer una idônia aleació: té la viva- 
citat i la murriesca gironines i el ta- 
rannà i obertura sabadellencs.

Mn. Geis té una naturalesa apa- 
rentment valetudinària. Esprimatxat, 
escardalenc, dona la impressió que 
una forta ventada podria endur-se’l 
cel amunt... Horn diria que tot ell és 
esperit i que té només la earn justa 
per cobrir l’ossamenta, i prou.

A canvi, el seu esperit és inquiet, 
penetrant, escrutador. Dona la im
pressió que només s’alimenta de 11e- 
tres i pentagrames.

La seva inspirada poesia sol èsser 
revestida d’una mètrica clàssica, exi
gent, mai ripiosa i sempre musical. 
Per alguna cosa és un expert en mùsi
ca.

El que produeix amb la ploma ho 
musicalitza amb la lira i ho sublima 
amb el calze.

La seva prodúcelo, àdhuc en pro
sa, és sempre amarada de lirisme i ri
ca de l’èxic: la paraula viva hi és dis- 
cretament matisada d’arcaismes i àd
huc de néologismes; la sintaxi, genui
na i gens encarcarada. És una de les 
plomes riques de la nostra cultura li
terària. Un acurat i meticulôs orfebre 
de la llengua. La seva aportació a la 
literatura catalana ha estât reconegu- 
da per comentaristes equànimes i ob- 
jectius, al llarg de la seva vida.

Pàgines plenes de lirisme

Hem dit al principi d’aquest repor- 
tatge, que acaba de publicar un lli
bre, més ben dit, un recull de 6 llibres 
(1 volum antolôgic de prosa, del qual 
han estât excloses algunes obres, 
com: “ Llibre de rondalles
populars” , “ L’Ermità de Samalûs” i 
altres de menor extensió). A canvi hi 
ha estât inserit l’original català (que 
havia restât inédit) de “ L’enfer sur la 
terra et Dieu partout” ” , llibre que va 
escriure a Lyon i que anà traduint 
corn “ un exercici en els seus estudis 
superiors de llengua i literatura fran
ceses” , versió que la “ Maison Auba- 
nel” d’Avignon publicà porticada 
per Pierre l’Ermite. Son unes pàgines 
espurnejants de lirisme que recullen 
vivèneies -histôria- de la malaurada 
contesa civil que ens va partir pel 
mig.

“ Pas i Repàs” de Mn. Geis ha es-



tat prologat pel pulcre i penetrant es- 
criptor Leandre Amigó, com, al sen 
dia, Octavi Saltor en prologà I’obra 
poètica completa sota el titol de “ De 
Primavera a Reravera” .

Ambdós prologuistes n’han escrit 
unes págines antológiques: anuncis 
que avalen el producte.

Ara Mn. Geis està ultimant el II (i 
segons eli, darrer) volum de prosa, 
que tindrá per titol “ Els que he tro- 
bat pel carni” : recull d’articles bio- 
gràfics d’una centcinquantena de 
personatges notoris amb els quais ha 
tingut poca O molta relació; alguns, 
publicats a “ Revista de Girona” , 
d’altres a “ Quadern” , de Sabadell, i 
molts encara inédits.

Vida sacerdotal activa 
i contemplativa

Mn. Geis ha desplegat una vida sa
cerdotal activa i contemplativa albo
ra. Des d’aquesta perspectiva ha pé
nétrât en les pregoneses de l’ànima 
humana. Ha arribat a racons psiquics 
i espirituals on no és fácil de penetrar 
sense aquesta sacra condició. Coneix 
bé tot el que ens envolta; té una llarga 
i atenta experiència, i res no li és alié. 
Ha tingut la virtut d’ésser tostemps 
fidel a si mateix, al carni que va em- 
prendre. Ni Than encegat triomfalis- 
mes, ni Than retut revessos ni incom- 
prensions. Ha seguii, ferm en el pas i 
coratjôs en esperii, el carni dreturer.

No ha cobejat llocs encimbellats. Li 
ha plagut de caminar per rutes plañe
res, a peu pia, tocant de peus a terra, 
però, això si, no deixant de mirar al 
cel: procura no perdre’l mai de 
vista...

Hi ha un aspecte que vull remar
car. Em remeto a la pàgina 262 de 
“ Pas i Repàs” , on explica “ la verita
ble història de “ Rosa Mistica” , el 
primer llibre català autoritzat després 
de la guerra civil, publicat l’any 
1942. (Un botó de mostra de la seva 
indefallent catalanitat).

Subtil ironia
Més suculent encara és el fet que 

ens explica (pàg. 271) d’aquella con- 
ferència accidentada que havia de fer 
a Manresa, l’any 1945, en escaiença 
del centenari del naixement de Verda- 
guer. Descriu el rebombori que el sol 
enunciai (en català) del tema va aixe- 
car en aquella ciutat. Val la pena de 
llegir aquesta divertida relació, que és 
un altre exponent de la seva catalani
tat.

Parlem ara d’una altra faceta de 
Mn. Geis: la seva edulcorada ironia.

Mossèn C amìl Geìs, fotot^rafial enguany. (Foto de l'auior).

Mn. Geis ha sabut mesclar la subtil 
ironia gironina amb el càustic humor 
sabadellenc. Té el sentii de l’humor.

Li plau la facècia. Pertany a la ge- 
neració que en la seva Ilunyana pro- 
moció pogué gaudir d’una escilmosa 
espontaneitat.

És abellidor d’escoltar el seu rie i 
exuberant anecdotari.

Li costa d’encetar: necessita un cli
ma propici... Però, si comenta, és un 
mai acabar.

He tingut avinenteses de constatar- 
ho, amb fruició. Dues assalten la me- 
va memòria. Dues, i per partida do
ble: una tarda, amb Mn. Pere Ribot, 
allà a la “ seva muntanya” , i una al
tra amb Octavi Saltor, a la “ seva ciu
tat” . Dos escenaris i dos interlocu
tors diferents, però en ambdós casos, 
quin doll de vivències acumulades!

“ És un poeta de ra?a” -proclamà, 
de Mn. Geis, el Canonge Cardò, de 
les pàgines de la prestigiosa i enyora- 
da revista “ La Paraula Cristiana” . 
Serà per això que, ni de la seva prosa, 
el poeta no n’és mai absent. Obriu 
“ Pas i Repàs” , a qualsevulla de les

seves pàgines, i ja m’ho sabreu dir.
I, com a cloenda d’aquest article, 

que vol èsser un senzill i modest ho- 
menatge a aquesta preclara figura vi- 
trica, vull transcriure el final del prò- 
leg que escrigué Leandre Amigó: 
“ En finir aquest treball, haig de con
signar que Mossèn Camil Geis és un 
sacerdot comprensiu i arrelat a les 
nobles tradicions. Un home de mira
da suau i penetrant alhora. Obert a la 
comunitat cristiana, passa per la te
rra escampant amor i poesia. Sense 
fer gaire soroll, ha dut a bon fi una 
labor constant i eficaç. 1 esquiva la 
vanaglòria. Jo cree que el món li fa 
l’efecte d’un gran desvari, d’ombres 
sinistres. Però eli no defalleix i en els 
seus escrits ens dóna sempre una 
combinació de netedat realista, d’hu- 
mor subtil, de tendresa continguda, 
d’irisació poètica” .

Ho subscric integrament.

Joan Cusco i Aymamí

(Publicat a l'«Avui» 
26 d'agost del 1981)
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MOSSEN CAMIL GEIS 
I LA MÚSICA D ’ESGLÉSIA

A ja  meva primera imatge visual i la 
meva coneixença de Mn. Geis és de fa 
quaranta anys. Feia poc que jo havla 
rebut la ordenado sacerdotal. El re
cordo assegut davant de l’harmò- 
nium de Sant Feliu que estava 
emplaçat a l’esquerra de l’aitar ma
jor, una vegada pujats els graons que 
posen la giróla del temple al mateix 
pia del presbiteri. A l’hora de cantar 
era voltat dels nois de l’escolania, 
que ell mateix portava, i dels amies 
de la Schola Cantorum amb el P. Jo- 
sep Franquesa, de santa memòria, 
que desgranaven les melodies grego- 
rianes dels propis del diumenge, men
tre eli, amb l’Usualis al faristol de 
l’instrument, acompanyava el cant 
dirigit per l’inoblidable Antoni Llo- 
bet i Vidal, i quan es tractava dels 
cants de l’ordinari: Kyries, Glòria,... 
els seus escolanets alternaven amb el 
poblé fidel que s’unia a la lloança di
vina en activa participaciò a la sagra
da Liturgia. A l’aitar oficiava quasi 
sempre el recordat prevere sabade- 
llenc Mn. Francese Llonch. D’això ja 
fa uns quants anys.

Però és que Mn. Camil feia ja al- 
guns anys que era a Sabadell. Obtin- 
gué el benifet de mestre de Capella i 
Organista el 1929 en concurs convo
car per tal de cobrir aquesta plaça va
cant a l’església arxiprestal.
Un dels membres del tribunal que ha- 
via d’adjudicar la plaça era el P. Gre- 
gori M. Sunyol, monjo de Montse
rrat i capdavanter del moviment gre- 
gorianista a casa nostra. Precisament 
una de les proves del concurs era la 
d’acompanyar el cant gregorià. I Mn. 
Camil obtingué aquet benifet que 
l’havia de convertir en un sabadellenc 
més.

Aquest escrit no preten, ni de bon 
tros, èsser exhaustiu en la presentaciò 
del nostre volgut Mossèn. Es senzilla- 
ment una contribuciò, pobra contri-

buciò, a aquest “ Quadern” extraor
dinari que es publica en l’avinentesa 
dels vuitanta anys del digne sacerdot. 
El tema, com podeu veure, és el de 
l’aspecte litûrgic-musical de Mn. Ca- 
mil. Si, però que em sabria greu 
d’ometre alguna dada remarcable de 
la seva actuaciò. Ja us en demano 
perdò per endavant.

Organista i mestre d’organistes, 
Mossèn Geis acompanyava els cants 
de la que s’anomenava missa major 
dels diumenges i festes, cantada en 
gregorià, i amb la participaciò del po
blé fidel. Ben exemplar participaciò 
en aquells temps de vigèneia esplen
dorosa de la música que encara és 
considerada “ model de tota música 
d’Església” , el cant gregorià.

Pel seu càrrec d’organista actuava, 
abans de la guerra també, en el seu 
instrument, en les misses conventuals 
de la comunitat de preveres de l’es
glésia major de la ciutat.

Ultra la interpretaciò dels acom- 
panyaments dels cants, Mn. Camil té 
el do de la inspiraciò. L’hem vist i 
sentit prèmer les tecles de l’harmò- 
nium i després de l’orguenet, ara de- 
saparegut, que va ocupar l’emplaça- 
ment de l’instrument del qual escri- 
viem al principi. Dels dos en feia eixir 
els acorts melòdics que revelaven bé 
prou la melodia que inspirava la seva 
ànima d’artista. Per això sòn nota
bles les seves obres escrites per a or
gue, en les quais es veu el domini que 
posseeix de la registraciò i dels secrets 
que té el rei dels instruments.

Mestre de Capella a més d’organis
ta, Mn. Camil estava al front de la 
Capella de música de la parròquia 
major en les festes patronals dels gre- 
mis i confraries radicats a St. Feliu, o 
que alli se celebraven.

Aixi corn escriptor de composi- 
cions d’orgue, el nostre sacerdot, ex
cel.leix en la composició de música

per a cants amb text litúrgic o amb 
text popular. El gènere anomenat de 
motets, compta amb una bona apor- 
taciò deguda a Mn. Geis.

Consiliari o Director espiritual de 
Confraries o Associacions pietoses 
existents a la parròquia de St. Feliu, 
la de la Mare de Déu de Montserrat, 
la de Sta. Teresa, la de la Sda. Fami
lia, no s’acontenta amb la direcciò es
piritual o de conseil, sinò que en for- 
neix àdhuc les composicions per can
tar als actes de les novenes i festes 
dels patrons. Aixi, sense que ens vol- 
guem immiscuir en terreny d’altri, te- 
nim la seva producciò poètica i musi
cal dels diversos himnes i càntics de
guts a Mn. Geis sigui en la part literà- 
ria, sigui només en la melòdica, o el 
més frequent en ambdues. Si la melo
dia i el text han d’estar ben agerma- 
nats, ¿podrien ésser-ho millor que te- 
nint la mateixa paternitat?

En aquest aspecte es pot inscriure 
la seva faceta d’autor de goigs, en la 
qual la figura de Mn. Geis és ben co- 
neguda per tot el món deis afeccio- 
nats a aqüestes produccions d’estil 
religiós popular, tant per la qualitat 
de la seva lletra, com per la inspirado 
de la seva melodia. Sòn ben popula- 
ritzats i coneguts a Sabadell, els goigs 
de la Mare de Déu de la Salut, els de 
la Purissima, els de la Mare de Déu 
de Grácia, els de Sant Salvador, que 
tenen Mn. Camil com autor de la lle
tra i de la música. D’altres prou cone
guts, com els de la Sagrada Familia, 
els de la Mare de Déu de Togores, els 
de Sant Sebastiá, els de la Mare de 
Déu de les Neus, els de Sant Vicenç 
de Jonqueres, deis quais la melodia 
és composada pel nostre Mossèn.

I, si sortim de Sabadell, veurem, 
tot recorrent la geografia hagiogràfi- 
ca catalana, el nom de Mn. Camil 
Geis, estampât sovint sobre els fulls 
gogistics, sigui corn autor de les tona-
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des, sigui corn poeta inspirât de la 11e- 
tra. Sigui’m permès de fer esment 
dels goigs de la Mare de Déu de la Pe
ra -imatge venerada a Girona en una 
capella cantonera de dos carrers pro
pers a la Catedral. Aquests, tal vega
da, son els darrers que ha escrit i mu
sical per ara Mn. Geis. Cai fer remar
car la musicació dels goigs de Sant 
Antoni de Pàdua, en una edició ho- 
menatge dels “ amies dels goigs” .

Els portants del Sant Crist de la pa
rroquia de St. Feliu, canten una com- 
posició dedicada a la Creu de Crist. 
Ara, amb la liturgia en llengua verna- 
cla, la Schola Cantorum i els fidels la 
canten també el divendres sant en la 
liturgia de la venerado de l’arbre de 
la nostra Redempció, en la qual con- 
tribuieix a fer més sentit aquest ritu 
sagrat.

Certamen! que ens hem desvia! del 
nostre propósi!. Però és que la Litur
gia té una seqüéncia, ens els altres ac
tes religiosos populars, avui dia bon 
tros deixats de banda.

Tornem però al nostre intent. És 
de Mn. Camil Geis la missa dedicada 
a la Mare de Déu de Nuria, inspirada 
en els goigs populars. Aixi com Mn. 
Romeu en vesti el text llatí, Mn. Geis 
ha envolcallat de melodia els textos 
de I’ordinari de la missa dits en la 
nostra llengua. A més d’aquesta 
composició litùrgica, Mn. Geis ha 
composât la lletra i la mùsica de 
l’himne de la coronado canònica de 
la Reina del nostre Pirineu.

Posem fi a aquesta incomplerta re- 
senya, tot recodant una composició 
que Mn. Geis va fer tot just arribat a 
Sabadell. És la musicació d’una com
posició poética de l’il.lustre i recor
dar sabadellenc, fundador de l’Aca- 
dèmia Católica, el Dr. Feliu Sardà. 
Ens referim a “ La non non” , com
posició nadalenca.

Demano al bon amie Mn. Camil 
Geis, que vulgui acceptar aquesta po- 
bra contribució meva a l’homenatge 
que els seus amies concol.laboradors 
de “ Quadern” li ofrenen amb aques
ta edició monogràfica. I ara per aca
bar podria dir: Qui més en sàpiga que 
més hi digui...

Enríe Dordal, escolapi.

y i l a y f x/irtJ
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C airta  a  Mn. G e lg :

Benvolgut Mn. Camil Geis:

De rebuda, vaig llegir el vostre darrer Ilibre amb la go- 
lafreria que sempre desvetllen les coses noves i, en aquest 
moment, extraordinàries.

La primera impressió fou la de sentir-me davant d ’una 
personalitat poètica molt acusada, plena de carácter i 
amb un dir, de particular, inédit.

La segona lectura fou  de repos i crítica, i puc dir que la 
primera impressió continuó mantinguda, singularitzant- 
vos espléndidament. A l llarg del Ilibre hi ha les palpita- 
cions d ’un noi amb vocació de capellá i un capellá noi.

I ara us vaig a dir una cosa important per a vós. El vos
tre Ilibre és un Ilibre escás: dóna la sensació que, amb una 
mica més de volguda insisténcia, donaria una fruitada 
completa. I aixó fóra molt convenient, puix que no 
n ’anem pas gaire grassos de llibres bons dintre la tònica 
general de la vostra “Rosa Mística”. De manera que cal 
insistir, i a fons.

Passant a particularitzar en la meva ganbellada crítica, 
US diré que aquest “Himne” d ’obertura, és tan fort i ner
vios, que hauria estai el nostre malaguanyat Millet qui 
millor hi podia posar música.

“Nova caseta de Déu”, és d ’un enginy fervorós que 
emociona.

I és una grossa llàstima que aquest pensament tan sub
til de “Vera Passió-Símbol” no l ’hágiu glossai tot el que

mereix, puix que és pie d ’horitzons de poesia.
Anant enllá, trobo “Hora Santa”, que és cosa bona, 

mística i austera -que aixó de l ’austeritat va molt cara de 
trobar, i, per contra, és molt convenient; després ve 
“Advent”, de versos esplèndids; en “Joia de Nadal”, 
amb un f i  bon sentit irònic, mossegeu com un ratoll, que 
ja està bé. I “Els portals de Nadal”, el trobo bo de veri- 
tat i molt convenient. No sabeu com em plau aquest par
lar dar i net!

La “Balada del berenar del Romiatge” és, de tan bo
na, massa curta, i “La font del Romiatge” té un regust 
verdaguerià encisador.

Podia senyalar versos, expressions, etc. que arrodoni- 
rien aqüestes breus railles i us donarien la mesura de corn 
us he llegit amb bon amor; però, tampoc he tractat de fer 
una crítica. He passât molts entrebancs i el meu esperii és 
un ganivet oscat. Eeliç vós que, per damunt de tant de 
rostoll i escardot, encara uspodeu passar bones hores en
tre el teclat i Paitar. Dotât corn esteu, és convenient que 
lleveu més abundants coilites.

Us estreny la mà amb el bon afecte de sempre.

Sabadell, 19 maig 1943 Joan Sallarès

BREVIARI CRITIC
M ÀPi benemèrita “ Biblioteca Sabadellen- 
ca” ens ha revelat una valor autèntica de 
la lirica catalana amb la publicado 
d ’aquest recull de poesies de Mossèn Ca
mil Geis.

És la seva poesia un instrument dotât 
de variadissims registres i tonalitats. Po- 
dem admirar en ells uns cops la plasticitat 
i el color del llenguatge; altres cops, l’es- 
piritual Intimität de la seva lirica; tan 
aviat és un poeta fortament descriptiu, 
corn un refinat artifex d’imatges. La va- 
rietat dels seus dots es revela, finalment, 
en la facilitât amb què eli passa d’una to- 
nalitat a una altra. En pocs poetes troba- 
riem potser, les tonalitats èpica i dramáti
ca tan sovint combinades amb l’estricta li
rica, com en la prodúcelo de Mossèn Ca
mil Geis.

Una puixant aleñada èpica anima les 
seves més belles poesies descriptives, corn 
“ Visio de Juny” i “ El bosc tallat” , que 
semblen pàgines arrancades d’un vast 
epos pastoral.

El sentit dramàtic el trobem viu i bate- 
gant en “ Ègloga de la Nit Miracle” , sobre 
el misteri de Nadal, que és tota una ègloga 
dramática, ungida de les més penetrants 
aromes de la poesia popular nadalenca, 
en la qual admiren una delicada glossa 
d’“ El Noi de la Mare” . La volada autén- 
ticament lirica es desplega en nombroses 
poesies, entre elles, les que formen el cicle 
de les “ Nadales” .

Llegiu aquesta estrofa que bressa l’àni
ma amb una música de la més dolça Inti
mität:

"Pels btanes cam ins, perduts en Uunyania,
només ¡'ànima meva es irobaria;
només l'ànima meva, voieianl
com an oceii perdu! per ia contrada:
una ala, cada cant;
una ala i un frisar d ’alta volada” .

En un purissim doli de l’anhel Urie es 
rabaja l’esperit llegint la composició “ En- 
yorada solitud” , on trobem la frescor 
idil.lica d’una visió d ’ègloga, piena de 
trets de la més delicada fantasia, com els 
d ’aquella estrofa que ens obre una visió 
familiar a Ramon Llull:

‘ ‘Si hi ha cosa bella i franca, 
com aquesta, què compon?
Un ocell dal! d'una branca 
d ’algun arbre i una font...  ”

Algunes vegades, però, Mn. Geis, dei- 
xant el sentiment Urie de banda, s’entreté, 
com el més autèntic preciosista, a brodar i 
polir exquisides imatges de la seva fanta
sia. Això esdevé, per exemple, en “ Mig- 
jorn” , que forma part de “ Poema de la 
Seu” , i en “ Adolescència” .

Una secció independent podriem for
mar amb les poesies de carácter religiös i 
mistic. Hi ha una sèrie d’himnes sacres 
que es distingeixen per una gran magnifi- 
cència de colors i d ’imatges, sobretot les 
inspirades en models de la poesia hebrai
ca, com la glossa del “ Cántic deis Cán- 
tics” : “ Veniu, Formosa del Maig!” . No 
sempre, però, el poeta religiós s’aconten- 
ta amb l’element plástic i decoratiu, ans 
s’endinsa en el món interior i plasma les 
sensacions més variades del misteri. En la

poesía que dedica a la mort del poeta 
Mossèn Joan M.“ Feixas, hi ha una esgar- 
rifança del més enllá, expressada amb uns 
accents que recorden els de Maragall en 
alguns passatges d’“ El Comte l’Arnau” . 
És sobretot, en l’admirable composició 
“ El mistic col.loge” on Mossèn Geis 
s’afirma com a poeta mistic de volada. La 
mateixa ardèneia mistica trobem en 
“ Anima meva” i en “ Corn el cèrvol abru- 
sat” , poesia, aquesta darrera, en la quai 
l’expressiô popular está feliçment adapta
da a la més intensa vibració religiosa de 
l’esperit.

Finalment, voldriem fer esment d ’una 
de les poesies de Mn. Geis que, podriem 
dir, és la condensació de totes les qualitats 
tan variades del seu talent de poeta. En 
aquesta poesia, “ Girona a l’hivern” , ell 
uneix la plasticitat de les seves impres
sions sensibles amb un poder notable 
d’idealitzaciô de les coses vistes, idealitza- 
ció que ell obté amb una continua trans- 
fusió d ’imatges i sensacions afins a la rea- 
litat contemplada o directament per ella 
evocades. Aquesta és la poesia del volum 
que nosaltres triariem per a una antología 
com a mostra acabada de la complexa 
qualitat lirica del poeta.

Un pórtic ben intéressant, que Octavi 
Saltor ha posât al volum, ens introdueix 
de la manera més escaient en la 
coneixença del nou poeta que avui honora 
amb la seva producció la ciutat de Saba
dell on resideix.

Manuel Monloliu 
(publica! a “ La Veu de Catalunya" 

Barcelona, 24 de març de 1932)
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Barcelona, 28 febrer ¡982

Benvolgut Mossèn Geis:
He sabut que heu arribat ais 80 anys. No tothom hi arriba. I 

vos hi heu arribat i amb les facultáis espirituals senceres i encara feinajadores, com és la 
publicació recent del “Pas i Repás”, després de lespoesies “Primavera a Reravera”.

Jo ara no puc llegir gaire, ni els articles del diari gairebé, 
però en veure a “La Vanguardia” l ’article d ’en Miguel Dolg el vaig llegir amb goig i amb 
interés: és no sois un comentari sinó una anàlisi elogiosa de la vostra producció literária, 
tota, i en aquest cas, de la vostra prosa bellísima i delicada. Felicitáis, novament, mossèn 
Camil; i que per molts anys pogueu dedicar-vos al servei de l ’Església i de la nostra llen- 
gua, que tan pulcrament coneixeu i escriviu, sigui en vers, sigui en prosa.

He sabut també que a la missa celebrada a Sant Feliu, en la 
celebració deis vostres 80 anys, l ’església era pienissima, en acciò de gracia a Déu i honor 
de l ’Església i de la vostra persona i tota l ’obra sacerdotal a Sabadell que heu fe t durant 
tants anys, com un “sabadellenc” preciar i sempre servicial. Novament l ’enhorabona.

Records a les germanes, del vostre afectíssim en Crisi i
l ’Església.

Quine Estop, pvre.

UN POETA: Mn. Camil Geis
M<ossèn Camil Geis, va néixer a 
Pont Major (Girona), malgrat que 
per adopció sigui totalment sabade
llenc. Fou ordenat sacerdot en les 
Tèmpores de la Trinität de l’any 
1925. La seva primera missa esdevin- 
gué en la festivat de sant Joan Baptis- 
ta del mateix any. Estudià Filologia 
Romànica a la Facultat Católica de 
Lletres de Lyon (França). Amplià els 
seus estudis musicals a Barcelona: or
gue i composició. El seu estil denota 
un perfecte equilibri estructural, tan 
en l’art poètic com en la representa
do il.lustrativa que compren la seva 
àmplia obra. Del llibre «De primave
ra a reravera», he triât algún frag
ment, certament captivador i joliu:

Si no hi ha fang, si no hi ha pois, 
com vols que rest in les pet jades? 
Aixl, del pas dels molts i molts, 
resten les passes ignorades.

En la ca tifa d ’algún prat 
les retindrà, potser, un tou d ’herba... 
Agemolit, I’herbal gemat, 
de mort sobtada les preserva.

L’obra de mossèn Geis és molt ex
tensa i fonda. Comprèn des d’un 
marcat caire espiritual i religiös, fins 
a la identificado plena amb el món 
laic, sense abandonar en cap moment 
la dolfor de l’expressió. Mossèn Geis 
empra també amb magne freqiiència 
el paisatge natural, donant-li vida, 
personificant-lo, en definitiva, 
retratant-lo poéticament. Ens parla 
de la neu, de les muntanyes, del sol... 
Tot ho fa d’una manera policromàti
ca i agradable.

La neu es fon, tota tremoladissa, 
però, en un camp, d ’on se n ’anà amb

/recanga

sembla talment que no hi hagué
/mudanga:

hi resta un blanc de flor ravenissa.

Immortalitza en moites ocasions Gi
rona; com bon gironi no oblida el seu 
poblé. Vegem, per acabar aquesta 
breu sintesi de la seva producció lite
rária, la darrera i molt significativa 
estrofa del seu poema «Girona a l’hi- 
vern»:

L ’hivern boirós haurà ensopit Girona... 
Tu romandràs profundament absort, 
talment aquell que s ’abandona 
a les grans veilles que les urbs del Nord.

Victor

Forja. Castellar del Vallès 
25-10-1980
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et in

- Himne catequístic
- Pare nostre
- Ave Maria-Santa Maria-Glòria
- Cree en un Déu
- Confessio generai
- Senyor meu Jesucrist
- Salve (Deu vos säW, Reina i Mare)

II- A LA PURISIMA - MES DE MARIA
- Ave Maria (Per a solistajO petit cor)
- Salve (Per petit o gran cor)
- Cinc Avemaries (A una i dues veus)
- Trisagi Marià (Per a cant del tJötJftffldel)
- Hii|ibe de les Filles de Maria (Aiues v.cusæo1| __
- Hini^è a la Verge (Per a solista í petit ¿or P dueL«y)
III- CORPUS CRISTI - MES DEL 
SACRAT COR
- Càntic de primera comunió (Per a cant d’infants)
- Al cor-itiéiJbstïs (.CoMes) ’

-
■ if-

- Planys de les ànimes (Lletra i melodia populars) j
- Longuentibus^jn purgatorio (H |ín ?3 rÍF E itú r¿ ia  lione-

YI-NADAU I LA SAGRADA FAMILIA
- La non non (Lletra Sardà i Salvany)
- Veniu que Jesus dorm (Popular francesa. Harm.)
- Ressonet in laudibus (A una veu)
- Trisagi a la Sagrada Familia (Per a cant del poblé fidel)

, - Goigs a llaor de la Sagrada Familia (Lletra popular) 
ho - ra mor. is nos .  r;c

BIBLIOTECA MUSICAL (Aplec de
set fascicles)

I-CANfONS DE NADAL
Populárs á veus soles ^ I. r
- E1 cant dels ocells (A dues veus)
- Les dotze van tocant (A dues veus) ^
- Les dotze van tocant (A tres veus)
- Fum, fum, fum (A dues veus)
- Cobles de Jesus Infant (A dues veus soles)

II-CARAMELLES
Populars a veus soles

J[um rie .goig,_Pasqua Florida i

- Ubi charifas (A tres veus)
* - Hora Santa (A una veu per a solista)

- o  Filii (Himne liturgie harmonitzat)

** - Lef'foses turtades (Pem solista i piano)
* - Les flors del ram d’aihir (Per a solista i piano)
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VI ;
- De Nadal a Sant Esteve (Per á solista i piano)
-Liedchen (Per a solista i piano)

VII-COMPOSICIQNS £E R A
- CotnÌa£ty.ariacions sotttej^^SeisjHniat
- CarÈillón ' '— ^ T

HIMNES RELIGIOSOS
Amb acompanyament d’orgue
- De la C òronàció’de l^ M a rè  de Déu de Núfía
- A Santa Teresa de Jesús. I càntic sobre lletra de la 
Santa
- A Santa Teresina
- A Sant Josep de Calassan?
- A Sant Francese de P au la
- A Sant J o a n -B o s c o ~ -^
-A La B. M adre Soledad Torres A costa (Fundadora de
las “Siervas de Maria” . Estrenat en les festes celebrades a l’esgl^^ - 
sia de Sant Feliu, de Sabadell l’any 1950, amb motiu de la seva 
beatificació.
- A Santa Eugènia (Venerada a la parroquia de Sta. Eugènia 
de Relat)
- H im ne de m àrtirs (A dues veus)
- H im ne de confessors (A tres veus)
- Himne de confessoTs (A quatre veus)

C A N T I O S ~
Amb acompanyament d’orgue
- Cant de C om unió (Pietra de Sebastià Sanchez-Juan)
- A La Purissim a (A una veu)
A veus soles
-“ Oh Sacrum C onviviulnTA dTes~Hrsf amb'Teriìefe cata
lana i castellana) —
-“ Vere tu  es Deus absconditus (A tres veus)
- Stabat M ater (A tres veus)
- Ave.L. (A_tres veus) Text bilingüe, calalà-castellà.- ___
- Càntic a la M arejde Déu_de Toeores
tat pel poblé fidel) ^ ~  *
- Blau sobre el m orat d ’Advent (A dues veus i orgue)'

MISSES^ _ ■ '
Amb acompáhyamen¿d’orgüe_--_
- In honorem  Sancii Felicis (A dues v^os)"
- Lloa Déu, llengua nostra  (A dues veus)
- A la M are de Déu de N uria (Per a èsser cantada pel po
blé fidel. Sobre la melodia popular dels goigs)

MÚSICA PER A ORCUE - ^ = ^-^r-^ -
- Laudate eum i.. et organo-— --------- - -1 "  ' '
Fantasia cromàtica 
Rosa mistica 
Turris davidica
In Nativitate Domini (1-11-llJ. Gloses de melodies populars nada- 
lenques)-

MUSICA IVSTRUMENTAL
- Fantasia Cromàtica (Per a orquestra ce corda)
- L’al’leluia de Pasqua (Sardana dcioncer; o per cobla)

Tobies de JesuriñTa^
- I meSamunt.... ta qut -e veus mixtes)
P ER L’ESCENA

TT^^aïc i eli 'c veus mixtes)

e'Salvador SabatJTi G ivenquacres.p iè tra  :
* - L’Estel d’Orient (En tres episodio!

- ccl Nadal de la Canço (Glossari de canyons populars per a 
u i  quadre plastic)

-preFjdiTi itei luc ìi posTludirmTerpretats-a-PDrgue pelitimeix autor. 
(_es poesies i el.texi de es tançons es troben en el Ilibre “ DE PRI
MAVERA A RtìR.^A'ERA” -1.a veu edsl^fita tius és de Nuria 
Candela Les cançons son interpretades per ia soprano M? Teresa 
Eoix.

* I I  T
HIMNES ESCOLARS ^
Amb acompanyament de piano •  ̂

- De la Académia Miralles (tletra AgnèsÆmengqt)^t:— ~  X—

iEBffiSÁ
*  El repertori de cciÿpovcions d ’a q t |^ g e W e r^ 7  poesi 
I P'OpLlar -eligióse és convenientment ^ y t r a t d  classifil 

me Busqué en aquest mateix “ Quadern” , .

- Del Col.legi de la Sagrada Familia ( L l e u a T t e T . r : ^
tes. O. S.A.- Ed. A. Boileau y Bernasconi) . 'F  ^

- Del Col.legi de les Madres Escolápies (Lletra del P. Ramon 
Mf Castelltort Sch. Flimne del Centenari de la fundado de l’lnstitut i
del seu Col.legi a Sabadell.) ________________

Bibliqgfäfia recopilada 
per Valenti Mestre.
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BIBLIOGRAFIA LITERARIA 
DE MOSSÈN CAMIL GEIS

\_^onéixer la frondosa bibliografia 
de Mossén Geis, és com si penetrèssim 
dins l’ànima d’aquesta personalità! 
tan humana en tots els seus aspectes 
espirituals, humanistics, poètics, lite- 
raris i musicals. Una vida com la se
va, per poc només qué és conegui, ja 
es fa estimar, però d’una manera di- 
ferent la de moites altres persones, i 
si es coneix en més profondità! la se
va obra on arreu es respira la bondat 
i la puresa de l’amor per les coses se- 
lectes, és quan l’admiraciô va crei- 
xent i arriba al màxim dels afectes 
humans. Cristià humanistic, bonda- 
dós, comprensiu i orientador per tot- 
hom sense distincions, excels poeta 
Mestre en Gai Saber, humorista en 
algunes de les seves publicacions en 
prosa, compositor i mestre organista, 
profund coneixedor i conreador de la 
nostra llengua, i tantes altres mani- 
festacions que li són pròpies, és lògic 
que, en honrar-nos amb la seva amis
ta!, ens encomanem quelcom de les 
seves virtuts. Hi ha persones que en 
venir al món, ja tenen algún do que 
els fa distinguir de moites altres, pe
rò, en el fet de Mossèn Geis, hi tro- 
bem vàries d’aquelles particularitats 
que Than situât en els millors nivells 
que es poden arribar aconseguir, i per 
això l’estimem i l’admirem de tot cor.

M’hauria molt agrada! poder dis
posar de més espai per poder repro- 
duir la fitxa completa de cada un dels 
seus llibres, per aixi fer conèixer més 
ampliament el contingut dels seus es- 
crits, però potser en una altra ocasió 
en un llibret especialment bibliogra
fie, ho podria realitzar. Serveixi ara i 
aquí com a homenatge en escaure’s 
els fecunds 80 anys del nostre Mossèn 
Geis, la relació cronològica de les se
ves publicacions.

L’ESTEL D’ORIENT.
Poema dramàtic en tres episodis i 
mùsica del propi autor.
Biblioteca lluro. Casa Patuel. Mata
ré.
Arts Gràfiques. Santa Coloma de 
Famés. Any 1928.

NOU APLEC DE VELLES NADA
LES. (Folklore Nadalenc).
Transcripció i comentaris pel mateix 
Mossèn Geis.
Edicions Juventus. Barcelona. Any 
1930.
ELS TAUJANS.
Rondalla popular escenificada en un 
acte.
Biblioteca lluro. Edicions Casa Pa
tuel. Mataré. Any 1931.
BALADES I CANÇONS.
Pprtic d’Octavi Saltor.
Biblioteca Sabadellenca. Volum 
XXV.
Impremta Joan Salient. Sabadell. 
Any 1931.
L’ANTIC FILÒSOF I EL MODERN 
POETA.
Ediciò d’Homenatge a Mossèn Geis 
per la Joventut Católica de Sabadell. 
Impremta Joan Salient, Suer. Saba
dell. Any 1933.
LLIBRE DE RONDALLES POPU- 
LARS.
Recollides per Mossèn Geis il.lustra- 
des per J. Busquets.
Llibreria i Tipografia Católica, S.A. 
Barcelona. Any 1935.
GLOSSARI DE PIETÄT.
Pòrtic de Mossèn Pere Verdaguer. 
Biblioteca Sabadellenca.
Volum XXXI.
Impremta Joan Salient. Sabadell. 
Any 1935.
EL SABATER DE VALLMOLL.
Rondalla popular escenificada en dos 
actes.
Estrenada a La Celierà de Ter, l’any 
1928.
Impremta Gispert. Sabadell. Any 
1935.
HORITZONTS I RUTES. Poesies.
Impremta de N. Poncell. Igualada. 
Any 1936.
L’ENFER SUR LA TERRE ET 
DIEU PARTOUT.
Préface de Pierre l’Ermite.
Maison Aubanel Père. Avignon. 
1939.

ROSA MISTICA. Poemes.
Impremta Joan Salient, Suer. Saba
dell. Any 1942.

LA POESIA DE SAN JUAN DE LA 
CRUZ
IV Centenario de su nacimiento 
Edición de la Caja de Ahorros de Sa
badell.
Imprenta J. Salient, Suer. Sabadell. 
Año 1943.
MUNTANYA SANTA.
Poemes de Montserrat.
Edicions Torrell de Reus.
Impremta Altés. Barcelona. Any 
1947.
FULLES D’HEURA.
Il.lustracions de Joan Vila Casas. 
Primera edició de bibliôfil de 50 
exemplars numerals.
Edicions Torrell de Reus. Barcelona. 
Any 1948.
POEMES EUCARÍSTICS.
Edició commemorativa de les Noces 
d’Argent Sacerdotals de Mossèn 
Geis. Edicions Torrell de Reus. 
Impremta Altés. S.L. Barcelona. 
Any 1950.
VENU CREATOR...
Il.lustracions de J. Mauri Espadaler. 
Edicions Torrell de Reus.
Impremta Altés. S.L.Barcelona. Any 
1950.
FESTES ASSENYALADES.
Edició de la “ Fundació Mossèn Car
dona” .
Impremta Joan Salient, Suer. Saba
dell. Any 1950.
GEÓRGIQUES EUCARÍSTIQUES.
Edició de la Fundació Mossèn Car
dona.
Impremía Joan Salient, Suer. Saba
dell. Any 1952.
COL.LECCIÓ D’OBRES EN TRES 
VOLUMS. REEDICIÓ D’OBRES 
AUGMENTADES I D’AUTRES 
INÉDITES.
VOLUM I. Balades i cançons. Horit- 
zons i rutes. Poemes de Nadal i Fulles 
d’heura.
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Edicions Torreil de Reus. Impremía 
Joan Salient, Suer. Sabadell. Any
1955.
VOLUM II. Poemes eucaristics. 
Geòrgiques eucaristiques. Rosa mís
tica. Muntanya Santa. Glossari de 
pietat, augmentai en composicions 
inédites.
Edicions Torreil de Reus. Impremía 
Joan Salient, Suer. Sabadell. Any
1956.
VOLUM III. Veni, Creator. Repre
sa. Entre dos mons. Lirica piedosa, 
inédit.
Edicions Torteli de Reus. Impremía 
Joan Salient, Suer. Sabadell. Any 
1964.
En el final de cada volum, hi ha un 
valuós apéndix bibliográfic a l’obra 
de Mossén Geis, per diversos autors.
HONORABLE SENECTUT.
Edició del Patronat Local de la Velle- 
sa.
Impremía Joan Salient, Suer. Saba
dell. Any 1956.
L’ERMITÀ DE SAMALÚS.
Pòrtic de Prudenci Bertrana.
Editât per la Comissió d’Homenatge 
a Mossén Ramón Garriga. L’Ermità 
de Samalùs.
Impremía Allés. Barcelona. Any 
1971.
DE PRIMAVERA A RERAVERA.
Obra poética completa.
Pròleg d’Octavi Saltor.
Edició d’Homenatge d’Amics i Ad- 
miradors del Poeta en el seu Jubilen 
Sacerdotal.
Reedició de publicacions anteriors, 
però amb la inclusiò de dues obres 
noves: Bestiari hagiogràfic i Noves 
fulles d’heura.
Impremía Joan Salient, Suer. Saba
dell. Any 1976.
PAS I REPÀS.
Col.lecció d’Obres en prosa.
Próleg de Leandre Amigó.
Edicions QUADERN, de Sabadell. 
Tallers Gràfics de la S.A. Fimógraf. 
Barcelona. Any 1981.
Aquest volum, conté els següents Ili
bres; Reedició de Festes assenyala- 
des, degudament augmentada. 
Narracions extravagants. Primera 
edició.
Honorable senectut. Segona edició. 
Del millor deis mons. Premi Narcis 
Oller.
Una garba de mal lligar. Miscel.lá- 
nia.
L’infern a la terra i Déu pertot. Ori
ginal catalá, fins ara inédit, de la ver- 
sió francesa publicada a Avignon 
l’any 1939.

EDICIO D’OPUSCLES
D’un periodista sabadellenc mort a 
Génova: Joan Costa i Deu. 
Conferéncia llegida a la Fundació 
Bosch i Cardellach i editada per la 
mateixa Fundació l’any 1968. 
Mossén Joan Blanas i Feliu: un Rec
tor de Figueres, notable poeta. 
Conferéncia llegida al Musen de 
l’Empordá. Figueres. Any 1971. 
Centanari de Mossén Cardona i 
Agut. 1871-1971.
Conferéncia feta a l’Académia Cató
lica de Sabadell. Any 1972. 
Académia Miralles. Monografía his
tórica de l’Escola Sabadellenca 
d’aquest nom.
Sabadell. Any 1978.
COL.LABORACIONS.
Mossén Geis, al llarg de la seva vida, 
ha col.laboral a diverses escrits, a pe- 
riódics i revistes de Barcelona, Giro- 
ña, Olot, Figueres, Sant Feliu de Gui- 
xols i a altres publicacions de carácter 
comarcal. Referent a la nostra ciutat, 
Mossén Camil Geis havia escrit arti
cles en els desapareguts Diari Saba
dell, Revista de Sabadell, La Ciutat, 
etc. També ja en els nostres temps, a 
Ruta, Alba, Quadern deis Amies de 
les Arts i de les Lletres, Diario de Sa
badell i en algunes altres publica
cions.
COMPLEMENT

Com una mena d’especial colofó, 
per dir-ho així, i com a complement a 
la llista de les obres fins ara publica- 
des pel nostre Mossén Geis, creiem 
convenient afegir aclariments.

Del “ Llibre de Rondalles popu- 
lars” , com Ja sabem, il.lustrât per 
Jaume Busquéis, és curiós de saber 
que de cada dibuix, el dibuixant en va 
cobrar 2,50 pessetes, o siguí 10 rals, 
com aleshores en déiem. També, re
ferent a aquest mateix llibre i en el 
seu honor, hem de dir que fou escollit 
a les Escoles Blanquerna, de Barcelo
na, per a lectura d’infants en aquell 
temps. El Director de dita Escola, 
Alexandre Galí, deia que l’havia es
collit per la seva riquesa de léxic, per 
tal que els alumnes anessin enriquint 
el seu llenguatge.

“ Horitzons i rutes” , ofereix la cu- 
riositat que havent estât escrit en ca
talá poc abans de la guerra civil, no 
es va imprimir fins l’any 1940, i per 
dificultáis de la censura governamen- 
tal instaurada pel régim triomfant, 
no es va posar a la venda a les llibre- 
ries, i fou venut a diferents particu
lars en molt éxit.

En contraposició a “ Horitzons i 
rutes” , cal dir que a començament de 
l’any 1942, la publicació de “ Rosa

Mística” , va obtenir una especial res- ^ 
sonáncia perqué era el primer llibre 5 
escrit en la nostra llengua autoritzat i 
per la censura. |

El llibre “ La poesía de San Juan de 7 
la Cruz” , és el contingut d’una con- |  
feréncia feta a la Caixa d’Estalvis de 
Sabadell, a l’any 1943.

“ Bestiari hagiogràfic” , obtingué el 
Premi Ciutat de Barcelona, l’anv 
1969.

La poesia clara, natural i sensible 
de Mossén Camil Geis, reconeguda i 
proclamada pels millors critics de Ca
talunya, va obtenir la seva consagra- 
ció en èsser proclamai Mestre en Gai 
Saber en ais Joes Florals de Barcelo
na, I’any 1971. No se’n havia nome- 
nat cap altre des de 1936, en qué pre- 
cisament en fou el seu amie, i per no- 
saltres també admiral poeta, Felip 
Graugés, que sempre ens conmou i 
ens encisa, tantes vegades corn llegirr. 
els versos del seu poema “ Musa Rùs
tica” . Després, els Jocs Florals, fo
ren col.lapsats pel trieni de guerra i 
interdits pel règim triomfador fins a 
1971. Aixi, Graugés va cloure una 
etapa de Mestres i Mossén C-eis 
n’obri una altra.

Rafael Subirana i Olle



248

BIBLIOGRAFIA GOIGISTICA
R.».ecentment, a l’Acadèmia Católi
ca, se ceJebrà una exposició de goigs, 
lletra o música, o ambdues coses al
bora, de Mossèn Camil Geis.

Pel novembre de 1976, el que sus- 
criu, publicava en el diari AVUI un 
article amb el titol de “ Mossèn Camil 
Geis i els Goigs” . Fou amb motiu de 
l’ediciô de la seva obra poètica com
pleta “ De Primavera a Reravera” , 
arran del seu jubileu sacerdotal.

Els goigs formen una de les bran
ques predilectes de la inspirado lite- 
rario-musical del nostre biografiar. 
Es dedicà, des de molt jove, a la re
cerca de cançons i goigs populars i 
aixô li dóna una autoritär especial en 
la matèria. Ja d’estudiant, col.laborà 
en la secció de floklore de la revista 
“ Catalana” , que dirigía l’escriptor 
Francese Matheu, entre els anys 
1918-1925. Aquesta revista fou una 
de les ùltimes a usar l’ortografia cata
lana anterior a les normes de l’Insti
tut d’Estudis Catalans.

Mn. Geis, durant aquests anys va 
recollir melodies, lletres i tot allô que 
tingués relaciô amb la mùsica popu
lar de la nostra terra.

Fou col.laborador de l’Arxiu d’Et
nografia i Folklore de Catalunya, 
fundat i dirigit pel Dr. Tomás Carre
ras i Artau, Professor de la Cátedra 
d’Etica, de la Facultar de Filosofía i 
Lletres de la Universität de Barcelona. 
Aquest arxiu fou clausura! en 
implantar-se la dictadura del general 
Primo de Rivera (1923-1930).

Col.laborà al Cançoner Popular 
Religios de Catalunya (Recull de cent 
melodies de goigs) que, I’any 1932, 
va publicar Mn. Francese Baldelló. 
Mossèn Geis, conserva encara, inédi
tes, melodies recollides posterior
ment a aquella publicado.

En la festività! de Sant Gabriel Ar
cángel, de 1967, pronuncié una con- 
ferència amb el titol “ Els Goigs, mo
del de cant popular religiös” , en el 
local social dels Amies dels Goigs, de 
Barcelona.

Després d’estudiar els origens 
d’aquest cant popular religiös, pre
con la conveniència de la perseverança 
en el conreu d’aquests càntics, enmig 
de Factual fluctuació de la música en 
el temple. Recordo que Mn. Geis di- 
gué que la música dels goigs rebé la 
influèneia del cant litúrgic i que la lle
tra s’inspirà, normalment, en les Sa-

grades Escriptures i en l’Hagiografia.
Mn. Geis ha continuât escrivint 

amb la seva ploma ágil i inspirada 
una col.leccio de lletres i melodies de 
goigs, obra pacient que ha anat rea- 
litzant en aquesta branca de mùsica 
popular religiosa.

INDEX DE GOIGS DE MOS- 
SÉN GEIS

DEVOCIONS SABADELLEN- 
QUES (Lletra i música).

GOIGS A LLAOR DE LA MARE 
DE DÉU DE LA SALUT (Encárrec 
de Mossén Ernest Mateu, Capellá del 
Santuari, una volta restaurada la Ca- 
pella destruida en l’esclat de la guerra 
civil. Se n’han fet diverses edicions).

GOIGS A LLAOR DE LA MARE 
DE DÉU DE GRÁCIA (Encárrec de 
Mossén Joan Sardá, primer rector de 
la parroquia).

GOIGS A LLAOR DEL SANTÍS- 
SIM SALVADOR (Encárrec de Mn. 
Anton Argemi, primer rector de la 
parroquia. Biblioteca Sabadellenca. 
1935.

GOIGS A LLAOR DE LA PU- 
RÍSSIMA CONCEPCIÓ (Encárrec 
de Mn. Josep Alomá Altissent, re
gent de la parroquia, una volta res
taurada l’església destruida en l’es
clat de la guerra civil).

GOIGS A LLAOR DE SANT 
OLEGUER (Encárrec de Mn. Joan 
Santaeulária, rector de la parroquia. 
1979).

DEVOCIONS SABADELLEN- 
QUES (Música)

GOIGS A LLAOR DE LA MARE 
DE DÉU DE TOGORES (Lletra de 
Mn. Josep Cardona. Encárrec de la 
Congregado Mariana. Se n’han fet 
diverses edicions).

GOIGS A LLAOR DE SANT SE- 
BASTIÁ (Lletra del Canonge Collell. 
Encárrec del Gremi de Fabricants. 
Foren estrenats en la conmemoració 
del IV centenar! de l’esmentada cor- 
poració).

GOIGS A LLAOR DE SANT 
VICEN^ (Lletra popular. Encárrec 
de Mn. Josep Plandolit, rector de la 
parroquia de Sant Viceng de Jonque- 
res).

GOIGS A LLAOR DE LA SA
GRADA FAMÍLIA (Lletra popular.

Biblioteca Sabadellenca. 1935. L’any 
del seu Centenari la Caixa d’Estalvis 
de Sabadell en feu una magnifica edi- 
ció).

GOIGS A LLAOR DE LA MARE 
DE DÉU DE LES NEUS (Lletra de 
Maria Antonia Barceló de Busqué. 
Dedicats a la imatge que es venera en 
el carrer del seu nom, a Sabadell. 
1954).

GOIGS A LLAOR DE SANT NI
COLAO (Lletra de Jaume Calvó. 
Edició, 19 de juny de 1980, amb mo
tiu del trasllat de les despulles de Mn. 
Ernest Mateu a la Parróquia del San- 
tissim Salvador, de Sabadell).

DEVOCIONS D’ALTRES 
INDRETS (Lletra i música)

GOIGS A LLAOR DEL PROTO- 
MÀRTIR SANT ESTEVE. Patró de 
la G arriga (Encárrec de la 
parróquia).

DEVOCIONS D ’ALTRES IN- 
DRETS.Lletra

GOIGS A LLAOR DE LA MARE 
DE DÉU CANDALERA (Encárrec 
de la parróquia de Castellò d’Empú- 
ries).

GOIGS A LLAOR DEL GLO- 
RIÓS PATRIARCA SANT JOSEP, 
Patró de la parróquia de Santa Móni- 
ca, de Barcelona (Encárrec de i musi
cats per Mn. Josep Colomer, orga
nista de la parróquia i mestre d’orgue 
de Mn. Geis).

GOIGS A L’ASSUMPCIÓ DE LA 
MARE DE DÉU. (Venerada al Mas 
Bassa del Just, de Salou, Arquebis- 
bat de Tarragona. Música d’Enric, 
Prats).

GOIGS A LLAOR DE LA MARE 
DE DÉU DE LA PERA. (Venerada a 
la Catedral de Girona).

DEVOCIONS D’ALTRES IN- 
DRETS.Música

GOIGS A LLAOR DE SANT AN
TONI DE PÀDUA (Lletra de Fran
cese Mas i Abril).

GOIGS A LLAOR DE LA MARE 
DE DÉU DEL REMEI. (Venerada a 
la Parróquia de Santa Eugènia de Re- 
lat, Bisbat de Vie. Encárrec del Dr. 
Esteve Ma. Relat).

GOIGS A LLAOR DE SANT JO
SEP (Santuari de Sant Josep de la 
Muntanya, de Barcelona. Lletra de 
Pilar Tous de Cirera. 1953).
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GOIGS ENCARA INEDITS Lletra
GOIGS A LLAOR DE LA MARE 

DE DÉU DE LES OLLETES. (Vene
rada en el seu Santuari a Sant Privat 
de Bas, Bisbat de Girona. Melodia 
popular. Aquesta lletra es inèdita 
com a fulla a part, però figura l’obra 
poètica completa de l’autor, “ De Pri
mavera a Reravera).

CONFERÈNCIA
Sobre el tema “ Els Goigs, Model 

de cant popular religiös” , llegida a la 
festa de Sant Gabriel Arcángel, Patró 
dels Amies dels Goigs, a Barcelona. 
Any 1967. (Inèdita).

ANECDOTARI

GOIGS A LLAOR DE LA PURIS
SIMA CONCEPCIÓ .-Aquests goigs 
foren escrits poc desprès d’acabada 
la guerra civil. Mossèn Alomà, 11a- 
vors regent de la parròquia, em feu 
una edició senzilla, sense data, ni peu 
d’impremta. Sembla que fou inten- 
cionat, perqué, les publicacions en 
català llavors interdites passesin corn 
publicats abans de la guerra.

Se’n feu una edició en commemora- 
ció del primer centenari de la parrò
quia, 8 de desembre de 1968. Hi figu
ren unes Notes Històriques, d’un re
cull efectuat pel qui subscriu. També 
Torrell de Reus, el maig de 1971, en 
feu una edició amb motiu d’haver es
tât proclamât. Fautor, Mestre en Gai 
Saber.

Per altra part, el 8 de desembre de 
1962, el Gremi de Detallistas de Co
mestibles i Similars de Terrassa els 
adoptaren, sense permis de l’autor, 
substituiren l’ùltima estrofa, que feia 
referèneia a la Purissima Concepció 
de Sabadell, per una altra al.Iusiva al 
Gremi.

g o ig s  a  LLAOR DE SANT 
VICENÇ DE JONQUERES .-Entre
les devocions de Sants, a Poblet, hi 
ha la de Sant Vicenç. Per el culte del 
Sant, el Monestir adoptà els goigs 
dessus esmentats i foren incorporais 
a la col.leccio de devocions populeta- 
nes, editada per Torrell de Reus.

Ho trobem citât per Esteve Bus
quéis i Molas, en “ El Correo Cata
lan” del 27 de juny de 1965.

GOIGS A LA MARE DE DÉU DE 
LES NEUS.- Maria Antònia Barceló, 
va escriure aquests goigs, ja que a la 
Mare de Déu de les Neus que es vene
ra a la capelleta del carrer del seu 
nom, se n’hi cantaven uns manllevats

GOIGS EN

SANTiSSIM
TITUUR DE L i  PARROQUIA 

DE LA CI UTAT
Bisbat de

Llum divina reflectida 
a la cima del Tabor. ' 
Aclariu la nostra vida, 
oh Santissim Salvador.

L'alta Llum ha fet estada 
a Betlem entre (oscors; 
al Portal I'ba divisada 
la fe simple d'uns pastors. 
Un estable I'ba acollida, 
no troba altre rebedor. 
Aclariu...

Els Sants Reis, en romeria, 
cerquen l’alta Claredat; 
pels camins de I'Hstablia 
un estel els ha portât.
Un infant la té abscondida, 
ja treurá la-resplendor. 
Aclariu...

--- 1

LLOANÇA DEL

SALVADOR
DEL l i T E I I  E O I  
DE SABA DELL
Barcelona

La Llum s’és manifestada 
esplendent dalt del Tabor: 
Falta glòria han gustada 
tres deixebles del Senvor. 
No voldríen mai sortida 
d'un lloc tan acollidor. 
Aclanu...

Mentre Crist es transfigura 
gloriós davant d'ells tres, 
apareizen a l'altura 
també Elies i Moisés.
De l'E tern ha estât oída 
la paraula tota amor. 
Aclariu...

La nostra ànima ns invoca 
quan l'abat el sofriment; 
sou dolçor de l'aspra boca 
i esperança del morent.
El nom vostre ja invalida 
l'infernal assetjador. 
Aclariu...

L ’antic culte d'Arrahona 
transplantât a Sabadell 
ufanosament bretona, 
nou plançô de l'arbre veil. 
La parròquia eos convida 
a aclamar-vos per Pattò. 
Aclariu...

Llum divina reflectida 
a la cima del Tabor. 
Aclariu la nostra vida, 
oh Santissim Salvador.

‘ d À -.  V V .  vyA. Ov Î A / Cv -  - n v a /
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V. Gloriosus apparuisti in conspectu Domini, r . Propierea decorem induit te Dominus.

OREMUS. Deus qui ßdei sacramenta in Unigeniti tui gloriosa iransßguratione Patrum testimonio roborasli. et 
adoptionem filiorum perfeclam voce delapsa tu nube lùcida, mirabiliter prcgsignasti, concede propitius ut ipsius 
Regis glorili nos coha-redes efHcias. et ejusdem glorice tribuas esse consortes. Per eundem CAij/»in Dominiinj 
nostrum. Amen.

Llrlra,! rnùilca dt Motsin Camll Celi — Soli d'una antfcj golgilsabadellencs

Biblioteca S abadeli enca. CoMecció ELS NOSTRES GOIOS. N.®r24. — Any 1935

del “ vei'nat Despina” , segons Mos- 
sén Joaquim Guiu. (A Coll de l’Espi- 
na -1276 m. alt- valí de Barravés 
-Alta Ribagorca-, hi ha una ermita 
dedicada a la Mare de Déu de les 
Neus. Ens fa pensar que aquells si- 
guin uns goigs precedents d’aquest 
lloc). En l’edició provisional, hi feu 
constar que els goigs anaven dedicats 
a la seva mare i a la seva filleta Maria 
Neus. Foren posats, primerament, a 
la consideració de Mossén Ramon 
Daumal, llavors rector de la parró- 
quia, i, després, a la de Mossén Geis, 
el qual acceptá de posar-hi música. 
Foren cantats, per primera vegada, 
davant la capelleta, en la confluéncia 
del Ravals, el 5 d’agost de 1954, diri- 
gits pel Mestre Josep Molins. Figuren

en l’edició que , en 1969, els “ Amies 
dels Goigs” , de Barcelona, dedicaren 
a les “ Advocacions que figuren en el 
Carni dels D egotalls, de 
Montserrat” . La familia Busqué- 
Barceló n’han fet tres edicions, I’últi- 
ma el juliol de 1980 amb l’intenció de 
conmemorar el 25é aniversari 
d’haver-se cantat per primera vega
da.

No sabem per qué els “ Amies dels 
Goigs” , d’Igualada, en demanen re- 
petidament exemplars amb desti a 
¡’ermita romànica de la Tossa de 
Montbui, essent aixi que s’hi venera 
la Mare de Déu de Grècia.

Jaume Busqué i Marcel
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MOSSÈN GEIS, 
PESSEBRISTA-POETA

E ŝ stem tots plenament d’acord 
quan diem que hi ha moites maneres 
de fer pessebre, del nostre, del català. 
Tant se val que sigui de la mena que 
en diem popular com de la que ano- 
menem artistic. Un i altre volen ser 
una reprodúcelo plàstica, més o 
menys reeixida, del sagrai misteri del 
Naixement del Déu Infant. Per això 
el pessebre cal que sigui fet sempre 
amb la pura avidesa d’uns ulls d’in
fant, ja que aquest és el que més sen
siblement sap copsar-ne tot el bell 
significai. La seva inquieta imagina
do, innocent i tendrivola, es complau 
en la creado d’aquest mon, el pesse
bre, que és seu i, per propi serà sem
pre bell i emotiu. L’infant sap també 
que el pessebre tindrà una vida fugaç 
i que per aquesta mateixa raó assoleix 
el captivador poder d’obrir-li una no
va il.lusió que l’apropará al Nadal vi- 
nent.

Com que la vida del pessebre és 
curta, tothom hi treballa fressós per 
acomplir aquesta tasca bella i infini
ta. Grans i xics s’hi afanyen i quan el 
pessebre està enllestit també les hu- 
mils. figúreles, fidedigne exponent 
dels nostres quefers de cada dia, fres- 
soses fan també llurs taleies amb els 
ulls fits al Sant Portal. El pessebre és 
com una mena de llum que emmena 
cap a l’entranya mateixa de la vida de 
les nostres liars la tebior dolça, 
d’aquella Naixença enfredorada i 
nua, per avivar la nostra minsa tebior 
cristiana vers el fet més transcenden
tal de tota la historia humana.

Cal veure com el pessebre duu din- 
tre de si mateix un bell bagatge ru- 
blert d’história, de tradició, de músi
ca i de poesia i, que cadascú basteix el 
seu pessebre segons siguin les seves 
habilidoses qualitats: qui el fa amb 
suro i molsa, qui el basteix amb guix 
buscan! belles perspectives i estudiáis 
paissatges, qui el cantará amb les més 
belles melodies. I encara hi ha pesse- 
bristes que, com mossèn Camil Geis, 
són possessors de l’art poètic i de la 
mùsica i, per tant, capaços de traduir

per la força de la paraula el seu vasi 
contingut mistic mitjançant l’expres- 
sió de conceptes i sentiments elevats, 
emotius i espirituals que penetren 
fins el més pregón de la nostra àni
ma, i és per les seves paraules que 
arribem a descobrir qualitats ignora- 
des en el pessebre més senzill i humil.

Mossén Camil Geis, el poeta- 
pessebrista o el pessebrista-poeta, 
tant s’hi val, és d’aquests darrers. Els 
seus pessebres no són fets de suro i 
molsa, ni són deis embellits amb pin- 
zellades acolorides. Els seus pesse
bres són música i paraula; exalçats, 
cantats i concebuts des de la més alta 
i bella perspectiva que ens mena cap a 
l’horitzó on convergeixen els fets 
reais i sobrenatural d’aquella estre
llada nit de Nadal;

“Nit de Nadal, freda nit
d ’estrelles clavetejada....
La jola de l ’esperit
dintre teu no fa  marrada”.
Amb el seu verb el poeta ens mos

tra, complaent i dolça el seu pesse
bre. Cal veure amb quines belles pa
raules ens parla de la Sagrada Fami
lia, del fred del Portal, de la farigola i 
del galzeran, del bruc i del romani, de 
l’alegria deis pastors desvetllats i ma- 
tiners i de les figúreles humils aferra- 
des a una estàtica taleia. Cal sentir 
encara com el seu verb ens fa perce- 
bre, esborronats, el fregadis d’unes 
ales angéliques. No. Eli no en neces
sita d’estris per a fer el pessebre. 
Mossén Geis el pessebre el duu a din
tre, tot eli és pessebre, perqué pos- 
seeix integrament aquest do màgic i 
divi albora de la composició poètica 
amb la força de la qual amara els 
nostres sentits i penetra tant en dintre 
d’ells que, fins arriba a fer-nos sentir 
el calfred que davalía de la blancor 
farinosa d’una muntanya de suro ar- 
tificiosament nevisquejada.

El poeta pensa en la tristor i 
l’anyorança d’un Nadal sense pesse
bre. Per Nadal cada ovella al seu co
rral, diu eli, però l’infant està trist i

desconhortat perqué en la seva llar 
no hi ha pessebre, car la mareta ha 
mort suara:

On és aquell pessebre d ’altres dies 
que vos bastieu, mare, per Nadal? 
On son aquelles xiques pastories 
i el Naixement i els Angels del/

Portai?
Commogut per la sofrença de l’in

fant anhela enjoiar-li aquella nit tris
ta i freda de Nadal:

La nit serà tota f ressosa d ’ales; 
processons d ’Àngels fressaran/

camins;
portará el vent aroma de nadales 
i els rossinyols d ’hivern, els/

relent ins,
escamparan una refiladissa, 
a mitja nit, quan tocaran a Missa.
Ara el rimaire, convertit en pesse- 

brista infant, quan té enllestida la ca- 
vorca on ha de néixer el Noi de la 
Mare ens assigna joiôs la feina agra
dable de col.locar-hi a l’endins un pa
reil d’animals pacients i treballadors 
que amb el seu bleix atempera! im
partirán calidesa al tremolenc Infant 
arrualit entre les palles de la gripia:

"Un renillar de mula allargassat, 
i un bla mugit de bou, desvetllant/

l ’hora
al pensament ens duen d ’un/

braçat,
la remembrança de la menjadora 
del Sant Coval de la Nativitat”.

El glosador sap, com el pessebris- 
ta, que el pessebre no seria pessebre si 
hi mancava aquella bonior de figure- 
tes; de figúreles just acabades de lle
var del floc cotonôs i de la capsa on 
han reposât per a l’anyada propera. 
Les figúreles de Mossén Geis, surten 
del seu númen amb ardor i frisança 
perqué saben que el Noi té fred:

‘‘Y si jo fos el cambrer,
US duria una flassada 
de núvols blancs i un bolquer 
teixit amb boira daurada”.
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Pcsseh'e de la ( asa de la (  arilal. 1960. Conslruil per Muís Mas, Joan Farell i Vicens Mas.

I, d’una a una, veu baixar les figú
reles com llum d’altra esleí.lada:

baixen en processò 
a mb els g reso lets encesos; 
baixaven per uns camins 
ben nets de dol i de pena”.

El salliri de lloançes no troba fi, 
lalment el vailel que mai no acaba de 
irobar el Hoc precis i plaenl per anar 
col.locanl, ad i allà, ara una xica al- 
zavara, adés el xaió més petit, el brau 
caçador o la dona que fila:

”Y Vós US revest tu de llur escorça, 
so! resplandent i etern del Paradis; 
Cèdre del Liban, que cap vent no/

torga
us feu hisop burnii i vincladis”.

El Noi de la Mare, el Nou Pastor 
suara nascut, veu venir els rabadans 
que “ se’l menjaran a festes, els bons 
adoradors” i en l’enllà, des del racó 
més ombrivol, fent carni des de llun- 
yans reialmes, també veu atansar-se 
la comitiva Reial i pensa en els in
fants i en les presentalles que, il.lu- 
sionats, esperen:

‘‘Nit de goig i poesia: 
somnis d ’or sobre coixins 
i una estrella que els Reis guia 
dins la fosca dels camins”.

Des de sempre en els nostres pesse- 
bres hi ha una muntanya de cimai ne
vai, i el poeta, que semble innocent, 
es pregunta, bocabadat:

Bé d ’aigua que ara caus 
qui t ’ha vestii de neu?

Un pessebre sense galzeran, sem
blarla talment mancai d’algun presa
gi. En les baies roges el poeta s’hi afi
gura les gotes de sang que dintre de 
pocs dies vessaran els Sants Inno
cents traspassats pels glavis del saigs 
d’Herodes:

‘‘Cor meu per què t ’espíales 
mirant avui els galzerans?
Potser durs fulles i durs baies 
et parlen del martiri d ’uns Infants?

I, per cloure aquesta breu i mancada 
semblança del poeta-pessebrista seria 
bo de recordar com Mossèn Geis, 
bondadós vigilant dels nostres que- 
fers pessebristics, ens emmena en el

decurs del seu missatge nadalenc vers 
el carni de la nostra taleia i a l’afany 
que a tots els pessebristes ens agerma
na, i sap del casal del pessebre, sego- 
na llar, que ens arrecera i aplega. 
Llar que un dia podria esgarriar-se i, 
sospitant-ho, abans d’hora ja ens 
canta, mestrivol i paternal, el carni de 
la pervivència:

‘‘Jesús, Josep i Maria, 
contrits, us volem seguir, 
refent, de nou, el carni 
f ressat dels Pastors un dia”.

J. Farell i Domingo 
President de l’Agrupaciô de 

Pessebristes de Sabadell.
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MOSSÈN CAMIL GEIS, PROSISTA
D."e monumental pot qualificar-se 
l’ediciô de les obres completes de 
Mn. Camil Gels i Parragueras que es 
van publicant en diversos volums. De 
moment n’han sortit dos: “ De pri
mavera a reravera” (1976), que aple- 
gà pràcticament la totalitat de la seva 
producció en vers, catorze llibres, i 
“ Pas i repàs” (1981), primer recull 
dels seus escrits en prosa. Un i altre, 
en circumstàncies normals, haurien 
merescut força mes atenció de part 
dels critics i dels lectors; ara, no diré 
que hagin passât desapercebuts, però 
poc se’n falta. Avui em proposo par
lar del segon.

Potser calia durant un temps, i 
potser calgui encara, no ho sé, alçar i 
exalçar, fins i tot per damunt dels 
seus mèrits intrinsecs, els nous valors 
literaris de casa nostra (és molt bell i 
consolador de veure com la revellida 
soca de Ululi, i de March, i de Verda- 
guer, i de Maragall, i de Carner va 
brostant i rebrostant als nostres dies), 
però sense caure en la injusticia 
d’oblidar els veils valors gràcies als 
quais hem estât i som. Que qualsevol 
aprenentet de literat amb el primer 
plec de versos sota el braç (que no sa- 
bem encara si serà i què serà, ja que 
de moment és una simple promesa 
balbucejant), sigui acollit amb bom
bo i platerets en revistes i antologies, 
mentre els veils mestres consagrats 
per una llarga i sacrificada dedicaciò 
sòn gairebé enterráis en vida per l’os
tracisme a què se’ls comdemna, em 
sembla, demés d’una anomalia, un 
tort, qui sap si una reticència malèvo
la quan es tracta de capellans o gent 
de missa. Som un poblé arrauxat i ex
clusivista, una mena d’hereu escam
pa que es permet el luxe de tirar la ca
sa per la finestra, tant corn s’ho ne
cessita tot!

Parlo aixi a propósi! de Mn. Geis, 
de qui soc veil i fidel admirador. Em 
dol en l’ànima que no sigui més cone- 
gut i reconegut. Eli ha anat bastint la 
seva obra literària -que a hores d’ara, 
a la vista dels dos “ tòtums’’ publi
cáis, ja pot considerar-se important- 
amb una consciéncia i una dignità! 
artística absolutes. En el silenci i en el 
treball de cada dia, sense fer soroll, 
com els bons artesans. En tot cas, si 
n’ha fet de soroll (la mùsica, afirma
va un professor meu de dret canònic, 
és el menys molestòs dels sorolls), ha

Mn. ( amil (iei.s. serons retrai a l'oli de J. Busquéis.

estât a cops d’orgue omplint d’ones 
sonores durant una pila d’anys les 
naus de Sant Feliu de Sabadell. Una 
obra tan segura i massissa, tan per
fecta i acabada no s’improvisa, és el 
fruit de tota una vida.

“ Pas i repàs’’ comprén sis llibres, 
a saber: “ Pestes assenyalades’’, “ Na- 
rracions extravagants’’, “ Honorable 
senectut” , “ Del millor deis mons’’, 
“ Una garba de mal lligar’’ i “ L’in- 
fern a la terra i Déu pertot’’. Abasta 
un are de més de mig segle en la bio
grafia del seu autor.

Leandre Amigó, que prologa 
aquest segon tomatxo així com Octa- 
vi Saltor, d’inesborrable memòria, 
havia encapçalat el primer, fa ressal
tar en Geis prosador, entre altres vir- 
tuts, l’exactitud i la claredat, la senzi- 
llesa i la facilita! aparents, la precisió 
i la consciéncia tensa i exigent; també 
la netedat realista, l’humor subtil, la 
tendresa continguda i la irisació poé
tica. Resumint, jo diría que es tracta 
d’una obra clàssica en el sentit tradi
cional del mot. Humana, molt huma
na, per més que sembli freda per la 
contenció, l’elegáncia i l’equilibri 
amb qué ha estât concebuda: sota la 
cendra hi ha caliu.

Repassant-la una i altra vegada 
(mai com en aquest cas el verb no hi 
és tan escaient), anava comparant la 
prosa geisana amb la deis nostres 
mestres més afamats, i trobava que 
:enia la puresa de Verdaguer, la rusti- 
ciutat de Ruyra, la vivesa de Carner, 
i ’am enitat de Pía, la tensió 
d’Espriu... Sorprén, a més, per la ri- 
quesa de léxic, semblant a la deis seus 
poemes. I per la justesa de dicció: no 
ni sobra ni hi falta res. Les coses hi 
són dites de la manera més entenedo
ra i gràfica possible, gairebé matemà
tica, com si només poguessin ser dites 
d’aquella manera. Com si el pensa- 
ment i l’expressió en qué s’encarna 
fessin encaix perfecte, sense que es 
noti l’artifici, ni quan l’artista incrus
ta en el relat, taimen! una gemma, 
aquella paraula única cercada i recer
cada amb tant d’afany. Hi ha un rit
me interior apassionat però seré, ten
dre però ferm, que sosté la sàvia ar
quitectura de cada peça i del conjunt. 
Sap contar i cantar a la vegada. En el 
fons sempre parla de coses concretes, 
esdeveniments, persones, no mai 
d’idees abstractes, de grans principis. 
L’anècdota, per a eli, d ’orsià 
convençut, té la força d’un símbol i
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és més eloqüent que mil discursos o 
sermons, corn passa amb les paràbo- 
les évangéliques. És un bon pedagog, 
un bon predicador. Només que, al 
meu parer, sol pecar de massa expli
cit i, per tant, de gratuit, de poc origi
nal. És ciar que el seu interés no radi
ca tant en allô que diu, corn en la ma
nera de dir-ho. Per contra, en els sens 
textos més recents m’ha semblât 
observar-hi una major novetat i una 
major agilitat expositiva o narrativa, 
segons els casos. No dient tant i sug- 
gerint més, l’estil hi surt guanyant.

Quan parla de les festes anyals més 
tradicionals del nostre pais, és més 
que un folklorista: és un notari ena- 
morat que en dona fe, de por que es 
puguin perdre.

Quan revela la veritable historia de 
la seva “ Rosa mistica” (1942), el pri
mer Ilibre imprés en català després de 
la guerra civil, o els incidents d’aque- 
11a conferéncia verdagueriana que no 
pogué donar a Manresa (1945), és 
més que un historiador: és un soldat

que s’arrisca a salvar la pàtria -la 
llengua-, perqué la sap amenaçada de 
mort.

Quan dona a conéixer, primer en 
francés amb prôleg de Pierre l’Ermite 
i després, ara, en català “ L’infern a 
la terra i Déu pertot” , no fa historia, 
ni novel.la, ni poesia, encara que ho 
faci tot plegat: es limita a mostrar
nos l’evangeli de la seva ànima, a 
deixar-nos el seu testament literari i 
sacerdotal en unes pàgines “ sofertes, 
més que viscudes” , “ quasi épiques” 
en frase de Miquel Dolç, sobre la per- 
secució religiosa del 1936, unes me
mories que no voldria haver hagut 
d’escriure mai i que si les edita ara és 
per treure-se-les del damunt corn un 
maison irrepetible.

Mn. Camil Geis, gironi d’origen, 
és, a despit dels sens vuitanta anys, 
un home del seu temps, d’avui en dia. 
Com que no hi ha progrès sense tra- 
dició, ell es mante arrelat a la tradició 
però obert al progrès. És arcale i mo
dem alhora en una mescla deliciosa.

Les tensions del postconcili i les con- 
tradiccions de la vida actual, les ha 
experimentades en la earn viva, i per 
aixó s’ha tornat sentenciós com un 
veil filòsof. Moralment ja fora mort, 
si no hagués estât home de fe, 
d’Intel.ligèneia i d’humor. Sort n’ha 
tingut d’aquest elixir per a rejovenir- 
se! EU no ho sap, però es va salvar de 
la crema el dia que sobre el “ conser- 
vadurlsme” fou capaç d’escriure: 
“ No sé per què sòn tants els qui tenen 
por d’ésser titllats de conservadors, 
quan, en els nostres temps, es viu gai- 
rebé només de conserves” . I dels 
bons escriptors corn eli! Una pregun
ta agosarada per acabar:

I si résultés que Mn. Geis, tot i es- 
sent un bon poeta en vers, fos encara 
millor prosista?

Climent Forner

Publical a “ Catalunya Cristiana” 
13-19 de juny de 1982

UNA
ANÈCDOTA

E incara que sabadellenca de soca, 
molts anys fa que vise Iluny de Saba
dell, sense que m’oblidi que Sabadell 
és la meva petita pàtria. L’allunya- 
ment, però, ha fet que em passessin 
desapercebuts molts aspectes crei- 
xents de la ciutat, sobre tot els que no 
es veuen a simple vista.

Només, de tant en tant, breus no
tes a la premsa, alguna conversa amb 
algún parent o una noticia esporádi
ca, m’han informât de la vida cultu
ral que, ascendint la costa dels anys, 
ha anat marcant la ciutat amb tot de 
grapades inesborrables.

Per aixô em trobo amb un confíte
te quan he de parlar de Mn. Geis.

Qui no sap millor que jo la seva 
tragectòria literària? Qui no li ha se
guii les passes pacients de capellà cul- 
tissim? Qui no l’ha vist gairebé dià- 
riament i hi ha mantingut contacte? 
Qui no sap més de les lucubracions 
estilitzades de la sqva ploma?

L’amistat amb Mn. Geis vé de 
molt enrera i s’ha mantingut a través 
deis anys i de la distància, els dos 
trencacolls enemics del sentiment de 
l’amistat. Què pue dir de Mn. Geis 
que no resulti una repeticiò d’allò 
que en diuen els altres? Potser servirà 
un record entranyable de 25 anys en
rera...

Mn. Geis va batejar la meva filia 
petita. I, degut a aquesta avinentesa, 
vaig poder comprovar una faceta del 
seu carácter que potser, potser és una 
de les finors menys comentades de la 
seva personalitat.

Es va organitzar la comitiva fami
liar i ens presentàrem a la parròquia 
de St. Feliu. Els dos germans més 
grans eren els padrins de la menuda. 
La padrina tenia 14 anys i el padri 12. 
Estaven tots emocionats. I s’inicià la 
cerimònia del bateig durant la qual el 
padrinet va suar tinta, car el nadò 
portava un vestit de seda i li relliscava 
de les mans. Mn. Geis no es podia 
aguantar el riure. Però tot va anar 
bé. Algù aguantà el farcellet pels peus 
i prossegui la cerimònia. Vingueren 
les preguntes de ritual a la sagristia, 
amb el llibre de Baptismes davant. Al 
padri: -Quin és el seu nom? Qn viu? 
Treballa? És casat o solter?

Tota la concurrència tenia feina a 
no riure. Les preguntes no podien ser 
més formais, amb aquella seriosa i fi
na ironia...

I aqui és on penso que he fracassai 
de primeres intencions. Jo volia dir 
una cosa sonada i inèdita, i no he ree
xit. Perqué aquesta “ fina ironia” 
l’ha copsada molta gent i la trobem a 
cada punt en alguns deis seus llibres, 
plens d’anècdotes seriöses o picants, 
on el comentar! final, el missatge, po- 
driem dir, és tot un poema d’humor 
transparent, délicat, afinat com la 
punta d’una llança. Podem posar un 
exemple? Cal que torneu a llegir, 
dintre el llibre “ Pas i Repàs” , la séc
elo “ Llesques i Engranes” ?

Mn. Geis no és pas un home espés 
que no sápiga trobar agudesa a les 
coses, embolcallant-les d’una tènue 
familiaritat tota jovial, tota subtil, 
pròpies d’un esperii hábil, agullonat, 
sagaç, qualitats precises en l’home i 
en l’escriptor, que serveixen per a 
marcar i puntualitzar tant la vida 
com l’obra.

Per aixô die que amb un record de 
molts anys enrera volia sortir del pas 
d’aquesta àrdua tasca, pesò no m’ha 
sortit bé. Tothom coneix aquesta fa
ceta del seu carácter, perqué ploma i 
carácter de Mn. Geis sòn transpa
rents com l’aigua clara.

María Albareda 
Sta. Coloma de Querait 

Premi Narcís Oiler ais Jocs Florals 
de Barcelona de 1973
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ELS 8 0  ANYS DE MN. CAMIL GEIS
E,il més alt poeta de la ciutat, Mes
sèri Camil Geis -sabadellenc pel cor i 
pels fets- està a punt de complir els 
seus 80 anys.

Des del 1929 que el tenim entre no- 
saltres i es pot dir que cada dia ha fet 
nous amies, els quais han admiral la 
seva destresa literària i el seu fer sub
til, albora que planer i asequible.

Ens hem habitual tant a la seva 
presèneia que potser se’ns escapa al
gún punt del seu valer, de la seva 
bonhomia i del seu talent literari. No- 
més cal donar una mirada a la seva 
obra recentment aplegada en els vo
lums «De primavera a reravera» i 
«Pas i repàs», per a copsar la profun- 
ditat i bellesa del seu estil i la linia ro
mana que sempre té present, feta de 
mesura, ponderado i agilita!.

Mossèn Geis és una enamora! de la 
llengua catalana i li ha estât fidel amb 
aquesta naturalità! que fa joc amb la- 
seva figura i el seu capteniment: clás- 
sic i ver a la vegada, com a fill d’una 
terra que pot tenir moment de rauxa, 
però que no ha perdut mai el seny.

En aquest moment, em plau citar 
el poeta;

«Si voleu tallar l’arbreda no us diré 
pas per què ho feu més, l’alzina cen
tenària, mentre sigui jo vivent, vull 
que sigui respectada, sempre forta al 
sol i al venti” .

Aquesta alzina és l’obra de l’es- 
criptor i ho és també del sacerdot. I 
l’obra tampoc pot ser separada de la 
persona. Mossèn Geis ha estât a Sa
badell un exemple dar d’una vida a

on I’esperit ha conjugal un art de viu- 
re que voldriem permanent, com el 
de l’alzina que fa cara a l’adversitat i 
a la ventura. Amb ell, dones, no es- 
tem mancats d’estimul i si se’ns ha dit 
que potser erem massa optimistes, és 
perqué hem tingut la sort de ser in- 
ñuíts per homes com el Dr. Lluís Ca
rreras i Mn. Geis, com ells ho foren 
pels Drs. Torras i Bages i Josep M? 
Llovera.

I si diem que Sabadell no pot dei- 
xar de ser un far de dinamisme, de 
gent emprenedora i capficada també 
per les coses de la cutura, és perqué 
un Dr. Sardà i Salvany, Miquel Ca
rreras i tants altres que un dia ens 
descubrirá Ricard Simó amb el seu 
Diccionari, han estât guies incansa
bles, ais quais s’han ajuntat homes 
vinguts de fora i que s’han intégrât 
totalment, com Mn. Ernest Mateu i 
Camil Geis.

Estem en deute amb Mn. Camil 
Geis, i si llegeix aixó ell somriurá dis- 
cretament. Ell ens el perdona i será 
com l’alzina centenária, forta al sol i 
al vent. El millor present que li po- 
dem fer en aquests 80 anys, serens i 
magnifies, és de prometre-li que no 
defallirem en la ruta del bé, de la be
llesa i de l’Evangeli. Que passi el que 
passi, els sabadellencs, que l’estimem 
i ens enfortim amb la seva obra, fa- 
rem el treball quotidiá un treball 
d’artesania, del viure familiar un Na
zaret, de la convi vénda ciutadana un 
teixit délicat i ferm albora, i de la vida 
tota un art subtil a on I’Esperit pene-

tra i fecunda.
Mn. Camil Geis no va oblidar, en 

el fort de la seva maduresa, als veils, i 
participà activament en les festes 
d’homenatge. Escoltem-lo:

«El goig i I’alegria ajuden a allar
gar la vida.

Tots nosaltres podem treure anys 
dels nostres pares i dels nostres avis, 
assistint-los, amb ostensible alegria.

Procurem llescar el pa dels veils 
amb la rialla als llavis i procurem 
complir els nostres deures, amb una 
santa alegria».

Un home que sigui escriptor, poe
ta, músic, professor, sacerdot, com 
Camil Geis, i cultivador d’amistats 
finissimes i atent als malalts del cos i 
de l’ànima, es pot dir que ha escollit 
el millor carni.

Eli sap que 80 anys són molt i no 
són res si ho mirem amb ulls d’eterni- 
tat. Però jo i els seus amies afirmem 
que l’obra de Mn. Geis, en tant que 
literària, humana i sacerdotal, és pro
funda, bella, ubérrima i d’una simpa
tia enorme.

Es de les vegades que he escrit amb 
jola unes paraules dedicades a un 
il.lustre sabadellenc d’adopció i al 
qual sabem que els elogis ni li faran 
cap mal, ja que des de jove viu de 
l’Evangeli en Hum i força.

Josep María Riu 
(“Diario de Sabadell” 

30-gener-1982)
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HOMENATGE
Al benvolgut Mossèn Cam il Gels 

en el seu feliç 80 aniversari.
Sacerdot, Mestre, Music i Poeta, 
que haveu aconseguit els vuitanta anys, 
avui la meva veu proclama els guanys 
de vostra plenitud i obra completa.
Tant a ciutat, com al camp o a la pietà, 
el vostre verb sonor diu els afanys 
de tots els homes que amb el pas deis anys 
saben trobar el carni que amb Déu s’enceta.
Per aixó avui, endut per l’alegria
que ens porta a tots a fer-vos homenatge,
m’inclino reverend al davant vostre.
I amb aquest humil ram de poesia, 
pel que heu fet i fareu i pel mestratge,
US beso el front amb llágrimes al rostre.

Lluís Gassò i Carbonell

EN LA VUITENTENA DE 
MOSSÈN CAMIL GEIS

L’arbre, que ets tu, manté, dura i ferma, la soca. 
La reí pren humitat de la teva saó 
i la paraula dona la fruita, la dolçor 
en el poema pur, la fe com una roca
que no somouen llamps ni tramontana. Déu 
serva brancada i ombra d’íntima primavera. 
Camines endavant i no t’has fet enrera 
assolint la carena cenyida amb llum i neu.
Tot té, malgrat el temps, l’harmonia, l’esclat 
d’home de Déu amb aire frese d’immortalitat.

Pere Ribot

El dm de les Lletres 
no l’heuen herbeis; 
només s’hi ufanen 
les flors d’edelweiss. 
Escau dir-ne una: 
mossèn Camil Geis.

Pere Calala i Roca

EL LLORER

A Mossén Geis, en els sens vint-i-cinc 
anys sacerdotals

Vint-i-cinc anys de sacerdoci, 
dins nostra vida breu, són, tanmateix, 
una llarga tongada! Que l’escreix 
sigui més llarg encara i el mateix 
delit US mogui, que bandeja l’oci, 
serven! de Déu en el més alt negoci, 
sacerdot i poeta en un sol feix.

Diada de Sant Joan 
Any 1950

Joan Arús

A mossén CAMIL GEIS 
amb afecte

Horn pressent primaveres en ufana;
És, el Llorer, tot el brancam fiorii, 
arbre odorant, de perfum exquisit 
que perpetua esplets de l’obra humana.
Col.loquial sentir que ens agermana 
féu en mon cor renéixer un veil delit 
que empeny a viure més en esperii 
i a prescindir de qualque cosa vana.
Com aquell arbre de perenne fulla,
apareixia el Sacerdot fidel,
ait i assenyat, disposi a qualsevulla
rao per fer-nos cognoscible el Cel.
Oh bon amie, amb Lira i amb Casulla,
Jo us veig com l’Arbre esponerós i esvelt!

Joan Gallemí i Bosch

A Mossén Camil Geis en el dia que 
compleix vuitanta anys

Enmig d’un món en crisi d’ideals 
que és nostre pa amarg de cada dia, 
assaboriu la mel feta ambrosia 
de vuitanta anys de gaudis divináis.
Estrenu defensor del bell parlar, 
cantor fervent del Crist Eucaristia, 
en vós ha anal creixent amb alegria 
la vocació que Déu va despertar.
En el cimai de vostra senectut 
contemplen amb dolor com la virtut 
és negada i tractada amb ironia.
Sortós de vós que teniu el consol 
de poder ben sovint aixecar el voi 
per les regions de Falta Poesia.

R. Alzamora
Terrassa 7.2.82.
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UN POEMA CIVIL
DE MOSSÈN GEIS

a cosa d’una vintena d’anys, a Barcelona, tot reme
nant llibres d’ocasiô al mercat de Sant Antoni un mati de 
dimenge, em va venir a les mans una “ Antologia Lirica 
de Barcelona ” , que vaig adquirir.

Es tractava d’una edició molt acurada, dirigida per 
Torrell de Reus, que apiegava prop de tres-cents poemes 
d’un centenar aproximar d’autors tant diversos com un 
Pere Serafi, un Rector de Vallfogona, un Rubió i Ors, un 
Mossèn Cinto, un Guimerà, un Costa i Llobera, un Ma- 
ragall, un Alomar, un De Sucre, un Carles Riba, un Sal
vai Papasseit o un Sindreu per citar-ne dotze. Entre 
aquesta llarga nòmina hi vaig trobar el nostre sacerdot- 
poeta, junt amb el seu preferii entre els autors catalans, 
earner, i el seu amie l’Octavi Saltor. També recollia el 
Ilibre la preséncia de tres compatricis nostres, en Joan 
Sallarés, Pere Quart i na Pilar Tous de Cirera, que deixa- 
ven Sabadell en un gran lloc en aquest estol de poetes en 
la nostra llengua.

El volum es divideix en set parts i una divagació barce- 
lonina. A la cinquena, Els carrers i els suburbis, hi tro- 
bem el poema “ Rambla amunt i Rambla avail” de Camil 
Geis.

“Confosos entremig de la gentada 
que va baixant tumultuosament, 
ens sentim ones d ’una gran riuada 
i ens deixem emportar per la corrent. ’’

Comença el poema i ja el poeta se situa enmig d’una 
“ acciò” pre-existent: el flux i reflux de personal per la 
popular arteria barcelonina. No ha agafat un punt de vis
ta o una perspectiva més o menys pictórica, com fan la 
majoria de poetes a l’ús, sinò que ha baixat a nivell de ca
rrer i està fent poesia tot caminant.

“Som ones del gran riu d ’aquesta rambla 
tots els que ens hi movem amunt i avail.
Onada és el cavali que trota i ambia 
i el cotxe que segueix rera el cavali. ”

No parla en primera persona singular, sino en plural, 
com si el lector també hi fos: és a dir que “ ens hi fa ser” i 
eli ens fa de Virgili.

Notem que, per rimar amb rambla, quan esmenta el 
cavali empra el mot ambla -l’animal camina a bon pas 
movent albora els rems d’un mateix costat amb 
elegància- . Quina justesa de lèxic! Aixô ens dòna con- 
fortabilitat, confiança en el nostre company, el nostre 
Virgili.

“Onada impetuosa és el tram via, 
farcit de earn humana, trepidant, 
i l ’auto que davalía amb més follia...
Onades que se’n vénen i se’n van!”

Torno a insistir en la carénela expressa de punt focal. 
Per fer una semblança cinematogràfica, comparativa, 
més que cinema d’argument i de càmera emplaçada, em 
sembla testimonial i de càmera de mà: corn una mena de 
“ free-cinema” .

Més que pictorial, de plàstica descriptiva, em sembla 
un poema de participado en el ritme, en Tacciò, en el vi
talisme, és -anticipât molts anys a Tactualitat- “ poesia 
urbana” ben vàlida avui, i d’aci la intemporalitat de la 
veritable art.

“Corrent que es va fent dolga o agitada 
i que ara es va en g rossi nt i ara decreix.
Que munti o que davalli, la riuada, 
tot ve que desemboca allá mateix. ”

Ara, però, ens trobem que, en la nostra deambulado, 
hi veiem un punt de referència, la desembocadura, dones 
en realitat la rambla és un areny per on corren les aigiies 
pluvials formant rierada.

Abans el poeta ens ha fet notar el comportament de la 
humanitat congregada a les Rambles que si fins Fivaller,
0 plaça del Teatre corn a màxim, és molt densa, a partir 
d’aquests indrets acostuma esser-ho menys, corn temoro- 
sa d’escolar-se cap a mar.

“Ets tota tu en les Rambles, Barcelona... 
Davalía una riuda secular 
i, endut per la corrent, hom s ’hi abandona, 
sabent que tots els rius porten a mar. ”

Si ja al principi del poema ens deixem emportar per la 
corrent, que ara s’ens enduu i ens hi abandonem, al llarg 
d’ell ens hem anat sentint, cada estrofa més, homes entre 
els homes: som ones i les ones sòn aigua, i Taigua és vida
1 tots els rius -vides- van a la mar. Finalment apareix la 
religiositat, latent en tot el poema, en aquesta idea de Vi
da Nova -vida perdurable- de la mar, on hi conflueixen 
les vides tluvials -vides terrenals- que s’hi lliuren. La mar 
és també, en sentit figurât, l’abundor extraordinària: la 
plenitud. La corrent és la vida cronològica -terrenal- que 
creix, s’agita i es fa dolça, que munta i que davalía: les 
edats de la persona. Barcelona, la urbs, Juga en el poema 
el paper de mon al meu entendre.

Aquest poema de Mossén Geis és, d’entre la poesia ur
bana, el meu preferir.

Ricard Calvo i Duran
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Mn. CAMIL GEIS A TRAVES 
D’EPISTOLARIS 

I ARTICLES BIBLIOGRÀFICS
personalità! de Mn. Camil Geis és sobradament co- 

neguda pels amants de la cultura catalana; considerem 
innecessari d’insistir-hi, tenint en compte que ha estât di
vulgada a través de diversos autors, dels que es destaca la 
figura senyalera del seu amie i company de tota la vida li- 
terària, Octavi Saltor, l’epistolari del quai sobrepassa de 
200 cartes, 14 d’elles de l’època de la guerra, creuades 
Paris-Lyon.

Considerem que un dels caires de la personalità! de 
Mn. Geis és el culte a l’amistat. Ho confirmen els més di
versos i nodrits epistolaris, amplament nodrits, si tenim 
en compte que la dimensió de la seva personalità! artisti
ca no és pas purament local. El seu nom és conegut ençà i 
enllà dels països catalans i fora d’ells.

La malaltia greu que sofri Mn. Geis l’obligà, en la con- 
valescèneia, a fer un llarg repos a plens aires sanitosos. 
Vineles d’amistat l’acolliren sota el “ Cavali Bernat” dels 
frondosos hoscos matadeperenes, on el visitárem repeti- 
des vegades. D’unes amicals converses, en aquell recer, 
en sorti la publicado de la seva famosa obra poètica 
completa “ De Primavera a Reravera” , de la publicado 
de la qual en fórem promotors i ádhuc distribuidors i ve- 
nedors. Aixó ens permeté d’enquirir en gran manera el 
nombre de les nostres amistats.

Tot això em porporcionà avinentesa de conéixer diver
sos epistolaris guardats en el seu arxiu.

El seu arxiu epistolar vé de lluny.
De molt jove, encara estudian! al Seminari Conciliar 

de Girona, ja es cartejava amb el fundador de 1 famós 
“ Diccionari Català-Valencià-Balear” , Mossén Antoni 
M? Alcover, del qual era un entusiasta col.laborador en 
la recerca de mots i vocables per al susdit Diccionari.

Amb igual finalitat estábil també relació i franca amis
ta!, que encara perdura, amb l’il.lustre filóleg i lexicó- 
graf Francese de B. Moll, avui Premi d’Honor de les Lle- 
tres Catalanes, que portà a feliç terme la magna obra ini
ciada per Mn. Alcover.

Mn. Antoni Mi* Alcover li diu en una de les seves car
tes: “ La llista de mots i frases que m’envia són ben inté
ressants i prou que em servirán pel Diccionari. Dins breu 
temps, li enviaré instruccions concretes per emprendre la 
tasca lexicográfica per la que tan generosament s’és 
ofert” .

Francese de B. Moll, en una de les seves lletres, li diu: 
“ En nom de Mn. Alcover li faig corals mercés de la inte
ressantissima collita de vocables que ha tingut l’amabili- 
tat d’enviar pel “ Diccionari Catala-Valenciá-Balear” . És 
una col.laborado important que mereix el nostre agraï- 
ment” .

Mantingué una valuosa relació amb Rafael Catardi, 
aquell general italiá, gran amie de Catalunya, nadiu 
d’Alguer (que tan sàviament cultivà la nostra Llengua), 
recentment traspassat. En una de les seves cartes, el Ge
neral Catardi, amb un català impecable, li anunció que la 
coral algueresa estava préparant unes cançons seves per a 
un concert de Nadal.

Joan Alavedra, en una de les seves darreres cartes, li

diu: “ Vos sou poeta, músic i sacerdot, i em sembla per- 
fecte. Aixô vol dir que trobeu i serviu Déu en tota cosa. 
Vida admirable, la més digna de l’home, criatura de Déu. 
1 fa 50 anys que amb la mateixa mà agafeu la ploma i do- 
neu el Crist. Tasques sagrades i envejables” .

Lluis Valeri li escriu: “ Vós sou un poeta essencial, un 
poeta nat i, ensems, un artista de la paraula” .

Guerau Mutgé, gran admirador del nostre poeta, li 
diu: “ Amb el llibre “ De Primavera a Reravera” he reile- 
git tota la vostra producció poètica, i he tornai a fruir de 
véritables joiells de l’art de la paraula” .

Joan Oller i Rabassa, en felicitar-lo per haver-li estât 
premiai el “ Bestiari hagiogràfic” , li diu: “ És un llibre 
que no morirà mai” . Mn. Geis, agraint-li la felicitació, li 
contesta, humoristicament: “ Això, si no el maten” .

Sota el cingle del “ Cavali Bernat, ultímant amb el seu autor, l'edicíó del Ilíbre 
“ De Primavera a Reravera“ . (Koto: J. Cusco)

Amb motiu d’haver-li estât atorgada la Medalla d’Or 
de la Ciutat, poguérem comprovar l’allau de cartes d’ad- 
hesió i simpatia que li foren trameses, moites de les quais 
són francament emotives.

Aquesta feliç circumstància la vegérem igualment re
petida arran de la publicació del ja esmentat llibre “ De 
Primavera a Reravera” .

D’aquestes circumstáncies, en destacariem dues lletres, 
una de fora i una de Sabadell, degudes a 2 personatges, 
cadascun dins la seva àrea: Nards de Carreras i Joan 
Llonch i Sala.

Narcis de Carreras li deia: “ No ofendré la vostra mo
dèstia recordant la vàlua excepcional reconeguda a la 
vostra obra pels critics més prestigiosos i exigents, que 
tan justament han destaca! l’alta pulcritud i la riquesa 
formais que, amb la puresa i l’elevació liriques i el noble 
ressó popular, la caracteritzen” .
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I Joan Llonch i Sala, el felicità d’aquesta manera: “ Si 
algú mereixia la Medalla d’Or de la Ciutat, éreu vós. 
Arribàreu a la nostra ciutat amb els titols de sacerdot, 
music i poeta, i, ben avait, com altres homes provinents 
d’altres contrades, vàreu arrelar pregonament en la pra
xis de la nostra vida i ben tost la vostra personalitat era 
tinguda per la d’un sabadellenc. Vàreu quedar vinculat 
fortament a la urbs i als seus homes, i la vostra presencia, 
amistat, afecte i esperit cristià us adjuntava a nosaltres en 
els moments de joia, de penes, de dolor i de dol. La vos
tra timida presència pels carrers era constanment inte- 
rrompuda per les salutacions de tots els estaments que 
veien en vós l’home que els havia comprès i allifonat...” .

Hem espigolat en el camp epistolar. Com a comple
ment, entrarem a espigolar en el de la bibliografia (prem
sa, llibres...), i principalment de temps enrera, per saber 
abastament coneguts els comentaris que s’han vingut 
fent, en temps més recents, de l’obra literària de Mn. 
Geis.

L’il.lustre critic Manuel de Montoliu diu: “ En pocs 
poetes trobariem, potser, les tonalitats èpica i dramática 
tan sovint combinades amb restricta lirica , com en la 
prodúcelo de Mn. Geis” .

El Dr. Carles Cardó va escriure: “ Un poeta de raça... 
de la casta dels elegits” .

Maurici Serrahima, amb paraula lacònica i justa, com 
era el seu estil, s’expressà aixi: “ Quan un llibre de versos 
porta poesia autèntica, se’n podria parlar indefinida- 
ment” .

L’escriptor gironi Mn. Lluis G. Pia va escriure: “ La 
subjectivitat poètica de Mn. Geis -una subjectivitat pa- 
cient i fina com la de les aranyes filadoras- ha anat ves- 
tint de earn olorosa i fresca restructura interior, ferma, 
dels seus poemes” .

Angel Marsà, en un dels seus diversos comentaris so
bre l’obra poètica de Mn. Geis, diu: “ Dificilment troba
riem en la lirica catalana de tots els temps una tan perfec
ta adecuació de la serenitat de la poesia clàssica i l’ardèn- 
cia sobrenatural de la poesia mistica” .

Esteve Molins i Poi es manifesta aixi: “ Mn. Camil 
Geis ès avui un dels nostres mès dificils valors literàris. 
No desconegut del gran public, la seva poesia pertany a 
una àrea quasi minoritària. En aqüestes hores actuals és, 
per dir-ho aixi, una inquieta projecció espiritual sota for
mes populars” .

L’il.lustre sabadellenc Dr. Lluis Carreras afirma: “ És 
absent de tòpic, net d’imatge, mai no banal, fort d’emo- 
ció, simple i de concepte bell i estilitzat amb paraula fùl
gida” .

Esteve Busquets i Molas, entre altres diverses afirma- 
cions en varis articles que li porta dedicats, diu: “ Els qui 
hem seguii de prop la producció de Mn. Geis -jo almenys 
des de 1926- encara no hem esgotat la nostra capacitai 
d’admiració. Per això vui, quan tornem a llegir, aplegats 
en un sol volum, extens i intens de contingut, tota la poe
sia geisiana, ens venen ganes de tornar-hi, i de 
recomençar la lectura, ensems que sentim una mica d’en- 
veja als qui han estât sortosos d’analitzar-la i lloar-la tan 
bellament” .

Albert Manent li atribueix “ un popularisme savi, refi- 
nat, conscient” .

El nostre admirai poeta i amie, Ramon Moix i Cusidó 
évalua la poesia del nostre biografiar en aquests termes:

“ En la poesia de Mn. Geis hi trobo les 4 qualitats que 
exigia Oscar Wilde: distinció, encant, bellesa i força ima
ginativa. És selecta, Intel.ligible. Tè un encant natural 
com el perfil de les muntanyes, com el de les fulles que 
dansen al grat de l’aire...”

I recordem el que va escriure, a “ Forja” , de Castellar 
del Vallès, el fa poc traspassat Rector d’aquella parrò- 
quia, culte poeta i critic, Mn. Jaume Rafanell: “ Qui no 
coneix la figura alta, el front ample, la serenor de perfil 
auster de Mn. Geis?. Però el que fa entranyable Mn. Ca
mil Geis són els seus poemes, la seva vida interior, perqué 
no pot haver-hi poeta sense una vida ardent i viva. Tam
bé ell, home d’església, ha pagai el deime en la construc- 
ció de la pàtria. Com Llull, com Vicenç Garcia, com Ver- 
daguer...” .

Mn. Felip Casaflas i Guri, el nostre culte conciutadà, 
va destacar una marcada qualitat específica en l’obra de 
Mn. Geis, i és la seva aportació valiosissima a la conser- 
vació, puresa i enaltiment del llenguatge: “ la riquesa 
exuberant del seu lèxic” .

Deixem de parlar de dos grans coneixedors de l’obra li
terària de Mn. Geis: Octavi Saltor, prologuista de la seva 
obra poètica, i Leandre Amigó, prologuista de la seva 
obra en prosa.

De Saltor, “ Quadern” encara en dóna a conèixer un 
article pòstum.

Amigó també hi fa com una mena de sobrepuig del ci
tât pròleg.

Podriem concloure aquesta fragmentària sèrie de judi
éis sobre la personalitat de Mn. Geis amb unes paraules 
de l’Arxiver Municipal de Sabadell, Mn. Ernest Mateu, 
en la seva al.locució, el dia del lliurament de la Medalla 
d’Or de la Ciutat al nostre poeta: “ Ens seria molt difícil 
en la persona de Mn. Geis, voler separar el sacerdot del 
poeta, 0 el poeta del music, puix la poesia i la mùsica 
constitueixen en eli condicions artistiques connaturals. El 
seu verb, sigui com sigui, en l’aula, en el pùlpit, en la 
premsa, en la conversa, sempre és una cátedra de lògica i, 
per tant, de sentit comù” .

Mereix destacar-se que el nom de Mn. Geis figura en 
totes les Antologies Liriques responsables i aixi mateix es 
troba incorporât a Diccionaris i Enciclopèdies com : 
“ Diccionari Biogràfic” d’Alberti, “ Diccionari de la Li
teratura Catalana” , d’Edicions 62, “ Enciclopedia Bio
gràfica Española” , Ed. Massó, “ Gran Enciclopédia Ca
talana” , “ Gran Enciclopédia Temàtica Catalana” , 
“ Diccionari Biogràfic de Sabadellencs” ...

Tot i això, considerem, amb Lluis Valeri, que l’obra de 
Mn. Geis -que qualifica de “ preciosissima” - no ha estât 
suficientment valorada i diu: “ Els presumptuosos anto- 
logistes, que tant abunden en la nostra terra, han negligit 
la producció espiritual d’un dels nostres més excel.lents 
poetes” .

És obvi manifestar la importància que tindria de poder 
veure publicada una Biografia complerta de Mn. Geis. 
Estem convençuts que ens donaría moites sorpreses.

També seria intéressant de poder veure aplegats els 
molts articles biogràfics que sobre diversos personatges 
més O menys notables que , corn eli diu “ ha trobat pel ca
rni” , ha anat donant a conèixer a través dels anys. Són 
mig memóries deis altres, mig de les seves.

Mossén Camil Geis, amb la seva incansable tasca de 
poeta, literat, lexicógraf, mùsic i sacerdot, té un lloc ben 
guanyat en les págines de la História de la Cultura Cata
lana, com una de les figures més rellevants.

Ricard Simó i Bach
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MOSSEN GEIS, 
PERIODISTA

El̂1 jove Camil Geis començà a publicar el seu primer 
article quan tenia quinze anys. Des d’aleshores n’ha es- 
crit i publicat una muntanya. Ha col.laborat a moites pu- 
blicacions, diaris i revistes. Ha estât un autor prolix i 
aixô en ell cal estimar-ho doblement. Veiem-ho: no s’ha 
limitât a “poc i bo” , sino a “ molt i bo” . És dels de la fei- 
na ben fêta, corn escau a un primmirat cisellador del llen- 
guatge. Repetir el que han escrit tantes i tantes plomes, és 
innecessari. Podem estalviar-nos d’ésser reiteratius, per 
aquesta vegada.

Tot aquest seu bell i ben fer -el d’escriure 
mestrivolament- li ha conferit ésser considérât un dels 
bons literaris de la nostra llengua. I si hom diu, molt jus
tament, que el poeta sol ésser un excel.lent prosista, pot 
ésser millor periodista.

1 Mn. Geis no sols ha demostrat amb escreix que ho és, 
sino que, fins i tôt, fou agraciat, meritosament, i sense 
haver de fer cap singladura afegitosa, amb el titol de soci 
actiu de l’“ Associaciô de la Prempsa” (respectem la p). 1 
per aixô ens plau reproduir el seu carnet que li fou expe
dit el 29 de desembre de l’any 1931. (Eli ha continuât es- 
sent més actiu que col.legiat, pels molts articles que ha 
publicat...)

Mn. Geis ha tingut desat aquest titol entre moites al- 
tres coses, ja oblidades, i ara, “ forçat” a remenar papers 
n’ha sortit aquest document, que és tôt un testimoni. □

ELS GOIGS DEL PESSEBRE
Enric Dordal, escolapi

Agrupaciô de pessebristes de 
Sabadell, amb l’honorable finalitat 
de retre homenatge a Mn. Camil 
Geis, en el seu vuitantè aniversari, ha 
fet estampar una tirada de goigs amb 
lletra i música escrites pel mateix Mn. 
Camil, que és, de fa molts anys, Con
siliari de la instituciô.

Sôn uns goigs dedicats al “ Pesse- 
bre” . La tirada ha estât de 1.200 
exemplars en paper Fotxer color d’os 
i 150 en paper verjurat Ingres-“ Fa- 
briano” . Aixô és el que llegim a la 
plana darrera dels exemplars dels 
goigs. Val a dir que sôn una bona pu- 
blicaciô feta en forma de llibretô, en 
el quai a més de les planes centrais en 
les que hi ha la música, a la plana de 
l’esquerra i la lletra a la de la dreta, 
tant la portada -primera plana- corn 
les centrais sôn ornades amb boni- 
ques orles que representen el pessebre 
i figures i altres elements pessebris- 
tics, amb la contrasenya o escut de 
l’artista Sr. Vicenç Mas, ben conegut 
per les seves obres d’il.lustraciô i per 
les seves escultures. Sôn un bell en- 
cert.

“ Al pessebre agermanats cantem 
tots amb alegria. Per sempre siguin 
lloats Jesús, Josep i Maria” . Aixi 
comença el cant dels goigs, amb una 
melodia festiva i solemne al mateix

temps. A les estrofes o cobles el poeta 
ens fa resseguir els personatges que 
constitueixen els elements primor- 
dials del pessebre. Ens unim familiar- 
ment per cantar vora el pessebre i per 
contemplar-lo. Després pensem en la 
meravella de Déu fet Infant que un 
ángel anuncia ais pastors. Sant Jo
sep, vestit de groe i morat, la Verge- 
Mare de blau i blanc, contemplant el 
seu divi Nadô. Els primers invitats, 
els pastors rebuts amb cortesía per 
Sant Josep. Després els Mags vinguts 
de Iluny, reten pleitesía i ofrenen llurs 
presents al Déu Infant. Aixi reseguim 
les set primeres cobles. Les dues da- 
rreres ens fan veure les lliçons que el 
pessebre ens dóna. Es una vivent 
Teología. I demanem que l’Estel de 
l’Orient orient! la nostra vida en la 
pau de tôt el môn. I acabem amb el 
“ Bon Nadal” ¡Felicitats i brillant 
Epifanía!

Mn. Camil ens ha ensenyat amb 
aquests “ Goigs del pessebre” , a cop- 
sar millor la tendresa i la bellesa de la 
instituciô tan casolana i tradicional 
del nostre Pessebre.

No cal dir que sôn dignes de 
lloança per aquesta bella obra, pri
merament Mn. Geis, poeta i mùsic de 
la preuada joia, el dibuixant, l’Asso- 
ciaciô dels pessebristes i tots els que

han posât llurs mans en aquesta bella 
mostra recordadora dels 80 anys del 
volgut Consiliari de l’Agrupaciô dels 
pessebristes de Sabadell.
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EL GOIG
D’UNS GOIGS

X ja  historia de la creació dels Goigs 
a llaor de Sant Oleguer bisbe, Patró 
de la Parroquia del seu nom, a Saba
dell és ben planera. Tot el sector que 
forma la barriada de Sant Oleguer de 
la nostra ciutat és ben viu en la histo
ria d’ahir i en el fer d’avui. Un pai- 
satge camperol no massa prétérit i 
una urbanització multiple i viva en el 
present; una casa pairal en el passât i 
una parroquia, casa oberta ais fills de 
Déu que formen església ara; un pa- 
tronatge que si la memoria ciutadana 
ho lligava en uns indrets determináis, 
ara malgrat les transformacions, voi 
continuar perenne.

Tot això necessitava una concre
ció, una forma artistica amb alé po
pular, calia donar-li vida, Mn. Geis 
ho realitzà amb la creació d’uns 
Goigs. Personalment era una il.lusió, 
però sentia la recança de parlar-n’hi; 
amb la seva comprensió amicai i hu
mana ho acceptà; ben aviat lletra i 
mùsica nasqueren de la seva inspira- 
ció humano-cristiana.

Qué podriem dir, dones, d’aquesta 
composició senzilla per la seva tessi
tura tan harmònicament travada i tan 
vivament arrelada en el sentiment po
pular? Si emprenem la seva lectura 
trobarem una linia clara i transparent 
indicadora d’una expressió que tra- 
dueix, sense circumloquis, el sentit 
directe i diàfan de la paraula exacta.

Aquesta, cree, que és la linia en la 
quai s’expressa Mn. Geis: la trobem 
en tots els sens escrits, és un estil que, 
sense pertànyer a cap escola, manté 
ferma la seva personalitat i tot lector 
rep i entén directament alió que li diu 
sense cap obstacle: la transparéncia 
d’un vas d’aigua clara.

Aixi dones, Mn. Geis ha sabut 
transmetre en els Goigs a Sant Ole
guer aquesta dicció a través de la pa
raula i de la música, que, des de la 
data recent del 1979, es canten en 
l’esmentada Parroquia. L’estructura 
sobre la qual han estât construits 
aquests Goigs és la clàssica: música 
sense artificis entre tornades i cobles

Per Joan Santaeulária i Guitart.

Fervorosa és la Uoança 
que US caniem, Sani Miracler. 
L's preguem amb confiança, 
giuriós Sani Oleguer.

Monacal vida comenta 
Oleguer. ben avial.
Ln cenobi de Provença 
el proclama el seu abat.
És primer i ve compunanl-se 
com si fos sempre el darrer.
Ls preguem .

Fuig d'honnrs i de prebendes 
i, pels volts de Sabadell, 
resta ocull. segons diendes 
que en t pervenen del temps veil. 
Prou en serven recordança 
mams indrets d 'aquesl lerrer.
Us preguem. .

EXTRADA 1 TORNADA

Ho records uns m asts, 
un paraifie i uns font 
de la bells rodalia. 
i ho records un riu i un pont. 
La ciutat. a n i eixamplant-ae. 
i un bell temple us hi va fer. 
Us preguem...

inclit fill de Barcelona, 
la ciuial en sent orguU: 
del valer dels Fills s udona 
i per Biabe seu l ’escull. 
Accedeia, però amb recança: 
Déu ho vol, dones, ell també. 
Us preguem ...

Tarragona és cristiana: 
en bandeja els sarrains 
Berenguer, i ara encomana 
al Sani Biabe els seus destins. 
Oleguer mai no descansa 
de sembrar pertol el bé.
Us preguem...

Amb el b icu l i la mitra, 
fs de jutge i de pastor: 
en litigis greus. arbitra 
com a bon componedor. 
Confiat lolhom s 'atansa 
al Prelal jualicier.
Us preguem ...

A Jesús ens duu María, 
a María ens dueu vos: 
efica^ mitjanceria 
és ls que ens prové d 'ambdóa. 
L'ajul vostre ens és ferm enta 
de no perdre el drel sender.
Us preguem...

Tornada

Fervorosa és la lloanca 
que US caniem . Sani Miracler. 
Us preguem amb confianfa 
glorióa Sant Oleguer.

RECOBLA

IFer-vo -  ro - s a  és  l a  i lo - a n - ^ a  qué us c a n - te a  S an t H i - r a - c ie r .*  Us p r e ^

guem amb con - f i  -  an -^ a  g lc  _

•  Mo - r u  -  caJ v i -  da co -  men-ça 0 -  l e  -g u e r  ben a -  v i  - a t  un ce -

> - b i  de Pro -  von -  ça us prò  -  cla-m a e l  seu  a -  b a t .  Es f i r i -

me X ve com- p o r - t a n t -  se sem -pre e l  d a r  • r e r  , Us p re  -  
A U  WCOBLA

V. Pregueu per nosaltres, gioriós Sani Oleguer. R. Perqué cns fem dignes de les promeses de Jesucrist.

PRECUEM. Déu i Pare nostre, que vsu enriquir el Bisbe Sant Oleguer amb els duns d'una sanledat eminent i 
d 'una gran prudencia en el govern pastoral de les esglésies a ell encomanades. cuncediu-noa, per la aeva inter- 
ressio , que els qui ens gloriem d'haver-lo lingul cum a pastor, imiiem els seus exemples i assolim la seva glòria. 
Per Criat Senyor nostre. Amén.

Lletra i música de Mn. Camil Geis Fd. Parrhquia de Sani Oleguer - Sabadell 1.979

amb les quals el poblé fidel recorda la 
historia i la llegenda, invoca i Iloa al 
sant Patró.

Voldria també senyalar que el di- 
buix que orna el full dels Goigs fou 
una de les últimes creacions del recor- 
dat artista sabadellenc Joan Mauri i

Espadaler un capçal que de tan sen- 
zill resulta perfecte.

Tot plegat un punt auri de la llarga 
i abundosa creació literário-musical 
de Mn. Geis.
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PERFIL HUMA I SACERDOTAL 
DE MN. GEIS EN LA SEVA OBRA
E.extracte de la conferència que Mn. JOAQUIM VIVES 
i ARAGÓ de la qual es fa esment en la Cronologia d’Ac
tes de l’“ Any de Mn. Geis” . Sentim pel seu interés de no 
poder-la publicar íntegrament per les seves dimensions. 
En reproduím alguns extractes.

El conferenciant estudia la Sensibilität del Poeta. Així 
diu:

“Mn. Geis vibra amb tots els registres dels seus sentits 
davant la realitat que per a tantes persones és monòtona, 
repetida, incolora i opaca. Eli la veu variada, jovenivola, 
multicolora, transparent” .

En aquesta fontana d ’aigua clara 
s ’emmirallava en altre temps la mare... 
i jo  dirla que l ’hi veig encara...

*

Parla de la caducitat de les coses humanes. Hi ho explica 
d’aquesta manera;

“Sobretot, en la poesia de Mn. Geis be llegit, després 
entrellegit i sempre be assaborit, aquesta nostálgia da
vant el temps inexorable que va i ve, torna i se’n va, però 
que finalment d’endinsa en Déu” .

O, il.lusió, lleugera ñau, 
sois em roman la leva estela 
-la recordanga- i ara em plau 
de confegir la teva vela.

Estudia l’amor del Poeta a la terra, fent-se aquesta 
pregunta:

“Com podriem oblidar la terra que ens ba obert els 
ulls i ens ha ensenyat el seu cel, la seva llum, els seus ca
rrees, la seva església?”

Així, en el sonet elegiac a la Devesa de Girona, diu:
Ai, la Devesa, palau enrunat.
De l ’esplendor del bon temps han restât 
sols els pilars i cairats de cada arbre.

I en la Elegía al bosc de Can Feu:

On sou, arbres gegants? On sou, brancatges? 
On sou, braços del bosc acollidor 
que, quan venia el temps de la tardor, 
penjàveu -teixits d ’ombra- uns cortinatges?

Remarca l’amor a la llengua, aixi;
“Ja de jove va excel.lir en el conreu de la nostra llen

gua, la quai mai no deixà, sempre estima, s’emporta amb 
ell a França, durant la nostra Guerra, i després maldà 
perqué de bell nou fos reconeguda. Els seus dos volums, 
“De Primavera a Reravera” , Ilibre de poesia de 675 pagi
nes, i “Pas i Repas” , 1.® part de la seva obra en prosa, de 
430 pagines, en son un exponent ben ciar” .

També destaca la ironia. Veiem-ho:
“Mn. Geis empra sovint la ironia per tal de rebatre, fi- 

nament, tot servint-se de la similitud de les paraules, per 
a cridar contra tot allò amb el que no està d’acord” .

‘‘No sé per què són tants els que tenen por d ’ésser 
titllats de conservadors, quan, en els nostres temps, 
es viu gairebé només que de conserves”.

En el Perfil Sacerdotal, fa notar la principal temàtica 
de la seva poesia concretament religiosa. Com canta Na
dal, l’Eucaristia, la Mare de Déu...

S’estent a comentar el Ilibre “ L’Infern a la terra i Déu 
pertot” .

Per acabar, transcrivim els últims parágrafs que con- 
clouen la seva interessantissima i documentada conferén-
cia.

“Sacerdot enamora! de la seva missió.
Devot de l’Eucaristia i de María.
Incansable en el treball. Sempre estudios.
Purificat en la fornal de la sofren^a.
Mestre de la senzillesa.
Predicador de la bellesa.
Preceptor de la finesa.
Peregri de la Bondat, de la Veritat, de la Bellesa” .

Mn. Joaquim Vives pronunciani la 
conferencia que es comenta en aquesta 
plana.
A la presídéncia, Thomenatjat, Mn. Geis; 
a la seva dreta Osvaid Cardona i, a 
l'esquerra, el president d ’“ Kls amics deis 
Cioigs de Barcelona*'.
(Foto d'Antoni Peíg).
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Dama
]^ndolada

E . despertá, i encara era de nit, ne
gra nit...

Es torná a dormir... Es torná des
pertar, i encara era de nit, negra nit!

Pensaba haver dormit moites, mol
tes hores, en les dues étapes. Reai
ment, havia dormit molt? Havia dor
mit poc? No sabia contestar-ho.

Resté desvetllat. Ja no hauria po- 
gut dormir més.

Sentia enraonadissa de gent que 
passava peí carrer, com si ja tothom 
anés ais seus quefers. Paré atenta- 
ment l’orella i li semblé sentir el tras- 
teig de la seva filia aqueferada a la 
cuina. El vellet, feia anys que havia 
perdut la muller, i, d’aleshores ençé, 
vivia amb la seva filia única, ja gran, 
que havia restât soltera.

S’alçé del Hit, va anar a obrir la fi
nestra, que donava al carrer, i encara 
era ben fose, més fose que una gola 
de Ilop, que ja es dir!

La seva imaginació fou assaltada 
per un malastruc pressentiment. I es 
posé a cridar:

-Maria!
-Ja vine pare -contesté la bona fi

lia, amatent.
La noia, estones ha que s’havia lle- 

vat. Era a la cuina feinejant. Ja tro- 
bava estrany que el pare tardés tant a 
anar a esmorzar. I trobava també es
trany que la cridés. No ho feia mai. 
No necessitava ningú que l’ajudés a 
llevar-se. Solia baixar al menjador, 
tot xiroi. Aixó feia malpensar.

Maria va correr a la cambra del pa
re. El trobé mig vestit, assegut en una 
cadira...

-1 ara, qué passa?
-Quina nit tan llarga!
-Tan llarga...?
-He obert de bat a bat la finestra 

que dona al carrer, i tot fose, ben 
fose!

-Tot fose? Si fa un sol 
esplenderós...

-Fa sol?
I es posé a plorar, entre sanglots...
-Dones, no he veig... S’ha fet fose 

per mi... Com si ho pressentis, aixi 
que he obert la finestra. Qui ho sap si 
ja abans, a la matinada... car, aixi 
que despuntava el dia, ja es filtrava 
un fil de llum per les cretlles deis ba- 
tents de la finestra... 1 avui, res de 
res. He somniat llargament. Somnia- 
va que era en un bosc travessat per 
una ruta ben fressada, un carni que 
no menava enlloc. M’havia perdut... 
Del fons del fons del bosc, sorti una 
bella dama, tota endolada: túnica ne
gra, mantell negre, cabellera negra, 
que davallava del seu cap com una 
cascada que mig li cobria la cara. No- 
més se li veien una mica els ulls, tam
bé negres, ben negres. Vaig restar uns 
moments contemplant-la. Semblava 
com si vingués al meu encontre. 
S’anava apropant, apropant, i, en 
arribar molt aprop meu, es fonia, de- 
sap a re ix ia ...  Em despertava 
intrigai... Qui era aquella bella dama 
endolada?

I pare i filia s’abraçaren fortament 
plorant.

-Maria, filia meva,d’ara endavant 
tu serés sempre més per mi aquella 
dama endolada. Però tu no et fon- 
drés... 1 jo podré abraçar, abraçar!

Sembrador d’adéus
A cada adéu jo sembrava 
una mica de mi.
Qui en recollia ¡a sembra?
El guaret? El carni?
El pedruscall? La bardissa?
Jo no ho sé, sois puc dir 
que a cada adéu jo  sembrava 
una mica de mi.

Espines naixents
L ’espina quan neix ja punxa.
Tot just vas néixer, cor meu, 
ja et neixerien espines, 
que jo, tan petit, plorés!

La doiça pan
Doneu-me la dolga pau 
colgada a les altes cimes 
i un retaJlet de cel blau, 
somrieni entre calimes.
Una casa ben oberta, 
que ni tingui por del vent, 
dalt la codina deserta... 
i un desert de pensament.

Roses i espines
Branc de roser que tot t ’inclines, 
plores la rosa que has perdut? 
Plany el bon lladre, que s ’ha endut, 
junt amó la rosa, les espines.

(Del Ilibre “ Narracions extravagants") (Epigrames del Ilibre “ Fulics d’heura” )
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LA MUSICA DE MN. CAMIL ----

Mn. Geis i M .“ Teresa Bo¡x, soprano, amb l'equíp de grava- 
ció del disc “ Musica i Paraula", en el cor de Sant Kelíu 
(Abril-1977).

A ja  bibliografia musical de Mn. 
Geis dona idea de la diversitat de ge
neres que ha assajat. En ella, però es 
fa ben palesa l’especial dedicació del 
music al conreu del cant religiós.

Music de sólida formació, fou dei- 
xable d’orgue del mestre Mn. Josep 
Colomer: d’harmonia, contrapunt i 
fuga deis mestres Barò, Sancho Ma
rracó i Barberà.

Per vocació i esperii de servei, en 
l’exercici del doblat cárrec d’Organis
ta Mestre de Capella de la Parróquia 
de Sant Feliu, es preocupé per la dig- 
nificació del cant religiós segons el 
“ Motupropio” de Pius X sobre Mú
sica Sagrada, i és per aquest motiu 
que li fou demanada una conferéncia 
al Palau de la Música, en la festa de 
Santa Cecilia de l’any 1934, sobre el 
tema: “ Els fenómens peculiars de la 
nostra mètrica i el cant popular reli
giós” , la qual més tard fou publicada 
al Butlletí de l’Orfeó Catalá, “ Revis
ta Musical Catalana” .

En la seva intensa activitat, formá 
part del Conseil de Redacció deis 
quaderns de Música Sacra “ Canti- 
cum Norum” (que es publicaren, 
l’any 1948, a Barcelona, dirigits per 
Mn. Francese de P. Baldelló), con- 
juntament amb Mn. Josep Muset, P. 
Antonio Donostia, Lluis Mi* Millet, 
Frederic Ribas Martí i Antoni Perez 
Moya.

En ocasió deis seus 80 anys rebé 
una carta de felicitació de l’organer- 
organista Don Antonio Alberdi, resi
dent a Bilbao, en la que li deía “ Que 
el Señor le dé garbo e inspiración pa
ra seguir deleitando a los feligreses 
con sus felices improvisaciones que 
tan buenos ratos nos ha proporciona
do” .

Aquesta frase d’Alberdi ens porta 
a remarcar que, a Porgue. Mn. Geis 
s’ha decantai, preferentment, a la 
improvisació. Li ho facilitava una 
preparació remota (els estudis d’har
monia, contrapunt i fuga de què hem

anteriorment parlai) i una preparació 
próxima progressiva (l’exercici del 
càrrec d’organista en les celebracions 
litúrgiques, en les quais l’executant 
ha d’estar constanment aient al curs 
de la celebraciô i es veu obligat a un 
pren-i-deixa de l’orgue per a omplir 
buits, sense temps d’interpretar com- 
posicions poc O molt llargues.)

Fins aquí i molt més, aniriem des- 
glossant la poesia fêta música de Mn. 
Camil, que tant ha delectat i delecta
rá, perqué el que és bo, el que surt del 
cor i del ben pensar, no pot finir mai.

Fia estât per a mi motiu de satisfac
cio poder parlar de la música de Mn. 
Geis, després que tantes vegades he 
cantal i fet cantar les seves cançons li- 
riques que han enamorat a tots els 
que paledegen el bon gust de les coses 
feliçment concebudes i ben realitza- 
des.

M? Teresa Boix.
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M,Ln. Camil Geis nasqué l’any 1902 
a Pont Major de Girona. Alternà els 
sens estudis eclesiàstics amb el conreu 
de les Lletres i la Música, en aquella 
ciutat, passant més endavant a èsser 
organista a la Capella de Sant Feliu 
de Guixols... Després obtingué el cà- 
rrec d’organista-Mestre de la Capella 
de Sant Feliu de Sabadell; càrrec que 
bagué de deixar fonjosament degut 
els incidents de la Guerra Civil, que 
1’obligaren a traslladar-se a Lyon on 
exerci el càrrec interi d’organista a la 
Parroquia de Sant Bonaventura. Re- 
tornà a Sabadell un cop acabada la 
Gran desfeta, on resideix actualment 
i on segueix ocupant el càrrec d’orga
nista.

Mn. Camil Geis és Mestre en Gai 
Saber i Medalla d’Or de la Ciutat de 
Sabadell. Naturalment, no és de la 
seva obra musical, sino de la seva 
obra poètica de la que jo us parlaré 
en aquest espai... Però, per altra ban
da, qué puc dir de la seva poesia que 
no hagin dit ja plumes altament qua- 
lificades?

Una llarga llista de noms com Al
bert Manent, Manuel de Montoliu, 
Caries Cardó, Miquel Dol?, Octavi 
Saltor, ect..., s’han pronunciat sobre 
la seva obra a través de profuns estu
dis que posen de relleu tota la válua 
d’aquest artista, d’aquest home bu
rnii, cuite, generös, sensible, tremen- 
dament humá, que a vegades ens re-

corda a Verdaguer i a vegades ais mi
nors noucentistes.

Fia publicat els següents llibres:

• Balades i Cançons (1931)
• Floritzons i Rutes (1936)
• Rosa Mistica (1942)

I voldria fer notar, perqué el fet 
s’ho val, que aquest Ilibre, “ Rosa 
Mística’’, fou el primer Ilibre publi
cat legalment en catalá després de la 
Guerra Civil espanyola.

Publicá també:

• Poemes de Nadal
• Fulles d’heura
• Bestiari Hagiogràfic, amb el qual 
obtingué el Premi Ciutat de Barcelo
na, no fa pas gaires anys, potser l’any 
1969.

Després: “ Noves Fulles d’Heura” , 
ect... Aplegats tots ells en l’Obra 
completa que fou publicada a Saba
dell l’any 1976, per la “ Comissió 
d’Amies del Poeta’’. Llegint la seva 
obra ens n’adonem de seguida del 
pregón lirisme que amara els seus 
versos, servit albora per una rica 
amalgama de rimes i formes que po
sen de manifest el gran domini que 
poseeix de la llengua i de l’ofici de 
poeta.

Poesia cristal.lina i profunda que 
estableix una simbiosi entre cultisme i 
popularisme; poesia de gran musica-

litat, d’arquitectura perfecta, on la 
paraula exerceix abastament la fun- 
ció que li és atribuida. Poesia lírica, 
poesia épica, poesia dramática, que 
el defineix, el qualifica, segons Caries 
Cardó, “ Com un poeta de raga. Un 
poeta de la casta deis elegits’’.

Una part de la seva obra musical i 
poètica és recudida en el dise “ Músi
ca i Paraula’’, que fa uns dies ha sor
tit a la venda. Per circumstáncies de 
tipus funcional no pogué sortir 
abans, però el dise duu una data ben 
memorable: 11 de setembre de 1977. 
Aquest dise és interprétât per 
l’excel.lent liederista M.“ Teresa 
Boix, acompanyada a Porgue pel ma
teix poeta... Fli intervenen quinze ar
tistes sabadellencs. Voldria, avui, 
dir-vos, donar-vos a conéixer, “el 
Porquet de San Antoni’’ del Ilibre 
“ Bestiari Flagiogràfic’’, insertit en el 
dise que us he parlât.

Poema que sorprèn per la seva mu
sicalitat, per la gràcia alada en que és 
conjugat lèxic i ritme i per la fina, 
tendra ironia que trasllueix...

Nùria Candela 
Programa: Rádioscop 

Emissora: Miramar 
29 d’octubre de 1977
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El Mn. Geis que jo he trobat pel carni.

E siS evident que el curs 
normal de la vida ens fa 
conéixer persones que, una 
vegada tractades, esdeve- 
nen d’una manera inespe
rada, amistats insepara
bles.

Tal és el cas del nostre 
admirat amic Mossén 
Geis. La seva característica 
bonhomi, no sois guanya 
el nostre afecte, sino que 
ádhuc ens ha honrat amb 
la seva sincera amistar po
sada de manifest en repeti- 
des ocasions.

És indubtable que la 
quasi totalitär dels autors 
que col.laboren en aquest 
número monográfic, que 
QUADERN dedica a Mn. 
Geis, són plomes doctes 
amb algunes de les quals 
en cap concepte intentem 
comparar-nos.

L’any 1942, en retornar 
del nostre exili a Montpe
lier (Franga), l’inoblidable 
amic. Doctor Esteve M? 
Relat i Corominas, ens 
presenté a Mn. Geis i 
d’aleshores engá, la nostra 
amistar ha esdevingut in
quebrantable i leial.

Quan el nostre memora
ble amie Artur Llorens i 
Opisso -“ Artur Llopis” en 
el camp de periodisme i les 
lletres- venia a Sabadell, 
no deixava mai de visitar la 
nostra llar del carrer Sant 
Antoni, i les seves primeres 
paraules eren per 
interessar-se per la persona 
de Mn. Geis a qui admira- 
va com a persona, sacer- 
dot, poeta, music...

Igualment es repetia la 
mateixa circumstáncia, 
quan venia a Sabadell Ten-

fills Diana i Joana, en el 
période de la seva forma- 
ció pre-universitária, du
rant la qual, el seu mestrat- 
ge fou molt influent en la 
vida moral i espiritual 
d’ambdós.

Ens plan remarcar tam
bé, que en la nostra vida 
familiar -com en la de tan
tes a ltres fam ilies 
sabadellenques- la seva 
presèneia i companyia ha 
estât sempre molt estima
da, de tal faisó, que, en 
l’oportunitat de les nostres 
recents Noces d’Or matri
moniáis, Mn. Geis, es dig
né acceptar la nostra invi- 
tació de venir a presidir la 
taula que ens agermanava, 
familiars i intimes amis
tats.

Però, si bé aquesta veri- 
tat és inqüestionable, no és 
menys cert que, en l’ordre 
humanistic, la nostra con- 
tribució por aportar-hi 
també una part de la veu 
del poblé senzill, servint- 
nos d’un llenguatge planer 
que caracteritza la manera 
simple d’expressar els nos
tres sentiments.

yorat escriptor, poeta i 
amie, Joan Alavedra, 
autor del poema “ El Pes- 
sebre’’, unit de franca 
amistat amb l’autor de 
“ Primavera a Reravera” i 
“ Pas i Repés’’.

L’amistat amb que ens 
honora Mn. Geis, fou con
solidada pel fet d’haver es
tât professor dels nostres

Per tal de correspondre 
a la seva sempre disposada 
col.laboraciô, l’“ Agrupa- 
ciô de Veins del carrer Sant 
Antoni’’, en ocasiô de les 
festes nadalenques i d’any 
nou (1955-1956), li tributé 
un homenatge popular en 
el que no sols hi participé 
tôt el veinât en pie, sinô 
que també s’hi feren pre-

sentes altres sabadellencs, 
amies i représentants de di
verses entitats socio- 
culturals de la ciutat.

Amb el fi d’il.lustrar mi- 
llor les nostres paraules, 
ens plan reproduir la invi- 
tació i el programa d’actes 
del susdit  fest ival- 
homenatge.

Corn tots els ciutadans 
no ignoren, el carrer San 
Antoni -a imatge del carrer 
Petritxol de la ciutat 
comtal- és ornât des de fa 
molts anys, amb diverses 
plaques de cerémica, rea- 
litzades pel que fou Mestre 
Ceramista, Modest Casa- 
demunt, al.lusives totes 
elles a diferents efemérides 
ciutadanes i entitats locals. 
Entre elles, no hi podia 
mancar la del “ Patronat 
Local de la Vellesa” , amb 
la que tant contribuí el be- 
nemérit patrici sabadellenc 
Francese Tiana i Clapés i 
en la quai, Mn. Geis deixé 
estampada la seva lírica 
amb unes paraules plenes 
d’humanitat cristiana que 
el lector pot apreciar en la 
reproducció que s’acom- 
panya.

Mossén Camil Geis, 
arrelat a les nostres velles 
tradicions, és, ensems, un 
espili d’humilitat amb un 
profund humanisme. Al 
llarg de la seva vida exem
plar, s’ha fet mereixedor 
de l’admiraciô i estima ge
neral de tot el nostre poblé 
com quedé palés, una ve
gada més, en ocasió del 
sopar-homenatge que se 
celebré el proppassat dia 5 
de novembre en el restau
rant Espanyol de la nostra 
ciutat.

En la ment de tots els 
nostres conciutadans, cal 
gravar que Mossén Camil 
Geis, a més d’ésser una 
gran personalità! intel.lec- 
tual, és, des de fa molts 
anys una veritable Institu- 
ció.

Joan Sala i Rovira
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H.Lem parlai molt de les riques ves- 
sants poètico-literàries i musical de 
Mn. Camil Gels, en les quais és avui 
un dels més ferms puntáis, però... i 
de la seva projecció dins el món de 
l’ensenyament, com és que no se’n 
parla? Fern un esbós d’aquesta seva 
linia traçada precisament a Sabadell, 
on té passais els millors i més nom- 
brosos anys de la seva vida. Per qué 
no tornar a anys enrera, per qué no el 
podem recordar a les aules amb aque
lla seva fe tan donada a comunicar la 
seva perfecció de sentiments i els sens 
propis coneixements als altres? Són 
53 anys de sabadellisme i, gairebé 
tots, en les avantguardes del saber i 
del comunicar als altres les fineses del 
seu mestratge. I... si hi pensem, veu- 
rem com s’obre una llarga escletxa de 
Hum al llarg dels anys i que aquesta 
s’anà introduint en les Intel.ligències 
dels alumnes de tantes “ classes” , de 
tantes escoles on ensenyava Mn. 
Geis. Hi havia fet música i literatura 
(llati, francés, català), però especial- 
ment Religiô i Moral, i aixô, durant 
llargs anys seguits a l’Escola Indus
trial, a l’Acadèmia Miralles (de la

quai en publicà una Monografia), a 
l’Institut Laboral, del que en fou 
professor-fundador, i a l’Escola de 
Formaciò Social.

Personalment, recordo aquesta se
va assignatura donada a la primera 
promociò a Sabadell d’Assistents So
cials, en una de les sales del segon pis 
del Gremi de Fabricants, on es va ins
tai.lar l’Escola de Formado Social. 
Dos cursos donats a base d’apunts ci- 
clostilats, del propi professor. Una 
hora d’aprofundiment en molts co
neixements presentáis amb caire hu- 
mà i pedagògic. S’arribava al final 
fins apenes adonar-se’n. Una assig
natura que , per la seva complexitat, 
pot èsser feixuga, portada pel Mestre 
en Gai Saber, es feia amena i alta- 
ment instructiva. Veies clares moites 
coses d’història. de filosofia, al ma
teix temps que t ’instruïes en la fe. La 
serenitat del Mestre s’encomanava. 
Revestía les explicacions d’un humor 
fi i sempre sà.

El poeta, el literal, el musicòleg, el 
ministre de l’Església ens feia arribar 
les veritats évangéliques amb senzille- 
sa i beilesa de paraula. A ningú no

se li feia llarga l’hora de Religió de 
Mn. Geis. I s’en sortia sabent sempre 
més i entenent sempre millor allò que 
ens havíem pensât que ja sabíem.

Evocant-ho ara al cap de molt 
temps, pensem que les seves lliçons 
en escoles i en curséis arreu de la ciu- 
tat no hauran estât oblidades pels 
seus alumnes, perqué n’hi havia mol
ta de sabiesa en el seu dir i en el seu 
ensenyar.

Bon psicòleg, sempre ha sabut 
il.lustrar les seves “classes” amb 
anècdotes i amables historietes i acu- 
dits com a vehicle de comprensiò i, al 
mateix temps, de distensiò, en voler 
deixar aclarides veritats profundes, 
no fàcilment assequibles a l’enteni- 
ment Jovenivol. Potser Mn. Geis és la 
suma de totes les coses, de totes les 
vessants que d’ell coneixem: poeta, 
literal, music, humorista, pedagog i, 
a través de tot això, sacerdot difusor 
de la seva espiritualitat, que es fa pa
lesa, ja d’entrada, en les primeres pa
raules d’una lliçô, d’una conversa...

Rosa Ten

A Mn. GEIS

X j  Escola Miralles-La Salut ha 
volgut cooperar a les commemora- 
cions ciutadanes del que se’n ve dient 
«Any Mn. Geis», promovent entre el 
seu alumnat treballs monogràfics en 
honor de l’octogenari escriptor- 
professor.

Resultat: uns quaderns individuals 
-un bon nombre- en els quais són re- 
marcades diverses facetes d’aquesta

preclara personalitat que han capti
vai més l’atenciô dels alumnes.

Els treballs són il.lustrais per la 
creativitat dels alumnes i van acom- 
panyats de ressenyes i articles de di
versos autors locals que “ Diari de Sa
badell” ha vingut publicant.

Dintre la diversità! de realitza- 
cions, hi ha coincidències en l’elecciô 
de ternes.

Mn. Geis ha estât sensible a aques
ta tendra delicadesa i ha escrit a ca- 
dascun dels treballs la següent dedi
catória: “ Ho tinc en molta estima” . I 
ho ha signât.

Bella iniciativa la d’aquest centre 
pedagógic, la d’honorar un professor 
doblat d’escriptor que ha actual en 
diversos centres de la ciutat 
professant-hi diverses especialitats.

I és per aquest mateix motiu que 
ens ha plagut d’incloure en aquest 
número monogràfic de Quadern el 
testimoni d’un grup d’alumnes que, 
naturalment, a iniciativa de la direc- 
ció de llur centre escolar, han portât 
a cap, amb interés i amb entusiasme 
uns modèlics treballs escolars en ho- 
menatge a un escriptor doblat d’edu
cador de joventuts. •
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mossèn camil geis
sacerdoti mestre, music i poeta

perfil

Figura escardalenca.
Fibra de jone.
Bellugadis com el blat rossenc en el juny lluminós.
Front ample i recte.
Sobre el cap, una pianura retallada de cabella canuta.
El llavi inferior éa avantguardiata, com per libar, a la beatreta, lea 
paraulea i lea notea de novellea compoaiciona.
Éa Poeta llorejat.
Té el aomriure beatific.
Va pel carni del cel per la drecera...

biografia

Nat a Pont Major (Girona) el 7 de febrer de 1902.
Cursa estudis eclesiàstics. Ordenat sacerdot el 1925. Estudis musicals.
Filologia romànica a la Facultat de Lletres de Lyon.
Càrrecs: Organista-Mestre de Capella. Professor de I'Escola Industrial i d'Arts i Oficies; 
Institut Laboral (professor-fundador); Escola de Formado Social (professor-fundador); 
Acadèmia Miralles...
Premis: El de la Ciutat de Barcelona 1968. Mestre en Gai Saber (1971).
Medalla d'Or de la Ciutat de Sabadell.
Figura en diverses antologies poétiques.
Es esmentat en el Diccionari Biografie d'Alberti i en la Gran Enciclopédia Catalana.
Es autor d una extensa bibliografia literària i musical.
Les seves afeccions: folklore literari i musical.
Conferenciant i publicista conspicu.

¿7 lex i i la c a r ica tu ra  d ’a q iie s i i re h a ll f ig u re n  a  l ’o h ra  l i  lu  lacla “ 52  C e h a llu ts" , a m h  le x io s  d e  
J o a n  C u scó  i a n ih  c a r ica tu res  d ’U m ili H ierro , a  p u b l ic a r s e  a lgú n  d ia  (o  la se !m a n a  d e is  tre s  d l-  
j o u s . . . )
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CRONOLOGIA
DELS ACTES 

D ’HOMENATGE
A Mn. CAMIL GEIS

1982
Gener.-

Repartiment a totes les entitats, associacions, amies i 
simpatitzants de Mn. Camil Geis, d’un triptic contenint 
un pregó escrit per Jesús Farrés i amb un dibuix d’Agusti 
Masvidal, anunciánt.el començ de l’“Any de Mn. Geis” 
en escaiença de compiir els 80 anys i de fer-ne 53 de la se
va estada a Sabadell.
2-febrer.-

A la Galeria “ Tot Art” , de Sabadell, inauguració 
d’una exposició de retrats de l’homenatjat i d’altres 
obres de l’artista local Joaquim Busquets, en homenatge 
a Mn. Geis.
8-febrer.-

A la tarda, a l’església parroquial de Sant Feliu, solem
ne Celebració Eucaristica en acciò de grácies, presidida 
per Mn. Geis i concelebrada per sacerdots sabadellencs i 
amies. Es va editar un recordatori, on a més d’haber-hi 
un esbós biográfic de l’homenatjat conté la música del 
Comú de la Missa i la reprodúcelo d’uns Goigs de la Ma
re de Déu de la Salut. Mn. Geis és Fautor d’ambdues co
ses. A l’ofertori, li fou Iliurat un calze d’argent costejat 
pels amies i feligresos.
17-abril.-

Excursió al Santuari del Collell, on Mn. Camil cursá 
estudis, i a Girona per tal d’assistir ais actes d’homenatge 
que li dedicaren els amies deis Goigs d’aquella ciutat. A 
la tarda, Missa concelebrada a la Catedral i, seguida- 
ment, a la Fontana d'Or, inauguració d’una exposició 
de Goigs, en la qual els escrits i musicats per Mn. Geis, 
tenien una bona representació. L’acte va acabar amb 
Parlaments d’homenatge.
28-març.-

Mn. Geis presideix a la vila de Bonastre, prop del 
Vendrell, el solemne Via Crucis que cada any la Contra
ria de la Purissima Sang i del Sant Nom de Jesús celebra 
en una localitat catalana. En el recordatori hi ha l’“ Him- 
ne a Jesús Crucificat” , lletra i música de Mn. Geis. En 
un acte célébrât a la tarda li va ser imposada la insignia 
d’or deis Portants.
16-maig.-

272 Romeria Sabadellenca a Montserrat, la presidèn- 
cia de la quai ostentà Mn. Geis, que, com a romeu i sa- 
cerdot, va acostar-se a la Moreneta per agrair-li els beni- 
fets que d’ella ba rebut en el curs de la seva longevitat. 
L’homenatjat presidi la Missa deis Romeus, concelebra
da.

21-agost.-
A la Capella de les Religiöses “ Serventes de Maria” , 

solemne Missa celebrada per Mn. Geis, confessor, llarg 
anys de la Comunitat i professor de les organistes, que de 
l’any 1940 ençà, han passât per la Casa. Es va editar un 
opuscle on eren reproduits els cants originals de l’home
natjat executats en aquella festa.
5-novembre.-

Sopar d’Homenatge al Restaurant Espanyol amb assi- 
tèneia de més de dos cents comensals. En el curs del so
par es va fer ofrena d’una medalla de plata que, conjun- 
tament amb una emissió de 350 de bronse, van encunyar- 
se per a commemorar els 80 anys de l’homenatjat. La 
medalla és obra de l’artista Adolf Salanguera.
28-novembre.-

Mn. Geis rep l’homenatge dels “ Amies dels Goigs” de 
Barcelona, amb els següents actes: Mati, Missa a l’esglé
sia de la Mare de Déu del Carme, celebrada per ell. Se- 
guidament, acte literari a l’Auditorium de la “ Biblioteca 
de Catalunya” on Mn. Joaquim Vives i Aragó, deixeble 
de l’homenatjat, disserté sobre el tema “ Perfil humà i sa
cerdotal de Mn. Geis en la seva obra” . La tarda, acabà la 
diada amb una visita a la molt important col.lecciô de 
Goigs de la Mare de Déu que, entre moites col.leccions, 
té Mn. Jordi Fort a Sant Climent de Llobregat.
12-desembre.-

L’Agrupaciô de Pessebristes de la nostra ciutat obra la 
seva exposició de diorames nadalencs, un dels quais és 
dedicat a Mn. Geis en recordança i homenatge als anys 
que n’és el seu Conciliari. Amb aquest motiu l’Agrupa- 
ció ha éditât uns nous “ Goigs del Pessebre” amb lletra i 
música del propi Mn. Camil. El dibuix dels Goigs és de 
Vicenç Mas.

En el curs de l’any, en diverses ocasions i llocs, han 
cantat cançons compostes per Mn. Camil Geis les corals 
següents:

-Coral de la U.E.S.- Schola Cantorum.- Pueri Canto
res.-Coral Garbí.- Coral de la Capella Evangélica.-Coral 
i octet de Belles Arts.- Secció de Nois i Noies de l’Orfeô 
de Sabadell.- Coral Rodamón.- Corals Infantil i Juvenil 
de Sabadell.- IV Centenar! Teresiá a l’Académia Católi
ca.-Concert de piano i cant al Cercle Artistic de Sabadell 
a càrrec de M.“ Teresa Boix.



ZAÌXA D€ PENSIONS

”Ia Caixa”
SUCURSAL i AGËNCIES A SABADELL

SUCURSAL de SABADELL - 027
Plaça Dr. Robert 4 i 5

Agènda L'AVINGUDA - 298
Avgda. de Barberà, 251

Agènda CAN RULL - 311
Carretera de Terrassa, 358

Agència CONCORDIA - 297
Avgda. Concordia, 47-49

Agènda CREU ALTA - 326
Carretera de Prats, 324

Agènda CREU de BARBERÀ - 312
Avgda. de Barberà, 439-443

Agènda RAMBLA IBÈRIA - 444
Ronda Ponent, 2

Agènda SANT ISIDORO - 443
Sant Isidoro, 5

Agènda SOL i PADRIS - 462
Sol i Padris, 76-78

Agènda VILACINCA - 461
Avgda. 11 de Setembre, 136

Agènda CA N'ORIAC - 507
Carretera de Matadepera, 133

Agènda CAMPOAMOR - 664
Navidad, ‘45-47

Agènda CINTURÒ RAMBLA - 665
Rambla, 184

Agènda PENYAFORT - 695
Sant Raimon de Penyafort, 1

Agènda PLAÇA SANT JAUME - 735
Plaça Sant Jaume, 21



L'Art és llar g, 
la vida és breu

S é n e c a

L’art i la cultura 
son expressiô 
de la riquesa espirîtual 
de cada home 
i de cada poble

BANC DE SA BA D ELL
amb l’Art i la Cultura
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ART ROMANIC:
EL LLIBRE “ EL PARC NATURAL 
DE SANT LLORENC DEL MUNT 1 SERRA DE 
L’OBAC” Per Ramon Valí i Rimblas
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Per Daniel Sanabuja i Capella

295 LA FILMOTECA A SABADELL

296
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Per Jaume Busqué i Marcel
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298 MISCEL.LÀNIA

299 CURIOSITATS

300 AL PAS DELS DIES Per Joan David

301 CARLES OLIVELLA Per Rosa Ten
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Foto: Josep Busoms. Text: Joan Cusco

303 SOMRIEU SI US PLAU... Per Mainou + Xespir
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Dip. Legal. B-16799/1978

Perite
Acomiadar-se és morir una mica.
Un “adéu” se’ns enduu quelcom nostre. I quan un 

diari -o una revista, o una publicació- ha de dir l’ùltim 
“ adéu” , certament quelcom nostre perdem.

Ara, la Fulla del Dilluns (La Hoja del Lunes) ens ha de 
dir forçosament “adéu” ... Des de l’any 1926 aquest pe
riodic sortia cada dilluns, omplint el huit del descans do
minical tan ben guanyat en el periodisme. Han estât “ 56 
anys ininterrumputs d’existèneia i a través dels quais ha 
conegut camins politics antinomies, avatars socials dra- 
màtics i un munt de moments histories” .

Hi ha moites causes que han obligat a aquest “ adéu” , 
les quais han estât prou divulgades i, de manera exhausti
va, en rúltim exemplar que ha sortit el 21 de febrer. És 
trist constatar que “ aquest periodic, el periodic dels pe- 
riodistes, ha estât vençut, com diu l’Editorial.

Fou l’any 1978 que el director del diari francés “ Le 
Quotidien” va explicar algunes de les causes de la mort 
del periodic: problèmes d’orde tècnic, economie i comer
cial, però a més a més va fer una observació relacionada 
en un factor d’ordre moral: la malaltia de la professió pe
riodística. “ La premsa escrita -digué- està també malalta 
a conseqüéncia deis periodistes” .

Enguany també ha desaparegut una revista autòctona: 
“ El Món” . I demá potser direm “adéu” a un altre mitjà 
informatiu (tal vegada serem nosaltres mateixos) i el cert 
és que a cada partença perderem un poc de nosaltres...

Horn ha dit que tots som una mica culpables.

EL MÓN PER UNA ESCLETXA,
De la Liei d’Incompatibilitats...
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SEMBIÄHCÄ

d’ADOLF 
SALANGUERA 

i ABELLA

E,<1 taller-estudi d’aquest escultor 
està en un indret tranquil. En ell hi 
està com peix a l’aigua: és el seu 
món, en bona part.

Aquest Hoc guarda la pàtina prò
pia del treball que en ell s’hi fa. Les 
coses duen una epidermis de pois. El 
fang, el guix i les cent i una cines que 
composen aquest abigarrat món de 
l’artista tenen una vivéncia ben re
marcable: formen part d’ell. Aquest 
és el lloc de l’escultor.

Però després de travessar amb qua
tre passes un tros d’eixida -que no 
podem pas dir que és sencera- t ’enfi
les fins a l’estudi del pintor. Aci tot és 
diferent. Teles i quadres arreu, caba- 
llets, capses, pinzells, pintares, espà- 
tules... Papers i projectes, esbossos, 
apunts... Aci hi ha força color. A 
l’ambient i en els quadres, esclats de 
color.

I en un pany de paret, un piano.
Adolf Salanguera practica el poli- 

facetisme artistic: és escultor, és pin
tor i, com a hobby, practica el cant. 
Sabem que cursa la carrera de cant 
(amb la professora Miriam Alió, del 
Conservatori de Música de Barcelo
na), que té facultats pel cant, que és 
un bariton que podria dedicar-se a 
l’òpera, però ep! d’això no voi que en 
parlem, que és una altra vessant que 
l’empra com a distracció, tal volta 
per “desintoxicar-se” de fer i desfer 
art, fins i tot perqué també és profes
sor. I com que en té un tip s’evadeix 
cantant. Però d’aquesta disciplina no

Per Joan Cuscó i Aymami

en parlarem més en el curs d’aquesta 
entrevista.

El nostre personatge va néixer a 
Sabadell l’any 1929. (És doblement 
vallesà, puix va néixer a la plaça del 
Vallès...)

A Pescóla li agradava emplenar de 
ninots i dibuixos els sens quaderns. 
Aquest fet no se li escapà pas al seu 
professor, el senyor Lluis Salas -de 
cal Tatché- el qual l’alentá i li feu 
il.lustrar algunes de les lliçons que 
donava i ho feia tan bé que va acon- 
sellar els pares del noi que seria bo 
orientar-lo a estudis superiors de Be
lles Arts. Això Pompila de goig. I 
heus aci que quan tenia justament 
tretze anys té Poportunitat d’entrar 
d’aprenent al taller d’imatgeria del 
senyor Lluis Duran, que estava al ca
rrer de La Creueta. Aixi mateix in
gressa a PEscola Industriai i d’Arts i 
Oficis, amb el professor Joan Vilato- 
bà, aquell entusiasta promotor d’ar
tistes locals. A la mateixa escola tin
gué altres professos: R. Homs, Bruii, 
Vilatobà -fili, Valls Baqué i Ricard 
Marlet.

I continuant en aquest carni d’estu- 
di a Part, ingressa a PEscola Superior 
de Belles Arts de Barcelona. I fou alli 
on esdevé deixeble avantatjat de Pes- 
cultor Enric Monjo. Aquest fou el 
seu mestre i amb eli imparti classes, 
més endavant, en qualitat d’ajudant 
seu en la cátedra d’anatomia que te
nia al seu càrrec en Pesmentat centre.

El jove Salanguera sentía més i més 
el fibló de Part. Davant seu s’obrien 
nous horitzons, esperonat sempre pel 
seu admirat mestre.

Fou Pany 1955 quan obté el Premi- 
Beca de la Diputació de Barcelona i 
en acabar la carrera començà tôt se- 
guit a realitzar obres personals, algu
nes d’elles encàrrecs que li van con
fiar.

Aleshores se sentia corn mai, més 
segur d’ell mateix. Havia treballat de 
ferm recolzat pel seu mestre, al quai 
no ha oblidat mai pel molt que d’ell 
va aprendre.

Horn no li pot restar el gran mèrit 
que va tenir d’haver posât una pro
funda i arrelada vocació en Pofici. 
Ha assolit una gran técnica i domini 
en el seu treball. Tot Pesforç que li ha 
dedicat, que no ha estât pas poc, ha 
donat el seu fruit. Ho ha realitzat 
amb passió, evidentment.

L’any 1969 realitza un triptic alt 
relleu amb alabastre dedicat al Sagrat 
Cor de Jesús a Pesglésia de Sant 
Vicenç de Jonqueres (Creu Alta). 
Treball del qual el propi artista está 
molt satisfet, perqué va poder realit
zar una obra d’envergadura. El mis- 
satge espiritual, mistic i profunda- 
ment religiös del projecte van curu- 
llar, ensems que estimular, les seves 
ánsies créatives.

Una de les anécdotes que explica 
arran d’aquesta realització, és que en
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aquella època no tenia compressor i 
va realitzar tot el treball esculpint-lo 
a mà, com es feia abans, a força de 
braç. Cal tenir en compte que només 
la imatge sola del Sagrat Cor pesava 
tres tones...

Acomplint altres encàrrecs, Salan- 
guera, també es dedicà durant uns 
anys, entremig, a fer figures de pesse- 
bre, en les quais hi donava tôt un en- 
cant. Aixô de figurista ho feia de més 
a més, sense dedicar-se plenament a 
aquesta especial imatgeria.

-L’has menyspreada? -li pregun- 
tem.

-No, senzillament que he meny- 
spreat la part comercial. Per altra 
banda no m’agrada treballar en série 
-diu.

Escultura és la que li encarrega fer 
l’Ajuntament de Sabadell en home- 
natge al music Pep Ventura. Monu
ment a situar a la plaça que duu el 
mateix nom.

Realitzà un monôlit de granit amb 
relleu i figures en bronze i acer. Aixô 
esdevenia l’any 1973. Té una alçària 
d’uns cinc metres. Damunt el relleu 
del renovador de la sardana, hi ha 
l’instrument de la tenora, fêta d’acer 
inoxidable, sostingut per tres aus. La 
motivaciô del tema, segons explica el 
seu autor, fou perqué Pep Ventura 
instrumentà per cobla sardanistica la 
popu lar cançô ca ta lana  
-universalitzada per Pau Casals- “ El 
cant dels ocells’’.

Salanguera va estar nou anys en el 
taller del seu mestre, Enric Monjo,i 
en el seu decurs passà de deixeble a 
primer ajudant del mestre en una sè
rie d’obres importants que va efec
tuar a diferents ciutats catalanes.

És obvi que amb aquest periple i 
bagatge el jove escultor adquirís una 
gran experiència i Professionalität. 
Gràcies al seu esforç i dedicació, Sa
languera ha realitzat un notable con- 
junt d’obres, algunes d’elles podem 
admirar i adjectivar fàcilment perqué 
les tenim a la ciutat. Podem mencio
nar, fins i tot, la més recent: el monu
ment al Mestre Sastre, que s’ha inau
gurât aquest mateix febrer en una de 
les principals vies. Però d’aquesta 
efemérides ja se’n parla en una pàgi
na d’aquest mateix nùmero.

En el curs de l’entrevista, Salan

guera ens ha comentat la seva admi- 
ració pels mestres universals de l’es- 
cultura, citant a Miquel Ángel, Da 
Vinci, Rodin, i els nostres Maillol, 
Manolo, Clarà, Viladomat, Llimona, 
Marés i, naturalment el seu mestre 
Enric Monjo.

-M’apassiona també la pedagogia, 
a la qual he dedicat moites hores de la 
meva vida -ens ha dit.

Aixi veiem com l’any 1966 és no- 
menat professor d’escultura a l’Esco- 
la Industriai i d’Arts i Oficis, en la 
qual havia ingressat d’alumne allà el 
1942.

Un any després dóna classes a les 
Escoles Pies de Sabadell.

Amplia el seu camp docent ingres- 
sant com a professor-titular de dibuix 
a l’Institut Vidal i Barraquer.

El 1976 el podem veure impartint 
classes d’escultura a l’Escola Munici
pal de Belles Arts de Sabadell.

Aquesta seva vocacional disciplina 
pedagògica l’alterna amb els seus tre- 
balls d’escultura i diferents projectes 
escultórics.

L’any passât presenté a la Facultat 
de Belles Arts de la Universität de 
Barcelona una tesina sota la direcciò 
de la professora Lluissa Granero, per 
doctorar-se en Art.

O'im-lo en una altra vessant:
-La meva altra passiò és la pintura, 

murai i de caballet, seguint sempre la 
mateixa finalitat i idèntica expressiò, 
jugant realitat i idéalisme, solament 
diferenciat per la matèria, el color.

Eli, escultor, parteix bàsicament 
d’un dibuix sòlid. EU se senti, primer 
atret pel color, amb el qual s’enllami- 
ni després. I heus aci que s’ha dedicat 
també a la pintura. Ha fet alguna ex- 
posiciò i majorment ha participât en 
col.lective.

No ha estât pas el primer -ni será 
tampoc l’últim- escultor que es dedi- 
qui també a la pintura, pel fet que hi 
ha el principal basamenti el dibuix.

Ara bé, hom creu que Adolf Salan
guera és, primordialment, escultor. 
La pintura és el seu violi d’Yngres...

Salanguera es dedica, com hem dit 
abans, a fer figures de pessebre. Rea- 
litza pessebres ben notables. I de 
sempre ha col.laborat amb I’Agrupa- 
cio de Pessebristes de Sabadell. Ara 
fa pocs dies li van donar el titol de

Mestre Pessebrista Honorari.
A jutjar per la seva exultant vitali- 

tat i humanisme, hom pensa que tot 
l’“engreixa’’: les satisfaccions del 
treball, de la familia, el neguit propi 
de la mateixa vida i de la feina, els 
maldecaps que surten per les canto
nades...

Es veu un home feliç.
-Ho ets tal com ho representes? -li 

preguntem.
La seva expressió és prou 

eloqüent...

En una ocasió -deu anys han 
passât- arran d’una entrevista a 
“ Diario de Sabadell’’ se li feu aques
ta pregunta:

-“Té cabuda Salanguera dintre del 
“ món’’ escultoric sabadellenc?’’. I la 
seva resposta fou:

-“ Cree que sí. És una llástima que 
per dotar de grups escultórics a deter
mináis punts del case urbá de Saba
dell, s’oblidin deis concursos...’’

-Després del temps que ha passai, 
canviaries la resposta?...

-Com tu has dit abans: han passai 
deu anys.

-Com veus tu la ciutat? Caldria 
dotar-la d’altres nous monuments?

-Senzillament et diré que l’escultu- 
ra és un element que ajuda a embellir 
la ciutat.

-Quina o quines obres t ’agradaria 
poder realitzar a Sabadell?

-Són dues, principalment: el mo
nument al Mestre Fabra i el de 
l’Obrer Metal.lúrgic.

A part dels monuments que hem 
relacionat, també cal citar el dedicat 
a Ferran Casablancas, a la plaça Tau- 
lí; el relleu a Joaquim Blume situât a 
l’avinguda del mateix nom...

A Sant Feliu del Recò feu la imat
ge de Sant Josep, talla en bedoll, la 
qual és représentât el sant assegni i té 
1,30 metres d’alçària. El mural el rea
litzà el pintor Alfons Gubern. Aixó 
era l’any 1972. (Cal recordar que a 
Tesmentada església hi ha unes nota
bles pintures murals que foren realit- 
zades pel malaguanyat Fidel Trias).

Salanguera ha fet, també, molts re
tiens i retrats. (Feu el bust de Mn. 
Geis i últimament la medalla arran de 
l’“Any de Mn. Geis’’).

Al seu davant, encara hi ha molt de 
carni...
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Home pía i pie, 
de ferma estructura. 
Treballador del fang, 
de la forma: l ’escultura. 
I també del color: pinta. 
I canta.
I qué més?...
Ah, ensenya el que sap. 
A l ’aula-i al carrer- 
és un parás...

Qüestionari “ PROUST”
-El principal tret del meu carácter? 
-Optimista.
-La Qualität que prefereixo en un home? 
-La sinceri tat.
-La Qualität que prefereixo en una dona? 
-La sinceritat.
-Allò que més estimo en els amics?
-El companyerisme; l ’ajuda reciproca.
-LI meu prineipal defecte?
-Èsser modest.
-La meva ocupació preferida?
-L ’escultura.
-El meu somni de benestar?
-Poder passar una temporada a Susqueda 
i els seus entorns, dedicai a pintar. 
-Quina fóra la meva pitjor desgràcia? 
-Quedar inútil: no poder fer el meu treball 
i la meva vocació.
-Què voldria ser?
-El que sóc, fent-me millor cada dia.
-On desitjaria viure?
-Ja estic bé aquí.
-Quin color prefereixo?
-En preferencia el vermeil, el groe i el 
blau.

-Quina flor prefereixo?
-La rosa.
-Quin ocell prefereixo?
-El colom.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Josep Pía.
-Els poetes preferits?
-Joan Arús i Mn. Geis.
-Els herois de ficció?
-Quan era jove m ’agradava el Tarzan. 
-Les meves heroines de ficció?
-No tiñe cap preferencia.
-Els meus compositors preferits? 
-M ozart, Vivaldi, Granados, Pau 
Casals...
-Els pintors predilectes?
-Velázquez, Goya...
-Els meus herois de la vida real? 
-Jesucrist.
-Les meves heroines historiques?
-La meva esposa la tine com una heroína. 
-Els noms que prefereixo?
-Josep, Adolf, Mateu i Joan.
-Qué detesto més que res?
-L ’enveja i la hipocresía.

-Quins caràcters històrics menyspreu 
més?
-Els que oprimeixen la humanitat.
-Quins fets militars admiro més?
-Gap.
-Quina reforma admiro més?
-Cap en concret.
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Poder minorar els que pue tenir...
-Corn m’agradaria morir?
-Sense patir.
-Estât present del meu esperii? 
-Optimista, malgrat tot...
-Lets que m’inspiren més indulgéncia? 
-Els que son fets sense mala intendo.
-El meu lema?
-No perjudicar els altres.

-Com sóc?
-Obert, afectiu, normal...
-(Val el que pesa...)

AUTOMOBILS 
VILA, S.A.

CONCESION ARI 
OFICIAL

Rambla Iberia, 18-22 
Tel. 726 39 00 
SABADELL
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O'mnium Cultural ha éditât un “ Voca- 
bulari Comercial” que ha estât confegit 
per un seminari de professors de catalá de 
la Delegado d ’Ensenyament Catalá 
(DEC). La coordinado del treball ha estât 
a cura d ’Ernest Sabater i Siches, de 
l’Equip Pedagogie de la DEC.

Aquest vocabulari ha estât pensât com 
a instrument immédiat per a la utilització 
en la confecció de rètols comerciáis. Re
sulta evidentment una eina força práctica.

Com bé diuen els editors que no “ hem 
d’estar d’acord amb aquells que diuen 
que més val en castellà que en català amb 
faites, perqué sempre hem cregut que es 
pot fer bé i en català i ara més que mai és 
imprescindible que la catalanitzaciô visual 
avanci al costai de la correcció, la qual no 
és pas enemiga del llenguatge planer i en- 
tenedor” .

Cai també fer constar l’aparidó d’un 
magnifie diccionari comercial que ha edi
tai la Cambra de Comerç gironina. Es 
traete d ’un diccionari ben senzill i ben 
manejable d ’anglés-català i català-anglés. 
El seu autor és Joan Ferrer. Té un valor 
pràctic incalculable, puix la terminologia 
comercial és prou específica per a meréi- 
xer l’esforç.

Dues obres que aporten una notable 
ajuda a la contribució a que l’ús del català 
entri en una normativa cada dia més am
pia i abasti tots els camps de les relacions 
humanes.

LA UNIVERSITÄT A TROSSOS és un 
llibret petit però dens, escrit pel professor 
Numerari de la Universität Autònoma de 
Barcelona Octavi FuIIat on ensenya Filo
sofia de l’Educació. Des que van guanyar 
el Premi Antonio Balmanya el 1961 ha 
publicat més de quaranta llibres i un sens 
fi d’articles i col.laboracions diverses en 
diaris i revistes que li han donat una me- 
rescuda anomenada.

Aquesta obra té 25 capitols, on sòn ex- 
posats aspectes i problèmes universitaris, 
amb pie coneixement de causa, amb pro- 
funditat unes vegades, d’altres no tant, i 
també amb unes pinzellades d ’humor, 
adients com el polset de pebre en el plat 
escaient.

En el prôxim número dedicarem un 
ampli comentari sobre el llibre “Sant Sal
vador de Sabadell” , escrit per Joan Aran 
i Suriol, que acaba de publicar-se. N’ha 
escrit el prôleg Mn. Geis.

SALVADOR UYA
9;

Per Mn. Geis

UADERN m’invita a parlar de 
[vador Uyà, suara traspassat.
Parlar d’ell, equival a desempolsar 

recordances molt enyorades de la me- 
va primicera actuado musical a la 
Parroquia de Sant Feliu en qualitat 
d’Organista -Mestre de Capella.

Quan, l’any 29, vaig prendre pos
sessio del càrrec, vaig trobar a la Pa- 
rrôquia una petita Capella Polifònica 
que, sota la direcció dels meus ante- 
cesors, des de temps immemorial, ve
nia cantant en les festes assenyalades 
i eventuals solemnitats, reforçada, en 
diades extraordinàries, per l’Orques- 
tra Muixins. Jo vaig procurar 
conservar-la i augmentar-la amb no
ves promocions.

L’any que acabem de passar, ens 
ha deixat el darrer supervivent dels 
cantors que vaig trobar en aquella 
tradicional Capella, cantor fidel que, 
encara la darrera Pàsqua (actualment 
la Capella només actúa per Nadal i 
Pasqua) va cantar-hi.

Les baixes de la tradicional Capella 
es van anar reposant d’ex cantaires 
de l’Escolania que jo vaig fundar i 
sostenir durant llargs anys.

Enguany ens ha deixat un dels can
taires de la primera promoció 
d’aquella Escolania: Salvador Uyà, 
deixeble aprofitat que a l’Escolania 
va aprendre solfeig, piano, harmo
nium i orgue. Quan esclatà la revolu- 
ció de 1936, eli ja m’havia suplert a 
l’orgue en algunes funcions religiö
ses.

Però la seva vocaciò concreta era 
la de director. Ben aviat ell em dirigi 
l’Escolania en les Caramelles pels 
carrers.

Aquesta vocaciò de director es ma-

nifestà palesament, anys a venir, en 
la direcció de l’Orquestra Clàssica 
Municipal, en la Coral Sant Lluc, en 
la Coral Haendel.

Exerci el professorat a 1’Escola 
Municipal de Música.

Se’ns podria preguntar: Per què un 
home tan dotât per la música no es 
llançà al maneig de la batuta i no 
abandonà les broques dels rellotges? 
No costa de comprendre-ho. El sous 
dels professors de l’Escola eren ales- 
hores irrisoris; la rellotgeria del pare 
era una botiga en marxa; llançar-se 
exclusivament al conreu de la música, 
era una aventura, en aquella difícil 
etapa de postguerra.

Si “músic pagat no fa bon so’, mú- 
sic mal pagat pot fer mal so. Uyà no 
volgué fer mal so, ell que precisament 
cercava enderiat la perfecció. Dones 
bé, no abandonarla els rellotges i, al 
marge, podria conrear la música sen
se preocupacions monetàries.

Ben desinteressadament va col.la
borar sempre amb la Capella de Mú
sica de la Parroquia, adés dirigint, 
adés, acompanyant a l’orgue, segons 
convenièneia del moment.

I aquest darrer Nadal que jo, acci- 
dentalment, tenia les mans impedides 
per a tota actuado, ell em va suplir a 
l’orgue, tan desinteressadament corn 
sempre. I després de l’Ofici, va pujar 
a casa amb els cantors per a saludar
me.

No podia pensar que fos la darrera 
vegada de veure’l.

Darrerament la “ Cobla Jovenivo- 
la” havia gaudit del seu vahos mes- 
tratge i entusiasta direcció.

L’enyoren i molt l’enyorarem tots.

Es una gentilesa deJlajJioGnuL-
Dises 
ALTA FIDELITAT - 
TELEVISIÓ EIM COLOR 
ELECTRODOMÈSTICS

Rambla, 14 
Tel. 725 93 33
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A SALVADOR UVA
Transcrivim I'homilia que el Pare Josep Vidal, escolapi, 
pronuncia a Vesglésia de Sant Feliu en les exèquies de 

Salvador Uyà el passai 19 de gener.

«Germans:
La mort sempre ve de nou. Oimés 

quan ens arrabassa, gairebé sobtada- 
ment, les persones i els amies esti
mais. Tard o d’hora, tots hem de 
passar per aquest tràngol! El Crist 
mateix, corn hem llegit suara, hi va 
passar també i a la flor de la seva jo- 
ventut! Però, els cristians, els qui se- 
guim el Crist, els qui tenim la fe teo
logal hi donem un sentit transcen
dent, a aquest moment solemne i cab
dal de la nostra vida. Un sentit que 
ens fa anar més enllà del que suposa 
la dolorosa separació, l’absència, la 
destrucció física del cos...

Él cristià quan sofreix i quan mor 
és quan més s’assembla al Divi Mes
tre que va sofrir i va morir per nosal- 
tres! Però sabem bé que no tot es va 
acabar aquí, germans. EU ha vençut 
la mort. Eli -el Primogènit d’entre els 
morts!- ens va també al davant amb 
aquesta vida nova de ressuscitât, i 
amb el seu cos gloriôs -glorificat 
ja!-s’apareix, conversa, menja i beu, 
es deixa tocar pels seus per fer-los 
veure i adonar que es tracta d’una 
realitat, per bé que transcendent. El 
Crist ressuscitât ens diu a tots: No 
tinguen por, jo he vençut la mort! I 
en això radica -germans- l’esperança 
certa d’un més-enllà feliç i joiòs per a 
tots els qui puguin dir com EU: Tot 
s’ha acomplert!

En efecte, com EU, tots tenim tam
bé un carni a seguir, una missiò a 
complir; no massa triats per nosaltres 
moites vegades, puix que les circums- 
tàncies el determinen o el condicio
nen sovint.

I sovint també -germans- aqüestes 
circumstáncies de la vida ens fan anar 
de corcoll i per allí on no voldriem, i 
ens fuetegen de totes bandes. Sabem, 
però, que no som sois en aquesta Uni
ta, que el Crist és també amb nosal
tres! I tot home -germans- en la seva 
Unita de cada dia, en tot el que té de 
bo, i d’encerts i de positiu, és també 
un reñex del taranná del Crist i de la 
bondat de Déu, Nostre Senyor.

l a ( obla JoM‘iií\ola de Sabadell ainb el sen director.

El nostre germá i amic -el Mtre. 
Salvador Uyà- era d’aquests. Era un 
lluitador nat. Un batallador a la re
cerca d’ideal. Un perfeccionista obs
tinât i tenaç en el quefer de la seva 
professió musical, puix que, abans de 
tota altra cosa, ell era músic per vo- 
cació.Un enderiat del treball cons
cient i ben fet, de la pulcritud, de 
l’exactitud. Un voluntarista que no 
parava fins haver obtingut el que es 
proposava. Els qui el vam tractar de 
prop, copsavem totes aqüestes quali- 
tats en aquella mirada pénétrant del 
batallador, ensems que neta o dolça 
de l’infant.

I aquí, en aquesta església, i en el sí 
d’una familia cristiana devia haver 
poat moites de les seves qualitats i del 
seu saber fer. Sota el mestratge de 
Mossén Geis, de petit, va donar mol- 
tes hores a l’Escolania de Sant Félix, 
on va esbadellar-se la seva vocació 
musical. El mestre anava a cercar el 
deixeble quan l’havia de substituir. 
Cabalment ell es va fer cárrec de Por
gue de Sant Félix aquest Nadal a 
l’ofici del dia. Haurà estât per a ell el 
seu darrer Nadal, aquí baix, gaudint

amb la grandiositat del rei dels ins
truments. Pel Mtre. Uyà, fer mùsica 
era transfigurar-se i romandre en un 
pia que I’ultrapassava. Com pocs a la 
nostra ciutat, coneixia i combregava 
aquest llenguatge universal que ager
mana tants de cors. Però, per da- 
munt de tot això, germans, el Mtre. 
Uyà tenia la FE: creia en Déu, accep- 
tava el Crist, se sentía joiòs de ro
mandre en el si de l’Església. És per 
això que l’acompanyem ara amb la 
nostra pregària de creients tants de 
nosaltres.

El Mtre. Uyà ens ha deixat, però 
romanen amb nosaltres el seu 
excel.lent record (fins i tot, enmig de 
les limitacions de tota persona huma
na) i la seva obra (el seu pas durant 
tants anys com a Professor de l’Esco- 
la Municipal de Mùsica, la Direcciò 
de la Banda Municipal, de la Orques
tra Clàssica Municipal, de la Coral 
Sant Lluc, de la Coral Haendel i tot 
darrerament de la Cobla Jovenivola 
de Sabadell). Com diem en català, 
germans: Que Déu l’hagi perdonati 
(puix que tots som pecadors) i que 
“ Al Cel sia!’’. Amen.» □

Es una 
gentilesa de (m i T ro feus -C opes-M ed a lles -Ins ign ies -C laue rs -R è to ls -P la ques  

commémoratives- Etc. Treballs especiáis en bronze i aliatges. 
Arimón, 113-117 - Tels. 725 49 77 i 725 41 87 -  SABADELL
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RAMON
CASAS
AL
PALAU
DELA
VIRREINA

D

Per
Rafel
Colom i Llonch

'e Ramon Casas en vaig parlar en 
el QUADERN n? 28, però aquesta 
formidable exposició antològica, or- 
ganitzada pels Servéis de Cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona, ha fet 
que no resistís la temptació de co
mentar la mostra. En ella s’ha mirât 
de donar un panorama representatiu 
de les tres activitats de l’artista: pin
tura, dibuix i cartells. Ens centrarem 
únicament en el primer apartat.

La majoria d’aquestes pintares vis
tes a l’exposició són conegudes, ja 
que pertanyent al Museu d’Art Mo
dera de Barcelona, al de Montserrat 
o al d’Olot. Potser hauria estât millor 
fer un esforç i aconseguir incidir més 
en obres inédites, o sigui de col.lec- 
cions particulars. Amb aixó no vull 
dir que no n’hi haguessin, però po- 
ques.

Cal assenyalar l’escás nombre 
d’olis exposats, uns 65. Recordem, 
per exemple, que a les antológiques 
de Mir el 11972 i de Canals el 1976, 
s’exhibiren 192 i 100 olis, respectiva- 
ment. Segurament se’n dirà que si ba
gués augmentât el nombre de peçes 
s’hauria de reduir, per raons d’espai, 
el de cartells i dibuixos, afectant so- 
bretot a la totalitat de retrats el carbó 
pertanyents al fons del Museu barce- 
loní.

Al Palau de la Virreina figuraren 
tres de les quatre obres que Miquel

Utrillo en el seu temps considerò im
portants del pintor: l’autoretrat vestit 
d’andalús, “ Bal du Moulin de la Ga
lette” , i el retrat de la senyora vidua 
de Codina.

El primer d’ells és una obra de 
1883, encara en etapa d’aprenentat- 
ge, en qué s’acusa l’esforç académie; 
de totes formes el difícil acord cro- 
màtic de vestit i capell fose sobre fons 
negre està molt ben resolt, en tant 
que la mà esquerra lleument esbossa- 
da és força mediocre. Notem que 
dels retrats realitzats cap el 1883-85 
la majoria tenen un fons fose quan 
no negre.

“ Bal du Moulin de la Galette” és 
un interior d’aquesta sala de bail de 
Montmartre, fêta quan l’artista vivía 
juntament amb Rusiñol, Canudas i 
Utrillo; aquest, de forma intermitent, 
al mateix molí. L’encaixament del te
ma és complex ja que es tracta d’una 
visiò de dalt a baix, esbiaixada amb 
una perspectiva lineal difícil de cop- 
sar. Curiosament aquesta obra fou 
regalada per Fautor a Rusiñol com 
agraíment per haver-lo tret de dificul- 
tats económiques a París quan la fa
milia Casas no li acabava d’enviar els 
diners i es veia am la imperiosa néces
sitât de recórrer al seu amie.

El retrat de la senyora vídua Codi
na és una de las nombroses represen- 
tacions de la germana del pintor, Eli-

‘Plein air” (Museu d'ArI Modern de Barcelona)

e im m FOTO ESTUDI. Material fotogràfic. Fotos de galeria i carnets. 
lìJI Fotocòpies
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sa Casas, que aquí apareix de dol. Se- 
gurament a Utrillo li agradà el qua
dre pel punt deluctuós que reflexa.

La quarta obra, que no figura a 
l’exposició, fou el retrat del mùsic i 
compositor Erik Satie dempeus da- 
vant el “ Moulin de la Gaiette” , tam
bé titulat “ El Bohemi” . Aquesta 
peça avui es troba al «Northwestern 
University Library Evanston», Illi
nois (USA) i la fama li ve, penso jo, 
d’haver-la adquirit un potentat ame- 
ricà a un preu fabulós per l’època i 
conservar-se avui els Estats Units, 
més que per la pròpia qualitat de 
l’obra, encara que aquesta no la puc 
judicar puix que només la conec per 
reproducció. El que si és cert és que 
“ El Bohemi” li valgué a Casas l’en- 
trada com a “ sociétaire” el Salò del 
Champ de Mars de Paris el 1890.

A part de les obres esmentades per 
Utrillo com a fonamentals en la pro- 
ducció de l’artista, jo assenyalaria al- 
tres pintures molt rellevants que vaig 
poder fruir a la meva visita a la Vi
rreina: “ Interior d’un taller després 
d’una festa” , en que el pintor es ser- 
veix d’un tema tan impensat i anodi 
com és l’impressionant desordre que 
reina en una habitació com a conse- 
qüéncia d’haver-s’hi célébrât una fes
ta.

A “ La Madeleine” l’artista aborda 
el tema frivol d’una noia asseguda 
davant d’un vetllador amb una copa 
d’absenta i fumant un cigar. La cap- 
tació tan instantánia i natural de la fi
gura, així com la factura fluida, sense 
la menor duresa fan que el Museu de 
Montserrat, propietari de la pintura, 
es pugui mostrar orgullós de poseir 
aquest quadre.

“ Píen air” és l’obra més coneguda 
de Casas i en ella es condensa el milor 
de l’estil del pintor: l’entonació griso- 
sa, l’enfocament fotográfic...

“ Barcelona 1902” fou la pintura 
de més grans dimensions exposada. 
Sembla ser que fa referéncia a la vaga 
general del febrer del 1902. Solament 
en observar l’atmosfera calenta del 
quadre es palpita la truculéncia del 
tema. A mí, personalment, m’entu- 
siasma més “ Garrote Vil” pintura 
també de multituts en qué la captació 
no és tan escenográfica, però sí d’un 
verisme fred i aclaparador.

Em va semblar estranya l’abséncia 
-encara que figuren al catáleg- d’al- 
gunes de les obres que decoren la ro-

RAMON CASAS

Ì
CENTRE CULTURAL DEL P A U L  DE U  VIRREINA 

Dfíserabre 82- Febrer 83
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tonda del Cercle del Liceu de Barce
lona, que en contra del que se sol dir, 
no tenen una gran qualitat, ja que a 
la majoria d’elles s’hi observa una 
certa precipitaciò. L’execuciò respon 
a un treball massa sintètic, fins i tot 
en algunes, pel tractament del tema 
s’endevina que sòn fetes de memòria. 
D’aquest conjunt només se salva ple- 
nament “ Ball de ta rda’’ (no 
exposât).

Aquesta és la segona exposiciò que 
ha dedicai la ciutat de Barcelona a

l’artista. La primera se celebrò també 
el Palau de la Virreina el 1958. És 
una llàstima que encara no s’hagui 
publicat una monografia seriosa i ri
gurosa sobre la vida i l’obra del pin
tor, puix que els estudis, ja antics i 
desfassats, de Ràfols o de Jordà, 
s’han quedat curts per a un artista 
tan sensacional com va ser Ramon 
Casas.

És una gentilesa de GALERIES
ROVIRA'

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59
SABADELL
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M O NUM ENT  
AL MESTRE 
SASTRE

o sovinteja el fet que s’inauguri 
un monument escultural a la ciutat. 
Bé prou seria de desitjar que per al- 
gunes iniciatives ciutadanes s’aixe- 
quessin altres monuments, els quais 
donarien més relleu a la ciutat grisa. 
Entre altres motius, que aixó no sigui 
més viable, n’hi ha un de molt impor
tant: l’econômic. Tota obra costa di
ners i no sempre n’hi ha per fer certes 
coses. Com per exemple; monuments 
a la via pública. Vivim una época de 
vaques ñaques; hi ha una crisi de tot.
I si alguna vegada les coses han estât 
més generalitzades, aleshores pocs 
-molts pocs-es capfiquen per embellir 
la ciutat.

Per contra, a casa nostra tenim 
bons artistes, escultors de talla 
-valgui la redundáncia- artífexs del

humor i gramática_
D’ENTRADA, PARLEM DE 

CANGURS.- Ben cert que cadascú té 
el dret de definir-se com millor li pia
gai i no seré pas jo qui li ho negai.

Que eis joves d’avui que es lloguen 
per tenir cura deis infants d’altri, en 
hores convingudes i quan son absents 
els pares, es volen atorgar el titol de 
cangur... élis s’ho sabran el perqué i 
en quina Universität varen guanyar-se 
el diploma.

Nosaltres, per molt que ho hem ru- 
miat, no hem sabut veure-hi la 
semblança per enlloc. És ciar que 
tampoc no hem vist mai com treba- 
llen aquests cangurs. Potser entrete- 
nen els marrecs fent salts i bots d’un 
cap a l’altre de sala..., o potser s’abi- 
llen, de primer, amb una mena de da- 
vantal amb bossa, com anys enrera 
feien les peixateres, i alli s’hi fiquen 
els ploramiques..., o potser quan fan 
moLt i molt el rebec, els cangurs, com 
a filigrana màxima, tiren el marrec 
enlaire, cap al sostre, i després l’ento- 
men i se’l fiquen al sac... Aneu-ho a 
saber! Pot fer tantes coses un 
cangur...!

Jo havia sentit dir, aquí al nostre 
Vallès, mainader i sobretot mainade- 
ra (que llavors aquest ofici era princi- 
palment femení) a qui tenia la guarda 
de la mainada o xicalla. Fins i tot al- 
guns en deian “ la dida seca’’ i els més 
finolis “ la niñera’’, així a la castella
na, perqué també deien que feia més 
fi.

bon fer, capaços d’anar vestint de 
notables obres els carrers i places de 
la ciutat.

Ara cal comentar, dones, el fet 
d’una bona i encertada iniciativa. La 
tingué un ciutadà de nom Ignasi Ri
bas i d’ofici Mestre Sastre. A ell, en 
gran- part, es deu el monument que hi 
ha enclavât a la Ronda Zamenhoff, 
dedicat a aquest veil ofici, tan arrelat 
a la indûstria tèxtil; el mestre sastre.

Aquest monument està format 
d’un bloc de pedra de Sant Vicenç. A 
cada costat hi duu uns relleus de 
bronze inspirais en boixos de Ricard 
Marlet, représentant la Filatura, el 
Teixit i els Acabats. A la part del da- 
vant hi ha la inscripció: Sabadell al 
Sastre. Damunt, l’estàtua, de bronze

Els temps canvien i canvien els ofi- 
cis i es mecanitza tot.

Nosaltres haviem bressolat algún 
germà petit o els nostres filis i per 
adomir-los els cantàvem “ la non- 
non’’ O el “ Vora voreta la mar’’. Pe
ro, és ciar, això era molt romàntic i 
molt pausai, i llavors no ens venia 
d’un pam ni d’una hora... Avui, en 
canvi, tothom té tard, cal anar de 
pressa, treballar més poques hores i 
fer adormir els pixallits a marxes 
forçades.

Reconec, però, que jo ara parlo 
una mica per supòsits. I això no està 
bé de fer-ho. 1 caldrà que per donar
ne fe comprovi, per mi mateix, com 
treballa un cangur quan fa de maina- 
dera.

Us ho prometo que ho faré.

CANV1AR UN TRAS PER UN 
BARRERA NO ÉS ANAR ENDA- 
VANT.- De vegades la déria de can- 
viar noms fa que creguem que una 
expressió tradicional és un barbaris
me quan, de fet, no ho és.

El preámbul que us faig ve a tomb 
perqué, no fa pas gaire, passejant-me 
o, més ben dit, anant de pressa per la 
Capital vaig veure d’esquitllentes que 
un carrero  dit de sempre 
“Traspalan” ara l’havien canviat de 
nom posant-li “ Darrera del Palau” .

No és pas veritat que tots els noms 
que en catalá comencen amb tras no

també, représentant un sastre, asse
gni i cosini. Aquesta obra es deu a 
l’escultor local Adolf Salanguera, el 
qual apareix en una de les fotos fent 
una indicació a Ignaci Ribas, que està 
enfilât a Pescala recolzada al monu
ment. Correspon a la mateixa vigilia 
de la inauguraciò. L’endemà, l’onze 
d’aquest mes de febrer, s’inaugurà el 
monument, amb una nombrosa assis- 
téncia. L’alcalde, Antoni Farrés, pre
sidi Pacte en el qual fou present tam
bé una nombrosa representaciò de 
sastres d’arreu d’Espanya, vinguts en 
ocasiò del 25é Aniversari del Certa
men de la Moda Masculina, celebrai 
a Barcelona.

Sabadell compta des d’ara, amb un 
altre monument ben representatiu.

Per Agusti Palau i Codonyers

siguin correctes, ni tampoc que siguin 
castellanismes o paraules bordes. 
Recordem-nos dels mots traspaperar, 
traspassar, trasplantar, traspintar, 
traspues, trastornar, traspuntar, tras- 
lluir, i encara moites més. Pensem 
que, més d’un cop, ens venen a la me
mòria, com qui diu de trascantó, lo- 
cucions que semblen forasteres i que, 
ben mirai, sòn “ del més bell catala- 
nesc del mòn” com diria En Munta- 
ner.

Traspalan és ben català. Voi dir: 
darrera del palau. Exactament com 
“trasserra” (que és un cognom) voi 
dir: darrera o a l’altra banda de la se
rra. El castellà diu: “trasierra” i el 
gallee fa “traserra” . I a Portugal, 
una de les provincies és la de Traz
os-montes que ja es veu que té un 
sentit igual.

I recordeu que nosaltre tembé en 
tenom un de Traz-os-montes ben ti
pie i ben conegut. Penseu en la tra- 
muntana i fixeu-vos que no és altra 
cosa que un vent de trasmuntanya, és 
a dir, que ve de l’altra banda de les 
muntanyes.

Traspalan és expressió ben catala
na, és tradicional i fins i tot és més 
curta i més fácil de dir que no pas 
“darrera del Palau” .

Per això jo cree que, moites vega
des, abans de fer canvis de noms tra- 
dicionals caldria assabentar-se bé de 
llur significat. Que les presses no sòn 
bones. ■
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ELS EXPRESSIONISTES ALEMANYS
E(n el renaixement alemany, que 
coincidex amb una època de revokes 
camperoles, agitado político-social i 
angoixa religiosa, el pintor Matthias 
Grünewald (1475-1528) és considérât 
pels estudiosos com un precursor -o 
antecedent- del modern expressionis- 
me: en efecte, les seves representa- 
cions iconogràfiques del Crist, i so- 
bretot la seva Crucifixió de Karls
ruhe, no representen pas la serenor 
italiana, sino el turment, la injusticia. 
Els membres dislocáis, de grans pens 
i mans amb dits agarrotats com ar- 
rels, desencaixat el rostre, el cos fati- 
gat aclivellat per les llances, la earn 
verdosa, son la imatge plàstica d’un 
poblé que pateix el “nou ordre” de la 
Reforma luterana. Al contrari de la 
caritat que inspira una “pietà” 
aqüestes imatges reñecteixen el sofri- 
ment, l’odi, la por a les bruixes, a 
l’infern i al judici final, la fam i la 
pesta. Hi han també, deis segles XV i 
XVI alemanys, els testimonis deis ar
tistes Graf, Grien i Schongauer. 
D’aquella època en va dir Montaigne 
que, volent-se convertir en àngels, els 
homes es van transformar en bésties.

Precursors també se’n pot conside
rar, en certa manera. El Greco i Goya 
a casa nostra, el primer pel seu misti- 
cisme i el segon, sens dubte, per les 
pintures negres i les seves séries de 
gravats.

L’expressionisme modern cal 
situar-lo entre finals del segle XIX i 
principis de l’actual. El batejá el cri
tic Wilhelm Worringer a la revista 
alemanya “ Der Sturm” , l’any 1911.

D’igual manera que l’expressivitat 
dramática i punyent deis renaixentis- 
tes alemanys es contraposava a la be- 
llesa italiana, el moviment expressio- 
nista -no limitât tan sois a la pintura, 
sino també a l’arquitectura, el cine
ma, rescenografia, l’escultura, el 
gravat i el teatre- avantposa l’expres- 
sió emocional a la sensualitat superfi
cial de l’impressionisme francés.

El filósof Nietzsche -seguit pels 
expressionistes- havia dit “ Déu és 
mort” i Dostoievski -per boca d’un 
deis seus personatges- afegí més tard 
“ ... i si Déu és mort tot és permés” : 
monstruoses conseqüéncies d’aques-

EXPRESSIC
ALEMANYS
Col-iecció Buchheim

CENTRE CUITURAL 
de la CAIXA dé PENSIONS

DESEMBfc «œ-<æNB)«eaéARpaONA, “iforfä® de Sant Jo9n,108-Tst. æ 89 07

ta demencial permissibilitat ho van 
ser la guerra europea (1914-1918) i el 
nazisme, la pujada al poder del qual 
ara fa cinquanta anys.

Aquest evident paral.lelisme entre 
les dues époques -traduit en la mo
derna en una forta reacció dels joves 
artistes expressionistes europeus- 
fruità en un patètic crit que significa 
el desempar infinit del norueg Ed
ward Munch, la distorsió formal del 
qual i la seva força simbolista en el 
color ens vénen a recordar els Crists 
fuetejats del Grünewald. Ensor, 
Beckmann i Nolde ens hi reporten 
també i en el segon, Beckmann, hi 
notem una extraordinària influéncia 
a la litografía “ La Nit” (1919), si 
comparem les grans mans de la figura 
femenina lligades a una fusta, amb 
les ferotges -de dits gemegants- del 
Crucifixat, la cara ensangonada del 
qual ens recorda, tanmateix, les de 
Nolde.

La fina Sensibilität i intel.ligència 
del ciutadà alemany en Lothar- 
Günter Buchheim, fervent i apassio- 
nat col.leccionista d’obra d’aquest 
corrent artistic li ha permès de reunir 
nogensmenys que 460 obres, entre 
aquarel.les, dibuixos, gravats, olis i 
xilogafies, peces que -formant la 
col.leccio que duu el seu nom- han es
tât darrerament exhibides a Colonia,

Berlín, Moscou, Leningrad i Estras- 
burg i, feli?ment, han passai per Bar
celona el desembre i gener ultims dins 
l’exposició que ha organitzat la Caixa 
de Pensions al seu Centre Cultural 
del Passeig de Sant Joan, sota el titol: 
Expressionistes alemanys.

En visionar-la detingudament, 
horn es fa càrrec de la tremenda in
fluéncia de l’expressionisme nòrdic 
-moviments o grups com els “ Die 
Brücke” i “ Der Blaue Reiter” - en el 
“ fauvisme” francés de trànsit entre 
impressionisme i neoimpressionisme, 
que fa incidència en l’emoció exul
tant i les noves aportacions a la teoria 
del color, en Part europea en generai 
i, concretament a casa nostra, en els 
Picasso, Nonell i Gutiérrez Solana. 
Igualment ha inñuit tremendament 
en l’art contemporània: expressionis- 
me abstráete i els actuals neoexpres- 
sionismes.

Testimoni d’una època essencial- 
ment conflictiva, ofegada pel fantas
ma de la guerra que, fatalment, ban- 
yarà Europa de caos i misèria. Part 
expressionista es mou entre Pal.luci- 
nació, Palcoholisme, la pobresa, la 
prostitució i el suicidi: Otto Dix ens 
ho mostra a bastament en la magnifi
ca i apocalíptica sèrie d’aiguaforts 
“ La Guerra” -50 planxes que tècni- 
cament són un prodigi i anecdòtica- 
ment ja no cal dir-ho- que no crec 
que pugui teñir comparació més que 
amb una altra sèrie de gravats, “ Los 
desastres de la guerra” de Goya, pre- 
cisament.

La presentació de la mostra, impe
cable, com ja ens hi té acostumats 
“ La Caixa” ; tan sols un lleuger retret 
a fer en la il.luminació que sobretot 
en els olis té alguna deficiència tècni
ca i lamentar que no hi hagi millor 
obra de Kokoschka que Pescassa i 
poc representativa que hem vist, si bé 
això no ho podem imputar a ningù 
però haviem de dir-ho.

Per aquells homes, el quadre no va 
ser un fi, sinó un mitjà: no un objecte 
per a fer bonic en els salons, sinó una 
arma de defensa i d’atac com va dir 
més tard Pablo Ruiz Picasso.

R.C.D.

És una gentilesa de GISBERT Art Carrer del Sol (Generai M o ia ) ,3 - Tel. 725 43 69 SABADELL



D’ARTS I

i ha gent -potser massa- que 
equívocament limiten l’ús de la pa- 
raula “art” , al menys en el món de la 
plàstica, ais treballs d’escultura i pin
tura, que aixi fan -o pretenen fer- pri
mar per damunt deis executats amb 
altres mitjans, com és el cas de la te- 
rrissa, deis esmalts, de la forja, de la 
fusta, del teixit o del vidre.

Quan es tracta d’adjectivar les co
ses i de valorar o de menystenir-les 
s’ha de mirar una mica prim: no hi 
ha, potser, una art de la ceràmica o 
del ferro com també hi ha un ofici de 
pintar o d’esculpir? ¿Per qué d’un 
pintor -mediocre- dir-ne artista i d’un 
ferrer -excel.lent- dir-ne manyà?

Ho van veure més ciar els arquitec- 
tes de la renaixença i del modernisme 
quan van encarregar feines a ralojers, 
picapedrers, ferrers i ebenistes que 
han deixat a les generacions futures 
véritables obres d’art, mentre més 
d’un artista es limitava a llegar-nos 
metres quadrats d’avorriment i “ bi
belots” d’un gust horrible.

El concepte d’art menor -art apli- 
cat, ofici artistic- atribuït a discipli
nes corn la ceràmica, la forja, el gra
vât, la talla, el tapis o l’orfebreria 
-fruit d’especulacions intel.lectuals o 
economiques- no ha pogut impedir 
que figures universals des d’un Rafael 
a un Miró fessin obres d’art amb mit
jans altres que els de la pintura tradi
cional.

Mentrestant, altres “ figures” 
s’han entestat -valent-se de materials, 
formats i conceptes “ tradicionals” - a 
voler fer-nos passar bou per béstia 
grossa.

I aixi han anat -i van- les coses, fins 
que la tan claquerada “crisi” -i una 
saturació de mercat, natural per altra 
banda, puix després del “boom” 
d’anys enrera, l’oferta de teles em- 
marcades i coses damunt de pedestals 
ha desborda! desorbitadament tota 
possibilitat d’assimilaciô- ha desviat 
les atencions del poblé cap a tesis més 
integrades o funcionalistes, en les 
quais certs critics encara es resistei-

És una gentilesa de

D’OFICIS

“Si predominase el factor 
generosidad, la magnánima actitud 
que certeramente señalaba Masdeu, 

nuestra historia futura podría ser 
más luminosa, cálida e interesante’’ 

Julián Marías 
(“La Vanguardia’’ 30 de gener del 

¡983)

Per Ricard Calvo i Duran

xen a entrar.
Però, compte!, que de vegades en 

mots altisonants com el de “disseny” 
s’hi pot amagar també la vulgaritat i 
la pretensió més insubstancials.

I compte també que ningù no està 
pas dient que la pintura i l’escultura 
en tant que tais estiguin acabades: 
confiem que el futur ens brindi pro
postes més enllà del post- 
impressionisme olotinitzant que con
reen els habituais d’algunes galeries i, 
tanmateix, més enllà de les transa- 
vantguardes destarotades que con
reen d’altres -allà on no hi ha tradició 
hi ha plagi, que diria D’Ors- i que en 
definitiva els pot ser aplica! l’axioma 
deis darrers corrents francesos del 
pensament quan diuen que en l’ac- 
tualitat el reaccionar! és èsser revolu
cionar!.

Dones bé, a l’espera d’aquest futùr 
clarificador de “ L’art gran” , bo ha 
estât delectar-se en constatar que 
amb motiu de la “ Mostra de Ceràmi-

M OSTRA DE CERÀM ICA 
DELS PAÌSO S CA TA LA N S 

«MARIAN BURGUÈS»
MUSEO D'ART DE SABADELL 
DESEMBRE 1982 / GENER 1983

ca als Paisos Catalans ‘Marian Bur
gués’” al Museu d’art de Sabadell, 
els mesos de desembre i gener da
rrers, amb 112 concursants, 75 dels 
quais han estât seleccionats per la 
mostra, tot i la natural hetereogenie- 
tat de les obres, hem tingut aplegat a 
casa nostra el testimoni més rie del 
que les mans de l’home poden fer 
amb el material més primari: el fang. 
L’heterogeneïtat, factor enriquidor i 
suggeridor, passa per formes i pig
ments i va de l’arcaisme a l’originali- 
tat, de l’estri a l’escultura, del rodó a 
l’obert, del simétric al caòtic: és im
possible, punt per punt, parlar-ne. 
Només resumirem dient que la quali- 
tat ha estât altissima, que ha estât 
molt gratificador de visitar la mostra 
i que ha permés de descobrir joves i 
nous valors com Barbaformosa, Ca
sanovas, Fernández, Huguet i Royo, 
per citar-ne alguns amb els dits d’una 
má.

Paral.lelament a aquest concurs, el 
Museu d’art ha exhibit un conjunt de 
peces del compatrici el nom del qual 
va unit al títol de la Mostra: en Ma
rian Burgués. Seria pedant per part 
nostra posar-nos a parlar de la vida i 
obra del nostre terrissaire, de qui la 
ciutat commemorá l’any passât el 
cinquanté aniversari de la seva mort, 
i més si recordem la conferéncia que 
anys enrera várem tenir el privilegi 
d’oir a l’auditor! de la Caixa d’estal- 
vis de boca tan autoritzada com la del 
senyor Ainaud de Lasarte, amb mo
tiu d’una antològica.

Arran de la “ Mostra de Ceràmica 
dels Paisos Catalans” s’ha reproduit 
i posât a la venda un llibret d’estudis 
terrissaires del Marian que suposem 
que han d’agrair els conreadors, es- 
pecialistes i curiosos del tema.

De Ilibres i de bells oficis ha anat 
també l’exposició de les mateixes da
tes a la sala 2 de l’Acadèmia de Belles 
Arts. Altra vegada “ art menor” (?). 
S’ha tractat de la presentació del Ili
bre “ Bon Serraller, bon Forjador i 
millor Home Joan Baptista Chamo-

a n m u i M A m s i M o n i m L s
Pérez Galdós, 36
teléfon: 726 84 16 - SABADELL



rro i Melchor” peí el seu fill en Joan 
Chamorro i Garda.

Joan B. Chamorro i Melchor ens 
va deixar l’any passai i ha estât un 
home que si n’hagguéssim de fer la 
definició no diferiríem gens de la que 
11 fa el seu fill. Podem dir aixo en 
consciéncia, tota vegada que hi ha- 
viem tingut relacions trivalents: de 
familia, de veínat i de feina.

No anem amb ambigüitats i bande- 
jem el qualificatiu d’artesà: cal que li 
diem obrer o artista, mots directes i 
específics perqué les dues coses era i 
amb tota dignitat.

A les parets de la sala hom ha po- 
gut visualitzar les fotografíes de fei- 
nes executades per ell que informen el 
Ilibre esmentat i adornar-se’n del que 
podria molt bé ser la beatitud: l’amor 
a la feina ben feta i el sentit de ciuta- 
dania.

Ara, peí carrer, reveiem les seves 
obres i mercés al Ilibre les identifi- 
quem i les reconeixem: perqué els se- 
rrallers no signen una reixa com els 
pintors ho fan en un quadre? Perqué 
una reixa és només una reixa i un 
quadre es només -per regla general- 
una signatura? Convé una reeducació 
estética del personal...

Ah, i no diguem que perqué una 
reixa s’assembla a una altra reixa, 
puix que -per regla general també- un 
quadre s’assembla a un altre quadre.

Sembla aquests dies, que l’art 
“gran” -tal vegada per raons de 
“ marketting” - es bati en retirada, 
perqué Tot Art ens obsequia -i li ho 
agraím sincerament- amb una magní
fica exposició del jove fotograf caste- 
llarenc Vicenç Serra. Molt bé, de

concepte, de técnica...
Algú troba estrany que un pintor 

parli bé de fotografía: dones que re- 
passi bé l’art modern i contemporani. 
Al voltant de Nadar pren cohesió el 
moviment impressionista, a casa nos
tra tenim un exemple -Vilatobà- del 
que significa el maridatge feliç dels 
pinzells amb l’objectiu, de quins con- 
ceptes parteix i quines técniques em- 
pra l’hiperrealisme nord-americà? 
se n’amaga el pintor de la “jet- 
society” Torrens-Lladó de les seves 
relacions amb el decadent Hamilton? 
I en els antics, no hi ha una relació di
recta Leonardo-Dürer-Rembrandt- 
cambra fosca-daguerrotip? I tantes 
altres raons... Al cap i a la fi, no de- 
pén tot de la llum?

Si algú encara no ho veu prou dar 
pot consultar l’extra de la revista 
Nueva Lente (N? 119-120/VII-
VIII/1982) dedicat a la pintura i la 
fotografia.

I com que hem sortit a parlar de re
vistes, encara que la convocatoria 
abasti el cinema, la fotografía, la pin
tura, el gravat, l’escultura i la litera
tura, direm que hem rebut noticies 
nogensmenys que de Bulgária.

Passa que la Casa de l’Humor i la 
Sàtira i l’Institut per a la Difusió de 
l’Humor deis Pobles, de Gabrovo, 
convoquen la sisena Biennal Interna
cional de l’Humor i de la Sàtira, sota 
el lema; El món ha sobreviscut per
qué ha rigut. De manera que ja ho sa- 
bem...

El que passa també és que hom no 
veu prou dar que l’humor i la sàtira 
siguin coses massa paredes: en fi, 
això potser seria qüestió que s’ho mi- 
ressin els erudits, però així com penso 
que l’humor pot ser blanc, la sàtira ja 
la veig més acolorida...

I aquí torno a plantejar-me l’enco- 
tillament que presuposa adjectivar les 
arts de menors i grans i l’equívoc en-
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tre art i ofici. En el terreny humoresc 
modernament i des de l’aparició de 
diaris i magazines existeix 1’especia
lista en dibuix “de riure” , el que fa 
“cartoons” o cómics. Però, així com 
entre ells hi podren trobar fins i tot 
un catedrátic d’arts com en Burne 
Hogarth, també trobareu en els pin
tors o dibuixants “ seriosos” 
-Rembrandt, Caran d’Ache, Picasso, 
per dir-ne només tres- incursions en 
el terreny satiric o humoristic. I és 
que, si no fos així, el món no hauria 
pogut sobreviure.

De gent que fa dibuixos d’aquests, 
a Sabadell en coneixem diversos, i a 
Quadern en tenim dos deis millors: 
en Hierro i en Mainou.

I, ja per acabar, una altra 
delectança d’aquests dies: un dissabte 
a la tarda a ca l’Arcadi Gili, en com- 
panyia de la seva gentil esposa, 
l’amic Joan Bermúdez i la seva filia 
Isabel. Gent de la llum, de la plàstica 
i de la música reunits una tarda deli
ciosa al voltant de l’obra cinemato
gráfica del senyor Gili, els seus má- 
gics reflexes i moviments d’aigua. Ci
nema pur, total, rotund. I la seva 
modèstia... D’altres amb qualsevol 
banalitat donen la volta al món. I el 
record deis amies: Joan Llobet, que 
ens va deixar, Ricard Duran -que ja 
fa molt de temps que viu a 
Barcelona- cosí del que subscriu i 
company de tasques cinéfiles del Gili 
d’anys enrera.

I bé, és el cine l’ofici del senyor Ar
cadi? Jo tiñe entés que no, que viu 
d’una altra activitat. Llavors és el seu 
art. I fins i tot, qui sap si en l’activitat 
de qué viu també és un artista...

Recordo d’haver llegit en algún 
Hoc a l’Antoni Tàpies dient quelcom 
semblant a que per fer art no cal pin
tar quadres i emmarcar-los, se’n pot 
fer clavant totxos, si sou paleta, o 
senzillament: caminant pel carrer. ■

VIth INTERNATIONAL BIENNALE 
OF HUMOUR AND SATIRE IN THE ARTS -  

GABROVO,-'83 BULGARIA

VI MEM5AVHAPOAHO Bl/IEHAAE 
HA XVMOPA l/l CATI/IPATA B H3KVCTBATA 
PABPOBO, 83 BSAPAPl/lR
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Per Ramon Vail i Rimblas

EL LLIBRE 
“EL PARC NATURAL 
DE SANT LLORENÇ DEL 
MUNTI SERRA DE L’OBAC’’

La Unió Excursionista de Sabadell 
celebra enguany el 75é aniversari de 
l’Excursionisme a Sabadell. Amb 
aquest motiu ha patrocinat l’edició 
del Ilibre “ El Pare Natural de SANT 
LLORENÇ DEL MUNT 1 SERRA 
DE L’OBAC. História i arqueología 
vistes per un excursionista” del que 
és autor n’Antoni Ferrando i Roig, i 
que jo he tingut el goig de prologar. 
L’acte inaugural de la commemora- 
ció, que tingué lloc el proppassat dia 
30 de gener, comptá, com a fet més 
important, amb la presentació 
d’aquest Ilibre. Al que subscriu li fou 
encarregat Tacte académie, i se sentí 
molt honorât per aquesta distinció.

Com a recordança i participació en 
la joia de la Unió Excursionista de 
Sabadell, m’ha semblât adient publi
car unes consideracions sobre la im- 
portància que el massis de Sant 
Llorenç tingué en la reestructuració 
de la nostra comarca del Vallès quan 
la reconquesta, consideracions que la 
lectura de Tesmentat llibre m’ha sug- 
gerit.

Reaiment costa d’explicar, per un 
cantó, el fet de la total desaparició 
del bisbat visigótic d’Ègara, després 
de la invasió sarraïna; i per altra ban
da la importància que ja té el castell 
de Terrassa al mateix moment de la 
reconquesta, acreditada en la inter
venció que en la recuperació de Bar
celona tingueren els seus habitants. 
El rei franc Caries el Calb en fa men-

ció explicita en un document que 
subscriu Tany 844, en el que confir
ma els privilegis que el seu avi Carle- 
many i el seu pare Lluís havien ator- 
gat ais gots o hispans que habitaven 
la ciutat de Barcelona i el castell de 
Terrassa (terracium castellum) i a tots 
els altres hispanis del comtat de Bar
celona que, fugint del jou deis sa- 
rraíns, se subjectaren a la seva potes- 
tat, cedint i entregant-los-hi lliure- 
ment la possessió de la ciutat de Bar
celona i del seu comtat.

És evident que aquests gots o his
pans que cita com a moradors del 
castell de Terrassa, els menciona com 
a un col.lectiu ben determinai i cone- 
gut. Per castell cal entendre un terri
tori subjecte a una jurisdicció centra
da en una construcció o en un con- 
junt de construccions defensives. 
Aquest és el significat de la paraula 
llatina castellum en l’edat mitjana. El 
territori que devia correspondre al de 
Terrassa podría haver coincidit amb 
els terminals de l’extingit bisbat 
d’Ègara; amb tota seguretat eren del 
seu terme totes les terres que després 
formaren el terme municipal de Ter
rassa (que corn sabem arribaven fins 
la plaça de TÀngel, a Sabadell), els 
termes de Sant Llorenç Savall i Cas
tellar, o sigui bona part de Tactual 
Vallès occidental. Per altra banda, 
abans d’aquesta referèneia de Tany 
844, no apareix enlloc el nom de Ter
rassa ni del seu castell.

¿Qué havia succeït desde la invasió 
dels sarraïns (que per les nostres ter
res degué tenir lloc pels voltants dels 
anys 718-719) fins el 801 en que els 
francs recuperen Barcelona? Mantes 
vegades ens hem fet aquesta pregun
ta. 1 el nostre parer és que el bisbe 
d’Ègara, corn el de Tarragona, a di- 
ferèneia de la majoria de magnats i 
prélats catalans (diem catalans en el 
sentit de que estaven assentats i resi- 
dien en els territoris que després esde- 
vingueren Catalunya, i no per res 
més, perqué de catalans no en tenien 
res encara) devien haver pertangut al 
bàndol de Roderic, el rei visigot que 
sucumbí a la batalla del Guadalete, i 
no al del reietó visigot Aquila, aliat 
dels alarbs i que governà a Barcelona 
durant els primers anys de la invasió, 
fins que més tard fou també definiti- 
vament éliminât. 1 per aixô, quan els 
sarraïns arribaren a les nostres terres, 
el bisbe egarenc degué haver 
d’escapolir-se de la seva seu, no 
recuperant-se ja mai més aquest bis
bat. Els seus fidels fugirien a les mun- 
tanyes veines per evitar la furia dels 
sarraïns. 1 d’aqui els establiments alt- 
medievals que s’han trobat a Sant 
Llorenç i a la serra de TObac: les se
pultures de Coll d’Eres (on s’hi reco- 
lli una sivella visigoda), de la Porque- 
rissa i dels Obits; els murs d’“opus 
spicatum” de la Balma de TEspluga, 
de la casa vella de TObac, de les res
tes de la Serra Llarga, de Sant Pere

Col.labora SINDICAT DE BANQUERS DE BARCELONA, S.A.
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de Vallhonesta...; Tembassament de 
la Calçada sota mateix del Coll 
d’Eres... etc.

Tot aquest tema fou estudiat molt 
a fons per l’erudit terrasenc en Pau 
Gorina i Gabarro, estudis que en part 
foren oblidats, menystinguts i criti- 
cats per alguns estudiosos terrasencs 
del seu temps, ja que els consideraven 
un xic fantasiosos; quan pel contrari, 
precisament els actuals coneixements 
histories van donant, cada vegada 
més, la raô a les hipótesis de Pau Go
rina.

Aquells fugitius, anys després, se
rien els que, conjuntament amb altres 
“hispans” barcelonins, és a dir ro
mans que habitaven la Hispània des 
d’abans de la invasió, pactaren amb 
Carlemany l’entrega de Barcelona ais 
francs l’any 801.

El Vallès, corn és prou conegut, ha 
estât, és i será un corredor de pas en
tre Espanya i França, desvirtuat no- 
més, i encara no sempre, per l’exis- 
tèneia de la ciutat de Barcelona que 
justifica que, per assolir-la, algunes 
vies de comunicació facin marrada 
abandonat la via recta. Quan, però, 
es vol seguir el carni curt, les comuni- 
cacions desde Girona discorren per la 
vail de la lorderà i pel Vallès cap el 
Penedès, per Martorell. Aixi es feia 
en temps romans. I aixi s’ha tornat a 
fer quan s’han construit les autopis
tes. Per aquest motiu el poblament de 
la plana del Vallès fou insegur durant 
molts anys després de la seva recon
questa el 801 pel passatge que, de 
tant en tant, hi feien les cavalcades 
sarraïnes. I molts assentaments hu
mans buscaren l’aixopluc de les mun- 
tanyes que emmarquen el Vallès, ja 
que la plana estava exposada a incur
sions i depradacions, corn s’ha dit.

Bona part d’aquests assentaments 
situats al massis de Sant Llorenç i de 
rObac ens ha arribat fins avui, trans
formats en humils capelletes o ermi
tes: Sant Feliu de Vallcàrcara, Sant 
Jaume de Vallverd, Sant Pere del 
Dalmau, les Arenes, Sant Feliu del 
Racó, a la vali del Ripoll; Mura, Ma- 
tadars, Santa Creu de Palou, Sant 
Pere de Vallhonesta, Rellinars, al 
caient del Bages; el castell de Grane
rà, el turó de la Guardiola (nom que 
aleshores es donava al turó de Mont- 
eau), les fortificacions de fusta de la 
Pola, la Torrota de l’Obac, quant a 
construccions de defensa; i presidint-

ho tot, el cenobi de Sant Lloreng, al 
dm de la Mola.

Dèiem al comengament que aquest 
llibre, ens ha suggerit aquests temes 
que avui hem tret a col.lació. Són te
mes interessants, evidentment. I dig
nes de ser estudiats i més coneguts del 
que són. I precisament en l’obra de 
l’Antoni Ferrando hi trobem, en ca
da un dels capitols de que consta, re- 
sumits per Fautor, tots els estudis, to
tes les hipótesis, totes les teories que, 
sobre el tema, s’han publicat; acom- 
panyats de la bibliografia en que s’ha 
basat Fautor per redactar-ne els re- 
sums.

Cree que encara que només fos per

aquest únic aspecte valdría la pena 
que, i t'encant en certa manera amb 
la línia d aquests articles, ens atrevís- 
sim a recomanar Fobra ais nostres 
lectors. Sense fer esment deis altres 
temes que el llibre tracta perqué deis 
molts alt'es aspectes i mérits que té, 
no ens pertoca ara parlar-ne, ni tam- 
poc escauria fer-ho aquí.

*Antonj Ferrando i Roig. “El Pare 
Natural de SANT LLORENQ DEL 
MUNT 1 SERRA DE L’OBAC. His
toria i arqueologia vistes per un ex
cursionista’’. El Pot. Cooperativa. 
Sabadell. 1983. 381 págs.

Banc l'iindat al 1910 Rambla de Sabadell, 24 leí. 726.74.33 SAB.ADl.I.I
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EL GORG BLAU

MANUEL
RALLO
I j n  l’escaiença del recent traspàs 
del malaguanyat artista Manuel Ra
llo, vull aportar a Quadern un singu
lar homenatge.

Ens coneguérem a la redacció del 
periodic locai “La Ciutat’’, a la pàgi
na literaria del qual jo col.laborava.

El seu director, Manuel de Monto- 
liu, em presenta un jove i em va dir: 
“És el dibuixant que ha il.lustrât 
unes rondalles populars de V.’’ Era 
Manuel Rallo.

Finida la guerra, ens retrobàrem al 
claustre de professors de l’“Escola 
Industriai i d’Arts i Oficis” , del qual 
ambdós formàvem part.

Ell sempre amb el seu aplom: en 
això, l’artista no era diferent de l’ho- 
me.

Entre ranciosos papers conservats 
amb afecte, he trobat uns retails de 
periodic amb aquelles dues rondalles 
acompanyades dels linoleums de Ma
nuel Rallo.

Aqüestes rondalles, aleshores iné
dites, formen part d’un Ilibre que, 
amb el titol de “Rondalles Populars’’ 
em publica Llibreria i Tipografía Ca
tólica, S.A., de Barcelona, l’any 
1935, amb il.lustracions de Jaume 
Busquets.

El meu homenatge pòstum a l’amie 
Manuel Rallo

Mn. Geis

alguna volta, anant cap a Torrella de 
Montgri, una mica ja passât Sarrià de Ter, us a 
doneu d’una cova que s’albira de la carretera 
estant, una cosa així corn mitja llègua abans de 
la Costa Roja, penseu que és el Catau de les 
Coges.

Hom diu que sajornaven allí les goges de la 
rodalia, i els vianants, en passar, oïren a dintre 
extraordinaris col.lotges i estratlàries rialles.

No s’hagués pas atrevit ningû a entrar-hi, 
que potser no n’hauria eixit.

Entrada de fose, així que les campanes del 
cloquer de Sarrià de Ter havien tocat l’Oraciô, 
eixien del catau les goges i feien via cap al Gorg 
Blau, que es troba muntanya amunt en una 
frondosa dotada coberta de garrigar, i mentre 
unes rentaven ai dar de Iluna unes belles peces 
de roba blanca, altres les estanien pels matolls 
del varal. Diu que si aigu n’hagués pogut baver 
una, hauria esdevingut rie i feliç, però, ai d’ell 
que le goges i’haguessin arreplegat, no hi hau
ria hagut mal que d’elles no li bagués calgut té- 
mer.

Aleshores el gorg no era pas com és ara: era 
sols una bassa tan soma que fins el sòl s’albira- 
va. Cap a ella s’escorrien les aigues del regue- 
rol del Vei'nat de la Garriga.

Alguns manta vegades havien provai fortu
na, però, així que las goges se n’havien adonat, 
els havien encalçat rostos avall a pedrades, i 
amb burles estrafolàries.

Però, heus aci que un jorn, un jove, moli 
arriscat i valent anà cap al tard al Gorg Blau i

s’amagà darrera d’una bardissa. Com cada nit, 
al toc d’Oraciò, comparegueren les goges i 
pim, pam, vinga rentar roba i vinga estendre-la 
per les bardisses. El jove valent prengué una 
peça de roba que les goges havien estés damunt 
el barder que l’ocultava. Ni mai que ho hagués 
fet: tot seguii, al crii d ’“ un liadre!” totes les 
goges s’abraonaren damunt d’ell. Una que se
ria la comandaira, digué amb una veu espaor- 
didora;

-Qué li farem a aquest miserable per la seva 
gosadia?

-A l’aigua...! -contestaren totes a cor.
I proferint iròniques rialles, el gitaren a 

l’aigua. A l’instant la bassa quedà convertida 
en una profunda gorga, i encara ho és, per es- 
carment dels que volen enriquir-se injusta- 
ment.

A causa de tanta fondària l’aigua ha quedat 
biava, molt biava, d’un blau verdòs i, per més 
que feu, no li trobaren el sòl.

És per això que les àvies de la rodalia diuen 
als seus néts. “ A toc d’Oraciò, nins i nines a 
racò, no fos cas que de trobar-vos de nit per les 
vores del Gorg Blau, la maledicciò que caigué 
damunt d’ell, caigués també damunt de vosal- 
tres” .

(Aquests i altres rondalles /oren indu ides 
en un Uibret tilulat "Rondalles Populars" 
éditât l ’any 1935. Fou U. lust rat per J. 
Busquets).

Però, tiens aei que un jorn, un Jove moli valent anà eap al lard al (.orji Klau i s’ania^à darrera una bardissa.

És una gentilesa de
lili, SERVEI DE REPARACIONS FOTO-CINEMA-VIDEOS-HI.FI 

Advocat Cirera, 8 Dpi. 16 - (Davant Ajuntament)
Telèfon 726 13 35 - SABADELL



QUI TOT HO VOL...
X-Jna vegada era un home que venia 
de cobrar un heretatge. Venia carre- 
gat de dobles de quatre, gojós del 
bon passament que, sense pensar-ho, 
li havia pervingut de trascantó.

A free d’un bosc, de molt mala 
anomenada -per la nierada de mala- 
nants que sempre l’habitaven en bal- 
mes i cataus misteriosos i que havia 
de travessar, vulgues que no-, va pen
sar:

-“ Posa’t el vestuatge de pelegri -ja 
el portava amb segones- i aixi, si els 
lladregots et lluquen, ni et pregunta
ran qui ets, fent-te home de poca xa- 
valla” .

I ell que es posa el vestuatge de pe
legri, ensitja els diners dintre una car- 
bassa i penja la carbassa al bordó. 1 
vet ací un pelegri fet i pastat.

Quan ja era al trencar del tocom 
més malpassador, li sortiren dos 11a- 
dres, cridant:

-Ep, l’home! Diner o la vida!
-Em volguéssin fer -girá ell- una 

gracia de caritat, que tiñe la gorja se
ca de pols deis camins i de poca vian
da.
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Quan ja era al trencar del tocom més malpassador, 
li sortiren els lladres...

(Linòleum de M. Rallo)

El capitá hi caigué de pía -que tam
bé els malanants tenen cops de 
bonhomia- i li doná un ral. I l’home, 
veient que tot anava com una seda di
gné:

-Tant poca cosa em donen? Qué en 
faré d’aquesta misèria?

Fillets de Déu, que bagué diti La 
lluna del capitá havia girat com una 
mitja. I digné, fora de sí:

-Massa fart! Que us penseu que ens 
donen cabals, a nosaltres? Teniu, si 
no esteu content!

1 en dir aixó, comenta a

bastonejar-lo. A la tercera bastonada 
la carbassa quedá aixafada com un 
acordeó i rodolá per térra. 1 les do
bles de quatre llampurnaren, com
prometedores.

Els ulls deis lladregots llambrega- 
ren de satisfacció, en veure la insospi- 
tada sembra, i ja és de pensar que no 
deixaren res per verd.

I l’home arriba a casa seva 
maleínt-se a si mateix, puix que, per 
una gasiveria, havia perdut un here
tatge.

Concurs d’escrits sobre la Normalització Llíngüístíca
^ ^ u ad ern ” té el goig de sumar

se a la convocatória simultánia feta 
per algunes revistes i periódics locals i 
comarcáis de Catalunya, amb el su- 
port de la Direcció General de Políti
ca Lingüística de la Generalität, sota 
les següents BASES:

1) Els articles, rigorosament iné- 
dits, versaran sobre la normalització 
del catalá, és a dir la recuperació de 
la llengua catalana com a vehicle d’ús 
habitual a tots els ámbits de la socie- 
tat, podent ésser-hi exposades idees, 
fets concrets, anécdotes, etc., que fa- 
cin referéncia a la normalització del 
catalá.

2) Per ais participants s’estableixen 
dues categories: a/ autors més joves 
de tretze anys i b / autors d’edat supe
rior a 13 anys. Els treballs, de mida 
foli mecanografiats per una sola cara 
a doble espai, no podran ultrapassar 
els dos fulls en la categoría a/ i po-

dran arribar ais cinc folis en el grup 
b/.

3) Els treballs concursants hauran 
de ser tramesos a “ Quadern” , Sant 
Ferran, 60, Sabadell (Vallès Occiden
tal), i a Pencapçalament d’ells caldrá 
fer-hi constar el nom i l’adreça de 
l’autor, i en el cas de menors de 13 
anys, l’edat del concursant i la deno- 
minació i adreça del centre en el que 
cursa els seus estudis.

4) El jurat qualificador será inté
grât per dos membres d’” Amics de 
les Arts i de les Lletres de Sabadell” i 
per un représentant d’Òmnium Cul
tural, Delegació de Sabadell. El ter
mini d’admissió finalitzará el dia 31 
de març del 1983. El jurat resta facul- 
tat per a resoldre qualsevol contin- 
géncia.

5) Els premis consistirán en:
Categoria a / Un exemplar del Ili

bre Antologia de Contes (Selecció de 
Jaume Vidal i Alcover) i una subs- 
cripció per un any a la revista ‘‘Qua- 
dern” destinada al centre en qué cur
si estudis el premiat.

Categoria b / Un exemplar del Ili
bre Antologia de la Literatura Cata
lana d’Antoni Comas i una subscrip- 
ció per un any a la' revista 
“ Quadern” a favor del premiat o de 
la persona que aquest designi.

6) Els articles premiats serán publi- 
cats a la revista “ Quadern” , la qual 
es reserva el dret de publicar també 
d’altres originals que, no havent-ho 
estât, mereixin difusió a criteri del ju
rat. Els treballs concursants restaran 
durant sis mesos, a comptar des del 
tancament del termini d’admissió, de 
propietat de “ Quadern” , que passât 
aquest terme retornará els que no ha- 
gi premiat o utilitzat, si aixi ho dema
na Fautor.

És una gentilesa de SENSERRICH -Joieria, Sant Quirze, 17 - Tel. 725 75 96 - SABADELL



290

“FRAGMENTS” 
REVISTA DE 
LITERATURA
Un grup d ’estudiants del Departament de 
Llengua i Literatura Hispàniques de la 
Universität Autònoma de Barcelona (Be- 
llaterra) ha créât una nova revista literària 
-de contingut bilingüe- que porta un titol 
significatiu: “ Fragments” , concepte rei- 
vindicat pels escriptors romàntics ale- 
manys i ben vigent en la literatura del nos
tre segle, de manera que podria dir-se que 
la seva simbologia abasta de Novalis a 
Borges.

Aixi mateix, en el “ Preàmbul” que 
obre aquest primer número que ens ha 
arribat a les mans, s’analitza el simbolis- 
me del titol tot aplicant-lo a les noves ge- 
neracions, que avui es troben lluny de ma
nifestos conjunts o dels col.lectius amb fi- 
nalitats programàtiques. El fragment re
presentará, si de cas, la mateixa Indivi
dualität que fa de denominador comú en
tre aquests poetes joves que cerquen el seu 
carni atenent el conseil i el mestratge 
d ’uns grans models: en aquest cas, Josep 
Vicenç Foix, García Lorca i Vicente Ale
xandre. Aquest últim, precisament, por
tât pel seu entusiasme, ja proverbial, en
vers els poetes joves, ha endreçat una sa- 
lutació molt bella i expressiva ais anima- 
dors de la publicació, ais quais diu que el 
naixement d’una revista sempre obre el 
pas a una Hum.

Portadors d’aquesta Hum, com respon
sables de l’edició, són els joves sabade- 
Hencs Esteve Martínez i Josep Maria Ri- 
poH, que han confeccionat el primer nù
mero amb material antològic de Shakes
peare -représentant per un sonet en tra- 
ducció confrontada amb l’originai- i del 
nostre Joaquim Folguera, del qual es pu
blica un conte pràcticament desconegut. 
Cai remarcar, aixi mateix, un assaig del 
professor José Sanchis i, formant el gruix 
del nùmero, un seguii de poemes d’autors 
joves -sabadellencs i barcelonins-, molts 
dels quais presenten una qualitat notable: 
Esther Tàpia, Jordi Costa, Andrés Rico, 
Ramon Bacardit, Josep Milá, Jordi A. 
López, Romá Giró, Daniel Alonso, Anto
ni Pladevall i els dos conductors de la re
vista, ja esmentats.

La publicació és impresa acuradament, 
i compta amb una portada ben expressiva 
dissenyada pel pintor Lluís Pera, oferint 
un conjunt atractiu i équilibrât que ens 
demostra el bon gust dels seus editors. El 
fet que aquest siguin estudiants de Hetres i 
sabadellencs ens fa desitjar que la nova 
revista tingui una bona projecció, no so- 
lament en l’àmbit universitari, com li es- 
cau, sinó fins i tot en la nostra ciutat, ben 
necessitada d’una fecunda diversificació 
en el camp de les arts i de les Hetres.

J.R.

PERE CAMPS
a la Sala d’Art LLOVERAS de 
Terrassa.

En un pamflet intitulât: “ PERE 
CAMPS, UN PINTOR I EL MAR” 
l’any 1978 vaig honrar-me présen
tant, després de molts anys l’obra 
d’aquest pintor sabadellenc amb qui 
m’uneix a l’ensems que una amistat 
sense llacunes, una admiració fervent 
de l’obra que dia a dia va prenent 
força i personalitat. Ara i amb motiu 
d’aquesta darrera, recent exposició 
m’he imposât el deure de parlar, enc 
que sigui molt lleugerament, de les 
impressions que en aquest nou mo
ment la interpretaciô per part de l’ar
tista em suggereix.

La pintura de Pere Camps és llumi- 
nosa i intel.ligent. En les formules

Per Joan David

podriem dir una pintura educada en 
l’esforç constant d’un llançament 
obert i lliure.

Delicadament ajusta la impressió a 
la força expressiva i a la descoberta 
de noves formulacions que volen 
equilibrar les sensacions que no ve
nen a concretar altra cosa que el pre
sentiment, dia més dia, d’una nova 
florida i, si hi cap, més perfecta.

En aquesta mostra pictórica no hi 
veiem pintura materialment sobrera; 
la pincellada justa, violenta en certs 
trams, difusora d’uns moments en els 
quais la visió de l’artista, com la de 
l’espectador, respira força a l’ensems 
que placidesa; força i placidesa que 
resumeixen un sentit espiritualitzat i 
que ens condueixen, més que a una 
contradicció, a una concreció d’una 
veritat constructiva.

amb qué l’artista ha sabut recollir i 
aplicar, dins aquest aparent orgull 
d’home entés i resolutiu, hi veiem 
una comprensió i una humilitat. En 
aquest món reai en qué la visió del 
paisatge maritim gairebé ens ofega, 
tots els moments i totes les hores del 
dia hi són representades fidelment, 
però, sens perdre el conreu d’espais 
imaginaris en els quais els trésors de 
la llum i del moviment no s’esgoten.

De la pintura de Pere Camps en

MARIA TERESA BEDOS 
“Obra recent”

De la darrera exposició que M. Te
resa Bedós ens ha ofert a la Galeria 
d’Art “ Intel-lecte” encetem uns co- 
mentaris amb Tintent de clarificar-ne 
i realçar-ne la paternalitat artística; 
paternitat reflexe d’una entesa for
mai oscil.lant entre naturalisme i es- 
piritualisme, entre acciò afortunada i 
concepció assenyada.

És una gentilesa de nenne Passeig de la Plaça Major, 38 
Telèfoni 726.56.38 
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Un entorn essencial fa reviure els 
simbols mateixos dels ternes repro
duits, referits a una aplicada i cons
tant reforma en la quai el pensament 
constant d’enlluernar-se amb els ulls 
fixes en el passât, en un passât del 
quai la historia ja n’ha fet justicia i 
amb que el tribut a la fidelitat ha fet 
possible l’obtenció de résultats efi- 
cients i efectius.

La Iluita diaria, al decurs deis anys 
del sempre continuât aprenentatge, 
ha posât a prova les facultats d’ex- 
pressió immediata, que no sempre 
aconsegueixen realitzar-se, traduint- 
ne un ideal que amb tota possibilitat 
algunes de les vegades s’haurà com- 
provat equivoc.

L’obra recent de M. T. Bedós 
s’ofereix en una col.leccio estimable 
de dues vessants amb representado 
qualitativa: Intel.ligència i responsa- 
bilitat, ambdues subjectes a una tèc
nica acurada i assenyada, consequent 
a la llarga experiéncia acumulada.

La visió elegantissima d’uns joes 
de plantes i flora, juntament a la 
força descriptiva d’una mar arborada 
a mig to, defineixen certament una 
personalitat i si tenim en compte la 
definido que de la Bellesa enuncià 
Plato, qui diu que Bell és allô que, 
vist, agrada, no estará de menys que 
ens deixem guanyar pel misteri que 
l’obra, en la seva dominadora reali- 
tat, inicia en el fons abstráete del seu 
profund misteri.

PEREZ ZAFRA 
a les Galeries d’Art “Intel.lecte”

Ha escrit “ Victor Basch’’ que 
“ Sensibilität en Hoc d’ésser quelcom 
negatiu, inferior, preparatori, es tor
na essencialment positiva’’. Jo afegi- 
ria que, com a prerrogatives de la 
plàstica pura, hi creiem veure un 
complement que es dibuixa en la con- 
creció d’idees i en el pudor amb què 
l’artista ha sabut resoldre la major

part dels confusionismes creats en 
uns moments en els quais una inte- 
raedó de futurismes i academicismes 
crean una Unita irregular entre el nou 
i el veli.

Enfront de l’obra, Pérez Zafra ha 
sabut posar-hi seny i pensament. En 
el noble impuls, obstinât, de pujar, 
veiem traduir-se una fermentació es
piritual, alliberadora de les moites 
hores de treball, équilibrant i ajus
tant els apunts descubridors d’un no
ble afany d’exteriorització de mo
ments creatius; moments, en els quais 
la petxada profunda d’una primera 
concepció es refà en un enfocament 
real del tema pictòric.

L’artista se’ns mostra en tot mo
ment fidel al missatge del seu propi 
pensament; virtut que, desafiantfla 
valor purament anecdótica, millora 
en direcció i s’ajusta a la visió experi
mentada, considerant-ne el fet com a 
recuperació de la bellesa que l’inspirà 
humanament.

Considérant el trajéete cobert fins 
avui pel pin tor, creiem que 
l’afiançament centrât en la realitat 
quotidiana en què s’han introduit els 
missatges de la seva pintura, avui 
corn ahir, no ens han defraudat i es- 
perem que l’escapada mistica conti
nui fent-nos comprendre la grandària 
del seu pes.

Vet -ad el coratje d’un home que 
s’enfronta amb la realitat.

n m
És una gentilesa de t  i GALERIA OART Horta Novella, 125 - SABADELL
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A VISTA D ANGLE
terrât de “ Les Drogues” el pintor albira el páisatge 

urbá. Descansa, potser? L’ull del pintor mai no descan
sa, ¿el temps d’un cigarret?

El cap treballa organitzadament: eligeix, d’entre tot 
allò que Lull ha filtrat, el que li cal per a la feina, i la mà 
ho trasllada a la tela. Ho posa en obra.

A la mà -com al boxador entre els “ rounds” del 
combat- li cal un respir. L’ull vigila -com el pilot o el 
pastor- i escruta el panorama tot comparant, critic, 
l’obra amb el model elegit.

El pintor aixafa la punta del cigarret amb el peu. Pros- 
segueix amb la feina. Pugen amies. Comentari: -Ho por
tes molt bé aixó, noi. -Demà, si fa bo, ho pintaré jo això. 
-El cel no el toqui més!

En acabar la sessió, les mans del pintor han agafat el 
mateix color gris blavós que la bata de pintar. Desa els 
estris a la capsa, plega el cavallet. Per aixó deixa un mo
ment la tela arramblada a la barana del terrât. Se la mira, 
dóna una darrera llambregada al paisatge i ho baixa tot a 
l’estudi, dessota mateix d’aquest terrât.

La tela, contra la paret, va a fer companyia a d’altres 
obres en curs d’execució. El pintor consulta el rellotge, 
dintre pocs minuts vindrá la senyora a la qual està retra- 
tant. ¿Temps per a un altre cigarret? Si triga, treballará 
el fons.

Sessió de retrat. L’ofici de mirar continua. La llum

se’n va: -Passi-ho bé, senyor Antoni... Si, demà será un 
altre dia. Si el temps -metereológic-és com el d’avui, con- 
tinuarem amb el Passeig, el campanar: la Plaça Major... 
Sinó, comprarem fruita i farem un bodegó.

Aiguarrás: neteja de pinzells i de paleta. Lavabo. 
Abans d’anar-se’n, revista general de quadres: s’acosta 
l’exposició. ¿Será obert, encara, el taller del Manel? Ve- 
gem com están els mares.

Aqüestes obres, junt amb d’altres del mateix coll 
-auténtiques, treballades, honestes, l’Angle pinta així- les 
trobem a les parets d’Intel.lecte quan febrer s’acaba. Al 
“vernissage” ens-hi trobem els amies i seguidors del pin
tor: caliu i amistat.

Al quadre -el de la Plaça Major-hom hi veu un detall 
molt humá, molt d’Angle: una cadira, sola, al cantó es
querra de la tela, junt a la barana del terrât, que ocupa el 
primer terme de l’escena.

Simbolisme? Ca, home, ca! Realität.
Realisme? No, home, no! Autenticitat.
Originalität? Tampoc, home... Verität.
L’Angle pinta -mira- així. I ningú no haurà 

d’avergonyir-se’n mai, de tenir penjada a casa seva una 
d’aquestes teles.

Nasi Petit
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EL
RENAIXEMENT,
A
CASA
NOSTRA
Diins de la mostra general “ Un Ile
gal de la Cultura Mediterrània: El 
Renaixement” es poden veure 
aquests mesos de gener-febrer una 
dotzena d’exposicions i activitats cul
turáis organitzades per entitats diver
ses, pùbliques i privades, tendents a 
proporcionar ais catalans d’avui i als 
visitants de la nostra terra els mitjans 
necessaris per a una reflexió sobre les 
nostres arrels més profundes.

A Barcelona, el “ llapis” de la Dia
gonal, Caneletes, les Drassanes, el 
Tinell, la capella de l’hospital de Sant 
Pau, el pati Manning de la Casa de la 
Caritat, l’Institut Francés, el Col.legi 
d’Arquitectes i la Fundado Miró, 
s’han vestii de Renaixement: “ El po
der i l’espai’’ a les Relais Drassanes, 
“ L’escena del princep’’ al saló del Ti
nell, “ La ciutat de Brunelleschi’’ a 
l’antic Hospital, “ Presència del Re
naixement a València’’ al pati Man
ning i “ El R enaixem ent a 
Catalunya’’ a la Fundació Joan Mi
ró, són les principals exposicions 
-que patrocina la Diputació de 
Barcelona- sobre aquesta edat histó- 
ricoartistica, la iniciació de les quais 
arrenca de les celebrades a Florencia 
de març a setembre del 1980 sota el 
nom de “ Firenze e la Toscana dei 
Medici nell ‘Europa del’ 500’’ patro- 
cinades pel Conseil d ’Europa 
-formant plegades el cos de la 16.̂  ex- 
posició europea d’art, ciència i 
cultura- que l’any passai varen ser ex- 
hibides també a Valéncia per cortesia 
de la diputació fiorentina.

A casa nostra s’ha prêtés d’anar 
més enllà del mare d’una noble i po
derosa familia italiana, els Mèdici,

per -en paraules del President de la 
Diputació de Barcelona- “arribar a 
ser una perspectiva més ampia sobre 
una época transcendent en la história 
del nostre poblé’’.

En aquest ánim, l’exposició de la 
Fundació Miró, al Pare de Montjuíc, 
titulada com hem dit abans “El Re
naixement a Catalunya’’, recull 
-repartides en vuit àmbits- un impor- 
tantissim aplec de peces d’art demos- 
tratives del valuós testimoni deixat 
per aquesta época a la nostra terra: 
arquitectura, urbanisme, escultura 
del segle XVI -fragments dels retaules 
de Sant Pere el Veil, de Reus, de 
Montserrat, sépulcre del canonge 
Guillem Descoll-, pintura gironina i 
barcelonina del segle XVI -retaules 
de Santa Elena, de Millàs, fragments 
del de Montagut, degollaciô de Sant 
Cugat, retaule de Sant Eloi, retaule 
de Sant Sever, sarges de l’orgue de la 
catedral de Barcelona-, arts aplicades 
-orfebrería, bust de Sant Eulali, de 
Tortosa, cerámica, vidre-, teixit 
-tapis de l’Assumpeiô de Girona, ca- 
sulles de la Diputació de Barcelona- i 
mobiliari -caixes de nùvia, cadira de 
la reina, de Pedralbes, clavicémbal 
del convent dels Àngels, Tinell, ar- 
maris.

En el Centre Cultural de la Caixa 
d’Estalvis de Terrassa, sota el patro- 
cini de la Diputació de Barcelona i de 
l’Ajuntament de Terrassa, s’ha pré
sentât una de les exposicions més in
téressants de la mostra, amb la col.la- 
boració del Museu Téxtil, l’Escola 
Municipal d’Arts Aplicades i l’Escola 
Superior d’Enginyers Industrials, de 
Terrassa, i del Museu Molí Paperer

de Capellades, el Museu de la Indu- 
mentària de Barcelona, el Monestir 
de Montserrat, l’Arxiu Históric de 
Protocols de Barcelona, l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó i persones particu
lars, el títol de la qual és “ El paper i 
els teixits del Renaixement a Catalun
ya’’.

L’exposició duu un programa 
d’activitats paral.leles que van des de 
la festa d’inauguració -amb música, 
perfums, tastets i begudes a l’estil del 
Renaixement- a una jornada final de 
la Moda i del vestir on prenen part 
dissenyadors, filósofs, industrials i 
sociólegs de prestigi, passant per la 
conferéncia pronunciada per Oriol 
Vails i Subirà, Director del Departa
ment d’História i Conservació del 
Paper deis Museus d’Art, acte pre
sentai per Josep-Francesc Colom i 
Pastor, Catedràtic de Tecnologia del 
Paper i Cap del Departament de la 
Indùstria Paperera Gràfica de la Uni
versität Politécnica de Barcelona, 
amb el titol de “El paper a Catalunya 
durant el Renaixement’’, i el concert 
“ Música del Renaixement’’ a càrrec 
dels instrumentistes Grup Diaterson.

R.C.D.
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RECORDANT...
Els nostres cantaires, músícs i actors teatrals

FRANCESC GUTZENS TORRA
N , asqué a Sabadell el dia 7 de juliol 
de I’any 1907 a la casa núm. 33 del 
carrer Font Nova on la seva familia 
tenia un petit comerç de llauneria i 
electricitat regentat pel germà gran. 
Era conegut per cal “ Llums i 
llumets” perqué, anteriorment, el seu 
avi s’havia dedicat a la confecció de 
gresols i llums d’oli que anava a ven
dre per les cases pregonan! la seva 
mercadería sempre amb la mateixa 
cantarella: “ llums i llumets, dels mi
nors i més ben fets“ .

Francese Gutzens cursà els estudis 
primaris al col.legi nacional del car
rer Llobet i més tard als Pares Esco- 
lapis ingressant a la classe del Pare 
Rodés.

Els primers passos vers la música 
els inicià a començaments de I’any 
1915, quan sols en comprava 8 
d’edat, a l’Escolania de l’Església de 
Sant Feliu que dirigia Mossén Fran
cese Palau i Rabassô, fill de Valls, 
que l’any 1905 es possessionà dels cà- 
rrecs de Mestre de Capella i Organis
ta de la susdita Parroquia, bavent 
exercit anteriorment els d’organista 
d’Urgell o So-Xantre de la Catedral 
de Barcelona. Quedant impedir l’any 
1920, durant la seva malaltia actua
ren de suplens Mossén Jaume Bofa- 
rull, Mossén Josep Noguer, Mossén 
Melcior Cusido i Mossén Trinität Vi- 
lagut, tots de reconeguda solvéncia 
musical i excel.lents organistes que 
crearen un bon estol de mùsics a Sa
badell.

L’any 1921, Francese Gutzens in- 
gressà a l’Orfeô de Sabadell que ac- 
tuava sota la direcció del prestigios i 
recordar mestre Josep Planas i Arge
mí, perfeccionant i ampliant els seus 
coneixements musicals a l’ensems 
que cursava els estudis de saxofón 
amb el mestre Daniel Sanahuja i Ca
pella.

Durant els anys 1925 i 1926 forma 
part de l’Orquestrina Sanahuja que 
actuava al Cinema Imperial i ais balls 
que els diumenges a la tarda, durant 
la temporada d’estiu, se celebraven

en el jardí del susdit local. També fou 
component, durant algún temps, de 
l’Orquestrina Arrahona integrada 
per Josep Cornet, piano; Feliu Pa- 
pell, violi; Francese Gutzens, saxo
fón; Salvador Martí, contrabaix; 
Jaume Llagostera, bajo; i Rogeli So
ler, batería.

L’any 1927, complerts ja els vint 
anys, ingressà a l’exércit ocupant per 
rigurós examen una plaça d’educand 
a la Banda de Música del Regiment 
de Vergara núm. 57 de guarnició a 
Barcelona, on restà durant dos anys, 
al cap deis quais, de retorn a casa se
va i reintegrar a la vida normal formá 
part, com a professor de saxofón i 
clarinet, de les orquestrines de jazz 
“ Arrahona’’, “ Hot-Club’’ i “ Marti 
y sus Diamantes’’.

L’any 1932, en organitzar-se la 
cobla-orquestra “ La Principal de Sa- 
badell’’, en formà part amb el paper 
de tibie segon fins a l’any 1936 que 
per raô de la guerra civil es dissolgué. 
Integraven aquest conjunt, Joan Pi- 
joan, flabiol; Narcis Colom, primer 
tibie; Francese Gutzens, segon tibie; 
Josep Jover, primer tenor; Emili Ma- 
soliver, segon tenor; Rafel López,

primera trompeta; Tomás Clusellas, 
segona trompeta; Jeroni Villalonga, 
trombò; Claudi Claveria, primer fis- 
corn; Francese Fortuny, segon fis- 
corn; i Feliu Fuster, contrabaix.

L’any 1934, Francese Gutzens con- 
tragué matrimoni amb la senyoreta 
Assumpciô Arnau a la quai, durant el 
temps de prometatge dedicà, la seva 
primera composició musical, una sar
dana titulada “ ASSUMPCIÔ’’, que 
fou acceptada i executada per gran 
nombre de cobles amb extraordinari 
éxit. D’aquesta unió en nasqueren 
dos fills: Caterina i Albert.

De l’any 1936 al 1939, fou destinât 
a les indûstries de guerra instai.lades 
a la nostra ciutat en qualitat de torner 
mecànic.

Després de la guerra civil, o sia 
l’any 1940, el mestre Josep Molins 
formà, en aquesta nova etapa, la pri
mera cobla de sardanes a Sabadell i 
primera a Catalunya disposant d’es- 
cassos elements, entre els quais hi fou 
comptât Francese Gutzens. Aquest 
nou conjunt es denominà “ COBLA 
MOLINS’’ i quedà intégrât pels se- 
güents professor: Josep Molins, di
rector, flabiol i représentant; Narcis 
Colom, primer tibie; Francese Gut- 
zens, segon tibie; Salvador 111a, pri
mer tenor; Ramon Carbonell, segon 
tenor; Jaume Cruells, primera trom
peta: lu Alavedra, segon trompeta; 
Damià Lorente, primer fiscorn; San
tiago Vahó, segon fiscorn; Pere Rius, 
contrabaix. A la tarda del diumenge 
dia 18 de febrer tingué Hoc la primera 
actuació a la Plaça Major executant- 
se les sardanes JUNY de Garreta, LA 
VACA CECA de Juncà, SOL 
IXENT de Toldrà. DALT LES GA- 
VARRES de Garreta, DAVANT LA 
VERGE de Morera, i BARCELONI- 
NA GENTIL (obligada de flabiol) de 
Sans.

Francese Montserrat i Ayarbe fou 
el mestre d’harmonia i composició de 
Francese Gutzens, que fou un aprofi- 
tat alumne, puix actualment compta 
amb més d’una trentena de sardanes

FINQUES GARNERËs una gentilesa de Agent de la Propietat Immobiliaria
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composades de les quals com a més 
sobresortints podríem triar les se- 
güents; ES DIU ASSUMPCIÓ, LA 
LINA I L’ALBERT, ESPIGUES 
DAURADES, ANYS DE GLORIA, 
L’AMIC OLIVERES, AGNETA 
SARDANISTA, DANSAIRES PER- 
PETUENCS, ÉS FESTA A CAN 
FEU, SENSE POR, ELS TEUS 
AMICS ET RECORDEN, ELS DOS 
JOANS, etc., etc. També escrigué 
una cerca-vila titulada FESTA AL 
VALLES i una marxa fúnebre titula
da IN MEMORIAM, en recordan^a 
deis seus pares en esdevenir-se la 
mort d’ambdós, pare i mare, en un 
bren espai de temps.

En el transcurs deis anys. Francese 
Gutzens, a més d’ésser un imprescin
dible. col.laborador de les cobles sa- 
badellenques, organitzá la “ Cobla 
Andorrana” d’Andorra essent-ne di
rector i primer tibie; exercí el cárrec 
de saxofón alt primer de la Banda de 
Mùsica de Falange que dirigía el mes- 
tre Mateu Rifá i més tard ingressá a 
l’Agrupació Municipal en ocupar el 
cárrec de director el mestre Adolf Ca-

bané, restant-hi una colla d’anys.
El 27 d’abril del 1979, l’entitat 

‘‘Sabadell Sardanista” reconeixent 
els mérits d’aquest excel.lent sabade- 
llenc li dedicá un acte d’homenatge, 
conjuntament amb el flabiolaire San
tiago Oleína, en premi a la magnífica 
labor realitzada per ambdós en pro 
de la nostra dansa tan estimada deis 
catalans. El “ Diario de Sabadell” del 
dia 1 de març del 1979 diu així: 
“ Emotiu acte el que se celebré el matí 
del diumenge a la Plaça del Batlle 
Marcet per homenatjar els mestres 
Francesc Gutzens i Santiago Oleína 
que, entre els dos, suposen més d’un 
segle de plena dedicado a la sardana 
particularment, i a la música en gene
ral.

Per a aquesta entranyable ocasió 
els components de “ Sabadell Sarda
nista” prepararen un senzill progra
ma que s’inicià amb l’audició de sar- 
dabes autógrades del senyor Gutzens, 
aprofitant el descans per fer-los lliu- 
rament de diverses plaques commé
moratives, així com d’altres regáis i 
felicitacions, no solament deis orga-

nitzadors, sino també deis seus pro- 
pis companys i amies de la cobla “ La 
Principal del Vallès” .

Ara, jubilât, després de 48 anys de 
constant actuació musical a la nostra 
ciutat i fora d’ella, es dedica sola
ment a la composició de noves sarda
nes i a fer alguna suplència per malal- 
tia dels titulars ais conjunts que 
sol.liciten els seus serveis. Actual- 
ment forma part de la cobla “ La 
Principal del Vallès” en aquest sen
tit.

Daniel Sanahuja i Capella

^ LA FILMOTECA A SABADELL
I J i r  que la nostra ciutat té una veri- per als nostres lectors- la perspectiva 
table tradició cinematogràfica consti- de l’homenatge que es tributará ofi-
tueix una afirmació, ens sembla, in- 
qüestionable. Per recolzar-la bastaría 
potser només esmentar algunes da- 
des: l’entitat “Amies del Cinema“ 
predecessora del que temps després 
havien de ser els cine-clubs, es consti
tuía a la nostra ciutat l’any 1935 i du
rant una dotzena d’anys va maldar 
per oferir als sabadellencs aquells 
films que les empreses exhibidores lo
cals rebutjaven per no considerar-los 
rendibles; l’existéncia, ja abans 
d’aquell any, d’un grup de realitza- 
dors amateurs (Llobet-Gràcia, Joan 
Llobet i Arcadi Gili, per no citar-ne 
d’altres) que amb les seves obres ha
vien aconseguit els més importants 
guardons en concursos nacionals i in- 
ternacionals; un equip d’escriptors 
(Josep Torrella, Pasqual Jaurès i 
Joan Bosch, entre altres) que s’ocu- 
paven periodicament de cinema en les 
págines del diari local; el mateix 
Cine-Club Sabadell amb la seva fe
cunda activitat des de fa més de vint- 
i-cinc anys... I encara -i aixó consti
tuirá, sens dubte, una noticia plaent

cialment durant la propera Setmana 
Internacional del Cinema, a Barcelo
na, a l’abans al.ludit Llobet Grácia 
amb la projecció del seu primer i, 
malauradament, únic film professio-

Departanunt de Cultura 
de k  Generad de Catahmp
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nal “Vida en sombras”, el qual, amb 
el temps, ha vingut essent considérât 
per la crítica especialitzada com una 
realització cinematográfica d’excep- 
cional interés.

Tot això ve a tomb per afegir que 
ens estranyava i ens dolia alhora, que 
altres ciutats més poc importants -si 
més no en l’aspecte estrictament 
demogràfic- que la nostra i, sobretot, 
amb menys tradició cinematogràfica, 
fes ja un cert temps que poguessin 
oferir sessions de Filmoteca mentre 
que els sabadellencs -pocs o molts- 
que desitgéssin assistir a aquelles que 
ens interessaven, haguéssim d’anar a 
Barcelona. És per aixô que saludem 
amb goig la vinguda a Sabadell de la 
Filmoteca, en bona hora creada pel 
Servei de Cinematografia del Depar
tament de Cultura de la Generalität 
de Catalunya per tal com ve a com
pletar un ventali de possibilitats 
capaç de satisfer totalment les ape- 
tències cinematogràfiques dels saba
dellencs, i també que com a ciutadans 
agraìm als Serveis de Cultura del nos
tre Ajuntament que hagi contribuit a 
fer-ho possible. *
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Laie. Era el nom d’una suposada ciu- 
tat o poblat ibèric preromànic, del segle 
111 a C., eslava establert a les comarques 
del Barcelonés, Maresme, Baix Llobregat 
i el Vallès. La romanització, segons al- 
guns historiadors, fou ràpida en el terri
tori laietà on existí una colònia que es 
centrava a Barcino (l’actual Barcelona), 
en el Moni Taber, on avui es troba la Ca
tedral.

En el segle 111-lV, en el desert de Sa- 
rrià, hi residia una noia de nom Eulàlia la 
qual, segons la tradició, fou verge que 
sofri el martiri dels assots, del foc i de la 
creu. Els primers anys del segle IV, go
vernava BArcelona, Dàcia i d’acord amb 
ITmperi de Roma donà manament de re
cerca de cristians perqué fossin cremats 
públicament en honor a la divinitat dels 
emperadors. Eulàlia, diu la història, fou 
portada davant de Dàcia i volent aquest 
fer-la apostatar, Eulàlia li digué: Jo soc 
Eulàlia, Serventa de Crist, Rei de reis i 
Senyor dels senyors senyorejants.

El Bisbe Quirze, que fou abat d’un 
monestir i després Bisbe de Barcelona, 
fou el primer en recollir les relíquies, es- 
crigué la tradició orai, les actes del marti
ri i compongué, en el segle VII, un Him- 
ne de versos troians que trobem comen
tar per Mn. Jacint Verdaguer i ens diu 
que el nom d’Eulàlia, en llati és anagra
ma d’Al.leluia i, a més, voi dir ben parla
da. Això pot indicar-nos que Eulàlia es 
sinònim de Laia o Laie, dels laietans.

El 1327, les relíquies foren dipositades 
a la Catedral de Barcelona dins d’un se- 
pulcre que, encara avui, presideix la crip
ta situada sota Faltar major. La imatge 
de Santa Eulàlia la contemplem dall la 
torre gòtica més alta de la Catedral i 
també en la faqana del carter del Bisbe i 
en altres llocs de Barcelona.

Els segles XIV, XV i XVI els Conse- 
llers prenien acords per a difondre la de- 
voció i era tanta la que tenien els barcelo- 
nis a Santa Eulàlia, que durant el setge de 
setembre de 1714 hi portaren llur bande
ra i abraqada a ella, Rafael de Casanova 
queia greument ferii. El pintor sabade-

GOIGS

SANTA
EULÀLIA

a la nieva néra 
Laia Busqué i Mitjà

llene Antoni Estruch, l’any 1903, repro- 
duia el fet històric en un quadre de grans 
dimensions (2.66 x 4) que es guarda a la 
Caixa d’Estalvis de Sabadell.

Felip Vé. va fer esborrar amb el Barri 
de la Ribera, Santa Eulàlia del Camp i en 
1898, Mn. Jacint Verdaguer deia: “ Santa 
Maria del Mar guarda encara el primer 
sepulcre que serveix de pica batejadora” .

En 1595, existia a la Parròquia de Sant 
Feliu, de Sabadell, una confraria dedica
da a Santa Eulàlia. En recordança 
d’aquesta devoció, gràcies a l’artista An
toni Vila Arrufat, la seva imatge figura a 
l’aitar major del Santuari de la Mare de 
Déu de la Salut.

La bibliografia goigista dedicada a 
Santa Eulàlia és extensa. Verdaguer diu 
que “ s’en coneixen d’estampats el segle 
XV’’. Hem visi facsimils d’uns del 1711 
per Bartomeu Girali i uns altres del 1744 
per Joseph Girali. En 1898, escrits pel 
Canonge Jaume Cullell, en trobem una 
edició feta per la Casa de Caritat de Bar
celona. En 1963 el text antic fou révisât 
per Josep Maideu i Auguet i se n feu una 
edició el 1975. Tornant a Verdaguer, ens 
diu que “ els Goigs a Santa Eulàlia, són 
els més antics del món’’.

La Lliga Espiritual de la Mare de Déu 
de Montserrat, en 1911, féu una edició 
d’uns goigs d’Artur Masriera, música de 
Joan Salvai. Aquests són els que avui, 
encara, es canten. Edicions 1918, 1921, 
1956 i altres.

Trobem goigs en lloança a Santa Eulà
lia del P. Hilari d’Arenys de Mar, mùsica 
de J. Font Palmerola, d’Osvald Cardo
na, música d’Enric Prats, de Miquel Se
rra i Horta, música de Mn. Francese de 
P. Baldellô...

Jaume Busqué i Marcel

Bibliografia:
Folklore Caíala, de Tomás Caballé 
Els Sants de Catalunya, de Mn. Lloren^ 
Riber
Element d ’El istòria, de Miguel Carreras 
Santa Eulàlia, de Mn. Jacint Verdaguer

Unes primer 
els “Amies d

Amb un parell d ’escrits -aquest és 
el primer-, volem assabentar-vos del 
que foren els “Amies del Cinema”, 
entitat fundada abans de la guerra ci
vil i que va funcionar fins ais anys 
cinquantes. A f i  de poder-ne oferir 
una idea general, hem entaulat una 
conversa informal amb en Joan Blan- 
quer, un deis seus membres-funda- 
dors. Transcrivim les seves paraules 
que, senzillament, hem ordenat per 
fer més fácil la lectura. Són aqüestes:

“ Val la pena de dir com va sorgir 
la idea de crear aquesta entitat i d’on 
prové el nom de “ Amies del 
Cinema” . Hi havia, llavors (estem 
parlant dels primers anys trentes), un 
grup a Sabadell que, a més de ser una 
associació de mùsica, va crear també 
uns “ Amies del Teatre” , que tenien 
per finalitat el fer venir a Sabadell a 
aquelles companyies que passaven 
per Barcelona amb obres importants, 
que aqui dificilment s’haguessin po- 
gut veure. En aquells temps, la gent 
no anava tant a Barcelona com ara i 
no hi havia manera de veure segons 
quines obres. Així, dones, els 
“ Amies del Teatre” van brindar 
l’oportunitat de poder veure.segons 
qué a aquells que hi estaven interes- 
sats.

Els “ Amies del Teatre” van 
suggerir-nos, ais que estávem una mi
ca tocats pel cinema, de fer una cosa 
semblant en aquest camp, atés que hi 
havia moites pel.licules que, per la se
va manca de comercialitat, no es pro- 
jectaven a Sabadell. Nosaltres, si vo- 
líem veure-les, havíem d ’anar 
forçosament a Barcelona.

A Sabadell, hi havia tres centes ex- 
cursionistes: el del Vallès, el de Saba
dell i el “Terra i Mar” . Eren tres en- 
titats que corresponien a tres classes 
socials diferents. Al Centre Excursio
nista del Vallès, hi havia una secció 
de cinema amateur. Hi havia quatre i 
cinc persones que en feien i d’altres 
que no, però que estaven interessades

És una gentilesa de BEIM-NET CENTRE DE NETEGES, S.A.
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notes sobre 
Cinema” (1)

en tot el referent al cinema: Llobet 
Grácia, Joan Llobet, Arcadi Gili, Pe
re Vilaró... Aquesta gent i d’altres 
ens coneixiem i ens seguiem les res
pectives activitats; escriviem algún 
article a alguna revista, al diari... Un 
altre xicot, en Josep Maria Riu, que 
encara avui escriu al diari cada dis- 
sabte, amb el qual haviem estât com- 
panys a l’associació d’alumnes i ex- 
alumnes de l’Escola Industrial (pre
cursora de les Agrupacions Narcis 
Giralt), va Hangar la idea d’uns amies 
del cinema al diari. Fou en un article 
que duia per titol: “ I per què no uns 
“ Amies del Cinema?” . Flavors, 
aquesta proposta va ser recollida per 
en Josep Torrella en un altre article i, 
aixi, va anar perfilant-se de mica en 
mica, fins que un dia va sortir un es- 
crit en forma de manifest-convocatò- 
ria per crear aquesta entitat. Els inte- 
resats ens hi vam apuntar i vam 
començar a treballar i a definir quina 
havia de ser la nostra activitat pri
mordial. Es va demanar que les adhe
sions es fessin per escrit a fi de poder
les publicar al diari. Això, en aquell 
temps, ens va ser molt útil i va donar 
un gran résultat, perqué hi va haver 
gent coneguda del mon de les arts que 
s’hi va apuntar, i això va donar força 
prestigi a l’entitat.

Estàvem encara en plena organit- 
zació quan vam muntar ja la primera 
sessió: EL PAN NUESTRO DE 
CADA DIA (OUR DAILY 
BREAD, 1934), de King Vidor, que a 
Barcelona havia passât quasi desa- 
percebuda i que no s’havia estrenat a 
Sabadell. Completava la sessió un 
film de Walt Disney. Es va fer al ci
nema Principal perqué, a part de ser 
el local que ens havia donat més faci- 
litats, era un dels més tradicionals de 
Sabadell (l’Associaciô de Música, per 
exemple, hi feia els sens concerts). 
Aquesta primera sessió va ser un gran 
éxit, amb un pie a vessar. Les adhe
sions es multiplicaren.

Aleshores, escriviem al diari una 
pàgina sobre cinema cada setmana.

«J»;;«!»,.' » !*';
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C ine Principal de Sabadell.

Un diari de Sabadell, per cert, molt 
diferent al d’ara. Hi havia una pàgi
na que estava dedicada al art i la lite
ratura i que el dissabte ho estava al 
cinema. En aquesta pàgina, a part 
dels “ Amies del Cinema” , podia 
col.laborar tothom que vulgués fer- 
ho.

Després de EL PAN NUESTRO 
DE CADA DÍA, vam projectar, per 
exemple, 39 ESCALONES (THE 
THIRTY-NINE STEPS, 1935), d’Al
fred Hitchcok, HOMBRES DE 
ARÁN (MAN OF ARAN, 1932-34), 
de Robert Flaherty, etc. Amb aquests 
titols, us podeu fer una idea del que 
preteniem: donar a conéixer films 
que havien passât desapercebuts a 
Barcelona i que, per tant, els empre- 
saris de Sabadell no programaven per 
qüestions comerciáis. Les nostres ses
sions, que sovint eren dobles, volien 
ser una alternativa. En aquest primer 
curs, se’n van fer set, però no pas 
amb periodicitat i regularitat: podia 
passar una setmana, quinze dies, tres 
setmanes i inclús a vegades un mes 
entre una i altra.

De cara a l’estiu, ens va semblar 
que no haviem d’interrompre les ses
sions. Vam pensar de fer-ne a l’aire 
lliure; pel.licules de més éxit, acom- 
panyades d’un complement intéres
sant i nou. La primera havia de fer-se 
el juliol del 36, al Catalunya Parc, el 
que després va ser el local de “ La Fa
lange” , “ La Pérgola” . Aqüestes ses
sions volien tenir un carácter popu
lar. Aixi com les altres estaven pensa- 
des fonamentalment per als socis, 
aqüestes pretenien abastar un camp

més extens, és a dir, es tractava de 
cercar cinema intéressant i posar-lo a 
l’abast de la gent. Teniem ja impressa 
la propaganda de la primera sessió, 
però va arribar el 18 de juliol i la gue
rra.

Amb tot, durant la guerra vam or- 
ganitzar una sessió, a benefici de les 
victimes del feixisme, a TEuterpe. El 
programa d’aquesta sessió segura- 
ment s’ha perdut, perqué resultava 
perillós guardar-lo en aquells mo
ments. Per totes aqüestes circumstàn- 
cies, no hi va haver molta gent. Es- 
tem parlant dels finals de Testiu del 
36.

La gent d’aquest primer curs 
d’abans de la guerra érem Josep To
rrella, Llobet Gràcia, Jaume Santan- 
dreu, Joan Ribot, Josep Santpere, 
Josep Barceló i jo mateix. La pàgina 
al diari no havia mancai mai els dies 
de les sessions. Estava dedicada a la 
pel.licula programada, amb un arti
cle de fons, un comentar! dels films 
de complement, els curts, etc. Amb la 
guerra, vam haver depiegar.

Aleshores, els espectacles van ser 
col.lectivitzats i en Josep Cases, que 
havia format part del nostre equip, 
va assumir la direcció detot el refe
rent al cinema. Va utilitzar el locai on 
ara és el Cineart, el que era el Teatre 
Esbarjo, i alli va programar unes ses
sions força intéressants. EH fou qui 
va fer possible que es poguessin veure 
a Sabadell pel.licules d’interés durant 
aquells anys. Va programar un cine
ma bastant selecciona!. I això fou tot 
fins després del 39” .

f^GRDER casa vostra
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BIBÚOCRAFIA
Joan Oliver 
Pere Quart 

Jonás 
J.O.

Amb el títol “ Bibliografía 
-Joan Oliver-Pere Quart-Jo- 
nás-J.O.” , Maria Segura Gó
mez i Lluísa Teixidor Sancho 
han realitzat un bon treball 
publicant aquest Ilibret, en el 
qual es recull aquella part de 
l’obra de Joan Oliver que res
ta oculta. És la que a través 
deis anys s’ha publicat en dia- 
ris i revistes, alguns deis quais 
ja s’han deixat d’editar.

Com diuen les autores, “ el 
desconeixement d ’aquesta 
obra dispersa en priva de tenir 
una idea completa, total de la 
personalità! de l’autor’’.

En aquesta petita Biblio
grafía, dones, es recullen 
aquests articles dispersos de la 
seva obra. En ells, Joan Oli
ver, des d’aquell carni que 
s’obrí com a director del 
“ Diari de Sabadell’’, ha fet 
arribar al públic, al seu pu
blic, d’una manera tan perso
nal i directa albora, els seus 
articles, molts dels quais fo- 
ren mutilats per la censura, en 
les pàgines de tantes i tantes 
revistes de casa nostra.

CA M ISCEL.LÀNIA GRÀFICA M ISCEL.L/

NOTICIA
DE JOSEP 
SOBRADO
L’escultor Sobrado i Balboa 
(vegeu “ Quadern” Núm. 30 
pags. 190-191) ha dut recent- 
ment a terme una important 
restauració de peces del patri
moni artistic català. S’ha trac- 
tat, nogensmenys, que del sé
pulcre de Santa Eulalia a la 
cripta de la Catedral de Barce
lona i de les escultures de Bar
tolomé Ordóñez al cor de la 
mateixa seu.

Després de cloure aqüestes 
tasques es troba ara a Madrid, 
on en un casalot del carrer de 
Velázquez destinât a oficines 
de la Caixa d’Estalvis de Barce
lona, se li ha encarregat de res
taurar la façana d’estil renai- 
xentista -cariátides, ménsules, 
comises i balustres- a fi de con
servar dignament aquesta inte
ressant peça arquitectónica. 
Aquest treball, dones, el man- 
tindrá uns mesos allunyat deis 
seus conciutadans.

Felicitem de tot cor des 
d’aquestes pàgines l’amic i l’ar
tista, respecte al qual la consi- 
deració en qué se’l té més enllá 
del nostre àmbit palesa la sol- 
vénda de la seva executória, i 
aixó honora Sabadell.

ROSA GEIS
X-ia germana gran del 
nostre carissim Mn. Geis 
mori el 13 de febrer, a la 
ratlla dels 90 anys.

Com bé ho evocà el pro
pi Mn. Geis, en les páran
les exequials, la seva ger
mana Rosa, de professió 
brodadora, exerci aquesta 
professió particularment (i 
aixó que n’hauria pogut

èsser una gran professora, 
com poden acreditar-ho 
les seves labors escampa- 
des en diverses liars de Sa
badell i les deixebles que 
ha deixat, a la mateixa 
nostra ciutat).

Quan per deficiències vi
suals hagué de renunciar a 
l’exercici de la seva profes
sió, deixà el tambó i els di- 
buixos en un armari, silen- 
ciosament i no en va parlar 
mai més.

I es dedicà a les coses de 
la casa amb la mateixa per- 
fecciô amb què s’havia do- 
nat a la seva professiô.

Tots aquells que la cone- 
guerem vam estimar-la i 
ara ens adherim al senti
ment afligit de Mn. Geis, 
de la seva germana Narci- 
sa, dels familiars i amies, 
entre els quais Quadern en 
forma part.

Que reposi en la pau del 
Senyor.

És una gentilesa de iw A in' Sant Pere, 21
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CONSELLERIA DE JOVENTUT I ESPIAI

Patrocinat per la Conselle- 
ria de Joventut i Espial de 
l’Ajuntament de Sabadell, 
aquest Taller presenta els sens 
treballs del 10 al 22 de febrer 
al local d ’exposicions del 
S .M .I.J ., al Casal Pere 
Quart, de la Rambla.

Al llarg de tres mesos i mig 
un equip format per dos psi- 
cólegs, la Sra. Domínguez i el 
Sr. Raya, i un expert en arts 
visuals, el Sr. Calvo i Duran,

ha conviscut amb el Crup de 
Joves de ca n ’Oriac, tot duent 
a terme una experiéncia -la 
primera d’aquest tipus en tot 
l’estat espanyol- tendent a 
proporcionar a la joventut 
amb problèmes d ’adaptació 
social un instrument d’expres- 
sió i opinió, i a la mateixa so
cietal una base de lectura i re- 
ñexió, de les caractéristiques 
ambientáis i de futur del Jove 
d’avui. Aquest instrument ha 
estât el “ comic” , mitjà de co- 
municació que entre la joven
tut actual gaudeix de gran 
predicament en paral.leí al fe- 
nomen de la música “ rock” .

Degul a l’interés despertat 
entre professionals de la so
ciologia i de l’educació, mer- 
cés a l’ample ressò informatiu 
durant el curs d ’aquest Taller 
experimental, la Direcció Ge
neral de la Joventut del go
vern central i la comissió in
terministerial n ’han demanat 
informació i hi han donat el 
seu suport.

El dia seize de febrer s’ha 
fet la presentació oficial de 
l’exposició, acte en el qual 
s’han reunit els joves i els téc- 
nics amb els Consellers de Jo
ventut, Sr. Ramírez, i de Cul
tura, Sr. Civil, junt amb els 
représentants dels mitjans 
d’informació, responsables de 
política juvenil d ’altres muni- 
cipis, delegáis d ’altres orga
nismes de l’Administració i 
professionals de l’ensenya- 
ment, de l’educació i del “ co
mic” per tal de canviar papers 
i valorar aquesta experiéncia, 
que situa la nostra ciutat al 
capdavant d ’Espanya en 
l’àrea de recerques humanísti- 
ques.

Si d’entre els joves que hi 
han participa! no s’ha aconse- 
guit de fer-ne sortir cap gran 
dibuixant -que no era aquest 
el propósi! que animava el 
Taller- sí, però, que estem se- 
gurs que a més d ’un se l’haurá 
encarrila! per tal que “ a la fi 
aconsegueixi d’ésser un “ per- 
sonatge” important en aquest 
gran “ comic” que és la vida” 
tal com diu el programa que 
l’Ajuntament de Sabadell ha 
éditât amb ocasió de l’exposi- 
ció.

El Sabadell téxtil també es demostra al carrer: 
mireu quin tramati...

El paraigua és un objecte que se sol deixar oblidat a 
qualsevol Hoc. Però no és corrent que la distracciô 
arribi a tanta altura...
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Aquí si que no hi vai excuses: això clama una multa per 
“estacionament indegut” .
Amb l’afegitó d’“absent el titular” ...

Es una gentilesa de Restaurant Joan Maragall, 6 i
Advocat Cirera, 38 (Plaça del Gas) - SABADELL 
Telèfon 725 23 00
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A L  PAS DELS DIES per JOAN DAVID

Intel-lecte
JOAN PUJOL

Veiem imprès en el catàleg 
que va néixer a Sabadell l’any 
1948, que als pocs mesos de 
vida emigra amb la seva fami
lia a Canadá, on visqué fins 
1970, any en què torna a Ca
talunya. La seva obra pos- 
seeix ja un prestigi internacio
nal. El deix de surrealisme 
que la inspira és trait per un 
desbocat naturalisme, en el 
quai una técnica preciosista 
en renova en tot moment la 
imatge en una escrupulosa 
simplicitat.

No hi ha distorsió i si una 
servitud total a la representa
do dels objectes que Ilueixen 
un detallisme obsessionant.

En fi, una obra que bé po- 
dria aplicar-se a un miniatu
rista amb totes les seves 
excel.lències.

Sala d’Art
GUINOVART: 1946-1969
Amb una mostra d ’obra 

d ’aquest pintor de renom in
ternacional, la figura' del quai 
ha anat unida a l’evoluciô de 
l’avantguarda catalana, i que 
comprèn quasi un quart de se- 
gle de quefer artistic de 
l’autor, saludem l’obertura de 
Negre, Sala d’Art, que al so- 
terrani de la botiga del Pas- 
seig ha instai.lat aquest nou 
espai d’exposiciô.

Soterrani que, ja de per si, 
és una agradable i intéressant 
mostra de l’arquitectura po
pular catalana -de l’art de fer 
cases- i que será, d’ara en en- 
davant, cligne marc de les ex- 
posicions plàstiques que Ne
gre es proposa d’anar-nos 
oferint per tal que puguem 
compartir amb élis l’experién- 
cia de la seva visió de l’art.

Al front de la nou nada Sa
la hom hi trova la gentil Ge
noveva de Caixach -ben cone- 
guda en el medi galeristic 
local- a qui de tot cor desit- 
gem força éxit en la nova ges- 
tiô, fiats que el seu ja demos- 
trat bon criteri haurà de conti
nuar proporcionant-nos gau- 
dis estétics recolzats per sol- 
véncies parelles a la de l’artis
ta que inaugura la sala.

Cau d’Art
RETROSPECTIVA:

LLUÍS VILA I PLANA
A la magnifica sala que 

Cau d ’Art Sabadell té 
instai.lada al carrer de Sant 
Cugat, el veterà Vila i Plana 
presenta una molt digna 
col.leccio de pintures.

Es tracta d’obra realitzada 
uns deu anys enrera, la major 
part de la qual és de paisatgis- 
tica urbana, concretament 
dels populars “ pasos a nivell’’ 
de la via del Nord desapare- 
guts arran del soterrament de 
la linea férria al seu pas per la 
nostra ciutat.

Vila i Plana ens va deixar el 
seu testimoni pictòric, vàlid 
com a instrument testimonial, 
però més vàlid encara per la 
qualitat artistica de l’obra 
-honestedat i bon fer- a qué, 
de sempre, ens té acostumats 
aquest mestre del “ plein air’’.

Complementen aquesta re
trospectiva obres de temàtica 
vària, paisatge, bodegó i figu
ra, realitzades parai.lelament 
a les que acabem de comentar 
i és molt agradable de consta
tar -en el total de l’exposició- 
el punt de qualitat que els 
aproximadament deu anys 
transcorreguts des de l’execu- 
ció dels treballs donen a l’oli; 
ben diferent, per cert, al de la 
pintura húmida de manta ex- 
posició pensada, feta i penja- 
da a “ corre-cuita” .

Una oportunitat de sabore- 
jar bona pintura tot passejant 
per un Sabadell recent en el 
record més immédiat.

ic
Galeries Rovina

“ Dibuixos d’AGUSTI 
MASVIDAL”

En una col.leccio que fa re- 
ferència als “Carrers de Saba
dell” , el nostre dibuixant ens 
mostra unes divagacions plàs
tiques en les quais l’agilitat en 
la composició i en els enfoca- 
ments dels temes no fa altra 
cosa que profunditzar en la 
fortuna que per mèrits con
crets li ha obert la porta.

Ha seguit un carni, que no 
es desvia i que en cada nova 
execució afina més serenitat i 
crea ambients véritablement 
de dolç engany.

R. NOE: Dibuixos i pastels
Saber fer  se’n diu de la sa- 

viesa, de la justesa, del gust, 
de la manera de treballar del 
mestre.

I un mestre és, sens cap 
dubte, Noé quan -cigarreta al 
llavi, barreta de carbó o de 
color als dits- es tira el paper a 
la cara, suportat per la seva ja 
familiar caixa amb tripode, i 
ens dona aqüestes obres d’art 
que tan ens complanen.

Paisatges urbans: Sabadell, 
la Salut, eis voltants del pont: 
torre del’aigua... Barcelona, 
la Boqueria, el port, carre
rons... Una figura... Algunes 
bésties... La Sensibilität, el 
sentiment: poesia. També
s’ha récréât en la mar...

Saber fer. Mestria: a Tot 
Art.

Ramon Noé. L’obra senyo- 
rivola d’un home senzill...

*
Tot Art

ANNA CRUSAFONT I 
MARIA VIÑAS

L’obra d ’artesania, si és rea
litzada per temperaments sen
sibles i posseïts del sentit de- 
coratiu afinat, sempre con- 
dueix a l’execuciô de motius, 
siguin capdells de flors se
ques, siguin nines o ninots, en 
les quais hom pot entreveure 
un papelloneig d’imatges que, 
dins d ’una simplicitat bucòli
ca, ens corprenen. Véritable
ment la nota de feminitat en 
aquest cas s’ha unit a la ment 
serena d ’una técnica ben apre
sa.

*

Tot Art
JOAQUIM DEU

Deixant espais una mica 
lliures per tal que l’imaginaciô 
els complementi, l’art s’esde- 
vé més i més de qualitat. 1 
aixô precisament veiem en 
l’obra de Joaquim Deu, a la 
que ja fa temps varem fer el 
comentar! adecuat i que en 
aquesta darrera exposiciò 
s’atreveix a jugar amb la reali- 
tat dels contrastes i en la re
cerca de totalitats més assegu- 
rades i amb les que consegueix 
establir técniques i camins 
creadors d ’un prestigi en la 
novetat de les coses i dels te
mes de tots els dies.

Galeries Rovira 
“ Flors i pallasos de CARME 

FREIXAS I LLUÍS 
CASAMITJANA”

Dos bons dibuixants i aqua- 
rel.listes en l’execució de les 
obres dels quais hi ha en molts 
moments una veritable com- 
penetració; flors gràcilment 
resoltes i complements de pa
llasos que contribueixen a fer 
més i més valorables la tècnica 
i l’enginy.

Dibuixos anecdótics pos
seïts d’un encertat realisme 
decoratiu.

*
Tot Art

CLIMENT GUILLEM
Incisiu i expressiu a l’ensems, 

veiem la mostra de pintura i di- 
buix de l’autodidacta CLI
MENT GUILLEM.

Presoner d’uns pensaments 
que l’involucren en un món, 
podríem dir-ne més aviat tur- 
mentat; l’obra en sí viu dins un 
impuls que li aporta imatges 
realistes realitzades, però amb 
una dignitat d’enfocament del 
tema. La preocupació imme
diata de l’artista creiem que és 
la de captar un desti i fer-nos 
present la humanitat i la força 
social que l’ampara.

1 tot amb má destra, amb 
sentit de la ténica precisa en ca
da cas i amb un notable encert 
en determinar-se els limits de la 
seva particular construcció. 
Vet-ací una obra artística que 
d’un començament no parla so- 
lament als ulls i sí al cor.

*
Académia de Belles Arts 

E. EABREGAS SOY
Visions del Vallès, paisatges 

diversos d’açi i d’allà, resolts 
amb aparent facilitât i amb 
domini de la tècnica sigui al 
pincell, sigui a l’espàtula. En 
conjunt dels paisatges presen- 
tats es manifesta un criteri de 
sel.lecciô educat en un realis
me solcat de imaginació.

*
Académia de Belles Arts 
J. CHAMORRO MELCHOR

L’exposiciò arreplega tre
balls de forja d ’un meritori 
artesà sabadellenc, a la me
mòria del qual s’ha guarnit 
aquesta exposiciò que certa- 
ment fou més que merescuda.

És una gentilesa de W A T I / ' A m '  Sala d ‘E xp osicion s
S ant Pere d 'U llastre ,9-C A S TE LLA R  DELVALLES Tel. 714 55 71
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Galeries Rovira
SANZ TORREDEFLOT
Lluis SANZ TORRE- 

FLOT, pintor manresà, que 
dintre el context pictôric que 
viu i es refia, i veiem predomi
nant el sentit de la proporció i 
una radiant lluminositat 
que’ns fa entendrer sens preo- 
cupacions els ternes, siguin 
aquests marins, siguin rurals. 
Pintura ágil en la composició 
enriquida per tons vins, mes 
no virulents.

JAUME MERCADE 
(Galeria Watts-Art)

Aquest pintor, ens ofereix 
en aquesta exposició una pro
va més de la seva inquieta ca- 
pacitat. Si temps enrera ens 
presentà una obra plàstica 
inspirada en les poesies de 
Mn. Geis, la qual la hi dedicà 
ara repeteix aquesta faisó, si 
bé està inspirada en els poè
mes d ’un altre poeta: el re- 
centment traspassat Joan 
Arús. És un homenatge que el 
pintor dedica al Poeta.

L’obra de Jaume Mercadé 
se’ns presenta amb una més 
notable valorado; que dia a 
dia el pintor assoleix millor 
ofici es palessa en aquesta 
mostra, la qual inclou 35 qua- 
dres, inspiráis en la poesia del 
poeta castellarenc.

L’espectador és albora lec
tor, puix que llegeix plástica- 
ment aquests paisatges i ca- 
mins evocats en els inoblida- 
bles versos de l’Arús.

1 qué millor que cloure 
aquest breu comentar! amb 
un paràgraf del poeta que fi
gura en el mateix programa: 
“ Cadascun d ’ells és un ins
tant de poesia viscuda, un 
fragment de la vida del poeta, 
que l’Art ha sabut retenir, 
amb més o menys fortuna, 
per a oferir-lo a l’atenció i a la 
memoria deis homes” .

*

Si un petit espai ens resta 
ens plaurá recordar les exposi- 
cions de: SERRA ROVIRA a 
Galeries Rovira; E. Pujadas i 
F. Molla a “Cau d’Art” An
toni Tapies a “ Espai Roca” ; i 
les d’expansiô a fora de ciutat 
de: Alfons Borell a la Galeria 
Joan Prats de Barcelona i la 
de: Albert Estrada Vilarrassa 
a “art ESCOFET” de El Ven- 
drell.

CARLES
OLIVELLA

Els seus audiovisuals, 
O un bell estil de fer pais.

Amb “ PAISATGE ENDINS” , 
aquesta seva petita i gran aventura 
tôt recorrent el pantà de Sau, l’OLI- 
VELLA ha portât una vegada més 
l’afany de fer conèixer el nostre pais i 
aquelles coses que tôt anant per una 
carretera o per una autopista no es 
poden apreciar i conèixer a pleret, tot 
sospesant-ne la seva importància i el 
seu valer com a troç de terra, d’aigua 
o de muntanya. Hi ha un esperit, una 
ánima en el seu anar mostrant hos
cos, aigües, canals i vorades on, tot i 
estant  ben a prop de la 
civilització,sembla estar-ne molt 
Iluny, perqué bosc endins, aigües en- 
dins, ell ha descobert racons i vies 
que el ser huma trepitja poc. Son vuit 
dies amb un petit bot pel pantà, 
deixant-lo sovint per guanyar-ne la 
muntanya i recorrent-la sol dia i dit 
fins a conèixer-ne tots els indrets... 
Una descoberta bella, d’exultant ve
getado boscana, saltants d’aigua i re- 
cordances dels poblats ibèrics i me- 
dievals, coves, grutes, pedres en els 
quais el signe de la historia hi és pre
sent encara... El poblé que dorm sota 
el pantà, amb les seves pedres que es 
desfant, el campanar dret, fort enca
ra... I a la muntanya, allá on el mas- 
sis terrer significa una petita peninsu
la,un monestir en vergonyoses runes; 
el de Casserres... Hi ha una denúncia 
per l’abandó d’aquestes milenáries 
pedres que són pas de la historia nos
tra... Hi ha un cant poétic a les serres 
llargues, que coneixeren el pas d’en 
Serrallonga i del fadri de Sau... Una 
lliçô d’histôria sobre la Catalunya

d’aquells temps i deis llegendaris per- 
sonatges, poc coneguts, sino tan sois 
assenyalats en els nostres temps com 
a bandolers i no com a Iluitadors, 
com a reivindicadors de Catalunya...

L’OLIVELLA, fa pais amb 
aquests poemes visuals de tan acura
da realització, i a la vegada que ens 
delecta la mirada amb les belleses 
deis nostres paisatges ens en dona raó 
histórica i canta la topografía del pais 
amb cants de jola i de musicalitat... 
Catalunya és una terra bella, és una 
terra plena de racons meravellosos 
que cal conèixer i saber fer conèixer 
per tal de reivindicar llocs tan bells 
com Casserres, per cridar l’atenció 
sobre la recuperació... Ho fa aixi, 
amb aquests audiovisuals, el mestrat- 
ge i la bellesa deis quais emocionen 
l’espectador i li fan sentir la nécessi
tât d’estimar més tots aquests indrets 
que són, tristament, desconeguts pels 
propis catalans.

És un llenguatge viu que arriba a 
l’ánima de l’espectador, un especta- 
cle de gran realització i d’una dicció 
tan eloqüent que impressiona, per
qué, la seva, és una dicció que s’es- 
muny del seu gran amor a la muntan
ya, a les terres i ais hoscos i a les 
aigües que donen saó al pais... I aixó 
va ser el que al llarg d’aquest bell 
audiovisual es va poder apreciar a la 
sala d’Actes de la U.E.S., un passât 
diumenge de desembre, dins del cer
cle de conferéncies i projeccions que 
aquesta entitat desenvolupa en el pre
sent curs de 1982-83.

ROSA TEN

És una gentilesa de
C A U  D ' A R T  

SA  HA D U L L
Sant Cugat, 9 i Sant Jaume, 4 B 

Tel. 726 07 35 SABADELL
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Foto: Josep Busoms 
Text: Joan Cusco

BEEEEEEEEEEEE !...
Coiti que sóc tan petit, els grans no em volen amb ells.
Elis tenen les seves coses per dir-se... Jo no puc pas estar entremig 

d ’ells... No tiñe l’edat...
Tam poc no tiñe vot ni veu.
Quan belego ho faig amb una veueta que ningú no em fa cas... Sóc m as

sa petit, ja  US ho die... Haig d ’esperar créixer, fer-me gran, com ells.
Llavors podré estar entre els altres: anar on van ells i amb la veu forta i 

entonada, podré seguir-los -seguir-los sempre- amb el ram at -ram at m anat- 
i podré delegar am b to ta la força perqué tots sentin la meva veu.

Llavors, com que ja  seré gran, tindré veu i vot.
Sobretot, veu.
Beeeeeee!...

Es una gentilesa de VIATGES CODINA, S.A.
Crup A Titol 412

Sant Quirze, 11 
Tel. 725 62 99 
SABADELL
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Recordi... MONTESINOS per Tapisseria - Cortinatges
Grècia, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell Moquetes - Cobrellits



Q uan la fo to g r a fia  é s  h istoria

Fo<ogrèfia inèdita de Joan Vilatobà (1913), cedida per Rafael Molina s "Quadern"

1. Joan Vilctobá - 2. Josep Sanllehí AIsina (San) - 3. (?) 
4. (?) - 5. (?) - 6. Antoni Vila Arrufat - 7. Armand Obiols 
8. Pagino Sáinz de la Maza - 9. (?) - 10. (?) @ @ @

Rafael Molins i Maxet és un vell fotógraf ja retirât de l'ofici 
q j9  comencé a l'estudi de Joan Vilatobà, al carrer de 
Calderón, quan teria 9 anys (vegeu la seva semblança a 
''Quadern'' n? 26).
Rafael Mo irts ens ha deixat unes fotografíes que tenen els 
seus anys i la seva historia, una de les quais reproduïm en 
aquesta plana. Vaí a dir que fou feta arran d'una visita que 
el ove guitarrista Regino Sáinz de la Maza realitzá a l'estudi 
d'en Vilatobà. Aqjest fou qui preparà el retrat i el jove

aprenent Rafael Molins, que aleshores tenia '3  anys, "apretá 
la pera".

Aquesta fotografia, segons ens ha explicat Rafael Molins, és 
inèdita i avui per primera vegada es fa púDiica.

Ens piau oferir-la com a testimoni gràfic d'una memorable 
vivéncia, tot agraint ensems la gentil defeféncia de l'amic 
Molins. D'aquest document i d'altres en farà doneció al 
Museu d'História de Sabadell.

Amb la col.laboració de

« CRIXn D'G/TflLVI/ DS /nSADCLU
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Qê)uman
Portada: Sant Jordi, de la Casa Duran.
(Disseny de portada: Jordi Roca).

306 SUMARl-PÓRTIC

SEMBLANZA DE JOAN PRIM i TERRADES 
J U  /  Per Joan Cusco i Aymami

1 - I ^ E L S Q U E H E  TROBAT PEL CAMÍ:
• í l U  RAFAEL CATARDI i ROCA Per Mn. Geis

POMPEU FABRA (Fragmenl de retrat)
Per Josep Pía.

L’ALTRA PELL DE SABADELL.
O  l o  Per Esíeve Busquéis i Molas.

.  SIMBOLISME A CATALUNYA 
Per Rafel Colom i Llonch.

LLUIS CLAPÉS ENS HA DEIXAT...
. 7 1 3  Per Joan Cusco.

316
HUMOR I GRAMÁTICA: ARA VENEN ELECCIONS 
Per Agusti Palau i Codonyers.

EL MIL.LENARl DE SENTMENAT

317 GOIGS. SANT JOSEP ORIOL 
Per Jaume Busqué i Marcel.

318 d e  d i s s e n y  (I). Per Ricard Calvo I Duran.

321 L’EXPRESSIONISME DE F. BERNALDO

ART ROMANIC: EL MIL.LENARl DE SANTIGA 
Per Ramón Valí i Rimólas.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: “ SABADELL 
ESTAMPÉS CIUTADANES” . Per Josep Costajussá.324
SANT SALVADOR DE SABADELL

UNA NOVETAT SABADELLENCA A LA DIADA
325 d e l  LLIBRE: “ AMB LA CIUTAT A L’HORA D F i 

RECORD” .

MERCES A LA DIPUTACIO. Per Jordi Olivelia.

326 SERT I L’ARQUITECTURA MODERNA 
Per Ricard Perich i Duran. Arquitecte.

328 A LA REYNA DE CATALUNYA 
Per Mn. J. Verdaguer.

329 UN NOI QUE ES DEIA FERRAN. Per Nasi Petit. 

RECORDANT... BALDIRI CRUELES I SALLARES330 Per Daniel Sanahuja i Capella.

CINEMA: UNES PRIMERES NOTES SOBRE ELS 
332 : ‘AMICS DEL CINEMA” (i 2).

Per Cine Club Sabadell

334 MISCEL.LÀNIA.

335 CURIOSITATS

336 AL PAS DELS DIES. Per Joan David.

338 IM ATGEIPARAULA
Foto: Josep Busoms. Text: Joan Cusco.

339 SOMRIEU SI US PLAU... Per Mainou + Xéspir

OIBlilXOS: J. Mainou.
CARICATURES: E. Hierro
FOTOS: J. Busoms, A. Carbonell, P. Catalá i Roca, J. 
Cusco, F. Rial, Ramón Valí, Arxiu Casabas i Arxiu.

AMICS DE LES ARTS 1 
DE LES LLETRES 
DE SABADELL

Redacció: Sant Ferran, 60 
Telf. 710 52 86 
Realització: DIPTIC 
Moralín, 62 - Telf. 726 55 99 
Dip. Legal. B-I6799/I978

Pórttc
X ja  Ilei de normalització lingüística a Catalunya ha es
tât aprovada recentment pel Parlament de Catalunya. Si 
cal registrar aquest fet amb la més viva satisfacció per tal 
com constitueix un nou pas -i ben transcendent, per cert- 
en el camí de la recuperació deis nostres drets lingüístics, 
la circumstáncia que s’hagi produit d’una manera quasi 
unánime per part de les forces politiques que integren la 
Cambra el fa molt més satisfactori encara.

Certament, deu ser ben difícil, per no dir impensable, 
d’aconseguir que totes les noves liéis catalanes que en el 
futur puguin elaborar-se assoleixin un carácter unitari. 
Tanmateix, sobretot si es tracta de liéis fonamentals com 
aquesta a qué ens referim, caldria que els représentants 
del nostre poblé s’esforcessin i fossin sempre capaços de 
superar les seves diferéncies idéologiques pensant que 
moites de les incomprensions de què els catalans podem 
ser victimes poden ser contrarestades amb actituds que 
constitueixin l’exponent de la voluntat de tots els cata
lans.

Si, corn molt bé diu l’eslôgan, “ el català és cosa de 
tots” és ben ciar també que Catalunya ho és igualment; 
més ben dit, caldria que ho fos.

EL MON PER UNA ESCLETXA...

NOTA: Els textos signals reflecteíxen Topinio personal dels autors respeclius.
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ScMEtLAMCA de

1 oan 
Prim i 
Terrades

Per Joan Cusco i Aymami.

-Esistic tocat per “ la tramontana 
boja” .

Ho diu Joan Prim, tal vegada per 
justificar el seu tarannà. Va nèixer 
l’any 1941 a la capitai de l’Alt Em- 
pordà, Figueres, i als deu anys, tal 
volta empès per una rebufada, vingué 
a raure aquí, entre nosaltres. I 
d’aquesta faisó ja fa trenta-dos anys. 
Sembla ahir...

Joan Prim és un home normal i co- 
rrent, trempât, capaç de passar per 
davant d’altri sense fer-se notar. En 
part sembla que d’aquest mon, pel 
quai passa i repassa quotidianament, 
n’és ajiè. El seu mon és un altre. Fins 
i tot podriem dir que sempre està na
vegan! (però no deixa de tocar de 
peus a terra...)

Joan Prim aparenta ser més jove 
del que és . Aixó, potser, será perqué 
té un treball que li plau i la seva vida 
és una singladura per un mar de 
bonança. Ara.

Passà una infantesa plàcida, sense 
estrebades. Ingressà al servei militar 
-Milícies Universitáries- enrolant-se a 
la Marina, a Cartagena. Fou arran 
d’unes práctiques en el vaixell en les 
quais va tenir la desventura de caure 
del pal major i resultà greument ferit: 
perdé un ronyó... Aquella dolorosa 
incidéncia l’obligá a un repós que 
aprofitá per dedicar-se a la que havia 
estât la seva déria des de la seva in- 
fància: la de fer miniatures amb fus
tes. Sobretot, naus. ¿Fou aquesta in- 
clinació inspirada per aquell tarannà 
monturiolesc?... O bé, per la proxi- 
mitat del veli mar?...

Aquell seu délit l’empenyé a repro
duit naus de tota mena. Estudiá a

través de documents i Ilibres náutics. 
Fes peces que sortien de les seves 
mans erens perfectes i belles repro- 
duccions. Fins i tot en creava de no
ves. El seu treball minuciós i perfecte 
s’anà obrint ruta i aná deixant 
estela... Com el Poeta, podría repe
tir:

“ Allá va la ñau, 
qui sap a on va?’’

Quan Prim avara qualsevulla de les 
seves naus, sap, però, a qui va i a on 
va. Duu un registre ben singular.

Això i altres coses ens ho va expli
can! i enseyant en aquest seu taller 
que, en certa manera, podem dir que 
és una drassana.

Horn entra en aquest gran i com
plex món del miniaturista -del Mestre 
Maquetista- i s’embadaleix davant 
l’obra pacient, acurada, técnica i 
científica d’aquest Mestre que es pot 
vantar d’esser un deis pocs artífexs 
que hi ha.
-Quans Mestres com tu sou a Euro
pa?
-No passem deis trenta -diu.

Ens explica que és una professió 
-una vocació caldria dir- la qual es va 
perdent.
-I és una gran llástima -es lamenta.

Actualment té al seu costat, en els 
tallers de restauració i creació que hi 
han instai.lats en el Museu Marítim 
de Barcelona, a les Drassanes, dos 
ajudants. Espera que persisteixin en 
el seu treball i puguin assolir el mes- 
tratge.
-Requereix, com tota cosa que es vul- 
gui fer seriosament, molt de sacrifici 
-ens diu.

Joan Prim passa moites hores de
dica! al seu treball: allà al Museu Ma
rítim, des de fa deu anys, i aquí, a la 
seva drassana, on les hores volen i 
volen -naveguen i naveguen- fugisse- 
res...

Fins i tot passa alguns matins dels 
diumenges treballant. Més d’un cop 
la seva muller el truca per telèfon: 
-Que no et récordes que tens 
muller?... Que no penses que hem de 
dinar?...

Aleshores eli “ desembarca” de la 
nau de torn, posa els i?eus a terra i 
marxa vers on l’esperen la seva mu
ller i el dinar...

* * *
En una peça del seu taller té un 

“ camarot” . Hi ha una taula amb pa
pers i projectes i les parets plenes de 
¡libres especialitzats en la Nàutica.

És una font de consulta i assesso- 
rament.

Eli és capaç de reproduir qualsevol 
nau i d’imitar-la al milimetre: a la dé
cima milimétrica... En el detail més 
imperceptible. Ha aconseguit donar 
unes pàtines inverossimils. Dins 
d’aquest seu treball hom li és fácil de- 
duir que es tracta d’un artesà, d’un 
artista, expertissim.

Ha construit peces que ha requerit 
més de sis anys de treball...
-Quant a preu: ¿quina peça més cos
tosa ha sortit de les teves mans?
-La més cara: sis centes mil pessetes. 
-I la més econòmica?
-Unes trenta mil.

Ens adverteix que les seves obres 
duen la seva signatura i les sap reco- 
neixer entre totes les altres. Corn a 
nota curiosa cal dir que posa, a més a 
més, una senyal credencial en un Hoc
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déterminât de l’embarcació, no visi
ble. Té la paternità! de la peça ben as- 
segurada...

Cal contar una anècdota que ens 
pot justificar la seva talla de tallista, 
valgui el joc de mots...

En una certa ocasió va fer un navili 
anglès de 50 canons per a un Lord, el 
quai, anys després, es veié obligat a 
desprendre-se’n i presentar-lo a una 
subasta de la “ Christi’s Gallery” , de 
Londres. Aquella peça pujà fins a 
dos milions de pessetes... En aquella 
ocasió En Prim es trobava a Londres. 
L’ompli d’orgull ôbviament.

* * *
Un altre fet que l’emprem corn 

anècdota. Oïm-la:
-Arran d’una important exposició 
que se celebrà a les Drassanes, ens de- 
dicàrem l’equip de maquetistes del 
Museu a imitar exactament un vaixell 
votiu de la tomba de TUTANCAM. 
Una joia única... Vam treballar els 
meus ajudants i jo bores i bores, amb 
gran tensió, per mor del poc temps 
que disposàvem... Quan la vam aca
bar l’encaràrem amb la peça original, 
l’autèntica. El senyor embaixador de
lega! d’aquell pais i, a més a més, 
persona versada en la matèria, no va 
poder distinguir quina era la peça 
autèntica...

Havien reproduit fins i tot les peti
tes estelletes que hi havia a l’original. 
Era una còpia calcada. També acon- 
seguiren imitar el color de la pàtina 
del temps... Únicament s’hauria po- 
gut distinguir una de l ’altra 
sotmetent-la a un examen cientific, 
de laboratori.
-Avui dia el Museu Maritim de Bar
celona té la reproducció fidelissima 
d’aquella ñau -ens diu.

Entre els seus clients figura el propi 
Rei, el qual posseeix dues valuoses 
peces: un xavet i un vaixell de passat- 
ge anglès (Sirius).

Prim guarda celosament les cartes 
de personalitats d’arreu del món que 
el distingeixen i el guardonen per les 
seves obres, que són autèntiques 
joies. És tan exigent amb el seu tre- 
ball que quan té un d’aquells com
promisos que no pot eludir i cal fer 
una peça amb un pressupost minso, 
estret, no posa la seva signatura en 
aquella peça.
-És un principi de professionalitat 
-diu.

Pel seu esforç i dedicació a aquest 
seu treball ha assoli! un prestigi inter
nacional. A ell li són encarregats idees 
de naus que ha d’estudiar tècnica- 
ment, projectar i realitzar en escala. 
Sotmet la peça, una vegada feta, a les

proves de navegació, corregint els de- 
fectes, minorant la practibilitat de la 
nau i, una vegada la dóna per acaba
da, aquella maqueta ja pot realitzar- 
se a escala normal.
Aquesta és una de les seves vessants. 
També és el responsable de la restau- 
ració i conservació de totes les naus 
que hi han al Museu.

Fa poc s’han fet obres de restaura- 
ció de la “ Santa Maria” , que està 
fondejada al molí de Barcelona -ens 
explica, afegint: -Per cert, de les tres 
carabel.les de Colom només la Niña i 
la Pinta són carabel.les; la Santa Ma
ria és una nau.

-Aleshores, ¿per qué no es rectifica 
aquest error históric? -cal preguntar.

-Aixó ja no és cosa meva... -ens 
diu rient.

1 continuem una tanda de pregun
tes:

-Dins del “ ranking” de Museus 
Marítims que hi ha en el món, ¿com 
se situa el de Barcelona?

-Està entre els deu millors.
-El nostre pais, ¿viu d’esquena al 

mar?
-Sí, i aixó és un error greu, perqué 

cal recordar que abans no era així, 
puix Catalunya en particular, i ja des 
de l’edat mitja i sota la Corona 
Catalano-Aragonesa va tenir la seva 
gran expansió i riquesa. Tenia un 
gran comerç per tot el Mediterrá. La 
história d’aquest comerç la trobem 
en el Ilibre “ Del Consolât del Mar” , i 
en el segle passât el nostre comerç 
amb América fou del més productiu. 
Fins i tot la nostra ciutat tenia ber- 
gantins per fer la comercialització de 
la nostra industria téxtil; concreta- 
ment Pere Turull, el qual tenia un 
bergantí goleta construit a Blanes. 
Vull afegir que la resta d’Espanya no 
es doná la importáncia que requería 
al comerç i a la mar, tant en el 
comerç com en la política. I jo cree 
que ara paguem els errors d’abans.

-¿Què penses tu d’aquells primers 
homes que començaren la navegació 
amb els seus mitjans tan rudimenta- 
ris?

-Els admiro i cal pensar que gràcies 
a élis han evolucionat moites cultures 
i la civilització i el progrès han arribat 
als llocs més recòndits del nostre pla
neta.

-Quina peça o document represen- 
tatiu de més antigüetat posseeix el 
Museu Maritim de Barcelona?

-N’hi ha molts i variats i ens cal- 
drien molts folis per explicar-ho, pe
rò cree que una de les més representa
tives és una carta nàutica que, dit en 
el llenguatge de terra endins, és un

mapa de carreteras, i pertany a Ame
rico Vespucio, navegan! al servei 
d’Espanya, el nom del qual es doná 
al continent descobert, si bé jo cree 
que no és just, perqué al cap i a la fi 
fou Colom qui descobrí el nou conti
nent.

Joan Prim ha construit tota classe 
de naus i cal preguntar-li de quina de 
totes elles n’està més cofoi.

-Totes les estimo igualment, però 
analitzant-ho a fons cal dir que és la 
Nao de Mataró, model mitgeval re- 
presentatiu del comerç català a la 
Mediterrània.

-A casa teva, tens alguna peça per 
a gaudi propi?

-Em fa vergonya dir-ho, però no 
en tine cap. Ara començo a fer la me
va col.lecció particular, però m’és di
fícil tenir-ne una a casa perqué els 
meus clients, els quais més que clients 
són amies, sempre prefereixen les que 
tine a casa a cap altra, i aixi em que
do sense...

* * ♦
Del Capitol de la Catedral de Tar

ragona, el nostre personatge té en el 
seu taller unes restes d’un ex-vot, que 
havia estât un bergantí de guerra ca
talà, que data del l790. Són unes res
tes que han quedat de les cremes i de 
les vicissituds que ha passa! aquest 
veil bergantí -aquell ex-vot- que Prim 
vol reconstruir, puix considera que és 
una peça excepcional. Àdhuc té un 
gran valor documental.

Hi treballarà més d’un any. 1 tota 
la reconstrucció la farà amb fusta 
sintètica a fi que es pugui veure la 
part reconstruida de la que s’ha po- 
gut salvar de l’originai. Prim estima 
que aquesta peça la devia construir 
un Mestre d’aixa o un mariner molt 
destre.

El temps i el treball que dedicará a 
aquesta reconstrucció ho farà gratuï- 
tament. La Catedral de Tarragona 
tornará a posseeir el veli bergantí 
d’un ex-vot...

♦ ♦ ♦
A la fira de Mostres Internacional 

de Barcelona de l’any passât, va ex
posar la reproducció a escala 1:200 
de la cèlebre “ Coca de Mataró” , 
l’original dela quai és al Museu de 
Rotterdam. És única en el món. Ho
landa l’estima com la peça més va- 
luosa que té el país. (En els seus catá- 
legs ja es diu “ la nau catalana” ).

Cal explicar que aquesta nau és, 
també, un ex-vot que estava a Permi
ta de Sant Simó, a Mataró, i que fou 
adquirida anys ha per un americà que 
se la dugué al seu país. Com siguí que 
li van “ fer veure” que no era pas
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És home de proa.
No perd la carta de navegar, 
perqué sap on va.
És home de mar i de terra: 
d’horitzô ciar.
Tens com el cordam arborât; 
ferm en l’arjau; 
inquiet com les ones; 
ardit com el velam...
Prim ho és de nom i 
primmirat ho és per sistema.
Eli fa vaixells de tota mena 
que menen per mars sabuts i 
ignots...
Pel seu taller d ’artesà 
-d’artista- navega sempre en 
mar bonança...

autèntica, se la vengué a un holandés, 
el quai li feu análisis quimiques per 
poder comprovar la seva autenticitat. 
Avui és, com diem, una joia d’incal
culable valor en tots sentits, puix so
bre aquest model es pot estudiar la 
construcció de vaixells de l’època me
dieval i, en concret, de la Corona 
catalano-aragonesa.

Aquesta nau (“ ex-vot” ) és la més 
antiga de l’edat mitjana i sobre 
aquest model (1450) es pogué recons
truir Tactual nau “ Santa Maria” , an
corada al moli de Barcelona.

Hem dit abans que ha estât exposa
da a la ciutat comtal. Cal afegir que 
Prim la realitzà amb fusta, i el joier- 
artifex, també sabadellenc, Josep 
Canyelles, Tha fêta amb plata. Una 
verdadera joia que ha despertat una 
gran admiració.

* ♦ *
Joan Prim té el propòsit de recons

truir el berganti-goleta “ Pedro Tu- 
rull” , del qual es conserva el gravat. 
EU suposa que en algún Hoc o altre (a 
la Casa Turull, tal volta?) hi han 
d’haver també els plànols, amb els 
quais es posaria a treballar.
-Aquesta reproducció la donarla a la 
ciutat -ens diu.

* * *
Amb Prim podrlem passar hores i 

hores parlant del seu treball. Horn 
creu que podriem travessar TOceà i 
no acabariem pas el tema. I cal pen
sar que estem en un die sec...

r-Qüestionari «PROUST»
-El principal tret del meu carácter? 
-Treballar isuperar-me cada dia més en la 
meva obra.
-La Qualität que prefereixo en un home? 
-Que siguí recta en les seves conviccions. 
-La Qualität que prefereixo en una dona? 
-Personalität i que siguí una bona com
pany a.
-Allò que més estimo en els amics?
-Que ho siguin.
-El meu principal defecte?
-Que sóc molt exigent amb mi mateix: 
vull la perfecció.
-La meva ocupació preferida?
-Fer models de vaixells i llegir.
-El meu somni de beriestar?
-Poder mantenir els que tiñe.
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia? 
-Perdre la vista i no poder veure les mera- 
velles que encara queden en aquest món. 
-Qué voldria ser?
-Com sóc, però arribar a èsser con són els 
meus mestres.
-On desitjaria viure?
-On vise: aquí ja  ho tine tot...
-Quin color prefereixo?
-M ’agraden tots.
-Quina flor prefereixo?
-Les roses.
-Quin ocell prefereixo?
-L ’águila i el falcó per la seva perfecció; i 
el russinyol i la cadernera pel seu cant. 
-Els meus autors preferits en prosa?
-No tine preferències.
-Els poetes preferits?
- Val la mateixa resposta anterior.
-Els herois de ficció?
-El capitò Neuro de les “Vingt mille Heues 
sous les mers”, de Verne.
-Les meves heroines de ficció?

-No en tiñe cap.
-Els meus compositors preferits?
-Strauss, Serrano, Vives, Falla, Albéniz... 
-Els pintors predilectes?
-Tots els figurât ¡US. I  en particular TEsco
la Holandesa.
-Els meus herois de la vida real?
-És difícil pronunciar-me a favor d ’un de
terminai.
-Les meves heroines històriques? 
-Agustina d ’Aragó.
-Els noms que prefereixo?
-Els que duen les persones que més esti
mo.
-Qué detesto més que res?
-La ingratitud i la injusticia.
-Quins caràcters històrics menyspreu 
més?
-Els que van contra el bé cornu.
-Quins fets militars admiro més?
-La batalla de Trafalgar, la quai va can- 
viar la guerra naval.
-Quina reforma admiro més?
-No pue distinguir-ne cap.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Em conformo amb els que tinc.
-Com m’agradaria morir?
-En pau.
-Estât present del meu esperit? 
-Esperançat amb el futur.
-Fets que m’inspiren més indulgéncia? 
-Els que són, en el fons, ben intencionáis. 
-El meu lema?
-Amb voluntat no hi ha res impossible. 
-Com sóc?
-Una mica tocat per “ la tramontana 
boja” .
-(I que no deixi de ”tocar-te”...)
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Els que he trobat pel carni Per Mn. Geis

RAFAEL CATARDII
ARCA

E lJ jove amie Jaume Macià i 
Guilà va publicar, temps enrera, 
a “ Diario de Sabadell” un 
interessant article, rodât 
d’impressions d’una visita a 
L’Alguer, aquest boci de terra de 
parla catalana pertanyant a 
¡’Estât Italia.
En aquest article, em recordà la 
coneixença i relaciô que jo bavia 
fet amb l’il.lustre general 
alguerès, borne de lletres, 
conreador de la LIengua 
catalana.
En el meu Ilibre inédit “ EIs que 
be trobat pel carni” , del qual be 
donat a conèixer algunes pagines 
en aquesta revista, li tine dedicat 
un capítol bio-biblíográfic. 
L’al.ludit article del jove Macià 
m’ba suggerii d’extreure les 
meves pàgines, de la ineditat.

Alt esvelt, espontàniament erèctil, 
distingit en les actituds i en les mane- 
res, vestit de paisà: aixi és corn vaig 
conèixer el General Catardi. Sota 
aquell impecable vestit de paisà, qui 
hi hauria sospitat l’arrogància d’un 
general italià, sense un previ coneixe- 
ment de la seva Identität?

Aixô era a la Sala del Conseil de 
Cent del Palau Municipal de Barcelo
na, en la festa dels Joes Florals de 
1971.

Jo hi vaig rebre la seva abraçada, 
en ésser proclamât Mestre en Gai Sa
ber. Ell era un dels 7 Mantenidors de 
la tradicional festa literària. Els seus

Ki’iral per Pere Calala i Koea.

companys eren: Miquel Dolç (presi
dent), Ricard Fité, Caries Grande, 
Joan Valls, Jesús Pabon i Joan Oiler 
i Rabassa (secretar!). Com es pot 
apreciar per aquests noms, hi havia 
representació de tots els Paisos Cata
lans. 1 no hi mancava tampoc un 
il.lustre représentant de la literatura 
castellana, en la persona d’un gran 
amie de Catalunya. Amb l’abraçada 
del General Catardi, rebia jo 
l’abraçada dels seus conterranis, els 
catalans d’Alguer.

Si a la solemnitat literària fèiem 
coneixença, fermàven amistat al so
par subsegiient a la mateixa festa.

Vaig enviar-li uns llibres meus 
i eli correspongué gentilment

enviant-me’n uns dels seus: “ Rimes 
Alguereses” , magnifie volum d’ins- 
pirada poesia (amb notes marginals 
aclaridores de paraules i frases dia- 
lectals del català d’Alguer) i “ L’ordi
ne de N. S. de la Mercede in 
Alghero” , interessant monografia 
histórica d’aquest orde religiös, tan 
barceloni, instaurât a Alguer l’any 
1323 (un segle després de la conques
ta de Sardenya per les tropes del nos
tre rei Jaume 11) que exerceix encara 
avui allí la seva influència religiosa.

En rebre la seva primera lletra, res
tava jo bocabadat davant el seu cata
là impecable. Era possible? La repro- 
dueixo, perqué els lectors participin 
de la meva admiració i sàpiguen que 
tot un generai italià fou un gran con
reador i apóstol de la nostra llengua, 
conservada, com una vivent reliquia, 
a la ciutat d’Alguer. Que usés fami- 
liarment la llengua nadiua en la seva 
forma dialectal d’una manera espon- 
tània, ja que seria cosa admirable, 
però que l’escrivis, en la més pura 
forma literària, ja semblava gairebé 
un miracle, aquell miracle d’amor a 
la llengua materna que, sense tant 
d’esforç, podrien i deurien fer tots els 
catalans de mitjana cultura.

Vet ací l’ai.ludida primera lletra 
que rebia d’ell, copiada literalment: 

Alguer, Cap d’Any 1972 
Molt estimât amie, gracies per la “Bi
blioteca Musical” , on els joves del 
“Centre d’Estudis Algueresos” tro- 
baran motiu d’estudi i de plaer. A 
son temps vaig rebre el vol. III de les 
vostres Obres i les “Geôrgiques” i el 
“Bestiari” . He llegit amb interés i 
admiració. Aquesta és alta poesia: 
ella pren forma i força de la llengua

És una gentilesa de SENSERRICH-Joieria, Sant Quirze, 17 - Tel. 725 75 96 - SABADELL
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literària. Les meves rimes tenen el 
vestii modest de la parla dialectal. Jo 
he volgut deixar un document lin
guistic; he volgut fer conèixer l’idio
ma alguerès com és avui. Això em 
sembla important. Adreço la present 
a r “Editorial Arca” i espero que us 
arribin, ensems a les gracies afectuo- 
ses, els meus vots de félicitât per 
l’Any Nou.

Vostre amb amistat devota
Rafael Catardi 

Copiât exactament de l’original 
amb tots els punts i comes.

Fou una amistat ben efímera, la 
nostra. Moría al cap de 3 anys d’ini- 
ciada: el 22 de juny de 1974. ¿lástima 
que no hagués pogut ocupar la presi
dencia deis 7 Mantenidors deis Jocs 
Florals de Barcelona de 1975, per a la 
qual havia estât proposât.

Els ‘‘Amies d’Alguer” , de Barce
lona, dedicaren una sessió necrológi
ca a l’insigne alguerès catalanófon i 
catalanófil a l’‘‘Auditorium Valls i

Taberner” de F‘‘Arxiu de la Corona 
d’Aragó” , el dia 26 de novembre del 
mateix any de la defunció.

Hi assistiren, représentants del 
‘‘Centre d’Estudis Algueresos” ; els 
professors Antonel.la Salvieti i Anto
ni Oliva.

Hi portaren la veu cantant Josep M? 
Garrut, Pere Catalá i Octavi Saltor.

Hi fou projectat un film documen
tal.

Posteriorment s’organitzá una ex- 
pedició de catalans a Alguer, per tal 
de visitar la seva tomba i deixar-hi, 
junt amb la pregária, un ram de 
flors. Recordem entre els il.lustres 
expedicionaris: el Dr. Trueta, Antoni 
M.“ Margarit, Pere Catalá, Octavi 
Saltor... Foren rebuts i honorats per 
la vídua de l’escriptor postumament 
homenatjat, la senyora Maria de 
Trieste. La “ Coral” del “ Centre 
d’Estudis Algueresos” , fundada i 
sostinguda per Rafael Catardi, coro
né j’acte de germanor catalano- 
algueresa amb un recital de cançons 
populars i modernes al “ hall” del 
“ Gran Catalunya Hotel” situât a la 
“ Via Catalogua” .

En aquella ocasió, Octavi Saltor 
llegí el següent emotiu sonet:
Si en vida comanares legions, 
i els duies a l’estrénua batalla 
en mort la nostra Mengua amb tu no calla, 
i al teu conjur dilata els horitzons. 
Mediterranis foren els leus mons, 
pacific el leu gest. Mal la baralla 
pogué en ton esperil trobar una falla, 
ni entelar el leu esclal d'il.lusions.

I,a leva tomba, monument patrie!, 
consagra el teu délit esponsalici 
que ens II.lumina amb perennal claror.
K1 I.aci, per l’Alguer, va a Catalunya, 
i encara els tu qui la batuta empunya 
d’aquesi magne concert de germanor.

L’autor d’aquest sonet el doné a 
conèixer en un sentit article evocatiu 
de la referida festa de germanor 
catalano-algueresa en el “ Diario de 
Barcelona” del 15 d’abril de 1975, 
sota el títol de “ Una tomba alguere- 
sa” .

A la lápida d’aquesta tomba, hi fi
gura el nom del gloriós sepultat, en 
català, seguit d’uns versos catalans 
propis que eli mateix havia escollit.

L’any 1945, Rafael Catardi es reti
rá de la carrera militar amb el grau de 
general. A partir d’aquella data, con
sagré de pie la seva vida al foment de 
la llengua i de la cultura catalanes a 
l’Alguer. Ho certifiquen les dates 
dels seus llibres en catalé. L’any 
1960, publicé a Sasser, amb versions 
italianes, un “ Cançoner musical de 
liriques alguereses” , i l’any 1971, 
l’Editorial Barcino li publicava el lli- 
bre, ja dessùs esmentat, “ Rimes al
guereses” .

Col.laboré a diverses publicacions 
catalanes, ja corn a corresponsal, ja 
com articulista.

Aquest il.lustre catalé d’Alguer 
mereix ésser perpétuament recordat 
pels catalans. □

És una gentilesa deJ IoáILoGíhul-
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E,/n el segon aniversari de la mort de 
Josep Pía, escaiguda precisament el 
Día de Sant Jordi en el qual el nostre 
país estábil la Festa del Llibre allá 
l’any 1923, Quadern vol evocar-lo re- 
produint “POMPEU FABRA” , un 
deis seus “Fragments de Retrats” in- 
serits en la seva obra “Llibre de Lec
tura” . En aquest “ fragment de re- 
trat” Pía ens fa una justa apología 
planera i directa d’en Fabra i l’ba fe
ta “per incitar la joventut a l’estudi 
d’aquesta figura tan singular” .

Per una part bé prou sabem Tin
mens llegat que ens deixá aquell “ca- 
talá més important del nostre 
temps” . D’ell “queda dempeus una 
obra i una figura: la figura i Tobra de 
Pompeu Fabra” .

Per altra, evoquem aquell “bome- 
not” que fou Josep Pía, del qual 
també podem repetir: d’ell queda 
dempeus una obra i una figura... Pompen Fahrn 

dels sens relrals

X  ompeu Fabra s’extingí a Prada (Confient) Tany 1948.
La seva mort significà la desaparició del català més im

portant del nostre temps. Fabra ha estât el català més im
portant del nostre temps perqué és Tunic ciutadà 
d’aquest pais, en aquesta època, que, havent-se proposât 
d’obtenir una determinada finalitat pública i general, ho 
aconsegui d’una manera explicita i indiscutible. En 
aquest sentit, no hi ha ningú més que s’hi pugui compa
rar. El desti de Fabra ha estât unie, glories, exclusiu. 
Feia molts anys, feia moites dotzenes d’anys, que no 
s’havia produit en el nostre país un cas semblant. En el 
nostre temps concretament totes les empreses de carácter 
col.lectiu i els homes que s’hi posaren davant tingueren 
un desti mancat, foren emportats avail per una catàstrofe 
sense precedents. De Tinenarrable, fabulós naufragi, no- 
més queda dempeus una obra i una figura: la figura i 
Tobra de Pompeu Fabra.

Què és el que pretengué Fabra amb la seva activitat? 
Eli mateix ens ho digué en un text molt conegut: “ L’ideal

. en un 
darrerv.

POMPEU
FABRA
(Fragment 
de retrat)

que perseguim no és la resurrecció d’una llengua medie
val, sino formar la llengua moderna que fora sorrida de 
la nostra llengua antiga sense els llargs segles de decadèn- 
cia literària i de supeditació a una llengua forastera” . És 
una aspiració molt precisa, presentada amb aquella con- 
cisió i aquella claredat histórica tan tipiques de Tesperit 
de Fabra. El seu ideal fou molt concret: posar una llen
gua que per raons que no cal repetir havia quedar anqui
losada, corrompuda i inepta al servei del grau d’evolució 
de la societal que utilitza corn a mitjà d’expressiô natu
ral. És a dir: el que en quansevol llengua europea no sot- 
mesa a cap vel.leïtat política han fet a cada moment, per 
servir-se’n, la societat, la conversació, la literatura, Taca- 
dèmia, la gramática, Terudició, el bon gust, etc., Fabra 
ho volgué forçar en nom del sentit comù, de la utilitat i 
de la més plausible naturalitat. Darrera aquesta voluntar 
del nostre amie hi ha una observació bàsica: que el dia 
que aquest país perdi la llengua passarà a ser una massa 
traduì'da, sense personalitat, negligible, nul.la de dalt a 
baix.

No ens trobem, dones, davant de Terudit que aspira a 
trobar a una forma o altra de felicitai obrint carni en la 
selva verge, en les delicies inextricables del magma ex- 
pressiu románic. Fabra es troba amb una llengua inservi
ble -inservible per a Pescóla, per a la comunicació nor
mal, per a Tadministració, per a la vida moderna- i la vol 
acordar a la societat del seu temps, a les seves nécessitais 
reals. Creu que la llengua no és més que un instrument de 
la societat. Aspira, bassant-se en la Filologia científi
ca, a fixar-la gramaticalment, a desprendre’n els enquis- 
taments corromputs i residuals, a tornar-li les formes del 
seu esperii natural. Aspira, en fi, a donar facilitais. El 
seu principi és que sempre és més confortable un ordre 
fonamentat i positiu que Tanarquia desfermada i confu
sionària, arrelada en els estirabots personals.

Un dia em descrivi el panorama davant del quai es con- 
siderà obligat a reaccionar. Primer, la llengua medieval, 
els nostres clàssics, una llengua admirablement construi
da, d’una riquesa prodigiosa, d’una homogeneitat per
fecta, amb solucions per a totes les dificultáis, però ar
caica. Arcaica en el sentir que, havent estât afectada per 
pressions marginals politiques, es trobà en la impossibili
tai de transformar-se parai.lelament a la marxa de la so
cietat, i aixi quedà aturada en Tobscuritat dels seus testi- 
monis escrits. Segon, el que la gent en diu el català que
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ara es parla, és a dir, la llengua sorgida per activitat me- 
rament espontània i popular de la llengua medieval. El 
català que ara es parla és un complex de dialectes d’una 
gran riquesa lexicográfica però d’aspecte molt irregular i 
d’utilització perfectament anárquica. Tercer, el català 
que ara s’escriu, o sia una expressió com correspon a la 
tradició de la decadència, voluntàriament acastellanada.

El que s’anomena el moviment renaixentista, el ro
manticisme primer i el que vingué més tard, es trobá da- 
vant d’aquest panorama i no resolgué res per manca de 
coneixement per a enfrontar-s’hi amb eficácia.

-Nosaltres -diu sempre Fabra- proposárem una solució 
del problema, la que considerárem més adient amb el ge
ni de la llengua. Es a dir: formar la llengua moderna que 
hauria sortit, segons l’experiéncia filològica, de la llen
gua medieval si bagués estât Iliurament i plenament culti
vada. Aquesta idea implica tenir del llenguatge una con- 
cepció viva, compatible amb totes les transformacions 
imaginables. Aixó voi dir que, posats a donar solucions, 
haguérem de tenir presents les transaccions indispensa
bles. No vaig pas anar a la composició de mala gana, per
qué hi havia una qüestió urgentissima a resoldre: aturar, 
frenar la descomposició general. Una vegada atés el més 
urgent, la gent dirá -els literals- si l’instrument que els ha 
estât donat els és més fácil i de més utilitat.

Hi bagué un moment que en aquest pais existi una vo- 
luntat de fer les coses bé, amb seny, d’una manera sòlida, 
intel.ligent i ordenada. Aquest moment és inseparable de 
la figura del senyor Prat de la Riba i de les seves dues má
ximes realitzacions: la creació de l’Institut d’Estudis Ca
talans i la fixació de l’idioma. Aquest moment -per 
desgrácia- fou d’una extrema fugacitat. De tota manera, 
aqüestes dues obres han pogut èsser salvades: l’Institut, 
amb penes i treballs; la fixació i la depuració linguisti
ques, d’una manera decisiva i total. Per a comprendre la 
transcendéncia enorme de l’obra de Fabra només cal veu- 
re l’immens progrès que s’ha fet, en la llengua escrita, so
bre la difusa i vivissima diversità! dialectal. Avui totes les 
persones de la nostra àrea lingüística que escriuen correc- 
tament la seva llengua escriuen la llengua que ens propo- 
sá Pompeu Fabra. Joan Fuster i Xavier Casp, a Valén- 
cia; Josep S. Pons i Edmon Brasés, al Roselló; Francese 
de B. Moll i Marian Villangómez, a les Balears escriuen, 
com nosaltres, de la part central de l’àrea lingüística, la 
llengua proposada per Pompeu Fabra, o sia simplement 
el català.

Fabra és molt important. És l’home que portà el català 
modern de l’anàrquica descomposició dialectal a la cate
goria d’una llengua de cultura. Fabra ha estât l’home 
més eficaç aparegut en l’últim segle en aquest rodal que 
va de Maó al Cinca i de les Corberes a Alacant. 1 ho ha 
estât portant a cap una obra de sentit d’ordenació, antia- 
nàrquica. Ben mirades les coses a la llum del que hem vis- 
cut aquests anys, l’aventura és sensacional.

Hem volgut dibuixar una silueta de Pompeu Fabra per 
incitar la joventut a l’estudi d’aquesta figura tan singu
lar, tan susceptible de produir experiència -i en tot cas 
d’augmentar-la. Les condicions personals de Fabra, la 
seva intel.ligència aguda, ponderada i cauta, tingueren 
una decisiva influència en la seva obra de fixació de la 
llengua i en el triomf que obtingué aconseguint per la se
va reforma l’adhesió generai i voluntària de les diverses 
gents de la comunitat.

Josep Pia
(Del “Llibre de Lectura” . Edicions Destino. 1967)

Ens plan transcriure l’arlicle
d'ESTEVE BUSQUETS I MOLAS publical a la Fulla del Dilluns -"La 
Hoja del Lunes” -.

L’article devé historie, puix que es publica en el darrer número de la 
“ Hoja” (21 de febrer proppassat).

L’ALTRA PELL DE SABADELL

. í \ .n e u  a saber qui fou l’inventor de la dita: «A Sabadell, mala 
peli». Ni quan, ni per quins set vous van penjar-li aquest lema 
dénigrant. Que no se’m digui que foren els terrassencs, ances- 
tralment tinguts per veins gelosos, adversaris o enemies, car la 
dita solia anar acompanyada de : «1 a Terrassa, mala raça».

Tanmateix la peli de Sabadell té, a parer meu, dues cares. O 
millor dit, Sabadell té dues pells. Una, la més coneguda arreu 
del mon, és la industrial. Ja a principis del segle passât compta- 
va amb una indùstria tèxtil força important. I, naturalment, 
l’indùstria comporté moviments obrers -la primera dona en 
llençar-se a la pública palestra, Teresa Claramunt i Creus, im
pulsora de l’anarco-sindicalisme, fou sabadellenca-, sindicáis, 
cooperatius i d ’altra diversa natura.

Ara, aquesta pell -bona per uns, mala per d’altres-sembla 
afectada per alguna malura que no arriben a guarir els dermató- 
legs. La crisi general -virus principal de l’éczema-, amb la seqúe- 
la de l’atur i una cosa misteriosa que en diuen economia sub- 
mergida, amenacen els sectors industrials i comerciáis.

L’Ajuntament de la ciutat ha fet un estudi important per a 
treure l’economia de l’atzucac on es troba. Propósits, entre al- 
tres, de crear una zona franca per tal de promocionar l’activitat 
industrial, rellançar la construcció de vivendes, impulsar obres 
públiques i un bon seguit de ben intencionades iniciatives. Per 
alguna cosa el 1927 van posar damunt la corona del .seu escut, la 
llegenda: «Per meam viam scandam astra»: Pel meu carni esca
laré les estrelles.

L’altra pell sabadellenca, és més intima. No fa soroll de te- 
lers, ni de «vapors», ni hi ha perill de que contamini l’aire. Es la 
pell cultural, artistica, que ha situât Sabadell en un dels primers 
llocs en el mon de l’esperit. Ciutat capdavantera en publica- 
cions, en institucions, en art i en teatre.

Aixô vol dir pell fina, sense fongs, ni butllofes que la deterio- 
rin, I’arruguin, I’envelleixen. Un Sabadell ignorât per molta 
gent que passa sovint pels seus carters, en general d ’aparença 
anodina, però que diuen molt, a vegades, de la finor d’esperit 
dels seus veins.

En voleu una mostra? El carrer de la Rosa. És dels més antics 
i corn el de Petritxol, a Barcelona, és tancat al tràfec rodât. El 
seu primer nom, era d ’En Rossa -un constructor del .segle 
XVllé- però la gent trobà més poètic i escaient donar-li el nom 
de la tlor.

Aixô ho acabo de llegir en el llibre «Deis carters de 
Sabadell», escrit per Joan Cuscô i Aymami i il.lustrât per Agus
ti Masvidal i Salavert. Millor dit, el primer ha posât lletra als di- 
buixos del segon. Corn feren, no fa molt temps, amb un altra 
sobre les eixides, car a Sabadell n’hi ha a balquena.

Justament a través d ’aquest deambular pels carters sabade- 
llencs, descobrim coses tan encisadores corn la de trobar, en el 
de Sant Antoni -igualment tancat al trànsit rodât- un «comer- 
ciant torrefactor de café-café, que sol escampar una flaire que 
desperta els sentits». Una estampa desapareguda de ciutats molt 
més petites i, no cal dir, de les més grans.

Aixô ens recorda -encara que no ho digui el llibre- que fins 
l’any 1945 a Sabadell es podia trobar algún venedor ambulant 
de café. S’havia començat a vendre aixi el 1912; es servia en co
pa i arribà a costar, poc abans de desapareixer, sis rais!

Oi que és fina l’altra pell sabadellenca?

Esteve Busquéis i Molas
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SIMBOLISME A CATALUNYA
¡tem pre son de Hoar els intents de 
descentralització artística pel que re
presenten de projecció cultural cap 
les ciutats i pobles on manquen obres 
representatives de les diferentes ma- 
nifestacions artistiques al llarg del 
temps.

L’exposició “ Simbolisme a Cata
lunya” portada a la nostra ciutat grá- 
cies a l’esforç de la Junta i col.labo- 
radors del Museu d’Art de Sabadell 

"és una mostra d’aquesta política que 
s’hauria de produit més sovint.

Simbolisme va èsser un corrent ar
tistic que començà a desvetllar a Ca
talunya cap el 1893, i va constituir 
una reacció contra el progressisme in
dustrial i el matérialisme científic. El 
Simbolisme es nodreix deis motius 
mágics, necròfils, de misteri, somni i 
místics. Aquest llenguatge idealista a 
Catalunya vingué per l’admiració 
deis nostres artistes cap a diferents 
focus estrangers com els pre- 
rafaelites o artistes com Puvis de 
Chavannes o Arnold Bôcklin.

Aquest fenómen cultural només es 
doná a Catalunya, ja que a la resta de 
la Peninsula es palesava una greu de- 
cadéncia artística on a part de valors 
indiscutibles com Sorolla o Beruete, 
a l’Espanya interior sonaven noms 
com Vicente Cutanda, S. Martinez 
Cubells, Gonzalo Bilbao o artistes 
més joves com ara Alvarez de Soto- 
mayor, Manuel Benedito... o sigui la 
pintura d’história, costumista i aca
démica. En canvi, a Catalunya la 
imaginado de l’artista es tenyia de te
mes fantasiosos, panteistas i ñorals.

Aquesta pintura de rebuig de la 
realitat fou una de les manifestacions 
del complex moviment modernista. 
Recordem que si bé tota pintura sim
bolista és modernista, no tota pintura 
modernista és simbolista, puix que 
aquell tingué altres components com 
el naturalisme o P‘‘Art Nouveau” .

El Simbolisme no fou un estil ni 
una tècnica, sino una temàtica deter
minada, encara que a Catalunya fou 
servida pels seus artistes amb una 
execució convencional sino pompier.

Mentre que a l’estranger pintors corn 
Redon o Gauguin empraven un mo
delât lliure, Moureau o Puvis de Cha
vannes plasmaven els seus olis amb 
una execució encotillada.

Per un historiogràfic corn H.H. 
Hofsttater el tractà del Simbolisme a 
Europa, en l’apartat espanyol esmen- 
ta tres artistes: Zuloaga, Anglada i 
Picasso. Crée que cap dels tres pot ès
ser qualificat plenament corn a sim
bolista. Zuloaga fou un conreador 
del tipisme espanyol i un hereu de la 
tradició dels grans mestres espanyols. 
Anglada un renovador totalment in
dependent de qualsevol estètica o es
cola, d’una gran càrrega de decorati
vista exuberant. Mentres que Picasso 
només en algún dibuix corn el que fi
gura el Museu Picasso de Barcelona, 
‘‘Jaume Sabartes, poeta decadent” 
es pot entreveure aquest pòsit simbo
lista.

Cronològicament Alexandre de Ri- 
quer fou el que encetà el filó simbo
lista présentant el 1893 una Anuncia- 
ció a l’Ateneu Barcelonés; és una 
obra que vaig poder veure a l’exposi
ció i que fins i tot el marc que porta 
es volgudament de carácter espiri
tual, apart d’alguna altra obra d’es- 
perit cristià i bucólic s’hi varen exhi
bir diferents “ ex-libris” de dibuix 
complicai i decorativisme floral. Les 
tres llunetes al.legóriques de Santiago 
Rusiflol són una resposta a la visita 
del pintor a Itàlia i una admiració els 
grans mestres del Quattrocento italià 
i en especial a Botticelli. El simbolis
me continuà després amb la intermi
nable sèrie de jardins d’Espanya on 
els florits espais tancats, la simetría 
de la composició i la quietud que els 
embolcalla evoquen un estât d’ànim 
de tristesa i melangia.

Joan Bruii fou un dels plasmadors 
de les millors pintures simbolistes ca
talanes, una d’elles fou “ Ensomni” . 
En aquest oli progresiva matisació i 
neutralització dels colors, la suau de- 
licadesa de la noia i la presència 
d’elements tipicament simbolistes 
com els lliris del primer terme, la llu-

És una gentilesa de n o q n e

na mig tapada pels desmais, les nim- 
fes dançant a la Ilunyania, ban fet 
que els tractadistes d’art hagin en- 
cimbellat aquesta obra com a para
digmática del simbolisme català. Un 
artista que s’acosta a l’estil de Bruii 
fou Tamburini encara que les seves 
sommiadores noies tenen un caire 
més realista i la pinçellada és abrupta 
i pastosa. Joan Llimona posà el sim
bolisme al serve! del Cristianisme. 
Les seves figures mostren sempre un 
estât de resignació i acolliment, se- 
guint els conseils donats pel Dr. Tor
ras i Bages. “ Clorosi” de S. Junyent 
que també tinguérem ocasió de veure 
a l’exposició és una pintura molt reei- 
xida, les harmonies blau-verdoses, la 
finor del dibuix, l’encertat clarobscur 
són trets que configuren la mestria 
d’aquest oli.

Fins ara hem ressenyat els princi
pals représentants del simbolisme ca
talà, però no foren els unies. Artistes 
com Josep Triadó -més conegut en el 
camp de les arts gràfiques- produïren 
excel.lents mostres, com “ La mort” 
que també figurà al Museu, o Lluis 
Masriera que fou un epigon del mo
dernisme i obtingué una gran resso- 
nància amb el seu oli titulat “ L’om- 
brel.la japonesa” .

Altres artistes estigueren d’alguna 
manera vinculats al simbolisme, és el 
cas, per exemple, de Modest Urgell 
en qué el realisme dels seus cementiris 
rurals i platges desolades és molt més 
patent que en els seus companys o el 
terrassenc Vancells paisatgista d’alta 
muntanya en què Tespessa vegetació 
és velada per una fina boirina.

La pintura simbolista fou minvant 
en els anys i les nimfes, fades o papa- 
llones foren apareixent en gerros, bi
belots, mobles... constituint un fácil 
pretext decoratiu albora que la pintu
ra postmodernista agafava empenta i 
feia oblidar les delinqüències i fanta
sies artificioses de la pintura simbo
lista.

Rafel Colom i Llonch

Passeig de la Plaça Major, 38 
Telèfon: 726.56.38 
SABADELL
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Santiago Kusíñol, ‘'Fulls de la vida". C'artell. 102x72 cm.
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LLUIS CLAPES ENS HA DEIXAT...
E(1 dia 5 d’aquest mes d’abril -mes de roses... i també 
d’espines- ens ha deixat aquest nostre bon amie Lluis 
Clapés i González. I en la seva partença se’ns ha endut 
una mica de nosaltres... I sentim una buidor que res no 
omple...

Lluis Clapés ha sucumbir victima d’una greu i curta 
malaltia. Eli, que tantes i tantes singladures havia fet per 
aquesta nostra vail en les que deixava la seva emprempta 
de bonhomia, de serietat, de “ charmant” i sempre d’una 
manera oberta, a pie aire. Eli era ciar, entenedor a tota 
Hum, perqué també exigía la claredat, la concisió, el fet 
concret i just... No tenia idees retorçades, ni tampoc li 
plaíen els cabdells ni el joc escabrós: era home, sí, que ju- 
gava net i amb les cartes a la má...

Clapés posseeía una gallarda figura, una senyorial fi
gura. Horn podia imaginar-se’l com un personatge romà, 
perqué també la seva albina testa era digna d’emperador.

A ell li agradava el color verd entre tots els altres co
lors. Els seus verds lluminosos són plens d’esperança. 
Ell, pintor de la muntanya de Sant Llorenç i del seu ro
dal, havia copsat tot aquest indret vallessá, el qual és re- 
flectit en una quantiosa obra, que li plata ensenyar i, fins 
i tot, obsequiar.

-Té, tria el quadre que més t’agradi.
Ha estât aquesta una espléndida frase que molts dels 

seus amies han tingut ocasió d’oir. Moites liars sabade- 
llenques tenen “ un apunt, un quadre, del Lluís” , que es 
distingeix per la seva credencial inconfusible. A cadascú 
hi veiem reflectida la seva generositat, la seva efusiva i 
cordial comunicació, de paraula clara. Així és la seva 
pintura: una obra amable.

Lluís Clapés ha estât un paladí de la nostra Ciutat, a la 
qual serví amb una encomiable generositat, sense regate- 
jar cap esforç. Ell la serví a través de l’Académia Católi
ca, de l’Ajuntament, de TAcadémia de Belles Arts, del 
Museu d’Art...

Ell ha treballat sense pressa i sense pausa i ha fet camí. 
Un camí que ja és historia.

Lluís Clapés estimava. (Aquest fou el principal tret del 
seu carácter). ,

I ha estât estimât. En el moment de l’acomiat l’església 
de Sant Feliu era plena de gom a gom.

Ja en el cementiri, s’hi aplegà entorn als familiars una 
bona colla d’amies.

L’hora era tranquil.la Els xiprers restaven amb una 
quietud mística, presidint rúltim “ adéu” . (Perqué horn 
pensa, també, que “ els xiprers creuen en Déu” ...)

Lluís: fins el retrobament...
Joan Cusco

Roger de Flor, 240 

SABADELL
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rhumor i gramática.
ARA VENEN ELECCIONS

S 'a p ro p e n  eleccions. 1 diuen que hem de canviar els regidors perqué fa 
massa temps que només ells, solets, se sacrifiquen pel pais; i un greuge tal no 
és bo ni és de justicia.

Però, x algui’ns sant Nin i sant Non, veneráis a la catedral d’Egara! ¿Corn 
el farem el canvi si arreu se’ns reenganxen tots i gairebé ni un de sol no vol 
abandonar el setial ni la poltrona?

Per ai.xô jo penso que caldria votar altre cop tots els qui ja hi són a I’Ajun- 
tament i hi tenen escó o cadira escalfada i aixi ells, en nom nostre, ens triarien 
uns alcaldes excel.lents, audaços i valents que bé podrien ser els mateixos que 
ara tenim, que és de bona Ilei èsser agraïts i reconèixer-los Murs sacrificis. I en 
pac i en premi ais bons servéis prestats conferir-los la vara de bell nou, per un 
période llarg, ben llarg, corn ho fan a Paris que diu que en tenen un d’alcalde 
fa quaranta anys seguits i encara els dura i els és bo... I penso que deu èsser 
tan imaginatiu i creador, i progressista i incansable com el dia primer, quan 
era nou de trinca. Que de coses d ’aquestes ja en passen a França (Aprenem- 
ne d'un cop dels parisencs, élis que són fills de la “ Ville Lumière” i per aixô 
ho \euen tot ciar! 1 no oblideu que abans, en els bons temps, totes les modes i 
els inv ents, i tota cosa bona, venia de Paris; fins els marrecs! 1 no com ara, 
que qualsevol fili de vei gosa néixer en una prosaica clinica, al tombant d’una 
cantonada infecta. 1 aixi ens va el país!).

Deixant, però, de banda el preàmbul i l’incis entrent, si us plau en matèria.
Què hem d’elegir? Regidors o consellersl Jurats o sindics; cònsois o paersl 

O potser uns "ciinsajals” de baixa estofa?
Segons la Ilei de Madrid, que és la que mana encara, hem d’elegir “Conce

jales” paraula que els \ ocabularis en ùs tradueixen per regidor, edil o conse- 
ller, a gust del consumidor.

La Liei Municipal de Catalunya de 1933-34 (i en faig esment per allò que 
no la gaires anys era encara un axioma, és a saber, que tota cosa d’abans de 
la guerra era de més bona qualitat) parlav a aquella Liei de consellers en gene
ral, i deia, també, que havien de ser-ho sense cap remuneració; i d’uns pocs 
consellers-regidors (com si diguéssim “ soldats de primera” ) que aquest si que 
podlen èsser remuneráis, però no pas obligadament.

I aquesta és la nostra comesa; elegir Regidors o Consellers. Després serán 
ells els qui votaran el President que, segons la Ilei en vigor, es dirá Alcalde.

El nostre Parlament autónom en aprov ar la Ilei catalana que ja he citât i 
substituía el propasat nom de hatUe com a titol del president de la corpora- 
ció, “ pel més escaient d ’Alcalde” . 1 aixó a desgrat que el mateix diccionari 
normatiu de ri.E ,C . anotava -bé que en 2.“ accepció- que batlle podia ser si- 
nónim d’alcalde. Però sí que definia explícitament que el batlle era antiga- 
inent I 'uiitoritat municipal i judicial en els pobles-, i la batida, el carree i dignl- 
tat del batlle i, així mateix, el territori de la seva jurisdicció; mentre que Al
calde ve registrai com a primer magistrat municipal d ’una ciutat, vila o po
blé; el qui presideix l'Ajuntment de la ciutat, etc.

Constatent, dones, que el nostre Parlament no anava lluny d ’osques per
qué és ev idem que les atribucions d’un batlle eren més generals i més exten.ses 
que no les d’un alcalde. Però en els temps que corren ja en té ben bé prou un 
alcalde amb les atribucions que té. Planyeu-lo, pobret!

És de raó que no diguent Batlle i si Alcalde, tal com ho disposava la nostra 
Ilei. Aixi no .solament parlarent ben correctament sino que, a la llarga, ens es- 
lalv iarent problèmes. Perqué, ara, a mi se m’acut que entre les moites accions 
que pot fer un alcalde (ep! fixeu-vos que die pot fer  i no pas que ha de fer) ja 
s’hi compta alguna que altra alcaldada, paraula que el Diccionari descriu 
molt bé, corn s’escau tractant-se d ’una cosa tan seriosa. 1 penso que ho defi- 
neix d’una manera succinta però ajustadament i com a cosa que pot anar in
herent al carree.

En canvi no veig que existeixi el mot jutjada\ ni tampoc el de batllada el 
veig anotat enlloc.

És que potser aquests funcionaris són uns sants barons i més perfectes? Jo 
no gosaria pas pronunciar-nte sobre aquests vuits i nous i cartes que no lli- 
guen perqué, huniilment, ent reconec posseidor, només, d ’una matèria grisa 
racionada i jusleta. Per a anar fent.

Jo cree que tots eslarem d ’acord que les paraules honwfones sempre són 
perilloses i s’haurien d ’emprar a justa mida perqué sovint no són prou ente
nedores: penseu-ho una mica!

I si és ben cert que a tolhom agraden les ballades i les reveilles i vetllades..., 
digueu-me qui hi ha que no digui: -De fam, de foc i de pesta, i à’alcaldades i 
de hatllades, desiliureu-nos-en sempre, Senyor!

Agusii Palau i Codonyers

EL MIL.LENARI 
DE SENTMENAT

E l(1 dia de Sant Josep va inaugurar
se a la veìna poblado de Sentmenat el 
“ MIL.LENARI DE SENTMENAT, 
983-1983” , que voi representar la 
manifestació de joia i companyia de 
tot un poblé celebrant el sens primers 
mil anys d’història.

D’acord. amb la documentado que 
fins a la data s’ha recollit, el fet del 
Mil.lenari sorgeix d’un sentmena- 
tenc, en Joan Guàrdia, qui va 
adregar una instancia a l’Ajuntament 
de la Vila posant-lo en antecedents 
tot informant-lo que, regiran papers i 
antics pergamins, havia trobat al 
“ Cartulari del Monastir de Sant Cu- 
gat del Vallés” una anotado en la 
que es realitzava una cessió de terres 
al terme de “ Sancti Minati” .

És a partir d’aquest fet que l’Ajun
tament sentmenatenc assumeix la ce
lebrado i en Pié municipal acorda 
que el 1983 sigui l’any del Mil.lenari, 
expressant que la inaugurado del ma
teix es realitzi el mes de Marg, ja que 
l’anotació al “ Cartulari de Sant Cu- 
gat” datava del 24 de Marg de 1983, i 
encarregant a uns sentmenatenes que 
formin la “ Comissió del Mil.lenari” 
que tindrá com a principal objectiu 
l’organitzadó del programa d’actes, 
així com el desenvolupament del ma
teix.

D’aquesta guisa fou com el dia de 
Sant Josep, a partir de les sis de la 
tarda i sota la presidéncia de l’Alcal
de de Barcelona, Pasqual Maragall 
que ostentava la representació del 
Comte de Barcelona, puix que el 983 
el terme de “ Sancti Minati” pertan- 
yia a l’esmentat comte, va realitzar-se 
una brillant sessió inaugural.

La Comissió del Mil.lenari va 
aconseguir portar a aquesta simpáti
ca Vila a la BANDA MUNICIPAL 
DE MÚSICA DE BARCELONA, 
una autèntica apoteosi musical. Els 
musics barcelonins varen delejar al 
públic amb un escollit repertori que 
entusiasmé al sentmenatenc i al de 
fora que varem assistir-hi.

Només assenyalar que els actes 
d’aquesta important efeméride de la 
vida vallesana, i indiscutiblement 
sentmenatenca, es succeiran en el de- 
curs de l’any, essent la més propera 
“ La gran sardana de Catalunya” , 
una immensa rotllana de sardanistes 
que pretenen abragar el perímetre ur- 
bá de Sentmenat.
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GOIGS
SANT JOSEP ORIOL .......

Oriol Labrandera i Busqué

i morí a la mateixa ciutat el 23 de 
març del 1702.

Diuen, que dejuná durant la seva 
vida i que per aixó el nomenaven el 
Dr. Pa i Aigua.

Tingué esperii missioner. Volia 
anar a Roma, com un humil pelegrí, 
però una malaltia li ho va impedir. 
No volia que el visites cap metge tan 
sois per posar a prova la seva pacien
cia i entregar-se totalment a la volun
ta! Divina.

No tenia res i quasi de res vivia, pe
rò tenia el do de fer miracles. En el

nom de Jesús curava malalts, impe- 
dits i coixos que li portaven de tot 
arreu, els exhortava, els perdonava, 
els beneía i els parlava com nosaltres, 
en catalá.

Va repartir la seva caritat i prodigá 
paraules de consol entre els catalans, 
en aquella época de Iluites i guerres 
en defensa deis furs de Catalunya i 
tota la seva vida fou una justificació 
de la seva santedat. L’any 1806, Pius 
Vil el beatifica i el 20 de maig del 
1909, Pius X el canonitzá.

Quina relació tingué Sant Josep 
Oriol amb la ciutat de Sabadell? Nin- 
gú ho sap de cert. Mossén Josep Car
dona ens assegura “ que ja abans del 
1806 la gent s’hi encomanava en les 
nécessitais i malalties, tributant-li un 
cuite particular” .

Aixó, diu, s’esdevenia a Sabadell 
“ ciutat on és creu que fou santificada 
amb les seves petjades” , i continua 
Mn. Cardona,: “ M’havia contât Mn. 
Joan Clerch que els avis esmentaven 
a Mn. Josep Oriol que anant i venint 
de Terrassa, d’on era oriun, es deixa- 
va caure a Sabadell, per veure un seu, 
nomenat Bogunyá i que sa primera 
visita era sempre a l’església de Sant 
Feliu” .

De la bibliografía gogística en co- 
neixem uns editáis el 1875 a Barcelo
na. No hi ha nom de Fautor ni músi
ca. Una edició del 1935 autor Anton 
Malalts i música de Llatzer Torá, 
com a patró del Seminari.

Són dignes de tenir en compte els 
goigs escrits, per Sor Eulália Anzizu i 
musicats per Mn. Josep Masvidal, 
que avui encara es canten a Barcelo
na. L’edició més antiga que hem vist 
es del 1909..

S’en coneixen molts d’altres. Entre 
els més antics són del 1840, 1845 i 
1893 i un nombre considerable de 
moderns.

En 1958 el Bisbe de Barcelona, Dr. 
Gregorio Modrego, va organitzar 
unes jornades d’Estudi i Glorificació 
deis Sants de Barcelona. Els sabade- 
llencs que van aportar-hi la seva acti- 
vitat: Mn. Quirze Estop i Puig, de la 
Comissió Executiva; Mn. Josep 
Campmany i Casamitjana (avui bisbe

inscrit a la diòcesi de Madrid) per la 
Biblioteca Balmesiana; Mn. Ramon 
Casajoana i Casajoana, que va es- 
criure Foratori “ Lloem els Sants Bar- 
celonins” . En tal motiu en Jaume 
Calvo i Casanovas, va escriure uns 
“ Goigs ais Sants de Barcelona” que 
foren publicáis a la Revista Alba. Se- 
tembre 1958. núm. 103.

En 1927, Mn. Josep Cardona i 
Agut, va escriure uns goigs que foren 
publicáis per la Biblioteca Sabade- 
llenca. Col. Els Nostres Goigs núm. 
1. En 1930 s’en feu una 2? edició.

En Miquel Carreras, en “ Terrals” 
poesies de Mn. Cardona, edició Bi
blioteca Sabadellenca, en el próleg 
diu: “ 1, aquest esperii religiós terral i 
populista el condueix ais goigs, deis 
quals són exemple insuperable els de 
Sant Josep Oriol” i afegeix, “ ...i li 
surten uns goigs perfectes amb una 
perfecció literária que no minva gens, 
aixó que en podem dir, la perfecció 
sentimental deis goigs” .

I, després, en Mn. Pere Verdaguer 
que en el próleg de “ Lliris Blaus” 
també de la Biblioteca Sabadellenca, 
diu així: “ ...i són una prova insupe
rable els “ Goigs de Sant Josep 
Oriol” , digna figura al costal deis 
goigs a Sant Pere Claver i els goigs a 
la Mare de Déu de Montserrat, de 
Mn. Jacint Verdaguer i els goigs a 
Santa Maria Magdalena, de Costa 
Llobera, tres peces que frueixen de la 
glòria completa.

Abans de Fincendi del 1936, a cada 
costal de Faltar major hi havia dos 
petits però magnifies altars. A la dre- 
ta, mirant Faltar, Sant Josep Oriol i a 
Fesquerra Sant Jordi. Després de la 
reconstrucció les dues imatges foren 
col.locades a Faltar dedica! a la Mare 
de Déu de Montserrat.

Jaume Busqué i Marcel

BIBLIOGRAFIA:
Compendi de Vida de Sant Josep Oriol. 
Torras i Bages.
Vida de Sant Josep Oriol. Eulália Anzizu.
L ’Hostal del primer miracle. Joan Montl- 
lor i Puja!.
Histories i Fantasies. Mn. Josep Cardona 
i Agut.
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“Per primera vegada des que era a 
Barcelona vaig anar a veure la catedral. 
Una catedral moderna i un deis edificis 

més lleigs del món. Té quatre agalles 
emmerletades, exactament de la forma de 
les ampolles de vi del Rln”.

George Orwell: 
“Homage to Catalonia’’

DE DISSENY (I)
t3 i  començo citant Orwell -que no deixa de ser un simple 
opinant- és perqué veig que hi ha dues clases d’actitud a 
I’hora de considerar les formes: la individual i la col.lec
tiva. No he pogut saber si més tard Orwell va rectificar 
l’opinió citada. El que tampoc no he pogut ha estât tro- 
bar cap barceloni que en participi: la majoria estima el 
tempie de la Sagrada Familia -que és la catedral a qué es 
referia l’anglés- i, encara que també n’hi ha d’indiferents 
envers la seva indubtable qualitat estética, no he sentit 
mai dir a ningù que la consideri un edifici particularment 
lleig.

La fundó i la forma
Fa tres anys un comerciant de mobles em cridà per a 

déterminât afer. En acudir al seu locai de vendes vaig fer 
atenció en una espécie de timbal i, en notar el meu inte
rés, el propietari del negoci em va aclarir que es tractava 
d’un sillo ‘de disseny ’. El que no sé és de quina mena de 
disseny -suposo qu voldria ser funcional, però la veritat 
és que no funcionava- i ara us explico perqué. L’artefacte 
era brutal, ostentós: era una mena de molla espirai de 
metall cromat, de gran diàmetre, que portava una peli de 
poltre sencera amb la intendo que fes de seient i de res- 
patller.

Com si fos l’objecte sagrat d’alguna civilització exóti
ca, la baluerna presidia el locai, éclipsant -amb el seu as- 
pecte sensacional- la resta del mobiliari que s’hi exposa
va. Cofoi d’aquella “ obra d’art’’ que la seva botiga pre
sentava ‘en exclussiva’ (¡), el négociant m’hi va fer seure. 
A mi, els mobles que t’hi asseus i no pots fer res més que 
seure-hi, la veritat és que em deixen mut: sense saber qué 
dir-hi. En aquell sillô -per anomenar-lo d’alguna 
manera- només era possible de seure-hi: si se’n pot dir 
seure d’estar ficat dins d’un cove.

L’altra sola possibilitat que oferia el moble era que en 
provar d’aixecar-vos-en hi deixéssiu els dits. Resulta que 
en tractar d’incorporar-me per tal d’abandonar la grotes
ca postura a qué em tenia sotmés aquell estrafolari i lu- 
XÓS objecte, vaig agafar-me a les vores del cercle superior 
-que subjectava la peli de poltre que feia de seient- i amb 
el meu pes propi, la tendéncia a empényer avail amb les 
mans per tal de projectar el cos enlaire i la contracció de 
la molla, el que aconseguia era aixafar-me els dits contrà

el següent cercle de respirai: de manera que si abàns
em va deixar mut, ara em tenia paralitzat.

La providéncia -en forma de dependent que, segons va 
dir-me, s’havia trobat abans en la mateixa situado i sabia 
de qué anava l’‘enginy’- va evitar que prengués mal, 
avisant-me a temps que abandonés els meus esforços. En
tre eli i l’amo que, evidentment, era ignorant de la diabòli
ca caracteristica del moble, em tregueren de l’atzucac.

Bo i dret, desseguida vaig començar a fer manifesta- 
cions: la primera fou la de tenir entés que disseny -aplicat 
a bens u objectes destinats a atendre necessitats espiri
tua l O flsiques de l’home- equivalia a una relació justa i 
exacta -harmónica- entre funció, estética i cost financer. 
O no ho tenia entés prou bé o aquella ‘gamberrada’ no en 
reunía cap d’aquestes condicions, ja que, a sobre, en de- 
manaven cent-vuitanta-nou mil pessetes. Davant d’aixó 
no trobo gens estrany que la gent encara s’interessi per 
estils com els “ Chippendale” , “ Adam” o “ Lluis nosé- 
quants” que, si de formes ben poc coincideixen amb els 
estils i modes del nostre temps, sí que mantenen al menys 
les minimes prestacions funcionáis.
Forma i funció venen, en principi, donades l’una per l’al
tra: mireu, sinó, un martell o un porrò, per exemple. 
L’estètica -o determinades maneres d’entendre-la- pot 
contribuir, perillosament, a enredar el panorama en pré
tendre estilitzar o, al contrari, sobrecarregar la forma i 
més si els responsables de la distribució i difusió deis ob
jectes no posen la necessària cura en la seva tasca i es dei
xen portar per criteris individualistes mancats de consis- 
téncia o -cosa pitjor- per interessos deshonests.

És ben pintoresca la definició que fa mister Orwell del 
porrò en el seu Ilibre “ Homenatge a Catalunya” 
-Barcelona, 1969- i no voldria, per respecte, dubtar pas 
del seu ‘good taste’ però el fet de comparar-lo amb un 
orinai de clinica, i el contingut d’aquest utensili higiénic 
recordar-li el vi blanc, ho considero ganes de trobar ana
logies un xic exagerades, el qual unit a la referéncia a les 
ampolles de vi en parlar de la morfologia de les torres de 
la Sagrada Familia em fa pensar si no patia d’una certa 
obsessió pel xarel.lo.

Dies enrera Enric dardi escrivia un article a “ La Van
guardia” sobre el discutible -i discutit- homenatge a Pi-

És una gentilesa de
SERVEI DE REPARACIONS FOTO-CINEMA-VIDEOS-HI.FI 
Advocat Cirera, 8 Dpt. 16 - (Davant Ajuntament) 
Telèfon 726 13 35 - SABADELL
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casso de l’Antoni Tàpies, al passeig barceloni dedicai 
suara al malagueny -he de fer constar que ambdós pin
tors són de la meva preferència com ja deveu haver des- 
près d’altres col.laboracions meves en aquesta revista -i 
m’escau referir-m’hi perqué estic d’acord amb l’articulis- 
ta en el sentii que l’obra tapiana, que seria vàlida per a 
una galeria d’art o un museu, no ho és per a l’ùs de mo
nument que horn li ha donai: ‘aquest emprament erroni 
d’una manifestació artistica, aquesta alteració de l’“es-

cala” o mides d’una obra, aquesta individualització, se- 
gregació del context o ambient per al qual originalment 
ha estât concebuda són fenómens que, d’un temps cap 
aci, venen compresos en la denominació genérica del 
“Kitsch”

De manera que es produeix un desdoblament d’optica; 
la personal, del técnic de l’ajuntament responsable de la 
“monumentalització” del treball tapia, i la col.lectiva, 
representada per l’escriptor Jardi, Fallan de cartes de 
protesta ais diaris i, potser fins i tot, pel propi Tàpies 
que, a l’“ Avui” del 3 de març d’enguany, confessava les 
seves aprensions davant la possibilitat de desti public de 
la seva obra. Estern dones, em pensó, enfront d’un cas 
d ’inadequaciô de la forma -materials, escala, 
“ textura”-amb la fundó desitjable -durabilitat, iis piiblic, 
“context” .

Allá on no hi estic d’acord, en canvi, és amb les mani- 
festacions contràries a I’escultura mironiana del Parc de 
I’escorxador. Miró és un indiscutible valor cultural de la 
Humanität -gràcies precisament a la seva identificació 
amb la terra, Catalunya, pátria de Gaudi i Tàpies, i pá- 
tria adoptiva de Picasso, i bressol d’un llarg estol d’ar- 
quitectes, artesans i artistes que des de la Renaixença han 
estât capdavanters de la plástica i l’estética universals- i 
pensó que hom no hauria de comportar-se amb tant lleu- 
geresa davant la seva obra com va fer-ho Orwell amb la 
Sagrada Familia. En una de les ‘cerimónies de la confu- 
sió’ que, per la causa que sigui, es munten -i desmunten- 
darrerament en els mitjans informatius, es blasmava la 
qualitat de I’escultura, no concretant gaire el sentit donat 
a la paraula. Aixó és barrejar conceptes, car un petit de
tecte en els materials -reparable- és un lleuger problema 
parcial que no serveix de cap manera per a desqualificar 
-ni tan sois posar en dubte- l’obra en la seva totalitär.

La lleugera alteració en la forma produida pel despren- 
diment d’alguna plaqueta de colors del revestiment de la 
figura mironiana no n’altera pas la seva fundó comuni
cativa, espiritual. En canvi, el fet que la forma del silló 
al.ludit al principi la constitueixi una pell bonica no com
pensa -ni ho aconseguiria encara que li posessin pells de 
visó- l’absoluta manca de funció material; aixó és, 
poder-hi seure amb comoditat i seguretat, sense perill de 
la Integrität fisica.

Compte, dones, no ho reventéssim tot. Si un músic de
safina en interpretar un passatge -de la “ Scheherezade” 
de Rimsky-Korsakov per exemple- seria una bestiesa de
sacreditar el compositor. D’igual manera el fet que a algú 
no li agradés l’obra rimskiana -la qual cosa seria perfec- 
tament possible i respectable- no l’autoritzaria a fer pas
sar Rimsky per ximple. Aquell que deia que el temple de 
Gaudi té exactament la forma de dues paredes d’ampo- 
lles de vi era un temerari; no és el mateix dir “tal cosa és 
així” que “em sembla” -a mi- que tal cosa és així” .

Entre ambdós conjunts de mots hi ha una gran dife- 
réncia: el primer denuncia una actitud absoluta, cínica, 
intolerant; el segon en canvi en demostra una d’atempe- 
rada, relativitzadora i dialogant. La mateixa diferéncia 
va del médiat a l’immediat.

Ricard Calvo i Duran

FINQUES GARNEREs una gentilesa de l ~ l  111 Agent de la Propietat Immobiliaria
Sant Antoni M ^  Claret, 18 - Tels. 725 47 66 - 725 49 76 -  SABADELL
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E rin el magnifie àmbi! del Centre Cultural de la Caixa de Terras
sa, Francese Bernaldo ha presentai una mostra de la seva inquie
tud vitalista, traduida en la dinàmica del seu quefer plástic ja fa
miliar entre nosaltres.

Autodidacta de formació i etiquetejat d’expressionista: encar 
que ell confessa que no hi té cap interés especial en qué se’l consi
deri adscrit a un “ isme” , d’altra banda périclitât, que abasta una 
época histórica i un moviment artistic molt concrets en el temps i 
la localització geogràfica, Bernaldo dibuixa “ la vida’’ -com diu 
Josep M? Cadena al catàleg de l’exposició- “ La verità! humana’’. 
Entenent el dibuix i la pintura com a vehicle d’expressió, sense 
ànim de fer “ decorativisme” pueril ni “ estilisme’’ banal com 
creiem que deixa ben palés, Bernaldo no se n’amaga de reconéixer 
que va a començar a pintar de gran: tal vegada buscant sortida a la 
seva vocació narrativa a la qual no tenia prou de temps per a 
lliurar-s’hi plenament. Vocació literària que va assolir la plenitud 
ais cinquantes, quan al 1951 arribà a finalista del Premi Nadal i el 
53 la seva novel.la “ Vendaval” , trinxada materialment per la cen
sura d’aleshores fins al punt de creure el mateix autor que no valia 
la pena de publicar-la, malgrat el qual parer, ho fou, va aconse
guir el premi “ Ciutat de Barcelona” .

Posseidor d’un llenguatge propi en pintura, que va de l’esper- 
pèntic al punyidor, cerca d’“ anar ben endins, penetrar fins al moli 
de l’os, guanyar el centre de l’ànima humana i emportar-se la gus- 
pira del sentiment més pur que hi ha en el fons de cada acciò” com 
continua dient el periodista i critic d’art Cadena. Per tal 
d’aconseguir-ho, Bernaldo fa ùs de mitjans heterodoxes com pot 
ésser-ho l’agulla hipodérmica el raig de la qual tan aviat traça ner
viosos arabeses com es descompon en regalims, causais, o casuals, 
de signe cal.ligràfic. El seu suport preferii és el paper, per damunt 
de la tela que també empra, i li agrada treballar-lo a terra, tal com 
feien els pintors orientals antics i, a la nostra cultura, mestres con- 
temporánis com Braque, Picasso, Miró o Tápies.

La mostra terrassenca de Bernaldo aplega principalment tres sé
ries: “ Els Evangelis” , amb 101 dibuixos que reflecteixen la seva 
visió personal de la vida i passió del Crist, “ La guerra civil espan- 
yola” és el crit desespera! d’un poblé cainita malgrat la bondat 
subjacent en eli, i F'Tntent de cop d’Estat del 23 de febrer del 
1981” representa la crispació, la intoleráncia ridicula d’una part 
d’aquest poblé entestada a mantenir-lo en el conflicte permanent, 
junt amb d’altres obres soltes, deis 25 anys de la seva práctica de 
l’art i recents, i algunes pintores de gran format executades ex- 
pressament per ais panys de paret de l’espai expositiu. La segona 
de les séries anomenades, al Palau dels Papes d’Avinyó (França) 
va meréixer anys enrera el premi de la critica segons diu Josep M.“ 
Dalmau al prefaci del catàleg.

El millor resum de l’obra bernaldiana el fa el col.leccionista i 
promotor d’inciatives artistiques Gustau Camps, que clou el molt 
ben éditât catàleg de la mostra tot dient: “ Més enclavant vaig ad
quirir obra seva: auténtic senyal (serà deformació del col.leccio
nista?) que una obra m’agrada quan en sento l’afany de 
possessió” .

La mostra romangué oberta del 23 de març a l’il d’abril i va 
comptar, el dilluns de Setmana Santa amb una audició de música 
religiosa de Bach.

(Reportatge de Ryal Photo. Sabadell)

Col .labora BANO\ CATALANA
SABADELL
Oficina principal:
Advocat Cirera, 21 - Tel. 725 72 77 
Agència:
Av. Barberà, 446 - Tel. 711 16 52
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EL
MIL.LENARI
DE
SANTIGA
E ir a  el 25 de març de l’any 983. Un 
tal Bellit (Bellido) feia donado a Déu 
i al cenobi del mártir de Crist sant 
Cugat d’un lot de béns important: La 
seva heretat de la ciutat de Barcelo
na, consistent en unes cases que li 
pervingueren del seu pare, ja difunt. 
1 les heretats que tenia a Badalona. 1 
les del Vallès: al Hoc anomenat Santa 
Maria Antiga (in locum ubi dicunt 
sancta Maria Antigua) i en el seu ter
me; i a Granollers; i a la vall de Sent- 
menat; totes les seves heretats que, 
per qualsevol motiu tenia en aquests 
llocs. També donava tôt el que en el 
comtat d’Osona tenia a la vila de Ba- 
lenyà o al seu terme. I la seva propie- 
tat que tenia o havia de tenir al pla de 
Bages, comtat de Manresa. Semblant- 
ment oferia a dita casa de sant Cugat 
els béns que tenia al castell de Grane- 
ra. La donado cómprenla totes les ca
ses, corrals, horts, hortalisses, pedres, 
fruités, pastures, terres, vinyes, 
aigües, canals i rescloses; és a dir que 
qualsevol cosa que els servidors de 
sant Cugat poguessin trobar en les se
ves propietats, ho obtinguessin i pos- 
seïssin.

Onze anys més tard, un tal Mir 
permuté una mojada de terra situada 
al territori de Canalies, propera a la 
casa de santa Maria, per una peça de 
terra propietat del bisbe de Barcelona 
Vivà, que perteneixia a seva esglesio- 
la anomenada Santa Maria Antiga

Ka>,nna .suc en la que s’hi aprecien dues étapes constructives.

(de uestra ecclesiola que dicitur Sanc
ta Maria Antigua).

Veiem doncs, que ara fa mil anys, 
I’esglesia de Santiga es coneixia per 
Santa Maria Antiga. Aixo vol dir que 
ja en aquells temps no es tenia 
recordanqa de la seva ereccio, donat 
que hav:a tingut Hoc en un remot pas
sat, en l antigor. Per aixo I’esglesia es

Imati^e de la Mare de Déu, desapareguda.

deia “ antiga” .
Corroboré I’antiguitat del culte en 

aquest precis Hoc de Santiga la troba- 
Ha feta I’any 1947 al seu cementiri, de 
dos fragments d’una ara paleo
cristiana que, a hores d’ara, tot i els 
anys que han transcorregut, encara 
no ha estât mai ben estudiada. L’ara, 
de marbre blanc, és quasi quadrada 
(52 X  65 cm.). Li correspon una data- 
ció situada a cavali dels segles IVart. i 
Vè. Esté dipositada al Museu Dioce- 
sé; una còpia de guix pot veure’s al 
Museu d’Història de Sabadell.

Es alliçonador comprovar com la 
tradició popular no s’equivoca quan, 
fent referència a la gran antigor del 
culte a la Mare de Déu d’Antiga, diu:

"Qui va a Montserrat i no passa per/
Santiga,

deixa la mare per anar a veure la/
filia".

Santa Maria Antiga fou la parrò- 
quia d’un veinat de masies disperses, 
presidides pel castell d’Antiga. Al- 
guns dels seus propietaris els trobem 
designats precisament amb aquest 
cognom: Arnau Giribert (anys 1086 
al 1121), Guillem Miró (-1-1148) i 
Gaufred (a.l 148); cosa que ha fet su-
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Kíirstra de la t'açana sud.

posar a aigu si el nom d’“ Antiga” no 
sera un adjectiu aplicat al culte a la 
Mare de Déu, sino que tindria un al
tre origen. No creiem versemblant 
aquesta hipótesi. Al nostre entendre 
res no vol dir que els senyors del cas- 
te_l de Santiga es diguessin d’Antiga: 
¿ès que nosaltres, correntment, no 
parlem d’un monjo de Montserrat, o 
de la campana i l’olla de Nûria, o de

la font de la Salut. I tots sabem que, 
quan aixô diem, ens referim precisa- 
ment als santuaris de la Mare de Déu 
de Montserrat, de Nuria o de la Sa
lut.

L’edifici de l’església de Santiga és 
molt complexe. Té dues naus unides 
a través d’unes grans arcades. La nau 
del migdia té a la seva paret sud unes 
finestres; una d’elles sembla molt pri
mitiva; en aquest mur s’hi veu també 
un trencament que fa suposar que 
fou bastit en dues tongades distintes; 
aquesta nau acaba amb un absis ro
dó. La nau situada més al nord, que 
correspon a la principal de l’església 
actual, té en les seves parets laterals, 
restes d’obertures antigües, romàni- 
ques evidentment. Juxtaposât a 
aquesta nau, per la seva banda nord, 
hi ha encara el campanar, la part in
ferior del quai també és románica. 
De moment no podem pas afirmar 
l’ordre cronolôgic de les restes con- 
servades que hem descrit. Si algún 
dia es completen els treballs de pros- 
pecció que hi realitza el Grup pro- 
Arqueologia i História de Santa Per
pétua, potser aleshores es podrá esta- 
blir la correlaciô de cada element.

La devoció a Santa Maria Antiga 
era molt difosa al Vallès. Fins fa poc 
era bastant corrent entre les dones de

Finestra de la l'avana de ponenl.

la rodalia, com a nom de pila, el 
d’Antiga. Avui dia aquest nom ja no 
és tan corrent. També el paratge, tan
tes vegades pintat per en Vila-Puig 
que l’adoptà com a arquetipos del 
paisatge vallesá, s’ha dégradât molt. 
Pel contrari enguany se celebra el seu 
mil.lenari diriem “ documentai” , do
nat que en aquella donació fêta per 
Bellit l’any 983 hi trobem la primera 
cita escrita del Hoc.

Com hem dit el culte ja s’hi havia 
establert uns sis-cents anys abans. 1 el 
document que avui es commemora 
diu ben ciar que el Hoc és conegut pel 
nom de Santa Maria Antiga. Aixô 
vol dir que Santiga no inicia pas ara 
el seu mil.lenari, sinó que molt pro
bablement ha traspassat ja la setzena 
centuria de la seva existència. Però 
bo és que s’aprofiti la donació de Be- 
Hit per reviure l’amor a Santiga. Amb 
aquesta intenció, també, escrivim 
aqüestes ratlles, com a humil col.la- 
boració als actes programats.

paleviTÎstiana. Ramón Vali i Rimólas
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PRESENTACIO DEL 
LLIBRE

“SABADELL:
ESTAMPES
CIUTADANES”

profitant la festa tradicional del Dia 
del Llibre, l’Associació Pro Disminui'ts 
Psiquics de Sabadell i Comarca, presenta
rá i distribuirá el llibre “ Sabadell: Estam
pes Ciutadanes” , que, com ja es diu a les 
seves primeres Unies, es composa d’un se- 
guit de títols, el contingut deis quais s’em- 
marca en una relació del costumisme sa- 
badellenc més recent.

“ El seu auléntic valor -die jo mateix en 
el próleg- estriba en que tot el que s’expo
sa ha estai contal personalment per geni 
que, almenys en bona part, han viscul 
l’experiéncia i són testimonis de la histó- 
ria que van explicar’’. Malauradament, 
varis deis personatges que varen donar vi
da en el seu dia al reportatge periodístic, 
publicat a la premsa local, i ara traduit al 
catalá, ja no són entre nosaltres. Certa- 
ment, les estampes són relacions senzilles, 
com la vida de cada dia, puix que les fem 
tots amb la nostra convivèneia i la nostra 
participació a totes les bores de tots els 
dies.

El llibre, que té 160 pàgines, 21 titols o 
ternes diferents i 21 pàgines de fotogra- 
fies, compte amb una col.laboració espe- 
cialissima, que vull agrair i destacar: els 
dibuixos de l’amie Emili Hierro, que tam
bé dissenya la portada. Les il.lustracions 
de l’Emili donen una vida inédita a molts 
temes, i una dimensió que el lector agrai- 
rá, per l’oportunitat i la cura deis seus de
tails.

L’ajut impagable de Joaquim Trepat, a 
l’hora de treballar en la versió catalana, és 
per a mi una altre satisfacció a l’hora de 
destacar la col.laboració d’excel.lents 
amies per portar a terme aquesta edició.

Ho hem fet tots amb les millors il.lu- 
sions, de forma totalment desinteressada, 
esperant aportar quelcom d’interés dintre 
dels records afectius dels nostres conciu- 
tadans i, al mateix temps, amb la seva 
col.laboració, donar una mà, un ajut en
tre tots, a aquesta Associació Pro Dismi- 
nuïts Psiquics, que també constitueix una 
modélica “ estampa ciutadana” de dedi- 
cació i de sacrifici en el seu benemèrit tre- 
ball quotidià.

Per endavant, l’equip de “ Sabadell: 
Estampes Ciutadanes’’ us dóna les gracies 
per la vostra col.laboració.

Josep Costajussà

SANT SALVADOR 
DE SABADELL

M<,ossèn Joan Aran i Suriol ha de
dicat un bon temps a fer un “ recull 
d’apunts per a la historia” d’aquesta 
parroquia. D’aquest exhaustiu tre- 
ball n’ha résultat un intéressant llibre 
per on desfila una crònica de fets que 
té a prop de cinquanta anys -l’any vi- 
nent farà el cinquantenari.

La Parròquia de Sant Salvador és 
Jove, però en la seva mateixa jovene- 
sa hi ha un cùmul de voluntats 
-voluntáis fermes- que d’ençà que es 
van concebre fins ara, l’han configu
rada notablement.

Mn. Ernest Mateu en fou la figura 
cabdal i senyera. D’ell sorti la idea de 
construir un nou temple.

Cal llegir la carta que escrigué a 
l’arquitecte Francese Folguera (pàg. 
247) demanant-li si li “ volgués fer un 
esboç de la nova església 
parroquial” ... “ Si no res més, quatre 
rallies que em serveixin d’excusa i 
pretext per a demanar almoines per 
Sabadell, començar els fonaments 
que vegin que s’hi treballa” ... “ per a 
obtenir alguna ajuda, etcétera. Ara 
corn ara no en tinc ni cinc. Tots els 
que he recollit, just han bastai per a 
comprar els terrenys (350 mil pesse- 
tes). que és un camp que hi ha entre 
la propietat de la parròquia i el terra- 
plé dit de “ La Cobertera” ... “ Amb 
preferéncia, però, m’agradaria el ro- 
mànic català” ...

1 aixi va fent suggeriments. La ve
rità! és que Mn. Ernest ja tenia 
“ construit” el nou temple en el seu 
cap. I en el seu cor.

Cal transcriure la seva exposició 
referent al campanar: “ Pel campa- 
nar, senyor Folguera, sento una ver- 
tadera atracciò i simpatia. El voldria 
alt, ben alt, tres vegades més que l’es- 
glésia, com aquell del Pirineu, d’una 
simplicitat i noblesa com el vei de 
Barbera” .

1 entre altres “ indicacions” acaba 
la carta aixi: “ En les seves mans, sen
yor Folguera, encomano les meves 
il.lusions i les de tota la parròquia” . 
(Sabadell, 6 de maig de 1953).

L’any següent començaren les 
obres del nou temple.

Mn. Ernest Mateu era un polifacé- 
tic. Eli era un coneixedor de l’Art. 
Era músic, escriptor i dibuixant. Te
nia, dones, una gran relació amb els 
artistes. No cal pas descobrir res si 
diem que ell concebí l’obra i la va di
rigir més que el senyor Folguera. I va 
saber trobar les persones més idónies 
per ajudar-lo a realitzar l’obra. L’es- 
cultor Camil Fábregas fou indiscuti- 
blement, un gran col.laborador. A ell

Joan Aran i Suriol

SANT SALVADOR 
DE SABADELL

RECULL D'APUNTS PER 
A LA HISTORIA 1934-1983

Sahadeli 1983

es deuen els treballs d’escultura i 
d’imatgeria que hi ha a Sant Salva
dor. “ Com a obra ben pensada i ben 
feta, goso a dir que l’església de Sant 
Salvador és la millor de Sabadell” , 
afirma Mn. Joan Aran.

Mn. Aran ha escrit aquest llibre 
-força il.lustrat també- que resulta un 
document viu i esdevé historie. Si “ a 
vegades he estât excessivament deta
llista” , com diu el propi autor, no és 
precisament un defecte en aquest cas.

Mn. Geis que n’ha escrit el Pórtic, 
bé ho diu: “ No fa filosofía, ni crítica 
de la historia. Fa simplement historia 
objectiva. Fa d’historiador conscient 
i responsable. 1 presta un servei a la 
Parroquia i a la Ciutat” .

(*) SANT SALVADOR DE SABADELL. 
Recull d’apunts per a la história 1934-1983. 
368 pgs.

És una gentilesa de SScodía
ALTA SASTRERIA 
CONFECCIONS DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 - Telèfon 725.59.29



UNA NO VETA T SABADELLENCA 
A LA DIADA DEL LLIBRE:

“ AMB LA CIUTAT A L’HORA DEL 
RECORD”

quest és el titol del cinquè volum de la BIBLIOTE
CA QUADERN, que es posa a la venda el Dia del Llibre 
d’enguany.

El seu autor és Josep Torrella, col.laborador de la nos
tra revista, de qui la mateixa col.leccio ja va publicar, en 
el volum segon, “Una historia de Sabadell per a tots” ; 
per cert, exhaurida ben poc després del Dia del Llibre 
d’ara fa dos anys.

AMB LA CIUTAT A L’HORA DEL RECORD ve a 
ser un llibre de memories personals narrades en contra- 
punt amb el teló de fons de la ciutat. L’autor hi evoca vi- 
vències d’infància i de joventut emmarcades en el Saba
dell de les décades dels deu ais trenta.

Ens piau de donar a conéixer un tast del nou llibre de 
Josep Torrella amb un fragment que en reproduïm a con- 
tinuació. Es un dels breus apartats que, a manera de pe
tits capitols sense titol, estructuren el text al llarg de dues 
Unies tantost parai.leles com interferides.

L’artista Ramon Noè ha fet una portada que sintetitza 
gràficament aquesta duaiitat.

La somnolència dels carrers era alterada de tant en tant 
pels renecs d’algun carreter i pels pregons baladrers de 
diversos venedors ambulants. El carrer del Jardí no se 
n’escapava. Recordo el del terraire (“ terra d’escudelles, 
dones!) sobre el so gens grat de l’esquella que brandava 
el cavali al ritme d’un caminar mandrós. (La terra d’es
cudelles s’emprava per a rentar els plats). També el de 
l’home del café, portador d’una cafetera ventruda amb 
la mesura penjada al broc, qui abocava el liquid olorós i 
fumejant ais pots que treien algunes mestresses de casa. 
Perqué elles no en solien fer de café; l’anaven a comprar 
fet al local public més proper o el proveíen del reparti
dor. 1 aquella crida inquirint si hi havia cap peli de conili, 
que prou se’n solien sacrificar de conills per ais arrossos 
deis dijous i deis diumenges. A vegades també passaven 
manubris i engegaven llurs melodies dringadisses en el 
moment més inesperat. Ah! i encara la progressista 
“ .Manchester Catalana” comptava amb el nunci per a di- 
fondre a so de trompeta tota mena de bans i avisos muni
cipals; em ve just per a recordar-lo.

A l’estiu, després de sopar, el veínat sortia a prendre la 
fresca al carrer. Horn hi treia cadires i fins i tot se’n po
dien posar a la calçada ja que en aquella hora no circula- 
va cap carruatge. Algú s’hi enduia també un cantiret 
d’aigua.

Un cop l’any, i també a l’estiu com és logic, els veins 
organitzaven ball de carrer; costum molt generalitzat, pe
ro un bail en un carrer que anava des de la Rambla fins al 
de Sallarés i Pia, tan dens de cases habitades, donava bo 
de veure. (De fet el carrer del Jardi no acaba a la canto
nada amb el de Sallarés i Pia, però a la resta el traçat es 
desvia i sembla que es tracti d’un altre carrer. Encara bo 
que el malastruc fragment té el mèrit que en una de les se- 
ves poques cases hi va néixer un sabadellenc il.lustre, el
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paleontôleg doctor Crusafont, aixi corn al final de la 
“ nostra” llarga cantonada hi va veure la llum el poeta 
Pere Quart, a la casa senyorial dels Oliver).

El veïnatge del Circol oferia de tant en tant l’animadô 
de les bandes de mùsica que venien alguns diumenges a 
fer el bail de tarda. En baixar del tren, al capdavall de la 
Rambla, formaven militarment i encetaven una marxa 
tot anant Rambla amunt. L’arribada al Circol enjoiava 
de festa tot el carrer.

Quan els Estats Units d’América van entrar a la Gue
rra Europea -la del 14/18- els homes del Circol, que eren 
aliadòfils, van penjar un gran drap amb les barres i les es
trelles nordamerican^es travessant l’amplária del carrer de 
vorera a vorera. Ai las!; els germanòfils -se suposa que 
eren ells- van cremar el drap durant la nit. Els de Circol 
van penjar una altra bandera i també va ser cremada. 1 ja 
no en van penjar cap més.

La seu del républicanisme federal omplia el carrer del 
Jardí de contingut históric. Perqué els seguidors de Pi i 
Margal! eren nombrosos a Sabadell i havien de tenir molt 
pes en el conjunt federalista del país. Pi i Margall havia 
vingut eli mateix a inaugurar l’edifici del Circol i va ser 
diputat a Corts dues vegades precisament pel districte de 
Sabadell. Més tard ho havia de ser el seu fill, així com al- 
tres figures que esdevindrien mártirs: Francese Layret i 
Lluís Companys.

Acabada la guerra del 14 l’Ajuntament canviá el nom 
del carrer pel de Bèlgica en homenatge a la nació més sa
crificada en la contesa, i a l’entrada per la Rambla hi va 
ser col.locada solemnement una placa esculpida. 
L’honorança va aguantar seixanta anys; Déu n’hi do. Ja 
una altra gran guerra havia arraconat a l’oblit els episo- 
dis de la primera; i amb la democràcia actual fou reposât 
el nom antic del Jardí seguint el criteri de restitució dels 
noms tradicionals. ■

És una gentilesa de
‘HOGAR DEL LIBRO’ 

Llibres 1 Revistes” Pg. Plaça Major, 34 i 12 SABADELL
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MERGES A LA DIPUTACIÓ
H iJ  ha un adagi que diu que “ Nin- 
gú és profeta a la seva terra” , i aquell 
altre que ens comenta “ Que un ma
teix només es capaç de veure’s el me- 
lic” .

Jo penso que ais sabadellencs, i ais 
vallesans per extensió, ens passa un 
xic que tant ens mirem el melic que ja 
no sabem parlar de res més que no si- 
guin “ aturats, vagues, comunistes ais 
ajuntaments,...”

El darrer dilluns del mes de març, 
el president de la Diputado de Barce
lona, n’Antoni Dalmau, va ser al Va
llès Occidental per presentar ais alcal
des i regidors de la Comarca un nou 
número de la revista “ ARREE” que 
edita la mateixa Corporació provin
cial.

El primer que se m’acut després de 
llegir-la detingudament, és exclamé: 
“ Mercés a la Diputado de Barcelona 
per la seva ajuda en fer-nos compro
bar la realitat nostra, la vallesana.”

Aquest número, el 4, de la revista 
“ ARREE” és dedicat monográfica- 
ment a “ Ea crisi econòmica al Vallès 
Occidental” , i ens endinsa en la pro
blemàtica de la nostra comarca 
mitjançant la tècnica d’un ampli IN
FORME; té ni més ni menys que 82 
pàgines.

S’enceta aquesta ampia radiogra
fia amb la transcripció d’una taula 
rodona que es celebrà a la mateixa 
seu de la Diputació a la Plaça de Sant 
Jaume de Barcelona, entre sis alcal
des del Vallès Occidental i dos écono
mistes moderadors, en Marti Parella- 
da i l’Antoni Soy.
Cal esmentar en Hoc preferent l’enor
me categoria que com a politics tre- 
balladors demostren tots els alcaldes 
que responen a les interpel.lacions 
dels dos économistes. I destacar, pot- 
ser corn a conseqüència del primer, 
que a la nostra comarca s’han fet 
moites coses des dels ajuntaments per 
pal.liar l’efecte negatiu d’una crisi 
econòmica aniquiladora.

Segueixen a aquesta Taula Rodona 
amb alcaldes de la comarca, dos acu- 
rats estudis “ Creixement econòmic i

crisi al Vallès Occidental” signât per 
n’Antoni Soy, i “ Hisenda i inversiò 
municipal al Vallès Occidental” que 
és élaborât per un altre economista, 
en Ricard Frigola. Ambdòs ens apor
ten unes dades fins ara desconegudes 
que ens mostren l’evidència d’una zo
na industrial que ha anat a menys.

Finalment el gran tema de l’urba
nisme és abordat pels encarregats de 
les grans ciutats de Terrassa i Saba
dell d’aquesta àrea. En Jordi Petit i 
Fontseré -gerent municipal d’Urba
nisme de Terrassa- és ajudat pel Cap 
de premsa de l’ajuntament egarenc, 
en Jaume Valls i Vila a desenvolupar 
el tema “ El desenvolupament urba
nistic del Vallès Occidental vist des de 
Terrassa” , i el Tinent d’Alcalde 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sa
badell en Manuel Earrosa ens explica 
“ El futur urbanistic de Sabadell” .

De la sintesi de tot plegat en podem 
treure dues conclusions, que en reali
tat venen d’un mateix fet que és la 
crisi econòmica. Ea primera apunta- 
ria en el camp econòmic per dir-nos 
que cal un replantejament industrial, 
i que anteriors picaresques de “ Plans 
de reestructuraciò per a la indùstria 
tèxtil” ,... no poden fer-nos caure 
una vegada més en el parany de 
l’oportunisme fácil.

I en segon Hoc la nécessitât de 
construir unes ciutats i uns pobles ha
bitables, és a dir el foment de l’inci- 
dència cada vegada més gran d’un ur
banisme racional. Cal tenir la poten- 
cialitat de dir “ PROU!!” al creixe
ment urbà per tal de circunscriure’l 
en un context de planificaciô enfront 
a l’especulaciô desenfrenada del sò, 
que hem path aquests darrers anys, 
en la década dels setanta.

Segons sembla, dones, ens en po
dem sortir d’aquest aparent cui de 
sac, encara, però, hi han alguns pa
ranys en l’horitzò inmediat: Els Tu
néis de Vallvidrera, “ Ea Gran Barce
lona” ,... sòn opcions politiques 
d’evident rise pel nostre Vallès.

Jordi Olivella

SERT i
L’arquitectura 
moderna

Per
Ricard Perich i Duran 
Arquitecte.

Es una gentilesa de BEN-NET CENTRE DE NETEGES, S.A.
Soletat, 80 -  SABADELL 
Tels. 725 97 77 i 725 99 87



X j ’obra de Josep Lluís Sert, la seva 
arquitectura, la constància en una li- 
nia de modernitat “ no dogmàtica” 
ens apropen al coneixement d’aquest 
arquitecte que, pertanyent a l’anome- 
nada segona generado racionalista, 
ha protagonitzat, amb continuïtat, 
una manera de fer i pensar el fet ar- 
quitectônic des dels inicis de l’avant- 
guarda moderna dels anys 30.

El Moviment Modem va represen
tar una veritable ruptura revolucio- 
nària. Es plantejava una arquitectura 
que no es copiava a si mateixa, que 
no necessitava buscar en la historia el 
seu repertori de formes, acceptava el 
mon modem de la máquina i la in- 
dustrialitzaciô i es definia des de la 
racionalitat rebutjant la tradició aca
démica i propugnant un retorn als 
principis.

Sert, vinculat des del principi al 
Moviment Modem i amb la metodo
logia de l’observaciô i anàlisi critica 
de la tradició, extreu de l’arquitectu- 
ra vernácula mediterrània aquella 
resposta idònia, elaborada durant se- 
gles d’experimentació, a les exigen
cies del clima, els materials i restruc
tura social per a aconseguir satisfer 
les necessitats reals de l’home. Aque
lla arquitectura sense estil ni arqui
tecte, plena d’austeritat i senzillesa, 
esdevé el punt de partida que, aprofi- 
tant els avantatges de la tècnica mo
derna, representará la nova manera 
de pensar l’arquitectura.

Solucions a escala humana, vo
lums nets, geometries i clars, coberta 
plana, espais interiors continus, el 
protagonisme de la Hum capaç de de
finir i qualificar l’espai délimitant 
ambients distints, la decoració nul.la 
o inexistent etc. són criteris d’un nou 
repertori formai per a aquella arqui
tectura viva, de creació constant que 
havia de donar solució racional a ca
da programa o problema plantejat.

Aqüestes arrels mediterránies del 
pensament de Sert originen un deis 
aspectes més intéressants de la seva 
obra, no només com aquelles llunya- 
nes experiéncies deis anys 30 sinó a 
tot el llarg de la seva trajectória pro
fessional.

Durant aquesta trajectória Sert ha 
seguit convençut de la revolució esti
lista del Moviment Modern, però 
amb una actitud oberta, entenent que 
el progrès i la modernitat s’assumei-

arquitectura 
interiorismo 

diseño industrial 
y gráfico.

NUMERO ESPECIAL: ARQUITECTURA
JOSEP LLUIS SERT.

xen mitjançant el desenvolupament 
critic dels seus principis.

Sert ha rebutjat sempre els postu
lats inamovibles, els programes teó- 
rics i els dogmatismes. S’ha basat en 
l’experiéncia directa, les dades de la 
qual, acumulades selectivament, les 
anirá incorporant a la seva obra que 
resta així alliberada de la rigidesa de 
les propostes racionalistes.

Sert aconsegueix el desenvolupa
ment i superació deis principis del 
Moviment Modern mitjançant una 
gran capacitar d’auto-crítica, utilit- 
zant, repensant, verificant i reutilit- 
zant de nou les seves propostes arqui- 
tectóniques en una actitud de supera-

ció paulatina de les própies idees.
Sert va creure sempre en la intenció 

de fer millor el nostre treball, de con
tinuar en una línia ferma de desenvo
lupament, escapant-se de la carrera 
de la competencia per inventar, del 
can vi pel can vi.

Josep Lluis Sert ens ha deixat, però 
l’arquitectura moderna no ha mort; 
en paraules del propi Sert: “ encara 
no ha seguit el seu curs complet... és 
encara molt jove i molt activa” .

És una gentilesa de Restaurant Joan Maragall, 6 i
Advocat Cirera, 38 (Plaça del Gas)
Telèfon 725 23 00
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A LA
REYNA
DE
CATALUNYA

Mn. J. Verdaguer
(Edició popular. Publicació de la ¡lustració 
Catalana). 1913-25.

Desde exes altes cimes ¡que gran es l’estrellada,
Verge de Montserrat!

Es lo mantell espléndit de Reyna coronada 
de nostre Prineipat.

Cobríulon com arr.b Tala de vostra providencia, 
puix sou son ángel bo;

cobriu ses tres germanes carissimes. Valencia, 
Mallorca y Aragó.

Donáu abrich a Espanya, la malmenada Espanya, 
que ahi abrigava’l món,

y avuy es com lo cedre oiie veu en la montanya 
descoronar son front.

Més gran es que l’Huropa, més gran es que la terra 
lo vostre manted blau;

a aquell que s’n: sopluja y a aquell que se’n desterra 
dáulos abrich, si us plau.

Eoio de Ehirenci Rirf



UN NOI QUE ES 
DEIA FERRAN

¡3om , més o menys, de la mateixa quinta...
El record més Ilunyà que en tinc d’ell em remet als anys 

seixantes, cap allà el 65 o 67 a tot estirar, quan es presen
té al taller del meu pare amb un quadre de notables pro- 
porcions -segurament seria un 60 figura- d’una composi- 
ció original, atrevida, a base d’objectes veils, d’entre els 
que recordo uns sabatots i una carota de carnaval que em 
mirava amb uns ulls buids i una ganyota enigmàtica, bur- 
leta.

El noi -aleshores ambdós ho érem, de joves- demanava 
si li podien emmarcar amb un senzill llistô de pi, car la se
va economia incipient no li permetia d’anar a un establi- 
ment especialitzat i per això acudia a una fusteria.

Van posar-se d’acord l’encarregat i eli, i deixà l’obra al 
taller. Allò em va permetre de conviure uns quants dies 
amb el quadre, de ficar-m’hi dintre.

Vaig descobrir-hi virtuts i -perqué no?- defectes, però 
per damunt de tot una força vitalista, una “ joie de pein
dre’’, un no defugir els problèmes de la representaciò fi
gurativa, sinò encarar-los i tombar-los al teu favor: el ta
lent.

Si n’havia de tenir d’importància per a mi aquell qua
dre que, després de veure museus a Madrid, Paris i Flo- 
réncia, i totes les pintares, pinturetes i ninots que un 
amant de l’art és capaç d’aguantar durant els quinze o 
vint anys transcorreguts des d’aleshores, encara el tinc -i 
bastant sencer- a la barretina: al museu imaginar!, que en 
deia Malraux,*! sense intenciò de desprendre-me’n.

Des de llavors som amies, li he seguit exposicions a Sa
badell i a la capital, es va casar, té dos fills maquisims i 
viu a Sant Cugat.

La darrera exposiciò, que es despenja mentres escric 
aqüestes ratlles, l’ha vinguda a fer vora casa, a Intel.lec- 
te.

Els critics ja hi denen haver dit la seva. Jo em quedo 
amb les cinc primeres Unies del catàleg, reproduïdes d’un 
escrit autògraf del romà Luigi Severini, que diu: “ El arte 
figurativo de Ferran Marti obedece a la tradición de los 
grandes maestros los que hicieron de la pintura la expre
sión auténtica de la belleza pura, inspirándose al incanto 
de madre natura’’, que em satisfan doblement: per l’éxit 
de Lamie i perqué puc comprovar que, de jove, la meva 
Sensibilität ja em funcionava.

Li he demanat, al Ferran, dues reproduccions de qua- 
dres seus: una de contemporània del primer que li vaig 
veure -que del mateix no ha estât possible- i una de ben 
recent, per tal d’il.lustrar el que el critic italià i aquest bu
rnii servidor vostre diem d’aquell noi que es deia Ferran i 
ara és Ferran Marti i Teixidó, pintor.

Nasi Petit

És una gentilesa de Morta Novella, 125 - SABADELL
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R E C O R D A N T ... Per Daniel Sanahuja i Capella.

BALDIRI CRUELLS i SALLARES
E,/I dia 15 de novembre del 1882, 
quan llavors la Plaça del Mercal, el 
carrer de Manresa i la Plaça de l’Án- 
gel conservaven encara la caracterís
tica que en el compás del temps ha 
anal desapareixent, va néixer Baldiri 
Cruells a la fleca popularment cone- 
guda per “ Cal Tatarra” del carrer de 
Manresa n? 11. En mig d’un am
bient tradicional i familiar i en una 
casa situada al lloc céntric de la po- 
blació, el més concorregut pel seu ca
rácter de mercadal, rebia Cruells ja 
de jove un heretatge de tipisme saba- 
dellenc, aquella alegría i bon humor 
que tant caracteritzà la nostra pobla- 
ció en uns temps prétérits. I aixi, en 
“ Baldiret de Cal Tatarra” , corn 
l’anomenaven els veins i la nombrosa 
parroquia de la fleca, conservà sem
pre aquell temperament d’honrat 
procedir, amb el somriure a totes bo
res a ñor de llavi i disposât a parlar 
sempre amb la més franca i atractiva 
simplicitat.

L’any 1899, en el Teatre de l’Aca- 
démia Católica, la Secció Dramática 
es proposà posar en escena el drama 
en tres actes “ EL NIÑO SAN PELA
VO” , però els mancava un jove per 
interpretar un dels personatges. El di
rector artistic de la Secció, senyor Jo- 
sep Fonoll Rovira, es dirigi al Pare 
Eloi de les Escoles Pies sol.licitant-li 
un dels sens alumnes per ocupar el 
susdit Hoc.. L’escollit fou en Baldiri 
Cruells, considérât el més apte pel 
seu temperament eixerit i memoriós. 
En “ Baldiret de Cal Tatarra” , digué 
el Pare Eloi, es portará bé i jo m’en- 
carrego d’ensenyar-li a recitar els ver
sos del drama. És cert que en Baldi
ret, en parlar, quequeja una miqueta, 
insistí el Pare Eloi, però, assajant-ho 
bé aprendrà el paper de memòria i no 
se li notará.

El dia 2 d’agost de l’esmentat any 
1899, va debutar Baldiri Cruells al 
Teatre de l’Académia Católica amb 
“ EL NIÑO SAN PELAVO” , obte- 
nint un bon éxit. Fou tant el entusias
me i estava tan emocionat en 
presentar-se a escena, que en pronun
ciar la primera paraula li sorti amb

una accentuada quequesa. Aquest in
cident inesperat, per tractar-se d’en 
“ Baldiret de Cal Tatarra” féu tant 
gracia a l’auditori que en acabant 
l’escena li tributà un calurós aplaudi- 
ment, ja que després, assossegat, re
citó els versos espléndidament. 
Aquesta obra fou representada diver
ses vegades i, des de llavors, Baldiri 
Cruells quedà incorporât a la Secció 
Dramática. Obtingué ressonants éxits 
en la majoria de les obres en les quais 
prengué part, destacant notablement 
en la sarsuela “ EL PROMÈS DE LA 
SILA” , estrenada el dia 15 d’abril de 
l’any 1900, secundat per Jaume 
Campmajô, Antoni de P. Vila, Sal
vador Trepat, Patrici Serra i Marc 
Garriga.

Sol.licitat per Esteve Trullàs, l’any 
1904, Baldiri Cruells, entrà a for
mar part de la Secció de Teatre de 
l’Associaciô de Católics, debutant el 
dia 1 de gener amb l’obra “ LOS 
PASTORCILLOS EN BELEN” . A 
partir d’aqui i essent considérât un 
bon artista li foren confiats impor
tants personatges de les obres que 
succesivament s’anaren représentant, 
dedicant-hi el major entusiasme. 
Destacó, mereixent els més côlids elo- 
gis, en “ HAMLET” , “ LA FIGURA

DEL REV WAMBA” , “ EL FER
RER DE TALL” , “ EL MISIONE
RO” , “ SISTEMA MUNVON” , 
‘ ‘LA ALDEA DE SAN 
LORENZO” , “ LOS DOS SAR
GENTOS FRANCESES” , etc. Fou 
objecte de molts aplaudiments quan 
interpretó, el dia 9 de juliol del 1905, 
el personatge “ Valentón” de la sar
suela “ DEL MUNICIPI AL MAR” , 
Iletra del Dr. Bedós i música de Mos- 
sén Miquel Ferrer, compatricis nos- 
tres.

En el Teatre de l’Associaciô de Ca
tólics, Baldiri Cruells desenrotllô les 
seves activitats artistiques amb tot 
fervor per trobar-se en la plenitud de 
les seves facultats, bavent estât se
cundat, entre d’altres, per Esteve 
Trullôs, Josep Pubill, Josep Serra 
Ustrell, Marian Martinez, Josep Pa- 
pell Palmés, Rossend Valls, Joan Se
rra Ustrell, Modest Oliver, Marc Ga
rriga, Antoni Manent, Antoni Tomós 
Penalva, Caries Reixach, Josep Ven
tura, Josep Vives, Ramon Puigven- 
tós, Joan Pareil, Feliu Serra Ustrell, 
Pere Salvat, Sebastió Girbau, Pau 
Giner, Francese Bernabeu i Pere 
Martinez.

L’any 1929, Baldiri Cruells entró a 
formar part de l’Agrupaciô Dramóti- 
ca Carbonell, actuant per primera ve
gada amb élis el dia 12 de desembre al 
Teatre Euterpe, interprétant l’obra 
“ LA LLAR APAGADA” , secundat 
per les actrius Buxadós, Soto, Mir i 
Gassò i els actors Antoni Casas, Jo
sep M.“ Gil, i Jaume Giralt. No cal 
dir que Baldiri Cruells en aquesta 
aplaudida Agrupació hi destacó con
sidérablement. Dintre la mateixa en- 
titat organitzó i dirigí la “ COMPAN- 
VIA INFANTIL CARBONELL” 
debutant oficialment al Teatre de la 
Societat Coral Colom el 3 d’abril del 
1931.

Francese Tomós, que durant 39 
anys fou l’ónima de l’Agrupació Dra- 
mótica Carbonell, fent un just elogi 
de Josep Carbonell, Tomós Domé- 
nech, Llorenç Margarit, Jaume Mai- 
né, Joan Carné, Ramon Vila, Antoni 
Casas i Josep M? Gil que en el trans-
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curs dels anys actuaren amb extraor- 
dinaris èxits com a directors artistics, 
digué també de Baldiri Cruells: “ És 
intel.ligent i té una preparació escéni
ca excel.lent. És de temperament jo
vial i amable. És un fascinador de pú- 
blics i com a col.laborador ha contri- 
bu'ít extraordináriament ais éxits ob- 
tinguts per la nostra Agrupado. És 
infatigable organitzador i director de 
la Companyia Infantil Carbonell. 
Amb el seu esperit sempre jove té la 
virtut de fer-se apreciar al moment 
d’ésser tractat” .

Protegides pel “ Patronat de la Ve- 
llesa” , també realitzàuna colla d’ac- 
tuacions a Ràdio Sabadell secundat 
per Jaume Truyols, en les quais ca
racteritzava el paper de l’Avi Sebas- 
tià fent-ne una vertadera creado, es- 
sent escoltat i admirat per tots els ra- 
diooients. Aqüestes emissions eren 
esperades i molt apreciades del public 
sabadellenc per la seva excepcional 
qualitat i bon gust, sobresortint quasi 
sempre el tema de la vellesa que era 
desenrotllat amb extra'ordinària habi
litât i molt sovint amb un agradable 
bon humor. Foren un bon exemple 
per al jovent d’aquell temps.

L’any 1939, es formà l’Agrupadô 
Dramática “ La Farànidula” i en Bal
diri Cruells, en fou un dels funda- 
dors. Conegudes son de tots els saba- 
dellencs les excel.lents actuacions que 
portà a cap aquesta magnífica agru- 
pació i els grans èxits que obtingué 
per les qualitats que reunien els seus 
components. Sabadell, que tantes 
proves d’entusiasme ha donat sempre 
pel bon teatre, també ha tingut i té, 
excel.lents afecdonatsj que son l’or- 
gull de la dutat, entre els quais bé 
s’hi pot comptar en Baldiri Cruells.

El Diario Sabadell del dia 12 de 
maig del 1945 publicàlel següent es- 
crit: I

"El pasado domingo, LA FA
RANDULA junto con su sección Ju
venil dedicó un homenaje a Baudilio 
Cruells, colaborador infatigable de 
este distinguido elenco .artístico, y el 
que con continuidad bien demostra
da ha permanecido durante 46 años 
entre las tareas teatrales.

El Teatro Alcázar, lleno a rebosar 
ofrecía el aspecto de las grandes so
lemnidades. La obra escogida era la 
comedia en 3 actos de los autores 
Quintero y  Guillén "Sol y sombra”. 
Al presentarse en escena el señor

Cruells, fué  correspondido con 
aplausos, viéndose obligado a salu
dar al distinguido auditorio. La inter
pretación de la comedia resultó en 
conjunto admirable, luciendo sus fa 
cultades el homenajeado y  las actri
ces Rosa M f Martinez, Carmen 
Montejo, Emilia Barò, Encarnita 
Sánchez, Antonia Padrones y Dolo
res Uncela, secundándoles digna
mente José Mí“ Gil, Juan Llobet, Pe
dro Pere lió, Agustín Preixats, Pedro 
Mas, Juan Suñé, Joaquín Fau, A l
berto A dell y Antonio Pare Hada.

En el intermedio del 2.° al 3er. ac
to, se presentaron en el escenario los 
componentes de "La Farándula” 
con su sección juvenil, las actrices 
que tomaron parte en la función y  el 
señor Baudilio Cruells al cual fué  
ofrecido el homenaje de afecto y  sim
patía. Eí señor José M.° Gil, en nom
bre de “La Farándula” se dirigió al 
homenajeado, demostrándole el 
aprecio y la consideración de todos. 
También hizo lo mismo el joven Joa
quín Gil Deu en representación de 
"La Farándula Juvenil”. Acto segui
do tomó la palabra nuestro distingui
do y  apreciado compatricio Don Pa
blo M? Llonch el cual puso de mani
fiesto las cualidades de Baudilio 
Cruells, considerándole un excelente 
ciudadano. Las acertadas palabras 
del señor Llonch llegaron a impresio
nar al homenajeado y merecieron la 
aprobación de todos, demostrándolo 
los espontáneos aplausos que fueron 
muy prolongados. El señor Jaime 
Truyols dió lectura de las adhesiones 
recibidas, entre las cuales figuraba la 
Compañía Cunillé-Cabané y la Com
pañía Gispert. Igualmente se recibió 
la siguiente efusiva adhesión de nues
tro Iltre. Sr. Alcalde que decía así: 

Sr. Don Baudilio Cruells Sallarás 
Mi distinguido y  apreciado amigo: 

Encontrándome ausente de ésta y 
siéndome del todo imposible asistir al 
acto que en su honor y  homenaje de 
dedican los componentes de "La Fa
rándula”, me es grato por mediación 
de la presente, adherirme muy cor
dialmente al mismo, al propio tiempo 
que cúmpleme grandemente felicitar
le muy sinceramente, igualmente a 
todos los componentes de "La Fa
rándula” por el brillante acierto de 
dedicar un homenaje a quién por su 
carácter y sus cualidades personales 
ha sabido conquistarse todas las sim-

palias, habiendo demostrado para el 
teatro un gran entusiasmo fielmente 
reflejado en nuestra ciudad con sus 
brillantes y frecuentes actuaciones.

Reciba mi querido amigo, el testi
monio de mi consideración más dis
tinguida, junto con los saludos más 
afectuosos de éste su affmo. y  att? 
s.s. y  amigo q.e.s.m. Firmado: José 
M.° Marcet y  Coll.

Ante la insistencia de los aplausos, 
el señor Cruells se vió obligado a diri
gir la palabra al público, exteriori
zando su gratitud por las demostra
ciones de afecto que estaba recibien
do, de las cuales, dijo con emoción, 
guardaré inborrable recuerdo.

Fué ofrecido al homenajeado, en
tre otros magníficos obsequios, un 
excelente pergamino, con dibujos del 
artista Vila Casas. En este pergamino 
figuran las firmas de todos los com
ponentes de "La Farándula”.

Nuestra felicitación a todos y muy 
especialmente al señor Cruells, por 
habernos proporcionado unos mo
mentos que son dignos de tenerse en 
consideración por tratarse de un acto 
de valor espiritual”.

A partir d’aquí i havent-se dissolt 
“ La Companyia Dramática La Fa
rándula” , (la “ Joventut” continué 
admirablement l’obra empresa pels 
grans), es dedicá únicament al negoci 
que tenia establert, essent ben poques 
les actuacions artístiques que realitzá 
durant els 8 anys de vida que li que
daren. Moria el dia 27 de gener de 
l’any 1954. El Diario Sabadell deia 
així: "Una importante manifestación 
de duelo constituyó el entierro de 
Baudilio Cruells, prueba evidente de 
las innumerables amistades que po
seía y  a las que se hizo acreedor en vi
da, con su bondad, su seriedad en los 
negocios y su carácter afable y acoge
dor.

Una de las aficiones más destaca
das del finado, fué el teatro y su his
torial desde las tablas es tan extenso, 
que merece figurar en los archivos del 
teatro "amateur” sabadellense con 
todos los honores.

Descanse en paz este buen ciudada
no que se llamaba Baudilio Cruells 
Sallarás ”.

Aquest escril ha estât basat en unes notes 
que Ramon Ribera dedicò a Baldiri Cruells 
amb motiu de l ’homenatge que li dedicá 
l ’Agrupació Dramática "La Farándula".

És una gentilesa de |  i'A] v m i o i i ü  M A R C S  I m u í  Í U i h ' r S
__________ I/); ’ÑA-------------------------------------------------------------

Pérez Caldos, 36 
Teléfon; 726 84 16 SABADELL
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C U tC tftC Í, Per Cine Club Sabadell

UNES PRIMERES NOTES SOBRE 
EUS “AMICS DEL CINEMA” (i 2)
X ja  guerra ho va deixar tot molt 

mal parat. Quan es va acabar, vam 
tornar els que quedàvem, els sufi- 
cients per tornar-nos a veure i inten
tar aglutinar l’altra gent que havien 
estât sods per provar de fer reviure 
l’entitat. Josep Torrella va fer un ar
ticle encoratjant per a la reanudado 
dels “ Amies del Cinema’’. Es van fer 
gestions per constituir la Junta, te- 
nint en compte que existien uns esta- 
tuts, encara que s’havien de sotmetre 
a l’aprovadô de l’autoritat compe
tent. Llavors, ateses les dificultats, 
se’ns va ocórrer que potser sota la co
bertura d’Educación y Descanso po- 
driem fer alguna cosa; vam anar a 
veure el director. La idea li va sem
blar meravellosa, perqué el que ells 
volien era excursionistes, trapecistes, 
futbolistes, quanta més gent hi ba
gués millor. Els d’Educación y Des
canso tenien el local al costat de la 
Llibreria Sabadell. Era un edifici 
d’una arquitectura una mica moder
nista. En aquest local, nosaltres hi 
vàrem fer una sessió a la memòria de 
John Barrymore i vam projectar 
THE SEA BEAST (1925, LA FIERA 
DEL MAR), de Millard Webb. 
Aquesta sessió, la vam anunciar amb 
un carácter bastant popular. Vam 
posar cartells al café del locai d’Edu
cación y Descanso i era gratuita. Hi 
va haver molta gent. Josep Torrella 
escrigué, a més, una evocació de 
John Barrymore feta amb molt de ri
gor.

Estem parlant dels principis dels 
anys quaranta. Es va fer un concurs 
per escollir el segell de l’entitat, amb 
les sigles d’Educación y Descanso. Al 
principi, hi havia un cap que exercia 
ben bé com a tal, però, després, n’hi 
va haver un altre més trempât amb 
qui ens vam poder prendre més lliber- 
tats. Llavors, vam tornar a reem- 
prendre les activitats publiques. Vam

fer algunes sessions al Principal i n’hi 
va haver que van tenir bastant éxit: 
les dues versions de GAS LIGHT 
(l’anglesa, LUZ DE GAS, de Tho
rold Dickinson, realitzada l’any 
1940, i l’americana, LUZ QUE 
AGONIZA, de George Cukor, roda
da quatre anys més tard), les dues de 
CRIMEN Y CASTIGO (la francesa, 
CRIME ET CHÂTIMENT, de Pie
rre Chenal, i l’americana CRIME 
AND PUNISHMENT, de Josef von 
Sternberg, ambdues de l’any 1935), 
etc. Les condicions eren molt desfa
vorables, no hi havia material ameri- 
cà, els empresaris posaven molts pro
blèmes, hi havia molta competéncia 
entre ells, encara que de qui si vam 
rebre ajuda va ser del Sr. Fuster, em- 
presari del Principal. Feiem sessions 
organitzades conjuntament, a les 
quais, a més de poder-hi entrar els so
ds, hi podia entrar també el public. 
Eren, però, sessions minoritàries.

RKBIXCA, el relianvament deis “ Amies del Cinema”

Teniem un cert prestigi a Sabadell i 
el Sr. Parcerisa, que volia fer una sa
la de projecció petita, va ajudar-nos 
una mica i l’estrena de REBECA 
(1940, REBECA), d’Alfred Hitch
cock, a l’Euterpe, va ser gràcies a ell.

REBECA va ser el nostre gran 
rellançament la temporada 47-48. 
Vam convocar un concurs de criti
ques sobre la pel.licula. El reparti- 
ment de premis es va fer en el Princi
pal. Van participar l’Andreu Cas
tells, en Joan Bosch, en Valenti Semi
tier i en Pasqual Jaurès. Es va fer un 
petit opuscle amb les critiques pre- 
sentades a concurs. Vam concovar a 
tots els que n’havien présentât per tal 
de veure si es podien integrar a l’enti- 
tat. Es van integrar plenament al 
grup.

Els “ Amies del Cinema’’ van do
nar un ajust moral en la realització de 
la pel.licula d’en Llobet Gràcia, VI
DA EN SOMBRAS (1947); inclus ens 
consultava; la vam veure abans que 
ningù i la vàrem estrenar a Sabadell 
en el local on ara hi ha l’Institut So
cial de la Dona, on ja haviem fet al
guna sessió. També en Bosch va arri
bar a fer alguna pel.licula. Es feien 
tertulies sensacionals on es posaven 
en contacte les idees entre els veterans 
i els novicis, no faltava mai ningù. 
Era una saba nova que entrava a l’en
titat i aixô es va notar en les publica- 
cions al diari, ja que ells escrivien 
més que no pas nosaltres. Publicà- 
vem també un butlleti. Simultània- 
ment, vam intentar fer unes sessions 
d’estudi, aprofitant el material que 
tenia en Llobet Gràcia i d’altre que 
trobàvem. Era, ciar, molt minoritari; 
només venien els 20 ó 30 realment in
téressais. Aqüestes projeccions es 
feien en el local del Centre Excursio
nista del Vallès, al carrer Alfons 
Xlll, on ara hi ha la parada de taxis. 
Allá, ja havia hagut la secció de cine-

^ G R D E R casa vostra
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"DESTINO" dedica doó cHctUcoó a

cte Goó”
Al wrla en prii>ado, niiox meses nnlex de ser eslrenada:

» ... 1.a nota seiisacinnal reside en la realixadón. (aibc hablar en ella de conjunto, 
ya que lodos los elementos son de primerisima cale(;oria.—Por otra parte, la unidad de 
lugar mantiene la sensacidn de angustia de toda la cinta. Y esta sensasión nsica, sólo 
olvidada en alguna escena de añadido como la del fino can-can, se logra por la magni- 
Uca recreación del ambiente y por la escasa amplitud de la acción, que se desarrolla 
ante nosotros sin inútiles desplazamientos. — La realización camina, pues, por los 
limites de lo notable. Sin conocer • REBECA • de Hitchcock, casi me ezpondria a 
asegurar que « I.UZ DE GAS» es una consecuencia de la escuela abierta por aquel 
gran director inglés. Cuando menos, yo creo reconocer el toque del cuño de sus recien
tes teorías. Aquella persistente sensasión de algo impalpable, pero siempre presente; 
la expresión por la imagen; la proporción, la medida, clásica me atrevería a decir, con 
que empieza y termina la cinta, son sus defínitivas constantes. ~  La interpretación es 
otro valor que sumar a los anteríore.s. Para los que conocemos como tienen que 
actuar los interpretes ante la cámara, es doblemente valioso el esfuerzo que supone 
mantener unos personajes como éstos con idéntico grado de intensidad, de fuerza 
dramática y de lograda caracterización, sin bache ni tropiezo alguno. Adolph Wol- 
hruck y Diana Wynyard, son, más que protagonistas, verdaderos héroes de esta obra. 
Que añade otro jalón de mérito al cine británico >.

Dcsiwés de su eslreno en ñarcetonn :

• I’ero ahora que conozco a fondo la ■ REBECA », de Hitchcock, lo que más me 
interesa aclarar son las sugerencias que hundi en la tierra en espera que el eterno 
riliiio zodiacal me las devolviera en su irremediable sazón. Salta a la vista ese punto 
de coincidencia a que entonces me referí. Y brinca, sobre todo, en algunas escenas en 
que el ambiente se atribuye en el reparto principalisimo papel — El mismo lema de 
la mujer, victima de una tremenda sugestión, aun siendo, en todo lo demás, diametral
mente opuesto, cualquier mirada perspicaz descubrirá en él los invisibles hilos lie la 
angustia que mueven las situaciones Ya no cabe duda, pues, de que la famosa cinta de 
Hitchcock ha creado, por el momento, una escuela expresiva, que llega, en algunos 
instantes de «LUZ DE GAS», a un sentido visual harto más riguroso.—Conviene insistir 
en todo ello por cuanto el cine, dentro de ciertas variantes temáticas, súla ha manipu
lado, en realidad, con un solo estilo que le sea propio. Aquí mismo lo vemos en una 
escena notabilisíma, aunque típica: la del paso de los años logrado por medio del cre
cimiento de un árbol. K-sto es, en puridad, cine, pero al alcance de cualquier realizador 
inteligente. Ahora bien, añadir a cuanto constituye su esencia ciertas formas inéditas 
<{ue evitan lo convencional, el inevitable amaneramiento, es enriquecer el patrón por 
el <|ue se cortarán las cintas de un próximo futuro- De aquí el triunfo de ■ REBECA », 
de Hitchcock, y ahora, como una aprovechadísima lección, el de esta «LUZ DE GAS» 
que no me cansaré de recomendar a mis lectores».

Programa de má deis “ Amies del C inema".

ma amateur del Centre Excursionista 
del Vallès, abans de la guerra; la sec- 
ció llavors ja no existia. Tenien un lo
cal réduit molt adéquat per fer-hi 
aqüestes sessions de cine estudi. Vam 
fer vuit o deu sessions.

Vam intentar unes noves sessions 
mixtes, vam aconseguir que el pro- 
pietari del café Catalunya, que tenia 
saló de banquets al fons del local, ens 
el cedis per fer-hi unes determinades 
projeccions, però d’un carácter no 
tan minoritari.

Les dificultats de tot ordre aug- 
mentaven. Vam tenir problèmes amb 
els permisos i la policía es va presen
tar més d’una vegada a les sessions. 
També vam organitzar una verbena 
cinematográfica amb música de 
pel.líenles. Aquesta verbena es va fer 
en una terrassa que tenia el café, que 
estava situada on ara hi ha el local 
deis sindicáis. En Llobet Grècia s’ha- 
via compromés a filmar tota la verbe
na. A les dotze se’ns va presentar la 
policía i ens va demanar el permis, 
perqué si volies fer una verbena que 
passés de les dotze de la nit havies de 
demanar un permis especial i nosal-

tres no el teníem. Vam haver de 
suspendre-la.

Després, vam conquistar l’amic Se
rra, de l’Actualitats, que tenia afició 
al cine. En Paco Serra tenia inclús 
una sala de projecció en el pis de so
bre. Aquesta petita sala va desaparéi- 
xer quan va construir la sala que exis- 
teix avui dia. Reunía les condicions 
adequades per fer les nostres ses
sions, el cine que volíem, un cine més 
eleccionat. Per aixó no podíem 
comptar amb massa public, però sí 
amb quasi un centenar de persones.

Del butlletí, en van sortir uns sis o 
set números.

El treball dels “ Amies del 
Cinema’’ ha estât un treball d’inves- 
tigació profund: un treball amb con- 
tingut i seriós. Publicacions, audicions 
de ràdio setmanals, en forma de diari 
cinematogràfic, l’article de fons, la 
secció del disc nostàlgic, guions cine- 
matogràfics que es representaven a la 
ràdio (alguna vegada havíem buscat 
actors de fora), reportatges, inter
vins...’’

Les darreres sessions dels “ Amies 
del Cinema’’ corresponen ja a mei-

P R O G E A M A
1 •  'haiitiwUa naáotud "NO - DO" N" 7

{ C S I  B Z H O )

2 •  ia  THotUaña Santa  ̂Taiaifal
< E 8 T ■ e  M O )

Documental sobre  la montaña d e  Montserrat como motivo de  
in sp iraaón  del < Paraiial > w agnenano

3 •  Cíiadat en la calU de la paa

Presentación con honores d e  E S T R E N O , d e

de Goó
Director THOROLD DICKINSON 

N aoonabdad  Inglesa 
Productora: Bntish National Film 

Fecha d e  producción ' 1941
Argumento: De ia obra teatral d e  PATRICK HAMILTON 

Guión A. R. Rawlinson y Briget Roland 
Cám ara Cyrtl Knovles 

Decorados Duncal Sutherland 
M úaca Richard Addinsell 

Intérpretes ADOLPH WOLBRUCH. DIANA WYNYARD.
Franck Peltingell. Robert Newton. Mmnie 
Rayner y Jimmy Hanley

ESTRENADA E3( BARCELONA (CAPITÓUO T KEnOPÓUOl EL 19 DE OCTUBRE 
RASADO. T EN KADRID IRALACtO DE LA ROSICAI El 17 K  D

5 • SI di’

tats deis cinquantes. És a dir que, 
sense comptar el tall que va represen
tar la guerra, l’entitat va tenir uns 
vint anys de vida. Impossible donar
los a conèixer en dos petits escrits. 
Corn diem, son només una introduc- 
ció a un treball exhaustiu de reconei- 
xement que resta encara per fer.

□
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INAUGURACIO DEL 
COL.LEGI PÚBLIC 
“ENRIC CASASSAS”

’antic Col.legi del ca
rrer Llobet i carrer Les 
Pans -el primer col.legi 
construit a Sabadell allá 
I’any 1897-, ha estât re
construit, respectant la se
va primitiva façana del 
m odernism e ca ta là . 
Aquest edifici “ és obra de 
l’arquitecte municipal Juli 
Batllevell (1864-1928), el 
quai fou ajudant de Gau
dí. Aquest edifici té forma 
de “ L” . La façana és de 
mao vist. La part central és 
rnés elevada i està decora
da amb majolica blanca, 
blava i rosa. Llueix l’escut 
de la ciutat. Té una cornisa 
de maó en la quai hi ha al- 
guns elements de rajóla 
blanca amb sanefa groga i 
blava” . S’ha enderrocat la 
resta de l’edifici i s’ha re
construit de bell nou. Avui 
és, evidentment, una nova 
escola posada al dia, amb 
tôt l’equipament i funcio- 
nalitat adients, modélica.

Aquest rénovât col.legi 
se li ha donat el nom d’En- 
ric Casassas.

En escaiença d’aquesta 
inauguració s’ha éditât un 
llibret titulat “ ENRIC 
CASASSAS 1 CANTÓ. 
Una vida de Mestre” , édi
tât pels germans Casassas- 
Simó i l’Ajuntament. I 
corn diu la Presentació,

“ l’Ajuntament de Saba
dell no pot oblidar la figu
ra del mestre Enric Casas- 
sas i Simó, que donà al po
blé de Sabadell, 
mitjanfant els seus deixe- 
bles, allò que més venera
va: un saber de primera 
qualitat” .

Aquest llibret recull la 
trajectòria d’aquest Mestre 
que ais 26 anys -l’any 
1920- maridat amb la tam
bé Mestra Carme Simó i 
Saco, arriben a Sabadell. 
“ Eli, Mestre de l’Escola 
Nacional de Nens, nùmero 
2, del carrer de Bélgica; 
ella, a la mateixa Escola, 
però de nenes.

L’espectacle, quan hi 
arribaren, no podia ser 
més desalentador; aules 
desmanegades, matricules 
reduídíssimes , prestigi so
cial inexistent...

En aquest quadre tan 
poc falaguer comengà la 
labor dels joves mestres un 
cop establerts a Sabadell.

La tasca del Mestre Ca- 
sassas es pot estudiar 
considerant-ne diversos as-
pectes:
a) el mestre d’escola
b) les colònies escolars
c) l’Escola d’Arts i Oficis
d) d’altres activitats.”

El mes de desembre de 
1930, Enric Casassas, cri- 
dat pel Patronat Escolar 
de Barcelona, s’incorporà

La inauguració del 
Col.legi Public “ Enric Ca- 
sassas” ha estât un emotiu 
homenatge a la tasca rea- 
litzada pel matrimoni 
Casassas-Simó durant la 
seva estada a Sabadell.

Amb una nombrossisi- 
ma assisténcia de pùblic va 
celebrar-se el diumenge dia 
6 de març l’acte inaugural. 
A la presidéncia hi havia, a 
més de l’Alcalde, varis 
concejals, aixi coin els fills 
del matrimoni Casassas- 
Simó i la directora del 
Centre. Varen pronunciar
se varis parlaments. Segui- 
dament tots els assistents a 
aquest acte pogueren fer

una complerta visita a las 
dependéncies d ’aquest 
Col.legi Public “ Enric Ca- 
sassas” .

CONCERT PER MARIA 
TERESA BOIX I 
GABRIEL AMAT

E.

a l’obra que s’iniciava ais 
Crups Escolars. Fou ales- 
hores que deixà d’esser 
mestre de Sabadell i desti
nât al Crup Escolar Baixe-, 
ras de la Via Laietana de 
Barcelona, on restà fins a 
la seva jubilaciô l’any 
1960.

Morí a la capital comtal 
el 1977. La seva muller. 
Carme Simó, que havia 
deixat Sabadell l’any 1932 
per a encarregar-se d’un 
grau del Crup Escolar Bai- 
xeras, on ja hi havia el seu 
espós, hi treballà fins a la 
jubilaciô.

Quatre anys després de 
la mort del seu marit, morí 
Carme Simó i Saco. Era el 
dia tres de gener del 1982.

ixquisida vetllada fou la 
que ens van oferir la sopra
no M.“ Teresa Boix i el pia
nista Gabriel Amat, a 
l’Auditori de la Caixa 
d’Estalvis de Sabadell.

En la primera part, dedi
cada monogràficament a 
CHOPIN, Gabriel Amat 
va demostrar la seva ex
traordinària preparació en 
dues peces; la primera, 
que, si bé senzilla, no és fá
cil (Balada nùm. 4 OP-52) 
i, la segona, d’una difícil 
execució (la Sonata nùm. 3 
OP-58), amb la quai va fer 
vibrar l.’aud ito ri, en 
“ Llarg” , accentuant-lo en 
el “ Scherzo” , aconseguint 
un extraordinari clima 
Chopinià amb la seva gran 
dosi de melancolía i emoti- 
vitat que, amb una acura- 
dissima técnica, va saber 
transmetre al public.

La segona part anà a ca
rrée de la soprano M.“ Te
resa Boix, acompanyada al 
piano amb gran Sensibilität 
per Gabriel Amat. Cal des
tacar, en primer Hoc, l’en- 
certada sel.lecciô de peces, 
consistents en petits Lieder 
d’autors quasi tots ells ca
talans: Toldrà, Monstsal- 
vatge, Altisent, Tarragó, 
Nin, Vives, Granados i Fa
lla.

M? Teresa Boix aconse
gui imprimir el difícil “ em- 
bruig” a cadascuna de les 
cançons i agrada molt al 
public per la grácia i noto
ria técnica de com les inter
preté, fins i tot en alguna 
molt difícil i qui sap si no 
s’ajustava estrictament a la

És una gentilesa de T O liU lT Sant Pere, 21
Tel. 725 91 06 - SABADELL
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seva gamma vocal de so
prano dramática, sense 
que per aixó desmereixés 
l’interés i el calor de l’audi- 
tori, obvi el domini i res
sorts que imprimí en les 
modulacions al llarg del re
cital, en el qual se l’obligá 
a interpretar, fora de pro
grama, un tema de Brahms 
i una altra popular catala
na.

En resum, una agrada
ble vetllada que contrasta
va amb el temps exterior, 
invernal, el qual a ben se
gur va retraure l’assistén- 
cia d’un públic més nom
bres. L’organització, ád- 
huc el sacrifici que com
porta, mereix tot el nostre 
aplaudiment i el desig que 
se segueixi donant l’opor- 
tunitat de conèixer i assa- 
borir en la nostra ciutat 
nous programes de tan alta 
qualitat musical.

Antoni Quintana

MODIGLIANI 
a Barcelona

Donem solament constán- 
cia d ’aquest notable esdeveni- 
ment: L’exposició de l’obra 
de Modigliani, dedicada a la 
seva filia, la senyora Jeanne 
Modigliani.

És a prop el centenari del 
naixement d’Amedeo Modi
gliani i, avançant-se a la com- 
memoració, l’Obra Cultural 
de la Caixa de Pensions ha 
présentât aquesta extraordi
nària exposició, la quai resta
rà oberta l’abril-maig al Cen
tre Cultural, Passeig de Sant 
Joan, 108. Aixi mateix s’han 
organitzat unes conferèneies i 
taula rodona sobre aquest po
pular artista, un dels més 
apassionants del segle XX.

PREMI PER 
JOSEP MARIA BOSCH

E, jove tenor Josep M? 
Bosch ha estât present en 
el XX Concurs Internacio
nal de Cant Francese Vi
ñas. D’aquesta faisó Saba
dell ha estât, per primera 
vegada, representada en 
aitai Concurs. 1 això ha es- 
devingut un èxit per a 
aquest cantant arran de la 
seva qualificada interven
ció, aconseguint un premi 
extraordinari de l’Acadè- 
mia Chigiana de Siena.

Josep M.̂  Bosch és prou 
conegut en l’ambient musi
cal nostrat. Aquest meres- 
cut i lloable premi li dóna 
un reconeixement més am
pli, àdhuc amb ressò inter
nacional. (Josep M? Bosch 
posseeix varis premis d’ho- 
nor atorgats pel Conserva
tori Superior de Mùsica del 
Liceu).

Horn creu que aquest 
darrer premi estimulará, si 
cap més encara, a Josep 
Mi* Bosch en la seva carre
ra, en la qual desitgem ob- 
tingui un doli d’éxits.

El President de la Generalität, 
Jordi Pujol, fa entrega del premi 
a Josep M.̂  Bosch al Gran Teatre 
del Liceu. En primer terme, Ma
ria Vilardell, promotora del Con
curs i, al seu costat, l’eximia can
tant Renata Tebaldi.

Heus ad  una estampa sabadellenca.
Naus industrials... Xenieneies que no tumegen... 1 a primer :er- 
nic, runa i deixes. Ah! i entremig, un paper blanc.
(Tal volia cs un missaigc esperancador...)

Malgrai que esiem cn epoca d'eleccions numidpals, 
aquesta au no obra el bec...

eprodiiccio d un qu
Podría ser-ho...
Però reaiment es tracta de les aigües d ’una 
claveguera col.lectiva de Campoamor... Fotos de Florend Rial.

Es una gentilesa de
CAU D ’A R T  
SA HA DE LL

Sant Cugat, 9 i Sant Jaume, 4 B 
Tel. 726 07 35 SABADELL
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AL PAS DELS DIES Per Joan David

Exposició d’Olis de
FREDERIC OLLER

Per primera vegada una ex
posició de conjunt de l’obra 
d’aquest pintor de Sabadell de 
qui unicament haviem con
templât obres aillades. Pintu
ra de conjunt realista, forma
da essencialment per: bode
gons, flors i paisatges; en la 
interpretació al llenç la veiem 
resolta en bon estât d’equili
bri. El pintor es fa solidari en 
un sentit personal de la reali
tà! de l’objecte que d’una for
ma planera se’ns ofereix ais 
nostres ulls.

De faiçô particular, la in
terpretació a més d’acurada, 
se’ns mostra afable i som- 
rient; en cap moment fereix la 
nostra vista, si que mes 
bé,-particularment en les 
m ostres florals i 
bodegons,-se’n precisa una 
emoció i un sentiment eleva!, 
deixant en certs moments una 
franca subordinació a la natu
ra i a la materia, i reaccionan! 
bábilment, per tal de no 
ressentir-$e d’un aixafament 
formal. És pintura que no 
perd el contacte amb la reali- 
tat; ben al revés se’ns mostra 
apassionada sens perdre con
tacte amb la mateixa. Una 
primera exposició és sempre 
per part de l’artista, com pe- 
dra de toe que en contemplar
la acusa els encerts i els desen- 
certs, que dificilment es po
den copsar en tractar-se de 
l’acumulació d’obres al taller.

Esperem que el carni em- 
prés segueixi fidel a les veri- 
tats de l’autèntica pintura i 
que l’obra en prendre més i 
més personalità! esdevingui 
original tot i seguint dins un 
preciosisme cromátic i uns 
acords de visió amb netedat i 
precisió. j

Benvingut sigui, dones, al 
cercle testimonial deis pintors 
de la nostra ciutat.

*
Galeries Intel-lecte

Olis d’AGUILAR MORÉ
A l’obra pictórica d ’aquest 

pintor barceloni, podríem 
aplicar-li avui aquella frase de 
Baudelaire: “ El cor enclou la 
passió però solament la imagi-

nació enclou la poesia” .
I, tanmateix és així, tota ve

gada que la tècnica emprada 
per l’artista s’afiança més a 
una interpretació poètica de la 
realitat, que no al fet implicit 
de la traducció anecdótica del 
tema.

Paisatges urbans amb figu
res en els que la visió espiri- 
tualitzada del tema sobrepuja 
a la seva fidelità! expressiva. 
Aixi veiem que la situació té 
més importáncia que el ma
teix subjecte.

La bellesa de les obres, deli- 
cades i sensibles, no tenen al
tra significació que la que en
clou la mateixa bellesa fona- 
mentalment decorativa. Viure 
l’escenografia del paisatge, és 
tant com viure en un acopla- 
ment de forma i harmonia; els 
valors de composició es do
bleguen i s’ordenen d’acord 
amb la idea activament refle
xiva i de comprensió deis pro
blèmes.

*
Negre - Sala D’Art

PERE CAMPS
Les darreres obres que Pere 

Camps exposa en aquesta no
va Sala d’Art segueixen el ca
rni d’aprofundir en l’essèneia 
mateixa del tema preferì!: la 
mar. Pintura resolta amb des
tressa, fervosament professio
nal i en la que les Mums i 
l’emoció en el moment de la 
concepció, es presenten reu
nits acusan! un verisme i efec- 
tisme lluminosos. Vet aqui que 
la veracità! i la claredat són 
véritablement eficients i el joc 
impetuós i apassionat de l’ar
tista reclama una linia de plas- 
ticitat que no desdiu en cap 
moment del deure de tributa- 
ció fidel al tema tractat.

Com un dia ho feu Joa- 
quim Mir, Pere Camps posa 
al descobert la polifonia del 
color créant gairebé amb eli 
sol les solucions a problèmes 
de composició i de visió, 
allunyant els termes com si ca- 
dascun concretés forces inde
pendents i reaiçant a l’ensems 
l’espiritualitat del conjunt que 
dins l’esséncia mateixa del te
ma ens ve oferta en autèntica 
capaçitat de testimoni.

Acadèmia de Belles Arts 
Pintores de 

GLORIA SEGALÀ
Varietat de ternes; Flors, 

marines i paisatges rurals, re- 
solts destrament i amb un pre
ciosisme cromàtic fruit d ’una 
delicada Sensibilität, demos- 
tratius del privilegi evolutiu 
de la seva pintura, la quai a la 
gràcia de les solucions afegeix 
la d ’una depurativa tècnica 
individualitzada resolta amb 
interés pictòric i amb amor, 
re a iç a n t p re v a le n tm e n t 
l’enorme sentit decoratiu.

*
Tot-Art

Olis de JOSEP TAULÉ
Un pintor, Josep Taulé (fue 

en els preludis de la tercera 
edat, ens presenta una il.lusó- 
ria quantità! de pintores a 
l’oli, representatives de dife- 
rents époques, les caractéristi
ques de les quais, són expres- 
sió de diferents moments en 
els que l’artista s’emprengué 
de pintar i que en definitiva 
representen varietat d’estats 
d’ánim amb un domini sem
pre inquiet. Josep Taulé és 
pare de l’Antoni Taulé pintor 
que s’acull en la categoria de 
primera fila de la pintura con- 
temporánia. El conjunt de 
l’obra és diversa en quant fa 
referència als valors contrets, 
de totes maneres en cap mo
ment eau en el defecte de vul- 
garització. Present sempre en 
l’acció i amb un domini franc 
del dibuix i un sentit agut del 
color, les natures mortes, per 
elles soles justifiquen aquesta 
exposició que francament ens 
devia.

*
Il Mostra d’Arts Plastiques 
Homenatge a Joan Miró con
vocada per l’Institut Catalá 
de Servéis a la joventut de la 
Generalität.

Els dos primers premis de 
pintura i dibuix concedits en 
aquest concurs, en el que 
s’han presentar un total de 
vint-i-cinc mil obres -25.000-, 
els ha merescut el jove artista 
Joan Lluis Jardí, resident i veí 
de Bellaterra.

Es tracta d ’un jove de 21 
anys, estudian! de pintor mu

ral a l’escola de Llotja, que ja 
va guanyar el primer premi de 
pintura de l’anterior Mostra 
(dedicada a Picasso).

En un estil no ben définit 
per part de l’artista, en 
referir-se als seus treballs, eli 
els classifica com a pertan- 
yents a una combinació de su
rrealisme i hiperrealisme.

M’és grat fer-ne mencio es
pecial perqué es trata d ’un jo
ve convei de Bellaterra, indret 
residencial en el que de fa dies 
conviuen un nudi de pintors 
que fan honor a la memòria 
de qui en fou pioner, en Joan 
Vila Puig.

En fer-ne esment, ens sen- 
tim satisfets de l’èxit assolit.

BADALUCS 
Recull de poemes de 

JOSEP MILÀ
Aquesta Diada del Llibre 

apareix un breu volum del jo
ve poeta local Josep Milà, en 
el quai s’apleguen 55 poemes i 
14 dibuixos (aquests, de Pere 
Cullell).

Duu per titol BADALUCS 
i Joan Ripoll n’ha fet un pór- 
tic en el quai fa una anàlisi 
critica que és d’agrair.

Badalucs, és, com deixem 
dit, un recull de poemes es- 
crits entre 1980 i 1982. Fou 
arran dels seus primers llibrets 
(Caplletres d ’un cami -1977- i 
Cinquanta-dos instants sense 
temps -1979) que Joan Oliver 
li escrivi en una nota amical, 
aqüestes paraules, entre al- 
tres: “ Vagues anhels, actituds 
meditatives, absèneia de fri- 
volitat i de superficialitat. Es
perances fantasioses. Grave
tat i seny bàsics. El cami no 
sembla perdedor, ans al con
trari” .

Josep Milà, efectivament, 
“ mostra trets de poeta” , com 
li digué Pere Quart.

Acadèmia de Belles Arts 
Exposició de cartells d’ôpera

Es una col.laboració de car
tells propietat de la soprano 
Mima Lacambra i aquesta ex
posició ha estât organitzada 
per l’Associaciô Amies de 
rÔ p e ra  de Sabadell en 
escaiença de la representació

És una gentilesa de 'GALERIES
ROVIRA'

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL
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de Tosca, de Puccini, el dia 21 
del mes actual, al Teatre Mu
nicipal “ La Farándula” .

Aquesta exposició resulta 
prou oportuna quan la ciutat 
ha récupérât, com bé ho diu 
Josep Torrella en el programa 
de má, una rància i oblidada 
tradició operistica.

Jordi Roca ha realitzat el 
cartell d ’aquesta Tosca, que 
figura en aquesta exposició, la 
qual és molt favorablement 
comentada pel public.

*

EMILI HIERRO exposa 
a Barcelona

El nostre amie i assidu 
col.laborador d’aquesles pa
gines amb ies seves notabies i 
festives caricatures, exposa a 
Barceiona, a la Galeria Kreis- 
ier, durant aquest mes d’abrii, 
una notabie col.leccio d’aqua- 
rel.les. Hi figuren temes ur
bans de Barceiona, de Fiorèn- 
cia, de Paris...

Està obtenint un gran èxit 
aquesta exposició, puix l’obra 
d’Emili Hierro duu una cre
dencial indiscutible, que el 
públicisap valorar i admirar.

*
JOAN BERMÚDEZ 

a Granada
Bermúdez ha anat a expo

sar a la capital granadina 
acomplint un compromis. Bé 
podriem dir doble compro
mis, perqué implica dur el seu 
art a fora de casa. 1, com era 
d’esperar, n’ha sortit airós i 
reeixit. La crítica granadina 
n’ha fet uns elogis exhaustius, 
estimant la factura d’aquest 
artista pintor que té una per- 
sonalitat molt característica.

Bermúdez fins i tot ha rebut 
propostes per radicar-se a 
Granada, tant és l’admiració 
que ha despertat la seva obra. 
(En el catáleg hi figurava un 
autoretrat fet al carbó, fidelis- 
sim).

*

ANTONI MARQUÈS 
Exposa a Paris

Aquest jove artista  
-escuitor i pintor- que ja vam 
anunciar que bavia obtingut 
una beca per continuar els 
seus estudis a Paris (veure 
Quadern nùm. 28) ha exposât 
una col.iecció d’escuitures, 
juntament amb pintures dei 
txec S. Stanislav, a la capitai

francesa. Ens ha tramés el ca
táleg, que ve avalat per la pre- 
sentació que en fa Joaquim 
Sala-Sanahuja.

*
Watts Arts

LLUIS VILA I PLANA
Vila i Plana presenta una 

molt bona col.iecció d ’obra a 
aquesta Sala d ’Art castella- 
renca, durant els dies 9 al 24 
d ’abril, la quai està tenint una 
excel.lent acollida. Com cal 
esperar d ’aquest artista que 
posseeix un temperament sen
sible, ordenat i persistent, que 
queda reflectit en cadascuna 
de les seves teles.

*
Académia de Belles Arts 

ÁNGEL CAMINO
Original i audaç exposició 

la que ha presenta! el passât 
mes de març aquest escultor i 
gravador Ángel Camino. Si 
les seves escultores tenen ala- 
des i etéries formes i volums 
géométries d’una conjugació 
piausible, és en el gravat on 
aquest artista ens mostra, si 
més encara la seva força crea
tiva. A part dei domini tècnic 
que es palesa d’una manera 
exhaustiva en la col.iecció 
deis gravats, es conjugada, 
també, amb la seva rica crea
tività!. Una obra admirable la 
seva.

EXPOSICIONS DIGNES 
D’ESMENTAR I NO CO- 
MENTADES PER MANCA 
D’ESPAI

A “ Galeries Rovira” , olis 
de Tomás Vila amb paisatges 
de la comarca de la Garrotxa, 
d ’acord amb el criteri artistic 
in fo rm a tiu  de l ’Escola 
d’Olot. *

A “ Tot Art” una comple
ta, variada i personalissima 
exposició de Tapissos execu- 
tats amb domini d ’ofici i per
fecta entesa en els dibuixos i 
coloracions per part de M.“ 
Assumpció Raventós.

♦
A la Sala 2 de l’Académia 

de Belles Arts l’obra de: An
toni Moreno.

*

1 a “ Cau d’Art Sabadell” 
l’obra conjunta de dos artis
tes: Marià Brunet i Puig Martí.

AUTOMOBILS

V ILA , S. A.
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¿ma^& ¿ òaraiilw Foto: Josep Busoms 
Text: Joan Cusco.

LA ROBA ESTESA
Aquests dies d’eleccions municipals, 

arreu es treuen els drapets al sol.

Qui, simplement, estén la roba...

Sant Quirze, 11
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Portic
a estât -pel que han difós tots els mitjans 
informatius- un gran èxit la inaugurado a 
Madrid de l’exposiciô ‘‘Catalunya en l ’Es- 
panya moderna”.

S’ha lloat l’esforç que ha representa! 
aquest treball -recull de feina ben fêta-; un 
esforç col.lectiu, sense color politic, que ha 

enaltit el pais. Ha estât un triomf català. S’ha donat a co- 
nèixer, una vegada mes, l’esperit indomptable del nostre 
poblé que, malgrat els entrebancs de tota mena, sap tor
nar a reeixir, surant i posant-se a la primera fila del pro
grès i de la cultura.

La nostra nació, ardida i soferta sempre s’ha destaca! 
en els moviments progressistes espanyols, en totes les ac- 
tivitats humanes. ‘‘Catalunya -hom ha dit- mal no ha Un
gut vocació de tancar-se, de voler mirarse continuament 
el melle”.

Aquesta exposició ha estât un missatge català a la capi
tal de l’Estat i a tota la resta de regions i nacionalitats que 
el conformen. Amb ella no sois Catalunya recorda, a tots 
els qui ho tenen oblidat o ho desconeixen, que té la seva 
historia -un gloriós passât- i que les seves pedres -les que 
sempre podran convertir-se en pans- són mil.lenáries, si
no que també posa en evidéncia la válua de la seva parti
cipado important en la vitalitat múltiple de l’Espanya 
moderna.

Aixó bé deu ser Solidarität. Solidarität i preocupació 
de futur. ‘‘Anar endavant” tots plegats, Espanya i, din- 
tre d’ella, si pot ser davant de tot com gairebé sempre, 
Catalunya, amb el pensament i l’esperit agermanats.

EL MON PER UNA ESCLETXA.

NOTA: Els textos signats reflecteixen Topìnió personal deis autors respectius
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¡EMBLAMCA

Joaquìm Busquéis ì Gruart
J ;  a un temps vaig tenir ocasió d’es- 
criure de Joaquim Busquets el se- 
giient: “ Es diu allò de qui “ neix amb 
bona estrella” ... Tal volta hom po
dría adjudicar-li aquesta dita. És, 
dones, Joaquim Busquets un 
d’aquests assenyalats?... Potser si, 
però és de rigor, al cas, reconèixer 
que és home que ha trescai, i no pas 
poc, per acostar-se a Testelada. I això 
requereix un gran i constant esforç, 
òbviament amb escreix. Eli, tanma- 
teix, podria parlar-ne a bastament. 
Però no ho fa. Eli és d’un tarannà 
més tancat que oberi -sobretot en 
aparença. Sembla esquerp. Escairat. 
Dur. Ho sembla, però una vegada 
tractat, intimant, ddxa de ser-ho” .

Amb aquest preàmbul podem tenir 
un coneixement bàsic del nostre per- 
sonatge. Però és convenient fer una 
ullada enrera i veure allà d’enllà un 
punt de partida.

El seu pare fou un professional de 
les arts gràfiques que a l’any 1921 
crea una petita indùstria en la qual.

anys després, comença a treure-hi el 
nas un marrec, que té uns ulls encu- 
riosits i tot ho mira, amb una atenciò 
vigilant.

Salvador Busquets, que aixi es deia 
el seu progenitor, intueix en ell una 
disposició innata envers el dibuix i, 
per no perdre temps, l’acomboia amb 
el professor morellà, afincat a Saba
dell, Manuel Rallo -recentment tras- 
passat, malauradament. Al jove Bus
quets ja se li endevina una notable in- 
clinació al dibuix i a la creaciò artisti
ca. Demostra ben aviat el seu esperii 
inquiet, adelerat, que mai més deixa- 
rà.

Rallo fou el seu primer i únic mes
tre i d’ell obtingué una gran forma- 
ciò. D’ell aprengué una disciplina ar
tistica i académica. També, però, es 
revelava contra l’aprenentatge siste- 
mátic i metòdic, perqué en eli bullia 
un esperii fogòs, impulsiu, fins i tot 
indomable.

Aquesta rebel.lió de Talumne no se 
li escapà pas al professor. A Rallo li

Per Joan Cusco i Aymamí

era dificil subjectar aquell ardit 
alumne. Era evident que el jove 
alumne volia desfermar-se de tota lli- 
gadura i optá per volar sol per Tin
mens espai de la seva fértil imagina- 
ció.

(I hom diria que mai no ha deixat 
de volar...)

En Busquets convergeixen dos as- 
pectes que, si bé poden semblar dife- 
rents, tenen una relació consubstan
cial. Podem contemplar el nostre per- 
sonatge segons Tóptica d’home in
dustrial, mogut per una dinàmica 
contagiosa, ficai -i capficat- en els 
problèmes inhérents a una gran em
presa, de projecció internacional.

I, per altra, hom pot descobrir-lo 
en una altra vessant: la de pintor, la 
de creador d’art. Tot això perqué 
Busquets s’ha ocupat personalment 
de traduir la filosofia ¿ ’empresa ais 
productes manufacturais. Compagi-

Es una gentilesa de Restaurant Joan Maragall, 6 i
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na l’estratègia i la supervisió empre
sarial amb la de director d’art.

Eli es mou entre aquests dos 
camps, si bé té la facultat que quan 
està en un d’ells hi està plenament. 
S’ha mogut -es mou- en el món del 
treball industrial i en el del quefer ar
tistic. Un es Higa amb l’altre: van de 
bracet.

Ara bé, cal veure en Busquets da- 
vant d’un quadre: ell es transfigura. 
Llavors hi ha l’artista que batega, 
joiós i dolorit alhora, davant l’obra. 
-Quina proporció dónes a la teva 
dualitat d’industrial i d’artista?

-Són dues coses diferents, perqué 
és necessari un desdoblamení de per
sonali tat per dur-ho a terme. Ara bé, 
si ho mesurem pel factor temps de de
dicado, 70/30 per cent, respectiva- 
ment. Is i hofem pel cantó de les mo- 
tivacions, el contrari de ¡’anterior.

-Els teus dots artistics t ’hauran 
ajudat en el camp industrial, però, 
fins a quin punt?

-Molt. Ha estât decisiu. L ’empresa 
s ’ha impulsât partint d ’aqüestes pos- 
sibilitats, fins avui.

-Tu, home de realitats, somnies so- 
vint?

-Si. Sort n ’hi ha.
-Voler és poder?
-Si es pot, si.
-Per a èsser un executiu, què cal te

nir?
-Moites coses; actuar més amb el 

cap que amb el cor.

-I per a èsser un artista?
-Sensibilität, Intel.ligéncia (plàstica 

per a un pintor), retentiva, formació 
técnica i molta voluntat.

-Un i altre, neix o es fa?
-Un executiu pot fer-se. Un artista, 

neix.
-Fins a quin punt et preocupa 

l’éxit?
-Suficient per a donar ánims al 

constant esforç que s ’ha de fer.
-T’has senyalat un limit?
-El limit és arribar allá on pugui, 

mentre sàpiga avançar i tingui temps.
-En fer una cosa l’has pensât molt 

abans?
-Sí, sempre.
-D’èxit n’hi ha de fais i d’autèntic. 

Per al primer solament manca el cap, 
i per al segon cal també el cor.

-Qué esperes de la vida?
-Fer molt art.
-Qué li dónes tu a canvi?
-Tota la dedicació.
-Qué penses tu del “ pensa mal i no 

errarás’’?
-Per desgrácia hi has de pensar 

massa vegades.
-Quan eres infant, qué volies èsser 

quan arribessis a gran?
-Ser algú que en el transcurs de la 

vida deixés una petjada.

Evidentment, Joaquim Busquets és 
un home pie d’inquietuds indefa- 
llents. En una ocasió vaig dir d’ell

que era com una mena d’aguerrit ca- 
pitá, un logistic. Afegiria més encara: 
té pasta de conqueridor.

Horn l’ha vist en el camp de les arts 
gràfiques (ahir aquella petita editora 
art-gràfica i avui el grup internacio
nal Busquets Gruart); adés en el 
camp artistic i plástic, però cal afegir, 
ara, una altra perspectiva: la de la ra- 
maderia. Ha entrât en el camp, el de 
terra endins, on s’hi troba bé, davant 
“ l’obra de Déu” , com ell diu, la qual 
contempla i contempla, meravellant- 
se de la neixent albada o extasiant-se 
davant de l’hora ponent, quan el sol 
s’amaga darrera la serralada...

És un lloc tranquil, pie d’estampes 
bucòliques. En aquella àmplia esce
nografía el nostre personatge se sent 
nou, puix ha deixat el tragí indus
trial; aci, a la pau del camp troba la 
pau que necessita. Aci hi ha color i 
calor per a nodrir el seu esperit, sem
pre inquiet, sempre ardit.

És en aquest lloc on ell voldria 
eixoplugar-se quan pugui deixar les 
seves teleles industrials; i poder-s’hi 
dedicar a l’art plástic la major part 
del temps.

Heus aci el seu somni. Somni d’ar
tista...

En la vida de Busquets s’obre un 
parèntesi entre els anys 1948, i el 
1975, en el quai la seva responsabili- 
tat empresarial l’obliga a pintar no- 
més uns pocs quadres cada any i en 
canvi ha de possar més atenció a l’ac- 
tivitat artística propia de la seva pro- 
fessió.

És a partir del 1975 que reprèn la 
tasca de pintar, realitzant des d’alla- 
vors una exposició anyal. La penúlti
ma fou a Tôt Art el febrer del 82 
arran de l’“ Any de Mossèn Geis’’. 
En aital escaiença exposà sis retrats 
de l’homenatjat, aixi corn quadres de 
paisatges de Girona i del nostre Va
llès.

És recent la que ha célébrât a la im
mortal ciutat, al Palau de Caramany, 
la quai ha obtingut un notable èxit 
que ha vingut a confirmar la seva po
sitiva valoraciô.

(En fer referència al Palau Cara
many de Girona, val la pena explicar 
que en aquell bell i noble marc, un jo
ve poeta guanyà la seva primera flor 
natural: el seu nom, Camil Geis...).

És una 
gentilesa de

Advocat Cirera, 32
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Meridional.
Cerebral.
Flama.
Ulls petits i enfondits, vius com una centella. 
Ñas semitic.
Metòdic.
Logic. Logistic.
No té dubtes. Sap el que voi.
I, a més, té voi.
El que té dins d’ell, no li cap a la peli...

Autorelral a l’oli (1983)

Qüestionari “ PROUSTIL
-El principal tret del meu carácter? 
-Perseveranga i honradesa.
-La Qualität que prefereixo en un home? 
-La honestedat amb equilibri emocional. 
-La qualitcit que prefereixo en una dona? 
-Saber estar en el seu lloc, amb feminitat. 
-Allò que riés estimo en els amics?
-Que ho siguin.
-El meu principal defecte?
-Massa motivacions.
-La meva ocupació preferida?
-Realitzar en el camp de l ’estètica.
-El meu sonmi de benestar?
-La comprensió i l ’estimació deis que em 
vollen.
-Quina fora la meva pitjor desgrácia? 
-Perdre la vista i la pau d ’esperil.
-Qué voldria ser?
-Em confo.-mo.
-On desitjaria viure?
-En un poblé petit, per poder treballar 
tranquil i contemplar Robra de Déu. 
-Quin color prefereixo?
-Tots, en harmonía.
-Quina Por prefereixo?

-Totes.
-Quin ocell prefereixo?
-Entre tots, el colom.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Josep Pía.
-Els poetes preferits?
- Verdaguer, Mossén Geis i Maragall.
-Els herois de ficció?
-Els follets.
-Les meves heroines de ficció?
-Les fades.
-Els meus compositors preferits? 
-Wagner, Grieg, Dvorak, Beethoven, 
Tchaikowski, Mozart, Ealla...
-Els pintors predilectes?
-Goya, Rembrand, Pissarro, Eortuny, 
Velâzquez, Sorolla, Gimeno, Turner, Ca
sas...
-Els meus herois de la vida real?
-Jesús.
-Les meves heroines historiques?
-Les mares de les victimes de la injusticia. 
-Els noms que prefereixo?
-El nom no fa  la cosa.
-Qué detesto més que res?

-La falsetat i l ’en veja.
-Quins caràcters històrics menyspreu 
més?
-Tots els que han menyspreat la humani- 
tat.
-Quins fets militars admiro més? 
-Ùnicament els motiváis per la defensa 
dels propis.
-Quina reforma admiro més?
-L ’abolido de Tesclavitud.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Em conformo.
-Com m’agradaria morir?
-Tard, si mentrestant pue fer  moites co
ses.
-Estât present del meu esperii?
-Inquiet, no conformât, a voltes indignât 
per un entorn humà poc civilitzat.
-Fets que m’inspiren més indulgéncia? 
-Els errors comesos amb bona fe.
-El meu lema?
-Realitzar, fer  una cosa després de l ’altra i 
les més importants primer.
-(Per exemple: no començar per la teula- 
da...)

És una gentilesa de SENSERRICH-Joieria, Sant Quirze, 17 - Tel. 725 75 96 - SABADELL
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L’AGRE DE LA TERRA
N,I  O tôt han de ser calamitats i desgrà- 
cies a la nostra ciutat. No negant pas ni 
oblidant que la degradado és ben percep
tible en moites de les facetes de la vida 
ciutadana, hem de reconèixer que a Saba
dell també s’hi esdevenen de tant en tant, 
i en parcel.les molt concretes del seu am
pli panorama, coses senzillament bones, 
positives, que cal registrar i posar en re
lien per tal de fer, a nivell d ’informaciô 
general, el degut contrapès a les altres. 
Aleshores el saldo potser no serà tan ca- 
tastrófic.

Cenyint-nos a la que anomenariem vida 
cultural -que, dit sigui de passada, cada 
dia resulta més dificil de definir degut a la 
munió d ’elements confusionaris que s’hi 
van introduint-, potser convindria su- 
bratllar una molt concreta tasca editorial 
de carácter genuínament sabadellenc, lo
cal i localista, que s’hi está desenrotllant i 
que té aires de prosseguir en el futur, sal- 
vats, naturalment, els imponderables que 
l’avenir ens reserva. Es tracta -i aixó cree 
que constitueix un factor molt important 
per a la ciutat- de quelcom que, si bé sin- 
tonitza amb les realitats de l’hora present, 
té un marcat to de continuïtat i d’enllaç 
amb el 'prétérit de l’esperit sabadellenc 
manifestât ja abans en tasques d’aquesta 
mena, corn poden ésser la de l’equip de 
La Mirada i la de la Biblioteca Sabade- 
llenca, que foren realitzacions molt esti
mables en el Sabadell d’allà els anys vint i 
trentes; tasques que, havent quedat trun- 
cades per la nostra fatídica guerra, foren 
reempreses en una determinada direcció 
-i, malauradament, sense l’éxit que hom 
desitjava- vers els anys cinquanta amb la 
Biblioteca Sabadell, promoguda per Ra
mon Bardés.

Si, constatem-ho amb satisfacció: amb 
el darrer que ha aparegut, ja són cinc els 
volums que ens ofereix Amies de les Arts i 
les Lletres en aquesta Biblioteca Quadern 
que ha sorgit a l’entorn de la revista 
d’aquest nom que, al llarg de l’any, va 
sortint amb periodicitat bimestral d’ençà 
de l’abril de 1978 i que representa un 
esforç molt estimable encaminat a revifar 
i normalitzar un sector pie de possibilitats 
culturáis del panorama sabadellenc. Els 
cinc volums que constitueixen els primers 
números de la novel.la Biblioteca són 
-recordem-ho per tal de fornir un “ aide- 
mémoire” ais distrets-els següents: “ De 
les eixides” , amb dibuixos d’Agustí Mas- 
vidal i text de Joan Cuscó, éditât l’any 
1980; “ Una historia de Sabadell per a 
tots” , de Josep Torrella, aparegut el 
1981; “ La darrera nit” , novel.la de Ra
mon Moix -valuós poeta i escriptor de ca

sa, suara traspassat- que es publicá el 
1982; “ Deis carrers de Sabadell” , deis es- 
mentats Masvidal i Cuscó, que aparegué 
el mateix any; i finalment, el Ilibre de me- 
móries de Josep Torrella “ Amb la ciutat 
a l’hora del record” , que fou novetat a la 
Diada del Llibre d’enguany.

Resulta satisfactori poder registrar, no 
solament l’existéncia d ’aquesta tasca edi
tora en el Sabadell deis nostres dies, sinó 
també la favorable resposta que li están 
donant els sabadellencs, tots els quals, di
ria jo, están en condicions de valorar, i 
molts d ’ells d’assaborir i tot. Ilibres com 
els que acabo d’esmentar, cosa que potser 
no es podría afirmar si ens referíssim a ai- 
tres menes de producció, anomenada més 
enfáticament literária, que es diu situada 
a la proa de les tendéncies -gairebé de- 
mencials, amb perdó de James Joyce i ai- 
tres escriptors d ’arreu del planeta, i tam
bé, dones, de casa nostra- de les lletres 
hodiernes. Resulta evident que encara no 
s’han desorbitar massa les coses i que els 
nostres conciutadans saben distingir els 
diversos nivells i les diverses facetes de la 
cultura, la qual cosa els permet de nave
gar sense que el seu vaixell, frágil com és, 
s’enfonsi en ésser castigar pels vents furio
sos que l’ataquen des de tots els punts car
dinals.

Potser no caldria dir que és molt vari el 
valor intrinsec de les obres que, aplega- 
des, constitueixen aquesta novella Biblio
teca. En tot cas, guardem-nos de posar
les totes en el mateix sac i sapiguem reco
nèixer en cada una d’elles l’exacte nivell i 
to que li ha donat el seu autor, els seus co- 
autors en alguns casos. El qui les llegeixi 
ja pot saber una mica qué ha d’esperar 
trobar-hi a l’endinsar-se en les págines del 
volum que té a les mans i que “ a priori” 
ha valorat donant un generós vot de 
confianca a qui sigui pel sol fet d ’haver 
volgut aportar la seva contribució a enri- 
quir, al marge de qualsevol ambició de lu
cre, el patrimoni espiritual de la ciutat. 
Perqué sap que aquests Ilibres de carácter 
deliberadament local, doméstic diriem, 
tenen com a denominador comú aquella 
sentida impossible d ’aconseguir artificio- 
sament que se’n diu “ l’agre de la terra” , 
que no els priva pas de teñir molta vola
da, però que revela l’ambició fonamental 
de donar una bona testimonianca del qué 
es l’arrelament en un lloc geográfic i en 
una comunitat humana amb un conside
rable gruix d’história.

Pere Roca i Garriga
Publicat al “D. de S .” de 7 juny 1983

BRUIXES A

començos del segle XVIII hi ba
gué a tot Catalunya una veritable in- 
vasió de bruixeria seguida natural
ment deis consequents processos. 
Tants i tants foren aquests que Felip 
II deia l’any 1620 en una carta al Vir- 
rei del Principal, el Duc d’Alcalà: 
“Tengo entendido que hay gran can
tidad de bruxas en este Principado” i 
recomanava en la carta que es conce- 
dis un perdó general per castigar des
prés amb més rigor els reincidents. Ja 
Josep Masferrer i Arquimbau en “ La 
Renaixensa’’ del 31 d’agost de 1878 
ens descriu un procès de bruixeria a 
Savassona del 21 de febrer de 1618; 
uns anys més tard Menéndez i Pelayo 
en la seva “Historia de los Heterodo
xos Españoles”, del 1882, ens parla 
de diversos processos de bruixeria a 
Vic, documentació estudiada més a 
fons per Antoni Pladevall en el seu 
llibre “Persecució de bruixes a les co
marques de Vic a principis del segle 
X V III” publicat l’any 1971; a la re
vista “Ausa” ens en havia parlât ja 
Federico Sena l’any 1968. Jaume 
Prat i Vila, l’any 1981 i en “Miscelá- 
nia d ’Estudis Bagenes” ens parla de 
les bruixes de Santpedor de darreries 
de 1618; Albert Benet i Ciará en la re
vista manresana “Dovella” del se- 
tembre-octubre de 1982 ens parla 
també de la bruixeria al Bages; i en 
els “Quaderns d ’Estudis Sallentins”, 
n? 2 del 1983, el mateix Albert Benet 
fa una descripció del procès de Joana 
la Negra, una bruixa Sallentina.

Tot i que en diverses d’aquestes 
obres es fa alguna referéncia a brui
xes al Vallès, -especialment en l’obra 
citada de Pladevall- poques dades 
concretes s’en tenien.

La primera noticia de bruixeria a 
Sabadell ens la dona l’acord del Co
mú de Sabadell, que podem llegir en 
les “Ordinacions de la Universität de 
la Vila i Terme de Sabadell” i que 
amb una data de 21 d’octubre de 
1619 diu: “Determinaren que sia da
da facultat ais senyors Consellers de

FINQUES CARNEREs una gentilesa de
Sant Antoni M®. Claret, 18
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;a b a d e l l
Per Joan Alsina i Girali

Representació d ’un sàbat (reu
nió nocturna de bruixes i brui- 
xots per a celebrar llur festa en 

homenatge al diable). Davant 
del dimoni, que ocupa el tron, 
un home agenollat adjura, pel 

que es veu, de la seva fe cristia
na. Dessota, una bruixa besa les 
natges a un diable. A la part su
perior esquerra una altra bruixa 

provoca una tempesta 
mitjançant la cocció d ’un sorti

legi. (D’un manuscrit de l’època 
-Wickiana-. Biblioteca Central 

de Zurich).

que fassen una cerca per la present vi
la a effecte de fer venir lo home qui 
coneix les bruixes i si es troben diners 
per lo gasto de fer-lo venir estiga en 
llibertat de dits senyors Consellers”. 
Pocs dies després, en l’acta del 17 de 
novembre, s’en torna a parlar: “At- 
tès que en la vila de Caldes tenen cap- 
turades moites dones que están con- 
vensudes de bruixes, i se en ten que en 
la present vila i terme hi hauria algu- 
nes sodés durs, les quais en lo acte de 
tortura se enten serán descobertes si 
acàs se fa  instancia i part formada 
per part de la Universität, que per ço 
sia fêta instancia i part formada con
tra les que serán trobades esser delin- 
qüentes i complices en dites bruixe- 
ries... i, segueix dient Pacta, que si- 
gui gastat tot el que convingui per 
procedir contra dites bruixes.

La darrera cita que es troba en les 
“Ordinacions” és del 18 de desembre 
en la que es determina que siguin ele- 
gides tres persones del Conseil, una 
de cada braç, per a que tractin totes 
les questions referents a la persecu- 
ció.

Res més diuen les “Ordinacions” 
en referència a aquest tema.

En el llibre del Clavaria!, amb data 
del primer de gener de 1620, hi tro- 
bem la nota: “ Despedida pôlissa a 
Melcior Amat per portar lo procès de 
les bruixes” .

Aixô és tot el que sabiem fins ara.
Bosch i Cardellach i Carreras recu-

llen aqüestes informacions i atribuei- 
xen els processos de les bruixes de 
Caldes i de les de Castellar a la Cùria 
de Sabadell. No fou però aixi ja que 
el processos foren portais per les res
pectives Curies de Caldes i de Caste
llar, tot i que els d’aquesta darrera vi
la foren realitzats a Sabadell però per 
la Cùria de Castellar i en virtut de 
‘ ‘territori concedit ’

Recentment s’ha trobat a PArxiu 
Històric de Sabadell un voluminôs 
plec que conté còpies del procès de 
Caldes (probablement les que havia 
“ portât” el Melcior Amat que cita la 
nota del Clavaria!) i els originals del 
procès de les bruixes de Castellar.

El procès de les bruixes de Caldes 
va començar el 6 de juny de 1619 en 
que es notifica l’empresonament 
d’unes dones acusades de bruixeria. 
No hi ha, en la documentaciò troba- 
da noticies de l’interrogatori ni de la 
sentència; la documentaciò trobada 
és dels interrogatoris de tortura pos
teriors a la condemna. Les acusades i 
inculpades foren Eulàlia Puig Braga, 
Caterina David, Margarida Pujol 
Ras, Elisabeta Rossell i Magdalena 
del Pont, totes de Caldes de Montbui 
i Francina Marras!, de Palau Solitar.

Totes varen ser condemnades a 
tortura i mort a la forca. Els proces
sos de tortura foren fets en una casa 
de Josep Bonvilar, pagés de Caldes, 
del 6 al 26 de novembre del mateix 
any 1619. De les execucions no en sa-

bem la data exacta però devien fer-.se 
immediatament després de la tortura 
ja que en un deis documents referents 
a la denùncia de les acusades de brui
xeria a Castellar es diu que aqüestes 
eren “sòcies d ’algunes alt res bruixes 
que pocs dies fa  son est ades penjades 
en la vila de Caldes”.

Aquesta denùncia de bruixes a 
Castellar fou feta a darreries de no
vembre i contra Violant Camera, de 
Les Arenes i Jerònima Muntada i 
Eulàlia Oliveres i Saulet de Les Fà- 
bregues de Castellar.

D’aquest procès en tenim la decla- 
raciò d’un testimoni, i els interroga
toris de les acusades, durant els quais 
negaren que haguessin fet cap acte de 
bruixeria; foren però condemnades a 
tortura i a ser penjades a la forca.

Durant els actes de tortura totes 
tres reconegueren esser bruixes i di- 
gueren que en els aplecs de bruixes a 
que havien assistit hi trobaren sempre 
a Joana Sol i a Guillema Roberta, 
“gavatxes que están en la vila de Sa
badell i que també hi havia «na Ro
maguera» que avui es diu Vallcorba 
per ser casada en darreres noces amb 
Vallcorba, habitant en la vila de Sa
badell”.

Si fou espontània la denùncia o 
suggerida i forçada per la tortura no 
ho sabrem mai; però probablement 
d’aquesta denùncia en vingué el pro
cès i la sentència de les acusades de 
bruixeria a Sabadell.

Es una 
gentilesa de

T ro fe u s -C o p e s-M e d a lle s -In s ig n ie s-C la u e rs -R è to ls -P la q u e s  
commémoratives- Etc. Treballs especiáis en bronze i aliatges. 
Arimón, 113-117 - Tels. 725 49 77 i 725 41 87 -  SABADELL
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Del seu procès i sentència no n’ha 
aparegut fins ara cap documentació. 
Sabem però que dues acusades de 
bruixeria foren penjades a Sabadell.

No en tindriem cap noticia si no 
fos per unes declaracions, trobades 
també entre els papers de la Cùria, de 
tres testimonis que declaren en una 
causa datada el 18 de febrer de 1620 i 
en la que tots tres declaren practica- 
ment el mateix; la declarado d’un 
d’ells diu, en part,: “Esteve Dostes, 
teixidor de draps de llana de la vila 
de Sabadell, de quaranta anys, poc 
més O manco, testimoni sol. licitai per 
la Cùria, dia: Senyor, jo  he vist sen
tenciar a mort a Joana Sol i a Guille- 
ma Roberta les quais penjaren en la 
plaça pública de Sabadell per brui- 
xes, les quais tine entés les penjaren 
després en altres forques en el terme 
de Sabadell en lo Hoc anomenat Les 
Termes i tinc entés que han enderro- 
cat dites Jorques i s ’en han emporta
da dita Sol... ”

Per aquesta declaració sabem que 
a Sabadell foren jutjades -hem de 
suposar-ho ja que no en tenim la do
cumentació de les causes-, condem- 
nades a mort i penjades dues acusa
des de bruixeria; Joana Sol i Guille- 
ma Roberta. De na Romaguera o 
Vallcorba, també acusada en les de
claracions de les bruixes de Castellar, 
no en sabem res.

Que tots aquests processos i ajusti- 
ciament de bruixes creaven una psi
cosi col.lectiva persecutoria ens ho 
demostra un document del 15 de de- 
sembre de 1619 en el que la Universi
tät de Sant Esteve de Ripollet 
s’adreça a la Cùria de Castellar de- 
manant details del procès i en el que 
un dels testimonis que intervenen en 
dit document diu: “...és veu i fama 
pública que en lo terme de Sant Este
ve de Ripollet hi hauria algunes do
nes que es té per cert serien i son brui
xes i hetxiceres i que han usât i usen 
de Tart de bruixeria i també he entés i 
vist que d ’alguns anys ençà han cai- 
gudes moites pedregades, boires f 
neules que han donat molt grandls- 
sims danys als fruits de la terra i per 
consequent als habitants i particulars 
de dit terme i que de dits danys i pe
dregades serien causa dites bruixes i 
hetxisseres.... ”

Aixi anaven els processos i la per- 
secució de la bruixeria a inicis del se
gle XVII. ■

EL FENOMEN 
TEATRAL 
A SABADELL

X-/a joventut actual -la que se sent 
impulsada per alguna inquietud, cal 
entendre- està récupérant l’interès en
vers el fet escènic. Des de feia anys, 
tants corn un mig segle, el cinema ha- 
via acaparat l’atenciô de les masses 
tot aconseguint que es desentengues- 
sin del teatre; a tal extrem que aquest 
semblava destinât a extinció. Sobre- 
tot la gent jove havia deixat de creure 
en el teatre; el tenia com un especta- 
cle anacrônic, pràcticament obsolet. 
No li era possible de sentir-se atreta 
per l’art escènic, amb el seu conven- 
cionalisme, el seu artifici, les seves li- 
mitacions, després d’haver-se acostu- 
mat a la riquesa de mitjans i de possi- 
bilitats del cinema, especialment des 
que aquest havia conquerit el do de la 
paraula i de la mùsica, i més tard 
l’enlluernament del color.

Els qui vam venir al món a princi- 
pis del segle vam ser testimonis del 
creixent predomini del cinema -recent 
nascut amb el canvi de centùria- a 
mesura que anava perfeccionant les 
seves eines técniques i, amb elles, el 
seu llenguatge expressiu. Predomini 
que suposava el progressiu retrocés 
del teatre, el qual acabá sostenint-se 
amb una certa permanéncia només 
que a les ciutats cosmopolites o en re
dactes minoritaris.

Però anem quedant pocs que po- 
guem evocar com a testimonis vivents 
la gran febre teatral de la segona mei- 
tat del segle passât i de la primera dé
cada del nostre segle. De forma que

Per Josep Torrella

resulta molt difícil, sobretot per a les 
generacions posteriors a la guerra ci
vil, de capir aquell apassionament. 
Cal saber imaginar-se un món sense 
cinema, sense televisió, sense ràdio, 
sense fútbol. El teatre era l’ùnic es
piai en el qual convergien les masses, 
de totes edats, de tots nivells socials. 
Restava el ball, que apiegava el jo- 
vent, i els espaiosos salons café, que 
reunien els homes, principalment els 
casats. El predomini del teatre era 
dones, indiscutible.

En acabar el vuitcents, Sabadell, 
una ciutat d’uns vint-i-tres mil habi
tants, comptava amb quatre edificis 
aixecats expressament per a l’especta- 
cle escènic. Eren, per ordre cronolò- 
gic, el Principal, el Camps, el Cer
vantes i l’Euterpe. El teatre no era 
aleshores un luxe, una diversió reser
vada a les classes alta i mitja; les di
verses categories de localitats -llotja, 
platea i entrada general (el popular 
“galliner” ) -permetien ais obrers la 
concurréncia sovintejada al teatre, 
tot i que venien formacions de totes 
categories, àdhuc estrangeres, i es 
feia òpera. Fins dintre la primera dé
cada del noucents no es va començar 
a conéixer a Sabadell el cinema, i en
cara de moment a intermiténcies i 
amb mitjans molt rudimentaris; el 
seu afiançament, amb absorció d’edi- 
ficis teatrals i de públics massius, es 
va anar produint dintre la segona dé
cada.

I encara hem de pensar en la doble

És una gentilesa de p a l l i l i «  I I I
SERVEI DE REPARACIONS FOTO-CINEMA-VIDEOS-HI.FI 
Advocat Cirera, 8 Dpt. 16 - (Davant A juntam ent) 
Teléfon 726 13 35 - SABADELL



capacitai de participació que el tea- 
tre oferia: la passiva -l’anar a veure 
teatre- i l’activa, la dels qui, a més de 
plaure’ls d’assistir al teatre, els piata 
també fer teatre ells mateixos. Eren 
els aficionáis, vocable que em resis- 
teixo a substituir pel de afeccionáis o 
pel de amateurs, pequé d’aquella ma
nera és com sempre s’havien conegut 
i el nostre diccionari normatiu ho ac
cepta. I n’hi havia molts, d’aficio- 
nats; sempre n’hi han hagut, però no 
pas en I’abundor d’aleshores. Els 
grups apareixien i desapareixien com 
bolets, però alguns adquirien prolon- 
gades continui'tats, sobretot si es for-

TEATRO
SALON CASA LIRUS

SOCIEDAD 6ÂRTRINÂ

Extraordinaria fuHcion para el Viernes 
3 1  Octubre de 1890.

Befteñciú del jávoíi aficionado

B» H M H I  4 m
Los muchos favores que me ha dispausado 

el público quo viene honrando esta Sociedad, 
las simpatías que d© él tengo recibidas, deseoso 
d© complacerle, he dispuesto para hoy el drama 
en 7 actos del venerable autor D. José Zorrilla,-
denominado:

i DON JUAN

puesto en escena, con toda propiedad que las di
mensiones de este teatro permite, y  desempaña
do bajo el siguiente

REPARTO
Doña Inés de Ulloa.

n A'na ñe ̂ antoja 
Brígida . . . .
La Aba<hm . . .
jy. JiKin 7'ejiorio .
» Luis Mejia . .

• n Gonzalo Ulloa .
B Diñgo 7'enorio .

ButareUi . . . .
SecuUor . . . .
CiulH . . . . .  
üapiiüH Centellas .
Hafael de Avellaneda 
Aguacil . . .

con acompañamiento de encubierto?, curioso», 
esqueletos, estatuas, ángeles y fuegos de bengala.

S n trad a  25  céntg.—Sillas 10 céats.

Sra. Antigas.
« N. N. 
n Oardaldas. 
« N. N.

Sr. G-orina.
» Lladó (A.) 
n Oarboneil. 
» Lladó (T.) 
» Trnliás.
" Ogranzo.
« Penalva.
» Qiner. 
n Sabaier. 

Coll

A LAS 8 Y m e d ía  EN PUNTO.

Tal es la fundía que he comJdnadü para uú 
leneficio y si hgro coMpiudír aipiXhlka. se verán 
satisfechos los deseos de S., S. 8. .

ftisatrn Gorins.

tina fundó d'afícionats a '‘Cal Lirus” , una casa de 
Tactual carrer del Dr. Puig núm. 34.

maven sota el sopluig moral i físic 
d’alguna entitat. Existien grups d’afi- 
cionats i locals escénics, més o menys 
dignes, en gairebé totes les entitats, 
especialment les corals i les politi
ques. A més s’habilitaven sales de 
teatre en els llocs més insospitats, i 
també els aficionáis utilitzaven no 
poques vegades els escenaris deis tea- 
tres “ de debo’’.

He pogut recollir noticies d’una 
vintena llarga de grups d’afícionats 
en el darrer quart del segle, si bé hem 
d’entendre que no tots ells van coe
xistir; alguns, com he dit, tenien vida 
efímera. I entre el 1910 i el 1930, Hui
lant amb la prepotència del cinema i 
omplint els bulls que anaven deixant 
en l’art de Talla els grans teatres, he 
trobat referència d’una xifra de grups 
d’aficionats en actiu que s’acosta a la 
trentena. I tant d’un période corn de 
Taltre no pue dir que posseeixi dades 
exhaustives, puix la premsa local do
nava noticia de molt poques d’aques- 
tes activitats; penso que només 
d’aquelles que els qui les duien a ter
me es preocupaven de divulgar-les, ja 
que molts grups comptaven amb pu
blic propi i fixe, i ni tan sols feien 
programes impresos.

Cal dir que les formacions d’afi
cionats conreaven un teatre imitatiu; 
el que velen conrear a les companyies 
professionals. I ni als uns ni als altres 
no solien moure’ls inquietuds de re
cerca, d’innovació. Feien allò que sa
bien que havien de plaure a llurs pu
blics. Només una linia ideològica, i 
no pas sostinguda, s’observava en 
llocs corn l’Acadèmia Católica, el 
Circol República Federal o la Coope
rativa.

Dels aficionáis sabadellencs eixiren 
noms com Bartomeu Soler, Josep 
Bruguera, Joan Sunyer, Teresa Cuni- 
llé. I en aquests ambients d’aficionats 
s’havien estrenat qui -sap- les obres 
d’autors sabadellencs: Got i Angue- 
ra, Ramon Ribera, el citât Bartomeu 
Soler, Joan Trias Fàbregas, Salvador 
Sabater, Leandre Roura, Joan Salla- 
rès, Ramon Moix...

Allò que no cree que es pugui de
terminar és si la pluralista vitalitat 
teatral que es palesava a Sabadell era 
igual o superior a la d’altres pobla- 
cions catalanes en proporciò a llur 
demografia. Si bé m’inclino a creure 
que les superava.

Notes.- Els programes reproduits pertanyen a 
l’arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach. 
Una amplia informació sobre el tema pot 
trobar-se a la monografía del propi autor de 
l’article, titulada “ Vida teatral sabadellenca 
fins a 1936” i publicada en el Quadern d'Arxiu 
núm. 42 de la Fundació Bosch i Cardellach.

MUEIMES
Martes 24 de Septiembre de 1889

F E S T I l - lD A D  D E

NTRÂ. SRA. DE U S  MERCEDES
, TA:B0E.- A fas 3 y medí«

- — —

Siendo tantas y tan reiteradas las iostanoias dé ana gran 

nu,.oiía de señores concurrentes, así como t/s deseos inani- 

fesi (idos jior un inmenso iiiimero de personas que, por sus 

ocajiaciones ii otras furtivas cansas no pudieron 'asistir 4 

aing un.! de las dos primeras representaciones de la obra que 
tan poderoBamente logró Mamar la atención el día dol debat 

do esta compañía, base dispuesto para la farde de hoy po- 
líierla en eeoetia por última vez, á tenor dol siguiente

PROGRAMA

1.“ Sinfonía.

2̂.« Tareera y áf.tiraa Piprese-ntaeloa lpr#ra;isl-
fetftfneflte de! grandioí» drama en 6 actos y 10 cuadros, 

inspirado en el pensamiento de una obra alemana, por don 

Aníimio Moivm Gil, que lleva por título:

E L

SALTO
DEL TORRENTE
Puesta en aedem por los artistas de la compañía que tan 

acertadamente, dirige el primer actor D. Enrique Borráa y 

presentada con el mismo aparato que en la tarde y noche 
del lé  del pasado Julio, con suili CiSCAM DI iii ITÜL

y un

de movimiento, que tan grata Iiision produce á la vista del 
espectador.

PRECIOS: Silla de 1 .“■ clase con entrada, ,4 rs.—Silla 
de 2,“- dase con id., 3 rs.—Entrada general, 2 ra.

Se despachan localidades en casa J. Oliver, Gracia,

$e darán salidas hasta después ds eoaefuído el {«^mar acto.

Ifup. M. Rtbtífa,

Una representació de teatre professional al teatre Cer
vantes, actual avínguda de Tonze de Setembre (canto
nada amb Sant Matías), que aleshores era el “ carni de 
la Creu Alta'’. Degut a la “ llunyania” del local es ve- 
nien localitats en una casa cèntrica.



Concert d’homenatge a Mn. Geis
Transcrivim la salutació escrita per 

Mn. Geis i la qual fou llegida pel rec
tor Joan Busquets en aitai acte.

Amies, die amies, perqué ho sou 
tots els aqui presents, i sou grans 
amies, grans, del més petit al més en
trât en anys.

Cree que és ja del domini publie 
que la meva germana Nareisa està 
gravissima. Vet aquí el motiu de la 
meva abséneia en aquest aete entran- 
yable.

Però jo  em sento en el deure i en el 
plaer d ’ésser-hi present, eneara que 
només siguí amb el maneig de la plo
ma, amb la qual he eserit totes les pa
gines que eantareu.

Que n ’hauria estât d ’emotiu de

sentir el meu pensament en tants de 
llavis amies!

Sapigueu que la major part de me
lodies (fins les més profanes) han 
nascut d ’improvisacions a l’orgue 
d ‘aquesta Parròquia, a la quai he 
consagra! més de mig segle de la me
va vida.

Gràcies als Mestres Directors i Di
rectores de les agrupacions corals que 
hi prenen part (Els poso per ordre de 
programa): Àngels i Josep Olivella 
Aller, Josep Vidal i Bachs, Maria 
Eugènia Castellvi i Nadal, Joaquima 
Busqué i Barcelô, Josep Colomé So
moza. Maria Calzada i Olivella, 
Francese Olivella Company, Pere 
Puig i Ballonga, Liais Vila i Casan- 
yas, Joan Auladell i Doménech, Ma

ria Teresa Boix i Puig i durs cantai- 
res.

Gràcies al mestre organista Joan 
Casals i Clotet que us farà conéixer 
una série de compósicions orgániques 
meves.

Gràcies a la comissió organitzado- 
ra de Thomenatge, amb el senyor rec
tor de la Parròquia en cap, que ha fa 
cilitât i encoratjat, l ’organització 
d ’aquest acte.

I  a tots els que de una manera o al
tra i han col. labora! i a tots els qui 
han donat relleu amb la seva presén- 
cia.

A tots, les meves emotives gràcies.
Déu US pagui amb escreix el que jo  

n o  US puc pagar.
Cantil Geis

“Mossén
Heus aquí un poblé que s ’inclina i canta 
amb les cançons que vares dictar tu, 
una onada de cants que s ’ageganta 
i que mal més no oblidará ningú”.

E./Is versos que el mateix Mossén 
Cantil Geis dedicava, fa molts anys, a 
Mossén Cinto Verdaguer, serviren 
per a cloure el concert d’homenatge 
del 29 d’abril proppassat a l’església 
parroquial de Sant Feliu, de Saba
dell.

I sens dubte expresaven -batee uní- 
son, afectiu i entranyable- el “ Moltes 
gràcies, mossén Geis” deis 500 can- 
taires i altres tants assistents a aquell 
concert que coronava tot un cicle 
d’actes que durant “ l’Any de Mossén 
Geis” s’han vingut portant a terme 
en homenatge al seu vuitanté aniver- 
sari.

Era tota una ciutat agraïda que 
manifestava la seva joia i la seva gra
titud al sacerdot, poeta i compositor 
que tant ha estimât i tant s’ha fet esti
mar.

Una ciutat que, emocionada, s’ha- 
via unit a les veus deis cantaires per 
entonar els “ Goigs a llaor de la Mare 
de Déu de la Font de la Salut” com 
volent refrendar el desig del sacerdot- 
poeta:

"... si sortis un trobador 
i dictés una cançô 
que en fes lloançal... 
¡sortis qui la cantés...

Restarla sempre més 
volant pels aires!...

El concert, compost integrament 
per peces de Mossén Geis (Lletra i 
música) s’inicià amb la interpretació a 
l’orgue de “ Carrillon” “ El comiat” 
“ Laudate eum... et organo” i “ In 
nati vitate domini” a càrrec del mes
tre Joan Casals i Clotet, organista de 
la Basílica del Sant Esperit, de Te
rrassa, i professor de l’Escola Uni
versitària i de l’Escolania de Montse
rrat.

Seguidament la soprano sabade- 
llenca Maria Teresa Boix i Puig, tan

(passa a la pág. 374)



X ^ r ra n  de l’Exposició commemorativa 
del centenari de Darwin, “l’evotució”, 
que s’ha celebrar a la nostra ciutat, i de la 
qual, en aquest mateix Quadern, parla el 
doctor Josep Vicenç Santafé, hem volgut 
dur a aquesta Secció el doctor Crusafont, 
ex-catedràtic de Paleontologia de la Uni
versität de Barcelona.

En Miquel Crusafont i Pairó va néixer 
a Sabadell el 3 d ’octubre de 1910, a la ca
sa nùm. 60 del carrer del Jardi.

Avui, i després d’una fructífera i rei.le
vant trajectòria, aquest nostre personat- 
ge, de projecció internacional, compta 
amb un “ curriculum vitae” que no s’aca- 
ba mai... Té cap un centenar de nomena- 
ments i distincions d’aci i d ’arreu.

Direm, si res més no, que l’any 1933 es 
llicencià en Farmàcia, a la Universität de 
Barcelona. El 1950 es llicencià en Ciències 
Naturals per la Universität de Madrid. És 
Doctor en Ciències Naturals, amb premi 
extraordinari i catedràtic per oposició, 
amb el nùm. 1, per unanimitat, de Pa
leontologia de la Universität d ’Oviedo. 
Catedràtic, per concurs de trasllat, de Pa
leontologia a la Universität de Barcelona.

Comanador de la Ordre d ’Alfons X El 
Savi. Cavalier de les “ Palmes Académi
ques” (Ministère de l’Education, de Fran
ce). Doctor “ Flonoris Causa” per la Uni
versität de Basilea (1967). Conservador- 
Director de l’Institut Provincial de Pa
leontologia a Sabadell.

Cal afegir que posseeix la Medalla d ’Or 
de la Ciutat i el Premi “ Ciutadania” .

(I un llarg etcétera que no podem pas 
relacionar per la seva extensió).

I pensar que tot això va començar amb 
un os!...

Miquel Crusafont, tot just adolescent, 
tenia úna gran afecció a la recerca de mi
nerals. L’atreia la constitució geològica 
dels terrenys i Ilur història, a més dels seus 
compostos mineralògics. Però fou I’atzar 
que en una de les excursions que feia amb 
altres companys, descobri, per primera 
vegada, el 1926, el jaciment -que després 
es farla tan important- de Can Llobate- 
ras.

Anys després el Professor Jean Viret, a 
la dita popular de “ com el Vallès no hi ha

res” , va fer la seva pròpia: que el nostre 
Vallès era “ le paradis des paléontologis
tes” ...

1 el Dr. George G. Simpson del Har
vard College a Cambridge, digué que grà- 
cies a la labor del Dr. Crusafont, Sabadell 
havia estât anomenada “ capital de la Pa
leontologia Espanyola” .

A part de cientific, el Dr. Crusafont és 
literat. Ha escrit força literatura (a més 
dels seus nombrosos treballs cientifics pu- 
blicats arreu).

També és Poeta. (Ha col.laborat a 
Quadern en diverses ocasions).

Em plau de trasncriure una de les res
postes que va fer-me arran d’una entrevis
ta, la quai es publicà a “ Diario de Saba
dell” el 30 de juny de 1977.

Pregunta: “ Evolució o regressió?”
Resposta: "Evolució, sempre. L ’evolu- 

ció és una propietat de tota la matèria i 
l’energia i res no s’escapa de la seva acciò. 
No hi ha res que es repeteixi, i així tot 
canvia i evoluciona”.

(Estem en el canvi...)

Xéspir
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in t r o ït

A la tardar de l ’any 1920 es publicó per primera vega
da la revista “Garba”, revista catalana d ’arts i lletres. La 
revista naixé en una de les habitacions del segon pis de 
l’Académia Católica, lloc que servia de redacció i depunt 
de reunió del grup de joves que, en certa manera consti
tuía “un eos de redacció”.

La revista, el petit lloguer, el llum i la impressió ho ate
nia en Lordi Cantó, el fill del senyor Cantó, el cristaller 
de la Plaga Major.

La impressió de la primera etapa es feu ais tallers de 
“La Noogrófica”. El treball de planificado i compagina
do anava a córrec de l ’escriptor Ramon Ribera i Llobet. 
L ’Armand Obiols hi tingué una constant activitat, aixl 
com Esteve Serra, Joan Matas, Joan Sallarés... Cal des
tacar a Mossén Josep Cardona com a figura importantis
sima en el context de “Garba”. Hi col.laboró amb una 
certa assiduítat i a l ’ensems en fou, en certa manera, com 
“el director espiritual”. En el fons, la gestió de Mn. Car
dona podríem agermanar-la a la que en l ’actual revista 
QUADERN s ’ens ofereix en la persona del nostre estimât 
Mn. Geis.

El dibuix de la portada del primer número de GARBA 
fou realitzat pel sotasignant. A part d ’algunes altres 
il.lustracions també vaig fer-hi algunes col.laboracions, 
fins i tot poesia festiva, a mena de rodolins. El cost de la 
revista era de 30 céntims.

Joan Garriga i Manich.
Juny 1983

Revista quinzenal en caíala, editada a 
Sabadell. Apareix el 1" d’octubre de 1920 i 
perd la seva continu'ilal el desembre de 1922.

cada nova embranzida que experimenta la nostra 
cultura catalana, a remóle de les esporádiques avinente- 
ses del taranná peninsular, ens cal practicar l’exercici de 
les “Renaixences”, de les recuperacions de tots els origi
nals que ens identifiquen.

Per això val la pena de parar esment en una Revista 
cultural del prestigi que va significar “ GARBA” en una 
època molt sensibilitzada per la voluntat de ser i de ro
mandre d’un poblé.

“ Garba” apareix en un moment en què el panorama 
de la cultura està molt diversificat. Per això aquesta Re
vista apiega evocacions de caire modernista que encara 
subsistien, donat que el Modernisme no havia esgotat els 
seus millors filons quan la irrupció del Noucentisme li 
barrà el carni. Tot i que és predominantment Tale nou- 
centista el que es respira en aquesta publicació sabade- 
llenca, hi conviuen tendències diverses que responen a 
l’esclat de renovació que travessava la Catalunya de les 
primeres décades del segle.

Primer de tot anem a situar-la en el seu context histò- 
ric. Els anys en què apareix “ GARBA” són temps de di- 
ficultats econòmiques. Acaba la Primera Guerra Mun
dial, la producció industriai catalana orientada a satisfer 
les nécessitais dels països bel.ligerants i especialitzada en 
la fabricació de mantes de llana, destinades a uns soldats 
que Iluitaven en una guerra de trinxeres, s’estronçà; amb 
l’agreujant, a més, que bona part del capital s’inverti en

els marcs a,lemanys que hom assegurava que serien la mo
neda dels victoriosos. Amb la derrota d’Alemanya, la 
pèrdua del mercat exterior i amb un d’interior incapaç 
d’absorbir la producció espanyola, la crisi fou molt agu
da. L’index més greu del moment el marcà l’any 1921.

Per això és sorprenent que “ GARBA” , que sortia al 
carrer en el pie d’una situació no gens optimista, escam- 
pés una tònica tan dinàmica i curulla d’inquietuds i 
d’energia creativa en tots els camps de la cultura.

¿Responia a la Ilei de les compensacions d’un poblé 
acostumat a no aturar-se davant els obstacles de tota me
na en qué ha ensopegat al llarg de la seva história?. En la 
placidesa i l’entusiasme de les págines de GARBA, hom 
sembla endevinar-hi aquell nostrat: “Tornem-hi, que no 
ha estât res”.

Perqué confirmeu el que acabo de dir us faig un ex
tracte de la Revista intentant de reflectir la diversità! 
apuntada més amunt i aquest tarannà d’esplai artistic i 
de continuïtat en una trajectòria de progrès.

En primer lloc cal destacar la persona del prevere Jo
sep Cardona, ànima de la Revista. La seva presència ba- 
tega al llarg de la vida de “ Garba” . Aquesta figura serà, 
per tant, qui obri el pòrtic a la tria de referències amb les 
seves manifestacions plenes d’afecte per a Sabadell. En el 
nùmero extraordinari dedicar a la vida musical de la nos
tra ciutat, diu:

“Davant la historiografía de musics que la ciutat pos- 
seeix, ningù no gosaró repetir que Sabadell viu només 
d ’ideals económics. Desconeix la ciutat qui no hi ha vist 
altra cosa que xemeneies. La filosa d ’or no és sino un 
tros del ceptre que empunya la ciutat. La indùstria no es
tà pas renyida amb l ’art. Ni el filar del fus amb el filar de 
les muses; ni l’harmonia de les móquines amb l ’harmonia 
d ’instruments musicalsf...)”

Més endevant fa història dels nostres centres docents 
musicals de Sabadell: el Convent de Caputxins i el Ceno
bi de Sant Cugat del Vallès. La mùsica de les 
“ Estacions” , que fins al 1880 es cantaven pels carrers de 
Sabadell els vespres de Quaresma.

Insisteix en el fet que només amb l’existència dels 
“ Fatxendes” i dels “ Muixins” ja seria gloriosa la histò
ria de la nostra mùsica. I que la xifra de cantors a l’Orfeó 
de Sabadell sobrepujava els cent cinquanta. Els seus èxits 
eren molt repetits i s’arribà fins al punt de considerar 
com una aristocràcia el fet de pertànyer a l’Orfeó. Es va 
anar ampliant el radi de les seves intervencions (Montse
rrat, Saragossa...), fins a coronar la seva intensissima 
tasca fent un concert al Palau de la Mùsica Catalana, on 
obtingué un èxit unànime, absolut.

Observeu com es plasma, ja d’entrada, aquella volun
tat de qué parlávem al començament, de mantenir el rit
me de projecció de la Comunità! cap endavant, créant 
l’harmonia entre el treball i la cultura: “Les fusades són 
les solfes” -diu- i “la ciutat resulta filharmónica”.

A més de la mùsica, “ Garba” es fa ressò d’una diversi-
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ficada inspiració artística que brolla arreu de casa nostra. 
Destaca Rafael Duran Camps, pintor i realitzador de pe
ces de teixits dient que “en eli es roba el paral, lelisme del 
propi fe t sabadellenc: Venus i Mercuri, és a dir, beilesa i 
treball”. “La seva rauxa -continua dient- d ’entusiasme 
artistic el porta fins a oblidar-se deis seus negocis amb 
perill d ’abandonar-los per l ’art”.

Joan Vilatobá, pintor retratista; Joan Vila Cinca i al- 
tres artistes tractats en els números extraordinaris són 
una i altra vegada recordats per la Revista. Després 
d’aquesta breu espigolada en el camp de l’Art a Sabadell, 
anem a fer el mateix en altres ámbits, per intentar una 
certa aproximació a un trosset de la nostra historia, a tra
vés d’unes inquietuds culturáis, reflectides per una Revis
ta que, ensems, ha fet també historia.

Era objecte de dedicació de la Revista, per descomp- 
tat, la llengua. Artistes de tot Catalunya, amb una colla 
d’exemplars extraordinaris destinats al tractament de la. 
poesia catalana. Hi trobem Josep Car/ier, Guerau de 
Liost, Clementina Arderiu, Ventura Gassol, Josep M.“ de 
Sagarra, Mariá Manent. El post-simbolisme del Noucen- 
tisme. Un extraordinari d’homenatge a Joaquim Folgue- 
ra (n?s 19-22) amb aportacions de López-Picó, Caries Ri
ba, Joan Arús...

Tota aquesta recerca d’aportacions externes a l’equip 
de redacció de “ Garba” estava prioritáriament a cárrec 
d’Armand Obiols, un deis principals components a més, 
del “ Grup de Sabadell” , format cap a I’any 1920 -si bé 
no es farà public fins al 1925- i intégrât per joves de la 
burgesia sabadellenca: Joan Oliver, Francese Trabal..., 
que mitjançant l’audàcia del seu humor, prenien una ac
titud critica i rebel en front de la societal don provenien. 
Editaren una producció literària de les més interesants de 
l’època amb el nom de “ La Mirada” .

Anem a donar una mostra d’aquestes aportacions ex
teriors a la plantilla de redacció de “ Garba” amb la figu
ra de Josep Carner, que en aquesta ocasió tracta un dels 
aspectes més conreáis des del Modernisme: el simbolis- 
me. Un simbolisme intuïtiu de realitats amagdes, que 
evoca tot un mon inefable, en el quai esdevé centre d’in- 
terés el tema de la fèmina misteriosa que hi trobem repe
tit diverses vegades. En destaquem el tractament que en 
fa aquest poeta. Dedica deu quartes i un sextet a una da
ma d’un tramvia. N’extrec la següent estrofa:

Mes... oh, parleu, la dolga inconeguda 
la de l’ull blau que seu al meu costai,
-VÓS que serveu dintre una boca muda 
la clara dita d ’un secret rosat- 
quina delicia sou, inconeguda 
dintre la ignota vida de ciutat?

Tal com hem dit al començament i com bé sabem, 
l’esforç per recuperar la identità! ens mena vers la recerca 
dels orígens i en aquest cas les aportacions de l’historia- 
dor són molt necessàries. El tema del patriotisme és força 
tractat a la Revista. Aixi, en el n? 1, l’article titulat “ La 
Modèstia catalana” , del nostre historiador Rovira i Vir
gili, és una rèplica a unes declaracions despectives d’un 
ex-politic català que titllava de modesta i de pobre la his
toria de Catalunya, i com que la història és el reflex dels 
pobles, calia deduir; dones, que el català era un poblé bu
rnii. Rovira i Virgili, en la seva defensa patriótica, con

trasta la Catalunya nacional de la Catalunya-provincia 
per a fer aquesta, “degenerado de la primera -diu- credi- 
torà dels qualificatius de modesta i insignificant emesos 
per l ’ex-politic català. Mentre la Catalunya nacional pot 
presenter al seu favor les insignes credencials de les seves 
altissimes figures: Ramon Llull, Arnau de Vila noca, 
Eiximenis, Lluis Vives, Ramon Muntaner, Ausiàs 
March, Jordi de Sant Jordi. A politics com Jaume I, Pe
re el Gran, Jaume II i Pau Claris. Institucions politiques 
que s ’avançaren a tots els pobles d ’Europa en I’establi- 
ment de les institucions representatives’’.

Destaca, a més, com a grandesa del poblé, les seves 
conquestes i les seves armes victorioses. Les expedicions 
de Catalunya a Orient i a l’Àfrica i les guerres de Sicilia, 
de Córsega, de Sardenya i de la península italiana i que el 
patrimoni de Catalunya en el moment d’unir-se a les dues 
corones d’Isabel i de Ferran era molt més elevai que el de 
Castella.

Insisteix que “Catalunya no té de què avergonyir-se 
mentre fou nació i tingué consciencia del fet. La Catalun
ya petita, la dels segles de desnacionalització, era una Ca
talunya morta, en la qual el cos etnie estava sense 
ànima’’.

Puntualitza que és lluny dels catalans el concepte apo- 
logètic de la història, en la qual només veu grandeses i 
glories, simplement l’historiador, autor de l’article, es re
volta davant el falsejament de les afirmacions que Cata
lunya és un poblé modest.

I... per fi el tema de la Ciutat: “la més xica de les pà- 
tries (n? 5), però la més gran quant a l ’exigència del deure 
cap a ella’’. Aquest article titulat “Els deures de ciutada- 
nm” fou premia! per la Diputació de Barcelona en els 
Jocs Florals de Santa Maria de Cornellàj l’any 1919.

Aquest escrit és tot un manament de perfecció per al 
ciutadà, concebut com a èsser equilibrai que ha de procu-
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casald'eurapa
so badeil
l^ ì l propassat dia 5 de maìg i coinci- 
dint amb la commemoració del Dia 
d’Europa, fou inaugurai el Casal 
d’Europa de Sabadell, en el carrer 
d’en Font número 36 de la nostra ciu- 
tat. Entitat amb voluntat de servir 
corn a vehicle de relaciô entre Europa 
i Catalunya, mitjançant l’estudi i la 
difusió de tota mena de treballs rela
cionáis amb el desenvolupament de 
la temàtica general del Conseil 
d’Europa, puix el Casai disposarà de 
la documentado i la informado pu
blicada pel Conseil, així com d’altres 
fonts de carácter europeista.

El Conseil d’Europa, amb seu a 
Estrasburg, fou fundat el 5 de maig 
del 1949 per deu països, i actualment 
el formen vint-i-un Estais europeus. 
Espanya s’hi adherí el 1977.

La seva finalitat no respon pas a 
una preocupació econòmica ni mer
cantil, sinó a l’evident necessitai polí
tica d’un procès d’unificació europea 
que, harmonitzant la legislació dels 
vint-i-un Estais membres, arribi a as- 
sumir el consens politic de les reco- 
manacions dirigides als Governs, no 
tan sols en els aspectes administra- 
tius, sinó colocant la protecció de la 
persona en el centre de l’atenciô.

Jurdi Pujol. Presidenl de la Generalität i .Antoni Farres, Alcalde de Sabadell, acompanyats per altres autoritats, 
pel carrer d’en Font. Foto de F. Rial.

Dintre de la temàtica general del 
Conseil d’Europa, les activitats del 
Casal sabadellenc aniran orientades 
envers els aspectes relacionáis amb 
els drets de l’home, l’educació, la cul
tura, els poders locals i regionals, la 
joventut, l’entorn i el patrimoni ar- 
quitectónic, i altres temes que tinguin 
una especial incidéncia en la nostra 
comunitat.

Per la natural projecció i el sentit 
oberturista de Sabadell, l’inaugura- 
ció del CASAL D’EUROPA DE SA
BADELL va despertar un gran inte
rés, puix com a centre de documenta- 
ció és el primer que s’ha créât a Es
panya, el qual farà possible posar a la 
disposició de les persones i entitats 
interessades tota la documentació del 
gran camp d’activitats que ve desen- 
volupant el Conseil d’Europa. Al 
mateix temps s’espera fomentar la 
conscienciació del sentiment europeu

amb la realitzaciô d’actes i progra
mes, contribuint aixi a la integració 
del nostre país a la Unitat Europea.

Pot destacar-se com a brillant l’ac
te ciutadà de l’inauguració del Casal 
d’Europa de Sabadell, que fou presi
dir pel molt Honorable Senyor Jordi 
Pujol, President de la Generalität, 
amb assistència del Ilm. Senyor Al
calde i tota la representació política, 
cultural i econòmica de la ciutat, que 
doná relleu a la iniciativa de la crea- 
ció del CASAL.

La Comissió Promotora del Casal 
és constituida per les següents enti
tats: Ajuntament de Sabadell, Fun- 
dació Bosch i Cardellach, Jove Cam
bra de Sabadell, Patronat Català 
Pro-Europa, Unidad Hermética 
S.A., i la Universität Autònoma de 
Barcelona.

J. Ríos Masanell

rar evitar les desmesures. Observeu aquí el panegíric nou- 
centista de la filosofia de la “ civilitat” , a favor deis pé
riodes clàssics, la “ polis” grega, l’ordre, la mesura, 
l’equilibri, la racionalitat, l’harmonia. El Noucentista 
creia que el ciutadà era el model de l’home lliure, atès 
que la seva manera de viure no està sotmesa al détermi
nisme de la natura, com el pagès. Per això la Catalunya 
ideal s’identifica amb la Catalunya-ciutat. Aquest proce- 
dir panegíric de l’equilibri, entés com a proporcionalitat 
clàssica, és una constant que s’adverteix al llarg de tota la 
lletra impresa de “ Garba” en qualsevol dels générés trac
tais. Cal assolir la normalitat i ser pràctics i concrets. La

concreció patriótica per excel.lència és la comunitat ciu- 
tadana, una societal urbana. “ Garba” respira aquells 
conceptes d’Eugeni d’Ors: "El ciutadà, en la més bella 
concepció de la paraula, no és, no pot ser mai un extrava
gant, és, al contrari, un intravagant, un concèntric. Roda 
social, ocupa el seu Hoc i s ’enllaga amb les altres rodes i 
acompleix sàviament l’obra suprema d ’harmonia”.

Aquella harmonía que somniava i volia el ciutadà 
il.lustre i principal il.lustrador de “ GARBA” : Josep 
Cardona.

Concepció Domènech



CARLOS MENSA. PER FI

D e s  de maig de l’any passat en 
que Talcshores batlle de Barcelo
na, en Narcís Serra, prometé orga- 
nitzar Pexposició antológica que 
en el moment de redactar aqüestes 
ratlles s’estará inaugurant oficial- 
ment, he pogut anar seguint a la 
premsa noticies deis seas prepara- 
tius i la previssió de data que, en 
principi, es calculava pel 22 de 
mar?, i després passá al 30 de maig 
d’enguany per, encara, traslladar- 
la al 3 de juny, que ha estat la defi-

Carlos Mensa va morir de cáncer el 
mar? de l’any passat a Barcelona a 
l’edat de 46 anys. Acabava de partici
par, amb gran éxit, a Arco 82 de Ma
drid. Carlos fou enterrât a La Pera, 
junt a la masia on estava instai.lant 
l’estudi que mai podrá utilitzar. Ha- 
via nascut un 28 de febrer a Barcelo
na, pocs mesos abans d’esclatar la 
guerra civil i durant l’enfrontament 
fraticida fou endut per un vaixell de 
la Creu Roja francesa a Casablanca, 
junt amb d’altres infants pròfugs del 
caos regnant a Barcelona. La seva 
mare el reclamà mes tard des de Paris 
on s’ha réfugiât fugint del desastre 
per, al cap d’una curta estada, anar- 
se’n amb el fillet a viure a Villeneuve- 
sur-Lot, al sud de França, no tornant 
a Espanya fins el 1945 que 
s’instal.len en un punt del sud-est de 
la peninsula, per reintegrar-se defini- 
tivament a la seva Barcelona natal el 
1950.

D’una infantesa i una adolescència 
dificils, per causa dels trasllats i la de
sambientado menada per les cir- 
cumstàncies, li’n restà un tempera
ment introvertit, intimista, i un gran 
sentit de la fidelitat, segons diuen els 
que tingueren la sort de viure al seu 
entorn. Als quinze anys entrà d’apre- 
nent de litògraf. L’any 1952 va a di- 
buix a la sucursal de Llotja de Major 
de Gràcia i aprova tres cursos el ma
teix any. El següent es matricula a la 
central de Llotja i el 55 trova una no
va feina en un obrador de ceràmica, 
després d’haver treballat un quant 
temps corn a dibuixant textil.

El 1957 decideix dedicar-se a la 
pintura, després de veure a la Virrei
na -on ara es celebra la seva 
antològica- el quadre “ Malinconia di 
autonno’’ de Giorgio de Chirico, que 
l’impressionà fortament i a qui des de 
llavors va considerar el seu gran mes
tre. Encarrila la seva inquietud parti
cipant l’any següent en una col.lecti
va del Cercle Maillol i el 1960 presen
ta la seva primera personal al Museu 
de Mataró presentai per Josep Maria 
de Sucre. Cofundador del “ Grup 
Sintesi’’, del grup “ Cicle d’art 
d’avui’’ i del Premi de dibuix “ Joan 
Miró” , l’any 1963 fa la seva única ex- 
posició individual a Barcelona, a la 
Galeria Belarle.

El seu amie Baltasar Porcel parla 
del plet entre el barceloní Mensa i Ca
talunya. Des de 1963 no haviem po-
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gut tornar a veure cap exposició seva, 
en canvi en celebrá dues a Madrid i al 
menys quatre a Ciutat de Mallorca: 
“ L’ambíent artistic de Barcelona 
s’ha trobat durant molt anys, en les 
seves fronteres d’avantguarda, in- 
mergit en les tendéncies informais, 
abstractes, molt lligades al catalanis- 
me politic. Mensa no va pertanyer 
mai a aquest món. Va sortir-ne d’aci 
una radical incomprensió mùtua, car 
el seu “ fígurativisme” , la seva ins- 
cripció dintre el que en digueren 
“ tradició espanyola” , li va vetar una 
sèrie de camins” . La veritat és que vi
vía aqui, es movia activament en els 
ambients i cercles culturáis, però, aixi 
com abans ja deiem que el seu sentit 
de la fidelitat el feia exquisit i cordial 
amb els seus, es tancava aferrissada- 
ment enfront de determinades cama
rines, responsables de que, mentre 
era un deis pintors catalans que pri- 
maven a Europa, fos marginal i igno
rât a casa seva.

Itália acolli la seva obra amorosa- 
ment: Tori, Milà, San Giovanni, Vai- 
derno, Fiésole, Palermo, Roma, 
Grosseto, Brescia, Bolònia i La Spe
zia han contemplât mostres personals 
de Mensa des del 1966. I Alemanya, i 
Bèlgica, i França, i Holanda, i Suè- 
cia...

Si de Chirico fou el seu primer 
gran mestre, també ho foren Veláz
quez, Rubens, Rembrandt... quins 
camins petjava amb el bagatge del 
seu meravellós dibuix, de la seva mi- 
nuciositat amb el pinzell, del seu mes- 
trivol domini dels olis, de l’acrilic, 
del “ collage” ...

154 quadres de col.leccions barce- 
lonines i italianes penjats al palau de 
les Rambles de Barcelona diuen qui 
ha estat aquest pintor, malaguanyat 
en piena joventut cronològica i ma- 
duresa creativa, i formen el cos de 
l’antològica -l’homenatge- que la se
va pàtria li devia en justicia. Antolò
gica que ha estat possible mercès als 
esforços de la seva vidua Margarita 
Nuez, l’assagista Enrico Beiatti, Eloi
sa Cendra, el col.leccionista Miquel 
Lerin, el critic Francese Miralles, 
l’escriptor Baltasar Porcel i Cesàreo 
Rodríguez Aguilera, amb la col.labo- 
ració de l’Ajuntament de la ciutat 
comtal.

S’ho mereixia.

R.C.D.
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•'om passa amb totes les activitats humanes, les exca- 
vacions paleontològiques, tenen périodes llargs de mono
tonia que son truncats amb I’aparicio de peces noves o 
singulars. Aixi, no és pas el mateix la recerca de mami- 
fers fôsils de la Era Terciària que una excavado per a la 
recuperado de Dinossauris fossils. La grandària i la fra- 
gilitat dels mamifers volen una mes gran concentrado vi
sual i mental. En el cas deis Dinossauris, la lentitud deis 
treballs d’excavado deixa llacunes a la imaginado. En 
una d’aquestes pauses fou gestada la idea de la comme- 
moració del primer centenari de la mort de Charles 
DARWIN.

Erem a Morella (Castellò). Era la setmana santa de 
l’any 1981, i ens entusiasmàvem amb la peça que aparei- 
xia d’entre les argiles vermelles que l’havien recobert du
rant milions d’anys. Es tractava d’un fémur d’Iguana- 
don, Dinossauri, la largada del qual pot arribar fins als 
10 metres. L’extracció era laboriosa i la ment corria veloç 
mentre ens afanyàvem per protegir la resta fôssil de qual- 
sevol desperfecte. Sense deixar Hoc a dubtes, vaig pensar 
que deuria estar molt pròxim el centenari de la mort de 
l’autor de l’Origen de les espèdes. A la biblioteca de Mo
rella me’n vaig poder assegurar. Vaig llegir: DARWIN, 
Ch. (1809-1882)... El centenari havia de celebrar-se l’any 
vinent. Aquells dies es trobava a Morella en Francese 
MARTÍ I JUSMET, aleshores President de la Diputació 
de Barcelona, amb el qual vaig comentar el fet. Alguns 
dies després, em citava al seu despatx de la Diputació per 
tal de parlar del tema i de comunicar-me que Barcelona 
havia de celebrar el centenari de DARWIN amb tota so- 
lemnitat tota vegada que la ciutat comtal restava endeu- 
tada amb el naturalista anglés, car les teories de l’evolu- 
ció exposades per DARWIN havien estât rebudes, al seu 
temps, de forma tan negativa que fins i tot Odó de 
BUEN, que als 26 anys havia guanyat per oposició la cá
tedra de Història Natural de la Universität de Barcelona, 
fou obligat de demanar el seu trasllat a la Universität de 
Madrid, degut al fet de qué a les seves classes i ais seus es- 
crits es declarava obertament defensor del darwinisme.

Sembla que la primera citació que es té a Espanya so
bre l’obra de DARWIN va èsser una sátira apareguda al 
“ Museo Nacional’’ (revista coneguda després per “ La 
Ilustración Española y Americana’’) l’any 1863. Quatre 
anys més tard, el metge catalá Josep de LETAMENDl 
doná la primera conferéncia seriosa (Discurso sobre la 
naturaleza y origen del hombre) sobre evolucionisme, a 
l’“ Ateneo Catalán” ; però, naturalment, ni DARWIN, 
ni COMTE, ni LAMARCK es varen salvar de les fortes 
critiques del metge.

Amb tot, Catalunya no havia estât Púnica que obrava 
d’aquesta manera. Es pot dir, que, honroses excepcions a

part, el darwinisme no fou acceptât a Espanya fins ben 
entrât el segle XX.

Poe a poc, les seves teories guanyaven adeptes, i l’any 
1909, Valéneia va celebrar el centenari del naixement de 
DARWIN. L’acte va èsser organitzat per una associació 
d’estudiants de Medicina, dirigits per Salvador MON- 
MENEU, alumne de l’anatomista valencià Peregri CA
SANOVA i CIURANA, admirador de HAECKEL, amb 
el qual va mantenir una interessant correspondéncia du
rant alguns anys. La celebració de Pacte académie era 
prevista pel dia 12 de febrer de 1909 (aniversari del seu 
naixement); però Miquel de UNAMUNO, que havia de 
presidir Pacte com a convidat d’honor, no es podia 
desplaçar a Valéneia aquells dies. L’acte fou ajornat al 
dia 22 del mateix mes, data en la qual UNAMUNO va 
presidir la magna sessió, juntament amb CASANOVA i 
Eduard BOSCÀ. Al diseurs pronunciai amb aitai moti- 
vació foren reconegudes públicament totes les hipótesis 
formulades per DARWIN, però anys més tard, el mateix 
autor, en El sentimiento trágico de la vida deia: “ La Igle
sia se opuso a DARWIN, e hizo bien, porque el darwinis
mo tiende a quebrantar nuestra creencia de que es el 
hombre un animal de excepción, creado expreso para ser 
eternizado” .

Prop de 45 anys després de la celebració a Valéneia del 
centenari del naixement de DARWIN, a Sabadell, un veli 
casal del carrer de Sant Antoni (Museu de la Ciutat) ana
va convertint-se poc a poc, sota la direcció d’un notabi- 
lissim sabadellenc, Miquel CRUSAFONT i PAIRÓ, en 
un centre d’investigaciô d’anomenada internacional. En 
aquella velia mansió, que acollia la secció de Paleontolo
gia, se celebraren quatre Cursets Internacionals, entre els 
anys 1952 i 1958, amb una extraordinària participació de 
professors extrangers. El diseurs de cloenda del darrer se 
celebrà a PAJuntament i fou pronunciai pel professor D. 
Saiusti ALBARADO, de la Universität de Madrid. 
Aquella lliçô fou dedicada al primer centenari de l’“ Ori- 
gen de las especies” , l’obra mestra de DARWIN, i va 
tractar de: “ La influencia de DARWIN en el pensamien
to moderno” . Aquella fou una nova anella més a afegir a 
l’increment que guanyava la influéncia darwinista. Avui 
són molt poques les persones que no han sentit a parlar 
de DARWIN i del seu Origen de les espècies. Barcelona, 
ciutat tradicionalment oberta als currents culturáis euro- 
peus, no podia restar allunyada de la commemoració del 
centenari de DARWIN. A la vegada, reparava el greuge 
històric de qué havia estât objecte al seu temps l’obra i la 
figura del naturalista anglés.

Amb aquest esperii foren preparades dues exposicions: 
una dedicada als adults (DARWIN: CENT ANYS) i Paî
tre (L’EVOLUCIÓ) especialment destinada a la gran fa
milia escolar i, itinerant, com la primera.

Abans d’inaugurar-se oficialment a Barcelona, I’expo- 
sició L’EVOLUCIÓ, va èsser sol.licitada per la secció de 
cultura del nostre Ajuntament. Sabadell tenia dret a 
presentar-la als seus habitants, tota vegada que aqui, les 
paraules Paleontologia i Evolució no són gens extranyes. 
L’Institut de Paleontologia va cedir el material fôssil ne
cessari, i els membres del Centre van participar activa- 
ment en la seva realitzaciô.

L’EVOLUCIÓ és una exposició eminentment pedagò
gica. És el seu mérit la varietat i la claretat dels seus tex-



357

tos explicatius. Des del seu començament, es procurá em- 
prar un llenguatge planer acompanyat de les il.lustra- 
cions més variades. En tres moments clau és trencada la 
constant atenció deis visitants amb la intercalado de vi
deos en els quais, amb films de poca durada, és resumit 
tot el que l’escolar ha vist aquell moment.

L’exposició consta deis apartats o seccions següents:
A. - L’EVOLUCIÓ EN EL TEMPS GEOLOGIC.

Per mitjà d’una série de gràfics, s’explica corn la vida 
va començar a l’aigua, on les primeres cèl.Iules podien 
viure sense oxigen lliure. L’apariciô de la clorofil.la i la 
multiplicaciô de les algues fa possible la vida a la terra 
ferma degut a la fotosintesi. Un enorme piafó explica, de 
forma molt suggestiva, l’aparició dels diferents grups 
d’animals i végétais, i acaba l’àmbit amb la idea de fossil, 
procès de fosilització i importància dels fossils per al co- 
neixement de la historia de la vida. Corn a colofô 
d’aquest àmbit, en una pel.licula de dibuixos animats 
queden reflectits els processus evolutius, és*a dir, un re
sum molt divertit de tot el que ha estât dit fins ara i de tot 
el que resta per veure en els àmbits que segueixen.
B. - L’EVOLUCIÓ DE LES ESPÈCIES.

Es tracta d’un àmbit molt ampli on, de forma molt 
amena, és exposât què és l’Embriologia i corn, i a través 
d’aquesta, es fa la filogènia, de tal manera que, seguint 
pas per pas el desemvolupament de l’embriô d’un mami- 
fer, es pot observar com moites de les étapes per les quais 
passa aquest, recorden formes d’estadis inferiors, com 
pisciformes, anfibis i rèptils.
C. - ESPECIACIÓ I BIOGEOGRAFIA.

Aquest bloc comença tot donant una definició d’espè- 
cie, corn es classifiquen les espècies i corn la morfología 
no és prou per agrupar els éssers vivents. El concepte 
d’hibrid queda clarament especificat i fins i tot va acom
panyat d’un joc amb el quai el visitant, després d’haver 
llegit i interprétât els gràfics que van amb l’explicaciô, és 
sotmés a un autoexamen. L’evoluciô de la pota del ca- 
vall, l’adaptaciô al medi i l’evoluciô de la vida en les illes 
oceàniques acava el bloc, el quai és complétât amb un 
film que té una durada de nou minuts i que porta per ti- 
tol: “ Corn es formen les espècies” . Aquest film comenta 
el procès de formació de les espècies, prenent corn exem
ples els pinsans de les Illes Galàpags i els ciclids del llac 
Victôria.
D. - L’EVOLUCIÓ DE L’HOME.

Aquest apartat, el més extens de tota l’exposició, s’ini- 
cia amb una espècie de joc amb el quai el visitant com
prova corn l’home és enquadrat en el régné animal, en els 
vertebráis, en els mamifers y, finalment, en els primats. 
Després es passa a una série de gràfics i esquelets d’homi- 
nids i póngids, en els quais, de forma assequible, es po
den apreciar les caractéristiques anatómiques diferenciáis 
d’ambdues families: Póngids i Homínids. L’home és una 
espècie més de Is que ocupen la terra i com tota espècie ha 
evolucionat i ha sofert les liéis de la selecció natural.

La cultura, producte tipicament humá és comentat 
amb tota mena de details. Finalment ais ulls del visitant 
apareix una gran vitrina amb reproduccions de cranis de: 
Drypithecus, Ramapithecus, Australopithecus, Homo 
hábilis, Homo erectos i Homo sapiens neardentalensis 
amb un arbre filogenétic de l’evoluciô humana. L’àmbit 
acaba amb un estudi de la variabilitat racial, els avantat-

ges del color de la peli i les proporcions corporals, rela- 
cionant tot el conjunt amb el medi ambient.
E. - L’EVOLUCIÓ CULTURAL.

A l’apartat anterior s’ha demostrat que l’home és una 
espècie més dintre del regne animal, però amb dues con- 
notacions molt diferenciades: l’anatòmica (posició erec
ta, oposibilitat del pólzer, cefalització,...) i la cultural, 
amb el llenguatge com a mitjà d’expressió i de comunica- 
ció.

El centre d’interés d’aquest apartat es troba, dones, al‘ 
voltant de l’evoluciô cultural. Es mostra al visitant que si 
la Biologia és heretada, la cultura és apresa i és transmesa 
mitjançant l’aprenentatge. Aixó es demostra amb una sè
rie d’exemples, com són:
a) Les societáts antigües es limitaven a aprofitar adapta- 
tivament el medi, però sense transformar-lo.
b) La societat moderna (industrial) es caracteritza per la 
creació d’habitats majoritàriament artificials i la relativa 
independèneia del món natural. El pensament dominant 
en aquesta societat és la facionalitat científica que vol te
nir validesa universal.
c) Molts dels aventatges que les altres espècies han obtin- 
gut a través d’adaptacions biolôgiques, l’home les ha ob- 
tingudes amb adaptacions culturáis.
F. - MECANISMES I TEORIES DE L’EVOLUCIÓ.

Aquest apartat s’inicia amb dues pelicules de 15 mi
nuts de durada. La primera ‘‘Les lleis de l’herèneia” , en- 
senya els mécanismes de l’herència, formula les seves lleis 
i presenta la prova experimental de la que es deriven. La 
segona, ‘‘La selecció natural” , explica com els agents se- 
lectius operen sobre les variants d’una espècie.

L’apartat, relativament curt, explica, de forma breu, 
la historia de les diferents teories évolutives i dels méca
nismes de l’evolució, per tal de centrar-los finalment, en 
les aportacions de DARWIN i WALLACE, al camp de la 
Biologia. La seva importància radica en la seva objectivi- 
tat, quan afirma que l’aportació de l’obra de DARWIN 
se centra en obrir les portes a la formulació coherent 
d’una teoria sobre l’origen de les espècies.

L’exposició acaba amb un conjunt d’ordenadors en els 
quais els escolars poden fer un autoexamen del que han 
après i assimilât en tota la visita. Cada ordenador està 
programat perqué l’alumne pugui preguntar-respondre a 
qualsevol tema puntual relacionat amb la visita.

Es tracta d’una exposició, on no solament es ret home- 
natge a DARWIN en el I Centenari de la seva mort, sinó 
que també s’aixeca aquell tabú, que encara escandalitza 
certs sectors minoritaris de la nostra societat, que veuen 
DARWIN corn el cientific defensor de la teoria de què 
l’home prové del mico. L’exposició de la teoria de l’Evo- 
luciô és fonamentada en el principi de la selecció natural 
com a causa de l’evoluciô de les espècies, és a dir, que es 
refusa el principi lamarckià de l’herència dels caracters 
adquirits per mitjà de l’ùs dels órgans i és admès que les 
variacions sobre les quais actúa la selecció natural són 
heretades segons les lleis de MENDEL. L’EVOLUCIÓ, 
és dones, assentada d’acord amb els principis de la teoria 
neodarwinista moderna (teoria sintètica) que, essencial- 
ment, no és més que la teoria de DARWIN de l’evolució 
per selecció naturai.

Josep Vicenç Santafè i Llopis
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Per Ramon Vail i Rimblas

EL CAMI DE SANT JAUME
(2)

R.kCemprenem avui l’exposició so
bre el Camí de Sant Jaume fixant la 
nostra atenció en el sen recorregut 
per Espanya. Tal com diguérem, el 
document més important referent al 
pelegrinatge a Santiago és el “ Codex 
Calixtinus” ; en ell, entre altres te
mes, Aimeric de Picaud, un prevere 
del Poitou en un escrit redactat entre 
els anys 11321 1139 hi descriu el cami 
correntment seguit pels pelegrins. 
D’aquesta ruta alii descrita és de la 
que parlarem, deixant de banda les 
possibles variacions i marrades que 
qualsevol cami permet. Ja ho sabem 
prou bé que tots els camins duen a 
Roma; i que alguns pelegrins devien

Kstella. Palau dels Reís de Navarra.

Puente La Reina

desviar-se la ruta directa por visitar 
San Millàn de la Cogolla, o la Cánta
ra Santa d’Oviedo, o el monestir de 
Silos. Nosaltres, però, ens limitarem 
al cami clàssic, conegut correntment 
amb el nom del “ carni francés” .

Dèiem aleshores que les rutes més 
importants que d’Europa enllà, acu- 
dien a Santiago eren quatre; i que, 
abans d’arribar a Espanya, es re- 
duïen a dues, que entraven respecti- 
vament pels passos del Somport i de 
Canfranc. La primera, la que ascen
día a més altura, baixava per Can
franc cap a Jaca. Jaca conserva enca
ra la magnífica catedral romànica: la 
seva munificéncia prové, sens dubte, 
dels ingressos que el pelegrinatge li 
aportava. Sortint de Jaca el carni pas
sava per Santa Cruz de la Serós -un 
altre monument romànic important- 
seguia cap a Sangüesa i, després de 
passar per la curiosa església octogo
nal d’Eunate, del segle XII, on hi ha- 
via un hospital i un cementiri de pele
grins, arribava a Puente la Reina,

confluint allí amb l’altre cami que, 
provinent de Roncesvalles, passava 
per Pamplona. A Pamplona, ais ba
rris de Sant Serni i Sant Nicolau, hi 
havia establertes unes importants co
lonies franques dedicades al merca- 
deig i a l’avituallament dels pelegrins.

Puente la Reina és una població 
basada pràcticament en el pelegrinat
ge. El pont sobre el riu Arga que li 
donà l’origen i el seu nom; l’hospital 
del Sant Crist, fora vila, pels pele
grins; la població disposada seguint 
el cami transformat en el seu carrer 
major, al centre del quai hi trobem la

El *'rollo” de Bobadilla del Camino.
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Frómísta • Esglésía de Sant Martí.

parroquia, dedicada precisament a 
Sant Jaume... tot ens hi parla de San
tiago.

Més endavant hom troba Estella, 
ciutat originada també pel pelegrinat- 
ge. Fou fundada expresament l’any 
1090 pel rei Sanç Ramirez de Navarra 
per tal de poder disposar d’un cap 
d’etapa adient entre Pamplona i Na
jera, que quedaven massa distants. 
Al barri de Sant Marti s’hi establi 
també una important colònia franca 
de la quai encara es conserva el re
cord en la devoció a la Verge de Ro- 
camador; fins el segle XIV hi visque- 
ren en barris separats els francs, els 
jueus i els navarresos. Segons Aime
ric de Picaud a Estella “ el pa és bo, el 
vi òptim, la earn i el peix abundosos i 
s’hi gaudeix de tota félicitât” . Estella 
conserva, de l’època, les esglésies de 
Sant Miquel, Santa Maria i Sant Pere 
i el Palau Reial, intéressant edifici ci
vil del segle XII.

La ruta seguia per Irache, Torres 
del Rio, Viana i Logronyo, fins arri
bar a Nájera, ciutat important aquell

León. Panteó deis Reís de Sant isidor.

temps per haver estât residèneia de la 
cort navarresa el segle Xè. Hi havia 
una famosa hostatgeria i el monestir 
de Santa Maria la Real, que encara es 
conserva avui dia.

Es continuava després cap a Santo 
Domingo de la Calzada, on un gall i 
una gallina ressucitaren, fent-se escà- 
pols de la Cassola on els coïen, per 
provar la innocèneia d’un pelegri fal- 
sament acusat, que havia estât penjat 
feia dies i seguia encara viu a la for
ca. Per aixô, encara avui, hi han a la 
catedral, engabiats, un gall i una ga
llina. Sant Domenèc era un ermità 
que per amor ais romeus, bastí un 
pont i arreglà el carni que mena a 
Burgos. D’aqui el sobrenom “ de la 
Calzada” i que sigui l’actual patró 
dels enginyers de camins.

S’inicia tot seguit l’ascens cap a la 
Meseta; després de passar per les 
montanyes d’Oca, arriba a Burgos. 
No cal ponderar la importància de 
Burgos com a ciutat, la primera d’im- 
portància que els pelegrins trobaven 
en el seu carni per terres d’Espanya: 
la catedral, les esglésies, els hospitals, 
els mercaders, i també -perqué callar
ho?- múltiples ocasions de disbauxa i 
de platxeri ( que de tot hi havia entre 
els seguidors de la ruta jacobea). Per 
aixô també Tacciò de la justicia havia 
de ser permanent. Molts miracles 
obrats a pelegrins sòn motivats per 
lliurar-los de condemnes injustes que 
havien sofert. Eren freqüents els “ ro
llos” O costells on sotmetre a la ver- 
gonya pública els delinquents. Entre 
Burgos i Frômista hi trobem el de Bo- 
badilla del Camino.

A Frômista hi ha encara la magní
fica església de Sant Marti. Molt 
aviat s’arribava a Villalcàzar de Sir
ga, on s’hi venera una Mare de Déu 
famosa pels favors i miracles que dis
pensava ais pelegrins, molts dels 
quais recolli Alfons el Savi en les se- 
ves Cantigas. Ve després Carriòn de 
los Condes, amb moites restes romà- 
niques “ vila industriosa i pròspera, 
rica en pa i en vi, en earn i en coses de 
tota mena” segons el Codex Calixti- 
nus; Sahagùn, per, finalment arribar 
a Leôn, la segona gran ciutat de la ru
ta: León oferia ais pelegrins la Col.le- 
giata de Sant Isidor que guarda un 
deis conjunts pictórics més impor
tants del románic espanyol, l’Hospi
tal de Sant Marc i molts servéis que 
només es podien satisfer en una gran

ciutat (la magnífica catedral gòtica, 
una de les millors d’arreu, encara no 
estava bastida).

De León el carni, passant per As- 
torga, va cap el Bierzo, Ponferrada 
(deu el nom a un dels més antics 
ponts de ferro que han existit), és la 
porta d’entrada a la comarca; s’hi 
bastí un castell de Templers per cus
todiar aquesta part del carni. Tocant 
a Ponferrada hi han les restes del mo
nestir de Carracedo. Ve després Vi
llafranca del Bierzo, amb Tesglésia 
de Santiago a l’entrada. I el carni 
s’enfila cap al santuari del Cebrero 
on hi havia un de tants hospitals 
d’acolliment.

Santiago. Sant Jaume al Pòrtìc de La Glòria.

Començava aquí el descens cap al 
monestir de Samos. Es passava el Mi
ño a Portomarin, totalment desfigu
rar ara per l’embassament de Belasar. 
I a l’arribar a Lavacolla (“ Lavamen
tula” en llati) els pelegrins feien la 
gran neteja, sense deixar-se res, corn 
prou bé dona a entendre el nom i es 
mudaven la roba per fer la seva en
trada a Santiago que queda només a 
12 quilômetres. Desde Monxoi (Mont 
de joia) ja s’albira la ciutat. A la seva 
vista els pelegrins entonaven un Te
Deum d’acciô de gràcies per haver-hi 
pogut arribar, superant tota mena de 
penes i dificultats. Eren ja a la ciutat 
on refulgeix gloriosa l’òptima basíli
ca de Sant Jaume segons el Côdex 
“ beati Jacobi basilicam obtime glo
riose refulget” en la que podria, per 
fi, venerar el sépulcre de l’Apôstol.

<E SABADELL
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Ramon Moix fullejani la seva novel.la 
“ La darrera nil” .(Abril 1982).

LA MORT 
D ’UN POETA

H.a mort un Poeta.
(Quan mort un poeta, mort 

quelcom en nosaltres).
Ramón Moix i Cusidó, 

d’ofici fuster, cultivà ja de pe
tit el seu amor a la naturalesa. 
1 aprengué a cantar-Ia amb la 
seva lirica, bevent en les deus 
de l’esperit. De formado 
autodidacta, assoli un domini 
ampli i profund del Pensa- 
ment i la Lirica per mitjà de 
l’observació i l’estudi, arri
ban! a adquirir un llenguatge 
correcte, curós i rie albora.

Les seves págines revelen 
un coneixement profund del 
bell dir, puix la seva dicció és 
ben construida. Horn ha dit 
que per dominar millorment 
una llengua corn la nostra cal 
saber i conèixer la llengua ma
re, el llati. Ramon Moix sem- 
blava posseir-la, tant és de ci- 
sellada la seva dicció, clara i 
precisa. Tot està harmònica- 
ment en el seu Hoc. Cada pa- 
raula és la justa.

En més d’una ocasió, Joan 
Arús, tan gasiu en Iliurar elo- 
gis per altri, havia dit que eli 
subscriuria molts dels sonets 
de Ramon Moix. Qui ha co- 
negut l’Arús podrá valorar 
justament aquest judici.

Altres plomes -Mn. Geis, 
Joan Alavedra, Joan Oliver, 
Carles Soldevila, Ferran Can- 
yameres...- han resalta! i en
comia! el nostre poeta.

Podem dir que Ramon Moix va néixer Poeta, 
ha viscut com un Poeta i ha mort com un Poeta.

Ell ha estât -en esperi! i obra- un paladí de la 
Paraula, del Verb. Ha mort com ha viscut: sen- 
zillament, amorosament, “ tenint ganes de di- 
soldre’s” ... “ a poc a poc” ...

També cultivà la novel.la, el teatre, l’assaig. 
Gairebé tota la seva producció literária roman 
inédita. L’any 1982 Biblioteca Quadern publicá 
la seva novel.la “ La darrera nit” , que prologá 
Mn. Geis, la qual ja es comentà en les págines 
de Quadern.

Cloem aquesta evocació del Poeta amb els 
seus propis versos que són inscrits en el recorda- 
tori exequial;

Senyor, la solitud s ’ixeca al meu voilant! 
m ’ofega el mar d ’arena...

Ha esdevingut amarga la fruita del meu cant...
L ’ha malurat la pena.

Potser ja  ha arribat l ’hora d ’apostrofar la nit! 
Arran de la timbera,

escolto l ’aigua negra, pujant, amb el neguit 
fatal de la ranero.

A mida que les ombres em van pujant al cor 
més alço la mirada.

Senyor, a bans d ’enfonsar-me dins Pona de la mort, 
desfeu ta nu volada!

Signeu en les tenebres el vostre nom de foc!
Tinc ganes de dissoldrem, llegint-lo a poc a poc!...

Bibliografia de Ramon Moix (1910-1983)

Primeres Rimes (1936) Prôleg de Josep Mf Francés 
Na(ura i Ànima (1951) Prôleg del Dr. Miquel Crusafont 
Obra Poèlica (1967) Prôleg de Joan Oliver 
l.a darrera nil (1982) Prôleg de Mn. Camil Geis

AL POETA
RAMON MOIX I CUSIDÓ
(Amb motiu de la seva departença)

Si l’edelweis floreix en les nevades 
cimes del Pirineu i la Jungfrau, 
com aleteig de l’Àngel de la Pau 
foren tes rimes pures i elevades.

Înclit Poeta d’imatges alades 
amb floridera de ritmes suaus, 
tots els teus cants -harmonies trobades- 
són clams al Cel, no pas ombra d’afraus.

L’hora crepuscular o un fat vident 
amb set colors a l’occident t’obria 
el ciar i postrer Cami que emmenaria

ton esperit vers el repôs clement...
L’estol beat que ara et fa companyia 
espargirà ta Idea a nostra gent!

Joan Gatlemí

És una gentilesa de BEN-NET CENTRE DE NETEGES, S.A.
Soletat, 80 -  SABADELL  
Tels. 725 97 77 ¡ 725 99 87
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EL CAVALLER DEL PERDO
A la senyoreta Mercè Rodoreda

Era la reina Cleo, soltera encara. Se- 
gons papers «bella, la més bella de 
tot Lou». Amb els llavis mig badats, 
com una rosa temptadora (les dents 
eren espines), escoltava el cavalier. 

S’acabà la can?ó.
-El poblé et demana, oh senyora, 

que no es mati mai més a ningú.
-Però será amb una condició. Tu 

serás el darrer condemnat. Si tu et 
desdius, continuará la Ilei.

in t r o ït

Quan en ague I Is dies de I’any 
1934 dedicava el conte “El cava
lier del perdo’’ a la senyoreta 
Mercè Rodoreda (1909-1983), poc  
podriem pensar en qué, a través 
dels anys, s ’havia de convertir en 
una de les escriptores més llegides 
de la literatura catalana dels nos- 
tres dies.

Vàrem col. laborar jun ts a la re
vista “Clarisme” que sorda a Bar
celona. També hi havia en Josep 
Janés que més tard s ’havia de 
convertir en un editor de fam a in
ternacional.

És una mena de dedicado ro
màntica: la joventu t de tots els 
temps ho són, poc o molt. En 
aquell 1934 ens fe ia  il.lusió moites 
coses -després vingué la dura reali- 
tat de la guerra 36-39- que marcò 
una profunda experiència, la qual 
ha fe t  més dura la práctica de 
Tideal del “Cavalier del perdo”. 
Però la felicitai de tots depèn més 
que mai d ’aquest perdo ideal. Els 
cors i la ment han de ser nets de 
tota rancúnia. Només així el mot 
“cavalier” po t continuar tenint el 
seu sentit més ampli i generös: 
Tunic que po t salvar-nos.

J.M f R.

X  lovia, i en els camins plens de 
fang hi havia I’empremta del pas de 
les cavalcadures dels cavaliers nobles 
del petit reialme de Lou. El poblé: el 
fuster, el cadiraire, el ferrer, el fle- 
quer i el sastre, es diuen:

-Mai havia vist ploure tanti
-Ja t’ho deia: aquell dolor tan fort 

no era de bon èsser! Ja t’ho deia!...
I el sabater, filòsof, amb els clauets 

agafats ais llavis, picava i picava, 
mentre la pluja repicava els vidres 
que ploraven.

II
Els savis del pais ho havien dit: 

«Cal abolir la pena de mort». Qui ho 
dirà a la reina?

Durant uns dies es confonen noms 
i noms. Qui s’atrevirà?

-Jo no, perqué precisament tinc 
d’anar-me’n lluny, a casa del meu co
si.

-No era mort?
-Si, però... sabeu, la vidua em de

mana...
-I vós?
-Aquest reuma que no em deixa 

moure. Si jo fos jove... Us recordeu 
d’aquella vegada que, voltai d’ene- 
mics...

I les paraules saltaven ara feixu- 
gues, després joioses, evocant re
cords d’aquella joventut que tothom 
retreia en aquests moments.

Però una noia amb la veu viva 
(«basta una noia amb la veu viva per 
redimir la humanitat», Maragall) 
llan^à el nom:

-I si ho diguéssim a Rulet?
Ili

Qui de nosaltres hagués pogut sen
tir la veu d’en Rulet! Veils papers 
diuen encara -tot venerables i plens 
d’antigor- que no hi havia en tot Lou 
qui pogués aparellar-s’hi i que la seva 
veu era la delicia de damisel.les i sen- 
yores, i els homes admiraven també 
aquella potència, aquells pulmons. I 
era molt bell. «La figura esvelta, no
ble, era l’orgull dels seus pares i ho
mes savis en l’art d’escultura, feren 
sa figura espléndida per gaudi dels 
ulls».

IV
Era en un bellissim dia de la prima

vera quan Rulet, sota de la finestra 
monumentai del castell de la reina, 
encetà la can^ò del perdo.

Una figura jove sorti a escoltar.

Un dia pie d’estiu. La vida en la se
va plenitud, forta, gustosa.

Rulet, amb més salut que mai i 
amb un somriure de frane optimis
me, esperava l’hora.

Vingué a cercar-lo un guàrdia sen
se arma. L’acompanyà i entraren en 
un bell jardi; el jardi particular i pro
hibit de la reina, del qual se’n conta- 
ven amors. Tot era pie de ñors, un 
perfum suau i exquisit embolia els 
sentits. L’aire tebi, pur, feia respirar 
fondament la vida.

I al fons de tot, voltada de flors, la 
reina Cleo.

-Vols venir al meu costai, bell can- 
taire?

Rulet somrigué. La visiò era mag
nifica. Els ulls de Cleo es fixaven en 
eli, el seu cos el cridava i el desitjava. 
La boca, de foc, vermella, mormolà:

-Vina...!
-Mateu-me, abans!
La reina s’aixecà decidida. Davant 

seu, Rulet somreia. Féu senyal al bot- 
xi.

Al cap de poc eslava preparada 
una destral i un piló esperava la vidi
ma.

Cleo s’ho mirava fredament. Cre
ta, magnifica, prop del botxi, convi- 
dava a Rulet al sacrifici.

-Gràcies, Cleo. El teu poblé t ’esti- 
marà. Tu serás generosa.

I un cap rodava en mig de roses de 
cara a Cleo la bella.

VI
Grans festes nacionals. La volun

ta! del poblé era volunta! de la reina. 
Mai més seria donada cap sentència 
de mort a Lou.

I en recordança d’aquell home, 
avui encara, una noia amb la veu vi
va, mentre canta una cançô, deixa 
caure cada dia una fior encesa sobre 
una tomba.

J.M. Riu
Publical a “ SABA” 

Perìòdic independent de literatura 
(Sabadell, octubre de 1934)
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“Alabai siguí el Nostre Creador, 
que -com diu A  gusti- ha establert 

el nombre, el pes i la mesura de 
totes les coses”.

Umberto Eco: 
“ II nome della rosa”

DE DISSENY (i II)

El médiat i l’immédiat
El qui desconeix l’objecte -arquitectura de Gaudi, mú

sica de Rimsky-Korsakov- i li’n dona noticia un altre està 
mediatitzat i, per tant, subjecte a entendre que “ son” 
quelcom semblant a quatre grosses ampolles de vi de 
marca l’una i una definitiva pifia l’altra si és que al mit- 
jancer li ha semblât aixi o -pel que sigui- li intéressa dir- 
ho d’aquesta forma. Si s’hi apropa personalment ja és 
més possible que entengui que “ poden ser” un temple 
digne de ser tingut per una de les meravelles del mon i una 
Suite descriptiva d’una gran bellesa, respectivament. Ah! 
i si no pot comprovar-ho per si mateix, llavors més li val 
fiar-se de l’ôptica col.lectiva -freqüentadors del temple, 
’dilettanti’ de Rimsky- i aconseguirá de fer-se’n una idea 
més coincident amb la realitat.

Vull dir, amb tot aixô, que hom és lliure de pensar el 
que vulgui de les propostes estètiques que rebi. També és 
lliure d’expressar-ho, naturalment, però no sense 
meditar-ho préviament ni sense observar la considerado i 
el respecte deguts ais altres. Intento dir, també, que l’in
dividu és l’originalitat, l’anècdota: tant el creador o 
emissor de la idea -Gaudi, Tápies, el dissenyador (?) del 
silló de peli de poltre salvatge- com el mitjancer o traslla- 
dador -Orwell amb les seves opinions, el técnic municipal 
que d’un treball experimental en fa un monument o el co- 
merciant de mobles mal informât. La col.lectivitat, gene
ralment, és prudent i justa: ara bé, si en comptes de pro
postes raonables se li fan provocacions, llavors és capaç 
d’adoptar postures reaccionàries. De la Intel.ligència i 
del bon sentit dels responsables de convertir el médiat en 
immédiat en dependrà que les adopti o que, com seria de 
desitjar, continui oberta al progrès i a un futur més llu- 
minôs, càlid i interessant.

El gust del nostre temps
Una de les lectures més delicioses que hom pot fer és 

l’obra de Carmen Castro “ Italia con Benjamin Falen
cia” -Madrid, 1959- i en un dels sens capitols -dedicai a 
Florència- veurà que diu que la seguretat i la força del 
traç no son mèrit personal: son dues qualitats que es te- 
nen, ni s’aprenen ni es guanyen. Certes linies, obra d’ar
tistes entre els quais hi ha segles de temps i països de dis- 
tància, tenen tan sorprenent germandat de traç que si ti- 
réssim a terra, en desordre, dibuixos de Picasso, Falen
cia, Miquelàngel, Rafael, Leonardo i Boticelli no seria 
possible datar-los i atribuir-los a primera vista. Un ma
teix fer de mà és condició prèvia -ineludible- per ser pin
tor, com per a ser ballari de qualsevol ball i de tot temps 
cal sostenir, doblegar, alçar el cos més enllà de cert limit, 
abans de llençar-se a dir coses amb la figura.

Tan allunyat dels nostres dissenyadors en el temps i la 
distènda com poden estar-ho Picasso i Falencia de Botti
celli i Leonardo, però compartint amb élis aquella quali-

És una gentilesa de
CAU D ' A R T  
SABADELL

Sant Cugat, 9 i Sant Jaume, 4 B 
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tat que en pintura és el traç i en disseny és la idea, Federi
co Zuccari va publicar el seu llibre titulat precisament 
“ Idea” -Torino, 1607- en el qual recollia les seves teories 
en defensa del privilegi de Tessencial sobre l’accidentai, 
del primari sobre el secundan, tan cares a la mentalitat 
toscana i contráries a l’atnbient venecià el qual, natural
ment, volia primar el color per damunt del disegno que, 
segons defensaven els florentins, era la gènesi i el control 
de tot el fet figuratiu: ‘disegno = di Dio segno’, 
(disseny = senyal de Déu) deia el Zuccari, jugant amb 
l’etimologia del mort.

En un altre llibre, “ La realitat com a art” -Barcelona, 
1982- del ja esmentat Antoni Tàpies, hi ha un paràgraf 
que transcric -perdonen l’abundor de cites, però preferei- 
xo fer-ho aixi que no pas actuar de mitjancer entre el lec
tor i la idea- ‘Els objectes fets pel design en general están 
completament descarregats de les funcions espirituals 
que ¡’home necessita. Només están pensats per al funcio- 
nament material: el design funcional permet de seure bé 
en una butaca, però oblida que hi ha també una fundó 
espiritual’.

En efecte, l’adequació deis productes a les necessitats 
de consum i les possibilitats de finançament de l’usuari 
comporta -cada vegada més- una nécessitât de seriació 
que, complint amb la fundó en el sentit estrictament ma
terial, contempli un sosteniment -i, si és possible, un 
abaratiment- deis costos, en un comportament, en po- 
driem dir, económico-racionalista. Paral.lela a aquesta 
linia de conducta se’n constata una altra, de signe contra
ri, que fa cas de l’aspecte extern -no goso dir-ne estétic- 
dels productes i els recobreix d’un decorat superflu, que 
no té res a veure amb la funció i només obeeix a tarannás 
xabacans i bigarrats, en els quais l’instint priva més que 
no pas l’esperit.

Cal una tercera proposta que doni el to just i no desa- 
tengui la fundó material ni l’espiritual. Aquesta propos
ta, hereva de la ‘raffinatezza’ dels renaixentistes Italians, 
ens mantindria més en la justa mesura, en la escala hu
mana, allunyant-nos de formulacions excessives 
-mastodòntiques- i carrinclonades gratuites -“ Kitsch” .

Cal que no es trenqui la connexió que ens manté units 
al passât, tot caminant cap al futur: “ qui perd els origens 
perd Identität...” . Es tracta de mantenir vius la gènesi i el 
control constants, per tal que la foscor, la fredor i el tedi 
no ens anihilin pel carni; es tracta, en fi, de no perdre 
tampoc de vista que l’universal i el peculiar poden -si 
hom voi i pot- coexistir.

Tal vegada posant a la butaca de design funcional de 
què parla Tàpies -i que diu que s’hi seu bé- una mica del 
disegno, del senyal de Déu, de que parlava el Zuccari, 
aconseguirem de funcionar material i espiritualment.

Tot el que en l’època que ens ha tocat de viure s’inven
ta, dibuixa, construeix i fabrica, es produeix i repro- 
dueix, passarà, però quelcom -poc o molt- romandrà: 
haurà estât el gust del nostre temps.

Si haurà estât bon o mal gust ja ho dirán els que ens 
vinguin al darrera. Confiem que no ens mirin amb una 
óptica desajustada...

Ricard Calvo i Duran

És una gentilesa de Hortà Novella, 125 - SABADELL
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GOIGS

LA CONFRARIA EUCARISTICA
“MINERVA”

E./n la primera meitat del segle XVI 
a Roma, en l’església dels dominies, 
nomenada “ Santa Maria sopra Mi
nerva” per haver estât edificada en el 
mateix Hoc on havia existit un temple 
pagà dedicat a Minerva, deesa de la 
saviduria i de les arts, es fundava la 
Congregado o Contraria del Santis- 
sim Sagrament, per Butlla promulga
da pel Papa Pau III, el 30 de novem
bre de 1539.

Cinquanta-vuit anys després, la vi
la de Sabadell, constituía, en la seva 
parroquia, la Contraria Eucaristica 
“ Minerva” dedicada al cuite del San- 
tíssim Sagrament, que venia a legalit- 
zar, una altra fundado, la de la Can
dela, que ja existia molt abans del se
gle XIII, en la seva primitiva capella 
de Sant Salvador.

Durant la primera meitat del segle 
setzé Sabadell recupera, la tan espe
rada condició de “ Vila Reial” . Com 
a consequéncia d’aquest fet historie, 
prospera el municipi i paralel.lament 
la parroquia. Si per una part Pagri- 
cultura, el comerç, per l’incorporació 
de gent nova procèdent d’altres Hoc, 
aumenta el cens, el prestigi i l’econo
mia de la Vila, en la parroquia es fun
den contraries i gremis sota Padvoca- 
ció d’un sant patró que moites d’elles 
han arribat fins els nostres dies. Aixi 
veiem corn en 1559 es constitueix el 
gremi de peraires dedicat a Sant Roc i 
a Sant Sebastià el quai havia de 
convertir-se en Pactual Gremi de Fa
bricants; en 1586 la Contraria de la 
Purissima Sang; en 1588 la de la Ver
ge del Roser; en 1595, el Gremi de 
Sant Eloi patró dels manyans i serra- 
1ers; en 1596 la de Sant Joan i en 1597 
la de “ Minerva” , i, només, fem es- 
ment de les devocions i contraries 
constituides en aquell segle.

Fets histôrics de gran trascendèn- 
cia obliguen a la vila de Sabadell a 
propagar i conservar la devoció al 
Santissim Sagrament. El dia 13 de se- 
tembre de 1592, amb expressa Hicèn- 
cia del procurador general del rei, 
l’honorable Jaume Amella, es va 
prendre Pacord de comissionar a Er-

mengol Parés, bénéficiât, perqué 
anés a Roma a suplicar al Papa la 
constitució de Comunitat de Preveres 
i la fundació de la Contraria Eucaris
tica “ Minerva” i la concesió d’aitar 
priviligiat de la Contraria de Sant 
Antoni, molt abans ja constituida.

La Comunitat de Preveres fou 
creada en 1602, però abans, Pany 
1597, el Conseil de la Vila, envià a 
Roma al sacerdot Antoni Massó, el 
qual fou portador d’unes Hetres pel 
Papa, signades pel propi Bisbe de 
Barcelona. Aixi és com s’obtingué 
del Papa, Pautorització corresponent 
i la Contraria Eucaristica “ Minerva” 
quedà constituida, el dia 11 de no
vembre de 1597 i el Conseil de la Vila 
nomenà els seus primers administra- 
dors.

En Púltim terç del segle passât, la 
crisi politico-social i religiosa i les 
Heis intervencionistes i absorvents so
bre gremis i contraries provocaren 
Pabandó de la nostra contraria i és 
Havors quan el Dr. Feliu Sardà i Sal- 
vany i Passociació de Sant Vicens de 
Paiil, amb el recolzament del rector 
Mn. Segimon Boix, restauraren el 
culte a Jesús Sagramentat, essent-ne 
després entusiasta i continuador, el 
Dr. Lluis Carreras i Mas.

El tercer diumenge, 16 de novem
bre de 1947, és celebrà el 350è aniver- 
sari de la fundació de la contraria, i 
PAcadémia Católica, va patrocinar 
els actes. Fins no fa gaires anys, tots 
els tercer diumenge de cada mes es 
venia celebrant la nomenada fundó 
de “ Minerva” .

Són molts i molts els goigs que 
s’han escrit dedicats al Santissim Sa
grament, quasi podem dir que, con- 
juntament, amb els del Roser, són els 
més antics de Catalunya, que han 
quedat a Panònim. D’autors cone- 
guts entre els principals trobem els 
compostos per Mn. Jacint Verda- 
guer. En 1952 en Jaume Calvó i Ca
sanovas, bon poeta i bon sabade- 
Henc, en motiu del XXXV Congrès 
Eucaristie Internacional, célébrât a 
Barcelona, en el mes de maig-juny.

d’aquell any, escrigué uns goigs als 
quais posà música el P. Josep Antoni 
de Donôstia, O.F.M. Cap. Foren im
presos en la Tipografia Batik, carrer 
de la Palla 23 de Barcelona, i al ma
teix temps foren publicats en la revis
ta “Paz Cristiana” Butlleti del Con
grès i posteriorment a la Revista Al
ba.

Jaume Busqué i Marcel

Bibliografia:
Elements d ’Història de Sabadell. Miguel 

Carreras.
CCCL Aniversari de la Confraria Eucaristi

ca Minerva. Mn. Ernest Mateu.
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EL RECORD I LA CIUTAT, EN UN 
LLIBRE DE JOSEP TORREELA
R

ÂMBLAGliaTAT
ALH0Î DELREG0RI9

Lccordo, cap a l’any 1944, quan 
Ignasi Agusti destil.là la seva 
enyorança barcelonina recreant el 
mon dels seus avis en aquella novel.la 
tan celebrada que es deia “Mariona 
Rebull”, corn l’obra era presentada 
amb un eslôgan tret d’un comentar! 
que n’havia fet el mestre Azorin: 
"Por fin, tenemos un novelista”.

Heus aquí que quaranta anys més 
tard, i sal vades totes les distáncies, 
davant del Ilibre de Josep Torrella 
"Amb la ciutat a l ’hora del record”, 
cree que podríem ben bé dir: "Perfi, 
tenim un memorialista”. Fins ara, en 
les no escasses obres sobre Sabadell, 
s’han seguit dos camins ben clars en 
la seva metodologia; o s’ha tractat 
d’obres historiques pròpiament dites, 
o bé s’ha tractat d’evocacions mig 
sentimentals, mig anecdotiques; pa
ral.lelament, o s’han establert amb 
criteris tradicionalment cronológics, 
o bé s’han confegit a manera de mo
saic, amb evocacions parcials, el con- 
junt de les quais han configurât una 
mena de calidoscopi ciutadá.

Val a dir que aqüestes metodolo- 
gies són perfectament válides, i a elles 
es deuen alguns deis millors i més ca- 
racterístics Ilibres sobre la nostra ciu- 
tat, però val a dir també que la forma 
emprada per Torrella ens 1’acosta en 
una dimensió humana precisa, feta 
com és al recer de les própies vivén- 
cies: "Penso -escriu- que l ’experién- 
cia vital acumulada en mi no acaba- 
ria de tenir sentit sense la seva vincu
lado amb la vida ciutadana. El meu 
encast a la ciutat que em va veure néi- 
xer, i en la quai ha transcorregut la 
meva existèneia, és cabal. Suposo 
que SÓC un dels molts casos, més dels 
que pot semblar-nos, en qué home i 
ciutat, sense especulado ni ostenta
do/, d ’una manera ¡natural es fo- 
nen”.

Es tracta, per a dir-ho cabalment, i 
amb paraules del mateix autor, d’una 
"aportado personal a la memoria 
col.lectiva”. Efectivament, Josep 
Torrella evoca els trenta primers anys 
de la seva vida, des de 1910 a l’acaba- 
ment de la guerra civil espanyola, i 
ho fa alternant els records autobio- 
gràfics amb descripcions de I’estat de 
la ciutat, i dels seus usos i costums.

amb una tècnica d’alternança que ens 
evoca allò que en llenguatge cinema- 
togràfic -tan car a l’autor corn a 
aquest cronista- se’n diu muntatge 
parai.lei. És aixi corn, seguint el fil de 
la peripècia personal, adés graciosa, 
adés dramática, es va perfilant la vi
da d’una ciutat modesta i mesocràti- 
ca, sempre entranyable: els jocs al 
carrer, la vida al veinât, els estudis, 
les distraccions, el treball quotidià, la 
transformaciò dels carrers, la vida de 
les entitats culturáis, les urpes de la 
guerra, les il.lusions i les decepeions, 
tot aquest tramat de què està feta la 
vida de cadascù i de cada població, 
destil.lat per l’evocaciò justa, equi
distant de l’emociò subjectiva tant 
com del document estríete.

Perqué cal afegir que Torrella em- 
pra un estil ajustât al seu propósit: 
lluny de la fredor historicista, però 
també lluny del pintoresquisme face- 
ciós. En un llenguatge pulcre, totho
ra entenedor, diu i suggereix allò que 
cal, sense carregar les tintes ni caure 
en el distanciament de la descripció 
enumerativa. És, en aquest sentit, un 
estit planer però albora subtil, on so- 
vint una fina ironia matisa la nostál- 
gia al punt just de no deixar-la caure 
en la sensiblería. Cosaria dir que és 
un estil sabadellenc d’escriure, com 
hi ha un estil sabadellenc de viure: 
amb naturalità! i amb una justa di
mensió humana, talment, per altra 
banda, la mesura del mateix paisatge 
del Vallès, fet a Pescala de l’home.

No obstant això, haig d’afegir que, 
a parer meu, malgrat no es tracti 
d’una obra histórica ni documentai, 
potser s’hauria escaigut incloure-hi 
un index onomàstic que ens permetés 
rastrejar la presència de noms cone- 
guts en les diverses activitats que 
s’evoquen: la redacció del diari, els 
“ Amies del Cinema’’, els regidors de 
la ciutat, etc., la referència ais quais 
costa de retrobar quan, un cop feta 
-amb delectança- la lectura, cal 
comprovar-ne qualsevol indicació. 
És un suggeriment que em pemeto 
brindar a l’autor i a l’editor per si un 
dia s’escaigués de reeditar el Ilibre o 
prendre'^n una represa, que a ben se
gur fóra benvinguda.

Joan Ripoll

JOSEP TORRELLA

EL LLIBRE DE JOSEP TORRELLA 
EN EL “ DIARIO DE SABADELL”

^abadell, amb tots aquells trets de 
personalitat que la caracteritzen, ba- 
tega a cada una de les cent-trenta pá- 
gines del Ilibre. I  ho fa  d ’una manera 
planera, tan planera com el propi ca
rácter de la ciutat i deis seus homes. 
Un per un, records, sensacions, vi- 
véncies i facédes van sortint amb una 
redacció molt ben elaborada, en un 
catalá rie i albora planer. Potser seria 
dir molt, però tanmateix AMB LA 
CIUTAT A L ’HORA DEL RE
CORD és molt més erttranyable, molt 
més viu, molt més tendre i fnolt més 
complet que tots els Ilibres d ’història 
menuda i quotidiana que s ’han fet 
fins ara a l’entorn de la ciutat.

(De redacció. 23-1V -1983)

L ’obra de Jossep Torrella, escrita 
amb il.lusió i complaença, amb una 
aconseguida uniformitat de to, ni es- 
trident ni brillant, i enginyosament 
ideada quant a estructura i dinàmica 
interior, constitueix, si no vaig errai, 
la primera en el seu gènere que apa- 
reix en Thoritzó de la literatura locai, 
i seria de desitjar que no quedés mas
sa temps essent Tùnica, car aleshores 
tindria, a més del mèrit que cal 
atribuir-li avui en atenció al seu con- 
tingut i a la seva categoria literaria, el 
d ’haver inicial una via particular- 
ment bona quepodria menar a un en- 
riquiment espiritual de la ciutat.

(De l’article AMB SABADELL AL FONS, 
de Pere Roca I Garriga, 2D-V-I9t3l.

És una gentilesa de
“ LA LLAR DEL LLIBRE” 

Llibres i Revistes”

Tel. 725 59 59
Pg. Plaça Major, 34 i 12 SABADELL
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RECORDANT...

Josep Masllobet i Sanmiquel 
(1879 - 1946)

(I)

Daniel Sanahuja i Capello encetà 
la seva assidua coUaboració a QUA
DERN en el núm. 4 (setembre- 
octubre, 1978) iprecisament amb una 
evocado al Mestre Masllovet.

Posteriorment P autor seguí treba- 
llant en la biografia del qui fou el seu 
professor i mestre de música, tan llo- 
rejat arreu, i avui ens pot oferir un al
tre treball més complet i exhaustiu, 
àdhuc més just, com es mereix la per- 
sonalitat humana i artística d ’aquell 
inoblidable Mestre que fou Josep 
Masllovet i Sanmiquel, qui QUA
DERN s ’honora d ’enaltir corn cal.

T a néixer a Sabadell el dia 15 
d’agost de l’any 1879. A l’edat de set 
anys va començar els estudis de sol- 
feig i poc després els de piano amb 
mossèn Miquel Ferrer, entrant a for
mar part de la Capella de Mùsica de 
la Parroquial Església de la Purissi
ma Concepció que dirigia el referit 
mestre, fins que el compositor Eusebi 
Bosch Humet es féu càrrec de la di- 
recció de l’Escola Municipal de Músi
ca d’aquesta ciutat on cursà els pri
mers estudis d’harmonia a l’ensems 
que assistia al col.legi dels Pares Es- 
colapis on seguia el curs dels estudis 
primaris.

Desitjôs de formar part de la Ban
da Municipal, que integrada per jo- 
ves d’edat no superior ais catorze 
anys havia fundat l’esmentat mestre 
Eusebi Bosch, emprengué l’estudi de 
la trompa, desempenyant poc temps 
després, el primer paper en aquella 
agrupado musical.

Foto de J. Vilatobà. Any 1909.

L’any 1896, intensified els estudis 
sota la direcció dels mestres Nicolau, 
Daniel i Albergai de l’Escola Munici
pal de Música de Barcelona en allò 
referent a l’harmonia i composició, 
orgue i contrapunt, i fuga; i els de 
piano els realitzará particularment 
amb el gran pianista Caries G. Vidie- 
11a.

Mentrestant, fundava a Sabadell el 
“ QUINTET ESLAVA” i encetava 
les seves primeres composicions “ DE 
AVANZADA”  polca,  i 
“ ANGELA” maxurca, que foren es- 
trenades amb extraordinari éxit per 
l’esmentat Quintet i l’Orquestra Fat- 
xendes.

El dia 9 d’octubre del 1898 estrená 
en el Teatre Euterpe d’aquesta ciutat 
una sarsuela de costums sabadellencs 
amb lletra de Pau Griera Cruz titula
da “ EL BALL DEL CARRER DEL 
SOL O JA S’HA PROMÈS LA 
CONXA” , obteni una excel.lent aco
llida.. Vegi’s el que deia la “ Revista 
de Sabadell” del 12 d’octubre: 
“ Con un lleno completo, justamente 
atraído por la novedad de una obra 
original de dos jóvenes compatricios, 
tuvo efecto el domingo último en el 
Teatro de Euterpe el estreno del sai
nete còmico-lirico, letra de Pablo 
Griera y Cruz, música de José Mas
llovet y Sanmiquel, “ Lo ball del ca
rter del Sol o ja s’ha promés la Con
xa” , que obtuvo un éxito sumamente 
satisfactorio. Abundan en el libro si
tuaciones cómicas y chistes de buena 
ley; los tipos todos están presentados 
con suma naturalidad, sin que el 
autor haya recurrido para lograr 
efectos falsos, a tipos chocarreros e 
inverosimiles. La obra está dialogada 
con soltura y naturalidad; tiene vida

AL EMINENT MESTRE COMPOSITOR 

En Joseph Masllovet Sanmiquel

La costa es aspre y dura, 
penosa, de pujar; 
qui avensa, no’s detura 
ni para de lluytar, 
aconsegueix l’altura 
que’l feya sospirar.

Amunt feres ta via 
cercantne l’Art sublim; 
la lluyta no’t rendia; 
la fé’t mostrava’l cim; 
enveja y gelosia 
bramaven en l’abim.

Triomfant de sa cridoria 
el cim has alcansat; 
claror d’excelsa gloria 
ta testa ha auriolat, 
y’l cant de ta victoria 
els mars ha travessat.

Manel Ribo! y Serra

Sabadell 13 Octubre de 1909.

És una gentilesa deJladuGìHaL.
DISCS
ALTA FIDELITAT - 
TELEVISIÔ EN COLOR - 
ELECTRODOMESTICS -

Rambla, 14 
Tel. 725 93 33
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y color, y en ella ha demostrado su 
autor conocimientos escénicos que 
hacen de su primera obra algo más 
que una afortunada tentativa litera
ria.

La música revela en su joven autor 
conocimientos y facultades en el difí
cil arte superiores a sus años. Entre 
las piezas que más sobresalen figuran 
el preludio, que hubo de repetirse pa
ra acallar los aplausos del público, 
suyo único defecto consiste sin duda 
en que no encuadra dentro del carác
ter cómico de la obra, y el brindis del 
final del tercer cuadro.

Los autores fueron llamados al 
palco escénico repetidas veces al final 
de la obra entre entusiastas aplausos.

El maestro Aguadé, ventajosamen
te conocido por nuestro público con
certó y dirigió con cariño la obra. La 
Orquesta Fatxendas desempeñó su 
cometido a la perfección” .

En el mes de novembre de l’any 
1899, entra a formar part de la com- 
panyia de sarsuela dirigida per Fran- 
cesc de la Vega i el mestre Conti, com 
a mestre de cors, i poc després obte
nía la plaça de director, junt amb el 
mestre Oliveres, de la companyia de 
sarsuela catalana d’en Josep C. Codi
na que actuava en el Teatre Camps de 
Recreu d’aquesta ciutat.

En aquest mateix Teatre, el dia 12 
de maig del 1900, s’hi estrená, per la 
Companyia de Dolors Millanes una 
nova sarsuela t i tulada 
“ MARCELA” amb lletra de Juli 
Mayor Franquet. La “ Revista de Sa
badell” en féu la següent resenya: 
“ En el Teatro de los Campos de Re
creo, la Compañía de la señora Milla
nes estrenó el sábado último la zar
zuela en un acto “ MARCELA” letra 
de Don Julio Mayor y música de 
nuestro compatricio el joven y aplau
dido Mtro. Don José Masllovet San- 
miquel.

El libro no se recomienda por su 
originalidad ni por su novedad; cons
tituyéndolo una serie de episodios ca
da uno de los cuales termina con su 
correspondiente “ bronca” , injustifi
cada casi siempre. Los tipos de 
“ MARCELA” no demuestran más 
que una tendencia; la de andar a pa
los sin tón ni són. El lenguaje que usa 
es artificioso; es un flamenco tras
plantado, no del que se toma 
d’“ aprés nature” , sinó del que se lee 
en las crónicas taurinas. La inexpe

riencia del autor se nota en todo, has
ta en lo más rudimentario. Un “ pasa
calle” que es la pieza musical más no
table de la obra, se canta en un salón 
cerrado dispuesto para la celebración 
de un baile.

Con tan pobres elementos poco 
puede hacer el maestro compositor, y 
sin embargo, para libro tan deslaba- 
zado el Sr. Masllovet ha compuesto 
una partitura digna de su buen talen
to y que revela sus progresos en el di
fícil arte que cultiva. Los méritos del 
joven maestro y el cariño que nuestro 
público le profesa por su afición al 
estudio y su constante aplicación, 
fueron la tabla de salvación de 
“ MARCELA” , que sin la garantía 
del Sr. Masllovet se hubiera ido a 
fondo irremisiblemente, a pesar de 
los esfuerzos de la Sra. Millanes y de 
los artistas de su Compañía que se es
meraron en su desempeño.

Si “ MARCELA” fué aplaudida 
por nuestro público débase unica
mente a los méritos de su partitura; 
pero esta condición no basta, y otros 
públicos no han de tenerla en cuenta.

La estimación que sentimos por el 
Sr. Masllovet nos obliga a aconsejar
le que no presente su obra ante otros 
públicos sin que el libro haya sido ob
jeto de importantísima reforma; es 
un esquife muy débil para embarcar
se, y si no sopla una brisa excesiva
mente favorable el naufragio es segu
ro. Y en Sabadell el nombre del Sr. 
Masllovet contuvo la fuerza del vien
to” .

A l’ensems, en el Teatre Olimpia 
de Barcelona, on actuava una presti
giosa Companyia que dirigía el saba- 
dellenc Joan Roca Buxadé, li estrena
ren “ CURRILLA LA CHALEQUE
RA” , lletra de Juli Mayor, “ LOS FI
LARMONICOS” de Juli Mayor i 
Josep Dalmases. També escrigué 
“ LA CARTICA” i “ NOBLEZA GI
TANA” , les dues amb lletra de Josep 
Dalmases, que no arribaren a 
estrenar-se; “ LEYENDA FANTAS
TICA” per a piano i violi, les melo
dies per a cant i piano “ MARIS STE
LLA” , lletra de Manuel del Palacio, 
“ CREPUSCULO” , lletra de Salva
dor Rueda, “ ORACION” de Vicens 
Colorado, “ NO VUELVE” , de R. 
Blanco Asenjo i una “ SALVE REGI
NA” a quatre veus d’home.

A principis del 1901, va trasladar
se a Madrid on després de perfeccio

nar els estudis de composició musical 
escrigué amb col.laboració del mestre 
Angel Rubio, les sarsueles “ EL CHI
CO DE LA PORTERA” , lletra 
d’Angel Camaño, dedicada a la ge
nial Loreto Prado i estrenada amb 
extraordinari éxit en el Teatre Cómic 
de Madrid, “ LA CHIQUILLA” , lle
tra de Ventura de la Vega, estrenada 
per la tiple Julia Mena en el Teatre 
Pignatel l i  de Saragossa i 
“ MILORD” de Ramón Lobo Regi
dor estrenada en el mateix Teatre, 
“ LA TUNA DE ALCALA” , deis 
senyors Boada Rossó i Montero, es
trenada en el Teatre Cómic de Ma
drid i “ TARJETAS POSTALES” 
amb lletra de Caries Díaz Valero que 
no s’arriba a estrenar.

També va musicar “ ARISTO
CRATAS MODERNOS” , lletra 
d’Angel de la Guardia i “ EL TIO DE 
LA TIPLE” de Jackson Veyan i Ros
só i Montero que tampoc foren estre- 
nades.

Apart d’aquesta gran producció 
teatral, cal esmentar també les obres 
de carácter orquestral, les quais han 
estât interpretades per importants 
conjunts d’Espanya, América i Fili- 
pines. Són les següents: “ BARCA
ROLA” , en la major; “ NUIT DE 
LUNE” , vals fantàstic; “ SOL 
I XE N T ” , suit catalana;  
“ GAVOTA” , en mi major; “ EMI
LE” , pas a quatre; POLKA FAN
TASQUE” , capritx en re major; 
“ QUEJAS DE UNA ARABE” , sere
nata; i “ INTERMEDIO BURLES
CO” , serenata; les tres darreres pre- 
miades amb menció honorífica en els 
concursos celebrats per la revista ma- 
drilenya de música i teatre “ FIDE
LIO” .

La Casa Dotesio, edita el pas a 
quatre “ Emile” i la sarsuela “ La Tu
na de Alcalá” . La Casa Rossó i Mon
tero “ NUIT DE LUNE” i la sarsuela 
“ El chico de la Portera” . Isidre To
rres de Barcelona editá dos números 
del sainet líric “ Lo ball del carrer del 
Sol o ja s’ha promés la Conxa” .

També composé la música de la 
sarsuela de Pau Griera Cruz “ LA 
SOIRÉE DE CAN PEU FI” ; la pol
ca “ PURA” ; la melodia per a cant i 
piano “ MAI MES” , amb lletra de 
Domènec Saló i una col.lecció de vuit 
“ SEVILLANAS” per a piano.

Daniel Sanhauja i Capella

JIoaILoGìhulJIc Gìhìu.
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C U iC ^ft^__________ _______
Els Oscars musicals vistos per

Joan Pineda
M,L olt abans de I’arribada del cine
ma sonor, aquest ja havia deixat de 
ser totalment mut. Les projeccions i, 
fins i tot, bastants rodatges s’acom- 
panyaven musicalment. La música, 
dones, s’incorporà al cinema per 
ambientar-lo i progressé dins del film 
dramàtic fins a convertir-se en un ele
ment narratiu fonamental .  A 
començaments dels cinquantes, la 
mùsica d’acompanyament derivé en 
música protagonista -lligada a la uni
ta! estètica del film, però alllberada, 
en gran mesura, de la seva fundó de 
comentar!, és a dir, narrativa. Aques
ta progressió de la mùsica dins del 
film dramétic i l’evolució del gènere 
musical constitueixen els dos fets mu
sicals béslcs que en Joan Pineda, 
d’una manera metòdica i ampliament 
documentada, ha exposât al llarg de 
cinc sessions a l’Auditori de la Caixa 
sota l’anunciat CINEMA MUSICAL 
I MÚSICA DE CINEMA A L’EN- 
TORN DE L’OSCAR. L’Oscar, 
dones, ha estât l’eix vertebrador de 
l’anélisi d’aquesta evolució. No sola- 
ment els premis sinó també les nomi- 
nacions o totes aquelles partitures 
que amb els mateixos o superiors mè- 
rits no accediren al guardó. En Pine
da interpreté les músiques roménti- 
ques sense ser mai apégalos i els rit
mes dinémics sense estridèneia. El 
seu estil nitid, frese, lluny del més mi
nim enravenament o temptació exhi
bicionista, ens permeté gandir d’un 
munt de melodies inoblidables. 
Il.lustracions i comentaris donaren 
com a résultat un cicle plenament sa- 
tisfactori.

Després de la sessió de presentació, 
en Pineda estructuré el cicle, per a les 
quatre sessions restants, en quatre 
grans époques;
1) Fins a l’any 42: El cinema musical, 
genère sonor per excel.lència. La pro- 
ducció massiva de films musicals.

Any 34, primer Oscar a la m'illor 
can^ó i a la millor mùsica originai.
2) 1943-1952: Decreix la prodúcelo de 
cinema musical mentre el gènere evo
luciona cap al musical modern. Els 
primers grans compositors de música 
de cinema.
3) 1953-1964: De la mùsica d’acom
panyament a la mùsica protagonista. 
La gran època del musical modern 
acaba a finals dels cinquantes.
4) 1965-1981: La gran revolució mu
sical de comengaments dels seixantes 
dins del cinema. Regressió del film 
musical.

El desconeixement del cinema mu
sical, sobretot de la primera època 
-els més afortunats hauran vist en- 
torn d’un deu per cent del miler llarg 
de films que es produiren- fa relativa 
qualsevol opinio que se’n tingui for
mada. A més, exceptuant-ne alguns 
dels més populars, pocs d’ells han 
pogut reveure’s. La valoració de les 
composicions per a films dramétics 
encara es fa més difícil si aqüestes no 
es poden contextualitzar.

1) El primer film sonor, THE 
JAZZ SINGER (El cantor de Jazz), 
1927, contenia alguns números musi-

cals, però és a l’any 1929 quan neix la 
comedia musical amb LOVE PARA
DE (El desfile del amor), que obté un 
gran èxit. Entre 1930 i 1942, es pro- 
dueixen, aproximadament, 580 films 
musicals, la majoria adaptacions de 
les obres que ja havien triomfat a 
Broadway. Rares vegades els produc
tors s’arriscaven amb músiques origi
nals. Contrériament, la música deis 
films dramétics ho era quasi sempre, 
perqué, així, la seva fundó de co
mentar! podia adequar-se cada tema i 
a cada situació. Lamentablement, 
aquesta supeditació a unes formes 
narratives i/o emotives fécilment 
identificables impedia la seva evolu
ció creativa. Per aquest motiu i lle
va!, de rares excepcions, les músiques 
més rellevants de l’època correspo- 
nen a films musicals, encara que les 
partitures no fossin originals. L’any 
1934, s’atorga el primer Oscar a la 
millor cançô i a la millor musica origi
nal. El de la millor cançô és per a 
THE CONTINENTAL, d’Herb Ma- 
gidson i Con Conrad, del film THE 
GAY DIVORCEE (La alegre divor
ciada), de la parella Astaire/Rogers, i 
el guardó a la millor música original

THE GAY DIVORCEE (La alegre divorciada), Oscar 1934.
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és per a Louis Silvers/Guskahn/Vic- 
tor Schertzinger per ONE NIGHT OF 
LOVE. Harry Warren, autor, l’any 
1933, de la música de la famosa 
42ND. STREET (La calle 42), obtin- 
drà diverses vegades el guardò. Jero
me Kern serà un altre compositor so- 
vintment premiat per les seves 
cançons. El premi a la millor música 
original, l’any 35, és per a Max Stei
ner, un dels compositors de música de 
cinema més prolific i brillant, autor, 
l’any 39, de la meravellosa partitura 
de GONE WITH THE WIND (Lo 
que el viento se llevó). A partir de 
l’any 41, s’atorgaran dos Oscars per a 
músiques originals: un per a la de film 
dramàtic i un per a la de film musical 
-que quasi sempre és adaptació musi
cal, rares vegades es música original-. 
La de film dramàtic s’atorga a Ber
nard Herrmann -l’autor de les bandes 
sonores de molts dels films de 
Hitchcock-, aquesta vegada per ALL 
THAT MONEY CAN BUY (El hom
bre que vendió su alma).

De cinema musical, se’n feia molt, 
tenia una gran popularitat i les parti- 
tures eren més que estimables. Era 
l’època de les grans orquestres i els 
temes que el cinema havia popularit- 
zat esdevenien óbligats dins del seu 
repertori. Són els anys de les successi
ves versions de “ Melodías de Broad
way’’ o de “ Las Vampiresas del 
amor” , dels films d’Astaire/Rogers, 
de les músiques de Glenn Miller, Ir
ving Berlin o Cole Porter. “ El Conti
nental” , “ Roberta” , “ Noche y día” , 
“ Amanda” , “ Sombrero de Copa” i 
un munt de bailables feien les delicies 
a les pistes de bail.

2) Entre el 43 i el 52, anirà dismi- 
nuint la producció de musicals. Els 
darrers quatre anys, moment cimer 
del musical modem, solament es pro- 
duïen al voltant d’una trentena de 
films/any -menys de la meitat dels 
que es produïen els anys trentes. Grà- 
cies a compositors com Max Steiner, 
guardonat repetidament; com Ber
nard Herrmann que, temps després, 
junt amb els trossos que el director 
no aprofitava, composava concerts 
que ja s’han fet clàssics en el reperto
ri de l’Orquestra Simfònica de Lon
dres; o com l’hongarès Miklòs Roz- 
sa, que amalgamà en la seva persona
lità! musical la component asiàtica 
present en el folklore del seu país, la 
mùsica d’alguns films dramàtics té la

categoría de música simfônica. Du
rant aquests anys, tots tres foren 
guardonats. L’orquestra seguía musi
cant sobre el film, de manera que la 
música estava quasi sempre present, 
solament pujava o baixava de to se- 
gons ho exigís la narració, funció de 
la quai no acabava d’alliberar-se. 
Junt amb els Oscars concedits a 
aquests compositors, cal destacar a 
Alfred Newman, un altre dels grans, 
que entre 1943 i 1956 l’obtingué sis 
vegades. L’Oscar a les millors 
cançons s’atorga, entre altres, a 
Harry Warren -una vegada més-, a 
Ray Evans i a Jimmy Van Heusen, 
autors que serán repetidament pre
miáis.

THE OLD MAN AND THE SEA (El viejo y el mar), 
Oscar 1958 a la millor mùsica original de film dramà
tic per a DIMITRI TIOMKIN.

Entre els Oscars atorgats a les mi
llors músiques originals de films mu
sicals sobresurten el de 1948 per a 
John Green/Roger Edens per EAS
TER PARADE, el de 1949 per a Ro
ger Edens/Lenie Hayton per ON 
THE TOWN (Un día en Nueva 
York) i el de 1951 per a Johny 
Green/Saul Chaplin per AN AME
RICAN IN PARIS (Un americano en 
Paris), música de Gershwin. El musi
cal americà havia evolucionat cap a 
una nova estètica. Els films tenien 
molta més unitat i la música, el cant i 
la dansa eren l’expressió espontánia 
deis personatges. 1952 és l’any de Di
mitri Tiomkin, que guanya tant l’Os
car a la millor música original com a 
la millor canfó per HIGH NOON 
(Sólo ante el peligro). Fins aquí, la 
música actuava puntejant unes se- 
qüéncies i funcionava desdibuixada 
com a teló de fons durant tot el film; 
ara, el “ leit motiv” es repeteix, 
destacant-se; té un lloc protagonista.

3) Durant aquests anys (53-64), 
Tiomkin obtindrá dos Oscars més. 
També el rebrá Victor Young, com a 
reconeixement tardà, i no pas en 
l’ocasió més escaient, al seu treball. 
El pas de la música de comentari a la 
música protagonista es produirà 
d’una manera graduai. Quant als Os
cars a les millors cançons, pràctica- 
ment se’ls reparteixen dues parelles: 
Jimmy Van Heusen, ara amb Sammy 
Cahn, i la formada per Johnny 
Mercer/Henry Mancini. L’evolució 
musical es caracteritza per una supe
rior  e l aboració dels temes,  
despreocupant-se un xic de les fór- 
mules insistentment explotades que 
gaudien de l’adhesiô popular. L’any
1953, l’Oscar és per a Sammy Fain. 
El seu SECRET LOVE està en aques 
ta linia romàntica, però no sensible
ra. com ho están les delicioses músi
ques d’Henry Mancini, d’una gran 
soltesa rítmica. Però els Oscars tam
bé s’atorgan a músiques complaents, 
mediocres, que cerquen la tonada fá
cil i apegalosa que tothom aprén a la 
segona audició: THREE COINS IN 
THE FOUNTAIN (1954), de Jule St- 
yne o WHATEVER WILL BE, 
WILL BE (Que será, será), de Ray 
Evans, están molt per sota de les pos- 
sibilitats d ’aquests compositors. 
L’any 1958, l’Oscar a la millor cançô 
i a la millor música original de film 
musical són per a GIGI, de Lerner i 
Loewe, supervisió d’André Previn. 
Les composicions recitatives de Ler
ner i Loewe, d’una gran qualitat mu
sical, no tindran massa acceptació 
popular. Contràriament, músiques 
més fluixes com la de SEVEN BRI
DES FOR SEVEN BROTHERS (Sie
te novias para siete hermanos), Oscar
1954, d’Adolph Deutsch/Saul Cha
plin, será un deis musicals més cele
bráis de tota la história del cinema. 
L’any 1955, l’Oscar a la millor músi
ca original del film musical és per a 
OKLAHOMA, de R. Russell Bennett 
i Jay Blackton, film que compta amb 
una música molt estimable i que, al
menys aquí, passà ben desapercebut. 
1961 fou el darrer any en qué es con- 
cediren Oscars séparais a les músi
ques originals. El corresponent a film 
musical fou per a WEST SIDE 
STORY de S. Chaplin/J. Green/S. 
Ramin/I. Kostal.

4) La música de cinema no és, en 
absolut, aliena als canvis que experi-

(passa a la pág. 374)
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JOAN 
PUJOL 
i PONS

Pujol Pons; així signa els 
seus quadres.

Ara té 54 anys. Fa uns me
ses que está malalt i continua 
a la cambra d ’una clínica es
peran! curar-se, cosa que li 
desitgem de tot cor.

Per aquest motiu bagué de 
deixar de pintar, que és la se
va afecció. Estava treballant 
per a una próxima exposició 
de la seva obra. Abans ja 
n ’havia fet unes abres i a ca- 
dascuna podia judicar-se una 
positiva evolució.

Eli forma part d ’un grup de 
pintors que anaven a pintar 
a casa d’en Moix Barnola, so
ta el mestratge de Lluis Mo- 
lins de Mur.

Pujol Pons se sentia forta- 
ment agullonat en aquesta afi
eló i a ella es dedicá d’una ma
nera oberta.

De la seva pintura, hom pot 
dir-ne que és d’un cromatisme 
viu i lluminós. Els seus qua
dres són ben composats i ben 
resolts.

Ara, en la seva cambra, de
dica uns moments a composar 
aquarel.les, que mai no havia 
fet i a fe que en treu un nota
ble profit.

Les seves composicions flo
rals tenen una gran delicade- 
sa. 1 els seus paisatges, també 
imaginatius, posseeixen una 
Sensibilität extrema; són 
idi.lies.

Quin gran sentiment hi ha 
dintre d ’aquestes petites 
obres!

Quan lirisme s’hi respira!
Pujol Pons posseeix una 

Sensibilität feta de fineses.
Aquests apunts -dibuixos 

aquarel.lats- són com un enfi- 
lall que composen un cobeja- 
ble joiell.

Joan d’aymá 
primavera-83

AL PAS DELS DIES Per Joan David

Intel-lecte
ALBERT GENIES

L’Albert Genies és fill de 
Barcelona (1929), pintor ja en 
un période d’assenyament, 
l’obra del quai la. critica prou 
vegades ha valorat, el veiem 
avui representa! per una obra 
en qué l’equilibri en les quali- 
tats dels seus valors pictórics, 
resumeix una constant que va 
des de la construcció assenya- 
da del paisatge predominant- 
ment urbà a la plasticità! 
d ’una personal idea expressi- 
va. L’obra en conjunt assimi
la la bellesa, aquesta bellesa 
que moites de les vegades s’es- 
muny en una contemplació in- 
diferent, però que defineix el 
fet d ’una actitud contemplati
va activa participant d ’un 
món poétic indefinible. El di- 
buix ben entés, fidel al tema 
tractat viu en mig d’unes colo- 
racions simples però elo- 
qüents, expressives i d ’una V i

sio d’artista en plena situado 
en el món artistic en qué la 
sensibilità! actúa en pie domi
ni.

Tot-Art
MENTADAS 

Per primera vegada MEN
TADAS exposa un conjunt 
d’obres representatives d’una 
época de joventut en la quai 
una realitat interior es reflexa 
amb totes les possibilitats 
d’ésser comentada. A la Inhu
manität d’un art procèdent 
d’una saturació, podriem dir
ne de saturació de “civilitza- 
ció” que ha près una gran 
part de la pintura actual, con- 
fonent un academicisme que 
jugà al seu temps un plà histo
rie estabilitzant-se corn a rea
litat social, de tant en tant 
veiem amb sorpresa la presèn- 
cia d’obres que tradueixen 
plàsticament noves i encerta- 
des maneres de veure les coses 
descobrint les creacions de 
nous artistes, amb noves 
imatges, formes artistiques 
sensibilitzades en un món 
nou, per actual, com d’uns 
focs d’artifici de les sensa- 
cions. L’aventura de la crea- 
ció artística amb cert apropa- 
ment a l’expressionisme, l’ha

empresa MENTADAS; vet
ad la mostra d’una manera de 
coses, no pas amb visions ba- 
rroquistes que senzillament 
ens les fan assequibles causant 
certament un bon impacte a 
l’espectador. Dedicant-se al 
descobriment de les formes, 
dels tons i dels colors conse- 
guint expressivitat a la mate
ria amb un criteri generós i 
que sense establir compara- 
cions amb altres píntures, sap 
aconseguir amb una exhube- 
ráncia formal i una potent 
afecció coloristica la vida inti
ma de l’objecte. D’aquest nou 
artista podriem dir-ne que en 
plena joventut, en conceptes 
de Claudi Monet, pinta com 
canta l’ocell. La tècnica, en 
aquest cas, no se centra en un 
fer angoixós, sinó afian^at en 
una seguretat d’ofici allun- 
yant solucions tramposes i 
refor^ant la filiació al fet na
tural en qué conflueixen art i 
vida. Creíem en justicia que és 
més que bó de reivindicar 
l’obra d’aquest nou artista 
que, al nostre entendre, ha sa- 
but encetar el carni més sug- 
gestiu i intimista.

Gisbert-Art 
Olis i Pastelles de

JAEME QEERALT
A la Ressenya biogràfica hi 

veiem inscrites les següents 
dades;“Jaume Queralt va néi- 
xer a Tarragona l’any 1949. 
Es va formar a l’Escola Taller 
d’Art de Tarragona. Anys 
després va cursar els seus estu- 
dis a l’Escola Massana i Cer
cle de St. Llue, on tingué el 
seu admirat mestre F. Serra, 
Profess ionalment  va 
començar a exposar l’any 
1973. Ha exposât a Barcelo
na, Tarragona, Saragossa, 
Girona, Valèneia, Bilbao, 
Vic, Tortosa, Reus, Ciutat de, 
Mallorca, etc., 2? Premi 
Maestrazgo i 2? Premi corres- 
ponents al “PREMI JOAN 
FONTANET I CASAJOA- 
NA DE GISBERT-ART.

La pintura de Jaume Que
ralt, francament, no és pintu
ra per a minories; és una pin
tura que va de dret a la majo-

És una gentilesa de
“GALERIES

ROVIRA“
Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 

SABADELL
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ría dels qui la contemplin; una 
pintura penetrant que s’allun- 
ya de tot el que siguin simples 
divagacions. En possesiô 
d’una técnica personal amb la 
quai conjuga la realitat al plaer 
estètic, s’aferma al corona
ment valorable del’obra rea- 
litzada. El conjunt presideix 
una fúgida dels colors que po- 
drien caracteritzar-se com a 
cartellistes. En tot moment es 
mou dins una simbiosi de rea
lisme i impressionisme en qué 
els valors dels grisos i deis 
blancs construeixen un qua
dre que afanyosament preten 
de viure l’expressió formal, 
-siguí en la figura, siguí en el 
paisatge-, de la bellesa que en 
si mateix comporta el tema, 
proveínt-lo d ’un idéalisme 
que té els ulls fixes en el pas
sât, adaptada a una paternitat 
artística ben particular. “ Paul 
Valery eus recorda que el mè- 
tode més segur per juljar una 
pintura és, en principi, no 
tenir-ne cap” . Aixi és com ens 
confiem nosaltres. Jaume 
Queralt l’entenem com a 
pintor-artista extrovertit, és a 
dir, pintor que capta el visible 
model formalitzant-ne la visió 
centrada en un trasllat 
d ’aquesta al llenç i establint- 
ne una relació plàstica assimi
lable i intelligent De Gregori 
Marañón, n ’hem escollit uns 
conceptes que creiem adients 
en aquest cas. Ens diu que: 
“ Per la ciència com per l’art, 
anem al mateix Hoc, a la veri- 
tat. A més, allò que importa 
és el carni. El carni és el que fa 
entretinguts els dies i agrado- 
ses les nits. El fi és sempre un 
somni. I potser al veritable fi 
de jamai arribar” .

El contingut, la qualitat, el 
color i el to valoren en l’obra 
d’aquest jove artista la vitali- 
tat de les formes nascudes en 
la intimitat.

Negre-Sala d’Art 
Obres de

HERVÁS AMEZCUA 
Amb la divisa de “ Hori

zontes” , Hervás Amezcua, 
veiem exposades unes obres 
en les quais predominen unes 
altes valors de puresa imagi
nativa. Són mostres provi- 
nents d’unes creacions en qué 
la bellesa és conseqüent a la 
Iluita i la inter-acció de color i

forma. Una situació vital i vi
sual és certamen la que ens 
obliga a considerar aquesta 
visió com impresa en un món 
de somni.

La major part de les obres 
prejutgen un sentit innat de 
muralisme. En elles la con- 
templaciô simplifica la fundó 
educativa. Ens trovem immer
sos en un mon prolific de sen- 
sacions, des de la fredor dels 
colors que ens expressen: 
apartament, distància i trans- 
figuració, a la dels tons ca- 
lents que resolen tot el que és: 
proximitat, intimitat i limita- 
ció, les pintures viuen 
d’aquest complet connuviat- 
ge. Els ternes tractats són es- 
sencialment pictôrics i valoren 
les extensions del cel amb ne- 
blines i nùvols i les superficies 
de color que es reuneixen en 
un teixir i desteixir d’escriptu- 
ra plástica que emmotlla la 
llum tot simplificant-ne el me
di.

Tot-Art
T. MAMPEL PAUSAS
Honest i per res grandilo

quent, Mampel es dirigeix a 
l’espectador amb una pintura 
senzillament amable. Els seus 
paisatges del Vallés viuen pre- 
dominantment per la dignitat 
i sincera humilitat amb qué 
són tractats. El conjunt de 
l’obra acusa estudi i treball 
així com gran sinceritat expo
sitiva.

Es tracta d’una pintura en 
la qual predomina el seny i la 
lògica i a través de la qual po- 
dem entreveure idees i fets 
que demostren una valorable 
serenitat.

Negre-Sala d’Art 
Obra de

JOSEP CANALS i CUAL 
De l’obra de J. Canals en 

coneixiem exclusivament els 
résultats obtinguts en quan a 
la feina d’escultor i aixó con
sequent a l’exposició realitza- 
da a Sabadell l’any 1980; ex- 
posició que ens descubrí les 
possibilitats d’un auténtic 
temperament artistic d’orien- 
tació eficaç i d’ordenada i ac
tual empresa orientada a viure 
dins un ambient nou i net.

L’obra presentada avui 
s’ha dirígit a la construcció 
d’un grafisme en qué els pro
blèmes de ritme, d’equilibri 
cromátic i construcció bàsica 
contríbueixen a valorar una 
completa personalitat aixi en 
el fer com en la intenció. 
Aquesta obra que entenem 
com una varietat en resque
ma de realitzacions de l’artis
ta, la comprenem amb un sen- 
yaiat valor d’aplicació a una 
decoració aplicada en equip. 
Dibuix i pintura en una entesa 
perfecta visualitza una nova 
forma de simbolisme.

Les formes concretes en 
fets prevalentment abstractes, 
revifen aquest sentit expressiu 
que, com a escultor nat, aireja 
els contorns ágils i consciem
ment formais. En el fons hi 
veièm com si es tractés d’una 
poesia neo-impressionista es
tructurada en llampecs gràfics 
negres o acolorits en els quais 
s’acusa una plena personali
tat.

L’obra del’escultor avui re- 
viu en la simfonia del traç i 
del color. Obra en conjunt 
formativa en ia quai els jocs 
del color i la forma construc
tiva del traç es defineix per 
ella mateixa.

Intel-lecte 
Olis de

J. GIRONA SEGURA
Neta i lluminosa la trans- 

cripció en unes obres que es 
caracteritzen per la visió en- 
certada d’uns punts de vista 
en tot moment personals. Les 
visions dels temes marítims, 
uneixen al concepte estructu
ral reflexions netament espiri
tu a l a l’ensems que amplia- 
des en una pretesa d ’ajust co- 
lorístic.

Bona pintura que mereix 
tota consideració i que a l’en
sems compleix un ordre sense 
subterfugis.

Intel-lecte 
Aquarel.les de

M. BORDALLO 
La pintura de Bordallo 

-(nat a Barcelona l’any 
1920)-acusa una personalitat 
que vincula una manera de fer 
estimant els valors que l’esco-

la tradicional en la pintura a 
l’aquarel.la deixà establerts, 
revifant-se en conceptes més 
vivents i contrastats a propò- 
sit a nous moments. Es tracta 
d’una pintura eminentment 
reflexiva, intencionadament 
afianzada per un sentit realis
ta dominant.

L’obra en conjunt no té 
desperdici; l’artista en tot mo
ment viu dels jocs que domi
nen les variacions lluminiques 
refor^ades per unes forces 
fruit de les creacions que amb 
l’ajut d’unes tècniques ben es- 
tudiades assoieixen punts 
d’auténtic valor.

Problemes resoits amb tons 
calents, però proveits d’una 
precisa i lluminosa claretat.

EMILI PELLICER a 
WATTS ART

Pellicer, fidel a la primave
ra, ens duu la seva obra piena 
i rica de color, esclatant i har
mónica. Però aquesta vegada 
ens ha volgut donar una altra 
sorpresa i heus ad  que ens ha 
presentar unes galindaines, 
com ell mateix ens diu en el 
programa de mà. Per eli, ga
lindaines són una varietat de 
bastons fets amb boix, amb 
ginebró, amb bruc i arboç i 
tots els quais tenen llur puny 
naturai i a cadascun Pellicer 
ha sabut donar-los una figu- 
ració: hi ha l’ocellot, la cabra, 
la garsa, també l’estrella de 
mar, el cap de cérvol...

Altres galindaines són la 
variada col.lecció de gerres i 
plats, decorats, talment com 
si fossin de ceràmica a l’es- 
malt i les formes i els seus 
múltiples colors ofereixen un 
conjunt decoratiu ben plausi
ble.

L’esclat de color dóna més 
encant a les formes.

També aporta rajóles de ce
ràmica pintades de manera 
abstracta, que tenen una gran 
força plàstica dins dels seus 
marcs. I, com haviem de dir al 
principi, Pellicer exposa els 
seus quadres dins d’un tema 
monogràfic; les flors, que ell 
ha sabut crear amb una nota
ble Originalität.

Watts Art, l’acollidora Sala 
castellarenca, s’ha vestit de 
primavera amb les flors i les 
galindaines d ’Emili Pellicer.

És una gentilesa de WATI/’-ART
Sant Pere dU llastre .g-C A STE LLA R  DELVALLES

Sala d ‘E xpos íc ions
Tel. 714 55 71
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UNA “ TOSCA”
EN BONA
PART SABADELLENCA

E,̂1 segon muntatge operístic 
d ’“ Amics de l’Ópera” ha rea- 
firmat l’éxit ciutadá d’aquesta 
nova entitat sabadellenca. El 
dijous 21 d ’abril, dos dies 
abans de Sant Jordi, el teatre 
municipal La Farándula 
s’omplí per a la representado 
de “ Tosca” , l’ópera en qué 
Puccini aconsegui un drama- 
tisme musical d ’extraordiná- 
ria sobrietat i eficácia.

I d’aquesta posta en escena 
podem ben dir'que va ser tot 
un “ do de pit” sabadellenc 
comenfant per la diva, que 
fou la “ nostra” Mima La- 
cambra, la qual va saber fer 
compatibles les excel.lents fa
cultáis de “ prima dona” que 
li coneixíem prou amb les de 
promotora i organitzadora, ja 
que no és cap secret per a nin- 
gú que Mima Lacambra assu- 
meix el pes més feixuc de la 
tasca de captado i coordina
do  de tots els elements neces- 
saris perqué “ Amies de lÓpe- 
ra” pugui oferir a Sabadell el 
muntatge d ’una representado 
a nivell de gran ciutat. Més a 
més el personatge de “ Tosca” 
li va com l’anell al dit a Mima 
Lacambra, ja que ella és una 
cantant que uneix a les seves 
facultats vocals, un do inter- 
pretatiu d ’intens dramatisme, 
i que assoleix una conjunció 
perfecta de les dues vessants, 
la lírica i la dramática.

A més el sabadellisme de la 
protagonista s’estén a papers 
secundaris que estigueren a 
cárrec de Pasqual Maro i As- 
sumpta Fontanals; i a la parti- 
cipació massiva del cor de la

És una gentilesa de

propia entitat, dirigit pel mes
tre Josep Colomé; i a la 
col.laboració especial, aques
ta vegada, deis Puericantors, 
sota la direcció de l’escolapi 
pare Josep Vidal; així com a 
la d ’elements del grup teatral 
del Centre Parroquial de Sant 
Vicenç; i a l’esforç dels artis
tes plástics Jordi i Xavier Ga
rriga, Josep Casamartina i 
Antoni Enrique, realitzadors 
deis decoráis i de llur muntat
ge-

Hom no sap qué admirar 
més, si els excel.lents résultats 
assolits en tots els aspectes de 
la representació o l’admirable 
conjunció d ’esforços aplega
da entre tants elements saba- 
dellencs; conjunció a la qual 
el nostre public va saber co
rrespondre com es mereixia.

J.T.

XI CONCURS INFANTIL 
I JUVENIL DTNICIACIÓ 
A L’ESCULTURA

Un dels actes més populars 
de la Festa de l’Aplec de La Sa
lut, i que cada any está tenint 
més favor del public, és el con-. 
curs d’iniciació a I’escultura 
que organitza l’Agrupació Nar- 
CÍS Giralt amb la col.laboració 
de I’Ajuntament de Sabadell.

Enguany ha estât el XI Con
curs, en el qual han participai 
74 concursan!s.

El bon temps ha donat més 
brillantor a aquest acte, en el 
quai a més dels participants hi 
ha acudit un numerôs public 
que fins i tot ha fet difícil poder 
transitar per entremig de les 
rengleres de taules damunt les 
quais hom veia les peces que es- 
taven modelant els concur- 
sants.

El Jurat, constituí! per cinc 
membres, entre els quais s’hi 
comptaven escultors, pintors i 
diburxants, després d’una deli- 
beració acordá per unanimità! 
concedir els premis següents;

Primer premi a Pere Vilabur- 
gés, per la seva obra “Citaría”.

Segon premi a Didac Hueso, 
per la seva obra “Cocodril”.

Tercer premi a Raúl Vilasís, 
per la seva obra “Una m á”.

Quedaren finalistes: Fran
cese Carmona, Pilar López, Jo
sep Marín, Joan Caries Garri
do, Santiago Garrido, Albert 
Segarra, Miquel Alós, Xavier 
Casanovas, Joan Simon, Cli- 
ment Santiago, Pere Masaguer, 
Xavier Trelis, Joan Josep Tá- 
pies i JocUi Caries López.

Es distribuíren medalles 
commémoratives d’aquest acte 
a tots els concursants, el disseny 
de les quais fou realitzat per 
Agustí Masvidal i l’acunyació 
per Morral.

CALVO DURAN 
EXPOSA 
A SUBEX

El nostre col.laborador, Ri
card Calvo i Duran, acaba 
d’exposar una mostra de les 
seves col.laboracions plásti- 
ques a la Galeria Subex, de 
Barcelona.

La col.lecció ha comprés 
dibuixos i pintures.

En lloc d’emetre qualsevol 
mena de judici, hem trobat 
més escaient de subscriure 
l’autoritzada opinió del critic 
d ’art en Rafael Manzano, ex
treta de les págines del rotatiu 
“ El Noticiero Universal” del 
2 de juny corren!: “ En aques
ta ocasió es decanta cap el di- 
buix. Aquest artista ha assu

mi! diverses trajectòries estéti- 
ques, i aixó es reflexa en les 
seves obres: ara sembla anar 
més a prop de l’hiperrealisme, 
en el qual l’entorn físic s’ens 
tradueix amb fidelità! quasi 
magicista. Notable ens sem
blen dues “ testes” juvenils, 
admirablement dibuixades i 
expressives, ón Calvo Duran 
hi acusa el seu extraordinari 
domini de la grafia” .

Mossèn Geìs ha tornat a 
passar per un dolorós tràngol. 
Si el passai 13 de febrer ens 
uniem amb el seu dolor amb 
motiu de la mori de la seva 
germana gran, Rosa, ara s’bi 
ha afegit la pèrdua de l’altra 
germana, Narcisa, la qual 
després d’una llarga maialila 
ha anal a la Casa del Pare.

Per aqüestes circumstàncies 
Mn. Gels passa per uns mo
ments d’aflicció, I tots els seus 
bons amies i òbviament els 
seus familiars, fan tot el possi
ble per ajudar-lo a passar 
aquests tristos moments.

Assidu col.laborador de les 
nostres pagines, en aquest nù
mero de Quadern haurem de 
privar-nos de la seva presèn- 
cia.

Té uns intéressants treballs 
inédits de folklore musical 
que la nostra revista donafà â  
conéixer, si a Déu piau, a par
tir del pròxim nùmero.

Aquesta gran familia de 
Quadern testimonia al nostre 
carissim Mn. Geis el seu afli- 
git sentiment, ensems que el 
regracia per facilitar-nos la 
publicado dels esmentats tre
balls.

Als 56 anys d’edat ha mort 
a Sao Paulo, Brasil, on feia 26 
anys que hi residia, Ramon 
Sanahuja i Martinez, fill del 
nostre bon amic i assidu 
col.laborador d’aquestes pa
gines, Daniel Sanabuja i Ca- 
pella.

La gran familia de Quadern 
s’uneix al dolor del nostre 
amic i dels seus familiars, i de
mana a Déu que aculli en el 
seu Régné al malaurat Ramon 
Sanahuja.

n n q n o Passeig de la Plaça Major, 38 
Telèfon: 726.56.38 
SABADELL



373

X ^ m b  aquest distintiu, d’un 
grafisme de traç fort, s’està 
donant a conèixer un grup 
d’artistes que ha encetat una 
experiència en la plàstica crea
tiva; experiència que ja ha 
despertat l’interès de persones 
i entitats relacionades amb el 
mitjà.

-Per què heu escollit aquest 
distintiu?

-“ Einatres” és un nom 
composât de dos conceptes; el 
mot Eina que vol dir l’instru
ment manual usât per a facili
tar operacions mecàniques, 
amb el qual treballen els arte
sans en les obres dels seus ofi- 
cis i que, en el nostre cas con
cret, té un valor de simbol a 
l’entendre que la nostra unió 
és, precisament, una Eina des
tinada a facilitar l’accès i la 
comprensió al gran public no 
tan sols de les diferents técni- 
ques i procediments artistics, 
sinó de la mateixa art corn a 
fet quotidià i relligat amb la 
societat. 1 el número Tres 
-xifra que algú relaciona amb 
la circumstáncia d’haver-nos 
instai.lat al districte tercer o 
que som tres components, la 
qual cosa ja veieu que no és 
pas exacta. De fet representa 
les tres disciplines básiques en 
qué fonamentem la nostra es
cola: el dibuix, com a pas pre
vi a les altres árees de l’expres- 
sió plàstica; la ceràmica, la 
més antiga de les arts de l’ho-

me, per a entrar en el món 
deis volums i les formes; i l’es- 
malt, com a porta d’entrada a 
les arts sumptuàries.

-Qué és, dones, “ Eina
tres” ?

-És una manera d ’entendre 
l’art, la seva práctica i el seu 
ensenyament. És, com diem 
nosaltres, una manera de fer i 
de ser.

-Qui sóu “ Einatres” ?
-Com, veieu som, de mo

ment, un col.lectiu intégrât 
per quatre persones: la Leí, 
esmaltista; en Mainou, histo- 
rietista; la Pilar Junyent, ce
ramista, i en Calvo Duran, 
pintor. Hem dit «de moment» 
perqué, tot i que ja comptem 
amb assessors pedagògics i 
promocional, estem oberts a 
la incorporació de futurs inte
grants com poden ser un es
cultor, un fotógraf i un grava- 
dor per tal d’abastar més téc- 
niques i disciplines. També 
creiem que són o seran- 
“ Einatres” els nostres alum- 
nes i amies, i fem una émfasi 
especial en aixó, car el nostre 
propòsit és crear escola.

-Quin programa teniu?
-Ecléctic. Podríem dir que 

Iliure i disciplinât a la vegada. 
Qui coneix ja el nostre quadre 
humà sap que comptem amb 
una suma de prestigis i reco-

neixements individuals que 
determina un taranná comú 
de diáleg, obertura i persona- 
lització de l’ensenyament a la 
mesura de cada alumne.

-Qué preteneu?
-Ens sembla haver dit ja 

abans que crear escola. La co- 
mencem a dissenyar des de la 
idea explicitada a la primera 
resposta, és a dir: que ente- 
nem l’art com a fet no deslli- 
gat de la societat. En aquest 
sentit volem eixamplar la 
perspectiva, desenvolupar la 
Sensibilität, conrear l’habilitat 
i a ajudar a conéixer el seu pro
pi horitzó creatiu de tot aquell 
que s’apropi a casa nostra.

-A qui s’adreça “ Einatres” ?
-No som elitistes. “ Eina

tres” está pensada per a tot-

hom, jove o madur, neófit o 
ja iniciat, practicant o simple 
intéressât pel fenòmen artistic 
en qualsevol de les seves espe- 
cialitats. Creiem que tothom 
pren decissions de caire artis
tic en la seva vida quotidiana: 
en el seu propi treball, en la 
vida de familia en escollir un 
model O color de peça de ves
tir, de vehicle o d’aparell do- 
mèstic i, principalment, a 
l’hora de construir o decorar 
la pròpia llar encara que no 
consumeixi -per raons econò- 
miques o ¿ ’actitud- obres

d’art originals. És al desenvo- 
lupament del criteri estétic 
d ’aquesta més ampia capa so
cial on s’adreça “ Einatres” , 
encara que aixó no pressupo- 
sa exclusió -ans al contrari- de 
l’afeccionat o professional 
que per raons d ’afinitat, am- 
pliació de coneixements o 
possibilitat d ’emprar técni- 
ques alternatives, vulgui 
acostar-s’hi. Només dema- 
nem a tothom respecte, ho- 
nestedat i comprensió.

-Aquesta ha estât una imat- 
ge humana, que ha traçat el di
buix ideológic d’“ Einatres” . 
Val a dir parlant ara de l’as- 
pecte fisic o arquitectònic de 
la seva instai.lació, que es 
tracta d’un magnifie local de 
prop de quatre-cents metres 
quadrats de superficie, amb 
distints dependéneies, amarat 
de llum diurna i perfectament 
il.luminat per a les sessions 
del vespre, amb els elements 
necessaris -aigua i foc- per a 
determinats treballs, i equipat 
-perfectament i moderna- per 
a la práctica de les disciplines 
que informen el seu enunciar.

Augurem i desitgem per a 
aquesta iniciativa l’éxit que es 
mereix i que, sens dubte, asso- 
lirà en un futur immédiat.

És una gentilesa de
-Einatres- TALLER D'ART

Dibuix-"Comic” -Pintura-Ceràmica 
T orn-Modelat-Esmalt

Roger de Flor, 240 

SABADELL
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(ve de la pàg. 369)

ELS OSCARS...
menta el fenomen musical. I, en 
aquesta època, amb l’aparició dels 
Beatles, evolucionará vertiginosa- 
ment. Hi ha un fort trencament tant 
amb la mùsica que es feia com amb la 
manera d’interpretar-la. Els compo
sitors pugnen per afirmar-se a si ma- 
teixos, per diferenciar-se, i la innova
do passa a èsser el valor fonamental, 
encara que, naturalment, ben pocs 
reeixeixin. Aixi, en la mùsica de cine
ma, trobem notables diferències en
tre la de Burt Bacharach, la de Mau
rice Jarre, la de Michel Legrand o la 
de John Barry, els noms més relle- 
vants i més gaurdonats durant la se- 
gona meitat dels seixantes primers 
dels setantes, malgrat que tots ells 
puguin ser inclosos dins d’una linia 
romàntica. Aqüestes diferències s’ac- 
centuaran encara més en el curs dels 
setantes, concedint-se l’Oscar a com
positors tan diferents corn The Bea
tles, Isaac Hayes o John Williams, 
autor de mùsiques de films exitosos 
com JAWS (Tiburón), 1976, Oscar, 
STAR WARS (La guerra de las gala
xias), 1978, també Oscar, o SUPER
MAN, 1978. El gust del públic ha 
canviat i hi ha una superior receptivi- 
tat a mùsiques menys estandaritza- 
des. L’any 1975, s’atorga l’Oscar a 
Nino Rota per la mùsica de THE 
GODFATHER, PART 2 (El padri
no, IL“ parte). El gran compositor 
italià de molts films neorrealistes, as
sidu col.laborador de Visconti i de 
Fellini, rep l’homenatge de Holly
wood. El gènere musical està en total 
recessió. La majoria de films musi
cals sóm filmacions -sovintment 
deficients- de concerts o “ febres” 
discotequeres sense cap interés. LES 
PARAPLUIES DE CHERBOURG 
(Los paraguas de Cherburgo) és el 
musical més important d’aquests da- 
rrers temps gràcies a la filigrana mu
sical de Michel Legrand, en estreta 
simbiosi amb Jacques Demy, Fautor 
de les imatges i de les lletres.

La limitaciô d’espai ha obligat a 
comprimir molt les xerrades d’en Pi
neda i a passar per ait molts dels seus 
encertats i simpàtics comentaris. La 
voluntat de fidelità! a la seva exposi- 
ció ens ha portât a fer algunes trans- 
cripcions textuals. El que no pot 
traslladar-se al text escrit és el plaer 
d’escoltar les seves interpretacions al 
piano.

CINE CLUB SABADELL

(ve de la pàg. 350)

CONCERT D’HOMENATGE...
vinculada a les obres de l’homenat- 
jat, va oferir un selecte recital de 
Lied, iniciant-lo amb l’estrena de “ A 
l’esclat d’unes roses” que li ha estât 
particularment dedicada per Fautor, 
i seguint amb “ Veniu que Jesús 
dorm” “ Liedchen” ‘‘Com el cèrvol 
abrusat” i ‘‘Les roses furtades” . Fou 
acompanyada a l’orgue pel mestre 
Casais.

Ja en la tercera part del concert, di
ferents corals infantils i juvenils (Co
ral Rodamon, Escolania Coral de St. 
Agusti-Pueri Cantores, Coral Tic
Tac de Joventuts Musicals i la Secció 
de nois i noies de FOrfeó de Sabadell) 
primer sota la direcció de Fescolapi 
Josep Vidal i després sota la de Maria 
Eugènia Castellvi, amb Facompanya- 
ment a l’orgue del mestre Josep Ma
ñosa, interpretaren ‘‘Vere tu es Deu 
absconditus” i ‘‘Cançô de Fexcursio- 
nista” .

Vingué després la participació dels 
Cors de Clavé, amb les Corals de La 
Industrial, Talia i L’Estrella Daura- 
da, que amb la direcció del mestre 
Francesc Olivella i Company inter
pretaren “ La sardana dels 
sembrats” .

A continuació les corals mixtes. 
Cor Jubilo, Coral Al.leluia, Coral 
Belles Arts de Joventuts Musicals, 
Coral de la Unió Excursionista de Sa
badell, Coral del Conservator! Muni
cipal de Música i FOrfeó de Sabadell 
interpretaren ‘‘Vivo sin vivir en mí” 
amb la direcció de Lluis Vila Casabas 
i ‘‘Cobles de Jesús Infant” amb la de 
Maria Teresa Boix, i encara amb el 
reforç dels Cors de Clavé ja esmen- 
tats, ‘‘Goigs del Pessebre” i ‘‘Les cam- 
panes de Pasqua” que dirigiren, res- 
pectivament, els mestres Josep Olive- 
lía i Alier i Josep Colomé Somoza.

Finalment les catorze corals parti
cipants, amb més de 500 cantaires 
que omplien a vessar Fampli presbi
teri de Fesglésia de Sant Feliu, sota la 
direcció del mestre Joan Auladell, in
terpretaren ‘‘Himne de la Coronació 
de la Mare de Déu de Núria” i 
‘‘Goigs a la Verge de la Salut” . Al 
cant d’aquesta última composició 
s’hi uniren, emocionats, tots els assis- 
tents que amb la própia obra de Fho- 
menatjat volien reiterar els senti
ments d’afecte i agra'iment que els ha- 
vien congrega! en aquella memorable 
cloenda de FAny de Mossén Geis.

Salvador Pité.

Salvador

400 OBRLS
1914 1983

El nostre contiutadà Antoni 
Taulé acaba d ’exposar a Nova- 
York. Coincidint amb aquesta 
mostra el diari Le Quotidien de 
Paris li dedica la contraporta
da del seu número 1.000 en el 
peu de la qual podem llegir: 

“Taulé c'est le plus Parisien 
des peintres catalans. Il a 
trente-sept ans et vit depuis dis 
ans à Paris. Il a voyagé et ex
posé dans le monde entier. Il 
introduit l ’inquiétante étrange
té dans le plus quotidien.

te Quotidien
'é î  f ia ii i
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Ûuan la fotografia és historia
Visita de l'Acadèmia de Belles Arts 
al '"Castell de Rocabruna" (1925)

La refació dels noms dels personatges 
de la fotografía, ens ha estât facilitada 
per Joan Garriga i Manich.
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Personatges:
1. -Joan Llonch i Salas.
2. -Joan Garriga i Manich.
3. -N. Parara (violinista del 

Quartet Padró)
4. -Tomás Salas.
5. -(?).
6. -Josep Sanllehy Calsina (SAN)
7. -N. l-lobet (de l'Agènda Llobet).
8. -Joan Sallarás i Castells.
9. -N. Serra.

10. -Duran (aquarel.lista, d'ofici 
sabater).

11. -Joan Vilatobá.
12. -J. Figueras Creuet.
13. -Joan Vila i Puig.
14. -Fiorenti Duràn.
15. -Joan Vergès.
16. -Antoni Oliver Sallarès.
17. -Ramón Sallés.
18. -Joan Vila i Cinca.
19. -Joan Gorina i Sanz (Jean Reveur)

20. -Santiago Casulleras.
21. -Albert Mosella.
22. -J. Figuerola (?).
23. -Domingo Pou.
24. -Antoni Vila i Arrufat.
25. -J. Casulleras.
26. -Joan Martí.
27. -N. Giralt.
28. -N. Vives Jenny.
29. -R. Palá.
30. -N. Vila i Maleras.

Col.labora:

31. -Josep M? Planas.
32. -J. Teixidó.
33. -Joan Matas.
34. -J. Badia
35. -J. Padró.
36. -F. Llácer.
37. -Rafael Duran i Camps.
38. -Josep Vives i Bracons.
39. -J. Centellas.
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Pòrtic
DOL PEL DOCTOR CRUSAFONT. 

QUADERN” PREPARA UN 
NÙMERO MONOGRÀFIC

ncara que el doctor Miquel Crusafont 
no era el mateix, fisicament, que pocs 
anys endarrera, ningú no esperava un 
desenllaç tan precipitai i justament en 
pie période estival, que ens trobà a tots 
dispersais i desprevinguts.

QUADERN no va poder fer-se ressô amb la de- 
guda oportunitat d ’una pèrdua tan significativa per 
a la ciutat i per al pais. I ara, en reanudar el contacte 
amb els nostres lectors, no li dediquem d ’antuvi a 
rn .lustre desaparescut només que aqüestes railles 
corn a testimoniatge del nostre sentiment. Pensem 
que un article, ni dos articles, suposarien ben poca 
cosa en homenatge a la seva memòria. Hi ha una 
raó de pes, però, en la nostra captinença, de la qual 
esperem que els nostres lectors es faran carree i que 
fins i tot ens l’agrairan. I és que QUADERN té en
tre mans un número monogràfic dedicai al nostre 
eminent conciutadà; nùmero que confiem de posar 
al carrer dintre de pocs mesos.

1 ens interessa molt de fer constar que la idea de 
dedicar un monogràfic a l’exhuberant personalitat 
del doctor Crusafont no ha sorgit arran de la seva 
mort. El monogràfic està decidit des d ’abans de 
l’estiu, i el propi doctor Crusafont n ’era coneixedor 
i ho esperava fortament il.lusionat. QUADERN va 
constituir una comissiò perqué es fes càrrec de la 
preparaciò del nùmero; comissiò que va ser estruc
turada d ’acord amb el propi doctor Crusafont. 1 eli 
mateix posà en mans de QUADERN un conjunt de 
documentació gràfica, a més de l’escrita, la qual 
proporcionará un gran interés a la nostra publicaciò 
puix que bona part d ’ella és inédita. També QUA
DERN va estar en contacte, ja abans de l’estiu, i en 
relació al dit projecte, amb els filis del doctor Crusa
font i amb el seu col.laborador el paleontóleg Josep 
Gibert, tots els quais ens prometeren la seva ajuda; 
promesa que, naturalment, han confirmât.

És una veritable llàstima que el doctor Crusafont 
se’ns n ’hagi anat sense poder tenir a les mans el nú
mero monogràfic de QUADERN. Ni per un mo
ment sospitàrem que l’estiu, tot paralitzant el nostre 
projecte, se’ns endugués arterament el gran amie i 
gran home, aquell que no sois és el sabadellenc més 
universal sino el més sabadellenc deis sabadellencs 
universals.

Serveixin aqüestes ratlles per expressar el nostre 
condol ais filis i restants familiars, ais col.labora- 
dors i deixebles, ais amies i seguidors de l’home que 
ha deixat un nom tan grávid de significaci científi
ca i humana com és el de MIQUEL CRUSAFONT i 
PAIRÓ.

NOTA: Els textos signats reflecteixen l'opinió personal deis autors respectíus.
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SEMBLAMCA\

de Maria Rosa Nin Per Joan Cusco i Aymami 
Tardor’83

X j ’entrevista és a l’estudi de l’artis
ta. Un estudi en un átic encimbeliat i 
lluminós, arranjat, i amb alguns de
tails on es veu la má femenina.

Darrera la porta hi ha la dita que 
encapgala aquest treball. És un afo- 
risme encertat. (Val a dir que la Rosa 
Nin és molt agradable).

En Rial, el fotògraf, està estudiant 
els angles i les Hums, els plans, men
tre amb la Nin iniciem la tanda de 
preguntes i respostes.

- Maria Rosa, vas néixer artista?... 
Qué i qui t’ajudà a formar-te?

- De petita m ’agradava molt dibui- 
xar, era el meu joc preferii i el meu 
pare em portá a casa del pintor Joan 
Vilatobá per iniciar-me en la vocació 
artística. El recordo amb molt 
d ’afecte; era tot un personal ge des
bordant d ’entusiasme i fantasia i em 
va animar moltíssim, insistint en que 
jo tenia unes grans facultáis i es pot 
dir que d ’aquest mestre na néixer la

“Es agradable ser important, 
però més important és ser agradable”

nieva decisió de dedicar-me a la pin
tura. Més endavant la nieva amistat 
amb en Molins de Mur i altrespintors 
andes i Companys i sobretot els que 
vaig conéixer en el Círcol Artistic de 
Barcelona durant els meus anys d ’es- 
tudis (Santasusagna, Serra, Mallol 
Suazo, etc...), junt amb alguns viat- 
ges, visites de museus i exposicions 
van ser la font de la meva formado 
que podríem dir que és autodidacta.

- Entre la pintura feta per l’home o 
feta per la dona, quins aspectes creus 
tu que les diferencien?

- No cree que hi hagi cap diferén- 
cia. S ’atribueix a l ’home l ’expressar- 
se amb força, i a la dona amb Sensibi
lität; tots sabem que es donen quanti- 
tat de casos totalment a la inversa.

- Tens antecedents artístics en la te
va familia?

- No, que jo sàpiga.
- En la teva vida vas imposar-te un 

parèntesi artistic en blanc. Fou per

És una gentilesa de Restaurant

motius familiars. Quan vas reem- 
prendre la teva activitat, corn vas 
sentir-te?

- Eni vaig sentir igual; altre cop jo  
niateixa, segura, equilibrada i amb 
moites it.lusions per a real i izar, enca
ra que els motius que em van apartar 
de la pintura em van proporcionar vi- 
véncies totalment compensadores 
que van enriquir la meva vida.

La Maria Rosa és casada amb 
PEmili Elierro. El matrimoni té dos 
filis: la Marta i el Caries. Aquest 
també té vocació d’artista, si bé li dó- 
na pel dibuix imaginatiu, el del món 
del Comic en el qual se li veu molt 
bona traça.

- Voldries que alguns dels tens fills 
seguís el carni de l’Art?

- Per qué no? és tanta la felicitai i 
la sensació de plenitud que dona 
l ’art, que sols per aquest motiu ja vat 
la pena; més que per mi, pensant en 
ells.

Joan Maragall, 6 i
Advocat Cirera, 38 (Plaça del Gas)
Telefon 725 23 00

SABADELL
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- Els estimules en la seva dèria?
- En cercar sempre moments per 

restar sola dins del meu propi mon, 
ja siguí per pintar o bé al tres “afai
res” (pur egoisme) fa  sentir-me un 
xic culpable de no haver inculcai la 
pintura ais meus fills. Malgrat tot, 
cree que En Carles surarà per ell ma
teix, i és dar que procuro animar-lo, 
però sense passar-me.

- Segueixes el panorama artistic lo
cai?...! com el judiques?

- Dels Joves que pugen alguns te- 
nen grans inquietuds i están dintre les 
noves tendèneies, fins i tot destacant- 
se notablement, cosa positiva en la 
Joventut de la qual s ’espera renova- 
ció, i que per altra part falta en molts 
dels artistes i pintors de més edat Ja 
formats, que en la gran majoria 
s ’han quedat estancáis.

- A jutjar per alguns critics, l’Art 
no s’escapa de la crisi. Què hi dius 
tu...?

- Si ho diuen els critics deurà ser 
veritat..no? Personalment no en co- 
nec les causes, que són d ’ordre social 
i per tant molt diverses; l ’art sempre 
és el reflexe d ’una società t i deis seus 
comportaments. La joventut está sa
turada de moites coses; és possible 
que àdhuc dels patrons heretats del 
que és l ’estètica, la beilesa o l ’harmo
nía, i es dediquen a trencar motiles; el 
mateix art de transvantguarda n ’és

un exemple. Personalment crée que 
la joventut sempre vol ser creativa, 
renovadora i original i en definitiva 
és la représentant més vàlida dels mo
ments que estem vivint, encara que 
no ens agradin.

- El fet que t ’hagis dedicai especial- 
ment al retrat, és que no t ’atreu pin
tar altra cosa?

- En el món no hi ha cosa per mi 
més atractiva, canviant ni fantàstica 
que el ser humà. Això no voi dir que 
m ’agradi concretament el retrat d ’en- 
càrrec; més aviat m ’hi han encasellat. 
M ’agrada pintar cares, expressions, 
estats anímics; tot la resta és per mi 
un complement de la figura i per si 
sol no em motiva suficientment.

- Quan t ’han admiral la leva obra, 
Than comparada amb la d’algun al
tre artista?

- Dones, sí, a resultes de la meva 
exposició a Belles Arts del 78, s ’hi va 
veure una influència entre Mallol i 
Serra, cosa que no és d ’estranyar, ja 
que el no dedicar-me a pintar ho 
compensava visitant freqüentment la 
seva obra, de la qual sempre he estât 
admiradora, i els portava en el cap i 
en el cor.

El seu marit és, com sabem, un ex
cel.lent caricaturista i també un nota
ble aquarel.lista, i ha fet algunes ex- 
posicions en les quais ha assolit un 
éxit absolut. (El próxim novembre

Iniciem la (aula de preguntes í respostes.

exposará a Intel.lecte, la ñamant Ga
leria d’Art del Pedregar).

- Maria Rosa, qué admires més de 
l’obra artistica del teu marit?

- Moltes coses, la trobo una obra 
molt elaborada i elegant; en destaca
ría potser la lluminositat, justesa en 
el color i una certa innocencia que li 
dona encant.

Aquesta mateixa pregunta -a part- 
l’he feta a l’Emili.

- Quines qualitats admires més de 
l’obra de la “ Rosa Nin” ? (aixi signa 
ella). S’hi pensa. Concretan! ho resu- 
meix aixi:

- És sensible, elegant i honesta.
- Maria Rosa, us critiquen un i l’al

tra l’obra respectiva?
- Sempre ho fem, car ens interessa 

la mùtua opinió i sobretot la crítica 
constructiva per tal de mirar de 
millorar-nos.

- Quin VIP t’agradaria pintar?
- No tiñe cap especialpredilecció ni 

tampoc cap mala predisposició en
vers ningú, ja que pintant he tingut 
sorpreses inesperades en descobrir 
possibilitats en qui menys em pensa
va.

- Tens alguna preferéncia a pintar 
dona-home-nens?

- No, en absolut; sois els infants, 
que en no estar quiets em fan patir i 
no puc concentrar-me massa.

- De no èsser pintora, quina altra 
professió t’hauria agradat fer?

- Estilista dins el món de la moda, 
pel que té de creativitat i de can vi, i 
en la qual sempre he tingut vineles de 
diferents motius i circumstáncies. 
També m ’agrada la decoració.

- A judici de pintora: on està el mi- 
llor atractiu d’una persona?

- Amb quelcom que l ’en volt a i que 
no es pot explicar; és un conjunt de 
coses; fins i tot certes desproporcions 
dintre d ’una harmonía fan que una 
persona sobresurti entre les altres 
amb personalitat i atractiu.

- Quina és la part més difícil del re
trat?

- Jo cree que són els ulls, concreta
ment “la mirada” (que no és pas el 
mateix). I que, junt amb la boca, ens 
ha de donar Texpressivitat en un re
trat.

- Quan t ’has fet el teu autoretrat, 
qué més et plau de fer de tu mateixa?

- La mirada.
Mirada que En Rial voi copsar 

amb el seu objectiu...

És una 
gentilesa de

Advocat Cirera, 32
Tels. 7259322 - 7259532 - 7259721 - 7260164 - SABADELL
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Artista, de noms i de fets..
Té “ chic” .
És model: estilitzada i elegant.
Té el somriure frane i captivador 
Riallera.
És una primavera.
Podria ser heroína d ’una novel.la rosa 
(Ja en duu el nom ...)
Pinta la vida.
1 fa reviure els seus quadres...

Qüestionari “ PROUSXi
-El principal tret del meu carácter? 
-Romàntica i independent.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-Generosität, noblesa i intel.ligència.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-Serenitat, fortalesa i intel.ligència.
-Allò que més estimo en els amies?
-El sentit de l ’humor i que m ’estimin de 
debo.
-El meu principal defecte?
-Em costa acabar les coses, sóc dispersa i 
molt distreta.
-La meva ocupado preferida?
-Meditar, pintar i tot el referent a la crea- 
tivitat plàstica o estètica.
-El meu somni de benestar?
-Tenir salut, il.lusions i l ’amor deis que 
més estimo.
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia? 
-Perdre aqüestes coses o qualsevol d ’elles. 
-Qué voldria ser?
-Sempre millor.
-On desitjaria viure?
-Prop de la mar.
-Quin color prefereixo?
-El blanc; els altres, segons els meus estats 
d ’ánim.
-Quina flor prefereixo?

-La margarida.
-Quin ocell prefereixo?
-fo ts  menys els de gábia.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Huxley, Guide, Camus, AnaïsNin, One
ga, Delibes, Borges, Pia, García Marques 
i un llarg etcétera.
-Els poetes preferits?
-Machado, Tagore, Màrius Torres, Es- 
priu, etcétera.
-Els herois de ficció?
-El Quixot i tots els idéalistes i romàntics. 
-Les meves heroines de ficció?
-La protagonista de Fuenteovejuna.
-Els meus compositors preferits?
-Bach, Vivaldi, Beethoven, Schubert, 
Brahms, Granados, etc. Indos el jazz i la 
música moderna.
-Els pintors predilectes?
-Primitius italiens, Vermeer, Goya, im- 
pressionistes, Bonnard, Vuillard, Picasso, 
etc... La pintura m ’interessa tota; no tinc 
preferències.
-Els meus herois de la vida real?
-Els que posen la vida al servei dels altres, 
desin teressadament.
-Les meves heroines històriques?
-És vàlid el que he dit anteriorment.

-Els noms que prefereixo?
-Gabriela, Marc i Roger.
-Què detesto més que res?
-La crueltat, la violència i la grolleria. 
-Quins caràcters històrics menyspreu 
més?
-Tot el mal Jet a la Humanität en nom de 
"Déu” o de "Jesucrist” (un contrasentit i 
el summum de la hipocresía).
-Quins fets militars admiro més?
-Gap.
-Quina reforma admiro més?
-L ’aboiició de I’esclavitud i de la Inquisi- 
ció.
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Memòria i perseverànça.
-Com m’agradaria morir?
-De velia, sense patir ni fe r  patir els altres. 
-Estât present del meu esperit?
-Inquiet, vital i optimista.
-Fets que m’inspiren més indulgéncia? 
-Els produits per timidesa o covardia.
-El meu lema?
-No tinc lema; sempre m ’he regit per un 
cert sentit comú en tots els meus actes. 
-(Al final d ’aquest, baixa el teló...)

És una gentilesa de SENSERRICH -Joieria, Sam Quirze, 17 - Tel. 725 75 96 - SABADELL
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D.

CANÇONER
FOLKLÒRIC
DE
MN. GEIS

'esprés d’un temps d’haver estât Mn. Geis apartat de 
la societat per causes de tothom conegudes, li fern una vi
sita demanant-li si pensa continuar la col.laborado a 
QUADERN en la mateixa secció habitual.

Li pregunto:
- ¿Pensen continuar els articles biogràfics sobre diver

sos autors en la secció “ Els que he trobat pel carni” ?
- Per dificultáis que vos ja coneixeu, em veig obligai a 

renunciar a aquesta secció. Com comprendreu es tracta 
d ’articles que t ‘obliguen a un trebâti de recerca en revis
tes i epistolaris, que no sempre tens fàcilment a les mans.

La raô és ôbvia. Però corn sigui que Mn. Geis està tan 
vinculat a aqüestes pàgines, des del seu inici, i perqué 
sempre ha estât un inestimable col.laborador, en tots 
sentits, a aquesta Revista, insistim encara:

- Però, esperem que continuaren donant-nos el vostre 
valuós suport amb una col.laboració que us sigui menys 
laboriosa, per tenir-la ja en cartera.

- Us pue facilitar l ’original d ’un aplec de folklore mu
sical.

- És prou notori que vos heu fet també incursions en el 
camp del Folklore.

- Per aquí vaig començar. Recordeu que en la meva bi
bliografia hi ha unes publicacions, “Llibre de Rondalles 
Populars”, “Nou aplec de velles nadales” i "E lNadal de 
la Cançô”.

La guerra civil truncà la sèrie de publicacions de tota 
mena i, per tant, impedí la publicació de tot un cançoner 
folklôric que tenia ja a punt d ’estampa.

Després de la guerra, degut a la interdicció estatal que 
pesava sobre le llengua catalana, el material va anar res
tant al calaix i allô al fons ha anat dormint.

Són a la vostra disposició.
- Amb quin titol ho encapçalarem?
- Poseu-hi el nom generic de “Cançoner Folklôric’’.
- Feu-ho precedir, si us plan, d’unes paraules presenta

ti ves.
- Aquí les teniu.

CANÇONER FOLKLÔRIC 
PARAULES LIMINARS

La renaixença de Catalunya, iniciada a mitjans del 
passât segle, impulsà un moviment de recerca de la nos
tra pròpia identitat, que s’anava fent esborradissa. Calia 
penetrar en l’ànima del nostre poblé.

Calia estudiar la llengua que s’anava depauperant, pe
rò que encara restava força viva en els llavis de la gent en
trada en anys (filologia), calia estudiar les tradicions i les 
liegendes que s’anaven perdent (folklore) i les cançons se
culars que s’anaven apagant...

La meva ploma és filia de l’època de més empenta 
d’aquell moviment: la segona década del segle. Els estu- 
diants inquiets se solen sentir atrets per alguna investiga- 
ció especial: busquen rocs (mineralogia), fòssils (paleon
tologia), plantes i flors (botànica), etc.

Uns estudiants lletraferits ens dedicárem, en les nostres 
excursions, a la recerca de tradicions i liegendes i de 
cançons i corrandes, seguint els passos deis grans mestres 
folkloristes de finals de l’altre segle i de primers d’aquest 
que donaren un caire cientific a aquell moviment, amb el 
doctor Milà i Fontanals en cap.

Es una gentilesa de FINQUES CARNER Agent de la Propietat Immobiliaria
Sant Antoni M L  Claret, 18 - Tels. 725 47 66 - 725 49 76 -  SABADELL
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Jo, estudiant, encara vaig entrar en relació amb el no
table paremióleg Sebastiá Parnés, amb l’autor de “ Ron- 
dalles del Vallespir” , Mn. Esteve Casaponce, amb 
l’autor del “ Llibre d’Or del Roser” , Valeri Serra i Bol- 
dú, amb el notable investigador de la Llegenda del Com
te Arnau, Rossend Serra i Pagés (d’aquests 2 Serra en 
servo epistolari), del fundador de l’Arxiu d’Etnografia i 
Folklore de Catalunya” (en la Universität de Barcelona), 
Dr. Tomás Carreras i Artau, del folklorista filóleg, Dr. 
Antoni Criera...

Ja no cal dir que vaig tenir especial vinculado amb els 
folkloristes relacionats amb la música: Llongueres, Mn. 
Baldellô, Mn. Punti i Collell...

I vaig a acabar per on he començat. Vaig a esmentar, 
en sentit homenatge, els noms d’estudiants amies que ex
ploraren en diverses zones del folklore pairal: Lluis C. 
Constants, que excel.li en la investigado folklórica i his
tórica (vegi’s Diccionari Biogràfic, d’Albertí) i Josep Ca- 
sassa i Tassis, el nom del qual figura en innombrables pu- 
blicacions de l’època.

El meu “ Cançoner Folklóric” pot dividir-se en 2 sec- 
cions: cants religiosos i cants profans.

Puix que vaig començar publicant part de la secció reli
giosa (Nou Aplec de Velles Nadales), reprendem pel ma
teix carni.

I
LA CANÇÔ DE SANTAMAGDALENA

(Recollida fa  65 anys a Angles de boca d ’una octagenària)

-Magdalena, Magdalena, has anal a sermó, encara?
-Ai, germana Marta, no: ni tal cosa n ’he pensada.

Dalt del cel¡
-Ves-hi, ves-hi, Magdalena, quedarás enamorada: 
en predica un jovenet; mira’l, que fa  cara d ’ángel. 
Magdalena se’n va a dalt a posar’s les seves gales: 
se’n posa sos anells d ’or, sos braga lets i arracadas. 
Magdalena se’n hi va, amb sos criáis i criades, 
i allí en entrant a l ’iglésia, questes paraules llançava: 
-Valga’ns Déu, quin jovenet¡ Llástima és que’n siguifrare¡ 
I, havent près aigua beneita, sota la trona es posava. 
Quan va ser-ne a mig sermó, Magdalena ja ’n desmata. 
-No et desmaïs, Magdalena, que’l sermó Ja se’n acaba. 
I, acabant-se’n el sermó, Magdalena se’n tornava 
i al sortir-ne de l ’iglésia, un penitent encontrava. 
-Penitent, bon penitent, on és el que predicava?
-A la casa de Simó, a dinar se ’n ha anat ara.
Magdalena se’n hi va: sota la taula es posava 
i, amb les llàgrimes als ulls, els peus de Jesús remava, 
i, amb la seva cabellera els peus de Jesús, xugava. 
-Alça’t, alça’t Magdalena, que de Déu ets perdonada, 
prò te’n has d ’anar set anys al desert de la muntanya: 
menjant herbes i funois passaràs ta vida santa.
Al cap de set anys que hi era, Magdalena ja ’n tornava. 
Quan va ser-ne a mig carni, troba una font d ’aigua clara. 
Magdalena se’n atura i les seves mans remava.
-Mans, qui us ha vistes i us veu¡ Que heu quedat/

desfigurades/'
Ja sent una veu que diu: -Magdalena, has pecat ara:

2 ...'ll.

e - n-ia a . .

torna, torna an el desert; set anys més, a la muntanya: 
menjant herbes i funois, passaràs ta vida santa; 
menjant herbes i funois: coses que Déu ha criades.
I acabant-se los set anys, Magdalena ja finava: 
els ángels li feien llum, la Verge l ’amortallava 
i amb cántics de serafins la seva ánima volava.

Aquest text és una de les diverses variants d’una cançô 
que fou molt popular a Catalunya.

Vegi’s el “ Romancerillo Catalán” , de Milà i Fonta- 
nals; el Volum I d’Estudis i Materials, de la Fundado 
Rabell i el II de la mateixa Fundació; “ Els Cants de la 
Passió” , de Joan Llongueras; “ El Cançoner del Calie” , i 
la secció de folklore deis quaderns setmanals “ Catalana” 
que dirigía Francesch Matheu.

Es una deliciosa barreja de llegenda i de veritat evangé
lica, com extreta d’un primitiu retaule, brodada d’ana- 
cronismes, com: “ anar a sermó” , “ entrant a l’església” , 
“ frare” , “ aigua beneita” , “ sota la trona” ...

Melodia feixuga, com expressa per anar méditant men
tre es va cantant distic rera distic, rera cada qual es va re- 
petint la mateixa tonada, “ Dalt del Cel” , que no té cap 
connexió amb el text. Sembla, però, com si fos una reite
rada invitació a projectar la mirada dels cantants i dels 
oients Cel endalt. Si més no, pot equivaler a un “ Al.le- 
luia” , un “ Oidà” o un “ tràl.lara-là” d’una de tantes 
cançons profanes del nostre folklore.

Enamorar de la ingenuitat d’aquesta cançô popular, en 
vaig glossar diversos passatges en el meu llarg poema 
“ Maria de Magdala” , que obtlngué la Viola d’Or als 
Jocs Florals de 1933, commemoratius de l’Any Centenari 
de la Renaixença.

Mn. Geis

T ro fe u s -C o p e s-M e d a lle s -In s ig n ie s -C la u e rs -R è to ls -P la q u e s  
commémoratives- Etc. Treballs especiáis en bronze i aliatges. 
Arimón, 113-117 - Tels. 725 49 77 i 725 41 87 -  SABADELL
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Per Rafel Colom i Llonch

A PROPOSI! DE L’EXPOSICIO DALI

E, Departament de Cultura de la 
Generalität de Catalunya i el Ministe
ri de Cultura han volgut oferir i pre
sentar a Barcelona una exposició so
bre aquest gran mestre del moviment 
surrealista.

S’ha dit que l’exposició no fou tan 
interessant com la celebrada fa uns 
tres anys el Centre Beaubourg de Pa
ris i mesos més tard trasl.ladada a la 
Tate Gallery de Londres. Jo crée que 
l’afirmaciô ha de ser matisada, puix 
si be és cert que el période més inte
ressant de Dali, els anys trenta, fou 
molt ben représentât a Paris i Lon
dres, en aquesta mostra es mirà de 
donar una trajectòria completa om- 
plint les diferents étapes creadores 
del pintor.

L’obra de Dalí atrau el públic, i 
aixó es palesa en les llargues cues que 
han hagut de fer la majoria deis visi
tants; i és que un oli de Dalí és molt 
suggestiu, ja siguí per la seva desbor
dant imaginació i fantasia onírica o

per el virtuosisme prodigios de l’ar
tista.

Paral.lelament a l’exposició s’ha 
publicat en un cert rotatiu barceloní 
unes punyents declaracions de Tápies 
sobre el pintor surrealista. Aixó ens 
porta al pensament el tema de la riva
lità! entre els artistes i si Tápies criti
ca Dali, aquest tampoc no pogué veu- 
re a Picasso, encara que cap els anys 
vint fou un admirador del mala- 
gueny.

Dalí és un tipus de persona que ge
nera odi o estima; el públic no queda
ra mai indiferent i fred davant la seva 
personalità!. Les seves declaracions 
egolátriques i extravagants, quan no 
escandaloses, són, però, una intel.li- 
gent actitud publicitária per a en- 
grandir i comercialitzar els seus qua- 
dres.

L’artista, a través d’aquestas pa- 
llassades i provocacions, ha anat fi
lant la seva “ doctrina” sobre el con- 
cepte d’obra d’art com una neça d’un 
academicisme desacredita! i feixuc, 
d’un treball meticulós i tenaç el servei 
de la imaginació i el somni. El seu re- 
buig a l’obra abstracta, que segons 
Dalí porta al no res, a la desesperació 
i el suicidi del pintor (De Staël o Po
llock, per exemple?) són punts de re- 
flexió que s’han traduit en l’admira- 
ció de l’artista cap a “ pompiers” 
vuitcentistes com Meissonier o For
tuny o a noms més universals com 
Vermeer, Velázquez...

També és important assenyalar 
que Dalí s’ha créât, com tot gran ar
tista, un món personal inconfundible 
compost per rellotges tous, telèfons, 
llagosta...

Tots aquests elements -com he dit- 
han anat conformant la seva trajectò
ria, que en contra del que s’ha dit.

ha estât bastan! homogénea, sobre 
tot a partir deis anys trenta, puix que 
la vessant surrealista sempre ha estât 
present en l’esperit d’ella.

En parlar de Dalí no podem ome- 
tre el nom de la seva musa i amantis
sima Gala, inspiradora de no poques 
obres, i la qual apareix sovint en la 
iconografia daliniana.

Gala va tenir un paper important 
en la projecció internacional de l’ar
tista, curiosament com la muller de 
Josep Mi* Sert, la també russa “ Mi- 
sia” Godebska, encara que aquesta 
sembla ser que fou molt més munda
na i una “ public relations” de prime
ra. Recordem que també Picasso es 
casá amb una russa i que la seva unió 
acabá essent molt turbulenta per a 
l’artista.

En fi, aqüestes breus línies han es
ta! un punt de repás i de reflexió so
bre un artista del qual, per damunt de 
la seva “ vida secreta” , els muntatges 
holográfics o les declaracions esper- 
péntiques, restará la seva obra gráfi
ca i pictórica.

És una gentilesa de W fim r-Pirr
S a n t P ere  d 'U I!a s tre .9 -C A S T E L L A R  DEL VALLÈS
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ELS GOIGS A SANT JORDI 
DE MN. CAMIL GEIS

per Jaume Busqué i Marcet

E rin recordança de la clausura dels 
actes conmemoratius del XXVè ani- 
versari del Casal Tarragon! i amb la 
col.laborado de l’Associació deis 
Gogistes Tarragonins, han estât edi- 
tats uns nous goigs dedicats a Sant 
Jordi, Patró de Catalunya i de I’es- 
mentat Casal, que es venera en la pa
rroquial de Sant Joan Baptista, de 
Tarragona.

N’és autor de la lletra i de la músi
ca Mossén Camil Geis i han estât 
exornats per l’artista .Magi Ribes Ba- 
renys.

Consta de sis estrofes i la tornada. 
L’autor ha aconseguit combinar la 
tercera persona del present subjuntiu 
deis verbs “recordar”, “descordar” \ 
els mots “ordì” i “exordi” amb la 
terminado poètica del nom propi 
“Jordi”, dificil en llengua catalana. 
Consultant el diccionari cree que el 
poeta els ha exhaurit.

“Que la nostra gent recordi 
que té un Sant Capdavanter.
Fern carni seguint Sant Jordi, 

valeros Sant Cavalier”.
Aquesta és l’entrada que després 

també trobarem a la tornada dels 
goigs. El poeta ens vol recordar que 
el Sant Cavalier va al davant i és el 
Capdavanter que obra la ruta de la 
nostra historia i fa una crida a la 
gent: “Que la nostra gent recordi/ 
que té un Sant Capdavanter... ”

“Capadòcia es gloria 
d ’haver estât el seu bressol 

Brau soldat ell sol valia 
per un bon nodrit estol”.

i com després de recordar la terra que 
el velé neixer, el poeta intenta subli
mar la bravura i valentia del soldat de 
Capadòcia: “Brau soldat ell soi va
lia,/ per un bon nodrit estol...” i, 
corn si volgués indicar-nos els camins 
del Sant, afegeix;

“Pinten d ’or el blat i l ’ordi 
els camins d ’un brau corser.
Fem carni seguint Sant Jordi 

valeros Sant Cavalier”.

Després, és la natura que mou la 
seva inspiració:

“La natura està de festa; 
és tot ella un bel! escamp 

de roselles i ginesta; 
cada planta duu el seu ram.

Les roselles i la ginesta com si fos
si n bella ment escampades, símbol de 
la Catalunya en primavera:

I Fabril, com si descordi 
les poncelles del roser.

Fem carni seguint Sant Jordi 
valeros Sant Cavalier”.

I com un vent suau, com un ventet 
mestral, fluix, del nord-oest d’aques- 
ta terra que ens porta l’euritmia dels 
sons i dels moviments, continua:

“L ’oratjolporta harmonies 
providents d ’antics abrils 

ressonants de galanies 
de Joglars i ministrils”

Perqué Sant Jordi ha inspirât a 
poetes, musics i trobadors, belles pà- 
gines musicals, himnes i sardanes, 
poemes i goigs... per aixó diu:

“De llaüt i clavicordi 
hom percep ressons també.

Fem carni seguint Sant Jordi 
valeros Sant Cavalier”.

Sant Jordi, ha estât, és i será, pels 
catalans, com una introducció d’una 
bella composició literària. No en va, 
des de Jaume I, passant per l’Abad 
Oliva, Ramon Muntaner, Joan de la 
Penya, Pere I, Pere III, Borrell II i 
Joan II, fins la Diputació General de 
Catalunya, al Papa Climent IXè, que 
aprovà la seva festività!, fins ais nos- 
tres dies, encapçala cròniques, consa- 
gracions, ordes de cavalleria, confra- 
ries, condecoracions, lleis i funda- 
cions, pergamins que narren aparei- 
xements, poemes, goigs, himnes que 
amb abrandament canten cors, corals 
i orfeons. El poeta pondera els valors 
literaris i musicals que ha inspirât el 
nostre Sant i amb gran admiració 
diu:

“Qui faria un panegíric 
a l ’altura d ’aquest Sant, 
meitat èpic, meitat Urie, 

fervoras i edificanti
Èpic, perqué el Sant Cavalier de 

Capadòcia és el simbol de la heroici- 
tat, el simbol d’un poblé que Iluita 
perqué se sent oprimi!; i Urie perqué 
les poesies per ell inspirades han estât 
destinades a èsser cantades amb 
acompanyament de mùsica, per aixô 
el nostre poeta gogista, pregunta:

“Bell conjunt des de l ’exordi 
a l ’epileg. Qui ho pot fer?

Fem carni seguint Sant Jordi 
valeros Sant Cavalier”.

Sant Jordi, si bé és “meitat èpic i 
meitat Uric”, nosaltres afegiriem que 
també és meitat llegenda i meitat his- 
tòria i que al mig de la història i la lle
genda, hem d’incloure-hi altres parti
cules de costums i tradicions, que el 
poblé català venera i estima.

És una gentilesa de
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Mossén Geis que de la poesía en fa 
música, i de la música poesía, que de 
la poesía i de la música en fa un art i 
que en els goigs hi fa historia, art, 
poesía i música, s’esfor^a a 
demostrar-nos la valentía del Sant, i 
si bé, no ens ho descriu en detall, sí, 
que la llegenda del drac i la donzella, 
ens la indica:

“Esforcem-nos a ser dignes 
d ’aquest Sant heroi, que sap 
triomfar deis dracs malignes 

que sovint alcen el cap”.
Fixem-nos-hi bé: No ens paria del 

drac, sino que “sap triomfar deis 
dracs malignes/ que sovint alcen el 
cap”. Perqué, cree que és intent del 
poeta, demostrar-nos que en la Cata
lunya d’avui, encara hi ha dracs que 
1’amenacen. Mirem com acaba el 
vers:

“Que el bon Sant ens desencordi 
deis lligams de Llucifer 

Fem carni seguint Sant Jordi, 
valeros Sant Cavalier”.

1, llavors, com si el nostre dilecte, 
veil amie i mestre del bell escriure 
sentís membrança d’aquell altre poe
ta, Josep Maria Folch i Torres en el 
poema “Sant Jordi triomfant”: “Be
lla princesa alliberada/ com guspire- 
ja el teu mirar/ de nostra Pàtria ben 
amada/ tens el posât i el bell parlar”. 
1 com si també recordés l’escriptor 
bretó Ernest Hello, en “Fisonomías 
de Santos” (traduit al castella per 
Joan Maragall), quan deia que Sant 
Jordi “devia ser el pairó de les victò- 
ries”, exalça i honora la figura del 
Sant Capdavanter dient:

“Teniu gran anomenada 
de Llevant fins a Occident”.

No en va Sant Jordi, és patró de 
Russia, de Lituània, de Grècia, de 
Portugal i d’Anglaterra -un poblé 
porta el seu nom Georgia- i d’aquest 
tros de la Mediterrània, on Guifré el 
Pelos va eregir escut de quatre barres 
de sang. Mireu com acaba el poeta:

“Us invoca esperançada 
Catalunya renaixent,

Que cap veu no desacordi, 
ni la fe  gosi estrafer.

Que la nostra gent recordi 
que té un Sant Capdavanter.
Fem carni seguint Sant Jordi 

valerôs Sant Cavalier”.

LA
ORQUESTRA 
TRADICIONAL 
CATALANA

es formacions orquestrals d’onze 
mùsics, considerades com a tradicio- 
nals O populars a Catalunya, on tan 
en voga van estar durant la segona 
meitat del segle passât i el primer terç 
de Factual, han exercit el seu paper 
en la historia de la cultura popular 
catalana. 1 em sembla que aquest pa
per ha estât, fins ara, poc tingut en 
consideració.

Passa que Barcelona, macrofocus 
d’activitats culturáis i artistiques, no 
va ser camp de cultiu massa apropiat 
per a aquell tipus d’orquestra. Els 
mùsics professionals barcelonins 
comptaven amb formacions de major 
amplitud i de més ait nivell, aixi com 
d’actuació més regular i plena. En tot 
cas, algún divo organitzava els estius 
una orquestra festamajonera, com el 
cas d’en Nori, conegut primer clari
net del Liceu que cap ais anys 30 de- 
lectava cada estiu els seus fans de di
versos pobles, entre ells Barberà del 
Vallès, amb el seu “ obligat” de clari
net a la serenata, i després, a l’enva- 
lat, deixava que els joves pupils reclu- 
tats per eli traguessin les castanyes 
del foc.

Les orquestres catalanes perma
nents, estables, eren de comarques 
més o menys endins: els “ Planes” , de 
Martorell; els “ Nois” , d’Olesa; els 
“Trullassos” , de Granollers; els 
“ Muixins” i els “ Fatxendes” , de Sa
badell, i altres que no sé si algú s’ha 
preocupar d’inventariar i d’historiar.

si més no globalment', com a feno- 
men normal en l’ámbit catalá i totes 
elles amb prestigi i popularitat guan- 
yats arreu.

 ̂ Els músics que integraven aqüestes 
formacions ho feien, generalment, en 
régim cooperatiu; aixó sí, sense pa
tronats ni ajudes oficiáis, tot molt 
d’artesania i molt casolà. Eren pro
fessors, com els de Barcelona, havent 
fet els seus estudis, molts d’ells, a la 
capital, només que havien d’espavi- 
lar-se amb una ocupació complemen- 
tària, a vegades relacionada amb la 
propia ocupació musical (com donar 
lliçons, copiar partitures, orquestrar 
composicions en forma apropiada a 
les pròpies orquestres) i a vegades 
amb altres treballs que no hi tenen res 
a veure però que els donaven un mar
ge de llibertat d’accio, com podien 
ser adobar sabates o auxiliar la ma
iler en el governament d’una botiga.

Aqüestes orquestres van ser les 
successores de les primeres “cobles” 
(no de sardanes con entenem ara les 
formacions dedicades a aquesta espe- 
cialitat) que acompanyaven les dan
ses populars locals o comarcáis i 
feien bailar després tota la jovenalla 
a les eres i a les places. L’auge del tea- 
tre líric -sarsuela i ópera- propiciada 
per la construcció deis grans locals 
destinais a teatre, aixi com les espaio- 
ses i esveltes sales de bail i els luxosos 
enveláis a l’estiu, van donar peu a la 
creació de conjunts orquestrals amb

MmCSiMJTIIURKS' Pérez Galdós, 36 
Telèfon: 726 84 16 SABADELL
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I nil fo(o di' I'orque^lra Muixin:» gue, per diferents indicis, creiem datable entre 
1905 i 1908. Assegul al mi}', el senyor Jaume Casademunt. Kl primer a i’esquerra, 
assegni, és el mestre Maleii Rifa, qui aleshores formava part de I'orquestra com a 
violinista.

1.'orquestra Muixins I'any 1923, de Festa Major en un poblé de la provincia de 
LIeida. Kl violinista que té un mocador damuni la cama és Josep C osta, conegiit 
per "M arala", director i ànima de I'orquestra durant molls anys. (Kl senyor Jau
me s'hi reincorporaría més tard fins a Texlinció de Korquestra).

una certa disciplina professional, que 
s’anaren adaptant a una composició 
mínima uniforme: violi primer (gene
ralment, director del conjunt), dos 
violins segons, viola, contrabaix, 
flauta/flauti, dos clarinets, dos cor- 
netins i fiscorn. Total: onze musics.

Per al teatre solien augmentar els 
efectius com a minim am b les timba
les, mentre que a les funcions religiö
ses actuava la corda sola, bé que a les 
Festes Majors s’hi unia el metall des 
de fora en els moments de l’elevaciô 
i, no cal dir-ho, per a la processò. En 
l’àrea de la sardana -que a les nostres 
comarques va tardar a ser popular- a 
partir de Pep Ventura s’anà estabilit- 
zant la cobla en la forma actual i va 
compaginar l’audició de sardanes 
amb les feines orquestrals, natural
ment amb el canvi d ’instruments pré
cis.

Les orquestres catalanes esdeve- 
nien populars a tot el principiai i eren 
força estimades. Són infinites les po- 
blacions que no podien tenir el luxe 
d’una orquestra pròpia, però si més 
no una vegada l’any per la Festa Ma
jor -que no totes eren a l’estiu- con- 
tractaven el servei d’una orquestra de 
les que havien fet forrolla, que a ve- 
gades havia de fer un desplaçament 
costòs i exprés; si bé aquest sacrifici 
podia ser compensât a base de repar
tir els mùsics a menjar i dormir en ca
ses particulars, les quais amb molta 
satisfacciò s’hi oferien.

A Sabadell, que en moites coses

som -o hem estât- allò que es diu més 
papistes que el papa, en teniem dues 
d’orquestres: la Muixins i la Fatxen- 
des. Ambdues amb molt de prestigi 
guanyat per tot Catalunya. Seria ab
surd voler establir judiéis compara- 
tius com s’hi entossudien els “ fans” 
de cada una. Segur que devien 
excel.Hr I’una o l’altra a tongades, se
gons els elements amb qué a cada 
moment comptaven, igual com passa 
ara amb els equips de fútbol.

La Muixins va néixer el 1810 (o el 
12, segons algunes fonts), encara 
com a cobla de les primitives, funda
da per dos germans de cognom Mui- 
xí. En el darrer terç de la seva vida -ja 
en el nostre segle- era I’orquestra més 
antigua de Catalunya entre les que 
aleshores existien. La Fatxendes té un 
naixement controvertit: segons uns 
va ser creada pocs anys després que la 
Muixins per uns músics que se sorti- 
ren d’aquella; segons altres va ser 
fundada pel mestre Fidel Bosch pels 
volts del 1840. Per diversos motius 
m’inclino a creure en la segona 
d’aqueixes versions. Però observo 
que últimament hi ha un cert interés, 
per part d’elements que havien for
mat part de la Fatxendes, a entron
car-la amb la Muixins, atribuint-li, 
gràcies a això, la mateixa antiguitat; 
antiguitat que, a més a més, també 
atribueixen a I’orquestra “ Casino de 
Sevilla” que encara existeix, cree, a 
l’América llatina, la quai va ser, si, 
una derivaciò de la Fatxendes bé que

canviant-li totalment el carácter i ac- 
tuant sempre més en un àmbit tan 
distint corn distant, on dificilment al- 
gù sap que aquella formació bagués 
existit anys enrera en algún Hoc del 
mon amb el nom de Fatxendes.

No entenc corn hom pot posar I’or
questra Fatxendes com a successora o 
continuadora de la Muixins, i atri- 
buir-li la mateixa naixença, quan la 
Muixins, encara l’any 1954 existia -i 
dono l’any de l’homenatge que se li 
tributà amb motiu de l’accident de 
trànsit sofert pels seus components 
tornant d’una actuació fora de Saba
dell- i, contrariament, ja aleshores el 
nom de Fatxendes havia estât arraco- 
nat feia temps pel de “ Casino de Se
villa” en terres americanes.

I deixant a part aquest confusionis- 
me créât d’una manera entenc que 
forçada, insisteixo en la importància 
que les orquestres catalanes -Muixins 
i Fatxendes incloses- han tingut en la 
historia de la nostra cultura musical 
-O de la cultura popular, si tant vo- 
leu, que a Catalunya en té d’impor- 
tància- corn ja va reconèixer en els 
anys vint un il.lustre sabadellenc 
d’adopciô, mossèn Josep Cardona, 
referint-se a les nostres dues orques
tres Muixins i Fatxendes.

Josep Torrella

FOTO ESTUD1. Material fotogràfic. Fotos de galeria i carnets. 
Fotocòpies
Corominas, 139 - Tel. 725 28 64 - SABADELL
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UN NOU VALOR CULTURAL
A BARBERÀ

“ Amies de les Arts i de les Lletres” 
no podia desentendre’s de la noticia 
ni QUADERN podria deixar de fer
ne esment, que d’aquestes alegries no 
ens en donen gaires. I quan aixô s’es- 
devé val la pena d’aprofitar-ho.

El 29 d’abril proppassat, a free de 
la “ Festa del Llibre” , el Molt Hono
rable President de la Generalität de 
Catalunya, acompanyat de l’Alcalde 
de Barberà Sr. Joan Ribes, del Tinent 
d’Alcalde de Cultura Sr. Gallardo i 
d’alguns altres prohoms de la Casa 
Gran, va inaugurar al Casai de Cul
tura les noves dependèneies dedica- 
des a la Biblioteca Pública, que fins 
aquella data havien estât a la Casa de 
la Vila.

La Biblioteca fou batejada amb el 
nom d’Esteve Paluzie, il.lustre oloti 
que féu les seves primeres armes corn 
a mestre al poblet de Barberà el 1828

teca. Paluzie fou un gran pedagog, 
un érudit escriptor didàctic, i fins i 
tot un editor d’empenta. Els seus lli- 
bres encara estaven en voga el primer 
quart del segle actual.

Com que penso que més d’un es 
preguntará perqué un oloti havia 
d’èsser el preferii en aqueixa qüestió 
del nom, i potser hi hauran rialletes 
de conili, cree que no serà de més po
sar els punts damunt les is i ben po
sais, i esmenant la despectiva afirma- 
ció que va fer un ait prohom sabade-' 
llene dels qui tallava el bacallà els 
anys cinquanta, us pue ben assegurar 
que Barberà a més de “ rabassaires” 
també ha tingut, des de l’Edat Mitja- 
na fins a l’Edat Atòmica, alguns pa
triéis de professió diversa prou 11e- 
trats corn perqué el seu nom pogués 
encapçalar el frontis d’una bibliote
ca.

si que és un “consensus” ben difícil! 
No corn aquells a què ens havien 
acostumat fins no fa gaire els nostres 
inefables politics).

Per posar un nom ben encertat 
hauria calgut escorcollar; sotrague- 
jar; mirar per sota i pel damunt; esca- 
tir l’etimologia del nom; la idiosin- 
cràcia del prohom que el va Huir; la 
procedèneia de la muller si en va tenir 
O els motius que va adduir per no 
tenir-ne; preguntar al Darwin aquell 
l’origen de l’espècie; que s’investi- 
gués ben bé de què va morir l’avi, 
etc., etc. Per aixô hi hagué qui va 
proposar un nom estranger, d’allà la 
Patagonia, i aixi corn que no fôra 
possible d’obtenir tants certificats de 
puresa de sang el tribunal es veuria 
obligat a prescindir de tantes análisis. 
Finalment, mireu si en va ser de fácil: 
proposant, només, un sol candidat va

governant Ferran VII, aquell que 
“ usaba paleto” segons que diu la 
cançô infantil. (Dit sigui entre parén
tesis, el paleto dels castellans és el 
paltó del nostre Diccionari i el sobre- 
tot del poblé menut).

Aquell mestre de Barberá, al cap 
d’un temps va plantar escola a Saba
dell on, segons diuen les cróniques, 
va ser empaitat per les seves idees i 
hagué d’anar-se’n cuita-corrents cap 
a Valéncia.

A mi em sembla molt bé el nom i 
crée que és apropiat per a una biblio-

Ja sabem que aquesta mena d’es- 
pècimens no els ha produit massa a 
l’engrôs, perqué Barberà és compro- 
vat, histôricament, que només ha fa- 
bricat a milers les rajóles que feien els 
seus acreditats bobilaires. Ara bé; un 
pareil o tres de noms ben escaients, 
d’entre els indigenes, els autòctons o 
els aborigens, ja ho crée que els hau- 
rien trobats!

Però ¿ja ho sabeu el que costa, 
avui, de posar el nom a un neòfit? 
Cal que hi hagi acord pie entre els pa
res, els padrins, la dida i la llevadora, 
els amies de la casa, i fins i tot el ma
teix marrec ha de dir-hi la seva. (Aixô

poder aplicar-se l’article 29, i llestos! 
(D’aixô ja hi ha jurisprudèneia so
brada i al pais ja ho tenim per mà).

No em digueu que no fa bonic aixô 
de “ Biblioteca Esteve Paluzie i Can- 
talozella” . Té prosopopeia. Té clas
se. I és del pais. A mi m’agrada!

Però si el nom li han posât ara, la 
criatura ja feia anys que havia nas- 
cut.

Era el 1.955. La Corporació Muni
cipal decidí de crear una biblioteca i 
sol.licitar ajut oficial. Però bufaven 
uns vents especiáis i la Diputaciô no

És una gentilesa de BEN-NET CENTRE DE NETEGES, S.A.
Soletat, 80 -  SABADELL 
Tels. 725 97 77 i 725 99 87
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era amiga de Barberà. Li convenia 
més de ser-ne de la
complaure-la en les peticions que^

Ciutat i ^ Perfil de PERE VALES I CARRETA
■ - - ifeia, que el peix gros sempre s’haviaÉ

de menjar el petit. I per això calguél 
demanar l’ajut a Madrid, al Ministeri É 
d’Educació Nacional. La cosa va tri-É 
gar, com ja és norma d’aquest pais, É 
però per fi, el 1958, van arribar deÉ 
Centro-Espanya deu caixes grans É 
amb 1.501 obres. Valia més això queÉ 
no una pedregada! Oi més quan É 
l’Aiuntament estava embrancat amb É

IS

.’Ajuntament estava embrancat amb É 
la construcciò de la nova casa de laÉ 
vila, per a la qual tampoc no es va re- É 
bre cap ajut de ningù, i la Corporació É 
no volia endeutar-se. El poblé, lla-^ 
vors, havia estât réduit -si no et plau, É 
per força- a uns 3.000 habitants molt ^  
escassos. ^

La Biblioteca anava fent la viu-viu, É 
que altres problèmes hi havia. Però el 1  
1.971 es va reorganitzar amb més en- É 
tusiasme, amb més llibres i amb per-É 
sonai fixo per al manteniment. El lo-É 
cal no era el més adéquat però no hi 1  
havia altra cosa. Calia primer que res É 
acostumar els escolars i els estudiants É 
a frequentar la biblioteca perqué ells É 
havien de ser el caliu futur. I enÉ 
aquest aspecte es va fer molt i es va- É 
ren aconseguir éxits. 1

En el moment de fer-se’n càrrec la É 
Generalität, el fons de la Biblioteca É 
és de 12.000 obres. El nou locai queÉ 
han construit els Ajuntaments del da- ^  
rrer decenni fa molt de goig, és d’estil 1  
funcional i reuneix les condicions É 
ideals. La Generalität I’ha equipat i l  
moblat amb molt d’encert i amb el É 
necessari confort. Té una capacitati 
per a 126 lectors i a més a més una sa- É

is anys enrera estava disposât a es- 
criure una Semblança de Pere Valls i 
Garreta. Aixi li ho vaig dir, però em 
digué que no ho volia, adduint l’ar
gument que “ ell no era cap personat- 
ge que s’ho mereixés’’. Malgrat 
aquesta  negativa jo anava 
insistint,això si, amb una insistència 
subtil, com la que ell emprava sem
pre. Quan es presentava l’ocasiò tor
nava a manifestar-li el meu propòsit, 
però per ùltim ja va donar-me un al
tre argument de més pes:

-“ Podreu fer-la una vegada sigui 
mort’’.

-“ És que solament les faig als 
vius’’.

1 aixi quedà la cosa. No vaig pas 
insistir més, malgrat que vaig 
comunicar-li que ja li tenia fet el Per
fil. I li vaig donar a llegir. Hi féu un 
somriure benevolent i plàcid.

Aquell Perfil ha quedat desat tot 
aquest temps en la carpeta que guar
do amb el seu nom, entre altres 
apunts escrits sobre ell. Ara el dono a 
la llum, sense treure ni afegir res més 
del que vaig fer llavors.

_______  , Havia mantingut diverses conver-
rrer decenni fa molt de goig, és d’estil ^  ses amb ell, tots dos sols, a casa seva.

En el seu despatx, pie de literatura 
continguda en un gran número de lli
bres arrenglerats curosament als 
panys de les parets. També m’ensen- 
yà, pudorosament, un recull de poè
mes, inédits. “ Per què no els publi-la per a biblioteca infantil. Déu n’hiÉ‘1°’ IA la Ciutat Badia (que ja sabeu^ 

que, en part, és de Barberà) la Gene-É 
ralitat Provisional del President Te-É 
rradelles va iniciar també una biblio-É 
teca que ara té uns 4.000 volums. Tot É 
és comentar! É

“ Amies de les Arts i de les Lletres’’ É 
se’n congratula. QLIADERN creuÉ 
que ha fet un servei informant-vos-É 
en, encara que sigui amb una mica de É 
retard per causa de la nostra aparició É 
trimestral. É

A Barberà hi ha un valor cultural É 
digne de conéixer. É

IAgusti Palau i Codonyers É

queu?’’. “ Perqué no valen la pena’’

Li havia demanat la seva col.labo
rado a Quadern, dient-me que ja ho 
faria algún dia... No hi insistia, però 
en una ocasió -era la primavera- em 
digué que per Nadal podria comprar 
amb la seva col.laborado. M’ho deia 
amb força antelaciò. Efectivament, 
pel Nadal’81 Quadern va inserir-li 
dos dels sens poemes.

Tot el que havia escrit era vàlid, 
molt vàlid. Era, si, una pena que ro- 
mangués inèdita bona part de la seva 
tasca d’escriptor. No havia estât prò
diga, tal vegada, perqué una obra 
meticulosa, feta lletra a lletra, no pot 
èsser mai extensa. Ell era dels “ poc i 
bo’’. Ell no s’excedia en res. El seu 
tarannà era de fer i fer, sense pausa i 
sense pressa.

Horn creu que devia passar-se bo
res i hores méditant i conversant inte-

riorment amb si mateix, a soles. 1 
quan tenia la visita d’un amie, ales- 
hores si, parlava i la seva parla era 
alliçonadora, tenia substància.

Jo no puc pas aportar res de nou 
quan d’ell s’escrit amb més compe- 
tència i coneixement. Puc dir que era 
una persona respectable: respectava i 
es feia respectar. Gastava una ironia 
refinada, subtil. Cree que tot ho ha
via fet amb seriositat i amb una certa 
parsimònia donant-li un to cerimo- 
niós, reverent.

Ell, certament, no ha fet soroll. 
Tampoc no li ha agradat posar-se a 
primera fila. Era home més intim que 
social i public. Vivia en un immens 
mòn interior en el qual ben poques 
persones hi hauran tingut accès.

D’ell vull destacar un fet singular: 
era un excel.lent oidor. Sabia escol
tar. Ara bé, hom valorava la seva 
conversa, sempre continguda en un 
to just, équilibrât, docte, d’una gran 
serenitat.

Vaig veure’l unes hores abans de 
morir, mentre esperava la mort .

“ ...uns dies ha que t ’esperava’’.
Ja mort, amb els ulls ducs davant 

dels homes i oberts davant l’eternitat, 
vaig acaronar-li la testa de cabells ar- 
gentats... Una testa simbòlicament 
ungida amb una corona de llorer...

Perfil

Ossut.
Primmirat.
Estilitzat.
Estilista.
Subtil.
Anacoreta en el seu nimbe 
de glòria intima.
Càustic.
Retret.
Caut.
Home greu.
Homèric.
Horacià.
S’alimenta només amb sopa 
de lletres.
(Amb més lletres que sopa...)

( 27- 11- 1978)

J.C.
estiu 83
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RECORDANT
EN

PERE VALLS

per Jesús Farrés

^ ^ u a n  s’esdevengué, el dia 19 de 
juny passai, que el Sr. Pere Vails i 
Carreta passa d’aquesta vida a la 
vida més alta, uns quants dels seus 
amics ens disposàrem a recordar
lo ais sabadellencs, escrivint a la 
premsa locai alguns articles desta
can! aspectes diferents de la multi
forme personalità! de l’amic que 
ens deixava. Aixi, al periodic “ Sa
badell” hi aparegueren en dies 
successius, les rallies d’En Josep 
M? Riu, que feu un resum esque- 
màtic de la seva personalital; di- 
riem, del seu perfil humà. En Jo
sep Torrella informé de la seva in
tensa aclivitat a la Fundado 
Bosch i Cardellach, ja d’engà dels 
seus inicis quan s’anomenava 
“ Institució” , fins que la mori 
•se’ns l’endugué; En Pere Roca 
destacé la .seva projecció cultu-

ral en la vida de la Ciutat, més inten
sa del que molts podien suposar; En 
Joan Alsina comenté la seva activitat 
com a poeta, i la fina sensibilità! dels 
seus escrits, i Na Dolors Viñas evocé 
els anys que ella col.laboré amb el Sr. 
Vails quan era Secretar! de la Funda- 
ció i ella n’era la secretéria habilita
da, de manera que tenia l’activitat 
diària précticament compartida amb 
eli. I no podem deixar d’esmentar 
l’emocionada oració fùnebre que 
pronuncié Mn. Miquel Aleu, rector 
de la Santissima Trinität, en el seu 
enterrament; eli que va viure al dia, 
quasi, la seva activitat a la Parróquia 
i a la Guardería de Santa Teresina.

Certamen! que tot el que s’ha dit i 
escrit del Sr. Pere Valls és adient i 
cert; però d’un home tan polifacètic i 
tan retret en ço que feia referéncia a 
la seva persona i a la seva obra, sem
pre en queden aspectes i matisos per a 
comentar, perqué és difícil resumir- 
ne les caractéristiques en unes poques 
ratlles. Per altra part, en el fons tine 
la sensació de qué els seus amics, no 
hem arriba! pas a entendre’l del tot.

A mi m’ha tocat escriure’n per a 
“ QUADERN” , amb la desavantatge 
de fer-ho després deis que amb tant 
d’encert m’han precedi!. Però cree 
que del Sr. Valls tindrem de parlar-ne 
i d’escriure’n altres vegades en el fu
tur; perqué malgrat allò que a voltes 
deia d’ésser “ ...el més humi de 
tots...” , i del seu afany de no signar 
el que escrivia, és evident que ha sigut 
important la seva influéncia en la cul
tura sabadellenca del seu temps.

No vaig fer coneixença personal 
amb el Sr. Valls fins als anys inme- 
diatament posteriors a la guerra civil, 
quan vérem intentar la reorganitza- 
ció de l’Acció Católica de la Parro
quia de la Santissima Trinität, procu
rant evitar-hi les etiquetes que en 
aquella postguerra fécilment s’hi en- 
ganxaven; i després, en la renovació 
de la Capella Gregoriana de la matei- 
xa Parróquia, que malgrat el seu 
nom, abans de la guerra cantava poc 
en gregorié, i que grécies a eli després 
va cantar-hi d’una manera exclusiva, 
durant molts anys, a la missa parro
quial.

Els assaigs del grupet inicial es 
feien a casa d’En Jaume Calvó, al ca
rrer de Riego, i eren meitat assaigs i 
meitat tertulies preponderantment li- 
teréries; i aqüestes es perllongaven, a

voltes, fins a hores de la matinada, i 
tenien seqüeles, encara, en alguna 
cantonada de la Rambla.

Conversador infatigable, tenia una 
manera de dir amable, però temible. 
En un contrast de criteris, acostuma
va a començar donant la raô al con- 
traopinant: “ Si, si, teniu raô; però 
tingueu en compte...” Amb veu suau 
i tractant sempre de “ Vôs” , esmena- 
va el vostre concepte i d’anélisi en 
anélisi anava portant-vos on eli volia 
arribar. 1 quasi sempre, per no dir 
sempre, tenieu d’acabar donant-li la 
raô.

Tenia una cultura literéria vastissi
ma; i no tan sols literéria.

Certamen! que havia tingut un bon 
mestre: el Dr. Lluis Carreras, per al 
quais sentía una veritable veneració, i 
amb qui va col.laborar estretament 
d’ençé de la seva Joventut fins que el 
Dr. Carreras mori. El Sr. Valls, en 
certa manera, se’n considerava el seu 
deixeble i intérpret, encara que aixó 
no ho digué mai, i si li ho haguèssim 
dit ho hauria negat. Però podia ser
bo, perqué abans i després de la gue
rra, pel que he sabut, la relació entre 
ambdues persones era constant i in
tensa. He arribat a maliciar, però, 
que alguna vegada el Dr. Carreras 
devia haver canviat algún concepte, 
després del “ Si, però...” del seu dei
xeble Pere Vails.

Jo no havia arribat a conéixer bé el 
Dr. Carreras, perqué no vaig tenir 
ocasió de relacionar-m’hi fins a les 
darreries de la seva vida, i encara 
d’una manera molt superficial. Però 
no calia èsser gaire eixerit per a com
prendre la força de l’enorme perso
nalità! i la clara Intel.ligència del Dr. 
Carreras. He arribat a pensar (i de
mano perdó per endavant als que cre- 
guin que el que vull expressar és una 
heretgia), que la seva extraordinéria 
personalità! i la solidesa del seu mes- 
tratge, si va enriquir la intel.ligència 
dels seus deixebles directes, els perju- 
dicé en certa manera, al comprome- 
tre la projecció i el desenvolupament 
de la personalità! de cadascùn.

És evident que a l’Acadèmia Cató
lica de Sabadell hi havia persones de 
gran vélua; però si fem inventari de 
les realitzacions que acompliren indi
vidualment, el résultat no pot èsser 
més magre. Potser és que no he sabut 
valorar-los; però trobo que el seu ras
tre ha estât escés. Com si els hagués

COL.LABORA BANC
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aclaparat la distància que estimaven 
que hi havia entre ells i el seu mestre. 
Potser per aixó, cree que el Dr. Ca
rreras no arribá a formar escola.

L’amic Valls sentia d’una manera 
directíssima el pes del mestratge del 
Dr. Carreras; i aquell “ perfeccionis- 
me” al que al.ludia Mossén Miquel 
Aleu el dia de l’enterrament (concep- 
te que esmentaren també En Josep 
Torrella, En Pere Roca i la Sra. Vi
ñas en llurs articles, podia venir de la 
influéncia del seu mestre. Del grup de 
joves “ lletraferits” , emprant la pa- 
raula d’aquella época, que hi havia a 
l’Académia Católica aleshores (i que 
no detallaré perqué encara n’hi ha de 
vivents, però no tan joves), n’hi ha
via que tenien dots literàries de les 
quals n’havien donat timides proves, 
però que no arribaren a quallar en 
fruits apreciables que ens hagin arri
ba!.

L’únic que ens ha deixat part de la 
seva obra, ha sigut En Pere Valls; i 
encara, en certa manera, a desgrat 
seu. L’afany de no signar el que escri- 
via, tots el coneixem. De jove editá 
un Ilibre de poesies (amb pseudònim, 
naturalment); i després anava per les 
Ilibreries de veli, i si en trobava els 
comprava i destruía. Ja d’edat 
avanzada editá un Ilibre de versos a 
l’impremta Salient, dedicat a la seva 
esposa Teresa Amella; i després en 
guardá un sol exemplar i destruí la 
resta. Naturalment, ni els amics no 
en várem poder teñir cap exemplar.

Considerem que el Sr. Valls fou 
victima del “ perfeccionisme” que 
acusa tota la colla de l’Académia Ca
tólica. Valgui com a mostra una 
anécdota a l’origen de la qual vaig es
tar: a l’època dels assaigs a casa En 
Calvó, l’any 1942, li vaig suggerir 
que escrigués uns Goigs a la Mare de 
Déu de la Salut, per a cantar-ios a la 
festa dita “ del cólera’’ que encara ce- 
lebrem cada any els veins del cap 
d’avall de la Rambla; i un bon dia ell 
ens comparegué portant-los mecano- 
grafiats, i me’n dedicá i lliurá un 
exemplar, que encara conservo.

Els várem editar, i d’engá d’alesho- 
res cada any s’han cantat. De tant en 
tant, quan venia la festa. En Pere 
Valls en feia imprimir uns quants 
exemplars (moltes vegades la lletra 
sola, sense orla ni vinyeta), per a 
repartir-los entre les noies de la Guar
dería de Sta. Teresina i uns quants

assistents; aixi, n’hi ha múltiples edi- 
cions. Però també n’hi ha múltiples 
versions, perqué prácticament cada 
vegada, (a partir de la primera edició 
impressa, que modificava el text que 
em dedicá mecanografiat) Fautor hi 
canviava quelcom. I si podia, feia de- 
saparéixer els exemplars de l’any an
terior.

Amb el Cántic a la Mare de Deu de 
la Sálut que li va èsser premiar en el 
concurs convocai quan es varen fer 
les festes de la Coronació canònica de 
la imatge, ha passar quelcom sem
blant. Si el sabieu de memòria, no us 
arrisqueu pas a cantar-lo ara prescin- 
dint del paper que us donin, perqué el 
text s’ha canviat váries vegades. I 
igual va fer amb altres obres similars 
que m’han arribat a les mans.

ciscá Bonaventura (que després foren 
Sant Tomás i Sant Bonaventura), la 
redacció del projecte de textos per a 
la Missa i l’Ofici divi; i el dia que, 
presents tots dos davant el Papa i de 
la Cort pontificia, Tomás llegi els 
seus textos en veu alta, quan arribá a 
la meravellosa Seqüència de la missa, 
Bonaventura, que duia les mans i els 
papers dintre de les amples mânigues 
del seu hábit franciscá, sense que nin- 
gú ho notés va començar a estripar la 
seva obra, considerant-la indigna de 
ser presentada després d ’haver escol
tar l’obra de Tomás. Un acte d’humi- 
litat que els érudits han lamentât al 
llarg dels segles, ja que privà que fos- 
sin coneguts uns textos d’un misticis- 
me abrandat que possiblement merei- 
xin èsser guardats per a la posterità!.

Penso que això ens ha perjudica!. 
Cert que ens han quedat tots els co- 
municats i les ponències que presentà 
a la Fundació Bosch i Cardellach; pe
rò podriem tenir moltes coses estima
bles de carácter literari, escrites per 
eli, si no bagués sigut tan humil. Bon 
lector del Dr. Torras i Bages, adoptá 
bé el lema de qué “ el soroll no fa bé i 
el bé no fa soroll’’; però no va tenir 
en compte que també Santa Teresa 
deixá escrit que “ Humildad es ver
dad’’.

Ens ha passai amb el Sr. Valls el 
que succei, segons es conta, que quan 
el Papa Urbá IV decidi instituir la 
festa del Corpus Christi, encarregá al 
domicili Tomás d’Aquino i al fran-

fos quina fos l’elecció que el Papa en 
fes.

Devia teñir rao el nostre poeta 
Guerau de Liost, quan en les seves 
“ Sátires” ens deixá escrit; “ Fins la 
virtut convé que sigui moderada’’.

Reposi en pau l’amic Pere Valls. 
Ara a nosaltres ens toca la tasca de 
recercar i reunir el que puguem de la 
seva obra escrita, per a qué no quedi 
oblidada.

1 si Déu voi, en un proper número 
de “ Quadern” comentarem la seva 
activitat en un altre aspecte poc cone- 
gut de la darrera época de la seva vi
da.

f - n ' Rambla, 7 - SABADELL
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Per Ramon Vail i Rimblas

DEL BAPTISME I LES PIQUES
DE BATEJAR

Biiplisleri dp Sant Migiipl de Terrassa.

E,in moites esglésies es conserven 
encara grans piques de batejar apro- 
piades al ritu primitiu per immersió. 
A la seva majora se’ls hi atribueix 
una datació més antiga de la real i es 
diu que son pre-romàniques; segura- 
ment pel convenciment -erroni per al
tra part- de que en època romanica 
s’havia Ja substituït el baptisme d’im- 
mersió pel d’infusió. 1 no és aixi.

En primer Hoc caldria saber amb 
certesa si el ritual del baptisme per 
immersió no implica també, sempre, 
una infusió d’aigua per part del bisbe 
célébrant (que era l’únic ministre del 
baptisme, primitivament) sobre el 
cap del neòfit. Intentarem donar 
unes breus idees que ens ajudaran a 
aclarir el tema.

En primer Hoc cal recordar que el 
baptisme com a ritual de purificació 
era ja conegut abans de Jesucrist:

prova n’és el seu baptisme al Jordà a 
mans de Joan. Jesucrist no féu altra 
cosa, dones, que elevar a Sagrament, 
amb tot el complement que aixô com
porta dintre de l’economia de la Grè
cia, un simbol ja conegut. i en certa 
manera usual, i al que EH mateix 
s’havia sotmès.

No té res d’estrany, dones, que el 
ritual fos semblant al del baptisme 
del Jordà, substituint el riu per una

Buplisteri de Ravenna.

sala de bany corrent en el món romà 
de l’època. Quan acabades les perse- 
cucions es pogué disposar d’un local 
apropiat per administrar el baptisme, 
es construiren uns “ baptisteris” en 
els que s’adoptà una disposició sem
blant a la dels frigidarium de les ter
mes romanes. Aquesta és la forma 
que tenen els baptisteris més antics

que es conserven. L’únic que hi ha in
tegre al nostre pais és el de Sant Mi- 
quél de Terrassa. Ocupen un edifici 
especial, immédiat al temple catedra- 
lici, de pianta circular o quadrada (en 
el nostre cas quadrada, Hevat d’un 
cos sortint format per l’absis de l’ai
tar) i que tenen al centre una piscina 
en la que s’hi col.locaven els neòfits 
per rebre el bany santificador.

Molt més rie, sempre, però, amb 
una anàloga disposició, és el famós 
baptisteri de Ravenna construit ais 
voltants de l’any 450. Es un octògon 
cobert amb una cúpula i amb la pisci
na al centre. La decoració de l’edifi- 
ci, fastuosa i impressionant, està des
tinada a exaltar la importància del 
baptisme i a dirigir la mirada a la clau 
de la cúpula (decorada tota ella amb 
uns mosaics magnificents) on s’hi re
presenta el Baptisme de Jesús al Jor
dà. Sostenint, diriem, aquesta esce
na, s’hi representen ais Apòstols, 
amb tot l’aire encara d’uns personat- 
ges clàssics, cada un d’ells duent a les 
mans la corona del martiri (altra for
ma de baptisme: el de martiri o de

Decoració de la cúpula del baplisleri de Ravenna.

Col. labor a
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Pieu doble de Caslells d'Kinpiiries.

sang, que havia estât massa freqüent 
en les époques de persecució, alesho- 
res ja superades, però encara recor- 
dades). Mencionem aquest baptisteri 
perqué el baptisme de Jesús (que hi 
apareix totalment nu, cosa que ens fa 
suposar que potser també hi anaven 
els neòfits al rebre el sagrament) és 
d’immersió i d’infusió alhora; fet que 
també ens fa suposar que el bisbe, 
des d’un ambó que hi ha tocant a la 
piscina, devia repetir els mateixos 
gestos de Joan envers el neòfit que es
lava al seu interior. Si fos certa la hi
pótesi que abans hem formulât quant 
a la vestimenta, la pudicia de que 
eren mereixedors els receptors del sa
garament hauria justificat l’existén- 
cia d’un local especial per a la seva 
administració.

A mesura que s’anava erradicant el 
paganisme anaven disminuïnt els 
baptismes d’adults i s’anava tendini a 
administrar el sagrament en la prime
ra infància, introduïnt-se la figura del

IMi’u de l.lorenv del Penedès.

padri que avala, podriem dir, la futu
ra conducta del neòfit. Carlemagne 
dieta un Capitular l’any 789 en el que 
ordena que el baptisme s’administri 
dins del primer any de vida dels in
fants. Això féu que cada vegada es 
nécessités menys un edifici especial 
per l’administració del sagrament i la 
piscina es pogués substituir per una 
pica d’una mesura convenient per 
introduir-hi els infants que es bateja- 
ven.

Es curiosa la pica conservada a 
Castellò d’Empùries: és doble i està 
tallada en un ùnic bloc de pedra; té 
una pica gran, que per les seves di
mensions sembla destinada a perso
nes adultes; i una més petita pels in
fants. Això voldria dir que quan s’es- 
culpí la pica no es complia del tot el 
precepte de Carlemagne; o bé que en
cara hi havia conversos adults ais que 
s’administrava el baptisme. I desde la 
data del capitular de Carlemagne ha- 
vien passât bastants anys: la pica té 
una decoració marcadament romàni
ca i hauria pogut pertànyer a l’esglé- 
sia consagrada l’any 1064.

Es intéressant també la pica que es 
conserva a Palau de Cerdanya, per
qué en ella s’hi representa un baptis
me per immersiô i probablement per 
infusió. Ocupant el centre de l’escena 
hi ha la pica amb el neòfit al seu inte
rior. A un cantó hi ha el celebrant 
que sembla que es disposi a tirar 
aigua al cap del batejat; i un prevere 
en actitud recollida, amb les mans 
juntes corn si pregués. A l’altre costat

un aeôlit aguanta la creu (que té un 
Crist vestit, del tipus de Majestät) i 
una serpent amb cap humà (el dimo
ni) que acaba d’abandonar Testada 
que fins aleshores havia tingut en 
l’ànima del batejat. Segons els ente
sos aquesta pica és del segle XlIIé.

Mentrestant, el baptisme per infu
sió havia anat desplaçant el d’immer
sió, sobretot ais paísos freds: el papa 
Esteve III ja havia autoritzat el sol 
baptisme d’infusió en cas de necessi
tai, Tany 754. AI nostre pais perdura
rá com a forma habitual el d’immer
sió durant tota Tépoca romànica. No 
fou fins Tany 1391 quan el metropo- 
litá de Tarragona, Tarquebisbe Diego 
Valtierra, dictá una constitució en la 
que diu que per evitar els perills que 
Texperiéncia ensenya que es donen 
quan es submergeixen els infants din- 
tre de la pica, ordena que en el suc- 
cessiu els neòfits siguin aguantats pel 
padri i el celebrant els bategi mullant- 
los amb Taigua mentre profereix les 
paraules de la forma.

El bisbe no esmenta els perills reco- 
neguts que voi evitar: eren el de con-

Hicii di' l'uluu di' ( crdun>u.

gestions produídes per Taigua freda? 
O es donava també que els infants, 
amb la fredor consegüent al bany, 
perdien el respecte degut a les aigües 
baptismals i les ensutzaven? Això no 
ho diu la constitució: el silenci obser
vât i Tobligatorietat del seu acompli- 
ment semblen indicar que es volia so
bretot evitar el segon perill; ja que pel 
primer hauria bastat una permissió 
sense haver de recorrer a una prohibi- 
ció.

Amb el que s’ha dit es veu que les 
piques d’immersió foren corrents en 
tota Tépoca romànica i per això, de- 
corades o no, són relativament abun- 
dants. De manera que no cal pas 
atribuir-hi-les una antiguitat extraor
dinària; ni suposar que correspon- 
guin al période pre-romànic. •

)E SABADELL



Alhambra: Mirador de l.índaraja.

E,/nguany, camí de Granada amb 
l’amie García i Villanueva, les nos- 
tres mullers i la meva filia, ens hem 
encreuat amb families d’obrers mu
sulmans que en vehicles de matrícula 
francesa anaven o tornaven de passar 
les vacances ais seus paísos d’origen. 
Al port d’Almeria les banderes de la 
Creu i de la Mitja Lluna roges els 
acollien, assenyalant-los on se’ls po- 
drien facilitar socors o tramitar l’em- 
barc ais “ ferrys” que els menarien al 
nord d’Àfrica. A l’Alhambra, fami
lies musulmanes d’aspecte opulent 
-“ ells” amb ghilaba luxosa, or a la 
montura de les ulleres, l’anell i el re- 
llotge; “ elles” amb veis tapant-los el 
rostre, d’ulls bellissims encerclats de 
cosmètic; d’infants, no gaires, menys 
que de dones- llegeixen a l’estuc de 
les parets els versicles sagrats i foto
grafíen amb les mes cares i innovades 
càmeres nipones: Al-Andalus, una 
peregrinació tan obligada com la de 
La Meca. A l’ambient, una sentor 
sumptuosa de tabacs turcs i egipcis i 
Chanel del n? 5. “ Els altres” , els del 
vehicle francés de segona mà carregat 
de farcells i quitxalla i, ai las!, una 
sola dona, no s’hi poden entretenir 
en aqüestes coses. Recordó una altra 
visita a l’Alhambra, cosa de quinze 
anys enrera, un matí d’hivern, amb 
entrada gratuita i aspecte quasi

EL GUS 
DEL NOSTRÎ

d’abandó: no vaig topar-m’hi ningú. 
A l’ambient, fredor, humitat i bui- 
dor. L’Alhambra només serveix per a 
les ánimes melangioses i románti- 
ques; els turistes no els hi comptem. 
Es -com qualsevol monument- bell, 
buid, silencios i perfecte; no té -en els 
nostres dies- sentit pràctic.

Fa poc més de tres anys, un mati, 
prop de la Santa Croce, a Florència, 
cercàvem amb l’amic García on apar
car el seu vehicle i del cotxe estant, 
vam advertir uns paletes que estaven 
desmuntant una bastida de mecano- 
tub les peces de la qual carregaven en 
un transport. Al cap d’un quart vam 
tornar a passar pel mateix indret tot 
donant voltes sense trobar on deixar 
l’auto i veiérem que els operaris ja 
havien enllestit. El camió, carregat de 
ferramenta, va deixar junt a la vorera 
un espai buid que ens vam afanyar a 
ocupar. En baix del cotxe, vam co
mentar amb aquells homes la rapide
sa de desmuntatge d’aquell sistema 
de bastir i van sortir a parlar de la tei
na que havien estât fent en aquella 
façana: canviar la canal avariarla de 
la teulada que -ens digueren- d’acord 
amb les normes del comú havia de ser 
de coure, essent prohibit l’ús del 
cene, del fibrociment i del PVC rigid, 
per no guardar aquests materials cap 
relació amb l’arquitectura del temps 
dels Mèdici. ,Quan dies després vaig 
tornar a casa, que en la meva absén- 
cia havia necessitai una petita repara- 
ció, vaig trobar-hi instai.lada una 
magnifica canal nova, amb els seus 
suports i el corresponent baixant de 
desguàs: tot de PVC. El meu paleta 
va tractar, tan sols, de resoldre’m un 
problema i ho féu amb uns elements 
la composició dels quais li venia do
nada per raons de disponibilitat, de 
manipulació i d’economia: va tenir 
sentit pràctic.

Europa, l’antiga, bella, bruta, can
sada, dissortada, monumentai, pros
tituida, romàntica, trista i velia; la fi
lia de civilitzacions decaigudes des de 
Roma a l’IsIam, a còpia d’intents de

purificació ha esdevingut ascética i 
mancada de vitalitat (com ara l’art 
contemporani). L’han -l’hem- con
vertida en un magatzem; un magat- 
zem que freqüenten els nord- 
americans. Elis han acabat amb les 
armadures i les grans peces de l’Edat 
Mitja, seguides per la pintura del Re- 
naixement. S’han emportât els mo
bles lacats de Weisweiler i Fluís XVI. 
Els darrers grans impressionistes es- 
tan'entrant a corma feta ais seus mu- 
seus i col.leccions particulars -Degas, 
Renoir, Bonnard- i ara els U.S..'V. 
tenen l’ull posât en les obres mestres 
del segle XX. Mondrian, Gris, Roth
ko, Miró, formen part dels catàlegs 
de Christie’s, de Londres, i 
Sotheby’s, de Nova York, que els ve
nen al millor postor, quasi sempre un 
ianqui. Amb una història curta i una 
cultura encara més breu, aquest nou 
rie té, però, un sentit pràctic desenvo- 
lupadíssim: brutal. S’ha proposât de 
fer-se una història i una cultura de se
gona mà -com el cotxe francés deis 
obrers moros- i la puja del dóllar li 
permet de quedar-se amb la meitat 
del que es ven en el món, comprenent 
les millors peces que passen a engrui- 
xir el patrimoni inventariai -esperem 
que algún dia, si la bomba de neu
trons ens ho permet, poguem dir 
espiritual- dels museus i fundacions 
que van multiplicant-se arreu del seu 
territori.

Tots aquests fòtils amb qué Euro
pa mercadeja quinzena del mo
ble lacat, gran liquidació de pintura 
florentina per final de temporada, in
téressants oportunitats en impressio- 
nisme, restes de sèrie a la planta 
d’Edat Mitja, admiren la nostra me- 
ravellosa col.lecció de retaules gótics, 
grans rebaixes en surréalisme...”- en 
el moment en que foren creats no ho 
foren com a obres d’art. El moble ho 
fou per a contenir documents, licors, 
roba de casa o vaixella. El retrat, per 
a magnificar el princep o inmortalit- 
zar el cardenal. El paisatge, per a de
corar el saló noble. L’armadura, per
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"El reí Salomó s ’ha construit una 
Hit era de fusta del Liban; 
n ’ha fe t les columnes d ’argent, 
el respatller d ’or, 
el sedal de porpra; per din tre 
és de marquetería d ’eben”.
(Cántic deis cántics: Poema tercer)

anar a la guerra. La imatge, per al 
cuite. Així, els mateixos edifici, cas
tell, catedral o palau van ser bastits 
per atendré funcions puntuáis, no 
pas comptant que més tard serien ob
jecte de contemplació embadalida. 
Foren elaborats amb sentit pràctic, 
per a la vida práctica de l’època res
pectiva.

L’amie que he esmentat al principi 
d’aquestes ratlles en sap d’aquestes 
qüestions: és escultor-marbrista. Les 
comandes que rep en la seva feina, 
de particulars i d’estaments, vénen 
donades per mandats utilitaris, com- 
memoratius, ornamentals, funera- 
ris, i tot, però mai inútils. A més a 
més, ve obligat a acomodar-se al cri
teri d’arquitectes i decoradors, als 
gustos personals del client 
-discutibles si voleu, però sempre 
respectables- i, fatalment, a impera- 
tius econômics. Ara bé; malgrat tot 
això, n’estic segur que més d’una de 
les peces per eli obrades serà en el fu
tur una obra d’art. Haurà primat, pel 
damunt de funcionalitats i d’altres 
exigèneies, pel damunt de l’encàrrec, 
el seu “ fer de mà’’ o el seu concepte. 
1 aixi, el moble, el quadre, l’arma, la 
imatge o l’edifici transcendeixen la 
fundó per a la quai han estât creats 
-la vida práctica- i entren en la intem- 
poralitat: en l’ordre -per entendren’s- 
de les obres d’art.

Vet ad, dones, que ja som al nos
tre temps i continuem la producciò de 
béns, baluernes, objectes i punyetetes 
de tots els colors, preus, tamanys i 
versions imaginables per al nostre 
consum, per a la vida práctica, i dei- 
xem cortocircuïtats, “ off side’’, els 
objectes produits en époques ante- 
riors, per a la contemplació.

Provoquem, deliberadament o in
conscient, una mena de trencament 
històric: d’una banda l’arqueolôgic, 
el col.leccionable, l’immobilitzat i, 
de l’altra, el consumible, l’obsoles
cent, el dinâmic. Consumible, obso
lescent o dinâmic, però, que també és 
presumible que aigu -potser ja- eti-

quetegi, col.leccioni i preservi per tal 
d’ensenyar a les generadons futures 
quin ha estât el nostre gust, el gust 
del nostre temps.

Encara és d’hora, dones, per a de
terminar quines serán les peces del 
nostre temps que passaran a la intem- 
poraiitat. Si, però, que podem 
aventurar-nos a especular amb la na
turalesa, els estils i, sobretot (si no 
passa quelcom que ho canviï sensible
ment tot), la procedèneia: la West 
Coast. O sigui que, adéu Europa?

És simptomâtic que Skira, en edi
tar el monumental tractat “ El dibu
jo ’’ (Genevè 1979), ho fagi valent-se 
d’un acreditat equip d’experts inter-

nacionals que seleccionen les il.lus- 
tracions i hi posen, naturalment la 
primera un “ graffitti” prehistoric de 
la gruta de Lascaux, seguida d’una 
reproducció de la Grècia clâssica, per 
continuar viatjant per totes les cultu
res, époques, procediments, tècni- 
ques i estils i acabar el llibre amb 
“ Untitled” de Joseph Benuys, “ Mile 
long drawing” de Walter de Maria i 
un “ minimal” de Sol LeWitt: tots 
U.S.A. Aixô, sens dubte, és degut a 
l’ofensiva que des de Los Angeles 
Heneen els americans al mercat mun
dial de l’art. Pintures originals i obra 
gráfica amb signatures de la West 
Coast envaeixen les galeries europees 
procedents d’estudis, tallers de litô- 
grafs i magatzems de marxants Cali
fornians a partir de la revifalla de 
l’expressionisme abstráete en acaba
da la segona guerra mundial i, sobre
tot, de la irrupció del fenomen ano- 
menat “ Pop” . Es tracta, senzilla- 
ment que ja han importât prou art; 
ara necessiten exportar-ne.

David Mocknex: Pool.
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En el camp de la cinematografia ja 
se sap del que son capaços: Holly
wood acapara les sales d’exhibició 
de tot el mon amb el producte de la 
seva indùstria d’entreteniment i, no 
contenta amb aixó, les cadenes de te- 
levisió amb els seus serials. Si no fa 
molta Qualität sí que produeix molta 
Quantität: més possibilitats de ro
mandre, de que quelcom -d’entre 
tant- passi a la intemporalitat.

En música és innegable la validesa 
de les seves aportacions: blues, gos
pel, swing, rock’n’roll, etcétera, sen
se oblidar-nos dels compositors sin- 
fònics amb pretensions operistiques, 
sempre amb el mateix alt nivell de 
Qualität.

En aqüestes arts, música i cinema, 
és on es mostra més agressiu el sector 
comercial, els managers, sobretot en 
el llençament d’“ stars” , per exemple 
els malguanyats Elvis Presley i Ma
rilyn Monroe que han estât els casos 
més flagrants d’enlairament del me
diocre a simbol d’una generació.

Encara que sens dubte l’antecedent 
més immédiat calgui cercar-lo a 
Europa, en les auques, “ telones de 
ciego’’ i “ images d’Èpinal’’, la figu- 
ració narrativa -‘‘cartoons’’ i 
“ comic-stripes’’- passa per un invent 
genuïnament americà. Efectivament, 
als suplements festins dels grans dia- 
ris hi neixen els ninots, els aventu- 
rers, els herois i els super-homes que 
delecten els infants i els adults del se
gle XX.

1, posats en el pia del “ Kitsch” , els 
nord-americans no tenen aturador; 
tant poden agafar una muntanya per 
tal d’esculpir-hi les efigies dels seus 
presidents a tamany ciclopi, com en 
poden utilitzar una altra per a fer l’es- 
tàtua equestre del guerrer de la nació 
sioux “ Chief Krazy Horse” -com si 
aixi poguessin compensar la seva raça 
del terrible extermini sofert-, deixant, 
a cops de dinamita i de “ bulldozer” , 
els arquitectes constructors de les an
tigües pirámides convertits en infants 
que s’entretenien amb plastelina o 
amb “jocs de fer cases” .

1 no cal que parlem -però parlem- 
ne- de la nostra vida quotidiana en els 
àmbits de la comunicació, de la pu- 
blicitat, de la técnica, de les robes que 
vestim, de la banca, de les diversions, 
dels refreses que prenem, de tantes i 
tantes coses que la formen; en defini
tiva, de la nostra cultura. Aquí sí que

hi ha una veritable invasió. A tall dei 
prova m’he proposât de trobar men-i 
talment una trentena de mots que, al ì 
cap del dia, hom sent, llegeix o fins i i 
tot pronuncia: baseball, basket, best-i 
seller, blues, blue-jeans, cinemasco- ; 
pe, comic, cow-boy, design, foot-j 
ball, footing, goal, hippie, inn, king- i 
size, kitsch, long-play, manager,^ 
mass-media, pop, rock, self-service,,: 
show, snack, star, stop, teenager, tic- ’ 
ket, travelling i video-tape. Però re- * 
sulta que algún d’aquests els he dei-j 
xat anar abans en aqüestes ratlles i, ; 
en canvi, d’altres dels emprats en ■ 
aquesta redacció no són ara a la tren- j 
tena. Repassem-ho i trobarem: bull-' 
dozer, cartoon, coast, dollar, dra-; 
wing, ferry, gospel, graffitti, chief, ; 
horse, krazy, mile, minimal, off-side, i 
roll, sioux, swing, stripe, untitled i ¡ 
west; que, tots plegats, en fan cin- : 
quanta! Suposo que ja ens hem entés, | 
oi? Ens están colonitzant. ;

Si Europa no s’espabila, encara  ̂
que alguns pilots nord-americans co- Í 
rrin en formula u a bord de màquines ï 
Ferrari o Renault i, en art, el senyor I 
Bonito Oliva s’esgargamelli des i 
d’Itàlia defensant a capa i espasa la | 
seva transavantguarda, ho té molt j 
malament. Ja fa temps que els ameri- \ 
cans vénen imposant estils, modes, ■ 
tendéneies, que a voltes triguen quin- { 
ze anys, d’altres només dos i algún '■ 
cop ni vuit dies: tard o d’hora, però 
sempre arriben. Si no produïm una ? 
reacció eficaç, al final se’ns parará el i 
cap i passarem a la dependéncia to- í 
tal, a una cultura de segona mà. Que ì 
no haguem de dir: adéu, Europa! ¡

Deixo a la discreció de Tamable i 
lector el lligar o no aquest treball ¡ 
amb els anteriors “D’arts i d’oficis” i I 
“De disseny” . He d’aclarir que no | 
han estât pensats com una trilogia i i 
que, encara que s’hi noti un cert fil | 
conductor, no responen ni a cap pro- I 
posit unitari ni a la defensa de cap te
si. Són, senzillament, reflexions. #  ¡

d« Im que en henar i  ion petri

S l7/i /  d /v /’/.r-
te celebrirán en lee dite !. Z. 3 r  4 d‘ Afeet 
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EXPOSICIO ANTOLOGICA DE 
CARTELES DE FESTA MAJOR

1905-1982
per Jordi Roca i Tubau.

X j ’Arxiu Historic i el Museo d’Art, 
en comú esforç de divulgació del nos
tre patrimoni, han tingut l’encert 
d’obsequiar-nos amb una mostra de 
Cartells de Festa Major i Programes 
de mà, dintre del mare de l’apretat 
programa d’actes populars que han 
vestit la festa gran d’enguany.

La ubicado de la exposició no po
dia trobar un millor Hoc, la sala de les 
cosidores de la casa Turull, digne es- 
pai que el Museo d’Art fa servir per a 
mostrar-nos una que altra exposició, 
sovint intéressant. En canvi el que no 
ho ha estât tant, o millor dit gens, és 
el criteri que s’ha seguii en el seu 
muntatge, ja que una mostra 
d’aquesta naturalesa demana per si 
mateixa la cronologia, deixant al 
marge qualsevol altre diseurs estètic, 
ùnica forma de poder-ne fer una lec
tura amb propietat, ja que el procès 
evolutiu és un dels factors més inté
ressants. Confesso que cada vegada 
que l’he visitada, i han estât forces, 
n’he sortit mal-humorat, perqué tot i 
essent bon coneixedor del tema, mai 
no l’he asaborida plenament. El de- 
senvolupament históric, els canvis 
politics i la mutació deis estils, no els 
he pogut llegir mai amb propietat. La 
cartellistica, a part de la imatge, pre
senta dos factors tan o més intéres
sants, a voltes, per la seva compren- 
sió, com son l’idioma i el contingut 
literari, factors altament demostra- 
tius del grau de Ilibertat del nostre 
poblé. Pensem que sovint el cartell és 
la finestra per on el poder reinant es 
manifesta obertament, servint-se, na
turalment, de la mà dels artistes.

Una altra observació és que no hi 
hauria fet cap mal que al peu de cada 
una de les obres s’hi bagués posât un 
petit rètol explicatiu amb les caracté
ristiques tècniques. Llàstima!

Amb tôt, i al marge d’aquestes ar- 
bitrarietats, cal fer menciô de peces 
que véritablement ens honoren dintre 
el mon del cartellisme.

CARTELLS IMPRESOS
1905, Joan Vila Cinca ens maravella, 
amb una litografia de gran format 
(150x207 cm.) que corn molt bé apun
ta l’Andreu Castells en el catàleg, 
sembla que les dimensions no esti- 
guin massa d’acord amb la demogra
fia de la ciutat. La imaginació i el 
bon humor de l’artista ens donen la 
Visio d’un Sabadell insôlit: templet 
grec sobre una planúria deserta, orfe 
de natura, on una processò serpente- 
ja plàcidament. Tota aquesta imatge 
queda emmarcada per una figura fe
menina de gran Sensibilität, acom- 
panyada d’elements naturals que fan 
un cartell digne de tenir en compte, 
mes, essent el primer exemplar en an- 
tiguetat que conserva l’Arxiu.
1908, Feliu Elies Bracons (/.pa) Lito
grafia (218x108 cm.) Bell conjunt, 
pràcticament de tintes planes on el 
principal motiu és una dansarina ha- 
billada a la grega iniciant un pas de 
dansa tot sostenint amb la mà dreta 
una vareta amb el barret frigi. La co- 
loració verd-blau és francament no
table pel seu equilibri.
1911, Antoni Vila Arrufat. Litogra
fia (215x108 cm.). Elegant conjunt 
on la figura femenina ho és tot, la ex- 
quisida gràcia i dicció amb què ha es
tât tractat el cartell el fan singular. Es 
pot contemplar mes enllà del cartell 
en si.
1924, A. Rocarol. Tècnica mixta. 
(254x100 cm.). Les orles i l’esfumat 
del fons són litografia i les lletres ti
pografia. La il.lustració de la 
capçalera i el peu són ben concebu-

des, sobretot l’ùltima, que és una ben 
concebuda imatge dels oficis. La co- 
loraciô de tons calents és molt acerta
da.
1931, Joan Marti Cortada. Offset 
(177x97 cm.). Aquest cartell trenca 
amb tota l’anterior factura i narrati
va, ja que pren referèneies del cubis
me, l’equilibrada composició, junta
ment amb el color, el fan diferenciar 
dels seus antecessors.
1936, Josep Vives Bracons. Offset 
(100x75 cm.). Per primera vegada 
deixem enrera els grans formats i en- 
cetem el que encara avui ens és habi
tuai. La gran elegància de les figures, 
totalment estàtiques, se suma a la 
tristor del seu color. La guerra havia 
esclatat i deixava sentir els seus trets 
amb forta emotivitat en l’ànim de 
l’artiste, que Iluny de restar-ne alié 
reflectia en l’obra la preocupació vers 
el futur.
1939, Manuel Rallo Bono. Tipogra
fia (88X65 cm.). La imatge fa palés el 
moment. La ilustraciô és tallada amb 
linoleum i burdament impresa sobre 
paper de qualitat inferior. Sembla 
talment tot fet de mala gana, diria 
per força, perqué el résultat es depau- 
perat amb escreix. La devallada que 
ens esperaba quedava de manifest, 
posant punt final a l’època de l’ale- 
gria, impresa en els grans cartells. 
S’iniciaven per tant, una nova singla
dura, que només de tart en tart al 
llarg de molts anys ens donarla un 
que altre reixit exemplar.

Les grans tècniques renovadores de 
l’art d’imprimir, Iluny del que calia 
esperar-ne, no han afavorit la realit- 
zació dels nostres cartells, tot i que a 
partir de l’any 1966, els grafistes de 
casa nostra prenen les régnés i s’em- 
*porten any rera any els primers pre-

vm-

És una gentilesa de GISBERT A rt Carrer del Sol (General Mola), 3 - Tel. 725 43 69 SABADELL
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'mis en els concursos. La fredor i la É 
poca imaginació a voltes és colpido- 8  
ra; el disseny fa taula rasa de la deli- 
cadesa i la bellesa. Tinguem en comp- á  
te, no obstant, que és la primera gene- 
ració de professionals del disseny j | 
amb quécompta la ciutat. L’aven? de ^  
les técniques industrials fa que poc a ^  
poc desapareixin les clásiques im- 
premtes i els impressors de tota la vi- ^  
da. Per tant, els dissenyadors s’em- g  
motilen a les noves técniques de repro- ^  
ducció. ^

Cree que Sabadell s’hauria de ^  
plantejar, dins el mare real de les pos- ^  
sibilitats, el tornar a estructurar els 
concursos de cartells amb incentius ^  
morals perqué tots els nostres artistes 
hi participessin i, per tant, aportessin ^  
el millor del seu enginy vers les imat- U 
ges anunciadores de la Festa Major. ^

PROGRAMES DE MÀ |
Capítol a part són els programes de ^  

má exposats en vitrines. Per ais ^  
amants de les arts gràfiques, hi han »  
unes petites mostres que demostren a  
una i mil vegades fins on es podia S 
arribar amb els mitjans que tenien a | |  
les mans els impressors del segle pas- ^  
sat. P

iCARTELLS ORIGINALS |
En mencionaré tres que segons el | |  

meu criteri, sobresurten de la resta, p  
1941, Josep Vives Bracons, (103x74 P 
cm.). Delicadesa, sobérbia i dicció es S 
donen la má amb encert i noblesa. «  
Técnicament ben resolt. No sabem si 
es publicá com a cartell, però il.lustra ^  
el programa de má d’aquell any. Per fe 
cert, la reproducció no és gens afor- ^  
tunada. ^
1944 i 1945, Joan Vila Cases, (124x90 ^  
i 121x86 cm.). Els dos són una bona 
mostra del gran concepte que en els Ú 
seus anys joves tenia la il.lustració: ^  
molt ben resolts i amb molta perso- p. 
nalitat. M

VII« Centenari dels

Una vegada revisada a fons la mos
tra he de fer palesa la manca d’al- 
menys dos exemplars de tamany mu
rai, exposats en l’“ Antologia de Car
tells de Festa Major” a l’Académia 
de Belles Arts a l’any 1966, de la qual 
vaig tenir cura. En aquella ocasió tots 
els cartells foren facilitats per I’Arxiu 
Municipal on van ser retornats degu- 
dament. Caldria indagar on han anat 
a parar. ^

f ^ u a n  I’any 1283 en Pere Sa Mun
ta ^  va fer donació al comú d’una 
casa amb la intenció que es convertis 
en un Hospital, on els pobres de la 
Vila trobessin acolliment, poc es po
dia im.aginar que les conseqüències 
d’aquell gest es perpetuessin fins als 
nostres dies.

Efectivament, amb el pas dels anys 
i malgrat els nombrosos obstacles 
que sorgiren, la primitiva donació es 
converti en Hospital i Casa de Caritat 
de Sabadell, vigent encara avui dia a 
la nostra Ciutat.

Després de canviar d’empla- 
çament,, durant tots aquests anys i 
mercès a la donació dels terrenys 
de l’advocat sabadellenc, Josep Ci
rera, al Tauli, i gràcies també a l’he- 
rèneia del Canonge Juncà, aconse- 
guiren a principis d’aquest segle el 
definitiu emplaçament de l’Hospital 
(bé, definitiu no, perqué enguany 
tornem a canviar d’edifici, encara 
que no de la zona del Tauli). Hospital 
que va planejar l’arquitecte Enric 
Fatjó i Torras l’any 1901 i en posà la 
primera pedra l’alcalde Baldomer Pi
neda i Peig, i es va inaugurar l’any 
1903.

Anys més tard l’Ajuntament, pre- 
sidit aleshores pel Dr. Relat, va cons
truir un nou edifici junt al ja fet, al 
quai es donà el nom de Pavellô Victô- 
ria Eugènia, i fou dedicat als tubercu
losos, dels quais tenien cura les reli
giöses Germanes de Sant Vicenç de 
Paül.

Després de moites vicissituds i pas
sats anys molt dolents (la guerra, la 
post-guerra...) i gràcies als esforçôs 
de tota la gent que treballa desinte-

Eucaliptus”

És una gentilesa de n e g n o

ressadament, arribem als nostres dies 
i també l’esforç de la nova generació 
que treballem en aquest centre, ha fet 
que es pogués arribar a aconseguir 
que el nostre Hospital de Sabadell, 
els “ Eucaliptus” , estigui ocupant un 
Hoc important dintre de la societat 
sabadellenca.

Per raons de vida, els d’avui no 
som els mateixos d’aleshores, però 
l’esperit de Iluita i de superació que 
tenien desde Pere Sa Muntada fins 
enguany, no s’ha deixat.

Pels voltants dels anys seixanta la 
Casa de Caritat passa a la Residèneia 
Albada, construida també als te
rrenys del Tauli. Si abans eren dos 
edificis separats. Clínica Nostra Sen- 
yora de la Salut i Residèneia Albada, 
ara están intimament comunicats 
gràcies a la nova obra que enguany 
s’inaugurarà i tindrà el nom de Pave
llô del Vllè Centenari.

En commemoració de tal data, es 
faran una série d’actes que oportuna- 
ment es posaran en coneixement dels 
sabadellencs.

Finalment, ens resta esperar que 
l’esperit amb què va començar Pere 
Sa Muntada i que continua igual en 
els nostres dies, segueixi essent el 
principal motor que mogui i empenti 
els petits esperits que tots nosaltres, 
els que treballen en aquesta set vega
des centenària Casa, portem dintre i 
sols sigui aquest i no cap més el que 
faci que es pugui arribar a convertir
se en una obra milenària.
¡ENDA VANTI

Dr. Manuel Cahisa 
Dr. Carlos Hervas

Passeig de la Plaça Major, 38
Telèfon: 726.56.38
SABADELL
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LES FORMIDABLES AVENTU
RES D’EN PERE Fl - 2f part., de Jo- 
sep Maria Folch i Torres, amb il.lus- 
tracions d’en Junceda, ha estât éditât 
per Hogar del Libro.

Amb aquest setè llibre de la BI
BLIOTECA FOLCH 1 TORRES, 
aquesta Editora té el propósi! de con
tribuir a la difusió de l’obra extraordi
nària i magnifica d’aquest gran escrip- 
tor entre la nostra joventut actual.

Pere Fi és un jove meritori, educa! i 
estoic, que continua les aventures 
començades a la primera part del llibre 
i, sense deixar mai la fina educació re- 
buda de la seva tia Perfecta, ni deixar 
de ser estoic dels ferms, pot assolir la 
mà de la seva estimada i, d ’escreix, 
una gran fortuna.

Aquest volum consta de 200 pàgi- 
nes.- P.V.P. 600,- pessetes.

EL PODER POPULAR,TENTA
CION DE JESÚS, és el volum 13 de la 
Col.lecció Nova Terra, editada per 
Hogar del Libro.

El seu autor és .losé Maria González 
Ruiz, especialista en teologia biblica, 
sobretot del Nou Testament. Des 
d ’aquesta posició ha cultivât el diàleg 
amb la cultura contemporànla, in- 
cluint el marxisme i l’humanisme ateu. 
Els seus treballs van tenir-se en compte 
per la redacció de la Constitució 
“ Gaudim et spes” i de la Declarado 
sobre Llibertal Religiosa, del Concilo 
Vaticà 11. Ha publica! nombroses 
obres i ha col.laborat a moites revistes 
teológiques, tant d ’Espanya com d’al- 
tres paísos. Escriu frequentment a la 
premsa diària. Ha participa! també en 
conferéncies nacionals i internacional 
sobre temes de la seva competéncia.

Aquest volum consta de 186 págines 
i el seu cost és de 450,- pessetes.

L’Abadia de Montserrat, ha éditât 
dos volums amb els titols “ Pim, Pam, 
Rapicam” i ‘Xim, na na, na” que 
contenen fitxes de materials didàctics 
per l’ensenyament de la música al par- 
vulari, per nens i nenes de 4 a 5 anys el 
primer, i de 5 a 6 anys, el segon.

En la confecció d’aquests dos vo
lums, ha col.laborat l’Equip de Peda
gogia Musical, integra! per Anna 
Bach, Marta Badia, Helena Cassina, 
Nuria Llaveras, Elvira Querol, Josep 
M? Pons i les nostres compatriotes sa- 
badellenques. Montserrat Busqué, 
Nuria Ca.sanovas i Maria Torruella.

El Pare Irineu Sagarra, OSB. Direc
tor de l’Escolania de Montserrat, n’ha 
fet una presentació elogian! l’obra que 
porta a terme l’esmentat Equip.

AVVI ES...

MARIA
TERESA
GAVARRÓ

2 de ju n y  d 'enguany es cursà unL̂ escrit a l ’Ajuntament de Sabadell sig- 
^  nat per un grup d ’entitats i institu
É cions -culturáis, socials, religiöses-, 
É en el qual s ’exposa el “curriculum vi- 
É tae’’ de la senyora María Teresa Ga- 
1  varrò i Castelltort, vidua d ’Izard, 
É nascuda a Igualada el dia 25 d ’agost 
É de 1915 i es demana “que siguin d ’al- 
É guna manera reconegudes pública- 
1  ment i oficialment aquesta integració 
^  i aquesta tasca que la senyora Gava- 
1  rró ha dut -i segueix duent- a terme’’, 
1  i se suggereix “que a ben segur fóro 
i  molt ^ ' ̂ adient nomenar-la PILLAI ADOPTIVA DE LA C W TAT DE I SABADELL’’.

1  La senyora Gavarró la coneix tot- 
É hom i ella no desconeix ningú...
É És una persona plena d’humanitat. 
É El seu taranná obert i receptiu atrau

I ' ■petits 1 grans. 
Ella, mestra^  tita , mestra de vocacio -i 

É professió- ha prodigat tota mena de 
É bona ensenyança sense cap discrimi- 
É nació, i ho ha fet amb un Iliurament 
i  total, amarat de tendresa i de bonho- 
i  mia.
É A principis de la década deis 40 
É arribá a aquesta nostra ciutat, que 
^  aleshores comptava amb poc més de 
É quaranta mil habitants. Ella l’ha vis
É ta créixer, com ha vist creixer tants i 
É tants alumnes seus...I Té una frase clau amb la qual 
É s’obre totes les portes. Ella arriba 
É allá on sigui i diu; -“ Qué s’ha de 
É fer?” . Ella va per feina. Fa feina. La 
É seva dinámica vitalitat és exultant i 
É encomanadissa. Al seu costat hom no 
É pot estar-se quiet... És de moviment 
É continu... Té una força de voluntat

de

de ferro... I oberta. (No cree que sá- 
piga posar-se de braços plegats...).

Ha treballat deixant petja en mol
tes entitats ciutadanes, duent-hi el 
seu suport, la seva lliurança, el seu 
conseil just i humà...

Fa un temps “ la Maria Teresa” , 
“ la senyora Gavarró” , “ la vidua 
d’Izard” , que aixi se la coneix, su
porta una malaltia -la de la terrible 
C-; ella s’hi defensa amb tots els mit- 
jans, amb una gran enteresa. Ella 
mai no deixa el seu somriure dar i la 
mirada lluminosa. Ella, evidentment, 
comunica vida. És un exemple. Més 
encara: molts exemples!...

És enciclopédica. Sap de tot i li 
agrada aprendre més i més. (És de la 
dita dels; “ ensenyant, s’aprén” ).

Ara bé, tota aquesta proposta que 
s’ha endegat a favor d’ella “ li fa ver- 
gonya” , repeteix en cada ocasió que 
s’en parla. Aixi és ella...

1 per cloure aquest treball, em plau 
perfilar-la aixi:

És tota piena d’humanitat que li 
vessa per tots cantons...
Afectiva.
Efectiva.
Sembradora de l’Amistat.
Marassa.
Rep plors i rialles d’arreu...
Acuii a grans i a petits...
Té un cor gran que batega 
doblement...
Podriem dir-li mare a aquesta nostra 
“ filia adoptiva” ...

J.C.A.
tardor’83

(Caricatura d’Emili Hierro)

És una gentilesa de
‘LA LLAR DEL LLIBRE” 

Llibres i Revistes”

Tel. 725 59 59
Pg. Plaça Major, 34 i 12 SABADELL
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Aquarel.la d ’A. Masvidal (1965).

Més
sobre
Santiga

¡3 i ens parerti a contemplar la gran 
falla del Ripoll, que sembla impossi
ble que aquest riu tan esquifit hagi fet 
tal esvoranc, dones si ens parem a 
contemplar-ho des del Passeig de la 
Revolució o del de Sta. Teresa o des 
de la Cobertera, anirem recordant in- 
drets que van ser escenaris de les nos- 
tres primeres excursions. Unes excur
sions que eren passejades matinals i 
ens feien arribar tardíssim a dinar pe
ro que servien per conèixer i estimar 
els voltants de la nostra ciutat. Qui

més qui menys tots hem anat a Togo- 
res, o a la Font del Patufet, o bé hem 
seguit el carni ral de Castellar a Ripo- 
llet, o bé el que duia a Polinyá... i 
també per la muntanya el que porta
va a Santiga...

A Santiga s’hi entrava per la part 
oposada de la carretera de Mollet, 
per la R  ̂ de Barnola o de Santiga. 
Aquesta riera ens van dir que fou 
l’escenari de la troballa de la Mare de 
Déu. De la troballa espiritual, perqué 
de trobar-la, de descobrir-la ja feia 
estona que ho havien fet unes criatu- 
res. Jugant a la plaça els havia cridat 
l’atenció una gallina que no parava 
d’entrar i sortir d’un forât que anava 
fent entre les fulles i les arrels d’una 
tupida heura que cobria una paret. 
Van furgar per si hi trovaben un ou, i 
van descobrir-hi una imatge! Una ni
na, van dir élis; i llavors començaren 
les baralles: tots la volien tenir. El 
més grandet, que l’havia descobert, 
deia que era seva i com a propietari 
posava condicions a tots els altres. 
Feien tant xivarri que les dones que 
cosien a la plaça els van enviar a ju
gar més lluny i els noiets amb la nina 
van anar cap a la riera, que sempre 
era seca, i alli van passar la tarda.

Tan entretinguts estaven que no 
van adonar-se que el temps anava 
canviant i negres nuvolades cobrien

el cel. Les seves mares si que ho van 
veure i tot era cridar-los perqué es 
resguardessin d’aquell temporal que 
ja començava. Però els nois no eren 
enlloc!... per fi s’els va ocórrer de 
buscar pel cantó de la riera. En ser-hi 
a la vora ja van sentir la remor del 
que més temien: que baixés la riuada.

Veure les aigues roges i esbojarra- 
des que ho capgiraven tot i veure els 
seus filis, tan ben avinguts, jugant 
amb la imatge al bell mig del riu, va 
ser tot u. No podien fer-hi res!... 
l’aigua arribava abans que elisi Més, 
oh miracle! AL mig del Hit de la riera 
semblava talment que hi hagués 
emergit una illa, dones l’aigua es par- 
tia en dos braços i al mig quedaven 
les criatures que ni tan sois s’adona- 
ren de la turbonada.

Llavors donaren tota la importán- 
cia que es mereixia aquella Nina. La 
portaren a l’església i la veneraren 
com a la Mare de Déu de l’Heura o la 
Santa Nina.

Hi ha un refrany antic que deia 
parlant d’aquesta imatge i remarcant 
la seva vellúria que era més antiga 
que la de Montserrat i que:

“Qui va a Montserrat i no va a
/Santiga

es deixa ¡a mare per veure la filia”. 
però això ja ho va dir en Ramon Vail 
i Rimblas al glosar el mil.lenari de 
Santiga (Veure Quadern 33).

1 aneu a saber perqué ho deien que 
la de Santiga es més velia que la Mo
reneta, deu ser pel nom que abans 
traduïen per Santa antiga.

Una vegada hem van explicar que 
hi havia dos pobles veins que tots dos 
escenificaven els fets esdevinguts al 
Calvari; tots dos feien sengles repre- 
sentacions de la Passió de Nostre 
Senyor Jesucrist, i tots dos volien te
nir la “glòria” d’haver estât els pri
mers. Un dia que entre dos rival es 
tornava a discutir el mateix assump- 
te, un d’ells en el punt més acalorat 
de la discusió va dir:

- ‘‘Dones perqué quedi ciar d ’una 
vegada: al meu poblé ja representa- 
ven la Passió cent anys abans de Je
sucrist!”.

No sé de Santiga que ningú l’hagi 
dita tan grossa.

Mercè Lleonart.

És una gentilesa de L SScocia
ALTA SASTRERIA 
COIMFECCIONS DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 - Telèfon 725.59.29



¡Tot el mon Pianista!
Totes'les persones que desitjin tocar 
perfectament el piano sens esser pia-, 
nista, deuen comprar un piano de la 
marca “ R. Gors & Kallmaun". 
Aquest piano está exposât en el apa
rador de la casa Comas.
Aquesta classe de pianos lo mateix 
poden tocarse ab les mans, qu'ab 
l’aparato automàtic de pedáis.
Dit aparato es millor, niés barato, 
més cómodo y mes élégant que la 
“ Fonola” ; més fácil de tocar, més 
lleuger y molt més barato. Basten 
sols CINC MINUTS pera aprendrer 
a tocar les més dificils composicions.

Fóra ’I cabell blanc de la barba y 
bigoti.
S’ obté empleant-se la Tintura extra
americana, que no perjudica el cutis. 
Se ven embotellada y .se serveix a 
domicili.

- d i s
Durant les passades Testes, van vin- 
dre a visitar la nostre ciutat varis sub- 
jectes de mais antecedents y alguns 
coneguts carteristes y timadors, 
entr’ells “ El Bombita” , “ El Argenti
no” , “ El Cheval” y el “ Tisico” , 
etz., eis quais han sigut obsequiáis 
per la policía.
Afortunadament, no ha tingut de re
gistrarse cap succès desagradable, lo 
qual ens satisfà molt.

El vinent diumenge al mati, se cele
brará en el Teatre Euterpe un mitin 
pera protestar de la politica anti- 
relligiosa del actual Govern. 
(4-10-1910).

♦♦'I c o n t e

fÍ
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REGORDANT...
per Daniel Sanahuja i Capella

Josep Masllovet i Sanmiquel 
(1879 - 1946)

(II)
motiu de la seva estada a Ma

drid i de la gran labor mysical realit- 
zada per ell a la capital d’Espanya, el 
poeta sabadellenc J. Duran Vila, li 
dedicá aqüestes lletres publicades en 
el “ Boletín Musical” del 15 d’abril 
del 1902:

De ta poblado natal, 
vas marxá á terras llunyanas, 
per ompli ab Hörers tas planas 
de la historia musical; 
ab constancia sens igual, 
has lograt ja lo comens,
¡avant donchs! que ab pier inmens 
en tant lo públich t ’aclama, 
ja pregonará la Fama 
ta gloria y rápit avens.

PRIMERA PARTE
1 - NUIT DE LUNE, vals fantàstico
2 - BARCAROLA, op. 35
3 - CAVITA, op. 23
4 - MARCHA NUPCIAL

El mes de novembre de l’any 1903 
es traslladá a Filipines, però abans de 
marxar, com a comiat, volgué donar 
un concert instrumental en el Teatre 
Camps de Recreu d’aquesta ciutat.

La “ Revista de Sabadell” del 17 i 
del 19 de setembre, publicava els se- 
güents escrits referint-se a aquest es- 
deveniment:

“Esta noche tendrá lugar en el 
Teatro Campos de Recreo el anuncia
do concierto compuesto de obras ori
ginales de nuestro compatricio el lau
reado Mtro. compositor don José 
Masllovet Sanmiquel.

Con esta solemnidad artística se 
despide de Sabadell nuestro aprove
chado amigo y, por lo tanto, es de es
perar que los sabadellenses darán una 
prueba de simpatía al distinguido 
músico que, de no engañar las apa
riencias, está destinado a honrar a 
nuestra culta é industrial ciudad.

El programa que ejecutará ta repu
tada orquesta “Muixins”, aumenta
da hasta 28 profesores, será el si
guiente:

“ Anteayer por la noche celebróse en 
el Teatro Campos de Recreo el anun
ciado concierto-benéfico Masllovet y 
una vez más tuvimos el disgusto de 
ver la gratitud de Sabadell para sus 
hijos. Si se hubiera tratado de un ar
tista forastero y aunque sus cualida
des hubieran sido de baja esfera, el 
antiguo coliseo del extremo de la 
Rambla se hubiera llenado de bote en 
bote. Porqué creen imposible que la 
ciudad industrial por excelencia pro
duzca buenos artistas, como demos
tró serlo Pepe Masllovet en la solem
nidad artística que nos ocupa. En 
efecto: todas las composiciones fue
ron calurosamente aplaudidas, mere
ciendo los honores de la repetición 
varias de ellas, entre las que recorda
mos la m ajestuosa “ Marcha 
Nupcial” , la “ Sardana” de los

SEGUNDA PARTE
1 - ECOS DE CATALUNYA:
a) Tristesa.
b) Sardana.
c) Pregaría (melodía).
2 - SAMSON ET DALILE, danza 
bacanal de la célebre ópera del Mtro. 
Saint-Saéns.
TERCERA PARTE
1 - ILUSIONES, tanda de valses.
2 - SERENATA ARABESCA, men
ción honorífica en los concursos- 
Fidelio.
3 - INTERMEDIO BURLESCO, 
mención honorífica en los concursos- 
Fidelio.
4 - CURRILLA LA CHALEQUE
RA, pasa-calle de la zarzuela.

Al iiifsirc  josepli Masllove

I,ii v iil ii ill- l'iiT'tist:i i-s im  i-iilv iiri.

Pi'f ¡m-iliiu- ill i-iiii. li;is ill- |iiij¡n-lii 

1 ) i's|)iiii's l•lll•llU.•lt, ;il riill la Cn-u.

Per assilli)- la iiliii-i;i lii')iaiu-aila

Has ill- ]ii-txá i-ixa via ili-ssulaila. •

Xu Ili ti-iiliai'ás, riiiii|iaiiy, i-aii Cii-iiii'u.

Xn ilrsinayis jaiiiav. l-àn-ai- i-ts jnvi-

V 1-111 ili- ri-lirrr un .im-ii la ilnlsa iinva 

|) r  i|iii-i-ii lliiiiyaiias ti-ri-as lias vi-nsii 

Xiistir ayniaila i-iufat aixis Im i-s|ii-i-a 

Pi-i-a t'riiliii- liis t'riiyts ili- ta i-am-ra

V i-iilavi'ar al avtista l■ll|lVl■llŝ lt.

d o a n  C o s t a j u s s

SiiliKttflì 1} ntfcl.

17'

“ Ecos de Catalunya” y “ Currilla la 
chalequera” . La concurrencia, como 
dejamos indicado, escasa però selecta 
y distinguida, de la que sabe apreciar 
composiciones de altos vuelos como 
las que se ejecutaron.

El joven maestro puede estar con
tentísimo del éxito obtenido, y en el 
Ínterin esperamos ocuparnos del mis
mo con la extensión que se merece, 
felicitamos cordialmente al distingui
do compositor y apreciable compañe
ro nuestro” .
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En arribar a Manila li foren con
fiais els càrrecs d’organista i mestre 
de Capella de l’Esglèsia dels Pares Je- 
suites, el de director musical de l’Ate
neo de Manila i a la vegada el de pro
fessor de piano, harmonia i composi- 
ció del mateix centre docent; el de di
rector de rOrquestra Rizal (Societal 
de concerts) composta de 50 profes
sors, el de director musical de la So
cietal Recreativa Apolo i el director 
musical de les funcions religiöses que 
la colonia nord-americana celebrava 
a la Catedral.

També fou director-fundador de 
l’Orfeó Català, i va escriure THimne 
a la Senyera que obtingué un reso
nant èxit, en virtut del quai li fou 
atorgat el nomenament de soci de 
merit de l’abans dita entitat.

Composé la missa a quatre veus 
“ MATER IMMACULATA’’ dedi
cada a SS. Pius X, la quai fou inter
pretada per una massa coral de 200 
veus i 50 professors d’orquestra a 
TEsglèsia de Sant Ignaci de Manila el 
dia 6 de desembre del 1907, i que 
constituí un extraordinari èxit. El 
diari “ El Mercantil’’ de Manila entre 
altres coses deia: “Un caballero ame
ricano que estuvo el otro dia oyendo 
el “GLORIA”, se empeñaba en que 
esta missa debía conocerse en Nueva 
York y añadía que si llegase a ejecu
tarse alguna vez en la Catedral de San 
Patricio, sería la tota! consagración 
de su modesto autor. Un músico que 
formaba parte de la orquesta dijo 
que la prefería a la de Perosi por ser 
más melodiosa que aquella además 
del profundo estudio de armonía que 
encierra la composición. ”

La revista “ Vida Filipina’’ del 7 de 
desembre deia: “La missa MATER 
IMMACULA TA ” del maestro Mas- 
llovet es quizás ia mejor que se ha 
cantado en Manila. Así io disponen 
varios de los más renombrados músi
cos de esta ciudad, pues el señor Mas- 
llovet, a la grandeza y majestad ex
traordinaria de su “missa” ha sabido 
juntar raudales de armonía con una 
melodía exquisita. Esta soia compo
sición le coloca a la altura de los más 
afamados maestros de música”.

Tam bé la “ REVISTA 
POPULAR’’ de Barcelona del 20 de 
febrer del 1908 publicava el següent 
escrit: “Los periódicos de Manila 
(Eilipinas) traen extensas noticias de 
la última composición del joven artis

ta catalán José Masi love t, que es su 
grandiosa “missa” MATER IMMA
CULA TA cantada por una masa co
ral de 200 voces en la Iglesia de los 
PP. de la Compañía de Jesús de 
aquella capital. La prensa toda se ha
ce lenguas de dicha partitura que co
loca, dicen, a su autor en la categoría 
de los más renombrados composito
res del género religioso, según las co
nocidas prescripciones dictadas por 
la Santa Sede sobre música litúrgica. 
Masllovet honra a su pàtria, a la reli
gión y al arte. Por ello y  tomándolo 
de los periódicos referidos, hemos 
querido incluir su retrato en la colec
ción de la “Revista Popular”. Sea 
por muchos años el más sincero para
bién”.

El dia 9 d’agost tingué l’alt honor 
de rebre una carta de grácies de Sa 
Santedat Piüs X, per la dedicatoria 
de l’esmentada missa, la qual, a peti- 
ció del Arquebisbe Doctor Jeremías 
Harty, va èsser cantada a la Catedral 
de Manila.

Continua treballant, i en la “ Pri
mera Festa de la Música’’ a Mallorca 
li fou premiada una ‘“ MISA DE 
GLORIA’’ a quatre veus mixtes amb 
acompanyament d’orgue. A conti
nuado escrigué un “ TANTUM ER
GO’’ sobre motius de la Marxa Reial 
Espanyola a dues veus i orquestra; un 
“ AVE VERUM’’ a dues veus i or
questra; un “ TRISAGl” a quatre 
veus i orgue; un “ MOTET” a una 
veu i orgue; i un “ FIIMNO A SAN 
FRANCISCO JAVIER” a una veu i 
orgue.

Per a l’Ateneu de Manila realitzá 
diferents composicions tais com: 
“ HIMNO DEL ATENEO” , “ HIM
NO DE LA SABIDURIA” , “ PLE
GARIA DE CAUTIVOS” , “ DAN
ZA MARROQUI” , “ BRISAS FILI
PINAS” , i els melodramas, “ LA 
VIRGEN DE VACACIONES” i 
“ DE MANILA A VISAYAS” amb 
lletra els dos del Pare Manuel Pey- 
poch.

Amb motiu d’un concert celebra! a 
l’abans dita entitat, el periodic “ Vida 
Filipina” informava els seus llegidors 
dient: “La música estuvo ayer a una 
altura superior. El señor Masllovet 
director musical del Ateneo demostró 
una vez más que es todo un genio 
musicai de una fecundidad grandiosa 
y de una grandeza fecunda. Todos los 
números del programa eran suyos de

modo que alguien lo calificó de con
cierto Masllovet. Però que concierto! 
La “BARCAROLA ’’preciosa; la es
cena lírica de “UNESPIRITU TRA
VIESO”, lindísima como una filigra
na; el “SILENCIO M ILITAR”, su
blime; la visión lirico-dramática “EN 
LAS CATACUMBAS” dulcísima y 
commovedora el “HIMNO” final 
grandioso y  arrebatador. Añádese a 
ésto, que la batuta en manos del se
ñor Masllovet parece que habla, ins
pira y hace sentir de tal manera que 
arranca a las notas de la orquesta la 
idea del genio que concibe y la expre
sión del corazón que siente. ”

De la seva tasca com a director mu
sical de les funcions religiöses que la 
colonia nord-americana celebré a la 
Catedral amb motiu d’haver-se can
tal per la diada de la Pasqua de Resu- 
rrecció la missa del Mtre. Generali, el 
“ Hear Ye Israel” de Foratori 
“ Elias” de Mendelssohn i l’“ Alelu- 
ya” de Foratori “ El Mesias” de 
Haéndel, el diari “ El Mercantil” pu- 
blicé el següent escrit: “Con gran so
lemnidad celebró ayer la Pascua de 
Resurrección la comunidad católica 
norteamericana de Manda, reunién
dose un selecto y  numeroso concurso 
en las amplias naves de la Santa Igle
sia Catedral.

El cuarteto del “Kyrie” fué canta
do por las señoritas Black, tiple y  A l
varez, contralto, y  los señores West, 
tenor y Schurnan, bajo, acompañan
do en el coro las señoras de Baxter, 
de Cleary, de Me. Donough, de Mor
gan, de Stanley y de Westland; las se
ñoritas O ’Malley y los caballeros 
Brydged, Derham, Gessler, Gilmau, 
O ’Sunn, O’Reilly, Reynolds y Wil
son, además de varios miembros de 
las órdenes religiosas y  los niños ti
ples de la Catedral. En el 
“GLORIA”, “CREDO”, “SANC
TUS”, “BENEDICTUS” y “AG
NUS DEI”, tomaron parte los mis
mos solistas citados y  el coro.

Después del sermón, la señora de 
Bosley cantó el aria “HEAR YE IS
RAEL” del oratorio “Elias” de 
Mendelssohn, en el propio idioma del 
original.

En el último Evangelio todos los 
intérpretes de la misa, solistas, coro y  
orquesta, ejecutaron el magistral y 
solemne “ALELU YA” del oratorio 
 ̂“EL MESIAS” de Haéndel, inspira
da página musical, muy apreciada de

Es una gentilesa deJtojJioGíHUL.
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los "dilettanti”, que obtuvo conjun- i  
to tan acabado y  tan uniforme que, a 1  
buen seguro, de no hallarse la concu- É 
rrencia en el sagrado recinto de un É 
templo, hubiese prorrumpido en 1  
aplauso unánime y atronador al ter- ^  
minar la brillante interpretación de ^  
tan grandioso número musical. %

A las doce y  diez minutos concluía É 
la solemnidad religiosa, a la que asis- §  
tió el limo, y Rdmo. Arzobispo Mr. 1  
Harty, habiendo actuado de acomo- É 
dadores durante la misma los distin- ^  
guidos caballeros de Colón, señores É 
Lang, Quijano, Boquer, Fox, Nihil, m 
Crampton, Hartigam, Nolan, Duffi, ^  
Mac Mahon, Riordan, Dumbar, Mo- É 
ran y  Sobral. ^

Mientras gran parte de los concu- ^  
rrentes esperaban fuera de la Cate- ^  
dral sus respectivos vehiculos, que É 
ocupaban parte de las calles Cabildo, É 
Palacio y Santo Tomás, y Olaza de É 
Me. Finley, no se oían en los corros 1  
más que grandes alabanzas hacia el ^  
maestro Masllovet por su inteligencia É 
demostrada al aunar tan diversos ele- ^  
mentos de diferente nacionalidad y  É 
obtener el hermoso conjunto que se ^

GEORGE CUKOR:
On acaba I’escenari, 
on comença la vida?

pudo observe en el "AGNUS DEI”y  i  
en el "ALELUYA ”, números magis- É- - i
tralmente desempeñados, como ya ^  
queda dicho.

En uno de los corros oímos a varios % 
religiosos y seglares norteamerica- É 
nos, franceses y alemanes, tributar h  
calurosos elogios al citado maestro, É 
quien, con la natural modestia que É 
todos le conocemos, declinaba las É 
alabanzas en favor de las distinguidas É 
señoras, señoritas y  caballeros que le ^  
habían secundado con gran "amore” É 
y de la acreditada Orquesta Rizal que % 
se había esmerado en la ejecución de É 
todos los números. É

Indudablemente, pese a su modo É 
de ser, el maestro compositor Don ^  
José Masllovet se va abriendo el ca- É 
mino a que los méritos naturales y el % 
estudio continuo le empujan, por lo É 
cual nos felicitamos, puesto que de % 
un compatriota nuestro y compatrio- É 
ta distinguido se trata. ^

El triumfo de ayer puede estam- É 
parlo con letras de oro, en su libro de É 
servicios, el inteligente maestro. É 

El "Mercantil”se honra enviándo- É 
le su más entusiasta enhorabuena. ” m

i

Encara que la frase hagi esdevingut 
tòpica, defineix, justament, el cine
ma cukorià. Lamentablement, a Cu
kor se’l recorda -i se’l valora- molt 
més per titols com THE PHILA
DELPHIA STORY (Historias de Fi
ladelfia), 1940, o MY FAIR LADY, 
1963, que no pas pel conjunt de la se
va obra, quan és en aquest context 
-d’una unitat temàtica i formai 
inqüestionable- on assoleixen la seva 
plena dimensió. La seva fina ironia 
ratllant el sarcasme, un toc elegant i 
subtil i una exquisida intuido per ex- 
traure dels actors els més incipients i 
recôndits sentiments dels personatges 
als quais donen vida, cristal.litzen en 
una posada en escena absolutament 
coherent.

Cukor s’incorporà al cinema a 
començaments dels trentes, procè
dent del teatre. Amb I’esdeveniment 
del sonor es necessitaven “ dialogue- 
directors” . La seva formació teatral 
estará present d’una manera positiva 
-contràriament al que molt sovint 
s’ha dit- en el seu cinema. Els diálegs 
rics i fluids, les ágil répliques, la im- 
portáncia del decorai o el treball amb 
els actors són, entre altres, les aporta- 
cions d’un borne de teatre esdevingut 
-inequívocament- cineasta.

El cinema cukorià gira entorn deis 
personatges (deis actors) i, en el limit, 
del personatge-actor (DINNER AT 
EIGHT (Cena a las ocho), 1933, A 
DOUBLE LIFE (Doble vida), 1947, 
A STAR IS BORN (Ha nacido una 
estrella), 1954, etc.), reflexionan! so
bre el que és consubstancial al cinema 
-però no solament a aquest mitjà 
d’expressiò- i, a la vegada, a la nostra

vida social: la representado. Cukor 
ens explica el comportament humá en 
el marc en qué el defineix, per aixó li 
interesa més posar els personatges 
“ en situado” versemblant i extraure 
la veritat máxima que pugui donar 
Factor que no pas explicar una histo
ria (encara que BHOWANI JUNC
TION (Cruce de Destinos), 1955) de
mostri que també sap fer-ho). Cukor 
declarava (1) “ Hi ha meravellosos di
rectors que s’interessen més en el film 
en conjunt. Es trencaran més el cap 
per fer un efecte sobre un pom de 
porta que en concentrar-se en la cara 
de Factor. Jo pensó que els valors hu
mans són molt més importants. Per 
mi, és el comportament humá el que 
dona vida a les coses” .

La representado -i, per tant, la 
imatge- és objecte i subjecte de tota 
Fobra cukoriana. La realitat no és 
més que la imatge que individual
ment i socialment volem projectar. Si 
aquesta ficció esdevé normalitat, Cu
kor refà inversament el procès: revela 
la realitat a partir d’una plena cons- 
ciéncia de la ficció. Utilitzant-la fins i 
tot com un element distanciador -és a 
dir, éliminant la il.lusió de realitat 
(començament de THE PHILA
DELPHIA STORY, rètols separa- 
dors d’ADAM’S RIB (La costilla de 
Adán), 1949, congelais de MY FAIR 
LADY, etc.). Si la representació om- 
ple el nostre comportament social, 
¡’actor, individu obligat a fer de la re
presentació la seva vida, intéressa es- 
pecialment Cukor. És el tema d’A 
STAR IS BORN que té, entre altres, 
dos moments sublims: Norman (Ja
mes Mason), marginal del cinema.

^ G flD E fl casa vostra



està réduit en la seva gran mansió 
-importància del decorat-. Està espé
rant Esther (Judy Garland). Ella arri
ba deierosa de complaure’l i li repre
senta -excel.lentment- la seqiiència 
que ha estât rodant aquell dia. L’es- 
cenari s’ha instai.lat en la vida i 
“ 1’actor” ha esdevingut espectador 
d’aquell novell actor que un dia va 
descubrir. La situació està tan capgi- 
rada com l’harmonia -falsa- que la 
representado sugereix però que 
l’amarg desenllaç de la seqiiència po
sa al descobert. Després, la vida 
s’instai.larà a l’escenari. Aquest no 
és altre que el del repartiment dels os
ear -tan fais com el primer-. Norman 
avança entre el públic aplaudint a la 
seva esposa per l’obtendó de l’oscar. 
Està completament ebri. La ficció 
continua fins que arriba a l’escenari. 
Allá es despulla totalment.

El decorat, l’escenari actúa com a 
vincle, com a refugi i com a presó 
deis personatges. Així, en ADAM’S 
RIB, Cukor situa la parella quasi ex- 
clusivament en dos decorats, antagò- 
nics i, a la vegada, complementaris: 
la sala del judici i el dormitori: a les 
seqtiències que tenen Hoc en aquest 
darrer, la càmera, segueixi o no als 
personatges, sempre és a dins del de
corat. El dormitori, dones -simbol 
per excel.lència del matrimoni 
-institució-. Higa als personatges en- 
front d’eventuals separacions. A la 
seqiiència prèvia al sopar, la càmera 
resta immòbil, enquadrant el dormi
tori en pia generai. En primer pia, la 
capsa-sorpresa amb el barret que 
Adam (Spencer Tracy) regala a 
Amanda (Katherine Hepburn). Els 
personatges surten i entren de camp 
però la càmera mai els segueix, re- 
marcant aixi la convencionalitat 
-falsetat- dels seus diàlegs, perqué 
Amanda ja ha acceptât la defensa del 
cas i manté l’engany. Tota la tensió 
de la seqiiència es concentra en el 
punt més significatiu: l’obsequi que, 
com el que posteriorment farà 
Amanda a Adam, està viciât i, per 
tant, modifica el propi significai har- 
mònic del decorat. Aquest barret, 
que constitueix un element narratiu 
important al Harg del film, ens mena 
a una altra polèmica: si el cinema de 
Cukor és o no objectual. això n’és un 
exemple. N’hi han bastants més. Ob- 
servem ara el treball de definició de 
personatges diferents en relaciô a un

mateix decorat: el ‘‘hall” de la man
sió dels Seaton a HOLIDAY (Vivir 
para gozar), 1938. Quan Johnny 
(Cary Grant) entra per primera vega
da a la casa, Cukor Tenquadra empe- 
titit dins del grandiós saló. Està per- 
dut, desconcertat, estrany. La nit de 
la festa de prometatge, el Sr. Seaton 
(Henry Roller) és a dalt de l’escala. 
La càmera, allunyada, mostra tots els 
invitats als seus peus. Per oposició a 
Johnny, eli domina el decorat. Du
rant la festa. Linda (Katherine Hep
burn) el travessa d’una revolada com 
qui no hi pertany. La càmera no en- 
quadra el decorat sinó a ella. Aquesta 
dialéctica decorat/personatges acom- 
panyada d’una planificació expositi
va i d’un muntatge funcional sempre 
al serve! de la millor comprensió de la 
situació i dels personatges són la co
lumna vertebral de la posada en esce
na cukoriana. Sempre que Factor ho 
aguanti i Tescena ho exigeixi, opta 
pel pla-seqüència, encara que les 
greus mutilacions que han sofert 
molts dels seus films facin difícil 
apreciar-ho. No hi ha cap recurs dra- 
màtic que no funcioni dins de la uni
ta! estètica del film. Siguí la utilitza- 
ció del color -de les millors- o del so 
(ADAM’S RIB n’és una bona mos
tra).

Com Tactor, la burgesia i, per ex- 
tensió, la societal burgesa, ha fet de 
la imatge la seva forma de vida. Si la 
imatge és decisiva per definir el ‘‘sta
tus” , el vestuari ho és per crear la 
imatge. Que Johnny es posi una cor
bata per ser presenta! al Sr. Seaton a 
HOLIDAY, esdevé una condició tan 
decisiva com que la Srta. Moffart (K. 
Hepburn) es vesteixi un barret ben 
sobrecarregat (ben femeni) per anar a 
convèncer el reaccionari alcalde de 
THE CORN IS GREEN (El trigo es
tà verde), 1978. Però el vestii no fa la 
cosa (seqiiència d’Ascot a MY FAIR 
LADY), com no canviaven els perso
natges -sortosament- la corbata a 
HOLIDAY o el barret a THE CORN 
IS GREEN. Societal ridicula la que li 
ha tocat viure a Cukor. En revenja, 
Tha tractat des de la provocació 
(HOLIDAY), des de la irreverència 
(ADAM’S RIB) o amb una cruesa es- 
fereidora (THE CHAPMAN RE
PORT, Confidencias de mujer, 
1963). I si alguna cosa no pot tolerar 
Cukor és que aquesta societal tingui 
la pretensió d’erigir-se en jutge de la

Spencer Tracy i Katherine Hepburn a ADAM’S RIB

veritat. Els judicis, en els seus films, 
van des de la farsa de LOVE 
AMONG THE RUINS (Amor entre 
las ruinas), 1974, fins a Tespectacle 
grotesc d’ADAM’S RIB.

Si “ ser” socialment passa per la 
imatge que projectem, la dona depèn 
doblament d’aquesta imatge, corn a 
dona i corn a “ ser” social. RICH 
AND FAMOUS (Ricas y famosas), 
1982, culmina, a bastament, un tema 
cukorià sempre present. A SYLVIA 
SCARLETT (La gran aventura de 
Silvia), 1935, la protagonista no pot 
seguir el seu pare si no es transforma 
en home, confusió que Tobligará en 
el futur a reprimir els seus senti
ments. Cukor explota el malentés 
conferint-H una rica ambigüitat se
xual. La dura censura que sobre el se
xe hi ha hagut a Hollywood, obra 
d’aquest puritanisme anglosaxó que 
Cukor tant ha reflectit en els seus 
films, no ens ha permés fins a RICH 
AND FAMOUS apreciar la valentía i 
la Sensibilität amb qué sap enfrontar 
el tema. THE CHAPMAN RE
PORT, film-enquesta sobre el com- 
portament sexual de la dona america
na, va ser, després de molts problè
mes de censura, destrossat per la pro
ductora. L’univers femeni és per a 
Cukor una font continua de reflexió 
sobre la representació i la dificulta! 
de ser. Tipus coartats que exhibeixen 
una seguretat, moites vegades més

^ e n o E R casa vostra
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AL PAS DELS DIES
Intel.lecte

Nova Sala d’Arl

AI carrer del Pedregar, 10, 
el dia 29 de setembre s’inau- 
gurà una nova galeria d’art: 
Intel.lecte. L’acte de la inau- 
guraciô va èsser molt conco- 
rregut i animat. El mon artis
tic local es congregà en el nou 
i bell marc d ’Intel.lecte, on se 
celebraven dues exposicions 
alhora: la d ’Ester Minana i la 
de Ramon Clapés. Dos pin
tors que han omplert la gale
ria amb llur obra.

Al vestibul de la galeria 
s’exposaren quatre obres, de- 
gudes a Llimona, Meifren, 
Tamburini i Sert.

Val a dir que el reconstruit 
edifici té una disposició molt 
idònia i és decorat amb molt 
bon gust, com aixi ho palesa- 
ren tots els assistents, que fo
ren obsequiats amb un vernis- 
satge.

La situació cèntrica del nou 
Intel.lecte farà que sigui una 
de les sales d ’art més visitades 
de les que hi ha a la ciutat, on 
esperem admirar les obres 
dels millors artistes del mo
ment.

ESTER MINANA
Aquesta artista ens depara 

l’oportunitat d’admirar la se
va obra ben personalissima. 
En aquesta mostra si bé es de
tecta una certa innovació res
pecte a d’altres seves ante- 
riors, no marxa massa deis 
seus canons artistics. Ara hi 
ha un predomini de les com- 
posicions de figura, on desta
quen els grups, sempre amb el 
seu cromatisme fort, amb pre
domini del negre, que li dona 
una força molt efectiva.

Composicions ben resoltes, 
harmonitzades en conjunts 
d’una gran expressivitat plás
tica. La seva dicció és ardida.

RAMON CLARES
Amb aquesta exposició 

l’autor ens mostra una obra 
en la qual hom observa la in- 
fluéncia del seu mestre, Rai- 
mon Roca. No en va surt a 
pintar amb l’artista de Caste
llar pels seus rodáis i n ’ha as- 
similat la seva textura i el seu 
cromatisme. Aquest parentesc 
en I’obra evidencia una in- 
fluéncia de la qual hom creu 
que s’hauria d ’alliberar, puix 
que En Clapés ens pot donar 
una obra ben propia.

La paleta de Clapés té mol
ta lluminositat, i sap conjugar 
art i ofici. En aquesta mostra 
ens dona una variada temàti
ca entre la qual hom veu una 
homogeneitat de valors que la 
testifiquen.

Ncgre-Sala d’Art
PEPA BEOTAS 

Un nou encontre amb la se
va obra ens ha ofert aquesta 
delicada artista. Un encontre 
sempre agradable, puix que 
Pepa Beotas fa una obra ple
na de lirisme, amarada d’un 
aire romantic i oniric alhora.

La seva incidéncia d’un 
temps enllá ens oferia uns ho- 
ritzons on l’irreal es feia tan
gible i el tangible es feia fanta
sia; d’un temps ençà Pepa 
Beotas ens duu a un món 
d'insomni, a uns jardins dels 
quais respira la flaire i en per- 
cep l’ambient, tan intim i 
obert alhora. _

El seu puntillisme está en 
tota l’obra i pos.seeix una har
monía subjuganl.

Una ubérrima fronda, 
d’una arbrada densa on hom 
intueix que s’hi arreceren els 
ocells aixoplugant-se a la cap- 
vesprada. Quanta poesia sere-

na eleva els seus xiprers!
L’obra d’aquesta autora és 

tota poesia: cada quadre és un 
poema.

Galeries Rovira
XAVIER CABA

Aquest pintor i ceramista 
castellatene ens duu la seva 
darrera obra pictórica en la 
qual ens mostra la seva tessi
tura, piena de llum, vigorosa, 
rica en matisos.

Els seus quadres són belles 
composicions en les quais 
hom hi endevina un batallar 
honest i constant, un batallar 
entre si mateix que enriqueix 
la seva paleta cada cop més.

És conveni en t  fer 
comparança entre aquesta se
va mostra amb d’altres ante- 
riors, puix hom detecta una 
evolució plausible. Hi ha tre- 
ball i ofici i d ’aixó se’n no- 
dreix l’obra tota.

La seva temàtica paisatgis- 
tica és variada i rica. Els temes 
rurals i muntanyenes tenen 
una simfonia de color molt 
adient. Cal citar a l’ensems 
unes marines amb figures, 
plenes d ’encant pictóric.

L’obra d’en Caba té una se- 
riositat que cal agrair-li.

aparent que real, però que per aquest 
precari equilibri entre la dignitat (i/o 
submissió) que d’elles s’espera i la 
passió que poden encomanar ais seus 
actes (dignitat i passió no haurien 
d’ésser qualitats antinómiques) es 
converteixen, sovintment, en el déto
nant que fa explotar les contradic- 
cions d’una societat immobilista, per 
tant, contra-natura, en la qual el 
temps s’esmuny però no passa. La 
persisténcia del mateix decorat, la 
manca d ’acció -entesa com a 
desplaçament dels personatges- la ri- 
tualització deis moviments, la cons- 
trucció en seqüéncies acotades, la li- 
mitació temporal de la história que 
en algún cas constitueix un sol flash
back, creen aquesta sensació d’ins- 
tantánia quotidiana i d’“ impasse”

temporal que tenen molts films de 
Cukor.

El seu interés pel món femení ha 
portât a catalogar-lo, erróniament, 
com a director d ’actrius. La direcció, 
no ja de C. Grant, S. Tracy o J. Ma
son que en mans d’altres cinéastes, 
també han donat grans creacions, si
no la del Stewart Granger de BHO- 
WANl JUNCTION o la del Yves 
Montand de LET’S MAKE LOVE 
(El multimillonario), 1960, actors de 
treball molt més irregular, sobretot el 
primer, són excel.lents. Del seu 
Intel.ligent treball amb actrius tan di- 
ferents com Garbo o Holliday, desta
ca, óbviament, el de K. Hepburn, ac- 
triu que va dirigir en deu films (el pri
mer l’any 1932, el darrer Tany 1978) 
contribuint decisivament, sobretot

des de SYLVIA SCARLETT, a crear 
l’arravatadora Katy: cos lleuger de 
bailarina i rostre al quai no li és alié 
cap registre.

Després de més de cinquanta anys 
en actiu a Hollywood. Cukor ens ha 
deixat una obra homogènia en la quai 
drama i comèdia es confonen, es pre
senten en brut, corn a la vida 
-concepció personal superadora de 
les divisions/limitacions génériques-. 
La seva creativitat converteix en ridi
cules totes les petites etiquetes amb 
què se l’ha volgut definir.

Jordi Graset

(1): Entrevistes diverses publicades a: GEOR
GE CUKOR per Jean Domarchi, Ed. Cinema 
d’aujourd’hui, 1965.

Es una gentilesa de Pedregar, 10 - Tel. 726 51 22 - SABADELL
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PREMI SANT JOAN DE 
NOVEL.LA CATALANA

E,/nguany aquesta tercera 
edició ha tingut una participa- 
ció ben important d ’obres i 
autors. Una vegada finalitzat 
el termini de presentació ha 
estât de 44 obres, les quais 
han passât ja al Jurat del Pre
mi -compost per Jordi Sarsa- 
nedas, Dolors Oiler, Agustí 
Pons ,  J oa qu i m Sala-  
Sanahuja i Joan Ripoll, que el 
dia 27 d ’aquest mes d’octubre 
farà public el seu veredicte.

La procedencia de les obres 
és ben diversa; ultra de Barce
lona i del Valles, com és logic 
suposar, concorren autors de 
moites altres comarques, aixi 
com de la Catalunya Nord, de 
les liles i del País Valenciá, i 
fins i tot de l’estranger.

L’acte de proclamació 
s’efectuarà el vespre del dia 
indicat en una sessió solemne 
que tindrá lloc al Saló de la 
Caixa d ’Estalvis de Sabadell, 
bella mostra de l’estil moder
nista, en el transcurs del qual 
pronunciará una conferencia 
el jove pensador Josep Ramo- 
neda.

L’expectativa creada per 
aquesta tercera convocatória 
del premi Sant Joan de 
novel.la catalana, dotât en- 
guany amb un milió de pesse- 
tes sembla que s’ha de corres
pondre amb uns résultats no
tables, que és de desitjar si- 
guin fecunds per a la nostra li
teratura.

SABADELL, CENTRE 
OPERÍSTIC COMARCAL

t f  a no es pot parlar d ’un fet 
esporádic. “ Amies de l’Ópe- 
ra” ha ofert la seva tercera 
gala, aquesta vegada amb la 
celebradíssima obra de Verdi 
“ La traviata” , i ha vist con
firmada l’acceptació del gène
re per part del public sabade- 
llenc. Si bé cal dir que al tea- 
tre municipal La Farándula hi 
acuden també per a aqüestes 
representacions d’ópera gent 
de la comarca, la qual cosa ra
tifica l’encert de voler fer de 
la nostra ciutat un centre ope- 
rístic comarcal, que deu ser 
l’únic al país. Les institucions 
oficiáis donen suport i presén- 
cia en aquesta tasca, i aixó ha 
fet que el nostre alcalde sen-

yor Farrés ha pogut atendré 
com a amfítrió el president de 
la Diputació Provincial i el di
rector general de Cultura de la 
Generalität, aixi com diversos 
alcaldes de poblacions veínes i 
no tan veínes.

La representació de “ La 
traviata” , el dijous 29 de se- 
tembre, va ser magnífica en 
tots els aspectes. A la remar
cable Professionalität de les 
primeres veus (Carla Basto, 
Eduard Giménez i Antonio 
Blancas) i de l’orquestra sim- 
fónica amb el seu mestre 
Eugenio Marco, cal afegir-hi 
les col.laboracions sabade- 
llenques, tan nombroses i tan 
estimables com són el cor de 
la pròpia entitat, dirigit pel 
mestre Josep Colomé; els de
butants en papers secundaris 
(Rosa Nonell, que va fer una 
ajustadissima “ Annina” , Ra
mon Pujol i Jordi Artigas); 
Pescóla de ballet de Carme 
Mechó amb coreografia de 
Maria del Carme Huguet; i la 
important participació de 
Francese Ventura com a di
rector d’escena i de Ignasi Ro
da com a escenógraf.

Aquesta “Traviata” inobli- 
dable justifica plenament tots 
els esforfos deis organitza- 
dors, amb Mima Lacambra al 
davant, aixi com Patenció 
deis organismos oficiáis i 
Pacollida ciutadana.

CINESCRITS,
nova revista sabadellenca.

DUntre la primera setmana 
de Juliol va ser presentada en 
un acte public que tingué lloc 
en una céntrica cafeteria la re
vista CINESCRITS, editada 
per un grup que s’autotitula 
“ Amies de la Filmoteca a Sa
badell” , la qual, segons 
s’afirma en la “ Presentació” 
pretén èsser una publicació 
periòdica -apareixerà cada 
dos mesos- “ que enceti una 
via d ’expressió d ’opinions tan 
diverses com es pugni, sobre 
el cinema i el seu entorn” .

El seu primer número conté 
una semblança del cineísta sa- 
badellenc Llobet-Grácia se
guida d ’un article del mateix 
cineísta apareguda en el perió- 
dic local Pany 1942; tres arti
cles a propósit de 1’estrena del 
film “ Volver a empezar” 
gu a n y a d o r  del da r r e r  
“ Oscar” ; i unes notes sobre

George Cukor i dues de les se- 
ves ultimes pel.licules vistes 
recentment per la televisiô. 
Altrament, i corn annex, s’hi 
inclou un guió manuscrit, iné
dit, de Pesmentat Llobet- 
Gràcia.

L’acte de presentació, que 
va veure’s molt concorregut, 
s’inicià amb unes paraules 
d’un membre del grup editor 
afirmant entre altres coses que 
la revista no es proposa defen- 
sar una manera determinada 
d’entendre el cine sinó que els 
qui hi col.laborin puguin de- 
fensar la seva propia.

A continuació el director 
del servei de Filmoteca a Sa-

badell va fer un repás deis 
cinc mesos de funcionament, 
regracié les persones que hi 
havien col.laborat i acabá 
suggerint la conveniéncia de 
crear una filmoteca sabade
llenca.

Va cloure Pacte el Conseller 
de Cultura del nostre Ajunta- 
ment qui va ratificar la volun
tar del seu departament de 
col.laborar en aquest tipus de 
manifestacions culturáis i evo- 
cá, de passada, els qui, bas- 
tants anys enrera, havien parti
cipar, com eli també, en unes 
tertulies cinematográfiques 
com que les que venien fent 
ara Amies de la Filmoteca.

IN MEMORIAM

Pere Artigas i Buxeda 
(1906-1983)

A Pedat de 77 anys ens ha 
deixat el bon amie Pere Arti
gas i Buxeda 30-V1-83 (a.c.s.).

La seva professió fou la 
téxtil a la qual hi dedicò tota 
la seva vida de treball amb 
una competència i dedicació 
piena. A part cultivava Part, 
en el qual hi trobà la seva inti
ma vocació. Pintà a Poli pai- 
satges i marines i aquests ùl- 
tims temps, ja malalt, es dedi- 
cà a pintar aquarel.les

Pere Artigas era una perso
na molt sensible i aquesta ma- 
teixa Sensibilität la transmitía 
ais seus quadres. La pintura 
fou la seva vocació, evident
ment. Amb ella gaudi déu-ni- 
do, com ens havia dit més 
d ’una vegada.

L’Artigas es feia estimar 
per tothom, puix tenia un ta- 
ranná atent i respectuós, sem
pre acollidor i amb el seu 
somriure complaent.

Eli ens ha deixat per 
integrar-se a la Casa del Pare. 
Ens ha deixat, però, el seu 
bon record perdurará sempre 
en tots nosaltres.

Ldéu, “ Paco” .

Aquest estíu la noticia luc
tuosa en els medís de Palta 
cultura local ha estât la mort 
-per inesperada, sorpresiva.

brutal- del conegut industrial 
en Francese Llonch i Gorina,
“ Paco” per ais amies, que 
equival a dir la práctica totali- 
tat de la ciutadania.

El 25 d’agost proppassat, a 
l’autopista i prop de Grano- 
llers, Pautomóbil li va fer -per 
mor d’un deis escassíssims xá- 
fecs de Pestiu d ’enguany- 
P“ aquaplanning” i alió va 
provocar el que tots sabem.

“ Paco” era aquests dies 
d’actualitat en haver estât 
anomenat president de la nos
tra Acadèmia de Belles Arts, 
entitat de la quai darrerament 
havia estât component de la 
Comissió Gestora i amb Pen- 
cert de la seva gestió, Phavia 
menada a una situació d’esta- 
bilitat que amb la seva presi- 
dèneia s’hauria perfeccionat, 
tot retornant-la al lloc que li 
pertocava, si Déu no hagués 
cridat encara “ Paco” al seu 
costat.

Però aixi ha estât i en la se
va plenitud -55 anys- Francese 
Llonch ens ha deixat. Ens ha 
deixat un bon home, bo en 
tots els sentits. Amical, trem
pât, fi; el caliu que es despre- 
nia de la seva humanitat escal- 
fava i il.lusionava tot qui hi 
tenia tractes, molt especial- 
ment la gent de les arts d ’entre 
la quai els avantguardistes 
trobaven en eli el pa i la sal 
que, a voltes, els són negats 
per altres ciutadans.

“ Paco” , tal com cantàvem 
en acomiadar-nos del teu cos 
el dia 27 d’agost a Pesglésia de 
la Santissima Trinität, volem 
repetir ara des d ’aquestes pà- 
gines; trobarem a faltar el teu 
somriure... ,
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UNA PUBLICACIO SOBRE 
ELS PREMIS LITERARIS 

CATALANS

X ^ m b  motiu de la celebra- 
ció del 125è aniversari de la 
fundado de la Caixa d ’Estal- 
vis de Sabadell, aquesta Insti- 
tució prepara una sèrie d ’ac
tes commemoratius, entre els 
quais figura una publicado 
ben singular dedicada a histo
riar els “ Premis Literaris Ca
talans” .

La idea d ’aquesta publica- 
ció sorgi del carácter extraor
dinari concedit a la convoca
toria del Premi Sant Joan de 
novel.la catalana, dotât en- 
guany amb un milió de pesse- 
tes. Donada la contribució de 
la Caixa a aquest patrimoni 
cultural que representen els 
premis literaris, i vista per al
tra banda la seva abundánda i 
la seva ja llarga trajectória, es 
pensá que podria ser útil ter
ne una historia i una recopila- 
ció deis més importants, per 
tal que servis albora de recor- 
datori i de reflexió.

Aquesta tasca, no exempta 
de dificultats, fou encomen
dada al periodista i critic Jo- 
sep Fauli, ben conegut en els 
medis literaris per la seva llar
ga experiénda com membre 
de jurats en nombrosos con
cursos, i que conserva moites 
dades que s’hi refereixen. El 
résultat és un llibre de gairebé 
dues-centes pàgines, que que
da estructurat en tres parts 
ben definides: un esbós histo
rie dels premis; una mostra de 
premis, obres i autors pre- 
miats; i els index d’autors, 
editors i obres citats.

Sens dubte, l’originalitat i 
l’oportunitat d ’aquesta publi- 
cació hauran d’interessar els 
medis literaris i a tothom que 
segueixi la vida literària cata
lana, els trets generals de la 
qual es poden resseguir con
sultant aquest llibre a fons, 
llibre que serà présentât pùbli- 
cament el dia 3 de novembre 
en el transcurs d’una Taula 
Rodona que se celebrará a 
l’Auditori de la Caixa d’Estal- 
vis de Sabadell (carrer d ’En 
Font, 1) en la quai participa
ran noms ben destacats del

món literari catalá; ultra 
Fautor del llibre, Josep Fauli, 
el critic Josep M. Castellet i 
els narradors Jaume Fuster i 
Jordi Sarsanedas, comptant 
com moderador Joan Ripoll, 
Director de l’Obra Cultural 
de la Caixa d’Estalvis de Sa
badell.

Del 20 d ’octubre al 12 de 
novembre, a la Sala d’Exposi- 
cions de l’Obra Cultural de la 
Caixa d ’Estalvis de Sabadell 
restará oberta una exposició 
sobre els Premis Literaris Ca
talans.

El dia 3 de novembre, a dos 
quarts de vuit del vespre, a 
l’Auditori de la Caixa d’Estal
vis de Sabadell, tindrá lloc 
una taula rodona sobre “ Pre
mis Literaris Catalans” , amb 
la participado de Josep M. 
Castellet, Josep Fauli, Jaume 
Fuster i Jordi Sarsanedas, ac- 
tuant de moderador el Sr. 
Joan Ripoll.

(Adreqa de l’Obra Cultural 
de la Caixa: Carrer d’En 
Font, 1 Sabadell)

El veredicte del jurat del Pre
mi Sant Joan es farà public el 
27 d ’octubre, en el marc 
d ’una gran festa literària que 
tindrà lloc a les bellissimes 
instai.lacions de la seu central 
de la Caixa d’Estalvis de Sa
badell, on I’estil modernista, 
tant en I’arquitectura com en 
le belles arts, s’hi vessa amb 
generositat.

En aquesta festa literària, 
no solament es sabrá Fautor i 
obra premiats a través del ve
redicte del jurat. També el Sr. 
Josep Ramoneda, Professor 
de Filosofia, donará una con- 
feréncia sobre el tema “ La 
cultura de la crisi” . Presidirá 
Facte FHonorable Sr. Max 
Cahner, Conseller de Cultura 
i Mitjans de Comunicació de 
la Generalität de Catalunya.
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No é.s pas una de les ealderes d'Kn Pere Bolero...
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KI lema esporliu no és pas ei nostre, però exposem la idea d'un bon sistema 
defensiti...

És una gentilesa de valls/sp©rts SPORTS i NAUTICA.

Avda. Concordia, 33 

Telèfon 716 91 28 
SABADELL



Fotos: Josep A. Carmona 
Text: Joan Cusco

FESTA MAJOR
La ciutat està de festa.

Els gegants i els cap-grossos son al carrer.
Aquesta nena gaudeix de la festa, i encurosida, fins 
i tôt la vol conèixer per dintre...

_  _  _ ^  Sant Quinze, 11
Es una gentilesa de VIATGES CODINA, S.A.

Grup A Titol 412 SABADELL



411

PRIM: -La velocitai del nou tren li permet fer 120. 
PAM: -Estacions?...

LES NOVES UNITATS 
DELS FERROCARRILS DE 

LA GENERALITÄT

-Tant m’en fot que duguin bitllet!
però vostès no posaran els peus en el nou tren.

Recordi... MONTESINOS per Tapisseria - Cortinatges
Grècia, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell Moquetes - Cobrellits



Quan la fotografia és historia
Festa Major de Sabadell (1920-1922)

Animació a la Plaça Major en motiu d'una audició de Sardanes.

Arxiu C asañas. M useu d 'H Istôria d e  Sabadell.
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IPòrtic
MARIA TERESA GAVARRO 

FILLA ADOPTIVA DE 
LA CIUTAT

n nomenament de ‘Jill adoptin’’ 
creiem que no so lament honora la 
persona que rep la distinció sino que 
també fa  honor a la ciutat que 
r atorga, car suposa una Sensibilität 
oberta a l ’agraiment.

Sabadell tenia, ben cert, un deure 
de gratitud envers la senyora Maria Teresa Ga- 
varró i Castelltort, qui, nascuda a Igualada, per 
casament amb Francese Izard va esdevenir ciu- 
tadana sabadellenca de fe t i va lliurar-se allò 
que es diu en cos i ànima -i en aquest cas no és 
una frase exagerada- a la ciutat que a través del 
clan Izard li va obrir de bat a bat les portes.

Maria Teresa Gavarró d ’Izard ha dut i se- 
gueix duent a terme a Sabadell una tasca polifa
cética de servei a la ciutat i a la seva gent, en es
pecial d ’aquella gent que més necessita sentirse 
acollida i ajudada. La participació de la senyo- 
ra Gavarró a la vida social sabadellenca ha es
tât i és intensa i diversa, des de Texercici de la 
seva professió de Mestra de primer ensenya- 
ment fins a la presència sempre adiva en una 
colla de sectors socials, culturáis i civics.

Va ser justament la suma d ’institucions i per
sones amb les quais ella ha conviscut i partici
pai el que promogué Texpedient d ’atorgació 
del títol de 'filia  adoptiva”. El Consistori s ’in
corporó en forma unànime a la iniciativa i assu
mi el procediment legal necessari per a conduir- 
la a bon fi. El dia 25 d ’octubre s ’adoptaven els 
acords municipals pertinents i el recent 30 de 
novembre se celebrava al palau de la nostra 
Caixa d ’Estalvis l ’acte públic en el qual es mu
rava a la senyora Gavarró una artistica placa 
commemorativa. La vetllada, presidida per 
TU. lust re senyor Alcalde, va reunir un gran 
nombre de persones que estimen la senyora Ga- 
varró. Josep Torrella -assidu col.laborador de 
QUADERN- va pronunciar el diseurs d ’ofrena, 
en el qual desgranó els mèrits i les qualitats de 
Thomenatjada.

QUADERN també diu a Maria Teresa 
Gavarró: per molts anys!

NOTA: Els textos signals reflecteixen l’opinió personal dels autors respeetius.
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S£MBLAMCA
de

MARIA TERESA 
GAVARRÓ

H..om creu que dient d’una persona 
“ que és plena d’humanitat’’, ja no hi 
cabria res més per afegir. Maria Tere
sa Gavarró i Castelltort és d’aquesta 
fusta: una dona que s’ha nodrit de 
virtuts -prôpies i alienes-; ha sabut 
conrear un camp pie de fruits que ha 
donat a vessar, donant-los amb la se- 
va mà oberta, cálida i afectiva. I sem- 
pre amb el somriure encoratjador als 
llavis.

I aixi ho ha fet tota la seva vida. 
Quaranta anys llargs que ho hem vist 
d’aprop, des que un dia, allà els anys 
40, arribà a Sabadell per exercir de 
mestra. Perqué la senyora Gavarró, 
vidua dTzard, duu en ella el mestrat- 
ge, aquest mestratge planer, de cor 
obert i de llenguatge ciar. Tothom ha 
pogut aprendre lliçons d’ella, perqué 
les comunica i les transmet com un 
pol.len, d’una manera natural, sense 
efectismes de cap mena.

L’hem vista a tôt arreu, dient:
-Que s ’ha de fer?
Perqué sempre hi ha molta feina 

per fer, a tôt arreu. Calen persones 
ardides, desinteressades (en un món 
ofegat d’interessos), voluntarioses, 
eficients, que sàpiguen “ arremangar
se” i trescar. Persones que fugin de 
les cômodes poltrones, persones acti
ves i despresses. D’aquestes no 
n’anem folgats. Hom pot dir, em- 
prant un trop, que n’hi entren poques 
en un quilo...

Per aixô i per molt més que no es 
veu, que queda amagat o en l’anoni- 
mat, és perqué a la senyora Gavarró, 
la Maria Teresa per tothom, se li ha 
reconegut el mèrit d’anomenar-la 
“ filia adoptiva de Sabadell” . (Ella 
nasqué a Igualada el 25 d’agost de 
1915).

-Com li ha caigut aquesta nova? 
-preguntem.

Per Joan Cusco i Aymamí

-En principi amb molta vergonya i 
molta il.lusió. Ara amb més iUusió i 
amb quasi gens de vergonya.

Hem mantingut aquesta entrevista 
a casa seva, abans del públic home- 
natge que el dia 30 de novembre se li 
dedicará al magnifie saló d’actes de 
la Caixa d’Estalvis de Sabadell.

En una sala-biblioteca-despatx, on 
també hi ha un piano, en la qual hi ha 
els retrats dels avantpassats. El pri
mer Izard (Arnould Izard i Martí, nat 
el 1798 a Caudebrond, Departament 
de r  Aude, França) que s’establí a Sa
badell en el camp industrial, on morí 
Tany 1864, en la fábrica de Rivatalla- 
da -en el Ripoll industrialitzat- als 66 
anys.

També figuren els retrats dels 
Izard successius, i els Bas i els 
Llonch... Noms seculars, d’un presti
gi personal i industrial guanyat en el 
treball i I’estudi que ajudaren a fer el 
Sabadell àlgid.

En aqüestes parets hi ha molta vida 
i molta história que ja és el passât. 
Ella, d’una arrelada i benestant fami
lia igualadina, que té un arbre genea- 
lógic esponerós, diu:

-Aquí, en aquest lloc, està réservât 
per la familia dels Izard, dels Bas, 
dels Llonch, emparentáis... La meva 
branca està apart...

Guarda un respecte venerable, re
verent; però davant per davant hi ha 
un altre despatx; el seu, pie de re
cords, pie de vida. Aci, arrenglerats, 
els set dibuixos dels seus set fills, rea- 
litzats per Tagudesa de la Trini 
Sotos... Un retrat de la senyora Ga
varró, a la sanguina, de Vila 
Arrufat... Un oli, possiblement del 
segle XVII, anónim, representan!

Santa Teresa... Fotos aci i allà, i re
cords i records, entre Ilibres i 
papers... (Paperots, diu ella, jovial- 
ment).

A vegades es posa al piano i la casa 
s’omple de notes musicals.

Des de la galeria que dóna al jardí, 
es veu l’arbrat que té el color tardo- 
rene; hi ha una llum plàcida que afa- 
voreix el diáleg.

-L’any 1940 va venir a Sabadell. 
Recorda quina impressió va fer-li 
aquesta ciutat aleshores?

-La d ’una ciutat mitjana. Tenia 40 
mil habitants. Vaig veure de seguida 
que sense barreres ni trabes podies 
arribar a tot arreu. I  que la gent se 
t ’obria.

-Podia pensar llavors que s’hi arre- 
laria tan fortament?

-No. Ni pensar-hi. Vaig venir-hi 
com a mestra propietària provisio
nal. Era pel juliol. Eslava destinada a 
l ’esco la de nenes del carrer Major de 
la Creu Alta, el nùmero 4. Pel gener 
del 1941 em van destinar a obrir una 
escola de dos graus amb una com- 
panya que quasi no coneixia i que, 
gràcies a Déu, va convertirse en la 
millor e inseparable amiga que he tin- 
gut. D ’aquella escola Jo n ’he estât 
molts anys fora, però ella no se n ’ha 
mogul fins ara. Hi ha entregat vida, 
illusions, treballs i diners. Però ha 
fe t una gran feina. Ella és, com vostè 
sap, la Concepció Alloza...

Pren una breu pausa i continua:
-Aquelles dues classes s ’han con-

us desitja
BON NADAL

i BON ANY 1984!



416

vertit en una escola de 14 classes, ple
na de crédit i fama i ha fe t pujar unes 
generacions d ’alumnes que són l ’or- 
gull de les escoles nacional i del barri.

-Vostè, que forma part d’una fa 
milia de molta empenta, gent peone- 
ra en moltes coses, com digué Joan 
Oliver, i n’ha conegut tantes i tantes 
de families a través d’aquests quaran
ta anys de sabadellenquisme, com 
jutja el concepte Familia a la nostra 
ciutat? Judici d’abans i judici d’ara.

-Abans la familia tenia una rigide- 
sa molt forta i unes liéis que tothom 
devia complir i complia “relativa
mente o feia veure que complia. Ara 
és el revés: no es pot parlar de liéis ni 
gairebé de normes.

“Però jo cree que si sembres amor 
i paciéncia, la familia no es perdra, 
perqué el lligam pares-filis és fisic i 
psiquic. Potser que alguns filis no 
s ’estimin els pares, que marxin i fu- 
gin, però els pares sempre per sempre 
s ’estimen els filis, els acuden i els acu
dirán i aixó els filis ho saben.

-Com veu les generacions que suc- 
ceeixen la seva?

-Molt preocupades elles. Molt 
preocupada jo. Però s ’han viscut cir- 
cumstáncies molt dolentes i s ’han su- 
perat. Aqüestes també es superaran.

-Vostè, mare de set fills, com veu 
la joventut actual?... I com veu la in
fancia que puja?...

-La joventut actual té el gran re
curs de r acciò: té les opeions dels es- 
ports tan variats, la de l ’estudi molt 
més possible que en el meu temps. La 
joventut no pot estar en “atur”, en
cara que no tingui feina que es vagi 
préparant, que es mogui, que actuï, 
que es cansi. Aixi no pensará en les 
drogues, ni en Valcohol ni en les de
pressions.

“Quant a la infónda, molt cuidada 
i una mica massa mimada. Potser 
massa dets artificials i poques lactàn- 
cies maternes, massa guarderies i poc 
tenir-los a casa.

-Vostè, viatgera constant, que li 
plau descobrir nous llocs i trobar no
ves amistats i ampliar coneixements, 
pot tenir un sentit comparatiu com 
per dir-nos què li sobra a la nostra 
ciutat i què li falta per èsser millor?

-Li sobren tantes cases de pisos i li 
falten cases amb jardi.

-Ara hi ha un nou programa televi- 
siu que té per nom “ si jo fos presi
dent” . Qué faria vostè si ho fos?...

Maria Teresa Gavarró amb un grup d’alumnes de l’Escola Epione de A.T.S. de Sabadell, 
en una visita al sanatori de Eontilles. (Promoció any 1976).

-M’escoltarla a tothom; veuria qué 
passa, i després faria tot quan pogués 
fer, degudament assessorada.

-Parlem de models humans 
-espiritualment parlant: Com veu 
vostè l’home ideal?... I com la dona 
ideal?

-Bo, suau i trebadador. Bona, suau 
i trebadadora.

-Creu vostè en la dita que “en 
aquesta vida hi ha temps per a tot” ?

-Si.
-Es diu que la majoria deis humans 

duem, com a minim, una frustrado:
Quina ha estât la seva, si és que 

mai s’ha sentit frustrada?
-M’hauria agradat ser metgesa, pe

rò m ’he quedat moli consolada quan 
he visi que les metgeses del meu 
temps no podien fer-ne com a tais 
metges de familia, sino que havien de 
refugiarse a fer d ’assessores d ’obres 
O a estudis especialitzats.

-Vostè, pelegrina en aquesta nostra 
vali de rialles i llàgrimes, quin “ba- 
gatge” cal dur per fer el carni més 
plaent davant de Déu i deis homes?

-Optimisme, treball, amor 
esperança.

-És optimista per naturalesa o per 
sistema?

-Per naturalesa.
-Per vostè, ¿“ tot el mon és bo” ?
-Si, però alerta!...
-Vivim en el millor deis mons, com 

pensava Càndid?
-Si, jo  no en conec d ’altres aqui a 

la terra.

-Mirant enrera i veure tôt aquest 
llarg cami de la seva vida, plena de 
roses -i també d’algunes espines- què 
pensa i què sent?

-Que hi ha un poder misterios que 
mana per sobre de la nostra voluntat 
i marca de forma inflexible el cami de 
la nostra vida.

“Les meves circumstàncies han es
tât molt bones: un espôs i una familia 
que em van estimular introduint-me a 
totes les facetes de Sabaded. Vaig ve
nir per fer feina i vaig quedar-m’hi 
per amor i per sempre.

“Considero que si bé hem d ’accep
tor per força i dudar amb les coses 
dures i a vegades desagradables, tam
bé hem de celebrar i gaudir de les ale- 
gries que ens dona la vida i que també 
hi són.

-Vostè, consellera com és, quin 
conseil li plau més de donar?

-Paciéncia, que el temps tot ho 
arregla si et portes bé.

-1 quin conseil ha agraït més dels 
que li hagin pogut fer?

-Paciéncia, que el temps tôt ho 
arregla si et portes bé i vas duitant.

Hem acabat el diàleg quan es per- 
cep cada cop més la piuladissa de 
l’ocellam que ve a arrecerar-se a l’ar- 
brat del jardi, quan ja és el caient de 
la tarda...

Em sap greu deixar-la, puix horn 
s’hi sent bé conversant amb aquesta 
ilamant filia adoptiva de Sabadell.

És una 
gentilesa de

Advocat Lirera, 32
Tels. 7259322 - 7259532 - 7259721 - 7260164 - SABADELLG E S T O R I A  a d m i n i s t r a t i v a
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És tota plena d ’humanitat que li vessa 
per tots cantons...
Afectiva.
Efectiva.
Sembradora de l’Amistat.
Marassa.
Rep plors i rialles d’arreu...
Acuii a grans i a petits...
Té un cor que batega doblement... 
Podriem dir-li mare a aquesta nostra 
“ filia adoptiva’’...

Qüestionari “ PROUST
-El principal tret del meu carácter? 
-Optimisme. Creure que puc fer més del 
que puc fer realment.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La inteUigència.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-La inteUigència.
-Allò que més estimo en els amies?
-Que m ’estimin, vinguin a veure’m i es re
cor din de mi.
-El meu principal defecte?
-El desordre organitzat o l’organitzat de
sordre.
-La meva ocupació preferida?
-Llegir, escriure, organ i izar, planejar.
-El meu somni de benestar?
-Tenir-ho tot fet, que mai no ho hepógut 
tenir.
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia? 
-Quedar-me sola en un lloc desconegut. 
-Qué voldria ser?
-Més jove, més guapa, més bufona, més 
intel.ligent, més ordenada, més bona, 
més rica, santa...
-On desitjaria viure?
-Aquí.
-Quin color prefereixo?
-Lila.

-Quina flor prefereixo?
-La rosa.
-Quin ocell prefereixo?
-El rossinyol que ve cada primavera a can
tar al nostre jardí.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Josep M.“ de Sagarra, Gregorio Mara
ñan, Cervantes en “El Quixot”, i els que 
ens expliquen fets, costums i folklore de 
la vida del país.
-Els poetes preferits?
-Joan Maragall, i algunes poesies i poe- 
mes deis nostres poetes actuals.
-Els herois de ficció?
-No en tiñe cap de preferii.
-Les meves heroines de ficció?
-Tampoc no en tiñe cap.
-Els meus compositors preferits?
-J.S. Bach, Beethoven, Mozart, els coros 
de Verdi i moites veus humanes.
-Els pintors predilectes?
-L’autor de les Verges fades de Pedret, 
Tizia, Rubens, una part de Goya i el nos
tre Vila Arrufat...
-Els meus herois de la vida real?
-Jesús i els valents que el segueixen i són 
els seus propagadors.
-Les meves heroines històriques?

-Les mestres que no paren de treballar. 
-Els noms que prefereixo?
-Maria.
-Què detesto més que res?
-La falsetat.
-Quins caràcters històrics menyspreo 
més?
-Els superbs.
-Quins fets militars admiro més? 
-Conseguir la Pau.
-Quina reforma admiro més?
-El Cristianisme.
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-InteUigència i que no se m’acabi el 
temps.
-Com m’agradaria morir?
-Enllà, enllà i en pau.
-Estât present del meu esperit?
-Alegre.
-Fets que m’inspiren més indulgència? 
-La bona fe dels infeliços.
-El meu lema?
-AprO filar el temps per bé.
-Com sóc?
-Fresqueta.
-Per molts anys, Maria Teresa!...

És una 
gentilesa de

Trofeus - Copes - Medalles - Insígnies - Clauers - Rétols - Plaques 
commémoratives - Etc. Treballs especiáis en bronze i aliatges. 
Arimón, 113-117 - Tels. 725 49 77 - 725 41 87 - SABADELL
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Cançoner folklòrìc Per Mn. Geis

Deia en les pàgines del QUADERN anterior, on iniciava aquest Cançoner Folk- 
lôric, que l ’anava a encetar per la secció religiosa, ja  que així havia començat, 
publicant, fa molts anys, unes cançons populars de Nadal, sota el títol de “ Nou 
aplec de velles nádales” .

I puix que som a les envistes de N adal, completaré aquell aplec amb 2 nádales 
que van restar inédites, pel fet d ’haver-les obtingut l’any 1930, quan aquella pu
blicado era ja  a la im prem ta, gairebé enllestida.

Precisament les vaig recollir ben aprop de Sabadell: a Santa Perpètua.
De les dues nádales. Tuna és piadosa i l’altra és hum orística.
Atés el llenguatge decadent d ’elles, diria que foren dictades a la mateixa èpo

ca. I fins i to t, pel mateix autor, si tenim en compte la mètrica usitada en amb- 
dues. Les melodies tam bé tenen parentiu, i hom hi capta frases mélodiques res- 
sonants d ’altres melodies populars nadalenques molt en voga en aquells temps 
que la gent anava a cantar ais pessebres.

Comencem per la cançô piadosa:

LA VERGE EN EL PESSEBRE

M' f ‘  ̂ H — Ît-

i p  ^  ^ -----1 -  ^ ----- ........................................................... ......................"
^ ~nzcL

 ̂  ̂  ̂ > I J- t ? M' I
^\ru Q f M o -  ÛÛ7 - t r  -  ¿¿L~ ^ n iit

 ̂ } rt f-j
^  -  ¿òri- c/cii ¿4^  « €¿4;̂

Verge singular,
Reina sabirana, 
jo VOS' vull Hoar 
a la catalana.
Galindo,
Galindo, galindaina, 
galindó.
Senyora del Cel, 
tingueu bones Pasqiies 
puix VÓS les doneu 
amb goig i alegroies. 
Per molts anys i bons, 
Senyora de gràcia, 
goseu del Fillet 
amb forces turrons.
El vostre Fillet

es tan boniquet, 
té el front de cristall 
la cara de pàsqua.
La boca, un clavell 
i els cabells de piata, 
color d’albercoc 
galtes de magrana. 
Plora dolcament, 
riu de bona gana, 
ja plora, ja riu 
i sempre goig causa. 
Festes en el Cel, 
els Àngels li canten, 
r  adoren els Reis 
i els pastors hi ballen. 
Els V05 servirà

i escombrará casa, 
eli V05 farà el Hit 
i parará taula.
Eli és polidet 
i vos sou gallarda 
eli és diamant 
i vos esmeralda.
Eli es blat hermós 
i vos sou respiga, 
eli és pa blanquet 
VÓS farina blanca. 
Eli és mel suau,
VÓS abella blanca, 
eli és la tonada 
VÓS sou la guitarra.

FINQUES GARNEREs una gentilesa de
Sant Antoni M®. Claret, 18

Agent de la Propietat Immobiliaria 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76 -  SABADELL
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Prescindint deis ripis i deis castellanismes, la versificació és fluida i la inspi- 
ració no n ’és pas absent.

Vegeu ara la can^ó hum orística, que de nadalenca en té la mínima expres- 
sió.

A través del nostre folklore nadalenc, hi desfila de to t: hi afloren virtuts i 
vicis. Té m olta hum anitat. Uns porten llurs millors presentalles a la Santa F a
milia; hi ha aquella noieta que va a oferir-s’hi per m inyona, dient “ no vull 
guanyar res, ni vull que em deu co sa ...”  Hi ha, per contra, el rabadá incrédul 
que no voi anar a Betlem; hi ha els pastors de la berena que, en la seva conver
sa, es preguntaran “ qui en dirà més gran m en tid a ...”  Només faltava que hi 
treiessin el cap la sogra i la ñora. També hi són:

LA SOGRA I LA NORA VAN AL PESSEBRE
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Dugues dones van 
a veure el pessebre. 
Sogra i Nora són?
No hi faltará brega. 
Jesusét,
quina tos que m’agafa, 
Jesuset.
La sogra li diu 
que passi al darrera, 
la ñora no ho vol 
i bailen “ La Vella” . 
-Prompte hi passarás, 
ai, morros de Ilefra 
-La Ilefra sou vós, 
ai, la cuca fera.
-Tens de sapiguer 
que a casa ets novella.

que tot el teu dot 
encara és per néixer.
-Ai llengua de tall! 
“ Pataflast” , li pega.
La jove corrent, 
al cap les graielles.
Els pobres cabells 
tenen gran requesta 
els pessics són molts, 
bona va la festa.
Ara arriba el veil:
-Mal grom vo5 parteixi, 
que si US neu brallant, 
vos trenc les costelles. 
La sogra, plorant, 
quatre dents ensenya, 
diu tres mil raons...

I la ñora breña.
-Tu et menges els ous,
-i vós feu La Vella, 
de bon demaíi, 
alfant la botella.
Al sentir aixó, 
es tiren a terra.
El veil, enfadat, 
un garrot els trenca. 
-Arriba l’hereu 
i, veient tal brega, 
pren un guitarró 
i canta una lletra.
La lletra aixó diu:
-Déu vos guard de velles, 
i de males ñores 
s’en perdí la mena.

Hi ha una frase (“ i bailen la Vella) que podría ésser una al.lusió a una anti- 
ga dansa popular, desapareguda. És un simple suggeriment que faig; altra- 
m ent, no té sentit. Pobre Nadal aquest! Ni hi apareix cap “ home de bona vo- 
lu n ta t”  que vingui a posar-hi pau. ■

És una gentilesa de RIBAS
ÓPTICA DE QUALITÄT

Pedregar, 16 
Tel. 725 65 60

Avgda. Barberà, 399 
Tel. 710 04 82

Vía Massagué, 32 
Tel. 725 13 36
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En Pere Vails i la Guardería de Sai
final de l’article publicat al darrer número de 

QUADERN, anunciava el propôsit de completar-lo 
amb l’esment d’una altra mena d’activitat de l’amie Pere 
Valls. I aquesta activitat que desitjava comentar era la 
que dedicà durant llarga temporda, a la Guardería de 
Santa Teresina, de la nostra ciutat.

Per cert, que m’he trobat que la part més important 
de la tasca ja estava feta; perqué fins ara no he tingut 
noticia de l’article que fou publicat al diari “ SABA- 
DELL” el dia 14 de juliol passât; (aquell mes vaig estar 
absent de la ciutat, i no vaig rebre tots els exemplars del 
periodic), redactat per la senyoreta Maria Masmitjà, 
Directora de l’esmeñtada Guardería.

Alli detallava com en Pere Valls i en Jaume Calvó, 
que eren amies de molts anys (ara s’hauran retrobat a 
la Vida eterna) estigueren en contacte amb aquella 
guardería tan humilment establerta en unes cases velles 
del carrer de Duran i Sors (que aleshores era encara 
“carrer de Duran’’ només).

En Calvó redacté un resum históric de la Guardería, 
que preentá com a ponéncia a la Fundació Bosch i Car- 
dellach; i la seva prematura mort el privé de continuar 
col.laborant amb la Guardería. En Pere Valls mantin- 
gué un contacte que duré fins a la seva mort recent. En 
l’escrit esmentat, la Sreta. Maria Masmitjé conta com 
era agradable i avinent la preséncia sovintejada del Sr. 
Valls a aquella modesta institució. La Guardería tenia 
molts amies i protectors; potser pel fet de la seva matei- 
xa humilitat. Nascuda del no-res, comptant només (no
més!) amb la Divina Providéncia, es féu popular pel 
seu ambient casolé i senzill. Els que la visitéreu recor- 
dareu segurament l’emocionant simplicitat del seu pes- 
sebre nadalenc, realitzat per les noies i les senyoretes 
que les cuidaven (després constituídes en comunitat reli
giosa). El pessebre era amb figures de fang fetes per 
elles mateixes, guarnides amb vestits de roba, també 
fets per assistents i assistides; que divertien i emociona- 
ven al mateix temps corn no ho aconseguien potser les 
figures ben esculpides dels pessebres tradicionals.

En Pere Valls ajudé la Guardería de molt diverses 
maneres. Ensenyant a cantar i fent cantar, ell que no 
era music, a les jovenetes allí aplegades, els textos litúr- 
gics gregorians del seu temps; les traduccions que ell 
mateix en feia, quan l’església adopté la llengua del po
blé, .i les lletres que escrivia, ell que deia que no era 
poeta, quan la litúrgia de la missa canvié la seva rigide- 
sa acceptant altres textos mentre fossin dignes. Sobre 
aquest particular en parlarem més endavant.

En un altre ordre de coses, fou també molt eficaç 
l’ajut del Sr. Valls. Ran d’una explosiô en una casa vei
na, la de la Guardería sofri danys; i tractant-se d’una 
casa molt vella, fou convenient plantejar-se el trasllat, 
ja que el nombre d’assistits interns a la Guardería era 
elevat. Amb ajuda externa es pogué adquirir un solar i

bastir-hi un edifici més adéquat, davant per davant del 
domicili primer, al mateix carrer de Duran.

En Pere Valls hi intervingué activament amb el con
seil i amb l’ajuda personal i material. Per la seva condi- 
ció de jubilât, hi pogué dedicar una part important de 
la seva vida. Fou una dedicació que subsistí fins al fi
nal. Una dedicació que el porté a cercar ajudes, a acon- 
sellar la Comunitat, a fer gestions de tipus administra- 
tiu, a participar en els projectes del nou edifici, a fer 
viatges a Madrid cercant i obtenint subvencions per a 
l’obra...

Participé a la gestió per a la compra del terreny, que es 
formalitzé el 18 de desembre del 1966; i no prengué part 
a la inauguració del nou local... perqué aquest no fou 
mai inaugurât oficialment. Simplement, la Comunitat i 
els assistits s’hi traslladaren; passaren a l’altra banda del 
carrer de Duran per a continuar la mateixa vida que ja 
feien, però en forma més adequada i agradosa.

En aquest darrer fet hi volem endevinar la influéneia 
de l’amie Pere Valls, tan donat a fer les coses sense apa
rentar fer-les... Però això potser no és més que un mal 
pensament.

Tal com esquela al seu taranné, la seva tasca en relació 
amb l’educació litùrgica i musical a la Guardería fou poc 
coneguda. Ningù, només els que en gaudiren, podría 
comptar les hores dedicades a les noies internes, ensen
yant els cants d’església; els sovintejats assaigs, la presén
cia activa ais actes litúrgics dirigint els cants... I això ho 
mantingué mentre el seu estât de salut li ho permeté.

Els assistents a l’acte anual a la Salut, en la festa dita 
“ del cólera’’, recordem el grup de noies cantant a la mis
sa i a la processò al voltant del temple, dirigides i ajuda-

El senyor Valls amb un grup de la Guardería Santa Teresina a una excursió a 
Montserrat.

És una gentilesa de BEN-NET CENTRE DE NETEGES, S.A.
Soletat, 80 — SABADELL 
Tels. 725 97 77 i 725 99 87
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r  -1à eresina
Per Jesús Farrés

des per eli. L’any passai encara hi anà. Aquest any, ja no 
hi era.

Es tenia noticia que en Pere havia fet cantar textos es- 
crits per eli mateix, a les misses dominicals a la Guarde
ría. L’amabilitat de la Directora m’ha fet a mans els que 
els han quedat, d’aquells escrits. Són uns textos ritmáis, 
de quatre quartetes amb una tornada que es repetía des
prés de cada estrofa, i que cantaven a l’hora de la comu- 
niô. Eren diferents per a cada festa; però ens n’han arri- 
bat pocs. El Sr. Valls, fidel al criteri de no divulgar la se- 
va obra, habitualment els hi portava escrits a máquina o 
multicopiats; però acabada la cerimònia els recollia i se’ls 
enduia. I quan se’ls descuidava, els deia després que els 
estripessin. Els pocs que tenim, és gràcies a que no fou 
obéît. I a casa seva no n’han trobat d’altres.

No volem repetir conceptes que deixàrem estampats en 
l’article anterior. Geni i figura...

Donem gràcies a Déu que ens en quedin uns quants. I 
per a donar-ne un tast -als lectors de QUADERN, trans- 
crivim a continuado l’únic que ens ha arribat deis quatre 
diumenges de l’Advent, el del segon diumenge.

Heu-vos-el aci;

Qué hi cercáveu, al desert? 
Una cany a que el vent gronxa? 
O bé un home ben vestit?
O tal volta algún profeta?

Mira, poblé de Sion 
el Messias, que s'apropa.

Certament profeta és, 
i d'ell deia l ’Escriptura:
”Missaiger que et precedeix 
els camins prepararla”

Mira, poblé...

I  en la veu de Sant Joan 
s ’acompleixen els oracles: 
”Heus ací rAny eli de Déu 
que els pecats del món esborra ’

Mira poblé...

Desvetlleu els cors, Senyor 
per a rebre rUnigénit, 
i que ens trobi el seu Nadal 
purs i dignes de servir lo.

Mira poblé...

I
II

exp osic ió  itinerant 
“ Bagaría 1880-1940” ha estât 
instal.lada al Museu d’Art de 
Sabadell on hem pogut 
admirar-la durant els dies 24 
de novembre fins al 18 de de- 
sembre.

Aquesta mostra ha estât 
possible gràcies a la Direcció 
General de Belles Arts i Ar- 
xius, que decidi fer-li un just i 
merescut homenatge. Ha 
aconseguit reunir 115 obres 
originals de 1’artista i altres 
il.lustracions. Aquesta mostra 
ha recorregut Madrid, Barce
lona i part de Galicia i abans 
de fer més cami s’ha pogut ex
hibir al nostre Museu d’Art, 
el quai ha deixat a l’organitza- 
ció 45 originals de la seva 
pertinença.

BAGARIA (Lluis Bagaria 
va néixer a Barcelona l’any 
1882 i mori a Cuba el 1940) 
fou un agut dibuixant, un 
gran humorista, que satiritzà 
els personatges de la seva épo
ca amb “gracia desgarrada”

corn li digué Pio Baroja. Els 
seus dibuixos, sovintment sar- 
càstics, son d’un arabesc sin- 
tetista.
Eli fou un caricaturista que 
amb el seu art revolucioné 
l’Espanya. La seva obra és un 
prodigi de técnica i de sintesi. 
Té un traç agut i precis: defi- 
nitiu.

BAGARIA, inquiet eli, té 
molts estils, evidentment, pe
rò és cert que quansevol di- 
buix d’ell es reconeix fàcil- 
ment, puix té una empremta 
inconfusible.

Els visitants al Museu d’Art 
hauran pogut admirar i dis
frutar de tot aquest ventali de 
dibuixos de l’excepcional di
buixant que fou BAGARIA, 
el quai sofri multes, processa- 
ments judicals, baralles amb 
els seus editors... però ell mai 
renuncià a èsser fidel en sí ma
teix i en els seus ideals.,

BAGARIA ens ha deixat 
un perenne somriure... .

Es una gentilesa de Gil©GIIISm©(
CINE FOTO

Fotografía
Cinema Passeig de la Plaça Major, 4
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AL MESTRE 
OLIVELLA 
(1896-1981) ILa vìndìcacìó d

J  osep Olivella i Astals -conegut en p  
vida pel Mestre Olivella- durant els á  
seus llargs anys de vida deixà un pro- i

Impulsât de ben jove pel seu gran p  
amor a l’obra del Mestre Anselm i  
Clavé, ell fou un dels seus més nota- p  
bles i actius pregoners; eli esdevingué p  
un Mestre admirat per tants i tants p  
cantaires que ell ensenyà a cantar, é  
Generacions de cantaires han estât p  
alliçonats i dirigits per aquest home i  
encoratjador, pie de bonhomia. p  

A fi de dedicar-li un merescut i per- §  
durable homenatge en pedra, una ac- p  
tiva Comissió de Corals de Sabadell p  
Pro-Monument al Mestre Olivella, p  
ha obtingut que l’Ajuntament, fent- p  
se ressó d’un just i popular desig, ha- p  
gi destinât que el monument al Mes- p  
tre Olivella sigui emplaçat a la place- p  
ta que a partir d’ara dur à el seu nom û  
de la cruïlla de la Ronda Zamenhof p 
amb el carrer Vapor. É

El monument consisteix en un mo- p  
nolit de dos metres d’alçada, amb un p 
medallô de bronze, obra de l’escultor p  
Adolf Salanguera, que reprodueix p  
i’efigie d’aquest gran impulsor de p  
l’idéal claverià a la nostra ciutat. É 

Corn a fet remarcable cal dir que el p 
Mestre Olivella és el segon claverià p  
que té un monument. Anselm Clavé, p 
fou, ôbviament, el primer. û

El Mestre Olivella ja en vida fou p  
distingit amb la Medalla de Plata de Â 
la Ciutat de Sabadell. p

L’acte de la inaugurado, célébrât p 
el dia 4 de desembre al migdia, ha es- p  
devingut una simpàtica i emotiva efe- p  
mérides. Entorn al monument s’han p 
aplegat les Corals locals i representa- p  
cions d’altres de diferents parts de p  
Catalunya, que han volgut estar pre- p  
sents a l’acte. p

S’han cantat, entre altres, una p  
)mposició postuma de l’homenatjat J

IH

composició postuma de l’homenatjat p  
“ Adéu, germá” ; també l’“ Himne al p  
Mestre Olivella” -estrena- amb lletra p  
de Pere Alemany i música de Vicen? m 
Olivé. - i

an transcorregut trenta-cinc 
anys des que el sabadellenc Lloren? 
Llobet-Grácia va realitzar el film 
“ Vida en sombras” en els estudis 
barcelonesos. Són aproximadament 
els anys que devia teñir el propi 
Llobet-Grácia aleshores. Trenta-cinc 
anys de vergonyant silenci que han 
mantingut aquell film -que va néixer 
mort- en els llimbs de la Historia del 
Cinema. Quan va rodar “ Vida en 
sombras” Llobet-Grácia s’havia fet 
un prestigi en el camp del cinema 
amateur, a través del qual alguna de 
les seves cintes -“ Pregária a la Verge 
dels Colls” i “ Lo pelegrí” - havien 
corregut per Europa i hi havien ob
tingut distincions. “ Vida en som
bras” era la seva primera incursió 
en el terreny professional, i hi havia 
abocat esfor?os de tota mena i una 
gran il.lusió.

Ara la Filmoteca Española ha res- 
catat aquell film del seu injust arra- 
conament, reconstruint-lo en una 
còpia de 16 mm. -amb amorosa tas
ca de laboratori- i proporcionant-li 
l’honor de ser inclòs a la Setmana 
Internacional de Cinema recentment 
celebrada a Barcelona. 1 la Filmote
ca de la Generalität de Catalunya ha 
tingut l’encert de programar-lo en 
una de les seves sessions a Sabadell.

La coneixen?a d’aquest film pros- 
crit ha sorprés ais cinéfils que ara 
han tingut ocasió de visionar-lo. I és 
que, acceptades les objeccions que 
generalment es poden fer en una 
“òpera prima” i les limitacions 
pressupostàries a qué el novell realit- 
zador devia haver de sotmetre’s en 
una producciò pràcticament inde
pendent, sense el suport d’una em
presa consolidada i amb experiéncia, 
l’obra de Llobet-Grácia s’imposa 
per la vibració personal, íntima, que 
hi encom anà el seu autor- 
realitzador. En l’apassionament del 
protagonista pel prodigi expressiu i 
técnic del cinema, hom descobreix 
l’apassionament del propi autor, res
pecte al qual el personatge de ficció 
esdevé pregón transsumpte sense ne-

cessitat que el film sigui autobiográ- 
fic, que no ho és en absolut.

“ Vida en sombras” és cinema 
d’autor en el més profund sentit de 
la qualificació; és a dir, no sois per
qué el realitzador hagi treballat so
bre un guió propi sinò, més que al
tra cosa, perqué hi ha deixat imprés 
el seu propi esperir. El tema recolza 
sobre la sintesi de dues vides que 
neixen i discorren paral.leles: la del 
protagonista i la del Cinema. L’he- 
roi treu el cap al món en una de les 
primitives barraques on s’exhibien 
les cintes de la fotografia en movi- 
ment, i en acabar el film ha aconse- 
guit de dirigir pel.líenles de les del 
cinema adult i prepotent, desprès 
d’un llarg période com a repòrter in
dependent amb la càmera a I’espat- 
11a. El recorregut temporal del guió 
aporta referències històriques i am
bientáis; i potser la més compresa per 
al realitzador va ser la de la nostra 
guerra civil, tant pels mitjans escèneis 
que reclamava, encara que fos loca- 
litzada en escenaris urbans pels ca- 
rrers de Barcelona, com pel rise de la 
censura franquista, que fou précis de 
desorientar puix que per primera ve
gada en el cinema espanyol es mos
trava la pugna des de la zona republi
cana. A desgrat de tot això, Llobet- 
Grácia aconseguí en aqüestes seqüèn- 
cies el climax dramátic del relat en 
interferir-hi la mort de l’esposa del 
protagonista, de la qual aquest se 
sent culpable. Fernando Fernán- 
Gómez incorporá el personatge amb 
un “ ofici” d’actor madur, tot i la se
va joventut, fent del seu paper un 
auténtic “ solo” interpretatiu ja que 
sobresortí de la resta del repart, bé 
que la seva muller autèntica. Maria 
Dolores Pradera, li fa un digne 
acompanyant durant la primera mei- 
tat del film.

Llobet-Grácia havia estât en el seu 
estadi amateur un cineísta de debó, 
potser el de visió cinematográfica 
més genuina de tots els del nostre 
país, que a l’època seva eren deis 
millors del món. Com l’heroi de

És una gentilesa de am otui M A K 'S iM m iU R lú S
Pérez Galdós, 36
Teléfon: 726 84 16 - SABADELL
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En el rodatge de VIDA EN SOMBRAS Llobet-Grácia no pot resistir la temptació de filmar-ne una 
seqüéncia amb la seva càmera personal de petit format, mentre l’operador de l’equip treballa amb la gran.
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Fernando Fernán-Gómez i M.“ Dolores Pradera en el film de Llobet-Grácia.

“ Vida en sombras” , Llobet-Grácia 
havia estât emmetzinat de molt jove 
-es pot dir que d’adolescent- pel vi
rus del cinema. No és res d’estrany, 
dones, que se sentís fortament atret 
pel cinema “gran” , en el qual d’en- 
trada hi aportà un inédit i molt per-

sonal homenatge al propi Cinema. 
Certamen! era una idea, la seva -la 
de visualitzar una absorbent vocació 
cinematogràfica-, encara verge en tot 
el cinema mundial.

Una seqüéncia molt reveladora de 
com LIobet-Gràcia veia una idea en

imatges cinematogràfiques és aque
lla en qué el protagonista, sol i a les 
fosques en una habitació que dona a 
la façana del cinema Coliseum, de 
Barcelona, contempla l’anunci llu- 
minós del film “ Rebeca” , de Hitch- 
cok, l’estrena del qual va fer tanta 
sensació entre els seguidors del Cine
ma. La intermiténcia llumínica, re- 
flectida en el rostre de Fernán- 
Gómez, subratlla l’esperoneig que el 
personatge sent per esdevenir també 
un creador cinematográfic.

Avatars que es donen en l’aventu- 
ra de la indùstria cinematogràfica 
-que es donaven sobretot aleshores 
en l’esforçada producció barcelone
sa, cendrosa de la “producció nacio
nal” - i que són de difícil entendre 
per ais neófits, van fer que “ Vida en 
sombras” no disfrutés de l’explota- 
ció comercial indispensable per a 
l’amortització d’una inversió fabulo
sa. Llobet-Grácia va ser una dissor- 
tada víctima de la gran il.lusió de la 
seva vida. Aixó el va abatre en tots 
els sentits. Només en va poder per- 
cebre el goig, a part d’una modesta 
projecció, gairebé íntima, que en 
donárem els “Amies del Cinema” a 
Sabadell, de la que va fer a Madrid 
el “ Círculo de Escritores Cinemato
gráficos” més a títol de curiositat que 
altra cosa i sense que tingués les 
conseqüéncies práctiques que hom 
hauria pogut esperar-ne. Llorenç 
Llobet-Grácia va morir a la nostra 
mateixa ciutat fa set anys, quan ja 
n’havien transcorregut vint-i-vuit del 
rodatge de “ Vida en sombras” . 
Llástima que no hagués pogut rebre 
en vida la compensació moral de la 
valorització que ara s’ha fet del seu 
film, amb la qual se l’ha tret deis 
llimbs i se li ha adjudica! un lloc 
d’honor al paradis de la Filmoteca 
Nacional, tot i que hagi hagut de ser 
mitjançant una còpia sub-estàndard.

Josep Torrella

És una gentilesa de
SERVEI DE REPARACIONS FOTO-CINEMA-VIDEOS-HI.FI 
Advocat C irera, 8 Dpt. 16 - (Davant A juntam ent) 
Teléfon 726 13 35 - SABADELL
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Per Cine Club Sabadell

“VIDA EN SOMBRAS” a la Setmans

Llorenç Llobet-Gràcia.

u ,_  n públic divers -d’edat i 
condicio- ompli la sala del Palau de 
Congressos la tarda del diumenge 16 
d’octubre. La pel.licula projectada 
era VIDA EN SOMBRAS, llargme- 
tratge de Lloren? Llobet-Gràcia rea- 
litzat 35 anys abans. Els aplaudi- 
ments, en acabar la projecció, tenien 
sobretot una significado social: 
Llobet-Gràcia depassava el mare es- 
tret de la seva vila natal i el mòri del 
cinema reconeixia i donava el seu 
valor real a una pel.licula, VIDA 
EN SOMBRAS, que resta encara 
avui com una pe?a rara, totalment 
insòlita, del tot irrepetible. Estrena
da uns trenta anys enrera sense cap 
tipus de ressò, esdevindria amb el 
temps l’ùnica pel.licula llarga del 
seu autor. Encara que programada 
tres vegades al nostre Cine-Club -la 
primera amb la preséncia del propi

Llobet-Gràcia- i redescoberta a Sa
badell per una bona pan deis seus 
afeccionats al cinema, seguia sumida 
en el més absolut ostracisme per a la 
resta de les joves generacions. Un 
equip de gent de la Filmoteca Espa
ñola ha fet possible, en restaurar i 
reconstruir quasi completament el 
film a partir de les dues ùniques co
pies (en 16 mm.) que s’han trobat, 
retre justicia, en una manifestació 
d’abast com la Setmana, a un home 
que, per mèrits propis, mereix ocu
par un Hoc destacat al cinema espan- 
yol dels anys quarantes.

Perqué, efectivament, VIDA EN 
SOMBRAS -titol de doble lectura-és 
una pel.licula important. Estructura
da a base de petites seqüències, a ve
gades esdeveniments sense importàn- 
cia convertis en fil narratiu, tails 
bruscos i el.lipsis brutals que tren-

quen en certa manera els esquemes 
de la narrativa tradicional, té, en 
canvi, unes escenes clau que verte
bren el diseurs: autoreflexiô -molt 
més que autobiografía- d’un home 
de cinema que medita sobre la inte- 
rrelaciô realitat/imatge i sobre la fu- 
gacitat de l’existéncia que la imatge 
(aqui, el cinema) no contradiu sinò 
que palesa de manera molt més dra
mática.

Aqüestes sòn les tres primeres se- 
qüéncies básiques: la concreció de 
les relacions amoroses entre Carlos 
(Fernando Fernán Gómez) i Ana 
(Maria Dolores Pradera) mentre, al 
cinema, veuen ROMEO Y JULIE
TA -excel.lent utilització de l’enca- 
denat: deis caps d’ells, vistos des de 
darrera, a un primer pía d’una má 
que posa un aneli a un dit d’una 
altra-, associació de s'ignificats que 
semblarla massa fácil si, una mica 
després, no comprovéssim, com el 
mateix Carlos, que, morta Ana, els 
cinemes segueixen projectant el film 
de Cukor (efecte retroactiu); la mort 
d’Ana, mostrada amb una sequetat 
-la mateixa amb qué veiem Carlos, 
sembla que impassible, quan filma 
els tiroteigs pels carrers- del tot inu
sual en un moment de la nostra cine
matografía caracteritzat per la gran- 
diloqüéncia i per una pretesa 
ampul.lositat de caire artificial; i 
Carlos veient REBECA i veient, so
bretot, la pel.licula que Maxime de 
Winter (Laurence Olivier) i la seva 
esposa (Joan Fontaine) van rodar 
després de casar-se i que ara, menys 
feliços, es projecten a Manderley: 
antinómia passat/present, futilitat 
de la imatge, dramatisme de l’evi- 
dent.

Però la millor escena del film vin- 
drá després: el joc realitat/aparença, 
preséncia deis temps en l’únic temps 
actual, el record com a part real del
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nternacìonal de Cinema de Barcelona
Per Pere Cornelias

moment que vivim, Panar i el venir 
de les coses, quelcom que s’escapa 
però que volem inútilment aprehen- 
dre. Carlos es projecta la pel.licula 
que un dia van rodar eli i PAna. Les 
imatges (fixació del passai) es super- 
posen mentalment amb les escenes 
que hem vist abans dels feliços Srs. 
De Winter (fixació del passai dins la 
ficció), tan reals com les seves. Aixi, 
el joc es multiplica: una pel.licula (la 
félicitât dels De Winter) forma part 
d’una pel.licula (REBECA) que 
veiem en una pel.licula (final delie 
que assegura l’eterna repetició). Els 
limits són impossibles de precisar. 
Tot és fugaç, si més no insegur. El 
dubte és legitim.

És sorprenent veure, Pany 48, un 
director que ret homenatge ais seus 
idols -Chaplin, Cukor, Hitchcok... 
Però ho és molt més - i aquest és un 
altre aspecte de la modernitat de VI
DA EN SOMBRAS- constatar que 
no es tracta exactament d’això. Tota 
la presència del món del cinema està 
plenament justificada per la profes- 
sió del protagonista, un cameraman 
professional, i té, sempre, un valor 
dramàtic perfectament intégrât al 
conjunt del film, del qual forma una 
part indestriable -tant de la seva his- 
tòria com de la seva estructura.

Hi ha una intel.ligència i significa
tiva utilització dels recursos del llen- 
guatge -alguns d’ells ja comentats-, 
que és també del tot infreqiient en 
una època en qué la pobresa expres- 
siva del cinema espanyol era ostensi
ble (les intéressants troballes de Car
los Serrano de Osma, a PARSIFAL 
(1950), de Daniel Mangrané, una de 
les poques pel.licules coetànies de 
VIDA EN SOMBRAS en qué el 
llenguatge juga un paper important, 
perden tot el seu sentit en servir 
d’escriptura a un film buit i pobre 
que sembla totalment deslligat de

Carlos contempla el rétol lluminós de REBECA al cinema “ Coliseum” .

Phome que, darrera de la càmera, 
intenta donar-li vida). Llobet-Grácia 
aconsegueix la necessària fusió: el 
“ travelling” que va de Carlos i Ana 
a la pantalla on es projecta ROMEO 
Y JULIETA (pas de la realitat a una 
ficció que Pexplica); la superposició 
del primer pía de Carlos amb les es
cenes de la guerra (efecte que, ais 
anys quarantes, era si més no de- 
mostratiu d’haver vist cinema es- 
tranger i d’haver-lo entés); els tre- 
balls d’il.luminació -tons apagats a 
la caminada de Carlos, rétol llumi
nós de REBECA, etc.

No hem d’amagar les febleses: la 
interpretació és, en general, poc 
convincent i, just per aixó, les esce
nes en qué els actors tenen un paper 
més protagonista -poques, tot cal 
dir-ho-agafen un cert to artificial. 
La rialla que dóna vida en un deter-

minat moment al retrat de PAna és 
un recurs ingénu i massa fácil. La 
seqüéncia del tiroteig té una factura 
de principiant que delata tant la mi- 
gradesa de mitjans amb qué es 
comptava com la condició de primer 
llarg de VIDA EN SOMBRAS -és 
ciar que, tres décades més tard i 
amb moltíssims més mitjans, Antoni 
Ribas seguia rodant les escenes d’ac- 
ció de la mateixa manera, demos- 
trant així que trenta anys d’história 
li havien servit de ben poc.

Aquests defectes, però, revaloren 
la pel.licula, perqué ajuden a situar
la en el seu context i ens recorden les 
condicions de tot tipus en qué es tre- 
ballava aleshores. Fan possible una 
lectura histórica -i no només 
cinematográfica- del film. I aixó ens 
porta al principi: VIDA EN SOM
BRAS és una experiéncia única. ■
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Un pelegrí sabadellenc 
a Sant Jaume de Galicia

fiu  mon viaíge 
devés Sant Jaume

E ben ornat 
del necessari, 
pensí d ’anar-hi 
camí tirant, 
poc sospirant, 
per lo passât, 
assolaçat 
per lo present.
(Del “ Llibre de les Dones” de Jaume 
Roig)

Els versos anterior s, escrits a mit- 
jan segle XV per Jaume Roig, valen- 
cià d’ascendència mataronina, son 
una de les mostres de l’existència 
també en terres catalanes del pelegri- 
natge a Sant Jaume de Galicia.

I la devoció de Sabadell a Sant 
Jaume ens la recorda encara l’exis- 
tència del carrer i de la plaça del seu 
nom.

Bosch i Cardellach ens diu en les 
‘‘Memorias de Sabadell” que l’any 
1348 Jaume Sajoura fundà el Benefi- 
ci de Sant Jaume Apóstol a 1’altar 
d’aquest Sant, venerat a la capella de 
Sant Salvador de la nostra vila. I el 
mateix Bosch ens diu que ell recorda 
haver vist (a darreries del segle 
XVIII) una columna de pedra amb 
una imatge també de pedra d’aquest 
Sant junt a les primeres cases del ca
rrer de Sant Jaume, columna que se- 
gons Bosch s’enderrocà -havent cai- 
gut ja la imatge- el 1779 per fer un 
graô a l’escala de la porta major de 
l’Esglèsia Parroquial (porta enfront 
del carrer de Sant Quirze).

El Pare Vilarrubies, a la ‘‘Revista 
de Sabadell” n? 1136 del 14 d’agost 
de 1890, ens diu que en aquest mateix 
Hoc, final del carrer de Sant Quirze 
-inicis del carrer de Sant Jaume, hi 
havia una capella dedicada al Sant 
Apóstol. Segons Vilarrubies aquesta 
capella hauria estât edificada pel

comte Borrell l’any 986 en comme- 
moració d’una victoriosa batalla lliu- 
rada contra els moros, o potser pel 
comte Ramon Borrell en commemo- 
ració també d’una altra victoriosa 
batalla contra els moros ocorreguda 
aquesta, l’any 1003.

No tenim la seguretat absoluta que 
reaiment hi hagués la capella que cita 
el Pare Vilarrubies; de la imatge de 
Sant Jaume i de la columna de pedra 
que la sostenía en tenim el testimoni 
visual de Bosch i Cardellach.

La fundació, l’any 1348, del Benefi- 
ci de Sant Jaume a l’Església Parro
quial i la preséncia de la imatge del 
Sant a l’inici del carrer de Sant Jaume 
són clara mostra de l’existéncia a Sa
badell de la veneració a Sant Jaume.

I un document recentment localit- 
zat entre els papers de l’Escrivania de 
Joan Miquel Tristany, a l’Arxiu His- 
tóric de Sabadell, no sols ens ve a 
confirmar aquesta veneració sinó que 
ens dóna proves de l’existència d’un 
pelegri sabadellenc a Sant Jaume de 
Galicia.

Diu aixi, aquest document: ‘‘Sapi- 
gueu tots que l’any del Senyor mil sis 
cents divuit, el dia dotze d’agost, a 
mi Joan Miquel Tristany per la Régia 
autoritat de tôt el Principal de Cata
lunya i Comtats del Roselló i de Cer- 
danya notari pùblic regint l’escriva- 
nia de la vila de Sabadell en nom del 
magnifie senyor Lluis Joan de Cal- 
ders propietari de dita escrivania, i 
essent presents com a testimoni An
toni Pau Panyella, paraire de draps 
de llana i Esteve Parasar, sastre, tots 
dos de la vila de Sabadell i en presén
cia també del molt honorable Antoni 
Julià per la sagrada, católica i Reial 
Magestat, Procurador Reial de la vila 
i terme de Sabadell, castell de Rabo
na i quadra de Sant Pau de Riusec, 
s’ha présentât en l’Escrivania de la 
Cúria situada en la plaça pública de 
la dita vila de Sabadell Jacint Angla-

per Joan Alsina i Giralt

da, agricultor de la vila de Sabadell 
exposant el que segueix: Jo suplique 
a vostre mercè que sia de son servei 
manar-me despedir un acte de certifi- 
catória com jo vull anar, plasent a 
Déu nostre Senyor, a visitar lo glo- 
riós Sant Jaume de Galicia i per a que 
no em puguen per los camins détenir i 
perque entenguen los que lo present 
acte veuran ser jo fill i natural de la 
present vila de Sabadell i que vaig per 
les meves devocions al dit Sant Jau
me i en altres parts” .

Trobada justa la petició, el Procu
rador Reial ordená al Notari que pro- 
cedis a estendre l’acta certificatória 
que demanava Jacint Anglada.

No sabem si altres dévots sabade- 
llencs havien pelegrinat a Sant Jaume 
de Galicia. Jacint Anglada, pagés de 
Sabadell, és l’únic del qual n’hem 
trobat referéncia escrita. ■

Estampa sis-centista de sant Jaume. (Col de Tautor.)
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Josep Plans, remarcable pintor
t i  osep Plans i Solà naixé a Sabadell 
el 2 d’abril del 1894. El sen pare, Jo
sep Plans i Baqués (del que en parla 
la Gran Enciclopédia Catalana, si bé 
amb el cognom equivocai de Bagués) 
fou professor i director de l’Escola 
Municipal de Mùsica, compositor i 
Mestre de Capella de la Parroquia de 
Sant Feliu.

La familia era econòmicamente 
modesta, però rica espiritualment. 
La mùsica se sentia a tothora a la ca
sa; hi havia dos pianos, harmònium, 
violoncel, violins... Els germans d’en 
Josep varen èsser avantatjats deixe- 
bles del pare. En can vi, en ell, la vena 
artistica es manifestava més en el di- 
buix. D’aquells anys de jovenesa es 
conserven els seus primers quaderns.

Com que restà orfe de pare als 14 
anys, en Josep senti frustrades aque- 
lles seves il.lusions d’estudiar una ca
rrera universitària, malgrat que el 
col.legi dels Escolapis, on havia estu- 
diat, el veien ben préparai.

Ingressa a treballar d’aprenent de 
venedor a la casa Viñas i Mallofré, 
que era davant de l’antiga estaciò del 
Nord; després, a l’empresa Ricard 
Sampere i, seguidament, a Sampere i 
Llagostera. Del senyor Sampere i 
Joanico en guardà sempre un gran re
cord, aixi corn del senyor Viñas; re- 
coneixia que élis havien estât els seus 
mestres en el treball.

L’any 1927 entra a treballar corn a 
director comercial a la casa Successo- 
ra de Cuadras i Prim. En ella treballà 
fins a la seva jubilado, l’any 1959.

Fins aci hem esbossat el seu periple 
en el camp professional. Però en 
Plans era una persona d’una gran in
quietud intel.lectual; estudiòs, amb 
ganes d’aprendre. En sortir del tre
ball, assistia a l’Escola Industrial i 
d’Arts i Oficis, on rebé classes de ma- 
temátiques, comptabilitat i alemany 
i, dibuix, amb el Mestre Joan Vila 
Cinca i també amb el fill, Antoni Vila 
Arrufat, amb el qual mantingué una 
gran amistat al llarg de la seva vida.

Fou el 1934 que, per una greu afec- 
ciò pulmonar, fou ingressa! una llar- 
ga temporada al Sanatori d’En Puig 
d’Olena, a Sant Quirze de Safaja. És 
aleshores que per omplir les hores, 
llargues i tristes hores, lluny de casa i

del treball, es distreu dibuixant. 
També comença a p intar a 
l’aquarel.la i amb llàpis de colors. 
D’ençà de llavors, no deixarà de pin
tar totes les hores que tenia Heure, 
fins i tôt quan tornà a fer vida nor
mal en el seu Sabadell. Les seves pri- 
meres pintures a l’oli son del 1935. 
Els ùltims anys de la seva vida, pintà 
també al pastell.

El seu estil, ben personal, el distin- 
geix. Treballa molt l’obra, la pensa, 
perqué té un temperament observa
dor i reflexiu. Adquireix nous conei- 
xements i empra noves formes de pin
tar, cercant inédites expressions.

Participa en algunes exposicions 
col.lectives i a les Exposicions Nacio- 
nals de Barcelona del 1942 i 1944. 
L’any 1953 exposa olis i dibuixos a 
l’Académia Católica. Concorre a les 
Biennals de l’Académia de Belles 
Arts de Sabadell i se’l distingeix amb 
la Medalla Joan Vila Cinca en la V.® 
Biennal de l’Académia.

En Plans fou durant tota la seva vi
da un home exemplar, d’un gran 
equilibri, pie de bonhomia. Qui el va 
conéixer el tingué per un cavalier. 
Era distingit; anava barret en má, 
amb tot el sentit literal de l’expressió.

Fou un gran amic i admirador de 
Mn. Lluís Carreras, puix era molt 
vincula! a l’Académia Católica. La 
seva mort fou d’una exemplar entere- 
sa. “ Estic disposât; que es faci la vo
lunta! de Déu” . Morí un dia asolellat 
d’una tarda novembrina de l’any 
1965.

M’ha plagut íntimament apariar 
aquest article acomplint uns antics i 
reiterats suggeriments del veil amic 
Joan Arùs. Manta vegada, per escrit 
o de paraula, m’havia senyalat al- 
guns noms de persones que han inci
di! d’una manera o altra en el món 
cultural nostra!, i entre aquelles es re
petía el nom de Josep Plans.

Horn creu que seria molt interes
sant poder veure una exposició anto
lògica de l’obra d’En Plans, tota ve
gada que no és prou coneguda. Pro
poso, a través d’aquestes lletres, pro
pulsar aquesta iniciativa per poder 
admirar i reconéixer la producció, 
plena de delicadesa, de sensibilità! i 
de bell fer, d’aquest artista que ho 
fou de manera vocacional. Forta- 
ment vocacional.
_________________________  J.C.
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La Sagrada Familia de Barcelona 
La Façana del Naixement

S i  horn voi meditar sobre la santimònia i el benviure en 
aqüestes festes de Nadal, no li cal sinò contemplar la 
Fafana del Naixement del Tempie Expiatori de la Sagra
da Familia de Barcelona.

A les portes laterals hi están glossades les virtuts teolo- 
gals: Fe, Esperanza i Caritat.

Mirant la Fa?ana del Naixement, fa pensar que la ins- 
piració de Gaudi és comparable a la pintura de Miquel 
Ángel, feta pedra.

El Portal de la Fe, és el de la dreta. La Fe caracteritza 
els Patriarques, per aixó porta l’anagrama de Sant Josep. 
A l’esquerra del Portal, la Visitació, símbol de la Fe de 
Maria en el Misteri de l’Encarnació. A la dreta, Jesús tre- 
ballant de fuster i Maria i Josep, que segons la simbolo
gia cristiana es figuren la Fe en el treball, “ ora et 
labora” . Al centre, Jesús explicant, ais Doctors de la 
Liei, el sentit de les escriptures.

Les altres escultures, Zacaries, com a revelació de la 
missió del seu fill Joan. Més amunt, la Presentació de Je
sús al Temple, en bra?os de Simeó, la profetessa Anna, 
Josep i Maria i dues tòrtoles en un cistelló.

El Portal de l’Esperanga és el de l’esquerra. S’hi veu 
una estrella amb l’anagrama de Maria, Esperanza de la 
humanitat. A l’esquerra i dreta respectivament, observa- 
rem la Fúgida a Egipte i la Degollació deis Innocents, que 
són els dos moments més dolorosos de la infáncia de Je
sús.

Al centre de la Porta, Josep i Maria en la vida de Nat- 
zaret acompanyats de Joaquim i Anna. Són atributs de 
Déu per realitzar l’esperada Redempció. Al seu voltant, 
uns Rosaris com al.legoria de la pregária familiar.

A sobre, els Desposaris de Josep i Maria.
Llegim que el Portal és coronat amb una roca de la 

muntanya de Montserrat.
El Portal de la Caritat, és el central. És el major de 

tots, com ho és també la virtut teologal que representa. 
Hi ha el Pessebre. Al voltant, els homes i els àngels can-

tant alabances en aquella nit clara. La columna geneoló- 
gica on descansa el Pessebre, representa el suport humá 
pel quai nasqué Jesús el Redemptor encarnat pel miracle 
de la Puritat de la Mare de Déu. El bou i la mula escalfen 
el Nen. Els pastors i els reis l’adoren, mentre els àngels 
transmeten, ais homes, el missatge de pau.

Per sobre l’arquivolta, l’Anunciaciô de l’Arcàngel 
Sant Gabriel manifesta l’acte d’amor submis amb què 
Maria collabora a l’obra de Déu. En el centre, la Coro- 
nació de Maria corn a Reina de Cels i Terra.

L’anagrama del vértex dels rampants, és el nom de Je
sús arrissat sobre una creu rodejada d’àngels.

Més amunt, en el pinacle, clou amb el qué será resum 
de la Caritat. Pensant corn Verdaguer, poeta de Catalun
ya, hi veiem un pelicà -primitiu simbol de l’Eucaristia- : 
“ Si algù té set corn pelicà/ amb són bée es corobre...” 
perqué, situât al peu d’un xiprer, refugi d’ocells en la 
tempesta, dona menjar ais seus fills. Resum que motiva 
les representacions del Portal i són un anunci a la Passió, 
que en la façana oposada es contemplará. I tot finalitza 
amb una TAU, última lletra de l’alfabet hebreu, que 
Sant Francesc d’Assis denominava: “ Segell de Déu” .

Els quatre campanars o torres de la façana están dedi- 
cats als apôstols Sants Bernabé, Judes, Simeó i Maties, 
d’esquerra a dreta, porten les seves imatges. En els murs, 
el “ Sanctus, Sanctus, Sanctus” en forma ascencional i 
helicoidal i al cim, l’“ Hossana in excelsis” , com un 
avenç d’un Temple, que será, per les generacions futures, 
la culminació de la grandesa gaudiniana.

Contemplant aquesta façana, transportem la ment a 
un món on l’arquitectura es torna pedra, la pedra es tor
na art, l’art poesia, i la pedra, l’art i la poesía formen un 
bell conjunt arquitectónic que ens condueix a la pietat, i 
la pietat ens recorda l’aparició de l’Infant Jesús en plena 
gentilitat, i en aquest món de guerres, odis i malvestats, 
respirem, mirant la Porta de la Caritat, un bri de Pau i 
d’Amor. Mirant-la, contemplem i meditem tota la histó-
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(Foíos de Salvador Teixidor)
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ria de I’inici del Nou Testament.
Cent anys s’acompliren el passât dia 3 de novembre, 

que Antoni Gaudi, poeta de la pedra, iniciava aqüestes 
obres. Déu faci, que els homes no perdin la Fe a 
continuar-les, l’Esperança de veure-les acabades i la Ca
rita! per estimar-les.

També a Sabadell, des de 1967, hi ha una parroquia 
dedicada a la Sagrada Familia i, a més, dos retaules de 
l’artista sabadellenc Antoni Vila Arrufat, que els podem 
veure, l’un al presbiteri del Santuari de la Mare de Déu 
de la Salut, i l’altre al saló d’actes de la Caixa d’Estalvis 
de Sabadell. A l’església de Sant Feliu, hi ha un mosaic, 
del qual és autor Josep M.® Bruii. I ara que hem esmentat 
l’església de Sant Feliu, fem constar que l’any 1914, Mos- 
sèn Josep Cardona, hi institui la “ Visita Domiciliària de 
la Sagrada Familia’’ i de la que actualment n’és zeledor i 
consiliari, Mossèn Camil Geis.

La Biblioteca Sabadellenca, Col.lecció Els Nostres 
Goigs, Nùm. 10, Any 1928, edità uns “ Goigs en Lloança 
a la Sagrada Familia’’ lletra de Ramon Bergadà, pbre. 
exornats amb un boix de Ricard Marlet. La mateixa Bi
blioteca Sabadellenca, Nùm. 23, Any 1935, n’editava uns 
altres de lletra popular i mùsica de Mossèn Camil Geis i 
en 1959, en Recordança de les Festes Commémoratives 
del Centenari de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, s’en feu 
una magnifica edició. Em plau aquest recordatori, tot 
demanant a la Caixa d’Estalvis que, amb motiu del 125è 
aniversari, en faci una reedició, perqué aixi s’enriqueixi 
la bibliografia gogista sabadellenca.

QUADERN es complau a incorporar a les sevespagines una nova sec- 
ció. Es tracta d ’una secció a cura del filatelie i veli amie Antoni Borràs i 
Eiguls; nom que emparant-se amb elpseudònim de BAF ha mantingut -hi 
manté-una assidua col.laborado setmanal al “Diario de Sabadell” en el 
tema filatèlic.

Aquesta nova i estimada col.laborado a Quadern será dedicada a les 
emissions de segells relacionades amb Catalunya i paisos catalans que al 
llarg dels anys s ’han emès.

i  er a començar m’ha semblât molt adient, en apropar-se les fes
tes nadalenques, ressenyar la sèrie de NADAL, que l’Administra- 
ció del Correu Central ha posât en circulació el passât dia 23 de 
novembre i que enguany, els dos valors de que consta, fan refe- 
rència a temes totalment catalans.

El primer que correspon a Tortosa, ciutad dividida en dues 
meitats pel curs de l’Ebre, que s’aixeca en el seu propi delta, lloc 
de per si paradisiac i no sola per la seva bellesa sino també per la 
seva condicio de reserva ecològica de primer ordre. I si perfecte és 
el seu entorn no menys intéressant és la ciutat els origens de la 
quai es perden en la nit dels temps. Entre els sens molts destacats 
monuments sobresurt per dret propi la Catedral, impulsada amb 
vehemèneia pel gran bisbe Berenguer de Prat en el segle XIV, 
malgrat que la seva construcció tardés encara en acabar-se uns 
tres-cents anys mes. La façana és molt bonica i d’estil renaixentis- 
ta, però el que més atrau l’atenciô en el seu interior és el retaule 
de l’Altar Major, amb la Verge de les Estrelles, d’autor descone- 
gut i datada en 1351. El valor, dones, de 16 ptes., és un fragment 
del Nadal d’aquest retaule. El reformar-se la Catedral es deixà en 
bell estil gòtic català i és una de les visites obligades quan s’arriba 
a la capital de les Terres de la Ribera de l’Ebre.

L’altre valor de 38 ptes., que és la tarifa internacional, repro- 
düeix r escena de l’Adoraciô dels Reis Mags, fragment del retaule 
de l’Altar Major de la Catedral de Vie. El retaule, molt admira
ble, és d’estil gòtic i està tallat en alabastre per Pere Oiler i està 
datat en 1427. Vic, que capitalitza la rica comarca de l’Osona, té 
diversos i extraordinaris monuments, però mereix contemplar-se 
amb preferèneia la Catedral que fou consagrada per l’Abad Oliva 
en 1803. La seva fábrica primitiva era d’estil romànic lombard, 
però amb el temps ha sofert diverses modificacions, quedant en 
un estil neoclàssic i amb un campanar romànic, malgrat que el 
claustre és gòtic. Recordeu que en el seu interior s’hostatgen les 
pintures murais del gran artista Josep M f Sert, inacabades en 
produir-se el seu òbit. Foren les segones que pintà, ja que les pri- 
meres es destruïren en el période 1931-36. Una altra visita que re- 
comanen per a veure-la, però amb els ulls de la il.lusiô.

I per acabar, aprofitant l’oportunitat, em plau desitjar a tots 
els lectors unes Bones Festes nadalenques, plenes de joia, amor i 
pau.

BAF

FILATELIA DOMFIL
SEGELLS I MONEDES 
PER A COL.LECCIONS

LA FILATELIA 
ÉS UN VELL ESTIL 

D ’ESTALVI J DE CULTURA

Sant Antoni, 3 
Tels. 725 87 79 

725 29 18



A VUI ES...

LLIBERT
PUIG

A j  liberi Puig i Gandía és el presi
dent del Centre d’Esperanto de Saba
dell. Aquest Centre es fundà I’any 
1950. Actualment té 200 sods i és una 
de les més quantioses d’Espanya. Cal 
dir que el Primer Congrès Català 
d’Esperanto va fer-se a Sabadell 
l’any 1910 i va tenir Hoc a Can Feu.

Sabadell ha estât, de sempre, una 
ciutat on l’Esperanto ha tingut molts 
partidaris. Un cas que ho corrobora 
és que fou la primera ciutat que posà 
el nom del seu creador, Zamenhof, 
en un dels sens carrers principals. 
Avui és una cèntrica avinguda.

Des d’aquell inici de l’Esperanto al 
nostre pais s’han célébrât 17 Con- 
gressos més. Van interrompre’s el 
1936 arran de la guerra civil. Ara 
s’han reaunusat i novament és Saba
dell la ciutat que ha organitzat aquest 
Dinovè Congrès Català d’Esperanto.

Cal fer una mica d’histôria.
El polonés Llàtzer Lluis Zamen

hof, d’origen hebreu, era un políglo
ta, puix coneixia diverses llengües, 
entre les quais el llati, el rus, el polo
nés, l’alemany, el francés i l’anglès. 
Tenia 28 any s quan, després de deu

anys d’estudis, intentà el veil somni 
de Descartes i tants d’altres: crear 
una llengua universal.

Aixi va néixer l’Esperanto. Obra 
d’un home sol. Fou a Rùssia, poc 
després d’haver estât créât, a l’any 
1887, on tingué la primera expansió. 
Després el centre d’influència es tras- 
lladà a França.

Quant a la seva difusió a l’àmbit 
català, sembla ser que esdevingué a 
Ceret (França) on ja el 1904 s’edità 
una primera publicaciô periòdica: 
“ Espero de Katalunjo’’. Fou uns 
anys després, el 1909, que se celebrà a 
Barcelona un Congrès Universal, 
amb participació del mateix Zamen
hof.

A Rùssia, el Tsar prohibí l’ùs de 
l’Esperanto. A Alemània es reconei- 
xia que es necessitava una llengua 
europea, però si de cas no seria l’es
peranto sinò l’alemany.

-Tenim entés que també va èsser 
prohibida aquí -diem al nostre perso- 
natge.

-Si. Després de la guerra civil fou  
perseguida. Va èsser prohibida, ofi- 
cialment prohibida, a EEstat espan-

yol. Després s ’anà autoritzant i a la 
década enllà dels 50 varen celebrarse 
aplecs anyals dels esperantistes cata
lans.

-Quants esperantistes hi ha a Es- 
panya? -preguntem.

-Uns 5.000. -ens contesta.
-I d’esperantistes catalans?
-Uns 2.000.
-Quant de temps es requereix per 

aprendre l’esperanto?
-Amb un curset de tres mesos, a 

raô de tres hores setmanals, permet 
un domini suficient -llegir-lo i parlar
lo- a un primer nivell.

Aquest Dinovè Congrès célébrât a 
la nostra ciutat ha durât quatre dies 
(del 29 d’octubre a l’I de novembre). 
Hi han intervingut uns 200 congres
sistes; entre élis, 17 d’estrangers que 
representaven França, Itàlia, Suïssa, 
Hongria, Canadá i Holanda.

S’han célébrât molts actes relle- 
vants entre els quais destacarem la re- 
cepciò dels congressistas a l’Ajunta- 
ment; l’obertura del Congrès a 
l’auditori de la Caixa d’Estalvis de 
Sabadell; els 23 Jocs Florals Interna- 
cionals; l’escenificaciô de l’obra “ La 
spegulo de la tempo’’ i el concert del 
cantautor italià Gianfranco Molle; 
un seminari, présentât per impor
tants lingüistes i intel.lectuals euro
peos...

-Com valoraries aquest Dinovè 
Congrès Català d’Esperanto -pregun
tem a Llibert Puig, que n’ha estât 
també el president del comité orga- 
nitzador.

-Ha estât un exit informatiu. Una 
vivència molt positiva; una desmos- 
tració que l ’Esperanto viu.

-Després de quasi un segle que fou 
créât l’Esperanto, hi ha uns milions 
d’esperantistes repartits pel mon. 
Son quantificats?

-Més O menys n ’hi ha uns deu mi- 
lions.

-Corn veus el futur d’aquesta llen
gua inspirada per a èsser la llengua 
auxiliar de tothom?

-El veig francament positiu, amb 
optimisme. L ’Esperanto és necessari.

-Quin missatge nadalenc pots do
nar amb esperanto ais lectors de Qua- 
dern?

-Felican kristnaskon kaj prosperan 
novan japon.

Xèspir
(Caricatura d’Emili Hierro)

COMERCIAL ANÒNIMA VICENÇ FERRER, S.A. (LES DROGUES)
Productes quimics - Pintures i vernisses - Insecticides - Articles de neteja
Sucursal-SABADELL, Passeig Plaça Major, 60 i 64 - Tel. 725 01 63___________________
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De l’homenatge a la senyora Gavarró

Saló Modernista de la 
Caixa d’Estaivis de SabadeL, 
s'omplenà de gom a gom d’un 
public àvid de voler teìtimo- 
niar a Maria Teresa Gavarró 
la seva adhesió a aquest no
na enament de filia adoptiva de 
Sabaded.

Al costat de rhomenatiaca, 
presidiren la mesa els alcalaes 
de Igualada i de Sabade li ser.- 
yors Manuel Miserachs i A n
ioni Farrés; Mn. Terrars. vi- 
car. episcopal en representa- 
ció del cardenal Jubany; el 
conseller de Cultura de

TAiuntamen:, Isidre Creus; el 
senyor Ramon Gabarró, pre
sident de la Caixa d’Estalvis 
de Sabadell i el senyor Josep 
Torrella.

La senyora Montserrat 
Obradors, que va actuar de 
secretária, llegí la reí ació de 
les entitats que van adherir-se 
a Tacte. Es doná lectura del 
nomenament i tot seeuit Josep 
Torrella va glosar la trajectó- 
ria polifacética de la senyora 
Gavarró: una vida cedicada a 
aJtri i sempre amb el seu ca- 
racterístic taranna hutná,

obert, generós, vital i profun- 
dament religiós.

Després Talcaide oferí el 
nomenament, en forma dmn 
esmalt emmarcat en el qual es 
representa simbólicament la 
ciutat. També, i com a guardó 
genuí de la ciutat de Sabadell, 
se li entrega “la llangadora” , 
amb la billla amb trama deis 
colors de la senyera local.

Totes aqüestes manifesta- 
cions foren llargament aplau- 
dides per tot Tauditor!. Tot 
seguit l’homenatjada va fer 
un Parlament regraciant a tot-

hom aquest hom enatge. 
Obrint els brajos va dir: “ Vo- 
saltres, els meus amics. sou 
parts de la meva vida' ’.

Fou un acte molt emotiu i 
simpàtic en el qual es palesa 
que la ciutat i els seus tills 
-tant els que hi han nascut 
com els que han vingut de 
fora- bategen al imison da- 
vant d’un esdeveniment social 
com el viscut aquest 30 de no
vembre.
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Per Ramon Vail i Rimblas

LA ICONOGRAFIA 
DELS SANTS REIS

Catacomba de Sant Pere i Marcel.li.

X j  adorado deis mags fou un tema 
iconogràfic cristià admès ben aviat 
pels gentils conversos degut, ben se
gur, al fet de veure’s reflectits en 
aquells personatges que, tot i no per- 
tànyer al poblé jueu, havien estât cri- 
dats de bona hora a adorar el Crist 
Infant.

La narració canònica de l’adoració 
només figura en Tevangeli de Sant 
Mateu (Mt. 2, 1-12). No se’ns hi diu 
ni el nombre ni el nom deis personat
ges, ni ens parla de que fossin reis; 
diu només que uns mags vinguts 
d’Orient sota el guiatge d’una estre
lla, oferiren a l’Infant or, encens i 
mirra; i que tot i haver estât requerits 
per Herodes per que, a la tornada, li 
detallessin les impressions rebudes, 
advertits en un somni, se’n tornaren 
per un altre carni.

No ens ha d’estranyar, dones, que 
en les primeres representacions que 
trobem deis mags ho se’ls vesteixi 
com a reis, sinó com uns personatges 
forasters, habillats amb calça llarga i 
cofats amb un capell semblant a un 
gorro frigi, en contra deis altres per-

sonatges que vesteixen a la romana. 
Ni que el seu nombre, encara no fi
xât, sigui variable: En les catecombes 
romanes hi ha representacions per 
tots els gustos: en el cementiri de Do- 
mitila, en una representado del segle 
III-VI, hi figuren quatre mags; en la 
catacomba de sant Pere i Marcel.li, 
en canvi, hi figuren només dos perso
natges. També son dos els mags que 
trobem en un mosaic de Santa Maria 
la Major de Roma, el primer en el 
que s’exalça santa Maria en la seva 
Maternitat Divina. L’any 432, un 
després del Concili d’Efès en el que 
s’afirmà la validesa del titol de Mare 
de Déu per la Verge Maria, accedia al 
Pontificat Sixte III, el quai encoma- 
nà aquests mosaics en record i com- 
memoració d’aquell Concili. Hi 
veiem dos mags només, vestits com a 
orientais, oferint els sens presents a

l’infant Jesús, que està assegut a un 
ampli tron, acompanyat de la seva 
Mare i assisti!, com un emperador 
oriental, per quatre àngels; T estrella 
dels mags Tassenyala.

Ben aviat, però, i degut probable
ment a que sant Mateu cita les tres 
ofrenes: or, encens i mirra, es va con
cretar també en tres el nombre deis 
mags. I se’ls hi donà ja nom: Gaspar, 
Melchior i Balthassar. Així figuren 
en un mosaic de la primera meitat del 
segle VIé a Sant Apolinar Nou de Ra
venna, no pas vestits com a reis, sino 
encara com uns personatges orien
tals.

La primera referéncia documental 
on figuren com a reis és en el pseu
doevangeli armeni de la Infància de 
Jesús, de dar'reries del segle Vlé, en el 
que consten també els sens noms. Ais 
temps romànics ja es representen

Catacomba de Santa Domitìla.

Col.labora
m «¡L ap
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Mosaic de Santa Maria La Major.

sempre en nombre de tres i com a 
reís, amb la seva corona les més de les 
vegades; atribut que no es lleven ni 
per dormir, com veiem en un capitell 
d’Autun o en un altre de la catedral 
de Tarragona.

A les pintures del Sant Sepulcre 
d’Olérdola, de darreries del segle XI, 
hi ha una escena que pot interpretar
se com una Epifania en la que quatre 
personatges presidits per un ángel i 
una estrella presten acatament a la 
Mare de Déu i al Nen; si realment es

nen nous atributs ais mags; és ja en 
pie segle XV, quan s’establí el seu co
lor: blanc, ros i negre; volent-se re
presentar així les tres races humanes 
descendents de Sem, Cam i Jafet. 
D’altres liegendes no prosperaren: 
una d’elles que figura en la “ Llegen- 
da áuria” de Jaume de Voràgine del

segle XIII fou encara recollida el se
gle XV per Isabel de Villena en la se
va “ Vita Christi’’. Es refereix al re- 
torn d’els reis a les seves terres, per 
mar, per tal de despistar Herodes. 
Diu així sor Isabel: “ E volents se par
tir los dits Reys, lo cortés spós de la 
Senyora, Joseph, los volgué acom- 
panyar fins a mar, e fon ab ells fins 
foren en fusta, confortant-los tos- 
temps e dient: “Viriliter agite et con- 
fortetur cor vestrum” . E com hague- 
ren donada vela els baguen perdut de 
vista, retorná Joseph al Senyor e a la 
sua Mare ab infinides recomanda- 
cions de aquells qui ab tan gran enyo- 
rament seguexen son camí’’.

S’inspirá en aquesta llegenda, que 
la tradició popular no es féu seva, la 
representado deis reis dins d’una 
barca que hi ha ais espléndids mo
saics de la cúpula del baptisteri de 
Sant Joan a Florencia i que repro- 
duím en aquest Nadal com a penyora 
del nostre desig de que els Reis, esca
pan! del maligne, ens acullin a tots 
dintre de la seva barca i puguem així, 
com ells i amb ells, retornar feli?- 
ment, al final del nostre viatge, a 
rOrigen d’on provenim. ■

tractés d’una Epifania estariem en el 
cas d’una pervivéncia dintre de la ple
na època romànica del nombre de 
quatre reis que s’havia accepta! molt 
més antigament.

A mesura que passa el temps es do-
Florència: Baptisteri de Sant Joan.

)E SABADELL
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E,
PREMI SANT JOAN 1983

il bell mare del Saló d’Actes de la Caixa d’Estalvis de Saba- 
dell visqué una memorable efemèride. Aquest III Premi Sant 
Joan de Novel.la Catalana s’ha convertit en un gran esdeveni- 
ment. Un selecte i atent públic omplenà totalment el Saló.

l ’actual edició també s’ha vist augmentada per un millor 
nombre de concursants; un deis motius ha estât que la dotació 
del Premi s’ha fixât en un milió de pessetes amb motiu del 125è 
ArJversari de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, contra les cinc- 
centes mil de les edicions anteriors; un altre motiu és que el Pre
mi Sant Joan ha anat adquirint un poder de convocatória cada 
cop més ampli i extens en el món literari català.

Ha estât, diem, un memorable acte l’adjudicació del Premi 
Sant Joan que ha recaigut en l’obra tkulada PAÍS D’ITALIA, 
escrita per Marc Carbó, pseudònim del jove escriptor terrassenc 
Viesnç Vlllatoro.

Foren quaranta quatre les obres presentades i tot ponderant- 
ne el nivell mig assolit, després de successives deliberacions 
s’airibà a la cinqaena votació, donant el résultat següent:

EL RELLOTGE DEL PONT D’ESPLUGUES, de Berta Pa- 
drò, un vot.

PAÍS D’ITALIA, de Marc Carbó, quatre vots.

La lectura de l’acte fou llegida, corn en les anteriors edicions, 
per Joan RipoU, secretari del jurat. Jurat constituït pels senyors 
Jordi Sarsanedas i que per motius de salut no va poder assistir a 
aquest acte). Dolors Oller, Agustí Pons, Joaquim Sala- 
Sanahuja i Joan Ripoll.

L’autor, que es trobava entre el públic, acudí a recollir el Pre- 
mi i fou félicitât per les personalitats que presidien l’acte. Un 
general aplaudiment fou la rúbrica d’aquest moment.

A l’acte, la Generalität de Catalunya era representada per 
l’honorable senyor Max Canher, Conseller de Cultura; la sen- 
yora Aina Moll, Directora General de Política Lingüística; el 
senyor Enric Granados, Director General del Patrimoni Escrit i 
Documental; el senyor Isidre Creus, Conseller de Cultura de 
l’AJuntament i el senyor Ramon Gabarró, president de la Caixa 
d’Estalvis de Sabadell.

El filósof Jesep Ramoneda dissertá sobre el tema “ La cultura 
de la crisis’’, cue fou seguit en tot moment amb una gran aten- 
ció. Al final de la seva brillant dissertació fou molt aplaudit.

En el próxim número de QUADERN podrem oferir un co
mentar! general sobre les obres seleccionades i, en particular, 
sobre l’obra guardonada.

1. - Una vis'.a de l’acte.

2. - El filósof Josep Ramoneda durant la seva conferéncia.

3. - Max Canher, CoBseller de Cultura de la Generalität, durant el seu Parlament.

4. - El senyor Ramon Gabarrö. president de la Caixa d’Estalvis de Sabadell felicita
a Vicen( Villatoro.
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En la mort d ’un gran sabadellenc:

ANTONI
FORRELLAD

H..eus aci un sabadellenc singular 
que a l’acte del seu sepelí ha congre
gai una de les manifestacions de dol 
més nombroses que es recorden a la 
ciutat, i amb nodrida representació 
del Municipi i del Conseil Executiu 
de la Generalität de Catalunya, quan 
poc solia fulgurar en els titulars de la 
nostra premsa abans que la mort l’hi 
catapultés.

Gran home, gran sabadellenc, gran 
català, es mogué sempre -cara al 
carrer- en discreta segona fila i, no 
obstant, impulsava i conduïa activi- 
tats múltiples i importants en els 
camps de la indùstria, de la banca, de 
la cultura. No som només els seus 
conciutadans a dir-ho; la premsa ca
talana l’ha qualificai com un dels em- 
presaris i financers més destacats de 
la nostra època.

Partint del seu titol d’enginyer in
dustriai com a ùnic patrimoni bàsic, 
arribà a ser el creador d’una industria 
metal.lúrgica -Unitat Hermética-amb 
prop de 1.800 treballadors, i partici- 
pá en altres diverses empreses indus
trials i bancáries. També fou un decis- 
siu impulsor d’iniciatives culturáis de 
signe eminentment català; una d’elles 
la Fundació Enciclopédia Catalana, 
la presidència de la qual ocupava en 
morir. En l’àmbit locai hem de desta
car que durant la guerra civil (als seus 
24/27 anys) va ser director de 1’Esco
la Tèxtil i de la Industriai i d’Arts i 
Oficis; fundà i presidi, després, l’As- 
sociació de Dirigents Catòlics, fou 
president de la Caixa d’Estai vis de 
Sabadell a la qual impulsà un movi- 
ment de modernització; i va ser un 
dels puntáis de la Fundació Bosch i 
Cardellach.

Hem deixat d’enumerar altres acti- 
vitats d’Antoni Forrellad que han es
tât prou puntualment esmentades a la 
premsa amb motiu del seu décès, pe
rò senyalarem que en els darrers anys 
del franquisme eli va reunir a Saba
dell un bon nombre d’amies de dife-

rents i fins oposades tendèneies per 
tal d’escoltar de boca de Jordi Pujol, 
la “ bona nova’’ de la democràcia i 
mantenir un canvi d’impresions so
bre l’obertura política que s’albirava.

Les seves qualitats humanes li en- 
comanaven un concepte molt elevai 
de la vida social, en tant que ciutadà 
corn en tant que empresari; aspecte, 
aquest segon, en què se’l pot conside
rar un innovador i un mestre.

S’ocupava de grans coses però no 
deixava per a altres les “petites’’ co
ses. Precisament la coltellada de la 
malaltia que en poques setmanes el 
va dur a la mort el trobà amb un pro- 
jecte a les mans que personalment ha- 
via estructural, a iniciativa pròpia, 
amb estudi de contingut i de 
finançament, per a la posta en marxa 
d’un òrgan de comunicació entre els 
membres de la comunitat parroquial 
de Sant Feliu -la seva-; aixi com el 
sorprengué també en plena organit- 
zació de l’acte en qué es Iliurá a la 
senyora Gavarró el títol de “ filia 
adoptiva de la Ciutat’’ (iniciativa en 
la qual eli havia estât el capdavanter). 
El matí en qué sofría el vessament ce
rebral havia de reunir-se a casa seva 
amb els altres components d’aquella 
comissió, la seva muller inclosa. De 
forma que no fou a temps de viure 
l’esplendorós apoteosi d’aquell pro
cès que eli havia inicial.

El senyor Forrellad era senzill i 
cordial de tracte, posseïdor d’una 
mesurada bonhomia i d’un intel.li- 
gent sentit de l’humor; seré en el seu 
fer i amatent a tot i a tothom. Enemic 
d’ostentacions, no va tenir altre “ lu
xe’’ que l’opera i els concerts. Visqué 
sempre a Sabadell, com un sabade
llenc més entre tots els altres. Va ser 
un autèntic senyor, sense que li fos 
necessari de marcar cap mena de bar
rera al seu entorn.

J.T.

És una gentilesa de
“GALERIES

ROVIRA”
Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 

SABADELL
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Compositors de Sardanes 
Sabadellencs

U.na Visio exhaustiva dels composi
tors de sardanes sabadellencs ens 
portaria a realitzar un treball que sor
tiria dels limits de qué aqui podem 
disposar. Caldria retrocedir a princi- 
pis de segle, quan s’arrelava la sarda
na a Sabadell i Cebrià Cabané escri- 
via per a piano les primeres sardanes 
degudes a Tinspiració d’un sabade- 
llenc, per després continuar amb un 
estudi profund de la vida i obra de 
l’Agusti Borgunyó, el millor compo
sitor de la nostra ciutat, i seguir amb 
tants d’altres que en algún moment 
han donat a conèixer la seva obra sar- 
danista.

Ens centrarem, dones, en la pano
ràmica actual d’aquells autors que 
han estrenat en els darrers anys amb 
una breu pinzellada de cada un a fi de 
tenir una visió global dels composi
tors sardanistes de la nostra ciutat.

Malgrat totes les dificultáis que re
presenta fer una classificació, sí que 
trobem en els nostres compositors ac
tuals unes afinitats que ens permeten 
agrupar-los i donar-nos un esquema 
vàlid per introduir-nos en el seu estudi.

Trobem en primer Hoc, dos autors 
veterans, que han escrit amb conti- 
nuïtat, instrumentistes de cobla i que 
conreen un estil de sardanes senzilles 
i de caire bailador. FRANCESC 
GUTSENS I TORRA (1907) va tocar 
el tibie molts anys en la Cobla Saba
dell i encara avui dia el podem veure 
en algún “bolo” en diverses cobles. 
Li destacarem “Anys de Gloria” 
(1964), “ Els teus amies et recorden” 
(1976). JOSEP AUFERIL I COSTA 
0916), fou professor de trompeta a 
la Cobla Sabadell i Banda Municipal. 
També ha estât director de la cobla 
Jovenivola i professor de l’Escola Mu
nicipal de Música. Ha assolit grans 
éxits populars corn “ L’Aplec de Sa
badell” (1969), “ Montserrat Avella
neda” (1979), “ Dos solistes” (1981). 
Guanyador de “ La sardana de 
l’any” (1972) amb “ Sardanes a Can 
Deu” .

CARLES ROVIRA I REIXACH 
(1929), ALBERT TAULE I VIÑAS 
(1932) i EDUARD MARTÍ I TEIXI- 
DOR (1925), s’iniciaren de joves en 
la composició durant la gran euforia

sardanista a Sabadell de finals dels 
anys 40 o principis dels 50, passaren 
per una etapa de silenci i han reeixit 
amb força en els ùltims anys.

En Caries Rovira fou fundador de 
Tentitat “ Sabadell Sardanista” . En 
la primera etapa escrivi titols corn 
“ Germanor Montserratina” (1948) o 
“ Sabadell Sardanista” (1949). Incor
porât de nou a l’activitat sardanista a 
partir de finals dels 70, com a compo
sitor i membre de la junta de 
TAS AC, ha estât premiat amb “ Sant 
Feliu del Racó” (1979), “ Montserrat 
de Papiol” (1981) i “ Joventut de Ma- 
tadepera” (1982). Actualment es tro- 
ba en una época de gran facilitât 
creadora i de bona acollida per part 
de cobles i públic.

L’Albert Taulé és el mossén de la 
Parroquia de la Creu Alta. Compta 
amb una sòlida formació musical. 
“ Records de Viladrau” (1947); és un 
deis pocs títols que estrené en la seva 
joventut. A partir de 1981 ha tornat a 
escriure amb sardanes tan estimables 
com “ Noves Arrels” (1981), “ Dolça 
Laia” (1983) o “ Llum de tardor” 
(1983) finalista del Premi Joaquim 
Serra,

L’Eduard Martí, és teixidor de 
nom i ofici. De formació autodidacta 
doná a conéixer títols de gran volada 
com “ La sardana de Tedat d’or” 
(1952) o “ La nena i les flors” (1953). 
Ha estât finalista deis “ Joaquim Se
rra” amb “ Campanes i coloms 
(1978) i “ El somni d’Oriol” (1980), i 
del concurs del Banc de Sabadell amb 
“ Pluja de Febrer” (1981).

És un autor de sardanes d’acusada 
personalitat, programades més sovint 
en concerts que no pas a la plaça.

MIQUEL HUMBERT I RIUS 
(1946), JOSEP M." SERRACANT I 
CLERMONT (1946) i TOMAS MA
ÑOSA I RIBATALLADA (1949).

Aquest grup de joves començà a 
escriure sardanes a mitjans dels anys 
60, quan s’interessaren per la cobla 
en frequentar les audicions de sarda
nes. Amb una formació en bona part 
autodidacta, han buscat, sobretot els 
dos primers, nous camins en l’evolu- 
ció de la sardana i la música per a co
bla. Per diferents motius, tots ells fa

És una gentilesa de Restaurant Joan Maragall, 6 i
Advocat Cirera, 38 (Plaça del Gas) - SABADELL 
Telèfon 725 23
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algún temps que no ens donen a co- 
nèixer noves obres.

Miquel Humbert solament ha es- 
crit 7 sardanes. Les dues ùltimes son: 
“ Corn de la nit al dia” (1974) (Premi 
Joventut) i “ Alambinada” (1980). 
Canta a la Coral de “ Belles Arts” i 
degut a les dificultats que trobà per 
divulgar la seva obra, creu difícil que 
torni a composar.

Josep M? Serracant, ha estât com
ponent de la colla sardanista “ Bell 
Punteig” . Les seves obres es caracte- 
ritzen per una inquieta recerca de no
ves possibilitats de la cobla. Guardo- 
nat en diverses oportunitats, els da- 
rrers titols que ha escrit son “ Mont- 
eau” (1979) i “ Intimitats” Ç980). La 
dedicació a l’empresa familiar on tre- 
balla ha fet minvar la seva activitat 
corn a compositor.

Tomas Mañosa ha treballat, ja des 
de molt Jove, per I’enaltiment i divul- 
gació de les danses populars catala
nes. És l’actual director artistic de 
TEsbart “ Sabadell Dansaire” . 
Temps enrera composà unes quantes 
sardanes ben reeixides corn “ Molt 
enllà” (1971) o “ Pesta de sardanes” 
(1973). Actualment la tasca de diri
gent de l’Esbart l’absorbeix del tot.

Cal esmentar un grup de joves que

procedents del mon de les colles sarda- 
nistes van donar a conèixer alguna 
sardana, però ja fa temps que no 
n’escriuen. Es tracta de FRANCESC 
ALIER, AMADEU PA PIO L, 
JOAN MARTINEZ i MARTI RIE
RA, i JOSEP COLOMER, director 
de rOrfeó de Sabadell i de l’Escola 
Municipal de Música.

També el jovent ha entrât en les 
nostres cobles i dels que s’han dedicat 
a la composició tenim a JOAN CAR
LES SAMARANCH (antic contra- 
baix de la “ Jovenivola” ), J. JORDI 
BEUMALA, tenora de la cobla Sa
badell, i el malaguanyat ALBERT 
SERRAVINYALS, flabiolaire de la 
Jovenivola, mort I’agost del 1983, 
quan feia poc que havia estrenat la 
seva segona sardana “ Al mestre 
Uyà” , obra de gran mèrit. RUBEN 
GINESTA, barceloni però compo
nent de la Jovenivola ha estrenat da- 
rrerament ‘Recordant al Mestre” .

L’ùltim en incorporar-se a aquesta 
llista es JOSEP MARTINEZ VINA- 
ROZ que ha escrit dues sardanes du
rant l’any 1983, com “ Matadepera 
dins el cor” .

Jaume Noneil i Juncosa

SABADELL SARDANISTA EN MARXA
Per la Sardana i la Cultura 

Sabadell a gran altura.

Agrupado Cultural Folklórica 
Sabadell SardaiLsta 

C/. Garcilaso, 4 - Tel. 725 15 56 
Sabadell
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fa 34 anys I’editorial anglesa Seeker i Warburg treia al carrer el Ilibre 1984 del famós autor 

George Orwell. El títol de l’obra -de to profètic- serveix avui de capçalera a una coneguda publica- 
ció de “comic” que -inspirant-se en les intencions orwellianes- conrea els générés d’anticipació, 

fantasia i ciència-ficció.
Ara en fa 30 d’anys que qui subscriu coneixia, al Col.legi Mercantil, una colla de companys -ben aviat amies- afeccio

náis al que llavors en dèiem “ tebeos” o “ patufets” . Recordo el Remigi Casas, el Josep Maria Carnicé, el Batallé i el 
Tanyà... Estimàvem Flash Gordon, Jorge i Fernando, Tarzan i Mandrake, revistes que compràvem a ca l’Estruch i can- 
viàvem després de llegides i rellegides a la recordada llibreria de veli del carrer de Manresa: em refereixo a l’entranyable 
Atenea.

En deixar el col.legi vàrem contactar amb d’altres ex-alumnes, més grans que nosaltres, els Cueto, Fabà, Porredón... 
que ens presentaren Toutain i la gent de les editorials Bruguera i Myrga: a partir d’aqui l’aprenentatge i, fins i tot, la pro- 
fessionalitzaciô en alguns casos.

La práctica del “comic” , però, la vaig abandonar ben aviat -després de fer uns “curts” per a Myrga- per tal d’iniciar- 
me en la plàstica de cavalle!. Malgrat tot sempre he segui! l’evolució d’aquesta especialitat, cosa que m’ha convertit en 
una mena d’expert o teòric dedicai -quan s’escau- a la pedagogia o a la critica d’aquest material. Fins i tot pictòricament 
vaig ésser-ne influìt en l’època que vaig practicar la pintura “ pop” .

Tots sabem la gran importància que darrerament ha asoli! el “ comic” en la nostra societal. A partir dels seixantes ha 
deixat el to entre academicista i neoclàssic per tal d’adoptar postures avantguardistes i d’integració amb d’altres arts, 
com ara la mùsica, les modes, la publicitat, l’interiorisme i, per damunt de totes, el cinema; tot això, sens dubte, degut a 
la relació interdisciplinària amb la pintura a rei del moviment dit “ pop-art” .

Bé, però de tot això ja en parlarem més endavant; avui senzillament he utilitzat el “ comic” per a fer-vos una mena de 
Nadala, m’agradaria que l’acceptéssiu. Hi he posât per titol 2984 volent simbolitzar-hi mil anys més d’esperança, de cul
tura, de pau i d’amor.

I ja n’hi ha prou d’escriure, ara...

Es una gentilesa de
-Einatres- TALLER D'ART

Dibuix-"Comic"-Pintura-Ceràmica 
T orn-Modelat-Esmalt

Roger de Fior, 240 
SABADELL
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UN BOTANIC EN ACCIO

E,m Josep Marquès i Subirana és 
un enamorat de la natura. És home 
de vida sana.

Eli, jubilât des de fa cine anys, 
dedica moites hores de la setmana a 
trescar per boscams, baixant i pu- 
jant per torrenteres, davallant per 
fondalades i baumes, encimbellant- 
se per les carenes, bebent per les 
fonts i extasiant-se escoltant els 
ocells...

I tot això ho fa atret per la botà
nica, que és la seva afició.

El seu camp d’accio és part del 
Pare Naturai de Sant Llorenç: Mu
ra, Sant Llorenç, El Pareli, Sant 
Jaume de Vallhonesta; noms i llocs 
com Serra de L’Obac, La Mata, el 
Torrent de la Cansalada, el Torrent 
de Fontfreda, el Sot de l’Infern... 
Hi ha indrets quasi inaccessibles i 
verges. Ell ho coneix a bastament. 
Eli coneix la naturalesa i per això 
l’estima.

D’ofici tintorer, té a la memòria 
tots els noms dels mil i un productes 
quimics, però d’uns anys ençà ha 
après molts d’altres de botànica.

-M’és difícil recordar el nom de 
tots ells -ens diu.

A algunes de les seves excursions 
I’acompanya el seu fill Gabriel, met- 
ge cirurgià ell, gran enamorat també 
de la botànica. Junts han arribat a 
recollir més de dues centes classes de 
flors boscanes, de les quais n’han fet 
diapositives, que classifiquen i orde
nen degudament.

En Marquès coneix tots aquells 
rodais i en sap tots éls racons. A ve- 
gades, diu: “ Me’n vaig al Liceu” , i 
el Liceu per eli és anar en un déter
minât indret del bosc on, assegut so
bre unes pedres, escolta la melopea 
dels ocells. “ N’hi ha una muniò i 
dona gust d’escoltar-los” .

-Altres vegades em dedico a ggu-

dir dels cinc sentits en un Hoc o altre 
del bosc: a oir, gustar, tocar, flairar 
i veure tot aquest bé de Déu que hi 
ha a Ventorn; sentir tota la incom
mensurable bellesa de la naturalesa... 
-ens diu.

Així pensa ell, així ho sent aquest 
home que conviu amb la natura, 
amarant-la, fins i tot arranjant-la i 
protegint-la. Si, la protegeix en tot 
el que pot. Per exemple, ell duu una 
petita serra metàl.lica, plegable. 
Quan veu que un arbre està embol- 
callat d’heures que l’estant asfixiant, 
privant-lo de viure, aleshores talla 
alguns brancams de l’heura a fi 
d’alliberar-lo d’aquella opressió. 
També esporga alguns arbres i plan
tes quan convé. Fins i tot col.loca 
nius de fusta en els arbres perqué els 
ocells hi niïn, per més protecció con
tra el mal temps. Arranja les fonts...

En Marquès es lamenta que hi ha 
massa intrusió de gent sense escrú- 
pols, descurats, que deixen al seu 
pas la bruticia i la destrucció... “ No 
hi ha manera d’evitar tanta incivili- 
tat’’, diu.

-No t’has perdut mai en el bosc?
-No, mai. Ara bé, cal conèixer el 

Hoc, tenir sentit de l ’orientaciô. Per 
exemple: si baixes a una torrentera o 
bauma i no saps on anar, cal tirar 
amunt a f i  d ’arribar a la carena. Des 
d ’ella pots veure les muntanyes pro- 
ximes i per elles pots orientar-te.

Normalment va sol, d’a'tres vega
des va amb el seu fill, puix a amb- 
dós els mou la mateixa dèria.

-Tine el costum de dur un xiulet, 
que en cas de tenir algún accident el

Per Joan d’Aymà
tocarla... si pogués fer-ho,donat el 
cas -diu.

-Quina fauna acostumes a veure 
en els teves excursions?

-Hi trobo molts rastres de porcs 
senglars; també guineas i teixons, si 
bé en menys quantitat; esquirols, co- 
nills, però major ment tocats per la 
mixomatosis; algunes ramades de 
perdius; serps, escurçons i una gran 
familia d ’ocells...

I afegeix:
-Bona part d ’aquells indrets són 

vedats, però malgrat això encara 
s ’hi practica la caça... També pue 
dir que d ’uns anys ençà ha minvat la 
familia dels ocells... Se sol practicar 
la seva caça per mitjà de teles; ho 
cacen tot i Havors ho venen...

Ell, des de fa un temps, “ pro- 
veeix’’ cada setmana d’una planta 
diferent l’aparador de la farmàcia 
d’en Masvidal; aquest la dibuixa i 
transcriu el nom cientific i popular 
de cadascuna. És una exposiciò per
manent de botànica que té els seus 
assidus espectadors. Dòna gust de 
veure, certament.

En Marquès gaudeix veient corn la 
naturalesa muda a cada estaciò de 
l’any. Copsa la policromia de tot el 
seu entorn i fins i tot, recordant el 
seu veli ofici, pensa corn composaria 
la mixtura per aconseguir la llumi- 
nositat d’una posta de sol, o la del 
dia neixent, o la llum que es destil.la 
entre el fullam de l’arbreda...

Horn diu que cada home és un ac
tor. Dones bé: Josep Marquès fa un 
lloable paper en el bell escenari de la 
Natura... ■
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¿mat̂  ¿ óur<u¿uiy Foto: Josep Busoms. 
Text: Joan Cusco

MA CASA 
BLANCA...
(Dedicat a mon bon amie Pere Quart)

1 mon camp.
I ma xicota. Bruna. Alegre.
I ma bota, de vi veil i cálid.
I mon pà i mes pedres.
I mos alls.
I mos ulls.
I mes cebes.
I mon poblé penjat en el serrât.
I ma terra olivarera.
I mes cançons.
I mon coloms blancs.
I mon treball.
I mes coses dolentes, que em callo... 
I ma vida...

Ht * *
Tinc ma casa blanca i no soc president. 
Per a qué?...

_ Sant Quirze, 11

Es una gentilesa de \/|^^TCjE3 0 0 D IN A , S. A .
Crup A Titol 412 SABADELL
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RECORDANT... per Daniel Sanahuja i Capella

Josep Masllovet i Sanmiquel (1879 -1946)
(III)

E.m el desembre del mateix any 1908 
obtingué un dels èxits més senyalats 
de la seva carrera artística. Prengué 
part en un concurs per premiar un 
himne que perpétués la memoria del 
gran filipí Josep Rizal i Mercado, i li 
fou concedi! per la composició pre
sentada el “ GRAN DIPLOMA DE 
HONOR” i, de més a més, “ DIPLO
MA DE MERITO” .

L’estrena fou un gran esdeveni- 
ment; tingué Hoc en el Camp de Pa- 
quimbayau, en el mateix Hoc on mori 
l’insigne filipi Doctor Josep Rizal i 
Mercado, i va ser interpretada per un 
conjunt de més de 400 veus i una or
questra de cent professors. En aca
bar, davant una gran expectació, li 
foren entregats de mans de l’esposa 
del General James Amith, governa- 
dor de les liles Filipines, els premis 
que meresqué la seva obra.

El diari “ La Veu de Catalunya” de 
Barcelona del dia 31 deia així:

“ Una altra vegada hem de donar 
compte ais nostres lectors, del triomf 
obtingut pel nostre compatrici, el no
table compositor fill de la ciutat de 
Sabadell, en Josep Masllovet.

La prempsa de Filipines, ahont re- 
sideix actualment aquest bon català, 
que tant alt posa ab ses obres el nom 
de Catalunya, al resenyar les festes 
que’s celebràren ab motiu del aniver- 
sari de la mort d’en Rizal, parla del 
himne premiai en el concurs obert, al 
objecte de conmemorar la data es- 
mentada.

Dita composició escullida entre les 
nombroses que’s presentàren al con
curs, que p o rta  per tito l 
“ GLORIA” , ha résultat esser del 
nostre compatrici. Don Josep Mas- 
Hovet Sanmiquel director de l’Orfeô 
Català de Filipines.

Tots els diaris de les Ules dediquen 
calurosos elogis a l’obra del nostre 
amich, y donen compte del gran èxit 
y de la colossal ovació que’s tributà 
al autor, al esser exécutât per primera

vegada ab 400 cantants.
Prova d’aquest èxit obtingut, n’es 

el fet de que l̂ Comité executiu de les 
festes Rizal, ha recomenat al Depar- 
tament d’Instrucciô Pública l’adop- 
ció del Himne del nostre compatrio
ta, com a Himne Oficial, destinât a 
esser cantai en tots els actes públics y 
en totes les escoles de Filipines.

Ens felicitem, y felicitem coralment 
als sabadellenchs, per aquest nou 
triomf obtingut per en MasHovet” .

El periódic “El Nuevo Regimen” 
de Madrid, el dia 6 de març del 1909, 
publican! l’èxit obtingut pel mestre 
MasHovet a Filipines s’expressava 
d’aquesta manera: “ HIMNO NA
CIONAL FILIPINO” - En el dia 31 
de diciembre último, llamado “ Dia 
Rizal” se celebraron en Manila gran
des fiestas en conmemoración del 
duodécimo aniversario de la muerte 
de José Rizal, entre las que figuraban 
dos concursos, una para premiar la 
letra y otro la música de un himno 
que perpetuase la memoria de tan 
ilustre patriota. En el concuro musi
cal se presentaron 15 composiciones, 
y el Jurado, por unanimidad resolvió 
adjudicar el premio a la composición 
n? 4, que llevaba el lema “ SPES” , y 
abierta la plica que contenía el nom
bre del autor, resultó ser éste nuestro 
compatricio el eminente músico y 
compositor Don José MasHovet y 
Sanmiquel.

Todos los periódicos de Manila, 
contienen elogios de la nueva compo
sición del señor MasHovet, y en tanto 
ha sabido éste infiltrar en ella el espí
ritu y los sentimientos filipinos que el 
Comité ejecutivo de los festejos Rizal 
ha recomendado al Departamento de 
Instrucción Pública la adopción del 
himno de nuestro amigo y compa
triota, como himno oficial destinado 
a ser cantado en todas las escuelas 
públicas de Filipinas una vez al dia al 
comenzar las clases, si fuera posible, 
con tanta frecuencia como sea facti

ble, en combinación con el sitema de 
educación implantado en las aulas o 
que en lo sucesivo se implante.

Este himno que se titula “GLO
RIA” y cuya letra es del celebrado 
poeta Jesús Balmón, fué cantado el 
dia de la fiesta por 400 voces alcan
zando muchos elogios para nuestro 
amigo señor MasHovet, como ya se 
ha dicho, todos los periódicos de Ma
nila sin excepción.

Algunos de estos periódicos dan 
como segura la proclamación del 
Himno Nacional Filipino, pedida por 
el Comité, expresándose el titulado 
“Mercurio” , después de reseñar los 
hechos que para glorificar a Rizal se 
han realizado en Filipinas en los si
guientes términos: “ Avanza el amor 
al Ideal truncado y se gloria una efe
mérides luctuosa. El grito de la pàtria 
debe quedar escrito en el pentagra
ma. Pídese un himno que arrulle 
nuestro hogar para que algún dia lo 
entonen nuestros hijos con altivez y 
bravura. Todas las armonías se con
centran en el alma de los composito
res locales y se hace el concurso. 
Oyense acordes varoniles y un espa
ñol, MasHovet, recoge el premio y en
trega el HIMNO NACIONAL FILI
PINO” .

Al dar a conocer esta noticia toma
da de la prensa de Manila, no pode
mos menos, como amigos y compa
triotas de Don José MasHovet, de di
rigirle nuestra más sincera felicita
ción por los lauros que tan a menudo 
en tierras lejanas obtiene, con los que 
no sólo perpetúa su nombre, el cual 
desde hoy quedará perennemente 
grabado en el corazón de los filipi
nos, para ser evocado en todo tiempo 
al lado de las glorias pátrias, sinó 
también por lo muy alto que pone el 
de la ciudad de Sabadell, de donde es 
hijo el celebrado compositor” .

L’any 1909 vingué a Sabadell en 
viatge de plaer per veure els seus fa- 
miliars i patrocina! per nombrosos

Es una gentilesa de LMStT F«TI»CilAF VIA MASSAGUE.12 - TEL. 7251730 
S A B A D E L L
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Orquestra Rizal Sociedad de Conciertos

amies seus, el dia 13 d’octubre, doná 
un concert en el Teatre Camps de Re- 
creu a base d’obres seves, en el qual 
prengué part l’Orfeó de Sabadell diri- 
git pel seu mestre Josep Planas Arge- 
mi i una orquestra composta de 60 
professors. L’èxit obtingut, fou dels 
que deixen record en l’ànima d’un ar
tista, perqué no es poden oblidar mai 
més. Vegis el programa:

TEATRE CAMPS DE RECREU 
Dimecres 13 d’octubre de 1909 
- Nit a les nou
Extraordinari y ùnich Concert en ho
nor del llorejat Mestre compositor 
sabadellench J. MASLLOVET 
SANTMIQUEL, prenent-hi part lo 
benemérit ORFEO DE SABADELL 
y 60 professors d’orquesta.
PROGRAMA
Primera part.- 1. SOL IXENT, 2. 
SERENATA ARABÉSCA, 3. 
DANÇA ARABE, per TOrquesta; 4. 
AVE VERUM, (a 2 veus) secció 
d’homes del Orfeó de Sabadell y Or
questa.
Segona part.- 1. Missa MATER IM- 
MACULADA (a 4 veus) per l’Orfeó 
de Sabadell (senyoretas, homes y 
noys) y l’Orquesta. 
a. KYRIES; b. GLORIA; c. CREDO; 
d. SANCTUS; e. BENEDICTUS; f. 
AGNUS DEL
Tercera part.- 1. INTERMEDI, 2. 
BARCALORA, 3. GAVOTA, 4. 
MARXA TRIOMFAL, per l’Orques- 
ta.

Totas las obras de que’s composa’l 
programa son originals del Mestre 
Masllovet y per eli serán dirigidas, 
exceptuant F “ Ave Verum’’ y la Mis
sa “ Mater Immaculata’’, qu’en obse- 
qui al mentat Sr., ho serán pel cele-

brat Mtre. En Josep Planas y Argemi.
Comensal a executar un nombre 

del programa, es prega a las personas 
que’s trovin fora de la sala i vulguin 
entrar-hi, que no ho fassin fins aca
bada l’execució de dit nombre.

El dia 15 la “ Revista de Sabadell’’ 
publicava la següent nota:

“ Don Josep Masllovet Sanmiquel 
sortirà cap a Marsella el prop-vinent 
dia 22, per embarcar el 24 cap a Ma
nila, a fi de assistir a unes grans festes 
musicals que tindrán lloch en dita ca
pital un deis dies del proper mes de 
desembre.

Per aquest motiu els amichs i sim- 
patitzans del Sr. Masllovet, volen ob
sequiarlo ab un dinar de despedida, 
que tindrá lloch en el “ Hotel Suizo’’ 
d’aquesta ciutat el proper-vinent diu- 
menge dia 17 a la una de la tarda’’.

El dia 17, la mateixa Revista oferia 
ais seus llegidors un magnífic repor- 
tatge del concert celebrat el dia 13 en 
el Teatre Camps de Recreu. Vegis el 
contingut:

CONCIERTO MASLLOVET
Desde que nuestro joven compatri

cio, el laureado maestro compositor 
D. José Masllovet, llegó a nuestra Sa
badell, después de haber cosechado 
en Manila, donde reside desde hace 
algunos años, señalados triumfos que 
á su debido tiempo y con gran satis
facción consignábamos, sus numero
sos amigos y admiradores abrigaban 
el propósito de organizar un festival 
en honor de nuestro querido compa
tricio, como medio de admirar sus 
nuevas obras y de rendirle el mereci
do tributo de la alta consideración á 
que se ha hecho acreedor por sus re
conocidos méritos.

Y esta feliz idea vióse realizada el 
próximo pasado miércoles en el Tea
tro de los Campos, donde, ante un 
público numeroso y escogido, una 
notable orquesta de 60 profesores y el 
valioso concurso de nuestro benemé
rito “ Orfeó’’, dieron realce á un es
cogido programa, compuesto de 
obras de José Masllovet.

Como obra capital figuraba la Mi
sa MATER IMMACULATA, a 4 ro
ces, que le conquistó en Filipinas un 
señalado triumfo y le ha valido una 
afectuosa y elocuente felicitación de 
Su Santidad.

En la primera parte figuraban tres 
caprichos simfónicos: SOL IXENT, 
SERENATA ARABESCA y DAN
ZA ÁRABE; la primera delicada y 
sentida, inspirada en melodias popu
lares catalanas; las dos siguientes lle
nas de vida y color. Siguió a éstas el 
AVE VERUM á dos voces, que por 
deficiencias de colocación de los eje
cutantes no brilló tanto como requie
ren sus condiciones artisticas, però sí 
lo bastante para que pudiera juzgarse 
en nuevo aspecto en que entraba 
Masllovet para ser considerado com
positor de música religiosa, prepa
rando el ambiente para la audición de 
la Misa que iba a llenar por entero la 
segunda parte del programa. La Misa 
obtuvo un éxito brillante, y, apre- 
ciendo los juicios de personas inteli
gentes, es revelación patente de los 
evidentes progresos de su autor en 
tan difícil arte, por lo cual unimos 
nuestra modesta felicitación y nues
tro humilde aplauso á los muchos 
que con motivo de su notable obra ha 
recibido el joven Maestro Ar. Mas
llovet.

Continuará...

És una gentilesa dedflaxlioGiHiiL-
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Conte.

FULANO
DE
TAL

Per Aurora Tricuera J
xmquell home tenia una fai.lera, una dèria indescripti
ble. Volia ser president.

Va fer-se soci d’una agrupació filatèlica i va esperar 
pacientment que es produis renovació de junta. Res de 
res. La seva candidatura, presentada només per eli, no 
va èsser votada per ningú.

De jovenet havia fet teatre. Feia de comparsa en “ Els 
pastorets” ; aixi, dones, va mirar d’introduir-se en un 
elenc teatral. Va començar a fer mérits perqué el poses- 
sin a la junta amb el cárrec que fos, eli bé prou que 
s’encarregaria d’arribar a escalar la presidéncia.

No hi va haver manera. Li va sortir Ilufa.
Un altre projecte que li va fer figa va ser el de presi

dir el Club deis Optimistes, ja que li va venir una de- 
pressió tant forta que només la va superar mantenint la 
idea obsessiva que un dia arribaria a president, però, és 
ciar, amb aquella neura com un piano i plora que plora
rás, no podia pas ser ell el president del Club dels Opti
mistes.

Presidir un club de fútbol no entrava en els sens càl- 
culs; es necessita molta solvència econòmica i eli anava 
tallant i cosint i a més a la Maria se li havia ficat el cap 
-ara que tenien el pis pagat- que volia una casa unifami- 
liar.

Però tot és possible sota el sol i el nostre home va 
treure faves d’olla en saber que era president de la mesa 
electoral del seu districte. Estava ja curat de la depres- 
siò i content com mai explicava a tothom que el dia de 
les eleccions eli presidiria la mesa del Col.legi “ Pere 
Pi” .

[UlN

Però... quan una cosa no ha de ser...
Aquell dia no es va poder aixecar del Hit. Li va venir 

un atac de flebitis tan agut que no hi va haver manera 
de llevarse (volia que l’anessin a buscar amb una ambu- 
lància per anar a presidir la mesa, però, és dar, els met- 
ges -en va fer anar a cercar més d’un- no ho van tole
rar.)

Quan al cap d’uns dies ja va poder deixar el Hit va 
decidir cuidar-se al màxim per no deixar perdre una al
tra oportunitat de ser president.

El cap d’uns anys, un bon dia, s’atura davant de la 
seva casa unifamiliar que H havia costat una ronyona- 
da, (encara faltaven algunes Hetres per pagar) un cotxe 
oficial. Baixen, truquen, obra, passen i H diuen: -senyor 
“ Fulano de de Tal” ?

-Jo mateix.
-Acabeu d’èsser elegit president del govern.
-Jo? Però a sant de què dieu aqüestes best teses?
-Senyor “ Fulano de Tal” , estem a l’era de l’ETVS, 

Era de Tecnologia Vanguardista Superada i ho heu 
d’assumir. La computadora ho diu: vòs sou el nou pre
sident del govern. L’enhorabona. Estem a les vostres 
ordres.

I tanmateix “ Fulano de Tal” va arribar a èsser presi
dent del govern.

Si va fer bé la seva gestiò? Jo què sé. Encara falten 
almenys unes tres setmanes perqué entrem de pie a 
l’ETVS.

És una gentilesa de n e g n e Passeig de la Plaça Major, 38 
Telèfoni 726.56.38 
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SEMI-FOSA
(Poesia al piano)

Aquest poema s’ha musical per a 
poder interpretar-se al piano.

Seguint restructura del poema, la 
mùsica comença amb un tema deter
minai a la melodia, corresponent a la 
primera estrofa.

Es passa a la segona estrofa amb 
un tema introduit al baix que poc a 
poc agafa ritme i vitalitat. Quan la 
melodia torna al temps inicial, hi ha 
una transició fins entrar a la tercera 
estrofa i retornar al tema primer (al 
baix).

D’acord amb el sentit del poema, 
la mùsica acaba perdent-se, talment 
semi-fosa.

Semi-Fosa.
Abastes el piano amb un intens 
acoblament que es perltonga 
com una nit d ’amor; i l ’ona 
deis dits desafia el teu temps.
El ritme de les notes se t ’emporta 
la cadéncia del eos i jo  no goso 
sino restar,
sense omplir la pausa que tu, ignoro 
si conscient, fas captivadora.
Retornes sigilosa al pentagrama 
deis sentiments i el so deis teus cabells 
escriu un nou compás mentre jo aprenc 
a no témer la fi, 
espero sempre la represa.

Lletra de J. Milá.
Música de M° E. Milá.
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Nota.- Josep Mila i Masoliver, jo-
ve poeta, és autor deis Ilibres 
“ C aplletres d ’un carni” , 
“Cinquanta-dos instants sense 
te m p s” / el més recent 
“Badalucs”.
María Emilia Mila i Masoliver ha
cursat la carrera de piano al Liceu 
de Barcelona.
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Els quaranta anys de la 
“ Coral Talla”

X ja  nostra és una ciutat on la Identi
tät cultural i artística no es perdrà 
mai. Som, els sabadellencs, per signe 
natural i personal, continuadors de 
totes aquelles coses que tenen per fita 
l’art en qualsevulla forma o estil; de 
tot allò que té quelcom de viu en la 
cultura i, sobretot, en el fet popular.

Mirant enrera i amb tota equani- 
mitat, sense pasions ni exigències, 
veurem que a Sabadell els grups tea- 
trals, les corals, l’excursionisme, l’art 
pictòric, el dibuix, la ceràmica, la te- 
rriseria i, fins i tot, la música del po
blé, hi tenen una continuítat que 
arrenca de molts anys enllá. Són ge- 
neracions que han anat seguint allò 
que els avis o els besavis van 
començar un dia, potser pel fet de 
trobar-se uns quants al café o sortint 
del treball... I, d’aquestes trobades 
amicals van resultar-ne un grup de 
teatre, una orquestreta o una coral, 
una escola de pintura o d’escultura, 
de fang...

Grups que, en el temps, s’han 
allargassat fins ara; altres, al pas del 
temps, han anat canviant de nom i de 
gent, però, en general sempre sòn uns 
quants que han estât descendents dels 
fundadors o dels continuadors 
d’aquells, els que en formen part. I 
això ho podem veure en grups com 
els teatrals; per exemple, “ La Joven- 
tut de la Farándula” , continuadora 
de “ La Farándula” ; el Centre Sant

Vicenç de la Creu Alta, El Ciervo i els 
que s’han anat formant fa uns anys, 
però on participen membres que ha- 
vien estât d’altres com “ Palestra” , 
com “ L’Agrupaciô Rusiñol” , sor- 
gint després, on hi ha algún que altre 
membre d’aquest, “ L’Aula de Teatre 
de Belles Arts” , “ L’Epidaure” i al
tres... I, deis primer s anomenats, ja 
tenien una continuïtat perqué abans 
d’ells ja n’hi havien hagut d’altres... 
Amb les Coráis ha passât el mateix. 
Segueixen, continúen, en neixen tam
bé, com ha nascut fa poc aquest 
“ Cor” deis “Amies de l’Opera” ... A 
Sabadell, l’estimaciô, l’entusiasme 
per les Coráis, els “ Cors de Clavé” , 
ha estât tota una continuïtat.

Volem parlar, però, de la Coral 
“Talia” ; aquesta Coral que acaba de 
commemorar els seus quaranta anys i 
que és tot un exemple d’aquest fet 
cultural de Sabadell. La “ Talia” es 
una coral que té entre els seus mem
bres tres generacions de cantaires, i 
també tots els que al llarg del temps 
s’hi han anat afegint i aquells que ja 
no hi canten per les raons que siguin, 
però que no han deixat la coral sinò 
que segueixen fent-li costat, vivint la 
seva vida i col.laborant, seguint-la, 
animant-la, estimant-la... I tot això 
ha fet que la commemoració deis 
quaranta anys fos tan festiva i tan 
emocionant. Ho va ser d’emotiu per 
aquella exposiciò de fotografíes on es

podia seguir la història de la coral; i 
sobretot el concert a l’auditori de la 
Caixa d’Estalvis de Sabadell, la nit 
del 19 de novembre, en el quai va 
quedar demostrat que el Mestre 
Francese Olivella i Company i els 
cantaires mixtes d’ara, amb l’estudi i 
preparaciò, poden cantar moites co
ses. Després, el darrer acte de la com
memoració, el “ dinar de Germanor” 
del dia 20 de novembre a “ la Mata” , 
va ser un acte emotiu per excelència, 
pie de records dels temps primers de 
la coral que, quan no era “moda” el 
català, donava concerts fora de Cata
lunya cantant en català i acabava 
sempre amb el crit de “ Visca Cata
lunya” .

Ells han passât quaranta anys de la 
vida portant l’ànima senzilla de les 
nostres cançons populars arreu i fent, 
sobretot, catalanisme i sabadellen- 
quisme obert. Ara, tres generacions 
reunides han mostrat amb aquest 
concert del 19 de novembre, sobretot 
amb la seva segona part, no ja popu
lar, sinò polifònica i forana, que sa
ben cantar més i moites coses més 
que les cançons populars i les tipiques 
“caramelles” ; que, amb l’esforç, 
l’estudi, l’entusiasme que porten a 
dins, la Coral “ Talia” pot ser ja una 
coral entre les millors de la ciutat.

Rosa Ten

E.
FRANCISCO FERNANDEZ A “EINA-3”

ill és un ceramista jove 
arribat de terres toledanes, la 
seva petita i bonica pàtria, 
portât per la sana febre de co- 
nèixer el nostre pais i d’estu- 
diar la nostra ceràmica. Ho 
ha fet, anant primer a altres 
llocs, per tal d’estudiar la 
creatività! de cada terra. Ara 
resideix a Cerdanyola i ve a 
Sabadell, a “ EINA-3” , on 
dóna classes i fa intéressants 
demostracions créant peces i 
més peces d’una gràcia i una

bellesa extraordinàries. Ho fa 
amb una rapidesa impressio- 
nant. Tot de primera intenció, 
moldejant el fang mentre ro
da en el torn. Les seves mans 
són segures, créatives i treba- 
llen juntament amb el seu 
pensament, on la idea es va 
fent realitat en pocs moments.

Molt treball, molt estudi i 
molt entusiasme han fet possi
bles aquesta rapidesa i aques
ta seguretat en l’original crea- 
ció de cada peça. L’art és

quelcom que s’ha d’estimar si 
es voi que sigui aquest quel
com, i en FRANCISCO FER
NÁNDEZ, aquest amor al 
fang fet obra, l’amor a la tas
ca de terriseria, ceràmica, li 
brolla arreu i es comunica 
amb aquells que observen 
aquest seu fer, amb els quals 
estableix una plena comunica- 
ció. És emocionant de veure 
com, del tro? de fang, a l’im- 
puls de la seva idea, que expli
quen les seves mans, es va for-

mant en uns minuts una esbel
ta gerra, un llis i ampie plat 
tot elegància, unes tupines 
gracioses... És el poder artis
tic posât el cami de la bellesa i 
de la serenitat. Totes les vir- 
tuts d’un artista i d’un mestre, 
perqué en FERNÁNDEZ és 
un mestre que ensenya i que 
aprèn; dues coses importan- 
tissimes.

Rosa Ten

És una gentilesa de LSócocía ALTA SASTRERIA 
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Intel-lecte 
Aquarel.les de

EMILI HIERRO
El conjunt de I’obra de 

Hierro la veiem primordial- 
ment com a fruit d’una obser- 
vació atenta i madurada en la 
que la precisió del dibuix i la 
entesa perfecta de la técnica 
aquarel.listica son els atributs 
principals que la determinen. 
Pintor realista que transcriu el 
model fugint de tota estridèn- 
cia, emperô, no deixant a mig 
fer les visions d’impressiô ini
cial que vivifiquen les imatges 
distribuint-ne amb precisió els 
valors substanciáis. Són temes 
urbans de Sabadell, París, 
Mallorca, Valéncia i Barcelo
na en els que s’aprofiten els 
valors que més enriqueixen la 
visió neta i precisa. És una 
pintura podríem dir aristócra
ta i en la que tot, la habilitât 
en Texecució i el sentit des- 
criptiu, s’ajusten mestrívola- 
ment. Ens plau fer esment 
d ’uns bodegons intitulats 
“ Joc de café blau i margari- 
tes” d’un romanticisme équi
librât, i d’una precisió gairebé 
de miniaturista. Técnicament 
cal valorar-ne la seguretat en 
la dicció que fa que les coses 
es resolguin amb unes colora- 
cions que en tot moment 
transcriuen la pincellada  
transparent i precisa i que no 
admet superposicions. En fi, 
el disseny d’uns dibuixos de 
Vestits d’Época” , ajuden a 
entendre l’afany per part de 
l’artista de conjuntar el sim- 
bolisme a la perfecció d’uns 
dibuixos d’ofici sólid i subtil.

LANAU
Artista que treballa i viu a 

Sabadell, nascut a Barcelona; 
l’obra presentada del qual, ju- 
ga en tot moment en un 
col.loqui entre colorìsme sim
ple i agut expresionisme. Es 
refugia en certs moments en 
imàtges que fan la realitat més 
suggestiva. Pintura a l’oli 
exuberant de color, que recla
ma en tot moment la dignità! 
del dibuix i preten equilibrar

dibuix, color i projecció final 
i, francament, en moites de 
les teles presentades ho acon- 
segueix.

Intel.lecte
JORDI VALE ESCRIU
Pintor sabadellenc nascut 

al 1928, és pintor avui que 
gairebé podriem definirlo 
com a cal.ligràfic; és realista, 
figuratiu i lluminós, testifi- 
cant l’encert de les obres sens 
estridéncies i humanitzant 
l’anècdota; posseig el do 
d’equilibrar la figuració al co
lor i captiva a l’espectador 
amb unes interpretacions gai
rebé fotogràfiques sens que 
aquesta obsesió representati
va desfasi l’entrellat que resu- 
meix la concepció personal 
del paisatge.

Unes mostres de figura acu
sen una personalità! poc co
rren!.

Negre-Sala d’Art
R. CALVO i DURAN

Dibuixos i pintores -més di
buixos que pintores- veiem ex
posais en aquesta sala d’art. 
En aquest cas sí que queda 
ben justificat allò de que per 
coneixer els véritables artistes, 
no els preguntem quines teo- 
ries professen, sínó quines 
obres realitzen. Els dibuixos 
de Calvo agermánen la per
fecció de la forma a l’expres- 
síó del carácter i a una plena 
assimilacíó del moment.

Amb els seus dibuixos, 
s’atança a la realitat de les co
ses amb una tècnica de mestre 
i una orientacíó estilística sim
ple.

Admirable el protagonísme 
de lu figura femenina que dei- 
xa a segon lloc el reste de 
l’obra. En conjunt la seva 
obra no podem dir que 
sorgeíx-hi com en un mer ac
cident; és construida amb ele
ments basics, ben fonamen- 
tats i dífícílment orientais a 
formes banals.

Negre-Sala d’Art 
JOAN BORRÀS FUSTER 

i JOSEP BORRÀS (fill)
És l’obra que pare i fill ex

posen seguint una afecció ar
tística ben definida. Una visió 
honestament expresada en els' 
paisatges i bodegons per part 
del pare i que trova vida artís
tica en la movilització de les 
forces amb més actitut dinà
mica i expressiva per part del 
fill; ambdós estimen el voler 
de traduir dignament unes im
pressions.

Gisbert-Art
JAVIER SANAGUSTIN
Emprunt lu trunscripcíó de 

lu técnica del puísatge a 
l’aquarel.la, Sanagustin con- 
segueix en la major part dels 
temes tractais, presentar-ne 
un medí subtilment lluminós 
en el que individualment resu- 
meix i’encant d’una novetat; 
la Intimität i el misteri donen 
una força especial als paisat
ges més reeixits i en els que 
deíxa entreveure tots els pro
blèmes de proximitat i distan
cia resolts amb efectes gairebé 
diriem escenográfics, emperó 
que en tot moment plasmen 
pensaments i emocíons ben 
personals; veiem agilítat en la 
composició i raons internes 
que enfoquen el tema pictóric 
amb un cert fons realista que 
mai per mai és agressiu.

Galeries Rovíra
JOAN BURRUL

L’obra actual de Burrull se- 
gueix unes linees de fa temps 
traçades, les quais han conse
guii augmentar en tècnica i 
sentiment el paisatge. En 
aquesta exposició hi veiem un 
nou protagonísme, i aquest és 
resolt possiblement amb més 
integració encara que’l reste 
deis paisatges; tractem ara de 
les teles en les que la proble
mática de la neu es resolta se
guint un concepte d’encanta- 
ment per ais sentits, presidi! a 
més, per una superació de la

tècnica a que ens té acostu- 
mats.

Galeries Rovíra
JOSEP LLULL 

Obra figurativa en la més 
gran part i en la que la figura 
deis infants domina i en les 
que l’acoplament d’escenes 
simbóliques femenínes es 
mouen en un bell i acusat sen
timent del ritme i del color; 
color orientât a Pescóla valen
ciana de Mongrell.

RAIMON ROCA a 
Watts Art

En aquesta sala de Castellar 
del Vallès, Raimon Roca ens 
sorpren amb una nutrida 
col.lecció de pintares que se- 
gueixen reafirman! la perso
nalità! que, de temps, té con
querida. R. Roca és conscient 
de l’estabilitat que ha sabut 
seguir sacrificant fets que po- 
drien haber extralimitat l’ex- 
presió i fins potser descobrint- 
se com a renovador.

La seva pintura regeix una 
execució en la que’l paisatge 
presenta una fusió entre 
transparéncies i opacitats; res
ponsable en tot moment de 
l’ofici i recolsat en el virtuo- 
sisme del seu mestratge ens 
mostra el fruit d’una resolu- 
ció feta d’estudi i treball.

NOTES MARGINALS:
L’activitat artística a Saba

dell ens parla de: JOSEP DO- 
MENECH a “ Espai Roca” , 
de l’éxit de ERNEST JU
LIEN a MURA, de la d’AL- 
FONS BORRELE a la ciutat 
de Karslrruhe a Alemania, de 
ALICIA BOARDMAN en 
Castellar del Vallès, de la de 
LURDES DOS ANJOS a la 
NARCIS GIRALT i la del 
curs d’“ ESMALT ARTÍS- 
TIC” a la mateixa Agrupació, 
ais qui la manca d’espai ens 
impossibilita fer-ne l’oportù 
comentar!. ■

És una gentilesa de WAHy-ART
S a n t  P e r e  d ’ U l l a s t r e , 9 - C A S T E L L A R  D E L V A L L E S

Sala d'Exposicions
Tel. 714 55 71
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P ‘L’ELISIR D’AMORE” A LA FARANDULA

ortem ja quatre represen- 
tacions operistiques gràcies a 
la iniciativa i l’esforç conti
nuât d’‘‘Amics de l’Òpera” .

Aquesta vegada, el 3 de no
vembre, va ser ‘‘L’elisir 
d’amore” , de Donizetti, a cà- 
rrec del Crup del Teatre Grec, 
de Barcelona. O sigui que no 
es va fer necessari, com en les 
tres representacions anteriors, 
de dur a terme un muntatge 
exprofés a partir de zero, sino 
que es comprava amb una ex- 
periéncia que només calia po
sar de nou en marxa. Es pro- 
duí, però, un imponderable: 
la soprano s’indisposà i va ser 
precis fer venir d’Itàlia, per 
avió, una substituía que cone- 
gués l’obra puix que, arribada 
a Sabadell poques bores 
abans de la representació, no 
era possible de fer ni tan sols 
un assaig amb ella. Milena dal 
Pavia va resoldre el problema 
a satisfacció i tot va anar com 
una seda.

A part de la soprano desta
caren sobremanera el tenor, 
Santiago Sanchez, i el baix, 
Carlos Chausson, no sois com 
a cantants -magnifies can- 
tants- sinó també com a ac
tors. Tant l’un com I’altre es 
posaren el public a la butxaca.

Cal també senyalar el criteri 
de modernitat amb qué el 
Crup tracta la posta en escena 
d’aquesta obra que porta al 
damunt un segle i mig llarg 
d’existèneia, aixi corn el joc 
què fa moure els cors, joves i 
plens de vivacitat.

Per descomptat que aques
ta representació no va teñir 
participació sabadellenca, pe
rò l’acollida del públic es pro- 
dui amb igual fervor. Creiem 
que es pot augurar, dones, per 
a les representacions de 1984, 
una continuitat que s’anirá 
afian^ant.

CAU D’ART DE SABADELL 
ESTRENA LOCAL

La veterana galería d ’art, 
antigüitats i subhastes, que re
genten els nos tres amies, la fa 
m ilia  Bosch, acaba de 
traslladar-se a les noves 
instai, lacions de la Plaça de 
Marquilles, situades en el dig
ne i acollidor marc d ’una anti- 
ga casa senyorivola i quina 
inauguració ha tingut Hoc el 6 
de desembre. Juntament amb 
aquest felig esdeveniment ha 
quedat oberta l ’exposició de 
pintares de l ’artista actual 
CARRETERO, que ha meres- 
cut els elogis de crítica, 
col.leccionistes i públic locals.

La resta de l ’establiment 
ofereix a la contemplació del 
visitant notables peces de mo
biliari, escultura, quadres i 
objectes d ’art des de barro- 
ques a contemporánies, pas
sant, naturalment, pel moder
nisme i l ’impressionisme. En 
números següents comptem 
en tenir al cor rent els nos tres 
lectors de les noves activitats 
d ’aquesta sala.

Quadern es complau en 
afegir-se als bons desitjos dels 
medis artist ics locals envers 
aquesta suara encetada nova 
etapa del Cau d ’Art: desitjos 
que, n ’estem segurs, s’hauran 
de traduir en els èxits a que la 
seva ben demostrada expe- 
riència i prestigi els en fan 
acreedors.

EL SANT FRANCESC 
DE CALVO DURAN

Enguany I’aplec de la casa 
d’Assis, a Sant Quirze del Va
llès, ha tingut un succès per a 
nosaltres ben agradable.

El col.laborador d’aquesta 
revista en Ricard Calvo, amie 
també de la Fundació Assis en 
favor dels veils, ha realitzat 
una pintura del sant que, des 
d’ara, dóna la benvinguda als 
visitants de la casa. En 
executar-la, la quai feina li ha

ocupat gran part d’aquest 
any, hi ha volgut representar 
l’esperit del franciscanisme, 
les estigmes, els simbols del 
germà Sol i de la germana 
Lluna i revocado dels paisat- 
ges de la Umbria que li inspira 
aquell bell paratge vallessà.

Per a donar rostre a la 
imatge va tenir en compte el 
Sant Francese del Cimabue, 
de l’església inferior de l’Assis 
italiana considérât l’iinic re- 
trat vertader del sant, com 
horn pogué advertir en la re
prodúcelo de l’obra de’n Cal
vo que oportunament publicà 
el diari de Sabadell.

Al lliurament, que tingué 
Hoc enmig dels actes de la bri
llant i cálida festa del 9 d’oc- 
tubre, van assistir-hi el Dr. 
Laporte, Conseller de Sanitat, 
en representació de la Genera
lität de Catalunya, i els mem
bres de la comunitat caputxi- 
na de Sarrià, moment que re- 
cull la fotografía.

El Doetor Laporte, Conseller de Sanitat, el Pare ideò E. Vaneells, eaputxi, 
i enmig d’ambdôs Ricard Calvo, el pintor.

LLIBRES
ELOGIS A LA MUNTAN- 

YA DE MONTSERRAT I 
ALS LLIBRES, és una obra 
escrita per Rafael Subirana i 
Ollé, persona avesada als es- 
tudis histórics de casa nostra, 
el qual ha dedicat molts anys 
de la seva vida treballant, pa- 
cient i laboriós, al Musen 
d’História de Sabadell, com a 
ordinador i conservador.

Com bé ens diu l’autor al

com ençam ent del Ilibre, 
‘‘aquests elogis no tenen altra 
missió que enaltir, a la meva 
manera, les virtuts naturals de 
la Muntanya de Montserrat” . 
I a fe que l’autor ho logra. En 
la seva lectura hom redesco- 
breix nous angles de la nostra 
estimada muntanya per les 
descripcions que en fa l’autor.

El Ilibre és il.lustrât i és de 
bon veure i de bon llegir.

És una gentilesa de
CAU D ' Á R T  
SARA DELL

Plaça de les Marquilles, 2 
Tel. 726 07 35 - SABADELL



449

“LA VILA 
DE SENTMENAT 
vista per un poeta 

i un pintor’’

FREDERIC ALFONSO i 
JORDI ROCA

E,Ms Servéis de Cultura de 
l’Ajuntament de Sentmenat i 
la comissió del mil.lenari de 
Sentmenat han éditât una 
obra en la que la personalità! 
de la Vila, s’hi veu netament 
representada.

L’obra poètica serena i dis
ciplinada del poeta, s’acom- 
panya simultàniament de l’or- 
nament del dibuix pur i es
tructura! de Jordi Roca. Vet- 
açi com ambdós amies, admi- 
radors de les valors de la Vila 
han sabut palesar-les reeixint- 
ne qualitats que moites de les 
vegades passen quasi desaper- 
cebudes pels ciutadans.

El llenguatge del poeta, 
al.legòric, sentimental i inti
mista, transforma la prosa 
inevitable de la contemplació 
quotidiana, generan! un inte
rés suggestiu, fascinador i 
inexplicable.

Per altra part un comple
ment didàctic per part de Jor
di Roca -pintor i dibuixant de 
primera fila- que ha sabut do
minar amb el llenguatge de les 
linees la humanitat viva que 
inspira la tradició urbana de 
la Vila; i això ho resol amb 
uns dibuixos que fugen de ser 
valors de simple anècdota, per 
esdevenir amb linees d’una 
bella simplicitat, esquemàti- 
ques i activament suggerents, 
els com i els què d’una Vila 
que posseix una tradició i un 
regust treballant amb volun
tar i esforç. No hi ha res de 
màgic ni de miracle en aques
ta edició, emperó si que hi ha 
representada la força impresa 
de l’amor amb que la comis
sió de cultura de la vila de 
Sentmenat entreven el fons es
piritual que l’anima.

-------------------Joan David

E,ms plau comentar l’apari- 
ció del Ilibre TIFUS POPU- 
LARS. FEINES I OFICIS es-

crit per Joan Pareli amb di
buixos d’Agustí Masvidal. 
Autors prou coneguts en el 
món literari i artistic nostra!, 
tota vegada que el primer és 
un estudiós i recercador deis 
veils costums, puix cal recor
dar el seu LOCUCIONARI 
TÈXTIL CATALÀ (1979) 
obra molt interessant puix en 
ella s’hi aplega un aprofundit 
treball, treball de recuperació 
de costums i léxics emprats en 
el món téxtil.

L’autor també compta amb 
els antecedents monogràfics 
sobre EL TRAJÍ DE L’OLI 
A CASTELLFLORIT DE 
RIUBREGÓS, publica! com a 
separata de la Revista Geo
gràfica de Catalunya, havent- 
se esgotat ben de presa; i 
PORQUES I ELS FORCAI- 
RES D’ALENTORN, obres 
totes elles en les quals Agustí 
Masvidal ha col.laborat amb 
els seus dibuixos.

TIFUS POPULARS. PEI
NES I OFICIS “ exhuma, lite- 
ráriament i gràfica -com bé ho 
explica Josep Torrella que ha 
tingut cura del Pórtic- alguns 
d’aquells oficis -o feines que 
ni a ofici no arribaven- evoca- 
dors d’una vida que per a la 
gent esd evé d if íc il  
¿ ’imaginar’’.

El Ilibre aplega catorze fei
nes i llurs descripcions; són 
unes estampes de bon recor
dar, ben explicades per la plo
ma i el llápis, respectivament, 
deis seus autors.

ha publica! el Ilibre 
“ História de l’Hospital i Casa 
de Beneficéncia de Sabadell. 
1283-1983’’ (éditât peí mateix 
Hospital) i escrit per Joaquim 
Ferrándiz Duran.

Aquest Ilibre aplega un tre
ball titulat “ Apunts per a la 
história de l’Hospital i Casa 
de Beneficéncia de Sabadell’’ 
del citât autor, amb el qual va 
guanyar el premi “ Miquel Ca
rreras 1967’’, convocat que 
fou per la Fundació Bosch i 
Cardellach, que el va publicar 
el 1971, amb el núm. XXI, a 
“ Quaderns d’Arxiu’’ de l’es- 
mentada Fundació. Aquesta 
história comprenia des del

1283 fins a 1933.
En ocasió del Seté Centena- 

ri de la Fundació de l’Hospi
tal, el senyor Ferrándiz, qüe 
durant uns anys va exercir la 
secretaria de la Instituciô, 
n’ha fet una segona part que 
va del 1933 fins avui.

És un llibre on es conta tota 
la historia d’aquesta Institu
ciô sabadellenca, la més vete
rana de la ciutat. Al llarg dels 
set-cents anys ha tingut el fa
vor popular, i la seva doble 
vessant -hospitalària i asilar- 
ha merescut la confiança de 
ciutadans i governants.

La Presentació del llibre que 
en fa Antoni Farrès, Alcalde i 
President de l’Hospital i Casa 
de Beneficéncia, subratlla 
l’afecte que sentim els ciuta
dans de Sabadell per l’Albada 
i la Salut, rendint homenatge 
a tots aquells que amb el seu 
treball i el seu suport han fet 
possible des de 1283 fins avui 
aquesta realitat assistencial, 
orgull de Sabadell.

El llibre està ampliament 
il.lustrât. Ha estât éditât amb 
el suport de la Generalität de 
Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, la Caixa d’Estalvis 
de Catalunya, la Caixa d’Es
talvis de Sabadell, el Banc de 
Sabadell, Ajuntament de Sa
badell i Ajuntaments de la 
Comarca.

“125 ANYS.
CAIXA D’ESTALVIS 
DE SABADELL’’

E,<1 16 de gener de 1859, ara 
farà 125 anys, obri per prime
ra vegada les seves portes la 
Caixa d’Estalvis de Sabadell.

Celebrar 125 anys serveix, 
entre moites altres coses, per 
analitzar la feina fêta i oferir- 
la a la consideració deis que 
estimen aquesta entità! saba
dellenca. Com sigui que una 
historia escrita ja s’havia pu
blica! en ocasió del seu cente
nari -Pere Roca Garriga: “ La 
Caja de Ahorros de Sabadell. 
Cien años de una institución 
sabadellense’’- ara s’imposa- 
va seguir un altre carni. Avui 
que vivim en l’època de la

imatge, podia aplegar tot un 
interessantissim recull de do
cuments a través dels quals 
hom pugi, amb una simple 
observació, fer-se una idea ca
bal d’allò que ha estât la Cai
xa d’Estalvis de Sabadell al 
llarg de cinc generacions.

El llibfe “ 125 anys. Caixa 
d’Estalvis de Sabadell’’ és, 
com hem dit, fet del gran 
munt de papers conservais a 
l’Arxiu de la Caixa i pel qual 
ens facilita un coneixement 
exhaustiu per saber qué ha es
tât i qué és la Caixa d’Estalvis 
de Sabadell.

La Caixa té un passât, però 
també compta amb un present 
i amb un futur. El llibre, fidel 
a la línia de presentació grá
fico-esquem ática, i l . lustra 
prou bé quina és la realitat 
d’avui mateix i quines són les 
perspectives del demá.

Elogiem a la Caixa la publi- 
cació d’aquest llibre, curosa- 
ment éditât.

ROMANIC

Reproduím la portada del 
llibre que ha aparegut aquests 
dies: EL ROMÀNIC DEL 
VALLÈS, dels nostres assidus 
col.laboradors Ranmon Valí i 
Agustí Masvidal, autors deis 
textos i dibuixos, respectiva
ment.

En el proxím número tín- 
drem ocasió de dedicar-li un 
article com bé s’ho mereix.

Es una
gentilesa
de

■librerìa sai>adeii P a s s e l g  M a n r e s a ,  T  -  T e l .  T 2 S 0 5 T 0  
A p a r t a t  d e  C o r r e u s  3 5 5  -  S A B A D E L L
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HI S ’A C C E P T E N
V O L U N T A R IS

K  P E R  A N A R  A
S ^ L A  L L U N A

-Qué t’han dit?
-No m’han acceptât: Diuen que jo no hi arribaría!

Recordi... M O N TESIN O S per Tapisseria - Cortinatges
Grècia, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell Moquetes - Cobrellits



BAI\IO\G\TAlANA
SEGLI

Hem trobat al Museu d’Historia de la ciutat de 
Barcelona, aquest arbre dels oficis catalans que podría 
esser el dels clients de Banca Catalana en pie segle XX.

Perqué si vos us trobeu i us hi identifiqueu, segur 
que sou client nostre.

O, almenys, teniu una bona raó per pensar a 
ser-ho.

Recorregueu Parbre (nosaltres ho hem fet i hem 
vist que hi som). Segur que ens hi trobarem.

En una branca diferent. Pero del mateix tronc.

SABADELL - Oficina principal - Rambla, 43-47 - Tels. 725 37 55 - 725 39 09 - 725 33 87 
Agènda - Av. Barberà, 446 - Tel. 711 16 52



1859-1984

Hem complert 125 anys.
I ens queda un llarg carni.

Ara fa cent vint-i-cinc anys, 
el 6 de gener de 1 859, es 
firmava I'Acta de Constitució 
de la Caixa d'Estalvis de 
Sabadell.

Estern legitimament 
orgullosos d'haver arribat als 
primers 1 25 anys 
d'existéncia. Perqué aixö vol 
dir que cinc generacions de 
clients ens han atorgat la 
seva confianca.

Ens queda un llarg carni a 
partir d'ara. Però estem 
preparate per afrontar el 
repte del futur. Ens esperona 
el fet de poder continuar 
junts tots piegate.

A vosaltres, clients, amics, 
impositors, per molts anys!

amb la confianca de cinc generacions

enixn D€ymu/i/ Ds /naRoeuL
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Portada; Oli sobre tela de Manuel Duque (1960) 
(Disseny de portada: Jordi Roca)

2 SUMARI-PÓRTIC:

3 

6

SEMBLANÇA DE MANUEL DUQUE 
Per Joan Cusco i Aymamí

CANÇONER FOLKLORIC. ELS GOIGS 
Per Mn. Geis.

ELS GOIGS DE SANT SEBAST1À 
Per Jaume Busqué Marcet.7

8  MIRÓ

10
11 FILATELIA. EL BISBE LAGUARDA. Per B.A.F.

12

CONFIRMACIÓ I AMPLIACIÓ D’UN PARÀGRAF 
Per Joan AIsina (íiralt.

EL PREMI SANT JOAN DE NOVEL.LA CATALANA 
Per Joan Ripoll.

14
ÒPERA “ LUCIA DE LAMMERMOOR” .

“ EL ROMÀNIC DEL VALLÈS” de R. Valls 
i A. Masvidal. Per Pere Roca i Garriga.

16 HUMOR 1 GRAMÁTICA. POLIM L’IDIOMA. 
Per Agosti Palau Codonyers.

L’immóbil-Mòbil. Per Ricard Calvo i Duran.

17

18

22

23

24 

26 

28 

Æ
30

1 1

AVUI ÉS... JOAN MORRAL PLANS. Per Xèspir.

ART ROMANIC. EL CEL, L’INFERN 1 
EL PURGATORI. LES CALDERES D’EN PERE 
BOTERO. Per Ramon Vail i Rimblas.

SARDANES. NARCiS COLOM. 
Per Jaume Nonell Juncosa.

SALA PARÉS: SALA CENTENARIA; 
Per Josep M? Riu.

JAZZ. LES “ BIG-BANDS” (I). 
Per Joan Morral Plans.

CINEMA: VINT ANYS DE CINE-CLUBISME. 
Per Cine Club Sabadell.

FRANCESE TRABAL BENESSAT - 
“ L’ANY QUE VE” . Per Joan Garriga Manich.

COMICS. Per U . Balaguero, M? Mercé i J. Masllovet.

RECORDANT... JOSEP MASLLOVET (IV)
Per Daniel Sanahuja i Capella.

MISCEL.LÀNIA

3 3  AL PAS DELS DIES. Per Joan David.

35 SOMRIEU, SI US PLAU... Per M ainou-t-Xespir.

DIBUIXOS: LI. Balaguero, R. Calvo, M? Mercé, J. 
Mainou, J. Masllovet i A. Masvidal.
CARICATURES: E. Hierro
EOTOS: E. Calalà-Roca, P. Earran, Joana Soler i Ar- 
xiu.

AMICS DE LES ARTS I
DE LES LLETRES DE SABADELL

Redaccio: Sant Eerran, 60 
Telf. 710 52 86 
Realitzacio: DIPTIC 
Moratin, 62 - Telf. 726 55 99 
Dip. Legal. B-16799/1978

NOTA: Els textos signals reflecteixen I'opinio personal 
dels autors respectius.

B òrtic

a societat està en una fase nova.
Ben cert: l’entorn social, colpejat per 

una forta -i llarga- crisi, nodridora d ’un 
estol de xacres com ho són la manca de 
llocs de treball, l’atur, l’escassesa d ’ini- 
ciatives i d’al.licients que ajudin a moti

var-íes, la desii.lusió de la joventut, el passotisme, la 
inhibido i la impotència deis altres, la insolidaritat, 
la droga que s’escampa com un mal lleig i, en fi, la 
delinqiiència i el terrorisme, esdevé cada dia més 
sòrdid i sinistre.

Vivim -quin dubte hi ha- un temps de temor i de 
preocupació: s’ha perdut la confiança. Es Unita pels 
Drets Humans i hom veu que aquests són escarnits 
arreu. Arreu també, hi ha una indiferència -o una 
impotència- de cara als problèmes que ensutgen l’at
mosfera dia a dia.

Davant d’aquest ordre de coses, hom -l’home del 
carrer- mira a dreta i esquerra i no albira res que 
l’ajudi a desenclotar-se.

Li queda, però, l’esperança...
I és amb aquesta esperança -i amb alguna il.lusió- 

que es continúen fent-se coses. I això és bo.
És bo de veure com hi ha gent que -impermeable a 

la sordidesa que malauradament ens envolta- se- 
gueix cercant o mantenint lloables inquietuds, tot 
plantant cara al maison.

En rescaienga del naixement de gran Poeta Josep 
Carner, reiteradamentproclamai Princep de les Lle- 
tres Catalanes, el pròxim nùmero de Q UAD ERN  
rhonorarà -i s ’honorarà- publicant, entre altres 
treballs, el capítol que li dedica el nostre preat 
col.laborador, Mn. Geis, en el llibre inèdit ‘'Els que 
he tro bat pel carni”.



SEMBLÄMCA
de

MANUEL

DUQUE

“Tot art és un 
llenguatge expressiu

Splenger

Per Joan Cusco i Aymamí

M ,.anuel Duque és un andalús de 
Nerva, Huelva, on va néixer el 1919.

Els sens pares emigraren a França i 
s’establiren a Saint-Etienne, prop de 
Lyon. Això era l’any 1923. Anys des- 
prés, a la mort del seu pare, la familia 
decideix retornar a Espanya i s’esta- 
bleix a Sabadel , a la Serra d’En Ca- 
maró allà l’any 1941.

És aqui on té els primers contactes 
amb artistes locals, entre els quais 
troba un càlid acolliment; calor que li 
havia estât dificil trobar en altres 
llocs.

El seu accent era una barreja d’an- 
dalûs i de francés que mai ha deixat.

Passem per ait les vicissituds que 
va passar.

A Sabadell comença a despertar- 
se-li l’aficiô a la pintura. Ell creia que 
li seria fácil reproduir ja una pintura 
o bé una escultura. Se sentia capaç de 
fer-ho, però, quan per primera vega
da va agafar els pinzells, sense haver 
après cap lliçô, i va voler pintar, va 
adonar-se que no sabia fer-ho, que

les pinzellades no deien res i les juxta- 
posicions que feia resultaven horri
bles. Aleshores, ens diu, va sentir-se 
decebut, impotent i fins i tot va plo
rar. Va plorar fortament. “Me di 
cuenta que para aquello se requería 
también oficio...”

Però continué, sense defallir. Par
ticipa en una col.lectiva i li complau 
que la seva obra la comparin a un dé
terminât pintor i escola. Però anys 
després sent la necessitai de fer la se
va pròpia pintura en la quai ha treba- 
llat molts anys.*

Joan Vila Casas li proposa marxar 
a Paris i l’introdueix en un mòn nou.

-Me llamaba Manolo, siempre Ma
nolo. Decía que así evocaba el otro 
Manolo: Manolo Hugué...- ens diu.

Havia arribat a Paris l’any 1954 i 
no arribé a exposar les seves obres 
fins quatre anys més tard. Abans ha
via passât fred i fam pels carters de

Saint Germain, recorrent les galeries 
d’art per ensenyar la seva obra. Però, 
indefallent i persévérant continué la 
seva dèria i a poc a poc començé a in
cidir en el mòn pictòric de la ciutat 
del Sena. Ja era quelcom conegut i 
fins i tot se’l consultava en questions 
artistiques.

A París formé el Crup Yann, que 
va prendre el nom d’un heroi de la 
novel.la “ El pescador d’Isléndia” , 
de Pierre Loti. “ El cor de Yann 
-escriu Loti- és una regió verge, poc 
coneguda, on passaven coses que no 
es revelaven en l’exterior’’. “ És aquí 
-escrigué Andreu Castells- on Duque 
té el seu punt méxim de contacte amb 
el Yann. Per això les obres de Duqae 
pertanyen a un mòn no exterioritzat, 
pertanyen a un mòn personal i sensi
ble’’.

És una gentilesa de Restaurant Joan Maragall, 6 i
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“ Las vendedoras de eaeharros’ 
oli de Manuel Duque (1949).

Fou a principis de la década deis 
anys 40 que Duque descobreix amb 
entusiasme els colors de la llana, del 
pentinat. Aixó li suggereix realitzar 
una creació artística. Heus-lo ací 
composant unes obres amb pentinat 
tenyit. Els amies l’estimulen a fer una 
exposició, la qual tingué un éxit nota
ble, ja per la seva Originalität ja per la 
seva textura. Va vendre tota l’obra. 
També van omplir-lo d’encárrecs. 
Ara bé: “Puedo decirte que no gané 
dinero”...

Manuel Duque fou un deis que 
crearen el Grup Gallot que fou deis 
introductors, en el món llatí meridio
nal, de la public action painting.

El citât Grup va constituir-se l’any 
1960, corn una resposta o repulsa 
contra l’art académie. I per donar-lo 
a conéixer, els artistes que formaven 
el Grup organitzaren una demostra- 
ció pública en els llocs més céntrics de 
Barcelona, el migdia del 23 de setem- 
bre de 1906, i en plena Plaça de Cata
lunya es dedicaren a pintar tots ells 
uns cent metres de paper. Aqüestes 
seqüéncies foren captades per la tele- 
visió, filmada per noticiaris i comen
tada pels critics d’art. Els mitjans de 
la informació varen fer-ne un bon 
ressó.

El mateix dia el Grup Gallot es pre
senté a la Galeria Mirador de Barce

lona. Durant l’exposició, Manuel 
Duque, com altres artistes del Grup, 
realitzá davant del públic una demos- 
tració pictórica. Bo és recordar el 
nom deis artistes que formaren els 
Gallots: Angle, Balsach, Bermúdez, 
Borrell, Duque, Llorens, Montserrat 
i Vila Plana.

REHABILITAR LA PINTURA

L’obra de Manuel Duque ha estât 
exposada durant un trimestre (de ju- 
liol a setembre de l’any passât) a Du- 
rango, a les Sales Municipals de Cul
tura, havent-se éditât un magnifie ca- 
táleg patrocinai pel mateix Ajunta- 
ment i pel Departament de Cultura 
de la Caixa d’Estalvis Biscama (la 
Bizkaiko Aurreski Kutxa). Aquest 
catáleg-llibre és profusament il.lus
trât i Joaquim Sala-Sanahuja en fa la 
presentació amb el títol que manlle- 
vem. Ens plau transcriure d’ella: “ De 
modo tenaz y con una obstinación 
que rebasa los límites de toda des
cripción, Duque ha ido siguiendo 
desde los años cincuenta una vía que 
le es personal y característica: cues
tionar la pintura desde la pintura’’.

I empro aquesta definició que en fa 
el mateix Sala: “ Cada obra de Duque 
clama su ramificación, su prolifera
ción. La obra es múltiple y móvil, co
mo ese bosque que se mueve y avanza 
en Macbeth. Es múltiple en cuanto 
que se desdobla en toda una serie de 
variaciones. Móvil lo es, acaso, a se
mejanza de ese movimiento inicial, 
ese gesto que supone inevitablemente 
su génesis. En Duque una imagen se 
impone con fuerza: toda su obra es 
como ese bosque que avanza y que se 
ampara de una parte del pensamiento 
humano, un bosque es laberinto, jue
go de luz y penumbra, fiel a su condi
ción barroca por naturaleza’’.

El clar-obscur (1955-1959); El Gra- 
fisme (1959-1962) i El tema (1964- 
1982) éléments de la pintura de Du
que, ens han estât exposats al Museu 
d’Art de Sabadell des del 22 de de- 
sembre al 31 de gener. Ha coincidit 
també en una altra exposició del ma
teix artista a Tot Art. Doble exposi
ción que ens ha permés admirar la 
qualitat artística d’aquest pintor que 
durant la seva vida ha perseverai, re
bel i inconformista, fins i tot mal 
comprés, a conformar el seu llen- 
guatge pictóric, mitjançant el que eli 
anomena literatura pictórica.

És obvi que la pintura no és sola- 
ment per èsser vista sinó també per 
sentir-la. 1 així eli amplia aquesta as- 
serció. Oím-lo:

-Está claro que la pintura no es so
lamente para ser vista sino que tam
bién para ser sentida, como también 
el artista expresa su sentimiento a tra
vés de su obra y lo comunica con su 
propio lenguaje. Percibir el senti
miento de una obra es leer la obra 
por su grafologia y está claro que no 
basta leer la obra sólo por su grafolo
gia; hay que atender también a su 
mensaje cultural que se nos presenta 
en forma de ecuación la luz, el tiem
po, el volumen y el espacio, que son 
los componentes de esta educación y 
es lo que percibimos bajo el nombre 
de “Estética”. Y si a veces nos es di
fícil de acatar una nueva estética es 
porque aún no nos hemos liberado de 
la estética anterior.

-La teva obra és la teva vida?
-Efectivamente, pues qué más váli

do que mis cuadros para expresar el 
mundo mío, ya que en ellos he volca
do todo lo más profundo y sensible 
de mi ser.

“ És a partir de l’any 1954 -explica 
Duque en el catáleg de la seva exposi
ció al Museu d’Art- quan vaig a París 
a la recerca de la veritat artística, pe
rò em vaig trobar que allá regnava un 
gran confusionisme’’.

Ara, Duque ja ho té ben escatit. 
L’artista ens explica, didáctic eli, 
l’evolució de les seves étapes per a 
“ rehabilitar la pintura’’. Ha recorre- 
gut les tres étapes -els tres temes- amb 
una positiva evolució: ha passai del 
clar-obscur -en la que preval el gris-, 
afegint després el color -destacant el 
vermeil- i, per últim, adoptant el 
verd. Aixó és. Pescala de colors: el 
fred, el cálid i el dens.

Duque, amb el Tema, ens comuni
ca la naturalesa, paisatges suggestius 
i íntims que ens evoquen el mar, el 
cel, el bosc... Hi ha una plenitud ges- 
tual, una grafologia densa i profun
da. Heus ací la seva literatura pictóri
ca’’.

-“Trobant-me en un món on el 
réalisme era mancai de sentit, no po
dia pensar de la manera anterior, si
nó en sentir. En altres paraules, girar 
el rellotge de sorra, i substituir la 
doctrina realista per la idealista’’, ens 
diu Duque en el precitat catáleg.

Manuel Duque, hom creu que és 
un idealista.

És una 
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Aspecte de clergue “ français epatant” 
Inspira -i transmet- bondat.
Predisposa a donar-li la mà i encetar 
taba per atalls i trencalls de Part i de 
la vida...
Càlid, com la seva pintura.
És de colors primaris.
La seva visual, àvida de meravelles, 
traspassa les ulleres que compensen 
miopia.
Però veu lluny.
I va lluny.
I escolta el Poeta quan diu: 
“Caminante, son tus huellas 
el camino, y  nada m á s...”

Qüestionari “ PROUST”
-El principal tret del meu carácter?
-  Tener paciencia.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-Ser justo.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-La bondad.
-Allò que més estimo en els amics?
-La comprensión.
-El meu principal detecte?
-Ser realista.
-La meva ocupació preferida?
-Escuchar música.
-El meu somni de benestar?
-Tener telas y  colores y  no tenerlas que 
pagar.
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia? 
-Quedarme ciego.
-Qué voldria ser?
-Duque.
-On desitjaria viure?
-En un magnífico estudio, con mucha luz 
y bastante espacioso para poner todos los 
cuadros que no he vendido.
-Quin color prefereixo?
-Si digo aniarillo, miento.

-Quina flor prefereixo?
-Puede ser la rosa, pero...
-Quin ocell prefereixo?
-El ruiseñor por su canto.
-Els meus autors preterits en prosa? 
-Virgilio, Cervantes, Balzac...
-Els poetes preterits?
-Dante, Goethe, Machado.
-Els herois de ficció?
-Perceval, Robinson Crusoe, El Zorro... 
Dichosa juventud.
-Les meves heroines de ficció?
-Iphegine, Benerice, Antigone.
-Els meus compositors preterits?
-Mozart, Berlioz, Malher, Ealla.
-Els pintors predilectes?
-Leonardo de Vinci, Goya, Picasso.
-Els meus herois de la vida real?
-Darwin, Pasteur.
-Les meves heroines històriques?
-Marie Curie, Teresa de Jesús.
-Els noms que prefereixo?
-Manuela, Gabino, que son los nombres 
de mis padres.
-Qué detesto més que res?

-Que no me digan la verdad.
-Quins caràcters històrics menyspreo 
més?
-El bélico.
-Quin fet militar admiro més?
-El final de la guerra.
-Quina reforma admiro més?
-La democrática.
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Saber cantar para esconder mi llanto. 
-Com m’agradaria morir?
-Tal corno he nacido, sin darme cuenta. 
-Estât present del meu esperit?
-Triste, pero con muchas ganas de vivir. 
-Lets que m’inspiren més indulgéncia? 
-Creerse artista, por el solo hecho de ser 
pintor.
-El meu lema?
-Seguir adelante aún sin recompensa. 

-Com sóc?
-A fin  de cuenta, un hombre feliz.
-(Com el personatge d’en Calleja...)
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Cançoner folklòric Per Mn. Geis

ELS GOIGS
X ja  més esponerosa branca de música popular religiosa 
a Catalunya, la trobem en els Goigs.

L’any 1932, el meu inoblidable amic. Til.lustre musi- 
coleg, doblat de folklorista, Mn. Francesc de P. Balde- 
lió, publicava un dens volum titulat “ Cançoner Popular 
Religiös de Catalunya” , subtitula! “ Recull de cent melo
dies de goigs” .

Aqüestes melodies d’autors anónims, naturalment, 
provenien de diversos indrets de les terres catalanes.

Gairebé totes anaven, íntegrament o parcialment, 
acompanyades de llurs respectives lletres.

Mn. Baldelló, per arribar al centenar (tasca no gaire 
fácil la d’aquesta replega) pogué comptar amb entusias- 
tes col.laboradors.

Jo hi vaig aportar sengles melodies, recollides a diver
sos indrets per on els atzars de la vida m’havien fet pas- 
sar.

Valoraren la importáncia d’aquell Recull de Mn. Bal
delló, si teniu en compte que aquests fulls volanders de 
cant popular religiös, que coneixem amb la denominació 
de goigs, antigament -no massa antigament-sortien de la 
impremta solters, sense la música. Els gravats eren cars i 
les parróquies eren pobres.

Les melodies s’anaven perpetúan! per via oral, de 11a- 
via a oída.

Hi havia melodies própies de determináis goigs, però 
n’hi havia d’altres que eren aplicades a diverses lletres i 
en diversos pobles. Tinguem present que la major part de 
lletres de goigs són escrites en una mateixa mètrica, cosa 
que facilitava aquesta aplicació.

Quan l’esmentat Recull de Mn. Baldelló s’estava ja im- 
primint, vaig trobar, esmunyit entre envellits papers, una 
antiga melodia (recollida molts anys enrera, per cert) mu- 
sicalment, molt intéressant, que no va poder arribar a 
temps a ser-hi inclosa.

És la d’uns Goigs a Santa Margarida, venerada a la 
Celierà de Ter.

M’abelleix de registrar-la en aqüestes pagines, acom- 
panyada de la seva respectiva lletra. Vaig recollir aquests 
goigs, de viva veu. Sembla que no se’n va fer mai cap 
edició, ni de la lletra sola. La lletra és verament rùstega. 
És d’aquelles que jo en die, abusant de l’humor, fetes a 
cops de destral. Però no deixa d’ésser un document 
folklòric, fins ara inédit, revelador d’una època deca
dent.

GOIGS A SANTA M ARGARIDA, VERGE I MARTIR
ENTRADA

Verge i mártir venerada, 
puix de Crist vós sou esposa, 
Margarida preciosa, 
sigueu la nostra advocada.

COBLES
La fe santa abra?áreu, 

deixant els idols afanyosa; 
per la fe de Crist vessàreu 
la sang vostra, generosa.
Puix de Déu sou tan amada 
i de Crist vós sou esposa, 
Margarida preciosa...

A Antioquia sou nada, 
de nobles pares gentils, 
i en SOS infernáis istils, 
com a tal, adoctrinada. 
Promptament fóreu mudada 
per a ser de Crist esposa. 
Margarida preciosa...

De vostres pares Heneada 
fóreu, per ser cristiana, 
amb pertinàcia inhumana; 
de ser-li filia negada.

restàreu molt consolada, 
noble pobra i virtuosa. 
Margarida preciosa...

En la selva retirada, 
guardáreu el bestiar, 
per poder-vos sustentar, 
de la hisenda despullada.
De virtuts molt adornada, 
contra els vicis rigorosa, 
Margarida preciosa...

Estant en aixó ocupada. 
Olibio, Pretor, passà; 
qui éreu vós preguntà, 
amb intenció depravada; 
responeu molt alentada 
que de Crist vós sou esposa. 
Margarida preciosa...

Maná que, molt fort lligada, 
a la ciutat us portassen 
i que a la presó us posassen, 
de cadenes carregada, 
mes, vós, en lloc de mudada, 
restàreu més fervorosa... 
Margarida preciosa...

Veient-vos tan sossegada, 
maná que fins les juntures, 
amb ungles de ferro dures, 
fósseu del tot descarnada, 
però vós, ben resignada, 
ho sofrireu, animosa. 
Margarida preciosa...

Dintre la presó tornada, 
del dimoni envidiós, 
en forma de drac fero?, 
fóreu, verge, amenazada. 
Restàreu d’aquell venjada 
amb la creu victoriosa. 
Margarida preciosa...

Si de cor sou reclamada 
en les pressures del part, 
és molt cert i averiguat 
que la dona es deslliurada, 
tenint-vos per advocada, 
l’assistiu molt cuidadosa. 
Margarida preciosa...

TORNADA
Puix de tots sou reclamada, 

vullau-nos ser piadosa. 
Margarida preciosa...

És una gentilesa de
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Vet ací una rústega lletra casada amb una elegant pro- 
jecció melòdica en to major, valenta i alegróla.

Una melodia que té un aire de marxa, de pas de proees- 
só de gran solemnitat. Reclama un acompanyament de 
cobla.

No oblidem que, acabats els Oficis de les Pestes Ma
jors o deis Aplecs de les Ermites, solia sortir de l’església 
una processò, durant la qual, la cobla que havia aeom- 
panyat el cant de la missa solemne aeompanyava també 
algún eant tradicional que els músics podien aeompan- 
yar, a ulls clues, per haver-lo acompanyat altres anys. 
Moites vegades era el cant d’uns goigs, les darreres estro- 
fes dels quais solien èsser cantades a la tornada de la pro
cessò a l’església.

Finida la proeessò, la mateixa orquestra tocava sarda
nes a la plaça.

I
1

ELS g o ig s  
DE SANT SEBASTIÀ
N Per Jaume Busqué i Marcet

o sabem quan van començar a cantar-se els goigs de 
Sant Sebastià a la vila de Sabadell. Sabem la lletra dels 
primers goigs, diu aixi: “Mártir molt singular,/ suplicam 
vostra potència;/ vullau a Jesús pregar/ que ens guardi 
de pestilència”. “Vostra mare és de Milà,/ Vostre pare 
de Narbona;/ en la cort, Dioclecià/per capitò vos coro
na;/ però vos, per Déu amar/ deixau esta dependència/ 
vullau a Jesús pregar/ que ens guardi de pestilència”.

Això ho sabem pels primers goigs dedicats a Sant Se
bastià, impresos a Sabadell a la impremta Torner -Sant 
Josep 36-. Aquesta impremta edità des de 1915 al 1927. 
Un exemplar d’aquests goigs va ingressar Pany 1920 a 
l’Arxiu Històric de Barcelona “ Casa de l’Ardiaca” , i, in
vestigan! més a fons, hem pogut conèixer que l’Entrada 
d’aquests goigs és manllevada d’un manuscrit que hem 
trobat a l’esmentat Arxiu Històric de Barcelona, proce
den! del Monestir de Vallbona de les Monges (sense data) 
però que possiblement era de finals del segle XVII.

Els primers goigs que trobem amb la llefra que abans 
hem esmentat, sòn impresos a Barcelona per Francisco 
Surià y Burgada, Estamper Real, carrer de la Palla, i 
aquesta impremta va editar entre el 1692 i el 1738. Poste- 
riorment n’hem trobat uns altres del 1895 i 1897. Per 
tant, en els segles XVII i XVIII, possiblement el Cremi 
de Peraires ja cantava els goigs al seu sant patró, Sant Se
bastià, a pesar de que no es vagin editar fins el 1915 al
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1920. D’aquests goigs, posterior- 
ment, s’en feren altres edicions a la 
impremía R. Torner, que els atri- 
buim a I’any 1927, i també uns altres 
que sortiren de la impremía Vda. de 
R. Torner que creiem corresponen al 
1929 o 1930.

El Gremi de Fabricants, posterior- 
ment, volgué donar un nou relien, en 
el cant deis goigs en la seva festa cor
porativa i fou Ilavors quan en va en- 
carregar a Mossén Jaume Collell, uns 
de propis.

Hem pogut trobar Toriginal a l’Ar- 
xiu Historie de Barcelona, “ Casa de 
TArdiaca” . Al peu del manuscrit hi 
ha una nota que diu: “ De lletra i mà 
de Mossèn Jaume Collell, prvre’’. No 
hi ha data, però en el mateix arxiu hi 
hem trobat els primers goigs, amb la 
lletra en el mateix arxiu hi hem trobat 
els primers goigs, amb la lletra del 
Canonge Collell, editats a la imprem- 
ta R. Torner, al dors del qual hi ha 
una nota que textualment diu: 
“ 1928-Sabater“ que segons ens in
formen és la data d’ingrés i el nom 
del donant. Es tractaria d’En Salva
dor Sabater i Oliver? Potser si.

Reproduìm a continuació la Res
posta i la novena estrofa que està de
dicada al Gremi de Fabricants: “Puix 
del Cel en l ’altura/ Jesucrist vos co
rona./ Conserveu-nos la Fe pura/ 
gloriós mártir Sebastià”. “Del Gremi 
de Fabricants/ de Sabadell sou 
patró/ i a l ’antiga devoció/ han sigut 
fidels constants./ Es jota dels 
parroquians/ Faltar nou que us dedi
cò”. “Conserveu-nos la Fe pura/ 
gloriós mártir Sebastià”.

L’any 1926, Catalunya va dedicar 
un homenatge al Dr. Jaume Collell 
amb motiu del seu vuitantè aniversari 
i seixantè de periodista. Per Sant Se
bastià de 1927, fou inaugurai el pri-  ̂
mer aitar que el Gremi de Fabricants 
va dedicar-li a la parròquia de Sant 
Feliu, i el dia 20 de maig, de l’Edito- 
rial Allés de Barcelona, en sortia el 
llibre “ Miscel.lània d’Homenatge” i 
en ell no es fa esment ni dels goigs de 
Sant Sebastià ni del Gremi de Fabri
cants de Sabadell. Tot això i Tùltima 
frase: “ Faltar nou que us dedicà” 
ens fa creure que fou a partir 
d’aquesta data que el Canonge Co
llell rebé Fencàrrec d’escriure’ls i per 
tant es cantaren, per primera vegada, 
el dia de Sant Sebastià del 1928, amb 
melodia comù aplicable ais goigs que

no en tenien de pròpia tant a Sabadell 
com a diversos indrets de Catalunya.

En aquests goigs que comentem, 
els impresos, hi ha estrofes que es di
ferencien de l’original que hem tro
bat a “ Casa de FArdiaca’’ (per tant, 
podriem dir, que hi ha dues versions i 
una estrofa que resta inèdita i que 
diu: “Amos i treballadors/ ajuntats 
fraternalment/ celebran solem- 
nament/ cada any les vos tres llaors;/ 
per ses families favors/ esperen de 
vostra mà”. ‘‘Conserveu-nos.. .”.

Uns anys més tard, el Gremi de Fa
bricants, volgué dotar ais goigs, es- 
crits pel Canonge Collell, d’una me
lodia digna i pròpia. Ho demanà a 
Mossèn Camil Geis. Va quedar desta 
la partitura de melodia i harmonitza- 
ciò el mes de gener de 1947 i FOrfeò 
de Sabadell va estrenar-los. El qui 
suscriu era llavors cantaire de FOr
feò. Recordo que fou el propi Mos
sèn Geis qui va dirigir els assaigs.

En una crònica que consta Farxiu 
de FOrfeò de Sabadell, es diu “va 
predicar el Dr. Quirze Estop i Puig, 
Catedràtic del Seminari, en català (a 
pesar de Fassistència de les autori- 
tats)’’ i que FOrfeò “ va cantar la 
Missa en Honor a la Inmaculada 
Concepciò, de Vicenç Goicoechea, i 
FAve Verum de Mozart’’, sota la di- 
recciò del mestre Josep Planas i Ar- 
gemi.

Per les causes que fossin, aquesta 
partitura va quedar endreçada a Far
xiu musical de FOrfeò, i Mossèn 
Geis, després de rescatar-la, va fer-ne 
entrega al Gremi de Fabricants, el dia 
28 de gener de 1950. Coneixem 
aquest detall per la partitura originai 
i una carta signada pel propi Mossèn 
Geis, que es guarden a Farxiu del 
Gremi de Fabricants.

Es feren encara noves edicions de 
goigs, però no fou fins a Fany 1959 
amb motiu del IV Centenari del Gre
mi de Peraires i Gremi de Fabricants, 
que de la impremta Joan Salient Suc. 
i amb boixos de Ricard Marlet, molt 
bonics per cert, sortien a llum els 
goigs, lletra del Canonge Collell amb 
la música de Mossèn Geis, car totes 
les edicions anteriors ho havien estât 
amb la lletra solament.

Refi*:
Arxiu del Gremi de Fabricants 
Arxiu de l’Orfeô de Sabadell 
Arxiu Historic de Barcelona

oan Miró va néixer a Barcelona, 
en el número 4 del Passatge del Cré
dit, a les 9 de la nit del dia 20 d'abril 
de l'any 1893.

Joan Miró moria a Ciutat de Ma
llorca l'any passai, el 1983, després 
d'una llarga i fecunda singladura, el 
dia lluminós de Nadal.

Qui sap si l'estrella nadalenca bri- 
llava més encara...

Pau Vila, en una ocasió, ja a finals 
de la seva llarga vida, ens explicà, jo- 
liu ell, que havia tingut l'oportunitat 
de fer una llarga xerrada amb Miró: 
"Jo me'l figurava corn un infant 
gran", ens digué en aquella ocasió.

Va dir-nos -entre altres coses- que 
ambdós havien rigut força i molt, tot 
contant-se les seves vivéneies. Bo 
que si! perqué Pau Vila, esperit jove, 
dévia veure's emmirallat amb "la 
bondat dels ulls vivissims, corn un 
far" d'en Miró. Es trobaren i es com- 
prengueren per la seva actitud da- 
vant la vida, plena la d'ambdôs 
d'il.lusions i animada per un esperit 
de treball i d'esforç indefallent.

Hem relacionat a grateient aquesta 
circumstància dels dos nonagenaris 
-en Vila ho era de llarg- perqué ca- 
dascù en la seva vessant han estât 
dos catalans de socarrel amb projec- 
ció universal.

Miró ha dut el seu art de bracet 
amb la seva catalanitat al llarg de la 
seva vida. El seu art ha estât un arc 
iris que s'ha mantingut a l'horitzô 
dels nostres dies. Ell ha estât corn un 
astre que ha recorregut el nostre cel 
deixant-hi polsims d'estrelles.

Joan Miró ha omplert una galàxia 
de colors i formes. I ho ha fet poéti- 
cament, perqué Miró "s'ha confessât 
més a la vora deis poetes que deis 
pintors", tal com rellegim en l'article 
de Joan Ripoll "Realität i Poesia en 
Joan Miró", publicat en el núm. 25 
de QUADERN/gener-febrer del 1982, 
que reproduía a la portada, en color, 
l'obra titulada "Pagés català al ciar 
de lluna".

Un infant gran que pintava estre
lles i ara és entre elles...

És una gentilesa de
CAU i r  A R T  

SARARTLL
Plaça de les Marquilles, 2 

Tel. 726 07 35 - SABADELL
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Fotos de
Francese Calala-Roca, 
cedides gentilmenl.

És una gentilesa de
CINE FOTO
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Confirmació i ampliadó 
d’un paràgraf 

de les
“Memorias de Sabadell” 

de Bosch i Cardellach

D iu Bosch i Cardellach: “ 3 de se
tiembre de 1713.- Aconteció la gene
ral quema del archivo de la Iglesia 
Parroquial y una parte de la villa de 
Terrassa. Ignoramos si fué en este 
tiempo que Sabadell estuvo amenaza
da del mismo incendio, a la ocasión 
de que los enemigos acababan de 
quemar y saquear a la de Caldas con 
su iglesia; dícese que venian a Saba
dell con el mismo designio llevando 
como en procesión los vasos sagra
dos, cruces y custodias robadas en 
Caldas; pero salióles a recibir la Se
ñora Marquesa de Meca o de Ciuta- 
dilla (que habitaba en esta) junto con 
el cura y personal principales de ella, 
se postraron al General, que conocía 
a la Marquesa, implorando su com
pasión y se logró, habiendo regalado 
muy bien a la tropa” .

Un document del notari sabade- 
llenc Camil Rifós, que es troba entre 
els papers d’aquest notari existents a 
l’Arxiu Históric de Sabadell, ens ve a 
confirmar l’assalt i incendi de Terras
sa. Diu aixi aquest document, en la 
part que fa referencia a aquest fet, i 
que com veurem el siuta al dia 8 de 
setembre, no al 3 com diu Bosch i 
Cardellach: “ En ocho del mes de se
tiembre de 1713, Bracamonte con su 
destacamento de algunos quatro mil 
soldados poco más o menos, parte 
cavalleria y parte infantería, subió y 
entró en la villa de Tarrasa a efecto 
de expeler y desalojar los muchos vo
luntarios y partidarios que en aquella 
estavan y se hallavan como en efecto 
los sacó y desalojó de dicha villa que
mando algunas de las casas de aque
lla. En la ocasión referida los solda
dos abrieron la arca que la Universi
dad Forana de Tarrasa tenían en la 
casa de la Escrivania rompiendo las 
serraduras en tanto que la dicha arca
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servia de pesebre de los caballos y por 
esta causa se perdieron y quemaron 
todas las pólissas y otros papeles que 
la Universidad Forana tenia bien 
conducidos dentro la referida arca” . 

*
En el que fa referéncia a l’incendi i 

saqueig de Caldes, de la data deis 
quais Bosch dubta, J. Ballart i J. Vi
llanueva ens diuen, en el “ Resum de 
la Historia de Caldes de Montbui” , 
éditât el 1982 per TAjuntament de 
Caldes: “ Els esdeveniments co-
mençaren quan un dia del mes de 
gener de 1714 una companyia de 90 
dragons amb els seus oficiáis foren 
obligats per la guerrilla a refugiar-se 
a Caldes. Dins la vila es tocà some
ten! i el poblé menut abandonà la llar 
al crit de: via fora, lladres!, mantin- 
gué els soldats a ratlla a l’interior 
d’un casalot on s’havien fet forts, 
fins que es rendiren. El duc de Pôpuli 
envià l’il de gener un brigadier amb

500 homes per alliberar-los, però 
veient aquest les proporcions de la ré
volta de la vila no s’atrevi a atacar-la. 
El 13 de gener fou enviât contra Cal
des el comte de Montemar al front de 
1.000 infants i 1.000 cavalls. 2.000 
homes armats fins a les dents posaren 
setge a una vila que no tenia més de 
1.300 habitants. Montemar ocupà els 
ravals i ordenà que es minés la mura
lla. La matinada del dia 14 els soldats 
es llançaren a l’assalt, forçaren l’en- 
trada principalment per tres llocs -els 
portais de Vie i Bellit i per una bretxa 
practicada durant la nit a l’altura del 
carreró que dóna avui enfront del lo
cal del Centre Democràtic- i feme 
inútil tota resistèneia. La venjança 
fou terrible. Alguns innocents foren 
assassinats i la majoria de les cases 
pillades, i un bon nombre d’elles, a
més, cremades.....  La flamant esglé-
sia, per sort, es salvà” .
No ens parlen, però, els autors citats.

Es una gentilesa de BEN-NET CENTRE DE NETEGES, S.A.
Soletat, 80 — SABADELL
Tels. 725 97 77 i 725 99 87 ________ __



de l’expoliació de l’església de Caldes 
que ens menciona Bosch i Carde- 
llach, ni de la portada de tôt el robat 
a Sabadell.

I reaiment fou aixi. Ens ho ve a 
confirmar una acta del notari de Sa
badell Joan Baptista Asbert que, en
tre els papers d’aquest notari, hi ha 
I’Arxiu Historic de Sabadell. Trans
crit part d’aquesta acta: “ 28 de gener 
de 1714. Sabadell.- Josep Barnada, 
ferrer de tall de la vila de Caldes de 
Montbui, bisbat de Barcelona, com a 
procurador del Reverent Llorenç 
Costa, prev. i Vicari Perpetuo de la 
Parroquial Iglésia de Santa Maria de 
la vila de Caldes de Montbui, bisbat 
de Barcelona, i deis honorables Josep 
Santmenat, Manuel Pasqual de Ro- 
vinyo, Josep Casademunt i de Joan 
Marc, jurats de dita vila de Caldes de 
Montbui com de sa procura consta 
ab acte rebut en poder del notari 
avail escrit lo dia vint i set del present 
i corrent mes, (aquesta acta també es
tá a l’Arxiu) en dit nom i de son grat i 
certa ciéncia confessa i en veritat re- 
coneix al Reverent Francesc Martí, 
prev. i Rector de la Parroquial Iglésia 
de Sant Feliu de la present vila de Sa
badell assí present, de tots los vasos 
sagrats de plata i sobredaurats i altres 
diferents ornaments i robes de la Iglé- 
sia de plata i de seda que los dits ca- 
torze i quinze del corrent mes de ge
ner foren a dit Reverent Francesc 
Martí, prev. i Rector prédit, entre- 
gats de orde del litre. Sr. Conde de 
Montemar per mans del Rev. Pare 
Fr. Joan Antoni de Xernia de Í’Orde 
de Ntra. Sra. de la Mercé i Capellá 
Major del Regiment de Cavalleria de 
Sant Jaume, los quais foren trans- 
portats des de la Iglésia de Santa Ma
ria de la vila de Caldes de Montbui de 
dit Bisbat de Barcelona a la vila de 
Sabadell’’. A continuado l’acta in
clou un inventar! detallat de tots els 
objectes sagrats rebuts a Sabadell, 
llarg inventar! que comença amb 
“ Un globo gran de plata, sobredau- 
rat, ab sa Creu i un pavallô de tafetà 
ab galo’’ i acaba amb “ Un buelo de 
tafetà negre ab brodadura de seda ne
gra i groga’’. Cree que totes les dades 
que he transcrit venen a confirmar i a 
ampliar amb intéressants details el 
que ja ens havia dit Bosch i Carde- 
llach.

Joan Alsina i Giralt

I FILATELIA

I.I Bisbe1I Laguarda

És una gentilesa de

Is CO-PRINCEPS d’Andorra son els 
Caps d’Estat d’aquell petit pais i son la conti- 
nuïtat de la Casa d’Urgell i del Comtat de 
Eoix. Els représentants actuals son el Bisbe de 
la Seu d’Urgell i el President de la República 
Erancesa. Aquesta CO-SENYORIA ve refren
dada per la signatura dels PAREATGES, que 
vol èsser la Constitució o Dret Pùblic Andorrà 
i que foren signats en 1278 per Pere d’Urg, Bis
be d’Urgell i Roger Bernat III, Comte de Eoix, 
per a posar fi a les continues discôrdies sorgi- 
des entre aqüestes dues families per a imposar 
el seu domini sobre les Valls.

El correu a Andorra és gratuit pel seu inte
rior, com em penso que sap tothom, però gau- 
deix de dues Administracions de correus, l’es- 
panyola i la francesa per a poder enviar qualse- 
vol andorrà totes les missives mes enllà de les 
seves fronteres. Cada una d’aquestes Adminis
tracions emeten els sens segells que es posen en 
circulaciô el dia que prèviament han estât 
anunciats corn tot altre pais adscrit a l’Uniô 
Postal Universal. El Correu Espanyol, de uns 
anys, emet entre altres signes postais, els que 
recorden i honoren als Co-Princeps espanyols i 
el que va emetre l’ariy passât, és el que hem ele- 
git per a la nostra informado d’avui i perqué 
creiem que es tracta d’una personalitat poc co- 
neguda a casa nostra, malgrat la intensa labor 
de guiatge espiritual i social que desnvolupà en 
el transcurs de la seva docèneia sacerdotal.

El Bisbe JOAN JOSEP LAGUARDA 1 FE- 
NOLLERA, neix a Valèneia l’any 1866 i mor a 
Barcelona el 1913, on se li dedicà un carrer 
amb el seu nom.

L’ensenyança primària l’estudia a la seva 
ciutat nadiua, en el col.legi de les Escoles Pies 
fins als catorze anys, que empès per una forta 
vocació entra en el Seminari per a seguir la ca
rrera de sacerdot. Amb el propósi! de guiar-lo i 
protegir-lo, el Bisbe de la Diòcesi Valenciana 
en èsser destinât a Almeria se l’emporta a 
aquella ciutat, però el clima almerienc no li 
prova i encara que a contracor retorna a Va
lèneia, al Seminari, fins acabar-hi el Doctorat i 
estudian! molt particularment Dret Civil i Sa
grada Teologia. Acabada la carrera es dedica a 
la tasca parroquial fins que és nomenat Prefec- 
te del Seminari Conciliar i Catedrátic, on du
rant vuit anys hi ensenya Metafísica i Dret Ci
vil, dues especialitats de les que és un bon co- 
neixedor.

L’Arquebisbe de Valéncia el nomena Fiscal 
Eclesiástic del Provisorat i Tribunal Metropo- 
litá, que ocupá tot el temps en qué el Dr. San
cha exercí el govern d’aquell Arquebisbat, i es 
traslada a Toledo, quan el Sr. Arquebisbe hi és 
destinât. En la ciutat imperial exerceix de Vica

ri General i en 1899, quan tot just acabava 
d’acomplir els trenta-tres anys, LLEÓ XIII el 
nomena bisbe auxiliar amb el titol de Bisbe de 
Tiôpolis. Tres anys més tard, la superiorità! el 
destina a la Diòcesi d’Urgell, convertint-se aixi 
en CO-PRINCEP d’Andorra, on va portar a 
terme una extensa tasca social i jurídica. El 
1906 va destinât a la Diòcesi de Jaén i el 1909 
arriba a la de Barcelona, que governà fins a la 
seva mort.

A opinions diverses consultades hi trobem 
un fons comù sobre la seva vinguda a Barcelo
na; llegim que presumiblement prevalgué la se
va extraordinària preparació social ja que la 
ciutat acabava d’ésser víctima de trasbalsos re- 
Volucionaris durant els quais es cremaren varis 
temples i convents. Les révoltés de l’any 9 són 
encara en el pensament de molts ciutadans. El 
nou Prélat es troba en plena desolació en pren
dre possessió del Bisbat i es dedica amb gran 
empenta a la reconstrucció d’aquells edificis i 
dependèneies que tan malmeses havien auedat, 
amb tot i els pocs mitjans de què disposà. En 
destaca prioritàriament l’Església del Carme, 
que és on avui, reposen les seves despulles, 
mercès a la gran devoció que sempre tingué per 
aquella Verge.

Dirigí amb molta eficàcia i grans esforços les 
qüestions socials i fundà una federació de totes 
les Associacions dedicades a obres de pietat i 
socials. Va organitzar la Cinquena Setmana 
Social, el 1912 el Tercer Congrès de Mùsiea Sa
cra i el 1913 les Testes Constantinianes segui- 
des del Primer Congrès d’Art Regional Cristià 
i una Exposició de Creus Parroquials. Una vi
da curta, però molt intensa dedicada a la reli- 
gió vista des del punt més conflictiu aleshores, 
com eren els temes socials.

La Filatèlia que ens diuen que és la ciència 
auxiliar de la història, ens ha mostrai avui, el 
perfil biogràfic d’aquest intéressant personat- 
ge, estudiant-lo amb tota l’atenció que posem 
quan mirem un segell de correus. En aquest es 
reprodueix a la dreta l’efigie del Dr. Laguarda 
i a l’esquerra els simbols de la mitra i el bàcul, 
comuns a tots els Co-Princeps espanyols. El 
dia d’emissió, 7 de desembre de 1983, va 
haver-hi a Andorra la Velia un matasegells de 
PRIMER DIA, que és de molt bella factura.

La Filatèlia és investigació, és voler conèixer 
què és un segell, com es fabrica, qué representa 
i el perqué s’ha emés. Tot el que no siguí aixó, 
és amagatzemar els segells sense més ni més, 
que presumiblement voi dir perdre el temps in- 
conscientment. Èsser filatelista voi dir quel- 
com molt important i inoblidable.

B AF

FILATELIA DOMFIL
SEGELLS 1 MONEDES 
PER A COL.LECCIONS

LA FILATELIA 
ÉS UN VELL ESTIL 

D’ESTALVI I DE CULTURA

Sant Antoni, 3 
Tels. 725 87 79 

725 29 18
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El Premi Sant Joan de novel.l
E,m ocasió de celebrar-se el CXXV aniversari de la 
Caixa d’Estalvis de Sabadell, el premi Sant Joan de No
vel.la Catalana que convoca des de fa tres anys aquesta 
Institució veié incrementada la seva bossa fins a la quan- 
titat del milió de pessetes, circumstància que el col.loca 
entre els primers del pais. Podria dir-se que el premi asso- 
leix des d’ara una etapa nova, i no ja per la seva impor- 
tància dinerària -tot i essent aquest un aspecte ben 
considerable- sino també perqué a la seva tercera convo
catoria respongué una participació destacada, tant en 
quantitat com en qualitat.

Foren quaranta-quatre les novel.les que s’hi presenta
ren en front de les trenta-nou i vint que, respectivament, 
forniren els concursos anteriors; però cal remarcar que, 
entre els concursants, hi figuraven força noms destacats 
de la nostra literatura, amb una nodrida representació de 
les generacions noves de les Ules i el Pais Valencià, pre- 
séncia que dotà d’una expectació remarcable el transcurs 
de les votacions, tenint en compte la imaginació i el bon 
estil que caracteritzen els seus components. Val a dir que 
s’aplegaren obres procedents de tots els indrets dels Paï- 
sos Catalans, i fins i tot n’arribà alguna de l’estranger, i 
no es en va destacar que n’hi havien set procedents del 
mateix Sabadell.

El Jurat presenté alguna variació en relació als concur
sos anteriors, ja que per renúncia de Joaquim Marco 
ocupa el seu lloc Dolors Oller, professora de Critica Lite- 
rária de la Universität Autònoma de Barcelona. Llegides 
que foren les obres concursants, se n’escolliren nou per 
abordar les darreres votacions, fetes públiques a l’Acta 
corresponent, i que tot seguit comentarem breument se- 
guint l’ordre de menys a més que obtingueren: 
-“ L’amor prohibit de la Gioconda” , d’Eduard Serrahi- 
ma,'de Manresa, és una novel.la molt suggestiva que té 
per protagonista la famosa model de Leonardo, casada 
amb un mercader però enamorada del seu primer préten
dent, que pretén raptar-la, sense però que ella es presenti 
al lloc de la cita en el moment decissiu. Al meu entendre, 
hagués estât una obra perfecta d’haver-se constituït en 
novel.la curta o conte llarg, però una excessiva fragilitat 
argumentai i estilística queda gravada per l’extensiò que 
exigien les bases del premi.
-“ Apunts d’un sentimental” , de Maria Dolors Orriols, 
de Barcelona, tanca, sota un titol no massa escaient, l’es- 
tudi psicològic d’un home vidu que fugint de la seva cir
cumstància, va a treballar voluntàriament com enginyer 
en la construcciò del pantà de Sau. Diversos esdeveni- 
ments el faran prendre consciéncia de la seva situaciò i 
assumir el seu desti, tant com s’enfrenta amb el flux de la 
vida i la mort. És una obra delicada i matissada, ben des
crita i que crea un clima convincent, encara que li costa 
remuntar la part expositiva per entrar de pie en l’assump- 
te.
-‘‘L’americà que estimava Moby Dick” , de Xavier Mo- 
ret, de la Floresta, és obra d’un autor jove que s’insereix

en la tradiciò de la novel.la negra. Un técnic en explosius 
que treballa pel govern revolucionar! de Libia pren cons
ciéncia de l’amoralitat de la seva tasca i, passant moites 
peripècies, ho deixa tot i fuig a Barcelona, on, pretenent 
refer la seva vida, s’enamora d’una noia; però els serveis 
d’espionatge de tot el mòn el cerquen, fins que eau assas
sinat a mans de la màfia. Es tracta d’una narraciò molt 
hábil, feta albora d’intriga i humor, amb citacions de 
Melville i Shakespeare, i construida segons el patró del 
muntatge paral.leí, encara que el desenllaç és molt forçat 
i desmereix el conjunt de l’obra.
-“ Les dotze vides d’En Sineu” , de Pau Faner, de Ciuta- 
della, és fidel a l’estil de Fautor, que l’any anterior havia 
estât finalista amb la seva novel.la “ La vorera del 
silenci” . Aquesta vegada, però, l’obra es ressent de falta

Joan Ripoll, Secrelari del Jural, lleginl la votadó.

d’unitat, en tant que, de fet, es tracta de dotze narracions 
independents a l’entorn d’un personatge que es reencar
na en els éssers més inversemblants, de moro a dona. Eb
bre certament bigarrat, divertit, però també gratuit i ab
surd, encara que no hi falten els toes estilistics de grande- 
sa i d’imaginació que caracteritzen Fautor, en el qual cal 
reconéixer un deis millors escriptors de les noves genera
cions.
-“ Gelat de maduixa” , d’Antònia Vicens, de Ciutat de 
Mallorca, és una altra mostra de la facúndia i imaginació 
de le generació mallorquína actual. Amb un estil molt éla
borât i molt actual, certament molt literari, ens explica, a 
Fentorn de la mort d’una noia, una história de relacions 
amoroses a les Ules, al caliu del clima de perversió origi-

És una 
gentilesa de

Trofeus - Copes - Medalles - Insignies - Clauers - Rétols - Plaques 
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catalana assoleìx una nova etapa
nat pel turisme. El que Ilustra l’obra, en un cert sentit, és 
la desproporció entre els valors estilistics, molt notables, 
i la feblesa de la historia que conta, que no es correspon 
amb aquells, exemple de meditado sobre la necessària 
correlació entre estil i contingut que ha de caracteritzar 
una obra aconseguida.
-“ Angeli Musicanti’’, de Gabriel Janer i Manila, també 
de Ciutat de Mallorca, pot ser un altre exemple -si bé que 
en un registre diferent- del que venim dient. És una histo
ria fantàstica d’un noi que fuig de la maldat dels homes i 
que, perdut en l’espai i el temps, retorna al seu poblé, on 
tothom l’ha oblidat menys, precisament, el seu enemic. 
Estructurada en tres parts, la primera es pot qualificar 
d’impecable, però a la meitat de la novel.la es palesa la 
dificultat de mantenir-ne el clima créât; molt ben escrit.

V iccnv \  illatoro es dirigeix a retollir el Premi.

en clau del que s’anomena realisme màgic, va davallant 
de mica en mica cap el grotesc, perdent-se tota 
versemblança dramática: és un exemple dar de l’obra 
malaguanyada.
-“ 7 X 7 = 49’’, d’Isa Tròice, pseudònim d’un autor va- 
lendà guardonat, és una obra molt original i, per tant, 
molt compromesa. Novel.la eminentment intel.lectual, 
glossa dues històries d’amor entrellaçades en un dima de 
ciéncia-ficciò: la història de la bailarina Gaiané, 
començada amb humor i ironia, esdevé un poema 
d’amor, mentre que la d’Alarica i Acad és tractada 
d’una manera més aspra. Escrita acuradament, assoleix 
moments d’una beilesa de pensament i d’expressiô re
marcables, si bé es converteix insensiblement en un poe

ma en prosa que ha oblidat la seva condidò inicial de no
vel.la, on el mite, la música, la dansa i la literatura es fo- 
nen en un univers molt personal i, en conseqüènda, molt 
discutible.
-“ El rellotge del Pont d’Esplugues’’, de Berta Padrò, 
pseudònim d’un autor barceloní, conegut més enllà dels 
ambients literaris, fou la novel.la finalista. Es tracta 
d’una narraciò de tipus realista, ambientada en el subur
bi i amb connotacions reals dins una història imaginària 
de carácter politico-sentimental: la solitud i l’aventura 
amorosa d’una dona militant que es tornará boja. Per 
l’ambient que reñecteix pot definir-se corn una novel.la 
testimonial, que dòna fe del mòn dels immigrais i de la 
Iluita obrera, escrita en un estil adéquat al clima que evo
ca, fins i tot amb el rise de perdre qualitats estilistiques, 
però que destaca precisament per no ser aquest un mòn 
massa present en la literatura catalana actual.
-“ Pais d’Itàlia’’, de Vicenç Villatoro, de Terrassa, fou la 
novel.la guanyadora. Presentada sota el pseudònim de 
Marc Garbò, nom del protagonista, que parla en primera 
persona, el seu titol prové d’una cançô de Raimon, simbol 
generacional de la joventut que s’evoca a la novel.la. Es
crita palesament a l’ombra de Cesare Pavese -l’escriptor 
italià mort el 1950-, i piena de referéncies literàries, evoca 
tres moments determináis d’un grup de joves -tres nois i 
una noia, procedents de llocs diversos- que fan amistat 
en coincidir a la Universität d’Estiu a Prada, que es tro- 
ben després per passar una tarda i una nit a Barcelona, i 
que, finalment, viatgen a Itàlia en un peregrinatge stend- 
halià en cerca de la Cartoixa de Parma i on fan amistat 
amb uns italians fins prendre conscièneia dels problèmes 
socials del pais. Ultra les tres parts descriptives assenya- 
lades, el llibre es tanca amb un “ Quadern de notes de 
Marc Garbò’’ on l’autor-personatge fa unes reflexions 
sobre la mateixa novel.la.

Obra que ofereix al lector perspectives múltiples, és, de 
fet, una novel.la gestual que no explica una història a la 
manera tradicional -planteig, culminaciò i final-, sinò 
trossos de vida, que no per ser quotidians sòn menys re- 
veladors. De fet, és una crònica de comportaments que 
evoca una etapa vital decissiva: el final de la joventut; 
amb tot i aixó, l’objectiu -explica el mateix Marc Carbò- 
“no és la versemblança, sinò la creaciò d’una lògica inter
na, d’un clima. Si pot ser, màgic, evocador’’.

Gal destacar el carácter volgut de pastitx que té l’obra 
-tota una tradiciò literària de renom- que ret homenatge 
a un autor que, de fet, introdui a Europa les formes de la 
novel.la realista americana; aixi mateix, les reflexions de 
l’ùltima part de l’obra objectiven Intel.lectualment els 
models emprats i sòn index de la maduresa adquirida per 
un autor tan jove corn Villatoro, guanyador, amb 
aquest, de tres premis importants de narrativa catalana: 
el Joaquim Ruyra, el Sant Jordi, i ara, el Sant Joan.

Joan Ripoll

És una gentilesa de
Sant Anton

FINQUES CARN ER Agent de la Propietat Immobiliaria 
M". Claret, 18 - Tels. 725 47 66 - 725 49 76 -  SABADELL
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“Lucia
di Lammermoor“

“El Romànìc del Vi 

L

aquesta obra de Donizetti s’encetà la segona temporada operistica a Sa
badell el dia 3 de Tactual de febrer.

Els “ Amies de TÒpera” han assoli! un nou èxit en aquesta memorable vetlla- 
da, la qual convocà un nombres public que premià amb aplaudiments calorosos 
Tactuació de tots els intèrprets.

En aquesta ocasió cal destacar la unitat de la representado, puix hi hagué una 
perfecta harmonització en tots els actors, cadascú en la seva valorado personal. 
Ha estât una labor de conjunció perfecta que el públic sabé valorar al llarg de 
Tobra.

A part de la soprano, Enedina Lloris, que va estar sensacional, completissima, 
cal destacar el tenor Lawrence Bakst, aixi com el bariton Enric Serra; el baix, 
Antoni Borràs, el tenor Josep Manuel Folch i el jove tenor local Josep M."* Bosch 
els quais tingueren igualment una actuado senzillament notable. Afegim també 
per mérits propis Rosa Novell que encarná una “ Alisa” molt ajustada. Aquest 
elenc ens doná, com hem dit abans, una “ Lucia” de molt bon recordar.

L’orquestra, sota la direcció del mestre Xavier Pérez Batista, va estar en una 
excel.lent conjunció en tot moment. Aixi també el Cor d ’“ Amics de TÒpera” , 
de la má del mestre Josep Olivella, que mostra una molt bona preparació.

Cal fer esment de Tescenografia a cárrec de Francese Ventura, que va donar 
un bell marc a Tobra.

No seria de justicia silenciar a Caries Castellvi que arrenjá la il.luminació; la 
tasca d ’Antoni Santisteban en la tramoia; a Maria Antònia Ibáñez, pianista i 
professora de piano, en la seva valuosa col.laboració com assistent musical i 
coordinadora, i aixi a tots aquells que han aporta! la seva col.laboració perqué 
aquesta vetllada résultés molt reexida, ensems perfecta.

Durant els entreactes recollírem algunes opcions que coincidiren totes a elo
giar la representació, incidint em que cada nova vetllada és un nou i ferm pas de 
consolidació.

Horn creu que és hora ja de fer una mena de balanç o, simplement, donar una 
ullada a la trajectória que duu aquesta conjuntada associació d’“ Amies de 
TÒpera” que, presidida per Mima Lacambra s’està refermant a cada nova re
presentació. És evident la tasca esmerçada per aquest grup de treball que a cada 
nova vetllada s’està superan!, adquirint més rigor i Professionalität. Hi ha un 
gran interés per fer la feina ben feta i aixó ho està aconseguint a bastament. És 
lin èxit personal i col.lectiu alhora.

I aixó cal contemplar-ho amb complaença, amb piena satisfacció. Molts eren 
els qui no creien en aquest “ miracle” i qui, potser, no s’ho explica encara. Els ré
sultats són plausibles: a la vista están. Cal, dones, congratular-nos, però per da- 
munt de tot cal apreciar, valorar i recolzar com cal aquesta dinàmica associació, 
que ha estât capaç de fer realità! un bell somni: veure pie de gom a gom el Teatre 
Municipal La Farándula d ’un public -compost de joves i grans- àvid i atent per 
gaudir d’unes vetllades operistiques que están fent bistòrta.

Spectatore

(a valoració de Tart romànic per 
part dels catalans presenta un matis 
diferencial força important, que em 
plau de destacar una vegada més pre- 
nent peu de Tobra que a finals de 
Tany passât ens oferien En Ramon 
Vali i n’Agusti Masvidal, dos sabade- 
llencs amb qui m’uneix una veritable 
amistat i que, no pas d’ara, sinó jo 
diria de sempre -des del moment en 
qué començaren a projectar-se dins el 
panorama de la vida cultural sabade- 
llenca-, han estât altament apreciats a 
la ciutat i més enllà. I que aixi sigui 
per molts anys.

Tot fullejant, dones, el Ilibre a qué 
em refereixo, “ El ^Romànic del Va
llès” , fruit de la col.laboració entre 
Tenginyer doblat d’investigador i de- 
gustador de Tart d’aquella época, i el 
farmacéutic dibuixant i pintor de fi
nissima Sensibilität, posseïdor d’una 
técnica segura i cada dia més depura
da, he hagut de pensar que la visió 
sensata, completa i verament il.lus
trada de la Catalunya medieval pas
sava precisament, ni més ni menys, 
per les coordenades que els han servit 
per a la confecció de Tesmentada 
obra: erudició i rigor documentai 
-tan literari com gràfic-, natural- 
ment; però també, i potser sobretot, 
afecció profunda envers els testimo- 
nis d’aquella remota vellùria, d’aque- 
lles llunyanes étapes de la història 
nostrada. Intel.lecte i cor: compren- 
sió i enamorament de Catalunya a 
través del romànic.

Perqué, diguem-ho dar, davant 
d’aquest llibre, important i senyori- 
vol ja per la seva mateixa confecció 
material -remarcable mérit de Tedi- 
tor-, un hom se sent inclinât a refle
xionar amb total seriositat sobre allò 
que constitueix la seva temàtica, ben 
al revés del que succeeix manta vega
da -ho constato tot lamentant-ho 
profundament- quan ens trobem da
vant d’pbres fetes a cuita-corrents o 
espigolant, sense aportar-hi res de 
nou ni d’atractiu, les pàgines d’obres 
ja publicades anys ha, o quan les 
il.lustracions amb qué es pretén 
enriquir-ne el text són d’escassa qua- 
litat, trista còpia d’originals ja cone- 
guts i, de vegades, no pas massa afor- 
tunats.

És una gentilesa de Sant Antoni, 20 - Les Vails, 29 - SABADELL



liés” de Ramon Vali i Agosti Masvidal
(1)

ROMANIC
AVALLES

TEXr:«AMON)ÍAlX RIMBLAS __ 
DIBüIXDS. Ĵ ^MASVIOAL &UAVERT

Seriosität que procedeix, per in- 
ducció, de la que hom no pot menys 
d’atribuir ais coautors, els quais han 
partit -això es veu ben ciar, sens né
cessitât de voler-ho veure per afecció 
envers élis- d’investigacions i vivèn- 
cies personals, directes i de primera 
mà, assolint aixi aquella vibrado que 
només poden posseir les coses autèn- 
tiques, fetes amb tota la força crea
dora que té l’enamorament. La vasta 
recollida de documentació que ha 
precedit a la redacció del seu text, el 
treball de lectura que Ramon Vali ha 
hagut de fer de centenars i centenars 
de pàgines d’obres generals o mono- 
gràfiques que existien amb anteriori- 
tat sobre el tema, ens impressiona; 
però a més -i potser és el que interessa 
més de remarcar- forneix una base 
d’absoluta solidesa i solvencia a tot 
allò que d’inèdit i personal diu En 
Ramon Vali sobre aqüestes restes, de 
vegades minses i quasi impercepti
bles, d’altres ben albiradores, de l’art 
arquitectònic que és conegut arreu 
amb aquell nom, que també s’aplica 
a les llengües que es formaren a 
Europa per evoluciò de la parla de 
l’antiga Roma.

Tot fent història, tot contribuirrt a 
donar la major concreciò possible a 
la valoraciò que els catalans solem fer 
dels segles de formaciò de la persona- 
litat politica de la nostra nacionalitat, 
ens fa En Ramon Vali unes molt ati- 
nadeSo^onsideracions arran del veri
table seìitit i abast del que és la nostra 
comarca, i de com s’anà plasmant 
aquest seu nom, no pas des del punt 
de vista del lingüista, sinò des de Tan
gle de Thistoriador que, com és molt 
comprensible, vol deixar traçades 
amb la màxima claredat les premises 
O els criteris seguits per la delimitaciô 
del camp objecte del seu estudi. Aixi, 
recolzant-se en Tart dels constructors 
catalans del romànic, senyalant-ne, 
quan és possible, les peculiaritats es- 
tilistiques i técniques que aquells em- 
pren en els monuments que ens n’han 
pervingut, ens porta a eixamplar la 
nostra mirada més enllà de Tàmbit 
réduit de cada esglesiola i ens presen
ta algunes altres qüestiosns que, rela- 
cionades necessàriament amb el tema 
de Tobra, ens fan atalaiar altres ho-

ritzons molt estimables. La història 
de Catalunya -els sens balbuceigs- hi 
és al fons.

No ens resulta en cap moment àri
da ni tocada de monotonia Tobra que 
suscita aquest nostre comentari; i 
això cree que cal senyalar-ho corn a 
un dels mérits més rellevants dels qui 
la conceberen i Than realitzada. Per
qué jo no voldria pas que aigu pensés 
que aquest llibre sobre el romànic va- 
llesà és del gènere corrent dels que 
presenten un text, que és la part subs
tancial, i unes il.lustracions que hom 
ha cregut oportù de posar-hi per do
nar amenitat formai a la publicaciô 
que s’ofereix als lectors. Com ja he 
insinuât més amunt, el llibre que co- 
mentem amb veritable entusiasme és 
de dos autors, i aquests autors es re- 
parteixen el mèrit del conjunt de 
l’obra no pas segons una regla de 
tants per cent complicada i discuti
ble, sinò en pia d’absoluta paritat. 
Text i dibuixos, aquests magnifies di- 
buixos d’Agusti Masvidal, no sola- 
ment es relacionen per mor del tema 
cornu al qual es refereixen, sinò que 
es complementen i il.lustren Tun a 
Taltre i han estât fets, com ens cons
ta, dins la febre comuna dels sens 
coautors, avançant simultàniament, 
tenint present l’artista el que deia i 
explicava Thistoriador, i, vice-versa, 
afinant els seus judiéis Thistoriador a 
través del que veia Tuli subtil de l’ar
tista i del que plasmava la seva mà 
destra i segura.

De la col.laboraciò estreta -no pas 
d’aquelles que avui se solen improvi
sar formant “equips de trebalT’ sen
se més aportaciò de cadascun dels 
components que la del domini d’unes 
determinades técniques, sinò basada i 
establerta damunt uns pressupòsits 
de comunitat i coincidència d’afectes 
i de motivacions- n’ha sortit una obra 
que fa de bon veure i de bon llegir, 
que té múltiples atractius àdhuc per a 
un lector una mica distret; que és ve
ritable trésor i niu de complaences 
per als qui sintonitzen amb la Sensibi
lität i la intencionalitat que òbvia- 
ment hem d’atribuir als dos sabade- 
llencs que la signen. Les aportacions 
que hem d’agrair a Ramon Vail i a 
Agusti Masvidal per Ilur treball, tot

És una gentilesa de
“ GALERIES

ROVIRA”

essent en primer Hoc i específicament 
referides al nostre Vallès, no deixen 
d’ésser, i molt valuosos, tocs d’enri- 
quiment de la història del patrimoni 
espiritual de Catalunya, d’aquest 
nostre país que s’anà configurant en 
puixant i robusta nacionalitat preci- 
sament en aquells segles, un bon xic 
boirosos i molt encisadors per cert, 
informats pel geni creador, pie de 
mesura, auster però desbordant d’es- 
piritualitat, del Romànic.

Gràcies a les dèries que podriem 
considerar vocacionals, complemen- 
tàries de les que els menaren a enqua- 
drar llurs vides en unes determinades 
activitats professionals, d’aquests es- 
timats conciutadans que han tingut el 
coratge suficient per a realitzar una 
obra de tanta envergadura, Sabadell 
compta des d’ara, dins el repertori bi- 
bliogràfic que apiega els ilibres de 
què sòn autors els seus fills, un nou i 
valuòs element. A part dels altres mè- 
rits que tothom no mancat de criteri 
en afers culturáis li pot atribuir, 
Tobra que comentem té la virtut d’in- 
cidir en Telucidaciò d’aspectes ben 
substanciosos de Tempresa èpica que 
fou la de posar els fonaments i de 
traçar les Unies mestres de la^catalani- 
tat, la qual sorgi no pas com per ge- 
neraciò espontània, sino com a fruit 
de Tensamblatge i coordinaciò vital 
d’un conjunt d’actituds creadores en
tre les quais sobresurt, amb tot el va
lor testimonial de ia plàstica, TArt 
Romànic, un dels millors arts del 
mòn.

(I) “El Romànic del Vallès” . Text de Ramon 
Vali i Rimblas; dibuixos d’Agusti Masvidal i 
Salavert. Presentado de Joan Ainaud i de La
sarte -Sabadell-Barcelona, Editorial Ausa, 
1983. Imprenta “ Egeosa” (321 pp. -l- mdexs; 
21,5 X 29 cm.)

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL
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i Gi«:Fi/nflTiefl
Per Agusti Palau i Codonyers

POLIM L’IDIOMA
9gaita

'uan la Norma, aquella noieta 
gaTtapigada i amb nässet de ratoli que 
la Generalität ha fet tan popular, diu 
que Val més escriure malament el ca- 
talá que no escriure’l es refereix, no 
caldria sino! al poblé menut. Esta- 
ríem ben perduts si haguéssim d’espe- 
rar que ais catalapets -els de sempre i 
els nous de trinca- se’ls nomenés 
membres de la Reial Académia de la 
Llengua Catalana perqué es decidis- 
sin a parlar-la i a escriure-la com cal i 
amb la garantía de fer-ho bé!

Però del consell de la Norma no 
se’n deriva pas que els mitjans de co- 
municació (Ilibres, premsa, ràdio, te- 
levisió, etc.) puguin parlar o escriure 
un catalá pie de vicis, ans al contrari, 
cal que s’esforcin a bandejar-los i a 
parlar una llengua, i sobretot a 
escriure-la, com més bé millor perqué 
aquests mitjans són, tant si ho volem 
com si no, els mestres i els guies del 
comú de la gent. I el mirali on s’hi 
emmiralla el poblé.

Tot això ve a tomb de les incorrec- 
cions que es veuen en els diaris o re
vistes del pais només donant-los una 
llambregada sense cap pruija inquisi
torial. No vull pas dir que n’hi hagin 
a grapats, però si que caldria evitar
les encara que ja sé que les urgéncies 
que comporta la confecció d’un diari 
fan molt difícil una acurada correc- 
ciò. Però és que si a vegades, les inco- 
rreccions, denoten una incultura lin
güistica, alguns cops manifesten, 
també, una incultura supina impró- 
pia de l’home que escriu o que parla 
per al públic.

D’aixó no se n’escapen pas els Ili
bres, que més d’un n’hem vist tan pie 
d’incorreccions i de girs i modismes 
estranys a la llengua que en una anto
logia de barbarismes hi faria patxoca 
i en farien esment en plana especial 
requadrada amb orla.

Des del fer un passeíg (construc
tors que som de mena!), al donar un 
passeíg (generosos que som!) en 
comptes d’anar o sortir a passeíg, fer 
una bella passejada i, fins i tot.

passejar-se aigú no en vulgueu més de 
coses estrafoláries.

I del recolzar tan prodigat, quan 
justament volem dir donar suport a 
algú, qué me’n dieu? I de la cimera 
tan imprópiament engaitada a tort i a 
dret, qué us en sembla?

Però el que darrerament he llegit a 
la premsa, en diferents dies, ha estât 
d’allò més xiroi i sorprenent. Copio 
un començament de frase: El capellá 
aleshores va fer una missa... El perio
dista no sabia que les misses se cele
bren, es resen, es canten, es díuen, 
s’oficien... però no es fan. També 
amb motiu del greu estât d’un conegu- 
díssim pintor catalá se’ns informava 
que abans de morir li fou subministra
da l’extremunció. (Aixi, tal com ho 
llegiu: com qui dòna un pa de municiò 
al recluta que s’incorpora a l’exércit).

De debò el gasetiller que escrigué la 
noticia no ho sabia que els sagra- 
ments s’administren, o ens volia do
nar a entendre, dissimuladament, 
que “ ell passava” d’aquestes coses 
religiöses? Un periodista és un profes
sional amb una complerta carrera uni
versitària, i és prou capacitat i docu
mentât per a saber el valor semàntic 
dels mots que empra. I un gasetiller, al 
cap i a la fi, és un periodista.

Per qué no fern com a Anglaterra 
-rule, Britannia, rule!- on diuen que 
no és admés cap speaker ni periodista 
si no ha fet uns cursos de dicciò, de 
reclamaciò i de redacciò en un déter
minât Conservatori del London im
periai? O és que a nosaltres ja ens 
començarien els problèmes a l’hora 
de decidir el model dialectal a imitar, 
posem per cas entre el tortosi, el llei- 
datà, l’apitxat o el pollenci?

De la ràdio i de la televisiò no cal 
pas que en parlem que, malaurada- 
ment prou que ho sabem corn ho pe
len tot això de la dicciò. (Se’n salven 
alguns de locutors, és ciar, però ja se 
sap que l’excepciò confirma la regla). 
Els castellanismes, la invenció de mo
dismes o girs, la traducciò literal, sòn 
el plat del dia. I la pronùncia? Oh, la

pronùncia! Alguns locutors s’hi abo
nen amb al para i la mara; i el avi i el 
un i el altre i amb el metxe de Barsa- 
lona que té una torre a Blanes però 
viu a Pedralbes. I de la noia tan eixe- 
rida que viu a Sitges i dóna classes... 
(sobretot, lector, marquen ben exage- 
radament les as i les es, com s’escau i 
és moda, ara).

Cada cop que sento aquesta mena 
de parlar em venen a la memòria els 
paiets de Sants ais quals els barcelo- 
nins de la City, encara no fa trenta 
anys, els acusaven d’ésser poc fins, 
tot plegat perqué tenien un vocabula- 
ri molt caracteristic però que no trin- 
xava la fonética. Estic segur que si al
gún d’ells pogués al?ar el cap de la 
tomba on jeu i afinar l’oída, en sentir 
aquest dialecte que ara s’estila excla- 
maria amb el seu deix una mica per- 
donavides: Órdima, xava, que bé que 
l’estripes el catalá!

G im m
FOTO E ST U D I. Material fotogràfic. Fotos de galeria i carncts. 
Fotocòpies
Corominas, 139 - Tel. 725 28 64 - SABADELL
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A V V I

.vui tocarem el jazz. Bé, vull dir, 
parlarem del jazz i amb un jove per- 
sonatge que n’és un diletant: Joan 
Morrai, professional de la ràdio i un 
dels dinàmics components de l’emis- 
sora locai Ràdio Sabadell.

Abans de tot cal dir que el jazz ha 
adquirit una credencial en la vida 
moderna, la qual cosa no es pot pas 
ignorar. La seva presència és tan ma
nifesta com inqüestionable. El jazz té 
vida pròpia, té una forma que ha in- 
cidit, d’una manera o altra -en més o 
en menys- a la mùsica popular, el 
ball, a la cançô...

I no hem pas d’oblidar que el jazz 
és relativament jove. Però malgrat la 
seva jovenesa ja té un predicament i 
molt acusat en la vida i fins i tot en el 
treball.

Qui va dir que ja “ era molt difícil 
sostreure’s a la presència del jazz; im
possible defugir la seva influència” .

A Sabadell el jazz ha estât i és pre
sent. I perqué ens en parli duem a 
aquesta secciò en Morral. Ell ens en 
pot parlar a bastança. Fins i tot ens 
ofereix un article que es publica en 
aquest número de Quadern.

-L’origen del jazz? -comencem a 
preguntar-li.

-Els origens del Jazz son una mica 
obscurs, però podriem considerar 
que aquesta música neix de la fusió

d ’un cert nombre d ’elements musi
cals africans, afro-americans i occi
dental, que pren cos a finals del segle 
XIX, principis del s. XX.

-Quan arribà a Espanya?... Es pot 
concretar on?

-Arriba a Espanya en els anys 20 i 
quasi immediatament neix a Barcelo
na el primer nudi de “Jazzmens”.

-Quins foren els peoners del jazz a 
Catalunya?

-Foren bastants, però els que ara 
recordo son: el saxofonista i el clari
netista CASANOVAS, el pianista 
VERDURA i VICENÇ MONTOLIU 
(el pare d ’en TETE MONTOLIU). 
A quests foren els primers en interpre
tar Jazz aquí Catalunya.

-Com està el jazz avui a Sabadell?
-Regular: Hi ha afecció però no 

massa activitat.
-Com veus el futur del jazz a casa 

nostra?
-Si ens referim a Catalunya, jo  ho 

veig moly bé, cada dia hi ha més afec
cionáis i més activitats. Aixó es pot 
comprovar, per exemple, en el Festi
val de Jazz de Terrassa, on cada any 
hi va més gent.

-Quina part d’incidència comporta 
el jazz avui en la joventut?

-De moment, i aquí, té poca inci- 
dència, però crec que amb el temps, 
succeirà com en la resta de paì'sos

JOAN  
MORRAL 

I PLANS

europeas; serán els Joves els qui om- 
pliran les sales, i no per “snobisme” 
com passa aquí moites vegades, sino 
perqué els interessarà de veritat.

-Qué caldria fer perqué el jazz tin- 
gués més predicament a Sabadell?

-Que aquells a qui ens agrada (esti- 
mem) el Jazz, ens organitzéssim i co- 
mencéssim a muntar concerts o actes. 
És ciar que per aixó es necessita 
temps i també recolzament oficiáis: 
ajudes económiques, perqué d ’afec- 
ció n ’hi ha.

-A altres poblacions com Barcelo
na, Vilafranca, Granollers, Manresa, 
Terrassa... es crearen Clubs de Jazz. 
Com t’expliques que Sabadell no se 
n’hagués créât cap?... Creus tu que 
podría tenir èxit si s’arribés a crear
ne un?

-El perqué no el sé, podria ser per
qué Barcelona i Terrassa están molt a 
prop i ens solucionen el problema. 
-La resposta és similar, Barcelona i 
Terrasa están molt aprop, però... 
crec que sí, que a la llarga podria te
nir èxit.

L’entrevista s’ha desenvolupat 
amb música de fons: “Ail blues’’, de 
Miles Davis...

Xèspir

(Caricatura d’E. Hierro)

És una gentilesa de
-Einatres- TA LLER  D'ART

Dibuix-"Comic"-Pintura-Ceràmica
Torn-Modelat-Esmalt

Roger de Flor, 240 

SABADELL
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Per Ramon Vail i Rimblas

El cel, I’infern 1 el purgatori. 
Les calderes d’En Pere Botero

Santa Maria de Taiill: Judici Final.

x \ i x i  com a bona part d’Europa és 
freqüentíssim trobar a I’interior de a 
paret de ponent de les esglésies (la 
oposada a l’absis), la representado 
del Judici Final, el tema en canvi és 
rar en el romànic català. Aquesta re
presentado d ’inspiració oriental 
obeïa sens dubte a la creença en un 
unie judici, a la fi del mon (espérant 
el quai les ànimes dels difunts queda- 
ven en una especie de son, corn la que 
havien passât el justos morts abans 
de la Redempeiô de Crist) menyste- 
nint el judici particular de cadascù, 
immédiat a la mort.

D’entre les poques representacions 
catalanes del Judici Final hi ha la de

Santa Maria de Taüll; fet que no ha 
d’estranyar-nos si considerem que el 
seu autor, l’anomenat “ Mestre del 
Judici Final” , era a ben segur un ar
tista foraster i s’inspirá més o menys 
remotament en models orientals. A la 
zona superior s’hi ha borrat el Crist 
Jutge que devia presidir l’escena; s’hi 
conserven els ángels que l’envolten i 
que sostenen un la Creu, atribut de la 
Passió, i els altres els Ilibres de la vida 
en els que hi han escrites les obres de 
cadascú. Al dessota, i a l’esquerra hi 
veiem l’escena de la psicostasí (la pe
sada de les animes) i a la dreta els res- 
sucitats que esperen ser jutjats.

Com hem dit és més corrent a Ca-

talunya la representado de la psicos
tasi com a judici particular de cada 
home immédiat a la seva mort. Un 
exemple molt intéressant i complet el 
tenim en un frontal, ja tardà, que, 
procèdent de Soriguerola a la Cer- 
danya, es guarda al Museu d’Art de 
Catalunya. A la seva part superior es
querra s’hi veu l’escena de la pesada 
de les ànimes, en la forma habituai-al 
nostre pais: les bones obres del difunt 
col.locades junt amb la seva ànima a 
un plat de la balança, i a l’altre hi han 
les malifetes que féu en vida. Presen
cien la pesada sant Miquel i el diable; 
habitualment un dimoniet, fent tram
pa, força cap avail el plat en el que hi 
han les males obres; ni aixi, però: 
l’ànima del benaurat és entregada per 
un ángel a sant Pere, que està a la 
porta del cel, per a ser-hi introduida. 
Un cop al cel, els benaurats vestits 
amb riques vestidures i coronats amb 
les seves virtuts, són asseguts als se- 
tials que l’Anyell Divi els hi tenia re- 
servats. Ben altra és la sort dels dam- 
nats: l’infern és représentât a la part 
esquerra del registre inferior. Sata
nás, el princep deis dimonis, presi- 
deix l’escena assegut en un tron; un 
dimoni li notifica l’arribada de cada 
nou hoste. Una gran caldera, plena 
de damnats, està posada al foc que 
atien dos dimonis: l’un amb un gan- 
xo burxa les brases i l’altre, amb una 
manxa, assegura el tiratge; assegut a 
sobre la caldera un tercer dimoni 
-segurament el Pere Botero- rep el 
nou vingut que li és entrega! per un 
altre diable que, amb la mà esquerra 
col.locada fora de l’infern, just a so
ta la balança de la psicostasi, estrafà 
aqui el paper de porter que sant Pere 
fa al cel.

Escenes semblants es repeteixen en 
altres retaules i escultures; cap, però.

Col.labora BANC
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Frontal de Sorijjuerola.

tan completa com l’esmentada. Entre 
altres recordem una pesada d’ánimes 
a un capitel! de l’Estany i una caldera 
de Pere Botero al claustre de la cate
dral de Girona. Convé resaltar el ca
rácter un xic grotesc, almenys vistos 
amb els nostres ulls, que tenen els di
monis représentants a les obres cata
lanes: semblen disposals talment a 
actuar en alguna representado deis 
Pastorets. També els turments que hi 
figuren, tot i la seva crueltat, (el su
plid del foc dintre de la caldera, les 
serpents que mosseguen la sina de les 
dones concupiscents del capitel! de 
Girona, etc.), són més casolans di- 
riem, que les representacions inspira- 
des en models forans, com és per 
exemple el fragment de l’infern que

Catedral de Cirona: F'lnl'ern.

s’ha conservât en una paret lateral de 
Sant Climent de Taüll.

Es significativa també l’abséncia 
quasi total, de representacions del 
purgatori: la creença en la seva exis- 
téncia devia anar afermant-se més 
tardanament. Es recolza dogmática- 
ment en el fet que Judas Macabeu en- 
carregá, després de la seva victoria 
sobre el siríacs, sacrificis expiatoris 
per ais morts en el combat (2 M. 12, 
32-46); en la práctica és probable que 
provingui del tractat “ De pudicitia” 
de Tertuliá, escrit per cert quan ja 
s’havia apartat de l’Església (per tant 
després del 207) en el que diu que 
l’apóstol entregará a Satanás l’home 
que no estigui prou net, no per a 
condemnar-lo, sino perqué l’esmeni i 
li lievi així la seva immundicia. Cal 
dir també que la commemoració deis 
fidels difunts no fou establerta fins 
l’any 998 per Odilo, abat de Cluny, el 
qual ordena que l’endemá de la festa 
de Tots Sants “ es célébrés amb 
salms, almoines i principalment amb 
el Sant Sacrifici la memòria de tots 
els que reposen en Jesucrist” . La dis- 
tinció feta entre els sants commémo
rais la vigilia i aqüestes ànimes ens 
demostra prou bé la creença de que, 
si bé reposen en Jesucrist no partici
pen encara de la seva glòria; i per tant

San! Cliinenl de laull: I.’Infern.

están en aquest Hoc que en diem pur
gatori.

Coneixem una única representaciò 
romànica catalana del purgatori: es 
tracta d’un pal.li molt malmès, del 
Museu de Vie, en el que, al costai de 
l’escena de la pesada de les ànimes, 
n’hi ha una altra en la que sant Mi- 
quél va extreient les ja purificades 
d’entre una muniò que están sotme- 
ses al foc. Aquesta obra, que pel seu 
estil podem datar al segle XIII, té un 
gran interés dogmàtic com a prova de 
que la creença en el foc del purgatori 
era ja ferma aleshores al nostre pais. 
Cosa que no ens ha d’estranyar per
qué havia ocorregut igualment arreu. 
Precisament l’any 1231, en una de les 
discussions hagudes entre l’Església 
romana i l’oriental en ordre a resta- 
blir la unitat, superant el cisma, (cosa 
que s’assoliria, encara que efimera- 
ment, al concili de Lió l’any 1274) un 
bisbe grec, escandalitzat al sentir a 
parlar al llegat del papa del foc del 
purgatori, denuncià aquesta doctrina 
al patriarca de Constantinopla Ger- 
má II, el qual la condemná.

)E SABADEIXi
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L’ìnmòbìl-mòbil

“Orel al pic aquilí de ta gondola, 
Maria Fonuny ho retrata amb una ca
mera Kodak-Panorama. A la imatge, 
Hugo von Hoffmansthal no tindrd 
existència visual pròpia: el mar, la nu- 
volada i les pedres antigües no ad me
ten més comparses en la contesa del la
boratori fotografie".

(Pere Cimferrer: Fortuny)

D os locals de Barcelona 
anunciáven aqüestes Pestes la 
reposició de West Side Story, 
un gran film conegut a basta- 
ment pel gran public: l’anunci 
em va recordar una persona 
de la qual voldria parlar.

Deia Malraux que tots te- 
nim un tnuseu imaginari; en el
meu hi figura en Hoc preemi
nent -entre les imatges que po
den anar des deis primitius 
Italians fins el cómic- una 
obra que tots coneixem prou, 
encara que molts n’ignoraran 
segurament l’autor. Em refe- 
reixo a la d’en Saul Bass, gra- 
fista, obra que forma part de 
la nostra cultura d’imatge.

De Saul Bass en podríem 
dir que és un creador de títols 
de pel.líenles, de genérics: la 
seva feina consisteix a 
informar-nos intel.ligentment 
de quants hi intervenen en 
una producció cinematográfi
ca i en presentar-nos-la per 
mitjá d ’una introducció o

“ mise en page” , tot donant a 
les imatges per ell creades un 
vida propia enriquidora de la 
producció i una importáncia 
en si mateixes que ádhuc les hi 
fa superar plàsticament el film 
que acompanyen.

Empra generosament la ter
cera dimensió de la imatge 
que és el ritme -el temps- de la 
successió de plans, la compo- 
sició, la tipografía, l’expressió 
gráfica i ens introdueix en el 
món de l’inmôbil-môbil que 
serveix d’obertura a la temáti
ca i l’acció filmiques.

Saul Bass, d’origen no- 
vaiorqui, va començar créant 
“ affiches” , tôt arribant a 
gandir de fama internacional 
com a dibuixant publicitari i 
ocupant el càrrec de director 
d ’art en vàries agèneies fins el 
1946, que se’n va anar a Los 
Angeles a fer de dissenyador 
industrial, per introduir-se 
més tard -1955- en el comple
xe cinematogràfic i començar 
a produir els sens titols que 
mercés a la seva personalitat 
creen un clima idoni perqué 
l’espectador rebi la cinta amb 
el major interés i el director 
aconsegueixi aprioristicament 
un impacte propici del quai 
poder treure’n -ja a partir de 
la m ate ixa  “ mise en 
escéne” -el millor partit emo
cional, artistic i situacional.

Els genérics de Bass consti- 
tueixen per élis mateixos un 
fine concret amb personalitat 
própia dintre l’àmbit més am
ple del cine simplement dit 
aixi. Vegem, sinó, La vuelta 
al mundo en 80 días els crédits 
de la quai apareixen al final, 
no tan sols són creativament i 
artisticament separats de la 
pel.licula, sinó que la superen 
com en el cas d’Orgullo y Pa-

sión, on Saul Bass manipula 
imatges de Goya i ens propor
ciona tres minuts immillora- 
bles seguits de dues hores i es- 
caig llargues i plenes de me- 
diocritat i avorriment cinema- 
tográfics degudes a Stanley 
Kramer: els genérics de’n Bass 
van, dones, units al film no 
més ideológicament, car artis
ticament la majoria de vega- 
des el superen en qualitat.

Utilitza quasi igualment la 
fotografía estática que el di- 
buix, el gravat o el moviment 
de fotogrames sincopat, la 
manipulació, la descomposi- 
ció i la recomposició critiques 
deis carácters tipográfics, tot 
amb un ritme cinematogràfic 
personalíssim, i en algunes 
ocasions ha dissenyat seqüén- 
cies que requerien un estudi 
especial: l’escena de la dutxa a 
Psicosis, per exemple, la deis 
gladiadors en la que va dispo
sar personalment la construc- 
ció del camp-escenari i la ba
talla final de Spartacus i a 
West Side Story la presenta- 
ció, els plans aeris que des 
deis primers minuts sitúen 
l’espectador en l’ambient geo- 
gráfic i social i els genérics fi
nals sobre els murs carregats 
de pintades, gargots i inscrip- 
cions, les tanques, les portes 
velles i els senyals de tráfic.

Recordem els seus treballs a 
Vértigo, Exodus, Bonjour 
tristesse on empra el recurs de 
la trimil.lenària escriptura ja
ponesa per a produir el signe 
aigua més ull igual a tristesa.

La gata negra on el pas lent i 
sinuós del felí i la seva baralla 
amb l’altre gat, per a tornar a

SABADELL SARDANISTA EN MARXA
Per la Sardana i la Cultura 

Sabadell a gran altura.

Agrupado Cultural Folklórica 
Sabadell Sardanista 

C/. Garcilaso, 4 - Tel. 725 15 56 
Sabadell
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la deambulado elàstica i silen
ciosa, son la sintesi de la cin
ta, Psicosis els genèrics del 
qual es desenvolupen damunt 
un fons de lin ies en 
desplaçament horizontal i ver
tical d ’efecte dur i inquiétant, 
com l’esperit mateix de l’obra 
de Hitchcock, la simbolitza- 
ció premonitiva de la deca- 
déncia de l’imperi romá en la 
destrucció del cap de l’escul- 
tura de Crassus, descobrint-se 
en el buit deis ulls del marbre 
romput l’inici del film a les 
mines de Núbia, a Spartacus 
i, sobretot, 9 horas de terror 
(Nine hours to Rama) que, 
malgrat ésser-ne els genèrics 
originals suprimits en la versió 
espanyola, TVE va tenir l’en- 
cert -que l’hi agraeixo-de 
respectar-los en emetre-la re- 
centment per la pantalla peti
ta on vàrem poder veure-hi el 
rellotge, el tic tac del qual 
simbolitza les darreres hores, 
minuts i segons de l’existéncia 
de Gandhi.

Les seves constants referèn- 
cies al ritme de les estrelles de 
Rubens, o bé a les notes 
d’Eisenstein sobre la posta en 
obra de la pintura de Leonar
do de Vinci, la seva tremenda 
riquesa de recursos iconográ- 
fics, el cenyir-se puntualment 
i exactament a qualsevol exi- 
géncia histórica, paisatgística 
o ideològica, la seva gran i 
aportativa Originalität tipo
gràfica, la seva saviesa visual, 
en fi, fan de Saul Bass un 
autor que no podríem pas 
oblidar ni menystenir a l’hora 
de confegir una nòmina dels 
grans creadors estètics del 
nostre temps.

Ricard Calvo i Duran

l.es fotos reproduides corresponen: ais generics de “ 9 horas de terror”, les 2 primeres columnes, i al final de “West Side Story” rúltima columna.

^  ^  m ^  ^  ^  Satlt QuÍrZ6, 1 1
Es una gentilesa de VIATG ES CODINA, S.A. Tel. 725 62 99
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NARCÍS COLOM
E,ms ha semblât escaient de dedicar 
aquests fulls del QUADERN que 
parlen de sardanes a un deis millors 
intérprets que han format part de les 
cobles locals, en Narcís Colom i Mo
lla, tibie de condicions excepcional i 
re.cordat per molts afeccionats. No es 
tracta de fer una biografía extensa, 
sino de recordar algunes anécdotes de 
qué fou pwotagonista, ben definitó- 
ries del seu taranná.

Nascut a Calonge, tocava al costat 
del seu pare, Rafel Colom, en la co- 
bla “ La Principal” de Calonge. Cal 
destacar que aquest fou el primer 
mestre de tenora de Ricard Viladesau 
qui amb el temps esdevindria el més 
gran deis instrumentistes d’aquest 
instrument.

En Narcis vingué a Sabadell l’any 
1924 per formar part de “ La Princi
pal del Vallès” que s’havia fundat 4 
anys abans. L’any 1932 seria un deis 
fundadors de “ La Principal de Saba- 
dell” junt amb un altre calongi, el te
nor Josep Juvert.

Formaven una parella deifusta de 
les de fer tronar i ploure. Amb motiu 
d’una audició de festa major en l’en- 
tarimat instal.lat a la Plaça Vella, les 
obligades d’un i l’altre feren emmu- 
dir el gran “ divo” de la tenora Albert 
Marti, que actuava amb la seva cobla 
en la mateixa audició.

En “ Ciset” estav dotât d’una gran 
resisténcia. Quan els seus companys 
el sentien queixar-se, ells ja estaven 
esgotats. Les canyes usades pels ins
trumentistes de tenora i tibie, són una 
font de preocupació per ells. Del seu 
bon estât o de que sigui la que millor 
se li adapti, condicionará en gran ma
nera la interpretació d’una peça de
terminada. Els sons obtinguts depen
dran en certa part de la duresa de la 
canya. Un aprenent fará servir una 
canya tova. En “ Ciset” emprava les 
canyes fabricades per un altre gran ti
bie, Ferran Blanch. En una certa oca- 
sió, i formant part ja de la cobla 
“ Molins” (després “ Sabadell” ) li féu 
retornar una dotzena de canyes per
qué les va trobar fluixes, quan pel seu 
company i portador de l’encárrec, 
Francesc Gutsens ja eren massa for

tes. En “ Nando” Blanch, va excla
mar: “ Digues-li que toqui amb fus
tes, que jo ja no les faig més gruixu- 
des” .

Entre aquests dos tibies existia una 
certa rivalitat i a ambdós els agrada- 
va de poder fer palesses les seves 
dots, sobretot si alternaven amb al- 
tres cobles. Coincidint en una bailada 
a Sant Sebastiá de Montmajor, en 
“ Ciset” va interpretar una de les se
ves sardanes més estimades “ Matil
de” de l’Enric Sans de la qual feia 
una creació. Tot seguit en Blanch va 
replicar amb una altre obligada can- 
viant una de les sardanes que figura- 
ven en el programa previ. Colom, ho
me seriós i magre en paraules, co- 
mentá: “ Veus, ja li fet emprenyar. Ja 
m’ho pensava” .

Si les coses li sortien bé, reia una 
mica per sota el ñas i prou. En cas 
contrari restava mut amb el front 
arrugat i en poques ocasions exterio- 
ritzava amb paraules la seva preocu
pació. En una de les sessions que es 
celebraven en el “ Cervantes” , on es 
combinaven sardanes, cine, ball, in
terpreta “ Matilde” . En acabar i sen
se badar boca, va agafar el seu paper 
i l’estripá. Potser fou per no estar 
content de la seva interpretació o per
qué la resta de la cobla no va anar 
com ell desitjava. No ho digué mai. 
Un seu company va reconstruir la 
particel.la, deixant-la a punt per 
tornar-la a programar un cop passa- 
da la tempesta.

Quan a Sabadell sovintejaven les

Per 
Jaume 
Nonell 
i Juncosa

audicions amb cobles forànies, un 
dels comentaris que sovint se sentien 
sobre els seus instrumentistes era: ¡E1 
tenora ho fa bastant bé, en canvi el ti
bie fluixeja una mica! El públic solia 
comparar el tibie foraster amb en 
“ Ciset” i n’hi havia pocs que hi sor- 
tissin guanyant.

En reorganitzar-se “ La Principal 
del Vallès” , comptà amb els servéis 
d’un jove tibie, l’Eveli Campsolines, 
de Tortellá. Quan va arribar a Saba
dell encara era una mica verd. Rápi- 
dament va progressar grácies a les 
lliçons d’en Ferran Blanch. El sarda- 
nista P. anava inflant el cap a en “ Ci
set” : “ Espabila’t que aquell ja ho fa
rà més bé que tu” . Aquest, restava 
seriós sense replicar. Al poc temps i 
en coincidir les dues cobles, en Ciset 
va tocar totes les 5 sardanes obligades 
de tibie.

Sembla ser que aquest fet es produi 
alguna altra vegada, com quan en 
una audició de festa major la cobla 
local va alternar amb la Principal de 
Sant Joan de les Abadesses, on hi fi
gurava el flabiolaire Narcís Oliveras, 
qui va tocar una obligada de flabiol 
com a primera sardana del progra
ma. En Colom va replicar amb 5 sar
danes de tibie.

És una gentilesa de ■romsesíe ARTrCLES PELL I VIATGE
Sant Quirze, 38 - Tel. 725 85 41 - SABADELL



Sala Parés: 
Sala centenària

J :  a prop de 300 anys -1687- Josep 
Oriol -el que més tard havia de ser 
proclamât sant- sortia cada matí de la 
seva habitació del carrer de la Flor, 
tombava pel carrer de la Canuda cap 
al carrer d’en Bot, travessava la Por- 
taferrisa i pel carrer de Petritxol arri- 
bava a l’església del Pi.

Diria que per a molts sabadellencs, 
el carrer de Petritxol, després de les 
famoses Rambles, és un dels carrers 
més coneguts i visitats de Barcelona. 
I ho ha estât més que mai en aquests 
dies del gener d’aquest any 84, amb 
motiu de complir-se els cent anys de 
l’obertura de la sala gran de l’antiga 
casa Parés. Les 6 sessions diàries de 
la projecció del Video “ Historia 
d’una sala centenària’’ han estât con- 
corregudissimes. La veu i imatge de 
Joan A. Maragall Noble foren el fil 
conductor d’una visió a través de 
quadres emmarcats en cada un dels 
anys que van des del 1884 fins avui.

En aquesta histôria hom pogué 
enterar-se que el Sr. Joan B. Parés 
des del 1840 va iniciar la seva activi- 
tat amb una sala d’exposicions i que 
el 1884 en va inaugurar una altra de 
més gran, que és precisament Factual 
que esta radicada en el número 5 del 
carrer de Petritxol. L’any 1925 la sala 
Parés va passar a mans del grup Ma
ragall, la quai des d’aleshores ha con
tinuât una linia ascendent i de presti- 
gi, àdhuc internacional.

És curiosa l’añuéncia de gent que a 
tôt el llarg del dia fa cap al carrer de 
Petritxol. Els dissabtes a la tarda, per 
exemple, ve a ser com una mena 
d’aventura el recorrer el curt trajéete 
de la via. I no cal dir que bona part 
d’aquesta concurrèneia entra a veure 
l’exposiciô que s’hi exhibeix. I entre 
aquesta multitud s’hi veu sempre al
gún sabadellenc.

Corn de la nostra ciutat han estât 
alguns dels pintors que han exposât 
al llarg d’aquests cent anys, en aques

ta Sala Parés. Podriem citar com a 
artistes dels quais s’hi han exposât al- 
gunes obres, Antoni Estruch a finals 
del segle passât. Sovint hi trobem Vi
la Cinca i Vila Puig. Vilatobà també 
hi ha estât, aixi com Josep Juliana, i 
Planas Doria.

No obstant, cal remarcar a tres 
pintors com a molt importants en la 
histôria de les exposicions de la Sala 
Parés per haver-hi tingut exposicions 
completes. Aqui podem posar-hi 
Francesc Gimeno, que si bé no és sa
badellenc de naixença, si n’és quel- 
com pels sens contactes artistics i per
sonals amb persones de la nostra ciu
tat. Avui Gimeno és un dels pintors 
més apreciats i d’una quantitat més 
reconeguda.

Durancamps ha estât un assidu ex
positor de la Sala. Les seves exposi
cions portaven un enrenou especial. 
Durancamps era molt exigent pel que 
feia referèneia als marcs dels seus 
quadres. Era molt personal també en 
l’organització i penjada de l’exposi
ciô i no cal dir que a part de la quali- 
tat deis seus olis, tenia unes enveja- 
bles condicions dé venedor com co- 
rrespon a la manera de ser d’un bon 
sabadellenc. Un deis seus quadres, el 
qual representa la sala actual, está 
penjat en un deis departaments de la 
gerénda.

Antoni Vila Arrufat és un dels sa
badellencs vivents que continua exhi- 
bint les seves obres a la Sala Parés. 
La qualitat excepcional del nostre 
pintor té una acollida molt favorable 
entre els col.leccionistes barcelonins. 
Quan hi ha exposició de Vila Arrufat 
aleshores la sala pren un aire bon xic 
sabadellenc. La nostra gent és fidel a 
l’art del nostre admirat pintor.

Algú ha dit que la Sala Parés és la 
més important d’Europa i algú altre 
que és de renom mundial. No he vist 
altres sales fora de les nostres fronte- 
res i per tant no puc jutjar en aquest

aspecte. Però si que el clima de can 
Parés és únic i perdurable. És la tipi
ca visita que els bons barcelonins no 
es perden mai al llarg de l’any. Hi en
tren com si fos una cosa própia: nin- 
gú no et pregunta ni et demana res i 
en els que la regenten hi ha una mena 
de cortesia subtil i generosa que no 
molesta, que no engavanya. Les con
dicions óptimes fisiques de la sala 
ajuden en gran manera a la 
tranquil.la contemplació de les obres 
d’art que hi sôn exposades. Fots -des 
deis qui atenen complaguts als que 
requereixen alguna informado fins 
als artistes que exposen- tenen com 
una consciéncia que están prestant un 
servei cultural i que es deuen al públic 
d’una forma primordial.

El carrer de Petritxol -tan intim de 
bon mati quan per exemple hi passa
va entre sis i set l’auster capellá de 
santa Maria del Pi, sant Josep Oriol 
en el segle XVII-, a partir de migdia 
fins a les 8 del vespre, és una corren
tia de persones que es submergeixen 
en un conjunt urbá d’una meravello- 
sa simfonia feta de pedra i evocadora 
del que ha estât, és i será la Barcelona 
més autèntica. La que resa a l’esglé
sia del Pi i contempla les obres d’art 
de la Sala Parés i que menja nata 
amb “croissants’’, sense moure’s de 
l’entorn.

Sabadell a través d’alguns artistes 
també hi és présent a la histôria 
d’aquesta Sala. I cal desitjar que 
sempre hi sigui. Aquí no ens manquen 
técnics téxtils, enginyers, mecánics i 
sobretot literats, artistes i somnia- 
dors. Hem de ser conscients que si 
volem tenir una personalitat definida 
cal estar sempre présents en les coses 
de la religió, de l’art, de la indùstria i 
de la civilitat.

Josep María Riu

És una gentilesa de GIBBeRT Art Carrer del Sol (General Mola), 3 - Tel. 725 43 69 SABADELL
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LES ‘ BIG-BANDS

X ja  historia d’aquesta agrupació musical tan important 
per al desenvolupament i popularitzaciô del Jazz, s’inicia 
a New Orleans, el “ bressol” del Jazz.

En els seus inicis estaven formades per 6 o 9 mùsics (1 
O 2 cornetes, després substituïdes per trompetes, 1 clari
net, 1 trombo, 1 tuba, 1 banjo o guitarra i 1 tambor amb 
plateret accesori). Aquesta era la formado quan tocaven 
en desfilades; en les actuacions a locals, se’ls afegia el 
piano i també un contrabaix. Els principals temes del seu 
repertori eren els Blues espirituals i el Ragtime.

Les primeres “bandes” sorgiren i prosperaren al vol- 
tant del 1890, essent les més importants les de BUDDY 
BOLDEN, la IMPERIAL BAND, l’original TUXEDO 
ORQUESTRA amb el seu lider PAPA CELESTIN. En
tre totes destaca la del trombonista “ KID ORY” , la 
qual, en les habituais competicions entre bandes i segons 
diu LOUIS ARMSTRONG, no tenia rival, principal
mente perqué comptava entre les seves files amb el millor 
trompetista del moment, el gran KING OLIVER.

A partir del 1917 i quan és clausura! el barri de Story- 
ville, New Orleans perd la seva preeminència com a capi
tai del Jazz, ja que els seus musics han de traslladar-se a 
d’altres llocs per tal de continuar treballant: Menphis, St. 
Louis, Chicago, etc. És en aquesta darrera ciutat on es 
concentra la més gran proporció de mùsics de Jazz, atrets 
per les facilitats que per al seu treball oferia aquesta ciu
tat, Hoc de pas obligatori per a tots els qui creuaven el 
pais de costa a costa.

En els anys 20 es formaren i actuaren a Chicago or- 
questres (Big Bands) de primera categoria. L’estil musi
cal que impera és el de New Orleans, ja que el 90% dels 
músics provenen d’aquesta ciutat, tal i com hem dit ante- 
riorment. Entre elles destaquen la KING OLIVER’S 
CREOLE BAND amb LOUIS ARMSTRONG com a 2." 
trompeta, JOHNNY DOODS al clarinet i BABY DODS 
a la bateria. La JELLY ROLL MORTON AND HIS 
RED HOT PEPERS amb KID ORY al trombò i JOHN
NY ST. CYR al banjo, o JIMMIE NOONE Y SU OR
QUESTA del Apex Club, on destacaven ell mateix al cla
rinet i el pianista EARL HINES. Hem d’assenyalar que 
en aqüestes “ bandes” s’hi afegeix un nou instrument, el 
saxo, que no trobàvem en els grups de New Orleans.

Aqui, a Chicago, i durant aquest période, apareixen 
també les primeres orquestres de Jazz formades per mú
sics blancs, destacan! sobre totes l’anomenada CHICA
GOANS, que estava formada per MUGSY SPANIER 
(trompeta), PEE WEE RUSSELL i MEZZ MEZZROW 
al clarinet, el banjo EDDIE CONDON i al bateria GENE 
KRUPA, entre altres. El seu estil era una mica imperfec- 
te si el comparem amb l’estil de New Orleans, però la se
va apariciò servi per a popularitzar el Jazz entre el pùblic 
blanc.

(I) Per Joan Morral i Plans

Si això succeïa a Chicago,a New York començava a 
constituir-se una important comunità! negra. D’aquí que 
també en aquesta ciutat, i concretament en el barri de 
Harlem, es desenvolupés un importantissim corrent jaz- 
zistic. Les orquestres de New York, però, no començaren 
a adquirir certa importància fins ben entrats els anys 20, i 
entre elles destaquen la de FLETCHER HENDERSON, 
de la que formaria part, entre d’altres, Louis ARM
STRONG, el clarinetista BUSTER BAILEY, els saxofo- 
nistes COLEMAN HAWKINS, BEN WEBSTER, etc., i 
el multiinstrumentista BENNY CARTER. Aquesta or
questra dominé el panorama musical des del 1929 fins el 
1934, any en què, per problèmes financers, va haver de 
disoldre’s, per a crear-la de nou l’any 1936.

En aquest segon période passaran per les seves files 
músics de la categoria del saxofonista CHEW BERRY, 
el trompeta ROY ELDRIGE, el bateria SID CATLETT. 
En aquest segon intent el seu domini ja no és tan absolut, 
el panorama musical ha canviat i ha de competir amb 
moites i bones “ Big Bands” com les de CHICK WEBB, 
JIMMIE LUNCEFORD o COUNT BASIE, cosa que 
l’obligà, en 1939, a llicenciar de nou els seus músics. Des
prés d’un pareil de nous intents, FLETCHER mor el 
1952.
La Big Band de DUKE ELLINGTON és un fenomen 
ùnic en la historia del Jazz, ja que en l’actualitat, dirigida 
pel seu fill Mercer continua actúan!, però evidentment 
sense l’anomenada del que fou el seu director durant 47 
anys, ni amb els músics que li donaren fama i prestigi. 
Recordem que per les seves files passaren els millors mú
sics de la història del Jazz, entre els que podem citar els 
trompetes BUBBER MILEY, creador de l’efecte “ Wa 
-wa” , CHARLES “ COOTIE” WILLIAMS el seu deixe- 
ble, BARNEY BIGARD al clarinet, HARRY CARNEY 
(saxos), SONY GREER (bateria), JOE “ TRICKY” SA- 
MANTON (trombò), REX STEWART (trompeta), 
JIMMY BLANTON (contrabaix), RAY NANCE (trom
peta), JUAN TIZOL (trombò), JOHNNY HODGES (sa
xo), CAT ANDERSON (trompeta), PAUL GONSAL
VES (saxo), SAM WOODYARD (bateria), etc. De les se
ves moltissimes composicions podriem destacar temes 
com “ Black and Tan Fantasy” , “ I Love to Sing” , 
“ Echoes of Jungle” , “Take a Train” , “ Mood Indigo” , 
“ Solitude” , “ I-M a Mellow Tone” , “ Satin Doll” , 
“ New Orleans Suite” , etc. Recordem també que la Big 
Band de DUKE compté amb l’ajuda d’un gran arranja- 
dor i pianista (s’alternava amb Duke en aquesta comesa) 
com era BILL STRAYTON.

Altres orquestres que podem citar sòn les de LOUIS 
RUSELL, MC KINNEY’S COTTON PICKERS i la de 
CHARLIE JOHNSON.

Anys 30: L’era del Swing.- La gran recessiò econòmica

És una gentilesa de GÀLtIUA DART Pedregar, 10 - Tel. 726 51 22 - SABADELL
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que varen patir els USA entre el 1929 i el 1934, afectá 
també les Big Bands, desapareixent la majoria d’elles. 
Només quedaren les més populars o comerciáis. Però cap 
a l’any 1934, quan el pais inicià el seu redreçament eco- 
nómic, les Big Bands tornen a sorgir, dominant la situa- 
ció musical davant els petits grups (quintets, quartets i 
trios) que naixien arreu del pais. Per altra banda, en 
aquests anys de passivitat Chicago i l’estil New Orleans 
han perdut la seva primicia davant New York.

L’any 1935 s’inicia el corrent définit pels critics com 
“ l’època Swing’’ (balancejar-se), essència rítmica especí
fica de la música de Jazz. Aquest terme apareix l’any 34 
com a llançament publicitari de les grans orquestres blan- 
ques com la de BENNY GOODMAN, el mal anomenat 
“ rei del swing’’ (segons LEROY JONES; “ L’ùnic vincle 
real de Benny Goodman, malgrat ser anomenat “ rei del 
swing’’ amb les arrels del Jazz, és que utilitzà un negre 
(Fletcher Henderson) per a realitzar les orquestacions’’); 
sigui per publicitat o per les seves majors facilitats pel 
treball. Molta gent arribà a considerar a les orquestres 
blanques superiors a les negres. Al respecte és de remar
car que durant uns anys, en les revistes especialitzades i 
en les seves enquestes anuals, els mùsics blancs “domi
nen’’ totes les especialitats: millor trompeta, millor saxo, 
etc., sempre per sobre dels musics negres.

De les principals orquestres d’aquest période només 
dues havien nascut en la década dels 20: la de FLET
CHER HENDERSON i la de DUKE ELLINGTON. 
D’entre les noves tenen molta importància la del batería 
CHICK WEBBM, creada el 1934. Actuava en el “ Savoy 
Ballroom’’ de Harlemm i conegué els seus millors mo
ments quan compté amb ELLA FITGERALD com a vo
calista i amb un pareli de magnifies arranjadors com eren 
EDGAR SAMPSON (“ Stompin at Savoy’’) i CAHRLIE 
DIXON (“The Naughty Waltz’’). Aquesta orquestra se
guirà actuant fins el 1942, data en qué fou dissolta, havent 
mort el seu creador l’any 39 víctima de la tuberculosis.

La JIMMIE LUNCEFORD ORQUESTRA, creada 
també l’any 1934, començà a ser coneguda quan, en 
aquest anys substituí en el “ Cotton Club’’ a la Big Band 
de CAB CALLOWAY. El seu millor punt fou el de 
comptar entre els seus mùsics amb el gran SY OLIVER 
(trompeta, cantant i arranjador. Els seus ternes més co- 
neguts i preferits pel públic i pels ballarins de l’època (re- 
cordem que les Big Bands actuaven en teatres però sobre- 
tot en sales de ball) foren “ For Dancers Only’’, 
“ Margie’’, “ Stomp it Off’’. Aquesta Big Band es va 
mantenir en primera línia fins el 1947, any en qué mor el 
seu creador i director J. LUNCEFORD. Arrel d’aixó i de 
problèmes financers, un any després l’orquestra posa 
punt i final a les seves activitats.

Altres orquestres que destacaren en aquest période fo
ren les de ERSKINE HAWKINS, la del pianista EARL 
HINES, que comptava amb el saxofonista tenor i arran
jador BUDD JOFINSON, i per sobre de tot la del ballarí, 
cantant, arranjador, etc. CAB CALLOWAY, qui dirigí 
des del 1931 i fins el 1948, una gran orquestra de gran 
qualitat. Per les seves files passaren JONAH JONES, 
DIZZY GILLESPIE (trómpeles), CHEW BERRY (saxo 
tenor), COZY COLE (batería), MILT HINTON (contra-

baix), IKE QUEBEEC (saxo), i el batería J.C. HEARD.
En aquests mateixos anys apareixen a Kansas City tres 

orquestres importants per al posterior desenvolupament 
de la música de Jazz. La primera d’elles és la de BENNY 
MOTEN, de la que formaren part COUNT BASIE (pia
no), BEN WEBSTER (saxo), WALTER PAGE (contra- 
baix) i el trombonista i guitarrista EDDIE DURHAM.

A la mort del líder, (1935) i partint del nudi de la for- 
maciò totjust dissolta, el pianista del grup, COUNT BA
SIE, crea la seva pròpia orquestra, la que, conjuntament 
amb la de DUKE ELLINGTON, va dominar el panora
ma musical del mòn del Jazz durant els anys següents i 
fins ara mateix.

Recordern, com vàrem fer amb la Big Band de DUKE 
ELLINGTON, la formado de COUNT BASIE, per la 
que han passât importantíssimes figures, de les quais no
més citarem aquelles més rellevants: HERSCHEL 
EVANS (saxo), BUCK CLAYTON, HARRY SWEET 
EDISON (trómpeles), DICKY WELLS, VIC DICKEN
SON (trombons), LESTER YOUNG (saxo), DON BYAS 
(saxo), LUCKY THOMPSON i ILLINOIS JACHNET 
(saxofonistes), JO JONES (batería), FREDDY GREEN 
(guitarra), WALTER PAGE (contrabaix). I entre els 
seus temes més coneguts podriem citar entre altres: “ One 
O’clock Jump’’, “ Blue and Sentimental’’, “ Lester 
Leaps In’’ etc. Val a dir que Count BASIE, a més de ser 
un bon pianista i arranjador, ha estât un gran descobri- 
dor de mùsics, sobretot de saxos tenors; només cal veure 
la quantitat i qualitat dels que passaren per la seva Big 
Band. Continuará...

S

EL VOLUM III DE QUADERN. Comuniquem als nostres lectors que s’han confeccionat 
les cobertes per poder enquadernar el tercer volum, que correspon als anys 1982 - 1983 
(números del 25 al 36). Juntament amb les cobertes s’hi inclou TÍndex.
Podeu demanar-ho al vostre proveídor habitual o bé a aquesta Redacció: Sant Ferran, 60. 
Tel. 710 52 86 - Sabadell.



26

i c | l |n |e |m |a j j VINT
ANYS

El darrer 23 de gener s ’entregä als assistents a la commemora- 
ciö del vinte aniversari del Cine Club Sabadell, que celebrarem a 
l ’Auditori de la Caixa d ’Estalvis de Sabadell, la memöria- 
manifest que reproduim a continuaciö:

X j ’actual Cine Club Sabadell neix amb la creado de la Secció 
de Cine-Estudi del que fou el Cine Club Sabadell dels anys cin- 
quantes i començaments dels seixantes. Cal dones considerar com 
a primera sessió del nostre Cine-Club la que inicié les activitats 
d’aquesta Secció de Cine-Estudi, CASQUE D’OR, de Jacques 
Becker, el 23 de gener del 1964. Estern dones celebrant el vinté 
aniversari de l’Entitat.

La nostra és una feina amb antecessors: primer, els “ Amies del 
Cinema” , Entitat fundada abans de la guerra civil i que va fun
cionar fins als anys cinquantes (és a dir, vint anys, sense comptar 
el tall que va representar la guerra), i, després, l’antic Cine-Club 
Sabadell, l’anterior a la creació de la Secció de Cine-Estudi, que 
es mantingué en actiu durant els deu anys següents. Es pot ben 
dir, per tant, que, a partir dels anys trentes, la nostra ciutat ha 
comptât, gairebé sempre, amb una Entitat dedicada exclusiva- 
ment a la cinematografía. Les esmentades han estât Entitats dife- 
rents, però, totes tres han contribuit, d’alguna manera, a l’afec- 
ció que pel cinema s’hagi pogut crear a Sabadell.

L’any 64, neix, dones, el nostre Cine-Club. No són ja els anys 
del primer apogeu cine-clubístic -el de la conscienciació- que ha 
tingut lloc una década abans (el Cine Club Monterols, per exem

ple, es fundé l’any 53). Són, però, els del segon, quan es recullen 
els résultats. L’irreversible inici del declivi d’una determinada 
idea del cine-clubisme es produeix uns quants anys després. Sor- 
tosament, nosaltres estem ja consolidats. La continuítat, que no- 
més té sentit si es pot mantenir fidel als principis que la confor
maren, esté assegurada. Perqué, si d’una cosa ens podem sentir 
satisfets, és d’haver agafat el relien a temps i de mantenir-nos en 
la mateixa línia vint anys més tard. És per aixó que el nostre Cine- 
Club és important: no som el résultat dels sotracs dels temps 
-encara que el temps, ciar, també ens han sotraguejat- ni una En
titat que ha anat canviant de rumb a mesura que els aires canvia- 
ven de direcció. Som bésicament, el mateix que érem: un Cine- 
Club combatiu i partidista que defensa no només un déterminât 
cinema, sinó, sobretot, una determinada manera de mirar-se’l.

DE
CINE-CLUBISME

Combatiu i partidista. Ja des del nostre naixement, ens hem 
alineat al costat de l’estil i del gust; hem reivindicat, si bé sense ex
trémismes, el cinema d’autor, i hem tingut una especial predilec- 
ció, gens exclusivista, pel cinema nord-americé. I des de sempre, 
no només ara, quan aixó sembla haver-se mig posât de moda. 
Defensévem Ford i Hawks aleshores, oposant-nos al que en deien 
“ cinema de missatge” . I hem de seguir fent-ho, perqué una acti
tud de combat es fa, a casa nostra, cada vegada més indispensa
ble. Estem a favor d’un déterminât cinema, en refusem un altre. 
Si cal, informem, però no som ecléctics. Som puristes, perqué 
pensem que només hi ha una manera de fer la feina ben feta: fer
la bé. La puntualitat a l’hora de començar els actes, les bones 
condicions de projecció i el més escrupolôs respecte a la pel.licula 
projectada, per exemple, no són anéedotes. Només aixi, la feina 
pot arribar a tenir, més tard o més d’hora, uns résultats. La resta 
és pura ficció. I estimem el cinema. Ens sentim emotivament pro
pers d’homes que viuen a milers de quilòmetres de disténcia i, en 
canvi, Iluny de gent que és ben a prop nostre.

Al llarg de vint anys, han passât moites coses. No volem pas fer 
creure a ningù que som una pedra immutable. S’han variât crite- 
ris, s’han polit apreciacions, s’han précisât judicis. Sobretot, s’ha 
racionalitzat cada vegada més la feina que, des d’un punt de vista 
funcional, ha guanyat molt d’aleshores ençé. Tanmateix tot aixó 
és positiu i lôgic. Corn també ho és que hégim passât per diferents 
dificultats -algunes d’elles greus. Dificultats vingudes de l’exte- 
rior, quan l’espectre social o les condicions de treball a la ciutat 
ens han estât desfavorables. Però sorgides a vegades dins de la 
mateixa Entitat, quan, per diferéneies de criteris o per manca de 
gent a la Junta, el Cine-Club s’ha trobat en algún perillós “ im
passe” .

N’hi hagué un l’any 70. Un altre, el 74. En sortiem cada vega
da rellançats. Hi havia una tasca a fer, calia mantenir viva l’Enti- 
tat. Aixó mai no es va questionar.

No fern proselitisme. Hem programat sempre allò que hem cre- 
gut interessant i ho hem fet, primer que tot, per beneficiar-nos-en 
nosaltres mateixos. Som homes de cinema i el nostre Cine-Club 
és, abans que res, un centre d’investigaciô cinematogréfica. Aixô 
no vol pas dir prescindir del públic. Vol dir just el contrari: una 
feina amb projecció pública -com la nostra- mantindré la seva 
continuítat només si els qui la porten a terme tenen un real interés 
per aquesta feina i no pel possible éxit popular que pugui tenir la 
seva difusió. Que tenim raó ho demostren els fets. Bona part de 
les causes del buit cine-clubistic dels setantes cal buscar-la en el fet 
que tants i tants cine-clubs s’haguessin dedicat bastant més a tas
ques messiéniques que no pas estrictament cinematogréfiques.

Un grup dirigent ha de ser compacte. A partir del 74, per exem
ple, per la Junta de l’Entitat només hi han passât 10 persones. La 
junta més nombrosa d’aquests deu anys ha estât constituida per 7 
membres, però hi ha hagut cursos en qué n’hi havia 4. Actual- 
ment som 5. El qui fa més temps, fa 11 anys que en forma part. 
El qui en fa menys, 4. Hi ha qui d’això en diu immobilisme. No
saltres en diem efectivitat.

Hem estât sempre oberts a assessorar i ajudar tothom qui ens 
ho ha demanat. Ens hem desplaçat per diversos indrets de Cata
lunya per fer presentacions, col.loquis o cine-fòrums. Hem aju-
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dat a muntar sessions de cinema a diferents Entitats ciutadanes. I 
tot això ho hem fet -i ho fern- perqué assumim unes responsabili- 
tats envers la cultura cinematogràfica que no son negligibles.

El cinema és un art indeslligable de les altres. No el concebim 
com una cosa afilada, sino com a part d’un conjunt. Per això, no 
hem analitzat el fet cinematogràfic només des d’un punt de vista. 
Són exemples clars, en aquest sentit, el cicle Jean Cocteau (curs 
78-79) que es dedicà tant a l’estudi de l’obra filmica corn al de 
l’obra literaria de l’autor; el cicle “ Cinema musicali música de ci
nema a l’entorn de l’Oscar’’ (82-83), que constà de cinc concerts 
de piano, a càrrec de Joan Pineda, que donaren una visió general 
de l’evolució d’aquest aspecte del cinema; o, per no fer massa 
llarga la llista, el mateix cicle Jacques Prévert que tenim pensât 
per al mes de febrer vinent.

Aquesta noció globalitzadora de les arts ens ha portât sempre a 
desitjar la col.laboració amb d’altres Entitats, que puguessin 
aportar a la feina la seva visió, lògicament diferent i enriquidora. 
Tanmateix aqüestes col.laboracions no sempre han estât un éxit. 
De nosaltres va partir la idea de crear a Sabadell, el curs 76-77, un 
grup d’Interentitats que es pogués plantejar una tasca col.lectiva. 
Els résultats foren decebedors: la falta de constància de la majo- 
ria de les Entitats, que van anar deixant d’assistir progressiva- 
ment a les reunions de treball, invalidà el projecte. Fa uns anys, 
vam fer un programa de cinema els dilluns a la nit, a Ràdio Saba
dell. Durà només alguns mesos; la direcció de l’emissora conside- 
rà que el nostre.no era un programa el suficientment comercial. 
Ara, però, els actuals dirigents de Ràdio Sabadell s’han tornat a 
posar en contacte amb nosaltres i és possible que, en un futur, hi 
pugui tornar haver un treball en comú. 1 finalment, no ens en- 
tenguérem amb l’Escola d’Estiu del Vallès Occidental, on vam 
impartir dues vegades el curset “ Didáctica del cinema a la segona 
etapa’’: els seus criteris i els nostres esdevingueren aleshores 
-d’això fa uns tres anys-inassociables.

Hem col.laborat, però, amb d’altres Entitats de manera fructi- 
fera i continuada: amb la Caixa d’Estalvis de Sabadell -i especial- 
ment amb el seu departament de l’Obra Cultural-, que ens ha 
ajudat econòmicament diverses vegades, ha co-organitzat alguns 
cicles amb nosaltres i ens ha cedit sempre el seu Auditori, on ha- 
bitualment hem fet les pel.licules de 16 mm. (l’Ajuntament ens 
cedeix el seu Teatre Municipal, on fern les de 35); amb l’Alliance 
Française de Sabadell, Entität divulgadora de la llengua i la cultu
ra franceses, amb qui col.laborem des de fa ja nou anys en quasi 
tots els cicles i les sessions de cinema francés; i amb la revista 
d’Arts i Lletres “ Quadern’’, on publiquem dues pàgines de co- 
mentari cinematogràfic des de fa més de quatre anys. I hem orga- 
nitzat conjuntament actes o bé sessions amb l’Omnium Cultural 
de Sabadell, amb l’antic Patronat del Teatre Municipal “ La Fa
rándula’’, amb les escoles del CEPEPC de Sabadell, etc.

L’obertura a la nostra ciutat d’una delegaciô de la Filmoteca 
de Catalunya va significar el curs passât un seriós problema per a 
nosaltres, en coincidir un dia de sessió seva i nostra i en 
crear-se’ns dificultats de contractació -per coincidéncia de 
material-, la quai cosa ens obligà a fer, els ùltims mesos del curs, 
una programació de circumstàncies. El conflicte, però, creiem 
que s’ha resolt i que s’ha arribat a una satisfactòria solució de 
compromis que consisteix a organitzar en col.laboració una de les 
sessions de Filmoteca i a comunicar-nos, els uns als altres, els res- 
pectius projectes de programació amb l’antelaciô suficient. Per 
definició. Cine Club Sabadell es felicita de la preséncia d’una de
legaciô de la Filmoteca a la ciutat.

Aquest treball continuât i ininterromput durant, per ara, vint 
anys, no hagués estât possible sense l’ajut i les facilitats que hem 
tingut sempre per part dels tres empresaris de cinema comercial 
que hi ha a Sabadell, amb un dels quais, a més, vam treballar du
rant una época (del curs 69-70 al 72-73) molt estretament: bona 
part de les nostres sessions es feren llavors en un dels seus locals, 
el Cineart Alcázar i co-programàrem, durant un temps, les ses
sions habituais d’aquesta sala.

BROkKN BLOSSOMS (LIRIOS RO LOS), 1919, de l).VV. Oriffilh film projeetat 
en la commemoraeió, acompanyal al piano per Joan Pineda.

Des del 23 de gener del 64, fins avui. Cine Club Sabadell ha or- 
ganitzat quasi un centenar de cicles, mini-cicles, mostres, “ week
ends’’, etc., la majoria dedicats a l’obra d’un autor, però també 
alguns dedicats a cinemes nacionals, moviments cinematográfics, 
générés, actors,... Sempre els cicles programats han estât tan am
plis com les possibilitats ho han permés. Mai, per tant, no se n’ha 
retallat cap ni s’ha fet més curta una mostra que s’hagi pogut fer 
més vasta (el cicle Laurei i Hardy, per exemple, que inicià el curs 
80-81, constà de 104 films). Hem servat, sempre que ha estât pos
sible, l’ordre cronològic, convençuts com estem que és la millor 
manera de comprendre l’evoluciô de qualsevol obra artistica.

S’han publient, amb motiu d’aquests cicles, una trentena llarga 
de dossiers informatius -amb presentacions, bio-filmografies, fit- 
xes téeniques i treballs critics-, a més de gran quantitat de fulls de 
sessió. Aqüestes publicacions s’elaboren a partir de llibres i arti
cles publicáis préviament, amb treballs originals fets pel propi 
Cine-Club, per membres individualitzats de la seva Junta o per 
col.laboradors. També a partir de taules rodones o conferéneies.

A més dels cicles, també s’han dut a terme moites sessions fora 
del cicle: revisions i estrenes. Tasca aquesta -fonamentalment 
informativa- que, cada vegada, està esdevenint més necessària a 
la nostra ciutat, donada la penuria general de la programació a 
les sales comerciáis que, a Sabadell, no estrenen ja prácticament 
mai pel.licules en versió original subtitulada. La tasca informati
va -mai neutra, però, s’ha convertit en una de les feines indefugi- 
bles de l’Entitat.

. Ja hem dit que Cine Club Sabadell és un centre d’investigació i 
d’estudi. Per això hem intentât sempre poder comptar amb els 
millors especialistes que el tema tractat tenia. Lògicament hem 
topat amb una dificultat que ha esdevingut a vegades insalvable: 
els diners. Com és naturai, la nostra Entitat ha estât sempre -i és 
encara- deficitària. Tanmateix, ens han acompanyat per parlar de 
la seva obra Carlos Benito, Deimiro de Caralt, Jaime Chavarri, 
Llorenç Llobet-Gràcia, Pere Portabella, Alain Robbe-Grillet i 
Jacques Tati. També hem comptât amb la col.laboració de Jordi 
Amorós, Abraham Bengio, Claude Beylie, Josep del Castillo, 
Jean Collet, Christian Delacampagne, Tomás Delclòs, Ramon 
Font, José Luis Guarner, Joan Enric Lahosa, Miguel Marias, Se- 
gimon Molisi, Marcel Oms, Miquel Porter, Joan Pineda -que, a 
més, ens ha fet il.lustracions musicals i concerts al piano-, Joan 
Ripoll, Carlos Serrano de Osma i Josep Torrella.

Des del curs 74-75 es du a terme anualment un curset de cinema 
per a nois (de 10 a 14 anys, preferentment). També s’ha organit- 
zat, els darrers dos anys, un curset de cinema per a joves (de 14 a 
18 anys), que no té continuïtat aquest curs per dues causes: el cost 
que, sense ser excessiu, resulta inassumible per l’Entitat, ateses de i
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les seves altres despeses; i la poca motivació dels professors dels 
Instituts de B.U.P. i dels centres de F.P., a qui encara s’ha de 
convèncer de la importància cabdal que té el cinema -i, per exten- 
siô, el mon de la imatge- a la nostra societat.

Aquest Cine-Club assisti a totes les reunions de comarques que 
l’antiga Vocalia Catalano-Balear organitza a començaments dels 
setantes, quan, en plena febre de les sales d’art i assaig, el cine- 
clubisme de què parlàvem al principi d’aquest escrit estava ja en 
crisi. Assistiriem també a les assemblées generals dels anys se- 
güents i, fins i tot, a algunes de les de les darreries dels setantes. 
Una constatado: ni els nostres criteris eren els de la Vocalia ni el 
nostre tarannà el dels altres cine-clubs assistents. Els seus objec- 
tius i els nostres no coincidien. No per aixô som insolidaris. Mal- 
grat que segueixen havent-hi divergències de criteri amb Tactual 
Federado Catalana, hi continuem mantenint sovintejats contac
tes. I malgrat que no participem del corrent actual dels cine-clubs

-bastants d’ells convertits quasi només en centres d’exhibició-, es- 
tem disposats a col.laborar-hi, a la mesura de les nostres possibili- 
tats, en tot el que la nostra experiència pugui tenir d’útil.

Quatre sessions el curs 63-64, un centenar aproximat ais dar- 
rers cursos. Vint anys de feina i la mirada posada en el futur. Ci
ne Club Sabadell és una entitat privada finançada bàsicament per 
les quotes dels seus sods. Fa una mitjana de dues sessions setma- 
nals. Els seus locals de projecció son actualment T Auditor! de la 
Caixa d’Estalvis i el Teatre Municipal “ La Farándula” . La sessió 
en col.laboració amb la Filmoteca es fa al cinema Imperial. L’es- 
tatge social és a Tedifici de TObra Cultura de la Caixa d’Estalvis, 
carrer D’En Font, 1, 1er. pis. L’actual Junta de TEntitat está for
mada per Montserrat Berbel, Pere Cornelias, Joan Antoni Fer- 
ran, Jordi Graset i Jordi Jubanteny.

CINE CLUB SABADELL

Francese Trabai Benessat -  “L^any que ve

E
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/n les edicions de “ Quaderns Cre
ma” veiem reeditada Tobra de Fran
cese Trabai, “ L’Any que ve” obra 
que inicià el 1925 la col.leccio intitu
lada “ La Mirada” editorial mantin- 
guda per l’anomenat Crup de Saba
dell conegut ensems amb els noms de: 
Cor de Sta. Rita, i Crup Trabal, 
grup, que qui ara escriu, n’era un 
deis components. En aquells mo
ments  ̂restávem classificats com a un 
grup *que nodria una autoria de 
diguem-ne extemporániament, deso- 
cupats i que serviem plenament a uns 
estimuls d’alliberació i amb la preten
si© de servir a un nou sentit d’art 
autócton i que somniàvem amb un 
allunyament, recessió natural d’una 
societat conformista. Joan Oliver 
(Pere Quart), ens defineix com a 
“una colla donada, a més, a la plaga- 
sitat i a la facècia i que pretenia una 
revolució cultural i social, colla a la 
que Josep Carner batejà ampulosa-

ment amb el titol de: Contraria de 
l’Humor Suprasensible.

De la vida i fets d’aquest grup qui 
n’ha més encetadament descrit el fer i 
el desfer, fou l’Andreu Castells en 
l’obra meritòria de l’Art Sabadellenc 
i en el que s’inclouen els noms de: 
Francese Trabai, Armand Obiols, Ri
card Marlet, Antoni Vila Arrufat, 
Lluis Parcerissas, Joan Garriga 
(Joan David) i Miquel Carreras; per 
tant, a aquesta obra remeto el lector.

La revista TS, publicació de l’Aca- 
démia de Belles Arts de Sabadell i la 
d’Amics de les Arts de Terrassa en el 
n? 2 de Tany I i data Febrer del 1974 
inserté un article-interviu amb qui 
ara escriu aqüestes notes i que es una 
reafirmació de les dades inscrites per 
A. Castells. Aquest darrer classifica 
l’obra com que es traed d’un volum 
d’escándol per la mentalitat de públic 
i actors que té al seu favor, l’explo- 
sió, revolució i autodeterminació del 
que pot èsser TEscola d’Humor Sa- 
badellenca, a la qual no és excepció la 
plàstica.

Humor, naturalment, d’ala blan
ca, afeminat i enemic total del negre. 
L’Humor de “ L’Any que ve” que 
aleshores s’havia avançât trenta o 
quaranta anys i qe indigná els homes 
en aparença sensats, ais temerosos.

Més aprop deis nostres dies, Joa- 
quim Molas qualifica tal obra com a 
“extravagant” .

Un fons semidadaista incriminât a 
un surrealisme crea i a l’ensems di-

buixa aquest humor com un tast 
d’absoluta arbitrarietat i que estabi- 
litza el métode seguint el criteri enun- 
ciat al seu dia per Tristan Tzara (poe
ta romanés fundador del moviment 
Dadà) que a l’any 1916 pronuncià un 
manifest i que en un dels seus punts 
bàsics deixà escrit: “ Sóc contra els 
sistemes; el més acceptable de tots els 
métodes és el de no tenir-ne cap per 
principi” , insinuant que, el movi
ment DADA sols es proposa renovar 
les conscièneies, per tal de dur-les a 
un sentit de major responsabilitat” .

La gestació de “ L’Any que ve” no 
fou premeditada, el fet en si fou con
sequent ais moments en qué les con
verses entre companys giraven a Ten- 
torn de les intimes esgarrifances que 
simplement servien a un passar el 
temps i justificaven un acrobatisme 
surrealista i que pràcticament no tin
gué un franc arrelament, tota vegada 
que la col.lecciô subsegüent “ La Mi
rada” no segui en cap de les seves 
obres Thumorisme directiu, aixi, la 
recerca de formes representada per 
les de Josep Carner, Caries Riba, Pe
re Quart, Josep Pia, etc. àgils de 
composició, enfocaren uns camins en 
els que una actitud espiritual comple
tava una serenitat formalista i una se- 
renitat mediterrània, ben lluny de tot 
allò que defineix Textraversió.

Joan Garriga Manich

EL QUADERN MONOGRÁFIC dedicat al doctor MIQUEL CRUSAFONT i 
PAIRÓ, apareixerá a finals del próxim mes de mar?.
En aital número s’hi aplega un estol de col.laboracions -degudament i ámplia- 
ment il.lustrades- en les quals es glosen les múltiples facetes -humanes i 
cientifiques-d’aquest sabadellenc de renom universal.
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EN LLUFA Per Ll. Balaguero

EN PUPUT

Per Mercè
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RECOB.BANT... Per Daniel Sanahuja Capella

Josep Masllovet i Sanmiquel (1879-1946)
(IV)

La tercera parte del programa 
componíase de las obras INTER
MEZZO, BARCAROLA, GAVOTA 
y MARXA TRIOMFAL; composi
ciones de género bien sentidas y de
terminantes de una inspiración fresca 
y un gusto depurado.

Todas las obras del programa, des
conocidas de nuestro público, alcan- 
záron entusiastas aplausos; algunas, 
entre otras la DANZA ARABE, hu
bieron de repetirse y valieron a su 
autor una franca y merecida ovación. 
La batuta deljoven maestro supo con 
acierto superior homogeneizar los 
diversos elementos de la masa or
questal, imprimiéndoles un excelente 
conjunto, por el que pudo apreciarse 
la valía de su director.

El “ Orfeó de Sabadell” contribu
yó poderosamente al mayor éxito con 
su excelente interpretación, dirigido 
por su reputado Maestro D. José Pla
nas y Argemí, que en obsequio al 
autor, dirigió AVE VERUM y la MI
SA.

Los organizadores del concierto 
pueden estar satisfechos del éxito al
canzado, rindiendo el debido tributo 
á los méritos de nuestro excelente 
compatricio D. José Masllovet San
miquel. Este, al regresar a Filipinas 
dentro de breves días, llevará segura
mente un gratísimo recuerdo de su 
breve estáncia en su querida ciudad 
natal, que le animará y confortará 
para continuar gloriosamente la difí
cil carrera del Arte, en la que ha con
seguido ya tan señaladas victorias” .

En tornar a Manila es féu cárrec de la 
direcció d’una companyia d’ópera 
italiana que actuava en el Teatre Zo
rrilla de la capital i més tard d’una de 
sarsuela que fins l’any 1911 actuá en 
el Teatre Paz d’aquella ciutat, i més 
tard en el “ Grand Opera House” de 
Ilo-Ilo a la illa de Panay.

En el Teatre “ Manila Grand Opera 
House” li estrenaren amb extraordi- 
nari éxit el drama líric “EL PIRA
TA” la lletra del qual és d’Amadeu 
Aragay.
Desitjós de viure a la seva pátria i 
prop de la familia, va retornar a Es- 
panya, i entrá a formar part de diver
ses companyies teatrals com a mestre 
director, entre elles la de “ Francisco 
de la Vega” , “ Enrique Torrijos” , 
“ Isabel Monfort” , “ Romá Diez” , 
“ Calvo-Llorca” , “ Alfonso Hernan
dez” i “ Vicente Portillo” . Va recó- 
rrer la majoria de les poblacions de la 
Provincia i Balears amb extraordina- 
ri éxit.

De retorn a Madrid, el mestre Jo
sep Serrano li confiá la reducció per a 
piano de les seves obres “ El Carro 
del Sol” , “ El Pelotón de los Torpes” 
i la “ Torería” , que foren publicades 
per l’Editorial Mot d’aquella ciutat.

El 4 d’octubre del 1913, en virtut 
de concurs, fou nomenat director de 
l’Escola Municipal de Música i de la 
Banda Municipal de Sabadell.

L’any 1915, en la “ Festa de la Mú
sica Catalana” celebrada a Barcelo
na, li fou premiat el poema simfónic 
escrit per a gran orquestra “ L’APA- 
REGUT” , formant part del Jurat en 
Joan Manent com a president i en 
Francesc Pujol com a secretar!.

Respecte a aquesta obra, la “ Re
vista de Sabadell” del dia 1 de desem- 
bre del 1918 publicá el següent repor- 
tatge:

DISTINCION QUE NOS HONRA
Por tratarse de una cosa nuestra, 

de un amigo nuestro, no podemos 
menos de sentir una viva satisfacción 
al ocuparnos hoy de la distinción de 
que ha sido objeto nuestro particular 
amigo Sr. Masllovet, director de la 
Escuela Municipal de Música y de la 
Banda Municipal de nuestra ciudad.

En una de las pasadas ediciones del

periódico “ Las Noticias” de la Capi
tal, y en un artículo firmado por 
“ Salvatore” , conocido como crítico 
musical, al tratar de la “ Orquesta 
Simfónica de Barcelona” , hace histo
ria y pone de relieve la manera de 
confeccionar sus programas esco
giendo obras de autores antiguos y 
modernos de reconocido mérito, pa
ra así nutrir de una manera acabada y 
dar a conocer lo más selecto en mate
ria de arte.

El objeto que el Sr. Lamote de 
Grignón, director de la “ Simfónica’f 
en los conciertos del curso pasado en 
“ El Dorado de Barcelona” se propu
so, fué de familiarizarnos en el cono
cimiento y comprensión de la simfo- 
nía, escogiendo las “ Simfonías de 
Beethoven” , y para el curso de este 
año, continuando en su labor em
prendida de darnos a conocer y para 
hacernos saborear el arte en todas las 
bellezas que encierra, ha confeccio
nado sus programas con obras de 
Mendelssohn, Wagner, Weber, 
D’Indy, Strauss, Berlioz y otros co
mo autores extranjeros, y entre los 
nombres de autores españoles de in
discutible valor artístico figura el de 
nuestro amigo Sr. Masllovet Sanmi
quel. Para mejor dar a conocer el cri
terio del Sr. Lamote, copiamos a 
continuación uno de los párrafos del 
citado artículo de “ Las Noticias” : 
‘Es de alabar el amplio criterio que la 
enumeración de autores Ibéricos 
presta a los proyectos para la próxi
ma temporada. Esta sana y patriótica 
tradición que suele inspirar la confec
ción de los programas de la “ Simfó
nica” , merece los más calurosos elo
gios: Albeniz, Isasi, Granados, La- 
mote de Grignón, Masllovet, No- 
gués, Pahissa, Pedrell, Pérez-Casas, 
Pujol, Matheu, Turina, y Vila, son 
prestigiosos nombres que deben inte
resar a los que siguen el movimiento 
musical español.
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¡Lástima que nosotros no sepamos 
apreciar lo de casa, lo nuestro, y ten
gan que ser otros 4os que nos hagan 
comprender que también los nom
bres de autores sabadellenses son dig
nos de figurar entre los maestros del 
arte! La audición del poema musical 
“ L’APAREGUT” , inspirada com
posición del Sr, Masllovet, constituye 
para su autor una distinción al ser in
cluido en los programas de la “ Sim- 
fónica” .

¿No seria fácil que en Sabadell pu
diéramos algún dia oir la “ Simfóni- 
ca” para apreciar una obra de un 
amigo nuestro?

No creemos fuera tan difícil.
La revista sabadellenca “ Teatralia” , 
ocupant-se de l’estrena d’una nova 
obra del mestre Masllovet, en el nú
mero corresponent al 15 d’abril del 
1916 feia el següent comentar!:

“ En el gran concert que la nostra 
aplaudida Banda Municipal va exe- 
cutar el dia 5 del corrent en el Teatre 
Euterpe a benefici de les families dels 
náufrecs del “ Principe de Asturias” , 
va donar-se la primera audició de la 
MARXA FUNEBRE” de nostre 
compatrici l’inspirat compositor en 
Josep Masllovet Sanmiquel.

La nova composició del mestre 
Masllovet va satisfer moltíssim i va 
produir sorprenent efecte a la nom- 
brosa i distingida concurréncia.

Es tracta d’una partitura de molta 
volada en la que l’autor hi ha posât la 
seva ánima d’artista. Els motius de la 
“ MARXA F UN EBR E’’, no 
desviant-se del ritme, ja suau, ja 
energie, donan una clara idea de Tes- 
til de la moderna escola lírica italia
na. Conté passatges maravellosos, 
dignes del talent del mestre Masllo
vet.

La concurréncia, composta de Tin- 
telectualitat sabadellenca, va aplau
dir amb entusiasme la “ MARXA 
FUNEBRE” , obligant a que es don- 
gués una segona execució.

La Banda Municipal va portar-se 
molt bé sota Tencertada direcció del 
senyor Masllovet a qui felicitém cor- 
dialment per Téxit que acaba 
d’alcançar amb aquesta hermosa 
composició musical” .

El 20 de setembre del 1919 li estre- 
náren en el Teatre Victoria de Barce
lona Topereta en tres actes “ AMO
RES Y MILLONES” .

Referint-se a aquesta estrena, la

“ Revista de Sabadell” de 4 d’octubre 
feia el següent comentari: “ Continúa 
representándose con éxito en el Tea
tro Victoria de Barcelona la preciosa 
opereta en 3 actos “ AMORES Y MI
LLONES” de nuestro amigo el inspi
rado maestro D. José Masllovet.

Del estreno de la referida obra, la 
importante revista semanal ilustrada 
“ España Teatral” dice entre otras 
cosas lo siguiente: Se trata de una 
obra de un argumento sencillísimo, 
que seguramente no tiene otro fin 
que dar ocasión al músico para que 
pueda lucir sus facultades. El compo
sitor ha sabido aprovechar el libro es
cribiendo una partitura bella, intere
sante y muy en armonía con la obra, 
luciendo sus brillantes cualidades de 
inspiración y procurando una serie de 
números de música agradable que co
mo vulgarmente se dice se pegan en
seguida al oido. El coro del primer 
acto, un Fox-trot y un Valz; un baila
ble en el segundo, y un duetto cómico 
del Barítono en el tercero, son núme
ros de verdadero modelo de inspira
ción y orquestación que fueron repe
tidos bajo estruendosos aplausos.

El primer estreno de una tempora
da es el primer éxito” .

“ De nuevo felicitamos sincera
mente a nuestro distinguido amigo y 
compatricio señor Masllovet y mu
cho sería de desear que en Sabadell 
pudiéramos cuanto antes ver repre
sentada su obra” .

És autor també del conegut pas- 
doble “ANIS DEL TAUP” , -dedicat 
al fabrican! d’aquest producte en Jo
sep Germá-, que tingué un extraordi
nari éxit; fou interpreta! per quasi to
tes les bandes civils i militars d’Es- 
panya. La.nevista sabadellenca “Tea- 
tralía” referint-se a la citada compo
sició s’expressa així: “ Veu’s-aquí 
com amb un pas-doble tant sois, pot 
un composador conquerir-se un nom 
per arreu on s’execufi. El nostre amie 
en Josep Masllovet ha escrit una pá
gina musical inspirada i de ratlla ele- 
gant, rebent gran nombre de cartes 
de per arreu d’Espanya, escrites per 
directors de Bandes civils i militars en 
les que parlen molt bellament i amb 
elogi de Tesmentada obra del senyor 
Masllovet, donant-li coratge per a se
guir avant en el carni comengat amb 
tanta fortuna. A les moltes felicita- 
cións pot unir-hi la nostra que és 
molt entusiasta” .

Kl Mestre Masllovet 
Opera House”

‘dainuni "The Manila (irán

Vegi’s el que diu una de les lletres 
rebudes dirigida, com totes, al senyor 
Germá: “ Recibí el hermoso “ ANIS 
DEL TAUP” del maestro Masllovet, 
que como verá por el adjunto progra
ma, lo ha tocado hoy después de ha
berlo ensayado con mucho cariño, 
pues, es digno de toco encomio; está 
muy bien instrumentado, muy valien
te, inspirado y jugando en contra
punto con la melodía de una manera 
prodigiosa. No me cansaré nunca de 
ensalzarlo, y aunque no tengo el gus
to de conocer otras obras del señor 
Masllovet, con esta me basta para 
considerarle como un compositor de 
gran prestigio y altos vuelos para el 
difícil arte de la música. Mil gracias 
por tan colosal paso-doble. José Bel- 
trán. Músico Mayor del Regimiento 
de Navarra n? 25 de giiarnición en 
Lérida” .

Continuará...
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MIRNA LACAMBRA EN 
UNA ESCULTURA DE 
GAMIE FÀBREGAS

± \ . \  seu estudi i en els pri
mers dies de l’any non, Camil 
Fàbregas ha fet en fang un 
bust de Mima Lacambra. És 
una de les obres més boniques 
i més plenes de vida i de senti
ment que li hem vist darrera- 
ment a aquest gran escultor 
local, perqué és talment un 
homenatge simpàtic que l’ar
tista fa a una altra artista sa- 
badellenca, la quai, a més 
d’ésser un gran soprano, és 
una dona capaç de dur a ter
me grans empreses com és la 
de dotar Sabadell d’una Asso- 
ciació d’“ Amics de l’Ôpera” , 
àdhuc la temporada anyal ope
ristica feta amb molta cura i 
sumptuositat.

Camil Fàbregas, artista per- 
sonalissim, creador, el nom i 
les obres del qual són conegu- 
des al sur de Franga i al centre 
d’Espanya, amb obra en el 
mateix Madrid, és també ben 
représentât en el mateix Saba
dell amb obra múltiple i, per 
damunt de tot, la que realitzá 
a.l’església de Sant Salvador. 
Els seus capitells, les figures 
deis sants... Molt es podría 
dir del misticisme d’aquelles 
imatges, de la serenitat deis 
seus semblants ascétics, de la 
seva actitud reflexiva... És 
una obra intéressant i a la ve
gada important perqué ve a 
mostrar un monument ben ex- 
pressiu del seu art i del seu 
temperament artistic.

Ara, bavent tingut l’opor- 
tunitat de veure’l a treballar 
en el seu ampli i lluminôs es
tudi en aquest cap de Mima 
Lacambra, m’ha portât a con
siderar que potser les noves

generacions no coneixen prou 
aquest artista sabadellenc ni 
les seves obres que són arreu 
de la ciutat. Però majorment 
l’obra fêta a Sant Salvador, 
parròquia que precisament 
ara està celebrant el seu cin
quantenari... ço també que, 
potser aquesta poca atenció 
que dediquem a observar 
l’obra dels nostres artistes 
que, per tenir-los tan a prop, 
tan com a familiars, a vegades 
els oblidem i ens perdem la 
contemplació i l’observació 
d’obres tant boniques i tant 
personals com, per exemple 
les d ’aquest escultor: Camil 
Fàbregas.

Rosa Ten

DIADA DEL PESSEBRISTA

\_ ,/om  altres anys, la dinàmi
ca Agrupació de Pessebristes 
ha célébrât Pacte de lliura- 
ment de premis del concurs de 
pessebres. Ha tingut Hoc en el 
marc habituai d ’uns anys 
ençà: el Teatre del Centre Pa
rroquial Sant Vicenç de la 
Creu Alta, que s’ha vist pie de 
gom a gom. Enguany ha par
ticipa a aquest acte la Coral 
del Conservatori de Música de 
Sabadell i la presentació del 
seu Quartet Vocal, que ha 
format la soprano i professo- 
ra Maria Teresa Boix i que 
n’és la directora.

Cal elogiar la bona tasca 
d’aquesta professora que al 
davant d’aquest notable aplec 
de joves veus ens ha obsequiat 
amb un notable concert, ex
cel.lentment interprétât corn 
ho va reconèixer el pùblic 
amb forts aplaudim ents. 
Augurem una bona singladu
ra a la Coral i el Quartet Vo
cal, del qual també és solista 
Maria Teresa Boix.

Varen lliurar-se més de 80 
premis als pessebristes que 
s’havien inscrit en el certa
men. Això ve a demostrar 
l’auge pessebristic locai, im
pulsât per aquesta Agrupació. 
Enguany és la 56ena edició del 
concurs, la qual cosa el col.lo
ca com un dels més antics de 
Catalunya.

A Pacte va estar present el 
Conseller de Cultura de 
PAjuntament, Isidre Creus 
que va cloure Pacte amb un 
Parlament elogiant la tasca 
dels pessebristes aixi com Pes- 
perit de servei envers la cultu
ra sabadellenca. A Pacte tam
bé assisti Mn. Geis del qual la 
Coral va interpretar dues 
composicions.

Després d ’aquest simpàtic i 
memorable acte -que ja és un 
esdevenim ent local- va 
celebrar-se el tradicional di
nar de germanor, en el quai 
varen fer-se alguns Parla
ments. Va evocar-se un record 
al jove pessebrista mort en ac
cident Josep Llivina.

A Mn. Geis se li lliurà una 
figura de bronze, obra d ’en 
Salanguera, que representa el 
Mestre de Capella tocant l’or
gue, la quai, si bé en guix, 
presidia el pessebre del 1982 
instai.lat a PAcadémia Católi
ca. Cal recordar que Mn. Geis 
és el Consiliari d ’aquesta vo
luntariosa Agrupació de Pes
sebristes de Sabadell.

MURAL A LA 
RESIDÈNCIA ALBADA

E,/I dia de Reis i amb la pre- 
sència del Conseller de Cultu
ra de PAjuntament i altres 
autoritats, va inaugurar-se a 
la citada Residéncia un murai, 
al vestibul interior de la pian
ta baixa, realitzat pel pintor 
Jordi Roca amb procediment 
acrilic.

L’autor, simbolista eli, ens 
ho descriu plàsticament; hi ha 
na poesia lirica en aquesta 
obra, en la qual es conjugen 
els elements que composen 
harmònicament el tema que 
ha volgut representar l’artista 
am beltitol: CANT A LA VI
DA DE L’HOME.

Jordi Roca, que posseeix 
una eloqüent narrativa plàsti
ca, ha emprat per la composi- 
ció d’aquest tema, entre altres 
simbols, el xiprer -simbol de 
Pacolliment-, el sol, la fines
tra oberta de bat a bat, els co- 
loms, el llorer PArlequi, un 
vailet en piena natura fent vo
lar un estel, la lluna, les plan-

tes, PHome, la terra, PArc de 
Sant Marti, el rellotge solar 
que sobre la cara d ’un cub 
simbolitza la terra i els cosmos 
fisic...

El pintor ha emprat una co- 
loració clara, de tons suaus i 
alegres que fa acollidora 
Pobra, a la vegada que li dóna 
vida per la seva lluminositat.

També, en aitai ocasió, el 
pintor Pérez Zafra donà un 
oli de gran format, que està 
col.locat en una de les sales 
d’aquesta Residéncia. Obra, 
aquesta ben distintiva i cre
dencial de Pautor, en la qual 
hi ha representada una exten
sa panoràmica de la ciutat, 
amb el pont de la Salut en pri
mers termes. El vigor pictòric 
de l’artista queda palesament 
plasmat en aquesta tela en la 
que hom admira la força de la 
seva dicció plàstica.

CARTELES POLONESOS

X  resentats pel dissenyador 
gráfic i col.leccionista, en Jor
di París, i per la Pilar Parceri- 
sas, s’han exhibit a PAcadé
mia de Belles Arts de Sabadell 
sota el títol de “ El cartell po
lonés, una proposta cultural’’ 
unes mostres -en nombre 
considerable- del que és el car- 
tellisme contemporani a Polò
nia, Pexposició deis quais ha 
estât possible mercès als aus- 
picis de la Generalität de Ca
talunya.

La mostra, que ha romàs 
oberta fins el 31 de gener, ha 
permés de copsar no tan sols 
la qualitat artistica dels car- 
tells sinó, a Pensems, l’alta

És una gentilesa de WAUZAm"
S a n t Pere  d 'U lla s tre ,9 -C A S T E L L A R  DELVALLES

Sala d'Exposicions
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cultura d’imatge d’aquell po
blé.

Són peces d ’autor, és a dir 
que a Polonia els grafistes 
s’especialitzen en temátiques 
determinades -cinema, teatre, 
òpera, circ, jazz, deports, po
litica, etc.- i el public els reco- 
neix per I’estil de cadascú i els 
col.lecciona. La publicitat co
mercial hi és gairebé inexis- 
tent, en canvi, i no aconse- 
gueix d ’assolir la qualitat de la 
cultural i cívica. Les técniques 
i procediments principals són 
la il.lustració i la pictórica, i, 
en darrer lloc, la fotografía, 
molt poc emprada per cert.

Cal fer l’esforç, malgrat 
constituir ara peces pel 
col.leccionisme i la posteritza- 
ció, d ’imaginar aquests car- 
tells clavats a les parets de les 
ciutats d ’aquell país, factor 
ambiental que, naturalment, 
no és possible de traslladar a 
les sales d’exposició, per tal 
d ’apropar-se a la intenció 
d ’aquests artistes de l’expres- 
sió gràfica com ho són To- 
maszewski, Lenica a qui es 
compara sovint amb Joan Mi
ró, Starowieisky (Von Byck) 
dit també el Dalí polonés, i els 
joves Urbaniec i Czerbiaws- 
ky, d ’entre els millors.

A Polònia, el cartellisme 
del prestigi del que hem pogut 
admirar a Belles Arts consti- 
tueix, de pie dret, l’art nacio
nal.

ALFONS BORREL, 
1980/1983

/ ^ m b  aquest títol el Cap 
del Servei d ’Arts Plástiques 
de la Generalität, Daniel 
Giralt-Miracle, ha inaugurât 
al Centre Cultural de la Caixa 
d ’Estalvis de Terrassa una 
completa mostra que engloba 
el més reeixit de la oroducció 
del nostre artista i conciutadá 
en aquest trienni, organitzada 
per Amies de les Arts i 
JJ.MM. de Terrassa, amb la 
col.laboració de l ’Excm. 
Ajuntament de la vila veína i 
sota l’alt patrocini del Depar
tament de Cultura de la Gene
ralität de Catalunya.

Giralt-Miracle diu, en la 
presentació del magnifie catà- 
leg éditât en aital ocassió, que 
l’obra de Borrell ha seguit una 
línia de recerca en paral.leí a

les escoles nord-americana i 
centre-europea i ressalta els 
espais, els camps de color, la 
composició formal, l’atzar, el 
gest i la, gairebé ascética, de- 
puració que la fa inconfusible 
dins el panorama catalá de la 
pintura contemporánia.

L’exposició ha romás ober
ta del 31 de gener al 21 de fe- 
brer.

LA CADIRA:
FORMULES VISUALS

.^L quest senzill, però indis
pensable moble, considérât en 
la seva representació plàstica 
com el buit, l’abséncia, la so
litud o bé la mort; l’antiretrat 
a la fi, serveix de motiu a la 
mostra reunida per Glòria 
Bosch i patrocinada per 
l’Ajuntament de Tossa en 
col.laboració amb el Servei de 
Museus de la Diputació, el 
Museu d’Art Modern, la Fun- 
dació M iró, la G aleria 
Maeght, Subex, Joan Prats i 
Tau, de Barcelona, que hom 
pot visitar a l’Académia de 
Belles Arts de la nostra ciutat 
després de ser exhibida a la 
Pinacoteca Municipal de Tos
sa i a la Galeria Subex de Bar
celona, per continuar en aca- 
bat febrer el seu recorregut iti
nerant per Terrassa, Grano- 
llers, Olot, Girona i Vilanova 
i la Geltrù.

Quaranta-nou autors d’en
tre els més representatius de 
l’art català contemporàni 
-dibuixants, escultors, fotò- 
grafs, gravadors, pintors i 
poetes- hi aporten d ’altres 
tantes formulacions estétiques 
i tractaments plàstics que van 
des del purament documentai 
al Urie, passant pels “ ready
mades” , el poema visual i les 
corrents realistes.

DIBUIX, CERAMICA 
I TAPÍS

i^^questes tres disciplines en 
els que la creativitat i el senti
ment artistic no disposen d’al
tre vehicle físic per a 
expressar-se que el material 
més humil -paper, fang o fi
bra tèxtil-, lluny de la panò- 
plia de recursos i l’aparat fisic 
de les altres arts plástiques, 
han estât dignament represen-

tades a la sala Tot-Art de mit- 
Jan gener fins primers de fe
brer; dones la selecta nòmina 
que ha aplegat l’exposiciô ha 
trascendit l’aparença de 
col.lectiva a l’ùs per tal de 
constituir una clara lliçô ma
gistral en totes i cadascuna 
d’elles. Camps-Carol, que do
mina els dos primers oficis 
se’ns ofereix original i atrevit 
en dibuix i decorativista en la 
ceràmica; els dibuixants R. 
Calvo Duran i J. Comes Bus
quéis, d’escola realista amb- 
dós, assoleixen una refinada 
perfecció romàntica i expres- 
siva albora; Lluís Clapés i 
Montserrat Girbau, elegant i 
colorístic eli i original i acura
da ella, presenten les seves de- 
purades cerámiques i, en da
rrer terme, la mestressa del ta
pis català M? Assumpció Re- 
ventós, quina creativa i deli
cada obra és a bastament co- 
neguda deis nostres lectors, 
signen els crédits d’aquesta 
exquisida mostra conjunta.

BAMBAS

I j a  Conselleria de Joventut 
i Espiai de l’Ajuntament de 
Sabadell edita amb aquest tí
tol -près del nom que en l’ar
got juvenil es dóna a les saba- 
tilles de basket- un magnifie 
butlletí d’informació que el 
gener d ’enguany ha arribat al 
seu número 5. D’una presen
tació impecable i d ’un disseny 
gráfic excel.lent, el número 
que ens plau de ressenyar duu 
a la portada l’anunci del tema 
principal, la normalització 
lingüística, i a l’interior hom 
hi troba una entrevista amb la 
Directora General de Política 
Lingüística Aina Moll, una al
tra amb el sabadellenc Fran
cese Bellmunt, director cine- 
matográfic, i temes diversos 
com ecologia, esquí, literatu
ra, discs, temps Iliure, cine
ma, agenda jove, demandes, 
compra-venda, ofertes i, so- 
bretot, força “ comics” guio- 
nitzats i dibuixats pels joves. 
La revista, il.lustrada amb 
abundáncia, es reparteix gra- 
tuítament entre el jovent 
d’instituts i associacions cul
turáis i qui hi estigui intéressât 
pot demanar-la personalment 
al Casal Pere Quart, de la 
Rambla, 69.-

Escultures de:
FRANCINA JAUMANDREU

L’obra escultórica de Fran- 
cina Jaumandreu s’ha exposât 
per primera vegada a la Gale
ría d ’Art “ GISBERT” . El 
conjunt présentât per aquesta 
jove artista, ho és, de figures 
esculpides emprunt diversitat 
de matéries: Gres, Fang,
Bronze. Es tracta de petites fi
gures evidentment ben resol
tes; cert que no és el mateix en 
escultura fer figures de petit 
tamany que gran escultura i 
d ’ací que diferenciem l’obra 
del figuraire a la d ’un auténtic 
escultor; els treballs de mode
lât d ’un simple fang en acte de 
senzilla reproducció d ’un mo
del, amb tot i que aquest siguí 
ornat amb floridures diverses. 
No defineix al veritable mo
dus escultóric. Hi ha una ma
nera especial de veure les co
ses; certament en valorem al 
qui en cada moment renova 
l’entusiasme i que ha viscut la 
matéria i que ha valorat 
l’obra créant una forma bella 
d ’una cosa que encarni la be- 
llesa i el ritme de la mateixa i 
ens faci sentir l’emoció de la 
franca sinceritat. Hi ha escul
tures que són simple decora- 
ció; és precis que l’obra se’ns 
ofereixi a la contemplació 
consequent a una paternitat 
artística, cosa tan saludable 
com la paternitat física. Pen- 
sem que com digué Chester
ton aplicable a totes les obres 
d’art: “ L’artista sent que res 
no hi ha perfecte que no siguí 
personal i que l’art, certa
ment, imita la vida sense 
copiar-la fent-nos present que 
la vida no imita,res. Feliç el 
que en la seva joventut sent 
quelcom vers un ideal” així és 
com l’escultor noucentista 
Noel Clarassó ens invita a la 
reflexió.

És una gentilesa de nenne Passeig de la Plaça Major, 38 
Telèfon: 726.56.38 
SABADELL
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L’obra de conjunt de 
FRANCINA és una mostra 
d’un connuviatge entre sim- 
bolisme i expressionisme (mi- 
llo r di t ,  d ’un neo-  
impressionisme que a la vigo
rosa vida que s’inscriu en el 
naturalisme de la figura,'ens 
sorprèn amb un virtuosisme 
esclatant, tècnic i anatomie).

FRANCINA ens mostra 
unes figures d’alegre destresa 
i sorprèn per les actituts mes o 
menys distorsionades i en for
mes, algunes, de qualitat orfè- 
brica amb força descriptiva 
agudament expressiva, força 
que cree jo, ha aprofundit en 
el silenci en recercar un retro- 
bament. A la jove artista cree 
adient recordar-li uns concep- 
tes que un gran escultor de ca
sa nostra, en Jordi Llimona, 
va deixar escrits: “ Quan els 
artistes d ’ara a la simplicitat 
sumin la Intel.ligibilitat per a 
l’home cornil, hauran fet un 
dels més grans servéis a la hu- 
manitat: Hauran créât l’ho
me’’.

Intel.lecte
FREDERIC OLLER

Del descobriment de la per- 
sonalitat pictórica que comen- 
tavem ara fa un any, a propò- 
sit de la primera exposició 
amb que la vegérem corn l’ac
cès a l’art per part d’aquest 
pintor no era una cosa fortui
ta i si que descobria, una 
quantitat de preocupacions 
sortosament fructifères, 
d’aquell descobriment, avui 
ja en podem qualificar-ne les 
consequències.

Frederic Oiler, lluny de teo- 
ritzar, ha sabut extreure de la 
contemplació amorosa dels 
objectes, (siguin paisatges, si- 
guin natures mortes) uns con- 
ceptes en plena identificació 
amb l’espiritualitat immanent 
a un temperament plenament 
autocritic. En les obres expo- 
sades no hi sobra res, ni tam- 
poc res i manca; un carni lligat 
a unes liéis que deixen el carni 
Iliure a la interpretació, però 
que es subjecten a criteris que 
llueixen en tots els casos, cen- 
yits a les virtuts lógiques, que 
vulgues no vulgues, es definei- 
xen per la personalità! més re
flexiva, fins i tot en moments 
de més arrencat enamora- 
ment.

Es una gentilesa de

Deixa les seves obres Higa- 
des a uns conceptes seriosa- 
ment determináis i en fa una 
tria deixant en Ilibertat tota 
una mena d’innovacions i 
aferrant-se a unes constants 
profundament equilibrades.

A la seva obra, en resum, 
podríem aplicar-li allò que Jo- 
sep M? Junoy ens recordava, i 
és, “ Que cal fer la bellesa -i 
aixó que sembla la cosa més 
fácil, és la cosa a hores d’ara, 
paradoxalment més difícil- cal 
fer la bellesa en una paraula, 
més bella que la lletjor’’...

I aixó ho aconsegueix amb 
l’idioma de les Hums i el res
pecte de les formes i així ens 
parla, ben Huny de baladre- 
jar.

*
Intel.lecte

Obra pictórica de
NURIA LLIMONA

Per primera vegada, i aixó 
fou el 13 de Febrer de 1943, a 
les planes del “ Diario de Sa- 
badell’’ vaig escriure unes no
tes de crítica a propósit de 
l’Exposició que Núria Llimo
na realitzá a l’Académia de 
Belles Arts de Sabadell. 
D’aquella data i del seu fet, en 
ting un record estimable. A la 
memòria uns paisatges i unes 
marines, dibuixades i pintades 
a la manera impressionista i 
entre les que prevalen valors 
de situació que valoraven sin- 
cerament les qualitats conjun
tes de dibuixant i pintor en un 
complet sentit d’equilibri i 
que anunciaven promeses 
d ’èxits futurs. Filia del pintor 
Joan Llimona i Bruguera, en 
possessió d ’unes qualitats 
que, el viure traduía la voca- 
ció pictórica de la que avui 
hem senyalat els résultats. 
Novament ens retrobem amb 
l’obra actual i en la que l’elec- 
ció del tema i les solucions 
aconseguides quant a dibuix i 
color cal prendre-les gairebé 
diríem, com a definitives. N. 
Llimona raona les interpreta- 
cions del paisatge dins una or- 
todóxia pura.

L’obra en conjunt resol 
magníficament els problèmes 
de forma i espai i posseida 
d’un impuls expressiu admira
ble, crea una autèntica pintu
ra amb missatge. D’acord 
amb l’evolució deis temps 
s’ha realitzat, proveída de les

virtuts de la convivéncia, és a 
dir, discreta i atenta. Veiem 
que domina l’ofici com el mi- 
llor artesá, créant però amb 
total independéncia. Cal no 
deixar de definir el do de grá- 
cia i d ’elecció en aquesta pin
tura espacial que uneix el rit
me amb l’estil; dibuixant i co
lorista els veiem transportats 
en una íntima fusió. Es tracta 
de pintura que tothom pot en
tendre, gràcia aquesta que’ns 
fa viure, pensant que ço que 
no entenem difícilment po
dem admirar. Per la forma es 
dirigeix a la seva intel.ligéncia 
i pel color al sentiment. Per In
seva obra la més profunda ad- 
miració.

AMÈLIA RIERA 
Res més fidel per entendre i 

a l’ensems valorar l’obra ex
posada, que reproduir un 
fragment de la presentació 
que de l’artista en fa, Joan 
Perucho. ‘‘Els quad res 
d’Amélia Riera (en aquest 
moment, segons Salvador Es
prín, un deis més extraordina- 
ris conjunts de pintares del 
moment) ens obren la porta 
del que fou i ja no és, i ens si
tua en el carni de les infinites 
estances darrera de Ies quals, 
reclinada al sofà i amb una 
flor al cabell ens espera aques
ta dama cruel i devoradora: la 
Mort. Darrera de tot aixó hi 
ha sempre, contra l’horitzó, 
la grandesa d’una Hum espec
tral de la poesia. És, però una 
grandesa terib le, sense 
esperanza, gla?ada, torbado- 
rament fosforescen!’’.

Académia de Belles Arts

Olis de I. POU
Persisteix l’artista présen

tant un conjunt de teles en 
una línea de normalitat enve- 
jable, fins i tot en algunes 
d’elles amb una visió més 
equilibrada de valors que han 
incidit a subjectar la força 
expressiva de certs paisat
ges, en els que umdeix es
pectacular d’un romanticisme 
naturalista, assegura una po- 
sició en el decurs de la seva ca
rrera pictórica.

Tot-Art

Olis de MANUEL DUQUE
Una gramática del color, 

uns raonaments pictórics, i 
una evident sentit de ço plas
tic, es presenten en el conjunt 
exposât com a creació Iliure i 
en la que es resolen problèmes 
d’espai i de sintesi evolutiva. 
No ens fa gràcia de parlar 
d’una abstracció pura, perqué 
l’obra posseeix preocupació i 
qualitat i un fons de réalisme 
inscrit en els fragments que es 
repeteixen, plenament cons
truits integrant una obra ple
na d’organització i resplen
dent de personalità!. L’artista 
ens demostra com no acusa li- 
mitació al temps d’acció i 
aixi, veiem com la dedicació 
es confon amb la vocació i 
aquesta darrera amb la crea
ció.

L’Artista, seguint la trajec- 
tòria del seu fer, viu en una 
estabilitat professional, i com 
a bon artista sempre amb una 
certa insatisfacció i com a bon 
artista, ensems, en l’espera 
d’un retrobar-se en noves va- 
loracions. Hi ha per damunt 
de tot un dar desvetllament 
de l’esperit. El carni, certa
men!, mai no és fácil, però la 
voluntat i el sentit d’honeste- 
dat p ictórica ,segu irán  
consolidant-lo dia a dia.

*
Observacions fin a ls  a 

aquesta crònica: Ens manca 
espai per comentar la total 
quantitat d ’exposicions, per 
tant el que avui no ens és pos
sible de fer, no volem deixar 
de donar-ne constancia.

Aixi esmentem l ’obra de 
Miquel Carhonell deliciosa- 
ment resolta amb o f  lei, color i 
Iliure de tot utilitarisme.

La disciplinada i sincera de 
Serra Soler.

L ’afectuosament naturalis
ta de Tarrés Féniz, la concreta 
i estabilitzada de T. Sanfont- 
Tria, la lògica dels elements i 
la sensació d ’Harmonia de les 
Céramiques /  Pintures de 
Montserrat Senserrich i Maria 
Dolors Cols, els Olis de Raul 
de tipus realista i Naturalista, 
i l ’avui immadura però énor
mément prometedora de Raul 
Beneitez; per ùltim, recor- 
dem, el Modelatge de Maria i 
les composicions de blondes 
de Marcel, la Tor mella.

am om i MAKIS tMOmURFS
Pérez Galdós, 36
Telèfon: 726 84 16 - SABADELL
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Gracia, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell
Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits



Dins el nostre 125èaniversari, 
li proposem

Bons obsequie 
per ais seus estalvis

A partir del día 20 de febrer, vostè 
pot obtenir un bon rendiment dels 
seus estalvis, amb obsequi immédiat:
Un Casiotone MT-65,fent una imposició de 
200.000 pessetes, o una máquina Yashica 
FX-3 per 190.000 pessetes a 2 anys amb un 
interés global del 4 % (2 % anual simple).

Informi's a les nostres Oficines. És una bona oportunitat 
per als seus estalvis.

I, a més, sorteig de viatges a Rio de Janeiro

En qualsevol cas, pot guanyar un meraveliós viatge 
per a dues persones a Rio de Janeiro, si el número de 
la seva imposició coincideix amb les tres últimes xifres 
del primer premi del Sorteig Extraordinari de Nadal 
de 1984, de la Lotería Nacional.

amb la confianca de cinc generacions

enixn ve/mwi/
D€ /ASnO€LL
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LA FACETA LITERÀRIA DEL DOCTOR CRUSAFONT
Pere Roca i Garriga

L'ENTORN FAMILIAR D'EN MIQUEL CRUSAFONT I PAIRÓ
Miquel Crusafont i Sabater

"El temps és el présent 
en moviment".
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Portic UN SABADELLENC UNIVERSAL: 
MIQUEL CRUSAFONT PAIRÓ
UADERN té interés a recordar que la iniciativa de dedicar un número mono- 
gràfic al doctor Miquel Crusafont i Pairó no va sorgir en ocasió del décès del 
nostre eminent home de ciència. Ja ho explicàvem en el nùmero 35 de 
setembre-octubre de 1983. El propi doctor Crusafont va ser coneixedor del 
projecte poc abans del seu traspàs, en la imminéncia del qual ningù no podia 

pensar, i va facilitar-nos textos i material gràfic que ens havien de ser de molta utilitat.
Remarquem també que, si bé on més excel.li el nostre conciutadà va ser en el món de la 

ciéncià i en el pensament filosòfic al qual ella obre el carni, camps que van catapultar-lo a es- 
tadis d’universalisme, no hem volgut prescindir dels altres prismes en qué brillà la seva poli
facética personalitat. Al contrari, hem fet que aquesta aparegués àmpliament reflectida, i 
voldriem haver-ho aconseguit.

D’entrada, dones, volem posar de relleu en aquest Pôrtic el sabadellisme del doctor Cru
safont, latent en totes les seves actuacions, començant pel fet de no haver deixat mai de resi
dir a la seva ciutat nadiua.

La preséneia del doctor Crusafont en la vida cultural i social sabadellenca és constant i, en 
diverses ocasions, fructifera i altament senyalada. Ben jovenet inicia en el Centre Excursio
nista Sabadell les seves incipients col.leccions i els sens escrits sobre ternes geolôgics. Obert el 
Museu de la Ciutat hi crea encontinent la secció paleontològica i hi organitza els sens primers 
cursets. Pren part a la redacció del “ Diari de Sabadell” i a les juntes del Centre Català i del 
Centre Excursionista del Vallès. És professor al flamant i efimer “ Institut Escola” . Després 
de la guerra civil crea, modela i dirigeix la Eundació Bosch i Cardellach, centre d’estudis iné
dit a la ciutat, no pas circumserit a les especialitats cientifiques estrictes del seu director sinó 
obert a totes les manifestacions del saber i atent a la conservació i al prestigi de la Identität 
ciutadana i comarcal; crea el grup “Amies de Theilard de Chardin” i, finalment, aconse- 
gueix la creació de l’Institut Provincial de Paleontologia, amb la condició de ser establert a 
Sabadell, convertint aixi la seva industriosa ciutat natal en capital espanyola de la Paleonto
logia, punt d’enllaç i de reunió dels especialistes de tot el món.

Les altes distincions locals “ Premi de Ciutadania” i “Medalla d’Or de la Ciutat” les va 
rebre, dones, merescudament.

Sumari
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Portada: Miquel Crusafont. Oli de Rai- 
mon Roca (1971). (Disseny de portada: 
Jordi Roca.
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' I Q  PARAULES DELS: Molt Honorable JOR- 
DI PUJOL, President de la Generalität de 
Catalunya; Exem. JOSEP DALMAU, Pre
sident de la Diputado de Barcelona i Molt 
Illustre ANTONI FARRÉS, Alcalde de Sa
badell.

MIQUEL CRUSAFONT, PALEONTÒ- 
LEG. Per Jaunie Truyols Santonja.

4 8 g ESTAC10 d e  L’INSTITUT DE PA
LEONTOLOGIA.
Per Josep V. Santafé Llopis.

52 FELICITAC1Ó DEL DR. GEORGE 
SIMPSON - LA MEVA DARRERA CON
VERSA AMB EL MESTRE.
Per Josep Giberl Clols.

54 AL COST AT DEL MESTRE.
Per Juana M? Golpe Posse.

56 MIQUEL CRUSAFONT I PIERRE TEIL
HARD. Per Joaquim Colomer, S.J.

59 CARTA DEL P. TEILHARD 
DE CHARDIN.

60

62 LA FACETA LITERÀRIA DEL DR. 
CRUSAFONT. Per Pere Roca Garriga.

64 L’HOME DES DE MOLT A PROP.
Per Josep Torrella Pineda.

66 COM NASQUEREN UNES NARRA- 
CIONS PIRINENQUES DEL MEU PA
RE. Per Anna Ml* Crusafont Sabater.

67 PETITA ÉPICA A l.’ARAN.
Per Miquel Crusafont Pairó.

T O l ’ENTORN f a m i l i a r  D’EN MIQUEL 
CRUSAFONT 1 PAIRÓ.
Per Miquel Crusafont Sabater.

74 MIQUEL CRUSAFONT, POETA.

75 ELS POETES A MIQUEL CRUSAFONT. 
Joan Arús, Mn. Geis, Ramon Moix
i Pere Quart.

76 MISCEL.LÀNIA GRÀFICA.

78 ELS MEUS RECORDS D’EN CRUSA
FONT. Per Agusti Palau Codonyers.

80 MIQUEL CRUSAFONT I LA MÚSICA. 
Per Manuel Costa Domèneeb.

82 MIQUEL CRUSAFONT 1 PAIRÓ, EX
CURSIONISTA. Per Joan AIsina Giralt.

83 EL DR, CRUSAFONT ATS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ. Per Joan Sala Rovira.

84 RESUM BIOGRAFIO. Per J.T.

8 6 0 BRES 1 TREBALLS PUBLICATS PEL 
DR. CRUSAFONT. Per P.R.G.

87 DADES SIGNIFICATIVES D’UN BRI
LLANT CURRICULUM. Per P.R.G.

88 QUATRE JACIMENTS IMPORTANTS 
DEL CONTINENTAL TERCIARI 
CATALÀ.

89 “ SABADELL, MECA DE LA 
PALEONTOLOGIA”

90
91

TRANSCRIPCIO D’UN PROLEG. 
Per Joan Oliver.

PERFIL 1 QUESTIONARI “ PROUST”
Per Joan Cuscó Aymamí.

CARICATURA. Per Emili Hierro.

DIBUIXOS: d’Anna Ma Crusafont, A. 
Masvidal i J. Roca.
CARICATURA: E. Hierro.
FOTOS: Arxiu familia Crusafont, Arxiu de 
l’Institut de Paleontologia, A. Gili, P. Pa
rran, R. Molins, Monistrol, E. Rial i Arxiu.

Els pensaments i dites que figuren en alguns 
peus de pàgina són originals de Miquel Cru-. 
safont Pairó.

NOTA: Els textos signats reflecteixen l’opi- 
niô personal dels autors respectius.
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Barcelona, 22 de novembre de 1983

Em complau especialment que volgueu dedicar un número monogràfic de la vos
tra revista “ QUADERN” a la persona i a l ’obra de Miquel Crusafont i Pairó. Fou 
un català autèntic, en el seu treball, en el seu entusiasme i en la seva exigència. Ho 
demostrà en tota la seva activitat: corn a professor i mestre, en la creació de l’Insti
tut de Paleontologia, en la seva fidelitat a l ’admirat Teilhard de Chardin i fins i tot 
quan evocava, amb prosa polida i emotiva, els sens records de la Vali d ’Aran. H o
mes corn eli ens calen avui i demà, en l ’esforç col.lectiu de construir una Catalunya 
que valgui la pena. Però no Them perdut del tot: ens quedará sempre el seu record, 
el se., exemple i la seva obra.

Jordi Pujol.
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Diputado de Barcelona

'avant la feliç avinentesa d ’un número monogrà- 
fic de la revista “ QUADERN” en memoria del Dr. 
Miquel Crusafont, no podria pas de cap manera 
deixar d ’expressar explicitament l’homenatge de la 
Corporació que presideixo envers un home que va 
desenvolupar la seva tasca científica en estreta con- 
nexió amb la D iputado de Barcelona.

No és pas la meva pretensió descobrir davant la 
gent de Sabadell la vàlua del Dr. Crusafont, però 
potser no és sobrer de recordar que la seva trajectô- 
ria es plasma en més de cinc-cents treballs cientifics i 
diversos llibres a través dels quais la paleontologia 
catalana i espanyola han adquirit prestigi mundial. 
I, més particularment, a través de la personalità! 
que aconsegui d ’infondre a l’Institut de Paleontolo
gia que avui porta el seu nom, entitat fundada per 
eli amb el suport incondicional de la nostra Diputació.

El Dr. Crusafont aconsegui també d ’establir un 
estil de treball basat en l’equip i la prospecció direc
ta en el camp, estil que indubtablement era innova
dor en la seva época. Per aixó va poder parlar-se 
més d ’un cop de 1’“ Escola de Paleontologia de Sa- 
badell’’.

Saben també que el nostre il.lustre cientific desit- 
java que les seves obres perduressin, que transcen- 
dissin més enllá d ’ell mateix. Per aixó s’abocà en 
l’Institut de Paleontologia amb l’objectiu de poder 
donar un suport material, una infraestructura al seu 
equip, gràcies a la qual es van poder realitzar pro- 
jectes d ’investigació rigorosos. Però li interessava 
també la divulgació de la paleontologia i de l’evolu- 
ciò: per això va incloure en l’interior de l’Institut un 
Museu que ja compta amb un nombre important de 
peces d ’interès cientific, per la quai cosa està consi
dérât com el més important de Catalunya dins del 
seu àmbit i dels més ben dotats d ’Espanya.

Finalment, no vull deixar de recordar que el Dr. 
Crusafont va ser quelcom més que un cientific, puix 
que es preocupó de múltiples aspectes del saber al 
marge de les ciències positives, per la qual cosa els 
estudiosos de la seva obra el qualificaren d ’huma- 
nista. Aquesta difícil combinació d ’aptituds conver- 
teix el Dr. Crusafont en una figura singular de la se
va època.

En definitiva, el Dr. Miquel Crusafont ens ha dei- 
xat una obra important consolidada i amb gran pro- 
jecció de futur. La Diputació de Barcelona se sent 
satisfeta d ’haver contribuít, dins de les seves possi- 
bilitats, a una tasca tan important.

Antoni Dalmau i Ribalta 
ddent de la Diputació de Barcelona
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X er ais sabadellencs el record del doctor Crusa- 
font RO queda en la nebulosa llunyana on ben sovint 
situem els homes il.lustres, sino en la vivència direc
ta que deixa la memoria diària, quesi domèstica, 
d ’un vei cordial, amistós i pie de seny. La seva vàlua 
científica, tan evident en la seva obra i en la seva ac- 
tivitat, ha estât, des de Sabadell, acompanyada 
d ’una assumpciô de ciutadania i de catalanitat ben 
responsables i prou posades a prova.

Sense descurar la seva immersió escrutadora en 
un apassionat prétérit de milions d ’anys, eli vetllava 
de ben a prop el viure de la seva ciutat, en percebia 
tots els batees i es basquejava per fer-la Huir davant 
la mirada del mon científic. Els sabadellencs, a can- 
vi, procuràvem seguir-lo en el periple evolucionista 
que ell ens mostrava i a través del qual apreniem, en 
contra del dogmatisme aleshores imperant, a mirar 
la realitat i a procurar d ’entendre-la, amb totes les 
contradiccions que la comprensió comporta i amb 
tota la relativitat amb què percebem els objectes 
quan volem aplicar l ’enteniment a una visió global 
de l’univers. És per això que Sabadell distingi el seu 
fili il.lustre amb el premi de Ciutadania, primer, i 
més tard amb la Medalla d ’Or de la Ciutat.

Breus, molt breus, aqüestes quatre ratlles volen 
ser expressió del que força sabadellencs pensem i 
sentim quan algú ens parla del nostre doctor Crusa- 
font. Des d ’aquest petit racó de l’espai -Sabadell- 
volem sentir-nos integrants també del cosmos.

Ajuntament |J | de Sabadell

Antoni Farrés i Sabater 
Alcalde de Sabadell
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MIQUEL CRUSAFONT 
PALEONTÒLEG Per Jaume Truyols i Santonja

E,m l’epüeg de la seva obra postuma 
de carácter autobiogràfic, “ L’Impe- 
nitent” , Prudenci Bertrana fa soste- 
nir al seu protagonista una breu però 
interessant conversa amb un descone- 
gut que ha trobat pel carni prop de 
Pestació de Sant Miquel de Fluvià; és 
als darrers temps de la nostra guerra. 
El seu interlocutor és un jove d’una 
trentena d’anys, ait, ros, d’ulls blaus, 
que pren “pólvors” perqué pateix de 
l’e^tómac i que espera revisió mèdica 
per tal de clarificar la seva situació 
militar. Miquel Crusafont pretenia 
que aquest personatge ocasional era 
segurament eli mateix, a qui En Ber
trana havia conegut vagament en 
aquells temps a Girona i de la imatge 
fisica del qual potser hauria conser
vât el record quan redactava les da- 
rreres pàgines de la seva ùltima no
vel.la.

Probablement això no era més que 
una comprensible il.lusió d’En Cru
safont, molt pròpia d’eli, tot i les in
negables coincidències en la descrip- 
ciò del personatge, que en la conversa 
es confessa èsser un admirador del 
protagonista. En realitat En Bertrana 
havia créât aquesta situació literària 
amb un propòsit simbòlic, confiat 
que la joventut hauria de valorar la 
seva obra amb més alta estima de la 
que gaudia en aquells moments, i per 
a aquest sol paper li servia òbviament 
qualsevol tipus imaginât.

Verität o il.lusió, si retrec aquesta 
anècdota és per tal de recordar que en 
els anys de joventut, Miquel Crusa
font sentí amb certa força l’atracció 
per la literatura, al conreu de la qual 
contribuí amb narracions, proses 
poétiques i fins i tot amb poesies. Du
rant l’any llarg que romangué, mobi- 
litzat a Girona, sentí especialment 
l’exaltació literària que Josep Torre- 
lia, que la compartí junt amb eli, ha 
assenyalat en el seu Ilibre de memó- 
ries. Miquel Crusafont hauria pogut 
decantar-se, una vegada finida la 
guerra, certament vers la literatura 
per la qual reunía disposicions ade- 
quades: Sensibilität, imaginació, re
cursos expressius,... I això no obs- 
tant, tombá per un altre costat, com 
és ben sabut, sense abandonar però 
del tot la seva afecció pel fet literari, 
particularment per la prosa poètica.

Algunes vegades m’he preguntat 
qué n’hauria esdevingut d’En Crusa
font si en comptes de seguir la crida 
de la ciéncia que li ha donat renom 
universal, hagués persevera! en el ca- 
mí de la literatura. Hauria arriba! a 
ésser una figura important en el món 
de les lletres? Qui ho sap! El joc de la 
ucronia és sols una especulació que 
no ens mena enlloc, i el cert és que el 
Crusafont que coneixem és, ara, per 
damunt de tôt, el gran cientific que 
ha contribuït vivament al progrès en 
el seu pais d’una branca important de 
la ciència, la Paleontología.

Molta gent potser voldria saber 
quina mena d’antecedents té la carre
ra científica de Miquel Crusafont, 
atenent al fet de l’existència d’un am
bient poc favorable pels sens estudis, 
corn el que ell podia trobar a la seva 
ciutat, abassegada a fons per la febre

Els seus començaments com a cien
tific es produïren durant els anys de 
la República, encara no acabada del 
tot la seva carrera d’estudiant de Far
macia, i aixi el 1933 ja publicà un pri
mer estudi paleontològic referit a tro- 
balles efectuades a Sant Quirze del 
Vallès, en col.laboració amb un estu
dian! barceloni, Josep Fernández de 
Villalta. La seva vocació venia evi- 
dentment de més enrera, format com 
havia estât en l’àmbit de l’excursio- 
nisme locai, i estimula! per les troba- 
lles paleontològiques que aleshores 
s’havien ja efectuat al rodai de Saba- 
dell. Als setze anys ell mateix havia 
descobert el que més tard hauria d’es- 
ser l’important jaciment de Can Llo- 
bateres. Aquesta descoberta degué 
tenir prou pes en el desvetllament de 
la seva vocació com per a determinar 
un punt de partida del carni cientific

industrial. La presència aparentment 
sobtada d’un cientific pur en el Saba- 
dell de postguerra és certament un fe- 
nomen que crida l’atenció pel seu ca
rácter insòlit, però aquest fet cal 
emmarcar-lo en realitat dins el món 
de relacions que En Crusafont con
servava d’abans de la guerra amb els 
afeccionats a les Ciències de la Terra 
que a Barcelona es movien en el cer
cle de la Institució Catalana d’Histò- 
ria Naturai. El que si és veritable- 
men! notable és el fet que des del 
principi les seves aportacions cientifi- 
ques fossin ja d’autèntica qualitat.

I,’autor 
d'aQuest 
treball, amb el 
l)r. Crusafont, 
a Oviedo.

que havia d’emprendre; almenys ell 
ho esmentava sovint en els seus es- 
crits. D’aquesta manera, malgrat les 
vel.leitats literàries durant el parénte- 
si de la guerra civil, el 1940 reco- 
mençà les seves activitats d’explora- 
ció paleontològica amb gran dedica- 
ciò, sostraient hores de la feina pro
fessional a la farmàcia, activitats que 
ja no va abandonar més al llarg de la 
seva vida.

L’objecte de les seves recerques 
científiques era l’estudi de les restes 
fòssils de mamifers, que abunden 
tant al subsòl vallesà. En realitat
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aquesta branca important de la Pa
leontologia, que ha permès tants es- 
tudis aplicats a la coneixença del fe- 
nomen de l’evoluciô en general i de 
l’evoluciô humana en particular, no 
constituía pas un camp verge de con- 
reu a Catalunya, com tampoc ho era 
en la resta de l’estât espanyol. Tot i 
deixant de banda diverses publica- 
cions esparses de finals del segle pas
sât i de començos de Tactual, obra de 
Jaume Aimera i de Lluis Marian Vi
dal especialment, cal al.ludir a la in
téressant contribució de Josep Ra
mon Bataller, el qual des del Museu 
del Seminari de Barcelona havia dut 
a terme des de 1918 Testudi de totes 
les troballes que s’anaven produint 
de manera fortuita en diversos punts 
de les contrades catalanes. També 
s’havien fet estudis importants des de 
Madrid, tot i que en acabar la guerra 
les investigacions en aquest domini 
havien restât pràcticament estanca- 
des. Però el conjunt conegut, si bé 
quantitativament era ja remarcable, 
no podia pas comparar-se, ni de 
Iluny, amb Tabundància espectacular 
de materials que sorgiren quan Mi
quel Crusafont inicià la tasca siste
màtica d’exploració i excavació en 
una àrea concreta de la Depressió 
Prelitoral Catalana que cómprenla 
gran part del Vallès occidental i Tex- 
trem nordoriental del Penedés.

Des deis seus començos d’abans de 
la guerra fins a uns vint-i-cinc anys 
més tard (pràcticament la meitat del 
temps que durà la seva vida científi
ca) les publicacions d’En Crusafont 
apareixen signades també per Fer
nández de Villalta, per quant foren 
tots dos junts que iniciaren la labor 
d’exploració, compartiren les feines 
d’excavaciô i efectuaren en col.labo- 
ració Testudi dels materials obtin- 
guts. Més tard aquesta assidua col.la- 
boració entre ells va interrompre’s, i 
a partir d’aquest fet foren molts els 
treballs que aparegueren llavors sig- 
nats per eli tot sol, o en colaboració 
més o menys esporádica amb altres 
col.legues o amb alguns deis seus pri
mers deixebles. Però convé subratllar 
que Tetapa inicial entre ells dos pro- 
duí una quantitat tan nombrosa de 
publicacions a les págines de les revis
tes científiques de Tèpoca (primer a 
Espanya, després també a Testran- 
ger), que el fet constitueix una fita as- 
senyalada en el progrès de la Paleon
tologia del país. Cal tenir en compte 
que ja durant 1941 (En Crusafont 
deia que per a eli la represa paleonto
lógica havia començat justament 
amb motiu d’unes troballes notables 
efectuades per Joan Andrés a Sant

Quirze Tendemá del Nadal de 1940) 
aparegueren publicats quatre estudis 
complets referits al material que tot 
just acabava d’ésser obtingut en les 
primeres excavacions efectuades. I 
aquest ritme sostingut havia d’ésser 
el normal en les seves publicacions ul- 
teriors. Resulta difícil imaginar-se 
avui allò que constituí la sobtada pre- 
sència del tàndem Crusafont-Villalta 
(o Villalta-Crusafont, que de totes 
dues maneres solien signar) en el po
bre panorama de la Paleontologia es- 
panyola de postguerra: els seus abun
dosos articles i estudis cobrien la ma
jor part de Tespai que ocupava la Pa
leontologia en les revistes científi
ques d’aquells anys. Les llistes d’es- 
pècies descrites dels diferents jaci- 
ments que havien explorât en aquells 
temps, sorprenen per llur considera
ble extensió.

L’estudi dels materials descoberts 
comportava d’entrada la identifica- 
ció taxonómica, una descripció ana
tòmica de les peces obtingudes i llur 
interpretació. Però aquest treball re
presenta només una part de la labor 
habitual del paleontóleg: de fet, eli 
sol obtenir de manera ordinària un 
rendiment més elevat de les troballes 
que efectúa, per tal com li proporcio
nen un tipus d’informació útil per al 
geóleg i el bióleg albora. D’una ban
da, Testudi de nous organismes per
met completar de mica en mica el pa
norama conegut dels éssers vivents 
del passât, establint nous punts de re- 
ferència en el frondós arbre de la Vi
da. Però a la vegada, pel fet que 
aquests punts corresponen a mo
ments singulars del procès evolutiu, 
llur presència en el registre sedimen
tari permet fixar-ne Tedat. Aixi, la 
Paleontologia forneix a la vegada ele
ments informatius importants per al 
progrès d’ambdues branques de la 
ciència, la Biologia i la Geologia. Mi
quel Crusafont aprofità a fons aqües
tes possibilitats en la branca de la Pa
leontologia que havia triât. I aixi, eli 
tot sol o en col.laboració amb altres, 
contribuí amplament a la coneixença 
de la história evolutiva deis Mamí- 
fers, i a la vegada pogué establir fites 
precises d’edat en les successions es- 
tratigráfiques del Terciari continen
tal, primer a les contrades catalanes 
(en especial al Vallés-Penedés, nom 
compost supracomarcal que eli con
tribuí tant a difondre entre els pa- 
leontólegs de tot el món), més tard a 
d’altres árees més allunyades de la 
Península Ibèrica.

La qualitat objectiva dels seus tre
balls és ben notable, i no sois es trac
ta d’una valoració comparativa. En-

Bronze, escultura de Camil Fábregas.

tre les decripcions acurades i meticu- 
loses que sorgien de Tassociació 
Crusafont-Villalta en estudiar el ma
terial paleontológic, i qualsevol altra 
de les que s’havien fet precedentment 
en els estudis d’abans de la nostra 
guerra, hi ha una distáncia considera
ble. Eren altres temps, és ciar, però 
els estudis realitzats per ells -i aixó ja 
des deis primers que publicaren- 
constituien análisis seriöses dels pro
blèmes plantejats, tractats amb rigor 
i precisió, la discussió deis quais 
comptava sempre amb Taval de la 
màxima informació bibliográfica dis
ponible, qüestió ben difícil durant els 
anys de la guerra mundial en qué les 
comunicacions entre paisos eren 
força més difícils que en Tactualitat. 
Les descripcions efectuades solien se
guir els models més prestigiats en 
aquest camp, com els de Pescóla suís- 
sa i, encara més concretament, els es
tudis de Hans Georg Stehlin, que En 
Crusafont tant admirava. Però ell era 
amie especial d’innovacions, d’in- 
troudir en els estudis qualsevol tècni
ca que pogués millorar la qualitat del 
treball. I en aquesta edició concreta 
cal assenyalar que fou el primer pa
leontóleg a Espanya que va fer ús de 
les técniques biométriques, que tan 
eficaces es mostraven en les seves 
mans com a instruments objectius
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per a la valorado de fenòmens evolu- 
tius. Un exemple notable el constituí 
el treball “A biometric study of the 
Evoluiion of Fissiped Carnivores” , 
publicat I’any 1956 als Estats Units i 
que tingué un ressò immédiat en cer
cles interessats en els problèmes 
d’evoluciô orgànica, altres que els 
més estrictament paleontologies.

En el decurs dels cinquanta anys 
que durà la seva vida científica, Mi
quel Crusafont, primer en col.labo- 
ració fixa amb En Fernandez de Vi- 
llalta i després sol o ocasionalment en 
col.laboraciô amb altres, anà estu- 
diant dones de manera metòdica la 
fauna de mamifers fôssils que amb 
molta pacièneia i tenacitat havia res- 
catat del subsòl en successives cam- 
panyes d’excavaciô. Inicialment les 
prospeccions es limitaven, corn ja he 
dit, a una àrea relativament assequi- 
ble des de Sabadell, el seu centre de 
treball, tenint en compte els mitjans 
de locomociò de l’època; però més 
endavant anà ampliant el territori 
geogràfic d’estudi que acabà essent, 
de fet, el conjunt de totes les conques 
terciàries de la Península Ibèrica. El 
material que recollia En Crusafont 
era curosament guardat al Museu de 
Sabadell (més tard passà a l’Institut 
de Paleontologia, l’organisme créât 
exprés per a conservar-lo en les degu- 
des condicions i facilitar albora la se
va tasca de recerca i la dels deixebles 
que eli havia format), que aviat havia 
d’esdevenir un dels més importants 
centres europeus tant per la quantitat 
corn per la qualitat de restes de ma
mifers fôssils conservades.

Tot això permeté a En Crusafont 
la preparaciò d’extenses monografies 
temàtiques o regionals que anaren 
apareixent publicades al llarg dels 
anys. Algunes d’aquestes monogra
fies constitueixen ara importants 
punts de referèneia de la seva obra: 
aixi la dels Giràfids (que fou, en rea- 
litat, el tema de la seva tesi doctoral), 
la dels Insectivors i Carnivors, la dels 
Castors, la dels Antropomorfs, etc. 
Crée sincerament que en el futur serà 
difícil tractar d’emprendre nous estu- 
dis en aquests dominis sense tenir en 
compte els materials conservats a 
l’Institut de Sabadell i els correspo- 
nents estudis que en realitzà En Cru
safont.

El treball sobre els mamifers fôssils 
havia de dur aparellat el dels propis 
jaciments que els contenien i la dis- 
cussiô de llur edat. Les exploracions

menades per En Crusafont i En Vi- 
llalta determinaren un sensible aug
ment del nombre de jaciments reco- 
neguts en el Miocè del Vallès- 
Penedès, que d’una xifra no gaire su
perior a una dotzena durant els anys 
d’abans de la guerra havia de pujar a 
més d’un centenar. Aquests jaci
ments permeteren marcar fîtes cro- 
noestratigràfiques en la successiô del 
Miocè regional, i d’aquesta manera 
el model que élis dos anaren esta- 
blint, amb els anys pogué utilitzar-se 
corn a base comparativa per a d’al- 
tres àrees que presenten séries sedi- 
mentàries més o menys semblants. 
Cada jaciment descobert permetia in- 
troduïr noves precisions en Pescala 
establerta. Algunes d’aquestes desco- 
bertes fins i tot determinaren l’esta- 
bliment d’importants modificacions. 
Aixi, el reconeixement de la presèneia 
del pis Burdigalià, insospitat ante- 
riorment, constituí el motiu de la pu- 
blicaciô, l’any 1955, d’una extensa 
monografía estratigràfico-pale- 
ontològica que va cridar forta- 
ment l’atenciô dels geòlegs del país 
pels canvis imprevistos que la deseo- 
berta intriduia. En definitiva. Pescala 
construida comportava divisions 
temporals que no havien estât ben 
identificades a Europa occidental 
abans dels estudis d’En Crusafont i 
En Villalta, i això permeté la seva in- 
troducciô amb la consegüent creaciò 
de noms nous corn el de Vallesà o el 
de Turolià (de Terol) per a denomi
nar determinats intèrvals temporals 
del Miocè superior. Aquests termes, 
que nasqueren aci, sôn avui acceptats 
per tots els estratigrafs que s’ocupen 
de Pestudi de les séries continentals 
del Terciari europeu. I alguns noms 
de jaciments dels voltants de Saba
dell, corn el de Can Llobateres o el de 
Can Ponsic, sôn també ben coneguts 
per tal com el material que se n’ha ex- 
tret resulta representatiu d’estadis de
terminats d’evoluciò en la història 
dels mamifers fôssils.

Ja he dit que les exploracions d’En 
Villalta i En Crusafont no es limita
ren als terrenys miocènics de Cata
lunya i de tot Espanya. Es ciar que 
aquests foren els més explorats per 
élis, per quant encara semblen èsser 
els més ries en contingut de restes fôs
sils de mamifers, però el cert és que 
llur camp d’interès era més ampli i de 
fet no tenia limits. Bo i partint de 
Pestudi deis materials del Miocè, 
llurs recerques anaren ampliant el ra

di d’acciô per les diverses successions 
continentals d’altres edats, de tal ma
nera que finalment tot el Terciari ibè- 
ric conegué llur presèneia, des del Pa- 
leocè al Quaternari antic. Adhuc s’es- 
tengueren també vers terrenys de ma
jor antiguitat, corn els del Cretaci de 
PAragô, a la recerca difícil dels tipus 
primitius de mamifers que convivien 
amb els dinosaures.

Al marge d’aquest aspecte relacio- 
nat amb la Geologia, cal fer esment 
de l’angle estrictament biolôgic dels 
estudis paleontolôgics. En Crusafont 
no el negligi pas ni de bon tros, incli
nât corn era més aviat a considerar la 
Paleontologia com una disciplina de 
les Cièneies de la Vida. La col.locaciô 
de les nombroses faunes descobertes 
de cada conca en el canemàs del 
temps li permetia de fer especula- 
cions critiques sobre problèmes d’ori- 
gen i extinciô dels organismes estu
diáis, aixi corn de llurs desplaçaments 
i migracions seculars o de llur carácter 
autôcton. Aquesta linia de treball, 
impossible de seguir sense tenir en 
compte una abundosa documentaciò 
faunistica prèvia, tal com la que ell 
havia ja aconseguit, és un altre dels 
aspectes d’interès de la seva aporta- 
ciò. Això li permeté posar de mani
fest el carácter endémie de moites 
formes ibériques del passai, i de se
guir el rastre d’algunes línies filogené- 
tiques concretes al llarg del temps. Un 
coneixement global com el que eli ha
via adquirit de les caractéristiques i 
singularitats de la fauna de mamifers 
ibérics en el decurs de la seva histò
ria, Pautoritzà per a fer-ne un sugges- 
tiu estudi que, amb el titol de “ Ende
mism and paneuropeism in Spanish 
fossil mammalian faunas” , es publi- 
cà Pany 1956 a Finlàndia. Aquest tre
ball constituí un dels primers assaigs 
realitzats a Europa en aquest camp 
concret dels mamifers fôssils i meres- 
qué una atenciò molt favorable per 
part dels especialistes en aquest do
mini. Encara avui, amb noves i im
portants descobertes i amb un conei
xement molt superior dels fets paleo- 
gràfics produits durant l’Era Tercià- 
ria, aquella seva hipótesi de migra
cions i endemismes ibèrics manté la 
seva solidesa en la gran majoria dels 
aspectes considerats.

El carácter biològic d’aquests i al
tres estudis el condui aviat a la for- 
mulació d’idees i hipótesis sobre el 
fenomen evolutiu. Tard o d’hora el 
paleontòleg acaba sempre per

-  L ̂ agraïment procedeix solament del sobreexidor del cor.
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plantejar-se la qüestió del problema 
de l’evolució orgànica; és una conse- 
qüència quasi inevitable del feinejar 
amb els testimonis de la Vida del pas
sât. En Crusafont ho féu ja ben aviat 
amb idees pròpies, encara que no 
massa precises, en un opuscle titulat 
“ Concepciones cosmovitalistas del 
Evolucionismo” , publient el 1947, en 
un temps en què manifestacions fa
vorables a aquesta qüestió eren consi- 
derades al nostre pais corn una mena 
d’atreviment sospitôs i significatiu. 
Probablement En Crusafont fou un 
dels primers científics d’aci que des
prés del 1939 manifesté de manera 
inequívoca la seva posició totalment 
favorable a la interpretació evolutiva 
del fenomen de la Vida. Les seves 
concepeions iniciáis, recolzades en 
l’experiència personal que ja posseïa 
del treball paleontolôgic, mantenien 
una posició de compromis entre 
punts de vista neolamarckistes i neo- 
darwinistes, buscant camins de sinte
si amb una visió finalista del feno
men evolutiu. Aqüestes idees anaren 
madurant amb els anys tot i les incóg- 
nites que mostrava el procès, i quan 
més tard descobri feliçment Teilhard 
de Chardin, sintonitzà de manera im
mediata amb el pensament del genial 
jesuíta, que expressava amb un llen- 
guatge vibrant conceptes i idees en la 
mateixa línea de les seves hipótesis. 
De fet En Crusafont trobava en les 
atrevides concepcions teilhardianes la 
clau de processos i mécanismes que 
eli no havia gosat formular-se del tot. 
Cal tenir en compte que Teilhard era 
també paleontóleg, acostumat dones 
a “veure” el procès evolutiu des del 
caire propi de la seva especialitat, i 
aixó facilitava que pogués establir-se 
una comunitat d’idees entre un i al
tre. El cert és que En Crusfont esde- 
vingué de seguida un fervent propa
gador de la ideologia i la visió cosmo
lógica de Teilhard de Chardin, fins i 
tot quan encara la majoria d’obres 
d’aquest autor (que havien inquiétât 
seriosament els seus superiors de Tor
dre) romanien inédites. Justament 
havien d’ésser editades més tard per 
un Comité Cientific Internacional, 
del qual En Crusafont lormà part al 
costat de personalitats de tant relleu 
corn Arnold Toynbee, Julian Huxley, 
Henri Breuil, Mauiice de Broglie, 
etc.

Opino que no és aquest el Hoc adé
quat per a jutjar les concepcions que 
emeté Miquel Crusafont sobre Tevo- 
luciô en un context plenament teil- 
hardià. Eli no solament havia assu- 
mit les idees del genial jesuíta ten- 
dents a interpretar Tevolució com un

Kl doctor Crusafont en una visita comentada a l'Institut de Paleontologia.

fet inherent a la matèria mateixa i 
proveit d’un direccionisme dar, sinó 
que assajà fins i tot d’enriquir-les 
amb aportacions originals nascudes 
arran de les descobertes cientifiques 
que es produiren en diversos camps 
connexes, durant els anys posteriors 
a la mort de Teilhard. El seu pensa
ment va plasmar-se en alguns llibres 
publicats durant la década dels anys 
seixanta, i particularment ho fou en 
el seu discurs d’ingrés a la Reial Aca- 
dèmia de Ciències i Arts de Barcelona 
Tany 1964, “ La Ley recurrente 
complejidad-consciencia, al día” . 
Potser és en el text d’aquest discurs 
on es reflecteix de manera més clara 
el seu pensament sobre el fet evolu
tiu, tenint sempre present el cas para- 
digmàtic dels Vertebrats, en ordenar 
el món orgánic en sistemes vitals de 
comportament divers en termes d’efi- 
cácia i Ilibertat. Tot i que la idea no 
era pas original seva, eli assajà de 
conjugar intel.ligentment la visió ci
bernética del món deis éssers vius 
amb la cosmologia teilhardiana que li 
permetia realitzar una interpretació 
própia del gran problema de la Vida.

La labor d’En Crusafont com a di
vulgador de les questions d’evolució 
contemplades des de Tóptica paleon
tológica i com a difusor apassionat 
de les idees de Teilhard en múltiples 
conferéncies i articles periodístics és 
segurament Taspecte de la seva tasca 
científica que més ha transcendit en 
el public. Succeeix, però, que aquest 
aspecte de la seva feina és un treball

especulatiu per naturalesa, i com a tal 
pot ésser (i cal que ho siguí) discutit i 
entrar óbviament en el terreny de les 
coses opinables. Al costat d’aixó hi 
ha, en canvi, la seva obra com a pa
leontóleg, d’una solidesa extraodiná- 
ria. Les seves descobertes, que han 
enriquit de manera particular el co- 
neixement del procès evolutiu en la 
história deis mamífers i han permés 
construir un entramat consistent en 
Testratigrafia del Terciari continental 
ibéric, están a redós de qualsevol es- 
comesa de tipus interpretatiu.

Aquesta aportació d’En Crusafont 
és la que Tha fet mereixedor de Tex- 
traordinária estima internacional que 
gaudeix. El nom d’En Crusafont és 
ben conegut arreu del món en tots els 
centres on es realitzen estudis i inves- 
tigacions paleontológiques. Eli man
tenía correspondéncia constant amb 
els més prestigiosos especialistes del 
seu ram, amb els quais sovint discutía 
problèmes concrets del treball quoti- 
dià o canviava idees sobre interpreta- 
cions del fenomen evolutiu. El con
tacte internacional va encetar-lo ben 
aviat, malgrat coincidir els primers 
temps de la seva labor amb Tèpoca de 
la Segona Guerra Mundial, que feia 
ben dificils les comunicacions amb 
Texterior. Aixi i tôt, començà en 
aquells anys les relacions estretes que 
mantingué sempre amb paleontôlegs 
francesos i suïssos, i una vegada fina- 
litzada la guerra s’afanyà a visitar-los 
personalment junt amb En Villalta, 
frissôs de poder comparar materials i í«i
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fer-se amb recursos bibliogràfics que 
dissortadament no eren a l’abast els 
anys anteriors. Els contactes forans 
augmentaren ràpidament, afectant 
diversos especialistes de països 
d’Europa i América, i adquiriren 
molt més relleu i significado arran de 
la celebrado a Sabadell dels Cursets 
Internadonals de Paleontologia. 
Aquesta fou una iniciativa personal 
-que algú qualificava de temrària o 
agosarada, i no sense raó tenint en 
compte la pobra infraestructura amb 
què comptava el Museu de Sabadell-, 
del propi Crusafont que dugué a ter
me el 1952 i que, vist l’èxit obtingut i 
l’añuénda d’inscrits, es repeti el 
1954, el 1956 i el 1958, amb gran ac- 
ceptació. L’èxit procedia, en part, del

moment en qué fou convocat el pri
mer d’ells, a poc temps d’acabada la 
guerra, quan encara eren migrats els 
contactes internadonals, però també 
de l’atractiu que sabia introduír En 
Crusafont en aqüestes coses i de l’in- 
terés deis paleontólegs estrangers per 
poder veure les valuoses col.leccions 
del Museu de Sabadell. Els Cursets 
constituiren una manifestació cientí
fica insòlita en una ciutat industrial 
com Sabadell i permeteren el pas pel 
seu Museu de les primeres figures 
mundials de la ciéncia paleontológica 
especialitzades en l’estudi deis mamí- 
fers fòssils.

Com a conseqüència d’aquests 
contactes. En Crusafont fou invitât a 
pronunciar conferències a nombroses

universitats estrangeres (Paris, Ams
terdam, Leiden, Utrecht, Berlin, Ma
guncia, Basilea, Montpelier, Ferrara,
Uppsala, Helsinki,...), participó invi
tât als Col.loquis Internacional so
bre Paleontologia de Vertebrats, pa
trocináis a París per la Fundaciò 
Rockefeller, i fou cridat a prendre 
part corn a expert en nombre de 
col.loquis cientifics especialitzats cé
lébrais en països diversos. La consi- 
deració en què se’l tenia va determi
nar, per exemple, que la Universität 
de Basilea el nomenés Doctor honoris 
causa, que el Govern francés l’investis 
Cavalier de l’ordre de les Palmes Aca
démiques, i que la Reina Juliana 
d’Holanda es complagués a nomenar- 
lo Comanador de l’ordre d’Oranje- 
Nassau,... Cal dir que també aci, al 
nostre pais, hom li havia reconegut ja 
els mèrits cientifics quan el Ministeri 
d’Educació el distingi com a Coma
nador de l’orde d’Alfonso X el Sa
bio, la Reial Acadèmia de Ciències i 
Arts de Barcelona l’elegi com a Aca
démie numerari, i Sabadell li atorgà 
la Medalla d’Or de la Ciutat.

Miquel Crusafont era, dones, una 
figura de gran relleu internacional en 
la ciéncia catalana del nostre segle. 
La seva aportació al camp cientific 
dintre de la seva especialitat ha deixat 
una empremta ben marcada. El mèrit 
que comporta la seva labor encara 
augmenta si tenim en compte que va 
desenrotllar-la en condicions certa- 
ment poc favorables i, durant molts 
anys, sense el suport econòmic que 
necessitava per a dur-la a port; la 
quai cosa no implica en absolut que 
aquesta seva labor no fos compresa i 
valorada pels sens conciutadans i per 
les institucions sabadellenques, que 
en tot moment veien amb simpatia la 
consideració i el respecte de què s’ha- 
via fet creditora l’obra d’En Crusa
font.

Una tasca com la que ell havia em- 
près a la seva joventut i que va desen- 
rotllar al llarg de la vida, a contraco- 
rrent del medi i sacrificant sovint les 
atencions familiars, requería posseir 
obligadament una tenacitat i una 
força de voluntat titàniques per no 
defallir abans d’hora. EU la tenia, i 
en grau elevat, aquesta tenacitat. El 
fenomen Crusafont és un exponent 
ben dar de força de voluntat. EU ha
via decidit un projecte personal pre
cis per a la seva vida i el seguí a despit 
dels obstacles i trencacolls que trova
va pel carni, obstacles que general
ment aconseguia vèneer amb un entu
siasme que dificilment l’abandonava. 
Tenia, és dar, més d’una hora baixa.
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Kl doctor Crusafont al Museo d’Història.

però qualsevol descoberta que es pro
duis Tengrescava de nou. De fet, sen
tía una veritable passió per la feina a 
què s’havia lliurat, i trobava ben 
mesquines les posicions acomodati- 
cies dels qui, amb una voluntat de 
menys tremp que la d’eli, es deixaven 
arrossegar sense Iluita per les cir- 
cumstàncies. Al treball paleontolò- 
gic, veritable objecte de la seva vida, 
ell s’hi dedicà decididament i sense 
reserves, consagració que encara aug
menté amb els anys a mesura que 
anava reduint de manera progressiva 
el temps que havia d’esmerçar en la 
seva tasca professional com a farma- 
cèutic analista. Als trenta dos anys, 
perqué no fos dit, com algú havia in
sinuât, que era un “ amateur” en la 
feina científica, torné a la Universität 
a matricular-se de la carrera de Cién- 
cies Naturals i esdevingué Ilicenciat i 
després doctor en aqüestes matéries 
uns anys més tard. Això li doné reno- 
vades forces, i el temps que necessé- 
riament havia de dedicar a la prepa- 
ració de les lliçons no li suposé mai 
cap mena d’entrebanc en el ritme de 
la feina d’aquells anys. Pel tipus de 
recerca que realitzava. En Crusafont 
reunía excel.lents condicions, i no era 
la menor, en les discussions dels 
problèmes, la seva acreditada intuï- 
ció en “ flairar” les solucions adequa- 
des. Moites vegades aquesta intuíció 
el duia a anticipar-se de manera reei- 
xida a les comprovacions rigoroses 
dels fenòmens, establertes posterior
ment per altres.

Fou així com pogué realitzar dintre 
de la seva especialitat una labor de 
primer ordre. El seu prestigi recone- 
gut arreu i la revelació de les seves 
condicions docents en divulgar la tas
ca pròpia i donar a conèixer les seves 
interpretacions sobre l’evoluciò, mo- 
gueren a alguns amies i col.legues a 
intentar persuadir-lo que s’interessés 
per una cétedra universitéria. La seva 
labor semblava desaprofitada per a la 
formaciò d’estudiosos a la Universi
tät, i una cétedra podia èsser una bo
na pantalla per a difondre la seva tas
ca. No fou pas cosa fécil poder-lo 
convèncer: se sentía tan arrelat a Sa
badell que no veia com podría fer 
compatible la situaciò a què l’empen- 
yien els amies amb la feina de recerca 
al Museu. Però en un moment déter
minât sorgi la oportunitat que sem
blava ideal per a poder-ho compagi
nar i això finalment el feu decidir. Ell 
no s’havia plantejat seriosament 
l’opciò universitéria, però si que era 
conscient que per a completar la seva 
obra li mancava dotar-la d’una di- 
mensiò docent. Per altra banda, 
començava a anguniejar-lo el fet 
d’haver arribat als cinquanta anys i 
trobar-se amb la possibilitat que la 
seva obra restés sense una continuïtat 
assegurada. I fou per tot això que fi
nalment es llençé a la ingrata aventu
ra de les oposicions académiques i un 
dia esdevingué catedrétic de la Uni
versität de Barcelona, no sense haver 
de passar prèviament dos anys fora 
de casa, a la Universität d’Oviedo.

Malauradament -cal dir-ho- arribé 
massa tard a la Universität, quan ja 
havia esgotat part de les forces i de 
l’entusiasme vibrant dels anys de la 
seva joventut. Tampoc arribé a com
prendre del tot la problemética i la 
crisi d’una Universität que ja no era la 
que ell havia conegut d’anys enrera i 
no sabé acabar d’adaptar-s’hi del tot. 
Per aixô la cétedra universitéria 
constituí per a ell una mena de decep- 
ció intima en la seva vida científica, 
que l’afecté pregonament. En realitat 
el seu pas per la Universität com a ca
tedrétic amb prou feines si va deixar 
cap mena de rastre especific en la se
va producció científica, que seguía 
realitzant-la com sempre havia fet, en 
la quietud del seu Museu. Els darrers 
deu anys de la seva vida foren tristos i 
amb tints dramétics, contrastant amb 
l’eufôria d’etapes anteriors. Aviat 
començé la davallada inexorable. Vi- 
du, malalt i carregat de problèmes, es 
jubilé anticipadament. Flavors va re- 
clore’s a l’Institut de Paleontología, 
on els sens deixebles assajaven amb 
llur treball de seguir-li els passos. El 
ritme de la seva feina començé a de- 
caure i aixi ha passât els darrers anys, 
contemplant malenconiosament l’ini- 
ci de la seva decadèneia física i la pèr- 
dua progressiva dels entusiasmes 
d’abans.

La cièneia catalana ha perdut amb 
ell una figura important. El seu cas és 
exemplar. La seva arrencada decidi
da com a cientific fou un acte cons
cient de voluntat, en moments en què 
el seu projecte de vida encara no con
solidât experimentava la temptació 
difusa d’altres ideals. Va haver d’es- 
collir, i crée que el cami que empren- 
gué fou l’encertat. Si el jove que dia- 
logava amb el protagonista de la dar- 
rera novel.la d’En Bertrana, supo- 
sant que véritablement fos ell, no ba
gués arribat a sentir de nou la crida 
de la cièneia i en canvi s’hagués dei- 
xat endur per la fascinació que en 
aquells moments experimentava pel 
mon de la literatura, hauriem perdut 
la possibilitat de comptar ara amb un 
dels valors científics més notables de 
la Catalunya dels nostres temps.

Oviedo, novembre de 1983

-  La jerarquía de la bondat anuLla totes les Jerarqules.
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GESTACIÓ DE t  INSTITUT 
DE PALEONTOLOGIA

Una esperança contra tota esperança

I i ñ historia de ITnstitut de Paleon
tologia es podria enfocar des de di
versos angles, és a dir, a partir de cer
tes donacions com, per exemple, la 
de l’egarenc VIDAL-CARRERAS, 
una part de la col.leccio de la qual 
s’exhibeix a la sala que porta el seu 
nom; o la del preparador de l’Insti
tut, Pere ARÍS i TORRES, el qual 
durant més de deu anys va estar visi
tant cada dissabte els voltants del Pa- 
piol; fruit d’aquelles excursions és la 
magnifica col.leccio de fossils d’In- 
vertebrats i vegetáis pliocénics que 
podem contemplar a la sala de “ Pe
dro Aris; i, perqué no, la del propi 
CRUSAFONT que, el 1926, a la jove 
edat de 16 anys, juntament amb Ra
mon ARQUER i COSTAJUSSÀ, 
descobria el famós jaciment de Can 
Llobateres per enllaçar amb tota una 
seqüéncia d’excursions i campanyes 
que, durant tota la seva vida, varen 
anar succeint-se, primer, al llarg i 
ampie de les comarques catalanes, es- 
pecialment del Vallès -Penedés, i que, 
després, sense abandonar mai aque- 
lles, es van estendre per tota la geo
grafía espanyola.

No obstant, em vull referir concre- 
tament en aquest article a un aspecte 
apassionant i molt poc conegut de la 
biografía del Dr. CRUSAFONT: 
l’àrdua Iluita i les vicissituds que va 
sostenir amb l’Administració, reflec- 
tides en l’abundant correspondéncia 
que va mantenir al llarg de molts 
anys amb el Dr. Jaume TRUYOLS i 
SANTOJA, el seu més intim col.la- 
borador.
(1) El primer ireball conjunt d ’ambdós, “ Geocrono
logia y Paleontologia” , data de 1947.

El sabadellenc Jaume TRUYOLS 
va començar a col.laborar amb el Dr. 
CRUSAFONT l’any 1947 (1). Quan 
aquest va guanyar, per oposició, la 
cátedra de Paleontologia de la Uni
versität d’Oviedo, es va traslladar 
allá amb eli, com a Professor adjunt. 
Amb el temps, CRUSAFONT passa
rla a ocupar la cátedra de Paleontolo
gia a la Universität de Barcelona i 
TRUYOLS restaria fins al dia d’avui 
a la capitai asturiana, de la Universi
tät de la qual és catedràtic.

La separado fisica d’ambdós cien- 
tifics no fou, en absolut, obstacle 
perqué l’amistat que els unia no so- 
frís cap disminució; ans al contrari, 
va ser enfortida a mesura que passa
va el temps. Es va originar aixi entre 
els dos una abundant correspondén
cia solament interrompuda per la 
mort del Dr. CRUSAFONT.

La lectura d’aquesta correspon
déncia privada a la qual he tingut ac
cès gràcies a l’amabilitat dels fills del 
malaguanyat cientific i del propi Dr. 
TRUYOLS, m’ha donat la possibili- 
tat de redactar un article sobre les vi
cissituds, problèmes i angúnies de 
Miquel CRUSAFONT i PAIRÓ fins 
a aconseguir la construcció a Saba
dell de l’Institut de Paleontologia, 
únic al món, aixi com de la seva Unita 
amb l’Administració. De tot aixó es 
dedueix que parlar de la história de 
l’Institut sigui parlar de CRUSA
FONT, ja que la história del primer i 
part de la vida del segon formen una 
autèntica simbiosi.

No sabem en quin moment va néi- 
xer a la ment de CRUSAFONT la 
idea de construir un nou edifici on.

d’una manera digna, es pogués exhi
bir al gran public i a la comunitat 
científica tota la riquesa paleontoló
gica espanyola, especialment les res
tes de mamifers fóssils trobats al 
Vallés-Penedés, la majoria d’ells lo- 
calitzats per CRUSAFONT al llarg 
de més de trenta anys de treballs de 
camp.

No obstant, si ens atenim a Pacta 
de la reunió del Patronat del Museu 
de la Ciutat, celebrada el dia 29 de 
desembre del 1957, a una de les sales 
de l’Alcaldia, presidida per l’alcalde- 
president d’aleshores de l’Ajunta- 
ment de Sabadell, el Sr. Josep M.® 
MARCET i COLL, veiem que es va 
plantejar’’ el problema de espacio en 
nuestro Museo... y tomar unos pun
tos de partida que orientasen las fu
turas actuaciones hacia un desglose 
de nuestro Museo’’. El Dr. Antoni 
MIRADLES i ARGEMÍ, delegai dels 
servéis de Cultura de l’Ajuntament i 
president del Patronat, fa una expo- 
sició de les reunions tingudes fins 
aleshores per eli mateix dient: “ ... e 
incluso desde el tiempo de su antece
sor, Sr. SANMIQUEL, en las cuales 
se ha apuntado ya la conveniencia de 
dicho desglose de nuestro Museo’’. 
Desglossament que l’alcalde MAR-
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CET va aprovar i al qual va donar su- 
port en aquesta reunió, i que es faria 
de la següent forma: “ Paleontologia, 
edificio de nueva planta sobre terre
nos de la Caja de Ahorros. Las obras 
y conservación irían a cargo de la 
Excma. Diputación Provincial de 
Barcelona. Textil: Instalado en la Es
cuela Industrial, y a cargo del Gre
mio de Fabricantes y Patronato de la 
Escuela Industrial. Bellas Artes: a 
cargo de la Caja de Ahorros y en edi
ficio independiente. Museo de la Ciu
dad: a cargo del Ayuntamiento y en 
el actual edificio de la calle de San 
Antonio” .

Posteriorment va haver-hi modifi- 
cacions, ja que a la construcció, ins
tai.lació i manteniment del de Pa
leontologia contribuirien tres institu- 
cions: Caixa d’Estalvis de Sabadell, 
Ajuntament de Sabadell i Diputació 
Provincial de Barcelona. La Caixa 
d’Estalvis cediria els terrenys (450 
metres quadrats) per a la construcció 
d’un edifici en la seva actual situació 
del carrer de l’Escola Industrial, 23; 
l’Ajuntament de la ciutat sufragaría 
els costos de certs servéis, tais com 
neteja, telèfon, aigua i Hum d’altres 
de funcionament (en I’actualitat totes 
aqüestes despeses van a càrrec de la 
Diputació de Barcelona) , finalment, 
la Diputació Provincial construiría 
l’edifici del nou Institut de Paleonto
logia de Sabadell i al mateix temps es 
faria càrrec del personal i de la majo- 
ria del pressupost del Centre.

CRUSAFONT, que tantes vegades 
va proclamar, al llarg de la seva vida, 
el gran amor que sentía per Sabadell, 
la seva ciutat natal, tenia certes reser
ves i recels que l’Institut de Paleonto
logia en el transcurs dels anys, amb 
motiu del renom i el prestigi interna
cional que tenia ja la seva obra, fos 
traslladat a la Ciutat Comtal; d’aqui 
que, quan, definitivament, va fer ces- 
siô d’una part del material paleonto- 
lógic i bibliogràfic (l’altra ja havia es
tât donada al Museu de la Ciutat i, 
per consegüent, a l’Ajuntament de 
Sabadell) establís una sèrie de cláusu- 
les, que trobem en una carta dirigida 
a l’Excm. Sr. President de la Diputa-

ció de Barcelona (10-2-61) que parlen 
per elles mateixes i de les quais ressal- 
tem les més significatives:
“ A NO SER DISUELTO EL MEN
CIONADO INSTITUTO Y, EN CA
SO CONTRARIO, QUE ESTAS 
COLECCIONES FUESEN DE
VUELTAS A SU FAMILIA.
QUE EL INSTITUTO PROVIN
CIAL DE PALEONTOLOGIA RA
DICARIA SIEMPRE EN SABA
DELL.
QUE LA EXCMA. DIPUTACION 
SOSTENGA DIGNAMENTE AL 
CITADO INSTITUTO PROVE
YENDOLE DEL PERSONAL NE
CESARIO A ESTABLECER, Y 
CON SUBVENCION QUE ASEGU
RE SU NORMAL FUNCIONA
MIENTO...” .

Més de deu anys varen passar des 
de les primeres temptatives fins a la 
inauguració oficial el 1969. CRUSA
FONT veia que les obres de la nova 
institució no es començaven; TRU- 
YOLS, mig de broma mig seriosa- 
ment comentava en una de les seves 
cartes (22-11-63): “ I del Museu- 
Institut de Paleontología, qué hi ha?. 
La cosa progressa?. No haurá inter- 
ferit pas amb el Pía de Desenrolla- 
ment del país?. Aixó sí que sembla 
l’obra de la Seu!” . CRUSAFONT 
que, malgrat la lentitud de tanta bu- 
rocrácia no solia perdre l’humor, al
guna vegada defallia i així 1’11-6-64 
escrivia al seu amic: “ Creu que estic 
boig ara amb aquest desordre de “ in- 
terinitat” esperan! el célebre “ Insti
tut” , si és que algún dia puc veure’l!. 
O potser el faran com a homenatge 
póstum?”

CRUSAFONT, que s’havia carac- 
teritzat sempre per la seva energía i 
per la seva constáncia, no cómprenla 
la lentitud de l’Administració, es re
bel.lava quan un determina! docu
ment havia de passar per moites 
mans abans que arribés a les de l’inte- 
ressat, i així, el 8-11-64, s’exasperava 
perqué encara no s’hagués firmat da- 
vant notari la cessió deis terrenys de 
la Caixa per a la construcció de l’lns- 
titut, quan portaven ja molts anys de 
converses per a la construcció

Pressa dt possessio del Dr. Josep Vicenv Sanlal'è 
com i  su t-director de l'Institut (1976).

d’aques: i el més calent era a l’aigüe- 
ra, segons se sap d’una carta del seu 
amie datada a Oviedo (15-11-64): 
“ SerTibla l’obra de l’Institut de Pa
leontología!... Quan várem venir tots 
dos cap a Oviedo... fa tres anys 
d’aixó. . donava la impressió que era 
cosa de quatre dies... i encara segueix 
encallaí!” .

Alesaores, les campanyes d’explo- 
ració i excavació estaven donan! ré
sultats molt esperançadors i positius; 
els r'óssils ja no cubien a les depen- 
déncies destinades per a ells a l’antic 
Museo; la correspondéncia amb els 
diverses departaments de Paleonto
logia 0^ s’havien realitzat a Sabadell 
aquells famosos cursets internacio- 
nals d'aquesta matèria) nacionals i 
estrangers, així com l’intercanvi de 
publicacions era extraordinari; 
d’aquí que CRUSAFONT comencés 
a trobar-se ja incòmode en aquell

imr
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despatx del carrer de Sant Antoni. 
No tenia Hoc on treballar i no li que- 
dava espai per a guardar fossils, lli- 
bres i separates. Aixi ho escriu al seu 
amie (21-11-64): “ ... només manca 
que hagi de “bucejar” entre mils de 
tiratges apart i entre el caos de fossils 
reenterrats en caixes per tot arreu i 
que no recordo moites vegades en 
quin “estrat” del Museu es troben” .

Les dificultats, els problèmes, els 
obstacles, no acovardien CRUSA- 
FONT; al contrari, l’animaven a con
tinuar, potser fins i tot amb més em
penta. La prova d’això la tenim en 
una instancia a l’Excm. Sr. President 
de la Diputado (3-3-65), en la quai 
deia entre d’altres coses: “ Ayer ha
blando con mi querido amigo el ex
alcalde de Sabadell y ex-diputado, D. 
Antonio LLONCH, me sugirió que 
insistiera para la puesta en marcha de 
este Instituto Provincial de Paleonto
logia, por el cual lucho desde hace ya 
más de cinco años. Con todo respeto, 
pero también con todo mi corazón, le 
pido quiera tener la bondad de dar 
las órdenes oportunas para que sea 
convocada la subasta de las obras del 
Instituto” .

Mai no sabrem si fou conseqüéncia 
de la instáncia de CRUSAFONT, pe
rò el cert és que, el 30 de març del 
1965, rebia una carta personal del 
President de la Diputació de Barcelo
na en els següents termes: “ Me es 
grato comunicarle que con esta fecha 
nuestra Corporación ha aprobado, 
tras larga y laboriosa tramitación, el 
proyecto de operación de crédito en 
el Banco de Crédito Local, que habrá 
de hacer posible la financiación del 
edificio del Instituto de Paleontolo
gia...” . El 5-4-65, el B.O.P. anuncia- 
va el projecte de construcció a Saba
dell de rinstitut i el 1er de Juny del 
1965, el President de la Diputació 
tornava a escriure a CRUSAFONT: 
“ ... se ha llevado al último Pleno de 
nuestra Corporación un dictamen so
bre licitación de las obras para la ins
talación en Sabadell del Instituto de 
Paleontologia. Vamos a ver si muy 
en breve tenemos la oportunidad de 
celebrar algún acto, muy sencillo, 
que marque la etapa inicial de las 
obras tan deseadas por todos...” .

Ens imaginem la satisfacció de 
CRUSAFONT, el seu entusiasme i 
alegria quan, després de més de sis 
llargs anys de Iluitar amb l’Adminis- 
tració, en l’escás période de dos me- 
sos rep aquelles dues réconfortants 
missives: la Unita amb l’Administra- 
ció estava guanyada. El seu amie 
TRUYOLS, des de la capital asturia
na, no podia dissimular el seu entu-

siasme, corn ho reflecteix en aquella 
carta seva (3-1-66): “ Grácies a Déu 
que tenim Institut de Paleontologia! 
Ja era hora! Ben bé podriem organit- 
zar un “Te Deum” amb totes les de 
la Ilei. Bé ha costat prou arrancar-ho. 
Per aconseguir-ho hem hagut de fer 
passar tres alcaldes de Sabadell i tres 
o quatre Directors de la Caixa; l’únic 
que s’ha mantingut és el Sr. Marqués 
de Castellflorite... Em fa molta grà- 
cia aixô d’enterrar de nou un fôssil 
del subsól, en la primera pedra” .

Aixi dones, s’havia firmat davant 
notari la cessió dels terrenys de la 
Caixa d’Estalvis, s’havia décrétât ja 
el projecte de tramitació de crédit, la 
licitació de les obres i d’altres requi- 
sits. Era lógic de pensar en l’acte pro
tocolar! de “ la primera pedra” . No 
obstant, aquell acte no es va realitzar 
mai, encara que si s’hi va pensar, se- 
gons es desprèn de la frase en la quai 
apareix la intenció de tornar a ente
rrar un dels fóssils trobats en el sub
sól de Sabadell; d’on allô d’“enterrar 
de nou un fôssil del subsòl” .
Per qué no es va realitzar aquell acte? 
CRUSAFONT (26-5-1966) en una 
carta a l’Excm. Sr. President de la 
Diputació de Barcelona deia: “ Ya 
vio que dejé pasar la oportunidad de 
aquel acto que hablamos proyectado 
de la colocación de la primera piedra 
del nuevo edificio... Pero si esto ocu
rrió no fue debido a otra cosa sino a 
la tremenda carga de trabajo y res
ponsabilidades que pesan sobre mí y 
que limitan mis posibilidades de 
tiempo” . Veritat a mitges i excusa 
molt pobre, si tenim en compte l’inte- 
rés que CRUSAFONT tenia de veure 
ja iniciades, d’una vegada, les obres 
del “ seu Institut” , com tantes vega- 
des solia dir. L’autèntica realitat no 
estava solament en l’excés de treball, 
ni tampoc solament en la falta de 
temps. EH mateix ho diu al seu amie 
Jaume TRUYOLS (10-2-65): “ Havia 
d’organitzar una “ primera pedra” , 
però no sé perqué em sembla que no 
es farà, perqué això demana perdre 
molt de temps que no tine i... encara, 
humor que tine menys. No sé si em 
caldrà fer una temporada de repòs. 
Estic un xic espantat de sentir-me 
com em sento. L’entusiasme és la da- 
rrera cosa que es pot perdre en mi i 
aixô és mal senyal” .

Sense protocol de cap mena s’ha- 
vien, dones, iniciat ja les obres d’allò 
que havia de ser l’Institut de Paleon
tologia. Havien passât més de deu 
anys des que es va començar a parlar 
del tema amb l’alcalde MARCEE i ja 
tots creien, CRUSAFONT el primer, 
que la resta seria qüestió de poc

temps. Que n’estaven d’equivocats! 
Fins i tot ho estava la pròpia Admi- 
nistració. Alió era solament la prime
ra fase; quan CRUSAFONT ho va 
comprendre, es va espantar: quan 
veuria el seu Institut acabat?. El dub- 
te va afectar-lo tant, que va estar a 
punt d’abandonar la cátedra de la 
Universität de Barcelona per dedicar
se plenament al seguiment de les 
obres del nou centre (16-4-66): 
“ L’edifici de l’Institut está veient pu
jar les parets d’una manera rapidissi
ma i jo no tiñe temps ni d’anar a la 
Diputació per a preocupar-me d’una 
colla de coses que reclamen l’atenció 
de cara a aquesta construcció... I a 
mi, dintre de poc, l’Institut a Saba
dell em reclamará un temps i una de- 
dicació que ara veig impossible” .

No se sabia res, ni tampoc s’havia 
fet cap previsió resepete a l’estudi 
deis interiors, de les seves instai.la
cions, manteniment, personal, etc. 
CRUSAFONT, possiblement pen
sant que haurien de passar uns 
quants anys més per veure definitiva- 
ment acabada l’obra, el 13 de febrer 
de 1967 escrivia a l’Excm. Sr. Pedro 
Guai Villalbi “ en nom de Sabadell i 
de la Ciéneia” , que l’edifici estava 
prácticament acabat, encara que de 
les altres coses ningú no en sabia res: 
“ I em temo que la cosa no quedi en
callada aquí: Ara mateix están can- 
viant el Diputat de Cultura... tot 
l’exercici d’un Diputat per arribar a 
tenir només l’ediñci... Estic a vega- 
des auténticament desespera!: han 
transcorregut més de vuit anys i no
més tenim el gall. Però manca el far- 
ciment i la presentació, i encara el 
manteniment” .

En aqüestes circumstáncies, CRU
SAFONT (6-5-67) va rebre una co- 
municació de l’Ajuntament de Saba
dell en la qual li anunciaven la visita 
del nou Diputat de Cultura, Dr. PE
RINI, per al dia vuit de maig. Era lò- 
gic que en aquesta visita es parlés de 
l’estât actual de l’Institut, dels seus 
nombrosos problèmes, de decoració, 
d’acabaments d’interiors i d’un Harg 
etc.; però allò que més sorprèn és que 
el Dr. PERINI, malgrat els mil i un 
details que faltaven per a l’acaba- 
ment definitiu de l’edifici proposa 
una data d’inauguraciô. No tenim 
constància de la conversació que es 
va mantenir sobre aixô entre el Sr. 
BERINl i el Sr. BURRULL (alcalde 
de Sabadell), però el cert és que en 
una carta que CRUSAFONT va diri
gir al President de la Diputació (11-5- 
67) es Hegeix: “ ... y en la que el pri
mero (es decir el Sr. Berini) me trans
firió el deseo de V.E. de inaugurar el
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día 18 de julio el Instituto Provincial 
de Paleontología” . Mai no sabrem 
tampoc si la data proposada pel Sr. 
President a través del diputat ho era 
per tal de donar més honor al 18 de 
juliol o bé que l’Excm. Sr. Marqués de 
Castellflorite veia que els seus dies al 
davant de la Diputació s’estaven aca- 
bant. El fet és que abans del 18 de ju
liol, el Marqués de Castellñorite mar- 
xava d’ambaixador a Viena i la presi- 
déncia de la Diputació requeia en 
l’Excm. Sr. José M.̂  MULLER i 
ABADAL.

Si el canvi d’un diputat, solament 
amb una petita parcel.la de poder en 
l’Administració, pot produir retards 
a determinats sectors, imaginem ara 
allò que suposa el canvi d’un Presi
dent. No ha d’estranyar, dones, el so- 
bresalt de CRUSFONT, meravellat 
primer pel fet d’haver-li fixât ja una 
data d’inauguració (eli mateix veia 
que l’Institut s’inauguraria amb una 
varietat de details pendents, però tant 
li feia, perqué ja era hora d’obrir les 
seves portes al public de Sabadell) 
quan de sobte s’assabenta que hi ha 
un canvi a la presidéneia de la Dipu-

tació. Aixi, dones, amb més rad es- 
crivia de nou al catedràtic sabade- 
llenc a Oviedo (27-6-67): ‘‘Mira que 
ara anar a ensopegar el canvi de Presi
dent de la Diputació... Ah!, però 
jo no en tenia prou amb haver hagut 
de passar per dues renovacions dels 
ponents Diputats de Cultura... Ara 
havia d’anar a caure damunt del can
vi de President...” .

Malgrat tot, al llarg de l’any 1968 
CRUSAFONT s’havia instai.lat ja en 
el nou Institut de Paleontologia. No 
estava acabat, ni ho va estar en el 
moment de la seva inauguració ofi
cial; no obstant, la quantitat de mate
rial que s’exhibia en les seves vitrines 
era l’admiració de propis i estranys; 
era l’obra d’un home que havia dedi- 
cat més de trenta anys a gratar en els 
estrats ibérics per descobrir, a través 
dels fòssils, els misteris de la vida del 
passât.

A finals d’aquell any, estaven ja 
tan avançades les instai.lacions que, 
el 12 d’octubre de 1968, CRUSA
FONT escrivia de nou al seu col.la- 
borador i amie: ‘‘Ara només ens 
manca acabar la gran sala de jaci-

ments de la resta d’Espanya... i aviat 
podré cridar el President de la Dipu
tació perqué faci una visita prèvia a 
l’Institut i aleshores es podrá fer cà- 
rrec de l’enorme importància del que 
s’hi exhibeix” .

Finalment, després de no poques 
vicissituds i Unites, tal com hem vist, 
el ñamant Institut Provincial de Pa
leontologia obria les seves portes el 
dia 9 de novembre del 1969, en qué 
s’inaugurava amb la preséncia de 
l’Excm. Sr. José M.̂  de MULLER i 
ABADAL, President de la Diputació 
de Barcelona. L’Institut Provincial 
de Paleontologia era la culminació 
d’una obra i una tradició que havia 
començat cap a l’any 1887, amb el 
descobriment d’una incisiva de rino- 
ceròntid als voltants de Can Barba, 
molt a prop de la Mancomunitat 
Sabadell-Terrassa; aquesta fou, 
dones, la ‘‘primera pedra” d’allò que 
amb els temps hauria de ser F‘‘Institu
to Provincial de Paleontologia” i 
que a partir d’octubre de 1983 porta 
el nom d’‘‘Institut de Paleontologia 
Miquel CRUSAFONT i PAIRÓ” .

Josep V. Santafé i LIopis

-  En Vesperit cristià hi ha una certa iemença de viure i una certa alegría de morir.
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La meva dar 
amb el mest
X ja  primera conversa llarga que 
vaig sostenir amb el doctor Crusa
font va ser una tarda d’autumne de 
l’any 1967 a la plaça de l’església de 
Viella. A ell i a mi ens atreia la Vall 
d’Aran. El doctor Crusafont escolli 
aquells paratges corn a refugi en les 
seves vacances i Hoc d’encontre amb 
els sens pensaments, emocions i senti
ments. Allí hi va escriure, amb un ca- 
talà modèlic, la seva millor obra lite- 
rària: “A contracor del temps”. I se 
m’acut que molts dels pensaments ex- 
posats en el seu llibre “El fenómeno 
vital” sorgeixen d’observar, amb mi
rada de cientific i de poeta, el pro- 
fund misteri de les valls araneses en 
contrast amb la claredat de llurs neus 
i els canvis radicals de llurs cels. En 
aquella conversa es consolidé la meva 
vocació de paleontôleg i s’inicià la 
meva col.laboraciô ininterrompuda 
amb el doctor Crusafont. Mesos més 
tard deixava la meva docència a Vie
lla i iniciava la meva tesi a Sabadell.

La darrera conversa mantinguda 
amb el doctor va ser pocs dies abans 
de la seva mort. Estàvem a mil quilô- 
metres de distància; jo, a Orce (Gra
nada) i ell al seu despatx de l’Institut 
de Paleontología. Ens unia el tortuós 
cami d’un fil telefônic a través del 
quai m’arribava amb claredat la seva 
veu débil que em transmetia les dar- 
reres noticies rebudes, totes espe- 
rançadores, i em preguntava pels 
résultats de les excavacions. Recordo 
que va posar especial émfasi a 
comunicar-me la visita de doctor De 
Lumley, director del Museu de l’Ho- 
me, de Paris; visita que suposava la 
projecció internacional del jaciment.

Gairebé divuit anys separaven 
ambdues converses. Entre ambdues, 
molts projectes conjunts, publica- 
cions, prospeccions paleontolôgiques 
a les principals conques, discussions 
cientifiques i, sempre, una passió per 
la investigado, per I’origen i el futur 
de I’home, per l’Evolució. La meva 
col.laboraciô amb el doctor Crusa
font va ser molt estreta durant 
aquests darrers anys. Per primera ve-

-  Preném aquell lema
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ra conversa 
Crusafont

Per Josep Gibert i Clols.

gada PInstitut disposava de recursos 
per a realitzar un projecte ambiciós 
amb un titol suggestiu: “Prospecció 
d ’hominoid”. El doctor Crusafont 
sabia como jo, perqué ambdós érem 
intuítius, que podiem comblar Ies 
nostres esperances; és a dir, trobar un 
home fossil més enllà del milió 
d’anys. Ell m’havia contagiai aquest 
estrany fenomen de la intuició que 
necessàriament ha de posseir tota 
persona creadora. Per damunt o al 
costai de la racionalitat, i com a via 
impulsora de la lògica científica, cal 
situar la intu'ició, virtut que es troba 
en carni d’extinció en el món cienti- 
fic, encerclât pel neopositivisme més 
reduccionista.

També sabia, el doctor Crusafont, 
que podia comptar amb un equip 
capaç de realitzar Pambiciós projec
te; equip format per col.laboradors 
avantatjats, amb gran capacitai de 
coneixements i, sobretot, de vocació, 
una altra raresa que és a punt de de- 
saparéixer i que, com Panterior -la 
intu'ició-, eli transmetia apassionada- 
ment.

I la fòrmula va donar résultat. So
ta la seva direcció, Pequip d’investi- 
gadors de ITnstitut vam trobar Pho- 
me fòssil més antic d’Europa i Àsia, i 
el jaciment més important de Pleisto- 
cé inferior d’Euràsia, només compa
rable amb Pafricà de Olduwai, del 
qual s’obtindrà una informació molt 
valuosa per a la reconstrucció del 
nostre passai.

El doctor Crusafont ens ha deixat 
una gran obra plasmada en nombro- 
sos articles i Ilibres, així com una ins- 
titució, PInstitut de Paleontologia 
“ Doctor Miquel Crusafont’’, que ha 
de ser modélica i que constitueix, sen
se Hoc a dublés, la millor heréncia 
crusafontiana per a les futures gene- 
racions d ’in v estig ad o rs . Ens 
esforçarem per tal de continuar la 
gran obra del Mestre i transmetre el 
millor del seu missatge; aixó és, la 
passió per la descoberta, la seva visió 
creadora de la ciéncia i la seva gran 
vocació. •

fi descanso es pelear^\

D'esqiierra a tirela: M.A. l uinlcv, Josep (,ibert. N. de laimley, J. Af>uslí i S. Moya, a Oree.
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AL COSTAI DEL MESTRE
u , una merescuda lloança vers el qui 
fou gran mestre, en el sentit més am
pli de la paraula, Professor Miquel 
Crusafont i Pairó, ha d’ésser fêta 
més adientment, amb millor criteri, 
més acomplida expressió i més estric
ta objetivitat, per alguns dels nom- 
brosos amies i col.laboradors seus 
“ de tota la vida” , els quais varen 
gandir de la seva companyia i dels 
seus coneixements, junt amb la seva 
profunda humanitat, des dels pri
mers anys de la seva precoç dedicació 
a la cultura científica i humanística, 
que no pas per un dels seus deixebles 
darrerencs, format pel seu ampli i ge
nerös mestratge, quan ell ja havia 
arribat a la cinquantena.

Les paraules que segueixen intenta
ran expressar I’empremta de I’ensen- 
yament del Professor Crusafont, 
aplicat a molts aspectes diferents, en 
un dels seus alumnes, ni dels més an
tics ni dels més recents, per bé que, 
potser sí, un dels que va rebre més di- 
rectament i continuada el present de 
la seva afable transmissió de saber i 
fer. Haig de ressaltar com a resum, i 
principi, dels meus records de col.la- 
boració amb el Dr. Crusafont, la 
gran influéncia exercida en mi pel seu 
mestratge cientific i humà, aixi com 
el meu enorme agraïment per les bo
res de la seva vida dedicades a la me- 
va formació.

A l’època del meu encontre seriós 
amb la Paleontologia, la meva cultu
ra -si no pas brillant, si, almenys, am
pia: des de la Matemàtica pura fins a 
la pintura o la mùsica- va trobar en la 
convivència amb el Dr. Crusafont el 
més viu al.licient per a seguir i mino
rar els coneixements ja adquirits, per 
a corregir-ne molts dels errors contin- 
guts i, de manera molt profunda, per 
a eixamplar el meu bagatge cultural 
amb les noves visions cientifiques i 
humanes proporcionades pel continu 
treball, per l’eficaç intercanvi perso
nal i per l’extraordinària guia quoti
diana, experimentats al seu costat, al 
pas dels anys.

Vaig conèixer Don Miguel a les da
rreries dels anys cinquanta com a 
professor extraordinari de la Cátedra 
de Paleontologia de Madrid, on im
partí lliçons de Mastologia Histórica 
(1958) i de Masterometria (1959), 
quan jo feia els últims cursos de la 
Llicenciatura de Biológiques. Em va 
impressionar ja, aleshores, la preci- 
sió i l’amenitat, al mateix temps, de

les seves explicacions sobre els Mamí- 
fers fóssils i l’aplicació deis nous mé- 
todes matemátics i géométries, publi
cáis alguns d’ells en col.laboració 
amb el Dr. Truyols, ais estudis deis 
Carnívors.

En mig d’aquestes dues dates, vaig 
tenir l’extraordinària ocasió de rebre 
les seves orientacions en l’exposició 
sobre “L'évolution des Vertébrés et 
l ’Origine de l ’Homme”, al Museu 
d’História Natural de París. Els 
alumnes de Biológiques fèiem llavors 
el viatge del final d’estudis de Llicen
ciatura i, molt amablement. Don Mi- 
quél havia accedit a acompanyar-nos 
en la nostra estada a la capitai gala i, 
especialment, en les visites al Centre i 
exhibició esmentats i a la Cátedra de 
Paleontologia de La Sorbona, on 
vam èsser rebuts pel Professor Jean 
Piveteau i els seus col.laboradors i, 
entre pastis i pastis, el gran mestre 
francés ens va fer el present del seu 
diàleg i del seu ensenyament.

A finals de l’any 1959, Don Ber- 
mudo Meléndez, Catedràtic de Pa
leontologia de Madrid, em va sugge
rir com a director de la meva tesi doc
toral el Dr. Crusafont, el qual, si bé 
no era catedràtic a la Universität (ho 
seria a partir de l’abril de 1961), “era 
el gran paleomastólogo europeo y 
mundial que vivía en Sabadell”. 
Aprofitant Testada del doctor a Ma
drid, amb motiu de la reunió sobre 
“La teoría de la evolución a los cien 
años de Darwin”, vam celebrar una 
petita conversa, en la qual Don Ber- 
mudo li va parlar de la meva idea de 
continuar un treball de tesi doctoral 
sobre mamífers grans (tine una serio
sa dificultat visual per a la utilització 
d’amplificadors necessaris per a Tes- 
tudi dels micromamifers). Don Mi
guel va decidir no solament Taccepta- 
ció de la direcció dels estudis, sinó 
àdhuc el tema: Els Suiforms (Porcs, 
Pécaris, Hipopótams i llurs parents 
del Passat) fóssils d’Espanya; més 
tard, amb molt bon criteri, em va li
mitar el contingut, donada Tampli- 
tud del treball.

Des de llavors fins a la tardor del 
1963 van èsser poques, però ben fruc
tifères, les oportunitats d’estudi di
recte amb el Dr. Crusafont, excep- 
tuades dues o tres estades meves a 
Oviedo, corn a alumne de la Cátedra 
de Paleontologia de la Universität del 
Principal Asturià, on aleshores im
partía la docèneia el mestre sabade-

llenc, O la meva assistèneia el 1961 a 
la “II Reunión del Neógeno del Me
diterraneo” celebrada a Sabadell, o 
el meu sojorn en aquesta ciutat el se- 
tembre de 1962. Temps en els quais 
els meus coneixements de Paleonto
logia s’anaven profunditzant.

Aquests anys em van permetre de 
començar a entreveure el mestre mul
tidisciplinari, mitjançant les conver
ses mantingudes amb eli, les quais 
m’il.lustraren, a més de sobre la Pa
leontologia general i de mamífers, so
bre la Biologia mèdica, relacions filo- 
sófiques i religiöses amb la Paleonto
logia i TEvolució biológica i llurs 
projeccions en Tèsser humà, en gene
ral, i en els individus, en particular.

Amb la meva incorporació a la 
Universität de Barcelona i al Museu 
del carrer de Sant Antoni, de Saba
dell, el setembre de 1963, va 
començar la meva primera época de 
col.laboració amb el Professor Cru
safont, si bé no encara en els temes 
més generals de la Paleontologia, sí 
en tots els assumptes, métodes de tre
ball i problèmes relacionats amb Tes- 
tudi i ensenyament de Tesmentada 
Ciéncia. Va èsser també llavors quan 
eli va introduir-me en el coneixement 
científic, personal i humà no sola deis 
eminents paleontólegs col.legues i 
amies del doctor, arribats a Sabadell 
per a investigar en aquell Museu i per 
a discutir els diferents punts de vista 
sobre els Mamífers fóssils, que tan 
gelosament custodiava el Professor 
Crusafont, sinó també deis savis amb 
els quais havia entrât en contacte en 
viatges d’estudis o en reunions de Pa
leontologia fora d’Espanya. Aqües
tes relacions directes amb els grans 
científics van ser fonamentals tot el 
llarg de la meva dedicació a les Cién- 
cies del Passat.

Moltes van ser les llargues hores 
passades amb el Doctor Crusafont en 
aquests primers anys de Barcelona- 
Sabadell, comparant idees particu
lars i mantenint discussions, fre- 
qüentment vives i, àdhuc, aspres, do- 
nat el seu carácter vehement i 
pertinaç i el meu, poc habituât, ja des 
de molt jove, a acceptar fácilment les 
opinions tal com se m’expressen, i no 
passades per un raonament previ, si, 
de principi, els conceptes que es for
mulen no coincideixen amb el meu 
pensar. El doctor no admetia senzi- 
llament la crítica de les seves idees o 
deis seus treballs del moment, però al
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contrari, jo vaig rebre la seva més in- 
condicionada i magnifica col.labora- 
ció en la meva començada anàlisi dels 
quatre-cents noranta titols de la seva 
obra científica, catalogats i publicáis 
fins a desembre de 1976.

La seva anuència a les linees gene
rals del plantejament dels problèmes 
dels vuit Capitols en els quais vaig 
classificar els seus papers d’investiga- 
ció (Sistemàtica, Estratigrafía, Evo- 
lució, Teilhard de Chardin, Biome
tria, Paleontologia generai i Varis), 
em va estimular granment en el meu 
intent de glossar una densa i llarga bi
bliografia, dificilment igualable.

Altres confrontacions amb el doc
tor Crusafont eren molt diverses, 
alliçonadores i incitants per les seves 
tesis sobre Religió, Literatura, Mus
cla (voltant molt sovint sobre els seus 
estimats motius schumannians i quasi 
mai sobre l’ôpera, la quai “ meny- 
spreava” dignament). Els problèmes 
de llengües, instigats per eli, van in- 
cloure no solament un constant estu- 
di del castellà i del català en preferèn- 
cia -al professor Crusafont li dec 
l’impúls per a aprendre el català (i si 
bé la seva faceta critica i perfeccionis
ta em marcava cadascuna de les me- 
ves moites errades, el seu jo ensen- 
yant encoratjava els meus progressos 
i ponderava els meus esforços), i tam
bé el sentir la necessitai de 
documentar-me en la história i la cul
tura catalanes i el gandir la joia d’es
timar la seva ben predilecta terra-, si- 
nó també un perfeccionament del 
francés, el qual dominava bé, de l’an- 
glés o, fins i tot, les disquisicions so
bre els textos cientifics alemanys o, 
encara, les deliberacions d’arguments 
i d’expressió literaria sobre el llenguat- 
ge gallee de Rosalia de Castro, a la 
qual tant admirava, interpretáis en ca
talà, i sobre les frases verdaguerianes, 
llegides en gallee, aixi com les versions 
teilhardianes en un fracès-castellà-ca- 
talà; reflexions a vegades ben dificils i 
complicades. El record d’aquestes 
“ traduccions” és encara molt viu i 
em van fer passar estones inoblida- 
bles al seu costal.

Temps igualment valuosos i en- 
tranyables al seu entorn van èsser les 
hores transcorregudes en les tasques 
de l’ensenyament a la Universität de 
Barcelona, continuades al Museu de 
la Ciutat i, sobretot, en el més tard 
créât Institut de Paleontologia de Sa
badell, regides sempre per aquest 
mestre que fou el doctor Crusafont, 
posseïdor d ’una especial forma 
d ’i l . lu s tra r els seus o ien ts, 
mitjantçant una ben peculiar manera 
d’estimular a comprendre més la sig-

El doctor Crusafont i la doctora Juana M? Golpe a Tunisia.

nificació de la qüestió explicada que 
de fer escoltar una brillant -que tam
bé ho era- exposició d’una descripció 
estricta dels textos trials, imantats 
per la seva mirada biava i una accen- 
tuada expressió gestual, mantenidor 
del diàleg cientific i personal amb els 
alumnes, induits per la seva molt sin
gular qualitat de comunicació, defen
sor dels seminaris d’estudi monote- 
màtics o de matéries interrelaciona- 
des, o, fins i tot, a vegades, sense 
encapçalament, entre els seus deixe- 
bles, invitais a parlar per mitjà d’un 
gest concret i, a la vegada, no massa 
precis, i en els quais gairebé tots els 
assistents arribaven a participar.

Les meves darreres converses amb 
el mestre (exceptúan! una pelila xer- 
rada telefònica, feta a La Corunya la 
tarda del quinze d’agost, vigilia de la 
seva mort, a fi de felicitar la meva 
mare; conversa en la qual una pèssi
ma comunicació no em va permetre 
d’escoltar gairebé altra cosa que l’as- 
severació que la seva salut eslava pit- 
jor i l’afectuosa recomanació que jo 
tingués bona cura de la mare) van te
nir Hoc a Sabadell els dies quatre i 
cinc d’agost passai, al principi d’una 
meva estada a l’Institut de Paleonto
logia per tal de continuar l’estudi dels 
Pòngids, o Micos, fòssils del Vallès- 
Penedès. Aquesta anàlisi, en un prin
cipi, havia d'estar presentada per tots

dos, però després, i ben desinteressa- 
dament, va renunciar a la seva parti- 
cipació a fi que jo pogués realitzar la 
investigació completa.

Van ser, aqüestes últimes conver
ses, curtes -ja eslava massa cansat- 
peró tanmateix intenses en contingut, 
en les quais, mostrant la seva il.lusió 
pels contactes docents, vaig trobar 
per última vegada el meu mestre de 
sempre: va voler escoltar les meves 
explicacions sobre l’estat deis meus 
esquemes; vaig rebre encara les seves 
sempre oportunes orientacions; va 
fer els seus comentaris, plens d’il.lus- 
tracions precioses sobre un tema tan 
estimât per eli com ho era el dels Pri
mats; vam glosar les noticies biblio- 
gràfiques del moment, la qual cosa 
sempre ens ocupava molt de temps; 
vam intercanviar les noves familiars i 
quotidianes, tal com féiem quan ens 
retrobàvem després de périodes quel- 
com prolongáis de no haver-nos vist.

El gran mestre, paleontôleg i hu- 
mà, encara eslava present; ara, sola
ment, en l’entranyable record 
d’aquell eminent cientific interdisci
plinari que fou Miquel Crusafont i 
Pairó tenim la seva presència.

Juana M? Golpe Posse 
La Corunya

Text eserit direclament en calala 
per la pròpia autora.
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MIQUEL CRUSAFONT
I

PIERRE TEILHARD

H .eus aci dos noms que restaran 
sempre units en el meu record. I no 
solament perqué vaig tenir el goig de 
fer la coneixença del nostre paleontò- 
leg arran del meu interés del pensa- 
ment del genial jesuíta francés -eren 
els primers anys de la década del 60, 
quan el Dr. Crusafont organitzava a 
Sabadell aquells inoblidables cicles 
de conferéncies i col.loquis sobre el 
tema evolutiu-, sino perqué, al meu 
entendre, els escau d’estar units. 
L’anècdota és en aquest cas, com di
ria Eugeni d’Ors, expressió de la ca
tegoria. Miquel Crusafont i Pierre 
Teilhard eren dos homes fets per a 
entendre’s. No sé exactament quan es 
van conéixer: suposo que seria pels 
volts del 1947, arran d’algun “ sym

posium” cientific célébrât a Paris, 
quan el pare de Teilhard, tornat a ca
sa després d’un llarg exili a la Xina, 
acaparava l’atenciô dels cercles 
Intel.lectuals de la capital francesa. 
En qualsevol cas, Crusafont fou se- 
gurament el primer teilhardià del 
nostre país, com seria després l’únic 
membre al nostre país del comité de 
publicació de les obres de Teilhard, el 
prologuista de l’edició catalana de El 
fenomen huma i l’autor d’Evolución 
y ascensión i El fenómeno vital, dos 
intéressants assaigs de caire científic 
que palesen una íntima comunió 
d’esperit i de pensament amb el pare 
Teilhard.

Crusafont fou, com Teilhard, un 
paleontòleg que va treballar sobre el

Per Eusebi Colomer S. J.

terreny a Espanya i al Mogreb. Les 
seves ressonants troballes paleontolô- 
giques i els seus nombrosos treballs 
cientifics sobre mamifers fossils i so
bre el procès de l’evoluciô i, més con- 
cretament, de l’hominitzaciô, el van 
fer mereixedor d’un gran renom ençà 
i enllà de les nostres fronteres. Però 
Crusafont fou també, com Teilhard, 
un home de ciència que no es va dei- 
xar empresonar per la seva especiali- 
tat, sinó que va esmerçar moites bo
res de vetlla a la tasca de sintesi i va 
sentir a més a més la nécessitât de co
municar ais altres la seva manera pe
culiar de veure el món. Aquesta acti
tud d’esperit el portà a combregar, 
intel.lectualment i vitalment, amb el 
projecte teilhardià d’estendre caps de
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pont des de les ribes de la ciència fins 
als caps de pont -eis braços de Crist- 
que, de l’altra ribera estant, recuden 
els nostres esforços en la recerca de la 
veritat (1). Els dos assaigs abans es- 
mentats, Evolución y ascensión i El 
fenómeno vital, esdevenen una prova 
fefaent del que acabem de dir. En 
ells, Crusafont, sense abandonar mai 
el llenguatge de la ciència, deixa en
tendre també a través d’eli una noble 
i misteriosa veu de la llunyania, grà- 
cies a la qual és capaç d’associar el 
punt de vista de l’home de ciència 
amb reflexions més generals de carác
ter cosmologie i antropologie, per a 
les quais l’home, ens biológic, és 
també quelcom més que un pur ens 
biologie, un èsser espiritual i lliure, 
treballat interiorment per una insa- 
dollable set d’infinit que l’empeny in
sensiblement cap amunt, per un carni 
dur, semblant a una cren, però en el 
terme del qual l’espera la presència 
activa d’Algó (2).

En el fons d’aquest capteniment hi 
ha, com en el cas de Teilhard, un ho
me que savia “veure” , que era capaç 
d’entrellucar a través de la natura 
l’Altre que s’hi transparenta. Aques
ta és la impressió que hom treu de la 
lectura d’aquell bell llibre de narra- 
cions de l’ait Aran, intitulât A con- 
tracor del temps, que Crusafont va 
escriure, en plena maduresa científica 
i humana, durant les vacances d’estiu 
entre 1960 i 1964. Si se’m permet de 
revelar un fet personal, ell mateix 
l’interpretava, en una dedicatória 
adreçada al pare Joaquim M.̂  Aragó 
S.J., com una petita mostra del meu 
amor a l’obra divina. Tots els qui 
hem conegut el Dr, Crusafont o 
Them llegit sabem d’aquest seu gest 
encantat davant l’obra de la creació. 
La natura era per a eli la bellesa, la 
bellesa total, en la qual la tècnica més 
extraordinària i la utilitat més esba- 
laidora es conjuminen paradoxal- 
ment amb l’expressió més sublim. La 
natura, en la seva manifestació més 
noble i més alta, que és la vida, és 
una suma de perfeccions i, més enca
ra, de perfectibilitats. La natura és 
l’obra d’art per excel.léncia, que, en 
tant que filia del Creador, no té 
errors si no és en les nostres interpre- 
tacions racionalistes (3). Com obser
va encertadament Joan Oliver, aqui 
brilla, a través de la mirada admirati
va, un frane sentiment espiritualista i 
un optimisme segurament congénit. 
La natura, animada per la vida, i so- 
bretot l’home, vértex sobirà de tota 
l’evolució biològica: heus aqui els 
centres d’interès del nostre autor (4),

Efectivament, com assenyala el

Dr. Jaume Truyols, Crusafont estava 
convençut de l’existència d’una mena 
de continuì'tat fenomenològica entre 
el món de la ciència positiva i el situât 
més enllà d’allò que poden copsar els 
nostres sentits. Per això creia, com 
Teilhard, en la posibilitat d’extrapo- 
lació de les premises bàsiques que re- 
geixen el món que ens envolta vers es- 
feres de domini metafisic, com si en
tre ambdues vessants hi hagués una 
travessera inapreciable, com la que hi 
ha entre les franges, visible i invisi
ble, de l’espectre lluminôs (5). La 
ciència, pensava Crusafont, ens fa a 
mans un esquema mecànic i quantita- 
tiu, és a dir, racionalista de l’univers. 
Però el racionalisme és només el di- 
buix. Per a convertir-lo en pintura cal 
omplenar-lo de contingut moral i me
tafisic. En altres mots, la raô no bas
ta per a escatir el sentit pregón de la 
realitat, en la quai els homes estem 
immersos. Per això les succesives 
afluèneies històriques del racionalis
me havien de portar, en un sentit o 
un altre, a la deshumanització de 
l’home. La raô copsa el so, però se li 
escapa el que Teilhard anomenava la 
immensa música de les coses. Les deli- 
qüescències harmòniques del món en 
qué vivim ens parlen també d’un altre 
llenguatge que el de la pura raô amb 
la seva objectivitat, més que freda, 
glacial. També l’univers té la seva 
ànima, una ànima que potser no tro- 
barem mai, però que la sentim bate- 
gar incessantment, encara que no si- 
gui per mitjà dels sentits o de la raô. 
No es dedueix del cervell, no és quel
com racional, però tampoc quelcom 
d’irracional. Aquesta intuició recolza 
en la transracionalitat, en quelcom 
que rau més enllà i més amunt de la 
nostra raó (6). Per això Crusafont 
parlava de vegades del perfum d’allò 
que és indemostrable (7), de l’existèn- 
cia de quelcom transracional, però 
que la mateixa raó imposa (8).

En qualsevol cas, l’observació de 
la naturalesa, el seu coneixement, no 
s’aturava per a eli en la consideració 
de les coses solament mensurables o 
experimentables. Si l’home és lliure, 
ha de fugir de tota mena d’esclavi- 
tuds, també i sobretot del despotisme 
d’una raô massa estreta i cega als va
lors transcendents. És hora, dones, de 
deixar de banda aquell doble pensa- 
ment que enclouen aqüestes explicites 
frases: “Fisic, malfia’t de la Metafí
sica” i “Metafisic, malfia’t de la Físi
ca” . No estic d’acord amb aquells 
qui diuen que el cientific enfoca “fal
sos problèmes” quan s’encara amb 
les “realitats” inassolibles a la pura 
raó, però perfectament intuïbles per

l’esperit. Tothom sap que hi ha quel
com que ens escapa, àdhuc quan mi- 
rem amb fredor i amb pretesa objec
tivitat el món fenomenologie que ens 
envolta. La frisança d’alguna cosa 
impalpable sura per damunt de la nos
tra consciéneia, plana en una mena 
d’alegria i d’apassionament davant 
una obra tan gegantesca que sabem 
que mai no podrá èsser abastada pels 
nils de la raó pura. Avui enfrontem, 
els homes, inesquivables problèmes, 
els quais se’ns plantegen netament i 
sense apel.lacló: déterminisme i inde- 
termínisme, divergència i convergén- 
cia, immanéncia i transcendéncia, ma
térialisme i espírítualisme. Tot un se- 
guít de nusos gordíans que hem de ta
llar si volem trobar l’autèntica félici
tât de comprendre’ns a nosaltres ma- 
teixos... Us parla, ho confesso amb 
tota humilitat, no pas el fílósof ni el 
teóleg, sinó el cíentífíc. Un cíentífic, 
però, que no s’acontenta amb mítges 
tintes. És el tot o res: o el caos o 
l’harmonia perfecta. He desterrat de 
la meva dísposídó mental i d’esperít 
la idea d’atzar. Cree haver reeixit, 
per bé que no sé encara com, en la 
Iluíta contra aquest fantasma que de- 
gluteíx les esperances humanes. Em 
sembla veure-ho ciar en l’audaç in
tent de Teilhard en el qual el détermi
nisme es vela d’índetermínisme, en el 
qual la immanéncia s’enrogeix viva- 
ment de transcendéncia, en el quai la 
vida escapa i escamoteja la mort i en 
triomfa (9).

No té, dones, res d’estrany que 
Crusafont fes plenament seu el con- 
cepte teilhardià d’“ortogènesi” o 
d’evoluciô dirigida. L’evolució orgà
nica no era per a eli, com diria J.B.S. 
Haloane, un pur procès mecànic pré
déterminât necessàriament per la ma
teixa estructura del cosmos, ni tam
poc, com pensa J. Monod, el produc- 
te fortuit de l’atzar i de la nécessitât; 
de l’atzar que troba nous camins i de 
la nécessitât que els fixa i transmet, 
sinó un moviment enorme i parado
xal que, malgrat les seves estranyes 
marrades, fa l’efecte d’estar orientât 
vers un telos, un moviment, en qual
sevol cas, que, en Hoc d’esgarriar-se, 
corn hauria estât normal, en totes les 
direccions, en mostra de fet una, la 
que s’expressa per la Ilei de 
complexitat-consciéneia i, més con- 
cretament, pel paràmetre de cerebra- 
litzaciô; un moviment, en un mot, 
que ha portât de la matèria a l’home. 
L’evolució no és un caos,sinó un or
dre. La nau de la vida no ha seguit el 
seu carni a l’atzar, d’un cantó a l’al- 
tre, sense cap nord. No totes les com- 
binacions possibles s’han realitzat, si- i«
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nó només algunes, com si hi hagués 
per endavant una selecció. En una 
paraula, en l’evolució no esdevé 
qualsevol cosa, sino que s’hi desen- 
volupa un “argument” . L’existència 
sola d’aquest argument pledejava ja 
a favor d’una finalitat, de quelcom 
de preconcebut, d’un pia preesta- 
blert. Si les coses observables en la fe
nomenologia obeïssin solament a un 
atzar i a un indeterminisme sense ob
jecte i sense objectiu no trobariem un 
argument, sino un caos. Quan par- 
lem de progrès en l’evoluciô ja esta- 
blim una idea clara de superado àd- 
buc en el terreny de la fenomenologia 
vital i, quant a aquest progrès, tot- 
hom està d’acord. I que aquest pro
grès s’ba polaritzat en l’home, ès 
d’una evidència tal que solament 
l’obcecaciô podría o pot encara fer 
dir el contrari (10).

I no té tampoc res d’estrany que 
Crusafont segueixi Teilhard fins alii 
on altres cientifics creuen no poder-lo 
seguir, Tintent audaç, en frase de J. 
Huxley, de conjuminar eis elements 
sobrenaturals del cristianisme amb 
les realitats i conseqüències de Tevo- 
luciô (11). Cal que ens preguntem, 
observa Crusafont, si reaiment és li
cita O possible aquesta temptativa, 
àdhuc per una via lògica i natural que 
no vol dir en aquest cas naturalista. 
Si ès cert que algii reclama solament 
una doctrina de “semicoherència” , 
per la meva part, corn a teilhardià 
convençut, trobo en la seva sintesi 
una coberència total. I voldria 
explicar-me. ¿No trobem aquesta 
possibilitat i aquesta licitud de cobe
rència en la fòrmula teilhardiana de 
conciliaciô entre T“avant” i 
T“amunt”? No es tracta, quan par- 
lem de Tepopeia universal, d’una li- 
nia recta sinó d’una paràbola ascen
dent que es proclama ja des de les 
arrels biolôgiques per una corba de 
progrès indesmentible. Aquesta linia 
parabòlica tè una extensiò, invisible, 
però intuïble cap enlaire (12). No cal 
moure’ns, pensa Crusafont, del te
rreny de la fisica per a intuir com la 
mateixa fenomenologia reclama uns 
esplaiaments devers un més enllà de 
Tespai-temps. La vida ba estât una 
conquesta extraordinària i, com diu 
el mateix Huxley, una aposta contra 
el segon principi de la termodinámi
ca. Si la vida escapa a aquesta Ilei, ès 
que Tba de suplir per una altra Ilei 
que li ès pròpia. I aquesta Ilei ès la de 
la convergència, la de la improbabili- 
tat, la de Theterogeneitat, la de la fi
nalitat en el sentit d’un “telos” , que 
encara no podem definir perqué, 
quan ens volem sotmetre i esclavitzar

a la pura fenomenologia, no hi veiem 
el significat. I tan bé com ens Texpli- 
ca la Metafisica, i tan bé, encara, 
com intenta fer-ho veure el pare Teil
hard, amb el seu audaç -bé que “ino- 
portù” , segons Huxley, i recalco ara 
que no comprenc el perqué d’aquesta 
importunità! a l’altura de les nostres 
reflexions- intent de conciliaciô de la 
Fisica i de la Metafisica! (13). En tot 
cas, i tal com ho expressa Teilhard, 
aquesta visió d’èxtasi tenim dret 
d’esperar-la, si Tobra aclaparant de 
TUnivers no es nega a ella mateixa, 
en la descentraciò, en Texcentraciò, 
millor dit, cap a un estadi nou de su- 
peraciò, cap a una “anagènesi” de 
l’esperit, que ens catapulti fora de les 
nostres mateixes fronteres humanes 
(14).

Encara més, Crusafont no sola
ment considera oportù de seguir Teil
hard fins el final, sinó que intenta 
mantes vegades refer a la seva mane
ra el mateix carni que aquell havia 
fressat i ens presenta Tevolució com 
una marea ascendent vers l’Omega fi
nal, una Omega, no cal dir-ho, que 
no és sinó l’altra cara del Déu crea
dor, de l’Alfa originària. Crusafont 
no amagava mai les seves pregones 
conviccions cristianes. Creació i evo- 
lució eren per a eli dos conceptes per- 
fectament compatibles. L’evolució 
pressuposa la creació. Hi ha una llum 
que il.lumina des de dalt el bosc enor
me i embolicat dels fets que el cientí- 
fic analitza, i aquesta llum prové del 
concepte de creació. Per això eli creia 
que abans de tot cal concentrar-se so
bre allò que la ciència m,ai no podrá 
explicar, el “miracle” de Texistència, 
Timmens miracle de tota la creació i 
de les seves possibilitats, el miracle de 
les harmonies entrellaçades que esde- 
venen una harmonia única com Ten- 
tramat d’una fuga de Bach. Déu va 
crear, i aquesta és una veritat que no 
pot ser discutida, a no ser que hom es 
declari cec per a no veure la llum. 
Déu va crear; com i quan son ques
tions secundàries (15). La ciència 
tracta justament del com i del quan 
de la creació, de la qüestió del proce- 
diment, del joc de les causes segones, 
però en fer-ho no aminora gens ni 
mica la grandesa del fet. Al contrari, 
l’enlaira encara més als nostres ulls, 
per tal com d’aquesta manera sentim 
ressonar Teco perpetual del Creador, 
de la mateixa manera com, després 
del llamp potent -l’acte de crear- re- 
tenteix Testol dels trons -causes 
segones- en el grandiós escenari de 
TUnivers (16).

Ara què és el que ens ensenya Tes- 
tudi del procediment, l’anàlisi feno

menològica del joc de les causes sego
nes? L’evolució s’hi palesa com un 
flux d’ascensiô i d’assumpciô, un co
rren! ortogenètic de complexitat- 
consciència. D’una banda, el món fi- 
sic, amb les seves combinacions de 
gran probabilitat, regint-se per la Ilei 
dels grans números, pel valor estadis- 
tic de Tatzar, un món veiat de geome
tría. De l’altra, el món orgánic, amb 
la seva polimerització creixent a tra
vés del temps, emergint vers combi
nacions cada cop més improbables i 
escapolint-se de Tesclavitud numéri
ca per a assolir així una condensació 
progressiva de consciéncia (17). El 
punt immédiat de convergència 
d’aquest flux d’ascensió i d’assump
ciô és Thome. Ara bé, Thome, com 
deia Teilhard, és fenomenológica- 
ment un èsser paradoxal. Forma part 
de TUnivers com un element més, per 
bé que el més alt: un element que se 
situa sobre la sèrie fenomènica de 
TUnivers, però albora com a quel
com fora de sèrie (18). Es aquí exac- 
tament on sorgeix la qüestió decissi- 
va. Hem d’acontentar-nos amb fer de 
Thome la flor de Tevolució, però una 
flor sense perfum de transcendéncia, 
destinada, com el mateix univers en 
el si del qual ha fet florida, a marcir- 
se i a morir? O tenim el dret de per- 
llongar la línia parabòlica que s’ha 
fet visible en Taparició de Thome més 
enllà dels limits d’espai i temps del 
nostre univers?

Crusafont pensa, amb Teilhard, 
que aquesta extrapolació no és del tot 
il.legítima. Es tracta de mirar cap en- 
rera per trobar el coratge d’anar cap 
endavant. Fora inconcebible que 
aquest fruit meravellós de Tevolució, 
aquest fruit que ha necessita! milions 
d’anys per a desenrotllar-se, hagués 
de sucumbir sense més. L’ideal està 
ja inscrit en la mateixa Natura, de la 
qual Them heretat (19). I aquest ideal 
ens permet de proclamar sense por 
que aquest fruit madur de Tevolució 
que som nosaltres, en allò que tenim 
de més personal i intransferible, Tes- 
perit, Tautoconsciència, no pot ni 
mereix morir. Extrapolem i, sincera- 
ment, no veiem cap altre carni que el 
del progressiu despertar de Tesperit. 
L’evolució ha estât la recerca dalero- 
sa de la independència. També ara 
Tesperit tendeix a independitzar-se i 
ho farà respecte d’allò que encara 
Toprimeix i Tempresona. Vol trencar 
les seves cadenes i les trencará, si dei- 
xem que s’acabi Tobra d’aquell gran 
Arquitecte que ens ha deixat entre- 
veure les seves intencions, a les quais 
no hem d’oposar resisténda, si no 
volem veure desvirtuada la seva obra
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(20). La conseqiiència és obvia i Cru- 
safont no s’està pas de treure-la ex- 
pressament. Si perseguim, per extra- 
polació, el fenómen humá fins a les 
seves prolongacions futures, hem de 
traslladar més enllà de Thome el punt 
darrer de convergència d’aquesta as- 
censió -d’aquesta assumpció-: és el 
que Teilhard anomena el punt Ome
ga, Déu, Centre de tots els centres 
humans de consciència, que regits per 
Ell s’eniaìren vers Ell, per tal que tro- 
bin en Eli Tallìberament de Tesperit 
de la seva matriu material (21).

Crusafont i Teilhard, dos homes 
fets per a entendre’s, dèiem en 
comentar. Ara, en acabar aquest 
breu esbós, hem d’afegir: Crusafont i 
Teilhard, dos esperits congeniáis. En 
llur personalitat total, el cientific i el 
pensador, Tinvestigador i el creient, 
es donen la mà, es recolzen mùtua- 
ment, l’un no existeix sense Taltre. 
Crusafont es va definir insconcient- 
ment a si mateix, en definir exacta- 
ment Teilhard com un cientific que 
“creu” , però que creu sense temen- 
ces de col.lisió entre la Ciència i la 
Veritat, perqué la ciència és un de 
tants camins que existeixen per a la 
recerca de la veritat (22). •
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nomen humá, Barcelona (Ed. 62) 
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7 s.; 131 s.
3) M. Crusafont, Evolución y ascen

sión, Madrid (Taurus Ed.) 1960, p. 
52 s.
4) Próleg a: M. Crusafont, A con

tracor del temps. (Narracions de Talt 
Aran), Sabadell 1964, p. 12.
5) Preámbulo a: Evolución y ascen

sión, p. 9.
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8) Ibid., p. 13.
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Una mostra de les relacions cientifiques i d ’amistat entre el Pare Teilhard 
i el Doctor Crusafont.
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Joan Oliver, a qui hem demanat la 
col.laboració per aquest monográfic dedicat al 
seu amic Miquel Crusafont, ens ha dit que no 
podria afegir res al que va escriure en el próleg 
que li dedicá en el Ilibre "A contracor del temps 
(Narracions de l'Alt Aran)” amb el qual guanyá 
el Premi Pere Martí i Peydró. Per tal motiu, 
dones, ens plau reproduir-lo.

Büix de Kicard Marlel.

m Miquel Crusafont és doctor i catedrátic de Paleon
tologia de la Universität de Barcelona. Amb un esforç 
personalíssim i llargament sostingut ha créât i dirigeix la 
secció del Museu de Sabadell, dedicada a aquesta ciéncia. 
Autor de nombrosos Ilibres i opuscles, assaigs i articles, 
ha donat conferéncies i ha cursat i llegit comunicacions, 
memories i ponéncies en congresses i seminaris nacionals 
i europeos. En un mot: el Dr. Crusafont és avui una 
autoritat internacional indiscutible en la seva especiali- 
tat.

Ja sé que aqüestes noticies no constituirían cap novetat 
per a la majoria de lectors del Ilibre que tiñe la satisfaccio 
-i el gratíssim deure- de prologar. Però calia que les pro
clamés de bell antuvi per tal d’exculpar-me tot seguit de 
la meva aparent gosadia, la gosadia d’un simple escriptor 
O poeta -O el que sigui- que ve i anteposa unes paraules de 
presentació a una obra signada per un cientific genui, per 
un mestre que consagra la seva intel.ligència i el seu 
temps a investigacions i especulacions rigoroses i profun
des, lentes i pacientíssimes -i, diguem-ho tot, sovint 
decebedores-; treball que jo estimo superior i admirable 
per tal com requereix un laboriosíssim aprenentatge, una 
vocació autèntica i indefallent i una fe massissa.

No, no és pas el paleontóleg, el savi lúcidament i apas- 
sionadament absorbit en els problèmes de l’ortogénia i 
del finalisme de l’home, i de la significació de la vida 
creada, aquell que jo avui en certa manera apadrino. Ni 
pensar-ho! No sóc un insensati El que jo faig a penes és 
arriscar-me a anunciar jubilosament la primera incursió 
d’En Crusafont en el camp de la literatura própiament 
dita.

Tot i que no pocs deis seus escrits científics i, per ex- 
tensió, humanístics, ja ens revelen, no solament el pensa
dor i l’assagista d’amplis interessos, sino també l’escrip- 
tor que se serveix de la llengua amb l’afany de domini i 
de beilesa formal que caracteritza l’artista, mai fins en 
aquesta ocasió no havia En Crusafont donat franca sorti- 
da a la seva tirada, a la seva “ feblesa” per les belles lie- 
tres.

Dit això, i també sense perdre temps, us vull fer saber 
una' altra cosa, per bé que temo que la revelació us deixa- 
rà indiferents i potser la prendreu fins i tot per una pre- 
sumpció meva. Tanmateix el meu sentiment m’hi obliga. 
Sapigueu-ho, dones: una velia i entranyable amistat em 
Higa amb l’autor d’aquest llibre. Però alhora haig de 
confessar que el nostre afecte no és pas d’aquells que es 
nodreixen d’assidu'itats i de companyonia. La nostra ha 
estât, al contrari, una amistat condemnada a una separa- 
ció espacial gairebé seguida i fins i tot a llarguissims si- 
lencis. I, tanmateix, un fons radicai de simpatia mùtua i 
una efectiva, espontània comunitat de sentiments i d’ac- 
tituds vitals ens ha mantingut sempre en una mena de 
coincidència intima i inconfessada, diria telepàtica, en 
una compartició bàsica, permanent, que de tant en tant 
ha retrobat i retroba amb complaença recíproca, però 
sense sorpreses, una plena verificaciò.

La nostra coneixença data dels temps de la, al capda- 
vall, enyorada Dictadura. Ens vam trobar a la redacciò 
del “ Diari de Sabadell’’, on l’un i l’altre ens exercitàvem 
esportivament, per dir-ho aixi en l’art d’escriure i, de re
top, en la difícil ciència de les relacions humanes. Aquells 
foren uns dies força singulars. El malaguanyat Francese 
Trabai, l’Armand Obiols i jo haviem convertit, temerà- 
riament, aquell òrgan local del catalanisme de centre en 
un full gairebé humoristic. Noticies tendencioses o neta- 
ment imaginàries, falsos reportatges, proses i versos amb
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clau, facècies més o menys enginyoses: Era el
començament d’allò que el mestre Josep Carner qualifi- 
cá, uns quants anys més tard, amb benèvola exagerado, 
de Contraria de l’Humor Suprasensible. En aquelles pà- 
gines gairebé només eren ortodoxos l’article de tons i els 
anuncis, i encara no sempre. Mai no m’he pogut explicar 
com els mantenidors -i els lectors!- del “ Diari” suporta
ren tant de temps i pràcticament sense queixes ni protes
tes tanta mistificació gratuita i tanta xerinola. A vegades, 
quan hi penso, em die: potser dis, malgrat certes aparen- 
ces, tambés s’hi divertien!

Aleshores En Miquel Crusafont era només un adoles
cent, mentre que nosaltres ja haviem “ servit el rei” o el 
serviem encara. Però de seguida ens vam entendre. I cal 
dir que en aquell temps la nostra colla no tenia pas el do 
de suscitar gaires simpaties. Afegim que tampoc no les 
buscàvem. El medi no ens era propici i nosaltres encara 
ens complaiem a enfondir la discrepància. Practicàvem 
amb èxit el que En Trabal en deia la “ tècnica de la impo- 
pularitat” . Recordo que En Crusafont -un xicot ros, 
eixerit, gentil- restà literalment admirat de les nostres 
“ boutades” ; en aquells dies brollaven a raig fet, corn 
d’un pou artesià. El nostre jove company havia desco- 
bert un món diferent: modest, aillat, bon tros absurd, pie 
d’imprevist i d’extravagància. Si els mateixos que l’ani- 
màvem tot sovint ens en sorpreniem!

El nou col.laborador s’avingué de bon grat a ajudar- 
nos en les tasques més senzilles de la redacció. Refeia la 
gramática de les “ notes pregades” , corregia les primeres 
proves O captava ecos locals, ensinistrat per en Papell, un 
expert sense manies de la gasetilla de barriada, breu i 
concisa. Tanmateix En Crusafont aviat es revelà corn un 
àgil i fidel cronista d’actes patriòtics dels que aleshores 
s’estilaven i, sobretot, d’excursions amb sentit cultural. 
Recordo que En Joan Montllor, la figura més seriosa del 
“ Diari” , el sabadellenc conscient i entusiasta, que tot 
just tolerava -per bondat natural i per simpatia 
invencible- les nostres poc decoroses atzagaiades, ens 
deia sovint en el seu to tallant: “ En Crusafont será un 
bon element” . Paraules que en el fons implicaven una 
censura per a la nostra perillosa frivolitat. I pronóstic 
que el temps ha confirmât tan generosament!

En Crusafont semblava divertir-se qui-sap-lo amb l’es- 
pectacle xiroi que oferia aquella redacció. Aixó no obs- 
tant, eli no era pas un humorista de la nostra corda. No 
tendia pas a participar en el nostre estil jocós, desmane- 
gat, inconformista, rebel de consumir la joventut. Ara 
m’adono que en aquella actitud d’observador aquiescent 
ja es prefigurava el seu desti d’home de ciència, adscrit a 
unes estructures estrictes i reglamentades. La seva passió 
defugia discretament, ja des del punt de partida, el sac- 
seig politic i la dispersió “ artística” , i es decantava cap a 
l’ímpetu cenyit per l’estudi, réfugiât en el dos intemporal 
de les elucubracions serenes i pacients on hom s’aplica a 
desentranyar els secrets d’un món originari i immutable, 
rie, però, de sentits que es projecten fins al present i cap a 
I’esdevenidor. Podriem dir, dones, que la força vital 
d’En Crusafont no ha estât ni és una foguera que espete- 
ga i flameja fugaçment, sino un caliu durador de brases 
lentes.

I heus aquí que el meu amie, arribat a la maduresa i 
plenament confirmada i assentada la seva autoritat de 
mestre paleontôleg, compon, durant unes vacances, un

llibre de proses entre narratives i descriptives, el centre de 
les quais és la Vali d’Aran, contrada catalana que ell esti
ma per la grandesa del seu paisatge i per l’autenticitat de 
la seva gent, l’un i l’altra encara no gaire desnaturalitzats 
per la doble onada de la “ civilització” industrial i mer
cantil cegament utilitària i del turisme simplement badoc.

La primera impressió que hom treu de la lectura 
d’aquestes pàgines és que el seu autor és un contempla
dor apassionat de la natura, davant la quai adopta una 
actitud, diríem maragalliana, de joia alhora intima i co
municativa. Un estil gerd corn un prat regaliment -que es 
val d’un lèxic substanciós i précis- tenyit de totes les co
lors i les olors muntanyenques del cel i de la terra, trans
parent corn aquell i corn aquesta aspriu i engalanat, ens 
endinsa en la meravella de la Vali. Tots els qui el conei- 
xem O Them llegit sabiem aquest gest encantat d’En Cru
safont davant l’èxit de la Creació. “ La Natura, en la seva 
manifestació més noble i més alta, que és la vida, és una 
suma de perfeccions i, més encara, de perfectibilitats. La 
natura és l’obra d’art per excel.lència, que, en tant que 
filia del Creador, no té errors si no és en les nostres inter- 
pretacions racionalistes” . Són paraules seves. Aquí bri
lla, a través de la mirada admirativa, un franc sentiment 
espiritualista i un optimisme segurament congènit. La 
Natura, animada per la Vida, i sobretot l’home, vértex 
sobirà de tota l’evolució biològica: heus aquí els centres 
d’interès del nostre autor.

Però ara, en aquest llibre, el gran tema abassegador és 
tractat, com escau, amb un entusiasme lleuger, que no 
defuig la nota pintoresca, ni l’anècdota còmica o patèti
ca. Les figures humanes hi tenen una vivesa fugaç i en 
certa manera exemplar. El sentit critic del narrador s’hi 
exerceix, aquí i allá, àdhuc fins al blasme i la protesta, 
darrera un tel de melangia nodrida per l’enyorança, sem
pre a l’encalç de l’“ estela lluminosa de les il.lusions” , 
que el temps ha dévorât.

Pàgines d’una espontaneïtat contagiosa. Dirieu que 
l’autor no abandona mai del tot el gest d’invitació que 
avança en el preàmbul; aixi el lector pot arribar a 
imaginar-se que l’acompanya en les seves añades i vingu- 
des de foraster, que participa de les seves impressions, de 
les admiracions, descobertes, repugnàncies... Ens tro- 
bem als antipodes del narrador pedantesc que es plau a 
presentar-se corn l’heroi central de la seva narració, sem
pre a primer terme sobre el fons desenfocat d’un teló 
amb uns homes i un paisatge pintats. El d’En Crusafont 
és, diriem, un estil de company de carni que guia, orienta 
i il.lustra per abundància de cor. ¿No retrobariem aquí 
reduïda a una escala adient amb la circumstància, la seva 
tan reeixida vocació docent? L’estil és l’home.

Però ara ja temo que la meva sonsònia de “ locutor” es 
fa pesada. Tanmateix, abans de retirar-me, vull afegir 
-no me’n sabría pas estar!- que aqüestes pàgines d’En 
Crusafont serán, no en dubto gens, per a molts dels sens 
amies corn una festa de germandat, corn la celebraciô 
d’un retrobament intim, esperat amb confiança. I també 
ho hauran estât -i en primer Hoc- per al mateix autor. 
Quant a mi, declaro que, afinant el sentit, arribo a perce- 
bre en aquesta “veu escrita” l’emoció mal refrenada, la 
santa impacièneia, el nobilissim orgull d’un català que 
escriu pùblicament -i corn un mestre- la seva llengua.

Joan Oliver
Gener 1965

-  Per a dormir bé, no demmo sino el flonjo coixí de la pau d  ̂ esperii.
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La faceta literàrìa 
del doctor Crusafont
Per Pere Roca i Garriga

. / \ . l g u n  dia -i que no tardi massa a arribar- caldrà fer un estu- 
di serios de la faceta literària que presenta aquest sabadellenc 
tan rie en valors humanes que fou el doctor Miquel Crusafont, 
de qui tantes coses poguérem aprendre els qui el tinguérem a la 
vora fins al moment encara recent de la seva mort.

Caldrà fer aquest estudi a què em refereixo, per tal com no és 
pas minsa ni escadussera la seva prodúcelo literària, sino que, 
no essent preponderant dins el riquissim conjunt de les activi- 
tats de signe espiritual que formen l’entrellat de la seva vida, 
queda tanmateix ben concretada en textos que mostren, sense 
resquicies de dubte, quina era la seva poténcia creadora en el 
camp de les lletres. Tant és aixi que, més d’un, en llegir aquests 
seus escrits d’indole literària a qué em refereixo, podrá lamentar 
que el seu autor, en lloc d’aplicar-los amb tanta Intensität a la 
ciéncia, no hagués esmerçat els seus talents en el conreu de les 
lletres.

Ara, arran de l’evocació que de la seva personalitat ens plau 
de fer ais qui el coneguérem, sovintejárem en el seu tracte i, en 
definitiva, ens beneficiárem de mot diverses maneres de la seva 
amistat, jo no voldria deixar d’esmentar en aqüestes págines 
-corprés encara per l’enyorança i la tristor que ens produeix la 
seva abséncia- l’entranyable llegat literari amb qué el gran home 
de ciéncia, amb projecció internacional indiscutida, que fou el 
nostre conciutadà, ha enriquit el mon de les lletres catalanes, 
per bé que la seva producció hagi escassament transcendit l’àm- 
bit local i, encara, resti en bona part, inédita.

Fer constar que Miquel Crusafont té algunes contribucions, 
que a mi em semblen notables, al quefer literari del nostre pais 
no és pas voler escriure coses de discutible veracitat, filles d’una 
admirado indiscriminada envers una persona amb la quai em 
sento unit per lligams d’afecte, sino simplement constatar 
un fet que podria quedar éclipsât per interposició del clixé topic 
que d’aquest sabadellenc ha estât fet i que circula arreu 
qualificant-lo monoliticament corn a figura de projecció inter
nacional en el món de la Paleontologia, i res més. És dar, claris- 
sim, que fou, per damunt de tot el que pot afirmar-se d’ell, un 
savi, un gran savi paleontòleg; però afegim tot seguit que la ri- 
quesa extraordinària de la seva humanitat li permeté d’ésser en- 
sems, i sense contradicció de supòsits, moites altres coses, entre 
les quais figura la que genèricament diriem èsser escriptor, ho
me de lletres, per tal com escrivi, en efecte, amb explicita i pura 
intenció literària, nombre de proses -narracions, contes, 
assaigs- i àdhuc una que altra composició poética.

De la seva producció literària, que es manifestà ja en la seva 
jovenesa, en les circumstàncies anômales i anguniejadores de la 
guerra civil, quan Miquel Crusafont hagué d’enrolar-se a la mi
licia, el que mereix especial atenció i que, a diferèneia d’altres 
treballs seus, fou éditât, és aquell deliciós conjunt o aplec de na
rracions, escrites un estiu dels anys seixanta, que porta el titol 
enllepolidor i prometedor de gaudis “ A contracor del temps. 
Narracions de l’Alt Aran” . Es tracta d’una dotzena de compo- 
sicions de temàtica diversificada que tenen corn a determinant 
ambiental comuna el paisatge i els homes d’aquella contrada de 
la nostra terra -la “gea” que ell tant estimava!- que, pel seu en- 
clavament geogràfic aixi com per la peculiarità! del llenguatge 
que hom hi sent parlar, ens resulta particularment atractiva, si 
és que no ens manca una certa dosi de curiosità! per les coses 
primigénies i si creiem, com no podem deixar de creure-ho, que 
la compexitat de tot el que hi a l’entorn nostre pot enriquir, as-

similat a través del llenguatge dels artistes, tant o més que del 
llenguatge deis cientifics, la sempre misteriosa intimità! huma
na.

Joan Oliver, un altre sabadellenc d’excepció, aquest si que 
dedica! vocacionalment i jo diria de faisó heroica, estimula! per 
les exigéncies del més sá patriotisme, a les lletres, escriu el pró- 
leg del Ilibret en qüestió. I, endut, tant per l’afecte que l’unia 
amb Fautor -de qui, per cert, havia estât amie i company de tas
ques ciutadanes cap allá els anys vint- i guiat pel rigorós espe
rii critic que sempre ha manifestai, ens fa una valoració alta- 
ment positiva de l’escriptor que hi ha sota la closca del cientific 
especialista en fòssils, i, a més, deixa entreveure, si sabem llegir 
entre linies, la virtualità! que el fet de pertànyer a una ciutat 
com la nostra i d’haver-hi viscut en els anys que sabem pot ha
ver tingut en el seu desplegament humà i Intel.lectual, aixi com 
en la tipificació de la seva actitud davant la vida.

Al costai d’aquestes narracions que, diguem-ho de passada, 
obtingueren el Premi Pere Marti i Peydró 1963, i que foren be- 
llament editades, amb el pròleg que hem dit i amb unes il.lustra- 
cions de deliciosa ingenuitat d’Anna Maria Crusafont, filia del 
nostre home, cal situar les diverses al.locucions que com a Di
rector de la Fundació Bosch i Cardellach pronuncià al 
començament de curs deis anys quaranta i cinquanta. “ Perenni
tà! del somni” i “ De la pública intimità!” són els titols de dues 
d’elles, les quais, no menys que altres d’anàloga motivació oca
sional i que alguns dels articles no cientifics que publicà a “ Me- 
ridià” , I’any 1938, ja la premsa local i a les revistes sabadellen- 
ques en les quais col.laborà -des dels butlletins dels centres ex- 
cursionistes fins a “ Alba” i “ Quadern” -, vénen a ser quelcom 
que se situa al punt de confluéneia de l’expansiô lirica amb tots 
els seus matisos de subjectivitat i l’assaig filosôfic, que, en la se
va pluma, esdevé profund i brillant albora.

Diguem que aquests escrits els podriem situar al mateix nivell 
que el de les seves dissertacions, que oferia amb guspireig 
d’il.lusiô ad i allà, a la nostra ciutat i fora d’ella, allà on el 
sol.licitaven. Corn a divulgador de la ciéncia paleontològica i 
corn a difusor entusiasta de les teories evolucionistes de Teil
hard de Chardin, el doctor Crusafont adquiri molta fama, i les 
conferéneies que pronuncià per aquesta concreta motivació fo
ren molt nombroses. En totes elles, tant les que han quedat es
crites corn les que no ho foren però que li haviem escoltat, és rê  
marcable la densitat de pensament que porten i la forma o estii' 
que revesteixen, donant per descomtada la claredat diàfana que 
sap donar ais conceptes més abstruses i a les qüestions més sub
tils i complexes.

La qualitat literària de les seves peces oratòries és molt supe
rior a la d’aquells conferenciants que essent, corn eli ho era, co- 
neixedors amb extensió i profunditat de la matèria sobre la quai 
disserten, no posseeixen, en canvi, prou dots d’oratòria i están 
mancats dels recursos que cal manejar quan es tracta de fer 
atractius, amenosos i consegüentment assimilables a un pùblic 
heterogeni uns ternes cientifics i filosôfics corn els que el doctor 
Crusafont tractava -Paleontologia i Evolució principalment- un 
bon xic àrids i abstruses per natura.

No solament en la prosa literària excel.li el nostre enyorat 
amie, sinó també -cosa que, coneixent el tarannà seu, no ens ha 
d’estranyar gens ni mica- en aquell gènere tan dificil i compro- 
mès corn és la poesia. Respecte a aquesta afirmació, que faig
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sense reticències ni reserves mentals de cap mena, potser caldria 
dir qué és el que En Crusafont entenia per poesia, poema, versi- 
ficació i conceptes environants de preceptiva literària. I aixô si 
que requeriria una anàlisi molt profunda dels escrits crusafon- 
tians que cauen dintre d’aquest gènere.

Sense entrar a fons en el tema, em sento inclinât a fer, si més 
no, unes consideracions prèvies i de mera aproximació a aques
ta qüestió, dient, en primer Hoc, que si ja trobem difícil qualse- 
vol intent de formular un judici critic sobre aquelles composi- 
cions que són indiscutiblement del gènere poètic -épiques o Uri
ques i adscrites clarament a una determinada escola o a ais is- 
mes més divulgats-, molt més ho será quan ens trobem davant 
d’un tipus de composicions com les d’En Crusafont, que obeei- 
xen a una concepció peculiar, certament vàlida, però no massa 
corrent, de Tessència mateixa de la poesia i del missatge que 
hom deu atribuir-li.

El doctor, en escriure els sens poemes -alguns dels quais foren 
publicats, ja sigui inserits a les pàgines d’una revista, ja fins i tot 
editant-los separadament, com és el cas del que titula “ Univers, 
incessant marea” - devia haver-se plantejat quines són les carac
téristiques essencials d’aquest gènere literari, tan perfectament 
diferenciat i régulât en els preceptives tradicional i de limits tan 
borrosos, en canvi, en els anys en qué els escrivi, quan anava 
introduint-se en el terreny de les lletres la tònica de la màxima 
llibertat quant a la forma, i no diguem a fons, de les obres pre- 
tesament transmissores de poesia.

Jo diria que En Crusafont, menât pel seu propi temperament, 
per l’imperatiu de la seva formidable força intuitiva, que tant 
l’ajudà en els sens treballs cientifics, no s’entretingué gaire a 
pensar com havia de ser el poema ni com havia de confeccionar
lo per tal que conservés allò tan frágil, però tan preuat com era 
l’impuls originari que l’havia mogut a escriure’l. No prenia 
tampoc, que jo cregui, un model, un patró que li servis de pauta 
en la seva febre creadora. Aixi, dones, ens trobem amb uns poe
mes de personalissim encuny, dificils de classificar, però densos 
de pensament i guspirejants de petites grans troballes en imat- 
ges, al.legories i altres figures; remarcables, a més a més, per la 
riquesa i expressivitat del llenguatge i la tensió espiritual que re
velen i encomanem al lector.

Aquests poemes, frapants i rics en suggeriment de realitats 
impalpables, els hem d’acceptar, amb tot respecte, tal com són 
i, en tot cas, estudiar-los, com he dit suara, pacientment i a fons 
per tal de descobrir tot el que contenen de Sensibilität i de deli- 
cadesa, d’arborament i d’entusiasmes, de fantasieigs i, també, 
de tristesa. Si d’aquella tristesa pròpia d’un home de poderosa 
intel.ligència, lùcid jo diria, que sent les angoixes del seu esperit 
amb extraordinària intensitat, multiplicades, potser, a més a 
més, pels complexos elements, dificils de destriar de tan subtils 
corn són, de la seva particular “ circumstància” .

Restaria encara, dit tot això, parlar de les valors literàries que 
té la seva prosa científica i d’assaig escrita en llengua castellana, 
llengua aquesta que, diguem-ho tot passant, realment 
“ posseïa” i que manejava amb agilitat i mestratge -penso ara en 
el seu assaig “ Evolución y ascensión” , publient l’any 1960 dins 
la col.lecció de Quaderns Taurus. Tinguem en comte que prác- 
ticament tots els seus estudis mitjans i universitaris foren en 
aqueixa llengua i, d’altra banda, que del 1939 ençà només en 
llengua cervantina podien sortir impresos qualssevol menes de 
treballs intel.lectuals que pretenguessin tenir la difusió normal a 
través d’editorials i Ilibreries del nostre país, i que això l’obligà, 
diríem, a treure el máxim rendiment d’una llengua que no era la 
seva pròpia, la qual cosa cosntitueix un desavantatge molt con
siderable per a tot escriptor o literat, però que, en el seu cas, de- 
gut a unes aptituds una mica fora del comú que eli posseia per a 
reeixir plenament en aquests afers, no arriben a traslluir ni a ser 
en detriment de la frescor de naturalitat en la seva prosa.

Amb connexió amb el que acabem de dir respecte al perfecte 
domini de la llengua castellana, caldria esmentar que, a més de 
les que havia donat en catalá i en castellá, el doctor Crusafont 
pronuncià nombroses conferéncies utilitzant la llengua francesa 
i ádhuc l’anglesa, sempre que, invitât per Organismes i Institu- 
cions científiques estrangeres amb les quais estava en relació i 
on era molt avaluada la seva obra, havia d’adreçar-se a audito- 
ris d’enllá de les fronteres. A més a més, i en tractar del seu

efectiu poliglotisme, cal deixar consignât que En Crusafont és 
autor de la versió castellana de diverses obres científiques de pa- 
leontólegs i d’importants autors de ciéncies afins deis esmentats 
pa'isos.

Un capítol a part, que no podría mancar en un estudi complet 
de la faceta literària del doctor Crusafont, hauria de parlar, 
adoptant tota l’amplitud que el tema demana, de les caractéris
tiques d’estil deis seus escrits, per incidir després en un planteig 
sobre quina és l’escola, tendéncia o credo estétic deis que hi ha 
hagut dins les lletres catalanes del seu temps -que és, més o 
menys, el nostre, és a dir, el période que va des deis anys vint 
fins avui mateix- en els quais pugui èsser inclòs, establint així 
mateix quines són les influéncies deis escriptors que conegué i 
llegí i envers els quais sentí admiració. Si per una part la fogosi- 
tat i apassionament del seu carácter donen a la seva prosa un 
cert barroquisme que queda una mica fora d’època, per l’altra 
presenta molts trets que ens induirien a incloure’l, al costat de 
Joan Oliver, Francese Trabai i Armand Obiols -la colla de Sa
badell que endegà “ La Mirada” - dins el corrent tan peculiar- 
ment català del Noucentisme.

Com deia al començament, caldrà que algú, ben aviat, proce- 
deixi a un estudi rigurós, metòdic i de carácter exhaustiu de 
l’obra literària -inclosa, naturalment, la que ha restât inèdita- 
d’aquest eminent home de ciència i de lletres que fou el nostre 
conciutadà. Ell ha deixat en nosaltres, els qui fórem deixables 
seus i els seus amies en parts iguals, i a la ciutat per no dir al 
pais, un rastre de la més enfervorida espiritualitat. Havent-se 
donat generosament a la realitzaciô d’unes tasques vocacionals 
entre les quais hem d’incloure, per bé que no fou ocupació pre
ponderant al curs de la seva vida, el conreu de les lletres, ens ha 
marcat un carni a seguir. Es tracta, remarquem-ho, d’un carni 
lluminós que tots nosaltres, sigui quina sigui la nostra edat i la 
nostra inserció en la societat, hauriem de considerar vàlid i en- 
grescador. No solament ens ha ofert un doll de ciència paleonto
lògica i de pensament teilhardià, sinó, a més d’aixô, unes actituds 
paradigmàtiques, jo diria, de Sensibilität i saviesa humana, dintre 
de les quais ocupa un Hoc prominent l’afecció intensa a totes les 
arts belles com a element enriquidor dels continguts humans i alli- 
berador de les massa ateses servituds jussanes, própies de la nos
tra naturalesa.

A través de totes les facetes que presenta, una de les quais, 
només suggerida en aqüestes linies, és la literària, podem arri
bar a formar-nos una idea de com fou de rica i plena la persona- 
Htat d’aquest nostre amie i mestre que fou En Miquel Crusa
font. I, mentre esperem que el conjunt de treballs aplegats en 
aquest número que li dedica “Quadern” ajudin a perpetuar en
tre nosaltres i temps enllà el record viu d’aquest gran home i 
eminent cientific que ens ha deixat per anar a les Mansions Eter- 
nes, -aquell Punt Omega vers el quai caminen, com ell mateix 
s’esforçava a fer-nos comprendre, glossant amb fervor o agude- 
sa l’obra del gran jesuíta Teilhard de Chardin, de qui fou admi
rador devot i portantveu a casa nostra-, ens abelleix de reconèi- 
xer en eli la vera efigie -o almenys molt semblant a la que ens 
imaginem quan diem això- de l’home complet, ço que és, segons 
cree, 1’ideal que tots els mortals anem perseguint i que potser són 
ben pocs els qui el poden arribar a plasmar en ells mateixos. #





Amb el Doctor Barnaba, d ’Udine (Bàlia)

A mb' el Doctor Kaltze de Weimar (Alemanya de 
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Sra. Crusafont.
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Amb el Prof. Bergounioux, de Tolouse. 

Amb el Prof. René Lavocat, de Paris. 'i'X'
- A l  costal del Prof. Pierre Deffontaines, 
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L'HOME DES DE MOLT A PROP
E,im va unir amb en Miquel Crusa- 
font una amistat que sens dubte era 
d’indole distinta a qualsevol altra de 
les moites que eli va tenir. I en fer 
aquesta afirmació no pretenc pas de 
donar a entendre que jo fos el més 
amie dels seus amies, sino, simple
ment, que la meva amistat amb eli te
nia uns fonaments singulars.

Vam néixer ambdós al carrer del 
Jardi, només amb tres dies de dife- 
rèneia. Vam fer la primera ensen- 
yança als Maristes, del nostre mateix 
carrer, i ja alli fórem amies -amb la 
tènue amistat adequada a la 
infantesa- i companys en jocs més 
aviat quiets.

Quan compliem els deu any s -just a 
l’inici del curs escolar- Crusafont 
passà als Escolapis per tal de poder 
fer el batxillerat. Era fill únic d’un 
matrimoni de classe mitjana: el pare 
tenia un taller de fusteria propi i la 
mare una taula de earn a plaça. Els 
ingressos conjunts permetien al ma
trimoni d’abellir per al seu únic fill 
una formado universitària, cosa que 
en aquell temps, i a la nostra ciutat de 
treballadors, era es pot dir que un lu
xe gairebé réservât a fills d’universi- 
taris i de classes altes.

Anys més tard vam retrobar-nos al 
“ Diari de Sabadell’’, on eli escrivia 
preferentment sobre ternes d’excur- 
sionisme i cièneies naturals 
-balbuceigs que havien de conduir-lo 
a la gran ruta de la Paleontologia- i 
jo ho feia sobre les meves dèries, ben 
diferents de les d’ell.

Fins aqui, però, la cosa no passarla 
d’un anecdotari curiós; el nostre 
reencontre en el Diari no suposava 
una aproximació concreta, ja que 
poc hi coincidíem fisicament. Va ser 
la guerra el que ens va posar costat 
per costat de debó. Teniem vint-i-set 
anys justos, ens haviem casat i eli ja 
era pare d’una nena.

Les coses van anar aixi. A la crida 
de la nostra lleva vam coincidir a Sa- 
nitat, a la caserna de Sant Agusti, del 
carrer de Comerç. D’allí vam ser des- 
tinats a l’hospital militar de Girona. 
Va ser aleshores quan es produi el 
vincle amical auténtic. Crusafont, 
per la seva carrera farmacéutica i la 
seva experiéncia en análisis cliniques, 
fou l’analista de l’hospital i eli mateix

aconsegui la meva incorporació a la 
farmàcia militar com a administra- 
tiu. EU necessità sempre un costat sò- 
lid, fidel, en el qual poder confiar. La 
seva comunicabilitat li feia indispen
sable de tenir junt a eli algù amb qui 
comunicar-se. Només que d’aquest 
“ algù’’ no en feia, com fan els mers 
egocèntrics, un receptacle passiu, 
condemnat a escoltar tots llurs capfi- 
caments, a voltes puérils, que és 
l’ùnica cosa que absorbeix aquells 
temperaments superegoistes. No; 
Crusafont dialogava, compartía les 
seves vivéncies amb les de l’interlocu- 
tor, s’interessava pels problèmes de

ciutat on transcorregué, i fent, cadas- 
cù pel seu compte, incursions literà- 
ries. Alli eli va escriure els seus pri
mers tempteigs en literatura de ficció. 
El setmanari “ Meridià’’, de Barcelo
na, on s’aplegaven les figures més re
presentatives de la Intel.lectualitat ca
talana que es van mantenir en el 
camp republicà, va publicar-nos, a 
cada un dels dos, un conte i una des- 
cripció o impressió gironina. Aque- 
lles nits no haurien trobat fi per a eli, 
noctàmbul empedernit -encara que 
matiner sense falla- si no hagués estât 
per mi, que la son em venda cap als 
volts de les dotze. De dia sortiem a

Acie del lliuramenl de la Medalla d’Or de la t  iulat al doctor Crusafont, l'any 1971. 
D ’esquerra a dreta: Josep Torrella, Josep Burrull -alcalde-, Josep M? de Muller 
i Abadal -president de la Diputació- i Joan Grau, eonseller de cultura de l’Ajuntament.

l’amic i feia els possibles per ajudar a 
resoldre’ls o atenuar-los.

La vinculació ja va néixer en el 
trasllat a Girona en autocar, durant 
el qual sostinguérem una llarga con
versa sobre literatura catalana de 
l’època i vam descobrir-nos predilec- 
cions coincidents. Puc presumir 
d’haver estât qui desvetllà en la ment 
prou receptiva d’en Crusafont les in- 
quietuds literàries que hi duia larva- 
des. Durant el temps que vam con- 
viure a Girona passàvem part de les 
nits sols al laboratori de la farmàcia, 
llegint, escrivint a les mullers respec
tives, evocant la nostra infantesa i la

respirar pel paisatge autumnal de 
I’entorn gironi, quan ens era possi
ble, i un cop a la setmana, de nit, 
concorriem al teatre Principal a veure 
drama o sarsuela. La iniciativa i les 
decisions eren, en tots els casos, seves.

Van ser uns mesos de vida molt 
densa, puix que treballàvem bon 
nombre d’hores, i encara ell havia de 
posar atenció a problèmes de la seva 
propia salut, que ja llavors estava 
afectada per una llaga a l’estômac i 
aixô el feia seguir un règim d’alimen- 
tació en una casa on tenia habitació 
llogada i on algunes vegades jo anava 
a recollir-li el seu frugal menú quan

-  El passai és seriós; el present, inconscient; el futur, irdnic.



ell s’havia hagui d’enllitar a I’hospi- 
tal militar mateix. Cal dir que en 
aquest capitol de la salut Crusafont 
era molt aprensiu, i la seva extrema
da malfiança arribava a ser ella ma- 
teixa malaltissa. Acostumat a les aná
lisis, s’autoanalitzava els esputs a la 
més petita pressumpciô d’alguna 
anormalità! pulmonar; i això s’esde- 
venia tot sovint, encara que sempre 
amb résultat negatiu.

La seva nécessitât de comunicació 
assolia restadi de la confidència. Jo 
no puc dir si Crusafont va arribar 
mai amb algù altre a les zones intimes 
de confidència a què va arribar amb 
mi, a les quais haig de dir que no vaig 
saber correspondre amb idèntica pro- 
funditat. Era un gran emotiu i un 
gran sentimental. Estimava molt la 
muller, la filieta i els pares, que Vi
vien amb ell; a tots els quais visitava 
en permisos fugaços i excepcionals 
que amb les seves dots de persuassió 
solia arrencar del bonds del seu supe
rior, el coronel de la farmácia mili
tar, catalá per més senyes.

L’ordre fulminant de fer anar els 
ùtils al front va allunyar-me de l’amie 
i de Girona fins desprès de l’“ allibe- 
ració” que a eli el trobà encara en 
aquella ciutat on pogué camuflar-se 
durant les bores dificils a casa d’unes 
bones amistats que hi havia fet.

A Sabadell vam tornar a estar molt 
units durant un temps gràcies a la 
meva desocupado. Jo anava algunes 
bores al seu laboratori d’anàlisis, a 
ajudar-lo, i a casa seva a conversar i 
escoltar música. Va ser el moment del 
seu intens despertar com a melòman. 
S’enderià amb Beethoven, mès séduit 
per les sonates que per les simfonies. 
Recordo com un fet excepcional en 
els hábits d’ambdós, que vam anar 
un dia al Liceu, amb les mullers, a es
coltar la “ Missa Solemnis” . I munta- 
va algunes sessions discogràfiques a 
casa seva amb l’assistència de diver
ses amistats, entre elles la del matri
moni Costa-Fernàndez. Les seves 
preferències musicals es decantaren 
poc temps desprès cap a Schumann, 
amb qui s’aposentà. Havia estât el 
moment, també, de la seva eclosiô li- 
terària, iniciada a Girona. Segui es- 
crivint alguns contes, fortament in- 
fluïts pels sens coneixements profes
sionals, tan relacionats amb la cosa 
mèdica i fins i tot amb la psicopàtica.
I llegia molta literatura estrangera, 
amb una especial predilecció per 
Maurois, per Baring i per Duhamel; 
lectures de les quais feia crítica escri
ta només que per pura disciplina que 
eli mateix s’imposava. Tant en litera
tura com en música, cada nova des-

coberta se sobreposava ais seus co
neixements anteriors i, amb el seu ca
rácter dominant i persuassiu, la im- 
posava ais qui l’envoltàvem, especial- 
ment a la seva muller i a mi. Jo el 
“ seguía” , però en cinema -que era el 
meu fort- no m’estaVa de discutir-hi i 
fins i tot vam tenir una petita polèmi
ca a les pagines del periòdic local. 
Perqué també -i en bona part degut a 
mi- s’entusiasmà amb l’art de la pan
talla, i els diumenges a la nit teniem 
butaques abonades a l’Euterpe, junt 
amb en Llobet-Gràcia i les mullers 
respectives. D’aqui en vingué, uns 
anys després, la meva participació en 
el guió cinematográfic del documen
tal “ Historia de un mundo perdido” , 
que partint del guió científic seu va 
ser filmât pel realitzador sabadellenc 
Ramon Sanahuja. Al pati de casa 
meva vam planejar, els tres junts, 
restructura d’aquell curt-metratge 
que va ser projectat per tot el territori 
espanyol.

Sempre m’impressionà la facilita! i 
la seguretat amb què Crusafont escri- 
via. Era rar en ell que rellegís un text 
seu per si calia fer-hi alguna correc- 
ció; ni que es tractés de treballs litera- 
ris, tal com els deixava escrits a mà 
-que per a mi serien només que pri
mers esborranys- aixi quedaven corn 
a definitius. I haig de confessar que el 
seu rigor conceptual i formal, aixi 
com el seu esperii critic, van tenir 
molta incidència en mi.

Bastant al principi del nou règim, 
Crusafont va ser detingut i jutjat 
-hagué de passar emmanillat un mig- 
dia per la Rambla- degut a una con
versa que va tenir a casa meva i de la 
qual vaig ser testimoni d’excepció. 
Perqué ell també venia a casa algunes 
estones, i un dia va coincidir-hi amb 
una noia veina nostra, falangista, qui 
després d’una estada de dos o tres 
mesos a Madrid -ella, catalana i filia 
de catalans- no “ recordava” el català 
i parlava en castella a tot drap. Cru
safont no va poder acceptar-ho amb 
filosofia com fèiem la meva muller i 
jo, i li va discutir a fons aquella in
comprensible actitud. Ho va fer rao- 
nadament i sense perdre els estreps, 
però ja n’hi hagué prou perqué l’en- 
demà els “grisos” l’anessin a cercar a 
casa seva. Naturalment, també em 
van venir a buscar a mi, i vaig haver 
de declarar en el judici.

Crusafont va ser un gran amie per 
a mi. De retorn a Sabadell continué 
fent-me costa! moralment, com a Gi
rona, però aquí àdhuc materialmen!. 
M’escoltà en els moments en qué vaig 
sentir necessita! de descarregar-me 
amb algù, i s’interessà, fins a

Il.lusiració d’un reportatge de Josep Torrella 
publica! a la revista “ Primer Plano” (17-10-51) 
a propòsit del rodatge del film documentai 
“ Historia de un mundo perdido” .

indignar-s’hi, per les injustícies de 
qué, personalment i en el meu entorn 
familiar, vaig ser víctima.

Un cop creada la Fundació Bosch i 
Cardellach -iniciativa en la qual eli va 
ser co-protagonista- aviat va propo
sar el meu ingrés, em sembla que no 
prou justificat aleshores. Poc després 
féu que se m’elegís com a secretari. 
Puc assegurar que la continuítat, la 
solidesa i el prestigi de la Fundació 
són mèri! seu en més proporció que 
de ningú; perqué allí on ell posava la 
banya no hi cabien desganes ni mit- 
ges tintes.

La meva recuperació professional i 
vocacional, per una banda, i per altra 
el seu llançament de pie a les investi- 
gacions paleontològiques junt amb la 
consecució de la llicenciatura i del 
doctorat de Ciències, van anar créant 
una progressiva distensió en el nostre 
lligam amistós. Però vaig tenir el 
gran goig, tres décades després, de 
poder dur la capdavantera, com a di
rector de la Fundació -aquella institu- 
ció a la qual, gràcies a en Crusafont, 
jo havia entrât per la porta estreta- de 
dur la capdaventera, die, en l’acte 
homenatge que se li tributé amb mo- 
tiu de ser-li atorgada la Medalla d’Or 
de la Ciutat. En el sopar que va 
celebrar-se al salò de la Caixa d’Es- 
talvis vaig pronunciar el diseurs 
d’ofrena amb el qual jo assumia la 
representació d’una quarentena llar- 
ga d’entitats sabadellenques. Però, 
en el meu fur intern, l’enfilall de 
mots del meu Parlament, dictats per 
una emoció que no podia ser més pre
gona ni més sincera, significava l’ex- 
pressió pública de l’agraiment a una 
amista! que havia tingut tanta i tan 
benefactora influència en el meu de- 
senvolupament intel.lectual.

Que no s’estranyi ningú si Crusa
font és per a mi l’home abans que el 
científic, tot i reconeixent i admirant 
l’enorme valúa d’aquesta seva im- 
pressionant faceta.

Josep Torrella
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Con nasqueren unes narracions 
pirinenques del meu pare

Per Anna-Maria Crusafont i Sabater

Amb fis scus dos fills: 
Atitni i Miqiifl (1946)

x \.m b  motiu de fer-vos-en la pre- 
sentació, he rellegit amb calma 
aquest petit recull de contes que amb 
el nom d’‘'A contracor del temps” el 
pare escrigué en el decurs d’un deis 
seus sojorns a la Valí d’Aran, allá 
pels anys seixanta, i he de dir que 
m’he retroba!, també, a contracor 
del temps, amb aquells anys en els 
quais el pare i jo érem feliços perqué 
la vida, per a eli, era encara Iluita 
constant i, per tant, plena i reeixida, 
puix que havia nascut per a Iluitar, i 
per a mi, bonica i planera, com mai 
més no ho ha estât.

Sempre he pensât que, en parlar
me d’un determina! Ilibre, m’agrada- 
ria que em contessin també els fets i 
les coses que l’acompanyaren en la 
seva gestado, per tal de treure un mi- 
llor profit de la seva lectura. En el cas 
del llibre del pare, penso que aquesta 
tasca sí que la pue fer jo, i deixaré la 
crítica de la seva qualitat literària i 
poética ais lectors i a la gent entesa, 
més entesa que jo.

Els estius, dones, al pare li plata 
d’abandonar per un temps els temes 
seriosos de la recerca científica per 
recrear-se en el conreu de la literatu
ra. Al pare, en aquell temps de plena 
activitat científica, li era impossible 
de considerar unes vacances pura- 
ment contemplatives i necessitava 
que també aquell temps dedica! al 
heure tingués un fruit. I fou per això 
que decidí que el “ canvi d’aires” in- 
tel.lectual que necessitava es concre- 
tés en el conreu de la literatura, que 
ja havia practica! en la seva jovenesa. 
Seria una manera d’omplir també les 
tardes de pluja, que son tan genero- 
sament donades a la Vali.

Recordo en aquell estius, que el pa
re sortia de bon mati -sempre havia 
estât matiner- calçat amb les xiruques 
i amb un jersei de coll ait, d’aquells 
de tota la vida, i anava a passejar, a 
trepitjar camins de la Vali, aquells 
deliciosos ‘‘camins d’anar a peu” , 
amb els ulls i l’ànima molt oberts 
(cercador incansable del orígens de la 
vida i de l’home) a tot i a tots.

deturant-se, quan s’esqueia, a parlar 
amb la gent, tot interessant-se pels 
seus afers de vaques i prats i aquella 
mena de política de pobles. I eli, 
mentre els escoltava, anava estudian! 
el seu tarannà, mogut més pel seu 
amor profund a la persona humana 
que per la petita tafaneria de conèi- 
xer-ne dites i fets, mentre reia i en- 
raonava amb élis, intentant també de 
retenir els mots d’aquella parla que 
tant el colpia pel mimétisme extraor
dinari entre la seva duresa fonètica i 
la de les roques de les tarteres que de- 
vallen costat per costa! dels petits po- 
blets.

Més tard, tot recordant allô visent, 
allò parla!, tractava de confegir-ne 
els esquemes del que haurien d’ésser 
aquests contes que eli teclejava a má
quina al capvespre, a dalt la sala, 
mentre nosaltres, des de baix, ens 
fèiem la il.lusiô que el so de la máqui
na, que havia d’ésser impertinent, es- 
devenia també ágil i rialler... També 
ella, la máquina, feia vacances!

Quan tingué els contes enllestits, 
un dia em demaná que els hi il.lustrés 
amb uns quants dibuixos dels poblets 
de la Vail que es descrivien en el llibre, 
i jo, amb un xic massa de gosadia, fi
lia d’un pessigolleig de vanitat, vaig 
accedir de bon grat.

Aquests contes per a mi tenen el 
valor d’ésser escrits d’una manera 
franca i senzilla, per un home ex
traordinari que estimà, amb un amor 
gran, l’home i la Natura; amb aquell 
amor profund que li donà el pie co- 
neixement dels seus orígens, aquells 
orígens que ara també nosaltres, grà- 
cies a eli, sabem corn són de remots 
en el temps i quina és tota la seva sig- 
nificació més enllà de la Paleontolo
gia.

De tots aquesta contes, dones, us 
n’he escollit un: es diu “Petita èpica a 
l ’Aran”. A  mi m’agrada molt i, a 
més, hi veig a través de les seves linies 
aquells matisos d’ironia i de sentit de 
l’humor que em recorden el pare en 
els seus millors moments, quan sabia 
tant de riure i de fer riure. #
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PETITA ÈPICA A T ARAN
Per Miquel Crusafont i Pairó

X etita meravella dins d’un oceà de plaers visuals, d’un 
món acolorit de verds pimpants i solemnes, la dota om- 
brada de la valí de l’Inyola és un recer d’estranys silencis 
muntanyencs que certifiquen les remors torbillonants de 
les aigües del riu, liquid domini de truites... Au, amunt! 
La mula agençada talment, amb les branques de freixe, 
es balanceja sense presses pel carni sobirà que remunta la 
vali. Nosaltres, en la matinada fresca, hem deixat enrera 
i avail, Salardú amb el seu campanar robust que rivalitza 
i contrasta amb l’esvelt cloquer d’Unya, encimbellat i as- 
solellat de les Hums primiceres. “ Ünya i Salardü, tot 
hü” .

Poe ho sabiem aleshores encara que anàvem a viure 
una d’aquelles petites epopeies personals i intransferibles 
destrenada en l’escenari agrest i pessebristic del poblé de 
Bajergue, el més ait de la Vali d’Aran! És una d’aquelles 
facècies que no veiem mai cronicades en els annals de les 
historiés generals i particulars, però que val la pena de 
contar en la seva gràcia simple i singular.

Les aigües dringuen amb un so flexible i remoregen in
lassablement en el córrecs que regalimen d’arreu, aquesta 
poderosa i incolora sang de la terra. Al Iluny se sent el 
cant d’un camperol allargassar-se impenetrablement cap 
a les afraus de l’Inyola, i la fressa, talment torturant, de 
les destrals abatent les branques altives al llarg de les sè- 
quies.

En un revoit del carni, mirem tranquil.lament cap al 
fons de la dotada immensa, prolifica de verds escalonats 
de matisos amb les taques ocroses que li donen tímida- 
ment, el primer aire tardoral. Com arrastellades, les ara 
tan sumàries cases dels llogarrets, apareixen brunyides de 
sol damunt dels teulats de llicorella negra i aixi, en un 
prodigi d’equilibris rurals i de linies, veiem Salardú, Un- 
ya. Gessa i Arties. Al damunt d’aquest escenari gairebé 
académie, ratllat aci i allá, per I’esvelta i atrevida majes- 
tat dels àlbers, la carena immaculada de la Maladeta, 
com presidint la simfonia óptica i acústica de les valls 
amb l’Aneto orgullós, presidint amb el seu imponderable 
mantell nivi.

Ascendim lentament a través dels prats puntejats de lli- 
ris d’un blau viola, on ara dallen el fenc els forçuts 
minyons de la vail. El campanar de Bajergue és com una 
desitjada fita, immers en les ombres pissarroses de les ca
ses del poblé, rústegues, gromollades. El poblé, alterós i 
solitari, perdut en el temps. En arribar, ens saluden els 
lladrucs d’un gos d’atura pelut fins als ulls, cridaner i 
àvid de temptacions cinegétiques.

De moment, ni una ànima ronda pel poblé. No triga- 
ran gaire, però, a aparéixer les comares a l’esquer del 
bruit de la nostra conversa pel llarg dels carrers empre-. 
drats de còdols, solitaris, per on circula l’aire net, im
prégnât de sentors terrais i rurals. Per obra i gràcia de 
l’exercici muscular realitzat a grateient i sense desesma, 
sentim ara com un cert pessigolleig a l’estómac i ens vin-

dria de gust de menjat un xic de formatge tendrai, 
d’aquest perfumat formatge d’ovella que ens fa segregar 
encara més el sue gàstric, estimulats per les intencions. I 
heus aci com començava per a nosaltres allò que gosa- 
riem anomenar 1’“ operado formatge’’.

Els carrers són asolellats i tebis, acollidors de llum, pe
rò ningù apareix encara al dintell de les cases. Enmig 
d’aquest poblé, que es diria abandonat de centûries, la 
nostra primera enquesta és la de saber on deu raure la 
tenda. Aci no hi ha el reclam cridaner i provocatiu deis 
anuncis de “ Ese’’ o de la “ Coca Cola’’ com indici segur 
en la nostra aventurada recerca. Passem ara davant 
d’una portalada ampia on se sent el traquelleig acompas- 
sat d’una maquineta de no sabem qué. El nostre desig, 
cal dir-ho, és un desig simple, bàsic, però intrascendent: 
un boci de formatge per tal de matar, com es diu vulgar- 
ment, el cuc, en espera de l’hora de dinar al retorn. Cai 
entendre-ho, dones, ben bé, res de problèmes acuciants, 
res de decisió tossuda o quimérica.

Per la plaça de Bajergue, empredrada de còdols d’una 
forma vagament artistica, piena de llums i de curiosos 
tornaveus extrarurals, passa un home amb un cavali car- 
regat amb els inevitables “ fradins” , i li preguntem per la 
tenda. Ens contesta amb un català fistonejat de gal.licis- 
mes i de tons aranesos:

-Veiets, Uà, a Ventrada del p o b lé , am b les fen estres  
d ’un co lo r... que no em  recordo.

Fem carni enrera i del gran portai d’una casa rùstega, 
d’on suara eixia la fressa acompassada de l’aventadora 
-ara hem sabut el “quid” de la maquineta- gronxolant el 
silenci del carrer, surt una dona amb un mocador al cap 
tota ella piena d’una pois vegetai, madura. Preguntem 
per la tenda. No cal, però, amoinar-s’hi: és precisament 
la tendera. Però, si, si... El primer estupor és que no ens 
pot vendre formatge perqué va massa bruta i poisosa. 
Valga’m Déu! Heus aci el nostre petit desig avasallat per 
un greu problema psicològic, d’altra banda inédit. Estic 
segur que ara tenim els ulls rodons com una moneda, es- 
tupefactes. Timidament surt un “però” de la nostra més 
profunda i incòmoda interioritat. Finalment, però, un 
arriba a admetre les coses més absurdes en aquest estrany 
món en qué vivim.

-D eixem -ho córrer, anem , no n'hi ha p e r  tant. Espera- 
rem l ’hora de d inar a Salardú.

El cuquet, ja ho sabem, anirà fent de les seves. Tornem 
ara a recórrer els carrers del poblé. Més amunt, a l’om
bra d’una casona vetusta, trobem una pobra velleta re- 
colzada en un enorme gaiato més ait que ella mateixa. Es 
diria un personatge biblic deis temps mosaics. De Iluny li 
diem amb una certa desesma:

-Sabríeu, bona dona, on podrien  ven d re ’ns fo r m a t ge?- 
Es una pregunta a l’atzar, senzilla, timida i sense espe
rances...

-Prou us el com praran el fo rm a tg e - ens diu la dona evi-
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dentment sorda com el vent- No tinguen por que ja us el 
compraran el formatge.

Ara creiem que ja no cal insistir. Aquest poblé, menut, 
perdut entre muntanyes, encisador, senzill i plácid se’ns 
apareix, sota el signe del “ ditxós” formatge, com una 
urbs immensa i perdedora, gairebé com una torre de Ba
bel, inconfortable. Però... via fora el formatge! No cal 
pas fer-nos un mal aire per tan petita cosa. Quant a la sò
lida emulsiò fermentada que ambicionàvem, d’una ambi- 
ciò tot just nada en el nostre estòmac... “ eau que 
arrenc” , que dirien ad. Es a dir: no res! Anem, dones, ti
rant amunt. Des del carni fangòs i des d’una lleixa de 
branques suspesa damunt els prats immensos, veiem la 
valí superior de l’Inyola on, al fons, els homes semblen 
talment uns nans que maiden per a arrestallar els munts 
de fenc o, en el Hit de riu, vora un pontet de troncs, ten
sen les canyes per a la pesca solitària de les cobejades 
truites.

Rera nostre travessa el carrer un home. Parla de lluny 
amb la velleta sorda la qual ja pondera els nostres pretesos 
formatges d’importaciò. L’home ens mira de cua d’ull 
amb un esguard d’indiferència gairebé professional! Ah! 
però la cosa no s’acaba ad. No podria de cap manera 
acabar-se aixi. Tot en la vida té un final decoròs i sòlid. I 
allò nostre, fins ara, no té més valor que el d’un gest va
gue, d’un caligrama sense signatura.

Ara el temps sembla corferit en la seva pròpia essèneia. 
Les campanes del cloquer de Bajergue no sonen de pura 
peresa. Tot té una mena de molicie estàtica al bat del sol 
pòstum dels darrers dies d’estiu. L’aventura recomença. 
I tant! La dona poisosa -que no pot ni entrar a la seva 
tenda perqué està piena de pois- atravessa la plaça ran- 
quejant però amb una mena d’estranya decisiò al rostre.

-Sa beu on p o d eu  tro bar fo rm a tg e?  -ens diu- M ireu, j o  
US acom panyaré.

Enfilem ara pels pedregars laterals de la plaça per on 
discorre una aigua no massa católica, piena d’efluvis in
délicats. Les “yestres’’ s’obren una a una al nostre pas i a 
la nostra conversa amb la presumpta tendera. Una dona 
es pentina agosaradament davant nostre. Finalment tru- 
quem a una porta. Els extrems es toquen: una nena gentil 
i bruta al costat d’una pobra velia sense dents, bona però 
malcarada que parla gairebé en francés amb una veu gu
tural, masculinitzada. Però, res de formatge! (Bé -diria- i 
a nosaltres, què?).

Seguim honradament la guia i el conseil dels veins més 
per humilitat i per a no portar la contrària que no pas ins
tigáis per la nostra primera empresa, que morí fa temps, 
petita i insignificant, de matar el eue. Ens agafa literal- 
ment una espècie de desgana i complim el nostre peregri- 
natge pels carrers, corn si es tractés d’un pur i simple deu- 
re de ciutadania. A vegades, tenim l’esperança de 
ressagar-nos i de perdre’ns de vista i de no parar fins a 
Unya. Però, ca! Aquella nena no perd les esperances, 
allò que en nosaltres ja ni existeix.

-Ja han p ro v a t aquella casa “b o n ica ”  de la p laça?
Ja haviem passai per cal “no sé qué’’ i per cal “ tal i 

qual’’. Arrenc!! La casa tan maca de la plaça té unes fi- 
nestres coratjosament pintades de vermeil, de color de 
badabadoc. Té un aire que sembla senyorial enmig de la 
vetusta i de la ruina de les parets que senderroquen gaire
bé impùdicament. Pam, pam. Truquem. Està tancat i bar- 
rat. La nena, no perd les esperances -torno a dir- i truca
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Portada del llibre “ A contracor del temps”

que truca. Arrenc, encara... Els trucs ressonen en l’inte- 
rior d’una manera gairebé lùgubre. Formatge. Déu meu, 
i perqué se’ns ocorregué de voler menjar formatge! 
Llamp... Ah! i aquest és un país de Ilei i d’ovelles i de... 
En fi, la vida té aqüestes estranyes paradoxes. Però, la 
paradoxa rai! La noia truca que truca. Ja gairebé se’ns 
erissen els cabells de tanta engùnia i desassossec. En el 
fons de tot el nostre èsser, hi ha una veu que diu: “N o  
volem  fo r m a tg e ” . Ara ja demanariem un ou (suposo que 
aci les gallines en ponen algún d’ou de tant en tant...), 
una galeta, qualsevulla cosa o “eau qu’arrenc’’ que ja es
tà bé!

Finalment la noia, tanmateix -perqué tot té fi- perd les 
esperances i van a parar al món informe i remot de les 
nostres. I...

-A déu , m aca. I  m oites gràcies!
Sembla que per fi ens veiem alliberats del tal deure de 

ciutadania. Tenim ganes de córrer per les dreceres i 
escapar-nos d’aquesta mena de pesombre. Però, sí, sí...! 
La dona de la pois torna a aparéixer -i, qui venta el gra? 
ens preguntem- i en complicitat amb una altra comare 
inévitablement endolada, ens assenyala un brau fadrí que 
estaca la mula a una finestra de la plaça. El carrer major 
era l’ùnica sortida, i no hem tingut temps de fugir. La 
verdor del fullam de les freixes és gairebé en aquest esclat 
de sol de la plaça esbatanada. I aquell fornit minyó sem
bla que tanmateix té formatge. Vaja, per fi! Bon Déu,

-  La generositat a vegades pot esdevenir insolent. Exerceixda, dones, d^amagat.



ara, mal que no vulguem, n’haurem de 
menjar. Tanta cosa per un mosset insignifi
cant, ja que ens haviem deixat les “ pasti
lles” de “ El Caserio” a l’hotel.

Vet aci! Ara, el brau minyó, ens fa entrar 
amb una mena de deferència ritual a la ca
sa, com si es tractés de concertar una vaga 
transacció comercial. Massa cosa, eh? per 
un tallet... Ens sentim altra vegada garrati- 
bats per un incipient estupor. Qué és el que 
ens espera encara? Entrem al menjador. I, 
formatge apart, n’hi ha tanmateix per a 
quedar esmaperduts. I ens preguntem si ara 
de cop l’estupor ha esdevingut malaltia.
Nosaltres, excursionistes escadussers, mun- 
tanyencs incipients, esquiadors solament 
teórics, estem davant d’un aparador formi
dable de trofeus esportius. Copes, gallar- 
ders i estandarts: Candanchú, Núria, La 
Molina, Peñalara, qué sé jo! Primers pre
mis de velocitat, d’eslálom gegant, de des- 
cens. Déu meu! I aixó aci, a Bajergue? Es
tem freturosos de saber amb qui ens les ha- 
vem. A fora, el sol crema. Aci en el menjador tot 
endreçat i blanc el rellotge mesura tanmateix el temps. 
On som? Qui deu èsser el modern heroi olimpie que aci 
s’estatja? De sobte, heus aci la rima: el formatge! Però el 
cert és que es tracta d’un formatge frese, rodó, gegant 
com l’eslàlom, i que deu pesar almenys de quatre a cinc 
quilos. Vaja, ja ho vèiem venir! Teniem la secreta convic- 
ció que no havien captat massa bé el nostre petit, dimi- 
nut, insignificant i intranscendent desig. Bé, ens diem, 
haurem de comprar el formatge. Què en farem! No ho 
sabem! Però de nou el deure de ciutadania ve a acuitar
nos, sobretot quan tenim davant nostre el résolut, brau i 
forçut minyó que és un dels famosos germans Moga, pa- 
gesos a estones, destralers quan convé, sembradors a ses
sions, ciutadans il.lustres de Bajergue, esquiadors nats, 
guies, muntanyencs, fornits i ardits...

-A h! m o lt bé. Quin fo rm a tg e  de m és bona fla ire . 
Q uant val?

Ara, ara si que ve la bona! Quant vai? Dones resulta 
que no ho sab! I bé -ens preguntem- aleshores perqué ens 
l’ensenyava com un fruit prohibit i no desitjat? Continua 
l’estranya psicologia pagesa i rural fent de les seves i 
barallant-se homèricament amb la nostra -segons es veu- 
desllustrada lògica europea. No sab el preu! Magnifie... 
Aleshores, qué? Fem un esforç de flaquesa i li diem, da
vant del silenci aclaparant i cómplice que ens envolta, da
vant de la terrible responsabilitat indefinible que gravita 
damunt nostre, que nosaltres no preteniem més que un 
“ tros de formatge” . Ho diem amb rubor, de manera gai- 
rebé vergonyant i ens sentim miserables. Li parlem ales
hores apressadament d’Unya, del temps, dels trofeus, 
per tal de despistar. Finalment, talla dos trossos d’aque- 
lla petita pedra de moli, tendra, dos trossos absoluta i ta- 
xativament desiguals: l’un, gros, enorme, propi per a sa

ciar la fam d’un forçat; l’altre petit, humil, diriem insufi- 
cient. Li preguntem, ara més optimistes, pel preu dels 
tails. Però, fills meus, tampoc no el sab! L’estupor ara ja 
és grotesc, com si fos de farsa teatral. No sabem ni on 
posar els ulls ni les mans, ni, sobretot, els pens. Final
ment, d’una manera decidida, gairebé olimpica, gairebé 
mitica, realitza una espécie de judici salomònic. Ens dó- 
na el tali petit, que gairebé de manera suplicant ens mirà- 
vem per tal d’evitar enutjoses i impossibles decisions eco- 
nòmiques, sense cobrar. Ni pensar-ho! I dones, qué? Per 
alguna cosa som a muntanya. Ai! Gràcies a Déu. Fugim, 
però, amb la cara encesa de vergonya, com uns captaires, 
carrers avail.

Per damunt de tot, però, el perfum indescriptible del 
formatge tendrissim, recentment confitat, la delicia gus
tativa d’aquell trosset, tan durament guanyat durant una 
llarga matinada de vetllar les armes gastronòmiques de 
petita escala, ens reconcilia amb el deliciós paisatge de la 
Vali de l’Inyola, testimoni mut de la nostra aventura pels 
camps de Bajergue. I tot és ara més pur. Som lliures!!

Salardù, setembre del 1960

(D el llibre ''A contracor de l tem ps'')

Quin contrast entre la blanca fredor de la neu i la blanca calor 
deis atmetllers florits!  _____________________________________



72

L'ENTORN FAMILIAR
D'EN

MIQUEL CRUSAFONT PAIRÓ

Kl nen C rusafoni amb el sens pares Isidre C rusaloni i Dolors Pairó, l’any 1913.

X j  interés que ens pot desvetllar 
ara la figura del meu pare resideix, 
penso, sobretot, en la constatado de 
la tasca excepcional que va realitzar 
en el camp cientific que conreé. 
Aquest fet ens porta a preguntar-nos 
les possibles “causes” del resultai 
que constatem i, per tant, és una da
da interessant el coneixement deis di- 
ferents entorns que condicionaren, 
en part, la seva actuado. Natural- 
ment, l’entorn familiar resulta èsser 
sovint molt determinant.

A la llar de la primera infantesa el 
meu pare hi trobà un ambient recte i 
exigent, però sovint amb greu dèficit 
d’afecte. Per contra, ens consta que 
rebé una excel.lent educació escolar.

Bé caldrà que anem, però, un xic 
enrera, per a poder matisar correcta- 
ment aqüestes afirmacions.

Els Crusafont no sòn pas d’origen 
català. El meu rebesavi procedía del 
Llenguadoc, del departament de 
l’Aveyron que comprèn l’antiga 
Roerga i vingué amb altres amies a 
establir-se a Catalunya. No tenim 
més details del punt exacte d’origen, 
per bé que el nom, en la grafía origi
nal és rar a la regió i resseguint, per 
exemple, la guia telefònica només 
n’hem pogut localitzar un a la vila 
d’Espalion. Perqué el nom autèntic 
de la familia era Crozafon. Les dife- 
rents branques de la familia catala- 
nitzaren aquest nom de tres maneres

diferents: Crusafont (el nostre cas], 
Crusafon i Crusefont (ja ext:ngit;. 
Encara el meu avi era súbdit francés i 
fou cridat en ocasió de la guerra del 
1914-18.

En Joan Crozafon vingué dones a 
Catalunya en data que desconeixem. 
Explicava la meva àvia que viogneren 
set amies llenyataires de la part ce 
França, entre élis el meu rebesavi i 
que es maridaren amb set ge:mane>.
Si la novelesca historia és certa, es 
tractaria de les germanes Valls, ja 
que la meva rebesàvia es deia Rosa 
Valls. Els successius entroncamenrs 
familiars foren també catalans: Dc- 
mènech la meva besàvia. Paire Davi
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(el segon cognom procèdent de la ma
sía del Davi), la meva ávia.

De l’antic ofici del rebesavi potser 
en derivá el de fuster, que exercí el 
meu besavi. Era, aquest, d’una gran 
bonhomia, el que li valgué el renom 
de “ Sant Josep” . Sabem que escrivia 
obres de teatre catalá en vers, al gust 
del darrer quart del segle passât. 
L’ùnica obra que li conec (i, encara, 
incompleta) té un caire moralitzador 
i ingénu. “ Sant Josep’’, casat amb 
Teresa Doménech i establert a Caste
llar del Vallès, tingué set filis. L’En- 
ric heretá la vessant literária del pare 
i feia poemes, sobretot per a ús deis 
cercles familiars i dels amies. En Fe- 
rran, pintor de parets d’ofici, les em- 
prenia de vegades a pintar alguna te
la, com la que li publicà l’Almanac 
de les Arts del 1925 (pàg. 241). L’Isi- 
dre, el meu avi, que era el més gran 
dels nois, era una persona amb gran 
afany de saber i que probablement 
hauria fet estudis si l’estretor econò
mica de la familia no li ho hagués im- 
pedit. Home rectissim, sentía passió 
per la politica, en la qual, i a escala 
locai, participé activament dins el 
Partit Republicà Federal. El meu pa
re, que arribé a militar un moment a 
Acciò Catalana, rememorava sovint 
amb ironia els “ federáis de tota la vi
da’’ del “ Circol’’, que ja havien que- 
dat desfasats.

El meu avi, que havia tingut una 
infantesa espartana, començé, com 
tothom, a treballar als catorze anys a 
la indùstria. Un accident greu (una 
méquina li va malmetre la mé esque
rra i li deixé un dit inútil) el feu tor
nar, ja massa gran llavors per fer un 
nou aprenentatge (18 anys), a l’ofici 
familiar de fuster, que exercí sens en
tusiasme. La seva dèria era la tasca 
politica, en la qual excel.li per la seva 
honestedat i criteri. En aquell temps 
la politica a nivell locai significava 
maldecaps i cap ingrés, malgrat tenir 
cérrec de Regidor (a partir del 1920) 
o de Tinent d’Alcaìde (des del 1931). 
Fou empresonat dues vegades, la pri
mera vegada a la preguerra pel seu ré
publicanisme i la segona a la 
postguerra immediata, acusat de 
col.laborar amb Socors Roig. El tra
gué de la presó (on restava rigorosa- 
ment incomunicat) el batlle Marcet, 
qui comenta el fet amb el seu estil ca- 
racteristic:
“ .. . to d o  un caballero y  una gran p e r 
sona que había sido  m ilitan te de l p a r 
tido  republicano, hom bre de gran co 
razón y  que llegó a ser conceja l del 
A yu n tam ien to  en los p rim eros años 
de la R epública. Term inada la guerra  
fu e  deten ido  y  m olestado  p o r  sus

ideas. Yo, que conocía bien sus do tes  
y  su hidalguía, hice cuanto estuvo en 
m i m ano para  resolver su situación, 
aparte de que era de estricta  ju stic ia  
conseguir la libertad  de este h om bre  
de b ie n ” . (Mi dudad y yo. Sabadell 
1963. pég. 117).

Marcet l’apreciava també per ha- 
ver treballat, des del seu lloc de Fo
ment, a endegar l’Aero-Club sabade- 
llenc (1933). Participé, també, des 
del Patronat (1931), en la creació del 
Museu de la Ciutat.

L’Isidre Crusafont era d’una auto
disciplina remarcable, era un home 
d’“ordre” , esperançat en els ideals 
laics del républicanisme i que estava

Als 7 anvs.

convençut que amb el compliment 
per part de tots de les seves obliga- 
cions (cosa que preveía factible) i 
l’avenç del “progrès” , el mon millo- 
raria substancialment i l’home seria 
finalment Iliure. Mai no l’havia sentit 
queixar-se de cap mal o molèstia, que 
suportava amb vertader estoïcisme. 
Tenia un peculiar sentit de 1’humor i 
tendía a veure la part amable de les 
coses. Gens acomodatici, enfrontava 
les questions de cara sens prejudicis. 
Era refractari a l’adulaciô i hauria es
tât impossible de fer-lo canviar de 
parer per mitjans forçats o senzilla- 
ment afectius, i menys encara de 
subornar-lo. Un parent que es troba- 
va sense feina li demané ajut quan ell 
era Regidor: el meu avi li va donar 
feina de pic i pala a les Brigades Mu
nicipals.

Li mancava, és ciar, un xic de flexi-

bilitat i apareixia sovint un poc dis
tant i falsament fred. La seva vida fa
miliar es movia amb tota perfecció: 
mai no podia endevinar-se un desa- 
cord en el seu matrimoni. Nosaltres 
sabiem, però, que aquests es ventila- 
ven després, en privât.

Els Pairó son tot un altre món. El 
meu besavi era un home genuit i vul
nerable. Tenia una petita indùstria i 
pertanyia a la classe benestant. La 
mort de la dona, ben poc després del 
matrimoni, el sumí en la més gran de- 
sesperació. Esdevingué inestable, 
s’abocé en algún moment a la beguda 
i acabé per perdre-ho tot. La meva 
èvia es crié dones sense mare i, ben 
petita encara, perdé la germana gran 
qui, per un curt temps, suplí l’afecte i 
la responsabilitat maternais. Hi havia 
encara una tercera germana més peti
ta, que esdevingué aviat desequilibra
da. La meva èvia passé dones una ter
rible inféncia entre un pare violent i 
enfonsat (encara que bo, en el fons, 
segons ella cómprenla) i una germana 
débil mental, amb tendéncies malvo- 
lents. De ben petita entré també a tre
ballar a la indùstria téxtil, tot apre- 
nent l’ofici d’ordidora. Era una per
sona forta, amb molt de geni, empre- 
nedora i treballadora. Més sensiblera 
que afectiva, conservava el record 
deis bons temps materials i volia, 
com fos, recuperar-los.

El meu avi, d’altra banda, també 
veia la nécessitât de “canviar de 
vida” . El matrimoni, realitzat quan 
ell era bastant gran (vers 33 anys), es 
proposé tot un pia d’escalada del pou 
de la classe treballadora del seu 
temps. La meva èvia s’adoné aviat 
que mai no podría millorar la seva si- 
tuació tot treballant d’ordidora i es 
dedicé, en una segona jornada, a 
aprendre l’ofici de carnissera. Enca
ra, a casa, cosia peces. Amb tot 
aquest programa, que s’iniciava a les 
tres del mati i acabava a les onze de la 
nit, assolia de mantenir la familia i 
aixi el fruit del treball del meu avi 
anava, integre, a Testalvi. Aquest 
consisti, amb el temps, en dues case- 
tes “angleses” que més endavant 
s’hagueren de vendre en passar succe- 
sivament el temible tifus (“ els 
tífuls” ) el primer el meu pare i des
prés el meu avi.

Quant la meva èvia arribé a poder 
adquirir una parada al Mercat (el 
meu avi guanyé la subhasta fent la 
darrera puja sorpresivament al darrer 
segon abans que toquessin les dotze, 
que era l’hora limit, ardit de pobre), 
la seva situació milloré un xic, però 
no minvé pas l’esforç i les hores de 
treball de la meva èvia. m
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El meu pare, persona emotivament 

frágil, passà una infantesa trista i so
litària. Les llargues absències de la 
mevá àvia les passava a casa, tot sol. 
Els breus temps que la mare passava 
a casa eren per posar ordre, en poca 
estona, a les tasques pròpies d’aques- 
ta, i poca atenció en rebia el que seria 
l’ùnic fili. El meu pare explicava 
com, de tant petit que era, s’havia 
d’enfilar a un tamboret per a poder 
rentar-li els plats en absència de la 
mare a fi de mirar de guanyar-se el 
seu afecte. Encara molt gran el meu 
pare recordava amb amarguesa que 
mai no li feia un petó. És evident que 
aquesta infància trista havia de deter
minar l’inestabilitat emotiva que el 
meu pare pati tota la seva vida.

Folo^raiia de noces de Miquel C'riisat()nl 
i Julieta Sabaté, l’any 1935.

Recordava, en canvi, ben positiva- 
ment els temps de la primera escola 
ais Maristes (els “ amaristes” , segons 
el llenguatge popular) i també el Bat- 
xillerat als Escolapis. Els meus avis, a 
la vista de les qualitats del meu pare 
es llençaren al sacrifici de donar-li es- 
tudis. Eren ben pocs llavors, certa- 
ment, els estudiants d’origen burnii.

Els estudis de Farmàcia, fets amb 
poca brillantor, pretenien assolir per 
a la familia una estabilitat econòmi
ca, però no responien en absolut a 
una vocació. Per aquells temps en 
Miquel Crusafont començava a èsser 
un Intel.lectual brillant, preocupat 
per totes les branques del saber. Els

“ federáis de tota la vida” l’esguarda- 
ven esperançats de poder fer-ne un 
jove lider politic. El meu pare, que 
llavors compartía les aficions a l’ex- 
cursionisme, a l’arqueologia i la mi
neralogia amb una marcada dèria lite- 
rària, aviat quedà, però, fascinai pel 
tarannà rebentaire de la colla dels 
Trabai, Oliver i Obiols i es desmarcà 
dels seus origens. La seva brevissima 
militància politica a Acciò Catalana 
té també la seva anècdota: participé 
en un mìting a Rubi, on hagueren de 
fugir corrents de l’apedregada que els 
acolli.

Mantingué sempre una gran admi- 
ració i respecte per aquest grup de 
companys literals amb els quais com
parti la tasca al Diari de Sabadell. Bé 
que avui hagi retorna! el seu record, 
acompanyat de l’evidència cada cop 
més gegantina d’en Joan Oliver, cal 
tenir present que quan el meu pare 
ens llegia, de petits, fragments de 
poemes de Pere Quart i els seus com
panys, érem en un temps en què nin- 
gù no els tenia per res.

Del temps del Diari de Sabadell re
cordo haver-li sentit explicar les gase- 
tilles que s’inventaven, per omplir, 
alguna frase de l’Oliver, corn ara 
aquella de “hi ha anys en què un no 
té ganes de fer res” , o bé la d’un dia 
que, bavent escrit una quartilla, una 
ventada se li endugué. L’Oliver féu el 
gest d’ajupir-se per a collir-la i, a mig 
carni, exclama: “ que es foli!” i 
recomençà altre cop Particle en una 
nova quartilla.

El meu pare es devia deixar portar 
per un excessiu romanticisme en els 
seus primers escrits literaris. De gran, 
tot reconeixent-ho, recitava enriolat 
el sever advertiment que li féu Fran
cese Trabai mentre el meu pare era a 
Girona durant la guerra: “ Ves amb 
compte amb Girona, que estova molt 
la pell. Tu pensa en Terrassa, que ca
da dia creix!” . Fou dones probable
ment una fortuna per a eli que final- 
ment pesés la vessant científica i que 
abandonés el camp literari. És evi
dent que en aquesta decisió hi tingué 
ja un paper destaca! la meva mare, 
Júlia Sabaté, de qui parlaré tot se
guii.

Abans potser cal recordar dues 
anécdotes. En formar-se el Front Po
pular, l’home d’ordre que era el meu 
avi i que mai no pogué entendre els 
anarquistes, als qui qualificava sens 
embuts de “xusma” , es retirá de la 
política. Aquesta presa de posició 
que fou qualificada de traíció es sal
dé amb una trencada de vidres de la 
farmàcia del Mercal que el meu pare 
acabava d’adquirir. Just acabada la

guerra, de la qual el meu pare s’esca- 
pé força bé tot fent de sanitari a Gi
rona, fou denunciai per catalanista i 
conduit emmanillat pels carrers. Se li 
féu judici sumarissim i es demanaren 
informes d’eli. Arribaren, de Saba
dell, pèssims. El funcionar! els deixà 
damunt la taula perqué el meu pare 
pogués llegir els autors i llavors po
gué comprovar la signatura de dos 
pretesos “ amies” , els noms dels 
quais cal probablement oblidar. Sal
vé la vida, creía eli, mercés a la talla 
humana del general Kindelán, llavors 
governador de Barcelona, qui sobre
seí la causa. La denùncia havia partit 
d’una noia catalana de tota la vida, la 
qual, en retornar a Sabadell un cop 
acabada la guerra, assegurava que no 
sabia parlar altra llengua que la cas
tellana. El meu pare s’en va ben fotre 
(“ le afeó el que hablara castellano” , 
segons el llenguatge tipie de l’època) i 
ella el denuncié.

Júlia Sabaté era filia de pagesos 
ampostins, ni pobres ni rics: la meva 
èvia materna no assoli mai el seu 
somni de tenir “ una collita adelanta
da” , és a dir, estalviada. La meva 
mare degué la possibilità! de fer estu
dis a la seva precària salut. Era una 
nena que “ no es feia” i que la ingè
nua brutalità! de la gent senzilla li 
feia sentir dir sovint que segurament 
no arribaría a gran. Tenia més de cin
quanta anys quan un metge li desco- 
bri que havia passai i superai gairebé 
miraculosament la tubérculos! a la in
fantesa: una caverna li arribava a 
free d’un ull.

Inútil per a les tasques pageses, 
condemnada segurament a una vida 
curta, li donaren el gust de deixar-li 
estudiar el batxillerat. La seva mestra 
tortosina convencé més endavant els 
seus pares que la deixessin fer una ca
rrera universitària. Féu uns estudis 
brillants a causa, deia ella sempre, de 
la por a un suspens. De fet, aixó li 
podría haver barrai l’accès a un altre 
món més culturitzat, que desitjava 
ardemment.

El seu pare era un home fort i 
adust. Un desengany amorós el du- 
gué a fer-se voluntar! a la Guerra de 
Cuba, de la quai torné amb tres me- 
dalles individuals. De veil, l’induiem 
de vegades a que ens expliqués les se- 
ves aventures amb els “ insurrectos” , 
com ell encara deia. A Amposta, el 
seu poblé, sempre sortia al davant 
quan es tractava d’esbatussar-se amb 
els de Tortosa. Explicava la meva 
mare que un cop que els de Tortosa 
enviaren una expedició de céstig, eli 
els sorti a l’encontre tot sol, brandint 
l’eix del carro.
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La seva mare era albora Intel.ligent 
i afectuosa. Manejava amb facilitât 
la salvatgina del seu home i conduïa 
la casa eficaçment, tot créant un am
bient amable. Tenien un petit moli 
d’oli i era ella la que duia l’adminis- 
tració i el negoci. Deia la meva mare 
que molt sovint la sentia cantar. Mori 
durant la guerra: uns bombarders 
Italians espantats pels antiaeris de 
Tortosa anaren a descarregar les bom
bes al mar,, però un d’eli tingué la 
cruel tat de deixar-les anar sobre Am- 
posta. A més de la meva àvia, mori 
també una germana de la meva mare i 
es salvà de poc el meu avi: tornava del 
camp i cavali i carro li passaren pel da- 
munt en esfereir-se el cavali amb el 
bombardeig.

Julia Sabaté heretà les qualitats de

pensable que pogués èsser pagada. El 
meu avi havia deixat la fusteria i, des 
que el meu pare tingué la farmàcia, 
no volgué que la meva àvia seguís tre- 
ballant al Mercat. L’àvia portava la 
casa i ens pujà a la meva germana i a 
mi. L’avi tenia cura de la farmàcia 
del carrer del Carme (la de la meva 
mare) i resolia els petits afers. La me
va mare duia la farmàcia del Mercat, 
que era la de més tragi, i suplía tot 
allò que el meu pare no cobria sufi- 
cientment. Eli dedicà encara un llarg 
temps a les análisis cliniques i, més 
endavant, s’abocà exclusivament a la 
investigació.

Malgrat els trasbalsos que provo- 
caven les inestabilitats de carácter del 
pare, la vida familiar passà uns llargs 
anys constructius i ascendents. La

ri malrimoni C rusal'onl-Sabaté en la Intimität de la llar.

la seva mare i hi sumà una enorme te- 
nacitat. Era una persona d’unes ex- 
traordináries qualitats humanes i ad- 
mirava els carácters forts. De portes 
enfora semblava un xic esquerpa. El 
seu món, de fet, s’acabava en l’esfera 
familiar i l’entorn créât per l’activitat 
científica o cultural del meu pare. Te
nia poques amigues i odiava les xa- 
farderies.

El meu pare hi trobà, no una 
col.laboradora, sinó l’eix de la roda 
de totes les seves activitats.

Des de l’arribada de la meva mare, 
la familia quedà organitzada aviat 
perqué el meu pare pogués dedicar el 
major temps possible a la tasca inves
tigadora, que llavors era gairebé im-

màquina econòmica, eficagment regi
da per la mare, assegurava un patri
moni econòmic. L’ascens cientific del 
meu pare, endut per la seva enorme 
capacitat d’entusiasme, la seva ampia 
cultura i la seva intel.ligéncia dobla
da (cosa infrequent) d’un excel.lent 
instint, era incessant i ràpid. La nos
tra casa era un centre de cultura i de 
ciència. Hi venien sovint amics lite- 
rats, companys de tertùlia a escoltar 
música i, el que més, col.legues pa- 
leontólegs d’arreu, per ais qui Testa
da a casa era un fet freqüent.

Entre els anys cinquanta i setanta 
desplegá la part més important de la 
seva activitat: més de 500 treballs 
d’investigació, la Cátedra de Paleon-

tologia, primer a Oviedo, després a 
Barcelona, els Cursets de Paleontolo
gia i, com a coronació, la creació de 
TInstitut de Paleontologia a Saba
dell. Jo li recordo coses increíbles, 
com aquelles freqüents expedicions 
dominicals amb taxi de gasogen que 
sempre s’espatllava, finançât pels 
companys de sempre: en Truyols, en 
Massò i el meu pare, a les quais, algu
na vegada m’hi vaig afegir. Es reco
rría el Vallès i el Penedés de punta a 
punta, furgant tots els racons. Hi ha
via fins i tot un himne:

En comptes de “mico” tortuga podrida 
No blasfemis i parla amb rao!
Visca el fossil que es nostra alegría 
Visca el Miocé que és el nostre amor!

Més endavant el meu pare arribava 
a casa després d’haver tingut tres o 
quatre entrevistes amb industrials sa- 
badellencs: anava recollint així, de 
mil pessetes en mil pessetes, el fons 
que calia per a finançar els Cursets 
Internacionals de Paleontologia. 
Contra el que s’ha dit, no tingué mai 
un mecenastge. Quan arribaren els 
ajuts de la Fundació americana 
Wenner-Green, els temps difícils ja 
havien passât.

Donà centenars de conferències, 
que mai no cobrava. El recordo arri
bar un dia a casa tot feliç amb una 
llangonissa que li havien donat en pa- 
gament d’una conferència en un pö
blet del rodal.

A Sabadell i arreu el carácter cons- 
tructiu, però també arrauxat i sovint 
violent del meu pare li donà amics i 
enemies. Tenia menys amics que ara, 
i s’entenia bé amb la gent senzilla. Li 
molestava la hipocresía dels qui Tafa- 
lagaven, però alhora Tenvejaven; en 
canvi, era força cec davant Tadula- 
ciò. Cai dir, però, que en rebre la Me
dalla d’Or de la ciutat, tothom s’abo
cà a reconèixer els seus mereixements 
i, honorable excepciò per a Sabadell, 
fou així profeta a casa seva.

Els fills representàvem un element 
força marginal dins Tàmbit familiar, 
organitzat gairebé absolutament amb 
la finalitat primordial de Tactivitat 
científica. El pare (com d’altra banda 
era habitual en aquell temps) vivia 
força al marge de les nostres preocu- 
pacions. S’esforçà, però, en inculcar
nos Tamor a Testudi i ens encomaná 
-servei impagable- el gust per la músi
ca, la literatura i Part i ens féu com
prendre l’incomparable joia de la in
vestigació. No gosaria pas queixar- 
me del balanç final.

Miquel Crusafont i Sabater
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MIQUEL CRUSAFONT, POETA

HAS
VINGUT PER FI

I el mon s’esquifeix 
al teu volt 
i el mon es mor 
per tal que tu visquis.
L’Home,
l’home encara silent, 
turment de les hores 
que va occint la vida 
per tal
d’un més viure.
Égida
monstruosa 
d’aquest subproducte 
d’incessant cultura 
que tôt ho devora.
Com damunt d’una plana 
de grosses centúries, 
les avingudes 
inflades
dels rius de cultura 
serpentejant en méandres; 
vel.leïtats tan humanes, 
sinceritats hipôcrites, 
creacions insinceres, 
pentagrames 
de creacions lluminoses, 
de crims irredents.
Fendeixes ara 
els espais, home, 
i els astres et criden 
malgastant estalvis 
d’homériques flaqueses.
Aies esbatanades al vent de victoria
de dissorts i de joies,
de crits surréalistes
mirant cap a un cel
de mirades estranyes
sedent,
cobejós,
insaciable d’ésser més, 
i més i més encara, 
de veure de prop 
una Hum.

Aquella Hum primicera 
dels espais tant de temps ignorats, 
remotissims, 
a l’hora dels estels 
primigenis
i, ara, en la flor de la tija,
esguardant
cap enlaire,
obrint en canal el previndre. 
Futurible incessant, 
perfectible 
que devora, però.
Home,
Home,
Home,
que truques al cel 
de tota celistia.
I aquella ànima 
que és, per tu, home, 
el fragment
d’Absolut que et mancava!

El veig com un dard 
que, de baix, 
es dispara 
en cerca de Hum, 
de Hum de dianes 
en el clarobscur 
d’un futur que s’envola, 
d’un futur que prospecta.
I la vida,
primària,
irredenta,
que cerca la Vida
d’aquell punt Omega!

Sabadell, març del 1973

(De “ UNIVERS, INCESSANT 
MAREA’’, de Miquel Crusafont)

ELS FOSSILS 
NO HI SON TOTS

Ens manquen la clavícula o les costelles,
0 bé l’os del peu o de la mà, 
només tenim mitja mandíbula ¡solada 
o, encara, un queíxal sense esmolar.

De cadascun d’aquests que ens miren 
de des de les vitrines presoner, 
alguna cosa manca incomprensible.

1 ja ho poden veure, dones, ben ciar: 
“ Aquell os és ben bé un os de cérvol
0 el d’un antílop ben dissimulât?”

La conseqüéncía és clara i és rotunda: 
Ni hi són tots els que ara hi ha
1 els que hi ha no hi són pas tots!

M. Crusafont Pairó

-  Fes com les flors: perfuma el món amb el teu llenguatge.
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DIPLODOCUS
P aleon tò leg  erudii,
si m ’encares els teus fo c u s
em  rescates de l ’oblit.
T ’ho dem ana un d ip lodocu s  
que no sap  com  fo u  bastit.

(D el “B estia ri”  de Pere Quart. 
II.lu s tra d o  de X a v ier  N ogués)

OH, TU, SAPIENT 
PALEONTÔLEG...

Al Dr. Miquel Crusafont

Recercador de les arrels humanes 
al gran fossar pel temps aprofundit, 
dins la foscor d’una insondable nit, 
mira si captes d’époques Ilunyanes 
l’alè vivificant de l’Esperit.

Mn. Geis

ELS POETES A 
MIQUEL CRUSAFONT

E L S  F O S S I L S
(Al Doctor Crusafont)

Hi ha sota terra, fortament impresa, 
la historia d^un veil mon petrificat; 
trésor immens que la naturalesa 
durant mil, lions d'anys ha amuntegat.

Un jorn, en intuir-ne la riquesa, 
VHome, que sempre furga en el passai, 
torna a fer-lo sorgir a la llum sorpresa, 
i, a fragments, se remporta a la ciutat.

En sarcofags de vidre veiem ara 
la fauna que vivia quan encara 
no havia estât visible als ulls humans,

I els sens descobridors, ments afinades 
reconstruint els esquelets gegants, 
donen vida a les peces exhumades.

LA RECOMPENSA
en rhomenatge al Dr. Crusafont

No ets, tu, com Tavar que s'afanya 
a amuntegar i guardar diner; 
el proì'sme no en treu cap bé 
i amb eli la ciutat res no guanya.

També tu ets rise, com eli, però 
d'una riquesa molt més noble: 
tu acumules ciència i d'això 
se'n fa un just orgull el teu poblé.

Pròdigament, del teu saber 
amants deixebles fas mercè, 
tornant-los més rics que no eren,

I, a canvi, tu en rebs un tresor 
més preciós que piata i or: 
l'intima estima amb què et veneren.

Ramon Moix i Cusido Joan Arús



78

Els meus
records
d'En
Crusafont

Per Agusti Palau i Codonyers

J ;  a temps, ja fa una bona colla 
d’anys que vaig sentir per primera ve
gada, de boca d’un amie sabadellenc 
de soca-rel, aquell adagi que deia que 
“ a Sabadell hi havia homes, dones i 
gorines” . Vull creure que ara, això, 
no deu ser pas la bona veritat i que 
amb la gran munió de gent que du
rant gairebé quaranta anys de carrera 
ha arribat a “ Sabadel” avui, a la ciu- 
tat, hi deu haver alguna cosa més que 
el que resa l’adagi. Segurament de tot 
i força!

Va èsser després, a prop dels anys 
seixanta, que per mi mateix vaig des- 
cobrir que a Sabadell hi havia ho
mes, dones... i En Crusafont. I que, 
llavors, els espècimens més represen- 
tatius ja no eren els parents d’en Ma- 
ragall, ni els d’en Sardà i Salvany ni 
l’alcalde de torn. Per a representar 
Sabadell es bastava i es sobrava En 
Crusafont. Perqué si un prohom sa
badellenc d’aquella època assegurava 
que, arreu del mon, en els camps in
dustrial O mercantil quan anomena- 
ves Sabadell tothom sabia que parla- 
ves de Catalunya, en l’ample camp de 
la Cultura i en especial en el de la Pa
leontologia i altres cièneies afins, en

Miquel C rusafoni als 18 anys.

tots aquests médis fer esment d’En 
Miquel Crusafont era fer esment de 
Sabadell, perqué aquell home savi i 
bo era un enamorat tan apassionat 
del seu poblé que s’havia constituït, 
arreu i en tôt moment, en l’ambaixa- 
dor de la Ciutat.

El bo del cas és que al Miquel 
—aixi, sense anteposar-li cap article 
de respecte o d’honor— jo l’havia co- 
negut essent un marrec de calça cur
ta, a la meva casa materna de Cer- 
danyola. Condeixeble d’uns meus co- 
sins germans que aquella incivil guer
ra em va prendre —malaguanyats: 
tant que prometien!— en Crusafont 
frequentava, sovint, aquella vila.

Fou un estiu; no recordo ben bé 
quin, però sé que era a començos dels 
anys 30. Va venir més d’un cop en 
Crusafont. Sortia d’excursiô amb els 
meus cosins pels camps i vinyes i les 
muntanyes del terme. Jo llavors, corn 
ja he dit, era encara una mica nas de 
mocs encuriosit, però recordo bé 
aquells cap al tard quan arribaven de 
l’excursiò i tot era xerinola, i tot era 
explicar els descobriments i l’emociò 
de l’aventura.

De vegades tornaven carregats de 
trossos i trossets de plats i olles, tro- 
bats a dalt d’un puig on n’hi havia 
una escampadissa; i es partien les tro- 
balles i les col.locaven ordenada- 
ment, amorosament, com qui 
endreça un trésor —i ho era!— da- 
munt d’un entarimat que havien 
guarnit a la sala de dalt, a les golfes 
de la casa.

Altres vegades anaven cap els in- 
drets del riu Major, tocant a Canale
tes, i en tornaven bo i carregats d’uns 
“ rocs” d’allò tan estrambòtics que 
en deien fòssils.

Jo els escoltava encuriosit, bocaba- 
dat, amb uns ulls com unes taronges, 
perqué havia sentit dir, més d’un 
cop, als meus cosins que el seu amie, 
el Miquel, era un xicot molt instruit, 
molt liest i molt entés en totes aque- 
lles coses. I feien, d’eli, només boca- 
des.

D’aquells plats i olles deien, deis 
uns, que eren ibérics; d’altres, ro
mans; d’uns de gruixuts i esblan- 
queits en deien tegulas; i d’uns 
d’arrodonits, que eren bocins de ger- 
ra. A mi, però, el que més m’intriga- 
va eren unes pedres fines, molt poli- 
des, agrisades, com uns palets de riu, 
però rodones i de forma i mida com 
els ous de colom. N’havien trobades 
un qui-sap-lo a dintre d’unes gerres 
colgades al peu d’uns murs que deien 
que eren les muralles d’un poblet ibé- 
ric. I asseguraven que eren roes per 
carregar les fones quan aquells ibers 
havien de defensar-se, semblantment 
a com ho feien els foners baleárics 
deis quais ens parlava el mestre.

Això si que m’agradava a mi, i 
molt! Més d’un cop em venien inten- 
cions de provar l’eficàcia d’aquells 
rocs, ficant-los dins del morrionet del 
meu mandró i veure com anaven, que 
amb els Companys d’escola prou que 
hi jugàvem a apedregar-nos i més 
d’una vegada algún sortia amb el cap 
esgalabrat. (No us estranyi que aquell 
temps passés això, que jo penso que 
una tal aficiò ens devia venir d’herèn- 
cia, perqué diu la tradiciò que cap a 
les darreries del vuit-cents, els terras- 
sencs i els sabadellencs encara s’ape- 
dregaven allà dalt a la Cren Alta, a 
les fites del terme. I es devien estoma- 
car, i estomacar ben de valent, que 
n’hagi fet, la tradiciò, memòria!).

En Crusafont i els meus parents 
varen èsser els descobridors del po- 
blat prehistòric del Turò de Guiera a 
Cerdanyola, que anys després uns 
universitaris barcelonins batejarien 
amb el nom de Turò de ca n’Oliver i 
l’explorarien més completament i 
amb adequada forma. Però heu de 
saber que quan els barcelonins hi van 
anar per primer cop, en Crusafont i 
el seu equip ja feia temps que n’ha
vien tornat. I no sé per què, però el 
cor m’ho diu, que a ben segur que de- 
gué èsser el Miquel en persona qui els 
va assabentar del Hoc on era aquell 
catau de la terrissa i aquells mura- 
llons amples i ferms.
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Dels camps de I’Antoli en duien 

unes pedres esgrogueïdes com el fetge 
de vaca, rugoses i allargassades com 
una penca de bacallà. Deien que n’hi 
havia moites en aquells indrets. I 
grans! I que eren ostres marines per
qué el pia de l’Antolí havia estât al- 
guns milions d’anys cobert per la mar 
biava. Això, a mi, ja em costava 
força més de creure-ho i si no hagués 
estât perqué ho deia el Miquel 
“ aquell xicot tan instruit, tan llest” 
ben dar li hauria ventât, com es deia 
en aquell temps: —Va, vinga, no di- 
guis gòfies; que tu ens vols engalipar!

(Permeteu-me un incis. Ja l’havia 
oblidada la paraula gòfia i ara, 
de cop, se m’ha acudit. Era tant 
d’aquest Vallès el mot, era tan nos
tre, que m’ha semblât que fora bo de 
fer-ne esment. Volia dir “mentides, 
coses exagerades o inversemblants” . 
Els diccionaris anoten bòfia amb el 
sentit de mentida i de policia, indis- 
tintament; però per a nosaltres gòfia i 
bòfia eren coses ben diferents. I la 
coneixença de la bòfia i similars no la 
várem fer fins uns quants anys des
prés).

Tornem, però, a agafar el fil. Des 
de llavors em va quedar a la memòria 
aquell nom d’ostrea crassissima amb 
qué batejaren aquelles pedres allar
gassades. Jo me les afigurava com les 
“almejas” del vermut (llavors encara 
no en déiem cloisses ni copinyes) però 
més grosses, molt i molt més grosses, 
tenint en compte la mida de la closca.
I jo pensava que a ben segur que amb 
un pareli o tres d’aquelles ostres ha
via de poder-se fer, pel cap baix, un 
bon esmorzar i ben gustòs.

* * *
Quan una bona colla d’anys des- 

prés vaig tenir l’ocasiò de tornar a es- 
tablir lligams amb l’il.lustre sabade- 
llenc, per a mi ja no podia èsser “el 
Miquel” ni “ el Crusafont” . Era un 
insigne home de ciència, un gran 
mestre, un acreditat investigador... 
Jo era tan poqueta cosa que no vaig 
voler travessar les fronteres del res
pecte i de l’admiració que ell em me- 
reixia. Els anys seixanta el vòs i enca
ra més el vostè manternen molt bé les 
seves prerrogatives.

A la primera entrevista, només en 
apuntar-li jo el record d’aquell estiu. 
En Crusafont va explicar-me, fil per 
randa, una bona pila d’anècdotes i de 
records. Amb quin goig revivia els 
meus parents i la meva casa materna!

Posteriorment, en les diverses visi
tes relatives ais sens treballs o als de 
l’Institut de Paleontologia, sempre 
em va atendre amb una cordialitat i

amb una senzillesa inoblidables. 
M’interessava tot el que feia referèn- 
cia a les troballes dels jaciments fossi- 
lifers de Barberà que eli tant coneixia 
i que tant havia fet conèixer als cena
cles cientifics del mòn de la cultura. 
Oh, corn en sortia satisfet d’aquelles 
sessions! Corn sabia fer-me entendre 
les més abstruses questions, els énig
mes més indesxifrables...! Amb quin 
convenciment i amb quina fermesa us 
comunicava les seves conviccions més 
intimes! I corn les defensava! Enco- 
manava l’entusiasme!

A propòsit d’això, encara recordo 
la seva darrera apariciò a la televisiò 
juntament amb un grup de cientifics 
nacionals i estrangers i amb quina 
fermesa pUblicament va manifestar, 
enfront d’altres opnnions oposades.

que ell era un creadonista convençut. 
I aquesta afirmado, en uns temps 
d’agnosticisme en què no és costum 
de fer-la, era ja, per ella mateixa, una 
fermesa que sorprenia.

La seva Intel.ligencia polifacética i 
la seva saviesa no el convertiren mai, 
corn a d’altres cientifics, en un bufat, 
un prosaic, un pot d’orgulls i vanitat; 
ans al revés: havien fet d’ell un mes
tre eminent però albora un home pla
ner, amable, bonhomiós, burnii, ge- 
neròs, espiritual i d’una civilitat ex
trema. Justament els atributs que són 
inhérents a tota senycria. A la senyo- 
ria que aureolava a En Miquel Crusa
font, el mestre, l’amic, el savi.

Que al cel sia! Al cel aquell que eli 
tan bellament va definir com el Punt 
Alfa i pel qual va sospirar. •
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R

Miquel 
Crusafont 
Í la

r  •musica

Per Manuel Costa Domènech

Lccordar Miquel Crusafont i Pairó 
és ja cosa feta per la munió de com- 
panys i amies, de deixebles i de sen- 
zills admiradors seus que han parlât i 
escrit sobre les virtuts, dédicacions i 
sapiències (amors acumulats) del 
conciutadà mort.

Mes, tal com creia i deia eli mateix, 
la mort no és pas una fita, sinó aviat 
un nou principi, inclòs en l’evolució 
de la persona per sempre involucrada 
i que es prodiga, s’estén i expandeix 
en un infinit inexplicable (de mo
ment).

Sovint manquen matisos, aspectes 
i facetes, no sentides o escoltades 
prou bé, per a il.lustrar i retre un més 
pleclar homenatge als qui s’en van 
del nostre proper entorn. No em sen
to, ni molt menys, en la pruïja d’om- 
plir un huit (valgui el tôpic) en les re- 
cordances que s’han dit, escrit i fet en 
memòria del sabadellenc insigne, uni
versal, que se’ns ha amagat o difós en 
altre estatge.

Però, insisteixo (sense modèstia, 
que no fóra oportuna) que voldria in
sinuar i comentar un aspecte, no pas 
desconegut per molts dels amies del 
Miquel: fàcies que implicava en 
l’ànim d’ell una tija importantissima, 
molt estimada i conreuada, jo diria, i 
en perfecte conjunció amb la resta 
d’inclinacions que el menaven: pa
leontologia, antropologia, ciències 
naturals en general, descobriment 
d’un Univers, en fi, que evoluciona, 
canvia i s’estén, estudiat, méditât i 
assimilât curosament, a través de La- 
march. Darwin, Huxley, Teilhard de 
Chardin, i de tants d’altres. Un nou 
concepte del Cosmos, on ja d’antuvi 
sabem que no podem crear-hi res de

nou; pero que, en canvi, si que po
dem descobrir-ne tot el portentós “ja 
créât’’: tant en arts corn en tècniques 
i ciències, en filosofies i religions.

En fi, vull referir-me al seu amor a 
la Música i no m’oblido, de cap ma
nera, de les altres afeccions artisti
ques que forniren la personalitat 
d’En Miquel: literatura, poesia, pin
tura, cinema i teatre, totes les quais 
han estât al.ludides a bastament pels 
seus addictes.

Que se’m disculpi si escric Música 
amb majùscula. Per a mi, i per a En 
Miquel també, aquesta Música té una 
significació distinta de les músiques 
que acaben per ser “ démodées’’ (per- 
dó pel gal.licisme que, d’altra banda, 
em sembla útil i oportú). La Música 
que interessava En Crusafont fou la 
que no passa mai de moda: dins 
d’aquesta tònica generai, fruía dels 
clàssics, romàntics (pre i post), con- 
temporanis, nacionalistes de tots els 
paisos i regions. M’excuso de no 
mencionar noms d’una llista inacaba
ble de compositors que escrivien en 
maneres i époques distintes, però, en 
comù denominador, convergents en 
una finalitat única: l’amor universal. 
I que En Crusafont sabia molt bé 
assaborir-los.

En Miquel va saber lliurar-se a la 
simbiosi que formen Cièneia i Músi
ca: col.leccionava fôssils ensems que 
dises de Schumann i d’altres autors. 
Però no s’aturava en el mer col.lec- 
cionisme, simple i poc transcendent, 
sinó que, de cada peça retrobada, de 
cada música interpretada, en servava 
avis i en construía tota una teoria 
d’amors i relligances. Cree, de debò, 
que la Mùsica en un Hoc molt preferit

Kls ma(rinioiiis C rusatont-Sabatcr i COsla-Fernàndez, a Madrid (1948).
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d’En Miquel (i sense oblidar la seva 
poderosa intel.ligència i imaginació) 
esdevingué la fautora gairebé descisi- 
va de tot el seu trascorrer.

Per defora d’especulacions, més 
aviat curtes i no gens ben explicades, 
cal ressenyar a grans trets el paper 
que Miquel Crusafont i Pairó expli
cades, cal ressenyar a grans trets el 
paper que Miquel Crusafont i Pairó 
representé en el quefer musical de Sa- 
badell. D’aquesta tasca ens en sentim 
testimonis singulars tant la meva do
na com jo, que, amb la col.laboraciô 
d’En Miquel i de la seva esposa Julie
ta, intentàvem portar a terme la idea 
d’establir a Sabadell, una Societat de 
Concerts, que fos digna successora 
d’aquella Associació de Mùsica dels 
anys vint i trenta i que la guerra civil 
va ensulsiar. Ho vàrem aconseguir 
amb no poques dificultats i pel mes 
d ’octubre del mil nou-cents 
quaranta-tres s’inauguré l’Associació 
de Cultura Musical, de Sabadell, en 
l’estatge del Cercle Sabadellès, amb 
la jovenivola i ja important i bella ac- 
tuació de la nostra pianista Alicia de 
Carrocha, que mai més no fallé, cap 
any, à la pertinent convocatória. 
Aconseguirem oferir concerts men- 
suals durant vint cursos ininterrom- 
puts, en els quais passaren per la nos
tra ciutat els millors intèrprets del 
pais, entre élis la malaguanyada Rosa 
Sabater, que tampoc no falté cap 
any; l’Orquestra Ciutat de Barcelo
na, dirigida pel Toldré; l’Orquestra 
de Cémera que dirigia Domènec Pon- 
sa; l’Agrupaciô Quartet de Cambra 
de Barcelona, amb la pianista Maria 
Canela, amb Ponsa, Valero, Boquet i 
Trotta; la Capella Cléssica del mestre 
Ribó, amb la seva dona de solista; la 
Rosa Balcells,arpista; el guitarrista 
Narciso Yepes; Séinz de la Maza i 
Tarragó, i molts etcèteres; Victória 
dels Angels, i una colla de mùsics es- 
trangers, solistes o amb diferents 
conjunts, gairebé tots ais que els era 
permès d’actuar en el nostre pais en 
aquells anys d’assenyalades discrimi- 
nacions. (Les col.leccions de progra
mes que guardem, i les que están di- 
positades a l’Arxiu Municipal de Sa
badell i al Museu poden donar bona 
mostra d’aquells desficis per a man- 
tenir una cordial entesa entre la Mú
sica i la nostra ciutat).

No sembla avinent, ara, de conti
nuar fent história d’una entitat mu
sical, que, per cert, i com a cosa anec
dótica i final, mai no aconsegui ni 
l’aprovació dels pertinents Estatuts 
-presentats al Govern Civil de Barce
lona durant I’any 1943, junt amb la 
llista de la Junta Directiva escollida.

La manca d’atorgament fou pels se- 
giients mo:ius:

“ Solicitantes, miembros de la Jun
ta Directiva de Asociación Cultural 
Musical, en Sabadell:

M.C.P., ‘.esorero: conocido catala
nista, afiliado al llamado Centro Cata- 
lén y a otras entidades de esta indole.

M.C.D.. secretario; detenido, pro
cesado y condenado por su participa
ción en los hechos delictivos del 6 de 
Octubre de 1934’’.

Tornem enrera, i oblidem bestieses 
passades de moda i molt més. Migra- 
dament, he volgut explicar la feina 
viva que En Miquel Crusafont aporté 
al Sabade'l musical; mes el que jo 
voldria saber explicar és la influéncia 
innegaale, i volguda per eli mateix, 
que la Música va exercir en el decurs 
de la seva vida. Veritat que he inten
tât fer-ho, però no sé si me n’he sor
tit.

Només em falta afegir que la co-

rrespondéncia afectuosa que ens va 
unir -En Miquel i a mi- no va transcó
rrer plécidament, Iliure d’ombreigs 
força neguitejants. Igual en la Vida 
com en la Música, quan sempre dis
corren melodies amb harmonies de 
caire consonant, la filera que confor
men és més aviat fécil de resoldre: 
sempre estaré a punt un acord deis 
que anomenem perfectes (major o 
menor), sobre una tónica que ho re
clama. Però, en l’esdevenir riquissim 
de les dissonéncies, l’esperit resolutiu 
és molt més dur, es fa complex. Mal- 
grat tot, la pròpia Música i la mateixa 
Vida ens ensenyen que, de la fécil o 
difícil, en aparença, complicació, 
n’ix no res més que quelcom abstrús; 
mentre que, de la més pregona i en- 
tremaliada complexitat -si en saben 
prou- en surt la veritat més pura, 11j - 

minosa i transparentada.



82

Miquel Crusafont i Pairó, excursionista
X jes entitats excursionistes de Cata
lunya vingueren, en els seus inicis, a 
omplir el huit que creava la manca 
d’entitats cientifiques. L’excursionis- 
me català fou, dones, a la seva crea- 
ció, i ho és encara avui en bona part, 
aixopluc de geôgrafs, geôlegs, lin
guistes i de tots els afeccionats a qual- 
sevol de les moites activitats cientifi
ques; tenia, dones, i té encara avui, 
un força acusat caire polifacètic.

Les primeres activitats cientifiques 
del Dr. Crusafont foren també 
començades en els Centres Excursio
nistes sabadellencs dels quais fou so
ci de ben jove i on col.laborà activa- 
ment, publicant-hi, a més, diversos 
articles en els Butlletins respectius.

Ingressà el 1927, als seus disset 
anys, al Centre Excursionista Saba- 
dell en el Butlleti del quai publicà el 
seu primer article i en eli ja s’hi veia 
ben clara la seva vocació: “ Recer
ques geològiques a Papiol’’.

Les seves activitats dintre del Cen
tre Excursionista Sabadell el portaren 
aviat, l’any 1929, a ocupar la presi- 
dèneia de la secció de Cièneies i hi or- 
ganitzà un curset de Geologia en què 
eli mateix donà tres lliçons: “ Geotèc
nica” , “Origen de la terra i la seva 
evolució” i “Geologia estratigràfica” ; 
tenia el Dr. Crusafont, en aquells mo
ments, 18 anys.

Les primeres col.leccions de mine
rais del CES foren recollides i orde- 
nades per en Crusafont.

L’any 1930, i prologat pel Pare Es- 
colapi Pere Rimbles, el CES publicà 
el llibret del Dr. Crusafont “ Catàleg 
descriptiu dels minerals, roques i fòs- 
sils continguts en el Museu del Centre 
Excursionista Sabadell” .

Passà més tard, i possiblement de- 
gut a la seva profunda amistat amb 
Joan Montllor i Pujal, al Centre Ex
cursionista del Vallès del qual en 
Montllor havia estât fundador i n’era 
aleshores president; era l’any 1932 i 
Crusafont en fou president de la sec
ció de Cultura.

En les publicacions del Centre Ex
cursionista del Vallès s’hi inclogueren 
diversos articles d’en Crusafont: un 
llarg estudi, “ Els Ports de Beceit” ,

publient en diversos números de 
“ Nostra Comarca” , i “En la llinda 
de l’Urgellet” , publient el “ La Mun- 
tanya” d’Hivern 1934-1935.

Foren els Centres Excursionistes 
sabadellencs, i especialment el Centre 
Excursionista Sabadell amb la seva 
Exposició Retrospectiva de Sabadell 
inaugurada el juny de 1930 als salons 
de la Caixa d’Estalvis, els cataliza- 
dors de la creació del Museu d’Histó- 
ria de Sabadell, A partir de la funda- 
ció del Museu, l’any 1931, el Dr. 
Crusafont, sense deixar els seus con
tactes i la seva col.laboraciô amb les 
entitats excursionistes, que continué 
fins a la seva mort, passà la seva més 
intensa activitat al nou nascut Museu 
i a la seva secció de Paleontologia, 
inici de Factual i important Museu 
Paleontolôgic.
Les darreres paraules del seu treball 
que ja hem citât “ En la llinda de 
l’Urgellet” són una bona mostra del 
seu profund sentiment excursionista: 
“L’observador, l’estudiós i l’erudit 
trobarien en aqüestes contrades de la 
llinda de l’Urgellet una terra verge, 
ben poc explorada en tots els aspectes 
de la cíéncia, flok-lore, tradicions, 
etc. De viva veu, entre el poblé, po
den recollir-se moites dites i llegendes 
amb les quais hom ompliria volums 
sencers. I ací haurem de repetir tam
bé el que hem dit altres vagades deis 
nostres excursionistes, l’afició des
mesurada al Pirineu estríete, abando- 
nant tocoms tan deliciosos com 
aquests de l’Urgellet” .

I la seva arrel excursionista ell ma
teix ens la confessa en el seu Ilibre “ A 
contracor del temps” quan ens diu: 
“Darrera meu la motxilla obesa i ta
cada de les escorrialles deis ápats soli- 
taris, orgull de muntanyenc que ha 
rondat delitosament per tots els cims 
i ha acampat en totes les valls tot i de
safian! torbs i maltempsades de tota 
mena” . El Centre Excursionista Sa
badell el féu soci d’honor i continua- 
va essent-ho de la Unió Excursionista 
de Sabadell.

Joan Alsina i Giralt

-  Ascendeix Vaspra muntanya de la voluntat: Veurás com scampila Vhoritzó de 
les esperances.
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El doctor 
Crusafont 
ais mitjans 
de

• ^comunicado
A ja  nostra velia amistat amb el doc
tor Crusafont es refermà durant els 
anys 40 i 50, en ocasió de manifestar
nos el seu interés per conéixer perso- 
nalment el nostre bon amie i célébrât 
periodista Artur Llorens i Opisso 
(Artur Llopis). Aquest anhel, reitera- 
dament manifestât per l’eminent 
científic, el veié coronal molt ràpida- 
ment en ser-li presenta! aquell escrip- 
tor, amb el qual queda segellada una 
sòlida i sincera amistat que perdurà 
llargs anys, fins a la mort del perio
dista barceloni i que el doctor Crusa
font servá sempre en la seva memòria 
com un tribut de reconeixement i 
afecte.

Fruit d’aquell primer contacte -i te- 
nint en compte que el susdit Artur 
Llopis era el director del programa 
radiofònic “Barcelona és b o n a ” , que 
diàriament donava Ràdio Barcelo
na-, fou una entrevista que li féu en 
directe i que fou escoltada i comenta
da per tots els radioients assidus 
d’aquella emissiò. Fou tanta la satis- 
facciò del doctor Crusafont per aque
lla entrevista radiada, que en sortir 
dels estudis de l’emissora ens abraçà i 
amb paraules émotives ens digué: 
“A m ie  Sala, aquest dia será m em ora
ble p e r  a m i p erqu é  he tm gu t ocasió  
de p o d e r  d ivu lgar una tasca p o sitiv a  
a fa v o r  de la p a leon to log ia  sabade- 
llenca que un dia  sera universal. Grà-
ciesi

Dies després, el propi amie Artur 
Llopis l’entrevistava novament i pu- 
blicava la seva entrevista al setmanari

“D e s tin o ” , del qual era redactor, I 
aquella entrevista no fou pas la dar- 
rera; al contrari, en cada nova opor- 
tunitat que es presentava el nom del 
doctor Crusafont apareixia a les pà- 
gines de l’esmentada revista, acom- 
panyat de diversos documents gràfics 
com a conferencian! i en funcions de 
paleontóleg.

L’any 1951, aprofitant la nostra 
bona relaciò amb amics de l’emissora 
anglesa BBC de Londres, fou possi
ble que aquella famosa emissora di- 
vulgués, amb comentaris plens d’elo- 
gis, la válua del sabadellenc il.lustre 
que en el curs deis anys tant honorá el 
nom de Sabadell i el de Catalunya. I 
el més significatiu fou la seva clara 
visió d’anunciar que es trobaven da- 
vant d’un futur geni de la ciéncia pa
leontológica. Anys a venir, els fets 
confirmaren la realitat d’aquella pro
fecía.

Des d’aquells moments, en tots els 
medis informatius de premsa i ràdio, 
locals i nacionals, el nom i l’obra del 
doctor Crusafont s’agegantava cada 
dia més i més, divulgan! i acreixent la 
seva gran personalità! científica, filia 
del seu esfor? i deis seus constants es
tudis.

Fou en aquell época que el desti 
ens tenia reservat l’honor d’estrenyer 
encara més, si cabla, les nostres rela- 
cions quotidianes, que per nosaltres 
esdevindrien transcendentals i honro- 
ses. Constantment en les nostres con
verses amicals li manifestàvem que 
seria molt important per a Sabadell

que s’anés fent un recull de la prem
sa, de les seves conferéneies, escrits, 
fotografíes, etc, etc, i sobretot de les 
seves excavacions i activitats paleon- 
tolôgiques... EU escoltava amb aten- 
ciò les nostres manifestacions i sugge- 
riments i gaudia provocant-nos cada 
dia aquest tipus de converses, fins 
que un dia es va decidir a fer-ne un 
esborrall que fou Finid del guió que 
més tard escriuria per a la pel.licula 
documentai “H IS T O R IA  D E  U N  
M U N D O  P E R D ID O ”  la quai es va 
estrenar el dia 8 de febrer de l’any 
1952 en el cine Rambla de la nostra 
ciutat, en una memorable sessió de 
gala, en l’organització de la quai te- 
nim el goig i l’honor d’haver partici
pa! molt directament,

Considerem que Sabadell ha de 
perpetuar la memòria de Fil.lustre 
cientific, dedicant-li un monument en 
un Hoc céntric de la ciutat, per con- 
templaciô i gaudi de tots els ciuta- 
dans i també per la de tots aquell que 
ens visitin, ja que sens dubte en un 
futur no molt Ilunyà, el Museu de Pa
leontologia “ Doctor Miquel Crusa
font” , pot transformar-se en un cen
tre de peregrinatge de tots els paleon- 
tôlegs nacionals i estrangers. Per a 
quan aixô arribi, que creiem que no 
tardará, Sabadell ha d ’estar a 
l’alçada digna de la categoria univer
sal d’aquest fill seu il.lustre, per tal 
de correspondre a Fhonor que eli ha 
fet a la ciutat que el veié néixer, tre- 
ballar i morir.

Joan Sala ì Rovira.

-  Hi ha una Babel més enorme que la dels Uenguatges: la de les idiosincràsies.
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Resum
bibliogràfic

Per J.T. 
(Amb aportació 

de dades per 
Ricard Simó)

. ,i /; K.

A tif de la iinposició de la C ruz de Alfonso el Sabio al Dr. t rusaloni 
per l’Excm. Sr. (jovernador de Barcelona.

M i

Dibuix de Jordi Roca, (19-11-80).

.iquel Crusafont i Pairó va néi- 
xer a Sabadell el dia 3 d’octubre del 
1910, a la llar paterna del carrer del 
Jardi, número 60. Els sens pares fo- 
ren Isidre Crusafont i Domènech i 
Dolors Pairó i Davi, modestos arte- 
sans. Contragué matrimoni amb Ju
lieta Sabaté i Margalef, d’Amposta, 
condeixebla seva a la Facultat de Far- 
mácia. Del matrimoni en naixeren 
dos filis: Anna Maria i Miquel. Va 
viure sempre a Sabadell.

Cursà els primers estudis escolars 
al col.legi dels Germans Maristes, si
tuât a poques portes de casa seva. Als 
deu anys passa a les Escoles Pies per 
tal de cursar-hi els Batxillerat. Als 
setze (1926), anant d’excursió amb 
altres Companys aficionats a la mine- 
ralogia,_descobri el jaciment de Can 
Llobateras. Era soci del Centre Ex
cursionista Sabadell, on inicià les se- 
ves primeres col.leccions mineralôgi- 
ques, que l’havien de conduir més 
tard a la paleontologia.

L’any 1933 es llicencià en Farmà- 
cia a la Universität de Barcelona i tot 
seguit s’establi a Sabadell, on desen- 
volupà activitats vocacionals de tipus 
cultural O politic. Fins a la guerra va 
ser redactor del “Diari de Sabadell”, 
sota la direcció de Francese Trabai o 
de Joan Oliver, i alli establi amistat 
amb Joan Montllor i Pujal i amb Mi- 
quél Carreras. Fou membre del Cen
tre Català, i president de la Joventut 
Catalanista de Pentitati membre 
d’Acciô Catalana, i vocal de la junta 
de PAssociació Protectora de PEn-

senyança Catalana (delegació local); 
professor de català a Ràdio Sabadell i 
col.laborador del diari barceloni “La 
Publicitat”. En crear-se el 1931 el 
Museu de la Ciutat (avui d’História) 
eli hi va crear i dirigi la secció peleon- 
tológica.

Durant la guerra civil fou profes
sor de Ciències Naturals a ITnstitut- 
Escola “Manuel B. Cossio”, créât 
aleshores a Sabadell. En èsser crida
da a files la seva lleva fou destinât 
com a analista (especialització que ja 
exercia a la seva farmàcia de Saba
dell) a PHospital Militar de Girona i 
romangué en aquella ciutat fins des
prés de Pentrada de les tropes fran
quistes a Barcelona, el gener del 
1939. Durant aquell période publicà 
els sens primers treballs literaris al 
setmanari “Meridià”, de Barcelona.

Després de la guerra féu la carrera 
de Ciències Naturals, que considera
va necessària per al desplegament de 
les seves inquietuds cientifiques, a les 
quais volia prestar la màxima aten- 
ció. Es llicencià el 1950 a la Universi
tät de Madrid i seguidament va fer el 
doctorat, amb premi extraordinari.

A Sabadell, després d’haver estât 
denunciat i empresonat per catalanis
ta (dut emmanillat en plena Rambla) 
va ser co-fundador i principal impul
sor de la Fundació Bosch i Carde- 
llach, entitat concebuda corn a centre 
d’estudis locals i comarcáis per tal 
d’aplegar els estudiosos que amb el 
règim franquista es trobaven disper- 
sats i mantenir el caliu de la cultura



autòctona, reunint les disciplines 
d’Història, Ciències Naturals, Cièn- 
cies Econòmiques i Socials, Urbanis
me i Arts i Lletres. Crusafont en va 
ser director durant dotze anys i poste
riorment en fou nomenat membre 
numerari d’honor. A la Fundació 
aportà gran nombre de ponències i 
comunicacions sobre ternes de la seva 
especialitzaciô científica i diversos; 
algunes de les quais han estât publi- 
cades.

Va guanyar amb el número 1 les 
oposicions a la Cátedra de Paleonto
logia de la Universität d’Oviedo, i 
poc després va ser catedràtic de la 
mateixa disciplina a la Universität de 
Barcelona.

Aconseguí de la Diputació de Bar
celona la creació de l’Institut de Pa
leontologia i la seva ubicació a Saba
dell. Inaugurât l’any 1969, l’Institut 
fou presidit per Crusafont fins a la 
seva mort; i hi organitzà diverses reu
nions internacionals que hi aplegaren 
personalitats cientifiques de tot el 
món.

Gran admirador i seguidor de les 
doctrines científico-filosófiques de 
Teilhard de Chardin, fou nomenat 
membre espanyol (l’únic) en el Comi
té de Publicacions de les obres del je
suíta francés i revisor de les traduc- 
cions que se’n feren al catalá. A més, 
creá, a Sabadell, l’entitat “A m ies de  
Teilhard de C h ard in “  que tenia per 
objecte la difusió del pensament de 
l’esmentat savi.

Donà conferéncies de la seva espe- 
cialitat científica en catalá, castellá, 
francés i anglés, a les Universitats de 
Barcelona, Madrid, Oviedo, París, 
Dijon, Montpelier, Utrecht, Amster
dam, Leyden, Maguncia, Upsala, 
Helsinki, Floréncia, i en els Museus 
d’Histôria Natural de Darmstadt, 
Weimar i Basilea.

Publicà gran nombre de Ilibres i 
comunicacions i articles sobre temes 
de la seva especialitat científica. Fou 
membre de tribunals de tesis docto
ráis a les Universitats de la Sorbona, 
Utrecht i Montpelier; Professor 
d’Antropologia de la Faculta! de Fi
losofía S.I. de Barcelona; invitât en 
col.loquis científics a la televisió es- 
panyola; membre editor de la revista 
“Journal o f  H um an E v o lu tio n ” , de 
Londres; corresponsal del “Bulletin  
o f  the Society  o f  Vertebrate P a leon 
to lo g y ” , d’Estats Units d’Amèrica; 
col.laborador de la revista “A nnales  
de P a léo n to lo g ie” , de Paris; membre 
de la “Society f o r  the S tudy o f  E v o 
lu tio n ” , també d’EE.UU.; membre 
expedicionari de tres éampanyes a 
Tunis i una al Marroc, realitzades so
ta el patrocini de la “Sm ithsonian  
In stitu tio n ” , d’EE.UU.

Va ser Comanador de l’Ordre de 
Alfons X el Sabio; Cavalier de les 
Palmes Académiques de França; doc
tor “honoris causa’’ per la Universi
tät de Basilea; académie de la Reial 
de Ciències i Arts de Barcelona;
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membre de la Instituciô Catalana 
d’Història Natural; membre de la So
cietal Catalana de Biologia i de la de 
Geologia; membre d’honor de la So
cietal d’Història Natural de Balears; 
comanador de l’Ordre Oranje-Nas- 
sau, d’Holanda; medalla d’or al Mè
ri! Cultural de la Diputació de Barce
lona; medalla de plata de la Universi
tät de Barcelona. Entre diferents paï- 
sos s’ha donat el seu nom a una tren- 
tena d’espècies. A Sabadell, li foren 
concedits el “ Premi Ciutadania’’ de 
la Caixa d’Estalvis, i la Medalla d’Or 
de la Ciutat.

L’any 1963 va obtenir el premi lite
rari “P e r e M a r tíP e y d r ó ” amb l’obra 
“A contracor de l te m p s” , que fou 
editada amb próleg de Joan Oliver.

El 16 d’agost del 1983 el doctor 
Crusafont moria, després d’alguns 
anys d’una malaltia que li afectà sen
siblement les cordes vocals, però en
cara concurrent assidu, fins a entrada 
d’estiu, al seu despatx de director de 
l’Institut de Paleontologia. Des d’alli 
va poder tenir el goig, pocs mesos 
abans de morir, de seguir els treballs 
de l’equip de deixebles seus que cul
minaren amb la troballa de Venta 
Micena, a la provicia de Granada; 
troballa de grans transcendèneia 
mundial.

Mn. (ieis (d'esquena), el Dr. C rusafont, Uuis C’Iapés i Joan C'useó atents a la paraula d’Antoni Vila Arrufat.
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Dades significatives d'un brillant curriculum
X-^reiem que aquest monogràfic de “ Quadern” seria in
complet si en les seves pàgines no hi quedés inclosa, d’al- 
guna manera, la bibliografia que produi el nostre savi i 
il.lustre conciutadà. Si donàvem, però, com ho hauriem 
volgut fer, una relació completa i detallada de les seves 
obres quedarien omplenades, només amb això, les pàgi
nes de què disposem: Tan abundant és l’obra escrita que 
ens deixà el nostre paleontòleg, doblat, com sabem, d’as- 
sajista en temes d’Evolució i, a més, encara, d’escriptor i 
poeta!

Atesa, dones, l’extensió de la seva obra escrita, hem 
renunciat a detallar-la aci titol per titol (1) i hem optât 
per donar-ne només unes dades significatives;

- El total d’obres escrites i publicades de Miquel Crusa- 
font -llibres originals, llibres en col.laboració, traduc- 
cions, articles i comunicacions en revistes, miscel.lànies i 
Actes de reunions cientifiques de carácter nacional i in
ternacional, edicions de lliçons i conferéncies pronuncia- 
des, prólegs i presentacions a obres d’altri, obres de crea- 
ció literária en prosa i en vers-assoleix la xifra impressio- 
nant de 510 unitats.

- De les seves obres cientifiques i d’assaig originals, les
més destacables són:

“Concepciones cosmovitalistas del evolucionismo’’.
Sabadell, Museu de la Ciutat. 1948.
“Los Jiráfidos fósiles de España’’ (Tesi de doctorat). 
Barcelona. Mem. y Com. del Inst. Geol. y Min. de 
España. 1952.
“El Fenómeno Humano según los puntos de vista de 
P. Teilhard de Chardin’’. Sabadell, Fundació Bosch i 
Cardellach. 1956.
“Evolución y Ascensión’’. Madrid. Ediciones Tau
rus. 1960 (Amb Próleg del Dr. Jaume Truyols San- 
tonja).
“Origen, evolución y singularidad del Hombre’’.
Madrid. Ediciones Taurus. 1965.
“El fenómeno vital’’. Barcelona. Editorial Labor. 
Nueva Colección Labor. 1967 (1.̂  edició), 1969 {2f 
edició).
“História de la Paleontologia a Sabadell’’. Sabadell. 
1969.

De les obres escrites en col.laboració esmentarem 
com a més importants:
M.C. i J.F. de Villalta, “Los Vertebrados del Mioce
no continental de la cuenca del Vallès-Penedès’’. Ma
drid. Bol. del Inst. Geol. y Minero de España. 1943.
M.C. i J.F. de Villalta, El Mioceno continental del 
Vallès y sus yacimientos de Vertebrados’’. Sabadell. 
Publicacions de la Fundació Bosch i Cardellach. 
1948.
M.C. i J.F. de Villalta i J. Truyols, “El Burdigaliense 
continental de la cuenca del Vallès-Penedès’’. Barce
lona. Mem. y Com. del Inst. Geol y Min. de España. 
1955.

M.C. i J. Truyols, “Estudios Masterométricos en la 
evolución de los Fisípedos’’. Madrid. Bol. Geol. y 
Min. de España. 1957.
M.C. Bermudo Meléndez i Emiliano Aguirre, “La 
Evolución’’. Madrid. Biblioteca de Autores Cristia
nos. 1966.
M.C. i altres autors, “En torno a Teilhard’’. Madrid, 
Ediciones Taurus. 1969.

- De la seva tasca com a traductor seleccionaríem 
aqüestes dues obres:
“Hombre, Tiempo, Fósiles’’, de Ruth Moore. Barce
lona Edit. Labor. 1957. (Traducció, próleg i notes).
“El Fenómeno Humano’’, de Pierre Teilhard de 
Chardin. Madrid, Ediciones Taurus, 1963 (1.® 
edició), 1965 (2.̂  edició), 1966 (3.® edició), 1967 (4." 
edició).

- Dues de les seves obres de creació literaria, publica
des soltes, mereixen èsser registrades en aquesta rela
ció. Són:
“A contracor del temps (Narracions de l’Alt Aran)’’,
amb próleg de Joan Oliver i il.lustracions d’Anna- 
Maria Crusafont Sabater. Sabadell, 1965 (Premi 
“ Pere Marti i Peydró” 1963).
“Univers, incessant marea’’, poema. Sabadell, 1973.

P.R.G.
(i). La relació completa i amb tot el detall desitjable de la bibliografia científica i 
d ’assaig de Miquel Crusafont Pairó la trabaren a i ’opuscle que, sota el tito! de 
“Paleontología y  Evolución’’, publica l ’any 1973 l ’Institut Provincial de Paleon
tologia. Els títols que caldrá afegir-hi -que no són molts- perqué la relació arribi 
fins a ia data de la seva mort cal demanar-los a l ’esmentat Institut.

1 0 - 1  d i ' )
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Obres i treballs publicáis pel doctor Crusafont
X  itols académies i funcions 
professorats

Llicenciat en Farmàcia per la Universität de Barcelona (1933) i en Cièneies Naturals per 
la Universität de Madrid 0950); Doctor en Cièneies Naturals, amb Premi Extraordinari, 
per la seva tesi “ Els Giràfids fossils a Espanya” .

Catedràtic de Paleontologia per oposicio, amb el num. 1 i per unanimitat, de la Universität 
d’Oviedo i, per concurs de trasllat, de la Universität de Barcelona; Professor d’Antropologia 
de la Facultat de Filosofia Societatis lesu de Barcelona.

Membre de Tribunals de Doctorat i Director de nombroses Tesis de Doctorat elaborades 
en Universitats espanyoles; Membre Invitât de Tribunals de Tesi de Doctorat, dues vega- 
des a la Sorbona, très a Utrecht i dues a Montpelier.

Activitats cientifiques a titol personal Becari de la “ Wenner-Green Foundation for Anthropological Research” , d’Estats 
Units, i de la “ Bossi Foundation” , de Londres. Membre Expedicionari de campanyes 
d’excavaciô a Tunis, realitzades sota el patrocini de la “ Smithsonian Institution” de la 
Universität de Boulder, Colorado (Tres campanyes a Tunis i una quarta al Marroc).

Director dels Cursets Internacionals de Paleontologia, de Sabadell (anys 1952, 1954, 
1956 i 1958); de la Primera Reunió del Terciar!, a Sabadell i Madrid (1956); Director d’Ex- 
cursions del Congrès INQUA a Espanya; President, per un any, del “ Comité pour l’Étude 
du Néogène Méditerranéen” .

Conferenciant Invitât a les Universitats de Paris, Montpelier, Dijon, Utrecht, Amster
dam, Leiden, Magùncia, Uppsala, Helsinki i Florència i als Museus d’Histôria Natural de 
Darmstadt, Weimar i Basilea.

Ponent del tema de l’Hominització en la Reunió Teilhard de “ Pax Romana” , de la 
“ Fundació Cini” , a Venècia; i en dues Reunions Teilhard, a Vézélay; President de la mesa 
de la Secció VII del “ Simposium de Zoologia (Zoofilogènia)” , a Salamanca, essent Po
nent el Prof., George Simpson, d’Estats Units.

Presèneia en Corporacions 
Cientifiques

Membre Numerar! de la Reial Acadèmia de Cièneies i Arts de Barcelona; Corresponent 
de la “ Société Géologique de France” , de l’“ Istituto di Paleontologia Umana” , de Roma, 
de la “ Gesellschaft Teilhard” d’Alemanya Occidental, de la “ Teilhard Association for 
Great Britain and Ireland” , de Londres, de la “ Society for the Study of Evolution” , d’Es
tats Units, de la “ Society of Vertebrate Paleontologia” , d’Estats Units, de la “ Fondation 
Teilhard” , de França i de la “ Société Belge des Amis de Teilhard de Chardin” ; membre de 
la Subcomissió per al Quaternari de la Comissió Nacional de Geología, de Madrid; mem
bre de la Subcomissió d’INQUA sobre el limit Plio-Pleistocè i membre de l’“ Asociaciôn 
para la protección de la Naturaleza (Coto de Doñana)” .

Director de la Secció de Paleontologia del Museu de Sabadell (fins a 1969); 
Conservador-Director de l’Institut Provincial de Paleontologia de la Diputació de Barcelo
na, a Sabadell; Director de la Secció de Paleobiologia del “ Instituto Jaime Aimera” , del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Col.laborador de l’“ Instituto Geológico 
y Minero de España” i del “ Museo de Ciencias Naturales” , de Madrid.

Intervenció en publicacions 
cientifiques

Fundador, i Director durant uns anys, del “ Boletín de la Asociación para el estudio de la 
Paleontología de Vertebrados” publicat a Sabadell; Fundador i Director del “ Boletín In
formativo” de l’Institut Provincial de Paleontologia, de Sabadell; Membre editor del 
“ Journal of Human Evolution” , de Londres; Redactor de la revista “ Acta Teilhardiana” , 
de Munich; Membre del Conseil de Direcció de la revista “ Cromosoma X ” , de Barcelona; 
Corresponsal del “ Bulletin of the Society of Vertebrate Paleontology” , d’Estats Units i de 
la revista “ Annales de Paléontologie” , de Paris; Col.laborador dels Diccionaris de la “ SC- 
YT” i de 1’“ Enciclopédia Salvat” , de “ Proliber Navarra” , de 1’“ Enciclopédia de la Medi
cina” i de les revistes “Atlántida” i “ Questions de vida cristiana” ; cofundador i Director 
dotze anys de la Fundació Bosch i Cardellach, de Sabadell; Fundador i Director de l’Asso- 
ciació “ Amies de Teilhard de Chardin” , de Sabadell; del Conseil de Redacció de les publi
cacions de l’“ Instituto Geológico y Minero de España” ; del Comité Cientific de Redacció 
de la Revista “ Palaeovertebrata” , de Montpelier; Redactor de la revista internacional 
“ Quaternaria” , d’Itàlia; únic membre de nacionalitat espanyola del Comité francés de Pu- 
blicaciô de les obres de Teilhard de Chardin.

Tasques literàries i éditorials Traductor al castellà de l’obra de Pierre Teilhard de Chardin “ Le phénomène humain” i 
de l’obra de Rooth Moore “ Time, Man, Fossils” ; revisor oficial de les traduccions catala
nes i castellanes de les obres de Teilhard de Chardin; col.laborador del “Traité de Paléon
tologie” (en vuit volums) del Prof. Jean Piveteau, membre de l’“ Institut de France” ; Di
rector de la Col.lecciô Teilhard, de “Taurus Ediciones” , de Madrid; autor de nombrosos 
prôlegs a obres de Paleontologia i d’Evoluciô.

Honors, condecoracions i premis Doctor Honoris Causa per la Universität de Basilea; Comanador de l’Orde d’Alfonso X 
el Sabio (Espanya) i de l’Orde d’Oranje-Nassau (Holanda); Cavalier de les Palmes Acadé
miques de França; Medalla d’Or al Mèrit Cultural de la Diputació de Barcelona; Membre 
d’Honor de la Societat d’Histôria Natural de Balears; Medalla d’Or de la Ciutat de Saba
dell; Premi Ciutadania, de la Caixa d’Estalvis de Sabadell; Membre d’Honor de la Unió 
Excursionista Sabadell; Membre Numerari d’Honor de la Fundació Bosch i Cardellach de 
Sabadell; Premi literari “ Pere Marti i Peydrô” , de Sabadell.

P.R.G.



Quatre 
jaciments 
importants del 
Continental 
Terciari Català

Jaciment de Can Llobateres, 
del terme
de Barberà del Vallès.

Jaciment de Can Ponsic, 
del terme municipal 

de Sant Quirze del Vallès

Jaciment conegut
per “La Trinxera’’, del terme
de Sant Quirze del Vallès.

Jaciment 
del Molí Calopa, 

del terme de Rubí.



Boix de
Ricard Marlet (1956) 
i adhesìu editai 
per rinstitut de 
Paleontologia, el 1970.

ABADELL
M E C A  de la

Paleontologia



90

perfil
Camina filosòficament...
Hom diria que fa milions d ’anys que ho fa aixi.
És amie deis amies. I, a més, amigable.
Polemista. On no hi ha polèmiea, és eapaç de erear-la, 
polemitzant amb eli mateix...
Té inquietuds vàries, i totes, elogiables.
Persona que investiga entre milenaris ossos.
(També li agrada el tali...)
I, un contra-corrent: vull dir que tothom es preoeupa, histèrieament, 
per l’avui i pel demà, i a eli l’ha preoeupat sempre l’ahir.
Més eneara: l’Alfa de l’evolueió.
És deis poes humans que ha reeorregut més milions d ’anys 
pel deeurs del Temps.
Eli és un futur “ fòssil” que s’ha guanyat a bastament la perennità!..,

Qüestionari “ PROUST!:
-El principal tret del meu 
carácter?
-L a  te n a c ia ta t.
-La Qualität que prefereixo en un 
home?
-L a  se r ie ta t.
-La Qualität que prefereixo en 
una dona?
-L a  te n d resa .
-Allò que més estimo en els 
amics?
-L a  lle a lta t.
-El meu principal detecte?
-E ls  d e sá n im s .
-La meva ocupació preferida?
-L a  q u e  re a litzo .
-El meu somni de benestar?
-M o lt  treb a ll.
-Quina fóra la meva pitjor 
desgrácia?
-È sser  cec.
-Qué voldria ser?
-Ja  e s tic  b é  a ix í.
-On desitjaria viure?
-A  casa , a S a b a d e ll.
-Quin color prefereixo?
-E l b la u
-Quina flor prefereixo?

-T o te s .
-Quin ocell prefereixo?
-T o ts .
-Els meus autors preterits en 
prosa?
-A z o r ín , R u y ra , S h a k e sp e a re . 
-Els poetes preterits?
-M a r là M a rien t, K e a ts , J o se p  
G arn er.
-Els herois de ficció?
-C h a r io t.
-Les meves heroines de ficció? 
-G re ta  G a rb o  en e ls  se u s  p a p e r s .  
-Els meus compositors preterits? 
-B ach , S h u m a n n , A lb in o n i,  
M o z a r t .
-Els pintors predilectes?
-H a ls , D ü rer , M iq u e l Á n g e l.
-Els meus herois de la vida real? 
- T o ts  e ls  e sc r ip to rs .
-Les meves heroines històriques? 
-N o  en  tin e  ca p .
-Els noms que prefereixo? 
-M iq u e l, A n n a  M a ria , J u lie ta . 
-Qué detesto més que res?
-L a  s u p è r b ia  i la  v a n ita t.

~Quins caràcters històrics 
menyspreo més?

-E ls f e t s  d e  g u erra .
-Quin fet militar admiro més? 
-C a p .
-Quina reforma admiro més? 
-L a  d e  C o p é rn ic .
-Quins dons naturals voldria 
tenir?
-T o ts  e ls  p o s s ib le s .
-Com m ’agradaria morir? 
-T ra n q u il, seré , se n se  d o lo r .  
-Estât present del meu esperit? 
-B o .
-Fets que m ’inspiren més 
indulgència?
-L e s  f la q u e s e s  h u m a n e s .
-El meu lema?
- “M i d e sc a n so  e s  p e l e a r ' ’ (E ray  
L u is  d e  L e ó n ) .
-Com sóc?
-S i f a  n o  f a ,  c o m  q u a n  va ig  
v e n ir  a l m ó n .
-(I ho diu un evolucionista...)

(En Miquel Crusafont em lliurà 
personalment aquest Qüestionari 

el 30 de maig de 1983). J.C.A.

E l P e r f i l  i la  C a r ic a tu ra  d 'a q u e s t  tr e b a ll  só n  in se r its  en  e l llib re  ti tu la t  “ 6 0  C e b a l lu ts “  
d e  p r ó x im a  a p a r ic ió , e ls  a u to r s  d e l  q u a l só n  J o a n  C a sc ò  A y m a m i  i Emili Hierro Roig.
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i i QUADERN” 
I EL DIA 
DEL 
LLIBRE

mb aquest número de Q U AD ERN  
que tens a les mans, benvolgut lec
tor, la nostra revista compleix el seu 
sisè aniversari, coincidint -com cada 
aniversari seu- amb el Dia del Lli- 
bre, encara que enguany, per excep- 
ció justificada, no coincideix amb la 

festivita t de Sant Jordi.
Hem de creare que l ’haver fe t néixer Q U A 

DERN  sota Vempara d ’una diada tan significa
tiva per a Catalunya i la seva cultura li va dur 
sort. Des del seu bateig Q UADERN va iniciar 
els passos amb força seguretat, i fins es p o t dir 
que ha marcai el pas -tant el cronologie com  
rideològic- amb regularitat i fermesa. Que no 
ha perdut passada, va]a. El balanç d ’aquests sis 
anys dona el résultat de trenta nou números, 
entre els quais n ’hi ha quatre de monogràfics, 
dedicai el darrer d ’ells ben recentment al presti
gios sabadellenc doctor M iquel Crusafont Pai
ró amb una difusió extraordinària a la ciutat i 
entre els medis cientifics del país. I  ja  estem tre- 
ballant en un altre que dediquem a la rica per- 
sonalitat d ’un altre gran sabadellenc: A ntoni 
Eorrellad i Solà.

Però la fruitada de Q UADERN s ’estengué 
ben aviat a una branca publicista diferent: la 
del llibre. I heus aci que la BIBLIOTECA  
QUADERN, iniciada amb ‘D e  les eixides” 
com a simpàtica sorpresa, ara fa  quatre anys -i 
també en el marc delitós del Dia del Llibre-, 
duu publicáis ja  set volums, dos d ’ells apare- 
guts amb aquest mateix nùmero de la revista, i 
tots amb tema -o, com a minim, autor- sabade
llenc.

Hem d'agrair tots els qui en una o altra fo r 
ma ens fan suport -persones i institucions- i 
prom etre’ls que farem  tots els possibles per  
continuar el nostre carni al servei de la ciutat i 
del país.

NOTA: Els textos signals reflecteixen l’opinió personal dels aulors respeclius.
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SEMÖlAMCÄ de

PERE SOTORRA i GARRIGA
“Una liar sense llibres és com un cos sense ànima”.

Cicero

E,/I nostre personatge des de I’edat de 
catorze anys, quan tot just vestia bata 
d ’alumne escolapi, s’incorporà a una lli- 
breria, la qual després de les reformes al 
decurs del temps, ha esdevingut el que és 
avui. Son ni més menys uns quaranta 
anys els que ha viscut -i viu- entre llibres.

Pere Sotorra ben aviat deixà Pescóla i 
de jugar al carrer per assumir unes res- 
ponsabilitats impropies -vist d’ara- d’un 
vailet. Perqué, orfe de pare als cinc anys, 
essent el tercer de cinc germans, va haver 
de deixar els estudis i els companys per 
posar-se en una responsabilitat que, a tra
vés dels anys, mai no ha abandonat. Ha- 
via nascut el 17 de febrer del 1931. El seu 
pare, el doctor Ferran Sotorra, fou un 
metge força estimât a Sabadell (abans ha- 
via exercit a Sant Joan de les Abadeses i a 
Sant Quirze del Vallès). Fou metge de 
l’Asil de les Germanetes dels Avis Désem
parais, de la Casa Caritat i Hospital i de 
la Clinica que coneixem amb el nom dels 
“ Eucaliptus” . Fou una persona i un pro
fessional molt admirai. Va morir inexpli
cablement assassinat el 18 d’agost del 
1936, quan comptava 43 anys.

En Pere, dones, ha estât un continua
dor d ’una llibreria que s’obri de bell non 
al public allà l’any 1939, recent acabada

Per Joan Cusco i Aymamí

la comtesa civil. Cal, però, fer una petita 
història. 1 abans d’ella vull dir que el nos
tre personatge no accedia a sortir en 
aqüestes págines. La raó per la qual ac- 
ceptá fou perqué eli. Pere Sotorra, amb 
quaranta anys en l’ofici, és el degá deis lli- 
breters de Sabadell. (Ja són traspassats, 
malauradament, els Sallarés, Piferrer, 
Graupera, Estruch...). Estem a la Setma- 
na del Llibre i per aquesta raó duem aqui 
a un Ilibrer. La raó és plausible, com diria 
Josep Pia, qui, de passada evoco amb 
sentiment i enyor arran del seu decés, es
devingut el dia 23 d ’abril del 1981...

-Explica’ns, si et plau, l’origen 
d ’aquesta llibreria -li demanem.

-Quan s ’acabà la guerra. En Pere Ga- 
rriga Casals, germà de la meva mare, va 
adquirir la llibreria Graupera. D ’ençà 
d ’aleshores va néixer Llibreria Sabadell, 
la qual est ava a cura d ’uns encarregats 
que es van anant tornant al llarg del sis 
anys, tota vegada que el meu oncle mai no 
s ’havia posât al davant d ’ella, puix ja  te
nia la seva feina com industrial tèxtil. Pe
rò com sigui que la llibreria no “funcio- 
nava” prou bé proposa a la meva mare 
que els seus fills se’n fessin càrrec, mal- 
grat la seva jovenesa. “Veuràs, tu ets vi
dua i cal que els teus fills t ’ajudin i tinguin

Lluisa Forreliad signant exemplars de la seva obra (1954).

un avenir”, va venir a dir a la mare. 1 
d ’aquesta manera ja  ens veiem tots els 
germans a aquell establiment... Jo comp
tava llavors catorze anys.

Cal dir que hagueren d ’interrompre els 
seus estudis. En Jordi els continué des
prés per a seguir la seva vocació sacerdo
tal. Dues germanes, la gran i la petita es 
casaren i davant del negoci quedaren En 
Pere i la Montserrat.

Convé fer constar que Llibreria Saba
dell es constituí en un establiment llibreter 
amb moka preponderància de llibres reli
giosos. Haviem passât una guerra que tot 
el que tenia caire religiós -missaire- havia 
estât anihilat. (Després, establerta la pau, 
s’anihilà tot el que tenia caire catalá...) El 
vuitanta per cent deis llibres que compta
va la llibreria era tema clerical.

-Arran del Concili Vaticá II es va ven
dre bona part de l’estoc i anul.lat del tot 
el que quedava -diu el nostre personatge, 
afegint: I avui dia si ens demanen un Ca- 
tecisme o bé un Missal o un Devocionari 
no el podem pas servir...

Citem un fet que resulta anecdótic: El 
primer rètol lluminôs que s’instal.là a Sa
badell fou, corn ens explica En Pere, el de 
Llibreria Sabadell, allà l’any 1951. A fi 
d’aportar un document gràfic a aquest 
treball, ens plau reproduir una foto que 
esdevé histórica. Horn pot contemplar 
l’entrada del carrer Manresa d’aleshores...

L’any 1952, pel setembre, aquest esta
bliment deixa de vendre la premsa diària, 
dedicant-se majorment a llibreria. I el 
maig de l’any següent el local inaugura un 
saló d’exposicions amb un certamen artis
tic amb motiu del “ Dia del Jove’’, amb 
assistèneia de les autoritats civils i religio-
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ses del moment. Ve a tomb dir que entre 
els que exhibiren llur obra recordem a 
Trini Sotos, Rosa Nin, Bermúdez, Vidal, 
Borrell... En aquell saló s’hi celebraren 
alguns actes, entre els quais podem recor
dar l’Exposició d ’Obres del Centre Im
portador del Ebbre Italià, la del Conseil 
Superior d ’Investigacions Cientifiques i 
altres exposicions artistiques...

Una de les efemérides que visqué 
aquest establiment fou arran del Premi 
Nadal 1953 que guanyà la sabadellenca 
Lluisa Forrellad amb el seu llibre “ Siem
pre en capilla” . Quan es publicà el llibre, 
l’any següent, l’autora signà exemplars de 
la seva obra. Constituí un revellant èxit.

-Recordo que vam vendre més de mil 
exemplars -evoca En Pere.

L’any 1965 el local estrena noves refor
mes, que inaugura i beneeix el Rv. Josep 
M.̂  Vilaseca. Arran de les adequacions 
necessàries pel negoci, el saló d’exposi- 
cions fou habilitai per rebòtiga.

Durant els anys han signât llurs obres 
els autors que es relacionen: Mercè Sali- 
sachs, Baltasar Porcel, Paco Candel, 
Juan de Dios Rodríguez Heredia, Luis 
Salgado, Swan Hassel, Joan Alavedra, 
Xavier Benguerel, la citada abans Lluísa 
Forrellad, Mossén Geis, Ramon Moix...

-Es llegeix més ara que mai? 
-preguntem a Sotorra.

-Efectivament, es llegeix més, però no 
encara el suficient. Duem molts anys 
d ’endarreriment respecte a altres paisos 
europeas.

-Quina temàtica prevaleix més que les 
altres entre la teva clientela?

-La Literatura i la Tècnica, ambdós 
camps ben dijerents, Aixó evidencia que 
Sabadell és una ciutat industrial, que ba- 
tega amb les innovacions técniques que el 
progrès imposa. Ara, per exemple, les 
obres sobre la Informàtica són força 
sol.licitades. I de sempre, la inquietud in- 
tel.lectual que ha caracteritzat la nostra 
ciutat.

Mentre parla. En Pere mou el boligraf 
entre els seus dits, inquiet sempre.

-Pue assegurar que Sabadell llegeix més 
que la majoria de les poblacions de la seva 
categoria -diu.

-D’un temps ençà el llibre català inci- 
deix més en el mercat i en conseqüència en 
la cultura, però ¿en quina proporció da- 
vant deis Ilibres en castellá, segons tu?

-Ea de mal mesurar, però de moment, 
de quasi cent Ilibres en castellò sobre un 
10 per cent són en català.

-Quins són, a judici teu, els principals 
enemies dels Ilibres?

-El cotxe, la televisió, les sortides domi- 
nicals: en definitiva, la societal de con- 
sum -ens diu, taxatiu.

-Creus tu que s’editen pocs o massa Ili
bres actualment?

-No cree que mai sigui massa. Ara bé, 
potser no hi ha cove per tant peix...

-Es parla sovint que els Ilibres són cars. 
Ho són, per tu?

-Jo cree que el llibre mai és car, i menys 
si el comparem amb qualsevol deis ̂ altres 
articles de consum que ens ofereixen a 
diari. El que passa és que és poc valorat i 
estimât i aleshores pot semblar car.

-A fi de promocionar més i més l’afició 
a la lectura, que creus que caldria fer?

-Qualsevol cosa seria bona, però per 
damunt de tot cree que la responsabilitat 
està en els pares i en els educadors davant 
de la seva actitud envers el llibre. Està 
comprovai que uns pares aficionáis a lie- • 
gir, els fills assimilen l ’exemple. On hi ha 
una biblioteca familiar, allá persisteix 
normalment Taf ició a la lectura i Tamor 
ais Ilibres, que és igual que dir amor a la 
cultura.

-Com sigui que d’uns anys ençà el llibre 
es fa servir com a reclam per entitats a fi 
d’estimular la captació d’ingressos deis 
seus im positors o nous clients, 
obsequiant-los amb Ilibres, com valores 
tu, Ilibrer, aquesta práctica?

-És una manera disfressada de fom en
tar la cultura, perqué no es pugui inter
pretar com una competéncia deslleial 
-diu-. En aquest sentit els Ilibreters ja  han 
opinât a bastament -acaba dient.

Durant l’entrevista han vingut a fer-li 
algunes consultes. En Pere les atén totes. 
Té a la memòria -excel.lent memòria- els 
noms dels autors, els titols, fins i tot les 
editorials i on es troba I’exemplar que li 
demanen... Igual la seva germana, Mont
serrat: ambdos són uns professionals, uns 
bibliòmens.

Cal fer-li aquesta pregunta:
-Tens biblioteca particular. Pere?
-Sí. La meva petita biblioteca està fo r

mada pels Ilibres d ’autors de Sabadell, i 
exemplars que m ’han dedicat al llarg de la 
meva vida els diferents autors que he co- 
negut; i d ’altres que no es troben a la ven
da i deis quais n ’estic molt orgullós. A 
part, tine la gran biblioteca al dia, que és

on passo totes les hores del dia i que esde- 
vé el meu Santa-Santorum.

Horn pensa que l’afició a la lectura pot 
esdevenir una autèntica passió. Els qui es- 
timem els llibres hi estem propensos, evi- 
dentment. I fins i tot pot provocar una 
nécessitât (?): la d’apropiar-se de llibres 
d’altri. (Ja és prou conegut el costum que 
els llibres que es presten no solen 
retornar-se...). I a més a més la cleptoma
nia està arrelada en aquest àmbit. D’això 
ens en podría explicar qui-sap-lo el propi 
Sotorra que ha viscut moites i variades 
circumstàncies. És evidentment, un tema 
délicat i només l’emprem corn anecdotari 
si més no.

Existeix el cleptôman conegut entre el 
ram dels Ilibreters; és l’individu que es 
desplaça a altres poblacions, que té bon 
aspecte i que en qualsevol llibreria es 
comporta corn un ser normal, corn un 
possible i bon client. Dones bé: Va abi- 
llat, ja en una grossa cartera de mà o amb 
un ample abric o altra peça en la quai pot 
amagar-hi alguns llibres i endurse’ls, si no 
és descobert... Cosa que s’arriba a desco- 
brir. Aleshores ve el tràngol. No reaccio
nan: solen demanar perdó al Ilibrer, re
tornen el gènere i “ apa-adéu” ... Cal dir 
que entre els cleptómans hi ha gent de to
ta condició: fins i tot de benestant... És 
més curiós el fet d ’aquella persona que ha 
près un llibre -o una revista- i al cap d’uns 
dies el retorna, tot dient que no l’ha mal- 
més i com que no té diners per a pagar-lo, 
el torna, tot demanant que el disculpin... 
Qui s’adreça en una carta autògrafa 
acompanyant un billet de cent pessetes 
per a pagar, en part, el llibre o la revista 
que va endurse’n, demanant que el discul
pin, alegant -aquest és un cas ben concret 
i real- que els seus “ pares no li donen di
ners per a comprar revistes” , i que li 
“ controlen els seus gastos” ... Bé, po- 
driem extendre’ns més sobre el particular, 
però creiem que, com a mostra, ja és sufi
cient.

En una llibreria pot sorgir un anecdota- 
ri ben substanciós, certament. Veiem-lo: 
Hi ha un client que fa uns anys havia 
comprat un diccionari i ara es presenta 
queixant-se al llibrer que la paraula pasó
la no hi figura... Qui demana un llibre de 
cuina i refuig quan li ensenyen un que diu 
art culinari... Aquell que va a buscar un 
llibre per fer un obsequi i el troba car, o 
massa gros o massa petit...

-Bé, en aquest moment no en recordo 
cap més... -ens diu En Pere.

Entremig de tants llibres cal preguntar- 
li;

-Quin llibre t ’emportaries per llegir en 
una illa solitària?

-El Criteri -ens diu, sense pensar-s’hi 
gens ni mica.

Això palesa que és home de criteri, el 
bon amie Pere...

És una 
gentilesa de
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Bru.
Ulls negres.
Testagris.
Home llis.
De pal see.
Circumspeete.
Atent i deferent.
Ell té reme! per l’ànima (*). 
Parla com un llibre...

(*) “Remei de l ’ànima” (Rètol de la Biblioteca de Berlin).

Qiiestionari «PROUST».
-El principal tret del meu 
carácter?
-La constància.
-La qualitat que prefereixo en un 
home?
-La intel.ligència i la tenacitat. 
-La qualitat que prefereixo en 
una dona?
-La Sensibilität i la fermesa.
-Allò que més estimo en els 
amics?
-La sinceritat i la generositat.
-El meu principal defecte?
-El pessimisme.
-La meva ocupació preferida?
-La lectura, la mùsica.
-El meu somni de benestar?
-La salut fisica i la pau de 
resperit.
-Quina fóra la meva pitjor 
desgràcia?
-Perdre la raó.
-Què voldria ser?
-Aquest moment, el que sóc.
-On desitjaria viure?
-Sempre he viscut aquí i ja  m'hi 
trobo bé.
-Quin color prefereixo?
-Tots, si són bonics.
-Quina flor prefereixo?
-La rosa.
-Quin ocell prefereixo?
-El colom, pel que significa.
-Els meus autors preferits en 
prosa?
-Pia, Pedrolo, Maragall,
Ruyra...
-Els poetes preferits?
-Maragall, Verdaguer, Carner... 
-Els herois de ficció?
-El Quixot, Chariot.

-Les meves heroines de ficció? 
-La Ventafocs, Alicia en el País 
de les Meravelles.
-Els meus compositors preferits? 
-Chopin, Bach, Albèniz.
-Els pintors predilectes? 
-Velázquez, Murillo, Renoir.
-Els meus herois de la vida real? 
-El meu pare i la meva mare. 
-Les meves heroines històriques? 
-Joana d'Arc, Madame Curie, 
Maria Teresa de Calcuta...
-Els noms que prefereixo?
-Oriol, Alex, Xavier, Marta. 
-Què detesto més que res?
-La mentida i la hipocresía. 
-Quins caràcters històrics 
menyspreo més?
-Nerón, Hitler.
-Quin fet militar admiro més? 
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-El Concili Ecumènic.
-Quins dons naturals voldria. 
tenir?
-L'agilitat mental, la facilitai de 
paraula, la paciència.
-Corn m ’agradaria morir? 
-Completament conscient.
-Estât present del meu esperit? 
-Asserenai.
-Fets que m ’inspiren més 
indulgència?
-La ignorància i la feblesa.
-El meu lema?
- Viure sempre ben préparai per 
morir.

-Com sóc?
-Creient, constant i treballador. 
-(Bé, però descansem ara...)

Es una gentilesa de valls/sp(Drts S P O R T S  i  N A U T I C A

Avda, Concordia, 33 
Telèfon 716 91 28 
SABADELL



Els que he trobatpel carni Per Mn. Geis

JOSEP GARNER
^^U AD ERN  em sol.licitava, adés, 
una especial col.laborado comme
morativa del centenari de JoSep Gar
ner, atès que jo l’havia conegut i, poc 
o molt, tractat. Horn sospitava que jo 
en podria retreure alguna vivència. 
Corresponc a la invitado, traient de 
la ineditat el capitol dedicat al gran 
poeta en el meu llibre a mig fer “ Els 
que he trobat pel carni” .

M’abelleix de fer una afirmació, 
que no sóc pas el primer de fer-la: Jo- 
sep Garner és el primer entre els pri
mers poetes catalans que ha donat el 
nostre segle. Tots els poetes de la nos
tra promoció li devem alguna cosa: 
sobretot, el gust de la llengua, la pas- 
sió de l’idioma que hem heredat dels 
nostres pares.

Quan encara jo no havia arribat a 
posar el pens a Patri del Parnàs, Jo- 
sep Garner havia estât ja en reiterats i 
espontanis plebiscitis publicitaris, 
proclamât Princep de les Lletres Ga- 
talanes, dels Poetes Gatalans.

Ni les seves dilatades absències del 
terrer pairal, degudes, primer, a les 
exigències de la seva carrera diplomà
tica, i després, a Pexili d’una post
guerra civil, soportat per amor a la 
llengua i a la cultura autòctones, res 
no pogué desarrelar-li el cor de la te
rra que ell tant estimava, que portava 
a la massa de la sang.

No oblidà, ni molt menys preterì 
mai la llengua que tant havia ajudat a 
reconstruir, a revitalitzar.

Tots els que hem passât alguns 
any s en un pais estr anger, sense Ili
bres, sense revistes i sense diccionaris 
en la nostra llengua, sabem com 
l’idioma del pais de temporal residèn-

cia va disputant i guanyant terreny a 
la llengua materna. Garner, en canvi, 
en les seves dilatades absències, con- 
tinuà conreant la llengua catalana, i 
àdhuc enriquint-la, com si visqués en 
un apèndix de les Rambles de Barce
lona. (És dar que, en la seva llarga 
vida de diplomàtic, ja s’hauria pro- 
vei't del material linguistic convenient 
i fins necessari per aquest conreu).

Josep C arner amb la Klor Natural dels 
Joes Florals a la solapa.

Mes, això volia dir una fe indecli
nable en un demà d’una llengua i 
d’una cultura condamnades tant 
temps a l’ostracisme, que era tant 
corn votades a la mort.

Vaig considerar un gran honor ha
ver obtingut un dels 3 premis ordina- 
ris (la Viola) en la que en dèiem, en 
aquelles saons, la Festa Major de les 
Lletres Gatalanes: Jocs Florals de 
Barcelona. (Aleshores els poetes ens 
acontentàvem d’aquests premis ho- 
norifics. No podiem optar a cap

d’aquests premis “ numismàtics” que 
en aquella època encara no havien 
proliférât).

Repeteixo que vaig tenir en gran 
honor haver obtingut aquell premi 
ordinari al costat de Josep Garner i 
de Guillem Golom, que hi obtenien 
els altres 2 (Fior Naturai i Englanti- 
na, respectivament) Garner ja a la ci
ma de la fama; Golom, en Populari
tät ascendent.

I la meva satisfaccio fou encara més 
gran, perqué, en commemoració del 
Gentenari de la Renaixença (era l’any 
1933), hom doná una extraordinària 
solemnitat a aquella Festa Major.

Fou celebrada al Palau de Belles 
Arts, avui desaparegut, que hi havia 
al Passeig de Sant Joan, vora els Jar
dins del Parc.

Recordaré una anècdota d’aquella 
diada. Garner estava sempre a punt 
d’ironitzar, de satiritzar. La seva iro
nia, de vegades mordent, no arribava 
mai a èsser mordaç. (Potser, d’un 
qualificatiu a l’altra, no hi ha tanta 
diferència com jo vull imaginar-me). 
“ La seva ironia -ha escrit Miquel 
Arimany- no era tan sols inherent a la 
seva obra, sino també a la seva perso- 
nalitat vital...” . Se m’antulla que la 
ironia de Garner, sense deixar d’ésser 
catalana, i molt barcelonina, tenia 
gran part d’anglosaxona. Per alguna 
cosa fou traductor; gran traductor de 
Dickens i d’altres grans escriptors de 
llengua anglesa. Les seves traduc- 
cions són véritables recreacions ver
bals sense menyscapte d’una respec- 
tuosa fidelitat al text original.

Si retrec aquesta faceta de la com
plexa personalitat de Josep Garner és 
per tal de fer méx explicable el joc de 
mots que li suggerì el meu cognom.

És una gentilesa de
“ GALERIES

ROVIRA’’
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A la sortida de la Festa dels Joes 
Florals, adés evocada, en un saló 
contigu a la sala d’actes, hi hagué, 
corn de costum en aqüestes solemni- 
tats literàries, les consabudes presen- 
tacions i intercanvis d’impressions 
entre autoritats i representacions i 
gent de lletres. El Mantenidor- 
President d’aquell any, Francesch 
Matheu (deixo el seu nom amb la h, 
tal com ell l’escrigué sempre), amb la 
seva senyorivola prosopopeia, féu la 
meva presentació al poeta de la Flor 
Natural, dient: “ El guanyador de la 
Viola, mossèn Geis’’. Josep Carner 
em va estrenyer cordialment la mà i 
em digué: “Ah, vôs, Geis, no jeis pas 
sempre’’. El meu cognom li havia 
inspirât un joc de mots prenent peu 
d’una forma dialectal mallorquína 
del verb genre: no jeis pas sempre; és 
dir, no geieu pas sempre; treballeu 
molt... Potser el fet que un dels pre- 
miats, Guillem Colom, fos un ma- 
llorqui, ja de molta anomenada ales- 
hores, l’estimulà a fer aquest espon- 
tani joc de mots.

Si els jocs de mots ens parlen de la 
seva ironia, també ens recorden la se
va passió per la llengua dels nostres 
pares.

Carner -i no sóc pas jo el primer a 
descobrir-ho- és el poeta català con- 
temporani de més riquesa idiomàtica 
i de més melodiosa flexibilitat. En ell, 
no saps si la paraula ha ascendit a 
melodia o si la melodia s’ha encarnat 
en la paraula.

El català en la ploma de Josep Car
ner cobrava senyoria.

És un català per ésser paladejat, 
tant en vers corn en prosa.

El catala del nostre poeta encoma- 
na serenitat, optimisme, placidesa.

Algù ha dividit els poetes en benig
nes i en malignes: Carner, indiscuti- 
blement, pertany a la primera classi- 
ficació.

Aixô em porta a remarcar un detail 
curiós de la personalitat literària de 
Carner que ignoro que hagi estât su- 
bratllada per cap dels seus comenta- 
ristes: i és que l’admirat escriptor és 
més que benigne, és religiös.

I no hi val que algù hagi dit que 
passà del paganisme d’“Els fruits sa- 
borosos’’ a una certa religiositat. És 
corn si diguéssim que Costa i Llobera 
hagués passât d ’un paganisme 
d’“ Horacianes’’ a- una determinada 
religiositat.

Carner era religiös per tempera
ment, per formació i per estètica. El 
mateix Marià Manent en el seu Pró- 
leg al volum “ Obres completes- 
Poesia’’ de Josep Carner, parla 
d’una influència biblica que ha per
sisti! en tota la producció del poeta.

I jo vaig més lluny: Carner no és 
un poeta simplement religiös, vaga- 
ment creient, és un poeta católic en 
tota l’extensió de la paraula.

Hi ha molta temàtica religiosa, i 
gens d’heterodóxia, tant en la seva 
poesia com en la seva prosa. Encara 
que soni a redundant, se m’antulla 
dir que el poeta tracta temes religio
sos amb religiositat i temes délicats 
amb delicadesa. Hi ha aleshores com 
una contenció, com una suspensió, 
d’ironia, sense que nosaltres ens en 
hàgim adonat, sense que, potser, ni el 
mateix escriptor n’hagi estât cons
cient. Li haurà passât, al poeta, com 
a aquell que, maquinalment, s’ha lle- 
vat el capell davant algù o alguna co
sa reverenciable.

Repassant l’index de les seves 
obres, ens convencerem de la quanti
tà! de composicions de temàtica reli
giosa del poeta.

Justament la composició que li val- 
gué la Viola als Jocs Florals de Barce
lona,- en els començos de la seva as- 
censió a la muntanya de la fama, 
l’any 1903, fou una poesia de tema 
biblic: “ La sacra expectació dels Pa- 
triarques’’, i la seva producció poèti
ca darrera, “ Nabi’’, ha estât també 
de tema biblic, poema d’una simbo
logia sense precedents en la Literatu
ra Catalana de tots els temps.

Escrit a l’estranger en l’exili, fou 
publica! en plena vexació de la nostra 
llengua i repartit clandestinament en
tre els subscriptors.

En aquesta obra, podem apreciar 
com el català del poeta, en la Diàspo
ra, no perdé lèxic ni matisos autóc- 
tons, ans bé s’anà enriquint prodigio- 
sament. Aquell català de Carner dex- 
terament pastat amb llengua viva i 
arcaica, amb dialectalismes i néolo
gismes, restava consolidât definitiva- 
ment.

En una nadala que, bellament mu- 
sicada no faltava, anys endarrera, en 
cap dels programes de concerts nada- 
lencs dels nostres orfeons, Carner va 
incrustar-hi un mallorquinisme que, 
maneja! per qualsevol altra ploma, 
hauria sonat a ripi mentre que em-

prada per ell i justament en una ten
dra composició nadalenca, hi figura 
corn la cosa més natural del món. 
Vegeu-ho:
A Bet lem van els infants 
i els amies dant-se les mans 
i els promesas i els germans 
i la velia amb sa capala.
A l.leíala, vianants!
Al.leíala, catalans!
Al. leíala!

A vegades sabia donar una nova 
accepció a una paraula, cosa que et 
feia passar de la sorpresa a l’accepta- 
ció. Vegeu en aquella composició de 
les seves tardâmes titulada: “ Si em 
vaga...’’ Quin nou i graciós matís ha 
sabut donar al verb “vagar” :
Viaré, si em vaga encar de viare, 
sapervivent d ’an cant remot...

De la llengua de Carner se’n podria 
parlar indefinidament.

I no és d’admirar ùnicament en ell 
la indeclinable fidelità! a la llengua; 
cal remarcar també la fidelità! al pai- 
satge i al geni de la terra, d’on no es 
va sentir mai desarrelat.

Havia nascut a Barcelona l’any 
1884. Corn n’enyorava el barri gótic i 
les Rambles!

Com per a un definitiu comiat, 
vingué a Barcelona, acompanyat de 
la seva esposa Emile Noulet el 3 
d’abril de 1970. Després de vàries ex
cursions per terres catalanes, torna a 
Brussel.les, on mori el 4 de juny del 
mateix any.

Horn no pot explicar-se com, des
prés que els “puritanismes” de la re- 
sistèneia passiva a la dictadura fran
quista havien fet mans i mànigues, 
perqué el Poeta no es mogués de 
l’exili fins a la desaparició del dicta
dor (per tal de poder invocar el seu 
prestigiós nom com a simbol de la re- 
sistència), ara, ja ben instai.lats, uns 
“puritanistes” d’ahir que tallen el 
bacallà de la nostra cultura (qualque 
articulista n’ha retret noms que jo 
tine la bondat de silenciar) el deixes- 
sin, tan frescament, marxar a morir a 
l’estranger sense el Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes. Ell que merei- 
xia el Premi Nobel, per al qual ja ha
via estât proposât...

Ah! aquell discuti! article de Gaz- 
ziel a La Vanguardia (“ Cataluña, la 
devoradora de hombres” !)...

E / | I I I I I K | | #  i l i l l l i SERVEI DE R E P A R A C IO N S  F O T O - C IN E M A - V ID E O S - H I .F I
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HOMENATGE A LA 
MEMORIA D ’EN 
JOSEP GARNER

Per Jesús Farrés

E ,mguany s’escau el centenari del naixement del poeta 
Josep Garner; i els mitjans de comunicació de la nostra 
terra han airejat oportunament la seva memòria, ja que 
aquesta personalitat sobresortint de les nostres lletres no 
és encara coneguda a bastament per les noves genera- 
cions.

Els que vàrem néixer quan En Garner ja havia publicat 
prop d’una dotzena de llibres, i apreniem de memòria les 
seves poesies amoroses per a recitar-les a cau d’orella de 
les noies que voliem enamorar, hem tingut sempre una 
mena de veneraciò envers aquella figura quasi mitica, 
que molts de nosaltres no haviem vist mai de prop.

L’ùnica vegada que el vaig veure fou l’any 1935, en els 
Joes Florals de Barcelona, quan en un petit grup, perduts 
entre la multitud, acompanyàvem el nostre caríssim mes- 
tre Mn. Gamil Geis al Palau de la Mùsica Gatalana, on 
rebè la Viola d’or el mateix dia que En Josep Garner re- 
bia la Fior naturai.

Els atzars de la vida i el va-i-ve dels gustos literaris no 
ens allunyaren mai de l’admiraciò d’aquell mestre; i en la 
meva biblioteca hi figuren en Hoc distingit els llibres que 
n’he pogut aplegar.

Un dels que hi tine m’ha pervingut de la biblioteca del

Com fan els Stramps a llahor de la Montanya 
de Montserrat.

Oh Vianant de l’infinita via! 
en els teus ulls contempladors hi portes 
tota la llum y el foc de ta existencia. 
Desamparats de la vital onada, 
ton peu es laç y adolorits tos braços. 
Ab ton esguart a tôt arreu camines 
y ab quin repos a tôt arreu descanses, 
oh tu, qui Deu en tota cosa troves!

Jo se un indret hont s’aixecà la terra 
y com el cel esdevenia biava, 
y com jamay sentintse generosa 
se prodigà per innombrables cimes!

Jo'sé un indret hont les verdors se penjen 
entre l’abim y’I cel, entre ayre y ayre.

que hauria estât el meu sogre si hagués viscut. En Salva
dor Sabater i Oliver. I, curiosament, és un llibre que qua
si mai no he vist esmentat entre les Kistes d’obres d’En 
Garner. És una novel.la titulada “ La malvestat d’Oria- 
na’’, editada a Barcelona l’any 1910 i dedicada per En 
Garner “A Guerau de Liost, pros cavalier i altissim poe
ta’’; escrita amb un català volgudament arcaic, amb la 
interpolaciô de varis poemes que sòn una mena de con- 
trapunts a les situacions que la narraciò exposa; i amb te
rnes completament aliens al curs de la narraciò.

En el volum titulat “Obres completes - Poesia’’ de Jo
sep Garner, publicat a Barcelona per Editorial Selecta 
l’any 1957, hi figuren algunes de les poesies d’aquesta 
novel.la, i d’altres, no.

Una d’elles, que no he vist mai publicada en cap recull 
dels sens escrits, considero que no és negligible, situant-la 
en el seu Hoc dintre de l’obra d’En Josep Garner; i crée 
que la seva publicado a “ QUADERN’’ pot constituir un 
acte d’homenatge, modest i eordial, a la memòria del 
nostre inclit poeta.

Heu-vos-la ad, conservant estrictament la mateixa or
tografia amb qué aparegué en l’esmentat Hibre de “ La 
malvestat d’Oriana’’:

ahont el baf se purifica en boyra 
y ahont apar la quietut mes santa.

Es Montserrat, l’humil, vestit de boixos; 
com nostra gent es aspre y dolç alhora; 
te la eolor devota y reeullida 
d’un cel suau ahont el sol s’hi pongui.
Es Montserrat, el somni fet montanya 
qui s’alça en pau damunt les gents frénétiques. 
Ves al etzar y’I trovarás de sobte; 
oh Vianant, tots els camins hi saben!

Si desde’l pla volguessis enfilarthi, 
com son planers, rebutjaràs els hômens; 
cal avesart als Hunyedâs qui fugen 
esporuguits de veure com t ’enlayres, 
a aquell anar fonentse de les coses, 
y al goig reyal de véureles petites, 
y a trobar cims enllà de les planures, 
y a saber mars enllà de les montanyes.

Col.labora RANir
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Rajant al fons de cova tenebrosa 
les aigues son més clares y més fresques, 
y ja may mes les torben les ruixades, 
el sol, els vents y el copdiciar deis homens.

A Montserrat hi se una cova fosca, 
allá una déu eternament hi raja; 
y follament s’empenyen les escumes 
y el doll d’amor somriu a les tenebres.

Era de nit y cap pastor dormía.
Un orfanell de cabellera rossa 
guaytava amunt ab una gran tristesa, 
Sobtadament vegé una llum molt pura.
Mare de Deu, vos erau dins la cova, 
doll de mercés, fontana inestroncable, 
pou de virtut, cascada generosa, 
riu fécondant y mar sense riberes.

Mes ja no sou dins el secret de l’ombra 
ja us han alçat y us han mostrada ais pobles; 
blanques, les naus y les ciutats us guayten,
Y vos regneu, oh Bruna del sol nostre; 
regneu demunt tota la gent, qui us crida 
ab un clamor del fons de les entranyes, 
y els ulls ardents us anomenen bella, 
y els brassos alts us anomenen mare,

Ja us han bastit palau de sobirana; 
tots els colors a les vitralles riuen, 
les nanties son corn un gran bosc d’estrelles, 
se sent l’amor de les flayroses fustes, 
els ciris blancs corn aymadors llangueixen, 
els sants son clars y hermosos pe’ls retaules 
y van a Vos perfums d’herbes senzilles 
y veus d’infant en vostre chor ressonen.

Corn unes flors alegrement descloses, 
riuen al cel les cándides ermites 
ab un tritlleig de campanetes blanques.
També son blancs tots els vellets que hi miren 
com cada jorn se va migrant la terra 
y corn els cels a cada jorn s’aixamplen; 
y per la gent tota renou y furies 
élis fan ab boix creuetes y rosaris,

Passat mitjorn, quan l’or va fentse pâlit 
y frescament les aus canten pe’ls arbres, 
del monestir ixen estols de monjos.
Alts, y serens de la quietut de sempre, 
van caminant ab un posât d’inmôvils, 
ben acullits per la dolçô amistosa 
dels ayres clars y les movibles fulles; 
y sempre units, y Ilunyadants, y foscos,

Enllà d’enllà dels segles, la montanya 
feu ab el cel les noces rioleres,
Vella com es, encare es amorosa.
Per xô devant la secular amiga 
—la solitut inmensa qui devalla.

earner en un dibuix de (irau Sala.

al sê l’hivern, de les més altes cimes,— 
el vel nuvial se posa temorega, 
el vel lleuger de les flotantes boires,

Ixen arreu dreceres qui s’enfilen 
en mitg d’abims y roques a mitg caure; 
heroycament fan via, tan petites,
Y menyspreuant els giravols supèrfluus 
van cap al cim sense volerse torce.
Es ben sortat qui per dreceres munta, 
que mentre’ls peus fan un remor de côdols 
l’ânima riu a la claror creixenta,

Aqueix etern aquietament deis aires, 
aqueix repos com d’una celda inmensa, 
y aqueix perfum de flors no ben descloses 
y eixa blavor que’ns invadeix ab calma, 
venen del temps en que’s trobà Maria; 
de dés llavors es Montserrat pie d’àngels- 
y a tôt arreu hi han llavis qui sospiren, 
y a tôt arreu hi han ales qui tremolen.

Ex es l’indret florit de maravelles, 
eixa es la gran montanya retallada; 
la nostra gent, en qualsevulla cima 
enllà la guayta y alça els braços.

Es la pietat de nostra terra aixuta, 
l’aspre sentor qui puja deis restobles.
Oh Vianant de l’infinita via;
si has arrivât fins aqueix lloch, atúrat!

C A R  A O FT Î
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DEL JOC A SABADELL
X ja  més antiga referència que he trobat relacionada 
amb el joc a Sabadell és en el Primer Llibre d’Acords de 
la Vila en una nota del 1450, en la quai es diu: “ ...no gos 
jugar a nengun joc dins la vila i terme de Sabadell sot 
bant de deu sous e qui pagar no els puga que haje de estar 
en la presó deu jorns dejunant pa e aigua ni que ningún 
hom estrany ni privât no gos anar a jugar al terme de Te
rrassa en les honors dels homes de Sabadell, sots bant de 
deu sous pagadors per la dita forma...” (P.Ll.A. pàg. 14 
i 15). Dóna, però, la impressió que l’ordre donada no tin
gué massa efectivitat, tot i que no es troben noticies d’al- 
tres questions referents al joc fins l’any 1552, el 16 d’oc- 
tubre, en què un acord del Conseil diu: “ Que cap perso
na no gosi ni presumeixi jugar a cap mena de joc mentre 
es dirán els Oficis, ni abans de Missa Major, ni quan es 
porti el Cos preciós de Jesucrist a algún malalt, sots bant 
per quiscun e per quiscuna vegada de cinc sous barcelo- 
nesos...” (Ord.S.XVI pàg. 63).

La duresa de la primera decisió de prohibir el joc s’ha 
suavitzat en bona part a la segona; en Hoc de prohibir-lo 
totalment s’intenta amb la nova ordinació que es deixi de 
jugar en ocasions determinades i la multa de deu sous ha 
baixat a cinc.

La relativa suavitat d’aquesta ordre de 1552 no durà 
gaire; torna a endurir-se el 1553. A primers de febrer es 
publica la següent ordinació: “ ...que d’aquesta hora en 
avant no sia ninguna persona que gosi ni presumeixi ju
gar a daus, ni cartes, ni a ninguna manera de joc sots 
bant de deu sous...” (Ord.S.XVI pàg. 70).

Per aquesta ordinació sabem que, a més d’altre jocs 
desconeguts, es jugava a daus i a cartes.

No se’n devien pas sortir, però, de prohibir el joc! Una 
ordre del 22 de desembre de 1554 sembla que ja l’accepti, 
alhora que reconeix que no sols es jugava pel plaer intrin- 
sec del joc sinó que també s’hi apostaven diners. Diu 
aquesta ordre: “ Que no sia cap persona que en la Vila i 
terme de Sabadell gosi jugar sens diners; i si juga i no te
nia diners en joc que sia obligat de pagar el que perdrà; i 
tenint diners en joc que no gosi anar-se’n sens pagar el 
que perdrà, sots bant de cinc sous...” (Ord.S.XVI pàg. 
90).

I devia jugar força gent. Però, mantinguem les for
mes! Una ordre del 25 de novembre de 1555 diu taxativa- 
ment: “ Que cap Jurat no pugui jugar amb gramalla” 
(Ord.S.XVI pàg. 99).

I per altra part, no juguem tampoc a tot arreu! Una or
dre del 6 de juliol de 1557 prohibeix “ que ningù, en els 
Porxos de la Plaça, pugue jugar a bitlles ni trucs sots 
bant de cinc sous” (Ord.S.XVI pàg. 297).

Trobem en aquesta ordre altres dos jocs a afegir als 
daus i a les cartes que ja haviem trobat: les bitlles i els 
trucs. I no oblidem que el nom antic de Tactual carrer de 
Sant Quirze era el de Carni del Joc de la Rulla.

Es devia, però, jugar massa quan una ordre del 25 
d’agost de 1586 diu: “ Per manament del senyor Procura
dor Real de la Vila de Sabadell se ha fet crida per los llocs 
acostumats que nengù ne gose ne presumesca jugar els 
dies feiners de ninguns jocs, ço és cartes, ni bitlles, ni

trucs sots pena i bant de cinc sous per quiscuna vegada” 
(A.H.S. Cùria D. 12-85).

És en diversos documents de la Cùria on s’hi troba al
guna referència a diferents menes de joc: “jugant los dos 
al joc de palet“ (A.H.S. Cùria 1588 D. 12-88); “jugàvem 
a un joc de cartes que es diu catxo” (A.H.S. Cùria 1593 
D. 12-140); “jugàrem a un joc que es diu quinze!” 
(A.H.S. Cùria 1596 D.12-158).

El joc, però, s’anava acceptant. En quedaven, de totes 
maneres, alguns de prohibits. Aixi ho veiem en una ordi
nació del 15 de juliol de 1590: “ Que no sia ningu qui gos 
ni presumesca jugar per cases a ninguna manera de jocs 
prohibits de nits ni de dies, sots bant de vint sous per cada 
vegada que será fet lo contrari. I si jugaran mentre se di
rán los Oficis Divanala caigan en bant de tres Iliures bar
celoneses per cada vegada se farà lo contrari. I en les ca
ses on jugaran i los aculliran per a jugar caigan los amos 
en el mateix bant. I si algù jugará a la Dama, caiga en 
bant de deu sous per cada vegada que jugaran o serán 
trobats o hauran sabut que han jugat. Caiga també del 
mateix modo ja dit lo qui treurà la Dama per a jugar” 
(Ord.S.XVI pàg. 389). Suposo que aquest joc devia èsser 
Tactual Joc de Dames, que té un antiquissim origen.

En aquesta ordinació s’hi citen “ les cases on jugaran o 
los aculliran per a jugar” . El Conseil diu, amb satisfac- 
ció, Tany 1594 “ que no es troban ningunes cases de joc 
en la Vila ni en el terme, sino és la del missatger que s’hi 
juga algunes voltes” (Ord.S.XVI pàg. 442).

L’any 1600 es comença a trobar documentât un altre 
joc: el joc de la pilota. En les declaracions en una causa 
un testimoni diu: ’’estava en lo carrer Nou mirant un ju
gador de pilota” (A.H.S. 1600 Cùria D. 12-187).

I de llocs on es jugava a la pilota n’hi havia, pel que 
sembla, un al carrer Nou -corn ja diu el document citât- i 
ho confirma un altre testimoni: “prop d’un joc de pilota 
que és en dit carrer Nou” (A.H.S. 1610 Cùria D. 12-294) i 
un altre “prop de Tescrivania i cort, prop de un joc de pi
lota” (A.H.S. 1606 Cùria D. 12-231). Aquest darrer ve ci
tât també en una ordinació del 25 de setembre de 1622: 
“que sia adobada la paret del joc de pilota que és a la es- 
crivania de la present Universität (Ord.S.XVII pàg. 440).

Miquel Carreras, en un article al “ Diari de Sabadell” 
del 5 d’agost de 1934 que titolava “ El joc de la pilota” , 
article que fou posteriorment recollit en un “ Quadern 
d’Arxiu” de la Fundació Bosch i Cardellach Tany 1967 
(Escrits de Miquel Carreras Costajussà. IL Notes histori
ques), recull i comenta un sumari per lesions motivades

És una gentilesa de BEN-NET CENTRE DE NETEGES, S.A.
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per una qüestió de joc i precisament pel joc de la pilota. 
En aquest article Carreras ens diu que el joc de la pilota 
es jugava amb pala i que s’hi creuaven apostes.

Alguna que altra dada escadussera es va trobant sobre 
el joc en documents i obres posteriors. I el problema del 
joc, considerant-lo sempre com a joc amb apostes, no era 
pas sois problema de Sabadell. Una Pragmática-Sanció 
del rei Caries IV, del 27 de juliol de 1799, diu en el seu 
primer capítol: “ Prohíbo que las personas estantes en es
tos Reynos, de qualquier calidad y condición que sean, 
jueguen, tengan o permitan en sus casas los juegos de...” 
i segueix una llarga llista de noms de jocs entre els que hi 
ha el joc de Poca o auca.

I, per acabar, recordem com a dada curiosa que Bosch 
i Cardellach en la segona part de les seves “ Memories de 
Sabadell” ens diu que l’any 1801 s’instal.lá a Sabadell el 
primer joc de billar, seguit per un segon joc el 1802 (B. i 
C. Mem. de S. II pág. 336-337).

Joan AIsina i Gíralt

esta materia á una regla general circunstanciada y efec
tiva , para que se impónganlas penas convenientes, y 
proporcionadas á los Transgresorcs, con arreglo á las 
Leyes , Decretos , y Reales Ordenes, y atención á 
los casos, Personas, y circunstancias de la contra
vención, evitando la obscuridad, que podría produ
cir la variedad de los tiempos, y de las providencias: 
En vista de todo, por mi Resolueion, publicada en 
mi Consejo en primero de este mes he mandado ex
pedir Ja presente Pragmática-Sanción, en fuerza de 
L ey , que quiero tenga el mismo vigor, que si fue
se promulgada en Cortes: Por la quaJ mando se 
guarden las prohibiciones contenidas en los citados 
Decretos, Cédulas Reales, Ordenes, Autos, y Ban
dos de la Sala, en la forma siguiente. -

I.
Prohiho, que las Personas estantes en estos Rey- 

nos de qualquier calidad, y condición que sean, jue
guen , tengan , ó permitan en sus Casas ios Juegos de 
Banca, ó Faraón, Baceta, Carteta , Banca fallida ,• 5a- 
cancte, Parar, Treinta y -Quarenta, Cacho, Flor, 
Quince, Treinta y una embidada, ni Wros “quales- 
qniera de Naypes, que sean de Suerte y Azar,_ ó ique 
se jueguen á Embite aunque sean de otra, dase y jío 
vayan aquí especificados: ’Como también los Juegos 
del Birbis, Oca 6 Auca, Dados, Tablas, Azores y 
Chuecas, Bolillo, Trompico, Palo <5 instrumento de 
hueso, madera ó -metal, ó de otra manera alguna, 
que tenga encuentros , azares , ó reparos, como tam
bién el de Taba, Cubiletes, Dedales, Nueces, Corre
juela, Descarga la Burra, y otros qualesquiera de 
Suerte, y Azarj aunque no vayan señalados con sus 
propios nombres.

“ Pragmática Sanción” de Caries IV, del 27 juliol 1799.

I INVOCACIÓ

Oh Verge de Montserrat, 
bruna de mans i de rostre! 
Serveu de la terra nostra 
la Fe, que ens ve del passât.

Crideu el desventurat 
que va pel mon sense sostre 
i ungiu, amb la virtut vostra, 
els cors sense caritat.

De la terra catalana 
feu-ne una llar cristiana, 
oh, Mare del mantell blau!

Refeu la nostra Esperança; 
doneu-nos, corn a fermança 
de tôt altre bé, la Pau.

Joan Arús

De rAntologia Lírica de Montserrat. 
II. lustrada ner .losco M “ rìp Castellar. 
Editorial Estel, de Barcelona {1947}.
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Cançoner folklòric Per Mn. Geis

COBLES DE PASQUA
T et ad un cant popular religiös, recollit, fa una seixan- 

tena d’anys, a la comarca olotina -antic Vescomtat de 
Bas- quan el cantaven encara els caramellaires. No pue 
adverar si és cantat encara. Eren els 2 cants de consuetud 
-no en cantaven d’altres-: aqüestes Cobles i els 7 Goigs de 
la Mare de Déu, coneguts també per Psaltiri de la Mare 
de Déu O Goigs del Roser de Quaresma.
Ambdós cants eren coneguts i cantats pels caramellaires 
a d’altres comarques. Ja Verdaguer els va sentir cantar 
pels varals de la Mare de Déu Món, on sojornà llarg 
temps, treballant en el famós poema “ Canigó” . En parla 
minuciosament en el llibre “ Excursions i viatges’’. Pue 
garantir que a l’època de les meves incursions al camp del 
folklore musical, es cantaven encara, almenys a la Ga- 
rrotge i a l’Empordà.

El fet que les Cobles de Pasqua fossin tan populars a 
diverses comarques i que s’anessin perpétuant de viva 
veu, va donar Hoc a la naixença de diverses variants, tant 
en la lletra corn en la música.

El present text -tant en la lletra corn en la.melodia- és 
una d’aquestes variants. Lletra graciosa, ingénua, brufa-

da de piadosos anacronismes, corn arrencada d’un primi- 
tiu retaula gôtic. Fixeu-vos; que “ a un cap de taula hi seu 
Sant Pere i a l’altre, Sant Joan’’; “ en pararem les taules 
de palmes i de rams’’: és el que feien a les masies quan 
per Setmana Santa passava el senyor rector amb un esco- 
lanet a fer “ el salpàs’’ (benedicció de les cases); allò 
“ d’un Ciri molt galant’’, pot fer al.lusiô al ciri pasqual 
engalanat; el “ Barataire’’ pot ser la personificació del 
qui féu lliurament de les 30 monedes a Judas i del qui 
sempre està disposât a negociar amb qui sigui i amb qué 
sigui, fins amb la cosa més sagrada; “ arjant’’, gal.licis- 
me fonétic “ d’argent’’ (explicable, si tenim en compte les 
comarques on aqüestes Cobles es van fer més populars... 
I tants altres details que ens parlen de la rùstega fe dels 
nostres passats... Beneïda fe!

Pel que fa a la música, es tracta d’una melodia joiosa 
que, sense perdre la seva religiositat al.leluiàtica, podria 
donar pasta per a una dansa: sardana, entrapàs... I so- 
bretot per a una composició orfeónica brillant.

L’he dotada d’una segona veu, pensant en petites 
agrupacions.
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J ’arriba el Sant Diumenge, 
Sant Diumenge del Ram; 
en pararem les taules 
de palmes i de rams,

Jesús Maria, 
de palmes i de rams.

De llor i d ’olivera 
i un ciri molt galant.
I a dalt d ’aquella sala 
si n ’hi ha un bac molt gran.

A un cap hi seu Sant Pere, 
a l ’altre. Sant Joan 
i, al mig deis dos deixebles, 
Jesús hi està plorant.

S ó a x m
ALTA SASTRERIA  
CONFECCIONS DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 - Te lè fon 725.59.29
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Diu r apóstol Sant Pere: 
-Jesús, qué en ploren tant? 
-Bé en tine de plorar, Pere, 
bé en tiñe de plorar tant.

Són tres de eompanyia, 
la mort em van buseant.
L 'un n 'és el malvat Judes, 
Paître n ’és Barrabás,

Paltre és el Barataire, 
sempre està baratant. 
Barata Déu lo Pare: 
trenta diners d ’arjant.

Tota la nit jogaren, 
la nit del Dijous Sant. 
Divendres a tres hores 
en eren el van elavant.

Mentre en la eren moria, 
terra va tremolant.
-Els hi enviaré un eàstie 
que se’n reeordaran:

rieres i fonts vives 
totes s ’aixugaran 
i els molins que molien 
tampoc moliran;

les pedres precioses 
pel mig se’n partirán; 
farem secar les vinyes, 
també los blats del camp.

Ja en ve la Quarantena 
que se’n confessar an; 
ja en ve Pasqua Florida 
que tots combregaran.

Remarqueu que la frase “ Jesús i Maria, de palmes i de 
rams” no té connexió amb el text: és una rescobla o tor
nada (en castellà “estribillo” ). Es repeteix, en aquesta 
cançô, després de cada quatre ratlles, diguem-ne quarteta 
O estrofa, posant, després de “ Jesús i Maria” , el darrer 
dels 4 versos de cada estrofa.

FILA TELIA

E i n  escaiença de la festa de la Verge de 
Montserrat, excelsa patrona de Catalun
ya, dedicarem el nostre comentari al tema 
montserrat! en la filatèlia. La informació 
s’asemblarà més a una ressenya de catàleg 
que a una iconografía de segells montse- 
rratins.

Era el 9 de desembre de 1931 quan es va 
posar en circulaciô una série de tretze va
lors de correu ordinari, un per a corren 
urgent i cinc per al correu aeri. Comme- 
moraven el IX CENTENARl DE LA 
FUNDAC1Ó DEL MONESTIR DE 
MONTSERRAT. Aquesta série havia es
tât programada a les darreries del régnât 
d ’Alfons XIII i possiblement impresa 
abans de la implantaciô de la República 
en aquell mateix any, a la Fábrica Nacio
nal de Moneda i Timbre, pel procediment 
calcogràfic. La série ha esdevingut una ri- 
quissima perla dintre de la filatèlia espan- 
yola, avui catalogada en una alta cota, i és 
perqué la tirada fou solament de 20.000 
séries completes, encara que d’alguns va
lors baixos se n ’imprimiren més quanti- 
tat, que no puc determinar per manca de 
dades. La constitueixen els següents valors: 
1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50ctms., 1, 4, 
i 10 ptes., en la de correu ordinári, amb cinc 
il.lustracions repartides entre tots tretze va
lors; la urgent és de 20 ctms. amb un dibuix 
propi i la del correu aeri está constituida per 
5, 10, 25, 50 ctms. i 1 pta., amb un mateix 
dibuix per a tots cinc. Els gravats sortiren 
de les mans de Lluís Sesé, Josep Lluís 
Sánchez Toda, Camil Delhom i Pere Pas
cual. El seu dentat és 1’ 11, encara que cir

MONTSERRAT
cularen uns valors amb el dentat 14. Tam
bé hem vist séries sense dentar. De la del 
correu aeri se’n tiraren 100.000 exem
plars, amb els dos dentats igualment i 
també sense dentar; ço fa que no siguí tan 
difícil d’aconseguir com la del eorreu or
dinari. En el dors porten una xifra de con
trol excepte l’un i el dos céntims. El 15 de 
juny de 1938 el valor de 25 ctms. ordinari 
fou sobrecarregat amb una llegenda per a 
correu aeri i amb els valors de 50 ctms., 
1.25, 1.50 i 2 ptes. La tirada, 75.000 
exemplars. El 10 de novembre del mateix 
any, el citât valor de 25 ctms. rebé una 
nova sobrecárrega de 2.50 ptes. per a co
rreu ordinari, deis quais se n ’emeteren 
980.000 exemplars. Igualment n ’existei- 
xen alguns exemplars sense datar. Totes* 
aqüestes séries és sumament difícil de 
trobar-les ben centrades.

Entre el 18 de juliol i el 24 de desembre 
de l’any 1954 s’emeté una série amb efi
gies de Verges espanyoles, per a comme
morar l’ANY MARIÀ. La série era de 10 
valors i un d’ells, el 30 ctms. reprodueix el 
bust de la Verge de Montserrat. La tirada 
fou de 5.000.000 d’exemplars de tots els 
valors. Hi bagué un mata-segells de PRI
MER DIA a Madrid. I el 1956, concreta- 
ment 1’ 11 de setembre, amb motiu de cele
brar l’ANY JUBILAR MONTSERRAT) 
i el 75é. aniversari de la Coronació de la 
Verge, es va circular una série de 15, 60 i 
80 ctms. amb dos dibuixos per ais tres va
lors. La quantitat emesa fou de 3.000.000 
d ’exemplars i hi bagué un mata-segells de 
PRIMER DIA a Madrid i un altre a
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Montserrat, ambdós d ’encuny. Comple- 
tem la marcofília amb el de propaganda 
que s’estampava a l’estafeta del Monestir, 
que ignoro si encara está en servei, junta- 
ment amb l’ordinari i tres més, especiáis, 
relacionats amb Montserrat.

Podem acabar aquesta ressenya amb 
dues noticies relacionades amb el nom de 
Montserrat. La primera és un petit poblé 
de la provincia de Valéncia, no més enllá 
de 2.000 habitants, que porta el nom de la 
muntanya eatalana, i l’altre és el nom 
d ’una illa, en el mar de les Antilles, del 
grup de les LEEWARD, de possessió bri
tánica, que és MONTSERRAT i que en el 
480é aniversari del seu descobriment emet 
una série de segells en un deis quais es veu 
la silueta de la nostra muntanya i la vista 
del Monestir. És de l’any 1973 i igualment 
emeteren una fulleta record d ’aquesta 
efeméride.

No sabría pas afegir res més de filatèlia 
sobre el tema que avui hem présentât ais 
nostres lectors, com homenatge a la VER
GE BRUNA, que desde el seu tron mont- 
serratí presideix la vida espiritual deis ca
talans.

BAF

És una gentílesa de
FILATELIA DOMFIL
SEGELLS1 MONEDES 
PER A COL.LECCIONS

LA FILATELIA 
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La Cultura Catalana a l’estranjer
Per Josep Torrella

T aig coincidir a Mèxic, entre finals 
de gener i principis de febrer, amb la 
celebrado d’unes “ Jornadas de Ca
talunya en México” . Eren organitza- 
des per la nostra Generalität, l’em- 
baixada espanyola, l’Institut Català 
de Cooperació Iberoamericana i 
rOrfeó Català de Mèxic ciutat. La 
premsa d’aci se’n va ocupar però em 
sembla convenient d’afegir que l’Or- 
feó mexicà no és sois una massa coral 
sinó un focus d’irradiació cultural 
múltiple.

Hi van haver conferències, exposi- 
cions, concerts, taules rodones, difu- 
sió gastronómica i exhibició de films 
en sales públiques. Entre la gent que 
hi participé n’hi havia de la talla de 
Joan Oró, Modest Cuixart, Victória 
deis Àngels, Jaume Sobrequés, Pere 
Pi i Sunyer, Xavier Rupert de Ven- 
tós. Francese Granel!...

Jo sojornava a llarga distènda de 
la capital mexicana i no em va ser 
possible de viure des de dintre mateix 
aquelles jornades però en vaig seguir 
la seva repercusió a la premsa. I em 
dol haver de dir que més aviat va ser 
migrada. Després d’una presentació 
inicial -i encara generalment signada 
per un nom català- es parlava d’un 
acte concret quan el prestigi del pro
tagonista ho exigia -cas de Victória 
dels Angels, per exemple- però ja sen
se situar-lo en el context de les “ Jor
nada's” .

No dubto gens que la nombrosa 
colònia catalana a Mèxic-ciutat devia 
fer acte de presèneia als esdeveni- 
ments programats, corn no dubto que 
hi deuria ser l’élite mexicana, i fins i 
tot la internacional que una ciutat 
cosmopolita aplega en totes les mani- 
Jestadons culturáis i socials d’alt ni- 
vell. Per tant, dono per suposat que 
entre catalans residents a la ciutat, no 
catalans interessats en convocatòries 
prestigioses de tipus Intel.lectual i ar
tistic, i, per ùltim, gent que pel Hoc 
que ocupa se sent compromesa a as- 
sistir a certes reunions oficiáis, la 
concurrèneia als actes de les “ Jorna
das” devia ser satisfactòria. Ens hem 
d’acontentar amb aquesta discreta 
projecció de petit abast; val més això 
que res.

I no voldria que s’interpretés el que 
die en to de crítica. Al contrari, sóc 
partidari que no hem de renunciar a

difondre la cultura catalana per 
aquests móns de Déu; que hem 
d’esforçar-nos tots, des dels de dalt 
fins ais de baix, perqué la nostra per- 
sonalitat històrico-cultural siguí co- 
neguda arreu, encara que ens costi 
temps i diners. El que intento de fer 
amb aquest comentari és només cons
tatar l’enorme dificultat que això su- 
posa.

Si dintre la nostra mateixa penín
sula, en els territoris amb els quais 
se’ns exigeix solidarització, el fet di- 
ferecial català és desconegut pels ni- 
vells culturáis baixos i incomprès pels 
alts, imaginem-nos qué passa fora de 
les fronteres de l’Estat espanyol.

He pogut comprovar la ignorància 
que regna a Mèxic -on he fet tres Har
gnes estades en el curs de dos anys- 
respecte a Catalunya, al nostre fet di
ferencial i al suport històric que l’ori- 
gina; i, per extensió, al carácter pluri- 
nacional de l’Estat espanyol. Fent 
abstracció d’unes minories molt for- 
mades, la majoria dels mexicans des- 
coneixen Catalunya fins i tot geogrà- 
ficament. Connecten si els citeu Bar
celona; és una ciutat per a élis espan
yola de la quai han sentit parlar i al- 
guns, més sortosos. Than visitada. 
Però el concepte “ Catalunya” sol 
deixar-los desorientats.

I és que Mèxic, malgrat la seva es
tructura federal, és un país essencial- 
ment unitari i centralista. I l’Admi- 
nistració es complau a accentuar 
aquests trets. A les escoles s’ensenya 
que Mèxic, tot i el seu aspecte variât 
(es refereixen a la geografia, la clima
tologia, l’agricultura, l’economia) 
“es uno solo” . Hi ha textos on, per a 
l’estudi d’aquelles variants, incloses 
les històriques i les culturáis, es pres- 
cindeix de la divisió federal en trenta- 
dos Estats i es reparteix el pais en vuit 
zones més o menys homogènies. 
L’origen dels Estats sembla que ve de 
la divisió en provincies que van fer els 
colonitzadors per tal de poder atén- 
yer millor el domini de l’enorme ter
ritori que havien sotmés. I amb la in- 
dependèneia es continué, no pas 
sense criteris oposats, amb aquesta 
descentralitzaciô. Encara fa més difí
cil ais mexicans la comprensió del cas 
català el fet que a Mèxic no hi ha pro
blema lingüistic. Tothom parla més o 
menys igual: un “espanyol” que s’ha

anat adulterant fins a extrems que 
des d’aci no es concebeixen, excepte 
unes tribus indigenes “ tossudes” que 
es mantenen en Hurs parles pre- 
hispàniques i que constitueixen exi- 
gües minories sense cap pes politic, 
malgrat que a la península del Yuca
tan es deu registrar un fenomen de 
certa consideració quan l’Església hi 
té autoritzats cultes en Hengua maia. 
Això fa comprensible que un marrec 
(un “chamaco” ) en sentir-me parlar 
amb el seu pare sobre la Hengua prò
pia dels catalans, diferent de la caste
llana, em preguntés si els catalans 
érem, dones, els indis d’Espanya. I 
no penseu que els adults ho vegin gai- 
re diferent; élis no entenen corn és 
que no volem parlar com els espan- 
yols essent-ne també nosaltres. En un 
altre extrem, que esdevé paradoxal, 
vaig trobar-me amb un mexicà de 
classe i formació mitjanes, que par
lant amb mi s’interessava pel proble
ma base i em sorprengué amb aquest 
plantejament: “ Si los vascos quieren 
la independencia, como parece ser, 
¿por qué no se la dan y así termina
rían ustedes con el problema?” . Així 
de ciar.

I és que grácies a ET A i al seu ter
rorisme, el País Base es va fer noti
cia permanent a l’estranger, on 
s’arriba a un coneixement més o 
menys aproximat del seu fet diferen
cial i a entendre -entendre, com a mi
nim, si no justificar- les seves reivin- 
dicacions. Les “ Jornadas de Cata
lunya en México” van coincidir amb 
una recruada de la violéncia al País 
Base, i a Mèxic es parlava més de les 
accions' terroristes basques que es 
perpetraven a milers de quilómetres, 
que no pas dels actes culturáis cata
lans que horn els estava oferint a casa 
seva mateix. I a més s’hi sumava la 
febre electoral de l’ens autonòmic 
base.

Però els catalans som d’un altre 
aire. Hem d’anar intentant amb pa- 
cièneia que se’ns arribi a conèixer pel 
món a base de jornades culturáis. 
Això mentre des de dalt de tot -en 
sentit figurât, o sigui des del centre 
géométrie per dir-ho amb més 
precisió- se’ns n’atorgui Hicèneia.
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RETORN
DE

a sé que no és ben bé “ Palestra” 
allò que reneix amb el nom de “Tea- 
tre del Sol” i de la mà d’alguns dels 
més destacats animadors -Ramon Ri
balta al davant de tot- i alguns dels 
qui foren components d’aquell grup 
enyorat. Però jo diria que si no és la 
pròpia “ Palestra” allò que estem ré
cupérant si que deu ser -m’afiguro- el 
seu esperit. I tant de bò que no 
m’erri.

El grup “ Palestra” va constituir a 
la nostra ciutat, en els anys cinquan- 
tes i seixantes, un auténtic fenomen 
teatral. El panorama escènic era ales- 
hores un paisatge gairebé de§èrtic. La 
massa s’havia desentès del teatre, 
acaparada pel cinema i el fútbol. A 
Madrid i a Barcelona iniciatives ofi
ciáis i oficioses s’esforçaven per man- 
tenir encesa la torxa escénica, però a 
Sabadell -i suposem que arreu del 
pais- feien la viu-viu només uns gru- 
pets d’aficionats de rància tradiciò 
amb llur sempitern repertori tronat, 
que el públic s’empassava per mèrda, 
i amb les formes dels professionals 
que feien teatre més que res per a 
guanyar-s’hi justet la vida.

El grup sabadellenc que més tard 
seria “ Palestra” i que va néixer corn 
a Quadre Escènic de la Parròquia de 
la Purissima Concepciò, de bones a 
primeres no es diferenciava pas mas
sa dels sens col.legues. Però aviat es 
va anar desmarcant i va ser quan fins 
i tot canvià de nom per no sentir-se 
massa condicionar.

“ Palestra” va trencar motiles i es

va guanyar un prestigi, dintre i fora 
de Sabadell, gràcies a uns paràmetres 
que aleshores eren del tot inhabituals 
entre els grups amateurs. Crée que els 
podriem sistematitzar corn segueix:

a) Un audaç renovellament del re
pertori. Se les havien amb Miller, 
O’Neil, Anhouil, Ionesco, Greene i 
autors sudamericans.

b) Eclecticisme de générés i escoles. 
Entremig del teatre més avançât ex- 
humaven clàssics espanyols i estran- 
gers i alternaven castellà i català.

c) Capgirament total del concepte 
escènic. Elis van fugir del divisme, 
del teatre de primer actor o de prime
ra actriu que havia estât la tònica des 
d’anys i panys, i ens descobrien el 
teatre integral, on tots els factors 
eren potenciats al màximum: text, di- 
recciò, interpretaciò, escenografía, 
lluminotècnia, efectes musicals i so- 
nors...

d) Sentit de disciplina en el “ tre- 
ball” deis diversos elements. Cadas- 
cun d’ells s’havia de prendre la seva 
participació, important o petita, més 
com a compromis que com a distrac- 
ció.

El carni no devia ser massa fácil. 
Però “ Palestra” es va guanyar a pois 
un públic addicte, que s’anava 
eixamplant. Sobretot se’l va posar a 
la butxaca amb els “ Festivals d’Es- 
tiu” , que els primers anys es munta- 
ren en el recinte de la Salut (els espec- 
tadors en una gradería aixecada al 
pía de la font i els actors a Pescala 
rústica i irregular que hi condueix.

És una gentilesa de
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amb els pins i les estrelles per decorat 
de fons), i després passaren ais jar
dins de la plaça del Vallès.

Algunes de les postes en escena 
deis “ Festivals” van ser ben bé d’an
tologia. Llàstima de la fungibilitat de 
Part escènic i que, com a compensa- 
ciò, no hagués existit encara en aquell 
temps la possibilitat del video.

Voldriem que “ Teatre del Sol” 
respongués a les mateixes premises 
que “ Palestra” ; que en vingués a ser 
la seva represa. Ara es presta molta 
més atenciò a Pactivitat teatral com a 
fet de cultura popular, bé que a vega- 
des selectiva i gairebé sempre arrisca
da; és a dir, amb esperit de recerca, 
de renovació, de creativitat. Però 
aqüestes mateixes inquietuds fan que 
es produeixi, malgrat unes évidents 
dosis de bona voluntat i uns no gens 
menyspreables esforços, no poca de- 
sorientació. El temps passarà el sedàs 
per les múltiples temptatives escèni- 
ques amb què es recaba dia a dia la 
nostra atenciò; no en dubtem.

Voldriem, dones, que Pexperièneia 
-valuosissima experièneia- d’aquells 
seus predecessors de “ Palestra” do- 
nés validesa al nou grup “Teatre del 
Sol” . Els postulats de “ Palestra” en
cara sòn vàlids, al nostre entendre, 
per poder-ho esperar aixi, si és que 
els elements del grup nou es proposen 
tanmateix seguir les petjades del veil, 
amb totes les adequacions que es cre- 
guin convenients.

J.T.
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GOIG A LLAOR 
A LA MARE DE DÉU 
DE GRÀCIA

Per Jaume Busqué i Marcel

uan Fra Narcis Camós (1) de la Sagrada Or
de de Predicadors, en 1657 publicà a Barcelona 
el llibre “ Jardín de Maria, Plantado en el Prin
cipado de Cataluña” (Libro Segundo. Cap. 
XXII) feia referéncia a la trobada de la Imatge 
de la Mare de Déu de Grácia (2), ja es venerava 
des de 1623 (3) en un altar que tenia dedicat a 
l’església de Sant Feliu, i el 1640 fou acordat de 
fer nou aquest altar (4). I quan Fra Camós ree- 
ditava la seva obra a Girona, el 1766, autoritza- 
da el 23 de febrer de 1772; i quan a principis del 
.segle XIX, Antoni Bosch i Cardellach (1758- 
1829) en “ Memorias de Sabadell Antiguo y su 
Término” (Año 1610, pág. 291) (5) també es- 
mentava Fra Camós com a referéncia a aquesta 
cita histórica, a la Mare de Déu de Grècia se li 
cantaven ja unes “ Cobles en alabansa de Ntra. 
Senyora de Grècia, Patrona de la Vila de Saba
dell, ques’venera en una Imatge trobada en una 
Romaguera, per lo que fe li aplica la feguent 
Aña” (6). Aqüestes Cobles o Goigs foren edi- 
tats a Barcelona per Jaume Surié, al carrer de la 
Palla, ja que aquest mestre estamper va impri
mir durant els anys 1692 al 1732. Són de métrica 
codolada i l’ùltima estrofa diu: “ De Sabadell

I  GOIGS A LLAOR DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA |
^  Patrona de la Parroquia del maleíx nom,
é  a la Ciulal de Sabadell %

BISBAT DE BARCELONA

Ja que els fills saben vetUar 
amb amor i amb eficacia,

la i\'stTd »na,
oh MüJo de Peu de Gracia.

De la culpa original 
per rairaci'-, ¡iresersaula, 
fou la vostra earn mortal, 
de ce lesto  dons ornada. 
Natraret en vos fundit 
la más alta aristocrí'icia. 
AUat£ULU ¡a -costra )i:d, 
oh MiUe de PCu de Gracia.

Graciosa ais uUs del cel
sou, oh \ ’erge, saludada
per l ’Arcángel Gabriel
que US tramet Palta Ambaixada,
Englantina roserar,
Iliri blanc i flor d'acácia. 
Allargucu la vostra mu, 
oh ^íarc de Déu de Gracia.

Amagada a un esbarzer, 
hom trobá la vostra imatge ; 
que US acull i ns dóna estatge. 
el nom vostre diui el carrer

Guc n.- 
diabóli(

oh Ma de Péli d.

Ouan cl tempie l’<m creinat 
Iter la teia incendi.\ria, 
pels devots US fou al^at 
n"U alta'. no\a iircgèria. 
.Altlaniu el ¡lue obdurè 
PePcegada pertinàcia.
.i//a

,/< Péu eie Gl

lU  Pili \ . - t i e .  :imli mal ni 
no caiguein mai en cle'-gràc 
.ÌÌIa i^u .u  la -.o.^hu noi. 
oh M an Péu d. i .n u ia .

Ami. gr.ni joi.i. a Sant Felli:
desi.ré>. p< 
imi. /el IIK':

V. Ora pro nohh. sant /« Dei (¡rnilri v. li. Gl dtijni cfficia

OREML'S: l 'am nlis tnis. ijuu'sumus. Pnminc. cwlrstis 'jra ti.f im im is iiiipi'rUn 
exslilil ta lu iis exordiniu : X itliinlalis eins l’uliir 
Dnmirìiim noslrum. Antcn.

!.!•:,« I :: . •» Mn rA" : ' i l

litas p,

Sobre un digne setial,
Pcsguard nostre ara us contempla r 
noli o p le t iiarrotjuial 
US dedica ara el seu tempie.
Kn Pexèrcit cristià,
Iluitarem amb noble audàcia. 
.llla iaueu la -eo. t̂ra mà, 
oh M an de Péu  de Gracia.

Ja que els filis sabeu vetUar 
ainb amor y amb eficàcia. 
.•lí/ar¿'«cu la vostra mà, 
oh .Man- de Déu de Grada.

'oniissitj;n7.n\ Christi, 

ijuihits heahe Vin/inis partns 
tribiiat uicrenu-nlnni. Per Christum

Protectora/Vos adora/nostre Cor ab 
aficècia,/Verge,y Mare de Grècia” .

Si bé no consta l’any d’edició, co- 
neixem que a mitjans de Ta segona 
meitat del segle XIX, de “ Barcelona, 
Impta. de Torras, Plaza Buensuce- 
so” l’existència d’uns altres “ Goigs 
en alabansa de Ntra. Senyora de Grè
cia, Patrona de la Ciutat (7) de Saba
dell. Venerada en son propi aitar de 
la Parroquial Iglesia de Sant Feliu” . 
És una versió distinta de l’anterior, 
de métrica també codolada si bé, en 
l’ùltima estrofa es repeteix la dels 
goigs esmentats. Al final hi ha una 
nota que en versió catalana, copia la 
cita d’En Bosch i Cardellach, en 
“ Memorias del Sabadell Antiguo y 
su Término” . (8).

El 23 de febrer de 1934 el Dr. Ma
nuel Irurita, bisbe de Barcelona, va 
eregir les Parróquies de Sant Salva
dor, Mare de Déu de Grècia i Santis
sima Trinität. (Aquesta ùltima abans 
havia estât Tinéncia de la parróquia 
de Sant Feliu).

Fou llavors quan Mossèn Joan 
Sardè, primer rector de la Parróquia, 
va encomanar a Mossén Camil Geis 
la confecció d’uns nous goigs. Foren 
cantats, per primera vegada, el 4 de 
desembre de 1934, amb motiu de la

inauguració i benedicció de la capella 
provisional, i foren publicáis en el 
llibre “ Glosari de Pietät” de Mossén 
Geis, Edició Biblioteca Sabadellenca, 
Any 1935, Volum 31. pèg. 191.

El 29 de mar? de 1936 fou inaugu
rai Factual temple i el 17 de mar? de 
1940 fou reinaugura!, després de la 
persecució religiosa que s’abaté sobre 
la nostra terra, però els goigs no fo
ren editats fins el 1945, en la revista 
“ Ruta” , amb dibuixos de Vicen? 
Mas, conjuntament amb els goigs de 
l’“ Impta. Torras, Plaza Buensuce- 
so” que abans hem esmentat, amb un 
facsímil reduit (9). En la mateixa da
ta se’n feu una edició, de vint-i-cinc 
exemplars numerals en paper fil. No 
hi consta la data ni la impremía però 
se sap que foren tirats a la mateixa 
impremía que feia “ Ruta” (10). I en
cara una altra edició data de 20 de 
mar? de 1949, de vint-i-cinc exem
plars de paper fil numerals i 500 
exemplars en paper edició. (11). 
Aquesta composició la trobem tam
bé, com és naturai, incorporada a 
l’obra completa de Fautor, “ De Pri
mavera a Reravera” . Mossén Geis, 
en 1943, digué; “En ells vaig procu
rar agermanar la Teologia amb la 
Història en bra?os de la poesia” (12).

Com veurem, la mùsica, perfecta- 
ment inspirada, troba en aquesta 
composició l’equilibri entre l’elegèn- 
cia i la Popularität.

Bibliografia:
(1) Diccionari Bibliogràfic d’Alberti. Editor. 

1966. Gran Enciclopédia Catalana.
(2) “ El Jardín de Maria. Plantado en Catalu

ña” Edició 1772.
(3) “ Notes Històriques de la Parróquia de 

Sant-Feliu” de Mn. Frederic Albanell. Edi
ció Biblioteca Sabadellenca.

(4) Art Sabadellenc d ’Andreu Castells.
(5) Edició 1882 (d’un manuscrit existent a 

l’Arxiu Historic de la Ciutat).
(6) Abreviatura d’Antifona. Hem repescat 

l’ortografia de l’època.
(7) Sabadell fou declarada Ciutat, l’any 1877.
(8) L’originai d ’aquest goigs es troben a l’ins- 

titut Municipal d’Història de Barcelona. 
Casa de l’Ardiaca.

(9) Revista “ Ruta” . Setembre 1945. Nùm. 14. 
Any li.

(10) Ref.: Jesus Farrés i Bernaldo. Al dors 
d ’aquests goigs hi ha la melodia. Diu 
Mossèn Geis que conserva l’originai de la 
melodia amb l’acompanyament.

(11) Recordatori de la Primera Missa de Mn. 
Josep Roca i Riera, C.O. que fou filigrès 
de la Parroquia.

(12) “ Addante” . Nùm. 11. Setembre 1943 
(pàg. 3) Butlleti Extraordinari dels Joves 
d ’Acció Católica.
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Per Xèspir
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X odriem dir que ell és un xiquet de 
Vails pel fet d’haver-hi nascut el 31 
de maig del 1941... Però des del 1968 
està fent tasca entre nosaltres. Resi- 
deix a la veina Castellar del Vallès, 
d’on va i ve, com una llançadora...

El nostre personatge en aquests da- 
rrers temps ha saltat a la popularitat i 
ha aparegut a la premsa, la ràdio i la 
tele d’aqui i d’arreu pel fet d’haver 
descobert l’Home d’Orce. (No sóc jo 
per redescobrir-ho ara, perqué a més 
de no disposar de temps ni d’espai, 
tampoc sóc qui per parlar-vos-en. Eli 
ja ho fa escrit i ho ha dit a bastament 
i n’ha donat conferències).

El doctor Gibert és un home Jove, 
inquiet, que viu al dia per redescobrir 
l’ahir, els nostres origens que es per- 
den allá d’allà de més d’un milió 
d’anys...

En Gibert es llicencià en Ciències 
Geolôgiques a la Universität de Bar
celona, l’any 1969, i es doctorà el

1973 amb la tesina “ Los Insectivoros 
fósiles de España’’, dirigida pel pro
fessor Dr. Miquel Crusafont, amb el 
quai ha col.laborat durant tots 
aquests anys. (D’aquest fet eli s’enor- 
gulleix, i l’afalaga).

El nostre personatge ha estât el di
rector de les excavacions del jaciment 
de Venta Micena (Orce, Granada) on 
es descobrí l’Home d’Orce, que té 
una antigüetat de 1.500.000 anys... 
Ha treballat en molts jaciments arreu 
del pais, puix l’Institut de Paleonto
logia “ Miquel Crusafont’’ ha anat 
aixemplant la xarxa de les seves acti- 
vitats a fora del nostre Vallès, riquis- 
sim en el camp de la Paleontologia.

El doctor Gibert posseeix un extens 
curriculum on es palesen els nomena- 
ments académies i cientifics (també 
ha obtingut tres beques) i ha partici
pât a múltiples activitats en grups de 
treball i comissions; ha pres part en 
congressos i Simposiums nacionals i

(Caricatura 
d'E. Hierro)

estrangers; ha publicat articles en di- 
ferents publicacions i al llarg de la se- 
va tasca científica ha participât en un 
bon nombre d’excavacions i prospec- 
cions... És, la seva, una dedicació 
absoluta al treball d’estudi i de recer
ca. Per a definir-se eli mateix, diu 
que es podría comparar a un corre
dor de fons. Evidentment, és un ma- 
rathonià...

A part d’ésser un home Jove, és jo
vial; té carisma. És un cientific de vo- 
cació i de professió. Hem realitzat 
aquesta breu entrevista en el seu des- 
patx de l’Institut de Paleontologia 
“ Miquel Crusafont” , on fa les fun- 
cions de director.

Entre tants ossos se’ns acut fer-li 
una pregunta ben prosaica: quin és el 
plat culinari preferit seu. No s’hi pen
sa pas massa:

-Pollastre amb escamarlans.
(Això no es troba pas en cap jaci

ment!...)

És una gentilesa de ■ fo m sesie ARTICLES PELL I VIATGE
Sant Quirze, 38 - Tel. 725 85 41 - SABADELL
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Un Pròleg suprahumorístíc 
de Josep Garner

Per Pere Roca i Garriga

Desitjaria manifestar, d’antuvi, que 
aqüestes línies, mecanografiades que fo- 
ren i trameses a “ Quadern” quan encara 
eren lluny de parvenir a maturitat, aspiren 
a èsser llegides amb benevolença, ja que 
tenen el mèrit innegable d ’ésser, en la in
tendo del qui les ha escrites, una contri- 
bució de carácter positiu al Centenari de 
la naixença d ’un escriptor senyorivol que, 
ultra no poques excel.léncies que no fan 
al cas, meresqué del comú consens dels 
sens coterranis el qualificatiu singular- 
ment comprometedor de “ Princep de la 
Poesia Catalana” .

Els Responsables
D’una Obra tan important com és el 

Pròleg en qüestió, cal senyalar-ne, amb el 
dit, ben entés que “ sine ira et studio” , els 
Responsables. Dones, delatem-los sense 
pensar-hi més. Heus-los ad  en fila; Fran
cese Trabai (el Capitosi), Joan Oliver 
-que seria, per a la posterità! de la poesia 
nostrada, el famós “ Pere Quart” -, Ar
mand Obiols -el viciós del pseudònim-, 
Antoni Vila Arrufa!, Miquel Carreras, 
Ricard Marlet, Josep M.® Tfabal, Fluís 
Parcerissa. O siguí, la Colla de Sabadell, 
altrament el Cor de Santa Rita.

Però anem al gra.
L’any 1925 -en fa dones gairebé una 

seixantena-, i grácies a la virtualitat de les 
conegudes ocurréncies i de les sovint evo- 
cades facécies de Francese Trabai i de tota 
aquesta colla, que venia a representar la 
més espavilada intel.lectualitat sabade- 
llenca de l’època, Sabadell entrava, amb 
irrupció famosa, com de cavali sicilià si 
m’és permesa la comparança, en el mòn 
literari de Catalunya, evadint-se, dones, 
de qualsevol provincianisme. D’aquella 
Catalunya -diguem-ho tot- de la Dictadu
ra d ’opereta del General Primo de Rivera, 
la quai tenia a la seva mà, corn a arma per 
a fer anar drets els elements no confor
mistes d ’aquella situaciò, l’arbitrarietat 
de la censura prèvia, amenaçadora certa
men! com espasa de Damocles, però, pel 
que es veu, fàcilment escamotejable. Ar- 
bitrarietat aqueixa, que havia d ’heure-se- 
les amb una altra -i alta-. Arbitrarietat, 
subtil, finissima i rica en recursos de bon 
trampejador: la del Noucentisme.

La tarja, passaport o aval -digueu-ho 
corn us plagui- que franquejà als nostres 
egregis lletraferits de l’època les portes del

mòn literari català, fou un Llibre de sin
gulars caractéristiques, aberrant diria jo, 
gairebé desproveït de lletra impresa, o si- 
gui de text literari; un llibre corn una 
irrealitat vivent, l’autoria del quai corres- 
ponia a l’esmentat col.lectiu, informai en 
tots els sentits, però de molta empenta, 
que sorti amb el titol manuset i innocu de 
“ L’ANY QUE VE” . Es tractava d ’un lli
bre d ’aquells que, pel cap baix i sense que 
aixô equivalgui a restar-li mèrit ni impor- 
tància, sinò tot el contrari, cal mirar-lo al- 
menys dues vegades, i del dret i de l’inre- 
vés, per poder assolir la certesa que no, 
que la vista no us enganya.

J. C'arner a la decada dels anvs vint.

L’obra en qüestiô, curiosa a tot ser-ho, 
eixia -d’on podia sortir sinò?- dels Obra- 
dors de Cal Salient, que ja és dir-ho tot, i 
-ara ve la bona!- en ella la figura del mo
ment de les lletres catalanes, el poeta i 
prosador de meravella Josep Carner, 
s’havia dignat posar-hi Pròleg.

D’aquests dos fets, remarcables i potser 
seria més exacte dir-ne trascendental, en 
tenien la culpa, tota la culpa, l’estol de 
bromistes sabadellencs d ’exultant jovene- 
sa física i d ’una envejable salut espiritual 
que, aplegats per una força centrípeta a 
prova de tota crítica, només pensaven 
quina en farien amb la lloable intenciò de

desvetllar els sens conciutadans, victimes 
de l’ensopiment quasi letàrgic que els do
nava l’aburgesament general propi d ’una 
època de vaques més aviat grasses.

L’Autor
Pròleg, dèiem. 1 quin Pròleg, senyors! 

Un senyor Pròleg -no sabriem estar-nos 
d ’escriure’l amb majùscula, “ étant don
né” la seva importància i substantivitat, 
dit sigui per a il.lustraciô del lector que no 
pugui comptar entre els gaudis més clars 
de la seva vida intel.lectual el d ’haver-lo 
llegit almenys una vegada que resulta ès
ser el més hiperbòlic i desproporciona! de 
tots els Prólegs que, tant ací com arreu, 
s’hagin mai fet i desfet... I que a hores 
d ’ara, inûtils els nostres no regatejats 
esforços per interpretar-ne la secreta, inti
ma intenciò que el justifica i per 
descobrir-ne el veritable fons, no entenem 
encara ben bé què vol dir o què diu en rea
lità!, ni on va o d ’on ve.

Recordem, per tal de centrar minima- 
ment les coses que ens ocupen, que l’es
mentat poeta barceloni avalador del llibre 
absurd, détonant, provocatiu -almenys 
aixô és el que sembla èsser quan hom el 
mira sense informaciò prèvia- de la jovena
lla intel.lectual sabadellenca, ja era alesho- 
res figura cabdal i paradigmática del movi- 
ment que diriem artistico-cultural català 
del Noucentisme, es tractava de la moda 
amb pretensions de perennità!, o almenys 
de secular pervivèneia, que aleshores pri
vava a casa nostra i que havia de cobrir, si 
més no, una etapa llarga i no pas de les 
menys glorioses de la vida del pais, 
donant-li peculiar fesomia d ’auri ribatge 
del Mare Nostrum, feu del més consis
tent, si no de l’ûnic classicisme.

Era, aqueixa moda, un corren! perfec- 
tament définit, nascut amb delatora coin- 
cidèneia amb la Mancomunitat de Prat de 
la Riba i considérât pels entesos, que sem
pre acostumen a haver-n’hi, i que per 
molts anys aixi sigui, corn exponent per- 
fecte, apropiadissim, de les aspiracions de 
plenitud, majoria d ’edat i etapa de nor
malità!, segles ha anhelada, de Catalun
ya, passa! ja el tràmit -del quai valia més 
no parlar massa, puix era sobretot i més 
que res, un gemec balbuç o un clam plan- 
yivol, excessivament carregat de senti
ment i no massa rodò en la seva forma- de 
la famosa Renaixença.

MUTUA DE SEGURO



El seu credo estètic -vull dir el del 
Noucentisme- es basava sobre la Norma, 
la Normalität i la Normativa, una mena 
de triada inventada amb un gest de sobi- 
rana Arbitrarietat per a poblar, de mo
ment, corn a inici d ’una colonitzaciô que 
havia de rebre després nombrosos esta- 
dants, un Olimp Català que volia tenir 
moka retirada amb el de l’antiguitat 
hel.lènica, però que no havia d’arribar a 
confondre-s’hi, per tal de no deixar esvair 
les carissimes essències nostrades que ha- 
vien resisti! a la malaltia del Modernisme 
finisecular.

I la Peça
No ens cabria dintre les dimensions 

d ’un article corn els que ad  se solen inse
rir, l’anàlisi. Tintent d ’interpretació i el 
judici critic del Pròleg que és objecte 
d ’aquest nostre entreteniment. La seva 
densità! òbvia i el que amaga a la rebotiga 
és dificilment mensurable. Amb el temps, 
i comptant amb la bona fe d ’algú que s’hi 
interessi amb un punt d ’amor propi, aixô 
podria fer-se. Però el que és ara, la cosa 
ha de restar com un desig insatisfet, corn 
una meta no assolida.

Amb un total de poc més de cinc pàgi- 
nes, el Pròleg mostra tres parts ben dife- 
renciades, escolàsticament disposades. La 
Primera ve a ser, després de donar 
“ coba” a Testol dels autors del llibre, una 
Definiciò de THumor Suprasensible, in
vent de Tegregi Prologuista. La Segona 
una divagaciò, amb deix d’assaig molt se- 
riôs, de TObvietat Catalana, o sigui, del 
xaronisme i rusticitat endémies de la gent 
d ’aquest pais. I la Tercera és consagrada a 
fer un Elogi Hiperbòlic de la nostra Cin
tai i del Vallès. Notable la densità!, com 
dèiem més amunt, d’aquestes pàgines de 
prosa, magistral com a carneriana; la qual 
cosa fa encara més palesa Tabsència gai- 
rebé total de text a la quarantena de pàgi
nes segiients, les quais, parlant en termes 
tipogràfics, sòn un autèntic desert pel que 
fa a preséneia de lletra amb uns determi
náis dibuixos tots ells maldestres, si ex- 
ceptuem, corn és de tota justicia, el del Vi
la Arrufa! i el de J.M.T., dissonants per 
massa “ ben fets” .

Deixant l’anàlisi i glossa de les dues pri- 
meres, em referiré aci només a la Tercera. 
Reconec que, si no inadmissible, almenys 
és irregular aquesta manera de procedir. 
Però, ja me’n disculpava al començament.

Aquesta part, que s’estén a quelcom 
més d ’una pàgina, és la de TEnsabonada 
portada al seu grau màxim, poc menys 
que -amb tots els respectes- délirant. I no 
va adreçada exclusivament ais qui formen 
i integren la Colla d ’en Francese Trabai -o 
sigui, els mebres de la preclara “ Contra
ria de THumor Suprasensible” , deis quais 
diu que “ sòn barcelonins amb una pers
pectiva” -, sinò a la Ciutat mateixa, a Sa
badell. Aquesta ciutat, diu sense posar

cap fre al càlam, és per a eli la Ciutat “ up- 
to-date” i té el mateix grau de poténcia 
lluminica que Paris... “ De Sabadell 
-afirma amb gest educa! i cortés que no 
sabem si és sincer o degut a Timperatiu de 
les bones maneres- ens ve una llum ele
gantissima, depuradora” i, no abando
nan! el superlatiu, afegeix, encara, que 
“ una critica civilissima” .

Es veu ben bé que això del superlatiu és 
molt del gust del Prologuista i que li va la 
mar de bé per introduir brill enlluernador 
als pensaments tal vegada generats en for
ma més pianera, sense una graduaciò pre
cisa pel que fa a la possibilitat de compa- 
rances. Encara que cal reconéixer que 
sense el recurs fácil del superlatiu, també 
sap mantenir el to hiperbòlic de la seva 
prosa laudatòria.

Però vet aci que, fent una passa enda- 
vant i deixant córrer sens través la seva vis 
poética, feta més d ’intuicions que de rao- 
nament eixut, no titubeja a vaticinar que 
en un futur molt pròxim “ hom veurà amb 
sospresa quina poderosa i curiosa fornai 
d ’esperit és aquella ciutat, que tants cata
lans han vist disfressada de grisa i banal” .

De TElogi de la Colla deis joves lletra- 
ferits (i lletraferidors) sabadellencs, i del 
que veiem que també fa de la Ciutat de 
Sabadell, passa, per arrodonir conve- 
nientment, clàssicament, la cosa, a fer el 
de la nostra Comarca. Segons eli, TEm- 
pordà i la Plana de Vie -i suposem que les 
restants comarques catalanes, en no 
esmentar-les, és que resten a la cua i no 
poden entrar en Tarriscada comparança

que es proposa de fer- queden pài.lides si 
les posem al costat del que es veu que ja 
de temps ha estât, i del que és encara, el 
Vallès. Promoguda grácies a Sabadell al 
lloc primer del rànking de les unitats geo- 
gráfiques que integren Catalunya, la del 
Vallès, identificada un bon tros arbitrá- 
riament amb la Ciutat de Sabadell segons 
sembla deduir-se de com gira la frase el 
seu Autor egregi, és “ una mica británica, 
una mica russa, una mica nord- 
americana, i no cal dir una mica parisen- 
ca” . Un sincretisme meravellós, diria jo, 
com no se’n deuen trobar pas gaires, fron- 
teres enllá, per la vastitud del planeta.

Tan embala! es mostra el paradigma de 
la Poesia Noucentista en parlar d ’aquesta 
terra i d ’aquesta gent -pensem ara en el ti- 
tol del seu llibre “ Bella Terra, Bella 
Gent” - que, el seu ditirambe desfermat 
no s’està pas de formular, amb una mena 
de displicéncia elegant i el màxim d’adula- 
dora, aquesta màxima gosadia: “ Cree que 
el Vallès ha tingut quatre o cinc Atenes” ...

Perplexitat i Sospita
Si, en llegir totes aqüestes coses i les al- 

tres que constitueixen el text, tan dens pe
rò també tan ben primfilat, del Pròleg 
carnerià destinât a donar la deguda relle- 
vància a la gesta genial, o una cosa aixi, 
deis joves Intel.lectuals sabadellencs tren- 
cadors de motiles i pressumptes desvetlla- 
dors de la ciutadania d’aquest altre costat 
del Tibidabo, un hom arriba a pensar co
ses. Home fi, refinat, tan bromista potser 
com els sabadellencs que li portaven Tes- 
borrany del “ libre” a prologar, tal vega
da se’n va pensar una. Humor per humor, 
eli els havia de superar. I ho faria precisa- 
ment avalant amb el ditirambe més des
fermat Taudaç aventura deis vallesans. És 
dar que els escriuria el Pròleg que li de- 
manaven. Però en eli no solament es po
sarla al nivell deis humoristes sabade
llencs, als quais batejava com a membres 
de la “ Contraria de l’Humor Suprasensi
ble” , sinò que aniria uns quants graus 
més amunt i haurien de reconèixer-li, si 
ho captaven, una nova categoria potser im
pensada o impensable; la d’una véritable i 
indiscutible genialitat Suprahumoristica!

No diré que ens trobem davant d’un cas 
insigne d’aquell “ ir por lana i volver tras
quilado” , però ens ve la sospita que de 
quelcom molt a prop d ’això es tracta. I 
que els Trabai i Companyia, si bé van 
quedar complaguts pel gest del senyor 
Carner i pel padrinatge que suposava, no 
van saber treure tot el partit de la facècia 
Majùscula que el Suprahumorista genial 
els havia fet, jugant òbviament amb el 
concepte subtil d ’Obvietat. ■

. ̂  -'%'X
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PERE ELIAS
PINTOR I 

NONAGENARI

JL ere Elias i Sindreu va néixer el 30 
d’abril de l’any 1893 a Sabadell, en 
aquesta mateixa cambra que és el seu 
estudi i que dona a la mateixa Ram
bla.

Els anys 1926 i 1927 els passa a Pa
ris, atret com altres artistes per am
pliar els seus coneixements i viure el 
batee artistic i cultural de la capitai 
de l’Art. (Posteriorment hi passarà 
unes temporades).

El 1927 exposa per primera vegada 
a la parisenca “ Galerie Carmine” i la 
critica a “ Les artistes d’aujourd’hui” 
va dir d’eli, entre altres coses: “ La 
sensibilité de Pierre Elias se traduit 
par des notations excessivament fines 
et, oserai-je dire, par la fixation rapi
da d’émois surpris en leur entière 
spontanéité” .

-Ais anys 1926 i 27 -ens conta- po
dia dinar en el conegut restaurant 
“ Diner du Paris” per cinc francs, 
que llavors eren cinc rais nostres...

Ja de retorn, següeix treballant i 
l’any següent exposa a les Galeries 
Dalmau, de Barcelona, on només va 
vendre dues o tres obres. Desengan- 
yat va dir al senyor Dalmau que dei- 
xaria de pintar.

-“ No ho fareu pas -li contesté- per
qué vos ja esteu “ tocat” ” .

L’any següent exposa a la Sala Pa
rés. Van donar-li la bona nova que 
Pau Casals havia adquirit quatre 
obres seves, les titulades “ Notre- 
Dame” , “ Boulevard Monmartre” , 
“ Place Pigalle” i “ Paisatge” , de 
Cerdanya. Alguna d’aquestes obres 
figuren en la Casa Museu de Pau Ca

sals a El Vendrell. (Una escultora an- 
glesa també adquirí una obra...).

-Recordeu a quin preu es venien els 
quadres que van exposar-se a la Pa
rés? -li he preguntat.

-Costaven entre 500 a 800 pessetes.
Aquell mateix any -1929- exposa 

per primera vegada a l’Académia de 
Belles Arts de Sabadell i fou el critic 
Joan Matas -autor del Ilibre “El pin
tor Gimeno” , Edicions “ La Má 
Trencada” , 1935- qui elogié la seva 
obra i eli mateix feu vendre-li algunes 
teles. El seu primer client sabadellenc 
fou el mecenas local Joan Llonch, de 
molt grata memoria. (Habla créât els 
“ dillunsos de Cal Llonch” -1924- on 
acudien els intel.lectuals i artistes del 
moment. Moites foren les personali- 
tats que passaren per aquelles memo
rables vetlles, però en citarem algu
nes: Joan Estelrich, el comte Keyser- 
ling, Josep earner, Paulina Pi de la 
Serra, Joan Oliver, Francese Trabai, 
Bartomeu Soler, Joan Anís, Joan 
Matas, Miquel Carreras i molts d’al- 
tres... Fou la trégica mort de Miquel 
Carreras (en el front) que maté els 
“ dillunsos” ...).

Pere Elias ha pintat -i pinta encara- 
aquell Paris que eli conegué. La seva 
obra esté inspirada en el mateix “es
prit” parisene. Sap donar-li aquell 
seu genui encant i els seus quadres 
traspuen la seva atmosfera.

Germán Gómez de la Mata, en la 
secció Arte y Artistas de “ Cronica” , 
de Madrid, el 19 de gener del 1930, li 
dedicá tota una página amb la repro- 
ducció de quatre dels seus quadres 
(“ Boulevard Monmartre” , “ Place 
du Tertre” , “ La Rambla” i “ El Pa
ralelo” ) arran de l’exposició que 
s’exhibi a les Galeries Laietanes a fi
nals de l’any 1929.

Em plau transcriure un parágraf de 
Márius Gifreda en “ Mirador” el 30 
de maig de 1930, en motiu de l’expo- 
sició a la Sala Parés: “ És la primera 
vegada que veig pintures d’aquest ar
tista, el qual celebra una exposició a 
la Sala Parés. Elias estima la gama 
deis grisos, entre els quais assoleix 
fransparéncies delicades i agradable- 
ment definides. En la digitació pre
ciosista de la seva pintura hi ha les 
principals qualitats...” .

En una altra critica d’aleshores, 
hom diu que “ Pere Elias és un pintor 
fí, amb una punta d’agudesa en l’em- 
past, en bellugadissos i transparents.

que hom diria copsats en les millors 
coses de Pissarró i Sisley...” .

En Francesc Trabal, gran amic 
seu, autor de “ L’any que ve” , 
“ Vals” i altres, que formava part del 
grup sabadellenc “ La Mirada” amb 
Joan Oliver i l’Armand Obiols, va 
dedicar-li en diferents ocasions, elo
giables i festives critiques.

Pere Elias mai ha deixat de pintar. 
Majorment s’ha dedicat a pintar pe
tits formats. (En el pot petit hi ha la 
bona confitura, que li hauria pogut 
dir el mateix Trabal). Exposa regu- 
larment a Sabadell i a Barcelona.

Val a dir que l’any 1973 en una de 
les seves exposicions a l’Acadèmia de 
Belles Arts de Sabadell, tan bon punt 
va inaugurar-se, un col.leccionista i 
amant de la seva obra, va adquirir 
tots els quadres exposats. Un fet in- 
sôlit i, si més no anecdotic.

Amb Pere Elias hi ha sempre un re- 
trobament. Es retroba amb els seus 
personatges dins de l’escenari del Pa
ris que ell va viure i coneixer. El 
temps no muda ni envelleix i passa 
quietament, envellutadament... Hom 
ha dit que “el món pictôric de Pere 
Elias és immutable: ell ha deturat el 
temps i l’espai posant-los dintre els 
seus petits quadres -corn petites fines- 
tres...” .

Amb els seus 90 anys que li frenen 
les cames i li carreguen les espatlles, 
té l’esperit jove i no deixa de pintar i 
de preparar, sempre, una próxima 
exposició...

Me acomiadat d’ell i al baixar per 
l’estreta escala del pis de l’artista -el 
seu món- ell romania, en una curiosa 
perspectiva, a la porta, i la seva subtil 
i esprimatxada figura semblava corn 
un personatge dels seus quadres. Tal- 
ment corn un dels seus millors mo- 
tius... >J.C.

És una gentilesa de GISeERT A r t

Carrer del Sol,3
(General Mola)

Tel. 725 43 69 
SABADELL
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L’obra plàstica de Lluïsa Salient
Per Maria Peña.

“ Somni de pedra” . (Travertino ilalià). 102 cm.

X Ja  darrera exposició de dibuixos, 
pintures i escultures de Lluïsa Salient 
celebrada a Sabadell (*) confirma que 
la irrupció de l’artista vallessana al 
món de l’art ha estât un deis fets més 
insólits esdevinguts en un context on 
el cansament i la reiterado deixen poc 
marge per a les sorpreses...

En efecte l’any 1980, en oferir al 
públic de Barcelona la primera mos- 
tra individual, Lluïsa Salient sorpren- 
gué amb un conjunt de pintures que

servaven en llur cánon, estilització i 
beilesa la imprompta de Pere Pruna, 
mestre que l’autora tractá i admirá 
profuhdament. L’esclat, però, es 
produí quan tres anys més tard expo
sé una col.lecció d’escultures en ma
tèria definitiva -bronze, pedra i 
marbre- d’una rotunditat plàstica in- 
qüestionable. Escultures monumen- 
tals, plenes de vigoria i fermesa que, 
com les que hem pogut admirar a Sa
badell, hom dirla producte d’un 
aprenentatge disciplinât i llarg. Tan- 
mateix, l’autora començà a modelar 
fa poc temps, després de la primera 
exposició de pintura, com a práctica 
per enriquir la tècnica pictórica amb 
el coneixement directe del volum. 
Coneixement que faria possible con
ferir ais quadres “valors tàctils” , 
sensació de pes i estructura a les figu
res. Però Lluïsa Salient descobri per 
si mateixa que, com deia Bergson, 
“ un cos és, essencialment, el que és 
per al tacte” i encoratjada pels con
seils de Joan Rebull orienté el seu 
esforç vers l’escultura. El sentit del 
volum, de l’equilibri i del ritme es 
conjuminaren amb una apreciació 
instintiva de la força vital capaç de 
fer-nos sentir la textura de les seves

‘Kn si” , (fragmenl).

peces no corn superficies que delimi
ten l’espai, sinó com epidermis que 
palesen restructura interna dels cos- 
sos i la força del concepte plástic que 
les sustenta.

Lluïsa Salient, dins l’estètica medi- 
terraneista de fidelitat a la figura hu
mana, es mostra com una artista in
dependent i autodidacta, excepcio- 
nalment dotada per a reeixir en la sin
tesi de beilesa i vitalitat que consti- 
tueix un deis trets distintius de la nos
tra tradició artistica. ■
(*) Salient. Pintures, escultures i dibuixos. Intel.lecte.

Galería d ’Art. Sabadell, gener-febrer de 1984.

O m  . .
És una gentilesa de

galería DART Pedregar, 10 - Tel. 726 51 22 - SABADELL
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EL LLIBRE 
I LA ROSA

“Però tenia grans defectes: Entre aquests 
s ’hi trobaven una vertadera passió per la músi
ca i la pintura i una malaltissa manca d ’interés 
per les manifestacions del benestar material. 
Habitava amb satisfacció evident una casa pe- 
tita escalfada per una estufa de carbó’’.

John Kenneth Galbraith. The liberal hour. 
Capítol III: L ’economia i Tart.

A,.ra fa tot just un any, a les envis
tes de la diada de Sant Jordi, uns pro
fessors de Pescóla Romànica em van 
demanar de tenir una xerrada amb els 
sens alumnes sobre els llibres. El meu 
auditori, si jo ho acceptava, el consti- 
tuirien els cursos 6è, 7è i 8è d’E.G.B.

En assabentar-los-en prèviament 
sembla que van circular diferents es- 
pècies sobre la meva condicio; i, aixi, 
a uns infants els constava que jo era 
escriptor i d’altres em tenien per 
quelcom corn ara un impressor, men
tre la resta em prenia per dibuixant 
de comics. Això fou degut segura- 
ment a haver advertit el claustre que 
el mateix dia i a la mateixa hora ja te
nia previst d’intervenir en una taula 
rodona sobre cómic a l’Escola Indus
trial dintre unes jornades culturáis, la 
quai cosa no em calgué fer efectiva 
per causes d’organitzaciô, possibili- 
tant-se aixi que pogués acceptar 
l’oferiment de la Romànica.

Horn podrá imaginar-se fàcilment 
que la feina va ser meva per aclarir a 
les nenes i als noiets que simplement 
SÓC un pintor que s’estima les arts del 
llibre amb la devoció i el respecte 
d’un bibliôfil i que, quant al seu con- 
tingut, n’està lleugerament lletrafe- 
rit, que té un passât remot de debu
tant en el cómic i en la il.lustraciô, 
vers els quais serva un amor i un inte
rés ben vins sense, però, que aquests 
afectes desdibuixin el seu ofici ni la 
seva Identität; en tot cas els comple
menten.

Els vailets començaren a crivellar- 
me a preguntes i l’ambient, distens ja 
des del principi, va fer-se de seguida 
càlid mercès a la seva curiositat i in
quietud; rie, espurnejant d’idees i 
d’estimuls i, pel damunt de tot, afa
ble. Gosarieu dir que, fins i tot, ale-

gre. No deixaven el concepte aprio- 
ristic que cadascù s’havia format de 
la meva personalità! i el col.loqui 
anava prenent les variants més im
pensables: barrejaven l’Alida, Lola 
Anglada, els Barrufets, Rosalía de 
Castro, Cela, Cervantes, Delibes, 
Dickens, Espriu, Antonio Gala, Gar
cia Lorca, Ivanhoe, Lucky Luke, 
Maragall, Mortadelo i Filemôn, el 
capità Nemo, Picasso, el gos Snoopy, 
Superman i Tintín... Com es fa un lli
bre?, que demanen finalmem.

Vaig recordar-me llavors dels meus 
mestres de gravat, Rigol i Badia, i 
pensant que l’artesanat podría 
interessar-los més que no pas els sis
temes industrials de reproducció grà
fica, em vaig embrancar en una des- 
cripció, no massa aprofundida, de la 
impremta de caixa i relligat que poc 
tenia a veure amb el disseny gràfic ac
tual que ha canviat els grans papers 
pel couché, els cuirs per la cartolina, 
l’or i els gofrats per les anilines, el 
tôrcul per l’offset, l’enquadernat, -ai 
las- per l’encolat americà.

Ja en acabant vaig reconduir la 
qüestió cap al terreny de les idees, tot 
fent-los palés que l’aspecte extern del 
llibre actual és degut a les exigéneies 
del marketing, als dictats de les mo
des i, sobretot, a la seva difusió a tra
vés d’un camp social més ample, grà- 
cies, cada cop més, a l’abaratiment 
del seu cost dérivât de les possibilitats 
d’augment de la producció i, tanma- 
teix, a la supressió de materials 
sumptuaris prescindibles sense, en 
canvi, disminuir-ne el que té d’essen- 
cial: el seu contingut. Em van oir en- 
mig d’un respectuós silenci i amb uns 
ulls oberts corn plats. Cultura popu
lar des de la base...

Després vàrem sortir plegats a la

a nostra ciutat, “ meca de la pa- 
p  leontologia’’, no podia deixar d’invi- 
p  tar el doctor Josep Gibert -director 
P  de les excavacions del jaciment de 
P  Venta Micena, deixeble del doctor 
P  Crusafont i prou vinculat també a 
P  l’Institut de Paleontología que ara 
P  duu ja el nom del seu eminent 
P  artifex-, a una dissertació sobre la 
P  transcendent troballa que es produi 
p en  aquelles excavacions. Aixi ho van 
P  entendre QUADERN de les Arts i de 
pies Lletres, la Fundació Bosch i Car- 
p  dellach i el propi Institut de Paleon- 
ptologia, que conjuntament organitza- 
p ren  una conferéneia sobre “ L’home 
P  d’Orce i el seu hàbitat’’, a càrrec del 
P  citât doctor Gibert, per al 27 de març 
P  darrer.
P  L’auditori de l’Institut va omplir- 
p  se de gom a gom -amb força joventut 
P  entre els oients- i el doctor Gibert, 
P  després d’una introducció a càrrec 
P  del director de la Fundació Bosch i 
P  Cardellach senyor Joan Alsina, va 
P  donar completa informació sobre la 
P  famosa descoberta científica, il.lus- 
p  trant la seva interessant xerrada amb 
P  diapositives. El col.loqui que es va 
P  fer després corroborà tant l’interès de 
P  l’auditori per al tema com el domini 
P  que en té el conferencian!.
P  Abans d’iniciar-se la dissertació el 
P  senyor Josep Torrella, en nom de 
P  QUADERN, presentà el monogràfic 
P  dedica! al'doctor Miquel Crusafont, 
P  que acabava de sortir de la impremta.
û

plaça de Castelao ôn els grups d’ani- 
mació i espiai celebraven la diada: 
banderes, disfresses, dracs, cançons, 
jocs i polseguera. Sant Jordi, any re- 
ra any, mata l’aranya de! tedi, de la 
incultura, de la foscor, de la intole- 
rància...

L’endemà, una mestra 
va venir a lliurar-me un ob- 
sequi, “ El nombre de la ro
sa’’, d’Eco, amb l’agraïment 
d’aquells marrées: L’agraït, 
però, en realitat era jo. ■



CONTE

INSTANTÀNIES
GRÀFIQUES

El mateix nom de la película de Monty Phyton 
ens serveix per titular aquesta instantánia, sobre 
la qual podríem fer algunes divagacions, però 
ens limitem a guardar silenci. Un silenci elo- 
qüent...

A la carretera de Sabadell a Castellar, pel Pia de 
la Bruguera, ben a prop de la caseta del serve! de 
la Cren Roja, hi ha aquest impressionant Ileo 
que sembla guardar el Hoc...
Es ben cert, però, que “no és tant fer corn el pin
ten ” ...

AFICIONAIS A LA FOTOGRAFIA: Us
invitem a col.laborar en aquesta secció. Se
rán publicades aquelles fotografíes que tin- 
guin un interés anecdócic. Podeu 
acompanyar-les amb títol i, fins i tot amb 
text, si així ho preferiu.
Preferentment relacionades amb Sabadell o 
el seu rodal. Cada fotografia podrá dur el 
nom d ’autor o pseudónim.

I

AQUAREL.LA
D’ABRIL

La fragáncia de les paraules 
avili la tens tota tu...
Tu, que véns des de les roses 
i m ’alliberes del temps.

Dóna’m avui vestits de nina 
per al nostre sentiment 
i que Tabril ens acompanyi 
pels boulevards de Tamor.

II
Tu, i quatre roses damunt Tor; 
la historia d ’aquest poblé 
s ’escriu més enllá d ’un temps 
i un espai inútilment definits.

La Verge bruna i la creu del Sant, 
roja sobre blanc, Taquarel.la 
de cada instant i un llar g viro lai 
que deixa en Taire mil colors.

III
Véns a mi des d ’una rosa, 
i jo, perdut en el teu cor, 
intento escriure un poema d ’abril, 
incapaç i vençut, t ’estimo així.

Josep Milà i Masoliver

I

'ada any, a la vora de sant Joan, 
pensava el mateix: donarás la cadira 
velia a cremar en una foguera, però 
quan era l’hora no tenia valor per 
fer-ho: em fallava la decisió. La cadi
ra velia era molt velia: ja la vaig tro- 
bar aqui, en aquest mateix racó i mai 
no The canviada de lloc. S’ha fet es
table en el seu racó. Foques vegades 
m’he assegut en ella, per un atàvic 
respecte. La tiñe, de sempre, en mol
ta estima per posar-hi el meu vulgar 
pompis; tampos mai no The oferta a 
l’escadusser visitant. Procuro sempre 
teñir damunt d’ella alguns Ilibres o la 
gavardina o un jersei: Qualsevol cosa 
menys posar-hi el cui. Això no! I la 
voldria donar a cremar? Quin sentiti 
Gosaries? No, està vist que no, que 
morirà de velia o de més velia, perqué 
la meva cadira ja faria honor en un 
Museu. Jo crec que ha de teñir més 
de vuitanta anys. Ah! i no renqueja 
(millor dit, no renquejava), ni mai 
gemega; és dócil i submisa.

Un dia van dir-li que era un trasto. 
Em vaig molestar, com si l’insult fos 
per a mi, considerant-lo com a propi. 
Mai l’he considerada com un enre- 
nou. Mai.

La velia cadira és a més de velia, 
sana: ni un sol corc l’ultratjà. Mai 
tampoc no The pintada. Conserva el 
color de sempre: un color noble, 
auténtic. De tant en tant li trec la pois 
i prou. No em dóna gens de feina.

Us he dit que és femenina? Dones 
ho diré: té unes formes sensuals, es- 
beltes. I ara us contaré un intim se
cret, en la confianza que us tinc que 
no ho direu a ningù. Veureu:

Un dia vaig arribar content al pis. 
Vaig tirar la boina enlaire, vaig exte- 
rioritzar la meva alegria donant salts 
pel menjador i, de cop, vaig adonar- 
me que la cadira em contemplava, 
engelosida; era més maca que mai: 
damunt el respatller duia la meva bu
fanda de liana que li queia avall... 
Vaig teñir un impuls. La vaig agafar 
amb els bra?os, abra?ant-la, com si 
fos la meva parella i vaig giravoltar, 
giravoltar, dan^ant i cantanti No sé 
quanta estona durà, però heus aci 
que vaig entrebancar-me amb mi ma
teix i vaig caure amb la cadira als 
bragos, al sòl, damunt d’ella... 
“ Cloe!” vaig sentir. M’he trencat el 
brag! vaig pensar.

No fou el meu brag: fou una pota 
d’ella...

Càndid

-E inatres- TALLER D 'AR T
Dibuix-"Comic"-Pintura-Ceràmica-Torn 

Modelat-Esmalt-Fotografia

Roger de Fior, 240 - SABADELL
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La discografìa sardanìsta 
sabadellenca œ

Per Jaume Nonell i Juncosa

X-ia importància dels enregistra- 
ments discogràfics en qualsevol àm- 
bit de la mùsica és un fet indiscutible. 
Avui pretenem fer una relació de les 
sardanes degudes a compositors sa- 
badellencs o amb titols al.lusius a la 
nostra ciutat i que han estât enregis- 
trades pot èsser un index més per 
copsar la vitalità! sardanista d’una 
ciutat. El tema és aspre i pot esdeve- 
nir monòton però intenta èsser una 
eina més per a l’estudi del sardanisme 
sabadellenc. Aquesta relació no pre- 
tén de ser exhaustiva; de segur que al
gún titol se’ns deu haver escapat i 
agrairíem els nostres lectors que ens 
comuniquessin les possibles omisions 
o errades a fi de fer l’esmena corres- 
ponent. Tampoc no hem profundit- 
zat més extensament en els punts 
tractats -cobles, autors, intérprets- 
per raons d’espai (Els noms escrits en 
negreta correponen a autors sabade- 
llencs de sardanes).
SARDANES EN DISCS 
PROMOGUTS A SABADELL

En primer Hoc trobem unes grava- 
cions efectuades per la cobla Saba- 
dell, de caire privât, de les quais sola- 
ment en tenen còpia els autors que es- 
mentarem. Són gravacions en locals 
com la Farándula, o Ràdio Joventut 
cap a mitjans dels anys 50 i contenen 
sardanes de Carles Rovira, Eduard 
Marti i Josep Auferil. Avui dia són 
autèntiques i úniques peces de museu 
que ens permeten d’avaluar el so 
d’aquella magnifica cobla que for- 
maven els Lorente, Padró, Colom,

Gutsens, Auferil, Alavedra, etc.
El primer disc “ comercial” pro- 

mogut a la nostra ciutat estigué a cu
ra de la cobla Jovenivola l’any 1977, 
quan aquesta formació feia poc 
temps que havia iniciat la seva bri
llant singladura. La direcció de la co
bla estava a cárrec de Josep Auferil. 
Avui dia solament resten a la cobla 
quatre dels protagonistes d’aquest 
disc: Enric Orti, Josep Macià, Xavier 
Puig i Joan Salanguera. Hi trobem 
els titols: “ Penya Barça-Montcada” 
(J. Auferil) i “ En Jordi i la Montse
rrat” sardana de Ramon Vilà dedica
da ais fills de l’actiu representan! de 
la cobla, Salvador Saumoy. El dise 
(ARTYPHON LP-PR212), avui 
completament exhaurit, fou una 
magnifica promoció per a la Joveni
vola albora que un ajut econòmic per 
tirar endavant la dificil tasca empre
sa. Recordem que sols mencionarem 
les sardanes vinculades a Sabadell; 
els altres titols els omitirem puix que 
farien la llista inacabable.

El mateix any es commemorava el 
centenari de Sabadell Ciutat i amb tal 
motiu, i per iniciativa de “ Sabadell 
Sardanista” i la comisió del Centena
ri, s’editava un disc de sardanes dedi- 
cades a Sabadell tant d’autors locals 
com foranis. La part musical fou 
encomanada a “ La Principal” de La 
Bisbai, sota la direcció de Conrad Sa
ló. Conté els titols: “ Sabadell” (J. 
Serra C.), “ Sardanes a Sabadell” 
(LI. Buscarons), “ Per Sabadell” (T. 
Gii Membrado), “Avant Sabadell” 
(C. Saló), “ Sabadell Sardanista” (C.

SARDANES
dedicades a

SABADELL

Rovira), “ Els amies de Sabadell” (A. 
Rimbau), “ Sabadellenca” (F. Marti
nez C.), “ Al meu Sabadell” (A. Bor- 
gunyô),  “ Sabadell, c iu ta t 
sardanista” (T. Manyosa), “ Sarda- 
nistes Sabadellencs” (F. Gutsens), 
“ Visca Sabadell Sardanista” (R. Vi
là), “ L’Aplec de Sabadell” (J. Aufe
ril). La referèneia del disc és DIS- 
COPHON STER-122.

L’any 1980 la cobla Jovenivola, 
ara amb una formació ben diferent 
de la del primer dise i sota la direcció 
de Salvador Uyà, donà a conèixer 
dos dises. En el volum 1 hi figuren 
“ De puntetes” (A. Borgunyó), “ Jo
venivola de Sabadell” (F. Mas Ros), i 
“ Montserrat Avellaneda” (J. Aufe
ril). En el volumen II hi trobem “ Sa- 
badell” (J. Serra C.)

El Centenar! del Banc de Sabadell 
l’any 1981 fou motiu per a la convo- 
catória d’un concurs de composició» 
de sardanes. Amb les sis sardanes fi
nalistes i quatre de membres del Jurat 
s’enregistrà un dise que assoli un ré
cord en el nombre de cópies realitza- 
des (més de 50.000) i que es distribuí 
gratuïtament. La representado saba
dellenca es concretà en “ Pluja de Fe- 
brer” (E. Marti Teixidor), 5è accésit, 
i “ Molt enllà” (T. Manyosa), qui 
formava part del jurat.

Enguany la Jovenivola dóna a co
nèixer un quart dise. En aquesta oca- 
siô la direcció está a cura de Francesc 
Elies. “ De bat a bat” (A. Borgunyó), 
“Al mestre Uyà” (A. Serravinyals), 
“Ofrena al mestre” (R. Ginesta) són 
titols amb arrel sabadellenca. ■

CDBLA'IA PRINCimi DE U BISSAI*
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LES “BIG-BANDS”
(ill) Per Joan Morral i Plans

Una altra de les orquestres importants que sorgi a Kan
sas, fou la del també pianista JAY MC SHAAN, per la 
quai passaren mùsics de l’anomenada del saxofonista ait 
CHARLIE PARKER, qui en la década dels 40 i conjun- 
tament amb DIZZY GILLESPIE (trompeta), BUD PO
WELL, THELONIUS MONK (piano) i altres músics, 
crearia Pestil “ Be Bop” ; i el contrabaix GENE RAMEY 
entre d’altres.

Les orquestres blanques: L’orquestra blanca més fa
mosa durant aquests anys és la del clarinetista blanc 
BENNY GOODMAN. Organitzada Pany 34, arribà a as- 
solir una gran popularitat entre els anys 1936 i 1942. As- 
senyalem que és en aquesta orquestra on músics blancs i 
negres comencen a actuar conjuntament i que, com ja in- 
dicaven anteriorment, el máxim arranjador era un músic 
negre, concretament FLETCHER HENDERSON que al
ternava aquest treball amb el de dirigir la seva pròpia Big 
Band.

Els músics que més destacaren en aquesta formació fo- 
ren els trómpeles BUNNY BERIGAN, HARRY JA
MES; el batería GENE KRUPA i el pianista JESS 
STACY. Indiquem també que, paral.lelament al treball 
amb la seva Big Band, BENNY GOODMAN actuà i diri
gi petits grups (trios, quartets i quintets), amb músics tais 
corn el pianista TEDDY WILSON, el vibrafonista LIO
NEL HAMPTON, el guitarrista CHARLIE CHRIS
TIAN, etc.

Entre altres orquestres blanques podriem citar també 
les de TOMMY DORSEY, BOB CROSBY, GLEN MI
LLER (pels seus arranjaments énormément comerciáis i 
enganxosos) i potser la millor de totes, la de WODDY 
HERMAN, encara en actiü.

Després de la guerra de 1945, les Big Bands resulten ja 
molt dificils de mantenir i poc després la majoria d’elles 
van desapareixent, quedant en actiu algunes de les consi- 
derades ja corn a clàsiques: la de Duke ELLINGTON, 
Count BASIE, i la del vibrafonista Lionel HAMPTON. 
Aquest, ex-component de l’orquestra de Benny GOOD
MAN, creà la seva Big Band l’any 1940, comptant amb 
saxofonistes corn ILLINOIS JACQUET o ARNETT 
COBB, els trómpeles JOE NEWMAN, CLIFFORD 
BROWN, WALLANCE DAVENPORT, o pianistes i or
ganistes com MILT BUCKNER. Aquesta orquestra va 
estar funcionant de forma regular fins el 1965, any en 
qué, per motius económics LIONEL es va veure en la ne
cessitai de reduir el nombre deis seus components. Enca
ra avui, si els contractes són intéressants econòmicament, 
LIONEL HAMPTON torna a reformar la citada orques
tra amb músics joves, encara que no donin del tot la talla 
d’altres temps.

Fem un salt en el temps i situem-nos prácticament en 
els nostres dies, ja que, com indicavem, excepte en raris
simes excepcions; totes les Big Bands es van dissoldre en
tre el 1947 i el 1950 (DUKE ELLINGTON, que recuperé 
la seva popularitat l’any 1956 o COUNT BASIE, qui tot i

que força disminuït, conserva encara la seva gran classe).
Entre les orquestres que apareixen a partir del 1950 as- 

senyalem la del cantant i pianista RAY CHARLES, la 
del trompeta CLARK TERRY i la del també trompeta 
SY OLIVER, ja citât en parlar de l’orquestra de JIM- 
MIE LUNCEFORD corn un dels seus components. Entre 
les orquestres blanques queda en actiu la de WOODY 
HERMAN, que vam tenir ocasió d’escoltar en el recent 
Festival de JAZZ de Barcelona, amb un estil, a vegades, 
ja bastant allunyat del Jazz classic que li donà populari
tat; i la del batería BUDDY RICH organitzada l’any 
1966 i formada majoritàriament per músics molt joves. 
Altres orquestres són: la de GIL EVANS, GUNTER 
SCHULLER, la MEL LEWIS-THAD JONES, ara MEL 
LEWIS en solitari, la del saxofonista LEW TABACKIN 
i la pianista japonesa TOSHIKO AKIYOSHI. Podem ci
tar també de les orquestres que varen aparèixer a partir 
del 50, i deixant-ne algunes en el tinter, les de KENNY 
CLARKE/FRANCY BOLAND, aquesta ja desaparegu- 
da; la SUNRA ARKESTRA, que practica un Jazz total- 
ment avantguardista i qué, evidentment, no arriba amb 
“claredat” al gran públic; i d’altres com la del multi- 
instrumentista BENNY CARTER que no són forma- 
cions gaire estables però que han deixat per a tots nosal- 
tres gravacions força intéressants.

Actualment, les Big Bands, si exceptuem les anterior
ment resenyades, per motius económics, manca de lo
cals, canvis en els gustos del públic, etc. prácticament 
han desaparegut del panorama Jazzistic; encara que aqui 
poguem sentir-nos orgullosos de comptar y 
amb una excel.lent Big Band (la que il.lustra 
el nostre article): La LOCOMOTORA NEGRA,\  
la qual, en un pròxim número, será objecte del 
nostre comentar!.

És una gentilesa deJtojJioG ïH U l-
DISCS -
ALTA FIDELITAT - 
TELEVISIÓ EN COLOR 
ELECTRODOMÈSTICS

Rambla, 14 
Tel. 725 93 33



18

Cinquantenari de la Parroquia 
de la Mare de Déu de Grada

Per Concepció Alloza

quest any 1984, la Parroquia de la 
Mare de Déu de Gràcia celebra i viu amb 
goig el cinquantenari de la seva fundació.

Era el 23 de febrer de 1934. El Sr. Bisbe 
de Barcelona, Dr. Manuel Irurita, va es- 
tendre el Decret d ’erecciô de 3 noves Pa- 
rrôquies a Sabadell: la fins llavors Tinèn- 
cia de la Santissima Trinität i les de Sant 
Salvador i Mare de Déu de Gràcia. 
Aquesta última comprenia la barriada ex
trema, situada més enllà de la carretera de 
Barcelona a Terrassa, fins al que ara 
s’anomena Passeig de Can Feu, des d ’on 
anava a trobar els termes de Sant Quirze,

Cerdanyola i Santa Maria de Barberà. El 
barri comprenia aleshores unes 1.500 fa
milies amb un total de 8.000 ànimes apro- 
ximadament.

El primer rector de la Parroquia fou 
Mn. Joan Sardà el quai ens explica a la 
Revista “ Ruta” del setembre del 1945 
que, el 14 de juny del mateix any 1934, la 
Seu episcopal de Barcelona va adquirir la 
casa n? 81 del carrer Viladomat, destina
da a Capella provisional; la casa n? 59 del 
carrer Reina Elionor per a Casa Rectoral; 
i un gran solar del carrer de Fivaller per 
edificar-hi el Temple. També van com
prar un petit solar anex, cantonada al ca
rrer Reina Elionor. Tot, grácies a un gran 
donatiu del Sr. Bisbe i d ’altres catolics 
barcelonins i alguns de sabadellencs.

El 24 de juny va col.locar-se la primera 
pedra de l’Església parroquial.

El 2 de desembre del mateix any, va ser 
beneida la Capella provisional, amb l’as-

sisténcia del Sr. Bisbe i quedá inaugurada 
la Parroquia. I el 29 de març de 1936 va 
ser beneit el Temple parroquial, amb po
ca assisténcia, donades les circumstáncies 
poc favorables d’aquell temps.

Pocs mesos més tard, el 20 de juliol de 
1936, l’església va ser cremada i destrui
da, com tantes d ’altres.

Acabada la guerra, l’any 1939, el ma
teix rector Mn. Joan Sardà va tornar a 
emprendre la reconstrucció de la Parro
quia al mateix lloc on havia estât situada 
abans. Si Mn. Joan Sardà va haver de fer 
molt d ’esforç per arribar a reconstruir la 
Parroquia, encara va haver de esforçar-se 
més per atreure, acollir i donar vida espi
ritual ais cristians del barri, organitzant la 
vida parroquial.

Mn. Camil Geis va ser qui va escriure i 
musicar els Goigs a llaor de la Mare de 
Déu de Gràcia. I, com eli ens diu, les es- 
trofes d ’aquests goigs va créixer junt a les 
parets de la Parroquia i Juntes es van 
inaugurar.

Al llarg d ’aquests 50 anys la Parroquia 
ha tingut plenitud de vida; treball, esforç, 
problèmes, époques de dificultáis, realit- 
zacions... Els sacerdots. Rectors i Vicaris 
que han treballat a la Parroquia des de 
Mn. Joan Sardà fins a Factual Rector 
Mn. Valenti Ganduxé, han dedicat els 
sens millors anys en el compliment del seu 
minister! pastoral, atendre la vida espiri
tual dels fidels.

Moites son les Associacions que, en 
aquests cinquanta anys han donat vida i 
activitat a la Parroquia. També cada any 
es feia una romeria a Núria, organitzada 
pels Portants del Sant Crist. Es va fer des 
de l’any 1944 fins a l’any 1968. Es va edi
tar un Butlleti “ Adelante” . El primer nú
mero es publicà l’any 1942 i, mensual- 
ment, va continuà fins el 1950. Era a cà- 
rrec dels joves d’Acciô Católica.

I els “ petits caramellaires” ja fa trenta 
anys que, per la festa de Pascua (ara el 
2n. diumenge) animen i alegren amb els 
sens cants els carrers del barri. Va ser l’or- 
ganitzador, Mn. Josep Dalmau, Vicari, i 
va ser un gran encert ja que encara perdu
ren., Després, ep arribar el dilluns de 
l’Aplec de la Salut, es fa una excursió per

als infants cantaires i per als seus fami
liars. Es visita algún indret interessant de 
Catalunya i, tot això, és motiu de convi- 
véncia dels feligresos de la Parròquia.

Ara, tota la comunità! parroquial cele
bra amb goig els cinquanta Aniversari.

Tot el barri hi participará. Ningù no en 
queda exclòs, perqué és tot el barri que, 
d ’una manera o altra, ha rebut de la Pa
rròquia l’atenció eclesial, el caliu espiri
tual, l’ajuda, la Solidarität i algunes de les 
obres socials que el barri necesitava.

1 també es publicará un Ilibre que re
cordará per sempre la história de la Pa
rròquia.

Donem grácies a Déu per haver pogut 
viure aquesta celebració i preguem amb 
els goigs de Mn. Geis:

Ja que els filis sabeu vetllar 
amb amor i amb eficacia, 
allargeu la vostra mà.
Oh, Mare de Déu de Gràcia. ■

m

i

FINQUES CARNEREs una gentilesa de E n  Agent de la Propietat Immobiliaria
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J: ONTS I MINES DEL 
RODAL DE SABADELL (*) 
és un llibre oberi a la natura
lesa de casa nostra. En aquest 
llibre hi veiem les fonts i les 
mines dibuixades i descrites 
pel seu autor -Ricard Molins i 
Romeu- que, de tota la vida, 
és un excursionista nat, 
d ’aquells que han fet carni ca- 
minant.

Amb eli i de la seva mà 
d ’home enamorat de la natu
ralesa, resseguirem cadascuna 
de les fonts i mines que, en un 
nombre de cent cinquanta, hi 
ha al llarg del sistema hidro- 
gràfic de les fonts actives ac
tuals, amb indicado de la seva 
situado i llurs noms.

Ricard Molins que a més 
d ’ésser un excursionista dels 
de “ cap seré i pet jada 
ferma” , és també un artista 
-dibuixant i aquarel.lista-, ens 
descriu els paratges on están

enctavades i a l’ensems de
nuncia l’estât en qué es troben 
moites d’elles; és una crida 
contra el menyspreu i el com- 
portament incivil d ’una mena 
de gent.

Es de bon veure tot el que 
Fautor ens ofereix en les pàgi- 
nes d ’aquesta obra que esdevé 
un document que pot interes
sar doblement el lector: com a 
lector, pel gaudi de la seva 
fresca i pianera lectura; també 
com a possible excursionista 
per visitar alguna d’aquestes 
fonts i mines que encara es 
conserven en el nostre rodal.

Heus aci, dones, un llibre el 
contingut del qual és talment 
com un vas d ’aigua clara...

Ricard Molins va neixer a 
Sabadell el 9 d’abril del 1913.

Estudia Comer? a les Esco
les Pies. Els primers passos ar- 
tistics els doná amb el Pare Ra
mon Hostench, aquarel.lista.

A l’Escola Industrial i

d ’Arts i Oficis aprén la Teoria 
de Teixits. A la mateixa escola 
és alumne de dibuix de Joan 
Vila Cinca i Joan Vilatobá. Es 
decanta a l’aquarel.la.

Ha participât en exposi- 
cions col.lectives de pintura. 
Exposa individualment a Bar
celona, Sabadell, Terrassa i 
altres poblacions.

Ha col.laboral al butlleti de 
la Unió Excursionista de Sa
badell amb anieles i ressenyes 
sobre excursionisme.

Fou president del Centre 
Excursionista del Vallès i vice- 
president de la Unió Excursio
nista de Sabadell. Posseeix la 
medalla de plata de la Federa- 
ció Catalana d’Excufsionisme 
i la placa deis 50 anys de soci 
de la UES.

Mai no ha deixat de practi
car i enaltir el seu esport favo
rii: l’excursionisme i l’esqui. 
És un gran coneixedor de la 
nostra terra que ha recorregut 
incansable, fins al dia d ’avui. 
Coneix a bastament la mun-

FONTS I MINES
DEL RODAL DE SABADELL

Dim IXOS 1 TKXTOS

RÍCARD MOLlNS 1 ROMEU

tanya de Sant Lloren? del 
Munt, la qual ha pinta! manta 
vegades.

(*) Nùm. 6 de la col. leccio Bi
blioteca Quadern. Prò leg de 
Francese Antonell. Conté 198 
pàgs. S ’hi inclou un pia des- 
criptiu de les fonts i mines que 
figuren en el llibre.

El gran rodal de Sabadell, 
és a dir, els pobles i viles que 
l’enronden, está d ’enhorabo- 
na.

Terra xopa d ’história per la 
seva privilegiada situació com 
a rerapais de Barcelona, no 
havia trobat fins no fa gaires 
anys els erudits locals que 
amb un pie amor ens la desco- 
brissin, almenys amb un mé- 
tode critic i for?a exhaustiu.

Castellar, Sant Lloren? Sa- 
vall, Palau de Plegamans ha- 
vien estât els capdavanters. 
Darrerament Matadepera va 
trobar el seu historiador. Ara 
ha estât la Vila de Ripollet 
que se’ns ha descobert.

HISTORIES DE RIPOLLET

A je s  darreries de l’any 1983 
-exactament el novembre- ens 
varen portar un bon present. 
Va aparéixer el llibre Historia 
de Ripollet.

L’autor és En Manel Mogas 
i Salvadó, riponetene de soca
rel, ben conegut a la seva vila 
per la seva incansable actua- 
ció en tota mena d ’agrupa- 
cions i cenacles culturáis, eX- 
cursionistes o deportius des 
deis anys vint a la data.

De Ripollet, tot i que és una 
de les localitats més antigües 
de la comarca, se’n sabia ben 
poca cosa. No hi havia cap lli
bre que ens digués la história 
local en tots els seus vessants. 
En Mogas l’ha fet i hem pogut 
veure que hi havia molt a dir. 
I encara en queda: ell mateix 
ho manifesta.

L’autor ha treballat una 
bona colla d’anys en la reple
ga de tota mena de dades. Li 
interessava tot el que parlés de 
Ripollet. Ha espigóla! ais ar- 
xius generals de Barcelona i 
també -i molt- a l’Arxiu Mu
nicipal de Ripollet, en el qual, 
sortosament, hi ha pogut tro- 
bar for?a dades i documents 
ben intéressants. I amb tota 
aquesta replega ha escrit un 
llibre históricament molt esti
mable i intéressant, espera! de 
tothom i que es fa llegir tot 
d ’un tirât, tant pel temari com 
per la disposició i, sobretot, 
per l’estil popular i atractiu 
-sense merma de la qualitat-en 
qué ha estât escrit. Incita la 
lectura el fet que l’autor no és 
un professional de la história, 
ans al revés: de molt jovenet, 
amb un bagatge cultural pri
mar!, va haver d’entrar al 
món del treball i sois amb una 
voluntat digna de Iloa, de ma

nera autoritzada, ha esdevin- 
gut un bon coneixedor de la 
história local.

L’obra, acuradament im
presa, té 263 págines en 4f, 
amb més de 100 il.lustracions 
referides a abans del 1960, i 
per tant anteriors al creixe- 
ment descomunal que la vila 
ha sofert i que ha canviat la 
seva fesomia.

La historiografía está d’en- 
horabona i amb el llibre d’En 
Mogas -que ha prologat el Dr. 
Eduard Escartin, Professor 
d’História Moderna de la 
Universität de Barcelona- la 
história de la comarca s’ha 
complétât una mica més.

Ens plau de recomanar-lo.

NOTES DE LA HISTORIA 
DE SANTIGA

.^ ^ c a b a  de sortir, pel Sant 
Josep d ’enguany, l’obra que 
epigrafiem de la quai és autor 
el patrici perpetuenc Fermi 
Vinyals i Rovira, tan conegut 
pels seus treballs relatius a la 
história del poblé de Santa 
Perpétua; per l’estudi de la 
improcedèneia de l’apel.latiu 
Moguda en comptes de topó- 
nim Mogoda, i per la seva tas-

ca emèrita en pro de l’Ar- 
queologia local.

El llibre, aparegut ara amb 
motiu de la Cloenda del 
Mil.lenari de Santiga, ultra
passa les dues-centes planes 
en quart i encara que, modes- 
tament, és qualifica! per 
Fautor com a Notes, consti- 
tueix una obra molt estima
ble, for?a completa i amb un 
esperi! i un rigor ben enco- 
miable. És molt més que unes 
Notes i segons se’ns informa 
en la Dedicatória és un treball 
de diversos autors locals i co
marcáis ben coneguts dels 
professionals de la História i 
dels afeccionáis.

El llibre, ja no cal dir-ho, 
ens assabenta de coses que 
ben pocs sabien i, com s’esde- 
vé en les obres d ’história local 
será útil no sola ais intéressais 
en la ciéncia histórica sinó a 
totes les persones amants de la 
nostra cultura. S’hi descobrei- 
xen tantes i tantes coses...!

Tota la história deis pobles 
comarcaos és tan extreixida 
que afecta tothom. Per aixó 
recomanem aquesta Historia 
de Santiga ais perpetuenes i 
també ais qui, a Sabadell i a 
d ’altres llocs confrontants, 
s’interessen per aqüestes co
ses.

És una 
gentilesa de (m i

Trofeus - Copes - Medalles - Insígnies - Clauers - Rétols - Plaques 
commémoratives - Etc. Treballs especiáis en bronze i aliatges. 
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E,(LEMENTS PER A UNA 
HISTORIA POSTAL DE SA
BADELL (*) d’Antoni Borrás 
i Eíguls, és un llibre que ve a 
incorporar al repertori de la 
nostra historiografía local un 
aspecte que fins ara hi manca
va. Ens referim a la branca de 
la FILATELIA que coneixem

Del valor de l’obra i del seu 
contingut en dona fe i garan
tía la Presentado que n ’ha fet 
Monsenyor Ramon Buxarais i 
Ventura, Bisbe de Màlaga i
fili il.lustre de Sta. Perpètua. 

* * *
Sabem, també, que amb 

motiu del Dia del Llibre sorti
rà la monografia RIPOLLET 
ARA FA MIE ANYS, de la 
qual és autor el nostre amie i 
col.laborador de “ Quadern” 
Agusti Palau i Codonyers.

I encara tenim noticia que a 
Sabadell, amb motiu de la 
Diada, sortiran altres llibres 
d’història locai de temàtica 
vària que comentarem al seu 
dia.

DE SANT JOAN A REIS

amb el nom de MARCOFÍ- 
LIA. És un llibre ja de si inté
ressant per la matèria que 
tracta, però a més d’aquest 
valor cal atribuir-li el mèrit de 
ser el primer d ’aquesta temà
tica que es publica en català, i 
per aitai circumstància el Mu
sen Postal li ha conferii un 
número de registre.

La MARCOFÍLIA de la 
nostra ciutat ja ha assolit un 
pes i un relleu ben notables en 
el context postal del pais, pel 
fet de tenir capitalitzada una 
extraordinària quantitat de 
mata-segells (de mà especiáis, 
mecànics i de corrò) i marques 
commémoratives particulars 
que constitueixen, tal com diu 
l’autor, un suggestiu motiu de 
curiosità! dintre l’entorn fila- 
tèlic.

L’autor és un expert conei- 
xedor d ’aquest tema i, a més, 
ha estât testimoni directe -i en 
molts casos ha intervingut 
personalment- en l’obtenciô 
de la majoria dels mata-segells

que fins avui han estât adjudi
cáis, en ocasió d’efemèrides 
locals molt diverses, a la nos
tra ciutat.

Antoni Borràs des de molt 
jove ha estât un afecciona! al 
col.leccionisme filatèlic, i 
amb el temps ha esdevingut 
un estudios del segell i princi- 
palment de les anul.lacions 
del correu que coneixem amb 
el nom de mata-segells. Ha es
tât requerit manta vegada a 
col.laborar com a Comissari 
Filatèlic, corn a jurat o sim
plement corn a expositor, en 
certamens de carácter interna
cional, nacional i regional de 
l’esmentat tema.

Ha col.laboral, des de 
1940, en diversos mitjans de 
comunicació escrita d ’arreu 
d’Espanya, amb articles o es- 
tudis sobre Filatélia, Marcofi- 
lia i Vinyetofilia. Des de l’any 
1970 escriu setmanalment els 
textos de la Secció de Filatélia 
del “ Diario de Sabadell’’ i des 
de desembre del 1983 ho fa, a
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més a més, a les págines de la 
revista “ Quadern’’, emprant 
el pseudònim de BAF.

En aquest llibre Fautor' 
conta cadascun deis actes i 
commemoracions filatélics 
que des del 1948 fins al 1983 
s’han fet a Sabadell, inserint- 
hi les corresponents il.lustra- 
cions deis sobres i els seus 
mata-segells. Aixó fa que 
aquest llibre esdevingui una 
eina consultiva en la seva te
màtica tant per l’afeccionat 
filatèlic com per aquell lector 
encuriosit a conèixer un dels 
aspectes que conformen la 
nostra historiografía local.

El disseny de la portada ha 
estât realitzat per l’artista Ri
card Calvo i Duran.

(*) Núm. 7 de la col. leccio Bi
blioteca Quadern. Pròleg del 
Dr. Pere Roca i Garriga. Con
té 100 pàgs.

E,/n la segona convocatoria 
del Premi Sant Joan de 
novel.la catalana, de l’any 
1982, queda finalista l’obra 
de l’escriptor menorqui Pau 
Faner “ La v o rera  del 
silenci’’, que empaitá la no
vel.la guanyadora -“ Un fe- 
brer a la pell’’, de Margarida 
Aritzeta- ben bé fins al final, 
ja que en la darrera votació 
aquesta obtenía tres vots en-

front els dos de la finalista.
Dones bé, aquesta novel.la 

ja destacada aleshores, no és 
altra que la guanyadora del 
Premi Josep Pía d’enguany, 
que es falla la nit de la diada 
de Reis, junt amb el Premi 
Nadal de novel.la en castellá, 
si bé alli fou presentada sota 
el titol de “ Fins al cel’’. Es 
tracta d’un relat de cent 
setanta-cinc anys de vida a 
Ciutadella, a través de diver
ses generacions d’una mateixa 
familia.

A “ QUADERN’’ del Na
dal de 1982 (núm. 30), Joan 
Ripoll comentava les obres 
destacades presentades al Pre- 
mi Sant Joan, i de la novel.la 
de Pau Faner en deia el que 
transcrivim a continuado.

“ L’escriptor menorqui... 
segueix fidel al seu model del 
realisme màgic, que aqui es 
veu portât a l’extrem, gairebé 
fins al paroxisme. Amb imagi- 
nació desbordant, que oscil.la 
del lirisme al grotesc, explica 
una extensa saga familiar al 
llarg de cent setanta-cinc 
anys, des deis inicis del segle 
XIX a la mort del general 
Franco. La característica de 
l’obra és de centrar l’acció en 
un bordell de Ciutadella i 
d’explicar la vida deis seus

personatges i deis fets histó- 
rics a través d ’una ciau 
erótico-grotesca, a tall de 
gran metàfora, que recorda 
models prou coneguts; la des
mesura i la reiteració excessi
ves, però, ofeguen els mérits 
del llibre, que queda més de- 
format del que presumible- 
ment pretenia Fautor’’.

la col.lecció Biblioteca 
Folch i Torres que publica La 
Lar del Llibre de Barcelona, 
ha aparegut el número 8 que 
té per titol “ Les aventures 
d ’en Frique!’’. (1).

La narrativa d ’aquest gran 
escriptor que fou Josep Maria 
Lolch i Torres reviu en aques
ta acurada Biblioteca en la 
qual han anal apareixent les 
obres d ’aquest autor que tan 
predicament ha tingut en la 
joventut. En la joventut de 
sempre, que aixó és bo.

Aquesta vegada Fobra que 
ens ocupa ha estât il.lustrada 
per Abel. Les anteriors ho fo- 
ren per Junceda, que en tan- 
tes i tantes obres anaren de 
bracet escriptor i dibuixant.

El protagonista d’aquestes 
aventures és un vailet i rabadá 
bondadós, generós, que per

no trair Famistat es sacrifica i 
rep més de quatre vegades. 
Quan el lector, totalment 
identificai amb en Frique!, es
pera la recompensa final, 
aleshores no es troba pas amb 
un final felig.

(I) “Les aventures del pobre Friquet” 
Josep Maria Folch i Torres. 
Biblioteca Folch i Torres n° 8 
300 págines P. V.P. 700, pessetes

E Ja Editorial La Llar del 
Llibre acaba d ’editar “ Els ulls 
del germá etern. Raquel pie- 
deja amb Déu. La llegenda 
del tercer colom” , en un vo- 
lum (el núm. 33 de la Col.lec
ció Nova Terra) del que n’és 
autor l’austríac Stefan Sweig. 
Conté 112 págines i el seu 
preu és de 380 pessetes.

Aquest autor té uns innom
brables lectors que es com- 
plauran de retrobar-se amb 
eli, i a ben segur que no els de
fraudará pas, puix una vega
da més Sweig ens 
dóna una magistral 
obra amena i di
dáctica albora.

És una
gentilesa
de

■librería sabadell Passeig Manresa, T - Tel. T2605T0 
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DEU CURSEIS I
/ \ m b  motiu de celebrar-se’n la de- 
sena edició, val la pena dedicar espe- 
cialment unes linies als cursets de ci
nema per a nois que, cada curs, fa el 
nostre Cine-Club. Aquesta feina, a 
pesar de la modèstia dels recursos 
emprats, ha tingut résultats satisfac- 
toris.
,  Durant el curs 74-75, Cine Club 
Sabadell es plantejá la possibilitat de 
fer, a més de l’activitat habitual per 
als socis, una tasca d’iniciació deis es- 
colars en la comprensió i estudi del 
fet cinematográfic, que l’escola 
-malauradament- no proporciona (si 
més no, de manera instituida). 
Aquesta feina ja comptava amb dos 
antecedents al Cine-Club, un l’any 
1959 i un altre el 1965.

Els cursets, com ja hem dit, están 
dirigits als nois i noies dels quatre da- 
rrers cursos d’E.G.B., és a dir, els 
que tenen entre deu i catorze anys.

La quantitat d’assistents ha anat 
de tres-cents cinquanta a cinc-cents 
segons els anys. El total de nois que 
han assistit a un o més deis cursets es 
pot estimar pels volts de mil cinc- 
cents. El total d’escoles que han ins
crit nois en forma col.lectiva ha estât 
de vuit (és llastimós que hagin estât 
tan poques les interessades en un fet 
tan important com el cinema). Una 
bona part dels assistents venen, però, 
per pròpia iniciativa, sense que la se- 
va escola els inscrigui.

La posiciò ideològica de Cine Club 
Sabadell respecte al cinema ja ha estât 
exposada. Naturalment, aquesta és la 
visiò del cinema que es procura trans- 
metre als nois. Potser cal aqui, però, 
remarcar el refùs de l’antinòmia cine
ma infantil - cinema per a adults. 
L’únic criteri vàlid de classificaciò 
per al cinema és el qualitatiu. Si un 
film és bo per als nois, ha de ser-ho 
també per als adults. El prêtés cine
ma infantil menysté la Intel.ligència 
dels nois i abusa del seu candor. 
També per als nois, el nostre Cine- 
Club projecta només els films que de
fensa.

El rigor, caracteristica de qualsevol 
treball de Cine Club Sabadell, com
porta la presentaciò als nois del cine
ma com objecte d’estudi i no corn en- 
treteniment intrascendent (que no vol 
dir que el cinema no sigui divertit). 
Requereix, per tant, un treball de do- 
cumentaciò, contextualitzaciò i expli- 
caciò, complementari de la projecciò 
dels films. Òbviament, aqüestes ses
sions s’han de fer en les millors con- 
dicions possibles: en locals expressa- 
ment préparais per fer projeccions ci- 
nematogràfiques i davant un nombre 
no massa gran d’alumnes. La xifra 
màxima no ha d’excedir els dos-cents 
cinquanta nois per sessió.

Aqüestes directrius fonamentals 
han continuât des de l’inici inaltera- 
des. La metodologia, però, si que ha 
anat progressant amb l’experiència i 
l’acumulaciô de treballs fets. Als pri
mers cursets, es donava un full de 
sessiò als alumnes. A partir del ter
cer, aquests fulls donaren pas a un 
dossier de treball que, en començar el 
curset, es lliura a cada noi. A partir 
del vuitè any, el curset es dividí en 
dos nivells: iniciaciò i aprofundi- 
ment, per poder ajustar més el llen- 
guatge, el contingut de les explica- 
cions i la selecciô dels films a la capa
citai dels alumnes segons les edats. El 
d’iniciació és per als nois de 5è i 6è i el 
d’aprofundiment per als de 7è i 8è.

Per fer entenedors conceptes d’una 
certa complexitat en els camps del 
llenguatge i de la tecnologia, s’han 
anat confeccionan! materials didàc- 
tics diversos: pel.líenles en super-8, 
que expliquen els conceptes que tenen 
un decurs en el temps (moviments de 
càmera, muntatge, “ raccord” ...), i 
diapositives, per explicar els elements 
que requereixen una visiò estàtica 
(details de mécanismes, angles de 
presa, ús d’objectius de focáis dife- 
rents, esquemes...) que necessita 
perllongar-se mentre dura Texplica- 
ciò. També s’han realitzat experièn- 
cies i demostracions pràctiques: la 
sintesi additiva dels colors; l’escenifi-
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cacio, per part d’una actriu, d’un 
passatge fet de diferents maneres, per 
aixi explicar els diversos estils inter- 
pretatius; la construcció per cada noi 
d’una càmera de forât d’agulla; la 
presa i el révélât d’una fotografia fe
ta amb aqüestes càmeres, etc.

Per seleccionar els films de cada 
curset tenim en compte els següents 
objectius:

-Donar una visió panoràmica de 
tots els générés, époques i estils cine- 
matogràfics, dins de cada curset i en 
el conjunt dels quatre a qué eada noi 
pot assistir,

-Mostrar films que, pel seu autor, 
pel tema que tracten o pel pais on va
ren ser realitzats, no pertanyen a cap 
gènere en concret.

-Procurar que, en el film projectat 
en cada sessió, apareguin exemples 
deis recursos de llenguatge cinemato- 
gràfic que son objecte d’estudi a la 
respectiva sessió.

Naturalment, s’exclouen els films 
que, ideolôgicament defensables, po
den quedar fora de l’abast deis nois 
per la seva complexitat, poden 
deprimir-los per la seva amarguesa o 
no es consideren adients per alguna 
altra causa. Si cal, es projecten films 
diferents per als dos nivells, quan el 
programat per als grans no és idoni

per als petits. De totes maneres, l’ex- 
periéncia demostra que, amb un bon 
treball introductori, els nois són 
capaços de gaudir de films que, en 
principi, poden semblar fora del seu 
abast. Dóna motius per reflexionar 
veure eom els captivà la sessió en qué 
es projectà, acompanyat al piano per 
Joan Pineda, el film mut LA CARA
VANA DE OREGON, de James 
Cruze; la impressió que els causà LA 
FLAUTA MÁGICA, d’Ingmar 
Bergman, en versió original subtitu
lada; o l’interés que mostraren per un 
film tan complex com EL ESPÍRITU 
DE LA COLMENA, de Victor Erice.

Des del sisé curset, es fa un cartell 
anunciador cada any. L’original 
d’aquest cartell és el guanyador del 
concurs que es convoca un temps 
abans entre els mateixos nois.

Están previstes diverses activitats 
per commemorar aquesta desena edi- 
ció. Aquests actes commemoratius 
han obtingut un premi en el concurs 
de programes d’actuació sócio- 
cultural que va convocar la Caixa 
d’Estalvis de Sabadell.

L’equip de persones que ha treba- 
llat en aquests cursets ha estât sempre 
réduit: un minim de dos i un màxim 
de quatre. Des de l’inici, hi ha inter- 
vingut un total de cinc persones, totes 
de Cine-Club i la majoria, a més, 
professionals de l’ensenyament. 
L’equip que porta actualment els cur
sets està composât per Montserrat 
Berbel, Pere Cornelias i Joan-Antoni 
Ferran. Rebem ajuda económica de 
la Caixa d’Estalvis de Sabadell que, 
fent-se càrrec d’algunes de les despe
ses, contribueix a mantenir el preu de 
l’abonament que paguen els alumnes 
dins els limits de la modèstia. Aques
ta ajuda, però, depassa l’àmbit eco- 
nòmic i significa, per a nosaltres, en 
estimai, cosa que valorem especial- 
ment.

CINE CLUB SABADELL

AUTOMOBILS 
VILA, S.A.

Conce.ssionari Oficial

rambla iberia, 18-22 
tel. 726 39 Oü sabadell
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La mitologia de JOSEO
El passât febrer, Intel.lecte 

ha présentât l’obra d ’aquest 
jove artista local, ja habituai 
del mon artistic sabadellenc 
per anteriors exposicions de 
bon record. La col.leccio que 
ens ensenya en aquesta opor- 
tunitat té una temàtica ben 
original, la mitologia grega i 
romana, que ha tractat ex- 
haustivament: 46 peces d ’acu- 
rada execució entre pintures, 
dibuixos al grafit i dibuix aco- 
lorit integren l’amplissim ca- 
tàleg de la mostra que ressen- 
yem. Josep Lluis Garcia, Jo- 
seo, s’ha abocat en totes i ca- 
dascuna d ’aquestes obres que 
palesen un intens -amorós- 
treball d ’el.laboració mental: 
el “ puzzle” , el “ trencacaps” , 
n ’és el comù denominador. 
Les seves petites peces s’aple- 
guen O s’escampen, ara pre- 
nent forma, ara provocant un 
huit dins el qual la forma pren 
cos. I la forma -la figura- hi és 
tractada amorosament: amb 
cura, amb “ raffinatezza” de 
clàssic. Podria semblar, a pri
mer cop d’ull, que el tema no 
és res més que un pretext per 
emplenar déterminât nombre 
de superficies, però hom 
s’adona deseguida que aqui hi 
ha quelcom més: hi ha no- 
gensmenys el món -l’interior i 
l’entorn- del pintor. Els seus 
amies i familiars han posât 
per les obres Eros, Júpiter, 
Ceres, Diana, Vesta, Minerva 
-impressionant-, Tetis i Calip- 
so. El seu mateix entorn urbà 
duu aquests noms de carrer: 
Mart, Mercuri, Jupiter, Sa
turn...

Una pintura intimista, hu
mana, surreal a voltes, que no 
es mereix una visualització su
perficial sinó una revisió pau
sada i atenta per copsar-ne no 
la delicadesa i l’habilitat de la 
má sinó la poesia de la Sensi
bilität que l’ha concebuda.

A Joseo, quan pintava els 
déus, li devia tenir la mà un 
ángel... Nasi Petit

Intel.lecte Art

JOSEP CURTIELLA
Dominant la tècnica al pas- 

tell i en possessió d’un dibuix 
ben afermat la resta, el color 
reafirma en tot moment les 
possibilitats d’unificaciô que 
constitueixen el tramat valo- 
rable de l’obra conjunta en la 
que l’enriquiment de les imat- 
ges creen com un conjunt 
poemàtic. Es tracta d’obres 
que promouen que l’especta- 
dor visqui en una realitat fisi
ca. Amb la tècnica emprada 
veiem realitzats ço que a vega- 
des hem enunciai com a mo
del de treball, en el que les 
combinacions metòdiques 
dels seus elements realitzades 
a partir d’unes regles d’agru- 
pació a les que d’avantmà 
l’artista s’ha sotmès.

Sala d’Art - Negre
ALLONS BORRELE

Creador de signes i colors 
en superficies planes, l’entesa 
de les que caldrà reservar a un 
pùblic més que réduit, tota ve
gada que en la major part de 
les obres veiem la supresió de 
l’objecte, cosa que fins i tot 
per l’artista es converteixcom 
una autodictadura en la que 
domina absolutament la sim- 
fonia dels colors tractats amb 
una madurada reflexió i di- 
buixada com si es tractés de 
valors autóctons, prescindint 
de les suggestions que tot réa
lisme suggereix davant dels 
objectes naturals en els que 
s’instrumenta la Iluita i crea la 
nécessitât de seguir per ca- 
mins diversos, en molts mo
m ents, m alversadors de 
temps, per tal de conseguir co- 
municació i relaciô especifica.

La pintura d’Alfons Borrell 
preten, al meu entendre, des
viar el compromis a que sub- 
jecta la contribució que ser- 
veix a un medi social i que per 
tant es manté alié de tot hu
manisme; és una pintura neu
tra que ens invita de la preo- 
cupació a tot problema de ser
ve! i que per molts pot devenir 
un ajut a la meditació.

♦
Intel.lecte - Galería d’Art 

TORRAS VIVER 
“ Homenatge a la primavera”

La passió per la cosa com a 
cosa és Realista i comprèn al 
propi concepte de la cosa, una

realitat en un sentir i un fer 
autòcton qie no es trova fora, 
sino que viu dins mateix de 
l’artista. Amb tot s’enganyarà 
qui pensi que amb l’enfronta- 
ment a la realitat simplement 
es tracta d’una simple còpia, 
ja que la visió que n’obtenim 
ens demostra que no és pas 
aixi.

Equilibrada la presèneia 
testimonial de les primeres 
lliçons apreses a l’ombra dels 
mestres, Vila Arrufat, Labar- 
ta, Farrè, Muntané i Puigden- 
golas i sobrevaloran la inci- 
dèneia de la fogositat de un 
Santasusagna, l’obra en el seu 
conjunt és un autèntic testi
moni d’una visió espiritualit- 
zada d’una forma artística a 
la que s’adjunta una arriscada 
forma de judici personal. Ben 
a propòsit d’aquesta obra són 
les paraules escrites per Jac
ques Maritain que diuen: 
“Aixi perqué la mostra d’art 
és subjecte a un esperit huma, 
té la Ilei de la imitacíó, de les 
semblances, però depurada” . 
Per altra part si ens atenim a 
la dita de Maurice Denis, de 
que “el fi de l’art és la delec- 
tació” , posem com un exem
ple certamen! alliçonador 
l’obra intitulada ESCLAT = 
Rambla de les Flors, (Evoca- 
ció impressionista) que tant- 
mateix compleix el tal dictât, 
obra d’un impressionisme fe
cund i cumplidora de totes les 
lleis de la perspectiva, gairebé 
en ritual.

Tot Art - Galeria 
Pintures de

P. PUJADAS ROIG
Vet aci una obra que en 

conjunt satisfà principalment 
per la gran harmonia en que 
conviuen els components. Pu
jadas Roig viu les impressions 
dels moments to talm ent 
d ’acord a un objectiu que el 
lliura de caure en un fer exces- 
sivament utilitari malgrat que 
la varietat i fogositat del color 
dominen en tot moment; l’ar
tista guanya la Iluita establint 
una forta personalitat, fins i 
tot individualista. Les Hums 
en I’obra ens parlen i això ho 
fan cloent una justa interpre- 
tació del moment impressio
nant; són obres en les que la 
fan tasia  eq u ilib rad a  de 
l’autor domina a l’enginy

constructiu, el que per la seva 
banda aclareix una bona for- 
mació bàsica. És una pintura 
que per damunt de tot altre 
fer ens aclareix la visió bo i 
allunyant-se encertadam.ent 
de tot fenómen excitant. En 
fi, una bona pintura que ens 
allunya del tedi i si en veritat 
ens aclareix amb intel.ligéncia 
les altes dots de discreció que 
sobrepassen moments tempes
tuosos i en el carni Iliure i cla
rifican! adquireixen valors 
positius en el món de l’art.

Cau d’Art Sabadell
R. CALVO DURAN 

El conjunt d’obres exposa- 
des són evidentment d’una 
época anterior en les que el 
domini de la figuracíó i el réa
lisme imperaren i en les que es 
projectaven problèmes de co
lor de difícil realítzació preci- 
sament gairebé uniformítat 
deis tons. Obres pensades i 
metículosament treballades, 
proveides d’una serenità! con
cluent i consequents a una or
denada precisió, obres que 
acreditaven uns estats d’ánim 
per part de l’artista en el que 
s’íntuía una reflexió severissi
ma i el trovar-se creixent en 
responsabilítat. Es tracta 
d’una manera de producció 
en moments passats que val 
tant com les que avui s’esta- 
bleixen en els bons artistes ac
tuals. Les obres exposades 
avui es desenrotilen igualment 
són dignes d’agermanar Belle- 
sa i Veritat.

Negre - Sala d’Art 
XAVIER CABA - Olis 
M. GIRBAU -Ceràmica

Xavier Caba, pintor ha 
aconseguit l’agermanament 
d ’una forma quasi perfecta a 
l’expressiô del carácter que la 
visió neta i clarificadora de 
l’obra exigeix; en el fons 
veiem respirar l’intent de poe- 
titzar la fundó de les coses i 
en certs moments francament 
ho aconsegueix. És una pintu
ra la seva Iliure de complica- 
cions; podriem dir-ne senzilla 
empro, reexida i esperançado- 
ra i en la que impera una acti- 
tut pictórica impresa de certa 
estilització decorativista.

Montserrat Girbau, és cera
mista, i certamen! no es tracta

És una gentilesa de n e q i i e
Passeig de la Plaça Major, 38 
Telèfon: 726.56.38 
SABADELL
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d’una ceramista com una de 
tantes, la seva personalitat 
s’acusa saludable amb horit- 
zons oberts i transmisora 
d’una obra ben realitzada en 
la que predomina l’elegància i 
el bon gust. Amb l’impuls de 
la roda ha tornejat models ce- 
ràmics contrastant la visió 
personal i simplement sense 
fer res de màgic ni de miracles 
ha realitzat composicions vi- 
driades afegint els aditaments 
que el treball del forn no pot 
fer, i centrant-se prevalent- 
ment a crear valors artistics a 
força d’imaginaciô.

Galeria Rovira
El “ Sabadell 1900” 
de Jaume Mercadé

En Jaume Mercadé ens ha 
tornai a sorprendre amb una 
altra de les seves monografies 
plàstiques. Aquesta vegada és 
un recull de més de quaranta

quadres de diferent format 
amb els quais ens presenta un 
Sabadell noucentista, aquell 
que alguns recorden o en te- 
nen una llunyana evocado i 
d’altres que el descobreixen 
de bell nou.

Aquesta mostra d ’en Mer
cadé és això o almenys voi ès
ser això: una evocado, retros
pectiva ella per la qual cosa té 
una especial qualificació per 
l’autor, puix ha hagut de fer 
uns estudis, un treball de re
cerca a fi de poder reunir els 
suficients coneixements per 
reflectir-ho ara, i fins i tot ha 
procurât en alguns casos 
oferir-ho des de diferents an
gles.

Ja uns anys enrera en Mer
cadé ens oferi unes imatges re
trospectives del veil Sabadell, 
que exposà a La Pinacoteca. 
Uns anys després ha insisti!, si 
bé en aquesta mostra es fa 
més palés l’ofici i l’evoludô 
del pintor.

ANOTACIONS
COMPLEMENTÀRIES

Galeries Rovira 
Paisatges de

PERE PICÓ
Pintures que s’han resolt 

plenament equilibrades i en 
les que les representacions flo
rals prenen un relleu i una 
personalitat que justifica l’en- 
cert, aixi d’execuciô que de V i
sio.

Agrupació Narcis Giralt 
Pintures d’

ALICIA BOARDMAN
Pintures realitzades a Poli i 

al pastell, serenes i de concep- 
ció tècnicament ben estudia- 
des i en les que la força imagi
nativa deriva vers un intent 
poétic.

Sales 1? i 2.“ de 
l’Acadèmia de Belles Arts 
Lluis Trepat, Coma Estade- 

lla, Angel Jové, Rosa Sira, 
Benet Roseli, Antoni Abat, 
Perico Pastor, Josep Minguell 
i Jesús Mauri, són un grup 
d’artistes procedents de les 
comarques lleidatanes, els que 
en una exposició conjunta ens

mostren els fruits d’una acti- 
vitat, a totes Hums intéres
sants i amb les que aconse- 
gueixen donar una clara visió 
del moment, que per nosaltres 
respon a una clara novetat.

*
Tot-Art

ANTONI COSTA
(En una próxima edició 

pensem parlar-ne amb més 
detall i interés).

També comentarem la mos
tra de GUINOVART a l’Aca
dèmia de Belles Arts.

Fem-ne constància: Per fi, 
ens creiem obligáis de qui fou 
el 1er. Premi guanyador do
ble, (dibuix i pintura), En 
Joan Lluis Jardi Baraja, a la 
II mostra Juvenil i Infantil 
d ’Arts Plàstiques, convocada 
com a homenatge a Joan Mi
ró i en la que concorregueren 
vint i cinc mil participants.

Jardi, pintor, resideix habi- 
tualment a Bellaterra i franca- 
ment les obres presentades co- 
rresponen a un artista en ple
na personalitat, en quan a 
concepció, resoltes en un bon 
fer envejable. ■

A l’entorn del mon de l’art:
ELS JOVES, LA NECESSITAT 
D’EXPRESSAR-SE, LA POCA 

POSIBILITAT D’EXPOSAR

!5ôn molts els joves, tan 
nois com noies amb voca- 
ció artística i amb gran en
tusiasme per a expressar-se 
mitjançant els pinzells, els 
llàpissos o el moldejar la 
pedra o el fang, que no po
den exhibir el seu treball 
perqué no poden Hogar 
una sala en una galeria 
d’art, donat el cost que 
això suposa; essent, per 
tant, un problema per a 
élis el poder ensenyar al 
pùblic la seva obra.

Pot donar-se el cas que a 
vegades aquest desig sigui 
prematur, que el jove artis
ta no tingui encara la capa
citar d’expressió i la tècni
ca prou acurada per rebre 
el que es pot dir el bateig 
de públic i de crítica, però 
sí que quan un artista ja 
porta un cert bagatge i és 
posseïdor d’una escola, 
d’una inspiraciò i d’una 
forma expressiva cohérent, 
d’un bon aport de respon- 
sabilitat, el poder rebre 
aquest bateig, enfrontar el 
criteri públic, li sigui una 
experiència intéressant i a 
tots ben necessària, ja que 
ajuda molt l’artista a obte
nir una bona formaciò, 
fent que creixi en eli el sen
tit d’una responsabilitat 
molt més acurada i, sobre- 
tot, l’afany de superaciò.

És, aquell desencant o 
aquella afirmaciò d’una 
esperança, quelcom précis 
i l’empenta que l’ha de 
portar a sentir la nécessitât 
d’esser millor en la prope- 
ra mostra que presenti a un 
públic. I això és també 
quelcom que cada dia es fa 
més difícil per els artistes 
joves, aquells que comen- 
cen a caminar dins de 
l’aventura de l’art, ja que 
no poden, majoritària- 
ment, pagar el que val una

sala per a quinzena o 
menys dies. I aixi ens tro- 
bem que alguns d’ells es 
veuen aconhortats en 
aquesta il.lusiò d’exposar, 
gràcies a l’aport que els 
proporcionen alguns cafés 
que, -a la nostra ciutat, per 
exemple-, com la ‘‘Cava 
del Planeta Miret” , el 
‘‘Café Romani” , i en al
guns llocs anàlegs de Bar
celona, els deixen les seves 
parets, que els decoren 
amb les seves obres. Fet 
aplaudible, agradable, pe
rò sòn llocs on sols arriben 
els clients habituais, que 
poques vegades sòn gent 
que s’interessa per la pin
tura, sinò que acudeix a les 
seves tauletes a passar el 
ratet, a conversar o bé a 
trovar-se per tal de tractar 
qualsevol cosa o bé per 
l’amanyagament amorós 
d’alguna parella, o de pe
tits grups de tertùlia...

Caldria l’existència d’un 
servei cultural que es preo- 
cupés de suplir aquesta 
manca de possibilitats dels 
joves artistes proporcio- 
nant-los un nudi cultural 
on acudís molta gent inte- 
ressada en l’art, en totes 
les seves especialitats, i on 
l’obra d’aquells pogués ès
ser exposada sense que 
això résultés una càrrega 
econòmica que no poden 
suportar. Que els comença- 
ments, en una paraula, no 
els fossin tant dificils i aixi 
l’entusiasme i el sentir-se 
compresos i ajudats, fes 
que el mòn cultural s’om- 
plis tot ell d’una millor ca
rena de possibilitats i no de 
tantes dificultats com es 
troben arreu des de sempre.

Rosa Ten

És una gentilesa de mììOìui MAmsiMmmu-s Pérez Galdós, 36
Telèfon: 726 84 16 - SABADELL
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Gegants 
o molins 
de vent?

m

m

Perqué veus allí, amie Sanxo Pança, on s’albira gairebé trenta enfurismats 
gegants...

- Quins gegants? -digué Sanxo Pança.
- Aquells que allí veus -respongué el seu amo-, deis braços llargs, que els solen 

tenir alguns de quasi dues llegües.
- Miri vostra mercè -respongué Sanxo- que aquells que allí ho semblen no son 

gegants, sino molins de vent, i ço que semblen braços son les aspes, que, en fer-les 
voltejar el vent, fan moure la pedra del molí.

- Pla bé es veu -respongués Don Quixot- que no estás versât en aixô de les aven
tures; son gegants...”

(Jo també cree que ho son...)

Foto: Antoni Gran.
Text del ¡libre Don Quixot de la Manxa, de 
Cervantes.
(Traducció de Joaquin Cirvera i Sormani). 
Editorial Tarraco, S./l. Barcelona (¡969)
(Per la transcripció -/ la torna- Joan Cusco).

m  ^  Sant Quirze, 11
ËS una gentilesa de VIATGES CODINA, S.A. Tei 7 2 5 6 2 9 9

Crup A Titol 412 SABADELL
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Del 24 al 28 d'abril

Diada del Llibre a la 
Caixa d'Estalvis de Sabadell

Vicenc Villatoro 
PAÍS b'ITÀLIA
Premi Sant Joan de Novel.la Catalana 
1983
Crònica d'una etapa vital decissiva, a partir d'una 
caneó de Raimen: un petit grup de joves que aviat 
deixaran de ser-ho, fan amistat al redós de la 
Universität d'estiu, es veuen en altres ocasione i 
empreñen un viatge a Itália en un peregrinatge 
stendhaliá en cerca de la Cartoixa de Parma, on 
estableixen coneixença amb uns Italians que els fan 
prendre conscièneia dels problèmes socials del pais. 
El mateix protagonista escriu un «quadern de notes» 
on reflexiona sobre les seves vivéncies i sobre el 
procès de la propia novel.la que escriu.

Stendhal
LA CARTUJA DE PARMA

Considerada com una de les millors novel.les 
romantiques, llegida amb fervor ja fa cent vint-i-cinc 
anys, aquesta cèlebre obra conta les aventures i els 
amors apassionats de Fabricio del Dongo, un noble 
italiá que, endut pel seu instint de félicitât s'escapa 
de la seva presó de la Torre Farnesio, s'enfila ais 
millors llocs després d'increibles aventures i es reclou, 
finalment, a la Cartoixa. Precisament, aquesta 
extensa «crònica italiana» és la que dona motiu al 
viatge que els protagonistes de «PAIS D'ITÁLIA» 
empreñen a la recerca de la mítica Cartoixa de Parma.

Tradicionalment, la Caixa d'Estalvis de Sabadell obsequia 
amb Ilibres els seus clients i amics per la Diada de Sant 
Jordi. Des de 1981, un deis Ilibres d'aquesta Diada és el 
Premi Sant Joan de Novel.la Catalana que, en el curt espai 
de tres anys, ha assolit un lloc important dins els Premis de 
Novel.la del nostre pais.

En aquesta edició -que s'escau en el 125 e aniversari de la 
nostra entitat- el jurat va atorgar el Premi a Vicenc Villatoro 
per la seva obra «País d'ltália». Aquest és el llibre que 
juntament amb «La Cartuja de Parma» de Stendhal tenim 
per a vosté.

amb la confiança de cinc generacións

CAIXA D6/TALVI/ 
DC /AÍ3ADCU
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PORTIC

La “ Temporada” Cultural
enim un période anual est ab Ieri pel 
calendari, que és com si diguéssim 
l ’any oficial nascut d ’una remota 
decissió autoritària. Però existeix un 
altre cicle temporal que s ’acomoda 
a la realitat del periple descrit per la 
naturalesa i es redueix a nou mesos, 

deixant els tres restants corn a parèntesi residual.
Aquest segon période és el que lectivament 

pren el nom de ‘‘curs” i des de Vensenyament 
s ’estén a moites altres facetes del viure social, 
especialment al món de la cultura.

QUADERN ha estât sempre sensible a 
aquesta trajectòria anual que va d ’octubre a 
Juny. I una vegada més, dones, amb el present 
número s ’acómiada fin s a després de l ’estiu, en 
el final d ’una primavera que només ho ha estât 
en el paper del calendari.

Igual que QUADERN, una bona part de les 
act iv it at s d u t adanes es reclour an per tal de do
nar pas a un viure més d ’acord a la temperatu
ra. I  és potser el moment de poder fe r  un balanç 
-no cal pas que sigui numèric; tan sols de cop 
d ’ull- i constatar que son moites i molt variades 
aqüestes activitats de signe cultural -variades 
per la diversitat dels camps que trepitgen i pels 
matisos ideolôgics amb què són tractades-; en
tre les quais Q UADERN es mou des de fa  sis 
any s amb esperii d ’aportació ciutadana i de t re
ball conscient i metòdic.

Ara, durant l ’interval estiuenc, el po is ciuta- 
dà seguirà vibrant però réduit a un cercle de ca
rácter més estrictament festiu  i, dones, més p o 
pular, de cara a l ’espiai que hom recercará pre- 
ferentment a l ’aire lliure. Aleshores potser serà 
quan ens adonarem, per la seva absència, de la 
quantitat d ’activitats culturáis seriöses que, du
rant els nou mesos del période que solem consi
derar com un “curs académie”, donen tan in
tens i prom etedor dinamisme 
a la nostra ciutat. Un dina
misme rie en continguts p lu 
rals, tots ells valuosos des de 
les respectives òptiques i estima
bles des d ’una apreciado global; 
els quais conformen una mena de 
“tem porada” de vàlida i fructífe
ra com petitivitat ciutadana.

NOTA: Els textos signals reflecteixen l’opinió personal deis autors respectius.



SEMBLANCA

d’ANTONI COSTAS 
I MAS

H.eus aci el nostre personatge en el 
seu ambient natural, en un Hoc bal- 
mat: ell i la seva circumstància.

Com és? Mireu-lo: ni alt ni baix. 
63 anys. Té uns ulls penetrants de 
pardal i un somriure frese i sorne- 
guer... Va fer la guerra, però sempre 
està en pau... No està lligat en res. 
Res, Fins i tot mai no ha dut corbata.

-Ni quan et vas casar? -li pregunto.
-Mira, no me’n recordo -diu, Hau- 

ria de regirar fotos. ,.
Després, al llarg de l’entrevista, ha 

remémorât:
-Fou en una ocasió que un bon 

amie em va invitar per anar al Ritz i 
al Liceu. Vaig haver-me de fer un 
“traje” que encara està com el dia 
que el vaig estrenar... També vaig ha- 
ver de dur corbata, que no sé qué se 
n'haurá fet... Però d ’ençà d ’alesho- 
res no he tornat a vestir ni aquell 
“traje” ni tampoc la corbata. Jo vaig 
així a tot arreu... M ’hi sento molt 
bé...

I així va i ve per tot. “I al qui no li 
agradi, dones, ho sento”...

Fa setze anys que enviduà. Explica 
que la seva muller va sofrir molt 
abans de morir.

-La mort va èsser per a ella una 
alliberació... També jo  vaig quedar 
alliberai. Compren-ho: vull dir que 
en quedar sol vaig dedicar-me de pie 
a la meva dèria, recloent-me en mi 
mateix; viure independent, amb una 
total i piena autonomia.

I així ha continuât fent una vida 
solitària, vivint intensament en 
aquest seu món que s’ha crear al seu 
gust, a la seva imatge. I viu feliç. És 
feliç.

-Ambició?
No la coneix. Ni sap qui és...
-Politica?
-Apolide: renego d ’ella.
I afegeix:

(Tallista de marfil)

-El que arriba al poder, abusa sem
pre.

-Has anat a votar, però?
-Mai no ho he fet.
-Religió?
-Cree i no crec. Més aviat sóc un 

agnòstic.
-Déu?
-Bé, hi ha una força sobre tots no- 

saltres.
-Tu has fet -i fas- molta imatgeria 

religiosa, majorment Crist a la creu. 
Horn diria que és la teva especialitat.

-No ben bé, però n 'he fe t una mu- 
nió.

Això si, tots els fa amb una expres- 
sió serena, de beatitud, sense cap ric
tus dolorós.

-Jo crec que Crist, un ser superior 
ais homes, superava el dolor -precisa. 
Eli, En Costas, també ha superar 
moites coses...

Quan deixà el col.legi entrà d’apre- 
nent a la fusteria Moix, del carrer 
sant Pau, Allà s’inicià corn a mode
lista. Sentía una gran afició pel di- 
buix. Es matricula a l’Escola Indus
triai i d’Arts i Oficis on l’aprén amb 
Vila Cinca, Vila Arrufat i Joan Vila- 
tobà... Aleshores té de companys 
l’Andreu Castells, en Joan Vila Ca
sas...

És I’any 1946 que rep lliçons d’en 
Bruii, d’en Barderi i d’en Fàbregas.

Amb Ricard Marlet, el boixista, hi 
treballà uns sis anys.

En Costas ja té un bon bagatge ar
tistic i tant és així que Camil Fàbre
gas l’orienta i l’aconsella que treballi 
el marfil. Flavors té uns trenta anys. 
Fou el mateix Fàbregas qui el presen
ts ais Sunyer i Serrahima i d’aquesta 
manera comença a treballar com or
febre i tallista. Així ha continuât 
sempre més, dedicant-se majorment

a fer :alles de marfil de carácter reli- 
gjes. Té encárrecs de tota mena: ja 
reproduccions, fidelíssimes, certa- 
ment, però li plan fer-ho a la seva 
manera, posant-hi Originalität, crea- 
ció p>ersonal.

Anroni Costas és un artesá, un ar
tista que viu plenament el seu treball. 
Treball que requereix una extrema 
habilitât, I una pacient i gran voca- 
cic. Eli no utilitza el pantógraf.

El seu art té quelcom de misticis- 
me. Crea i és recrea en la seva obra.

Costas viu rodejat de Ilibres. És un 
lector apassionat. En la seva bibliote
ca són abundosos els Ilibres d’art, I 
ce reiigió. I de costums. És un ena
mora: de l’art negre.

-És el més pur -diu.
Posseeix mostres artesanals africa

ne s que tenen un encant primitiu. Eli 
això ho estima d’allò més.

Durant la seva vida ha anat reco- 
llint una bona varietat de. crucifixos, 
majorment talles en fusta. N’hi ha de 
tela mena.

-Ja fa  anys que vaig deixar de 
recoiiir-ne... -diu.

En els seus inicis també va pintar, a 
'.’aguada, però és amb el dibuix que 
es sentí més identificai. És el seu ori
gen artistic, àdhuc vocacional.

La seva conversa és fluida i amena 
1 basculant. És com l’ocell de bardis- 
sa. canviant. Horn creu que Costas
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s’ha convertit en un filòsof pràctic. 
Té una doctrina pròpia que sap 
seguir-la i regir-la. No és retóric. És 
planer, d’un llenguatge ciar i net, 
sense cap mena d’enfarfegs. Té una 
via directe que el condueix allà n vol 
anar, sense senyalitzacions semafòri- 
ques.

Fuig de la ciutat i de la societat. Ja 
ho ha dit ben ciar:

-No crée amh l’home.
EU és un home vital. Creu en la vida.
I li agrada l’aigua. És Cáncer. A 

més, abstemi. Tampoc fuma.
-Ets vegetarià?
-No del tot.
-Quin plat culinari és el teu preferit?
- Verdura: patata i mongeta tendra. 

Ah! i SÓC capaç de fer-te una suculent 
paella...

-Però no tot és pensar en la vida. I 
la mort?, li pregunto.

-És la cosa més natural del mon 
-diu.

Posa les cames en creu i amb un es- 
ma de somriure i una espuma d’in- 
tenciò en els sens ulls, afegeix:

-Jo abogo, fins i tot, per l ’eutanà- 
sia. Rellegeixo Arthur Koestler i pen
so aixi. A d ’al tres pais os, per exem
ple Angla terra, hi ha una societat que 
la fomenta i l ’avala. D ’èsser allá, jo 
entrarla a formar-ne part.

Ara el gos lladruca a fora. La tarda 
declina. A través dels vidres del fines
tra! hom veu el litùrgic llorer...

-La supervivència és inhumana, en 
molts casos -afirma. Jo cree que a ve-

gades atemptem contra la mateixa 
natura lesa de la vida, perllongant-la 
innecessáriament. No és Just aixó. 

Potser no hi ha res just...

Ens hem aixecat. Passo una vegada 
més Tullada pels Ilibres rastrellats. 
N’hi ha molts. També hi ha pois.

-Hi ha pois -em confirma.
És una pois inamovible. Fins i tot 

fa el seu bon paper: li dòna ambient i 
intimitat...

M’ensenya algunes peces de mar
fil. L’ùltima que està treballant és un 
sant lu.

-Quan me’l van encarregar no sa
bia que aquest sant existís -diu.

El marfil té una sensaciò agrada
ble, sensual. Et plau acoronar-lo. i 
més encara contemplar l’obra que 
surt de les mans d’aquest hábil i sen
sible artista.

Costas també ha treballat el boix, 
però molt menys. La seva matèria és 
el marfil. Ensenya i explica la dife- 
rència del marfil veli, fins i tot el que 
ha estât anys i anys a l’intempèrie, 
allà a les sabanes africanes, i el que és 
recent.

-D’on procedeix el marfil, major- 
ment?

-De l’Àfrica equatorial.
-Has estât allá alguna vegada?
-No, mai: hi man tine relacions 

d ’una manera indirecta.
-Es regula la producciò del marfil?
-Ara sí; hi ha més control que 

abans. Alguns paisos són protegits i 
se’ls ajuda econòmicament per altres, 
a f i  de regular i protegir aquesta ri- 
quesa.

-Quan costa el quilo de marfil?
-Sobre quinze milpessetes el quilo. 

El que és de “trofeu” aleshores el 
preu és més elevai. Depèn sempre de 
les peces i del seu estât.

-Hom sap que no existeixen pas 
massa tallistes de marfil en el mòn 
occidental.

-Certament, som pocs: aquí no 
passem de tres o quatre. A Hong 
Kong, per exemple, hi ha establertes 
industries que es dediquen a treballar 
el marfil, però el treballen en série, 
amb pantògrafs.

El marfil treballat per mans occi
dentals, concretament europees, 
aquest és el més preat i cobejat.

-S’acaba aquesta artesanía?
-No ho veig pas massa dar. No pu-

ja geni Jove que s ’hi vulgui dedicar... 
Ja t ’he dii abans que és una feina de 
molta paciència i avui no n ’hi ha gai- 
re d ’això...

Hem sortit a fora. Torna a lladru- 
car el gos. El fa callar. A canvi refila 
algún ocell silvestre entre el ramatge. 
El Hoc és tranquil i silencios. Hi ha 
una calma embaumada a tôt arreu.

-Estás en un paradis -li die.
Unes granotes cabussen en el bro

llador. (Fins ara sestejaven a las vore- 
res O damunt els nenùfars).

-SÓC Cáncer -ha repetit. Per aixô 
m ’agrada l ’aigua.

-1 el mar?
-A l ’hivern... A l ’estiu està pie de 

carn i li treu molt del seu encant...

Abans també m’ha parlât de la se
va amistat amb Joan Ponç, recent- 
ment traspassat. Amb ell i Xavier 
Corberó, Eisa Paretti i altres forma- 
ven un col.lectiu d’artistes que fins i 
tôt exposaven fora del pais. L’any 
1970 exposaren obres a Tifani’s de 
Nova York. Fora d’alguna participa
do en col.lectives, mai no ha exposât 
la seva obra. Ell la crea i, una vegada 
fêta, fa com els filis, marxen de 
casa...

Ell no. Ell està aquí: ell i la seva 
circumstància...

És una gentilesa de Restaurant Joan Maragall, 6 i
Advocat Cirera, 38 (Plaça del Gas) - SABADELL 
Telèfon 725 23 00
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Na-tu-ral 
(I viu en plena natura).

Va in-for-mal 
(I viu de la forma). 

“ Hemingwaya” . 
Envidat. 
Ácrata. 

Agnostic. 
És de bona mena. 

Ell és la seva millor pe^a...

Questionari «PROUST».
-El principal tret del men 
carácter?
-Orgull.
-La Qualität que prefereixo en un 
home?
-Que no siguí sofisticai.
-La Qualität que prefereixo en 
una dona?
- “Guapa’' i no massa 
inteLligent.
-Allò que més estimo en els 
amics?
-Certa intel.ligència.
-El meu principal defecte?
-No saber dir NO.
-La meva ocupació preferida? 
-Contemplar l ’aigua.
-El meu somni de benestar?
-No fer res.
-Quina fóra la meva pitjor 
desgràcia?
-Malalt i pobre.
-Què voldria ser?
-Molt simple.
-On desitjaria viure?
- Vora la mar.
-Quin color prefereixo?
-Blau i blanc.

-Quina flor prefereixo?
-El romani o la farigola.
-Quin ocell prefereixo?
-El pardal, que no vol estar 
engabiat.
-Els meus autors preferits en 
prosa?
-Arthur Koestler, que és l ’últim 
que he llegit.
-Els poetes preferits? 
-Rabindranath Tagore.
-Els herois de ficció?
-Amenofis IV o siguí 
Akhenaton.
-Les meves heroines de ficció? 
-Nefertiti.
-Els meus compositors preferits? 
-Els barrocs.
-Els pintors predilectes?
-El Bosco, Joan Ponç.
-Els meus herois de la vida real? 
-Gandhi.
-Les meves heroines històriques? 
-La Mare Teresa de Calcuta.
-Els noms que prefereixo? 
-Antoni, Joan i Maria: noms 
simples.
-Què detesto més que res?

-La violència.
-Quins caràcters històrics 
menyspreo més?
-Els dictadors.
-Quin fet militar admiro més? 
-No n ’admiro cap.
-Quina reforma admiro més?
-No crée amb reformes sino en un 
progrès continuât.
-Quins dons naturals voldria 
tenir?
-Voldria estimar tothom, però 
no pue.
-Corn m’agradaria morir?
-Amb dignitat.
-Estât present del meu esperii? 
-Vivint i morint dignament.
-Fets que m’inspiren més 
indulgència?
-La prostitució.
-El meu lema?
-No en tinc cap.
-(Ni ho necessita...)

joan cusco aymami 
maig-1984

És una 
gentilesa de

Joieria Argenteria Concessionària de Rellotges Rollex 
Passeig Manresa, 41 - Tel. 725 65 74 
SABADELL
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Cançoner folklòric Per Mn. Geis

LA NIT DE SANT JOAN
La Nit de Sant Joan és reiteradament evocada, o al- 

menys al.ludida en el folklore de la nostra terra.
Vet ad una idil.lica cançô, l’encet de la qual hi fa refe- 

rència.
La vaig recollir, l’any 1820 o 21, de boca d’una nona

genària, a la comarca olotina.
Lletra ingènua. Tema molt glossat, en el nostre Ro

mancer: el soldat que quan torna de la guerra, troba ja 
maridada, la noia que havia estimât i a la quai havia ser- 
vat record fidel.

Melodia joiosa que va meloditzant un enfilall de dis- 
tics, cada vers deis quals va repetint-se. Això fa que esde- 
vé doblement llarga i monòtona. Però cal que tinguem en 
compte que és una d’aquelles cangons que en deien “ de 
treball” , perqué les noies solien cantar-les mentre cosien, 
brodaven o feien puntes al coixi. La monotonia de la 
cangó assuaujava la monotonia de la tasca.

D’això, ara hi ha un aparell que se’n n’encarrega i no 
cal gastar saliva...
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E s<s la nit de Sant Joan 
una nit molt alegre.
Carrer amunt i carrer avall, 
tôt tocant una guitarra 
Ja la veig al balconet, 
soleta, que es pentinava.
La pinteta n ’era d'or 
i l ’escarpidor, de plata.
Amb els signes que ella em fa, 
conec que no hi ha el seu pare. 
Ja m ’en pujo escala amunt, 
com si fos fill de la casa.
J a li’n entrego el ram 
i me’n fa  mitja rialla;

Ai, el ram prou me l’heu pres, 
prò l ’amor no me l’heu dada.
I  si no em doneu l ’amor, 
bé em fareu una abragada.
Això jo no ho faré, no, 
que en seria castigada, 
de Déu, tot primerament, 
i del pare i de la mare.
Ja li’n die: Hermòs amor, 
de què esteu tan enujada?
D ’una part, en tinc raò, 
que m ’han dit que us en anàveu. 
Mentre están dient això, 
el trompet toca la marxa.

L i’n entrega un mocador 
amb set dobletes de quatre. 
Aquí teniu eix diner, 
per la meva recordanga.
Avui el galant marxá, 
l ’endemá, ella es casava.
Al cap de set anys, passats, 
el galant ja n ’arribava.
Així que entrava al portal, 
bandera, a la balconada.
Ja em pregunto: que és aixd? 
Aixd és guerra declarada! 
Aixd és que, fa  molts anys, 
se’t casd l ’enamorada.

És una gentilesa de BEN-NET CENTRE DE NETEGES, S.A.
Soletat, 80 -  SABADELL 
Tels. 725 97 77 i 725 99 87
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CONTE
EL FOC DE SANT JOAN 

1 EL CAVALL DE CARTRÓ
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S previne que el que us contaré 
no us ho creureu. Fareu bé: jo, quan 
ho pensó no m’ho arribo a empassar 
del tot.

Fa una pila d’anys, per aquest 
temps, amb els companys de carrer 
-tota la xicalla- anávem de casa en ca
sa demanant si tenien estris per al foc 
de sant Joan. Ja ho començàvem a 
demanar ben bé uns dies abans. Tot 
el que recollíem ho apilávem en un 
indret i competiem a veure qui del ba
rri feia la pila més grossa.

Amb un amic meu, el Pere, que 
anys més tard quan va esclatar la gue
rra se li va posar al cap que havia 
d’anar a tirar trets per guanyar-la (i 
mai més no torná, el pobre) anávem 
de casa en casa a buscar llenya. Re
cordó que en una ens van donar una 
cadira vella, espellifada, tres escom
bres quasi sense branquillons i també 
un cavall de cartró, sense cua ni ore- 
lles i també li faltava una pota.

-Au, no US podeu pas queixar del 
que US dono -ens digué la dona. I afe- 
gí tot seguit: Feia temps que us ho 
guardava per al foc de sant Joan.

A mi em va impressionar el cavall. 
El vaig abraçar fortament. Recorda- 
va que m’hauria agradat tenir un ca
vall de cartró...

S’acostava la vigilia de sant Joan i 
ja posávem al mig de la plaça tots els 
trastets, formant una immensa pila. 
Fins i tot teniem cura d’ella, vigilant- 
la, per torns a fi que no vinguessin a 
sostreure’ns “material” els deis ca- 
rrers veins. Va arribar el dia. Treba- 
llávem il.lusionadament préparant el 
foc. Al cim d’ell hi vam col.locar una 
cadira de braços, vella i atrotinada, 
rebentada per tots cantons i a sobre 
s’hi va posar el cavall.. Jo no li treia 
la vista de sobre.

Va arribar l’hora d’encendre el 
foc. La nit era clara i cálida. Molts de 
nosaltres, amb velles escombres que 
féiem servir de torxes, vam calar foc 
a la pila de llenya per tots cantons. 
D’altres ja tiraven petards a la fogue
ra que esclataven fent un escampall 
de guspires de foc.

A l’entorn d’ell corriem i cridàvem 
la canalla i, els grans, també s’ho mi-

La professera de música 
Cecilia Llobet i Sabater

/ m  la provecta edat de 92 anys, ha 
mort a la Residéncia, de la Sagrada Fa
milia de Matadepera, on vivia retirada 
d’uns anys ençà.

Des de molt jove, es dedicá al conreu 
de la música.

Fou alumna del famós Mestre Guber- 
na, pianista i compositor.

Una volta en possessio del titol de pro- 
fessora, es dedicá a la pedagogia musical, 
ja professant en escoles i entitats cultu
ráis; ja en qualitat de mestra particular.

Ben aviat s’adscrigué al servei eclesial 
en qualitat de directora de cant religiös i 
d’organista.

Dubto que, en els seus bons temps, hi 
hagués hagut església o capella de la ciu- 
tat, on, a titol personal, o en qualitat de 
suplent, no hagués actuat.

A titol personal, havia actuat a la Pa
rroquia de Sant Vicenç i a les Capelles de 
la Casa de Caritat i del Col.legi de la Sa
grada Familia.

En qualitat de suplent, havia actuat a 
les Parróquies de Sant Feliu, La Purissim 
i la Santissima Trinität.

A Sant Feliu, fou, durant molts anys 
professora i directora dels Cors de les Ar- 
xiconfraries de Filles de Maria i de Tere- 
sianes. Exercint aquests càrrecs ja la hi 
vaig trobar en prendre possessio, l’any 
1929, del càrrec d’Organista-Mestre de 
Capella de Sant Feliu.

Jo hauria pogut vindicar els càrrecs 
que ella exercia, però em va semblar que 
era millor que continués exercint-los ella; 
que continués els assaigs d’aquells 2 Cors 
aleshores molt florents, i que en conti
nués la direcció, i jo em limités a 
acompanyar-los a l’orgue çn les solemni- 
tats de llurs Contraries. *

Amb aixô, jo no la privava de les peti
tes retribucions qije ella pugués percebre 
per aquells serveis i tenia qui podia 
suplir-me a l’orgue en cas d’haver-me 
d’absentar o per raô de malaltia.

Si bé, ella havia de viure de la seva pro- 
fessió musical, sempre que eren recabats 
els serveis en alguna església, hi acudia 
sense prévies condicions numismàtiques.

Estic segur que més d’una vegada va 
prestar serveis d’aquests sense percebre’n 
ni un Déu li ho pagui” .

Però ella, cristiana de socarrel, tenia 
compte corrent amb el banc de l’Església 
de Daldetot, on es dòna el cent per u i la 
vida eterna.

Mn. Geis

raven, embadalits. Estàvem en plena 
festa. I fou llavors quan vaig adonar
me que les llengües de foc s’apropa- 
ven al cavall de cartró i aleshores suc- 
ceí una cosa ben estranya: el cavall es 
mogué, vaig sentir com renillava i, de 
cop, féu un salt al buit i es llangá a 
l’aire, amunt, amunt, desfent-se en 
tot un polsim d’estrelles...

Joan Munné i Pascual

Es una gentilesa de ■ F o n r s e s í e ARTICLES PELL I VIATGE
Sant Quirze, 38 - Tel. 725 85 41 - SABADELL
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L descriptor J. Miquel i Ma- 
cayUf escrigué una breu, però 
interessant biografiaC^) sobre 
el doctor Huís Carreras arran 
de la seva mort. Els uní una 
molt bona amistat. L*autor en 
serva un bon epistolari.

Aquesta biografia fou escri
ta i publicada l ’any 1955 i s'en 
feu una limitada edició, per la 
qual cosa creiem que no és 
prou coneguda. D ’ella ensplau 
transcriure^n un fragment.
(*) *"El Dr. Huís Carreras, Pvre., 
de santa memòria'\  (VIC. 1955).

E,d doctor Lluís estimava la pàtria. I 
els motius que tenia són els que tenim 
tots; són els que té adés el politic més 
conegut, adés el ciutadá més obscur. 
Estimava la patria primer per la llen- 
gua. En aixó era del geni de Verda- 
guer, de Maragall, del seu amie el ca- 
nonge Collell. La llengua que un hom 
parla és la transparéncia de l’esperit 
terral. Cal sentir-la, viure-la, trobar- 
la al nostre interior talment la quin- 
taesséncia del que és la terra d’on 
som. L’estimava, la sentia i la domi
nava. En aquest últim aspecte, res 
tan literari, ni tan senzill, però no su
per at, al llenguatge de VEucologi. Es
timava la pàtria per la cultura tradi
cional. Un pais on les figures de Llull 
i Eximeniç parlen primer que ningù 
els problèmes eterns, no podia fer-se- 
li estranya. I si a aquests noms s’afe- 
geixen d’altres amb qué es forma la 
summa de l’antigor -el mediavelisme 
català, emprant o anostrant l’expre- 
siô del P. Gemelli (1)- es tindrà la raô 
del per qué sentia o estava amarat de 
la tradició. Una pàtria sense un pas- 
sat, pedrera d’on arrenca, és una pà
tria artificial, formada d’ùltima ho
ra. I la tradició histórica, la vida de 
l’avior, la grandesa d’anys passats, 
però que ompliren el món de llum 
própia, amb les gestes dels homes 
més representatius, reis, poetes, sa- 
vis, sants i mariners, ho aparellava en 
l’ampia mirada d’un passât beneït. 
História que sabia i sentia, per bé que 
amb preferéneia per problèmes d’al
tra espécie.

EN EL
CENTENARI
DEL
NAIXEMENT
DEL DR. LLUIS

Ì CARRERAS
Per Dolors Viñas

ots els sabadellencs que vàrem co-
^  nèixer el Dr. Carreras podriem es- 
É criure articles sobre aquest il.lustre

Kl Dr. Lluis Carreras pronuncian) el (liseurs d'inau- 
guració de les columnes del Temple Komà de Vie. 
15 juny de 1930.

É sacerdot que tant va influir en la vidaI.................^  sabadellenca del seu temps. No
^  creiem que ningù en tingui l’exclusiva
à

Mes corn a eclesiàstic un amor con- 
semblant assolia ressons evangélics. 
Recordeu amb quina amor l’Església 
ama les llengües. Totes les llengües. 
Cap no li és estranya, totes hi troben 
una mare amb les quais expressa el 
pensament evangélic. La pàtria vista 
per la llengua atenyia en el doctor 
Lluis un llenguatge fort. Abans que 
les notes per amar-la suara esmenta- 
des, aquesta de la llengua, però vista 
de l’angle eclesiàstic, era el propòsit o 
l’ideal amatent a la servitud. Hi ha- 
via, també d’altres motius. Un de 
principal el Renaixement. Hom sap el 
canvi que en aquest pais s’operà a 
partir del segle passât. És un poblé 
que culturalment es retroba a si ma- 
teix i causa admiració. Moderna- 
ment, tanmateix, aquest recobrament 
s’ha perfilat més, i ço que d’antuvi és 
parer de pocs, sentiment covat en 
l’hivern de la decadèneia, ateny avui 
un nivell cultural assats conegut. 
D’aquest renaixement el doctor Lluis 
en fou una peça moderna; en l’àrea 
litúrgica és visible la manera 
d’ajudar-lo. El seu nom en el Renai
xement de Catalunya anirà aparellat 
a l’aspecte religiós. Car entre els set o 
vuit noms albirables és el seu un dels 
qui es presenten de bon primer.

É perqué se n’han publicat a bastament 
É articles sortits de plomes ben il.lus-
1̂  tres. Fa pocs dies, en parlar els diaris 
^  del Centenari del seu naixement, hem 
^  trobat gent gran -inclùs gent moltIÉ senzilla-, que l’havien conegut i ens 
É n ’expliquen coses. A Sabadell,
^  dones, principalment els que som
É “ d’abans de la guerra” , per dir-ho 
É aixi, sabem qui era el Dr. Carreras.
É Jo el recordo de quan era molt jo-I1  veneta i anava a l’Acadèmia Católica 
É amb el meu pare, a escoltar les seves 
^  intéressants, -genials, com deia l’altre 
^  dia Josep Maria Riu-, Conferències 
É Quaresmals, principalment aquelles 
É famoses de durant els anys trenta, 
1  amb les quais el carrer de Sant Joan
É s’omplia d’autocars procedents de 
^  Barcelona, de Terrassa i d’altres

(I). Agostino Gemelli, O.F.M. “Idee e Batta
glie per la coltura cattolica“, pàgs. 1-34, “Me- 
dioevalismo”.

É punts, per sentir la seva veu àmplia i 
É robusta. Robusta de so i robusta 
É d’idees i de conceptes, ja que els seus 
^  coneixements eren universals tant en 
^  l’ordre espiritual com en el politic o 
^  social.
É És impossible, en aquest breu espai 
É de qué disposem, trabar tota la gran- 
i  dária d’una figura que, per estudiar- 
É ne totes les facetes caldrá que els his- 
^  toriadors hi dediquin moltes hores.
^  No hi fa res que de tant en tant se’n 
É parli, i que cada u hi aporti el seu re- 
É cord; sempre tindrem coses per expli- 
1  car referents a una de les figures més 
^  rellevants que passà a ser universal 
1  dins el clergat de l’Església catalana.

És una 
gentilesa de
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Del treball, bastant extens, que fa 
temps portem a cap sobre el Dr. Ca
rreras, avui, i a fi que QUADERN 
se’n pugui fer ressó en el Centenari 
del seu naixement, provarem de do
nar unes pinzellades que, ni de bon 
tros, podran acollir tota la vàlua que 
es mereix. Ens caldrà encara omplir 
moites pagines per explicar el seu 
pensament social, politic i religiös, el 
qual es manté encara, avui més que 
mai, en la nostra historia moderna.

El Dr. Carreras, que cantà missa el 
1909, entrà a succeir el Dr. Sardà en 
1916 corn a Consiliari de l’Acadèmia 
Católica, en un moment en què a Ca
talunya s’inicien un moviment biblic i 
un moviment litúrgic força impor
tants, abans de la resta de la peninsu
la. I ens afanyem a ressaltar que, 
malgrat el vincle establert entre Sardà 
i Salvany i Carreras, hi havia una di- 
ferència enorme entre l’integrisme de 
Sardà i la diplomàcia de Carreras.

En el context de la Història de la 
Llengua Catalana a l’Església trobem 
a Carreras en els moviments de prin- 
cipis de segle, -Renaixença, Moder
nisme, Noucentisme-, que tan influi- 
ren en el món Intel.lectual català. En 
1906, es celebra el Primer Congrès de 
la Llengua Catalana, i el 1907, es 
funda l’Institut d’Estudis Catalans.

En l’Església del moment, hi tro
bem figures tan fermes corn Mn. Fre
deric Clascar, el P. Miquel d’Esplu- 
gues, el P. Ignasi Casanovas, els Ca- 
nonges Caries Cardó i Josep Maria 
Llovera, Dr. Manyà, l’abat Marcet, 
l’abat Sunyol i altres, tots sacerdots 
lligats al moviment intel.lectual cata
là i prou representatius, els quai fo
menten iniciatives i organismes que 
irradien un catolicisme obert i mili

tant. És una església que s’espandeix: 
moviment litúrgic, biblic, institu- 
cions d’apostolat, revistes, etc., que 
més tard trencarà la Dictadura. I, en
tre aquests clergues i aquest movi
ment hi ha sempre la presència. Tac
ciò i la influència de Carreras.

El trobem omnipresent en el Con
grès Litúrgic de Montserrat del 1915, 
del qual fou l’ànima i al qual assisti- 
ren dos mil congressistes, que estu
diaren durant una setmana a Montse
rrat, Tesglésia del moment, amb Tas- 
sistència de cardenals, el Nunci d’Es- 
panya, tots els prélats de la provincia 
tarraconense i d’il.lustres eclesiàstics 
représentants de les principals cate- 
drals del pais, amb una organització 
sense precedents a càrrec de Carreras.

Fruit d’aquest Congrès fou Tedició 
de TEucologi, missal de les festes, di- 
rigit per Carreras, amb la col.labora- 
ció de Mn. Tarré i Mn. Clascar, al 
quai en succeiren molt aviat altres 
edicions millorades i amb noves 
aportacions, que els fidels esgotaven 
àvidament, car les traduccions del 
llati al català eren esperades pel po
blé, tant pel seu contingut corn per 
Telegància i qualitat intel.lectual de 
les traduccions bibliques i les ora- 
cions. Aquest moviment litúrgic s’an- 
ticipà de bon tros al que molt més 
tard seria el Concili Vaticà II, que va 
autoritzar que se célébrés l’Eucaristia 
de cara al poblé i amb la llengua ver- 
nacla. Podem dir que el Dr. Carreras 
fou el veritable creador de Tesglésia 
catalana del nostre temps.

L’actuació del Dr. Carreras era im
pressionanti professorat de Llati, de 
Metafisica, Moral i Teologia del Se
minari de Barcelona, fou fundador i 
director de la revista Vida Cristiana, 
d’expressió sempre en català, molt 
ben impresa, on col,laborà el bo i mi- 
llor de la nostra clerecía. Redactor 
d’articles (se’n calculen més de dos 
mil) gairebé a totes les publicacions 
religiöses de Catalunya, aixi com als 
diaris “ La Veu de Catalunya’’, “ La 
Publicitat’’, “ El Mati’’ i, sobretot, 
pel que fa referència a Sabadell, a 
“ Cultura Cristiana’’, portaveu de 
TAcadèmia Católica, que cada set
mana entrava a un miler de cases i 
des d’on ens alliçonava i orientava en 
els més diversos temes, sempre se- 
gons els fets del moment: efemérides 
de persones cabdals, eclesiàstiques o 
civils; conflictes socials i politics, de

manera que els seus seguidors tenien 
la sensació intima d’estar sempre al 
corrent dels esdeveniments mundials, 
perqué eren els fets el que el feien es- 
criure.

Però el Dr. Carreras, que no escri- 
via els sermons ni refeia els seus dis
cursos, fou també admirat per les se- 
ves dots de gran orador. Dotât d’una 
intel.ligència naturai, viva i cultiva
da, la seva eloqüència era com una 
cascada -com deia el Dr. Cardó-. Els 
seus sermons, amb un estil reposât i 
pulcre, des de gairebé totes les trônes 
de Catalunya eren obligats en les fes- 
tes més solemnes. Gran dominador 
del llenguatge, sabia trobar les ex
pressions més plañeres i més justes 
del seu pensament.

A Thora de recollir la seva obra hi 
trobem pronunciades un centenar de 
conferéncies d’un veritable esperit 
cristiá, en el camp de Tart, de les lie- 
tres i de la ciéncia.

Hem trobat també un valuós mate
rial escrit que justifica que els seus 
amies, que ja s’havien constituít en 
“Amies del Dr. Carreras’’, es propo- 
saven editar-ne les obres completes; 
projecte que ha quedat estroncat des- 
prés de la publicado deis dos primers 
volums: Semblances i Articles apolo- 
gétíes, socials i ascétics, i que s’ha
vien d’anar publicant fins ais dotze 
volums. Circumstáncies molt com
plexes han aturat aquest projecte en 
el qual tant hi havien treballat el Dr. 
Quirze Estop i el Sr. Pere Valls. Tant 
debo que algún dia els poguem veure 
tots aplegats i ordenats.

Ara, en el centenari del seu naixe
ment, cal recordar aquesta gran per- 
sonalitat sabadellenca que al llarg 
deis seus quaranta anys de sacerdoci 
fou una de les principals figures del 
nostre país.

Fora llarg parlar deis seus sacrificis 
-exilis, renúncia de la canongia, per- 
secucions politiques, en els temps 
difícils- que formen part d’un estudi 
més reposât.

Nota: Aprofitem aqüestes ratlles per demanar 
ais sabadellencs que, a f i  d ’enriquir 
l ’epistolari que tenim del Dr. Carreras, 
ens proporcionin fotocópies de les car
tes, dedicatôries o qualsevols escrits de 
la seva má que tinguin. Els ho agrairem.

D.V.
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X  er la Diada del Llibre d’enguany ens fou ofert, entre un to
tal de sis llibres d’autors sabadellencs, un que, només de 
veure’n el titol i Fautor, atragué fortament la nostra atenció. Es 
tractava dels “ 100 sabadellencs en els nostres carrers” , de Ri
card Simó i Bach, un llibre de caractéristiques formais i tipogrà- 
fiques molt remarcables que venia oportunament a donar satis- 
facció plena a una molt legítima aspiració dels bons ciutadans: 
la de poder tenir a les mans i consultar en qualsevol moment un 
document que il.lustrés sobre la vida i miracles d ’aquells saba
dellencs il.lustres que la ciutat, al llarg dels anys, havia volgut 
honorar douant llur nom a carrers o places de la poblaciô.

Corn no podia ser menys, QUADERN voldria ocupar-se’n 
ara mateix, quan encara és fresca la tinta d’aquella obra i quan 
potser hi ha encara aigu que no Fha tinguda a l’abast ni ha com
provai la justesa dels elogis que fins al moment li han estât dedi
cáis.

Interés de la toponimia urbana

Quan, en els nostres viatges o excursions, arribem a una po
blaciô que desconeixiem, mentre anem recurrent a poc a poc els 
sens carrers tot fixant-nos en details i caractéristiques de les 
construccions que en constitueixen la seva realitat física, tangi
ble, donem una ullada a les plaques que indiquen el nom de ca
da un d ’ells. Aixi, ens sembla, ens endinsem una mica més en 
l’ànima del Hoc, burnii o important, tant se val, on estem pene
trant un xic amb Faire del caçador furtiu, sense fer remor ni es- 
valotar el galliner, intentant només integrar-nos una mica amb 
allô que ens envolta i deixar de sentir aquella sensació estranya 
que sent un intrús en les seves intromissions.

Els noms que duen els carrers i les places de les aglomeracions 
humanes són, en efecte, corn es comprén, un indispensable 
complement informatiu per a enriquir i matisar, ja d ’entrada, la 
imatge que ens podem formar d’una poblaciô. I aixô, malgrat el 
desconeixement nostre de les raons o motius que han tingut els 
qui habiten la poblaciô per batejar amb aquells noms els diver
sos indrets de les vies pùbliques que tenen. En una segona etapa 
de la nostra indagaciô podem procurar-nos de qui sigui -i si hi 
ha una publicaciô que les reuneixi, millor- la pertinent explicaciô 
de cadascun d’aquells noms, i aixi podrem abastar tot Finterès 
d’una toponimia urbana que se’ns presenta com a quelcom nou 
de trinca, amb tot l’encis que aquesta semi-ignorància produeix 
en les persones que van pel môn amb quelcom més que amb la 
prosa diària del negoci, tant necessària com vulgueu, però de
formadora de la realitat i empobridora de la seva rica complexi- 
tat humana dels llocs habitats.

Noms i ìdentìtat de cen

Val a dir, i potser aquest és un bon moment per remarcar-ho, 
que d ’uns anys ençà, la qüestiô abans molt abandonada de la 
rotulaciô dels carrers de viles i pobles del nostre pais mereix una 
particular atenció en no poques d’elles, en les quais veiem que 
no hi manca ni un d ’aquests rétols i, a més d’aixô, que aquests 
elements indicadors sôn confeccionats amb dignitat i gust molt 
apreciables, fins al punt de constituir, cada un d’ells, una petita 
obra d’art. És indiscutible que aquest fet és una mostra evident 
d’un nivell cultural ben estimable i que hauria de fer pensar les 
autoritats de ciutats més populoses, corn és ara la nostra, on el 
capitol de la denominaciô viària i de la seva corresponent senya- 
litzaciô a totes les cantonades resta bastant descurat.

Una obra molt esperada

No es nécessita gaire esfqrç d’imaginaciô per adonar-se que 
aquest llibre recent de Ricard Simó és una obra important, una 
d’aquelles obres que han de ser -i són- rebudes amb il.lusió i 
acollides amb calor per part dels sens potenciáis lectors interes- 
sats en la millora constant de la ciutat. Una d’aquelles obres que 
difícilment poden defraudar el més minim el que s’entretén en 
la seva lectura.

Coneixent el qui n’és autor i havent llegit d ’ell els articles que 
sobre el tema del nomenclátor vial de la ciutat ha anat publicant 
amb regularitat i durant aquests darrers anys en el periódic lo
cal, la válua i Finterés del llibre resulta inqüestionable. Car del 
que es tracta en definitiva en Fobra que comentem és senzilla- 
ment de Faplec i refundició d’aquells articles, un text molt éla
borât que suposa en el seu autor una considerable dosi de labo- 
riositat i de resisténcia al desànim i que, per dir-ho en un mot, 
revela en qui Fha escrit una plausible pruïja d ’objectivitat, de
tail important, indispensable en aquest tipus de treballs que han 
de restar al marge d’idéologies i de polémiques de tota mena. 
Cal reconèixer i elogiar sincerament, pel que té d’altesa de mi
res, que el traç de la fesomia i del tarannà d’aquests cent perso- 
natges respira respecte i admiració raonables, sense caure mai 
en el blasme de tal o tal faceta que pot no plaure a Fautor, ni en 
Felogi i el ditirambe desmesurat dels qui són del seu gust i de la 
seva ideología.

Tant pel tema, dones, com per Fautor, aquest llibre tan pro- 
fudament sabadellenc ha merescut -está mereixent i, de segur, 
mereixerà en endavant i anys a venir- el reconeixement i l’estima 
de qué solen ser objecte les obres ben fetes i que responen a una 
nécessitât real generalitzada.

Del fet que algù s’hagi decidit a emprendre i hagi dut a feliç 
terme una tasca d’aquesta mena, un treball tan ardu corn és el 
d’aplegar, traient-les d’allà on siguin, dades i més dades, posar 
ordre i concert en el material recollit i redactar finalment, en 
prosa fluida i amb l’indispensable grau d ’amenitat que el faci 
Ilegible, un text que, per la seva mateixa índole, sap que será 
sotmés irremissiblement a la crítica rigorosa i exigent d’uns lec
tors que, en bona part almenys, no són desconeixedors del tot -i 
en alguns casos, en són coneixedors a fons- d’aquest o de Faltre 
dels personatges biografiats, és quelcom que té molt de mèrit i 
que podem avaluar encara més tenint en compte una cosa: nin- 
gú, abans de Ricard Simó, no havia escomés ni aconseguit fer 
una obra semblant.

Bé s’havien anat lamentant, manifestant-ho àdhuc per escrit i 
en la premsa local manta vegada, els nostres pares i els nostres 
avis del fet que ningù no tingués el gest, diguem-ne “ patriôtic”  
per utilitzar un terme concordant amb la mentalitat dècimo- 
nônica, de compondré i oferir-los una obreta a Fabast on que-
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sabadellencs il .lustres
Per Pére Roca i Garriga

dessin consignais, amb tota la concisiô que es vulgui, però de 
faisó fidedigna, les biografíes dels personatges que hi havia da- 
rrera dels noms dels sabadellencs que l’Ajuntament havia anat 
douant als carrers i places de la ciutat. Fêta, però, la salvetat 
d’una sèrie no massa nombrosa -i de cap manera, exhaustiva del 
tema- d’articles publicáis esporàdicament i en dates molt diver
ses en els periòdics locals sobre aquest aspecte concret de la nos
tra toponimia urbana, i d ’un Ilibret més recent, degul a la plo
ma de Joan R ío s , que escomet però no esgota el tema, podem 
afirmar que no s’havia donat plena satisfaccio, com ho ha fet 
ara el nostre amie, a I’esmentada necessitai. 1 aixi, la imaginària 
i mai prou ponderada Biblioteca d ’Autors Locals i de temes re- 
latius a Sabadell i als seus homes -una aspiració que, tot i 
semblar-nos, en algún moment, cosa poc menys que irrealitza- 
ble, tots hem sentit i sentim encara- s’ha anat mantenint fins 
avui mateix, quan ja fa més d ’un segle que Sabadell té i exhibeix 
arreu el títol de Ciutat, amb aquesta i altres greus mancançes.

I els mais -ja ho sabem-, amb el temps i la descurança, 
s’agreugen..Cada dia que passava i aixó no es resolia, esdevenia 
més greu aquesta lamentable desinformació, car la ciutat no ro
manía estàtica, sino que creixia, creixia... i havia fet acte de pre- 
séncia un fet molt important que venia a alterar profundament 
el seu estrellat humá.

Per als vínguts d’altres terres

Sí, cada,dia que passava, sobretot d’uns anys ençà, esdevenia 
més greu i més lamentable la dita desinformació, per tal com ja 
no eren els sabadellencs de naixement els únics que necessitaven 
aquesta obra inexistent, tanmateix indispensable, sinó que tam
bé hi havia un nombre creixent, una xifra molt considerable, 
impressionant, gairebé aclaparadora de nous ciutadans, nascuts 
a les més diverses contrades i regions-de la Península, els quais 
sentien -amb major o menor grau, segons els casos- la necessitai 
d’incorporar-se espiritualment a la realitat sabadellenca, que 
havia esdevingut, a resultes del moviment migratori de qué ha- 
vien estât voluntàriament o involuntària protagonistes, emme
nais per la força de les circumstàncies, i que havia fet de Saba
dell llur pàtria d’adopció.

Els sabadellencs “ de sempre’’, amb les nostres arrels ben fon
des en aquest terrer, coneixiem encara, per tradició familiar si 
més no, la major part dels noms aquells que, al costal d’altres 
d’encuny popular i antiquissims, designen els nostres carrers i 
places. Tal vegada alguns d’aquells sabadellencs pùblicament 
honorais era parent dels nostres progenitors; potser d’altres, 
sense tenir amb nosaltres cap lligam familiar, havien estât tan 
populars i coneguts en el seu temps que, ja sigui amb admiració 
i respecte, ja amb reticèneies i blasmes a mitja veu, no havien 
deixat d’ésser tema freqüent de conversa a les liars sabadellen- 
ques, en els cercles societaris existents o a les tertûlies i penyes 
de la ciutat, i per tant havien esdevingut una espècie de sers inte
grants del mite de la dinàmica peculiar sabadellenca.

Però al costal d’aquesta categoria de sabadellencs “ de sem
pre’’, n’hi havia una altra, la dels immigrais d’ençà dels anys 
cinquanta, els quais, com és natural, no tenien quan vingueren 
a establir-se aci, cap mena de coneixement del qué era Sabadell i 
encara menys de quins havien estât els fills il.lustres de la ciutat 
vallesana que, desconeguda per ell fins aleshores seria en enda- 
vant la llur. Vingueren de les seves respectives contrades 
-Murcia, Andalusia, Extremadura...- allunyades de la nostra no 
solament quant a distáncia física, sinó a més a més en formes 
culturáis, en llengua, en tradicions, en hábits de capteniment; i
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es trobaren tot d’una amb la realitat catalana i sabadellenca que 
els havia de semblar estranya, “ peregrina’’, poc comfortable, 
cantelluda i dura, potser fins i tot repel.lent, més tancada del 
que nosaltres, per la tendéncia que tenim a l’autocomplaença, 
no hauríem pas dit mai.

Per a ells, per als nou-vinguts, Sabadell era tot allò que veien, 
uns carrers i unes places, unes naus industrials, unes cases i uns 
camps que s’estenien paisatge enllà. I, a més d’això, quelcom 
que ja resultava de més difícil accès, més remot: unes persones 
que parlaven una llengua estranya, uns noms que no s’assem- 
blaven gaire als corrents en llurs contrades d’origen, una mena 
de veneració respectuosa a personatges que per a ells no eren 
absolutament res, en suma, una mitologia que els quedava re
mota, gairebé fantasmal i, per consegiient, no excessivament 
engrescadora.

I aquesta geni vinguda d’altres terres han esdevingut i són 
ben bé uns sabadellencs com els altres, com els que han trobat 
aci, com els “ de sempre’’, uns ciutadans que participaran a 
configurar aqueixa enigmàtica, inimaginable ciutat del futur 
que, sincerament, no voldriem que fos massa diferent de la 
d’antany, almenys én els trets bàsics del seu tarannà. És, sino 
per altres motius, per aquesta raó que l’immigrat sabadellenc ha 
de conèixer ben bé, tant com ell mateix per pròpia convicció 
vulgui, però sempre en el ben entés que no els ha de mancar el 
necessari per assolir aquest coneixement, la realitat completa, 
sense llacunes de cap mena, del ja des d ’ara “ seu’’ Sabadell. I... 
qui negará que, amb la seva obra sobre aquest cent -no pas una 
dotzena, com veiem!- sabadellencs que donen nom als nostres 
carrers, Ricard Simó ha fet una aportació molt positiva, de pri
mera i decisiva importància, en ordre a servir aquests impor
tants interessos de la ciutat?... Jo crec que, sincerament, tant 
per part dels “ de sempre’’ com per part dels nou-vinguts, el 
nostre estimât conciutadà mereix reconeixement i tota mena de 
felicitacions pel seu llibre recentment aparegut i que -diguem-ho 
de passada- ens fa desitjar encara amb més força el que està pré
parant, aquell Diccionari Biogràfic de sabadellencs que l’ocupa 
ja fa uns quants anys i que, segons sabem de bona font, està 
allò que se’n diu al caure. ■

Nota: El nostre amie i col.laborador, doctor Pere Roca, ha 
escrit un extens i interessant treball -comentari- 
critica- sobre el llibre “ Pais d’Italia’’, de Vicen9 Villa- 
toro, guanyador del Premi de Novel.la Sant Joan 
1983 que, per la seva extensió no el podem incloure en 
aquest nùmero. Ens plaurà fer-ho en el pròxim Qua
dern.

És una gentilesa de
“ LA LLAR DEL LLIBRE” 

Llibres i Revistes”

Tel. 725 59 59
Pg. Plaça M ajor, 34 i 12 SABADELL
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z \ h i r  vaig telefonar al Sr. Arruga. 
Em calia veure’l. Al seu despatx em 
varen dir que “havia anat al camp” i 
que fins al vespre, i potsef ja de nit, 
no en tornarla.

Em vaig quedar ben sorprès. No 
ho sabia que tingués cap propietat 
agrària el Sr. Arruga. És ciar que, tot 
i que ens coneixem de fa molt de 
temps, no hi ha una amistat prou 
fonda com per saber totes les seves 
intimitats. I jo tampoc no he dema- 
nat mai informes a cap agènda co
mercial perqué sovint solen dir-te el 
que ja saps i poqueta cosa més. Com 
que em convenia molt de veure’l -es 
tractava d’un assumpte bancari (frui
ta del temps!)- vaig estar pensant tot 
el dia en eli, potser perqué no m’obli- 
dés, a primera hora de l’endemà, de 
telefonar-lo altra vegada.

Jo em deia, però: -On el deu tenir 
el camp, el Sr. Arruga? I com será; 
gran o petit? Al secá o al regadiu? 
Cap a Lleida o cap a la part del Piri- 
neu, vora el serrât o arran del mar?

Al Sr. Arruga jo no el veia, a la se- 
va edat, massa apropiar per a les fei- 
nes del camp. A dir veritat el veia una 
mica arrugar per a aqüestes comeses. 
És dar que potser el metge li havia re- 
comanat que si no podia fer esport, si 
més no caminés; o sinó, per tal de 
fondre els greixos tan enemics de la 
nostra salut, mirés d’esterrossar com 
més millor.

O potser no era el que jo em pensa
va: potser era cosa deis filis. Jo sabia 
que en tenia algún de ganápia, amb 
idees d’ecologista, i potser era eli... 
Encara que aquests, de vegades -ei! 
no sempre- són deis que recomanen 
al papá que ensolqui les patates, però 
dis es miren els toros de la barrera es
tant.

Encara em deia: -Si, si; deu ser co-

sa dels nois... ¿I com deu ser aquest 
camp? I on deu ser? ¿Potser aqui, al 
nostre Vallès, un campet més 
d’aquests guarnits amb tot de cledes 
de fusta, formant quadrets talment 
els papers quadriculats que nosaltres 
fèiem servir de col.legials, quan jugà- 
vem “ a vaixells” a Can Colapi?

Jo, però, em resistia a creure-ho. 
El Sr. Arruga nq podia ser que ba
gués près possessiò, a estil perdulari, 
d’alguna feixa d’altri, com ara és cos
tum pels nostres indrets. Ell és tot un 
cavalier: capaç, encara, de besar la 
mà a una dama! I amb prou autoritat 
paterna per evitar que un seu fill fes 
una apropiaciò indeguda.

Vaig resoldre no pensar-hi més. Bé 
prou que ho sabria l’endemà en 
tornar-li a telefonar. I perqué no me 
n’oblidés vaig apuntar-m’ho al calen
dari de sobre taula, de forma ben vi
sible. (Ben mirât, potser no calia, 
perqué dels entrebancs bancaris, per 
petits que siguin, tothom se’n recor
da: refresquen tant la memòria!)

L’endemà, ben d’hora, vaig trucar 
al despatx del Sr. Arruga. Ja espera- 
va la meva telefonada. Resolt l’afer 
comercial que m’obligava a parlar-li i 
arribat a un pie acord favorable, ca
lia ser gentil. No pogui estar-m’en i li 
vaig dir: -Què com va anar l’estada 
d’ahir al camp? Amb tants dies de 
pluja i més pluja deu ser tot d’un 
verd gemat, oi? Quin goig que deuen 
fer els esplets, veritat? Com se li pre
senta la coluta, Sr. Arruga ?

Amb gran sorpresa meva, em va 
dir -i una mica mosca!- que eli no en 
tenia de camps ni de vinyes. Que el 
dia abans havia anat amb la familia a 
fer una excursiò, mig a peu i mig en

cotxe, i que suposava que no hi havia 
res a objectar.

Vaig adonar-me que havia fet el ri- 
dicul i que em calia excusar-me fent 
veure que no havia entés bé el que el 
seu dependent m’havia dit. No vaig 
voler comprometre ningù; no fos cas 
que compliquéssim la cosa! Però si, 
si que ho havia entés bé. El depen
dent va dir-me: - “El Sr. Arruga ha 
anat al camp”. I tots els catalans sa- 
bem distingir bé un camp d’una vinya 
O d’un bosc.

Ves qué li hauria costat a l’empleat 
de dir-m’ho de l’ùnica forma correc
ta, de dir-m’ho de la manera més tra
dicional i catalanesca:

-El Sr. Arruga ha anat amb la fa 
milia al bosc.

O bé: -Han sortit d ’excursiô.
0  encara: -Han anat a fora. O: 

-Son a esquiar. O potser: -Se n ’han 
anat a la platja.

1 si volia èsser més explicit i gentil, 
aclarir bé la cosa i dir-me:

-Han anat a la muntanya/que ara 
ve el bon temps/ve la primavera... 
Aixi, com ho diu la nostra bella 
cançô.

Redimoni de pixantinters! Per qué 
volia que hi anés al camp, el Sr. Arru
ga, si no en té cap? ¿Perqué els nous 
rabassaires de la caseta i l’hortet a les 
ribes del Ripoll sortíssin a apedregar- 
lo, creguts que els anava a arrencar 
les cebes o a collir-los les faves?

Dimoni de xicot! Quina manera de 
fer-me fer planxa!

S’han de suportar tantes coses a la 
vida comercial...! Per aixó n’hi ha 
tants que pleguen!

Agustí Palau i Codonyers

És una gentilesa de IP‘j| | ‘iir  ‘jjif SERVEI DE REPARACIONS FOTO-CINEMA-VIDEOS-HI.FI 
Advocat Cirera, 8 Dpt. 16 - (Davant Ajuntament) 
Teléfon 726 13 35 - SABADELL
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AVUIES...

Frederic Ricart i Julien
(President de la Jove Cambra de Sabadell)

E, nostre personatge és prim, alt i 
calb. També ágil i dinàmic. Fa sis 
anys que ingressà a la Jove Cambra i 
enguany n’és president. Presidència 
que solament dura un any, sense pos
sible reelecció. Aixi està estatuït.

-Però es pot fer alguna cosa només 
en un any de presidir una 
Associació?- preguntem.

-La veritat és que se’n comencen i 
se n'acaben i, d ’alires, les pot conti
nuar el qui la precedeix.

Cal explicar què és la Jove Cam
bra: “ La Jove Cambra és una Asso
ciació apolitica i no confessional, 
formada per persones joves, des dels 
18 ais 40 anys, amb un objectiu 
d’autosuperació i formació personal 
que es porta a terme amb la realitza- 
ció práctica de programes que puguin 
tenir una incidéncia beneficiosa sobre 
la comunitat o que en millorin certs 
aspectes” . Podem afegir que “és es- 
sencialment una escola de ciutadania” . 
I el seu lema genéric és: “ A la forma- 
ció mitjançant Tacciò” .

El soci que arriba ais 40 anys deixa 
de ser-ne el 31 de desembre de Tany 
en qué els compleix. Aixó és que la 
Jove Cambra està constituida per 
gent jove, considérant que un home o 
dona fins ais 40 anys està en plenitud 
de forma física i mental... Aixó re- 
geix a totes les JJ.CC. que hi ha arreu 
del món. Tretze mil en total. (Espan- 
ya compta amb 21 i 14 són catalanes). 
I la primera es constituí allá Tany 
1915 a Sant Louis, Missoure (Estats 
Units).

-Per quina raó es constituí?
-Fou arran d ’un greu problema 

que tenia la ciutat: les clavagueres. 
Les autoritats no ho acabaven de re- 
soldre del tot i aleshores un grup de 
joves van començar a estudiar el pro
blema, a exposar idees i propostes, 
grácies a les quais va poderse solu
cionar aquell problema. Llavors se’ls 
va ocórrer de crear un equip per 
aportar idees a favor de la comunitat 
i dur-les a la práctica, col.laborant 
amb els organismes oficiáis. Així va 
fundarse l ’Associació Cívica Pro

gressiva d'Homes Joves. I ben aviat 
aquest moviment s ’estengué a altres 
ciutats i paísos.

-Tenim entés que la primera que 
s’instituí al país fou a Barcelona i la 
segona a Sabadell.

-Certament -ens confirma En 
Ricart-. I  cal afegir que la nostra és 
una de les capdavanteres quant a ac- 
tivitats. Ha assolit diferents premis i 
alguns deis seus membres han format 
part de la Federació Nacional i fins i 
tot Internacional.

Convé senyalar que la Jove Cam
bra és una entitat dinàmica i activa, 
ádhuc versátil, sense encotillaments; 
que té unes possibilitats d’acció tan 
ilimitades com ilimitada és la imagi- 
nació i la creativitat d’aqells esperits, 
joves ells, que vulguin aportar les se- 
ves idees. Idees per a èsser realitza- 
bles en el possible. Ais joves que vul
guin ingressar a la Jove Cambra no 
se’ls exigeix res més que ganes de tre- 
ballar, que tinguin inquietuds i inte
rés a fer una ciutat millor i una convi- 
véncia més justa i harmónica. En una 
paraula: està oberta a totes les clases i 
estaments socials. Cal repetir i pon
derar un deis seus lemes primordials: 
“ Formació mitjançant Tacciò” .

-Com se sosté la Jove Cambra? 
-preguntem.

-Per les quotes dels seus associais i 
per algunes ajudes i subvencions que 
demanem a entiláis económiques i 
organismes oficiáis.

-Quina és la quota de soci?
-Dues mil cinc ceníes pessetes 

F any.
-Suposem que un soci exposi una 

idea.
-Aquesta idea és estudiada per la 

junta i si creu que és vàlida es dema
na al mateix soci que formi un equip 
de col.laboradors per començar a 
estudiar-la i posar-la a la práctica. 
Aquella idea comenga a formarse 
mitjançant Vacció d ’aquell equip de 
treball. Així s ’han pogut realitzar 
moites coses que després han estât re- 
conegudes i fins i tot han merescut 
d ’ésser premiades. La nostra Jove

Cambra n ’ha assolit una bona colla 
-diu el seu president.

President que el proper octubre 
deixarà de ser-ne. Abans ja s’hauran 
présentât altres candidats i el qui ob- 
tingui més votació será elegit nou 
president, el quai formará el seu “ go
vern” o junta. I així cada any. Pot 
donar-se el cas que un membre de Jo
ve Cambra sigui nomenat Senador en 
reconeixement a la seva tasca durant 
el période en qué ha estât associât, la 
quai cosa li permetrà ser membre de 
TAssociació de per vida. Cal dir que 
els Estatuts de les JJ.CC. són iguals 
arreu del món. Entre elles s’establei- 
xen relacions i intercanvis.

-Des de Tatalaia de Jove Cambra, 
com veieu Sabadell?

Posa una cama damunt l’altra. 
{“No m ’he mogul massa durant l ’en- 
trevista?”, ha preguntat a TEmili, 
que li està fent la caricatura. Li con
testa que no: que ha estât un bon mo
del).

-Malgrat tot -contesta En Ricart i 
repeteix: Malgrat la situado crítica 
que travessem com a ciutat indus
trial, tenim confiança en el futur.

-Optimistes?
-Dones, sí, optimistes.
Us poc assegurar que hom ha sortit 

de la Jove Cambra rejovenit...

Xèspir

És una gentilesa de n e q ü ç
Passeig de la Plaça Maior, 38 
Telèfon: 726.56.38 
SABADELL
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passai dia 18 de maig s’esqueia el 75è aniversari de 
la mort del gran pianista i compositor ISAAC ALBÉNIZ 
I PASCUAL, nascut a Camprodon el 29 de maig de 1860 
i mort a Cambo-les-Bains, en el pais base francés, el 18 
del mateix mes de l’any 1909. Ha estât una data memora
ble que no ha propiciat cap acte, públic o privât, que ens 
recordés el Ilegal musical que ens deixà aquest catalá uni
versal.

La filatélia sobre aquest personatge del nostre pais és 
ben migrada fins el moment present. L’any 1960, i en oca- 
sió d’acomplir-se el seu naixement, TAdministració espan- 
yola va posar en circulació dos segells, un de 25 ctms. en 
color gris i un altre de 1 pts. en color avellana, d’un for
mat molt réduit, dels quais es tiraren 30.000.000 d’exem- 
plars en fulles de 100 segells. A Madrid, i datai el 7 de no
vembre, hi hagué un mata-segells de PRIMER DIA. 
Abans, però, i per a commemorar aquest centenari es con
cedí a Camprodon un mata-segells especial, de cinc dies de 
vigèneia, per cert molt expressiu, i para de comptar, se- 
gons els meus coneixements sobre aquesta il.lustre perso- 
nalitat.

Mantes vegades s’oblida la seva filiació catalana. El seu 
pare vinguè destinât a aquella vil.la, pel Cos de Duanes, 
del qual era funcionar!, amb el propòsit, sembla, d’orga- 
nitzar una oficina duanera, ja que hi havia un decret per a 
construir una carretera que unís el nostre país amb 
França, la que actualment va a Prats de Molió i que tardà 
en obrir-se a la circulació una tira llarga d’anys.

La producció musical d’aquest insigne compositor és 
molt notable i selecte i no sóc qui per a fer-ne l’inventari, 
però si cal que remarqui l’oblit en què sembla que el tenim 
tots, malgrat la inspiració i l’exquisidesa que sempre de
mostré en el difícil cornés de la composició. Ais quatre 
anys, i corn a nen prodigi, ja va oferir a Barcelona el seu 
primer recital de piano i, als set, un altre a Paris, on li fou 
rebut jada 1’entrada al Conservatori per la seva poca edat. 
Va estudiar a Brusel.les, becat pel Rei Alfons XII, amb 
Brasin, Dupont i Geavert, i el 1878 va rebre lliçons de 
Franz Schubert, que tingué sobre la seva producció una 
notable influéncia. A París es dedicà preferentment a la 
composició en la qual també van influir, segons els seus 
biógrafs, els contactes amb Vicent d’Yndy, Paul Lukas i 
Claude Debussy.

L’estil del pianista Albéniz era fort i expressiu, 
excel.lint, però, encara més en la composició. La penínsu
la ibèrica i els seus paisatges foren per a eli font d’inspira- 
ció inexhaurible. A França se’l coneixia com un composi
tor “ típicament espanyol” .

La vena d’inspiració més profunda la trobá a Andalusia 
i majorment Granada, a la qual s’acostà amb l’esperit i 
l’intent de fer-la reviure a Catalunya.

Inspirada en temes populars catalans, composé Catalò- 
nia (1899). ■
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AMBLAGIOTAT . 
ACH0RADELREG0RD

JOSEP TORRELLA

.A

IH eus aci unes rallies d’un llibre relativament recent:
“Perqué el tren ja s ’havia introduit feia estona per en

tre édifiais industrials i darreres impúdics de cases que 
eren Barcelona però encara ben bé no ho eren. Fins que 
apareixia l ’estaciô, que allò sí que era la capital”.

I ara unes rallies d’un altre llibre, de publicaciô ben re
cent:

“Vam travessar, com sempre, els budells de la Barce
lona viva, ja del tot desperta, i vam redescobrir la llum 
del dia túnel enllà, entre els boscos de Vallvidrera i les 
Planes, cosists pel tren”.

El primer fragment és del meu darrer llibre, AMB LA 
CIUTAT A L‘HORA DEL RECORD, aparegut el Dia 
del Llibre de l’any passai. El segon és de la novel.la PAÍS 
D’ITÀLIA, de Vicenç Villatoro, distingida amb el premi 
Sant Joan, de la nostra Caixa d’Estalvis, de l’any 83, i 
sortit al carrer el Dia del Llibre d’enguany.

Vegem-ne unes rallies més, de cada un. Del meu:
“Em sembiava com si Barcelona no fos una poblado 

en la quai es visqués i es treballés o s ’anés al col.legi igual 
que en qualsevol altra, sino una ciutat de meravella on els 
trens duien geni de totes bandes a comprar coses boni- 
ques i a esplaiar-se”.

I del de Villatoro:
“El tren on, de petits, tornan t de la Pira de Most res, 

llegíem els prospectes de les meravelles més noves, que 
ens tornava a casa de la Barcelona màgica, mitica, la ciu- 
tat dels diumenges, asolellats, esplendorosa al record”.

Però no cal animar-se amb la perspectiva d’un pres- 
sumpte plagi, ja que, per Fabril del 83 lògicament Villa- 
toro havia de tenir la seva novel.la enllestida. Si sotmeto 
aquests parai.lelismes a la benvolença del lector és per un 
altre motiu. Villatoro és de Terrassa, jo soc de Sabadell, i 
hem coincidit en emfatitzar literériament la suggestió que 
exerceix la capitai damunt dels homes que vivim en ciu- 
tats perifèriques, especialment en I’edat infantil. Tot i la 
gran diferència d’edat que es dóna entre Villatoro i jo, 
l’embruix persisteix. Jo parlo d’una Barcelona de mig se- 
gle llarg enrera, d’un trajéete de ferrocarril que aleshores 
era el del Nord i no arribava a la plaça de Catalunya. Ell 
es refereix al tren “de les Planes’’ en una època molt més 
recent.

És una gentilesa de
FILATELIA DOMFIL
SEGELLSI MONEDES 
PER A COL.LECCIONS

LA FILATELIA 
ÉS UN VELL ESTIL 

D’ESTALVI I DE CULTURA

Sant Antoni, 3 
Tels. 725 87 79 

725 29 18



BARCELONA MITICA 
y ÎLS PERIFÈRICS

(Una coinddènda literària)

Posem de costat, ara, els respectius itineraris d’aquella 
atracció que era Barcelona per a infants i adolescents. El 
meu:

.. elparc, paradis exotic d ’elefants i mones; El Siglo, 
on es passava una bella estona sense que s'entengués per 
què però d ’on, en definitiva, se sortia si més no amb un 
globus; el Tibidabo, amb la màgia del funicular i els 
autònfates i els miralls deformadors; el moll, amb els vai- 
xells en repós de quimériques travessies...”

I el de Villatoro:
“la Plaça de Catalunya, la Plaça Reial, el port brutís- 

sim i la caravel Ja i les “golondrines”, el viatge per mar. I 
a la tarda, pujar al Tibidabo per veure els autómats, per 
fugir de la por marejadora de les atraccions bambole- 
jants. O el Pare Güell, el descobriment tibat i seriós 
d ’una arquitectura ¡luminosa d ’excessos. I  el zoo. I  els 
Museus. I  la Eira de Mostres, la modernitat, la tècnica, el 
món per un forat. ’’

El paral.lelisme només es ressent de la diferéncia 
d’anys. I seguim. Unes altres ratlles del meu Ilibre:

“I de seguida ja es respirava en un carrer de la ciutat; 
una mena de carrer-pont pel qual els nou arribats circula- 
ven en cor rúa fins a l ’eixamplament vistós de TArc de 
Triomf. I  allí, ja, hom s ’escampava; hom es fonia en 
Taiguabarreig deis tramvies, deis vehicles, dels vianants, 
dels aparad ors, dels edificis, dels arbres, del fant òstie 
“carroussel” que és Barcelona. ”

I unes del llibre de Villatoro:
“Barcelona. Bigarrada al sarau, a la revedla, soleada 

de músiques estridents, mite del pecat infantil, del plaer 
juvenil, de la llibertat adulta. Barcelona. El poder i els 
papers i els palaus i les casernes i les comandàncies i les 
cases modernistes. Nova York casolana i propera... ”.

Els fragments de Villatoro reproduits aqui apareixen 
en el seu llibre escampats corn a evocacions subjectives 
que sorgeixen en diferents passatges. Els meus formen 
una petita unitat, en certa manera independent, dintre 
d’un llibre estructurat en un muntatge d’anelles soltes; 
una unitat que aqui he hagut d’esmicolar i desordenar. 
Però les idees d’un i altre llibre s’agermanen, bé que 
amb òptiques diferents, majorment per les edats que són 
evocades. Em complau de veure que un altre escriptor

perifèric conserva també el record mitic que la capital va 
imprimir d’infant en la seva Sensibilität precoç i l’aboca, 
d’adult, en una narració literària. I, no prou satisfet, Vi
llatoro remarca el fenomen en unes notes que figuren 
afegides a la novel.la, corn a apèndix, pel fingit narrador, 
fent que resti ben palesa la diferèneia entre els escriptors 
barcelonins i els perifèrics en la coneixença i en la valora- 
ció de la ciutat. En aquest interessant “ Quadern de no
tes’’ a què he al.ludit Villatoro escriu:

“La visió interior de Barcelona que tenim els perifèrics 
és segurament menys rica i més precipitada que la dels 
barcelonins. Però en canvi en tenim una que élis desco- 
neixen i que és plena de suggeriments personals i literaris; 
la Barcelona mítica, la dels vitges de la infantesa i de la 
joventut. ’’

I jo, en el meu llibre enceto aixi la meva evocació del 
mite barceloni de la infantesa:

“Els infants que viuen a Barcelona no saben pas el que 
es perden. Vull dir la il.lusiô que Tañar a Barcelona re
presenta per a la mainada d ’altres poblacions més o 
menys satèl.lits. Ara aquella seducció deu haver minvat; 
hi ha tantes facilitats per a desplaçar-se, a Barcelona o 
allí on siguí!. Però essent jo  un noi -i d ’una familia senzi- 
lla que havia de dosificar les añades a la capital- Tanar-hi 
era per a mi una gran festa. ’’

En aqüestes mateixes “notes’’ Villatoro, fingint ser el 
personatge que ha narrat la novel.la, diu que d’antuvi es
criu a mà i quan acaba un capitol el rellegeix i el retoca. 
Llavors el passa a máquina, encara com a esborrany, hi 
fa més correccions i el torna a mecanografiar. Aquesta 
revelació em tranquilitza perqué jo procedeixo si fa no fa 
igual i em creia que era degut a no estar prou dotât per a 
escriure. És bo de saber que altres també revisen i revisen 
els seus textos; sempre he pensât que, després de tot, un 
text modèlle com, posem per exemple, el de PAÍS 
D’ITÀLIA, no pot haver estât escrit a raig i prou.

I aixô no vol pas dir que només a base de corregir i cor
regir s’aconsegueixen textos modèlics. Aqui és on no 
coincidim Villatoro i jo. Ni el que jo escric són novel.les 
ni, suposant que n’escrivis, no crée que poguessim merèi- 
xer un premi Sant Jordi i un Sant Joan.

Josep Torrella

És una gentilesa SENSERRICH -Joieria, Sam Quirze, 17 - Tel. 725 75 96 - SABADELL



144

D’UNS CONTRACTES 
D’APRENENTATGE 

DE DARRERIES 
DEL SEGLE XVI

E,__<ntre la documentació de les escrivanies dels notaris
sabadellencs, lligalls que es guarden en l’Arxiu Historic 
de Sabadell, s’hi troben força contractes d’aprenentatge, 
legalitat que es feia correntment en començar el de qual- 
sevol ofici. Molts d’aquests contractes no presenten cap 
detail que poguéssim titilar de sorprenent vist amb ulls 
d’avui. N’és un exemple el següent:

“Divendres, 19 de setembre de 1590.
Joan Soler, d ’edat de seize any s, fill de Pere Soler, pa- 

gès, francés, i de Joana Desguell, mailer vivent; per 
temps de dos anys començant a correr per Sant Miquel 
del present mes en avant comptadors, se posa en apre- 
nent amb Joan Rovira, teixidor, per aprendre son ofici i 
per servir a dit Rovira i als seus. E lo dit Rovira accepta 
en aprenent i promet mostrar lo dit son ofici. Dit Rovira 
U dona 8 lliures i entretant H bestreurà diners. Testimonis 
son Bertrán Baraxer i Joan Napas. ”

Altres contractes no son però tan planers i sorprenen 
sobretot en jutjar-los des d’una perspectiva d’avui. 
Vegem-ne un:

(És de notar que, tant en el cas anterior corn en aquest, 
els pares dels aprenents són d’origen francés, mostra de 
la gran quantitat de francesos que hi havia en aquells 
temps a Sabadell).

“Dissabte, 31 d ’octubre de 1587.
Jo, Arnau de Juncàs, laborator, natural de Figarol, 

régné de Franga, habitant ara de la vila de Sabadell, dio- 
cessi de Barcelona; convine i de bona fe  prometo a vos 
honorable Antic Corbera, paraire de draps de llana de la 
Vila de Sabadell, aquí present, que Joan de Joncás, 
d'edat de set anys, poc més o menys, pel temps de deu 
anys que comengaran el dia de la festa de Tots Sants de 
Tany mil cinc cents vuitanta set i acabaran el dia de la 
festa de Tots Sants de Tany mil cinc cents noranta vuit, 
estará amb vos per aprendre el vostre ofici de paraire i 
també servir a la vostra casa i a la familia vostra nit i dia, 
i US será f idei i obedient i no fugirá ni usprendrá res, cosa 
que si fes convine i de bona fe  us prometo que restituiré a 
vos i als vostres o a qui volgéssiu, tot allò sigui el que si
guí i la quantitat que sigui o el seu valor, i recobrará els 
dies que hagi estât absent del vostre servei. I això prome
to fer-ho sense dilació. I  jo, dit Joan Antic Corbera, ac- 
cepto a dit Joan de Joncàs per deixeble i servidor meu per 
dit temps de deu anys i convine i de bona fe  prometo a 
vos Arnau de Joncàs que dint re dit temps de deu anys el 
tindré en salut i en malattia i li ensenyaré el meu ofici de 
paraire com millor podré i el provetré de menjar i beure i 
de vestit i calgat. I a la f i  de tot el temps li donaré com a 
recompensa a dit Joan de Joncàs un vestit del color que a 
mi em sembli, go és, una capa, casaca, calces, sombrero, 
camisa, calgons i sabates”.

Segueix encara el document amb apartats legáis que no 
és ara el moment d’examinar.

En algún altre contraete hi hem trobat com a recom
pensa, a més del vestit, la compra “d ’unes emborradores 
i unes emprimadores noves”.

Costa avui d’imaginar que posessin una criatura de set 
anys no sols per aprenent -qué podria aprendre als set 
anys?- sinó també per “servir a la vostra casa i a la fam i
lia vostra nit i dia”.

I no sempre les coses anaven tant bé com, probable
ment, tothom desitjava. El 10 d’octubre de 1597 es féu, 
davant del notari Joan Miquel Tristany, entre Pere Vilar, 
de set anys, fili de Pere Vilar, pagés de Sabadell, i Barto- 
rneu Llobet, paraire, un contracte que tenia una durada 
de set anys, passats els quais Bartomeu Llobet donarla a 
l’aprenent, en Hoc de soldada, “un vestit de drap nou a 
us i costum de Barcelona, que s ’acostuma a donar als 
aprenents”.

En aquest cas, però, sorgiren complicacions que porta
ren a un plet que durà del 1605, en qué acabaren els set 
anys d’aprenentatge, fins el 1609 que es dicta senténeia.

Qué havia passât?
La primera reclamaciô de l’aprenent, portada pel pro

curador Magi Traver, fou fêta el 14 de maig de 1605 i de- 
manant el vestit nou que l’amo Bartomeu Llobet no li ha
via donat; afegia també, en declaracions posteriors, que 
l’amo Llobet en dits set anys no l’hi havia ensenyat l’ofici 
de paraire sinò que l’havia ocupat en coses fora de l’ofici 
i que d’aquest l’ùnica cosa que havia fet era fer-lo filar al 
torn, cosa que, diu el Procurador Traver i ho confirmen 
diversos testimonis, tots paraires, “els nois cada dia i 
sens posarse per aprenents aprenen de filar i s ’en 
viuen”.

Diversos paraires testimonis confirmen que, efectiva- 
ment, han vist l’aprenent Francese Vilar ocupat en coses 
fora de l’ofici de paraire com sòn anar a la vinya i en al
tres feines dins la casa i que de l’ofici sois l’han vist filar 
al torn per la qual cosa, “a més de no esser considerada 
aprenentatge, es donen als filadors cinc rais al mes i la 
despesa”; en canvi, diuen que no l’han vist mai ni cardar 
liana en banc, ni emprimar a genoll, ni emborronar. Tot 
això, diuen els testimonis, és gran dany per a Francese 
Vilar ja que després d’haver estât set anys amb el paraire 
Bartomeu Llobet per aprenent, no sap res de l’ofici i que 
s’haurà de posar de nou per aprenent si vol saber-ne prou 
per passar a l’ofici de paraire.

Per tant, i afegint-ho a la primera reclamaciô, demana 
també l’aprenent Vilar que a més del vestit de drap, nou, 
li siguin reparats els danys i despeses per no haver-li en
senyat l’ofici.

L’amo, el paraire Bartomeu Llobet, es defensà dient 
que al dit aprenent se li havia ensenyat l’ofici en tot el 
que podia aprendre tenint en compte que quan entrà per 
aprenent tenia només set anys i que quan acabà l’apre- 
nentatge sols en tenia catorze i que era un minyô flac i de
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poques forces per emborrar i cardar la liana, ja que per 
fer aqüestes operacions, aixi com la de cardar a la perxa, 
han d’esser homes fets i de bones forces i no minyons de 
pocs anys i de poca força com era Francese Vilar. Afegia 
l’amo que “en Barcelona i altres parts quan es prenen 
aprenents de tants pocs anys es prenen més per servir a 
casa, per escombrar, portar criatures, fer foc a l’olla si és 
menester, i portar aigua i fer els demés ministeris de 
casa”. I deia també que l’aprenent havia vagat molts dies; 
més d’un mes “amb una gran ronya que no podia fer 
res, ni moures de Hoc i que a braços lo tingueren de por
tar al llit” i que “a més la verola també el tingué cinc o 
sis dies al llit i vagant, i que en tots aquests dies no feu si
no geure maiali i molt atropellat”. Per tot això creu el 
paraire que l’aprenent deu restituir-li els dies que ha va
gat, restituint-li -segons era constum- dos dies per cada 
un que hagués vagat. Per altra part diu que a més d’una 
ropilla, calçots i calçons, li havia fet fer una camisa tota 
nova i un barret i que li havia donat unes sabates ja usa- 
des.

El plet s’anà arrossegant dies i dies i per fi el juny del 
1609 -feia ja quatre anys que durava!- es dicta senténcia: 
el paraire Bartomeu Llobet fou obligat a pagar al seu

MISCEL.LÀNIA MISCEL.LÀNIA

XVIII Concert de Primavera

I ] ( l  dissabte dia 5 de Maig a 
la tarda várem assistir al 
XVlll concert que anualment 
presenta Mi* Teresa Boix.

Cada any aquesta professe
rà ens deixa admirats amb el 
fruit del seu treball amb els 
alumnes voluntariosos que es
timen la seva dedicado a la 
música.

La mestra n’és mestra i go- 
sem dir que deu fer servir 
molts recursos que li ha en- 
senyat la pedagogia, la didác
tica i la práctica per a portar a 
tan alt nivell els alumnes.

Les peces tríades no podien 
ser a l’atzar, sino adecuades a 
les possibilitats de cada u, pe
ro totes tenien la seva emoció 
que se’ls encomanava. Un 
programa molt seleccionat 
amb obres per a piano i cant;

els instruments violi i arpa va
ren donar els seus valuosos 
matisos.

Cal destacar una cançô 
d’un grup de nens “ El meu 
poblé’’ de la que és autor l’ex- 
director del Conservatori Mu
nicipal Sr. Miquel Marti el 
qual el public va aplaudir amb 
molt entusiasme.

Tant alumnes com mestra 
van ser molt aplaudits i feste- 
jats. Grácies a tots per les bo
nes emocions que ens várem 
despertar.

I a tu M.** Teresa, no paris 
en aquesta llarga tasca de pro- 
moció de valors musicals que 
tant admirem i tan bona feina 
fa a la nostra Ciutat.

Gràcies M.** Teresa.

M'f Teresa Gabarro 
Maig 1984

aprenent Francese Vilar un vestit nou de drap i d’un cosi 
de deu a catorze lliures.

Francese Vilar, aprenent de paraire deis set als catorze 
anys no aprengué l’ofici; va teñir però un vestit nou.

No tothom, però, volia aprendre l’ofici de paraire que, 
per altra part, no devia pas èsser tan bona feina quan la 
veu popular en deia:

Paraires i fanalers 
moltes llànties i pocs diners.

E1 paraire Pere Llobet, el 9 de juny de 1587, va decidir 
que: “per un temps de cinc anys, que comengaran per 
Sant Joan propvinent, poso ab vos Antoni Julia, sastre, 
al meu fili de dotze anys, poc més o manco, per aprenent 
del vostre ofici de sastre i per servir a la familia vostra en 
tot el que li maneu...”

Pere Llobet, paraire, que posa al seu fili per aprenent 
de sastre, devia conéixer aquella altra dita popular:

Un paraire no vai gaire, 
un teixidor mou gran remor; 
ai mare, doneu-me un sastre 
que és ofici de senyor.

Joan Alsìna i Girali

La I TIRA DEL DIBUIX

E>diumenge dia 10 de juny, 
es va celebrar al Passeig de la 
Plaça Major, la I Eira del Di- 
buix. Eira en la quai hi han 
participât seixanta dibuixants 
procedents de Barcelona, Te
rrassa, Vie, Olot, Caldes... La 
participació local fou escasa: 
Pepa Beotas, Montse Serna, 
Belloso, Quim Deu, Josep 
Hueso i Jordi Roca.

La Eira fou ben concorre- 
guda, si bé les vendes no foren 
pas massa numeroses. Els di- 
buixos es marcaren des de 500 
a 25.000 pessetes.

Davant l’èxit de pûblic, és 
de preveure que la próxima 
Eira tindrà més ressô encara. 
Enguany, Sabadell s’ha incor
porât a les altres ciutats que 
venen celebrant aquest certa
men.

Cal felicitar a l’Académia 
de Belles Arts de Sabadell que 
ha tingut cura de l’organitza- 
ció d ’aquesta I Eira del Di- 
buix.

EL CONCURS

4 ^ .  quest concurs anyal que 
ve organitzant l’Agrupació 
Narcis Giralt corn un dels ac
tes de la Pesta de l’Aplec de la 
Mare de Déu de la Salut, en
guany no va poder celebrar-se

en tal diada per mor del mal 
temps. (Ha estât un mes fidel 
a la dita: pel maig cada dia un 
raig...). Els organitzadors op
taren ajornar-lo per al diu
menge següent: el 20 de maig i 
al Passeig de la Plaça Major, 
que ja és escenari de molts ac
tes populars.

Enguany el nùmero de jo- 
ves participants no ha estât 
tan nombres com anys pas- 
sats, però els que han partici
pât ho han fet amb molta 
il.lusió i alguns d’ells s’han 
Huit en llurs obres.

El jurat, després de valorar 
els mérits de tots els treballs, 
otorgaren els premis següents:

A Anna Pilar Eópez Eoza- 
no el 1er. A Climent Santiago 
Sánchez el 2n. i a Xavi Trelis 
Navarro el 3è.

A tots els participants se’ls 
lliurà una medalla commemo
rativa.

És una gentilesa de i i Æ ' S i . m i L i r R F À '
Pérez Galdós, 36
Teléfon: 726 84 16 - SABADELL
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Per Ramon Vail i Rimblas

LES PORTES
X  ot i tractar-se d’un element de la 

construcciô que té com a base, en ge
neral, una matèria tan fungible com 
és la fusta, és interessant constatar la 
Quantität força important de portes 
romàniques que ban arribat fins a 
nosaltres.

Monlellà

Hem de considerar que a l’època 
romànica l’ofici del fuster devia 
desenvolupar-se dintre d’uns esque- 
mes molt simples, donat que les eines 
de què es disposava devien ser escas- 
ses. Amb seguretat sabem que es co- 
neixien el martell, la serra i el ribot. 
Ara ens vénen a la memoria diverses 
representacions d’eines de fuster: po- 
dem veure, al claustre de la catedral

de Girona, la construcciô de l’arca de 
Noè en la que hi figuren dos fusters 
ribotejant la fusta. Quant a les repre
sentacions pictôriques recordem la 
serra figurada al davant d’altar de 
Santa Margarida, de Durro, amb la 
quai dos botxins tallen el cos de la 
santa, de dalt a baix, en dues meitats. 
L’escassedat d’eines ens fa creure que 
els fusters d’aquells temps no podien 
fer gaires emmetxats ni encaixos,

D’aqui podria derivar-ne la forma 
de construir les portes, consistent en 
la juxtaposiciô d’una série de posts 
sense cap mena d’emmetxat que les 
unis, mantingudes formant un tôt 
gracies a unes barres travesseres de 
ferro clavades a les fustes. Algunes 
d’aquestes barres es perllongaven 
fins al Horn interior de la porta, for
mant la femella d’un golfo, amb la 
quai es penjava la porta a la part 
másele que hi havia encastada al 
brancal.

D’aquestes barres sortien unes espi
ráis, també de ferro forjat, que albora 
que donaven rigidesa a la porta, ja 
que proporcionaven més punts aptes 
per clavar les ferraments a les posts, 
constituïen un element decoratiu i ar
tistic. Correntment aquests conjunts, 
que eren forjats corn s’ha dit, tenien 
unes estries longitudinals, cosa que 
augmentava la seva prestància.

Eren tan corrents aqüestes portes 
que fins i tôt en trobem de represen- 
tades en les escultures de dos claus
tres: en el de Girona hi ha l’escena en 
qué Jesús ressuscitât, quan devalla 
ais inferns per alliberar-ne els justos 
que hi esperaven la Redempció, es- 
botza les seves portes; portes que te-

nen aqüestes ferraments forjades. 
També les tenen unes abres portes 
que hi ha representades al claustre de 
la catedral d’Eina.

L t

Algunes de les portes ferrades que 
ens han pervingut probablement no- 
més tinguin d’original els ferros for
jats, i la fusta hagi estât refeta poste- 
riorment; ens indueix a creure-ho aixi 
la disposició un xic arbitrària i in
completa que tenen els ferros d’algu- 
nes de les portes conservades. N’hi ha 
que és ben ciar que han estât col.lo- 
cats recentment en portes noves per 
haver-se destruít les antigües: un sol 
bâtent que es conserva a Maçanet de 
Cabrenys n’és una mostra.

Cól .labora
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Prats de Violló Claustre d'KIna

Abunden mol: a la Catalunya fran
cesa: sabem de les de Prats de Molió, 
Sant Feliu d’Amunt, Marcévol, Pa- 
laldà, la Trinität, Calmelles, Costoja, 
Castellnou, Odelló. VLar, Vilar de 
Reinés, Vinçà, Vilallonga dels 
Monts, Cornelia i Vilafranca del 
Confient. De la Catalunya estricta re- 
cordem ara les de Llanars, Molió, 
Maçanet de Cabrenys, Montellà, 
Corts, Caçà de Pelràs, Sam Barto- 
meu de Pincaró, Rocabruna, Anes, 
Cervià, Llussà, Sant Feliu de Riu i 
Ur.

-r-. -If V

Castell (k‘ Culwlls

Corn es veu lotes aqüestes locali- 
tats están situaces a la Catalunya Ve
lla: l’Empordà, la Carrotxa, el Giro- 
nès, la Cerdanya, el Llussauès... En

canvi a la Catalunya Nova predomi
na un altre tipus de portes: les portes 
de fusta, adornades amb entrellaçats 
fets amb uns llistons, també de fusta, 
clavats a les posts de la porta. Aquest 
és un sistema de construcció d’origen 
musulmà, molt corrent a Andalusia i 
que fou conegut amb el nom de “ lazo 
lefe” ; és lôgic, donat el seu origen, 
que trobem aqüestes portes a aquella 
part de Catalunya en qué els musul
mans hi romangueren més temps, i en 
la que, un cop reconquerida, hi restà 
molta mà d’obra musulmana que 
s’ocupà en la construcció dels nous 
temples que calia bastir-hi. Aquests 
portes quasi bé sempre acompanyen 
aquelles magnifiques portalades tipi- 
ques de la Catalunya occidental. El 
dibuix format per les Hacerles varia. 
Un dels més senzills, de forma rec
tangular, el tenim a l’església del Pia 
de Cabra (ara el Pia de Santa Maria). 
La porta de l’església del castell de 
Cubells té els llaceries en forma qua- 
drada. Un dels dibuixos més comple
xes, i també més bells, és el que hi ha 
a les portes d’Agramunt: és una com- 
binació d’hexàgons que formen unes 
estrelles.

Ben mirât, ambdós sistemes de 
portes corresponen a un mateix crite
ri constructiu:-una série de posts po- 
sades una al costal de l’altra, unides 
entre si mitjançant uns elements que 
les traben: en el primer cas aquests 
elements d’unió són les barres de fe
rro forjat amb les seves espiráis; i en 
el segon són els enllistonats que for
men l’entrellaçat, més o menys com
plicai, segons la pretensió de la porta i 
les possibilitats de qui l’encarregava.

Aixi com ens c jeden bastantes fe- 
rramentes, perqué, com ja hem dit 
abans, encara que la fusta deis ba- 
tents hag: desaparegut, el ferro per- 
maneix i s’ha pogut tornar a montar 
en unes fulles noves, les portes de 
fusta de llaceries són cada cop més 
escasses, perqué poden malmetre’s 
amb molta mes facditat.

Agranunl

Les portes de ferro normalment 
anaven acompanyades d’altres ele
ments q..e també eren magnifies 
exemplars de forja: els més impor
tants eren els forrellats, en els quais el 
forjador hi brodava verdaderes fili
granes. D’ells, però, i d’altres pro- 
ductes de la forja en parlarem, si Déu 
voi, un altre dia. ■

DE SABADELL
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L’OBRA 
BEN FETA

E (s  curios que un home que fins 
l’any 1978 ha exercit de dissenyador 
d’interiors, i -diguem-ho de passada- 
hi ha aconseguit un reconegut presti
gi, s’hagi plantejat la pintura no corn 
a simple acciò decorativista sinó, 
molt més'enllà, com a acte de lliura- 
ment total. Lliurament en el que, si 
cal, està disposât a arribar a 1’“ strip
tease” espiritual.

Aquesta actitud en el planteja- 
ment, aquest jugar fort, ja comporta 
d’entrada un bandejament total de la 
superficialitat tant en l’acte corn en el 
producte pictòric, en favor d’una 
profunditat tant en el tractament 
corn en la resultant final a l’ensems 
que en la mateixa elecció del tema. 
En una paraula, en tot ço que en pin
tura constitueix el llenguatge.

Em penso que fou Leonardo qui 
digué que la pintura era una “ cosa 
mentale” . Partint de la mateixa filo
sofia, Comes Busquets poua en les 
tècniques pictòriques per, tot refu
sant tota la panòplia industriai que 
els magatzems especialitzats posen al 
nostre abast, decantar-se per una 
d’oblidada, primitiva, senzilla -quasi 
franciscana- práctica artesanal: el 
tremp d’ou que, ja en principi, exi- 
geig l’autopreparaciô del suport de 
fusta per continuar amb una pausa
da, atenta -controlada- execució que 
no li permetrà, a l’inrevés de l’oli, 
rectificacions ni canvis conceptuáis. 
Práctica compromesa, a fe.

L’obra ben feta, dones, és per Co
mes Busquets el mateix vehicle ex- 
pressiu: la seva manera de fer i d’ob
tenir résultats. No pot permetre’s el 
recurs “genial” d’esclafar pegats de 
matèria i esperar vejam qué passa. 
Ha d’actuar mentalment, organitza- 
dament.

I, aquesta presa de posició, aquest 
autocompromis el mena a redissen- 
yar la seva vida; Nascut a Barcelona 
í’any 1924 fins el 78 se li han conegut, 
successivament, activitats com a 
pintor-decorador, professor de di- 
buix i interiorista. A partir d’aquí es 
dedica exclusivament i pieria a la pin

tura artistica. De no haver participât 
més que en comptades col.lectives 
passará a una intensa producció que 
es tradueix en les següents mostres in
dividuals: Dibuixos i pintares a Cris
tina Galeria d’Art, Barcelona 1978; 
Taller-Estudi Vilà Clara, La Bisbal 
1980; Subex Galeria d’Art, Barcelo
na 1981; Subex G. d’A., Barcelona 
1982 i Entrades i escales de Barcelo
na, Subex G. d’A. B. 1983. A més 
d’aquestes mostres hom ha trobat 
obra seva en exposicions compartides 
i de grup a Barcelona (Grifé i Escoda, 
Matisse, Subex), a la nostra ciutat 
(Intel.lecte, Académia de BB.AA.), a 
Madrid (Cercle Català), a Sant Cugat 
(Febo), a Castellar del Vallès, Figue- 
res, Girona, Olot, Terrassa, Tossa i 
Vilanova i la Geltrù.

Aquesta espessa activitat -duta a 
terme només en cinc anys- parla a 
bastament del gran assoli! per l’auto- 
compromis de què parlàvem. Però 
més que la quantificaciò és la qualifi- 
caciò de l’obra de Comes el que im
porta.

Dibuixant fi i perfeccionista, treu 
de les seves estades, del seu temps re
partit organitzadissimament entre 
Sabadell, Castellar, Sòria, Barcelona 
i Matadepera, les atmosferes, les 
Hums, els in terio rs -ru ra ls, 
modernistes-, els mobles i aixovars 
que tra s llad a  pacien tm ent 
-humilment- als seus quadres: les fo-

tos ràncies, les calaixeres amb el mar
bre grisòs, els vidres gravats, els re- 
llotges de peu, els Hits en els que qui 
sap quanta gent hi ha estimât, hi ha 
sofert, s’hi ha mort...

Una entrada de casa modernista de 
l’eixample: la catifa. Recordo que, ja 
fa vint anys, quan jo diàriament en
trava i sortia d’una d’aquestes cases 
barceonines -Diagonal/Balmes- la 
catifa la posava la portera tots els di- 
jous i diumenges: dies de visita, que 
deia la bona senyora. Ara, els porters 
sòn electrònics...

El vitrail, modernista com la casa, 
és dar! Amb la seva porta oberta de 
bat a bat: el canell. Els passamans de 
llautò...

Els panots de la voravia. El marxa- 
peu de l’entrada. Els rajols en espiga. 
L’arrambador de rajóla de València. 
L’arrencament de Pescala, graò de 
pedra, barana de ferro forjat...

La llum que des del carrer fins el 
peu de Pescala -de dalt a baix del 
quadre- va perdent gradualment la 
Intensität, travessa el vitrail emplo
ma! i encén els vidres de colors...

L’exacte equilibri composicional. 
La perfecta harmonia del color. La 
sàvia -mil.limètrica- gradaciò de Ies 
Hums. La sensible elecciò del tema 
mateix. L’obra ben feta.

I, a partir d’aqui, tota la literatura 
que vulgueu que d’això ja n’hi ha que 
en saben; però sense aquest compro-

És una gentilesa de GISBERT Art
Carrer del Sol,3

(General Mola)
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mis, aquest rigor, aquesta voluntat, É 
aquesta honradesa i aquesta sinceri- É 
tat no hi hauria aquesta pintura. No ^Iihi hauria ni en Comes. ^

Tornem, dones, a l’home incorpo-1  
rat en l’actualitat a la junta de l’A ca-1  
dèmia de Belles Arts de Sabadell, car ^  
té molt ciar que la práctica de l’art i el 1  
compromis amb 'ell mateix no el des- É 
lliguen de les activitats civicocultu- É 
rais, en qualitat d’ex-director artistic É 
i ex-president de l’entitat i, ara, mem- ^  
bre consultiu de la junta i actiu de ^  
l’aula de plàstiques. É

El trobem reunit, ocupat, atrafe- É 
gat, -defensant l’Acadèmia i traduint 1  
il.lusions en projectes i, aquests, en É 
realitat: Exposicions itinerants dûtes 1  
a terme gràcies a la col.laborado es- É 
tablerta amb d’altres entitats, esta- É 
ments i el mateix departament d’arts 1  
plàstiques de la Generalität de Cata- É 
lunya -La cadira, formules visuals, El 1  
cartell polonés, Alfons Borrell, Gui- ^  
novart, etc., entre les ja passades i, 1  
corn a futuribles. Gaudi, Realisme É 
català, antològica de Vila Arrufat...-i É 
definició de l’Acadèmia corn entitat É 
informativa, no comercial; oferiment 1  
de les quatre sales als artistes locals É 
per a dedicar-ne una a la pintura jove 1  
i la resta a exposicions en grup de 3 o É 
4 pintors, escultors, dibuixants, gra-1  
vadors o fotògrafs alternativament É 
amb les itinerants; Eira del dibuix, 1  
organitzada ja la primera edició pel É 
juny d’enguany amb la col.laboraciô É 
de l’Ajuntament de Sabadell, col.la- b  
horadó que -de tenir l’esperadal 
continuïtat- podria arribar a perme- É 
tre de continuar les Biennals inter- É 
rompudes l’any 1969... ^

Homes d’aquesta fibra -com el ^  
malguanyat Paco Llonch- podrien ^  
tornar l’Acadèmia al Hoc que li per-1 
toca. É

A pois, amb mètode -“ indesinen-É 
ter” que diu l’Espriu-, Cornes Bus- ^  
quets s’ha guanyat un prestigi sòlid É 
corn a professional de l’interiorisme, 1  
en el camp del quai ha format dignes É 
successors, ha créât escola, treballa al 1  
front de l’executiva de la nostra enti- É 
tat artistica centenària i té un Hoc de i  
relleu dintre la plàstica catalana. Aixi § 
mateix, passa pel nostre Quadern no 1 
pas com possible valor de futur sinó É 
com a valor consolidât: el que té i  
l’obra ben feta. ^

R.C.D. I

NOCES DE 

PLATA DE 

MIRNA 

LACAMBRA 

AMB “ LA 

BOHÈME”

z \q u e s ta  darrera representació 
oferta per ‘‘Amies de l’Ôperà” -el 30 
de maig al teatre municipal La 
Farándula- ha tingut un relien espe
cial puix que amb ella s’han commé
morât els vint-i-cinc anys de Mima 
Lacambra, la nostra conciutadana, 
com a diva en l’esforçada carrera 
operistica.

És prou sabut que Mima Lacam
bra va ser la capdavantera en la crea
do de l’entitat ‘‘Amies de l’Opera” , i 
que ho segueix essent en la seva conti
nuïtat i que a ella principalment es 
deu la bona acollida i la marxa de 
l’entitat en ascens permanent. Mima 
Lacambra tenia, dones, més que me- 
rescut que se H tributés un acte d’ho- 
menatge i d’afecte en tan meritissima 
efemérides de la seva carrera. A ini
ciativa d’un grup de socis l’entitat va 
assumir-ne l’organització i s’hi ana
ren sumant gran nombre d’entitats i 
institucions sabadellenques, com aixi 
quedá palesat a l’escenari de La Fa
rándula després d’haver-se acabat la 
representació de ‘‘La Bohème” .

Pujaren a l’escenari l’alcalde sen- 
yor Farrés, els consellers de Cultura 
senyor Creus i Ribes, el director ge
neral de Música i Teatre de la Gene
ralität, senyor Maluquer, qui a més 
duia la representació de l’esposa de 
l’honorable President senyora Marta 
Ferrusola, i la comissió organitzado- 
ra. Mima Lacambra es veié afalaga- 
da amb innombrables rams de flors i 
altres valuosos obsequis.

L’ópera que s’havia posât en esce
na, ‘‘La Bohème” , de Puccini, és 
justament la mateixa amb qué Mima 
Lacambra debutá l’any 1959 en el 
propi teatre La Farándula. Quedá de
mostrat que els anys no han minvat

les facultats de la diva; ben al contra
ri Than enriquida amb una vasta ex- 
periéncia escénica.

La celebradissima ópera puccinia- 
na va ser representada sense que s’hi 
escatimés detall i amb intéressants 
col.laboracions, moites d’elles tant 
més apreciables pel fet de ser de la 
pròpia ciutat: el ‘‘Cor d’Amics de 
l’Opera” , sota la direcció de Josep 
Olivella i amb assisténcia musical de 
Maria Antónia Ibañez i Jordi Giró; 
els ‘‘Pueri Cantores” de l’Escola Pia 
sota la batuta del pare Josep Vidal; 
els solistes sabadellencs que hi debu
taren, Pere Olivella i Josep Jové, en 
papers secundaris; components de 
l’Agrupació Municipal de Música per 
a la banda que actúa en escena; com
parseria; direcció escénica de Fran
cese Ventura; il.luminació de Caries 
Castellvi; tramoia d’Antoni Santies- 
teban.

El segon acte -la nit parisenca al 
carrer, davant del café Momus- que 
aglutina espectacularment tots els 
elements de l’obra, va adquirir una 
vivacitat extraordinària.

Els cantants que acompanyaven a 
Mima Lacambra en els papers desta- 
cats, aixi com l’orquestra simfónica, 
dirigida pel mestre Javier Pérez Ba
tista, van estar a l’altura de les cir- 
cumstáncies.

En conjunt, dones, la representa
ció va ser molt digna de l’homenatge 
que amb ella es tributava a Mima La- 
cambra. El públic també es mostrà a 
un bon nivell, tant en nombre com en 
calidesa, i aixó augura una continuï
tat per a ‘‘Amies de l’Ópera” ; conti
nuïtat amb la qual la ciutat adquireix 
prestigi en tot el seu ámbit comarcal.

J.T.

És una 
gentilesa de o m .
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La parroquia de 
Sant Salvador i els Goigs
L i 1.076, els bisbes Humbert de Barcelona i Berenguer de Gi- 
rona van consagrar l’església dedicada al Salvador en el terme 
de la parroquia de Sant Feliu d ’Arrahona. Aquest nom té ori
gen al Castell d’Arrahona en el pujol entre la riera del riu Ripoll 
i del Riutort.

Al centre mateix de la ciutat, s’aixeca el tempie dedicai a Sant 
Feliu Africà, sobre els fonaments d ’aquella església, Pabordia 
de Sant Salvador -dignità! del Monestir de Santa Maria de 
l’Estany- la qual era molt petita i fou construida a principis del 
segle XV, per manament del bisbe Escalas, per haver-hi estât 
traslladada la parroquia de l’altra part del riu Ripoll quan la po
blado d’aqui augmentava i allà disminuía.

El dia de la Festa Major del 1420, el bisbe Sa Pera consagrava 
l’aitar major del nou tempie, i definitivament l’església dedica
da a Sant Feliu Africà era inaugurada el 1488. D’aquest tempie 
conservem, encara, l’àbsida, amb els quatre finestrals, avui ca- 
pella del Santissim Sagrament. És el monument d’art més antic 
que posseim, després de la capella de Sant Nicolau.

La revolució dita de la “ Setmana Tràgica” de 1909, va incen
diar i es dermi l’església parroquial de Sant Feliu, amb les diver
ses transformacions que al llarg de cinc segles s’hi havien fet, 
formant tres naus, la primera composta per les capelles de la 
Mare de Déu de Gràcia, la del Sant Crist i la de Sant Antoni 
Abat, fins a formar un creuer amb la seva cúpula corresponent.

En 1922, en enfondir el sòl de la capella del Santissim, fou 
trobada en els fonaments de la primitiva església de Sant Salva
dor que havia estât enderrocada el 1403, “ la pedra amb el dis- 
seny refundit de la cren i el cercle que l’aureola, que s’interpreta 
com a simbol del SALVATOR MUNDI, i que pot considerar-se 
com la més antiga reliquia que dóna testimoni del-prétérit de la 
nostra població, segons diu Miquel Carreras, en Elements 
d’Història, i que podem veure en el nostre Museu d’Història.

A l’altra banda del riu Ripoll, d’entre les ruines de la primiti
va i desapareguda església parroquial de Sant Feliu -llavors 
d’Arrahona, anterior al segle X, abandonada l’any 1372- n’ha 
quedat erecte, durant sis segles i fins avui, un cos lateral de 
l’edifici que era la capella de Sant Nicolau de Bari. Estava situa- . 
da junt al ramai de la Via Augusta que es dirigia al poblat 
d’Arrahona, segons uns planells divulgáis per Bosch i Carde- 
llach.

Nou segles han estât necessaris, fins que el bisbe de Barcelona 
Manuel Irurita, el 23 de febrer de 1934, va decidir crear tres no
ves parróquies a Sabadell, i, una d ’elles rebia el titol de la que 
fou església de Sant Salvador i en fou nomenat ecónom Mossén 
Anton Argemir.

Les altres dues, una rebé el titol de Mare de Déu de Gràcia, 
en recordança de la capelleta que hi hagué en el carrer dit d’En 
Borromera (avui Gràcia) i de l’aitar en la primera nau de la pa- 
rròquia de Sant Feliu de Sabadell, en el segle XVII. I la tercera 
rebé el nom de la Santissima Trinität, que abans havia estât Ti- 
nència de la de Sant Feliu.

El 20 d’agost de 1953, la Corporació Municipal, en sessió ex
traordinària del Pie, acordà ratificar la cessió a la parròquia de 
Sant Salvador de l’ùs i benefici de la capella de Sant Nicolau. 
Amb aquest acord l’antiga capella adherida a la que havia estât 
parròquia de Sant Feliu d’Arrahona, quedava incorporada a 
1’actual de Sant Salvador.

Dins els limits d’aquesta parròquia hi va quedar el Santuari 
de la Mare de Déu de la Salut, la capella de Sant Nicolau i la que 
és avui parròquia de Sant Oleguer que per un decret episcopal 
en fou segregada el 1960.
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Per tant podem dir que serien els goigs, corn exponent de la 
devociò popular, nascuts a l’entorn de l’antiga capella i ara pa
rròquia de Sant Salvador, els de la Mare de Déu de la Salut, 
Sant Nicolau, Sant Feliu Africà, Sant Oleguer i els propis de 
Sant Salvador.

S’han escrit molts goigs a llaor a llaor a la Mare de Déu de la 
Salut de Sabadell; col.leccionistes hi ha, que n ’han aplegat més 
de trenta, -vegem la col.leciô “ Goigs antics de Ntra. Sra. de la 
Font de la Salut” , Ediciò Nadal 1981-i, demés, n ’hi ha un escrit 
per N’Agnès Armengol i segons sembla fou révisât per Mn. Ja- 
cint Verdaguer, i un altre d’En Pere Valls Garreta que es canten 
en la festa votiva anomenada del “ cólera” , que cada any com
memoren els filigresos de la parròquia de la Santissima Trinität, 
però els que s’han popularitzat sòn els que foren escrits i musi
cals per Mossèn Camil Geis, igual que els de Sant Oleguer i els 
de Sant Salvador, mentre que dels de Sant Nicolau n ’és autor 
En Jaume Calvó i Casanovas i els de Sant Feliu sòn populars. 
Pel que fa als de Sant Nicolau, la melodia és originai, també, de 
Mn. Geis, si bé, suposem que per haver-lo confós amb Fautor 
del Càntic de la Mare de Déu de la Salut, escrit per En Pere 
Valls Garreta, el Butlleti-Crònica Parroquial de Sant Salvador, 
de novembre de 1956, l’atribu'ia al mestre Antoni Pérez Moya.

També Mossèn Camil Geis va escriure i musicà els Goigs a la 
Mare de Déu de Gràcia. Els de Is Santissima Trinität sòn, lletra i 
mùsica, d’Aveli Bulbena Estrany (1888-1960) escriptor nat a 
Barcelona. En aquesta parròquia també s’hi canten uns Goigs a 
llaor de Nostra Dona de la Misericòrdia, d’autor desconegut, 
que la Biblioteca Sabadellenca, edità en la Col.lecciô Els Nos- 
tres Goigs. Nùm. 21. Any 1930, i després el 1936, poc abans de 
la crema i destrucció del temple, els Amies del Folklore de Cata
lunya en feren una nova ediciò.

Els Goigs de Sant Salvador, va escriure’Is Mossèn Camil Geis 
l’any 1934, poc temps després de l’erecciô de Factual parròquia 
i ho féu per encàrrec de Mossèn Ànton Argemir. Foren publicáis 
per la Biblioteca Sabadellenca, Col.lecció Els Nostres Goigs, Any 
1935. Des de llavors no se n’havia fet cap més ediciò.

El dia 20 de maig d’enguany, que s’escaigué el diumenge cin- 
què de Pasqiia, la parròquia de Sant Salvador, de la qual nés 
rector Mossèn Joan Aran i Suriol, en les festes del Cinquante
nari de la Parròquia, ha commémorât la solemne consagrado 
del temple, acompanyats de FArquebisbe de Barcelona, el Car
denal Narcis Juvany, qui presidi l’Eucaristia i administrà el Sa
grament de la Confirmació a un grup de joves cristians. Amb 
aquest motiu, amb la col.laborado deis Amies dels Goigs, s’ha 
fet una nova edició deis que ara fa cinquanta anys va escriure 
Mossèn Camil Geis. Aquests goigs, si bé no hi consta, correspo- 
nen al nùm. 42 de les edicions que fa o hi col.labora Fesmenta- 
da associació. Han estât exhornats, molt acuradamen!, per 
N’Agusti Masvidal i Salavert i pel filigrès de la parròquia En Jo- 
sep Alavedra i Canela.

Jaume Busqué i Marcel.

R ef“.
Elements d ’Història, Miguel Carreras.
Crònica Parroquial de Sant Salvador.
Goigs en lloanga de Sant Feliu. Edic. Festa Major 1969.
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Fotocòpies
Corominas, 139 - Tel. 725 28 64 - SABADELL



Oßliic SBCnOK. THE NEW YORK HERALD.

“La bande dessinée sera la culture de l ’an 
3794. Vous avez donc 1827 années d ’avance et 
c ’est très bien ainsi.

En effet, cela me laisse le temps nécessaire 
pour réaliser un collage aves ces quatre vingts 
illustres que j ’emporte. Ce sera la naissance du 
Bédé-Art, et à cette occassion nous ferons un 
gigantesque vernissage avec ma divine présence 
le 4 mars 3794 à 19 heures très précises. ”

Salvador Dali. Manifestacions fetes 
a la llibreria “Antica”. Paris, 1967.

VINDICACIO DEL COMIC
A J.E. Balaguer

,^^1 Diari de Sabadell del 15 de de- 
sembre del 1982 i dins d’un reportat- 
ge titulat “Taller de cómics” l’entre- 
vistador diu de qui signa aquest tre- 
ball que “a pesar de ser pintor, no 
considera al cómic como un «arte 
menor»” : Deixeu-me, dones, afegir 
-per tal que quedi ben definit el meu 
taranná artistic- que conscient plena- 
ment del moment en qué vise no tan 
sois considero el cómic el 9é art, sinó 
que tanmateix observo una actitud 
d’igual respecte i interés pel design i 
per tota mena d’activitats alternati
ves o experimentáis dins l’àmbit de la 
imatge i la comunicado, com per 
exemple el video-art.

Acaba de celebrar-se, a Barcelona, 
el 4rt. Saló del Cómic i la Il.lustració 
organitzat per la Pira de Barcelona 
amb la col.laboració del departament 
de cultura de la Generalität de Cata
lunya i d’Iberia Unies aéries d’Espan- 
ya com a transportista oficial. La so
la enumeració d’aquests crédits ja diu 
que el cómic avui no és una qüestió 
marginal sinó, a l’inrevés, molt serio
sa puix que genera forts corrents cul
turáis i económics i a casa nostra -en 
paraules del conseller Max Cahner-és 
eina útil en el procès de normalització 
en el que encara ens trobem.

Però aquesta quarta edició ens dó- 
na idea que encara som a les becero- 
les quant a organitzar salons si tenim 
present que el d’Angulema ha célé
brât enguany l’onzena edició i el de 
Lucca compta ja vint anys de vida.

Aqüestes referèneies “comerciáis” 
no són, però, encara prou vàlides per 
a defensar el tractament del 9è art do- 
nat al comic i caldrà, per tant, cercar
ne de museistiques i històriques per 
tal d’apropar el lector a aquesta reali- 
tat.

La primera exposició mundial de

cómics es féu a Sao Paulo el 1951, la 
segona -que duia per titol “Bande 
dessinée et Figuration Narrative” el
1967 a Paris, Palais du Louvre, i des 
d’alli amb carácter itinerant passà a 
d’altres museus i casais de cultura 
francesos i belgues i a Berlin.

Diversos estaments han realitzat 
mostres semblants, és a dir: dur el có
mic a l’espai del quadre mitjançant 
Pampliació fotogràfica dels origi
nals, per tal d’establir una escala óp
tica còmoda pel visitant més enllà del 
minso tamany d’edició. Aixi ho féu 
al seu dia el “ Moma” de Nova York, 
el Museu de Arte de Sao Paulo el 
1970, l’Expo de Bruxelles “Histoire 
de la Bande Dessinée” , el Museo de 
Arte Contemporáneo de Sevilla i les 
“Reunions” del Musée des Arts Dé
coratifs de Paris del 1971, el Moder
na Museet d’Stockholm...

L’any 1955 Enrique Lipszyc fa, a 
Sao Paulo, el primer intent d’história 
del cómic: “ Historieta mundial” . No 
prou reeixit, aquest intent passa desa- 
percebut, i podem considerar “A his
tory of the comic strip” de Pierre 
Couperie i Maurice C. Horn (Crown- 
Publisher-New York) apareguda 
I’any 1967 juntament amb el catàleg 
de la mostra del Louvre degut a 
l ’equip format pels mateixos 
Couperie-Horn més Destefanis, 
François, Moliterni i Gassiot (Musée 
des Arts Decoratifs/Palais du Louv
re) com. dues obres complementàries 
que abasten per primera vegada no 
tan sols la història sinó l’estètica, la 
producció i la sociologia del còmic 
mundial i els procediments narratius i 
d’estructura de la imatge a la pintura 
contemporània.

I ja que del còmic hem anat a parar 
a la pintura, diguem de passada que 
som a la década dels seixantes: l’es-

Per Ricard Calvo i Duran

clat del moviment dit pop-art. S‘en- 
ceta la dialéctica còmic-pintura/pin- 
tura-còmic que encara avui continua 
vigent: Ceesepe, Montxo Algora, 
América Sánchez, Greus, Hernando, 
Paris, Peret, Beltràn, Calonge, Cifré, 
Gallardo, Riera, Mariscal, Max, Mi- 
charmut, Daniel Torres, Montesol, 
Nazario, Sento i Roger són noms 
que, avui per avui, hom pot trobar 
signant un disseny gràfic, exposant 
pintures en una galeria o dibuixant 
cómics a les conegudes revistes “El 
Vibora” , “ Makoki” o “ Cairo” . 
Aquests 20 artistes, per cert, són els 
que co n stitu iren  l ’exposició 
“ 1984x20, Un Maremàgnum Gràfic” 
celebrada a la Fundació Caixa de 
Pensions a finals del primer trimestre 
d’enguany.

Retornant als seixantes i al pop-art 
recordarem que, llavors, va dir Picas
so -que en plàstica ho havia fet tot: 
dibuix, pintura, gravat, ceràmica, es
cultura, escenografía, cartellisme, 
cinema- que li doldria morir-se sense 
haver dibuixat cómics. Potser el veil 
pintor no es recordava de les seves 
“Aleluyas del viaje a París de Picasso 
y Sebastián Junyer Vidal” que guar
da el Museu Picasso de Barcelona 
(Nos. d’inventari MAB 70.803, 
70.804, 70.805, 70.806, 70.807) i que 
havia dibuixat el 1902.

També és remarcable, tornant a la 
bibliografia del cómic, el volum “Les 
chefs d’oeuvre de la Bande Dessinée” 
(Anthologie Planète, 1967) aixi corn 
una “Encyclopédie Mondiale de la
B.D.” de Greg, Filippini, Couperie i 
Moliterni amb més de 7.000 articles.

Tot acabant ja les cites bibliogràfi- 
ques sols rests dir que a Catalunya li 
pertoca l’honor d’haver donat re- 
centment al mon la “Historia de los 
comics” , produïda per Josep Tou-

És una gentilesa de
C A L  D ' A R T Plaça de les Marquilles, 2Z
S A B A Ê ^E L L Tel. 726 07 35 - SABADELL



153

tain i dirigida per Xavier Coma que 
comprèn quatre volums de prop de 
1.400 pàgines dos dels quais volums 
els ocupa el cómic U.S.A. i els res
tants l’argenti, el belga, l’espanyol, el 
francés, el britànic i l’italià a més dels 
de la resta del mon.

Mentre deambulava pel Saló del 
Cómic de Barcelona del que parlo al 
principi d’aquest article reflexionava 
sobre la tradició que els catalans hi 
tenim en aquest camp des de l’obra 
d’Apel.les Mestres fins el treball rea- 
litzat pels valors avantguardistes, 
com diu en el próleg de catàleg l’ho- 
norable Max Cahner, i recordava 
l’exposició “Figuració Narrativa” 
que vàrem organitzar els responsa
bles de la Sala 4 de l’Acadèmia de Be
lles Arts de Sabadell amb la col.labo- 
ració del Banc de Sabadell l’any 
1979, del 4 al 17 de gener i prorroga
da -en vista de l’èxit de públic- la 
quinzena següent.

Aquesta exhibició venia a ser una 
mostra del que representem els saba- 
dellencs en aquest àmbit. Com a di- 
buixants hi figuraven Cueto, De Mi
guel, Giralt, Mainou, Montañá i Por- 
redón. Com a guionista el desapare- 
gut Josep Canellas i Casals, polifacè- 
tic personatge que ha desempenyat 
activitats diverses: teixidor, escrip- 
tor, director literari, novel.lista, co- 
merciant, cercador d’or a la selva 
veneçolana, pintor i que, en la guio- 
nització concretament, ha vist il.lus- 
trades les seves idees pels germans 
Blasco, Athos Cozzi, Valenti Cas- 
tanys, Emili Freixas, Lozano Oliva
res, Carles Roca i Serra Massana.

( l  l ì  c m

Com a il.lustrador I’especialista Sal
vador Fabà.

I recordava precisament aquella 
exposició perqué a I’stand d’una edi
torial alemanya hi tenien originals 
d’en Fabà i reproduccións del mateix 
i d’un altre sabadellenc. Company. 
Al d’una agènda de cómic hi havia 
un mural fotografie amb una compo- 
sició d’ampliacions de tires d’histo- 
rieta d’en Cueto. A l’exposició del 
Saló i per tant al catàleg general 
d’autors espanyols, dibuixos d’en 
Mainou i, a l’exposició dels sis guan- 
yadors del L’" concurs juvenil d’histo- 
rieta gràfica “Una herois com nosal- 
tres” organitzat per la Generalität, 
un altre sabadellenc guardonat amb 
el 3®*̂ premi, 1.® categoria, Jordi Cubi
no, de 17 anys. De manera que la 
nostra ciutat hi quedava força bé se- 
gons que que vàrem tenir ocasió de 
comentar amb un altre conciutadà, el 
Xavier Vinader, que també visitava el 
certamen.

Horn podia també, a I’stand nor- 
damericà, visualitzar els originals de 
les mítiques grans séries: Buster 
Brown, Dick Tracy, Mandrake, Tar- 
zán... I presenciar la “moguda” a 
I’entorn de la modernitat: El Víbora, 
Cairo, Metal Hurlant... véritables 
successos del Saló. I adquirir o fulle- 
jar simplement tota mena de fanzi
nes, fannies i publicacions alternati
ves: el cómic com eina de contesta- 
ció.

Milions i milions d’imatges, “ la 
cultura de l’any 3794” . El cómic, 
afortunadament, ja es defensa sol!

“ LOS 9
MAGNÍFICOS”

x ^ ix í, amb aquest títol, ha batejat 
la premsa gallega el grup d’artistes 
que va reunir al parador nacional 
Comte de Condomar el Conselleiro 
d’Ordenació Territorial i Obres Pú- 
bliques de la Xunta de Galicia, que 
representen el bo i millor de l’escultu- 
ra contemporánia d’aquella naciona- 
litat. Un terç de la colla representava 
els escultors gallees escampats pel 
món: Reinaldo López, resident a 
Washington, D.C., Picallo a Alacant 
i Sobrado Balboa, a Sabadell.

Sota el lema Contratación de Es
cultores Gallegos, des del 24 d’abril 
al 12 de maig d’enguany, i emprant 
tots el mateix tipus de granit Albero 
de Tuy, han treballat a Bayona enmig 
d’un cálid clima d’agermanament 
personalitats tan eminents com Ma
nuel Ferreiro, Xuxo Vázquez, Xoan 
Eiravella o Reinaldo López junt amb 
joves valors com Suso Fernández, 
Pepe Antúnez, Castiñeiras, Magín 
Picallo i el nostre Josep Sobrado. El 
tema escollit pel nostre conciutadà 
per l’execució de la seva obra de 
2’30xí’50xl’50m. fou Caliza, repre
sentada per formes de destral -la 
morfología de les eines populars está 
sempre en la inspiració i l’estudi d’en 
Sobrado- que, agrupades en nombre 
de quatre, simbolitzen les províncies 
gallegues. Aquesta escultura, adqui
rida per la Xunta, será instal.lada en 
l’indret de la carretera de Vigo a Ra- 
mallosa més adéquat. ■

És una gentilesa de W Atl/’-ART
Sant Pere d'Ullastre,9-CASTELLAR DELVALLES

Sala d'Exposicions
Tel. 714 55 71
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R E C O R D A l f T . . . ____________
Per Daniel Sanahuja Capella

Josep Masllovet i Sanmiquel 
(1879-1946) (j V)

Durant els anys següents, es dedicà a 
I’enseyanga, a la direcció de I’Escola 
Municipal de Música, de la Banda Mu
nicipal i, sobretot, a la composició.

També dirigi durant uns anys la 
companyia de sarsuela locai “Amies 
de l’Art” les actuacions de la qual a 
la nostra ciutat i fora d’ella són dig
nes de recordar i dels millors elogis.

Després de la guerra civil espanyo- 
la, fou dissolta la Banda Municipal i 
rebé de la Corporació Municipal 
aquest escrit de comiat: (Any 1941).

“ El Ayuntamiento Pleno, en se
sión celebrada el dia 13 de marzo últi
mo, ratificó el siguiente acuerdo 
adoptado por la Comisión Perma
nente del seis del propio mes de mar
zo.- Consignar en los presupuestos a 
confeccionar o a adaptar para el ac
tual ejercicio, la cantidad de quinien
tas pesetas anuales en concepto de 
gratificación vitalicia, para el Direc
tor de la disuelta Banda Municipal, 
Don José Masllovet Sanmiquel, en 
compensación de la disminución que 
se producirá en sus ingresos con mo
tivo de la disolución de la Banda Mu
nicipal, puesto que sobre el importe 
de las contratas de la misma tenia re
conocida participación y al propio 
tiempo, hacer constar en acta la satis
facción de la Corporación por la bri
llante labor realizada durante el largo 
tiempo que ha actuado de director 
del organismo que se disuelve” .

També rebé, a l’ensems, aquest al
tre comunicati “ Esta Alcaldía, en 
cumplimiento de lo acordado por la 
Corporación Municipal, participa a 
Vd. que, a partir del día primero del 
próximo mes de mayo, deberá que
dar a la disposición del camarada Di
rector de la Banda de Música de 
F.E.T. y de las J.O.N.S. Mateo Rifá 
Planas, para los ensayos de este orga
nismo, la sala de ensayos de la Escue
la Municipal de Música de la cual Vd. 
es director y además, el archivo de 
música y todos los instrumentos pro
piedad del Ayuntamiento.

Se faculta a Vd., para que haga 
confeccionar, lo más rapidamente 
posible, una llave de entrada a la Es
cuela que deberá entregar al expresa
do camarada director con el fin de

que pueda penetrar en el local y sala 
de ensayos siempre que el servicio se 
lo exige. Lo que se comunica a Vd. 
para su conocimiento y más exacto 
cumplimiento” .

El 4 de novembre del 1943 la 
“ASOCIACION NACIONAL DE 
DIRECTORES DE BANDAS DE 
MUSICA CIVILES” de Madrid, li 
féu Iliurament d’aquest escrit:

“ Para su conocimiento, participa
mos a Vd. que, por oficio de la Direc
ción General de Administración Lo
cal de fecha 25 de octubre último, re
mitido a esta Asociación, queda Vd. 
nombrado vocal asesor de esa Pro
vincia, ante al Colegio Provincial de 
Secretarios, Interventores y Deposi
tarios de Fondos, para todo lo relati
vo al Cuerpo Nacional de Directores 
de Bandas de Música Civiles y en 
cumplimiento de la Orden de 6 de ju
lio último” .

Darrerament formá una compan
yia de sarsuela i opereta que recorre- 
gué les més importants ciutats espan- 
yoles représentant amb extraordinari 
éxit diverses de les seves obres. Un 
cop finalitzats els compromisos con
crets, aquesta companyia es disolgué

i a partir de llavors es dedicá exclusi- 
vament a l’ensenyan^a, fins que morí 
a Sabadell, el dia 21 de mar? del 
1946.

La darrera matrícula que com a di
rector de l’Escola Municipal de Músi
ca signá, fou la de la senyoreta Mont
serrat Serra i Juliá el dia 29 de setem- 
bre del 1945.

En tot moment fou un gran estímul 
i ajuda, a voltes desinteressada, per 
ais seus nombrosos alumnes.

D’ells, com a més destacats, po- 
dem anomenar Anna Fernández Re- 
casens, Luis Fargas Gallinat, Joa- 
quim Gili Bayó, Josep Molins Fábre- 
gas, Josep Olivella Astals, Antoni Ri- 
cart Sales, Teresa Segarra Freixa, 
Daniel Sanahuja Capella, Pere To
rras Tarragó, Tráncese Carreras Cos- 
tajussá, i Salvador Uyá Prat, tots ben 
coneguts per la seva labor desenrotl- 
lada a la nostra ciutat en pro de la 
música i de la cultura. ■

Banda Municipal de Sabadell (I92U-I921).

El M estre M asllovet posseeix una extensa bibliografia musical -més de cent obres- en 
la guai figuren Sarsueles, Operetes, Marxes per a Banda, Poem es simfónics,
Himnes, Sardanes, obres per a gran orquestra, per cor i orquestra, etc. que palesa a 
bastament la seva prolifica i acurada producció.
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SARDANES D’AUTORS SABADE- 
LLENCS EN ALTRES DISCS

A. AGUSTÎ BORGUNYO I GA-
RRIGA és un dels autors que compta 
amb més sardanes enregistrades, en 
justa correspondència amb l’ait nivell 
de prestigi de què gaudeix en el mon 
sardanista.

a) Per la cobla “ La Principal’’ de 
la Bisbal: “ Homenatge a Garre- 
ta’’ (DISCOPHON M 33037, 
M27205 i STER 23 i 59), “ Vio- 
letes del bosc’’ (DISCOPHON 
M 27409 i STER-26), “ Collce- 
ro la” (DISCOPHON S.C. 
2034), “ Recordant l’Albert’’ 
(DISCOPHON STER 58 i 38), 
“ El castell de Vallparadis’’ 
(DISCOPHON STER 153).

b) Per la cobla “ Barcelona’’: Ho
menatge a Garreta’’ (ALHAM
BRA MCP 10029) “ El rellotge 
de l’avi’’ (COLUMBIA SCGE 
81012), “ Tornaboda’’ (CO
LUMBIA SCGE 81014), “ Al 
meu Sabadell’’ (EDIGSA CM 
71 i 99).

c) Pels “ Montgrins” : “ De bat a 
bat” (VIK 3032) i “ La pedra 
d’Olesa” (APOLO L-1011).

d) Per “ La Selvatana” : “ Mirant al 
cel” (EDIGSA 01L0154).

e) Per “ La Principal del Llobre- 
gat” : “ La cova del drac” (CO
LUMBIA CS 8269).

f) Per “ La Principal de Girona” : 
“ Nùria” (La Voz de su amo 
LCPL 114).

B. - La Popularität de JOSEP 
AUFERIL I COSTA s’ha reflexat en 
un bon nombre de gravacions que, a 
més de les ja esmentades, son: “ Sar
danes a Can Deu” , premi Sardana de 
l’Any (C. Barcelona FONTANA 64 
20 174), “ A les noies de Sabadell” 
(“ Ciutat de Girona” , OLYMPO 
L-440), “ Jovent Dansaire” (Els 
Montgrins” , INTERDISC CD002), 
“ L’aplec de Sabadell” (“ La Princi
pal” de La Bisbal DISCOPHON 
STER 55), “ La plaça dels petons” 
(“ La Selvatana” EDIGSA 01L0154), 
“ Dos solistes” (“ Els Montgrins”

LA DISCOGRAFIA  
SARDANISTA

SABADELLENCA

Agusti Borgunyó. (foto del 28 d'abril de 1914). 
Foto: Deu.

APOLO L-lOlO), “ So d’aplec” en la 
cassette commemorativa de Sta. Co- 
loma de Earners, Ciutat Pubilla (SIT 
E-1056), “ L’Andreu camisa groga” 
( “ La S e lv a tan a ’’ (EDIGSA 
01L0154), “ Cantem Xerric” (“ La 
Principal” de La Bisbal” , DISCOP
HON STER-122), “ Rubí a Sant 
Mu?” (“ Ciutat de Girona” , IBERIA 
ESSN 2058/9), “ Montserrat Avella
neda” (“ Genisenca” , cassette STAR 
ST-112).

C.- De la participació sabadellenca 
en les diverses edicions del certamen 
radiofonic de “ La Sardana de 
I’Any” n’ha quedat constancia en els 
següents títols, a més dels dos pri
mers citats en I’apartat de Josep 
Auferil:

a) CARLES ROVIRA I REIXAC:
“ Sant Feliu del Racó” (“ Ciutat de 
Girona” , OLYMPO L-763), “ La 
Montserrat de Papiol” (“ Els Mont
grins” , OLYMPO OL-98), “ Joven- 
tu t de M atad ep era ’’
(“ Mediterránia” , OLYMPO L-946).

b) EDUARD MARTI I TEIXI- 
DOR: “ L’anxaneta” (“ Ciutat de Gi-

Per Jaume Nonell i Juncosa

roña” , OLYMPO L-339), “ Olot 
Dansaire” (“ Ciutat de Girona” , 
OLYMPO L-662).

c) MIQUEL HUMBERT I RIUS: 
“ Com de la nit al dia” (“ Ciutat de 
Girona” , OLYMPO L-662).

d) JOAN CARLES SAMA
RANCH I PINEDA: “Tot saltant 
alegrement (“ Ciutat de Girona” , 
OLYMPO L-554).

e) JOSEP M? SERRACANT I 
CLERMONT: “ A una moreneta de 
Moià” (“ Ciutat de Girona” . OLY
MPO L-662), “ Cami de nit” (“ Ciu
tat de Girona” , OLYMPO L-663).

D.- ALTRES SARDANES 
D’AUTORS SABADELLENCS 
QUE TROBEM EN DISC (i no cita- 
des anteriorment).

a) De FRANCESC GUTSENS: 
“ A I’amic O liv e ra s’’ ( “ La 
Selvatana” , EDIGSA 01 LOI54).

b) De CARLES ROVIRA: “ Quan 
no sonen les campanes” (“ Genisen
ca” , cassette STAR ST-112).

c) De lU ALAVEDRA I FERRER: 
“ Cecilia” , es troba en un disc fran
cés, poc divulgat, de la cobla 
“ Combo-Gili” (MUSIDISC 30 CV 
1174).

d) De J. JORDI BEUMALA I
SAMPONS: “ Els dos Andreus”
(“ La S e lv a tan a ’’ , EDIGSA 
01L0154).

e) DE JOSEP M? SERRACANT:
La vinculació d’aquest autor amb la 
cobla Mediterránia ha fet que dues de 
les seves sardanes figurín en els dos 
discs que fins ara ha enregistrât l’es- 
mentada cobla: “ Montean” (EMI 
SEM 104) i “ Intimitats” (BELTER 
2-27435).
E.- SARDANES D’AUTORS NO 
SABADELLENCS

De “ Sabadell” (Joaquim Serra) te- 
nim, a més, les següents versions: Co
bla Maravella (ORPHEO OPE 
2015), i Cobla Barcelona (EDIGSA 
CM 100 i 106). “ Avant Sabadell” (C. 
Saló) (“ La Selvatana” , FONTANA 
64 29199). “ El bosc de Can Deu” (F. 
Mas Ros) (“ La Selvatana” , SAY- 
TONAB-112). ■

Fundáis en 
el segle XVII

DJS-084-FLBJÜM

Gentilesa dels departaments d’ANÀLISIS CLÌNICS i PERFUMERIA COSMÈTICA de 
Joan Garriga i Manich (Analista Diplomat de Sanitat, Inspector Farmacèutic Municipal). 
Passeig Plaça Major, 37 - Telèfon 725 53 53 - SABADELL
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“IL GATTOPARDO”
CINE CLUB SABADELL

t^ u a tr e  anys després de la publica
do de la novel.la postuma i única de 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, es
crita entre el 55 i el 56, Visconti 
començà el rodatge de IL GATTO
PARDO (1963). Per ambdós, la re- 
volució burgesa italiana, que té el seu 
moment crucial en el desembarc i 
victoria garibaldina de 1860, fou una 
revolució malaguanyada: Tancredi, 
en el moment de partir amb els gari- 
baldins, tranquil.litzará el seu onde, 
el príncep de Salina -el guepard- 
dient-li: “Si voient que tot segueixi 
igual, és necessari que tot canviï”. El 
veli ordre decadent será substituït per 
una nova classe que el continuará, 
amb la inevitable degradado que 
això comporta. Després d’haver-se

comportaments histories sense pro
posar una alternativa concreta de 
canvi, el que els valgué, per part dels 
dogmàtics de torn, més d’una acusa
do de reaccionarisme.

Luchino Visconti nasqué a primers 
de segle (1905) d’un matrimoni que 
era una mostra viva de la fusió socio- 
històrica de què ens parla la novel.la 
de Lampedusa: “una beilesa rica es 
casava amb un aristócrata de mitjans 
modestos” (1). Però més que la re- 
creació autobiogràfica familiar i per
sonal que li permetia la novel.la i 
que, indubtablement, conté el film, a 
Visconti li interessava capbussar-se, 
novament, en el passât -abans fou 
SENSO (1954)-, en el moment decisiu 
de la creació del modern estât italià.

Kl res del rosari a Villa Salina.

negat a tenir un paper dirigent dins 
del “ nou” ordre, el princep de Salina 
es lamentará: “Nosaltres fórem els 
guépards, els Iléons. Els que vinguin 
serán petits xacals i bienes”. Tant 
Lampedusa com Visconti reflexionen 
criticament sobre uns determinats

enriquint una reflexió que havia 
comengat a LA TERRA TREMA 
(1948) i que després de SENSO seguia 
a ROCCO E O SUOI FRATELLI 
(Rocco y sus hermanos), 1960, tant 
en la seva vessant histórica com geo
gràfica (nord-sud). La novel.la de

Lampedusa tenia, aprioristicament, 
les condicions perqué, sobre una base 
de profunda reflexió critica, l’estètica 
viscontiana, clarament decantada pel 
melodrana, esclatés en un film perso
nal absolutament fascinant.
La novel.la

L’accio de “ El Guépard’’ discórre 
a Sicilia entre Maig de 1860 i Maig de 
1910, i s’estructura temporalment en 
el période h is tò ric  crucial 
(1860-1862), que és el cos de l’obra, i 
dos epilegs: Juliol 1883, mort del 
princep de Salina, i Maig 1910, signi- 
ficativament titular: “ Final de tot’’. 
El personatge de Fabrizzio, princep 
de Salina, està inspirât en el seu Lesa
vi Giulio di Lampedusa. La novel.la, 
d’un bell lirisme, és rica en caràcters i 
sentiments i de la seva anàlisi social i 
politica se’n dedueix un comporta- 
ment històric ciclic. Lampedusa ens 
explica com individualment i col.lec- 
tivament es protagonitzá i s’absorbi 
aquest procès històric. Com es pro
dui aquesta subtil però profunda 
substitució de classe dominant i, en 
conseqüència, d’ètica dominant: 
l’aristocràtica per la burgesa. Fabriz
zio, testimoni lùcid de la decadència 
de la seva classe, veu en el seu nebot 
Tancredi, oportunista i segur de si 
mateix, l’ùnica possibilitat de projec- 
ció futura. Tancredi, Iluitador en pri
mera linia garibaldina, serà el nexe 
entre la velia i la nova classe dirigent. 
Els garibaldins -idealista, confusa i 
traída revolta popular- sols serán els 
Companys de viatge que li permetran, 
avantatjosament, accedir a la nova 
oligarquía, producte d’un refinament 
ancestral i d’un pragmatisme tenaç. 
El matrimoni amb Angélica, filia del 
rie Sedara -nou terratinent-, produirà 
aquesta amalgama, mentre els aristò- 
crates purs -les cosines de Tancredi- 
es consumirán, encara cinquanta 
anys més, dins les parets de Villa Sali
na.
El film

La posada en escena viscontiana 
ha resolt brillantment la transposició 
de la novel.la al cinema. El text conti-

M g r d g r casa vostra
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El Príncep i Tancredi, (la festa dels Ponteleone).

nua tenint un Hoc rellevant però mai 
en (detriment dels altres elements. Les 
supressions, afegits o canvis de temps 
que Visconti ha fet, han permès una 
major homogeneitat i concentració 
del relat cinematografie, mantenint- 
se fidel a la novel.la, però mai cons-- 
tret per aquesta. En el film, s’han po- 
tenciat aquells passatges -pocs- que 
permetien un tractament més espec
tacular, com l’arribada a Donnafu
gata O el bail a casa dels Ponteleone. 
Els dos epilegs de la novel.la -mort 
del Princep i soledat de Concetta, su
blimada per sempre més- han quedat 
suprimits i integrats suggestivament 
en les dues darreres seqüències, 
limitant-se el film al période 1860- 
1862.

Lampedusa subdividi els capitols 
de la novel.la en escenes, unitat nar
rativa que s’adaptava, idòniament, al 
sentit teatral viscontià que hi aporta 
un element propi: el decorat. Aquest 
existeix a la novel.la, però el tracta
ment és ben diferent. Lampedusa 
l’utilitza poc i, més que res, per des- 
criure els estats animics i els trets psi- 
cològics dels personatges. Visconti el 
treballa a bastament, també en aques
ta vessant, però, sobretot, metafòri- 
cament i dramàticament. A més, el 
seu sentit de la composiciò plàstica és 
d’una gran riquesa pictórica i esceno
gráfica. El temps és l’element dramà- 
tic intrinsec de “ El Guépard” i la cà
mera el subjectivitza exemplarment, 
ja sigui abandonan! els personatges i 
mostrant-nos l’espai buit o bé neutra- 
litzant pel muntatge i la planificaciò

una seqiiència, en principi tan dinà
mica com la del ball. Aquest inexora
ble pas del temps està remarca! en la 
magistral partitura de Rota, majes
tuosa evocaciò d’un ressò llunyà que 
s’esvaeix en un frágil present.

La primera seqiiència del film ens 
introdueix decididament en el con- 
flicte dramàtic: la familia Salina no 
podrá romandre afilada, tancada 
-panoràmica des de fora de la villa-en 
si mateixa, perpetuant-se en un ritual 
infinit (res del rosari). La revolta ha 
penetra! dins de la casa en forma 
d’un soldat mort trobat en el jardí. 
Tancredi se’n va a Iluitar amb els ga- 
ribaldins. El princep portât per la 
tendresa i admiraciò que sent pel ne- 
bot i estorat per la intufeiò pragmàti
ca d’aquest, l’ajuda econòmicament: 
la manipulaciò de la revolta ja s’in- 
tueix. Seguidament, en una planifica
ciò llarga i desdramatitzada contem- 
plarem l’enfrontament, ben poc èpic, 
dels garibaldins i les forces borbòni- 
ques. Al pia segiient. Visconti ens 
mostra la parsimoniosa marxa es- 
tiuenca dels Salina cap a Donnafuga
ta, en fort contrast amb la seqiiència 
precedent. Com cada any, fan el seu 
viatge. Res ha canviat, pero, ara, 
l’heroi Tancredi, ferit a Palermo, els 
obrirà les barreres. Solament ells pas- 
saran. Els privilegis continúen. 
L’arribada a Donnafugata ho confir
ma: tot segueix com sempre. Però 
aquesta classe petrificada (travel.ling 
de Visconti sobre la familia Salina 
durant la fundó religiosa de recep- 
ció: religió i aristrocràcia reduides a

un anacronisme sense vida), será 
substituida pels nous triomfadors: els 
Sedara-Tancredi-A ngèlica. Des 
d’ara, solament a ells correspondrà el 
protagonisme. Al capvespre, els prin
ceps donen una recepció. Calogero 
Sedara s’hi presenta “ Iluint” un frac 
mal engiponat que, a més, no corres- 
pon al protocol: la degradació del 
canvi sense canvi és manifesta. A la 
seqiiència segiient, assistirem a la in
necessària i estúpida manipulaciò del 
plebiscit. A la doble moral aristocrá
tica (Fabrizzio es fa acompanyar pel 
pare Pirrone en el viatge nocturn a 
casa de la prostituta) succeeix la do
ble moral burgesa. Tancredi renegará 
obertament deis garibaldins. La velia 
noblesa es dóna la má amb el “ nou” 
ordre: el del presumptuós general Pa
llavicino, vencedor de Garibaldi. De 
tornada a casa, després de la festa, 
els trets de l’afusellament deis darrers 
rebels- els rebels de sempre- 
tranquil.litzaran els Sedara. El nou 
ordre -l’ordre de sempre- està segur. 
El princep de Salina torna sol a casa. 
Asfixiat per l’estât de descomposició 
de la seva classe -sensació insistent- 
ment evidenciada al llarg del film- i 
com correspon a l’home lùcid que 
sap entendre el seu temps però que 
no pot ni vol canviar-lo, se’n va d’es- 
cena i desapareix, premonitòriament, 
cap a la fosca. Visconti ha sabut co
municar un fort contingut semàntic a 
cada seqiiència. Les imatges que re- 
flecteixen els espills són més revela
dores -i més autèntiques- que les que 
els personatges tenen -i ofereixen- de 
si mateixos. A diferèneia de molts al
tres films de Visconti, el barroquisme 
està molt més en el que ens mostra 
que no pas en corn ens ho mostra. I 
això es nota, especialment, en la sò
bria i sensible direcció d’actors; des 
d’un Burt Lancaster que sembla 
l’ûnic Princep de Salina possible fins 
a qualsevol dels secundaris, de Rina 
Morelli a Serge Reggiani. Encara que 
Visconti accentui el to irònic-sar- 
càstic de la novel.la fins a ratllar, en 
algún moment, el grotesc, mai perd 
aquest equilibri que no té, malhaura- 
dament, un film com LA CADUTA 
DEGLI DEI (La calda de los dioses), 
1969, entre altres.

lordi Graset

(1): GAIA SERVADIO: Luchino Visconti.
Ultramar Editores, Julio 1983.
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“COUNT” BASIE
Per Joan Morral i Plans

X j ’article d’aquest mes, en principi, 
havia d’ésser dedicai a un deis co- 
rrents de la música de Jazz, nascut, 
més o menys, l’any 1942 en el “ Min
tons Play Hause” de New York i que 
rebé o fou “ étiquetât” amb el nom 
de “ Be bop” , corrent del que han 
sorgit tots els moviments del que ara 
anomenen o etiqueten com a “ Jazz 
Modern” .

Però I’actualitat mana sempre i, 
entre els anteriors articles dedicáis a 
les “ Big Bands” i aquests, s’ha pro
duit una noticia important dins el 
món del Jazz: la desaparició d’un 
dels més grans pianistes i directors 
d’orquestra (Big Bands) que hi haurà 
dins aquest corrent musical: William 
Basie, àlias “ The Count” (El 
Comte), desaparegut el dia 26 
d’Abril de 1984.

Malgrat haver-ne parlai ja en els 
anteriors articles, aqui aprofundirem 
una mica més en la seva obra, dedi- 
cant-li aqüestes paraules.

William Basie, nascut a Red Bank 
(New Jersey) el 1904, començà la se
va carrera musical en els anys 20 com 
a pianista acompanyant de diverses 
cantants de Blues (Bessie Smith, Cla
ra Smith, etc.)

L’any 1928 entrà a formar part 
dels “ Walter Page’s Blue Devils” . El 
1929 és contractai per Bennie Moten, 
orquestra de la que formará part fins 
el 1935.

L’any 1936 formà la seva pròpia 
orquestra, que dirigi pràcticament 
fins el dia de la seva mort.

W. “ Count” Basie, era, a més 
d’un gran director d’orquestra, un 
excel.lent pianista. Al principi de la 
seva carrera es fan notar les influèn- 
cies de James P. Jhonson, Willie 
“The Lion” Smith i de Fats Waller, 
els tres grans del piano “ Stride” . 
Aqüestes influéncies no I’abandona- 
rien mai, encara que, évidemment, 
les integrà, tot canviant-les i 
perfeccionant-les, en el seu estil i tèc
nica propis.

El seu estil corn a pianista era, per 
dir-ho d’alguna forma, totalment 
econòmic i simple, on la mà dreta

exécuta ùnicament frases molt conci
ses, despullades totalment d’orna- 
ments, i amb l’esquerra fa algunes 
puntuacions aïllades. Malgrat aques
ta economía i concisió, era molt ex- 
pressiu i pie de “ swing” .

Aquest estil simple i concis. Count 
Basie l’aplicà també a la seva gran or
questra, simplificant al màxim els 
arranjaments, i muntant els números 
al voltant dels solos. Aquests arran
jaments clàssics de I’estil Kansas

pecialistes Buster Handing i Jimmy 
Mundi.

Com ja hem dit, gran part de I’in- 
terès de I’orquestra es centré en la 
tasca dels solistes, sobretot durant el 
primer période, 1937-1947, la millor 
época de la Big Band. Els solistes més 
importants foren: en la secció de 
trómpeles Buck Clayton i Harry 
“ Sweets” Edison; dels trombonistes 
Dicky Wells i Vie Dickenson: en la 
secció de saxofons es produïa un en-

City, es basen en l’ùs quasi exclusiu 
del “ riffs” per a ser exécutais, tant 
en un primer pia, com per servir de 
fons al solista.

Tots aquests “ riffs” , que en gene
ral no amaguen cap complicació, la 
gran orquestra de Count Basie, els 
locava amb un “ swing” fenomenal.

Encara que la majoria d’arranja- 
ments eren del propi Count Basie, en
tre el 1937 i el 1947, compté, dins la 
seva orquestra, amb alguns arranja- 
dors de categoria: el trompeta Buck 
Clayton, el trombonista Eddie Dur
ham, el saxo Herschel Evans i els es-

frontament d’estils véritablement 
apassionant. Ens estem referint als 
estils oposats del saxo-tenor de la sec
ció: Herschel Evans i Lester Young. 
Evans situât en la linia de Coleman 
Hawkins, que s’expressava per mitjà 
de frases sòbries però fortes i muscu- 
lades; i “El President” (L. Young) 
que tenia un so més aviat débil, sec i 
aspre. La seva imaginado musical, 
però, era d’una varietat i Originalität 
inesgotable. Els sens solos sempre es- 
taben plens d’inesperades troballes 
melôdiques i ritmiques i amenitzats 
per girs sorprenents. En la asecció de

És una gentilesa deJtajdioG nau—
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saxos també cal destacar l’alt Earl 
Warren i al baríton Jack Washing
ton.

En la secció rítmica, prácticament 
invariable en l’etapa 1937-1947, tro- 
bem a Jo Jones a la batería, Freddie 
Green a la guitarra, Walter Page al 
contrabaix i, naturalment, el 
“ Count” al piano.

Recordern que en aquest primer 
période (1937-1947), a mes dels mú- 
sics citats, passaren també per l’or- 
questra Buddy Tate (1939-1941), 
Dan Byas (1941, 1943), “ Lucky” 
Thompson (1944-1945) Illinois Jac
quet (1945-1946, Paul Gonsalves 
(1946-1950), (aquest últim entraría, 
posteriorment, a formar part de I’or- 
questra de Duke Ellington).

L’orquestra també compté amb 
vocalistes importants com Helen Hu
mes, Jimmie Rusing i la inoblidable 
“ Lady Day” Billie Holiday.

L’extraordinari nivell d’aquesta 
Big Band fou mantingut, práctica
ment fins a principis dels anys 50, 
quan per modus economics, Basie es 
veié forçat a dissoldre-la.

L’any 1951 formé una altra gran 
orquestra amb músics diferents, amb 
la qual cosa perdé part de la simplici- 
tat que I’havia caracteritzat en un 
principi.

Els solistes més importants a partir 
del 1951, han estât el saxo tenor Ed
die “ Lockjaw” Davis, el trompeta 
Joe Newman, els trombonistes 
Henry Cocker i Al Gray, el batería 
Sony I^ayne. Altres músics que for
maren part de l’orquestra a partir del 
1955, encara que sense obtenir ei re
nom dels ja citats, son: Jimmy Fo
rrester, Eric Dixon, Frank Wess, 
Frank Foster, saxos tenors, i el saxo 
ait Bobby Plater. També caldria citar 
els arranjadors Ernie Wilkins, 
Quincy Jones o Benny Carter, i, per 
qué no, els arranjadors de les últimes 
époques: Neal Heafti i Sam Nestico.

En els últims anys I’orquestra ha- 
via perdut la puresa característica de 
la seva primera època, però', malgrat 
tot, juntament amb la del desapare- 
gut Duke Ellington ( -h 24 de Maig de 
1974), dominaren tranquil.lament i 
còmoda en el panorama del Jazz en 
allò que es refereix a Big Band. Tam
bé assenyalar que en aquests últims 
anys, el “ Comte” no es prodigava 
al front de la seva orquestra, i centra
va la seva activitat més en les grava- 
cions que en les actuacions.

Per cloure aquest petit article dedi
cai a un dels grans del Jazz recent- 
ment desaparegut, incloem una breu 
nota discogréfica. Alguns dels discs

poden trobar-se en el nostre país, 
d’altres, enllé de les nostre fronteres.

-“The Best of COUNT BASIE 
(1937-1939)” M.C.A. Records.

-“ Super-Chief” CBS
-“ Atomic Mr. Basie” Roulette.
-“ Kansas City Suite” Roulette.
-“ The Count Basie Vocal Years” 

Roulette.
Tota la seva última època, incloent 

gravacions amb Dizzy Gillespie i 
d’altres músics, es pot trobar en la 
sèrie “ Pablo” (Columbia), éditais 
tots o quasi tots, en el nostre pais.

També tenia discs, no molt dificils 
de trobar, gravats amb Ella Fritge- 
rald, Frank Sinatra, Sarah Vaug- 
ham, etc.

Cal destacar de la seva darrera 
època, el élbum “ On the Road” , 
gravai en directe el 12 de Juny del 
1979, en el Festival de Jazz de Mon
treux (Columbia, sèrie “ Pablo” 
P.D. 5001).

El proper número, si l’actualitat 
no ens condiciona, dedicarem aquest 
espai el “ Be bop”
i ais seus protagonistes: J   ̂^
Charlie Parker, ^
Th. Monk,
Dizzy Gillespie,... ^

EL DEPARTAMENT D ’ART DE 
L’AGRUPACIÓ NARCÍS GIRALT

Una sala i un gest obert a tota manifestadó artística.
I^embla que quelcom del que déiem fa poc en aqüestes 
mateixes pégines, sobre les minses oportunitats que tenen 
d’exposar els artistes joves, sense una economia que els 
permeti exposar a les sales d’exposiciò, hagi estât accep
tai per aquesta entità!, verament disposada sempre a 
l’acolliment de l’artista, de tota idea que versi sobre l’art, 
sobre un fet cultural. I això s’ha fet ben palés en aquesta 
segona quinzena de maig, en qué un jove artista cana- 
denc, afincat a Barcelona i endinsat, per raons de super- 
vivència, al mòn de la publicitat, ha exposât una col.lec- 
ciò de les seves pintures més actual en aquesta acollidora 
sala de la Rambla.

Parlem de FIACRE O’RAFFERTY, nat a Sant Albans 
Newfoundland (Terranova) i arribat a nosaltres amb un 
bagatge de diverses exposicions a la seva mateixa ciutat, 
a altres ciutats d’aquell bell país, i a diversos llocs també 
d’Irlanda, d’òn és vinguda part de la seva familia. FIA
CRE ha exposât a Madrid i a Barcelona i ho ha fet també 
en alguna poblaciò, com Vilafranca del Penedès, i ara a 
Agrupacions.

La seva pintura, de factura surrealista, amb inspiraciò 
poètica, amb originalità! temética i amb una tècnica molt 
rica en professionalità! i gust artistic, és quelcom que me- 
reix de ser coneguda, perqué al fet que és precis que els 
públics ho puguin conèixer tot sobre art i veure, en cada 
estil, en cada inspiración, qué hi ha que mereixi el reco- 
neixement del públic, de la crítica. El mòn de la cultura i 
de l’art són molt amplis i han d’arribar a tothom i a prop 
de cada seva, sense haver de viatjar per tal de saber qué 
es fa, com és un art nascut d’una inspiraciò d’altres esco
les i d’un mòn tan humé com el nostre, tan artistic com el 
nostre, però amb una amplitud temética i uns ambients 
ben diferents dels nostres. Aixi es va fent la cultura i aixi 
es dòna a l’artista, vingui d’allé on vingui, l’oportunitat 
de donar a conèixer la seva obra, el llenguatge de la seva 
énima d’artista.

La d’Agrupacions dones, ha estât una porta oberta 
ben estimable en aquest quefer que es fa tant necessari.

Rosa Ten



Cau d’Art Sabadell
A. SOROLLA ARTOLA
Certament podriem emprar 

que a la tercera va la vençuda, 
perqué Sorolla ha exposât per 
tercera vegada. Recordem les 
anteriors mostres i aixô eus 
facilita de fer una valoració.

Haviem comentat les ante
riors i li haviem senyalat aque- 
lles obres que traspuntaven de 
les altres. Avui, Sorolla ens ha 
ofert un conjunt d’obra que 
té homegeneïtat i aixô ja és fer 
un comentari positiu.

Creiem que està en un pla- 
nell que cal insistir-hi, persé
vérant en ell. Sap donar un 
cromatisme lluminôs a les se- 
ves teles. És, el seu, un llen- 
guatge plástic entenedor que 
anirà aportant-hi un léxic més 
aprofundit.

Cau d’Art Sabadell
DANIEL BAS 

Les seves aquarel.les mos- 
tren un bon coneixement de la 
tècnica de l’aguada. La pinze- 
llada d’aquest artista és ardi- 
da, segura i, ensems nitida.

La diversitat temàtica de 
l’obra palesa la seva habilitât. 
Té una execució plàstica que 
s’aparella amb una Sensibilität 
que comunica en cada tema.

Bas, domina majorment les 
marines i hom pensa que és un 
artista que dialoga, amb eis 
pinzells, de cara al mar.

Tot Art - Galeria
GLORIA CARDONA

Glòria Cardona és de Mon
eada i ha exposât per primera 
vegada, fent-ho a aquesta Sa
la del carrer de Sant Pere.

Aquesta pintora ens ha dut 
unes teles en les que domina el 
bodegó i les flors. També, ex- 
cepcionalment, una figura i 
un retrat. Certament un retrat 
força digne. Digne també és 
tota l’obra d ’aquesta pintora 
en la qual es palesa el domini

que té del dibuix. Ensems, la 
seva dicció plàstica és amesu
rada i serena.

Cau d’Art Sabadell 
“ PER”

El Comic s’ha presenta! a 
aquesta sala de la plaça Mar- 
quilles, per obra i grácia 
d’aquest creador d’históries 
de tot tipus, predominant un 
humor agut. Un humor a vol
tes critic, però sempre diver
tit. “ FER” col.labora a “ El 
Papus” .

Es aquesta, una mostra in
teressant en la qual hom ad
mira la capacita! creativa del 
seu autor.

Sala d’Art -Negre- 
POVEDA

L’Obra presentada per Po- 
veda, la veiem com sempre, 
proveída d’una evident expe- 
riéncia artistica, formant part 
d’un sistema orgànic en el que 
les formes neixen consequents 
a una teoria formal de les arts 
plàstiques. L’anècdota que 
presum en tots moments, 
s’expressa enfocant els ternes 
pictôrics amb agilitat i pulcri
tud; els colors més que pels 
valors vius, i per cap concepte 
agressius, contribueixen a 
realçar els motius descriptius, 
figuratius i realistes, formant 
un conjunt que es deixa admi
rar pel Joe de transparéneies i 
d’ajustades impressions.

FRANCESC BERNALDO 
Pintura figurativa en la que 

en tot ella hi veiém acciò de la 
que la mesura de les forces 
afavoreixen l’equilibri entre 
idea i acciò. Pintura posseida 
d’una entità! pròpia que viu la 
transcripció, a vegades pun- 
yent, de les imatges com en un 
connuvi de concentració i de 
destrucció formai amb 90 que 
crea aixi en tota ombra com 
amb tot parel.la vibrant de 
color, una unitat d’estil amb 
la que aconsegueix definir un 
fons orgànic plenament per
sonal. A aitai pintura po
driem aplicar-li una de les 
idees que al seu temps Goya 
definì “ Jo sols veig masses de 
llum ì masses en ombra, plà- 
nols que avancen ì plànois que 
retrocedeixen, sortìnts i fo-

rats” . Caldria afegir que en 
les figuracions mostrades es fa 
evident l’espontaneïtat que 
descobreix un fons romàntic 
afilia! a una força francament 
expresionista.

LLUIS CLAPÉS i FLAQUÉ 
- Ceramista -

En fer esment de l’obra de 
petita ceràmica de Lluis Cla- 
pés em crée en el deure de fu- 
gir de conceptuar l’obra fre- 
dament enaltint l’esforç técnic 
visible per tal de situar-ne el 
gust estétic corn a valor preva
lent; . aquest gust que va 
formant-se en la práctica 
constant i que el temps contri- 
bueix a valorar. No voldria 
que es confongués el bell amb 
el bonic, l’artista se’ns mostra 
consicent de la seva responsa- 
bilitat i amb aqüestes petites 
mostres ceràmiques emergeix 
de tota cosa anecdótica i en 
les petites coses l’artista enfo
ca els problèmes sensibilit- 
zant-los d’acord amb l’evolu- 
ció deis temps.

Sala Rovira
LLINOR

Bodegons i flors exposa 
aquesta pintora valenciana, 
obres totes elles tractades amb 
un sentit de composicìò enve- 
jable.

Sensibilität en el món de les 
formes i en el món de la llum. 
Varietat i riquesa en el color, 
cromatisme influenciat per 
Pescóla valenciana; lluminis- 
me efectivista, violentment 
contrasta! sens deixar de ma
durar les formes i limitar i 
equilibrar la que es idea i la 
que és acciò.

PUJOL PONS
En l’obra de Pujol Pons, 

artista sabadellenc hi veiem 
traduir-se l’home mateix in- 
tel.ligent i sensible; la seva 
obra respon o reflexa a 
l’esfor? individual de l’artista 
complement al seu talent ar
tistic que s’enfronta a la tota- 
litat de la vida social.

D’aquest artista podriem 
dir que fou el seu viure la pin
tura i el pintar la seva vida. 
Bodegons sonors, perfectes 
saturats de llum i equilibráis 
en la forma i en el fons; flors

resoltes amb un virtuosisme 
técnic i anatòmic, sens gar- 
buix i si valoració de termes i 
amb una autodisciplina d’es- 
cola acusat.

CABANACH 
L’obra de Cabanach, artis

ta de Sant Cugat, ens pro- 
dueix en conjunt un encanta- 
ment per ais sentits, és obra 
inquieta, gens torturada i en 
la que conjuntament a la dis- 
tribució de la llum predomina 
el sentit lògic d’anàlisi amb V i

sio dels temes, instint pictòric 
de primera qualitat, Sensibili
tät pel color, amor a les coses 
i una elegància i bon gust, ins- 
tint pictòric de primera quali
tat.

Acadèmia de Belles Arts 
XAVIER BLANQUER

Els dibuixos de Xavier 
Blanquer. -dibuix exel.lent- 
lluiten amb meritori encert i 
vorejant, diverses tendéncies, 
amb un diàleg confident i 
estabilitzant-ne el seu fer amb 
entesa, seny i equilibri; no ha 
prêtés en cap moment de pro- 
duir res de màgic ni de mira- 
culós i si, en canvi, traduir 
amb linies ajustades i concre
tes, les imatges convencional 
que la natura mostra com a 
realitats i que s’han concretat 
silencioses i estilitzades.

Sala TOT-ART
ROSA CHAVES 

Pintora especialìtzada en la 
pintura de flors; pintura rea
lista de fons romàntic i amb 
una versió personal en el trac- 
tament pictòric ì en l’empla- 
^ament just del model; l’esti- 
lització decorativista domina 
en tot moment ì aconsegueix 
agilìtzar els volums i amb ver
sió personal aprofundìr en la 
realìtat.

Intel.lecte
JOAQUIM DEU 

Aquarelista
El pintor ens ha sorprés no- 

vament amb una mostra de 
pintures en els que ha deixat 
impreses, una puresa de dic
ció agengada a una experién- 
cia tècnica, dia a dia 
refor^ada i enrobustida per
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una força netament espiritual. 
El lirisme eloqüent i penetrant 
actualitza l’obra en la que la 
Ilibertat d’execució defuig tot 
equívoc.

L’Artista es va definint, de- 
fugint del simple anecdotisme 
conduint-nos vers un món fér
til de sensacions i mágic en les 
aliances entre el fer i l’orienta- 
ció emocional. En fi, J. Deu 
s’afiança dia a dia, a aconse
guir una independent i segura 
personalitat.

RAIMON ROCA 
Paisatgista

Seguint el carni que de fa 
anys va emprendre, Raimon 
Roca se’ns mostra en la seva 
darrera obra profundament 
huma créant moments de 
transmissió en la visió paísat- 
gistíca, en els que, la plàstica 
pura domina a l’univers má
gic que cordialment aprofita 
per tal de seguir dins un ordre 
conscientment prejutjat i 
créant aquest tercer món de 
l’art, en el qual tot artista no 
pot fallar ni com a home ni 
com a artista i del que s’ha 
escrit que “ cal que la bellesa 
sigui quelcom ihés que un ac
cident” .

1. POU
Paisatgista amb una formu- 

lació plàstica ben entesa, pin
tura a pie aire, d ’aspecte ro
bust i dócil a les masses, d ’at
mosfera diàfana, inalterable i 
plena de lluminositat; obra 
realitzada a consciéncia i ple
na d ’una sensació inefable 
d’ordre i repós; obra en fi, 
ben entesa, elegant i de bon 
gust, realitzada amb amor a 
l’ofici.

EMILI MORGUI

MARIA TORREELA 
Vet aci una mostra de pin

tura depurada i mesurada que 
es realitza, en certs moments 
aprofundits els temes trans
crits i resolent-los serenament 
i ponderadament amb la gran- 
diloqüéncia d’uns paisatges 
marins, pictòricament actius i 
realitzats amb visió ajustada i 
solid ofici.

El verisme en tot moment 
posseeix claretat refent con-

ceptes melosos en conceptes 
tradicionals i en tot moment 
atractius.

El complement a l’obra ex
posada ens mou a admirar 
l’obra que ensems ens mostra 
MARIA TORREELA (esposa 
del pintor) i en la que domi
nen els motius, enormement i 
principalment decoratius.

FRANCESC BORDAS
Del comentarista Jordi Bo

tella m’és grat, reproduir-ne 
uns conceptes que per ser 
ajustats al cas cree adients. 
“ Lluny de parafernalies i 
avantguardes retardadés, la 
seva pintura respon a una im
magineria personal en la qual 
es reivindica un espai concret: 
la ciutat i els racons solitaris 
des del silenci desafia el pro
grès i el seu ritual d’esplendor 
m ort...”

Bella és l’imatge del comen
tarista i bella és la mostra ex
posada, la veritable realitat 
del seu art no es troba fora i sí 
que vivent dins de l’artista; és 
lluny, en tots els temes trac- 
tats del concepte nu de la tra- 
ducció fidel; no és la copia la 
que domina per tot i fa reali
tat i realitzable la visió real del 
tema, és en conjunt i a la fi el 
testimoni d’una pintura pre- 
dominantment sensibilitzada.

Altres activitats artistiques 
Exposicions de:

Dibuixos i pinturas de la jo- 
ve artista locai: ANA COU
DERC ARRANZ al Café Ro
mani.

Ceràmiques d’AMADEU 
ROVIRAS a Avinguda 11 Se- 
tembre 79.

Ceràmiques de Josefina 
Tutusaus a “ Intel.lecte” .

Dibuixos de Jordi Roca a 
propósi! de la representació 
de l’ópera “ La Bohemme” .

Obres de JOAN SERRES a 
“ Galerías Rovira” i d’Eugeni 
GUTSENS i TORRA al “ Ca
sal d ’avis de Sabadell” i en 
“ Espai d’Art del Museu d’Art 
la intitulada “ Art ritmic” 
d’AURELl RUIZ, artista fili 
de Reus. 1 en fi, l’Exposició 
de Goigs al Museu d’História.

D’algunes d’elles en paria- 
rem, al próxim nùmero.

JPOLLET ARA FA MIL 
ANYS.

Aquest llibret és la repro- 
ducció impresa d’una confe- 
rència que, amb el mateix 
nom d’aquesta monografia, 
pronuncià el seu autor, el nos
tre amie i col.laborador 
d ’aquestes pàgines, Agusti 
Palau i Codonyer, el juny del 
1982, amb motiu del primer 
acte del Mil.lenari de la veina 
Vila.

La que ens ocupa “ és -tal> 
com diu el seu autor- una 
obreta senzilla i sense preten
sions escrita amb el propósi! 
d’aclarir alguns punts de la 
história locai” .

A través de les 80 pàgines 
de què consta l’obreta, escrita 
amb llenguatge planer i des- 
criptiu, hom recorre la mil.le- 
nària história de Ripollet. 
Una história sintetitzada, pe
rò aguda, amb una visió àm- 
plia i aprofundida alhora.

Evidentment, és una pinze- 
llada histórica molt amena 
que fa conèixer aquests mil 
anys amb què compta aquesta 
Vila. Una história que ens ex
plica que “ així era Ripollet. 
Aixi era la gent del nostre po
blé. Així era tot Catalunya, 
ara fa mil anys” , com diu 
Fautor.

Us recomanem la seva lec
tura de bo de bo.

i
I

“ DIRECTAMENT O INDI- 
RECTA... Pasterada de ver
sos” , d’Ernest Torra i Duran.

la meta d ’una vida de 
treball com a industrial téxtil, 
Ernest Torra i Duran ha sor- 
prés els amies -que som molts- 
amb la publicació d’un volum 
de 140 pàgines poétiques que 
duu el títol amb qué hem 
encapçalat aquest comentar!.

L’aplec de versos d ’Ernest 
Torra respon a les tóniques de 
la poesía tradicional, amb una 
bona varietat de temes i de 
técniques, i sempre amb un 
ofici correctíssim de llenguat
ge, de métrica i de rima, sense 
negligir alguna temptativa de 
trencament.

Pel nostre gust destaca- 
ríem, tant pel contingut com

161

per la forma, el capítol titulat 
“ Sonets del veure venir (Mis
tica de la mort)” . Potser per
qué som enamorats indefa- 
llents de la difícil estructura 
del sonet, que Torra palesa de 
dominar prou bé.

També ens mereix preferèn- 
cia el grup “ Poesia del pesse- 
bre” , on es va de Paparen! 
vulgaritat del “ caganer” a la 
innovació textgrafia de “ El 
carni” .

Hi ha una composició de 
disset pàgines (més de sis- 
cents versos de tres i quatre 
sii.labes) entorn d ’un gos, to
ta ella utilitzant ùnicament 

•monosil.labs. És tot un rè
cord!. I una filosófica i reite
rativa reflexió, en forma d’in- 
terrogant, titulada “ Sondeig 
en el temps” .

Excepcionalment el poeta, 
tothora circumspecte en el te
rnari i en el lèxic, es desvia cap 
al carni de l’erotisme en una 
composició -breu- titulada 
“ Tàlem” , de delicada expres- 
sió i amb el peu forçat d ’una 
rima limitada a dues úniques 
consonàncies que s’alternen 
rigorosament.

No voldrie que aquest pri
mer llibre d’Ernest Torra i 
Duran fos el seu unie llibre.

J.T.

DOTZE BUMERANGS
(*) de Josep M° Espinàs

La Col.lecció Nova Terra 
de La Llar del Llibre, ha in
corporât aquesta novel.la, 
que és la primera que va es- 
criure Fautor quan tenia vint- 
i-dos anys. La primera edició 
és del 1954 i deu anys després 
s’edità la segona.

Aquest llibre conté la histó
ria de dotze personatges que 
s’están préparant per anar a 
una festa. Són dotze históries, 
dotze situacions, més o menys 
quotidianes. Després de la 
festa el retorn a la situació i al 
ritme de sempre o el sorpre- 
nent viratge que s’ha cuit 
mentrestant.

Al llarg de les 200 pàgines, 
es mouen uns personatges que 
semblen gent de earn i ossos, 
que formen part de la nostra 
vida de cada dia.
(*) Dotze bumerangs. 200 pàgines 
P. V.P. 500 pessetes.
Editorial La Llar del Llibre.

És una gentilesa de
“ GALERIES

ROVIRA”
Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 

SABADELL
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¿m at^ ¿ ÁKirciuui/

Entremig...

Foto de: Josep Busoms 
Text de: Joan Cascó

Una estampa deis nostres dies...
Un pare móvil invasor...
Una parella de turistes que esperen...
Uns de casa que canvien im pressions...
Uns operaris que feinejen...
...i un veil que ho contem pla.
Tal vegada pensa:
-I bé, jo que hi faig enmig d ’aquest brogit?,

Es una gentilesa de VIATGES CODINA, S.A. Sant Quirze, 11 
Tel. 725 62 99

Grup A Títol 412 SABADELL
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■'^DONCS JO  E T  DIC Q o e  
/ FA AAÉ5 DE D U E S \ /  HA CAKjUT P E R  A Q U E S T 

/  HORES QUE B U S - \ ' LLOC /
[ QUEJ\ irJU T iLM EN T  I , ¿TUCREUS q u e  

Aixó  és  UN CA5C PER 
a n a R en  m o t o

Recordi... MONTESINOS per Tapisseria - Cortinatges
Gracia, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell Moquetes - Cobrellits



Dins el nostre 125è aniversari, li proposero

Bons obsequis per 
als seus estalvis.

A partir del 12 de juny de 1984. 
Informi's a les nostres oficines.

És una bona oportunitat per als seus estalvis.
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ila Arrufat és no
ticia. (Quantes 
vegades ho ha es
tât al llarg de la 
seva pròdiga vi
da?).

Ara ho és per
qué la ciutat de 

Barcelona -Cap i Casal-, on viu des 
de fa 56 anys, li ha dedicai un ho- 
menatge. Una bona part de la seva 
obra més representativa ha estât ex- 
posada a la Virreina i a l’Hospital 
de la Santa Cren. I seguidament ha 
estât presentada a la seva ciutat na- 
diua, Sabadell. S’ha exhibit a 
l’Académia de Belles Arts de la 
qual és president honorific (el seu 
pare, Joan Vila Cinca, fou un dels 
sens fundadors I’any 1881*) i tam
bé al Museu d’Art.

Sabadell ha pogut retre el seu cà- 
lid i sincer homenatge a aquest fill 
predar, model de bonhomia, mes- 
trivol en cadascuna de les seves fa-

HOMENATGE A 
VILA ARRUFAT

cetes artistiques i, a l’ensems, en la 
seva conducta humana. Un verita
ble patriarca.

L’obra d’en Vila Arrufat ha es
tât, en aquesta ocasió, contempla
da pel tot Sabadell, aquest Sabadell 
que perviu i es retroba en aitals es- 
deveniments. El propi Vila Arrufat 
ha estât un viu testimoni de I’admi- 
ració i el respecte que els sabade- 
llencs, grans i joves, sentim envers 
ell. Ha estât una manifestació ben 
palesa, demostrant, una vegada més, 
que la ciutat sap honorar els seus 
fills, i que, evidentment, honorant
los, s’honora ella mateixa.

Donem la més cálida i afectuosa 
enhorabona al nostre estimât Anto
ni Vila Arrufat, modèlle en totes les 
seves vessants humanes, gran artis
ta i gran ciutadà.

Veure ¡’apartat “Estudis divergents sobre la 
creado de (’Academia de Belles A rts”, pàgina 
436, de ‘‘L ’Art Sabadellenc”, d ’Andrea Cas
tells.

Sumarì
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Semblança

d’Andreu M f Caixach de Cornelias
per Joan Cusco

vui presenten! un personatge que 
té la seva talla. Ep! i no volem pas 
referir-nos a la seva alçaria, ja que eli 
és baix tirant a baix... Volem referir
nos a la talla humana, puix que eli en 
té molta i força. Ja ho anireu veient 
pels vostres propis ulls, perqué nosal- 
tres ens limitarem -almenys aquesta és 
la nostra intendo- a revelar i comentar 
algunes de les seves qualitats i débili
tais.

Va néixer el 20 d’agost del 1913. Va 
ais Maristes, al carrer del Jardi i des- 
prés al col.legi Valldémia, de Mataró. 
Fa batxiller, però en morir el seu pare 
cal posar-se en el negoci familar: la fir
ma ”Palá i Caixach” que fundaren 
allá l’any 1870 i “picu” el seu pare i en 
Salvador Palá. A la mort d’ambdós, 
els filis respectius continuaren tirant 
l’empresa endavant. Aribaren a tenir 
cent operaris. Eslava, de sempre, dedi
cada a la pintura i decoració. Va asso- 
lir un prestigiós nom i feien una bona 
feina. Les millors cases de la ciutat i 
d’altres de fora solicitaren els seus ser- 
veis. Havien decora!, entre altres, les 
propietats de can Ponsá, can Sempere, 
can Barata, can Gorina, el “Casino”, 
cal Turull, la Caixa d’Estalvis de Saba- 
dell, etc. En aquella empresa van co- 
mençar uns aprenents a fer anar la 
brotxa i els pinzells: Vila Puig, Raimon 
Roca, González Mompart...

L’Andreu conta que va anar a di- 
buix amb Mn. Bosch, Joan Vilatobá, 
Vila Cinca i Vila Arrufa!... També 
col.laborá amb Durancamps a fer uns 
murals en teles per a l’Exposició Inter
nacional de Barcelona, l’any 1928. El 
seu progenitor fou un bon dibuixant i 
decorador i fou eli qui li va transmetre 
aquesta dèria per l’art. I no diem del 
seu sod, I’Enric Palà, qui deixà una es
timable obra pictórica, i va ser presi
dent de l’Académia de Belles Arts.

Era natural, dones, que el jove An- 
dreu seguís aquella prestigiosa singla
dura. Si bé eli reconeix que no tenia la 
fusta del seu pare quant a artista. Ara 
bé, va heretar d’ell el seu refina! gust 
que li va servir per poder continuar un 
carni professional ben reconegut. I així 
proseguí amb en Palá fill, fins que va 
quedar sol davant de 1’empresa. El 
temps i les seves circumstàncies van 
obligar-lo a anar deixant pel carni tot 
aquell prestigi professional. L’empresa

acabá l’any passat. I així concluí aque
lla tasca que havia comenta! cent anys 
enrera...

S’haurà pogut deduir pel que duem 
esbossat que l’Andreu és una persona 
entesa en art. Té un paladar molt fi. I 
un bon nas. I bon ull. I heus aci que es 
va anant engrescan! a adquirir dibui- 
xos i, majorment, d’artistes catalans o, 
si més no, vinculats d’una manera o al
tra a la nostra cultura. I així, xino xa- 
no, de mica en mica ha anat omplint la 
pica... I les parets. I ara posseeix una 
de les col.leccions de dibuixos de les 
més intéressants que hi ha a Catalun
ya. La seva consta de més de mil dibui
xos, pertanyents a la plèiade d’artistes 
catalans que han forni! aquest art a ca
sa nostra. Així, tot contemplant-los, 
els anotem: Casas, Gimeno, Canals, 
Fortuny, Vayreda, Beltran Masés, Al-

■P0TÏÏS6ÏR©
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Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
SABADELL

fred i Ricard Opiso, Benedito, Mora
gas, Tamburini, Mas i Fontdevila, Su- 
ñé, Gosé, Baixeras, Anglada Camara- 
sa, Junceda, Pruna, Joan Gris, B. 
Mercadé, Utrillo, Durancamps, Grau 
Sala, Vila Arrufat, Modest Urged, La- 
barta, Bagaria, Cornet, Torruella, 
Pons Martí, Martí Alsina, Raurich, 
Apeldes Mestres, Juli i Pere Borrell, 
Portas, C. Fernández, Vila Puig, Apa, 
Carlos Vázquez, Aragall, Nicanor 
Vásquez, Mir, Segrelles, Simonen, In- 
glada, Pellicer, Llaveries, Raurich, 
Francese i Joan Serra, Domingo, Mi
ró, X. Nogués, Smith, Picasso, Mom- 
pou. Pere Romeu, Colom, Umbert, 
Junoy, Junyent, Urrabieta Vierge, Pi 
de la Serra, Eusebi Planas, J .M “ Mar
qués, Torné, Esquius, Tapiró, Galofré 
Ollé, Lola Anglada... I d’altres més. 
També posseeix algunes pintures, però 
poques. Entre els col.leccionistes de di
buixos més notables que ell coneix a 
casa nostra, recorda a Samaranch, Ca- 
sellas i Pertegaz.

-Es natural -ens explica: En propor- 
ció, el preu de les pintures no és pas 
igual que el dels dibuixos. Amb el ma- 
teix diner pots adquirir més dibuixos 
que pintures. A més a mi m 'agrada 
molt el dibuix: aquesta es l ’altra raó.

I aquesta és la seva ceba. Però no so- 
lament en té una. Eli no s’està de res i 
en té un bon manat. Triem-ne a l’atzar 
algunes. És bibliófil. Durant la seva vi
da ha sabut formar tres biblioteques. 
Després d’una, l’altra, és ciar. Després 
de molts anys i afanys constituí una ri
ca biblioteca la qual interessò ais mon- 
jos de Montserrat per augmentar la 
que posseíen. Els la vengué. I tor segui! 
començà a formar la segona. Anys des
prés va tenir una bona proposta d’En 
Pubill, de Barcelona, i s’en va despren
dre. Però tot segui! inicià la tercera, 
però aquesta ja més monogràfica: de
dicada majorment a llibres d’art. I en 
té una bona quantità!, que fa de bon 
veure -i millor, de bon consultar...- Té 
obres d’un gran valor, fins i fot algu
nes introbables, quasi uniques. I les en- 
senya amb una intima joia. Tinc a les 
mans els “Contes” de Jean de la Fon
taine, llibre edita! per Georges Brif- 
faut, a Paris (1928) i il.lustrât per Ger- 
da Wegener; “ Les estances’’, de Jean 
Moréas, amb catorze dibuixos de Ra
mon de Capmany, éditât per “Hora”, 
Barcelona (1937) i enquadernat bella-
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ment per Brugalla. (És una reliquia).
Contemplant com en Caixach gira 

els fulls de paper Xina o Japó, horn 
veu que és un bibliôfil sentimental. Ho 
és de sentimental en tôt. És d’aquelles 
persones capaces de plorar per tu, que 
ja és dir força.

A part dels llibres, és un expert co- 
neixedor de porcel.lanes. Amb el tacte 
i amb la mirada ja sap descobrir-ne 
l’origen i la maternitat. Ha posseït ex- 
cepcionals peces que s’ha venut, per
qué ”no pue tenir el luxe de posseir tôt 
el que m ’agrada i he tingut a les 
mans”y ens diu.

-Jo no SÓC rie -afegeix-. Millor enea- 
ra: jo sôe un pobre rie. No voldria pas 
ésser un rie pobre.

També ha col.leccionat basions, ta
lles de mar fils, morters antics...

-Ah! vaig tenir-ne un de morter que 
va pertanyer als Reis Catôlies. Era tota 
una filigrana. Pesava setanta quilos. 
Era de bronze... Pue vanar-me que 
vaig tenir la eol.leeeió més valuosa de 
morters anties. I  també vaig haver de 
vend re-la... Aqüestes menes de tran- 
saeeions les he hagut de fer pequé si no 
ealdria tenir el Bane d'Espanya a 
easa...

Mentre parlem no deixa de fumar: 
una cigarreta darrera l’altra. Pensó 
que si s’hagués dedicat a col.lecionar 
les seves burilles no li cabrien a la casa.

També ha col.leccionat objectes de 
plata. I ja no vull pas trobar-li cap més 
ceba...

La ”Tdbeta”, la gata siamesa, la te- 
nim ben aprop pesant figues...

★  ★  *
Qui no el conegués, en entrar a casa 

seva podria descobrir que el nostre per- 
sonatge és un monárquic. Té retrats 
del pare del rei, el comte de Barcelona, 
i moites fotos de la familia reial. Mol- 
tes d’elles fins i tot dedicades ben cor- 
dialment. I un munt de cartes de ”los 
grandes de España”. És, el seu, un 
epistolar! extens on s’hi recullen cartes 
autôgrafes de personalitat rellevants 
d’Espanya. Horn creu que podria for
mar un Gotha amb tot el que guarda. 
Manté amistat amb un immens nom
bre de personatges del món de la reiale- 
sa, de l’aristocrácia, de la milicia... Al- 
guns deis seus filis han estât apadrinats 
pels comtes de Barcelona, pel marqués 
de Sentmenat, per la comtesa de Santa- 
gel... Es tuteja amb la duquesa Cayeta
na de Alba, arran de l’amistat que l’unia 
amb el seu marit Don Luis Martinez de 
Irujo, fill del duc de Montellano... I 
perqué no vull pas fer un article de so- 
cietat, no m’extendré més en aquest 
particular. Ara bé; hom haurà pogut

advertir que el nostre personatge duu 
el de davant del segon cognom. Aixó és 
perqué els seus avantpassats foren no
bles. En el seu arbre genealogie figura 
un brigadier al servei ¿ ’Isabel II. El jo- 
ve Andreu Mf va casar-se amb Fran

RESTAURANT
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PARKING

cisca Mf Llove: Ferrer, que desfcendeix 
de familia noble valenciana. (Un onde 
carnal seu fou superior de San Francis
co el Grande de Madrid. Está vincula
da amb el marquesat de Bolaños...) I 
paro la carrossa, per no dir el carro...

En Caixach, dones, és fácil de veure 
que és un monárquic de cap a peus. I 
mai no ho ha amagat.

-Sóe un monárquie molt romande 
-diu.

Podria contar substancioses anécdo- 
tes, perqué en ré moites. Els filis li de
manen que escrigui les seves memories. 
Diu ell que potser les escriurá més en- 
davant. L’a¿verteixo que si tarda molt 
podria perdre-la... Dones, si, seria in-
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teressant que les escrivis, i no ja sols 
per tot el que hem esbossat sobre eli, 
sino perqué En Caixach té una altra 
vessant tan o mes humana: eli, durant 
la guerra i després, ja en la pau, ha es
tât un valent defensor de la justicia hu
mana, prescindint de qualsevol mili- 
tància i d’idees politiques. Exposà la 
propia vida per salvar-ne moites d’al- 
tres. I pot aportar testimonis irrefuta
bles, que no és del cas contar aquí, pe
ro direm, només com a mostra, que 
una d’elles és la d’aquell superior de 
San Francisco el Grande avans citât. I 
fou arran d’aquesta circumstància que 
conegué aquella jove que esdevindria 
la seva esposa...

* * *
La conversa s’ha allargai i hem vist 

declinar la tarda a través del finestral 
que dona al seu jardí. Un jardí breu i 
hombrívol on el propi Andreu té cura 
d’un cirerer, un nesprer, un llimoner, 
camélies, gardénies, unes palmeres ja
poneses i altres plantes...

”Tábeta” s’ha desensonyat i ara s’es- 
tira, arquejant el Ilom mandrosament, 
i tot seguii suri al jardí. L’Andreu tor
na a encendre una cigarreta. Però no- 
saltres ja hem acabat l’espai, que no 
pas el tema, 'puix a en Caixach li agra
da de fer-la petar. EU disfruta parlant 
amb els amies i fins i tot ensenyant-los 
la seva col.lecció de dibuixos, que fa de 
moli bon veure per la seva qualitat i la 
seva quantità!; dibuixos de cada un 
deis quais, pot donar tota mena d’in- 
formació. (Sembla el Ràfols...) Els 
autors ja són com si fossin de la fami
lia. Ara, però, ja li resulta cada cop 
més difícil de trobar una bona “pega” 
i a un preu assequible. Malgrat que és 
un expert i enderiat “explorador”....

I, acabant, direm que, com a monàr- 
quic nùmero ù locai ha invitât la fami
lia reial a visitar Sabadell. Ja ho senti- 
rem a dir... B
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És petit i carregat de ...cebes.
Cabells blanquinosos.
La volada de celles ombreja els ulls prominents. 
Nassut, però té el nas fi.
Sentimental com una camèlia del seu jardí. 
Fumador empedernit.
Sibarita.
Reialista.
(Eli sempre ha servit al rei...).

Qiiestìonarì “ Proust

-El principal tret del meu carácter? 
-La valentia.
-La qualitat que prefereixo en un 
home?
-La honradesa i la sinceritat.
-La qualitat que prefereixo en una 
dona?
-Igual: honradesa i sinceritat.
-Allò que més estimo en els amies? 
-L 'afecte.
-El meu principal defecte?
-Sóc molt impetuós.
-La meva ocupaciò preferida?
-La lectura, la mùsica: tot el que és 
art.
-El meu somni de benestar?
-Estar rodejat de l ’amor familiar i 
l ’afecte dels amies.
-Quina fora la meva pitjor desgrà- 
cia?
-La pèrdua d ’un ser estimât.
-Qué voldria ser?
-Diplomatie.
-On desitjaria viure?
-On vise: Sabadell 
-Quin color prefereixo?
-El vermeil i el blau.
-Quina flor prefereixo?
-La camèlia.
-Quin ocell prefereixo?
-El passerell.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Cervantes, Shakespeare, Molière,
La Fontaine...
-Els poetes preferits?
-Carner, Bècquer, Goethe, Gabriel i 
Galan...
-Els herois de ficciò?
-No en tine.
-Les meves heroines de ficciò?
-No en tine.
-Els meus compositors preferits? 
-Mozart, Schubert, Beethoven...
-Els pintors predilectes?

-Goya, Gimeno, Casas, Anglada 
Camarasa i els impressionistes fran- 
cesos.
-Els meus herois de la vida real?
-El comte de Barcelona, pel qui sen
to veritable veneració i afecte.
-Les meves heroines històriques? 
-Isabel la Católica, Joana d ’Arc... 
-Qué detesto més que res?
-La hipocresia.
-Quins caràcters històrics menyspreo 
més?
-Els dictadors i els tirans.
-Quin fet militar admiro més?
-La Reconquista.
-Quina reforma admiro més?
-La democrácia.
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-inteligèneia, humilitat i generositat. 
-Com m’agradaría morir?
-Com a catòlic, confortât amb els 
auxilis espirituals i rodejat de la fami
lia.
-Estât present del meu esperii?
-Molt feliç.
-Fets que m’inspiren més indulgén- 
cia?
-Les debilitats humanes.
-El meu lema?
-Fidelitat als meus principis.
-Com SÒC?
-Un sibarita.
-(És de bon gust...)

“ GALERIES 
RO VIRA”

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL
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Els que he trobat pel carni

El Canonge Cardó
per Mn. Geis

iverses vegades vaig tenir relació 
personal amb el doctor Carles Cardó 
(Canonge Cardó, conegut aixi antono- 
màsticament). El vaig conèixer, jo enca
ra estudian!, a Girona, en ocasió d’una 
conferència que vingué a fer-hi.

El vaig tractar, poc temps després, a 
Barcelona, amb motiu d’alguna esporá
dica col.laboració meva a “La Paraula 
Cristiana”, la prestigiosa revista d’alts 
estudis que eli havia fundat. Des de les 
pàgines d’aquella enyorada revista 
mensual saludà l’aparició dels meus Ili
bres de poemes amb paraules molt en- 
comiàstiques. Del poema “L ’Antic Fi
lóso/ i el Modem Poeta”, va fer constar 
que n’havia fet dues lectures. I no era 
pas home propens a l’adulaciô.

Corn tantes altres coses bones, “La 
Paraula Cristiana” naufragé en el mar 
procel.lós de 1936.

Expatriais ambdós. Cardó es refugié 
a Suïssa, i jo a França.

Després dels tres any s de guerra civil, 
reintegráis a la nostra Terra -eli, molt 
més tard que jo-, ens tornérem a trobar.

L’any 1955, vingué a Sabadell, a l’en- 
terrament de mossén Lluis Carreras. Jo 
presidia la Comunità! Parroquial de 
Sant Feliu, en qualitat d’Ecónom- 
Arxiprest interi, i ell figurava al cap del 
dol.

Després de l’enterrament, tinguérem 
un confidencial col.lotge. Hi passé de 
tot. Recordo que, entre moites altres 
coses curioses de l’època del seu sojorn 
a l’estranger, va dir-me: “A Suïssa, 
vaig tenir molta relació amb el Comte 
de Barcelona, Don Joan de Borbon. 
S ’interessava molt per les coses de Cata
lunya i, a petició ben espontània seva, li 
vaig fer de professor de català”.

Qui m’ho havia de dir que, l’any 
1960, ja mort el Canonge Cardó, el pro
pi Don Joan m’ho havia de confirmar, 
en carta datada a Estoril.

Alguns escriptors catalans, sabent 
que havia cultivât el catalé en ocasió de 
les seves Noces d’Argent Matrimoniáis, 
li vam fer arribar Ilibres nostres, a Por
tugal. En la carta dessùs esmentada, en 
la que em feia grécies de la meva trame
sa, em deia: “No sé si sabrá V. que fu i 
discípulo en catalán del Dr. Carles Car
dò (q.e.p.d.), durante mis años de resi
dencia en Suiza y procuro no olvidar lo 
que con él aprendí”.

I, entre altres coses intéressants, me’n 
deia una que considero digna d’esmen- 
tar: “Entre los regalos que he recibido 
el día 12 del actual, con motivo de la ce
lebración de mis Bodas de Plata, los

Sres. de Guardans (ella hija de Don 
Francisco Cambó) me han obsequiado 
con una magnífica obra de la Divina 
Comedia, traducida al catalán, que es
toy también leyendo con gran 
atención”. Es tractava de l’edició mo
numental de la traducció de Josep M.® 
de Sagarra.

El Canonge Cardó era un gran poli- 
graf. Filósof, humanista, critic, esteta, 
socióleg, orador sagrai, apologista, teó- 
leg, escripturista, poeta... I tot, en el 
molt o en el poc, de gran categoria. 
Com un nou Terenci, mai no fou indi- 
ferent a cap dels problemes plantejats 
en el nostre segle. Per a tots cercava una 
solució; per a tots apuntava una solució 
autóctona i assenyada.

El gran poeta católic de la nostra 
època, Paul Claudel, té un llibre d’as- 
saigs titu la t ‘‘P ositions et 
Prepositions”. En la biografia de Car
dó, com en la de qualsevulla home de 
lletres, també podriem considerar posi- 
cions i proposicions, però no en tots, 
com en ell, les posicions van tan 
d’acord amb les proposicions.

Ls producció literéria del Canonge 
Cardó és extraordinériament vasta i va
riada, i profundament densa.

Seguidor de l’alt mestratge del Bisbe 
Torras i Bages, ens donaré, en plena.

però, ja madura, jovenesa, un substan- 
ciós compendi de les idees estétiques es- 
parses d’aci d’allé en les obres de l’in
signe Prélat, les pet jades del qual ell se
guirla.

Exponent de la seva cultura humanís
tica, serán unes modèliques traduccions 
de Séneca, publicades a la “Fundació 
Bernat Met ge”.

Admirarem l’escriptura en les ver
sions dels Llibres Sagrats que la “Fun
dació Bíblica Catalana” incorporava a 
la seva col.lecció.

Trobarem el teòleg i l’exegeta en 
“L ’Evangeli d ’Avui”, que pot posar-se 
al costat de les “Méditations sur 
l ’Evangile”, de tot un Bossuet.

Ens sorprendré el poeta mistic en “El 
Càntic Nou”, que el plaçava en un Hoc 
molt destaca! en la nostra lirica religio
sa.

Farem coneixença amb un teòleg, do- 
blat d’apologista, en les pégines d’un 
“Emmanuel”, digne d’ésser traduit a 
moites llengües cultes.

El seu esperit critic i filosôfic se’ns 
posé de manifest en les pégines de la 
“Histoire espirituelle des Espagnes. 
Etude historico-psichologique du peu
ple espagnol”, llibre publicat a Paris, 
l’any 1946, adreçat especialment a lec
tors estrangers, pégines émules de les 
més admirables del “Discours sur l ’His
toire Universelle”, de Bossuet.

La personalità! 'polifacética de Mn. 
Cardó se’ns revela amb tota la seva 
grandesa en els innombrables articles 
esparsos en les planes de “La Paraula 
Cristiana” i “El bon Pastor”, revistes 
per ell fundades, i en molts altres periò- 
dics de la nostra terra.

A dretes, hem deixat de parlar del fi- 
lòleg, perqué no era un lingüista en I’ac- 
cepció académica de la paraula. Però el 
seu sentit agudissim de la llengua el feia 
conseller de filôlegs i de lingüistes. Aixô 
fa que sigui un gran estilista destinât a 
restar com un dels millors cléssics de la 
nostra moderna literatura. Sobre aquest 
tema -amb el titol de “Cardó, 
estilista”- vaig publicar un vast i apro- 
fundit assaig a la “Miscel.Iònia Caries 
Cardó” que l’Editorial Ariel, de Barce
lona, doné a l’estampa l’any 1963, lli
bre voluminôs, on, més d’una cinquan- 
tena de col.laboradors catalans i de fora 
de Catalunya estudiaren les molts diver
ses facetes de la personalitat d’aquest 
gran poligraf.

Caries Cardó i Sanjoan, nasqué a 
Valls l’any 1884. Canonge de la Seu de 
Barcelona, mori en aquesta ciutat l’any 
1958. ■
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Cançoner folklòric

Cançô del mal estudian!
per Mn. Geis

silo diria que aquesta cançô prové 
d’una època força reculada. Qui sap si 
dels temps de la Universität de Cerve
ra...

Hi fa pensar la temàtica. Es conten 
tantes facècies i trapelleries dels estu- 
diants que, anant i venint d’aquella vi- 
la, s’escampaven per la catalana geo- 
gradia ¡Fins hi havia hagut bandolers 
que s’havien fet passar per estudiants, 
per tal d’ésser ben acollits a les masies.

Fa pensar també en la vellor 
d’aquesta cançô, algún detall del llen- 
guatge. Jo vaig recollir aquesta cançô.

pels volts de l’any 20, precisament a 
Hostalric, de llavis d’un home molt 
vell, i ni ell no em va saber donar raô 
de la “ presó tan mala’’ de què fa es- 
ment el text; ni a Hostalric ni a cap al- 
tre poblé, ja no coneixien la primera 
autoritat local amb el nom de batlle. 
(Ha estât molts anys després, que s’ha 
volgut ressuscitar aquest autôcton ar- 
caïsme). I què diriem de frases com: 
“si en som fugit”, “com ets passada la 
nit”, “procès varen dellegir”, “cent 
dobles davaper m i“...

Es graciosa la ingènua frase d’hu-

mor del reputai estudian!, quan diu 
que té molt d’agrair al batlle del poblé 
(Hostalric), per les visites que li fa cada 
mati, “per veure -diu ell-; si en som fu- 
git”!

¿Fontcuberta seria una confusió amb 
Crea Cubería, de Barcelona, que era 
precisament on anaven a portar Festu- 
diant?

La música d ’aquesta cangó, molt 
dintre la melòdica del nostre autèntic 
folklore cangonístic.

i
Cançô del mal estudian!
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-Estudiant, si no et retires, 
la Justicia ja és aqui.

-Jo no en temo la Justicia; 
la Justicia tem de mi.

Ja me’l gafen i me’l lliguen, 
me’l porten cap a Hostalric: 
n’hi ha una presó tan mala, 
no es coneix dia ni nit.

-Senyor Batlle d’aquest poblé.

GnOGR
casa voúra

jo li’n tiñe molt d’agrair: 
cada de mati em ve a veure, 
per veure si en som fugit.
Ja me’n diu: “ Dos, tu, Francisco, 
com ets passada la nit?’’.
Ja li’n feia de resposta:
“ Més mal que les altres nits’’. 
“ No t ’espantis, no, Francisco, 
que ja te’n treurem d’aquí; 
te’n durem a Barcelona, 
sois per fer-te pretenir, 
dut a cavall d’una muía, 
per avençar més camí’’.

Quan fórem a Fontcuberta, 
alli ens várem detenir 
i, davant mon pare i mare, 
procès varen dellegir, 
i un onde, que no en tenia, 
cent dobles dava per mi, 
i el trist del meu pare i mare

ho donaren tot per mi.
-Ai, jutges de l’Audiéncia, 

com US burleu bé de mi; 
si jo corria la térra, 
no seria pas així, 
fóra jo qui us tancaria 
d’on no en poguéssiu sortir.
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Goigs

La mare de Déu de la Mercè
per Jaume Busqué i Marcet

A la meva néta 
Ma Mercè Labrandera i Busqué

 ̂ n una ocasió vaig llegir que el Pare Mi- 
quél d ’EspIugues afirmava que mentre Cas
tella era, per sobre de tot, idealista i doctri- 

 ̂ nària, Catalunya, principalment, era carita- 
I tiva i tolerant. I, afegia; “Castella li escau 

molt bé el patronatge de Sant Jaume, FUI 
del Tro, però a Barcelona, Cap visible de 
Catalunya, li escau el patronatge de la Mare 

\ de Déu de la Mercè demanant la Redemp- 
ció de Captius”. D’aquesta caritat i tole- 

' rància, a la nostra ciutat de Sabadell en te- 
nim una prova.

A Sabadell existeix una confraria canòni- 
cament eregida en l’església parroquial de 
la Purissima Concepció, dedicada a la Mare 
de Déu de la Mercè. És la més moderna, 
Podriem dir l’ùltima de les confraries erigi- 
des a Sabadell. La seva constitució data del 
1959.

Un dia es van reunir aquelles persones 
que durant els anys 1936-1939, van sofrir 
persecució i presó per les seves actuacions o 
conviccions contràries en aquells moments. 
Van prendre l’acord de constituir-se en 
confraria i que en ella hi poguessin formar 
part, com a socis fundadors, tots els per- 
tanyents a aquella associació que havien 
format i que a més poguéssin entrar-hi les 
esposes o martis, fills i familiars i tots els fe- 
ligresos que volguéssin col.laborar en aque
lla obra caritativa que s’imposaven.

Després, acordaren dotar la dita parrò- 
quia d ’un altar dédicat a la Mare de Déu de 
la Mercè i encarregaren a N’Antoni Vila 
Arrufat el projecte.

El cèlebre pintor deixava llesta la seva 
obra l’any 1951. Joan Garriga Manich, 
amb el pseudônim “ Joan David’’, el 4 de 
novembre d’aquell any escrivia: “Am b estil 
propi, amb maneres pròpies, amb dibuix 
realitzat amb gran saviesa, Vila Arrufat ens 
ha deixat un retaule molt ben encertat; rea
litzat amb pintura a Fou sense menysprear 
cap del seus requisits tècnics. El résultat f i 
nal es pot molt bé valorar com una jota pic
tórica”.

En data 21 de setembre de 1959 el Rdm. 
Dr. Gregorio Modrego Casaus, Arquebis- 
be-Bisbe de Barcelona, proclamava un de
cret erigint canônicament la confraria es- 
mentada i el dia següent era beneït el nou 
altar que és una joia d ’art.

Cada any la festa de la Mercè era celebra
da amb dignità! i en obres de caritat i de 
respecte per ais que, privats de Ilibertat, so
fríen.

Molt abans que el Conseil de Barcelona, 
el 1687, la proclamés patrona de la Ciutat 
Comtal, el poblé ja li cantava goigs, car

s’ha pogut comprovar “d ’un llibret estam
pai a Sardenya el 1604 que publicà els goigs 
de la Mare de Déu de la Mercè, que des de 
mitjant del segleXVI cantaven els frares ca
talans del convent de mercedaris de la Mare 
de Déu de Bonaire, la ciutat de Càller, 
goigs que encara cantaven a la vila d ’Al- 
guer, el 1838”. De les investigacions efec- 
tuades he pogut veure goigs éditais a Barce
lona, el 1684 i 1688 i, posteriorment, el 
1739.

Durant tres segles, a part dels goigs bar- 
celonins, en català i en castellà, es coneixen 
edicions d’arreu de Catalunya, i també de 
les nies, de la Catalunya Nord i de Valèn- 
cia. He vist cobles, quintets i altres compo- 
sicions en vers éditais a Madrid, Toledo, 
Guadalajara, Salamanca, Valladolid, Sara
gossa, Osea, Euskadi i molts altres llocs, 
àdhuc d ’Amèrica Llatina.
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Els més antics que he trobat del segle pas- 
sat, són editats per I’Estampa de Tecla Pia 
Viuda, Administrada per Vicens Verda- 
guer, del carrer de Cotoners, a Barcelona, i 
segons sembla, per unes notes que he vist, 
havien de ser-ho per allá el 1803. Aquests 
goigs, que són els que es cantaren durant 
tota la centùria passada, dien així: “La Es- 
clavitut redeimireu, /baixant Vos a Barcelo
na,/al Gran Nolasc en persona/per Re- 
demptor elegireu:/transformant la nit en 
dia/vostres Hums, Sagrada Aurora./Siau 
nostra Protectora/per vostra Mercè, Ma
ria. ”

Els goigs, que avui han passât a èsser po- 
pulars, ÇO és que el poblé se’ls ha fet seus, 
foren escrits per Mn. Jacint Verdaguer i 
musicats per Lluis Millet: Dels captius Ma
re i Patrona/puix del Cel ens heu 
baixat, /Princesa de Barcelona, /protegiu 
vostra ciutat.” Aquests goigs, en 1914 no 
foren inclosos en el volum verdegueriá 
“ Barcelonines’’ que aplegá Francese Mat- 
heu, XXVIH de les obres completes del 
poeta, així com tampoc les publicà la Lli- 
breria Catalónia, entre 1928 i 1936, pero sí 
que, grácies a l’atenció d ’Octavi Saltor, ho 
foren en les de la Biblioteca Perenne, de 
Barcelona.

L’edició més antiga que, d’aquests goigs, 
he pogut trobar, és del 1911 i correspont a 
la Tipografía Benaiges, editats per la Lliga 
Espiritual de la Mare de Déu de Montser
rat, i també apareixen publicáis en una par
titura, sense data, “pera cant y  acompan- 
yament d ’orga o armonium”, editada per 
“ Talleres de Grabado i Estampación de 
Mùsica de A. Boileau y Bernasconi, Bruch 
123, Barcelona’’ (preu 2 rais); i, atenent 
que Verdaguer morí el 10 de juny del 1902, 
si no n’hi hagués d ’altra més antiga, seria 
una obra que hauríem de catalogar entre les 
póstumes.

A Sabadell hi havia una tradició devocio- 
nal mercedária. A la parróquia de Sant Fe- 
liu, existia un altar dedicai a la Mare de 
Déu de la Mercè, destruít el 1936, i malgrat 
l’existéncia de la Confraria que abans he es- 
mentat -que enguany compleix el seu vint-i- 
cinqué aniversari, la qual cosa caldria tenir 
en compte- no tenia una tradició gogista 
mercedária. La Parróquia de la Purissima 
Concepció de Sabadell, cada any, el 24 de 
setembre, li canta els goigs de Verdaguer- 
Millet.

Bibliografía:
Llibret descriptiu de Faltar. IV-XII-MCMLI. 
Els Goigs. Joan Amades. Num. I. 1948. 
Arxiu Municipal d ’História de Barcelona 
“Casa l ’Ardiaca”.
Col.lecció: Lloreng Barceló i Fau.
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De Sabadell i del seu rodal
Les creus de Sabadell i de la seva rodaba
per Joan Alsina i Girali

Igunes de les Creus que havien 
existit en la Vila i la rodalia de Sabadell 
han donat nom a paratges més o menys 
extensos. D’aquestes Creus ens en que
da encara record en la toponimia local; 
algunes, ben poques, hi són encara 
avui; d’altres no ens en queda més que 
el record, documental sois moites ve- 
gades.

Vegem quines eren les Creus exis- 
tents; començarem per la banda de sol 
ixent, seguint cap a migdia i ponent i 
acabant a tramontana.

La Creu Vermella.- La primera noti
cia d’aquesta Creu l’he trobada en un 
document de la Cúria de Sabadell, de 
l’any 1669, i que diu: ”Antoni Pau deu 
adobar la pujada que va de la Vila a la 
parroquia de Sant Iscle fins a la Creu 
Vermella”. Un altre document, aquest 
de 1732 ens ajudará a fixar la seva si
tuado; diu aixi aquest darrer docu
ment: ”vinya plantada junt a la Creu 
dita la Creu Vermella, prop del riu Ri- 
poll i a migdia amb el camí que va de 
Sabadell a Caldes”. La Creu Vermella 
era, dones, el cami de la Salut, cami 
que probablement pujava per la tor
rentera a l’esquerra de l’actual carrete
ra de Caldes, torrentera avui mig tapa
da per terres que s’hi han anat abo- 
cant.

La Creueta.- Estava situada possi
blement sobre el riu Ripoll, al final de 
Tactual carrer de la Creueta, que en 
pren el nom. En una escriptura de 1678 
es parla del ”camí de la Creueta del 
Cap de la Costa”.

MMES II«“''«
Marià Burgues, que havia viscut al 

carrer de la Creueta, ens la dibuixa en 
el seu llibre “ Sabadell del meu record” 
i ens en diu: “S'anomenava carrer de 
la Creueta per haver-hi una Creu de 
ferro, corn si fos de terme, quai Creu 
rodà bast an ts any s per casa i servia de

clau per a fermar la garbella de triar 
terra”.

Les Tres Creus.- Prop del riu Ripoll 
i de Tanomenat Pas de Granollers, en 
la peça de terra dita La Baldona: ”sota 
la Baldona o sota les Tres Creus” ens 
diu una escriptura de 1695; ”la Baldo
na O Pas de Granollers” diu una altra, 
també de 1695. Marià Burgues, en 
Tobra ja citada, diu: ”Del molí de les 
Tres Creus no n 'he pogut aclarir el per
qué damunt el portai d ’entrada hi ha 
tres Creus de ferro molt semblants a 
Tanteriorment descrita del carrer de la 
Creueta”. I també ens les dibuixa. El 
Hoc de les Tres Creus era sobre la Font 
de la Cirera ”en el Hoc dit sobre la font 
Cirera o les Tres Creus” diu un docu
ment de 1565.

Una Creu sense nom.- D’una inno
minada Creu n’he trobat diverses refe- 
rències, dues de les quals, les que mi- 
llor la sitúen, són d’un document de la 
Cùria de Tany 1605 que diu: “/ arri
báis que forem en el Forn dit d'en Bar
ber en lo carni reial que va de Barcelo
na a Sabadell, prop d'una Creu de fer
ro i el peu de fusta” (El mas Barber, i 
el forn, eren part a Barbará i part a Sa
badell); i Taltre referència, també de la 
Cùria però de 1676, ens Tacaba de si
tuar: ‘'una Creu de ferro en un pai de 
fusta que hi ha a la vora de dit carni 
reial, més avail de les Termes”.

Aquesta situació m’ha fet pensar al-
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guna vegada si aquesta Creu podria ser 
Tantecessora de la que, existent enca
ra, és la Creu de Barberà.

La Cren de Barcelona.- El seu primi- 
tiu nom fou Creu d’en Padrosa corn ho 
podem veure en diversa documentació; 
en citaré una de 1609: “en el Hoc dit la 
Creu d ’en Padrosa, avui dita la Creu 
de Barcelona, prop del carni reial de 
Sabadell a Barcelona”.

Tot i que totes les referències ens in
diquen, com ho fa el seu nom, que es
tava situada en el cami reial de Saba
dell a Barcelona, no en sabem la seva 
exacta situació, si bé es pot assegurar 
que era Rambla avail i “prop de la rasa 
o carni que va de can Font del Pía” ens 
diu una escriptura de 1766.

¿Era aquesta Tantecessora de TAc- 
tual Creu de Barberà o ho era, com ja 
hem insinuât aquella innominada 
“Creu de ferro en un pal de fusta”?.

Jo cree més probable que Tactual 
Creu de Barberà és Tantiga Creu de 
Barcelona i que s’anà desplaçant vila 
avail i seguint el seu creixement.

La Creu de la Má.- Situada davant 
del Portal anomenat de Grácia, en 
Tactual placeta sense nom que formen 
avui els carrers de Grácia, Calderon i 
Valls; un document de 1576 en diu: “la 
Creu que hi ha en el carni que va de Sa
badell al Monestir de la Beata Maria de 
Montserrat, en el Hoc dit la Barrume- 
ra”.

Bosch i Cardellach, en les seves 
“ Memorias de Sabadell” en diu: “en 
el lugar donde ahora está el que llaman 
Portal de Gracia, que desde muy anti
guo se llama la Creu de la Má y que en 
nuestros dias hemos visto poner allí 
una Cruz de hierro con una mano del 
mismo”. Aquest és un bonic nom que 
podríem donar a aquesta placeta inno
minada.

La Creu Baixa.- En un article al 
“ Diari de Sabadell” del 28 de maig de 
1983, vaig parlar ja de la Creu Baixa. 
Serveixi, dones, aquesta nota d’avui 
sois per recordar-la i per ajustar-ne 
més, en opinió meva, la situació. Joan 
Montllor i Antúnez, fill de Tinoblida- 
ble Joan Montllor i Pujal, deia, en una 
nota al “ Diari de Sabadell” del 2 de 
juny de 1983 i comentan! el meu article 
citât, que la Creu Baixa estava situada 
al final del carrer Convent i enfront de 
les dues cases reculades que alli hi ha. 
És posible, tot i que recordo que 
Montllor i Pujal havia comentat aigu-
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na vegada que aqüestes restes del car
rer Convent eren d’un veil assecador 
de llana. Per altra part aquesta situado 
no correspondria pas gaire a la descrip- 
ció que del lloc de la Creu Baixa fa un 
testimoni d’una causa de 1617 i que 
diu: ”la divisió deis termes de Terrassa 
i de Sabadell és de la Creu Baixa que va 
de Sabadell a casa d ’en Sampsó de 
Jonqueres; a la part dreta és terme de 
Sabadell i de la part esquerra és terme 
de Terrassa”. Aixô semblaría indicar 
que la Creu Baixa estava més aviat al 
començ de 1’actual carrer Puigjaner, 
que segueix el camí que era partició 
deis termes de Sabadell i de la part fo
rana de Terrassa.

Un document de 1760 ens parla 
d’unes terres prop de ”la olivera Saba- 
della o la Creu Baixa” i que termenaven 
”a sol ixent ab lo camí real que va de la 
Vila de Sabadell a la ciutat de Manresa 
y a migdia ab una rasa y  un caminet 
que va al Paralló”. Aquesta descripció 
ens situaría la Creu Baixa a tramunta- 
na de Tactual Plaça Marcet i ben a 
prop del començ de Tactual Avinguda 
11 de Setembre; cal recordar que la 
carretera o camí real de Manresa era 
Tactual Via Massagué-Avinguda 11 de 
Setembre i que la “rasa i caminet que 
va al Paralló” no pot ser més que el 
“Regarot d'en Salt”, que “corria de la 
casa de Beneficiéncia devers la 
Riereta” com ens diu Miquel Carreras.

Fos on fos exactament, sabem que la 
Creu Baixa estava a la part de tramun- 
tana de Tactual Plaça Marcet i tocant o 
prop del camí de Manresa, actual 
Avinguda 11 de Setembre.

La Creu Alta.- Aquesta, la Creu que 
ha donat nom a una de les més conegu- 
des barriades de Sabadell, tingué possi
blement el seu origen en Tentronca- 
ment deis camins de Sabadell a Caste
llar i de Sabadell a Manresa per Mata- 
depera.

Existent encara la Creu, tot i no ser 
Toriginal, sembla que amb el pas deis 
anys ha canviat ben poc el seu lloc 
d’emplaçament. En una escriptura de 
1593 un testimoni ja ens en parla: “i 
poc abans de arrivar a la Creu Alta, ve- 
nint de Castellar”. ■

Lola Anglada, adéu!
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1 12 de setembre 
ha mort a Tiana, 
ais 92 anys, la di- 
buixanta i escrip- 
tora del poblé ca- 
talá. Dolors An- 
glada i Sarriera 
-Lola Anglada- 
havia col.laborat 
des deis onze anys 
a les principals re

vistes catalanes, després de donar-se a 
conéixer a través de “Patufet” i ”Cu- 
cut”. Deixeble d’en Llaverias, es dis- 
tingí de seguida pel seu dibuixar pre
ciosista, fantasiós i délicat, a Talçada 
dels il.lustradors catalans més desta- 
cats del nostre segle: Llimona, Nogués, 
Apel.les Mestres, Cornet o Junceda.

Ella mateixa deia que dibuixava des 
deis tres anys, si bé no va exposar fins 
els vint al Faianç Català junt amb el 
mestre Llaverias. En aquella época in- 
gressà a Tacadèmia Gali, on conegué 
Joan Miró, qui va arribar a fer-li pro- 
posicions matrimoniáis, refusades per 
la Lola, que es mantingué soltera tota 
la vida.

Cap el 1920 va a Paris i hi roman 
vuit anys, dedicant-se a tornar a escriu- 
re els seus contes per a infants, aixi 
corn a il.lustrar obres prôpies i alienes 
com ara “Aladí i la lámpara merave- 
llosa”, “ Alicia en terra de meravelles’’ 
i “Les mil i una nits”. En acabar la 
guerra civil s’exil.lia a Paris i allí treba- 
11a per la casa Hachette. De retorn a 
Espanya roman en
cara dos anys en la 
clandestinitat, ama
gada en un pis de 
Barcelona; després 
es retirá a Tiana, on 
ha viscut fins a la 
seva mort. De la se- 
va extensa produc- 
ció hom remarca 
“La Barcelona deis 
nostres avis”, “El 
libre de les nines” i 
“La meva casa i el 
meu jardí”.

La seva obra 
plástica, no limita
da tan sois al dibuix

i la il.lustració, sinó tanmateix estesa a 
Tescultura, la ceràmica i la pintura, 
acusa en determinades ocasions una 
plena influéncia noucentista a Tensems 
que un cert regust art-déco. La seva 
obra gràfica hom la pot trobar, a més a 
més de les publicacions citades al prin
cipi, a “LaMainada”, “D ’acíd’allá”, 
“Joventu t Catalana”, “ Teatre 
Català”, “La Nuri”, “Nosaltres 
Sois”, “Estât Català”, “La Rondalla 
del Dijous”, “Mirbal” i “Estel”. La 
seva obra escrita va encara més enllá 
del conte i la narració, ja que produí 
alguna obra teatral, com per exemple 
“El jardí meravellós” i “Follets”. La 
seva literatura per a infants va gaudir, 
en la seva época, del favor de pedagogs 
catalans com Artur Martorell i Alexan
dre Gali.

El març del 1979 la seva obra passà 
per la nostra Acadèmia de Belles Arts, 
on Sabadell va poder retre-li Thome- 
natge degut i, sobretot, tenir la Lola 
entre nosaltres.

Ara te n’has anat, Lola, i QUA- 
DERN s’afegeix al sentiment de Cata
lunya per la pèrdua d’una de les seves 
filles predilectes. En Peret, la Margari- 
da, Monsenyor Llangardaix, en Nar- 
cis. Martinet i, el nostre heroi, “El més 
petit de tots” romanen, però, entre no
saltres per sempre més. Adéu, Lola!

Dibuix propietat d'Andréa Caixach.
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^Taís cntàlìa’% un cas de literatura submergìda?
per Pere Roca i Garriga

Villatoro paga un tribut ì n’eludeix un 
altre

O ense que el que voldria deixar con
signât ocasionalment d’entrada suposi 
un judici desfavorable de l’obra-que 
-una mica a petició d’altri- vaig a co
mentar tot seguit, em sembla conve
nient senyalar que “Pais d'Itàlia”, la 
novel.la de Vicenç Villatoro guanyado- 
ra del Premi Sant Joan 1983, de la Cai- 
xa d’Estalvis -vull dir, com és de supo- 
sar i malgrat la possible confusió que 
aquest nom abreujat pot emmenar, la 
de Sabadell i no altra-, incorre en una 
particularitat més aviat desplaent, al- 
menys per a mi, bastant generalizada 
en les lletres hodiernes d’arreu, tan 
marejadores per ais qui tenim uns es- 
quemes mentals configurats en épo
ques de menor confusionisme cultural 
que el que, per dissort, hi ha avui dia: 
donar a la narració un titol poc menys 
que capriciós, o si més no arbitrari, 
que només molt tangencialment respon 
al contingut de l’obra que encapçala. 
La relació entre l’esmentat país -Itàlia- 
i el fil conductor de l’accio, si és que tal 
acciò existeix, de l’obra és francament 
subtil, per no dir inexistent, i en tot cas 
poc significativa. Es com si un tractat 
de Matemàtica Superior o de Metafisi
ca kantiana, per fer-se més atractiu i 
llaminer fos intitular, posem per cas, 
“Les flors de l ’alba”... Ens plauria, 
senzillament, una major serietà! !

Però vaja, no ens quedem encallats 
en aqüestes consideracions marginals i 
anem, si us plau, al gra. Par lem de la 
novel.la: del seu to, del seu estil. De la 
seva indole, que ens inclina a incloure- 
la dins la denominaciò que acaba 
d’inventar-se de “literatura submergi- 
da”, que no és el mateix que literatura 
“underground” com algú podría pen
sar, sinò una mena de literatura que 
viu com abscondida dins una determi
nada massa líquida i que s’escapa de 
l’ull vigilant de qualsevol inspecciò que 
vulgui demanar-li comptes de quina ha 
d’ésser, en rigor financer, la seva apor- 
taciò al sosteniment de la societal de la 
quai viu, semblantment a ço que s’es- 
devé, corn prou sabem, amb les activi- 
tats econômiques que han estât qualifi- 
cades d’economia submergida: “eco
nomia sommersa”, que en diuen ens 
italians.

Personatges a l’aventura
D’aquesta obra -que, tot i essent 

d’un autor jovençà, no és pas la prime
ra que hagi escrit i que li hagi estât pre

miada, car, corn sabem, abans 
d’aquesta havia obtingut premi per 
una altra que duia el titol suggestiu 
à' “Evangeli gris”- el que, per a mi, 
que no sòc pas un veritable devorador 
de proses novel.lades ni d’altra mena, 
té un valor destacable és la traça de 
l’autor per reeixir en la creaciò d’uns 
determináis “climes” ambientáis i psi- 
cològics a través dels quais resulti gra- 
tificant seguir els pensaments i els estí- 
muls que determinen les diverses acti- 
tuds d’uns personatges que no oferei- 
xen caires massa acusats de personalit- 
zaciò però que, essent aixô si molt re- 
presentatius de l’adotzenament de les 
noves generacions que avancen dins la 
societal dels nostres dies, viuen 
l’agredolç del mòn que els ha tocat 
d’assimilar o d’afrontar. En això, en 
aquesta ambigüetat i en el marasme de 
les incidéncies contradictòries que ron
den llurs vides, rau potser el nus de la 
qüestiô -de la tesi, diriem- que l’autor, 
tant dels nostres dies com els mateixos 
joves que ens presenta, vol desenvolu- 
par.

Es tracta, pel que fa a Tacciò dels 
personatges ficticis del grup de joves 
desorientáis i passius (algú diria ine- 
xactament “passotes”) de la novel.la, 
d’un moure’s amb lassitud i sense mas
sa il.lusions, topant a cada moment, 
habitualment diriem, amb les fenome- 
nals inconseqüéncies i les monstruoses 
llacunes que amaga en el seu si una so
cietal que, sota una aparença brillant i 
la mar de confortable, no funciona i 
on, per dir-ho sense embuts, resulta di
fícil, per a un que tot just hi treu el nas, 
de trobar les condicions indispensables 
per al desplegament d’unes energies vi
tals disponibles i no utilitzades, que en 
un medi més propici podrien produir 
fruits saborosos.

Amb els seus noms corresponents, 
d’una grisor total, i amb una caracte- 
ritzaciô sumària de cadascun d’ells, el 
grup ocasional i circumstancial de jo
ves que coincideixen un estiu en un de
terminai ambient universitari de semi- 
vacances, decideix, entre badali i copa 
de conyac i saturais de la indoléncia 
que la calor els encomana, trobar-se de 
nou, passada la calda estival, a ciutat, i 
aixô només pel gust de tornar a estar 
una estona junts, sense un propósi! de 
realitzar quelcom de més concret i défi
nit.

La ciutat on, passai Testiu i després 
d’una dispersió prevista com a passa
blement benefactora per a élis, s’han 
donat “rendez-vous”, és -jo diria que

previsiblement, tenint en compte la 
qualitat d’ex-uni ver sitar i terrassenc de 
Tautor i la forta dosi d’autobiografia 
que s’endevina en Tobra- Barcelona, la 
del clixé topic, molt vàlid, i la que ha 
configurât en la seva ment l’infant 
que, no havent-hi nascut, hi ha anar 
però manta vegada acoriipanyat deTT 
seus pares i que ha transformat en una 
espécie de mite de fantasioses virtuali- 
tats. I allí, en la Barcelona que tots ells 
tenen com a realitat entr any able, les 
reticéncies d’un, la vivor de Taltre, 
Tencongiment no intencional però 
efectiu i engavanyador dels qui fan 
més aviat de comparses, donen per ré
sultat una mena de fracàs no confessât 
de la trobada, la qual, per tal de no 
acabar com el rosari de l’aurora i amb 
un regust massa desplaent, es prolonga 
en una Ilei de desbandada graduai i 
progressiva, poc gloriosa, dins l’at
mosfera mòrbida de la nit per les vies 
incertes i desangelades, torbadores, de 
la urbs, la qual en tot moment està pre
sent com a significatiu telò de fons de 
les frustracions i del vital desassossec 
dels nostres pobres joves.

La cosa, tota deixatada i grisa, sense 
relleu ni significació paradigmática, re- 
duida deliberadament per Tautor a cir
cumstancial anécdota feta de la més 
elemental banalitat, es va aprimant, 
apriman! i un hom comença a témer 
que no s’acabi en cua de peix. Deixada 
de banda la potencial revifalla de signe 
més o menys esperançador que podrien 
produir la incomunicació real gairebé 
angoixant entre els elements del grup i 
Texteriorització un xic més generosa de 
les interioritats de cadascun d’ells, se 
salva, per dir-ho aixi, el fil “ argumen
tai” éliminant comparses, reduint el 
camp de la nostra óptica i apuntan! 
Timprevisible acord a qué, sense pesar 
massa els pros i els contres del qué es 
proposen, arriben dos deis joves: En 
faran una de sonada: Se n’aniran a Itá- 
lia!

Vers un desenllaç “apaïsat”
Bé, ja som a Itália. El fons senti

mental d’aquests dos personatges, amb 
prou feines insinuât fins a aquest pre
cis moment de Tobra, passa a un pri
mer pia, deixant per inútil el Hast de tot 
el que s’havia esdevingut fins ara, i 
aixô confereix finalment una determi
nada dosi de vivacità! -i d’interés- a la 
narració, la quai, pecant potser de 
manca de dinamisme, s’ha anat salvant 
en gran part per Tagilitat que Tautor 
ha sabut dar als diàlegs que en consti-



177

tueixen un element força apreciable.
Anar-se’n a Itàlia és més que res, en 

aquest cas, una evasió mitjanament 
il.lusionada que vol resoldre -gairebé 
corn el “deus ex machina” de les tragé
dies clàssiques-una incògnita impor
tant que es va descobrint corn dins una 
boira de vagues aspiracions que em- 
penyen vers la singularitzaciô vital, 
amb una mena de modesta heroicitat, 
un dels dos joves amies que s’han avin- 
gut a fer l’escapada.

Corn a evasió de segon grau, el qui 
ha tingut la iniciativa d’anar-se’n a 
aquell pais, concebut corn una mena de 
paradis d’art i cultura, vessant d’essèn- 
cies renaixentistes i romàntiques, i con- 
cretament a Parma, viu, junt amb el 
seu fidel company, que apareix corn 
mancat d’allô que se’n diu personali
tà!, una convencional aventura deriva
da de l’encontre amb un grup de nois i 
noies italianes que, ultra no tenir gran 
cosa a qué dedicar-se, mostren una 
vinculació amb determinades organit- 
zacions extrémistes. Retinguts per 
Tamable hospitalitat d’aquests, els 
nostres herois prolonguen més del 
compte Testada en terra italiana, fins 
que, corn arribat al punt just de satura- 
ció de dubtes de tota mena, el que por
ta la batuta decideix sortir del maras
me en qué està immers per anar a la re
cerca de la Cartoixa que hi ha d’haver 
als afores i no massa Iluny d’aquella 
població i que, diguem-ho tot, figura 
en el titol de la famosa novel.la de 
Stendhal.

Meitat afany real, meitat ficció sim
bòlica, la recerca de Tesmentada Car
toixa porta a la manifestació del gran 
secret del cor del protagonista, el qual, 
fent la suprema confidéncia al seu 
company de fatigues, diu que, contrá- 
riament al que havien dit i planejat 
junts -i que havien ajornat repetides 
vegades, com fascinats per les grácies 
d’aquella ciutat italiana on havien anat 
a raure menats per un voler poc 
racional- eli no retorna a Barcelona. Es 
queda a Itàlia!

Un apéndix tan intéressant com 
ìnesperat

Amb la formulació d’aquella decisió 
s’acaba la novel.la. Més ben dit, fineix 
la narració i s’arriba al terme de Ten- 
trellat argumentai, però no Tobra, ja 
que a continuado i com a part inte
grant del llibre Tautor afegeix un apén
dix -el “Quadern de notes de M .C .” 
com el titula- on fa al lector tot de con- 
fidéncies arran de la novel.la que aca
ba de llegir, explicant-li les motiva- 
cions que ha tingut per escriure-la, els 
models en qué s ’ha insp irâ t 
-concretament Cesare Pavese, com el 
lector, per poc llegit que fos, havia ja 
endevinat-, les vicissituds de la seva re-

dacció, etc. etc. En això de posar un 
apéndix d’aquesta mena ha seguit, diu, 
el que altres autors, i en Hoc destacat la 
gran Marguerite Yourcenar, han fet 
abans que ell, i que troba de perles.

En realitat, jo, per la meva part, po
dría dir amb tota la senzillesa que vul- 
gueu atribuir-me, però en tot cas sense 
donar massa importància a la cosa, 
que tant o més que en la lectura de la 
narració, que en certs moments m’ha 
semblât mancada d’empenta i de nervi, 
he trobat gust en la lectura d’aquestes 
pàgines que, ultra entretenir de debô i 
complaure per la naturalità! amb qué 
són redactades, ajuden eficaçment, 
molt més del que podria semblar, a 
veure i entendre qué és el que es propo
sava Tautor en escriure la seva obra i 
ens assabenta de corn eli mateix en ju- 
dica tal o tal particularitat.

Ëscoli sobre la literatura submergida
Ha estât arran de la lectura que he 

fet de ”Pais d ’Itàlia” que se m’ha oco- 
rregut la conveniéneia de crear una de- 
nominació especial que servís per a po
sar Tetiqueta corresponent a un deter
mina! gènere d’obres literàries que, 
tant o més que aquesta novel.la, s’es- 
capoleixen amb éxit de la fiscalització 
que hom pretén exercir damunt elles 
per veure fins a quin punt els pertoca 
de contribuir al “ soteniment” de la so
cietà! d’on sorgeixen i de la qual es be
neficien.

”Literatura submergida” seria, 
dones, quelcom molt diferent de tot 
allò que fa referéncia a la “contracul
tura” i concretament de les espécies di
verses de V “underground”. No seria 
pas una literatura que volgués piantar

cara a la literatura diguem-ne conven
cional, és a dir, la que no incorre en 
subterfugis estilistics ni de cap mena 
per cridar Tatenció i imposar-se, sinó 
que juga amb les cartes vistes.

El terme que proposo, forjat per 
analogia amb el que ha estât aplicat re- 
centment a una mena molt concreta i 
determinada d’activitat econòmica, 
s’hauria d’aplicar a aquelles obres que 
responen a una actitud d’emergéneia 
per part de Tautor, el qual es troba en 
el cas que, amb els mitjans considerats 
licits i normals, no pot arribar a com
petir amb les obres que respecten totes 
les regles del joc que la società! els im
posa.

Com en el cas de les empreses que 
s’han intégrât en l’economia submergi
da, les obres literàries que, un cop exa- 
minades amb esperi! critic, hom cre- 
gués que han de ser incloses en la dita 
categoria no haurien de ser pas, per 
aquest fet, menystingudes o valorades 
corn a inferiors a les altres. Fixem-nos 
corn tampoc ho són, en el cas de l’eco
nomia, les empreses que es mouen sota 
aigua, les quais, en les estratagemes 
que han fet per evadir el control de la 
fiscalitat, han demostrat destresa, ha
bilita! i eficàcia equiparables, per bé 
que no del mateix signe, a les virtuts i 
mérits que han mostrar les altres.
La qüestió seria, ara, de veure i deter
minar si “Pais d*Itàlia”, que m’ha 
suggerì! aquesta nova denominació, 
eau o no dintre d’aquesta nova catego
ria literària o modalità! a distingir dins 
el món cada dia més complex i bigarrat 
-decididament marejador- de la creació 
literària.
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per Rafel Colom i Llonch
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/  I  mb motiu de l’exposició antològi
ca que s’ha celebrai al Palau de la Vi
rreina de Barcelona i després al Museu 
d’Art i Acadèmia de Belles Arts de Sa- 
badell, en homenatge a aquest pintor 
sabadellenc, crec que és obligat escriu- 
re unes breus linies sobre aquest gran 
artista.

No està en el meu ànim aportar da- 
des biogràfiques, sinó en encaixar l’ar
tista en el seu entorn artistic i valorar 
sense apassionaments la pintura de ca- 
vallet d’en Vila Arrufat.

Vila Arrufat és un artista pertanyent 
a la promoció que jo anomeno de 1930 
o que algún altre estudiós denomina de 
1917. Aquesta ùltima denominació ve 
donada per Francese Fontbona, fent 
referència que en aquesta data es pro- 
duiren esdeveniments sòcio-politics im
portants i la crisi del Noucentisme. A 
mi m’agrada més etiquetar-la com a 
generació de 1930, pel fet que la majo- 
ria d’ells arriben a la plenitud del seu 
art cap aquesta data, essent consagráis 
una mica més tard en el Ilibre ' ‘33 pin- 
tors catalans” de Joan Merli. Vila 
Arrufat evidentment, és un d’ells, un 
dels darrers i feliços sobrevivents junt 
a Capmany, Camps-Ribera i algún al
tre.

El primer pas emancipai del nostre 
artista es produi cap el 1917, en retrats 
de familiars i amies sens -com el d’en 
Durancamps que figura a l’exposiciô- 
dintre d’una concepció plàstica aspra i 
esqueixada, curiosament propera a la 
factura que aquells anys empraren 
grups com Els Evolucionistes o fins i 
tot el mateix Joan Miró; i és que la ma- 
joria de pintors nascuts artisticament 
cap aquells anys tingueren un 
començament dintre d’un Iliure cezan- 
nisme o d’una pulcritud sunyerista.

El transcurs del temps, va fer que 
I’estil d’en Vila Arrufat anés madurant 
cap uns camins més personals, adients 
a una tònica classicista moderna, arri
vant el gran période del pintor, el que 
va de principis deis anys trenta fins a la 
meitat dels quaranta, una etapa ben re
presentada a l’exposició, amb obres 
molt reexides, com el nu de la col.lec- 
ció Cendrés, la maternitat del Museu 
d’Art Modem de Barcelona o els an- 
goixosos retrats de la seva mare malal- 
ta. Si resseguim tècnicament les obres 
d’aquests anys podrem trobar el millor 
del nostre artista; les gradacions riques

justa per fer contrastar els vclums i les 
masses... A partir d ’aqui la plàstica de 
Fautor evolucionará poc, i cap als anys 
seixanta petser per la dedicacic a la 
i excel.lents sobre un suport que és el 
dibuix oen construit, la llurainosital
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pintura mural, per falta de motivació, 
per repetició o per cansament, l’artista 
no assolirà els nivells d’antany, però 
les seves obres sempre reposaran en els 
mateixos fonaments de serenitat i pla- 
cidesa classicista.

En definitiva, podem emmarcar Vila 
Arrufat corn un artista pertanyent a 
una generació d’artistes -la dels Bosch 
Roger, Togores, J. Serra...- continua- 
dors de la “generació pont” integrada 
fonamentalment per I. Pasqual, La- 
barta, I. Mallol, que varen saber con
jugar una concepció hedonista de l’art 
amb un suport realista, aplicant recur
sos tècnics notables, sense, però, fer 
oblidar la forta personalità! de tots 
ells. ■
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Vila Arrufa! ì la seva Josefina, esposa-model
per JC.

: Is pintors retratistes busquen aquell 
model que puguin interpretar millor, 
pel qual se sentin de bell antuvi atrets 
en virtut de r “ afinitat electiva” que 
cal sentir perqué cada relació esdevin- 
gui aixi: més afina i electiva.

El nostre admirat i estimât Vila 
Arrufat ha estât un exemple cabdal en 
aquest terreny: ha sabut, de sempre, 
trobar el model -la model- amb la qual 
s’ha sentit més afi. I davant d’aquest 
artista -excel.lent artista del retrat- han 
posât al llarg de la seva longeva vida 
uns quants models. Però majorment 
una model que ha esdevingut substan
cial en l’obra d’aquest artista. Ens re- 
ferim, com tothom sap, a la seva mu- 
ller: Na Josefina Grau Molins, amb la 
qual s’uni en matrimoni l’any 1928. (A 
aquest mateix any correspon el retrat 
que es reprodueix a la portada). Ella, 
la ’’seva Josefina” , ha estât plasmada 
en un gran nombre de teles: pintada en 
la seva joventut i en la seva maduresa; 
en unes maternitats plenes de tendresa.

delicades, talment sublimades pels pin- 
zells del Mestre. En cadascuna de les 
seves obres, ja teles, paper, o murals, 
ha posât la seva model ideal. (Ideal en 
la seva obra i també en la seva vida). 
En cadascuna d’elles l’autor ha tingut 
corn una persistent voluntat de posar- 
hi Josefina. I aixi, en tota l’obra 
d’aquest Mestre del retrat -o en una 
bona part d’ella- hi ha present l’angéli- 
ca expressió -serena i plácida i dolça-de 
Josefina: model i musa d’En Vila 
Arrufat. Ella ha quedat immortalitza-
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da pel pintor, pel seu marit, com igual- 
ment aquest s’ha immortalitzat amb la 
seva obra.

Quantes hores la model -Josefina- 
haurà posât? Quants diàlegs intims 
hauran sostingut ambdós?...

Fins i tot seria bo de saber els perso- 
natges que Vila Arrufat ha retratat en 
les seves obres murals: sabem que en 
bona part d’elles ha pintat els sens més 
intims familiars: pares, esposa, fills, 
néts, àdhuc alguns dels sens amies... 
Però, certament, en cadascuna no hi 
falta la seva Josefina. Ella ha estât la 
seva millor i lleial model. I ha figurât a 
primera plana en algunes de les seves 
obres gràfiques; n’ha estât l’argument 
principal, plàsticament parlant; ha es
tât la seva vida, la dolça companya.

L’homenatge que, abans, Barcelona 
i ara, Sabadell, ha dedicat a Antoni Vi
la Arrufat ha estât, en certa manera 
l’homenatge que l’artista ha retut a la 
seva Josefina, la seva fidelissima espo
sa i model...
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Haendel en el sen tercer centenari
per Antoni Sala i Serra

mùsica és, de totes les arts, la que 
perd més, al llarg de la historia, la seva vin- 
culaciô amb el temps i amb el medi en què 
fou creada. L’evolució de la societat, amb 
les seves vessants politiques i cientifiques, 
ha repercutit en la nova imatge de l’home 
de l’era moderna i en la seva filosofía, i, en 
can vi, no ha alterat substancialment la vi- 
vència de la mùsica, per llunyana que sigui 
en el temps, i això mitjançant allò que po- 
driem anomenar emoció. Sens dubte i para- 
doxalment, el concepte de la mùsica i les se
ves obres són gairebé més compreses avui 
que no ho foren en el moment de llur crea- 
ció. També podria ser que l’intel.lectualis- 
me actual fos més analitic i, per tant, cop- 
sés amb més Sensibilität el missatge de la be- 
llesa. Però és segurament aquell arrelament 
llunyà en el temps el que dóna força al ré
sultat. Pensem en l’Anglaterra del segle 
XVIII (la Restauració) i la seva història po
litica, els seus costums i el seu ambient com 
a marc de la mùsica de Haendel. Escenari i 
protagonista hi queden ben complemen
táis. No passa el mateix si els separem i els 
situem en el present. L’escenari s’esvaeix en 
l’amuntegament de xifres del calendari, 
oblidat, incomprensible fins i tot, i sola- 
ment intuit per l’historiador. Resta, però, 
la mùsica actualitzant-se en els nostre sen- 
tits i revivint cada dia a les sales de concerts 
o en la Intimität del melòman. Com un gran 
miracle. No és necessari el medi originai 
perqué actuï el seu encant. Queda senzilla- 
ment immortalitzada per l’efecte que pro- 
dueix en la nostra emoció.

Aquesta reflexió és, possiblement, la 
contestació a l’interrogant que ens fern da- 
vant la lectura o l’audició de l’obra de 
Haendel a les envistes dels 3(X) anys del seu 
naixement. Un cop més, en el cas del gran 
compositor, i de totes les arts i les ciències, 
la mùsica és la que obté un grau més alt 
d’intemporalitat.

En aquest tercer centenari que s’escaurà 
el proper 1985, es fa atractiu l’estudi 
d’aquest mùsic aparentment contradictor! 
per la diversità! d ’actituds i de llenguatges 
que adopta la seva extensa obra, amagada 
per l’ombra de l’extraordinari oratori Mes
sies, la seva obra mestra.

La figura de Haendel és sorprenent per 
molts motius: essent la glòria musical an- 
glesa (és enterrât a la catedral de Westmins
ter), era tanmateix alemany, de Halle, amb 
arrels a Silèsia. Fou, d’altra banda, l’intro- 
ductor fervent i convençut de l’estil Italia de 
l’anomenada mùsica barroca tardana. Es- 
gotada la creatività! de l’òpera italiana, in
venta el gran Oratori anglès. Imposà els 
seus gustos musicals a un complex pùblic 
format principalment per una burgesia de 
comerciants enriquits en Unita amb l’antiga 
aristocràcia. Sense sentir ni interés didàctic, 
no deixà ni alumnes ni continuadors de la

seva obra, morint amb ell la possibilitat de 
naixement d ’una escola operística genuïna- 
ment anglesa. A diferéncia del compositor 
habitual, que solia estar al serve! d’un amo 
O d’encàrrecs circumstancials, Haendel fou 
empresari, administrador i director de les 
seves obres. Tampoc no s’estigué d ’utilitzar 
models o compassos d ’altres mùsics que ell

Georg Friedrich Haendel.

considerava idees comunes fora de la pro- 
pietat, per maldestres i mal desenvolupa- 
des. Amb el seu instint proverbiai, copsà la 
necessita! de crear una mùsica que, tot i es
sent d’inspiració religiosa, no fos especifi- 
cament d’església i menys litùrgica. Encara 
que gran enamorat de l’estil italià, especial- 
ment de les àries “ da capo’’ (Bonancini, 
Campora, Cavalli, Stradella, etc.) ompli 
també les seves obres de grans corals d ’in- 
fluéncia alemanya (Schütz). També, en les 
seves obertures, particularment els dos Te-
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deums, palesa la influéncia francesa de 
Lully. Sense gaire esperit renovador, és, pe
rò, l’introductor d ’instruments fins alesho- 
res marginats, com ara l’arpa (Gal.latea i 
Polifem), i dóna un nou protagonisme a 
l’orgue i la viola per tal d ’obtenir una belle- 
sa més explosiva de l’orquestra.

És ben natural que, en els inicis musicals, 
Haendel, que fou també un infant prodigi, 
i a despit de la seva primera formació ale
manya, mirés a Itália com a font de la sabi
duría artistica. Bo i contemplant l’Europa 
del segle XVII i albirant els tres països on 
més endavant hauria de viure, Alemanya, 
Bàlia i Anglaterra, nacions que, llevat de la 
darrera, no tenien un sentit politic definit, 
hagué de percebre la gran diferéncia de va
lors creatius en les diverses sensibilitats 
autòctones. Alemanya, en la seva mùsica, 
és estricta, sèria i greu, arrelada en el popu
lisme religiós de la reforma luterana 
(Schutz, Buxtehude, etc.). El mateix Bach 
serà l’hereu privilégiât d’aquesta tradició. 
Bàlia es troba en pie florilegi evolutiu del 
renaixement, amb quatre focus ben defi- 
nits: Florència, Venècia, Roma i Nàpols, 
bressol, aquest darrer, d’un classicisme esti- 
listic ben diferencia!, aristocràtic i religiós 
(Corelli, Pergolese, Albinoni, Scarlatti, Vi
valdi, etc.). A Bàlia s’esdevé la creado de 
l’anomenat barroc musical, amb els seus 
“ concerti grossi’’, l’esclat contrapuntista i 
r Òpera de gran tècnica vocal, amb bellissi- 
mes àries “ da capo’’. Finalment, Anglate
rra, que seria la seva terra de promissió, i 
sorgida aleshores del dur puritanisme del 
période republicà, és un desert cultural, en
cara que hi hagi una florida teatral, la qual, 
juntament amb el populisme més aviat de 
taverna, celebra! per les seves cançons, .i 
amb els madrigalistes, constitueix la veu 
d’inspiració dels pocs compositors que hi 
treballen (Byrd, Blow, Purcell). Será, 
dones, Anglaterra, el desti de Haendel, 
igual que el d’altres mùsics del continent: 
Porpora, Bonancini, Hasse, i, més tards, 
Johann Christian, el fill de Bach, áixi com 
Mozart i Haydn. No obstan!, tan sols 
Haendel s’identificarà amb el seu pais 
d ’adopció i creará, per dir-ho aixi, un gène
re musical nacional.

Assumint del tot com a propi l’estil italià 
que fou la base de la seva formació, és a 
Londres on Haendel farà tota la seva carre
ra musical després de breus estades a Ber
lin, Hamburg i Hannover. Els seus viatges a 
Bàlia, després del primer de perfecciona- 
ment, tindran l’ùnica finalitat de cercar-hi 
idees concretes i cantants. També a Lon
dres, escriu i munta les seves òperes, 
convertint-se en una mena de perfecciona- 
dor de l’estil italià -i no pas un renovador-, 
i el seu mèrit, aleshores, rau en la capacita! 
de descriure el lirisme dramàtic de l’acciò 
teatral. I si el résultat musical ens produeix
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una sensació de complexitat, això no és més 
que aparença, car tant els elements harmo
nies com els melodics solen ser simples i 
senzills. En son exemples importants el 
larghetto “ Ombra mai fu” de l’ôpera 
“ Xerxes” , l’ària “ Verdi prati selve amene” 
d’Alcina, les àries “ Cara sposa amante ca
ra” i “ Lascia ch’io pianga” de Rinaldo o 
l’ària “ Beneath the vine or fig tree’s 
shade” de Salomó, tot d ’una beilesa senzi- 
lla, naturai i serena que Gluck emulará amb 
la seva ària “ Che farò senza Euridice” 
d’Orfeo e Euridice, i que tan sols Mozart 
igualará més endavant (sempre Mozart). 
L’ofici de Haendel i la importància que dó- 
na a la veu, tant en l’òpera com en la canta
ta i Foratori, és extraordinària, i la seva in- 
clinació vers la corda de contralt i contrate
nor fa que aqüestes veus quedin ja per sem
pre més com una tradició anglesa dins de la 
lirica.

Sense treure mèrit a la seva obra operisti
ca, el gènere més agraì't en Haendel, tant 
per l’èxit immédiat que obtingué i pel pres
tigi que més endavant li valgué, són F o ra
tori i la Cantata, amb totes les variants: 
profana, religiosa, psalms, anthems, etc., 
vers les quais va orientar tant la tècnica com 
la inspiració. Pel que fa a Fòpera, ens sor- 
prèn que, malgrat la seva inclinaciô natural 
cap a Fempresariat, inclinaciô que final- 
ment Farruïnà, Haendel no fos capaç de 
crear una òpera d ’inspiraciô nacional an
glesa (Anglaterra ni la tindrà fins al nostre 
segle, amb Briten) tal com va fer Mozart 
amb el “ singspiel” alemany i corn el mateix 
Haendel féu amb FOratori. Potser per fide- 
litat als sens origens o tal vegada perqué 
comprengués que Fòpera italiana entrava 
en un declivi, Haendel desplaçà Fesforç in
novador que aquesta darrera exigia cap a 
FOratori, el quai corresponia millor, sens 
dubte, al gust imperial de FAnglaterra del 
segle XVIII.

Basant-se en textos biblics o profans, 
Haendel va escriure un bon centenar d ’Ora- 
toris i de Cantates, en les quais apareixen 
un gran nombre d ’àries, duets, quartets i 
cors d ’una gran inspiració melòdica que re
corda cadències i moviments de composi
tors del passât, sobretot els contemporanis 
a Gabrielli. Tot aquest conjunt obtingué 
per un igual una bona acceptació entre el 
públic de l’època, però el temps ha seleccio- 
nat com a obres mestres de Haendel aque- 
lles que particularitzen la pluralità! de 
Fobra haendeliana: Saiil és la força dramá
tica, amb un tema greu, “ La marxa dels 
morts” i “ L’idel.li de David i Micol” ; Is
rael a Egipte és la base significativa de la 
concepció coral característica de Fobra de 
Haendel; El Messies, reinstrumentat per 
Mozart, és sens dubte Fobra perfecta, escri
ta en un esclat fulgurant de visions febrils i 
mistiques i emtres setmanes, corn a acciò de 
gràcies en sortir d ’una greu malaltia: Judes 
Macabeu correspon a la inclinaciô biblica 
amb una bella ària, “ Father of Heaven” i 
un gran cor; Samsó i Salomó són obres 
d’equilibri musical i coral; finalment, a les 
cantates profanes, com ara II pensaroso e il 
moderato. Tu fidele, tu constante. Tres 
cantates italianes. Hércules, L’allegro ed il

pensaroso. Aids e Galatea, etc., hi 
excel.leixen les veus de sopran lleugera i te
norino, cordes de gran tècnica musical i 
avui dia gairebé desaparegudes.

Pel que fa a la mùsica instrumental, tot i 
que assoli d ’escriure pàgines de gran beile
sa, es va mantenir sempre sota la influència 
italiana, reforçant Festil “ corellià” amb la 
seva pompa i fastuositat. A més de les nom- 
broses obres per a clavicèmbal, en les quais 
aconsegueix moments de genial “ miniatu- 
risme” a la francesa, manté tota la seva 
frescor als concerts (6 de Fop. nùm. 3 i 12 
de Fop. nùm. 6), corn a d’altres obres per a 
instruments de vent i orgue. També cal es- 
mentar Fesplendorosa coloratura timbrica i 
la fascinant riquesa de to de les suites Músi
ca aquàtica i Música per als relais focs d’ar
tifici.

Per a situar Haendel (1685-1759) dins la 
història de la mùsica, és inevitable 
emparellar-lo amb Bach, essent aleshores 
inevitable la comparació. Però tot i essent 
molts els aspectes comuns, encara són més 
nombrosos els elements que els diferencien. 
Per bé que tots dos fossin alemanys, i de 
Turingia, Bach procedeix d’una familia de 
mùsics d’ençà de vàries generacions, assu- 
mint per tradició o com un fet naturai la se
va existència a Fentorn de la mùsica. Haen
del, en canvi, es dedica a la mùsica per lliu- 
re elecció, contravenint el desig del seu pa
re, que el voldria jurista. Bach viu modesta- 
ment com a mùsic d ’església contracta!, es
tudian! els estils que feien forrolla a través 
de les partitures que li arriben a Eisenach o 
Leipzig. Haendel, home extrovertit i de fort 
temperament, cerca la mùsica als llocs 
d’origen, viatjant a Itàlia i tractant els artis
tes i les personalitats de la cultura. Viu fas- 
tuosament, però de manera incerta, enmig 
d’ambient musicals i teatrals que reconei- 
xen immediatament el valor de la seva mù
sica. Bach, al contrari, treballa silenciosa- 
ment, partint del valor de la instrumenta
do, àdhuc en la veu. La seva obra és con
creta, compacta i conservadora, i escriu 
sense vacil.lacions i sensé pensar en Fèxit ni 
en els receptors de la seva mùsica, com si 
aquesta li fos una missió encomanada per 
Déu. Bach serà el genial tècnic de Fanome- 
nat barroc germànic. Per la seva banda, 
Haendel viu amb la mùsica i de la mùsica, i 
en viu bé (deixa una fortuna en morir), pos- 
seeix una forta personalità! intel.lectual i fi
sica, s’imposa amb una caracteristica vo
lunta! teutònica. Busca premeditadament 
però sense gaire regles la bellesa, tant en les 
veus com en els instruments, i en la seva 
continua recerca no es farà cap escrùpol 
d ’espigolar en els camps d’altres mùsics de 
tots els estils. Si Bach i Haendel neixen tots 
dos el mateix any, 1685, tots dos morirán 
igualment havent perdut la vista, cees a la 
llum.

Ara la grandesa de Haendel rau en el fet 
que sabé assimilar de forma profunda les 
experiéncies europees, especialment la ita
liana, per acabar créant un gènere total- 
ment nou, FOratori, que avui, en el seu ter
cer centenari, roman con un fet actual que 
omple de grandiositat i de bellesa les pàgi
nes de la mùsica. És el seu gran mèrit. ■
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Art Romanic

Els primers altars romanics
per Ramon Vail Rimblas

n les esglésies romàniques hi trobem 
dues formes d’aitar que corresponen a 
époques ben diferenciades en el temps. 
Avui parlarem de la forma que pertany 
a l’època mes antiga. I deixarem per un 
altre dia I’ocupar-nos dels altars que co
rresponen a la segona meitat dels temps 
romànics.

En un principi els altars continuaren 
amb les formes provinents de la baixa 
romanitat, consistents, essencialment, 
en una taula constituïda per una mesa o 
ara, és a dir, per una Uosa generalment

(que tant podia estar en la propia ara 
com en el peu) anomenada “recondito
ri” que albergava d’una manera recòn
dita (d’aqui en ve el nom) les reliquies 
deis sants, i també a vegades pergamins 
i records diversos de la consagració de 
1’altar; tancat tot dintre d’una arqueta 
dita “lipsanoteca”. En el cas d’altars 
grans el reconditori estava justament en 
el pilar central. S’han trobat lipsanote- 
ques de materials i formes molt diver
sos: arquetes de fusta, d’alabastre o al- 
tres pedres, de plom, flascons de vidre i

Altars representats al Beatas de Girona.

rectangular i en un soport més petit que 
la mesa que sostenía, format per ca
rreas o bé per una pe?a de pedra mono
litica, dita en aquest cas i en llenguatge 
técnic “tenant” (és a dir, allò que “ té” 
o “ sosté” la part important de l’altar, 
que és l’ara, com sabem). Els peus fets a 
base de carreas, més matussers que els 
monolitics de pedra, corresponen a 
construccions més rústegues. En can vi, 
els altars amb un pilar de pedra els tro
bem en edificis més rics. Les grans es
glésies tenien meses d’altar més grans 
que no podien sostenir-se amb un únic 
“ tenant” i normalment descansaven so
bre cinc pilars, un a cada punta i el cin- 
qué al centre.

Sota l’ara o mesa hi havia una cavitat

ceràmica; els materials, tots bons com 
veiem, s’adequaven a les possibilitats 
econòmiques del Hoc, perqué hem de 
creure que si no se n’empraven de més 
rics devia ser per migradesa de recursos, 
ja que destinats a guardar la part més 
santa de l’altar, les reliquies, és normal 
que es desitgés fer-ho amb el material 
més rie i perdurable que fòs possible.

Els altars estaven separats de les pa- 
rets de l’absis, de manera que eren ac
cessibles pels seus quatre costats, fet 
que permetia que el celebrant se situés 
de cara al poblé, postura que es perdé 
després i no s’ha récupérât fins els nos- 
tres dies.

Les meses dels temples grans solien 
tenir al seu voltant uns rebuidats quasi-

Catedral de Girona: Sacrifici de Jacob.

bé circulars, d’un diàmetre d’uns 10 a 
15 cms., formant corn un fistò. Tenen 
aquesta forma les ares de les catedrals 
de Girona, Elna i Seu d’Urgell (col.lo- 
cadâ actualment aquesta a la capella de 
Sant Miquel) i les de les esglésies de 
Sant Marti d’Empûries a l’Empordà i 
de Sant Julià de Torrelles i Sant Andreu 
de Sureda al Rossellô. L’existèneia 
d’aquests alvèols no és decorativa sino 
funcional: estaven destinats a fer la fun
dó que després féu la patena, és a dir a 
allotjar la forma consagrada en les con- 
celebracions, de manera que cada alveol 
corresponia a un prevere; ritus corren- 
tissim aleshores en les comunitats norn- 
broses i que també es perdé en l’església 
occidental (no en l’oriental) fins que 
fou récupérât pel Concili Vaticà IL 

Sobre l’altar només s’hi col.locaven 
les ofrenes i algún ciri per fer llum. La 
creu, que normalment es penjava del 
sostre, no tenia cap imatge. No fou fins 
més tard quan hi aparegué la imatge de 
Crist: no pas però el Crist crucificat, si
no la representació de la seva majestat, 
atribut que donà nom a les imatges que

Sant Feliu de Vilamilans.
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d’aquest tipus conservem encara: les 
Magestats de Caldes, de Beget, etc.

Moltes vegades les ares eren peces an
tigües de marbré reaprofitades; ja sa- 
bem com en aquest temps el nostre país 
era pobre i els mitjans amb qué es 
comptava escassos.

Un cop col.locada l’ara en el seu Hoc 
i consagrada l’església, era costum 
escriure-hi amb un estilet els noms deis 
assistents a la cerimònia i també el d’al- 
tres persones absents o ja difuntes.

Tenant de Sentmenat.

Aixó dona a entendre que hi havia la 
creença de que les persones que tenien 
els noms inscrits a l’ara, participaven de 
les gràcies dimanants dels sacrificis que 
en ella s’oferirien en el decurs del 
temps, de manera que aixi se’ls hi asse- 
guraven aixi uns sufragis congrus i pe
rennes.

L’antiguitat d’aquesta disposició dels 
altars ve confirmada per les representa- 
cions que en trobem en els Apocalipsis 
del Beat de Liébana; i encara podem 
referir-nos ais altars pagans romans que 
en foren els precedents.

Tenim també una demostració de 
l’antiguitat d’aquestes formes en una

Reconditori del tenant de Sentmenat.

Ara de la Catedral de Girona.

representació que hi ha, al claustre de la 
seu de Girona, de l’altar que basti Ja
cob després del seu somni amb la pedra 
que li havia servit de coixi i que ungi 
amb oli. Aquesta representació fou es
culpida. com tot el claustre, a finals del 
segle XQ o a començaments del XIII, 
quan aquesta forma ja no era usuai; el 
fet de representar-lo aixi cal buscar-lo 
en la prstensió d’evocar un fet antiquis- 
sim, de 1’Antic Testament concreta- 
ment, fet que es remarca recorrent a 
una forma d’aitar antiga, i fora d’ùs ja.

Els nostres voltants són força ries en 
ares d’aquestes. Tenim la de Sant Fe- 
Huet de Vilamilans (col.locada ara a un 
altar lateral de l’esglesiola), fora de sé
rie i molt més antiga (correspon als se-

gles V-VI). Una altra procèdent de San- 
tiga es guarda al Museu Diocesà. Al 
Museu d’Historia de Sabadell hi ha una 
reproducció d’aquestes dues ares. A 
l’església de Sant Feliu del Racó se’n 
trobà una recentment; feia de pedra pi
cadora al safareig de la rectoría fins que 
fou descoberta; ara es guarda amb tota 
dignitat a la propia parroquia. A les es- 
glésies de Sant Pere de Terrassa n’hi 
han quatre. Quant a tenants només co- 
neixem de la nostra rodalia el de Sent
menat que es manté encara dempeus en 
un sotarrani de l’actual rectoría, just al 
costat de l’església románica que s’es- 
fondrà i que deu correspondre, F>er 
tant, a l’emplaçament d’un edifici pre- 
romànic anterior. ■

D E S /Æ A E E l l i
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Paper i tela,,.

£1 pintor i els models
per Ricard Calvo i Duran

“No se puede pintar lo que se ve, 
sino lo que uno recuerda”. 

M? del Mar Arnús: “ Luís Marsans: 
fragmentos del recuerdo” , a 

La Vanguardia del 20 de mar? del 1984

e dedicat part d’aquest estiu a tre- 
ballar en els retrats de dos germanets: 
r Albert i l’Anna M., de 5 i 9 anys res- 
pectivament.

Quan parlen del mester de retratar, 
els erudits diuen que evidencia unes 
maneres de fer, unes concepcions esté- 
tiques més o menys puristes, més o 
menys kitsch, i sobretot unes determi- 
nades condicionants sociologiques que 
trobem a la historia de la pintura uni
versal i, particularment, a les petites 
histories de les pintures locals. El re- 
trat, per tant, i tota la pintura en gene
ral, oscil.la d’acord amb la moda i el 
mode del moment, exclusió feta d’aca- 
demicismes dimanats d’una excessiva 
submissió del retratista a les exigéncies 
baixes de sostre de cert públic immobi- 
lista que, naturalment, no tenen res 
d’aportatiu.

En el retrat tradicional el protago
nista no ho és mai el retrata! ni el més o 
menys ampie cercle social -els seus pa
rents, a tot estirar els seus contempora- 
nis- en qué es mogui, sino el retratista. 
No els Austries ni els Borbons: Veláz
quez i Goya... O bé aquell famós ”Ja 
s ’hi assemblará” que va dir Picasso a 
l’esnob senyora Stein... I els esforços i 
equilibris per a no quedar davant d’ell 
mateix com un miserable que ha de fer 
1’artista honest quan rep un encàrrec 
d’aquest tipus, sobretot si U prové de 
l’establishment...

En els retrats cubistes un o altre de
tail, un tros del pentinat, el perfil 
d’una celia, el nas, un rictus de llavi, 
les ulleres, una orella o una pipa, ens 
reporta a l’individu figurât talment 
que en els dramàtics i distorsionáis re
trats de l’art expressionista. És curios 
constatar com també aquest recurs al 
notori, a 1’accessorial o al simbolic, és 
emprat per I’infant no pas per sintetit- 
zar, per emblematitzar la cosa com fa 
I’artista adult, sino per accentuar-la, 
per emfasitzar-la i subratllar-la.

La convivéncia a I’estudi amb els 
dos infants la diferéncia de quatre anys 
dels quais, que en uns adults no tindria 
cap importància, marca fortament la 
manera de captenir-se cadascun, m’ha

proporcional materials enriquidors so
bre la psicologia infantil, sobretot en 
aspectes relacionáis amb la percepció i 
representado visuals.

Cap al final de la meva tasca i a tali 
-per a ells- de bescanvi, els infants 
m’han lliurat sengles dibuixos fets a 
casa seva els quals, apart el valor senti
mental que per a mi tenen, em mouen a 
una sèrie de constatacions, reflexions i 
conclusions teòriques.

En primer Hoc examinem el dibuix 
del nen: Hi ha una volunta! més o 
menys conscient de mostrar-se igual 
que jo fent, precisament allò que m’ha 
visi fer, la seva germana. Si n’obser- 
vem la posa i la direcció de la mirada 
veurem que corresponen a una “inten- 
ció”, tanmateix la del meu quadre. 
Àdhuc la mà dreta, que al lien? hi 
acompleix una funció composicional, 
l’ha preocupa! i l’hi ha representada. 
La pamela amb flors i les pigues -que 
tant amoinen les nenes! - les hi ha afegi- 
des en tant que atribuís diferenciadors 
del sexe, i qui sap si critiques a la co
quetería femenina: la imatge amb pi
gues i flors al cap pels altres és “una” 
nena, però per l’Albert és “la” nena 
par excellence, és la seva germana, el 
retrat per antonomàsia.

Alberi M.

Notem-hi, dones, un llenguatge 
standard de la seva edat en fer ùs de la 
metàfora per a representar l’Anna, pe
rò el véritablement singular ho és el seu 
sentit de l’observaciò i el rigor amb qué 
ha reproduit fidelment l’actitud de la 
retratada, cosa més notable encara pel 
fet que el dibuix l’ha fet a casa seva 
mentre el quatre romanía al meu taller 
en procès d’acabat.

El dibuix que m’ha fet l’Anna és un 
prodigi de réalisme i de contenciò: una 
transcripciò inventariai dels objectes 
que ha observât al meu estudi admira
blement descrits i ordenáis espaial- 
ment.

Per causa de les dimensions i de la he- 
terogeneitat dels quefers emb veig obli- 
gai, al meu estudi, a matenir-hi un or
dre quasi de cirurgià, a l’ensems que 
penso que els instruments i materials 
han d’estar nets, agrupats per presta- 
cions o families i en tot moment llestos 
a disposiciò de les meves diverses né
cessitais. Això tampoc vol dir que sigui 
un obsés ni un enemic de la desorganit- 
zaciò que, en qualsevol cas, només sig
nificarla un altre ordre.

En les seves repetides visites la nena 
va retenint mentalment els objectes, 
eines i mobles que més li interessen i, 
aixi, trasllada al seu dibuix el cap de 
gres que em va fer l’escultor Sobrado, 
el retrat del meu pare amb el diari a la 
mà -i barret!, obsequi de la noieta-, la 
taula de treball, baixa amb les ulleres, 
una lupa, un retolador, apunts, gra
vats, escrits, el cavalle! de taller, el car- 
tell dels concerts de rock “ Juliol Musi
cal” amb el cantant i el micròfon, el 
seu germà que, corn que no s’estava 
quiet, l’ha representa! tot caminan!, la 
taula alta amb pots de gouache, la pa
leta per a tèmpera, el pot dels pinzells, 
el flascò d’oli, el cavalle! lleuger amb el 
retrat a mig fer de l’Albert i, a la fi, jo 
amb els colors a la paleta de fusta: ver
meil, taronja, groe, verd, blau...

Aquest és un réalisme intel.lectual 
perqué en aquest dibuix no hi ha pas, 
evidentment, el réalisme visual que hi 
hauria en el d’un adult que, per a ser 
fidel, ha de reproduir els details visi
bles de la cosa representada des del Hoc 
en què es contempla i amb la forma 
que adopta des d’aquest punt de vista: 
la cosa ha d’estar figurada en perspec
tiva. L’infant, al contrari, cren que el 
dibuix per a ser exacte ha de contenir 
tots els elements reals de la cosa amb la
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seva forma característica, exemplar i 
rigorosa i, sobretot, segons Georges- 
Henri Luquet, les seves relacions reci
proques dins els conjunt constituit per 
la seva reunió.

Realisme intel.lectual dut fins I’ex- 
trem de fer sortir ais dibuixos, a més a 
més dels elements concrets presos de 
l’observació atenta i puntual, d’altres 
elements simbòlics aportats per la 
ment -pel banc de dades particular- del 
dibuixant, tais com el capell florit, la 
munió de pigues, el barret ”de 
senyor”, l’anacrònic tinter amb ploma 
d’au manllevat, de segur, de la il.lus- 
tració d’un conte, la cresta punk... Tot 
allô que, encara que no hi sigui a la 
realitat vista, fa que el ”seu dibuix

simple satisfaci”, segons Rudolf Arn
heim, “totes les condicions que, al seu 
entendre, ha d ’acomplir una represen
tado” i que, també al seu entendre, 
“convindria que hi fo s” al grafisme 
perqué aquest “s'hi assembli més”: és 
a dir que, per tal de reforçar la figura- 
ció, “s ’hi carreguen” qudirv Qoviwé “les 
tintes” i, aixi, resultará més eficaç 
-més creíble- per a l’exigent sentit critic 
de l’infant.

Sentit que aflora quan, corporativa- 
ment i guiat pel seu mestre, visita un 
museu O un exposició d’art actual. Lla- 
vors és més que probable que -corn jo 
l’he sentit- li sentiu dir al seu company 
una frase semblant a aquesta: Mira, 
tio, “Dona i ocell a la llum de la

Iluna”... Macho, els grans están tor- 
rats...

I és que és perillós per a la seguretat 
de l’establishment d’ensenyar determi- 
nades formes de l’art elitistes, aristo- 
cràtiques o de recerca, a aquests “foils 
baixets” que en diu el Serrât, sense 
prendre abans la precaució 
d’informar-los-en convenientment: 
Elis, corn els foils de tamany natural, 
sempre dirán la veritat -o al menys el 
que véritablement vegin- però aixó, 
que diria el clàssic, ja és una altra his
toria...

La conclusió d’aquesta és que 
aquests menuts no són pas gens revolu- 
cionaris: son més tradicionalistes que 
els grans!

Anna M.
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Sardanes

Principal de Sabadeir% una cobla en Toblit
per Jaume Nonell i Juncosa

ins l’any 1932 existia a Sabadell una so
la cobla de sardanes, “ La Principal del Va
llès” , fundada l’any 1920 per iniciativa de 
Josep M? Escoté,

Aquesta formació comptà ben aviat amb 
eP serveis de dos destacats musics calon- 
gins, els germans Narcis i Josep Colom. 
L’any 1930 en Josep retornà a Calonge i 
fou rellevat per un altre tenor del mateix 
poblé, Josep Juvert, procèdent de la cobla 
“ Amiga Principal” de La Bisbal,

Ambdós, en Colom amb el tibie i en Ju
vert amb la tenora, eren notables domina- 
dors de l’instrument a l’ensems que sobre- 
sortien pel seu carácter fort i difícil. Les 
tensions en el si de la cobla culminaren en 
unes picabaralles sobre l’adjudicaciô d’uns 
instruments nous. En sortir d’una actuació 
de nit al Cine Cervantes i en una improvisa
da reunió a la Via Massegué, enfront la Ca
sa Caritat, Joan Roca, Màrius Monné i els 
altres components decideixen posar fi a la 
situació prescindint dels serveis dels calon- 
gins. La tensió s’allargà quan aquests, i 
malgrat la intercessió del pare d’en Colom 
(1) per apaivagar els ànims, posaren un plet 
sobre la propietat dels instruments.

Ens trobem a l’estîu de 1932 i en Juvert i 
en Colom prenen la iniciativa de formar 
una nova cobla-orquestra. Van anar per les 
cases d’aquells amb qui podien comptar. 
Alguns contactes tingueren Hoc a La Gre
mial, seu del Sindicat de Mùsics. Els nous 
mùsics, generalment bastant joves, proce- 
dien d ’altres petites formacions de les que 
abans tant abundaven arreu. Quasi cap, pe
rò, no havien tocat mai sardanes. Francese 
Gutsens i Emili Masoliver hagueren de 
comprar i aprendre a corre-cuita el tibie i la 
tenora respectivament, ensenyats pels pro- 
pis Colom i Juvert.

Els assajos tenien Hoc al café Parai.lei, a 
la cantonada del carrer Roger de Flor i Sant 
Ferran (2) on hi havia un teatre i una sala 
de bail. En els primers temps es feren enca- 
rats sobretot a les sardanes, a fi d’instruir 
els novells mùsics en la formació de cobla, 
ja que en comptar amb experièneia albora 
del ball sols calia posar a punt o repassar els 
bailables de moda comprats a les cases de 
música de Barcelona o enviats pels seus 
propis autors, Amb tot, i per necessitats de 
l’orquestra, Gutsens, que tocava el saxofon 
va aprendre a tocar la bateria.

La cobla-orquestra quedà constituida de 
la segiient manera:

JOAN PIJOAN (flabiol, piano, acordió 
i violi). Format a l’Escolania de Montser
rat, havia nascut mùsic. Dominava molts 
instruments i aprengué el flabiol amb facili
tât. Anys més tard el trobem a la Cobla Sa- 
badell com a segon fiscorn.

FRANCESC GUTSENS (segon tibie, 
bateria). El seu instrument era el saxo però 
aprengué la bateria i el tibie. Ha continuât

formant part de les nostres cobles fins fa 
poc temps.

NARCIS COLOM (primer tibie i saxo). 
De Calonge, residia a Sabadell des de l’any 
1924, en integrar-se a la Pral. del Vallès. 
Fou durant molts anys un puntal bàsic de la 
cobla “ Sabadell” .

JOSEP 'JUVERT (primer tenora, saxo i 
clarinet). També de Calonge. Es traslladà a 
Sabadell l’any 1930. Passada la guerra toeà 
en els Fatxendes i visqué a América, fets 
que el privaren d’esdevenir un tenora de 
gran categoria.

EMILI MASOLIVER (segona tenora.

nés. Ebenista, havia construit violins amb 
força bon résultat i també arreglava instru
ments.

JERONIVILALLONGA (trombò, violi, 
viola). És de Cassà de la Selva. Amb poste- 
rioritat el trobem durant força anys tocant 
el contrabaix a la Principal del Vallès. Ha
via tocat a “ La Lira” i a l’“ Art Musical” 
de Sant Geloni. Vingué a Sabadell cridat 
pels Fatxendes l’any 1923.

CLAUDI CLAVERIA (fiscorn primer i 
trombò). Natural d ’AH (la Cerdanya). To
cava a la Banda Municipal.

FRANCESC FORTUNY (fiscorn segon i

LA PRINCIPAL DE SABADELL, per la tardar de 1932, època de la sera formació, amb els compo
nents següents, de dalt a baix i d 'esquerra a dreta:
Tomás Cruselles, Rafel López, Claudi Claveria,
Francese Fortuny, Jeroni Vilallong i Feliu Fusté.
Joan Pijoan, Francese Gutsens, Narcis Colom, Josep Juvert, Emili Masoliver.
(Foto feta al Centre Industrial. Cedida per Francese Fortuny).

saxo i clarinet). L’any 1947 reorganitzà la 
Principal del Vallès, on encara actúa.

TOM AS C R U SE L L E S (segon 
trompeta). Era el més novell. Va morir a la 
guerra.

RAFAEL LÓPEZ (primer trompeta). 
Havia tocat en molts conjunts i orquestri-

1 Trofeus

in te A L Copes
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Clauers
Arimón, 113- 117 Rètols

Tels. 725 49 77 - 725 41 87 Etc.
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helicon). També era component de la Ban
da.

FELIU FUSTÉ (contrabaix i banjo). EH i 
el seu germà “ Tonet” eren Hauners i els 
empresaris del teatre Principal. Fundador 
de la Principal del Vallès, on tocava la 
trompeta.

Els assajos previs al debut duraren escas- 
sament tres mesos. A primers de novembre 
de 1932 va teñir Hoc una primera actuació 
solament en formació d’orquestrina. El de
but “ oficial” tingué Hoc per Sant Eloi (1 de 
Desembre) de 1932 dia en què tradicional- 
ment se celebrava la festa dels manyans. 
Com que alguns dels components de la no
va cobla ho eren (Gutsens, Cruselles, Ma
soliver i Fortuny), van promoure la celebra- 
ció d ’una festa on es pogués presentar la 
nova formació musical sabadellenca. Aixi, 
aquell any hi hagueren dos balls de Sant
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Eloi: La Joventut Metal.lùrgica va fer el 
seu a la Societat Coral Colon amb la “ Prin
cipal del Vallès” , i la Joventut Electro- 
Mecánica al teatre Euterpe amb la “ Princi
pal de Sabadell” en un programa que in- 
cloïa quatre sardanes i bail.

"Les noies de la Costa” (J. Vicens “ Xa- 
xu” ), "Rosa Roja” (obligada de tenora de 
J. Casanovas “ Peixero” ), “Mat/Yde” (obli
gada de tibie, E. Sans), "Les ninetes del 
Pont Major” (J. M.® Boix), foren les sarda
nes interpretades, en les quais trobem dues 
d ’obligades per al lluïment dels solistes de 
tibie i tenora, els màxims puntáis de la co- 
bla.

La joventut dels seus components, una 
impecable presentado dalt de l’escenari 
combinats amb uns bons elements en la 
part artística donaren com a résultat una 
favorable acollida per part del public ja des 
d’un primer moment. 1 aixô, comptant que

nombre de musics (4). Seguint, dones, la 
tradició de les cobles-orquestres catalanes, 
la “ Principal de Sabadell” , quan eren 
sol.licitats els seus serveis, podia fer sarda
nes, bail O concert clàssic i, si el lloguer ho 
requería, s’augmentava la formado amb al
gún violinista o saxofonista de prestigi corn 
en Casanovas. Es van denominar de “ pri
mera categoría” , "perqué podíem plantar 
cara”. "Els musics cobràvem 12 o 15pesse- 
tes per sessió i si era a la nit, 25. Alprincipi, 
el primer dia d ’una festa major cobràvem 
25 pessetes i els següents 20 ptes. 
cadascun”.

El 22 de gener de 1933 donaven la prime
ra audició de sardanes per compte del Fo
ment de la Sardana i el segon diumenge de 
febrer ho feien a la segona Diada Excursio
nista organitzada per l’Agrupació Excur
sionista “ Terra i Mar” amb motiu del seu 
seté aniversari; actes que incloíen una audi-

SABADELL, I de desemhre de 1932.- Aspecte del pati de butaques del Teatre Euterpe en el festival que 
la "Joventut Electro-Mecánica" organitzá per Sant Eloi i on es presentá la cobla-orquestrina 
"La Principal de Sabadell). (Gentilesa de Erancesc Cutsens).

cap deis components (exceptuant potser en 
Pijoan) es dedicava professionalment a la 
música. Hi havien fusters, llauners, ebenis- 
tes, un que feia bagues... "Fèiem 
miracles”, ens comenta Francese Fortuny 
recordant els balls pinyates al Paral.lei o les 
audicions de festa major alternant amb la 
cobla de l’Albert Martí.

La “ Principal de Sabadell” , que s’anun- 
ciava com a cobla-orquestrina tenia a Nar- 
CÍS Colom com a représentant, feina que 
compartía sobre tot amb en Juvert i en Cla
veria. No tenien un director titular encara 
que en ’‘Ciset” Colom era qui donava les 
oportunes indicacions en les sardanes, feina 
en la quai era particularment exigent. En el 
concert i en el bail, els conseil d ’un music 
molt competent com era en Pijoan eren de 
gran valúa.

En comptar amb onze elements, eren, 
junt amb la “ Principal del Vallès” (3), ‘Els 
Fatxendes” i “ Els Muixins” , les forma- 
cions musicals que comptaven amb major

ció al Marquet de la Roca i on tingué lloc 
l’estrena de la sardana "El cant dels excur- 
sionistes” de Francesc Gutsens, un deis 
components de la cobla, amb lletra de 
Leandre Roura Garriga (5).

Els periódics locals anunciaren que la no
va cobla era contractada per fer la festa deis 
carreters en el Casino Republicá de Marto- 
rell i ja ben aviat ho feren per moltes locali- 
tats properes com Badalona, Mataré, etc..
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i PERFUMERIA 
COSMÈTICA de

Joan Garriga i Manich 
(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 

Farmacéutic Municipal).
Passeig Plaça Major, 37 
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a més de les nombroses actuacions als locals 
sabadellencs i alguns desplaçaments més 
Ilunyans corn Pont de Molins, Calonge o 
Puigeerdà.

Joan Pijoan era el primer element en 
causar baixa. El substituía Josep Molins 
(6). Més tard, deixaven la formació l’Emili 
Masoliver, que formà un conjunt amb el 
seu germà Melitó, i era reemplaçat per Ra
mon Carbonell. El trimpeta Rafel López i 
el fiscorn Francesc Fortuny eren rellevats 
per Ramiro Casanovas (7) i Genis Masclans 
(8). L’últim canvi tenia lloc poc abans deis 
fets histórics del 36: Claudi Claveria era re- 
llevat per Emili Puig (9), un altre calongí, 
que solament arribá a actuar en una audi
ció.

En produir-se l’aixecament militar l’or- 
questra feia un ball a la Creu Alta. Les ca- 
nonades se sentien al lluny. El vigilant ja els 
va avisar deis aconteixements. L’audició de 
sardanes de l’endemá als “ Campus” , el 19 
de juliol, estava casi deserta de públic. Des- 
prés el país no estava per música, ni balls, 
ni sardanes.

Ens hem d’esperar a l’any 1940 en qué al
guns deis antics components (Molins, Gut
sens, Colom i Carbonell) refan la cobla pe
rò amb el nom de cobla “ Molins” . Però 
aixó esperem contar-ho en una altra opor- 
tunitat.

Per elaborar aquest article hem comptât, 
a més de les publicacions “ Revista de Saba- 
dell” , “ Diari de Sabadell” i “ Portaveu del 
Foment de la Sardana de Sabadell” amb els 
testimonis verbals de tots els supervivents 
de La Principal de Sabadell, o sigui Fran
cesc Fortuny, Francesc Gutsens, Emili Ma
soliver, Emili Puig i Jeroni Villalonga, i el 
de Pere Vidal, l’últim dels components de 
la Principal del Vallès. •

(1) Rafel Colom fou  un destacat music calongí, 
component i représentant de La Principal de 
Calonge i mes tre de destacat s instrumentis
tes.

(2) Nards Colom vivia just al costai, al carrer 
Roger de Flor, 234.

(3) Aquesta cobla quan actuava en formació 
d ’orquestrina es denominava "Banda Mo
derna".

(4) Se sobreentén que es tracta de formacions de- 
dicades a bail o concert.

(5) En Gutsens i en Roura eren sods de "Terra i 
Mar", en tita t a la quai dedicaren la composi- 
ció.

(6) JOSEP MOLINS FÀBREGAS (1906-1977) 
destacat pianista, organista i compositor sa- 
badellenc, fundá l ’any 1940 la cobla que por
tava el seu nom i que més tard canviaria pel 
de "Sabadell".

(7) RAM IRO CASANOVAS. Era de Palafrugell 
i havia actuat amb Els Montgrins. Sabaté de 
professió, residía a Terrassa i era conegut 
amb el sobrenom de "Rasques”.

(8) GENIS MASCLANS. Fill de Caldes de 
Montbui. Violinista molt bó, havia actuat en 
les millors agrupacions sabadellenques.

(9) EM ILI PUIG i VINYALS (Calonge, 1914), 
un deis millors fiscornaires de les nostres co
bles. Consagra la seva vida musical a la cobla 
Barcelona de l ’any 1945 al 1971 en qué es re
tirá per modus de salut.
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Retorn
per Francese Macià i Gras

En el II Concurs de Narrativa 
convocai per l*Agrupado Narcís 

Girali celebrai el passai abril, resulta 
afavorit amb el 1er Premi el treball 

titulat RETORN, de Francese Macià i 
Gras, que reproduim.

' olts anys absent en terres llunya- 
nes, però el délit de retornar al meu po
blé tothora ha estât en mi present, i 
l’espera d’aquest dia d’avui tan anhe- 
lat, ha estât molt llarga, plena de nos- 
tálgia.

El viatge se m’ha fet inacabable. A 
mesura que m’anava apropant al meu 
terrer, sentia una dolça frisança, em 
turmentava un angoixós neguit. Tre
molava d’emoció. El cor em saltava 
d’alegría; el respir era profund i fins i 
tot el retenia alguns moments per sabo- 
rejar i embriagar-me de la flaire dels 
aires purs de la meva terra, els de l’alè 
primer de la meva vida.

Molt aviat ja, he albirat, retallada en 
l’horitzô, la silueta de l’esvelt campa- 
nar de l’Església i, al seu costat, se
rrant el cel, la del Castell medieval. Im- 
pertèrrits han sabut desafiar el pas del 
temps i guardar fidelment el record de 
les meves innocents mirades d’infant.

Després he aixecat la vista fins a l’in- 
dret de la muntanya on reposen en pau 
els meus estimats pares i avantpassats. 
La seva memòria m’ha corprès de tris- 
tor. Unes llàgrimes han fet brillar els 
meus ulls, quan en silenci he pregat per 
élis.

La meva mirada ha continuât 
estenent-se afectuosa per contemplar 
l’àmplia panoràmica, i després de res- 
seguir lentament la serralada que 
abraça la vali, s’ha perdut en les mun- 
tanyes de més enllà, d’un blau encalit- 
jat que es barrejava amb l’atzur del 
cel.

Ha fet un dia molt bonic. El sol es- 
pléndid semblava voler engalanar el 
paisatge de llum i de color esclatants, 
corn per celebrar la diada del retorn 
d’un fill del poblé, que l’ha portât sem
pre a l’ànima.

Només entrar a la vila, l’he vista tota 
una altra. Gairebé no la reconeixia. He 
parat el cotxe a la Plaça Major. La 
gent em mirava encuriosida, com un 
estrany. M’eren desconeguts, també.

He donat un tomb per la plaça. Les 
cases del voltant les he vist molt trans- 
formades; sols n’he pogut descobrir al- 
gunes de les d’abans: senzilles, baixe- 
tes, ennegrides pels anys, conserven al- 
tives les essències d’un bell passât. La 
Font de Sant Joan -quina il.lusiò!- és 
igual que anys enrere, quan de petit as- 
sedegat m’esquitxava la cara. He tor- 
nat a beure-hi, adelerat, un bon raig

Dibuíx de l’autor.

d’aigua, i l’he trobat fresca i deliciosa. 
En acabat, m’he acostat a escoltar el 
brogit del riu, sempre entonant la ma- 
teixa cançô, una tonada que no para de 
recitar incansable des de segles. M’he 
emmirallat en les seves aigües, 
reflectint-s’hi el cel, i he pensât que riu 
i cel son alhora sempre iguals i sempre 
canviants, aliens a l’acciô de l’home i 
als avatara del temps.

He trobat alguns companys d’infan- 
tesa i de joventut. Ens hem saludat 
amb efusió; estàvem molt contents de 
tornar-nos a veure. Tant que haviem 
jugat plegats, corrent esbojarrats pels 
carrers plens de fang, i enfilant-nos i 
saltant per marges i parets!. S’han fet 
grans; algún caminava apesaradament 
ajudat d’un bastó. M’han assabentat 
de tôt de coses que han passât aquests 
anys i, dissortadament, de la mort 
d’alguns amies. La noticia m’ha entris- 
tit molt.

Després ens hem passejat junts, tôt 
xerrant animadament. He passât per 
nous carrers, plens de colorit i movi- 
ment. Tôt ho he vist molt diferent. La

W K W A n T
Sala d’Exposìcions
Sant Pere d’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

casa on vaig néixer -tan antiga com 
era!- és ara un fred bloc de pisos; no 
queda res del seu caliu. L’escola on vaig 
aprendre les primeres lletres, anys ha 
fou enderrocada, i en Hoc seu s’hi aixe- 
ca superb un vistós edifici. El poblé 
s’ha fet gran, massa gran, i penso que 
li passa com a un infant que, en fer-se 
gran, perd bona part de la seva tendre- 
sa. És el tribut cruel del progrès: ens 
deshumanitza.

La tarda ha passât de pressa. Can- 
sats, ens hem assegut en un banc d’una 
arrecerada placeta. Ja llustrejava, però 
encara hem conversât una bona estona 
més; no hauriem acabat mai. M’era 
tan agradable el que parlàvem, que àd- 
huc en alguns moments he aclucat els 
ulls per, amb la imaginació, emmarcar 
millor el nostre viu diàleg sobre fets 
passats, records, alguns, que hem res
cata! del pou de l’oblit. Però després 
he reflexiona! i he obert de bat a bat els 
ulls Ì l’enteniment per defugir la idea 
d’urTahir que no tornará mai més, i va
lorar millor el meu entorn, la realitat 
actual, i acceptar-ho de bon grat. Pen
sar que calen d’altres primaveres, no
ves generacions que vagin teixint la 
nostra història i sàpiguen menar-no 
per viaranys de benestar, justicia i pau.

Ja era ben fose quan ens hem aco- 
miadat per anar a sopar. Ha estât un 
adéu càlid i amarg alhora. Demà no 
ens podrem tornar a veure, i potser 
mai més.

He sopat sense gana. Em sento fati
ga!, però sóc feliç. Tantes emocions
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d’aquest dia, m’ompliran el silenci de 
la nit. En somnis, probablement torna
ré a passejar per aquests carrers asfal- 
tâts i bulliciosos, confoses les ténues 
imatges del passât amb les fortes sensa- 
cions d’avui. Potser, d’ara endavant, 
hi somniaré sovint, però ben segur que 
cap més vegada se’m presentará aque
lla visió suau i melangiosa que tant de

temps ha récréât els meus nostalgies 
pensaments, que tants anys he atreso- 
rat zelosament dins del meu cor.

Demà, a trenc d’alba, m’en tornaré 
al meu desti. Sens dubte, tot marxant 
giraré més d’un cop l’esguard enrere, 
per captar amb avidesa encara més im
pressions i augmentar el bagatge dels 
records del meu poblé. Quan el perdi

en la llunyania de l’espai i del temps, 
sentiré el dolor de la separació i el de- 
sencís de la solitud. Llavors, però, 
comprendré que és millor que hagin 
canviat tant les coses i la gent de la me- 
va terra, perqué, sens l’escalf entrenya- 
ble del seu redós, no senti tanta 
enyoran^a i no em sigui tan punyent el 
desig d’un retorn impossible. ■

El P. Josep Mr Nolla: 50 anys entre nosaltres
per Josep M." Riu

es del 1934 el P. Josep M.® Nolla, 
claretiá, ha estât entre nosaltres. Els 
dos darrers anys vivint ja a Barcelona, 
però sense deixar-nos del tot.

Va morir el passât 21 de setembre 
quan precisament feia pocs dies ha- 
viem conversât a la Sala Parés entre 
obres d’art, en una d’aquestes exposi- 
cions que se’n diuen de “ Fama” i en 
els quais s’hi troben Casas, Nonell, 
Rusiñol, Humbert i alguna Vila Puig. I 
estava de bon humor com acostumava 
a estar-ho sobretot en els darrers 
temps. Ara la seva dèria estava concen
trada en les tres edición s del “Nou Tes
tament” que ja es porten publicades 
per l’Editorial Claret. Com escriu el 
seu traductor Jaume Sidéra, la publi- 
cació d’aquest llibre biblic ha estât 
possible perqué el P. Nolla n’ha estât 
el seu promotor, el que n’ha buscat el 
diner perqué surti al carrer a preu de 
cost, el que ha insisti! una i altra vega
da prop del traductor i de l’editor. O 
sigui que podem dir que aquest ‘Wow 
Testament” ha estât com un llegat que 
ens ha fet a tots plegats el P. Nolla i és 
com un indici dar de quines eren les se- 
ves preocupacions en aquests darrers 
anys de la seva vida.

Quan el P. Nolla va venir a Saba- 
dell, en plena vigèneia de la República i 
de l’Estatut de Catalunya, va col.labo
rar més estretament amb el Dr. Lluis 
Carreras a través de la Congregaciò 
Mariana que, aleshores actuava en el 
conjunt de les activitats de l’Acadèmia 
Católica.

Després, al venir la nostra guerra 
1936-39, el P. Nolla es constituí, degut 
a les circumstàncies adverses de l’èpo
ca, en un sacerdot clandesti, d’aquells 
que es jugaven la vida administrant els 
sagraments en cases particulars, dient 
Missa en una sala d’estar, i portant 
consol on hi regnava potser el desesper 
de la persecució, de la mort violenta o 
de la presó.
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Recordatori amb dibuix aUegôric del 
P. Enric Dordal.

Retornada la normalitat l’any 1939, 
el P. Nolla accentué la seva labor prop 
de la joventut i féu de la Congregació 
Mariana, un estol de joves inquiets, als 
quais anava guiant en aquells dies tan 
especiáis de la post-guerra, on s’havia 
d’anar créant una conscièneia cristiana 
al costat d’uns ideals politics que esta- 
ven en plena efervescèneia degut a la 
cruesa de la segona guerra mundial. 
Feixisme, nacional-socialisme, co- 
munisme, libéralisme i democràcia 
cristiana, en certa manera, estaven 
esbatussant-se en els camps de batalla 
de quasi tôt Europa i en molts punts 
del mon. Aquest era l’ambient en que 
aleshores s’anava formant ideolôgica- 
ment la joventut.

La labor del P. Nolla corn a Director 
de la Congregació Mariana ompliria

vàries pàgines d’activitat sabadellenca. 
Aplec de Togores, Vespres sabatines a 
l’església dels PP. Missioners, cursets 
de formació en varis sentits: apologè- 
tics, socials, catequètics. Estimulé la 
creació de locals propis per a la Joven
tut mariana, a la plaça Major i espe- 
cialment amb el Teatre de la Faréndu- 
la, a través dels quais aconseguí reunir 
un estol de joves i d’altres que deixa- 
ven de ser-ho a fi de mantenir una in- 
fluèneia constant en la vida social de la 
ciutat, corn aixi ho aconsegui a través 
de llargues anyades.

Apart de les seves actuacions concre
tes en l’apostolat jovenil, fou profes
sor del Col.legi del Cor de Maria i corn 
a sacerdot intervingué émpliament en 
el moviment catòlic sabadellenc.

Corn Mossèn Ernest Mateu, Mn. 
Camil Geis, el P. Josep M.® Nolla en 
aquests 50 anys d’estar entre nosaltres 
s’ha guanyat generosament el titol de 
sabadellenc il.lustre. La seva memòria 
esté lligada entre aquests 1934-84 que 
tantes coses hem viscut i que han afec
ta! de pie a la convicèneia ciutadana i 
que, d’altra banda, ha obert espera- 
nçadores possibilitats de resorgiment 
per al futur de la nostra pétria.

El P. Josep M.® Nolla era un home 
que no era alié a cap moviment del 
temps actual. L’interessava i havia es
tât a Taizé i n’aprovava l’experièneia. 
Sentía dintre seu aquesta inquietud que 
mou a molts a protestar per les injusti- 
cies socials. No era un home còmode. 
Sovint havia encès polèmica. Però per 
damunt de tot, era profundament cris- 
tié i era tot esponjament cordial per a 
qui se li acostava.

Me l’imagino entrant a l’eternità! 
amb un exemplar d’aquest ”Nou Tes
tament” que ell tan ha contribuit que 
fos una realità! i que ara esté en la seva 
tercera edició. Méditant i llegint aquest 
llibre tan essencial per a formar-nos en 
Crist, és com podrem retre el millor 
homenatge a la seva memòria. ■
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Cinema

LubìtSCh 2i TV3; TO BE o r  NOT TO BE ì algunes reflexions
per Pere Cornellas Cine Club Sabadell

oques vegades l’obra d’un autor ha 
arribat tan desordenadament, o no ha 
arribat, com en el cas de Lubitsch (TO 
BE OR NOT TO BE, 1942, es va estre
nar amb 29 anys de retard). He vist no- 
més una dotzena de les seves pel.líen
les, poc més poc menys, i no dec ser 
pas dels més desafortunats d’entre els 
de la meva generació. Aqüestes notes 
que segueixen, per tant, son un acosta- 
ment necessàriament mancat.

Hi ha, però, una primera observació 
que cree evident: TO BE OR NOT TO 
BE no és un Lubitsch pur -en el sentit 
en qué ho són FRENCH CANCAN 
(1954), de Renoir; TEA AND SY
MPATHY (1956, TE Y SIMPATIA), 
de Minnelli; o THE TOUCH (1970, 
LA CARCOMA), de Bergman, per ci
tar tres casos ben diferents. Es deu, 
crec, a un fet decisiu: l’estil condiciona 
radicalment l’obra de Lubitsch -i sense 
que això vulgui dir el contrari amb res
pecte a qualsevol altre autor. La soli
tud dels personatges de Ford, la margi- 
nació dels de Huston o la rebel.lia dels 
de Ray, per posar tres exemples ben 
coneguts, configuren els tres móns res- 
pectius. Són personatges plens de den- 
sitat i ho són perqué el món cinemato- 
gràfic on es mouen queda marcat per 
la seva preséncia. Tanmateix, Lubitsch 
opera a l’inrevés: el seu estil crea un 
univers dins del qual viuen els perso
natges, que formen aquest univers, no 
perqué el marquin sino perqué són 
l’univers mateix, un espai filmic 
-visual- on tot és indestriable, una de
terminada mirada -o potser una deter
minada manera de mirar- que ho om- 
ple tot: el toe Lubitsch. Si no hi és, si 
no es respira durant tota la pel.lícula 
l’atmosfera que li és consubstancial, o 
només hi és a estones, els personatges 
es mantenen, però el seu medi d’acciò, 
més despersonalitzat, els fa perdre 
força.

I així, malgrat que el gènere i les re
lacions entre els personatges de TO BE 
OR NOT TO BE continúen essent lu- 
bitschians -la comèdia, el triangle-, el 
to modifica el món que els conté. I és 
aquest to precisament el fonamental 
ais seus films. Seria quedar-se a la su
perficie si només es digués que Lubits
ch és un deis grans directors de pel.ícu- 
les d’espectable del cinema mut ale- 
many, que ha créât un gènere ( la co
mèdia sofisticada i de “boulevard” .

Ernst Lubitsch.

l’ambient de la quai acostuma a ser Pa
ris), que ha sabut explicar amb una es
pecial sornegueria les históries més fri
voles, que ha dirigit Jeanette MacDo
nald, Maurice Chevalier i d’altres a les 
operetes musicals de més èxits dels 
anys trentes i que ha jugat al seu gust 
amb els marcs históries de més luxe. 
Tôt aixô, que és cert, està tractat, a 
més, amb una subtilitat, una delicade- 
sa, una elegància i una discreció 
(aquells fora de camp d’ÀNGEL, 
1937) que venen donats per la pátina 
que envolta tôt el seu cinema. Més que 
els deliciosos details que omplen els 
seus films, el toc Lubitsch és aixô. I és 
aquest tel el que es troba a faltar a TO 
BE OR NOT TO BE.

La farsa del film, amb alguns mo
ments dramàtics, serveix, com diu el 
mateix Lubitsch a rel de I’atac que va 
sofrir al seu temps la pel.lícula, per 
“satiritzar el món dels actors, al ma
teix temps que Pesperit i la baixesa na
z i” i mostra ”el nazisme amb molt a 
més autenticitat que la major part de

Una seqüència del film . (1942).
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novel, les, articles i films que tractaven 
el tema”. Cert. Però de la mateixa ma
nera que aquest to de farsa, precisa
ment, possibilità la rialla fácil, fa difí
cil el somrís, més maliciós, que acosta
va Lubitsch a Molière, a qui el cineasta 
admirava incondicionalment. L’uni
vers lubitschià es basa en el fingiment i 
l’engany, vistos tot rient, però resul
tants d’un escepticisme ben ciar. Lògi-
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cament, aqüestes caractéristiques tam
bé son presents a TO BE OR NOT TO 
BE; el professor Siletzsky (Stanley 
Ridges) traeix Polonia; Maria Tura 
(Carole Lombard) traeix el professor 
Siletzsky, enganyat també per Joseph 
Tura (Jack Benny); tots enganyen els 
nazis, portant el joc ficció/realitat a 
I’extrem (abans, el mateix Lubitsch ens 
havia enganyat igualment a la segona 
seqüència del film, quan una simple re
presentado teatral se’ns presentava 
com a representado de la veritat direc
ta). En un altre ordre de coses. Maria 
enganya el seu marit, molt més cinica- 
ment que el tinent (Robert Stack), que 
està disposât a parlar amb Joseph. 
Aixô darrer és més Lubitsch que tot el 
que té a veure amb l’intriga nazi, per
qué els motius de l’engany son més fri
vols i, per tant, és més amarg que 
Maria enganyi el seu marit per la seva 
personal satisfaccio lúdico-crónica que 
no que el tinent mati el professor, la 
fingida elegància del quai el fa un per- 
sonatge del tot lubitschià. Son aquests 
details -la sortida del pati de butaques 
del tinent (amb la graciosa broma del 
final); Maria, anant-se a canviar del 
vestit, per guanyar temps, però també 
per resultar més atractiva; Joseph, in
tentant constatar, sempre que parla 
amb algú, la fama del seu nom, etc. -i 
dues excel.lents el.lipsis -quan Maria 
va a casa del llibreter, sabem que el ti
nent ha anat a casa seva; mostrant-nos 
el Coronel Ehrhardt (Sig Ruman) co- 
municant a Maria la mort del profes
sor, Lubitsch ens estalvia la tipica esce
na de la trobada del cadáver- el millor 
del film. La resta és divertit, agradable 
i conduit amb habilitât, però inferior.

La companyia d’actors representa la 
farsa en el teatre de la vida, en un mo
ment en què la ficciò esdevé una eina 
vital perqué la història es desenvolupi 
pel carni desitjat. Un seguit d’enganys, 
contra-enganys, impostures i confu
sions jalonen tota la pel.licula en un 
deliciôs trajéete pel mon del diverti- 
ment. La reflexiô que aquesta estructu
ra narrativa i de guió proposa està no- 
més apuntada, però és suficient: la re- 
representaciò, la inter-influència món 
real/món imaginari i, més concreta- 
ment, el moment de la mort del profes
sor -mort real- a l’escenari d’un teatre, 
davant d’actors que interpreten el pa
per d’actors i, més encara, davant nos
tre, espectadors suprems -escena 
aquesta darrera definitiva i culminant 
dins el procès reflexiu abans esmentat-.

TO BE OR NOT TO BE, en definiti
va, és una bona comèdia, però és lluny 
de trobar-se entre les millors obres del 
seu autor. ■
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a Marcofilia, una de les rames de la 
Filatèlia, és el col.leccionisme de les 
marques que empra el correu per 
l’anul.lacio dels signes postals i que 
vulgarment coneixem amb el nom de 
mata-segells. El seu estudi, per la seva 
amplitud i des la seva implantado fins 
els nostres dies, ens permet un bon co- 
neixement de l’histôria, amb un escás 
marge d’inexactitud. I dintre d’aques- 
tes marques o mata-segells es troben 
les que l’Administraciô concedeix amb 
el nom d’especials, per a recordar una 
efemérides que mereix perpetuar-se. I 
l’estudi d’aquests és encara més apas- 
sionant, si amb voluntat ferma s’arriba 
a conclusions exhaustives. Els ternes 
que els mata-segells especiáis ens depa
ren, son tan variats i extensius que es 
poden incloure en totes les col.leccions 
temàtiques sense excepeions.

Avui, i concretan!, ens endinsarem 
en una temática esportiva com és el ci- 
clisme, aprofitant els mata-segells que 
ha proporciona! la cel.lebració un any 
més, de la popular VOLTA CICLIS
TA A CATALUNYA, una tradicional 
carrera internacional de les més anti
gües. La d’çnguany és la 64.® i al llarg

FILATELIA
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Sant Antoni, 3 
Tels. 725 87 79 - 725 29 18

de la seva historia té concedits una bo
na col.leció d’encunys especiáis. El 
primer que va obtenir és de l’any 1954; 
avui una pe?a notable i, per la seva ra- 
resa, cercada amb gran interés pels es- 
pecialistes. Passen 18 anys per a obte
nir noves impromptes i és en la Volta 
de 1972 i anys successius. Fins el 1983 
consistien en un sol mata-segells per a 
tots els dies que la volta corria per les 
nostres carreteres i sempre amb l’esta- 
feta de Barcelona. Com que la cons
tancia arriba a véncer totes les resistén- 
cies, aquest 1984 ha vist compensats 
tots els esforpos que cada any es feien 
obtenint un mata-segells especial per a 
cada una de les finals d’etapa. La 
col.lecció s’ha enriquit, dones, amb 
impromptes de SANT BOI DE LLO- 
BREGAT, TÁRREGA, BARCELO
NA, MANRESA, LLANgÁ i GIRO- 
ÑA, totes de molt bella factura i que 
Huirán per dret propi en els álbums 
deis afeccionats. La de LLAN^Á, la 
de MANRESA i la de GIRONA, al 
nostre judici, són les millors.

Totes aqüestes improntes concedides 
a l’organització de la Volta, es comple
menten amb les de rodet o mecániques 
que, des del 1974, un mes abans de la 
sortida, ja van promocionant la carre
ra sobre tota la correspondéncia que 
surt de Barcelona.

La Secció Ciclista de la “Unió Es
portiva de Sants’’, veterana entitat de 
casa nostra, mereix el reconeixement 
de tots els col.leccionistes, per la seva 
infatigable aportació que, any darrera 
any, incrementa tan substancialment 
els álbums de la marcofilia esportiva i 
concretament la ciclista. ■



LLIBRES
“62 CEBALLUTS”

“ 62 CEBALLUTS” és el llibre 
que han fet Joan Cusco i Emili 
Hierro, la presentació del qual es 
farà a Intel.lecte el proper dia 
15 de novembre. En aitai motiu 
s’exposaran les caricatures dels 
62 ceballuts que s’inclouen a 
aquest llibre. Llibre que ve a 
nodrir la col.leccio de la Biblio
teca Quadern amb el nùmero 8. 
Els autors en llur Preàmbul 
transcriuen una frase d’En Qui- 
xot que diu: “ Retráteme quien 
quisiere, pero que no maltrate’’. 
Aquesta ha estât la intendo dels 
autors que han realitzat aquesta 
obra amb “humor i amor’’, 
com ens diuen.

Són 62 personatges -ceballuts- 
relacionats en el món de les arts 
i de les lletres de la ciutat; són 
descrits per la ploma i el llapis 
amb agudesa i de manera festi
va. Joan Cuscó n’ha escrit els 
perfils i unes breus biografíes i 
Emili Hierro n’ha fet les carica
tures. És un llibre atractiu, sim- 
pátic, original. Horn creu que 
els seus autors han realitzat un 
intéressant treball. I com diuen 
ells mateixos: “ És un llibre de 
casa i per estar per casa’’. Un 
llibre que es llegeix còmoda i 
plácidament...

Creiem que ve a omplir un 
petit buit en la bibliografía lo
cal, d’un temps ençà força in
quieta. H

LES COLONIES DE VACAN
CES DE SABADELL

Un nou llibre sabadellenc

Encara no és a la venda però 
està a punt de sortir. Es un nou 
llibre sobre Sabadell, monogrà- 
fic en el tema -les colônies 
infantils- que comprèn un llarg 
période de vida ciutadana -des 
de 1912 fins a 1983-.

Dividit en dues parts ben de- 
finides, la guerra civil n’és la li- 
nia divisòria. El seu autor Mn. 
Joan Aran, ens presenta la bis
tòrta de les colônies sabadellen- 
ques, documentada i amb de
tail, a restii del seu estudi ante
rior sobre la parròquia de Sant 
Salvador que tan sols fa any i 
mig ens oferia. L ’intent 
d ’aquest nou estudi va pel ma- 
teix carni: presentar un aspecte 
parcial de la bistòrta ciutadana 
que fàcilment passaria desaper- 
cebut.

Les C o lôn ies E sco lars 
d’avantguerra i les Parroquials

Ç J 0

per

posteriors, les quais han arribat 
fins els nostres dies, ens revelen 
una realitat desconeguda per 
molts sabadellencs.

Davant d’aquesta publicaciô 
hom en pot esperar una narra- 
ció anecdótica que li recordi 
temps passats de la pròpia ado- 
lescència o joventut. No és 
aquest l’intent del llibre i cal 
situar-se en una altra perspecti
va per comprendre’!. A totes les 
seves pàgines és fácil de desco- 
brir el treball minuciós de recer
ca de tota la documentació pos
sible.

Al final, en un nombre consi
derable de planes, ens ofereix 
abundant documentació.

Esperem poder oferir en el 
proper número una ressenya 
més completa després de conèi- 
xer aquest llibre d’imminent 
publicaciô. I

“ APRENDRE A CONVIURE. 
REFLEXIONS SOBRE 
CIVILITAT ”

En l’edició anterior no vam 
poder referir-nos al llibre éditât 
per la Caixa d’Estalvis de Saba
dell amb motiu del seu 125è ani- 
versari: “ Aprendre a conviure. 
Reflexions sobre civilitat’’, que 
la Caixa va encarregar a l’autor 
Josep M.® Espinàs. Obra que ha 
merescut l’honrós patrocini 
d ’Acciò Civica de la Generalität 
de Catalunya.

El passât dia 11 de juliol va 
tenir Hoc l’acte de presentació 
del llibre, que es celebrà al Salò 
d’Actes de l’esmentada Caixa, i 
al qual assisti el sots-director 
generai d’Acciò Civica de la

Generalität i l’autor del llibre. 
El saló s’emplenà de gom a gom 
i tots els assistents foren obse- 
quiats amb un exemplar del lli
bre. La intervenció del senyor 
Espinàs fou molt aplaudida, 
com també ho foren els Parla
ments anteriors. El popular es
critor bagué de signar un llarg 
nombre d’exemplars d’aquest 
seu llibre, que ha estât molt ben 
acollit. És, véritablement, un 
llibre molt útil, en el quai 
l’autor exposa les seves refle
xions, tot guiant el lector per 
l’ampli camí de la conducta hu
mana davant de situacions tan 
diverses corn ens ofereix dia a 
dia el nostre viure en el context 
social. Tot el llibre manté un 
constant interés, que no decau 
en cap instant, i fa de bon llegir 
fins al final. Ha estât una apor
tado envers la conducta de civi
litat en què cal esmerçar-nos 
tots per fer un viure millor. 
L’autor ens ho ha exemplaritzat 
a través de les seves pàgines. Ha 
estât un encert per part de la 
Caixa d’Estalvis de Sabadell 
d’oferir-nos aquesta obra.

I aquesta avinentesa ens duu, 
paral.lelament, a una altra obra 
que es publicá allá l’any 1920: 
“ Compendi d’educació civil’’, 
de Ramon Rucabado i Comer
ma. Obra a la qual fou atribuít 
el premi ofert per l’Ajuntament 
de Sabadell al millor compendi 
d ’educació civil i política en els 
Jocs Florals d’aquesta ciutat, 
celebrats el 3 d’agost de 1918. 
El seu autor tenia afectius lli- 
gams a la nostra ciutat. En- 
guany s’acompleix el centenar! 
del seu naixement (1884-1966)

BIBLIOTECA QUADERN
Biblioteca Quadern té el pro- 

jecte de fer una segona edició 
del volum núm. 2 titulat: “ Una 
história de Sabadell per a tots’’, 
de Josep Torrella. Llibre que 
fou exhaurit ben aviat, degut al 
seu éxit.

Quan es publicá per la Diada 
del Llibre del 1981 va èsser aco
llit molt favorablement. I ara, 
per atendré les peticions que 
d’ençà d’allavors s’han formu
lât, es farà aquesta segona edi
ció.

Ressenyem els volums publi- 
cats per la Biblioteca Quadern:
1. - De les eixides. (Exhaurit).
2. - Una historia de Sabadell per

a tots. (Propera 2.® edició).
(Fora de numeració: Pas i
repàs)

3. - La darrera nit.
4. - Dels carrers de Sabadell.
5. - Amb la ciutat a l’hora del

record.
6. - Fonts i mines del rodai de

Sabadell.
7. - Elements per a una historia

postai de Sabadell.
8. - 62 Ceballuts. (De immediata

publicaciô).

“ELS MEUS CONTES ”
Rosa Granolleras i Pallàs ha 

recollit, en un volum, tretze 
contes per a infants, pròdiga- 
ment il.lustrats per En Colomi- 
na. Ha estât una edició limita
da, solament 40 exemplars, 
amb un dels quais ens ha obse
quiar gentilment l’autora. Ella 
és prou coneguda dintre de 
l’Agrupació Narcis Giralt: és 
l’“ animadora’’ de “ Finestra” i 
ensems n ’assumeix la direcció.

En aquests contes l’autora 
se’ns dóna a conèixer en una 
vessant poc coneguda en ella, 
com és el cultiu de la narrativa 
infantil. Aquest recull l’ha de
dicar al seu nét, el Jordi, però és 
com si l’autora expliqués els 
contes voltada d’infants que 
l’escolten embadalits seguint les 
vivències del dolfi, de la gateta, 
del gos lleial, de la gasela, del 
cèrvol entremaliat, del Hop, 
dels dos cavalls, del gali i de la 
gallina coixa... animalets que es 
deuen ais títols dels contes, que 
són de bon llegir.

En Jaume Mercadé n ’ha es
crit el prôleg i bé prou ho diu 
amb quina joia es Hegeixen 
aquests petits contes. Evident- 
ment hi ha molta tendresa en 
Hurs pàgines, a les quai els di- 
buixos que hi ha fet En Colomi- 
na dónen força vida. Felicitem 
ambdós per aquest treball.
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El Premi Sant Joan de novel .la catalana 1984

S’hi han présentât 
trenta-sís novel.Ies.

ancat el termini d’admissió d’origi- 
nals el passât dia 6 de setembre, han 
concorregut al Premi Sant Joan d’en- 
guany trenta-sis novel.les d’autors pro- 
cedents de les capitals de Barcelona, 
Girona, Tarragona i Mallorca, aixi 
com altres del Pais Valencià, Catalun
ya Nord, i de les comarques del Vallès 
(hi ha cinc concursants sabadellencs), 
Empordá, Penedés, la Garrotxa i Oso- 
na. Entre aquests autors -deis quais 
una quarta part son autores- figuren 
noms de prestigi en la narrativa catala
na, alguns dels quais es presenten amb 
pseudònim.

El Jurat és compost per Jordi Sarsa- 
nedas. Dolors Oiler, Agusti Pons, Joa- 
quim Sala-Sanahuja i Joan Ripoll, i 
actualment procedeix a la lectura dels 
originals, tot perfilant la selecció dels 
finalistes que hauran d’accedir a les 
votacions definitives. Els temes i els es- 
tils son prou variats com perqué les vo
tacions finals siguin discutides: aixi, 
per exemple, s’oscil.la de les tècniques 
tradicionals a altres més agosarades, 
basades en punts de vista subjectius, 
alternància d’açcions o ús del “ colla
ge” . Els temes prédominants son el de 
la introspecció personal, la crítica so
cial, la història-ficció, amb presència 
sovint de l’humor, i fins i tot de la pa
rodia; també hi son presents el tema de 
la guerra civil i el substrat politico- 
social d’époques passades, aixi com les 
histories Sentimentals.

El veredicte del Jurat es farà públic 
el proper dia 30 d’octubre, en un acte a 
celebrar al Saló de la Caixa d’Estalvis 
de Sabadell, segons el programa que 
oportunament s’anunciarà. □

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

Antoni-Lluc
Ferrer.
Guanyador Premi 
Sant Joan 
1981.

Mar gar ida A rit zeta 
Guanyadora Premi Sant Joan 1982

Vicenç Villatoro.
Guanyador Premi Sant Joan 1983.

I Premi Sant Joan ’984.
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Avui és,„

Antoni Sorolla i Artola (President de FAgrupació Narcís Girali)
per Xèspir

/  'I ntoni Sorella, 55 anys, ha estât 
elegit nou president d’aquesta Agrupa- 
ció que està afincada a la Rambla, 156. 
És una entitat de la qual ens en parlará 
el seu flamant president, home prou 
vinculat en les diverses activitats 
d’aquesta Agrupació, la quai va néixer 
allà l’any 1954. Els seus fundadors van 
escollir posar el nom d’aquell 
excel.lent patrie! que fou Narcis Giralt: 
empresari i mestre i home de bé. És 
aquesta una Entitat polivalent entorn a 
la quai s’hi asocia un miler de mem
bres. Des de la seva fundado ha estât 
sempre latent i inquieta, ”amb una 
forta dinàmica” com diu en Sorolla, 
que té nom de pintoraç i que tal vegada 
això l’ha estimula! a conrear també el 
dibuix i la pintura a hores Iliures, mal- 
grat que no en té pas massa, degut al 
seu treball professional.

Ens explica que l’Entitat està consti
tuida en deu Departaments que son: El 
de Producció, el de Gestió Econòmica, 
el d’Electro-Metal.lúrgica, el de Técni
ca Téxtil, el d’Art, el de la Llar, el de 
Cinema, el de Butlleti, el de Música i, 
per últim el de Divulgació Tècnica, tots 
els quais tenen el seu corresponent di
rector O directora i que formen la Jun
ta Directiva amb el seu president al da- 
vant, els sots-presidents, el secretar! i 
1’administrador,. Càrrecs no retribuï- 
bles econômicament, s’entent. Cada 
dos anys es fa reno vació parcial de la 
Junta. Ara compta 30 anys d’existèn- 
cia i durant aquest période n’ha passa! 
de verdes i de madures.

-Més de verdes que de madures? -li 
preguntem al reagan Sorolla.

-Diguem que meitat i meitat.
Fa de bon parlar amb aquest presi

dent: és una home d’aspecte bon jan. 
Força seriós, però de tant en tant, en
tre bigoti i barba, dibuixa un somris 
benèvol.

armui
MARCS I MOTLLURES

Pérez Galdós, 36 
Tel. 726 84 16 
SABADELL

-Entre tots els Departaments que 
constitueixen 1’Agrupació, quins son 
els que tenen més dinámica i més predi
cament entre els altres?

-Tots es mouen més o menys igual. 
Hi ha cursos que per unes raons o al
tres hi ha més activitat en alguns De
partaments que els altres, però en totes 
s ’hi esmerça un treball i una dedicació 
per dinamitzar-los.

-Has elaborai i presentai un progra
ma presidencial? Quins són els teus 
principals objectius?

-El resum del programa és una revi
stó exhaustiva dels objectius i del fun- 
cionament intern i extern de TAgrupa
ció. També el tema del locai social; la 
seva adeqüació i amb més ambició, un 
nou locai, perqué moites vegades al
guns cursets no els podem desenvolu- 
par en la nostra Entitat. I  com a tercer 
objectiu el de captació de socis i reno- 
vació juvenil, estimular a la joventut a 
ingressar en TAgrupació: I  de tot això 
es desprenen altres objectius que cal te
nir en compte.

-Quines són les leves máximes il.lu- 
sions en aquesta leva “ legislatura” ?

-Poder realitzar aquest programa... 
Tenir un local més idoni.

-Com has trobat TEntitat en el mo
ment de fer-te’n cárrec? En un mo
ment d’hores baixes o d’hores altes?

I com un gallee, contesta amb una 
altra pregunta:

-És que hi han, ara, hores altes?...
Ets home optimista?
-Sí.
-Tu, que tens una forta afició a pin

tar, amb quin color representarles el 
moment actual de l’Agrupació Narcis 
Gir alt?

Sense pensar-s’hi gens ni mica, diu:
-Amb el verd.
(Color de l’esperança...)



Canvi d’estació

î Fins i fot els vents ens son adversos, 
i les lletres que jo  pogués escriure 
avili s ’esmicolen i m ’obliden, 
tôt es un llarg desencis mentre espero 
un nou temps sense aquesta feixuga melangia.
Dubto si retrobaré d ’altres senzills al.licients 
ben Iluny de les platges, o bé si els records 
encara m ’ompliran de pesarosos mots 
i d ’estius sense Hum. Tan sols sé que si tu  véns, 
el teu bategar farà la tardor més viva.
Aixi, buscant el vent amb el vent, poema a poema, 
aquesta tardor d ’aram i verds pàl.lids 
serà corn un intens retorn a l’art clàssic, 
el nostre descobriment d ’antigues passions, serenes 
i fàcils corn el silenci d ’una fulla que voleia.

Poema de Josep Mila i MasoUver. Dihuix de Ricard Calvo i Duran.

Es una gentilesa de
Sant Quirze, 11

VIATGES CODINA, S.A.
Grup A Titol 412 SABADELL
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Mìscel .lanía
L’EXPOTREN GALICIA
Organitzat per la Xunta de 

G a lic ia , aq u est convo i- 
exposició ha recorregut, entre el 
7 de setembre i el 10 d’octubre, 
les ciutats de Vigo, Pontevedra, 
Oporto, Lisboa, Madrid, Sara
gossa, Barcelona, Bilbao, Bur
gos, Monforte, Ourense, Lugo, 
La Corunya i Santiago, fent 
coincidir la seva estada a I’esta- 
ció de França, de Barcelona, 
amb les Pestes de la Mercè, del 
23 al 25 de setembre d’enguany. 
La mostra ha reunit l’art, la 
banca, les comunicacions, la 
cultura, l’engineering, l’estalvi. 
el folklore, la indùstria alimen
tària, la hidroeléctrica, la mo
da, la ramaderia i la vitivinivul- 
tura junt amb el turisme, corn a 
exponents de la potència huma
na i econòmica ¿ ’aquella nacio- 
nalitat. En arribar el tren fou 
rebut pels senyors Trias Fargas i 
Eduard Bueno en nom de la 
ciutat i pels esbarts gallees de 
Catalunya en nom dels immi
grais a la nostra terra. El co
rnial de la mostra es va fer amb 
un recital del mundialment fa
més ballet Rey de Viana, a 
Montjuïc. Si ens escau de fer- 
nos ressò de l’esdeveniment és 
perqué al primer stand-vagó hi 
figurava una obra del nostre es
cultor Josep Sobrado i Balboaj 
gallee de naixença i sabadellenc 
d ’adopció.

DOS ANIVERSARIS EN UN 
ORFEÓ DE SABADELL I 
CORAL AL.LELUIA

L’Orfeó compleix vuitanta 
anys i la Coral en compta qua
ranta. I heus ací que en perfecta 
germanor ambdues institucions 
sabadellenques han commémo
rât els respectius aniversaris. La 
celebració ha consistit en un 
concert magne, que va tenir Hoc 
el 2 d’aquest mes d’octubre en 
el teatre municipal Farándula.

Constatem de seguida que no 
va ser una audició convencional 
a base dels repertoris acostu- 
mats. Acompanyades per una 
nodrida orquestra (la Estela, di
rigida per Cobi Grau) ambdues 
masses corals van interpretar 
“Jesucrist els homes guia” , 
breu i coneguda coral de la can
tata 147 de Bach; el “Cant de 
victória de Miriam” , de Schu
bert, extens i compromés; i la

“ Missa de l’Orfenat” , compos
ta per Mozart ais seus tretze 
anys, segons que se’ns informa, 
i ben poc coneguda, tan poc 
que prácticament era una estre
na en el nostre país.

Hem de reconéixer que 
aquest programa suposava tot 
un repte per ais dos nostres 
esforçats conjunts corals, i que 
se’n van sortir de forma que po- 
dríem qualificar d’immillora- 
ble; cal entendre que com a 
fruit d’una tira d’assajos con
duits amb el máxim de rigor.

Les veus solistes van estar a 
carree de la soprano Una Her
bage, la contralt Anna Velan
do, el baíx Níkos Rapetas i el 
jove tenor sabadellenc Josep 
M? Bosch, tots els quais van ex
cel.lir en els respectius comesos.

Mereixen la més efusiva feli- 
citacíó els mestres directors Jo
sep Colomé i Somoza (de l’Or- 
feó) i Pere Puig i Ballonga ( de 
la Coral Al.leluia).

El proppassat dia 11 de se
tembre morí a la nostra ciutat, 
a l’edat de 78 anys, el que fou 
excel.lent dibuixant i pintor fi
gurista, Josep Chibeli i Moles. 
Morí a la Casa-Asil de les Ger- 
manetes deis Avis Desemparats 
on s’hi trobava internat des de 
feia més d’un any.

Encara que la seva obra pictó
rica pugui èsser ignorada per les 
noves generacions, no ho és, en 
canvi pels de la seva generació. 
Fou deixeble deis Mestres Joan 
Vílatobá i Joan Vila i Cinca i 
condeíxeble i amie dels Camil 
Fábregas, Marius Vilatobà, 
Joan Mauri, Fluís Molins de 
Mur, Valls i Baqué, Maria Tere
sa Bedós, Isabel Pons i Iranzo...

Ha deíxat una obra i, per da- 
munt de tot, un bon record en
tre els que l’hem conegut i trac- 
tat, els seus amies.

Descansi en pau l’amie Chi- 
veli.

DE LA VISIO DE SABA
DELL PER PILARIN BAYES

Aquest ha estât el titol de 
l’exposiciô que ens ha présentât 
aquesta dibuixant il.lustradora. 
“ Pilarín” , que aixi signa la seva 
obra, no cal pas intentar desco- 
brir-la, puix ja és ben coneguda

óptica feta d’aquesta bona me
na de cistall.

JORDI ROCA PER LA PAU
El dilluns de Festa Major fóu 

inaugurai a la Ronda Zamen- 
hof un murai d ’inspiració paci
fista i de grans dimensions (14

per la seva constant i periódica 
col.laboració als mitjans grà- 
fics, molt principalment dirigi
da al pùblic infantil i Juvenil.

Els seus dibuixos dónen 
l’aparença de l’espontaneitat, 
tanta és la frescor que transpi
ren. Tenen aquest originai “di- 
vertiment” que els fa de bon 
veure i a través dels quais horn 
endevina com és la seva autora. 
“ Pilarín” se’ns apareix en ca- 
dascú dels seus propis dibuixos: 
està en la seva atmosfera. L’es- 
pectador comparteix el seu 
somriure o la seva jovial rialla, 
la seva desbordant i exhuberant 
simpatia... Ella té ofici, guan- 
yat en un treball persistent, de 
Iluita diària. 1, és ciar, per ella 
“dibuixar és un do” .

Les seves visions de Sabadell 
són -com tota la seva obra- op
timistes i alegres: són una festa, 
perqué la própía autora té una

i SócoJa
ALTA SASTRERIA DE LUXE

Plaça Sant Roc, 5 - Telèfon 725 59 29 - SABADELL

metres d ’am pla per 6,50 
d’alçària, a més del frontispici 
que el remata a la part superior 
i que inclou un rellotge de sol), 
degut al talent i al treball del 
popular pintor, grafista i col.la- 
borador de la nostra revista, 
Jordi Roca i Tubau, qui cada 
mati d’aquest torrid agost s’ha 
enfilât a la bastida instal.lada a 
l’efecte per a dur a terme tan 
esforçada tasca, amb l’ajut de 
Josep Reverter.

Sembla ser que el rellotge de 
sol és el primer de carácter pù- 
blic que funcionará a la nostra 
ciutat al carrer, i el mural que el 
conté és el tercer dels vuit per la 
Pau que l’AJuntament ha enca- 
rregat als artistes sabadellencs i 
que emplenaran de color la vila. 
Els dos primers ja realitzats han 
estât el de Pep Domènech, al 
mercat de Torre Romeu, i el de 
Josep Madaula al de la Creu 
Alta, que están ja integrats en 
l’entorn urbà respectiu.

A la base del d ’en Roca hi fi
gura una porta oberta que sim- 
bolitza l’accès de l’home a la se
va pàtria, amb dos xiprers al 
fons que representen l’hospita- 
litat. La nostra herèneia cultu
ral hi és present amb el dôlium 
situât a primer terme, coronat
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pel llorer de la fertilitat. El gran 
colom blanc de l’esquerra sim- 
bolitza la Pau, i la diadema, la 
dignitat de l’individu i la lliber- 
tat de pensament. Els dos ros
tres units per un bes, que repre
senta la confiança, son presidits 
per un ull que simbolitza el po
der suprem.

A la inaugurado, com a acte 
simbôlic de la Pau, fôren dei- 
xats anar un miler de coloms.

D’UN CICLE POÈTIC
El dia 26 de juny d’enguany 

s’esdevingué un intéressant co- 
miat a les vetllades poétiques 
que cada dos dimarts, des dei 
mes de desembre de l’any pas
sât, es presentaven a “Piano 
Jazz’’.

L’èxit d’aquest cicle, tant de 
public corn de qualitat artistica 
i de continuïtat, es va deure en 
bona part a les facilitats dona- 
des per l’equip de “Piano 
Jazz” i a la capacitai organiza
tiva i l’afany désintéressât de 
i’autor que inicia els recitals, en 
Francese Brunet-Llobet. Aixi, 
de mica en mica, es va anar 
créant un nou cercle poètic que 
assistia als citais recitals per es
coltar a coneguts autors corn 
ara Vicenç Altaiô i Vicenç Vi- 
llatoro, però també a joves poe
tes generalment locals (Montse
rrat Carné, Josep Mf Ripoli, 
Esteve Martinez, Josep Milà, 
Francese Brunet-Llobet, Ra
mon Permanyer, Andrés Rico, 
Ester Tapia, J. Antonio Bueno, 
Xavier Diaz, Gabi Ruiz, Josep 
Pujol, Josep Adalid). Sovint, 
les vetllades anaven acompan- 
yades d’algún grup musical: 
Teo Batlle, Jordi Ferran, Josep 
Monràs, Joan Artigas.

Donat l’interés que va des
pertar la iniciativa, tant pel pu
blic assistent corn pels intercan- 
vis artistics que permet, es pre- 
veu la pubiicació d’un Ilibre que 
reculii una mostra dels poemes 
récitais. D’altra banda, no cal 
dir que, amb l’ajut de “Piano 
Jazz’’, si no surt cap entrebanc, 
i amb la coordinació d’en Fran
cese Brunet-Llobet, bom desit- 
ja repetir l’experiéncia ben 
aviat per tal de que els “dimarts 
poétics’’ segueixen essent una 
intéressant realitat dins el món 
artistic sabadelienc.

L’HORA DELS MUSEUS
El divendres 31 d ’agost el 

nostre batlle Antoni Farrés va 
pronunciar aquesta frase dins el 
context del parlament dirigit al 
mestre escultor, érudit i col.lec
cionista, en Frederic Marés i

Déulovol, gràcies a la generosi
tà! del qual Sabadell s’ha vist 
enriquida amb la col.leccio de 
mostres i motllos d’indianes in
corporada al Museu d’Història 
de la ciutat i ubicada a la Sala 
que des d’ara porta el nom de 
l’il.lustre artista.

I la frase del titol era prou 
eficaç car la museistica locai 
acabava de viure el mateix dia 
la inaugurado de dues exposi- 
cions al Museu d ’Art del carrer 
del Dr. Puig, que romandrien 
obertes al públic fins el 16 de se- 
tembre darrer: la d ’instruments 
de mùsica tradicionals catalans, 
mostra itinerari deguda al pa- 
tronatge de la Caixa de Barcelo
na; i la de miniatures de la Cer- 
danya, mostra d ’eines i vehicles 
executats a petita escala pel 
“ roder’’ de Guils en Joaquim 
Bosom i Soler, exposada abans 
a la Cerdanya i a Barcelona.

Ha estât un lloable incert de 
la nostra conselleria de Cultura 
el relligar aqüestes mostres de 
disseny, folklore i ètnica amb 
els actes civils i lúdics de la Fes
ta Major. Confiem que al llarg 
del curs encetat mantinguin els 
nostres estaments culturáis la 
mateixa dinàmica.

En principi aquest ànim té 
traducció immediata en l’anto
lògica del pintor Vila Arrufa! a 
l’Acadèmia de Belles Arts i al 
Museu d’Art de Sabadell, com 
aixi mateix es perfilen els calen- 
daris i previsions de cada enti
tà!. L’Acadèmia en concret 
preveu, encara que avui per 
avui sense datar, les mostres de 
Cornes Busquets, Teresa Gan- 
cedo, Jordi Roca, Todó i, pre
vista en principi per a la segona 
quinzena de gener, la mostra 
d’historieta d’expressió catala
na, a cura del Serve! del Llibre 
de la Generalität de Catalunya.

PREMI INTERNACIONAL 
JOAN MIRÓ

Aquest premi de dibuix, con
sidérât mundialment com el 
més prestigiós, ha celebrai en- 
guany la seva XXIII convocatò- 
ria. Representa una enquesta 
anyal de les tendències més ac
tuals entre els joves valors 
d’avantguarda, i no cal dir, 
dones, que desterra totalment 
l’immobilisme en favor de la re
cerca plàstica i del seguiment 
dels corrents més influents en 
l’àmbit universal. En aquesta 
edició hi han concorregut 715 
obres de 24 països, de les quais 
han estât seleccionades poc més 
de la meitat, i s’ha atorgat el 
Premi -per primer cop “ex 
aequo’’ en la história del

concurs- a l’obra del txec On- 
drej Michalek i a la del polonés 
Iwo Zaniewski.

Les obres seleccionades han 
estât exposades des del 24 de ju- 
liol fins a final de setembre a la 
Fundació Miró, del Pare de 
Montjuic, i ha estât per a nosal- 
tres motiu de goig l’haver com
provai que entre elles n’hi havia 
de quatre artistes sabadellencs: 
Jesús Belloso, Espin-Amprimo, 
Agustí Puig i el nostre col.labo- 
rador habitual R. Calvo Duran. 
Amb anterioritat -la segona 
quinzena de juny- a la mateixa 
Fundació s’hi va efectuar la se- 
lecció per al Premi Joan Prats, 
d’Art Grafie, de la qual en surt 
el cartell anunciador del Premi 
de Dibuix Joan Miró. A l’expo- 
sició de la vintena i escaig de fi
nalistes s’hi podien veure, tan- 
mateix, els cartells de dos deis 
dissenyadors esmentats -Calvo 
Duran i Amprimo- els quais ens 
satisfa de felicitar des d’aqui 
per l’éxit que per a ells repre
senta d’haver estât inclusos en 
una mostra tan o més rigorosa, 
si hi cap, que la del propi Premi 
Internacional de Dibuix Joan 
Miró.

RIGOLETTO 
“Amies de l’ópera’’

Una vegada més s’ha demos- 
trat que a Sabadell hi ha un pú
blic interessai en el teatre ope- 
rístic i que, en aquest camp, la 
nostra ciutat, de la má de Mima 
Lacambra i els seus col.labora- 
dqrs en el timó d’“ Amics de 
rÓ pera’’, i amb el suport de les 
nostres primeres institucions, 
ha sabut trobar la fòrmula de 
l’éxit.

Naturalment, la fòrmula de 
l’éxit comporta com a primer 
ingredient el major grau de per-

fecció possible. No plànyer res 
en l’esforç.

La representació de “ Rigo
letto’’, el 17 d’aquest mes d’oc- 
tubre al teatre municipal La Fa
rándula, ha estât a l’altura dels 
colisseus d’òpera exigents. Els 
cantants eren tots de gran cate
goria, especialment el baríton 
Franco Bordoni, que és un dels 
millors intèprets de l’histriònic i 
dramàtic protagonista, i la jove 
soprano Enedina Llopis, una 
“ Gilda’’ d ’extraordinàries i 
sensibles facultats. No dispo- 
sem d’espai per estendre’ns en 
el comentar! puntual i detallat 
de la representació, ja que ens 
ve just per enganxar en el darrer 
moment el tiratge de QUA- 
DERN, pero volem destacar la 
concepció i la realització de 
l’espai escénic, aspectes que 
han estât resolts en un formida
ble treball del sabadelienc Fran
cese Ventura basa! en la múlti
ple utilizació d ’un gran tendal 
que pren formes i colors dife- 
rents segons les necessitats ex
pressives de l’escena.

No exagerem si diem, genera- 
litzant, que tots els cantants, el 
cor, l’orquestra, el ballet, han 
estât a nivell engrescador. ElS| 
fervorosos i insistents aplaudi- 
ments que es prodigaren en ca
da un deis passatges musicals de 
més Iluíment i les entusiastes 
ovacions del final, rubricaren 
prou l’encert global d’una me
morable nit operistica.

CORAL DEL CONSERVATO
RI MUNICIPAL DE MÙSICA 
DE SABADELL

El mateix dia, però a la nit, va 
celebrar-se un concert coral al 
jardi del Museu d’Art. Un nou 
mare, força acollidor. Caldria 
pensar en abillar-lo, fent alguns 
adéquats arrenjaments, per la 
qual cosa quedaría un mare 
adéquat per celebrar-hi actes 
culturáis durant l’estiu.

Ocupant-nos del Concert, di
rem que actuà aquesta Coral di
rigida per M.® Teresa Boix. Co
ra! que es formé ara ha fet tres 
anys i en la qual s’agrupen veus 
molt joves i d’altres en la seva 
plenitud. La Boix ha sabut har- 
monitzar un conjunt de veus 
que varen oferir-nos un selectiu 
programa. A cada peça se la 
premia amb uns càlids aplaudi- 
ments. La primera part del con
cert va acompanyar-se per Mar
ta Franquet, a l’arpa.

Va cloure’s la vetllada amb 
“El cant a la senyera’’ en el qual 
van adherir-se els assistents. Re
sulta una vetllada molt agrada-
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ble. Cal repetir-ho pel pròxim 
estiu.

CAMIL FÀBREGAS a MOIÀ

Camil Fábregas, l’escultor 
moianés afincat a Sabadell des 
de fa més de seixanta anys, ha 
presentai una exposició anto
lògica de la seva obra a la vila 
de Moiá. Obra que ha estât 
insta!.lada en una planta del 
Museu de l’esmentada vila, 
amb la col.laboració deis 
Ajuntaments de Sabadell i de 
Moiá, aixi com el Museu d’Art 
el qual està estudiant la possi- 
bilitat de cedir en dipósit un 
centenar d’obres que ara es 
troben en els magatzems de la 
restaurada Casa Turull, sense

honorât el seu fill dedicant-li 
una ámplia sala en el seu Mu
seu. L’obra -i el treball ingent- 
d ’aquest artista s’ho mereix a 
bastament.

L’“AULA BRECHT” 
per Feliu Formosa

En motiu de la Diada 11 de 
Setembre, l’Ajuntament orga- 
nitzá alguns actes públics, en
tre els quais ens plau comen
tar dos d’ells. Ens referim pri- 
merament a r “ Aula Brecht” 
de Feliu Formosa. Aquest in- 
térpret -actor-poeta- se sap 
l’ofici. La seva actuació fou 
perfecta, evidenciant en tot 
moment un absolut domini del 
seu afer, amb una perfecta 
dicció. Impressiona al public

Una instantánia de l'inauguració de 
Camil Fábregas a Moiá.
que aixó hagi d ’afectar a la sa
la que en l’esmentat Museu 
d ’Art de Sabadell hi té dedica
da En Fábregas.

Aquesta mostra ha coincidir 
en la Festa Major de Moià. 
S’inauguré el passât 15 d’agost 
i a l’acte assistiren el vice- 
president de la Diputació de 
Barcelona, senyor Josep M? 
Calmet i Iglésies, acompanyat 
per les autoritats locals de la 
vila aixi corn el Patronat de 
Museus. Entre els visitants hi 
havia un bon número de saba- 
dellencs que es van desplaçar 
per tal motiu. L’exposiciô que 
durà fins ben entrât el setem
bre s’ha vist molt visitada, tota 
vegada que hi ha hagut un 
gran interés en poder admirar 
el valuós recull de l’obra 
d ’aquest polifacétic artista, 
exposât en un marc adient. 
Recull que aplega una mostra 
antològica realitzada al llarg 
de més de seixanta anys que fa 
de bon veure i que Moiá, on va 
neixer Camil Fábregas allá 
l’any 1906, s’ha honorât i ha

la mostra antològica de Fescultor

amb la seva naturalitat i cada 
moviment i cada flexiò de veu 
està ben estudiada, perfecta- 
ment calculada per cada si- 
tuaciò, a fi d’un millor lluì- 
ment.

Fou una llàstima que aquest 
acte no el presenciés un nu- 
meròs public. S’ocupà la mei- 
tat de les grades de l’amfitea- 
tre del lardi de la Caixa d’Es- 
talvis de Sabadell. El pùblic 
assistent s’ho passà bé, puix 
valgué la pena veure l’actua- 
ció -gest i paraula- d ’aquest fi- 
dei intèrpret de Brecht.

JOAQUIM BUSQUETS 
a Intel.lecte

Aquest artista pintor ens ofe-

reix aquests dies una exposició 
de l’obra més recent, però tam
bé algunes pintures primeren- 
ques, quan estava sota el mes- 
tratge del malaguanyat Manuel 
Rallo. Aixi, dones, veiem una 
mena d’exposició retrospectiva 
per la qual es pot estimar la se
va trajectòria plàstica durant 
aquests anys. En el catàleg s’hi 
inscriuen uns breus comentaris 
entorn a l’obra d’aquest pintor, 
que venen a analitzar-la. Vo- 
lem, si més no, reproduir unes 
paraules que d’ella ha escrit 
Joan David: “ Obra en definiti
va descriptiva cenyida per una 
serena construcció. Vet aci una 
Unita amorosa en la qual l’artis
ta es mou aconseguint intel.lec- 
tualment l’autoritat que guia el 
gust estètic de la bellesa. Sant 
Tomás diu: “ Bell és allò que 
vist agrada” . No em cal afegir- 
hi res més” .

suavitat que les fa més intimes. 
A més -i aci la seva sensibilitat- 
juga amb un simbolisme oniric. 
Empra -almenys en aquesta 
versió- la vida -o la mort- d’una 
fulla seca. Hi ha una atmosfera 
tardorenca en aquesta bella 
mostra. Certament. bella.

“ ANY INTERNACIONAL 
DE LA MÙSICA”

El proper 1985 ha estât décla
rât “ Any Internacional de la 
Música” , i en ell s’escau el III 
Centenari del naixement dels 
grans compositors Johann Se
bastian Bach i George Friedrich 
Haendel. Aqüestes efemérides, 
sens dubte, desvetllaran l’espec- 
tació de tots els afeccionats da- 
vant un nombre incommesura- 
ble de concerts i d’actes cultu
ráis que es preparen i que dona-

Oli de J. Busquéis.

PERE RUIZ GRIM
a “ NEGRE”
En aquesta intima galeria s’ha 
exposât l’obra d ’aquest artista 
barceloni. Ja duu una trajectò
ria professional força creditiva. 
I aquesta mostra n ’ha estât un 
bon tast.

És el seu un treball acurat, 
molt sensible, fins i tot poètic. 
Urie. Té un traç élégant i subtil 
que fa de bon contemplar. 
Tracta la figura amb una intima 
delectaciô; les formes, més o 
menys accentuades, tenen una

negi*e
Passeig de la Plaça Major, 38 

Telèfoni 726.56.38 SABADELL

ran un nou relleu a la cultura 
musical del segle XVIII.

QUADERN, en aquesta avi- 
nentesa, ha volgut esdevenir 
cronista de les celebracions 
d’una art que ha estât definida 
com “ la tendèneia natural de 
l ’expressiô més enllà del 
silenci” , acollint a les seves pà- 
gines col.laboracions i noticies 
sobre el món musical i els seus 
protagonistes.

Aixi, el present número conté 
un treball sobre Haendel i el seu 
tercer Centenari que constitueix 
el primer lliurament d’un cicle 
d ’articles que continuará pro- 
perament amb una “ Evocació 
de Bach” , “ El florilegi musical 
d’Itàlia” , “ El segle XVIII entre 
el barroc i el romanticisme” i, 
finalment, “ L’ôpera, protago
nista de la veu” .
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Recordi... MONTESINOS per Tapisseria - Cortinatges
Grècia, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell Moquetes - Cobrellits
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Els sistemes de treball han canviat. 
El nostre esperit segueix al servai 
de la comunitat.

Ara fa cent vint-i-cinc anys, 
es firmava l'Acta de 
Constitució de la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell.

□ aquella Caixa que des del 
1 6 de gener de 1859 obria 
els diumenges al mati, fins a 
la d'ara, immersa en el món 
de la tecnologia informàtica i 
que cobreix una extensa 
gamma de serveis financers, 
hi ha un salt immens.

Durant aquest temps, els 
sistemes de treball, 
obviament, han canviat. De la 
ploma i el tinter a l'ordinador, 
la Caixa d'Estalvis de 
Sabadell ha tingut sempre 
present, pisró, l'esperit de 
serve! a la comunitat, 
emprant e|s mitjans més 
adéquats perqué l'atenció 
personal estigués sempre 
recolzada per l'eficàcia 
professional

S? amb la confianca de cinc generacions

5? CAIXA D6ÍTALVI/ 
D€/AI3AD6U
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Santa Eulália del Riu - EIVISSA. Dibuix al carbó (1953). 46x55 cm.
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o sempre és justa i satis- 
► factória, ni de bon tros, la 
valorado que la societal 
-aquesta realitat acéfala o 
amb cap de mitològica 
gorgona-fa de l ’obra deis 
artistes quan el pas del 

temps els va allunyant de nosaltres. Hi ha 
massa exaltacions pòstumes interessades 
i massa oblits inexplicables. Potser per 
aixô convé i és saludable que de tant en 
tant es procedeixi, per part de qui creu 
que honradament pot fer-ho, a reivindi- 
cacions de noms que semblen haver estât 
injustament relegáis a l’oblit.

No és ben bé l ’oblit, però molt s ’hi 
acosta el silenci que envolta l ’obra f et a-i 
ben feta, exquisida diríem- d ’un artista 
sabadellenc que tots hem conegut, que 
fou molt celebrai en els seus dies i que en
cara no fa  deu anys que ens deixà per 
anar a millor vida. Ens referim a Ricard 
Marlet, el xilògraf eminent, veritable 
mestre que fou en el seu art del gravai de 
la fusta, de molt estimable tradició a la 
nostra terra i que eli prestigió donant-li 
una empremta personal que pot haver fet 
escola.

De I’abundant i matisada producció 
d ’aquest nostre artista que es caracteritzà 
pel seu treballar incansable i exigent, són 
moites les obres que tenen, inqüestiona- 
blement, el carácter de mestn'voles, gosa- 
riem dir de perfectes i definitives. I  pos- 
seeixen, totes elles, a més de la mestria en 
l ’ofici, la subtilesa d ’aquell estil seu, tan 
personal, fe t de veracitat i de gràcia, 
d ’elegància discreta en la composició i de 
delicadesa en el traç, que les fa  fortament 
atractives. Tenen, per dir-ho aixi, la fas- 
cinació de “la simplicitat transparent”, 
que és, si no anem errats, una de les cotes 
més cobejables de T art de tots els temps i 
una de les caractéristiques que s ’atribuei- 
xen al quefer artistic de l ’època a qué ell 
pertangué.

Els seus boixos -curosament, sàvia- 
ment, mestrivolament treballats- s ’es
camparen arreu, molts d ’ells corn a 
il.lustracions i caplletres d ’obres impre
ses selectes, i molts d ’altres en nada les, 
missatges d ’auguri, recordatoris de com- 
memoracions i efemérides familiars o so
cials, o en eulògies d ’amistat i de corte
sia. I  si els veiéssim reunits podriem cons
tatar que formen un impressionant estol 
de composicions plenes de vida, d ’obres 
potser materialment minúscules, però re- 
llevants per la seva intrinseca qua li tat i 
per l ’alt nivell estétic que assoleixen.

Si es dona el cas que, de totes les que 
abordó amb el seu ja proverbial encert i 
delicadesa, la temótica nadalenca és la 
que H fou més familiar, ens sembla bo de 
senyalar addicionalment -descomptant, 
per sabut, el seu nivell artistic-tractó i re- 
solgué invariablement aquest tema amb 
un sentit genuïnament cristió, sense la 
més minima concessió a cap mena de 
profans i retôrics efectismes.

Es precisament per aixô, per aqüestes 
raons de congruéncia, que hem volgut re
servar al nostre artista -en testimoni 
d ’admiraciô envers ell i la seva obra i en 
guisa de repte reivindicatiu de la valora
do que cal fer-ne- la nostra portada. No 
la d ’un número qualsevol, com veieu, si- 
nô precisament la del nostre número na
da lene. I  dedicar-hi un bon espai de co
mentan, glossa i enaltiment de la seva 
admirable tasca. Ens ha semblât que 
aquesta era una manera d ’enfrontar-nos 
amb la inadmissible conspiració de silen
ci que el manté injustament com margi- 
nat i en oblit.



Semblança de

La Familia Picarol
per Joan Cusco
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Caricatures d^Emili Hierro

La familia que canta unida 
segueix unida.

bans d’ésser la “ Familia Picarol” 
era una familia com tantes d’altres, si 
bé més nombrosa, perqué està consti
tuida pel matrimoni Alguersuari-Gil i 
set fills que responen ais noms següents: 
Ramon, Josep, Mercè, Marc, Marta, 
Oleguer i Oriol. El pare es diu Josep, i 
Mercè la mare. Ja hem presentai tota la 
familia -una familia ben coneguda a ca
sa nostra-, la qual adoptà el nom artis
tic de Picarol perqué sona força bé...

Tant en Josep com la Mercè, són de 
sempre, gent de teatre, perqué el duen a 
la massa de la sang. I els fills se n’han 
empaltat. Això explica a bastament el 
que aquest clan, que forma una pinya, 
hagi format un conjunt artistic per 
divertir-se i divertir.

La Mercè Gii és una dona de tempe
rament vital, alegre, exultant, que sap 
crear l’accio al seu entorn. En Josep Al- 
guersuari és un home aparentment tran
quil, assossegat, moderador. Ambdós 
configuren un element creador i dinà- 
mic i alegre. En Josep ha esdevingut el 
“manager” de la Familia Picarol. La 
Mercè és la que crea i realitza. Els fills 
s’han adaptat a aquest règim però tam
bé cada un d’ells és un factor opinable i 
objectable. De fet, entre tots ho fan tot 
i la cosa va endavant, tot cantant.

Val a dir que a la familia hi ha un 
precedent. En Josep M.“ Gii, un veli ac
tor de l’escena de casa nostra, un home 
que s’ha dedicat intensament a aquesta 
seva afecció envers l’art de Talia. Ja 
se’n duia als seus fills -entre els quais 
s’hi comptava la Mercè- al teatre, on els 
inicià en papers escènics. Aixi començà 
la vocació de la familia. La Mercè va es- 
devenir una jove actriu que interpretava 
els més variats papers. De tota mena, 
fins i tot musicals, que se li donaven 
molt bé. Actuà en moites de les Revistes 
que realitzà la “ Joventut de la Farán
dula” i, les més Ilunyanes, allà a Sant 
Feliu del Racó... Bé es pot dir que la 
Mercè començà a fer teatre quan tot 
just pujava tres pams de terra... Pare i 
filia van actuar junts a La Farándula.

L’any 1952 Josep Alguersuari era 
president de Palestra i fou aleshores 
que es va prometre amb la Mercè, qui 
s’incorporà a l’elenc artistic de Pales
tra, la quai cosa no fou pas ben vista 
per la Joventut de La Farándula, que 
n’era director Josep M.® Gil... La Mer-

cè, però, va alternar les seves actua- 
cions entre Palestra i Joventut La Fa
rándula. Temps després varen casar-se, 
foren feliços i menjaren pastissos... I la 
vida continua i la familia creix, creix i- 
els fills els vénen de Paris amb regulari- 
tat, fins a set. La casa es converteix en 
clams i cants, però com que els pares sa
ben organitzar-ho, “ orquestren” la 
pléiade i començen a cantar junts, a ca
sa seva i després en alguna festa fami
liar, fora de casa. I aixi, d’aquesta fal
sò, la familia adopta aquell eslògan que 
hem posât al principi: La familia que 
canta unida segueix unida...

He IK 1|<
És l’any 1973 quan ja ben préparais 

per acometre majors temptatives, regis
tren el primer disc {“Ara és Nadal”), 
recull de cançons nadalenques originals 
del compositor Alejandro Corniero i la 
traducciò de la lletra al català és a cura 
de Jordi Voltas. Disc que obté un gran 
èxit. Això els engresca a enregistrar un 
segon disc al cap de pocs mesos del pri
mer.

L’any 1976 la Familia Picarol fa el 
seu primer festival i és en el poblet de 
Ventolà,' a la vali de Ribes. Després ja 
aniran succeint-se d’altres. Fins i tot ac
túen a Benidorm i a Palamòs. Conti
núen fent gales i és el 1978 que en com- 
memoració del “ Año Internacional del 
Niño” , participen brillantment en el 
Festival de la Cançô Infantil Iberoame
ricana, que va celebrar-se al Palau de la 
Música Catalana on quedaren en segon 
lloc, darrera de la representació gadita

na. Després van seguir les seves actua- 
cions, que esdevenen temporades artis
tiques de la Familia Picarol. Recorren 
tot Catalunya i actúen a TVE -catorze 
actuacions-; participen en festivals di
versos en els quais assoleixen éxit darre
ra éxit.

Durant l’any fan unes cent actua
cions. Cal fer-los aquesta pregunta:

-Com realitzeu els viatges?
-Amb un cotxe Seat 124.
-Hi cabeu tots?
-I tant! -diuen a cor.
-Fins i tot hi carregem tot el vestuari i 

els instruments musicals -afegeix el pa
re. Els instruments son guitarres i fian
tes. (El piano el deixen a casa...)

-Quants quilòmetres feu a I’any?
-Uns 35 mil.
-No heu pensât posseir un mini-bus?
-És ciar que hi pensem!

* * *

De la Familia Picarol tembé en diuen 
la Familia Trapp sabadellenca. Fins i 
tot enceten cada espectacle interprétant 
les cançons de la pel.licula “ Sonrisas y 
lágrimas” ... És a la segona part que in
terpreten la seva pròpia sintonia.

Al principi el grup cantava folk ame- 
ricà i espirituals negres, però van anant 
incorporant la cançô catalana i avui 
constitueix el 80 per cent de l’espectacle 
que interpreten. Cada gala té una dura- 
ciò d’unes dues hores normalment. Són 
incansables i el públic no els estal- 
via els forts aplaudiments. És perqué te
ñen la gràcia de posar-se el públic lite- 
ralment a la butxaca, com es diu. Tenen
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"Recorder! aquella memorable ocasió que van actuar davant del president Tarradellas... ”

una imatge simpàtica i saben motivar 
l’auditori, sigui compost de gent jove o 
adulta. Disposen d’un ampie repertori 
que poden adaptar a cada classe de pú- 
blic. Han actuat a tota mena d’escena- 
ris; és una farándula que actúa a l’aire 
Iliure, en teatres, en esglésies, clubs, pa- 
laus esportius... Han actuat al Palau de 
la Generalität davant del matrimoni 
Tarradellas quan n’era president. Tam
bé a Ventolá i a Campelles han actuat 
davant de la familia de Tactual presi
dent, lordi Pujol, quan la familia es- 
tiueja a Caralps, prop de Ventolá. Es 
dona el cas que el matrimoni Pujol- 
Ferrusola té set filis com la familia 
Alguersuari-Gil i entre els filis també hi 
ha un Oriol, un Oleguer i una Marta... 
Enguany s’ha repetit la seva actuado a 
Campelles, en la qual assisti el matri
moni Pujol i s’ho passaren força bé. 
Dos dies després tingueren Tatenció de 
fer-los una visita a la casa deis nostres 
artistes, a Ventolá.

* * *
Mercè Gil és la creadora de la coreo

grafia de la Familia Picarol. I tant el 
seu marit com cada un deis filis hi diuen 
la seva, aportant idees i suggerint-ne 
d’altres. Entre tots, com diem, ho fan 
tot. I tot queda a casa. Una casa, dit si
gui, on es treballa i tothom fa la seva 
via: els joves estudien, perqué han sa-

but compaginar els estudis amb la seva 
afieló artística. Els dos filis grans, el 
Ramon i el Josep, van separar-se de la 
Familia Picarol (que no pas de la propia 
familia) i des del 1978 el conjunt ar
tistic el formen la Mercé i els altres cinc 
filis que, per Tordre d’edat tenen 21, 
20, 19, 17 i 15 anys. Una bona escala...

Duen gravats vuit discs per la Belter i 
Fonogram. Entre ells dos elepés -Bon 
Nadal i Lo d’ahir i lo de sempre.

Han participât en molts festivals i 
han assolit premis i distincions i no pas 
poques critiques de les seves actuacions, 
que no volem cansar el lector citant-les.

No podia faltar fer esment de les 
anécdotes que al llarg deis anys ha pro- 
tagonitzat la Familia Picarol. Podem 
narrar-ne breument algunes. Com 
aquella que els succeí a Sant Llorenç 
d’Hortons, on el mateix festival actua- 
va Sara Montiel i en un principi sembla-

Restaurant
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va menysprear el compartir la gala amb 
“ aquell grup” ... Però fou el mateix pú- 
blic que ho jutgà: la Familia Picarol 
aixecà T entusiasme de tot l’auditor i...

En una actuació en un barri barceloní 
fallá la instai.lació eléctrica. S’anà fent 
fose i l’avaria no Tarreglaven; el públic 
estava impacient i fins i tot es ficava 
contra la Familia Picarol, que no hi te
nia pas gens de culpa. En vista que la 
cosa no s’arranjava, fou el propi “ ma
nager” , En Josep, qui s’enfilà a la con- 
ducció eléctrica i conectà les linies amb 
un fanal de la via pública. (Després es 
guanyà la repulsa dels empleats de la 
companyia concessionària, però la Fa
milia Picarol, va poder comentar i aca
bar la seva actuació entre Tentusiame 
del públic que havia aguantat aquell re
tard...)

Recorden aquella memorable ocasió 
que van actuar davant del president Ta
rradellas: aquest s’emocioná fortament 
quan cantaren la popular havanera 
“LMv/” ...

I d’altres anécdotes que podría anar 
contant, d’aquests mons de Déu, aques
ta familia farandulera que duu Talegria 
i el cant en el cor i en els llavis.

En aquesta escaienga del NadaT84 
hem cregut adient incorporar la Familia 
Picarol a Quadern perqué ella ens dugui 
la seva il.lusió i la seva joia tot cantant.
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Un bilingüisme dintre d’un altre?
per Josep Torrella

: stem tan acostumats a sentir -i a dir- 
barbarismes, que els sentim -i en diem- 
sense ni parar-hi esment, sense que a 
penes pertorbin la nostra Sensibilität 
auditiva com a elements espuris que son 
dintre del prou extens vocabulari cata- 
là.

Em refereixo, és ciar, als qui hem ad- 
quirit una poca o molta coneixença dis
ciplinada de la nostra parla, que dels 
qui només l’empren rutinàriament per
qué Than heretada dels pares ja no cal 
esperar que distingeixin entre un voca
ble genui i un d’il.legitim.

Però quan és davant del televisor o 
escoltan! la ràdio que ens és plantifica! 
un barbarisme, o una construcció im- 
própia, aleshores la nostra orella se’n 
sent ferida. I si el nyap ens ve d’un pro
fessional la cosa ens irrita i tot. Però en
cara que vingui d’una persona del car
rer, que al carrer no n’hauríem fet cas, 
a través d’un micrófon la impuresa ens 
apareix retallada, estrident, amplifica
da.

I és que inconscientment presuposem 
que una persona qualsevol hauria de te
nir davant d’un micrófon la preocupa- 
ció de controlar la seva parla, i aixi com 
-seguim suposant, sense que ens n’ado- 
nem- deu mirar de no amollar cap pa- 
raulota, creiem que també hauria de fer 
per empassar-se els bueno, els pues, els 
hasta, els tenir que, i altres disbarats de 
qué està plagada la nostra parla col.lo- 
quial.

Però ¿com podem prétendre d’exigir 
un minim de rigor linguistic a I’home 
del carrer si molts dels qui ens hem 
esforçat per poder escriure el català 
amb poca o molta correcciò no apli- 
quem mai un esforç semblant a depurar 
de bastardies la nostra conversa, fora 
de si ens asseuen en una tarima o ens 
encaren un micrófon?.

No dubto que a tots els idiomes es 
deuen produir certs vicis en el terreny 
col.loquial, i s’hi deuen introduir ele
ments heterodoxos, majorment en els 
ambients d’escàs nivell formatiu. Ara 
mateix podem assistir al risible especta- 
cle de tantes figures de la política espan- 
yola, és a dir de gent prou formada, que 
ni davant deis micrófons no s’estan de 
menjar-se la d en les sil.labes finals dels 
participis (informao, enterao, ocupao); 
vici que si es pot tolerar en un dia
lecte -l’andalús- no cree que siguí per
donable en la gent de la “ meseta” , ni

tan sois en els propis andalusos que va
gin a ocupar poltrones madrilenyes. I 
també cal acceptar que es produeixin al- 
teracions lexicals per culpa deis argots, i 
que manta vegada certs vicis o Ilibertats 
arribin a adquirir carta de naturalesa i 
vagin conformant la inevitable evolució 
de les llengües.

No cree, però, que el fenómen d’au- 
téntica corrupció que es registra en el 
català s’esdevingui en les llengües “ ofi
ciáis” deis paisos amb escás o nul anal- 
fabetisme i amb una acuradá solidesa 
de l’ensenyament linguistic. Per desgrá- 
cia el català es troba en una situació 
majoritária d’analfabetisme puix que 
molta gent catalana que ha passa! per 
Pescóla, i fins i tot no pas pocs universi- 
taris, equivalen a analfabets o semi- 
analfabets respecte de llur pròpia llen- 
gua. La culpa no és tota d’ells, óbvia- 
ment; el primer culpable, en cronologia 
i en gruix, ja ve de principis del segle 
XVIII, i és aquell qui inicià la margina- 
ció secular de la nostra llengua.

SENSERRICH
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condemnant-la aixi a una degradació 
que si no va arribar a aniquilar-la va ser 
grácies a un veritable miracle de resis- 
téncia.

Si hem estât, dones, capaços d’aques
ta fidelità! durant més de dos segles i, 
sobre d’ella, vam ser favorescuts amb la 
intervenció providencial d’un trauma- 
tóleg de la talla de mestre Fabra i amb 
la solidária entesa de la nostra gent de 
lletres al seu redós, val la pena que els 
qui estem en situació de fer-ho ens es- 
forcem a depurar la nostra parla d’in- 
trusismes lexicals i de desviacions gra- 
maticals i fonétiques. Però que ens hi 
esforcem cada dia a tota hora; no no
més quan escrivim o quan parlem en 
ambients i circumstáncies de compro
mis, equivalents per a nosaltres a es
criure en veu alta.

La promiscuitat de la nostra llengua 
amb la castellana, degut al fenomen mi
gratori de les darreres décades, és prou 
amenaçadora de degeneració per a una 
de les dues -i no hi ha pas dubte que 
l’amenaçada és la nostra- perqué encara 
aquells qui tenim manera de contribuir 
a la seva ortodôxia no fem res, o fem 
menys del que hauriem de fer, per 
alliberar-la de la influéneia invasora. Hi 
ha qui tem -i qui ho dóna per segur- que 
l’estabilitzaciô del bilingüisme a casa 
nostra portará a la destrucció del cata
là, a la llarga. Però aquest funest pro- 
nòstic podría ser encara més real i a més 
curt termini si s’anés mantenint i accen
tuant un divorci entre el català docte i el 
vulgar, entre el català d’élite i el del car
rer; en definitiva, entre el català que 
s’escriu i el que es parla, cosa que arri
baría a constituir un bilingüisme dintre 
d’un altre.

Ara bé; el rise s’agreuja amb la man
ca de rigor lingüistic a la televisiô i a la 
ràdio per part dels qui en són professio
nals: guionistes, tr aductor s, actors, do- 
bladors, presentadors. És prou sabuda 
la ràpida i decisiva influéneia d’aquests 
mitjans damunt la massa. La correcciò 
idiomàtica dels qui són escoltats dia 
darrera dia per la gent de tots nivells i 
de tots indrets és, dones, indispensable i 
urgent per a la regeneració del llenguat- 
ge, per a una coheréncia que li mantin- 
gui la necessària fortalesa.

Malauradament, sembla que aquesta 
evidéncia no sigui advertida per aquells 
a qui correspon de posar les coses a 
rotilo.
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Ricard Marlet i la “ Colla de Sabadell”
per Joan Blanquer

urant els darrers anys s’ha vingut 
parlant de la “colla de Sabadell” amb el 
lloable afany de reivindicar la importàn- 
cia que va tenir en el mon cultural català 
i, no cal dir, en el sabadellenc, cosa que 
en el decurs de llargs anys -i tothom sap 
el per què- no va ser possible. Algunes 
esporàdiques iniciad ves moriren tot just 
nascudes i, d’altra banda, -cal confesar- 
ho- tampoc no existia massa curiositat 
per l’obra que col.lectivament va dur a 
terme la “colla” i individualment cadas- 
cun dels que la integraren. Amb la tor
nada de l’exili de Joan Oliver i la publi
cado d’alguns llibres de versos seus 
d’èxit ben notable, força gent va desco- 
brir que aquest poeta era sabadellenc i 
això, afegit al fet de la reedició d’algunes 
novel.les de Francese Trabai, va donar 
peu a que comencés a reparar-se una evi
dent injusticia: la de la ignorància o de 
l’oblit d’uns homes que, encara avui, 
morts o vins, continuaven mostrant-nos 
uns camins a seguir. Naturalment se’n 
coneixen i se n’expliquen les anecdotes 
de carácter més insòlit, aquelles que 
constituien l’exponent d’una deliberada 
i primordial finalitat: desvetllar una ciu- 
tat mig adormida i tractar de posar-la 
culturalment al dia, fent-la adonar que 
s’equivocava en creure que tot el que no 
pogués conduir a convertir-la en un 
“empori tèxtil” no valia la pena. Per tal 
com en definitiva era això el que aquells 
nois perseguien foren qualificats de bo- 
hemis i d’irresponsables i ha calgut que 
passessin cinquanta anys perqué fos 
comprès per tothom que tot, absoluta- 
ment tot -incloses les seves facècies- el 
que va fer la “colla” era perqué estima- 
ven Sabadell, i que, en definitiva, la seva 
tasca va ser molt seriosa: la creació de les 
Edicions “ La mirada” (quan la nostra 
ciutat tenia en prou feines una quarta 
part dels habitants d’ara); la Direcció 
durant uns anys del “ Diari de 
Sabadell” , al mig d’un diari de dreta 
com “La ciutat” i d’un d’esquerra com 
“El poblé” , amb un nivell generai 
excel.lent; la creació de l’Associació de 
Mùsica, i la dels “Amies del Teatre” ...

D’aquesta “colla” , de la qual Oliver i 
Trabai sembla que eren capdavanters en 
formà part també un home que no ha es
tât, ens sembla, degudament valor at. 
Cert que sempre que algú s’ha referit a la 
“colla” l’ha al.ludit però no ha fet corn 
de passada, subratllant-ne a tot estirar, 
com si només fos aquest el seu aspecte

II. lustrado de Ricard Marlet per al conte de Joan Oliver 
titulat "Reportatge apôcrif de N adal” (1967).

més destacadle, el seu franciscanisme. 
És obvi que ens referim a Ricard Marlet. 
Sens dubte Marlet no tenia la brillantor 
de Trabal amb les seves excentricitats i 
amb les seves novel.les, ni la d’Oliver 
amb els seus versos i les seves mordaci- 
tats, però contribuía sempre i ben
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eficaçment, ens consta, a tot allò que re
présentés anar contra els convencionalis- 
mes, els tòpics i la conformitat mediocre 
del Sabadell d’aquells temps; des de l’at- 
zagaiada per l’estil de la del “ llançament 
d’un primer llibre” llançat realment per 
la finestra al mig del carrer en comptes 
de fer-ne el tradicional “ acte social” , 
fins a la realització més seriosa i trans
cendent. El que passava era que Marlet 
era un home que ho feia tot sense soroll, 
que semblava abellir-hi de quedar sem
pre en segon terme. D’aci, possiblement, 
que s’hagi parlât poc de la importància 
que tingué tot el que va fer coadjuvant a 
les realitzacions seriöses de la “colla” : 
les campanyes de l’Associació de Música 
palesaven sempre la preséneia de Marlet
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amb els programes de mà dels concerts 
que ell illustrava; la seva aportado al 
disseny de la col.leccio “La mirada” i 
als “Almanac de les Arts” , per no 
esmentar-ne d’altres.

Tanmateix, allò que, a més del que 
hem dit, potser explicarla millor el silen- 
ci a l’entorn de Ricard Marlet en tant 
que integrant de la “colla” fóra més que 
la mancanza d’una personalità! artistica 
la possessió d’una condició estrictament 
humana a la qual avui més aviat no es 
dóna cap importància, si és que no és 
considerada un defecte: era un home 
d’una modèstia absoluta, gosariem dir 
potser excessiva. Comen^ava per 
considerar-se un artesà més que un artis
ta i, no obstant, totes les seves obres fos- 
sin boixos -se’n poden totalitzar un pa
reli de milers- pintures, ceràmiques, es- 
cultures... tenien el segell inconfundible 
del seu art, fidel sempre a la linia nou- 
centista, que cada dia era més difós i 
apreuat. Vinyetes per a textos literaris, 
capslletres, nadales, “ ex-libris” 
“goigs” ... tota obra sortida de les seves 
mans, fos de dimensions grans o petites, 
tenia un ni veli de qualitat indiscutible.

Altrament Marlet fou molt fidel a Sa- 
badell i al nostre Vallès i ho afirmem no 
pas pel simple fet d’haver-hi nascut i 
morir-hi, només, sinó perqué bona part 
de la seva obra reflecteix diàfanament 
quasi sempre l’entorn en què va viure: la 
ciutat, els seus edificis, les seves muntan- 
yes, fins i tot algún cop la seva gent: com 
els fons de Sant Lloren? del Munt, els 
bitllets de banc de l’Ajuntament de Sa- 
badell del 1937 o les pintures del salò 
modernista de la Caixa d’Estalvis.

Amb aqüestes breus ratlles no prete- 
nem pas de fer una reivindicació d’un 
artista sabadellenc que dintre l’art de la 
xilografia, si més no, adquiri un relleu 
molt acusat. Ni la millor bona voluntat 
suplirla les nostres més elementáis man- 
cances. Però si que voldriem que po- 
guessin contribuir a que Ricard Marlet, 
l’home i l’artista que fou, no fos oblidat
0 menystingut quan tractéssim d’avaluar 
el que representó la “colla de Sabadell”
1 la seva obra.

Els que he trobat pel carni

Ricard Marlet per Mn, Geis
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a meva coneixença i amista! amb 
Ricard Marlet era tan vella com la meva 
adscripció a la ciutadania sabadellenca. 
Es pot dir que tenia un origen montser- 
rati. Els Marlet de Sabadell eren molt 
vinculats a la Confraria de la Mare de 
Déu de Montserrat, dirigida pel popu
lar escriptor i encara més popular ora
dor sagra! Mn. Josep Cardona. Entre 
aquests confrares i el director, s’havia 
anat forjan! una ferma relació i amis
ta!. Jo vaig entrar en relació i amista! 
amb els Marlet, de bracet amb Mn. 
Cardona. A la seva mort, jo el vaig suc- 
ceir en la consiliatura de la Confraria. 
L’amistat amb els Marlet restava defi- 
nitivament consolidada. L’amistat amb 
un deis germans, en Ricard, excel.lent 
dibùixant, pintor i famós boixista, ani- 
ria essent alimentada a través de l’art.

Precisament la portada del meu poe
ma montserrati “ Muntanya Santa” , 
sorti a la llum pública ornada amb un 
boix de Ricard Marlet, amb el qual l’ar- 
tista m’havia generosament obsequia!: 
una de tantes interpretacions de la Mare 
de Déu de Montserrat, i de la reva en- 
cinglerada Muntanya. Com s’ha recrea! 
recreant-la!

Els cristmas de la major part dels 
meus Nadals han circulât amb nadales 
il.lustrades amb boixos d’en Marlet. 
Oh, els seus ingénus pastors i els seus 
graciosos angels...!

Marlet, per a fer-se original en les fi-

gures dels seus boixos -pastors, ramats, 
àngels, figures del Santoral...-no tenia 
necessita! de recórrer a la caricatura i al 
grotesc en les seves il.lustracions pesse- 
bristiques i'gogistiques, corn han fet 
-àdhuc abusant-ne- renomenats boixis- 
tes contemporanis d’ell, potser una mi
ca posteriors.

La meva preferència -tot i admirant 
aquests altres nostres grans boixistes-és 
pels boixos d’en Marlet, concebuts i 
executats dintre la més pura tradició 
boixistica de Catalunya, tradició, per 
ell, polidament renovada i estilitzada... 
Els boixos d’en Marlet no cal que siguin 
signats, els identificareu al primer cop 
d’ull.

Marlet s’especialitzà tant en la xilo
grafia, en el gravat a la fusta que el re
nom del boixista féu oblidar el dibui- 
xant, el pintor a l’oli, a l’aquarel.la i al 
frese, que en tots aquests rams podia 
competir amb els millors artistes.

A propósi!. Un any que jo vaig interi
nar la parròquia de Sant Feliu, vacant 
per defunció del rector titular, Mn. 
Vazquez, vaig tenir una especial relació 
amb en Ricard Marlet, en ocasió d’ésser 
col.locats al retaule de l’altar major de 
la parròquia 6 retaulons on l’artista hi 
havia pinta! sengles àngels adoradors 
d’un neo gòtic admirable. Aquesta obra 
d’art havia estât encarregada pel meu 
antecessor en el cárrec. He dit una obra 
d’art, i no me’n desdic. No em cansava 
mai de contemplar-la i de ponderar-ne 
el mérit.

Vet aquí que un dia, al cap d’un temps 
de finida la interinitat en el cárrec 
rectoral, vaig tenir el sentiment de veure 
que els àngels “ havien volat” . On ha- 
vien anat a parar? El meu disgust no 
havia estât menor que el de l’artista...

Ricard Marlet havia nascut a Saba
dell el 1896.

La malaurada guerra civil del 1936 
que dispersó families i amistats, portó 
Ricard Marlet a refugiar-se a Matade- 
pera, on s’establí definitivament amb la 
familia. Hi moría el 8 de juny de 1979.
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Cançoner folklòric

Puputells de Campdurà
per Mn, Geis

olts any s enrera, els pobles veins 
es tenien les seves rivalitats i es treien 
els drapets al sol en parémies, corran- 
des i cançons, amb raô o sense.

Els habitants de Campdurà eren mo- 
tivats, pels pobles del seu veinatge, de 
“puputells” .

Campdurà és un poblet rural (unes 
quantes masies disperses, vetllades per 
una rústega esglesiola) de la comarca 
del Gironès.

Si hem de donar crédit a aquesta 
cançô, els “ puputells” no gaudien de 
gaire bona fama a la comarca. Em te
mo, però, que el que els era imputât, 
no era pas cosa exclusiva d’ells.

De qué els venia el motiu de “ pupu
tells” ? Vet ací una llegenda que em va 
contar un veil de Sant Daniel, poblé 
arrimat a les antigües muralles de Gi
rona, relativament vei de Campdurá; 
el mateix veil que em doná a conéixer 
la can^ó, a les darreries de la segona 
década de segle.

S’acostumava en aquest poblé, com 
en molts altres de la comarca i fora 
d’ella, d’anar, els caramellaires, el Di- 
lluns de Pasqua, a fer una “ truitada” , 
en pie bosc, amb els ous acaptats anant 
a cantar Car amelles per les masies.

Un any, mentre els campduranencs 
anaven fent la truitada, sota un alzi-

nat, una pupuy es posà a cantar dalt 
d’una branca: “puput, puput¡” . Ells 
fent-se els ocurrents, anaven repetint, 
a grans riallades: “ No put, no put, 
aquesta truita, que els ous eren molt 
frescos!” .

El poblé de Campdurà, segons tiñe 
entés, avui és un poblé mig abandona! 
que ha perdut la seva característica fe- 
somia.

La melodia d’aquesta cangó donarla 
pasta per a una graciosa sardana.
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P U P U T E L L S  D E C A M PD U R Á

Puputells de C am pdurá  
si en són gent de m ala vida: 
m e n ’han  ro b a t el m agai, 
que el ten ia  n ’a la  vinya.

-Si no em to rnen  el m agai, 
en done p art a la Justicia.
El trám ec n ’era  encerat 
i el m ánec n ’era  d ’alzina.

P uputells de C am pdurá , 
to rneu -m e’l, que el necessito; 
i si no m e’l to rn en , ja  us dic 
que en faig p a rt a la Justicia.

DISCS - ALTA FIDELITAT 
TELEVISIÓ EN COLOR 
ELECTRODOMÈSTICS

Rambla, 14 - Tel. 725 93 33 
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Textos d^Arxiu i de Folklore Catalá

Jna nadala vallesenca
per Mn, Geis

Pot causar estranyesa que es trobés en el “ Llibre d ’Óbits” (1508-1531) de l’Arxiu parroquial de Sant Juliá d ’Al- 
tura, un tema nadalenc, però cal tenir en compte que era molt corrent, per estalviar paper, que s’apuntessin coses 
intéressants per a la parróquia (anécdotes, cançons, efemérides...) en fulls que havien restât blancs en volums d ’ar- 
xiu de temes monogràfics.

És natural que deixem el text catalá en tota la seva autenticitat.
De Ricard Marlet són els boixos que varen il.lustrar aquesta nadala publicada el 1959, a la parróquia de Sant Ju

liá d ’Altura.

lAna cosa novaíeta — feta és ah gran dalit — per una hutnil donzella —  gut jau partera en son lit.
Si la voleu visitar 
trobarla eu en la stableta 
que comensa de latar; 
te son fil en la faldeta 
cantali una cansoneta 
y cantala ab gran dalit 
aquesta burnii donsella 
qui iau partera en son lit.

Si voleu saber lo nom 
maria es apellada 
graciosa a tot hom 
y donsella molt honrada; 
teniu la per ad vocada 
crestians dia y nit 
aquesta burnii donzella 
qui jau partera en son lit.

Si pensau quin lit tania 
tel bo y mal aparalat 
lansols sertas no y avia 
ni manco capsal al car 
flassada ni cobartora 
no te per cobrir lo lit 
aquella humil partera 
qui ab fret gran a parit.

Pensau com ague parit 
ab que linfant enbolcava 
stant pobraletament 
no ab sedas ni orlanda 
sino ab fe[nc] y pala 
confortant lo aquela nit 
aquela humil donzella 
qui ab fret gran a parit.

Los pastos de la muntaya 
mogueranse molt ardits 
portant prasents a la verge 
de ayells y de cabrits 
ab formatges y mantegua 
per dar al infant patit 
y per alagrar la verge 
que ha parit sensa brogit.

Tres reys venen de orient 
ab molta altra compayia, 
quiscu porta son present 
a jesús fil de maria; 
tots lo venen adorar 
com a deu ques infinit 
que ha parit la donzela 
qui jau partera en son lit.

BANC EUROPA
Rambla, 7 Telèfon 725 85 33 SABADELL



De Sabadell i del seu rodal

£1 Castell de Baìona
per Joan Ahina i Girali
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V 'ns diu Miquel Carreras en els seus 
Elements d’Historia de Sabadell (1) 
que la castellania d’Arrahona va ser 
donada en el segle XII “ a la familia 
deis Balones que eren senyors del 
Castell de Baiona, situât a má esque
rra del Ripoll, en la seva confluéncia 
amb el Torrent de la Tosca o de can 
Moragues, segons ens diu Joan Montl- 
lor” .

No acostumaven, ni Miquel Carre
ras ni Joan Montllor, citar les fonts de 
la seva informado, però aquesta era 
-amb comptadíssimes excepcions- to- 
talment fiable.

Deis Balones ens en parla també 
Mossén Antoni Vergés i Mirassó en la 
seva História de Castellar del Vallès 
en la que cita un document, existent 
en l’Arxiu de la Parròquia de Sant Es- 
teve i que fa referència a una donació 
del 2 d’octubre de 1215; la traducció 
que en dóna Mn. Vergés diu: “ Et dono 
a tu. Pere de Clasqueri, als teus i als 
teus hereus que posseïssin la casa de 
Clasqueri, tota la Devesa de la Bru- 
guera, integrament, que tine en el 
Comtat de Barcelona, en el Vallès, a 
la parròquia de Sant Esteve de Caste
llar i que termeneja a orient amb la 
Serra de Sant Pere Ullastre, a migdia 
amb l’alou de Sant Llorenç del Munt, 
de Santa Maria de Togores i de Goro- 
bert de Baiona, a occident amb el riu 
Ripoll i a tramontana amb el meu 
alou, en les cases de les Fàbregues i 
amb els meus molins” . (2) (En la pu
blicado que es feu l’any 1974 de la 
História de Castellar de Mn. Antoni 
Vergés s’hi transcriu el text en llati 
d’aquesta donaciò).

Si aquest document ja ens indica 
amb certa aproximació la situaciò de 
les terres dels Balones, a migdia del 
Pia de la Bruguera, altres documents, 
recentment localitzats a l’Arxiu Histô- 
ric de Sabadell, ens vénen a confir
mar la situaciò del Castell de Baiona, 
ja suggerida per Joan Montllor a Mi
quel Carreras.

Un document de 1542 (3) cita la 
venda d’unes terres que limiten “ a 
orient amb el torrent de Colobrers, a 
migdia amb honors del mas Baiona, a 
ponent amb honors del mas Cellent i a 
cerç amb el mas Moragues’’.

En una escriptura de l’any 1762 (4) 
s’hi llegeix: “en la partida dita el Cas
tell de Baiona, a sol ixent amb honors

El suposat turó 
del castell de Baiona.

i terres del mas Català de Jonqueres, 
a migdia amb els mateixos honors, a 
ponents amb el riu Ripoll i.a tramonta
na amb honors de Jaume Moragues, 
pagès de dita parroquia de Jonqueres, 
i part amb honors del mas Deu, de la 
parroquia de Sant Julià d’Altura i del 
moli d’en Cellent’’.

Tots els llocs citats son ben cone- 
guts encara: el torrent de Colobrers o 
de la Tosca, can Català, can Mora
gues i can Deu, masies existents enca
ra; el moli d’en Cellent, conegut tam
bé com a molí d’en Deu, “ el molí fari
ner anomenat d’en Cellent, quai molí 
es troba construit i edificat en la here- 
tat dita el mas Deu, antes Cellent’’, 
ens diu un document de 1773 (5), no 
és més que Factual molí d’en Gali.

Queda dones ben clarament confir
mada la situació del castell i del mas 
de Baiona que ja Miquel Carreras ha- 
via recollit de Joan Montllor. I no sols 
hi havien el Castell i el mas Baiona, 
dels que no en queda rastre. Hi havia, 
ran de riu naturalment, un molí també 
anomenat de Baiona, que un docu
ment de 1715 (6) ens situa: “ terres al 
mas Cellent, a orient amb la riba del 
Ripoll, a migdia amb el molí de Baio
na i a ponent amb el mas Llobet’’. El 
mas Llobet era un mas, avui desapare- 
gut, que hi havia a la Planassa o Plana 
del Pintor, del que ens parla Joan 
Montllor i Pujal contant-ne una boni
ca tradició, escrit que s’ha reproduit 
recentment en un “ Quadern d’Arxiu’’ 
de la Fundació Bosch i Cardellach 
(7). Que a darreries del segle XVII el 
molí estava encara en funcionament 
ens ho diu una escriptura de l’any 
1671 en la que hi consta la venda de 
“ tota aquella casa i molí anomenat de 
Baiona, amb les seves moles, daus i 
agulles usades i amb les seves farine-

res i tramulles també usades’’ (8). En 
el mateix documentí hi consta també 
la venda d’unes terres “ al costat de dit 
molí i casa anomenats de Baiona, a 
migdia amb la bassa de dit molí i a 
cerf amb el riu Ripoll i part amb la fo- 
radada que allí hi ha’’.

I Castell, mas i molí estaven melo
sos en l’anomenat Feude de Baiona; 
en un document de 1397 hi ha una cita 
a Bernat de Baiona i al Feude de Baio
na (9), feude que de la vora del riu Ri
poll arribava fins a la riera de Canya- 
meres i a tocar a can Lletget, com es 
pot veure en una escriptura de l’any 
1582 en la que s’hi llegeix: “ tota aque
lla masía anomenada Lletget, situada 
en la parroquia de Sant Feliu de Saba
dell, a ponent amb la riera de Canya- 
meres, a tramontana amb honors de 
l’anomenat Feude de Baiona’’ (10).

Com ja he dit abans, tota la docu- 
mentació examinada no fa més que 
venir-nos a confirmar la situació ja 
donada per Miquel Carreras, a sug- 
geriment de Joan Montllor i Pujal.

No s’han trobat per aquells voltants 
ruñes que poguessin fer pensar en 
l’empla?ament exacte del Castell de 
Baiona. |

1) Miguel Carreras, Elements d ’histôria de 
Sabadell, 1° ed. pàg. 83.
2) Antoni Vergés i Mirassó, História de Cas

tellar, pàg. 54.
3) Arxiu Historie de Sabadell. Lligall 

25.1.2/10.1 Doc. 53 pàg. 8.
4) A.H.S. Escrivania vol. 288 pàg. 74.
5) A.H.S. Escrivania vol. 306pàg. 171.
6) A.H.S. Escrivania vol. 218pàg. 16.
7) Quaderns d ’Arxiu de la Fundació Bosch i 

Cardellach; Escrits de Joan Montllor i Pujal, 
III, Costums, Tradicions, Temes Comarcáis.

8) A.H.S. Escrivania vol. 325 pàg. 233.
9) A.H.S. Lligall 16.1.1-D.11.5.

10) A.H.S. Escrivania vol. 84 juny.
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£1 bìsbe Pere Casaldàlìga
per Rosa Ten

Joan Pau l i  i el bisbe Casaldàliga a Fortaleza 
durant la visita del Papa a Brasil (juliol-1980).

1 bisbe Pere Casaldàliga i Pia va néi- 
xer a Balsareny el 1928. De molt jove es 
va enamorar de l’esperii de Sant Antoni 
M.® Claret i va ingressar a la seva congre
gado. Va èsser ordenat sacerdot en un 
moment brillant: a Montjuic en ocasió 
del Congrès Eucaristie de Barcelona, 
l’any 1952. Dia de joiosa oració i d’exal- 
tació eucaristica que, fins i tot, ara, im
pressiona recordar-ho. Barcelona va viu- 
re unes jornades impressionants de fe i, 
sobretot, d’oració.

El pare Casaldàliga fou destinât al 
col.legi del Cor de Maria de la nostra 
ciutat, on imparti el seu mestratge i el 
seu apostolat.

En aquell temps el pare Casaldàliga 
publicà algOnes poesies i alguns articles i 
va èsser l’ànima de la revista “Euforia” 
(1957), la qual va tenir una vida curta: 
nomès van sortir nou números. Eslava 
escrita en castellá i hi col.laboraven sig
natures ben vinculades al món de la lite
ratura, de l’art i de la premsa. També el 
pare Casaldàliga va col.laborar-hi amb 
articles i petits poemes.

El pare Casaldàliga, que ja s’havia 
ofert per a una missió difícil al Brasil, 
fou destinât a acomplir la seva vocació 
missionera i va arribar a Sáo Félix do 
Araguaia, en Mato Grosso, l’any 1960, 
setze anys després de la seva ordenació.

La vida del pare Casaldàliga ha trans- 
corregut en una de les zones més necessi- 
tades del mapa mundi. Ell anà a sembrar 
la par aula de Déu i, després de la parau-

la, el continuât fercristià que subratlla 
aquesta par aula. En aquest gest decidit, 
Casaldàliga ha esdevingut al llarg dels 
anys, en aquells paratges, un home de 
Déu; la seva paraula, el seu gest i els seus 
fets han tingut una projecció mundial. 
La gent, quan sap quelcom del seu fer, 
es pregunta: -“Però, qui és el bisbe Ca
saldàliga?... Un profeta?... Un revolu- 
cionari?... Un Poeta?... Un amant de la 
Pau?... Un apóstol de Maria?... Un re
bel?...” Potser si que, de tot això, els 
seus fets en parlen una mica, tal i com a 
les butlletes claretianes d’eli s’ha parlai. 
Però és possible que el bisbe Casaldàliga 
sigui sols això, un home de Déu que se- 
gueix fidelment, segons una visió perso
nal, les pet jades de Jesucrist.

La vida. Tacciò sacerdotal, li ha estât 
ben difícil en aquells paratges, un punt 
geogràfic on viuen uns 100.000 habi
tants; on, com Casaldàliga ha explicat 
en els seus escrits: “no hi havia possibili- 
tats culturáis per a aquest indret... Pre
dominava Tanalfabetisme. La professo- 
ra més qualificada era una noia del país 
que no havia fet ni un curs i mig elemen
tal... No hi havia cap metge, ni cap hos
pital i, només en la primera setmana de 
la nostra estada a Sào Félix, moriren 
quatre infants i els passaren per casa 
dins unes petites caixes de cartró, com 
les sabates... No hi havia correu, ni llum 
eléctrica, ni telèfon...”

En un altre dels seus escrits, diu: 
“Aquest és el poblé on vivim, pel quai, 
oh Senyor! jo voldria morir...” També 
escrigué: “ Jo moriré dret com els arbres. 
Em mataran dempeus...” .

I el 23 d’octubre de 1971 “ Dom Pe
dro” és consagra! bisbe. D’aquest fet, 
diu Casaldàliga: “Vaig decidir de no 
usar aneli, ni mitra, ni bàcul, ni escut. 
No vull donar cap lliçô a ningù, però em 
cal èsser consequent. No sóc comunista. 
Certament, estic a favor de TEsglésia, 
per la qual, estic arriscan! la vida. I estic 
a favor deis indis, deis “posseiros” i deis 
peons. Estic també molt a favor de la 
conversió deis opressors, els quais, un 
cop convertits, deixaran d’oprimir, i vull

COMERCIAL 
ANÒNIMA 
VICENÇ 
FERRER, S.A. 
(LES DROGUES)

Sucursal SABADELL 
Passeig Plaça Major, 60 i 64 

Tel. 725 01 63

Dom Pedro Casaldàliga, bisbe de Sao Felix (Brasil).

mantenir-me Iliure per a predicar 
T Evangeli” .

El bisbe Casaldàliga ha seguii escri- 
vint i de tant en tant surten els seus Ili
bres; Ilibres de gran i ferma espirituali- 
tat, perqué eli és un home de Déu, i les 
seves lletres respiren sempre fermesa es
piritual i una gran humanitat plena 
d’Evangeli, de Crist... Casaldàliga, poe
ta, és d’una força i d’una bellesa diccio- 
nal complertes, corprenedores, directes 
per parlar ais homes del seu temps, del 
nostre temps.

Del seu Ilibre “Airada esperança” re- 
produi'm el seu

AUTORETRAT
Instint de soledat.
Vocació de companyia.
Négociants. Ramaders.
Rabadans i pagesia.
La paraula de la mare, 
frisosa, incisiva.
Els silencis del meu pare 
i les esperes tolides.
La guerra també- ”és la guerra”. 
La pau després -pau vençuda.
I  Déu que em crida, de bona hora, 
a seguir la seva ruta.

I cloem amb els últims versos del seu 
Nadal 1973:
Home Nou, on ets?
On és PAlegría?
Qué hem fet del Nadal 
del FUI de Maria 
que és nat al Portal?
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El Premi Sant Joan de 1984
per Joan Ripoll

Un aspecte de! saló durant la conferencia de Joan Triadú.

n la seva quarta convocatoria, el pre
mi Sant Joan d’enguany, dedicat, com 
és sabut, a premiar una novel.la originai 
i inèdita escrita en català, i instituit per la 
Caixa d’Estalvis de Sabadell, s’ha vist 
concorregut amb trenta-sis obres proce- 
dents dels llocs més diversos: de les ciu- 
tats de Barcelona, Girona, Tarragona i 
Mallorca, aixi com de poblacions de les 
comarques del Vallès, la Garrotxa, Oso- 
na, Penedès, Empordà, i del País Valen- 
cià i Catalunya Nord. En total, trenta-sis 
autors, dels quais cinc es presentaren 
amb pseudònim, nou eren dones, i cinc 
sabadellencs.

Els temes de les novel.les presentades 
eren ben variats: memories personals, 
entre les quais no hi faltaren les de la 
guerra civil i l’exili, visions critiques de 
la vida social, histories sentimentals, 
exercicis d’introspecció de personatges, 
intents d’historia ficció, etc. Pel que fa 
els estils de narració, aquests oscil.laven 
des del més tradicional, i fins i tot topic, 
al més agosarat: l’humor, la parodia, 
l’anàlisi freudiana, la superposició de te
mes i significats, el “collage” ... Pot dir- 
se que, d’una manera o altra, la suma de 
participacions en un concurs d’aquesta 
importáncia configura una descripció de 
l’estât actual de la nostra literatura, on 
sembla observar-se la preséncia, encara 
que vacil.lant, d’alguns valors nous.

El Jurat era constituït per Jordi Sarsa- 
nedas. Dolors Oiler, Agusti Pons, Joa- 
quim Sala-Sanahuja i Joan Ripoll, que, 
del conjunt de les obres presentades, en 
seleccioné sis per entrar a les votacions

finals, el desenvolupament de les quais 
condui a premiar la novel.la de l’escrip- 
tor mallorquí Gabriel Janer Manila 
-prou conegut en 1’ambient literari 
català- titulada “ Els rius de Babilonia” . 
Tot seguit comentarem els trets més 
signifie atius d’acuestes obres finalistes

per ordre de menys a més vots obtinguts:
“ POTALA” , de “Carmeta Mandari

na” .- Novel.la sorprenent, d’estil paro
die, que presenta una funcionária de la 
Generalität -Remei Corsolitari- que em- 
prén la volta al món a la recerca de Ma
dame Narrativa, a la qual troba, a la fí, 
retirada al Tibet; perseguida per poders 
tenebrosos, en retornar no pot revelar el 
seu secret en caure assassinada. Partint 
d’una idea certament original, la trama 
s’esbrava aviat i esdevé gratuita, perdent 
tota versemblança literària: un exemple, 
en tot cas, de corn el conreu de la paro
dia és més difícil del que sembla, i que 
no es pot escapar d’unes lleis que no son 
pas arbitràries.

“ ROMÀNICA FICCIÓ” , de Josep 
Gregori.- Es tracta d’un autor jove, resi
dent a Sabadell, que planteja un tema 
ambiciós, molt ben iniciat però que des
prés no es resol prou bé. Tot narrant tres 
accions paral.leles, exposa la vida d’un 
noi pobre que, pel seu esforç, esdevé lin
güista i descobreix un text inédit de Chré
tien de Troyes -“El cavalier bretó” - que 
publica i interpreta; un catedràtic enve- 
jós l’impugna i ell es veu abocat al suici
di. A una primera part ben aconseguida, 
succeeixen altres dues parts que perden 
força progressivament, fins caure en una 
solució melodramática que destrueix el 
bon tó inicial. És, no obstant, una apor- 
tació notable, que fa esperar de 1’autor 
alguna sorpresa futura.

Una perspectiva del púbP.c que emplenà el saló.
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“TERRA FRONTERERA”, d’“Aven- 
tura” .- Més que una novel.la própia- 
ment dita, es tracta d’un reportatge no
vel.lat sobre un tema ben candent: les 
Unites guerrilleres a El Salvador i el pro
blema deis refugiáis a Rondures, on 
arriben traspassant la frontera. Es trac
ta d’un testimoni directe, visent vérita
blement per l’autor, que reflecteix l’ex- 
perièneia a través d’uns periodistes de 
televisiô catalans que s’incorporen a un 
grup que recorre la terra fronterera. Ju- 
gant amb el mateix titol, podria dir-se 
que el gènere literari a que pertany 
l’obra també és fronterer, de manera 
que el testimoniatge expressat guanya 
corn document el que deixa d’obtenir 
corn novel.la, i és movent-se en aquesta 
ambigüitat corn l’obra perd la seva cre- 
dibilitat liter ària.

“ LA PAU DEL CAMP I ALTRES 
FALÒRNIES” , de Joan Basté.- Es trac
ta d’una obra amable i divertida, una 
critica de costums resolta en clan d’hu
mor. Un novel.lista que viu a una masia 
-corn és el cas de l’autor mateix-rep el 
seu editor, a la visita del quai s’hi afegei- 
xen inopinadament parents i amies, 
mentre ell intenta anar escrivint una no
vel.la; al llarg d’un mes d’estiu se suc- 
ceeixen peripècies, enamor aments, i re
lacions entre els personatges, sense que 
hi manqui una facècia policial. Tot ple- 
gat dona pretext a l’autor per dirigir una 
mirada irònica a una sèrie de tipus i si- 
tuacions, tot recreant un gènere avui 
oblidat que fa pensar en la literatura de 
P.G. Wodehouse, tan celebrada fa uns 
anys. El fet, però, d’allargar i repetir les 
situacions resta interés a una obra que, 
d’antuvi, s’havia fixât uns limits molt 
concrets.

“EL MANUSCRIT PERDUT” , de

Moment er què azaba de ser proclamada la novel, la premiada i el seu autor, Gabriel Janer i Manila, ha estât 
rdentificat entre e,' public.

Xavier Moret.- Segona novel.la, pel que 
sembla, d’un periodista jove, resident al 
Vallès. Explica la història d’un periodis
ta barceloní -que no cobra del seu diari- 
destacat al Liban que, entre perills i 
aventures, s’enamora d’una estudiant 
nordamericana i descobreix per casuali- 
tat un manuscrit del cronista Ramon 
Muntaner que fa referéncia a un cert tré
sor dels càtars, el secret del qual desci
frará, a la temada, el casteli de Llinars. 
Tot i que es tracta d’una obra menor, 
•destaca per la se'/a coheréncia i bona 
construcció i, sobietot, perqué enfoca el 
gènere de la histór.a-ficció des c ’un punt 
de vista -údic i irónic, distanciat, verita-

Xavier Tortras, Director General del Patrimoni Escrit i Documental d t ’a Ge.ieralitat, en el seu padam ent oe 
cloenda de Pacte. En el fons. Pautar premiat.

blement desmitificador, cosa que li con- 
fereix un aire de frescor i simpatia, lluny 
de la prosopopeia de la falsa erudició 
que d’un temps ençà s’ha posât tant de 
moda.

“ELS RIUS DE BABILÒNIA” , de 
Gabriel Janer i Manila.- Autor ben co- 
negut, guanyador de diversos premis, 
entre els quais desataca el Josep Pia, des
criptor mallorquí ha escrit una novel.la 
molt hábil, on s’hi troben tres tracta- 
ments sobreposats: l’intimista, el social i 
el simbòlic. La trama gira a l’entorn de 
la memòria d’una noia leucèmica, la 
qual rememora els seus amors amb un 
home casat que no s’atreveix a deixar la 
seva dona; aixi mateix, explica la histò- 
ria de la familia, composta d’un pare 
emprenedor que fa fortuna de resultes 
de l’explotació turistica, i d’una mare 
procèdent d’una familia benestant vin- 
guda a menys; en aquest context s’hi ba- 
rreja la història d’una amiga de la noia, 
que esdevé amant ocasional del pare. 
Tot un joc de passió i ambició que troba 
la seva expressió simbòlica a través dels 
diàlegs dels personatges que, per això 
mateix, a vegades esdevenen una mica 
forçats i irreals: els rius de Babilònia que 
esmenta el titol són el simbol biblic de 
l’enriquiment, que de la mateixa manera 
que fecunden la terra amb la seva abun- 
dor, fan que els homes vulguin ser com 
déus. Novel.la ambiciosa, dones, que es 
fa molt llegívola i que pot arribar a sec
tors diferents de public, gràcies ais tres 
estadis que proposa.

Aquest és el panorama que ofereix la 
darrera convocatória del premi Sant 
Joan, la participació del qual, si bé no 
ha estât tant brillant com la de l’any an
terior, sí és prou significativa com per 
copsar els corrents que dominen el gène
re i els delers que mouen els seus autors, 
ben diversificats ambdòs com es pot de- 
duir dels comentaris expressats.
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Sant Ramon de Roäa d’isàvena
per Ramon Vali Rimblas

es festes de Nadal de 1170 tin- 
gueren una especial celebració a Ro
da d ’Isàvena. El que avui és un pö
blet d ’un centenar escás d ’habi
tants, situât dalt d ’un turó al que 
fins fa quatre dies, només s’hi arri- 
bava a peu o amb cavalleria, era ales- 
hores el cap d ’una canònica que de- 
penia del bisbat de Lleida. Fins feia 
ben poc temps havia estât la seu del 
bisbat ribagorçà de Roda-Barbas- 
tre, enclavât a cavali de Catalunya i 
Aragó, i que, arran de la conquesta 
de Lleida, fou traslladat a aquella 
ciutat l’any 1149. El que havia d ’es- 
devenir el primer comte-rei, Alfons 
el Cast, fill de Berenguer IV i de Pe- 
tronil.la, essent un noi de tretze 
anys d ’edat, hi passà aquelles festes 
per tal de presidir la cerimònia del 
trasllat del cos del que n ’havia estât 
bisbe, sant Ramon de Roda.

La presència de l’hereu del tron a 
la seu ribagorçana obeïa, sens dub- 
te, a la voluntat dels seus pares 
d ’afermar-li l’autoritat davant de les 
dues comunitats que s’acabaven de 
federar, donades les especiáis carac
téristiques del Hoc, molt relacionat 
amb l’una i l’altra.

Sant Ramon, de nom Ramon Gui
llem, havia nascut a Durban, al pais 
de Foix. Era prior de la canònica 
agustiniana de Sant Semi de Tolosa 
quan, l’any 1104, el rei Pere de Na
varra i Aragó se l’emmenà al seu 
reialme per fer-lo bisbe de Barbastre- 
Roda. Aquesta doble denominació 
era recent. Fins feia quatre anys el 
bisbat s’anomenava simplement de 
Roda, ja que Barbastre no fou re- 
conquerit fins l’any 1000; ran 
d ’aquest fet, i volent-li donar un nou 
impuls, es decidi trasladar la seva seu 
a Barbastre intitulant-se, per això, de 
Barbastre-Roda.

Sarcòfag de Sant Ramon. La Visitació i l’Anunciació.

Abans de qué Ramon se’n posses- 
sionés, moria Pere I i accedia al tron 
Alfons I. Les relacions amb el rei 
-que es preveien cordials amb Pere- 
esdevingueren dificils amb Alfons: 
no congeniava I’esperit bel.licós del 
rei, dit ben justament “ el Bataller” , 
amb el tarannà pacific de Ramon, de 
manera que tingué un pontificat 
amarg. A la malvolença reial -que es 
traduïa en el recolzament que el rei 
donava a les reivindicacions del bisbe 
d ’Osca de part del territori de Roda- 
s’hi ajuntaven les del bisbe d ’Urgell, 
que també fou canonitzat, sant Ot, i 
les sovintejades depredacions de 
béns del bisbat per part d ’alguns no
bles i cavaliers. Foren tantes les ad- 
versitats que tingué de soportar Ra
mon, que l’any 1116, s’exilià del seu 
bisbat.

Sembla que la reconciliació amb el 
rei i el retorn del prélat, que tingué 
Hoc tres anys després, es degué a la 
mediado prop del rei dels barons

Sant Ramon.

d ’Erill. Aquesta baronía, assentada 
bàsicament a la que avui anomenem 
vall de Boi, es trobava encerclada per 
les possessions que tenia el bisbe al 
Barravés, que li impedien la seva ex- 
pansió. El bisbe Ramon enfeudà a 
Ramon-Pere d ’Erill les seves perti
nences del Barravés, a canvi de l’aju- 
da que li prometía en la defensa dels 
drets epiScopals; tôt i que el pacte es- 
tablert no ho esmenta especifica- 
ment, sembla que una de les contra- 
prestacions més valuoses consistí en

Col.labora BANC



I’ajuda prestada pels Erill en el re- 
conciliació amb el rei, amb el que 
mantenien molt bones relacions. Ra
mon retorna a Roda I’any 11191 des

217

causa que els influís a l’hora de bastir 
els nous temples de la baronía. En el 
seu exili, a l’any 1117, intervé en la 
consagració de la catedral de Sant

El Naixement.

La Fúgida a Egipte.

d’aleshores pren part en les campan- 
yes del rei: el veiem a Fraga l’any 
1122 i a Andalusia el 1125; retorna, 
però, tan extenuat d ’aquesta cam- 
panya, que no pot arribar a la seva 
seu i mor a Osea el 21 de juny de 
l’any 1126.

La seva procedéncia occitana i els 
contactes que mantingué quan el seu 
exili ajudaren a qué el seu esperit dé
licat estigués obert a les novetats ar
tistiques d ’Europa. La seva bona re- 
lació amb els Erill, a ben segur, fou

L’Adoració deis Reis.

Lliser al Coserans, decorada, per 
cert, amb unes pintures enquadrades 
dintre del cercle del Mestre de Pedret 
que tant treballà després a les valls 
pallareses veines de la de Boi. I l’any 
1123 sant Ramon consagrava les 
dues magnifiques esglésies de Taull. 
Quina intervenció tingué Ramon en 
la decoració de Taull? No ho sabem 
amb certesa. Però no sembla pas ca
sual el que l’oratori del claustre de 
Roda que havia fet construir sant 
Ramon uns anys abans, tingués unes 
pintures relacionades amb el Mestre 
de Santa Maria de Tallii. Com tam- 
poc, com ha fet notar En Joan Ali- 
naud, que l’activitat d ’aquest mestre 
arribi a Berlanga i a Maderuelo, pre- 
cisament en uns anys en qué hi sen- 
yorejava Alfons el Bataller quan pre
tenia el regne de Castella.

La fama de la santedat de Ramon 
s’estengué immediatament després 
de la seva mort: Gaufred, que el suc- 
cei a la seu de Roda entre els anys

1135 i 1143, encarregà al canonge 
Elies, que havia conviscut amb el 
sant, la redacció de la “ vita sancti 
Raimundi’’; i al final del seu pontifi
cat traslladà el seu cos a una urna de 
marbre. La devoció continuà aug
mentant, prenent tal volada que es 
decidí construir un nou sepulcre pel 
sant, al que fou traslladat el dia 27 de 
desembre de Tany 1170. Fou per as- 
sistir a aquesta cerimònia, com hem 
dit, que el que havia de ser Alfons el 
Cast passà el dia de Nadal d ’aquell 
any a Roda d ’Isàvena.

El sepulcre on es deposità el sant 
cos és un magnifie exemplar de Tes- 
cultura polícroma de l’època, rela
ciona! estilísticament amb el pòrtic 
de Sant Miquel d ’Estella. Tota la se
va decoració gira entorn del misteri 
de Nadal. Al frontis hi veiem les es- 
cenes de l’Anunciació, la Visitació, 
el Naixement i l’Adoració dels Reis. 
A un costa! hi ha la Fúgida a Egipte. 
I a l’altre s’hi representa sant Ramon 
exercint les seves funcions episco- 
pals. Descansa sobre quatre pilars 
que representen uns àngels que duen 
els atributs dels evangelistes. Aqües
tes figures no semblen pas de la ma- 
teixa mà que les del sarcòfag: tenen 
una correcció i perfecció d ’acabat 
que contrasta amb l’infantilisme de 
les escenes nadalenques de Parca, 
més properes a les deis antipendis de- 
corats amb estuc, caractéristiques del 
darrer románic a les terres de po
nen!.

Ens ha sembla! escaient, com a es
trenes del Nadal d ’enguany, recordar 
les festes que fa més de vuit-cents 
anys tingueren lloc en aquests dies a  
Roda i oferir-vos les imatges que, des 
d ’aleshores decoren el sepulcre del 
seu sant Ramon, fent vots per que, a 
tots, ens encomanin la seva senzille- 
sa i ingenuitat.

æ C A R A F i C T  T OADAIJCLiLi
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Avui és,,,

Joan Flaqué i Carol (President del Gremì d’Hoteleria de Sabadell i Comarca)
per Xespir

oan Flaqué, 53 anys, va néixer com 
aquell qui diu darrera d’un taulell. Nas- 
qué, dones, en I’ofici i mai no ha deixat 
d’estar al peu del cañó (o del taulell). És 
un restaurador: propietari del bar-res
taurant Euterpe, situât en el comença- 
ment de la Rambla, com tothom sap. 
En Flaqué té bona planta i, com tots els 
del seu ram, sap tractar la clientela i 
fins i tot la que no ho és. Aquesta cons
tant comunicació amb el client els dóna 
aquesta captinença oberta.

Ell recorda, de quan era vailet, aquell 
espaiós Café Euterpe, quan era ben di- 
ferent de com ha esdevingut després. 
(El Banco Hispano Americano ocupa 
aquell espai). El veli Euterpe el podem 
evocar a través de la memòria i si més 
no contemplant les fotografíes que ja 
comencen a ranciejar. Ell, vailet, corria 
enjogassat entre aquelles fileres de tau
les i cadires; ell sap d’aquella peculiar 
atmosfera i caliu que s’hi respirava ales- 
hores... L’Euterpe fou un local que 
marcá una época, evidentment. Des
prés, el temps ha anat modificant les 
coses i els costums i aquell gran café 
s’ha réduit a un bar-restaurant, conser
vant el nom, és ciar.

El jove Flaqué hagué de conduir el 
negoci arran de la mort del seu pare, 
ajudat per la seva mare, la Lola, que 
feia una gran patxoca. En Joan ha tin- 
gut cura del bar-restaurant i des de fa 
poc ha convertit l’antiga Penya Mer
cantil en un saló modern -“ Clàssic” , de 
nom. Aquesta és la singladura profes
sional d’aquest home que se sap I’ofici 
i, per aquesta raó i per altres, fou elegit 
president dels hotelers de Sabadell i de 
la comarca. Amb ell hem parlât una mi
ca de tot, a manera d’entremès, perqué 
creiem adient parlar de gastronomia 
quan estem a punt de matar el capó na- 
dalenc...

En Flaqué ens ha contât que d’un 
temps ençà aquest Cremi està dialogant 
amb l’Ajuntament sobre diversos temes 
relacionats amb la problemàtica del 
ram. Per exemple: sobre els temes de les 
màquines escura-butxaques, de les tau
les (vetlladors) al carrer, dels impostos 
que creixen corn una carbassera...

D’un temps ençà, també cal 
dir, aquest Cremi sent una for- 
ta inquietud la quai els ha 
mogut a organitzar unes 
“ Jornades Castronômi- 
ques” se n’ha xupat els

dits... I de tota aquesta activitat n’ha 
estât un factor bàsic el nostre personat- 
ge. Ha dedicat moites hores per pro- 
moure tota aquesta ofensiva a fi de dig
nificar més i més la gastronomia local.

S’imposa fer-li aquesta pregunta:
-D’un temps ençà s’han establert 

nous bars i restaurants arreu de la ciu- 
tat. Quines són les causes?

-Crée que ha estât motivât per la ma- 
teixa crisi. Hi ha qui s ’ha vist cessât en 
el treball i el fe t d ’haver cobrat una in- 
demnització l ’ha mogut a buscar un al
tre element de vida, i ha esccllit obrir 
un establiment. Aquesta ha estât una de 
les causes, no pas la única, és ciar...

-En aquest ram, hi ha un bon nivell 
professional a Sabadell?

-Si, jo dirla que està en un bon nivell.
-S’està acreditant més i més la gastro

nomia entre nosaltres?
-Evidentment i en bona part gràcies a 

les jornades gastronomiques.
I afegeix:
-Cal fer-nos més competitius a f i  que 

els clients no hagin d ’anar a Barcelona, 
per exemple, per trobar una bona 
taula...

-Com a president del Cremi d’Hote- 
1ers i a part del que esteu fent, quins al
tres projectes hi ha a la vista?

-Un dels projectes és el de poder dis
posar el Cremi d ’un nou local on espu- 
guin desenvolupar uns cursets de cuina, 
de cambrers, de tots aquells serveis rela
cionats amb el nostre gremi. Cal 
esforçar-nos constamment en un millo- 
rament en benefici del client.

I per acabar, hem demanat a l’amie 
Joan Flaqué que ens proposi un menú 
nadalenc i un altre pel cap d’any. És 
una bona proposta culinària d’aquest 
professional que conserva la linia sense 
seguir -ni tampoc aconsellar- cap régim 
dietétic...

D IN A R  D E  N A D A L  
Escudella i earn d^olla.

Un capó del Prat farcit amb 
prunes i pinyons, 

TurronSf nenies i pastissos.
-V ins-

Clos-Abadia de la Casa Raimat. 
Negre del Priorat.

Cava Anna de Codorniu.

SO P A R  D E  C A P  D ’A N Y
Assortit d^ostres seleccionades. 

Llobarro al fonoll. 
Chautebriand amb guarnició 

especial.
Biscuit glacé regat amb 

xocolata calenta.
Sorbet de llimó.

-V ins-
Fino La Ina, ben frese.

Blanc de blanc Baldús, ben see. 
Torres Sang de Toro.

Cava Freixenet Barroco.





N adal vìst pels in fants
adal és arribat. La gran festa cris

tiana que celebra la manifestado de 
l’amor de Déu ais homes: El naixement 
de Jesús Salvador.

Aquest gran misteri l’han cantat els 
poetes i els musics, l’han representa! els 
pintors, l’escenificá Sant Francese 
d’Assís per fer-lo més proper a nosal- 
tres, i l’accepten i celebren els homes de 
bona volunta!. Però els qui ho viuen 
amb alegria més neta i cor joiós són els 
infants. Ells, davant el petit pessebre de 
suro i molsa, canten les glóries del Na
dal i s’extasíen davant d’aquell món per 
ells pie de vida i amor.

A ells, ais infants, hem volgut 
apropar-nos perqué ens diguin com 
veuen i viuen el Nadal. Per aixó hem 
demanat la col.laborado de la Direcció 
i professors del C.P. “ Carmen Tron- 
choni” . I els alumnes ens han fet ofre
na, amb il.lusió, deis seus treballs nada- 
lenes.

Ditxosos els infants que poden i sa
ben gandir d’aquestes festes. Nosaltres, 
els adults, hem de fer possible que no 
s ’apagui aquesta  Hum, hem 
d’acompanyar-los en el creixement de 
la seva fe, procuran! que mai els man
qui el nostre exemple d’amor i de bon- 
dat.

Acostumem-los a saber fruir de les 
sanes alegries que tenim a la má: la 
companyonia, l’amistat, la música, la 
lectura, la vida familiar, les excursions, 
els esports, el treball ben fet... Seria 
una bona manera d’aconseguir que en 
el món hi hagués més pau, més serenità! 
i més amor, que és el vertader esperi! 
del Nadal.

Concepdó Alloza
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Al peu, relacionem els alumnes que han presentai llurs treballs, entre els 
quais s'ha triât els que íl.lustren aquesta pàgina central.

EL PESSEBRE
Conte

viat vindrá el dia de Nadal. En Marc i la 
Maria volen fer un pessebre entre tots dos.

El pare els ha posât una taula en el menja- 
dor. L’avi ha comprat troncs de suro i molsa. 
L’ávia els ha donat paper de plata per a fer el 
riuet.
Marc -Mira, Maria, dalt d ’aquella muntanya 
farem el poblé.
Maria -Jo faré la cova. La Jaré entre els 
troncs. En Marc ja ha fet el poblet i el riu; po
sa uns pescadors i unes dones que renten roba 
i unes oques. Més lluny, els pastors dormen 
prop d’un foc.
Maria -La cova ja  està. He posât el Naixe- 
ment.
Marc -Molt bé. Ara posaré els Reis i haurem 
acabat. En Marc posa els Reis molt lluny, a 
l’altra banda de riu. La Maria els agafa: 
María -Els Reis venen a adorar al Nen Jesús i 
han d ’estar prop de la cova.
Marc -Que no, no els toquis. No poden ser 
tan d ’hora a la cova. En Marc els torna a aga- 
far.
Maria -Els camells no poden passar el riu. Té, 
aquí están millor.
Marc -Et die que no. No els toquis més. El rei 
Negre cau a terra i es trenca. La Maria 
comença a plorar i arriba la mare.
Mare -A veure... Els reis només serán dos 
aquest any.
Marc i Maria -Com? Només dos reis passa- 
ran?
Mare -Si. Com que us heu barallat i heu tren- 
cat la figúrela, aquest any només vindran dos 
reis.
Marc i Maria -Oh! La culpa és leva. I conti
nua la baralla. I aquest any només han passât 
dos Reis...

M? Carme Rodriguez - 12 anys

DIBCIXOS: Rosa M.̂  Martínez, Carme Rodríguez, Márius Pérez, M.® Carme Masip, Suarez Caballero, Alfred Sánchez, Heidi 
Gil, Montse Capdevila, Xavier Rodríguez, Marta Pane de Pi, Sandra Borrás, Xavier Aguilera, Salut Sánchez, Daniel Baño, 
Silvia Galera, Ángela Mesa, Raquel Vergara, Elena Martínez, Caries Avalos, Lidia Gómez, Mf Dolors Martínez, Karina 
Monroy i Pere Baño.
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Conte

Balada de Nadal
per Pere Roca i Garriga

ontràriament a allò que hom li ha- 
via prédit amb veu baixa, tot li anava 
malament. És dar que això d’anar ma- 
lament s’ha d’entendre d’una determi
nada manera. Vol dir, en aquest cas 
concret, que res del que desitjava asso- 
lir a breu termini -un enfilall d’il.lu- 
sions servades amb gran reserva, com la 
de certs vins de cava famosos- no s’ha- 
via acomplert. Ben a l’inrevés. Tot se li 
havia escapat deis dits, se li havia fet 
aiguapoll. I vet aci que -cosa ben 
comprensible- ara l’home estava allô 
que se’n diu trist; estât d’ànim no gens 
recomanable que, de mica en mica i per 
l’efecte acumulatiu deis desenganys, 
s’anà fent crònic. De trist i pansit passà 
a capficat, a consirós, a abatut... Res, 
que al capdavall, vulgues no vulgues, 
inútil tot intent de distracció per mit- 
jans licits, allò ni més ni menys un ho
me desfet. Una desferra. No n’haurieu 
donat ni cinc cèntims.

Però el bo del cas -això de bo és, na- 
turalment, un despietat eufemisme- és 
que, com que el temps no sol deturar-se 
per fer la migdiada, els esdeveniments 
que procuraven la desventura del nostre 
malaurat anaven treballant un dia i un 
altre dia -descomptades les nits corres- 
ponents. El diluvi, el xàfec, fora de 
l’arca, continuava implacable... Es- 
guardada de portes enfora i sota un bon 
paraigua, la progressiva ensorrada que 
traspuava per tots els seus porus, sense 
que ni un de sol quedés inactiu, era de 
campionat. Hi havia ja -hi ha gent per a 
tot en aquest mòn!- qui feia apostes 
arran de quan i com es produiria el seu 
anihilament, el qual, tanmateix, tot- 
hom donava per descomptat, cert i ine
luctable.

No anem, però, massa de pressa: 
documentem-nos l’indispensable per tal 
de fer-nos càrrec, sense massa llacunes, 
de la situaciò.

Per tal de situar d’alguna manera el 
fet dramàtic que ens ocupa, convé de

PEIX I MARISC

J. BARBERÀ
Tels. 714 52 87 - 714 55 40 

CASTELLAR DEL VALLÈS

tenir en compte algunes particularitats i 
circumstàncies, no pas del subjecte (Fa
milia? Si, és ciar, la que es considera 
normal en aquests casos. Vel.leïtats 
sentimentals? Possiblement. Però això 
-perdoneu-me- no fa el cas. Com tam- 
poc no té la més minima importància 
precisar quina era la seva edat ni el nom 
que li varen posar en néixer), sinò del 
seu entorn, del context dins el qual, 
com el peix dins I’aigua, es desenvolu- 
pava la seva vida, ara tan misera.

Cal dir, dones, que vi via en una ciu- 
tat populosíssima, milionária, que no li 
era del tot estranya, un d’aquests emba- 
lums urbans que ens són ben familiars, 
que no tenen -se’n guardaran prou!- se
crets ni misteris massa grossos; és a dir, 
que sòn plens de totes les incomoditats 
a qué honestament pot aspirar un èsser 
humà del nostre temps. I això, si no 
vaig errat, voi dir que era un home vir- 
tualment feliç, d’aquells que van amb 
un somriure fabulosament fisiològic als 
llavis i que, per indefiniciò, tot els va 
bé. Tot, entenem-nos, menys aquelles 
minùcies de les quais no vai ni la pena 
de parlar i que, com sabem, serveixen 
per a posar una mica d’aigua al vi i fan 
difícil, fins a cert punt, l’art d’embo- 
rratxar-se.

Com sol ocòrrer en la vida de ciutat, 
l’aïllament era, en aquella seva urbs, 
una de les condicions socials bàsiques 
que hi determinen la conducta aparent- 
ment absurda de les persones. On eli vi
vía, cadascú, ell inclòs, naturalment, 
era un perfecte desconegut per al seu vei 
i un fantasma per al vianant que li pas
sava pel costat, free a free, en el formi- 
gueig de carrers i places, mati, migdia, 
tarda, vespre i nit. El diàleg, la conver
sa amb mots articulats, era una carica
tura d’allò que hom entén que deuen 
significar, en el seu origen, els mots que 
tan ben posats están als diccionaris. Hi 
havia, com és de reglament, una deter
minada atmosfera -oxígen, nitrogen i 
altres fluids d’estranya naturalesa i 
composició- que ho envoltava tot i ho 
afaisonava bellament, però era com si 
no hi fos, puix ningú no en feia objecte 
de la més mínima atenció, ni en to poé- 
tic ni en cap altre to imaginable. De nit, 
també devien haver-hi estels, però, la 
veritat, quedaven molt amunt, molt en- 
laire i, en tot cas, eren reialme dels cos
monautes tafaners.

Bé, jo compto que, eli, potser no se

n’adonava, però, en el fons, el que esta
va desitjant era engegar-ho tot a rodar i 
evadir-se, en eos i ànima, d’aquell ca- 
farnaüm, cosa que, d’altra banda i ben 
mirât, no era d’estranyar i que consti
tuía l’aspiració íntima, secreta -tal ve
gada vergonyant i tot- de tota la munió 
fantasmal que l’envoltava. I sospito 
que la predicció que, en veu baixa per 
no esvalotar el galliner, hom li havia fet 
a requesta seva, i que no veia acompler- 
ta, era quelcom que anava, més o 
menys dissimuladament també, per 
aquest carni i en aquest sentit: que 
d ’escapolir-se de la ciutat, ni 
parlar-ne!...

- Caigui qui caigui -es digué tot 
d’una, mirant de reüll la seva fatxa 
enigmàtica en el mirali-, això s’ha 
d’acabar! I prenent un deis innombra
bles bolígrafs que tenia escampats per 
butxaques, taules, calaixos i prestatge- 
ries de casa seva, anava a escriure quel
com sobre un füll de paper. Quelcom 
que no sabia ben bé qué seria ni en qui
na de les diverses llengües que domina
va -entre elles, naturalment, l’anglés- 
havia de ser expressat.

I aleshores, impensadament, per si 
no n’hi havia prou de tensió i d’angoixa 
en el seu esperit, es féu al seu voltant i 
dintre seu, simultániament, allò que 
se’n diu el silenci. Però un senyor silen- 
ci. Un silenci molt diferent d’altres si- 
lencis convencional. Un silenci, per 
dir-ho en un mot expressiu, química- 
ment pur. Abismal. La cambra esdevin- 
gué talment un sepulcre. I, és ciar -les 
coses obeeixen a unes rigoroses liéis 
lógiques-, la ciutat, que cal imaginar 
tothora brunzent i estrepitosa com una 
mala cosa, com una horríssona batalla 
campal de la guerra del catorze, per So
lidarität conceptual, fent un esforç su- 
prem de renúncia a la seva Identität, es 
convertí a l’instant en un auténtic ce- 
mentiri, amb la llanguidesa crepuscular 
que escau a aquesta condició.

valls/sp©rts
SPORTS i NAUTICA

Avda. Concórdia, 33 
Teléfon 716 91 28 
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Aquesta sobtada absència del brogli 
habitual, produïda verament sense 
preàmbul operistic ni signes premonito- 
ris de cap mena, li produi un efecte ful
minant. El féu suar copiosament, amb 
una suor freda. Una inenarrable feblesa 
corporal l’envaí, i, sense tenir temps de 
dir ni piu, silenciosament -és dar!- cai- 
gué, es desplomà. Catacruc!

Com sol succeir en casos semblants, 
quedà estés a terra, damunt la califa, en 
una posició no gens elegant ni decorati
va, tan llar g com era (metre setanta) o 
potser un xic menys, per mor de l’en- 
congiment. Si algù l’hagués visi per un 
forai -el del pany, per exemple- hauria 
pogut sospitar que alli havia ocorregut 
quelcom de no massa habitual i potser 
hauria anat corrent a buscar el metge -el 
de guàrdia, vull dir- o a avisar la poli
cía, és a dir, a aquella mena de geni que 
s’ocupa d’aquesta mena d’anomalies 
que de tant en tant enregistra tota ciutat 
ben organitzada i que serveixen per po
der comprovar si funcionen llisos lois 
els sens engranatges.

El fet constatable és que, passada 
una estoneta -fa de mal dir si llargueta o 
curteta- es pogué llevar, incorporar-se i 
li fou la mar de fácil reprendre la seva 
vida normal. Com si tal cosa, posà el 
boligraf al Hoc d’on l’havia près, s’es- 
polsà distretament el trajo i, havent 
tancat el llum, sorti com xiulant de la 
cambra en qüestió.

Tot baixant del pis -no havia près 
l’ascensor, puix no es tractava pas de 
pujar, d’anar amunt, que en llatí se’n 
diu “ ascendere” - pensava en allò que 
s’havia dit adés, de “caigui qui caigui” , 
i se senda satisfet d’haver encertat el 
pronòstic. Visi aixi, a posteriori, li sem- 
blava una brava profecía. Però no es re
cordava d’aquella segona part que deia 
“ això s’ha d’acabari” . Malgrat les apa- 
rences, era aixi de distret i eslava ave- 
sat, per bé que no volia reconéixer, a la 
inconseqiiéncia.

Si l’episodi acabés aixi, no tindria 
massa interés ni massa gràcia, que di- 
guéssim. Ho reconec. Ah! Però és que 
la cosa continua i, segons com es vulgui 
mirar, ara ve el bo del cas.

Pel carrer -si fa no fa, igual al de 
sempre-, la geni continuava anant dis- 
fressada de fantasma, cosa que no im
pedia, però, a ningù de clavar trompa
da, si s’esqueia, al qui li venia pel da- 
vant com si anés a topar-hi o bé li pas
sava massa arran pel costai, dreta o es
querra, és igual. Eli segui practicant la 
seva estratégia gairebé rutinària i anava 
avançant a bon ritme, atantsant-se ràpi- 
dament, com d’habitud, allà on havia 
d’anar. Però sobrevingué una estranya 
novetat: en aixecar el braç esquerra per

mirar quina hora marcava el seu rellot- 
ge, es veu que féu un gest massa enérgic 
i massa ampulòs (devia ser que encara 
portava dintre aquell “ això s’ha d’aca- 
bar!” ) i, sense voler-ho, donà un cop 
bastant fort a un dels fantasmes via- 
nants del seu entorn. Seria massa casual 
que ara aquest, que no era eli i que, a 
més, era un fantasma, també hagués 
caigut, per mor de la trompada, i ha
gués quedat estés a terra. Només havent 
caigut eli, en privât, al seu pis, ja n’hi 
havia prou. No, no caigué el fantasma 
en qüestió, sinó que replicà, no 
atrevint-se per modèstia a aplicar la Ilei 
de Taliô (Vegeu diccionari, s.v.).

I ja hi van ser! Cal consignar, en ho
nor a la veritat, que, en aquest cas, sen
se necessitai que ningù l’avisés, acudí la 
policía, ben uniformada per cert, i amb 
ràdio-teléfon en bandolera. I, com era 
d’esperar, es formà tot seguii, al voi
lant del punt vial conflictiu, una bona 
rotllana de fantasmes.

Se senti, d’antuvi, tot un espetec de 
mots i de frases de carácter admonitori, 
recriminatori i, naturaiment, contradic
tor! -el codi de la cortesia urbana, a tres 
bandes- que feia joc amb el brogit de 
fons que, com era de rigor, anava a cà- 
rrec del propi carrer i dels vehicles me- 
cànics que hi transitaven. Però vet aci 
que, esgotada la fùria i la crispació de 
l ’incident, i mentre el policía 
començava a fer badalls, el soroll que
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venia de més enllà de la rotllana cir- 
cumstancial anà perdent vigoria, s’anà 
afluixant, afluixant, com si li haguessin 
posât sordina, mentre -cosa que d’antu
vi semblava és/ser una pura il.lusió de 
l’esperit- s’insinuava i anava prenent 
volum una mena de cantùria molt fine
ta, que ningù no sabia d’on venia, com 
allò que se sol dir del vent i del torrent.

Però aviat s’aclari la cosa. Eren els 
fantasmes, aquells mateixos fantasmes 
de la rotllana, als quais s’uniren altre i 
altres de més enllà, que feien cor.

La cantùria que, per entendre’ns, po- 
driem anomenar celestial, s’anava difo- 
nent i en vaia gradualment, avançant 
com a onades, tot l’espai que fins ales- 
hores mateix havia ocupat el traüt, el 
xivarri habitual de la ciutat. I diuen els 
que hi eren, que aquesta remor célica, 
que feia esborronar com a misatgera 
que resultava èsser de conceptes de rara 
benignitat, arribà aviat a ocupar tota la 
ciutat, la ciutat entera, inclosos els sens 
més sòrdids racons. I que, amb això, 
l’urbs s’anà tornant fosforescen!, fan
tasmagòrica -valgui la paraula- i d’una 
subtilesa gairebé immaterial, etèria. 
Flocs de neu -imagineu-vos!- anaven 
caient tots flonjos, sense pressa, 
balancejant-se, des de les allures i ho 
embolcallaven tot, absolutament tot, 
amb suavitat de caricia.

Quina cosa tan estranya -més que es
tranya, jo diría meravellosa- la que es
lava succeint!

(No, no ho era tan, d’estranya ni de 
meravellosa. Era de reglament. Només 
que, en l’enquadrament del fet que es- 
tem contant, havíem oblidat de dir que 
tot això succeïa a les acaballes de de- 
sembre. I el vint-i-cinc de desembre, ja 
se sap: Fum, fum, fum).
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Evocacìó de Johann Sebastìan Bach en el 3r. centenari del seu naixement
per Antoni Sala i Serra

ora incongruent, a l’alba del segle XXI, 
prétendre de descobrir Bach a l’afeccionat a 
la mùsica. Una important bibliografia exis
tent i una gran profussió d’escrits de tota me
na han déselos a la llum la seva vida, junta- 
ment amb les seves obres, abundosament in- 
terpretades i divulgades en múltiples disco- 
grafies que l’han situât en una de les figures 
mes conegudes i cimeres de la música. En tot 
cas, si Bach és noticia, ho és per les discutides 
versions -romàntiques, clàssiques, contempo- 
rànies, etc.- que hom ens dona de la seva mú
sica. Això no obstant, en el tercer centenari 
del seu naixement, que s’escaurà, igual que el 
de Haendel, el proper 1985, caldria revisar un 
cop més la seva obra i la seva figura, i establir 
aixi una nova reflexió sobre tota la mùsica de 
l’important segle XVIII, si més no com a mo
desta aportació de l’afeccionat amant de la 
mùsica del pare tardà de l’anomenat Barroc 
alemany. Paradoxalment, el reconeixement 
de la vàlua de Bach ha vingut en una data no 
pas gaire llunyana, la qual cosa palesa les li- 
mitacions fins i tot de la historiografía imme
diata, bo i demostrant que la intemporalitat 
de la mùsica és un fet positiu per tal de recu
perar per a la cultura certes figures que sota la 
influèneia del medi foren menystingudes i 
poc temps després oblidades.

En efecte, per als seus contemporanis, 
Bach fou tan sols un virtuosista d’orgue i un 
compositor d’ofici. Altrament dit, un profes
sional adscrit a un serve! necessari dins la mi
nima litùrgia de l’església reformada lutera
na, en la quai, però, la música té un paper im
portant. Se’l tingué, a més, per un home in
còmode en el tracte i en la relaciô professio
nal, sempre disposât malgrat tot a entrar en 
tractes amb municipis, corts, esglésies o per
sones acabalades que poguessin subvenir a les 
nécessitais domèstiques que li imposava la se
va nombrosa familia. Cal dir, amb tot, que a 
l’època de Bach la subsistèneia del mùsic i 
l’elaboraciô de la seva obra depenia exclusi- 
vament d’aquesta mena de proteccions. Tot i 
que en aquest période del segle XVIII les 
reaccions i acomodaments dels compositors 
comencen a diversificar-se; mentre que Bach 
situa Déu per damunt de tota la seva activitat 
musical, Haydn s’acontenta de la protecciò 
de grans senyors corn a mal menor i Mozart 
intenta ja de quedar-ne al marge, sense acon
seguir-ho mai del tot.

Pel que fa a l’obra de composiciò, la de 
Bach no passava de ser considerada com un 
element accesori als seus mèrits més impor
tants d’intèrpret, corn un element suplemen- 
tari que era costum d’exigir als professionals 
de la música. I és que, a més, gairebé es po- 
dria parlar en aquest cas de música funcional. 
A l’època de Bach, i a Alemanya, la gent pla
nera del poblé sentía la interpretaciò, en gau- 
dia, però no la distingia pròpiament d’allò 
que era interpretai. Això feia que en alguns 
casos l’intèrpret, emportât per la seva fanta
sia, fos amonestat per apartar-se del simple

acompanyament del cant comunitari. En 
canvi, per una altra banda, el noble “ il.lus- 
trat” , decantai cap a la moda francesa (ga
lant) o italiana (bel canto), més dionisiaques i 
de vegades frivoles, trobava Bach massa con
servador, massa greu i germànic. En el camp 
contrari, “ pietistes” i “ calvinistes” meny- 
spreaven la temptaciò sentimental de la mùsi
ca religiosa, que era justament allà on arrela- 
va la genialitat de Bach.

A la seva mort, l’any 1750, extingida la se-

Johann Sebastìan Bach (1865-1750).

va veu i finalitzada la fecunditat del seu tre- 
ball, l’obra de Bach queda marginada i obli- 
dada; el segle XIX el tindrà per un organista 
meritòs que havia compost també moites 
obres d’un estil passât de moda. El Gran 
Bach, per a tothom, era el seu fill Carl Philip, 
compositor influenciar pels corrents musicals 
a la moda i que eren incompatibles amb les 
premisses estètiques del pare. Avui, en canvi, 
la seva grandiosa obra, justament reconegu- 
da, és el monument més important de la mú
sica religiosa de tots els temps, i tothom reco- 
neix en Bach el genial tècnic tardà de l’ano
menat barroc germànic. I pel que fa a la seva 
qualificaciò d’instrumentista d’orgue privile-
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giat, solament se l’inclou en l’anomenada es
cola musical d’Alemanya del nord, la qual 
donà, durant el segle XVIII, noms com ara 
Reincken, Boehm, Krieger i el cèlebre Buxte
hude.

Foren necessaris, en el cas de Bach, quasi 
cents anys perqué Mendelsohn descobris a la 
fi la gran obra bachiana, la “ Passio segons 
Sant Mateu” , que havia estât interpretada 
únicament el dia de l’estrena amb l’església 
quasi buida. Temps abans, Mozart, en un 
viatge a Leipzig, tingué a mans un partitura 
de l’anomenat Kantor organista de Sant To
más, ja desaparegut i gairebé oblidat del tot, 
quedant meravellat, segons explica en una lle- 
tra, de la gran tècnica contrapuntista que des- 
cobria.

Per situar l’obra de Bach en la seva època, 
cal fer una breu reconstitució histórica (sinte- 
titzada en el nostre cas) dels camins que se- 
gueix la mùsica durant uns quants segles fins 
arribar a les dues escoles alemanyes: la del 
nord (Scheldt 1587-1654, Buxtehude 1637- 
1707), severa, continguda i abstráete com el 
mateix paisatge del país, i de la qual Bach es- 
devingué protagonista fervent, igual que Te- 
kemann (aquest darrer amb influèneia 
eslava); i la del sud, més alegre i de clara es- 
pontaneítat, de la qual sorgiren Froberger 
(1616-1667), l’alumne de Frescobaldi a Ro
ma, i Pachelbel (1655-1706), popularitzat ara 
pel seu cánon, que apareix a la banda sonora 
del film “ Volver a empezar” , per exemple.

L’eclosiò de la música italiana, formada 
per diverses tendències corresponents a sen- 
gles escoles, s’escamparà per tota Europa a 
través d’esglésies, salons, palaus i corts, i in
fluirà com una via d’evoluciò per als estils 
autòctons vers les noves formes musicals. En 
això hi tindrà un gran paper un dels fets més 
importants dins de l’Ars Nova: l’apariciò de 
la polifonia (Josquin des Prés, Dufay, Orlan
do di Lasso), de força implantaciò aviat als 
Països Baixos, que es fondrà amb el monofò- 
nic gregorià i l’estrany ambrosià, junt amb els 
madrigalistes (Guillaume de Machaut), i s’hi 
adjuntará com a novetat la nova instrumen- 
tació (“ soli e tutti” de Vitali i Buonamente), 
parai.lela a l’èxit obtingut pels luthiers Ita
lians de Cremona (Amati, Stradivarius, 
Guarnerius) en dissenyar un violi amb una 
nova sonorità!, consemblant amb la veu hu
mana (bel canto). D’aquesta resumida com- 
plexitat d’harmonies n’eixirà l’època que en 
termes generals s’anomenarà Barroc, adop
tant el terme que caracteritza la plàstica 
d’aquells anys. Incidint en la concepeiô 
plástico-arquitectónica segons la quai la mú
sica és definida com a arquitectura en movi- 
ment, es podría acceptar la següent 
comparança: si el “gregorià” és el Romànic i 
té en la forma expressiva la linia horizontal, 
la “ polifonia” és el Gòtic, amb la linia verti
cal. El Barroc significa amb tot això l’eclosió 
d’estils divergents que són com un allibera- 
ment de les formes en el sentit d’allò que és
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exuberant, sumptuós i canviant. En la músi
ca, la renaixentista Sensibilität clàssica (“ dare 
spiritu a la parola” ) en será el bressol i la di
vulgadora. En el món germánic medieval 
provinent d’una tradició naturalista pagana 
arrelada a l’ensems en el populisme, la in- 
fluéncia del gregoriá ecléctic és minima, car 
els seus cants religiosos provenen al llarg deis 
segles del “ Heder” que surt de l’època dels 
“minennsinger” (el singular trobador germá
nic). Aquesta diferenciació, que després será 
més accentuada per l’important i trascenden
tal fet historie de la Reforma, adquireix en la 
música alemanya unes posicions distintes, ja 
que en arribar-hi la polifonia franco- 
flamenca neix una expressió musical més 
identificada amb el món auster i pobre d’una 
Alemanya exhaurida per la Guerra deis Tren
ta anys. Els seus instruments preferents serán 
el “ Volkslieder” (cant popular), l’orgue i la 
seva altra expressió, el cant coral. Aixó no 
obstant, també es deixarà influir per l’estil 
italiá ja definit a partir deis múltiples focus, 
que són Venécia, Floréncia, Roma i Nápols. 
Les dues escoles alemanyes es disseminaran 
(més que escoles distintes són ara actituds 
musicals convergents) en una multitud de 
pràctiques individuals, i cada compositor as- 
sumirà un estil propi i especific. Es tracta, en 
resum, d’un llarg procès en el decurs del qual 
les influències més importants que incidirán 
sobre la música alemanya serán les obres de 
Gabrieli (1557-1612), de l’escola veneciana, a 
través de l’alemany Schutz (1585-1672) i les 
de Corelli (1675-1713), de l’escola romana, 
que afectará directament Haendel i el mateix 
Bach.

Bach mantindrà sempre, però, una actitud 
testimonial i de fidelitat envers l’estil de l’es
cola alemanya del nord, mantenint-se en una 
postura estricta, fora d’influències que consi
dera supèrflues, jutjant-les poc seriöses, i 
adoptará una postura personal fins a cert 
punt marginai, a l’empar d’una religiositat de 
signe luterà que transforma la seva mùsica en 
una comunicació permanent amb Déu Tot- 
poderós. Aixi, cal esmentar un fet anecdotic 
que no deixa de ser, però, ben significatiu: el 
compositor encapçala sempre les seves com- 
posicions amb dues lletres, J.J., Jesus Juda; 
Jesús ajuda’m. Aquest sentit religiós de la 
práctica musical, que constituía una tradició 
per a tota l’extensa nissaga dels Bach, Johann 
Sebastian la converteix amb la seva genialitat 
en una missió divina. I és lògic, aleshores, 
que Bach rebutgi tota aquella música que 
s’aparta d’aquesta alta concepció.

Aquesta és la raó per la qual Bach no fou 
própiament un innovador, ni tan sois un se
guidor de les tendéncies que ja havia esbossat 
Schutz (1585-1612), sinó que es va mantenir 
sempre fidel a l’esperii i a les tècniques de 
l’escola del nord. Aquesta severa i restrictiva 
voluntat de no apartar-se mai de la direcció 
que ell mateix s’havia imposât fa que quan es 
troba amb defalliments d’inspiració, en Hoc 
de recercar-la en la novetat o en temes d’altri, 
insisteixi en la seva obra, i això explica que en 
composicions de gran qualitat es produeixin 
certs passatges de monotonia intel.ligentment 
dissimulais per la gran tècnica i l’ofici que el 
caracteritzaven. D’altra banda, a causa 
d’aquest ideal mùsico-religiós, Bach s’en-

frontà amb energia amb tot allò que repre
sentava la nova estètica de la mùsica, que se
guirán d’altra part els seus fills, convençut 
que posseïa totes les qualitats necessàries per 
portar les antigües formes musicals a llur 
apogeu. Però, comparai amb els altres com
positors contemporanis, Bach construi una 
obra extensa i variada, no quedant limitada 
-com hom podria creure-pel seu concepte 
conservador, i aconsegui la perfecció dins de 
les normes de les antigües formes musicals. 
Ha estât mestre de mestres en múltiples espe- 
cialitats: Passions, Cantates, Corals, música 
d’orgue, preludis, motets corals, noves for
mes clàssiques de la sonata (partîtes de violi i 
suites violoncel), i és l’autor d’un tractat de

d’orgue, la prolifica música instrumental no 
són més que una feina accidentai imposada 
per un princep calvinista que el priva de la 
música religiosa, de les obligades cantades 
dominicals, de tot allò que li servirà per arri
bar a les seves obres mestres, les Passions, i 
especialment la de Sant Mateu, apoteosi del 
barroc i compendi musical de l’ùs de les veus 
solistes, cors i instruments. Finalment, corn si 
es veiés en la nécessitât de definir-se clara- 
ment en forma de testament, en les seves 
obres últimes, que podrien semblar un retro- 
cés pel que fa a la tècnica emprada, s’hi ob
serva una tendèneia a l’abstracciô més pura, 
si és que això pot tenir un sentit en l’àmbit de 
l’escriptura musical.

La familia Bach fent música.

gran valor didàctic, El clave temperai. Pel 
que fa a 1’orquestra, la seva claredat i la flui
da polifonia contrapuntista, eina bàsica del 
barroc, sobresurt amb gran bellesa en totes 
les suites orquestrals i en els concerts de Bran- 
derburg, obres en les quais la instrumentació 
li dóna plena llibertat per utilitzar I’efecte de 
contrast entre el solista i la massa orquestral. 
També “ L’art de la fuga” , un gran aplec pe- 
dagògic segurament destinât en un principi 
ais seus nombrosos fills, deixa ben palés els 
seus coneixements tècnics.

A través dels variais indrets i càrrecs de to
ta mena que li procurà el desti, Arnstadt, 
Mulhaussen, Weimar, Kothen i finalment 
Leipzig, es poden intuir les seves circumstàn- 
cies familiars i professionals, que incideixen 
molt en la seva obra de composició. Les pri- 
meres sonates romanen fidels als principis es- 
tètics més estrictament luterans. Les corals
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Cal esmentar també, en la vida i en l’obra 
de Bach, la força que exerci el medi familiar, 
tal com descriu la seva segona muller en un 
Ilibre que alguns han considérât apòcrif, 
atribuint-lo a l’escriptor Thomas Mann, la 
Petita crònica d’Anna Magadalena Bach.

Bach no viatjà mai a l’estranger, tal com 
solien fer la majoria dels músics de l’època en 
la quai l’art era sobretot ambulant i cosmo
polita, i es mogué en el cercle tan définit mu- 
sicalment i geogràfica de l’Alemanya del 
nord, però també és cert que coneixia el que 
succeïa a tot el món de la música i sabia 
valorar-ho, i la prova en són totes les seves 
transcripcions de Vivaldi.

Johann Sebastian Bach tenia aquell alt ne- 
guit de perfecció que proporciona la tenaci
tà!, el foc interior de les seves conviccions i 
una fe en la pròpia feina, i aixó li permeté 
sens dubte de superar els condicionants de la 
seva situació en l’acabament dinástic d’una 
época. Si el desti el situá a les acaballes del 
barroc alemany, ja en tránsit cap a l’estil ga
lant que imposava la moda rococó (“ le plaisir 
de vivre” ), ell, per damunt dels prejudicis que 
més tard li valgueren l’oblit suara esmentat, 
el va fer resorgir amb un esclat culminant que 
és albora el testimoni final d’una mùsica que 
en la seva perfecció ja no maldava per sobre- 
viure. L’obra de Bach, un mùsic gairebé cap- 
vespral, significà per a la mùsica del barroc el 
seu moment princep.
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Llibres Coses de Nadal
per Agustí Palau i Codonyers

“LA VICTORIA 
CATALANA DE 1705’’ 
d’Antoni Porta i Bergadà.

Aquest llibre ha estât éditât 
per l’Editorial Pòrtic i fou pré
sentât el passât 19 d’octubre a 
l’auditori de la Caixa d’Estalvis 
de Sabadell, entitat de la quai 
n’havia rebut una beca d’estudis 
el jove Antoni Porta. Aquest 
havia nascut a Granyena de Se- 
garra el 4 de maig de 1919, però 
de molt petit fou dut pels seus 
pares a Sabadell on es crià i edu- 
cà.

L’autor ha passât més de qua
ranta anys vivint Iluny de la ciu- 
tat on es va formar. Ara n’ha 
tornat per a presentar el seu lli.- 
bre -llibre que conté unes 650 
pàgines- retrobant-se amb al- 
guns dels seus antics amies.

Aquest llibre vol exposar, 
d’una manera certament molt 
documentada i amb un llenguat- 
ge senzill i amé, un période secu
lar de la nostra història. L’autor 
es cenyeix al période que va de la 
mort de Caries II pel novembre 
del 1700 al dia de l’entrada de 
Caries III d’Hagsburg a Barcelo
na el novembre del 1705. El punt 
de vista és el d’un català i les 
fonts usades principalment són 
les holandeses i catalanes, que 
no j)as les uniques.

Es aquest un llibre que man
cava dintre la bibliografia'sobre 
estudis històrics catalans.

Ens plan donar la benvinguda 
a r autor i la seva obra.

“CARTES A UN 
JOVE POETA’’ 
de Rainer Maria Rilke.

La Editorial Hogar del Libro 
S.A. ha incorporât aquesta im
portant obra al fons català. És el 
número 36 de la col.lecciô NO
VA TERRA. Aquesta obra con
té un centenar de pàgines i ha es
tât traduïda de l’alemany per 
Antoni Pasqual, qui també n’ha 
fet una presentaci, de la quai 
n’espigolem aquest paràgrafi 
“ Les Cartes a un jove poeta” -vi 
deliciós que ja no es deixa de 
heure quan se l’ha assaborit en 
temps oportù no són, dones, un 
tractat d’estética. Rilke no hi 
parla de corn es fan versos -més 
aviat de corn no es fan” .

Més que el mestre de literatu
ra que el jove poeta cercava hi 
trobà un mestre de vida i un 
amie. I aquest se’ns ofereix per a 
ser llegit i rellegit perqué ens 
il.lumina en el dubte i ens ajuda 
a la dificultat.

U,n amie meu m’explica, 
sorprès i dolgut alhora, que 
“ al seu fill els professors li 
han posât molts deures esco- 
lars i que aixô a eli -a  
l’amiC“  li amargará els na
dáis perqué, justament, vo- 
lia anar-se’n, amb tota la fa
milia, a Vaqueira a passar 
les pasqües i, ara, haurà de 
conformar-se anant a veure, 
per Any non, algún pessebre 
vivent dels que es fan en al
gún racó de muntanya, i 
menjar torró a casa. I grá- 
cies! Vet-ho aquí el que do
nen els filis: problèmes i res 
més. I encara volen que un 
hom s’esforci a complau- 
re’ls” .

Em dol que el meu amie 
estigui tan amoínat i que ha- 
gi de canviar tots els bons 
projectes que duia de cap, 
per causa i culpa del seu 
bordegás. Si jo pogués, 
prou que hi posaria remei 
però, és ciar, si el xicot és 
dur de cap o és una mica 
capsigrany i no passa les 
avaluacions... qué puc fer- 
hi jo, pobre de mi!

Una cosa, sí, que no 
m’entra al cap: ¿en quin lloc 
han estudiat la pedagogia 
aquests membres d’avui? 
Perqué, mireu que és gros 
això de posar-los deures ais 
alumnes..! Si ni els pares ni 
cap fill de veí —sia cristià o 
sia muslímic- no en volen 
saber res de deures ni d’obli- 
gacions; si qualsevol habi
tant de les Espanyes —les 
centrals i les perifériques- 
només sospira, del matí al 
vespre, pensant quin altre 
nou dret podrá abastar, o 
quin suculent avantatge li 
prometran els nostres inefa
bles politics quan tornin a 
venir eleccions..; ¿corn és 
possible de pensar que als 
nostres infants se’ls pugui

posar deures? ¿I per qué, els 
mestres, són tan cruels i no 
pensen que, en bona Ilei, no 
pot ser que els nens -pobris- 
sons!- assumeixin amb ale
gría, O almenys amb resig- 
nació, aqüestes obligacions i 
càrregues feixuges?

Em venien ganes d’acon- 
sellar a l’amie que acudís al 
Sindic de Greuges en de
manda de justicia per al seu 
desgraciat fili, i d’indemnit- 
zació de danys i perjudicis 
per a eli, per causa de les va
cances frustrades. Però no 
ho he fet perqué no sé ben 
bé quins drets -de deures, 
resi- té el flamant Sindic 
que ara tenim.

He preferit assabentar-me 
bé de les coses i que l’atribo- 
lat pare del minyó poc eixe- 
rit me les expliqués amb tots 
els ets i uts, perqué jo amb 
tot això deis deures escolars 
i els nadals, l’any nou, les 
pasqües i el bocí de torró no 
m’hi entenc.

La conversa ha estât molt 
clarificadora. He pogut lli- 
gar caps i he sabut que els 
deures escolars és un modis- 
me avui molt en voga, una 
mica calcat del castellá, que 
substitueix els treballs de 
col.legi o tasques escolars. 
És ciar que la tasca i el tre- 
ball són també uns deures i 
unes obligacions però sem
bla que a aquests mots ens 
hi tenen més avesatS les jus
ticies, l’administració i els 
governs. I cal anar amb 
compte perqué de les obliga
cions en venen les contribu- 
cions i d’aixó... ja ho sabeu: 
libera nos Dómine!

Els nadals també és com- 
provat que és una altra for
ma castellana. (També en 
aqueixa llengua diuen Bue
nos días.., buenas tardes.., 
buenas noches.., tot i que

cada vegada que manifesten 
aquest bon desig només es 
poden referir al dia present, 
i a la tarda o a la nit d’aquell 
dia... I, encara, d’un roda- 
món en diuen un trotamun
dos i ja em direu quants se’n 
poden rodar de móns si no
més en tenim un al nostre 
abast). Per comptes de na
dals hem de dir el temps na- 
dalenc.., les festes nadalen- 
ques...

En català quan diem any 
nou ens referim als primers 
dies de I’any, i si volem con
cretar, exactament, el dia 
primer de I’any direm Cap 
d’any o Ninou com diuen en 
alguna comarca. Si parlem 
de torrons solem dir-ho en 
plural perqué, llaminers 
corn som, en mengem més 
d’un boci i en tastem de les 
diverses menes que se’n fan.

Les Pasqües les anome- 
nem en singular (Pasqua 
Florida o de Resurrecció, i 
Pasqua Granada o de Pente- 
costa) però ho fem en plural 
quan volem manifestar que 
estem més alegres que unes 
pasqües o que els nostres 
menuts amb les joguines 
se’ls veia contents corn unes 
pasqües.

Ens hem adonat que te- 
niem tantes a corregir i a es- 
menar que potser no era de 
justicia que trobessim im
per feccions als mestres.

Se’ns feia tard. Ens hem 
acomiadat i ens hem félicitât 
mûtuament i recordant la 
velia cançô hem dit que

Tot són festes d’alegria 
santés pasqües 
de Nadal!

Jo també a vosaltres, 
amies lectors, us desitjo un 
BON NADAL i que l’any 
vinent sigui millor que el 
que ara fina.



Paper i tela...

L’amìc de paper
per Ricard Calvo i Duran

A Gs OROES' Tis/^ì, "i^ERCrB”,  ¿àlvOcly>Vt%_S^

1 noi dels cabells panotxa ha arri- 
bat puntualment. Representa més o 
menys I’edat dels boy-scouts, con- 
demnat a l’adolescència a perpetui- 
tat. Duu una caçadora d ’un verd 
militar damunt d ’un jersei de color 
blau ciar que deixa veure el coll de la 
camisa blanca, gasta pantalons de 
golf d ’un résistent tweed color teula 
i calça un pareil de cômodes mocas
sins de vedell marró. Ve acompan- 
yat del seu etern gosset blanc. En 
arribar el tren que els ha portât des 
de Barcelona m ’ha semblât que la 
cara del conductor no m ’era desco- 
neguda.

Em van presentar el minyó a final 
de setembre a la Fundació Miró. 
Allí, la seva indumentària esportiva 
contrastava amb la moda descarada 
i provocadora dels altres xicots 
-postmoderns, tanmateix?- que hi 
havia. Em va recordar el protago
nista d ’un tebeo que vaig llegir 
d ’adolescent.

casa vostra

La premsa de les setmanes se- 
güents a la seva arribada a Barcelo
na es féu ressó d ’una desagradable 
polèmica sobre el seu pare, mort no 
feia pas gaire, la qual cosa em va sa
ber molt de greu perqué deia ben 
poc a favor de la nostra hospitalitat. 
Horn deia que si l’home havia estât 
col.laboracionista durant l’ocupa- 
ció de Bèlgica pels nazis.

Per determinades raons profes
sionals, aquests darrers mesos m ’ha, 
calgut freqüentar la Fundació. De 
manera que hi hem coincidit al- 
menys quatre vegades car eli hi ha 
romàs fins el 2 de desembre. En les 
estones que hi hem passât junts 
m ’ha explicat les seves millors aven
tures: la de la seva estada al Tibet, 
contada amb la subtil i delicada 
poesia del zen, i l’afer de la desapa- 
rició de les joies de la diva Bianca 
Castafiore, model de tècnica narra
tiva i de rigor gràfic. Li he fet es- 
ment dels rumors sobre el seu pare.

- Mira, em diu el jove. Si dius que 
has llegit “ El ceptre d ’O ttokar” que 
el meu pare va dibuixar quan estava 
a punt d ’esclatar la guerra mundial, 
recordarás que el tirá Mussler repre
sentava una caricatura grotesca i ri
dicula de Mussolini i de Hitler. Aixó 
et dirà prou ciar quin concepte en 
tenia d ’aquell pareil d ’indesitjables. 
Déu-nos-en guard d ’una guerra: si

en ella la supervivéncia de la pobla- 
ció que en pateix les conseqüéncies 
és difícil, per a un artista encara ho 
és més...

Ens hem fet amies. Jo, natural- 
ment, li he parlât de la meva terra i 
de la meva gent i eli m ’ha promés 
que quan acabés les seves obliga- 
cions a la Fundació vindria a 
saludar-nos. Quin honor que el jove 
viatger per països exótics volgués 
conèixer el deis ceballuts! A casa 
l’obsequiaríem amb una suculenta 
arrossada i la nostra Laika es parti
ría el pinso amb el seu Milú.

Tres de desembre: acabem d ’aco- 
miadar-nos i des de la finestreta de 
l’avió que el torna a Brusel.les 
m ’envia l’últim adéu amb la má. 
Quan me’n vaig a dormir recordo el 
maquinista del tren del matí: no po
dría ser el capitá Hadock que vaig 
conèixer anys enrera?...

GRDER
casa vostra
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Goigs

De la Gloriosa Mare de Déu de la Concepcìó. Segle XV.
per Jaume Busqué i Marcet

I. onsultada la “ Bibliografía de la 
Lengua Valenciana” de José Ribe- 
lles Comin (1), Madrid 1915 (Volum 
I. Segle XV. pág. 599-600) llegim: 
“ Salve Regina feta per lo discret En 
Pere Vilaspinosa, (2), notari de Va
lencia, la qual ell mateix, per honor 
del loable Cösistori lo dia qs publica 
la Setécia de la joya de les labors de 
la Verge Maria, spädi e publica al 
molt spectable e reuéret séyor frare 
Luis D ’puig (3), mestre d ’l orde de 
caulleria d ’Mütesa e de Sant Jordi. 
Llochtinent general en lo regne de 
Valécia, la qual fonch feta a servey 
d’nostre senyor Deu e a honor de la 
gloriosissima Mare sua p. mana- 
ment e consolado del dit spectable 
Visrey. Valencia 1482?”

Es despren de les “ Trobes a la
bors de la Verge M aria” , Edició 
1894, en transcripció de Francesc 
Marti Grajales (4) (l’únic exemplar 
conegut es conserva a la Biblioteca 
de la Universität de Valéncia. Man
ca data i nom de l’impresor), i de la 
“ H is to r ia  de la  L i te r a tu r a  
Catalana” de Martin de Riquer, que 
Vilaspinosa no va assistir al certá- 
men de 1474, si bé en aquella data 
era un deis col.laboradors de mos- 
sén Bernat Fenollar (5) propulsor 
del certamen indicat. Pero sí que 
deis esmentats Ilibres: “ concorregué 
a les justes de 1486, organitzades 
per Fernando Die? i potser abans 
-diu-es publicá l’imprés Salve Regi
na, feta pel discret En Pere Vilaspi
nosa, no tari...” a laor e honor de la 
puríssima conceptio” .

Ribelles Comin, més avail, fa 
constar, que José Mariano Ortis (6) 
en “ Descubrimiento de las leyes pa
latinas” (pág. 41): “ cree que Vilas
pinosa compuso esta Salve en 1519 
en honor de la Virgen de la capilla 
del Real Palacio de Valencia” , i afe- 
geix: “ siendo así que la impresión 
de la misma es, indudablemente, de 
fines del siglo XV” .

Hi ha una certa contradicció entre 
aquesta data i la de la impressió, tal

com es pot comprovar, i l’any de la 
mort d ’En Pere Vilaspinosa que 
l’Enciclopédia Catalana, atribueix 
al 1500 i diu que aquesta Salve, fou 
escrita i imprés el 1482, encara que 
Ribelles Comin, ens presenta aquest 
últim any amb un interrogant.

Seguint el comentari sobre la “ Bi
bliografía de la Lengua Valen
ciana” , aquesta publica només la 
primera estrofa de l’esmentada 
Salve. El text complet l’hem tro- 
bat en el “ Can?oner de les obretes 
de noftra lengua materna mes divul- 
gades durant los segles XIV, XV i 
XVI” recollit i ordenat per Marian 
Aguiló i Fuster. Posteriorment, An
toni Bulbena i Tosell (7) en feu un 
recull i feu constar uns fragments en 
la seva obra: “ Crestomatía de la 
Llengua Catalana des del IXé segle 
al X lX é” (Volum II, pág. 245-248). 
Veiem que encap?ala, aquesta Salve 
una “ Cobla Spar?a dirigida al Sen
yor Vis-Rey” , -Al senyor Luís Des- 
pu ig , lo c h -tin en t genera l de 
Valencia-, amb un text que és tot un 
vessallatge a tal persona. Precedeix 
a la portada un gravat que represen
ta a la Verge amb el Nen Jesús i a les 
Santes Dorotea i Eulália i dues més.

Hem fet esment d ’aquesta Salve, 
composta de quarant sis estrofes de 
vuit heptasíl.labs Catalans per a 
ponderar, primerament, la impor- 
táncia de la literatura catalana a Va
lencia en el segle XV i també l’obra 
d ’En Pere Vilaspinosa, car José Ri
belles Comin, en “ La Bibliografía 
de la Lengua Valenciana” li atri
bueix, també. Fautoría de “ Los 
Goigs de la gloriosa Mare de Déu de 
la concepció, los quals fe canta en la 
fglesia de la Encarnació. Eftapats 
en la noble e leal ciutat de Valécia” . 
La primera edició -diu- correspon al 
1482, igual -segons sembla- que la 
Salve que hem esmentat. Hi ha una 
altra edició el 1525. Es poden trobar 
-diu també Ribelles- en el Ilibre 
“ Los Goigs Valencians. Sigles XI al 
XIX” , imprés a Valéncia, (pág. 80-

82). Es autor d ’aquest Ilibre Fran
cesc Almarche Vázquez (8), arxiver 
que fou de l’arxiu del Regne de Va
léncia.

Aquest autor publica en la seva 
Bibliografía, la lletra completa 
d ’aquests goigs. Es tracte d ’un 
exemplar de la Biblioteca Universi
tària de Valéncia, -on també es tro- 
ba l’únic exemplar que es coneix de 
les “ Trobes en labors de la Verge 
M aria” -, enquadernat en un volum 
intitulât “ El Nazareno” . Nosaltres, 
però, aquí els reproduïm de l’origi
nal que hem microfilmât del “ Can- 
çoner de les obretes de noftra lengua 
materna mes divulgades durant los 
segles XIV, XV i XVI” .

La portada, com es pot veure, es 
un gravat tancat per una orla que re
presenta la Verge Maria amb alguns 
dels sens atributs en què se l’invoca 
en la Lletania: “ Reina del Mártirs” , 
“ Reina dels Angels” , “ Reina dels 
Confessors” ... Lletra gòtica, l’origi
nal a dos colors, sense peu d ’im- 
premta i editats a Valéncia, sembla a 
mitjan del segle XVI, amb el lema, 
l’original en vermeil, ais dos costats: 
“ -f Sicut lilium inter fpinas fie + 
amica mea inter filias. Cóceptio -i- 
tua Dei genitrix virgo -I- gaudium 
anünciavit vniverfo niúdo” .

Aquests goigs foren presentats a 
Roma per a la declaració dogmática 
de la puríssima concepció de María i 
es consideren com els primers dedi
cats a la Immaculada.

(1) Castellò de la Plana 1872-1951
(2) Valéncia ? -1500
(3) Xàtiva-Barcelona 1410-1482
(4) Valéncia 1862-1920
(5) Penàguila-Valéncia 1438-1516
(6) Valéncia 1735-1799
(7) Barcelona 1854-1946
(8) Valéncia 1875-1927

S’ha consultât:
A més de l’arxiu de l’autor l’Institut Mu

nicipal d’Història, de Barcelona. “ Casa de 
l’Ardiaca’’, la Biblioteca de Catalunya, Bar
celona i la Biblioteca de la Caixa d ’Estalvis 
de Sabadell.
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C  ©02ícnt trce ñaue furgircn 
bine tdetlem beftel guiabea/ 
pl pa abo:at / pattíren 
bel obo2 beU camgabee; 
fentís qne fentíten feta 
Ittni'o tan bínínal 
abotant al qníue feu neta 
bel peccat otíginal.

C  lo fo2n be la eren Tanta 
cupt mo2i lo pa bele angelo /
Y al recobrar nolha manta 
féntio goíg meo quele atebágelo 
ODírant voftra cam perfeta 
veftír a iBen imoztal 
bir p02eu tolTempo Toe neta 
be {^cat otígmal.

IT £luant mitas al cel pujaua 
voftre ffll / pa ímoaffible/
10 goig quen voe (e ttobaua 
atengne lo gtau polTible: 
puír voftra fariña neta
ves feta pa immottal 
goig fentis / verge perfeta / 
que ercebeir goig humanal.

11 La flama bamoz eterna 
que cogue lo pa be viba 
inflama be llum fupema 
los Slpoftols fenfe miba;

© 0

en labo: be la puritat be la Tacratilfima 
verge CDaria.

Hd eterno paeelecta 
mare bel SIerb biuinal 
toílemps fos pura p neta 
be peccat original.

C  Bins lo voftre elet ventre 
fe mefclaren les farines 
luna voftra baqueft centre 
ab laltra be les biuines: 
perso fos toftemps perfeta 
puir bel pa celeftial 
fozen pafta pura p neta 
bel peccat on'ginal

IT iEn linftant fo:en mefclabes 
fon perfet lo pa fantilíim 
vi bonas tenint tancabes 
les poetes bel fozn puriffim/ 
perqueus feu tan gran beftreta 
beterns bens Beu immottal 
quens feu mare verge p neta 
be la colpa maternal

p miraren vos perfeta 
mare bel ®ïerb biuinal / 
filia bel fili quens feo neta 
bel peccat oziginal.

II :Slls cels qnant pojas !Stenpo2a / 
bels angelo acompanpaba/ 
lo fili moftrant qnens bono2a 
Tobee tots vos ba ejtalsaba: 
be farina tan perfeta 
eli fet pa remep bel mal / 
persono feo erempta p neta 
bel peccat original

IT SCotnaba.

IT B  vos eoírebemptrin feta 
fens peccat orimnal / 
fnplicam qoen tbora ftreta 
nos ftao molt parcial.

IT finís.

Bb laubem beate 0Darie Virginio.
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Jean Cusco i M ade Teresa Boix. Emili Hierro i Pere Camps

E i l  15 de novembre va tenir Hoc l’acte 
de presentació del Ilibre “ 62 CEBA- 
LLUTS’’ dels nostres habituais col.la- 
boradors sn acuestes pàgines, Joan 
Cusco i Emi-i Hierro, a la Galeria d ’Art 
Intel.lecte, del carrer Pedregar. El Hoc 
era força adieni, puix està situât en un 
dels carrers mès anlics de la ciutat.

A l’acte també fou inaugurada l’ex- 
posició de les caricatures fetes per Emili 
Hierro i que figurai en l’esmentat Hi- 
bre. Tot piegai va motivar, dones, una 
gran assistència de public que emplenà 
de gom a gom el locai. Fou un acte pie 
de caliu.

El reportatge gràfic que reproduïm, 
realitzat per FIcrenci Rial, ens dona un 
testimoni c ’aquest esdeveniment.

Transcrivim l’article de Josep Maria 
Riu que fou publicat a “ Diario de Sa- 
badell’’ pocs dies després, el 21 de no
vembre, ccmentant Taparició d ’aquest 
Hibre.

Mn. Geis i Antoni Blasco. La Sra. Maria Teresa Gavarró i Rosa Ten.

Dos veils amies: Sosep Serrasanta i Emili Morgui. Una instantània de Pacte.
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La ceba com a simbol
per Josep Maria Riu

1 mot «ceba» a més de significar 
-segons el Fabra- una planta pertanyent 
a la familia de les liliácies (Allium Ce
pa), té com a sentit figuratiu el de «dé- 
ria excessiva» i el de «ceballut», per 
tant: «que té ficada al cap una ceba».

No cal dir que per a nosaltres, saba- 
dellencs, la ceba la tenim al mig del nos
tre escut. I és avinent recordar la polé
mica que s’encengué cap allá els anys 50 
quan a un regidor de Cultura del nostre 
Ajuntament se li ocorregué la idea de 
canviar la ceba de l’escut municipal per 
un vulgar castell. La Fundado Bosch i 
Cardellach fou capdavantera, entre al- 
tres entitats i particulars, en l’oposició a 
tan insòlita proposició i en Pere Vails 
Carreta, de tan profunda i fina elo- 
qüéncia literária, en féu una comunica- 
ció memorable en un pie de la Fundació 
en defensa d’aquesta ceba, de la qual 
mai no ens avergonyirem si conservem 
fins al final una mica de sentit comú.

El Ilibre suara aparegut, «62 ceba- 
lluts», no podia ser confeccionat, escrit 
i dibuixat sinó per altres dos «ceba- 
lluts»: Joan Cuscó i Emili Hiero. Aixi, 
dones, no són 62 sinó 64 els que tenen 
ficada la ceba al cap, com ho defineix 
Pompeu Fabra. Segurament que els 
amies Joan i Emili es volien escapar 
d’ésser classificats corn a «ceballuts». 
Però no: tant de la ceba són ells com els 
que queden retratats en el Ilibre. O tots 
o cap.

Les fitxes que contenen el Ilibre tenen 
una Originalität i frescor que les fan sor- 
prenents. Ádhuc donen a pensar. D’on 
li deu venir a Joan Cuscó la seva traça 
d’escriure aquests «perfils» jo diria que 
perfectes? I aquests trets biográfics que 
en poquíssimes ratlles et retraten una 
persona?

Cada dia que passa m’ha anat donant 
a entendre que l’art és un misteri indes- 
xifrable. Quan et trobes davant d’una 
cosa que no té volta de full: una pàgina 
d’en Ruyra, un dibuix d’en Casas, «Las 
Meninas», un vais de Chopin, el «ciar 
de Iluna» de Betthoven, un Manolo, et 
trobes completament désarmât. L’obra 
d’art no es pot definir, catalogar. Per-

tany ja a la subtilitat de l’esperit.
És per aixô que, en fullejar el llibre 

dels «62 ceballuts», no em queden for
ces per a fer-ne una critica. L’admiro, i 
prou. D’altres sabran fer-ho i els agrai- 
riem que ho fessin.

L’Emili Hierro ha fet unes caricatu
res d’una total traça artistica. Sobretot 
en destacaria tres de definitives: Tomás 
Casañas, Jesús Farrés i especialment la 
d’en Mauri Espadaler.

I és bonic constatar com en aquest lli
bre hi són registrats uns quants «ceba
lluts» que no són sabadellencs de 
naixença, però que ho són de cor, i 
molt. El mateix Hierro, Arús, Geis, 
Raimon Roca, Angle, Fàbregas i altres. 
Però tots ells es senten i es noten aques
ta «ceba» al cap que només es dóna en 
aquesta ciutat del Vallès, on no hi ha 
idea que no hi tingui el seu assenta- 
ment. En l’aire sabadellenc hi ha hagut 
sempre -des d’aquell Ilunyà 1111- la 
Iluita entre l’Àngel i el Diable. Però as- 
serenant tothora la batalla, la Mare de 
Déu de la Salut, la quai vetlla damunt 
de la ciutat des d’aquesta serra de Sant 
Iscle i Santa Victòria, com ho va cantar 
el poeta.

El grup de persones -elles i ells- que 
consten en el llibre de Joan Cuscó i 
Emili Hierro no són altra cosa que una 
representació de tots els «ceballuts» de 
la nostra terra. N’hi ha hagut, n’hi ha, i 
n’hi haurà d’un relien important i deci- 
siu: tots els tenim a la ment. Aquest 
«64» vénen a ser com aquell aplec de 
persones que, en un moment détermi
nât, es troben en el tren de les 8,10 que 
va a Barcelona. No són tots ni els mi
nors d’una ciutat o d’un pais, ni molt 
menys. Però en són uns membres i es 
senten contents de ser-ho i de viure’n i 
patir-ne les seves vicissituds i de gloriar
se amb els seus éxits.

El que si podem afirmar que el tenir 
«ficada al cap una ceba» compromet a 
molt. La déria (ceba) que tenim és insu- 
bornable: Ilibertat d’esperit i millora 
constant en tots els sentits. I aixó tant 
pel que fa a l’aspecte individuai com 
col.lectiu.
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Cine Club Sabadell

i no vaig mal informât, Roger Gorman 
ha dirigit vuit pel.líenles basades en textos 
de Poe, totes ais anys seixantes. THE FALL 
OF THE HOUSE OF USHER (1960) és la 
primera i, de les que he vist, la més fidel a la 
lletra de l’original. L’estrena de tres 
d’aquests vuit titols és encara poca cosa -una 
mica més d ’un terç-, però dóna una idea, si 
més no aproximada, de les constants del 
conjunt. La més evident, l’enfrontament 
constant entre el Corihan director i el Gor
man productor i la decebedora victòria, en 
Unies generals, del segon sobre el primer. És 
a dir, dels imperatius del mercat sobre el

La mansió de Gorman -velia, llòbrega, color 
de mort, cap a la desfeta inexorable- no és 
ben bé la de Poe, que, encara que amb una 
amenazadora esquerda, sembla mantenir-se 
segura i dempeus (1). Però l’atmosfera que 
l’envolta, les seves espantables rodalies són 
les d ’un indret ofegador i encanta!, espai de 
por i tenebra en qué penetrem des d’enlloc 
juntament amb Philip Winthrop (Mark Da
mon) al primer pia del film. El cinemascope 
s’utilitza amb totes les seves possibilitats: els 
arbres, amos defallents del res; la casa, omi
nosa presència de punta a punta de la panta
lla. Una sensaciò de fred que no és fisica: ro-

The Fall o f the House o f Usher

gust i I’estil. Potser això pot explicar que 
Gorman no hagi dirigit una pel.licula des del 
EL BARÓN ROJO (VAN RIGHTHOFEN 
AND BROWN, 1971): sòn ja 13 anys.

De tota manera, un cert gust barroc a la 
composiciò, un actor imponen! i uns textos 
originals sempre magnifies donen ais tres 
films estrenats -i, per extensió, a tot el bloc 
Poe/Gorman/Price- una válua innegable. 
Intentaré referir-m’hi tot seguit.

HOUSE OF USHER, 1960
Publicada el 1839, ais 29 anys, “ La caiu- 

gada de la casa Usher’’ és una de les obres 
cabdals del geni inclassificable d’Edgar 
Allan Poe. Sens dubte, un dels sens contes 
més terribles i inquiétants. Dels tres films de 
Gorman que comentaré, és potser el corres- 
ponent a aquesta obra el que menys s’allun- 
ya del text original, si bé les llibertats que 
s’ha permés Fautor sòn de tota manera os
tensibles.

Una gran mansiò neo-gòtica del XVIII. 
L’aspecte, tal i com ens la descriu Poe, per
met una àmplia gamma d’interpretacions.

dades per Gorman, les imatges són una pos
sible lectura del text de Poe.

la  dins de la mansió, el color i el decorai. 
La simbiosi entre el primer -estilitzat, irreal, 
marcadament fantàstic- i el segon -antic pe
rò intemporal, presència dels segles- porta al 
barroc escenogràfic que es constitueix en es- 
til i que és la lectura visual del text romàntic. 
Glassicisme sòlid, cinema de terror nord- 
americà dels anys seixantes.

Vicent Price és Roderick Usher. D’im- 
pressionant vigoria física només aparent. 
Price és tan escenogràfic com el mateix dé
corât. Sembla formar part de la mansió, que 
seria estéticament inexplicable sense la seva 
presència. L’harmonía actor/decorat és to
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tal. Price interpreta magistraiment Roderik 
Usher, amb l’exageració gestual que l’opció 
de Gorman li demanava. No passa el mateix 
amb Mark Damon i Myrna Fahey (Madelei
ne), actors de segona fila, els personatges 
dels quais resulten desajustats, amb una 
afectació que el seu fisic i els seus moviments 
converteixen en artificial.

La primera meitat de la pel.licula és con- 
vincent. Richard Matheson i Gorman han 
convertit l’amie de Roderick Usher del text 
de Poe, de qui no sabem el nom -recordem 
que el conte està narraren primera persona-, 
en promès de Madeleine, possiblement per 
imperatius de producció. Han humanitzat 
un xic més aquesta darrera, que és només 
una presència inquiétant al text original, i 
han conservât bastan! de la suposada relaciô 
incestuosa entre Roderick Usher i la seva 
germana. El résultat de tôt aixô és un clima 
tens, desnaturalitzat i morbid, que es fusio
na amb el décorât i en forma part. Alguns 
petits cop<! d ’efecte són prèviament advertits 
-plans, respectivament, de l’aranya i del fè- 
retre abans que caiguin a terra. Gorman no 
cerca l’ensurt.

Malauradament, la segona part del film 
decep força, malgrat alguns encerts parcials. 
Els problèmes de producció esmentats -el 
film s’havia de vendre a un déterminât 
pùblic- acaben per condicionar-lo de mane
ra decisiva: Roderick Usher esdevé massa 
demoniac i el seu capteniment perd credibili- 
tat per excès; l’impressionant final del text 
de Poe -paral.lelisme cada vegada més dramá- 
tic entre la lectura per part del narrador del 
“ Mad Trist’’ de Sir Launcelot Ganning i els 
fets que succeeixen a la realitat- és convertit 
en un seguit de carreres i en un abús del 
muntatge paral.leí; i la mateixa follia de Ma
deleine resulta passada de to, degut, en part, 
a l’actriu -i a la direcció d’aquesta actriu-, 
aquí tota desmesura i tópic. Un pía fugisser 
de Madeleine, que desapareix com intangi- 
blement després del seu atac a Phillip, i el 
treball sempre expressiu de Vincent Price 
són el millor d’aquesta darrera part del film.

Si més no, l’equilibri plástic es manté fins 
al final -si exceptuem la histriónica i inútil 
visualització d’un somni- i així, la destruc- 
ció, el foc i el darrer pía de la casa engolida 
per l’estany (2) ens tornen a recordar Poe -i 
el Gorman véritablement intéressant.

THE RAVEN, 1963
THE RAVEN és la més fiuixa de las tres 

pel.líenles del cicle. És també la més allunya- 
da del text originai de Poe, que li serveix 
quasi només d’excusa, i l’ùnica en to de co
mèdia. Karloff, Lorre i Price -junts- i una 
part d ’una de les darreres seqüéncies del film 
el salven de la més indiscutible mediocritat.

Poe és, efectivament, una excusa. Excep
tuem els primers plans de la pel.licula, amb
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la lectura en “ Off” de part del poema -escrit 
el 1844, cinc anys abans de la mort de 
l’escriptor- i la seva immediata continuació, 
amb el personatge, sol a l’habitació, i els pe
tits sorolls als vidres de la finestra, i tota la 
resta és pura invenció de Mathseon i Cor- 
man.

Inventar no està pas malament si es té una 
mica d’Originalität i bona dosi d’imaginació. 
Mathseon i Gorman no semblen tenir ni una 
cosa ni l’altra i la pel.licula -pretesament 
una comèdia- transcorre sense cap interés i, 
tret d’algun acudit graciós -Price ensopegant 
sempre amb el telescopi; el seu pare, mort, 
que reviu uns instants per recomanar-li que 
es cuidi-, la resta és francament avorrida, 
cosa aquesta que, ateses les regles del gène
re, és del tot imperdonable.

L’interès de veure Karloff, Lorre i Price, 
com el de veure un jove Jack Nicholson, és 
ben relatiu. Cap dels tres -o dels quatre, com

The Raven

vulgueu-, afegeix gens de glòria a la seva 
particular filmografia amb aquesta interven
ció al film. En tot cas, la curiositat de 
veure’ls plegats. Poca cosa més. En canvi, 
Matheson i Corman semblen despertar-se, 
cap al final, a la Unita a mort entre els dos 
mags (Karloff i Price). La primera part de 
r escena és brillant, imaginativa i bastant di
vertida i alguns dels acudits que s’hi veuen 
tenen aquella Originalität que trobem a fal
tar a tota la resta del film. Corn que aquesta 
seqüència quasi clou la pel.licula, es surt de 
la sala amb un millor regust, una mica dulci
ficada la impressió general. Però no hi ha 
res més que aixô, corn no sigui una certa grà- 
cia a la composició plàstica o l’aprofitament 
habitual del cinemascope. Tanmateix, tot 
això és ja inherent al bloc Poe/Corman/- 
Price. És, diriem, el minim exigible.

TH E M ASK OF TH E RED  
DEATH, 1964

“ La Máscara de la Mort Roja” és un dels 
contes curts de Poe. Aquest és justament el 
primer problema de Corman: corn dilatar la 
história -al text original quasi no n ’hi ha-fins 
a l’hora i mitja de durada habituai d’una 
pel.licula. Calia dilatar-la, ben cert, perqué 
és impensable un film de producció modesta 
de caire bàsicament descriptiu, si és que no 
es vol tendir al suïcidi, corn potser bagués

pogut fer Corman en unes altres condicions, 
amb résultats molt més satisfactoris. Sigui 
corn sigui, la pel.licula és plena de personat- 
ges marginals, sense interés, i d’efectes sim
plistes i inútils. L’aventura de Francesca (Ja
ne Asher) i Gino (David Weston) -amor, perill, 
baralles, escalades- no està gens integrada al 
conjunt del film, que es ressenteix precisa- 
ment d’aquesta no-integració. El Iliurament 
de Juliana (Hazel Court) al Déu de les Tene- 
bres, l’atac mortal que rep del falcó o la 
matança dels camperols que vénen a dema
nar auxili al castell són nómes escenes efec- 
tistes que no fan altra cosa que entorpir una 
posada en escena a voltes molt més mesura
da, escaient i precisa. En definitiva THE 
MASK... és un film decebedor si es té en 
compte el que hagués pogut ser.

Perqué, en efecte, trobem al treball de 
Corman un nombre gens menyspreable 
d’encerts, alguns véritablement remarca
bles, que mostren, una vegada més, l’interès 
sobresortint de l’exercici global que repre
senta el bloc Poe/Corman/Price, ja esmen- 
tat breument a la introducció.

Price. Es fa difícil de pensar en aquesta 
série de pel.Meules sense la seva persona. 
Ajuda tant al résultat final corn la mateixa 
posada en escena de Corman, que es basa, si 
més no en bona part, en la presèneia sempre 
convincent d ’aquest actor. El seu princep 
Pròspero és un personatge cruel -crueltat 
que un Poe subtil i suggèrent només ens 
insinuava- que en un món frivol i ignorant, 
exerceix el seu dret a la gratuita implacabili- 
tat. Ni quan assassina els camperols o es di- 
verteix amb els presoners fa altra cosa que 
assumir el seu paper -estètic més que moral- 
d’inqüestionable omnipotèneia. Organitza 
la gran mascarada, però no hi té res a veure 
-com no sembla haver tingut res a veure amb 
res al llarg de tot el film. Un vel invisible el 
diferencia de tot el que l’envolta. Angel de
moniac, només podrá ser abatut per la 
Mort, poder supr ater renal superior a Déu i 
al Dimoni.

La Mort Roja. Asseguda al peu d’un ar
bre, a la part de món que la Pesta devastará 
sense fíe ni pietat, anuncia el que, de fet, ha
gués hagut de ser l’essència del film: la seva 
metafísica. Corman treballa el color, en 
aquesta primera escena, d’una manera pri
morosa: el vermeil no presagia mort, enmig 
d’un paisatge tenebrós i obscur, sinó 
esperança/alliberaciô. L’Art modifica el 
diseurs, no pas donant-li la volta, qüestio- 
nant només la seva ineluctabilitat. Al final, 
a l’escena del ball, la dansa de la Mort és un 
joc de colors llampants, moviments ràpids, 
“ travellings” llargs que segueixen les quatre
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cambres -set al conte de Poe: “ la biava, la 
porprada, la verda, la taronja, la bianca, la 
violeta i la negra” (3)-, picats imponents 
-com el que deixa sol Pròspero mentre els in- 
vitats cauen al seu costat en cercle, en una 
imatge propera a Testètica del musical- i ver
meils que impregnen suaument la pantalla 
fins a abastar-la del tot. La Mort Roja és un 
exercici estilistic. L’Art es torna a imposar 
sobre el diseurs, que es reconverteix a si ma- 
teix en art.

Però la Mort Roja és tan sols una de tan
tes possibles morts. Està altra vegada asse
guda al peu d’un arbre -jugant a cartes amb 
una nena com la Mort de Bergman jugava 
set anys abans a escacs amb un cavalier. De 
mica en mica, d ’altres figures, vestides igual 
però amb diferents colors, provinents d ’al- 
tres indrets d’una infausta terra, mite terri
ble i brutal d’una Edat Mitjana inexistent, se 
li reuneixen. Les unes a les altres s’expliquen

The Masque of the Red Death

el que han fet allí d ’on vénen. La Mort Roja 
només ha deixat set supervivents. També 
són set -número màgic- les figures reunides. 
L’ùltim pia ens les mostra desfilant, de pun
ta a punta del llenç, en una processò que no 
és macabra sinó quasi angélica. Els colors 
dels seus vestits, apagats però presents al 
conjunt del paisatge fose, són un esclat d’es- 
tranya ternura.

La sàvia utilització del cinemascope, el 
decorat sempre intemporal hàbilment mani
pulât i un innegable treball plástic són uns 
quants encerts més d’un Corman massa em- 
manillat, obsessionat pels somnis onirics 
-aquí n ’hi ha un altre del tot innecessari i 
bastant molest- i que, a fi de comptes, ens 
deixa un cert regust d’insatisfacció: el que 
neix de la contemplació d’una obra suggè
rent i, albora, de la convicció que el que es- 
tem veient està bastant per dessota del que 
haguèssim pogut veure. ■
(1) l ’edifici no oferta cap síntoma d ’inestabi- 
litat. Potser l ’ull d ’un observador minucióspodia 
haver descobert una esquerda amb prou feines 
perceptible, que, naixent arran del teulat de la 
façana, feia el seu carni en zig-zag paret avail fins 
a perd re’s dins les aigues funestes de l ’estany”. 
Traducció: Carles Riba.
(2) Sobreimpressió del text del final del relat: ”... 
i l ’estany profund i fose ais meus peus es va clou- 
re tristament i silenciosament sobre els fragments 
de la Casa Usher”.
(3) Traducció: Caries Riba.
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Goìgs i Segells al 
Centenari de la 
Parroquia de la Purissima

la festa del I Centenar! de la benedicció 
del temple de la parroquia de la Via Massa- 
gué, es va inaugurar a 1’Auditor! l’Exposició 
de GOIGS DE LA PURÍSSIMA i de SE
GELLS amb ternes marians. La col.lecciô, 
molt complerta en Goigs, és un dels actes or- 
ganitzats per la Comissió del Centenar!, i va 
ésser arranjada per membres directius deis 
“ AMICS DELS GOIGS” de Sabadell. Com- 
prén goigs des de l’antigor a Tactualitat, amb 
textos entre els més popularitzats a Catalunya 
-els més populars arreu del pais-, textos de les 
col.leccions de la Faculta! de Farmácia de la 
qual la Purissima Concepció n’és Patrona; 
textos traduits del castellá, lletres diverses en 
catalá i, com tots els goigs que es troben en 
aquesta exposició, pertanyen a molts pobles 
de Catalunya; curiosos goigs politics del segle 
XVIII; edicions de la mateixa parroquia de la 
Purissima actuals religiosos, i també, alguns 
goigs de les altres advocacions de la parro
quia i, amb aquest grup, fulletes editades 
amb motiu de la proclamado del Dogma de 
la Inmaculada, entre altres. També col.lec
cions de Goigs, amb text castellá; les edicions 
de les Filies de Maria de Vic, de la Contraria 
deis Joves de Manresa, els goigs de la Mare 
de Déu de Lourdes rossellonencs i, entre els 
orlats per sabadellencs es troben boixos de 
RICARD MARLET i el publica! amb motiu 
d’aquest centenar! és de JAUME MERCA- 
DÉ -que és el que reproduím-, amb lletra i 
música de Mn. CAMIL GEIS, com molts 
d’altres que es troben en aquesta exposició.

Els SEGELLS: “ La Verge en la Filatélia” , 
ofereixen l’oportunitat de contemplar la be- 
llesa deis temes, en les col.leccions de molts 
països, la majoria dels quais, corresponen a 
ternes nadalencs i sobretot marians, dintre de 
la exaltaciô de la Purissima Concepció, 
adients tots ells tant en la seva bellesa, en l’art 
del dibuix i en l’expressiô poètico-religiosa.

Aquesta exposició está despertant molt inte
rés i es veu molt concorreguda de visitants 
atrets per ambdós temes: els goigs i la filatélia.

Filatélia
Centenari de l ’Esglésía de la 
Pnríssíma Concepció per BAF

En el proper any 
1985, s’acomplei- 
xen els primers 
cent anys de la 
consagració de 
l’Església de la 
Purissima Con
cepció de Saba
dell, parróquia de 
zona reduida però 
intensament po
blada pel fet de 
trobar-se enclava
da en el centre de 
la ciutat.

En el decurs 
d’un any s’han 
programat diver
sos actes religiosos 
i culturáis i l’inici 
del Centenari s’ha 
fet coincidir amb 
la diada de la Ver
ge Purissima, pa
trona de resnlen- 
tada església. Pels 
filatelistes és un 
inici grat, ja que 
un deis primers ac
tes ha estât una 
mini exposició fi
latèlica, gairebé de 
carácter testimo
nial, no competitiva, que ha servit de 
suport al mata-segells especial, concedit 
precisament per a aquest inici, mata- 
segells especial que per altre banda, 
marca una fita notable en la història 
postai sabadellenca, degut a no ésser 
circular, com els que fins ara s’havien 
concedit a casa nostra.

El Corren Nacional en un intent de 
renovació, ha emprat aquesta nova mo- 
dalitat, que al llarg i ampie de la penín
sula ja n’hi han alguns de concedits i 
que a nosaltres els marcofilics, ens sa- 
tisfà molt plenament.

Aquest mata-segells PAdministració
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l’ha confeccionat partint d’un projecte 
enviât pels organitzadors de l’exposi- 
ció, i dibuixat per una estudiant de Be
lles Arts, la Srta. Anna Mf  Canallas i 
Jiménez, que presenté quatre esbossos, 
tots ells ben valor ables. Com es pot 
apreciar en els gravats que reproduïm hi 
figura el campanar de l’església, la in
confundible silueta del qual apareix 
sempre en la panoràmica local.

I igualment la legitimació de les edi
cions oficiáis dels sobres on s’ha estam
pât la impromta concedida, és una mar
ca commemorativa, creada especial- 
ment i que representa la imatge de la 
Verge, que presideix Faltar major 
d’aquesta parróquia.

Aquests records, que a primera vista 
semblen tenir una importancia relativa, 
són en definitiva el testimoni que les ge- 
neracions actuals lleguen a les venido- 
res, per a remembrar unes efemérides 
que en conjunt configuren la personali- 
tat d’una població i el ni veil cultural 
deis seus habitants.
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Mìscel.lània
CINESCRITS

Ha aparegut el nùmero 2 de 
Cinescrits, publicació editada 
pels Amies de la Filmoteca de 
Sabadell.

En el sumari hi figura un 
Primer Pia on es comenta el 
cicle de cinema hongarés que 
s’ha projectat al Cine Impe
rial.

A “ Gent de Sabadell” , 
Joan Blanquer evoca l’“ em- 
presari” Antoni Fuster, que 
descriu d’una manera molt 
amena i suggestiva que fa de 
molt bon llegir.

“ Vestibül” inclou cinc arti
cles sobre el citât cicle de cine
ma hongarés.

“ Sala d’estar” s’hi evoca el 
mite Tarzan i finalment “ Del 
zero al deu” es puntua la clas- 
sificació de les pel.licules pro- 
jectades a la Filmoteca de Sa
badell en la primera meitat del 
curs 1983-84.

KSEBRISTES
S A B A D E  LL

Aquesta Agrupado ha con- 
vocat el tradicional Concurs 
de Pessebres -el 57 és el d’en- 
guany. Al seu local social de 
l’Académia Católica, carrer 
sant Joan, 29, s’ha inaugurât, 
com cada any, l’exposició de 
pessebres. Igualment una al- 
tra exposició de figures de 
pessebre fetes o propietat de
diversos socis i col.leccionis- 
tes de l’Agrupació.

Com a nota a senyalar cal 
dir que els pessebres que s’ex- 
posen tenen un marc local, 
puix s’han reproduit aspectes 
urbans sabadellencs la qual 
cosa dóna un especial i singu
lar atractiu.

Tant els pessebres del Grup 
Jo vent com els diorames que 
es presenten al public, duen 
l ’empremta del bon fer 
d’aquest dinàmic grup de pes- 
sebristes locals que, any da- 
rrera any, mostren la seva 
gran concepció artística que 
és ben reconeguda arreu.

Durant aquests dies, amb- 
dues exposicions són molt vi- 
sitades i comentades amb ad- 
miració, perqué s’ho merei- 
xen a bastament.

POESIA VIVA

Poesia Viva és una entitat 
barcelonesa d’amants de la 
poesia que cada dimarts es 
reuneixen a la Cova del Drac 
de la ciutat comtal, on cele
bren unes vetllades literàries. 
En elles concorren diversos 
invitais i realitzen una activi- 
tat on la poesia la fan viva.

Enguany han célébrât el 7é 
aniversari i van decidir cele- 
brar-ho a la nostra ciutat, 
aprofitant retre un homenatge 
al nostre Poeta Mestre en Gai 
Saber, Mn. Camil Geis.

El dia 9 d’aquest mateix 
mes de desembre van despla- 
çar-se a Sabadell i visitaren el 
Museu d’Història. Després es 
desplaçaren al Santuari de da 
Salut i tot seguii es reuniren 
en un dinar. Seguidament va 
celebrar-se una vetllada 
poética-musical i en el trans- 
curs de la quai es va lliurar a 
Mn. Geis la Musa de l’Amis- 
tat, ensenya de Poesia Viva, 
que l’homenatgat va agrair 
amb unes sentides paraules.

Resultà una vetllada molt 
simpàtica i de bon recordar.

METRÒNOM 88
Programa sabadellenc de 

divulgado musical

Fa unes quantes setmanes 
que l’emissora Ràdio Sabadell 
ofereix els dissabtes a la nit (a 
les 12) un programa de divul- 
gació de la Música titulat 
“ Metrónom 88” , del qual te
nen cura Enric Torrella i M.® 
Antónia Ibáñez.

El contingut del programa 
comprén diversos espais. Un 
d’informatiu amb programa- 
cions de concerts i actes musi
cals d’arreu de Catalunya. Un 
que és oberi ais musics del 
nostre pais, intérprets o com
positors, però especialment 
els joves, i agrupacions vocals 
i instrumentals. Un tercer es-

pai és de comentaris i noticies. 
Aleshores ve una conversa 
àmplia i aprofondida amb 
personalitats del món musi
cal; per citar-ne algunes, el 15 
de desembre haurà estât amb 
Frederic Mompou, el 22 amb 
Jordi Roch i el 29 amb Antoni 
Ros Marbà. Finalment hi hà 
l’espai més llarg del progra
ma, titulat “ Concert de mati- 
nada” , amb audicions co
mentades, que són escollides 
amb un criteri de divulgació 
molt ampli i entre les quais 
s’ofereixen intéressants grava- 
cions poc conegudes; per 
exemple, el dia 15 s’haurà 
emés una cançô de Mompou 
interpretada per una cantant 
japonesa, i registrada en un 
dise també japonés totalment 
inédit a Espanya.

El programa és emés a tra
vés de l’Ona Mitjana, 882 kcs.

QUADERN finalista del 
premi “ Tasis-Torrent”

Ens plan de fer saber als 
nostres seguidors que aquesta 
revista -QUADERN- ha résul
tat finalista en l’adjudicació 
del premi Tasis-Torrent d’en- 
guany, instituít per la Diputa- 
ció de Barcelona amb l’intent 
de distingir i estimular la tasca 
de la premsa comarcal de tot 
Catalunya.

Dintre del grup de publica- 
cions especialitzades QUA
DERN va ser inclosa en una 
primera fase de selecció junt a 
quatre revistes més: “ Singles” , 
de Mataró; “ Montseré” , de 
Cervera; “ Interval” , de Berga; 
i “ L’estruc” , de Girona. En 
les votacions del jurat, cenyi- 
des a les cinc publicacions se- 

» leccionades, QUADERN arri- 
bá a la votació final junt amb 
“ Singles” , de Mataró, que és 
una revista d’excursionisme; 
de forma que QUADERN 
quedà com a finalista.

Hi havia un grup de publi-

negne
Passeig dc la Plaça Major, 38 
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cacions de carácter general i 
periodicitat setmanal, entre 
les quais obtingué el premi 
“ Tothom” , de Vilafranca del 
Penedés. “ La Forja” , de Cas
tellar, havia entrât també a la 
fase final d’aquest grup. Fi
nalment, el grup de periodici
tat superior a la setmanal, del 
qual fou premiada “ El Ba
gan” , de Banyoles.

El veredicte fou proclamât 
el dia 6 de desembre en el saló 
de sessions de TAjuntament 
de Mataró (cada any s’efectúa 
aquest acte en una població 
diferent), sota la presidéneia 
d’Antoni Dalmau, president 
de la Diputació. No cal dir 
que una repreentació de QUA
DERN va assistir a l’acte.

JOSEP CARRERAS,
0  L’ESPORT
1 LA CULTURA

De gent dedicada a Texerci- 
ci d’alguna de les moites for
mes de l’esport n ’hi ha molta, 
però pocs que ho facin corn el 
nostre conciutadà i amie -i 
col.lega publicista- Josep Ca
rreras i Costajussà. La prova 
és que li ha estât concedida la 
medalla del Mérit Esportiu 
per S.M. el rei Joan Carles.

Per a Josep Carreras I’es- 
port és, inséparablement, cul
tura, i és docéncia, i és eiuta- 
dania i és pais. Com digué 
Romà Cuyàs, president del 
Conseil Superior d ’Esports, a 
l’acte d’imposiciô de la meda
lla -acte que va omplenar de 
gom a gom l’espaiôs saló de la 
Caixa d’Estalvis de Sabadell 
el dia 17 de novembre darrer- 
molts deportistes tenen vitri
nes plenes de trofeus i potser 
Josep Carreras no en té cap, 
malgrat haver dedicat tota 
una vida al ciclisme. I és que 
el nostre amie no s’ha près 
mai l’esport en el aspecte 
competitiu sinó en la seva ves- 
sant formativa, tan poc apro- 
fitada. Però ara sap que té el 
reconeixement oficial de tot 
Testat espanyol, i el testimoni 
de Tagraïment que senten en
vers eli els sens nombrosos 
deixebles i el de l’estima dels 
sens conciutadans i amies. 
QUADERN uneix la seva en- 
horabona a Josep Carreras i 
Costajussà, tot un “ senyor” 
de Tesport. ■
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Al pas dels dies
per Joan David

EMILI HIERRO 
a Intel.lecte

Aquareles i Caricatures 
veiem exposades a Intel.lecte 
art, formant dues parcel.les 
independents. En totes elles 
veiem sobresortint la persona
lità! fonamentalment bona i 
en les que, principalment en 
quan es refereixen a ternes ur- 
bans i natures mortes, es tras- 
llueïg el noble afany de filia- 
ció estricta al tema, presidi! 
per una preocupació plàstica, 
informativa d’una visió exac
ta, amb la que es crea la imat- 
ge que pretén, disciplinada en 
un contexte harmonie dels co
lors i del dibuix, produint la 
sensació d’una realitat vital.

És principalment en la tèc
nica a I’aquarel.la en la que es 
descobreix l’artista d ’ofici, 
meticulós, amb una gran 
auto-disciplina.

En quan al tema de les cari
catures que il.lustren el Ilibre 
que conjuntament amb Joan 
Cusco s’ha presenta! al pú- 
blic, intitula! “ 62 Ceballuts’’, 
formen un enllaç entre forces 
objectives i subjectives, amb 
les que dibuixant i escriptor es 
presenten proveíts de punts de 
vista aguts i ágils, que són’ 
tractats arnb una profunda i 
humana ironia. Certamen! 
que no descobrim, en tractar- 
se de la cooperado d’ambdós 
artistes, res de nou, si, però 
ens és grat descobrir la elegant 
i honesta forma d’expressar- 
se deixant sempre a l’imatge el 
complement a la visió esque
mática, però plenament defi
nida de l’escriptor.

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL

BERNARDA ANTOLIN 
a Intel.lecte

Recordem la primera expo- 
sició d’aquesta artista l’any 
1981; en aquells moments, 
amb tot i la satisfacció i sor
presa consequents, vèiem una 
desigualtat de valors entre les 
obres exposades. Això era lò- 
gic en tractar-se de la que per

nosaltres significava la prime
ra descoberta, una espera pru
dent per tal de seguir més en- 
davant el desenrotllament del 
seu fer, i acreditar-ne un con- 
cepte més definible. El carni 
que dissenyava un ascens 
s’iniciava ja en l’exposició dei 
1983. Avui, ara, en aquesta 
mostra ja ens és possible de 
definir amb garantía la perso
nalità! artistica de la pintora. 
L’obra actual reté un senti
ment de tendresa, que com
porta la vibració dels contra- 
liums que guarneixen les for
mes, facilitant-ne l’aciariment 
del seu secret pictòric.

Ha estât precis que ens sen- 
tissim sotraguejats per l’en- 
cert que avui es fa present en 
el conjunt de les teles exposa
des i que testifiquessím, en- 
cert, inciós en el bell secret 
pictòric. Certamen! el grau de 
superació, -llevat d’alguna 
discreta tela-, s’ha aconseguit.

La figuració realista en el 
fons, e impressionista en 
l’aplicació del color, Iliure 
d’enfarfecs inútiis, esdevé 
preciosista i en alguns deis ca
sos, -tais les representacions 
de flors-, crea moments de 
qualitats orfébriques. A la né
cessitât de que l’objecte o te
ma pinta!, ya siguin figures, 
flors i alguns deis seus paisat- 
ges, siguin el fruit d’una ob- 
servació atenta s’uneix la con
versa confident que sistema- 
titza la força sentimental im
presa en tot moment per l’ar
tista.

Intéressant i prometedora 
exposició d’una artista que 
caldrá, d’ara endavant, tenir 
ben present.

PÉREZ ZAFRA 
a “ Negre”

Una idea de Francese La- 
barta, mestre de mestres, ens 
recorda que: “ L’Artista es de
fensa amb les seves forces i el 
seu temperament, de la inaca
bable avalanxa de la realitat” , 
idea que jo cree totalment 
aplicable a l’obra de Pérez 
Zafra, en aquesta petita mos
tra de dibuix i pintura. Certa
men! que el nombre d’obres 
exposades és d’una certa re- 
ducció; l’exposició ve a èsser 
com un mostrari d’alguna de 
les caractéristiques que domi

naran en una manifestació 
próxima; per ella ens trovem a 
la descoberta de quin es l’ele- 
ment básic, es a dir l’element 
principal que serveix de base i 
fonament al llapis o al carbó, 
i que posseig una força domi
nadora. No cal dir que la 
força, en certs moments dure- 
sa, deis punts presentats dei- 
xen entreveure el fons neta- 
ment romántic i espiritual del 
pintor.

Bell aperitiu per degustar 
ben aviat d’un magnifie men- 
jar.

GISBERT Art

Carrer del Sol, 3 
(General Mola)

Tel. 725 43 69 
SABADELL

RAIMON ROCA 
a Watts-Art

Raimon Roca ha exposât la 
seva recent obra en aquesta 
sala castellarenca, en la qual 
es palesa la seva gran mestria 
pictórica. Cada vegada més, 
però, hom es complau a cons
tatar la maduresa plàstica 
d’aquest : artista : que, :( com, el 
vi veil, sap a millor a cada nou 
tast.

Els paisatges d’en Raimon 
tenen aquesta plàcida dicció 
del bon quefer, del que té un 
domini mestrivol en la con- 
cepció dels temes. Temes de 
paisatge vallesà que tant bé 
coneix i les marines de la Cos
ta Brava.

Les seves teles tenen, àvi- 
des, una pinzellada definitiva, 
precisa, d’una eloqiiència ex- 
pressiva. Una obra de crédit 
la seva.

CABA-M. GIRBAU- 
ALGUERSUARI 

a Watts Art
Constitueìxen un col.lectiu 

artistic que ja hem tíngut oca- 
sió de comentar molt favora
blement en altres ocasions. 
Ara presenten una rica 
col.leccio de pintura ì ceràmi
ca: olis de Xavier Caba, céra
miques i murals de Montse
rrat Girbau ì céramiques 
d’Anna M.® Alguersuari.

Caba aporta la seva genui

na obra pictórica, d’una gran 
força expressiva, d’una dicció 
segura afermada en una em- 
premta que la fa inconfusible.

M. Girbau, inquieta, busca 
l’originalitat en les seves crea- 
cions i a cada mostra ens duu 
noves factures que són sempre 
de bon veure i judicar.

L’Anna Maria aporta la se
va obra sensible i delicada, de 
belles formes i matisos que 
complementa aquesta exposi
ció col.lectiva que és molt ree- 
xida i que, per la seva varietat 
de forma i color, fa de molt 
bon veure.

PERE PICÓ
A la Sala d’exposicions de 

la Caixa de Barcelona de Cas
tellar del Vallès exposa la seva 
recent obra aquest inquiet 
pintor. Ara és una mostra de 
paisatge del nostre rodal i 
d’altres comarques. Aporta 
una molt bona mostra del seu 
bon quefer pictòric, cada ve
gada més assenyat i madur, 
que va assolint una molt posi
tiva afirmació.

B. SIMON 
a Galeries Rovira

A cada nova exposició, B. 
Simon ens ofereix una obra 
més madura, sì bé sense mai 
sortir-se de la seva lìnia cro
màtica, sempre tan ajustada i 
lluminosa.

Ara, a part de la seva temà
tica paisatgistica , ha insìstit 
en les marines en les quais ha 
sabut copsar aquesta Hum me- 
diterrània i reflectir-la en unes 
teles ben reexides, ço palesa 
que aquest pintor és un intèr- 
pret fidel i honest de la natu
ralesa.

“ GALERIES 
ROVIRA ”

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

ERNEST JULIEN 
a “ Narcis Giralt”

Julien és un pintor que té 
una petja ferma. És la seva 
una paleta rica, exultant, 
d’una vitalità! plàstica assen- 
yada.
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Té una bona escola, però 
per damunt de tot hi ha un 
temperament ardit molt propi 
que s’està afirmant a cada 
pas. La seva pinzellada té una 
ferma convicció.

Aquest judici és el que ins
pira en contemplar l’obra 
d’aquest pintor que ocupa la 
Sala de l’Agrupació Narcis 
Giralt.

J. FONT SELLABONA 
a Cau d’Art

Font Sellabona ha exposât 
la seva obra a aquesta Sala de 
la plaça de les Marquilles, 2. 
Una obra que palesa la bona 
marxa d’aquest pintor vigatà, 
prou conegut entre nosaltres.

La seva pintura mostra el 
seu bagatge artistic. Ja és lluny 
de quan es va donar a coneixer 
els anys 60 en competicions de 
pintura ràpida. Ara, la seva 
pintura és reposada, aconse- 
guint una maduresa plàstica. 
Horn diria que ha arribat a as- 
solir una perfecció en el seu 
réalisme pictòric. Ja en la figu
ra com en el paisatge.

CAU D’ART 
SABADELL

Plaça de les Marquilles, 2 
Tel. 726 07 35 
SABADELL

ANNA NIALET 
a Cau d’Art

Aquesta novella pintora ha 
exposât per primera vegada 
una col.leccio de natures mor
tes, que constitueix la seva es- 
pecialitat. Ês una obra figura
tiva de tècnica clàssica. Una 
pintura la seva senzilla, però 
piena d’un atractiu ingénu. 
Autodidacta ella s’ha créât un 
estil propi amb l’originalitat 
d’un llenguatge pictòric sincer 
i honest, ben comprensible 
per a tothom. No hi ha pas se
crets en la seva pintura; tot és 
figuratiu. Posseeix una paleta 
lluminosa i fresca albora.

FRANCESC TODÓ
A les sales recentment habi- 

litades al primer pis de l’enti- 
tat i parai.lelament a l’antolò
gica del mestre Vila-Arrufat, 
l’Acadèmia de Belles Arts ha 
présentât, des del 23 d’octu- 
bre a l’onze de novembre ùl- 
tims, una magnifica mostra 
del pintor Todò, exposiciò 
que ha estât constituida per 30 
pintares a partir del 1946 fins 
ara; 30 pintares recents sobre

paper i 25 litografies que ha 
estât possible de reunir mercès 
al Departament de Cultura de 
la Generalität de Catalunya.

Horn hi pot copsar l’evolu- 
ciò del pintor a partir de les 
seves propostes estètiques 
d’arrel cubistitzant i, sobre- 
tot, el seu rigor en el llenguat
ge palés en la deliciosa col.lec- 
ciò de litografies recents de la 
que en sobresurten dos aspec- 
tes: el de la seva exquisida 
gamma coloristica i el de la 
puresa del dibuix, que aban
dona l’encarcarament en que 
és fácil de caure en aquesta 
tècnica, per tal de -al contrari- 
esdevenir una autèntica lliçô 
de procediment, una didáctica 
del dibuix.

Per bé que el predominant 
és la composiciò objectual, la 
natura morta, no sòn pas de 
menys interés els estudis d’ex- 
terior com, per exemple, les 
marines i els defores de Pescó
la Lina, que venen a donar 
una nova dimensió a uns gé
nérés -ai làs- tan explotats.

Sens dubte, una de les ex- 
posicions millors de la tempo
rada.

PREMI DE DIBUIX 
JOAN MIRÓ

Si en l’ediciô anterior feiern 
esment d’aquest certamen in
ternacional i del que la pre- 
séncia sabadellenca hi ha re
presenta! enguany, hem de dir 
ara que, un cop acabada l’ex- 
posició a la Fundació Mirò, 
hom ha fet una selecció de 50 
obres -35 nacionals i 15 
estrangeres- iniciativa de la 
qualitat de Factual convoca
toria que, d’octubre a desem- 
bre, s’ha exposât a Pamplo
na, Tudela, Burlada, Sangüe
sa i Estella i, la primera quin- 
zena de gener vinent a Ando
rra. En aquesta mostra quali
tativa hi han estât compresos 
els artistes locals Belloso i 
Calvo Duran, ja esmentats en 
el número anterior.

COMES BUSQUETS 
a la Galería Subex

La barcelonina sala Subex, 
especíalitzada en art realista, 
presenta del 29 de novembre 
al 19 de desembre actual 
l’obra del pintor sabadellenc 
Josep Comes i Busquets, ha
bitual de la galería.

L’abast de la col.leccio, 
quasi quaranta pintures de 
l’any 1977 a l’actualitat, de
nota la preocupació de l’artis
ta a partir de l’adopció del 
llenguatge realista per fixar en

el suport pictòric l’atmosfera, 
la Hum, I’ambient; I’entorn de 
I’home. Si en cadascuna de les 
obres ho aconsegueix a basta- 
ment és en els ùltims quadres, 
d’arquitectura macrodimen- 
sional -Aéroport de Barcelo
na, Estació de França, el 
Born-, ón prèn més compro
mis amb la realitat: ón s’hi 
palpa la buidor, la solitud de 
l’home urbà.

Compromis tant en la tècni
ca com en el llenguatge que, en 
hores de re-definició de Part 
contemporàni -p r e ,  tra n s ,  
p o s t - ,  ens reporta a estadis se- 
rens i inquiétants a la vegada. 
En definitiva, al mágic, ambi
gu i albora auténtic de Part de 
debo.

GOYA 
a Barcelona

Sota el patrocini de la Fun
dació Juan March, a la cape- 
lla de Pantic Hospital s’h iex- 
posen els aiguaforts del geni 
de la pintura universal, les mi- 
tiques séries de gravats L a  
ta u ro m a q u ia . L o s  c a p rich o s . 
L o s  d e sa s tre s  d e  la  g u e rr a .. .

Aqui seria pedant -no ens 
escauria- posar-nos a glosar 
una obra de tanta dimensió, 
que per ço mateix ja ha estât 
prou tractada i amb Pautori- 
tat suficient. Només hem vol- 
gut deixar-ne constancia.

RAMIRO FERNÁNDEZ 
a René Metras

El sabadellenc Ramiro Fer
nández acaba d’exposar en 
aquesta galeria del carrer de 
Conseil de Cent, a Barcelona.

Compromés amb Pavant- 
guardimes, feineja i recerca 
amb la força i Pil.lusió pró- 
pies de la joventut. La pro
posta que ens fa en aquesta 
avinentesa rau en el cromatis- 
me i en la pinzellada-senyal 
controlada: color-gest-textura 
elements del disseny del qua
dre.

En Pexposició de Fernán
dez hom hi veu una obra 
oberta, en evolució constant, 
que ens reaferma en la im- 
pressió d’honradesa que la se
va pintura sempre ens ha pro
duit. Tanmateix aquest pintor 
té condicions per a arribar 
lluny en Pofici, la qual cosa es 
fa palesa en la saviesa i la pru- 
dència en no seguir camins de 
la modernitat a Pus, fresats 
pels oportunistes, tot procu
rant, al contrari, que la seva 
-sense defugir el compromis 
assumit- sigui una obra perso
nal.

ESTUDIS I PROGRAMES 
PREMIATS PER LA CAIXA 
D’ESTALVIS DE SABADELL

En el concurs convoca! per 
aquesta Entità! el mes de 
març, per a la realització d ’es- 
tudis i programes d ’actuació 
sòcio-econòmics i culturáis, 
s’han presentat 49 propostes 
per a estudis i 42 per a progra
mes. Reunida la Comissió 
d’Obres Socials de la Caixa, 
s’acordà premiar 8 estudis i 9 
p ro g ram es . R elac ionem  
aquells que tenen una relació 
amb Sabadell i el Vallès. 

Estudis:
Recull, inventari i estudi deis 
vitralls de la ciutat de Sabadell.
De Joan Serra i Antoni Car- 
bonell.
El sector industrial del Vallès 
Occidental davant la integra
do a la Comunitat Econòmi
ca Europea.
De Xavier Sáez.
La població de cinc comar
ques catalanes en els segles 
XVI al XIX deis registres pa- 
rroquials.
D’Antoni Simon.
Manuel Folguera i Duran.
De Isidre Carné, 
índex i topónims de la ciutat i 
terme de Sabadell fins a final 
del segle XVIII.
De Joan Alsina.

Programes:
Centre d’Estudis Sentmena- 
tenc, de Sentmenat.

■ Escola Publica Emili Carles- 
Tolrà, de Castellar del Vallès. 
Parròquia N.® Sra. dels Do
lors, de Sabadell.
Societal Coral “ El Vallès’’. 
(Ripollet).
Societal Coral “ El Ciervo” , 
de Sabadell.

NOTA. Volem deixar cons- 
tància d ’altres exposicions 
que per falta d ’espai no po- 
dem comentar degudament, si 
bé pensem fer-ho en la próxi
ma avinentesa.
LLUÍS CLAPÉS I FLAQUÉ 
ha exposât en la Sala Foga-2 
de Barcelona, en la quai és ha
bituai veure Pobra d ’artistes 
sabadellencs. La d’en Clapés 
està realitzada en gres o por
celana, amb una tècnica per
fecta i d’una orientació neta- 
m ent a c tu a litz a d a . Les 
OBRES DE LAIGRE a 
“ Alliance Française” , mostra 
de pintura abstráete. Ricard 
FIGUERES a “ N egre” ; 
M A T H E U  C E R D À ,  a 
Intel.lecte; S. VILA I PUIG, 
a Barcelona, sobre temes fe- 
rroviaris. ®
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Imatge ì Paraula
Fotos de Pere Monistrol

La ciutat ofereix anècdotes gràfiques a tot aquell que les busqui.
Us oferim quatre d’elles, captades pel nostre col.laborador Pere Monistrol.

Podem dir que no 
és pas igual 

“passar peí tub” 
que passar entre 

els tubs...

Un gat -un 
marruix clapat- 

está fent la 
migdiada damunt 
el cálid capó d’un 

cotxe davant la 
Casa Gran -al fons 

la portalada de 
Sant Feliu... 

(Potser és un gat 
oficial...)

...i com la 
naturalesa ens 
mostra la seva 

Originalität: tot un 
pi -un pi pinyoner, 
tal vegada?- creix 

damunt d’una 
teulada...

...i una porta 
davant de la qual 
no es pot aparcar, 

si US plau.
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arlar de la Moda, i no pas 
com qui es refereix a una 
frivolitat, sino valorant-la 
com a fenomen important, 
rie, en implicacions socio
logiques i culturáis, i, en 
definitiva, humanes, s ’està 

posant -valgui la redundància o, si voleu, 
la frivola facècia- de moda. Bé, 
acceptem-ho; i diguem que, si per aquest 
carni que se'ns ofereix, accedim als do- 
minis actualment massa oblidats de la sa
na filosofia i de la reflexió que el nostre 
esperit fretura, potser no serà cap desen- 
cert que, amb aire peripatètic, hi fern dis
córrer els nostres passos.

De fet, com tots sabem i és notori, la 
Moda -i concretament la Moda en el 
Vestir, que d ’aquesta es tracta en 
definitiva- té molt que veure amb l ’Estè
tica. Tant, que potser no tindria entitat 
el seu mateix concepte ni mereixeria 
Tatenció que hom U dedica si, per un im
possible, es mogués purament i simple 
pels vents del cuprici foil o pels impulsos 
de Tarbitrarietat, allunyada del tot de la 
norma racional que qualsevulla cosa hu
mana clarifica. La irracionalitat pot fer 
acte de preséncia en les motivacions sub
jectives del vestir de cadas- 
ai, però no en els factors i 
en els elements que interve
nen en la seva creació i dis- 
seny.

Com s ’ha dit a basta- 
ment, són múltiples els 
factors que condicionen 
aquest espectacular plura
lisme que regeix Taf any, 
tan veil com la mateixa 
Humanität, de cobrir el 
cos humà per tal dedonar
li un atractiu addicional al 
que ja té per la bella pro- 
porció de les seves formes.
Des dels imperadas del pu
dor fins a les “performan
ces” de la fantasia creado
ra i transformista, po- 
driem enumerar, per poc 
que hi penséssim, tot un 
seguit de môbils de funcio- 
nalitat, de dignificado i, si 
voleu, de luxe, tots els 
quais, en el moment de 
convertirse d ’idea en rea- 
litat tangible, han de recó
rrer, i de fe t  recorren, a les 
ja  sabudes, fixes, invaria

bles, intemporals directrius de l ’Estèti
ca.

El color, la qualitat visual i táctil dels 
teixits que s ’empren, el veïnatge i con
trast entre élis -o Tallunyament i 
harmonia-quan són diversos en una ma
teixa peça indumentària, les Unies mes- 
tres del disseny i tantes particularitats 
més que els modistes i estilistes ens po- 
drien revelar, no s ’han elegit mai a la 
babalà, sinó tenint en compte allò que 
la Sensibilität demana i que, en els seus 
grans principis, és codificai per les lleis 
de l ’Estètica. I  això, per més que una 
observació merament superficial dels 
fets sembli desmentir-ho, també és cert i 
vigent avui.

Prou que ho sabem que a la Moda no 
se li dicten normes, car és, per definició, 
T imperi de la més autèntica llibertat 
creativa que pugui existir i que s ’accepti 
sense discussió damunt Tescorça del 
Pianeta. No se li dicten, però les té i les 
segueix, com tot el que cau dins Tàmbit 
de la conducta i dels comportaments de 
la humana criatura. I  val la pena, de 
tant en tant, i sense necessitai d ’inte
rrompre les nostres habituais ocupa- 
cions, tractar de descobrir-les.
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Semblanza del

Pare Vidal, escolapi -pedagog del cant-
per Joan Cusco

em coincidit a la sortida de classe 
d’alguns alumnes que formen part de 
l’escolania de Sant Agustl -els “ Pueri 
Cantores” del pare Vidal. Són les vuit 
de la tarda. Puntualitat. Encara, de 
dins d’una de les classes, vénen unes no
tes d’instrument de corda. Després, si- 
lenci. (La senyora Maria Josepa Tru- 
yols, “governant” d’aquesta llar musi
cal, també s’acomiada). Ara encetem 
l’entrevista amb el pare Vidal.

En Josep Vidal i Bachs va néixer, ens 
diu, el 18 de desembre del 1933 en el sí 
d’una familia de petits comerciants del 
barceloní barri de Sant Antoni. Té dues 
germanes. Una és Carmelita de la Cari
ta!; va estar vuit anys destinada a la 
nostra ciutat. L’altra, casada, amb cinc 
filis, “Soc onde quintuple”, que diu el 
pare Vidal.

-Quins modus -li preguntem- o cir- 
cumstáncies o precedents familiars van 
propiciar la vostra vocació religiosa, 
àdhuc la vocació musical?

-Cree que d'una manera molt aparella- 
da -ens dm-.De petit frequentava l ’Es- 
colania Parroquial on vaig descobrir les 
senzilles melodies gregorianes i els cants 
de pietàt de Mn. Romeu, del Mestre 
Millet i del Mestre Nicolau, tristement 
-en aquells tempsr traduits al castellá. 
Tot això em causà un gran impacte. 
(Evoca que el seu pare tenia una oída fi
nissima i cantava molt bé).

És ais nou anys, quan podrá traves
sar la Ronda tot sol, que passa a conti
nuar la Primària a l’Escola Pia de Sant 
Antoni. És allá, amb el mestre Tomás, 
que fou un deis fundadors de l’Orfeó 
Catalá, on descobrirà el cant popular i 
els corals de Bach. Ais catorze anys en
tra al seminari menor deis escolapis a 
Alella. 1 com tot escolapi de la provin
cia de Catalunya fa l’any de noviciat a 
Moiá i els estudis de Batxillerat, Magis
teri i Filosofia a Irache (Navarra). Els 
quatre anys de Teologia els farà a 
França -al seminari de Marsella- on es 
prepara per a una fundació que ha 
obert l’Escola Pia a Narbona. Mentres- 
tant, bo i fent tasca educativa amb in
fants, es prepara pedagógicament en el 
camp de la música coral: Cursos del 
Métode Ward, a París i els Cursos de 
Pedagogia Musical del Moviment ”Á 
Coeur Joie” al C.R.E.P.S. de Toulou
se. De retorn a la pàtria ha estât una bo

na sèrie d’anys deixeble de la professora 
de Cant del Conservatori Municipal de 
Barcelona, Miriam Alió.

-Les tècniques de cant apreses en 
aquests cursos m ’han permès treballar 
millor les veus dels meus alumnes -ens 
explica-. (Encara avui dia n ’és un deixe
ble d’aquesta professora, perqué, com 
bé diu, “cal sempre fer-ho millor’^.

El pare Vidal, per aquesta vocació 
pedagògica pel cant ha estât encarregat

pels seus superiors a crear nous grups 
de cant o de música a cada Hoc on ha es
tât destinât. I d’aquesta faisó té un péri
ple que Déu n’hi do. Primer a França 
(Saint Papoul) le Chorale Paroissiale; a 
Granollers i a Igualada ha tingut cura 
de les escolanies dels respectius col.le- 
gis. (Fou a Igualada que tingué, durant 
tres anys, un aventatjat alumne: el que 
avui és president de la Diputació de 
Barcelona, Antoni Dalmau).

És l’any 1966 que ve destinât a Saba- 
dell.

-Sabadell -assenyala el pare Vidal- no 
era pas per a mi, ni fins i tôt per tota la 
meva familia, una ciutat desconeguda. 
Durant la guerra civil tota la familia vi-

Restaurant

Joan 
Maragall, 6 i

Telèfon 725 23 00

Advocat 
Cirera, 38 

(Plaça del Gas)
SABADELL

viem a la veina Castellar del Vallès. 
Aquesta ciutat sempre m'havia agra- 
dat.

I és aquí on ha pogut esmerçar les se- 
ves activitats pedagôgico-musicals.

L’Escolania de Sant Agusti, creada 
en temps del pare Josep M.® Balcells, ha 
estât corn una llavor - “llavoreta”, diu 
ell-que ha anat creixent i creixent de mi
ca en mica. N’ha donat i dóna fruits as- 
saonats, tant en activitats musicals com 
d’alumnes. L’Escolania és una escola 
interna de música on, a més del cant, 
s’estudia el solfeig fins al quart curs i els 
alumnes s’examinen al Conservatori 
Municipal. I fins i tot, a partir del pri
mer O según curs, cada noi fa un instru
ment de corda (violi, violoncel, contra- 
baix) o bé de Cobla.

En el ventali de les activitats i forma- 
cions que s’han créât en aquesta seu, hi 
ha l’Escola Experimental de Mùsica de 
Cobla amb professors respectius d’ins
trument, on els alumnes més avançais 
formen les cobles Jovenívola-1 i 
Jovenívola-2. La Cobla Jovenívola fou 
aconduída els primers anys pel Mestre 
Josep Auferil i darrerament pel Mestre 
Salvador Uyá. Els més avantatjats en 
instruments de corda formen també el 
Conjunt de Corda Pare Antoni Soler i 
els que ho són amb els instruments de 
vent formen el Conjunt de Vent Gio
vanni Gabrieli, ambdòs conjunts creats 
per I’Edmon Colomer.

Segueix explicant-nos el pare Vidal:
-Un cop fe t el canvi de veu i després 

de deixar passar un temps prudencial, 
els nois que ho volen poden tornar a 
cantar en la corda corresponent, de te
nor O de baix, És el que en diem la Co
ral i que completa musicalment les qua
tre cordes del conjunt de TEscolania- 
Coral de Sant Agusti. A dins d’aquest 
“programa” coral-musical s’hi mou el 
nostre personatge. Dóna goig veure’l 
movent-se en aquesta activitat pedagò
gica i tant O més encara escoltar-lo, per
qué trasmet tota la seva il.lusiô, una 
forta il.lusiô que l’omple totalment.

Val a dir, perqué és de justicia dir-ho, 
que al seu retorn de França va introduir 
a Catalunya el moviment coral anome- 
nat Pueri Cantores créât a Paris per 
Monsenyor Ferran Maillet. És essen- 
cialment una obra educativa cristiana a 
través del cant i de la música.
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Però el Pare Vidal, home senzill i 
d’una gran humilitat, ens ha repetit que 
hi ha un equip professional -i 
vocacional- en aquesta “familia coral- 
musical”, que no és pas ell tot sol qui 
ho mena; voldria donar tots els noms... 
però creiem senyalar-ne alguns: el pare 
Dordal, el professor Josep Mañosa, la 
ja citada al principi M.® Josepa Truyols, 
la professora Mariona Trias... També 
el recolzament dels pares dels alumnes.

I foren En Galobart i En Saumoy que 
varen donar la idea de la creaciò d’una 
Cobla de Sardanes, ja que formaven 
part de l’entitat Sabadell Sardanista. El 
seu suggeriment, en forma de llavor, va 
caure en el sole de l’Escolania, germi- 
nant. I entre tots ho han tirât endavant.

Actualment sòn cinquanta alumnes 
que formen aquest grup a l’empar de 
l’Escolania-Coral de Sant Agusti, l’edat 
dels quais és dels 9 anys (dels 5è de Bàsi
ca) fins quan van al serve! militar i, fins 
i tot, quan en tornen... Però no passen 
dels 25 anys. (Aleshores la vida ja és un 
altre cantar...)

-Pare Vidal, teniu alguna il.lusiò que 
US agradarla veure realitzada?

Es remou a la cadira, frunzeix el 
front com fent un esforç per traduir en 
paraules aquesta il.lusiò que té endins, i 
respon:

-M'agradaria veure un orgue de tubs,
clàssic, a l ’església de Sant Agusti.

* * *
Es dedueix per la seva dinàmica i agi- 

litat que deu practicar algún esport. No 
ens equivoquem. Cada dia, de bon ma- 
ti, va al Club de Nataciò a fer unes 
quantes piscines. (En una ocasiò, “però 
això no ho poseu”, va arribar a fer-ne 
divuit...) A més a més practica gimnás
tica. És obvi que està en forma. I ja que 
el personatge sap llati, ve a tomb dir 
allò que tothom coneix: “Mens sana in 
corpore sano” ... Amén.

Com sabem, cada escolapi té cura 
d’alguna classe on imparteix les assig- 
natures corresponents. Cai preguntar-li 
quina és la seva.

-Dóno classes d'anglès.
Comentem aleshores la prepotència 

d’aquest idioma comparai amb tot al
tre. La seva modernitat -perqué és 
l’idioma de moda- ha arrambat altres 
llengiies: el francés majorment. Hi ha 
Centres escolars on aquesta llengua no 
s’ensenya. El pare Vidal se’n dol, 
d’això.

Arran d’aquest tema és oportù 
preguntar-li si en el repertori coral- 
musical de l’escolania predomina o no 
l’autòcton. Aquí es respira catalanitat, 
ens diu.

-Si -afegeix tot seguii-. Ben bé més 
del 60 per cent és obra catalana. Val a 
dir que també interpretem molta obra 
est ranger a.

I ara saltern a un altre tema: aqüestes 
esporàdiques actuacions que els “Pueri 
Cantores” fan més enllà de les nostres 
fronteres. Han actuat a França, Holan
da, Alemanya, Bèlgica...

-A Brusel.les vam actuar davant de la 
vidua de Josep Carner i del coronel Es- 
cofet.

Aqüestes actuacions a fora de Saba
dell vénen a compensar la dedicaciò que 
aquests alumnes apliquen, durant el 
curs, a aquesta seva forta aficiò. Aficiò 
que senten ben endins i que els duu a as- 
sistir a les classes, quan deixen les prò- 
pies del col.legi. És una práctica, és una 
imposiciò a qué s’obliguen duts per 
l’amor que senten pel cant i per la mùsi
ca, acomboiats pel pare Vidal, el qual 
comparteix amb ells il.lusions, vivèn- 
cies, inquietuds, sacrificis i goigs...

Hem comentat amb el nostre perso
natge que, des de fa uns anys, a Saba
dell hi ha una forta gran inquietud per

la música;s’han créât noves corals, 
nous conjunts, el “miracle” dûs Amies 
de rÔpera...

-Certament, certament -testifica el 
pare Vidal; afegint: Sabadell ha tingut 
bons mùsics i bons conjunts, J a de 
temps enllà...

Aleshores ell mateix evoca: En el 
camp de la música religiosa des del P. 
Nards CASANOVAS, (s.XVIII) mon- 
Jo de Montserrat, el P. Ángel RODA- 
MIL AN S també monjo de Montserrat 
-assassinat el 27 de juliol de 1936 a la 
Serra Camaró- el P. Josep FRANQUE- 
SA, escolapi, impulsor del cant grego- 
rià i creador de VScola Cantorum, Mos- 
sèn MUSET, organista notable i mestre 
de l ’Escolania de la Purissima, el nostre 
mùsic-poeta Mossèn Camil GEIS, Mn. 
Ramon CASAJOANA, Mn. Albert 
TAULÉ, etc., etc.... En el camp de 
l ’ensenyament i de la difusió musical i 
coral hi ha institucions notables com 
VEscola Municipal de Música, VOrfeó 
de Sabadell, Joventuts Musicals, P Obra 
Claveriana, la Coral de PAcadèmia de 
Belles Arts, i un pomell de corals d'in
fants i de jovent que honoren Sabadell 
en el camp esplet de la música.

Els “Pueri Cantores” el matí de cada 
diumenge, a les onze, participen a la 
missa a l’església de Sant Agustí, i els 
seus cants omplen de joia el temple i fan 
vibrar tots els cors. Dona gust de sentir
los, dirigits per aquest pedagog del cant 
que és el pare Vidal: Aquest escolapi 
que s’ha intégrât en eos i ánima a la 
nostra ciutat.

-Podrieu descriure-la com és, segons 
vós? -li demanem.

I no s’hi ha de pensar gaire a respon- 
dre:

-Sabadell és una ciutat oberta i acolli- 
dora.

Aixi, aixi mateix és ell: obert i acolli- 
dor.

'Pueri Cantores" (Novembre-84). üonant una classe.
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Perfü

És de bona pasta: de pa i mel.
Tot eli és polifonie.
En el seu fer i dir hi ha harmonia.
No el veig capa? de desafinar en res... 
És més al.legro que andantino.
Home vocacional.
Pare i mestre a la vegada.
Per eli la pedagogia coral és 
el pa nostre de cada dia...

Qüestionari “ PROUST”
-El principal tret del meu carácter?
-La tenacitat, la constància.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La sìnceritat, la cordialitat.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-La Intel, ligència i la bondat.
-Allò que més estimo en els amics?
-La fìdelitat?
-El meu principal defecte?
-No saber dir que no moltes vegades.
-La meva ocupació preferida?
-Cantar i fer cantar.
-El meu somni de benestar?
-Poder disposar d ’uns locals adientsper a 
la práctica coral-musical.
-Quina fóra la meva pitjor desgràcia? 
-Perdre la fe, perdre la meva mare.
-Què voldria ser?
-Diplomàtic vaticà.
-On desitjaria viure?
-A Roma
-Quin color prefereixo?
-El blau.
-Quina flor prefereixo?
-La hortènsia.
-Quin ocell prefereixo?
-El rossinyol, pel seu cant i per la seva lli- 
bertat.
-Els meus autors preferits en prosa?

- Victor Català, Joaquim Ruyra, Daudet, 
Gide,...
-Els poetes preferits?
- Verdaguer, Claudel,...
-Els herois de Acciò?
-Siegfrid, Tarzan, Superman 
-Les meves heroines de Acciò?
-Les Walkyries.
-Els meus compositors preferits?
-Bach i Mozart, també Wagner per bé 
que sembli contradictori.
-Els pintors predilectes?
-Jaume Huguet, El Greco, Goya.
-Els meus herois de la vida real? 
-Francese d ’Asis, Josep de Calasanç, 
Joan Bosco.
-Les meves heroines històriques.
-Joana d ’Arc.

P i l l i l i »  1 0
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-Què detesto més que res?
-La infidelitat i la hipocresía.
-Quins caràcters històrics menyspreu 
més?
-Els maquiavèlics.
-Quin fet militar admiro més?
-El desembarcament de Normandia. 
-Quina reforma admiro més?
-La del Concili Vaticà II, la reforma polí
tica a T Estât Espanyol, la reforma tribu
tària.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-El do de gents, el do de la paraula con- 
vincent, el do d ’una veu excepcional. 
-Com m’agradaria morir.
-Amb plena lucidesa de T esperii per a po
der acollir la germana Mort.
-Estât present del meu esperit?
-Equànim.
-Fets que m’inspiren més indulgència. 
-Les defallences dels humans.
-El meu lema?
-Sempre més i millor.
-Corn SÒC?
-Més que corn sóc voldria dir corn estic ; 
dones, com peix a Taigua...
-(...que sap nedar i guardar la roba.)
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ot i que bona part dels sabadellencs 
ja d’una certa edat recordem com a ca
rrer del Pedregar el carrer estret que 
anava de la Plaça del Dr. Robert, els 
Jardinets, fins a la Plaça Major, cal dir 
que el verkable nom d’aquest carrer era 
el d’Alt Pedregar, nom que el diferen- 
ciava de l’autèntic Pedregar, existent 
avui encara i que durant uns quants 
anys fou anomenat Baix Pedregar.

El carrer del Pedregar s’havia cone- 
gut també amb altres noms. Del 1600 
trobem un document que en diu: “ el ca
rrer del Pedregar o de Granollers” . Re
cordem que aquest carrer era la sortida 
del cami de Sabadell a Granollers i que 
al seu final, a l’entroncament amb el ca
rrer Sant Joan hi havia el Portai de 
Granollers.

També el trobem citât amb el nom de 
carrer de Sant Jacint: “ en el carrer del 
Pedregar o de Sant Jacint” diu un do
cument de 1720; nom degut a la Capella 
que hi havia dedicada a aquest Sant.

Aquesta Capella fou ordenada cons
truir l’any 1558 per la Universität de la 
Vila i baix la invocado de Sant Roc i 
Sant Sebastià; realitzà la construcció, 
l’any 1564, Pere Borges, mestre de ca
ses de Beziers, del regne de França. La 
Capella fou construida al costat del pri
mer edifici de l’Hospital, al carrer del 
Pedregar, carrer que aleshores anava 
fins a Tactual Racó del Campanar, i 
molt prop d’aquest darrer Hoc. L’any 
1595 fou canviada Tadvocació de Sant 
Roc i Sant Sebastià per la de Sant Jacint 
i la Capella era també anomenada Ca
pella de THospital. Aixi veiem que en 
uns papers de Tany 1744 s’hi llegeix: 
“ en el carrer dit del Pedregar i abans de 
THospital” . Cal recordar que el tercer 
emplaçament de THospital, Tany 1751, 
fou també al carrer del Pedregar i al 
Hoc que ocupa avui la Caixa de Pen
sions.

L’altre Pedregar, TAlt Pedrgar, que 
començava a la part baixa de Tactual 
Església dels Pares Missioners i acabava 
a Tactual carrer del Mestre Rius, havia 
tingut també diversos noms: el 1405 el 
trobem documentât corn a “ carrer dit 
den Mura” ; el 1710 el trobem ja sols ci
tât amb el nom de Muntada: “ la volta 
de Sant Cristôfol, a ponent ab el carrer 
den Muntada” . És Tany 1744 que el 
trobem citât amb el darrer nom que tin
gué, Alt Pedregar: “ en el carrer dit den

Muntada i ara del Pedregar de Dalt” , 
diu una escriptura d’aquest any.

L’origen del nom del Pedregar no 
queda pas massa ciar.

Miquel Carreras, en els sens “ Ele
ments d’Historia de Sabadell’ ens diu: 
“ A1 segle XIV va desapareixer de Saba
dell la familia de bon record deis Sa

II.lustrado del Ilibre ''Deis Carrers de SabadeU".

Muntada, que va traslladar-se a Barce
lona deixant una filia maridada amb 
Arnau del Molí, dit el Moliner del Pe
dregar, que era un paratge de terra hor- 
tiva de Taltra banda del riu, al Hoc que 
ara hi han els horts del Romau. És fácil 
que aquest casament préparés el canvi 
de nom del carrer Sa Muntada” ; jo no 
ho cree pas així, ja que Carreras ens si
tua la desaparició de Sabadell de la fa
milia Sa Muntada en el segle XIV i el 
carrer Sa Muntada no canviá el nom.
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com hem vist, fins a inicis del segle 
XVIII.

De la peça de terra que cita Carreras, 
el Pedregar de THorta del Romau, s’en 
troben documentades forces referèn- 
cies: un document de 1407 diu: “ en la 
Horta Major dita del Pedregar, a de
vant amb el mas Romau” ; i Tany 1428 
trobem citât Testabliment de “ un molí 
d’esmolar ferra-mentes en el Hoc dit el 
Pedregar, a sol ixent amb honors del 
mas Romeu i a ponent amb el riu Ri- 
poH” ; i del 1562 trobem aquesta altra 
referèneia: “ en el Hoc dit el Pedregar, a 
sol ixent amb honors del mas Romau i a 
ponent amb el riu RipoH” .

¿Podría ser que aquest carrer pren- 
gués el seu nom pel fet de ser el carni 
que anava a Thorta del Pedregar al Ri
poH?; no ho crée, però ja que en cap cas 
hem vist citât aquest carrer corn a carni i 
per altra part tenia més importància 
corn a carni el fet de ser el de Grano- 
Hers.

Hi ha també una altra possibilitat a 
Torigen del nom.

En un procès de la Cùria de Sabadell, 
de Tany 1737, hi consten les declara- 
cions d’uns testimonis, Baptista Moixi,' 
aprenent d’oller, i de Feliu Manaut, 
aprenent de teixidor; Moixi declara: “ Y 
a la que fuimos cerca de dicha Puerta 
llamada de Barcelona, cerca de veinti
cinco pasos de aquella y al subir la 
muntada de piedras que allí se halla” ; i 
Manaut confirma Texisténcia d’aquest 
munt de pedres quan diu: “ Y antes de 
subir las piedras que se hallan en dicho 
camino real, muy cerca de la huerta del 
señor Pablo Rojas” .

¿No podría ser, tot i que un deis testi
monis ens situa el Hoc vint i cinc passos 
més avail de la Porta de Barcelona i 
Taltre a Thorta d’en Rojas, que era fora 
muralles i tocant el carni de Barcelona, 
que bona part d ’aquest indret fos un 
munt de pedres o pedregar, com diuen 
aquests testimonis?

La configuració d’aquest paratge, 
forta pendent des de Tactual Passeig de 
la Plaça Major fins al cap de la Ram
bla, o carni de Barcelona, i cap el carrer 
de Sant Joan, podría molt bé fer que les 
escorreries de la pluja s’emportessin to
ta la terra i convertissin aquest Hoc en 
un bon pedregar.
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Cançoner folflòric

Cançô del pardal
per Mn. Geîs

Una can^oneta nova 
jo US la diré
del pardal quan s’aj ocava 
sota tltronger.
El pardal feia gran fressa 
i gran remor, 
per veure si el sentiría 
la seva amor.
La seva amor n ’está en cambra, 
que no sent res, 
sino els mossos de la casa 
i els traginers.

De la finestra més alta

ja hi va parlar:
- Les vuit hores són tocades 
neu's a acotxar.
- A acotxar no hi puc ’nar encara, 

vaig de carni:
vaig a fer una prometenga 
a Sant Magi.
Quan a Sant Magi vaig ser-ne, 
vaig suplicar
que en deixés tornar a mes terres 
per festejar.
Quan vaig ésser-ne a mes terres,
ja els vaig trobar
els tres amors que en tenia.

tenia allá.
1 el festeig que eli en tenia 
quell ocellet:
Maria Rosa, Petronil.la 
i Isabel.

I el gipó que ella en portava 
li esta molt bé.
Ai, que ditxós va èsser el sastre 
que l’hi va fer.
Les faldilles que ella en porta 
de seda són; 
li peten a mitja cama 
i mésamont.

CANÇÔ DEL PARDAL
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Recollida de Riudarenes (comarca de 
La Selva) de boca d ’un terrassà, analfa- 
bet, ja molt entrât en anys.

El text és d’un candorós primitivis
me, barreja d’humanitat i ornitologia. 
Revela procedir de temps molt recul-

casa vostra

lats. Ho indica l’ús tan précis de locu- 
cions com “ el pardal quan s’ajocava” ; 
l’ùs d’“ acotxar-se” , per dir “ anar a 
dormir” (expressió de tan parentiu amb 
el castellà “ acostarse” , i encara més 
amb el francés “ se coucher” , i Tempre 
deis 2 sinònims “ fressa” i “ remor” , 
costat per costat, avui no igualment 
conservais a totes les comarques: en al- 
gunes, se n’ha perdut un; en algunes al- 
tres, s’han perdut tots dos, i només hi 
ha quedat “ soroU” . Tots tres són sinò
nims, però, entre élis, hi ha matisos. 
¡Com, per inèrcia, hem deixat anar em- 
pobrint la riquissima llengua de Ramon 
Llull i d ’Ausias March!

La projecció melòdica d’aquesta 
cangó és d ’una corprenedora simplici- 
tat, molt dintre l’àrea lirica de “ La Ma
re de Déu, quan era xiqueta” , “ La 
cangó dels ocells” , etc. que prou abun
den en el nostre folklore musical.

G A D E n
cas-a vostra
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Centenari del naixement dels doctors 
Cardó, Carreras i Manya
mLììil passai dia 11 de desembre, Montserrat 
visqué una diada histórica. Una d ’aquelles 
diades memorables que de tard en tard esde- 
venen a la santa muntanya. La que ens ocu
pa ho fou  amb tots els honors. Es celebrava 
l ’acte d ’homenatge a tres sacerdots que fo- 
ren tres puntáis de l ’Església catalana de la 
primera meitat del nostre segle.
Eou en l ’escaiença del Centenari del naixe
ment dels doctors Carles Cardó, Lluís Ca
rreras i Joan Bt? Manyó. L ’acte f ou presidit 
pel doctor Jubany, cardenal arquebisbe de 
Barcelona i s ’inicià amb la celebrado de 
l ’Eucaristia, concelebrada amb els altres bis- 
bes de Catalunya, amb els abats i prop de 
quatrecents preveres.

El temple estava totalment concorregut de 
preveres i religiosos i un bon nombre de laics 
que s ’adheriren a aquest triple homenatge.

El cardenal Jubany subrat Uà en l ’homilia 
l ’exempleritat d ’aquells tres sacerdots. Aca
bada l ’Eucaristia, el P. Batllori féu  una 
semblança dels tres homenatjats. Després, a 
la cloenda d ’un dinar multitudinari, Mn. 
Climent Eorner i Mn. Pere Ribot llegiren 
unes poesies i el nostre conciutadà Mn. Geis 
llegí un text que, gentilment facilitât, ens plau 
reproduir.

Aquest breu comentari és un esbós que no 
reflecteix pas prou la significado i el relleu 
d ’aquest homenatge dedicai a tres preveres 
que foren honor del nostre poblé i de la nos
tra cultura.

La Comissió executiva d’aquest triple ho
menatge póstum ais insignes sacerdots Car
dó, Carreras i Manyá, en l’escaiençaidel cen
tenari del seu naixement, a iniciativa del sen- 
yor Cardenal, ha volgut que s’hi sentís la 
veu d’uns sacerdots poetes.

Perdonen que, amb mi, no parli el poeta: 
que parli, per eli, el supervivent d’una època 
en la qual aquests 3 sacerdots homenatjats 
van deixar tan fondes petjades en la cultura 
de la nostra terra, en el doble vessant cívico- 
eclesial.

Amb la màxima brevetât que exigeix el 
temps de què pue disposar, donaré a conèi- 
xer uns fragments de sengles capitols que, a 
la memòria dels 3 insignes sacerdots, tinc de- 
dicats en el llibre, encara inédit “ Els que he 
trobat pel carni” , per on desfilen molts per- 
sonatges, amb els quais m’ha escaigut de te
nir molta o poca relació, una tercera part 
dels quais és integrada per homes d’Església, 
alguns d’ells ben oblidats en diccionaris bio
grafíes, malgrat Ilur notorietat en el camp de 
les arts i de les lletres.

Els 3 sacerdots homenatjats coincidiren 
per darrera vegada en un acte luctuós; les 
exèquies del que precedí els altres 2 en 
el traspàs a l’Eternitat: Mossèn Lluis Carre
ras.

La mort del Dr. Carreras s’escaigué en 
aquell període de temps que jo interinava la 
regéncia de la parroquia de Sant Feliu de Sa- 
badell, per la, llavors recent, defunció del 
rector Mn. Josep M.® Vázquez. Aixó va fer 
que jo presidís la Comunitat de Preveres en 
la liturgia del seu enterrament.

La missa exequial fou celebrada per 
l’Abat de Montserrat.

Si, hi eren tots 3, els sacerdots insignes 
avui póstumament homenatjats: Carreras, 
difunt, de eos present; Manyá, pronunciant 
una docta i emotiva oració fúnebre; i Cardó, 
fent de Cap de Dol.

Finides les exéquies, vaig teñir avinentesa 
de departir particularment amb el Dr. Car
dó, amb qui havia tingut relació ja abans de 
la guerra civil, singularment a la redacció de 
la Paraula Cristiana. Considero interessant 
de referir una de les coses que m’explicá del 
seu llarg sojorn a Suissa. Digué: “ Allá vaig 
fer relació amb el Comte de Barcelona i, a 
petició seva, naturalment, li vaig donar 
lligons de catalá.

Era un temps que s’anava formant un cu
rrent d’opinió a favor de la reinstauració de 
la Monarquía en la persona de D. Joan de 
Borbon. Tant és així, que, en un ampli sec
tor de lletres de Catalunya, es formá una co
missió destinada a recollir Ilibres Catalans, 
signals per llurs respectius autors, per a fer- 
ne ofrena al Comte de Barcelona, en 
l’escaien^a de les seves Noces d’Argent Matri
moniáis. També li’n foren fets a mans uns de 
meus que acabaven de sortir de la impremía.

Al cap de poc, D. Joan, molt gentilment, 
ens en féu arribar una acciò de grácies. “ No 
sé si sabrá -em deia en la seva carta- que 
fui discípulo en catalán del Dr. Caries Cardó 
(e.p.d.) durante mis años de residencia en 
Suiza y procuro no olvidar lo que con él 
aprendí” . Vet aquí com, ben espontània- 
ment, confirmava D. Joan, el que m’havia 
dit, també espontániament, el Dr. Cardó, el

dia de Tenterrament del Dr. Carreras.
Perqué puguem fer-nos una idea de com 

el Comte havia estât sensible a aquella rebu- 
da de Ilibres catalans, deia, seguidament: 
“ Entre los regalos, el día 12 del actual, con 
motivo de la celebración de las Bodas de 
Plata, los Sres. Guardans (ella hija de D. 
Francisco Cambó) me han obsequiado con 
una obra de la Divina Comedia, traducida al 
catalán, que estoy leyendo con gran aten
ción” . Es tractava de l’edició bibliófil de la 
traducció en vers de Josep M.® de Sagarra.

En esguard a la meva relació amb el Dr. 
Carreras, els que no ignorin que porto més 
de mig segle de ministeri sacerdotal i d’ac- 
tuació artística a Sabadell, no estranyaran si 
die que la meva relació amb ell podría donar 
pasta per a un nodrit volum d ’interessants 
vivéncies.

Ara voldria donar a conéixer -i així clou- 
ria la meva participació en aquest acte 
emotiu- una llarga lletra que m’adreçava, 
l’any 1937, a França, on ambdós residíem en 
aquells moments. Separats per molts quiló-

La clerecía assistent a 
¡'enterram ent del 
doctor Carreras. En 
primer terme el mes- 
tre de cerimónies, P. 
Eranquesa, monjo de 
M ontserra t, M n. 
Geis presidint la Co
munitat (que no apa- 
reix en la foto) com a 
Ecónom-arxiprest de 
Sant Feliu, acompan- 
yat per Mn. Ernest 
Mateu.
Quan la comitiva 
exequial el P. Abat 
Esquerré, acompan- 
yat pel P. Ramon 
l.lobet, del Cor de 
M aria .
(Foto; Monistrol).

metres, no coincidírem mai enlloc, fins que, 
ja ben finida la guerra, ens noguérem retro
bar a Sabadell.

Aquesta histórica lletra és extraordinária- 
ment reveladora del seu estât d’esperit en 
aquells dies tan dissortats per la vida de l’Es
glésia a casa nostra.

En aquesta carta, hi ha el personatge, tot 
ell, sense reserves mentals, tot ell i la seva 
circumstància, col.lectiu de circumstàncies.

Testimoniatge sacerdotal de lucubracions 
profètiques i de ressonances elegiaques...

Mn. Geis llegí -comentant-la- aquella car
ta. No la publiquem, per haver-la donada ja  
a conèixer fotocopiada al número 6 (1979) de 
QUADERN, acompanyant un article del 
propi Mn. Geis.

L ’article contenia comen tar is a la carta, 
amb els quais ell finia la seva intervenció en 
aquell acte a Montserrat.
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L’amìc que toma
per J. Miquel i Macaya

Per a il.lustrar l'article que es publica, Pautar ens ha dei- 
xat ia foto, en ia qual el doctor Carreras és jun t amb el 
doctor Llovera, però "fa anys -ens diu-, que me la dema
naren, Iforen tant poc fins, que la partiren, i sois els inte
ressava el Dr. Llovera"...

H , a fet vint-i-cinc anys que perdía el 
meu dimidium animae. Era el Dr. Lluís 
Carreras, El duia -a casa, el duiem- al 
cor. Molts l’havien tractat; pocs, en la 
intimitat nostra. Jo hi veía l’home ex
traordinari. Sapient i mestre, en el que 
tocava. La seva paraula no tenia retop. 
Ja la podíeu girar de l’altre indret, fer- 
hi objeccions. Res no hi valia. Home 
públic; i el carácter, sacerdotal, present 
en el món on vivía. Res no li esdevenia 
estrany, com diu el classic llatí. Una 
conversa, amb eli, a bastament per tal 
d’establir-hi amigança. I no perdre-la, 
mai. Demés: el Dr, Lluís, en tot, d’una 
erudició immensa. Escrivint i parlant. 
L’estil, potser un xic retóric. No la se- 
cor, única, del meu conterrani el Dr. 
Carles Cardó. Aquest, més pensador. 
En el vint-i-cinqué commémorât hi ha 
el bisbe que hauria estât l’hereu-encara 
no s’ha vist del Dr. Torras i Bages, Pen
so, algún cop, en les pastorals que hau
ria escrit, a Vie o a Barcelona, Com en 
temps del Dr. Torras, Vic la capital es
piritual de Catalunya. Cas del Dr. Ca
rreras. No fou res. Ni canonge. La hu- 
militat, -i el trepijoc politic-, a l’altura 
del benfer de Bossuet. Les dignitats hu
manes no les aparellava, gaire, en el seu 
aire, diria sempre festiu, del comport. 
Més: tractar-lo, pel que fos. Sabia es
coltar. Poc interrumpía. Si això s’esde- 
venia, per a una informació millor. 
Conferèneies seves, ningù més a Cata
lunya. Sols en to reposât i filosôfic, les 
de l’amie comù, Josep Maria Capdevi- 
la, Aquest, ullprenia. Feia pensar en els 
grans conferenciants francesos. En Ca
rreras tot viu, calent més que calent. La 
paraula, àvida, arribava, on que fos, 
d’aquest fill il.lustre de Sabadell.

Quants anys de tráete! Quantes vega- 
des de veure’ns, i passar, hores i hores, 
en la conversa alligonadora, roent, la 
qual no sabia qué és la fredor. Hi ha un 
secret, Mai no arribá a saber-ho. El 
guardo. Ens veiem, sovint; ens escri- 
víem. El seu epistolar! -de familia, 
diríem-, immens. Capellá de les monges 
de Loreto, a Barcelona. Si la sagristia 
pogués parlar, enregistrades, les nostres 
converses! Tanmateix, no és tot. Venia 
l’hora en qué havia de fer la plática a les 
educandes. Com el recorden i les recor- 
den! I bé: vaig valdre’m, arreu d’anys, 
de la següent estratagema. La sagrista-

na, que sabia la nostra amistat, no hi 
posà retop. Es revestía, i amb: -Adéu, 
Josep, records a la Maria!-, passava a 
Faltar major. Jo havia fet com qui que 
surt. No. Em solia quedar darrera Fal
tar, i li sentía la plática. Fogosa. Les 
més xiques tal vegada el poc compre- 
nien; les grans -i prou que hó sé!- roma- 
nien transformares per la paraula del 
seu director espiritual... Parlava...; 
Festil, salesiá. Un punt en el qual con- 
veníem. L’un i Faltre. Jo Fhavia aprés, 
a Sarriá, al convent dels P.P. Caput-

xins, en les meves anades, tan sovint, a 
veure el P, Miquel d’Esplugues. El seu, 
era frese, a cops un poquet faceciós. 
Sempre, amb l’aire propi de Sant Fran
cese de Sales. Ja no Fhe deixat. El Dr. 
Lluís, a més del salesianisme, tenia 
Fenamorament per Sant Vicens de 
Patii. En la conversa, el nom sortia, 
Més, molt més'en les cartes. Com el de 
Contardo Ferrini. No puc oblidar-ho, 
en Fabséncia de vint-i-cinc anys. Com 
tant i tant podría dir. Mai no hi hagué 
cap topada. Orientava, i sabies: el con-
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sell cavaria, fondo, en la teva ànima. 
Ah! Fendemà, o als dos dies: carta. Ens 
era un veritable festival de Fesperit.

* * *
La seva personalitat cal amidar-la, a 

grateient, en la influència a Catalunya. 
Persona que hi acudía, per primer cop, 
i sabent que sols capellà de monges, 
s’esgarrifava, qui tan cuitôs de FEsglé- 
sia, no ocupés un altre Hoc. Ni canonge, 
vaig dir al llibre que li dedicava a Fes
tiu, després de mort. Omplia tot quant 
li venia a retopar. O bé, si s’hi acudía 
per recomanació. De vegades, a casa se
va, un xic de tertúlia, amb Xavier Zubi- 
ri, -primer filòsof d’Europa, mort 
Heiddeger-, i a qui tant el Dr. Lluís aju- 
da. Veure’l pel carrer? Dones, si fa no 
fa: talment el cas Verdaguer. Un cape
llà com els altres. Tanmateix, però 
visitar-lo la policía, per exemple, en 
temps Ilunyans, i en sortia amb les 
mans al cap. Convencía. O destarotava, 
el nou vingut, que no pensava com ell. 
Gran Bisbe de Barcelona, o de Vie. No 
envejava, la diguem-ne sort, de la pre
benda. La tenia, la prebenda: d’in- 
fluència, assats grandiosa, arreu. Àd- 
huc en problèmes no propis del seu es- 
til. Si el car esperii, que fou Joan Ven
tosa i Calvell, fos vivent, en podría ès
ser bon testimoniatge. I qui diu en Fas- 
pecte financier, en d’altres. Els calaixos 
del seu cap, plens, i amatents, a donar, 
a qualsevol hora, i dia, conseil, i respos- 
ta, a qui se li lliurava amb la millor 
confiança. La seva glòria. L’era, de Ca
talunya. Parlo d’anys reculais. Tot pu- 
java; hi havia, tostemps, un despertar 
de la pàtria. I hom ho asservia, i veia, 
com, a desgrat d ’alguna entrompessa- 
da, es sortia del mal pas. El pais tirava 
endavant. Homes cims de casa. EH, i 
dels primers, arrenglerador de molt. No 
de poc. I coses que es feien, i omplien 
de goig, al nostre més que enyorat Dr. 
Lluís. I a tots.

* * *
I a fora. Sé com se’l coneixia a 

França; a Bélgica, el Cardenal Mercier. 
Molt abans de la guerra civil. I si, com 
ho era, després i com ho fou, sempre, al 
Vaticà. I el conseil sol.licitant, adesia- 
ra. Ni canonge, dones. Simple bénéfi
ciât de la Parròquia de Santa Madrona, 
al Parai.lei barceloni. Dos Papes, Pius 
XI, i Pius XII, volen veure’l per 
assabentar-se, o prendre determinació.
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a I’entorn on un hi vegi com cal. Ell, 
ànima de Catalunya. Fora de la Pàtria, 
ens feia quedar bé. I ho deia ben exacta. 
Mai, sense cap bri de venjança, o 
d’amatenca, la revenja. Res d’això. Un 
es repenjava en el Dr. Lluis, perqué, 
únic, a aguantar ferm, i dir sempre la 
veritat. I a ajudar. No sabia dir no. 
Tothora el trobàveu per aquesta banda. 
Beneida la mà pròdiga, i talment un al
tre Vicenç de Patii. Acudia, on que fos, 
per tal de dur-hi Poli de l’ajut, i el con
sol. Recordo, d’abans de 1936, a Claris, 
9, el pis on vivia, amb dues altres figu
res, el Dr. Manuel Trenes, i mossèn Hi- 
gini Anglés. Aquest, de la meva terra. 
Aquella casa semblava un boci de Hoc 
on es mena vida monástica. O bé: un 
eremitori, d’aquests que avui neixen 
arreu. Car es defuig d ’una societat es- 
biaixada, i en decadéncia. Se’n cansen. 
El filósof Huzinga, holandés fa mig se- 
gle que ho denuncià. La profecía s’ha 
compier!.

* * *
L’alegria i la satisfacció del Dr. 

Lluis. Parlem-ne. Pius XI publica la 
Quadregessimo anno, continuació de la 
Rerum Novarum, de Lleó XIII. Manuel 
Brunet, i jo, tot just eixida, la llegim en 
l’original. Hi trobem paràgrafs, sen- 
cers, de la Sociologia, del sapient Dr. 
Josep Maria Llovera. A casa d’aquest 
prenien café els dos, i Brunet i jo hi 
arribem, i se’ls dóna la nova. Alegría de 
Llovera; satisfacció de Carreras. Una 
cosa no vista. Ve la República. Al final 
d’estiu de 1931, l’Església d’Espanya 
edita un document extraordinari. L’es- 
criu el Dr. Carreras. Tot. Després, el 
llegeix el Dr. Josep Maria Llovera. La 
doctrina, exacta. En acabat, passa a 
l’Anguera de Sojo. No hi troba res a 
l’esmena. El signe l’Episcopat. I arreu 
del món és traduit. He tingut a les mans 
l’original. Parlant, fa uns anys, amb un 
bisbe, m’assabentava que en una reunió 
episcopal, a Madrid, s’havia suggerir de 
seguir les orientacions d’aital document 
pùblic. Pregunto si algún d’ells s’inte- 
ressà per l’autor. Ningù. Aleshores in
dico el que s’acaba d ’escriure. Era la sa
tisfacció -com en les conferèneies de Sa- 
badell, en la República- del Dr. Lluis. 
De veure, i callar, un text fonamental 
que havia eixit d ’ell. Servidor de l’Es
glésia.

* * *
Vaig tractar molt Manuel Brunet, el 

veil i bon amie. Era tallant i incisiu. 
Endur-se’l F. Cambó, a La Veu de Ca
talunya, fou, véritablement, una sort. 
Més, un esdeveniment politic. De vega- 
des haviem coincidir a casa del Dr. Ca
rreras. Corn, semblantment, a la de

Francese Cambó. Avui, d ’aquesta 
grandesa, ni una engruna, caiguda de 
taula la més abastada. Nosaltres sen- 
tiem el parlar. Escoltàvem. Brunet, de 
comprensió exacta i clara, feia remar
car el següent. -Hi ha molts homes a 
Catalunya te corvols. T’impresionen. 
No pobregem. Mes, Cambó i Carreras, 
els primérs, i els únics-. Afegia: -Perqué 
llur parlar és un torrent de paraula viva
la de Maragall, si es voi, que se t ’endú i 
et sollevava. Dos torrents de llenguatge. 
Si em diguessin qui el substituís, no sa
bría, com Diògenes, on girar-me. I si ho 
acarem a là migradesa de 1984 -reco- 
nec-, diré allò de Brunet: -Estem 
tristos-.

Ht * *
No puc acabar en sec. Breus notes, 

escorrialles de tantes que podría escriu- 
re, sobre el sacerdot sabadellenc. Figu
ra insigne de la ciutat. Miren: jo vaig es- 
criure un Ilibre a l’entorn d’aquest en- 
yorat del cor. S’edità entre Barcelona i 
Vie. Els paquets foren duts a casa, un 
dissabte. A un periodista local, amb qui 
em topo a plaça, li ho die. Però que no 
en faci sabedor ningú, fins que el llibre 
es reparteixi. Era a l’hora baixa. EU que 
si: ho diu, per telèfon, a un diari de 
Barcelona, cosa que aquest porta l’en- 
demà. Dinàvem per lia les dues. Tru
quen: hi ha un senyor, desconegut, i un 
policía municipal que, i,abedor d’on vi- 
vim, des de l’Ajuntament l’acompanya. 
El nou vingut em demana, pagant, un 
exemplar de l’obra. Si la hi donava, se
ria qui primer la llegiria. M’hi nego, car 
els paquets havien d’anar a Barcelona 
al Mecenas, i ens partiem l’ediciô. Que 
aquest no tingués la part corresponent, 
jo no podia repartir cap llibre. En fons, 
falta d’elegància. A l’ùltim, tant me’n 
pregà, que desfaig un dels paquets. 
Tree un exemplar. Li demano, com qui 
diu de genollons: durant deu o dotze 
dies que no en parli. Ni l’ensenyi. El 
bon i exemplar sabadellenc el coneixeu, 
o coneixieu força. Havia estât dels mi
nors amies del Dr. Lluis: el senyor Pere 
Valls, al cel sia. EU, ara, llegiria, amb 
gust, cree, aqüestes ratlles. Si d’una 
banda, són notes de contribut al Dr. 
Carreras, contribut, també, certament 
seu, que a un coramant seu, que durant 
hores, cercà, per Vie -i no dinà- on era 
casa. I talment un infant, pídola, en ca- 
ritat. Amb tota la força el llibre:

“El Dr. Lluis Carreras, pvre., de 
Santa Memòria, “ 1955“ . Vic. La meva 
Maria, en l’hora del traspàs, del mo- 
rent, un més a cantar la Salve, en l’ha- 
bitació de la clínica.

El senyor Viver

Dihuix d 'Emití Hierro

;■ 1: Is 85 anys -una llarga vida terrena-ha 
passât a la vida eterna el senyor Viver : aixi 
se’l coneixia. EU, véritablement, ha estât tot 
un senyor. Era la seva una senyoria innata, 
serena i adollada de respectabilitat. (Era res
pectable i respectuós). S’havia fet una imatge 
acurada, plena de captinença i bonhomia.

Una de les seves qualitats fou la d’haver fet 
les coses amb seny, amb ordre i amb mètode.

I d’aquesta faisó creà i regí unes empreses 
tèxtils. El seu suport mai no mancava en totes 
aquelles entitats i persones que ho necessita- 
ven. El senyor Viver sempre era al seu Hoc: 
on calia estar. Una manera per a trobar-lo 
sempre. Mai no havia tancat la seva porta i 
menys, molt menys, la seva mà. Era generós 
de mena. De molt bona mena.

El senyor Viver va omplir unes llargues pà- 
gines de vida, de treball, de familia, d’amis- 
tat, i tot això que esdevé historia -una senzilla 
però honorosa història- li proporcionó vera 
félicitât. EU fou feliç i va fer feliç a altri pel 
seu traete, per la seva bondat i generositat. I 
mai no s’havia vantat de cap cosa. Fou un 
patrici.

EU ha passât per la vida donant-se, 
entregant-se. Ha sabut donar el millor d’eli: 
el seu gran cor. I per això s’ha guanyat l’afec- 
te i el respecte de tothom i, ensems, s’haurà 
guanyat a bastament aquesta altra pau que 
solament les ànimes privilegiades assoleixen 
Allà...

Horn creu que és de justicia suggerir que la 
generosa -i anònima- obra d’aquest ciutadà 
exemplar hauria de quedar, d’una manera o 
altra, perdurable.

j.c.a.
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Sobre la ceba i els ceballuts
per Joan Oliver

A \ viat farà setanta anys, ai de mi! que 
em vaig adonar de la xiroia absurditat 
que significa la preséncia -i la 
presidéncia- d’una ceba grillada a l’es- 
cut de Sabadell. El cas és que cap ais 
anys vint vaig publicar al “ Diari” de la 
meva ciutat un article amb el qual pre
tenia promoure una campanya dirigida 
a treure’ns del damunt l’inri que enllet- 
gia -i encara enlletgeis i vulgaritza- la 
nostra targeta d’identitat com a poblé.

El meu article, mig ironic, mig serios, 
va caure gairebé en el buit. I die gairebé 
perqué al cap d’uns mesos vaig rebre la 
visita d’un senyor d’edat avançada a 
qui no coneixia ni vaig veure mai més. 
Han passât molts anys però encara puc 
refer, en esséncia, la história que em va 
contar. Heus-la aqui: quan eli era jove, 
el seu pare, nadiu de Sabadell, li explicà 
quin havia estât 1’origen de la intromis- 
sió de la ceba al nostre escut. Sembla 
que a finals del segle divuit un suposat 
historiador i mestre en heráldica reco- 
rria Catalunya i altres terres de la Pe
ninsula. Aquell eixerit aventurer, que 
era francés, havia descobert un negociet 
que consistia en oferir escuts als pobles 
i les viles que no en tenien o els havien 
oblidats. Xampurrejava el català i sabia 
convéneer els batlles o els rectors, als 
quais presentava un projecte d’escut 
ben dibuixat i acolorit. En el cas de Sa
badell el joc va ser de poques taules. 
“ L’arrel del nom de la vostra vila 
-sembla que els deia- és evidentment 
“ seba” , nom de la planta bulbosa que 
tots coneixeu i mengeu. Aquí teniu l’es- 
cut que us proposo: al camp de dalt un 
emblema del vostre treball d’agricultors 
i al camp de baix les quatre barres de 
sang que són l’ensenya dels catalans des 
dels temps dels comtes” .

Aquell passavolant va cobrar uns ho- 
noraris grassos i va desaparéixer. Saba
dell ja tenia escut. Passa bou per béstia 
grossa.

El veli s’acomiadà sense donar-me el 
nom i l’adreça que li havia demanats. 
La historieta era versemblant -i també 
irrisòria-, però tant el meu pare com els 
amies la van considerar com una plaga- 
sitat de la meva in venció. Ningú, ni el 
mateix Trabai, no hi va concedir cap 
importància. Passà el temps i la vaig 
oblidar.

Però heus aquí que al cap d’un any, 
si fa no fa, es produi a casa nostra un 
fet concomitant que va reforçar l’opi-

nió dels sabadellencs notables d’aquell 
temps que acceptaven de bon grat 1’es
cut tal com I’havien heretat de llurs an
tecessors.

Escolteu-me, si us plau. A un capella- 
net aprenent de poeta i d ’escultor 
-mossén Ramon Garriga, vicari de 
Cerdanyola- se li acudí de modelar amb 
fang o guix una ceba enorme; i, per tal 
d’afalagar-nos, hi afegí una garlanda 
de gràcils figures femenines que sem- 
blava que volaven al seu entorn. Aque- 
lles senyoretes simbolitzaven no sola- 
ment la industria i elicomerç,sinô tam
bé -no podia fallar- les belles arts. A 
més a més, l’escultor havia inscrit da
munt la rotunditat de la liliácia, en lie- 
tres de relleu i daurades, dues senténcies 
que ell mateix s’empescà, suposo:

Dissortat l’home que no té una ceba, 
dissortat el poblé que no té ceballuts!

L’autor oferí aquell nyap a l’Acadé-

mia de Belles Arts, que aleshores ocu- 
pava els baixos d’una casa de la Ram
bla, contigua a les Voltes de ca l’Oliver. 
La façana tenia un ampie finestral que 
donava al carrer i en aquell aparador 
eren exposades pintures o altres obres 
sobretot d ’artistes sabadellencs. Allí va 
ser col.locada la fabulosa ceba amb una 
cortina de vellut verd com a fons. Els 
vianants es paraven i miraven amb cu- 
riositat aquell espectacle i els més cuites 
en quedaven encisats i potser orgullosos 
i tot. Però nosaltres, els de la colla que 
llavors ja començava a remenar la cua, 
ens en fotíem no sense respectar la bona 
fe que havi a guiat el perpetrador de tan 
lamentable homenatge. Potser algún 
sabadellenc de la meva generació enca
ra recorda la monumental ceba de mos
sén Garriga.

Siguí com siguí em plau d’aprofitar 
aquesta avinentesa per a reconéixer els 
mérits del Ilibre 62 ceballuts que he re-
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but no fa gaire. Felicito els seus engin- 
yosos autors Joan Cusco i Emili Hierro 
pel sue que han sabut treure de la ceba 
en qüestió, més ben dit de la galeria de 
suposats ceballuts -és a dir, persones 
amb una idea fixa ficada al cap-, un 
qualificatiu que tots els sabadellencs 
tan ben detallats en la susdita auca han 
d’acceptar i fins i tot agrair, corn faig 
jo. Ben altra cosa hauria estât 
anomenar-los ceballots, és a dir, estú- 
pids O beneits.

Però albora no em sé estar de dir que 
m’ha sorprès en gran manera saber que 
la Intel.lectualitat del Sabadell dels anys 
cinquanta s’oposà gairebé irritadament 
a la proposta feta per un regidor de 
Cultura que pretenia substituir la ceba 
del nostre escut per un “ vulgar” castell. 
Jo penso que aquell regidor tenia sim
plement sentit comú, un sentit parado- 
xalment excepcional. Ell volia corregir 
una insensatesa palmària.

Tant és aixi que jo penso que ara fóra 
ben fácil de trobar per al nostre escut 
un simbol idoni, respectable i d’acord 
amb la història de la nostra ciutat, una 
història no pas tan pobra com em sem- 
blava abans de les investigacions porta- 
des a cap, sobretot per I’inoblidable Mi- 
quel Carreras. (*)

Sobre aquest punt em permeto de 
preguntar ais qui discrepen del meu pa
rer; ¿per ventura no ens afanyem ara a 
corregir els topónims corromputs per la 
burocrácia castellana que a partir del 
1714 envai i s’instal.lá al nostre pais i 
que encara avui hem de sofrir? ¿Oi que, 
malgrat tot, hem aconseguit que ens 
deixin escriure Terrassa en Hoc de Ta- 
rrasa? ¿No és cert que molts compatrio
tes han catalanitzat llurs cognoms, aixi 
mateix empastifats per la mà bàrbar 
dels ocupants?. I aquí remarco sobretot 
els qui han expulsât de llurs noms de fa
milia la fastigosa i espúria ñ, veritable 
marca de l’esclau. Dones bé, mai no és 
tard per desempallegar-nos d’una ceba 
que unes autoritats analfabetes imposa
ren al nostre escut en una época de sum- 
ma decadéncia i dobscurantisme histó- 
ric i cultural. Pensem que és de savis 
mudar d’opinió i que més val no tenir 
tradició que no pas tenir-ne una de do- 
lenta...

Molt em plauria de saber qué pen sen 
avui d’aquest problema el nostre Ajun- 
tament i la benemérita Fundació Bosch 
i Cardellach.

(*) Ara no recordo si Miquel Carreras, 
en la seva obra Elements d'Historia 
de Sabadell es refereix direct ament o 
indirecta a l ’origen del nostre escut.

Hi ha llibres molt sabadellencs
per Pere Roca i Garriga.

K  ant de bo que l’aparició de llibres 
que mereixessin el qualificatiu de “ molt 
sabadellenc” no constituís un fet excep
cional, un d’aquells esdeveniments rars 
que, com les nevades copioses sobre la 
ciutat, es recorden i comenten durant 
anys i passen, com a contalla, de pares 
a filis!

Perqué, de sabadellencs, de gent que 
som de Sabadell i que vivim en aquesta 
bella i singular ciutat -i que fins i tot, no 
tinguem vergonya de dir-ho, l’estimem 
força, cadaseli a la seva manera- no és 
que en manquin. Pel que diuen acorda- 
dament cens i estadística i que tothom 
sap, arribem a la ratlla dels dos-cents 
mil, xifra respectable i que, diguin el 
que diguin els sociólegs més conspicus, 
fa una certa il.lusió.

Aixó deis llibres, emperó, ja és una 
cosa més apretada. Enlloc s’és vist que 
neixin com bolets. Surten, apareixen 
amb sàvia parsimònia, ens sòn fornits 
no pas a raig, sinó amb comptagotes 
(encara que, si mirem els aparadors de 
les Ilibreries i no sabem veure més enllá 
del ñas, sembli tot el contrari). I això, 
per una raò molt senzilla, senzillissima, 
òbvia, que diriem per estar a to: per
qué, malgrat tots els avenços i merave- 
lles de la tècnica aplicada a les arts grà- 
fiques, costen de fer. I costen, no tant 
pel que suposen de despesa material i 
d’esforç fisic dels qui intervenen en la 
seva gestaciò i part, sinò sobretot per
qué han de dir quelcom, han de tenir un 
contingut decent que els justifiqui, 
s’han de poder presentar.

No tots els sabadellencs que anem, 
més o menys esmaperduts, per centre o 
suburbi, estem en condicions d’oferir 
aqueix fruit assaonat del talent, de Ten- 
giny, de la creativitat o del que sigui, 
que és un llibre. I menys encara, de fer- 
o cada dos per tres. De vegades els qui, 
d’entre nosaltres, s’han singularitzat 
com a excepciò al que die i s’han mos
trai autors prolifics, el que ens han do
nai ha estât, ai las!, un goig sense ale
gría. Molt soroll de boixets, i poca pun
ta. I, si volem garbellar més, per allò 
del sabadellenquisme i les seves exigèn- 
cies, ens trobarem que de llibres que pu- 
guin èsser catalogats com a “ molt saba
dellencs” -és a dir, sabadellencs per ac
tiva i per passiva, fins al moli dels 
ossos- no n’hi ha, a tot estirar, gaire 
més d’una dotzena mal comptada. I 
això, després de més d’un segle -gairebé

un segle i mig- d’activitat de les premses 
locals.

Aquests sòn, salvat error o omissió i, 
naturaiment, al meu parer, els llibres 
d’aquesta suprema categoria de valora- 
ciò sentimental a què em refereixo: 
“ Memòries de Sabadell” d’Antoni 
Bosch i Cardellach, “ Elements d’histò- 
ria de Sabadell” de Miquel Carreras, 
paradigmàtics i en indiscutible primer 
Hoc; “ Mi ciudad y yo” de Josep M.® 
Marcet i “ Cant a la ciutat obrera” , de 
Salvador Sarrà, en perfecta antitesi; 
“ L’Art sabadellenc” d’Andreu Castells 
i “ La Mare de Déu de la Salut” de mos- 
sèn Ernest Mateu, ambdòs d’intenciò 
■il. lustrati va matisada d’espiritualista; 
“ Sabadell del meu record” de Marian 
Burgués, “ A l’ombra del campanar” 
de Joan Sallarès i “ Amb la ciutat a 
l’hora del record” de Josep Torrella, 
dictades pel sentiment i la nostàlgia en 
l’afany de fer reviure ambients sabade- 
Hencs; “ Sabadell, informe de l’Oposi- 
ciò” d’Andreu Castells, monumental, 
impressionant i sectaria noticia históri
ca, sempre inacabada; “ El rodal de Sa- 
badell” de Josep Roseli, flairosa de pai
raba elemental; “ Una història de Saba- 
dell per a tots” del mateix Josep Torre- 
Ha, una delicia de divulgaciò enllepoli- 
dora, i “ Cent sabadellencs en els nos- 
tres carrers” , de Ricard Simó, un mo
nument de civisme local per la concòr- 
dia.

Fa goig -o almenys, per dir-ho aixi, 
recomforta- aquest manoH de llibres 
tan nostres, tan nostrats que, com a sa- 
badellencs, podem tenir en simbòlic o 
real Hoc d’honor de la biblioteca de ca
sa. Però, siguem sincers: la Hista s’hau- 
ria d’allargar. I, de fet, s’allarga de mi
ca en mica, a desgrat del clima d’apatia, 
d’indiferència o de desgana per coses 
d ’aqüestes que, avui per avui -i prou sa
bem que no és tòpic-, dóna el to a la 
ciutat. Ara mateix, acabades d’aparèi- 
xer, tenim un pareli d ’obres que, sens 
dubte, cal afegir a l’expressat repertori. 
Es tracta de dos llibres ben diferents en 
intenció, contingut i contextura, però 
que mostren en comú la virtut d’alegrar- 
nos no pas poc pel que tenen de radical- 
ment sabadellencs. Ho són, com els que 
hem esmentat, fins a la medul.la. En 
una recent sessió plenària de la Funda- 
ció Bosch i Cardellach vaig parlar-ne i, 
com que el que davant de pocs vaig dir 
no és cap secret, ara passa a aqüestes
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pàgines aquell meu comentari. Que diu 
aixi:

17JCin la tasca que des de fa un quant 
temps m’ocupa i que té com a objectiu 
final la publicació d’un complet Reper
tori Bibliogràfic d’Autors Sabadellencs 
-aquest és, almenys, el titol provisional 
del treball en qüestió- els Ilibres que 
passen per les meves mans son, com po
den suposar, de les més variades matè- 
ries i de molt divers valor intrinsec. El 
que els agermana és només el fet d’ha- 
ver estât escrits per sabadellencs, ente- 
nent per tais en primer Hoc els que ho 
son per naixença, però incloent en 
aquest concepte els que no hi han nas-

Antoni Turull 
PERE QUART, 
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eut però que, en contrapartida, están o 
estigueren en el seu temps estretament 
vinculats amb la nostra ciutat per 
haver-hi residit una tongada d’anys 
exercint-hi ensems una tasca d’interès 
per a la nostra comunitat.

D’entre aquests llibres, nombrosos, i 
tots ells molt estimables si més no pel 
fet d’ésser nostres, n’hi ha alguns que es 
destaquen per l’ait grau de sabadellen- 
quisme que assoleixen. Ja no és sola- 
ment la ciutadania de l’autor el que ens 
els fa entranyables, sinò, a més a més 
d’aixô, la mateixa naturalesa del seu 
contingut, és a dir, el seu tema, o algu
na de les caractéristiques o peculiaritats 
que reuneixen.

Si volguéssim establir una escala o 
graduado valorativa per al nostre ús 
particular, d’aquests llibres a qué em 
refereixo no en diriem simplement lli
bres sabadellencs, sinò llibres molt sa-

badellencs, per tal com, als nostres ulls, 
ho sòn pel doble motiu que he dit i es 
distingeixen netament deis altres. Es 
mereixerien dues estrelles.

Cree que no seria procèdent ni, d’al
tra banda, respondria al motiu que ha 
inspirât aquesta comunicació, que ara, 
per satisfer potser certa curiositat, us 
donés una llista de les obres que, dintre 
la totalitat de les que tiñe registrades 
fins avui, mereixen aquesta mena de 
distinció honorífica. El que sí m’ha 
semblât interessant és de referir-me, 
com a exemple il.lustratiu d’aquesta ca
tegoria, a dues obres recents, de les 
quais, per dir-ho així, acabo de fer les 
corresponents fitxes per tal d’incorpo- 
rar-les al Repertori.

No em limitaré a esmentar-los, sinò 
que en faré una petita glossa.

Sòn aquests dos:
“ PERE QUART, POETA 
DEL NOSTRE TEMPS’’

Per bé que sòn ja nombroses les 
obres que s’han escrit i éditât en el nos
tre pais a l’entorn de Joan Oliver-Pere 
Quart, em sembla que hi ha una raò es
pecial per esmentar des d’ací, amb un 
cert émfasi, la que darrerament hem 
vist a les llibreries i que s’intitula “ Pere 
Quart, poeta del nostre temps’’ (1).

Die això, més que per res perqué, ul
tra l’interès que, només llegint-ne el ti- 
tol, podem atribuir a aquesta obra, es 
dòna el cas que el seu autor porta un 
cognom ben sabadellenc, que ens és fa
miliar com pocs ho puguin èsser. Es 
tracta d’Antoni Turull i pel que sabem, 
essent barceloni de naixença, pertany 
tanmateix a la nissaga dels coneguts i, 
per diversos conceptes, famosos Turull, 
tan arrelats a la nostra ciutat, en el de- 
senvolupament de la qual han jugat un 
important paper al llarg de segles.

Per aquesta circumstància, el llibre 
en qüestió ens ha de resultar doblement 
interessant. Podriem dir que és, en defi
nitiva, un llibre doblement sabadellenc, 
un d’aquells llibres que tenen, si més 
no, la virtut de portar l’atenciò de qui el 
llegeixi sobre la nostra ciutat i sobre el 
petit mite literari-econòmico-industrial 
que l’envolta.

I això, en uns moments de tan evi
dent depauperaciò de la identità! local i 
ciutadana com els que estem vivint, té el 
seu valor, ens pot fer una certa grácia i, 
si m’apureu, és capaç d’infondre’ns 
una petita dosi d’esperança i d’il.lu- 
sions pel que respecta a la incògnita del 
nostre futur.

Si Joan Oliver (Pere Quart) és o no 
poeta del nostre temps en el sentit que 
Antoni Turull vol donar al titol de 
l’obra, és cosa que no em proposo ara

de debatre. Possiblement -i lamentable
ment, diria jo, amb tots els respectes- és 
veritat. I l’explicaciô del fet potser cal- 
dria buscar-la, més que en el geni del 
poeta així qualifica! i magnificat, en el 
tarannà de la societat que ha donat i 
continua douant la tònica de la seva 
època, que és la nostra. Allá on no hi ha 
un bon esplet de realitats que mereixin 
adhesiò cordial, respecte i elogi, és na
tural que trobi camp abonat per als seus 
espiáis I’escepticisme, la sàtira i el sar
casme. I aquesta és precisament, em 
sembla, la triple corda de Pere Quart.

Deixant, però, consideracions 
d’aquest ordre i cenyint-nos a allò que 
anomenaríem el fet sabadellenc, que en 
certa manera queda al marge de sem
blants transcendentalismes, consignem

tanmateix amb goig l’aparició d’aquest 
llibre com una anècdota sabadellenca 
no menyspreable i atribuim-li un carác
ter -modes! si voleu, però molt 
estimable- de singularitat que potser no 
estaría bé que ens passés per alt, atesa la 
nostra condiciò.

“62 CEBALLUTS’’
L’altre llibre que jo qualificaria de 

molt sabadellenc és el de Joan Cuscó i 
Emili Hierro “ 62 ceballuts’’, (2) suara 
edita! com a volum vuité de la Bibliote
ca Quadern, creada i dirigida pel primer 
deis esmentats autors.

Respecte a aquesta obra potser no 
caldria apuntar la temença que ens pas
sés inadvertida per tal com, editada a 
Sabadell, incideix, a més a més, en el 
centre mateix de la nostra atenció i pot 
interessar a tothom indistintament. 
Com s’endevina només donan! una 
llambregada a la seva coberta, es tracta
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d’una galeria de personatges sabadellencs 
que, ja sols pel fet de ser-ho i atès el réduit 
àmbit de la poblaciô on ens movem, ens 
han de ser coneguts.

D’altra banda, la presentació d’aquest 
llibre, el seu llançament -no pas en el sentit 
trabalià de la paraula!-constituí, el passât 
mes de novembre, un indiscutible esdeve- 
niment dins el calendari una mica somort 
de la vida cultural sabadellenca.

En esmentar-lo aci, voldria remarcar el 
mèrit rellevant que cal atribuir-li en aten- 
ció al tema que toca i a l’esperit que ha ani
mat els sens autor s, raons que m’induei- 
xen a incloure’l, sense titubeigs, dins la ca
tegoria esmentada, de la quai resulta èsser, 
al meu entendre, un bell i singular exem- 
ple.

Prescindint ara de 1 ’ enutj osa qüestió del 
“numerus clausus” , ens és licit de dir que 
fa goig de veure aplegats i valorats amb un 
oportù toc d’humor un grapat de ciuta- 
dans que, per dir-ho d’alguna manera, no 
son de la pila, uns personatges atipics que 
se singularitzen o s’han singularitzat del 
seu context per alguna insigne dèria. 
Aquesta és, si no vaig errât, la característi
ca de tots ells, ais quais resulta molt adé
quat designar amb el mot de “ceballuts” .

El tema, dones, des de la nostra óptica 
sabadellenca, és bo, és excel.lent, tenint en 
compte, com és de Ilei, que els autors han 
sabut explotar l’ambigüitat que l’al.lusió a 
la ceba té per ais sabadellencs i han jugat 
una mica amb el “ suspense” i donant un 
determinai curs a les molt respectables di- 
versitats de criteris sobre inclusions i ab- 
sèneies a les pàgines del llibre.

I també és bona i excellent la intencio- 
nalitat dels autor s, que sembla èsser la 
d’aportar, precisament en aquests mo
ments critics, quan Sabadell està fent equi- 
libris per no acabar-ho de perdre tot, una 
contribució ais esforços que des de diver
sos angles s’estan fent pel salvament de la 
ciutat. Sembla corn si volguessin dir, plens 
d’encomiable i envejable optimisme: “ Sa
badell no tot és barroeria, no tot és esllan- 
guiment, no tot és atonia suburbiana. Mi
ren quina mostra podem confeccionar de 
ciutadans amb nas a la cara. I només és 
una mostra!” .

En definitiva, aquesta obra, ágil de con- 
cepció, desimbolta, exempta de retòrica i 
de transcendentalisme, xopa de simpatia i 
de benignitat, ens dóna un tast del que, en
tre altres coses potser no tan satisfactóries, 
és encara el Sabadell de l’any 1984, el nos
tre, que si bé és reliquia d’una comunitat 
que ens ve de lluny, l’estem configurant 
ara i que es resol en una suma algebraica 
d’individualitats.

Aquests són dos Ilibres recents, que per 
raons diverses però que em semblen de 
pes, mereixen ser consideráis com a molt 
sabadellencs. ■

C'oniunicació presentada a la Sessió Plenària de la Fundado Bosch 
i Cardellach del 29 de desembre de 1984.
(1) A n ton i Turull, "Pere Quart, poeta del nostre temps". Barcelo

na, Edicions 62. 1984. Llibres a l ’abast, 197 - 231 pp. - Index.

(2) Joan Ciiscó i Aymanii (textos) i Em ili Hierro i Roig (caricatu
res), "62 ceballuts". Sabadell. 1984. Biblioteca Quadern 8. 
-133 pp. - Index.

Goigs
La col .leccio “Els nostres goigs” (I)
per Jaume Busqué i Marcet

t i  oan Costa i Deu (el nom complet era 
Joan Costa-Jussà i Deu) fundà la “ Bi
blioteca Sabadellenca” , l’any 1924, en la 
qual, al llarg deis anys, fins el 1934, van 
publicar-se 32 volums. La guerra fratici- 
da va interrompre aquella col.lecció. I el 
seu fundador moria a l’exil.li -a Génova- 
el 23 de febrer del 1938.

A Lampara de dita Biblioteca, va 
encetar-se una edició de goigs. Aixó es- 
devenia el 1927. El número 1, amb el 
nom genéric “Col.lecció Els Nostres 
Goigs” , fou “A llaor de Sant Josep 
Oriol”, escrits per Mn. Josep Cardona. 
En seguiren d’altres:Mare de Déu de la 
Font de la Salut, Sant Jordi, Sant Pan- 
cràs, Sant Joan, Mare de Déu del Roser, 
Sant Abdon i Sant Senèn, Mare de Déu 
de Togores, Sant Cosme i Sant Damià, 
Sant Antoni Abat, Mare de Déu del Car
me, Sant Isidre... i àdhuc uns de festius 
en “Honra dels Nassos més respectables 
de Sabadell”, goigs que, sortits de J. 
Sallent-impressor, any MCMDXXIX, la 
col.lecció “Els Nostres Goigs” els edita
va per commemorar l’any del primer 
centenari de la mort d’Antoni Bosch i 
Cardellach, presentant-lo com a poeta 
humoristic, amb lletra revisada per Mi- 
quél Carreras. Antoni Trallero, en féu 
un comentari a la revista “Arrahona” 
del Museu d’Història de Sabadell, en el 
nùmero 14 (1982).

Entre els autors que figuren a la 
col.lecció “Els Nostres Goigs”, hi tro- 
bem Francese de X. Sallarès, Artur Mas- 
riera, Mn. Francese Llonch, Agnès Ar- 
mengol, Joan Costa i Deu, Mn. Ramon 
Bergadà, Mn. Jacint Verdaguer, Mn. 
Josep Muntaner i Claret i Mn. Camil 
Geis. D’entre els dibuixants citem a Ma
rian Ribas, però bona part d’ells ho són 
per Ricard Marlet.

Fins l’any 1935 veieren la llum 24 
goigs. Era una edició senzilla, a l’abast 
del fidel i de 1’ambient popular. Avui 
forma una col.lecció molt estimada i 
buscada pel col.leccionista i per l’investi- 
gador.

La col.lecció “Els Nostres Goigs” és 
un compendi d’historiografia hagiográ- 
fica de la major part de les advocacions 
de la parròquia de Sant Feliu. Podriem 
dir també que és un retail d’història lo
cal. Ja que hi trobem les advocacions de 
les ermites de la Salut i de Togores; uns 
goigs en honor a la Nostra Dona de la 
Misericòrdia, que es canten a la Tinència 
-avui parròquia de la Santissima 
Trinität- i els goigs en lloança del Santis- 
sim Salvador, titular de la parròquia del 
seu nom. De les confraries sabadellen- 
ques, uns “Goigs que a son excels patró 
Sant Joan Baptista endreça la pontificia 
Reial Confraria de Sant Joan de la ciutat

Joan Costa i Deu.

de Sabadell”. D’entre les capelles de ca- 
rrer -la de més devoció popular- uns 
“Goigs en lloanga de la Mare de Déu de 
les Neus”, que es venera a la seva capa- 
lleta del carrer de Viladot -avui carrer de 
la Mare de Déu de les Neus- que eren 
emmanllavats de Despina, segons afir
ma Mn. Joaquim Guiu a la monografia 
“La Parròquia de la Purissima Concep- 
ció” volum XXI de la pròpia “Bibliote
ca Sabadellenca”. Aquesta, el 21 de de
sembre de 1931, donà a conèixer una 
Nadala, que amb el nom de “La Non 
N on” havia escrit el Dr. Feliu Sardà i 
Salvany i fou musicada per Mn. Camil 
Geis. Aquesta Nadala fou cantada, per 
primera vegada, en una sessió necrológi
ca que la Lliga Regionalista va dedicar al 
Dr. Sardà.

Entre els patronimics “Goigs a Sant 
Cristòfol”, patró dels xòfers i de la nos
tra comarca: Sant Roc de Montpelier, 
patró de Valldorta, que es venera a la ca- 
pella del Marquet de les Roques, parrò
quia de Sant Lloren? Savall. D’aquests 
dos últims n’és autor Joan Oliver. La 
mètrica d’ambdòs goigs s’aparta dels 
versos octasil.làbics que són els tradicio- 
nals en aquesta composició. Els de 
“Sant Roc de Montpelier” conjunta- 
ment amb els dels “Nassos més respecta
bles de Sabadell” si bé figuren editats el 
1929, i la Nadala esmentada, són els 
ùnics que no es van numerar.

Llevat de la Nadala (1931) els gois 
nùms. 23 i 24 (1935) dedicats a la Sagra
da Familia i al Santíssim Salvador, en 
cap altra no hi ha partitura.

Entre les obres que van quedar en pre- 
paració a la “Biblioteca Sabadellenca” 
hi havia “Els Nostres Goigs” amb un 
pórtic de Mn. Francese de P. Baldelló.

I acaba la que podem dir-ne la prime
ra época d ’aquesta col.lecció. Passaran 
molts anys perqué es torni a reempren- 
dre, però aixó ja correspon a la segona 
época que comentarem en el proper nú
mero. ■
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Galeria de galens
Dr. Joan Argemi, un gran home envoltat de petits
per Manuel Cahisa i Mur

AAA

AQUARI (segons calendari solar)
Signe d'aire, d'equilibri i inteUectualitat; llibertat d 'esperii i 

intel.ligència. És del signe de la màxima seducció, dels desigs, 
de l 'esperança i de la comprensió.

És un signe fidel a si mateix, a la seva doctrina i a la seva mo
ral; de carácter nervios; no es deixa convincer fàcilment; es re- 
sisteix corn a defensa ja  que necessita sentirse en completa lli
bertat d'esperii, ja  sigui per deixar volar la seva imaginació o 
bé per entregarse al seu treball.

SERF (segons calendari llunar)
Dotât d'una sabiduria innata que li és pròpia; és un mistic 

per dret propi. D'un parlar dolç; estima tot el que és bo: lli- 
bres, mùsica, teatre, gastronomia... Gravitará sempre envers 
les coses bones de la vida.

Inauguren! Galeria de Galens amb un 
personatge molt conegut a la ciutat.

Joan Argemí i Fontanet va néixer el 5 
de febrer de 1917 a Sabadell. És el pri- 
mogènit d’una familia de clase benes- 
tant. El seu pare era metge dedicai espe- 
cialment a la medicina general i la toco- 
logia. (Fou un dels fundadors de l’Insti
tut de Puericultura del carrer Illa). Del 
matrimoni nasqueren 5 fills. L’any 1931 
mor la mare i el pare es torna a casar i 
d’aquesta nova unió neixen 5 fills més 
que serán els Argemí-Roca.

La vocació del nostre personatge s’es- 
timula al costal del seu pare. Ja als 16 
anys, durant el période de vacances, 
acompanya al seu pare a la Clinica Nos
tra Senyora de la Salut, ajudant-lo. 
Col. labor a també amb els doctors Sixto 
Pérez i En Moragas, i és d’aquesta ma
nera que comença la seva forta vocació 
per la medicina.

L’any 1934 ingressa a la Facultat de 
Medicina de la Universität Autónoma de 
Barcelona (la Universität Autónoma de 
l’any 32) de la qual era rector el doctor 
Bosch i Gimpera.

A l’esclat de la guerra civil el jove Ar
gemí havia acabat el segon curs de medi
cina. Per haver pertangut al grup d’estu- 
diants católics, és buscai per les milícies. 
Més tard pare i fill prenen la determina- 
ció de marxar a França, però són apres- 
sats a la frontera. Coneixen la presó i el 
camp de treballs. Quan acaba la Iluita 
s’incorpora a files i és destinât a l’Àfri
ca, des d’on sol.licita un permis per po
der acabar la carrera, que se li conce- 
deix. Després de fer 4 cursos en dos anys 
oblé el títol de Ilicenciat en Medicina i 
Cirurgia l’any 1941. Retorna a Sabadell i 
oblé una plaça de metge a l’obra 
maternal-infantil de la ciutat amb un sou

de 333,33 pessetes al mes. Contrau ma
trimoni amb Teresa Renom i Gambùs, 
filla de l’arquitecte Josep Renom. Són 
pares de 6 fills i avis de 15 néts (per 
ara...)

A part del seu exercici professional, 
pren el costum d’anar cada dijous a Bar
celona, a l’Hospital Clinic per assistir a 
les sessions cliniques que es fan a la Cá
tedra de Pediatria, costum que manté

6 E Z c o a a
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 

Telèfon 725 59 29 - SABADELL

fins ara. Cal recordar que quan el doctor 
Argemí s’instal.la com pediatra a Saba
dell només hi ha dos pédiatres: els doc
tors Mallofré i Torrents. Durant alguns 
anys els tres es faran càrrec de la salut 
dels infants de la ciutat i del seu rodai.

L’any 1949 es declararen alguns casos 
de diftéria en nens a la Casa de la Cari- 
tat. Demanaren al doctor Argemí per 
atendre’ls; creu adient aïllar aquests 
nens malalts dels altres. La Caixa d’Es- 
talvis de Sabadell concedeix una subven
ció per crear un departament d’inferme- 
ria per atendré millor aquests nens. És la 
mateixa Entitat que patrocina una guar
dería infantil, ubicada a la plaça Vallès. 
El doctor Argemí és désignât per 
assessorar-ho.

L’any següent i degul a la forta immi- 
gració que pateix la ciutat, totes les es
tructures sanitáries pateixen d’insufi- 
ciéncies. I és la població més indefensa 
la que rep les conseqüéncies. Es registra
ren tot tipus d’épidémies, ja que aquelles 
families vivien en coves, barraques o en 
pisos esgavellats. És aleshores que Anna 
Figueras de Marcel, esposa de 1’alcalde 
(morta ara, el 26 de gener ais 81 anys) la 
que inspira i promou a fer un alberg per 
acollir aquells infants, tota vegada que 
no podien ésser ingressats a cap centre 
sanitari de la ciutat. Aquell alberg esde- 
vindria el que avui és la Clínica del Nen 
Jesús, modélica i una de les més ben do- 
tades de servéis del país.

La direcció de l’alberg es confié al 
doctor Argemí, tenint cura també de la 
direcció del servei de Pediatría. Tot aixó 
entré en funcionament l’any 1956 i dos 
anys després, a resultes d’una epidémia 
molt important de poliomilitis que va fer 
força estralls a la ciutat, deixant moites 
seqüeles, la mateixa Caixa s’encarregé 
de construir un centre de rehabilitació en 
el mateix recinte, consistent en una pisci
na i un gimnés. L’any 1962 es construí el 
primer pis amb 50 Hits, dotant-lo dels 
servéis més modems.

Des de l’any 1956 que es construeix 
l’alberg, el doctor Argemí queda intima
ment lligat a aquesta obra fins l’any pas
sai, el 1984, que deixa el cérrec a mans 
del seu successor, el seu fill el Professor 
Josep Argemí, que fins llavors exercia la 
cétedra de Pediatría de la Universität de 
Cédis.

A part del seu exercici professional, el 
doctor Argemí ha format part de 
l’Ajuntament quan Antoni Llonch n’era 
alcalde (1956). Ell va poder endegar di-
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verses obres; la creado de nous centres, 
associacions pedagogiques... (L’Asso- 
ciació Pro-Subnormals, la de Sord- 
muts, Cine Club, Societal Astronòmi
ca...).

De profunda vocació religiosa, trans
mesa genéticament deis seus avantpas- 
sats, el doctor Argemi, que havia estât 
abans de la guerra de la Congregació 
Mariana, de la Federació de Joves Cris- 
tians, d’Acciò Católica (grup de propa
gandistes) juntament amb els seus amies 
el notari Ramoneda, Sanmiquel, bisbe 
Cammany, Mn. Casabas... Durant uns 
anys fou president de l’Adoraciô Noc
turna.

També el veiem com a conseller de La 
Farándula, i, més tard, ocupà durant 
vuit anys la presidèneia, després que la 
presidí el seu fundador, el senyor Antoni 
Llonch.

tipus. El doctor Argemí és d’aquesta 
mena.

L’any Orwell també ha estât un any 
significatiu per eli. Ara, quan ha deixat 
la direcció mèdica de la Clínica Infantil, 
pot descansar i dormir més. Però conti
nua tenint una certa relació amb la Clíni
ca, continua assistint a les sessions clini
ques i a tots els actes científics que s’hi 
celebren. Continua treballant en la seva 
consulta diària, atenent els filis d’aquells 
sabadellencs que coneix des de fa tants 
anys.

Ara, com a distracció de caps de set- 
mana, practica la natació, camina pels 
hoscos de Matadepera; fins fa dos anys 
practicava el trial, però ho ha deixat. 
Quan té temps es dedica a la seva velia 
afició: a la filatèlia. I la seva intima i 
gran frustració ha estât el no poder èsser 
un corredor de cotxes de fòrmula 1 i

Quan el Centre d’Esports Sabadell 
pujà a primera, el doctor Argemí n’era 
vice-president amb el senyor Pau Mf 
Llonch com a president... I altres activi- 
tats, però sempre ha tingut com epicen
tre el Nen (la salut, l’educació, I’esplai, 
etc...).

És ara, quan s’arriba a la serena ma- 
duresa, quan hom fa recompte d’una vi
da dedicada ais petits, és quan es recull 
el fruit que s’ha anat plantant dia a dia, 
any a any. Aquesta pot èsser la satisfac
cio de veure que tot allò en qué d’una 
manera o altra s’ha participai ha arribat 
a bon port. I veure que aquells nens que 
ell va tractar ara són pares que li duen els 
seus fills... I deixem de banda el que re
presentava aquell metge de capçalera 
que a més de guarir les malalties fisiques 
guaría també les de l’esperii... Avui en 
dia queden molts pocs metges d’aquest

jugar-se la vida a grans velocitats per les 
pistes de competició.

He intentât esbossar minimanent la 
trajectôria professional i humana del 
doctor Argemí, colegial núm. 1.367, que 
de la seva carrera n’ha fet un sacerdoci. 
Que per molts anys poguem emmirallar- 
nos en la seva Professionalität i bonho- 
mia. B

ANÁLISIS CLÍNICS 
i PERFUMERIA 
COSMÈTICA de

Joan Garriga i Manich 
(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 

Farmacéutic Municipal).
Passeig Plaga Major, 37 

Telèfon 725 53 53 - SABADELL

Ciutat nevada,
ben bé tal com jo et volia: 
ben blanca, bren i bonica 
amb llum lluent, lien llengol 
damunt del dia, i des d’on 
puc perseverar, pas per pas, 
en l’enigma i l’enllag 
de cada carni que ens aquieta; 
ben bé, véns i vas de visita.

Josep Milà i Masoliver 
Gener 1985
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Art Romanic

Els constructors i mestres d’obres
per Ramon Vail Rimblas

^ ^ u a n  pensem en els constructors de 
les obres romàniques hem de considerar 
quin era Testât de Tart d ’edificar i de 
l’economia en aquells temps. Havent 
esdevingut pobres els països que en èpo
ca romana eren ries a còpia d’invasions 
i depredacions, pels bàrbars primer, 
pels normands després i pels àrabs a ca
sa nostra, la gent vivia en cabanes i ba
rraques fetes de fang i tàpia i cobertes 
amb brancatge: només en alguns casos 
les parts baixes de les parets eren de pe- 
dra. Generalment tota la familia vivia 
en una única sala al centre de la qual hi 
havia, a terra, el Hoc destinât a 
encendre-hi el foc necessari per 
escalfar-se i cuinar: el fum sortia, des- 
prés d’haver-se escampat per tota 
l’estança, per un forat situât al centre 
del sostre. La perduració en el temps i 
la generalització en Tespai d’aquesta 
manera de viure ens ho demostren dues 
locucions ben vives encara en els nos- 
tres dies: el mot “ llar” amb el que de- 
signem indistintament el Hoc on es fa el 
foc d’una casa i la pròpia casa que hom 
habita amb els seus; i el sentit d ’intimi- 
tat i de familia quan diem d’una cele- 
braciò o d ’una festa que Them feta al 
“ caliu de la llar” . L’altra locució és la 

,de “ foc a terra” amb què designem, per 
extensiô, el foc encès en qualsevol llar 
de foc O escalfapanxes.
Les construccions amb tots els ets i uts 
estaven, dones, reservades a les obres 
més importants i de més abast social: 
les esglésies inicialment i els castells més 
tard, ja que els primers castells d’aques
ta època eren unes simples palissades de 
fusta, més endavant substituïdes per 
unes torres de fang amb pedres a les 
parts baixes i que acabaren finalment 
essent totes de pedra; aixô, però, ja ben 
entrât el segle Xlè. També en alguns 
Hocs, i corn a cosa singular, es bastiren 
ponts; més freqüentment els rius es pas- 
saven a guai o en barca: recordem la 
barca, encara en serve!, de Miravet i el 
topònim Sant Andreu de la Barca. El 
bisbe d’Urgell sant Ermengol morí 
d’accident en la construcciò del pont 
que després donà Hoc al nom del poblé 
de Pont de Bar; aquest fet de la incor- 
poraciò del mot “ pont” a un topònim

Paràfrasi del Pentateuc i de Josué, d'Elfric el Gramátic (Anglaterra, segle XI): Construcció de la Torre de Babel.

es repetí a molts altres Hocs d’aquí i de 
fora: Puente la Reina a Navarra, Pont 
de Cabrianes, Pont d’Armentera, Pont 
de Suert, etc., a casa nostra. Unes altres 
obres fora de sèrie eren les que es refe- 
reixen a la construcció de camins i ca-

rreteres: arreglant el camí de Santiago 
es santifica el monjo Doménec que, per 
aixó, coneixem com a “ santo Domingo 
de la Calzada” i és patró deis enginyers 
de camins actualment.

No ens ha d’estranyar, dones, que hi

CoLlabora BANC
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Claustre de la seu de Girona (Segles XI-XII): El bisbe vigila la feina d'uns picapedrers.

haguessin poques persones capaces de 
menar i endegar una construcció; i que 
l’ofici d’arquitecte o de mestre d’obres 
comportés sovint un cert nomadisme, 
obligat per la carència de treball conti
nuât en un Hoc fixe. Precisament al 
nord de l’Itàlia actual hi bagué gent que 
s’especialitzà en aquesta feina i, molt 
abans ja d’arribar a l’època románica, 
s’hi organizaren colles d ’obrers trans
humants que es desplaçaven allà on la 
feina els reclamava, a l’imperi franco- 
germànic inicialment. Aqüestes colles 
provenien de la regió dels llacs Como i 
Major, a la Llombardia, i acostumaven 
a ser conegudes amb el nom, provinent 
del primer d’ells, de mestres “ comaci- 
nis” ; i també pel de la regió d’on proce- 
dien; mestres “ llombards” o “ lam- 
bards” , per degeneració. Ja l’any 713 el 
rei de Llombardia Luitprande promul
ga un édicté en el que establia una ba- 
rreja de reglamentaciô laboral, plec de 
condicions i definició de responsabili- 
tats, que regulava les relacions entre els 
mestres lambards i els que els llogaven.

No ha d’estranyar, dones, que quan 
en una regió s’emprenia una campanya 
constructora important es recorregués a 
la importació de mestres d’obres del 
nord d’Itàlia. Aixi s’esdevingué a Cata
lunya el segon quart del segle Xlè quan 
s’hi inicià una important obra d’edifi- 
cació i reconstrucció d’esglésies, sobre- 
tot a les comarques on la influèneia del

bisbe Oliba fou notòria, instaurant-se 
al pais el “ primer art romànic’’ dit tam
bé llombard per referèneia als que l’in- 
troduïren. Fruit d ’aqüestes colles de 
llombards o comacins són Sant Vicenç 
de Cardona, Sant Pere de Casserres, 
Sant Llorenç del Munt i tants d’altres 
temples importants d’aquesta època. 
L’afluèneia de mestres llombards anà 
prosseguint continuadament i és parti- 
cularment representatiu el contracte es- 
tablert l’any 1175 entre els canonges de 
la Seu d’Urgell i el mestre Raimundus 
Lombardas pel que aquest, a canvi de 
rebre manutenció de per vida, s’enca- 
rrega de l’administraciô dels béns de la 
canònica amb el compromis d’acabar 
l’església, cloent-ne les voltes i bastint el 
cimbori i els campanars fins a una fila
da per sobre de les voltes (altura a la 
que, fins avui dia, han restât els campa
nars).

No sempre s’encarregava la direcció i 
execució de les obres a artifexs foras- 
ters. Moites vegades s’atribueix segons 
els documents a algún abat o bisbe la 
construcció d’una església; no ens cons
ta amb seguretat si es tracta de la direc
ció efectiva o bé només del patrocini de 
les obres. Fos com fos, si la direcció no 
la duia personalment l’abat o el bisbe, 
si que hi havia algún o alguns monjos o 
canonges experts en l’art de construir 
que intervenien en l’obra. Un d’ells, per 
exemple, podria ser el que figura a la

Biblia procèdent de Ripoll coneguda 
amb el nom de Biblia de Roda que, amb 
la plomada a la mà, verifica la verticali- 
tat de la construcció. Reaiment degué 
haver-hi bastants monjos mestres 
d’obres, però precisament pel fet de ser 
monjos restaren en l’anonimat.

Algunes vegades intervenien en les 
construccions rurals sobretot quan 
aqüestes depenien del seu monestir. En 
general, però, en aquests llocs només es 
comptava amb la mà d’obra voluntària 
de la gent que hi habitava, rùstega i sen
se coneixements constructius, i amb la 
direcció, més o menys intel.ligent, del 
rector o d’un monjo no massa capaci- 
tats, cosa que donà Hoc a la majoria 
d’esglesioles que ens han pervingut, 
rùstegues i senzillissimes. Aixi ho Hegim 
en moites actes de consagració d’esglé
sies: la de Santa Maria de Fontanet de 
l’any 901 ens diu que fou edificada per 
l’amor de Déu per una serie de feligresos 
que enumera; la de Sant Pere de Riufe- 
rrer del 1159, ens consta que fou reedi
ficada per l’abat, al que s’uniren l’heb- 
domari de la pròpia església, els habi
tants de la vali i altres homes honrats de 
la terra, moguts per l’amor de Déu i la 
redempeiô de les seves ànimes.

Blblia de Roda, procèdent de Ripoll (Segle XI): Cons- 
trucciô d'un finestral.
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Any Europea de la Mùsica

L’Opera (Deis inicis fins a Mozart)
per Antoni Sala i Serra

E.nìmològicament, ÒPERA ve del llati 
com a tradúcelo d’OPUS, que significa 
OBRA. Aixi ho defineix escaridament el dic- 
cionari, però la pluralitat estructural 
d’aquesta obra conformada per cant, text, 
música instrumental, acciò escénica, esceno
grafía, dança, etc., pot prendre varietat de 
denominacions, com: Òpera bufa, dramáti
ca, còmica, heroica, espiritual, de cambra, 
seriosa, i inclús, Gran Ópera, segons se sus- 
tenti amb un deis objectius d’estil que la 
qualifiquen. Moites vegades, no obstant, i 
d’una forma més concreta, ha estât descrita 
com a “ teatre cantat” , i d’altres com a 
“ música interpretada’’ com a base de la seva 
estructura. En el primer cas es dona la pri
mada a la paraula com a vehicle d’expres- 
sió, i en el segon a la música com a creadora 
de l’emotivitat escénica. Aquest protagonis- 
me, durant el temps, ha estât canviant se
gons técniques, estils o escoles, que han dé
finit el pensament i la genialitat de 1’autor. 
Són remarcables, els valors diferenciáis, des 
de la iniciació historiográfica de l’ópera del 
segle XVII pel comte de Vernio, a Floréncia, 
fins al projecte més ambiciós com és l’intent 
de Wagner de fusionar tots els elements con- 
vencionals de l’òpera, per arribar a la “ mú
sica total’’. La proposta revolucionària 
d’aquest músic presenta, inclús, la novetat 
d’actituds filosòfiques i d’elements identifi
cáis a les mitologies paganes germàniques 
com a valor moral i étic. És comprensible, 
dones, que per la riquesa variant d’art que 
comporta l’òpera, sigui aquesta el Hoc on, a 
través de la seva evoluciò, convergeixin du
rant quatre segles les iniciatives més atrevi- 
des i imaginatives. Per aquest motiu sera 
sempre Hoc de polémica, controvérsies i Hui- 
tes amb escàndols sobre estils, formes i re- 
presentacions, durant la seva existéncia. No 
és estrany, tampoc, que sigui fascinant la se
va anàlisi histórica per a un afeccionat a la 
mùsica.

Si bé la historiografía de l’òpera connota 
el seu naixement a Floréncia al 1.594, se sap 
ara, que el drama grec havia associât ja la 
música, i, si això possiblement aleshores es 
deconeixia, existia en canvi la inquietud per 
la nécessitât intel.lectual d’una creaciò pro
fana que trenqués d’una manera les formes 
que en part eren reconegudes a Foratori li- 
tùrgic. Era difícil d’aconseguir, perqué les 
célebres comédies madrigalistes a l’estil de 
l’antiga “ Commedia dell’Arte’’ no s’adap- 
taven al difícil Henguatge de la polifonia, i 
tampoc permetien demostrar la vertadera 
forma dramática. Fou necessari el retorn a 
la “ monodia” i les seves variants per substi
tuir la inconveniéneia de l’arrelada polifo
nia. Però també faltava l’ambient apropiat, 
J a que el fervor gòtic, amb la mirada vers 
Déu, i el menyspreu del primitiu Renaixe- 
ment per les manifestacions terrenals profa
nes, no eren factors idonis per induir a la 
creaciò d’un gènere representatiu en el quai

es fusionés la cançô profana i el drama Htúr- 
gic. És el moment històric del barroc, satu
rât de fantasia i exuberància, que dona pas a 
l’alliberament dels motiles polifònics con- 
trapuntistes, per maridar la música amb la 
poesia com un medi natural d’expressiò re
presentativa. Col.labora també a aquest nai
xement, la intervenció d’un gènere que arri
ba al máxim esplendor a Italia, França i An- 
glaterra: el “ ballet de cour” , la “ mascherat- 
te” , etc., amb unes caractéristiques galants

Alessandro Scarlatti 1660-1725 
L'òpera napolitana.

de mimétisme que són véritables representa- 
cions teatrals. Tot això comporta un sentit 
de refinament profà i un entusiasme per l’art 
i la bellesa. És precisament Floréncia, -que 
es troba, al final del segle XVI, en el période 
més brillant de la seva història, amb els Mè
die protagonistes impulsors capaços de fer 
renéixer les idees del classicisme i el reconei- 
xement de Plato com a model i compendi de 
totes les admiracions-, la que será el bressol 
d ’aquesta creaciò. Al palau del gentilhome 
de gran cultura Giovanni Bardi, comte de
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Vernio -rodejat d’una “ élite” intel.lectual 
formada pels noms de Vincenzo Galilei, pa
re del cèlebre físic, l’escriptor Girolano Mei, 
els compositors De Cavaliere, Peri, Caccini, 
el poeta Rinuccini, nobles “ dilettantes” , as- 
sagistes autors d’opuscles, sonadors d’ins
truments, etc., etc.- té Hoc la idea de restau
rar l’art musical pagá simple, pía i natural, 
que s’havia perdut pels abusos polifònics del 
contrapunt. Donant protagonisme al recita- 
tiu creaven un gènere músico-teatral que es 
denominará “ favola” , “ drama in musica” , 
“ pastorale” , i que més tard, en el segle 
XVIII, es titularía ÒPERA.

Des d’aquest moment els historiadors 
consideraran nascuda FÒPERA, amb tres 
escoles principals que produiran la seva evo- 
lució: La florentina (1600-1630), la venecia
na (1640-1690), i la napolitana (1690-1750).

L’escola florentina, composta per artistes 
de gran nivell cultural, formará la denomi
nada “ camerata dei Bardi” que crea el nou 
estil “ recitativo secco” . L’honor creatiu de 
la primera òpera Dafne es deu al compositor 
Peri i al seu Hibretista Rinuccini. Fou repre
sentada el 1.594 al palau Corsi de Floréncia. 
Totes les òperes d’aquesta escola es basaven 
en poemes sense gaire Intensität dramática, 
buscant l’elevació per l’enfatisme de l’estil. 
Els personatges eren figures mitològiques 
gregues a les quais solien acompanyar els co- 
rresponents cors de pastors. Els solos, amb 
els seus “ ritornellos” , alternaven amb cors i 
l’obra acabava amb un “ ballet” . La música 
era el més elemental possible: Una senzilla 
melodia, molt inspirada, i acompanyada pel 
baix cifrat. El sistema fiorenti va tenir 
excel.lents résultats respecte a la major natu- 
ralitat en el cant i el seu desenvolupament 
com a art indpendent, però tingué la débili
tât d’ésser una creaciò d’esperits refinats 
que pretenien retornar a l’art natural amb 
menyspreu de la tècnica musical, motiu pel 
quai eli mateix es limitava, i tot quedà, final- 
ment, com una il.lusió intel.lectual. Amb 
aqüestes condicions era impossible motivar 
el poblé planer, i més encara arrelar-hi. Fou 
un art de cambra per una ficció imaginativa 
que decliná rápidament.

Venécia era, des de la segona meitat del 
segle XVI, famosa per la seva música, les se
ves veus i els seus instruments. Amb els Ale- 
xandro i Giovanni Gabrieli, el renom de l’es
cola veneciana, per la seva riquesa polifòni
ca, es converteix en el centre més important 
d’Itàlia. Amb les obres de Monteverdi, que 
tenen ja una configuració colorista pel po
der magic dels seus timbres orquestrals, 
acreix a Venécia el gust pel gènere naixent de 
l’òpera. El poblé en general s’intéressa per 
aquesta classe de música amb un entusiasme 
col.lectiu. Un fet significatiu n ’és la funda- 
ció del primer teatre d’òpera públic. Al cap 
d’uns anys, Venécia arriba a tenir setze tea- 
tres oberts, dedicats a aquest gènere musi
cal.
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Era l’eclosió del gust teatral i festiu dels 
venecians encaminat vers un nou estil en qué 
a més s’identificava amb la seva tradició 
musical. Formen el començament d’aquesta 
escola, a més de l’important nouvingut i.ge
nial Monteverdi, els dos compositors Fran
cesco Cavalli i Marco Antonio Cesti. Cavalli 
(1602-1676), successor de Monteverdi a la 
basilica de Sant Marcos, fou un continuador 
de les seves idees i va aconseguir gran renom 
a Espanya, Itàlia i França, on va èsser sol.li
citai pel cardenal Mazzarino per col.laborar 
amb el seu compatriota, el versallesc Lully. 
Les seves obres són nombroses, i algunes co- 
negudes avui a través de la discografia. Si bé 
la part musical del seu estil no té la força de 
Monteverdi, la vocal conté trossos d’un en- 
cant somniador, amorós i lànguid, quelcom 
mélancolie i elegiac. Cesti (1623-1669), segu- 
rament alumne de l’important compositor 
d’oratoris Carissimi, tingué un estil especta
cular, grandiloqüent, amb operes carregades 
de pròlegs, cors vocals, i àries, tot amb esce- 
nes d’animado i luxe sorprenents. Els argu
ments de 1’escola veneciana continúen 
basant-se en mitologies paganes, encara que 
apunta uns nous camins, a través dels poè
mes d’Aristo i Tasso, i la seva música s’incli
na cap a la facilitât i la brillantor amb habili
tât vocal, però amb idees complementàries 
de fastuositat i luxe que imperaven a la po
derosa societat veneciana. Molts composi
tors foren èmuls d’aquesta escola, entre élis: 
Caldara, Freschi, Sartorio, etc. Poe després 
de Cesti, en 1670, l’ôpera veneciana perd el 
seu contacte amb el poblé i eau en l’error de 
fer-se cosmopolita, seguint els canvis de la 
moda. Aquest carni la portará a sotmetre’s a 
la supremacía de Pescóla de Nàpols, que té 
el màxim esplendor amb els compositors 
Scarlatti.

Durant el segle. XVI, Nàpols, a més de 
mantenir un gran fulgor cortesà, tenia fama 
d’ésser el Hoc més important de la mùsica 
madrigalesca d’Itàlia, i quan importa el gè
nere teatral dels espanyols del segle XVII, 
-Lope, Calderon, etc.- troba base i argu
ments per a la nova escola napolitana d’òpe- 
ra. D’antuvi tenia ja la tradició dels compo
sitors Carissimi, Provenzale, i del legendär! 
Alexandre Stradella, music, poeta i aventu
rer amb dissort (mori assassinat). L’estil 
d’aquesta escola, que despertà tardanament 
a causa de les guerres politiques, és molt 
avançât respecte a l’estil venecià, i molt 
allunyat del fiorenti amb les seves il.lusions 
humanistes del renaixement de la tragèdia 
antiga. Amb els napolitans el canvi es carac- 
teritza per l’esperit nacional i dóna lliure ex- 
pansió al geni popular, en el quai arriba a 
incloure-hi l’element cómic. Aquest carni els 
porta a l’ôpera bufa que, per mitjà de Per- 
golesi, i anys després amb Rossini, obtindrà 
la qualificaciô més brillant. La mùsica napo
litana guarda aires peculiars de Pescóla ve
neciana, però més definits. El “ recitativo 
secco’’ es torna “ recitativo acompagnato’’ 
que té més expressió Urica, i el solo vocal 
(àrida da capo) té un valor preponderant 
amb una grácia fresca i espontánia que més 
tard será un patrimoni quasi exclusiu de 
l’ópera italiana. Els cors són rars i pobres, i 
la música instrumental necessitará infiuén-

cies simfóniques, si bé ja presenta la novetat 
de l’obertura com a próleg molt diferenciat 
de l’acostumat per Pescóla francesa. El 
compositor més significatiu és Alexandro 
Scarlatti (1659-1725) que infiuencià compo
sitors contemporanis europeas, especial- 
ment Haendel i també Mozart. Va escriure 
innombrables obres, de les quais existeix dis
cografia. L’habilitat del seu estil melódic, de 
gran bellesa i perfecció, és producte d’un ge
ni musical. La seva harmonía és més rica i 
important que la deis seus predecessors, i 
tingué valor didáctic puix era un gran teóric 
i coneixedor de les antigües escoles munici
pals profanes i d’església. Els seus alumnes 
són: Durante, Jomelli, Porpora, Pergolesi i 
Palemany Hasse. D’entre ells, com a cas es
pecial i extraordinari, cal fer esment de Per-

Domenico Scarlatti 1685-1757 (tercer centenari) 
precursor de la tècnica pianística.

golesi, que malgrat la seva efímera vida 
(1710-1736), va compondré música instru
mental i religiosa ben reconeguda ais nostres 
temps. La seva ópera “ La Serva Padrona’’, 
compendi musical del gènere cómic (l’Inter
mezzo), a la seva estrena a França va pro- 
duir la cèlebre guerra musical denominada 
deis “ bouffons’’ -entre partidaris de Pestil 
cómic i de l’ópera seriosa-; guerra en la que 
J. J. Rousseau, filósof i músic, prengué part.

Durant la infiuència de Pescóla napolita-
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na, a totes les ciutats italianes Pòpera fou 
Pespectacle nacional, i eren poques les que 
no tinguessin cinc o sis teatres dedicáis a 
aquesta especialitat. Les families que s’apre- 
ciessin, necessitaven èsser consider ades a 
Pesglésia i al teatre, situât a la mateixa pa- 
rróquia. Els compositors i cantants, entre els 
quais hi apareixen els “ castratis” , donen 
gran valor a la tècnica vocal, i les veus són 
d’una musicalitat extraordinària, lleugeres i 
liriques; podien cantar i improvisar fioritu
res, inclús sense partitura, tan sols amb la- 
guia del baix continu. A totes les ciutats, i a 
Pentorn deis seus teatres d’ópera, s’hi for
men modes i estils, que particularitzen noves 
corrents musicals. Aixi a Bolonya, molt im
portant culturaiment, en sortirà el reconegut 
Bonancini, rivai de Haendel a PAnglaterra. 
No obstant, fins a Paparició de Rossini no es 
pot parlar d’escoles propiament dites, sinó 
d’estils dérivais, però propis de la genialità! 
del compositor. Piccini, compositor napoli- 
tà, fou ja un home cosmopolita i desarrelat 
que degué la seva fama a la introducció de 
Pòpera italiana a França i també a les seves 
Unites amb‘Gluck a Paris.

Coneguda Pòpera com a mùsica nacional 
italiana, s’escamparà per tot Europa amb el 
seu esperit propi, fantasiós, imaginatiu i po
pular, recolzada en el bell llenguatge idio- 
màtic de tan gran color musical. Per compa- 
ració, Pòpera francesa és refinada, galant, 
conservadora i massa aristocràtica (Rameau 
1683-1764); Panglesa, puritana i poc escéni
ca (Purcell 1655-1695) i Palemanya, greu i li
mitada (Keiser 1674-1739). No obstant la re
forma de Pòpera ja no es farà a Itàlia, sinó 
que será Palemany Gluck, home de teatre, 
músic, actor ambulant i cosmopolita qui 
presentará a Paris la nova ética operistica.

C.W. Gluck (1714-1787) fou un músic ale- 
many aventurer i inquiet; com a compositor 
tingué dues étapes. En la primera, fins a 
Pedat de quaranta anys, fou un viatger em- 
pedernit, enrôlât, inclús, cert temps, a una 
companyia d’ôpera ambulant; conegué tots 
els estils més en voga i les seves composi- 
cions d’aquesta primera època són conven
cional i d’infiuència totalment italianitzant. 
En la segona, a partir d’aquella edat, canvia 
totalment per causa del contacte amb Haen
del a Londres, i d ’adonar-se de Pestil deca
dent amb qué treballava. Fa el propósi! de 
canviar i reformar Pòpera, tant en la part li
ter ària com en la musical, però la seva indi- 
nació vers arguments mitolôgics i grecs, ena
mora! del refinament hel.lènic dionisiac 
continuará en la seva nova producció. La re
forma afectará principalment els “ recitati
vos” i les “ àries” que no faran una funció 
independent, sinó que queden foses dintre 
una nova i enriquida massa orquestral. Els 
solos serán sempre amb acompanyament de 
váries veus musicals de recolzament, però 
mantindran la bellesa melòdica de les anti
gües àries “ da capo” napolitanes, sense que 
aqüestes siguin protagonistes de la partitura, 
sinó dependents d’ella. Els arguments, més 
depurats d’escriptura i estil, serán un nou 
medi compenetra! amb la música i no un 
simple factor complementari. Amb aqüestes 
noves teories Gluck va escriure moites ópe- 
res d’éxit, entre elles “ Orfeu i Euridice” ,
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que tingué a París un ressò extraordinari i 
l’enfrontà amb Piccini i els antirreformistes. 
Gluck es convertí en el compositor de moda 
de Parisi capdavanter dels nous estils que 
s’escamparen per tot Europa. Fracassada la 
seva ùltima òpera “ Eco i Narciso” i acuitat 
pels seus adversaris, malhumorat i cansat, 
abandona per sempre França. L’obra de 
Gluck és avui molt coneguda per la disco
grafia i les actuals representacions. Bona 
part de les obertures han estât reescrites per 
Mozart (sempre Mozart) per tal de donar-los 
més cos simfònic.

La situació d’Europa a mitjan segle XVIII 
és particularment confusa, tan politicament 
com cultural. Dés de l’òptica d’avui es pre- 
veu un canvi que no tindrà Hoc fins a finals 
de segle -la Revolució Francesa- però que en 
el transcurs d’aquest période produirà inse- 
guretat, conflictes i malestar. Culturalment 
l’època del barroc ha acabat i els florents na- 
cionals declinen. Les societats es tornen des- 
preocupades, galants i malbaratadores, amb 
un perillos contrast de classes. L’estil priva- 
tiu és el rococò, recarregat, artificial i poc 
seriòs. La música és de transiciò. Haendel, 
malgrat la seva mort, manté la presència 
musical. Bach, en canvi, ja marginal en vi
da, ha estât oblidat. L’ôpera es mou entre 
restii antic italià de Piccini, del francés Ra
meau i del reformista Gluck que produeix 
tensions i Unites. Els nous compositors sòn 
mediocres, fruit del moment de desorienta- 
ciò i frivolitat, i d’ells en quedará solament 
el nom i ni rastre de l’obra. No obstant, la 
segona meitat d’aquest intéressant i impor
tant segle produirà una miraculosa nova 
promoció de música d’òpera, que recollirà 
la reforma de Gluck i donará pas a una altra 
època operística, diferenciada. Sòn els com
positors Cimerosa (1749-1801), Paisello 
(1741-1816), Salieri (1750-1825), Bocherini 
0743-1805), i sobre tots ells, Mozart (1756- 
1791), el creador de l’ópera alemanya, de 
qui ha estât dit que “ ensenya a parlar els ins
truments i els dóna ànima” .

Aquests músics no serán únicament com
positors d’òpera com marcava la tradiciò, 
sinò que, polifacètics, s’ajuntaren als seus 
contemporanis simfonistes per a la renova- 
ciò de tota la varietat musical. Els seus co- 
neixements tècnics i teòrics, com hereus de 
la instrumentaciò de l’època barroca, sòn 
amplis i definits, i amb l’evolució dels ins
truments i els recursos de la nova sonorità! 
musical i vocal modifiquen totalment els 
conceptes fins llavors prevalents des dels ini- 
cis de l’òpera. Per aquest motiu es podría dir 
que ha quedat tancada definitivament amb 
Gluck l’etapa que conforma l’època creado
ra d’unes escoles que ja no tindran cap més 
relleu.

Serà Mozart, amb la seva obra, qui posa
rá a disposiciò de la cultura una nova oferta 
operi stico-musical.

Conte

Les cuines dels romans
per Josep Torr ella

E -\n el curs d ’una visita col. lectiva que 
un diumenge pre-nadalenc de fa  una 
quarentena d'anys efectuaren elements 
del Museu de la Ciutat i de la Fundado 
Bosch i Cardellach (aleshores en estret 
vincle) es produi una incidencia de tipus 
anecdotic que ha inspirât aquest conte. 
És en atenció al seu origen que Fautor 
en va fer una lectura en sessió de la 
Fundaciô celebrada el 21 de desembre 
darrer.

’autobús s’aproximava a la parada. 
“ Maria Dolors, aixeca’t i agafa bé el 
teu paquet. No perdis la bossa, Jordi” . 
¿Quina hora seria?. ¡Mare de Déu!: dos 
quarts de tres. Bo que ara, ja, amb qua
tre gambades arribarien a casa. Si tin- 
gués là sort que un destorb qualsevol li 
hagués privât a la Mercè d’enllestir el 
dinar a l’hora, encara rai. Però si ella 
els estava esperant amb el dinar a punt i 
la taula parada ¿qui li faria entendre 
aquell retard?. Que hi havia molta gent 
a la fira de pessebres, si; que havien ha- 
gut de voltar bastant per trobar les 
branques de pi a bon preu, també. Però 
serien gairebé tres quarts de tres quan 
posessin els peus a casa. Caldria confiar 
en la complicitat dels nens. “ No et dis- 
treguis, Jordi: ¡camina seguii, home, 
que és tard!” .

Tot pensant que potser valdria més 
confessar la veritat, en Ramon es 
començava de penedir, -només fins a 
cert punt, però- d’haver-se encantat 
amb aquell grup que no tenia res a veu- 
re amb la fira de pessebres. Eli ja se 
n’anava de lafira. Havia adquirit el que 
tenien projectat, més i tot; tant la Maria 
Dolors com el Jordi n’estaven d’allò 
més contents. Llavors ja es dirigien cap 
a la parada de l’autobùs i a bona hora 
haurien estât a casa. Però, encara da- 
vant la catedral, ensopegaven amb el 
grup que ocupava gairebé tota la vore- 
ra, prou ampia que és, escoltant les ex- 
plicacions d’un senyoràs alt i ben vestii 
que semblava com si tingués hipnotit- 
zats els altres. El senyor que parlava 
anava senyalant l’edifici encastat a l’es- 
calinata de la catedral, en un nivell un 
poc més baix. Com que allí la remor de 
la fira de pessebres s’afeblia, es podia 
distingir clarament la veu del cicerone. 
Es referia al temps dels romans. “ Papa, 
¿qué hi fern, aquí?” . Ramon es mera- 
vellava de tot el que, un xic pescat al

vol, estava oint. Una idea de la domina- 
ciò romana ell ja la tenia; allò que bo- 
nament es pot arreplegar de la Història 
que ensenyaven a Pescóla. Més que res 
recordava les Iluites dels gladiadors i 
corn les feres del cire es cruspien els ré
signais cristians. (O potser tot això ho 
havia vist en alguna pel.licula). Una ve
gada, a penes adolescent, va estar a Ta
rragona en una excursiò organitzada 
pels de la parròquia. Tot el que van visi
tar eren coses deis temps dels romans. I 
fermes!. Però Ramon no hauria pensât 
mai que allí mateix, on ell havia nascut, 
i on havia viscut sempre, també s’hi po- 
guessin trobar testimonis d ’aquella èpo
ca i, dones, hi hagués viscut gent roma
na.

El mati d’aquell diumenge de desem
bre s’havia mostrat benèvol. Feia un so- 
let que era tota una caricia; encara que 
t ’aturessis no arribaves a sentir fred. O 
potser aquell cavalier, ait i de presència 
aristocràtica, posseïa el do màgic de 
fer-te’n oblidar, del fred. Prou passava 
altra gent per allí; pares i mares amb 
mainada, ehdiumenjats i carregats amb 
provisions de la fira de pessebres; però 
no feien cas del grup i seguien el seu ca
rni, segur ament enderiats pel dinar. Ra
mon, en canvi, sense adonar-se’n havia 
anat seguint la colla d ’oients, que ara 
travessava la calçada, i que el senyor de 
la testa blanquinosa -millor diríem d’un 
gris brillant i sedós- anava atraient cap 
aquell edifici que eli no havia sabut mai 
qué era ni el fet de no saber-ho no l’ha- 
via preocupat mai. “ ¿On anem, papa?; 
¿que no tornem a casa?” . Però ell no 
abandonava el seu lloc de furgó de cua 
del grup, arrossegant amb una má el 
Jordi i sostenint amb l’altra -el braç 
apretat a la cintura- el feix que li tapava 
la visió per aquell costat. I no li feia res 
de correr el rise -que ja n’era conscient, 
ja- de veure’s privât d’entrar, anant 
com anava amb els nens i tots tres ca
rregats amb les branques de pi, la mol-
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sa, el suro, el pont i les figúreles. I el bo 
era que ningú no li posava cap trava; es- 
taven tots ben abstrets, I’un explicant- 
se i els altres escoltan!. Semblava que ni 
tan sols s’haguessin adonat d’en Ra
mon, ni dels nens ni de la impedimenta 
que traginaven. “ Calleu i seguiu-me; 
només entrar i veure uns moments què 
hi ha dins” .

I vet ací que el dintre era desconcer
tant; no s’assemblava de res ais monu
ments romans que ell havia vist feia 
anys a Tarragona. Tot eren desferres, i 
d’aspecte ben pobre; fins i tôt hi feia de 
mal caminar. No es tractava, dones, de 
cap cire ni de cap temple ni de res que a 
la seva época hagués pogut ser sump- 
tuós. Si s’ho hagués trobat pel carrer.

disposar de cases per a viure-hi, i les ca
ses havien de tenir cuina i conducció 
d’aigua, encara que no ho ensenyessin a 
les pel.líenles. Venia a ser com la qües- 
tió dels vestuaris: ara s’adonava en Ra
mon que els romans del cinema no 
s’arronsaven mai de fred ni es protegien 
de la pluja. Vestien sempre igual, amb 
robes més aviat lleugeres, com si gau- 
dissin de primavera eterna. Però unes 
tais evidéncies no se li havien desvetllat 
mai, abans, ni llegint els manuals 
d’Història ni visitant Tarragona ni 
veient pel.líenles de romans. ¿Com ho 
havia pogut saber, aquell senyor, tot 
això de la vida dels romans dins de les 
seves cases?. I no era qüestió del temps 
dels nostres avis, ni el dels rebesavis.

f i í á | í f i í f

anant sol, ni n ’hauria fet cas. Però 
aquell senyor de la veu tan segura i tan 
entesa en donava unes explicacions que 
era talment corn si veiessis els edificis 
sencers i la gent del seu temps 
movent-s’hi. “ Papa; no m’agrada, tot 
això. ¿Per qué no sortim a fora?” . 
“ Papa; tinc gana; anem a dinar” .

Allò que més impacte va fer en l’es- 
perit d’en Ramon, encés de curiositat, 
van ser els vestigis de les cuines amb les 
seves conduccions d’aigua i tot. Era evi
dent que els romans -o la gent dels 
temps dels romans- no podien pensar 
només en circs i fastuositats; havien de.
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entre les guerres dels francesos i les dels 
carlins, sino de molt més enrera: un pa
reil de milers d’anys. Ho explicaría a la 
Mercé. ¡Quina llàstima de no haver po
gut venir amb élis!. Ja hauria volgut 
acompanyar-los, ella, però després de 
rentar, vestir i clenxinar els nens -i 
donar-los el desdejuni- encara li queda- 
ven les habitacions i el dinar. “ Aviat 
tornarem, marna” . També, l’endemà, 
ho explicaría en el magatzem; potser 
només a l’Isidre, que a vegades s’inte- 
ressava per coses d’aquestes un xic ra
res. Ben mirât, als altres no els inquieta
va res més que la pilota.
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Aquella explicaciò de les cuines sí que 
en Ramon l’havia entesa força. En al
tres punts es quedava un xic a l’escapça, 
la veritat. ¡Si n ’hi devia haver de coses 
que eli desconeixia o que, en tot cas, co- 
neixia ben poc!. I, certamen!, és trist de 
no saber una mica més del que ell sabia. 
Potser els seus pares no ho tenien prou 
ciar això de l’ensenyament deis filis; po
dia ser cosa del temps o de la situació 
econòmica de cadascú. I encara ves a 
saber si, en cas que els pares s’haguessin 
preocupa! més de la seva educació, el 
seu cervell hauria donat prou per rete
nir més del poc que va aprendre. Ell, sí; 
ell havia de fer tots els possibles perqué 
el Jordi aprengués moites coses. I la ne
na també, és ciar, però principalment el 
Jordi, bé que fos el petit. Qui sap. Mare 
de Déu, si el seu Jordi podría arribar a 
ser un savi com aquell cavalier.

Ja eren davant l’entrada dels pisos. 
“ Papa; ¿no ens renyarà la marna per
qué hem trigat tant?” . Ben cert que era 
cosa un xic problemàtica d’endevinar la 
reacciò de la Mercé. Tot depenia de 
com li hagués anat la feina de la casa. 
És molt possible que la trobessin dis
gustada pel retard amb qué haurien de 
dinar els nens, que justament amb el ne- 
guit de la fira de pessebres no havien fet 
massa bon esmorzar. Si la Mercé ha
gués pogut veure el que ells havien vist 
i, sobretot, si hagués oit les explicacions 
d’aquell senyoràs, segur que tot li hau
ria plagut força. Però en Ramon ja pre
veía que si intentés de contar-li-ho no 
se’n sortiria pas. “ Ves qué se me’n dò- 
na a mi de les cuines dels romans. Amb 
I’hora que hem de dinar per culpa 
d’aquelles cuines jo no sortiré de la me- 
va, de cuina, fins que ja será fose” . Si; 
així, més o menys, podría ser com reac- 
cionés la Mercé.

En posar la clau al pany en Ramon 
prengué una decisió. “ Nens; no li di
gnen res a la mama, d’alló deis romans; 
ja li ho explicaré jo, després, tot 
dinant” . Obrí el cancell i entraren al 
pis. La flameta d’una descoberta en- 
grescadora restava abandonada en el 
replá, a mercé d’una bufada d’aire.
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Un èsser que es vesteix
per Ricard Calvo i Duran

'"La imatge és 
el primer de tot; 

després ve la idea. ” 
David Hockney

i i a  moda segons Jacques Heim, antic 
president de la Cambra Sindical de la 
Costura Parisenca, no és res mes que 
rùltima conseqüència d’un treball d’or- 
ganització mitjançant el quai la natura 
cobreix d’escates, de plomes o de pèls, 
el cos dels animals.

Seguint el fil d’aquesta mena de rao- 
nament metafisic, conclou tot dient que 
l’home perfecciona aquest treball de la 
natura i demostra la seva personalitat 
amb els adornaments de la seva indùs
tria, i -aixi corn les cèl.Iules del seu or
ganisme es renoven constantment- can- 
via sense parar de pell, o sigui de vestit.

La moda, per tant, seria tan antiga 
corn l’home i, juntament amb eli, expe
rimentarla al llarg del temps canvis, 
transformacions i tendències, a la vega
da que evolucionarien les idees, les tèc- 
niques i el pensament. No cal dir que, 
quan par lem de moda, no ens estem li
mitant tan sols a l’indûment, sino que 
estem estenent el concepte a comple
ments com la perruqueria, la cosmètica, 
la bijuteria, la sabateria i tot allò que, 
en conjunt, conforma la imatge.

Si tenim per imatge l’aparença visible 
de l’ésser i, a més a més, considerem el 
de la imatge el llenguatge comunicatiu 
més eloqüent, trobarem lògica Patenta 
cura que Phome en té quan vol reflectir 
-i àdhuc quan vol disfressar- la seva 
edat, sexe, dignitat o condicio.

La moda imatge esdeVé, dones, un 
art superior ja en Pantigor, que va molt 
més enllà de Pestricta cobertura d’una 
nécessitât primària: protegir del fred i 
de la calor el cos de l’animal més délicat 
i, albora, el més perfecte. D’un animal 
que ja s’adorna i comença a desenvolu- 
par l’estètica, a conrear el gust i a crear 
els estils. La importància d’aital art res
ta palesa per la presèneia, durant el 
transcurs de la Història, d’àrbitres de 
Pelegància: Petronius, Pesteta de la Ro
ma clàssica; Rose Bertin, ministressa de 
les Modes de Maria Antonieta; Lord 
Byron; Mallarmé... Hi ha, però, qui 
-des del pocasolta fins el racionalista 
més sever- no hi veu en la moda més 
que un encantador absurd: Balzac ja va 
deixar escrit que qui en la moda no hi 
veu més que la moda es que és un be- 
neit.

La Moda amb majùscula. Part feti- 
11er de crear amb tant d’amor i tanta 
fantasia un sol vestit, precios, ùnic i 
irrepetible per a una sola persona, ja no

és més que un record. La florado deis 
grans modistes, dels mags de la Moda, 
dels Bertin, Leroy, Worth, Poiret, For
tuny, Chanel, Schiaparelli, Vionnet, 
Lanvin, Patou, Lelong, Dior, Castillo, 
Balmain, Givenchy, Boulanger, Moly- 
neux, Rouff, Piguet, Grès, Rochas, 
Heim, Bernard, Ricci, Dessès, Boussac, 
Balenciaga, Cardin, Path, Laroche..., 
s’interromp entre les dues guerres mun- 
dials, enceta una timida represa després 
de la segona -el New Look d’en Dior, el 
1947- i, descomptant noms aïllats corn 
la Coco Chanel, que va tornar a obrir la 
seva casa el 1954 -després de tenir-la 
tancada durant quinze anys-, la majoria 
de mites ha hagut d’adaptar-se a condi-
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cions noves o bé ha passât -com els 
draps veils- a Poblit.

Des de Rose Bertin (Abbeville 1747 
-Paris 1813), fins els nostres dies Pésser 
humà ha conegut esdeveniments deci- 
sius que han actuat de motor de canvis 
en profunditat -la Revolució Francesa, 
la Revolució Industrial, el Sufragisme, 
el maig del 68, la “ revolució” de la 
minifaldilla- i ha passât d ’un tipus de 
civilització a un altre: de la pre a la post 
industrial. La Moda, també, s’ha vist 
obligada a passar -amb la incorporado 
de la tecnologia- de l’Alta Costura al 
disseny: del modista pertanyent a aque
lla classe que Paul Valéry en deia “ pro
fessions délirants” a un nou tipus de 
professional que intenta harmonitzar 
l’art amb la psicologia, l’economia, la 
sociologia i l’ergonomia, ciències com- 
pletament desconegudes en temps de 
Madame Bertin.

El món de la Moda, dones, ha hagut 
d’adequar-se a nous temps, a nous or
dres econòmics i a noves filosofies, tot 
passant del vestit ùnic i irrepetible al 
“ Prêt a porter” i, d’aci, a les grans sé
ries de la confecció, tot adaptant-se
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mi Producció-Consum.
Perqué la trobada d’aquesta relació 

hagi estât possible sense perdre la quali- 
tat del producte, sino ans al contrari, ha 
calgut sofrir una transició que han pos- 
sibilitat els qui en podriem dir modistes- 
humanistes: una mena de gent a cavali 
entre l’antic concepte de “ délirant” i la 
modernitat. Una gent que venia d’altres 
disciplines, que posseïa uns coneixe- 
ments i una formació anterior humanis- 
tica a l’ensems que determinades dots 
créatives i empresarials. Gent que no va 
anar a parar a la Moda perqué d’infants 
jogaven amb nines, sino perqué va veu- 
re ciar que podria ser un camp de tre- 
ball per a la seva vocació d’impulsora 
del canvi.

Entre élis hi trobem Edward Moly- 
neux, pintor i militar que va arribar al 
grau de capità de l’exércit irlandés 
abans de fer-se modista; Maggy Rouff, 
cirurgiana; Robert Piguet, financer 
suis; Christian Dior, iniciat en la carre
ra diplomàtica i marxant d’art; Jacques 
Path, agent d’assegurances, i Pierre 
Balmain, arquitecte.

Arreu del mon es comença a com
prendre -O almenys intentar-ho- quina 
és la veritable fundó de la Moda en la 
societat actual. De totes maneres, sigui 
quina sigui aquesta funció, el que està 
ben ciar és que -tant ara com en el 
futur- el que haurà de continuar fent 
Tèsser humà serà vestir-se.

Filatèlia
Centenari del naixement del Dr. Ignasì 
Barraquer i Barraquer (Barcelona i884-i965> per BAF

DEL PROFESSOR

pp.iGNACiO
barraquer 
barraquer

ì8-21AAI10t»M , -
BARCELONA

1 8 8 4 - 1 9 6 5

in aquest passât any 1984, i en la série 
de centenaris de personatges, TAdminis- 
tració del Corren Central va emetre el 20 
de juny un segell de tarifa internacional 
dedicai a Til.lustre oftalmòleg català uni
versal Dr. Ignasi Barraquer i Barraquer, 
en escaiença d’acomplir-se el centenari 
del seu naixement. Parlar d’aquesta gran 
personalitat quasi obliga a parlar de la fa
milia Barraquer, ja que tant el seu pare 
corn el seu germà, i ara els sens fills, han 
donat i donen dies de glòria a la medicina 
i l’oftalmologia nacional. No pretenem 
fer un llarg panegiric del Sr. Ignasi ja que 
és a bastament conegut i reconegut com 
una de les eminéncies mundials dintre de 
la seva especialitat. Les seves dots d’ob- 
servació i la seva habilitât manual, a més 
d’una curiositat insadollable, feren 
d’aquest gran home un fora de sèrie dins 
de la seva professió. En 1917 invehtà un 
sistema per a Textracció total de la cata
rata, mitjançant una ventosa de buit re
gulable, que anomena facoeresi, i que 
s’ha adoptat avui, a tot el món, com un 
dels més ben encertats mètodes en ús. 
Corregeix amb un sistema propi la tècni
ca per a Tempelt de la còrnea, corrector 
ideal per a la miopia.

L’any 1947 fundà TINSTITUT BAR
RAQUER, que al llarg del temps ha esde- 
vingut un dels nuclis internacionals més 
importants com a associació cientifica per

dbFILATELIA
DOMFIL
SEGELLSI 

MONEDES PER Á 
COL.LECCIONS

Sant Antoni, 3 
Tels. 725 87 79 - 725 29 18

a la difusió, el perfeccionament i Tensen- 
yament de l’oftalmologia. Cai fer notar 
que passen del miler els membres honora- 
ris dedicats a Tensenyament i formats en 
aquest centre. La clinica, de fama inter
nacional, veu passar en el decurs de tot 
Tany tota Tescala social d’arreu del món. 
Ignasi Barraquer es converteix en artifex 
de sapiència artesanal, ja que a més d’una 
gran labor histológica basada en un pro- 
funds estudis biologies, aconsegueix de 
graduar-se en Arts Plàstiques i Mecánica, 
aprofondint, aixi, dins de la cièneia mèdi
ca total. Deixa escrita una cinquantena 
d’obres tècniques que han merescut nom- 
brosos comentaris des d’una perspectiva 
totalment cientifica. Crea una gamma de 
vint-i-quatre instuments nous dins de l’ar
senal quirúrgic. Les seves tècniques ope- 
ratòries són originals, però sempre presi- 
dits per Thonradesa professional i, per 
damunt de tot, per la gran humanitat que 
sempre demostrà.

El segell, d’un estil modern, molt del 
nostre temps, ha estât ben acollit pels 
col.leccionistes i la critica.

La tirada fou de 4.000.000 d’exem- 
plars. A Barcelona, aquell dia i en Tedifi- 
ci del INSTITUT BARRAQUER, s’ins- 
tal.là una estafeta temporal amb un 
mata-segells de PRIMER DIA, molt ido- 
ni i expressiu.
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Imatge ì Paraula
Fotos de Pere Monistrol

A cavalli del 1984-1985, el dia 
dels Sants Innocents, la linfa va 
aparèixer d ’una manera molt 
ostensible; la van plantificar a la 
fagana de la Casa Gran i al Racó 
del Campanar...

I per primera vegada aterrà al 
bell mig de la ciutat un helicopter 
en el qual viatjava l’ambaixador 
dels reis mags d’Orient.

Davant d ’aquesta mostra gràfica 
salta a la vista que a Sabadell 
persevera la innocència i la il.lusió.

VIATGES CODINA, S.A
Sant Quirze, 11 
Tel. 725 62 99
SABADELL Crup A Titol 412
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Sabadell, capital del còmìc
per Nasi Petit

jm M
A . ).mb aquest afortunat titol I’especia- 
lista loscal Ricard Calvo ha batejat la 
feliç coincidència d’iniciatives sortides 
de diferents persones i entitats -Espai 83, 
Museu d’Art de Sabadell, Servei del Lli- 
bre de la Generalität de Catalunya, Ser
vei Municipal de Recursos per a la Reno
vado Pedagògica de l’Ajuntament de 
Sabadell, Escola illa, Acadèmia de Be
lles Arts de Sabadell-, que ha permès 
d’aplegar a la nostra dutat durant dos 
mesos el bo i millor del gènere, fruit de 
la creativitat i del mestratge dels autors 
catalans.

Els dos mesos que ha durât el seguit 
d’exposicions, débats i projeccions sobre 
la historieta gràfica han estât puntual- 
ment i detallada ressenyats al nostre 
“ Diario de Sabadell” , que en la seva 
edició del 9 de febrer anomenava la nos
tra Vila bressol de mestres del cómic.

Per tant Quadern vol limitar-se només 
a deixar constància a les seves pàgines 
d’aitai esdeveniment sense entrar en am-

pliaciô de dades i details, no tant per 
premura d’espai sinó precisament pel fet 
ja dit de que el nostre diari local n’ha fet 
l’oportù i exacte seguiment.

La primera de les mostres s’inaugurà 
el 22 de desembre passât al Museu 
d’Art, tôt comprenent originals de Font, 
Montesol, Sommer, Segrelles i Torres, 
représentants de, la modernitat més ac
tual batejada corn la linia clara en record 
i homenatge a Hergé i donada a conèixer 
a Espanya a través de la barcelonina re
vista Cairo.

Fou seguida aquesta primera mostra 
de l’exposiciô ”Perpetuum Mobile”, 
inaugurada al mateix Hoc el 17 de gener i 
d’una selecciô de planxes originals del 
Ilibre de cómic “Taxista”, tot aixó re
présentant la linia xunga -versió “made 
in Barcelona” de l’underground nord- 
americà- que horn pot trobar a la popu
lar revista El Víbora.

A l’Acadèmia de Belles Arts es va pre-

sentar la mostra reina: nogensmenys que 
vuitanta-tres anys de cómic en català, 
ordenats cronològicament d’acord amb 
els principals esdeveniments històrics de 
la nostra vida nacional, que ocupàven la 
totalitat de les sales de l’entitat, els 
autors d’aquest magnifie i exhaustiu re- 
cull ho son Alfons López i Antonio 
Martin i el presentador a la nostra dutat 
ho ha estât el ja citât coneixedor del gè
nere Ricard Calvo i Duran.

^MOSTRrWŒ
UIStORíEtA  ̂ à 
P ' E x P P L S S í C Í ÍK  

catalana

DEL 22 DE GENER

En darrer lloc, el dissabte 2 de febrer 
s’obria a l’Espai 83 del Museu d’Art 
l’exposició “Gent de Sabadell” que 
agermanava les obres de coneguts pro
fessionals locals amb les deis joves va
lors sabadellencs. Balaguer, Balaguero, 
Blanco, Cordobés, Cubino, Cueto, Cue
va, Da Silva, de Miquel pare i fill. Ci
rait, Cambarte, Maeso, Mainou, Mas- 
11ovet. Romero, Romero Barrios, Ro- 
meu, Rovira, Torras, Urbano i Vila han 
ensenyat, junt amb el classicisme i el bon 
fer del professional, I’expressionisme i la 
modernitat actualissima del dibuixant 
no veil.

En vitrina especial horn hi ha vist ex- 
posades les publicacions locals que, en 
major o menor mesura, donen cabuda al 
cómic en les seves planes: Bambas, Butl- 
leti del Centre d’Esperanto, Craac, 
“ Diario de Sabadell” i Quadern.
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Sardanes
Una cobla de curta vida: “ Sabadell - Gran Ritmo
per Jaume Nonell i Juncosa

X  er explicar el naixement i curta vida 
d’aquesta cobla cal situar-nos en el Sa- 
badell de finals de l’any 1946 i principis 
del 1947. Fou el période en qué es conso
lida el moviment sardanista a la nostra 
ciutat després del 1936,

Va èsser un temps de gran activitat; 
observem, si més no, aquesta breu, però 
suficient, cronologia.

1 de Desembre de 1945.- Josep Molins 
comença a editar el “ Carnet del Sarda
nista, index quinzenal de les audicions 
que tenen lloc a Sabadell junt amb breus 
notes históriques i divulgatives. Cal des
tacar el ja crescut nombre d’audicions, 
quasi totes a cura de la cobla “ Molins” .

Tardor-hivern 1946.- Tenen lloc els 
primers contactes per a la constitució de 
l’A.C.F. Sabadell Sardanista i a tal fi ja 
es crea una Comissió Organizadora. Al 
mateix temps sorgeix l’Agrupació Folk
lórica “ Pompell Dánsaire” , en el C.P. 
de la “ Purissima Concepció” .

16 de Març de 1947.- Assemblea cons
titutiva de “ Sabadell Sardanista” . El 
mateix dia es presenta en una audició a 
la Plaça Vella, la cobla La Principal del 
Vallès, que agafa el nom de l’existent 
fins l’any 1936.

19 de Març 1947.- Actes de celebraciô 
de la fundació de “Sabadell Sardanista” .

En aquest marc, dones, cal encabir els 
motius pels quais els responsables de 
l’orquestra “Gran Ritmo” pensaren en 
actuar també en formado de cobla a fi 
de poder atendré les demandes creixents 
d’audicions de sardanes i tenir una altra 
possibilitat que oferir a aquells que els 
llogaven per amenizar els actes de les 
Festes Majórs i que a més de l’ofici, con
certs, balls, etc., la sardana tornava a ès
ser part indispensable de la festa.

Això succeïa a finals de 1946 i princi
pis de 1947. En aquesta època no era rar 
veure una orquestra tocar sardanes amb 
instruments diferents de la cobla tradi
cional. És a dir, emprant els saxofons i 
clarinets en comptes del tibies i les teno
res, puix que no totes les formacions 
comptaven amb els elements idonis per 
tal menester. Era freqüent en pobles que 
no disposaven deis mijans suficients per 
contractar una cobla o una cobla-or- 
questra, veure com les sardanes del mig- 
dia eren interpretades per 1’orquestra 
llogada per amenizar tots els actes de la 
Festa Major, en una formació tant hete
rodoxa i no pas sempre d’onze músics.

També la “Gran Ritm o” ho féu a ve-

gades, però el públic de Sabadell estava 
acostumat a les interpretacions de gran 
qualitat que oferia la cobla Molins, i era 
impensable que encaixés bé aquesta “ in
novado ” .

Llavors fou quan Joan Bautista Faus, 
Joaquim Gii i la resta deis components 
de la “Gran Ritmo” decidiren actuar 
també en formació de cobla, cosa que

El rengle de darrera quedava consti- 
tuit d’aquesta manera i cal remarcar la 
manca del trombo, fet tampoc gens inu
sual aleshores.

Les dificultats radicaren a l’hora de 
formar el rengle del davant. Les peculia- 
ritats de tibies i tenores fan difícil 
l’adaptació ràpida dels executants d’al- 
tres instruments. Degut a això, els llocs

Cabla •'Sabadell-Gran Ritmo". Darrera: Josep Mercadé, Masdeu, Jaume Calsina, Joaquim GUI i Jeroni Vilallonga. 
Davant; (?), Joan Bta. Faus, Avel.li Campsolines, (?) i Josep Morera. (Foto cedida per Vllallonga).

de més responsabiliat, tibie i tenora pri
mer, foren ocupats en el primer temps 
per instrumentistes d’aires formacions 
que hi actuaven solament en l’audició 
per a la quai eren requerits. Tal és el cas 
del tibie primer que figura en la foto: es 
tracta d’Eveli Campsolines, de Tortellà, 
aleshores component de la “ Pral. del 
Vallès” i més tard de la “ Pral. de Giro
na” i de la “ Maravella” on encara ac
túa. El saxo Josep M orera va 
encarregar-se del paper de segon tenora i 
Joan Bautista Faus, flauta, saxo tenor i 
représentant, del de tibie segon amb 
l’ajut de les lliçons que li va donar el 
gran tibie Ferran Blanch. Més tard va 
tocar el flabiol. Josep Agullô, un aire  
saxo, va tenir cura del lloc de tibie pri
mer poc temps més tard.

Però, a Liguai que moites aires or- 
questres no radicades a les comarques gi- 
ronines, quan volien constituir-se corn a 
cobla, anaven a l’Empordà a buscar els 
elements idonis per cobrir els llocs de ti
bies i tenores. Aixi vingué a la nostra

els oferia majors perspectives d’obtenir 
més lloguers.

Els trompetes Josep Mercader, Mas
deu ó Josep Conejero i el contrabaix Je
roni Vilallonga no tingueren dificultat a 
adaptar-se a la cobla perqué hi tocaven 
els mateixos instruments. El trombò 
de vares, Jaume Calsina era el fiscorn 
primer i Joaquim Gili, pianista a l’or- 
questra, va ocupar la plaça de fiscorn se
gon, instrument que hagué de aprendre 
ja que mai. no havia tocat un instrument 
de vent.

PEIX I MARISC

J. BARBERÀ
Tels. 714 52 87 - 714 55 40 

CASTELLAR DEL VALLÈS
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ciutat Gaietà Nadal (1) instrumentista de 
tenora, de Cadaqués, a més d’haver-hi 
cercat treball de fuster a l’empresa Se- 
rracant.

En el “ Carnet del Sardanista” que 
editava “ Sabadell Sardanista” hi tro- 
bem anuncis de la cobla “ Sabadell” , 
que aquest és el nom que adoptá la 
”Gran Ritm o” quan actuava en forma- 
ció de cobla, a partir del mes de maig de 
1947.

La presentació va tenir Hoc el diumen- 
ge 4 de Maig de 1947 en una audició ce
lebrada ais Jardins Campos, patrocina
da per les seccions esportives del Centre 
d’Esports Sabadell.

Tots els testimonis recollits coincidei- 
xen en qualificar els résultats assolits 
com a discrets. No era fácil adaptar-se 
ais instruments de cobla, sempre hi figu
rava un, dos o tres elements de “bolo” , i 
la feina de sardanes era considerada com 
a complementària de la de ball que era el 
que s’emportava el major nombre d’as- 
saigs amb l’agreujant que tots els músics 
treballaven en altres oficis, a més de la 
música.

Tota aquesta acumulació de dificul- 
tats va acabar amb la curta vida de la co
bla “Sabadell-Gran Ritm o”. Els anun
cis en el “ Carnet” deien d’aparéixer el 
novembre de 1948. Cal afegir-hi un pro
blema més: l’económic. En haver de 
portar músics de “ bolo” augmentaven 
les despeses, ja que aquests cobraven 
una mica més mentre que els elements 
com el batería Pelegrí Motsó o el cantant 
Josep Colomer restaven parats a l’hora 
de les sardanes.

Fins aqui la breu trajectòria de la co
bla ”Sabadell-Gran Ritm o”. Calia, pe
rò, deixar-ne constància dins la vida de 
les cobles locals malgrat la seva poca in- 
cidència en els anals del sardanisme sa- 
badellenc. Per ùltim, recordar que el 
nom de Cobla “ Sabadell” va sorgir 
l’any 1952 com a conseqüència del canvi 
de nom de la cobla “ Molins” , però que 
res té a veure amb la cobla que acabem 
de descriure.

Treball confeccionat amb els testimonis ver
bals de Joaquim Gili, J. Bta. Faus, Jaume 
Calsina, Jeroni Vilallonga i informacions del 
“Diario Sabadell” i el “Carnet del Sardanis
ta” de TA.C.F. Sabadell Sardanista del pé
riode 1945-1948.

(1) Nadal, moria a Sabadell el juny del 1983. Des- 
prés de la “Gran R itm o” va tocar a la Pral. del Va
lles i la Pral de Terrassa.

Cinema

E la nave va..., Fellini
per Jordì Graset Cine Club Sabadell

Èistem davant d’una projecció muda 
(els orígens). Lentament, el blanc i negre 
dona pas al color, el soroll del projector 
a la música i la llum es matisa: la il.lusió 
felliniana comença. El fais reportatge es- 
devé espectacle grácies a tres deis ele
ments més caracteristics de la posada en 
escena de Fellini: llum, música i color. 
Així comença E LA NAVE VA... (1983), 
la seva darrera invenció operística. Els 
repetits homenatges de Fellini al seu ad
mirât Chaplin es dirigeixen, d’una ma
nera més general, a tot el cinema mut, 
font d’inventiva, qualitat en qué el 
realitzador intenta, una vegada més, 
autoafirmar-se, trobar la raó de ser com 
a home-cineasta. Encara que, com diu el 
narrador-cronista (un deis molts efectes 
de distanciació que conté E LA NAVE

VA... cercant la participació activa de 
l’espectador) “Tot está fet, tot está 
dit... ”, el cinema pot ser innovador en la 
mesura en qué s’allunyi de la sofisticació 
artística d’aquest món que caricaturitza 
el film. Que Fellini ho aconsegueixi ja és 
més discutible. “Refuso concloure les 
histories, donar-los un sentit moral”{\)- 
En última instáncia, dones, será l’espec- 
tador el qui donará el sentit al film. Així, 
al final de E LA NAVE VA..., restituida 
l’evidéncia de la ficció, l’obra s’escapa 
de les mans del realitzador i, grácies a la 
qualitat reproductora del cinema 
-tornem al soroll de la projecció i al 
blanc i negre-, la fantasia (el narrador 
comenta que el rinoceront, ara viu, dóna 
una bona llet) pot enriquir-se infinita- 
ment o quedar-se en res (ambigüitat de 
l’efecte allunyador, infinit i fugitiu de 
l’iris). Fellini provoca la fantasia de l’es- 
pectador a partir de la seva própia i és, 
en aquest exercici estimulant i revulsiu, 
on la seva obra ha de trobar la plenitud.

“No hi ha un limit precis entre la inven
ció i Fautobiografia”. “Tot ho invento 
a partir deis records”{\). En el punt de 
la reinvenció i de la fantasia, pot 
produir-se la comunicació realitzador- 
espectador. En aquest sentit, és eloqüent 
la seqüéncia del suicidi del desconsolat 
amant de la traspassada Edmea de E LA 
NAVE VA..., espectador únic del film 
dins del film, narcissista d’unes imatges 
a les quais només pot carregar d’un sol 
sentit. L’autocomplaença, la passività! 
de l’espectador és la mort del cinema.

Sobretot, des de LA DOLCE VITA 
(1959) i, d’una manera encara més explí
cita, des de 8V2 (1962), Fellini s’està 
qiiestionant la seva funció creadora. En 
més d’una ocàsió, aquesta reflexió ha es- 
devingut, a més d’obsessiva, esterilitza- 
dora, com ho prova el seu anterior film- 
compendi: LA CITTA DE LE DONNE 
(1979), en qué, amb una lamentable 
pseudomodernitat, intenta reemprendre 
el diseurs a partir del final desestimat a 
%Vi\ el viatge en tren. En la mesura en 
qué, sobretot, hi trobem, a més d’aquest 
film, AMARCORD (1973) i CASANO
VA (1976), l’operaciô resulta estéril, 
perqué en no superar, sinò tot el contra
ri, els seus referents, Fellini queda pres 
dins de la seva obra. Per això estàvem 
encuriosits per comprovar si en aquest 
darrer film la permanent crisi -en el sen
tit fecund del terme- felliniana ens torna
va a estimular, i això solament s’aconse- 
gueix en part. Després d’una arrancada 
prometedora, E LA NAVE VA... decau 
ostensiblement. Fellini ens proposa un 
nou viatge fantàstic.

Fantasia i viatge sòn a la base de la na
rrativa felliniana. El viatge com a fet fi- 
sic i, alhora, vital. Quasi sempre com 
un vagabundeix en cercles concèntrics, 
sense direcció. El trobem ja, en films 
que es sitúen en un pia molt més “ realis
ta” -en l’accepció convencional i no fe
lliniana del terme-, com LA DOLCE VI
TA o LA STRADA (1954), per esdeve- 
nir, en els films onirics de la darrera èpo
ca, des de FELLINI SATYRICON

FINQUES
GARNER
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(1969) a E LA NAVE VA... -amb rares 
excepcions-, Tinequivoc protagonista 
principal. Els personatges d’aquest dar- 
rer viatge-funeral es balancegen -que no 
naveguen- arrossegant les seves frusta- 
cions, neurosi, baixes passions i exacer
bât narcissisme. Aquests “ sublims” 
automarginats neguen l’art quant a mit- 
jà de comunicació humana, reduïnt-lo a 
una competido egocèntrica, és a dir, a la 
involució. Dos personatges d’aquest so- 
fisticat grup queden embadalits per la 
“bellesa” del mar (de plástic) en el mo
ment del crepúscle perqué sembla un dé
corât, fet que, humorísticament, Fellini 
utilitza com un efecte distanciador més. 
Aquest vaixell confortable és, a gran es
cala, l’urna que conté les cendres de la 
traspassada Edmea Tetua, admirada 
“ diva” a la qual retran homenatge 
escampant-les al vent davant Tilla d’Eri- 
mo i que constitueix el motiu del viatge. 
Aquests personatges livits -excel.lent tre- 
ball amb el color, amb clara connotado 
amb CASANOVA- han perdut tota pos- 
sibilitat de comunicació amb Texterior, 
remarcat agudament tant en la seqüénda 
de la visita a les Calder es, on els sens 
cants són ofegats pel soroll d’aquestes i 
en la qual Fellini ens mostra una sugges
tiva inversió actors/públic, figures/cor, 
com en la seqüénda dels afamats servis 
materialment enganxats a les finestres de 
l’opulent menjador. Solament, i d’una 
manera ben personalitzada en alguns 
dels personatges més marginals del grup, 
es produirà una ocasional barreja en el 
ball a coberta, en un moment feliç d’ex- 
pressió cultural-artistica popular amb la

qual Fellini s’identifica.
El sentit coreogràfic que ja s’anuncia- 

va a 8‘/2 i que té els seus moments àl- 
gids a AMARCORD i CASANOVA 
confirma a E LA NAVE VA... que Felli
ni és un dels millors en aquest terreny.

L’equaciô temps-espai es resol brillant- 
ment per la quasi total supresió de movi- 
ment, que queda réduit a un balanceig 
monôtom, repetitiu i quasi impercepti
ble del vaixell, a una progressiva absèn- 
cia de vida, la d’aquests viatgers que es- 
llangueixen en aquest micro-cosmos del 
ridicul. Amb élis desfilaran, novament, 
els temes fellinians de sempre: sexe, im- 
potència, homosexualitat, hipocresía 
clerical, simbolisme animal -un rinoce- 
ront en descomposició al.lusiu als viat
gers-, exotisme oriental, prepotència, de- 
cadència, etc. La caricatura grollera dels 
personatges es fia, en gran part, a la seva 
presència física. Aixô que podria ser un 
encert en despullar-los de vida interior 
reduint-los a meres entelèquies, queda 
desvirtuat perqué, una vegada més, Felli
ni es perd per un metratge excessiu sense 
que ni les situacions ni la psicología dels 
personatges se n ’enriqueixin. El 
“ flash” , la sintesi, la concisió propia 
d’un caricaturista de vocació -i de 
professió- deriva en reiteracions i en se- 
qüéncies de dubtós humor, com la del 
gimnás. I algunes aparicions, com la de 
la angélica-virginal Dorotea, recorden 
altres intrussions mágiques, en el millor 
deis casos ingénues, en el pitjor, re- 
demptores, com el final de LE NOTTI 
DI CABIRIA (1957). Es en aquest dese- 
quilibri entre intencions i résultats, ge- 
nialitats i insipidesa on es perd la possi
ble càrrega revolucionària del film, en el 
quai la forma preval sobre el contingut.

(1): PROPOS, Federico Fellini, Editions 
Buchet/Chastel-Paris.
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L’AGRUPACIO DE 
PESSEBRISTES

Aquestra Agrupació ha ho- 
menatjat el seu president, Joan 
Farei! i Domingo, com a reco- 
neixement als 44 anys que hi ha 
dedicai, en el decurs del dinar 
anyal que reuneix als pessebris- 
tes locals. Abans, al migdia, es 
feu el lliurament dels premis del 
Concurs de Pessebristes a 
l’auditori del Centre Parroquial 
de Sant Vicen?, a la Cren Alta, 
pie de gom a gom, on actuà la 
Coral del Conservatori de Mù-

MARCS MOTLLURES 
LAMINES I REPRODUCCIONS 

Travessia Borriana, 6 
Sabadell, tel. 726 05 28

sica, dirigida per Maria Teresa 
Boix.

Es lliurà a Joan Farei! un per
gami en senyal d’homenatge. 
Després, a l’acte del dinar, se li 
oferi un bust realitzat per Adolf 
Salanguera. Es llegiren uns 
romangos dedicáis al “ Presi” , 
que foren llegits pel propi 
autor, Josep Grimau, entre ria- 
lles i plors (els plors a càrrec de 
l’homenatjat). Val a dir que 
aquest acte fou una “ veridica i 
formidable crònica d’un presi
dent que de ser-ho està 
coment” . (Tant en el pergami 
com en els romanaos hi ha la 
col.laboració artistica d’Agusti 
Masvidal).

AMICS 
DE L’OPERA 

“IL TROVATORE”
Una altra nit memorable a 

Sabadell, la del 13 d’aquest mes 
de febrer. A càrrec de l’entitat 
“ Amies de l’Òpera” fou posa
da a rescenari del teatre muni
cipal La Farándula la impres- 
sionant òpera de Verdi “ Il tro
vatore” . Com és norma de l’en
titat, participà a la representa- 
ciò geni sabadellenca en dife- 
rents comesos -direcció escéni
ca, direcciò de cors, els cors 
mateixos, segons cantants i una

jovenissima dansarina- entre els 
quais cal ressaltar la presència 
de la nostra soprano Mima La- 
cambra. A més del seu perma
nent cornés de cervell organitza- 
dor i coordinador, ella ocupà 
un Hoc destacat en el repart es- 
cénic, aquesta vegada, assumint 
el délicat rol de “ Leonora” al 
costai d’altres primeres figures 
de talla.

El teatre oferia tot un altre 
espectacle a part del de l’esce- 
nari, o complementari seu. La 
concurréncia massiva d ’un pu
blic selecte i addicte, respectuòs 
seguidor del ritual operistic i 
entusiasta en els aplaudiments; 
l’assisténcia de personalitats lo
cals i foranes, entre elles la pri
mera dama de Catalunya, Mar
ta Ferrusola de Pujol; l’atenciò 
prestada a l’esdeveniment per 
part de les dues televisions, 1’es
tatal i l’autònoma; tot en con- 
junt donà un relleu de gran fes
ta a la representaciò.

S’está ultimant el Qua
dern monográfic dedicat a 
ANTONI FORRELLAD i 
SOLÁ, el qual es publicará 
a fináis de mar9.

(El retrat de la portada és 
obra d’Antoni Vila i Arru- 
fat).

JOAQUIM GORGORI 
“GORI”

A l’edat de 58 anys, ha 
mort En Gori, aquest amie

“Lluny, enllá, 
de paraules amargues, 
una mort resplandent 
vaig trobar” . (S.E.)

de tothom: generös i pie de 
bondat. L’acte del seu ente- 
rrament fou un ùltim Adéu 
multitudinari.

En el prôxim Quadern li 
dedicarem un treball evo- 
cant aquest gran amie i gran 
professional de la ràdio 
(A.C.S).

A punt de tancar l’edició 
d’aquest número de Qua
dern, ha esdevingut la mort 
de Salvador Espriu a l’edat 
de 71 anys.

En el proper número glos- 
sarem la personalitat i 
l’obra d’aquest eximi poeta- 
escriptor de la llengua cata
lana.

TAL COM EL VEU5,
E 5  u/y cj^ínc que .n o
TE PELS A LA LLENQUA.

(Retrat de Salvador Es
priu, realitzat per Subi- 
rachs).

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Soletat, 80
Tel. 725 97 77 - 725 99 87 

SABADELL
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Al pas dels dies
per Joan David

CAU D’ART 
SABADELL

Plaça de les Marquilles, 2 
Tel. 726 07 35 
SABADELL

EMILI HIERRO 
A

MADRID
El nostre assidu col.laborador 
en aqüestes pàgines, Emili Hie
rro, ha exposât a la galeria 
Kreisler del carrer Serrano de la 
capital espanyola.

Aquesta mostra ha estât molt 
visitada durant els dies que s’ha 
exposât (22 de gener - 11 de fe- 
brer) i la crítica de la capital 
n’ha fet molt bons comentaris. 
Espigolem uns d ’ells que repro- 
duïm per donar, si més no, un 
testimoni de l’èxit que ha obtin- 
gut aquest bon artista (i bon 
amie).

“ YA” . “ ...presenta una ex
posición de acuarelas que pro
ducen, con levedad cromática y 
con rigor dibujístico, una larga 
serie de calles y comercios de 
Londres, París, Venecia, Flo
rencia y Barcelona. La simpleza 
del trazado arquitectónico se 
compensa con la gracia de la 
composición, el acierto en la 
elección de los motivos y la apa
rente ingenuidad de una obra 
tras la que se oculta la agudeza 
de un pintor que sabe lo que ha
ce y lo que quiere hacer. Moti
vos todos ellos que justifican el 
éxito obtenido en esta exposi
ción con la que se ha dado a co
nocer en Madrid” .

“ ABC” . “ ... acuarelista de 
la nostalgia, viajero por los ba
rrios elegantes de París, Lon
dres, Venecia, Florencia, Bar
celona; por Ronfleur, Deauvi- 
lle, Palma, Toledo, Segovia; 
por las fachadas de unos edifi
cios y por los escaparates del re
cuerdo” ... “ ...que Emilio Hie
rro ha sabido evocar, ciego a 
realidad espesa y con la mirada 
abierta al “ chic” de la rue St. 
Honoré, de Hyde Park, de la 
Plaza del Duomo, de tantos lu
gares encantados que él rescata 
de la Guía Michelin de su me
lancolía. Una exposición deli
ciosa para todos...” .

I de la qual ens congratulem 
ben sincerament.

ANNA M? CRUSAFONT I 
M? VIÑAS CRUSAFONT 

a Intel.lecte
A les vigílies de la festivitat 

del Nadal, hem vist exposades 
les obres d’aquestes dues artis
tes; es tracta d’objectes motius 
d’ornament a propósit de la de- 
coració familiar del Nadal. Ob
jectes que es presenten en co- 
munió amb petites i delicioses 
nines; aixó fa que el visitant es 
trobi immers en un petit món de 
fantasia, món en el quai es viu 
immers en un joc lluminôs, dis
pers en petites obres de decora- 
ció i que ens parlen en tot mo
ment de la gran Sensibilität i 
sentit d’acusada feminitat que 
ens fa viure i ens suggestiona.

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL

JORDI MATHEU 
a Intel.lecte

L’obra és un conjunt ben aco- 
plat de dibuix i de color; el di- 
buix en aquest cas defineix un 
talent natural, dominât per un 
ofici corn del millor artesa, el 
quai, conjuntament amb el co
lor, serveix per estructurar una 
obra que deíxa Iliure la creació. 
En el conjunt se’ns fa present el 
domini d’una creació indepen
dent, deliberadament calcula
da, en la quai veiem el do o gra
cia d’elecciô.

TESSA LLECHA I PAMIES 
a Intel.lecte

Exposició de policromia so
bre vidre, acusadament decora
tiva, que reuneix condicions es- 
tètiques que l’allunyen del trac- 
tament d’una simple artesanía. 
La dificultat del treball ordena
dor no és prou de defugir-ne 
l’encis estètic. La visió inicial en 
concebre ens condueix a la delec- 
tació del fruit del parteratge. La 
força decorativa en les obres és 
una dominant i els encerts se 
succeeixen i se’ns fan comuni- 
catius.

MASABEU 
a Intel.lecte

Pintor barcelonés, valorat 
obertament per la critica, que 
defineix les estructures, els co
lors i les imatges integrant-los 
dins un món creatiu de plena i 
acreditada personalitat.

JO R D ITERNS 
a Intel.iecte

Jor-di Terns és un artista sa- 
badellenc que sap dibuixar a la 
ploma, amb la finor i elegáncia 
natural i típica d’aquesta eina, 
els més variats motius. L’obra 
actúa en to descriptiu i s’adapta 
en cada moment a les variants 
dels llocs i de les Hums; obra, en 
fi, que cal tenir present i afegir 
al conjunt d’obres descriptives 
dels nostres recons ciutadans.

TINO IZQUIERDO 
a Intel.iecte

Amb un estil ampie, lluminós 
i expressiu. Izquierdo expressa 
plásticament els jocs de llum 
que dominen i aclareixen els te
mes.

Amb una predominant pene- 
tració impulsa l’acció, en posse- 
sió d’un lirisme fluit, centrant 
tota la imatge en la qual es fo- 
nen les més encertades actituds 
d’entesa del moment, de la llum 
i deis colors, base i fonament 
estructuráis per un dibuix atent 
i comprensiu.

PERE ELIES 
a Negre

Com sempre, les pintores de 
Pere Elies es mouen dins un es- 
pai que reviu constantment el 
món sentimental que ha infor
mât les imatges, que un dia, per 
primera vegada, impresionaren 
l’artista i en sofriren una huma- 
nització. Els seus paisatges ur- 
bans frueixen d’una color dis
creta, color que fa centrar el 
diáleg sentimental i romántic.

negne
Passcig de la Plaça Major, 38 

relèroii: 726.56.38 
SABADELI

“ GALERIES 
RO VIRA’’

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

Les obres en el seu conjunt son 
expressiö d’una Intimität que 
afavoreix la seva excepcional 
Sensibilität.

VILA ARIMANY 
a Galeries Rovira 

Fins al 27 de desembre pas
sât, Vila Arimany, resident a 
Sant Quirze del Vallès, ba expo
sât una col.lecció de pintares de 
diversità! de temes, en les quais 
Fautor es presenta amb un im- 
puls obstinât a descubrir-nos el 
secret de la seva imaginació; i 
aixó, amb una natural simplici- 
tat i movent-se amb actituds 
mesurades amb gran atenció a 
la matèria i amb un respecte 
cordial a la visió de dibuixant, 
fent-nos viure que el dibuix se
para i el pincell organitza.

JOAN PARDO
Veiem en la seva obra un no

table predomini de valorització 
deis termes, siguin paisatges de 
terra endins, siguin marines, 
uns i altres reunint en tots els 
casos interés en la construcció i 
en la clara intel.ligibilitat.

CENTENARI DE LA PA
RROQUIA DE LA PURISSI
MA DE SABADELL.

CONCURS DE CARTELES 
El veredicte del concurs de 

cartells anunciadors del cente
nari de la parroquia de la Puris
sima creiem fou un veritable en- 
cert, tota vegada que l’artista 
guanyador, en Lluís Gibert i 
Fortuny, residencial a Bellate- 
rra, ba sabut entendre el com i 
el perqué, quant a la interpreta^ 
ció, simplificant-ne restructura 
i ordenan! Iletres i dibuix, en 
una direcció en la qual cada ele
ment posseeix un transfons in
dispensable a la idea de conjunt 
i resoli amb una plàstica elegant 
i cenyida.
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SADURNl 
a Cau d’Art

Ens trobem davant de pintu- 
res de petit format, pictòrica- 
ment plenes de raó. L’artista 
viu rideal i no es limita a la ser
vitud; construeix dins un petit 
fons l’entrellat de forma, color 
i composició, de transparències 
i d’opacitats, i amb tot això 
contribueix a una dignificació 
de l’ofici. L’anècdota floreix 
en el conjunt de l’obra; anèc
dota, però, integrada, presidi
da per un bell somriure i un 
fons romàntic net i compren- 
siu.

Pintures de VILA i PLANA 
Intel.lecte Art

La pintura de Vila i Plana és 
una pintura sensiblement clara, 
simplement entenedora i que a 
tothom  es fa assequib le, 
allunyant-se de tot concepte

WATtr-ART
Sala d’Exposicions
Sant Pere d’tillastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

d’egoisme i supèrbia; en la mos
tra actual hi hem vist una supe- 
ració de l’ofici i de la composi
ció, que al talent naturai de 
l’artista hi veiem afegida i deli- 
beradament calculada, i subjec- 
te a una inspiració que es conse- 
qüent al constant treball diari.

Olis i Dibuixos de 
PERE SANROMÀ 

a Intel.lecte Art.
L’obra de Pere Sanromà pos- 

seeix una manera d ’imaginació 
que a l’unison a una manera de 
veure, creen un estil que es de- 
senrotlla amb una qualitat tèc
nica envejable. D’aquest con
junt; imaginació, sentiment i 
desenrotllament, en neix, la ja 
assentada personalità! que com 
a subjecte artistic el caracterit- 
za.

L’obra, en conjunt, sigui 
pintada o dibuixada, no tendeix 
simplement a excitar la fanta
sia; s’allunya de tota comunica- 
ció en la qual domini la fòrmula 
de “ L’art per l’art” i millor 
s’apropa a una interpretaciò 
lliure de divagacions i d’inùtils

experiments divagatius, més o 
menys ingeniosos.

Paisatge i dibuixos s’in- 
clouen, dominais per un llen- 
guatge expressiu i correcte, sim
ple i sincer; Pere Sanromà ja 
s’ha définit i s’ha fet seva l’opi- 
nió que un dia escrigué l’Eugeni 
D’Ors, cara ais artistes en gene
ral: “Toí passa; una sola cosa 
et será comptada, i és la teva 
obra ben fe ta ”. Noble és el q tl 
s’exigeix, i home solament el 
qui cada dia renova el seu entu
siasme.

Afegim, que cal fer esment 
de:
L’exposició de pintures de Joan 
Burrull a la Sala de la Galería 
d’Art -MAYTE-MUÑOZ de 
Barcelona, i que hi restará fins 
al 6 de febrer.

Es tracta d’una exposició de 
paisatges referents ais:
Pirineu Aragonés i Pirineas de 
Lleida i Alt Empordá.

A la Sala Llobera de Terras
sa, Albert Carnicer una mostra 
predominant paisatgistica que 
hi restà fins al 21 dedesembre 
passât.

La col.lectiva de pintors sa- 
badellencs a la sala d’actes de 
l’Acadèmia Católica de Saba
dell, realitzada amb motiu de 
les festes patronals de l’entitat i 
que representé com una petita 
antología de pintors sabade- 
llencs actuals.

És précis fer esment de l’ex- 
posició de dibuixos de Jordi 
Roca corresponents al llibre in
titulât ‘■‘Hommage a Louis Ara
gon” , realitzada el passa! mes 
de desembre a l ’Alliance 
Française. Conjunt descriptiu 
que assegura una vegada més el 
crédit que l’obra de J. Roca ens 
mereix de sempre.

En el proper número de Qua
dern parlarem de l’obra de MI- 
RET OLIVA i ARTUR DUCH 
a les Galeries Intel.lecte Art. ■

Josep Cornes i Busquets, o el jo 
en el silenci
per Jordi Roca i Tubau

GISeERT Art

Carrer del Sol, 3 
(General Mola)

Tel. 725 43 69 
SABADELL

H.om podria pensar en veure 
les seves obres que qualsevol ra
ed O qualsevol detail de qualse
vol indret, reuneix les condi- 
cions òptimes perqué ell, l’artis
ta, es posi a pintar. Dones, no, 
més aviat es tot el contrari el 
que li passa. Perqué la guspira 
màgica s’encengui i l’ull fiti a 
bastament el tema, fa falta que 
tres ingredients hi convergeixin: 
naturalità!, poesia i misteri.

Aquests tres punt són els 
puntáis bàsics perqué ell, inqui
sidor dels details, redescobreixi 
allò que el comú dels homes ha 
posât, sovint, en el suma-i-se- 
gueix de l’oblit. Amb tot, cal 
observar com en el moment de 
servir-se d’aquests elements po
sa en joc tots els ressorts del seu 
sentiment envers el tema i 
mitjançant el concurs d’una 
tècnica extremadament acurada 
aconsegueix obres de delicada' 
factura.
El résultat no és altre que la 
simple realitat que, en mans 
d’ell esdevé, de tal real, irreal i 
immaterial.

L’artista cerca aferrissada- 
ment aci i allà els llocs on les 
ànimes que es resisteixen a mo
rir deixen sentir el seu bleix, ais 
mortals enamorats de la melan- 
gia. Amb tot, la no presència de 
la figura huaman fa que la seva 
presència estigui present amb 
un deix nostàlgic.

Si analitzem la seva obra ens 
adonarem que tota ella és un

encadena! de detall, que ben 
analitzat no és altra cosa que 
bocins de la seva ànima turmen- 
tada i trencadissa, tan trenca- 
dissa com les excel.lents vidrie- 
res gravades a l’àcid amb què 
tant es plan recrear, créant sub
tils enganys de llum i atmosfe
ra; en una paraula: poesia.

Josep Cornes esdevé bon 
poeta de la forma i de la llum 
quan no train! la verticalità! del 
suport que empra i fugint de les 
marejadores perspectives, es 
realitza una i altra vegada usant 
el pigment a Tou.

Josep Cornes s’ha convertit a 
poc a poc a manera d ’un mon- 
jo, no monàstic, que labora al 
marge del ritme que imposa el 
nostre temps, assurnint amb 
convicció, l’esforç d’ignorar 
l’avenç de la tencologia, tot 
convertint en quelcom de mera- 
vellôs bocins de l’entorn que 
ens envolta.

En Cornes de tant en tant ens 
mostra aquests bocins escollits 

' amb cura en forma de taules o 
bé de dibuixos, aquests malau- 
radament pocs. Aqüestes obres 
no són altra cosa que crits pren- 
yants de silenci i amorosament 
pinzellats o grafiats, per la sen- 
zillesa i l’enyor d’un home, o 
més ben dit d’un amie, que do
uant l’esquena ais modismes va 
per la vida de la plàstica seguint 
el carni que ell creu que ha de 
seguir.



274

Llìbres ì publìcacìons
“ALBA del 
Centenari”

jAkmb aquest titol, la Pa
rroquia de la Purissima ha 
inicial, el passai mes de de- 
sembre, la publicado d’una 
Revisla que, amb periodici- 
lal bimeslral, anirà sorlinl 
en el decurs de l’any 1985, 
que és el del Cenlenari de la 
conslrucció de l’església de 
la Via Massagué.

Pel que ens diu el Pòrlic, 
en el lilol que porlarà l’es- 
menlada revisla s’ha volgul 
significar una conlinuìlal 
d’esperil amb TALEA dels 
anys 1950-1962, que lois els 
sabadellencs prou recor- 
dem.

Quanl a aquesl primer 
número, ens plau de consig
nar que en les seves 20 pàgi- 
nes el leclor Iroba un inle- 
ressanl conlingul de caràc- 
ler vari i escaienlmenl pre- 
senlal. A més de les ressen- 
yes dels diversos acles inau
gurals del Cenlenari, que 
lingueren Hoc al vollanl de 
la feslivilal de la Immacula- 
da, hi podem llegir una en- 
Irevisla amb Mons. Ramon 
Daumal, aclualmenl Bisbe 
Auxiliar de la noslra diòcesi 
i redor que fou, els anys 
cinquanla, de la segona pa- 
rróquia sabadellenca, i dos 
anides de carácler hislóric, 
signals un d’ells per Manel 
Camps que ens parla de la 
creació i primers anys de la 
Parróquia fins a la conslruc
ció de Tesglésia, i Tallre per 
Pere Roca, que ens evoca 
aspecles diversos de la vida 
parroquial en els darrers 
cinquanla anys; árdeles que 
conslilueixen els primers 
d’una col.laboració que es 
prolongará en els cinc nú
meros reslanls.

No cal dir que celebrem 
Taparició d’aquesla nova 
publicació periòdica sabade
llenca i que felidlem els seus 
redaclors per la lasca que 
s’han imposai, loi desiljanl- 
los que el seu lloable propó- 
sil pugui realilzar-se a plena 
salisfacció de lolhom. Con- 
siderem que aquesla “ AL
BA del Cenlenari’’, de la 
qual només ens sap greu que 
lingui previsla una durada

lan reduida -un any, sis 
números-, és una aporlació 
valuosa a Taclivilal perio- 
dislica sabadellenca. Ben- 
vinguda, dones, i endavanl!

POMELL DE 
VIOLELES 

Poemes de Pere Alemany 
i Vila

L’any 1979 aquest autor ens 
oferí un recull deis seus poemes 
sota el títol de “Violetes tardo
nes” i ara, arran del Nadal 84 
ens ha obsequia! amb tot un 
“Pomell de violetes”. Sola- 
ment pels títols d’ambdues 
obres ja es descobreix que 
Tautor és un aimant de la natu- 
ralesa; li plau descubrir els seus 
encants i les seves llegendes. I 
ho fa amb una dicció planera, 
senzilla, amb una métrica de 
bon so; cerca Tharmonia en la 
descripció i a fe que sap 
treure’n un bon fruit.

M.® Teresa Gavarró - ‘‘la filia 
adoptiva de Sabadell des de 
1983”- n’ha escrit el Proemi, en 
el qual destaca Tautor com ‘‘un 
Home que estima i és estimât”, i 
que ‘‘coneix la naturalesa, can
ta la primavera, les flors, el nos- 
tre paisatge, el Vallès, les mun- 
tanyes, tot el país”... “ perqué 
Testima” . Véritablement ‘‘és la' 
poesía de l ’home, sa, bo, som- 
niador”...

Així, com uns bells somnis, 
Tautor n’ha fet aquest ‘‘Pomell 
de violetes”.

“ CATALONIA
BRAILLE”

Hem rebut un número de 
“ Catalonia Braille’’ de TOrga- 
nització Nacional de Cees, que 
és la primera i, de moment, ùni
ca publicació periòdica en llen- 
gua catalana escrita en sistema 
Braille.

Cai informar que “ Catalonia 
Braille” ja té un suplement in
fantil, també quinzenal, ano- 
menat ‘‘Tocar i parar”. Amb 
aqüestes publicacions s’intenta 
assolir dos objectius fonamen- 
tals com és la normalització de 
la llengua escrita entre els cees 
d’arreu els Paisos Catalans aixi 
com intentar de fer arribar a

aquest public marginai -tal com 
exposen- el dret a rebre infor- 
mació per escrit de les diverses 
publicacions que hi ha en la 
nostra llengua.

Són uns objectius molt lloa- 
bles que cal valorar tot el que 
mereixen i representen. I per 
aquest motiu ens plau fer-los 
arribar la nostra salutació, en- 
sems que la felicitació coratjosa 
a tot Tequip de redacció de 
“ Catalonia Braille” per la seva 
tasca.

ARXIU HISTORIC 
DE SABADELL

Aquest Arxiu acaba de publi
car la seva primera Memòria. 
La nova seu de T Arxiu -la Casa 
Ponsà- acuii ara tot el material 
que ocupava “ les golfes” de la 
Casa de la Vila, però ara amb 
unes altres condicions, més òp- 
times.

Actualment TArxiu s’ha con
vertit com mai en un Hoc de 
consulta per a investigadors i 
curiosos, registrant-s’hi les xi- 
fres de prop de 10.000 consultes 
i uns 60.000 documents consul
tais.

Hi han hagut noves dona- 
cions que venen a enriquir més 
encara el seu valuós fons.

A la Memoria s’hi insereixen 
a més uns treballs d’investiga- 
ció histórica deguts a Thistoria- 
dor italiá Gabriele Ranzato de 
la Universität de Pisa, de Joan 
Alsina i Girali i d’Andren Cas
tells i Peig, director de TArxiu.

L’Arxiu Historie de Sabadell 
amb aquesta Memòria dóna a 
conéixer la seva activitat al ser
ve! de la ciutat.

SENTMENAT 1984
És aquest el titol d’una publi

cació que ha editat TAjunta- 
ment d’aquesta població veina, 
juntament amb el Centre d’Es- 
tudis Sentmenatenc. Un treball 
que ‘‘és un resum del batee 
d ’aquesta vilo” a través del 
qual hom pot fer-se una cabdal 
idea de les coses que s’han rea- 
litzat en el curs del passat 1984. 
Fins i tot dóna una visió general 
del que avui és Sentmenat. Hi 
ha fets i també projectes, i per

damunt de tot, i tal com diu el 
mateix alcalde, hi ha ‘‘I’estima- 
cio per la nostra Vila”.

“ HOMAGE A 
LOUIS ARAGON”
El 13 de desembre passat va 

tenir Hoc al local d’“ Alliance 
Française” la presentació del 
Hibre “ Homage à Louis Ara
gon” i exposició de les il.lustra- 
cions de Jordi Roca.

Aquest Hibre fou inspirât 
arran de la visita que Louis 
Aragon realitzà a Sabadell el 
riiarç del 1980.

En les seves 120 pàgines s’hi 
recul! una acurada selecció 
d’articles, documents i poemes, 
aixi com els dibuixos que Jordi 
Roca havia esbossat en cada ac
te. D’aquesta faisó va néixer 
aquest Hibre, que té continent i 
contingut. Els textos són en ca
lalú i el francés, deguts a Pablo 
Neruda, Salvador Espriu, Ra
fael Alberti, Georges Raillard, 
Jean Ristai, Hamid Foulad- 
vand i el propi Louis Aragon.

Tant T Alliance Françaire de 
Sabadell com Jordi Roca han 
fet possible que “ aquesta mani- 
festació impresa sigui molt 
menys frágil que els records” .

El núm. 2 de la revista Con
grès està dedicada exclusiva- 
ment al Congrès Internacional 
de Teatre a Catalunya, el qual 
tindrá Hoc a Barcelona del 19 al 
25 de maig d’aquest any.

En les seves pàgines hi ha la 
relació de ponents i els temes 
que tractaran, aixi com el calen
dari d ’activitats. Bé podem dir 
que pel gran nombre d’inscrip- 
cions d’arreu del món que s’han 
inscrit fins ara, i per la qualitat 
professional dels ponents, és fá
cil pensar que aquest Congrès 
haurà de constituir, efectiva- 
ment, una trobada internacio
nal d’alt nivell.

La revista està redactada en 
quatre idiomes: català, castellà, 
francés i anglés. És editada per 
l’Institut del Teatre de la Dipu- 
tació de Barcelona, amb el su- 
port del Ministeri de Cultura, la 
Generalität de Catalunya i 
TAjuntament de Barcelona. .
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Quan la fotografia és historia
Els redactors de "Garba"

(Foto cedida gentilment per la familia Abelló-Sanllehi)

1. Joan Matas - 2. Enríe Pala - 3. Josep Sanllehí (San) - 
4. Ramon Ribera i Llobet - 5. Joan Prat Esteve (Armand 
Obiols)- 7. Ramon Barata i Molins - 8. Jordi Cantó - 
9. Joan Garriga i Manich (Joan Da /̂id).

V  V

En el QUADERN 34 de l'estiu del 1982, Concepció 
Domènec fa un exhausJu estudi de la revista GARBA, 
que es publicó a Sabadell a la tarder de l'any 1920 i aná 
apareixent de forma quinzenal fins el desembre del 1922.

Aquest document fotoçràfic és del 1921 i en el grup, 
llevat del seu director Mn. Josep Cardona, hi ha tot el 
eos de redacció. Us el presento, amb enyor; tots ells han 
passât a millor vida. Jo sóc un supervivent, com diria 
l'amic Joan Oliver. Puc dir-vos que tots hi posàrem el 
nostre esforç i entusiasme, la qual cosa ho agraía En 
Jordi Cantó, que n'era Tauténtic mecenas. Ara us els 
presento:

1. - Joan Matas, critic d'art, comentarista i historiador.
2. - Enric Palá, mestre pintor d'ofici i ágil pintor de 
quadres. 3.- Josep Sanllehí (San), caricaturista incisiu.

fi d'estil, a la manera d'en Bagada. 4.- Ramon Ribera i 
Llobet , impressor, ádhuc compaginador de la revista.
5.-Joan Prat Esteve (Armand Obiols), poeta, 
assagista, aportador d'obres de literata forana. 6.-Ramon 
Barata i Molins , enginyer industrial, poeta sensible a la 
manera d'un Carner. 7.- Esteve Serra i Trias, escriptor 
seré i critic literari de la casa. 8.- Jordi Cantó, a qui la 
revista deu la possibilitat d'existir. 9.- Joan Garriga i 
Manich (Joan David), el que subscriu aqüestes ratlles i 
que dedicó les seves primeres mostres de dibuix a la 
revista.

No es pot pas ometre la meritòria gestió de les 
Impremtes: "La Noogràfica" primer i després la de Joan 
Salient.

Joan Garriga i Manich

Amb la col.laboració de
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Dades biogràfiques d’Antoni Forrellad i Sola
per P.R.G.

Anys de formado

N,eix d  18 de juliol de 1912, a Sabadell. Tercer dels cinc fills -Francese, Josep, Antoni, Maria i 
Miquel- del matrimoni de Narcis Forrellad i Soler, sabadellenc, dedicat al comerç, i Lluïsa Solà i Julia
na, pubilla de la masia de Can Solà, de Sant Cugat del Vallès.

El 15 de gener de 1941 emmarida amb M? Esperança Bracons i Tatché, de familia sabadellenca, i el 
24 de setembre de 1943 neix el seu fill Mermen, el qual, l’any 1973, contraurà matrimoni amb Rosa M? 
Gii i Guitart.

El seu òbit, certament imprevist, s’esdevingué el 6 de gener de 1983, a la seva ciutat.

Rep I’ensenyament primari i cursa el Batxillerat als Escolapis de Sabadell. De 1929 a 1936 cursa els 
estudis d’Enginyer Industrial a I’Escola de Barcelona, on obte el titol i, anys despres, el grau de Doctor 
Enginyer Industrial.

En 1962-63 segueix un curs d’Estudis Empresarials a ITESE.

Etapa d’activitats 
docents

Mentre estudia la carrera imparteix dos cursos (anys del 1931 al 1933) a grups de paletes de Sabadell. 
Ja enginyer, és nomenat Director de l’Escola Téxtil i de l’Escola d’Arts i Oficis de Sabadell, cárrec 

que exerceix del 1936 al 1939.
Acabada la guerra, és Professor de Tecnologia Mecánica a l’Escola Industrial de Sabadell i de Tecno

logia Téxtil al Collegi Mercantil de la mateixa ciutat.

Activitats professionals Com a enginyer, simultaneja, fins a 1963, tasques d’assessorament tècnic i industrial amb la confec- 
ció de projectes de nombrosos edificis i instal.lacions industrials, la major part a realitzar a Catalunya i, 
en particular, a Sabadell; també en fa per a la resta de la Peninsula (Mieres, La Carolina, Béjar, Elx, 
etc.) i àdhuc un a realitzar a Egipte (Alexandria).

El 1940 és nomenat Enginyer Municipal de Sabadell, càrrec que exercirà fins al 1953, i, a partir de 
1941, ho és també de Castellar del Vallès.

Activitats industrials 
i financeres

Després d’un curt période (1939-40) de petites activitats que podriem qualificar d’artesanes, es con
vert eix en industrial emprenedor.

L’any 1945, amb el sabadellenc Josep Salvador, també Enginyer Industrial, crea l’empresa “ Cons- 
truccions Elèctriques de Sabadell, S.A.” , de fabricado i bobinât de motors elèctrics, que posteriorment 
es convertirá en “ ASEA-CES” , de la quai és president fins al 1972, moment en què l’empresa ha assolit 
un gran desenvolupament i té una plantilla d’uns 600 treballadors.

L’any 1962 funda “ Unitat Hermética, S.A.” per a la fabricado de compressors hermètics per a fri
gorifies, empresa d’un creixement constant, considerada una de les cinc primeres firmes mundials en la 
seva especialitat, amb una plantilla actual d’al voltant de 1.750 persones.

De 1952 ençà impulsa, a més, les següents indûstries: “ Aparatos de Control y Regulación Automáti
ca, S.A.’’ (Fabricació d’electrovàlvules i altres aparells de control), “ Construcciones Eléctricas Figue- 
ras, S.A.’’ (Fabricació d’aparellatge elèctric), “ Frical, S.A.’’ (fabricació de bombes impulsores de cale- 
facció), “ Danfoss Española, S.A.” (producció de controls automàtics, amb llicènda de la fábrica da
nesa del mateix nom), “ Cubigel, S.A.” (fabricació de màquines productores de glaçons), “ Laminados 
de Aluminio Especiales, S.A.” (fabricació d’evaporadors d’alumini per a sistemes frigorifies) i “ Mo- 
derntint, S.A.” (de tints i aparells).

Forma part dels Conseils d’Administraciô de “ La Maquinista Terrestre y Marítima” , “Torras He
rrería y Construcciones” , “ Companyia d’Aigües de Sabadell” , “ Banca Catalana” (Vice-President fins 
a 1964), “ Banc Industrial de Catalunya” (Vice-President fins a 1964), “ Banc Industrial del Mediterra- 
ni” (President des de 1979), “ Caixa d’Estalvis de Sabadell” (President els anys 1964-65), “ Compañía 
Roca Radiadores” , “ Fomento de la Prensa” i “ Provasa” .

Activitats socials 
i culturáis

Distincions

Fou Membre de les següents Institucions i Entitats:
Fundació Bosch i Cardellach, de Sabadell (des de la seva constitució l’any 1943), Patronat de la Uni

versität Autónoma de Barcelona (Vice-President), Comité Interparroquial de Cáritas de Sabadell (Fun
dador, i President els anys del 1960 al 1963), Fundació Artur Martorell-Rosa Sensat-, Conseil Diocesà 
d’Economia, Conseil Català d’Ensenyament i Conseil de Treball de la Generalität.

Fou President de les següents:
Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (CEAM) (exercicis 1966-67 al 1970-71), Associaciô 

Católica de Dirigents de Sabadell (des de la seva constitució fins al 1962), Comité Interparroquial de 
Càritas de Sabadell (anys 1960 a 1963), Fundació d’Estudis i Planificaciô (des de 1974), Fundació Gran 
Enciclopédia Catalana, Fundació Catalana, Fundació Agricola Catalana i Institut de Reinserció Social.

L’any 1982, el President de la Generalität de Catalunya li atorga la Gran Cren de Sant Jordi.
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NOTA: La data de l’òbit d’Antoni Forrellad fou 
el 5 de desembre de 1983 i no el 6 de gener com per 
error figura en les dades biogràfiques.

A

ANTONI FORRELLAD

es valors de tot ordre 
-humanes, intei Jectuals, 
civiques...- que trobàvem 
tan bellament reunides en 
la persona del nostre en- 
tranyable compatrici An
toni Forrellad foren re- 

cordades espontàniament, amb un trè
molo d'emoció, arran del seu òbit, per 
aquells que ad  i allò, en molt diversos 
ambits de la vida de la nostra societat, 
ens haviem enriquit dels seus contactes i 
que ens sentiem profundament afectats 
pel seu traspàs, tan prematur, diriem, i 
sobretot tan inesperat.

Amb elogis unánimes, amb una tòni
ca d ’admiració sincerissima, s ’escrivi- 
ren i es difongueren aleshores coses 
molt importants que posaven en relleu 
la fecunditat d'una vida exemplar que 
ultrapassava àmpliament el marc d ’una 
dedicado estrictament professional 
portada amb dinamisme, coratge i hon- 
radesa per projectar-se en els més diver
sos horitzons de la mateixa vida del pais 
i assolir una significació rellevant ben 
concreta, indiscutible, en no pocs dels 
seus aspectes o facetes. I  no havien 
transcorregut encara dos mesos del seu 
òbit quan, convocada per Institucions 
prestigioses, U era dedicada a la nostra 
ciutat una sessió d ’enfervorit homenat- 
ge pòstum que aplegà, a Fentorn del 
President de la Generalität, una nom- 
brosissima concurrèneia.

No éspas, dones, que la reconeixença 
i l ’exaltaciô de les valors d ’Antoni Fo
rrellad no s ’hagi fe t ja en el seu moment 
i en molt bona mesura. Ens ha semblât, 
però, que, per tal de posar les coses en 
el seu punt òptim, calia afegir encara 
quelcom a aquest primer tribut emocio- 
nat i que seria escaient d ’aplegar ara, 
passai ja el trauma emocional d ’aquells 
moments, una selecció d ’escrits inédits, 
élaborais sense premiositat en els quais 
cadascuna de les facetes del nostre ho
me fos tractada per la persona o perso
nes més qualificada per a fer-ho en ex- 
tensió i profunditat.

I  aixi és com hem procedit a confec
cionar aquest monogràfic de la nostra 
revista sabadellenca, cosa que no hau- 
ria pas estât possible si no haguéssim 
comptât amb la bonissima acollida que 
ha trobat la nostra iniciativa en tots 
aquells a qui ha estât sol. licitada la seva 
col.laborado. Podriem dir que és grà- 
cies a élis que hem pogut donar forma 
satisfactòria a l ’homenatge que des de 
les nostres pàgines voliem tributar a qui 
fou un sabadellenc que d ’una manera 
tan efectiva ha fe t brillar darrerament el 
nom de la nostra ciutat.

Si amb la nostra aportado hem con
tribuii a assolir que la imatge d ’Antoni 
Forrellad quedi tragada amb tota la fi- 
delitat desitjable per a la posteritat, ens 
considerarem pagats amb escreix pel 
que ha estât el nostre il.lusionat esforg.
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Un amie magnànìm ì un gran català
p 6 V  Jovdi PujoL President de la Generalität.

E.m sortint de donar el condol a la fa
milia Forrellad, la portera de la casa 
d’enfront va venir corrent des de la seva 
porteria, va travessar el carrer i em va 
abordar just quan anava a pujar al cot- 
xe. Molt excitada i emocionada em va 
dir: “ Vd. no sabe la gran persona que 
era ese señor. Lo bueno que era. Vd. no 
lo sabe” .

Jo ho sabia, però em va commoure 
l’homenatge d’aquella dona, que potser 
creia que el President de la Generalität 
acabava de complir amb un compromis 
protocolari. Ella volia que jo sabés que 
l’home que acabava de morir era una 
gran persona, afectuosa -“ todos los 
dias me saludaba” -, un home bo.

En un cert sentit, amb aquesta anèc
dota acabava la relació que havia iniciat 
21 anys abans amb el senyor Forrellad.

Jo havia sortit feia poc de la presó, i 
estava confinât a Girona. Cada mes po
dia anar tres dies a Barcelona. Em delia 
per tornar a començar. Tenia projectes; 
tots ells en la linia del que en deia 
“construir pais” o “ fer pais” . Un déls 
projectes era dur a terme una acciò vi
gorosa en el camp econòmic. Una acciò 
que havia de girar -i que va girar durant 
15 ó 20 anys- entorn de l’aleshores inci
pient Banca Catalana. Una acciò que 
requeria un nudi de persones il.lusiona- 
des i amb ganes de servir el pais també 
des del camp econòmic.

Jo no coneixia l’Antoni Forrellad, pe
rò me n’havia parlât, molt positivament, 
un seu col.laborador, en Carles Monner. 
Ell em va preparar 1’entrevista.

Fou en el curs d’una de les meves es- 
tades de tres dies a Barcelona. Era el

mes de juny de 1963. Va venir a casa i 
vàrem parlar hores i hores, tota una tar
da. Ens vàrem entendre, ens vàrem po
sar d’acord i ens vàrem fer amies.

E1 senyor Forrellad no era un home 
corrent. L’home corrent pensa abans en 
ell que en els altres. L’home corrent 
tendeix a abusar del seu poder i a creure 
que qui paga mana. L’home corrent sol 
ser bastant unidimensional. L’home co
rrent no sol combinar la tendresa amb 
l’eficácia ni les conviccions molt fondes 
amb la toleráncia ni el sentit d’autoritat 
amb la capacitat de renúncia. Com feia 
el senyor Forrellad. I no era un home 
corrent aquell que, quan tothom es

tractava de tu, seguia essent, per a tots, 
el senyor Forrellad.

No voldria caure en I’hagiografia. 
Després de tot, el senyor Forrellad tenia 
els seus defectes i va cometre els seus 
errors. En va cometre. Com tothom. I 
era un home de earn i ossos. I eli es de
via considerar, des de la seva intimitat 
cristiana, indigne en més d’un aspecte. 
Com tothom. Però la seva persona, pels 
qui el vàrem conèixer, ja mai no es po
drá destriar de l’home bo -de l’home de 
bondat- i de l’home de pau- de l’home 
que ajuntava i que no separava. De 
l’home tendre i sensible, de l’home 
capa? de sentir afecte pels altres i de fer
io notar d’una manera simple i no em
palagosa, d’una manera senyora. No es 
podrá destriar de la seva religiositat, 
humil i amable, gens creguda, com
prensiva. Ni de la seva catalanitat, radi
cai i activa, profundissima i generosa- 
ment oberta. Ni del seu esperii de ser- 
vei, que potser ja duia dintre, però que 
la seva vivència cristiana per una banda 
i el seu patriotisme per l’altra, òbvia- 
ment varen enfortir.

I el senyor Forrellad serà també, 
mentre visqui algù dels qui el vàrem 
tractar a fons o mentre en sapiguem tra- 
metre el coneixement i el missatge a les 
generacions futures, un formidable 
exemple de magnanimitat. De capacitat 
de pensar i d’idear coses grans, i de dar
les a terme. Ell fou l’antiesquifidesa i 
l’antimesquinesa. Eli va personificar, 
com en poques persones he vist, la il.lu- 
sió creadora.

Aquesta il.lusió creadora es manifes- 
tà en molts i molts diversos camps. En 
el cultural i en el social, en el de les enti- 
tats ciutadanes i en l’económic. ¡Quan- 
tes coses no hi ha a Sabadell, per exem
ple, que ens el recorden! ¡Quantes coses 
que sense ell no existirien!

Això em porta a parlar del profundis- 
sim afecte que sentía per la seva ciutat. 
L’alt esperii de serve! que en tot el dis- 
tingia era més fort, encara, quan es 
tractava de coses de Sabadell. Aquesta 
devoció que els sabadellencs senten per 
la seva ciutat -devoció que a voltes pot 
semblar apassionada, però que en dar- 
rer terme sempre els honora- era en eli 
especialment sentida. I, a més, era ope
rativa. Sovint parlava, amb falsa mo
dèstia, amb orgull amagat, del 
“ poblé” . “ Me’n vaig al poblé” , deia. 
Un poblé que era, per a eli, la més bella
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Concessió de la Creu de San( Jordi de la Generalità! de Catalunya (15 juny 1982).

i entranyable de les ciutats.
I no és pas que aquest diguem-ne lo- 

calisme li fes veure bo el que no ho era, 
gran el que de fet era mediocre, no. No 
li tancava els horitzons. Eli va ser sem
pre un home oberi. Oberi al món, al fu- 
lur, a la jovenlul, oberi a la compren- 
sió. I ho fou no només en paraules o en 
leoria. Ho fou en la práclica. És fácil 
professar eslimació pels qui eslan lluny, 
predicar juslícia a favor d’un maleix, 
obrir els bracos ais qui són com nosal- 
Ires, jugar quan no hi ha rise. El senyor 
Forrellad va acceplar el rise de la parli- 
cipació, de l’oberlura, del joc nel i 
lleial. Del joc lleial, fins i lol, més d’un 
cop, amb geni que no era lleial amb eli. 
Que considerava que el seu deure era no 
ser lleial amb el senyor Forrellad.

Tol aixó, ho va fer des d’una gran se- 
renilal i des d’un gran senyoriu. Des de 
la serenilal del qui eslà inslal.lal en 
l’equilibri de l’esperil i, lambé, en la

humil i confiada i lanmaleix difícil cer- 
lesa de la fe. Des de la serenilal del qui 
reposa en la convicció que hi ha quel- 
com que ens depassa, quelcom que no 
coneixem prou bé, però que sabem que 
és bo. I des del senyoriu propi dels espe- 
rils generosos i deseixils.

¡Quanles coses no he d’agrair jo per- 
sonalmenl, al senyor Forrellad! Que en 
siguí permesa aquesla expressió perso
nal. ¡Quanles il.lusions viscudes junls! 
¡Quanles realilals, joioses i ben vives!

Ens ha fallal viure junls un Iram 
amarg. Si eli ho hagués sabul i hagués 
pogul, eslic ben segur que s’hauria que- 
dal. Per a fer-nos companyia. I perqué 
mai no va defugir els momenls amargs.

Ara, quan es parla del senyor Forre
llad, molls fan com un silenci d’una de 
les seves conlribucions imporlanls, la 
que en el camp bancari va fer duranl els 
darrers deu any s de la seva vida, i de la 
quai en darrer lerme en quedaran lanles

coses concreles i posilives. Ara, molls 
no en parlen. Li fan un lori. A eli, aixc 
el disguslaria.

Que des del més enllà el veil amie se 
send reconfortad La ciutat i el país que 
ell va estimar van récupérant aquelles 
virtuts que ell va practicar: la de la ini
ciativa, la de l’esforç. la de l'audácia, la 
de la convivéncia. J:» voldria que hi afe- 
gíssim aquell seu esperit de joia, de se- 
renor, de serve: i alhoja d'ambició, l 
aquella immensa esperanza en els ho
mes. Aquell creure que fet i feí a rots 
ens agrada més fer que desfer, construir 
que destruir. Més sumar que restar. Ell, 
certament, va arribar al capdavall de la 
jornada amb les mans ben plenes.
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EL C A R D E N A L -A R Q U E B IS B E  D E B A R C E L O N A

8 de gener de 1985

Sra. Ma. Esperança Bracone, Vda. Forrellad 

S A B A D E L L

Molt apreciada en el Senyor:

Agraeixo l^oportunitat de poder dirigir-li aqüestes 11e- 
tres, que volen èsser un record, sentit i afectuôs del seu ma- 
rit Antoni Forrellad. Sabia que es preparava una publicaciÔ, 
que constituís un homenatge merescut per una gran persona, que 
ens deixâ en un moment inesperat. El seu buit és molt gran. Pe 
rô la fe ens assegura que els designis de la Providência de 
Dêu, malgrat que siguin inescrutables, s6n sempre amorosos. La 
confiança en el Pare que és al cel ens déna esperança; la nos
tra mirada és curta, com finita és la nostra mateixa essência 
humana.

La meva amistat amb el seu marit fou sincera i afectuosa a 
l'ensems. Antoni Forrellad era persona noble, equilibrada en 
els seus judicis, fidel en la seva amistat, ferma en les seves 
conviccions, de gran volada en les seves mirades vers el fu
tur, fiable en els seus conseils. En eli no hi havia engany.
Pel que conec de la seva vida, sempre fou conseqüent. L'amistat 
per a eli era quelcom sagrat, i la responsabilitat, indiscuti
ble. Horn podia fiar-se plenament del que ell assumia personal- 
ment.

La meva font de coneixença és sobretot pel que féu essent 
membre del Conseil diocesâ d'Economia. Personalment les seves 
opinions eren de molta vàlua per a mi. Recordo que més d"una 
vegada, el seu parer fou definitiu i inapel.labié. Era tan ciar 
el seu seny! Era tan segura la seva ajuda! El trobo a faltar: 
em frapà extraordinàriament la seva mort sobtada.

He deixat pel capdavall el que fa referência a la seva vida 
religiosa. Sempre vaig considerar a Antoni Forrellad corn un 
gran cristià, de conviccions fermes i fondes. En eli la sintesi 
entre cristianisme i seny català era perfecta. Per aixô els va
lors humans i religiosos del cristianisme forjaren en eli una 
gran realitat vivencial, consistent en una personalitat d"un 
equilibri impresionant. Déu el té a la glòria! N'estic segur.

En escriure-li aquesta carta vull fer-li avinent una altra 
vegada els meus sentiments de condol, ja manifestate a Vostê 
personalment. Però vull també afegir la meva col.laboracié a 
1 'homenatge que el recordat Antoni Forrellad mereix corn manife^ 
taciô pòstuma d'afecte i d'agralment de part dels seus amies.

Corn diem a casa nostra, li die que estic segur que en el 
cel ens tornarem a veure. Affm., amb una benediccié cordial a 
Vostê i a tota la seva familia

t  NARCÍS JUBANY, f —  . ,
Cardenal'Arquebiibè d* Barcelot
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Antoni Forrellad i Sabadell
per Antoni Farrés i Sabater. A Icalde de Sabadell

En sol.licitar a Paicalde de la ciutat una 
coUaboració en aquest monográfic, ens 
prega de reproduir Particle que, a títol 
també d ’alcalde de Sabadell, publicó a 
EL MÓN el 16 de desembre de 1983, 
arran de la mort d ’Antoni Forrellad 
ocorreguda onze dies abans.

-és enllá de qualsevol formalisme o 
qüestió protocol.lária, s’ha de dir que la 
desaparició de l’industrial Antoni Forre
llad i Solá ha estât una important pèrdua 
per a Sabadell.

Més enllà també de les diferències idéo
logiques, pue manifestar que aquesta di- 
versitat de criteris poitics no ha estât mai 
un obstacle per poder mantenir amb ell 
una llarga relaciô de diàleg. Primer, i aixô 
ara pot semblar paradoxal, corn a treba- 
llador d’una de les seves empreses, i pos- 
teriorment, corn a alcalde de Sabadell.

Antoni Forrellad ha tingut un paper 
molt important a la ciutat de Sabadell, i 
a aquest paper em referiré, deixant de 
banda, per tant, d’altres aspectes de la 
seva personalitat i de la seva trajectôria 
professional i també de mecenatge cultu
ral, dels quais, en els darrers dies, s’ha 
parlât força.

En primer Hoc, podem dir que Antoni 
Forrellad és qui introdueix a Sabadell la 
indûstria metal.lùrgica en la seva dimen- 
siô moderna, o sia la industria del metall 
no vinculada a la industria tèxtil, tren- 
cant d’aquesta manera el que podriem 
anomenar “monocultiu” industrial de 
Sabadell en aquest darrer ram. Primer 
amb Unitat Hermética, que ocupa ac- 
tualment mil vuit-cents treballadors, i 
després amb empreses corn ASEA-CES 
(avui, només ASEA), i d’altres que, en
cara que no continúen en mans de la ma- 
teixa propietat inicial, configuren un 
punt de referèneia molt important 
-malgrat que també molt vinculat a les 
patents estrangeres-, sense el quai la crisi 
del téxtil a Sabadell hauria tingut unes 
conseqüències socials molt més cruels. 
El sotrac hauria estât molt més fort.

En segon Hoc, Antoni Forrellad és 
l’home que introdueix un nou estil entre 
els empresaris de Sabadell, el que en po
dem dir el “neocapitalisme” . Un nou es
til que afecta tant les condicions i la ma
nera de treballar corn el sostre salarial. 
Unitat Hermética fou durant molt de 
temps l’empresa de Sabadell on es paga- 
ven els millors sous, i aixô, innegable- 
ment, va tenir una important repercussiô 
en la resta d’indûstries de la ciutat, fins 
al punt, i aixi em consta, que el mateix 
Forrellad va tenir problèmes amb d’al
tres fabricants que no compartien ni la 
seva política ni el seu estil, del quai no 
estava exempt, tampoc, un cert paterna-

lisme, fruit de la seva vocació católica.
Antoni Forrellad era, sense cap mena 

de dubte, un demócrata. Però no un de
mócrata des de l’any 1977, sinó des 
d’abans. EH entenia que la Dictadura no 
era el millor mare politic per a les rela- 
cions entre empreses i treballadors. Re
cordo haver discutit aixó amb eli més 
d’un cop al voltant d’una taula. EH en 
una punta, com a empresari, i jo a l’al
tra, com a sindicalista.

No es pot deixar de recordar tampoc 
que Antoni Forrellad ajudà en més 
d’una ocasió els detinguts i els presos po
litics. Tots els treballadors de la seva em
presa que alguna vegada vam passar, per 
motius politics, per la comissaria de po
licía o per la presó, posteriorment vam 
ser readmesos a Unitat Hermética.

Queda, finalment, la vessant d’Anto
ni Forrellad com a ciutadá de Sabadell, 
que dificilment pot dissociar-se d’aixó 
que acabem d’explicar de la seva actua- 
ció com a industrial. Forrellad no ha vis- 
cut mai d’esquena a la ciutat de Saba
dell. Com he dit abans, era un home 
d’església, i va dedicar esfor?os al man- 
teniment de Cáritas a Sabadell, o al tre- 
ball de les primeres assistents socials a la

ciutat, tot sabent que, en aquells anys, 
darrera d’aquestes activitats hi havia 
també un canal més de la Huita antifran
quista. Com a president de la Caixa 
d’Estalvis de Sabadell, Forrellad impul
sa dues iniciatives prou importants per a 
la ciutat. Primer, la posada en marxa del 
Centre de Cálcul de Sabadell, i després, 
l’adquisició del bosc de Can Déu, con
vertit avui en una important zona natu
ral de Sabadell. Iniciatives prou il.lustra- 
tives d’una de les caractéristiques d’An
toni Forrellad, la de disposar de sentit de 
la perspectiva i actuar amb la lògica de 
“ fer ciutat” .

És per totes aqüestes raons que Anto
ni Forrellad esdevé un punt de referèneia 
important per a Sabadell.

Avui, quan la ciutat es troba en una 
greu situació econòmica, però també 
quan estem articulant un ambiciós pro- 
jecte de recuperado de l’activitat econò
mica de Sabadell, que ja comença a do
nar els sens primers résultats positius, 
aquesta referèneia, que es defineix per 
l’esperit creatiu i l’afany de progrès, és 
indispensable per fer de Sabadell, tal 
com ens hem proposât, una ciutat amb 
futur.

Antoni Forrellad i els sens eol.laboradors d’Unitat Hermética, Angel Oliver i Juli Mallol, amb els 
senyors Antoni (iutierrez Díaz, Gerardo Iglesias (d’esquena), Antoni Farrés i altres dirigents del 
PSUC i PCK (5-5-1983).
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Un arbre molt ben arrelat
pC V  PCÌ"€ RO C U  i  G u y y ig U  Doctor en Filologia Romànica i ex-director de la Fundació Bosch i Cardellach.

D'els ineludibles vineles de la pròpia 
estirp o nissaga i dels fets que ens lli- 
guen per naixença a un Hoc geogràfic 
concret, no tothom en sent la força vital 
que enclouen ni en sap reconèixer, per 
subtil, la llur virtualitat. I aixi veiem 
com, al llarg de la vida, quan Thome, 
realitzant-se, pren volada i va desple- 
gant tot el que pot donar de bo la seva 
personalità!, les esmentades dependèn- 
cies, tan positives i fécondés com són, 
resten lamentablement en oblit. Són ex- 
plicitament menystingudes, com si fos- 
sin un Hast del qual convé desprendre’s 
per poder caminar mes Heuger i anar 
més Huny.

No concordava pas amb aquest la
mentable capteniment el taranná d’An- 
toni Forrellad, sinó que la seva valora- 
ció de les arrels constituía, al meu en
tendre, una admirable excepció, perfec- 
tament constatable, respecte a aquell 
procedir tan generalitzat. I per aixó 
penso que val la pena de referir-nos-hi i 
d’incloure-la resoltament entre els trets 
definidors de la seva personalità!, tan 
ferma, tan rica, tan fecunda i, per aixó 
mateix, tan memorable.

Seria sens dubte agosarat i potser fo
ra de Hoc entrar a fons en la qüestió que 
en complasc a senyalar i fer, “ in exten
so” , Tassaig que el tema es mereix. Pe
rò em sembla que Tevocació d’Antoni 
Forrellad que fem en aqüestes pagines 
podria ser titilada d’incompleta si inco- 
rria en Toblit de no incloure en Tesbós 
de la seva semblança humana aquest 
element de base tan important: Tefectiu 
arrelament al Hoc de la seva naixença 
-la ciutat i la comarca- i la seva entran- 
yable vinculació al dos familiar. Ens hi 
referirem dons, en brevissim i gairebé 
esquemátic compendi.

Nat a Sabadell, Antoni Forrellad se 
senti sempre, jo diria que amb una molt 
intensa càrrega afectiva -sense que aixó 
vulgui dir que ho manifestés verbal- 
ment a cada pas-, sabadellenc. Àdhuc 
podem dir que, matisada la manifesta
do no gens pròdiga d’aquest sentiment 
amb els seus tocs d’ironia, sempre tan 
oportuns, es confessà veritable enamo

ra! de la seva ciutat. Home d’acció, de 
gran sentit pràctic, de realitats més que 
no pas de paraules, demostrà el seu sa- 
badellenquisme amb fets concrets. A 
Sabadell, com sabem, visqué i volgué 
viure sempre, sense escamotejar amb 
cap mena de pretext Tefectivitat del seu 
civisme conscient i responsable. I fou 
en la nostra ciutat on, il.lusionada- 
ment, creà, abans que enlloc, empreses 
industrials vividores, que aniria perfec
cionan! constantment amb clara visió 
de futur.

D’altra banda, la seva presèneia en 
Hocs de responsabilitat de les més relle- 
vants institucions sabadellenques fou, 
corn és notori, un mitjà de què se servi 
eficaçment per a realitzar una tasca fe
cunda, creativa, innovadora que reper
cutí perceptiblement en benefici de la 
ciutat i que obrá com a revulsiu o cata- 
litzador d’accions similars en molt di
verses parcel.les de la vida ciutadana. 
El seu sabadellenquisme fou, en defini
tiva, dels més positius i efectius que ha 
registra! la nostra comunità! ciutadana 
en aquests darrers anys, amb el mèrit 
addicional d’haver-se manifesta! amb el 
minim de retòrica imaginable.

Fou i se senti entranyablement saba- 
dellenc, però, a més, i potser corn a ex-

tensió geogràfica d’aquest sentit d’arre- 
lament a la terra, també es complagué 
en la seva condicio vallesana. Cal a dir, 
al respecte, que procedía, per linia ma
terna, de familia santcugatenca i que les 
seves estades a la masia familiar envol- 
tada de vinyes i de conreus H havien fet 
copsar unes esséneies ancestrals vives i 
operants que la ciutat no hauria, per 
ella sola, pogut fer-li comprendre amb 
prou intensità!. La proximitat del mo- 
nestir benedicti i tot el gruix d’histôria 
que els seus murs H evocaven, aixi corn 
els veils pergamins on quedaven consig
nais els avatars del prétérit agrícola de 
les terres que petjava eren coses que no 
relliscaven sense incidir en la seva Sensi
bilität, sinó que H feien estimar aquells 
indrets familiars i Tempenyien a 
compenetrar-s’hi. Per raons de Hinatge, 
d’afecciô familiar, el Vallès passà, 
dones, a èsser per a eli quelcom més que 
un nom i un paisatge bonic, agradós, 
suau i ferm alhora, corn pugui ser-ho 
per a quisvulla, i es converti en una rea- 
litat que formaria part de les seves mo- 
tivacions més arrelades.

En el millor dels casos, si no vaig 
errat, hom els atribueix un valor pura- 
ment anecdòtic, com el del nom que li 
imposaren a les fonts baptismals. So- 
vint en la seva reeixida taleia de crear i 
endegar “ empreses” -no oblidem que 
Antoni Forrellad fou, fonamentalment, 
empresari- que tinguessin viabilitat i 
consistèneia, amb amplis horitzons de 
futur, depassà certamen! Tàmbit local i 
el de la comarca. Però això no li féu 
perdre mai el seu primordial interés per 
les realitats que li eren materialment i 
espiritualment immédiates. I es pot dir 
que en el desplegament de les seves ini- 
ciatives, en Hoc de passar d’un grao a 
Taltre oblidant allò que quedava enre- 
re, ho va arrossegant i integrant tot se- 
gons una sàvia Hei de procedir ciche en 
el quai els elements que manejava esta- 
ven en funció recíproca i es potenciaven 
mútuament. Allò que era més visten! i 
de major àmbi! de projecció dignifica- 
va, per dir-ho aixi, allò que era més bu
rnii, i Texperiència adquirida en un
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camp li servia, capitalitzada, per per
feccionar el que assajava en un altre 
camp.

El seu sentit de l’àuria proporció, de 
la mesura i de l’equilibri li impedia, 
d’altra banda, d’ensopegar i d’encallar- 
se en el xovinisme en què incorren no 
pocs patriéis que van pel mon cantant a 
tort i a dret les excel.lències del poblé, 
gran o petit, il.lustre o obscur, on han 
nascut. La seva valorado de Sabadell i, 
en el pia que correspongui situar-la, la 
del Vallès era raonada i raonable 
-critica- i, consegüentment, estàlvia que 
qualsevol connotació de ridiculesa. Ben 
al contrari, la seva valorado positiva, 
valenta però ensems crítica, de la ciutat

on va néixer i del terrer dels sens ances- 
tres contribuí a fer més respectables 
aqüestes realitats “ provincianes” als 
ulls de gent que, de les grans urbs es
tant, tendeixen a rebaixar la categoria 
de tot allò que forma part del seu bri
llant mòn metropolità.

Tot això que diem, com a premisses 
no oblidades, li permetia de tenir com 
d’escreix, una idea ben clara, no defor
mada, exempta d’histerismes, ben ob
jectiva, del què era realment el pais, el 
“ seu” pais, del qual aqüestes realitats 
mès familiars i immédiates constituei- 
xen la primera -la més palpable i menys 
retòrica- manifestaciò.

Jo cree que no és agosarat afirmar

que, tot al llarg de la seva vida, arreu on 
es mogué i on pogué influir, allá on 
aconseguí de fer una tasca, el tarannà 
sabadellenc i vallesà d’Antoni Forrellad 
estigué present amb la màxima eficacia 
operativa que porta implicita aquesta 
condiciò de profund i conscient arrela- 
ment que en ell hi havia i que tan po- 
ques vegades, per desventura de tots, 
podem descobrir i senyalar.

I potser era aquesta fidelitat a les se- 
ves arrels -al seu terrer i a la seva 
gènera- el que li dona aquell aplom, 
aquella confiada i no gens petulant se- 
guretat amb què el vèiem procedir en 
qualsevulla circumstància de rise i 
d’aventura que hagués assumit. En ell, 
en el seu fer que ens semblava lent i 
quelcom majestátic, no hi podríem des
cobrir dicotomies, compartiments es
tañes ni incongruéncies de capteniment. 
La seva personalitat es perfila en el nos
tre record com un tot massís i coherent i 
ens fa pensar, si haguéssim d’establir 
un comparança, amb la imatge que, 
anant per aquests móns de Déu, ara i 
adés ens fa détenir el pas i ens corprén: 
la d’un arbre corpulent, però d’airòs i 
arrodonit brancatge, ben afermat a la 
terra, d’on les arrels certament profun
des extreuen la saba que li dòna vida 
pujant a les sempre renovades branques 
i al seu fullatge per una soca d’impres- 
sionant gruix i potència. Un arbre aixi 
-un roure, un pi, una alzina?- en un pai- 
satge que té al fons, a mà dreta, la silue
ta del campanar de Sant Félix i de les 
xemeneies sabadellenques i, a mà es
querra, més a la vora, el cloquer vetust 
del monestir de Sant Cugat del Vallès i 
una masia.

''l.
%
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La seva activitat docent
per Ignasi Arimon i Soler

^ ^ u a n  em varen demanar de col.labo
rar en aquest número de “ Quadern” 
dedicai a Antoni Forrellad per evocar- 
hi el période en què, el qui fou mestre i 
amie meu inoblidable, dedicà una bona 
part de les seves activitats a l’ensenya- 
ment, vaig sentir una gran satisfaccio i 
em va semblar que se’m feia un senyalat 
honor. Havent accedit amb gust a la in- 
vitació, intentaré donar una idea de la 
trajectória docent del nostre il.lustre 
conciutadà, suara desaparegut d’aquest 
nostre món. Ho faré modestament, sen
se fioritures literàries; però, això si, 
amb el sentiment i el respecte que sem
pre m’ha inspirât el mestre i l’amic que 
ha jugat un paper decisiu en la meva vi
da. Em sento, d’altra banda, animat a 
fer-ho per tal com la conec i la vaig viu- 
re molt d’aprop l’esmentada trajectó
ria, primer en la meva qualitat de deixe- 
ble i després com a ajudant i col.labora- 
dor que traballà en estreta col.laboració 
amb el qui sempre he considerai el meu 
mestre.

Deixeu-me dir que es tracta d’una fa
ceta, la que jo tractaré, tal vegada igno
rada del tot pels qui, havent conegut 
Antoni Forrellad en altres àmbits, no 
foren en cap moment deixebles seus. 
Però en tot cas, per als qui rebérem els 
béns de la seva sàvia pedagogia en 
aquells anys que ja queden lluny, la 
seva tasca en aquest terreny fou impor
tant, deixà profund rastre, jo diria que 
fou senzillament decisiva. Puc afirmar, 
com ho farien sens dubte d’altres que, 
com jo, estigueren a prop seu en aquells 
anys, que sempre vaig trobar en ell tota 
l’atenció i tot el suport que podia desit- 
jar, els seus conseils clars i senzills, sem
pre encertats, la comprensió humana 
més exquisita i l’evidència d’una capa
citai intel.lectual fora del comú.

A través de les converses que soste- 
niem a l’aula i a l’entorn dels temes de 
les lliçons que ens donava, transmetia 
confiança i obria horitzons i ens admi- 
rava amb el seu agut esperit observador 
i la Visio clara de les coses. Jo recordo 
com, sense aparent esforç, analitzava la 
qüestió que fos, I’estudiava a fons amb 
gran rigor lògic i arribava a unes con
clusions que semblaven d’una obvietat 
total. Mai no rebutjava cap tema o pro
blema pel fet que impliqués dificultat o 
que no estés prou ben plantejat. Escolta- 
va atentament, amb real interés, el que 
horn li exposava, per descabellat que

fos, i amb un tacte que en ell resulté 
proverbial, anava conduint la conversa 
i feia com si fos el propi interlocutor el 
qui, al capdavall, havia solucionat o 
clarificat la qüestió. Amb la seva huma- 
nitat i senzillesa creava una atmósfera 
de camaradería en les seves lliçons i 
això feia que nosaltres, els seus alum- 
nes, tinguéssim la il.lusiô que estàvem a 
l’altura del seu nivell intel.lectual i aixi, 
positivament anàven assimilant els co- 
neixements de l’assignatura, alhora que 
enriquiem el nostre esperit.

Era característica la seva actitud de 
dir que desconeixia un tema quan 
aquest era alié al seu quefer; però tan- 
mateix quan hom el posava en antece
dents, el vèiem desenrotllar amb segure- 
tat els conceptes d’una matèria que apa- 
rentment només podia dominar-se per 
qui en fos pràctic i comptés amb anys 
d’experièneia.

La seva etapa de dedicado a l’ensen- 
yament començà en temps de la nostra 
Guerra Civil. Era un temps pie de difi- 
cultats de tota mena i d’inseguretat i de
sordre i això feia que es nécessités una 
moral molt forta i una bona dosi de vo- 
luntat per concertrar-se en qualsevol 
classe d’estudis i de treball. Però puc 
ben dir que nosaltres, els seus alumnes, 
vàrem trobar en el seu aconduïment i 
direcció, motivado suficient per aprofi- 
tar les lliçons que d’ell rebiem. En 
aquells anys eli exercia el càrrec de Di
rector de l’Escola Industrial i d’Arts i 
Oficis de la nostra dutat i jo vaig ser un

dels nombrosos alumnes de les classes 
de l’assignatura Indùstria Tèxtil que eli 
impartía en l’esmentat centre. Nosaltres 
haviem de prendre apunts de les seves 
explicacions, car no seguiem cap llibre 
de text, i eren aquests apunts els que ens 
servirien per deixar fixades les seves en- 
senyances.

Recordo que, en funcions de profes
sor, el senyor Forrellad procedía de for
ma recta, puntual, disciplinada, però 
adoptant un to no pas doctoral sino 
planer i corn d’amie, fent-nos entendre 
no solament la matèria d’estudi, sino 
també la importància que tenia per a 
nosaltres l’adquisidô de coneixements 
precisos amb vista al futur, per incert 
que fos, corn reaiment ho era en aque- 
lles circumstàncies. Pel que a mi respec
ta puc afirmar que fou eli qui em feu 
comprendre la nécessitât de lliurar-me a 
l’estudi i que aconsegui donar-me l’esti- 
mul suficient per esforçar-me a apren- 
dre, aprofitant bé les clases fins a tro
bar gust en el fet mateix de saber.

Escoltant-lo, d’altra banda, vaig 
comprendre que les seves opinions, els 
seus punts de vista, els seus conceptes 
sobre la vida estaven sòlidament fona- 
mentats i em vaig adonar que em trova
ba davant d’un home excepcional, el 
quai, a més d’ésser un mestre en les 
questions tècniques i industrials que ens 
ensenyava, era un gran pedagog en tot 
el sentit de la paraula. Estava segur que 
amb els seus conseil i observacions de 
carácter humà marcaria en el meu espe-

Una aula de l ’antifia Kscola Industrial d ’A rls i Ot'icis de Sab adell.
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Antoni Forreliad amb alguns dels sens alumnes, en l’antic camp de fútbol “ del Sabadell” a la Creu Alta.

rit una forta emprempta i que les seves 
teories i els seus lùcids punts de vista 
m’estaven obrint uns amples i sugges- 
tius horitzons.

Seguírem els seus cursos fins al final 
de la Guerra. La majoria, els seguirem 
amb profit, puix el pia d’estudis era 
molt bo i de carácter eminentment pràc- 
tic, alternant les lliçons teòriques amb 
visites a fàbriques on es desenrotllaven 
els diversos processos tèxtils. El fet és 
que el nostre mestre, amb la seva mane
ra de fer, el seu dinamisme i la seva pe- 
cu lia r ita t p e rso n a l, aconsegui 
d’aglutinar-nos, amb escasses deser- 
cions, fins ais últims dies de la Guerra a 
la nostra cintai.

Acabada la Guerra, la seva inquietud 
d’ensenyant el portà a establir, junt 
amb el seu gran amie Josep Salvador, 
que havia impartit Matemàtiques tam
bé a l’Escola Industrial, unes classes 
nocturnes d’especialització accelerada, 
entre les quais hi havia les de Teoria i 
Tecnologia de Teixits que dirigia eli 
personalment. Aqüestes classes s’ubica- 
ren en el Col.legi Mercantil, centre diri- 
git i regentat per Lluís Salas, mestre de 
minyons que gaudia d’un ben merescut 
prestigi i que havia tingut a les seves 
aules una munió d’alumnes que esde- 
vingueren després homes claus de la in
dustria sabadellenca.

A qüestes classes nocturnes 
començaren amb Tassistèneia d’un petit 
grup d’estudiants que ja haviem estât 
alumnes seus durant la Guerra, però en 
anys successius s’anà incrementant el 
nombre de Talumnat i es pot ben dir 
que, en conjunt, foren legió els min
yons que hi assistiren i que hi cursaren 
les assignatures corresponents a les di
verses especialitats que comprenien.

Voldria esmentar que durant els pri

mers anys de la postguerra el senyor Fo
rreliad introdui en els seus cursos i en 
les seves lliçons, importants innova- 
cions que ara anomenariem vanguardis- 
tes; i aixô, especialment en els cursos 
accélérais, que permetien adquirir en 
poc temps els coneixements suficients 
per a estar al nivell de les necessitats de 
la indùstria sabadellenca, la quai, corn 
és evident, estava mancada aleshores de 
tècnics i de comandaments intermedis 
en totes les especialitats.

Fou aleshores que el nostre mestre 
emprengué la investigació del fonament 
de la construcció del teixit. Els sistemes 
i mètodes tradicionals eren de carácter 
empirie i es basaven en el pes, el núme
ro O finor del fil i l’anàlisi de mostres 
per a copiar-les o fer-ne imitacions i, en 
definitiva, confiaven molt en Texpe- 
rièneia i habilitai del “ teòric” . Però al 
senyor Forreliad, persona de mentalitat 
tècnica i intel.lectual, no el satisfeia 
aquest sistema de tempteig arcaic, sense 
rigor cientific i aleatori, per més que 
utilitzant-lo s’arribessin a fabricar tei
xits perfectes. Volia aconseguir la cons
trucció del teixit per via del càlcul i el 
joc dels coeficients i amb la racionalit- 
zaciò dels processos des de la manipula- 
ciò de la primera matèria fins a l’aca- 
bat. Per això, al marge de les hores de 
classe, dirigi per a un réduit grup 
d’alumnes que decidirem secundar els 
seus afanys unes investigacions sobre la 
plasticitat i rigidesa de les matèries tèx
tils, diàmetre de les fibres i dels fils, di- 
buix i operacions d’acabat de les peces.

En acabar jo aquests cursos i les es- 
mentades investigacions, el senyor Fo
rreliad em proposà de continuar com 
ajudant i col.laborador seu a Pescóla 
téxtil, atés que el cárrec que eli llavors 
exercia d’Enginyer Municipal de Saba

dell i altres activitats que havia encetat 
en el terreny professional l’impedien de 
poder continuar, amb dedicació satis- 
factória, impartint les ensenyances que 
fins aleshores havia donat. Posterior- 
ment, degut a 1’increment i al volum 
que anaven prenent les seves Empreses, 
hagué de deixar del tot la seva activitat 
docent, i així fou com confià en mi la 
resposabilitat de donar-hi continuitat.

Aprofitant els apunts que havia près 
en el curs accélérât dedicat a la cons
trucció matemàtica del teixit dirigit pel 
nostre mestre i incorporant-hi els résul
tats de la investigació efectuada sota la 
seva direcció -complementa! tot això 
amb les experiéncies própies obtingudes 
en el meu treball-, vaig confeccionar, 
amb la supervisió i consentiment del 
senyor Forreliad, el Ilibre de text de 
l’assignatura, titula! “ Fonaments deis 
Teixits” , que fou edita! en ciclostil.

* * *
En les línies precedents queda ressen- 

yada, a grans trets, la meva formado 
tècnica i professional al costa! del meu 
inoblidable mestre i queda explica! com 
és que fos jo el qui el va succeir en la 
tasca docent sobre matèria téxtil que eli 
desenrotllà a la nostra ciutat en unes 
circumstàncies totalment anòmales. He 
d’afegir que posteriorment, al llarg de 
la meva vida professional dins el món 
de la tècnica i de la indùstria fou habi
tual i molt profitós l’intercanvi d’opi
nions sobre els més diversos aspectes 
del món del treball amb el senyor Forre- 
llad. Des de la seva talaia d’alts càrrecs 
directius era molt vast l’horitzó que 
abraçava, i les orientacions i aclari- 
ments que em proporcionava m’ajuda- 
ren sempre a moure’m en aquest món 
complex de la indùstria que eli coneixia 
en profunditat.

Per acabar voldria dir només que, 
tant en les seves activitats docents que 
he intenta! d’evocar en aqüestes linies, 
com en tots els ámbits on es mogué en el 
decurs de la seva vida -que, al nostre en
tendre, quedà truncada en un moment 
de plenitud que prometia encara grans 
realitzacions del seu geni creador i 
optimista- deixà la imatge d’un home 
treballador, humil i clarivident, amb un 
do de gents captivador que, amb la seva 
privilegiada faculta! de fe, perseverança 
en l’estudi, dots pedagògics i rellevant 
competèneia inte.lectual, creà una legió 
de tècnics que s’incorporaren al món de 
la indùstria amb un bagatge de forma- 
ció tècnica i humana molt apreciable. 
També amb aquesta faceta de la seva 
multiforme activitat contribui, dones, 
eficaçment a la millora i engrandiment 
de la nostra ciutat i de Catalunya.
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L’enginyer industrial
per Antoni Trailero lAlós, Enginyer industrial

,/Vntoni Forrellad Solà acabà la carre
ra d’enginyer industrial l’any 1936, a 
l’edat de 24 any s (Havia nascut el 18 de 
juliol de 1912).
Passais els anys de la guerra dedicáis a 
l’ensenyament de les joves generacions, 
obri una oficina particular per I’exercici 
lliure de la professió. Els seus dots na
turals, les seves relacions familiars i 
particulars i I’exercici del càrrec públic 
d’Enginyer Municipal de I’Ajuntament 
de Sabadell des del 14 de juny de 1940, li 
oferiren ben aviat un ampli camp per a 
desenrotllar la seva professió d’engin
yer, ajudat per la circumstància que la 
ciutat, passada la guerra, començà a 
treballar de nou amb forta empenta, 
per la nécessitât, si més no, de refer tot 
el que s’havia destruit. I també pel fet 
que a Sabadell havia quedat una indús- 
tria básica que, malgrat totes les dificul
táis de proveïments de primeres matè- 
ries, través fiscals i l’estât de la maqui- 
nària, el tarannà treballador de la nos
tra gent feia rutilar tant com podia.

Aquesta oficina, que tenia instal.lada 
a la mateixa casa on va néixer, del ca
rrer de Sant Josep 31, deuria ésser una, 
si no la primera, de les empreses de llar- 
ga durada que va organitzar.

Aquesta oficina la traslladá, després, 
al seu nou domicili del carrer Sant Pau 
89, ja casal l’any 1941. Era una típica 
casa sabadellenca d’un sol eos i tres 
plantes. A la tercera planta hi havia el 
departament de delineació i a la planta 
baixa, a la primera cambra entrant a 
má esquerra, rebia les visites i els 
clients, albora que utilitzava com a des- 
patx de treball quan no era amb els seus 
ajudants.

L’oficina, pel que fa a personal, esla
va formada per un aparellador i un 
equip de delineants. Quasi tots hi treba- 
llaven a hora baixa.

A l’oficina es despatxaven els expe
dients de tramitació oficial de permisos, 
sobretot de maquinária, i es realitzaven 
tots els complexos treballs deis projec- 
tes d’implantació de noves indústries o 
d’ampliació d’altres ja existents, des de 
la construcció o adaptació deis edificis 
a l’assentament de la maquinária i de 
totes les instal.lacions anexes pel seu 
bon funcionament; valoracions, dictá- 
mens, etc.

Com hem dit, eren temps difícils i la 
construcció d’obres també participava 
de les dificultáis generals. Hi havia

molta escassetat de ferro i s’havien 
d’arbitrar tota mena de solucions cons
tructives.

Hem de remarcar que en aquest pé
riode Antoni Forrellad utilitzà molt el 
formigó armai, quan eren poquíssims 
els tècnics que tenien el bagatge sufi- 
cient per a projectar-lo. Més d’un sub- 
ministrador local de biguetes de formi
gó armai les va poder fabricar gràcies a 
les taules que prèviament eli li havia cal
culai.

Antoni Forrellad savia enfrontar-se 
amb tota mena de dificultáis. Anava on 
calia, organismes publics i empreses 
particulars, per a solventar-les, i es po
dia relacionar amb tota classe de perso- 
natges. Dificilment cap interlocutor po
dia avantatjar-lo en argumentació i en- 
giny. Sabia on anava i el què volia, i ra- 
rament s’equivocava. I per tot això i per 
la seva rectitud moral a l’hora de trac- 
tar amb els pressupostos, es féu un bon 
nom i una nombrosa i distingida clien
tela.

Assenyalarem algunes de les seves 
obres més importants realitzades en la 
década de 1939 a 1949:

Marcel S.A.
Va fer el projecte, que es realitzà.

d’omplir tota l’illa limitada pels carrers 
Mossèn Jacint Verdaguer, Onésimo Re
dondo, avui Pau Claris, Permanyer i 
Riusec. Aquesta fábrica consta d’un 
semi-soterrani, pianta baixa i cos elevai 
d’oficines i despatxos. A més de la sec- 
ció de teixits, s’hi muntà la filatura i un 
rentador de lianes. L’obra, començada 
l’any 1942, s’anà complétant tot al llarg 
de la década. L’estructura era metàl.li- 
ca i la coberta en forma de dent de ser
ra. Antoni Forrellad en va projectar 
moites, de cobertes en forma de dent de 
serra, quan abans de la guerra són 
comptades les fàbriques de la nostra 
ciutat on la trobem utilitzada: a cal Je- 
pó i a La Llanera.

Enric Rocamora.
Edifici situât a Pilla limitada per la 

Carretera de Barcelona, Passeig del 
Comerç, i carrers Buxeda i Doctor Pu
jadas. Es començà el projecte l’any 
1941 i la construcció s’allargassà fins 
passais els anys cinquanta. La prematu
ra mort del Sr. Enric Rocamora Mora- 
tones, canvià el desti de l’edifici, que 
primerament havia d’allotjar una gran i 
completa industria téxtil. Passa després 
a mans de l’empresa Agilesa i posterior- 
ment a altres mans, i finalment a Arra-

Antoni Forrellad amb Josep Salvador i Roig, el seu primer soci.
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Benedicció de les oficines de CES, oficina de professió Iliure. Edifici del carrer Sol i Padris núm. I

hona S.A. que hi féu les modificacions i 
ampliacions adequades, necessàries per 
a la fabricado i transformació de plás- 
tics, activitat a qué es dedica aquesta 
firma.
Campmajó Hnos. S.A.

Edifici situât a la cantonada dels ca- 
rrers Riusec, Mossèn Jacint Verdaguer, 
i Frasser Lawton. Consta de semi- 
soterrani i planta baixa. Estructura me- 
tàl.lica i coberta amb dent de serra me- 
tàl.lica. Començà el projecte l’any 1942 
i l’edifici quedá enllestit l’any 1944. 
També dedicai a la indùstria téxtil. 
Ocupat després per la raó social Lanifi
cio S.A.
Suñer S.A.

Ocupa la major part de l’ilia limitada 
pels carrer s Balmes, Calasanç Duran, 
Covadonga i Sentmenat. Començà el 
projecte l’any 1941 i la seva construcció 
s’anà fent fins passais llargament els 
anys cinquanta. Estructura metàl.lica. 
Indùstria: Foneria de ferro i acer.

L’amistat d’Antoni Forrellad amb 
Josep Suñer venia de Iluny i es mantin- 
gué sempre. Suñer li encarregà altres 
treballs, entre élis la gran nau de lami
nado de Fábrica de Mieres S.A., a As- 
tùries, corn veurem més avail.
Hijos de J. Palau Ribas.

Gran empresa metal.lùrgica situada a 
la carretera de Cerdanyola a Monteada, 
en el limit d’aquests dos Ajuntaments.
Transformaciones Industriales S.A. 
(TISA)

Situada al carrer Sant Ferran, canto
nada Permanyer, davant de la plaça del 
Treball. Constava d’un petit soterrani, 
planta baixa i pis d’oficines. El projecte 
és de l’any 1947 i la realitzaciô acabà

l’any 1948. Amb estructura de formigó 
armai, incloent-hi la coberta en forma 
de dent de serra, una de les primeres fe
tes amb aquest material.

Construcciones Eléctricas de Sabadell 
S.A. (CES).

Situada a la cantonada dels carrers 
Sentmenat, Alguersuari Pascual, i Sol i 
Padris. Projectada l’any 1949 i acabada 
la seva primera fase l’any 1950. Estruc
tures de formigó armai i coberta en 
dent de serra metàl.lica. Indùstria elec
tromecánica. Edifici format per planta 
baixa i un pis per a oficines.

I, per no allargar-nos excessivament, 
esmentaré només sense descriure-les, al
tres construccions, algunes no menys 
importants que les anterior s:

M. Corominas S.A. Edifici situât da
vant l’antiga estació del Nord. Indùs
tria tèxtil. En el Hoc ocupat per l’antic 
vapor Vila Fuster.

Jenny-Turull S.A. (Ca la Daniela). 
Ampliació d’una nau per a doblats, 
amb coberta en dent de serra.

Fabril Española S.A. Edifici del car
rer Calders. Indùstria téxtil.

Especialidades Laneras Fargas. Edi
fici de tres plantes situât a la cantonada 
dels carrers de Sant Vicenç i Domingo 
Borràs. Filatura d’estam.

Girali Baixeras S.A. Ampliació i re
formes del rentador de lianes, magat- 
zems i secció de piquelats. Illa limitada 
pels carrers Bruc, Marina Nacional, Gi
rona i Lepanto.

R. Llobet. Indùstria téxtil. Edifici si
tuât a la cantonada dels carrers Cova
donga i Cardona.

Sallarés Deu S.A. Ampliació de l’edi- 
fici del carrer de la Indùstria, cantona
da Concepció.

Tintes y Aprestos E. Casanovas Ar- 
gelaguet S.A. (Moli Oriac). Realitzà un 
ambiciós projecte que no es tradui gaire 
en realitat.

A més dels esmentats, hi ha els pro- 
jectes de Gamell, Josep Viver Puig, i al
tres, que hem de silenciar per no allar
gar excessivament aqüestes notes.

El creixement industriai de Sabadell, 
un reflex del qual és la mostra que aca- 
bem de descriare, comportà també el 
creixement demogràfic: la ciutat passa
rla d’uns 47.000 habitants l’any 1939, a 
uns 60.000 habitants l’any 1950.

Però aquest creixement no anà com- 
paginat amb l’increment de l’abasta- 
ment d’aigua necessari, el qual en 
aquesta década dels 40 ais 50 arriba a 
enregistrar un minim anual de 65
l./h/dia, un dels més baixos que s’han 
produit i que és un index de les fortes 
restriccions d’aigua que pati Sabadell 
en aquella época. Eren completament 
insuficients els recursos de les empreses 
subministradores Compañía de Aguas 
para el Abastecimiento de Sabadell 
S.A. (Mina de Terrassa), Sociedad de 
Propietarios de la Mina de Aguas de 
Sabadell S.A. (Mina de Ribatallada) i el 
Servei Municipal, que disposava de di- 
ferents fonts de subministre.

Aquest problema es féu tan urgent 
que l’Ajuntament, el Gremi de Fabri
cants i altres entitats economiques de 
Sabadell crearen una Comissió d’Estu- 
dis perqué cerqués i présentés la solució 
més viable.
L’ànima de la gestió tècnica d’aquesta 
comissió fou Antoni Forrellad, el qual 
redactá el projecte definitiu de portada 
d’aigües des de Barcelona, concreta- 
ment des de Vallvidrera. Aquesta solu
ció, com es pot comprendre, es va deci
dir després de molts treballs i discutint 
altres solucions alternatives.

Constituida la Compañía de Aguas 
de Sabadell S.A. i aprovat definitiva- 
ment el projecte, havia arribat el mo
ment de començar les obres. L’oficina 
del senyor Forrellad, amb aquest treball 
quedava sobresaturada. I permeteu-me 
ara el breu incís que m’introdueixi en la 
seva biografía. Fou en aquest moment, 
any 1949, que el senyor Forrellad, just 
d’acabar jo la carrera d’enginyer indus
trial, m’associà en la seva oficina.

A eli he d’agrair molt aquesta decisió 
que va prendre. Alternant amb la feina 
de la portada d’aigües, vaig assumir la 
meva primera direcció d’obres, que va 
èsser precisament la construcció del nou 
edifici de CES. El senyor Forrellad vol- 
gué que el meu aprenentatge es fes en 
una cosa seva. Es un fi detall de la seva 
manera d’actuar.

Ì3-



En aquest non edifici de CES, ell hi 
traslladà, acabat de les vacances de 
l’any 1950, l’oficina del carrer de Sant 
Pau, i allí romanguérem fins l’any 
1961, en què es féu el trasllat al carrer 
de Gurrea 99.

La portada d’aigües acabà el 18 
d’agost de 1952, i els 65 l./h/dia de 
l’any 1949, ben aviat quedaren arxivats 
corn un mal son. (Avui els sabadellencs 
consumim 207 l./h/dia).

Antoni Forrellad fou assessor tècnic 
de la CASSA fins l’any 1958 i, en una 
de les renovacions de junta, passà a 
ocupar el càrrec de Conseller Delegat 
del Conseil de CASSA càrrec que exerci 
des de l’any 1958 fins l’any 1967. Els 
problèmes de CASSA mai no li foren 
indiferents i a la Companyia la seva 
opinio sempre fou escoltada.

L’any 1950, es féu el trasllat de la 
CES del carrer del Forn al carrer de Sol 
i Padris. Si bé el tenir les dues oficines 
en un mateix local li estalviava temps, el 
ràpid creixement de la dita empresa -de 
la quai ell portava la direcció comercial 
i administrativa, anant a càrrec de Jo- 
sep Salvador Roig, soci i company seu, 
la direcció técnica- obliga molt aviat 
Antoni Forrellad (ja a l’any 1952) a ha- 
ver de demanar a l’Ajuntament de Sa- 
badell l’excedéncia del càrrec d’Engin-
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yer Municipal que exercia.
Per bé que les seves obligacions amb 

la CES i altres empreses que fundá i el 
compliment d’alts deures de ciutadania 
l’absorbien molt, no per aixó deixà 
d’ocupar-se de l’oficina intervenint ac- 
tivament en els següents treballs:

Carbonizaje Textil S.A. Fábrica téx- 
til de desmot de lianes en ñoca. Projec- 
te de l’any 1954, realitzada en els anys 
1955-58, a Barberá del Vallès. Fou una 
de les primeres construídes en aquest 
sector industrial a vora can Planas, i 
ben aviat va atreure altres industrials de 
Sabadell, moguts per la diferéncia de 
preu del terreny industrial comparât 
amb el del nostre terme municipal. El 
sistema de desmotar d’aquesta fábrica 
va ésser el prmer que s’instal.lá a Es- 
panya.

Colomer Munmany S.A. de Vic. 
Realització d’unes grans ampliacions en 
aquesta empresa que és avui dia una de 
les primeres firmes en la blanquería de 
la pell de be. La coneixença amb els em- 
presaris d’aquesta casa ve de l’any 
1952, i a través de la firma sabadellenca 
Giralt Baixeras S.A. que piquelava pells 
per Colomer Munmany.

Comadran y C.®, propietária de la fá
brica que allotjá Fabril Comadran S.A. 
a Moiá. Totes les parets exteriors hi són

fetes de pedra, manifestació de l’estima 
amb qué la tingué l’empresari Josep 
Comadran Cisa, avui també malaura- 
dament difunt.

Caits S.A. Estudi general deis Docks 
i el projecte definitiu de la primera fase.

Fábrica de Mieres S.A. Edifici deis 
trens de laminació. De formigó armat. 
Format per tres naus, de 255 m. de llar- 
gada per 110 m. d’amplada i capçat per 
una altra ñau de 27,5 m. d’amplada i 
110 m. de llargada. Amb una superficie 
total de 31.075 m .̂ Pilars de 14 m. d’al
tura i jásseres de 3,5 m. ens poden do
nar una idea de la grandiosità! del pro
jecte.

Ricardo Soler y C. .̂ Avui Fytisa. 
Marcá les directrius del projecte que 
avui constitueix la gran fábrica de Fyti
sa, del carrer de Juan de la Cierva, de 
Barberà del Vallès.

L’any 1954, i a través del senyor Jo
sep Maria Marcet, que sabia que podia 
confiar-hi, entaulá relacions amb uns 
grups árabs, per ais quais va fer dos 
projectes de fábriques téxtils:

La Middle East Fine Worsteds 
S.A.E., d’uns 8.000 m^ Amb tintore
ria, preparació de filatura, filatura, tei- 
xits i acabats.

I la The Popular Spinning and Wea
ving C? S.A.E., d’uns 3.000 m \

Projecte de “ F-ls Docks”



293

Projecte de S.A. Marcel

I no podríem cloure aquesta resumi
da relació sense incloure-hi l’ASEA- 
CES, de nova planta, de Sant Quirze 
del Vallès, començada l’any 1963, i la 
de Motores Claret S.A., després Uni
dad Hermética, ubicada a la mateixa 
poblado.

Avui és fácil edificar en aqüestes zo
nes, però si ho mirem amb les perspecti
ves de l’any 1963, quan tots aquests te- 
rrenys eren encara camps de cultiu, 
s’havia de tenir una intuició excepcio
nal per no fracassar en aqüestes deci
sions d’elecció, les quais eren fortament 
influïdes pel sentiment que eli tenia de 
no voler-se allunyar del seu Sabadell, 
que tant estimava.

Sabem que en aqüestes relacions 
d’obres que hem detallat hi han omis
sions, però allò que no voldriem ometre 
sòn algines de les altres activitats que 
Antoni Forrellad que desenrotllà a re- 
dòs de la seva oficina i corn a ciutadà 
sabadellenc.

Una d’elles va èsser la destacada par- 
ticipaciò amb la Secciò d’Urbanisme de 
la Fundaciò Bosch i Cardellach en la re- 
dacciò del primer Pia d’Ordenaciò de

Sabadell (Pia Baldrich), i especialment 
en la Normativa Industrial anexa, que 
posà per primera vegada a Sabadell un 
cert ordre en la complexa problemàtica 
de les relacions entre indûstries i veïnat i 
que servi d’exemple a més d’una entitat 
urbanistica.

Una altra fou la redacciò, l’any 1955, 
de l’avantprojecte d’una Central Tèr
mica, encarregat pel Cremi de Fabri
cants, i que tenia per objecte completar 
l’energia eléctrica que subministraven 
les companyies i evitar aixi les restric- 
cions de corrent eléctrica que patia la 
ciutat. Era una central de 10.000 Kw. 
de potència. Aquest treball es va publi
car en el suplement econòmic de “ SA
BADELL” , de data 1 de gener de 1956.

I fins i tot es va fer un estudi d’un 
pàrking, a situar a la Plaça Vella.

No voldria deixar d’esmentar que 
ajudà desinteressadament la Parròquia 
de Sant Feliu, que era la seva, en més 
d’una reforma, neteja i reparaciò de 
l’edifici del temple.

Les seves activitats en altres camps 
anaren apartant-lo de mica en mica de 
les de l’oficina, a la quai, tanmateix el

lligà sempre un gran afecte.
Era un home com n’hi ha pocs. Moi

tes vegades una poblado es fa conèixer i 
ser honorada pel fer d’un home aixi. 
Sabadell ha estât una d’elles.

La presència d’Antoni Forrellad do- 
nava seguretat. En les inundacions de 
l’any 1962, posât al serve! de la ciutat, 
el recordo corn un cap d’Estat Major, a 
la caserna dels bombers de la Carretera 
de Barcelona on es centralitzaven les 
operacions i des d’on sortien disposi- 
cions per a resoldre problèmes que es 
presentaven davant d’aquella situado, i 
al quai teniem dipositada tota la nostra 
confiança.

Segur que aixô li plauria, no voldria 
acabar sense fer un esment de tots els 
qui van trèballar amb ell en la seva ofi
cina i sense dedicar un record especial 
pel seu amie Josep Salvador Roig, que 
va col.laborar amb ell en tota mena 
d’iniciatives i que ens acompanyava en 
moments de Heure, en les nostres con
verses, tracte i relacions que élis dos 
hauran reprès, sens dubte, en les esta- 
des eternes.

I H E  Silff M A V IN G  FINISHING C V S .A .£.
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Un home d’empresa
per Carles Manner i Serres. Membre del Partit dels socialistes de Catalunya (PSC-PSOH).

T aig començar a col.laborar amb el 
senyor Forrellad a darreries del 57, en el 
que aleshores era CES, i de la seva mà 
vaig anar al B.I.C. cap a finals del 71. 
Quan vaig deixar el Banc, aquests tres 
darrers anys m’he vist periòdicament 
amb ell per a discutir del cel i la terra i 
tot el que ens semblava. La darrera ve
gada fou dos mesos abans de la seva 
mort i, després, una llarga tarda de co- 
mentaris i discussions sobre moites co
ses, especialment sobre la crisi de Banca 
Catalana i l’actuació del govern socia
lista. Recordo el lapidari final de la 
conversa: eli em va dir amicalment 
“ Calli, calli, que vostè el que és, és un 
cristià sense fe” , i jo afectuosament li 
vaig contestar: “ I vostè, un socialista 
sense carnet” .

Exposo l’anterior per dir que estima
va i admirava el senyor Forrellad, el 
considero el meu mestre, i penso que eli 
també m’apreciava.

Aqüestes relacions poden portar fácil- 
ment que un comentar! sobre la seva 
personalitat degeneri en un simple pane- 
giric. Vull intentar que no ho sigui; estic 
convençut que puc contribuir més al co- 
neixement de la seva figura a través d’un 
dibuix admirat, però també critic, de la 
seva indiscutiblement poderosa persona-

litat. Així m’ho proposo...
Parlar d’en Forrellad (a partir 

d’aquí, deixo el, per a molts, entranya- 
ble «senyor» Forrellad) com a home 
d’empresa, és parlar de la seva persona
litat tota. Fou un home de conviccions 
profundes; per aixó la seva actuació 
com a empresari no fou una faceta més 
del seu actuar, sinó la resultant de 
l’aplicació d’aquelles conviccions.

Penso que en Forrellad per damunt 
de tot fou un home religiös; millor dit, 
un home d’una profunda fe religiosa. 
Probablement si no hagués tingut 
aquesta realitat de creient el seu actuar 
hauria acabat essent semblant al que ha 
estât però amb un altre abast i, per a eli, 
amb una justificaciò diferent.

La projecciò d’aquesta consciència 
religiosa en el marc social fou una doble 
preocupado:

• Crear riquesa.
• Reduir les injusticies socials.

La concreció d’aquestes preocupa-
cions el va portar al que fonamental- 
ment ha estât: un empresari. Més que 
un home d’empresa, ha estât un promo
tor d’empreses.

Una empresa era un centre de creaciò 
de riquesa per a la col.lectivitat; era 
també un conjunt de llocs de treball; i

Am b Josep  Salvador i els Ireballadors de l’em presa , al Santuari de l a Salu t.

era, a la fi, la possibilitat de viure millor 
per a unes families.

En dir això, no penso en un Forrellad 
amb ales i tùnica d’angel; és dar que 
també, i ben fortament, el motivaren 
els diners, la vanitat i l’afany de poder. 
Però estic segur que en la seva reflexiò 
intima i profunda -aquesta que fern tots 
per a justificar-nos en una intel.ligible 
barreja de sinceritat i autoenganys- 
pensava que havia de fer empreses per 
aquells modus.

Si aquesta era la motivaciò, del que 
cal parlar és de l’activadò.

En una divisiò que no té altre valor 
que el d’una simple forma de presentar 
les coses, vull recordar Forrellad en la 
seva relaciò amb l’empresa com a:

A) Home emprenedor.
B) Home amb preocupaciò social.
C) Home d’empresa.

A - Abans he dit que Forrellad, més que 
home d’empresa, era empresari, en el 
sentit de creador d’empreses. Això, que 
ha estât una constant del seu actuar, 
cree que ha tingut tres moments culmi
nants:

1. - Evidentment el primer va ser el de 
la creaciò amb el seu amie Josep Salva
dor, de l’empresa inicial, d’allò que al 
final ha estât un petit imperi: Construc
ciones Eléctricas Sabadell, S.A. (CES), 
que no vaig viure, i de la quai poques 
referèneies posseeixo.

2. - El segon fou l’any 59, quan es va 
implantar per l’Administraciô el pia 
d’estabilitat de l’Ullastres. La depressiò 
que aquell pia va produir feia perillar 
part dels 400 llocs de treball que tenia 
aleshores CES. Amb la finalitat d’ab- 
sorbir els excédents de plantilla que 
aquella situaciò creava, en Forrellad va 
dedicar-se, primordialment, durant 
aquella època, a voltar per Europa per 
a buscar noves activitats creadores 
d’aquells llocs de treball.
D’aquesta recerca van sorgir diverses 
empreses i la relaciò amb nous socis; re
cordo Frical i, sobretot, Unitat Hermé
tica.

3. - Un punt d’inflexió i continuitat a 
la vegada és quan als començaments 
dels seixanta, lordi Pujol en sortir de la 
presó connecta amb en Forrellad i li de- 
mana la seva col.laboraciô a Banca Ca-
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talana, i especialment al Banc Indus
trial de Catalunya.

A part les inevitables composants 
d’èxit personal que hi devia haver, re
presentava, segons formulació repeti- 
dament explicitada per en Forrellad, la 
possibilitat de repetir amb un immens 
efecte multiplicador el que havia fet 
fins aleshores. El potencial economie 
d’un Banc devia permetre de crear em
preses i llocs de treball, en unes magni- 
tuds incomparables a les del món a qué 
estava sotmés.

S’ha dit que 1’anada de Forrellad a 
Catalana fou conseqüéncia del fet que 
els suecs d’ASEA es van quedar amb 
CES i van apartar-lo. És una veritat a 
mitges.
- Primer: Fou Pujol qui va anar a bus
car Forrellad.
- Segon: La col.laborado de Forrellad 
al BIC fou anterior al procès d’absorció 
de CES per ASEA.
- Tercer: Penso, però, que el procès 
ASEA, que va significar un real aparta- 
ment d’en Forrellad, va precipitar i aug
mentar el seu treball al grup bancari.
B - La preocupació social d’en Forrellad 
és una constant que va des dels comen- 
çaments de CES, repartint part dels be- 
neficis entre els treballadors, fins a la se- 
va participació al Conseil de Treball de 
la Generalität.

La seva manera de pensar me la va ex- 
posar un dia de desembre del 57, baixant 
junts les escales que portaven al taller de 
la velia fábrica de CES, al carrer de Sol i 
Padris. Més o menys, em va dir:

“ Aquesta fábrica, aqüestes naus, en
cara que jo en soc “ l’amo” , considero 
que no són meves. En realitat són de tots 
els que hi treballen. Aqui hi deixen el seu 
esforç i part de la seva vida; per aixó 
penso que “en justicia” (sic) és d’ells. Jo 
simplement me’n considero l’adminis- 
trador, tant en l’ordre de decidir el que 
s’ha de fer, com en el del que s’ha de fer 
amb els diners. Pel que fa al primer punt 
no están preparats; en l’aspecte de di
ners, si ells ho haguessin d’administrar 
s’ho polirien de seguida; jo ho repartei- 
xo una part entre la gent en forma de be- 
neficis i la resta penso que ho he de rein
vertir” .

Aquesta declaració sempre he pensât 
que és una autèntica sintesi del que ha 
estât de forma continuada el pensament 
d’en Forrellad en aquest aspecte.

Un profund sentit de la justicia social i 
una no menys profunda desconfiança en 
la capacitai dels treballadors i, en gene
rai, dels grups socials.

A m b altres industrials sabadellencs a qui la C am bra de C om erç ha atorgat els seus Prem is a l ’Kxpor- 
tac ió .

Ja en aquella ocasió li vaig dir que 
d’això se’n deia “ paternalisme” .

Aquest sentit de justicia i d’elitisme ha 
estât una constant del seu fer; només el 
temps, més que els anys, les circumstàn- 
cies socials i l’entorn politic en varen 
aigualir el primer aspecte i atemperar el 
segon.

En una setmana social organitzada 
per “Acciò Católica Obrera” eli va tenir 
el coratge d’acceptar el paper de defen
sor de l’empresari, en un ambient abso- 
lutament autogestionari. A la cloenda, el 
ponent obrer va dir-li que era una llásti- 
ma que no tingués confiança en un siste
ma que, d’implantar-se a les seves fábri- 
ques, estava segur que el primer que fa- 
ria era nomenar-lo a eli (Forrellad) com 
a responsable.

Diria que aquesta preocupació es 
transforma, en el concret, en tres cons
tants del seu fer empresarial:

1 - La Iluita contra els acomiada- 
ments.

2 - La recerca d’uns salaris dignes.
3 - Els intents poc reeixits d’elevar el 

nivell cultural deis treballadors.
1.- Ja he esmentat la preocupació, 

arran del pía d’estabilització, per a bus
car alternatives ais excédents de planti
lla, a través de la creació de noves em
preses.

Diria que aquesta preocupació es va 
arribar a convertir en un segell d’identi- 
ficació; i aixi al 79, en una de les empre
ses més significatives de les creades en la 
seva carrera empresarial, vaig manifes
tar la necessitai d’una important reduc- 
ció del personal d’estructura. Eli em va

recolzar però en quedar-nos sois, mani
festé que no hi estava disposât; que ad- 
metia la nécessitât, però que s’havien de 
buscar altres formes, corn la de reciclar 
el personal i passar-lo a fábrica. Aixi es 
va fer i em sembla que en va rebre el re- 
coneixement públic a través d’un premi.

2. - A partir d’una afirmació repetida, 
que una empresa que no pogués pagar 
els salaris normals del seu entorn no te
nia raó de ser, va posar en práctica una 
politica salarial bastant oberta i puntera. 
És evident que a les empreses d’en Fo
rrellad els nivells salariais están entre els 
llocs millors situats de cada sector.

3. - A aquest respecte em ve a la me
mòria el plantejament que féu, ais vol- 
tants del 58, per a disminuir dues hores 
la setmana de treball: una part per re- 
ducció d’horari i una altra dedicada a 
conferéncies de tot tipus que s’organit- 
zaven a la mateixa empresa. Al poc 
temps el plantejament va morir sol.
C - Home d’empresa, vull referir-me al 
carácter especific del seu tipus de gestió, 
a les empreses on participava o regia.

Les seves principals caractéristiques 
penso que van ser:

- Un home optimista. Creia sempre 
en la possibilitat de trobar solució ais 
problèmes, això tant a nivell d’empresa 
en les preocupacions del dia a dia, com 
a un nivell estratègic, quan es planteja- 
va la inviabilitat d’una empresa. Era 
tremendament read a pronunciar-se pel 
tancament d’una empresa. Sempre, a 
voltes contra tota evidèneia, volia tro
bar solucions de continuïtat i més d’una 
vegada ho va aconseguir.

EU era conscient d’aquesta caracteris-
Í3-



296

tica, que albora l’enorgullia i li pesava.
Una vegada va confessar aquest “ de- 

fecte” a Kurt Nicolin, el gran factòtum 
d’ASEA, i aquest li va respondre: 
“ Dones això és el que vull; els optimis
tes s’equivoquen i els pessimistes no fan 
res” .

Un home seré. Potser fruit de la prò
pia seguretat i de l’anterior optimisme, 
la realitat és que Forrellad encaixava i 
afrontava amb autèntica serenor els pit- 
jors problèmes i les pitjors situacions. 
Potser el vespre, a casa, no dormia; pe
rò a l’empresa no el vaig veure mai 
atabalar-se; si que es preocupava, però 
mai no perdia l’aplom.

- Un home racional. Era profunda- 
ment fidel a la seva formaciò d’Engin- 
yer. Moites vegades semblava actuar 
per impressions i intuicions; però, no: 
pensava i repensava molt les coses, les 
quadriculava, i, aixi que podia, les en- 
quadrava en algún algoritme matemà- 
tic.

- Un home flexible. Sabia que dificil- 
ment les coses tenen una única soluciò. 
Per això escoltava molt, decidla més; i 
en el que podia, decidla a favor de les 
solucions dels altres, més ben dit. dels 
qui les havien de realitzar. Sabia opti- 
mitzar l’eficàcia.

Un home profundament català. En
cara que no té massa a veure amb la 
perspectiva que intento agafar, no resis- 
teixo la temptaciò de reflectir la profun
da i serena catalanitat del seu fer. En un 
costum inhabitual aquell temps, Forre
llad feia totes les seves notes i apunts en 
català, sempre amb l’estilogràfica, que 
no va abandonar pel boligraf, i en pa
pers quadriculats on podia millor in
ventar les gràfiques a les quais tan afec- 
cionat era.

Només el canvi de situado politica va 
fer que aquest catalanisme seré d’en Fo
rrellad es barregés amb certes dosis de 
catalanisme crispât, molt impropi d’eli, 
cosa que no va fer més que demostrar, 
com li vaig manifestar, el poder i el pes 
dels ambients en qué un es mou, front a 
la pròpia personalitat, per forta que sia, 
corn era el cas d’en Forrellad.

Empresari creador i innovador
per Vicen  ̂Oller i Compañ. Ex-conseller d 'Indùstria i Energia de la Generalität de Catalunya. 
Ex-president del Cercle d'Economia. Director de SIEC.

Lepassant el sumari d’aquest mono- 
gráfic, veiem la quantitat d’enfocs des 
deis quals es pot aprofundir la persona
litat d’Antoni Forrellad. I aquesta 
constatació que posa en relien el seu po- 
lifacetisme ens inclinarla a situar-la en 
temps molt anteriors als actuals, puix, 
com sabem, avui comanda l’especialit- 
zaciò i el que trobem és l’home mono- 
gráfic, que acostuma a cuirassar-se en 
la seguretat del seu petit entorn.

De les múltiples facetes que presenta, 
voldria cenyir-me a la d’empresari o ho
me d’empresa, que és el camp dins el 
qual em penso que puc dir un pareli de 
coses no mancades d’interés. Centraré 
les meves reflexions en l’actuació d’An
toni Forrellad al front d’Unitat Hermé
tica, i no perqué sigui aquesta Túnica 
empresa que fundá i comandé i que 
avui continua generant riquesa i llocs de 
treball, sinó perqué és la que reuneix de 
falsò més rellevant les caractaeristiques 
del seu fer en Támbit empresarial.

Antoni Forrellad fundá Unitat Her
mética Tany 1962, i onze anys després, 
el 1973, hi treballaven, 1.746 persones. 
Les vendes varen pujar, en Tesmentat

période, a 10.560 milions de pessetes, 
de les quals uns 6.000 milions provenien 
de Tactivitat exportadora de Tempresa 
a 40 paisos del món. Ais pa'isos de la 
CEE -principalment a Itália, França, 
Dinamarca i Alemanya Federal-, Unitat 
Hermética va vendre per valor d’uns 
3.500 milions.

Dona idea de les realitzacions d’Uni
tat Hermética el fet que, des que 
començà la crisi -any 1973- ençà, Tem
presa ha augmenta! en un 43 per cent el 
nombre deis seus treballadors i ha mul- 
tiplicat per 7 les seves vendes i per 10 les 
seves exportacions. M’ha semblât obli
ga! recorrer a la fredor de les xifres per 
palesar la marxa d’una empresa com 
aquesta, de la qual Antoni Forrellad fou 
sempre el responsable com a President 
del Conseil d’Administrado i, a més, 
fins al 1977, com a Director General.

Antoni Forrellad era deis que, amb 
crisi o sense, creien que el futur el fem 
nosaltres i que concretament els empre- 
saris tenen un pes especific substancial 
en la construcció d’aquest futur. A mi 
em deia: “ Si tots ens preguntem com 
será el futur, com es presenta, etc., ...

Planta de m otors a la tàbrica in sta i.lada a Sant Q uirze del V allès.
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¿qui el farà?” Bé, ell va construir la 
part ce futur que li pertocava i, si se’m 
permet de dir-ho, més.

Perqué, com acabem de veure, en el 
ma_rc de la politica inequivocament 
creativa que va propiciar el Pia d’Esta- 
bilrtzació -paradoxalment, l’ùnic pro- 
grcima racionalment expansiu de l’eco- 
nomia espanyola que hem viscut-, An
toni Forrellad va ser capdavanter en la 
creado i desenvolupament d’una em
presa gran, amb un profund respecte a 
allò que predicaven els cervells econò- 
mies i financers de l’època: les econo
mies d’escala derivades del volum i de 
l’especialització.

I després, quan les coses van 
comentar a capgirar-se, amb una crisis 
generalitzada sense precedents i amb la 
rendició -en molts de casos obligada- de 
tarts i tants empresaris i empreses; i 
quan comengaven a sentir-se aquelles

opinions, malauradament tan nostres i 
que son expressives més de l’enveja que 
no pas del seny, que potser s’havia anat 
massa de pressa, Unitat Hermética va 
fer l’expansió a qué m’he referit abans.

Perqué cal deixar molt dar dues co
ses. La primera, que Antoni Forrellad 
no va construir un imperi més enllá del 
que l’esperit catalá i la realitat espanyo
la exigia. Ens està passant massa sovint, 
diria jo, que, com que mods no partici- 
pem a la construcció d’aquella part de 
futur que ens correspon, ni a la creacíó 
de riquesa i de poder adqmsitiu, alesho- 
res aquells que fan el que deuen, poden 
arribar a trobar-se com allò que es con
ta dels regiments: respecte a un que 
compleix la seva comesa, els altres, per 
no tenir prou confiança en el conjunt, 
queden enrere.

Però -i amb aixô entrem a la segona 
consideraciò- davant el fet palpable que

la nostra realitat havia quedat pet it a, 
Unitat Hermética va cercar a fore, aJò 
rue aqui no es podia trobar: tecnologia 
i mercat.

Aqüestes son les meves considera- 
dons i reLexions sobre Antoni Forre- 
dad en la seva faceta, importantissima 
en ed, per no dir la més característica de 
rotes les que presenta, d’empresari. Ln 
empresari creador com pocs i, real- 
ment, innevador. Avui, quan ja nc és 
fisicament entre nosaltres, Catalunya : 
Sabadell, i el món deis empresaris i deis 
trebadaders, i el sector industrial, po- 
dem recordar amb respecte, tots, i amb 
estima, tants, el missatge modern d'un 
empresari arrelat a la terra, amb una vo- 
cació d’integració i projecció mundial.
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La inquietud social d’Antoni Forrellad
per Rogeli Duocastella. Director d'ISPA

^ / o l . laboro amb goig en aquest nú
mero de la Revista “ Quadern” , de Sa
badell, no tan sols perqué m’han invitât 
a participar-hi, sino perqué m’agradarà 
dir coses sobre el meu amie Antoni, que 
ens ha deixat suara, corn a homenatge 
postum a aquest gran patriota sabade- 
llenc i català.

Curiosament, la meva relaciô forta 
amb Antoni Forrelld no va ésser mentre 
vaig estar a Sabadell durant tres anys, 
de vicari, sino molt posteriorment, amb 
motiu de la meva dedicado exclusiva a 
la tasca social, uns deu anys després de 
la meva estada a aquesta ciutat. Es a dir 
que la meva relaciô amb Antoni Forre
llad no va tenir un carácter religiös, 
com era propi del meu estât quan era a 
Sabadell, sinó totalment social, a partir 
de l’any 1955, després del meu retorn de 
Paris, quan ja havia deixat la praxi de la 
vida parroquial per a dedicar-me plena- 
ment a la recerca social i a la promoció 
de l’acció social. Durant la meva estada 
a la capital del Vallès, més aviat va ésser 
amb la familia Forrellad amb qui vaig 
tractar més, ja que -si no recordo 
malament-l’Antoni, aleshores plena- 
ment dedicat a l’activitat d’enginyer in
dustrial, estava molt sovint absent de la 
ciutat.

Fou l’any 1956, arran del meu retorn 
de França, quan vaig dedicar-me en ex
clusiva a l’acciô social, començant per

l’estudi de la situaciô social dels subur- 
bis de Barcelona, que va durar tot un 
any i que va acabar amb una Setmana, 
que vàrem dir-ne “ dels Suburbis” , en 
la quai va participar la flor i nata -com 
se sol dir- de la ciutat, i va tenir per ob
jecte sensibilitzar els barcelonins al vol- 
tant del que en Candel, anys més tard, 
anomenava “ els altres catalans” . 
Aquell mateix any vaig ésser sol.licitat 
per Antoni Forrellad per anar a donar 
una série de conferéncies a la naixent 
Associació Católica de Dirigents, de Sa- 
badell. Aleshores, quasi cada setmana, 
recordo que anava un vespre a Sabadell 
per donar una conferéncia a un bon 
grup de personalitats, ex-feligresos els 
uns, responsables d’entitats socials, 
amb els quais vàrem anar créant un ca- 
liu i una mentalitat d’acció social que 
va donar excel.lents fruits. I va ésser 
justament I’Antoni Forrellad el qui va 
provocar aqüestes reunions o cercles 
d’estudis, com en déiem aleshores, els 
quais van anar encaminats immediata- 
ment a Tacciò social. Acciò social que 
anà madurant i que va donar Hoc a dues 
grans realitzacions, que jo recordo molt 
bé. La primera va ésser Testabliment o 
promoció d’una colla d’escoles i guar- 
deries per als fills dels immigrants que 
Vivien als barris periférics de la ciutat.

Jo ja estava a Madrid, sol.licitat per 
TEpiscopat espanyol per dur a terme un 
programa d’acció social a través de Cà- 
ritas, que era Túnica organització prò- 
piament d’acció social que hi havia al 
nostre país, quan vaig rebre de nou la 
seva visita, i vàrem renovar els contac
tes amb Antoni Forrellad, junt amb 
d’altres amies d’eli i meus, com eren els 
Cirera, els Moragas, etc. S’havien assa- 
bentat que jo estava ficat entre altres 
coses, en la promoció d’habitatges, a 
Barcelona i a Madrid. Era un temps en 
qué al nostre pais hi havia una manca 
molt gran d’habitatges econòmics per 
tota la gent treballadora immigrada que 
anava arribant a les grans ciutats, du
rant la década 1950-1960. Era l’època 
en qué s’havia créât, per ajudar a resol- 
dre aquest problema des de l’angle esta
tal, la “ Obra Sindical del Hogar” . En 
aquells anys, TEsglésia s’havia avançai 
amb actuacions al voltant de Thabitat- 
ge: a Barcelona, el Bisbe Modrego, amb 
les “ Viviendas del Congreso Eucaristi
co” promocionades també per TA.C. 
de Dirigents, de la qual el meu amie

Roseli Duocastella (+  21-X1-1984).

Joan Vidal havia estât promotor i presi
dent; i a Córdova Fray Albino havia 
créât una obra a favor de Thabitatge, 
promocionant tot un barri de nova 
creació. Pel mateix temps, començant a 
partir dels 60, jo mateix vaig tenir 
l’oportunitat d’especialitzar-me bastant 
en el tema social de Thabitatge, fent 
viatges d ’inform ació tècnica a 
Brusel.les i a diversos paisos, i sobretot, 
aconseguint Taportació deis alemanys a 
través de Torganització MISEREOR, 
per a fer habitatges en d’altres llocs 
d’Espanya.

Però sobretot, va ésser a Barcelona, 
amb la promoció de COBASA (Cons
tructora Barcelonesa SA) i a Madrid, 
amb el barri de San José de Valderas, 
-que deu tenir uns 60.000 habitants- 
quan vaig enfortir aquests contactes i 
vaig poder compartir les inquietuds de 
TAntoni Forrellad per a fer una obra 
semblant a Sabadell. Aquí vàrem 
donar-li el nom de “ Construccions Sa- 
badellenques SA” . Es va crear així Ten- 
titat VISASA (Viviendas de Sabadell 
SA), però amb una particularitat, ja 
que no es tractava d’uns constructors 
que buscaven, a part de Tobra social, 
reduir el dèficit de necessitats socials, 
sinó que Tentitat tenia la peculiaritat de 
ser creada amb Taportació de tota una 
bona colla d’industrials que compartien
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la mateixa preocupado de facilitar ha- 
bitatges per als seus treballadors; indus
trials que, junt amb T aportado inicial 
de Caritas Espanyola -ja que era des de 
Madrid que jo dirigia la Secció Social-, 
varen constituir aquesta societat sense 
esperit de lucre, podent aixi dur a terme 
una obra reaiment bonica i eficaç. En 
primer Hoc, habitatges ben construits 
-per aquell temps- en barris perifèrics, i 
de tal categoria, que precisament vàrem 
tenir problèmes amb l’OSH, que no se
guía la mateixa linia, tot i essent una 
empresa estatal, no pas privada. Junta- 
ment amb T Antoni Forrellad i altres 
amies vàrem anar dibuixant les caracté
ristiques i el disseny d’aquesta societat, 
de la qual no es retirarien beneficis, si
no que s’invertirien en la mateixa obra, 
per tal de poder ajudar a resoldre un 
problema tan angoixós com era, en 
aquell temps, el de l’habitatge.

No sé exactament el nombre que se’n 
varen construir, però, sé que l’exercici 
final d’aquesta acciò va suposar uns 
quants milers d’habitatges.

Aquests eren, dones,els meus contac
tes amb aquest home que tenia un alt 
sentit de preocupado social; contactes 
que encara vàrem poder renovar més 
tard, cap a l’any 63, en ocasió de realit- 
zar un estudi sociológic sobre tota la 
ciutat de Sabadell; estudi que va tenir 
per objecte fixar ben bé l’ordre de né
cessitais existents a la ciutat, l’ordre de 
prioritats filies d’aquestes nécessitais, i 
les politiques de solució més factibles. 
Aquest estudi, segons que em digué més 
tard l’Antoni Forrellad, havia estât cre
mai en el dipòsit del mateix Ajunta- 
ment perqué molestava que es donessin 
a la llum pública les mancances socials 
de la ciutat, que eren molt accentuades i 
no deixaven de ser una realitat que calia 
posar al descobert; però les autoritats 
del moment interpretaren l’estudi com 
una mena d’acusaciò contra la seva po
litica municipal, quan en realitat només 
es pretenia mentalitzar els dutadans so
bre les pròpies lacres socials. És una 
anécdota molt curiosa, que jo vaig sa
ber mes tard per l’Antoni, aquesta acti
tud de les altres autoritats de Sabadell 
cremant el document, cosa que confir
ma una vegada més la tesi que no es pot 
dir mai la veritat, perqué aquesta és 
punyent i molesta els que se’n conside
ren responsables, tot i que, en realitat, 
no ho siguin mai del tot; ja que els can- 
vis eficients, en política, no són mai 
obra d’una sola persona, sinó que 
obeeixen a uns nous camins i a noves

In au gu rad o  deis prim ers b locs de la C oncord ia  (1962).

mentalitats, nascuts del coneixement de 
les realitats presents.

Em recorda també aquest estudi un 
fet molt significatiu, i és la gran concen- 
tració d’institucions socials de tota me
na que hi havia en els districtes centrals 
de Sabadell, i la gran abséncia o inexis- 
téncia d’institucions de promoció social 
a totes les grans àrees suburbials de la 
ciutat. Aixó va fer veure, com a conse- 
qüéncia, la nécessitât d’estendre les ins- 
titucions culturáis i de promoció social 
a tots els barris.

L’empresari i l’acció social
Després d’aquesta pinzellada históri

ca sobre els fets deis quais he estât testi
moni i actor al mateix temps, voldria 
dir, ja pensant particularment en la ma
nera d’ésser del senyor Antoni Forre
llad -com sempre li havia dit, tot i 
l’amistat existent- que és difícil de con- 
cebre que un home que és, per una part, 
un bon i un gran empresari, senti, per 
altra part, una inquietud social tan for- 
ta corn eli sentía. I és potser aquesta la 
particularitat personal que voldria res- 
saltar corn a mèrit d’ell: saber conjugar 
aspectes tan diferents corn són l’home 
d’empresa i l’home social, l’home preo- 
cupat pels problèmes de la comunitat 
global de la quai forma part, que, en

aquest cas, era Sabadell.
I un segon tret caracteristic, molt Fo

rrellad, és que tenia sempre la precaució 
de no afincar-se mai en els alts càrrecs; 
és a dir, de no quedar-se satisfet mai 
amb els llorers aconseguits o amb els 
mèrits corresponents a una acciò con
creta. Ell buscava sempre, al mateix 
temps, les persones que poguessin 
substituir-lo, ino amb afany de desca- 
rregar-se de responsabilitats, sinó amb 
el de promocionar d’altres persones en 
la seva mateixa linia, donant aixi ocasió 
d’obrir nous camins i noves possibili- 
tats a Tacciò social.

Aquests són, alguns dels meus re
cords en relació amb la meva vinculació 
amb Antoni Forrellad, els quals reflec- 
teixen, crec que millor que un article 
apologètic o que un anecdotari amistós, 
una visió molt particular de la seva per- 
sonalitat.

Foques set manes després d ’haver-nos trames 
aquest treball, mossèn Rogeli Duocastella moria 
a Barcelona, el 21 de novembre darrer, després 
d ’una llarga maialila. En pau reposi.
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Un sabadellenc dìns la vida cìutadana
pcv Josep Torvella i Pineda - Ex-cUrector de la Fundado Bosch i Cardellach. Ex-conseller de la C.E.S. (delegai de Biblioteca i Reladons Bùhliques)

J ’ ins a unes décades enrera hi havia 
qui, sentint-se encofurnat, o estrany, en 
una ciutat socialment gregària i urba- 
nisticament grisa com havia estât Saba- 
dell, s’instal.lava a la metròpoli. El sen- 
yor Antoni Forrellad no era d’aquests; 
eli es trobava a la seva ciutat com el 
peix a l’aigua, tot i que li calia 
desplaçar-se prou sovint a Barcelona 
per la seva participació en iniciatives i 
empreses d’alta volada i també pel seu 
diletantisme musical.

I és que no solament treballava i 
“dormia” a Sabadell, sinó que s’im- 
mergia en la pulsació vital de la ciutat. 
Per començar, es compiala a fer-hi vida 
piena de parròquia -la de Sant Feliu-; 
justament el seu mutis inesperat li va in
terrompre un estudi que ell mateix i a 
iniciativa pròpia elaborava per a un pos
sible autofinançament de Tens parro
quial. I, en un cercle més ampli, eli par- 
ticipava -no només figurava- en institu- 
cions socials, econòmiques i culturáis i 
transitava pels carrers del centre i con
versava amb conciutadans de tot nivell. 
I no diguem de com assumia les preocu- 
pacions de la gent que es trobava aple
gada a les seves empreses industrials, 
tant l’autòctona com la nouvinguda.

Les seves activitats ciutadanes van 
ser, dones, múltiples. Diverses d’elles 
apareixen tractades en altres treballs 
d’aquest monogràfic, especialment si 
sòn degudes a l’afany que sentia per es- 
tendre a la seva ciutat iniciatives i insti- 
tucions generades en àmbits més am
plis, i també les vinculades amb l’exer- 
cici de la seva pròpia carrera i amb les 
seves iniciatives empresarials.

Jo faré esment d’altres de les actua- 
cions sabadellenques d’Antoni Forre
llad, però convé recordar que el meu ar
ticle no recull ni de bon tros tota la seva 
dedicado a la ciutat nadiua i residen
cial.

Una seva tasca especificament saba- 
dellenca i molt rellevant va ser duta a 
terme corn a president de la Caixa d’Es- 
talvis de Sabadell. L’any 56 entrà a for
mar part del conseil d’administraciô de 
la Caixa. El 60, en ser reelegit, se li con
fié el càrrec de tresorer ja dintre la jun
ta de govern. I el 64, en la seva segona 
reelecciò, fou escollit per a la presidén- 
cia. Aquest càrrec no arribà a exercir-lo 
ni tan sols dos anys complets (15/2/64 a 
19/10/65), ja que hagué de dimitir pel 
seu accès al mon bancari català. Però la

seva incidéneia en el desenvolupament 
de la velia instituciò d’estalvi sabade- 
llenca, aleshores ja centenària, va ser 
enorme. Val la pena de recordar-la amb 
un cert detall.

Es pot dir que Antoni Forrellad va 
donar l’impuls decisiu per a una total 
reestructuraciò interna de la Caixa. La 
seva visiò de futur, present en totes les 
seves actuacions, unida a les seves dots 
d’organitzador i de renovador, van po
der fer que en un lapse tan breu la mo- 
dernitzaciô d’estructures i de ritmes ini
ciada sota les presidéneies immédiates 
anteriors projectes amb eli un llança- 
ment radical; el llançament que havia 
de convertir la Caixa, pairalista i loca
lizada, en la instituciò d’estalvi moder
na, tecnificada, expansiva; preparada, 
dones, per acomplir un brillant paper 
en el conjunt de les Caixes del pais.

La seva labor de renovació va 
canalitzar-la en dos fronts. D’una ban
da damunt del funcionariat, per al qual 
va ser creada una infraestructura nova i 
molt més complexa. D’altra banda, im- 
primint una més densa participació in
dividual a cada un deis consellers; és a 
dir, no solament ais compromesos en la 
junta de govern. És lógic suposar que 
les reformes introduides no fossin inter- 
pretades del tot favorablement per tot- 
hom. I cal acceptar que algunes de les 
seves idees (o de les decisions preses 
després d’ell però conseqüentment a la 
seva filosofia) no donessin el bon résul
tat que ell mateix en deuria esperar; si 
bé s’hauria d’analitzar fins a quin punt 
hi haurien influit circumstàncies socio- 
econòmiques conjuntarais. Deu ser pre

sumible, però, que sense el pas d’Anto
ni Forrellad per la presidéneia de la Cai
xa d’Estalvis de Sabadell aquesta insti
tuciò potser no seria avui exactament 
corn és, O li hauria costat un major es- 
pai de temps d’arribar-hi.

A part de la seva acciò en l’entramat 
global de la Caixa, considero oportú 
d’esmentar alguns apartats puntuáis en 
qué la seva actuaciò va deixar marca. 
Un d’ells és la Clinica Infantil. Forre
llad intui que la dedicaciò de l’Alberg 
Infantil a pre-tuberculosos i a centre de 
rehabilitaciô de poliomielitics es trobava 
ja desfasada, puix que s’estava en bon 
carni de véneer ambdues malures. Amb 
la participació personal del doctor Lluis 
Duran, de qui Forrellad proposé l’en- 
trada al Conseil pensant en la Clinica, 
s’aconsegui un centre integrament pe- 
diàtric en tres linies ben marcades: l’as- 
sistencial, la docent i la d’investigaciô, 
a nivell europeu.

Una altra iniciativa deguda a Forre
llad va ser la del Centre de Càlcul, com
plex i eficient instrument informàtic al 
serve! principalment de la pròpia Caixa 
però també de la indùstria ciutadana i 
comarcal. Va ser ell mateix qui propicié 
fruitosos contactes europeus a aquells 
qui, per delegació del conseil, uns, i 
com a executors, altres, havien de fer 
rutilar el mécanisme. 1 un factor a tenir 
en consideració és que el serve! vagi ser 
introduit en el moment oportú en qué 
aquella novetat, que tanta repercussió 
havia de tenir en tota mena d’indûstries 
i d’activitats, tot just representava una 
nebulosa per a les empreses del pais.

Parlem ara de la finca rural Can Deu.

Kl Centre de C àlcul de Sabadell, tal com  el veiem  avui.
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C lin ica Infantil Nen Jesú s.

Forrellad, sabedor que els propietaris 
tenien intenció de desprendre-se’n, pen
sa lot seguii en la possibilitat de 
convertir-la en el gran pulmó verd de la 
cintai. De moment els propietaris no es 
decidien, però ell aconsegui de fer-los 
prometre que respectessin el dret de 
preferència de la Caixa en cas de poste
rior decisió. Més tard s’assabentà que 
havien estât lligats tractes formais amb 
un grup comprador de finalitat especu
lativa, però tot i aixi encara eli jugà la 
darrera carta i obtingué que aquells 
compradors transferissin llurs drets a la 
Caixa, si bé bagué d’acceptar la condi- 
ció de cedir-los una part de la finca on 
després van ser aixecats els blocs de pi
sos. Heus aqui com Forrellad salva per 
a la ciútat una superficie de 105 hectá- 
rees de bosc i un preciós exemplar de 
masia catalana.

No vull silenciar que en alguns casos 
Forrellad bagué d’afrontar decisions 
ingrates com a president de la Caixa, 
que a primera vista podien ser jutjades 
com a negatives i que bavien de 
resultar-li, si més no de moment, impo- 
pulars; iniciatives, però, que coneixent- 
ne bé els motius, evidencien el seny de 
I’bome que no obra només per lluïment 
personal. Em refereixo a la marxa 
enrera en el compromis que la Caixa te
nia contret per al sosteniment de les 
Liars Badana, amb el lloable desig 
d’afavorir matrimonis ancians, però 
que a la práctica bauria acabat absor- 
bint el pressupost total de I’Obra Social 
de la Caixa. I també em refereixo a la 
supressiò de la Guardería Infantil de la 
plaça del Vallès, el cost de la qual bavia 
esdevingut desproporcionat al profit 
social que se’n podia treure en el centre

urbá. En lloc d’aquell servei la Caixa 
col.laborá a Testabliment o al manteni- 
ment de guarderies a les barriades peri- 
fériques, amb criteris més funcionáis, i 
l’edifici de la plaça del Vallès va ser des
tinât a disminuíts psiquics.

Ja sortint-nos de la Caixa, una altra 
parcel.la ciutadana en la qual trobem 
Antoni Forrellad és la Fundado Boscb i 
Cardellacb. Per al possible lector que 
desconeixi aquesta institució diré que es 
tracta d’un centre d’estudis locals i co
marcáis en els camps de la bistória, l’ar- 
queologia, les ciéndes naturals, les 
economico-sodals, l’urbanisme i les 
arts i lletres. Va ser creada després de la 
guerra civil (1942) per tal d’aplegar els 
estudiosos locals escampáis i esmaper- 
duts a conseqüénda d’aquell capgirell, i 
veure de salvaguardar la Identität ciuta-

dana autòctona. Forrellad bi va ser cri- 
dat entre els primers com a membre nu
merari. Flavors bavia entrât a la trente- 
na i ja posseia, a més del titol i I’exerdd 
d’enginyer municipal, un bon bagatge 
docent com a professor durant la Repú
blica, de rinstitut-Escola Cossio i de 
I’Escola de Comerç Valenti Almirall i 
com a director de I’Escola Industrial. A 
la Fundaciò va defugir sempre qualse- 
vol fundó de lluïment, però s’bi va sen
tir plenament identificai i va participar- 
bi en diversos aspectes, sobretot en 
orientaciò i conseil, a part de presentar- 
bi algunes comunicacions sobre temes 
relacionáis amb el subministre d’aigües 
a la ciutat. A eli -ara ja es pot dir- es 
deu dintre de la Fundaciò la iniciativa 
d’bonorar la memòria del malaguanyat 
talent local Dr. Miquel Carreras, 
mitjançant un Premi amb aquest nom.
La Fundaciò convocà el “ Premi Miquel 
Carreras’’ en tres ocasions (1963, 66 i 
67) per a treballs d’estudi i assaig, i en el 
73 el va convertir en beca; sempre grà- 
cies al suport económic d’un “grup 
d’amics de Miquel Carreras” , dintre 
del qual es pot afirmar que Antoni Fo
rrellad carregava amb la porció més 
gruixuda.

Quan, l’estiu del 75, s’albirá la possi
bilitat d’una transició politica, Forre
llad va dur Jordi Pujol a Sabadell, no 
pas enarborant cap sigla partidista sinó 
amb l’intent d’establir un canvi d’im
pressions orientât a la presa de posició 
envers el carni que entre tots caldria ini
ciar. Ell mateix, personalment en molts 
casos, convocà una colla de sabade- 
llencs, bastants d’ells de tendències enca
ra imprecises quan no presumptament 
divergents, que ens reunir em en un sen- 
zill sopar a la Salut -potser fou més
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d’un- per a la quai cosa comptava amb 
el consentiment de l’alcalde que un 
temps després traspassaria la vara al de 
designado democràtica.

És curios d’observar que la múltiple 
participado sabadellenca d’Antoni Fo- 
rrellad no va ser prou coneguda, en am
plitud i en profunditat, almenys per 
molts dels qui podrien ser qualificats de 
“ sabadellenc mitjà” . Corn no eren pas 
massa conegudes, des del carrer, les 
destacades actuacions seves en un àmbit 
extralocal. Foren bastants sabadellencs 
que, tot i conèixer alguns prismes de la 
personalitat d’aquell condutadà cons- 
picu, en descobriren no pocs més quan 
amb motiu del seu décès van ser posats 
en relleu pels mitjans de comunicado. 
Penso que això prova el poc afany d’os- 
tentació que hi havia en les diverses in- 
quietuds d’aquell senyor circumspecte, 
assenyat, que semblava que es mogués 
poc i que, de fet, més aviat feia moure 
els qui l’envoltaven.

Poc temps abans de morir -a penes 
dos anys- va tenir una part molt desta
cada en la creado a Sabadell del Casal 
d’Europa si és que, en el fons, la inicia
tiva no havia nascut d’ell mateix, cone- 
gut el seu europeisme i sabent que ofi- 
cialment en va ser promotora l’empresa 
“ Unitat Hermética” ; que sovint la dis
credo amb qué procedia entelava la se- 
va propia paternitat en realitzacions de 
les quais només apareixia com a parti- 
cip. L’objectiu del Casal d’Europa, 
centre pilot en el nostre pais, és l’estudi 
i la difusió de tota mena de treballs de 
desenvolupament de la temàtica general 
establerta pel Conseil d’Europa. Hi 
participen l’Ajuntament de Sabadell, la 
Fundado Bosch i Cardellach, la Jove 
Cambra, el Patronat Català Pro- 
Europa i la Universität Autònoma de 
Bellaterra.

El mateix dia que Antoni Forrellad 
va ser colpit per l’atac que amb un pa
reli de setmanes el conduí al desenllaç 
prou temut d’antuvi, va ser deixada a 
casa seva una còpia de l’estât de comp
tes i el pressupost de la Fundació Bosch 
i Cardellach acabats d’aprovar, que eli 
havia so l.lic ita t amb l ’interés 
d’estudiar-ne la problemática. I també 
aquell mateix dia fatídic ens havíem de 
reunir al seu pis les persones que, amb 
el matrimoni Forrellad al capdavant i 
amb el beneplácit de les diverses forces 
politiques que integraven el consistori, 
estàvem préparant l’atorgadô del titol 
de “ filia adoptiva de la Ciutat” a la 
senyora Maria Teresa Gavarrò.

Tanmateix es pot dir que el senyor 
Forrellad estava, a Sabadell, en tot.

Visió social innovadora (Caritas de Sabadell)
per M." Teresa Gavarró i Montserrat Ohradors -  A ss is tents Socials

E,m entrar a la década dels seixanta hi 
havia a Sabadell molt treball i molta 
empenta; aixô precisament originava la 
massiva immigració de gent que no te
nia mitjans de vida a la seva zona de 
procedència, amb els consegiients pro
blèmes assistencials, que calia superar. 
Antoni Forrellad, com a president de 
l’Associació Católica de Dirigents, va 
convocar una reunió per plantejar el 
problema benèfic de la ciutat i veure de 
coordinar les accions que es feien en 
aquest sentit. D’aqui va néixer “ Càritas 
de Sabadell” . Prèviameni s’havia fet 
un estudi sobre la beneficència privada, 
que va ser realitzat pel departament 
idoni de la Caixa d’Estalvis de Saba
dell, entitat de la quai el senyor Forre
llad també, com a conseller, formava 
part. Creiem de molt interés historiar, 
bé que resumidament, la trajectória 
d’aquella experiència, que és tan revela
dora de la filosofía social i la dinámica 
empresarial d’Antoni Forrellad.

Càritas no pretenia pas absorbir les 
funcions que altres organismes realitza- 
ven, sinó ser un element coordinador i 
impulsor d’iniciatives. La seva finalitat 
era ajudar a posar remei ais greus pro
blèmes assistencials de primer grau, 
col.laborant sobretot amb els organis
mes benéfics que ja existien.

Es constituí un patronat format pels 
rectors de totes les parróquies i els pre
sidents d’associacions confessionals in- 
terparroquials. Posteriorment es nome- 
ná un comité executiu que componien el 
propi senyor Forrellad amb els senyors 
Francesc Enrich i Jordi Marminyá.

El primer objectiu de Càritas de Sa
badell va ser la coordinació deis auxilis 
benéfics directes ais necessitats. A con- 
tinuació es proposava la promoció so
cial de les persones afectades a fi que 
per elles mateixes poguessin véncer 
moites de les seves dificultats.

En l’exposició de principis de Càritas 
de Sabadell hi havia un parágraf de sin
gular interés. Es volia donar a l’entitat 
restructura i l’eficácia de ¡’empresa 
mercantil Iliure. No havia de ser la seva 
una feina d’aficionats, sinó un treball 
amb sentit d’empresa, amb dedicació, 
responsabilitat i eficácia com a tal. Es

traslluia aqui clarament el sentit pràctic 
i innovador d’Antoni Forrellad.

En dos anys van organitzar-se diver
ses campanyes: la del pa, amb la col.la- 
boració del Cremi de Forners; la deis 
medicaments, amb la deis metges i el 
Servei Social de Ràdio Sabadell; la de la 
roba, consistent en la seva recollida, 
classificació i distribució a través de les 
parróquies; la de les mantes, en col.la- 
boració amb l’Institut Sallarés i Pía, en 
la qual comerciants i industrials cedien i 
manufacturaven les matéries que, con- 
vertides en mantes, es distribuien entre 
els necessitats. (Era una cruel paradoxa 
que en una ciutat téxtil hi hagués fami
lies que no tinguessin la roba elemental 
per abrigar-se); també les campanyes de 
Nadal a través de les parróquies.

Una actuació molt important de Cà
ritas de Sabadell va ser amb motiu de 
les inundacions del Vallès, l’any 1962. 
Amb ella van colaborar-hi moites per
sones i entitats. Aquí és on va, potser, 
posar-se de manifest la tasca d’un per
sonal especialitzat corn eren les assis- 
tents socials, que ja n’hi havia en llocs 
pùblics i privats.

Malgrat totes aqüestes activitats, dos 
anys després de la seva creació Càritas 
de Sabadell confessava que no tot ha- 
vien estât encerts en la seva tasca; que 
només amb la beneficència directa i im
mediata no podia resoldre’s el proble
ma de les persones desvalgudes a Saba
dell, tot i la col.laboraciô de moites en
titats.

Fou per aquest motiu que va prestar 
el seu suport entusiasta a un estudi so- 
ciolôgic de Sabadell, que es publicà el 
1963, promogut per la Caixa d’Estalvis 
de Sabadell i realitzat sota el patrocini 
de diverses entitats locals, a les quais 
pertanyia el senyor Forrellad corn a di
rigent O a les quais va interessar ell ma
teix: Ajuntament de Sabadell, Càritas 
Interparroquial, Caixa d’Estalvis de Sa
badell, Cremi de Fabricants, Cambra 
Oficial de Comerç i Indùstria de Saba
dell, Constructora VISASA i Associa- 
ció Católica de Dirigents. Aqüestes en
titats van adherir-se a la idea que calia 
saber quins eren els problèmes greus de 
Sabadell en aquells moments. Va ser el



305

primer estudi d’aquest tipus -i aquí 
també es pot veure clarament la má 
d’Antoni Forrellad- que es feia al nos
tre país sota el signe de la col.laboració, 
i la primera conclusió del qual era que, 
per poder solventar aquells problèmes, 
totalment o en part, calia una actuació 
concertada de tots els organismes de la 
ciutat.

Poe temps després, un altre estudi 
-tesina de fi de carrera d’una assistent 
social-, titulat: “ La Beneficèneia a Sa
badell - 1962” , posava de manifest, 
amb abundància de dades i considera- 
cions, d’una forma global i també per 
barriades, l’abast del problema dels né
cessitais a Sabadell: un lOI/o dels sens 
habitants rebien ajudes bénéfiques di
verses, en la totalitat dels casos irrisò- 
ries, insuficients per fer sortir de la mi
sèria, i amb una falta de coordinació 
que permetia que algunes mateixes per
sones rebessin ajut de fins i tot dotze 
llocs diferents.

Personalment el propi Forrellad, des
prés d’haver destacat els punts princi
pals de l’estudi, va fer-se un planteja- 
ment ciar i concret. Reproduïm de la se- 
va nota autògrafa:
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Ir. No pot ser que hi hagi un 10% de 
pobres a Sabadell (45.000 obrers, rique- 
sa, feina...).
2n. S ’han de discriminar els nécessitais 
en:

a) Els vertaders pobres.
b) Els pobres circumstancials (malal- 

ties, molts fills...).
c) Falta d ’adaptado i orientado per

manent.

d) Falta d'adaptado i orientado cir- 
cumstancial.

e) Faltats de recursos materials per 
salaris inferiors ais minims esta- 
blerts.

f)  Situacions difídls per asseguran- 
ces parcials o nuiles.

g) Recursos materials suficients, però 
falta de formació.

3r. S'han de responsabilitzar les empre-

Kl barri sabadellenc de C am p oam or. I’any 1964.
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ses (no es pot carregar sols sobre les es- 
patlles de les Parròquies).

Els casos e) i f)  no es poden admetre. 
Els b), c) i d) s 'han de posar en conei- 

xement de les empreses demanant la se- 
va col. laborado i la dels sens obrers.

S 'han d'agrupar els casos particulars 
que obeeixin a causes semblants, per a 
actuar en les legislatures laboráis o con
venís col.lectius futurs.

Com a minim s'ha de posar en conei- 
xement de les empreses els casos d'assis- 
tits obrers d'elles. Les empreses cons
cients ho agrairan.

Coordinado entre organitzacions pa
rroquial i entre Parròquies.

Les diferents necessitats i possibili- 
tats obliga a criteris homogenis.

Convençut de la ineficácia d’unes 
simples mesures pal.liatives, Forrellad 
va dir que Cáritas de Sabadell contrac- 
taria personal especialitzat -assistents 
socials en aquell cas- pequé amb plena 
dedicado treballessin com a professio
nals a les barriades de la nostra ciutat.

La decisió del senyor Forrellad vol- 
gué dir convertir Cáritas en empresa, 
donant al personal contractât un sou, si 
no elevat, digne, i fent que pogués te
nir, com tot treballador, els beneficis de 
la Seguretat Social. El senyor Forrellad 
hi confiava, en el treball organitzat 
d’aquests professionals i, trencant amb 
els motiles que fins llavors havien confi
gurât l’assistència ais necessitats, va 
prendre la iniciativa de no escatimar di
ners per a un treball social ben fet i 
efectiu.

En una circular tramesa als membres 
del seu Patronat, Caritas de Sabadell 
deia:

No podem ignorar que la situació 
econòmica del nostre poblé està can- 
viant ràpida ment i progressa en gran 
manera el sentit del social, relegant a la 
seva autèntica expressió allò que s'ano- 
mena pròpiament beneficència.

Càritas considera:
- que ha arribat el moment de la pro- 
moció personal i comunitària;
- que una pura acciò benèfica és in
completa i poc humana;
- que no hem de limitar-nos a ajudar 
en situacions negatives, sino que hem 
de col.laborar en el desenvolupament 
de situacions positives, per tractar de 
millorar-les;
- que cal que orientem tots els nostres 
esforços a la promoció de barris i su-

burbis, transformant aqüestes
col.lectivitats en comunitats socials.
Per a aixo Càritas de Sabadell té el 

projecte de situar una assistent social a 
cada barri de Sabadell, per aconseguir 
aquesta integrado de l'individu a la so
cietal.

El projecte era molt compromès i iné
dit a casa nostra. Els mesos de juny i ju- 
liol de 1963 va fer-se un curset de prepa
rado per a aquest treball, sota la direc- 
ció de l’Escola de Formado Social i de 
Cáritas, la primera lliçô del qual, “ Re- 
lacions Humanes” , va anar a cárrec del 
propi Forrellad, i en ella exposava la se
va filosofía. Que ningú -digué-, autori- 
tats, entitats de tot ordre, no s’espanti 
d’aquesta labor que anem a fer (...). No 
tots pensem igual (...). La tasca és difí
cil (...). Sabadell, si se li donen progra
mes concrets en els quais es preven una 
eficacia, no falla mai. Demanava al 
personal esperit d’iniciativa i sentit de 
responsabilitat, cercant de promoure 
entitats als barris, que donarien perso- 
nalitat a moites persones...

El primer barri on va treballar una 
assistent social va ser el de Campoa- 
mor, l’any 1963. Alli es va fer una ver- 
tadera tasca de promoció amb persones 
que, en acabar una dura i llarga jorna
da de treball, aprenien a buscar conjun- 
tament la resolució deis seus problèmes, 
i on es va dur a terme una vera escola de 
cooperativisme, amb la construcció de 
cent quaranta-dos habitatges, centre so
cial, biblioteca, dues associacions de 
veins, dispensari, butlleti informatiu... 
tot gestionat pels mateixos usuaris. Ex- 
periéncia plasmada en un Ilibre, “ El 
Sudoeste de Sabadell” , finalista del 
Premi Nova Terra 1964, éditât amb el 
titol “ La integración del suburbio en la 
comunidad urbana” .

Van seguir la major part dels barris 
periférics. Les assistents socials des 
d’aquests barris, juntament amb la de 
Càritas de Sabadell i les dels barris nous 
de VISASA, es reunien periódicament 
per estudiar en equip el plantejament, 
els métodes de treball i les realitzacions.

Podem imaginar-nos qué suposava, 
econômicament, per a Càritas de Saba
dell, la creció i el manteniment d’aquest 
serve!: locals de lloguer als barris, sou i 
assegurances socials del personal... I 
aixó sense abandonar les atencions pu- 
rament bénéfiques, que inévitablement 
sempre n’hi havia. Si no hi hagués ha-

gut a la base de tot, un sincer interés per 
millorar la societal i un auténtic sentit 
cristiá, no es veu possible com hauria 
pogut tirar-se endavant.

Al córrer dels anys, amb el can vi i 
l’evolució dels temps, aquest treball, 
però, i el seu finançament sobretot, van 
posar-se en entredit: aportacions d’em- 
presaris, pressumptes justificacions 
d’injusticies socials, condicionaments 
possibles... Van influir-hi molts fac
tors: Iluita per unes estructures politico- 
socials més justes, crisi económica, crisi 
general dels moviments cristians i fins i 
tot crisi eclesial... Va crear-se un clima 
de confusió i de contradiccions. Es fe- 
ren projectes per part de diversos grups, 
molt teórics i gens pràctics, que s’opo- 
saven els uns als altres i que no aporta- 
ven solucions. Hi havia una problemà
tica dels barris -alguns més avançais i 
polititzats que altres-; una altra d’uns 
sectors de l’Església -i Càritas era 
confessional-; i una altra de les matei- 
xes assistents socials, basculants entre 
diferents ideologies i tement sempre un 
condicionament segons quina fos la 
procedéncia deis seus salaris. I el treball 
va anar perdent consisténcia...

Aquesta, però, seria una altra histó- 
ria.

Avui, els Ajuntaments democrátics 
han créât uns Servéis Socials, i el treball 
deis o de les assistents socials entra dins 
els pressupostos municipals. No hi ha 
problèmes en aquest sentit -ho esperem, 
almenys-.

Però queda l’exemple valent, empre- 
nedor, generós i eficaç del senyor Anto
ni Forrellad, el qual, amb una visió in
novadora i audaç, feia i feia fer, enco- 
manant entusiasme i engrescant a una 
tasca compromesa i de promoció. El 
seu sentit cristiá i la seva visió social -i 
ja fa vint-i-cinc anys d’aixó- van donar 
vida a una experiéncia molt vàlida i, 
malauradament, no repetida, les conse- 
qüéncies externes de la qual poden ser 
considerades, però no aixi aquelles que 
fan referéncia al creixement intern de 
tantes persones que, a través d’ella, van 
beneficiar-se’n.
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Antoni Forrellad, d’acord amb ell mateix
per Mn. Cantil Geis

D’Antoni Forrellad, han estât fetes 
moites, molt justes i justificables lloances.

“ Quadern” es proposa monografiar- 
les, amb la coUaboració de diversos ar- 
íiculistes.

Convidat a participar-hi, he acceptât 
volenterosament el convit.

Però, la meva preocupació és la de no 
fer-me repetidor de tópics. Em cenyiré 
a glossar una simple afirmació: Antoni 
Forrellad era un home coherent; proce
di sempre d’acord amb si mateix, respo- 
nent als seus principis.

Català de raça doblat de cristià de 
convicció, procurava adequar les seves 
activitats a aquests dos ideals, amb la 
més gran naturalitat i sense efectismes, 
en la vida familiar, professional i ciuta- 
dana.

Treballà com a home d’empresa i 
d’iniciativa en el progrès de la nostra in
dùstria. Posar això de relleu, escapa a 
la meva competència.

L’amor a la llengua i a la cultura ca
talana el portà a cooperar eficientment 
a la promoció de l’obra de l’Enciclopè- 
dia Catalana,

Pel que fa a la seva religiositat, 
deixeu-me dir, sense eufemismes, que 
era més que simplement cristià: era ca- 
tòlic practicant. Com qualsevol innomi- 
nat feligrés, no desdenyava de pujar al 
presbiteri a encarar-se a un faristol, en 
acte de servei, a fer-hi una lectura en la 
celebrado eucaristica, amb la més gran 
naturalitat, sense donar-se la més mini
ma importància, llegint en un to de veu 
gairebé col.loquial, gens declamatori. 
Quantes vegades ho havia fet en les me- 
ves celebracions, en cas d’escaure-s’hi!

Assistia a les assemblées parroquials, 
sempre que podia, aportant-hi entusias- 
tes iniciatives.

Home reflexiu, no es precipitava en 
les seves decisions; introvertit i alhora 
assequible i associable; no corria i arri-

bava sempre a temps.
Era bon amie dels amics. Em va do

nar inequivoques proves de ser-me’n.
Es va interessar sempre per la meva 

actuació sacerdotal doblada d’activitat 
artistica literària i musical.

Vaig sentir la seva indefectible pre- 
sència tant en hores joioses com en bo
res endolades.

A l’Escola Industriai i d’Arts i Oficis 
l’havia vist, en no molts anys, passar 
del claustre de professors a la Sala de 
Juntes.

Tant en la primera època, com en la 
segona, si ens trobàvem a l’entrada o a 
la sortida de l’Escola, la seva salutació 
tenia sempre el mateix to de senzillesa i 
simpatia. Bescanvi afectuós d’unes pá
ranles...

Un “ Bona tarda” o un “ Bona nit” 
acompanyat d’un expressiu somriure. 
Recordant-ho, m’abelleix ara de dir-li: 
“ Bon dia etern et doni Déu!” .

Piava (le Sani R oe. Al to n s, l'esfilésia parroquial de Sant Keliu i a la drela l ’A ju n iam en l. Foto de Florenci Rial.
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Creador de T Associació Católica de Dirigents de Sabadell
per Josep Mí’ Guix i Ferreres, liishe de T j c .

v> ap  a les darreries de la década dels 
50, Antoni Forrellad, amb un grup 
d’amics, creà l’Associació Católica de 
Dirigents de Sabadell, entitat marginal 
de TAcció Católica, que tenia com a fi- 
nalitat envigorir l’esperit social cristià 
dels sens membres, difondre la doctrina 
social de l’Església i fomentar la seva 
aplicació. Aprovada el dia 20 de març 
de 1958, celebrà la primera Assemblea 
el dia 4 de juny; en fou elegit president 
per dos anys el senyor Forrellad, que de 
fet ja n’exercia les funcions des dels pri
mers passos fundacionals.

Aquesta Associació volia ser -i era de 
fet- una aplicació, a nivell sabadellenc, 
d’unes inquietuds socials cristianes, vis- 
cudes per un bon nombre d’empresaris 
d’Europa i América, que havien péné
trât, ja feia uñs quants anys, en algunes 
diócesis d’Espanya. En efecte, l’any 
1931, s’havia créât la Conferéncia In
ternacional de Patrons Cristians, a la 
qual pertanyien les Associacions Nacio- 
nals ¿ ’Holanda, França i Bélgica. For- 
mava part de l’OIC (Organitzacions In- 
ternacionals Católiques) i mantenia vin
eles orgánics oficiáis amb la Santa Seu. 
L’any 1949, aquesta Conferéncia Inter
nacional s’havia transformat en la 
UNIAPAC (Unió Internacional d’As- 
sociacions Patronals Católiques) i, 
l’any 1962, després del Concili Vaticá 
II, mantenint la mateixa sigla, va 
denominar-se Unió Internacional Cris
tiana de Dirigents d’Empresa per tal 
d’obrir-se a empresaris d’altres confes
sions cristianes. Aquí a Espanya, el dia 
23 de maig de 1951, va crear-se “Ac
ción Social Patronal’’ (ASP), aprofi- 
tant algunes realitats ja existents 
(“ Apostolado Social Católico’’; “ As
sociació Católica de Dirigents ’’, de 
Barcelona;  “ Inst i tuto Social 
Patronal” , de Valéncia; algunes “voca- 
lies patronals” deis Conseils Diocesans 
dels Homes d’Acció Católica, etc.). En 
els primers moments, ASP formava 
part de l’Acció Católica Espanyola, 
com un moviment d’Apostolat especia- 
litzat.

Des d’un bell començament, l’Asso
ciació Católica de Dirigents de Sabadell 
va mantenir uns bons Ilaços d’amistat i 
col.laboraciô amb l’entitat del mateix 
nom de Barcelona i, posteriorment, 
també amb les Associacions semblants 
de Girona, Manresa, Vie, etc.

A petició d’Antoni Forrellad -amb

qui m’unia una forta amistat des de 
l’any 1953- l’arquebisbe de Barcelona 
em nomena consiliari de l’Associadó de 
SaDadell el dia 22 d’otubre de 1958. Des 
de llavors, ens trobávem cada setmana, 
sia a nivell de Junta Directiva, sia a ni
vell de so:is, per aprofundir l’estudi 
d’algun tema o per tragar els plans d’ac- 
tuació :ant de cara a dins com enfora de 
l’A-sociació per tal de plasmar l’esforg

de l’entitat en alguna realització ciuta- 
dana. Els membres de la Junta, durant 
el curs 1958-59, solíem reunir-nos, ba
vent sopat, al domicili d’en Forrellad 
(carrer de Sant Pau) tot prenent café o 
una infusió d’herbes. A més d’amfitriô, 
el senyor Forrellad sempre era el princi
pal animador. Les sessions d’estudi 
obertes a tots els membres, durant 
aquest primer période, les teniem al do
micili social de la Companyia d’Aigües 
(Alfons XIII, 5).

Des del començament del curs 1959- 
60 -tercer any de la presidéncia efectiva 
d’en Forrellad, segon de la seva presi
déncia oficial-, l’Associació Católica de 
Dirigents de Sabadell havia assolit pie
na maduresa interna i externa en el 
camp de l’estudi i en la projecció prácti
ca tant dintre l’empresa corn sobre la 
ciutat.

La vida de l’Associació -gràcies a 
l’impuls que li donà en Forrellad, se
cunda! per la Junta- millorà sensible
ment. Cada setmana hi havia sessió 
d’estudis, que començava a les 8 del 
vespre amb unes paraules molt breus 
del consiliari i, després de l’exposiciô 
d’un tema (normalment a càrrec d’un 
professor o especialista en la matèria es
tudiada), acabava amb un diàleg ani
mat entre el ponent i els assistents.

Les sessions d’estudi dels dimecres 
versaven cada curs sobre quatre o cinc 
grans temes que eren aprofundits des de 
diversos angles. Al final de l’estudi de 
cada un d’aquest ternes se solien redac
tar unes conclusions.

Per tal de mantenir la vida interna de 
l’Associació, el president Forrellad pro- 
mogué l’ediciô d’un full informatiu set- 
manal (els mesos de juliol, agost i se- 
tembre era mensual), de tipus foli, im
prés per ambdues cares i a dues tintes, 
on es feien les convocatóries, es resu- 
mien els punts principals de les ponén- 
cies, hi escrivia quinzenalment el consi
liari, etc. Amb aquest mateix objectiu, 
en Forrellad i els sens companys de Jun
ta llogaren uns locals propis per a l’As
sociació en el carrer de Sant Pere, n. 3, 
1er. pis, que foren beneïts i estrenats el 
dia 25 de novembre de 1959.

A més de les sessions setmanals d’es
tudi, es tenia una conferéncia trimestral 
a l’Auditori de la Caixa d’Estalvis de 
Sabadell, dirigida principalment als 
matrimonis de l’Associació però oberta 
al públic en general. Normalment ana-
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va a càrrec del consiliari. En un pla més 
espiritual, es tenia un recés trimestral al 
Santuari de la Salut, amb meditado, 
missa i homilia, sopar i col.loqui. 
L’Antoni Forrellad posava en joc tota 
la seva bonhomia i la seva força persua
siva per animar els membres de l’Asso- 
ciació que no faltessin a aqüestes troba- 
des espirituals.

L’Associaciô maldà per formar so- 
cialment la mentalitat dels sens mem
bres i despertar en élis el desig d’aplicar 
la doctrina social de l’Església en llurs 
empreses. Procurava també difondre en 
àmbits més amplis les conclusions i 
compromisos a qué arribava per tal de 
fer progressar socialment les relacions 
laboráis, sobretot a la ciutat de Saba- 
dell. En Forrellad predicava amb 
l’exemple; per aixô s’afanyava a posar 
en práctica a la seva empresa totes 
aquelles millores socials que s’anaven 
veient necessàries o convenients a través 
dels estudis i discussions de l’Associa- 
ció.

L’Associaciô també s’esforçà a fer 
prendre consciéncia als sens membres i 
a la ciutat de Sabadell d’alguns problè
mes que l’afectaven i cercà la manera de 
posar-hi remei. Aixi, per exemple, féu 
un estudi sobre la situaciô humana en 
els suburbis de Sabadell; juntament 
amb el Patronat d’Acciô Social Ciuta- 
dana, construí grups escolars a les ba- 
rriades de Can Puiggener, Torre Ro- 
meu, Arraona, Ntra. Sra. de Gràcia i la 
Creu de Barberà; creà una immobiliària 
(VI.SA.SA: Vivendes Sabadell S.A.) 
que, amb les 500 vivendes construïdes 
al barri de la Concordia i amb les 800 
edificades a la barriada de Les Termes, 
es converti en estimul, exemple i model 
per a iniciatives i realitzacions similars 
en d’altres poblacions; promogué la 
creaciô de “ Càritas Interparroquial” 
de Sabadell, etc.

A nivell nacional, en Forrellad era 
molt apreciat dintre “ Acción Social Pa
tronal’’ corn a home de seny, de visiô 
realista i de sentit pràctic, que encoma- 
nava optimisme i coratge. Les seves in- 
tervencions en les Assemblées Nacio- 
nals -recordo les de València, Sevilla, 
Madrid...- eren molt ben acollides. Me- 
reix un relleu especial la seva interven
ció en la VI Assemblea Nacional de Se
villa, en la quai presenté una comunica- 
ció de l’Associació de Sabadell referent 
a la informació, les realitzacions socials 
dintre i fora de l’empresa, la vida de 
l’entitat -que havia de manifestar-se en 
la renovació de càrrecs, l’acciô proseli- 
tista, la formació dels afiliats, les rela
cions amb altres agrupacions empresa
ria l i obreres, etc.-, l’atenciô espiritual

Perspeciiva de la l rbanilzaeiô C (»neordia, l’any 1961.

als membres, els serveis tècnics de la 
central d’ASP, les publicacions, etc.

Fidel al seu principi d’iniciar empre
ses i pronioure homes, en Forrellad dei- 
xà la presidéncia i la Junta Directiva de 
l’Associació el 14 de juny de 1960. A 
partir d’aquell moment, eli fou oficial- 
ment un de tants dintre l’entitat. Tan- 
mateix, aixô no féu pas disminuir el seu 
interés per l’Associació ni la seva col.la- 
boració constant i exemplar a les tas
ques i objectius que s’anaven progra- 
mant.

Voldria acabar amb una anécdota 
que revela de manera molt eloqüent 
com era I’Antoni Forrellad. En una de 
les sessions de l’Associaciô, prengué la 
paraula i, amb visiô profètica i amb veu 
apassionada, digué que era una vergon- 
ya que a Sabadell, un ciutat tan neguite- 
jada per la febre del treball i el desfici 
dels negocis, no hi hagués ni una sola 
comunitat de religiöses contemplatives 
que donés una glopada d’esperit a 
aquella carcassa urbana i fabril i elevés 
a Déu, tot transformant-lo, aquell im
mens esforç laboral. La realització 
d’aquest somni no fou fácil, però es po
sé immediatament fil a Lagnila i, des- 
prés de superar una série de dificultats, 
tot quedé ben arrodonit: l’any 1964 les 
Carm elites Descalces quedaven 
instai.lades en el carrer Quevedo de Sa
badell. Quant i com I’Antoni Forrellad 
contribui a realitzar-ho -fins i tot en 
I’aspecte econòmic-, només ho sabem 
molt pocs, a més de Déu.

Vaig deixar l’Associació el 31 de de- 
sembre de 1961, en ser nomenat profes
sor i sots-director de l’“ Instituto Social 
León XIII’’, de Madrid. Però vaig 
mantenir sempre els lligams de l’amistat 
amb aquells antics Companys. Anys 
després, quan em topava amb en Forre
llad O amb algún d’aquells homes que.

amb eli al davant, havien posât en mar- 
xa l’Associaciô Católica de Dirigents a 
Sabadell, comentévem força satisfets la 
tasca feta. No havia estât una “ quixo- 
tada’’, sinó una empresa que havia val- 
gut la pena. En la década dels 50 i dels 
60 un grup d’homes joves i d’empenta 
-empresaris i professionals- capitane- 
jats per Antoni Forrellad, van avançar- 
se al Concili Vadeé II i començaren a 
posar anticipadament en préctica l’es- 
perit i la lletra de la constitució “ Gau- 
dium et spes’’, sobre l’Església en el 
món actual.

El dia 31 d’octubre de 1983, pocs dies 
abans que en Forrellad sofris l’atac que 
havia de portar-lo a la mort, comenté
vem per darrera vegada totes aqüestes 
coses, ell, la seva muller i jo, tot dinant 
tranquil.lament a Vic.

L’Antoni Forrellad fou un home que 
estimé i servi l’Església amb diligéneia, 
generositat i eficécia. Aquesta estima- 
ció -igual que la seva pietat- era sòbria i 
silenciosa, però sòlida i profunda i, so
bretot, operativa. Aquesta operativitat, 
més que fruit d’uns coneixements teolò- 
gics o d’una reñexió teòrica, era el gest 
espontani i senzill d’un cristié sense pre
tensions que posava al serve! de l’Esglé
sia els talents rebuts i els adquirits: la 
Intel.ligéncia, la laboriositat, el seny, 
l’afabilitat, la senzillesa, l’optimisme, 
l’amor al pais,... i, fins i tot, aquell es- 
quitx gairebé imperceptible d’humor i 
de fina ironia que feia tan agradable 
conversar amb eli.

Estic convençut que, en presentar-se 
davant Déu per tal de rendir comptes, 
va escoltar pie de goig aqüestes páran
les: “ Molt bé. Ets un administrador bo 
i de tota confiança. Allò que t ’havia en- 
comanat, ho has administrât fidelment. 
Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor’’ 
(Mt. 25, 21 i 23). ■
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En la definició d’una política industrial per a Catalunya
per Caries A. Gasò liba

Hi-i ha un aspecte en aquesta 
miscel.lanía dedicada a Antohi Forre- 
llad que cree que remarca una de les 
moites caractéristiques positives que de- 
finiren la seva personalità!, i és la de la 
seva contribució generosa i responsable 
en l’establiment d’una linia de pensa- 
ment i d’activitat que es tradui en realit- 
zacions concretes i altament valuoses 
per al procès de renovació i modernitza- 
ció de l’economia catalana.

Aquesta contribució, basada en una 
convicció profunda de catalanitat i de 
civisme, tingué diverses manifestacions 
en els ámbits industrial i financer cata
lans, relligades sempre al sector bàsic i 
motor de l’economia catalana contem- 
poránia: la indùstria. D’ací l’especial in
terés amb qué cal destacar la seva contri
bució personal en la definició d’una polí
tica industrial per a Catalunya.

Des d’aquesta perspectiva, Antoni 
Forrellad es trobá també plenament im- 
mers en la línia de fer país, i de fer-lo 
progressar tot adaptant-lo al nivell que 
exigía el context económic espanyol i 
internacional en el decurs de les dues 
darreres décades.

En aquest période ens trobem, pri
mer, amb l’extensió a nivell de tot l’Es- 
tat d’un procès d’industrialització i 
creixement,económic que provoca albo
ra unes taxes de creixement i d’expansió 
económica igualment molt elevades a 
Catalunya, de forma que se seguí man- 
tenint un paper capdavanter, conti
nuant com a primera àrea industrial es- 
panyola.

És aleshores quan es planteja la con- 
veniéncia de trobar quin ha d’ésser el 
sentit d’aquest creixement economic ca- 
talá i quin és el paper que s’ha d’atri- 
buir i reservar a la indùstria catalana, 
sector fonamental, no únicament del 
conjunt de l’economia catalana, ans 
també de la própia configuració de la 
societal catalana contemporánia.

En aquest procès de reflexió, Antoni 
Forrellad hi participà molt activament i 
des de molts ámbits, civics, universita- 
ris i empresarials, amb la generosità! i 
la bonhomia que caracteritzen les seves 
actuacions.

Personalment vaig tenir el privilegi 
de participar en un d’aquests fórums 
d’anàlisi en els quais es comptava amb 
l’estimada preséncia del senyor Forre
llad, i que varen èsser les reunions que 
es feren en l’ámbit del Crup Banca Ca

Antoni Forrellad en un deis sens viatges 
transatlantics. (1977).

talana donant suport a la línia desenvo- 
lupada pel Departament d’Estudis In
dustrials del Banc Industrial de Cata
lunya. Una part substancial de les refle
xions i línies de pensament que es de- 
senvoluparen en base a les esmentades 
reunions ha quedat recollida en els tre- 
balls publicats entre 1974 i 1979 a la Re
vista Econòmica del Banc Industrial de 
Catalunya.

No cal remarcar les especiáis caracté
ristiques que definien precisament 
aquest période de la segona meitat de la 
década dels setanta i la influèneia i les 
repercusions que tingueren a Catalunya, 
en produir-se una profunda transfor- 
mació econòmica, social i política inter
na, emmarcada a més per un context 
economie internacional sotmès igual
ment a un procès de transformacio eco
nómica de llarg abast i de coneguda pro
fondità!.

Des de l’angle que aquí ens ocupa, la 
reflexió en la qual tan profundament i 
decisiva intervingué Antoni Forrellad 
fou la de com passar d’una etapa ex- 
pansionista en qué es cercava la inversió 
adequada en aquells sectors amb mi
nors expectatives futures de creixement 
i expansió per a dotar Catalunya d’una

estructura industrial forta i ben situada 
en els sectors clau d’una economia in
dustrial competitiva, a un procès 
d’adaptaciô de la realitat industrial ca
talana a la crisi que a nivell internacio
nal s’inicià en els darrers mesos de 1973 
però que no s’explicità plenament a 
l’economia espanyola fins uns anys més 
tard.

Malgrat les distorsions que produi el 
retard, l’adaptació es féu, i ben correc- 
tament a la vista dels résultats, i encara 
més si ens atenem a les circumstàncies 
que caracteritzaven el période en què 
aquella es produi.

Es va diagnosticar ben aviat la néces
sitât de passar d’una etapa d’expansió a 
una de consolidació, i en conseqüència 
es revisaren els processos i criteris d’in- 
versió, es promogué la millora del nivell 
de gestió empresarial, es fomentaren els 
processos de fusió i concentració, s’in- 
crementaren els nivells de productivitat 
i competitivitat, es modified profunda
ment el criteri de participació indus
trial, es cercaren nous mercats, es pro
mogué la diversificació i el complement 
amb empreses de serveis que milloraren 
i completaren els processos d’adaptaciô 
dels grups industrials que s’anaven con
figurant, avançant-se en força anys al 
que ha esdevingut un fet normal a l’eco
nomia catalana d’avui, s’obriren per a 
penetrar en els mercats internacionals,
0 es cercaren interrelacions amb empre
ses estrangeres que per la seva tecnolo
gia, presèneia en els dits mercats inter
nacionals i nivell de gestió entre d’altres 
factors de contribució positiva, enfor- 
tissin la realitat industrial catalana. En 
definitiva es cercaven i s’aplicaven no
ves perspectives i actuacions a una si- 
tuació que es caracteritzava -i es conti
nua caracteritzant- per una transforma- 
ció continuada vers un model económic
1 social de caractéristiques encara no 
tan definides, però que es saben total- 
ment diferenciades de les que fins ara 
han marcat societats industrials madu
res com la catalana.

És convenient remarcar que al llarg 
del procès de reflexió i d’actuació que 
aci estem analitzant es passa també 
d’una visió global i sectorialitzada de la 
indùstria catalana, a una més detallada 
i específica -microeconòmica, com es va 
dir un cert temps-. En aquesta, es cerca
va la situació óptima a nivell d’empre- 
sa, o de grup d’empreses afins o com-
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Uiurament a U n ita t  H e r m é tic a  en la persona del sen president Antoni Forreilad, per part del Conseller d’indùstria de la Generalität, Honorable ^enyor 
Vicenv Oller, del Premi a “ La Millor Iniciativa Empresarial 1981” , instituit pel diari “ El Periòdico” .

plementàries que assolissin la dimensió 
adequada per a respondre a les nécessi
tais de la situació que s’ha anat confi
gurant en el mon economic del moment 
present.

A l’ensems aquesta tasca signified la 
creado d’uns equips de gestió i la confi-

Caricatura de J. Vinvets.

guració d’uns nivells de direcció la com- 
peténcia, nivell de Professionalität i ca
pacitai dels quais pot constatar tot 
aquell qui vulgui seguir la trajectòria 
professional dels equips humans que es 
configuraven en base a la divisió indus
trial del Banc Industrial de Catalunya, i 
que coneixent 1’especial atenció de 
n’Antoni Forreilad per als aspectes hu
mans i personals de l’activitat empresa
rial, no caldrà èsser especialment agosa- 
rat per destacar també en aquest aspec- 
te la seva contribució positiva en la con
figurado d’aquests equips directius que 
han mostrat èsser tan necessaris i posi- 
tius en l’esdevenidor de les unitats de 
gestió empresarial de la indùstria cata
lana d’aquests anys.

Tot passant de les persones a les co
ses, cal remarcar que en sectors indus
trials com el siderúrgic, el quimic, el 
metal.lúrgic o el de la indùstria agroali
mentària, Catalunya compta avui amb 
unes realitats empresarials sòlides i im
portants, compétitives i sanejades, fruit 
de l’esforç fet en aquest période d’inne- 
gable incertitud i dificultat.

Atesa la situació politica que caracte- 
ritzà Espanya i Catalunya durant la se- 
gona meitat de la década dels setanta, 
en què el procès politic primà sobre les 
necessitats económiques, i l’absènda.

aleshores, d’una Administradó catala
na própia, especialment sensible a la 
realitat económica de Catalunya, resul
ta especialment positiva, examinada 
amb la perspectiva d’uns anys, la tasca 
que es va fer en bé de la necessària 
adaptació de l’economia i la indùstria 
catalanes a les noves coordenades mar- 
cades per una crisi de llarg abast; tasca 
positiva i eficaç que ha résultat clau en 
sectors i empreses décisives per a la de- 
finició de la base económica catalana 
tal com postulava el necessari procès 
d’adaptació que han exigit les circoms- 
tàncies internes i externes en les quais es 
mou l’economia catalana d’avnii.

Temps hi haurà perqué els historia- 
dors i els estudiosos pesin i precisin el 
balanç i ressegueixin amb rigor i detail 
la feina fêta per tal d’assegurar a Cata
lunya unes emprises i unes indùslries 
que continuïn vertebrant una par: im
portant i decisiva de la realitat econò
mica catalana. Aqnests estudiosos ha j- 
ran de tenir presen: l’aportació de per
sones d’extraordinària vàlua com Anto
ni Forreilad, que coneixent i estimant el 
seu pais es posa generosament i eficaç al 
seu serve!.
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Antoni Forrellad, a l’Institut de Reinserciô Social (1RES)
per Oleguer Soldevila i Godo. V ic e -p r e s id e n t d e  l ' I n s t i tu t  d e  R e in s e r c iô  S o c ia l.

E,ils primers contactes de TIRES amb 
Antoni Forrellad es produïren corn a 
conseqüència de la Sensibilität que 
aquest sempre manifesté envers tots els 
aspectes de la problemàtica social. Fou 
a mitjans dels anys 70 quan TIRES, 
dins de la seva activitat de reinserciô so
cial d’ex-delinqüents, entrà en contacte 
amb Unitat Hermética, a fi de gestionar 
la possible ocupaciô de llocs de treball a 
Tempresa amb persones procedents de 
la Residència per a ex-reclusos que 
l’Institut posseïa a Sabadell.

Les gestions de TIRES trobaren una 
excel.lent acollida per part d’Antoni 
Forrellad i de tot l’equip directiu de 
TEmpresa. La seva concreció fou no 
sols Toferiment immédiat de llocs de 
treball per a algunes persones proce
dents de la Residència de TIRES, sinô 
també Tinici d’una relaciô continuada 
amb Tequip directiu de TEmpresa, i 
molt particularment amb el propi se- 
nyor Forrellad.

Va èsser precisament el coneixement 
de la personalità! d’Antoni Forrellad 
adquirit a través d’aquesta relaciô, allô 
que al 1980 va portar TIRES a cercar la 
seva col.laboraciô en uns moments en 
què l’Institut sentia la necessita! d’una 
reestructuraciô per tal d’adequar les se- 
ves activitats a un entorn en el quai 
s’havien produit canvis substanciáis 
d’ençà de la seva creaciô.

L’Institut de Reinserciô Social nas- 
qué el 1969 responent a una iniciativa 
sorgida de les Jornades Commémorati
ves Mercedàries d’aquell mateix any. 
Els sens objectius fundacionals foren:

- la coordinaciô de totes aquelles enti- 
tats i serveis que tenen corn a finalità! 
Tajut i la reinserciô de Tex-delinqüent.

- la formaciô de treballadors socials 
dedicats a la tasca de reinserciô.

- la sensibilitzaciô de TAdministraciô 
i de Topiniô pública en general sobre la 
problemàtica de la reinserciô de Tex- 
delinqüent.

- el treball social directe de reinserciô, 
dedica! sobretot a ex-delinqüents proce
dents de les presons d’homes i de dones 
de Barcelona.

En els deu anys transcorreguts des del 
1969 fins al 1979 les activitats de l’Insti
tut enregistraren modificacions subs
tanciáis, degudes per una part a la jo- 
ventut de la prôpia instituciô, i per altra 
part a les grans transformacions que

durant aquell période sofri el fenomen 
de la delinqüència.

Sense voler fer una análisis exhausti
va de la histôria de TIRES d’aquells pri
mers deu anys, si que hem de dir, però, 
que porté una activitat intensa en el 
camp del treball social, a través de 
Tatenciô a més de 4.000 casos de perso
nes afectades per diferents problèmes 
de reinserciô social o laboral. També 
inicié, durant la segona meitat de la dé
cada, la seva activitat en el camp de la 
prevenciô de la delinqüència, a través 
de dues activitats molt concretes: els 
equips d’educadors de barri i les resi- 
dències per a joves predelinqüents del 
Tribunal Tutelar de Menors. Es conti
nué durant tot aquell temps amb la tas
ca de formaciô de treballadors socials i 
amb els contactes amb TAdministraciô 
i els mitjans de comunicaciô. En canvi, 
hagué d’abandonar-se Tobjectiu inicial 
de coordinaciô d’entitats i serveis dedi
cats a la reinserciô, per la dispersiô i 
atomitzaciô de serveis existents i la difi
culta! de coordinar-los, atès que molts 
d’ells actúen supeditats a Organismes i 
Institucions d’àmbit superior.

Al final de la década dels 70 s’havien 
acumulat una série de canvis en la nos
tra società! que feien necessari un re
plant ej ament de Testratègia d’actuaciô 
de TIRES. El primer d’ells afectava el 
propi fenomen de la delinqüència, que 
havia enregistrât canvis qualitatius i 
quantitatius importants. A la situaciô 
de crisi econòmica, amb Textensiô del 
problema de Tatur (que afecta sobretot 
els joves en el moment més important 
de la seva inserciô a la societat, la recer
ca del primer treball) s’afegia el proble
ma de la droga. Tot això havia propi
cia! una extensió i proliferació de les di
verses manifestacions de la delinqüèn
cia com a mitjà de procurar-se recursos 
econômics. Aqui calia afegir-hi també 
la falta d’adequaciô de les lleis, tant pel 
que fa referència a Tadequaciô a la no
va situaciô del fenomen delinqüencial 
corn pel que atany a Tadequaciô a la 
nova situaciô politica en què es trobava 
el pais.

El segon factor de canvi procedia de 
la pròpia crisi econòmica, que va incidir 
sobre TIRES en el sentit de fer més difí
cil Tobtenciô dels ajuts economics de- 
sinteressats, per part d’entitats i bene
factors privats, que fins aleshores ha- 
vien constituït el suport principal de la

marxa de TEntitat.
El tercer factor de canvi, finalment, 

va èsser el naixement de les Autono
mies, que permetia un major apropa- 
ment de TAdministraciô als problèmes 
locals.

Fou en aquells moments dificils, al 
1980, quan Antoni Forrellad es possà al 
front de l’Institut, i en fou, des d’ales- 
hores, el gran motor de la seva transfor- 
maciô i actualitzaciô.

Pels que no Thagin conegut personal- 
ment, els pot semblar difícil que un ho
me, prop dels sens setanta anys, impulsi 
com ell ho féu, amb el dinamisme i la 
il.lusió que tothom creu patrimoni de la 
joventut, una tasca com aquesta, que a 
les dificultáis pròpies afegia tota la pro
blemàtica derivada del context social en 
qué es desenvolupava. Però els qui hem 
tingut la sort de conèixer-lo i poder tre- 
ballar amb eli, no sols ho trobem natu
ral, sinô que ens hauria estranyat que 
no hagués estât aixi.

L’activitat d’Antoni Forrellad a 
TIRES s’inicià amb la reestructuraciô 
de la base de socis i dels ôrgans de go
vern de l’Institut. Tots recordem les 
moites reunions que va presidir al local 
del carrer Capellans, en les quais, dia 
darrera dia, exposava a grups diferents 
de persones les finalitats d’IRES i la se
va problemàtica. Cal reconèixer que la 
il.lusió que havia posât en el projecte i 
que encomanava als altres en aqüestes 
reunions, fou probablement més eficaç 
que tots els missatges que ens va trans- 
metre.

El résultat d’aquesta campanya va ès
ser un augment considerable en el nom
bre de nous socis, i finalitzà amb la con- 
vocatôria d’una Assemblea General on 
tingué Hoc el nomenament d’una nova 
Junta, la presidència de la quai fou ac- 
ceptada per Antoni Forrellad.

La primera tasca que va imposar-se 
la nova Junta va èsser Tatenciô a les 
nécessitais econômiques més urgents de 
l’Institut. Per aixô s’establiren contac
tes amb diferents estaments de TAdmi
nistraciô, central, local i autonómica, 
que donaren uns fruits immédiats i fo
ren plataforma per a ulteriors solu- 
cions.

Una vegada consolidât el suport eco- 
nômic de l’Institut, Forrellad va orien
tar el seu funcionament en dues ves- 
sants principals:
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- el desenvolupament de les seves ac- 
tivitats i la potenciació de la seva relació 
amb entitats similars d’altres paisos 
d’Europa, amb les quais 1RES havia 
mantingut ja contactes.

- la relació estreta i constant amb les 
Adminstracions autonómica i local, a 
les quais ell entenia que l’aportació de 
l’experiéncia d’IRES en el’ camp de la 
problemática social i deliriqüencial ha
via d’ésser d’inestimable utilitat.

Pel que fa referència a les relacions 
amb l’Àdministraciô, aqüestes es cen
traren fonamentalment en la Generali
tät, especialment a través del Departa
ment de Justicia i de la Direcció de Ser- 
veis Socials del Departament de Sani- 
tat, i en els contactes amb els Ajunta- 
ments, de Barcelona i de les poblacions 
industrials del seu cinturò.

La relació amb el Departament de 
Justicia, recolzada per contactes fre- 
qüents del propi senyor Forrellad amb 
el Conseller, prengué com a base I’ofe- 
riment que féu TIRES d’un programa 
ampli d’activitats encaminades a la pre
venció de la delinqüència i a la reinser- 
ció social d’ex-delinqüents, tot posant a 
disposició de la Generalität la seva ex- 
periència en el tractament d’aquesta 
problemàtica. El résultat fou el traspàs 
al Departament de les dues Residències 
per a pre-delinqüents procedents del 
Tribunal Tutelar de Menors, que 
TIRES, a iniciativa del propi Tribunal, 
havia créât i gestionat durant el seu pé
riode inicial, i Tencàrrec a 1RES, per 
part de la Conselleria, de diversos in
formes sobre la problemàtica de la pre
venció i el tractament de la delinqüèn
cia.

Quant als Ajuntaments, tingué Hoc el 
traspàs al de Barcelona dels equips 
d’educadors de barri que actuaven dins 
del terme municipal, aïs quais 1RES ha
via créât i dirigit durant els sens primers 
anys, continuant l’Institut amb la gestió 
dels equips similars que actúen a d’altres 
Municipis del cinturò barceloni.

L’activitat interna de TInstitut, que 
no podia abandonar el seu objectiu pri
mordial del treball social en la preven
ció de la delinqüència i la reinserció so
cial d’ex-delinqüents, es projectá, sota 
Timpuls d’Antoni Forrellad, en nous 
camps i nous horitzons. Fou aixi que es 
posà en marxa el servei, avui en dia en
cara vigent, d’assistència de treballa- 
dors socials d’IRES a jutjats de guàr
dia, amb la finalitat d’orientar o d’assis- 
tir persones inculpades, particularment 
les més joves. Aquest ajut es concreta 
en Tassistència per a resoldre els problè
mes amb què pot trobar-se la persona 
(residència, assistència hospitalària.

El Sr. Antoni Forrellad, acompanyat del Ministre de Justicia, Excm. Sr. Fernando Ledesma i del Con
seller de Justicia de la Generalität de Catalunya, Honorable Sr. Agusti Bassols, en l’acte de clausura del 
Simposi Internacional sobre “ Probation i altres mesures alternatives a la presó” , célébrât a Barcelona 
els dies 8, 9 i 10 de juny de 1983.

etc.) o bé en Torientació cap a un pro
cès de reinserció previ o substitutori 
d’una condemna que, en cas que no 
existis una institució que se’n fes res
ponsable, en la majoria de casos arriba
rla a produir-se. Aquest servei, que va 
posar-se en marxa com a experiéncia pi
lot, té Tambició d’arribar a ser Implan
tat arreu, com a mesura més positiva, 
per a la reinserció, que la condemna i el 
subsegüent pas per la presó.

Per altra banda, Forrellad va propi
ciar, com un element fonamental en el 
treball d’IRES, el coneixement dels tre?̂  
balls efectuáis en d’altres països, amb 
règims penitenciaris més avançais que en 
el nostre, per part de les pròpies institu- 
cions penitenciàries i per part de les enti
tats privades de reinserció social.

Fou aixi que 1RES entrà en contacte 
amb la C.E.P. (Conferència Permanent 
Europea de Probation), institució que 
reuneix, de manera oficiosa, totes les 
institucions, tant oficiáis com privades, 
que tracten de la Probation corn a me
sura substitutòria a la privació de la lli- 
bertat. 1RES fou Membre Fundador 
d’aquesta Institució, en la quai conti
nua corn a membre efectiu i de pie dret.

Corn a résultat d’aquests contactes,
. 1RES prengué la iniciativa d’organitzar, 
a Barcelona, un Simpòsium Internacio
nal sobre Probation i altres mesures al
ternatives a la privació de llibertat.

L’organitzaciô fou conjunta, per 
part de TIRES i del Conseil d’Europa, i 
comptà amb la cooperació del Ministeri 
de Justicia, el Departament de Justicia 
de la Generalität de Catalunya i la Con
ferència Permanent Europea de la Pro
bation.

El Simpòsium es celebrà els dies 8, 9, i

10 de juny de 1983, i van asistir-hi 150 
persones, procedents de 16 països. 
L’inaugurà el conseller de Justicia de la 
Generalität Agusti Bassols i el clausurà 
el ministre de Justicia Fernando Ledes
ma, el quai, en el diseurs de cloenda es- 
bossà les linues del futur Codi Penal es- 
panyol, en tot el que fa referència a me
sures substitutòries de la presó, que in- 
cloïen la novetat de la figura de “ suspen- 
siô del veredicte” .

Es redactaren unes conclusions del 
Simpòsium, que foren trameses a les 
autoritats competents. A l’acte de la se
va presentació pública hi foren invitais 
diputáis al Parlament i al Congrès, 
autoritats de TAdministració centrai i 
autonómica, experts i representáis dels 
mitjans de comunicació.

Per últim es constituí una Comissió 
de seguiment del tema de la Probation, 
per tal de sensibilitzar tant TAdminis
tració com Topinió pública sobre 
aquest tema, i aconseguir la introducció 
de la Probation en el nou redacta! del 
Codi Penai espanyol.

Malauradament Antoni Forrellad ja 
no pogué èsser present a les darreres 
étapes d’aquest Simpòsiun^ Torganit- 
zació del qual va presidir amb tanta 
il.lusió.

Però el carni que va començar trobarà 
els seus continuadors; la seva emprem- 
ta a T Institut de Reinserció Social ser à 
dificilment esborrable, i estem segurs 
que tots els qui, en contacte amb ell, và- 
rem treballar per una modernització en 
el tractament de la delinqüència, recor- 
darem sempre els fruits de la tasca, breu, 
però intensa, que TAntoni Forrellad hi 
va dur a terme.
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La seva aportado a la Fundado Catalana
per Frúncese Cubunu President de Fundado Catalana

E, món de les Fundacions és un món 
peculiar que contrasta, especialment, 
amb el de les empreses mercantils. Men
tre aqüestes cerquen el benefici com a 
objectiu principal de la seva activitat, 
les fundacions tenen per finalitat l’apli- 
cació d’uns recursos economics a uns 
objectius socials o culturáis, en el seu 
més ampli sentit. La Fundació és també 
una empresa, perqué requereix una or- 
ganització, una estructura, un personal, 
una comptabilitat, però no es proposa 
fer guanys. Les fundacions compten 
amb uns recursos propis i reben aporta- 
cions de tercer s, aplicables per a un fi 
déterminât. Es tracta, per tant, d’admi- 
nistrar correctament uns fons amb l’ob
jecte d’aconseguir la finalitat que es 
proposaren les persones o institucions 
que aportaren els recursos.

En el món de les fundacions no hi ha 
competèneia, ni mercat a disputar. Hi

ha d’haver una bona i honesta adminis- 
tració d’uns béns.

Amb aquest plantejament és fácil 
d’entendre que Antoni Forrellad es tro- 
bés a gust en aquest ambient. La seva 
form ació  em presaria l -bona 
administració- es trobava aqui amb la 
possibilitat de ser utilitzada al costat de 
les seves aspiracions més intimes.

La Fundació Catalana és una institu- 
ció creada per aquella Banca Catalana i 
Banc Industrial de Catalunya deis quais 
formava part; unes empreses que també 
volien separar el món mercantil del 
món del servei, sense aspirado a un 
guany. Antoni Forrellad fou un deis 
homes que s’afegi, a més a més en nom 
personal, a la constitució de la ja men
cionada Fundació Catalana, la qual cu- 
rá de donar aixopluc a unes altres Fun
dacions, que podien tenir un carácter 
més especialitzat en l’aplicació deis seus

recursos: la Fundació Enciclopédia Ca
talana, la Fundació Agrícola Catalana, 
la Fundació del Museu de la História de 
la Medicina, la Fundado per les Malal- 
ties del fetge. Diverses motivacions, que 
permetien la canalització d’ans recursos 
a temes ben diferents, però entrellaçats 
tots ells.

Antoni Forrellad ocupó ben natural- 
ment la Presidèneia del Patronat de la 
Fundació Catalana i d’alguna de les ai- 
tres fundacions del grup: el seu esperit 
de servei a Catalunya en ben diverses 
maneres de ser i fer, crebava aixi una 
manera institucional c ’expressar-se. 
Perqué Forrellad era un home que creia 
en íes institucions, més que en els 
esforços individuals. Saria cue els ho
mes passen, però que les institucions es 
mantenen, sempre que l’empenta que 
hagin rebut inicialment sigui suficient. I 
eli es proposé de donar aque.qa empen-

Antoni Forrellad, corn a President de la Fundació (.ran Fnciclopèdia Catalana, formalitza el lliurament d’un nombre d’exemplars de I tjcielcptd ia  per a les 
escoles de Catalunya.
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ta inicial, quan con venia.
Personalment, vaig conèixer poc el 

Forrellad-industrial, però molt el Fo- 
rrellad-banquer i el Forrellad-home de 
Fundacions. No hi havia incompatibili- 
tat entre una i altra figura. El Banc In
dustrial de Catalunya, Banca Catalana, 
l’Industrial del Mediterrani i la Funda- 
ció Catalana devien ocupar una bona 
part del seu temps en els darrers anys de 
la seva vida. Tant l’un com l’altre li per- 
metien passar del servei particular al 
serve! col.lectiu. En els Bancs es troba- 
va al costat o al davant d’uns homes 
preocupáis pel futur econômic català. 
En les Fundacions hi havia la possibili- 
tat de canalitzar uns fons cap a unes né
cessitais culturáis o bénéfiques de ca
rácter general. L’empresari individual 
passava, aixi, a fer un servei i a donar 
un testimoni de servei.

I aquest servei era absolutament gra
tuit. Les hores passades en el Banc In
dustrial de Catalunya, o a Banca Cata
lana, o més tard en el Banc Industrial 
del Mediterrani no eren hores pagades. 
Però ell gaudia, com a home jove d’es- 
perit que era, arremangant-se i 
enfrohtant-se amb un treball nou i una 
nova responsabilitat. Aixô si, exigía 
pau i tranquilitat. El que no volia era 
ficar-se en un vesper i tenir d’escollir 
bàndol al cap d’un temps. Si hi havien 
baralles, que primer fessin les paus i 
aleshores podrien comptar amb eli.

Tant li feia començar una obra com a 
continuar l’obra iniciada per altres, 
sempre que es trobés còmode a la feina. 
És el cas de les Fundacions. Inicià la 
Fundació Catalana, la Fundació Agrí
cola, la Fundació del Museu de la His- 
tòria de la Medicina, la de les Malalties 
del fetge. Continué l’obra de l’Enciclo- 
pèdia Catalana. Algunes vegades era el 
puntai, d’altres el que donava suport, 
d’altres el qui empenyia i recordava. No 
era un home d’una sola faceta, sinò que 
s’adaptava al paper que li demanaven o 
feia falta.

I aquest treball tenia com a fonament 
una il.lusió que fàcilment es creava, si 
la feina a fer tenia un interés col.lectiu. 
Era un enginyer que feia compressors, 
però que s’apassionava per l’aventura 
de la Gran Enciclopédia Catalana, es 
preocupava pels problèmes de la tercera 
edat, s’engrescava amb el Museu de la 
Historia de la Medicina i es lliurava en 
cos i ànima a totes aqüestes tasques.

Pensant-ho bé, la seva gran virtut de
via ser la generosità!: un carácter obert 
ais altres, preocupa! pels altres i molt 
després. Era l’antitesi del qui només 
pensa en ell i que s’aprofita sempre del 
que toca.

Ànima del Patronat de la Universität Autònoma
p C V  J o S C p  G H f o l l ,  P r o fe s s o r  d e  la  U n iv e r s i tä t  d e  B a r c e lo n a  i  e x -m e m b r e  d e l  P a tr o n a t .

finals dels anys seixanta i 
començaments dels setanta sorgi amb 
gran força a Catalunya una entitat im
pulsada, sobretot, per un valencià, en 
Vicenç Villar Palasi, el qual va saber 
envoltar-se d’un equip de gent, univer- 
sitària o no, que fou capaç de posar en 
marxa una Universität diferent de les 
altres -el que ja és un mérit. De bell an- 
tuvi, aquesta Universität es basà en 
aquells tres principis tan repetits per 
una generació d’universitaris: autono
mia, democràcia, catalanitat; principis 
que s’afegien als clàssics d’eficàcia, 
ciéncia i llibertat, propis de totes les 
Universitats del món occidental. Fou la 
Universität Autònoma de Barcelona, o 
de Bellaterra, com alguns l’anomenaren 
anys més tard, per la ubicació del seu 
campus principal.

Avui, molts dels lectors més joves, 
com són els actuals alumnes d’aquesta 
Universität, pensaran que és normal 
que l’Autònoma sigui corn és: amb De
partaments, Juntes de Faculta! i de Go
vern, i Claustre, que elegeixen càrrecs, 
gestionen certs àmbits universitaris i 
passen comptes de les actuacions dels 
càrrecs, i on es parla en català o en cas- 
tellà, a elecció del qui parla, corn cosa 
tota natural; amb biblioteques, amb lli- 
bres i revistes, centres de càlcul, etc. Pe
ro és que fa quinze anys, per exemple, 
tot això ja no era tan correnti La Uni
versität no era ni demócrata, ni catala
na, ni autònoma, encara que, en reali
tà!, d’autònoma ho segueix essent ben 
poc.

Dones bé, el moviment de renovació 
universitària institucional va néixer a 
Catalunya o, almenys, es va poder ini
ciar a Catalunya, amb la permissibilitat 
del Ministeri d’Educació i Ciéncia de J. 
Villar Palasi, sota l’impuls del Rector- 
comissari de l’Autònoma de Barcelona, 
Vicenç Villar Palasi, i l’equip de gent 
que el va ajudar, i que estava format, 
entre altres, per Joan Sardà, Antoni Se
rra Ramoneda, Jordi Nadal i Ramon 
Trias Fargas en el camp de l’Economia, 
als quais molt aviat s’afegiren Bricall, 
Companys, etc.; Frederic Udina Marto- 
rell, Marti de Riquer, José Manuel Ble- 
cua, Eduard Valenti, Enrich Lluch, J. 
Fontana, Joaquim Molas, a la Facultat 
de Lletres; Enric Casassas, Vicenç Gan
día, Joan Roseli, Heribert Barrera, Jo- 
sep Castells, a la de Ciéncies; Salvé Mi
quel, J. Laporte, Oriol Bosch, a la de

Medicina; Francese Noy i d’altres a 
l’Institut de Ciéncies de l’Educació, 
Lluís Daufí, Josep Pallach, Maria Ru
bies, E. Casassas, J. Laporte i Fautor 
d’aquestes notes.

Una de les primeres tasques institu- 
cionals de l’Autònoma, a part de la bà
sica de posar en marxa les Facultats i 
una Escola de Formació de Professorat 
d’EGB (l’anomenada després “Escola 
de Sant Cugat” ), fou la creació del Pa
tronat de la Universität, segurament el 
primer en constituir-se a Espanya des
prés de la guerra civil, tal volta l’ùnic 
que va perdurar durant tots els sens cinc 
anys de mandat, i que després, per di
verses circumstàncies que ara no fan al 
cas, ja no va èsser rénovât.

El Patronat fou l’ôrgan de relaciô en
tre la Universität i la societat, i estava 
format per professors i ciutadans que 
volien aportar alguna cosa -no sols di
ners, com de vegades he sentit dir- a la 
Universität.

Es constituí el dit Patronat el 1970, i 
els primers membres, a part del propi 
Rector que n’era membre nat, i alguns 
altres d’ofici, com el Secretar! General 
de la Universität, que hi entraren foren 
dos représentants dels professors, ele- 
gits pel Claustre: el professor Joan Sar
dà pels numeraris i jo mateix pels no 
numeraris. Per cooptació, s’elegiren 
d’altres membres no universitaris. El 
Rector demaná a tots els ja membres 
que proposessin noms i mérits per, des
prés, procedir a una votació i determi
nar els que serien elegits représentants 
de la societat. Vaig fer algunes consul
tes al respecte, entre elles a Jordi Pujol, 
ja que sabia l’interés que tenia en els te
mes universitaris. En Jordi Pujol em 
suggerì Antoni Forrellad, i em digué 
que, a part de tot el suport personal que 
calgués i la tasca de la persona que pro- 
posava si resultava elegida, comptéssim 
amb una quantitat de diners no inferior 
a la major aportació que realitzés qual- 
sevol altra entitat que entrés en el Pa
tronat.

En una de les primeres sessions, el Pa
tronat va elegir Antoni Forrellad, que 
era un deis noms que havia proposât el 
Rector Villar, a suggeriment d’en F. 
Noy i meu. A partir d’aquell moment, 
Antoni Forrellad fou l’ànima del Patro
nat, i no ja pels ajuts econòmics que ell 
pogués fer o aconseguir, sinò sobretot 
per la seva aportació personal en hores
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de dedicado -un home amb tantes obli- 
gacions corn eli tenia!- amb idees, amb 
seny, amb esperança i amb dignitat (a 
propôsit recordaré quan el Ministre 
d’Educaciô va fer anar a Madrid el Pa
tronat per a “comunicar-li” qui seria el 
nou Rector de l’Autònoma, ja que la le
galità! vigent deia que el nomenament 
es faria després de “oido el Patro
nato” . En aquella ocasió, Antoni 
Forrellad va iniciar unes paraules de pro
testa, que el Ministre va tallar amb dure- 
sa, no sé si per ràbia o per vergonya).

Abans de referir-me a les coses en les 
quais Antoni Forrellad va tenir una ac- 
tuació destacada, haig d’anticipar que 
el que més m’impressionà d’ell en 
aquells cinc anys de reunions freqüents 
del Patronat, tant en reunions ordinà- 
ries corn en reunions preparatòries, ges
tions prèvies i preparació de docu
ments, fou el seny i l’esperança. La pri
mera d’aquestes qualitats li ha estât 
atribuida en moites ocasions; jo no faig 
sinó constatar-la i confirmar-la. Però 
de l’esperança no n’he sentit fer-ne es- 
ment i per aixô la destacaré en especial, 
tot i que no era, evidentment, aquesta 
única qualitat que tenia en grau super- 
latiu, ja que poques vegades es donen 
en un sol home tants dots de dirigent 
com ell reunia.

Al meu entendre, l’esperança de 
r Antoni Forrellad -és curiósi ara que és

mort, pue parlar d’Antoni Forrellad, 
mentre que quan era viu sempre li vaig 
dir senyor Forrellad, tot i que ell de se
guii em parlà de tu, segurament per la 
diferència d’edat i per mostrar-me la se- 
va confiança- es basava en tres ele
ments:

El primer era l’experiència acumula
da que, prenent base en casos anteriors
0 similars, li permetia de veure un pos
sible final feliç a totes les empreses dig
nes de tal nom.

El calcul fred de probabilitats era el 
segon. Eli tenia experièneia d’empresari
1 de moites altres activitats ciutadanes; 
sabia que no tot el que és possible, arri
ba a èsser un fet; també sabia que, d’en
tre diverses possibilitats, algunes si que 
serien realitat. Per aixô tenia esperança, 
però també per això no era un somia- 
truites i recomanava obrir més fronts 
dels estrictament necessaris per tal d’as- 
segurar l’assoliment d’un objectiu. Era, 
de fet, un prudent-racional; d’això, jo 
ara en die que tenia esperança. I ho die 
perqué, en moites ocasions, sort en tin- 
guérem de la seva actitud -com quan el 
Ministeri nomenà un Rector no elegit 
per la Universität, que abans, de passa- 
da, he comenta!.

La tercera font de la seva esperança 
era la força que dona la raô, o la tossude- 
ria del qui sap persistentment el que 
vol. El nomenament del Rector, ja es-

mentat, també em serveix d’exemple: 
molts hauriem tirât el barret al foc -jo 
mateix, per principis, no vaig anar a 
Madrid quan el Ministre ens hi va 
cridar. Ell, com deia, no va perdre la 
dignitat, tot i que no el deixaren parlar; 
però, com que el seu objectiu era la 
Universität Autònoma i no un Rector o 
un Ministre, va procurar, d’aquelles 
circumstàncies, treure’n el màxim pro
fit en la linia de la Universität Autòno
ma, catalana i democràtica a qué m’he 
referit al començament. I el que hauria 
pogut ser una situaciò molt deteriorada 
per a tota la comunitat universitària, no 
va ser sinò una etapa de transició, amb 
un Rector, no elegit, però honest i tre- 
ballador; période durant el qual, de fet, 
el Patronat va actuar amb més Intensi
tät, si és possible, que en l’etapa ante
rior, tot i que els anhels centralistes del 
Ministeri quedaren definitivament des- 
vetllats.

Les principals tasques del Patronat 
de la Universität Autònoma de Barcelo
na, del qual Antoni Forrellad fou el 
vice-president, foren: dotar la Universi
tät d’una infraestructura gerencial, que 
és vigent encara avui, catorze anys des- 
prés; iniciaciò d’un projecte de reciclat- 
ge del professorat, especialment 
mitjançant beques per a estudis a l’es- 
tranger; potenciaciò del creixement de 
la Universität: Facultat de Medicina i

Ili» . ^

El campus de la Università! Autònoma de Bellaterra. (Foto de Pere Monistrol).
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Hospital docent, Escola de Formació 
del Professorat i d’altres iniciatives; 
elaboració d’un projecte d’activitats 
universitat-societat -el que nosaltres en 
dèiem “ Universität B” , és a dir, la Uni
versität investigadora, assessora i conei- 
xedora de les necessitats de la societal. 
Aquest projecte, per raons que avui en
cara desconec, fou deturat pel Rector 
Villar Palasi; i el dia que comengava a 
treballar com a gerent o gestor del pro
jecte la persona que havia suggerii el 
Patronat, se’l tingué d’acomiadar. 
Aquesta persona es deia Josep Maria 
Cullell, avui Conseller d’Economia i Fi
nances. El que es tirá endavant d’aquell 
projecte fou el capítol que podríem 
anomenar Extensió Universitària, és a 
dir, la participació de la Universität en 
activitats no estrictament universitáries: 
cursos fora del Campus, Universität 
d’estiu, reciclatge de professionals uni- 
versitaris, etc. En aquest projecte, An
toni Forrellad hi jugà un paper molt 
destaca!.

La desil.lusió va ser també molt gran 
quan no es va posar en marxa l’apartat 
de potenciació de la recerca, o siguí, la 
cerca de projectes d’investigació útils 
per a les empreses i les entitats públi- 
ques, el donar a conéixer el potencial 
investigador de la Universität. Potser 
per aixó, quan un grup d’amics, entre 
ells en Cullell i jo mateix, demanárem a

Antoni Forrellad que fos patró d’una 
Fundació -el Centre d’Estudis de 
Planificació- dedicada a la recerca eco
nòmica aplicada, va acceptar i en fou el 
seu President fins que la mort el va sor- 
prendre. Instituciô sense ànim de lucre, 
recerca aplicada al nostre país, col.la- 
boració amb un grup de geni jove que 
feia substitució de la Universität, heus 
aci els motius preferents que el porta- 
ven a Tacciò.

Diuen que Antoni Forrellad fou un 
gran empresari. Tothom diu que ho 
era. Però he de dir que, com a home 
d’empresa, jo no el vaig conéixer; fins i 
tot em resisteixo a pensar que ho fos. És 
més, estic segur que no ho va ser, al- 
menys que no fou un home d’empresa 
tal com horn sol definir-lo o imaginar
lo. Això és el que dedueixo dels meus 
contactes amb el Forrellad empresari.

D’aquests contactes, en recordo dos: 
un cop em va demanar que orga- 
nitzés uns seminaris per a eli i tres o 
quatre alts directius d’Unitat Herméti
ca; el tema no era, com jo m’esperava, 
el Mercat Comú, la direcció de perso
nal, etc. sinó que es tractava d’un tema 
antropológic. Volia saber, no el que ja 
sabia com a creient que era, sinó que 
deia la Ciéncia respecte de THome, 
d’on ve, on es dirigeix, quins sòn els co- 
rrents de pensament actual, etc... Els 
professors del seminari foren sobretot

filósofs; fou una experiéncia molt pro- 
fitosa.

L’altre contacte d’aquest ordre fou 
amb motiu de la meva relació amb la 
Caixa Laboral Popular, del grup coo- 
peratiu de Mondragón. D’entrída, 'ma 
sorpresa: el President de la Cooperativa 
era membre del Conseil d’Administra- 
ció d’Unitat Hermética: Forrellad i Or- 
maechea eren molt amies. Segona sor
presa: assabentat d’un projecte de coo
perativa al País Base, de carácter agrí
cola, però de producció (no de comer- 
cialització, com tantes n’hi ha a Cata
lunya), Antoni Forrellad m’explicà la 
seva intenció de comprar un terreny, 
dotar-lo d’aigua, parcel.lar-lo, etc., i 
oferir-lo de forma gratuita o a un preu 
simbólic ais empleats d’Unitat Herméti
ca aficionáis a Thortet, la qual cosa els 
permetria, a més, tenir menjar de quali- 
tat frese, i gairebé gratuit. I el que era 
més curiós no era tant la idea en si ma- 
teixa com el fet que la volia posar en 
marxa no pas per acontentar uns em
pleats -que no li demanaven-, sinó per
qué unes persones s’ho passesin millor. 
Realment, haureu de convenir amb mi 
que Antoni Forrellad no era un empre
sari, almenys en el sentit estríete de la 
paraula tal com solem entendre-la. Era 
molt més.
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L’amistat del meu germa Antoni amb Miquel Carreras
per Miquel Forrellad Solà

Miquel Carreras en el front (19-2-1938).
Publicada a “Sabadell, Informe de l’Oposició” , 
d’Andreu Castells.

E,<1 meu germá Antoni fou un deis da- 
rrers amies de Miquel Carreras. Vull dir 
que encara que es coneixien des de feia 
anys -cree que de la redacció de “ La 
Ciutat” - no varen intimar sino després 
d’haver-se iniciat la nostra guerra civil. 
El que va propiciar aquesta més estreta 
vinculació foren les tasques docents que 
l’un i l’altre van desplegar, en els cursos 
1936/1937 i 1937/1938, a l’lnstitut-Es- 
cola M.B. Cossío i a l’Escola Indus
trial, de la qual el meu germá fou Direc
tor durant la guerra; centres docents 
que funcionaren aquells anys a Saba
dell, el primer per haver-se créât alesho- 
res i el darrer com a continuador de 
l’antiga escola sabadellenca.

Particularment els últims temps 
d’aquell période, a més deis contactes 
que mantenien en aquells centres, en 
Carreras venia a veure el meu germá 
gairebé cada vespre a la nostra casa del 
carrer de Sant Josep (anomenat llavors 
oficialment carrer de Bellapart). Allá, 
en una petita cambra d’estudi del meu 
germá Antoni, que donava al carrer de 
Tilla, en qué la casa també té portal 
d’entrada, acostumaven a tenir llargues 
converses, dins d’una espesseida atmos
fera de fum produit pels detestables i 
mal olents cigarrets anomenats, tan jus- 
tament, “mata-quintos” , ais quais, a 
falta de res millor, era tan afeccionat en 
Carreras.

Jo no era present a aquelles conver

ses, molt més jove que ells, per bé que 
algunes referéncies que, ça com lia, me 
n’havia fet el meu germà, aleshores o 
amb posterioritat a la mort d’en Miquel 
Carreras, me’n permeteren saber algu
nes particularitats. Aixi, per exemple, 
vaig tenir coneixement, per trasllat que 
n’hi féu Carreras, de les paraules d’ac- 
ceptació i oferiment del seu propi holo
caust, que mossèn Gaietà havia pro- 
nunciat en anunciar-li, aquell, que la se- 
va vida corria perill; dels temors i pre- 
monicions que en Carreras sentia sobre 
el desgraciat futur de Catalunya i sobre 
la instrumentalitzaciô de la religió cató
lica, si guanyaven els “nacionals” . 
D’ell era la frase que venia a dir que 
hauriem de veure corn el combregar es 
portaria enmig d’una parella de guàr- 
dies civils (frase que Andreu Castells 
suposa errôniament per mi recollida di- 
rectament de boca d’en Carreras, quan 
ho fou a través del meu germà Antoni). 
D’altres coses podria fer esment que no 
crée que hagi arribat el moment de reve
lar, ni en fóra aci Tocasió, i que molt 
probablement ni tan sols ho consideraré 
mai oportù de fer.

El fet és que ells dos coincidiren en 
aquella època turbulent, i van conge
niar; i més que congeniar, jo diria que 
van aconseguir altes cotes de mùtua 
comprensió, simpatia i estima.

No eren de la mateixa edat, es porta- 
ven uns set anys: en Carreras tenia ja 
trenta anys quan començà la guerra ci
vil, i el meu germà acabava d’acomplir 
els vint-i-quatre. No eren tampoc iguals 
de temperament ni de mentalitat. El 
meu germà Antoni tenia un tempera
ment seré i équilibrât de mena; estava 
dotât d’una extraordinària potèneia in- 
tel.lectiva i de gran capacitat dialéctica 
(que amb els anys anà dissimulant per
qué va comprendre que el que calia no 
era vèneer sinó convèneer), i, corn a 
bon enginyer, era home d’un gran sentit 
pràctic, que sempre va tocar de peus a 
terra, no massa afeccionat a disquisi- 
cions abstractes que, per la seva nebulo- 
sitat, portessin a vies esgarriadisses o 
que no es poguessin reduir a formula- 
cions precises i sotmetre a raonaments 
de lògica cartesiana. No era, però, ma
terialista, sinó inspirât per un idéalisme 
ètic allunyat de qualsevol proposició 
hedonistica; enamorat, nogensmenys, 
de la vida i de tot allò de bo i de bell que 
aquesta ens pot oferir.

En Carreras, afectat per dolències i 
patiments fisics persistents, aconseguia 
asserenar el seu esperit a força de luci- 
desa i voluntat ascètica. Com el meu 
germà, tenia ina intel.ligència privile
giada, ornada, en el seu cas, amb una 
memòria prodigiosa; més que propens a 
discutir (cosa que, de jove, plavia força 
al meu germá) ho era a discórrer i filo
sofar, amb una certa inclinació al fan- 
tasieig (“era somniador que mai no aca
bava” , com diu d’ell mateix a “ Con- 
ceptes i dites” ), i a jugar -amb irònica 
mitja convicció i propósits de dispara- 
tació saludable- amb el màgic i descone- 
gut (com ho manifesta la seva confessa- 
da débilitât per Tonomomància, tot i 
reconèixer que “no és cap ciència; és un 
joc” ). Coincidia plenament amb el meu 
germà en Tactitud ètica, i dels dos bé es 
podia dir allò que Carreras s’aplicava a 
ell: “ els seus principis eren cristians i te
nia fe en la capacitat de millora de Tho
me, i en Tincrement del sentit social i 
del sentit religiós de la vida” . Però no 
solament en els principis, sinó també en 
la práctica, de tota la vida i del compor- 
tament d’ambdós són predicables bone- 
sa i rectitud exemplars.

El traete amical entre Miquel Carre
ras i el meu germà s’interrompé amb la 
incorporació a files del primer, quan 
fou cridada la seva quinta, el mes de 
maig de 1938. El meu germà escrivi as- 
siduament al seu amie i, dins cada car
ta, tenia bona cura d’incloure-li un ci- 
garret desfet a fi que aquest pogués mi
tigar les ganes de fumar i de fer fum, 
cosa que literalment Tencantava. Ma-
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Fragment d’una carta de Miquel Carreras.

lauradament sembla que cap de les car
tes no arribà al seu destinatari, corn es 
lamentava en Carreras en més d’una de 
les cinc que ell dirigí al meu germà. La 
primera d’aqüestes porta data de 8 de 
juny, i l’ùltima és de 29 de juliol del 
1938, poc abans de la seva mort.

Curiosament, la primera de les cinc 
lletres esmentades, la va escriure, en 
Carreras, trobant-se ocasionalment a 
Sabadell un final de setmana, en què in- 
tentà veure el meu germà sense 
aconseguir-ho. En ella li deia, entre al- 
tres coses: “ estic tranquil i tinc la sensa- 
ció que no passarà molt temps sense re
prendre amb tu aquelles gustoses senta- 
des vesperals, tan amables per la teva 
presència i la del tabac que estic en cas 
d’oblidar” .

Aqüestes vesprades al carrer de Sant 
Josep, les rememora especialment en la 
lletra de data 12 de juliol que, transcrita 
literalment, diu aixi:

“ Car amie:
Encara que no tingui res de particular 

per dir-te, t ’escric per demostrar-te que 
la meva amistat no s’atura davant des- 
peses de temps, esforç i segells.

A més de l’amistat, em fa recordar de 
tu la gran crisi de tabac que aci patim.

il.lusió que se m’ha esvaít d’una mane
ra lamentable.

Sense la gran distáncia que ens sepa
ra, vindria cada vespre a fumar al teu

despatx com en dies millors; però ho 
hem de deixar per a més enllà, per a 
quan vingui a venjar-me de la teva in- 
comprensió per al meu llibre, venint a 
molestar-te amb impertinéncies per a 
distreure’t i fer-te tirar tortes les ratlles 
dels plànols que tracis.

T’escric en posició no molt còmoda i 
amb cap poc lùcid. Hem de portar una 
vida militar bastant activa; anem can- 
sats, hi ha pocs Heures.

També tenim acústica de front. Salu
da a en Salvador i repeteix-li aquelles 
recomanacions que li vaig fer. Saluda al 
teu germà i el teu futur sogre, i rep una 
estreta de mans d’aquest amie que no 
t ’oblida i que t ’imposa l’obligació ami
cai de fumar-te dues cigarretes havent 
sopat: una per tu i una altra en repre- 
sentaciò de mi, en el teu tranquil des
patx que per molts anys habitis” .

La situació de sofriment i d’inquie- 
tud que ja es traslluu en la carta trans
crita, havia de tenir el fatal desenllaç 
que tots coneixem: el seu execrable as
sassinat al front en circumstàncies igno- 
rades.

En la darrera carta al meu germà, el 
dia 29 de juliol, corn si li vingués una 
rara premoniciò del final que se li apro- 
pava, amb accent particularment emo- 
cionat, s’acomiadava amb aqüestes pa
raules: “ ...estreny de la meva part les 
mans del teu germà, futur sogre. Ribas, 
Raimi, Stra. Joanals i altres companys 
de l’Escola’’. Al cap de pocs dies, a pri
mers d’agost, ja havia deixat d’existir.

Fis quatre germans jugant el bridge. (Nadal 1963).
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Antoni Forrellad, vist per I’assistent social d’una de les seves empreses
per Anna Magrinyd

T aig començar a tractar el senyor For
rellad I’any 1962, que de conèixer-lo ja el 
coneixia; la gent de Sabadell ens conei- 
xem de tota la vida. Va ser en una reu
nió organitzada per Cáritas Sabadell, 
en la qual es proposava trobar una per
sona que es fes cárrec de la classificació 
d’un fons de medicaments que tenia 
aquella Entitat.

Després va venir la proposta d’anar a 
treballar a Unidad Hermética, S.A. 
com a Assistent Social, A Sabadell, la 
primera empresa que va contractar els 
servéis d’una Assistent Social va èsser la 
C.E.S. (Construcciones Eléctricas Sa
badell), tant per a aquesta empresa com 
per a d’altres més petites de les quais 
eren propietaris el senyor Forrellad i el 
senyor Salvador; però, al 1963, quan 
Unidad Hermética ja va tenir 100 treba- 
lladors i es preveia que havia de créixer 
més i l’Assistent Social no podia 
agombolar-ho tot, el senyor Forrellad 
va creure que era el moment de 
contractar-ne una altra. És en aquest 
moment quan de debô entro en contac
te amb eli,

La tasca de les Assistents Socials a les 
Empreses (a Sabadell n’hi treballàvem 
10) era un serve! adreçat als treballa- 
dors, però depenia del capital, la quai 
cosa, per a alguns sectors, significava 
una contradicció (eren els anys en qué 
alguns treballadors començaven a pren
dre consciéncia contra el Capitalisme i 
la Dictadura). Per a la majoria d’A.S. 
resultava una postura molt incòmoda. 
Per la meva part haig de dir que, amb 
una dependència directa del senyor For
rellad com a Gerent i també potser pel

meu taranná obert, la meva tasca a Uni
dad Hermética resultava un xic més fá
cil. Sempre que sorgia alguna contra
dicció amb el senyor Forrellad, que evi- 
dentment n’hi havia, tenia la Ilibertat 
d’exposar-la-hi i sempre era escoltada. 
Quan el seu punt de vista i el meu no 
coincidien, llavors tots dos intentávem 
fer-nos comprendre i, si no ho aconse- 
guiem, sense enfadar-nos, eli deia: “ Bé, 
deixem-ho en taules” .

Quan jo presentava un problema, ja 
sabia que havia de portar preparada 
una solució, perqué la seva pregunta 
sempre era la mateixa: -“ I vosté, qué 
faria?” . Després d’escoltar, eli sempre 
anava més lluny; davant d’un problema 
particular, intentava buscar una solució 
general i el menys paternalista possible. 
Pensem que era una época en qué man
cava de tot i eren les grans empreses les 
que intentaven solucionar els problèmes 
socials dels sens treballadors. Cons- 
truien cases, esglésies, escoles, guarde- 
ries, espais cultural-recreatius, etc.

El senyor Forrellad va tenir sempre 
molt ciar que l’únic lligam de l’obrer 
amb l’empresa havia de ser el seu Con
tracte de Treball i que el deure de l’em- 
presari havia de consistir a pagar un sou 
suficient ais treballadors, perqué ells 
poguessin organitzar la seva vida al 
marge de l’empresa.

No obstant i aixó, repeteixo, eren 
temps molt difícils. Els treballadors 
d’U.H., la majoria immigrais acabats 
d’arribar a Sabadell, no tenien cap pos- 
sibilitat de trobar habitatge. Vivien re
hogáis, en “ estades” o a casa de pa
rents, amuntegats sense cap condició

higiénica; aixó al senyor Forrellad el 
preocupava molt. Per tant, la solució 
més idónia, segons el seu pensament, va 
èsser donar-los tot el suport moral i ma
terial perqué fossin ells, constituits en 
Cooperativa, que poguessin construir
se les seves cases.

Així es creá la “ Cooperativa de Vi
viendas Montean” que construí un 
grup de 69 habitatges, un garatge i una 
guardería infantil, ais carrers Garri- 
gués, Rioja i Rif, de Ca n’Oriac.

També va contribuir en altres tipus 
d’ajuda, però tenint molt ciar que s’ha- 
via de fer de forma subsidiária i per poc 
temps: classes d’alfabetització i actes 
cultural-recreatius, per exemple.

Les caractéristiques que definien més 
la seva personalitat, des del meu punt 
de vista, i que jo remarcaría, eren:

- Quan concedia una entrevista dona
va la sensació de no tenir mai pressa.

- Sempre escoltava.
- Dels problèmes particulars sempre 

intentava treure’n solucions col.lectives.
- Mai no donava solucions apressa- 

des; després d’escoltar, sempre es feia 
presentar diferents propostes.

- Es posava sempre al meu nivell; jo 
em sentia còmoda i era capaç de tractar 
amb eli qualsevol tema, sense cap inhi- 
bició; sabia que del seu tracte en sortiria 
enriquida,

Aquest és el record que d’ell servaré 
sempre: el d’un home bo, d’una gran 
capacitat de treball i que, a més, aques
ta capacitat la sabia transmetre ais qui 
l’envoltaven, vet aquí la seva eficacia. 
Era un gran mestre.
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La seva fìdelìtat als amies ì Companys
per Ramon Monmany i Magnet

^^reure en l’amistat, en eis altres, amb 
la fidelitat de benevolença mùtua, bus
car l’aspecte bo de les persones, de les 
coses i dels fets, fou una constant de la 
idiosincràsia de TAntoni Forrellad, evi
denciada en la trajectòria d’una vida, ac
ceptant amb comprensió les mancances 
que podem tenir tots. Un aspecte fona- 
mental de l’amistat era, en ell, la capaci
tai d’escoltar, amb sentit comprensiu, 
les tesis dels altres, encara que fossin 
oposades a les seves, raonant amb lliber- 
tat de judici, si creia que no eren apro- 
piades, i sempre amb sentit constructiu.

En el decurs de la vida, en l’amistat 
que es va iniciar a les classes de l’Escola 
Pia, ja ens vàrem adonar, els Companys, 
de la seva capacitai d’intuir les solucions 
dels problèmes de matemàtiques, i moi
tes vegades era el consultor, a les bores 
d’estudi, per solucionar uns problèmes 
de cièneies exactes, que eli trobava sem
pre senzills i no li calia estudiar-los a 
fons per assimilar-los. Va venir el final 
del batxillerat, i els pocs alumnes que 
l’haviem estudia! en aquella època -uns 
cinc per curs, en el Sabadell dels any s 
vint- ens vàrem dispersar en l’estudi de 
les diferents carreres. Però vàrem con
servar un profund agraïment a l’Escola 
Pia, on ens educaren amb naturalità!, 
respecte i senzillesa, i ho sublimàrem al 
final de les carreres respectives, després 
de la guerra civil, trobant-nos cada any 
per Pasqüetes, al Santuari de la Salut, 
sota la presidència del recordat Pare Es- 
colapi Bavurés, que havia estât un dels 
nostres estimais educadors.

És una festa de trobada d’amics, que 
tots esperem per conviure amb l’esperit 
d’amistat que nasqué a les aules de l’Es- 
cola Pia i que no vàrem abandonar en 
deixar el Col.legi, i que repetim cada 
any, amb una llarga tradició de més de 
quaranta-quatre. Dones bé; 1’aglutina
dor d’aquesta trobada era, juntament 
amb d’altres Companys, l’Antoni Forre
llad, qui amb sentit de previsió i d’orga- 
nització ens convocava cada any 
mitjançant una carta, sempre piena 
d’humor, perqué la festa no caigués en 
l’oblit, pensant més aviat en augmentar 
el nombre de concurrents i que tothom 
s’hi trobés bé.

Tenien, aqüestes sortides anuals, una 
motivació d’interés històric i arqueolò- 
gic i també de coneixement de la geogra
fia, O bé un carácter instructiu i cultural. 
La visita exhaustiva que férem a la cen
tral eléctrica termo-nuclear de Vande- 
11ÓS, les añades al Pirineu, Montserrat, 
Poblet, Vallbona de les Monges i moites

altres són una mostra d’aquesta varietal. 
En aqüestes excursions ens acompanya- 
ven els Companys i familiars nostres que 
volguessin assistir-hi i es preparaven 
amb tota cura. Prèviament al dia senya- 
lat, r  Antoni Forrellad i uns quants de la 
colla efectuàvem un recorregut parcial 
de l’itinerari escollit, per tal de concretar 
horaris, fixar llocs intéressants de visitar 
i trobar persones amb bon coneixement 
dels paratges que ens poguessin fer de 
“cicerone” . L’objectiu era de conservar 
i minorar l’amistat, i eli ho portava tot 
sense preses, però també sense pauses, i 
així, amb la seva dedicació gairebé diria 
vocacional, aconsegui que les poques 
hores que ens retrobàvem els Companys 
fossin ben aprofitades i tots sortíssim 
complaguts i enriquits d’aquestes convi- 
véncies.

Aquest pensament constant sociològic 
de l’Antoni Forrellad era ben palés i sig- 
nificatiu en d’altres aspectes i en d’altres 
ámbits socials on es desplegà la seva vi
da. En aquest sentit, jo esmentaria que 
durant la seva presidència de la Caixa 
d’Estalvis de Sabadell aquesta Institució 
va adquirir el bosc i la masia de Can Deu 
per tal que la ciutat de Sabadell en gan
dís. En aquest fet per eli promogut s’hi 
veu una forta projecció humana, sobre- 
tot de cara a la infáncia, ja que aquell 
pare natural fou enriquit amb camins 
per a l’estudi i l’observació de la Natura 
i s’instal.lá, a la masia, un Musen 
d’eines agricoles antigües del Vallès. Del 
seu pas per l’organisme promotor i rea- 
litzador de la Gran Enciclopédia Catala
na, jo ressaltaria com a fet significatiu 
de les seves preocupacions de cara al fu
tur del país, que, en col.laboració amb la 
Generalität de Catalunya, es féu obsequi 
a cada Grup Escolar de l’ámbit catalá

d’un exemplar d’aquesta gran obra, que 
ha de tenir, sens dubte, una forta in- 
fluéncia en l’educació deis minyons.

Feta aquesa digressió i tornan! al tema 
de l’amistat i de com ell tenia bona cura 
de mantenir-ne el caliu, diré que molts 
dissabtes, un grup més réduit d’aquells 
amies a què m’he referit, sortiem d’ex- 
cursió amb l’Antoni, el qual algunes ve
gades hi venia acompanyat de la seva es
posa, la senyora Esperança. Visitàvem 
amb preferència algunes de les nombro- 
ses petites esglésies disperses per la geo
grafia de Catalunya, magnifies exem
plars de l’art romànic. Comentàvem, en
tre altres coses, la gran quantità! de 
construccions d’aquestes que existeixen, 
tan intéressants des del punt de vista ar- 
quitectònic i artistic i que són testimonis 
silenciosos, però eloqiients, dels segles 
XI i XII, tan plens d’espiritualitat. I, 
contents de poder-ne conéixer, no pas 
per referències sinó veient-les i tocant- 
les, moites d’elles, ens fèiem diverses re
flexions, entre altres que, si haguéssim 
viscut en aquella època, probablement 
només n’hauriem coneguda una en tota 
la vida...

El bon record de l’amie ens acompan- 
ya i obliga. Ara, en evocar-lo des de 
l’angle de l’afecte i d’una amistat en- 
tranyable que es mantingué tot al llarg 
de la seva vida i que, amb el pas dels 
anys s’anava afermant, em sembla opor- 
tù aplicar-li, com a definidores del seu 
tarannà, aquelles paraules del poeta: 
l’Antoni Forrellad “ sabia prendre el 
temps per pensar, que és font de poder; 
prendre el temps per treballar, que és el 
carni de l’èxit; prendre el temps per 
l’amistat, que és el carni vers la 
félicitât” . _
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Perfil
per Joan Cusco

V.I.P. (very important person).
Faccions plenes, aparentment fláccides.
Dins de la seva aparenta tranquil.la i assossegada, 
hi ha una vital ardidesa.
Home de conviccions, d’arrels.
Emprenedor. Aprenedor.
Amb una clara visió del futur.
Exigent: la feina ben feta.
Responsable. I recte.
Optimista. Home de fe.
Una vida serena...

Antoní Forrellad respon els “ 25 interrogants per al V .I.P.”
El vostre pintor preferit?
- Picasso com a dibuixant. M ’interessen 
certs dibuixos seus.
On aneu els diumenges?
- L'hivern, a la muntanya; l'estiu, a la 
platja.
El vostre paisatge preferit?
- La suavitat i varietat del Vallés. 
L’últim Ilibre que heu llegit?
- “Introdúcelo a Peconomía de Cata
lunya”, de Trias Fargas i les memories 
de Serrahima. No llegeixo gaire. 
“ Carajillos” o whisky?
- Si de cas, un whisky.
Quin tabac?
- No fumo.
Us agrada la velocitat?
- Si condueixo jo, sí; si condueixen els 
altres, no.
La vostra marca de cotxes?
- Mentre tinguin reprise, la marca tant 
me fa.
Un personatge historie que us interessi?
- No en trobo cap. Tanmateix, un home 
que m 'emociona és Sant Pere.
Sabeu alguna poesia de memoria?
- No me’n recordo de cap, i aixó que la 
poesia m'agrada.
Entre Cambó i Prat de la Riba, quin es- 
colliu i per qué?
- La dimensió de tots dos és tan impor
tant, que és impossible de comparar

los. L ’un i Taltre tenen una gran visió 
de futur i una gran capacitat de realitza- 
ció. Potser en Prat domina més la ima- 
ginació i en Cambó l’anàlisi.
Quina és la major preocupació de la 
vostra esposa?
- Les necessitats deis altres.
Qué opineu de la situació argentina? I 
del cas Watergate?
- Quant a Argentina, veig molt difícil 
que remonti la situació econòmica i po
lítica, sobretot si horn dóna excessiva 
bel.ligerància a la demagogia. Pel que 
fa  al cas Watergate, cal dir que feliç el 
país que no té Watergates, però feliç 
també el que, tenint-los, permet que 
surtin a la llum pública sense que aixó 
alteri la seva marxa normal.
Quines obres de Karl Marx heu llegit?
- He llegit fragments d ’obres diverses 
d ’aquest autor, però no n ’he llegida cap 
en la seva totalitat.
Canteu quan us afaiteu?
- No sé cantar. Pot ser que estigui con
tent, però no canto...
Parleu en català als vostres fills?
- Em semblaría una falsedat no fer-ho. 
Us agrada gastar diners?
- No, en absolut; però m ’agraden les co- 
moditats que els diners proporcionen. 
Qué preferiu en les dones, minifaldilla 
o pantalons?

- En cert sentit, no vull contestar la pre
gunta; estéticament, ni minifaldilla ni 
pantalons.
Creieu que les dones han de sortir a tre- 
ballar?
- En bé de tots, els homes haurien de 
participar més en les feines de la casa i 
les dones en ocupacions exteriors que 
segurament f arien la seva vida més 
completa.
Doneu-nos un conseil.
- Sigueu responsables i dreturers. 
Quines coses us emportaríeu a una illa 
deserta?
- Només m ’atreviria a demanar a la me- 
va esposa que vingués amb mi i m ’em- 
portaria atuells per a poder desenvolu- 
par la vida a Tilla.
Qué US agradarla deixar d’heréncia als 
vostres filis, que no fossin diners?
- Responsabilitat, sentit del deure i rec
titud.
Us preocupa tornar-vos gros?
- Relativament.
Us considereu un burgés?
- No, en el sentit pejoratiu del mot; sí en 
el sentit estríete.
Us molesta que us tractin de tu?
- En absolut, però ningú no m ’hi tracta.

“El Correo Catalán”, 
Suplement Setmanal del 17 de juny 1973 

(Traduit del castella).
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’alguna manera, i com a 
culminació d ’una brega 
portada sense elegància ni 
generositat, s ’ha produit a 
Europa -l’Occidental, na- 
turalment, la que queda 
ençà d ’una muralla freda 

d ’acer- una obertura de fronteres que, 
quan sigui del tot efectiva, ha de perme- 
tre als Estais peninsulars i a durs interes- 
sos economics una major proximitat als 
de l ’altra banda dels Pirineas, i fins i tot 
una incorporado en els engranatges co- 
munitaris de carácter europeu que fins 
ara els eren vedáis. Aquest fet, certa
men t important, “historic”, ens sugge- 
reix, entre una munió de comentaris 
marginals, unes particulars considera- 
cions.

Diriem que el joc politic, en general, 
deixa corn a soterrat, o almenys profun- 
dament somort l’impuls que l’home no 
polititzat sent d ’aconseguir que la base 
de sustentament de la societal no sigui 
tan precària i inestable -tan fútil- com ho 
son els afanys de domini de l ’un sobre 
l ’altre, o els interessos economics 
d ’aquest o d ’aquell grup. sino quelcom 
de més solid, com I’afany d ’intercomu- 
nicació dels béns de l’esperii -que també 
son anomenats, potser no desencertada- 
ment, culturáis- amb absoluta Ilibertat, 
sense aranzels, i sense el peu forçat de 
cap mena d ’intervenció dirigista.

Les convencionals, i potser inevita
bles, ficelons politiques -tant en l’àmbit 
nacional o domèstic, sempre tan mesqui, 
corn en l’internacional o planetari-, com 
si fossin una boira espessa dins la quai 
estem immersos, ens impedeixen de veu- 
re amb claredat les realitats elementáis 
del món en qué vivim o almenys ens les 
desdibuixen fins a convertir-les en gro
tesques figures fantasmais que ningú no 
gosaria prendre en consideració. L ’orga- 
nització de la societal obeeix a uns esque- 
mes teòrics, de carácter pragmatic, dels 
quais, per lamentable paradoxa, ha que- 
dat exclosa la realitat viva i fecunda de 
l’home en les seves més intimes i respec
tables aspiracions.

Afortunadament, aquesta mena de di
nàmica absurda en qué ens trobem, ofe- 
reix, de tant en tant, una escletxa con
juntar al d ’esperança. Per les raons que 
sigui, de vegades s ’esvaeix una mica la 
boira, s ’insinua una clariana i aleshores, 
les coses, vistes amb una altra Hum, ad- 
quireixen, al nostre entorn, unafesomia 
menys hostil. Potser per descuit, la poli
tica deixa veure el seu rostre “humà”, i, 
tots animats, ens revifem, esbossem un 
somriure de satisfaccio i ens sembla com 
si, per fi!, ens trobèssim a casa nostra.

. Horn creu que, quan això s ’esdevé, hem 
d ’aprofitar l ’avinentesa i assajar, sense 
excessives il.lusions, però amb una cer
ta dosi de gosadia, petits avenços.

E L  MON P E R  UNA E S C L E T X A .. .

EN AQUEST NÜM . S’INCLOU EL SUPLEMENT “QUACOMIC”
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Semblança de

Joan Roca ì Estapé
per Joan Cusco

A l{

“Qui prega, treballa i estudia 
es guanya el pa de cada dia”.

questa és la divisa que duu el seu 
“ ex-libris” . Aquesta és també la seva 
divisa personal, perqué la vida d’en 
Joan Roca ha estât l’oració, el treball i 
l’estudi.

- 1 no sé res -diu-. Mai ho he estât un 
savi -recalca.

I horn sap que ho diu ben modesta- 
ment, amb la seva senzillesa que no és 
pas poca.

De qué li ve aquest comportament? 
Horn és com és i no cal que li donguis 
més voltes. En Roca és aixi, pastat i be- 
neìt d’aquesta faisó, i tal com és ho en- 
senya. Eli ho diu amb un llenguatge dar 
i català.

El nostre personatge ha fet, de mica 
en mica, sumant, la seva historia, en la 
qual hi ha un munt de pàgines de re
cords i de vivències. No la té escrita, pe
rò cada cosa -més gran o més petita- ens 
parla d’eli. Hi ha un lligam sentimental 
entre l’objecte i l’home. I intentar 
explicar-ho tot, així pe a pa, seria prác- 
ticament ardu i, fins i tot, impossible...

Ell va néixer a la plaça de sant Roc 
l’any 1907. Sap el llenguatge de les cam- 
panes i també del seu silenci... Ha vis- 
cut en el melic de la ciutat, fisicament i 
espiritual. La té, la ciutat, ben engalza- 
da al cor, corn la joia més preada.

El seu pare fou barber. I ho era dels 
Escolapis, de la Guàrdia Civil i de la 
presó... A més tenia una clientela ad
dicta. Per això, home pràctic i radical, 
va posar-se al seu costat els seus fills, en 
Josep i en Joan. Aquest, però, no li 
agradava l’ofici. Mes el seu pare li feia 
remullar i afaitar els clients, la qual co
sa no li piata gens ni mica. Però el pare, 
tossut, quan vela que el fili tenia altres 
dèries, li etzivava:

- Això, això et donará pa!
El vailet un dia decidi acabar, per la 

via ràpida, aquella ingrata tasca per a 
eli. En una ocasió que havia de remullar 
i afaitar a un client de cara seca, va pen
sar que “ aquest no té earns i si li faig un 
petit tali no li sortirà a penes sang’’... 
Però, caram! si que n’hi va sortir i no 
pas poca... El seu pare amb empentes el 
feu pujar a la seva cambra, castigant- 
lo. I aixi acabà l’aprenentatge de barber 
tot just començat...

Anava als Escolapis i després a l’Es- 
cola Industriai on aprengué la teoria de 
teixits amb Narcis Giralt. Als escolapis 
aprengué dibuix amb Vila Cinca i Vila 
Arrufat. Recorda que a l’Escola Indus
triai pagava deu pessetes de matrícula. 
Això era el curs 1918-1919.

Abans dels catorze anys entrà a tre- 
ballar d’aprenent a cal Alguersuari 
Monclùs (panyeria); a cal Domenech- 
Llonch (filatura); després a cal Figueres 
i Ruiz (pentinats); també a cal Salvador 
Bedós-Garcia (lianes) i finalment a cal 
Buxó (aparells i acabats) on després 
d’uns quasi cinquanta anys a la casa 
s’ha jubilât justament l’any passât.

El 1980 fou homenatjat com a degà 
de la Indùstria Tèxtil Llanera local.

Ell ha viscut ben de prop tots els mo- 
viments socials de la seva època, que no 
han estât pas pocs.

En Roca, malgrat que és comptable 
d’ofici, mai no ha fet balanç de les co-
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ses que ha anat recollint, com a col.lec
cionista, durant la seva vida.

- En principi -explica- anotava allò 
que em costava cada adquisició, però el 
dia que ho vaig sumar em va venir una 
esgarrifanga i mai més m ’he entretingut 
a valorar-ho...

I  ja que estem ficats en números, cal 
dir que En Roca posseeix una col. leccio 
d ’obres sobre comptabilitat, estadística 
i cálcul que sobrepassen les tres-centes. 
La primera data del 1819: “Tratado 
teórico-práctico”.

- Aquest és el tercer escriptori que he 
tingut en la meva vida. I  ja no compio 
el número 0 que era fe t de caixes...

L’actual està curull de papers. Tot 
l’espai que l’envolta: mobles, i parets 
són plens de “ les seves coses’’. Coses 
que ha anat aplegant d’ací i d’allá, sense 
haver hagut de fer viatges per anar a 
cercar-ho. S’ha limitât a la singladura 
Sabadell-Barcelona i para de comptar...

Hom no s’explica com dimonis -ai! 
perdo, amie Joan, que parlar de dimo
nis en el vostre sancta-santorum és un 
pecat... Hom no s’explica, déiem, com 
s’ho ha fet per a recollir i guardar tanta 
cosa. Té un museu. Així, de passada, 
direm que té més de dos mil -o tres mil- 
llibres. No ho sap pas ben bé. Però
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aquesta dèria dels llibres ja li ve de me- 
nut. Els que podia abastar se’ls guarda
va sota el Hit. I també en un racó ama- 
gat d’un armari on els hi va descobrir el 
seu pare, qui li va repetir allô de: 
“ Aixô, aixô et donará pa! Quina mane
ra de malgastar els diners!...” I mireu 
que n’ha arribat a “ malgastar” com- 
prant tot aquell bé de Déu que omplen 
les parets i tot l’espai possible de casa 
seval... Corn a mostra, heus aci un bo
tò: Havia promés a la seva muller fer un 
viatge a l’estranger. El dia que va reunir 
els diners, va anar a Barcelona a com
prar els passatges, però... vet aquí que 
ja a la ciutat comtal li van proposar una 
col.lecciò de llibres que feia temps hi 
anava al darrera. No s’hi va pensar pas 
massa: comprà els llibres i amb élis sota 
els braços arribà a casa... Adéu viatge!

- La meva dona ja sap quejo no tine 
cura...

Tampoc la té amb el fumar. Fuma 
més que una xemeneia d’abans. Apart 
del fumar i del col.leccionar no en té 
cap d’altre de vici. Fins i tot és abstemi, 
malgrat que va néixer els mes de la vere- 
ma... I tampoc és menjador: és sobri i 
casolà en el menjar. EH, que no li faltin 
les sopes... Una altra débilitât és la 
d’ésser Haminer de la xocolata. En un 
calaix del seu escriptori sempre hi té 
una rajóla de xocolata...

Per la seva condiciò fisica, mai no li 
ha plagut l’esport. Tampoc va al cine ni 
al teatre. De la feina a casa (i la visita a 
la casa del Senyor, això també). I ara 
que s’ha jubilât es queda a organitzar el 
seu sancta santorum on hi passa bona 
part del dia, àdhuc de la nit, quan con- 
vé...

Aquí, entre les seves parets, hi està 
com un rei: aquest és el seu regne. (És 
Hàstima que no sigui més gran per 
poder-hi encabir més coses, fer-ho més 
còmode, però en aquest terreny de ju- 
risdicciò té un “ contenciòs” amb la se
va muller. Aquesta no li permet més es- 
pai jurisdiccional i aquí no claudica, 
no, malgrat que els amies a vegades li 
hem pregat que faci “ concessions” te
rritorials... Però no hi valen arguments 
aliens).

Que en Roca fa una vida monastica i 
austera, això és plausible. Potser la 
condicionant, en alguna part, en sentir
se i veure’s rodejat d’unes cent talles 
d’imatgeria entre romàniques, gòtiques 
i barroques. És una de les col.leccions 
més notables del pais. EH majorment és 
un enamorat del romànic. El coneix 
corn el qui més. Ha recorregut totes les

esglésies i ermites romàniques que hi ha 
a casa nostra, rica d’elles.

- A la Catalunya velia -explica- o sia 
del Llobregat a amunt, hi ha dues mil 
ermites, si bé moites d'elles estant en 
runes. Cada mes, amb un matrimoni 
amie, en visitem una d'elles.

Entre les seves col.leccions, compta 
la de goigs deis quais en té més de tres 
mil. A més algunes reliquies de sants i 
santés. Igualment una nodrida col.lec
ciò de medallistica religiosa; també un 
bon nombre de crucifixos i altres mil 
coses que desperten la curiositat i l’inte- 
rès del visitant.

Ha estât, el seu, un treball de formiga 
que gra sobre gra ha anat formant 
aquest seu “ eau” que fa goig de veure. 
En eli hom hi sent el fervor, la passiò i 
el sentiment d’aquest home que pos- 
seeix un gran sentit del respecte per tot 
allò que és noble i bo.

Entre les seves col.leccions de llibres 
guarda una gran estima per les obres 
que té del seu admirat i rellegit autor 
Josep Maria Folch i Torres. (Dins d’un 
volum guarda el reglament de “ Pomells 
de Joventut” que va crear Fautor de les 
memorables “ Pàgines viscudes” ). En 
Roca és un dels lectors més fidels i cons
tants de l’obra d’aquest escriptor.

Ens consta que quan s’ha sentit acla- 
parat per algunes cabôries (quan “ treia 
fum del cap” , corn diu), ha agafat un 
Hibre, qualsevol, d’en Folch i Torres, 
s’ha assegut en la seva habituai cadira 
de braços, s’ha posât un mocador da- 
munt el genoH i tot començar a Hegir es 
posa a plorar, fins alliberar-se d’aquella 
opressió anímica que moments abans 
F abatía... Aquesta és la seva terapéutica.

D’altres ciutats -Madrid, Barcelona, 
Terrassa, Granollers i per descomptat el 
seu Sabadell- H han demanat el préstec 
d’obres i objectes referents a Folch i 
Torres amb motiu d’homepatges a 
aquest popular escriptor. Mai no s’ha 
negat a col.laborar-hi.

En Roca ha estât vinculat se sempre i 
d’una manera o altra a totes les entitats 
socio-culturals de la ciutat. D’ella, de la 
ciutat, posseeix una bona col.lecció de 
veiles fotografíes.

En Roca és un sentimental.
Per ell tot té interés. Tot ho guarda. 

Guarda, per exemple, entre les pàgines 
d’un Hibre, una fulla de plátan que re- 
coHí al carrer i Fenterrament de Favi 
Maciá” ...

Quan t’ensenya algunes d’aqüestes 
coses, hom percep que la veu li tremola i 
els uHs se li humitegen... Flavors, mà de 
mocador i continuem, noi... I les hores 
s’escolen escoltant-lo en aquella seva In
timität que invita a les confidéncies...

Hom podría escriure i escriure sense 
parar d’aquest ciutadá exemplar que 
mai no li ha agradat posar-se a la pri
mera fila de res. És la seva un actitud 
respectuosa i humil... Com humil i fei- 
nera és la formiga que passa desaperce- 
buda de tant petita com és...

Ha encés una altra cigarreta. I ara es 
torna a aixecar per ensenyar-me un Hi
bre, o una imatge, o un objecte, o un 
document... I es torna a asseure i se- 
guim parlant perqué el temps no exis- 
teix aquí, en aqüestes parets on hi ha 
testimonis de segles passats...

Hom creu que totes aqüestes imatges 
religiöses el nostre personatge les retro
bará Allá i amb totes elles podrá seguir 
el diáleg intim, fervent i respectuós que 
ha emprat al Harg de la seva vida...
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Perfil

Home de talla i de talles...

Bru. (Bru de la M oreneta...)

De faccions fláccides. I plácides.

Románic. I rom ántic.

És un personatge de “ págines viscudes” ... 

Sentimental com a bon “ patufista” .

Té tantes cebes que ja  no n ’hi caben 

més en el cap, ben canut...

És tan catalá que mai no ha fet la 

setm ana anglesa...

Qüestionari “PROUST”
-El principal tret del meu carácter? 
-Èsser sentimental.
-La qualitat que prefereixo en un ho
me?
-La franquesa i la sinceritat.
-La qualitat que prefereixo en una do
na?
-La veritat.
-Allò que més estimo en els amics?
-L ’amistat.
-El meu principal detecte?
-Èsser egoista.
-La meva ocupació preferida?
-El col.leccionisme.
-El meu somni de benestar?
-Estar rodejat de llibres i coses d'art. 
-Quina fóra la meva pitjor desgràcia? 
-Perdre la meva pau interior.
-Qué voldria ser?
-Col.leccionista.
-On desitj aria viure?
-El mateix Hoc: Sabadell.
-Quin color prefereixo?
-El blanc.
-Quina flor prefereixo?
-La ginesta.
-Quin ocell prefereixo?
-El rossinyol.

-Els meus autors preterits en prosa? 
-Folch i Torres, Verdaguer, Amades, 
V. Vives i Josep Pía.
-Els herois de ficció?
-No en tiñe.
-Les meves heroines de ficció?
-Igual resposta a Tanterior.
-Els meus compositors preterits? 
-M’agraden Bach, Carreta, Falla, 
Granados...
-Els pintors predilectes?
- Velâzquez, Murillo, Juan de Juanes, 
Ribera, Fortuny...
-Els meus herois de la vida real?
-Els homes de ciéncia i els de les arts. 
-Les meves heroines historiques? 
-Joana d ’Arc, Sta. Teresa, Cristina de 
Suécia...
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-Els noms que prefereixo?
-Francese, Maria, Antonia...
-Què detesto més que res?
-La falsetat.
Quins caràcters històrics menyspreo 
més?
-Nerón, Hitler, Stalin, Feliu V.
-Quin fet militar admiro més? 
-Numància.
-Quina reforma admiro més?
-El Barri gòtic de Barcelona.
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Bondat i comprensió.
-Com m’agradaria morir?
-En el Hit, rodejat dels meus 
familiars... I  deixar un bon record. 
-Estât present del meu esperit?
-Sempre il.lusionat.
-Fets que m’inspiren més indulgència? 
-Estimar fins i tot ais que han fe t molt 
mal...
-El meu lema?
-Qui prega, treballa i estudia es guan- 
ya el pa de cada dia.
-Com sóc?
-No ho sé.
-Jo sí: tant bo com el pa...
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Joaquìm Folguera se’n va anar ben acompanyat...
per Mn. Geis

Eentre els anys 1917 i 1926, el fervo- 
rós patrio ta Francesch Matheu 
-respectem la H del seu patronimie, 
com ell volia-, publicava un setmanari 
titulat “Catalana”, que contenia, amb 
setmanal regularitat, una secció de 
folklore, oberta a la col.laborado de 
tothom, especialment de la gent de fora 
de Barcelona que hi podiem aportar 
tradicions de les nostres comarques.

Afeccionat, ja d’estudiant, a la reple
ga de tradicions que s’anaven perdent, 
jo vaig col.laborar-hi reiteradament.

L’any 1919, moria, jovenissim, com 
és prou sabut, el pulcre i cultivât poeta 
Joaquim Folguera. El mateix any, “Ca
talana” publicava uns versos del poeta 
traspassat descriptius del Viátic que ha- 
via rebut en la seva llarga i irreversible 
malaltia.

Aixó em va fer una gran impressió. 
No ho vaig oblidar mai més.

Qui m’havia de dir que, al cap de 10 
anys, jo entrarla, a Sabadell, en relació 
amb Mn. Josep Cardona que tant havia 
consolât el poeta en la seva llarga i pe
nosa malaltia, i que, de la má d’aquell 
sacerdot company, jo entrarla a formar 
part del cercle d’amics deis inconsola
bles pares del poeta, que ja no visque- 
ren sino per retre cuite al record del fill 
prematurament perdut.

Una cosa que m’havia causât estran- 
yesa era que aquelles estrofes eucaristi- 
ques de Joaquim Folguera haguéssin es
tât publicades en una revista que repre
sentava el darrer reducte d’oposició a 
les Normes Ortográfiques que s’anaven 
imposant. Justament que eli i el seu 
gran amie Josep M®. López-Picó eren 
els fundadors de “La Revista” que tant 
havia d’influir en el Moviment Noucen- 
tista de l’època.

Només té una explicado i és que Ma
nuel Folguera hagués fet conéixer 
aquest poema póstum del seu fill a 
Francesch Matheu i que aquest l’hagués 
publicat a la seva revista despullat de les
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AL PA S D E  NO STRAM O

Senyor! havéu passai avuy per l ’ampia via 
y  ungieu el silenci d ’un nou reculliment. 
Senyor! s ’havéu endut aquesta ànima mia 
ab Vós que sóu la fo n t de to t consolament.

Del lluny una petita lamentació venía 
de campanella trista plorant dintre la nit 
y ’l séu plorar humil íntimament feria 
la meva inquietud profonda d ’esperii.

Car en la solitud de ma cambra daurada 
passava vostre plany com un requiriment; 
mon ànima, per eli, era en el fons torbada: 
s ’agemolía tot l ’indòmit pensament.

Y’s feya dintre meu una claror novella 
com en els temps d ’infant qu’havia enterbolit: 
les gotes de consol d ’aquella campanella 
havien degotat damunt mon esperii.

t  JO AQ U IM  FOLGUERA

Normes Ortográfiques amb qué indub- 
tablement l’hauria deixat escrit el poe
ta.

Sigui com sigui, existeix aquest poe
ma.

Se n’hauria perdut el record, sepulta! 
com hauria restât dins les pagines d’una 
oblidada revista, si una providencial 
avinentesa no m’hagués invitât a 
exhumar-lo. Veureu.

L’any 1952, en ocasió de celebrar-se 
a Barcelona el farnós Congrès Eucaris
tie, foren publicades 2 antologies de 
poesia eucaristica. Una, publicada per 
Editorial Estel, sota la direcció del poe
ta Manuel Bertrán i Oriola; una altra, 
per Torrell de Reus. Vaig èsser invitât 
per ambdós antologistes a col.laborar- 
hi amb producció propia i de sengles 
autors, ja traspassats, que ells pogues- 
sin desconéixer.

Jo hi vaig aportar, junt amb compo- 
sicions de diversos autors, aquesta de 
Joaquim Folguera, que hi fou publica
da, naturalment, amb les Normes, ja 
d’anys, plenament acceptades.

Al cap de poc, la citada Editorial Es
tel publicà un gran volum de poesia 
eucaristica -més que antologia, publica- 
ció gairebé exhaustiva sobre aquest 
tema- on, el seu autor, el jesuíta Pere 
Serra, qui hi abocàllibres sencers de di
versos autors, no s’oblidà de reproduir- 
hi aquest poema de Joaquim Folguera.

El nostre poeta se’n va anar d’aquest 
món molt ben acompanyat...

I ens deixà un fervorós testimoni de 
la seva fe.

Hom pot constatar, llegint detingu- 
dament aqüestes estrofes, que no es va 
tractar d’una reconciliació d’ùltima ho
ra feta a corre-cuita.

Que tingués encara serenità! per 
glossar-la liricament...

I la descripció ens recorda com, enca
ra en el seu temps, el Viàtic era porta! 
tan solemnialment... Pels carrers no hi 
corrien tantes rodes...

S t S T O R ' A  a d m i n i s t r a t i v a
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De Sabadell i del seu rodai

La Capella del Pedregar
per Joan Alsina i Girali

,1. ot i que l’acord d’edificar la Capella 
de Sant Roc i Sant Sebastià -que més 
tard fou de Sant Jacint i coneguda tam
bé com a Capella de l’Hospital per ser 
al costat del primer emplaçament 
d’aquest, i també com a Capella del 
Pedregar- es prengué el 2 de gener de 
1558, la construcció no es decidí fins 
l’any 1564 i va ser encarregada al mes- 
tre de cases Pau Borges, de Beziers. Ens 
diu l’acord del Comú que estava situa
da al Pedregar i que una de les parets 
afrontava per part de tramuntana amb 
l’abeurador de la font del Pedregar. 
Bosch i Cardellach en el seu plànol de la 
vila de Sabadell al segle XVI ens la situa 
a l’angle S.O. de l’encreuament dels 
carrers Alt i Baix Pedregar i ens diu que 
era a la part superior de la casa Meca i 
immediata a la font i pou del Pedregar. 
I Bosch i Cardellach coneixia prou bé la 
Capella ja que aquest no s’enderrocà 
fins força anys després de la mort de 
l’historiador.

La Capella era de dimensions molt 
reduïdes, uns 6,50x3,50 metres, i no 
sembla, per l’acord que trobem en les 
Ordinacions corresponent al dia 8 de 
maig de 1564, que fos cap prodigi de 
construcció: “Que dit mestre hagi de 
fer les'dites Capelles de guix, és a saber, 
les arcades i peu de surges a b son evan
gelista a quiscuna surge i claus i capi- 
tells i represes tot de guix i que bague de 
fer les voltes de rejoies i guix... ” No sa- 
bem el temps que durà la construcció; 
que estava ja acabada el maig del 1566 
podem deduir-ho pel fet que en el mes 
citât el Bisbe de Barcelona, aleshores ho 
era Guillem Caçador, autoritzà a Pere 
Calçada i a Joan Llobet, cônsols dels 
Paraires, fins aleshores sense cap advo- 
cació, per fundar una Confraria de Pa
raires baix l’advocaciô de Sant Roc i 
Sant Sebastià en la Capella del Pedre
gar. Vegem què en diu la Ordinació co
rresponent al 19 de maig de 1566: “La 
major part de dit honorable Conseil, 
fahent estes coses ab decret del Reve- 
rendissim Senyor Bisbe de Barcelona o 
de son reverend oficial, donen llicència 
i facultat ais honorables Pere Calçada i 
Joan Llobet, cônsols, i Pere Calí, ad- 
junt, del o f ici dels Paraires de la vila de 
Sabadell que ara és i per temps sera, 
restant sempre la vila de Sabadell sen- 
yora, que en la Capella ara novament 
fêta en la vila de Sabadell en lo Hoc ano- 
menat lo Pedregar sots invocaciô dels 
gloriosos Sant Sebastià i Sant Roc, fun 
den una Confraria a honor de Nostre 
Senyor Déu e de la Gloriosa Verge Ma
ria i dels Gloriosos Sants per intercessió

dels quais lo Senyor nos guarde de mal 
pestífero i de tot altre mal”.

I durant inolts anys, a partir d’ales- 
hores, veiem que el dia de ninou, el pri
mer de gener, s’elegeixen administra- 
dors conjunts per l’Hospital i la Capella 
de Sant Roc i Sant Sebastià.

Bosch i Cardellach ens diu que amb 
data de 3 de gener de 1583 el Bisbe de 
Barcelona Joan Dimes Lloris decretà el 
permis per a fundar la Confraria dels 
Paraires de Sant Roc i Sant Sebastià, 
tot i que ja Them vist fundada l’any 
1566 pel Bisbe Guillem Caçador. En les 
Ordinacions de la vila no hi ha cap refe- 
réncia d’aquest fet.

¿No podría ser que aquest decret del 
Bisbat fos l’autoritzaciô pel trasllat de 
la Confraria de Paraires de Sant Roc i 
Sant Sebastià a l’església de la Vila? 
Aixó estaría més d’acord amb el fet que 
a partir del primer de gener de 1585 el 
Comú, en elegir Administradors, ho fa 
solament per l’Hospital i no cita ja la 
Capella de Sant Roc i Sant Sebastià.

La Capella continuava, però sota 
l’advocació de Sant Roc i Sant Sebastià 
tot i que, com hem dit, sembla que els 
Paraires havien ja traslladat la seva 
Confraria a l’església parroquial.

El primer de gener de 1595 el Comú 
de la Vila determinà que es fes una ca
pella i retaule de Sant Jacint en la Cape
lla de Sant Roc i Sant Sebastià i elegiren 
Administradors de l’Hospital i de Sant 
Jacint, corn abans ho havien fet per 
l’Hospital i Sant Roc i Sant Sebastià. I 
el 15 de gener del mateix any 1595 es 
prengué l’acord: “Que els honorables 
Antic Lletget i Feliu Duran, pagesos de 
la present vila i terme de Sabadell, va- 
gen a Barcelona a suplicar a TU. lustris- 
sim i Reverendissim Senyor Bisbe H plà- 
cia autoritzat una Confraria per los pa
gesos de la present vila sota invocaciô 
del gloriôs i benaventurat Sant Jacint, 
frare de Horde dels Predicadors, que han 
fundada en una Capella de la present Vi
la anomenada del Pedregar i la quai ha 
manat lo senyor Visitador que fos ado
bada per quan està indessentment i quasi 
destruhida i enderrocada...”

I el mateix 15 de gener de 1595 fou 
entronitzada la imatge de Sant Jacint en 
la Capella.

Sant Jacint fou, dones, el primer pa- 
trô dels pagesos sabadellencs. El segon i 
encara actual patró, Sant Isidre, no el 
veiem citât fins el 1632, nou anys des
prés de la seva canonització que fou el 
1623, i compartint el patronatge amb 
Sant Jacint.

No sabem fins quan va restar la Con-

El costat esquerre de la fotografia era possible
ment l'emplaçament de la Capella del Pedregar i 
el costat dret correspon a l 'actual començ del pas- 
seig central del Passeig de la Plaça Major. (Foto
grafia d'abans de 1904, de la primera edició 
d'^Elements d 'Historia de Sabadell").

fraria de Sant Jacint, més tard de Sant 
Jacint i Sant Isidre, a la Capella del Pe
dregar. El 1673, i sota advocació única 
a Sant Isidre, la Confraria de Pagesos 
estava ja a l’església parroquial.

La Capella de Sant Jacint devia res
tar abandonada i no en tenim noticies 
fins al moment de l’establiment a Saba
dell dels Escolapis, el 1818, que sembla 
l’utilitzaren com a Oratori fins el 1832 
en qué s’acabaren les obres a la nova es- 
glésia dels Escolapis, actual església 
dels Pares Missioners.

I fou el mateix 1832, el 25 de novem
bre, que l’Ajuntament acordà vendre a 
Francese d’Assis Casanoves pel preu de 
dues centes cinc lliures, “un pequeño 
edificio llamado la Capilla de San Ja
cinto, situado en la calle del Pedregar, 
propio del Ayuntamiento”.

En la sol.licitud d’autorització de 
venda que l’Ajuntament dirigí al Bisbat 
s’hi diu: “En el dia no tiene ningún ob
jeto esta Capilla, estando cerrada todo el 
año y olvidado el Santo enteramente”.

Així acabá la Capella de Sant Roc i 
Sant Sebastià, més tard de Sant Jacint, i 
coneguda també com a Capella de 
l’Hospital o del Pedregar, després de 
més de dos-cents cinquanta anys de la 
seva erecció.

El seu emplaçament és avui via públi
ca.
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Imatge i Paraula

La muntanya de Montserrat
Fotos de Moisés Serra

De “ Variacions Hriques” 
de Mn. Geis.

M ONTSERRAT, M ontserrat! Gran canelobre, 
canelobre de pedra,
canelobre ciclopi de centenars de braços, 
amb flames de crepuscles 
i amb flames invisibles 
d ’anhels i d ’esperances.
Canelobre votiu de tô t un Poblé!
Cent arandeles, providents, recullen 
les esperances m ortes, 
regaladissa cera que refusa 
el connubi amb les flames.
M ontserrat, M ontserrat! Gran canelobre 
de centenars de braços!

Sant Quirze, 11 
Tel. 725 62 99 
SAB AD ELL

VIATGES CODINA.S.A
Grup A  Titol 412
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Salvador Esprìu a Sabadell
per Huís Casals i Garcia

wJCil primer dia a la Universität, és un 
dia molt emocionant per a tots els estu- 
diants. Jo que havia fet el batxillerat als 
escolapis, em trobava en un món nou i 
fascinant. A la primera classe, Dret Ro- 
mà, estàvem asseguts al primer banc els 
que teniem la inscripció de matricula 
d’honor, i per ordre d’inscripció: el nú
mero U, era Salvador Espriu, el número 
dos era jo, el número tres, Josep M.® 
Boix i Selva. Aixó va crear entre nosal- 
tres, des del primer moment, una cama- 
raderia que aviat va ser una gran amis- 
tat que ha durât tota la vida.

Espriu, escrivia; jo també, Boix i Sel
va, també; féiem versos i aixó ens unia 
encara més. Aviat várem crear un grup, 
i en les hores de Heure discutiem de tot 
el divi i l’humá; i féiem projectes. Aviat 
várem organitzar un grup al qual s’afe- 
giren Ignasi Agusti, del nostre mateix 
curs, i Joan Teixidor, de Filosofia i Lie- 
tres i Emili Grau Sala, que no estudiava 
amb nosaltres però que va ser rápida- 
ment del nostre grup. Venien també de 
tant en tant, Bartomeu Rosselló Pórcel, 
que més tard havia de deixar les proves 
de la seva alta poesia i moria massa jove 
a la seva Mallorca natal, i Joan Vinyoli.

No sé com, va sorgir entre nosaltres 
la idea de fer unes edicions de Ilibres de 
literatura; el nom va ser “ Les Edicions 
d’Ara’’ cosa que donava un anagrana 
molt bonic “ LEDA’’. I per a dur a ter
me el nostre projecte ens reuniem a ve- 
gades a “ L’Oro del Rhin’’ a Barcelona, 
o a casa del meu pare a Sabadell, on vá
rem tenir molt nombroses sessions, que 
sovint eren interminables polémiques 
on confrontàvem les nostres opinions 
amb l’apassionament de la joventut. 
Els tres primers Ilibres de les nostres 
edicions foren: “Miratge a Citerea’’ de 
Salvador Espriu, “ Benaventurats els 
lladres” d’Ignasi Agusti i “ Joc Partit’’ 
de Joan Teixidor. Féiem uns quants 
exemplars en paper de fil i la resta en 
paper més corrent, però amb molta dig- 
nitat. Les il.lustracions, ens les feia 
rEmili Grau Sala.

Del nostre grup, caldria destacar To
más Lamarca, mort també fa uns anys, 
que va escriure molt poc, però que 
era el mentor de tot nosaltres i un cri
tic amb una extremada Sensibilität i fi 
nesa.

Escriviem, ens reuniem i sobretot.

ens estimávem. Quan sortia un Ilibre 
d’un de nosaltres, tots ens n’alegrávem 
com si fos una cosa propia. El primer 
Ilibre de versos d’Ignasi Agusti “ El Ve- 
1er’’, el várem pagar entre uns quants 
companys seus de curs. I quan el teniem 
a les mans tots ens en felicitávem.

Tardes a Sabadell amb Salvador Es
priu i tota la nostra colla. Record d’una 
joventut ja tan llunyana i amb tants. 
amics perduts... El dia de l’enterrament 
d’Espriu, comentávem amb en Joan

Teixidor i en Josep M.® Boix i Selva, 
que nosaltres tres som els ùnics supervi- 
vents d’aquell grup. Poc després de la 
nostra sortida de la Universität, la gue
rra havia de destrossar els nostres il.lu- 
sionats projectes. I després, ja no po- 
diem refer-ho. Cadascù ha seguit el seu 
carni; només ens quedava, això si, la fi- 
delitat de la nostra amistat.
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Un altre Esprín, si us plan
per Joan Ripoll

Q |u a n , el 1931, Salvador Espriu pre
sentava les seves primeres proses, hom 
detectà el sorgiment d’una nova genera
do literària que havia de trencar amb la 
linia imperant del noucentisme. Espriu, 
però, denotà aviat que el seu carni era el 
d’un solitari, que tampoc no s’identifi
cava amb un grup generacional cohe
rent: mort aviat el seu amie Bartomeu 
Rosselló-Porcel, Màrius Torres, Joan 
Teixidor i Joan Vinyoli seguirien, per al
tra banda, uns camins propis i ben dife- 
rents. Espriu es confiná aviat en un món 
personal, que vindria determina! pel mi
te i per la ironia, dos trets que s’identifi- 
quen en un titol paradigmátic: Ariadna 
al laberint grátese”, obra escrita el 1935.

L’arribada de la guerra civil trinxará 
l’esperança de tanta gent que no sobta 
que afecti un escriptor jove com Espriu, 
que haurà de titilar la “Guerra entre ger- 
mans” com el pecat máxim; així mateix, 
essent de carácter retret i taciturn, els es- 
deveniments histórics coadjuvaran a la 
creació d’un món reclòs on impera la 
mort per sobre de tot, on la ironia esdevé 
cuasticitat i sarcasme, on el patetisme 
adquireix aviat un to decididament ele
giac. Tenim configurais aixi els grans 
trets de l’univers espriuà, ben coherent 
de cert, però no per això menys contra- 
dictori: la vida no será sino un laberint 
grotesc en recerca de la quotidiana mort, 
i en aquesta linia configurará la seva 
producció poètica des de l’any 1946, els 
titols de la quai són ja prou expressius: 
“Cementiri de Sinera”, “Les hores”, 
“Mrs. Death”, “El caminet i el mur”, 
“Final del laberint”...

La poesia d’Espriu és, de tota evidèn- 
cia, d’una escriptura difícil, crítica, que 
oscil.la entre la causticitat i l’elegia, en
tre l’austerità! de forma i un sentit agò- 
nic de l’existèneia, que més que una me
tafísica comporta un cert existencialis- 
me, alhora que es distingeix per una den
sità! de conceptes que Joan Fuster no ha 
dubtat en qualificai d’al.lucinant. Però 
heus aquí que, tot d’una, Espriu esdevé 
un poeta popular: identificai amb la pas- 
siô del seu poblé, en copsa l’esperii de 
revoltada impotèneia i eleva aquest sen
timent col.lectiu a clam poètic. Neixen 
aixi “El caminant i el mur”, “Llibre de 
Sinera”, però, sobretot, “La peli de 
brau”, on clama per la salvaciô de Sep- 
harad, la velia pàtria dels antics jueus, 
I’Espanya desfeta i oprimida. És, sens 
dubte, una paradoxa que una poesia que 
segueix essent reclosa i adusta arribi a un 
pùblic majoritari i sigui traduïda ràpida- 
ment a altres llengües: el civisme se so- 
breposa, évidemment, a la poesia, i és

d’aquesta conjunció d’on sortirà una 
imatge nova de Salvador Espriu; tan no
va, però, com equívoca.

Cal dir, amb la perspectiva del temps, 
que l’obra d’Espriu és més vasta i més 
complexa del que pugui aparentar la lec
tura, més O menys abrandada, de “La 
peli de brau” o de les “Cançons de la ro
da del temps” o de “El Minotaure i Te- 
seu”. Junt al poeta celebrai, hi ha també 
el prosista més aviat oblidat; junt al 
compromis civic, el lirisme i l’elegia; 
junt al mateix lirisme, el sarcasme; junt 
al símbol explicit, el mite hermétic... To
ta obra poètica -i gosaria dir que tota 
obra artística, sigui o no literària- és, per 
definició, ambigua, i hom creuria de jus
ticia reivindicar aquest titol -gens des- 
pectiu, que quedi ben entés- per a l’obra 
del nostre autor, que s’enriqueix precisa- 
ment per aquesta mateixa ambigiiitat, 
per la complexitat i varietat de registres 
que aquesta qualificació comporta. Cal, 
dones, fer-ne una veritable lectura inter
na i no conformar-se amb la merament 
externa, sens dubte més gratificant.

No podem oblidar, per altra banda, 
que en els darrers any s l’acceptació de 
l’obra espriuana no ha estât pas unàni
me. Les noves generacions catalanes, en 
gran part, ultra atalaiar nous horitzons, 
n’han retroba! altres que ja semblaven 
ultrapassats a casa nostra, talment corn 
els havia ultrapassat el mateix Espriu;

em refereixo a la revaloraciô de Carner 
per un cert sector, i al redescobriment de 
Foix, avui d’imperiosa actualitat, per un 
altre, tot afegint-hi la recuperació pòstu
ma de Vinyoli. Són tres maneres poéti
ques ben diferents: el noucentisme i el 
simbolisme carnerià; l’onirisme foixià; 
un cert post-simbolisme d’arrel germàni
ca en Vinyoli; heus aquí, certamen!, uns 
móns poètics que no tenen res en comú 
amb el d’Espriu. És simptomàtic, per 
exemple, que un teòric rigorós com és 
Salvador Oliva, en el seu tractat “Mètri
ca catalana”, compari una poesia d’Es
priu -precisament el tan celebrai “Assaig 
de càntic en el tempie”- amb una prosa 
de Foix, i en tregui la conclusió que el 
text d’Espriu resulta prosaic -“prosa re
tallada’’, adoptant la terminologia de 
W.H. Auden- i que el de Foix conté una 
estructura poètica evident.

Semblaría que uns i altres haguéssin 
estrafet la imatge de Salvador Espriu, 
que de poeta de la pàtria passaria a ser 
un poeta literàriament discutible. Proba
blement siguin dues postures massa uni- 
dimensionals, ja que tenim l’evidèneia 
de la riquesa conceptual i lingüística de 
la seva obra, més enllà d’encasellaments 
maximalistes; és aixi que hom demana- 
ria l’esforç d’equanimitat necessari per 
tal de valorar com cal un Ilegal que ha 
contribuït a configurar la literatura cata
lana contemporània. ■
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Una rialla de Salvador Esprín
per M" Teresa Esteve i Soley

? aig descobrir I’obra literaria de Sal
vador Espriu quan jo tot just feia batxi- 
llerat.

Era un dia qualsevol, de ja fa bas- 
tants anys, en unes representacions, al 
teatre Romea de Barcelona, de les obres 
“ Ronda de Mort a Sinera” i “ Primera 
Historia d’Esther” .

Recordó que vaig anar-hi molt encu- 
riosida perqué, tot i que havia sentit 
parlar molt de Salvador Espriu, jo no 
sabia, a penes, qui era aquell famós es- 
cripíor catalá. Recordó, com si fos ara, 
que no vaig entendre res de res. Sincera- 
ment. Ho confesso.

Ara bé, el que sí recordó i vull remar
car és que em va impressionar molt. No 
puc dir si va ser degut al muntatge escé- 
nic o bé a la llengua (jo aleshores estu- 
diava en llengua castellana) i a l’obra li-

FILATELIA
DOMFIL
SEGELLSI 

MONEDES PER A 
COL.LECCIONS

Sant Antoni, 3 
Tels. 725 87 79 - 725 29 18

Foto de Pau Parceló

ter ària de Fautor.
A partir d’aquella data, però, no he 

deixat de llegir, escriure i estudiar la 
meva llengua catalana. Espriu havia 
sembrai, indirectament, una llavor que, 
més endavant, “ salvaria els mots” , de 
manera senzilla i humil, de la nostra 
petita-gran pàtria.

Salvador Espriu va ser un deis més 
importants poetes nacionals de Cata
lunya (pensem que a Catalunya, n’hi ha 
d’altres de poetes nacionals) que es 
mantingué fidel a la seva llengua i al seu 
poblé sense claudicar mai.

Eli, des del seu silenci, va continuar 
servint aquesta llengua prohibida.

Reclòs, allunyat de la vida pública, 
anava influenciant a totes aquelles ge- 
neracions que més endavant haviem de 
passar per la Universität i ens haviem 
d’empapar de llengua i literatura cata
lanes.

Al cap d’uns anys, per unes circums- 
tàncies que no vénen al cas, vam anar, 
amb un meu amie i jo, a saludar-lo a ca
sa seva.

Jo estava nerviosa.
De qué parlarem? Qué li direm?... 

Qué ens dirá?...
Ens rep molt amigablement.
Ens convida a seure i, amb aquella
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senzillesa d’home intel.ligent, enceta 
una conversa cordial i planera.

Vam parlar de la mort, evidentment. 
La teníem tots dos a flor de peli. La 
mort d’uns éssers estimais, familiars... 
però vam parlar de la mort de la pàtria 
perduda...

Deia: “ ...els joves, els qui us dedi- 
queu a l’estudi de la nostra llengua ca
talana heu de mantenir un intens i fe
cund amor al nostre petit país...”

Espriu, però, no sempre estava seriòs 
sinò que també “ somreia” quan veia 
que algù ironitzava sobre un personatge 
caracteristic d’una obra seva. Sobretot 
quan, de sobte, vaig imitar-li un dels ti- 
telles de la “Teoria de Crisant” que diu 
aixi: “ ...som els millors, som els mi
nors...” . Va fer una rialla. Aquella ria
lla bondadosa que et queda clavada just 
el el front.

Ens vam despedir amb la promesa 
que ens retrobaríem algún dia.

Sí.
Dissabte passât, la tarda de l’enterra- 

ment, ens retrobàvem, de nou. Allá, al 
cementiri de Sinera. Entre el cel i la mar 
biava.

La lluna i una estrella.

FOTO ESTUDI

<¡1̂ 1̂
Material fotográfic. Fotos de 
galeria i carnets. Fotocópies. 

Corominas, 139 - Tel. 725 28 64 
SABADELL



337

; pinions sobre Salvador Esprín

Mn. Geis Algú -prou intel.ligent per fer-me aquesta pregunta; em deia: “ Com s’explica que un poeta esotèric, com Salvador Es
prín, hagi gaudit de tant predicament en una vasta zona del nostre Poblé?” .

L’esoterisme té arrelats precedents en la nostra historia.
En els moments més àlgids de l’heterodòxia catalana -altrament dita, albigesa: per haver-se origmat a Albi, Catalunya 

Nord- els trobadors inficionáis de catarisme feien ús d’un llenguatge esotèric, d’una tropologia vagament comprensible 
pels iniciats. . . , .

Aquesta manera d’expressar-se fou també usitada en les aljames de les comunitats jueves tolerades en diverses pobla- 
cions de Catalunya. Calia dissimular la seva fidelitat hebraica per tal de resultar menys odiosos. (No oblidem que entre 
els càtars hi havia hagut també influència talmudista).

Salvador Espriu, fidel a les nostres arrels, es llançà, semblantment, a un llenguatge esotèric, revestit d una tropologia 
personal, per tal de poder manifestar la seva radicai catalanitat, en una època en que fins era sospitós parlar de “ llengua 
catalana” : hi havia el recurs de dir “ llengua vernácula” . (I ni sabiem que, entre els romans, dir “ llengua vernácula” , era 
dir “ llenguatge dels esclaus” ). ....................... , • ,,

El poeta volia evitar-se i evitar al seu editor i als seus lectors un rise inútil... Els “ iniciats” ja diyulganen soto voce , 
el séntit arcà del personal llenguatge tropologie del poeta. “ Iniciats” que ell mateix hauria “ iniciat” .

El “ die i no die” del poeta patriota, compartit per tots els patriotes, hauria mitificat una excepcional figura.
I els que no entenien qué deia, sabien qué volia dir.

Joaquim
Sala-Sanahuja

Espriu ha estât un poeta popular. Popular segons una peculiar versió romàntica traslladada al segle XX; la del poeta 
del seu poblé. És prou ciar que una bona part de la poesia de postguerra d’Espriu -que és la que predomina, pel que sem
bla, en aquests homenatges d’ara, oblidant un xic la prosa, el millor registre, al meu parer, d’aquest autor- concorre en 
una circumstància concreta de resistència, i per això el seu carácter “ civic” que va eclipsar alguns dels Ilibres anteriors, 
de caire més líric. I si tant m’obliguessin, jo triaria, d’entre l’obra poètica d’Espriu, L es hores i M rs. D eath  i E l cam inant 
i el m ur. El teatre d’Espriu, per dir-ho tot, em sembla de calibre molt menor, encara que al seu moment esdevingués, so- 
bretot amb el muntatge de la R on da de m ort a Sinera de Ricard Salvat, un èxit... popular.

La poesia, però, no és cap carrera ciclista ni de cavalls: més val no escatir, dones, si la literatura catalana ha perdut uh 
capdavanter o una velia rèmora. El fet, amb tot, és que la gran acceptació popular d’Espriu no s’ha traduit en unes in- 
fluències clares sobre les noves generacions d’escriptors. I cap màgica bola de vidre -inexistents en l’àmbit de les especu- 
lacions critiques- no ens permetrà de saber si les “ rallies curtes” d’Espriu (és aixi que el mateix poeta anomenava els seus 
versos) assoliran algún dia un hipotètic però sublim Altar de la Poesia.

Josep Maria Ripoll Envolten Salvador Espriu tot un seguit de paradoxes: aclamat oficialment corn a poeta nacional, ha sofert el blasme 
d’un bon nombre d’autors de generacions posteriors: considérât un poeta civic -i, per aquest motiu, molts cops 
trivialitzat-, el seu mòn és en canvi ben hermètic; valorat, en fi, corn a poeta, no per això hem d’oblidar la seva prosa. Ha 
estât víctima, dones, d’una série de clitxés que Than mitifícat però que, al meu entendre, no Than afavorit. Penso que cal 
situar Espriu en el seu mòn personal, entre líric i grotesc, entre intimista i sarcàstic, sempre enrarit, ben sovint difícil; i 
que cal enfrontar-s’hi amb un suport cultural previ que no sé si és compartit pel seu pressumptament tan ampli public
lector. . , . „ . o 1 J 

Malgrat que no compti entre les meves preferèneies literàries més immédiates, em sembla de justicia rellegir Salvador 
Espriu prescindint de l’aureola popular i redemptora que se li ha volgut conferir. Aquest fòra, en la meva opinio, el mi
llor homenatge que es pot retre a la seva memòria.

Miquel Bach Per als qui començàrem a escriure a la primeria dels seixanta, Salvador Espriu i Pere Quart eren referèneies obligades, 
d’obra propera en el temps i al tarannà “civic” de l’època.

Amb els anys, he valorat més l’Espriu irònic i sarcàstic de la narrativa i l’esperpèntic de “Prirnera histôria d ’E sth er” . 
Personalment, la seva poesia se m’ha anat tornant, cada vegada més, una obra de servei, de circumstàncies que Than 
volgut convertir, malaltis en un Pais convalescent, en una mena de sacerdot -sense ironies- de la necrofilia nacional, a 
costa de l’home de lletres. És un perill que es corre a les cultures colonitzades, però també, el mal menor que toleren els 
qui voldrien que res no canviés.

Joan Blanquer Corn dir amb quatre paraules només tot el que penso davant la mort de Salvador Espriu? Perqué no es pot parlar tan 
sols de la seva obra poètica tot i ser tan important. Caldria fer-ho també de les seves novel.les breus, les seves proses i, so- 
bretot, els seus contes d’un virtuosisme intel.lectual admirable; i de la seva obra teatral amb aquella “ improvisació per a 
titelles” titulada “Prim era historia d ’E sth er” , recreació de la narració bíblica que constituí una molt valuosa renovació 
del teatre catalá tradicional, vàlida encara avui. Altrament, no fou també un home excepcional per la seva ética i, encara, 
per la seva fidelitat a aquesta nostra “bruta, trista i dissortada” terra que tant va estimar i servir?

HOMENATGE A ESPRIU | p
NO—R

Com una nua l la n c ^ d a ,  a ,  1 ' i n f i n i t  ivrn” pT'Q 
f o n t o  d in s  iiieu I ^ a n h e l .b e n  s e r e  

d e l  nom o f e c  e x i s t e n c i a l

i  em p e n d r é  n ep  sem pre
s e n s e  h o n o r s  nx ca p  mes som ni
en  I ' i n f i n i t  s i l e n c i  s e n s e  nom.

D a n ie l  A lo n so  i  D ía ? .

Ara que has amarrat la barca 
en r  espar agol de la teva pau 
m ’arriba encara més clara 
la sensació de mort i de mar calma 
a través de nobles paraules, 
i el rés de cada vers se m ’emporta 
als teus indrets, a la mateixa pátria.

Josep Milà i Masoliver.
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Parlem de la ceba
per I sidre Creas i Virgili (Regidor de Cultura de ¡'Ajuntament de Sabadell)

II,envolgut Joan Oliver,
M’heu ben fotut, mestre!
En el nùmero 43 de la ceballuda re

vista QUADERN demaneu que Tactual 
Ajuntament del vostre poblé es definei- 
xi sobre aquell francés que a finals del 
segle XVllI, fent-nos passar gat per lie
bre, ens va ensarronar venent-nos, se- 
gons les vostres fons d’informació, un 
escut de rebaixes. Ens va vendre un ce- 
ballot.

Per un atzar carambolesc, avui, com 
a Ajuntament, em toca contestar-vos i 
definir la nostra politica sobre el parti
cular.

que és de manera platònica- se’m carre- 
ga, em trepitja, m’estripa el meu escut, 
Tescut del meu poblé, el signe d’identi- 
tat dels sabadellencs: la ceba.

Des que tinc ùs de raô he anat per 
aquests móns de Déu propagant i exal
tant la ceba com a simbol. La ceba ha 
estât, fins avui que he llegit el vostre ar
ticle, el principal signe de la meva Iden
tität.

Em desagraden els castells, les flors 
de lis, les magranes, els dragons ram
pants, les cadenes, els Iléons, les colum- 
nes, etc..., etc..., etc... Fins abans de 
llegir el vostre article, la ceba era per a

mestre introdueixi el dubte constant en 
Talumne, en aquest cas, jo.

És bo, és saludable, replantejar-t’ho 
tot de nou.

Aquells que sembla que caminen se- 
gurs, que trepitgen fort i trepitgen el 
que sigui, que van amb veritats immu- 
tables, amb idees claríssimes, per a mi 
no eren ceballuts, per tant, pensó, cree

M’heu ben fotut, mestre!
No vull parlar amb cap historiador. 

Sentimentalment -no científicament-, 
US tinc tota la confianza, per a mi els 
vostres escrits “ van a missa’’, perqué, a 
veure, mestre, on comen(;a la história i 
on acaba la llegenda? i no és veritat que 
gairebé sempre és més bonic el somni 
que la realitat?

No sé per on comentar, mestre.
Ais meus acabats de complir cin

quanta anys, -ai de mi!-, un deis meus 
ceballuts rnés intensament estimats 
-perqué no hi hagi malentesos afirmo

mi un escut d’estar per casa, com tam
bé, i no sé ben bé el perqué, em neguite- 
gen les muntanyes altíssimes i triom- 
fants i els hoscos immensos i salvatges. 
Quan sóc lluny sempre trobo a faltar

“En ma terra del Vallès 
tres tarons fan una serra 
quatre pins un bosc espès.

VÓS, amb el vostre article, m’heu 
trastocat la brùixola, ja no sé on sóc. 
No US feu mala sang, però, és bo que el

que -malgrat que vós avui m’hàgiu ta- 
llat amb quatre trossos la meva ceba per 
a fer-ne una amanida-, ha estât bo per a 
la meva salut mental.

Deixeu-me, però, continuar dient ais 
quatre vents que la Colla de Sabadell 
són i serán uns grans ceballuts i 
permeteu-me que, malgrat el vostre ar
ticle, continui estimant el meu escut i la 
meva ceba.

A vegades, mestre, tenim la necessi
tai de creure’ns mentides.

Continúen trencant mites, entranya- 
ble vaca de la mala llet! ■
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Sí, parlem-ne...
per Lluís Casals i Garda

ü  oan Oliver comentava en un article seu a 
“ QUADERN” la necessitai de canviar l’es- 
cut de Sabadell i treure aquesta ridicula ceba. 
Té més raó que un sant, i caldria que el seu 
crit d’atenció fos escoltat on calgui. Ara que 
s’han rectificat tants noms de pobles, l’orto
grafia dels quais havia estât deformada pels 
escribes castellans, també seria hora de corre
gir els errors comesos en els escuts de moites 
poblacions; i pel que fa al nostre cas, seria 
hora de canviar l’escut de Sabadell. Ningú no 
s’ha escarrassat a demostrar-nos la conve- 
niéncia de mantenir la ceba al nostre escut, i 
és que cree que ningú podria fer-ho amb un 
minim fonament, perqué el “ SEBADELL” 
ja no se’l creu ningú. No sé si l’anècdota que 
explica en Joan Oliver és certa o és una facé- 
cia seva, car la imaginado del nostre poeta és 
fabulosa, però ja podria ser alguna cosa així. 
El que no té dubte, és que ningú no ens diu 
mai per qué tenim una ceba a l’escut. I enca
ra, nosaltres hi estem més o menys acostu- 
mats; però quan ens cal explicar-ho a algú de 
fora, gairebé ens pujen els colors a la cara.

Senyors edils; feu alguna cosa; examinen 
la nostra pelila història, furgueu Ilibres d’he- 
ràldica, de blasònica, de sigil.lografia, el que 
calgui; bé trobareu alguna cosa aprofitable. 
No us demanem ni àguiles imperials ni oce- 
llots de cap mena, ni castells feudals, dels 
quais hem estât ben desprovistos! Però feu 
alguna cosa. Alguna bestiola humil ens bas
tarla o algún simbol desuet. No us preocupen 
massa amb antecedents històrics que potser 
no en trobarieu; feu córrer la imaginaciò; in
venten, si cal.

Quedaran naturalment, els “ ceballuts” , 
els que tenen la “ ceba” al cap, però que no la 
volen a l’escut.

FINQUES <[piE^
CARNER Fruita Seca, Xarcuteria, Formatgeria,

Agent de la Propietat Immobiliaria Cafeteria, Cereria, Bodega, Galetes, 
Croissanteria
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El Vallès, a l’època romana
per Pere Roca i Garriga

E,ecentment -a principis d’any- el 
Museu d’Història de la nostra ciutat ha 
posât a les mans dels estudiosos, una 
obra de notable interés que no sabríem 
estar-nos de comentar en aqüestes pági- 
nes per tal com, a més de l’aval que su- 
posa l’haver eixit de l’esmentada Insti- 
tució, es refereix a un tema d’aquells 
que, sense exagerado, podríem dir que 
incideixen de pie en l’ámbit de l’interés 
cultural deis sabadellencs, que per algu
na cosa som i ens considerem entron
cáis amb els arrahonesos de l’antiguitat 
i ens sentim hereus, si més no pel que fa 
a les nostres arrels, de la gent que po
blaren aquesta comarca en aquells 
temps remots.

Es tracta de “ La romanització del 
Vallès segons l’epigrafia” (1), extensa 
monografia histórica de la qual són 
autors els esposos Marc Mayer i Isabel 
Rodà, joves i ja prestigiosos professors 
a la Universität Autònoma de Barcelo
na, ben coneguts i estimats a la nostra 
ciutat, amb la qual mantenen assidua 
relació, no tan sols per raó de proximi- 
tat fisica de la dita Institució università
ria amb la nostra població, sinó per 
l’amistat que els uneix amb bon nombre 
de sabadellencs que comparteixen les 
seves déries i àdhuc col.laboren amb 
ells en les recerques relacionades amb la 
civilització i la cultura de l’Antiguitat 
clàssica.

Un treball serios i fructifer.
Sense més preàmbuls, i prescindint 

de consideracions marginals, em referi
ré a l’obra, donant una idea del seu 
contingut, tan valuós, i posant en relien 
les particularitats que li donen un espe
cial interés per a nosaltres. El que po- 
dem afirmar d’entrada és que ens fa im- 
pressió el fet que, partint dels no massa 
abundants elements que proporcionen 
les restes d’inscripcions romanes troba- 
des fins avui en el Vallès -un total de 58 
unitats disperses, moites d ’elles 
desplaçades del seu Hoc originari i, la 
majoria, fragmentàries-, s’hagi pogut 
realitzar un treball de tanta entitat i 
gruix corn el que han élaborât els es- 
mentats autors. Un treball de gran rigor 
científic que els ha permès d’establir 
una sèrie, inimaginable per a un profà, 
de precisions molt concretes sobre el 
grau d’implantació de la cultura i civi
lització romanes a la nostra comarca.

LA EOMANITZACIO DEL VALLES 
SEGONS L’EPIGRAFIA

M ÜSEU D ’H IS T Ó R IA  D E  SABADELL

És cert que de cadascuna d’aqueixes 
inscripcions lapidáries n’existien refe- 
réncies, descripcions i estudis particu
lars, publicáis ací i allá, que només eren 
a l’abast de la gent erudirà i que, dit si- 
gui de passada, no sempre tenien eh ri
gor científic desitjable. Però el que no 
s’havia fet encara, i convenia fer, era 
aplegar tot el que s’havia dit i escrit al 
respecte, sometre-ho a crítica i final- 
ment extreure’n les conclusions que ex- 
plicitessin llur obscur significat i tota la 
riquesa de llur contingut. I aixó és pre- 
cisament el que han fet, mancomunada- 
ment, en fecunda col.laboració i posant 
a contribució els coneixements de les se
ves respectives especialitats académi
ques -Filologia Platina i Epigrafía, 
respecticament-, els dos autors de 
l’obra que comentem. La qual, d’altra 
banda, i malgrat l’aridesa deis materials 
que maneja i els tecnicismes que no pot 
deixar d’utilitzar degut al seu nivell 
científic fonamental, resulta d’agrada- 
ble -i no cal dir de profitosa- lectura per

AMB TOTA SEGURETAT...
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al lector no especialment familiaritzat 
en disciplines historiogràfiques.

L’entorn cultural dels 
arrahonesos._________________

Després de dar-nos una idea de la dis- 
persió material de les restes epigràfi- 
ques d’època romana trobades a la co- 
marca i de detallar-nos el context en 
qué cal situar cadascuna d’elles, els 
autors ens ofereixen un suggèrent pano
rama de tot allò que es pot arribar a es- 
tablir amb certesa sobre l’estatut juridic 
i l’organitzaciô dels nuclis de població 
romana del Vallès, és a dir, municipis i 
altres tipus d’aglomeraciô urbana, llocs 
de culte, “mansiones” , explotacions 
agricoles, etc. Al costat del municipi 
d’Egara, del Castrum Octavianum, de 
l’establiment termal de Caldes de 
Montbui (i la seva problemàtica identi- 
ficació amb les Aquae Calidae dels tex
tos), de Rubí i la seva notable riquesa 
arqueológica, aixi corn de la seva im- 
portància corn a Hoc de culte, trobem 
estudiada la nostra “mansió” d’Arra- 
go, estació de la via imperial, esmenta- 
da en els famosos Vasos Apol.linars. 
Però tot aixó, no pas en compartiments 
estañes, aïlladament, sinó interrelacio- 
nat i amb tot el detail i minúcia fins on 
es pot arribar en l’estât actual dels co
neixements que es tenen de l’època.

En capitol a part, trobem exposats els 
trets definidors del que degué èsser la 
religiositat dels vallesans al Harg dels se- 
gles de dominació romana a la Penínsu
la. En aquest camp són notables les 
constatacions que els autors han pogut 
fer sobre la pervivèneia de cultes més 
antics i de divinitats que no figuren en 
el panteó romà, tais corn la del déu He- 
rotorag, de ressonància cèltica, com ells 
indiquen. Segueix a aquest capítol, un 
altre on es fa un estudi detallat de les 
dedicatòries que les inscripcions lapidá
ries vallesanes contenen, i que es refe- 
reixen als emperadors Liberi, Antoni 
Pius i Septimi Sever, aixi com de tots 
aquells elements que l’epigrafia pot re
velar quant a l’efectiva implantació de 
la religió oficial de l’Imperi en aqüestes 
terres.

Avançât en la lectura, trobem a la pà- 
gines següents una pintura aproximati- 
va, però de gran interés evocador, del 
que pogué èsser la societat que en època 
romana visqué en el Vallès. Particular-
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ment curiosa i frapant resulta la relació 
que els autors ens ofereixen de Tono- 
màstica dels comarcans d’aquelles ca
lendes, amb el joc deis noms que hi 
compareixen -un total de 41-: Clodius, 
Domitius, Frontenius, Licinius (aquest, 
habitant d’Arrahona), Porcius, Titi- 
nius, Vibius, entre els “nomina” genuí- 
nament llatins: Apronianus, Crassus, 
Martialis, Optatus, Valentina, entre les 
“ cognomina” de la mateixa procedén- 
cia; Alcinous, Parthenius, Zoticus, en
tre els hel.lénics; i els rarissims Basto- 
gaunin, Geronicus, Neitinbeles, entre 
els indigenes, és a dir, d’ascendència 
autòctona peninsular.

Són estudiades a continuació les pro
ves explicites que l’epigrafia pot 
aportar-nos sobre la preséncia prime- 
renca del cristianisme a la nostra co
marca, des de Tara en forma de sigma 
de Tesglésia de Sant Feliuet de Vilami- 
lans, amb la seva cèlebre inscripció en 
hexámetres -probablement de mitjan 
segle V- fins a la lauda de mosaic que hi 
ha davant mateix de Tesglésia romànica 
de Santa Maria, de Terrassa, de finals 
del mateix segle.

Amb notable detall, finalment, tro- 
bem un estudi de la xarxa viària del Va
llès, deduída la interpretació testimo
nial deis mil.liaris que s’han trobat a la 
comarca -un total de 10, entre els que 
restaven encara fixats al seu lloc origi
nari, arran de la calçada, i els que ma- 
lauradament han estât desplaçats sense 
deixar constància d’on havien estât 
arrencats- i de les referències que en do
nen diversos textos generalment adme- 
sos corn a autoritat al respecte. Un es- 
bôs cartogràfic acompanya oportuna- 
ment el text i ajuda el lector a formar-se 
una idea de les Unies significatives 
d’aquest remot entramat viari, el quai 
té, corn era d’esperar, molts punts de 
coincidència amb Tactual.

Completen Tobra uns capitols que 
tracten de les caractéristiques pròpies 
i, fins a cert punt, diferenciáis de les là- 
pides i de les inscripcions objecte de 
i’estudi: materials emprats, forma de 
les làpides, distribució del text, details 
d’interès paleogràfic, etc.; de la reutilit- 
zació que, algunes de les dites peces, 
han tingut en dates més recents; i, corn 
a cloenda unes consideracions cronolô- 
giques entorn del llarg procès de roma- 
nització d’aquesta nostra comarca, de 
la quai, dit sigui de passada, no poden 
utilitzar-se, per a la datació dels fets 
d’aquella remota època, altres elements 
arqueològics que els que els autors han 
estudiat, car ad els “monuments” ro
mans, si exceptuem Tare d’entrada, per 
llevant, del Pont del Diable de Marto-

Marc Mayer i ¡sahel Rodà, en l'acte de presentado de la seva obra. 
(Foto d'arxlu facilitada per Diario de Sabadell).

rell, que podem considerar situât en un 
limit de la demarcado vallesana, brillen 
per la seva abséncia.

En Apéndix figura Tinventari des- 
criptiu complet de les làpides que al 
llarg de Tobra han estât estudiades, 
amb la transcripció del text de cada una 
d’elles, les notes de les fonts consulta- 
des i una col.lecció de lámines on es do
na el document gràfic corresponent a 
un cert nombre de les peces a les quais 
es fa referéncia a les págines del ilibre.

Deixem-ne constancia._________

No estaría bé deixar de consignar, en 
aquest “ compte rendu” que ens ha pla- 
gut de fer de Tobra de Marc Mayer i 
Isabel Rodà a les pagines de la nostra 
revista, que el treball d’aquests dos jo- 
ves investigadors sobre el prétérit romà 
de la comarca fou premiat per la Caixa 
d’Estalvis de Sabadell en el Concurs de 
Tany 1980 d’Estudis Sôcio-Econômics i 
Culturáis que concedeix anualment Tes- 
mentada Instituciô, la quai n’ha sub
venciona!, aixi mateix, Tedició. Com 
tampoc no ho estaría -tot lamentant ha-
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ver de fer-ho- no dir que la importàn- 
cia, el valor i la qualitat del text no que
den degudament realçats, sino ben al 
contrari, per les deficients caractéristi
ques tipogràfiques de Tedició que se 
n’ha fet.

Sigui corn sigui, Tobra és fêta i està a 
les nostres mans, proporcionant-nos un 
quadre animat de la vida i miracles 
d’uns nostres remots avantpassat que 
-no sabem a cièneia certa si amb problè
mes de bilinguisme molts d’ells- parla- 
ven llati. Se’ns ocorre d’imaginar que 
algún dia, aprofundint en la investiga- 
ció, podrem saber encara més coses 
d’aquella época... Per exemple, si els 
vallesans -i més concretament els arra- 
honesos que, en la seva “mansió” Vi
vien d’aprop Tañar i venir dels viatgers 
que, per la via Imperial, de Roma es 
traslladaven a Cadis, o viceversa- 11e- 
gien i assaborien, en els sens ocis, els 
deliciosos versos de les “ Geôrgiques” 
virgilianes o les odes i èpodes d’Horaci, 
el de T“ aurea mediocritas” .

l.- L ’obra fou  presentada pels seus autors en acte 
célébrât, el 23 de gener proppassat, a l ’Auditori 
de robra  Cultural de la Caixa d ’Estalvis. En eli 
intervingueren el Director General del Patrimoni 
Artistic de la Generalität, senyor Antoni Plade- 
vall, i I’alesbores Director del Museu d ’Historia 
de Sabadell, senyor Miquel Crusafont i Sabater,. 
El públic assistent, molt nombrós, estava format 
principalment per gent jove: estudiants d ’Ensen- 
yament Mitjà i universitaris.
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De doblatges i dobladors
per J O sep T or relia

W
JtLi:smentar  aquests conceptes 
-doblatges i dobladors- en una ciutat 
eminentment fabril com és -o corn ha- 
via estât fins fa poc temps- la nostra, 
pot fer que se’ns associïn automàtica- 
ment amb les petites indûstries auxiliars 
dels doblats tèxtils i amb els titulars res- 
pectius. Però no és pas aquest l’àmbit al 
quai jo apunto, sinó al doblatge i ais 
dobladors de pel.licules i, per extensió, 
de telefilms i séries televisives.

Ja sé que des d’una visió severament 
crítica el doblatge és considérât en el ci
nema com un frau, i que amb raó té 
molts detractors. Amb el doblatge 
s’adultera la creació artística de Tactor, 
de la qual es fa una manipulació. Veure 
una figura com interpreta un personat- 
ge tot oint una veu que suplanta la seva, 
resulta, en termes puristes, una aberra- 
ció.

D’acord, en teoria. A la práctica, pe
rò, caldria admetre que voler ser fidels 
per damunt de tot amb les versions ori
ginals dels films, té els sens inconvé
nients; alguns d’ells força considerable 
quan es tracta de cintes amb abundor 
de diàleg.

Darrerament hem tingut ocasiò de 
comprobar-ho amb el cicle que el segon 
canal de TVE ha dedicat al realitzador 
italià Roberto Rossellini respectant-ne 
les versions originals. És un fet que la 
lectura dels retolets sobreimpressionats 
al peu dels fotogrames interromp a ca
da punt Tatenció a la imatge, que justa- 
ment és Tessència mateixa del cinema. 
En seqüències molt denses de diàleg 
Tespectador queda pràcticament preso- 
ner de la lectura d’aquells epigrafs tan 
molestos. I això fa que no solament sos- 
treguin Tatenció deguda a la imatge si- 
nò fins i tot la que correspondria dedi
car el diàleg original, si és que hi volem 
ser tan fidels. O sigui que en aquests ca
sos -prou freqüents- la lleialtat que es 
prêté de mantenir a la versiò original 
minimitza en bona part allò que amb 
ella es persegueix. I no diguem quan, 
corn sovint s’esdevé, les inscripcions re
sulten dificils de desxifrar si apareixen 
sobreposades en un fons blanc o molt 
lluminòs, amb el quai es confonen. Qui 
més qui menys es deu haver trobat amb 
fragments de diàleg que no ha pogut 
captar ni en la llengua original, perqué 
no la domina o per no haver-hi pogut

Veus humanes "doblant" les ci'"'actors" ciel régné animal en els estuclis de dihuixos animats de Walt 
Disney, a Hollywood.

posar atenciò, ni en la traducció del do
blatge perqué li ha résultat il.legible 
malgrat d’esforçar-s’hi. I si, per tal 
d’evitar el problema d’un diàleg dens, 
la (raducciò mira d’escursar-lo a base 
de resumir-lo, aleshores ens trobem que 
per no manipular la labor artistica de 
Tactor es manipula, i greument, la de 
Tautor del diàleg.

Ja sé que aquests criteris són incom
patibles amb els que sostenen els defen
sors a ultrança de les versions originals.
Cree, però, que caldria una actitud 
comprensiva, tolerant; és a dir, eclécti
ca. Que podría ser la de defensar per ais 
espectadors exigents, i ádhuc per ais qui 
no ho sòn tant, Topció a unes projec- 
cions de les versions originals, almenys 
en els casos d’obres en què reaiment 
valgui la pena de fer-ho.

Altrament hauriem de pensar que a 
vegades el pecat de doblatge ja ha nas- 
cut amb les pròpies versions que, pel fet 
de ser les del pais productor del film, es 
consideren com absolutament originals.
En el cinema fet a Espanya -si més no, 
car desconec allò que es fa a Testranger- 
es dòna el cas que algún actor o actriu 
ha estât doblat per la mateixa producto

ra. A vegades això es fa quan s’ha anat 
a cercar un artista estranger de prestigi, 
que no domina la llengua del país pel 
qual ha estât contractât ni se li pot exi
gir que Taprengui bé per a un sol film. 
És el cas de Tactor alemany Helmut 
Berger en el film català “Victoria!” de 
tanta ambició artistica. O també perqué 
no resulta prou satisfactòria la dicció 
d’un actor que s’ha escollit més que res 
per Tadequació del seu tipus fisic al per- 
sonatge, que pot ser el cas d’Eva Cobo 
a la mateixa pel.licula. Fa anys en vaig 
conèixer un d’aquests casos precisa- 
ment amb Tactor teatral Josep Brugue- 
ra -conciutadà nostre- que interpretà un 
paper en un film titulat “Campo 
bravo”, els exteriors del qual, per cert, 
van ser filmats a Sant Quirze. Dones, 
bé; el gran actor Josep Bruguera va ser 
doblat. ¡I es tractava d’una primera fi
gura de Tescena castellana, amb anys 
de repertori, no sols contemporani sinó 
també clàssic, a Madrid!. El seu castellà 
devia ser massa académie per a un tipus 
del camp andalùs.

SERVEI DE REPARACIONS 
FOTO-CINEMA-VIDEOS-HI.FI 

Advocat Cirera, 8, Dpt. 16 
(Davant Ajuntament)

Telèfon 726 13 35 - SABADELL L 'actor sabadellenc Josep Bruguera en el film 
"Campo Bravo".



343

Potser posais a mirar les coses des 
d’una óptica rigurosa hauriem de pen
sar que tota traducció d’una obra literà- 
ria és una adulteració, per no dir una 
manipulació. I pensem també en les re- 
produccions fotogràfiques d’obres pic- 
tòriques, publicades en blanc i negre.

I ja que hem sortit a parlar del tema, 
afegeixo que a Espanya el doblatge té 
aconseguit un nivell molt apreciable, 
força més que en altres llocs on potser 
es doni preferència a les veus originals. 
En aquest punt juga no sols el respecte 
a la creado artistica sino també, des 
d’una visió de mercal, és a dir inversa, 
el reduir facilitais ais films estrangers, 
fent que el públic es decanti, per raons 
de comoditat, a la prodúcelo nacional. 
És per aqui que la gent del cinema es- 
panyol protestava durant el franquisme 
pel fet que el règim obligava a doblar 
tots els films importais, adduint que de
gut al doblatge de les cintes nordameri- 
canes el públic espanyol es desentenia 
de les fetes a Espanya. Si bé quan aqui 
es va començar a fer un cinema intéres
sant hom va poder apreciar que no tot 
el mal devia venir del doblatge del cine
ma forà.

1 encara, posais a parlar de doblatge 
espanyol, val la pena de fer constar que 
on se n’ha fet més i millor és a Barcelo
na, ja des del principi; gràcies, en part, 
a l’esperit català d’iniciativa i també al 
fet que a Barcelona és on les grans mar
ques americanes tenien establertes les 
seves centrais espanyoles de distribució. 
Ara, les nécessitais de les versions cata
lanes per part de la televisiô autonómi
ca ha trobat un bon terreny, ja que bo
na part de les primeres figures del do
blatge -feina per a la quai es precisa 
d’un llarg entrenament- han estât tos- 
temps gent de parla catalana amb una 
pronunciació castellana correctíssima. 
Alguns d’aquests actors i actrius han 
servit les veus de famosos astres del ci
nema nordamericà a través d’anys i 
s’han anal fent grans paral.lelament a 
ells.

Fa poc es dedicà una festa i uns pre
mis ais professionals del doblatge, ac
tors i técnics. Considero que s’ho me- 
reixien. Com cree que en els titols que 
en diuen de crédit, amb els quais se’ns 
cansa fins fer-nos arribar a feines arte- 
sanes com les deis fusters i els electricis- 
tes -amb tots els meus respectes per 
aquests operaris- s’hi hauria d’afegir el 
deis traductors i els deis actors de do
blatge.

"^Biblioteca Quadern^  ̂reedita

“Una història de Sabadell per a tots”
ra fa quatre anys, el dia del llibre del 

81, va ser publicat el volum nùmero 2 de 
“ Biblioteca Quadern’’, contenint l’obra 
UNA HISTORIA DE SABADELL 
PER A TOTS, del nostre col.laborador 
Josep Torrella, amb dibuixos de Salva
dor Fabà i un bon nombre d’il.lustra- 
cions d’arxiu.

El llibre va tenir tan bona i ràpida 
acollida que constituí el “best-seller” lo
cal d’aquella diada i prácticament va ser 
exhaurit en poques setmanes. D’alesho- 
res ençà ens consta que és utilitzat com a 
text en alguns centres d’ensenyament, 
degul al seu estil planer i fácilment dige
rible així com al seu encert didáctic.

Sovint Pobreta de Josep Torrella s’ha 
vist sol.licitada a les Ilibreries de la ciutat 
sense que pugui ser servida, motiu pel 
qual “ Biblioteca Quadern” decidí de 
fer-ne una segona edició, que es posa a 
la venda ara, també en el dia de Sant 
Jordi, simultániament al present número 
de la revista “ Quadern” .

Ens sembla escaient de reproduir a 
continuació el breu pórtic de UNA HIS
TORIA DE SABADELL PER A TOTS, 
degul a la ploma del doctor Pere Roca i 
Garriga, en el qual s’expliquen prou bé 
les caractéristiques de l’obra per si no 
fos suficient el seu propi títol.

En realitat, no li cal cap mena de pre
sentado, a aquesta obra: el seu títol és 
prou explicit i, a més, està en exacta con
sonancia amb el contingut de les págines 
del text, escaientment il.lustrat.

Vet ací la historia de Sabadell contada 
amb encisadora senzillesa, sense aparat 
erudit, en un estil planer, tal com, feia 
temps, l’esperàvem.

En Josep Torrella ha sabut'-ha tingut 
el criteri i Thabilitat per a fer-ho- espor- 
gar, reduir, endolcir i compendiar els 
textos deis historiadors locals per fer-los 
encara més entenedors i a Tabast.

Remarcable mèriti
Així és com ens trobem davant d ’un 

llibre de singulars caractéristiques, que 
no s'assembla a cap altre i que ocupará 
el Hoc precis que, els qui Tesperàvem, li 
teniern réservât en la bibliografia saba-

llibrerìa sabadell
Passeig Manresa, T - Tel. T 2 6 0 5 T 0  
Aparta t de Correus 3 5 5 -S A B A D E LL

jOSEP TO R R ELA

UNA HISTORIA E) SABADEli 
P E R A TOTS

1981

dellenca bàsica.
Ens satisfà la curiositat de conèixer, 

en els seus termes elementáis, el prétérit 
de la gran ciutat on vivirn. Però ens dei- 
xarà la mel a la boca i voldrem procurar
nos més alts nivells d'informaciô...

Aquest és, crée jo, el cornés de T obra i 
el seu principal valor.

Dr. Pere Roca i Garriga
També reproduïm un petit mostrari 

extret de les opinions que el llibre de Jo
sep Torrella va meréixer en ser publicada 
la seva primera edició:

”..ens fa  desfilar tota la història de la 
Vila amb paraules semilles i documenta- 
ció plena”.

Aurora Díaz-Plaja. SERRA D'OR
“Cada un dels divuit capitols és com 

una breu seqüència de la qual cada en- 
quadrament ha estât curosament élabo
rât amb pie domini d ’una tècnica. ” 
Esteve Busquéis Molas. EL CORREO

CATALAN
“L 'autor ha fe t un lùcid esforç de sin

tesi per encabir en poc més de cent pla
nes molts episodis d ’una història que 
s ’ha forjat en gairebé mil anys. ”

A.M. A VUI 
“...s’hipot seguir molt ben explicat el 

curs que ha fe t aquesta gran ciutat del 
Vallès Occidental...”

J. V. LA VANGUARDIA 
“...fa una sintesi ben encertada de la 

història locai, tant per iniciar-ne els qui 
no en saben res com per recordar-la amb 
una visió clarificadora ais qui ja la co- 
neixen... ”
Joan Ripoll. DIARIO DE SABADELL 

“...una delicia de divulgació enllepoli- 
dora...

Pere Roca i Garriga. QUADERN
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Art Romànic

La biblioteca del Monestir de Ripoll
per Ramon Vali i Rimblas

A ola vegada que aquest número de 
QUADERN coincideix amb la Festa del 
Llibre, ens ha semblât adient fer unes 
referències als llibres i a les biblioteques 
en els temps romànics, i concretament a 
la de Ripoll. Després de l’ensulsiada 
que per a la civilització tardo-romana 
van representar arreu d’Europa les con
tinues invasions dels pobles bàrbars pri
mer, dels normands i wikings després i 
finalment, a tota la costa sud de la Me- 
diterrània i al nostre pais, dels àrabs, no 
quedava pràcticament res de tota l’anti- 
ga cultura clàssica, que havia anat per- 
vivint fins aleshores incardinada en la 
prodúcelo literària dels primers Pares 
de l’Església, constituïnt l’anomenada, 
per aixô, literatura patristica.

El nivell cultural havia arribat tan 
avail que pràcticament només en els 
grans monestirs i en les canoniques es 
trobava gent capacitada per llegir i es- 
criure algún document o manuscrit. 
L’Església, que tantes supléncies ha ha- 
gut de prestar durant els sens vint segles 
d’existèneia, també en aquests mo
ments culturalment obscurissims es 
trasformà en guardadora i transmisora 
de la cultura clàssica. Als monestirs s’hi 
establiren els “ escriptorium” en els 
quais es copiaven els llibres que després 
O s’intercanviaven amb altres o es guar- 
daven a la biblioteca del cenobi. Tot i 
que la prodúcelo bàsica dels escriptoris 
monàstics i catedralicis era la prepara
do de llibres dedicats al culte (bíblies, 
homiliaris, tractats teològics, llibres li- 
túrgics pel serve! de Faltar, etc.) també 
es cobrien tots els altres camps cultu
ráis. La necessitai de determinar correc- 
tament la data de la Pàsqua feia neces
sari, per una part, posseir uns certs co- 
neixements d’astronomia, i per altra, de 
les matemàtiques precises per fer els 
càlculs. Era també necessari, per tal 
d’assegurar una correda execució dels 
cants sagrats, el coneixement de la mú
sica; i ben aviat, tot i que correntment 
els cants es feien de cor, es despertà l’in- 
terès en poder-los transcriure gràfica- 
ment, sorgint la transcripció musical. 
Però no solament s’interessaven els mo
nestirs en aqüestes matéries i en d’altres 
anàlogues que podriem considerar

Biblia dita de Sant Bere de Rodes, escrita a Ripoll.

“ funcionáis” , com la medicina per 
exemple, sinó que també recollien les 
obres literàries dels escriptors clàssics, 
les quais quasibé únicament gràcies a 
aquest fet han pogut arribar fins a no- 
saltres.

Amb tot, els llibres eren escassos i 
molt onerosos. El paper no es coneixia i 
tenia de recórre’s a les pells de bè ado-

bades, els “ pergamins” , carissimes 
d’obtenir, com és de preveure. I totes 
les obres tenien d’escriure’s lôgicament 
a mà, feina laboriosa i tan cansada pels 
copistes que no ens ha d’estranyar que 
un d’ells a l’acabar el llibre hi escrivis 
“la destra de l ’escrivent- resta ara lliure 
de cansament”.

En la majoria de llocs, com que no hi

Col. labora BANC



Biblia c'iUi de Sani Bere de Bodes, escrita a Bipoli.

havia gaires Ilibres a guardar, es feien 
servir uns armaris, ja sigui en forma de 
moble, ja empotráis dintre de les pa
réis (a vegades, en aquest cas, col.locals 
a una altura considerable, de manera 
que calia una escala per abastar-los, as- 
seguran: aixi la Integrität dels còdexs 
que s’hi guardaven). Un d’aquests mo-

Bàvena. Mausuieu de Gala Blacidia. 
Armari per guardar ¡libres.
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bles, destinât a guardar els Evangelis, es 
veu en el mosaics del mausoleu de Gala 
Placidia, a Rávena, de l’any 424. I a 
l’església de Porqueres hi ha un petit ar
mari mural que ben segur havia servit 
d’arxiu i de biblioteca.

Ais centres monástics hi havia, però, 
biblioteques més importants. Una de les 
millor proveídes d’Europa era la del 
monestir de Ripoll. Començà, com to
tes, amb ben poc elements: aixi consta 
que quan l’any 890 es consagré l’esglé
sia parroquial de Sant Pere annexa al 
monestir, els monjos només pogueren 
dotar-la ‘'secundumpossibilitatem nos
trum”, és a dir, d’acord amb les seves 
possibilitats, amb quatre Ilibres de cui
te. Quasi un segle després, l’any 979, la

I I Sol i la Llana. C odex de la Biblioteca V aticana, 
procèdent de Bipoli.

biblioteca del monestir, s’havia incre
mental i ja tenia quelcom més de 65 Ili
bres.

La vitalitat de l’escriptori ripollés du
rant aquesta época es fa patent en el fet 
de que el bisbe Gotmar de Girona, que 
havia estât monjo de Ripoll, escriu una 
crònica dels reis francs, desde Clodoveu 
fins a Lluis d’Ultramar (el que alesho- 
res regnava) i la regala l’any 939 o el 
940 a al-Hakam, fill del califa Abd al- 
Rahman III, al que després succeiria en 
el tron.

Una altra mostra molt més coneguda 
i notable és el fet de Testada a Ripoll en 
els anys 967 al 970 del monjo Cerberi 
(que després fou papa amb el nom de

Silvestre II) per aprendre-hi les discipli
nes que al seu pais d’origen (Reims) no 
es professaven. Catorze anys després de 
la seya estada a Ripoll, el 984, quan en
cara no era papa, escriu una carta al 
bisbe de Girona Miró Bonfill, 
demanant-li que proporcioni al bisbe de 
Reims Adalberó l’obra de l’erudit hispá 
Joseph "De multiplicatione et divisione 
numerorum” per la que eli eslava molt 
interessai.

La biblioteca de Ripoll cresqué enca
ra més quan l’abaciat d’Oliba. En un 
inventari fet l’any 1047 (un després de 
la seva mort) hi figuren 240 manuscrits; 
ultra els de caire religiós i escolar, hi ha 
entre ells una gran quantitat de Ilibres 
que constituien la base del saber d’ales- 
hores, és a dir del trivium (gramática, 
retòrica i dialéctica) i del quadrivium 
(artimética, música, geometria i astro
nomia). Aixi hi trobem obres de Virgili, 
Horaci, Boeci, Terenci, Juvenal, Cice- 
ró, entre les literáries; de Juli César, 
Flavi Josep, Aimon de Fleury i Casio- 
dor, de temes histórics; les Etimologies 
de sant Isidor, un diccionari llati-grec, 
obres de música, aritmética i dret, etc.; 
en tal grau que feien que la biblioteca 
de Ripoll, com ben poques més se’n po- 
dien trobar a Europa, pogués satisfer 
els desigs de l’erudit més exigent del seu 
temps. •
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Fer-se retratar
per Ricard Calvo i Duran

''El que en sabem, dels sens 
models, demostra que copsava 

per un igual la veritat del 
carácter i la semblança física".

Evelyne Pansu, 
"Ingres dessinateur en portraits".

A,nar a cal retratista, com anar a cal 
metge o a fer la declaraciô de la renda, 
és un acte normal. Haurem d’admetre, 
però, que llevat de personalitats forta- 
ment narcisistes avui dia es freqüenta 
menys la casa del primer: la instantània 
domèstica i la invenció de la Polaroid 
fan que cadascù se senti, mes d’un cop 
l’any, èmul de la histórica Julia Came
ron Mitchell.

No gaire temps enrera, però, el fotò- 
graf d”estudi era considérât el notar! 
infal.lible de la semblança. La fotogra
fia disposa, des de llavors, d’una clare- 
dat de llenguatge, d’una fiabilitat i 
d’una acceptació universals que la si
túen, en Popularität, a un nivell supe
rior al dels altres gèneres artistics.

En aquest sentit, a la pàgina 37 de 
“ La Vanguardia’’ del 10 de maig de 
l’any passât, Lluis Permanyer hi diu 
que els fotògrafs gaudeixen de certs 
avantatges: entre una imatge de Shakes
peare deguda a una càmera o al pinzell 
de Holbein, la majoria preferirla la pri
mera.

Teoria del retrat
Durant la seva llarga vida professio

nal, Rafael Molins i Marcet (Vegeu la 
Semblança i el Perfil del Quadern n? 
26, març-abril del 1982), ha conreat el

retrat, el nu, el paisatge i la fotografia 
industriai.

A més a més de l’avantatge apuntat 
per Permanyer, Rafael Molins ha gau
di! -en paraules d’eli mateix- de l’avan- 
tatge personal d’haver estât deixeble del 
“mestre d’artistes’’ Joan Vilatobà, de 
qui va heretar la tècnica, l’hàbit de la 
reflexió -la “cosa mentale’’ leonardia- 
na-, l’amor per la llum naturai i , en 
substitució d’ella, l’obtinguda dels car
bons de l’arc voltaic i un menyspreu 
gairebé absolut per la improvisado i per 
l’espontaneïtat.

L’exposiciô acostuma a fer-la llarga 
-1 a 2 segons-, d’acord amb el material 
que treballa i els résultats que en vol ob
tenir. Quasi mai no ha disparat instan- 
tànies i, tant és aixi que, quan apareix el 
flash deixa el retrat d’encàrrec i es dedi
ca només a quefers de recerca, de labo
ratori i d’acabat: Mestre en la difícil -i 
discutida- tasca del retoc, l’efectua tan

MON1STROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL

sols en el clixé mai en la còpia.
Per a Molins la fotografia requereix 

una base de dibuix sòlida, tant per a 
l’enquadrat corn per a la valoraciô del 
clarobscur i, sobretot, a l’hora del révé
lât, quan el concepte de l’autor farà pu
jar o disminuir la importància de cada 
element compositiu en funció del seu 
criteri estètic, i, finalment, en efectuar 
els retocs.

La seva teoria, molt senzilla i avalada 
pels llargs anys de práctica, és que l’im
portant del retrat és la cara, el carácter, 
el fons no és res més que un comple
ment, necessari però despulla! de qual- 
sevol anècdota. En plena joventut ja in- 
trcdueix aquesta innovació formal: 
l’abséncia d’espai entre el cap i el limit 
superior de la cartolina, en favor d’una 
més important preséncia del bust que 
ens reporta la córpora, la humanitat fí
sica del retrata!. El seu tractament del 
fons, en contraposició ais fons bigar
rais que utilitzaven els fotògrafs de 
l’època, significà llavors un toe de mo- 
dernitat i discreció. La seva preocupa- 
ció principal era la de copsar la psicolo
gia, la personalitat del retratat, la qual 
cosa obtenía després d’un tracte pausai 
i relaxant amb el subjecte que, d’antu- 
vi, eslava tens i encarcarat davant l’ull 
de la càmera.
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Molins és un enamorat déclarai i fer
vent de la pintura de cavallet, de la quai 
estèticament en prefereix la de factura 
clàssica. No acostuma a concretar-ne 
noms, però m’he atrevit a demanar-li 
que me’n cités dos -dintre el gènere del 
retrat- que estimés per damunt de tots: 
la resposta ha estât Velâzquez pel que 
fa als antics i Vila Arrufat pel que fa als 
contemporanis.

Aprenent des dels nou anys i alumne 
d’un sol mestre, Joan Vilatobà, l’octo- 
genari Rafael Molins -encara que molts 
joves folôgrafs han acudit a eli en sol.li
citud de conseils puntuáis- no es consi
dera totalment mestre més que d’un, 
ara ja difunt: Lluis Vilaró, filador saba-

dellenc que abandonà l’art tèxtil per tal 
d’establir-se a Ciutat de Mallorca com a 
professional de la fotografía.

Rafael Molins i Marcel preparava 
l’any 1936 una exhibido de les seves 
obres a l’Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell. La guerra va fer anar en orris 
els sens projectes i, en acabada aquesta, 
elements afectes al règim vencedor van 
expulsar de l’entitat alguns socis de sig- 
nificació republicana o llibertària, entre 
els quais s’hi trobava ell, la quai cosa el 
desdigué de dur a terme la mostra amb 
posterioritat. La majoria de les fotogra
fíes eren retrats, una selecció dels quais 
vesteix avui magistralment aqüestes pà- 
gines.

Catàleg.
1. Doro. Pagès de Ca’n Centenar

Data: 1921. Llum: Diurna ì 
lámpara eléctrica.

2. Teresa Daniel. Miss Espanya
Data: 1932. Llum: Are vol
taic.

3. Senyoreta Reno. Miss València.
Data: 1934. Llum: Are voltaic 
i lampara.
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Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça M ajor, 4 
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4. Rafael Durancamps. Pintor.

Data: 1934. Llum: Arc voltaic 
i lámpara.

5. Juan Butrón. Campió d ’Espanya de
Billar.
Data. 1934. Llum: Arc voltaic 
i lámpara.

6. Model. “Perfil hel.lenic”.
Data. 1935. Llum: Arc voltaic 
i lámpara.

7. Joan Alavedra. Poeta.
Data. 1936. Llum: Arc voltaic 
i lámpa’̂a.

S. Josep Moix. Politic.
Data. 1936. Llum: Arc voltaic 
i lámpara.
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Any Europea de la Mùsica

L’Opera. (De Mozart fins a Wagner)
per Antoni Sala ì Serra

O ,peristicament parlant, es pot afirmar 
que amb Mozart 1756-1791) comença, tam
bé, l’època que es podría dir gloriosa i de més 
prestigi d’aquesta modalitat músico-teatral. 
Tot el que s’ha dit i escrit des dels inicis de 
l’òpera, queda associai a la historia de la mù
sica com un gènere més de la varietat musical. 
També s’identifica amb l’evolució generai 
d’escoles i estils en qué es classifica la música 
a través del temps, que ara resta com un testi
moni a disposició de l’estudiós investigador 
d’origens, q, si més no, roman per a plaer del 
melòman. És difícil que arribi a l’audició pú
blica i, en tot cas, ho farà als cenacles 
intel.lectuals de cambra o a la discografia per 
a l’afeccionat que gaudeix d’aquest plaer mi
noritari.

En el temps que arriben les operes de MO
ZART, ja s’havia perdut la classificaciô d’es
tils i escoles identificades amb les ciutats que 
donaven plaça i treball, en esglésies i palaus, 
als compositors. Aquest havien adquirit per
sonalità! i llibertat creativa, fora de tuteles 
domèstiques dénigrants, però a costa d’inse- 
gures proteccions i encàrrecs que, en la recer
ca, els situava a l’aventura diària. Com a con
trapartida, el mèrit donai al geni creador de 
Fautor anirà lligat al propi nom.

Per aquest motiu, en l’estudi historiogràfic 
de l’òpera, a partir de mitjan segle XVIII fins 
avui, la seva classificaciô i particular forma 
de composiciò va unida als noms dels autors. 
Aixi, es' tindrà, per exemple, a MOZART 
com la figura alemanya cimera del néo
classicisme post-italià; a ROSSINI, hereu de 
l’enginy napolità; a DONIZETTI, represen
tan! del “bel canto’’; a WAGNER, la revolu- 
ciò musical; a MEYERBEERG i BERLIOZ, 
la grandiloqüència francesa; a WEBER, el 
romanticisme alemany: VERDI, el populisme 
heroic: PUCCINI, el “verisme” i ALBAN- 
BERG, la paraula cantada. D’aquests noms i 
els seus estils en sortiran influències i altres 
compositors que completaran l’espectre ope- 
ristic modern.

Amb MOZART es produeix el fenòmen 
musical més important del segle XVIII. És di
fícil trobar en l’art un cas tan extraordinari. 
És inexplicable i impossible desentrellar la re- 
laciô del personatge amb la seva obra en la re
cerca de les causes que la motiven.

Sòn molts els biògrafs que pretenen trobar 
la vertadera personalità! de l’individu. Una 
versiò oficial n’és la seràfica del “petimetre’’, 
que retrata el turístic Salzburg actual. Una al
tra, el résultat de l’obra teatral de Peter 
Schaffer “AMADEUS’’ amb descrèdit de 
Salieri i un desgracia! i turbulent Mozart; o 
l’intent actual -de moda- de presentar-lo com 
l’etern inadaptat adolescent, sensual i frivol, 
inclús erótic, com un viu “ Cherubino” de les 
seves “ Noces de Fígaro” . Segurament és mi- 
llor prescindir de l’anàlisi psicològica, perqué 
si, com és probable, quelcom de veritat exis- 
teix en aqüestes versions, l’agraïment tindria 
de fer-se extensiu al fet que no fes servir la se
va important obra com a testimoni descriptiu 
de la injusticia del seu drama personal.

L’éxit operístic de Mozart es deu a que fou 
un home-de teatre, cosa que no va succeir -tot

H A. Mozart. (1756-1791).
La beilesa del neo-classicisme.
i el seu interés- quant a Beethoven ni a Schu
bert. La intuíció que tenia deis valors de Fes- 
cena podría venir-li del personal coneixement 
de la cosmopolita mundología que tingué, 
des d’infant, de la societat. Per a eli, el món 
era una gran representació, i instintivament 
va sentir la necessitai de reflectir-ho a les se
ves óperes. La construcció operística mozar
tiana després de la reforma de Gluck, és un 
retorn al passai italià. Torna a fer ùs del “re
citativo secco” que ja havia estât abandona!. 
Aquest retrocés a Festil anterior ha de 
considerar-se, no pas un aprofitament tècnic, 
sinò com un noi i intel.ligent plantejament 
vist aixi: El “recitativo” narra Facciò externa 
i l’ària Facciò interna; un explica els fets, Fal- 
tre les emocions. D’aquesta forma, Fobra ad- 
quireix una agilita! sense punts morts en l’ac
cio dramàtic i guanyen importància els solos i 
els conjunts. Per aquest motiu, tot és fluid i 
Forquestra pot desenvolupar tot el valor ins
trumental enmig de les veus, com si es tractés 
d’un concert sinfònic-vocal. Amb aquesta es- 
tructuraciò i amb la seva facilitai de domini 
del moviment escènic, munta a cada òpera 
una complexa unita! músico-vocal de sexte
tos, quartets, duets, solos, etc., a distints 
plans sinfònics, sense que perdin la individua-
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litat melòdica. És una difícil i important tèc
nica, que Mozart empra amb gran ofici i mes- 
tria.

La instrumentaciò és perfecta i el seu aco- 
blament amb la part vocal-text queda demos
trat en la categoria i beilesa d’unes grans 
“arias da capo” dignes de la millor escola ita
liana. Escriu òperes seriöses, bufes, dramàti- 
ques, simbòliques, però sempre amb el seu 
propi sentit estètic al qual ha absorbit Festil 
italià, el sinfonisme clàssic i Fantic i popular 
“ Singspiele” alemany. Dintre d’aquest variai 
repertori s’inscriuen “ Les noces de Figaro” , 
“Cossi fan tutte” , “ Don Juan” , “El rapte 
del serrallo” i “ La flauta màgica.”

La prematura mort de Mozart deixa orfe el 
mòn alemany de Fòpera, fins que Beethoven, 
amb el seu “ Fidelio” , pretén substituir-lo 
sense obtenir-ho. Serà Weber, en pie roman
ticisme, la nova aparició germànica.

A Itàlia, una nova figura commou Fòpera: 
GIOCHINI ROSSINI (1792-1868), que dona 
pas a una nova època italiana de la mùsica re
presentativa. Però aquesta vegada amb una 
forma diferent del passai. Serà amb una mù
sica que arrelarà en el poblé en no tenir el sen
tit intel.lectual i aristocràtic del segle XVIII. 
Aquest caire popular reactivaría Fafecciò 
amb un esperii nacionalista pie de simbolis- 
mes i crearía nous valors amb músics, llibre- 
tistes i cantants que surten del poblé planer. 
La música s’inspira del rie cançoner popular 
autòcton sortit dels llocs primaris de la tradi- 
ció vocal. El secret de Fèxit de Rossini i la se
va influèneia es deu a Fespontaneïtat, la sen- 
zillesa del seu plantejament, Felegància del 
seu estil i unes melodies plenes d’ànima i ex- 
pressiò. L’estètica purament musical coinci- 
deix amb Mozart i si queda per sota d’aquest, 
es deu al seu sentit artificiòs, fácil i frivol, 
possiblement per causa del concepte que tenia 
de la vida. Posa sempre la música al seu servei 
d’home socialment complaent i “ bon 
vivant” . Els seus èxits foren espectaculars i 
plens d’honors, i, si be tenia la fama de poc 
treballador, va escriure ultra moites òperes, 
mùsica religiosa i instrumental. La seva pro- 
ducciò és irregular però demostra uns conei- 
xements extraordinaris del tractament de les 
veus que, en certs moments, pel difícil que si
tua la partitura (sobreaguts, trinats, cabrioles 
vocals, etc.) sembla un repte al cantant, per 
no dir una humorada, a les quais era molt 
afecciona!. Les seves òperes més conegudes: 
“ El barber de Sevilla” -amb una obertura 
apòcrifa, atribuida al músic català Carnicer-, 
“ La Cenerentola” amb un gran paper de 
mezzo-soprano, “ Guillem Tell” d’una difícil 
tessitura pel tenor, “ 11 turco a Itàlia” òpera 
bufa, etc. tenen particularitats tretes del seu 
carácter. Durant més de vint-i-cinc anys, el 
seu estil influencia tots els compositors d’Ità
lia créant una veritable escola rossiniana, de 
la qual destacaran: Donizetti, Bellini, Meren
dante, Pacini, etc. que entroncaran amb 
VERDI. Després d’un période esplendoròs, 
el seu estil entra en decadèneia per culpa de la 
banalitat musical i Fexagerada idolatría a la 
veu. Sols quedaran com a successors contem- 
poranis seus, els mùsics suara indicats.
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Amb GAETANO DONIZETTI (1797- 
1848), Topera italiana entra al capitol del que 
será la seva definitiva personalitat: L’emanci- 
pació de Tintel.lectualisme musical de con- 
ceptes literaris i filosófics, vers on va la crea- 
ció alemanya, per quedar T òpera en un gène
re dramàtico-vocal popular, en el qual té im- 
portància Tacciò teatral sense por del conven- 
cionalisme folletinesc de Targument i Tactua- 
ció dels cantants amb bones i inspirades me
lodies fetes per al seu Iluì'ment personal, 
acompanyat tot per una orquestració sense 
massa preocupació tècnico-simfònica, que en 
algún cas no menysprea Tús de la popular 
“ fanfàrria” . Amb aquest gènere d’òpera po
pular es produirà, en el segle XIX, el ressorgi- 
ment de Tesperit creatiu italiá, que s’havia ex- 
tingit amb la decadéncia del barroc.

Donizetti aporta a Tópera la prejîonderàn- 
cia de les veus liriques i lleugeres. Es un com
positor que té vivéncia, sempre que pugui 
comptar amb bones sopranos i tenors 
d’aquesta corda. La seva actualitat, deis úl- 
tims temps, es deu al gran moment de les so
pranos Callas-T ebaldi-Sunderland-Caballé, 
especialment aquesta última que ha protago- 
nitzat óperes d’aquest autor ja olvidades. La 
seva estructura musical és melòdica, inspira
da i agradable (“bel canto”) recolzada en la 
part vocal (arles i cors) amb una orquestració 
quelcom negligida i rutinária. La seva creació 
operistica té dues facetes: La còmica d’in- 
fluéncia rossiniana -“ Don Pasquale” , “ L’eli
sir d’amore” -, i la dramática que és la precur
sora de Verdi,-“ Lucia de Lamermoor” , “ La 
Favorita” , “Ànna Bolena” , etc’.- A la matei- 
xa linia, però d’una gran simplicitat instru
mental, tindrà de competir amb VICENZO 
BELLINI (1802-1835), compositor de vasta 
inspiració. És famosa l’ària “ Casta Diva” de 
la seva òpera més important “ Norma” i al- 
tres com “ Il Puritani” -amb un Hipòlit Láza
ro com màxim intèrpret-, “ La Sonámbula” , 
“ Il Pirata” , etc. Donizetti i Bellini son com
positors genuïnament représentants del “bel 
canto” i, per tant, tenen la servitud de neces
sitar bons cantants idonis per a aquesta tessi
tura. A França, amb RAMEAU acabà la pre- 
ponderància de Tòpera galant i és sotmesa a 
la influència italiana a través de PUCCINI i 
altres, si bé, corn a rèplica, Tarribada de 
GLUCK a Paris canvià el panorama musical 
francés, per haver-se identificat el pùblic amb 
la reforma d’aquest darrer compositor fins a 
considerar-lo una creació de la pròpia nacio- 
nalitat. Existirán músics menor s com Boiel- 
dieu, Gossec, Catel, Cherubini, etc., que sur
ten d’una diàspora d’artistes ambulants i cos
mopolites de distints païssos. LIUGI CHE
RUBINI (1760-1842) fou un important peda- 
gog musical i compositor d’òperes. La seva 
“ Medea” encara té actualitat gràcies a la cè
lebre soprano dramática Maria Callas. Els ré
quiems i les sinfonies d’aquest autor tenen 
també plena vigéncia. És necessari, aixi ma- 
teix, anotar els compositors Auer, Adam i 
Helevy, aquest últim sogre de Bizet i compo
sitor de Tópera “ La Juive” que té la famosa 
ària per a tenor “pourquoi seigner” que Ca
ruso i Tucker propagaren arreu. També GIA
COMO MEYERBEER (1791-1864) fou un 
artista d’adopció francesa. Nat a Berlin de fa
milia jueva, pren un nom apòcrif que farà 
eminent. Els sens èxits s’esdevenen a Paris 
amb una música d’estructura retòrica grandi
loquent i amb moites concessions volgudes 
per un públic burgès. En son mostres les òpe-

Hector Berlioz. (1803-1869).
L'exuberància orquestra! a l'ôpera.
res “Els Hugonots” i “ L’Africana” amb una 
orquestra nodrida i de grans sonoritats. Fi- 
nalment, amb HECTOR BERLIOZ (1803- 
1869, França recupera la pròpia personalitat 
nacional perduda després de Rameau. Fins a 
Berlioz Tòpera francesa era sota la influència 
de músics estrangers que, atrets per Tesplen
dor social i econòmic de Paris, s’integraven a 
les seves oportunitats a costa de concessions 
que exigia un públic amant de la fastuositat i 
la grandiloqUència. Per aquest motiu, no es 
pot parlar en tot aquest période d’una mùsica 
genuina digna de la important cultura france
sa. La figura de Berlioz cobreix aquesta ab- 
sència. Résultat de la seva intensa vida 
d’aventura i d’una personalitat punyent, re
presenta per a la mùsica -no solament a 
França- Tesclat romàntic profundament dra- 
màtic de grans valors estètics. La seva estruc
tura musical és la confirmació simfonista de 
bona massa orquestral d’impressionants efec- 
tes sonors amb un llenguatge pompós, tren- 
cat per pauses de silencis pianissims d’on sur
ten les vacalitzacions tan conegudes de tenor i 
bariton de Tescola lírica francesa. La seva lí- 
nia romàntica entroncará, encara que d’una 
forma diferencial, amb Talemany Weber 
prop d’allò que Wagner comença al seu pais. 
Les seves òperes més notables -“ La condem- 
nació de Faust” , “ Romeo i Julieta” , “ Ben
venuto Cellini” , etc.- provenen de “ suites” i 
obres orquestrals, de les quais Berlioz era un 
gran mestre (Simfonia fantàstica. Tedeum, 
Rèquiem, Cleopatra, etc.). El mèrit de la seva 
obra és el fort domini de les virtuts musicals 
del temperament francés (la Gran òpera) i 
Tadient recepció de la influència alemanya 
(Tòpera romàntica).

Posteriors a Berlioz, són nombrosos els 
compositors francesos dins d’una linia a la 
moda romàntica. Destaquen: Thomas, Gou-
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nod, Massanet i Bizet. Les seves estructures 
musicals, sense la força dramática de Berlioz, 
són d’un estil sentimental “ amoureux” amb 
TÚS de les veus liriques d’un controvertit 
“ falset” de l’època galant de Lully i Rameau. 
El més original i innovador fou GEORGES 
BIZET (1838-1875). Amb eli i la seva òpera 
“ CARMEN” , França té una presència cons
tant i actualitzada al “cartellone” operistic. 
La seva estructura és d’un vast equilibri entre 
orquestra, cors i veus solistes i molts critics 
Than assenyalada Tòpera francesa perfecta. 
Bizet morí sense conèixer el seu triomf. A una 
altra òpera seva, “El pescador de perles” , hi 
excel.leix la veu de tenor Uric de la que ja es 
considera escola francesa, Iluny de la “bravu
ra” que donava Verdi a aquesta corda vocal.

A TAlemanya post-mozartiana, fracassat 
Tintent de Beethoven i ja reformat i absorbit 
en part el popular “ singspiele” , Tadveniment 
del romanticisme literari i musical, centra la 
seva producció operística en la tradició ger
mànica (Òpera de Hamburg), fora d’influèn- 
cies italianes (Òpera de Viena), com havia 
succeit a Hasse i fins i tot al propi Mozart. 
Són els músics Weber i Sphor que faran de 
pont per arribar a un dels fenòmens més im
portants de Tòpera: L’obra de WAGNER. El 
secret de CARLES MARIA VON WEBER 
(1786-1826) és el sentiment profundament 
alemany de la seva mùsica amb què idealitza 
el fet bucòlic a través de les melodies popu- 
lars. La seva òpera “ Der Freischutz” amb el 
conegut cor de caçadors i l’ària “guirnalda 
virginal” n’és una mostra significativa. Din- 
tre d’aquesta important linia romàntica na
cionalista i d’acord amb la filosofia que priva 
(Sturm und Dram), deixa molta mùsica ins
trumental i les òperes “Oberon” , “ Eurynn- 
the” , etc.

Seguint aquest estil romàntic de Weber, al
tres compositors com Marschener, Flotow, 
Cornelius, etc. es significaren, però, amb una 
trajectòria decadent.

Per a Testudi operistic del segle XIX, s’ha 
de tenir present que en el món germànic reviu 
una situació esplendorosa de música instru
mental. Són innombrables els compositors 
d’obres de cambra i simfóniques, oratoris, 
misses, etc., i el públic és un entusiasta recep
tor i col.laborador diletant. La pedagogia 
musical és important; els seus coneixements 
són necessaris en els medís aristocrátics i bur- 
gesos, essent imprescindible per a mantenir 
una bona relació social. A les tertúlies cultu
ráis es parla d’identificacions musicals. Ais 
cercles familiars es fa música i es canta. El 
“ lied” és récupérât del medi popular. Les sa
les de concert pùbliques són nombroses. Per 
tant, d’acord amb aquest ambient d’inquie
tud cultural, Tòpera ha d’ésser diferenciada 
de la que es fa a Itàlia, d’arrelament popular. 
Per aquest motiu existirá una divisió de prefe- 
rències i inclinacions envers aqüestes dues 
Concepcions, produïnt-se, fins a cert punt, un 
trencament de la uniformitat musical amb ri- 
valitats i pugnes, radicalitzant opinions, que 
en alguns casos han arribat fins avui. Per a 
aquest públic diferencial, intel.lectual o po
pular, les obres de WAGNER i VERDI serán 
un motiu més d’encrespament passional dels 
ànims, créant mites i fòbies per tot Europa, 
aportan! fets nous amb fortes influències de 
caire politic i nacionalista Iluny de l’àrea mu
sical. Per això, aquests músics obren un nou i 
procupant capítol de la história i no pas sola
ment de la música. ■
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Introduccìó al món del vitrail
per Joan Serra i Renom

Iw/í̂aldria, abans de situar l’ús del vi
trail a casa nostra, considerar genérica- 
ment les diferents coordenades en les 
quais es mou. Una seria la que fa refe- 
réncia al vitrail en si, i l’altra la de la se- 
va utilitat. La primera l’hem de desglos- 
sar en l’element artistic i l’element arte- 
sá. Com a técnica pictórica que és, exi- 
geix una solució quant a composició i 
color; l’ánima del vitrail li será donada 
en el moment del disseny. La vessant 
artesana és la de la construcció del vi
trail. Per tant, el vitraller pot ser el 
constructor del vitrail, un artesá, i pot 
també dissenyar-lo, per tant, será artis
ta i artesá. Cal afegir, tot seguit, el que 
diu en Joan Vila-Grau al parlar de 
l’obra d’art: “Els únics harems que és 
legitim aplicar, no ens vénen donats per 
la classe de Eart, siguí arquitectura, es
cultura, vitrail o qualsevol altre, sinó 
pel grau de creativitat de cada obra”.

La utilitat del vitrail, la qual fou molt 
ben entesa des del Gótic fins el Moder
nisme, ve donada pel fet de ser un com
plement arquitectónic. El vitrail sempre 
ha tancat una obertura. L’arquitectura 
actual oblida, sovint, que els comple
ments arquitectónics no són elements 
superficials; l’obra ben acabada no és 
sois l’edifici sinó també tots aquells ele
ments que el vesteixen; i aquests, com 
més útils i decoratius, més raó de ser 
tindran.

En l’ámbit catalá, a finals del segle 
passât i principis d’aquest, els arquitec- 
tes que utilitzaren sovint el vitrail foren 
Doménech i Montaner, Puig i Cada- 
falch, Gaudi, Martorell, per citar-ne al- 
guns; i, de la nostra ciutat, Josep Re
nom i Joaquim Manich.

★  * >i<

Un passeig pel temps ens permet veu- 
re l’ús del vitrail en totes i cada una de 
les étapes que composen el nostre teixit 
históric i artistic.

■PO Tïïseae
ARTICLES PELL 1 VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
SABADELL

A la fi del Romànic i al llarg de tot el 
Gótic, el vitrail esclatà en els espais ar
quitectónics -en altra hora força man- 
cats de Hum exterior- amb una energia i 
una vivacitat própies del moment espi
ritual en qué es trobava immers i que el 
va fer possible. El vitrail explicava, pe
netral per la llum blanca que l’encenia 
des de l’exterior i el dissociava en infini- 
tat de varietats cromátiques, tot alió 
que era l’esséncia de la seva espirituali- 
tat; dogmes, paràboles, personatges, 
monstres ferotges, serenor, guerres, 
etc. Tot era explica! a través de l’entra- 
mat de vidre i plom, de colors i de for
mes. Aquella riquesa plàstica del vitrail 
cree que no ha estât superada.

En el Renaixement es comença a con
siderar el vitrail, més que corn un ele
ment pictóric en si, corn un material on 
pintar-hi; s’hi introdui la perspéctica i 
se l’allunyà lentament del fi simbólic 
que havia tingut.

En el Barroc i anys posteriors, ja no 
pintaven amb vidre; pintaven en el vi
dre.

A la fi del segle passât el vitrail se si
tua en la dimensió plàstica que li és pró- 
pia: és l’època Modernista i Noucentis- 
ta, en qué utilitzaren les galeries, clara- 
boies, portes, finestres, etc..., per om- 
plir de color i de vida amb fantàstics vi- 
tralls els espais que els envoltaven. La 
seva finalitat ja no era adoctrinar a tra
vés del simbol, i la força que pren la se
va vessant decorativa queda palesa a 
través de les formes que li son própies: 
ocells de grans vols, frondosos entra
máis vegetáis, franges ornamentals de 
deu mil bocins de colors..., tot era pos
sible a través del segell propi que havia 
créât aquest estil. En la nostra ciutat, 
aquest segell hi queda palés, si bé a pri
mera vista sembla que no en trobem 
grans mostres. Però, en l’interior de 
moites cases i edificis publics el Moder-

SENSERRICH
Joieria,

Sant Quirze, 17 - Tel. 725 75 96 
SABADELL
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SABA: una aventura literaria
per Josep María Ría

Aquestes dites inosíres sabadellenques de vimdls 
eorresponen de principis de segle.

nisme hi és present d’una forma molt 
més acusada del que d’entrada ens pu- 
gui semblar. Per aixó, amb la col.labo- 
ració de n’Antoni Carbonell i l’ajut de 
la Caixa d’Estalvis de Sabadell, ens 
hem marcat una fita: realitzar un recull- 
inventari deis vitralls de la nostra ciu- 
tat, que donará testimoni de la riquesa 
que ens es propia.

Actualment se segueix treballant el 
vitrail, i les seves possibilitats plástiques 
permeten de seguir gaudint de la rique
sa deis colors i de les formes. Ara el 
fet artistic és més de recerca i esforç 
personal que no pas fruit d’un corrent 
artístie determinant d’unes pautes de 
treball.

Finalment, cal ressenyar que aquest 
rápid recorregut pel món del vitrail li
mita el poder esplaiar-se i concretar més 
a fons tots i cada un deis aspectes que 
hem esmentat. Aixi com els que fan re- 
ferència directa ais vitralls de Sabadell, 
que esperem de poder aprofundir-hi en 
properes col.laboracions.

. entre en el camp politic de la Repú
blica la península estava en plena efer- 
vescéncia ja que a Madrid el govern era 
de eentre-dreta amb Lerroux i Gil Ro
bles com a capdavanters, a Catalunya 
l’Esquerra manava a la Generalität, amb 
el president Companys. Tots el qui, en 
plena joventut, viviem aquells dies érem 
conscients que alguna cosa inesperada 
s’anava gestant sota terra. L’apassiona- 
ment era viu i en alguns sectors hi havia 
poques ganes d’entesa ja que més aviat 
les actituds dels extrems -d’una i altra 
banda del ventali de partits- acudien a 
les armes en atemptats lamentables.

Ens cal constatar, però, que tant a la 
segona meitat dels anys 20 fins a la guer
ra del 36, la joventut sentia un deler de 
cultura com no he observât mai més. Es 
llegia, s’estudiava, es feien exposicions i 
àdhuc a la nostra ciutat -que aleshores 
vorejàvem els 50 mil habitants- hi hagué 
moment que sortien tres diaris, un set- 
manari i un o dos mensuals. Potser cal 
matisar que en aquells moments no exis
tia la “tele” , la quai cosa ha capgirat 
una mica les Unies d’atenciô de la gent 
jove.

Fou precisament en aquest punt precis 
que sorti a la llum pública el periôdic 
-mensual- SABA portât al món per la 
mà del jove Joan Gallemi, encara que 
enlloc no es faci constar aquell detall. 
Sembla ser que l’ajudà l’aleshores jove 
autor sabadellenc Ramon Moix, del quai 
en el primer número hi ha un fragment 
de la seva obra teatral “Nadal en la tene
bra” . Aquesta obra fou estrenada i re
presentada a Sabadell i era un cant con
tra la guerra. Tinguem en compte que en 
aquell temps Europa vivía en un continu 
sobresalí: per un cantó Hitler i Mussoli
ni, per altre Anglaterra i França i, al mig 
del joc, la Rùssia soviètica. Nosaltres, 
com hem dit abans, en règim republicà 
que es veia sotraguejat per totes les ideo
logies que estaven de moda en l’escenari 
europeu.

És per aixó, potser, que en la “ Saluta- 
ció” de presentació de S AB A es diu que 
tindrà la publicació un “caire netament 
apolitic” i que el seu objectiu és “tractar 
ternes de l’idéal i literaris” i amb “ganes 
d’entrar a totes les liars sabadellenques” 
i “el desig de que sigui llegit per tota la 
joventut sabadellenca” . Aixó donava a 
entendre que el mensual era fet per joves 
-Joan Gallemi, Ramon Moix i altres- i 
amb el propòsit com resa el subtítol del

D'esquenii a dieta: Joan (¡allenti i Ramón Moix 
(1934)

segon número de ser un “periódic de jo
ventut” . Després, en el número quatre 
ja llegírem “periódic independent” i en 
el viuté, que fou el darrer, “periódic in
dependent de literatura” .

Tot venia a indicar que el seu fer ana
va maduran! per arribar a ser un perió
dic per a tota mena de gent i edat i con
creta! cap a temes literaris i artístics com 
ho demostra que en cada número hi ha 
mitja, o una o dues planes senceres dedi- 
cades a la poesia, on trobem sempre al
guna poesia de Joan Gallemi de les quais 
es desprèn i s’hi perfila una qualitat que 
si s’hagués proposât seguir aquest carni i 
n’hagués fet la seva piofessiô qui sap si 
avui el seu nom constaría en algunes an- 
tologies de la llengua catalana. M’agra- 
da quan diu: “ llavors, jo no voldria ser 
res més, que el vel de cada nit que el ros
tre et besa” .

A quasi tots els números hi ha un con
te i, especialment remarcable, un de 
Joan Sallarès: “Una tarda adusta en el 
music-hall” , d’una gran força expressi- 
va. També hi hem llegit un treball de Jo
sep Torrella: “Conversant” , de sabor 
humoristic.

També es dóna gran relleu a 1’estrena 
de l’obra teatral del notable poeta saba
dellenc Joan Trias Fàbregas “Laura, la 
forastera” , la qual fou representada a 
l’Euterpe en funció dels Amies del Tea- 
tre i per la companyia Clapera. En el nù
mero 2 hi ha un llarg fragment de “ la 
princesa i la pastora” de l’esmentada 
obra: “El castell, eixopluga una prince-

passa a la pàgina 353



352

Recordant el men cosí Ramon Rucabado
per Joan Garriga i Munich (Barcelona 1884-1966)

E.?n commemoració del centenari del 
naixement de Ramon Rucabado i Co- 
merma, publicista catòlic, els fills, units 
per la ploma serena i clara del tercer 
d’ells, Manuel Rucabado i Verdaguer, 
han fet una edició reservada i no dedi
cada a la venda d’un opuscle que resu- 
meix la cronologia bio-bibliogràfica de 
l’escriptor. A manera de pòrtic han es- 
collit l’elegia dedicada pel pare a Santa 
Maria del Mar, que formava part del 
llibre CUSTÒDIA DE FOC i que es pu
blica ara per primera vegada en català, 
tal com fou escrita, amb el subtitol de 
L’OCTAVA ESP ASA.

Manuel Rucabado ens avança que les 
pàgines de CUSTÒDIA DE FOC van 
ser escrites pel seu pare en plena guerra 
civil, entre l’agost i l’octubre del 1938, i 
que eli mateix va deixar escrit en el prô- 
leg que foren plorades sobre el paper 
aqüestes paraules brollades del fons de 
Vesperit, per causa, podría dir-se, del 
dolor dels dolors. I afegeix que Fautor 
qualifica CUSTÒDIA DE FOC de lli
bre de cilici, que té per finalitat de con
servar èl record viu dels dolors, no per 
esperit derrotista sino per ascesi saluda
ble, com a estimai d ’oració i de treball, 
i sobretot com a despertador d ’esperan- 
ga; com a conservador de l'esperanga 
en aquella hora suprema a què tendeix 
tot el nostre èsser, no solament sobre els 
sofriments terrenals sino també per so
bre de tota humana félicitât i gloria, per 
legítima i per santa que siguí: en Regne 
de Déu viu.

Ens parla Manuel Rucabado que el 
seu pare va dedicar més de cinquanta 
articles a la Mare de Déu en les seves 
multiples advocacions; articles que pro- 
jectava recollir i publicar sota el titol de 
“ Maria multiplicada” . Ens recorda a 
l’ensems la seva aportado a la “ Coro
na” oferta pels escriptors catalans a la 
Mare de Déu de Montserrat l’any 1954, 
amb motiu dels setanta-cinc anys de la 
seva coronado canònica. Ramon Ruca
bado hi aportà un poema en vers Iliure, 
RITME HUMIL, on descriu la santa 
muntanya i la seva influénda en el 
temps, en la geografia i en l’esperit. El 
seu amor a la Mare de Déu li fa dir en 
els últims versos del RITME:

Oh Muntanya de Crist, sigues sempre
la columna de foc de la gent catalana

i per tota Espanya, bandera de guia.
Oh, sigueu Mare i Verge, dolga santa

/i morena,
tant pels ulls que us han vist com pels 

/cors que us esperen,
mare avui i en morir: que en el transit

/us miri
la gent de tot color, de tota raga

/i llengua.
I  d ’aquest obscur pelegrí també

/recordeu-vos
que, trémul, gosa dur tan humil

/presentalla.

A la “ Revista” , número de juliol- 
desembre del 1933, hi ha un editorial es
crit per Ramon Rucabado, titulat EL 
RITME Divi, del qual no puc menys 
que reproduir-ne alguns conceptes. Hi 
ha un ritme divi, un vent intel.ligent 
que mou les Julies, que mou els actes 
humans i que blega sovint les voluntáis 
humanes... En percebre i seguir aquest 
ritme divi està tot el secret. Si elogi per

A N Á L IS IS  C L ÍN IC S  
W  i P E R F U M E R IA  

C O S M È T IC A  de  
•^ J o a n  Garriga i Manich 

(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 
Farmacèutic Municipal).

Passeig Plaga Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL

un poeta és reconèixe’l inspirai, elogi 
d ’un poblé és reconèixe’l aixecat i renai- 
xent per inspiració divina. No vull més 
llibertat, ni menys, per Catalunya, que 
la que Déu li tingui destinada. Tot el 
meu catalanisme és fer en català la vo- 
luntat de Déu.

En el decurs de les seves campanyes, 
totes elles dirigides al cos social, hi 
veiem impulsades unes valors de les més 
altes qualitats, aixi literàries com reli
giöses, arrancades de la més autoritza- 
da ortodòxia.

Són del meu record, ben clares, unes 
paraules respecte a unes preguntes me- 
ves, referint-me a la perseverància de la 
Iluita empresa. En realitat no fou una 
resposta immediata. Vint-i-quatre bo
res després em féu a mans un article pu- 
blicat al butlleti de l’Acadèmia Católica 
de Sabadell, titulat LA VIRILITAT 
CRISTIANA, del qual em subratllava 
amb llapis vermeil les següents frases: 
Aquest és el core maligne del nostre 
temps: la feblesa dels bons, llur inhibi
do en les Iluites, la deserció en l ’aposto
lat de l’idéal cristià. No tenim dret a 
queixar-nos fins que estiguem certs 
d ’haver complert ardidament amb tots 
els nostres deures. La nostra conscièn- 
cia és tarda si no és activa la nostra fe. 
Som col.laboradors del mal quan no 
posem tot l’esforg a afavorir tot el que 
sia bo... Aquesta vida és una milicia 
perpètua i mentre tenim alé es redrega 
comminador el deure de Iluitar per as
so lir l ’ideal de la nostra perfecció i el 
millorament deis nostres germans... Si 
retenim la nostra activitat comencem a 
trair la nostra fe; quan només tenim cu
ra de complir amb les obligacions im
prescindibles del cristià, ja estem apunt 
de no esser-ne. Una frase famosa ho diu 
amb vehemèneia colpidora: “En nos- 
tres dies el qui no és apóstol comenga 
d ’èsser apòstata”.

Ramon Rucabado, cosí germà dels 
meus pares, es converti per a mi en un 
mestre que mica a mica orientava la me- 
va vida, intervenint en l’elecciô de lec
tures i justificant-me en tot moment els 
desencerts que més d’una vegada es 
produïen en els meus primers escrits. 
Fou eminentment caritatiu en dirigir
me vers nous camins. A eli dec el poc de 
bo que avui en retine. Per la seva ban
da, Rucabado, sociòleg, publicita cató-
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lie, artista cristià, deixà memòria que el 
seu apóstol va ser mossèn Frederic 
Glasear, deixeble i entusiasta del magne 
prelat Dr. Josep Torras i Bages. Ruca- 
bado pensà que a la influència d’aquest 
darrer devia, després dels seus pares, 
tot quant jo  sóc, de manera que essent 
ell (mossèn Glasear) bon fill del Dr. 
Torras jo miro el gran bisbe com el pa
triarca del meu esperii.

Recordo haver llegit que “Rucabado, 
fill exemplar del nostre noucentisme, 
fou un puntal ferm de la Renaixenga 
cristiana”. Certamen!, la seva aporta- 
ció al moment fou plena de vitalità!, te
merità! i fins i tot Originalität, captan! a 
l’hora, suaument però impulsiva, tota 
la doctrina que naixia en l’alta serenità! 
d’un Prat de la Riba. L’obra de Ruca- 
bado va ser fruit d’una reflexió dins del 
catolicisme històric. Bé cal que faci una 
lleugera referència a la relació de Ruca- 
bado amb Sabadell. A la crònica bio
gràfica a la qual m’he referit figura la 
noticia que Tany 1893, acabats els estu- 
dis primaris, es trasllada a Sabadell, a 
casa dels seus oncles Marc Manich i Ro
sa Comerma. Aquests tenen un fili, 
Joaquim, cosi germà de Ramon, que 
també ha acabat els estudis primaris, i 
les families decideixen que cursin ple
gáis el batxillerat ais Escolapis de Saba
dell. És ais Escolapis de Sabadell on co- 
neixerà el seu condeixeble, el Dr. Lluis 
Carreras, amb qui mantindrà una gran 
amistat i el qual serà un dels orienta- 
dors de la seva vida.

1 bé; Rucabado aprofità l’oportuni- 
tat d’iñaugurar-se l’església dels Escola
pis, i amb data 7 de juny del 1932 escri- 
gué a les pàgines de “ Catalunya 
Social’’ un meravellós article a propósi! 
de l’acte. Cree adient de reproduir-ne 
uns fragments. Diu així: La ciutat on 
s'aixeca Tesglésia és Sabadell, privile
giada per tants concept es, i l ’església és 
la de TEscola Pia, edificada a gloria de 
Déu i a honoranga de Sant Agusti, bis
be i doctor, i solemnement oberta i be- 
neida el diumenge últim, dia 1 de maig. 
És just que del goig d ’aquest a inaugural 
els lectors en participin, perqué Tobra 
de TEscola Pia de Sabadell fa  anys que 
traspua poc o molt en aqüestes planes a 
través de la bona voluntat d ’aquest bu
rnii i obscur deixeble, que sota el seu 
maternal guiatge aprengué d ’estimar la 
Fe amb aquell amor gelós que la defen
sa. Tots els escrits del que aixó signa, 
poc o molt fills són d ’Escola Pia, i és 
cosa digna i justa que el batee de l ’ale- 
gria s ’aparelli amb Thomenatge de la 
gratitud. ■
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Any I - Núm. 1 Sabadell, 19 de maig de 1934

Indubtablement, 

la cultura és el carni 

pel qual passa l’evolució 

dels pobles.

Preu: 20 cèntims

sa, la cabanya, la filia d’un pastor’’.
Ramon Moix, per exemple, hi escriu 

un llarg article on fa un resum intéres
sant de “Literatura antiga i literatura 
moderna” , on s’hi veu que és home 
d’inquietuds i amb ganes d’estar al dia 
en qüestions literàries, amar at un xic de 
neguits sociològics com s’estilava en 
aquells anys 30.

El periodista L. Roura Garriga que 
durant tants anys es va moure per les re- 
daccions locals, hi escriu una semblança 
del que fou gran col.leccionista i artista 
a la vegada, Josep Centelles Vilamunt. 
Roure Garriga encertà amb un estil viu i 
gràfic que encaixava molt bé en la prem- 
sa d’aquells dies. També trobem una 
glosa d’Octavi Saltor sobre “Una cançô 
de J.M. de Sagarra” la qual es llegeix 
amb atenció i gust.

En el que resultà ser el penúltim nú
mero, el seté, s’evoca la figura de la poe
tessa Agnès Armengol. És curiosa la fra
se d’Agnès Armengol dita dos dies 
abans de morir al seu entrevistador: 
“Oh Catalunya! després de l’esclavatge, 
la glòria: després, qui sap si un nou do
lor o una nova esclavitud!...”

Al vuitè i darrer nùmero de la història 
de SABA, hi ha un estudi de Joan Bta. 
Vives sobre Manuel Ribot i Serra, on es 
fa una viva ressenya de tota l’obra del 
nostre il.lustre conciutadà.

Però com hem dit abans, és en la poe
sia on SABA recolli diversos textos im
portants de Joaquim Folguera, Amat 
Gosalbes, S. Sabater Oliver, Dolors 
Arroyo, Agnès Armengol, Apel.les Mes- 
tres, Roure Garriga, Trias Fàbregas, 
Santiago Rusiñol. I mai no hi mancà la 
de Joan Gallemi.

Jeroni Moragas, aquell que fou tan 
gran pedagog, hi va escriure un article 
sobre féminisme, en el qual, entre altres 
coses, diu: “Cada vegada que una femi
nista em vol convèncer de les seves idees 
sobre els drets de la dona li die que no 
cal, que ja n’estic convençut, però que 
em sembla que abans d’aconseguir coses 
que potser els vindrien balderes haurien 
d’aconseguir d’elles mateixes quelcom 
més fácil i doblement important. Hau
rien d’aconseguir que el nom de dona no 
fos mal Usât” .

En el primer número es fa ressenya 
d’una exposició, a Belles Arts, de final 
d’estudis del nostre enyorat Joan Mauri 
i Espadaler i es diu que “amb els seus 
quadres aquest artista ha palesa! la seva 
finissima sensibilità! de pintor, i la seva 
mestria en l’execució” . I es parla de ci
nema i de teatre, i àdhuc de filosofia.

El nom mateix de SABA és demostra- 
tiu del carácter al.legòric i entusiasta del 
seu fundador. “Saba” voi dir “allò que 
dóna a alguna cosa el seu vigor” . Això 
és el que pretenien els que escrivien al 
“periòdic independent de literatura” . 
Remoure, envigorir el nostre idioma i 
fer-ho a la vegada d’una manera entene- 
dora, gens emfàtica i, amb tot, estimu
lan!.

SABA va comentar el 19 de maig del 
1934, amb el seu primer número, i acabà 
el desembre del mateix any. Entremig, o 
sigui el 6 d’octubre del 1934, ocorregué 
allò tan curiós, fantasmagòric en algún 
sentit, que havia de teñir unes repercus
sions tan greus encara no dos anys més 
tard, el 18 de juliol del 1936. Qui sap si 
aquell famós 6 d’octubre influì d’una 
manera indirecta que SABA no passés 
més enllà del desembre segiient. El tras- 
bals de la Generalität commogué tota la 
vida politica d’aleshores. I l’ombra dels 
extremismes no afavoria gens una labor 
liter ària com la que ja pensava anar de- 
senrotllant el modest i jovenivol SABA.

Com a final de mostres de coses que es 
varen dir a les planes del literari SABA, 
he escollit unes ratlles d’un article de 
Joan Ferie i Mates que es titula “Estèti
ca i filosofia del bosc de can Feu” . 
Diuen: “No sé per què cada vegada que 
entro al bosc de can Feu em fa l’efecte 
que ho faig en una catedral imponen!. 
Dirieu que els camins i caminets són 
claustres i que el Pia de l’Amor és la nau 
centrai, amb columnes superbes, que 
són els pins” . I continua: “El bosc té 
melodies plenes de tendresa per a qui les 
sap escoltar: té paratges d’una elegància 
pulcrissima i pictórica: té llocs de solitud 
acariciadora. La seva beilesa és una be- 
llesa discreta” .

El bosc de can Feu havia de morir 
com SABA, uns anys més tard.
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Goìgs

La col.lecdó “ Els nostres goigs (i ii)
per Jaume Busqué i Marcet

Í  ent un resum de les edicions que 
s’han dut a terme a Sabadell en els vint 
anys transcorreguts després del 1939, 
trobem que entre el 1939/41 foren edi- 
tats els “ Goigs a llaor de Sant Vicen?, 
Patró de l’Església Parroquial de Jon- 
queres de Sabadell” (dues edicions dife- 
rents) i foren escrits i editats els “ Goigs a 
llaor de la Purissima, Patrona de la par
roquia del seu nom a Sabadell” : tos tres, 
si bé no porten data per estar llavors la 
nostra llengua interdita, es pot assegurar 
que foren els primers que s’editaren des
prés de la nostra guerra. El 1947 s’estre- 
ná la nova melodía deis goigs a Sant Se- 
bastiá; el 1948, d’aquesta advocado fo
ren els primers que novament s’imprimi- 
ren; el 1949 els “ Goigs a llaor de la Mare 
de Déu de Grácia” ; el 1950 es féu encara 
una altra edició deis goigs del Mártir 
Sant Vicen?; en 1952 Sant Eloi; en 1953 
a Santa Liúda i uns altres a la Mare de 
Déu del Roser; en 1954 a la Mare de Déu 
de les Neus; en 1955 a Sant Agusti i en 
1959 a llaor de la Sagrada Familia, una 
altra edició amb la qual es publicava per 
primera vegada la melodía deis Goigs a 
Sant Sebastiá... i cal dir que els goigs 
eren llavors un motiu per a la supervi- 
véncia de la llengua catalana.

Després d’aquesta data deis editats 
fern esment només de les institucions que 
patrocinaren goigs, com la Congregació 
Mariana, Amies de Togores, Junta Ad
ministrativa del Reial Santuari de la Ma
re de Déu de la Salut, Associació de Pes- 
sebristes. Academia Católica, German- 
dat “ Colla Vella” de Sant Antoni Abat, 
Mutua de Socors Automotoristes, Con
traria del Roser, Contraria de la Mare 
de Déu de Montserrat, Gremi de Fabri- 
cants, Caixa d’Estalvis de Sabadell, De- 
legació de Cultura de l’Ajuntament de 
Sabadell, l’Escola Pia i les parróquies de 
Sant Feliu, Purissima, Sant Oleguer, 
Santissima Trinität, Sant Salvador i Ma
re de Déu de Grácia.

El Nadal del 1981 s’editava una carpe
ta amb 27 goigs facsimil de la Mare de 
Déu de la Salut, amb un resum d’histó- 
ria de Vicen? Mas i Rodriguez.

En el mes d’abril del 1982 la Fundació 
Bosch i Cardellach, editava una carpeta 
de “ Goigs de Sant Jordi” reproducció 
en facsimil de sis goigs que formaven 
part del llegat que Pau Vila i Dinarés féu 
a l’esmentada Fundació.

L’Academia Católica, el Nadal del 
1983, editava uns “Goigs a llaor de la 
Mare de Déu d’El Miracle de Riner” 
amb la col. labor ació deis “Amies dels 
Goigs” a Sabadell, en recordanga de Pe- 
re Valls i Garreta amb un resum biográ- 
fic escrit pel Dr. Pere Roca i Garriga. En 
el mes de febrer de 1984, amb la mateixa 
advocació es feia homenatge a Mn. Jo-

Mn. Baldelló i Mn. Geis després de la conferencia 
que aquest pronuncià en el local social deis 
“Amies deis Goigs” de Barcelona, la festa de 
Sant Gabriel. (1967).-

sep Cardona i Agut, en el cinquantenari 
de la seva mort. Foren exornats amb di- 
buixos a la ploma efectuats pel qui subs- 
criu. Tot plegat sumarien prop d’un cen
tenar, entre edicions i reedicions en qua
ranta anys.

Els “Amies dels Goigs” a Sabadell, 
l’any 1980, va iniciar la segona época 
d’aquesta Col.lecció: “ Els Nostres
Goigs” . I, ho féu amb uns “Goigs a 
llaor de Sant Nicolau d’Arrahona” en 
recordança de Mn. Ernest Mateu i Vi
dal. Els havia escrit abans del 1953 Jau
me Calvó i Casanovas per èsser cantats a 
l’estil deis goigs populars i el 1980 els 
musicá Mn. Camil Geis i foren exornats 
amb boixos de Ricard Marlet. La Cróni
ca Parroquial de Sant Salvador, núm. 
105, mes de novembre de 1956 els publi
cava i donava la referéncia que els es- 
mentats goigs havien estât musicats per 
Antoni Pérez Moya, la partitura del qual 
s’havia donat per perduda. El mes de se- 
tembre de l’any passât Antoni Trallero i 
qui suscriu, trobárem a l’Arxiu Históric 
de la nostra ciutat la partitura escrita i 
signada el 25 de febrer de 1954 pel propi 
Pérez Moya. Amb aquesta música no 
han estât mai editats.

Amb la publicació d’aquests goigs 
s’obria una nova etapa en la história go- 
gista sabadellenca continuant el nom 
“Col.lecció Els Nostres Goigs” de prop 
de seixanta anys d’existéncia i se’n feia 
aixi homenatge a Mn. Ernest Mateu i Vi
dal que tantes coses havia fet per la ciu
tat de Sabadell com historiador, arxiver, 
cronista, sabadellenc adoptiu i com a sa- 
cerdot. I també en devoció al Sant que 
fou venerat ja en el segle XI en una cape- 
11a de Sant Feliu d’Arrahona, lloc ante

cessor de la ciutat de Sabadell.
El 17 de juliol de 1980 sortia una nova 

edició, el núm. 2, amb uns goigs dedicats 
a la Mare de Déu de les Neus. Els va es- 
criure el 1954, Any Mariá, Maria Anto
nia Barceló i Fau, la meva esposa, grá- 
cies a 1’apro vació de Mn. Ramon Dau- 
mal i Serra, llavors réctor de la Parro
quia de la Purissima, avui bisbe auxiliar 
de Barcelona. Foren musicats per Mn. 
Camil Geis. Aquests goigs s’han fet po- 
pulars i cada any es canten en la festa 
que els veins celebren en el seu carrer.

En el mes d’agost d’aquell mateix 
any, amb el núm. 3, surt una altra edició 
dedicada a Sant Feliu de Sabadell, amb 
motiu de la festività! del Sant Patró. Lle- 
tra i música populars, revisades per Mn. 
Camil Geis. Els exornen dibuixos de Ri
card Marlet i la imatge de Sant Feliu, se- 
gons escultura de Juvanteny. El 28 d’oc- 
tubre de 1984, el qui subscriu completa
va aquesta edició amb un text amb el tí- 
tol “Els Goigs de Sant Feliu” en record 
de la visita que feren a Sabadell els “Go- 
gistes Tarragonins” .

A partir d’aquest moment els “Amies 
dels Goigs” a Sabadell seguiren la tradi- 
ció i prestaren col.laboració en 1’edició 
deis “ Goigs a llaor de la Mare de Déu de 
Grácia” amb dibuixos de Vicenç Mas i 
Rodriguez, a més una carpeta amb tots 
els goigs facsímils editats per la parro
quia, i deis “Goigs a llaor al Santíssim 
Salvador” amb dibuixos a la ploma 
d’Agusti Masvidal i Salavert i Josep Ala- 
vedra i Canela, núms. 4 i 5, amb motiu 
del cinquantenari de les respectives par
róquies. Completa aqüestes edicions un 
resum históric escrit pels seus rectors 
Mn. Valenti Ganduxé i Mn. Joan Aran.

El 31 de desembre de 1984, culminá 
aqüestes edicions uns “ Goigs a llaor de 
la Purissima, Patrona de la Parróquia 
del seu nom a Sabadell” , núm. 6, amb 
motiu del centenari i benedicció d’aques
ta parróquia. Són exornats per l’artista 
Jaume Mercadé i Vergés i amb un retail 
d’história escrit per Mn. Joan Nonell, 
rector de la parróquia. Tots aquests 
goigs pertanyen a la inspiració literária i 
musical de Mn. Camil Geis.

Aquesta col.lecció és una continuitat 
del pensament de Mn. Francese de P. 
Baldelló quan volia publicar a través de 
la Biblioteca Sabadellenca, una obra ti
tulada “Els Nostres Goigs” que hauria 
estât molt estimada per nosaltres i que 
les circumstáncies de Tèpoca varen im
pedir. La ciutat de Sabadell ha tingut 
sempre especial interés a mantenir viva 
la flama gogista i la “Col.lecció Els Nos- 
tres Goigs” , Tany 1927, va orientar i va 
canalitzar les diverses edicions que espo- 
rádicament s’havien efectúa! des del se
gle XVII. ■
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Avui ës,,.

Josep M? Oliver i Cabana
per Xèspir

(President de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell)

FÆs. ya vint-i-cinc anys que el nostre perso- 
natge amb Caries Palau i Montsan i Fé
lix Comella i Marco van crear aquesta 
Agrupació. Des d’aleshores ha desenvo- 
lupat una gran tasca i tant és així que ha 
esdevingut una de les primeres d’Espan- 
ya i ádhuc molt ben considerada en al- 
tres paisos. Hi ha un equip estelar que hi 
treballa força, amb il.lusió i amb profes- 
sió -una vocació profesional, hom diria. 
Hi ha una gran tasca realitzada i molta 
d’altra que tenen al davant- inabasta- 
ble...

El nostre personatge és un astrónom 
nat. Té un bagatge força curull d’hores 
d’estudi i de dedicado. Està ficat dintre 
d’aquesta ciéncia tan intéressant com se
ductora i en la qual s’hi mou com un me
teor... Ha donat conferéncies, ha col.la- 
borat amb revistes i publicacions espe- 
cialitzades, ha escrit dos Ilibres sobre as
tronomia... i la seva conversa gira a l’en- 
torn d’aquest apassionant tema astronó- 
mic que dona gust escoltar-lo. Per entrar 
en òrbita, li preguntem:

-Si Galileu fou el pare de l’astronomia 
¿quins científics actuals són els més re- 
llevants?

-Avui dia es treballa de manera molt 
diferent de l ’època de Galileu i resulta 
difícil personalitzar. El treball en equip 
en els centres de recerca és fonamental 
fins el punt que la tasca de qualsevol 
cíentífic destacat hauria estât impossible 
sense el recolzament d ’alt res. En canvi, 
uns segles enrera es treballava aillada- 
ment. De tota manera, podem assenya- 
lar com astrofísics destacats: Torn Ger- 
hels, F. Gmham Schmith, Fred Hoyle, 
George Gamow, etc. Quant a la recerca 
espanyola, està a un nivell tan baix que 
no val la pena d ’anomenar ningú; en tot 
cas, cal fer referència a l ’esforç que fa  
l’“Instituto de Astrofísica de Canarias” 
i del “Instituto de Astrofísica de Anda
lucía”, encapçalats per F. Sánchez i 
J.M. Quintana, respecticament.

-Quin hipótesi més fiable hi ha per ex
plicar la formació de l’Univers?

-Tothom està d ’acord amb l ’explosiô 
de “Tàtom primordial” o “Bib Bang”, 
ocorreguda entre 10 i 20 mil milions 
d ’anys enrera. Desprès s ’accepten dife- 
rents versions de les explicacions secun- 
dàries corn, per exemple, si l ’Univers se
guirà una expansió perpètua o si és pui
sant i, per tant, si tindrà una regressió.

-Explica’ns alguns dels descobriments 
més notables que s’han fet a través 
d’aquesta Agrupació.

-Amb motiu del 25é Aniversari de 
l’Agrupació hem fe t una recopilació deis 
fets científics més importants asso lits per 
T Agrupació i n ’hem trobat més de cin
quanta, a part de les tasques de recerca 
sistemàtiques. És, dones, difícil precisar
ne alguns. Potser els treballs sobre at- 
mosferes planetàries (Júpiter i Saturn, 
principalment).

L’Agrupació Astronòmica Sabadell té 
la seu en l’edifici de l’antiga Escola In
dustrial i el seu observatori a dalt de la 
mateixa torre. Allá hi ha set telescopis. 
A les nits clares es pot contemplar el fir
mament. Es realitza una bona divulga- 
ció. A més editen una revista especialit- 
zada -“Astrum”- que té un sôlid presti
gi. L’Agrupació compta amb uns 800 
socis. Quasi un centenar d’ells són saba- 
dellencs.

-On creus que seria el Hoc més òptim 
per radicar-hi un observatori més prô- 
xim a Sabadell?

-Depèn de la finalitat de Tobservatori. 
Si és per divulgaciô o ensenyament, ja 
està bé a la ciutat. Per recerca sobre pla

netària hauria d ’èsser a un Hoc ait i en 
forma de pic (el macis de Sant Llorenç 
podría ser un Hoc bo). Per recerca de 
“deep sky” hauria d ’estar a un Hoc sen
se Huminositat (cap al Pirineu o bé a les 
comarques Hunyanes de Barcelona).

-Ara està a punt d’aparéixer, corn ca
da 76 anys, el cometa Halley. Com us 
prepareu els de l’Agrupació per a “ re- 
bre’l” ?

-Participarem a la programació mun
dial de recerca “International Halley 
Waeh ’’per la que ja hem préparât i édi
tât tots els programes de treball. A més, 
hem convocai un concurs fotogràficper 
a premiar les dues primeres persones 
que enregistrin el cometa.

-Quants astres podem veure aixi a 
simple vista?

-Uns sis mil... Però amb 23-24 mg. 
(magnitud) mils de milions.

-Acabem, que ja veig massa estrelles...



356

Sardanes

La Cobla ‘^Jovenivola” de SabadeU G)
per Jaume Nonell i Juncosa

A. - EIs motius
El nombre de cobles existents a Cata

lunya assoleix la xifra màxima de 122 
l’any 1952, en l’època de major brillan- 
tor del sardanisme de la post-guerra. A 
partir de llavors el cens de cobles va dis- 
minuint progressivament fins èsser 
aproximadament la meitat en els pri
mers anys setanta. Aquesta qüestió, 
preocupant ja per ella mateixa, s’agreu- 
java en considerar l’edat avançada de 
molts dels components de les plantilles. 
A la ciutat de Sabadell el problema no 
era pas diferent. Les cobles locals “ Sa
badeU” i “ Principal del Vallès” , i sobre 
tot la primera, havien aconseguit gaudir 
d’un bon prestigi entre els sardanistes, 
especialment en la década dels anys cin
quanta i bona part dels seixanta. Ja 
cap al final d’aquest période la substitu- 
ció d’aquells elements que causaven 
baixa -bona part d’ells portaven molts 
anys vinculats a les cobles, com Pere 
Tiana, Narcis Colom, lu Alavedra, Ra
mon Carbonell, etc.- es feia cada cop 
més difícil. S’havia de recorrer a antics 
músics de ball, ja grans i amb poca ex- 
periència en la cobla; aquesta solució 
esdevenia imposible davant les particu- 
laritats deis instruments propis de la co
bla, com el tibie i la tenora. D’aquesta 
manera, cada músic que s’havia de 
reemplaçar provocava un petit trauma 
de difícil desenllaç i on la qualitat del 
conjunt se’n resentía notablement. La 
inquietud dels dirigents sardanistes sa- 
badellencs es feia palesa en les següents 
paraules: “La sardana coixeja. El fe t 
ens alarma. A la sardana li están faltant 
instrumentistes.” “...Vedat mitja deis 
seus intérprets és més aviat elevada. No 
vull dir això que les cobles estiguin for- 
mades per persones caduques! Déu 
me'n lliurü. El que vull dir, és que hi 
trobo a faltar planter. Joves que 
pugin ”. “Us heu aturat mai a pensar el 
que serán les cobles actuals d ’aquí a deu 
O quinze anys?. Em sembla que si ens hi 
fixessin ens esgarrifariem”. “La sarda
na es pot morir per manca de músics 
instrumentistes. Què cal fer?. El pro
blema és de tots, Pensem-hi i mans a 
robra”. (1)

B. - La resposta
“ Sabadell Sardanista” , conscient del 

problema, havia fet una primera temp- 
tativa d’escometre’l en reunir diners per 
comprar una tenora per a un estudiant 
de música i sardanista de colla.

L’intent no prosperà, però fou el pri
mer gra de sorra. Salvador Saumoy (2) 
va proposar a la junta de crear una es

cola de músics de cobla a semblança de 
les cobles jovenils i infantils del Col.legi 
de Sta. Maria de Blanes dirigides pel 
pare Joaquim Alquezar. Els diners per 
la compra d’instruments ja sortirien de 
subscripcions, entitats bancàries, ajuts 
oficiáis, etc... Calia, dones, cercar el jo- 
vent necessari per dur a terme el projec- 
te.

Saumoy i un dels membres de la jun
ta de “ Sabadell Sardanista” , Joan Ga- 
lobart, es van dirigir al pare escolapi 
Josep Vidal i Bachs, director de “ Pueri 
Cantores” de l’Escolania Sant Agusti 
de les Escoles Pies de Sabadell, qui va 
acollir la idea amb entusiasme. EU es 
cuidaria de buscar els xicots que vul- 
guéssin aprendre un instrument -els 
nois de l’escolania comptaven ja amb 
nocions de solfeig i “ Sabadell Sardanis
ta” de comprar-los i cercar professors.

Aquests es varen trobar entre els 
components de les cobles locals oferint- 
se de manera total i desinteresada a la 
ensenyança de llurs instruments. Se’n 
feren unes demostracions a fi de donar
los a conèixer ais nois i que poguéssin 
escollir el que més fos del gust de cadas- 
cú. Va sorgir un primer grup d’uns 15 
futurs instrumentistes.

Els primers professors foren Josep 
Auferil (trompeta i fiscorn), Antoni 
Bartrina (trombò), Salvador Ventura 
(contrabaix), Ramón Roigé (tibie), 
Emili Masoliver (tenora), Lluis Fargas 
(flabiol) i M.® Antónia Ibáñez i Josep 
Mañosa (solfeig) (3).

El nom que s’adoptà fou “ Escola Ex
perimental de Música per a Cobla” i el 
Conseil de l’Escola estava format per 
représentants dels diferents estaments 
amb participació en l’ambiciós projec- 
te: Miquel Creus (pels alumnes). Fran
cese Olivella i Joan Pérez (pels pares), 
Josep Auferil i Emili Masoliver (pels 
professors), Salvador Saumoy i Joan 
Galobart (per “ Salvador Sardanista” ), 
Bernat Castillejo (secretar!) i el pare Jo
sep Vidal (coordinador). Més endavant 
s’hi integré en Josep Puig, Manel Tor- 
rell i Enric Orti (pare).

Ara faltava comprar els instruments. 
El pressupost era elevat: més de 300.000 
ptes. Es va obrir una subscripció per a 
totes les entitats i persones que volgués- 
sin col.laborar económicament, a més 
de les gestions realitzades davant d’or
ganismes tant oficiáis com privats. Cal 
destacar l’important ressò que va tenir 
la crida a la Solidarität realitzada en el 
decurs de la “ 3® Diada de Germanor 
Sardanista” organitzada per la Colla 
“ Espigues Daurades” el 3 de novembre 
de 1974 que va arribar a gran nombre 
d’entitats sardanistes d’arreu del pais: 
“ Unió de Colles Sardanistes’’. 
“A.C.F. Barcelona” , “ ASERT de Ter
rassa” , nombroses colles, etc.

Les classes tenien Hoc als locals de 
l’Escolania i els assaigs de cobla a la Sa
la d’Actes de l’Escola Pia. Un cop al 
mes es feia una prova musical on cada 
músic passava la lliçô en què es trobava 
i els professors i membres del conseil



357

avaluaven els progresses aconseguits. 
La prova de fi de curs 1974-75, pel ju- 
liol de 1975, amb la presèneia dels pares 
i alguns sardanistes i músics ja dona 
una petita mostra del que pot ésser en 
un futur ja no tan llunyá la cobla “ Jo- 
venívola” . “ Ja bufem!” , títol ben sig- 
nificatiu fou escrita pel mestre Auferil, 
per aquell acte.

En el decurs d’aquell any els instru
mentistes més avançats toquen en algu- 
nes audicions al costat de llurs profes
sors, aconseguint un doble proposit: 
que el noi se sentis estimulat i que la 
gent captés més de prop la tasca que 
s’estava fent donant ánims ais promo- 
tors per continuar endavant.

En aquest temps s’incorpora el pro
fessor de flabiol Santiago Olcina, subs- 
tituint al desaparegut Lluís Fargas. A 
Josep Auferil (4) li és encomanada la 
direcció de la cobla.

El concert organitzat per “ Sabadell 
Sardanista’’ el dia de Sant Esteve de
1975 inclou una actuado a tall experi
mental de la “ Jovenivola” . S’interpre- 
ten les sardanes “ El canari encara can
ta’’ (N. Oliveras), “ Festeig” (R. Vila- 
desau) i el recull “ Cants emotius’’ (J. 
Auferil).

C. - La presentado
Tingué lloc al Teatre Municipal La 

Farándula el divendres 23 d’abril de 
1976, diada de Sant Jordi, en una ac- 
tuació conjunta amb les cobles “ Saba- 
dell’’ i “ Principal del Vallès’’ padrines 
de la cobla que neixia en aquells ins
tants: la “ Jovenivola’’, de Sabadell. La 
seva formado aquell dia va ésser: Ber
nat Castillejo (flabiol), Francesc Beni
tez i Josep Maciá (tibies), Miquel 
Creus, Enric Orti i Jordi Olivella (teno
res), Joaquim Bellmunt, Francesc Sa- 
llés, Joan Arnau, Xavier Puig i Josep 
Cruselles (trompetes), Tomás Tormos i 
Joan Salanguera (trombons), Joan Pé
rez i Jordi Ribal (fiscorns) i Joan Caries 
Samaranch (contrabaix).

És obvi remarcar l’éxit de la cobla en 
tal jornada i el goig que omplia tots els 
sardanistes no tan sois sabadellencs si
no de tot Catalunya, que de cap de les 
maneres no podien esperar que aquella 
formado musical de joves intérprets 
arribarla a les altes fites i a la transcen- 
déncia que ha assolit en els anys se- 
güents d’aquell ja un xic llunyá 1976.

D. - Desenvolupament í primer disc.
Després de la presentado, la “ Jove

nivola’’ va actuant en audicions al ca
rrer ja de manera ininterrompuda si bé, 
corn era logic tractant-se d’una for
mado en procès de creixement, en els 
primers temps ho fa de manera espargi- 
da per tal de no forçar els esdeveni- 
ments. Aixi, en l’aplec de Sabadell de
1976 interpreten 3 sardanes a més de les

de conjunt i en el concert de Sant Esteve 
del mateix any alterna amb la Pral. del 
Llobregat amb sardanes ja de gran 
compromis corn “ Fausta” o “ Conte 
d’infants” .

L’any 1977 es fan audicions bàsica- 
ment per les comarques properes: la co
bla es va afermant i passades les inquie- 
tuds i angúnies dels primers temps, els 
objectius es van clarificant i el treball 
diari va donant els sens fruits.

A fi de poder donar més difusió a la 
cobla alhora que reunir alguns diners 
per comprar més instruments, es va en- 
registrar l’any 1977 un primer dise amb 
10 sardanes. La pressa amb què es va 
fer la gravado i el nivell de la cobla en 
aquells moments -solament feia un any 
que habia débutât, a més de la immadu- 
resa dels joves aprenents de mùsic- fan 
que la qualitat sigui inferior a la de pos
teriors discs. Això es ben logic però 
aquell primer L.P. que cal qualificar 
com a històric, va complir sobradament 
amb els objectius fixats.

La formació que l’enregistrà fou la 
següent: Bernat Castillejos (flabiol), 
Josep Macià i Francesc Banitez (tibies), 
Enric Orti i Miquel Creus (tenores), Xa
vier Puig, Joan Arnau i Josep Crusellas 
(trom petes), Joan  Salanguera 
(trombò), Joan Pérez i Tomás Tormos 
(fiscorns) i Joan Caries Samaranch 
(contrabaix).

S’observen diferents canvis i absén- 
cies respecte ais músics que debutaren, 
fruit del procès de sedimentado de l’es- 
clat inicial. Aquesta formació fou la 
considerada titular fins a primers de 
1979. La direcció artística de l’enregis- 
trament (5) fou a cura del director, Jo
sep Auferil, i conté els títols: “ Penya 
Barça M onteada” (J. Auferil), 
“ L’amic Tomeu” (V. Tort). “ L’avi 
Enric” (R. Viladesau), “ Els dos prome- 
sos” (P. Mercader), “ Ocellets enjogas- 
sats” (Ll. Buscarons), “ En Jordi i la 
Montserrat” (R. Vilà), “ Rondalles i 
Cançons” (J. Vicenes), “ Vora el bres- 
sol” (J. Casadevall), “ En Peret Gan- 
xet” (J. M.® Baiges) i “ Salta i baila” (E. 
Sans).

E.- “ 1“ Trobada Nadonal de Cobles 
infantiis i jovenívoles de Catalunya”

La cobla va agafant maduresa i les 
feines de més compromis sovintegen: el 
setembre de 1978 actúa a la Plaça del 
Rei junt amb la Principal del Llobregat 
en un concert organitzat per “ Amies 
dels Concerts” de l’A.C.F. Barcelona, 
figurant en el programa sardanes per a 
dues cobles i timbales.

Al mateix temps anava pujant un nou 
planter que configuraría la “ Jovenivola 
II” . L’exemple de Sabadell començava 
a tenir seguidors en diferents indrets de 
Catalunya. “ Sabadell Sardanista” pen
sa reunir les cobles de músics joves exis-

tents a Catalunya oferint a tot el pais la 
imatge viva del que era aquell movi- 
ment llavors incipient, alhora que po- 
gués servir d’estimul a totes aquelles 
iniciatives que estaven tot just en els 
sens inicis.

Lluis Subir ana (6), president de “ Sa
badell Sardanista” resumía d’aquesta 
manera el seu significat: “...que aques
ta trobada sigui a la vegada un acte de 
festa i germanor, però també un acte de 
compromis. El compromis de treballar i 
col.laborar tots a la mesura de les nos- 
tres possibilitats, a la potenciaciô de les 
Cobles Infantiis i Jovenivoles perqué 
aquesta llavor sembrada doni els fruits 
que tots esperem” (7). A més de la “ Jo
venivola” , intervingueren la “ Joveni
vola II” , “ Els vailets” de Figueres, i les 
cobles Infantiis i Juvenils del Col.legi 
de Sta. Maria de Blanes, Assistiren al
guns instrumentistes de la cobla “ Ciu- 
tat de Berga” , i de la “ Ciutat de Terras
sa” que es presentaría poc mesos més 
tard. També hi foren presents persones 
i músics de Lleida i Badalona, interes- 
sats en constituir en llurs localitats co
bles de joves músics.

La Trobada va ser la culminació de la 
tasca de la “ Jovenivola” en aquella se
va primera etapa i una ratificació que el 
carni emprés era válid no tant sois per 
ella sino per altres iniciatives del mateix 
caire.

F.- Salvador Uyá, nou director.
Per la tardor de 1978, aquest notable 

músic sabadellenc va substituit en les 
tasques de direcció de la cobla a Josep 
Auferil per excès de feina.

L’entrada del mestre Uyá, a qui dedi- 
carem un apartat més endavant, i la 
sortida d’alguns elements de la cobla 
marca l’inici d’una segona etapa en el 
seu desenvolupament.

(1) “La Sardana, agonitza? article signât per 
“A ”, contingut en el butlletí de l ’Aplec de la 
Sardana de Sabadell de 1974.

(2) Salvador Saumoy i Pellicer (Sabadell, 1935) 
membre de junta de “Sabadell Sardanista” 
en diferents époques, en càrrecs des de Presi
dent a vocal. En aquella època, però, no ho 
era.

(3) Damià borente (fiscorn), Salvador Marti 
(contrabaix) també intervingueren en els pri
mers moments, però els dos van morir al poc 
temps.

(4) Josep Auferil i Costa (Sabadell, 1916). Ins
trumentista de trompeta, va pèrtanyer a la 
cobla Sabadell des de l ’any 1945 al 1978, per 
passar més tard a tocar el flabiol a la Pral. del 
Vallès. Professor de l ’Escola de Mùsica de 
Sabadell i celebrai compositor de sardanes, 
com “L ’aplec de Sabddell”.

(5) La seva referència és Aryphon LP-PR 212. 
Està exhaurit.

(6) Lluís Subirana i Rebolloso. (Esparreguera, 
1938). Gran treballador en nombrases inquie- 
tuds culturáis a la nostra ciutat. Actualment 
és presdient de l ’Orfeó de Sabadell.

(7) Diari de Sabadell, l i  d ’octubre de 1978.
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Cinema

India, Matrì Bhumì: la pàtria
per Pere Cornelias Cine Club Sabadell

K  rimer, fou a la Filmoteca de Barce
lona. Després, a l’Institut Italià. Sem
pre en blanc i negre. Ara, finalment, el 
cicle Rossellini de TV2 m’ha ofert 
l’oportunitat -ens l’ha oferta a tots- de 
veure INDIA en color. Certament, no 
en les condicions desitjables, perqué 
s’ha de dit que el material en 35 mm. 
-Rossellini va rodar la part de ficció en 
35 i la documentai en 16- ha perdut la 
qualitat fotogràfica que devia tenir: els 
canvis bruscos de to cromàtic i, a esto- 
nes, la pèrdua quasi total del color 
d’aquest material en 35 fan més mar- 
cats els contrastos entre el 35 i el 16 i 
més évidents les manipulacions del 
muntatge i l’artificialitat del pla- 
contraplà (la seqüéncia del veil i el tigre, 
per exemple). D’altra banda, INDIA és 
només una part d’una llarga reflexió so
bre l’esperit d’aquest pais el 1958. Com 
diu Somali S. Das Cupta, co-guionista 
del film, a la presentado de la projecció 
televisiva, hi ha també els 10 episodis de 
J ’AI FAIT UN BEAU VOYAGE, en
trevistes d’Etienne Lalou a Rossellini, i 
els 10 de L’INDIA VISTA DA ROSSE
LLINI, episodis aquests de caire docu
mental. Les dues séries son igualment 
de l’any 58 i he de confessar que, mal- 
grat que he vist prácticament tota 
l’obra de Rossellini -algunes de les seves 
pel.líenles moites vegades-, desconec 
aquests vint títols. A més, a l’avantatge 
del vídeo, que permet veure la pel.líenla 
sense interrupcions i al gust de cadascú, 
cal contraposar el format de la panta
lla, que no és, evidentment, el més idoni 
per analitzar els aspectes d’enquadra- 
ment i planificació, la qual cosa té aquí 
una indubtable importáncia si es té en 
compte que la projecció televisiva fou, 
com queda dit, el meu primer visionai 
mínimament acceptable del film. Die 
tot això perqué em sembla una qüestió 
d’elemental honestedat l’advertir de les 
mancances amb que em topo al mo
ment d’elaborar aquest article.

INDIA són quatre episodis albora 
autónoms i interdependents -com 
Fautor havia fet ja, encara que utilit- 
zant registres diferents entre si, a PAI
SÀ (1946) i a FRANCESCO, GUILLA
RE DI DIO (1950)-: dos joves que es ca
sen mentre dos elefants s’aparellen; una 
familia que ha d’abandonar el lloc on 
vivía, perqué s’ha acabat la feina a la

presa on treballava l’home; un veil que 
salva un tigre deis que volien ser els seus 
ca?adors; i una mona perduda a la ciu- 
tat, després d’assistir a la mort del seu 
amo enmig del sol torrid del desert. Da- 
vant de cada episodi, una petita intro- 
ducció -més llarga la primera- que ens 
els fa més comprensibles i propers. I, 
sempre, la filmació documental -els ele
fants que treballen com els homes que 
els renten al riu, els 35.000 obrers que

han construit la presa, la ciutat...- i la 
ficció o la veritat reconstruida. En qual- 
sevol cas, una nova forma d’entendre el 
cinema, que es converteix en document 
d’un país i d’una gent i, albora, en mit- 
já de transmissió i de coneixement, a la 
mesura que aquest país i aquesta gent 
volen ser compresos per un home que 
vol, també, i d’aquí la seva obra, que 
nosaltres els comprenguem. Punt d’in- 
ñexió d’un camí -iniciat, de fet, amb

ROMA, CITTÀ APERTA (1945) o 
potser abans- que comença, sobretot, 
amb FRANCESCO... i que continuará 
amb VIVA L’ITALIA! (1960) i VANI
NA VANINI (1961), per així arribar a 
la seva etapa didáctico-televisiva, 
L’ETÀ DEL FERRO (1964) (1). IN
DIA és, dones, només una baula de la 
cadena.

Tanmateix, vist avui, el film segueix 
impressionant. I no només per la luci- 
desa que se’n desprén i per la constata- 
ció de trobar-nos davant d’una obra 
que s’avença al seu temps -com s’hi 
avençava Robert Flaherty amb el seu ci
nema diguem-ne documentai-, sinó, i és 
aixô el més important, per la vàlua in
trínseca inherent, pel que la pel.licula és 
en si mateixa: INDIA és l’harmonia.

Harmonía entre els quatre episodis 
que, a primera vesta tan diferents, sem
blen mostrar-nos, amb modèstia i púdi
ca discreció, tot el viure d’un país; har
monía entre la imatge i el so -treball me
morable de Jean Daniélou-, que es fu
sionen en un tot indestriable; harmonía 
a la utilizació de la veu en “ off” , que 
passa del paper de simple narradora a la 
primera persona del singular, assumint 
els pensaments deis protagonistes, lógi- 
cament interpretats per actors no pro
fessionals. Però, sobretot, harmonía 
entre l’home i els animals, entre l’home 
i el paisatge, entre l’home i la natura. 
Perqué és aquesta l’India de Rossellini.

Els elefants, portats a la ciutat santa 
de Madurai per a una cerimònia religio
sa o esdevinguts un instrument de tre
ball a la jungla de Carafur, formen part 
de la vida, com nosaltres. Per aixó tam
bé treballen, també s’enamoren i també 
es reprodueixen. L’aigua és la nostra 
amiga, hi banyem les bésties, ens hi 
banyem i ens hi purifiquem nosaltres. 
La selva és el paisatge on vivim i, per 
aixó, és un recer, un refugi. El tigre és el 
nostre company, perqué també hi viu. 
Els quatre elements -alguns irrefrena
bles a STROMBOLI, TERRA DI DIO 
(1949)- es fusionen i ens penetren: 
l’aigua -ominosament present al llarg 
de tota la pel.licula- , l’aire -o la seva 
abséncia-, el foc -que pot ser un botxí 
però que salva una vida- i la terra -que 
és la pàtria, Matri Bhumi, l’Ìndia.

Nogensmenys, l’Ìndia d’aquest euro- 
peu que ha conegut una nova filosofia.
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un nou pensament i una nova vida és 
també l’esdevenidor, la capacitai que 
l’home tingui de preservar la seva anti- 
gor -de preservar-se- i d’avençar pel 
mon modem que li ha tocat de viure, la 
fusió del que és veli i el que és nou de 
què parla José Luis Guarner. “ Ningù 
no es podia ni imaginar que homes corn 
nosaltres seriem capaços de fer néixer 
un llac, just aquí, on abans només hi 
havia un petit estany” , diu Mokul, fas
cinât per la presa que, després de set 
anys d’esforç, s’ha arribat a construir. 
És aquest l’episodi més amarg: hi ha un 
futur que colpeix. La immutabilitat no 
pot ser eterna, res no és immutable. I 
aquest futur -la nova Ìndia- no s’asso- 
leix sense sacrificis: 175 morts. Però la 
unió dels dos mons és l’ùnica Ìndia pos
sible: no casualment, a aquest episodi, 
segueix el que més reposa a l’antigor 
dels segles, del “ travelling” lateral que 
segueix la mirada de Nokul al “ trave
lling” endavant que ens endinsa a la 
jungla.

Quatre moments poden servir de sin
tesi: el picat sobre els dos elefants, que 
quasi clou la primera història -“ Han 
passât deu mesos i la femella ja no pot 
suportar la presència del másele. Això 
passa sempre que les femelles están em- 
barassades de deu mesos” ; el pia gene
ral, sostingut, immôbil, que ens mostra 
Nokul corn entra al llac- “ Corn em po
dia imaginar, quan prenia els meus 
banys rituals, que el desti em reservava 
tantes sorpreses” ; en primer pia, el foc 
que ha encès el veli, perill que allunya el 
trigre del perill -“ Si, véritablement el 
món és gran. Hi ha Hoc per a tothom” ; 
o el pia generai que clou el film i explica 
que han estât quatre històries, però que 
la història de l’ìndia és inabastable -“ I 
sempre la multitud, la immensa multi
tud” . O els plans fugissers d’una vaca 
que està asseguda a la voravia o d’un 
indi que toca la flauta perqué la serp 
aparegui. Tot això es l’ìndia rossellinia- 
na.

1950: un film sensual, táctil. 1958: un 
film harmoniós, seré. THE RIVER i 
INDIA. Renoir i Rossellini. Les dues 
mirades més obertes -convertides en 
obres cabdals de Tart del nostre segle- 
que, d’aquell pais Ilunyà, ens ha donat 
el cinéma europeu.

India: 1er. episodi.

India: 2on. episodi.

(1).- Dos llibres de Roberto Rossellini.
‘‘Quadern”, nF 19. Gener-Febrer 1981. Pàgines 230-231.

BANC D'EUROPA
Rambla, 7 Telèfon 725 85 33 SABADELL -JL
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Mìscel.lanía Al pas dels dies
per Joan David

HOMENATGE A 
SALVADOR ESPRIU
A l’Acadèmia de Belles Arts, 

el passai dia 23 de març s’obrí 
rExposició-homenatge a Salva
dor Espriu, en Commemoració 
del Dia Mundial del Teatre.

A les sales de 1’Académia s’ex- 
hibiren posters i fotografíes deis 
muntatges escénics sobre dife- 
rents textos d’Espriu, aixi com 
critiques i Ilibres. Es projectá, 
també, un video del Teatre Lliu- 
re.

Uns dies després, el 27, Dia 
Mundial del Teatre, a l’auditori 
de la mateixa Académia, Núria 
Candela i Feliu Formosa foren 
els protagonistes d’un recital de 
poemes i textos de Salvador Es- 
priu, davant d’un public espec- 
tant que segui amb silenci i aten- 
ció l’actuació d’aquests dos ex
cel, lents intérprets. Al principi, 
Núria Candela llegi el Manifest 
del Dia Mundial del Teatre, text 
d’André Louis Perotti, repre
sentan! del Teatre a l’Unesco. 
L’auditori s’omplenà de gom a 
gom.

L’exposició romangué oberta 
fins el dia 12 d’aquest mes 
d’abril, cloent-se oficialment 
amb una taula rodona en la que 
participaren Jordi Sarsaneda, 
Frederic Roda, Ricard Salvai i 
Lluis Pasqual.

Bona part de les fotografíes i 
material gràfic que s’exhibi en 
aquesta memorable exposició 
són del prestigios fotògraf Pau 
Barcelo.

DISTINCIÓ 
A UN TREBALL 

LITERARI INÉDIT 
DE LA SRA. 

DOLORS VIÑAS
Ens plau de fer-nos ressò en 

les nostres págines de la distinció 
de qué ha estât objecte la nostra 
apreciada conciutadana. Dolors 
Viñas Vda. Taulé, en ésser-li 
concedi! el Premi “ Mossén Joan 
Sanabre” corresponent a l’any 
1984, pel seu treball inédit “El 
Dr. Lluis Carreras i Mas en el

centenari del seu naixement’’, 
extensa i documentada biografía 
de l’il.lustre sacerdot sabade- 
llenc que, com és sabut, fou una 
de les figures més rellevants de 
l’Església del nostre pais en 
aquest segle.

Des d’aquestes págines ens 
plau de fer arribar a la senyora 
Viñas la nostra més cordial feli- 
citació, mentre esperem veure 
publicada la seva obra, que tan 
oportunament vindrá a enriquir 
el fons de la nostra biblioteca 
d’autors sabadellencs i de la qual 
esperem poder fer una ámplia 
ressenya.

“ BARBERSHOP 
CLASSIC QUARTET”

Al tancar aquesta edició ens 
vénen a ‘Toida’’ les “ Cannons 
de Quartets de Barbería’’ -de 
tradició popular nord-america
na- aplegades en el disc que duu 
el nom que encap?ala aquesta 
nota. Disc que conté 24 “can
nons de barbería” , interpretades 
pels joves músics sabadellencs 
Miquel Soley, Xavi Ribera, 
Lloren? Balsach i Joan Uyá.

El projecte d’aquest disc fou 
premiat per la Caixa d’Estalvis 
de Sabadell, en motiu d’ajuts 
per a la realització de programes 
d’actuació socio-cultural de 
l’any 1983. Ara, però, només 
podem donar-ne constáncia, 
sense poder ampliar-nos més.

AGRUPACIO  
NARCÍS GIRALT

Aquesta Agrupació ha pro
grama! uns actes en motiu del 
seu 30é aniversari, iniciant-se 
l’apertura amb l’assisténcia de 
l’alcalde, Antoni Farrés. A la 
mesa estava Josep Sanmiquel i 
Planell, un deis fundadors de 
l’Entitat. Es féu una evocació 
d’aquells inicis de 1’Agrupació, 
la qual al llarg deis anys ha tin- 
gut una participació ben notòria 
en la tasca de formació i reciclat- 
ge professional. Cal recordar 
que 1’Agrupació nasqué en el si 
de l’Escola Industrial.

RESTAURANT

S u te 't̂

Rambla, 1 
Telf. 725 01 26 

SABADEL 
PARKING

CAU D ’ART 
SABADELL

Plaça de les Marquilles, 2 
Tel. 726 07 35 
SABADELL

L’ART JOVE LOCAL 
a “Cau d’Art”

Amb aquesta denominació i 
de l’l l  al 30 del proper maig, 
tindrá lloc una exposició d’obra 
d’autors joves, en un nombre de 
vint, els quais s’inclouen en bo
na part de les tendéncies i estils 
que prevaleixen ara, corn ens ho 
explica el propi Lluis Bosch i 
Garcia, el propietari de la Gale
ria Cau d’Art, en el programa- 
presentació que s’ha éditât per 
aquesta mostra. Mostra que 
haurem de dedicar una especial 
atenció quan hagim pogut 
admirar-la per fer-ne un judici 
convenient. És bo, d’antuvi, que 
es dediqui atenció a les joves 
promeses locals.

IMMA RAURICH 
a “Cau d’Art”

Aquesta artista locai domina 
la tècnica d’estampació, la qual 
és milenaria, i té els seus origens 
a les illes de Java i Sumatra. Re- 
quereix una pacient labor, a part 
del gust artistic, per donar-li un 
cromatisme que resalti en el tei- 
xit, ja sigui cotó, seda o Ili. Cai 
emprar la cera fosa i conjugar-la 
amb colorants. De tot això 
aquesta artista ha assolit una 
acurada Professionalität, que 
bom ha pogut contemplar en 
aquesta Galería per primera ve
gada. Horn creu que seria inte
ressant, en una altra ocasió, co
mentar amb més amplitud el 
procès d’aquesta tècnica.

U U A T r / 'A n T
Sala d’Exposicions
Sant Pere d ’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

JOAN PUJOL i RODRIGUEZ 
a “Watts Art”, de Castellar 

del Vallès
Encara que sigui breument, 

cal inserir unes paraules sobre 
aquest artista del qual en aquest

mateix número de Quadern se li 
reprodueix una bella mostra del 
seu art en el dibuix. Pujol és un 
artista cabdal i la seva obra duu 
una empremta de rigor artistic 
que prevaleix en cadascuna de 
les seves creacions, sigui en di
buix o pintura.

Ara, a Watts Arts, una vega
da més ho hem pogut valorar 
justament.

GISBERT A r t

Carrer del Sol, 3 
(General Mola)

Tel. 725 43 69 
SABADELL

BELLOSO 
a “Negre”

Belioso exposa en aquesta ga
lería on, com introducció, s ’ha 
penjat un article degut al nostre 
habitual coUaborador, Ricard 
Calvo, el qual ha glosât perfec- 
tament l ’obra d ’en Belloso. 
Creiem més adient reproduir, es- 
pigolantfalguns fragments d ’eli: 
“A l final del paisatge hi ha 
aquell món magie, eteri, irreal al 
qual l ’home no arriba. Només 
l ’art”. “ . . . /  és dar que la pintu
ra de Belloso no és acabada. Ni 
falta que li fa! És viva ien movi- 
ment”. “Bellosopinta «al» -i no 
«del»- naturai’’. “...Per ço 
aquests quadres són tan dife- 
rents dels paisatges a l ’ùs: són 
desadjectivats, àrids, erms, in- 
hòspits... Com els Monegros, 
d ’ón n ’és originari eli mateix. 
Són terra de ningù, una «no 
mans land»... Com l ’espai entre 
un temps i un altre temps. Són 
terres i espais on hom hi ha dei- 
xat quelcom d ’eli m ateix...”

Olis de
ADELAIDA FAGES 

a Intel.lecte Art
Per tractar-se de la 1 !  exposi

ció de les obres d’aquesta artista 
sabadellenca, estimo oportù 
unes paraules del gran impres
sionista francés, Manet: “ El co
lor és una qiiestió de gust i de 
sensibilità!. Per exemple, cal te
nir quelcom a dir; si no és aixi, 
bona nit. No és pas pintor si no 
s’estima la pintura més que tota 
altra cosa. I a més, no és sufi- 
cient de conèixer bé l’ofici, tam
bé cal estar emociona!. Molt bé
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la ciència, però, per a nosaltres 
la imaginació vai molt més” .

Simplement, l’obra en con- 
junt m’ha sorprès i la sorpresa 
ha estât francament bona. Les 
obres en conjunt i -fugint de 
valorar-les per l’anècdota sim
ple,- ofereixen encerts a l’enfo- 
car diversità! de ternes pictôrics; 
en élis predomina el sentit priori- 
tàriament decoratiu en un ample 
context de tons vius, no pun- 
yents, ni escandolosos i si que 
valoritzen l’agilitat executiva, i 
que posseixen agilitat interpreta
tiva. Fons i forma, formen un 
entreteixit àgil i promouen ac- 
tuacions d’elegància i bon gust. 
Hi ha vigoria en les representa- 
cions florals en les que la riquesa 
del color i l’harmonia del con
junt, dominada per una entona- 
ció plena de valentia, posseix 
moments pictôrics de primera 
qualitat. Esperem que el carni 
emprès justifiqui l’encert que 
avui ens ha sorprès.

J. GIRONA SEGURA
En aquesta mateixa sala, el 

pintor exposà l’any 1983; la tò
nica de les obres d’avui és conse
quent i fidel a la linia dibuixada 
anteriorment, filia aquesta com 
aquella, d’unes interpretacions 
impressionistes viscudes amb un 
gran respecte en l’interpretació 
deis temes, i doctes en visió i tèc
nica. Pintura la de Girona Segu
ra que concreta uns coneixe- 
ments sólidament adquírits i 
amb els que juguen, impecables, 
ritmes i colors, games discretes i 
sensibles, sostingudes per un di- 
buix seré i segur.

M .BORDALEO 
a “Intel.lecte Art’ 
Marines i paisatges 
de l’alt Empordà

Pintor aquarei.lista de crédit 
ben reconegut i que el gran pú- 
blic accepta incondicionalment. 
Exposa paisatges i marines for- 
mulats amb un potencial estétic 
inspirât en diferents estats 
d’ánim, a tothora, conscients i 
respectuosos. L’obra en conjunt 
participa, activa i amb una força 
escenográfica sorprenent, però 
que no descendeix a escenogra
fía pura, ja que de fer-ho, s’es- 
devindria provocadora i poc 
cordial. L’instit pictóric és de 
primera qualitat i el conjunt de 
l’obra s’afiança amb una anàlisi 
lógica i en un sentit francament 
cooperatiu, en el qual el tema i 
la transposició al llenç, es reso- 
len amb seny, amor a l’ofici i 
bona realització.

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL

Olis de
JOSEP TAULÉ

A firm a R. Tagore que: 
“L ’artista estima la natura i per 
aixó és el seu esclau i el seu sen- 
yo r”. Són a propósti aqüestes 
paraules del poeta en el cas que 
ens ocupa.

Josep Taulé, pare d ’Antoni 
Taulé, (artista internacional- 
ment reconegut i valorat); Tex- 
posició intitulada: “Paisatges 
d ’alta muntanya’’, posseix la so- 
brietat i serenitat de Tobra que 
en la seva maduresa s ’ofereix 
pensada i estimada. Idealitzada 
ÇO sufient per tal d ’obtenir-ne 
un réalisme amb ordre. En ella 
s ’hi reflexen diferents estats 
emocionáis, els que, proveits de 
qualitats i fins de defectes aju- 
den a visionar-ne Tautorretrat i 
enriquir els temps en que Taten- 
ció presistent del paisatge, deis 
bodegons i de les flors silvestres 
han impressionai la seva retina. 
Vet ací, una vida en la que Tar
lisi a ha viscut amb goig Tespai 
corregut i en el que s ’ha créât el 
diáleg al temps comunicatiu i al 
temps pie de sinceritat i humili- 
tat.

ANTONI ANGLE
Amb un impúls obstinât de 

pujar, l’obra actual de l’Antoni 
Angle la veiem més i més realit- 
zada; dins la varietat temàtica 
esdevé dia a dia més concreta, és 
a dir, amb mes formació cons
tructiva. En el conjunt s’entre- 
veu l’afany d’aconseguit expres
sions que ajudin a entendre tota 
la bellesa deis temes en profun- 
ditat. En el carni d’avui, allunyat 
de l’abstracció, l’artista és cap- 
tiu d’un bell secret que discreta- 
ment haurà d’esclatar.

Obres de: SANTI QUERALT 
i ANTONI TURTOS 

Académia de Belles Arts
Intéressant col.lecció de pintares 
la d’aquests artistes que s’ex- 
pressen establint certa correlació 
en les diverses estructures, 
polaritzant-ne el sentir d’uns es- 
quemes prevalentment decora- 
tius amb entitat pròpia i en les 
quais amb un aparent desordre 
proposa un perfecte ordre.

Santi Queralt, es desviu préfi
gurant un lirisme équilibrât i un

ritme ágil, que fa més transpa
rents les harmonies cromàtiques, 
estilitzant un sentit figuratiu 
dins un concepte abstráete.

Per la seva part, Antoni Tur
tos, guanya el seu expressar tre- 
ballant amb unes coloracions 
més dures, estructurant mental- 
ment les formes i en certs mo
ments intentant provocacions a 
tota lògica.

En ambdós prevaleix com un 
cert afany d’alliberació.

USQUAM 
“Negre Sala d’Art’’

Res de màgic ni de miraculós 
en l’obra d’aquest deixeble de 
1’Escola Massana; si, però, que 
sorprèn per un conjunt d’obres 
de petit format, dibuixos, pinta
res i escultures que s’afany en per 
obtenir personalità! pròpia, su
pervaloran! ÇO que pretenen ser 
estructures ideològiques que as- 
similen lliçons, proveïdes, però 
de valors estables, amb el fl d’as
similar conceptes que afini la es- 
pontaneitat del fer; fer, però, 
que en el fons és fruit d’una me- 
ditació, més o menys aprofundi- 
da.

ALTARRIBA 
Galeries Rovira

Les possibilitats que les pintu- 
res a Poli o a la cera, concedei- 
xen al pintor són especialment 0 
aprofitades per Altarriba, el 
quai en aquesta mostra el veiem 
seguint eis camins que ja ens té 
acostumats; camins que ban dé
terminât una personal manera 
de fer. Altarriba posseix la virtut 
de saber aprofitar les forces, li
mitant i équilibrant, ço que és 
idea i ço que és acciò. Pintura 
francament senyorivola.

“ GALERIES
ROVIRA”

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

RAFAEL CARMONA 
Pirografia artistica 

(Cremai sobre fusta) 
“Intel.lecte Art”

CARMONA, granadi de nai- 
xement i debceble madurat en el 
taller barceloni de Parramón 
(entès i hábil dibuixant, profes
sor), ens presenta una interes
sant mostra de pirografies, mos
tra d’obres pactades en una téc
nica qua no és gaire usual i que 
representa un enlla?ament de la 
feina de l’artista aprofitant la

col.laboració d’unes forces arte- 
sanes gens menyspreables.

Interés manifest d’una bona 
cooperació que aconsegueix re
saldré problèmes de dibuix i de 
tècnica plens de valors i que con- 
tribueix a classificar-ne les 
obres, descobrint la personalità! 
d’un auténtic artista.

PERE SANROMÀ
La pintura de Sanroma, pas a 

pas, es troba en carni d ’aconse
guir extreme de la realitat de la 
natura una creado personal tal 
que al igual que tot producte In
tel, lectual es transforma en visió 
sensible. Les varlors técniques 
que presideixen el conjunt de 
Tobra dibuveada ens fan pre
sents que la matèria sense la fo r
ma no és bella i que Tobra exclu- 
sivament abstráete, amb tot i 
Tencert de la seva aportado cro
màtica és infecunda.

Color, llum i dibuix posseei- 
xen un sentit d ’unitat que al nos
tre entendre té com a bona qua
litat el réalisme del seu ideal.

Per fi, recordem aquell cèle
bre mot que ens assegura que no 
som nosaltres els qui jutjem una 
obra d ’art, sinó que és Tobra 
d ’art la que ens ju t ja  a nosaltres.

negne
Passeig de la P laça  M ajo r , 38 

Telèl'on: 726.56.38 
S A B A D E L L

PILAR JUNYENT 
Negre Art

Mostra de ceràmica caracte- 
ritzada per un coneixement en- 
vejable dels elements tècnics i 
una recerca de formes elegants i 
bon gust. Una molt bona mos
tra, verament.

NURIA CORRERÀ
Magnífica solució en la repre- 

sentació de temes preferentment 
urhans, amb perfecta distribució 
de la Hum, visió personal del te
ma i la composició, representa
da per una modèstia pacient i 
ardor per les coses.

MARCS MOTLLURES 
LAMINES I REPRODUCCIONS 

Travessia Borriana, 6 
Sabadell, tel. 726 05 28
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Llìbres i publìcadons
“ L ’ESTEL 1 LES 
ARGELAGUES”

d’Agusti Palau i Condonyers

La Diada del Llibre d’en- 
guany apareix “ L’estel i les arge- 
lagues” . Obra aquesta de poesia 
i de prosa inspirada en la guerra 
civil. L‘autor, prou conegut en 
aqüestes pàgines de QUA- 
DERN, fou d’aquella “ quinta 
del biberò” i visqué aquella ma- 
lastrugada guerra. Eli escrigué 
aleshores, “ a les trinxeres, i ais 
parapets, ais poblets de la imme
diata reraguarda de front, a 
l’hospital de sang’’... uns poè
mes. És ara que ens els dona a 
conèixer i, entre uns i altres in
clou unes cróniques que esdeve- 
nen historia.

Són unes pàgines on 1’autor 
evidencia els seus dots d’obser- 
vador, ádhuc la seva vena poèti
ca. Un llibre que ve a nodrir la 
bibliografia sobre la guerra del 
1936-39.

En Palau ens fa viure i cohéi- 
xer, a través de la seva saborosa 
dicció, unes pàgines colpidores, 
plenes de sentiment que es fan 
llegir amb un interés creixent al 
llarg de l’obra.

El llibre duu uns suggerents 
dibubcos. La portada és de Ri
card Calvo.

Un llibre recomanable, vera- 
ment.

“ DEL TERME DE 
SABADELL’’

Textos de Joan Pareli i dibui- 
xos d’Agustí Masvidal

Ens plau anunciar que el Dia 
del Llibre d’enguany es posará a 
la venda aquesta obra, la qual, 
com bé diuen els seus autors -els 
nostres bons amics Pareli i 
Masvidal- “voi ser com una me
na d’inventari de tot el més so- 
bresortint i de remarcable interés 
que els sabadellencs podem con
templar, encara, en el nostre 
malparat terme municipal’’.

En la próxima edició pensem 
comentar-ho més ámpliament.

GENT DE SABADELL
Aquest és el titol d’un nou lli

bre que està a punt de veure la 
llum. En eli es reprodueixen un 
centenar i més de retrats pintats

a l’oli per Jordi Roca, autor ma
terial -i espiritual- del llibre. A 
cadaseli dels retrats s’acompan- 
ya una mena de semblança que 
ha estât confiada a Joan Brunet, 
Joan Cuscó, Anna Fernández, 
Pere Roca i el propi Jordi 
Roca...

En els moments de redactar 
aqüestes línies, sabem que 
l’obra s’està impriment i és per 
aquesta raó que no podem par
lar d’ella fins el proper número 
de Quadern que aleshores, sí, ho 
farem ámpliament.

UN NOU ESTUDI 
SOBRE

CALVET D ’ESTRELLA
Es pot qualificar d’important 

contribució als estudis que des 
de la nostra ciutat s’han fet so
bre aquest il.lustre personatge, 
pressumptament sabadellenc, la 
que ens aporta Miquel Forrellad 
i Solá en el seu treball “ Cristófol 
Calvet d’Estrella, encara’’, que 
fou llegit per Fautor, com a po- 
néncia, a finals de l’any passât a 
la Fundació Bosch i Cardellach i 
que ha estât éditât amb el n? 
XLVIII a la col.lecció Quaders 
d’Arxiu de l’esmentada Entitat.

Amb minuciositat Fautor 
procedeix a la transcripció i a 
Festudi de vuit documents nota
ríais, datats en diferents anys del 
s. XVI, existents a FArxiu His- 
tória Municipal, on apareix el 
nom de Cristófol Calvet d’Estre
lla i els de familiars seus. Alguns 
d’aquests documents ja havien 
estât transcrits pel doctor Ernest 
Mateu i citats per Joan Puig i 
Pujol, però amb la nova trans
cripció s’aclareixen alguns punts 
dubtosos que presenta el seu text 
manuscrit.

Miquel Forrellad arriba a fer 
intéressants precisions molt con
cretes sobre Festreta vinculació 
de Calvert d’Estrella amb la vila 
de Sabadell, població en la qual 
vivien per aquells anys la seva 
mare Antiga Calvet i altres 
membres de la seva familia i on 
ell mateix tenia interessos patri- 
monials, com una casa i hort al 
carrer que aleshores se’n deia de 
la Plaça a FEsglésia. Les refe- 
réncies pesonals i de parentiu 
que contenen els esmentats es- 
crits notaríais permeten a Mi
quel Forrellad omplenar algunes 
llacunes de Farbre genealógic del 
dit il.lustre personatge.

Ens sembla que, amb treballs 
com el que comentem, l’enigma 
del lloc de naixen?a de Cristófol 
Calvet d’Estrella podrá esvair-se 
i Sabadell tindrà ja la certesa que 
és aci on aquest personatge, fa- 
mós en el món de les lletres his- 
pàniques del Segle d’Or, veié la 
primera llum.

LLIBRERIA
PAPERERIA

SANT FELIU
Sant Félix, 3 

Telèfon 726 94 60 
SABADELL

“ FRAGMENTS“ , UNA  
REVISTA 

DE LITERATURA 
SINGULAR

Ha aparegut recentment el 
nùm ero quatre de 
“ Fragments” , Revista de Litera
tura, feta a Sabadell per un grup 
d’estudiants de Lletres de la 
Universität Autònoma de Barce
lona.

Estudiosa del fenòmen literari 
en tota la seva dimensió, la revis- 
ta ha sabut compaginer sàvia- 
ment la visió universal amb la 
promoció dels valors locals, fent 
atenció als autors sabadellencs i 
vallesans dels nostres dies: aixi, 
en aquest número hi firmen, en
tre altres, ultra els dirigents de la 
revista Esteve Martínez i Josep 
M. Ripoll, Joaquim Sala-Sana- 
huja, Jordi Domènech, J. San- 
chis i Jaume Cabré; aixi mateix, 
és autor de la portada Alfons 
Borrell, i del disseny de la com- 
paginació Josep M. Espin.

El número comporta les sabu- 
des seccions d’Antologia, crea- 
ció literària en vers i prosa, i crí
tica. Aquesta darrera, ben opor- 
tunament, és dedicada al poeta 
nord-americà Ezra Pound del 
quai horn commemora enguany 
el centenari: poeta de gran quali- 
tat que ha estât blasmat per les 
seves vel.leì'tats ideològiques, cal 
situar-lo ara, al cap del temps, 
en la seva veritable dimensió; 
d’aqui que sigui tan oportú 
aquest homenatge, que s’enri- 
queix amb estudis de Carlos 
Mortres, Josep M. Micó i Benet 
Rossell, a més de comptar amb 
textos en prosa i vers del mateix 
Ezra Pound.

Tot plegat fa que aquest nou 
mùmero de “ Fragment” sigui 
ben interessant, a més de ser 
acuradament présentât, en un 
perfecte equilibri entre forma i 
contingut, qualitat no sempre 
present en les publicacions del 
nostre pais.

UN LLIBRE SOBRE 
LES COLONIES DE 

VACANCES DE 
SABADELL, 
de Joan Aran 

Joan Aran -per nosaltres, 
mossèn Joan Aran- ha escrit i 
publicat un llibre amb el títol 
COLONIES DE VACANCES 
DE SABADELL (1912/1983). 
És un volum de prop de 300 pà
gines, il.lustrat amb fotografíes, 
que, com es desprén del propi tí
tol, recull ordenadament i de 
forma molt completa Fhistorial 
d’aquesta institució sabadellen- 
ca, estudiant-ne totes les seves 
vessants al llarg de la setantena 
d’anys que s’inclouen en les xi- 
fres del títol. Aspectes médico- 
higiénics, finalitat, ideología, as- 
pecte religiós, institucions que 
han fet possible el servei, la vida 
que es fa a colónies, el sosteni- 
ment económic, Forganització, 
els llocs, els problèmes, etc. Les- 
tudi es divideix en dues parts: 
una de 1913 a 1937 i altra de 
1953 a 1983. Tot hi és tractat 
amb una gran objectivitat i amb 
sistem atització i precisió. 
Creiem que es tracta d’una obra 
de molt interés históric i social 
en relació a la nostra ciutat, per 
la qual cosa la ciutat ha d’agrair 
a mossén Aran que Fhagi duta a 
terme i, sobretot, que ho hagi fet 
posant-hi Fesforç i Fhonestetat 
que hi queden ben palesos.

PEIX I MARISC

J. BARBERÀ
Tels. 714 52 87-714 55 40

CASTELLAR 
DEL VALLÈS
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QUADERN us desitja bon estiu i 
bones vacances.
I esperem retrobar-nos el proper 
núm. de setembre-octubre.

arcani d'un exquisit 
-gairebé reverencial- 
respecte a la iniciativa 
privada i fins i tot, com 
qui diu, renunciant a 
atribucions i competèn- 
cies que ningú no po- 

dria discutir-li, la nostra autoritat 
municipal no ha desautoritzat la 
gesta dels agosarats caçadors furtius 
que, una deliciosa nit de Primavera, 
varen catalanitzar “in situ” els 
noms dels carrers de la ciutat. Ni 
l'ha desautoritzada, ni l'ha blasma
da, ni l'ha castigada -almenys ver- 
balment o de manera simbòlica-, ni 
res que s 'hi assembli. Com tampoc 
no l'ha ignorada olímpicament, 
com de vegades s'esdevé en situa- 
cions poc airoses corn aqueixa. In
creíble, diriem, però real!

Aquesta vegada, les brigades co- 
rresponents, sempre apunt i tan ben 
equipades per a semblants menes- 
ters, no han hagut d'anar a fregar i 
a gratar parets, corn en altres oca- 
sions. La sorpresa, o la decepció, 
general fou  majùscula. I  és que una 
conducta consistorial de tanta finor 
no era imaginable, entre altres raons 
perqué no sembla tenir precedents 
en els annals de la bistòrta sabade- 
llenca. Si més no corn a curiositat 
inventariable, l'efemèride mereixser 
ben enregistrada.

Ja és sabut que, avui dia, superai 
en gran mesura l'ensopiment -de 
rels ancestrals- que permetta de 
mostrar sorpresa davant minúcies i 
intranscendències, són ben poques 
les barrabassades que criden l'aten
ció de la civilitzada ciutadania. 
Horn s'ha acostumat a allò tan salu
dable del “tot vai i tot diu” i, grà- 
cies a aquesta despreocupació per 
les coses insignificants i d'arran de 
terra, s 'han creai espais de Heure per 
al nostre esperii, que ara es pot de
dicar a la contemplado de les nits 
meravellosament estrellades i a es
coltar, si es té bona oída, la prodi
giosa música de les esferes.

Si, ja  és sabut; però de vegades, 
pel que es veu, encara hi caben sor- 
preses. I  no és pas que s'estigui en 
contra de la catalanitzaciô d'aquests 
pegadets de les cantonades que 
duen, per a il.lustrado de qui no si- 
gui analfabet, el nom del cor- 
responent carrer o plaça. Ben al 
contrari, tothom l'està espérant fa  
anys, perqué ja  en comptem uns 
quants que s'ha aixecat la veda. La 
sorpresa ha estât que aixô s'hagi ha
gut de fer  per part d'uns caçadors 
furtius -valgui l'expressiô- i en una 
operado llampec, com si estigués- 
sim encara en condicions que les co
ses ben fetes s 'han de perpetrar 
d'amagat i a cuita-corrents, no fos  
cas que ens atrapin i ens piquin les 
crestes.

Potsersi que, davant la inexplica
ble apatia oficial, aquesta mena de 
fets consumais, són una mena de re- 
vulsiu no mancai d 'eficacia. Si més 
no, són una faisó impressionant de 
ficar el dit a la llaga. Quant a rotula- 
cions oficiáis que no són escrites en 
la nostra llengua, encara n'hi ha 
d'altres, i ben visibles, que esperen 
que els toqui el torn...

EL MON
PER UNA ESCLETXA...

EN AQUEST NÚMERO STNCLOU EL SUPLEMENT “ QUACOMIC”-2
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Sem b lança de

lordi Roca i Tubau
per Joan Cascó i A rm am i

‘‘L'art no és pas un plaer ni un repós. 
És un treball”.

Anna Pavlova

“ lu ll èsser Pintor.
Aquesta és la seva voluntat. La seva 

fita. Simplement això: pintor.
I fa més de trenta anys que dibuixa i 

pinta sense pausa. En són testimoni les 
persones que d’una manera o altra es- 
tan a prop seu. Certament, té un doll 
d’obra feta.

Durant la seva cursa plàstica ha anat 
per camins de recerca, dedicant-hi un 
insistent afany d’estudi, d’investigació 
a cadascuna de les técniques i tendén- 
cies emprades. Està pie d’inquietuds. 
Una empaita l’altra... És un treballador 
nat i un tossut de mena. Mai no ha es- 
coltat cants de sirena: és home de terra 
ferma. Té carácter. La seva liberalitat 
està basada, paradògicament, en un ra
dicalisme absolut. Eli, diu:

-A la fera renitent que porto dins, cal 
imposar-li disciplina.

El motiva una dèria: “Arribar a èsser 
Pintor amb el tarannà dels homes de la 
nostra terra”.

Jordi Roca -jove eli, madur eli- té 
una empremta tangible.

-En el camp de l'Art jo  no crée en li
mits ni en temps ni espai, però sí cree en 
quelcom que sento i no sè expressar, 
quelcom que portem dins nostre els ca
talans de soca arrel i que voldria que 
aflorès corn un doll d'aigua clara. En 
assolir-ho hi dedicaré tota la meva vida.

Aquesta és potser bona part de la se
va filosofia. O de la seva dèria. I no es 
pot pas dubtar que eli té la seva raô, 
una irrevocable raó.

-Vull èsser un pintor de casa nostra.
Aquesta divisa que sembla tan sim

ple, tan concreta aparentment pels ulls 
d’altri, no ho és pas per ell, que, contrà- 
riament, no limita ni regateja temps ni 
espai. Jo diria que està buscant i llui- 
tant per assolir (agafa’t fort!) el res.

-Però el res, ben mirât, equival al tot 
-diu. Aquesta és una definició del Tao- 
Te-King.

Jordi Roca va néixer al bressol de Ca
talunya: Ripoll, el 23 de gener de l’any 
1933. Des del 1949 està arrelat a Saba
dell. És, dones, un sabadellenc de dalt a 
baix... El seu mestre fou Manuel Rallo 
a qui deu tot el bagatge plástic que sap.

-En Rallo fou el primer home que 
m'ensenyá a pensar -ha dit.

I una vegada trencat de forma natu
ral el cordò umbilical que l’unia amb el 
seu professor, ha seguit vers nous horit- 
zonts, estudiant, buscant, descobrint, 
sempre adelerat i amb una constáncia 
tena?. Res no el distreu, res no el mime- 
titza, ni tampoc no es casa amb res... És 
un solitari dins d’un món on s’esfor?a 
en sintetizar-ho tot. Per ell mateix ho 
anirem descobrint.

Estem en el seu estudi. Tot està en 
fundó del treball que a diari hi executa. 
Res de fastuós. Tot és necessari. Les pa- 
rets són de color blanc, que es desco- 
breix entre els espais de quadres... Un 
retrat de Picasso presideix l’estudi.

-L'Avi em vigila -diu, referint-se 
afectuosament al mestre.

En el cavalle! hi ha una tela. A prop, 
la paleta del pintor. Sòbria de colors: 
vermeil, negre i blanc. De la barreja 
dels pigments en fa sortir un color ro
sai, eteri...

La seva obra té uns temes monogrà- 
fics:: La Dona, Catalunya, Els Esclaus, 
Les Laies... Tot pinta! en tres colors, 
que die.

-No -em rectifica. Amb un sol solor. 
El negre i el blanc no són colors. Però 
no obstant, la meva pintura difereix 
molt d'èsser monocroma... El negre ès 
la negado de l'ombra i el blanc la nega
do  de la llum... Empro el color vermeil 
per la senzilla raó que està al bell mig de 
Pescala empirica-cromàtica i a mès a

mès perqué sento dins meu que el ver
meil ès el meu color. Velázquez ja usà 
aquesta gama per a pintar el cèlebre re
trat del Papa Innocenci X, G. Battista 
Pamphili.

Hi ha una pausa que penja a l’am- 
bient.

-Pintar, so lament per a pintar 
-segueix dient- crec que no vai la pena. 
Entenc que pintar ès un mitjà de comu
nicado envers la comunitat i per la co- 
munitat.

En Jordi està assegut al baiane! que 
l’ajuda a bressolar les seves idees; mi
rant la seva testa, se’m suggereix 
demanar-hi que parli de la disciplina del 
retrat.

-És una disciplina com una altra -diu. 
Fins avui m'he triât els models, els per- 
sonatges, millor dit... El retrat em ser- 
veixper a sotmetre'm, em serveixper a 
èsser concret, precis, em serveix per es
tudiar I'interior de les persones que tine 
al davant. Cal dir que el retrat no ès pas 
un gènere caduc com diuen determinats 
vaticinadors. El que passa ès que la 
manca de pintors fa  que els bons retra- 
tistes siguin escassos, fins i tot jo  diria 
que inexistents. Retratar no ès pas co
piar el model que tenim al davant; re
tratar ès interpretar, treure de l'anoni- 
mat aspectes que són visibles però que a 
simple vista no veiem. Trasalladar la 
personalitat de l'individu al llenç ès fei- 
na abastament seriosa. No hi vai que 
s'hi assembli o bè que faci bonic... Ca- 
dascú s'hi ha de veure, s'hi ha de 
sentir... El retrat no ès pas un espili: ès 
eli mateix. Els grans ret rats de tots els 
temps hem de reconèixer que poques 
vegades han estât obres complertes. En 
el retrat hem d'èsser seriosos i conse
quents.

Jordi Roca l’hem vist manta vegada 
en actes públics en els quais ell, assegut 
i amb la carpeta de dibuix sobre les ca
rnes, realitza esbossos deis protagonis
tes de Pacte. El llapis d’en Roca capta 
diferents instantánies. Eli dibuixa molt, 
en sintesi, i per aixó ens explica:

-El dibuix és disciplina indispensable, 
en la qual no es pot pas amagar l'ou, 
com vulgarment es diu. El dibuix no so- 
lament és l'esquelet sino que és també 
l'ànima de tota composició... D'un 
temps ençà s'ha menyspreat el dibuix, 
s'ha menyspreat tota la seva capacitai 
de comunicació i de bon fer que com
porta l'obra ben fêta ... Per molt que di- 
buixis mai no hauràs dibuixat prou. La 
linia no menteix mai: s'assoleix la seva 
perfecció o no: aixi de planer... Hem de
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rebuíjar el topic d ’aixòv fa bonk, 
aquesta textura és maca, carai quina 
trovalla... No. El fa bonic i tots aquests 
qualificatius no són altra cosa que 
mata-pintors... L ’empremta, el tempe
rament, la seguretat, la inquietud, el de- 
sig d ’anar més enllá, tot això ho exigeix 
el dibuix. El dibuix és com una caligra
fía pura, a través d ’ella es pot llegir gra- 
folôgicament tot l ’estât anlmic de l ’in
dividu... Em recordo dels anys passais 
a l ’Escola Industrial, dibuixant amb 
guixos. Mai no donaré per tan ben em- 
pleat aquell temps...

Com si reprengués Talé, fa una pelila 
pausa, dona una lieu branzida al balan- 
ci, en un rilmic vaivé.

-D’un temps ençà, quan més dibuixo 
més necessitai tine de fer-ho. Hem 
d ’entendre que perqué la mà obeeixi el 
dictât del cervell cal practicar constant- 
ment i aixi, de vegades, tens la sorpresa 
que surti quelcom que et pot satisfer.

En Roca lambé ha praclical el gra
vai, però reconeix que és un no veli.

-Com a gravador puc dir que sóc qua
si autodidacta; a part d ’unes lliçons, la 
resta m ’ho he anat fent tot sol. He de 
reconèixer que és força apassionant... 
Els procediments que he emprat són: li
tografia, punta seca, linòleum i quel
com de xilografia. Tècnicament, cadas- 
cuna d ’aquestes modalitats és comple
xa. Assalir l ’o f ici comporta molta dedi- 
cació. Domar d ’una manera versátil 
matèries tan dispars, requereix molta 
voluntat... El que més em complau és 
respectar la dicció, el llenguatge pur de 
cada tècnica.

També ha fel murals. Cal recordar 
que s’inicià com a pinlor de paréis ais 
seus calorze anys. D ’aqui, probable
m ent li ve la seva forla pasió per la pin- 
lura mural. Eli diu:

-Seria feliç omplint llenços de paret 
d ’un cap de dia a l ’altre. I ser un pintor 
muralista no és pas empresa fácil. Cal 
molta preparació i una visió clara del 
que és un mur; quina és la seva funcio- 
nalitat i quin és el seu contingut.

Kl C o n se lle r de C u ltu ra  de la ( le n e ra l i ta l ,  J o a n  R igo l, q u e  va p re s id ir  la in a iig u ra e ió  de la in o s ira  
“ (•en l de S a b a d e ll” , en un  m o m en t de la seva d is se rla e ió .

En Jordi, lot viatjant suaument amb 
el balancí, no deixa de mirar-te fixa- 
ment, i fins i tot amb insisténcia, men
tre parla o bé escolta... Dóna la impres- 
sió que voi entrar dins del seu interlocu
tor, com cercant una Intimität...

També cal dir que ha practical el car- 
tellisme, on ha obtingut alguns guar- 
dons. “He fet algunes coses en el camp 
del cartell”, diu com aquell que fa en- 
tremaliadures...

A través de la finestra hom veu la si
lueta del teulam a la mitja llum de l’ho- 
ra capvespral. La conversa és inesgota- 
ble quan es tracta d’en Jordi Roca. 
Cree que moites coses que hom pot 
relacionar-les amb eli tenen una con
substancial naturalesa: no tenen fi... I, 
com no, ha parlai de la terra.

-Em sento pagès, amb fortes arrels 
endinsades a la Terra. No solament per
qué els meus pares i els seus progenitors 
han estât catalans, no tampoc perqué jo  
he nascut en ur.a ciutat mil.lenària, ho 
SÓC de TOT i per TOT. Per deixar de 
ser-ho caldria que em matessin... Però 
quedarla la meva obra. Ja mai no dei- 
xaré de ser-ho. Que quedi ben dar.

I és prou dar que ell no es deixa me
nar ni manar. Té un carácter de ferro, 
però de ferro treballat a la farga...

Ara Jordi Roca ha estât novament 
noticia. Arran d’haver omplenat les 
quatre sales de l’Acadèmia de Belles 
Arts des del 30 d’abril al 19 de maig 
amb 116 retrats. “L ’ample ventali 
d ’homes i dones que formen Telement 
viu de la meva ciutat’’, ha dit en el pro
grama d’aquesta exposiciò que ha tin- 
gut per nom “ Gent de Sabadell” . Una 
mostra que ha estât força visitada, àd-' 
hue comentada. Comentaris de tota 
mena. Ha estât bo i positiu que se n’ha- 
gi parlai. A més, se n’ha fet un llibre, 
del quai ja se li dedica un comentari en 
un altre espai d’aquestes mateixes pla
nes, aixi corn de l’exposiciô, raô per la 
quai m’eximeix de comentar-ho, però 
no del tot perqué almenys emeti un breu 
judici sobre aquest agosarat esdeveni- 
ment. Comparteixo l’opiniô que aques
ta galeria de retrats fets durant nou 
anys per En Roca és més psicològica 
que fisiològica. Ha estât, certament, 
una valentia i un mérit exposar aquesta 
obra. Una obra que és una identitat.

El 1961 il.lustra el llibre de Joan Sa- 
llarés “ Jardí de nois i noies’’; “ La vila 
de Sentmenat vista per un poeta i un 
pintor’’ (1983) i “ Hommage à Louis 
Aragon’’ (1984).

Un aspeóte del public que omplenà l'Acadèmia de Belles Arts, atent a les paraules del Conseller de Cultura de la Generalität.
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Perfil

És tramuntana, xaloc, garbi, llevant, 
ponent...
Flamejant.
ll.luminat.
Porfidiôs.
Sap -i no ho sap- el que vol.
1 no dol.
Eli s’encara al futur, en un repte 
constant....
1 donant fil al seu estel...

Qüestionari “ PROUST
-El principal tret del meu carácter?
-Extrovert it, autocritic i profundament fidel 
a la Nostra Terra.
-La Qualität que prefereixo en un home?
-Intel.ligent, creatiu i consequent.
-La Qualität que prefereixo en una dona? 
-Intel.ligent, creativa i consequent.
-Allò que més estimo en els amics?
-La fidelitat.
-El meu principal defecte?
-La tossuderia.
-La meva ocupació preferida?
-Pintar, pintar i pintar.
-El meu somni de benestar?
-Trebailar en el camp de TArt fins el darrer 
dia de la meva vida.
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia? 
-Quedar-me sense mans.
-Qué voldria ser?
-Pintor amb majúscula.
-On desitjaria viure?
-En una masia de pagés convertida en estu- 
di.
-Quin color prefereixo?
-El vermeil.
-Quina flor prefereixo?
-La rosa vermella.
-Quin ocell prefereixo?

(Del Ilibre ‘ “62 Ceballuts ' ')

-La cadernera.
-Els meus autors preferits en prosa?
-Josep Pía, Azorln, André Maurois, Txe- 
jov. Rabindranath Tagore...
-Els poetes preferits?
-Joan Vinyoli, Espriu, Marti i Poi, Joan Oli
ver, Garda Lorca, León Felipe.
-Els herois de ficció?
-El Quixot.
-Les meves heroines de ficció?
-Cap.
-Els meus compositors preferits?
-Wagner, Beethoven, Pau Casals, Grieg, 
Raxmaninov, Granados..
-Els pintors predilectes?
-Picasso, Miquel Angel, Goya, Miró, No- 
nell, Modigliani...
-Els meus herois de la vida real?
-Els astronautes
-Les meves heroines històriques?
-Madame Curie, Penèlope...
-Els noms que prefereixo?
-Mireia, Made, Lordi, Marc...
-Qué detesto més que res?
-La ignorancia i la pèrdua de la Identität. 
Quins caràcters històrics menyspreo més? 
-Els dictadors.
-Quin fet militar admiro més?

Restaurant

Ac
Ciré

-Aquells en que els pobles Iluden per la seva 
independència.
-Quina reforma admiro més?
-Les que enalteixen els Drets Humans. 
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Esperit creatiu, però en grau superlatiu. 
-Corn m’agradaria morir?
-No m ’importa, amb tal d ’arribar a la fita  
que m ’he proposât.
-Estât present del meu esperit?
-En pau amb mi mateix.
-Fets que m’inspiren més indulgéncia?
-Els que els pobles porten a terme per defen
sor la seva Identität.
-El meu lema?
-Treballar més i més per assolir la perfecció 
desitjada.

* * *
-Corn SÓC?
-Crée que sóc un home que té una dèria su
perior a les seves possibilitats. Persegueixo 
una quimera des de fa  molts anys: arribar un 
dia a ser Pintor. Voldria tocar de peus a te
rra, però no pue. (Tampoc sé si vull...) Hi 
ha un adagi cree que hindú, que diu: “Per a 
clavar una fletxa al veli cim del Himalaia, 
cal apuntar al sol’’. Jo apunto al sol.
-(I no ho fa pas des de la lluna...)

Joan
Maragall, 6 i

Telèfon 725 23 00

Advocat 
Cirera, 38 

(Plaça del Gas)
SABADELL

cassie
cluò

Sant A. M? Claret, 2 
Tel. 725 01 26 - SABADELL
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De Sabadell i del seu rodal

Sobarber, Can Feu i la seva capella
per Joan Alsina i Girali

X J  na ben remota noticia de Sobarber 
ens la dona el Cartulari de Sant Cugat 
en un document de 20 de març de 1159 
que ens parla de Dalmau i Pere Gibert 
de Sobarber.

D’un centenar d’anys més tard, tam
bé en el mateix Cartulari, trobem la 
noticia que Dalmau de Sobarber, l’i l  
de juny de 1254, envià 300 sous per pa
gar les obres a la seva casa de Sobarber.

No és fins passais gairebé dos cents 
anys que trobem altres noticies de So
barber. Un document de I’Arxiu Histo
rie de Sabadell ens parla ja d’un nou 
propietari i cita a “Dona Aldonça, mu- 
ller de Bartomeu Mir, de la casa de So
barber” . Veiem per aquest document, 
que correspon a l’any 1442, que la pro- 
pietat de Sobarber que l’any 1254 era de 
Dalmau de Sobarber havia passât -no 
sabem si directament ni quan- a la fami
lia Mir que la tenia ja l’any 1442.

Un pergami de l’Arxiu Historic de 
Sabadell datat l’any 1527 ens assabenta 
que: “Joan Castanyeda, de la Vila i 
Castell de Càller, vida de Iolanda, filia 
llegfima i natural de Bartomeu Mir ven 
al magnfic i egregi Bernat Simó, doctor 
en liéis de la Cancelleria Règia de Sar- 
denya, per sis centes trenta lliures mo
neda de Càller la Torre de Sotsbarba”. 
Tot i que aquesta venda sembla confir
mada per un document de 1572, també 
de l’Arxiu Historic de Sabadell, que a 
l’escripturar la venda d’unes terres diu 
que aqüestes termenen “a ponent ab 
honors de la Torre que abans era den 
Mir”, un pergami de 1587 ens en fa 
dubtar. Diu aquest pergami: “Barto
meu Mir, senyor de la casa de Sabarba, 
us concedeixo a vos Bernat Ubach de la 
Vila de Sabadell la peça de terra en el 
lloch dit Mirambell”.

La familia Mir vengué reaiment la 
Torre de Sobarber al citât Simó de Cà
ller? O, cas d’haver-la veñuda, la tornà 
a comprar? No ho sabem per ara, però 
el darrer document citât dóna com a 
propietari de la Torre de Sobarber, 
l’any 1587, Bartomeu Mir.

La propietat passà més tard a la fam- 
lia Feu; no he trobat documentació que 
ens digui quan ni corn. És possible que 
fos més tard de 1675, ja que un docu
ment d’aquell any ens parla encara del 
mas Sobarber. Per aquest document sa
bem que el mas devia haver sofert ajgun 
incendi, ja que havia estât conegut tam
bé amb el nom de Torre Cremada; “el

Foto de Moisés Serra.

mas Sobarber dit abans Torre Crema
da”, diu el document citât.

El 1705 -si no abans, corn hem dit-era 
ja dels Feu i precisament aquell any Pau 
Feu demana llicència al Bisbat per a 
construir-hi una capella.

Joan Montllor i Pujal, en un article 
publicat a “ Alba” de febrer de 1957 es 
preguntava, al parlar de la Capella de 
can Feu, quina era la imatge que s’hi 
venerava; i recollia d’un administrador 
de la finca -el senyor Miquel Canet i 
Pujol- la versió que l’advocaciô era a la 
Verge de Montserrat.

La localitzaciô, a l’Arxiu Historic de 
Sabadell, de diversos documents rela- 
cionats amb la Capella de can Feu ens 
obliga a rectificar la versió recollida per 
en Montllor.

En els volums de l’Escrivania de Sa
badell, amb data de 14 de juliol de 
1705, hi ha la llicència del Rector de la 
Parroquia de Sant Vicenç de Jonque- 
res, on pertanyia can Feu, autoritzant 
la celebraciô de la Santa Missa a la Ca
pella de Can Feu “amb excepció dels 
dies de les quatre /estes anyals i dels 
dies de Sant Vicenç, patró de la Parro
quia de Sant Jordi, patró del present 
Principat i de Nostra Senyora Candele
ra” . 1 en el mateix document s’hi diu 
que tôt aixô es fa “attenent i considé
rant que el senyor Don Pau Feu, cava
lier en Barcelona populat, ha edificat 
dins la heredat que dit Feu té en la Pa
rroquia de Sant Vicenç de Jonqueres,

una Capella baix titol del Naixement de 
Nostre Senyor Jesucrist”.

Queda, dones, fora de dubte que l’ad
vocaciô de la Capella de can Feu no era a 
la Verge de Montserrat sinó que ho era al 
Naixement de Nostre Senyor Jesucrist.

Ens ho ve a confirmar un altre docu
ment, aquest de 1767, en el quai hi cons
ta un inventari de la Torre d’en Feu i s’hi 
llegeix: “En la Capella: Un retaule del 
Naixement de Nostre Senyor, amb el seu 
pal. H usât; Una imatge de Nostra Senyo
ra del Poser, usada”. No s’hi fa referèn- 
cia a cap imatge de la Verge de Montse
rrat, que no dubto que més tard degué 
esser-hi ja que en Montllor, a l’article de 
“Alba” citât, ens explica el seu trasllat a 
can Cavalier de Monistrol. La imatge va 
ser portada personalment pel ja citât ad
ministrador uns anys abans de 1936.

Fou possiblement la casa de Sobarber 
qui donà nom a la riera que ben prop hi 
passa; Factual i ara gairebé invisible Rie- 
reta. El nom Riereta el trobo citât per 
primera vegada en uns papers de 1617 en 
els quais es diu: “la Riereta de
Sobarber”.

1 aquesta riera de Sobarber, o Riereta, 
es coneixia també amb altres noms se- 
gons l’indret que travessava. Als vol- 
tants de la Font Rossella, un xic més 
avail de can Oriac, prenia el nom de Rie
ra de la Rossella, “...Un camp amb oli- 
veres prop de la Riera de la Rossella o de 
Sobarber”, ens diu un document de 
1489. 1 als volts de Factual plaça de Ca
talunya, on possiblement hi havia Fano- 
menat mas Perellô, prenia el nom de 
Riera del Perelló: “...terres al Parelló, 
a migdia i ponent a b la Riera del Perelló 
de Sobarber”, llegim en una acta de ven
da de 1575. Més avail, possiblement 
prop de Factual plaça del Vallès, hi ha
via el mas Amada; la riera de Sobarber 
sembla que prenia aleshores el nom de 
Rasa del mas Amada. Tot i que un docu
ment de 1616 diu: “...en el Hoc dit So
barber o Rasa del mas Amada”, altres 
documents fan dubtar d’aquesta afirma- 
ció i fan pensar que la Rasa del mas 
Amada era potser una rasa o reguerot 
que anava a parar a la Riereta. Podria 
ser Factual carrer Calderon?

El torrent de Sobarber o Riereta aca
ba prop de Sant Pau on s’ajunta amb el 
Riussec. Aixi és i aixi ens ho diu també 
una escriptura de 1765: “elmasDaviu, a 
ponent amb la Riera de Riusech i la de 
Sobarber que allà s'ajunten”.
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Els que he trobat pel carni

Joan Sallarès i Castells
per M n. Gels

f  aig conèixer Joan Sallarès uns 8 any s 
abans de la meva vinguda, en ministeri 
sacerdotal, a Sabadell. Ni podia 
imaginar-me jo, aleshores simple estu
dian!, aquesta vinguda, i, menys encara, 
que en aquesta ciutat havia de passar la 
major i millor part de la meva vida mi
nisterial.

Amb Joan Sallarès vàrem coincidir, 
l’any 1922, en uns Joes Florals celebrats 
a Santa Coloma de Farners i en uns al- 
tres celebrats a Cassá de la Selva. Quina 
d’aquestes dues festes literáries fou la 
primera? No ho puc recordar, ni ho he 
pogut deduir del volum commemoratiu 
deis de Santa Coloma -que només en 
porta l’any-, ni de la revista “ Marina
da” , de Palamós, dirigida per l’ex- 
cel.lent escriptor Miquel Roger i Crosa, 
que dedicá un número monográfic ais de 
Cassá.

Ambdues festes literáries obtingueren 
una gran ressonáncia, tant per la solem- 
nitat amb qué foren celebrades, com pels 
noms dels llorejats, molts d’ells ja 
aleshores prestigiosos, que hi sonaren. 
Citarem alguns dels guardonats a Santa 
Coloma: Josep M.® de Sagarra, Melcior 
Font, Joan Minguez, Octavi Saltor, 
Joan Arús, J.M. Artigas, Tomas Gar
ces, Josep Tharrats, Ambrosi Carrion, 
Alfons Maseras, E. Isern i Dalmau... 
Per cert que la composició de Josep M.® 
de Sagarra era un fragment del futur 
gran poema ”El Compte Arnau”, en el 
qual el poeta estava aleshores treballant. 
La Flor Natural l’obtinguè un poeta que 
tot just s’acabava de revelar: Ramon 
Blasi i Rabassa. Citarem ara alguns dels 
premiats a Cassá: Jaume Maurici, Fidel 
S. Riu i Dalmau, Lluis Bertrán i Pijoan, 
Octavi Saltor, Melcior Font, Carles Fa
ges de Climent, Miquel Roger i Crosa...

A Santa Coloma, a Joan Sallarès li 
era premia! el trebàll en prosa ”Conve- 
nièneia de Peducacio física en la jovene- 
sa”. A  Cassà, fórem companys de premi 
ordinari: ell hi obtenia l’Englantina, i jo, 
la Viola. Potser fou per aixô que ell sem- 
pre em recordà amb simpatía.

En venir jo a Sabadell, elevàvem la 
coneixença a la categoría d’amistat. Era 
l’any 1929. Un ideal comú ens vincula- 
va: l’amor a les Lletres i al Terrer Pair al.

Amb l’adveniment de la República, la 
nostra amista!, encara no ben afermada, 
esdevingué una mica reticent i, tàcita- 
ment, condicionada al vaivé del moment 
polfic, progressivament turbulent. I és

que ell estava decanta! cap a l’esquerra, 
que es manifestava anticlerical, i jo era 
un eclesiàstic. I, encara que ell respecté 
sempre la meva sotana, jo ja cómprenla 
que, en determinades circumstàncies, 
ens fèiem nosa, i l’un i l’altre, discreta- 
ment, ens evitàvem.

Acabada la guerra, ell es trobà entre 
els vençuts. Jo vaig trobar-me on sempre 
m’havia abellit d’estar, per la meva con
dicio de sacerdot: enmig del Poblé de 
Déu, sense exclusivismes politics ni so
cials.

No puc entendre per què Sallarès ba
gué de passar per un judici sumarissim 
davant un tribunal militar, que el con- 
demnà a 30 anys de presó. (Com no puc 
entendre per què un ciutadà pacific com 
Carles Rahola, a Girona, fou afusellat). 
El que pot la passió en una post-guerra, i 
més si es tracta d’una guerra civil, que

COMERCIAL 
ANÒNIMA 
VICENÇ 
FERRER, S.A. 
(LES DROGUES)

Sucursal SABADELL 
Passeig Plaça Major, 60 i 64 

Tel. 725 01 63

sol èsser la més “ incivil” de totes.
Al cap de poc de la sentèneia contra 

Joan Sallarès, se’m presenté l’amie Ra
mon Arquer a dir-me:

-La mailer de Joan Sallarès m ’ha de- 
manat si podiem fer alguna cosa a favor 
del sea marit.

I jo, que acabava d’arribar de Franga 
i, com tots els que havíem viscut al mar
ge de la Iluita fraticida -ni que fóssim sa- 
cerdots, que ens devem a tots els 
germans- érem considerats suspectes 
d’heretgia patriótica, vaig objectar-li:

-No veig que jo pugui fer res, pobre de 
mi...

-Dones, jo  crée que si -continué l’amie 
Arquer-: podriem demanar al senyor 
Rector de la parroquia de Sant Feliu que 
fes un certificat declarant que Joan Sa
llarès salvà el trésor artistic de l ’església 
-custodia, crea processional, reliquiaris, 
calzes...- al Museu. Amb això podriem 
demanar una revisió de causa. ..

-No sé, no sé -vaig fer jo- si Mossèn 
Vézques, que ha vingut de l’Espanya 
Nacional empès per una allau triomfalis- 
ta, es decidiré a fer-lo. I jo el conec de 
tant poc temps!

-Li portarem testimomis.
-Bé, intentem-ho.
Vérem pujar a la Rectoria, amb el cor 

una mica estret, sota la temença d’una 
negativa. Però l’entrevista fou ben altra- 
ment del què em temia.

-Són varis -ens digué Mn. Vézquez- 
els que s ’atribueixen elsalvament del tré
sor artistic de la nostra parroquia, però, 
com que aquests són de dreta... no crec 
que els perseguits puguessin salvar res, 
encara gràcies que salvessin la peli.

I, sense reclamar cap testimoni, fiat 
només en la nostra paraula, es posé a la 
méquina i redacté el certificat que li de- 
manévem.

Mn. Vézquez, com a bon gallee que 
era, redactava amb molta precisió la 
prosa jurídica, causistica, i estengué un 
certificat que va quedar-me grava! per 
sempre a la memoria i que encara, des
prés de tants anys, puc reproduir gairebé 
paraula per paraula. Deia: ”Declaro que 
D. Juan Sallarès Castells, a pesar de ser 
tenido por hombre de ideas de izquierda, 
salvó el tesoro artístico de nuestra Par
roquia en el Museu de la Ciudad”.

Cree que el no voler ocultar que Salla
rès, ja que era ben notori, fos home 
d’idees d’esquerra, donava valor a la ve
racità! del document. I el no precisar els
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motius del salvament de I’esmentat tres- 
sor -si eren motius artistico-religiosos o 
simplement artistics- deixava un marge 
de possibilitats al defensor de la causa.

I s’obtingué la desit jada revisió, i la 
presó fou commutada per exili a no re
cordo quants quilòmetres Iluny de Saba
dell. Només recordo que Sallares restà a 
València.

Sallarès no ignorà d’on li travia vingut 
la possibilitat d’aquesta revisió de causa. 
Ho revela prou la carta postal autógra
fa, la reproducció de la quai adjunto.

Al cap de poc, una segona revisió, ob- 
tinguda gràcies a una declaració del seu 
homónim, però no parent, el senyor 
Joaquin Sallarès, prestigiós industrial. 
President de la Caixa d’Estalvis de Saba
dell, certificant que Joan Sallarès travia 
vetllat per la seva vida amenaçada, li val- 
gué el perdó total de la pena. I pogué 
tornar a la seva llar, d’on, en mala hora, 
en fou arrabassat.

Sallarès em donà mostres constants de 
reconeixença.

La nostra amistat, que no s’havia 
trencat mai, però si afluixat circumstan- 
cialment, es refermà i perdurà fins al seu 
traspàs.

Intercanviàrem publicacions.
M’abelleix de reproduir la lletra autò

grafa amb la quai m’acusava rebut del 
meu llibre “Poemes Eucarîstics”, de 
poesia especificament religiosa. L’esti
ma que de la meva poesia demostra en 
aquesta carta, tan espontània, l’expressà 
en altres anàlogues avinenteses. Les de- 
dicatòries amb què acompanyà l’obsequi 
dels seus llibres, em testimoniaren reite- 
radament l’afecte personal i l’estima que 
sentia per la meva obra.

Finalment, quan els Jocs Florals de 
Barcelona, recentment reinstauráis, 
m’atorgaren el titol de Mestre en Gai Sa
ber, ell cuità a felicitar-me’n, dient, en 
una afectuosa lletra: ”Jo ja us en havia

nomenat fa  molts anys!”
La seva obra és ben notable. No hi 

trobareu res d’ofensiu ais sentiments re
ligiosos ni a la moral. Tota ella regala 
bonhomia. Màxim exponent dels seus 
bons sentiments, és el llibre “Jardí de 
Mois i Noies”.

Fou un enamorat de Sabadell. Saba- 
dellenca de dalt a baix és la seva 
excel.lent novel.la “El Joncar”. I saba- 
dellenc, més que cap altre llibre, ho és 
“A Vombra del campanar”, per on des
fila la vida sabadellenca de tots els seus 
anys d’existència, que foren molts i ben 
aprofitats en el camp de la cultura ciuta- 
dana.

Joan Sallarès va néixer l’any 1893 a 
Sabadell on morí el 1971.
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La ceba del nostre escut - Una mica d’història
per Joan A lsina i Girali

JCin el nùmero 43 de gener-febrer de 
1985 Joan Oliver publica a “ Quadern” 
un article ”Sobre la ceba i els 
ceballuts” en el qual trenca una llança 
per la supressió de la ceba a l’escut de 
Sabadell. No és la primera vegada que 
aquest tema surt a la palestra locai.

Un resum, no sols de totes les polémi
ques hagudes sino també de la historia 
-fins on es coneix- de l’escut sabade- 
llenc, fou fet per Mossén Ernest Mateu 
i llegit corn a ponéncia a la Fundado 
Bosch i Cardellach el 20 de novembre 
de 1955. Aquesta ponéncia fou més 
tard, l’any 1966, publicada per l’Ajun- 
tament, qui en cedí uns exemplars a la 
Fundació Bosch i Cardellach per fer-ne 
un “ Quadern d’Arxiu” que fou el X ll 
de la col.leccio. Anteriorment el diari 
“ Sabadell” , en diverses étapes entre els 
dies 14 de juny i 7 de jtiliol de 1956, 
també l’havia publicada.

En aquell treball poden veure-hi re
produit el primer segell sabadellenc que 
fins ara s’ha trobat i en el quai sembla 
representar-s’hi ja la ceba. Aquesta 
queda certament un xic desdibuixada, i 
altres, corn Pere Manyé, han volgut 
veure-hi una bossa de diners, senyal 
dels négociants jueus que, molt possi
blement, hi havia en aquells any s en el 
Mercadal sabadellenc. Aquest segell, 
que figura en un document de l’any 
1468, fou localitzat per l’erudit i histo
riador terrassenc Salvador Cardùs l’any 
1928, a l’Arxiu Notarial de Terrassa, 
entre els papers del notari Jaume Gili. 
Es tracta d’un segell del Procurador a 
Sabadell per la ciutat de Barcelona, sen- 
yora en aquells anys de la vila de Saba
dell, i hi ha a la banda dreta l’escut de 
Barcelona i el motiu que sembla ser una 
ceba, a l’esquerra.

El primer segell propi de la vila de Sa
badell, en el quai és clarament visible la 
ceba, apareix ja en documents de mei- 
tats del segle XVI. Una confirmació es
crita de l’existéncia de la ceba com a ar
ma de la Vila ens ve donada per un 
acord del Conseil de la Vila correspo- 
nent al 6 de maig de 1576 -dada citada 
també en el treball de Mn. Ernest- do
cument pel quai s’autoritza el desener 
Joan Vendrell a utilitzar “un arcabùs 
de très pams i mig de llargada el cañó i 
en cada cañó de dits pedrenyals hi ha 
imprès un signe o marca de dita Vila, ço 
és, una ceba”.

Queda, dones, ben ciar que allò que

ens conta Joan Oliver, atribuint a da- 
rreries del seble XVIII l’origen de la ce
ba a l’escut de Sabadell, no arriba a 
anécdota, i no passa, com ja suposava 
Lluis Casals en el darrer número de 
“ Quadern” , de facécia.

Continua Mn. Ernest, en aquell seu 
treball que titula “El escudo de la Ciu
dad de Sabadell” , fent història de totes 
les controvérsies que ha originat aquest 
tema. La de 1919 fou, però, una de les 
més sonades. Al contrari del que diu 
Joan Oliver a “ Quadern” , no fou pas 
eli qui la promogué sinò en Joan Montl- 
lor i Pujal. La intervenció de Joan Oli
ver no ve pas citada per Mn. Ernest ni 
tampoc l’he poguda comprobar en un 
repàs de les intervencions en la contro
vèrsia, que se centraren principalment, i 
gairebé ùnicament, en força i diversos

números del “ Diari de Sabadell” de 
1919. Qui hi intervingué fou el seu pare, 
Antoni Oliver, aleshores president de 
l’Académia de Belles Arts. Val la pena 
de copiar l’informe de l’Académia, que 
Mn. Ernest no cita; fou publicat al 
“ Diari de Sabadell” del 25 de setembre 
de 1919; “L ’Académia de Belles Arts 
d ’aquesta Ciutat tingué l ’honor de re- 
bre d ’aquesta Corporació Municipal un 
o f ici pel quai se li conferia l ’encàrrec de 
portar a cap el disseny o dibuix de l ’es
cut de Sabadell que per disposició de di-
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ta Corporació va acordarse modificar. 
L ’entitat de ma presidèneia opina, res
pectant el valuós dictàmen de l ’Ajunta- 
ment, no èsser oportuna ni necessària la 
realització del canvi referit; encara que, 
respectuosa amb les decissions provi- 
nents de l ’autoritat, està disposada a 
complir els seus desitjos sempre i quan 
hagi tingut Hoc un acord definitiu, des
prés d ’escoltades les opinions diverses 
que sobre aquest assumpte es venen 
aportant, sol. licitudes per l ’Ajuntament 
en una de les clàusules de l ’esmentat 
dictàmen. Sabadell, 12 setembre 1919. 
El President, Antoni Oliver. El Secreto
ri, Diego Isanda”. K \\\ acabà la polé
mica de 1919, amb valuoses opinions en 
pro i en contra de la supressió de la ce
ba.

També complexa, encara que molt 
menys pública, fou la polémica de 
1955. És curiós que, tot i que Mn. Er
nest, en la seva ponéncia llegida el 1955 
a la Fundació Bosch i Cardellach -a la 
lectura de la quai assisti el Delegat de 
Cultura de l’Ajuntament, Dr. Miralles, 
que era també membre de la Fundació- 
era partidari de la supressió de la ceba i 
la seva substitució per un Castell (corn 
pot comprovar-se per la lectura de Pac
ta de la dita sessió, ja que l’original de 
la Ponéncia no es troba guardat a la 
Fundació). El treball, publicat al diari 
“ Sabadell” l’any 1956, i més tard pu
blicat per l’Ajuntament i la Fundació, 
ja no ens monstra Mr. Ernest partidari 
de la supressió de la ceba, ans al contra
ri, del seu manteniment.

Aquesta anomalia fou recollida pel 
membre de la Fundació Sr. Pere Vails i 
Carreta, qui l’explicà en una Comuni- 
cació a la Fundació el 28 de febrer de 
1980, i en ella diu, entre altres i molt in
téressants details: “Ara, morts Mn. Er
nest Mateu i el Dr. Miralles, m ’ha sem
blât que podríem serenament parlar 
d ’aquestes coses entre nosaltres i 
reivindicar-los del seu, indubtablement 
forçat, canvi d ’opinió” I afegeix: “Pe
rò quan vaig anar a la impremta a 
corregir-ne les proves em vaig trobar 
que el “Quadern” nostre (de la Funda
ció) ja  era llest, cosit i tot, a punt de re
partir. En protestar jo  agrament de que 
s ’hagués enllestit sense que la Fundació 
l ’hagués révisât, se’m contestò confi- 
dencialment que l ’original havia estât 
tramés a la impremta amb la indicació 
expressa de que no calia que la Funda-
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Folklore català
per Mn. Geis
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Recollida, l’any 1917, de boca 
d ’un bover de 9 anys, a la 
comarca d ’Olot.
Cançoneta popular a moites 
comarques.
Una de les cançons de caire 
infantivol que les mares 
cantaven vora el bressol, abans 
que els aparells de ràdio 
vinguessin a fer-les emmudir.

-Pastoret d 'on  véns?
-De ni un tany a, de nmntanya. 
-Pastoret, d 'on  véns?
-De nm ntanya a veure el 
temps.

-I quin temps hi fa ?
-Plou i neva, plou i neva.
-1 quin temps hi fa ?
-Plou i neva i nevará.

ció hi intervingués. Aleshores vaig en
tendre -i me’n vaig fer carrée- el sacrifi
ci que devia haver représentât a Mn. Er
nest Phaver hagut de renunciar a la seva 
proposició de substituir a Pescut la ceba 
per un castell. I vaig comprendre per
qué en el Quadern d ’Arxiu no deixà de 
fer-hi constar que “No se puede negar 
que ha habido en Sabadell, particular
mente en los centros culturales y  excur
sionistas, un deseo latente y  a veces ma
nifiesto de modificar el escudo”.

Joan Oliver, en el número 43 de 
“ Quadern” ens ressuscita ara la qües- 
tiô. Molts partidaris de la ceba i molts 
partidaris de la seva supressió anirem

trobant. Mostra d’aixó ens la dona ja el 
número 45 de “ Quadern” , on Isidre 
Creus i Virgili, Regidor de Cultura de 
l’Ajuntament, és partidari de la ceba i a 
Lluís Casals i Garda no li agrada.

SENSERRICH
Joíería,

Sant Quirze, 17 - Tel. 725 75 96 
SABADELL

Com deia Pere Valls i Carreta en la 
seva Comunicació a la Fundació Bosch 
i Cardeilach: “La ceba, malgrat el seu 
origen diguem-ne humil, com tota 
Pagricultura a la qual Virgili dedicó les 
seves Geórgiques, té una grácia formal 
remarcable quan és estilitzada pels nos- 
tres artistes. Aquelles pedres venera
bles, patinqdesper tres cents anys de sol 
vallesenc, de la Casa la Vila del carrer 
de Grácia, i el segell de la nostra Funda- 
ció podrien obrir i tancar una série de 
belles estilitzacions de la ceba, que, 
veure-les juntes, potser més que no pas 
cuissor donarien pler ais ulls”.
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La Confraria de Sant Joan i els Goigs
per Jaum e Busqué / Marcet

E,/I 1596 ja existia la Confraria de Sant 
Joan Baptista de Sabadell, que era la dels jo- 
ves. El Conseil establi que els confrares, a la 
matinada del dia de Sant Joan fessin mostra 
de llurs armes en la casa del seu capità, i orde- 
nava l’assistència a les processons de la parro
quia i establia que els fadrins de quinze anys 
anessin al davant amb els “ abanderados” . 
En els llibres de l’Arxiu Municipal de Saba
dell, consta que el dia 2 de novembre de 1608, 
el Conseil de Santjoanistes designà el paga- 
ment anyal als confrares i amies que integra- 
ven la Confracia del seu Sant Patrô.

En el Llibre de Resolucions 1635/1637. Tom 
A.7., pàg. 184, Uegim que es féu un retau
le de Sant Joan i que el Conseil hi aportà 44 
lliures en 4 anys. L’acord diu: “Item determi
nant se donés a la Confraria de Sant Joan 
ajada per lo retaula de la capella de Sant 
Joan que ha fe t i de pagar onze lliures quis- 
cun any”.
' El les “ Notes Historiques de la Parroquia 

de Sant Feliu” pàg. 70, Mn. Frederic Marti 
Albanell, fa constar el decret que donà I’ll  
d’octubre de 1728 el bisbe de Barcelona, Ber
nat Ximenez, referint-se a l’altar i retaule de 
Sant Joan, “Maná al beneficiai i administra- 
dors, posen dit altar y  retaula en lo costal drei 
de dita Capella de Ntra. Sra. de Roser ahon 
avem vist pot comodament estar;...”

En el Museu d’Historia, existeix un taber
nacle d’aquesta Confraria i la imatge del 
sant, bellament policromada amb or i vermeil 
de plecs harmoniosos, però de testa medio
cre. Pel Corpus de 1791, 23 de juny, s’hi afe- 
giren quatre àngels, que sense daurar costa
ren 34 lliures. Aquest tabernacle té el sôcol 
exécutât amb filigrant treball de marquetería.

En 1846 per Sant Joan i durant la processò 
es cantaven cobles en llengua castellana; el 
text figura en l’obra de Mn. Frederic Marti i 
Albanell.

El 1854 aquesta velia confraria poseía un 
hört i disfrutava del sens beneficis. Era ano- 
menat V “hort de Sant Joan” situât al final 
del carrer del Safareig, avui plaça del Gas, 
que abans, a peticiò dels partidaris d ’Esparte
ro, es nomenà del Duc de la Victòria.

La Confraria disfrutava de prerrogatives. 
El Papa Lleò XIII el 1789 concedia indulgèn- 
cies “in articulo mords” als confrares i l’any 
1899 el bisbe de Barcelona Dr. Josep M.® Ur- 
quinaona aprovava els Estatuts que foren im
presos per la Tipografía Vives de Sabadell.

Tenim uns “Goigs de l ’antiquissimay Real 
Confraria de Amichs de Sant Joan Baptista 
de Sabadell”. Foren éditais en forma de trip- 
tic 9.5x17.5. Hi ha una fotografia de la imat
ge. Al centre hi ha els goigs en forma de quin
ze versos l’entrada i la tornada. No hi ha 
Fautor, ni música ni data. A l’Arxiu Històric 
de Barcelona (Casa de l’Ardiaca) n’hi ha un 
exemplar ingressa! l’any 1932.

Aquests mateixos goigs s’editaren després 
per la Biblioteca Sabadellenca, Col.lecciô 
“Els Nostres Goigs” Nùm 6, Anys 1927-1930

i 1935. Consten de 13 versos. És un arranja
men! dels anteriors dels quais han estât supri- 
mits l’avantpenùltim i l’ùltim. Diuen: “Lletra 
del P. Francese X. Sallarès, Escolapi. Dibuix 
de Marian Ribas”. El Sr. Marian Ribas i Ber
trán, actualment és Membre Corresponent a 
Mataró, de la Fundació Bosch i Cardellach.

En publicar-los el 1927, se’n féu un arran- 
j ament com es pot comprovar llegint el text 
d’un i de l’altre. Els publicáis per la Bibliote
ca Sabadellenca, l’orla i els gerros que els or
namenta procedeixen del fons propi de Joan 
Salient impressor, puix que es troben en altres 
del 1923. El dibuix que representa Sant Joan i 
una inscripció que diu “Agnus”,wn anyell a 
l’esquerra del sant i al fons uns arbres, diu el 
propi autor que van servir per uns altres 
goigs, l’església o capella deis quais no recor- 
da, però assegura que va consultar, prévia- 
ment, a Joan Costa i Deu quan es vegeren a 
la redacció del “ Correo Catalan” . No hi ha

Iahenuide de Sani Joan que es conserva en el 
Museu d 'tt istòria de Sahadell.

El P. Francese X. Sallarès, escolapi 
(28/6/1838 - 8/2/1910) té una Salve Regina 
dedicada a “Nostra Señora de la Salut qu’es 
venera en sa Ermita de la ciutat de Sabadell” 
Editada per la Impremta Vives, sense data 
(suposem pels volts del 1889) ni nom de 
Fautor, el gravat és molt deficient i es troba 
en goigs de la mateixa época. Els Amies dels 
Goigs, Sabadell, en féu una edició facsímil el 
1981. Aquesta Salve Regina la trobem també 
editada per la Biblioteca Sabadellenca, 
Col.lecció “Els Nostres Goigs”, Núm. 2, 
Anys 1927, 1930, igual que els de Sant Joan 
Baptista; és llavors quan consta que n’és 
autor el P. Sallarès.

E. P. Sallarès va exercir el professorat en 
els col.legis de Moiá, Barcelona i Reus. Re-

torná a Sabadell el 1869. Nomenat rector els 
1875-1879. Va emprendre Fobra del Col.legi 
que és avui Casa Consistorial. Rector a Mata
ró, uns anys després retorné a Sabadell i aqui 
perdé la vista. Gran orador, erudit en les arts 
i lletres. Mestre de grans literats de la seva 
época. Filósof, Matemátic i Teóleg. Malgrat 
la seva invidéncia procurava conversar i do
nar ensenyança ais seus alumnes i ex- 
alumnes.

No sabem quan devia escriure aquests 
goigs i a la Salve Regina. Probablement esti- 
gueren inédits entre uns cinquanta a quaranta 
anys.

En 1961, la Confraria de Sant Joan els edi
tava a dos colors. No hi ha peu d’imprempta, 
però es pot suposar per Joan Salient. L’orla 
és diferent però els gerros i el gravat al boix 
sòn iguals.

La mateixa lletra, una altra ediciò en for
ma d’estampa. Sense data. Dos fulls 10x13, 
imprès a quatre cares, per J. Salient Suer. El 
davant hi ha el mateix gravat, la segona pàgi
na una inscripció que diu: “Goigs que a son 
excels patró Sant Joan Baptista, Endreça la 
Confraria de Sant Joan de la Ciutat de Saba- 
del” No hi figura Fautor.

Una altra, en forma d’estampa, a quatre 
planes 7.5x13.5. Al davant la mateixa imatge 
de Sant Joan del triptic, diu: “Confraria 
d ’Amichs de Sant Joan Baptista. Sabadell” 
Hi ha uns goigs que segons un facsimil d’una 
edició de els “ Amies dels Goigs” , música de 
Mn. Francese Baldelló i boixos de FObiols. 
La lletra, que res té a veure amb Fanterior, es 
va atribuir al Dr. Josep Torras i Bages (figura 
en les seves Obres Completes, Volum. V.XII. 
pàg. 143) i que en el “ Diario de Barcelona” 
de 24 de juny de 1922, Valeri Serra i Baldù fa 
evinent que és un error. I ho és de debò per
qué he trobat investigan! a FArxiu Històric 
de Barcelona, aquesta mateixa lletra en uns 
editats a Vic, el 1828.

Tenim poques noticies d’aquesta Confra
ria, després del daltabaix del 1936-1939. 
Abans n’havia estât consiliari Mn. Joan Can- 
yameras i des deis anys 1958-1964 ho fou Mn. 
Joan Peris i Vives, sacerdot sabadellenc que 
proceden! de la rectoria de Sant Margal del 
Montseny, havia estât nomenat el 1957, bene
ficiari de Sant Feliu. Va morir a Sabadell el 
25 de març de 1978.

Aquesta Confraria era exclusiva deis 
“ Joans” i fou Mn. Joan Peris qui va fer edi
tar els gois del 1961.

Bibliografia:
Notes Historiques de Sant. Feliu. Mn. Frederic 
Marti i Albanell.

Referèneies:
Marian Ribas Bertrán
Llorenç Barceló i Fau
Rosa Peris Vives
Arxiu Historie de Sabadell
Arxiu Historie Municipal de Barcelona (Casa de
l’Ardiaca).
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Recordem-nos del Teatre Principal
per Josep Torr ella

D , eu ser degut a haver-nos quedat 
sense el teatre municipal La Farándula 
-encara que sigui transitòriament- que 
alguns sabadellencs ens hem recordat 
que a Sabadell hi ha un altre teatre; i 
parlo en plural perqué em consta que ha 
estât aixi. Un teatre que si no se n’ha fet 
gaire cas és perqué des de fa anys i 
panys es troba abandonat a un procès 
de desfiguració en tots els ordres: el fí- 
sic i el funcional.

Quan un grup de ciutadans benemè- 
rits, al redós de l’entitat Joventut de la 
Farándula, va decidir l’edificació del 
teatre d’aquest nom per tal d’assegurar 
la continuitat i la màxima eficàcia en el 
serve! d’un espectacle estable per a in
fants i adolescents, el teatre Principal ja 
era veli i descurat, a part que no s’hi po
dia pensar per a espectacles d’una àm- 
plia audiència. I ja fa trenta anys 
d’això. Ara, però, ja hem passât la sufi- 
cient experiència per constatar que el 
teatre La Farándula no és pas el més ap
te per a segons quins tipus de representa- 
cions. Ens ha estât molt útil -i confiem 
que ho pugui continuar essent, sobretot 
comptant com compta amb la tutela del 
Municipi- per a les representacions es- 
pectaculars de Joventut de La Farándu
la -molt especialment per als sembla 
que immarcescibles “ Pastorets” -, per a 
òpera, concerts de masses corals i or- 
questrals, ballet clàssic o folklòric, etc. 
Però ja poc temps després d’haver estât 
inaugurât es veié que no servia per a

actuacions corn, per exemple, les de 
“ Palestra” , que no hi tenien més vida 
que la d’una representado única, en la 
quai es marcia l’estimul dels sacrificats 
elements que hi havien dedicat setma- 
nes i setmanes d’estudi i preparació.

Si la nécessitât d’un teatre de menys 
cabuda i més intimitat que La Farándu
la ja es va veure ara fa trenta anys, s’ha 
fet molt més ostensible des que Sabadell 
desplega una tan rica pluralitat d’activi- 
tats escéniques i musicals. I és quan més 
de quatre hem girat el nostre esguard 
vers el veil teatre Principal, pensant en 
la possibilitat de recuperar-lo per a un 
servei ciutadá de nivell.

D ’altra banda, els veils sabadellencs 
tenim el cuc nostálgic del que represen
té el Principal en el Sabadell vuitcentis- 
ta i de principis de segle. Bé pot dir-se 
que el teatre Principal va ser la primera 
sumptuositat que la vila es permetia 
quan, a mit jan segle passât, no arribava 
encara als vint mil habitants i tenia els 
carrers plens de fang. I avui, en una ciu- 
tat que per la seva demografía i la vitali- 
tat de tot ordre que li dona el fet de ser 
un auténtic centre comarcal, si el teatre 
Principal fos restaura! i degudament 
atés podria fer altra vegada un gran pa
per en el conjunt del nostre patrimoni 
arquitectonic i artistic, que no ens és 
pas sobrer.

El teatre Principal va ser inaugura! el 
1866. És obra de Francesc Daniel Moli
na, que va ser arquitecte municipal, i 
més tard provincial, de Barcelona, i que 
a més de redactar el pía d’ordenació de 
Sabadell (1860) va ser autor de la Plaça 
Reial de Barcelona entre altres mostres 
importants d’arquitectura classicista 
que va deixar a la capital del Principa!.

El teatre Principal reproduía, en pe
tit, l’estructura del Liceu barceloní, 
amb unes condicions acústiques indis- 
cutiblement millors que les deis altres 
colisseus locals. Farándula inclosa. La 
iniciativa de la seva erecció sorgí deis

l a coherta clel Teatre Principal, pintada pe! 
mestre Maná C añ eras i pe! sea deixehie 
Joan líallester.

BEIM-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Soletat, 80
Tel. 725 97 77 - 725 99 87 
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l ha vista actual de la façana de! "Principal".

propietaris del Cercle Sabadellés (el 
“ Casino deis senyors” ), que aconsegui- 
ren reunir un total de 582 accionistes 
per a dur-la a terme. Vol dir que el tea
tre va ser degut a l’esforç mancomuna! 
d’uns ciutadans que, si per una banda, 
es movien pel seu afany de confort i 
d’esplai, també proporcionaven un ele
ment d’esplendor i un instrument d’es- 
barjo i de cultura a la vila que en 
aquells moments encara no era oficial- 
ment ciutat. Que aquells mateixos pro- 
motors, O les generacions successives de 
sabadellencs benestants, renuncian! a 
llur funciò social vagin permetre que el 
teatre els fugis de les mans per a iniciar 
el seu lamentable procès de degradado, 
això obeeix a factors diversos que per a 
l’objecte d’aquest article no val la pena 
de remoure.

Crée que la possible recuperaciò del 
teatre Principal corn un bé col.lectiu, i 
la seva restauraciò, és cosa que mereix 
de ser estudiada per part de l’Ajunta- 
ment o de la Generalität, o per les dues 
institucions conjuntament. I ho die sen
se menystenir l’interès que representa 
per a Sabadell el teatre municipal La 
Farándula, que en bona hora va ser 
aixecat i en el quai precisament hi tine el 
meu minúscul granet de sorra. Si l’estât 
actual del teatre ho fa en principi facti
ble, o desaconsellable d’entrada, ja no 
és cosa meva. Però, insisteixo, cree que 
valdría la pena de preocupar-se’n.
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Els rius de Babilònia baixen tristos
per Pere Roca i Garriga

¥ ' sembla que cadascú, quan acaba de 
llegir un llibre, té ganes d’expressar què li ha 
semblât l’obra, que l’ha ocupat un détermi
nât nombre d’hores; i, aixi, aprofita la prime
ra ocasió que se li ofereix i que li sembla apro
piada per a comunicar a altri el seu judici o la 
seva opinio al respecte. Aquest és el meu cas, 
O, si voleu, aquesta és la circumstància que 
justifica les limes que vaig a dedicai a comen- 
tari de la novel.leta “Els rius de Babilonia”, 
amb la quai el simpàtic mallorqui Gabriel Ja- 
ner i Manila obtingué el Premi Sant Joan 
1984, de la Caixa de Sabadell. Corn tots els 
clients impositors de l’esmentada Instituciô 
que no badén, i al marge de cap mèrit expres- 
sable en paràmetre d’intel.lectualitat o nivell 
cultural, vaig rebre, per la Diada del Llibre 
d’enguany, un exemplar nou de trinca de l’es
mentada obra. I, ja ho sabeu, allò que es diu: 
r  ocasió fa el lladre!

No pretenc èsser equànim, estríete ni prim- 
mirat, corn ho ha de ser, posem per cas, un 
bon critic literari, en la meva glossa. Veig a 
venir que em deixaré portar per les meves na
turals inclinacions, prevencions i reticèneies 
davant el fenomen de l’escriptor en general i 
de la literatura d’ara i de la de sempre. En de
finitiva, l’obra a qué em referiré no serà sinó 
un pretext per poder fer una série de conside- 
racions de carácter general i rematadament 
subjectives entorn de questions que potser 
ben poca cosa hi tenen a veure.
Prevenció davant els novel.listes joves

Que un jove -entés aquest mot en el sentit 
usual, i sense fer-hi més filigranes- pugui es- 
criure una veritable novel.la, em sembla, pel 
cap baix, bastant discutible. No negaré al jo- 
vent -tots hem passât per aqueix estât tan cu- 
riós del cicle vital que avança cap a la 
maduresa- fantasia, empenta, ii.lusió, corat- 
ge i, si voleu, estil que li permetin d’omplenar 
decentment pàgines i més pàgines plenes de 
vida i que es fan llegir. Però sigui’m permés 
de recordar que una novel.la no és un munt 
de pàgines Ilegibles, sinó quelcom més. La 
cosa no té volta de full, com diriem amb gir 
castellanista.

Amb el feble i frágil bagatge que porta -i 
que de vegades, per cert, porta tan gentil- 
ment-, el jove no passa de ser un modest 
aprenent de la vida, de la quai, el pobre!, no 
sap ni en pot saber, com de la missa es diu, la 
meitat. Perqué una cosa és intuició, curiosi- 
tat, délit “ et sic de caeteris’’, i una altra, molt 
diferent, experièneia, vivéneies; coses, aqües
tes, de molt pes i que, si no vaig errât, només 
s’adquireixen amb els anys. Amb els anys i 
amb els afanys que solen acompanyar-los.

Grec, dones, que plantejar la vida i mira
cles d’uns personatges de ficció, però que 
pretenen ser de earn i ossos -sinó, pleguem!-, 
a partir de l’alegre óptica juvenil, equival a 
falsejar la realitat, a donar inesquivablement 
gat per liebre. El producte en qüestió arriba
rá, en el millor dels casos, a ser menjivol, pe
rò será poc substanciós i sempre coixejarà de 
superficialitat i convencionalisme. Per més 
que s’hagi esforçat en l’observació del que 
fan i el que deixen de fer els grans, el jove 
pressumptament novel.lista no podrá abastar

les raons o les motivacions reals i profundes 
d’aquests sens congéneres. Deixem-nos de 
romanços: les novel.les que, a més de distre- 
tes, amenes i entretingudes, són ver ament 
substancioses i poden “ dir-nos’’ quelcom són 
les escrites per gent madura, per aquells que, 
no solament han observât i captat aixô i allò, 
sinó que ho han visent élis mateixos, o bé que 
estaven en condicions de maduresa per a 
entendre-ho bé i interpretar-ho des del nivell 
convenient.

Portant a les darreres conseqüències aques
ta severitat amb què em sembla que cal trac- 
tar el tema, jo diria, sense embuts, que els jo
ves, quan volen fer de novel.listes i ningú no 
els ho treu del cap a temps, el que produeixen 
no passa de ser un esbós, molt verd, molt 
aigualit, del que, en els casos més favorables, 
podría esdevenir una veritable novel.la: exac- 
tament la que prematurament aspiren a es- 
criure i que -qui sap?- algún dia, anys a venir, 
escriuran, si persisteixen en la déria. Els joves 
són, com se sol dir molt encertadament, una 
promesa, i com a tal han de ser valorats i esti
máis. Tota altra actitud envers ells és, parlant 
en plata, demagògia.
La banalitat i els seus ornaments

Fetes aqüestes consideracions generals, que 
potser tenen una punta d’exageració i de radi- 
calitat, m’apresso a aclarir que Gabriel Janer 
i Manila ja no és tan jove com aixó. I que, 
d’altra banda, els Premis no nón fets per a 
guardonar els Dickens, Cervantes, Dostoievs- 
kis, Manzonis, Balzacs, Joyces i similars que 
fan cua esperant ser catapultais. Convé, 
dones, situar-nos en l’indefugible pía de la 
més humil relatività!, fent-nos cárrec de les si- 
tuacions concretes i les circumstáncies que 
ens obliguen a tocar de peus a terra. Així, al 
so d’aquest diapasó, és com voldria parlar de 
la meva personal lectura del llibre a qué m’es- 
tic referint.

“Els Rius de Babilonia” -diría per 
començar- no és un text de Geografía, sinó la 
história novel.lada d’una infidelitat conjugal 
com una caseta de pagés. Estem, dones, da
vant una novel.la que, almenys pel seu tema, 
no promet tenir massa “ ganxo” , sinó més 
aviat tot el contrari. A les primeres pàgines, 
quan la protagonista. Aurora -una malalta 
que no ho sembla gaire-, ens parla de Joan, el 
seu enamora!, i vice-versa, ja us vénen ganes 
de tancar el llibre i d’anar a donar un tomb 
per les vores del riu Ripoll, que, ben mirât, 
també hauria pogut fornir un bon titol a una 
narració novel.listica d’estar per casa com 
aquesta... ¿Com s’ho haurà engiponat 
l’autor per omplenar 185 pàgines desenrot- 
llant, sense perdre l’esma ni el délit, un as- 
sumpte tan poc originai, tan adotzenat, que, 
amb variants més o menys aprofitables, ha 
estât tractat infinita! de vegades en totes les li
teratures i que ha estât pàbul de tants i tan es- 
garrifosos folletins? Probablement -pensem- 
Janer i Manila hi haurà afegit algún merave- 
11ÓS ingredient capaç de suscitar un interés 
“ d’emergèneia’’ en el magi del pressumpte 
lector i d’allargassar, així mateix, la narració.

Té! Aqueixa noia s’ha enamorat com una 
boja d’un professor d’Art que, a més de dir-

se Joan -cosa aquesta que no revestiría espe
cial gravetat-, és casa! i mostra una marcada 
tendència a filosofar i a teoritzar: quan està 
inspirât, deixa anar, com aquell qui res, algu- 
nes idees que poden semblar originals sobre la 
vida, el més ençà i el més enllá, etc. Ens assa- 
benta la história, que s’han acostumat a veu- 
re’s d’amagatotis els capvespres -l’horbaixa-, 
moment crepuscular que, a la ciutat de Ma
llorca i arran del seu port, sembla que té un 
especial i peculiaríssim encís. Com és de su- 
posar, les relacions que, amb un cert senti
ment de culpabilitat, han entaulat l’Aurora i 
el Joan no són merament platóniques, amb la 
qual cosa la narració se salva del perill i el rise 
de caure en el to de la desacreditada 
“ novel.la rosa’’, on tot és tan net que arriba 
a fer pena. No, els rius de Babilònia són d’un 
color més pujat. Però, com que tampoc 
no es pot dir que l’autor mostri una especial 
inclinació a rabejar-se en les flaqueses de la 
earn -ja en té prou amb la circumstància que 
el Joan sigui, com és, casa! i pare de familia-, 
la manera d’omplir pàgines l’ha trobada el 
nostre novel.lista amb la utilització d’altres 
recursos més innocus, com són el de dir les 
coses amb el major nombre possible de mots, 
introduint reiteracions de bon veure i digres
sions bastants gratuites i, sobretot, explicant- 
nos com s’ho ha fet el pare de l’Aurora per 
passar -com efectivament ha passât- de la si- 
tuació d’economia familiar modesteta que te
nia quan es va maridar, al “ status” de gran 
potentat que demostra haver assoli! en el 
temps que l’acció novel.listica es descabdella.

Aixó darrer li permet, a més a més, de fer 
una critica “ contestatària” , la mar de ben in
tencionada, sobre la faisó barroera, deplora
ble, irritant o révoltant com s’és produïda la 
transformació de l’ilia de Mallorca en aquests 
darrers anys, vull dir els anys del “ boom” tu- 
ristic de les Balears. El conegut procès d’espe- 
culaciô d’uns quants mallorquins llestos, pe-
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rò sense entranyes ni Sensibilität, que, en ares 
del Turisme, s’han fet ries a costa de destros- 
sar materialment i espiritualment aquella pa
radisíaca “ Illa de la Calma” on tot era bone- 
sa i patriarcalisme -una autèntica Arcàdia 
feliç-, hi compareix puntualment i amb els to
pics de consuetud, animant, corn acolorit teló 
de fons, la trista, banal, ensopida histôria 
d’aquells dos infeliços enamorats, que acaba
rá malament.
Un llenguatge gris, però amb excellents 
titulacions

Tractant-se d’un assumpte i d’una acciò que 
tenen corn a escenari l’ilia de Mallorca i corn a 
personatges uns véritables mallorquins, no- 
hauria quedat del tot malament, ans al con
trari, la presèneia a les pàgines de la novel.la, 
tangencialment babilònica, dels deliciosos 
dialectalismes propis de la parla illenca i 
d’una bona dosi de les no menys saboroses 
locucions i dites que, quan s’expressa en la se- 
va llengua, utilitzat aquella bona gent. Però 
tot això no hi és. Precisament, pel que fa al 
diàleg, decepciona profundament el to, al 
meu entendre totalment inadéquat al tarannà 
dels personatges, que l’autor s’inventa. Lle- 
vat del Joan, a qui escau una certa dosi de la 
pedanteria pròpia de l’intel.lectual de via es- 
treta, els altres, sobretot els pares de la prota
gonista, no s’expressen amb la naturalità! i la 
faisó pianera que els correspondria, sinó que 
ho fan emprant una terminologia i una sinta- 
xi convencionals, que, francament, els ve 
gran.

Un encert molt remarcable del llibre és, al 
meu entendre, la seva divisò en capitols bas- 
tant breus -de quatre o cinc pàgines en 
mitj ana- que donen al lector una grata sensa- 
ció d’alleugiment en la tasca que s’ha imposât 
d’engullir-se sense empatx l’obra que ha près 
il.lusionadament en les seves mans. Una altra 
particularitat mereixedora d’esment és l’ex- 
quisida qualitat poètica que l’autor ha sabut 
donar a tots i cadascun deis títols deis capito- 
lets en qüestió: trenta-cinc títols, trenta-cinc 
perles fines! Tant és així que, llegint l’index 
abans de fullejar l’obra, un hom podría crea
re que el que té a les mans no és pas una no
vel.la o cosa semblant, sind un recull d’enci- 
sadors poemes, d’aquells que ara ja no s’esti- 
len i que, tanmateix, de vegades, la gent 
d’una certa edat encara voldrien llegir a l’ho- 
rabaixa.
Aciariments i excuses (si és que cal dar-les)

El meu comentari ha sortit aixi d’aspre i 
malagradôs. Ho sento per en Gabriel Janer i 
Manila, que no hi té cap culpa. I és que, en el 
fons de la qüestió hi ha que, d’ençà que vaig 
passar la dolorosa experièneia de llegir un 
bon nombre de pàgines del famós “ Ulisses” 
de James Joyce, estic molt “ sensibilitzat” da- 
vant la novel.listica d’avui i no pue menys 
que mirar-me-la amb una gran prevenció. Es
pero que, amb el pas dels anys, se m’anirà ci- 
catritzant la ferida. De moment, la lectura 
d’“ El nom de la rosa” , d’Umbero Eco m’ha 
réconciliât una mica amb la novel.listica i 
amb els novel.listes de les nostres calendes; 
però, vaja, no prou com per a estar tranquil. 
Les coses, quan están desgavellades, costa 
molt d’arranjar-les i restituir-les al seu ordre i 
estât primitius. I, és ciar, de vegades paguen 
justos per pecadors... A mi, sincerament, els 
rius de Babilònia m’ha semblât que baixaven 
tristos, igual com els veié el salmista, que ens 
diu que el feien plorar.

Una bona passejada pels voilants de Sabadell
per P. R. G.

I m i x ò  és, ni més ni menys, el que han fet, 
prenent-s’ho amb calma i, naturalment, per 
étapes, el Joan Farei! i l’Agustí Masvidal, 
dos sabadellencs que no són precisament 
uns jovenets de la primera volada, però que 
-diguem-ho en honor de la veritat- tanma
teix ho semblen, perqué tenen alió tan enve- 
jable que se’n diu la joventut d’esperit; l’en- 
tusiasme, la curiosità! a flor de peli, la il.lu- 
sió i una invencible resisténcia al desánim. 
Han resseguit jo diría pam a pam tota la zo
na rural del nostre terme -per a ells, la zona 
urbana ja no té secrets- i al capdavall del seu 
deambular ens han ofert ressenya viva, pre
cisa i fidedigna del que han copsat en un lli
bre de bon veure on text i il.lustracions es 
complementen escaientment i que posseeix 
la rara virtut de fer-nos respirar les flaires 
d’aqueixa bella parcel.la vallesana on la nos
tra ciutat està assentada i que constitueix el 
seu entorn immédiat.

“Del terme de Sabadell” es titula el llibre, 
el qual, dit siguí de passada, és bellament édi
tât i reuneix unes caractéristiques tipogràfi- 
ques força remarcables. No és un llibre lu- 
XÓS, d’aquells que de vegades ens enlluernen 
i en els quais la relaciô entre el continent i el 
contingut no és precisament la correcta, sinó 
un llibre que se situa folgadament en un ni- 
vell satisfactori de dignità! i correcció i que 
denota exquisida cura en el seu planteja- 
ment i tot al llarg de la seva confecció. El seu 
format més aviat gran (21x27,5 cm.) permet 
una bona reproducció dels dibuixos que 
I’il.lustren, de l’Agustí Masvidal, tan fins i 
matisats, els quais van a tota plana acom- 
panyant el text corresponent al tema, que és 
la part de l’obra que es deu al Joan Pareil. El 
total del volum és d ’unes cent cinquanta pà
gines, de les quais es pot ben afirmar que no 
n ’hi ha ni una que hi sobri o que desentoni 
de les altes, o que baixi de to: l’obra té una 
consistèneia perfecta i el seu interés no so- 
freix minva ni decau en cap dels sens 
setanta-quatre epigrafs.

Són, en efecte, setanta-quatre els ternes 
concrets que conté. Masies, esglesioles, hos
cos, torrenteres, fonts i indrets diversos de la 
nostra rodalia hi van apareixent corn a fîtes 
de la caminada dels dos autors, aqueixa visi
ta exploratôria -o, més pròpiament parlant, 
de redescoberta- que animosament i amb els 
ulls ben oberts hi han fet. Sense recórrer ni 
remotament al tôpic, ans al contrari amb 
una frescor deliciosa i, a més, amb una ri- 
quesa de lèxic que arriba a sorprendre’ns, el 
Joan Pareil ens va descobrint la bellesa i 
l’encis d’aquest paisatge tan nostre però ma- 
lauradament tan poc conegut i valora! per 
nosaltres. Quan hi escau, una digressió his
tórica ágil i concisa, sempre ben docu men
tada, ve a donar-nos la deguda perspectiva 
d’antiguitat a allò que ens descriu: quan fou 
construida aquella masia, com se’n deia 
anys enrera, quines families Than habitada, 
quins fets més o menys rellevants s’han pro-
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duït al seu entorn...
Corn era d’esperar, al costat de les efu- 

sions briques suscitades aci i allà per la belle
sa del que està contemplant, o per les cir- 
cumstàncies del moment en què s’escaigué 
l’arribada al Hoc de què ens dóna noticia, el 
Joan Pareli no es pot estar de deixar escrites, 
manta vegada, dolgudes frases de lamenta- 
ció davant les destrosses greus, sovint irre
parables, que va observant al seu pas, tant 
pel que fa a masies i cases de concreu que 
ara están en ruina o que han estât barroera- 
ment desfigurades corn pel que fa a paratges 
naturals que, per haver estât desconsidera- 
dament tractats, han perdu! aquell ends que 
tenien uns anys enrera. Aquesta nota senti
mental és un dels elements que, almenys per 
a nosaltres els sabadellencs, confereixen un 
complementari valor entranyable a l’obra, 
ja de si mateixa prou valuosa corn a testimo
ni objectiu d’una realitat geogràfica catala
na, molt petita si voleu, però d’enorme inte
rés general, en aquest précis moment histo
rie en què, corn es pot veure i preveure, s’ini- 
cia un dels canvis més radicals que mai s’ha- 
gin registrai en les relacions entre l’home i la 
natura i el territori.

Una obra com la qua estic comentant és, 
al meu entendre, altament meritòria i no po
dría deixar-se passar sense esment entre no
saltres. És encoratjador constatar la bona 
acollida que tingué en el moment de la seva 
aparició, la passada Diada del Llibre. I és 
d’esperar que continui suscitant curiosità! i 
interés en la gent de casa nostra i que es co- 
negui i divulgui entre el jovent, car aixi 
s’aconseguiran els objectius que han perse
gui! els autors en realitzar-la, i que no són 
altres que contribuir a fer conèixer i estimar 
una mica més aquesta realitat global que élis 
tan bé coneixen i tan profundament estimen 
que es diu Sabadell.
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Antoni Taulé a T Òpera de Paris
per Joaquim  Sala-Sanahuja (Paris, 15 juny)

^urant els mesos de juny i juliol 
d ’enguany, l’Òpera de Paris presen
ta Washington Square, ballet realit- 
zat a partir de l’obra d’Henry James 
del mateix nom, sobre una música 
del compositor nord-americà Char
les Ives (1874-1954), amb coreogra
fia del cèlebre ballar! Rudolf Nu- 
reiev -actual director de la Dansa de 
rÒpera de Paris- i decorats d’Anto- 
ni Taulé. Aquest ballet, que ha des- 
vetllat adhesions apassionades i 
molts d’acarnissaments per part de 
la critica, a causa, sobretot, del ta- 
rannà del mateix Nureiev, i que re
crea l’argument d’un film clàssic en 
els annals del cinema, L'heretera, 
consagra la participado d’Antoni 
Taulé en la creado de decorats per a 
grans espais escenogràfics. La pin
tura de Taulé, en efecte, dramatitza- 
da per la simple aparició, de vega- 
des, d’un personatge o d’un objecte 
aïllat, reclamava aquests grans es
pais. Els sens interiors, simples i 
clàssics en l’elecdô, però innova- 
dors en els angles d’exposiciô da- 
munt la tela, eren ja interiors esce
nogràfics en els quais s’esqueia un 
munt de ficelons insòlites i fragmen- 
tades. Per aixô l’interès de nombro- 
ros directors de teatre per comptar 
amb la participació de Taulé en llurs 
escenografies. Recordaré que Taulé 
ja havia realitzat els decorats d'En- 
fance, adaptació teatral de l’obra de 
Nathalie Serraute representada al 
Théâtre de Rond-Point de Paris, al 
Teatro II Ridotto de Venècia i ac- 
tualment al Harold Clurman Thea-
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ter de Nova York. També cal es- 
mentar el seu décorât per a Les trois 
soeurs de Txekov, que serà muntada 
properament al TNP de Lyon.

Pel que fa a Nureiev, què no diré 
que no ajudi a acréixer la dimensió 
del personatge. Recordó haver-lo 
vist, fa anys -potser quinze o més- a 
Barcelona, a la Plaça de Toros de 
les Arenes, com a protagonista, jun- 
tament amb Margot Fonteyn, de Gi
selle. Nureiev era ja aleshores un di
vo: ególatra i mistic de la dansa, se’l 
tenia per l’ùltim hereu de la gran 
tradició clàssica dels ballarins rus- 
sos. Els anys, que trasbalsen tantes 
coses, ens proposen ara un Nureiev 
escenôgraf -al costat de Taulé-, ob- 
sedit pel ballet en la seva versió ro
mántica, amb totes les normes i els 
mites que aquest corrent institui.

En una época heterôclita com la 
que ara travessem, és just que la le- 
gimitat d’aquesta concepció nureie- 
v ian a  ap a reg u i a pie d ia . 
Agermanant-se amb aquesta con
cepció, i després d’un any de feina 
conjunta, la plástica de Taulé ha es-

Teatre de l'Operci, l ’aiis.
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devingut el com plem ent necessari de 
la idea de Nureiev: els espais que 
Taulé crea amb els seus decorats 
apareixen ara habitats per uns per
son antges en m ovim ent, dinàmics, 
que arrosseguen amb ells allò que hi 
ha de mes alt en l ’univers d ’aquesta 
dansa: el mite del ballari. Cada pas, 
cada seqüència de la dansa del balla- 
ri constitueix en la concepció de N u
reiev una citació de la mateixa dan
sa, allò que la història hi ha consa
gra! com a sublim. L ’estètica, el rit
me 1 el moviment d ’aquests passos 
es van descabdellant, dones, per re- 
feréncia al bagatge de la dansa i deis

dansaires del passât, i fan presents 
l ’ombra dels Nijinski, de les Dun
can, divos d ’una veritable cerimò
nia. És en això que els decorats de 
Taulé retroben el seu sentit primige
ni: les seves arquitectures, interiors 
O a l ’aire lliure, sitúen els espais 
buits en contacte amb els espais ha
bitats del passât, amb els drames -en 
el sentit més etim olôgic- que el 
temps hi ha anat encadenant i que 
ara sòn presents per mitjà d ’aques- 
tes arquitectures fragmentades i po- 
blades de solitud.

El temps, que en la dansa consti
tueix el paràmetre essencial -cada

pas del ballari se superposa al m ovi
ment d ’un rellotge inaturable- es fil
tra aixi entre columnes clàssiques i 
frontispicis disposats en l ’ordre que 
Taulé hi ha infòs. La mùsica de 
Charles Ives, popular i entranyable, 
és tan sols la forma aparent del 
temps de la dansa.

Ultra els decorats -que suposen  
una superficie total de 1.500 metres 
quadrats-, l ’Opera de Paris presenta 
igualment una exposiciò dels darrers, 
quadres de Taulé, els quais configu
ren una serie a l ’entorn del tema dels 
interiors naturals. Aquesta sèrie será 
presentada molt aviat al Japó.

BANC D'EUROPA
Rambla, 7 Telèfoni 725 85 33 SA B A D ELL -JL
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Paper i tela...

L’Edat d’Or
per Ricard Calvo i Duran

“Sota el meu imperi hi tine els 
semidéus, les nimfes, els silvans, 
els sàtirs, els faunes i totes les 
altres divinitats silvicoles.

/, si encara no els he concedit 
la suficient dignitat per a estar 
al meu costal, és logic que pretengui 
que ment restant visquin satisfets a 
la Terra”.

Publi Ovidi Naso: Les metamorfosis

I j a  iniciativa de reunir sota el mateix 
sostre una mostra de l’art que fan els 
joves de Sabadell va sortir de la mateixa 
base, concretament del pintor Francese 
Bordas i de l’amie, i també pintor, Ri
card Figueras, els quais després d’haver 
recorregut sense résultats immédiats 
allô que hom acostuma dir-ne cels i ter
ra, van trobar aixopluc en un altre jove, 
l’amie Lluis Bosch i Garcia, galerista, 
marchand i expert en art i antiguitats de 
la plaça de les Marquilles qui, entusiàs- 
ticament, va posar en marxa tots els 
sens recursos per tal de fer-ho possible.

Quan l’amie Bosch em va mostrar la 
maqueta del catàleg de l’exposició que 
preparaven hi vaig trobar a faltar -i no 
em vaig poder estar de dir-li-ho- moder- 
nitat: és a dir no-figuració, art concep
tual, minimalisme, transavant guarda... 
Tinguem en compte que es tractaria 
d’una exposició en què hi figurarien 
-alguns d’ells donant-se a cônéixer per 
primera vegada- artistes la majoria no- 
vells, joves bon nombre dels quais enca
ra es troba en vies de formació, i 
-anticipadament, ho he de reconèixer- 
m’esperava una mena de mimesi de les 
movidas actualment en voga. Per 
aquesta raó comptava veure-hi incon
formisme, innovació, provocació, àd- 
huc rebel.lia...

Després que fou inaugurada la mos
tra vaig haver de rectificar la meva pri
mera impressió. Si algún ja era conegut 
per mi -Barco, Cabañas, Clapés, Cou
derc, Figueras, Galera, Joseo, De Mi
guel, Vega...- els qui encara no ho eren 
van acabar de demostrar-me mitjançant 
les seves illusions, el seu neguit, la seva 
recerca, els seus objectius i, sobretot, el 
llenguatge plástic que en més d’un cas 
ja està ben définit, una realitat: que els 
nostres joves artistes no volen pas 
començar a construir la seva casa per la 
teulada, sino des dels fonaments més 
solids. Ja vindrà, si convé, l’hora de 
tirar-la per la finestra.

Tot repassant el digne catàleg, i con- 
vivint amb ells en dues jornades -la 
inaugurai i la capvuitada en la que se’ns

ha comunicat la xifra de visitants du
rant la primera setmana, que ha estât de 
600 persones-, he pogut establir una 
llista dels grans mestres de l’art univer
sa! que més s’estimen: Bonnard, Bran
cusi, Cezanne, Ciará, Dali, Degàs, Gar- 
gallo, Giacometti, Gimeno, González, 
Goya, Hugué, Magritte, Maillol, Ma
tisse, Michelangelo i els renaixentistes 
Italians, Pevsner, Picasso, Renoir, So- 
rolla, Tolousse -Lautrec i Velázquez. 
De postmoderns potser no en tinguin 
gran cosa, però d’académies o de car- 
ques si que no en tenen pas res.

Quant ais tipus de formació n’hi ha 
algún d’autodidacta, però la majoria 
segueix -o ha seguit- estudis a l’Escolla 
Illa, de la nostra ciutat, a l’Escola Llot- 
ja o a la Facultat de Belles Arts “ Sant 
Jordi’’, de Barcelona, i, fins i tot, un 
d’ells ha complétât la seva formació a 
l’Escola d’Arts i d’Oficis de Madrid. 
D’altres, ja per a iniciar-se ja per a 
completar la seva formació, s’han inté
grât a entitats artistiques, corn ara 
l’Agrupaciô Narcis Giralt, de Sabadell, 
O bé han/ebut lliçons particulars del de-
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saparegut Alfons Gubern o bé d’En 
Joan Bermúdez, Josep A. Hueso, J. 
Martinez Lozano o de l’Albert Sitjes.

Aquests vint-i-quatre expositors -la 
majoria pintors, algún dibuixant i un 
sol escultor- s’expressen en diferents es- 
tils i tècniques, essent les escoles im
pressionista, simbolista, naturalista i 
realista les prédominants. Quant a les 
tendèneies no presents -aquella moder- 
nitat al.ludida en principi- diuen que no 
Than volgut excloure pas de la mostra, 
sinó que els seus représentants locals 
n’han déclinât la invitació.

Aquesta és la imatge del col.lectiu 
présentât per Cau d’Art Sabadell sota 
l’enunciat de L'art jove local. Imatge 
ben positiva, val a dir-ho, ja que tots els 
integrants tant a nivell col.lectiu 
corn individual han demostrat tenir cri
teri i talentejar, coses certament plausi
bles en art.

La Identität -o millor dit, les 
identitats- del col.lectiu, ho són: Rafael 
F. Barco, Andreu Segura, Ricard Fi
gueras, Joseo, Francese Bordas, Ilde
fonso Palomares, Josep A. Rodriguez, 
Josep Tuset, Jesús Cabañas, Ricard 
López, Caries i Xavier de Miguel, Car
ies Bellosta, Jordi Clapés, Miquel Ma
gern, Anna Maria Cañabas, Josep Vi
ialta, Anna Couderc, Elisa Galera, Ca
rolina Tamayo, Emili Valentines, Enric 
Vila, Soledat Vega i, el benjami, Saul 
Buisan.

Aquesta trobada ha estât una prime
ra llavor, que ben sincerament desitgem 
que fruiti. Si aixi passa serà mercès a 
l’entusiasme i la bona fe dels promo- 
tors, però també a que el col.lectiu ara 
format funcioni com a tal en el futur, a 
que els poders públics i les entitats ciu- 
tadanes l’ajudin, a que sigui capaç d’in
tegrar en eli tots els artistes joves de Sa
badell, de totes les tendèneies, perqué al 
cap i a la fi res s’assembla més a un ar
tista jove que un altre artista jove.

A que els professionals, o els que ja 
tenen oberta bretxa en el món de l’art 
-corn ara els Bordas, Couderc, Figue- 
ras, Joseo, Caries de Miguel, Valenti
nes, Viialta...-, continuîn sense tenir 
empatx d’acompanyar novells o debu
tants, actitud generosa que no pot me- 
rèixer més que el nostre respecte i el 
nostre aplaudiment.

A que, en fi, aquest esperit de joven- 
tut, curiós, desenfadat, obert, solidari i 
generös, illumini aquests anys daurats, 
fent-los els més alegres i profitosos de la 
vida d’aquests artistes: llur edat d ’or...
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A vu i és...

Anna María Aguíló i Sabadell
Presidenta de la Delegado d’Ómnium Cultural de Sabadell per Xéspir

A -i’Anna María Aguiló és una dona jo- 
ve, vital, afable i dolça com la 
confitura... Horn creu que és incapaç 
d’enfadar-se i d’enutjar ningù. És recep
tiva i comunicativa. Amb ella és fácil po
sar fil a l’agulla. I la conversa resulta 
fluida i ben aviat s’observa que l’Anna 
és explícita, fins i tot exhaustiva.

Polifacética ella, però ara solament 
ens ocuparem de la seva activitat com a 
presidenta de 1’Omnium Cultural a Sa
badell. També és Vocal de la Junta Di
rectiva de rO.C. de Barcelona. I cal fer 
una petita história, perqué fou a la capi
tal comptai on va néixer O.C. allá l’any 
1961, constituint-se com una societat ci
vil amb la finalitat de realitzar un mece- 
natge cultural catalá dins l’àmbit del 
Principal. Durant aquests anys s’ha de
dicat sobretot a la formació de mestres 
de català i a l’ensenyament de la llengua 
i la promoció de la cultura catalana. Anà 
estenent delegacions fins a un número de 
19, a més de 8 Grups locals. Actualment 
compta amb 20 mil socis.

-I quants som a Sabadell?
-Passem dels vuit cents -i afegeix: La 

nostra Delegado està entre les primeres 
cinc, tant corn a volum de socis corn 
d ’activitat.

Cada Delegació malda per aconseguir 
la incorporació del català a tots els ni- 
vells de l’ensenyament. Hi ha molta fei- 
na per fer, reaiment. Es promouen arreu 
onades d’accions per a reclamar el com
pliment de la Ilei de normalitzaciô llin- 
güistica de Catalunya.

-Com veus tu la catalanitzaciô?
-Si ho mirem d ’ençà d ’uns anys enre- 

ra, és evident que s ’ha guanyat força.
-Ets optimista de cara al futur?
-Cal ser-ho... Ara bé, cal que tots ens 

hi esforcem molt més encara... És evi
dent que hi ha parers diferents entre els 
catalans.

L’Anna M.® és una activista efectiva. 
Dedica tota la seva vida a tot el que és 
catalanitat. Si tots fóssim com ella a ben 
segur que aquella dita d’en Francese Pu
jols ja estaría en práctica... (Recordem- 
la: el filósof de la Torre de les Hores va 
dir que arribaría el dia que pel sol fet 
d’ésser català ho tindríem tot pagat...)

-Anna Maria, com s’ha vist des 
d’O.C. l’acció d’uns grups de persones 
que van passar-se la nit del dia 26 d’abril 
posant rètols catalans en els carrers reto- 
lats encara en castellà?...

-Va èsser molt important i s ’ha vist 
molt bé aquesta acciò... Feia dos anys 
just ament que l ’O.C. i d ’altres vam fer 
aquella campanya de posar les enganxi- 
nes de ”En català, si usplau”.

La nostra interlocutora ens diu que 
enguany hi haurà un notable esdeveni- 
ment: se celebrará el II Congrès Interna
cional de la Llengua Catalana. Cal re
cordar que el I Congrès tingué Hoc a 
Barcelona allá l’any 1906. I pel dia 25 
d’aquest mes de juny, se celebrará a Pö
blet la Festa Nacional dels Països Cata
lans.

O.C. instituí el Premi d’Honor de les
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Lletres Catalanes, que és el guardó més 
important en la cultura nostrada. En
guany ha recaigut merescudament el 
premi en Marià Manent. Però a cada ad- 
judicació es retreu per què es va excloure 
Josep Pia. Preguntem a l’Anna Maria:

-No és una “espina” que no se la vol 
treure O.C.?

-Bé. Jo diria que hi ha unes bases i sé 
que fa  anys s ’havia fet alguna proposta a 
favor d ’en Pia per part d ’alguns mem
bres dels diferents Jurats, però mai no 
va obtenir en aquell moment el quorum 
necessari per atorgar-li aquesta distinció.

-(No ho veig pia, ep! vull dir dar...)
Com que parlar amb l’Anna Maria és 

fer-ho dar i català -el tema de la catala
nitat és dominant- li he recordat la cita 
d’en Pujols... Ens ho agafem alegrement 
tot pensant, però, que mentre esperem 
aquell venturos i profètic dia, encara ens 
toca pagar...
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Art Romanic

Les “Majestats
per Ram on Vail i Rim  bias

.H i]0 martiri i la destrucció a qué ha es
tât sotmesa la ciutat de Beirut aquests 
dies, i la visita que amb un grup d’amics 
hem fet a Baget, on hem honorât i vene
rat la seva antiquissima Majestät, 
m’empeny avui a parlar de les imatges 
de Crist en la Cren denominades “Ma- 
jestais”, tan corrents en el nostre pais, 
de tal manera que és el Hoc del mon on 
son més abundoses.

Tothom sap què volem dir quan 
parlem d’una “Majestät”: es tracta 
d’una creu en la que el Crist hi està apo- 
sentat, com si es tractés d’un dosser que 
el protegeix, magnificament habillât, 
amb posât seré, no pas sofrent, figurant 
la seva reialesa, que exerceix de la Creu 
estant: “Déu regnà desde Varbre de la 
Creu”. Convé tenir present que durant 
els primers segles del cristianisme es 
sentia un verdader horror a imaginar-se 
el Crist crucificat. De bell antuvi es 
començà a representar la Creu corn a fi
gura del retorn de Crist pie de glòria, en 
la seva segona vinguda al món, quan el 
judici universal; era, dones, una repre- 
sentació escatològica. Més tard a aques
ta Creu s’hi afegiria, segons sembla, la 
figura de la Majestät de Crist. De les 
primeres Creus, és a dir de les Creus so
les, sense cap imatge, refulgents, però, i 
fetes d’or i pedrería recordem la creu de 
la Victória i la deis Angels, dels segles 
Xé i IXé respectivament, custodiades a 
la catedral d’Oviedo; época ja tardana, 
com la de les nostres Majestats, tota ve
gada que en aquests temps hi havia llocs 
on a la creu s’hi mostrava ja la figura 
del Crist crucificat.

Sembla que la representado del Crist 
Majestät havia tingut ja predicament 
dintre de la Gália Narbonesa (i per tant 
en el nostre pais, donades les relacions 
que en aquella época hi havia amb Nar- 
bona) ais temps tardo-romans. Conta 
sant Gregor! de Tours, bisbe que era de 
Narbona, el qué s’esdevingué amb una 
pintura de Crist Crucificat que el repre
sentava cobert només per un cinyell. Era 
l’any 593 quan l’anà a veure un prevere 
anomenat Basili, al qual se li havia apa- 
regut en somnis el Salvador ordenant-li 
que fes cobrir la imatge amb un vel. Per 
dues vegades no en féu cas; a la tercera.

però, davant l’amenaça ce mort que li 
fou feta, acudi al bisbe, Gregori, qui 
féu tapar la imatge.

Aquesta visió i el nom del prever e 
suggereix que Basili possiblement era 
un dels molts orientals que en aquesta 
época fugien del seu pais, per les perse- 
cucions originades ran de les añades i 
vingudes que provocava l’heretgia ico
noclasta, i acudien al men occidental.

Es coneixien correntment per “syri” , 
donat que la majoria provenien de Si
ria. Eren tants que I’arquebisbe de Tar
ragona, Joan, acut I’any 516 al Sant 
Pare Hormidas preguntant quina acti
tud havia de prendre front als preveres 
orientals nouvinguts, nombrosos pel 
que es veu, i tocats alguns d’ells per 
I’heretgia.

Diem aixo també perqué la verdadera

Col. labora
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difusió del culte a les “majestats” es di
vulga posssiblement a partir de la fama 
assolida per un Crist de Beirut (precisa- 
ment, pel que sembla, un Crist vestit) 
als tombants de l’any mil: segons la 11e- 
genda hi havia a Beirut una imatge de 
Crist que un cristià deixà abandonada a 
casa quan es mudà de domicili. Els 
nous estadants foren uns jueus; quan 
trobaren la imatge abandonada li infli- 
giren tots els turments i totes les sevicies 
de la Passio; amb gran sorpresa, la 
imatge tornà a sagnar per les seves feri- 
des; els jueus, Iluny d’admetre el mira
cle, volgueren demostrar la falsedat del 
liquid que havia sorgit de la imatge, 
aplicant-lo a familiars malalts, per veri- 
ficar-n e aixi la inop erància  i 
augmentar-rie l’escarni. L’aigua i la 
sang procedents de la imatge, obraren, 
però, altrament: els malalts es guariren 
i els jueus, astorats, es convertiren. El 
bisbe de Beirut féu gran repiega del 
preuat liquid i n’envià a moites esglésies

d’Orient i d’Occident; a Besalù se n’ha- 
via venerat una reliquia. El raconte del 
fet i el prec que féu aquell bisbe instant 
la celebració d’una festa en recordanga 
cada 9 de novembre fou efica^. En 
aquests anys ja es commemorava a Gi
rona segons es desprèn d’un Martirolo
gi de l’època en el que hi figura la “Pas
sio de la Imatge del Senyor Salvador 
que fou crucificada pels jueus a la ciu- 
tat de Beirut” (Berito diu textualment 
el document).

D’aquest fet se’n coneixen dos relats: 
l’un que fou llegit al segon Concili de 
Nicea l’any 787 i l’altre d’un diaca de 
Constantinopla, dit Lleó, del segle Xè. 
Segons aquest l’emperador bizanti Joan 
Tzimiscès quan recuperà Beirut l’any 
976 hauria recollit la imatge i se l’hauria 
enduta a Constantinopla, on des d’ales- 
hores se li donà culte a l’església del Sal
vador.

Un altre origen que s’ha volgut bus
car a la difusió a Catalunya de les “ma-

jestats” és a partir de la imatge conegu- 
da pel “ Volto Santo” de la ciutat italia
na de Lucca. Contra aquesta hipótesi es 
pot dir que la imatge italiana és poste
rior a algunes de les catalanes; també 
resulta difícil d’explicar la relació que 
podia haver-hi entre Catalunya i Lucca 
(podría haver-se establert via Pisa, ciu
tat propera a Lucca i amb la que els ca
talans de l’època sostingueren rela
cions, concretament ran d’una primera 
conquesta de les Balears, que no fou 
afermada, però). Darrerament els estu
diosos del tema opinen que probable
ment el Volto Santo deriva també del 
Crist de Beirut, de manera que tindria 
un origen comú amb les nostres majes- 
tats, sense, però, cap relació entre si.

Les nombroses “Majestats” del nos
tre país pertanyen als dos primers segles 
del segon mil.leni. El nombre de Majes
tats existents és important. Més ho seria 
si l’any 1936 no s’haguessin perdut les 
d’Arcs de Santa Pau, Saderra, Sant Ro- 
má de la Clusa i Toses; la de Caldes de 
Montbui es malmeté quasi totalment 
salvant-se’n només el cap: la resta és 
una reconstrucció. La Majestät de Cal- 
des és l’exemplar més significatiu de to
ta la sèrie d’imatges catalanes d’aques- 
tes caractéristiques. Molt més ruda, pe
rò també de gran tamany i sumament 
representativa i interessant és la de Be
get, per la que els naturals del poblé 
senten una gran devoció i estima: ells la 
salvaren de la crema i actualment no la 
deixen sortir per res del poblé. Molt in
teressant és també la que es guarda al 
Museu d’Art de Catalunya procèdent 
de la col.lecció Batlló. Entre les que hi 
ha en Museus i col.leccions, ademés de 
les poques que encara es conserven al 
lloc d’origen se’n coneixen més d’una 
vintena. “In situ” tenim la reconstruc
ció de la de Caldes de Montbui, la de 
Lillet i la de Beget a la Catalunya estric
ta; i les de la Trinität i La Llagona a la 
Catalunya francesa. Les altres cal 
buscar-les als Museus d’Art de Catalun
ya, de Vie, de Girona. Les de les col.lec
cions particulars o bé les de Museus de 
l’estranger son més dificils de veure; 
també ho és una que es guarda al Mu
seu Diocesà de Barcelona, permanent
ment tancat. Fern vots perqué algún 
dia, es trobi la manera d’obrir al públic 
aquest Museu, on s’hi guarden tantes 
peces d’interès, sobretot pels diocesans 
de Barcelona.
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Any Europeu de la Música

Wagner i l ’^Obra d’Art Total 5 ^

per A n to n i Sala i Serra

A j  a figura de Wagner i la seva obra ens sub- 
mergeixen inévitablement en el complex mon 
germànio que d’ençà del segle XIX asso
li un important protagonisme en la politica, 
la tecnologia i la cultura de la societat euro
pea. Caldrà centrar-nos en aquesta societat 
per a comprendre la revolució musical que 
comporté el wagnérisme: fins a 1’arribada 
d’aquest compositor, l’opéra, aixi coin la 
música en general, era la resultant de les in- 
quietuds artistiques d’uns personatges tipies, 
els compositors, ais quais la societat atorgava 
el paper de sublimadors del Heure en la vida 
nacional de cada pais. Res de pertorbador, 
per tant, en aquests personatges. A la vegada, 
la creado era estrictament personal, amb me- 
cenatges que la protegien segons uns costums 
marcats, i la seva influèneia d’estils, de mo
des i d’interpretacions. La música, abans del 
Romanticisme, és aixi un àmbit servil molt 
ben délimitât.

Durant el segle XIX, la societat europea 
es veu convulsionada pels corrents de refor
ma O de revolució que s’havien manifestât 
en la Revolució Francesa. Paradoxalment, 
les guerres napoleôniques escamparan per 
tot Europa moites d ’aqüestes idees. I és amb 
el desmembrament del somni napoleônic 
que els països centre-europeus fan paleses les 
tensions i rivalitats que existeixen entre 
élis i que no acaben d ’estructurar-se en una 
forma nova i eficaç de govern conjunt. El 
Congrès de Viena, amb Metternich corn a 
àrbitre restaurador de l’antic mosaic centre- 
europeu de la confederació alemanya, frus
tra les ambicions i el protagonisme dels po- 
bles germànics occidentals; Prússia, Bavie
ra, etc., sotmetent-los en cert aspecte a la 
preponderància austriaca. D’aixó se’n segui 
inévitablement un sentiment de frustració en 
el poblé alemany que es manifestará de for
ma visible en tots els trasbalsos que coneixe- 
rà el segle. Cal dir que molts d’aquests tras
balsos provenen de la ideologia més o menys 
liberal que havia nascut amb la Revolució 
Francesa i que Napoleó havia ajudat a di- 

■fondre: tot un seguit d’idees que fan eclosiô 
de sobte i repetidament, i que estructuren al
bora els moments naixents del Romanticis
me.

No ens estendrem aqui sobre el que fou, 
tant en l’ordre de les idees com en el de la 
práctica creativa, el moviment romàntic que 
somou tot el segle XIX d’ençà de les flames 
de la Revolució Francesa. Però cal esmentar 
alguns deis trets més caracteristics que, anys 
més tard, Wagner aprofundirà en la seva teo
ria musical i escénica, i fins i tot en la 
seva reflexiô sobre la societat. El romanticis
me es caracteritza, dones, per l’extrema nos- 
tàlgia d ’un origen que Higa l’home a l’uni
vers d’una manera absoluta, segons un Hi- 
gam que és l’essèneia mateixa de l’home.

Per aixô l’atracciô dels romàntics pel passât 
més incert i remot, per les narracions 
d’aquest mateix passât (els mites), o pel món 
medieval, que és el que fixé aquests mites. El 
romàntic cerca albora l’absolut per tal de 
fondre-hi la seva individualitat. El panteis- 
me que intueix en el món real el mena a 
creure també en un món ocult i misteriós, en 
sabers pregons i missatges criptics sota 
l’aparença de les coses. El romàntic exalta la 
seva “ ánima sensible’’ en un afany suprem 
d ’abastar l’absolut, i ho fa créant, 
sacrificant-se i exultant per mitjà de renùn- 
cies -la célebre redempció per la renúncia-. 
El món del romàntic és també un món fan- 
tàstic, reblert de claus i d’elements que 
transcendeixen de tôt el que és causal. No és 
estrany, en conseqüència, que el romàntic 
defugi de vegades la raô, decantant-se cap al 
somni, la fantasia i la passió.

El món germànic, que ja els romans, a 
l’època de Publi Tàcit Cornell, consideraven 
tenebrós, enigmàtic i secret, enclavât en un 
espai desconegut entre els Alps, al mar del 
Nord, el Rhin i el Vistula, posseeix encara 
els Higams amb el món antic que les cultures 
més meridionals -gregues, Hatines o deriva- 
des d’ambdues-, havien fet gairebé inidenti- 
ficables. Paralel.lament va sorgint en la so
cietat alemanya un sentiment d’identitat na
cional que s’identifica amb els nous corrents 
idéalistes i que cristal.litza en un model

-eficàcia, disciplina, diligèneia i amor propi, 
el “ der Deutsche charakter’’ de l’escriptor 
Hallpach- que consideren com a suprema 
virtut nacional.

Ultra aixó, la valoració qualificativa de 
signe racial anirà adquirint més importàn- 
cia, pel fet que entenen que la raça és allô 
que uneix en un origen comú i superior, i ja 
des del segle XIII la bellesa fisica de les imat- 
ges del “ genet de Bamberg’’ i de la “ dami- 
sel.la Ura von Naumberg’’ són considertats 
com a model i mirali de perfecció de la raça 
germànica. I és d’aquesta atmosfera densa i 
complexa d ’on sorgirá, genial i eventual- 
ment contradictória, una generació de so- 
ciólegs, filósofs, literats, músics i homes de 
ciéncia que aportará una commoció al món 
de la cultura (Sturm und Drang, Kultur- 
kampf, Jungenstil, L’Art Total, etc.), amb 
personalitats com ara Schopenhauer, Hegel, 
Novalis, Brentano, Heine, etc., i fins i tot al 
món de la politica (Von Treischeque, Gie- 
bel, Fallresleben, Bismarck, etc.).

D’aquest món intel.lecual innovador, 
confús, complicat i farcit d ’ambigüitat revo- 
lucionàries naixerà Richard Wagner (1813- 
1883).

Cap estudi sobre Wagner no es pot limitar 
a la seva condició de compositor d’óperes. 
Wagner és, sens dubte, la ment musical més 
complexa del segle XIX, i la polarització de 
la seva energia a l’entorn de la qiiestió de 
l’ópera ocasiona en el seu temps una revolu
ció que és tant musical com, més àmplia- 
ment, Intel.lectual, aconseguint un canvi ra
dicai pel que feia al paper de la mùsica en 
l’àmbit de la cultura i respecte a totes les al- 
tres arts. Wagner somnia amb la utopia de la 
“ Gesamtkuntswerk” (l’obra d ’art total), as- 
sociació de totes les arts a l’entorn d’un cos 
estructural, el drama, el qual s’estableix per 
referéncia a la música. Val a dir que aixó su- 
posà un trencament amb les anteriors regles 
tradicionals -fins i tot romàntiques- que se- 
guia la música i el comportament social deis 
públics europeas.

Técnicament, Wagner manifesta la in
fluèneia, en els sens inicis, del seu compa
triota Carl Maria von Weber, Fautor del 
Der Freischutz, i posteriorment la d ’Hector 
Berlioz. També sobten, en el Wagner prime- 
rene, les seves afirmacions sobre ètica, mo
ral i politica, que no s’estigué d ’aplegar en 
una obra escrita ingent. En la práctica, 
Wagner era irrespectuós amb l’amistat, amb 
la paraula donada, amb la coherèneia políti
ca i amb el concepte del matrimoni. Tenint 
plena conscièneia -potser excessiva i tot- de 
la seva própia genialitat, mai no s’aturà da- 
vant de cap dificultat, i actuà de manera que 
res no fos obstacle per a la realitzaciô de la 
seva obra, i per aixó ho sacrificà tot, Hevat 
del seu benestar material, que li era impres-
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cindible, i de l’orgull de ser el gran protago
nista en la cultura de l’època.

Amb una formació intel.lectual i un ba- 
gatge que provenien del medi universitari 
alemany de l’època, i també del món teatral 
i musical de les petites ciutats germàniques, 
Wagner penetra progressivament en el món 
dels antics mites nòrdics: el que pretendrà és 
harmonitzar totes les arts per tal de 
modelar-los, els mites i les narracions anti
gües, en una nova forma escénica i musical 
que desvetlli a la vegada una nova sensibi- 
litt. Moites de les seves idees sobre l’art i la 
música, Wagner les havia posât per escrit a 
Paris, en diversos tractats d ’estètica musical 
(L ’evolució i l ’art, L ’obra d ’art de l ’avenir i 
Òpera i drama).

En la teoria estètica de Wagner es troben 
reunides aixi les clàssiques aspiracions ro- 
màntiques de cercar, per mitjà de les diver
ses formes artistiques, una forma expressiva 
global que es pugui erigir com a sublimació 
màxima de tot l’univers. El món intel.lectual 
de Wagner es veu també influît profunda- 
ment per Schopenhauer; influència que es fa 
palesa en el sentit ambigu i fortament fata
lista d’alguns dels drames musicals wagne- 
rians. L’amistat i l’admiraciô de Nietzsche, 
qui veié en el Tristany i Isolda de Wagner i 
l’encarnaciô ideal del drama dionisiac, influì 
Wagner, si més no durant un temps, abans 
que un progressiu allunyament i un munt 
d ’equivocs, que es materialitzen en les criti
ques de Nietzsche al “ cristianisme” de Par
sifal, no signifiquin la ruptura entre music i 
filôsof.

En la teoria wagneriana es destaquen un 
seguit d’elements associatius: la música i la 
seva orquestració, l’obra poètica del drama, 
les veus, l’escenografia i l’ambientaciô, ac- 
tuant tot plegat damunt la psicologia dels re
ceptors. Wagner, influît en aixô per Berlioz, 
pensa sempre en termes orquestrals, 
cercant la transcendència en fundó del tim
bre i del colors de les distintes families d’ins
truments. Per aixô conrea la individualitza- 
ció instrumental del timbre greu expressiu 
(tuba, trompa, corn anglès, clarinet baix, 
etc.). Li interessen també els contrastos amb 
grups seràfics d’arpes. Amb tot aixô, estruc
tura aleshores la música dramática per 
mitjà d’un motiu conductor (leitmotiv), fór
mula que ja havia estât emprada per Weber. 
Aquesta conducció del tema permet d ’asso
ciar personatges, simbols, passions, emo- 
cions i estats d ’ànim, conceptes dramàtics en 
definitiva, sotmetent-los a canvis de tempo, 
de tonalitat, de timbre o de color, per tal 
d ’obtenir un encadenament d ’imatges poèti- 
co-musicals que configuren la variació psi
cológica expressiva.

En el joc dels “ tempi” wagnerians ha sor- 
git també el concepte de melodia infinita, 
que fa referència a l’esquema dinàmic sense 
interrupció entre el diseurs poètic guiat per 
l’al.lusió (leitmotiv), i la progressió poètica 
(recitatiu). Pel que fa a la interferència de 
l’àmbit dramàtic amb l’àmbit musical, vai a 
dir que, contràriament a la convenció, el re

citativo és el que coordina el text amb el de- 
senvolupament simfónic. L’ambigüetat to
nai permet també diversos efectes: La “ sus- 
pensió” , la “ sordina” , els “ tapats” ... 
Mitjançant l’aprofitament màxim de la mas
sa orquestral, Wagner busca els efectes 
transcendentals per tal de donar dramatisme 
a la narració poètica. Entre les innovacions 
wagnerianes cal esmentar també el matis en 
la massa orquestral, desconegut abans de 
Wagner, aixi com la tècnica dels acords en 
aquesta massa, que ha romàs com a model 
per a Pescóla simfónica moderna. En defini
tiva, l’orquestra wagneriana és piena, mas- 
sissa, contrastada eventualment, contrastant 
en aixô, per exemple amb la de Brahms.

Wagner és també l’autor dels textos de les 
seves obres. Les seves preferències, pel que 
fa a les fonts d’inspiració, es decanten pels 
temes mitolôgics i per les llegendes germàni
ques. Els germans Grimm foren precedents 
en els quais Wagner segurament s’inspirà. 
Molts dels temes wagneraians eren clàssics 
dins de la tradició romàntica: les renúncies, 
les redempció per l’amor i la passió com a 
mitjancera dels propósits dels herois. Wag
ner no musicava una obra fins a tenir el text 
complet, acabat i polit, com si el text poètic 
mateix inspirés posteriorment al poeta, la 
música. Cal dir que El Vaixell fantasma, per 
exemple, li fou adquirit per l’Opera de Pa
ris, la quan comprà ùnicament els drets del 
text. Quant a la construcció literària 
d’aquests textos, s’hi intueix la influència de 
les seves traduccions jovenivoles de Shakes
peare. La mateixa cal.ligrafia dels originals, 
ordenada i elegant, demostra una seguretat i 
una premeditació que contradiu la clàssica 
imatge romàntica i sobretot wagneriana de 
la “ ment esbojarrada i fantasiosa” .

És evident que les veus, en el frama wag- 
neriá, tenen una gran importáncia. Encara 
que el seu tractament no sigui igual a totes 
les obres, la idea central de Wagner és que la 
veu “ mig-canta” i “ mig-declama” (sprech- 
gesang), caracteritzant-se per una mena de 
recitatiu fluíd que representa la fusió del ré
citât i de l’ària en una melodia sens fi. 
Aquesta és, si més no, la tècnica que Wag
ner aplica a les seves millors óperes. I és un 
error suposar que Wagner éliminés premedi- 
tadament l’ària: el que fa és aplicar un nou 
métode, d’acord amb la seva teoria dramáti
ca, i d ’aixó en són exemples “Dun bist der 
Len” de la Walkiria i els duos d’amor del 
Tristany i Isolda. El que rebutjá fou l’esperit 
“ bel cantista” que havia anat assolint l’ària.

orna vostra

La veu agraida del tenor wagneriá té la 
tessitura d’un registre “ mig-greu” (helden- 
tenor), amb sorprenents salts a les zones 
agudes, fins al “ la” . El millor exemple en 
fou la veu de Laurist Melchior i la de Max 
Lorenz, molt coneguts al Liceu. La sopran, 
que Wagner personalitzà en la Schröder- 
Devrient, necessita volum, potèneia i una 
coloratura dramática al llindar de la mezzo. 
Les veus de bariton i de baix, a més de po
tèneia i d’un centre brillant, exigeixen un 
timbre especial per als recitats-cantats dra
màtics. De tota manera, Wagner necessita 
artistes de gran formació musical. Però el 
que possiblement ha guanyat més en el de- 
curs del temps, pel que fa a les representa- 
cions wagnerianes, és l’escenografia. Els 
nous mitjans tècnics, amb decorats que uti- 
litzen la il.luminaciô especial. Hum negra, 
transparèneies, diorames, etc. permet de mi- 
llorar plàsticament la fusió de la música i del 
drama tal com I’entenia Wagner. El carni de 
la nova escenografía wagneriana l’imposà el 
seu nét Wieland Wagner, amb els nous mun- 
tatges de Bayreuth, en els quais potencià el 
paper del director d ’escena. Aquest comptà 
també amb una floració excepcional de di
rectors i de cantants que entre els anys 19511 
1962 crearen allò que s’anomenà el Nou 
Bayreuth. Molts d ’aquests cantants foren 
també ben coneguts del públic del Liceu: 
Anna Silja, Régine Crespin, Birgit Nilsson, 
Ramon Vinay, Theo Adam, etc.

L’“ obra d’art total” necessitava un pú
blic preparai, en estât de poder rebre el mis- 
satge wagnerià. També calia atreure’l, en 
una època farcida de trasbalsos, de polémi
ques i d’escàndols, i això Wagner, amb el 
seu comportament extravagant i egocènc- 
tric, tingué una actuació magistral al llarg de 
tota la seva vida. Calia també que s’anés 
propagant una nova Sensibilität envers les 
idees que sustentaven la seva obra. El fet és 
que el públic, format principalment per una 
joventut plena d’inquietuds intel.lectuals i 
politiques, sorgi i augmentà vertiginosa- 
ment. Arreu d’Alemanya proliferen Asso- 
ciacions Wagnerianes promogudes per ma
teix Wagner i pels seus col.laboradors que 
divulguen la nova “ religió” musical. És 
aleshores que Barcelona es converteix en 
una de les grans ciutats wagnerianes d’Euro- 
pa, grácies a la tasca eminentment musical 
que menaren molt aviat el Doctor Letamen- 
di i Joaquim Marsillach, els quais conegue- 
ren personalment Wagner a Bayreuth. I no 
calgué gaire temps per tal que el wagnérisme 
s’integrés als moviments d ’avantguarda 
aleshores en estât naixent, tant estètics (el 
modernisme) corn politics. La causa primor
dial de la identificació del wagnérisme amb 
els ideals nacionalistes catalans cal cercar-la 
en les aspiracions d’identitat que feia con
vergir el germanisme (la constitució progres
siva d’una pàtria alemanya) amb el catala- 
nisme cultural i politic.

Amb la fundació de les Associacions 
Wagnerianes -que a Catalunya foren impul- 
sades per Maragall, Zanné i sobretot Joa-
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quim Pena-, es pretenia aconseguir un pú- 
blic diferent del convencional; es pretenia 
formar militants intel.lectual que veiessin en 
l’opera i en la mùsica molt més que la imatge 
tradicional de l’art; uns militants capaços de 
propagar “ l’art total’’ convertit ara en una 
mena de religiô, i que a més financiessin eco- 
nômicament el “ temple’’ musical de Bay
reuth, santuari on els afiliats al moviment 
wagnerià peregrinarien cada any, a I’estiu, 
durant els famosos festivals. És a Bayreuth, 
també, on Wagner féu edificar el seu palau, 
Haus Wahnfried, com si es tractés de la resi- 
déncia del profeta de la nova art. Guardant 
les distàncies entre l’àmbit prôpiament 
intel.lectual i el mon social, es podria dir, 
recolzant-nos en elements d’aquest tipus, 
que el wagnérisme pretenia ser una actitud 
ideològica davant de la societal, però amb 
unes finalitats inconcretes o en qualsevol cas 
força ambigúes.

A les obres de Wagner no hi trobarem cap 
procès formatiu, sinò una evoluciò dels es- 
tils fins a arribar a la ides de l’“ art total’’. 
En Wagner no hi ha obres de joventut, en el 
sentit que aqüestes haurien de configurar les 
futures obres mestres; l’evoluciô wagneriana 
anirà marcada per un seguit d ’influéncies fà- 
cilment identificables. Rienzi (1840), per 
exemple, és una òpera en la linia de Meyer
beer. El Vaixell fantasma és ja una òpera a 
la manera de Weber (1843), més alemanya 
però conservant restructura tradicional. 
Tannhäuser i Lohengrin sòn obres esplendo- 
roses amb una gran perfecciò formal. La te
màtica, segons el gust de Wagner, conté els 
elements més tipies: les mitologies, els uni
versos màgics i sobrenatural que reaparei- 
xeran posteriorment en les altres obres de 
Wagner combinats amb temes nogensmenys 
característics: la Iluita entre el bé i el mal, 
però una Iluita caòtica, el conflicte entre 
l’esperit i la earn, la redempció per l’amor, 
etc. En aqüestes óperes, Wagner situa l’or- 
questraciò dé manera cada vegada més pro
tagonista, atorgant-li la descripció de les si- 
tuacions. Però la teoria wagneriana, que el 
geni de Bayreuth ha anat élaborant paral.le- 
lament a les obres abans esmentades, només 
es materialitzarà del tot amb la Tetralogia de 
L ’Aneli del Nibelung, poema geganti escrit 
entre els anys 1854 i 1871. Encara que la tas
ca creativa de Wagner es desvií, en l’entre- 
mig, en altres direccions; com ara l’any 
1857, en el qual, després d’un apassionat 
idil.li amb Mathilde Wesendonk, escriu un 
esclat délirant d’allò que será la culminaciò 
de la creatività! wagneriana i la definiciò 
més acabada del seu estil: Tristany i Isolda 
(1859), drama-música d’ampli cromatisme 
simfònic. En aquesta òpera els motius con
ductors (leitmotiv) descriuen tècnicament 
l’oposiciò o la uniò que prevalen musical- 
ment i que simbolitzen la trajectòria dels 
protagonistes del drama. El poder expressiu 
de l’harmonia cromàtica per semitons, la 
fluctuació dinàmica de les veus i l’orquestra- 
ció sòn diversos deis elements emprats per 
Wagner per tal de donat la màxima emociò

al drama clàssic de la redempciò per l’amor.
L’any 1876 Wagner escriu l’ùnica òpera 

de caire festiu, la qual s’inspira en les tradi- 
cions musicals dels Gremis artesans de 
l’època dels “ meistersingers’’ medievals: Els 
mestres cantaires de Nuremberg, que conté 
personatge reals i desprovistos de simbolo
gia. Finalment, el 1882, estrena la seva ùlti
ma òpera al teatre de Bayreuth, bo i décré
tant les condicions d’exclusivitat per a 
aquest teatre. Es tracta de Parsifal, considé
rât com a “ drama sagrat’’, i que és potser el 
testament espiritual wagnerià a més d’una 
mena d ’’acte de contriciò. La beilesa de les 
notes, que configuren un addagio infinit, de 
“ L’encant del divendres sant’’ i el desenvo- 
lupament coral de la “ redempciò al redemp- 
tos’’ han quedat corn l’aportaciô més genuï- 
nament romàntica de Wagner a la història 
de la mùsica.

Richard Wagner morirà al cap de poc 
temps, el 13 de febrer del 1883, a Venècia, la 
ciutat aquàtica dels capvespres hivernais, sis 
mesos després de l’estrena de Parsifal a Bay
reuth. El trasllat de les seves despulles i la in- 
humació a Haus Wahnfried constituïren una 
manifestaciò cerimonial i popular pròpies 
d’un emperador germànio, tal com ell havia 
somniat.

Breument, cal considerar, dones, que, des 
del punt de vista de l’òpera tradicional, 
Wagner va provocar una revoluciò que tras- 
balsà l’escenari liric del XIX, en imposar a 
la veu el torrent de l’orquestra simfònica. 
També el contingut de l’obra diferia del dra
ma convencional, basat encara en la caracte- 
ritzaciò dels personatjes. L’ùs de la mitolo
gia és un mitjà per a l’expressiò de la filoso
fia i de la trama psicològica, en la qual els 
personatges apareixen més com a simbols 
que com a persones. Fins i tot es podria dir 
que Wagner anorrea amb les seves innova- 
cions els valors convencional de l’òpera, 
apareixent aleshores corn a ùnica alternativa 
els mètodes tradicionals de l’òpera més po
pular, però adaptais al moment, i de “ bra
vura” del seu contemporani Giuseppre Ver
di (1813-1901).

Posteriorment, l’obra de Wagner ha tres
cai camins ambigus i no gens clars, i ha cai- 
gut en una manipulaciò per part dels nous 
corrents ideològics del segle XX. Com si El 
capvespre dels déus, l’ùltima “ jornada” de 
la “ tetralogia” hagués estât una profecia 
que la història hagués tingut en compte.
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Imatge ì Paraula
Fotos de Pere M onistrol

En aqüestes mateixes pàgines hi ha 
un article de Mn. Geis corresponent 
a les seves biografíes d ’“ Els que he 
trobat pel carni” , dedicada a Joan 
Sallarès i Castells, autor, entre 
altres llibres de “ A l’om bra del 
cam panar” .

Creiem oportunes les fotos que Pere 
M onistrol ha captat en aquell 
entranyable Hoc. (Ben segurament 
que el mateix Sallarès n ’hauria tret 
un feliç comentar!).

A l’om bra del cam panar i en plenes 
festes de Carnestoltes, es va 
instai.lar un camping, “ amb totes 
les de la Ilei” ... Hom  cren que els 
campistes s’ho devien passar força 
bé i amb hum or que, poc o molt 
n ’hi ha. (Qui pot pensar que fins i 
to t en sobra...).

Per altra part, el fo tògraf ha pujat 
al d m  del cam panar, on ha captat 
aquesta originai vista. En la m ajoria 
de les rajóles que cobreixen l’ull 
d ’escala hi ha inscripcions -noms i 
dades- que son una mena de 
testimoni deis que hi han pujat per 
contem plar la ciutat des d ’una altra 
perspectiva. Aci tenim , una vegada 
més, imatge i parau la...
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lordi Roca a l’Acadèmia de Belles Arts
per Joan David

A j ’Associació Foment Art i Cultura és 
I’organitzadora de l’exposició GENT 
DE SABADELL; exposició de 116 re- 
trats a l’oli, de la mà de JORDI ROCA, 
obra representativa de nou anys feta a 
consciència, en la qual figura un “am
pie ventali d 'homes i dones que formen 
P element viu de la meva ciutat” i on 
“els que hi son, hi son: i els que no hi 
son no han estât pas exclosos per menys- 
preu: és que el meu cor s'ha decantât 
més cap a uns que cap a uns altres". 
Aqüestes paraules son escollides del 
text amb el qual I’autor voi justificar
se, i que per això ha estât imprès en el 
catàleg. El retrat és gènere difícil; a la 
virtut de la semblança s’hi ajunten pro
blèmes iniciáis: d’encaix, que inclouen 
els de les distàncies, les mesures dife- 
rents, amb els efectes de llum i ombra 
corresponents, l’expressiô dels ulls i les 
particularitats de nas i boca. Retrats 
començats directament amb els pinzells 
i, per tant, ja afincats en primera inten- 
ció per tal de conseguir aixi estructurar 
el carácter del model. En la limitació 
dels colors emprats s’ha prêtés d’acon- 
seguir un ajust a la psicologia del perso- 
natge, tot mirant que fossin colors har
monies.

El conjunt d’aquesta exposició ha 
quedat estampât en un llibre on cada re- 
tratat el veiem agermanant a una 
semblança biogràfica. La presentació 
l’ha resolta meravellosament el nostre 
Lluis Casais i Garcia, i els textos bio- 
gràfics són a cura de Joan Cusco i Ay- 
mamí, Joan Brunet i Mauri, Ana Fer
nández Alvarez, Pere Roca i Garriga i 
Jordi Roca i Tubau. Aquests textos bio- 
gráfics, en conjunt, no tenen deixalles; 
una franca compenetració entre escrip- 
tor i biografiat contribueix a l’enriqui- 
ment de les reproduccions -per altra 
banda, perfectes-, les quais en 
individualitzar-se ens fan possible de 
valorar-les amb una total independén- 
cia.

Be és veritat que en el conjunt deis re
trats exposats hi veiem diferéncies. Les 
que jo acuso, principalment són degu- 
des al temps en qué foren realitzades 
(nou anys són suficients per graduar-se 
amb una més o menys identificació). La 
tècnica, certament s’ha afiançat any 
més any. No m’és permès de deixar en 
l’oblit un dels conceptes que Lluis Ca
sais ha deixat imprés en la presentació 
del llibre. Es tracta d’una veritable sin

tesi de la personalità! artistica de Roca, 
personalità! que jo qualificaria d’ùnica.

Deixeu-me que en faci una còpia; en 
ella entreveiem una afinació d’espiri- 
tualitat. Ens diu Casals: ¿Com la veu la 
geni, Cobra d'en Jordi Roca? Com la 
pinta?. És molt complexe; per una ban
da la mira amb una gran tend resa, com 
si tingués por que la imatge que tra- 
dueix no correspongui al fons de bon- 
dat que busca i que voi trobar-hi. Per 
altra banda amb una certa tafaneria im
pertinent, de voler veure què hi ha da- 
rrera la cara del personatge, quin secret 
amor l'exalta, quina secreta angoixa el 
turmenta; voi anar mes enllà del simple 
retrat, més enllà de la máscara de teatre 
de la comèdia de la vida, i voi endevinar 
què passa a l'altra banda del mirali; sa
ber perqué la gent estima i perqué so- 
freix, qué anhela i qué la frustra...”

Tot artista a Thora d’exposar fa una 
prèvia sel.lecció de les obres i deixa, per 
tant, al marge les que creu més dissorta- 
des; aixô comercialment és d’una per
fecta lógica, tot i que a vegades no dei
xa d’ésser un petit frau al critic que vol 
comentar-ne la personalità! amb juste-

PEIX I MARISC
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CASTELLAR 
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sa. Jordi Roca, amb una actitud sincera 
i honesta, no n’ha deixat cap al magat- 
zem; eli es confessa históricament en un 
acte públic i accepta plàcidament els co- 
mentaris més o menys afalagadors 
d’aquest públic. aixó, francament, és 
un encert. Ja fa uns anys en l’obra “ La 
decadéncia d’Occident’’, Oswald Spen
gler en parlar comparativament del nu i 
el retrat ens parla d’aquest darrer i ens 
diu que: “l'estructura interior de Chô
me, l'ànima, és la que ens parla 
mitjançant el rostre; tal com Cespai in
terior d'una catedral ens parla mitjan
çant la fagana, veritable rostre de Cedi- 
fici. Per nosaltres el retrat es música. 
La mirada, el joc de la boca, la catego
ria del cap, les mans, tot això és una fu 
ga de diverses veus que es desprén del 
quadre i ve a sonar a les oides de Ces
pectador Intel.ligent... Els nostres re
trats reprodueixen quelcom unie, quel- 
com que fou una vegada i que no torna 
a ser, la història d'una vida en Cexpres- 
sió d'un instant, un centre còsmic per 
qui és el seu món, com el jo  és el centre 
dinámic de la frase fàustica”.

Per al personatje retrata! ja ha passa! 
el seu temps i si del conjunt del quadre 
en trobem moments desagradables, no 
però deixarem de contemplar-ne la fia- 
bilitat d’uns rictus que no acostumarem 
a descobrir en moments de la nostra vi
da corren!, però mai present en el fet de 
la conversa de cada dia. L’obra de Jor
di Roca restarà registrada en els fulls 
d’una història que és la nostra i que el 
temps donará ocasió de valorar-la pel 
que valgui.
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Una peça editorial important: 
“ GENT DE SABADELL”
per J. T.

na ciutat no és només una suma de 
carrers i d’edificis. També la forma, i 
potser més que altra cosa, l’element hu- 
má. Que Sabadell no és una ciutat- 
dormitori sino un ruse d’inquietuds, de 
fervors, de treball i convivéncia, tots ho 
sabem prou. Però va bé que de tant en 
tant es produeixin fets socials que ho 
corroboren. Acabem de viure’n un 
d’aquests fets: l’obra del pintor Jordi 
Roca, que justament no és nascut a la 
nostra ciutat però que s’ha guanyat a 
pois el titol de ciutadania sabadellenca. 
I en dir “Pobra de Jordi Roca” no 
al.ludim una unitat pictórica determi
nada sinò cent setze unitats pictòriques, 
cent setze retrats a I’oli, tots de “gent 
de Sabadell”, que Jordi Roca ha anat 
treballant a còpia d’anys i que ara va 
aplegar en una exposiciò per a la qual 
foren necessàries totes les parets de 
TAcadémia de Belles Arts i on “tota la 
gent de Sabadell” ha pogut ser testimo
ni d’un tan singular fenòmen artistic.

Però tot i el seu ressò, una exposiciò 
no deixa de ser un fet esporàdic, fungi
ble; després de dosa, cada un dels cent 
setze retrats hauria fet un carni diferent 
i la quixotesca globalitat d’aquella mos
tra pictórica hauria quedat esmicolada i 
el seu sentit col.lectiu, de densa trans- 
cendéncia ciutadana, s’hauria esvait.

Per a Jordi Roca, dones, l’exposició 
no era suficient, i ha tingut un gest que 
dóna a l’obra, en el seu conjunt, una 
perennitat desitjada. N ’ha fet un llibre. 
Un llibre amb el mateix titol, GENT 
DE SABADELL, on amb un desplega- 
ment editorial de categoria s’hi repro- 
dueixen els cents setze retrats, tots en el 
seu singular cromatisme. I, a més, 
s’acompanya cada un d’ells amb un text 
que facilita la referència biogràfica de 
cada un dels retratats, o la semblança 
psicològica, o una feliç conjunció 
d’ambdues coses. Els textos, en una bo
na part, ha estât el mateix Jordi Roca 
qui els ha escrit, i de la resta n’han tin
gut cura (i els citem per ordre alfabétic) 
Joan Brunet i Mauri, Joan Cusco i Ay- 
mami, Ana Fernández Alvarez i Pere 
Roca i Garriga. Encara, hi ha una pre- 
sentació de Lluís Casals i Garda, on es 
diuen coses com aquesta: “I en Jordi 
Roca que ve a Sabadell procèdent d ’un 
poblé amb historia gloriosa i passai es- 
plendent, es fixa aquí, estima Sabadell, 
estima la seva gent, s ’hi troba conforta
ble i fins esquiva els nostres defectes i es

dedica a captar les nostres virtuts. Esti
ma la nostra gent, la mira amb ulls de 
simpatia i mentalment va fent-ne una 
mena de retrat col.lectiu, fins que un 
dia es decideix a fer-ne efectivament el 
retrat”.

El propi artista pintor obre el llibre 
amb unes ratlles de prosa poètica on 
queda reflectida la seva Sensibilität, i 
també hi fa un exordi explicatiu justifi- 
cant, majorment, el seu subjectiu punt 
de mira en la tria dels models - “el com
ponent huma que m ’envolta”-. Aquest 
component, és, tanmateix, vari en di
versos aspectes: en edat, en activitats, 
en ideologies... Però és el que Jordi Ro
ca té a l’abast i entre el qual eli se sent 
inscrit. No es tracta, dones -i això és 
molt convenient de senyalar-ho- d’una 
selecció de ciutadans de primera. “Els 
que hi són, hi són -diu Fautor-. Els que 
no hi són no han estât pas exclosos per 
menyspreu: és que el meu cor s ’ha de
cantai més cap a uns que cap a uns al- 
tres”.

La diversitat d’ambients a què respo- 
nen els retrats -malgrat que lògicament 
hi dominin els adscrits a les arts 
plastiques- feia difícil que els retrats li- 
teraris fossin tots d’una mateixa mà, 
corn els gràfics. Potser el mateix Jordi 
Roca que, corn hem dit, n’ha escrit bas- 
tants, els hauria pogut fer tots, puix no 
hi pot haver dubte que eli coneix prou 
tots els models i que per això els ha es- 
collit: i aixi, aquesta vessant del llibre 
hauria ofert una unitat parai.lela a la 
plàstica. Ara es manifesten unes dife- 
rèneies considerables en els tractaments 
literaris, i aquesta és l’ùnica objecció 
que podem fer a l’ambiciosa aventura 
editorial. Aventura que, a desgrat 
d’aquest retret, podem considerar com 
a molt reeixida.
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El “ Batik” , aquest 
desconegut
per Rosa Ten

t in c a r a , en la nostra cultura, hi han 
coses ben poc conegudes, i el Batik n’es 
una. Una estampació antiquissima, nas- 
cuda a Indonesia des del començament 
del temps... Unes ceres, unes tintes, uns 
pinzells fins, unes pipetes i una inspira- 
ció, fan miracles damunt de teles de cotó 
i Ili. A Java, a tota l’Indonèsia i paísos 
de l’Extrem Orient, és l’art artesá que 
aprenen a fer les noietes des de petites. 
Una estampació que ja no desapareix 
només que amb la mateixa roba. És un 
art, perqué sois l’artista pot arribar a 
crear bells dibuixos, efectes impressio- 
nants...

A Sabadell hi ha hagut algún cas d’ar
tistes dedicats al Batik. Fa alguns anys, a 
Belles Arts, una noia sabadellenca va 
presentar-ne una mostra, quelcom que 
va passar i que va admirar, però tan sols 
per uns dies... ara, des de fa ja uns pocs 
anys, a casa nostra una altra sabadellen
ca, la Imma Raurich, mostra de tant en 
tant la seva obra, aquesta, de caractéris
tiques totalment orientais i amb una be- 
llesa i art sorprenents. La gran dedicació 
d’aquesta artista, que del seu art n’es 
també professora, crida l’atenció pel 
conjunt de perfeccions que s’observen a 
les seves obres. Ella no sols exposa, sinò 
que ensenya i eixampla la cultura de les 
seves alumnes explican! la història 
d’aquest art, corn es fa, corn és possible 
crear tanta bellesa. Amb Batik es poden 
fer moites coses, a més de quadres... A 
l’india, les dones pinten aixi moites de 
les seves robes per a la casa i per a elles 
mateixes i la Imma Raurich ensenya 
també a fer moites altres coses que no 
són quadres, encara que sigui el que més 
li agradi fer.

Darrerament exposa bastant a Saba
dell; fa poc, a “ Cau d’Art Sabadell” , 
ara a la Xampanyeria “ Brut” del carrer 
de Mestre Rius, 13. Algunes de les seves 
obres es troben penjades a les parets i 
donen un caire artistic al local. Es una 
obra a més de bonica, intéressant perqué 
respon a una cultura de la quai sabem 
poc, molt poc d’aquesta tècnica que 
sembla que Europa va conèixer a través 
de la colonitzaciô holandesa d’Indonèsia 
i sobretot a través del ceramista holan
dés Theodorus Colenbrander, sobre el 
decorativisme del “Nieuwe Kunst” , el 
dit modernista holandés. Llavors va 
començar a Europa l’interès per la for
ma aquesta d’estampació a mà, feta 
amb cera d’abelles fosa, aquelles zones 
de la tela que no es volen tenyir en el 
bany corresponent i procedir al desence- 
rament. Tot això, i molt àmpliament, 
aquesta sabadellenca ho explica i ho en
senya en els seus cursets i exposicions 
fent cultura, que sempre és important!
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Sardanes

La Cobla “Jovenivola” de Sabadell (i ii)
per Jaum e N onell i Juncosa

A. - Una important reestructuració.
La primera baixa d’un element que sofría 

la cobla per passar a una altra fou la del tibie 
Francese Benitez qui va anunciar amb temps 
que havia acceptât la proposició d’anar a la 
“Pral. del Llobregat” a partir del Carnaval 
de 1979.

A finals de 1978 va transcendir a l’opinio 
pública un projecte que s’estava gestant: el 
de creació d’una nova cobla on s’hi veien in- 
volucrats diversos elements de la “Jovenivo- 
la”. Aquesta nova formació tingué una pri
mera actuació en public, encara sense un 
nom concret, el dia de Reis de 1979 a Iguala
da. Aquest fet i el rebombori que ocasioné 
la noticia van precipitar el naixement de la 
cobla “Mediterrània”, que va debutar a 
Barcelona el 3 de Març de 1979. Els sabade- 
llencs que hi formaren part eren els fiscorns 
Joan Pérez i Tomás Tormos, el trompeta 
Joan Arnau i el flabiol Bernat Castillejo. La 
resta eren joves elements de la “Pral. de 
Collblanc”, “Camprodon” i 3 que no per- 
tanyien a cap cobla, tots sota la direcció de 
Josep M.® Bernat.

L’aldarull que la marxa d ’aquests 4 ele
ments va suscitar en els ámbits sardanistes 
particularment sabadellencs fou considera
ble. Els diaris se’n feren ampli ressò (1).

El nudi del problema que neguitejava els 
membres de la Junta de l’Escola de Mùsica 
per a Cobla i Banda era el curt marge de 
temps amb el que havien anunciat la sortida 
de la cobla, fet que dificultava en gran ma
nera la seva possible substitució i posava en 
perill la continuitat de la cobla.

Els nous incorporais, que respongueren a 
piena satisfaccio, foren el tibie Marcel Ar
teaga, de Granollers, el flabiol Albert Serra- 
vinyals i el fiscorn Eduard Figaro (2) de la 
“Jovenivola I I” i el fiscorn Ruben Ginesta, 
de Barcelona. D’aquesta manera la forma
ció fou: Albert Serravinyals (flabiol), Josep 
Macià i Marcel Arteaga (tibies), Enric Orti i 
Miquel Creus (tenores), Xavier Puig, Josep 
Crusellas (trompetes), Joan Salanguera 
(trombò), Ruben Ginesta i Eduard Figaró 
(fiscorns) i Joan Carles Samaranch (contra- 
baix).

La primera actuació amb aquesta compo- 
sició tingué Hoc a Badalona el març de 1979. 
Solament tenien 6 sardanes de repertori, les 
justes per fer una audició.

La tenacitat del director Salvador Uyà i 
l’esforç dels músics van fer possible la supe- 
ració de la greu crisi i aixi en el primer aplec 
de la temporada, el de Mollet, pel mes de 
Maig, solament s’havia de canviar una sar
dana del programa anunciat.

B. - L’aplec de Calella
La bona trajectória de la cobla fins l’any 

1978 havia donat els seus fruits i començava 
a tenir ressò arreu del país. Els organitza- 
dors de l’Aplec de Calella, el més multitudi- 
nari, havien contractât la cobla per l’edició

de 1979. L’important repte que representava 
per la “Jovenivola” actuar en aquell marc 
junt amb cobles de la categoría de “La Sel- 
vatana”, “Els Montgrins”, “Marina”i 
“Ciutat de Girona” es veia en perill davant 
els canvis soferts. Els organitzadors van di- 
positar una absoluta confiança en la cobla i 
aquesta va preparar acuradament el progra
ma a interpretar que començava amb “Jun
tes les mans” (C. Saló) i en el que les obliga- 
des “Record” (E. Barnosell) i “Rourenen- 
ca” (M. Hawart) constituïen un clamorôs 
triomf per la cobla i els seus solistes Josep 
Macià i Enric Orti. La cobla es donava a co- 
nèixer definitivament a tôt Catalunya per 
mitjà dels milers de sardanistes assistents a 
Calella i amb l’èxit assolit rebia un impor
tant ajut moral que tancava el période d’in- 
quietuds de mesos abans. Fou la millor tar- 
geta de presentació.

Cal dir que des de l’any 1979 la presència 
de la “Jovenivola’ a l’aplec de Calella ha es
tât ininterrompuda i que en aquell mateix 
any va actuar en 12 altres aplecs.

C.- Nous professors, músics i col.laboradors
El creixement de la “Jovenivola” va des

bordar l’entusiasta i desinteressada col.labo-
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ració dels músics de les cobles locals i es va 
cercar un professorat rémunérât entre els 
millors de cada instrument. Vénen a Saba
dell a impartir classes els prestigiosos Angel 
Pont (tibie) i Josep Colomer (tenora) i els 
components de la “Pral. de La Bisbal”, Jo
sep Riumallô (fiscorn), Ernest Margall 
(trompeta) i Joan Xandric (contrabaix).

Els progressos dels joves músics es fan pa- 
lesos i les incorporacions que es produeixen 
entre 1979 i 1980 no min ven la qualitat del 
conjunt. En primer Hoc tenim la substitució 
del contrabaix J.C. Samaranch, que degut 
als seus estudis deixa la música, per Joan 
Canet.

Dos elements van a complir el servei mili
tar, Miquel Creus i Josep Crusellas essent 
reemplaçats per Pere Benitez i Joan Ramirez 
respectivament. L’any 1981 la cobla compta 
amb 2 segons tenores en poder disposar 
d’Esteve Termes fins que a mig any Pere Ba- 
nítez marxa a la “Ciutat de Barcelona”. 
També el mateix any, s’incorpora el trompe
ta Lluís Macià, donant de nou la possibilitat 
d’actuar amb 3 trompetes, que junt amb la 
presència d ’un segon trombò a cura d’Este
ve Ribalta, de Cardedeu, donaren major 
consistència al rengle del metall i més grans 
possibilitats de cara als aplecs.

Els membres de la Junta també es reno
ven. A més d’Adolf Salanguera incorporât 
un temps abans s’hi afegeix Lluis Subirana 
corn a représentant de “Sabadell Sardanis- 
ta” i altres pares que sense ser de Junta 
col.laboren com el que més.

D.- El mestratge de Salvador Uyà.
La vacant de Josep Auferil produïda a la 

tardor de 1978, ja hem dit que fou coberta 
pel sabadellenc Salvador Uyà i Prat (1920-
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1983). La seva tasca enfront de la Banda 
Municipal corn a professor de l’Escola de 
Mùsica O a les corals “Haendel” i “Sant 

j Lluc” eren raons més que suficients per 
confiar-li la direcció de la “Jovenivola”. A 

i  Uyà, rellotjer de professió, solament se li co- 
neixia un petit contacte amb la cobla quan 
en la seva joventut havia composât la sarda
na “Enyorança”. No li calgué cap marge de 
temps per adaptar-se a una formació com la 
cobla; la seva capacitai de mùsic intuïtiu i 
innat feren el miracle de tirar endavant la 
“Jovenivola” en uns moments que eren els 
menys idonis per agafar el seu comanda- 
ment.

Dotât d’una capacitai de treball que sem- 
blava inesgotable, el rigor amb què conduïa 
els assaigs era extrem. No quedava passatge 
sense repassar cent i una vegades fins que el 
donava per bo, encara que fos en la peça 
més senzilla i pianera. Exigent amb tots els 
mùsics, va saber trametre a la “seva” cobla 
llurs inquietuds musicals i una absoluta ho- 
nestedat en el treball. Els matisos, pianos i 
forts se succe'ien de manera naturai i les ver
sions de les diferents sardanes assolien ni- 
vells de gran qualitat.

L’exigent critic musical de la revista “Ca- 
nigó”, Eugeni Moreno (1943-1984) arran 
del primer contacte que va tenir amb “La 
Jovenivola” en el concert de Sant Esteve de 
1980 escrivia el següent: “La Jovenivola” 
toca molt afinat, els sens instrumentistes es 
compenetren bé i diuen les frases amb sentit 
i gust. L ’expressió és admirable, el mateix 
que l ’equilibri i el ritme de tot el conjunt”. 
“Els instrumentistes de la “Jovenivola” 
diuen la sardana no pas amb la tipica timide- 
sa dels músics novells sino amb la gràcia i es- 
pontaneïtat dels bons professionals de les 
cobles de les contrades giron ines. En alguns 
moments els résultats asso lits arribaren a la 
perfecció absoluta, cosa gairebé increíble en 
nois d ’aquesta edat”. I referint-se a Salva
dor Uyà, deia “...mùsic molt capacitat i exi
gent que no es conforma pas amb mediocri- 
tats sino que aspira a versions dignes i acu- 
reades de les obresprogramades”. (3) Bona 
part de l’èxit de la cobla es deu a la seva di
recció que a més de la tasca feta en els as
saigs es complementava amb la seva presèn- 
cia en la majoria d ’actuacions estant atent 
en tot moment a allò que s’interpretava.

E.- L’expandiment a tot Catalunya
Tots aquells afanys i treballs donen fruit 

progressivament i cal destacar l’any 1980 
com el de la definitiva consolidació de la 
“Jovenivola” i la preséncia, després de 
l’éxit de Calella, en un bon nombre d’aplecs 
i sobretot amb una assisténcia continuada a 
les comarques gironines. La Bisbal, Banyo- 
les, Olot, Camprodon, etc... són indrets 
destacats on la preséncia de la cobla és espe
rada amb interés. En moites ocasions es dó- 
na el cas en qué per un mateix dia hi ha la 
possibilitat d’anar a 2 i fins 3 aplecs distints.

Aquest mateix any s’enregistraren 2 discs, 
sota el segell AU VI. Els titols que inclouen 
són: “De puntetes” (A. Borgunyó), “Jove
nivola de Sabadell” (F. Mas Ros), “Estrella 
de Rubi” (J. Saderra), “Santfeliuenca”

(Puigferrer), “Montserrat Avellaneda” (J. 
Auferil), “La Vali de Camprodón” (R. Vi- 
ladesau), “Jugant” (Martinez Comin), 
“Flor deMaig” {J. Coll), “RosaMaria” (i. 
Saderra), “Les noies de la costa” (J. 
Vicens), “Sabadell” (J. Serra), “Hores que 
volen” (J. M.“ Tarridas), “Rourenenca” 
(M. Hawart), “El Sereno” (Ì. Saderra), “A 
Montserrat” (A. Perez Moya). La direcció 
fou de Salvador Uyà.

L’any 1982 es registren nous canvis. Dos 
elements més van al serve! militar, J. Rami
rez i E. Ribalta que són suplerts per Lluis 
Subirana i Joan Ferrer de la “Jovenivola 
I I ”, i el contrabaix J. Canet deixa de fer de 
mùsic i és reemplaçat per Joan Esplugas.

Corn es pot observar per un o altre motiu 
els canvis en la formació de la cobla són 
força freqüents i ben lôgics ateses les carac
téristiques d’una cobla juvenil. Això no es 
obstacle, però, que l’acceptació de la “Jove
nivola” continui en augment i són demanats 
els sens serveis a Ceret i posteriorment en al- 
tres indrets del Rosselló francés. Remar- 
quem que el popular compositor Francese 
Mas Ros va composar expressament per a 
ells la sardana “Jovenivola de Sabadell”.

F.- 1983, un any de trist record.
Va començar malalment l’any 1983 per la 

cobla. El seu director, Salvador Uyà, moria 
el 18 de Gener després d’una breu malaltia. 
Poc temps abans, en el concert de Sant Este
ve, havia dirigit amb el seu geni habitual el 
poema “Puigsoliu”, l’ohra pòstuma de Joa- 
quim Serra.

En el tempie de Sant Feliu una gran gene- 
ració de sabadellencs i sardanistes de dife
rents localitats li donaven l’ùltim adéu i la 
cobla interpretava una de les seves sardanes 
predilectes, “Somni” (M.S. Puigferrer). 
Era una pèrdua incommensurable per la co
bla.

Per a substituir-lo fou désignât Francese 
Elias, de Barcelona, bon instrumentista i 
professor de tibie que havia actuat en la co
bla “Barcelona” i actualment ho és de la 
“Ciutat de Barcelona” on durant un temps 
s’encarregà de la direcció.

En el decurs del sopar de germanor per 
commemorar el 7è aniversari, una festa que 
amb caire anyal ha esdevingut ja tradicio
nal, dos components de la cobla van estre
nar sengles sardanes en recordança del seu 
antic director: “Ofrena al mestre” (R. Gi
nesta) i “A l mestre Uyà” (A. Serravinyals) 
(4).

Però a la mort de S. Uyà seguirla la tràgi
ca desaparició del flabiolaire Albert Serra
vinyals en accident ocorregut el 5 d’Agost a
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Algerri (La Noguera). Tenia 18 anys i un fu
tur esperançador en el camp musical. Havia 
débutât a la cobla l’any 1979 arran de la im
portant reestructuració i s’havia afermat en 
el Hoc de flabiol, no tan sols per les seves 
qualitats d’executant sinó mercès a una sóli
da formació musical. Havia estudiat al Con
servatori Municipal de Barcelona i al del Li- 
ceu i va seguir cursos de flabiol, piano, violi, 
i darrerament de saxofón. Estudian! de 3er. 
curs d’harmonia i composició, havia escrit 
dues sardanes: “Algerrienca” i la ja esmen- 
tada “A l mestre Uyà”, obra seriosa on dei- 
xava entreveure les seves virtuts com a mùsic 
tot just en el seu esclat. Ens deixà els curts 
d’una obligada de 2 tibies “Ànecs esvalo- 
tats” que s’encarregà de concloure el saba- 
dellenc Eduard Marti Teixidor (5).

La seva plaça fou coberta per Jordi Figa- 
rô i abans que el fiscorn R. Ginesta marxés a 
la “ mili” s’ertllesti un quart L.P., ara sota la 
direcció de F. Elies on s’incloïen els titols: 
“Aura del Tura” (C. Saló), “Pensant en 
tu ” (J. Blanch Reynalt), “Mariagna” (J. 
M.® Boix), “A l mestre Uyà” (A. Serravin
yals), “Joan, Joaquim i Josep” (J. Soms), 
“De bat a bat” (A. Borgunyó), “Volarany” 
(M.S. Puigferrer), “La placeta dels Hops” 
(R. Viladesau), “Ofrena al mestre” (R. Gi
nesta), i “Nit estelada” (J. Saderra).

La vacant d’en R. Ginesta es cobria pas
sant al Hoc de primer fiscorn l’Eduard Figa- 
rô i amb la incorporació de Isidor Loba. 
També el 1984 hi va haver un trasvàs a la 
“Mediterrània”, el del tenor Esteve Termes, 
rellevat per Xavier Chacón.

G.- El moment actual
Els elements que constitueixen la cobla 

actual sota la direcció d’en F. Elias són: Jor
di Figaró (flabiol), Josep Macià i Marcel Or- 
teaga (tibies), Enric Orti i Xavier Chacon 
(tenores), Xavier Puig, Lluis Macià i Lluis 
Subirana (trompetes), Joan Salanguera i 
Joan Ferrer (trombons), Eduard Figaró i Isi
dor Loba (fiscorns) i Joan Esplugues (con
trabaix).

Com podran observar resten 4 elements 
(J. Macià, X. Puig, J. Salanguera i E. Orti) 
dels que debutaren per Sant Jordi de 1976 a 
La Farándula. Els canvis són obligats però 
queda la feina feta i s’està complint amb 
l’objectiu inicial pel qual va èsser creada: 
formar nous mùsics de cobla donant conti- 
nuitat a la formació musical més caracterís
tica al nostre país. I això s’ha compier! sal
van! tota mena d’obstables i évitant per tots 
els mitjans allò que hagués estât més greu: 
que la “Jovenivola” fos fior d’un dia.

Dins el balanç d ’aquests quasi 10 anys de 
cobla cal situar en Hoc destaca! el moviment 
de cobles juvenils i infantils o cobles amb 
preséncia majoritària de gent jove que s’han 
donat a conèixer des de 1976. Cronològica- 
ment son: “Ciutat de Berga” (1977), “Els 
Vailets” de Figueres (1978), “Mediterrà
nia” (1979), “Ciutat de Terrassa” (1979), 
“La Flama de Earners” (1981) de Sta. Colo- 
ma de Farners, “Marinada” de Badalona, 
“Miralpeix” (1981) de Sitges, “Cobles Jo- 
venils i Infantils de Lleida” (1981), “Princi
pal de Banyoles” (1983), “Escola de Cobla
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Comarcal Conrad 5a/ó” (1983) de La Bisbai 
d ’Empordà, “Ciutat de Cornellà” (1983), 
“Primerenca” (1983) de Premià de Mar, 
“Ciutat de Solsona” (1983), “Sant Jordi” 
(1984).

Fora emfàtic considerar que aqüestes 
formacions i d ’altres ja existents que s’han 
remodelât amb joves musics, tenen el seu 
origen o precedent en la “Jovenivola” de 
Sabadell, però si que cal donar-li el titol de 
peonera junt amb les formacions de Blanes. 
Possiblement la dinàmica i la problemàtica 
del món sardanista i musical català bagués 
obert aquesta via però no es pot negar que 
l’experiència sabadellenca ha esta mirali i 
incentiu de moites de les cobles i escoles es- 
mentades. En el decurs d’aquests 10 anys 
han passât uns 30 musics per la cobla, al- 
guns dels quais toquen o han tocat fins fa 
poc en abres formacions.

Fora injust no dedicar un breu record a 
aquells que ens han deixat. Afegim als es- 
mentats mestre Uyà i FA. Serravinyals, els 
Srs. Catillejo i Pérez i especialment a l’En- 
ric Orti, pare del primer tenora i gran im
pulsor i defensor de la “Jovenivola”. Dei- 
xarè que siguin paraules del propi Josep 
Macià, tibie de la “Jovenivola” que posi 
rúbrica final a aquest treball tot analitzant 
quin pot ser l’esdevenidor de la seva -i tam
bé una mica nostra- cobla.

“Fora bo que els mùsics formats no per- 
dessin totalment les arrels amb la cobla de 
naixença. Els seus serveis poden ser molt 
valuosos. Una possibilitat seria la formado  
d ’una cobla de més grans amb els elements 
de la cobla jove. Una altra sort ida desit ja- 
ble fora la de substituir altres cobles, prefe- 
rentment les cobles locals. Tanmanteix, la 
incorporado s ’hauria de fer a grups. Sobre, 
aquest aspecte son moites les opcions possi
bles. Les cobles jovenivoles comencen a ser 
presents en la consciència del sardanisme. 
Es per aixô que ara convé assumir el fet, 
plante]ant-se’l més a fons. Si bé el primer 
pas ja  és fet, no cal cantar victoria”. (6).

(1) . Vegi’s:
- Josep Ventura, “L ’actitud adequada”, diari 
“A VUI”, 13 Gener 1979.
- Liais Subirana, “Les falses actituds sobre el 
sardanisme”, diari A VUI, 23 Gener 1979.
- Pere Perelló, “La cobla “Jovenivola” queda 
desmembrada”, diari “Noticiero Universal” 1 
Fe brer 1979.
- - “Peligra el futuro de la Cobla Jovenivola”, 
diari Sabadell, Febrer 1979.
(2) . L ’Eduard Figaro tocava la trompeta a la 
“Jovenivola II” i es va adaptar al fiscorn en un 
temps rècord i amb uns résultats admirables.
(3) Eugeni Molerò, “Jovenivola de Sabadell”: 
una grata sorpresa”, revista “Canigó” n.641, 19 
Febrer 1980.
(4) Amb anterioriíat un altre component de la 
cobla J.C. Samaranch, s ’havia est renai com a 
com positor amb el tito l “ Tot saltant 
alegrement”.
(5) Aquest autor li dedicò la composició “Adéu, 
Albert, adéu” (1984).
(6) Josep Macià i Guilà, “Les cobles Jovenivo
les”, en el programa de l ’aplec de Sabadell de 
1980.

Cinema
PRESTON STURGES: en una altra óptica de TAmèrica 
roosveltiana.
per Jordi Grasset Cine Club Sabadell

A j ’obra americana de Sturges pertany a la 
década dels quarantes. Dels onze films realit- 
zats als EE.UU., televisiò espanyola n’ha 
programat set. Al final d’aquesta década, 
coincidint amb 1’arribada del maccarthysme, 
se n’anà a Europa, on havia passât bona part 
de la seva joventut, i va intervenir, en dife- 
rents facetes, en uns pocs films sense relien. 
Morí a New-York l’any 1959. La seva curta i 
ja Ilunyana carrera era ben poc coneguda en
tre nosaltres i l’amplitud del cicle programat 
permet, i en bona part obliga, a dedicar-li 
aquest apropament critic. Poques obres tenen 
tanta unitat temàtica i sòn tan corrosivament 
critiques. I, encara que les seves comédies no 
tenen el domini d’estil dels seus models: Lu- 
bitsch, Marx o Capra, per parlar d’alguns 
dels més representatius i diversos, sapigué fil
trar tota la tradiciò còmica del cinema nord- 
americà reelaborant-la a partir d’una cruel 
ironia que defineix el seu toc personal. Des- 
prés d’una etapa de guionista, durant la déca
da dels trentes, passà a produir, guionitzar i 
dirigir els seus propis films, el que li donà una 
autoria indiscutible. Durant el période presi
dencial rooseveltià (1932-1945) que seguí a la 
desfeta econòmica del “ crack” del 29, la 
creació de riquesa s’elevà a la categoria 
d’ideal nacional, constituint la mesura de 
r  américanisme de cada un dels ciutadans. 
Guanyar diners era sinònim de triomf i de 
dignitat social. Les contradiccions que es de
rivaren d’aquesta consciència ètico-moral fo- 
ren lamentables. Aixi, autèntics gàngsters os- 
tentaven el poder revestits d’una falsa digni
tat, mentre el ciutadà mig aspirava a reptar, 
com fos, pel sinuòs carni de l’escalada social. 
Sturges, que no tenia la inquebrantable fe na
cional ni l’optimisme de Capra -un altre ci
neasta que denuncià aquest estât de coses:-, no 
donà opció, a diferéncia d’aquest, que l’es- 
pectador tingués el fácil escapisme de pensar 
que honestes i exemplars individuals podien 
regenerar el sistema. Des del primer film, una 
mostra exhaustiva de politics corruptes, il.lu
sos ciutadans confiats en el premi a l’esforç 
en el treball, falsos herois, matrimonis frus- 
trats, négociants sense escrúpols i masses alie- 
nades, desfilaran pel llenç: El gàngster de 
THE GREAT McGINTY (El gran Mac- 
Ginty, 1940) compra falsos electors a tant el 
vot, promocionant o enfonsant els politics se- 
gons convingui als seus interessos. El fais he- 
roi de guerra de HAIL THE CONQUERING 
HERO (Salve, héroe victorioso, 1944), a qui 
honora tot el poblé pagant-li la hipoteca de la 
casa i elegint-lo alcalde com a premi a la seva 
condiciò. Les caçadores d’hereus ries de THE 
LADY EVE (Las tres noches de Eva, 1941) o 
de THE PALM BEACH STORY (Un mari
do rico, 1942). El babau prétendent de Betty 
Hutton a THE MIRACLE OF MORGAN’S 
CREEK (El milagro de Morgan’s Creek, 
1944), a qui casaran en substituciò d’un se
ductor ocasional que partí a la guerra. I, en el 
vértex de la farsa, el realitzador de cinema

The Miracle o f Morgan ’s Creek, 1944

que viurà uns dies entre els pobres a fi de diri
gir un “ auténtic” film social. Sturges també 
escomet el cinema de Hollywood. La falsa 
dignitat social i tot el seu teixit d’interessos te
nen una de les seves expresions més genuines 
en la institució matrimonial - a THE HAPPY 
ENDING (Con los ojos cerrados, 1969) de 
Richard Brooks, l’amant de Shirley Jones ex
plica com sòn d’imprescindibles els casa- 
ments i els divorcis que possibiliten nous ca- 
saments, per mantenir viva la funciò 
consum/producciò. Sturges dirigeix, repeti- 
dament, el seu sarcasme contre aquesta insti
tució. A THE GREAT McGINTY, el protec
tor del canditat a governador el fa casar per
qué aquest “ status” dignifica i és un impor
tant motiu d’identificaciò per a una gran part 
de I’electorat. Aquest és l’únic matrimoni 
-dels films visionats-que acaba funcionant, 
justament perqué, des del primer moment, 
s’ha plantejat, amb franquesa, com un matri
moni per interés, ben al revés del de SULLI
VAN’S TRAVELS (Los viajes de Sullivan, 
1941) concebut per “ estalviar impostos” , 
sense confesar-ne el propósi!. Però, de tots 
ells, el més manipulador és, sens dubte, el de 
THE MIRACLE OF MORGAN’S CREEK 
perpetrai contra I’indefens Eddie Bracken, 
que será castigat amb sis bessons de pare des- 
conegut, encara que, com a premi a una acciò 
procreadora tan americanista, aquest pare 
oficial passará d’inútil per a l’exércit a coro
nel per ordre del governador. Així, en una su- 
blim i punyent ironia, la “ generosa” seduida, 
la nit de despedida deis soldats, també queda
rá compensada.

Será en el seu segon film, CHRISTMAS 
IN JULY (Navidades en Julio, 1940) i no pas 
a THE GREAT McGinty -guardonat amb un 
Óscar al millor guió-, que Sturges ens ofereix 
una obra consistent tant de guió com de po
sada en escena. La dialéctica que proposava 
THE GREAT McGINTY en el seu pròleg no 
estava gens resolta, ja que en el personatge 
antagònic del protagonista no s’havia desen- 
volupat absolutament, no passant de ser una 
figura pretextual. A més, Sturges tampoc de
via quedar satisfet del deserillaç del film, que 
solament admet una lectura positiva per la 
ironia inherent a la causa que el provocava: la
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burda baralla que sostenen el protector i el 
governador en el despatx d’aquest darrer. 
Aquesta insatisfacció es fa palesa a THE MI
RACLE OF MORGAN’S CREEK on, amb 
els mateixos personatges interpretats pels ma- 
teixos actors, Sturges refà aquell final. Ara, 
amb més coherència -és a dir, amb mes 
pessimisme-, els trobem gaudint, ben avin- 
guts ,dels beneficis del poder.

L’ingenu oficinista de CHRISTMAS IN 
JULY, victima de la pesada broma dels sens 
companys, inaugura una galeria de personat
ges ridiculs, alguns véritablement grotescs. 
Des d’acomplexats hereus de grans fortunes 
fetes per gent de baixa extracció sense gaires 
escrúpols -com, si no?- fins a insignificants 
personatges provincians desbordats per con
fab ulacions més o menys malintencionades. 
A aquests tipus correspon un actor i una in- 
terpretació que expressi una fragilitat a través 
de la qual s’estableix la comprensió- 
identificació de l’espectador mig, ben diferent 
de la projecció-admiració que susciten l’ele- 
gància i brillantesa dels comediants de Cukor 
o de Hauks que, tot i posats en situacions ex- 
tremadament ridicules, tenen la suficient 
prestáncia física i atractiu personal, per pro
vocar en l’espectador un sentiment que pot 
anar des de l’admiració a la venjança -Cary 
Grant a I WAS MALE WAR BRIDE (La no
via era él, 1949) o Rock Hudson a MAN’S 
FAVORITE SPORT (Su juego favorito, 
1964)-. Contràriament, els personatges feme- 
nins, a qui quasi sempre correspon la iniciati
va, responen a un arquetipus més comù con- 
sagrat per les regles del gènere i que no des- 
perta sentiments tan contraposats, depenent 
de quin cineasta els treballi. La burla impla
cablement cruel a qué Sturges sotmet els seus 
anti-herois produeix un tipus de comicitat, 
dones, ben diferent. Aixi, quan, en el mateix 
CHRISTMAS IN JULY, el gerent dels grans 
magatzems descobreix que el txec amb qué 
Dick Powell li ha pagat els régals és desauto- 
ritzat, corre cap al seu barri a prendre’ls de 
les mans dels veins que ja gaudien. Aquesta 
seqüència, dirigida amb un tractament ben 
clàssic, seria hilarant en mans d’un altre di
rector, però la persistència del conflicte dra- 
màtic que caracteritza a Sturges no ens per
met més que una timida rialla, una rialla con
dicionada. És més, encara que l’anècdota del 
film tindrà un aparent desenllaç feliç, el ci
neasta, amb molta subtilitat, situa un altre fi
nal (el vertader) abans del final real, just des- 
prés de la confessió de l’engany per part dels 
companys. Fins aquí el cinema latent de Stur
ges. A continuació, la reaparició d’un gat ne
gre -n’havíem vist un al començament del 
fílm-precedirá l’entrada de la parella al nou 
despatx -li havien concedit un ascens per 
guanyar el premi- i aquest gat negre ja no els 
deixarà fins a ocupar, ell sol, el darrer pia del 
film. En aquest interval, es produeixen les 
bones noticies, entre elles la consecució, ara 
sí, del premi. Però això ja pertany a l’àmbit 
de la supersticiò i, els personatges, com els es- 
pectadors, tenen dret a somniar, com, si no, 
evadir-se d’aquesta monòtona i massificada 
oficina -que tornarem a trobar en THE 
APARTMENT (El apartamento, 1960) de 
Billy Wilder- on el personal evoluciona orde-

nadament a “ toe de pito’’, en un cadena de 
submissiò ofegosa en qué l’oficina amb el seu 
cap inquisidor han substiuít escola i mestre.

T an t TH E LADY EVE com 
SULLIVAN’S TRAVELS aprofundeixen 
l’univers temàtic del realitzador però sòn par- 
ticularment intéressants, per la reflexiò que 
conten en sobre el cinema i, més concreta- 
ment, sobre la comèdia. El primer d’aquests 
films, amb una certa mancança de ritme i 
d’equilibri, no es compara massa favorable
ment amb els seus referents. Hawks 
-BRINGING UP BABY (La fiera de mi niña, 
1937)-, sobretot. Els personatges i les situa
cions pertanyen a una comèdia més sofistica
da que la de Sturges. En can vi, la seqüència 
de l’àpat al menjador dels Pike, molt similar 
a la de FROM SOUP TO NUTS, 1928, de 
Laurel & Hardy, exemplifica com Sturges ha 
assimilât l’evoluciò tant del “ gag” com de la 
crueltat pròpia de la comèdia nord- 
americana, en la qual, a mesura que ha pro
gressât la complexitat de les històries, ha anat 
inserint-se en el seu context. SULLIVAN’S 
TRAVELS, reflexiò en primer grau sobre el 
gènere, té uns darrers vint minuts en els quais 
Sturges és incapaç de mantenir el to de la res
ta del film, amb un desenllaç confusionària- 
ment simplista, i en el quai es difícil copsar-hi 
la ironia que, evidentment, té tota la resta de 
la seva obra. Sturges ens ve a dir que el carni 
no és el de la comèdia sentimental amb pre
tensions de denùncia social, perqué abans és 
preferible la comèdia més ingènua -ais presos 
els projecten un Pluto-. Però la intel.lectualit- 
zada comèdia del mateix Sturges està ben 
Iluny d’aquesta ingenuïtat. Aixi, les referèn- 
cies a Sennett o als germans Marx ja conte- 
nen, en bona part, aquesta reelaboraciò esti
lística que imposa el domini de la història so
bre el “ gag” i, sobretot, la conté la continua 
referéncia-homenatge a Lubitsch. Alguns 
“gags” del film són espléndids i no ens fan 
pas enyorar els seus models: la trucada telefò
nica del majordom i l’ajudant de càmera a 
l’estació per informar-se de quin tren admet 
vagabonds, seguida d’un pia del luxòs cotxe 
que arriba al punt de concentraciò on tots 
aquests esperen el tren, és una reeixida mos
tra d’aquesta sedimentació del “gag” sonor- 
visual en el cinema de Sturges. De com Stur
ges evita caure en la comèdia sentimental a 
THE MIRACLE OF MORGAN’S CREEK, 
hi ha un exemple que prefereixo als de SU
LLIVAN’S TRAVELS: quan Betty Hutton 
intenta enredar a Eddie Bracken perqué s’hi 
casi, s’emociona progressivament per I’extre- 
ma candidesa del xicot. En el moment àlgid, 
Sturges secciona la seqüència amb la irrupciò 
d’un “ gag” grotesc: tota la familia saeseja el
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xicot com si fos un ninot de palla. PALM 
BEACH STORY és més rodona que SULLI
VAN’S TRAVELS. En aquest film quasi- 
monogràfic de I’escepticisme que li inspira el 
matrimoni, Sturges perfecciona l’el.lipsi -una 
de les seves figures narratives habitual-fins a 
graus increíbles: la seqüència inicial de la nù- 
via suplantada que no s’aclareix fins al final 
del film, és d’una sintesi magistral. La plani- 
ficaciò i el muntatge de Sturges està al servei 
del diàleg, agut i el.liptic, (A PALM BEACH 
STORY hi ha plans de més de cinc minuts i 
aquesta filtraciò d’estils des de Lubitsch (Col
bert apareix al vagò-restaurant portant per 
faldilla una tovallola del tren) als Marx (una 
explosiò de locura infantil s’apodera d’aquest 
grup d’avis selectes, pilars de la societat, que 
destrueixen el seu vagò en una orgia de trets 
fructifica, en el cinema latent de Sturges, ex- 
pressant a la perfecciò el desconcert i el 
desplaçament del personatge).

Seguint amb PALM..... , “ la princesa”
(Mary Astor), divorciada cinc vegades, opina 
del matrimoni: “ res és etern, excepte Roose
velt” (ja portava deu anys a la presidència). 
Com si Sturges ja no ho pogués soportar més, 
esclaten dues sàtires, potser encara més des- 
p ie tad es: TH E M IR A C LE OF A
MORGAN’S CREEK i HAIL THE CON
QUERING HERO, que resumeixen la seva 
obra fins aquí, reprenent els personatges de 
THE GREAT McGINTY i fent dels dos films 
un bloc articulât en dues parts. El mateix per
sonatge, interprétât pel mateix actor, és, en 
ambdòs films, rebutjat per l’exèrcit a causa 
d ’una  r idicula a l . lè rgia .  A THE 
MIRACLE.... acabará essent coronel per 
raons politiques, a HAIL THE.... será un 
fais heroi de guerra fins a descobrir la broma, 
el que meriterà que l’elegeixin alcalde. Quan 
quasi tots els films bèl.lies que es feien -i eren 
molts- tenien com objectiu Hoar la valentia 
dels soldats en el front, l’heroïsme abnegat i 
el sentiment nacionalista, Sturges, amb tanta 
valentia com cinisme, es dedica a subvertir-ho 
tot. Aquest xicot-titella acabará d’alcalde 
amb l’adhesiò d’aquesta col.lectivitat eufòri
ca, ratllant la folia, de sentiment nacionalista. 
Suprema ironia, l’únic politic de Sturges que, 
al final, és honest, és aquest xicot sense carác
ter. Aquest “ final feliç” no desdiu del de 
THE MIRACLE...: la desesperaciò del sor- 
près pare oficial dels sis bessons. HAIL qües- 
tiona un comportament electoral on confluei- 
xen les falses promeses, les campanyes 
d’imatge i els processos de sublimació col.lec
tiva. El cinema nord-americà està pie de 
molts bons films sobre aquest tema. Però no 
conec cap cineasta, anterior a Sturges, que el 
tractés amb tan sarcasme.

El domini de la ficciò més fantàstic per a 
retratar la realitat quotidiana, la seva fina iro
nia i una madura reelaboraciò del gènere fan 
de Sturges, malgrat que alguns films no si- 
guin prou equilibrats, un dels cinéastes més 
importants del cinema nord-americà dels 
quarantes i, sobretot, aquest tragicòmic ens 
sotragueja amb una critica implacable de la 
seva societat i del seu temps.
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Serrasanta
per Joan David

Cori “ in memoriam”
per Aurora Tricuera Oller

propòsit de l’Exposició en el VII Saló 
de Primavera a les Galeries Rovira, ens ha 
donai l’ocasió de veure l’obra actual del pin
tor Josep Serrasanta.

“La sinceritat és comunicativa. Allò que 
veié l ’artista mai no ho sabrem nosaltres o, 
quan menys, això és dar, tal com ell la va 
veure, empero si eli ha vist véritablement, 
l ’esforç que féu  per tal d ’aixecar-ne el vel 
ens força a la imitació. La seva obra és un 
exemple que ens alliçona. I  precisament 
l ’eficàcia de la seva lligó serveix de mesura a 
la veritat de l ’obra artistica. La veritat duu 
sempre en ella mateixa una força de convic- 
ció-conversió. Quan més gran és l ’obra més 
profunda és la veritat a entreveure. Els seus 
efectes, però, tal vegada s ’hauran d ’esperar i 
aleshores aquests efectes tendiran amb més 
vigor a fer-se universals”. Això digué Berg
son i jo ho accepto i en el cas concret de Se
rrasanta en faig guió al prétendre introduir- 
me en el seu món pictòric, en el llenguatge 
artistic del quan s’ens mostra amb una pro- 
funditat que al llarg del temps ha perfeccio- 
nat. Tota la inquietud i la insatisfacció en la 
recerca del fi proposât podem trovar-la en la 
seva pintura, en la quai es manifesta el gran 
ambient lluminic reafirmat en la sensualitat 
de la matèria, cosa que defineix l’obra corn a 
pintura pintura.

L’anècdota és analitzada a fons i en un 
elaborai procès discriminant és un nou mo- 
tiu per tal d ’enriquir el seu bagatge cultural, 
especulant en una sintesi definidora de la se
va personalitat.

En el conjunt de les seves obres, siguin 
aqüestes de figura, de paisatge, de marines o 
de bodegons, veiem relluir un gran natura
lisme en el quai juguen les dues tendències: 
realisme i impressionisme, agermanades per 
la gràcia creativa de l’artista. Les obres de 
Serrasanta posseeixen identitat pròpia i da- 
vant d ’elles cal, en certs moments, cloure els 
ulls i fruir interiorment, prescindint de l’em- 
bruixament instantani, per tal de despullar 
tot ço momentàniament difícil de captar i 
extreure’n ço purament material i fruir de la 
fecundació que als nostres sentits haurà es- 
piritualitzat.

Certament, els prodigis tècnics es comple
menten amb unes estructures ideològiques 
profundament humanes i cordials. Auguri 
feliç en l’esperit de Iluita que estabilitza clas
sicisme i modernitat.

ûan vam demanar-me unes Unies en 
memòria d’en Gori vaig dir que si; és 
ciar que vaig dir que si.

Aquest escrit havia d’haver sortit al 
número anterior, però... no estava fet. 
I és que, confesso que m’ha costat 
posar-m’hi. No, escriure’l, sinò posar- 
m’hi.

Qué puc dir jo d'en Gori que no s’ha- 
gi dit? Era un home bo. No se li va re- 
conèixer després de mort, ja en vida, 
encara pie de salut, eli sabia que els seus 
amies l’estimàvem. T’hi podies discutir 
i bastava una mirada, un somriure, i tot 
estava oblidat.

Ara que he dit mirada, des de la seva 
malaltia jo no me’l podia mirar als ulls. 
Ni eli tampoc mirava com abans. Tenia 
ùltimament la mirada trista, la mirada 
del qui sap, del qui espera el final; la 
mirada de l’acomiadament.

Era maco en Gori. Jo sempre li deia 
que la naturalesa l’havia tractat bé. Era 
un home atractiu. Si hagués estât calb, 
baix i gras, la seva aurèola de bona per
sona encara hauria estât més accentua- 
da. Ja he dit abans, no obstant, que eli 
sabia quan estaba bo que els seus amies 
l’estimàven. Els qui, encara que no hi 
tinguéssin amistat, havien rebut favors 
d’eli (que sòn molts) també l’estimàven 
i imagino que no pas pels favors rebuts 
sinò per la forma de fer-los (en Gori era 
incapaç de ferir ningù) i els coneguts, 
els qui no havien mai parlât amb eli pe
rò si parlât d’eli, van adonar-se també 
de la gran persona que ha perdut la nos
tra comunitat.

L’enterrament d’en Gori (això ja s’ha 
fet palés en altres escrits) va èsser real- 
ment un testimoni d’admiraciò envers 
la seva persona.

Qué importen les idees quan els fets 
sòn tan évidents? Dretes i esquerres.
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vermeils i blaus, en definitiva homes i 
dones: persones, ens doliem de la mort 
de l’amic, del traspás d’un home bo, 
d’un sabadellenc que estimava la ciutat, 
d’un company de treball exemplar. En 
Gori era tan bon company i professio
nal a l’ambulatori com a la ràdio i és 
que una persona positiva s’adapta a 
tots els ambients.

Ara quedaria molt bé si escrivis que 
desitjaria que en Gori s’hagués adaptat 
al nou ambient que sens dubte la mort 
comporta, però no escric per quedar bé 
sinò per dir el que sento, i jo al Gori el 
sento aqui aprop nostre. Penso que 
quan un èsser estimât es mor quelcom 
nostre se’n va amb eli i quelcom d’ell 
queda amb nosaltres. Li desitjo el mi- 
llor del millor però li agraeixo també 
aquesta preséncia constant, aquest tes
timoni de bondat intrinsica, aquesta 
lliçô d’humanisme i civisme que va ser 
la seva vida; i aquest agraïment el faig 
palés a la seva esposa, perqué el costat 
sòlid i incondicional de la Merche li va 
donar la força necessària per a sentir-se 
segur i Iliure albora.

Gori: la meva estimació, la meva ad- 
miració i el meu respecte els tindrás 
sempre, i estic segura que no em tras
passo si aqüestes afirmacions les faig en 
nom de totes aquelles persones que vá- 
rem tenir la sort de trobar-te en el nos
tre fer carni per la vida.
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L ’escultura gallega 
actual
per H .C.D.

Llenguatge
Els plurals conflìctius
per A gusti Palau i Codon y  ers

JL ies tendències escultòriques actuals tenen, 
en el panorama de la plàstica gallega, una 
forta presència la qual, unida a la gran tradi- 
ció estatutària d’aquesta nacionalitat, manté 
Galicia posicionada en un Hoc capdavanter 
de l’escultura universal.

A l’edició d’enguany de la Pira Internacio
nal de Mostres de Barcelona i al pavelló de la 
Conselleria de Industria, Enerxia e Comercio 
de la Xunta de Galicia, situât al Palau de la 
Metalùrgia, hi han exposât les seves obres 
més representatives els escultors gallees con- 
temporànis més eminents; el sabadellenc 
d’origen gallee Josep Sobrado i Balboa (v. 
Quadern n?s. 28, 30, 32, 40 i 41), que obre el 
catáleg, Antúnez Pousa, Castiñeíras, Eirave- 
lla. Escudero, Ferreiro Badia, Suso Fernán
dez, Picallo i Xuxo, la qual nòmina té, mal- 
grat la seva varietat, un denominador comú: 
el de la honestedat, la decéncia artistica.

L’endemà de la inauguració oficial, en la 
que hi foren presents juntament amb Sobra
do, van visitar Sabadell tres d’aquests autors. 
La jornada compartida amb ells ens propor- 
cionà una de les experièneies més enriquido- 
res de la nostra vida, que ens és grat de comu
nicar a Tamable lector en forma de breu es- 
bôs de cada personalitat.

José Castiñeíras: Entre d’altres guardons 
està en possessió del Primer Premi Nacional 
d’Escultura de la Corunya i té obres a varis 
museus i institucions pùbliques. És T autor del 
monument a Luis Seoane, la Corunya; del 
monument a TEmigrant, a la vali del Dubra; 
de Tescultura a la carretera Vigo-La Ramallo- 
sa i del monument a Wenceslao Fernández 
Flores. Té 44 any s.

Manuel Ferreiro: Ha fet pintura, gravat, 
disseny industrial per a porcel.lanes del Bida- 
soa i Loewe, vitralls autoportants en metacri- 
lat i actualment alterna Tescultura amb 
col.labpracions literàries en revistes i periò- 
dics. És un artista multidisciplinari i un 
excel.lent intérpret del volum, el ritme, la di
nàmica i Tequilibri estétic. Seguidor de Boc
cioni, supera el rigor intel.lectual del mestre 
en el sentit de donar a Tescultura un cert estât 
angélic, una sucosa ingenuïtat que, àdhuc en 
emprar el llenguatge minimal, ens recorda la 
tradició galaica nascuda en el romànic i estesa 
fins el barroc popular. Guardonat en diversos 
certamens nacionals, els sens treballs més im
portants són el monument al poeta Villaespe- 
sa, el monument a Simón Bolívar, la Corun
ya, el mural escultòric de TEstàdium de Ria- 
zor i el monument a Gerardo Bermudez de 
Castro, al Pazo de Mariñán. 41 anys.

Xuxo (Jesús) Vázquez Pardo: Ha fet di- 
buix gràfic i disseny de ceràmica. Ha estât, 
durant tres anys, professor de modelât a Pes
cóla d’arts i d’ofícis de Vigo. Es va formar a 
Madrid, ón va integrar-se en els moviments 
d’avantguarda, en el Cercle de Belles Arts 
madrileny i ón va treballar, durant quatre 
anys, en tallers d’escultura. El 1983, la Fábri
ca Nacional de moneda i timbre el sel.leccio- 
ná per a representar Espanya a la Mostra In
ternacional de Medallística de Fio rància. Té 
obres escultòriques a TEstàdium Balaídos i a 
la carretera Vigo-La Ramallosa. Actualment 
col.labora amb Tarquitecte José Bar Boo en 
la integració de Tescultura i Tarquitectura, es- 
sent la seva preocupació la difusió del volum 
escultòric en Tentorn urbá i rural. Té 37 anys.

A J a  perfecció no és d’aquest món; ni 
tampoc existeix a casa nostra, I la llen- 
gua natural d’aques país —que sens 
dubte és allò que més ens caracteritza— 
tampoc és perfecta, I hem de reconéixer 
que els qui la parlem Them estrafeta o 
Them malmesa; o, si més no, Them en- 
lletjida a través del temps i de les gene- 
racions. Sobretot pel que fa als finals de 
moites paraules.

Podría fer esment de les formes ver
bals amb terminació d’o (ploro, adoro, 
moro, canto, etc., etc.) que pronuncia- 
des com ho fern nosaltres els catalans 
del Principal, amb una u clara i percep
tible esdevenen poc elegants, no gens 
eufòniques, però no és d’això que vull 
ocupar-me.

Vull referir-me als plurals d’una bo
na rastellera de mots que veiem formar
los ben impròpiament. ¿Qué me’n dieu 
dels dillunsos, els dimartsos i dels llà- 
pissos? Fora del dissabte tots els altres 
dies de la setmana fan el plural amb la 
mateixa paraula del singular. Semblant- 
ment passa amb el substantiu llapis que 
fa el plural d’idéntica manera.

Els més conflictius sòn, però, els 
noms acabats en sc, st, xt, tais corn: 
bosc, ruse, dise, frese, base, fose, 
ease..., gest, post, rebost, injust, pres- 
supost, funest... text, pretext... etc., 
etc., els plurals dels quais han d’escriu- 
re’s, en bona ortografia, böses, ruses, 
dises, freses, bases, foses, eases... gests, 
posts, rebosts, injusts, pressuposts, fu- 
nests..., texts, pretexts...

Sembla que aqüestes formes de plural 
són encara vives i ben normals en el va- 
lencià i que eren les ùniques de la llen- 
gua clàssica i literària; però com sia que 
en algunes comarques, especialment en 
les del català oriental, a molts els costa 
de fer aqüestes terminacions, ja de fa 
temps es varen treure de la màniga uns 
plurals dialectals ens seos (boscos, dis-

cos, cascos...) en stos (testos, gestos, re- 
bostos...) en xtos (textos, pretextos) 
que hauriem de bandejar de la llengua 
literària escrita, consentint-los només, 
als qui se’ls faci difícil la pronùncia cor
recta, en la lectura o en el llenguatge 
col.loquial, però sense passar aquests 
plurals espuris a Tescriptura.

També la llengua clàssica feia els plu
rals dels mots acabats en aig, eig, ig, 
oig, uig, (faig, bateig, solfeig, desig, sa- 
fareig, enuig, goig,...) afegint a aqües
tes terminacions una s, però cal advertir 
que les noves terminacions que es for- 
maven eren pronunciades com aits, eits, 
its, oits, uits i aixi deiem (però no ho es- 
crivien): fàits, batèits, solfèits, safa- 
rèits, gòits... En canvi, ara, a quasi to
tes les terres de parla catalana sentim 
dir: fatjos, batetjos, passetjos, sjifaret- 
jos, gotjos... I els qui volen parlar més 
ortodoxament pronuncien els plurals 
talment com ho fan amb els singulars.

Amb tot, a Catalunya, no són gene
rals —almenys no ho eren fa un quart 
de segle— aqüestes formes de pluralÌan 
mal sonants, i sentiem dir a molts cata
lans de comarques gironines safareigs 
(pronunciant safarèits) i boigs ( = bòits)

I fins i tot també nosaltres, de petits, 
déiem aquí al Vallès els raigs (ràits) 
d’una roda de carro o d’una bicicleta. I 
d’això ens en recordem molt bé, i que 
àdhuc el singular també el fèiem acabat 
en ait, perqué massa so vint havíem 
d’anar a cal biciclista que ens posés un 
rait nou a la roda.

Si, però, hem de fer els plurals en os 
en els mots acabats en atx, etx, itx, utx 
(despatx, empatx, gavatx, escabetx, es- 
quitx, capritx, pastitx, sandvitx, car- 
tutx, falutx...).

I  S à c c x l a
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 

Telèfon 725 59 29 - SABADELL
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Fìlatèlìa viva
per B A F

E, XV CONCURS 
FILATELIC
ESCOLAR

î-
Sabüdell, Mslg 1985'V:’' .í :¡\ Ç i 2 i>  d  v'C

v-vi^ V  r«

S E G G I O  F I L A T E L I G A  I 
N U M IS M A T IC A  DE L A  U. E. S.

D el 11 al 1 8  M aig del 1 9 8 5

m aquesta pri
mera meitat d’en- 
guany s’han célé
brât a la nostra du- 
tat, dues manifes- 
tacions filatèliques, 
que no dubtem 
gens en qualificar- 
les de FILATÈLIA 
VIVA, perqué es 
tracta de filatèlia 
jove. Expliquem- 
nos: la primera és 
la que s’organitzà a 
l’Escola Pia amb 
motiu de comme
morar el Centenari 
de Tactual edifici i 
dintre d’un bon ro
sari d’actes. Pren- 
gueren part en 
TEXPOSICIÓ FI
LATÈLICA ES
COLAR, una tren- 
tena de col.lec- 
cions, elegides en
tre el centenar 
d ’alumnes  que  
practiquen aquesta 
afecció en la matei- 
xa escola. L’altra
ha estât Tanual CONCURS FILATÈ- 
LIC ESCOLAR de la UES, amb quasi 
un centenar de participants, però en les 
dues imperà el mateix esperit competitiu 
digne d’una infància viva, inquieta, que 
es mou. Els dos actes han entrât de pie a 
L’ANY INTERNACIONAL DE LA 
JOVENTUT i aquesta mena de promo- 
ció que es fa en filatèlia, sembla intras- 
cendent, però a nosaltres, els veterans, 
ens omple de satisfacciò, perqué a la 
llarga, d’aquests joves col.leccionistes 
algún quedará en ferm per a fer el relleu 
que inexporablement hem de tenir els 
grans.

Les dues exposicions ens han agradat i 
complagut, cadascuna en el seu ambient, 
i hem pogut veure diverses col.leccions 
que poden arribar a èsser importants en 
el temps, sempre que Tafecció perduri. 
Vol dir que la successió és un fet. I tot 
plegat ho hem d’atribuir a l’entusiasta 
actuaciò d’elements situats en diferents 
nivells, i que no s’han mogut pas per un 
interés mercantil, ans al contrari. La fa
milia filatèlica local ha realitzat una fei- 
na correcta. Aquesta mateixa familia 
s’ha sentit reconfortada per la concessió 
de dos mata-segells especiáis per part de

.,wr:ì-v, fy xV %% t ^

centenarì lo m a  de uescola pìa - sabadell. abril tsss EOICtò OFICIAL

TAdministraciò per a recordar aqüestes 
dues manifestacions que comentem. 
Mata-segells que els aimants de la mar- 
cofilia de casa incoporem amb entusias
me a la ja quantiosa col.lecciò sabade- 
llenca i que demostra, una vegada més, 
una continuitat que va enriquint la nos
tra història postai.

Com anècdota final és bo consignar 
que els sobres on s’ha estampât el mata- 
segells de TEscola Pia sòn ja dins del 
format europeu; bon començament per 
entrar a l’Europa comunitària, amb 
aquesta inequivoca decissiò dels organit- 
zadors. Tant de bo deixéssim d’ésser di
ferents dels col.leccionistes dels altres 
països.

FILATELIA
DOMFIL
SEGELLS I 

MONEDES PER A 
COL.LECCIONS

Sant Antoni, 3 
Tels. 725 87 79 - 725 29 18

Curiositats

Que hi ha coses que no van dretes i  d 'alli es que 
van cap aval!, ja  ho sahem prou hé... Com  aques
ta bandera de la ciutat -la primera de l'esquerra- 
que está a! revés... (Coto de / ’ . Monis!rol).

...heus aci un carrer tranquil, sense transit... 
(Foto de P. Monistrol).

Això és tot “un programa de tele“... 
(Foto de J.A. Carmona).
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TEATRE
En el Teatre de la S.C.R. “ El 

Ciervo” el passai mes d ’abril 
s’oferiren unes representacions 
de l’obra de Bertol Brecht, “ La 
bona persona de Sezuan” . La 
direcció de Caries Cabeza 
s’acredità d ’una total entesa del 
planteig que Brecht imprimeix 
en el context. Els problèmes 
que afecten a l’ajustament i sin- 
cronització existents en aquesta 
obra, en la que intervenen, ni 
més ni menys que 28 personat- 
ges, informen autèntica preocu- 
pació per tal d ’aconseguir-ne 
l’equilibri, i això amb franque- 
sa ho hem vist aconseguit. Uns 
papers s’han vist interpretáis, 
com és logic, diferenciáis en 
quan a les dificultats a resoldre, 
amb tot, però, la visió del con- 
junt ha estât francament positi
va. Certament que la Professio
nalität ha fet presència en ac
tuar el conjunt d’actors posseïts 
d ’una dedicació plena. No cree 
prudent de senyalar valoracions 
particulars; l’actuació del con
junt es suficient per fer-ne elo- 
gis.
Si, emperô que per la particula- 
ritat humanissima d’un dels 
sens personatges, val la pena de 
fer-ne esment, fou l’actuació de 
Royma Cantó, intèrpret feme
nina en els papers de Xente i 
Xuita. Punt i apart mereix l’es- 
cenografia de Josep M.̂  Oliver, 
el qui, amb la col.laboraciô en 
la tècnica de les Hums de Fran
cese López, han aconseguit que 
escenari i pati de butaques es 
convertissin en elements inte
grants dins una atmosfera co
muna, suficient per a que l’es- 
pectador fos un de tants ele
ments descriptius en una entesa 
artistica d’elements funcionáis 
en acciò.

Que el carni que de temps se- 
gueix aquesta Agrupació persis- 
teixi com fins ara.

J.G.M.

LA FESTA DEL TREBALL 
“ EL FORJADOR”

En el parc Sant Julià, al cap- 
damunt de la Ronda Navacer- 
rada, tocant a la Plana del Pin
tor -barri de ca n ’Oriac-, el pas
sât lè de maig. Festa del Tre- 
ball, va inaugurar-se l’estàtua 
anomenada “ El Forjador” , de 
Josep Llimona. Va presidir 
l’acte l’alcalde, el quai feu un

parlament. L’acompanyaven 
una bona representació munici
pal i també familiars de l’escul- 
tor: Jordi Llimona, caputxi i 
dues germanes seves.

Va assistir-hi una nombrosa 
concurrèneia i la festa va tenir 
un calor popular molt adient.

Ara, però, i per no èsser 
menys, cal dir que a la lápida 
que hi ha en el conjunt monu
mentai, s’inscriu el segon cog- 
nom de Fautor amb un error 
que caldria esmenar; en comp
tes de Bruguera diu Brugera. 
No sona pas igual. 1 si hem dit 
abans que “ per no èsser 
menys” , ens referim a que uns 
dies després, arran de la visita 
reial a Barcelona, en el monu
ment reinagurat al Doctor Ro
bert -monument que també fou 
realitzat per Llimona- en la lá
pida hi havia tres errors orto- 
gràfics que ben aviat foren de- 
nunciats i corregits, certament. 
Aqui, més senzills, només vam 
fer-ne un d’error...

CONVOCAI EL PREMI 
SANT JOAN DE 

NOVEL.LA CATALANA 
1985

El Premi Sant Joan de 
Novel.la Catalana entra, aquest 
any 1985, en la seva quinta edi- 
ció; aquest premi, instituït per 
la Caixa d’Estalvis de Sabadell 
l’any 1981 per tal de dotar d’un 
contingut propi les campanyes 
de tipus promocional que l’En- 
titat realitza tradicionalment 
amb motiu de la Diada del Lli- 
bre, ha esdevingut una fita im
portant dins dels premis litera- 
ris catalans, principalment pel 
nombre i la destinació dels lli-

bres editats, que son distribuits 
entre els clients de la Caixa. La 
seva dotació es mante en un mi- 
lió de pessetes. De la darrera 
obra guanyadora, “ Els rius de 
Babilònia” , de Gabriel Janer 
Manila, se n’ha fet una edició 
de 60.000 exemplars.

La mateixa Entitat ha convo
cai novament els concursos per 
a la realització d’estudis sòcio- 
econòmics i programes d’actua- 
ció sòcio-cultural. Fa catorze 
anys que la Caixa d’Estalvis de 
Sabadell va instituir la convoca- 
tòria anual d’aquests concur
sos.

Les Bases poden sol.licitar-se 
a l’esmentada Caixa.

PREMI DE POESIA 
MARTÍ DOT 1985

L ’Ajuntament de Sani Feliu 
de Llobregat ha convocai l ’Ilè  
Premi de Poesia Martí Dot. A 
f i  que aquest premi constitueixi 
un estimul per a la joventut, es 
limita l ’edat dels participants 
ais 25 anys.

El termini d ’admissió dels 
treballs finalitzarà el dia 20 de 
setembre.

Poden sol.licitar-se les bases 
al Departament de Cultura de 
l ’esmentat Ajuntament.

JOAN VILA GRAU
Vila Grau, pintor i vitra- 

llista -president de l’Acadé- 
mia de Belles Arts de 
Sabadell- ha ingressa! a la 
Reial Acadèmia de Belles 
Arts de Sant Jordi. Frederic 
Mares, el sen president, 
començà la sessió amb una 
lectura del nomenament de 
Vila Grau com a nou men- 
bre d’aquesta institució. El 
diseurs d’ingrés del nou aca
démie versà sobre “ El vitrail 
gòtic a Catalunya: la desco- 
berta de la Taula de Vitralls 
de Girona” .

El diseurs de Vila Grau va 
esser contestât, en nom de la 
co rp o r a c ió , per Joan  
Ainaud de Lasarte.

Des d’aquestes pàgines 
ens plan felicitar a l’amie 
Vila Grau per aquesta dis- 
tinció.

negne
Passeig de la P laça  M ajo r , 38 

T elèfon : 726.56.38 
S A B A D E L L

XIX CONCERT DE PRIMAVERA

Any darrera any, i sota la di
recció de la professera Maria 
Teresa Boix, es celebra aquest 
concert a l ’auditori de la Caixa 
de Sabadell, el quai, enguany, 
ha estât dedicat a Joan Sebastià 
Bach dintre de F Any Europeu 
de la Música.

A més de l ’actuació dels 
alumnes, la segona part del 
concert actuà F orquestra de

cambra “Eduard Toldrà’’, 
composta en bona part per 
alumnes del seu promotor, el 
violinista sabadellenc Josep 
Lluis Puig.

El públic, que omplenava 
Fauditori, segui molt atent to
tes les actuacions, premiant 
amb càlids aplaudiments els 
seus interprets.
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Al pas dels dies
per Joan David

UNA IMPORTANT 
INICIATIVA DEL 

“ CAU D’ART 
SABADELL”

L’exposició 
d’Art Jove Local

Fa ja temps, en aqüestes ma- 
teixes pàgines parlàvem de la 
nécessitât que existís a la ciutat 
alguna sala que mostrés, sense 
afanys comerciáis massa exi
gents, la jove pintura; que es 
donessin oportunitats a la jo- 
ventut per presentar la seva 
obra, ja que la joventut precisa- 
ment no disposa de diners per 
exposar. Aquesta galeria se 
n ’ha fet ressò i dona ara una 
mostra de generositat i de sim
p a tia  als jov es a r tis te s  
destinant-los una de les seves 
sales.

Es va inaugurar el passât dia 
11 de maig i va ser un èxit. 
Obres ben variades, estils ben 
diferents, gustos i inspiracions 
ben dispars, escoles, tendèn- 
cies... tot un barreig que fa bo 
de veure en aquelles parets. Al- 
guns, coneguts, de signatures ja 
conegudes, noms de joves artis
tes que sonen ja en el mon de 
l’art ciutadà corn: Francese 
Bordas, Anna Couderc, Ricard 
Figueras, Joseo, Emili Valenti
nes, Josep Viialta, Caries Batis
ta... Art aplaudit ja en diverses 
ocasions a les sales sabadellen- 
ques i que és agradable retro
bar... I, a la vora d’ells, altres 
firmes desconegudes, la majo- 
ria, corn: Rafael F. Barco, Saul 
Buisan Papiol, Jesús Cabañas, 
Anna Maria Cañabas, un jove 
escultor: Jordi Clapés i Teruel, 
Elisa Galera, Ricard López, 
Miquel Magem, Caries i Xavier 
de Miguel, Ildefonso Paloma
res, Josep Antoni Rodriguez 
Salas, Andreu Segura, Carolina 
Tamayo, Josep Tuset, Soledad 
Vega i Enric Vila i Miró.

Obra vària, si, molt vària... 
Obra jove, plena d’entusiasme i 
on es reflexa la personalità! 
d’un esforç que mereix èsser co- 
negut pel públic que visita les 
sales d’exposicions i que s’abe- 
lleix amb la mirada a les obres 
d’art que van sorgint de la ins- 
piració dels artistes. És bo sen
tir curiosità! per l’entusiasme 
dels joves que un dia, si persis-

teixen en l’afecciô pictórica i es
cultórica, poden ser signatures 
que valorin la nostra cultura. 
És posible que aquest fet del 
“ Cau d’Art Sabadell” sigui 
una de les bones contribucions 
a aquest any de 1985, déclarât 
l’“ Any Internacional de la Jo
ventut” .

R.T.

CAU D’ART 
SABADELL

Plaça de les Marquilles, 2 
Tel. 726 07 35 
SABADELL

Intel.lecte Art
Pintures de 

FERRAN MARTI
L’obra de Ferran Marti, no 

en dubteu, se’ns manifesta no- 
vament dins un hàbit intel.lec- 
tual que la condueix a una ma- 
duració constant.

El predomini de la figura 
creà, ja fa dies, un prestigi ge- 
neratiu que en el fons descobria 
una sòlida formació académica 
la qual representava com . un 
complement als conceptes gene- 
ratius d’anteriors generacions. 
L’obra ja s’havia entossudit a 
resistir-se, tot i una gran agilita! 
de composició, a moure’s en di
ferents estimuls. Avui, però, es 
desvetlla i s’atreveix a contras
tar el paisatge amb tons vius, 
no punyents, en els que l’equili
bri dels colors serveix per cons
truir un nou moment pictòric.

Dibuix i color, ritme i estil, 
els veiem exposats en composi- 
cions deliberadament calcula- 
des. L’art, en aquest cas en un 
constant moviment entusiasta, 
testifica un nou estât d’ànim 
que sense la maduresa, la per
sistent activitat i el gran sentit 
de responsabilitat, envelliria.

Ferran Marti ha cerca! l’esta- 
bilitzaciô, precisament en una 
provada estabilitat professional 
totalment afectiva.

AGUSTI MASVIDAL
L’exposicio de dibuixos co- 

rrespon als originals que servei- 
xen d’il.lustracio al Ilibre: “ Del 
Terme de Sabadell” , el text del

qual respon al fer de Joan Fa- 
rell i Domingo. Masvidal, amb 
la seva obra, contribueix a fer 
més rica I’exemplaritat de la 
nostra historia local radicada 
en l’entorn rural i pagesia. No 
cal dir que aquests dibuixos són 
exemplars; l’agilitat en l’execu- 
ció, el concepte convencional 
de necessitai dins la historia na
rrativa, a l’ensems que plena- 
ment integrada en el món de 
l’art, contribueixen a introduir- 
nos en un sistema organic de 
formes en les quals, dominen la 
confidéncia i el diáleg.

Aquarel.les de 
BALLESTER

Ballester, pintor terrassenc, 
aquarel.lista nat, ens sorprén 
per primera vegada i cabalment 
amb una exposició que de la 
primera a la ultima obra s’ofe- 
reix proveída de facultats i sem
brada d’una viva Humanität. 
Fugim de valorar fredament les 
valors eminentment tècniques 
per tal de fer Huir l’encert de 
l’artista en recollir dins una sen- 
sació d ’ordre i de repós, l’amor 
a les coses i la sensibilità! pel 
color en fusió intima amb el di
buix. Esperem que l’artista se- 
gueixi intentant reproduir imat- 
ges amb identità! pròpia i amb 
deli! de constant superació.

ISIDRE GONZALEZ 
olis

Paisatge i bodegons que imi
ten i per tant posseixen la 
semblança així en volum com 
en color, així en transcripció del 
paisatge com en mimificació 
dels objectes. Pictòricament 
conquereix una qualitat i tot és 
informât d'un lirisme gens des
preciable. Vet-ací la passió de 
l ’artista que fa  belles totes les 
coses. Cal seguir el carni amb 
un bagatge constructiu que úni- 
cament s ’aprén amb la constant 
observado i amb l ’amorosa 
contemplado.

TERESA LLACER
Pintura en la qual el color és 

usât de forma estructural i que 
per damunt de tot es compro
met Iluny de presentar-se les 
obres corn a dibuixos colorejats 
ja que el color, amb tota la seva 
potèneia, ùnicament afavoreix 
la comprensiô del tema.

Notes vives de Hum, i jo en 
diria Hum mediterrània. El mo
delât descobreix una vida inte
rior de l’artista, amb una rique- 
sa de color que realça l’harmo- 
nia del quadre amb tocs de pin- 
cell, àgils i segurs.

En la pintura de Llàcer la IH- 
bertat de creaciô es mou en uns 
espais construits per la forma i 
animats i creats per ella.

Negre - Sala d’Art 
JESUS BELLOSO

Necessitai orgànica de tota li- 
nia, de tota ombra i de tota par
cel.la de color diferenciáis, ex- 
pressats en forma de tintes so
bre paper couché.

Obra que se centra plena- 
ment en l’horitzô que cenyeix 
una part d’una visió actual, 
omplenada al cap i a la fi d’hu- 
manitat dins un complexe ima- 
ginatiu i contemporani. Es el 
résultat d’una creaciô d’un uni
vers magie en el quai no es dei- 
xa en l’abandô la puresa plàs
tica.

ANGEL CAMINO
Escultores, dibuixos i gravats 

són les mostres exposades en 
què domina un pur decorativis- 
me, elegant, fluid i autòcton. 
És, en fi, una descomposició 
tècnico-artistica, tònica del nos
tre temps. El toc de gràcia im
manent a un cert surréalisme es 
conjuga però dins d’emoció hu
mana.

Galeries Rovira 
Olis de

BATALLA VILA
Interessant conjunt de paisat- 

ges realitzats, fruit d’un conei- 
xement tècnic, proveîts d’una 
lluminositat que s’expressa amb



401

un cert aire poètic, sense, però 
sentimentalismes i si per raó 
d ’un intens amor vers un natu
ralisme expressiu enriquit en un 
món real. Que sigui còpia o imi- 
taciò acusa un gran certament 
intel.ligent.

“ GALERIES
ROVIRA“

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

Gargots
LLUÌS RAMALLO
Artista afincat a la tècnica 

impressionista de la que en sap 
treure experiències ben profito- 
ses. Obres esctructurades amb 
una gran simplicitat i honeste- 
dat. Les coioracions juguen en 
tot moment amb la grada de les 
coses viscudes i honestament 
sentides.

Watts Art 
JOAN PLANELL

L ’obra més recent d ’aquest 
aquarel.lista s ’ha exposât a la 
castellarenca galeria del carrer 
de Sant Pere Ullastre, 9. Obra 
composta de temes de paisat- 
ges, ensems urbans, en el que 
s ’hi inclouen figures.

Obra presentada en petits 
formats on Pianeti hi condensa 
tota la seva habilitai a l ’aigua- 
da.

WATr/’-ART
Sala d’Exposicions

Sant Pere d ’U llastre, 9 
Tel. 714 55 71

CA STELLAR DEL VALLÈS

POVEDA
En aquesta mateixa galeria 

ha exposât a continuado Ra
mon Poveda, el quai aporta 
una obra en la que la figura i 
l’ambient són prédominants. 
Obra que és la que ens té acos- 
tumats a oferir-nos i en la qual 
hom percep aquesta seva cons
tant insistència que no enfarge- 
ga, ans al contrari dona plaer 
veure perqué entra pels ulls.

Temes rurals i gent que feine- 
ja, ja al camp, o vora la mar; 
parets emblanquides que fan

contrastar plàsticament la pin- 
zellada destre d’aquest pintor 
que ha assolit una empremta in.- 
confusible.

Acadèmia Católica 
JOAN PUJOL i PONS

Pujol ha exposât un bell con- 
Junt de dibuixos i olis. Aquests, 
bodegons amb fruités i flors, 
majorment.

Tant al llàpis com a Poli, Pu
jo l mostra que té una gran Sen
sibilität que es palesa a cadascu- 
na de les obres que presenta. És 
la seva una comunicació plàsti
ca en la que hi ha molt lirisme i 
que P espectador copsa i frueix 
amb delectança.

Cau d’Art
DANIEL BAS

Les aquarel.les d’aquest ar
tista palesen el seu mestratge en 
aquesta tècnica, amb la quai 
ens dona una obra en que es 
conjuga una rica i variada colo- 
ració, ensems que una gracia 
dominant en cadascuna d’elles.

Galeries Rovira 
JOSEP COLOMER
Aquest artista, fidel intérpret 

deis paisatges de La Garrotxa, 
ha exposât novament a aquesta 
galeria després d’uns anys d’ab- 
sència.

En aquesta mostra ha aportat 
aquest seu bon fer: domini i 
Professionalität. Cada tema és 
tractat amb una dicció perfecta, 
i la varietat d’ells mostra una ri
ca inspiraciò, en la que hi con
juga una rica gamma coloristi
ca.

Intel.lecte 
MUÑOZ-TAVIRO

Aquest artista barcelonés ha 
presentai una obra en la qual f i 
guren aquarel.les i paste lis, cen- 
tralitzant la figura de tema, en
sems escenes deis zocos de les 
ciutats del Marroc, Tetuan i 
Tánger, d ’una gran plasticitat, 
evidenciant un excel.lent domi
ni d ’expressivitat.

RUEDA
La colecció que ha exposât 

aquest jove pintor cal valorar-la 
positivament pel seu délicat li
risme plastic. EIs jardins, eis 
llacs i les arbrades dels sens 
quadres, duen un sentit poètic

que el pintor ha sabut interpre
tar amb justesa i que caldrà te
nir en compte per més enda- 
vant.

GISB E R T ^
Carrer del Sol, 3

(General Mola)

Tel. 725 43 69 
SABADELL

Galeries Rovira 
JOAN ALBERT

Notable mostra és la que ens 
ha presenta! aquest pintor que 
ve avalat com a dissenyador de 
decorats pel cine i que es palesa 
en alguns deis seus temes. Una 
temàtica ben variada i reexida, 
certament. Ens ha mostrai te
mes de cavalls, flors, les Ram
bles comíais, paisatges, tota 
una variació temàtica tractada 
amb una coloració i efectisme 
ben plausibles.

LUBRES
M.® Teresa Cabané i Pibernat 

ens ha ofert gentilment un re- 
cull de proses diverses i petits 
poemes, aplegats en un Ilibre 
que té per titol “ Narracions vé
ridiques i Poesies” .

L’autora ha sentit la necessi
tai de comunicar-se amb altri, 
de fer-nos conéixer algunes de 
les seves vivéncies, bona part 
d ’elles a escenaris d’altres con- 
tinets; d ’altres, més a prop, pe
rò en totes elles hi ha la proxi- 
mitat fisica, comunicativa, de 
l’autora. Aixi també l’autora 
versifica eis seus pensaments i 
ens dona un aplec de poemes 
que canten la Natura, l’Amor, 
l’Amistat... i a cadascù hi es
pume] a la seva Sensibilität i la 
seva alegria de viure.

Un llibre amè que es llegeix, 
tal com diu el seu prologuista. 
Pere Roca, “ amb un somriure 
de simpada i de complaença” . 
Verament.

SI SON ROSES, 
FLORIRAN 

de Manuel de Pedrolo
Col. Nova Terra. Ed. La 

Llar del Llibre. Barcelona.
Aquesta obra reflecteix 

unes histories que poden 
semblar pintoresques, però 
que són les de milers de cria- 
tures enfrontades amb una 
existencia estreta i rutinária.
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“ No tothom  que pesca és 
pescador” . REFRANYS

“ Per sant Joan , 
el prim er bany”

Recordi... per Catites - Banderes
Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits

MONTESINOS
Grècia, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell



Gräflques Comtal, S. A. • Terrassa



Quan la fotografia és historia
L'Orquestrina Fatxendes

(Foto -1932- cedida g e n tilm e n t a Q U AD ERN  pet Ratei (Violins)

1. Joan Bta. Faus - 2. Salvador Corominas - 
3. Raimon Plans - 4. Enrié Tarrago - 5. Pere 
Bofill - 6. Antoni Tarrago - 7. Medí Bruguera - 
8. Joan Bta. Molins - 9. Andreu Casanovas - 
10. Ramon Tarrago - 11. Cándid Bach.

0  0  0 o c
0

Joan Bta. Faus té 92 anys i també té molts records. I li 
agrada evocar-los, reviurel's.... Eli, davant d'aquesta 
fotografia que ja és historia, explica que junt amb 
Molins i en Bach -"més joves que jo” , diu- són els únics 
supervivents d'aquella cèlebre orquestrina que va fer 
furor des que es constituí allá l'any 1932.

Calia posar-se al dia amb la moda que s'exportava des 
deis Estats Units, això és, adoptar nous instruments 
musicals per formar una orquestrina. Els "Fatxendes”

feren de bell principi aquesta adaptació. Realitzaven els 
assaigs al soterrani del Café de les Delicies, del carrer de 
la Salut.

Rafel Molins feu aquest fotografia en el seu estudi del 
carrer Caldero, précisément a l'estrena de l'Orquestrina, 
que esdevingué en un festival célébrât al Teatre Euterpe. 
En aitai ocasió fou presentada "Miss Espanya 1932” , 
Teresa Daniel.
(In fo rm a c ió  fa c ilita d a  pels senyo ts  Joan Bta. Faus i D aniel Sanahuja).

Amb la col.laboració de

5 ?  CRIXñ DE SñBñDELL
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JOSEP SERRASANTA Buenos Aires - 1916

Parella ballant el tango. Dibuix a rotulador (1985). 30x24 cms.



Portada “Tardor” . Pintura de Ferran Martí. 
(Disseny de portada; Jordi Roca).

. PARELLA BALLANT EL TANGO.
406 Dibuix a retolador (1985). 30x24 cms.

JOSEP SERRASANTA_____________________

407 SUMARI - PÒRTIC

SEMBLANZA DE LLUÍS CASALS I GARCIA 
40o Per Joan Cusco i Aymamí.

ELS QUE HE TROBAT PEE CAMÍ:
412 VICTOR CATALÀ. Per Mn. Geis

RECORDANQA DE JAUME VICENS
414 Per Pere Roca i Garriga.

_ _  GARBA DE MAL LUGAR
415 Per Josep Torrella.

DE SABADELL I DEL SEU RODAL
416 EL CONVENT DELS CAPUTXINS

______Per Joan Alsina i Girali.______________________

417 COBLES VALLESANES. Per Joan Ripoll.

EL FUTUR ÉS ARA 
41o Per Enríe Osso i Xavier Lloansi.

. . .  SOBRE LA CEBA, ENCARA
421 Per Josep Torrella.

PAPER I TELA: ART, SOCIETAT, TEMPS
422 Per Ricard Calvo i Duran.

- PÀGINA POÉTICA
423 Per Lluís Casals.

 ̂ ART ROMÀNIC: 1200 ANYS DE
424 VOCACIÓ EUROPEA.

Per Ramón Valí i Rimblas

L’ACTIVITAT MUSICAL DE
426 MN. RAMON CASA JO AN A.

Per Jaume Busqué i Marcel.

427 ABELLÓ. Per Rafel Colom i Llonch.

„.»o ANY EUROPEE DE LA MÚSICA;
428 VERDI, L’OPERA POPULAR HEROICA 

Per Antoni Sala i Serra.

CONTE: DESCOBRIMENT 
430 Per Josep M? Riu

431
SARDANES: COBLA “ELS FATXENDES” 
Per Jaume Nonell i Juncosa.

RECORDANT:
AGRUPACIÓ DRAMÁTICA CARBONELL (I) 
Per Daniel Sanahuja i Capella.

432

434
EL VI A CASA NOSTRA 
Per Maria Eulàlia Taulé.

435
FILATELIA; ESTE VE TERRADAS 
I ILLA (1883-1950). Per BAE.

CINEMA: UN ESTIU AMB 
436 STANLEY DONEN (I)

Per Pere Cornelias

438
IMATGE 1 PARAULA: TOTS SANTS 
Foto de Ramon Salanova.

439 AL PAS DELS DIES. Per Eiquip.

440 LLIBRES

441 CURIOSITATS. Fotos de J.C.

442
SOMRIEU SI US PLAU 
Per Mainou -I- Xèspir.

IL.LUSTRACIONS: Abelló, R. Calvo, Pep Doménecb, 
J. Mainou, A. Masvidal, Ll. Molins de Mur, Serrasanta 
Santiago Vila-Puig.
CARICATURES: Emili Hierro.
FOTOS: J. Cusco, Ramon Salanova i Arxiu.

AMICS DE LES ARTS I DE LES LLETRES 
DE SABADELL

Redaccio, Sant Ferran, 60 - Tel. 710 52 86

Realitzacio: DIPTIC, S.A. - Moratin, 62 - Tel. 726 55 99 
Diposit l.egal B-16.799/1978

Nota: Els textos signals reflecteixen I'opinio personal dels aulors 
respeetius.

Q anys... Un cinquante
nari sempre és oportú de 
celebrar i commemorar, 
encara que sigui per evo
car només un ball que va 

, fer forrolla en les decades 
dels anys vints i trentes: el 

tango argenti. Aquest ball que va venir, 
com tantes altres novetats, de l ’altra 
banda de l ’Atlàntic. Una figura senyera 
en fou  Carles Gardel. EU fou  l ’idol que 
personified el tango. I  si és cert que ben 
aviat sorgiren al seu entorn altres figu
res, cap d ’elles no pogué eclipsar ni fer  
oblidar el mitic Gardel.

Aquí, a Sabadell, poblado inquieta 
per natura i sempre a punt per a tastar 
les primicies de tot -i fins i tot per crear
ne-, es va adoptar de seguida aquesta 
moda i es van difondre àmpliament. A  
les sales de ball d ’aleshores, les orques- 
trines interpretaven les ^milongas” i les 
paredes rivalitzaven a ballar-les amb la 
major autenticitatpossible. S ’impartien 
ensenyances per a bailar el tango, així 
com per a aprendre de tocar la guitarra 
i de cantar-ios. La moda, avassallado- 
ra, assoda el seu pie auge. I  avui encara 
hi ha nostálgics d ’aquesta dansa i del 
seu temps. I  evoquen amb melangia 
aquedes cadencioses “milongas” gaut-

xes, que interpretaven el susdit Carlos 
Gardel i el fam ós trio que tant de furor 
va fer  a Barcelona: els Irusta-Fugazot- 
Demare. Un trio també mític en el re
cord. ..

I  d ’aqueds moments ens n ’ha parlât 
un argenti que deixant la Pampa i els 
seus encisos, s ’arrelà a Sabaded: Josep 
Serra Santa, que anys després seria a 
bastament conegut per la seva magistral 
manera de pintar, unint els dos cog- 
noms en un de sol: Serrasanta. Eli, va 
aprendre de tocar la guitarra ací a Saba
ded, amb el professor Gausente i, “¡có
mo no!”, cantava tangos. Ho feia, no 
pas professionalment, sinó entre amies i 
en festes amicals, vivint amb esperit ale
gre a cavad deis anys vints i trentes.

Han passât els anys: cinquanta!. Ha 
passât la moda aquella i n ’han vingut 
d ’adres, i d ’adres de noves en succei- 
ran. Però ara ens hem deturat en el 
temps i hem volgut reviure uns records. 
El bon amie Serrasanta ens ha fe t  
aquest dibuix com a testimoni d ’una 
época que, en realitat, queda força dun- 
yana, però que tanmateix ens resuda in
teressant d ’evocar ni que sigui només 
per uns breus moments en aqüestes pa
gines.

EL MON PER UNA ESCLETXA... per Mainou + Xèspir

EN AQUEST NÚMERO STNCLOU EL SUPLEMENT “ QUACÔMIC” -3
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Semblança de

Lluis Casais i Garcia
per Joan Cusco i Aymamí

I ?
JCirto  vale de transcriure la biografia 
sintetitzada que vaig dedicar al nostre 
personatge en el Ilibre “ 62 ceballuts“ .

“Nascut a Sabadell el 6 d ’octubre del 
1912. Estudia als Escolapis fins al bat- 
xillerat. Ingressa a la Universität de 
Barcelona, on es Ilicencia en Dret. Ben 
jove es forma al Centre Cat alà; és presi
dent de la Joventut i després secretari 
del mateix Centre. Intervé en mitings i 
dona conferències sobre temes de litera
tura i política. Fou redactor i després 
director del “Diari de Sabadell”. Exer- 
ceix com advocat. Fou Fiscal Municipal 
de Sabadell. Va èsser president de 
r “Associació de Música de Cambra”. 
Organitzà F Institut Escola de Sabadell, 
i en fou  director. El 1936fou  anomenat 
secretari de la Ponèneia de Codificado 
del Dret Civil Català i secretari del Con
grès Jurldic Català. Fa la guerra amb 
Fexèreit republicà i s ’exilià a Franga on 
passà set any s. El Govern francés li 
concedí la Legió d ’Honor. L'any 1956 
fou  elegit Degà del Col.legi d ’Advocáis 
de Sabadell. Ha escrit versos i molts ar
ticles. Té un recull de treballs inédits. 
És autor d ’“un pecat de joventut”, 
corn diu eli: el d ’haver publicat un llibre 
de poesia (1934) que apadrinaren Caries 
Riba i Josep M. López Picó, titulat 
“Set colors”. EU, però, només és 
d ’un ...”

En aqüestes ratlles anteriors s’ha prê
tés reflectir la seva part d’actor en aquest 
nostre ampli escenari. EU ha repetit que 
en la vida es fa massa teatre i tots som 
actors, més bons o més dolents... I de la 
crisi de teatre que sempre s’en parla a ca
da temporada, podem estar tranquils: el 
teatre no morirà pas mai mentre en el 
mon hi quedin dos homes...

En Lluis Casais tampoc s’escapa 
d’aquest protagonisme. N’ha estât un 
actor actiu, fins i tot un primer actor. I 
el seu paper ha estât rellevant en cadas- 
cuna de les circumstàncies. I més n’hau- 
ria pogut estar si no fos igualment per 
altres circumstàncies...

És eli un home amenissim; un con
versador extraordinari. Té una oratòria 
fluida i docta que sap nodrir d’anéedo- 
tes, cites i dites ben oportunes i es- 
caients en tot moment. Posseeix, -tenia 
diu eli- una memòria d’elefant. Abans, 
les persones aixi se les distingia amb el 
nom d’“ enciclopédics’’. Lluis Casals és 
home d’arxiu i de cátedra, però damunt

Pintura de Lluís Molins de Mur (1985).

de tot, home del seu temps, àdhuc del 
seu poblé. Té un gran sentit patriotic: 
nacionalista, catalanista. Eli coneix els 
valors humans -grandeses i miséries, cim 
i avene-. Posseix un ampli coneixement

Restaurant

Joan
Maragall, 6 i

Teléfon 725 23 00

Advocat 
Cirera, 38 

(Plaça del Gas)
SABADELL

de la història. D’eli s’ha dit que hauria 
pogut fer una espléndida carrera politi
ca. Condicions innates las té a balquena. 

* * *
Mantenim l’entrevista en el seu des- 

patx. Un despatx ampli, regi, senyorial. 
Es respira una atmosfera comfortable, 
serena. En tot detall es percep el sentit 
de l’ordre i del bon gust. Durant l’en- 
trevista ha traslluït el seu agut sentit de 
l’humor, a voltes càustic, fins i tot a ve- 
gades amb un polsim d’ironia quan la 
cosa ho requereix, però sempre amb un 
“ savoir faire’’ mesurât, amb una ele- 
gància ben sui-generis... I comencem.

-Per quina cosa créieu que valia la pe-
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na Iluitar quan teníeu vint anys?
-Per Catalunya i per la llibertat.
-Per quines coses, ara?
-Per Catalunya i per la llibertat. Per 

la llibertat de Catalunya.
-Es diu que en la nostra època les co

ses son molt mudables en comparació a 
d’altres époques en qué eren més per
manents. Ens voleu donar el vostre cri
teri davant d’aquest canvi, i fins i tot 
explicar-ne les causes?

-El nostre món ha canviat més en cin
quanta anys que no ho havia fe t  abans 
en dos mil. Les meves ávies vivien com 
les dones del temps de Pimperi romà: 
cuidaven de la casa i els filis, anaven al 
temple, filaven o feien mitja, que és gai- 
rebé igual. La rapidesa de les comunica- 
cions i de la informado crea una osmo
sis ràpida de les idees, deis costums, 
fins i tot del llenguatge. Abans es parla
va -i s'ens parla encara-d’una apocalíp
tica f i  del món, i no ens adonem que es- 
tem assistint a la f i  d'un món, d'una ci- 
vilització millenària que és la que hem 
conegut i en la qual hem viscut; civilit- 
zació que es recolzava en tres columnes, 
la religió, el treball i la familia. Avui 
aquests tres valors están en crisi profun
da i el greu és que de moment no s ’ha 
trobat res per a substituir-los, car els su- 
cedanis que ens han proposât han fallat 
ràpida ment.

“ Mai Thome no havia tingut tant 
temps Uiure per a poder pensar, i mai 
no s’havia perdut tant el temps sense 
fer res i pensant tant poc. Mai no hi 
havia hagut el mimétisme actual en el 
vestir, en el parlar, en els gestos.’’

-L’home es mou dintre d’unes qua- 
dricules. Son aqüestes perqué ens les 
imposen o les adoptem perqué ens son 
acomodaticies?

-El greu de la nostra època és que ens 
imposen coses sense que ens en donem 
compte: la propaganda, la imatge, la te- 
levisiô, altres mitjans més sofisticats i 
tenebrosos, ens fan acceptar insidiosa- 
ment coses que mai no haviem pensât. 
Mai l'home no havia tingut tant temps 
lliure per a poder pensar, i mai no s'ha
via perdut tant el temps sense fer  res i 
pensant tant poc. Mai no hi havia hagut 
el mimétisme actual en el vestir, en el 
parlar, en els gestos.

Casals ha corregut molt món. Té 
molt món. Aixó salta a la vista. Pels ca- 
mins s’haurà trobat amb un gran nom
bre de vianants. A veure:

-De tots els personatges que heu co
negut, quin us ha impressionat més?

-Delpunt de vista espiritual, un jesuí
ta francés que m'estimava molt: el P.

Visita del President de la Generalität de Catalunya, Lluis Companys a I'lnstitut Kseola de Sabadell (hivern 1936-37). 
A la foto, Companys - Casals - Sarrá. Darrera d’en Casals, Josep Moix, alcalde de Sabadell.

Víctor Poucel; Intel.lectualment i cultu
ral, el President Georges Bidault, home 
d'una brillantesa i d'una erudició fasci
nants; polit icament, el President Tarra- 
dellas, malgrat que sovint no estem 
d'acord.

-Falta un Cambó al nostre país?
-S'ha fe t  un culte molt merescut a 

Prat de la Riba, però s'oblida l'enorme 
influència de Cambó en el pensament i 
en I'obra de Prat. Falta un Cambó al 
país, però falta també un país per a un 
Cambó. Catalunya no ha sabut agrair 
tot el que aquell home va fer per la nos
tra terra.

I ara que parlem del terrer, ve a tomb 
fer-li aquesta exposició:

-En Pia deia que “tot el món té una 
barra de pa cada mati. El misteri de la 
barra de pa diari és molt gran"... però 
apart d'això no creia que s'hagués 
aconseguit res més... Comenteu-nos, si 
US plau, aquesta opinió piantana.

Amb la mà esquerra s’allisa els ca- 
bells endarrera,

-En Pia era un plaga i li agradava 
molt fer frases enginyoses. Desgracia- 
dament avui no tothom té una barra de 
pa cada dia i els problèmes són massa 
greus per a fer-hi broma. Però, per al
tra banda, la frase tampoc no és certa:

W m e . a K

f VlTEàLLAv}
SA M  FU  II , 1 - SABADI 1 1 - 1 I I .  725 6 50

“ S’ha fet un cuite molt merescut a 
Prat de la Riha, però s’oblida l’enor
me influència de Cambó en el pensa
ment i en Tobra de Prat. Falta un 
Cambó al país, però falta també un 
pais per a un Cambó. Catalunya no ha 
sabut agrair tot el que aquell borne va 
fer per la nostra terra.’’

s'ha aconseguit molt més: s'ha alliberat 
gairebé totalment l'home deis treballs 
més pesats, la máquina resol moltes co
ses i el nivell de vida al nostre país ha fe t  
un canvi fabulós; pregunteu només a la 
gent com vivia l'any 30 i com viu avui.

Per alió de les tasses, ara va la 
segona...

-El mateix Pía deia que eli anà a la 
processò del país però que hi anà amb 
un llumi... “ D’altres -deia- hi van amb 
una candela, qui amb una atxa, qui 
amb un ciri..,’’ Com hi heu anat vós?

-Quan era alumne dels Escolapis anà- 
vem a les processons de Corpus i sem
pre teniem la preocupació de triar el 
company que anava darrera nostre per
qué amb el ciri no ens rostís el vestii de 
les f estes. A  la procesió de la vida, des- 
graciadament, no hem pogut escollir ni 
el company de darrera ni el de davant, i 
sovint hem rebut cremades molt greus.

Recordant Tamistat que havia man- 
tingut amb Salvador Espriu, em dóna 
ocasió d’exposar-li:

-El vostre amie Espriu digué que “en 
aquest món tot es guanya i tot es perd; 
una cosa compensa l’altra: tot té el seu 
preu i tot es paga. El que per un costat 
va malament, per l’altre ha anat bé... 
“Com us ha anat a vós en aquesta 
“ fira” ?
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-Aquesta frase em fa  pensar en aque
lla que déla que la naturalesa ho com
pensa tot: que el cec té un tacte més fi, 
que el sord té la vista més aguda i que el 
coix que té una cama més curta té, efec- 
tivament, l ’altra més llarga.

A la vida, a vegades, perds coses que 
res no pot substituir.

-Amie Casals, us heu considérât ho
me frustrât?

-SÓC dels que s ’ha anomenat ”la ge
nerado cremada”. Abans de la guerra 
érem massa joves; quan hem retrobat la 
llibertat, ja  som massa veils. A  més, 
quan érem joves hi havia el culte dels 
ancians, de la gent gran; avui hi ha el 
culte de les criatures: un home de 40 
anys té problèmes per a trobar treball, 
és massa veli.

-Teniu algún hobby?
-SÓC una mica tasta-olletes: m ’inte- 

ressen moites coses, però no persisteixo 
en cap.

-Quina classe de literatura “consu- 
miu” , de preferèneia?

-Novela histórica o pseudo-històrica; 
història, però no la gran història, sino 
la petita, gairebé la minúscula història.

-Us estimeu més escriure a mà o a 
máquina?

-Tine una lletra infernal; em cal es
criure a máquina.

-Quin plat culinari és més del vostre 
gust?

-Menjo molt poc i més pels ulls que 
per la boca. Prefereixo un plat d ’en- 
ciam ben présentât a un requisit présen
tât de qualsevol manera.

Entre “ plat i plat” fern un parèntesi.
► M’ha contât que temps enrera van fer-li 
un robatori i li foren sostretes algunes 
coses d’un estimable valor sentimental. 
Entre elles la creu de la “ Légion d’Hon- 
neur” ...

-No us sedueix la idea d’escriure les 
vostres memories?

-Els fets importants de la meva època 
han estât escrits per gent que en sap 
molt. Els petits details domèstics meus, 
no crée que interessin a ningù. A  més, 
jo  sempre die que la gent escriu memò- 
ries quan ja  ha perdut la memòria i aixô 
fa  que s ’escriguin coses molt rares i so- 
vint ben allunyades de la realitat.

-Corn a bon observador que sou, vol- 
drieu fer una anàlisi del Sabadell ac
tual?

-Us agraeixo que em tingueu per un 
bon observador; no m ’hi havia tingut 
mai. Temo una mica que els sabade- 
llencs ‘’tradicionáis” estem constituint 
una mena de Aghetto” i aixô és un pe
rdi. Penseu en l ’enorme xifra de pobla
do  al.luvional que no sap res de les 
arrels de Sabadell i que per altra banda 
potser no té perqué saber-les. La intru-

siô d ’una altra llengua, d ’una altra 
mentalitat, d ’una altra cultura en la 
quai son majoritaris, crea una situació 
preocupant. Nosaltres sempre hem aco- 
llit aportacions exteriors que ens eren 
útils i necessàries, però d ’una manera 
imperceptible es produïa una òsmosis i 
no passava res greu. A  això cal afegir-hi 
la deserció d ’un gran nombre de diri- 
gents de la ciutat que han anat a viure 
fora de Sabadell. Abans, el fabricant a 
les set del mali era rera el teler i la seva 
dona escutiava peces a casa; el diumen- 
ge feia una repassada a les màquines 
perqué tot estés a punt el dilluns al ma
li. Ara el fabricant no és aquí, s ’ha 
creai aquesta nova classe dels executius, 
potser molt eficaç, però que no pot te
nir aquell amor quasi familiar am b la 
máquina.

-Com intuïu el futur del nostre país?

“ Dels més de 150 Estats representáis a 
les Nacions Unides, n’hi ha més d’un 
centenar que no tenen ni la població, 
ni la cultura, ni la historia que té Cata
lunya, i ells poden fer discursos a la 
ONU i nosaltres no podem piular ni a 
casa.”

-Si es fes l ’Europa dels pobles i no la 
deis Estats, Catalunya podria tenir-hi 
força a dir; dins de Testât espanyol no 
hi ha ningù que tingui més sentit 
d ’Europa que nosaltres. Però tine por 
que costi molt de fer  aquesta Europa: 
els interessos dels Estats són molt forts i 
costa molt desprendre’s del poder. En 
Tordre peninsular, tindrem sempre pro
blèmes, perqué el centralisme és molt 
arrelat i molt incomprensiu; tant és que 
mani la dreta corn Tesquerra, en tenim 
proves sobrades. L ’Espanya de les 
autonomies no funcionará perqué està 
basada en un error fonamental i desen- 
cadenat tot un procès d ’enveja: hi ha 
autonomies que reclamen facultats de 
les quai no sabran què fer, només per
qué diuen que no volen èsser menys que 
Catalunya. I  mentre Madrid mani amb 
els diners, poca cosa podrem fer: si tot 
ens anés bé, ja  procurarien ofegar-nos, 
perqué Tenveja no els deixaria viure. 
Dels més de 150 Estats representats a les
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Nacions Unides, n ’hi ha més d ’un cen
tenar que no tenen ni la població, ni la 
cultura, ni la història que té Catalunya, 
i ells poden fer  discursos a la ONU i no
saltres no podem piular ni a casa.

Sense deixar el terreny:
-Corn advocat i corn a català, corn es 

comporta la Justicia amb Catalunya?
S’allisa'novamentiels ¡cabells i ara es 

recolza en el braç de la poltrona.

“ Tenim una manera de veure la vida 
que ha de plasmar-se en el dret i en la 
justicia i desgraciadament aixô no 
passa. I la Justicia és el que hauria de 
donar el carácter a un poblé.”

-Malament, molt malament: dins de 
TEstatut, la Justicia ja  quedava molt 
abandonada, però a Thora de les trans- 
ferèneies és Taspecte amb més retard. 
Del Tribunal de Cassació que vàrem te
nir amb TEstatut del 32, ni parlar-ne; 
sols es preveu un Tribunal Superior que 
serà una mena de continuació de Tac
tual Audièneia Territorial i prou. Els 
Jutges i Magistrats catalans els podem  
comptar amb els dits de les mans; fun- 
cionaris que parlin català n ’hi ha pocs, i 
que Tescriguin, poquissims. El dret ca
talà es va arreconant i per ignorància o 
per comoditat, molts advocats ni tan 
sols Tinvoquen. L ’esperii del dret cata
là no és que sigui diferent del dret co- 
mù, és que en moites coses té un criteri 
totalment oposat. Tenim una manera 
de veure la vida que ha de plasmar-se en 
el dret i en la justicia i desgraciadament 
aixô no passa. I  la Justicia és el que 
hauria de donar el carácter a un poblé.

No és gasiu el nostre personatge. I 
menys ho és quan es tracta de conver
sar. Amb aixô té corda. Molt bona cor
da. I no voldria acabar aquesta entre
vista sense fer una al.lusió a aquell grup 
de “ La Mirada” que ell arribà justa- 
ment a conèixer.

-Seria repetible ara, el grup de “ La 
Mirada” ?

-No ho crec: per comengar, el nostre 
no és un país amb humor, com Anglate- 
rra per exemple; aquí es fa  humorisme 
com un o f  ici. Hi ha gent d ’espectacle 
que es diuen humoristes. (I encara la 
majoria són una gent sinistre). El grup 
de “La Mirada” el formaven nois de 
casa bona, Intel.ligents i entremaliats, 
però tothom els coneixia i sabia que la 
sang no arribarla al riu. Avui la gent és 
més individualista, hi ha molts valors 
aïllats, però de grups, quan s ’en consti- 
tueix algún, sol èsser molt efímer.

Acta est fabula. Això és, la comèdia 
ha acabat...
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Perfil

De cabell ondós i cendrós, amb tupe i 
pentinat enrera.

Ulls avivats que fulguren a través deis cristalls. 

Lletrat.

Planteja -i pledeja- qualsevol tema i assumpte. 

Orador.

(Parla ciar i catalá...)

Té moka lletra menuda.

Nodrit d’anécdotes i cites.

Soberg com un falcó i humil com un moixó...

Qüestionari “ PROUST”

f j

(Del Ilibre ‘ '62 Ceballuts”)

-El principal tret del meu carácter?
-La rauxa.
-La qualitat que prefereixo en un home?
-L ’entusiasme.
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-L ’oportunitat.
-Allò que més estimo en els amics?
-La discreció.
-El meu principal defecte?
-La mandra.
-La meva ocupació preferida?
-No teñir ocupació.
-El meu somni de benestar?
-Que hi hagués pau i que em deixessin en 
pau.
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia?
-Ser cec i ser-ho a Granada.
-On desitjaria viure?
-Sovint, a dalt d ’un pal, com Sant Simeó Es
tilita.
-Quin color prefereixo?
-El color de gos com fuig. (No gaire lluny). 
-Quina flor prefereixo?
-La del ball de rams del temps de la mevajo- 
ventut.
-Quin ocell prefereixo?
-La perdiu a la vinagreta.

-Els meus autors preferits en prosa?
-L ’Enciclopedia Espasa.
-Els poetes preferits?
-Les décimes de Nadal que m ’envlaven el vi
gilant i l ’escombriaire.
-Els herois de ficció?
-Gulliver a Li.liput.
-Les meves heroines de ficció?
-La marastra de la Ventafocs, per haver de 
suportar una noia tan bleda.
-La música preferida?
-La del piano de maneta.
-Els pintors predilectes?
-Els que pinten damunt l ’asfalt deis carrers 
una pintura efímera que ningú no comprará. 
-Els meus herois de la vida real?
-Els nostres avantpassats que varen morir 
enverinats per indicar-nos quins bolets són 
bons i quins són mortals.
-Les meves heroines historiques?
- “La Monyos”, precursora de la moda “ad
lib” i del disseny tèxtil personalíssim.
-Els noms que prefereixo?
-Els noms catalans de l ’Edat Mitja que nin
gú no porta: Guifré, Sibil.la, Ermesenda. 
-Què detesto més que res?
-El de testar-ho tôt.

Quins caràcters històrics menyspreo més? 
-Pons Pilât i els seus descendents que es ren
ten les mans davant un problema greu. 
-Quin fet militar admiro més?
-El biblic pas del Mar Roig per l ’exèrcit del 
Faraó, que va quedar tot sencer sota l ’aigua. 
-Quina reforma admiro més?
-La que feien les àvies transformant una 
americana velia del pare per a fer-ne uns 
pantalons pels fills.
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Paciencia i resignació cristiana.
-Com m’agradaria morir?
-Sé que cal morir; però agradar-me, gens. 
-Estât present del meu esperit?
-Emprenyat, però aguanto.
-Fets que m’inspiren més indulgència?
-No sóc indulgent. No crec gaire en la indul- 
géncia, i en la plenària, gens.
-El meu lema?
-Que els altres et prenguin més seriosament 
que no pas tu mateix.

* * *
-Com sóc?
-Depén: segons els amics, els enemies o jo  
mateix. (La millor versió és la meva).
-És la més originai...

BANC D'EUROPA
Rambla, 7 Telèfoni 725 85 33 SABADELL



Els que he trobat pel carni

Victor Català
per Mn. Gets
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N,o sé quan sona per primera vegada 
a la meva oída el pseudònim de la, per 
tants conceptes sorprenent, autora de 
“Solitud”, però l’impacte el va rebre el 
meu esperit als 15 anys, en caure a les 
meves mans, trèmules de curiositat, el 
nùmero extraordinari que l’enyorada 
revista gràfica “Ilustració Catalana”, 
(aixi sense doble 1) dedicà als Jocs Flo
rals de Barcelona de 1917. A la primera 
pàgina hi havia una fotografia dels 
mantenidors a l’hora de formular el ve- 
redicte (Josep Franquesa i Gomis, Mos- 
sèn Gudiol, Manuel Rodriguez Codolà, 
Manuel Folch i Torres, Mossèn Riber i 
Victor Català, la President); a la segona 
pàgina un fragment del diseurs presi
dencial de Victor Català, i, a la tercera, 
un magnifie retrat d’aquesta escriptora, 
en una edat ja provecta. El nom de Vic
tor Català restà inscrit, ja per sempre, 
al catàleg de les meves admiracions. Jo 
era aleshores un tendre adolescent, es- 
tudiant d’Humanitats: estudiant de Re
tòrica i Poètica, per dir-ho amb el llen- 
guatge de l’època. Qui hauria pogut 
dir-me, en aquells moments, que jo, 
lector del magnifie diseurs presidencial 
de Victor Català als Jocs Florals -que 
glossava d’una manera magistral els 
conceptes de “civisme” i “civilitat” - 
seria, molts anys a venir, “llegit i co- 
mentat” per la insigne escriptora...

Victor Català (Catarina Albert Para
dis), nada a L’Escala, l’i l  de setembre 
de 1869, moria al mateix bell racò de la 
Costa Brava el 27 de gener de 1965.

Escrivia Angel Marsà a les pàgines de 
“El Correo Catalán”: “Víctor Català 
ha muerto rodeada del mismo paisaje 
que la vió nacer; del mismo paisaje y  de 
la misma intimidad”.

Pocs són els escriptors que, com ella, 
poden morir en el mateix lloc que va 
sentir els seus primers vagits. El poblé 
de L’Escala s’adonà de la fidelitat que li 
havia conservât aquella il.lustre filia, 
que des d’aquell recòndit escenari havia 
projectat espiritualment el seu nom a 
molts llunyans horitzons, i per aixó no 
és estrany que l’enterrament de Víctor 
Català fos -en aquest cas no és un tópic- 
una imponent manifestació popular de 
dol.

Quan, als seus 93 anys, fou objecte 
d’un homenatge de tot Catalunya, deia, 
amb la seva habitual simplicitat i com 
volent restar importància al fet: “Ja ho 
veu, un altre homenatge pel sol merit de

Auto-retrat, al carbó, de quan l'autor eserigué «Solitud».

complir 93 anys”.
A més de presidir els esmentats Jocs 

Florals de Barcelona, intervingué en 
molts altres certàmens literaris, adés 
formant part de Jurats, adés en qualitat 
de llorejada. Ja en 1909, la seva 
novel.la “Solitud”, que aviat es va fer 
famosa, havia obtingut el “Premi Fas- 
tenrath” als Jocs Florals de Barcelona, 
que ella, anys a venir, presidiría.

Les seves obres, principalment “Soli
tud”, han estât traduïdes a diverses 
llengües. Per cert que “Solitud” assoli 
una versió ben poc corrent -jo no en sé 
un altre cas- i escassament coneguda. 
L’any 1913, una noia de Sabadell, Do
lors Miralles, fundadora d’una Acadè-
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mia del seu nom, a la seva ciutat natal, 
en féu una “versió estenográfica”. Do
lors Miralles, especialitzada en Esteno
grafía, concorregué a la Secciò Esteno
gráfica de l’Exposició de Leipzig, amb 
tres copiosos treballs estenografiats: en 
català, en castellà i en francés. Les tres 
obres escollides foren: “Solitud”, de 
Víctor Català, “Cartas a las Mujeres de 
España”, de Martínez Sierra, i “Let
tres”, de Madame de Sevigné. La versió 
estenográfica de “Solitud” valgué a la 
senyoreta Miralles una perenne amistad 
de la seva insigne autora, com ho acre
dita el nodrit epistolari que d’ella es 
conserva.

El 1923, Víctor Català passà a èsser 
membre de la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres, de Barcelona.

Les seves obres principals són: “El 
cant dels mesos”, llibre de poemes pu- 
blicat I’any 1901; el mateix any, publicà 
“Quatre monòlegs”, en vers; en 1902, 
“Drames rurals”', en 1904 “Solitud” i 
“Ombrivoles”', en 1905, un altre llibre 
de poemes, “Llibre blanc”', el mateix 
any, “Caires vius”; en 1919, la novel.la 
en tres volums, “Un Film”', en 1920, 
“La Mare Balena”', en 1930, “Contra- 
llums”', en 1949, “ Vida mólta”, i en 
1951, “Jubileu”...

La Biblioteca Perenne publicà les se
ves Obres Completes, precedides d’un 
interessantissim prôleg de Manuel de 
Montoliu.

El 1944, Victor Català publicà una 
antologia narrativa en castellà, titolada 
“Retablo”, inferior, naturalment, a la 
seva prolifera producció catalana, ja 
que en aquesta, la riquesa de lèxic direc
te, viu i expressiu amb què parla la terra 
empordanesa, fêta earn, no té parió en 
cap altre escriptor empordanès.

En les seves Obres Completes, publi- 
cades el 1951, falten algunes de les seves 
obres, encara inédites.

L’estil de Victor Català és baronivol i 
pie de contrastos. Els lectors de les se
ves primeres produccions, que no sa- 
bien exactament qui s’ocultava darrera 
d’aquest pseudònim -hom tardà molt a 
saber-ne la identitat- no podien ni sos- 
pitar que estaven llegint les pàgines 
d’una dona. Contrastava la cruesa del 
seu realisme amb la delicadesa femeni
na i les virtuts que ornaren la persona 
de Catarina Albert al llarg de la seva 
prolongada vida, gairebé centenària. 
Filia de propietaris, escoltà, malgrat
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això, la veu de l’ànima popular, brusca 
i apassionada.

Subscrivim les paraules d’Àngel Mar- 
sà, que digué: ”Él mar, la tramontana: 
he aquí los elementos básicos de este 
universo fascinante que Víctor Catalá 
ha creado en millares de páginas prodi
giosas. Pescadores, campesinos o pas
tores, hombres de la montaña o del lla
no, mujeres erguidas i difíciles, toda 
una sucesión de tipos insertos en el pai
saje, enraizados a la tierra o gozosos de 
la aventura marinera, desfilan por estas 
páginas candentes y  absolutas, reperto
rio impar en el conjunto de las letras 
hispánicas, fundamental dentro la na
rrativa moderna catalana”.

Hi ha en l ’obra de Víctor Catalá 
(afirma Manuel de Montoliu, en elpró- 
leg a les seves Obres Completes), una 
tendéncia fatalista i pessimista, i opina 
que és quelcom innat en Vautora i que 
ella se’ns mostra perfectament cons- 
cient d ’aquesta tendéncia, ja  que en les 
paraules preliminars que posa a la seva 
obra ”Ombrívoles” -aquest títol és ja 
tota una revelació- parla de la seva ten
déncia a mirar la vida “pel costal reser- 
vat a l ’ombra”. Però jo m’atreveixo a 
afirmar que aquesta tendéncia innata 
no s’hauria pogut desplegar sense un 
ambient propici i sense un esperit pro
fundament observador d’aquell am
bient.

S’ha dit que els seus poemes són infe
riors a les seves narracions. D’acord: no 
hi pot haver comparació, ni per la qua- 
litat ni per la quantitat, entre uns i al- 
tres. Però jo afirmo que, en el marc de 
l’època en que foren escrites i publica- 
des les seves poesies -al llindar del 
noucentisme- revelen una forta perso- 
nalitat lirica i s’alcen com un pont entre 
el vuitcentisme decadent i el noucentis
me vigorós. Quan Victor Catalá publicá 
el seu primer Ilibre -de poesia, precisa- 
ment, “El Cant dels Mesos”- fou justa- 
ment un any abans de la mort de Verda- 
guer, i aquella genial escriptora 
-precisament per genial i personalissi
ma- escapava al corrent d’imitació del 
geni creador de “L ’Atlántida”, que 
pocs se n’havien evadit abans de la 
irrupció del noucentisme acabdillat per 
Josep earner i dirigit per Eugeni d’Ors. 
A més a més, la seva poesia sembla com 
si fos una -qui sap si deliberada o 
instintiva- evasió del món tenebrós en 
qué navegava el seu ingeni. Hi ha en la 
seva poesia resplendors de llum religio
sa, guspirejant, sortits, potser de la ma- 
teixa terra empapada de cristianisme 
que gronxá el seu bressol i que ha sebo- 
llit les seves despulles sota el signe de la 
creu.

També cultivá el dibuix, i, si ho féu

com una simple aficionada, no poques 
vegades es revela en les seves produc- 
cions com una professional que hauria 
pogut donar molt en aquest camp que 
no féu sinó travessar. El 1950 es publicá 
un volum titolat “Els dibuixos de Víc
tor Calala”, amb text de Joaquim 
Folch i Torres, que venia a commemo
rar -com expressa el pòrtic- les Noces 
d’Or de la vida literària de la polifacéti
ca escriptora. Elisabeth Mulder, a La 
Vanguardia del 2 de febrer de 1966, es- 
crivia, parlant d’aquest llibre: “Cuánta 
ternura y  cuánta gracia, cuanto humo
rismo y  cuánta ironía en estos dibujos 
seguros, trazados por unas manos ex
pertas en fórmulas modernistas!”.

Victor Catalá, malgrat viure aparta
da de penyes i cenacles, mantingué rela- 
ció constant amb les personalitats lite- 
ráries del seu temps: Oiler, Guimerà, 
Matheu, Maragall, Ruyra, Bertrana... i 
d’altres posteriors. Jo mateixtinc, entre 
altres més circumstancials, una llarga 
lletra, sense data, en la quai saluda amb 
encomiàstics i extensos comentaris, 
l’apariciô del meu llibre “Horitzons i 
Rutes”. És tan elogiosa, que em faria 
vergonya de publicar-la enmig d’aquest 
article. Carta de 4 pàgines que, pel seu 
valor autogràfic volgué publicar “Re
vista de Gerona”, en fotogravat, l’any 
1966 en el fascicle 34. Una cosa si que 
m’atreveixo a registrar i és l’al.lusiò que 
ella fa a la meva -paraules seves- “ri- 
quesa i propietat” de lèxic, fins a dir- 
me: “Un altre dia em permetrà
demanar-U el just significai d ’algunes 
veus, bellissimes, però, per mi, del tot 
desconegudes, que he trobat en “Horit
zons i Rutes”. Quin afany per enriquir 
la seva llengua ja prou rica!

M’abelleix de recordar també la rela- 
ciò que tingué amb la penya coneguda 
per “La Colla del Colón”, el cèlebre ce
nacle literari que es reunia diàriament 
en el que fou “Café Colón”, de la 
Plaça de Catalunya, del que parla tant 
Josep Pia en el célébrât llibre “Un sen- 
yor de Barcelona”. El darrer supervi
vent d’aquella Colla fou el Mestre en 
Gai Saber mossèn Ramon Garriga, el 
quai, a mig carni de la seva llarga vida, 
anà popularitzant el, diguem-ne, sub
nom de “ L’Ermità de Samalûs” , que
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feia referèneia al pintoresc llogarret 
d’aquest nom on residí molts anys i on 
morí el 22 de març de 1968. “Dues ve
gades -em deia mossèn Garriga en una 
de les llargues converses que tinguérem- 
els de La Colla fórem en excursió literà
ria, a visitar, a L ’Escala, la insigne 
autora de “Solitud”. En una d’aqües
tes visites, els visitants li oferiren un lli
bre d’homenatge amb sengles composi- 
cions de tots els de La Colla. La col.lec- 
ció de llibre de carácter anecdótic, que, 
en similars oportunitats, editava La Co
lla -i que no eren posats a la venda- són 
avui una raresa bibliográfica, molt difí
cil de trobar. Víctor Catalá -gentilesa 
per gentilesa- solia correspondre ais ho- 
menatges amb algunes línies de lírica 
cortesia. A mossèn Garriga li dedicà 
una quarteta que jo vaig inserir a l’ex- 
tensa biografia del poeta, que vaig pu
blicar poc temps després de la seva 
mort, sota el titol de L’ERMITÀ DE 
SAMALUS. Diuen aixi:

A l’excels Poeta (amb majùscula)
Mossèn Ramon Garriga 

Pur rossinyol de nostra terra, 
fo n t d ’harmonies ancestrals, 
que ha retrempât tota desferra, 
fornuint-li a jócs celestials.

L’obra literària de Victor Català ha 
resistit el revisionisrne critic -moites ve
gades iconoclasta- de totes les promo- 
cions i de totes les tendèneies que s’han 
vingut succeint a través de la seva llarga 
vida. El plebiscit positiu -poques vega
des reticent- ha estât unànime.

La premsa dels Països Catalana i de 
més enllà de la nostra àrea lingüística es 
féu ample ressò del traspàs de la il.lus
tre escriptora. “Canigó”, de Figueres, i 
“Destino”, de Barcelona, li dedicaren 
segles números, gairebé monogràfics... 
La “Estafeta Literaria”, de Madrid, li 
consagrà les primeres pàgines del 12 de 
febrer següent a la seva mort.

“ Víctor Català -escrivia Arturo 
Llopis- ha sobrevivido a Catalina A l
bert”. Frase lapidària, reveladora de la 
perennitat d’una obra que ha immorta- 
litzat un pseudònim.

Octavi Saltor ponderava la influència 
que Victor Català havia exercit en el 
camp de les nostres lletres renaixents 
amb aqüestes paraules: “Ha sido la re
levante amistad de Victor Català uno de 
los más poderosos estímulos de muchos 
intelectuales de nuestro país...”

Em consta que la prosa de Víctor Ca
talá, en els seus bons temps, estimulà 
moites vocacions i, en algunes d’elles, 
exerci notòria influència.
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Recordanga de

Jaume Vicens i Vives, l’insigne innovador
per Pere Roca ì Garriga

D,ins el panorama de la historiografía 
moderna del nostre pais, que podríem consi
derar iniciada al darrer terç del segle passât i 
que compta amb noms tan il.lustres corn els 
de Bofarull, Aulèstia, Balari, Ribo, Rovira i 
Virgili, Ferran Soldevila i Ramon d’Abadal, 
la figura del professor gironi Jaume Vicens i 
Vives (1910-1960) té un especial relleu i pre
senta un perfil d’evident Singularität. No di
ré -no seria, aquesta, la paraula adequada- 
que es destaca de tots ells com a figura ge- 
gantina, però si que, almenys, es retalla amb 
uns perfils que el fan dissemblant dels esmen- 
tats investigador s i tractadistes, els quais, al 
costat de Vicens i Vives, i sense que aixô 
sigui en demèrit de l’obra que realitzaren, 
queden senzillament “ antiquats” . Perqué 
l’home a qui ens referim fou, en definitiva, 
un gran innovador pel que fa al planteig de 
la disciplina histórica i a la metodologia a 
emprar en la tasca historiogràfica. A Cata
lunya -i a Espanya- fou eli el qui donà el cop  ̂
de timó que en d’altres països ja havia estât 
donat i s’estava acusant amb uns résultats 
gairebé sorprenents. En la tasca, complexa i 
difícil com poques n’hi hagin, de desentran- 
yar i fer entenedor el passât, s’havia fet un 
pas important, i a eli cal atribuir-ne el mérit.

No és d’estranyar, dones, que enguany, 
en l’escaiença del vint-i-cinqué aniversari del 
seu óbit, no pocs cercles intel.lectuals de ca
sa nostra hagin volgut remarcar l’efeméride. 
I ho hagin fet dedicant a qui amb justicia 
consideren humanista de mérit rellevant i 
cap de brot de la catalanitat, estudis valora- 
tius de la seva obra i del seu magisteri. Tre- 
balls, tots ells, que -amb diversità! de to i de 
planteig, amb les matitçacions que eren 
d ’esperar- coindideixen en l’admiració, el 
reconeixement i l’elogi de l’insigne investiga
dor; del qual, si alguna cosa és de doldre i 
ens entristeix és que ens deixés tan aviat, 
prem aturam ent diríem, a una edat 
-cinquanta anys!- que no sol estimar-se com 
a punt final d’una vida humana, sino ben a 
l’inrevés, el punt dolç en qué les facultats, 
tant físiques com intel.lectuals, del subjecte 
poden donar els millors fruits.

Tots els qui s’ocupen d’eli en aquesta oca- 
sió commemorativa -i els qui ja se n ’han 
ocupat abans, en aquests darrers anys- coin- 
cideixen en considerar-lo, no solament un 
erudit d’excepció, un professor honest, en
tusiasta, il.lusionat de la disciplina, un tre- 
ballador tenaç, enderiat i infatigable dotât 
d ’un nas molt fi per a la història, sinó, a més 
d’això, un audaç innovador que se singula- 
ritza entre els seus col.legues i que arriba a 
formar “ escola” , és a dir, que deixa rastre 
més enllà dels limits de la seva labor estricta- 
ment personal per tal com sabé aplegar al 
seu voltant un estol de gent jove que segui la 
linia que ell havia marcai.

Superant i corregint a fons els esquemes 
tradicionals, als quais en els inicis de la seva 
tasca pagà tribut, Vicens Vives encetà una

E1 professor Vicens i Vives en un moment de la seva lli(;ó “ Sabadell en la Historia Universal” , pronunciada 
el 13 de febrer de 1959 a I’Auditor! de la Caixa d’Estalvis.

manera de fer história que, en realitat, cap- 
girava l’orientació i el sentit de l’estudi del 
passai i de la valoració relativa deis seus di
versos i heterogenis elements. En la História 
concebuda de la manera tradicional -la que 
els seus mestres li havien ensenyat a fer a la 
Universität- la complexa realitat deis esdeve- 
niments quedava reduida a una mena de joc 
d’altura, a un afer que es dirimía entre reis, 
cabdills i personatges singulars que feien i 
desfeien, obeint a uns impulsos o bé a unes 
raons que només d’una manera que diríem 
tangencial, o en tot cas molt feble, es reía-
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cionaven amb la societat que tenien al barre
ra. Tot plegat era, dones, molt convencio
nal, massa simplificat i, en definitiva, molt 
poc convincent. Alió que devia haver-hi 
realment dessota de les grans decisions poli
tiques o de grans i espectaculars gestes bèl.li- 
ques que omplien les pàgines dels manuals 
d’història i de les mateixes obres de recerca i 
d’erudició, restava en la penombra o era sis- 
temàticament eluditi no valia la pena 
d ’ocupar-se’n. Totes aqueixes deficiències 
les notà, sens dubte, el novell historiador 
que era Vicens i Vives cap ais anys trenta, 
quan elaborava el seu primer treball d ’inves- 
tigació que versava sobre “ La politica de Fe
rran Il durant la guerra remença 
(1484-1485)” , que fou publica! l’any 1933 
ais “ Estudis Universitaris Catalans” . Però 
fou més tard quan inicià el viratge.

Per convenciment propi i veient també 
que enllà de les nostres fronteres s’estava 
inician! una renovació en aquest sentit 
-sobretot després d ’haver participa! al Con
grès Internacional de Ciéncies Históriques, 
que se celebrá l’any 1950 a París-, el nostre
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home, ja en plena maduresa Intel.lectual, 
decidí escometre l’empresa. Després de moi
tes peripècies -lamentable fruita del temps-, 
havia aconseguit la cátedra d’Història de la 
Universität de Barcelona (1949) i fou aci, a 
casa seva i entre els sens, que posà mans a 
l’obra. Calia prestar atenció als factors eco- 

,nòmics que incidien, a cada època, sobre la 
societal; calia introduit els mètodes estadis- 
tics; calia desplaçar del Hoc que fins alesho- 
res havia ocupat la cabriola política com a 
protagonista de la historia i fer emergir tot 
l’iceberg; calia orientar els estudis histories 
cap allô que, en els “ Annales” de Lucien 
Febvre, s’anomenava “ geografia histórica 
de les mentalitats” . I aixô és el que es propo
sa de fer eli mateix i d ’inculcar als seus 
alumnes universitaris, els quais començaren 
a treballar en aquest sentit de la recerca sota 
la seva il.lusionada i aciençada direcció; i 
aixô és el que queda reflectit a les pàgines de 
l’“ Indice Histórico Español” que creà i diri
gí i que aviat gaudi de forta anomenada 
arreu.

Sense deixar de ser medievalista, especia- 
litzat en els ternes pertocants al nostre pais 
-entre aquests ternes, el dels “ remenees” po- 
driem dir que fou el preferii del nostre 
historiador-, escometé la temàtica d ’altres 
époques i périodes del nostre passât, com és 
ara el de la burgesia catalana, que consti- 
tueix el fons de la seva obra “ Industrials i 
politics del segle XIX” , i elaborà així mateix 
obres que depassen la comesa própia de 
1’historiador per assolir una significació i un 
abast més generals, com la avui ja famosa 
“ Noticia de Catalunya” (1954), de la qual 
s’han fet diverses edicions i que ve a consti
tuir l’intent més reeixit que mai s’hagi fet de 
caracteritzar i definir, sense gota de retórica, 
l’esséncia de Catalunya, els trets distintius, 
al llarg del devenir históric, d’aquest país i el 
taranná deis seus habitants. Com a fet molt 
significatiu del seu viratge vers a queix “ new 
look” de la História, potser podriem esmen- 
tar que, sense deixar la seva intensa tasca 
professoral iniciada, com dèiem, l’any 1949

a la corresponent Facultat de la Universität 
de Barcelona, passava a ocupar, l’any 1954, 
la cátedra d ’História Económica d’Espanya 
a la recent creada Facultat de Ciències Eco- 
nómiques del mateix centre universitari de la 
seva estimada Ciutat Comtal, Cap i Casal de 
Catalunya; i la publicació, l’any 1959, amb 
la col.laboració de lordi Nadal, del “ Ma
nual de Historia Económica de España” .

Potser acaba de donar el perfil de rejove- 
nidor de la ciència histórica que tothom re- 
coneix en ell -i que gairebé li confereix la ca
tegoria de simbol de l’optimisme a ultrança 
de tot una època que no fou pas massa favo
rable per als catalans-, la faceta d’editor que 
també presenta, i que mereixeria capitol a 
part, i la d’autor de manuals d ’História per 
a estudiants de batxillerat- el famós “ Polis” 
que redactà amb col.laboració dels doctors 
Lluís Pericot i Alberto del Castillo, amb qui 
sintonitzava, els Atlas Histórics, etc.- i 
d’obres de divulgació, apart de la seva assi
dua col.laboració a la revista “ Destino” . 
Els Ilibres a qué em refereixo, que contrasta- 
ven amb els tristots i ensopits característics  ̂
d’aquells anys, eren bellament editats, ale
gres i amenosos, amb il.lustracions escaients 
i, per dir-ho així, de primera má; circums- 
táncies que els feien singularment atractius i 
que predisposaven a mirar la História amb 
simpatia. Podríem dir que els Ilibres de Vi- 
cens Vives i els que, no essent-ne eli Fautor, 
eixiren de la seva editorial, trasmetien un 
missatge d’optimisme primaveral i deixaren 
rastre perdurable en aquells que els tingue- 
ren a les mans i els llegiren.

També la nostra ciutat es beneficié de la 
intel.ligent visió innovadora de la História 
que Vicens Vives aportava i volia encoma- 
nar arreu. Fou l’any 1959 que vingué a Sa
badell, invitât per la Fundació Bosch i Car- 
dellach, per a pronunciar, en un Curset de
dicai a desvetllar l’interès pels estudis locals, 
una lliçô. No es féu pregar gens ni gota per a 
acceptar l’encàrrec; ben al revés, l’encaixà 
amb visible complaença i il.lusiô. I, corn si 
ja veiés en sintesi, i potser àdhuc en tots els 
details, la seva dissertació, digué als comis- 
sionats que havien anat a veure’l per a fer-li 
l’encàrrec: -Si, vindré, i la meva lliçô es titu
lará “Sabadell en la História Universal”. 
Corn pot constatar-se en llegir-les en l’ediciô 
que se’n féu- i que darrerament, amb motiu 
d’aquest vint-i-cinquè aniversari, han tingut 
àmplia difusió-, les paraules de Vicens Vives 
sobre la inserció de la nostra ciutat dins la - 
História Universal no tenen desperdici i són, 
cent per cent, innovadores. M’aventuro a 
dir que si Miquel Carreras les hagués escol- 
tades, s’hauria entusiasma! i n ’hauria fet 
uns elogis fora mida. #
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Un llibre proper:
“Garba de mal lligar”
per Josep Torr ella

l . ^ u a n  sortirà el proper número d ’aquesta 
revista, el corresponent a novembre- 
desembre, haurà estât posât a la venda -si no 
sorgeix cap contratemps- un nou volum de 
la Biblioteca QUADERN, que corn els nos- 
tres lectors saben prou bé, és també obra de 
AMICS DE LES ARTS I DE LES LLE- 
TRES DE SABADELL.

El volum nou, que ser à el número 9 -i per
de pel fácil joc de paraules- es titulará GAR
BA DE MAL LLIGAR. És un text literari 
del nostre col.laborador Josep Torrella, l’es- 
criptor sabadellenc autor de UNA HISTO
RIA DE SABADELL PER A TOTS i de 
AMB LA CIUTAT A L’HORA DEL RE
CORD, que ocuparen respectivament els 
números 2 i 5 de la Col.lecciô amb una ex- 
cel.lent acollida, i el primer dels quais, que 
va ser exhaurit ben poc després de la seva 
publicació, ha estât rééditât en ocasió del 
Dia del Llibre d’enguany.

Una de les il.lustracions del llibre.

GARBA DE MAL LLIGAR aplegará 
quinze narracions de molt variada temàtica 
i, consegüentment, escrites en registres di
versos, il.lustrades amb altres tants dibuixos 
de pàgina sencera que han estât realitzats ex- 
pressament per cinc artistes sabadellencs: 
Jesús Belioso, Joan Bermúdez, Francese 
Bernaldo, Ricard Calvo i Agustí Masvidal.

La portada reproduirá un oli del nostre 
extraordinari paisatgista Joan Vila Puig.

En conjunt, dones, pot esperar-se que el 
llibre será de bon llegir i de bon veure. #

NOTA: La presentado del llibre, amb exposidó 
de les il.lusíradons, tindrá lloc a INTEL.LECTE 
el dia 26 de novembre.
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De Sabadell i del sen rodal

El Convent dels Caputxins
per Joan Alsina i Girali

ou a darreries de l’any 1595 que per 
primera vegada es parla a Sabadell de 
l’establiment d’un Convent de Caput
xins. Existien ja en aquells anys una 
vintena de Convents d’aquest Orde a 
Catalunya; els dos primers foren fun
dáis a Barcelona; el de Sarria i el de 
Mont Calvari, el 1578. Al Vallès hi ha- 
vien el de Sant Celoni, fundat el 1582, i 
el de Granollers, fu«dat el 1584.

Les gestions per la fundado a Saba
dell foren llargues i les Ordinacions de 
la Vila eus permeten seguir-les. No fou, 
però, fins el 1645 que es prengué 
l’acord definitiu de la fundació.

Tot i que a l’inici de les gestions la Vi
la volia que el Convent s’erigis sota la 
invocació de Nostra Senyora de Gràcia, 
l’acord definitiu diu que es farà el Con
vent sota la invocació de Sant Francese.

Bosch i Cardellach ens diu que el 21 
de març de l’any 1645 el Rector de l’es- 
glésia parroquial de Sant Feliu, Antoni 
Pau Centena, posà la primera pedra i 
plantà la Creu en el camp que seria el 
nou Convent. Però no fou pas aixi. En
tre els dos esdeveniments transcorregué 
un any.

La Plantaciô de la Creu tingué Hoc el 
21 de maig de 1645. Entre els papers del 
notar! sabadellenc Jaume Rojas hi ha 
Pacta de la processò i plantació de la 
Creu en “la terra campa d ’Eulàlia Ri- 
batallada, vidua de Francese Ribatalla- 
da, situada en ta parroquia i terme de 
Sabadell i en el Hoc dit I ’Espirali de les 
F o n ts”, segons diu Pacta. A la proces
sò, que sorti de Pesglésia parroquial de 
Sant Feliu, hi era present, entre molts 
d’altres, el rector Antoni Centena; la 
Creu, de fusta, fou portada sobre les se- 
ves espatlles per Era Andreu de Sant 
Martí, provincial de Porde deis Caput
xins del Principat de Catalunya.

El mateix riotari Jaume Rojas aixecá, 
un any més tard, acta de la solemne co- 
locació de la primera pedra al convent. 
Fou el 22 de maig de 1646. La posà, en 
preséncia del rector Centena i de multi
tud de fidels, el mateix provincial deis 
Caputxins fra Andreu de Sant Martí. 
Comença així el document del notari 
Rojas: “A ixequeu acta com jo  poso  la 
prim era pedra en el camp que és estât 
d ’Eulàlia Ribatallada per a eregir i fu n 
dar una Església i C onvent de Pares Ca
pu tx ins a la invocació de N ostre Pare 
Sant Francese......”

La lectura d’aquestes dues actes del

notari Rojas ens permet rectificar un pe
tit error de Miquel Carreras en els seus 
“Elements d’Histôria de Sabadell“ , 
quan ens diu que les obres començaren 
el 21 de març de 1645 i que el convent 
responia a Padvocació de la Mare de 
Déu de Gràcia. Ja hem vist que la colo- 
cació de la primera pedra fou el 22 de

la crema de 1835 i després també d’al
tres vicissituts fou convertit en Hospital 
i Casa de Beneficèneia, la popular Casa 
de la Caritat. Actualment no en queda 
més que el record i Pespai convertit en 
Plaça Marcet.

Als voltants del Convent hi havia di
versos paratges amb caractéristiques

La casa de la Cantal vista del career del Convent. Finals segle X lX /lnicis segle XX. Fotografia: Marcai Ballùs. 
Postai. (Propietat Ballùs).

març de 1646 i que la invocació era “al 
Nostre Pare Sant Francese”.

Tot i que les Ordinacions de la Vila 
ens parlen sempre de construir el con
vent en el camp d’en Moret, hem vist 
que fou edificat en una terra campa 
d’Eulàlia Ribatallada. Bosch i Carde
llach matisa molt bé aquesta qüestió: 
“H ay tradición que M oret cedió un 
cam po gratuitam ente, pero pud o  ser 
para com prar parte de otro terreno po r  
no bastar el de M o re t” .

Tots recordem on estava situât Pantic 
Convent dels Caputxins, que després de

MON1STROL
Passeig de la Plaça Major, 6 
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prou acusades per haver merescut nom 
propi.

Al costai del sol ixent i tocant al ca
rrer dels Caputxins, nom antic de Fac
tual carrer Convent, hi havia el Carni 
dels Xiprers, “el Carni dels X ip rers” 
ens diu un document de Pany 1758. 
D’aquest carni i de la seva formació ens 
en parla un altre document, aquest de 
1778: “En tiem pos pasados no dudaron  
los Caputxinos en p lantar unos cipreses 
m uy cerca y  en la orilla de un campo  
propio  de Feliu Rovira y  Padró y  cons
truir unas capillas en m edio de los ci
preses”. Aquest Carni o Camp dels Xi
prers sabem que existia encara Pany 
1831 per un document del notari Vila- 
dot que diu: “El Camp dels X iprers o 
de l ’Espirali, contigu al C onvent dels 
C aputxins”.

Que el convent estava tocant Pespi- 
rall ho hem vist ja citât en Pacta de la 
Plantació de la Creu. I de Pespirall, si
tuât possiblement on hi havia el templet 
de les aigües recentment enderrocat, els
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caputxins en treien I’aigua per al sen 
consum i per a regar I’hort. Aquest dret 
els fou concedit pel Conseil de la Vila, 
com podem llegir-ho en les Ordina- 
cions, i en I’acta del 24 de febrer de 
1654: “Fou déterminât que se done 
aigua als Pares religiosos Caputxins de 
la present vila prenent-la a I’Espirall se- 
gons la que la Vila tindrà i que dismi- 
nuint a la Vila disminuesca a dit Con
vent i multiplicant a la Vila multiplique 
la de dit Convent”.

A tramuntana del convent hi havia el 
Camp de les Tres Puntes: “el Camp de 
les Tres Puntes, a la vora del camí reial 
de Manresa i darrera Thort dels Pares 
Caputxins”, diu un document de 1770. 
Aquest Camp era conegut també amb 
altres dos noms: la Olivera Sabadella i 
la Creu Baixa. “En el Hoc dit la Olivera 
Sabadella”, llegim en un document de 
1510. “La Olivera Sabadella o la Creu 
Baixa, ara anomenada el Camp de les 
Tres Puntes, a sol ixent amb el camî 
reial que va de la Vila de Sabadell a la 
Ciutat de Manresa (actual Via Massa- 
gué), a migdia amb una rasa o un cami- 
net que va al Par allô”, ens diu una es- 
criptura de 1760. Aquesta “rasa o ca- 
minet que va al Parallô” dévia ser el 
que es coneixia corn a Regarot d’en 
Sait, actual Ronda Zamenhof.

De la Creu Baixa en parlàrem ja a 
“ Quadern” de setembre-octubre de 
1984 en la nota sobre “ Les Creus de Sa
badell” .

La termenació del convent a ponent 
era amb el cami reial de Manresa. A 
migdia el convent termenava amb la 
partida dita l’Empedrat, molt propera a 
l’actual carrer de Sant Francesc. Llegim 
en un document de 1771: “La partida 
dita TEmpedrat, que afronta a sol ixent 
amb el cami reial que va de la Vila al 
Convent dels Caputxins (actual carrer 
Convent), a migdia amb el cami que ro
da la Vila que d ’avui en endavant 
s ’anomenarà carrer de Sant Francesc i a 
tramuntana amb Thort del Convent 
dels Caputxins”.

En aquest document hi veiem que el 
“Cami que roda la Vila” passava ales- 
hores, 1771, pel carrer de Sant Fran
cesc, que en aquells moments prenia 
nom. •
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“Cobles Vallesanes”
per Joan Ripoll

.ecollits en una carpeta que acorda 
les virtuts de la senzillesa amb les exi- 
gències de la pulcritud, ens arriben uns 
poemes de Jordi Botella il.lustrats amb 
gravats i dibuixos de Francesc Bordas. 
Es tracta d’unes “Cobles vallesanes” i 
d’una série d’il.lustracions que respo- 
nen al lema “Finestres”: no sembla pas 
en va aquest acoblament, essent el tema 
de la finestra un ingredient poètic i dra- 
màtic acreditat, que ja inspirà Rilke, 
per exemple, per a un breu recull de 
poemes sobre aquest motiu.

En aquest cas, no es tracta tant d’una 
referència temàtica com metafòrica. Si 
d’antuvi podria dir-se que el poeta fa 
una obertura vers el món de la ciutat in
dustrial, també es pot pensar que el pin
tor subratlla la grisor o la desesperança 
que emana de la mateixa societat que la 
conforma, els trets de la quai creen l’at
mosfera del poemari.

Aquest és dividit en tres parts, la pri
mera de les quais és, fonamentalment, 
una descripció de l’entorn urbà on el 
poeta es troba, tot d’una submergit: 
s’evoca la sorpresa del nou vingut, la 
pensió on habita, la descoberta dels ca- 
rrers, la gent desconeguda, la multitud 
que els dissabtes baixa al centre de la 
ciutat, l’actitud dels joves o dels jubi- 
lats; però, per sobre d’aquesta sordide- 
sa, el poeta va a la recerca d’una veu 
que li digui que “hi ha vida més enllà 
d ’aquesta porta”. La segona cobla des- 
criu un mati d’hivern que, si per una 
banda reflecteix la monotonia i fins i 
tot la tristesa de la condiciò humana, 
per l’altra contrasta la innocència de la 
festa infantil -el Dijous Gras, en aquest 
cas- amb la recuperaciò de l’equilibri de 
la vida quotidiana, que la ciutat oferirà 
amb “la faisó d ’una dama esquerpa”; 
la memòria, el somni, el desig i el re
cord resten darrera aqüestes aparences, 
talment com evocats amb la imatge dels 
infants “dintre d ’autocars que imiten 
l ’univers.../ aixafats els rostres contra 
els vidres”: un univers petit i expectant 
mirant per la finestra...

Si el poeta-ciutadà es pregunta: “Què 
hem fe t de les nostres vides...?”, heus 
aqui que també es preguntará -ara a la 
tercera cobla-: “I  després d ’aci on 
vaig?” Si bé totes les ciutats s’assem- 
blen, caldrà la memòria per tal de 
retrobar-se i pensar en les sorpreses que 
ens reserva el futur: de res no valdrá 
acollir-se a l’experiència “ni tancar

amb pestells totes les finestres”; cal viu- 
re amb passiò, i avançar “afermant ca
da passa amb una torxa /  neulida a 
mercè de la brisa /  que el desig 
empeny”.

Horn diria, en resum, que per sobre 
del testimoniatge que se’n desprèn, en 
aquest poemari il.lustrât destaca la con- 
traposiciò de valors: tristor o esperan- 
ça, monotonia o passiò, o, per dir-ho a 
la manera de Luis Cernuda, realitat i 
desig. És d’aquesta manera que Jordi 
Botella i Francesc Bordas transformen 
un mòn reclòs en una veritable finestra 
oberta vers la realitzaciò de l’home.

Reproduim el gravai i un fragment del 
poema de la Tercera Cobla Vallesana.

/  després d ’aci on vaig?
Les ciutats dormen al vespre 
Sojornant la mort a les darreres hores 
Esvaïdes arrambades cisellades 
Silencien el pacte Tincert augur i deis cossos 
Embolcallats amb tants mots repetits 
Que al capdavall fan de la renüncia una ensenya 
Esquinçada sense esforç per la inefable ombra 
Que travessen les caramelles aquesta nit
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“£■/ futur és arâ ^

Del passat n’haviem fet present...
per Enric Ossó i Xavier Lloansi

Reconduïm a poc a poc, la vida, 
a poc a poc i amb molía confiança, 
no pas pels vells topants ni per drece res 
grandiloquents, sinó pel discreüssim 
cûmi del fer i desfer de cada dia.

M. Marti i Pol

i' ada dia que passa experimentem corn el 
nostre viure és més emmotllat per la força 
del futur. Vivim de novetats, abocats al de- 
mà i preocupats verament per coses i situa- 
cions que no sabem corn serán reaiment. La 
confiança en els usos i costums, sabers i 
creences que ens han inspirât tradicional- 
ment trontolla davant la presència de noves 
maneres de fer i de sentir.

Per la natural resistència que tenim a ac- 
ceptar la realitat crua de les coses, i l’horror 
que sentim al huit, hem posât l’etiqueta de 
“ crisi” a les noves condicions economiques, 
socials i culturáis que vivim sense que ens 
hàgim fet a la idea de la magnitud real dels 
canvis que s’han anat produint en aquests 
darrers quinze anys a escala planetària.

Sentim parlar de crisi de valors, de creati
vità!; i de crisi en les lletres i les arts, però 
observem corn és en el món de l’economia i 
del treball on es palesen les transformacions 
més dramàtiques de les darreres décades, 
fins al punt de fer-nos capgirar els conceptes 
que ens semblaven més sòlids, de fer desapa- 
rèixer oficis, especialitats i llocs de treball 
que ja no tenen raô d’ésser davant la compe- 
tència de màquines i eines que ja no sols fan 
la feina dels músculs, sinó, com més va més, 
moites funcions pròpies del nostre cervell.

Les màquines intel.ligents són els nous es- 
claus. A canvi d’aliment en forma d ’energia 
ens alliberen d’activitat, de rutina i de pe
rdis. Són una de les causes de l’atur. Ens re
galen temps. El regalen a la col.lectivitat, 
però les nostres institucions no saben encara 
ben bé qué fer-ne, de tan desprevinguts corn 
ens ha agafat aquest fenomen.

“Posem l’etiqueta de “crisi” a les noves 
condicions de l’entom per por d’accep- 
tar plenament totes les seves possibilitats 
i riscos, de redistribuir la riquesa, i rede
finir el concepte de treball.”

Vam inventar l’esport per esbravar-hi de 
forma plaent i volontària les energies que no 
haviem de dedicar a la terra per extreure’n 
penosament els seus fruits, o al seu trans
port, O a la fábrica que ens proveía de noves 
meravelles. I ara que les noves eines infor- 
màtiques ens estalvren més hores d ’oficina, 
de desplaçaments, d’esperes inûtils, i perme- 
ten que les fàbriques treballin per nosaltres, 
ens trobem al davant tota una cultura i una 
indùstria de l’oci que pretén ocupar les nos
tres hores vagaroses.

És innegable que hem caminat vers una

més gran llibertat externa i intima alhora. El 
progrès de la ciència i de la tècnica ens ha 
permès la independència -cada cop més 
acusada- del món fisic, i l’evolució -les revo- 
lucions, en aquest cas- en el camp econòmic 
i social ens ha dut a una emancipació d’al- 
tres poders personals per damunt nostre. 
Podriem dir que avui hi ha la possibilitat, al- 
menys l’esperança, per a la gran majoria de 
les persones d’aquest planeta, de no èsser si
nó esclaus d ’elles mateixes... i no és pas dir 
poc!

AMB TOTA SEGURETAT...

A\SS
M utua de Seguros de Sabadell

Industria, 16
Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL

L’alliberament personal i social de l’home 
-en étapes que depenen énormément de 
l’àrea geogràfica i cultural que considerem- 
ha estât explica! també de moites maneres 
segons el moment históric i el nivell de de- 
senvolupament material. Fugint ara d ’inter- 
pretacions totalitzadores i fixades i tenint 
ben present que cap evolució no és mai aca
bada ni tampoc uniforme, tractem de 
distingir-hi tres étapes décisives i d ’aillar-ne 
alguns factors clau que facin més évidents 
les successives formes de dependència per 
què hem anat passant.

El primer gran salt, o mutació, que se’ns 
apareix en la Història és la revolució neoliti
ca, en terminologia de Gordon Childe. La 
integració de l’home en la natura sofreix un 
primer canvi qualitatiu quan la dependència 
de la matèria tal com se li ofereix es fa massa 
feixuga. I les primeres tecnologies el fan pas
sar d’ésser recol.lector-depredador a repro
ductor-productor. I aixi, el foc, la ceràmica, 
l’agricultura i la ramaderia, la roda, l’allibe- 
ren d’un primer grau d’esclavitud de la natu-
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Barcelona - 1930

-P er qué no et dediques a pintar «full time»?
-Perqué m'agrada viure bé i la pintura no dona per fer-ho. L’any 1948, quan tenia 18 anys i vaig acabar 
els cursos de dibuix a Llotja amb unes notes molt potables, vaig mirar al meu entorn i vaig veure que 
el panorama artistic no era pas massa esplèndid. Acabàvem de passar dues guerres, la nostra i la 
mundial, i la preocupació més gran que tenia era poder menjar. Explicar-ho ara sembla estrany i sembla 
de broma, però t'asseguro que era aixi realment. Per tant, com que jo feia quatre anys que treballava 
en un magatzem de merceria, havia après anar pel món venent, malgrat la meva timidesa. Aixó em va 
fer creure que podría èsser quelcom venent i no pintant. Avui, el camp pel dibuixant és molt més ampli: 
escaparatisme, disseny, decoració, grafisme, cartellisme, iMustració, etc. En aquells anys, tampoc no 
hi havia pas massa pintors. Potser eren més escollits, la veritat és que la clase mitja d ’aleshores no 
tenia gaires quadres a casa seva -s i és que n’hi havia algún. I recordo que, els més humiis, el máxim 
exponent artistic de casa seva era un calendari i també un Sant Sopar del Leonardo, amb relleu... 
-T ’agrada el que fas?
-Molt. Sóc gerent d'una empresa de filats de carda des de l'any 1957. I l’art aplicat ais fils és una 
vessant molt variada i divertida. Per tant, com tanta gent de Sabadell -teòrica, directors, venedors, 
comptables, tintorera, etc.- compagino l’art amb la teina i aixô és quelcom meraveliôs. A Sabadell hi 
ha una gran inquietud artistica. Hem arribat a tenir catorze sales d ’art... Hi ha molts pintors i, segons 
va contar-me l’amic Jaume Mercadé, n’ha censat més de 500 que han expost llur obra... I d ’aquests, 
segur que el 90 per cent son del ram tèxtil.
-E t sents sabadellenc?
-SÒC sabadellenc d’importació, però ho sòc de tot cor. Sense haver nascut aqui, estic molt identificat 
amb Sabadell. La meva dona, Rosa Nin i els nostres fills, si que han nascut aqui. Jo vaig néixer el 23 
de febrer de l’any 1930 al barri de Santa Caterina a Barcelona. El serve! militar a Aviació, a Mallorca 
el 1949. Allò vaig fer dibuixos anunciant les primeres obres de teatre mallorqui i també alguns anuncis 
pel Diario de Mallorca. Recordo que quan va sortir el Cola Cao vaig dibuixar una senyora a la 
platja, servida per un cambrer; la senyora anava en bikini i la censura no ho va permetre; vaig haver-li 
de posar un banyador complet...
- I  després de Mallorca?
-L'any 1951 vaig al Marroc: a Tetuan. Un món fascinant: encara viuen com fa mil anys enrera. Bona 
gent. Moros, jueus, indis i cristiáns feien un cóctel molt agradable. Allá vaig aprendre a pintar aquareMes. 
Pintava poc perqué el meu era traballar en una fábrica de caiçat i després divertir-me... Anys inesborrables 
i amies també inesborrables. Vaig guanyar els primers premis de cartelle de les testes de Ceuta i de 
Tetuan. Accésits d'aquarel la en l’Exposiciô de pintors d ’Àfrica que es celebra-va a Madrid... També 
vaig il lustrar alguns Ilibres.
-Quan tom es a la península?
-Fou l'any 1957. LIavors em dedico a vendre lianes a Sabadell, alternant-ho amb la tasca de dibuixant 
a casa del fotògraf Duart, del carrer Paris, de Barcelona. A l’any següent vaig entrar a traballar a 
l'empresa a la quai estic encara.
-Quan comences la tasca artística sabadellenca?
-Farà uns dotze anys, en Ramon Saltor, Joan Cusco, Josep M. Riu, Joan Casals i jo varem coHaborar 
amb l'Associació de Disminui'ts locals fent una revista bimestral de divulgado de la seva tasca. Jo tenia 
cura de la part artística. La primera caricatura va èsser de la directora Carme Velasco.

El novembre de l’any passât vàrem publicar amb Joan Cusco el Ilibre «62 ceballuts», de caricatures 
de personatges locals. He fet diverses exposicions d’aquarel les, si bé no massa perqué no tiñe temps, 
a Sabadell, Barcelona, Madrid i l’ùltima a París, a les Galeries Colette Dubois. CoHaboro a la revista 
QUADERN i ara també a QUACÒMIC; a la revista del Tennis Sabadell hi poso la pinzellada artistica; 
també col labore a Diari de Sabadell.
-Q uè és per tu aquesta vessant artistica?
-Pintar m’és una gran satisfacció, sobretot podent alternar fent caricatures, còmic, aquarel les, però 
sempre com a hobby, mai com ofici. La tasca creativa és molt dura. Pocs artistes poden viure solament 
de la seva obra. El difícil que és poder tirar endavant. Ara bé, al final del carni sempre deixes un 
testimoni per èsser més recordat.

Piscis
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¡5 7 - C/n home solitari fa el seu 2 -1  un gos que ha perdut el 3-L 'hom e s'adona que a free 4 -E l gos segueix movent la
cami... seu... dels seus pantalons, un gos cua, ara com volent dir que no.

mou la cua...

5 -Però, jo no et vull a casa 6 -1  què farem, ara?... Bé, en- 7 L'home ha donat pa I aigua
meva...

a
00

traràs a casa, però demà ma- al gos... mir.
teix t'ajudaré a buscar el teu -N o  tino res més per donar- No vois sortir?...

te.

9 - Dones dormirem junts. 
a! peu del Hit.

Tu, 10 - L'endema, Thome llegeix 
en el diari que s'ha perdut un 
gos, de nom Clis, / que el gos 
es el consol d'un nen convales
cent. Es demana que el retor- 
nin...

del teu amo. Ringggg!

la porta i diu, joiosa:
-  Quina alegrial... Xavi, Xavi, 
Clis es aquí!

14 - El nen i el gos, al retrobar
se, es pósen a jugar damunt 
una catifa...

15 -La senyora vol gratificar a 
Thome, però aquest ho refusa, casa, Clis ni se n'adona... Se- 
Aleshores, com a record, li re- gueix jugant... 
gala una fotografia del nen ju
gant amb Clis al jardi de la

P IZ Z E R IA n a p I i i
PEREZ C A L D O S , 2 1 8  S A B A D E L L

T e l .  7 2 6  5 4  4 0
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ra. Les primeres formes d’expressió artística 
son la traducció d’aquest non estât de la hu- 
manitat. Neixen les primeres ciutats i, 
dones, les primeres formes del que en diem 
civilització.

El pas d ’una economia de nomades, des
tructiva i parasitària, de comunitats molt li- 
mitades, a una de sedentària, constructiva, 
més complexa en la seva organització i que 
es basa en l’especialitzaciô, la producció, 
l’acumulació, els intercanvis i la propietat, 
té el contrapunt de fer aparèixer les primeres 
formes de dependència d ’uns grups humans 
d ’uns altres. L’home esdevé esclau d’altres 
homes just quan acaba d’obtenir les prime
res victories contra la força tants cops cruel 
de la natura.

En trobar mitjans per a desenvolupar 
fonts de riquesa s’iniciava el domini sobre la 
matèria. Un primer guany -si més no per a 
les capes dirigents-, de temps disponible per 
a tasques de reflexió i creació científica, ar
tística i literària.

''Ens hem independìtzat de la natura: la 
primera mutació ens porta a dominar la 
matèria, la segona, l’energia i la tercera 
ens pot fer esclaus de la informació, fins 
a crear-nos unes dependències encara 
més grans.”

La segona mutació, que tot just comen- 
cem a deixar enrera, és la de la revolució in
dustriai, que per a nosaltres va començar 
pròpiament fa uns cent cinquanta anys. Els 
seus protagonistes són les màquines i l’ener
gia que les belluga. La gran producció i la 
facilitât del transport han canviat la perspec
tiva del nostre viure diari. L’artesania i la 
manufactura han cedit el pas a la gran fábri
ca, les petites comunitats han cedit el Hoc a 
les grans ciutats. La saviesa popular és ofe- 
gada per la tècnica com a saber racional sis- 
tematitzat.

La cultura industriai ens ha independìtzat 
dels ritmes de la natura, ens ha alliberat po- 
liticament dins la col.lectivitat però també 
ens ha deixat intimament sols enmig de la 
gran multitud anònima de les metrópolis, i 
hem esdevingut esclaus del ritme de la má
quina i de la seva producció.

I així, el que inicialment era treballador i 
conservava el domini complet sobre el fruit 
de les seves mans, s’ha anat convertint en 
productor, en empleat, i a més d ’aixó, en 
consumidor.

Tota la poténcia tecnològica de l’era in
dustrial ens ha dut al pie domini de la matè
ria i de l ’energia, ais nivells macroscópic i 
microscópic fins a identificar-les com una 
sola cosa. No sois hem aprofitat els produc- 
tes naturals sinó que els hem produits sinté- 
ticament quan l’economia ho aconsellava, 
de forma que hem re-creat la natura. Them 
“ humanitzada” .

Hem estât capaços de produir objectes i 
somnis en quantitats fins ara inimaginades. 
Hem desplaçat, materialment, muntanyes 
quan ens feien nosa i hem fet rius allá on la 
geologia no ho tenia previst. També, i potser 
sense mala intenció -volem creure-ho- o en 
nom d’uns ideals potser no tan generosos

com voldríem, hem fet néixer més riquesa 
on ja n’hi havia i hem privât a d ’altres de la 
poca que tenien.

“Una continua substitució d’objectes i 
xáfecs d’estímuls fan de nosaltres uns 
nous nómades en canvi íntim perma
nent. Hem d’escoUir: és dificil córrer i 
albora contemplar el paisatge.”

Però heus ací que la velocitai ens ha tor
na! lents, l’acumulació ens ha fet menys 
ágils i més insolidaris i la massificació, uns 
incomunitats. Com més tenim, més malgas- 
tem. La constant recerca de la satisfacció 
ens deixa infeliços. Tant moviment, físic i 
mental, tant desig, no ens deixa arribar en- 
lloc que valgui la pena. La quantità! acostu
ma a fer perdre la qualitat, o si més no, el 
valor atribuït a un bé. Deu èsser per tot això 
-diem que l’antic retorna- que ens trobem 
sentimentalment units a tantes i tantes reali- 
tats que feien la félicitât de les persones 
d’abans de la industrialitzaciô.

Pensem en la força amb què estem récu
pérant les nostres tradicions que ens tornen 
ais orígens, a les arrels, corn a individus i 
corn a poblé. Com estimem cada cop més vi- 
talment els elements naturals més simples i 
com ens dol la pèrdua d’uns hoscos que pot
ser pensàvem petjar demà...

Ja no dubtem que correrem cada cop més 
i més. El que és difícil és córrer i alhora con
templar el paisatge. L’alternativa raonable, 
però, será contemplar-lo des d’una nova 
perspectiva: des d ’una nau espacial, per 
exemple!

Però el repte continua. Amb més de cinc 
mil anys d’experiència de vida urbana, de ci
vilització, no hem éliminât la por de l ’home 
envers l ’home. I més aviat no ha fet sinó 
augmentar, reforçant al seu torn el model de 
cultura dominant en què estem immer sos. 
¿No hauríem de qualificar de violenta en la 
seva rei una cosmovisió que remou en les 
persones unes forces autodestructives tan 
poderoses?

“La velocitai ens ha tomat lents, l’acu- 
mulacíó més insolidaris i la massificació 
uns incomunicats: valorem novament la 
grandesa de les petites coses.”

Cal tenir present, però, que aqüestes for
ces negatives són un producte més de les for
mes de pensament racionalista occidental, 
intel.lectualista, analitic, nascut a Europa, i 
que avui ens fa veure petit el planeta, com 
un llogarret, on els mars són llacs, i els
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oceans, rius que es travessen amb un pont 
aeri,‘mentre els països són pobles enllaçats 
amb el tam-tam de l’electrônica...

Acabem d’esmentar una paraula clau que 
ens fa pensar en els orígens: l’ambre és una 
matèria fòssil, que en la seva versió grega, 
“ elektron” , anima Venergia moderna i dóna 
suport al tercer gran puntal del nostre món. 
Parlem de la informació, el gran poder.

Si haguéssim de caracteritzar la segona 
meitat del nostre segle per alguna gran des- 
coberta tecnològica i haguéssim d’escollir 
entre l’energia atòmica, l’astronàutica, la 
bioenginyeria o la informàtica, sens dubte 
que ens quedariem amb aquesta ùltima per
qué és la que permet el desenvolupament de 
les altres.

I és que a partir d ’aqui el nostre món ja 
no pot ser igual que abans. Els nous mate
rials, l’electrônica, la revolució de la imatge, 
les telecomunicacions, els robots i les com
putadores ja envaeixen les nostres liars i 
horn pot parlar d ’una nova mutació en les 
nostres vides: la tercera gran mutació.

Som fills encara d ’una altra època. D ’un 
passât que mantenim present, ofegant la vi
da; d ’un present que no es resigna a veure’s 
desplaçat per un futur que ja és aquí. Per
qué no sols veiem com canvia el món del tre- 
ball sinó que la revolució ens sotragueja les 
formes de vida, l’organització social, les for
mes d ’expressió artística i literària, l’escala 
de valors, tota la nostra psicologia. Ens 
agermana a tots en un desti comù. Visquem 
on visquem, les seves onades ens mouran 
més aviat que no ho feren les altres dues 
grans mutacions de la història de la humani- 
tat.

Anem pel carni de deixar el canvi com 
l ’ùnica cosa permanent. L’obsolescència 
real o forçada per la moda ens priva d’aga- 
far afecte ais objectes que ens fan un servei, 
i un continu xàfec d ’estímuls s’encarrega de 
fer el mateix amb els records, els desigs, 
les persones i els llocs: de sedentaris tornem 
a èsser nómades, sigui per anar a la recerca 
de feina, d’informaciô, de persones, de 
plaer.

En les societats capdavanteres d ’aquest 
gran canvi la qüestió no és ja de saber si po- 
drem tenir cada dia el plat a taula per anar 
vivint, sinó de si podrem viure a pesar de 
tenir-lo assegurat... D’aixô s’en diu viure 
malgrat la natura!

“La nostra clàssica visió del món ens fa 
violents, solitaris i interiorment dividits. 
No podem mantenir separada per més 
temps la persona del seu medi naturai i 

continuar menystenint la intmció.”

Les liéis que governen la natura -massa 
cops hem oblidat que nosaltres mateixos en 
formem part- són com són i no com nosal
tres voldríem que fossin. Partint d’una con- 
cepció integradora de la naturalesa, del cos
mos -que en la seva rei grega voi dir harmo
nía, beilesa-, no ens és licit deixar-ne fora les 
liéis que regulen la conducta de l’home i la 
societat, per més que les metodologies de les 
ciéncies naturals i les socials siguin ben dife- 
rents. Qualsevol intent d ’aïllar l’home, i mes
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encara, l’home com a èsser personal, del me
di que I’envolta, ens està demostrant que 
porta més problèmes que no pas en resol.

“No és problema tenir cada dia el plat a 
tailla, sino de saber si podrem viure mal- 
grat tenir-rhi: hem de guiar-nos per una 
nova escala de valors.”______________

Com ens recorda una Ilei tan universal 
com la d’ácció-reacció, no podem forçar 
cap Ilei natural sense que faci acte de presèn- 
cia el corresponent mécanisme compensa
dor, es tracti de salut o malattia, de concep- 
tes de mecánica, de tàctiques de partits poli
tics o dels mécanismes de l’oferta i la de
manda. La dialéctica, tal com s’entén en fi
losofia, no és altra cosa que l’aplicació de 
l’acció-reacció a l’evolució.

El que si que podem fer és utilitzar amb 
saviesa i no sols amb inteligència les liéis na
turals per treure’n un partit, en el sentit de 
l’evolució natural de les coses, única forma 
de tenir la força de la natura a favor nostre. 
Aixi, els avions no han fet desaparèixer la 
força de la gravetat, ni la medicina la mort, 
ni els governants han tingut mai el veritable 
poder economie i social -com a molt, han 
tractat d’administrar-lo-, però tot plegat fa 
més agradable la vida a més persones.

Els anomenats “ poders” , en tota època i 
en tot Hoc, sovint no són en realitat més que 
contra-poders que tracten d ’oposar-se 
-defensant un present que ja és passât- a un 
déterminât tipus de desenvolupament eco- 
nòmic, social o cientific, però a la llarga 
comprovem com llur acciò sempre acaba es- 
sent conjuntural perqué engendren una 
reacciò compensadora. Aixi, tot moviment 
d’aquest ordre és pur joc politic o fruit d ’in- 
teressos conjunturals.

Els poders politics d ’implantaciò forçada 
acostumen a tenir una durada efímera; la 
tecnologia com a poder s’introdueix més 
lentament, però els seus efectes tenen un 
abast més gran. L’ùnic poder irreversible és 
el poder de la mateixa naturalesa que es des
plega en l’evoluciò. Anar contra ella és anar 
contra un mateix.

No hi ha llibertat personal, sembla evident, 
sense un minim d’independèneia econòmica, 
és a dir, de possibilitat d’accés als fruits de la 
natura, i d’un minim de capacitat d’acciò en
tre els membres de la col.lectivitat.

Fins ara l’economia ha estât centrada en 
el creixement il.limitât de la producciò de 
béns i serveis bàsics corn a conseqüència lò
gica de les necessitats de subsistèneia dels 
països avançats. Però el desafiament actual 
és aconseguir un nivell semblant per al Ter
cer Mòn, sense el qual resta cotnpromès 
requilibriplanetari i el desenvolupament ul
terior deispobles “nórdics”. Ie l  que és tant 
o més important, adequar les estructures so
cials i economiques d ’aquests a la nova si
tuado.

Com veiem, es tracta del problema fona- 
mental de la distribuciò de la riquesa, entre 
àrees pobres i entre gent amb feina i aturats. 
L’increment constant del nombre d'allibe- 
rats o de desocupats -segons corn es vulgui 
veure- és el gran triomf de l’avenç tecnolôgic

a què ens ha dut la lògica del sistema porta
da fins a les seves ultimes conseqüències. 
Que l’invent ha funcionat és un fet evident i 
irreversible. Que no s’accepti aixi és només 
per la por a donar un sait endavant: un nova 
redistribució de la riquesa col.lectiva, l’esta- 
bliment d’un salari social, una nova mesura 
del valor, un sistema econòmic sobre bases 
reno vades. Si no reeixim a fer-ho, renaixerà 
per a una gran multitud un estât de depen- 
dèneia més greu que el d’époques depassades.

“Comprendre el passai i preveure el fu
tur són les eines que ens permeten domi
nar el present, l’únic que el nostre trebaU 
pot modificar.”

L’actual mutació tècnica, econòmica, so
cial i cultural, en situar el poder destructiu 
de les superpoténcies al nivell de l’absurd, 
sembla que propicia, per reacciò, una nova 
“ pau” , una mena de “ no-guerra” que eleva 
a un altre nivell, l’económic, la confrontació 
que abans es plantejava sobre els camps de 
batalla físics. La progressiva abstracció que 
va envaint-nos ens porta a valorar més els 
simbols que no les realitats vives, palpitants. 
Des del punt de vista militar sempre consola 
pensar que barallar-se amb cáleuls probabi- 
lístics és menys dolorós que fer-ho amb flet- 
xes o canons.

Aquest estât de coses posa, si més no, les 
condicions per fer una revolució pacífica 
-tampoc no deixa cap altra alternativa-. Pe
rò pot èsser més important qualitativament 
parlant, perqué s’ha de situar en un altre ni
vell: cal partir del cor i de la ment de cada 
persona, s’ha de modificar totalment Pesca
la de valors econòmics, socials i personals si- 
multàniament.

Aixi, una tecnologia desbordant, piena de 
possibilitats, però també de perills, és el ger
men d ’un nou humanisme integrai que no 
pot mantenir separada per més temps la per
sona de la natura, en totes les seves dimen
sions i amb totes les conseqüències que una 
tal desintegració ens fa  évidents.

“Un poder destructiu elevat al nivell de 
l’absurd reduebt al camp econòmic la 
confrontació entre les grans potències. 
Consola pensar que barallar-se amb cal
culs probabilistics és menys dolorós que 
fer-ho amb fietxes o canons.”

Si els robots i les computadores ens servei- 
xen com a nous esclaus, cada persona pot 
esdevenir un home nou, harmoniós, real- 
ment Iliure i creatiu, cooperador amb la na
tura; elevat a un nivell superior, cósmic, sen
se barreres. No es tracta només d ’alliberar la 
persona de la máquina -de tota máquina- i 
de laproducció, sinó d ’unificar la seva natu
ralesa interior, la seva visió de les coses, de
formada, dispersa i cansada de tanta Iluita 
secular que ara pot estalviar-se.

Horn pot titilar d ’utópics uns tais plante- 
jaments. Però utòpic és dissenyar el fu tur si 
no som capaços de dominar el present, de 
fer ara allò que sabem positivament que cal 
fer. Preveure el fu tur és una forma de com

prendre millor el present. Però ajornar-lo, 
no posar-se a actuar ara és agreujar els pro
blèmes que tenim sobre la taula. I és hora 
d’accio personal. No hi ha el recurs de les 
grans solucions de validesa ùnica. A cada 
moment, a cada Hoc caldrà adoptar diversi- 
tat de solucions d ’acord amb l’evoluciò de la 
persona, de la comunitat, del poblé que les 
necessiti. Creiem que el gran canvi ara s ’ha 
de fer a nivell personal.

Es al camp psicològic on cal adreçar la mi
rada. Els temps ho permeten. Podem mirar 
la natura exterior amb confiança perqué la 
coneixem i sabem com tractar-la sense 
anul.lar-la ni èsser destruits. Ja no ens podem 
excusar en els enemies de fora. Tornem a 
dir-ho: l’ùnic enemic real és dins de cadascù. 
Ningù no pot fer-nos lliures si nosaltres no 
volem.

En realitat, de què fugim? Horn diria que 
fugim de la nostra naturalesa intima. Des- 
prés de tant córrer ¿ens adonarem que hem 
retornat a on érem? Ja no podem fugir de 
res més que no sigui la nostra pròpia por, el 
desig de tenir coses i poder, l’evasiò de l’ara, 
el moment present, que és l ’ùnic que tenim 
per transformar el món i transformar-nos. 
L’evoluciò de la humanitat ens ofereix la 
possibilitat de la pau, salut i félicitât perso
nals, i, a partir de cada persona, de la pau 
col.lectiva. S’endevina, dones, un sentit en 
aquesta nova era de la humanitat.

Què ens resta enmig d’aquest vertigen? 
On és el punt de referència que dòna sentit a 
la nostra vivència de moviment? I, a nivell 
psicològic, quina referència sòlida pot sos- 
treure’ns al mareig del canvi permanent? 
Heus ací la tasca personal i col.lectiva que 
pot ocupar -i ja ocupa- la cultura del nostre 
temps.

Si ho mirem bé, hem d’acceptar que la 
persona és l ’ùltima realitat indiscutible. 
Porigen i final de tot neguit i de tota 
esperança. Quan parlem d’ésser personal es- 
tem anant més enllà del concepte corrent 
d’home i dona, concrets i limitats en una cir- 
cumstància determinada.

És aquesta la realitat que hem de redesco- 
brir, viva, permanent, més enllà de sexe i 
edat, raça i Hengua, cultura o ideologia; rica 
o pobra, sana o malalta, poderosa o margi
nada, amb treball o sense, culta o analfabe
ta, per tal de deixar pas a una nova societat, 
pròpia de l’anomenada era postindustrial.

Encara que siguin només paraules hem 
arribat a plasmar els Drets de l’Home, que 
potser nosaltres titulariem “ de la Persona” . 
Aquest fruit, nascut de la conjunció de tants 
idéalismes ens parla d ’una realitat clara: 
l ’ésser voi estar per damunt del tenir, voi ser 
considérât una entitat totalment sobirana, 
irreductible a una cosa. Es fa palés el desig 
d’autorealització, de plenitud, de llibertat 
íntima i col.lectiva. El programa és ciar: ens 
cal ap rend re a èsser.

“ La natura, l’art i la saviesa popular, 
més que el saber racional, poden recon
ciliar-nos amb nosaltres matelxos.”
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Sobre la ceba, encara
per Josep Torr ella

Mestre Oliver va despenjar-se en 
aqüestes pagines de QUADERN amb 
una diatriba contra la pobra ceba que 
intenta fer el paper de signe honorific 
de la nostra ciutat. Aixó era en el núme
ro de gener-febrer. Llavors, en el núme
ro següent, el de març-abril, el regidor 
municipal de Cultura, amb la seva inde- 
fallent i jocosa bonhomia -i sense, d’al
tra banda, menystenir l’estima que sent 
envers el mestre- va declarar-se satisfet 
amb el “ seu” escut i la “ seva” ceba, 
mentre l’advocat i escriptor Lluis Ca
sals se sumava a la postura bel.ligerant 
d’en Joan Oliver.

I no va pas acabar aqui la cosa. En el 
número de maig-juny en Joan Alsina, 
pacient furgador deis arxius locals, ex- 
humava no sois la “ fe de vida” de l’em
blemàtica ceba sino també les dues més 
transcendents controvèrsies (la de 1919 
en el “ Diari de Sabadell” i la de 1955 en 
el si del propi consistori) de les que ha- 
gin esclatat a propósi! del signe que, un 
bon dia, fa cosa de mig milenni, va ser 
escollida pels nostres ingénus i poc lle- 
trats antecessors com a “ arma parlant” 
per a l’escut de la vila. I encara que 
Joan Alsina no es defineixi, sinó que 
més aviat sembla voler mantenir-se en 
el distanciament documentalista, no 
deixa de cloure el seu treball amb una 
cita de Pere Vails totalment favorable 
al prosaic herbaci. Cita a la qual devem 
haver d’entendre que ell s’adhereix, to
ta vegada que l’enceta amb un prou sig- 
nificatiu com deia Pere Vails...

Tots els esmentats -Oliver, Creus, 
Casals, Alsina- són entranyables amies 
meus -com ho era també el desaparegut 
Pere Vails- de forma que recabo d’ells 
la vènia per poder “ dir-hi la meva” sen
se que s’en ressentin els nostres respec- 
tius vineles d’amistat.

Jo dirla que si, escolades cinc centú- 
ries -mica més, mica menys- haguéssim 
de recórrer a inventar-nos un nou escut 
que ens ennoblis en lloc de rebaixar-nos 
-suposant que el de fins ara ens rebaixi- 
potser caldria que examinéssim a fons 
el perqué d’aquesta nécessitât. Queda
rla justificada -die jo- pel fet de ser els 
sabadellencs d’ara, ciutadans d’un em
pori poc o molt téxtil, diferents deis 
nostres avantpassats, pagesivols vila- 
tans?; per haver viscut Sabadell la me
tamorfosi de petita vila camperola i ar
tesana a ciutat populosa, industrial, fo
cus de cultura i d’informàtica?

Certamen!, i amb la má al cor, haig 
de dir que aixó em semblarla una extra- 
vagáncia. Sí, una extravagáncia compa
rable a la d’aquells nou-rics que s’entes- 
ten a adquirir, al preu que siguí, un títol 
nobiliari. Se m’acut d’imaginar-me que 
el complex d’un signe heráldic d’origen 
hortícola i, de retop, vulgar, que es pu- 
gui incubar en els habitants d’una ciutat 
engrandida i potenciada, s’estengués ais 
individus a qui ha toca! d’ostentar un 
cognom poc llustrós que s’arrossega des 
d’un remot progenitor. Qué diríem, per 
exemple, d’un preciar financer, o d’un 
científic amb premi Nobel, o d’un em- 
presari estés a árees multinacionals, o, 
simplement, d’un estira! executiu, que 
s’avergonyissin de cognoms com, po- 
sem per cas, Hortolá, Fuster, Carreter, 
o Cabré, permanents proclamadors de 
la modesta i prosaica arrel social de llur 
nissaga, o, encara, d’uns de més exigua 
significació, com Pruna, Pera, Cirera...
0 Pinyol, i volguessin permutar-los?

I, ja que parlem d’apel.lacions, pen- 
sem també en el nom de la nostra ciu
tat: Sabadell. Si no ens en condolem, 
com alguns conciutadans es condolen 
de la ceba de l’escut, deu ser perqué, 
tractant-se d’un mot deriva! -i deriva!, 
encara, a través d’una composició i pot- 
ser també d’una deformació-, no sabem 
quin concepte, real o figurât, expressa,
1 ha esdevingut per a tothom, al llarg de 
les centúries, un vocable absent de sen
tit; una paraula neutra, inexpressiva, 
que no empudega a ningù. Ni tan sols
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els erudits, entre els quais han estât 
aventurades diverses etimologies possi
bles, horn no s’ha pogut arribar a 
posar-s’hi d’acord. Amb tot, tant si Sa
badell vingués de “guai” (per alió del 
“bad” ), com opinen els més, -és a dir, 
un trepitjat pas de riu que va generar-se 
al seu aire, sense participació de I’en- 
giny ni de l’art dels homes-, com si fos 
el cognom d’un hostaler, un de tants, 
sense altra empremta singular, amb re- 
lació a I’origen de la vila, que la propor
cionada per la circumstància -hipótesi 
que alguns han defensat-, tant en un cas 
corn en l’altre hauriem d’admetre que, 
tanmateix, la naixença del nostre topó- 
nim, que avui sona arreu per tants mo- 
tius que ens enorgulleixen, no deixa de 
ser ben vulgar i pobra. I si haguéssim 
d’anar, dones, per espolsar-nos del da- 
munt coses velles i atrotinades, tant se 
valdría que trenquéssim l’escut, si, però 
a la vegada, posats a fer neteja, esbo- 
rréssim el topónim.

Jo, però -he de dir-ho, si vull ser 
sincer-, soc partidari de no canviar res 
de les coses que els segles han solidifi- 
cat. Cree que a ningú no se li ha de po
sar cap pedra al fetge per la qüestió de 
les seves arrels. I això de la ceba no hi 
ha com prendre-s’ho pel cantó bo: el 
del significai de dèria, d’inquietud, de 
tossuderia, que, per extensió, hom ha 
vingut donant al vocable. Si en aquest 
sentit ens satisfà de ser presos per “ce- 
balluts” , aleshores rai, la ceba del nos
tre escut ja no es farà coure els ulls.

I encara podem tirar mà d’un altre 
element de significació. Em refereixo al 
que promogué l’inoblidable Pere Valls, 
i que suara ha retret l’Alsina; el de sa
ber apreciar la remarcable gràcia for
mai que adquireix la ceba quan és esti- 
litzada pels nostres formidables artistes 
plàstics, començant per la que figura a 
les pedres venerables de la velia Casa de 
la Vila, que encara podem contemplar 
en el veli -i rejovenit- carrer de Gràcia.#
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Paper i tela.,.

Art, societal, temps
per Ricard Calvo i Duran

“Siento una instintiva desconfianza hacia 
quien, cultivando un arte, busca una garantía. 
Me echan para atrás los garantizados. Pienso que 
el creador debe andar por el mundo con el culo 
gloriosamente al aire. Querer nadar y  guardar la 
ropa, en el arte y  en todo, suele acabar en un la
mentable y  desairado streaking”.

Antonio Gala: Los monopolios

íes obres d’art renovadores triguen 
anys i panys a èsser assimilades per la 
societal, no pas, segons Marcel Proust, 
perqué s’anticipin a llur temps, sino 
perqué han d’anar formant llur públic 
propi. No pas perqué estiguin antici
pant el gust del futur, sino perqué están 
alterant el gust actual i, aixó, voi temps. 
El mateix Proust no va pas èsser salvai 
de morir en la misèria pel fet d’ésser-li 
a to rg a t el prem i C oncourt 
-tardanament- a la seva obra “A l’om
bre des jeunes filles en fleur” . William 
Shakespeare no va pas poder veure pu- 
blicades les seves obres, la quai cosa no 
fou possible totalment fins el 1623: set 
anys abans havia mort.

Aquests rises, de morir pobre, desco- 
negut O oblidat, espanten més d’un ar
tista incipient que, ben aviat, opta 
-indefectiblement- per dues possibili- 
tats: la de pujar al carro de la moda -i 
l’art no és corn la roba ni corn la 
decorado- tot atenent servilment els ca- 
pricis consumistes de determinada par
cel.la de la societal, o bé la de satisfer 
les nécessitais nostàlgiques, carrinclo- 
nes i reaccionàries -i, a l’ensems.

consumistes- d’una altra gran parcel.la. 
Això si, a sobre, no es dedica a una al
tra activitat remunerada que li permeti 
en pia d’esbargiment -i en règim d’eco
nomia submergida- dedicar-se a fer 
d’alcavot de l’art.

Mai, però, no pensa en la possibilitat 
d’anar formant el seu propi públic i no 
ho fa per una de dues raons: que eli ma
teix ja és el primer en no creure en la se
va pròpia obra o -encara pitjor- que no 
té ni obra en la que poder creure. I, a 
partir d’aci, l’existéncia grisa -tip i ca
lentó, si pot ser- de tot aquell qui l’ob- 
jectiu del seu pas per aquesta valí de llá- 
grimes ha estât només el d’arribar a as- 
solir un bon retiro. Ni recerca, ni crea- 
ció, ni renovació: senzillament grisor. 
Dit d’una altra forma: la mateixa ga
rantía que no morirà pobre, desconegut 
o oblidat duu la cláusula que tampoc no 
ho farà rie, vip o famós.

Però, dies enrera, a l’espai televisiu 
“ Metrópolis” , hi van passar tres videos 
d’un experiment conjunt dut a terme
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per una Universität francesa, una de 
nord-americana i una de nipona, sobre 
computer-art. A la computadora li van 
donar una paleta i va començar a pro- 
duir art comercial, animació, hiperrea- 
lisme i trucatge cinematogràfic a partir 
dels programes que li eren inserits. Al 
catedràtic de la facultat d’art nord- 
americana li van demanar qué havia de 
fer l’artista després de tot això: Tornar 
a prendre la brotxa!, va respondre 
d’immediat.

En un món a primera vista saturai 
per -hom diria que sota la dictadura de
là imatge, encara hi ha, dones. Hoc per 
a la innovació i, si l’artista hábil i repe- 
titiu pot veure’s desplaçat -o bé obsolet- 
pel computer, no ho poden èsser en 
can vi el creatiu, el conceptual, el ges- 
tualista, l’abstracte, l’expressionista ni, 
en fi, el renovador.

A la societal li resta, dones, art 
-ballai, dibuixat, escrit, filmât, mode
lât, pintat, représentât o tocat- per molt 
de temps: tant com el que duri ella ma
teixa. Sempre que a l’artista, però, li’n 
doni de temps...

I pel qui l’amoïnin els diners, la fama i 
la glòria, que no s’hi trenqui massa el 
cap en aqüestes coses. L’apartat econò- 
mic pot veure’s perfectament sanejat tot 
encertant una travessa de fútbol, però de 
f^mós només se’n podrá ser -en el millor 
dels casos- durant deu minuts, segons 
que diu el pintor pop Andy Warhol.
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Pàgina poètica
de Lluis Casais

C A N gÓ  DE LA ROSA ROSA

Fou l’estrella i fou el crit 

i fou una rosa bianca; 

ara el sol ja  l’ha besat 

i es torna tota rosada.

Lo rosa deis dematins 

és com una dona d ’aigua 

que no la miressis pas 

perqué et robaria rànim a.

Acluca els teus ulls i fes 

carni -ceguera i confianga- 

la rosa la sentirás 

a prop de la font que canta; 

més no la miressis pas 

perqué et robaria Fànima.

Acosta els teus passos breus 

i pren-la amb les mans gelades 

que ella et durà una tebior 

de coses immaculades.

Però no obrissis els ulls 

perqué et robaria Fànima.

Besa-la poquet a poc 

i quan ja Fhagis besada 

mira-la de fit a fit 

i dona-li la teva ànima.

La rosa del demati 

era bianca i és rosada.

VIATGES CODINA. S.A

ESTAM PES DE PARIS

TARDOR

lardi del Luxemburg, fulla madura 

suspesa entre el si eau o el si no eau; 

sembla la noia que Famor atura 

i com sorpresa de la llarga pau 

espera Faleteig de l’aventura.

HIVERN

Damunt del Sena aquesta pluja fina 

per crear el clima exacte de Paris 

fet de cel gris i llis i de boirina; 

de la vostra finestra s’endevina 

que ja arriba Fhivern enyoradis.

PRIMAVERA

Primavera a Paris; la llum més clara 

per vestir Fesperança i el neguit; 

la corba biava del cel, nuesa avara, 

sembla que esperi per més llum encara 

la corba bianca i nacre del teu pit.

Pintura de Vila-Puig

Pintura de Pere Elias

Crup A Titol 412

Sant Quirze, 11 
Tel. 725 62 99 
SABADELL
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Art Romànic

1200 anys de vocació europea
per Ramon Vali i Rimólas

fnguany s’escauen dues commemo- 
racions importantíssimes per la historia 
del nostre país: la primera, el dotzè cen
tenari de l’entrega de la ciutat de Giro
na, ^els seus propis habitants, a Carle- 
many; i la segona, el milenari de la pre
sa de Barcelona per Almansur.

Com a magnificent efemèride del pri-

I a I i irrc

mer fet, han tingut Hoc a Girona diver
sos actes, tots ells tendents a ressaltar la 
participació gironina en la gestació 
d’Europa; precisament amb el lema Gi
rona, 1200 anys de vocació europea 
s’està celebrant encara una magnífica 
exposició que uneix a la qualitat deis 
objectes exposats (auténtics o reproduc- 
cions, que de tot hi ha) un gran interés 
didactic, que facilita la seva lectura fins 
i tot a les persones poc versades en el te
ma. Aquest lema -que hem adoptat com 
a títol ¿ ’aquesta nota- és evident que no 
queda réduit estrictament a Girona, si
no que, des d’aquell any 785 o d’altres 
molt propers, la vocació europea ha es
tât una característica de tot Catalunya. 
Recordem que setze anys més tard, els 
habitants de la ciutat de Barcelona i del 
terme del castell de Terrassa (a ben se
gur, dones, del nostre Vallès), proce- 
¿int semblantment als gironins, gestio
naren una capitulació per fer entrega 
del seu territori al rei franc, que tenia 
assetjada la ciutat amb els seus exércits. 
El fill de Carlemany, Lluís el Piadós, 
acudí personalment a la presa de pos- 
sessió de la ciutat de Barcelona, esco- 
llint per fer-ho el dia de Pásqua, el 5 
d’abril, de l’any 801; la capitulació es 
signá, segons sembla, la vigilia. Entre- 
mig de Girona i Barcelona -o abans fins 
i tot- entraren dintre del cercle franc la 
Cerdanya i TUrgell.

Aquesta voluntat d’unir-se a Europa 
convé que no la perdem mai de vista, ja 
que és una de les nostres marques 
d’identitat. S’ha volgut, darrerament, 
fer-nos creure que “ els cristians del sud 
no tenien el més minim interés de ser 
alliberats pels cristians del nord, molt 
més bàrbars i intolérants que els musul
mans” (vegi’s el diari AVUI del prop- 
passat 11 de setembre, d’on prové la ci- 
tació que hem transcrita textualment). 
Al nostre parer la cosa no anà pas aixi, 
a no ser que quan diuen “ del sud” vul- 
guin dir més al sud de Catalunya -i de 
Castella també-. Perqué, pel que fa a 
Catalunya, la voluntat d’unir-se a la 
gent del nord fou una opció política, no 
sols I’assoliment d’una major o menor 
tolerància religiosa, sinó la voluntat 
d’unir-se a l’Europa d’aleshores: I’im-

peri franc (que es considerava hereu de 
l’imperi romá) en els segles VIII, IX i 
part del X; i el Papat després.

Per aixó també té interés el segon es- 
deveniment. Si a mitjans del segle X, els 
comtats catalans en les seves preten
sions d’esdevenir independents dels 
francs que començaven a anar a la deri
va, mantingueren relacions amistoses 
amb el califat de Córdova; quan la 
irrupció d’Almansur que assaltà Barce
lona el dia 6 de juliol del 985 (deixant-la 
destruida, disipada i despoblada” en tal 
grau que el 985 fou “ l’any en qué Bar
celona morí” segons llegim en docu
ments de l’època) els barcelonins, al 
veure que el rei franc fou incapaç de 
prestar-los-hi ajut de cap mena, no ac- 
ceptaren pas la inclusiô dintre de l’àrea 
d’influèneia àrab, sinó que desviaren 
les seves mirades cap a Roma, on, jus- 
tament durants els anys 999 al 1003 
ocupà el soli pontifici el papa Silvestre 
II, el Girbert d’Aurillac que havia estu
dia! les ciències de l’època precisament 
al monestir de Ripoll on hi residí tres 
anys en la seva jovenesa.

Ben aviat el país es reféu i es 
començaren accions guerreres en les te
rres musulmanes, coincidents amb la 
decadèneia del califat; aqüestes accions 
enriquiren el pais amb el boti que pro
porcionaren.

No podem pas escriure aquí la histó-

I 11 ( a d in i  (le ( arlt irui

Col. labora BANC
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lUa li i s  ill' la Si'll il l  rj;i'll: Silj>i' de  Je ru sa le i i i  p e r  N a h u e o d o n o s o r .  A la p resa  de  H a r i e l m i a  p e r  A l m a n s u r  hi d ev ie n  
o c ó r r e r  e seenes  s e m b l a n t s .

ria de la formado de Catalunya, ni que vulgui fer-nos creure que la nostra vo
tos abreujadament. El que sí pretenem cació no era cap el nord sino cap el sud:
és recordar i reafirmar aquest nostre bé siguí al.legant, a favor deis musul-
europeisme en uns moments en qué, mans, una major tolerància religosa; bé 
amb diversos pretextos, sembla que es a través de l’agermanament que pugui

representar el fet de ser banyats per la 
mateixa mar Mediterrània; ja que aquest 
mar, per desgràcia, esdevingué el limit 
meridional d’Europa quan, ran de l’es- 
comesa àrab, es desplaçà cap el nord i es 
perderen per Europa ciutats i territoris 
tant importants dintre del mon romà 
corn havien estât Alexandria i Cartago.

A aquesta vocació europea devem 
també que el nostre art medieval fós 
precisament el romànic i no un altre. I 
que -tornant a Girona- s’hi mantingués 
viu durant segles el record de Carle- 
many: el campanar de la catedral es diu 
encara la “ torre de Carlemany” ; el tron 
episcopal del seu presbiteri, una magni
fica peça també romànica, s’anomena 
semblantment la “ cadira de Carle
many’’. I Carlemany hi fou venerat 
com a sant fins que el papa Sixt IV en 
prohibí el culte pels volts de I’any 1484 
(set segles després de la incorporació de 
Girona al régné franc!!).

No podem renegar del nostre euro- 
peisme al que hem servit durant dotze 
segles d’una manera indefallent. I hem 
de reafirmar-nos en la nostra voluntat 
de que mai per mai l’Africa començarà 
als Pirineus.

( j l r i l u l  lit' ( . ii i iM.i :  \ n | i i i ' l a  iniiMili i ii iiKi  de phil ii i r i l i \ r i i i  I I :  i m i i Ik i Ii Ic Iri i il  d i l  boli  di' hi i i u i ir s io  ;i ( iirdiiN.i di' l im i Ul l i
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L’actìvitat musical de Mn. Ramon Casajoana
per Jaume Busqué i Marcet

arlar de l’obra musical de mossèn 
Casajoana no és fácil. Mossèn Ramon 
Casajoana i Casajoana pertany a una 
època en què la mùsica que es cantava a 
l’esglèsia era senzilla, composada per a 
veus blanques i sobre textos poètica- 
ment harmoniosos, i moltes vegades de 
dolces cadències que conduien a estimar 
la naturalesa com a obra de Déu i eren, 
aquelles poesies musicades, una cons
tant reafirmació de la fe.

Per altra part, en aquella època, a 
l’església i amb motiu de les grans so- 
lemnitats s’alternava el cant gregorià, 
en el qual prenien part les Scholae Can- 
torum molt esteses a tot Catalunya, i el 
poblé; en altres, les grans misses de po
lifonia, o sia de veus o parts vocals si- 
multànies però independents, cantades 
per cors, corals i orfeons, i acompanya- 
des per orquestres d’instruments de cor
da i orgue, en una veritable manifesta- 
ció artistica que àdhuc en alguns mo
ments formava tradició i història en la 
celebració que es commemorava.

De tota aquella música, avui ja quasi 
no es recorda. No obstant, cal dir que 
aquelles notes deixaren als que llavors 
érem infants o joves una imprompta 
d’amor a la bellesa i que a través 
d’aquelles melodies aprenguérem a esti
mar els mùsics i poetes de la nostra te
rra i també els gran mùsics compositors 
d’altres paisos que amb el seu art dona
ren lloanga a Déu.

Sense ànim de fer comparacions es 
pot dir que mossèn Ramon Casajoana 
en la seva joventut es volgué incorporar 
en aquella munió de mùsics que, com 
Lluis Millet, Ramon Balcells, Frederic 
Muset, Antoni Nicolau i altres, col.la
boraren a la dignificació de la música 
aplicada al cuite. Amb aqüestes ratlles 
pretenem deixar constáncia de la seva 
obra que féu i creá dins de les seves po- 
sibilitats i inspiració.

Va escriure deu composicions ano- 
menades Eucarístiques, vint-i-tres Ma-

ANALISIS CLINICS 
i PERFUMERIA 
COSMÈTICA de

Joan Garriga i Manich 
(Analista Diplomat de Sani tat, Inspector 

Farmacèutic Municipal).
Passeig Plaça Major, 37 

Telefon 725 53 53 - SABADELL

Retrat a l’oli per Lluis Molins de Mur (1952)

rianes i cinc Nadalenques, catorze Him- 
nes i Pregàries. En totes aqüestes va 
incorporar-hi poesies de Mn. Jacint 
Verdaguer, Mn. Miquel Melendres, Ra
fael Marimon, Schp. Ramon Gimó, 
Plàcid Armengol, Miquel Saperas, Jo- 
sep Massons, Victor Català, Dr. Mn. 
Pere Tarrés... i algunes foren prologa- 
des per Mn. Francese de P. Baldellô. 
D’entre els sabadellencs, Mn. Camil 
Geis, Pilar Tous de Cirera, Joan Arùs 
Colomer, Cristina Duran i Maria Antò- 
nia Bar celó i Fau.

Una part molt important de la seva 
obra són les dotze composicions per a 
tres i quatre veus en música polifònica 
destinada als orfeons de Catalunya, 
esforç que realitzà per a donar testimo
ni del seu amor a la terra. Una de les se
ves obres més estimades per la seva po- 
pularitat fou la composició de trenta 
cinc partitures de Cants Misties Infan- 
tils i Car amelles, i altres dotze cançons 
récréatives per a vetllades, tot això amb 
textos escollits d’Apel.les Mestres, An
gels Cots, Climia Cabañas, Daniel Ci- 
ga, M. Ventura Sanarau... A més, va 
escriure dues misses polifòniques amb 
acompanyament d’orgue o orquestra.

Podriem dir que tota aquesta obra 
musical es desenrotllá ja des del Semi
nari, però molt especialment durant el 
seu pas com organista de la Parròquia 
de la Santissima Trinität, de Sabadell.

No és aquesta únicament l’activitat 
musical de Mn. Ramon Casajoana. 
També el trobem com a compositor de 
Goigs, aqüestes cançons a l’ensems pre- 
gária a l’ensems lloances a la Mare de 
Déu i als Sants, tant arraigades com po- 
pulars arreu dels paisos catalans. Va 
posar música a vint goigs. Amb lletra 
de diferents autors.

Finalment és autor de la lletra i músi
ca deis Goigs dedicats a Sant Salvador 
que compongué durant el seu pas com a 
rector de Sant Salvador de Guinyoles.

Una bona part de les seves obres han 
estât traduídes al castellà pels pares Je
sús Régnant SJ. i Josep Beltran SJ.

La bonhomia de Mn. Ramon Casa
joana queda reflectida en molts aspectes 
de la seva vida, de la quai podriem com
pondré un anecdotari excel.lent. En els 
Goigs: Goigs en lloança al Raspall, lletra 
d’Amat Gosalbes, i Goigs Festins a llaor 
del Germà Esteve Palenzuela de Montse
rrat, escrits el 1963, cantats a l’Hostalat- 
ge d’aquell monestir.

Havia fundat el que ell anomenà 
“ Apostolat Musical” .

Fou professor de religió de l’Escola 
de Comerç, després Escola Universita
ria de Cièneies Empresarials. Capellà 
inscrit a la Parroquia de la Purissima 
Concepció.

Les seves obres completes (1936- 
1978) foren recopilades en un sol vo- 
lum, amb il.lustracions de Joan Salva
dor, i conté cent vint-i-cinc composi
cions.

Referèneies:
Obra completa i goigs éditais de Mn. Ramon Casajoana. 
Arxiu Parroquia de la Purissima Concepció.

FOTO ESTUDI
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Abelló
per Rafel Colom i Llonch
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F-a un temps per circumstancies que 
no venen al cas, vaig tenir ocasió de vi
sitar un pintor “ve/” nostre, de Mollet. 
Era Joan Abelló, a la seva casa-museu 
d’aquella localitat vallessana.

Abelló és un pintor que es podria de
finir, com algú ha apuntat, com a rea- 
lista-expressionista. Efectivament, en
cara que ell tingué una època d’apre- 
nentatge sota l’admiració de Mir i el 
mestratge de Pruna i C. Pellicer, de se
guida va trobar el seu carni, que confor
mé tota la seva obra: la de colorista 
voraç i pastós que amb el temps va sa
ber distanciar-se deis qui qualificaven la 
seva pintura com la d’un nou Van Gogh 
quan pintava gira-sois, o un Rouault 
quan esbossava una figura.

Abelló excel.leix tant en paisatges, 
interiors o figures, amb una dicció gai- 
rebé explossiva del color; en qué les li- 
nies de força de les tonalitats, el pig
ment bigarrat i els grossos grumolls 
quasi aparenten la forma de baix relleu. 
Tanmateix, tota la seva obra discorre 
dintre deis limits del réalisme.

L’expressió que sap infondre a les se- 
ves figures és molt intensa, fins a li
mits que voregen la caricatura. Els pai
satges, lluny d’ésser serens i plaents, te
ñen una força inusitada que pertorba la 
visió de l’espectador. Quant a les natu
res mortes, esdevenen en eli paradoxal- 
ment vives, car el color que regalima en 
les seves fruités o flors els dóna un es
plendor i una sensualitat quasi foils. En 
definitiva, Abelló és un artista instintiu 
que sap barallar-se en cada obra i treure 
profit de l’energia interna de la temàti
ca que tracta.

Parlar d’Abelló és parlar de col.lec- 
cionisme, ja que la seva casa-museu de 
Mollet és un magnifie recinte on, a més 
de poder contemplar una rica col.lecció 
de ventalls o vestits antics i de curiosos 
objectes i records, ens podem deleitar 
gaudint d’una rica pinacoteca on admi- 
rem firmes forasteres com Cossio, So
rolla, Zabaleta, Arteta, Patencia, Bo
res... i una molt completa gamma de 
firmes catalanes. Aixi, en una telegràfi
ca repassada hi trobem un conjunt de 
peces de Pidelaserra, un oli de conside
rables dimensions de Mir, de l’època de 
Mallorca, un curiós dibuix académie de 
Nonell, unâ  rica mostra de l’escultor 
Manolo; sense oblidar notes, dibuixos i 
alguns olis d’avantguardistes com 
Ponç, Miró, Ràfols-Casamada, Picas

so... D’entre els sabadellencs, el millor 
és una natura morta de Durancamps.

Abelló és un valor incontestable de la 
pintura i del col.leccionisme catalá, que 
cal tenir en compte a l’hora de valorar i 
judicar el panorama artistic de la nostra 
terra.

Rambla de Sabadell, 82 
Tel. 726 57 85 - SABADELL
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Verdi, Topera popular heroica
per Antoni Sala i Serra

’ÒPERA del segle XIX fou dominada 
per dues personalitats: VERDI i WAGNER, 
les quais encara que fortament diferenciades 
en el tractament musical i també social, om- 
pliren àmpliament l’especialitat operística 
d’obres de gran categoria i conformaren el 
seu enginy creatiu en el segle d’or de l’art mu
sical. Foren molts els estils que convergien en 
el mon de l’òpera quan aquests compositors 
començaren les seves obres, en plena florida 
del romanticisme, però progressivament i 
d’una forma concreta i personal, instituïren 
dos models distints, marcats per dues formes 
ben definides i contraposades d’entendre 
l’òpera. En WAGNER el mòn germànic, 
amb les noves idees d’un romanticisme fanta
sies, alliberat, i abstráete, pie d’inquietuds In
tel.lectuals el mena cap a la teoria de “ l’art 
total” , el quai ha estât considérât corn el ci- 
mal operistic i l’obertura d’uns nous camins 
per a la renovaciò de la cultura. A VERDI, en 
canvi, el pes secular de la tradiciò de l’ôpera 
italiana el converteix en l’hereu dels estils dels 
SCARLATTI, BELLINI i DONIZETTI. 
També els sens orígens influí en aquesta dife
renciada interpretació, car mentres WAG
NER prové intel.lectualment d’ambients uni- 
versitaris i deis cercles musicals i teatrals, 
VERDI surt del medi rural italiá, conserva
dor i populista. D’aquest en servará sempre 
les vivéncies d’Home de la terra, les quais li 
ensenyaran que la constáncia, l’esforç i la in- 
tui'ció són les bases de l’éxit. L’ambició wag
neriana consisteix a dominar el mòn de la cul
tura amb les seves teories musico-teatrals; la 
de VERDI aspira a la creació d’un gènere que 
rebi el suport immédiat d’un públic sense 
qualificacions però prou coneixedor i apas- 
sionat per l’òpera tradicional. Per tal 
d’aconseguir-ho fa ús del seu instint melodra- 
màtic i d’una vena d’inspiraciò que no 
r abandonará mai. Opinions exagerades, tan 
pròpies del mòn de l’òpera, han singularitzat 
els fets diferenciáis d’aquests compositors: 
fan una crítica de les seves insuficièneies, de- 
finint WAGNER corn un simfonista embro- 
llat en una teatre d’ôpera, i a VERDI corn un 
organista ambulant de carrer enamorat de les 
“ fanfàrries” . Es tracta, visiblement, de re- 
trats estrafolaris, però que assenyalen prou 
que ens trobem davant de dos temperaments 
diamentraiment oposats, amb concepeions de 
l’estètica musical irreductibles i que interfe- 
riexen les seves obres i donen origen a una 
controvèrsia comparativa que encara no ha 
estât resolta. Pot entendre’s que existí entre 
ells dos, a més de les condicions personals, el 
mateix abisme cultural que tingué la interpre
tació del corrent románic en els seus paísos.

El ROMANTICISME, a Itália, produï en
tusiasme per tot allò que representava per a la 
imaginaciò, en contra de l’omnipotència de la 
RAÓ i en profit del SENTIMENT i l’EMO- 
CIÔ. Tot això sense renunciar a l’humà i 
real, i apartant-se de les exageracions fantàs-

tiques del romanticisme alemany. A l’italià li 
és aliè el sentit de l’infinit, de l’absolut i de tot 
allò que és de naturalesa obscura i metafisica, 
i això explica en part, l’abandò de la creaciò 
musical simfònica instrumental i de càmera, 
gènere privilégiât durant el moviment román- 
tic del segle XIX. Segueix encara vivint de la 
tradiciò secular que modera la incògnita del 
futur de les noves investigacions romànti- 
ques, i es desentén dels mons inaccessibles. 
De la natura, solament l’interessa la idea d’un 
pais que és la terra del seus homes i l’escenari 
dels seus drames. El que resta d’aquest ro
manticisme a la italiana és l’individualisme 
sentimental, el qual provoca senzillament, 
més Intensität i exaltaciò en l’expressió apas- 
sionada. El poeta representatiu d’aquest co
rrent és A. MANZONNI.

En sorgir VERDI, Itàlia despertava a 
rideal de llibertat i cercava per mitjà de l’òpe
ra quelcom més que el dramatisme de l’obra 
d’un DONIZETTI, esgotat per la malaltia 
mental; necessitava idees noves que corres- 
ponguessin a 1’entusiasme patriòtic del “Ri
sorgimento”, moviment nacionalista reivin- 
dicatiu de la unitat de la pàtria italiana i de la 
recuperaciò de les regions ocupades pels aus- 
triacs. Amb l’òpera com a manifestaciò na
cional italiana es comprèn que aqüestes idees 
arribin al medi musical, car el mateix funda
dor d’aquest moviment, G. MAZINNl, en el 
llibre La filosofia de la musica, fa propostes 
especifiques sobre la renovaciò musical que 
ha de tenir Hoc a “la nova Italia” del “nove
cento”: donar entrada, de primer, a la gran- 
diositat a la francesa (le grand opéra) amb 
cors nodrits, que el públic italià convertirà en 
himnes patriòtics, nova modelaciò del recita
tivo i l’ària, i, finalment més aprofundida la 
instrumentació. Per bé que els résultats 
d’aquesta teoria no canvien essencialment els 
esquemes de Bellini i Donizetti, es fa present 
tot seguit, una nova sonoritat, un protagonis- 
me Urie dels intèrprets, amb un estil més viril, 
enèrgic i agosarat; la cèlebre “bravura” que 
singularitzarà l’òpera de VERDI.

En l’evoluciò del seu art, VERDI no se
gueix els passos naturals i progressius que es 
palesen en d’altres compositors: la seva recer
ca d’un estil propi, és forçada, insegura i desi
gual, però des d’un principi demostra una 
orientaciò que després será una constant en 
les severs óperas; el fort arrelament en l’art
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popular del seu país, així com l’espontaneïtat 
del seu art.

Deixa ben ciar el seu pensament: “Una co
sa es râpera i una altra la simfonia”. Amb 
això rebat la teoria de “l’art total” de Wag
ner amb la seva fusió dels elements conven
cional, i com a alternativa Verdi oferirà una 
sintesi personal i clarament romàntica d’in- 
fluències musicals (Meyerbeer) i literàries 
(Victor Hugo, Dumas, etc.) franceses, l’ús de 
les referències històriques (les àries de Bellini) 
i un sentit dramàtic de l’escena. Tot això és 
acompanyat en l’obra verdiana d’una forta 
base personal, gràcies a la seva fácil inspira- 
ció melòdica. Verdi a més, connectarà opor- 
tunament i de forma immediata amb el nacio- 
nalisme patriòtic, pie de gestos i de simbolis- 
mes del mòn italià, i això li donará un espec
tacular èxit primerenc.

En la producció verdiana es detecten fàcil- 
ment tres étapes ben definides: La primera de 
fogositat juvenil i patriótica albora, corregida 
per una segona d’afirmació romàntica amb 
un estil propi que el mena cap a una tercera 
etapa de maduresa i d’espectacular evolució 
vers les noves teories musicals que paradoxal
ment influencien les seves obres de vellesa.

En el primer période, déterminât pels anys 
1839-49, es presenta un VERDI Jove, infla- 
mat de lirisme patriòtic que, amb gran sentit 
històric, es deixa impregnar de l’estètica 
nacionalista-romántica del poeta Manzonni, 
portanveu d’una Joventut inquieta que identi
ficará immediatament els dos artistes com a 
idols nacionals. La primera òpera important, 
mostra representativa dels seus inicis, és NA
BUCCO, amb el cèlebre cor dels hebreus des
terráis {“Va pensiero sull’ali dorate”) que li 
proeura un èxit espectacular i el presentará 
davant dels públics com un compositor va
lent, renovador i intèrpret del sentiment na
cional. Les caractéristiques d’aquest période, 
al quai caldrà incloure també les òperes 1 
LOMBARDI i HERNANI, són d’un melo- 
disme inspirât, ampli, càlid i sincer, arravata- 
dor algunes vegades, d’altres de profunda 
tendresa que fàcilment troba eco en el cor de 
les multituds populars italianes. La influèneia 
més important del moment, és la del seu com
patriota Bellini, i per això es detecten, també 
de vegades en l’obra de Verdi els mateixos de
tectes o limitacions d’aquest autor, reflectits 
en les desigualtats del Verdi dels dos primers 
périodes i que solen ser atribuídes a les pres
ses a l’hora d’escriure música i possiblement 
també a la seva preparació musical limitada a 
uns estudis elementáis i poc profunds. 
Aquests vicis de composició que l’acompan- 
yaran durant força temps. Verdi els dominará 
a força de práctica, per mitjà de l’observació 
dels grans models musicals i gràcies a la Pro
fessionalität que el caracteritzarà. Així per 
exemple, en l’òpera LOUISE MILLER, tro
bem un d’aquests girs o canvis sobtats que 
aniran desterrant de forma progressiva els so-
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Tollosos concertants tipies de l’antic 
“arsenal” operistic italiá.

El segon période, 1850-67, és el que els mu- 
sicólegs han denominai de la “trilogia popu
lar verdiana” referint-se a les operes RIGO- 
LETTO, IL TROVATORE i LA TRAVIA
TA, a les quais s’hi podria incloure, prescin- 
dint d ’altes obres menors d’aquest temps, 
UN BALLO IN MASCHERA i DON CAR
LO. Totes aqüestes operes representen un 
avenç important respecte de l’obra del primer 
période i l’afirmaciô del nou estil verdià que 
GIOCOSA va definir com a caracteristic per 
la seguretat en la descripció, la passió, l’ac
cent precis, el nervi, la claretat musical, el 
sentit de la realitat, el dramatisme escènic i 
l’espectacularitat a la moda de “le grans opé
ra”. Però també es pot trobar, en aquest pé
riode, a mes, en passatges corn ara, l’acte 
quart de RIGOLETTO, el miserere de IL 
TROVATORE i les escenes finals de LA 
TRAVIATA, la coexistèneia de repeticions 
trivials i de ritmes elementáis de dansa i canti
lena de carrer. Les estructures són encara suc
cesions de números que es van encadenant 
per formar una obra sense una unitat dramá
tica global, per bé que Tintent de centrar Tac
ciò en el tema musical (el leit-motiv de Wag
ner) aparek ja a DON CARLO i d’una for
ma més visible a IL BALLO IN MASCHE
RA, òpera que suposa Tobertura del tercer 
période verdià, artisticament més valuòs i 
musicalment més complet.

Durant els anys 1871-93 Verdi emprèn la 
seva última etapa de compositor i ho fa d’una 
forma més reflexiva (socialment ha aconse- 
guit de fer fortuna i Testimació general) pen
sant en els nous corrents musicals transalpins, 
abandonant en part el clássic “bel canto” en 
profit d’una tècnica vocal més expressiva i 
dramática. D’aquest fet, les veus de tenor es 
convertirán en “spinte” les mezzosopranos 
extendran la seva tesitura cap a Tagut i el ba- 
riton passa a èsser el cèlebre “baríton Verdi”. 
A la fi d’aquest période apareixen també in- 
fluéncies deis romántics francesos (Gounod i 
Massenet) i ressons de les teories de Wagner 
encara que Verdi segueix negant-les.

AIDA és Tópera que encapçala Tinici 
d’aquest période i en aquesta obra demostra 
el progrès en el domini instrumental, el qual 
al principi de la seva carrera, imitant en aixó 
Bellini, Verdi situava en funciò d’acompan- 
yament, negant-li tot paper preponderant. 
Aquest canvi es pot copsar en el preludi 
d’AIDA, en les escenes del Nil, del temple, i 
en el judici de Radames. Quant a les estructu
res, continua la seva débilitât per Tespectacu- 
laritat a la manera meyerbeeriana, però cal 
remarcar elogiosament la forma de tractar el 
color local de Tobra. En Hoc d’un exotisme 
oriental fais, utiliza recursos harmònics, me- 
lòdics i orquestrals de linia totalment occi
dental per evocar una atmosfera, distant i 
d’estrany atractiu, i en Tescena del Nil arriba 
fins i tot a anticipar-se a Debussy. És veritat 
que técnicament, és encara drama cantat, pe
rò Torquestraciò al serve! de Tescena és tam
bé una companyia important, subtil i plena 
de color. Després d’AIDA, VERDI trigarà 
tretze anys a composar OTELLO. Durant 
aquest interludi, ultra la seva tasca intermi
tent en la composiciò de música religiosa i el

seu “quartet d ’instruments de corda” amb 
data del 1873, Verdi no escriu res per al tea- 
tre. Aquest paréntesi li servirà per estudiar, 
meditar i contemplar serenament les possibili- 
tats que li ofereix, el seu geni, Tevoluciò gene
ral de Tart musical, marcada per les idees que 
des d’Alemanya imposen a la música dramá
tica un altre ideal, una estètica diferent de 
Tantiquada òpera italiana i de la convencio
nal “grand opéra” francesa. És aleshores que 
sorprenentment es produeix la renovació de
finitiva de la música de VERDI. Això no obs
tan!, el compositor no se sotmet ais nous dic- 
tats artistics, sino que accepta tot allò que no 
s’oposa al que es fonamental en el seu art i a 
la naturalesa de la seva música i és per això 
que realitza un magnifie esforç per Tengran- 
diment dels corrents operistics. És molt im
portant, en aquest canvi, la col.laboraciô que 
obtingué per part de d’ARRIGO BOITO, 
autor de Tòpera MEFISTOFELE, llibretista 
insigne i traductor de les òperes de Wagner. 
La procedèneia intel.lectual d’aquest darrer 
(el seu pare Silverio Boito era artista-pintor i 
la mare era la comtessa polonesa Radolinska, 
poetessa) influeix fortament en el Verdi prag- 
màtic el qual comprengué que amb el seu ajut 
com a llibretista i suggeridor de temes (OTE
LLO i FALSTAFF) era possible, tot i Texten- 
sa producciò que tenia darrera i que ja Tim- 
mortalitzaven, als seus setanta-quatre anys, 
mantenir-se encara com a màxim protagonis
ta de Tòpera italiana, però rénovant el seu es
til per superai totalment la seva obra i 
aparellar-la amb els nous corrents operistics.
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El 5 de febrer de 1887, VERDI estrena al tea- 
tre SCALA de Milan, la seva òpera tràgica 
OTELLO, que causará sorpresa i admiraciò. 
Neixia un nou VERDI que, fugint del tradi
cional lirisme italià, busca la força expressiva 
amb una mùsica que sense deixar d’èsser me
lòdica (Tescena d’amor del primer acte, la 
mandolinata del acte segon, la cançô del sal- 
ze, TAvemaria) ressegeuix dramàticament els 
angles i Tespessor del text i Tacciò. L’harmo- 
nitzaciò conté atreviments sonors, forts cla- 
robscurs i modulacions dissonants. L’orques- 
tra, ben diferenciada, és piena, massissa, i 
contrasta esplendorosament. L’estructura ja 
no és la tradicional d’escenes, sinò que, 
enllaçada pels récitais, forma un conjunt glo
bal amb la música, tècnica que utilitzarà de 
forma més depurada i perfecta amb FALS
TAFF.

VERDI escriu FALSTAFF, la seva última 
òpera quan tenia vuitanta anys i, paradoxal- 
ment per la seva edat, que podria haver fet es
perar una obra d’argument patètic, com els 
que sempre Thavien atret {“La força del des
ti, “Macbeth”, Rigoletto” etc.) posa música 
a un “libretto” festiu de Boito basai en l’ar
gument de “Les alegres comares de 
Windsor” de Shakespeare. FALSTAFF será 
una obra optimista, escrita amb alegria i amb 
una elegáncia lirica i poética digne d’un músic 
primerenc. La renovació és total, i la manera 
verdiana, tan celebrada, queda neutralitzada 
per una riquesa ritmica, d’ara, la qual en 
funcions descriptives, relata T ambient cómic 
dels personatges i els seus problèmes per mit- 
jà de retrats musicals. L’ària, en el seus mo
ments lirics {“Del labbro il canto estasiato 
vola”), està latent, igual que els recitatius i 
conjunts, però tota Tobra es desenvolupa 
d’una forma tan orgànica que per primera ve
gada en VERDI no és possible de considerar
les com a unitats independents, i, més encara, 
després d’haver deplorai sempre el simfonis- 
me operistic, acaba FALSTAFF amb la gran 
fuga de Túlttim acte {“Tutto nel mondo è 
burla”) per a deu veus, esenta d’una forma 
minuciosa i abstracta.

En VERDI, com a resum, podriem dir que 
cal admirar sobretot el desenvolupament pro- 
gressiu del seu genial art i la gran capacita! 
naturai per assimilar Tevoluciò atès que no va 
èsser un artista revolucionan i que, contrària- 
ment, es va considerar sempre un conserva
dor i guardià de la tradició. Cai, dones, dis
cernir el seu art, fins i tot en el cas de les ex- 
traordinàries anticipacions, d’OTELLO i 
FALSTAFF, de les seves idees les quais po- 
drien ser resumides amb la seva cèlebre frase 
“Torniamo all’antico e será un progresso” i 
per bé que el résultat de la seva enorme obra 
operistica ultrapassa el conjunt de les seves 
idees, aqüestes frenaran la introducció de les 
noves estètiques musicals a Itàlia, tractant-se 
del geni nacional mes carismàtic que conegué 
el pais. Per aquest motiu, Tesperança del res- 
sorgiment de les grans escoles instrumentals 
històriques del renaixement i el barroc italiá, 
era del tot impossible, quedant palés, que 
eren definitivament mortes i que la creativitat 
italiana del période del romanticisme queda
ría limitada a TÓPERA, de la qual GIUSEP
PE VERDI (1813-1901) omplí Tespai més im
portant i valuós de la história de la música. #
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Descobriment
per Josep M? Riu
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t i  oan i Jaume eren -o són- uns joves 
inquiets. Com deia un dia el doctor Ma- 
rañón, el jove com a tal ha de ser rebel. 
Ja li vindran els dies de la sensatesa, del 
mirar-se les coses amb calma. Ara, de 
moment, la “ rauxa” és una de les seves 
caractéristiques. No cal dir com n’és de 
ridicula, per exemple, la conducta del 
“veil verd” ; és una de les situacions 
més tristes en qué pot caure la persona, 
ÇO que vol dir que a cada edat corres- 
pon una actitud determinada i, en certa 
manera, natural. I no és pas que no de- 
sitgem una joventut reflexiva i enteni- 
mentada, sino tot el contrari. Ara bé, 
unes ganes de veure món i un délit d’ho- 
ritzons més amplis, sí que sembla ser 
una nota de salut en el panorama de la 
vida juvenil.

Com que disposaven del títol de pilot 
d’aviació i tenien a má una avioneta del 
Club local, Joan i Jaume decidiren un 
dia d’estiu d’enfilar-s’hi i emprendre un 
vol llarguíssim fins que exhaurissin to
tes les reserves de combustible. Anirien 
en línia recta en direcció “est” . I on 
arribessin s’hi estarien una llarga tem
porada. Estaven ja una mica tips de la 
propia ciutat i comarca. Desitjaven ar- 
dentment veure noves cares i nous cos- 
tums; eixamplar horitzons i començar 
una nova existéncia. Encara que no sa- 
bien en qué consistiría aquesta nova vi
da que somniaven.

Quan fou plena nit emprengueren el 
vol. L’aparell s’aixecà ágil, lleuger, 
quasi silencios. Joan havia esmerçat 
molts dies en deixar-ho tot a punt. Re
pas de motors, d’olis, de palanques. 
Ara en trobava el premi amb aquesta 
suavitat que convertía el vol en una 
auténtica delicia.

Ambdós estaven excitats. Si bé per 
fora semblaven impassibles, per dins, 
notaven una frissança especial. Una 
mena de neguit com el que devia sentir 
Lindberg en la seva travessa de l’Atlán- 
tic en els anys 20. Ara començava, per a 
ells, l’anhelada aventura. El seu eixam- 
plament psicologic i el seu “ allibera- 
ment” . La ciutat se’ls havia fet petita. 
S’hi sentien incomodes. Necessitaven 
una cura d’universalitat: de trencament 
de les coses tradicionals i sabudes. Calía 
el descobriment de noves terres i nous 
plantejaments vitals.

Tots dos s’havien adormit. Portava 
Paparen el pilot automàtic. L’havien fi
xât en línia recta i sortis el que sortis.

Més o menys tenien idea que anirien a 
parar a la Xina. Volaren moltes hores. 
Mai n’havien fet tantes. Quan es des
pertaren, el sol il.luminava tot el paisat- 
ge. Si bé una mica de calitja ho emboi- 
rava tot. Només pogueren distingir que 
molt a prop seu hi havia un camp d’ater- 
ratge. Determinaren d’aprofitar-ho. No 
tenien idea d’on podia ser aquell camp 
d’aviació. L’Ìndia, Xina?

Pogueren prendre terra sense que 
ningú els digués res. Semblava un camp 
abandonat. Deixaren 1’avioneta en un 
racó del camp i es decidiren a descobrir 
tot l’entorn del lloc on es trobaven. De 
moment només veien que camps. La ca
litja d’un dia d’estiu no els permetia 
veure-hi més enllá d’uns certs limits. No 
veien cap muntanya ni ciutat. Només 
camps, algún arbre i algún carni.

No obstant notaren que alguna cosa 
havia canviat. Respiraven millor que en 
el seu país -comentà Jaume. Es veia ciar 
que el clima era asiátic. Fins i tot es po
dia comprovar en alguna construcció 
aíllada prop del carni per on transita- 
ven. Els arbres i ádhuc la classe d’al- 
guns ocells, els confirmaren que es tro
baven en aquella part del món: en l’an- 
tiquíssima Asia.

“ Valia la pena, valia la pena” anava 
cridant en Joan a cada meravella que 
descobria en el paisatge. Les ondula- 
cions del paisatge -meravellós i tendre- 
quasi els extasiaven. Allá al lluny 
comengaven a perfilar-se unes muntan- 
yes, una serra. I per l’altra banda tam
bé, i a l’altra. O siguí que es trobaven

en un pía. I com més s’aclaria l’horitzó 
més details els sorprenien i captivaven.

“S’ha de reconéixer que fora de casa 
és on es troba la cosa bona, fantàstica” 
exclamava Joan. “Beneída l’hora en qué 
emprenguérem el vol per a contemplar el 
panorama més sensacional que hom pu- 
gui contemplar” , afirmava Jaume.

Poc a poc s’adonaren que s’acosta- 
ven a una ciutat que, segons semblava, 
era bastant gran. Tota ella brillava sota 
el sol d’agost, com una perla. “ Fixa’t, 
Joan, sembla un conte de les “ mil i una 
nits” . Sembla una ciutat feta d’or, de 
plata i de vori” .

Pujaren a un turonet des d’on es po
dia veure tota la comarca amb les mun- 
tanyes que l’encerclaven i la ciutat que 
s’estenia al bell mig. Passaren unes ho
res durant les quais no sortien del seu 
encantament. No endevinaven on ha- 
vien anat a parar. En Joan deia que a 
l’india i Jaume s’entossudia que eren a 
la Xina.

Cap a la tarda l’aire es va anar afi- 
nant. Ara es podien contemplar bé tots 
els details. El ponent era dolcíssim i tot 
era pur i ciar. Joan i Jaume veien, se- 
guien, comprovaven, que les muntan- 
yes que contemplaven eren Sant 
Llorenç, el Montseny, Montserrat i el 
Tibidabo. La comarca era el Vallès, i la 
ciutat Sabadell. Però ara ho veien amb 
uns ulls nous i amb noves sensacions. 
Havien volat hores i hores descrivint un 
cercle damunt del mateix lloc d’on ha
vien sortit, i havien descobert la “ seva 
terra” . •
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La primera cobla de sardanes sabadellenca

Cobla ‘‘Éls Fatxendes”
per Jaume Nonell i Juncosa

L’any 1905, amb la presència a la 
Festa Major de Sabadell de la prestigio
sa cobla empordanesa “ La Principal de 
Perelada” , les sardanes comencen a 
arrelar a la nostra ciutat. Fins aleshores 
només n’hi havien a les ballades de Fes
ta Major, que comptaven amb escás 
nombre de dansaires.

Les festes organitzades per l’Orfeô de 
Sabadell -fundat poc temps abans- per 
celebrar el seu creixent èxit, el dia 27 de 
maig, de 1906, van comptar amb la par
ticipado d’una cobla empordanesa. La 
bona acollida que tingueren ja les balla
des, va propiciar que tot seguit en el si 
del Centre Català es constituís la “ Sec- 
ció Propagandista de les Sardanes” , 
que organitzà cursets d’ensenyament a 
ballar sardanes i festes socials en les 
quais la nostra dansa era puntejada 
amb délit pel jovent. Un concurs de sar- 
danistes organitzat per l’esmentada en
tità! per la Festa Major de 1906 assolia 
un èxit extraordinari.

El nombre de cobles existents en les 
comarques properes a Sabadell era molt 
réduit en aquells temps. Tant és aixi que 
les audicions solament es feien amb co
bla si es podia comptar amb els serveis 
de formacions gironines o d’alguna de 
les poques existents a Barcelona. Majo- 
ritàriament, dones, eren orquestres, 
quintets, etc., i fins i tot un pianista sol, 
els qui s’encarregaven de la part musi
cal de les ballades de sardanes, lôgica- 
ment amb instruments diferents dels ti
pies de la cobla.

En el clima d’euforia sardánista de 
1906, augmenta! per la creado d’una 
nova entitat, la “ Secció del Foment de 
la Sardana” de la Joventut Regionalista 
el gener de 1909, es comença a parlar a 
principis del mateix any, que la reputa
da orquestra local “ Els Fatxendes” es 
constituís també com a cobla.

La “ Secció Propagandista” s’enca- 
rregà de reunir els diners, mitjançant 
una subscripció on hi trobem majoria 
de noms representatius de I’altq burge- 
sia sabadellenca, com Baygual, Brujas, 
Gorina, Bedós, Turull, Llonch, etc. •

La quantità! reunida fou de 717,5 
pts. i l’import dels instruments va pujar 
850 pts. La diferèneia fou avançada per 
la pròpia Secció, però els professors 
dels “ Fatxendes” havien de reintegrar 
aquesta quantità! mitjançant contractes 
gratuits en les festes organitzades per la 
Secció, les quais per exprès desig dels

Concurs local de sardanistes a la Plaça Pi i Margall (Plaça SanI Roc), el dia 2 de febrer de 1908. La part musical fou 
encomanada a la cobla “ Els Fatxendes” (Foto cedida per Rafael i Fluís Subirana).

propis douants, havien de ser públiques 
i gratuites en benefici de l’esplendor de 
Sabadell.

La cobla “Els Fatxendes” es presen
tava públicament el diumenge 21 de ju- 
liol de 1907, en un festival organitzat 
amb aquest motiu al Camp de Sports. 
Interpretaren les sardanes: “ Roselles” , 
“ Records de l’infantesa” , “ Espumes 
d’or” i “ Crit de Pàtria” (de Josep Se
rra, i “ Festa campestre” i “ Lluny de la 
Pàtria” , del seu propi director, Cassià 
Casademont.

Sorgiren algunes desavinences entre 
els professors dels “ Fatxendes” , sobre 
la forma de reintegrar l’import deis ins
truments, però el director Casademont 
va aconseguir que els músics paguessin, 
d’una sola vegada i en efectiu, el seu 
import. La “ Secció Propagandista” 
pogué celebrar 16 ballades públiques i 
gratuites, des del debut deis “ Fatxen
des” fins al juny de 1908. Mitja audició 
costava 30 pts., i 60 una de sencera.

La vida deis “ Fatxendes” com a co
bla fou curta. L’ùltima referència que 
hem trobat fou la seva participació en 
un festival de sardanes i cors al Pia de 
l’Amor, del Bosc de Can Feu, el 28 de

juny de 1908, amb la presència d’unes 
4.000 persones.

Cal suposar que fou dificil als músics 
dels “ Fatxendes” adaptar-se a les teno
res i els tibies. En aquells anys sols exis
tia una cobla de sardanes a les comar
ques barcelonistes, la cobla “ Sureda” , 
de Barcelona, creada l’any 1906, amb 
un bon nombre de músics gironins. La 
sardana, nascuda a terres ampurdane- 
ses, tôt just començava a arrelar a les 
nostres comarques. Hem d’esperar a 
l’any 1920 perqué Sabadell torni a tenir 
una cobla prôpia: “ La Principal del 
Vallès” .

Aquest escrit ha estât confecciona! en 
bona part, amb referèneies publicades 
en els diaris de l’època, bàsicament de 
la “ Revista de Sabadell” . Han estât en 
va els esforços orientais a poder com
pletar aquesta informació, puix que ni 
tan sols Ramon Tarragó (A.C.S.), ni 
Joan Ollé, membres dels “ Fatxendes” 
durant molts anys, havien sentit parlar 
de l’esmentada cobla. No cal dir que fô- 
ra molt ben rebuda qualsevol nova 
aportació que permetés de completar 
aquesta parcel.la de la historia del sar- 
danisme sabadellenc. •
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Recordant

Agrupado Dramática Carbonell (I)
per Daniel Sanahuja i Capella

Agraím i donem grades a Josep M f Gil, 
Francese Torruella, Francese Tomás Bus
quéis, Pere Carné, Angel Tomás Prats i 
també a tots aquells que en poc o en molt 
ens han ajudat amb la seva col.laborado 
a Tampliació i publicado deis apunts que 
va deixar EN FRANCESC TOMÁS SO
LÉ, component de la Companyia Carbo
nell, a qui en recordança, dediquem 
aquest reportatge.

A l’any 1895 varen començar els pri
mers esclats d’entusiasme d’uns quants 
jovenets que sentien una immensa afi- 
ció al teatre, demostrant les seves po- 
ques qualitats en les entrades de les ca
ses particulars, primerament al carrer 
d’Argüelles n? 77, a casa de l’Àngel Sa
lient i mes enllà al cobert d’en Pau Mar- 
sinyach, del carrer de l’Estrella n? 79.

En aqüestes tertúlies s’hi desenrotlla- 
ven comedietes sense direcció ni res que 
s’hi assemblés, si bé pel preu de l’entra- 
da no es podia exigir gaire, puix era de 
franc.

En el 1896, amb ampliado de perso
nal, formaren una Companyia còmica i 
amb els sens sacrificis adquiriren un 
teatre de propietat i decorats de paper. 
Aquest teatre va quedar instai.lat a 
l’entrar a má dreta del carrer Fondo n? 
8 (avui carrer de Sant Cugat).

Alli, tot plegat ja va prendre un caire 
més seriós. Formaven el dit quadre es- 
cènic, Angel Salient, Ramón Ribera, 
Francese Tomás Solé, J. Massagué, J. 
Solá, J. Virgili i algún altre.

Els diumenges a la tarda, representa- 
ven algunes comedietes, assistint-hi 
bastanta concurréncia.

Al cap de sis mesos justos, per raons i 
malentesos, determinaren plegar. Els 
més afins a seguir l’obra empresa, de 
moment varen refugiar-se amb els 
amies del teatre del carrer de les Comé
dies n? 37. No obstant, les seves activi- 
tats no pararen fins que ben reformats i 
d’acord, varen organitzar una nova 
Companyia comico-dramática, la qual 
va debutar el 20 de setembre de 1897, 
sota la direcció de JOSEP CARBO
NELL, en un teatre instai.lat al carrer 
de la Salut n? 183 (a casa de la Miaña) o 
sia a l’ùltima casa del carrer.

Dirigits definitivament per Josep 
Carbonell, formaren la Companyia els 
següents elements: R. Ribera, J. Costa i 
Deu, V. Crusafont, Francese Tomás, 
Agustí Brujas, J. Carreras, A. Paloma,

Josep Carbonell, fundador de la Companyia Carbonell. 
Debutaren el dia 20 de setembre del 1897 en un teatre ins
ta!.lat al carrer de la Salut n" 183, casa la Miaña, amb les 
obres “ CEBES AE CAP” , “ SACRILEGIO” i “ JUSTI
CIA HUM ANA” .

J. Duran, Emili Closa, J. Roura, Camil 
Ibars, J. Reig, J. Casanovas, J. Olivé, 
J. Solá, B. Lladó, M. Masaveu, J. Vir
gili, R. Buxadé, J. Mora, P. Fontanet, 
P. Casanyes, i J. Aguilar.

El debut es féu amb el següent pro
grama: “ CEBES AL CAP’’, “ SACRI
LEGIO’’ i “ JUSTICIA HUMANA’’, 
assolint un éxit extraordinari. El veínat 
del carrer de la Salut va acollir-los amb 
molta estima i els corresponia en tots els 
espectacles que celebraven. A les tardes 
deis diumenges, alternaven amb uns 
balls de societat que es veien molt Iluíts, 
que s’hi reunia un jovent escollit, que es 
delectava amb la seva bona organitza- 
ció.

Degut al rápid desenrotllament de la 
Companyia i per necessitats d’amplia- 
ció, degut a les aglomeracions de pú- 
blic, cada dia en augment, no havent-hi 
manera de fer la tal ampliació en el dit 
local, acordaren un nou trasllat al ma- 
teix carrer de la Salut n? 123 (a cal Coi
ta Pardals).

Davant la seva serietat i estimulant 
activitat, puix el local anteriorment

ocupat ja resultava insuficient, el veí 
Jaume Olivé, pare d’un deis socis, els 
feu un oferiment económic que accep- 
taren, adquirint per acord en reunió ge
neral, el teatre La Punyalada, de la 
“ Cervecería de la Rambla’’ en front 
dels Camps de Recreu.

Tal adquisició donà per résultat la 
formació d’un teatre de veinat, molt 
perfeccionat, batejant-lo amb el nom 
de “TEATRE GRANVIA’’.

La Companyia seguia essent dirigida 
per en Josep Carbonell.

Els résultats varen esser pràctics, 
amb els èxits continuais que assolien, 
promte pogueren retornar aquella 
quantità! de pessetes, que el seu bon 
amie i protector Jaume Oliver (anome- 
nat el Graner del carrer de la Salut) els 
hi havia facilitât. Podria dir-se que qua
si tots Vivien només per conservar i en- 
grandir allò per ells créât.

Després de tot un any de constància i 
veient coronats per l’èxit tots els seus 
esforços, ja es donaren per satisfets. El 
més bonic era aquella germanor que els 
unia a tots plegats.

En ocasió d’absentar-se en Ramon 
Ribera per haver de traslladar-se a tre- 
ballar a Figueres, varen organitzar una 
funció benèfica de comiat, en la vetlla 
del dia 5 de juny del 1898, acte que re
sulté un éxit complet i un veritable aco- 
miadament per part dels amies i admi- 
radors. Uns quants dies abans del co
miat definitiu, en el mateix saló-teatre 
varen obsequiar-lo amb un sopar de 
germanor.

Al cap d’un quant temps les seves ac- 
tivitats es manifestaren al vei poblé de 
Sentmenat i més enllà a Terrassa. Per 
cert que ambdues representacions la ta
quilla no va respondre ais seus desigs. 
En la darrera, o sigui a Terrassa, degut 
al mal temps, produit per una forta pin
ja, ni varen començar l’espectacle. Te
men anunciada “ LA DOLORES’’ i no 
fou possible la seva representació. Ha- 
vien contractât les actrius, mare i filia. 
Dolors Muntal i Joana Tressols. La pri
mera d’elles, principalment, els tenia a 
tots un gran afecte, en observar la seva 
bona volunta! i seriositat.

Cal remarcar que en totes les fun- 
cions presentades en el seu teatre 
GRAN-VIA, els papers d’actrius els re- 
presentaven els mateixos joves de la 
Companyia, i com sia que tots eren es- 
collits i vestien la indumentària femeni-
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na d’una manera admirable, semblaven 
veritales actrius, i el públic, millor dit, 
el seu públic, hi estava del tot conforme 
fins al punt que noies i germanes d’ells 
els brindaven llurs respectius vestits per 
a les representacions.

Més part entraren a formar part de la 
Companyia els següents elements: P. 
Marsiñach, J. Carné, Vicenç Almeztoy, 
Pau Huguet, Jacint Massanell Creus, J. 
Gumbert, i V. Bach, tots els quais cons- 
tituiren un reforç molt considerable.

La Direcció de la Societat va empren- 
dre una gran volada ais teatres de la 
nostra comarca i a més a més, de tant 
en tant, donaven representacions a Sa- 
badell.

Aixi s’anaven desenrotllant les seves 
activitats artistiques, fins que, per des- 
gràcia de tots, en els festes de Nadal de 
l’any 1903 donaren les darreres fun- 
cions sota la direcció de JOSEP CAR- 
BONELL, privât per motius de salut 
d’exercir el dit càrrec, al quai tant amor 
i entusiasme hi posava. I el 10 de gener 
del 1904, el seu gran amie i director els 
deixava per sempre més, acomiadant-se 
del seu públic que tantes mostres 
d’afecte els havia donat en el Teatre 
Cervantes, amb la gran obra dramática 
“TERRA BAIXA” i el tràgic monòleg 
“ MESTRE OLAGUER” d’Angel Gui- 
merà i l’emocionant drama “ EL 
NUVr’ de Feliu i Codina.

El procès de la malaltia del seu mala- 
guanyat Carbonell, encara que breu, 
fou per ells un veritable calvari, i mal- 
grat haver fet tots els esforços possibles 
per a salvar-lo de la mort, no es pogué 
evitar el trist desenllaç. L’acte de l’ente- 
rrament -cal manifestar-ho sense cap 
mena d’apassionament- va constituir 
una gran manifestació de dol de tots els 
sabadellencs amants de l’art i la bona 
cultura.

Passats ja uns quants dies de la seva 
mort, en el mateix Teatre Cervantes li 
dedicaren una funció de recordança, 
posant en escena la magnifica obra 
d’Angel Guimerà “ MARIA ROSA’’. 
Fou una vetllada necrológica d’aquelles 
que no queden pas mai oblidades. El 
teatre registré un pie a vessar. En els en- 
treactes es llegiren poesies i es pronun
ciaren parlaments al.lusius al significat 
de l’acte que se celebrava.

No cal dir que de momeftt quedaren 
molt desorientats amb tan gran pèrdua, 
però la força del seu record els va fer 
entendre que la seva obligaciô era inten
tar poder perpetuar el seu nom i conti
nuar el carni emprés. Per tant, decidiren 
constituir la seva Societat en forma le
gal, amb els seus reglaments, perqué 
aixi poguessin donar-li el nom del seu

mai prou plorat Carbonell. A continua- 
ció es transcriu el text de 1’Acta de cons- 
titució:

ACTA DE CONSTITUCION
En la ciudad de Sabadell, a 6 de ene

ro de 1905, y  en el local del Café Cer
vantes, a las 4 de la tarde, se reunieron 
los señores José Brigas, Francisco To
más, Agustín Brigas, Zenón Huguet, 
Antonio Combes, Valentín Back, Pa
blo Marsiñach, Jorge Maciá, B. Martí, 
Vicente Almestoy, Jacinto Massanell 
Creus, Sebastián Garriga, José Coret, 
M. Conesa, F. Aymerich, F. Pineda, A. 
Estrada, S. Prat, M. Bolsoll, J. Roura, 
P. Prunés, J. O lié, M. Peydró, R. Vi la, 
i J. Baqués, bajo la presidencia del Pre
sidente de la Comisión Organizadora, 
para constituir la AGRUPACION  
DRAM ATICA CARBONELL, cuales 
estatutos fueron aprobados por el exce
lentísimo señor, y  acto seguido se decla
ró constituida provisionalmente, falta 
la aprobación de la Superioridad. Se
guidamente se procedió a la elección de 
la Junta Directiva, compuesta de Presi
dente, Secretario, Tesorero, Recauda
dor y  dos vocales quedando por mayo
ría los señores V. Bach, Francisco To
más, A. Brujas, Vicente Almestoy, P. 
Marsiñach, y  J. Ollé, todos mayores de 
edad, y  en ejercicio de sus derechos civi
les y  políticos, conforme las Leyes de 
Asociación. Y no habiendo más asunto 
a tratar se levantó la sesión a las 7 de la 
tarde.

V? B? El Presidente 
V. Bach

El Secretario 
F. Tomás

Excelentísimo señor:
El infrascrito Presidente de la recién 

fundada A GR UPA CION DRAMA TI
CA CARBONELL, como lo atestigua 
la còpia del Acta de su constitución que 
acompaño, y  con la debida autoriza
ción de ella, ruego respetuosamente a 
V.E. se complazca ordenar la inmediata 
inscripción de la mencionada Sección al 
Registro correspondiente, para que 
pueda ejercer libremente sus atribucio
nes comprendidas al Reglamento de su 
pertenencia, sancionado por V.E., y, en

cam vostra

consecuencia, el certificado de la ins
cripción dicha que proceda.

Dios guarde a V.E. muchos años.
Sabadell 8 de enero de 1905.

EL PRESIDENTE 
J. Bach

E X C E L E N T IS IM O  SEÑ O R  G O B E R N A D O R  C IV IL  DE 
B A R C E L O N A

En el diari SABADELL MODERNO 
del dia 10 de gener del 1905, dessota 
mateix d’una fotografia de Josep Car
bonell s’hi llegeix: ‘‘Avuy fa  un any que 
va deixar d'existir nostre benvolgut 
amich y  distingit aficionat al art drama
tic en JOSEP CARBONELL. No hem 
d ’oblidat nó, la seva memoria! Tenim 
encare a T ánima la fonda puny ida que 
va causarnos tan trista y  dolorosa nova.

Qui no ’/ recorda al amich del ánima!, 
al amich que ab éll recompartírem les 
nostres penes y  les nostres alegries.....

Si durant la seva existéncia éll era’l 
nostre timó, avuy ho segueix essent en
care, guiats per la seva memoria.

Es el tribut més gran que podem ferii: 
NO OBLIDARLO MA Y !”

Disposats a continuar, dones, la me
ritòria tasca empresa per l’inobidable 
Carbonell, de moment decidiren, acon- 
sellats pel conegut aficionat Pere Suñé, 
establir una avinentesa, encara que 
temporalment, amb el prestigiós aficio
nat, Garcia, per tal que els dirigís en 
unes quantes obres.

Aixi fou que sota la seva direcció el 
dia 20 d’octubre varen representar 
“ DON JUAN TENORIO’’, el dia 31, 
“ EL NUEVO TENORIO’’ i el4 de no
vembre “ MARIA ROSA’’, les tres en el 
Teatre Cervantes.

Més endavant, també temporalment, 
va encarregar-se de la direcció Joan 
Carné, amb el qual representaren algu- 
nes obres.

El seu propósit era trobar l’home que 
convenia a la seva Societat, que tingués 
la suficient autoritat artistica per 
imposar-se davant deis seus obstacles. 
Després de cert estât de decadéneia per 
dificultats que sempre solen aparèixer 
quan no hi ha la persona que es necessi
ta, decidiren fer una aliança amb el 
quadre dramatic de la Societat Coral 
Industrial, posat-se al front corn a di
rector el conegut aficionat Tomás Do- 
mènech, posseïdor d’intel.ligència so
brada per al dit càrrec.

Aviat engruixiren la seva Societat 
amb els elements que l’esmentat aficio
nat tenia sota la seva direcció en el Tea
tre de la Societat Coral Industrial, els 
quais foren els següents: A. Rodergas, 
A. Casas, J. Alsina, R. Figueras, J. 
Montsech i D. Humbert. c o n t i n u a r a
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^ ^ u a n  em varen demanar que parlés 
sobre el vi i tot el procès que implica 
arribar-hi, vaig pensar que la tasca era 
reaiment dificultosa. La primera qües- 
tiô estava aquí: ¿Quan hom pot dir amb 
certesa que entén en vins?. No crée que 
es tracti tan sols de saber quin vi té més 
o menys graduació alcohólica, o quin és 
més o menys see. Per aixó aquí, amb 
breus paraules -cosa encara més difícil- 
intentaré d’esbrinar l’entorn que envol- 
ta el nostre vi.

P. Claudel ja ens diu que “un gran vi 
no és obra d’un home sinó que és el ré
sultat d’una constant i refinada tradi- 
ció” . I que “hi ha més de mil anys 
d’história dins d’una ampolla’’. “El vi 
ens ensenya a saborejar, tot formant- 
nos en la práctica introspectiva; és 
l’alliberador de l’esperit i l’il.laminador 
de la inteligéncia’’. I podríem discutir 
aixó de la tasca d’il.laminador; potser 
si es pren amb cura...

Dins de la historia tenim nombrosos 
indicis del vi. L’elaboració del vi és pos
sible que siguí tan antiga com l’home.

Dins de la “ Guía vinícola de 
España” , de Luís Antonio de Vega, 
editada l’any 1970, Fautor ens subdivi- 
deix Espanya en “ Alcohoratos” , i Ca
talunya diu que pertany al “ Alcohorato 
Puno-Helénico” i que els vins catalans 
són probablement d’ascendèneia grega.

El vi direm que és el sue del raím fer
mentât amb un llevat natural de la seva 
pell i que el tant per cent de sucre es 
converteix en alcohol. El cicle del vi és 
anual; comença amb la preparació del 
terreny, poda i desherbatge.

A finals de l’estiu comença la vere- 
ma, que dura aproximadament des de 
finals de setembre fins ben entrât l’oc- 
tubre. Es decideix la verema quan el 
raím té un grau de sucre i d’acidesa con
cret, segons denominacions d’origen, 
zones i tipus de raím.

Durant la verema es recollirá el raím 
de les vinyas, es transportará a las bo-

RESTAURANT

S c U e n ^

MMILM
SAIAKU

T. 725 01 26 
PARKING

Talla de Petrus de Crecentiis (S. XVI)

degues amb molta cura perqué no fer
menti abans d’hora , i passará poste- 
riorment al premsat, extracció del most 
i fermentació. Finalment, s’obtindrá el 
vi.

L’obtenció del vi blanc no és la ma- 
teixa que la deis vins negre i rosat. Els 
vins blancs es fermenten amb les tiges 
però sense pells ni llavors, o siguí la pe- 
llerofa. En canvi, els negres es fermen
ten sense les tiges però sí amb les pelle- 
rofes, que se separan deis cups de fer
mentació quan hagin donat color al vi. 
Els rosats es deixaran fermentar amb 
les pells només vint-i-quatre hores.

El most fermentará grácies a uns lle- 
vats, que són fones i están sobre la peli 
del raím. Sense llevats no hi ha fermen
tació i, per tant no hi ha vi. El sucre del 
most es descomposará amb alcohol etí- 
lic i anhídric carbónic, o siguí que com 
més sucre tingui el raím més graduació 
alcohólica tindrá el vi. Ais vins dolaos 
se’ls separan els llevats quan encara fer
menten perqué hi quedi sucre. La fer
mentació pot durar una o diverses set- 
manes segons tipus o qualitat del vi. 
Quan s’acaba la fermentació comenta 
el que será un vi.

El vi blanc es pot fer a partir de raím 
blanc o negre. El vi negre només es fa 
de raím negre. El vi rosat també es fa de 
raím negre. Tres factors determinen les

caractéristiques d’un vi: el clima, els 
ceps i la terra. Bons vins s’obtenen de 
terres pobres i seques.

“ Coupage” és una paraula francesa 
que vol dir que a un vi se n’hi han afegit 
d’altres per tal de millorar-lo (se sol fer 
amb els vins de marca).

Per tastar un vi tindrem en compta:
Aspecte: Si és negre, blanc o rosat. 

La seva transparèneia i el seu color, en
tre altres coses.

Olor: Si el vi, per exemple, és jove se
rá com si fos el sabor del raím en forma 
d’aroma.

Sabor: Molt difícil de resumir en 
breus paraules, però direm: grau d’al- 
cohol, cos, sucre, acidesa, etc.

Per a servir un vi donarem unes indi- 
cacions molt breus:

- No servir mai un blanc després d’un 
negre.

- El vi rosat el servirem a 8° - 10° C.
- El vi blanc se serveix també fret a 

10° - 12° C. i amb plats suaus.
- El vi negre s’ha de servir 

“ chambré” a la temperatura de l’habi- 
tació, que no estigui massa calenta, no 
superior a 18° C.

Les denominacions d’origen. Les 
D.O. ajudaran el consumidor a trobar 
sempre una qualitat determinada.

Aixó implica diverses coses:
Referent a les vinyes: només fer ser

vir uns determinats ceps per als dife- 
rents vins, les atencions que s’han de 
donar a la vinya, poda, rendiment per 
Ha., època exacte de la verama segons 
maduració, etc.

Elaboracìó: control d’higiene, tem
peratura de bodegues, asèpsia, gradua
ció alcohólica mínima, etc.

Criança: minim 9 mesos per als vins 
blancs, 18 mesos per als negres, con
trols per verificar les anyades, embote- 
llat a la zona de producció, ampolles 
numerades, etc.

Les denominacions d’origen dels vins 
catalans són:

G E S T O R I A  a d m i n i s t r a t i v a

Advocat Cirera, 32 
Tels. 725 93 22 - 725 95 32 

725 97 21 - 726 01 64
SABADELL
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Alella, que produeix blancs brillants.
Conca de Barberà, blancs i rosats 

suaus.
Empordà/Costa Brava, rosats, nè

gres i espumosos.
Penedès, blancs, negres, rosats i caves.
Priorat, excellents negres.
Tarragona, blancs, negres i clarets.
Terra Alta, blancs forts, dolços i 

generosos.
Cal destacar a Catalunya el INCAVI 

o Institut Català de la Vinya i del Vi, 
com a organisme autonom, depenent 
del departament d’Agricultura, Rama- 
deria i Pesca de la Generalität de Cata
lunya, que té per missió la millora i el 
control de la qualitat dels vins de Cata
lunya.

Per acabar direm que el vi en'■lina po
ca quantità! i una exacta qualitat per a 
cada cas, ha estât fins i tot considérât 
com a benèfic per a certes malades, 
dins de la Medicina. No ens atreviriem 
a dir tant, però si que dins de la cuina i 
en determinats plats pot èsser indispen
sable. La qualitat per aquests casos ha 
d’ésser bona -si no extraordinària- con- 
tràriament a la creença estesa com a 
“vox populi” .

C A L ^A T  DE LUXE

SABADELL TERRASSA
Carnisseries, 3 Raval

Telefon de Montserrat, 21
725 55 10 Tel. 788 39 67

SABADELL

Modista
Sant Ferran, 66 - Tel. 710 59 40 

SABADELL

PEIX I MARISC

J. BARBERÀ
Tels. 714 52 87-714 55 40

CASTELLAR 
DEL VALLÈS

Filatèlia
Esteve Terradas i Dia (1883-1950)
per BAF

i a filatèlia a casa nostra està d’enhorabo- 
na en haver-se enriquit, en el mes de juliol da
rr er, amb un nou segell dedicat a un català 
il.lustre, ESTEVE TERRADES I ILLA, que 
neix a Barcelona el 1883, llicenciant-se en 
aquella Universität el 1903, doctorant-se a 
Madrid el 1904 en Ciències Exactes i Fisica, 
guanya el 1905 la cátedra de Mecánica Racio
nal de la Universität de Saragossa i el 1906, la 
d’Acùstica, Óptica, Electricitat i Magnetisme 
de la Universität de Barcelona. La seva capa
citai fou immensa desenvolupant tasques de 
docència, organització i doctrina. Com altres 
cientifics de la seva època en el nostre país, 
comprengué que la ciència i la tecnologia eren 
la base de la transformado de la vida de les 
persones arreu del món i que la cultura cientí
fica era un punt de partida en totes les na- 
cions desenvolupades.

espana
c o rre o s

i93-lVo pta

Al llarg de la seva vida va guanyar fama i 
diners, creà la Xarxa Telefònica de Catalun
ya, la dels ferrocarrils secundaris de la Gene
ralität i el Metro de Barcelona. Va presidir la 
Societal Astronòmica Catalana, dirigi la 
Companyia Telefònica Nacional d’Espanya, 
l’Observatori de La Piata a l’Argentina i 
l’Institut Nacional de Tècniques Aeronàuti- 
ques i obtingué moites altres distincions i cà- 
rrecs en una llista interminable. La seva bio
grafia és molt extensa i alliçonadora i val la 
pena llegir-la amb interés. Arribà a aconse
guir un domini molt ampli de diversos idio
mes, a part de l’alemany, (la seva educaciò 
primària la féu a Alemanya) l’anglès, l’italià, 
el francés i per descomptat el català i el caste- 
llà. No fou solament una persona políglota, 
sinò un expert en el llenguatge tècnic i cienti- 
fic, demostrant-ho palesament en multitud de

du
FILATELIA

DOMFIL
SEGELLS 1 

MONEDES PER A 
COL.LECCIONS

Sant Antoni, 3 
Tels. 725 87 79 - 725 29 18

PRIMERA EXPOSK IO HLATEf.ICA 
D’ENTI IATS FEDERADES 

DEI. PRINC IPAT DE C ATAU NVA

congressos i reunions internacionals. Es autor 
de diverses obres sobre les matèries que domi
nava, fou un gran polemista i un hábil inves
tigador. Va morir a Madrid el 1950, després 
d’una vida plena de fecunditat i sempre al 
servei de la humanitat.

El segell, no massa ben reeixit en el seu dis- 
seny, ens mostra la seva cara barrejada amb 
un estrany traçat d’estil mironià junt amb la 
seva signatura i forma part de la série de Per- 
sonatges II.lustres que el Correu Espanyol ha 
emès enguany.

La Primera Exposiciò Filatèlica Nacional 
de Catalunya, celebrada darrerament a TOR- 
DERA, ha fet coincidir la sortida d’aquest se
gell, per a editar el DOCUMENT FILATÈ- 
LIC n? 6, que patrocina la Generalität, i que 
ve a sumar ais cinc anteriors una nova pàgina 
de la história del nostre poblé relacionada 
amb la filatèlia. Reproduím la TARJA que 
s’entrega simultániament amb el citât docu
ment.

MARCS MOTLLURES 
LAMINES I REPRODUCCIONS 

Travessia Borriana, 6 
Sabadell, tel. 726 05 28
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Cinema

Un estiu amb Stanley Donen (I)
per Pere Cornelias Cine Club Sabadell

esprés de l’estrena relativament re
cent de LÍO EN RÍO (BLAME IT ON 
RIO, 1984), la televisió -XARADA 
(CHARADE, 1963) a TV3 i MOVIE, 
MOVIE (1978) i SATURNO 3 (SA
TURN 3, 1979) a TVE- i la reposició a 
Barcelona de DOS EN LA CARRETE
RA (TWO FOR THE ROAD, 1967) 
han tornat Stanley Donen a I’actualitat 
aquest estiu. És una bona excusa per in
tentar, a partir d’aquests films, un nou 
apropament a l’obra d’aquest home, 
molt variada quant a temes i a estil. 
D’altra banda, es tracta de pel.licules 
ben diferents entre si. Efectivament, 
XARADA és una comèdia d’espionat- 
ge, com ARABESQUE (1966, ARA
BESCO), però té molt més parentiu es- 
tètic amb, per exemple, THE GRASS 
IS GREENER (1961, PÁGINA EN 
BLANCO), una comèdia sentimental 
com DOS EN LA CARRETERA, 
pel.licula, però, amb la qual té, estilisti- 
cament, poc a veure. MOVIÈ, MOVIE 
és un treball inédit a I’obra de Donen, 
com SATURNO 3, encara que per dis
tintes raons. Indiscutible nom mitic del 
musical nord-americà, pels films que ha 
dirigit tot sol però sobretot pels tres 
grans musicals Metro co-dirigits amb 
Gene Kelly, amb qui formà un tàndem 
irrepetible -un binomi que s’ha de con
siderar un nou autor-. Donen presenta, 
en definitiva, una obra heterogènia, 
piena de riquesa i imbricacions. Als 
seus 61 anys (va néixer l’any 1924), i 
malgrat que els sistemes de producciò 
en qué actualment treballa no sòn els 
“ seus” , a mi no em sorprendria que en
cara ens réservés alguna sorpresa.

XARADA és, pel seu elaborat sentit 
de 1’humor, per la utilitzaciò del color i 
del vestuari, per la sàvia dosificaciò del 
suspens, per l’elegància visual que 
transpira, per l’ambigiietat del simpàtic 
malvat que caracteritza excel.lentment 
Walter Matthau o per la presència, sen- 
zillament, de Gary Grant, un apassio-

Stanley Donen i (iene Kelly, un binomi que és un autor.

nat i alhora Intel.ligent homenatge a 
Hitchcok, exactament a TO CATCH A 
THIEF (1955, ATRAPA A UN LA
DRÓN) i a NORTH BY NORT
HWEST (1959, CON LA MUERTE 
EN LOS TALONES), films no pas ca- 
sualment també interpretats per Cary 
Grant. Des d’un punt de vista estilistic, 
ningú no s’ha acostat mai tant al mes- 
tre, ni tan sois Chabrol i Truffaut, mal
grat haver signât, tots dos, magnifies 
films de suspens. D’altra banda, XA
RADA forma part de la gran comèdia 
elegant nord-americana, marc al qual 
s’han desimbolt admirablement homes 
com Blake Edwards -BREAKFAST AT 
TIFFANY’S (1961, DESAYUNO CON 
DIAMANTES), THE PINK PANT
HER (1963, LA PANTERA ROSA)-, 
Vincente Minnelli -DESIGNING WO
MAN (1957, MI DESCONFIADA ES
POSA), THE RELUCTANT DEBU
TANTE (1958, MAMÁ NOS COM
PLICA LA VIDA), THE COURT
SHIP OF EDDIE’S FATHER (1963, 
EL NOVIAZGO DEL PADRE DE 
EDDIE)- o Richard Quine -THE 
WORLD OF SUZIE WONG (1960, EL 
MUNDO DE SUZIE WONG), PARIS 
WHEN IT SIZLES (1963, ENCUEN
TRO EN PARÍS)-, directors relacio- 
nats amb Donen d’una manera o d’una 
altra. I el millor de XARADA és que, 
malgrat tot això -o potser precisament 
per això-, es tracta d’un film del tot per
sonal.

Primer, els actors, del tot donenians: 
Audrey Hepburn -FUNNY FACE 
(1956, UNA CARA CON ÁNGEL), 
DOS EN LA CARRETERA- i Cary 
Grant -KISS THEM FOR ME (1957, 
BÉSALAS POR MÍ), INDISCRET 
(1958, INDISCRETA), PÁGINA EN 
BLANCO. Després, la comèdia com a 
vehicle d’expressiò, gènere, a part el 
musical, utiíitzat majoritàriament per 
Donen. Tot seguit, la dona (Reggie 
Lambert/Audrey Hepburn) que ha de 
decidir entre dos homes (Peter Joshua i 
Hamilton Bartholomew/Cary Grant i 
Walter Matthau), entre I’amor i la segu- 
retat, com a DOS EN LA CARRETE
RA ha de fer Joanna (també Audrey 
Hepburn), encara que per altres raons, 
entre Mark i David (Albert Finney i 
Georges Descrières). La música de Hen
ri Mancini -ARA BESCO, DOS EN LA 
CARRETERA. I els crédits, que Donen 
cuida fins a l’extrem.

XARADA és un exercici d’estil que 
compta, corn a imxpagable curiositat, i 
corn a rise limit, amb una seqüència en 
què Cary Grant dispara una pistola. 
L’escena no fereix els ulls, que és el mi
llor que es pot dir del film. De l’estilit- 
zaciò clàssica -XARADA-, passaria 
Donen, tres anys més tard, a la sofisti
cado visual -ARABESCO-, en un exer
cici quasi barroc basat en la deformaciò 
i, corn XARADA, en un joc de veritats 
i mentides. Aquesta darrera, però, no 
havia nécessitât dels miralls concaus i 
convexos ni dels efectismes més o 
menys espectaculars. XARADA i 
ARABESCO -una de les grans virtuts 
de Donen sòn els seus titols- son dos 
exercicis diferents. Brillant i divertida, 
però excessiva, ARABESCO és infe
rior, XARADA resta, de moment, corn 
el millor film policiac de Donen.

DOS EN LA CARRETERA, joc fas
cinant de “ flash-backs” i encadenats, 
és una obra mestra. S’emmarca dins la 
comèdia sentimental, corn BÉSALAS

S E R V Kl T K C M C  
F O T O -C IN E M A

Advocat C irera, 8, Dpt. 16 
(l)aMinl Ajimlaiiu'iil) 

Telèfon 726 13 35 - SABADEI 1
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POR Mí i PÁGINA EN BLANCO, es
tà interpretada, com ja s’ha dit, per 
Audrey Hepburn i Albert Finney (amb- 
dós magnifies) i forma part de la llarga 
reflexió sobre la parella que Donen ha 
convertit en eix central de la seva obra: 
básicament, l’heterosexualitat a SE
VEN BRIDES FOR SEVEN BROT
HERS (1954, SIETE NOVIAS PARA 
SIETE HERMANOS), BÉSALAS 
POR Mí i PÁGINA EN BLANCO; 
rhomosexualitat a STAIRCASE (1969, 
LA ESCALERA); i l’amistat entre 
l’aviador i el petit príncep a THE 
LITTLE PRINCE (1974, EL PEQUE
ÑO PRÍNCIPE). Un tema, el de la pa
rella, que per força ens reírotrau ais tres 
grans musicals co-dirigits amb Gene 
Kelly.

El títol és prou explicit: parla de mo- 
viment, de tránsit, de discontinuítat, de 
l’aspecte errívol de la relació amorosa. 
El film s’obre en plena crisi matrimo
nial, no pas la primera, ni potser tam- 
poc la més dura, però sí la més perillo- 
sa: deu anys comencen a fer possible 
que Joanna i Mark no es donin compte 
que, malgrat tot, se segueixen estimant. 
Cap deis dos no sap realment qué els ha 
portât a la situació en qué es troben. La 
feina d’ell, que l’ha convertit en un ar- 
quitecte famós que no recull els “ auto- 
stopistes” ? Maurice i Françoise (Clau
de Dauphin i Nadia Gray), ries i apa- 
rentment sense problèmes? França, que 
no és el seu país? Els viatges continus de

>.AK ADA

Mark i les seves aventares amoroses? 
David, i’home amb qu: Joanna es casa
ria si no existís Mark? O porser, senzi- 
llamcnt, el canviar tan sevinr de cotxe?

La posada en escena de Donen -el 
“ flash-back” i l’encadena: a narració 
no-lineal- és Fúnica que po: transmerre 
la fusió incongruent d’aquest segait 
d’interrogants i retrata:- Tesséncia dels 
deu anys de Joanna i Mark: la felicitat, 
si existeix, és la impossibilitai de contes

ARABKSCO

tar aqüestes preguntes, més encara, la 
nécessitât d’admetre aquesta impossibi- 
litat, la dolorosa voluntat no d’enten
dre sinó d’acceptar. Quan Joanna con
testa a Mark, després que ell es fereixi a 
si mateix en fer la pregunta, que es ca
saria amb David si eli no existís -“ Però 
existeixes. Mark” -, li demana precisa- 
ment aixô: que accepti. L’acceptaciô 
-de tots dos, perqué ella també ha d’ac
ceptar que Mark és Ja, imparablement, 
un arquitecte famós- pot refer el matri
moni, és l’únic que el pot refer.

La pel.lícula és una fusiò de tons, 
fuig de restii univoc i fa romàntica 
-mùsica de Henri Mancini- o còmica 
una mateixa situaciò. En aquest sentit, 
hi ha una seqiiéncia que sintetitza tot el 
film: Joanna ha decidit tornar. Entra a 
l’habitaciò, Mark hi és estirat al Hit. 
Joanna se li acosta. Mark es mostra dur 
i hermétic, ella quasi gemega: “ He tor
nai” . Finalment, eli l’abraça: “ Gràcies 
a Déu!” . Donen ha tallat la tensiò, ens 
dòna un respir. Tanmateix, Mark no 
pot oblidar: “ Estás segura de qui dels 
dos sòc?” . Plorant, Joanna surt co- 
rrent i eli al seu darrera. És el moment 
de màxim dramatisme. De cop, Mark 
ensopega i cau a la piscina. Joanna es 
gira: la situaciò és còmica, el dramatis
me s’ha esvaït. Pia d’Audrey Hepburn, 
que riu.

Un cinemascope viu i fulgent i un tre- 
ball excel.lent de vestuari, que ens dòna 
tant les diferents classes socials com els 
diferents estais d’ànim, completen 
aquest film, d’una remarcable subtilesa 
expressiva i d’una factura incontestable.

C 'O N T IN C A R A



Imatge i Paraula

Tots Sants
Foto de Ramon Salanova
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U  n jorn a I’any celebrem el Dia 
dels Difunts. Tots Sants. L’u de no
vembre. Quan les fulles cauen...

Quin misteri, el de la Vida! I quin 
misteri, el de la M ort!...

Aquesta foto fa suggerir alguns 
pensaments sobre el tema, però 
creiem que s’escau millor d ’evocar 
algunes d ’aquelles dites populars 
-refranys i proverbis-de les quais el 
país n ’és rie i pròdig.

“ La mort és la font de la vida: uns “ Es neix per viure; es mor, per 
moren perqué altres visquin” . viure” .

“ La mort és tan certa com la vida cuna se sigue a la
incerta” .

“H oy en palco, y  mañana en 
catafalco”.

“H oy sernos y  mañana 
perecem os”.

“Cuando comenzaste a vivir, 
empezaste a m orir”.

sepultura”.
“ Per un mateix camí caminen la 
vida i la mort; una va i l’altra ve” .
“M orir acá o allá, y  así o asá,
¿qué más da?”.

1 “ Pau ais morts” .
1 Pau entre els vius... •
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Al pas dels dies
per Equip

Intel.lecte
FONTA

Fonta (Abelard Fontanillas i 
Vives) és sabadellenc però arre- 
lat a Barcelona on viu. I és a la 
capital comtal on ha exposât 
majorment la seva obra. També 
ho ha fet a altres indrets i per 
primera vegada ha exposât a la 
seva ciutat nadiua.

Fonta ens ha mostrat una 
col.leccio d’olis de temes pai- 
satgistics predominant els ibi- 
cencs, amb les seves cases encal- 
cinades que crean una extraodi- 
nària lluminositat. Tema aquest 
que el pintor s’hi sent molt afi.

També ha présentât alguns 
interiors, però és en tota la seva 
obra que dòna una expressió 
plàstica molt acurada, ensems 
sensible.

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL

W atts A rt
PE PA  BEOTAS

Aquesta sensible artista ha 
exposât una vegada més a la 
veina ciutat castellarenca, on 
viu. Ha presentai la seva última 
producció, després d ’haver ex
posât a Barcelona i Madrid on 
s ’ha reafirmat la seva trajectó- 
ria artística, obtenint una bona 
crítica.

El lirisme plástic d ’aquest a 
pintora es palesa en cadascuna 
de les seves obres. Horn diria 
que hi ha molta poesia en la se
va obra.

JOAN PU JO L i PONS 
i ELVIRA BOSCH
Ambdós artistes han exposât 

llur obra a Malgrat de Mar, a la 
Sala d ’Exposicions de “ la Cai- 
xa” durant l’ùltima desena del 
passât agost.

En Pujol ha présentât una 
col.lecciò de bodegons amb te
mes varis: flors, fruités, caça... 
I tot plasmat amb aquesta seva 
dicciò plàstica tan assenyada

CAU D’ART 
SABADELL

Plaça de les Marquilles, 2 
Tel. 726 07 35 
SABADELL

com enrosa. L’obra de Joan 
Pujol posseeix unes qualitats 
força valorables que ja hem tin- 
gut ocasiò de poder glosar en 
altres ocasions. S’ho mereix a 
bastament.

Elvira Bosch ens ha presenta! 
una variada col.lecciò de cerà
mica, policromada, pirogravats 
i iconos.

En totes les peces es palesa el 
bon gust artistic de l’autora, la 
quai s’exigeix en el seu quefer, 
cercant sempre una expressió 
plàstica més plausible.

Aquesta col.lecciò ha estât 
molt elogiosament comentada 
durant els dies estiuencs que ha 
estât exposada a aquella vila 
marinera.

G abarro A rt 
JO A N  BURRULL

Amb l’obra recent d’aquest 
pintor, s’ha inaugurât aquesta 
nova Sala, la qual està redicada 
al número 82 de la Rambla, on 
fou la casa dels Turull. El local 
ha estât degudament restaurât i 
això ha estât un bell mare per 
aquesta inaugurado.

Joan Burrull ha aportat, una 
vegada més, la seva acurada 
producció. És ella una obra dis
tintiva que es fa contemplar 
tant per la seva composició i co
lor, ensems pel bon gust de l’ar
tista. Ja hem tingut ocasió de 
parlar i judicar sobre ella en al
tres ocasions i en aquesta es rea
firma la seva empremta.

L’acte inaugural fou concur- 
ridissim. Fou una festa.

Negre
P E P  DOM ÈNECH
Que l’art té multiples i infini

tes expressions, bé prou ho sap 
de llarg Pep Doménech. Cada 
vegada que en Doménech es co
munica amb el pùblic, ens duu 
un missatge conceptual. Ara, 
per no alterar el seu propi ordre.

ens ha exposât un “ Primer cant 
de mort-muntatge’’ d’Ausiàs 
March.

Pep Doménech sempre apor
ta una nova genialità! a cadas
cuna de les mostres que duu 
realitzades. Ara n’ha estât una 
més i no pas menys el seu mis
satge: l’abséncia.

La petita sala de “ Negre’’ 
s’ha vist il.luminada d’una 
semi-penombra: la que projec- 
tava una sèrie de closques de 
cargols francés -per èsser més 
“ epatant” la cosa- que duien 
un ble cadascun... Al mig de la 
sala, una cadira més que velia i 
damunt d’ella un metrònom, i, 
al peu, unes sabates blanques 
de dona... Un fondo musical, 
dòna més carácter a aquesta 
mostra d’en Pep Doménech. 
Una mostra que duu l’emprem- 
ta de la seva genialitat. I Origi
nalität inqüestionable. Aquesta 
vegada, certamen! una geniali
tat amb cargolada i tot...

n e g n e
F^asseig de la Plaça Major, 38 

Tclclon: 726.56.38 
SABADEI l

Belles Arts
M ADAULA

Aquest Jove artista local ha 
tornat de París on hi anà per 
obrir més i més els seus ulls, 
àvids de recerca i també d’altres 
Hums.

Ens ha dut una obra, pròdiga 
ella, força gràfica. Una grafia 
de color i intenció, tal vegada 
feta amb una dicció abrandada, 
però piena d’intenció. Amb 
força intenció, ensems que ori
ginal.

Madaula pot arribar a oferir- 
nos des d’ara una obra cabdal: 
inquietud, entusiasme i “savoir 
fer” no n’hi falta pas.

“ Santi A rt”  de 
Castellar del Vallès 

ANTONI COSTA
Aquest polifacètic artista ha 

exposât unes mostres del seu

bon fer. A ixí ens ha presentai 
unes teles en les quais sap 
plasmar-hi tota la seva inquie
tud, que no és pas poca. Am b  
una dicció plena de color, molt 
vital; els seus dibuixos -negre i 
blanc- d ’un traç segur i expert; 
unes figures en gres, rústeges 
elles i amb una intenció preme- 
ditadament elemental, però 
d ’una forta expressivitat, i, per 
ùltim, una col.lecciò d ’originals 
basions... Am b tot aquest ba- 
gatge, l ’artista acompleix amb 
escreix aquest repte professio
nal que ell s ’imposa.

“ W atts A rt“  
de Castellar del Vallès 

A. CARNICÉ
Novament aquest prolix pin

tor ens ofereix la seva última 
col.lecciò d’olis. Els paisatges -i 
alguna incursiò en marines- és 
el seu fort, en el quai ens mos
tra la seva rica paleta cromàti
ca.

Horn podria dir que és la seva 
una temàtica insistida, però en 
la qual Fautor es deu sentir més 
còmode i identifica!. No hi ha 
dubte que sap interessar l’aten- 
ciò del públic. Un públic addic
te a l’obra d’aquest pintor hábil 
que palesa un domini de dicciò 
plàstica ben notori.

tWATTy-Anr
Sala d’Exposicions

Sant Pere d’Ullastre, 9 
Tel. 714 55 71

CASTELLAR DEL VALLÈS

Belles A rts
GRAN COL.LECTIVA

Les cinc sales de l’Acadèmia 
de Belles Arts s’han omplenat 
de les obres dels artistes socis de 
l’Entitat. Una pròdiga col.lecti
va que ha estabmolt visitada i 
comentada per la seva gran va
rietà! de contingut. Més de 140 
obres s’han exposât, entre pin
tura, escultura, dibuix i ceràmi
ca.

L’acte inaugural fou presidi! 
pel president de l’Acadèmia, 
Joan Vila Grau, qui es mostrà 
optimista de cara el futur 
d’aquesta centenària Entität.

Í3*
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Galeries Rovira 
JO SEP ESPONELLÀ

Feia uns anys que aquest pin
tor terrassenc no havia exposât 
aquí. Ho ha fet ara i ens ha dut 
una obra madura i assenyada 
on es pot admirar la seva bella 
factura en la quai preval aquest 
seu mestratge. Esponellà sap 
jugar i conjugar Hum i color 
que domina a bastament.

És la seva una obra que fa de 
bon veure i certifica un bagatge 
professional inqüestionable.

“ GALERIES
ROVIRA’’

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

PEN ELE
En aquesta redacció s ’ha re

but el número 11 de PENELE, 
revista mensual, corresponent 
al mes d ’octubre.

Tal com duu sota el títol, és 
una revista d ’informació gene
ral. A les seves págines s ’hi in- 
clouen entrevistes, reportatges i 
articles sobre temes locals, pre- 
ferentment.

1 és amb aquest número que 
compleix el seu primer aniver- 
sari. En el seu editorial es fa  
precisament una valorado  
d ’ell, estimant-lo amb résultats 
satisfactoris. “Ara bé, aquest 
assoliment no ha estât una fita, 
sino -en l ’argot ciclista- una me
ta volant...’’, tal com diu. S ’hi 
diu a més que “PENELE ha 
entrât amb honestedat i amb in- 
dependéncia, a moites liars...’’ 
Aquesta publicació ha vingut a 
omplir, com se sol dir en aitals 
ocasions, uns buits. Cal 
desitjar-li que compleixi molts 
adversar is.

IV CONCURS 
DE PINTU RA  

CASINO DEL RACÓ
A Sant Feliu del Racó i a les 

instai.lacions del seu Casino 
s’ha portât a terme la IV.® edi- 
ció Biennal del Concurs de Pin
tura, que ha comptât amb una 
nodrida participació. El jurat 
qualificador l’han compost en 
aquesta ocasió Antonia Blasco, 
galerista d ’Intel.lecte Sala 
d’Art; Alfons Borrell, pintor i 
professor de l’Escola llla; Ri
card Calvo, professor de l’Es
cola llla i col.laborador habi-

tual de Quadern; Joan Cusco, 
d’Amies de les Arts i les Lletres 
de Sabadell i director de Qua
dern i Gregor Planas, col.lec
cionista d’art. Els guardons han 
recaigut en els següents artistes: 
Premi Extraordinari Ajunta- 
ment de Castellar del Vallès al 
pintor Pedro Roldân; 1er. Pre
mi i Trofeu Casino del Racó a 
Jaume Gallart; 2on. Premi i 
Trofeu Banc de Sabadell a Este- 
ve Roig Aguilô i 3er. Premi i 
Trofeu Amies de l’Art a Fautor 
J. Rodés. A més, i amb carácter 
d’accèssit amb trofeu, han estât 
distingides les obres presenta- 
des per José Berrio, 1er. accès
sit, i per Josep M.® Hungría, se- 
gon. El 25 d’agost al migdia i 
amb l’assistèneia de l’alcalde de 
Castellar del Vallès, Sr. Pont, 
del responsable de Cultura de 
l’Ajuntament de Castellar, del 
President i Junta del Casino del 
Racó, de representacions del 
Banc de Sabadell i d’Amies de 
l’Art, aixi corn de conegudes 
personalitats del món de la 
plàstica, es féu lliurament dels 
premis als autors guardonats i 
es declarà inaugurada l’exposi- 
ció que ha romàs oberta fins 
ben entrada la tardor.

PREM I
INTERNACIONAL DE 
DIBUIX JOAN MIRÓ

A la Fundado Miró, del Parc 
de Montjuïc, hom ha pogut 
admirar-hi el setembre passai 
Tedició d ’enguany del premi de 
dibuix de recerca i d ’avantguar- 
da Joan Miró. Entre els artistes 
d ’arreu del món quina obra ha 
estât seleccionada, hem pogut 
veure-hi quatre sabadellencs, 
Jesús Belloso, Ricard Calvo, 
Manel Morral i Agustí Puig, 
havent estât aquest darrer dis- 
tingit amb la 5J menció. Ens 
honorem en felicitar-los a tots i 
molt especialment a Puig, que 
ja va ser distingit amb un premi 
F.A.D. l ’hivern passai pel seu 
cartell del Carnaval de Terras
sa, per la menció amb la que 
hom ha volgut premiar el seu 
treball entusiasta.

G ISBER T.
 ̂ Carrer del Sol, 3

(General Mola)

Tel. 725 43 69 
SABADELL

Llibres
EL NOSTRE PA 

DE CADA FESTA
A finals d’aquest any està pre
vista l’aparició del llibre EL 
NOSTRE PA DE CADA FES
TA, de Mossèn Geis, el qual 
s’inclou en la Biblioteca Qua
dern amb el nùmero 10.

Aquest llibre és el recull de 
les gloses homilètiques setma- 
nals publicades durant un trien
ni litùrgic al “ Diario de Saba
dell’’. (De l’Advent de 1981 al 
del 1984).

Conté il.lustracions de veils 
gravats. Portada en color.

UN RECULL DE TOPONIMIA 
SABADELLENCA

Constatem amb goig el fet 
que la Fundació Bosch i Carde- 
llach hagi procedi! a l’ediciô -ni 
que sigui de reduïda tirada i pel 
sistema de fotocòpia del text 
mecanografiat- del treball de 
Joan Alsina i Giralt “ índex de 
topónims de Sabadell i el seu 
terme fins a darreries del segle 
X V I I I ” , que enregi s t r a ,  
incloent-ne la citació correspo
nent de la seva procedència, els 
nombrosos noms de Hoc -molts 
d’ells totalment extingits- que 
apareixen en documents de 
l’Arxiu Históric de la nostra 
Ciutat corresponents a l’esmen- 
tat période.

Aquesta obra, fruit de pa- 
cient recerca de Fautor, i que té 
uns cent cinquanta folis d’ex- 
tensió, constitueix, sens dubte, 
una valuosa contribució a Fes- 
tudi del nostre passât i pot èsser 
de gran utilitat per als investiga- 
dors.

LA BIOGRAFIA DEL 
DOCTOR LLUÍS CARRERAS

Aquest setembre ha aparegut 
als aparadors de les llibreries 
l ’obra “El Doctor Lluis Carre
ras i Mas. En el centenari del 
seu naixement”, de la quai és 
autora Na Dolors Viñas i 
Camps. Ha estât editada dins 
les Publicacions de T Abadía de 
Montserrat. Per tractar-se d ’un 
treball que incideix tan de pie 
en la temàtica sabadellenca, 
aixi corn per les caractéristiques 
del seu contingut, felicitem una 
vegada més la nostra conciuta- 
dana. Esperem poder dedicar, 
en una de les prôximes edicions 
de “Quadern’’, un ampli co

men tari al llibre, el quai, J a des 
d ’ara, ocupa un Hoc destacat 
dins el fons biogràfic de temàti
ca sabadellenca.

ORACIONS, EIXARMS I 
SORTILEGIS

N’és autor Esteve Busquets i 
Molas, i ha estât publicat per 
Edicions Maideu amb la col.la- 
boració d’Edicions Terra Nos
tra.

Heus aci un estudi, a través 
de més d’un miler d ’oracions 
popular s; oracions per a durant 
tot el dia; per les ànimes del 
Purgatori; de carni; dominicals; 
de Quaresma i Setmana Santa; 
del men jar i del heure; de guari- 
ments; de festeigs i matrimoni, 
etc. etc.

Un volum de 3(X) pàgines, 
il.lustrât, que es pot adquirir al 
preu de 1.600 pessetes.

PREMI SANT JOAN 
DE NOVEL.LA CATALANA

Trenta-set originals aspiren 
aquest any al V Premi Sant 
Joan de Novel.la Catalana que 
será atorgat al Saló d’Actes de 
la Caixa d’Estalvis de Sabadell 
la tarda del dia 30 del present 
mes d’octubre. Al premi, insti- 
tuìt per Fentitat d’estalvis saba
dellenca, hi concorren amb les 
seves obres vint-i-tres homes i 
dotze dones, donant-se el cas 
que algún autor n’ha présentât 
més d’una.

Els novel.listes procedeixen 
en la seva majoria de la ciutat 
de Barcelona, mentre que els 
sabadellencs s’apropen a la de- 
sena. També hi han participât 
escriptors de la resta de la co
marca del Vallès aixi corn del 
Montsià i Osona. Tal com ja és 
habitual, tant les Ules com el 
Pais Valencia hi són representa- 
des a bastament.

“UN DE NOSALTRES’’
de Ramon Bardés i Abella

En ocasió del Dia del Llibre 
d’enguany va donar-se a conéi- 
xer a casa nostra una iniciativa 
editorial que ha estât batejada 
com a NOVA BIBLIOTECA 
SABADELLENCA i que és em
presa de la delegació local del 
Col.legi de Doctors i Llicenciats, 
sota la direcció de Josep M.® Be- 
naul i Jordi Calvet.

El primer volum de la nova 
col.lecció conté Fobra de Ra-
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mon Bardés que va ser finalista 
del Premi Documenta 1983 i que 
es titula UN DE NOS AUTRES. 
És el diari que l’autor va anar es- 
crivint sobre la marxa al llarg de 
la guerra civil, recollint-ne les 
pròpies vivències i impressions. 
Pot ser, és ciar, un de tants tex
tos autobiogràfics sobre el tema 
de la nostra guerra que es deuen 
haver escrit, però, ultra l’interès 
de la seva simultaneïtat, que el 
salva de possibles oblits i defor- 
macions memoristiques, té el 
mèrit d’un ofici literari que el fa 
de molt bon llegir i en el qual el 
realisme estricte dels fets es con
trapunta amb sorprenents des- 
cripcions Uriques de bona Ilei.

El to del diari traspua intimis
me. L’autor s’hi reclou, diriem 
que fisicament i tot, i aixô fa que 
els qui el coneixem personal- 
ment hi trobem un transparent 
autoretrat d’aquest sabadellenc 
d’adopciô que va deixant la seva 
empremta a la nostra ciutat sen
se fer-hi soroll.

També és apreciable, d’aquest 
text, la seva honestetat. Sense 
voler amagar una ideologia per
sonal que genèricament compa
gina amb la del bàndol des d ’on 
li va tocar de viure els fets, 
r  autor no deixa d’observar-ne 
els errors i la descohesió.

Bé que “ Quadern” no ha re
but, si més no com a publicació 
locai, cap exemplar de UN DE 
NOSALTRES, hem entés que 
haviem de fer-nos-en ressò, do- 
nades les circumstàncies sabade- 
llenques que concorren en la 
col.lecció i en l’autor d’aquest 
primer volum. Volum que, per 
cert ha tingut la col.laboració 
del nostre Ajuntament.

GUARDÒ
El volum nùm. 7 de la nostra 

col.lecció “ Biblioteca Quadem’’, 
ELEMENTS PER A UNA HIS- 
TÒRIA POSTAL DE SABA- 
DELL’’, del que n’és autor An
toni Borràs i Figuls, ha estât 
guardonat amb la Medalla d’Ar
gent en la Primera Exposició Fi
latélica Nacional de Catalunya, 
celebrada darrerament a Lorde
rà, sota el patrocini de la Federa- 
ció Catalana de Societats Filatéli- 
ques.

Aquest Ilibre, d’ençà de la seva 
publicació, ha estât comentat a 
diferents publicacions relaciona- 
des amb aquesta apassionant 
branca, com és la de la Marcofi- 
lia. Cal afegir que aquesta obra 
ha estât la primera de la seva te
màtica escrita en catalá.

Curiositats
Fotos de J. C.

I.n un deis rétols es pregunta; 
“ Com es fa l’escudella?” . i en 
un altre ens diu, “ En catalá” ... 
és ciar.

A vegades val la pena badocar, sino us podría passar per alt 
aquest conjunt veli i nou, i fins i tot aquesta trama de fiis 
que semblen lligar-bo tot...

A una bora determinada del dia, 
damunt d’aquesta paret s’hi 
concentren unes desenes de gats 
i gates. És l’hora de la manduca. 
Enes mans caritatives tenen cu
ra de posar-los el menjar a 
diari...
No US puc pas dir si algunes nits 
fan assaigs corals...
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Recordi... per Catifes - Banderee
Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits
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Grácia, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell





Q u a n  la fo to g r a f ia  és h is to r ia
Partii de "Foot-baM": Pintors contra literals (1922)

Pintors: 1, Josep Vives i Bracons; 2, Joan Marti; 
3, Antoni Vila i Arrufat; 4, 5, 6, 7 i 8: desconequts; 
9, Marc Farell.

im -
Literats: 1 i 2, desconeguts; 3, Joan Oiivèr Sallarès 
(Pere Quarti; 4 i 5, desconeguts; 6, Joan Prat i Este- 
ve (A. Obiois); 7, Joan Sallarès i Castells; 8, Esteve 
Serra i Trias; 9, Joan Garriga i Manich (J. David).

Tots érem bons amies. Cadascun de nosal- 
tres tenia la seva dèria: uns ''s'alimentaven” de 
lletres i altres de pintura. Buscàvem, àdhuc, al
gún entreteniment lùdic per trencar la quotidia- 
nitat de les nostres vides. Ens en pensàvem de 
tota mena. I com sigui que el joc de la pilota, el 
'Toot-ball” com abans ho escriviem, s'havia 
arreiat força a la nostra ciutat (cal recordar així 
de pas alguns equips d'aleshores: el C. d'E. Sa- 
badell -1901-, l'Espanya i TAtlètic -ambdós 
constituïts Tany 1909-, l'Europa -1922-...).

Bé, dones, vam pensar organitzar un partit 
de "foot-ball" entre els pintors contra els lite
rats. No sé com va acabar aquest matx: no re
cordo pas qui va guanyar, però si que tots vam 
acabar ben cansats de tant empaitar la pilota. 
Ens ho vam passar molt bé. (Vam competir en 
el camp del "Sabadell". Al tons de les fotos es 
pot veure la torre d'en Marinel.lo).

En contemplar ara aqüestes fotos he hagut 
de furgar en la memòria per poder recordar el 
nom de cada u deis que hi vam participar. No 
m'és possible ara reconéixe'ls tots. És una llás- 
tima. D'ambdós grups, som quatre, entre els 
que reconec, que sobrevivim: l'Antoni Vila 
Arrufat (nat el 1894), Joan Oliver "Pere Quart" 
(n. 1899), Josep Vives i Bracons que, com jo, el 
sota-signat, som nats el 1902. Bo seria que aigú 
pogués aderir la Identität dels altres.

Aqüestes imatges aporten un testimoni de la 
gran convivéncia que hi havia entre aquells 
que, uns amb la ploma i altres amb el pinzell, 
"il.lustrávem" la nostra ciutat en la bona déca
da deis anys vint...

Joan Garriga i Manich 
"Joan David"

Fotos cedidos per Rafel Molins

Amb la col.laboració de

W  CRIXn DE SñBRDELL
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JOSEP COMES i BUSQUEES
Barcelona 1924

La gabia buida. Dibuix al llàpis (1977), 65x49 cms.
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Suman Pòrtic
Portada: “Bailarines” . Pastel de Ramon Noè.

LA GÀBIA BUIDA.446 Dibuix al Uàpis (1977). 65x49 cms.
JOSEP COMES 1 BUSQUEIS
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ELS QUE HE TROBAT PEL CAMÍ:452 EDUARD GIRBAL I JAUME.
Per Mn. Geis.
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EL PESSEBRE, UNA TRADICIÓ459 QUE NO DECÁU. Per Joan Farrell i Domingo.

EL FUTUR ÉS ARA460 Per Enríe Ossó i Xavier Lioansi.
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Per Jaume Noneil i Juncosa.
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Per Daniel Sanahuja i Capella.
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Per Pere Cornelias
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484 AL PAS DELS DIES. Per Joan David.
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AMICS DE LES ARTS I DE LES LLETRES 
DE SABADELL

Redacció, Sant Ferran, 60 - Tei. 710 52 86

Realilzació: DÍPTIC, S.A. - Moratín, 62 - Tei. 726 55 99 
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Nota: Els textos signats reflecteixen l’opinió personal deis autors 
respectius.

UADERN ha estât 
distingida amb el pre
mi Tasis-Torrent de 
prem sa comarcal. 
L 'any passai en va ser 

finalista i enguany li ha estât 
atorgat ex-aequo amb el setma- 
nari d'informació general 'E l  
Pati", que es publica a Valls.

Els premis Tasis-Torrent van 
ser creats fa  cinc anys per la Di
putado de Barcelona amb el f i  de 
potenciar els mitjans de comuni- 
cació locals i comarcáis, general- 
ment poc reconeguts per la tasca 
cultural que realitzen al marge de 
les grans publicacions barceloni- 
nes d'implantació a tot el país.

La prèvia deliberado del jurat 
i Tacte públic de Iliurament de 
premis es fan cada any en una 
poblado diferent i aquesta vega
da s'han fe t  a Sabadell, en el Mu- 
seu d'Art, el 6 d'aquest mes, sota 
Tamfitrionatge del Municipi i 
amb la preséncia del President de

la Diputaciô i de T Alcalde de la 
dutat.

QUADERN fa  extensiva la 
distinciô rebuda a tots els seus 
col.laboradors -literaris, gràfics i 
tipogràfics- aixi corn a lectors i 
anunciants, ja  que entre tots es- 
devé possible la continuïtat de la 
publicaciô a un ritme regular i 
am b una imatge -tant de contin- 
gut corn de continent- si no al ni- 
vell dptim que voldriem i que se- 
guirem maldant per aconseguir, 
si, alemenys, dintre d'una linia 
que dignifiqui la dutat.

EL MON PER UNA ESCLETXA... per Mainou + Xèspir

EN AQUEST NÚMERO S’INCLOU EL SUPLEMENT “ QUACÔMIC” -4
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Semblança de

Montserrat Forrellad i Domènech
per Joan Cusco i Aymamí Prof essor a de bail

Fotos: Florenci Rial

JLia dansa, el bail, és un art. I ara està 
de moda. Els mitjans de comunicació 
-1’audiovisual, preferentment- ens ho 
posen al davant i, els joves, que son els 
que duen el ritme al cos, acudeixen a 
aquells centres que ensenyen a bailar.

A Sabadell, que no perd el ritme de 
l’actualitat, s’han créât en el transcurs 
dels anys, centres -escoles i acadèmies- 
on s’imparteixen classes de bail. Son 
centenars els alumnes inscrits en 
aquests centres. Alumnes moguts per la 
il.lusiô. Alguns la seguirán mantenint i 
d’altres aniran deixant-la pel cami, pot- 
ser...

El que no l’ha perduda mai, per 
exemple, és Montserrat Forrellad. Hem 
anat a cercar-la en el seu propi ambient, 
en el seu escenari habituai...

La protagonista d’aquesta Semblança 
té una figura estilitzada, vincladissa 
corn el blat de juny... Fa l ’62 metres 
d’alçària i pesa 46 quilos... Lleugera i 
frágil com una fulla que eau de 
l’arbre...

Ella va néixer al sabadellenc carrer de 
l’ilia l’any 1950. Anà al col.legi de les 
Mares Escolàpies que és a quatre passes 
de casa seva.

-Corn va néixer en tu la vocació a la 
dansa?

-Ni jo  mateixa ho sé. Va ser una cosa 
innata i els meus pares van dur-me a re- 
bre classes degut a la meva insisténcia 
per aprendre*n.

I aixi fou que la Montse començà la 
seva instrucció de dansa clàssica a l’es- 
tudi de Sabina Rocamor. Després els 
continué a l’Institut del Teatre de Bar
celona, alternant-ho amb uns cursos de 
perfeccionament amb Josepa Izard, 
Carme Contreras i a Rambert School de 
Londres.

Practicà ball català amb la senyora 
Rusca i ball espanyol amb la senyora 
Contreras. Quant a jazz, va tenir de 
professores a Diola Beristany, Anna 
Maleras, Jan Manion, Carl Paris, 
Montse Catarineu (Escola Rausillo, de 
Paris) i Anna Sánchez... A més, gim
nástica a la mateixa Federació Catalana 
de Gimnástica.

Dintre d’aquest paréntesi, va actuar 
en diverses ocasions al Teatre La Farán
dula amb l’Estudi de Sabina Rocamor. 
També amb el grup de dansa d’Anna 
Maleras a Barcelona. Arran de la pre- 
sentació del Grup de dansa de Sabina 
Rocamor, va actuar al Teatre Romea.

I a la veina poblado de Cerdanyola, 
Montse Forrellad va ser la iniciadora de 
dansa clàssica, al local del Sindicat. A 
la mateixa localitat, va donar classes al 
Casai Parroquial i a l’Escola Montser
rat.

Després imparti classes de l’Associa- 
ció de Veins de la Concôrdia. Aixô fou 
del 1969 al 1972.1 l’any 1976 obri el seu 
propi Estudi que duu el seu nom i on 
dona classes de dansa clàssica, espanyo- 
la i jazz, aixi corn gimnástica rítmica.

Abans de prosseguir, cal fer una peti- 
ta historia de la dansa a Sabadell. S’en- 
tén, la dansa clàssica. És la prôpia 
Montserrat qui ens ho explica:

-Segons tinc entés, aquí a Sabadell va 
començar a donar classes de ballet Jose
pa Izard, la quai n 'havia anat a apren- 
dre a França. Una de les seves alumnes 
va ésser Sabina Rocamor. La Izard va 
marxar després a Barcelona on obri 
l’escola. La Rocamor donà classes en 
una sala de Fantic Restaurant Catalun
ya. També establí escola Carme Men- 
chó, donant classes on hi havia Educa
ción y Descanso. A l cap d ‘un temps les 
dues van obrir académia prôpia. Du
rant els anys que Carme Mechó va dei- 
xar Sabadell, va venir en el seu lloc An- 
toñita Barrera, la qual formava part del 
eos de ball del Liceu.

-Quants cursos composen aquesta 
carrera? -li preguntem.

-Són 7 cursos.
-Hi ha preponderáncia d’alumnes 

d’un sexe a l’altre?

-Per descomptat, a favor sempre del 
sexe femení. Per aquest motiu els nois 
que es dediquen al bail están molt més 
recolzats que les noies, encara que els 
seus résultats no siguin tan reeixits en 
alguns casos.

-Quantes hores de práctica diària són 
necessàries?

-Per fer un bon treball cal dedicar-hi 
de 6 a 8 hores diáries.

-Es requereix una dietètica especial 
per mantenir-se en forma?

-No necessàriarnent, ja que el fe t de 
practicar tantes hores d'exercici fa  que 
el eos cremi moites calories. Això, però, 
no voi pas dir que hi hagi un tant per 
cent réduit de bailarines o ballarins que 
per motius de pes, de desgast o altres 
hagin de seguir els conseils d ’un metge.

-Comencen molts alumnes la carrera 
i pocs l’acaben?

-Certament, sigui perqué quan co
mencen pensen que tot és bufar i fer 
ampolles, com se sol dir, i després tro- 
ben que és molt complicat... D ’altres, 
per raons fisiques; qui perqué no té es- 
perit de sacrifici, etc... El que és ciar, és 
que el que no estigui disposât a 
sacrificarse no cal que comenci; només 
ho supera aquell que té vocació.

-Es practica més per vocació que per 
professió?

-Els que del ball en fan la seva profes
sió crec que és per vocació. Encara que 
actualment en aquest camp està pie 
d ’intrusos que ni ells mateixos saben 
per qué hi són i que no tenen ni la pre-
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paració bàsica... Molts d ’aquests, amb 
un pareli d'anys d'aprenentatge a qual- 
sevol acadèmia (n'hi ha que ni això), es 
creuen capaços de menjar-se el món do- 
nant classes a tort i a dret. I  això és de- 
gut a que des de fa  uns anys, tres o qua
tre, ens ha arribat el “boom” del ball i 
degut a la gran demanda i al complet 
desconeixement d'aquest art, tothom, 
s*hi ha vist amb cor. La prova d ’això 
que die és que avui hi ha molta gent que 
hallen. Ara, però, com?... En quines 
condicions?...

Durant 1’entrevista no ens deixa un 
fons musical. Darrera aquelles parets es 
fan classes... De tant en tant, oïm el 
compás de “ un, dos, tres, quatre, un, 
dos, tres, quatre...”

-Quin és el somni de tota bailarina o 
ballarí?

-Cree que el somni de la gran majoria 
és poder entrar a formar part d'una 
companyia. D ’altres, llur objectiu no 
será pas el de ser artistes i sí preferirán 
ser bons pedagogs de la dansa.

-Té esdevenidor Espanya per una ba
ilarina o és millor anar a l’estranger?

-Bé, a Espanya ara comença a des
pertar. Ja hi ha una companyia nacio
nal, si bé aquesta no pot pas integrar ni 
molt menys a tots els que voldrian o po- 
drien formar part d ’ella. A fora hi ha 
moites companyies, algunes nacionals i 
altres privades, però totes elles tenen un 
fort recolzament per part de les institu- 
cions. De moment, però, encara costa 
que la gent d ’aquí vagi a l’estranger a 
acabar la seva preparació, ja que això 
representa el trencament de molts hà- 
bits (familiars, etc.), un esforç econò- 
mic i per altra banda no hi ha cap segu- 
retat que et donin un Hoc en una com
panyia. Això només s ’aconsegueix a cò
pia d ’anys i d ’esforç. El que sí és més 
cor rent és anar a cursets esporádics. Ja 
sigui a Franga, EE.UU., Anglaterra, 
Alemanya, etc...

-Si difícil és acabar els estudis de ball, 
tampoc no és fácil obrir-se carni, ba
llant... -objectem.

-Certament, no és gens fácil. Encara 
que avui dia existeixen molts grups de 
dansa que ho intentin i fins i tot alguns 
aconsegueixen petites subvencions per a 
fer algún espectaclé. De tota manera el 
tema es troba a un nivell molt restringit.

-Barcelona és el centre neurálgic de la 
dansa contemporània a Espanya actual- 
ment?...

-Sí, Barcelona és el lloc on avui per 
avui hi ha un fort moviment d ’aquest 
ensenyament i també a nivell de grups 
que Iluiten per consolidar aquest tipus 
de ball i donar-lo a conéixer.

-Es diu que la dansa clàssica, el ba

llet, segueix essent “ el eigne negre del 
Ilac de la cultura artistica a 
Catalunya” , perqué no hi ha cap sorti- 
da professional sino és el de dedicar-se 
a l’ensenyança o aixecar el voi envers 
altres horitzons...

-Si, és verdat.
-T’has sentit frustrada?
-No. I  la raó és perqué jo  he tingut 

vocació docent.
-Començar abans deis 10 anys, no 

pot provocar alteracions fisiques, àd- 
huc psiquiques?...

-No és pas pel fe t de començar a una 
edat determinada sinó de no donar una 
qualitat d ’ensenyament adequada a 
l’edat; això fa  referència, entre altres 
coses, al fe t de donar les sabatilles de 
puntes a nenes que encara no tenen el 
fisic en condicions òptimes per a poder
les portar. Si bé tot això no passa mai 
quan el mestre és una persona qualifica
la.

La Montserrat és tota ella acciò. Una 
acciò ritimica. Els gests semblen obéir a 
una disposiciò harmónica. Les seves 
mans i dits es mouen amb una agilitat 
expressiva i en tot moment acompanyen 
la seva dicciò.

L’entrevista transcorre fluida, àgil. 
Li hem preguntat quin era el moviment 
més difícil del ballet.

-Perqué la joventut pugui adonar-se 
del que ha canviat tot, faré referència a 
una actuació que va teñir lloc a La Fa
rándula amb motiu d ’un homenatge, en 
el qual van ser-hi invitades les escoles 
religiöses de Sabadell. El meu vestuari 
en aquesta actuació consistía en un jer
sey i uns pantalons llargs (precisament 
perqué quedés discret). Quina no fou la 
meva sorpresa quan l’endemá vaig arri
bar a l ’escola i les monges m ’esperaven 
per donar-me un bon regany pel meu 
vestuari del dia anterior...

És una mostra que corrobora l’evolu- 
ció o el joc deis extrems...

-Una curiositat més que una anécdo
ta -ens diu- és la que d ’engà que he dei
xa t d ’usar les sabatilles de puntes, el 
peu m ’ha crescut mig número.

Aquesta carrera -quina no?- exigeix 
un gran sacrifici; un gran sacrifici per
sonal. Però amb tot, sol haver-hi una 
altra persona que ens estimula i ens en- 
coratja a perseverar en l’esfor?. Mont
serrat Forrellad ens ho corrobora.

-No voldria pas deixar passar aquesta 
ocasió sense dir que la vida del ballet és 
molt dura, però que jo vaig teñir al meu 
costal el meu pare, que sempre em va 
empényer i animar i no va deixar que 
mai defallís... Per a eli és tot el meu 
agraíment.

-No es pot parlar d ’un moviment en 
concret, tota vegada que n ’hi ha molts 
de difíeils. D ’altra part també depén de 
cada persona, puix el que per uns será 
molt difícil, per els altres no ho será 
tant, degul a les caractéristiques fisi
ques de cada u.

-Recordes alguna anècdota teva refe
rent a la teva professiò-vocaciò?

Somriu. Després d’una breu pausa, 
evoca:

És bo sentir aqüestes aïllades mani- 
festacions en aquest nostre temps en el 
qual predomina la devaluado constant, 
imparable...

Després d’aquesta entrevista i d’ha- 
ver contemplât les evolucions ritmiques 
d’algunes alumnes i de la própia Mont
serrat, hom se sent més ágil... Tiñe la 
impressió que quan surto al carrer ho 
faig de puntetes...
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Perffl

Breu. Estilitzada. 
Lleugera corti una ploma. 
Bruna.
Ulls vius, negres 
Duu el ritme al cos.
I al cor.
Ella és acciò.
I passió.
La seva vida és un ball...

Qiiestìonari “ PROUST”
-El principal tret del meu carácter?
-La tenacitat.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La honestedat.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-La honestedat.
-Allò que més estimo en els amics?
-Que siguin realment el que la paraula im
plica per damunt de tot.
-El meu principal defecte?
-La sinceritat.
-La meva ocupació preferida?
-Ballar.
-El meu somni de benestar?
-L’estimació i unió de tots els meus fami
liars i amics, plens de salut, dins d ’un món 
de pau.
-Quina fóra la meva pitjor desgràcia? 
-Professionalment, una lesió que no em 
permetés ballar.
-Què voldria ser?
-Una persona capag de portar benestar als 
que m ’envolten.
-On desitjaria viure?
-En un món sense envejes.
-Quin color preferebco?
-El groe, que és el color del sol que tanta 
vida dóna.
-Quina flor prefereixo?
-M ’agraden totes.
-Quin ocell prefereixo?

-Les gavines, per la sensació de pau i sere- 
nitat que em dónen quan les contemplo. I  
el colibrì, per la seva rapidesa i agilitat 
-Els meus autors preferits en prosa?
-No line autors preferits sinó obres. ( V 
-Els poetes preferits? V
-Tampoc tinc poetes preferits, sinó 
poemes.
-Els herois de Acciò?
-La ficció no m ’interessa.
-Les meves heroines de Acciò?
-Repeteixo: la ficció no m ’interessa.
-Els meus compositors preferits?
-Amb la mùsica em passa igual que amb la 
literatura. Quan la sento a fior de peli poc 
m ’importa el compositor, encara que si he 
de ser franca, diré que els meus gustos aga
fen un camp molt ampli: des de l ’opera 
que m ’encanta, passant per la música clàs
sica, regional, jazz, etc.
-Els pintors predilectes?
-Picasso, Ramon Casas, els impressionistes 
francesas, els modernistes catalans...
-Els meus herois de la vida real?
-Els altruistes.
-Les meves heroines històriques?
-Igual a la resposta anterior.
-Els noms que prefereixo?
-Cree que els noms per ells mateixos no va
len dir res; per tant, no tinc preferèneies. 
Els noms els fan les persones.
-Què detesto més que res?
-El Joc brut, la hipocresía.
-Quins caràcters històrics menyspreo més? 
-Tots aquells que fan ùs de la repressió. ' 
-Quin fet militar admiro més?
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-Aquelles que a la curta o a la llarga impli
quen un bé per a la col.lectivitat.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Tots.
-Com m’agradaria morir?

-Com el meu pare, d ’una manera ràpida i 
en gràcia de Déu.
-Estât présent del meu esperit?
-En un bon estât. Gràcies.
-Fets que m’inspiren més indulgència?
-El meu tarannà tendeix a la indulgència. 
-El meu lema?
-No vulguis per a ningù el que no vols per a 
tu.
-Com SÓC?
-SÓC una persona constant, oberta als al- 
tres, treballadora, disposada a col.laborar, 
piena de Sensibilität i molt lligada a les me-
ves arrels.
-(Tot un ball rodò...)
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Amb uns ulls tan oberts,
ángel de grosses mans,
mira la nit bressant la nostra vida!

t’ha sorprès l’espectacle 
d’una cova en la fosca, 
i un infant i una verge 
que retornen cada any 
amb idèntica espera?

obre els llavis de nou 
per la pau de les teves paraules, 
i amb els ulls més enllá 
de la nostra misèria, 
desplegades les ales, 
encamina els desigs a les altures 
on de nou és possible el missatge 
de la teva sorpresa.

com ovelles minuscules 
caminem ais teus peus, a l’establia.

Pau ais bornes de bona volunta! !

Francese Garríga i Barata
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Eis que he trobat pel carni

Eduard Girbal i Jaume (1881-1947)
per Mn, Geis Novellista del Cometa Halley

IV ^olts anys abans de fer coneixença 
amb l’home, n’havia fet amb l’escrip- 
tor, a través de la seva esponjosa i viva 
prosa.

L’any 1919, havia plogut a les meves 
tendres mans, una novel.la de Girbal i 
Jaume titulada “ L’estrella ab cua” (est 
sic); inspirada en la visita que el Come
ta Halley va fer al nostre planeta, l’any 
1910.

El llibre acabava de veure la llum pú
blica, eixida a les edicions de la “ II.lus
trado Catalana” (est sic), dirigides i pa- 
triôticament sostingudes per Francesch 
Matheu (també, est sic).

Segons els entesos en astronomia, 
aqueix cometa, tan car de veure, aparei- 
xia cada 76 anys.

Els que el divisárem l’any 10, el po- 
drem reveure, Déu volent, l’any que ja 
tenim a les portes (86).

Segons antiga crònica, aquest cometa 
havia estât détectât pels xinesos uns 240 
anys abans de la nostra Era.

Ja de segles, ha estât una obsessió 
dels astrònoms de poder arribar a preci
sar la periodicitat d’anys de les seves vi
sites a la terra. Cai esmentar, principal- 
ment Kepler i Newton. Però fou l’astrò- 
nom anglès Edmon Halley qui n’arribà 
a una feliç conclusiò. És per això que el 
cometa fou batejat amb el seu nom.

A través del temps, hi ha hagut la dè- 
ria d’arribar a la identificaciò de l’estel 
guiador del Reis-Mags a Betlem, i, en
tre altres hipótesis, també s’ha pensât 
en el cometa Halley.

Hi féu pensar, probablement, el fet 
que Giotto de Rondone se n’hagués ser
vit de model, l’any 1303, per a pintar 
l’estel de l’“ Adoració deis Reis” , l’ins- 
pirat frese que hom pot admirar en la 
Capella de les Arenes, a Pàdua. Giotto 
havia pogut veure’l car acabava 
d’apaéixer l’any 1301.

Però, apart que vàries raons, entre 
elles de cronologia, facin inviable 
aquesta hipótesi, no cal oblidar que ve- 
lles llegendes, farcides de superstició, 
més aviat han atribuït un carácter ma
ligne al meravellós cometa, com si les 
seves, tan espaiades, aparicions fossin 
anunciadores de grans calamitats. Aixi, 
en les enraonies popular s, la seva apari- 
ció de l’any 1910, li frou atribuït el pro- 
nòstic de la Guerra Europea de 1914.

En la bullidera d’aquestes supersti- 
cioses enraonies, que tant proliferaren 
en aquelles saons, s’inspirà Girbal per a

teixir la novel.leta “ L’estrella ab cua” , 
de tanta vivicitat i de tanta riquesa léxi
ca, que, després de tants anys de publi
cada, encara avui es fa gustosament 
mengívola.

Vaig conéixer aquest il.lustre home 
de lletres gironí, a Barcelona, grácies al 
periodista sabadellenc Joan Costa i 
Deu, redactor en cap de “ La Veu de 
Catalunya” , la nit del primer diumenge 
de maig de 1933, a la sortida del tradi
cional sopar de la festa deis Jocs Flo
rals.

Jo havia assistit a la festa en concepte 
de premiat amb un deis premis ordina- 
ris, la Viola; Girbal, que hi havia obtin- 
gut el Premi Narcís Oiler -el máxim 
guardó a un treball en prosa- no havia 
assistit ni a la solemnitat literária ni al 
sopar subsegüent. Per qué? I per qué jo 
l’havia de trobar a la sortida del sopar? 
Mai no vaig poder posar en ciar per qui
na raó no hi va voler assistir. Girbal 
era. de la colla deis oponents a les inno- 
vacions ortográfiques que s’estaven im
posant i que acabarien per triomfar, 
fins en el si del Consistori deis Jocs Fio-
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rals de Barcelona, un dels més notoris 
reductes d’oposició. ¿No assisti a la fes
ta per no trobar-se amb els sens adver- 
saris, com un vençut enfront dels vence- 
dors? Qui sap si era també per no 
trobar-se amb Josep Carner -el guanya- 
dor de la Flor Natural-, amb el qual, en 
aquella època, segons deia Costa i Deu, 
no feia bona Higa. Potser una mica de 
tot. Qui ho sap! El que si puc dir és que 
acceptà amb gust la invitado de Joan 
Costa i Deu de presentar-me com admi
rador seu (i gironi, com ell) a la sortida 
del sopar dels Jocs Florals.

Quan, al cap d’uns pocs anys de resi
dir jo a Sabadell, Joan Costa i Deu pu- 
blicà el meu primer llibre de poemes de 
la “ Biblioteca Sabadellenca” que ell di
rigía, em digué que, puix que jo admi- 
rava -aixi li ho havia manifestât alguna 
vegada- la prosa de Girbal, si volia 
dedicar-li un exemplar del meu llibre 
que Thi farla a mans ells mateix perso- 
nalment. “Estigueu segur -em va dir- 
que fareu un gran bé al seu esperii 
amargat i decaigut”. I tal dit, tal fet. Al 
cap de poc de rebut el meu llibre, m’en 
acusà rebuda, i em manifestà desig de 
fer coneixença personal amb mi. I ac
ceptà la idea de Costa i Deu de trobar- 
nos a la sortida del sopar dels Jocs Flo
rals, ja que, no havia acceptât de 
trobar-nos al sopar mateix o a la festa 
literária, on s’havia rodonament negat 
de fer cap. Eli mateix havia indicat, per 
carta, el lloc de l’encontre: “...a les tau
les foranes del Café (no sé com se’n diu) 
que hi ha a la Plaga de Catalunya, entre 
l’antiga estació de Sarriá i el «Saló Ca
talunya»”.

Costa i Deu em digué, moites vega- 
des, que aquella entrevista havia contri- 
buít molt a aixecar els ánims decaiguts 
del veterá escriptor.

Això passava en pie triomf del nou- 
centisme i en pie desencant d’una gene
rado vençuda i menystinguda per les 
noves promocions despietadament ico
noclastes.

Girbal era un dels més joves de la 
vençuda generado. Havia sucombit el 
poeta, però sobrevivía el prosista, el no
vel, lista, que jo havia estât encara a 
temps de conéixer i d’estimar.

A més de la meva, hauria rebut, tal 
vegada altres injeccions d’optimisme, 
car la seva ploma conegué, en aquella 
época, una revifalla: publicá intéres
sants articles en la premsa i fou molt se-
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guit i comentat en el “ Carnet de LA 
VEU DE CATALUNYA” , que llegia 
amb regularitat a “ Ràdio Barcelona” . 
Em consta que fou precisament Costa i 
Deu qui el reincorporá, en aquells mo
ments, a la palestra literária, concreta- 
ment periodística.

D’aquella època daten també les inté
ressants biografíes de Guimerá, d’Agu- 
lló (Poi) i de Busquets i Punset: biogra
fíes d’estil personalíssim, véritables 
aiguaforts plens de color i de vida. 
Aqüestes biografíes han restât sepulta- 
des, sense haver conegut la difusió que 
mereixien, dintre la col.leccio dels ' ‘An
nals del Periodisme” de la velia “Asso- 
ciació de Periodistes”, de Barcelona. 
Prestarla un gran serve! a les lletres ca
talanes qui les donés a conèixer. La de 
Busquets i Punset és tot un llibre, que 
hom se l’empassa com qui devora una 
novel.la. I això que és historia, i tant 
historia, i personalment viscuda!

La meva simpatia per Girbal va tenir 
la seva correspondència. En una lletra, 
sense data -brevissima, telegràfica, com 
tenia per costum de fer les seves cartes-, 
deia a l’amic Costa: “Fes-me Fobsequi 
d ’escriure a Mn. Gets, de Sabadell, 
dient-li que, demà passai, dimecres, a 
1res quarts de dues, escolti el «Carnet 
de la Veu de Catalunya», per «Ràdio 
Barcelona», car per eli va el pollastre”. 
Aixi, laconic, brusc, com el vaig conèi
xer i com me l’havia imaginât llegint les 
seves proses “De Fagre de la terra”, 
d’un réalisme fins, a vegades, descar- 
nat. No sé per què no em fou possible 
escoltar aquella emissió, però em cons
ta que hi parlà, principalment, d’una 
obreta que jo acabava de publicar, 
“Llibre de Rondalles Populars”.

La revolució del 1936 tallá, com tan
tes altres coses molt estimades, les nos- 
tres relacions. Després de la guerra civil 
-el comú amie Costa havia mort a 
Génova- ningú no em sabé donar raó 
d’on Girbal havia anat a parar. Jo el 
buscava per a donar-li una alegría en la 
seva vellesa. Volia posar-me d’acord 
amb eli per portar a l’escena en el teatre 
de la “ Joventut de la Farándula” , de 
Sabadell, la seva obra “El Castell d'irás 
i no en tornarás”. L’elenc de l’esmenta- 
da entitat havia acceptât la idea amb 
entusiasme. Mentre estava fent passos 
per trobar el seu domicili, vaig 
assabentar-me de la seva mort per una 
esquela a la premsa. Vaig sentir énor
mément no haver pogut proporcionar-li 
aquesta satisfacció en els darrers dies de 
la seva vida. L’esmentada obra, que 
Fautor la qualificava de “falórnia de 
magia per ais infants” -i que jo estic se
gur que hauria fet també les delicies de 
la gent gran- havia estât premiada l’any

Eduard Girbal i Jaume, glossant la personalità! de Ferran Agulló en el Centre Catalanista. (El primer a l’esquerra, és 
Joan Costa i Deu). 1935.

escrivia: “Su novela «L’estrella amb 
cua», como «La tragèdia de cal Pere 
Llarg», junto con un número conside
rable de narraciones breves, dignas de 
Maupassant, habrán marcado en la 
prosa floralesca de Barcelona un hito li
teralmente comparable al de Ruyra o de 
Bertrana”.

Això de “prosa floralesca de Barce
lona” fa al.lusió a les diverses vegades 
que les proses de Girbal foren premia- 
des ais Jocs Florals de Barelona. I, en el 
mateix article, Saltor fa constar que 
Girbal és un deis prosistes més injusta- 
ment oblidats. El mateix articulista rei
tera i precisa aquesta afirmado en unes 
notes bio-bibliográfiques de Girbal pu- 
blicades, poc temps després, a la revista 
figuerenca “Canigó”, amb aqüestes 
paraules: “Girbal Jaume merece mayjor 
y mejor recuerdo que el que le ha depa
rado la posteridad”.

Joan Arús escrivia Fany 1961, en “ El 
Correo Catalán” , que Girbal “es, más 
que olvidado, totalmente desconocido 
de las generaciones posteriores al colap
so de nuestra guerra interior, siendo 
ello causa de que nombres que en su 
tiempo alcanzaron un alto grado de es
timación -que su obra, hoy, justifica 
todavía-, sean preferidos por los mo
dernos confeccionadores de historias y  
antologías en verso y en prosa, como si 
realmente no hubiesen existido”.

Doménec Juncadella, també en “ El 
Correo Catalán” , el 15 de febrer de 
1947, havia dedicat un article encomiàs- 
tic a Girbal, on deia: “Pero no sola
mento destacó su prosa en temas rura
les. También Girbal escribió, intensas, 
hondas, ágiles, trágicas páginas ciuda
danas. En los «Jocs Floráis» de 1920, 
celebrados en el hoy ya desaparecido 
Palacio de Bellas Artes, presididos por

1911, en un certámen d’obres de teatre, 
el jurat del qual era intégrât per Joan 
Maragall (president) ̂ Santiago Rusiñol, 
Bofill i Matas, Sitjà i Pineda (secretar!). 
Tiñe un exemplar de la segona edició, 
publicada Fany 1914, on no hi ha cap 
referéncia d’haver estât mai estrenada. 
I no sé si ho havia estât. Es més, en el 
text hi ha passatges que reclamen il.lus- 
traciò musical, i tampoc no em consta 
que mai haguéssin estât posats en solfa. 
Jo em prestava a fer-ho.

Dirla que hi hagué dos Girbals bes- 
sons en una mateixa persona: el poeta i 
el prosista, bessons però dissemblants. 
L’acadèmia literária dels Jocs Florals 
de Barcelona el proclamà Mestre en Gai 
Saber, Fany 1911. Poeta romàntic 
“allo Heine”, no sembla bessô del pro
sista, que es donará a conèixer després: 
realista, fins de vegades, descarnat. Ni 
per Festil, ni pel lèxic, no s’assembla- 
ran. El lèxic del prosista será viu, es- 
pontani, personal... Josep Pía, en un 
article publicat a “ Diario de 
Barcelona” , sota el titol de “ Provincia 
y Ciudad” -no en puc precisar la data, 
però no fa molts anys- posà Girbal en
tre “los grandes escritores naturalistas” 
-parla del prosista- que ha dado nuestra 
literatura desde Caselles a Víctor Cata- 
lá”. Octavi Saltor, en un article publi
cat Fany 1961 en “El Correo Catalán” ,
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el Mariscal Jofre, nuestro autor consi
guió un premio extraordinario para su 
novela sin título, que llevaba el lema bí
blico: «In sudore vultus tui...»” Es 
tractava de la novel.la del terrorisme 
barceloní, encara ara inèdita, émula de 
la de Joan Oiler i Rabassa ”Quan mate- 
ven pels carrers”.

Josep Grahit, en un article publicat a 
“ Los Sitios” , de Girona, el 3 de març 
de 1957, escrivia ‘‘GERUNDENSES 
ILUSTRES, Eduard Girbal i Jaume, 
novelista, autor teatral, poeta Mestre 
en Gai Saber. Estamos ante un gerun- 
dense hoy poco menos que olvidado y 
desconocido de los gerundenses, de 
quien la actual generación poco debe 
saber, a pesar de tratarse de un poeta lí
rico de altos vuelos, de un prosista na
rrador de costumbres rurales, de un 
autor teatral en estilo fácil y  corriente y 
de un prosista dotado de lenguaje vivo 
y atractivo”.

Qui sap -diria jo, com a colofó a 
aqüestes lamentacions- si quan la gent 
estigui farta de tant “ existencialisme” , 
descobrirà oblidades “ existencies” .

Encara que Girbal en la prosa, més 
que en la poesia, semblava un espontani 
a ultrança -teoritzà en aquest, aspecte 
en el seu diseurs presidencial ais Joes 
Florals de Sans, l’any 1902, sobre el te
ma ”De la sinceritat i la insinceritat 
poétiques”-, no obstant aixô, procura
va perfilar les coses i, si es tractava de 
precisar, procurava documentar-se de- 
gudament. Aixi veiem corn en una lletra 
adreçada al culte monjo de Montserrat, 
P. Conrad -carta que em féu conèixer 
un dia aquest simpàtic monjo-, Bus- 
quets i Punset li demanava, en nom de 
Girbal, el seu gran amie, que l’informés 
de les vegades que a, la Biblia -paraules 
textuals- ”es parla d ’estrelles amb cua, 
d ’astres, de senyals al cel, etc. ” Aques
ta informado bibliba, que el Pare Eixa- 
là, trameté a Busquets i Punset, servi a 
Girbal per posar en boca d’un rector ru
ral un grados sermó que podem admi
rar en la seva novel.la de costums 
”L ’estrella amb cua”, dessùs comenta
da.

De culta i erudita estirp -el seu pare 
fou Enric Claudi Girbal, eruditissim i 
fecund investigador, segons cronista de 
Girona-, Eduard Girbal Jaime nasqué 
en aquella ciutat, en la casa número 2 
del Carrer de la Força, el dia 16 de ge- 
ner de 1881, i mori a Barceona, el 28 de 
gener de 1947, al carrer Mallorca, 196, 
principal segona.

A la col.lecciô de la revista antològi
ca ”Lectura Popular” que publicà du
rant llargs anys Francesch Matheu, po
dem trobar 2 números dedicats a Gir
bal: l’un al poeta i l’altre, al prosista.#

De Sabadell i del seu rodai

El Tauli per Joan Ahina i Girali

A llevant amb el sot del Riu Ripoll; 
a tramuntana amb l’antic carni que de 
Sabadell menava al mas Canals, avui 
can Puiggener, i al moli d’en Amat; a 
migdia amb el carni, avui carretera, a 
Caldes de Montbui i a ponent amb la 
pe?a de terra anomenada l’Espirali de 
les Fonts, tocant l’hort dels Pares Ca- 
putxins.

Aqüestes són les termenacions que, 
de ben antic, trobem per a una velia 
partida de terra a les afores, aleshores, 
de la Vila; pe?a de terra que, incorpora
da plenament avui a la Ciutat, conserva 
encara el seu nom, veli de centùries: el 
Tauli.

La fondalada del Ripoll, sota del 
Tauli i a la dreta del riu, tenia i té una 
bona extensió d’horta; era la pe?a de 
terra anomenada Saltells i més conegu- 
da com a horta de la Garriga. ”En el 
Hoc anomenat la Garriga o Saltells” ens 
diu un document del 1383.1 un altre, de 
1423, ens parla també de Saltells, 
termenant-lo amb el mas de la Garriga i 
amb les Costes Bassones. El mas de la 
Garriga, com ens recorda Miquel Car
reras en els sens “Elements d ’Història 
de Sabadell”, ens fa  pensar que no sigui 
l ’antecessor de Tactual molí d ’en Torre- 
Ila”. Les Costes Bassones eren els bai- 
xants, més o menys abruptes, del Tauli 
al riu Ripoll. Un document de 1442 ens 
parla ja de “la Riba de les Costes Bas
sones o del Taulí”.

Des de l’encimbellat Taulí, encimbe- 
llat en comparació amb la fondalada 
del Ripoll però no amb la planúria de 
Sabadell, pot molt bé contemplar-se to
ta l’horta de la Garriga i bona part del 
recorregut del riu Ripoll tant cap a tra
muntana com vers migdia.

Tant es així que en tota la durada deis 
segles XVI, XVII i XVIII es troba 
abundant documentaciò que, en men
cionar la part de llevant del Taulí, 
l’anomena amb el nom de “Mirador del 
Taulí” i, algunes vegades, amb el de
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“Mirador de la Riera del Ripoll del 
Tauli”. Véritablement, bell i encertat 
nom!

Tota la peça de terra del Tauli era te- 
rreny ben despoblat i, amb tota proba- 
bilitat, dedicat a conreu. De 1488 hem 
trobat un document que ens parla de 
“la parellada d ’en Ubac en el Hoc dit el 
Tauli”', i un altre de 1691 ens parla de 
“la parellada del Tauli, prop del carni 
que va a casa d ’en Am at”. La “parella- 
da”, com ens recorda Joan Montllor i 
Pujal en un article a “Alba”, és l’exten- 
siò de terreny que poden llaurar en un 
dia una parella de bous.

No fou fins a principis del segle XIX 
que es començà a poblar el Taulí, si és 
que podem anomenar poblament el pri
mer desti que se li donà. En un dels Lli- 
bres d’acords del Comú de la Vila hi 
consta la següent acta: “En la villa de 
Sabadell a veintinueve dias del mes de 
mayo del año mil ocho cientos nueve: 
El magnífico Ayuntamiento Junto con 
el Reverendo Cura Párroco, en sesión 
de este dia ha acordado solicitar el per
miso necesario al Ilustre Sr. Deán del 
Vallès para bendecir un nuevo cemente
rio para enterrar los muertos que por su 
multitud han llenado el otro cemente
rio, dando comisión a dicho Reverendo 
Cura para la formación del correspon
diente recurso”.

Com diu Miquel Carreras, “entre 
unes coses i altes” (la pesta de 1808 i 
l’anomenada guerra de la independén- 
cia) “va aixecar-se una gran normalitat, 
de manera que el cementiri de Tesglésia 
es va atapeir, i va caldre cercar un espai 
nouper ais cadávers”, i afegeix més en- 
davant: “i es va dedicar a cementiri nou 
un camp que posseia la Comunitat al 
Teulí i que aproximadament queia a la 
creu deis actuals carrers Vilarrubies i 
Bufi. L ’acord es va prendre el 4 de juny 
i Tendemá mateix es féu la cerimònia de 
beneir el nou fossar”.

El paraire sabadellenc Pere Llobet i 
Font, que fou Batlle de la Vila els anys 
1805 i 1806, deixà escrites unes notes de 
caire familiar i históric, bona part de les 
quais foren recollides per Joan Montl
lor i Pujal que les publicà a “Nostra 
Comarca”, Butlletí dels Centres Excur- 
sionistes sabadellencs, de I’abril de 
1922. Entres aqüestes notes hi ha la se
güent: “ara an comparegut unas malal- 
tias que se mort molta jent de la edat de 
25 anys a 60; contai que en esta vila nos
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Joan Vila Cínca ens deixà aquest apunt del cementiri o fossar del Taulí.

abem bistos presisats aber de beneir se- 
mantiri nou, lo qual se ha beneyt buy 
dia 6 de juny 1809 ab solemna Profesó, 
y lo ha beneit lo Rvt. Rector Dr. Segi- 
món Camp de Padrós, fill de Caldas, 
junt la Revi. Comunitat y  Ajuníament, 
las atxas de las cofrarias y també lo 
guió de la congregació y el Sant Cristo 
Gros; i jo Pere Llobet, paraira, y anaba 
ab una atxa de Sant Roch, que ra po- 
hom de la confraria de Paraires”.

Aquest cementiri del Tauli s’utilitzà 
fins que el juny del 1864 s’inauguré el 
nou i actual cementiri a les Planes de 
Sant Nicolau. Tot i aixi, no fou fins el 
1877 que es portaren al cementiri nou 
totes les despulles de l’antiga fossa co- 
mú del Taulí.

Poc a poc s’anaren poblant els vol- 
tants del Taulí. Un document de 1846 
ens dona noticia que Aleix i Josep Bufí, 
de Matadepera, fan unes cases ”al car
rer que ha de passar del Campo Santo 
al carrer de La Salut”. Aqüestes cases 
foren l’inici de Tactual carrer Bufí. I es 
començà també a edificar a la Plana de 
les Rodes, que després s’anomenà ca
rrer de les Rodes i, actualment carrer 
del Dr. Xercavins.

El pas del ferrocarril de Barcelona a 
Saragossa, ferrocarril inaugurât en el 
seu tram fins a Sabadell el febrer de 
1855 i el setembre de 1861 fins a Sara
gossa, parti el Taulí en dues parts. 
Aquesta partició ha persistit -tot i Tac
tual pas subterrani del ferrocarril- amb 
la creació de Tanomenada Gran Via.

La part mes propera al nucli sabade- 
llenc, fins a la via del tren, s’anà edifi- 
cant poc a poc amb vivendes que que- 
daven immediatament integrades al nu
cli sabadellenc. No fou aixi amb la part 
de devant del Taulí, separada per la via 
del ferrocarril.

El juny del 1901 la Junta de THospi- 
tal i Casa de Beneficiència, vista la insu-

ficiència de THospital, aleshores a Tac
tual Plaça Marcet, començà les gestions 
per la construcció d’un nou edifici des
tinât a Hospital en uns terrenys cedits 
gratuïtament per Josep Cirera i Sampe- 
re al Taulí i a Taltra part de la via. Fou 
Torigen de Tactual Clínica de la Mare 
de Déu de la Salut.

El 6 d’octubre del mateix 1901 s’hi 
posà la primera pedra. El trasllat de to
tes les instai.lacions de THospital al 
Taulí es féu Tany 1905 quedant a Tantic 
edifici de la Plaça Marcet sols la Casa 
de Beneficència, Tanomenada Casa de 
Caritat.

L’any 1928 es començà la construc
ció, al costat de THospital, del que ini- 
cialment s’anomenà Infermeria Victò- 
ria Eugènia per a tuberculosos, annex 
avui de la Clínica de la Mare de Déu de 
la Salut.

Més recentment la construcció de la 
Clínica Santa Fe, de THospital Clinic 
de la Universität Autònoma de Barcelo
na i de la Residència Albada han con
vertit la part de llevant del Taulí en un 
verkable complexe hospitalari.

Altres dos edificis pùblics s’havien 
entretant construit al Taulí. A la banda 
de Sabadell la caserna de la Guàrdia Ci
vil, fruit de la Setmana Tràgica, i inau
gurada Tany 1913. I a la part de llevant 
un dels edificis més singulars de Saba
dell: la Torre de TAigua, inaugurada 
Tany 1918. •
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Notes sobre el Premi Sant Joan 1985
per Joan Ripoll

A j a  cinquena convocatoria del Premi Sant 
Joan de novel.la catalana, corresponent a 
l’any 1985, es mantingué en l’habitual índex 
de concurréncia, ja que hi foren presentades 
trenta-set novel.les (una més que l’any da- 
rrer), procedents de diversos indrets de Ca
talunya, així com, segons ja és proverbial, 
de les Ules i del País Valenciá; cal remarcar, 
en tot cas, que hi concorregueren nou autors 
sabadellencs, ço que representa una quart 
part dels concursants, percentatge ben signi- 
ficatiu.
UN PANORAMA AMPLI

És comprensible que en tal abundor de 
novel.les -abundor relativa, tenint en comp
te l’àmbit català- s’hi trobi una mica de tot, 
des de l’autor novell al consagra!, des de 
l’obra més ingènua a la més sofisticada, des 
de la de caire més intim a la més cosmopoli
ta. Sempre, d’any en any, hi acostuma a ha
ver uns temes recurrents: així, les histories 
sentimentals, els records de la guerra civil i 
l’odissea de l’exili, la crítica social, etc.; en- 
guany, pot destacar-se, corn a novetat, la 
fantasia desplegada per alguns autors tant 
envers al temps passa! corn al futur, cosa 
que tracta de donar una visió nova de la no
vel.la histórica o de la comunament dita de 
ciència-ficció, ara treballades des d’unes 
perspectives insòlites: per exemple, el cas 
d’un personatge del nostre temps que reviu 
als temps medievals o d’uns altres que es 
projecten en els temps futurs. Per altra ban
da, un tema nou ha estât també el de la crisi 
sacerdotal, tractat de diferent manera en 
dues de les obres presentades.

Així mateix, pot dir-se que el grau d’ima- 
ginació aplica! a certs temes s’ha reflectit a

Joan Ripoll llegint el veredicte.

vegades en l’estil d’algunes obres, on s’han 
emprat els recursos més insòlits, des de pro
posar lectures aleatòries d’un text fins a la 
utilitzaciô implícita de formes de la narrati
va cinematogràfica. És així que el conjunt 
d’obres presentades ha estât el més ampli 
possible, i les opcions del jurat també foren, 
d’antuvi, ben diverses. L’aplicaciô, però, 
del criteri de relació tema-escriptura aviat

Un aspecte del Saló, pie de gom a gom.

posà ordre en una aparen! pluralità! d ’op- 
cions, un cop les obres foren llegides i valo- 
rades. Arribaren a l’estadi de finalistes set 
obres, ei conjunt de les quais reflectia, fins a 
cert punt, les caractéristiques del total de les 
novel.les presentades.
TRES NOVEL.LES DE GÈNERE

A grans trets, aqüestes set obres seleccio- 
nades podrien ser classificades en dos grups: 
les novel.les de gènere i les novel.les que en 
diriem intel.lectuals. Entenem per novel.la 
de gènere aquella que respon a unes caracté
ristiques de tema i forma donades prèvia- 
ment, que per si mateixes en defineixen 
l’abast: en el cas que ens ocupa, podría 
situar-se en aquest grup “Més ángel que di- 
moni”, de Nûria Minguez, novel.la que 
qualificariem corn d’intriga sentimental, en 
la que 1’autora palesa la seva habilitât narra
tiva tot fent digerible una història melodra
mática inversemblant entre un pintor de fa
ma i la muller d’un militar sud-americà; en 
el gènere de reportatge testimonial -potser 
més periodistic que no pas novel.listic-, 
“Lleonard Arenas” presentò la seva obra 
“E lprodigi i el caos”, sobre les Unites per la 
llibertat i la dignità! humanes a Centro- 
Amèrica; i en el gènere policiac, Xavier Mo
re! oferi “El misteri etrusc”, història mig in
trigant, mig irònica, sobre una banda d’esta- 
fadors que trafiquen amb antiguitats falses, 
sense que tampoc no hi falti el component 
sentimental.

De les tres novel.les citades, la de “Lleo
nard Arenas“ es mantingué fins la tercera 
votació de les cinc que constitueixen l’elimi
natòria final, ben segur gràcies al seu alè 
d’autenticitat, malgrat la mancança de trets 
especificament novel.listics; “El misteri



457

et ruse” aguantà dues votacions, atenent la 
desimboltura de la seva exposició i el joc 
desmitificador del pairó policíac clàssic, 
malgrat no assolis l’acabat que obtingué 
Tobra del mateix autor, “El manuscrit per- 
du t”, presentada l’any passai i que aconse- 
gui l’honor de quedar finalista al costai de

dibilitat dramática, resultà l’obra finalista, 
“II.literal”, presentada sota el pseudònim 

que relata l’experiència vital d’;.n 
persenatge a :avés d’una doble perspectiva: 
la narradora explica a un ex-amant la seva 
relaciô amb un home que, a mesura que inti
ma amb eila, li conta la seva vida i la dels

Tània Turull recull el premi en nom del sen pare.

l’obra guanyadora de Gabriel Janer Manila; 
“Més ángel que dimoni”, en canvi, obtin
gué un sol vot a la primera votació, donat 
segur ament el seu to més convencional, llin- 
dant amb la literatura popular.
TRES NOVEL.LES INTEL.LECTUALS

El segon grup -que he qualificai com de 
novel.la Intel.lectual- presentava, en con- 
junt, una preocupació formal més palesa, a 
vegades fins i tot amb rise de distorsionar la 
història que es contava. L’exemple més ciar 
era la novel.la del mallorquí Pere Morey ti- 
tolada “Laberint”, bastida sobre una com- 
binació aleatòria que l’autor recomanava 
efectuar amb l’ajuda d’un dau, que perme- 
tia seguir un ordre de lectura atzarós, saltant 
d’uns capitols a uns altres: de fet, més que 
explicar una història pròpiament dita, pre
sentava moments quotidians d’un personat- 
ge doble -un Joan o una Joana- la motivació 
dels quais es resumía a l’epileg en una fór
mula clàssica del “carpe diem” horacià; 
aquesta novel.la caigué després de la segona 
votació, tot desempatant amb la citada “El 
prodigi i el caos”.

Una altra obra de procedència mallorquí
na, ara de la novel.lista Antònia Vicens, es 
mantingué fins a la penùltima votació: es 
tracta de “Eantasia per a un capvespre”, 
història molt elaborada d’un advocat arri
bista que es débat entre la muller rica i ma- 
laltisa i una amant jove, i que acaba 
suicidant-se; de fet, però, el personatge cen
tral és l’amant, que emprén una mena de pe- 
legrinatge simbólic al llarg d’un cap de set- 
mana a la recerca de l’home, i que és seguida 
de prop d’un testimoni objectiu que esdevin- 
drá el narrador de la historia.

No menys elaborada, però sí amb més cre-

seus avantpassats, desgranan! aixi un seguit 
d’históries múltiples que enllacen perfecta- 
ment gracies a una escriptura acuraca que 
err.pra recursos narratius de X)na Ilei; 
novel.la rica en suggeriments, es ressent, pe
rò, c ’ur_ cert artifici que, a la llarga, desdi- 
buixa el personatge eix de tota la historia.

LA NOVEL.LA PREMIADA
La novel.la premiada, situada d’antuvi en 

bona posició, fou “La torre Bernadot”, del 
quasi-sabadellenc Antoni Turull, que man
tenía una posició ecléctica entre els dos 
grups que s’han descrit.

Basada en experiéncies autobiográfiques, 
narra la relació d’infantesa i adolescéncia 
entre un noi i una noia -pertanyents a una 
familia de l’alta burgesia barcelonina-, rela
ció que esdevé aviat amorosa i que quedará 
estroncada en seguir ambdós protagonistes 
els camins diferents que els marquen llurs vi
des. La novel.la explica aquesta vivéncia, 
aparentment tan simple, d’una manera rea
lista i poètica albora, tot enriquint-la amb 
una infinitat de matisos, que van des de la 
creació d’ambients a l’anàlisi psicològica 
dels personatges; l’obra és estructurada en 
tres parts molt definides: d’antuvi es narra 
en primera persona un estiueig a la torre fa
miliar de La Garriga durant els temps de la 
post-guerra espanyola; la segona part conté 
la correspondéncia creuada trenta anys des
prés pels dos protagonistes, que evoquen 
aquells temps d’adolescéncia, i en comple
ten la visió; finalment, l’ùltima part presen
ta un salt en el temps, torna endarrera i 
reemprén l’acciò tot explican! objectiva- 
ment -ara en tercera persona- la vida barce
lonina deis dos protagonistes, que viuran la 
culminació de la seva relació amorosa. El 
desti els separá irremisiblement - “e/ mur que 
els separava va tornar a materialitzar-se i 
mai més no van tenir l ’ocasió de dir-se que 
s ’estimaven”-, però l’encís i la nostálgia 
d’aquells anys perduraran per sempre.

La combinació d’intimisme i objectivitat, 
el tractament del pas de temps, el poder del 
record i el contrast amb l’evidéncia de la 
frustració, unit a una exposició clara i colo
rista albora, fan d’aquesta novel.la una obra 
singular que, sens dubte, haurà d’arrodonir 
la trajectória del premi Sant Joan,

Roda dt prensa Sabadell-Bristol.
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L’avi Turull es va quedar de pedra
per Pere Font Grasa

E.m Pere Turull i Salient va engegar-li 
el primer retret de la nit:

-Antoni, Antoni!, els teus pecats et 
són perdonats.

L’Antoni Turull i Creixell havia tra- 
vessat corn aquell qui res no veu, un pâ
ti d’operacions més aviat orfe de pù- 
blic: Era mitja tarda d’un fredolic jorn 
novembri. Per suposat que bavent es- 
coltat la veu carrinclona del rebesavi, la 
sang se li glaçava. L’avi Pere, pere de 
pedra treballada, era dalt del dm del 
monôlit, corn una mena de censor de la 
vella escola.

Estil modernista informatitzat, el 
conjunt del palau era preuat recer saba- 
dellenc; recer de la pesseta estalviada 
ral a ral des que l’avi Turull va rifar-se 
uns quants règims; i va entendre que 
més val estaiviar que penedir.

Barba blanca, cara rogenca, pensa- 
ment “ ista” dins d’un ordre, el quasi 
lleial sùbdit de Sa Majestät (¡l’altre Isa
bel II!) va decidir de continuar la gresca 
del més ancià de la familia:

-Avi, avü, ¿fa fred a les allures?. 
Avi, avi! jo  també us perdono els vos- 
tres pecats.

Un bidell va veure l’escena. {“Quina 
mena de gent”, va pensar). El barbut 
de pedra cridant des del pedestal, i el 
gentleman madur d’ulls petits i eixerits, 
esgargamellant-se perqué se l’escoltés. 
La bogeria familiar travessava anys i se- 
gles.

Antoni Turull i Creixell va obrir el 
cancell de la sala de máquines del sote- 
rrani. Un sheriff de la Casa no li treia 
l’ull. Després d’arrossegar una llarga 
escala, va pujar-la fins el pati d’opera
cions. Atansant-la sota la barba 
turulliana/granítica, va assolir el cim.

Els seus llavis van provocar la prime
ra besada aéria de la Casa. L’avi grani
tic va bressolar el renét; reconsagrat 
guanyador del Premi Sant Joan 1985.

-¿On és la torre Bernadot?. 
-interviuava l’avi.

-És una fortalesa imaginária replena 
d ’experiències autobiogràfiques... Un 
estiueig a la torre de La Garriga... la 
postguerra espanyola... -responia el re
nét.

-Ja han tornat els carlins!. On és la 
reina Isabel? ¿Qué fa  VEspartero que 
no es mou?. Un reguitzell de preguntes 
van somoure els fonaments d’aquell 
monôlit postmodern.

-¡Tranquil, avi, tranquil!, parlo de la

guerra del 1936, ¿compreneu?
El veil alcalde, fabricant i “ rico cata

lán’’ va fer uns ulls com unes taronges, 
convençut com estava que tot plegat era 
obra deis carlins.

El renét reconsagrat descendent, va 
restar fins altes bores de la nit llegint pel 
rebesavi tot l’argument de l’obra. No- 
més s’escoltaven els tics de les máquines 
que donaven aspecte d’avantguarda al 
conjunt modernista/informatitzat.

Ambdós personatges, guerrillers del 
més pur estil sabadellenc, van xafarde
jar els origens familiars, la coincidéncia

ARQUITECTURA D'INTERIORS 
DISSENYS A MIDA__________

RONDA ZAMENHOF N o 151 
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de les dues Isabels régnés {la chata espa
ñola i la quenn británica) que d’alguna 
manera havien estât punt i apart de 
llurs vides.

Abans de finir la trobada i baixar es
cales avail, el professor de catalá a Bris
tol (conegut com ”el pobre catalán'^ 
fill i vei del barri maritim, va explicar-li 
a l’estátua de pedra picada que l’import 
del premi era d’un milió de pessetes.

-¡Renoi, renoi!, -va escoltar-se per 
darrera vegada com una mena d’eco 
que sorgia deis vitralls. “¡Renoi, 
renoi!, un milió de pessetes, per escriu- 
re quatre rucades: ¡A la fábrica, a tre- 
ballar, a fer passada, aquest joventut 
disbauxada ens vol ensorrar!. El veil 
Turull va morir en saber que a la Caixa 
ja n’eren cent de caixes; que un milió ja 
eren cent milions; que un Turull eren 
cent Turulls i que Sabadell ja eren cent 
vuitanta mil sabadellencs.

Es va quedar de pedra, guaitant des 
de la Torre Bernadot.
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El pessebre, una tradìcìó que no decau
per Joan Pareli i Domingo -  President Agmpació Pessebristes de Sabadell

A Sabadell, Tart de fer pessebres ens 
ve de lluny. Cal creure que van ser els 
frares caputxins els qui, en el segle 
XVIII, van propagar-lo i popularitzar- 
lo en les liars sabadellenques, dones és 
sabut que aquells, els caputxins, hastien 
cada any per Nadal un monumental 
pessebre, amb boniques figures de terra 
cuita, obrades pel gran imatger barcelo- 
ni Ramon Amadeu (1748-1821).

En coneixem el fet per un pareli de fi
gures d’aquell pessebre que avui encara 
es conserven, d’entre moites que guar- 
nien el pessebre dels seràfics seguidors 
de l’Ordre de Sant Francese d’Assis. 
L’any 1835 el convent va esser incendiât 
per la patuleia, però algú va retirar 
abans les figures del pessebre. L’any 
1856 quan va reconstruir-se a V“Hort 
dels Caputxins” el veil edifici incendiât, 
i va destinar-se a Hospital i Casa de Be- 
neficèneia, les figures van ser-hi retor
nades i emprades per les Germanes Car
melites per a fer el seu pessebre fins 
l’any 1905 en que van ser substituïdes 
per les Germanes Paules.

Amb tot aquest trasbals moites figu
res es van perdre o destruir. Una cin- 
quantena d’anys enrera alguna provec
ta religiosa paúla recordava que en el 
pessebre que cada any feia la comuni- 
tat, bona part de les figures eren provi- 
nents del convent dels caputxins, i que 
algunes que varen salvar-se, any s des
prés, el capellà de la casa, Mossén Joan 
Costa seguia col.locant en el pessebre. 
Actualment d’aquell gran conjunt de fi
gures de Ramon Andreu -de valor avui 
incalculable- sols en resten un pareil, 
que amb prou esforç yan poder salvar
se.

Sembla, dones, que amb certesa po- 
dem creure que van ser els pares caput
xins els propagador s de l’art pessebrista 
a la nostra, llavors, vila. Qui vulgui co-

nèixer més details relatius a la histôria 
del pessebre a casa nostra, pot consul
tar el llibre, avui exhaurit, “El pesse- 
brisme a Sabadell”, escrit l’any 1958 
pel gran mestre Lluis Mas i Gomis. 
(1890-1971).

Des que en Lluis Mas va escriure 
aquell llibret fins avui, encara que la 
tradició pessebrista no ha minvat, es 
pot comprovar corn han variât les di
verses maneres de manifestar-lo o 
d’ensenyar-lo. Actualment en moites 
cases o pisos és difícil concedir un espai 
prou gran per tal que la xicalla hi bas- 
teixi el seu pessebre, el que fa pensar ais 
components de la familia que, com que 
el pessebre es petit, no pot ésser bonic. 
D’altra banda molts pessebristes caso- 
lans no s’inscriuen al concurs anyal per
qué en la seva construcció hi ha inter- 
vingut més el pare o la mare que no pas 
la filiada. Llavors una mena de vergon- 
ya fa que el pessebre es quedi isolat a 
l’intimitat de la vida familiar, dones po- 
dria donar-se el cas que el jurat del 
concurs o bé algún visitant en descobris 
la trampa. D’aquesta manera se’ns ha 
anat fent cada vegada més difícil saber 
les cases on basteixen pessebre i on po- 
dem demanar que ens obrin la porta 
amb aquelles expressions antany tan fa
miliars de: “Es aquí que fan
pessebre?”, o amb aquella altra: “Ave 
Maria, que ens deixaran veure el pesse
bre?”.

Tan sois una trentena d’anys enrera, 
moites entitats culturáis i bénéfiques de 
la nostra ciutat feien els seus pessebres 
més o menys monumentals, pessebres 
que eren esperats i visitats amb goig per 
un públic ben nombrós. Recordem el 
gran pessebre de la “ Casa de Caritat’’, 
el de les “ Germanetes deis Avis’’, el de 
les “Tereses’’, el de la “ Guardería de 
Santa Teresita’’, el deis “ Maristes’’, el 
de l’Académia Católica, el deis tres cen
tres excursionistes, etc. La visita a 
aquests i a altres pessebres tenia tota la 
consider ació d’esdeveniment ciutadá. A 
les tardes de les festes nadalenques era 
costum arrelada anar tota la familia a 
veure pessebres, seguint un recorregut 
que d’una tongada els permetia 
contemplar-ne varis. Aquesta passejada 
cap el tard de les fredoses tardes nada
lenques, bo i estirant els membres entu- 
mits pel repós, propiciava una digestid 
suau de les bones menjes própies de la 
diada.

Actualment aquesta passejada ens se
ria difícil de fer; els pessebres casolans, 
que són molts, semblen en bona part 
inexistents, i els que es basteixen en lo
cals públics, afiguren teñir una dedica- 
ció única; la gent de la casa o socis de 
l’entiat. La manca de pessebres públics 
que hastien diverses entitats locals l’ha 
vinguda a substituir la gran mostra de 
diorames que, cada any, l’Agrupació de

Pessebristes fa al local de l’Académia 
Católica i els que encara segueixen fent- 
se a la residéncia de “ Les Germanetes’’. 
Actualment tot el que de bo i millor es 
fa en pessebres a la nostra ciutat pot 
contemplar-se en aqüestes dues entitats,. 
que, davant per davant l’una de l’altra, 
han fet possible que anar a veure pesse
bres siguí encara una manifestació ciu- 
tadana amarada d’un pie sentit tradi
cional i religiös albora.

Un fet recent demostra com des de 
fora és considérât i estimât el pessebris- 
me sabadellenc. Fa pocs mesos va 
constituir-se la Federació Catalana de 
Pessebristes, i en la reunió general de 
constitució, que va tenir Hoc a Girona, 
es va acordar per gran majoria, que 
l’Agrupació sabadellenca n’ostentés la 
presidéncia i la seu social. Aquest fet re- 
coneix a bastament que la nostra ciutat 
és una de les localitats catalanes on l’ac- 
tivitat pessebrista es més reexida quali- 
tativament i quantitativa.

Siguem, dones, fidels a aquesta nos
tra tradició. Estimem el pessebre, que 
és un art humil i excels a l’ensems, i go- 
sem més pel que ens ensenya que no pas 
pel que ens mostra. Deixem-nos arra- 
bassar per la Llum de l’obra creada, i 
deixem que la claror del Coval de la Na- 
tivitat ens faci contemplar el pessebre 
amb la pura avidesa deis ulls de l’in- 
fant. •
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'‘El futur és ara''

Respirar és viure
per Enríe Osso i Xavier Lloansí

El segell de la morí 
dóna preu a la moneda de la vida 
i fa  possible comprar amb ella * . , 
el que realment té valor y

R. Tagore
Aixd, amic meu, 
tan sois ho sap el vent.
Escolta la resposta dins del vent.

Bob Dylan

E.Üs homes i les dones d’una societal pos
tindustrial com la nostra hem arribat a un 
punt en qué l’evolució econòmica, cultural i 
social* ens obre immenses possibilitats d’ac- 
tuació en tots els terrenys, que demanen de 
nosaltres continues decisions. I segons com 
siguin les circumstàncies concretes de cadas
eli, aixi serà la personal forma de reaccionar 
i adaptar-s’hi, mes o menys positiva per a la 
persona, la col.lectivitat i l’entorn.

El que avui determina mes clarament 
qualsevol idea o forma cultural, sigui plàsti
ca, literària, musical o visual, és l’enorme 
desenvolupament que están assolint, apa- 
rentment sense limits, la ciéneia i la tecnolo
gia, que s’han convertit en l’experiéncia pri
mordial d’una societal abocada a Tacciò, 
una acciò sense parar, vers la natura exte
rior.

Segles de Iluita
Darrera d’aquesta realitat d’avui hi ha 

moites suors i molt de sofriment. Aquella 
frase: “elspobles feliços no tenen historia” 
recull la idea que el progrès material, social i 
espiritual de les col.lectivitats de la nostra 
àrea cultural ha estât aconseguit a còpia de 
Iluites i dominaciò.

El nostre llenguatge mateix és pie d’ex
pressions que palesen aquesta vivència 
d’oposició a la naturalesa, com quan amb 
treballs li “ arrenquem” els secrets, “ llui- 
tem” contra les plagues que malmeten les 
collites o el cáncer que se’ns emporta éssers 
volguts. Parlem de les “ conquestes” de la 
cièneia o hem d’escoltar o llegir que les ciu- 
tats, per “ créixer” , s’han d’expansionar a 
costa de hoscos tan úfanosos com Tenyorat 
de Can Feu.

Per veure corn és arrelada entre nosaltres 
aquesta manera de pensar i d’actuar que ens 
considera enfrontáis i estranys ais elements 
naturals bàsics, no ens cal sinò recordar la 
manca de Hum i de ventilaciò de les nostres 
cases de ciutat tradicionals, la tardana incor- 
poració a dins de les instai.lacions d’higiene 
personal, i el temps que ens ha costai poder 
expressar-nos amb normalitat en el terreny 
afectiu i sexual.

Certament, en el darrer segle hem assistit 
a casa nostra a una acoderada evolució 
d’aquestes concepcions. No en va a Cata
lunya apareixen els pioners de Texcursionis- 
me modem i dels nous currents turistics, es 
destaquen portaveus de les tendèneies natu
ristes i écologistes, artistes innovadors pro
pugnen noves interpretacions de la realitat, i 
escriptors amb Sensibilität tradueixen al ca- 
talà obres de cultures fins aleshores allunya- 
des.

El canvi ha estât profund i ràpid. En rela- 
tivament pocs anys les xemeneies fumejants

dels nostres vapors han esdevinguts símbols 
inactius d’un mon definitivament perdut i 
ais seus peus s’apleguen munió de ciutadans 
àvids d’alternatives de futur, o s’hi inaugu
ren pavellons que acullen estudiosos i opera- 
ris destres en noves tecnologies i activitats.

Avui, com a résultat d’aquesta llarga mar- 
xa vers el coneixement de la matèria, la vida 
i les persones, podem entreveure una socie
tal en qué prácticament es pot tenir tot pit- 
jant uns botons, i a Tinstant... Tot, menys 
la félicitât íntima que no es deixa atrapar tan 
fácilment perqué no va Hígada a cap cosa ni 
situació, sinò a un procès vital de creixe- 
ment... La pau, Tharmonia i la joia auténti- 
ques que perseguim són unes monedes de 
molt valor, difícils de trobar i de mantenir, 
però per la seva naturalesa, com més les vo- 
lem, més se’ns escapen. Defensen el seu va
lor i raresa amagant-se de nosaltres i sempre 
les estem cercant on no són.

I trobar-les no és cosa que es pugui “ en- 
senyar” ; en realitat només es pot aprendre, 
perqué el descobriment és personal i intrans
ferible. La félicitât necessita per a 
desenvolupar-se un seguii de condicions. Si 
es donen, la persona hi arriba de forma sen- 
zilla i naturai. Tot Tesforç cultural i educa- 
tiu va en aquest sentit.

Les nostres motivadons profundes
La nostra vida és essencialment, temps 

per a fer  i temps per a èsser. Hi ha més pres- 
sió que ens impulsa a fer que no pas a èsser. 
Però són tantes les obligacions que ens anem 
imposant que el temps i la vida se’ns escapen 
de les mans, i la dispersiô ens afebleix. És un 
fet que no podem quedar-nos quiets, que as- 
solit un objectiu en busquem un altre, però 
aquesta lògica d’acció per Tacciò abocada a 
fora, topa amb les naturals limitacions fisi- 
ques del pianeta i amb el pressupost de 
temps fix que és la nostra vida.

Ningù no negará que ens movem per asso- 
lir un estât de pau, harmonía i benestar, i ca
daseli pot fixar-se un nivell d’esforç que el 
compensi a Thora d’assaborir-ne els fruits, 
però ho fem de tal manera que esperem la 
joia de viure Hiurement després del treball, 
no en el treball mateix executat amb fruició, 
i la inèrcia d’aquest fet fa que ni en el des- 
cans sapiguem parar.

Tenir: objectes, profit i prestigi
Enduts per la pressió cultural que com un 

missatge ocult portem inscrit a dins, totes les 
nostres energies es polaritzen vers el món de 
la producció, de faisó que l’economia esde- 
vé Tinterès principal de la nostra existència.
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I avui, la possessió no es limita a objectes, 
sino al profit que les possessions ens repor
ten i el prestigi que ens confereixen. En la 
societal de serveis que ja estem constraint, 
comprem i venem, essencialment, prestigi 
que “ enriqueixi” el nostre jo individual.

Per mantenir aquest sistema cal molta ac
ciò i molt pensament, que suposen un ùs 
molt unidimensional de la nostra existència. 
El mètode que s’utilitza és la racionalitat 
científica i l’apliquem universalment perqué 
“ funciona” i ens és útil.

Estem dividits
L’aplicació de la divisió del treball ens ha 

convertit a tots en especialistes i semblant- 
ment hem dividi! també la nostra personali
tà! en parcel.les independents. Tan nostre, 
però, és el poder del pensament racional 
com la intuiciò i la capacitai d’estimar, aixi 
com la força dels nostres braços i la capaci
tai de fruìciò.

Tanmateix, considerem tan “ naturals” 
alguns esquemes mentals que ens sembla di
fícil que es puguin concebre altrament. I vo- 
lem referir-nos a les divisions que fem entre 
treball i oci, bé i mal, cos i ment, persona i 
cosmos, mestre i deixeble... tan évidents que 
les vivim corn conceptes oposats, essent aixi 
que moites persones de cultura no- 
occidental sòn capaces de viure-les de forma 
complementària, corn a manifestacions ex
tremes però pertanyents a una mateixa reali
tà!. En aquest sentit pot existir la vivéncia 
d’un treball descansa! i d’un descans actiu, 
un bé no absolut i un mal que té una part 
positiva, un mestre que aprén ensenyant i un 
alumne que quan actúa, aprén; o una perso
na integrada que veu la realitat menys frag- 
mentàriament i que no veu un enemic en les 
forces de la naturalesa.

Tota cultura tradueix una manera d’en
tendre el mòn i de ser-hi. Quan el fet 
d’“ existir” ve certificat per la realitat del 
meu “ pensar” , haig de ser conscient que 
aquesta és una opció possible entre d’altres, 
que referma una visió racionalista de la rea
litat. Si históricament veiem néixer i 
desenvolupar-se aquesta concepció a Euro
pa -per bé que avui ha esdevingut universal i 
dominant- ho podem atribuir a una comple
xa série de condicionaments economics, cul
turáis, socials i ambientáis que la feien més 
viable.

AMB TOTA SEGURETAT...

Mùtua de Seguros de Sabadell
Indùstria, 16

Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL

És important, però, de comparar les for
mes de pensament desenvolupades pels po- 
bles anglo-saxons i germànics amb les apor- 
tacions culturáis d ’altres civilitzacions 
menys condicionades per un medi rigoròs, 
tais com la nostra mediterrània, les cultures 
africanes i amerindies o els pobles 
orientais... que d’una forma tan clara avui 
fan sens molts dels nostres esquemes men
tais i àdhuc els fecunden amb llurs aporta- 
cions riquissimes a Tart, el pensament i la 
ciéncia universals.

Vivim d’abstraccions
Ens considerem sovint molt matérialistes, 

però una anàlisi més acurada de la realitat 
que hi ha darrera del “ penso, dones existei- 
xo” , que rau a la base de la nostra mentali
tà! tecnologitzada, ens farà veure que ens 
alimentem de simbols i abstraccions, que si 
bé han demostrat èsser una eina poderosa 
per a conquerir l’univers físic, la realitat 
“ exterior a mi” , no ens sòn de gaire utilità! 
a l’hora de viure les dimensions oblidades de 
la persona: Tamor, la intuïciô, la saviesa. 1 
és aci on es manifesta el sentit radical del 
nostre allunyament de la natura: no som 
capaços d’entrar-hi en comuniò directa, per
qué ens és estranya, començant per la com- 
prensiò del nostre cos, que acabem confiant 
a “ especialistes” , es tracti del metge, del psi- 
còleg o del professor de gimnástica.

¿Sabem reaiment contemplar i assaborir 
la bellesa d’una flor, d’un cos, d’un paisat- 
ge, d’un menjar? A l’hora de respondre 
haurem de convenir que sovint, en Hoc de 
contemplar ens volem emportar el que 
veiem, i en Hoc d’assaborir ens empassem 
l’objecte o la realitat de forma consumista i 
impulsiva. I aixi és corn normalrnent confo- 
nem la realitat mateixa amb una pel.Hcula 
sobre la realitat, amb una descripciò, i que- 
dem desconnectats d’una vivéncia directa de 
les realitats que ens envolten.

A mesura que el nostre treball diari té més 
relaciô amb simbols, xifres, estadistiques, 
models teòrics, indicadors abstractes... i re- 
fusem d’embrutar-nos les mans tocant la 
matèria que algù altre manipula, reforcem 
aquesta tendéneia d’allunyament de la reali
tat.

Reorientem els nostres passos
Si fem nostra la conclusiô que aquest estât 

d’oposiciô, de separaciò, de divisiò interior, 
ens resta un gran potencial d’energia creati
va, de felicita! personal i de pau col.lectiva; 
si acceptem que, malgrat haver estât un mé
canisme útil en étapes évolutives anterior s, 
que va permetre la supervivéneia de la nos
tra espécie, ara pot menar-nos cap a una in- 
voluciô; si de forma desapassionada obser- 
vem aquelles cultures que a diferéneia de la 
nostra han considera! molt menys-important 
el desenvolupament material i Than suplert

amb uns altres valors... ens preguntarem en- 
curiosits quin carni podem seguir per 
avançar un xic més vers el progrès i la pau.

Certamen!, no hi ha res de nou que no tin- 
gui quelcom de veil, ni res de veil sense es
pumes de novetat. Segurament la nostra tra- 
dició cultural ens ofereix algunes temptati- 
ves per explorar, experiéncies per aprofun- 
dir i missatges per reconsiderar. Sois és 
qüestió d’adreçar-nos-hi amb la mirada neta 
i fresca, des de punts de vista nous i amb 
Tolda atenta a les veus del temps present que 
demanen solucions.

Tanmateix, si propugnem Tenderroca- 
ment deis murs que frenen el nostre cami
nar, si es tracta d’anar més enllá en Thorit- 
ZÒ, farem bé d’adreçar els nostres uHs encu- 
riosits vers terres més assossegades i amb un 
altre tarannà, que conservin el secret del 
temps que nosaltres hem perdu!.

I aixi corn Orient ra cent anys fou fascina! 
per Tactivitat d’Occident, ara som nosaltres 
que ens orient-em, captivats per cultures
mil. lenàries. No ens fa estrany: la Història 
és plena d’exemples de fecundaciò mùtua de 
civilitzacions.

Retornan! ais orígens
Àsia és el bressol comù de la nostra cultu

ra, origen de grans imperis, descobridora 
avançada en els camps de la matèria, de 
l’energia, de la informaciò i de Thumanis- 
me. Però com un tigre que s’adorm satisfet, 
fou despertada de la seva letargia per euro
peas ansiosos d’acciò, de profit i de prestigi. 
I ara, cap a la centùria d’aquest despertar, 
som nosaltres que ens preguntem si no dor-
mim. I moites mirades s’orienten ais ori- 
gens.

És allà on comprovem una Harga tradiciò 
espiritual compatible amb concepeions joio- 
ses de la vida, on la ciéncia ha tingut per ob
jecte els estels del cel i el cor de la persona, 
on la terra s’humanitzava i Thome es fonia 
harmònicament amb el cosmos, i on el 
temps i Tacciò flueixen amb mesura. Però, 
preguntem, ¿no és aquesta la tendència de 
Thumanisme integrai que convé a la nova 
era que estem inaugurant? Quines potències 
hem de fer despertar en nosaltres ara que 
hem delega! en les màquines funcions que 
fins ara eren “ exclusivament nostres” , tais 
corn la mateixa intel.ligència?

Per situar-nos amb uns uHs nous davant

AMB TOTA SEGURETAT...

AUS
Mùtua de Seguros de Sabadell

Indùstria, 16
Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL
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de tots aquests canvis ens cal llençar ben 
Iluny tots els veils esquemes inservibles. 
Hem d’aprendre a captar la realitat nostra, 
del proïsme, de la natura, d’una forma nova 
i més viva. I una manera concreta, eficaç i 
convenient per a nosaltres, homes d’accio, 
és experimentar atentament la nostra respi
rado.

Sense respiració no hi ha vida___________
Segurament mai no hem pensât en la im- 

portància que té respirar, i és aquí on vollem 
arribar. Respirar és un fet natural, fisiolo
gie, espontani, essencial per al manteniment 
de la vida. Respirant, ventilem els nostres 
pulmons, i oxigenem la sang per donar vida 
a les cél.lules.

La respiració, té, però, una particularitat: 
d’una banda, és un “ fet que ens passa’’, que 
podem contemplar com si fos des de fora, 
perqué és espontani, I per una altra, és un 
procès fisiològic modificable per la volun
ta!, sobre el qual podem intervenir. Pensem 
com, altrament, aixó no és possible amb la 
digestió, o els batees del cor, per exemple. I 
en la mesura que podem influir intenciona- 
dament en la respiració per aconduir-la, po
dem fer-la objecte d’experimentació i 
reeducar-la, i aprendre altres formes de res
pirar si així ho decidim perqué ens convé.

I si ens adonem que per mitjà de la respi
ració captem una part important de l’ener
gia que ens anima, podem comprendre que 
el nostre to vital dependrà en bona mesura 
de la qualitat de la nostra respiració.

Com que la respiració és un fet inevitable i 
ens acompanya fidelment tot al llarg de la 
nostra vida, val la pena que ens deturem una 
mica per veure de quina forma la podem po
sar al nostre servei.

Respiració, atenció i siienci
Avui dia resulta molt difícil estar atent al 

que és important, tants són els estímuls, les 
informacions i sol.licitacions que ens arri
ben contínuament. I encara que estiguem fí- 
sicament quiets, el nostre cervell es troba en 
continua ebullició, com a la defensiva, o 
fent plans sense parar. Tant és així que fins i 
tot hem d’admetre que la sola idea del siienci 
ambiental ens fa por, i ens afanyem a con- 
nectar els aparells electrónics que tenim més 
a má.

La respiració pot èsser el mitjà que ens

FINQUES
CARNER

Agent de la Propietat Immobiliaria 
San Antoni M.® Claret, 18 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76 
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permet! el conreu natural, fácil i progressiu 
de l’atenció. Es tracta de contemplar l’en- 
trada i sortida de l’aire que respirem, sense 
intervenir-hi, només observant passivament, 
corn un espectador silenciós, i fent que tan
tes vegades corn la ment deixi vagar la imagi- 
nació la fem retornar suaument. Al llarg del 
temps, aquest entrenament ens porta al des- 
cobriment del siienci i la pau interiors que 
cal recuperar per arribar al descans pro fund, 
ara més necessari que mai,

Respiració i descans
Quan actuem o pensem, la respiració re

sulta alterada per l’activitat. Quan contem- 
plem la nostra respiració de forma atenta, 
espontàniament s’arriba a un descans men
tal i muscular, a un estât de relaxament. Per 
arribar a aquí, cal simplement, no fe r  res, 
deixar-se anar. Aixó és fácil de dir-ho i no 
tant d’aconseguir-ho de primera intenció, 
perqué estem contínuament tensos, prepa- 
rats per a Tacciò, Tatac o la fúgida. Com 
que normalment no ens és permés Tenfron- 
tament ni Tabandó -que són les sortides na
turals en una situació de forta tensió o 
stress- aquest mécanisme d’adaptació es tor
na contra nosaltres. L’alternativa clara és 
diluir les tensions abans que es provoqui la 
reacció de defensa.

Respiració i pensament
Una respiració atenta i profunda ens aju- 

dará a descubrir la connexió que té amb el 
pensament i el paper important que juga en 
la reunificació de la persona, dividida pels 
nostres dualismes. En un estât de forta con- 
centració en un problema, la respiració es fa 
superficial, i en una situació de perill, entre
tallada i continguda. Quan estem relaxats la 
respiració és ampia i profunda. Per aixó dei- 
xem anar un “ Respiro!’’ quan trobem un 
alleuj ament enmig de les penes i dels fatics 
diaris. Observem corn els sospirs i els badalls 
són mécanismes automàtics de la natura per 
restablir aquesta amplitud i profunditat.

Acostumem a creure que pensem amb el 
cervell però reaiment és tot el nostre cos que 
hi juga un paper important, corn ens revela 
el que acabem de considerar. Amb el cos 
cansat, intoxica! o malalt, el pensament es 
fa més difícil i espès. Quan la respiració és 
ampia i profunda el pensament es clarifica i 
s’eixampla. La respiració, en retornar el des
cans i l’energia a la persona total, reconcilia 
el cos i la ment,

Així dones, educan! la respiració -funció 
física-, eduquem la ment i a través d’aquesta 
es regula tot el eos. Un eos descansa! i una 
ment atenta són la clau per a mantenir la se
renità!, la pau, i el coratge per a viure.

Respiració i ritme vital
La contemplació conscient, atenta, de la 

nostra respiració aporta a la persona Texpe-

riéncia d’un ritme vital nou. El temps pren 
una dimensió nova: d’enemic passa a èsser 
un aliat. La respiració ens fa adonar que tot 
en la naturalesa té un ritme propi que no es 
pot variar en uns certs limits sota perill de 
desequilibri, Només puc agafar Taire que 
necessito a cada moment, no el puc acumu
lar; haig de viure en present, no puc respirar 
avui per demá; i haig de desprendre’m de 
Taire que ja ens ha Iliurat el seu oxigen.

Temps i siienci: dos valors que prenen una 
nova dimensió per a qui sap “ perdre temps’’ 
i renunciar a fer quelcom “ més útil’’ men- 
tr estant.

Respiració i vida
El nostre coneixement actual del cosmos 

ens confirma la intuïciô que Thome n’és una 
part inseparable, un fruit més que no pot ès
ser entés sense Tarbre que Tha produit.

El nostre desti no pot ser diferent del del 
nostre entorn. La vivència de la respiració 
progressivament ens penetra d’aquesta veri
tà!. A Occident hem visent la vida fragmen- 
tàriament perqué hem prescindi! d ’una part 
important del nostre potencial de vida i ara 
-a la llum de tantes descobertes de la psicolo
gia i l’antropologia- veiem ben dar com re
sulta d’empobridor viure i viure‘ns només a 
través del pensament analitic i calculador. Si 
es viu Texperiència d’unita! es pot entendre 
que Tintel.lectualisme, el racionalisme de- 
sencarnats siguin tan perillosos com un gani- 
vet sense mànec.

Un compromis personal
Quantes vegades no hem llençat la tova- 

llola en comprovar la complexitat de Torga- 
nització social, Tamuntegament de problè
mes i injusticies de tota mena, la impossibili- 
tat o inutilità! de les revolucions... i veient la 
nostra impotència per fer-hi resi I això és un 
fet davant del qual poden ensorrar les mi
nors voluntats,

Davant les noves circumstàncies hem de 
fer servir noves eines. Recordem el poder de 
la constància i de la conj unció de molts 
esforços en un mateix sentit.

Cal mobilitzar-se per allô que reaiment té 
valor: el temps, la vida, les persones. Si res
pirar és viure, dominem la respiració perqué 
així serem amos de la vida.

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Soletat, 80
Tel. 725 97 77 - 725 99 87 
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Xispes a rentorn del premi “Tasis-Torrent
per Xèspir Reportatge gràfic: Pere Monistrol

bans de com entar l ’acte, el ju ra t estava deliberant en 
una dependència de C a’n Turull. Fins i to t s’hi veia sortir 
fum ... I això que hi ha cartells de prohibit fum ar...

*
L ’hora anunciada era la una -hora de fer l’aperitiu- però 

es va com entar una hora després. L ’hora del d inar...
*

Hi havia més gent de la ràdio que de la p lom a...
*

Hi havia tam bé la TELE. És ciar que de tela aquí a Saba
dell n ’hi ha m olta ...

*
En Joan Brunet -que és de casa- com a secretar!, llegi el 

veredicte. Es feu un gran silenci. No se sentia ni el voi d ’una 
m osca. (De fet no n ’hi havia cap ...)  En canvi se senden al- 
guns batees cardiacs...

De prim er es va anunciar guanyador “ El P a ti’’. I to t se- 
guit —ex-aequo— va sortir l ’eixida... o sia Q uadern.

*
Això és: el premi es va partir pel m ig ....
El cas és que era un talò bancari i no es podia partir per la 

m eitat... (Se’n to rnà  a la capitai com tal...)
*

M algrat que el salò estava pie de gom a gom , encara hi 
faltava algú...

*
Es veu que ha estât la prim era vegada que s’ha o torgat 

aquest Prem i a una revista cu ltu ral... (Ja ho deia aquell pa- 
gés: -“ Està fo tuda l ’agricultura del pa is!’’...).

*
A l’acabam ent de l ’acte es va servir un “ lunch’’, però va ser 
tan minso que no semblava pas que estéssim a la m ansiò del 
“ rico ca talán ’’...

*
- A mi no m ’ha tocat ni una oliva -es va sentir exclam ar a 

algú. (Tranquil, hom e, és que no n ’hi havia d ’olives).
*

A questa adjudicaciò del Prem i a Q uadern ha m erescut la 
«benedicciò» de Mossén G eis...

*
Q uadern ha rebut algunes felicitacions. (No to tes...) .

*
Ah! i m algrat que la Casa Turull s’om plenà, algún Prem i 

es declarà desert...
*

Val a dir que si hem fet aquest com entari en to festiu és, 
ni més ni menys, pel fet d ’haver-nos donat el P rem i... •

BANC D'EUROPA
Rambla, 7 Telèfon 725 85 33 SABADELL
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Art Romànic

£1 Naìxement a les pintares de Barberà
per Ramon Vali i Rimblas

oient dedicar aquest article del Na
dal d’enguany a la contemplado i co
mentar! d’alguna de les nostres figura- 
cions romániques nadalenques, m’ha 
semblât escaient proposar-vos l’absis de 
l’església de Barberá que tenim tan a la 
vora. Són unes pintures originals, que 
poden datar-se a cavall deis segles XII i 
XIII, que es conserven al lloc primitiu, i 
en una església en la que encara hi ha 
cuite. A l’absis major podem veure-hi

hi ha la visita deis Reis a Herodes i la se- 
va adorado: mentre l’últim rei es despe- 
deix d’Herodes, el primer ja ofereix els 
seus dons a l’Infant que s’endevina as- 
segut a la falda de la seva Mare, la qual 
li fa de tron.

Com sabem prou bé, les representa- 
cions del cicle nadalenc són molt co- 
rrents a la iconografia romànica; es ba
sen no solament en els textos canònics, 
és a dir els admesos oficialment per

lat evangélic, ni canónic i apócrif: no 
pot relacionar-se de cap manera amb les 
llevadores que, segons els apócrifs, acu
den a la Mare de Déu per assegurar-se 
de la seva virginitat, perqué enlloc es 
diu que rentessin l’Infant. La mateixa 
escena es repeteix a les pintures de l’ab
sis de Polinyá i a les parets de Sorpe i de 
Santa Maria de Taüll (aquesta práctica- 
ment perduda). No figuren, que sápi- 
guem, en cap més representació pictóri-

Aspecte general de les pintures de Barberà.

représentât el cicle nadalenc práctica- 
ment complet: la Visitació de la Mare 
de Déu a santa Isabel; l’escena del Nai- 
xepient, segons la tradició bizantina, és 
a dir amb la Mare de Déu ajeguda al Hit 
conversant amb sant Josep, i l’Infant 
descansant, embolcallat, en un bressol 
a part i escortât pel bou i la muía; dues 
dones banyen el Nen Jesús dintre d’un 
cubell de fusta; un ángel anuncia la bo
na nova a uns pastors que el contem
plen dempeus; i, en una escena doble.

l’Església com a inspirats per l’Esperit 
Sant, sinó també en els Evangelis dits 
apócrifs, no reconeguts com a auténtics 
i que a vegades fins i tot incorren en as- 
severacions heterodoxes: la preséncia 
del bou i de la mula, el nombre deis 
Reis i la seva mateixa condició reial, al- 
guns details populars de la fúgida a 
Egipte, etc., els devem precisament a 
aquests relats apócrifs.

L’escena del bany de Jesús que figura 
a Barberà no la trobem, però, en cap re-

ca catalana. En coneixem, sí, la que el 
Mestre de Cabestany esculpí al portal 
de l’església del Voló i del que ens ocu- 
párem fa uns anys. En canvi l’escena 
era molt corrent a les representacions 
nadalenques bizantiries, en les que prác- 
ticament no hi falta mai.

Alguns autors han volgut veure en 
aquesta escena tota una prefiguració 
del baptisme de Jesús i de la remissió 
deis nostres pecats que havia d’obrar, 
els quals serien rentats juntament amb

Col.labora BANC



Eli dintre d’aquesta tina. Creiem que 
potser no s’ha d’anar tan enllà i que no 
cal veure-hi cap símbol trascendent, si
no senzillament la representado d’una 
escena que es repetía constantment en 
la vida corrent quan a una casa hi havia 
un nadó: el bany que calia fer-li per 
netejar-lo de la pròpia bruticia, incre
mentada notablement per l’embolcalla- 
ment degut als bolquers, costum que ha 
perdurât fins gairebé els nostres dies.

Tot i que durant l’edat mitjana s’anà 
perdent ï’hàbit que havia caracteritzat 
l’època clàssica de servar el cos net, no 
per aixô es descuidà totalment aquest 
aspecte de la higiene. Per un cantó, evi- 
dentment, s’anà defugint l’assistència 
als bany s pùblics, considérais llocs de
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Sofia, anomená Sophianae; dintre el 
mateix segle l’emperador Maurici va 
acabar-hi els de les Blanchernes que ha
via comengat el seu antecessor Tiberi. 
També ens consta que Carlemany en 
construí a Aquisgrá, la seva capital. La 
cort deis reis asturs tampoc defugia els 
banys: tant Alfons I (791-842) com Ra- 
mir I (842-850) en construíren.

El mateix sant Benet, en la seva Re
gla, prescriu que es proporcionin banys 
als malalts sempre que els precisin, si bé 
estableix que es concedeixin més rara- 
ment als monjos sans, i més encara els 
joves: així dones, les Consuetudines 
Farfenses, del segon quart del segle XI, 
ens expliquen que al monestir de Farfa, 
a la vora del refetor, hi havia unes crip-

rís depassaven els 26. S’hi separaven els 
homes de les dones, i els cristians deis 
jueus i sarrains, destinant a cada grup 
un dia diferent.

Qui no volia o no podia anar als 
banys públics no tenia més remei que 
banyar-se dintre d’un cossi de passar 
bugada: al seu fons s’hi col.locaven uns 
draps per evitar clavar-se alguna estella. 
Dintre d’aquests cossis o d’algun gibrell 
es rentaren els nadons fins gairebé els 
nostres dies. A Barberà i Polinyá hi tro- 
bem el cubell de fusta. A Sorpe el gi
brell.

* * *
Ja hem dit abans que no créiem que 

Fautor de les pintures hagués volgut do
nar cap significació transcendent a l’es-

.  j
Detall de Barbera.

platxeri i disbauxa; per l’altre l’empo- 
briment de la societat obligá a renun
ciar a una sèrie de comoditats i gustos 
deis que en altre temps s’havia gaudit. 
Aixó féu que els banys s’anessin tor
nan! cada cop més rars. Així i tot eren 
corrents a Bizanci on es mantingué la 
tradició romana, bé que cada vegada 
més esmorteida: Constanti inaugurà els 
banys de Zeuxxippus; al segle Vlé Justí 
II va restaurar, també a Bizanci, els de 
Taurus que, en honor de la seva esposa

Escena del lavatori de Polinyá.

tes provistes de tines on, els dies assen- 
yalats, es podien preparar banys pels 
monjos.

A més dels monestirs i dels palaus hi 
havia els banys públics: a les nacions 
cristianes s’anaren perdent; es conser
varen, i es conserven encara, als paísos 
árabs. Per aixó, probablement, se 
n’han dit erróniament banys “ árabs” : 
un deis més complets que es conserva és 
el de Girona, edifici romànic del segle 
XII. N’hi havia arreu: l’any 1292 a Pa-

cena del bany de Jesús. Nosaltres, però, 
si que voldriem extreure’n el següent 
missatge: Que als que ens sentim cris
tians ens recordi que és amb el naixe- 
ment de Jesús que comença la nostra re- 
dempció i amb aquest bany l’allibera- 
ment de la nostra sutzura espiritual. I a 
tots incitant-nos a menar una vida més 
neta, ens augmenti la félicitât que 
aquests dies mútuament ens desitgem.

)E SABADELL



Dinar de Nadal
Fotos de Florenci Rial

r \ n y  rera any, Nadal va sent una 
celebrado molt tradicional, amb 
una forta transcendéncia gastronó
mica, malgrat que es comenti que 
aixó ja perteneix al passât. Que hi 
ha hagut una certa disminució quan 
a aquelles multitudináries reunions 
familiars que es venien celebrant 
anys enrera, cal aceptar-ho. Els mo- 
tius podrien ser fonamentalment 
dos:

— Els mitjans de comunicació es- 
tan més a l’abast de tothom; la gent 
es mou amb més facilitât i, per un 
instint d ’evasió, marxa a festejar-ho 
a llocs diferents al de la seva habi
tual residéncia.

Segonament, la preparació del di
nar de Nadal comporta una bona 
tasca i ben so vint difícil de repartir.

Aquest any, si ens imaginessim 
sortir de casa per anar a un restau
rant, ho podriem fer, per exemple, 
al de Marcel. Però això solament és 
una suposició, ja  que en Marcel, 
com la majoria de catalans, prefe- 
reix celebrar el dinar nadalenc amb 
la seva familia. De totes formes ha 
tingut la gentilesa de donar-nos dos 
menùs que cadascù podria èsser ido- 
ni per la celebraciô d ’aquestes fes- 
tes.

Abans, però cal fer una petita his- 
tòria, dient que Faust Terradó i Do
mingo -professionalment conegut 
per Marcel-va marxar a Franga a 
on, a més del francés, hi estudià fo
namentalment hostelería fins obte
nir el titol. Posseeix la distinció de la 
Chambre de Metiers expedit a Lot et 
Garone. Va treballar al Hotel Gri
llon de Paris i també a Luvecienne, 
a St. Germain-en-laye... I quinze 
anys després retorna al nostre pais.

Eli havia nascut a Alguaire, poblé 
situât a 15 quilômetres de Lleida, si 
bé va escollit el Vallès per instai.lar- 
se professionalment. Una de les 
raons és que a Sabadell té familia di-



per Maria Eulàlia Taulé

recta. Sempre s’ha sentit molt bé a 
la nostra ciutat. És a casa seva...

Marcel té una forta vocació pro
fessional. És un enamorat de la cui- 
na, dels fogons. És la seva una cuina 
tradicional, però adaptada a l’avui; 
lleugera, variada, puix la renova ca
da dia. Personalment fa la compra 
diària al mercat i té uns proveidors 
constants i elegits. Eli dirigeix 
l’equip de cuina, mentre que el men- 
jador el porta la seva gentil esposa, 
Edur.

Dels tres elements que intervenen 
en un plat, estableix un ordre priori
tari a la qualitat de les primeres ma- 
téries; en segon lloc, el gust, el sabor 
i, en tercer lloc una esmerada pre- 
sentació. I sempre harmonitzant els 
tres elements.

Creu eli que el que ha canviat fo- 
namentalment en la cuina són les 
salses; s’espesen menys amb fécula i 
molt més per reducció afegint-hi 
crema de llet. Fa una cuina al mo
ment. Pràcticament s’ho fa tot, in- 
clós el pà -molt bo, per cert- i també 
la reposteria.

Segueix una mateixa linia de cui
na, però renovant-la diàriament per 
adaptar-la al gust del client de Cata
lunya. Cada 3 o 4 mesos varia total- 
ment la carta. Ho fa aixi per 
adaptar-se al can vi d’estacions i a fi 
d’utilitzar fonamentalment els pro- 
ductes de la temporada. Fins i tot el 
client pot demanar altres plats que 
no estiguin a la carta, sempre i quan 
hi hagi a disposició les matèries pri
mes.

Al demanar-li un plat estrella, ens 
recomana ”Llobarro al vi negre 
amb angules” o bé *‘Turbó amb sal
sa de aguacate”. Molt apetitosos, 
certament.

Marcel figura en la prestigiosa 
guia “Gourmet-tour”. Una garan
da.

Té una clientela selecta que li agra
da men jar bé. A Marcel hi acuden 
clients il.lustres. Entre ells cal desta
car la mare del Rei Joan Carles.

Martorell
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Sobre la versió cinematogràfica de “ Solitud” l’any 1944
L’autora, “Víctor Català” , va conèixer el film a Sabadell. per Josep Torrelia

l’escaiença, enguany, del vuitantè 
ani ver sari de la novel, la “Solitud”, 
obra preeminent dintre la nostra litera
tura, m’ha semblât oportú de rememo
rar l’adaptació cinematogràfica que 
se’n va fer l’any 1944, majorment opor
tuna per a nosaltres, sabadellencs, de- 
gut a una particular circumstància que 
va relacionar-la amb la nostra ciutat.

El trasllat de “Solitud” al cinema es 
va fer sota el títol de “Adversidad”. 
Era gairebé quaranta anys després de la 
seva sonada aparició en el mon literari 
català. I bé es pot dir que fou un gest 
bon xic rar, en aquells primers anys del 
règim franquista, el de prendre per te
ma d’una pel.licula espanyola el d’una 
novel.la catalana i, a més, d’ambient 
rural, per bé que semblés explicable pel 
fet de ser produïda i realitzada a Cata
lunya mateix. (Gairebé tres anys des
prés es produi i realitzà a Madrid “Ma- 
riona Rebull”, perqué el sistema devia 
pensar que convenia donar un xic de 
peixet a Catalunya, però cal no perdre 
de vista que es tractava d’una novel.la 
escrita en castellà per un escriptor ad- 
dicte).

Tanmateix, el guió de “Adversidad” 
era ben diferent de tot el que es produïa 
en el cinema espanyol d’aleshores, en el 
qual tot el que no fossin reconstruc- 
cions fastuoses d’època -històriques o 
romàntiques- o temes d’exaltació 
patriótico-militar o religiosa, havien de 
ser ambients d’una contemporaneitat 
imprecisa, distingida i amable. Ni que 
ens remuntem a la producció barceloni- 
na de l’abans immédiat a la guerra, si 
més no des del cinema sonor a 1’entrada 
deis anys 30, “Adversidad” era el pri
mer film que s’encarava amb la Cata
lunya rural.

¿I, dones, el résultat d’aquella inicia
tiva?. No es pot dir que l’adaptació in
flingís canvis importants a restructura 
de l’obra original. L’assumpte girava 
igualment entorn al personatge femení, 
la “Mila” -“Monica“ en el film- amb 
el seu drama d’engany i solitud, porta
da pel marit a fer d’ermitana en un racó 
muntanyenc inhóspit on el mandra del 
seu home s’acontenta amb un treball 
que no li exigeix esforç de cap mena i 
encara la va abandonant a ella darrera 
del joc. Però el tremp descriptiu, analí- 
tic i poemátic albora, i amb arestes de 
dramatisme punyent, de l’obra de Cate
rina Albert -aquella escriptora que a

Leonor Fábregas, la jove actriu protagonista de 
«Adversidad».

principis de segle havia amagat la seva 
condició femenina amb el pseudònim 
de “Víctor Català”- aparegué considé
rablement deixatat en la seva transplan- 
tació a la pantalla. Per aixó es deuria 
aconseguir que el guió fos autoritzat; 
des de Madrid devia ser vist com una 
mostra d’antropologia innòcua, sobre- 
tot pel fet de ser indeterminada. Només 
la referéncia a la novel.la en qué el film 
era basat localitzava el tema; però passa
rla força inadvertit a l’espectador cor- 
rent ja que no s’hi donava relleu.

El director, Miquel Iglesias, barcelo- 
ni, tot i ser ben jove comptava amb una 
certa veterania. Abans de la guerra -a 
partir dels seus setze anys- feia cinema 
amateur, i d’aci ens coneixiem, eli i jo, i 
ens unia una bona amistat, igualment 
que amb el nostre malaguanyat Llobet- 
Gràcia.

Una cosa curiosa de Miquel Iglesias 
és que mentre es dedicà a fer films ama
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teurs com a hobby el que feia en realitat 
era imitar el cinema professional, que 
és allò que no hauria de fer mai l’ama
teur si vol superar la fase d’aficionat 
impotent. Iglesias havia rodât en pia 
amateur coses com Un as por amor i Un 
pantalón para dos, títols ben explicits 
del seu calc de la comèdia americana, 
però, com és fácil d’imaginar-se, amb 
mitjans tècnics i humans d’enorme Infe
riorität. El seu mimétisme arribava fins 
a titular i retular les seves “ produc- 
cions” en llengua castellana, quan en 
aquells anys trenta tots els amateurs del 
principar ho feien en català. No ens va 
sorprendre, dones, als qui coneixiem la 
seva trajectòria, que ben poc temps des
prés -als seus vint-i-cinc anys- mirés 
d’introduir-se en el professionalisme. 
El que ens sorprengué és que, després 
de fer-hi un film titulat Su excelencia el 
mayordomo, que era l’equivalent pro
fessional de la seva temàtica amateur, 
es decantés al camp dramàtic, i encara 
més al rusticisme, amb la versió de “So
litud”.

Els exteriors de “Adversidad” van 
ser presos a Rupit, que, sense regatejar- 
li pintoresquisme rústec, no correspon a 
I’impressionant escenari muntanyós 
que es descriu a la novel.la. Els interiors 
es rodaren als estudis Orphea Films, en 
els darreres del palau nacional de Munt- 
juic, que anys després van ser victimes 
d’un incendi. En una visita que hi vaig 
fer li vaig preguntar, a l’Iglesias, si pre- 
tenia fer ruralisme d’aiguafort o si ana- 
va de cara al cromo folklòric amb gotes 
de sentimentalisme, que era el que hom 
podia confiar que li permetessin de fer 
els qui remenaven les cireres de la pro
ducción nacional. I ein va dir que ni 
una cosa ni l’altra; que volia moure’s en 
un naturalisme grat a tota mena de pù- 
blics. “Una pel.licula discreta”, va re
sumir amb sinceritat. De forma que el 
film resultant va ser el que ell havia pre- 
vist i no se li podia tenir com a fracàs.

Aprofitant l’amistat d’en Llobet- 
Gràcia i la meva amb Miquel Iglesias, 
des de “Amies del Cinema” vam orga- 
nitzar una visita col.lectiva a Orphea 
Films per tal que la nostra gent tingués 
ocasió de veure el cinema per dintre. 
Se’ns va oferir un dels dies en qué es ro
dava una festa del Sant a l’hostatgeria 
de Termita. Voi dir que hi havia un dé
corât suggestiu, molta figuració i mùsi
ca; mùsica de Duran Alemany, que va



fer un parentesi en la seva tongada de 
melodies ais gust bailable de l’època per 
a escriure una partitura que en alguna 
publicado va ser qualificada com del 
más fino sabor regional. Malgrat que la 
part coreogràfica de la festa era enco- 
manada a una Agrupado Folklórica 
autòctona, la de Sants, tot desprenia 
una discreta fragància sarsuelera. La 
Mina -aleshores Mònica- distribuía ger- 
res de vi per les taules amb inefable sim
patia i semblava que d’un moment a 
l’altre el mestre-concertador -o sigui 
l’Iglesias des del seu Hoc al costat de la 
càmera- li marcaria l’entrada, batuta en 
mà, i ella s’arrencaria amb la inevitable 
romanza.

Aquest personatge, la Mònica, que 
confiat a una actriu amb personalitat i 
nervi hauria pogut encomanar calidesa 
a la tebior del conjunt, va ser donat a 
una noia molt immatura com a actriu i 
sense vibraciò. Es deia Leonor Fàbre- 
gas, havia nascut a l’Argentina feia 

_vint-i-un anys, i quan ella en tenia cinc 
la familia s’havia traslladat a Espanya; 
a Madrid, concretament. Aleshores, pe
rò, vivia a Barcelona. La noia posseia 
una cara bonica, d’una beutat serena, 
neta, bé que fada. A la resta del repart 
tampoc no hi figuraven noms que bri- 
llessin amb un cert prestigi.

Un cop enllestida, la pel.licula hagué 
de salvar entrebancs, com succeïa en 
tants altres casos; entrebancs que retar
daren la seva distribució comercial. 
“Amies del Cinema” en vàrem fer una 
projecciò privada a Sabadell, pel març 
del 44, en el teatre Principal. Encara no 
havia estât passada a Barcelona per a 
exhibidors i premsa, i el que tardarla a 
ser-ho. Hi va venir el director -el nostre 
bon amie Miquel Iglesias-, la protago
nista i altres intèrprets, i també alguns 
tècnics. Però el cop de cap fort de debò 
va ser que aconseguíssim de fer venir 
l’autora de la novel.la, na Caterina Al
bert, ja septuagenària, la qual va veure 
el film amb nosaltres també per primera 
vegada. Abans de la projecciò l’escrip- 
tora va confiar-me que no havia inter- 
vingut gens en l’adaptaciò ni havia vist 
el rodatge de cap seqüència. “No sé res 
de cinema i ja soc massa velia per a
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üedicatóries de l’escriptora, l’actriu i el director, en el programa d’Amics del Cinema. (L’autógraf tremolos de “ Victor 
Catalá” din: “ Per don Joseph Torrella, en un jorn memorable per a mi” .

aprendre’n alguna cosa”. Ni tan sois 
coneixia -va remarcar-me- “la senyore
ta” que havia estât la protagonista. 
“Ara mateix ens han presentai -afegi-; 
trobo que té una beilesa sana i suau, 
que m’inspira confiança en la seva in- 
terpretaciò” .

Estic segur que l’escriptora quedà de- 
cebuda. Justament, com si fos fet a 
posta -i per allò del programa doble que 
era inevitable a Sabadell i a tants llocs, 
ni que es tractés d’una sessió especial- 
abans de 'Vlí/vm/í/aí/” s’havia progra- 
mat una versiò francesa de “Crim i càs- 
tig” dirigida per Pierre Chenay; film 
amb impacte dramàtic i ambientai d’un 
cert gruix. Io seia al costat de na Cateri
na Albert en una de les veiles llotges del 
veli Principal i vaig poder seguir la im- 
pressiò que imatges i diàlegs (en versiò 
originai, aquests) produien en la Sensi
bilität de la insigne dona de lletres, que, 
naturalment, devia conèixer l’obra de 
Dostoyewsky si bé no n’havia vist aque
lla versiò cinematogràfica.

La projecciò de “Adversidad”, des
prés del descans, va promoure en l’es- 
criptora un autèntic desconcert, que en 
definitiva devia concloure’s en un trist 
desencant. Vaig mirar de saber el seu 
judici. “No és la meva «Solitud» -va 
dir, després d’un titubeig-, si bé reconec 
que no rhavia pas de ser forçosament. 
Es una altra obra, encara que hagi pres 
peu del confítete, dels personatges i de 
Vambient de la meva novella. Però re
sulta grat de veure-la”. Va ser sincera 
sense ser cruel.

A la sortida del cinema hi hagué unes 
pastes i xampany al desaparegut restau
rant Catalunya, al capdamunt de la 
Rambla, amb discursets i tot, i flors per 
a l’escriptora i per a l’actriu. Eren les 
primeres demostracions d’homenatge 
que rebia la jove i formosa Leonor Fá- 
bregas, que només havia treballat en

doblatges i en papers secundaris; ádhuc 
es va emocionar. L’amic Joan Blanquer 
va seure al costa d’ella en el lonx i la va 
interviuar per al periòdic local. A través 
d’ell vam conèixer les dades biográfi- 
ques de Leonor Fábregas, que mesos 
despres, amb motiu de la seva interpre- 
tació en el film Tarjeta de visita,- el seu 
primer protagonisme en un film realit- 
zat a Madrid i abans que s’hi estrenés 
“Adversidad”-, van ser prodigades 
arreu de la geografia espanyola.

Miquel Iglesias va passar-se tres anys 
sense dirigir, després de “Adversidad”. 
Però això, per si sol, no voi dir res; gan
gues de l’ofici. En descàrrec seu he de 
dir que, nascut amb el cinema dintre, 
bon noi de cap a peus -amb pinta de 
bon noi, certament-, treballador honest 
i metòdic, bon artesà, Miquel Iglesias 
ha anat fent en el llarg decurs dels anys 
una tasca professional sensata en els es- 
tudis de cinema i en els de televisiò.

Leonor Fàbregas va fer una altra 
pel.licula a Barcelona, tres anys després 
i a les ordres d’un altre director. I va ser 
la seva darrera tasca en el cinema, ja 
que se’n va retirar per causa d’una boda 
que ella mateixa, en explicar-m’ho 
-demanant que no ho divulgués en els 
papers impresos- va qualificar de “ pri
vada” . •

Text llegit com a comunicació a la
Fundació Bosch i Cardellach el 21 

de novembre darrer.
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El II Congrès de la Llengua
per Pere Roca i Garriga

J - ia  Renaixença -d’Aribau, amb la se- 
va “ Oda a la Pàtria” (1833), fins a Ver- 
daguer, que morí l’any 1902- posa da- 
vant dels nostres ulls el procès de reha- 
bilitaciô literària de la llengua catalana. 
I aquest procès tè una fita termenal 
exacta i precisa: el Primer Congrès In
ternacional de la Llengua Catalana, de 
1906, és a dir, en temps de Maragall i 
free a free del Noucentisme.

Després de l’embranzida romàntica 
del segle XIX, ve la tasca académica in
dispensable i la congruent instituciona- 
lització de les activitats encaminades a 
“ establir” la llengua heroicament sal
vada i revitalitzada pels poetes. I així és 
com s’arriba a crear l’Institut d’Estudis 
Catalans i, en el seu si, la Secció Filolò
gica, de la qual sortirà el “ Butlletí de 
Dialectología Catalana” i altres publi- 
cacions d’alt ni veli.

Aleshores és quan s’inicia amb el ri
gor científic que és del cas, l’estudi del 
eatalá i quan sorgeixen véritables filò- 
legs i lingüistes que es dediquen a esta
blir la Identität lexicológica, morfològi
ca, sintáctica -i, naturalment, ortogràfi
ca-, de la llengua del nostre país espiri- 
tualment recobrat i mogut pel més sà 
dinamisme cultural i politic.

La figura més destacada d’aquests lin
güistes és, sens dubte, Pompeu Fabra, 
Fautor de les “Normes Ortogràfiques” 
(promulgades per l’Institut d’Estudis 
Catalans, l’any 1913) i del “Diccionari 
General de la Llengua Catalana” , eixit 
l’any 1932, i d’altres obres gramaticals 
anteriors a aqüestes dues, el conjunt de 
les quais el configuren com a científic i 
humanista de gran talla. Nascut a Barce
lona l’any 1868, mori -trist, però 
esperançat- a Prada del Confient el 
1948.

Però l’insigne Pompeu Fabra no és 
pas una figura aillada i solitària de la 
lingüística catalana del nostre segle. Un 
xic abans del Congrès a què m’he refe- 
rit, ja el mallorquí Mn. Antoni M? Al-

casa vostra

cover, havia iniciat una tasca lexicográ
fica importantissima per a la fixació de 
la llengua catalana, a saber, la “ repie
ga” de materials per a la confecció del 
Diccionari que hom trobava a faltar, on 
quedés recollit el vocabulari català vi
vent arreu de les terres catalanes i s’in- 
ventariés el que apareixia en la docu- 
mentació escrita dels segles precedents. 
És de 1901 la seva famosa “ Lletra de 
Convit” , que no va caure pas en el huit, 
sino que posà en moviment un 
nombrosissim estol de col.laboradors 
entusiastes, els quais corn a correspon
sa l li fornien sense parar els materials 
que ell demanava i que anaven a omplir 
la famosa “ Calaixera” d’on, anys a ve
nir, i gràcies a la col.laboració de Fran
cese de Borja Moll, sortiria el “ Diccio
nari Català-Valencià-Balear” que tots 
coneixem.

Mossèn Aleo ver, nascut a Manacor el 
1862, fou l’ànima i el personatge cen
trai del ja esmentat Congrès i col.laborà 
activament a les tasques lingüístiques 
que, des de Barcelona, es dugueren a 
terme els anys posteriors per part de la 
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans. Morí l’any 1932; però no 
quedà pas interrompuda l’obra del seu

Diccionari, la quai fou continuada amb 
exemplar perseverança i encert pel ja es
mentat senyor Moll, un eixerit menor- 
qui -de Ciutadela- que amb els anys es 
destaeà corn a lingüista de talla; i, més 
endavant, pel valencià Manuel Sanchis 
Guarner (1911-1981) i Ama Moll.

Les individualitats d’Alcover i Fabra 
trobaren, després del Congrès, el suport 
institucional que les va potenciar. 
L’afer lingüistic deixà d’ésser, a Cata
lunya, una ocupació, tant respectable i 
tan estimada com vulgueu, però, en 
realitat, de “ franctiradors” , per 
convertir-se en una activitat académica 
a la quai hom prestaría una atenció ofi
cial proporcionada a la seva importán- 
cia dins el context cultural del país. La 
Diputació de Barcelona no tardá a en
viar a les Universitats europees on els 
estudis de Lingüística estaven més 
avançais, tres joves becaris especial- 
ment aptes per a rebre-hi els ensenya- 
ments pertinents i adquirir-hi la forma- 
ció desitjada. Els protagonistes 
d’aquest fet memorable foren Pere Bar- 
nils, Manuel de Montoliu i Antoni 
Griera.

Transcorregut el temps necessari de 
sojorn ais centres universitaris escollits 
a l’efecte, els tres estudiants iniciaren a 
casa nostra la tasca que d’ells s’espera- 
va. Barnils introdui a Catalunya la Fo
nologia, Montoliu la metodologia lexi
cográfica i etimològica (per bé que més 
endavant derivà cap a la critica literà
ria) i Griera la Geografia Lingüística i 
la Dialectología. Els “ Estudis Universi
taris Catalans” i la “ Revista de Dialec
tología Catalana” divulgaren els seus 
treballs d’investigació, i el seu mestrat- 
ge s’exerci en els diversos centres acadé
mies de qué el país disposava aleshores i 
en els que s’anaren créant fins ais anys 
de la dissortada guerra civil.

Del vigatá Antoni Griera, sacerdot, 
com Mn. Aleo ver, és obligat esmentar 
el mérit d’haver emprés i executat en



gran part la gran obra de 1’“ Atlas Lin- 
güístic de Catalunya” i la redacció del 
“Trésor de la Llengua, les Tradicions i 
la Cultura popular de Catalunya” (14 
vols.), dues obres monumentals que si- 
tuaven la lingüística catalana a nivell 
europeu.

Dins la tònica científica que presen
ten els estudis sobre la llengua catalana 
els anys posteriors al Congrès de Barce
lona, cal situar en lloc molt destacat la 
persona i l’obra de Joan Corominas. 
No és exagerat dir que ens trobem da- 
vant una personalitat gegantina, difícil 
d’enquadrar i de comparar. Nascut 
l’any 1905, a Barcelona, i Iliurat amb 
passió i tenacitat ais estudis linguistics, 
assoli una tal vastitud de coneixements 
sobre el llenguatge, que aviat es consti
tuí en autoritat màxima i gairebé diriem 
en oracle indiscutit deis seus col.legues 
de Catalunya i d’arreu. Inicià, a la seva 
joventut, la replega per a r “ Onomasti- 
con Cataloniae” , obra que ha de conte
nir, amb pretensió d’exhaustivitat, la 
toponimia del nostre país; tasca ingent 
que ha anat realitzant al llarg de la seva 
vida, i que a hores d’ara no dóna per 
acabada. Mentrestant, ha publicat 
obres importantíssimes, com són el fa- 
mós “ Diccionario crítico etimológico 
de la Lengua Castellana” -cinc grossos 
volums- i el “ Diccionari etimológic i 
com plem entari de la Llengua 
Catalana” que ha anat apareixent 
aquests darrers anys i que és d’un vo- 
lum superior a 1’anterior.

No per haver nascut en terres valen- 
cianes deixaríem d’esmentar en la nò
mina de lingüistes catalans Manuel San- 
chis Guarner (1911-1981), investigador 
de talla que féu, al llarg deis anys, molt 
valuoses aportacions a l’estudi i divul- 
gació de la nostra llengua, amb obres 
com “ La llengua deis valencians” , 
“ Gramática Valenciana” i d’altres, a 
part de tot el que deixa escrit i publicat 
sobre história i cultura literária valen
ciana i la seva col.laboració a empreses 
linguistiques d’àmbits més extensos que 
el nostre.

Les personalitats que hem esmentat, 
a les quais afegiríem encara la de Ra
mon Aramon com a molt significativa, 
es mouen, podríem dir, a cavali de les

^Mclce/üa\^
OcrrnerOt

Avda. Barberà, 6 - Tel. 710 36 90 
is . SABADELL ^

471

dues époques que, en la nostra história, 
determina el tall dels anys 1936-39. No- 
més Pere Barnils, que morí l’any 1933 
-havia nascut a Centelles, l’any 1882-, 
no hagué d’heure-se-les amb la situació 
anòmala del franquisme. Però convé 
remarcar que els anys posteriors al 1939 
no foren de mera supervivència, sinó 
que, emmig de les dificultats que tots 
sabem, la lingüística catalana anà enda- 
vant. Fou en aquests anys que sorgi la 
personalitat del professor Antoni M.® 
Badia i Margarit, un barceloní nascut 
l’any 1920 i que fa, a la Universität de 
Barcelona, una tasca extraordinària- 
ment fecunda. A part de multiples tre- 
balls d’investigació, publica la “ Gra
mática Histórica de la Llengua Catala
na” i suscita al seu voltant nombroses 
vocacions de lingüistes entre la joven
tut. La seva continuada relació amb 
Universitats europees i americanes 
aconsegueixen captar l’atenció dels lin
güistes estrangers sobre el català, amb 
els intercanvis que això comporta.

Al voltant del doctor Badia s’han 
format no pas pocs investigadors de la 
llengua, entre els quais avui ja tenen un 
nom reconegut el castellonenc Germà 
Colon, professor a Basilea, Josep 
Roca-Pons, als Estats Units, Joan Veny 
Ciar, i d’altres. La lingüística catalana 
va endavant.

Han transcorregut vuitanta anys 
d’ençà d’aquell Congrès de la Llengua 
Catalana amb el qual culminá la 
Renaixença. Amb un historial dens i 
rie, aquest llarg période ha vist néixer i 
afermar-se la Lingüística Catalana com 
a fruit de l’esforç mancomunat d’indi- 
vidualitats i Institucions. Amb la madu- 
resa que dóna l’experiéncia viscuda i a 
la vista deis caires nous a considerar en 
els nostres dies, -sobretot els aspectes 
sociológics que tenim plantejats i que 
d’una manera tan directa incideixen en 
la vida i el desenvolupament de la nos
tra llengua-, la gent responsable del país 
ha decidit convocar-ne un altre. Jo diría 
que amb el mateix fervor amb qué es 
reunieren l’any 1906 aquells catalans 
benemérits, ens hem d’aplegar nosaltres 
ara, l’any 1986, i fer una tasca positiva i 
fructífera com la que ells realitzaren.

Filatélia

Nadal 1985
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per BAF

E,il Museu Episcopal de la ciutat de Vie 
allotja una molt selecta i valuosa col.leccio 
de l’art medieval català. És de destacar, per 
exemple, la imatgeria romànica de fusta po
licromada amb versions diverses de Verges i 
Crists i molt especialment, el famós descen- 
diment procèdent d ’Erill. Són també molt 
importants les pintures romàniques murals 
que es guarden en aquest Museu, a l’extrem 
de que totes aqüestes col.leccions, han do- 
nat al museu renom internacional.

Existeixen moites obres mestres de l’esco- 
la de Ripoll i dues d’extraor dìnàr ies que cal 
considerar dins de l’escola de Vie. També és 
notable i digna d’admiració la representació 
de l’escultura gòtica catalana.

I ha estât, d ’entre les obres de pintura dels 
segles XIV i XV, on s’ha elegit els motius 
que il.lustren els dos segells que l’Adminis- 
tració Postal espanyola, ha emès per a com
memorar el NADAL d’enguany.

Pel segell de baix facial s’ha prés una esce
na del Naixement de Jesús, d’un gran retau
le de Guimerà, que fou pintat per Ramón de 
Mur, en el que hi treballà 10 anys. L’altre 
valor ait està inspirât en el dibuix d’una 
frontalera brodada, d’estil gòtic lineal, ba
sât en una obra pictórica de Jaume Huguet, 
de mitjans del segle XV, i que senyala la 
transició d’un nou estil que enllaça amb les 
millors tradicions romàniques. L’art del 
brodât adquireix veritable rellevància artísti
ca en col.laborar amb els grans pintors de 
l’època a partir de l’any 1300.

Acabem 1985 i encara que l’Administra- 
ció Postal espanyola no es prodiga massa en 
ternes netament catalans, si, però, hem tin- 
gut a l’abast suficient material per a fer les 
ressenyes en aquest espai de la revista. I la 
d’avui ens dóna peu i motiu, per a desitjar a 
tots els lectors un bon Nadal, pié de salut,

joia i ale
gría i que 
ens seguei- 
xi espero- 
nant per a 
la millor 
e x p a n s ió  
del col.lec- 
c ion i sm e  
f i la tè l ic ,  
avui l’ûnic 
oci cultu
ral renta
ble, mal- 
grat tot.
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La Singularität del fenomen comunicadonal a Catalunya
per Joan Brunet i Mauri

N , o podem referir-nos al fenomen co- 
municacional del nostre país sense fer 
esment, en primer Hoc, de la seva Singu
larität. Més de dues-centes publicacions 
de carácter local o comarcal, més d’un 
centenar d’emissores municipals, més 
d’una trentena d’emissores locals de te- 
levisiô amb un funcionament més o 
menys regular, aixi ho confirmen. Una 
situació semblant, quan a la comunica- 
ció, no la trobarem no solament a la 
resta de l’Estat sino que tampoc arreu 
d’Europa. Assenyalat aixô potser cal- 
drà preguntar-se el perqué d’aquest ben 
especial fenomen.

Una primera constatació a realitzar 
és la del fet que, possiblement, no pot 
estudiar-se aïlladament cadascun dels 
components que conformen aquest ma
pa comunicacional de Catalunya tan rie 
corn el descrit. M’atreveixo a afirmar 
que si existeixen unes emissores locals 
de televisiô i unes emissores municipals 
de ràdio és perqué abans ha existit, i 
existeix encara, un conjunt de periôdics 
i publicacions que coneixem amb el 
nom de premsa local i comarcal, que, 
sens dubte, ha estât el motor de creixe- 
ment que ha aconduït a la singularitat 
actual del fenomen comunicacional de 
Catalunya.

La premsa comarcal: Escola de 
periodistes

Quants dels periodistes que actual- 
ment exerceixen la seva professió arreu 
del nostre país han iniciat les seves tas
ques en la premsa comarcal? De ben se
gur que la gran majoria. La premsa co
marcal ha estât la primera escola de for- 
mació de periodistes del país. Si fern un 
repás ais mitjans de comunicació d’ám- 
bit nacional o ádhuc estatal, trobarem 
molts noms que s’han forjat, en un inici, 
al si de la premsa local i comarcal. No 
en citaré -ja que aixô sempre té el rise de 
l’oblit- però un repàs a les redaccions 
dels diaris, de les revistes, dels canals de 
televisiô institucionals, ens ho demos- 
tren abastament.

De fet, observant la marxa de la 
premsa comarcal, veiem corn cada any 
es produeixen altes i baixes en el seu 
cens. De les dues-centes publicacions 
ara existents la meitat tenen una dilata-

da i llarga histôria. L’altra meitat és 
formada per publicacions que neixen i 
que moren en el pas curt d’un, dos o 
tres anys. I aixô per què? Senzillament 
perqué aqüestes publicacions locals i 
comarcáis neixen, sovint, per l’esforç i 
la voluntat d’un grup d’amies, d’estu- 
diants, de joves, que es veuen en la né
cessitât d’explicar i comentar coses. A 
1’etapa inicial de sorrida de la publica- 
ció en seguirà una altra d’una consoli- 
dació que durará fins que l’equip inicial 
es desmembri per causes ben diverses: 
finalitzaciô d’estudis, entrada en la vida 
laboral activa, trasllat de domicili, ser- 
vei militar..., i pel fet que no troben 
sustituts que puguin continuar el treball 
endegat. Arribará, aixi, el moment de 
la decadèneia i -possiblement- la mort 
de la publicaciô. Més endavant altres 
joves recolliran el relleu i la roda conti
nuará.

Les publicacions comarcáis i locals 
amb una certa estabilitat sôn aquelles 
que, darrera seu, tenen una associaciô 
forta, una empresa, un col.lectiu de re
dactors consolidât... Aquest és el cas 
d’experièneies tan reexides corn els pe
riôdics El 9 Nou (Osona), Regió 7 (Ba- 
ges, Berguedà i Solsonès) i algún altre 
que, malgrat la seva joventut, ha acon- 
seguit de fer un forât i consolidar-se en 
les seves respectives comarques i, àd- 
huc, aconseguint beneficis econômics 
en la seva gestiô.

Voluntat de comunicar

Malgrat tot, la premsa local i comar
cal ha de cercar el seu èxit en la voluntat 
comunicativa que existeix arreu de les 
nostres poblacions i comarques, la vo
luntat de conèixer de prop allô que pas
sa a cadascun dels indrets de la nostra 
geografia. Voluntat de comunicar i de
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saber que no és pas d’ara, que ve de 
lluny i que, en definitiva, cal considerar 
com una herència histórica.

Si mirem enrera trobarem que sem
pre ha existit aquesta voluntat. La 
premsa comarcal a Catalunya neix a 
mitjans del segle passât. Des de llavors 
totes les ciutats i viles han tingut i tenen 
encara nombroses experiéncies en matè
ria de premsa local. En el nostre cas de 
Sabadell solament cal, per exemple i per 
no allargar massa l’extensió d’aquest 
treball, consultar el Ilibret de Joan Puig 
Pujol 86 anys de premsa local (1853- 
1938) (Edicions Riutort. Els Ceballuts, 
2. 1972), per a veure que també la 
premsa local compta amb una llarga 
tradició.

Amb la guerra civil, la premsa co
marcal sofrí una forta sotragada. No 
obstant i aixô, els anys 60 i 70 serán els 
sel seu resorgiment i, malgrat les estre- 
tors politiques d’aquells anys, esdeve- 
nien uns certs espais de Ilibertat. Des de 
les págines de la premsa comarcal es fa 
-en aquells moments- una important 
tasca de resisténcia i l’ensems que s’es- 
criu la histôria de cadascuna de les nos- 
tres poblacions i comarques.

L’any 1975 significará el moment en 
el qual s’inicia l’eclosió de la premsa co
marcal i local i que fa que entre aquell 
any i el 1980 prácticament es dupliqui el 
nombre de publicacions periódiques 
editades a Catalunya. La fi del fran
quisme i el période de transició demo
cràtica i la consolidació de l’estat social 
de dret en el qual vivim, unit també ais 
constants avenços tecnològics en el 
camp de la comunicació, possibilitarà 
que a la premsa comarcal se li afegeixen 
altres dos fenômens comunicatius; pri
mer, les ràdios municipals; després, les 
televisions locals.

Les ràdios municipals: 
una curta histôria

El mes de juny de 1979 neixia la pri
mera emissora municipal de Catalunya: 
Ràdio Arenys de Mar. Ara, cinc anys i 
escaig després, 110 emissores munici
pals omplenen Catalunya. Les ràdios 
municipals neixen corn a conseqüència 
lògica a la manca de comunicació que 
existia entre els ajuntaments i els ciuta-
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dans. La voluntat dels primers en aca
bar amb aquest estât de coses i la manca 
d’altres mitj ans de comunicació imme
diata amb els ciutadans, possibiliten el 
naixement de les primeres emissores 
municipals de ràdio. L’exemple d’uns 
quants és, ràpidament, imitât per 
molts. El fenomen cal observar-lo tam
bé des del punt de vista de l’escassa in- 
versió econòmica que cal fer per tal de 
muntar una emissora i de la voluntat de 
diversos grups de joves de fer avançar 
l’experiència.

Davant la manca de legislaciô en ma
tèria d’emissores municipals, són elles 
mateixes les que s’imposen unes mesu
res d’autoregulaciô per tal d’evitar que 
succeeixi corn en d’altres països en què 
el caos de les ones és força important. 
Malgrat els anys transcorreguts des del 
1979, encara no existeix marc legal per 
les emissores municipals però aqüestes 
han respectât -en la majoria dels casos- 
les seves pròpies normes d’autoregula
ciô. La Coordinadora de les Emissores 
Municipals de Catalunya (EMUC) té 
cura del compliment d’aqüestes normes 
a l’ensems que coordina les accions en- 
caminades a fer possible la definitiva le- 
galitzaciô de les emissores municipals. 
D’altra banda, l’EMUC organitza acti- 
vitats diverses amb la finalitat d’acon
seguir que les ràdios municipals conso- 
lidin les seves experiències i mantin- 
guin, corn a objectiu primer, el de serve! 
als ajuntaments i als ciutadans, respec
tant, sempre, el pluralisme ideolôgic de 
les poblacions a les quais s’adrecen.

Les emissores municipals tenen, pe
rò, davant seu un repte ben important: 
el de recuperar el débat inicial amb la fi
nalitat d’evitar que esdevinguin emisso
res radiofòniques amb una programa- 
ció mimètica en relaciò a les emissores 
comerciáis. Débat que ara es reinicia i 
que només s’aturà a conseqüència lògi
ca del seu ràpid creixement.

Les televisions locals

La seva apariciò en el mapa comuni- 
cacional de Catalunya era esperada si 
tenim en compte els constants avanços 
tecnolôgics que han fet possible l’apro- 
pament de mit j ans sofisticats al conjunt 
de ciutadans. Un any més tard de l’apa- 
riciò del fenomen de les ràdios munici
pals apareixia la primera emissora local 
de televisiô: Ràdio Televisiò Cardedeu. 
Des de llavors fins ara hom té coneixe- 
ment de l’existència de 35 emissores de 
televisiô que, amb una certa regularitat.

emeten els seus espais a través de les 
ones hertzianes. Aqüestes emissores de 
televisiô es troben coordinades en el si 
de la Federado de Televisions Locals 
que, prenent corn a model de l’autore- 
gulaciô el de les emissores municipals 
de ràdio, ha establert la base sobre la 
quai es fonamentan aqüestes televisions. 
Un dels objectius de la Federaciô és 
també el de la seva legalitzaciô i la de les 
televisions locals.

Cal assenyalar que les televisions lo
cals, de forma majoritària, es troben 
vinculades -d’una o altra forma- amb 
els Ajuntaments de les seves respectives 
ciutats ja sigui a través de col.labora- 
cions diverses, per cessiô de locals mu
nicipals com a estudis o pel fet que la te
levisiô local sigui de carácter municipal.

Els ajuts institucionals

Malgrat aquest rie marc comunica- 
cional existent, la realitat és que pocs 
ajuts hi ha, a nivell institucional, 
adreçats a la premsa comarcal, a les rà
dios municipals i menys a les televisions 
locals. Potser els ùnics ajuts existents
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són els que puguin procedir dels propis 
Ajuntaments, les Diputacions i també 
-en matèria de premsa comarcal diária- 
de la Generalität de. Catalunya. Avui, 
però, d’una forma regular i continuada 
ha donat -i dona- suport a aqüestes ma- 
nifestacions comunicatives del nostre 
país la Diputació de Barcelona que ha 
establert, d’una banda, sengles conve
nís de col.laboració amb l’Associació 
Catalana de Premsa Comarcal i amb les 
emissores municipals de Cataluya 
(EMUC) i, a més, ha iniciat ja contactes 
per canalitzar la col.laboració amb la 
Federació de Televisions Locals de Ca
talunya. D’altra banda ha instituit sen
gles premis dotats amb 1.200.000 ptes. 
cadascun d’ells, que es convoquen cada 
anys destinats a premiar les millors ex
periències en premsa comarcal (Premi 
Tasis-Torrent) i en ràdios municipals 
(Premi Rosalia Rovira).

Fora d’aquests ajuts puntuáis en poc 
més poden confiar aquells que han fet 
que a Catalunya es doni un fenomen 
comunicacional tan singular com el que 
acabo de detallar. Cal esperar que, a 
curt termini, es doni solució definitiva a 
les reivindicacions plantejades per ca
dascun dels col.lectius que representen 
aquest tres moviments de premsa, ràdio 
i televisiò, i que el nostre país pugui 
continuar, com fins ara, exhibint un 
panorama comunicacional ùnic i irrepe
tible i que és seguit amb molta atenció 
no solament per experts del nostre país 
sino també per estudiosos de paisos ben 
apartats del nostre. •
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Sardanes

Cobla “ La Principal del Vallès” (1920-1939)
per Jaume Nonell i Juncosa

JLi’activitat sardanista a Sabadell 
s’inicia amb força l’any 1906. Un anys 
més tard, coincidint amb els fets de la 
Setmana Trágica (1909) i la vaga Sey- 
doux (1910), sofreix una forta davalla- 
da que no es detura fins l’any 1919. En 
aquell any actúa per la Pesta Major la 
cobla “Els Mont grins” i la seva presèn- 
cia a la nostra ciutat sovinteja, aixi corn 
la de les prestigioses “Principal de la 
Bisbal” i “Principal de Perelada”. La 
cobla de Torroella comptava corn a 
capdavanter artistic amb el compositor 
Vicenç Bou, aleshores en un moment de 
gran popularitat i d’inspiraciô exhube- 
rant. Bou tenia molts amies a Sabadell. 
A la filia d’un d’ells dedicà la popular 
sardana “Angelina” i els sabadellencs 
Papell i Serracant posaren lletra a la co- 
neguda “Girona Aimada”.

Aqüestes actuacions eren seguides 
amb interés pels components de la Ban
da Municipal. S’interessaren pels ins
truments tipies de la cobla i un grup de 
mùsics va veure la possibilitat de fer 
una cobla de sardanes a Sabadell. La 
Joventut Nacionalista els ajudà a 
finançar la compra dels instruments.

El propôsit d’aquests mùsics era 
constituir la cobla sense deixar de for
mar part de la Banda Municipal. El di
rector d’aquesta, el mestre Masllovet, 
va dir que no ho permetria puix consi- 
derava que no era possible utilitzar, 
amb bons résultats artistics, instru
ments d’embocadures tan diferents corn 
eren els clarinets en relaciô als saxofons 
i les tenores amb els tibies. Davant 
d’aquesta actitud els mùsics presenta
ren la dimissió a la Banda amb data 26 
de juny de 1920, corn a mesura de força 
en ésser els signants les primeres parts 
de la Banda; tais corn el primer clarinet, 
Josep M.® Escoté o el bombardino Mi
quel Ferrer, ambdós professors de l’Es- 
cola de Música.

Masllovet no cedi, i en un informe 
adreçat a l’Ajuntament aconsellà d’ac- 
ceptar les dimissions. Els mùsics dissi
dents van formar aleshores la “Banda 
Moderna”, la quai va debutar el 20 de 
juliol de 1920. Mentrestant anaven es
tudian! els nous instruments per tal de 
preparar la presentació de la cobla 
“Principal del Vallès”. L’aprenentatge 
fou a cura d’ells mateixos, ajudats pels 
conseils dels músics de “Els 
Montgrins”. Tots eren músics d’expe- 
riéneia i de bona solvéncia artistica, fets

que facilitaren el prompte debut de la 
nova cobla. Tingué Hoc el dia 3 de se- 
tembre de 1920, divendres, a les 9 de la 
nit, en el Catalunya Park. El programa 
interpreta! fou: “Aires de ma terra”, 
“Matinal”, “Sortida de sol”, “Arc de 
triomf”, “La font dels petons” i “Eli
sa”.

Els components de la cobla en aque
lla efemérides foren:

Flabiol: Josep Cabeza, tocava el 
bombo a la Banda.

Trompeta segon: Marius Monné, 
propietari del titol de “Principal del 
Vallès”, feia les funcions de représen
tant de la cobla.

Trompeta primer: Feliu Fuster, llau- 
ner, més tard fou empresari del Teatre 
Principal.

Trombo: Artur Ventosa, a la Banda 
tocava la tuba.

Fiscorn primer: Miquel Ferrer, bom
bardino i professor d’instruments de 
metall.

Any 1920: “ LA PRINCIPAL DEL VALLES” . Formació fundadora. Drets: Màrius Monné, Feliu Fusté, Miquel 
Ferrer, Pere Vidal, Artur Ventosa i Celesti Escolà. Asseguts: Josep Cabeza, Josep Sarret, Josep García, Josep Mf 
Escoté i Isidre Regnante (foto cedida per Antònia Arch, esposa de Feliu Fuster)

Tibie segon: Josep Sarret, segon cla
rinet i sabater de professió.

Tibie primer: Josep Garcia, primer 
clarinet i emplea! a la Telefònica.

Tenora primer: Josep M.® Escoté, 
primer clarinet, gran dominador de 
l’instrument. Sastre, fou cunyat del 
compositor Agusti Borgunyó.

Tenora segon: Isidre Reguant, també 
tocava el clarinet.

Fiscorn segon: Pere Vidal, tocava el 
baix a la Banda.

Contrabaix: Celesti Escolà, va for
mar part del quintet Pedró.

Fou ben rebuda ja en els seus princi- 
pis. Les primeres actuacions tingueren 
lloc al Catalunya Park, en uns progra
mes ben caracteristics d’aquells temps. 
Com a mostra veiem el del diumente 12 
de setembre: Tarda a 2/4 de 5, ball i ci
ne per la “Banda Moderna”, nit a les 9, 
Sardanes i cine per la “Principal del 
Vallès”.

La cobla assajava el café Delicies, del 
carrer de la Salut, tocava arrenjaments 
fets pel compositor Josep Blanch Ray- 
nalt, director de la “Principal de Pere
lada”. Els primers can vis vingueren a 
mitjans de 1924, quan Escoté deixa la 
cobla per dedicar-se al seu ofici de sas
tre. Per a suplir-lo es contracta Josep
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Colom, de Calonge, fill de Rafael Co- 
lom, mestre de molts músics calongins, 
com el destacat instrumentista de teno- 
ra Ricard Viladesau. Josep Colom fa 
gestions per la vinguda del seu germà 
Narcis, un excellent tibie. La reestruc
turado per la temporada 1925-1926 es 
completa amb el flabiol S. Porta, el se- 
gon tenora P. Garda, el pas de Feliu 
Fusté de trompeta a contrabaix, i la in
corporado del trompeta Francesc Saba- 
tés.

Amb la preséncia deis dos elements 
empordanesos i la major experiència en 
cobla de la resta de músics, la cobla va 
agafant nom i prestigi. L’any 1924 in- 
tervé en la I Festa de Germanor Sarda- 
nista a Les Fonts juntament amb ”La

sep Juvert, també de Calonge i procè
dent de la cobla ”Antiga Principal de la 
Bisbal”. Corn exemple demostratiu, no 
tan sols dels desigs del nou element per 
demostrar la seva capacitai, sino del 
bon nivell assoli! per la cobla i la cate
goria musical dels programes interpre
táis en aquells anys, cal considerar les 
sardanes escollides per aquell acte: 
”Heroica” (Enric Casais), “La noia 
alegre que no sap plorar” (Serra, fill), 
“La sardana de Ripoll” (Botei), “Sol 
ixent” (Toldrà), “El Cavalier enamo- 
rat” (Manén) i “Dintre el bosc” (Pérea 
Moya).

L’agost de 1930 la cobla es traslladà a 
Niça juntament amb l’Orfeô de Terras
sa. Després d’una accidentada traves-

Any 1931: “ LA PRINCIPAL DEL VALLÈS” . Drets: Pere Vidal, Miquel Ferrer, Màrius Monné, Josep Sarret, Joan 
Roca i Narcis Colom. Asseguts: Francesc Sabatés, Ernest Llenas, Andreu Vilanova, Francesc Jorba i Josep Juvert, 
(foto cedida per Caterina Parera, esposa de Francesc Jorba)

Principal de Terrassa” i V “Antiga 
Pep” de Figueres. Anys succesius 
d’aquestes importants festes celebrades 
al bosc de Can Feu, alterna amb cobles 
de tan prestigi, com la “Barcelona” o 
“Els Montgrins”.

El destacat flabiolaire i compositor 
Narcís Paulís va actuar a la “Principal 
del Vallès” en un curt période de 1930. 
Havia deixat la direcció de “Els Mont
grins” per anar a residir a Barcelona. 
S’integrà poc més tard a la cobla 
“Barcelona-Albert Marti”. Fou relle- 
vat per Ernest Llenas, fill de Moià i un 
bon mùsic.

A principis de 1930, el tenora Josep 
Colom retornà a Calonge per motius 
familiars deixant un bon record a Saba- 
dell.(l). El 12 de març el seu substitut es 
presenta al pùblic local en una audició 
al Teatre Principal. Es tractava de Jo-

sia, arribaren al migdia del dia 15 a la 
localitat francesa. Varen celebrar audi- 
cions i un concert junt amb l’Orfeô 
amb un èxit extr aor dinar i. Mostra de la 
bona acollida, n’és la senyera amb la 
quai els obsequià el batlle francés, en la 
quai figura l’endreça: “La ville de Nice 
a La Principal del Vallès-1930”.

La cobla comptava amb una parella 
de fusta -Narcis Colom-Josep Juvert-
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de gran categoria. Les obligades d’en 
“Ciset” Colom eren sempre un esdeve- 
niment(2). Ambdós portaren tensions a 
la cobla i en esser acomiadats per la tar- 
dor de 1932 fundaren la cobla “Princi
pal de Sabadell”{3). Les seves vacants 
foren cobertes per altres dos elements 
empordanesos: el tenora Baldomer 
Castellò, també bon violinista, i el tibie 
Narcis Paré, de Palafrugell que actuà 
els anys 1939-1948 i 1966-1970 a “La 
Principal de la Bisbai” i després en al
tres destacades cobles. En l’actualitat 
actúa a la “Baix Empordà”, de Pala- 
mós.

A la temporada 1933-34 formaven la 
“Principal del Vallès”: Ernest Llenas 
(flabiol), Narcís Paré i Josep Sarret (ti
bies), Baldomer Castellò i Francesc Jor
ba (tenores), Andreu Vilanova i Fran
cesc Sabatés (trómpeles), Marius Mon
né (trombò), Miquel Ferrer i Pere Vidal 
(fiscorns) i Joan Roca (contrabaix). Hi 
trobem 4 fundadors: Sarret, Monné, 
Ferrer i Vidal. Cap d’ells vivía exclusi- 
vament de la música. Hi havien fusters, 
sabaters, ebenistes, etc. Poc més tard, 
Salvador Illa ocupava el lloc de tenor 
primer. (4).

Després de 1936, la cobla va tenir un 
efímer renaixement l’any 1939. A ins- 
tánces de l’Alcalde Esteve Maria Relat, 
Pere Vidal i algún altre company van 
reunir els pocs músics disponibles i amb 
l’ajut del famós “divo” de la tenora Al
bert Martí i altres elements foranis, po- 
gueren celebrar ballades de sardanes el 
dia 14 de maig de 1939 amb motiu de les 
festes de l’Aplec de la Salut; el 18 de 
maig, “con motivo de las festividades 
nacionales de la Victoria”: i el 29 de ju- 
liol en els actes de la Festa Major.

La “Principal del Vallès” es consti
tuiría de nou l’any 1947.

Bibliografia:
Diaris i revistes de Sabadell de l ’època.
Els butlletins “Dansa” i “Portaveu del Foment 
de la Sardana de Sabadell” deis anys 1929 al 
1936.
Programes de les festes de Germanor Sardanista. 
Entrevistes personals amb Pere Vidal, l ’únic 
membre fundador encara viu; Narcís Paré; els fa 
miliars de components de la cobla: Antonia Arch 
(esposa de Feliu Fuster), Manel Llenas (fill d ’Er
nest Llenas), Mercè Sarret (filia de Josep Sarret), 
Caterina Parera i Rosalia Jorba (esposa i filia de 
Francesc Jorba), així com les valuoses aporta- 
cions de Daniel Sanahuja i Santigo Oleina.

(1) “Josep Colom se’n va”. Dansa n? 12, Març 
1930.
(2) Vegi’s “Narcís Colom”, Quadern, gener- 
febrer 1984 n? 37
(3) Vegi’s per més details, “La Principal de Saba- 
dell”, una cobla en el oblit. Quadern n? 41 
setembre-octubre 1984.
(4) Illa formarla l ’any 1940 i per espai de moites 
temporades a la Cobla “Molins” (“Sabadell”).
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El Romanticisme en la música
per Antoni Sala i Serra

il moviment romàntic, ferment cultural 
revolucionari, tingué en la música una trans- 
cendència capital, per les infinites possibili- 
tats que donava a l’art musical per desenvo- 
lupar les noves teories amb un llenguatge 
sense limitacions que dificilment podia tro- 
bar en la paraula i la lletra escrita.

Les claus émotives del pensament podien 
tenir una traducció sonora, adquirint aixi la 
música un valor capdavanter de les arts que 
fins aleshores se li havia negat. En l’impor
tant “ segle de les Hums” , la música fou rele
gada en un segon pía pels estetes racionalis- 
tes, considerada per ells, com un simple joc 
de sonoritats destinât a proporcionar diver- 
sió a l’esperit per mitjà dels sentits. El ma- 
teix Kant, en la seva Crítica de la Raó, en el 
paràgraf 53, estableix una divisió jerárquica 
de les arts en tres grups: Primer, el dérivât 
de la paraula, eloqüéncia i poesia; després, 
les arts plàstiques, i, finalment, la música 
com a art de l’esplai. Per contra. Pescóla ro
màntica, per a la qual les distintes arts són 
manifestacions particulars d’un principi 
d’activitat única i misteriosa en la seva es- 
séncia, dona a la música una màxima pree- 
minéncia, pel fet que, alliberada de la limita- 
ció de la raó, de tota imatge i de tot concepte 
precis, pot expressar millor que totes les al- 
tres arts, el secret de l’univers i èsser evocació 
del món deis esperits i de l’infinit absolut.

Hegel ha donat una explicació filosòfica 
del romanticisme des del punt de vista gene
rai artistic, intentant de resumir les distintes 
fases intel.lectuals de la humanitat, postu
lant que hi ha tres formes en la história de 
Part: La forma simbòlica, la forma clàssica i 
la forma romàntica. En els seus orígens la 
imaginació procura elevar-se per damunt de 
la naturalesa fins a Pespiritual, però endeba- 
des; Part, sense materials elaborats per la in- 
tel.ligència, solament produeix la imatge 
grollera de les formes fisiques o representa 
únicament abstraccions morals; aquest és el 
carácter de Part simbòlic. L’art clàssic, que 
assoli el grau més ait de perfecció, consti- 
tueix el fons de la representació de Pesperit 
ja que la natura solament aporta la força ex
terior; la unió de la forma i de la idea fou 
realitzada aleshores per una idealització de 
la naturalesa. L’art clàssic fou dones la re
presentació perfecta de Pideal i el régnât de 
la beilesa pura. Però Pesperit pot trobar en 
si mateix, en Pinterior de la seva pròpia 
conscièneia, la realitat que li correspon; so
lament aixi es pot gaudir del plaer de la na
turalesa infinita i de la seva llibertat. La be- 
llesa no consisteix ja en Pacord perfecte en
tre la forma i la idea, sinó en l’ànima matei- 
xa: és la bellesa pur ament espiritual. Aquest 
desenvolupament de Pesperit, que troba en 
si mateix allô que abans buscava en el món 
sensible, constitueix, segons Hegel, el princi
pi fonamental de Part romàntic.

La identificació cultural d’aquesta teoria 
transforma la música en un art subjectiu i 
representa el descobriment de la seva essèn- 
cia inadvertida: allò que fa que la música, 
des d’époques pretèrites i per mitjà dels seus 
“ sons” produeixi reaccions inexplicables i 
incomprensibles per a la Raó, sobre Pemoti- 
vitat de les persones, reaccions corn ara 
Palegria, la tristesa, la félicitât amorosa o

Ludwig Van Beethoven (1770-1827).
Iniciador del romanticisme.

mistica, etc.; es tracta d’una explicació com- 
pletament ignorada pels racionalistes en els 
seus pragmàtics menyspreus. Aquest interés 
pel fenomen de Pemotivitat és un primer pas 
vers la teoria, però caldrà trobar d’altres 
factors motors per produir les sensacions 
émotives que singularitzen l’estètica del ro
manticisme. Establint una compensació, po- 
driem dir que la música barroca de Bach o la 
bellesa clàssica de Mozart poden produir 
emocions consemblants a la d’un Schu
mann, el mùsic romàntic per excel.lència, 
sense que per aixô puguem dir que aquells si- 
guin romàntics. Però és que la teoria romàn
tica és massa complexa per resumir-la en el 
fet de la simple reacció emotiva. Caldrà cer
car en el mateix cos estructural de la música 
les causes que li permeten l’immens poder de 
comunicació que li atorga el seu llenguatge, 
1’amplitud expressiva del quai, juntament 
amb les possibilitats que li ofereix la codifi- 
cació, podra trencar totes les regles que do
minen el classicisme per donar pas amb ab
soluta llibertat a les teories que els explosius 
escriptors del Sturm un Drang havien aplicat 
a la filosofia i la literatura i que, aplicades 
ara a la mùsica, promouran, tal com dirán 
Schelling i Wagner, el desenvolupament de 
les formes abstractes i per expressar allò que 
han créât els poetes amb I’ajut dels simbols i 
de les imatges.

La innovació d’aquesta teoria s’esdevé en 
la música en el moment que l’artista necessi
ta comunicar el seu món emotiu i fer-lo re- 
viure a l’oient amb la mateixa intensità! que 
ell el sent. La qual cosa fa que produeixi el

JlajJioGiHUu
VISITEU ELS SECTORS DE 

GAM M A BLANCA 
IN FO R M À TIC A  

TV - CO LO R - VIDEO - H I-FI 
DISCS - CO M PA C T DISC

fenomen d ’una premeditació comunicativa 
del missatge de l’univers metafisic; d’aques
ta forma l’artista romàntic pot transmetre, 
en el moment “ d’il.luminació” , la sensació 
“ d’angoixa” que envaïa, per exemple, un 
Wackenröder, o l’elevada “ oració” d’un 
Brentano, o la “ follia”  tantes vegades invo
cada per Hoffmann en els seus contes. Tam
bé Novalis cercava les relacions de la música 
amb la natura i de la confidèneia que en rep 
en el procès inspiratiu, conceptuant-lo corn 
una espècie de poder màgic comparable a 
l’hipnotitzador i valoritzant el compositor 
com a traductor d’aquest missatge que sola
ment eli ha sabut interpretar. Aquesta tra
ducció és retinguda i fixada en el medi fisic 
per les notes del pentagrama, única part de 
l’art musical que pot èsser objecte d ’estudi.

El romanticisme alemany, tan respectuós 
en les expressions pictòriques (els natzarens, 
i rafelistes) és en canvi, en la música, tal com 
havia fet abans amb la filosofia i la literatu
ra, radical, revolucionari, fantasiós i abs
tráete; i corn si es tractés d ’una reacció juve
nil al “ Biedermeier” conservador i burgès, 
atraurà cap a la seva visió del món, un con- 
junt de filòsofs, literats i mùsics que es tro- 
ben fascinats davant el nou llenguatge musi
cal. Serà el món germànic el capdavanter 
d’aquest moviment que tindrà, entronca! 
amb les incidències politiques revolucionà- 
ries liberals del segle XIX, un àmbit territo
rial europeu i universal. Europeu, pel desco
briment, també, de les cultures nacionalistes 
minoritàries, atorgant una identità! a les 
llengües populars i al sentiment de la música 
autòctona. Universal, pel trencament del 
concepte exclusiu del món cultural clàssic, 
destruint les barreres de l’expressiô.

En el món fantàstic dels romàntics, els 
comportaments i les actituts envers la socie
tal diferenciaren profundament el romàntic 
dels seus contemporanis. Moralment conta
giai per I’escepticisme de la “ H.lustració” , 
el romàntic és albora idealista i enamora! 
deis móns ocults i misteriosos, i cerca per la 
inspiració els missatges criptics de la natura. 
Avesat ais sacrificis i a les renúncies, la seva 
creació -moites vegades autobiográfica- con
trasta amb moments exultants de grans im
pulsos dinàmics o depressions i dublés sobre 
el valor de la seva obra. Molts d’aquests ro
màntics, com si fossin guspires d ’un gran 
foc còsmic, morirán joves (Schubert, We
ber, Mendelssohn, Chopin, etc.). Es podría 
dir que la fantàstica i esbojarrada imagina
ció esclatà dins la seva limitada condició hu
mana, destruint-los físicament.

Es en Beethoven i el seu entorn on s’ha 
considérât que es troba el moment que el ro
manticisme incideix plenament en la música. 
Per aixó alguns el consideren l’últim clàssic, 
mentre que d’altres el tenen pel primer ro
màntic. En analitzar la seva obra, però, es fa 
palés que aquest canvi es produeix al llarg de 
l’evolució que Beethoven va infonent a la se
va música, i que es materialitza en el mo
ment que la influéncia de Mozart i de Haydn 
min va per deixar aflorar el seu propi instint, 
créant aixi un estil personal que li permetrà 
de transcriure musicalment les Unites que es 
produeixen en la seva ment. Per aixô la mu
sica beethoveniana apareix a certs moments
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arravatadora i brusca o amb expressions de 
tendresa que neixen de la seva ànima romàn
tica.

Cal considerar Beethoven com a cap de fi
la del romanticisme musical; el seguirán im- 
mediatament, Schubert i Weber, els quais 
configuren la primera generació romàntica. 
La segona estará dominada per Schumann, 
Mendelssohn i Chopin i, més allunyats en 
restii que no pas en el temps, i ja gairebé 
com a postromántics, Berlioz, Liszt, 
Brahms, Franck, Tchaikovsky i Wagner.

En un estudi limitât, corn el present, re
passant els sens estils i les dades personals 
d’aquests compositors, es pot trobar una 
grari amplitud de regles i d ’actituds que fa 
inútil la recerca d ’un pensament unitari o 
coherent en el cos romàntic.

Beethoven (1770-1827), per exemple, que 
va rebre l’herència neo-clàssica, té el mèrit 
de transformar-la en un important projecte 
de futur en trencar les regles preestablertes 
amb una obra nova que és un diseurs de 
gran beilesa sobre les seves inquietuds i emo- 
cions. Per aixô crea una música personalissi
ma, fet caracteristic dels músics romàntics. 
Dins la historia de la mùsica, Beethoven serà 
un dels punts cimals i Hoc de partença, tam
bé, de moites passions mélomanes.

En Schubert (1797-1828) es troba el con- 
cepte “clàssic” de la música romàntica i és 
dfícil de parlar d’eli sense pensar a Mozart 
i, tots dos es veieren igualment empesos, 
d’una forma vital, a la creado musical. A 
Schubert, la seva incontenible inspirado el 
mena a tota classe de variants reblertes de la 
mùsica, des dels cicles de “ lieders” Die 
Schone Mullerìn, Winterreise, Schwanenge- 
sungecht que descriuen les emocions del pa
radisiac paisatge i medi rural austriac, fins a 
les seves simfonies, reblertes de temes, tot 
passant per la mùsica de càmera i les seves 
frustrades operes. Tingué una vida precària 
de salut, benestar i glòria (mori als 31 anys); 
mestre d’escola de pàrvuls com a mùsic pro
fessional, no obtingué ni càrrecs ni honors, i 
les seves extraordinàries obres foren escolta- 
des únicament en els cenacles minoritaris, en 
els cercles d’amics i en I’ambient bohemi 
d’artistes primerencs que I’acompanyaven 
en el seu vagareig vienès i molt poc a les sales 
de concert públiques. També, igual que 
Beethoven, Schubert somniava amb “ l’esti- 
mada immortal” .

Carl Maria Von Weber (1786-1826) és 
pròpiament el primer mùsic d’ôpera romàn
tica. Sacrifica l’efecte melòdic per aconse
guir una situació conjunta dramática. Músic 
profundament alemany, amb poca influèn- 
cia italiana, els sens motius d’inspiradó són 
trets dels aires bucólics del seu pais, amb te
mes de Brentano, Arnim i els germans 
Grimm. És 1’inventor del leimotiv, tècnica 
que Wagner aplicaria després a la seva obra. 
Weber viu 1’ambient dels poetes romàntics, 
Novalis, Wackenroder, Tieck, etc., els quais 
influeixen profundament tota la práctica del 
romanticisme germànic. Tingué com a con- 
temporanis Spohr i Merschener, i la seva 
obra influencià el jove Berlioz. Va morir als 
40 anys.

El concepte abstráete i pertorbador de la 
música romàntica, després del fantàstic Ber
lioz, es pot trobar en I’obra de Schumann 
(1810-1856). Llicenciat en filosofia, necesita 
la música per descriure el seu pensament, 
com a complement d’un Iliurament impor
tant d’escrits, assaigs i crítica en revistes ar
tistiques de l’època. La seva vida i la seva 
obra és la representació vivent de l’artista 
romàntic; pie d’indecisions, insuficièneies i

obres inacabades, una malaltia mental el 
porta a la tomba quan tot just tenia 
quaranta-sis anys. La seva muller, la gran 
pianista Clara Wieck, dóna a conéixer arreu 
l’obra de piano de Schumann, revelació inti
mista i poètica de gran profunditat. Com a

Roberl Schumann (1810-1856).
Protolipus del ‘‘músic romàntic” .

simfonista, se li retreu el fet de no desenvo- 
lupar les idees segons el cánon de ritual. Les 
seves simfonies no són rodones com les de 
Haynd ni formais com les de Mozart, no 
oferixen la Iluita titànica de Beethoven. 
Tampoc no són assolellades corn les de Men
delssohn, ni densament interrogatives corn 
les de Schubert. Són les simfonies d’un ho
me pie de dubtes i de precarietats en l’intent 
de fer un cant a les formes incontrolades de 
la creació, palesant així el sofriment que 
comporta en un èsser intel.ligent i ambiciós.

La música més encisadora i serena, lluny 
de Unites i d’inquietuds perturbadores es 
tro b a  en l ’o b ra  de M endelssohn  
(1809-1847), músic d’extraordinària Sensibi
lität, amb una gran cultura provinent deis 
seus estudis humanístics i d’una familia eru
dita jueva i rica d’Hamburg. Personalment 
és délicat, deferent, educat i afectuós, amb 
una intel.ligéncia natural i una ingenuítat 
que recorda les lletres infantils de Mozart. 
La seva vida intel.lectual, igual que Bach, 
Schumann i Wagner, està centrada a Leip
zig, i aixó en el moment més important 
d’aquesta ciutat universitària. La seva obra, 
serena, clara i ordenada, descriu l’emoció 
per la bellesa i la natura. El seu estil és d’un 
Beethoven modern de la “ Simfonia Pasto
ral” o fins i tot d’un Bach o d’un Haendel 
de perfecció clàssica, però amb una profun
da nostàlgia pels records d’una infantesa 
feliç. Mendelssohn ens llegà un nombre im
portant de simfonies, oratoris, concerts i 
música de càmera, demostració del seu do
mini dels secrets de la composició i de les no-
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ves tècniques. Fou el redescobridor de J.S. 
Bach ja oblidat. Morí als 38 anys.

L’Instrument romàntic per excel.lència 
fou el piano, de la mateixa manera que el 
violi és el protagonista del barroc i el clarinet 
un descobriment del classicisme musical. 
Per aixô el romanticisme produi grans ins
trumentistes, com Chopin (1810-1849), que 
fou el poeta del piano i el creador d’un llen- 
guatge propi inconfundible. Temperamen
talment aristocràtic, el seu estil musical és el 
résultat de la mescla de l’elegáncia francesa 
amb la personalitat nacionalista deis seus 
orígens poloneses.

Els seus dos concerts per a piano i orques
tra, la marxa fúnebre i la immensa obra pia
nística (poloneses, masurques, valsos, noc- 
turns, estudis i fantasies) confirmen que, per 
bé que no fou un compositor d’obres monu- 
mentals, com ara simfonies i oratoris, en 
conjunt demostra èsser un músic de primer 
ordre que aporta noves tècniques pianísti- 
ques i noves modalitats musicals. Colpit per 
la malaltia de l’època, la tubérculos!, morí 
als 39 anys.

L’art deis músics romàntics convisqué ín- 
timament amb la literatura, cosa que no suc- 
ceí amb el barroc ni amb el classicisme, i 
aixó explica la proliferació deis “ Heder” i la 
creació de noves formes musicals, com són 
el poema simfónic, la rapsódia, etc. La nova 
tendéncia expressiva i evocadora comporta 
també l’evolució de la instrumentació, 
anunciada genialment per Weber, així com 
de l’harmonia, la qual trencá a poc a poc el 
quadre tonal i s’interessà pel color propi dels 
acords per tal d’aconseguir finalment el cro- 
matisme que Wagner magnificà amb Tris- 
tany i Isolda. Les estructuracions musicals 
són personalistes i canviants, però tenen afi- 
nitats amb els “ tempi” que es fan lents per 
tal d’expressar la nova Sensibilität; els “ ada
gi” són malencònics, i els “ fortis” trenquen 
la unitat clàssica a la recerca de noves sono- 
ritats i ressons dramàtics. Les Unies melòdi- 
ques són descriptives, cerquen simbolismes; 
la corda forma “ plastons” , negant el con
cepte generai contrapuntista, i a la recerca 
d’efectes, fa ùs de la individualitat dels ins
truments greus. Les formes són alliberades 
amb barreges de “ calandri” , de “ allegri” , 
etc., amb “ codes” preparades i espectacu- 
lars. La massa orquestral, amb els simfonis- 
tes, pren preponderància, buscant dramatis- 
me i efectes transcendentals amb el nou ùs 
de la percussió i el metall. Els instrumentis
tes es tornen virtuosos de la tècnica i de la 
sonorità!, i els compositors escriuran parti- 
tures de gran dificultar, adquirint la mùsica 
de càmera, amb aquest fet, rigor tècnic i im- 
portància. En l’òpera es produeixen noves 
relacions entre la música i el drama, abando
nan! gradualment la divisió entre les parts 
cantades (áries) i els recitatius.

El procès romàntic en la música ha tingut 
un période Harg, ampli i persistent, i, per bé 
que els inicis queden determináis per l’estil 
propi de Beethoven i la culminació amb els 
grans simfonistes, fantàstics i atipics (Ber
lioz, Liszt i Schumann), no es pot distingir el 
moment d’una decadèneia per ruptura o es- 
gotament de la teoria: el mateix sentit sub- 
jectiu, indefinit i abstráete de la fòrmula ro
màntica U ha donat una Hibertat creativa 
que permeté, amb l’evolució, d’incorporar 
els músics postromànics, els nacionalistes i 
fins i tot els impressionistes que han omple- 
nat les pàgines de la història de la mùsica 
quasi fins al nostre segle.
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Recordant...

Agrupació Dramática Carboneil (II)
per Daniel Sanahuja i Capella

om que en aqueJls mateixos dies ha- 
via ingressat a la seva Companyia Car- 
bonell l’aficionat Llorenç M. Pujol, 
element per cert molt valuós, procèdent 
d’Olesa de Montserrat, tots junts for
maren un Quadre Dramàtic digne de la 
major considerado. A més, també tin- 
gueren l’ingrés dels aficionats R. Vila, 
M. Fainé, S. Casas, P. Fainé, J. Font i 
R. Marqués.

La primera represntació de conjunt 
tingué Hoc en el Teatre Cervantes, en la 
vetlla del 15 de desembre de 1905, amb 
el drama “EN JOAN DE SERRA- 
LLONGA” sota la direcció de Tomás 
Domènech. L’obra obtingué un èxit 
compier!. Es de remarcar, com a nota 
digna d’elogi, que a tots plegats els unia 
l’afany d’enaltir el nom de la Compan
yia Carbonell, la qual anava actuant 
amb tota harmonía, representan! algu- 
nes obres a Caldes de Montbui i Caste
llar del Vallès.

El dia 12 de maig del 1906 representa
ren en el Teatre Cervantes, l’obra en 
tres actes d’Angel Guimerà “ SOL SO- 
LET’’ i el grados sainet de R. Ramón 
Vidales “ LO CARRO DEL VI” , ac
tuant en els entreactes l’Orquestra Fat- 
xendes i els cantants senyors Gubern i 
Ortiz que interpretaren “ Marina” 
(duo), “El Anillo de Hierro” i “El Tro
vador” acompanyats al piano pel mes- 
tre senyor Papell. Aquest festival fou a 
benefici del soci Miquel Patau amb mo- 
tiu de greu i llarga malattia. Es fixà la 
retribució extraordinària de 50 cts. Pla
tea i 25 cts. General, per a l’entrada al 
Teatre.

En el mateix local el dia 27 d’octubre 
a les 9 de la nit representaren “ DON 
JUAN TENORIO” . En el programa 
s’hi llegia la següent nota: “ Lo Teatre 
estará il.lumina! electricament” .

Passat un quant temps, el seu direc
tor Tomás Domènech, degut a no 
trobar-se gaire bé de salut i haver-li re- 
comanat el metge no perdre nits i molt 
repòs, va deixar el càrrec. Però compta- 
ven en aquells moments amb la vàlua 
del seu soci Llorenç M. Pujol i acorda
ren que la direcció de la Companyia des 
d’aleshores l’exercis eli.

Abans, no obstan!, i encara amb en 
Tomás Domènech, varen emprendre 
una tanda de representacions pels po- 
bles de la comarca de Sabadell. Aquesta 
actuació durà bastan! temps, anant a 
Caldes de Montbui, Sentmenat, Sant

Feliu i Castellar del Vallès. En aquest 
darrer poblé varen estrenar l’obra de 
Santiago Rosiñol “ LA MARE” .

Al 26 d’octubre de 1907, varen repre
sentar en el mateix Teatre “ DON 
JUAN TENORIO” i el “NUEVO TE
NORIO” però ja a les ordres de 
Llorenç M. Pujol.

Quant menys s’ho pensaven i per mo- 
tius de treball el seu amie i incansable 
Pujol, va haver d’absentar-se de Saba
dell. Heus aqui que altra volta tornà a 
quedar paralitzada la seva actuació, 
després d’una bona temporada de dos 
anys.

Al cap d’un quant temps ingressaren 
alguns nous elements, entre els quais el 
conegut aficionat Jaume Mainé, ex- 
director de l’anomenada Companyia 
d’aficionats “ IBSEN” , qui assumi 
aviat la direcció de la Companyia Car
bonell. Aixô era durant els anys 1909- 
1910. Aleshores ja havien d’actuar amb 
molta cautela perqué la competèneia 
del cinema començava a manifestar-se 
en tot Sabadell. Davant d’aquest obsta
cle, l’any 1910 fou molt desastrós per 
ells.

Donant-se la casualitat que Jaume 
Mainé havia d’embarcar-se cap Améri
ca, i havent estât per ells un bon ele
ment, el 10 d’abril de 1910 organizaren 
una fundó de comiat en el Teatre Cer
vantes, posant en escena l’obra de Pous 
i Pagès “ELS VISIONARIS” . L’acte 
resulté molt emocionan!, fou un verita
ble comiat de bon amie.

En marxar el seu director i amb la in- 
vasió, com s’ha dit, dels cinemes, varen 
quedar altre cop encallats.

No obstan! el dia 14 de juliol actua
ren en el Teatre Cervantes posant es es
cena l’obra d’Apel.les Mestres “ SIRE
NA” i el dia 5 de novembre en el Teatre 
La Aliança de Ripollet amb l’obra 
“ DON GONZALO O L’ORGULL 
DEL GEC” .

A l’any 1911 va tornar a exercir el cá-
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rrec de director en Joan Carné, posant 
de tant en tant alguna obra. I aixi ana
ven seguint. Aixó si, sempre assajant 
per no perdre el costum.

La flama s’anava apagan!, però hi 
quedava el caliu. Fins l’any 1911 esti- 
gueren instai.lats en el mateix Café Cer
vantes, on tenien local propi pels as- 
saigs. Després d’una llarga temporada 
d’inactivitat i allunyats ja alguns asso- 
ciats per assumptes familiars i altres per 
haver marxat a l’estranger, els que que
daren, encara que pocs, decidiren fer 
una altra reconstitució de la seva esti
mada Companyia Carbonell. Per tots 
els mitjans possibles procuraren véncer 
els simptomes de decadencia que 
amenaçaven la Societat, i altra vegada 
acolliren a certs elements de vàlua que 
s’havien retirât quan va deixar la direc
ció Tomás Domènech. Aixi feren un 
bon nou ingrés de socis actius, corn 
també protectors, i aquell caliu de que 
parlàvem, que semblava que s’havia 
d’apagar, no va èsser pas aixi, sinó molt 
al contrari, s’anava mantenint sempre 
viu.

El 10 de gener del 1914, al cap de deu 
anys de la mort del seu inoblidable Car
bonell, varen celebrar en el Teatre 
Euterpe una vetllada de recordança, 
posant en escena l’obra del gran Gui
merà “ MOSSÈN JANOT” , assolint un 
èxit complet.

Acordaren nomenar director a l’afi
cionat Ramon Vila, i com a bona prova 
de la seva creixent activitat, prengueren 
també l’acord de posar en assaig l’obra 
d’espectacle “ LOS DOS PILLELES” , 
que fou representada a Badalona, a 
Castellar del Vallès i a la nostra ciutat 
en el Teatre Euterpe, Camps de Recreu 
i en el Colon. Els decorats eren de la se
va propietat. Tenien entre els socis el 
pintor F. Crusafont, que fou el que se 
n’encarregà, repartint-se la seva direc
ció amb el soci R. Figueres.

Aqüestes representacions sota la defi
nitiva direcció de Ramon Vila, motiva
ren l’ingrés de nous elements actius i ai- 
tres protectors, els noms dels quais fi
guren a continuació: L. Papell, J. Gi
rai!, V. Arnalt, Candela, E. Marqués, 
Josep M.® Gil, J. Lladó, B. Cruells, B. 
Cañadell, Pinosa, M. Riau, A. Tomás, 
Viladomat, H. Marqués, Josep Aligué, 
R. Parellada, J. Batlle, L. Roura, L. 
Gallego, Castañé, Santcliment, S. Mar- 
garit, M. Cot, J. Sastre, M. Vilanova,



479

P. Casablancas, J. Torres, Amadeu To
rres, M. i P. Riau i J. Español.

El diumenge 18 de juny del 1922, en 
honor del sen bon amie en Josep Bru- 
guera, posaren en escena el grandiós 
drama en 5 actes de A. Bisson “ LA 
MUJER X’’, amb la col.laborado de 
les primeres actrius Carme Rovira, Flo
rinda Bruguera i Maria Cahué, i el dia 
24 de juny repetiren la mateixa obra en 
el Teatre de l’Ateneu Castellarenc, però 
amb la diferèneia que Josep Bruguera 
interpreté el paper de “ Raimundo” .

Com a comiat del soci Ricard Bernat, 
per haver de complir el serve! militar, el 
dia 16 celebraren en el Teatre Euterpe 
una extraordinària funció posant en es
cena l’obra dTgnasi Iglesias “ LES 
GARCES” .

La inseguretat de poder actuar degut 
a l’increment del cinema en els teatres 
de la nostra ciutat, va durar fins l’any 
1924. Corn que en el Teatre Cervantes 
ja era del tot impossible donar-hi cap 
representació, per tenir-lo totalment 
ocupat l’empresari senyor Ballûs, acor
daren traslladar-se al Café Euterpe, on 
tenien una de les seves dependèneies per 
a poder-hi celebrar els assaigs, i a més, 
les reunions necessàries.

Aixi transcorregué molt temps, fins 
que en certa ocasió, no faltant-los mai 
homes de bona voluntat i energia, deci- 
diren fer una nova reconstitució de la 
seva Societat, perqué amb els vaivens 
propis de les entitats i creats per les cir- 
cunstàncies, altra vegada alguns els dei- 
xaren i els que quedaven hagueren de 
posar novament a prova la seva perse- 
verància. Era l’any 1928. Aleshores en
cara eren 52 sods. Elegiren director a 
Antoni Casas, amb referéneia a l’art 
dramàtic i a Ramón Vila, en tot el que 
afectava ais programes de sarsuela i no- 
menaren mestre concertador a Antoni 
Griera Bardia. Al mateix temps impri- 
miren nous reglaments amb el nom de 
“ COMPANYIA COMICO-LIRICA- 
DRAMATICA CARBONELL” .

A més d’aquests directors, també te
nien formada una Junta Administrati
va, que tenia cura de tota l’organització 
de la seva Societat. Com a résultat 
d’aquest nou impuls, s’enquadrà al seu 
costat, part d’aquella joventut que te
nia i sentia una veritable vocació pel 
teatre i l’art i la cultura. Uns foren socis 
protectors i altres actius.

Els nous socis foren els següents: L. 
Moix, A. Balsach, F. Adam, J. Cruells, 
Jaume Cruells, E. Casas, P. Carbonell, 
F. Gasò, Francese Gispert, P. Caba, LI. 
Mestres, R. Puig, J. Ustrell, R. Torre- 
llas, M. Perellada, P. Valls, R. Ribas, 
J. Padrôs, J. Pont, R. Farrés, R. Al-

guersuari, J. Esteba, J. Puigvert, Sert, 
Sagrerà, Ramón Buxeda, Canals i J. 
Boada.

Cal remarcar que la seva benvolguda 
Societat Carbonell sempre va fer honor 
als sens Reglaments, principalment al 
primer article que deia: “ No es perme- 
trà parlar de política ni religió de cap

vili EXPOSORD
Sabadell, del 23-11-85 al 7-12-85

Tganitzat per la CNSE. i I’Associa- 
ció de Sord-muts de Sabadell, s’ha cé
lébrât en el seu local del carrer Escola 
Pia, 26, aquesta exposició en la qual hi 
han participât 48 obres de pintura, 18 
d’escultura i més d’un centenar de foto
grafíes en blanc-i-negre i color.

El dia 15 del novembre passât, es van 
reunir els jurats. Quan al de pintura i 
escultura el composaren Maria Peña, 
Joan Bermudez, Ramon Noè, Ricard 
Calvo, Joan Cuscó i Adolf Salanguera, 
els quais van emetre aquest veredicte: 
lé premi: “ Batir de alas” , d’Inés Polo 
Merino, de Sabadell; 2n. premi “ Frutas 
y cafetera de aluminio” , de Luis M. 
Gallego, de Madrid; i 3er. premi “ Ma
ternidad” de Joan Sánchez Borrás, de 
Sabadell. Van otorgar-se 3 accéssits.

Rambla de Sabadell, 82 
Tel. 726 57 85 - SABADELL

mena” . Aixó entenia la seva entitat: 
que l’art no té ni pot tenir fronteres, i el 
teatre per ells no era més que un ager- 
manament entre bons amies i per tant 
sobrava tota cosa que pogués alterar 
aquest concepte.

El diumenge dia 8 de juliol de l’any 
1928, iniciaren la temporada #

així: “ Desnudo” d’Ernesto Collantes, 
de La Coruña; “ Rutina” de Rafael Ca
bello i “ Muchachos” de Alberto Miras, 
ambdós d’Oviedo.

Quan a escultura el primer premi va 
adjudicar-se a “ Madre” , de Claudio 
Iglesias, de A.S. Langreo; el segon, 
“ Niño” de Miguel Santiago i el tercer a 
“ Cabeza” , de Dolores Llordén, amb
dós de Valladolid. L’accèssit fou a fa
vor d’Agustin Martínez, d’Oviedo, per 
la seva obra “ Fuente de la Vida” .

El jurat de fotografía el van compon
dré: Antoni Grau, Joan Monistrol, Ra
mon Sans, Francese Calero i Ignaci Ro
vira.

Els premis a la fotografía en blanc-i- 
negre foren adjudicats, per aquest or
dre: Feo. Fernandez del Castillo, de Je
rez de la Frontera; a Angel Rojo, de Sa
badell; a Manuel Rodríguez Gómez, 
també de Jerez de la Frontera. Un ac
cèssit es distinguí a Juan Alvarez Men
dez, de Alta Torre de Madrid.

Quan a la fotografia en color, foren 
premiats els següents concursants: 1er. 
Angel Rojo, de Sabadell; 2n. Antonio 
Márquez Castaño; 3er. Mari Alonso 
Rodríguez, de Langreo. L’accèssit fou 
otorgat a Alberto Miras, d’Oviedo.

La VIII Exposord ha estât exposada 
des del 23 de novembre al 7 de l’actual. 
El passât dia 29 va fer-se la proclamació 
dels guanyadors i l’entrega de premis. 
Val a dir que ha estât molt visitada, me- 
reixent càlids elogis tots els participants 
aixi com els organitzadors. Seria injust 
no mencionar d’una manera especial, la 
que és l’ànima d’aquesta Associació, 
Elena Mateu; ella ha sabut captar la 
col.laboració i l’afecte d’un estol de 
persones que han sabut realitzar una 
obra meritòria com és aquesta modélica 
Associació. •
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Cinema

Un estiu amb Stanley Donen (ili)
per Pere Cornelias Cine Club Sabadell

M,enystinguda per bona part de la 
crítica i pel públic en general, MOVIE, 
MOVIE és un pel.lícula d’un interés 
bastant superior al que sembla haver-li 
atorgat la majoria dels entesos. És ori
ginal i intelligent i, malgrat les limita- 
cions que té -inhérents a un producte 
corn aquest-, és un dels treballs més es- 
timulants del darrer Donen. Pensât 
corn un homenatge al cinema i a les ses
sions de 40/50 anys enrera i, alhora, 
corn una reflexió sobre les seves cons
tants, MOVIE, MOVIE s’estructura a 
base de dos mig-metratges -o dos 
episodis- i un “ trailer” enmig, émulant 
aixi les sessions dobles dels anys 
trentes/quarantes. Els générés escollits 
son el melodrama i el musical. S’ha de 
dir que potser es troben a faltar les refe- 
réncies als dos générés emblemàtics del 
cinema nord-americà, el comic i el 
“western” , si bé cal tenir en compte 
que el melodrama social amb una certa 
aproximació al mon del cinema negre, 
com és el cas que ens ocupa, i el musical 
de pre i de postguerra eren, aleshores, 
dos dels générés més solids i populars. 
El “ trailer” anuncia un film bél.lic.

La pel.lícula, que renuncia a qualse- 
vol tipus de recurs diseursiu, és, abans 
que res, un diseurs. Una revaloració del 
généré, no exempta de la visió crítica, i 
de les seves caractéristiques i una cons- 
tatació de corn aqüestes caractéristiques 
determinen la posada en escena i, 
dones, la pel.lícula. Hàbilment, Donen 
utilitza en bona part els mateixos intér- 
prets -George C. Scott, Red Buttons, 
Elli Wallach, Art Carney...- als dos epi
sodis i també al “ trailer” , on els veiem 
fent d’aviadors. Homenatge a l’actor, 
capaç d’ésser eficaç en qualsevol géné
rés i papers -significatiu el contrast en
tre George C. Scott que, de fet, inter
preta el mateix personatge als dos epi
sodis, i Elli Wallach, que dona vida, no 
ja a dos personatges diferents, sino 
antipodes-, i, al mateix temps, primera 
explicitació del carácter recurrent de to
ta la pel.lícula. Tanmateix, el més inté
ressant és la utilització que Donen fa 
del que en podríem dir l’argument: a 
partir d’un mateix esquema, demostra 
com les constants de cada génere fan 
possible dos films que, essent iguals, 
són diferents. Un antic campió de 
boxa/ un productor del “music-hall” 
(George C. Scott) acull un jove estu- 
diant d’advocat amb punys de ferro

Movie movie

(Harry Hamlin)/ una aspirant a bailari
na (Rebeca York), a qui tracta com a un 
fill/ que és la seva filia, fins a convertir
lo en campió/ fins que ella esdevé la 
gran “vedette” de l’espectacle. Acaba
da l’aventura -sempre la mateixa: el 
gran somni americà que diu que tothom 
pot arribar on sigui-, l’antic campió/ el 
productor mor al costat del seu insepa
rable col.laborador (Red Buttons), as- 
sasinat pel “gangster” (Elli Wallach) 
que acosta el melodrama al negre/ a 
causa d’una malaltia incurable que el 
metge (Art Carney) li ha diagnosticat a 
la primera seqüéncia del segon film. 
Més explicit encara: els primers plans 
de cada episodi són idéntics i el primer 
interior que se’ns mostra és, als dos ca-
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SOS, el consultori del metge. Els afegi- 
tons a un guió i a l’altre corresponen als 
imperatius i als topics de cada génere, 
tópics que el sentit de l’humor de Do
nen accentua en recerca de l’evidéncia 
de la re-representació. Assistim, certa- 
ment, a una remembrança de caire nos- 
tálgic: l’homenatge a Busby Berkeley, 
l’autohomenatge a SINGIN’IN IN 
THE RAIN (1952, CANTANDO BA
JO LA LLUVIA), quan la gran “vedet
te” (Trish Van Devere) vol fer acomia- 
dar Kitty com havia fet Lina Lamont 
(Jean Hagen) amb Katy Selden (Debbie 
Reynolds), o, senzillament, amb el nom 
de la protagonista (ella es diu Kitty 
Simpson, mentre que, a CANTANDO 
BAJO LA LLUVIA, Debbie Reynolds 
es deia Katy i el productor cinematogrà- 
fic (Millard Mitchell), R.F. Simpson). 
Tanmateix, aixô no és obstacle perqué 
aquesta remembrança sigui també cons
cient i lúcida.

Les limitacions neixen del poc temps 
de qué disposa Donen per explicar les 
seves dues históries, que se’ns presenten 
amb salts considerables i amb un exces- 
siu vertigen narratiu. I també de la insu- 
ficiéneia d’alguns intérprets, per desso-
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ta del ni veil satisf adori que assoleixen 
tots els veterans.

En un moment (des de finals dels se- 
tantes fins avui) en què la ciència-ficció 
i un suposat “ revival” de 1’antic cinema 
d’aventures s’han convertit en els dos 
grans générés populars del cinema de 
consum, SATURNO 3 se’ns presenta 
com una pel.lícula més, ni millor ni pit- 
jor, dins de l’ampli conjunt de films ga- 
láctics que ens ha envait en aquests da- 
rrers anys. No té res a veure amb els 
grans éxits que l’han precedida, però se
ria difícilment concebible sense la “ga- 
láxiamania” que iniciaren George Lu
cas, amb STAR WARS (1977, LA 
GUERRA DE LAS GALAXIAS), Ste
ven Spielberg, amb CLOSE ENCOUN
TERS OF THE THIRD KIND (1977, 
ENCUENTROS EN LA TERCERA 
FASE), o Richard Donner, amb el pri
mer SUPERMAN (1978). El film de 
Donen es troba enmig de la bogeria ga
láctica, anterior, per exemple, ais dos 
darrers episodis de la saga de Lucas, 
THE EMPIRE STRIKES BACK (1980, 
EL IMPERIO CONTRAATACA), que 
dirigí Irvin Kershner, i RETURN OF 
THE JEDI (1983, EL RETORNO DEL 
JEDI), que signà Richard Marquand. 
Anterior també ais SUPERMAN II i III 
(1980 i 1983), les dues aportacions al 
personatge de Richard Lester. I, lògica- 
ment, a E.T. (1982), la maliciosa fanta
sia infantil de Spielberg. No cal allargar 
la llista: és per dir que SATURNO 3 es 
troba ben bé dins el magma que supo- 
sen totes aqüestes pel.líenles de naus, 
extraterrestres i espais siderals. No és 
més híbrida, però tampoc menys.

De fet, totes les relacions i referéncies 
cal establir-les amb aquests films. El 
món de Donen hi és absent i la pel.lícu
la es serveix d’una factura tan comesti
ble com impersonal. Els personatges no 
tenen cap interés i la situació de perill 
en qué es troben és senzillament manlle- 
vada del millor Hawks, però a base no- 
més d’una repeticiò mimètica i superfi
cial de l’eix del guió hawksià, sense 
omplir-lo de contingut. Semblantment 
al que passa a ALIEN (1979), de Ridley 
Scott -responsable, tres anys més tard, 
de la curiosa i intéressant BLADE 
RUNNER-, on també el perill neix i es 
desenrotlla dins d’un marc tancat, lluny 
de tot possible ajut. Héctor, el robot 
que el capita (Harvey Keitel) porta a Sa
turn i que té poder d’autogeneració, és la 
versió futurista del mite de Prometen, el 
Dr. Frankenstein de Mary W. Shelley 
tantes vegades portât a la pantalla, en 
certa manera el Klaus Kinski d’Aaron 
Lipstadt a ANDROID (1982, ANDROI
DE). Una barreja a cor que vols. Résul
tat: un plat bastant indigest. Afegim-hi

Lío en Rio

Farrah Fawcett -Kirk Douglas se’n surt 
dignament- i tindrem una visió bastant 
aproximada d’aquest SATURNO 3, òb- 
viament un Donen a oblidar.

És evident que els imperatius de pro- 
ducció i les condicions de treball han 
condicional extraordinàriament l’obra 
de Donen en aquests darrers quinze 
anys. A partir de LA ESCALERA 
-MOVIE, MOVIE a part- el nivell mig 
de la seva filmografia decau ostensible
ment. EL PEQUEÑO PRÍNCIPE, per 
exemple, compta amb la banda sonora 
de Frederick Loewe i Alan Jay Lerner, 
uns actors en general ben escollits i l’ex- 
cel.lent número de Bob Fosse, a més, 
ciar, del fascinant material de base. Pe
rò la utilitzaciô de “ métodes 
modems” , corn la insisténeia amb el 
“zoom” , tristement indefugible a bona 
part de les produccions dels setantes, 
converteix diferents moments de la 
pel.lícula en un seguit de despropòsits 
formais. El conjunt no satisfà ningù, 
perqué l’alienai espectador a qui van di- 
rigits aquests “zooms” difícilment pot 
digerir les composicions musicals de 
Loewe i Lerne o la riquesa de la faula 
moral de Saint-Exupéry. SATURNO 3 
ja ha estât comentada: no aporta res de 
nou al conjunt de l’obra de Donen. Ens 
resta LUCKY LADY (1977, LOS 
AVENTUREROS DE LUCKY LADY),
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que no havia citât fins ara. És una en- 
tretinguda pel.lícula d’aventures, amb 
1’estimulan! Gene Hackman, acompan- 
yat aquí per Liza Minelli i Burt Rey
nolds. La preséncia d’aquest darrer ja 
dóna una idea de l’objectiva irrellevàn- 
cia del film que, efectivament, només 
pretén entretenir -cosa que aconsegueix 
a estones- i no té cap altre interés addi- 
cional.

De moment, LIO EN RIO clou la llis
ta. És una comédia acceptable, amb al- 
guns moments especialment afortunáis 
-sobretot si la comparem amb certes co
ses que es veuen avui dia-, però es troba 
lluny de les gran comédies de 1’autor. El 
guió és intel.ligent i hábil -encara que 
s’allargassa excessivament i, a vegades, 
sembla que no avenci- i la história és un 
Donen pur: dos amies íntims (Matthew 
Hollis i Victor Lyons/Michael Caine i 
Joseph Bologna) se’n van a passar un 
mes de vacances a Rio amb les seves fi
lles (respectivam ent, Nicole i 
Jennifer/Demi Moore i Michelle John
son). Tots dos están casats, però Victor 
està tramitan! el divorci. A Rio, l’exo
tisme, el calor i la distància serán el pa- 
rany per a un Matthew que es rendirá a 
l’atractiu de Jennifer. L’embolie es 
multiplica encara quan Karen, la dona 
de Matthew (Valerie Harper), arriba a 
Rio i eli descobreix que ella havia sos- 
tingut relacions amoroses amb Victor. 
Nicole resta l’ùnica espectadora. 
Aquest seguit d’aparellaments i d’im
possibles acaba, ja al final del film, 
quan Karen diu a Matthew que dues 
lleugereses no poden anorrear vint anys 
de matrimoni -inevitable el pensar en 
DOS EN LA CARRETERA, com 
abans l’homenatge a Berkeley en arri
bar a Río ens ha retrotret a MOVIE, 
MOVIE. Tot això funciona bé, amb vi- 
bració i enginy, durant dues terceres 
parts del film. Després, sembla que tot 
ja estigui dit i la pel.lícula decau.

De tota manera, el gran problema de 
LIO EN RIO és l’abséncia d’estil. La 
pel.lícula està pensada per èsser consu
mida amb facilitai: planificació simple, 
fotografia convencional i estética de 
manufactura. La història l’haurien de 
dur els personatges, sense més addi- 
cions innecessàries. Quan és aixi, el film 
s’enlaira i té una innegable solidesa. Pe
rò aquesta solidesa s’esvaeix amb els 
banyistes, les festes nocturnes i els 
noiets, concessions a la galeria, imatge 
tòpica del Rio televisiu. I si bé Michael 
Caine i Joseph Bologna són molt con- 
vincents. Demi Moore i Michelle John
son no ajuden gaire, belleses de motile 
del tot insubstancials.

Tanmateix, Stanley Donen només té 
61 anys. La sorpresa és encara possible •
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Conte de Nadal
per Rosa Ten

C ^uan  el Nadal s’atansa les coses sem
blen canviar...

L’hivern, tot i essent dur, es dolceja 
fins a semblar-nos el més bell dels 
temps de l’any i les nits llargues i fredes 
se’ns apareixen corn un espai de pau i 
de poesía. Les nits properes al Nadal 
agafen unes clarors de bella estranyesa. 
Són musicals...

Ho deia la FE, una noia fina, blanca i 
dolça com un raig de llum platejada.

-Es aixi, encara que els problèmes, les 
tristeses, les angoixes siguin aquí, és un 
bell parèntesi que porta a pensar, a ser 
millors...

L’escoltava la POR, mentra camina- 
va al seu costat tot veient els prepara- 
tius de Nadal al carrer. Li replicava:

-Tot aixô són coses antigües. Ara la 
gent tern, tern sempre! La nit és sempre 
sobre els homes. Penes, perills! És un 
món sense pau! Tot és malmès!

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça M ajor, 4 
SABADELL

-/... els hi falta creare en mí, ser en 
mí! Tenir els ulls oberts sempre, el cor 
entregat al bé i saber esperar...

La POR marxava tot rient. La diver
tía aquella noia sempre tan confiada. 
Mentres, la FE caminava posant amor 
en tot el que veia fer ais homes aquella 
nit de l’esperança del naixement. La 
Tristesa, es va aturar al seu costat:

-Qué? Encara ets feliç?
-Sí. I  tú també hauries de ser-ho. Ets 

jove, ets viva, pots estimar...
-Cabóries...! Tot és tristi Sois, desen- 

ganyats. Tot és fais, utòpic! Res hi ha a 
fer ja al món!

I marxava sense tenir una sola mira
da pel pessebre que uns joves cons- 
truien al centre d’una plaça d’un barri. 
La FE s’hi aturà i sentí la joia de la seva 
alegría. També, un grup de gent se’ls 
miraven i gaudien del seu entusiasme, 
mentre altres parlaven amb preocupa- 
ció.

-Aquest any si que no ens guanya- 
rem la vida. No hem venut res! Maleída 
crisis...! L'altre any, sí que va ser bó. 
Éns forrárem! És el bó que té el Nadal, 
però ara... Maleít Nadal que no ens ha 
portât res de bó! Ni un duro!

La FE se’n dolía d’aquest sentiment 
deis comerciants. La SORT, Iluint la se
va cabellera d’or li va fer un crit:

Il.lustració de Jesús Belioso.

-Qué... uns que gemeguen, eh? 
Mira... aquest any, m ’ha donat per 
anar a raure a una llunyana provincia, a 
Paître extrem del país. Aquí, ni una pes- 
seta, apa! Aquesta gent només vol di
ners. Ho he tirât tot a uns pobles ama- 
gats d ’una gent que mai n ’han vist ni 
una de pesseta. Ara, que es perverteixin 
élis, perqué... ja ho saps que quan hi ha 
diners, ve la perversió dels homes.

-Els hi faré falta jo... si em tenen a 
mi...

La SORT s’en reia i fugi del seu cos
tat tot cantant la seva victôria. Mentres, 
ella restà al costat dels joves que feien el 
pessebre tot dient-se entre élis que, de- 
mà seria la Nit de Nadal i que passés el 
que passés, per unes hores, tothom es 
donaría la salutació de la Bona Nova. 
Una Bona Nova que tornava cada any a 
la terra.

M ONISmOL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL
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Llibres
UNA HISTORIA 
DE SABADELL 

PER A TOTS
Després d ’haver-se publicat 

recentment una segona edició 
d’aquesta obra, el Banc de Sa
badell ha sol.licitai un tiratge 
especial que, corn es va fer amb 
la primera edició, es destina 
corn obsequi, molt especial- 
ment dedicada als grups esco- 
lars que visiten la seu central del 
Banc, ubicada a la plaça de Ca
talunya.

D’aquesta obra, que és el nú
mero 2 de la Biblioteca Qua
dern, n’és autor Josep Torrue- 
11a i està il.lustrada amb dibui- 
xos de Salvador Fabà i nombro- 
ses fotos d’Arxiu.

L’ESCOLA PIA DE 
SABADELL

Amb motiu de celebrar-se els 
cent anys de la inauguració de 
Tactual edifici de TEscola Pia 
de Sabadell, s’ba éditât un lli- 
bre que duu per titol el que 
encapçala aquest comentari. 
Llibre que ba estât a cura d’An- 
toni Pina i Batllevell, escolapi.

En les seves pagines es recull 
la seva bistòria.

Fou un benefactor addicte a 
la religió de TEscola Pia, Anto
ni Cortès d’Andrade, marqués 
de Ciutadilla, qui el 26 d’abril 
de 1816 va cedir la casa anome- 
nada dels Meca amb tot el seu 
hört. Des d’aleshores TEscola 
Pia ha fet possible Teducació de 
la infancia sabadellenca durant 
167 anys.

En aquest llibre, il.lustrât, hi 
ha unes llistes d’antics alumnes, 
incompletes, però a partir de 
1939 hi consten tots. En les seves 
pagines s’hi registra la bistòria 
d’aquesta Escola que tanta inci- 
dència docent ha tingut -i té- a la 
nostra ciutat de Sabadell.

En els actes que amb tal mo
tiu s’han célébrât, hi ha partici
pât molt bona part d’aquesta 
gran familia escolàpia.

EL NOU LLIBRE DE 
JOSEP TORREELA 

“GARBA DE MAL LLIGAR’’ 
DINTRE LA BIBLIOTECA 

QUADERN
Biblioteca Quadern ha publi

cat el seu nové volum. Es tracta 
de GARBA DE MAL LLIGAR 
i constitueix un aplec de narra- 
cions breus escrites per Josep 
Torrella, amb il.lustracions di- 
buixades expressament pels ar-

tistes Jesús Belloso, Joan Ber- 
múdez. Francese Bernaldo, Ri
card Calvo i Agustí Masvidal.

Va ser tenint en compte el ca
rácter múltiple de T edició que 
se’n va fer una presentació a la 
galeria d’art Intel.lecte, junt 
amb Texposició deis originals 
dels quinze dibuixos així com 
d’altres obres dels propis artis
tes. L’acte va tenir Hoc el 26 de 
novembre i va ser força conco- 
rregut i animat. L’obri Joan 
Cuscó en nom de Biblioteca 
Quadern, i seguidament Fautor 
Josep Torrella, pronuncié unes 
paraules explicant el carácter 
del llibre i la justificació del seu 
titol. En aquest sentit digué que 
donada la diversitat temàtica i 
estilística dels sens textos, es va 
pensar en recabar la col.labora- 
ció d’il.lustradors ben diver
gents també d’estils i de tècni- 
ques, sota la coordinació d’un 
d’ells, Ricard Calvo, qui també 
ha dissenyat la portada en la 
quai es reprodueix per quatrico- 
mia un oli del qui fou prestigiós 
paisatgista vallessà Joan Vila- 
Puig; oli que ha estât facilitai 
pel fill, Santiago Vila-Puig, qui 
el té a la seva col.lecciô particu
lar.

JOSEP TORREELA

GAQM
DE MAL LllGAD

Torrella acabà el seu breu 
parlament confessant que esla
va atemorit davant el muntatge 
editorial amb què Biblioteca 
Quadern ha llançat el llibre, 
que pot fer pensar en allô de 
“ molt soroll de boixets i poca 
punta’’. I recomanà, humorísti- 
cament, ais compradors del lli
bre que després d’haver-ne ben 
mirât “ els sants’’ el col.loquin 
en un prestatge de la biblioteca 
sense llegir-lo.

Recordem que aquest volum 
és el tercer del mateix autor que 
es publica dintre la col.lecció. 
De primer va ser “ Una história 
de Sabadell per a tots’’, que 
s’exhaurí ben aviat i del qual en 
el Dia del Llibre d ’enguany es

posé al carrer una segona edi
ció. Després vingué “ Amb la 
ciutat a l’hora del record’’,^on 
es revelé la traça narrativa de 
Josep Torrella en unes gracio- 
ses i emotives memóries d’in- 
fantesa i de joventut dintre del 
marc ambiental de la seva ciu
tat, Sabadell, i de la vida ciuta- 
dana de l’època, fins a l’acaba- 
ment de la guerra civil.

LA BIOGRAFIA DEL 
DR. CARRERAS 

PER DOLORS VIÑAS
El pasat dia 14 va tenir Hoc la 

presentació a l’auditori de 
l’Acadèmia Católica del llibre 
“ El Dr. Lluis Carreras i Mas. 
En el centenari del seu naixe- 
ment’’, que Dolors Viñas ha 
escrit sobre aquesta personali- 
tat religiosa. EH fou durant 
Hargs anys conciliari de l’Aca
dèmia Católica.

Presidii la mesa el Pare Josep 
Maria Massot, director de Pu- 
blicacions de l’Abadia de 
Montserrat, acompanyat per 
Mn. Joan Busquéis, conciliari 
de F Entität, d’Est eve Renom, 
flamant president de FAcadè- 
mia i Dolors Viñas, autora del 
llibre sobre el qual el pare Mas
sot en feu una destacada glossa. 
Aprofità Focasió per dir que se
ria bo que FAcadémia Católica 
reemprengués F edició de les 
obres completes del Dr. Carre
ras, del qual van editar-se tres 
volums.

L’autora, en el seu parla
ment, explicà com elaboré 
aquest estudi sobre el Dr. Ca
rreras, agraínt el suport que va 
tenir d’en Pere Vails. Demaná a 
tots els que tenen cartes o textos 
del Dr. Carreras, ho facilitin 
per poder elaborar posteriors 
estudis sobre el biografiat.

L’auditori s’ompli d ’un pú- 
blic atent, atret per la convoca- 
tória pel record que tothom 
conserva del Dr. Carreras.

“ HOMES QUE FAN 
EMPRESA ”

Gorina, S.A. 1835-1985
En Fescaiença del 150 Ani- 

versari de la seva fundació, 
Fempresa “ Gorina, S.A.’’ edi
té, el mes d’oetubre proppas- 
sat, un llibre commemoratiu de 
Fefemèride, que ens plau de re
gistrar en aqüestes pàgines.

Es titula “ Homes que fan 
empresa’’ i, més que Fhistorial 
de la casa Gorina en els cent cin
quanta anys que porta de vida 
-que hi és referit només en les 
seves linies essencials-, ve a ser 
un homenatge als homes i do
nes que han aportat el seu tre-

ball a la Casa i Fhan fêta pros
perar incessamment. A més dels 
membres de la familia (Joan Go
rma Morató, Josep Gorina Pu
jol -el senyor Josepet- i Joan i 
Josep Gorina TuruH), hi figu
ren, dones, a la ratlla de 600 
noms dels sens treballadors an
tics i el centenar i escaig deis ac
tuals, amb els retrats correspo- 
nents per a la major part d’ells.

S’hi relacionen les distincions 
de qué molts d’aquests treballa- 
dors han estât objecte i els Pre
mis que “ Gorina S.A.’’ ha re^ 
but al Harg deis anys, així com 
opinions de clients nacionals i 
estrangers, anecdotari, etc.

Enriqueixen Fobra i contri- 
bueixen a donar-li el carácter 
que els germans Gorina Batista 
han volgut donar-li, diversos 
treballs de carácter sócio- 
econòmic i doctrinal signals per 
rellevants personalitats, entre ' 
els quais destacaríem els de 
Mons. Josep M.“ Guix, bisbe de 
Vie, Antoni Valero Vicente i 
Santiago Udina i Martorell. Un 
Hoc d’honor és el que cal atri
buir a les línies, plenes de ma- 
duresa i de sentit cristié, que hi 
figuren i que són de la ploma de 
Joan Gorina i Baptista, ànima i 
promotor de la celebració de la 
história efeméride i que morí 
abans deis actes brillants de la 
commemoració.

ENTRE EL TORB I 
LA GESTAPO 

de Francese Viadlu
Aquest és el número 42 de la 

col.lecciô “ Nova Terra’’ que 
acaba d’editar LA LLAR DEL 
LLIBRE. N’ha escrit el prôleg 
Joaquim Ventallô -un magnifie 
prôleg.

És una emocionant história 
novel.lada que es Hegeix corn si 
fos talment una interessant no
vel.la histórica. És tot un docu
ment que fa relaciô a la Segona 
Guerra Mundial protagonitza- 
da per un català -Fautor, Fran
cese Viadiu- que arrencà milers 
de vides de les forces nazis 
mitjançant Forganització d’una 
cadena d ’evasió a través d’An
dorra. Arran d ’aixô se li conce
dí la Medalla de la Llibertat, 
juntament amb un diploma en 
pergami que li fou Hiurat pel 
cap de les forces americanes a 
Europa, el generai Eisenhower. 
Aximateix, el comandant su- 
prem de Fexèrcit de la Royal 
Air Force de la Gran Bretanya, 
Marshal, li envié el testimoni 
d’agraiment per Fajut que Via
diu havia prestai a les forces 
abades, document que també hi 
és reproduit. #
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Al pas dels dies
per Equip

Gisbert Art
ESTRADA

VILARRASA
La nova Galeria Gisbert Art 

-situada a la Rambla núm. 
30-s’ha inaugurât amb una se
lecta exposició d’aquarel.les de 
l’artista Albert Estrada Vilarra- 
sa. La inaugurado ha résultat 
un acte artistico-social molt no
table. Han coincidit uns al.li- 
cients que d’antuvi es preveie: 
per una banda aquest artista 
ausetá-sabadellenc feia uns 
anys que no havia exposât a Sa- 
badell, després d’haver-ho fet a 
diferents llocs de l’ampia geo
grafía. La seva singladura artis
tica és força extensa. La seva 
obra s’ha mostrat a públics de 
molts països europeos, ádhuc 
americans i asiátics. Arreu ha 
obtingut favorables critiques i 
una excel.lent acollida, amb tot 
el qual es palesa que les pintures 
d ’Estrada Vilarrasa “ son art 
dels ulls i pels ulls i per a re- 
moure l’ànima’’... (dixit Joan 
Oliver).

Aquesta convocatoria de 
l’artista amb la seva ciutat, s’ha 
vist corresposta. La cosa s’ho 
valia, verament. La nova Gale
ria ha estât un mare molt 
adient. Té una decorado molt 
noble; els mobles i comple
ments de “ Valenti” aporten un 
relleu distingit i elegant. La dis- 
tribució de la Galeria està dis- 
posada en un ordre assenyat, 
realitzada amb tota cura.

Aquesta inauguració ha esde- 
vingut un acte rellevant i espe- 
rem que aquest èxit inicial sigui 
precursor d’altres i d’altres pel 
prestigi de la pròpia Galeria i, 
ensems, de la ciutat.

El catàleg que s’ha fet per 
aquesta ocasió -catàleg rie de 
contingut- hi figuren unes notes 
del nostre admirat Joan Oliver 
escrites expressament per 
aquesta efemèride. Un text 
agut, rie i clarificador.

GISBERT

Rambla, 30
Tel. 725 43 69 
SABADELL

En resum, cal felicitar a Es
trada Vilarrasa per la seva obra 
tan distintiva com distingida, i 
ais promotors de la Galeria Gis
bert Art, per oferir-nos aquest 
selecte escenari. j  ^

Negre
RAMON NOÈ

Cree licit, per tal de comentar 
el fons de l ’obra de Ramon 
Noè, valdre'm d ’unes notes es
crites per ramón Rucabado 
l ’any 1926, que formen part de 
l ’opuscle titulat: ”Els Editors i 
la Ilibertat de l ’A r t” en les 
quais s ’exposen unes veritats, al 
meu entendre transcendental. 
Per elles es descriuen valors im- 
mutables, enfocs ben Iliures de 
tot favoritisme. En elles ens diu 
rescript or que: “El treball
d ’exposar una emoció és treball 
d ’aplicado i d ’esforç. Corn més 
superior és el treball, a més 
gent, més fonda ment i per més 
temps impressiona. És tant més 
artística una feina com més 
s ’acosta a laperfecciô, corn més 
atenció, s ’hi acumula. És tant 
menys artística, com més im
perfecta. Vet-aquí encara una 
altra Ilei. L ’emoció és quelcom 
d ’intim  i misteriós i en 
expressar-la i explicar-la consis- 
teixprecisament l ’obra d ’Art... 
L ’Art no imposa respecte per 
ell mateix. El respecte H ve del 
qui el fa  valer. L ’Art dégradât 
és Art, però no imposa cap res
pecte: un ninot d ’un trinxeraire 
damunt la porta de casa nostra, 
és Art, però qui vacilará en 
esborrar-lo?...’’.

En l ’aiguabarreig de pintura 
a què actualment ens veiem sot- 
mesos, dificilment hi trobem un 
ajust que ens el faci entendre, 
impossible estimar fins on po- 
dem fixar uns valors que defi- 
neixin una serena i autèntica es
tètica. Hem d ’esperar que el 
temps executi la sentèneia en un 
sentit de fixar valors limits, de- 
finidors amb serenitat.

“És ben veritat, corn diu Ru
cabado, que ço que diuen molts 
moralistes a cada pas, que pa- 
tim una crisi de costums. 
Deixeu-me dir que el que patim 
es una crisi de valors”. Amb  
tot, en mig d ’aquest a crisi, hi 
trobem estadis que justifiquen 
les obres d ’artistes proveïts de 
les eines pertinents a una bona

formació, i Ramon Noè n ’és 
certament un dels tants; en la 
totalitat de les seves obres hi 
veiem reflectides la dignitat i 
l ’autoritat d ’un excel.lent peda- 
gog, missatger serè en uns es- 
pais de temps plens de respon- 
sabilitat, en els quais la formal 
inspiració ha entés de bellament 
situarse. Ramon Noè, amb un 
dibuix perfecte, amb una Sensi
bilität pel color que no admet 
entorpiments, aclareix la posi- 
ció en què es situa l ’artista, 
expressant-se lliurement i sense, 
mai per mai, ferir la Sensibilität 
dels qui pretenem formar part 
en l ’entesa del poema que amb 
un alt grau d ’inspiració l ’artista 
ha definit.

n e g n o
Passcig de la Plaça M ajor, 38 

Tclclon: 726.56.38 
SABADEl l

Negre
Ceràmìques de 

BENET FERRER
Avui com avui, Benet Ferrer 

és un ceramista d’excepció. 
L’obra presentada és una mos
tra clarissima de ço que deter
mina la més bella realitat de 
l’art a que l’ha sotmesa; és una 
realitat que no es trova fora, 
fluntuant simplement en un 
món inquiet, però eixut i si que 
neix dins de l’artista.

Les intemperàncies nascudes 
que definien el leit motif, allá 
l’any 1960 en formar part del 
Grup Gallot, francament s’han 
gairebé esvait prenent una direc- 
ciò més equilibrada i una expres- 
siò de figuraciò nova i personal; 
figuraciò que no ha perdut la 
força que domina enmig d’un 
estil dirigit més a una abstracciò, 
dominât per un modelar fill de 
l’experiència amb superficies i 
relleus i aditaments dominais 
per un sistema autòcton.

Sòn valors estètics amb un 
nou paper, valors que justifi
quen la nova visiò amb la qual 
l’artista recerca d’afavorir la 
nova doctrina i en la que la su- 
perposiciò de plans sòn plens 
d’enfoc i d ’estilitzaciò. Es trac

ta d’un conjunt expressiu d ’una 
nova etapa plena d’ambicions 
resolutives i amb elles un afany 
de superado, els components 
de la quai, venen precedits per 
un sentit d’equilibri i informats 
per una temàtica que uneix a un 
cert hiperrealisme al fons bàsi- 
cament classicista. La major 
part de peces en terracuita sòn 
plasticitsades o esmaltades pos
siblement en fret amb el fi d’ob
tenir una bella uniformitat i fer 
presents els colors, nets i vins, 
que davant de l’obra pulida per 
l’experiència, filia de molts 
anys de treball, no li permet de 
baladrejar.

Museu d’Art
A. MARQUÉS

Aquest jove escultor ha ex
posât sis obres a l’Espai-83. 
Marqués s’està obrint pas i ca
rni dins el “ Minimal Art” . Ell, 
creador d’espais i volums, ara 
més simples però amb tanta o 
més força que algunes ante- 
riors.

La inquietud d’aquest artista 
es palesa a cada mostra. Creiem 
que ens pot deparar sorprenents 
realitzacions en la seva constant 
recerca.

P e d r e g a r , 10 
T e l. 7 2 6  51 22  
S A B A D E L L

Intel.lecte
Escultures de 

ELISABET MORGUI
Veiem un marge de possibili- 

tats que s’endinsen per uns ca- 
mins, pels quais E. Morgui 
s’esforça en afiançar-se amb 
una nova imatge per tal de con
seguir produccions amb una 
imatge més acusadament perso
nal, produint-se amb tota res- 
ponsabilitat.

No pretén - sàvia pensada 
destruir els fonaments que un 
dia formaren un cos persistent i 
sàviament formalitzant.

No sòn pastitxos que es rea- 
litzin deixant a la cuneta la va- 
luositat de la feina anterior- 
ment sotmesa a estudi.
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Les formes dissenyades amb 
una certa impressió de cossos 
empastats no segueixen per li- 
nies especulatives, i si que son 
expressió d’una força interior 
que obliga l’artista a recercar 
una nova linia de reforçament 
estètic.

Diversitat de materials trac- 
tats que no es defineixen com a 
valors depenents de la deman
da, tota vegada que la llur for
mulado no és altra cosa que un 
diàleg amb el qual relacionar 
l’obra amb l’espectador. Una 
vegada més, es fa interessant re
cordar l’adagi que Benedetto 
Croce ens deixà en herència:

“ Només el decurs del temps, 
efectivament, decanta el gra de 
la palla” . I això, certament, cal 
sempre tenir-ho ben present.

WATT/: ART
Sala d’Exposicions

Sant Pere d ’Ullastre, 9 
Tel. 714 55 71

CASTELLAR DEL VALLÈS

Watts Art
COMES BUSQUEES

Que aquest artista és un dels 
més originals creadors en el 
nostre àmbit, això és evident. 
Comes  Busq uets  és un 
excel.lent intèrpret de la llum i 
de la composició que sap reflec- 
tir fidelment, reaiment. És la 
seva, però, una realitat plàstica 
que duu una visiò irreal. Sem
bla un joc de paraules, però de 
veritat que és un joc el que 
aquest artista es diverteix -o 
sofreix- al practicar-lo.

En les obres d ’aquest artista, 
cada detall posseeix una harmo
nía pròpia que s’incorpora en la 
anècdota total de la composi
ció. Hi ha aquest equilibri com- 
posicional que Cornes Busquets 
d o m in a  p l e n a m e n t .  És 
d ’aquests artistes que se’ls pot 
qualificar, de tard en tard, que 
fan la feina ben fêta.

01ÍS de
MONTSERRAT 

DUFFOUR VANCELLS
Es tracta d’un conjunt po- 

driem dir antològic d’una dona 
que pinta de fa molts anys, sim
plement pel desig de pintar. La 
vocació nasqué i d’açi la diver
sitat de formes i motius expres- 
sats, uns amb menys sort que 
altres. Amb tot, cal que sentim 
unes dosis d’admiració per Ten- 
tesa i el sentit fidel d’algunes

d’elles, que si no conjuminen 
amb d’altres, sí que defineixen 
unes qualitats que sotmeses a 
una autodisciplina no han de 
trígar a crear una atmosfera 
que a més d’ínterés de les 
d’avuí, s’hi adjuntín creacions 
amb índívidualitat profunda i 
que respirin Taire francament 
sensible de la major part 
d’elles. Considerem que si una 
manca exísteix, és precisament 
d’una selecció, i que esperem, 
no massa tard, repeteix-hi la 
presentació a fi de poder jutjar 
amb més eficiència.

Negre
Aquarel.les de 

JOAQUIM DEU
Com ja ens té acostumats, 

Joaquim Deu presenta un con
junt d’obres en les quais les 
obres realitzades difícilment les 
podem valorar únicament pel 
temps de treball i en raò particu
lar per les possibilitats ofertes.

El valor estètic ja no es pre
senta discutible, millor dit, no 
produeix escàndol.

Hi ha una impressió que valo
ra essencialment el fi decoratiu; 
fi decoratiu, que no accepta res- 
triccions al seu valor objectiu.

L’obra, dia a dia s’afanya 
per tal d’assolir valors que ser- 
veixen d’acumuladors de tre- 
balls acumulats i que a Tensems 
realcen el rendiment final.

Les obres realitzades són pe
tites obres d’art, no simples fac
tories de mercadeig.

Aquesta darrera exposició 
descobreix un nou món de sen- 
sacions que garanteixen, elimi
nen i seleccionen, Tencert del 
nou carni emprès.

Gabarro Art 
ISMAEL SUBIRANA

Subirana ens presenta una 
obra ben representativa de ¡’es
cola oiotina, de la qual n ’és un 
intèrpret fidel i hábil.

La seva obra ens mostra els 
rics paisatges de La Garrotxa, 
que coneix àmpliament i per 
tant sap copsar amb una pinze- 
llada minuciosa, ensems hábil, 
tot el seu encant, que no és pas 
poc.

És un artista amb ofici. Do
mina la dicció plàstica amb una 
tècnica molt acurada.

No recordo ara, exactament, 
qui ho va dir però el fe t és esen
cial: “No és més bella una dona 
que una rosa, un arbre que un 
préssec, una Hebra que una col, 
una atmetlla que una ceba. És 
la passió de l ’artista que fa  be
lles totes les coses”.

Intel.lede
GLÒRIA SEGALÀ
Aquesta jove pintora ens ofe- 

reix una bella col.lecció en la 
que domina el tema floral. És 
aquest un tema habitual, con
substancial en Tautora. El co
neix a bastament. El sent.

En aitai exposició, però. Glò
ria Segalà, se’ns mostra més 
àgil i desimbolta que abans. Les 
seves composicions floráis, àd- 
huc paisatges, tenen més ambi
ció i expressió.

També, únic, ens ha ofert un 
retrat infantil que té una dicció 
ingènua, molt tendrá i afectiva. 
En el fons es tracta d’una pintu
ra humanitzada que per damunt 
de tot suggereix i rejoveneix.

CAU D’ART 
SABADELL

P laça  d e  les M arquilles, 2 
T el. 726 07 35 
S A B A D E L L

Galeries Rovira 
ALBERT SITIES

El pas del temps aferma 
Tobra d’aquest pintor, pintor 
de temperament i ardidesa. 
Duu força a la pinzellada amb 
la qual sap expressar-se amb 
una visió clara. Sap buscar Ten- 
focament dels temes tractats 
amb justesa cromàtica.

La varietat de Tobra no alte
ra la pròpia harmonía.

Aquesta seva última col.lec
cio es palesa una fidelitat cons
tant, persévérant, en la recerca 
d’un millor assoliment.

“ GALERIES
ROVIRA’’

S a n t  P e r e , 2 2  T e l . 7 2 6  19 59  
S A B A D E L L

Miscel.lanía
EN EL CENTENARI DEL 

POEMA “ CANIGÓ”
El centenari del Poema “ Ca- 

nigó” , s’escau amb el 14oè ani- 
versari del naixement de Mn. 
Cinto Verdaguer (1845-1902). 
En escaiença d’aquest memora
ble motiu, s’han célébrât uns 
actes a TAcadèmia Católica de 
Sabadell que ha consistit en una 
Exposició Bibliogràfica de Ver
daguer del fons de Joan Pailàs i 
Aguilar, el quai ha arribat a 
aplegar unes 400 obres verda- 
guerianes. Ensems s’ha fet la 
presentació de la nova edició 
del poema “ Canigó” il.lustra- 
da amb dibuixos de Junceda, 
editada per la sabadellenca Edi
torial Ausa.

CONCURS INTERNACIONAL 
DE CANT

“FRANCESC VIÑAS”
Enguany aquest Premi ha re- 

caigut a favor de la jove sopra
no sabadellenca Montserrat 
Sanromá, alumne de la profes- 
sora Maria Teresa Boix.

Aquest Premi fa 23 anys que 
el concedeix la Diputació de 
Barcelona. En aquesta ocasió hi 
han participât cantants de 31 
paísos i Montserrat Sanromá ha 
estât la única soprano espanyo- 
la que ha estât distingida amb el 
premi destinât a una cantant jo
ve. Ara té possibilitats d’anar a 
Itàlia per poder continuar els

seus estudis de cant.
Ens plau fer-nos ressó 

d’aquesta important distinció a 
la jove soprano, fent-lo extensi
va a la seva professora, M.® Te
resa Boix, que apareix a la foto, 
acompanyant-la al piano en 
aitai concurs.

“ LES BRUIXES DE CALDES” 
A CAN BORRÀS

“ Les bruixes de Caldes” és 
un espectacle col.lectiu de 
l’Aula de Teatre de TAcadèmia 
de Belles Arts, sobre un fet his- 
tòric del Sabadell del segle 
XVII. Francese Morera n’ha es- 
crit el text que s’ha basat, en 
part, al treball de transcripeions 
de documents de TArxiu Muni
cipal de Sabadell que realitzà 
Joan Alsina.

Francese Ventura n’és el di
rector. El muntatge escènic 
consta de cinc escenaris, tres 
platees, un espectacular joc de 
luminotècnia i efectes d’aigua i 
de foc, tot el qual proporciona 
múltiples atractius visuals. 
Amb tot, la participació d’una 
trentena d’actors i actrius. És 
aquest un espectacle del qual 
se’n parlará.

En próxima edició li dedica- 
rem un ampli espai, tal com es 
mereix. Cai felicitar tota aques
ta gran familia que forma 
l’Aula de Teatre de TAcadèmia 
de Belles Arts. •
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Pórtic
“A vu i cada campana, al campanar, 
és com una gran llágrima sonora” .

Mn. Geis

ABADELL ha estât de 
dol per la mort del seu 
FUI Adoptiu i Medalla 
d ’Or de la Ciutat, 
Mossén Camil Geis.

Les banderes s ’han posât a 
mit ja  asta; les grans portes de 
Vesglésia de Sant Feliu, per on ell 
hi entra allá Lany 1929, han ro
mas en senyal de dol (una fulla 
oberta i l ’aitra tancada, seguint 
la vella tradició); entre la gent es 
comunicava la trista nova: 
“Mossén Geis ha mort”...

Ha mort un home bo, estimât 
per tothom. I aquesta estima 
s ’ha manifestât en Vacomiada- 
ment que el poblé li ha tributat 
davant la seva despulla mortal 
colocada en el baptisteri de Sant 
Feliu, al peu de la gran pila bap
tismal on tantes criatures havien 
rebut, de les seves mans, les 
aigües del baptisme.

Ara QUADERN li ret un ho- 
menatge pôstum. Abans, amb 
motiu del 80é aniversari del seu

naixement, se li dedicà un número 
monografie, la portada del qual 
es reprodueix damunt d ’aquestes 
Unies.

Ens plau recordar que QUA
DERN va néixer a la seva ombra 
i des del primer moment Mn. 
Geis s ’hi senti intimament vincu- 
lat, i en va ser un puntual col.la- 
borador. N ’ha estât un fidel i 
digne assessor i mai ha abando- 
nat la fila. La seva preséneia ens 
estimulava, ens alliçonava, ens 
guiava, ens feia mirar enlaire... 
A les pagines de QUADERN, 
durant aquests anys, hi ha posât 
el seu fruit assaonat. EU ens ha 
deixat un valuôs testimoni i d ’ell 
servarem el record i l ’exemple 
que ens inspirò en la singladura 
en la quai compartirem. Recor
dern ara el que solia dir: “El qui 
no és fidel en si mateix no és fidel 
en res”.

Els que hem estât fidels a eli, 
seguirem sent-ne...

NOTA: En el present número s’ha ha- 
gut de suprimir algunes de les habituais 
col.laboracions per inserir les que són 
dedicades a Mn. Geis, com homenatge 
póstum. Entre aquelles cal citar els es- 
pais: Semblança, Art Romànic, El futur 
és ara, Sardanes, Goigs...

NOTA; EN AQUEST NÚMERO S’INCLOU  
EL SUPLEMENT “ QUACÔM IC” -5



EL CARDENAL-ARQUEBISBE DE BARCELONA

1 de feb rer  de 1986

Sr. D irecto r  de la  
R ev ista  "Quadern" 
S A B A D E L L

M olt re sp ec ta b le  S r. D irector;
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La mort de Mn. Camil G eis va im pressionar-m e. No é s  pas 

que fo s  im p r e v is ib le . Però sempre és frapant i  sempre a r r i 
ba a l  cor l a  d esap aric id  d'una persona estim ada i  admirada.

Mn. Camil era  g ir o n i com jo m ateix . Recordo que, quan 
era b isb e de Girona i  e s se n t  un d ia  eJ. poblé d e ls  seus avaint 
p a ssa ts , v a ig  te ñ ir  o ca s ió  de p arlar d ' e l i  i  saber quelcom 
de la  se va fa m il ia . E l S r. r e c to r  de la  parrò quia peirlà de 
Mn. Camil amb parau les de s in ce ra  ven eració  i  cordial, a fe c 
t e .  Malgrat l a  llu n y a n ia  d e l H o c de r e s id e n c ia , s e '1 reco r
dava a Girona amb una estim a c ió  gens comuna.

E ssen t ja  a Barcelona i  en la  primera v i s i t a  que v a ig  f e r  
a ls  sacerd ots  de S ab ad ell, Mn. Camil vingué a saludar-m e, junt 
amb Mn. E rnest Mateu, amb un a fe c te  que em c o lp i .  La trobada  
no fou  n i form ularia  n i  ob ligad a: era la  d'un a n tic  amie pre
vere que saludava amb s in c e r i t a t  a fec tu o sa  e l  seu  b isb e . Una 
sa lu ta c ió  sa c e r d o ta l, d igna, s e n z i l la ,  e le g a n t , pròpia d'una 
S e n s ib i l i t ä t  in d i s c u t ib le .

Perqué Mn. Camil G eis te n ia  a q u e lla  S e n s ib i l i t ä t  a finad a  
que acostumen a te ñ ir  e l s  p oetes i  e l s  m usics. En e l  seu  espe 
r i t ,  la  volada de la  im aginació i  d e is  id e a ls  mes d ignes f á -  
cilm ent h i  fa  e s ta d a . Per a ixó  e l  ben pensar, e l  b e l l  p arlar  
i  l ' e s t i l  ju s t  i  acu rat, amb un seny in d e s c r ip t ib le  - e l  seny 
g ir o n i ! -  ca r a c ter itza v e n  l'àn im a de Mn. Caunil. D 'a ltr a  banda, 
la  g ra c ia  d e l sacerd oc i i  1 'e x e r c ic i  d'un m in is te r i  que sem
pre suposa un a l t  s e n t i t  de p a te r n ita t  bondadosa i  comprensi 
va p e r f i la v e n  d'una manera d e f in i t iv a  l a  p ersoneü-itat de Mn, 
G e is .

N ostre Senyor ha v o lg u t  o b r ir  l e s  p o r te s  d e l  e e l  a l  que 
fo u  un gran sa cerd o t i  un greua sa b a d e llen c  de soca  g ir o n in a  
(un " g iro n i de S a b a d ell" , s i  v o le u ) . Mai més tornarem a e s 
c o l t a r  l e s  b e lle sh a rm o n ies que l e s  mans de Mn. Camil a rr en -  
caven de l'o r g u e  de S . F é l ix .  La d iò c e s i  ha perdut un gram 
c a p e llà ;  però des d 'ana té  un nou in te r c e s s o r  davant Déu. Sa 
b a d e ll  ha acom iadat un c iu ta d à  i l . l u s t r e ,  que ha d e ix a t  ma 
s o le  profund en l a  v id a  c u lt u r a l  i  a r t i s t i c a  de l a  c i u t a t .  
Però e l  record  de Mn. G eis se ra  v iu  en e l  cor d e ls  amica i  
d e ls  que l 'h a n  con egu t. També en a q u e lla  a l t r e s  que vindran; 
perqué l a  h i s t ò r ia  de S a b a d e ll p a r la ra  d 'a q u e l l  s a c e r d o t ,po¿ 
t a ,  m usic i  e s c r ip t o r  que fo u  Mn. Camil G e is . Les c o l . la b o ra  
c io n s  l i t e r a r i e s ,  p u b licad as en l a  r e v i s t a  "Quadern" aeran  
e x p r e s s ié  d 'un  homenatge ben m erescut: un homenatge que é s  
nnq a n s i la  més en l a  l la r g a  cadena de l e s  p erson es i l . lu s t r e s  
que hah l o r j a t ,  en e l s  d iv e r so s  campa de l e s  a c t i v i t a t s  huma
n e s , l a  h i s t ò r ia  de S a b a d e ll.

Per a m i, p resen tan  aq u est r e c u l l  de t r a b a lla  en memòria 
de Mn. Camil G e is , é s  un honor i  també una c o l . la b o r a c ié  ben  
se n t id a .

E x p r e s s a n t - l i  e l s  meus més s in c e r a  sen tim en ts d 'e s t im a  i  
c o n s id e r a c ié ,  r e s t a  aiffm.

+ N er e is  Jubj
Gardened-Aífquebisb^ de 
B arcelona
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El Mossén Geis que jo he conegut
per Mossén Joan Busquéis i Masana, Rector de Sant Feliu

H ja mort Mn. Geis. Podría dir que ha 
mort ais meus braços: va voler, expres- 
sament, que fos jo qui li administrés el 
Sagrament de la Santa Unció. Feia poc 
que li recitava les oracions i jaculatôries 
de la recomanació de l’ànima, que ell 
seguía tremolosament amb el moviment 
insinuât dels llavis. Pausadament la ra- 
nera mortal s’anà fent més lenta i silen
ciosa fins a expirar.

N’he vist moites de morts. Totes 
m’han impressionat i les he sentides. 
Corn a capellà he procurât conservar la 
serenitat i transmetre-la als altres. En 
aquest cas no he pogut. He plorat, ho 
confesso, perqué me l’estimava i sabia 
que ell també m’apreciava.

I és que Mn. Geis fou d ’aquelles per
sones que et dol no haver conegut abans 
i més a fons. Te n ’adones quan ja és 
tard, quan gairebé no hi ha res a fer.

La primera noticia de Mn. Geis era 
de temps Ilunyans, quan al Seminari 
cantàvem algún m.otet del seu repertori. 
Més tard, de tant en tant, llegia a la 
premsa alguna noticia ocasional refe
rent a la seva producció literària o mu
sical.

No fou fins la vigilia d ’arribar a Sa- 
badell, corn aquell que diu, que vaig 
començar a conèixer-lo més a fons. Era 
un ampli reportatge publicat, em sem
bla recordar al diari Avui, i escrit pel 
bon amie Sr. Cuscó, qui m’apropà al 
que poc temps després seria el meu lleial 
i zelôs col.laborador en la Parroquia de 
Sant Feliu.

D’ençà d’aquell moment i fins a la se
va mort, la presèneia i companyia de 
Mn. Geis ha estât constant.

Corn si fos la meva estrena en la feina 
parroquial em vaig trobar immers en 
l’organitzaciô de l’Any de Mn. Geis. 
Una nombrosa colla de bons amies i ad- 
miradors de la personalitat i de l’obra 
de l’eximi poeta i mùsic, s’encarregava 
d’organitzar un homenatge amb motiu 
de complir els 80 anys de vida i els 53

d’estança a les nostres ciutat i parrò- 
quia.

De bell antuvi, ho confesso sincera- 
ment, tot aquell entusiasme deis mem
bres de la Comissió em semblava exage
ra!, que no n’hi havia per tant. Però de 
seguida, quan élis em contagiaren 
l’amistat i simpatia envers el bon sacer- 
dot que ens ha deixat, no sols veig que

tenien raô de sobres sinó que fins i tot 
ens quedàrem curts pel que ell es merei- 
xia.

Finit l’homenatge amb la trista coin- 
cidèneia de les defuncions, gairebé si- 
multànies, de les seves germanes Rosa i 
Narcisa, que tant afectaren Mn. Geis, 
he tingut l’ocasiô d ’ampliar la meva 
coneixença, de fer-la més profunda, de 
descobrir sota el poeta i el mùsic, l’ho- 
me i el sacerdot. Penso que ha estât 
l’època més humana de la seva vida. Es 
trobava sol, sense les germanes, fora 
del pis que havia anat tapissant amb lli- 
bres i papers. Era ell i els sens records. 
S’havien estroncat la seva musa poètica 
i la seva creatività! musical. Li restava 
sols la il.lusiô per continuar tocant l’or
gue i servint corn a sacerdot el culte de 
la Parrôquia. Volia morir -ho havia dit 
diverses vegades- corn a sacerdot i al 
peu de l’orgue.

Aquesta època és la que jo he viscut 
al costat de Mn. Geis. Han estât les dar- 
reries d’una densa vida, corn si fossin 
les escorrialles d’un preuat néctar.

Quan abans o després de la seva mis- 
sa comentàvem els esdeveniments d ’ac- 
tualitat, per mi era una lliçô práctica 
d’història. He après més de Sabadell i 
dels seus homes escoltant les anècdotes 
que anaven afloran! en la conversa dia 
rera dia dels seus recurds que no pas lle- 
gint els documentais treballs dels bons 
historiadors de la nostra ciutat.

Amb fina ironia analitzava els fets 
que havia viscut en el transcurs de la se
va llarga i rica vida. Ell, com qualsevol 
ancià, era reticent davant els canvis de 
l’Església i de la societal, però tenia la 
virtut de confiar en les persones i de no 
posar-hi entrebanes.

Aquest és el company i el mestre que 
jo he perdut. Volia morir com a sacer
dot i al peu de Porgue. Per aquesta raó 
vaig creure que la cambra per vetllar-lo 
havia d’estar al Baptisteri, és a dir, a 
l’església i sota Porgue. ■
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Evocacìó immediata
per Osvald Cardona

J . ornem de renterrament de mossèn 
Camil Geis, sortint de l’església de Sant 
Feliu de Sabadell, que es veié ben piena 
dels seus dévots, deixebles i seguidors. 
La fundó solemne era concelebrada per 
un nombre de sacerdots insòlit. Abans 
de començar anunciaren que alguns 
dels cants eren lletra i música del finat.

M’ha semblât, en canvi, que hi havia 
poca representativitat dels possibles 
companys seus, poetès barcelonins. 
Mossèn Geis, sens dubte, ha viscut més 
que els que li foren prôxims i afectes, 
com rOctavi Saltor, i en els seus any s 
d’enveniment els corrents literaris i ètics 
han canviat força. Eli fou un home de 
fidelitats, que ara, en la dilatada vellesa 
podia contemplar amb recança, però 
amb una innegable satisfacció de l’obra 
feta, tan extensa i coherent. Era una 
plena vocació sacerdotal esmerçada en 
el culte i en la música, i en la poesia, tot 
al serve! de l’Església. Fou glossador i 
ensenyant amb aquest mateix esperii 
que mira a l’Eternitat i que ha de veure 
tantes llacunes sense trajéete durant la 
vida.

Va ser un dels sacerdots que, cap ais 
anys vint i trenta, es valia de la poesia 
com un vehicle de l’expressió cristiana, 
iniciada en una època en qué uns quants 
poetes de fe resplendien a Europa: dei
xebles de Francis Jammes, en primer

Hoc, contempladors de la naturalesa en 
les hores plàcides que els conduïen a la 
meditació i a l’expressiô lirica. Aci, 
corn mossèn Miquel Melendres i altres, 
sabé enllaçar-ho amb tota la cultura li- 
terària i singularment amb l’expressiô 
genuina del seu verb català amb tants 
de ressons il.lustres.

Però potser cap dels seus predeces
sors no visqué prou temps per encloure 
en l’obra poètica personal tantes inter- 
pretacions teolôgiques i morals, i el pul- 
cre homenatge a amies i col.legues i feli- 
gresos, que havia encoratjat amb la de
dicatória d’uns versets commemora- 
tius, sense que el fet circumstancial que 
els motivava fes disminuir la intenció ni 
la qualitat expressi va. La llarga perma- 
nèneia a la mateixa parroquia li perme- 
té d’escriure’n per compendiar el cicle 
devocional, de pares a fills i de moites 
families.

Un segon volum del mateix gruix 
aplega la primera part dels treballs en 
prosa, en llur majoria també al serve! 
de l’Església: glosses, notes i engrunes, 
a més de la patètica narració de la seva 
fúgida, l’any 1936, i la següent estada a 
Lió durant la guerra civil, on en el re
cord vehement reviu les festes i les de- 
vocions catalanes. Al final del llibre hi 
ha l’enumeraciô d’un gran nombre de 
conferèneies i discursos, a part de les

homilies i els guinsper a fer-les; i sens 
dubte, caldria esmentar també les seves 
doctes lliçons a les diverses escoles de 
formació sabadellenques.

Tanmateix la qualitat de poeta i d ’es- 
criptor era un do suplementari, perqué 
a l’activitat eclesial se li completava més 
efusivament amb la participació ais ac
tes per mitjà de la música, que era la se
va professió. Vingué a Sabadell l’any 
1929 corn a organista i mestre de cape- 
11a. Activitat quotidiana, també, que es 
completava amb la creació de nous 
cants per als fid els, seguint una verita
ble estètica, aleshores propalada per 
una il.lustre escola de mùsics i religio
sos que l’encor at jaren des dels seus pri
mers moments. Per això, després de la 
desaparició d’aquells i en els anys més 
obscurs, Mossèn Geis cointinuà fidel al 
postulat component, éditant i fent can
tar pregáries del nostre esperit, volgu- 
dament enaltidores per la qualitat devo
cional, poètica i musical albora. N ’hi 
ha que han assolit prou popularitat; pe
ro els corrents i les modes se les han en- 
dutes. Tant de bo que puguin retornar. 
Per temps que passi estic segur que me- 
reixeran la recordança del qui les va 
compondré, vivent com un clàssic, fidel 
a l’art i a la cultura del seu temps. I a la 
seva Fe en l’eternitat.

(Introversiô)
(A Mn. Geis, de cos present 

en el Baptisten de Sant Feliu)

Un sole de pensament el llagrimall us cava.
En el taüt hi balla el cos fet comiat.
Hi jeu com d’una vida noble la rebava,
de qui amb norma de temps pensà amb eternitat.

Ben gota a gota us heu deixat xuclar; sens trava. 
Amb els paranys del vostre mot molt heu salvat.. 
Deixeu -ara que heu mort- la via menys esclava 
perquè heu donat guiatge i fe a la dutat.

Quin huit Mossèn! Sou ja un puntet de Hum al vespre, 
remant per un misteri d’esperança enllà.
Ens resten vostres cants. I, el vostre vers, tan destre,

perviu en els papers i al cor com mos de pa. 
Sembla el sentit oeàs de tôt, quan mor un mestre, 
i sou el gra que eau a terra per fruitar.

Mn. Miquel Aleu
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La darrera nadala de Mossèn Camil Geis
per Esteve Busquéis i Molas

E:n una de les ùltimes lletres rebudes 
de mossèn Camil Geis, el “ gironi de Sa- 
badell” s’excusava de no tenir massa 
esma per escriure. D’aci que no em sor- 
prengués gaire no rebre, per Nadal, la 
seva felicitació com sempre. D’ençà de 
la nostra coneixença m’havia distingit 
amb una cordial amistat. I em tingué 
tot hora moites atencions.

Com a mostra, cada vegada que jo 
havia vingut a Sabadell a pronunciar al
guna conferència -quatre o cinc cops, 
em sembla- eli hi assisti. Un dia, però, 
l’hora de la meva xerrada coincidía 
amb la fundó religiosa de la Minerva a 
la qual havia d’assistir. Tanmateix, en
cara tingué temps per acudir al Hoc on 
havia de celebrar-se l’acte, a donar-me 
disculpes per no poder escoltar-me. Po
bre de mi!

Fa més de mig segle -força més- que 
coincidirem en la Colla Romeus de l’Es- 
bart de Vie, de la qual jo n ’era el benja- 
mi i que capitanejava el “ gran lletrafe- 
rit de Catalunya’’ com li deien, Anton 
Busquets i Punset. Fou, si no m’erro, a 
Torrellebreta, de Balenyà, on els ento- 
mòlegs germans Vilarrùbia ja reunien 
en aquella casa pairal col.leccions de di- 
ferents matèries, però, sobretot, d ’in- 
sectes, especialment papallones.

L’amistat, però, no va consolidar-se 
fins l’any 1933 quan publicà “L ’antic 
filó so /i el modern poeta”, com eli ma- 
teix m’ho recordava anys després en 
una de les seves dedicatòries deis llibres 
que m’aniria fent a mans. Encara recor
do amb emoció quan després de la gran 
maltempsada ens retrobàvem i m’ofre- 
nava el seu ”L ’Enfer sur la Terre et 
Dieu partout” escrit i publicat a l’exili 
“amb tinta barrejada amb llàgrimes” 
com deia eli mateix.

Perdo. M’he aliargat en recordances 
quan només velia dir que si no vaig re
bre l’acostumada nadala, ara que mos
sèn Geis ja viu en el regne del Creador,

els amies de “ Quadern’’ m’han fet arri
bar -amb els freds de febrer- la darrera 
felicitació d’aquell sacerdot-poeta-mù- 
sic: “El nostre pa de cada festa”.

Fora aasurd i pueril que ara preten- 
gués descobrir als lec to rs de 
“ Quadern’’ el trésor espiritual que 
mossèn Geis ens llegà amb les glosses 
homilètiques que componen el volum. 
Si durant el trieni litúrgic del 1981 al 
1984 en fervori els lectors del “ Diario de 
SabadeU” , ara n ’il.luminará molts més 
i amb més eficácia segurament, donada 
la durada i permanéncia d ’un Ilibre, en 
contraposició a les tulles d’un diari.

A l’atzar he copsat una frase: 
“...amb l ’ajut de la divina grácia, el 
Senyor se’ns fa  accionista de la nostra 
partiçular empresa espiritual”. Quin 
rendimenl en tragué mossèn Camil Geis 
d’aquest accionaria!! Quina quantità! 
de dividends haurà trobat en la Glòria! 
“Només en sap la mesura -diem, 
manllevant-li uns versos- T Amor, que 
no té confins”. ■
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“ EI nostre pa de cada festa” , sacerdotal mìssatge
per Pere Roca i Garriga

Jl (otser, de tan fixar-nos i insistir en la 
personalitat de Mossèn Geis corn a poe
ta, hem deixat massa en un segon pla -si 
no és que ens n’hem oblidat frivola- 
ment- el Mossèn Geis sacerdot. I justa- 
ment aquest carácter sacerdotal és, si 
no vaig errât, el primer i fonamental 
dels aspectes que en ell cal considerar si 
volem ésser fidels a la jerarquía dels va
lors que tenim a la vista; i també, diria 
jo, per una altra raó: perqué, a la prác
tica, la seva condició sacerdotal matisa 
decididament el seu tracte amb les Mu
ses. Si Mossèn Geis fou sacerdot-poeta, 
en ell aquest meravellós binomi cal en- 
tendre’l respectant estrictament l’ordre 
de prelado que enuncien aquests dos 
conceptes. Abans que altra cosa, Mos
sèn Geis fou sacerdot.

Sacerdot-poeta catalá!... De seguida 
copsem la similitud de taranná i de per
fil que existeix entre ell i el gran 
sacerdot-poeta de Catalunya, Mossèn 
Jacint Verdaguer. Qui podrá negar, en 
efecte, que, sense imitar-lo al peu de la 
lletra, Mossèn Geis seguí les petjades 
del vat de Folgueroles, se situá en la se
va línia i el tingué com a model, patró i 
exemple? Negar-ho seria negar la ma- 
teixa evidéncia. I ara deixeu-me dir, 
sense donar al fet que diré cap mena de 
transcendéncia, que la data de naixença 
de Mossèn Geis, és a dir, l’any 1902, és 
curiosament coincident amb la de l’obit 
de Mossèn Cinto.

Sacerdot-poeta catalá!... Situem-lo, 
dones, entre el bell estol de sacerdots de 
la nostra terra que -no pas monocordes, 
sino cadascun d ’ells amb registre propi- 
excel.liren en el conreu de les lletres al 
llarg de l’època post-verdagueriana que 
estem vivint: Mossèn Antoni Navarro, 
Mossèn Llorenç Riber, Mossèn Ramon 
Garriga, Mossèn Jacint Costa, Mossèn 
Miquel Melendres, Mossèn Ramon 
Muntanyola, Mossèn Pere Ribot... sen
se oblidar, naturalment, el sabadellenc 
Mossèn Josep Cardona, gran amie que 
fou de Mossèn Geis.

Vingut, de la seva Girona aimada, a 
Sabadell I’any 1929, Mossèn Geis que- 
dà incardinat com a Organista i Mestre 
de Capella a la parroquia de Sant Feliu, 
que és on desenrotllà el seu ministeri sa
cerdotal fins a la seva mort. S’incorpo- 
rà a la clerencia sabadellenca i seguí, al 
llarg dels anys, les vicissituds de tota 
mena que constitueixen la historia de la 
ciutat en aquest mig segle llarg. Vis- 
qué entre nosaltres com a sacerdot de 
Crist i ens ajudà a viure com a cristians, 
dispensant-nos ministerialment les grà- 
cies divines pel conducte dels sagra- 
ments i amb el ministeri de la paraula; 
també amb la seva exquisida i discreta 
caritat envers tots els germans de pele- 
grinatge.

Una bella mostra testimonial del 
Mossèn Geis sacerdot, la constitueix, 
sens dubte, aquest llibre que ara tinc a 
les mans i que poguérem veure com a 
novetat a les nostres Ilibreries just un 
mes abans que el seu autor, ja malalt, se 
n’anés d’aquest món; un llibre que té, 
dones, un cert carácter testamentari que 
el fa doblement valuós i estimable. 
Quin títol més bonic que li posà el 
sacerdot-poeta que l’havia escrit ”El 
nostre pa de cada festa”! És com una 
resposta humilment atenuada, a aquella 
petició que estem avesats a fer quan re- 
sem el Pare Nostre, i es refereix al Pa de 
la Paraula, que va tan lligat amb el Pa

de l’Eucaristia: Glosses Homilètiques 
d’un Trienni Litúrgic (1981-1984) n’és 
el subtítol. Mossèn Geis ens hi dona, 
amb gest sacerdotal i amb litúrgica par
simonia, el nostre pa de cada diumenge.

La cosa queda, em sembla, prou ex
plícita. Es tracta de l’aplec deis comen- 
taris evangélics deis diumenges 
d’aquests tres anys. Però, com sabem 
els sabadellens i el mateix Mossèn Geis 
aclareix (per als no sabadellencs) en èl 
Pòrtic de I’obra, es tracta exactament 
dels guions o síntesis de les homilies que 
predicà a la feligresía santfeliuenca a les 
misses dominicals de tot aquest période 
i que publicava puntualment el diari el 
dissabte anterior a cadascun d’ells. I, a 
fe que és cosa bella de veure reunides 
cent seixanta-quatre homilies i que un 
hom sent una intima satisfacció només 
de pensar que no són d’altre que de 
Mossèn Geis, a qui sempre havia escol- 
tat amb delectança i profit.

Seria difícil, d’aqueixes cenyides pro
ses, destriar allò que és el seu estríete 
valor literari d ’allò altre que en consti
tueix el seu missatge doctrinal, que és el 
que les ha motivad es i que, en darrera 
instáncia, les justifica. El que en tot cas 
podem afirmar és que, al darrere d’una 
forma grata, escaient i expressiva, prò
pia d’un escriptor que coneix els secrets 
de la llengua i que, a més, és devot de la 
claredat i al.lérgic a tota retòrica, s’hi 
troba, sense nécessitât de furgar, el pin- 
yol de la teologia católica, apostòlica i 
romana en el seu estât pur. I s’hi desco- 
breix, també, la més erudita familiaritat 
amb el trésor inexhaurible de les Sagra- 
des Escriptures, amb el congruent equi
libri entre Veil i Nou Testament i amb el 
toe complementari de la Patrística.

Potser no caldria dir que, tenint com 
tenen Mossèn Geis com autor, aqüestes 
homilies porten el segell de 1’Originali
tät. Vull dir que són comentaris que, 
sense apartar-se un àpex del fons del te
ma que suggereix el text evangèlic al 
qual es refereixen, no són tributàries

CINE FOTO
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P asseig  de la P laça M ajor, 4 
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EL NOSTRE PA 
DE CADA PESIA
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dels conceptes topics ni de les conside- 
racions estereotipades, sino que presen
ten aci i allà inesperades “ sortides” que 
els donen vivesa i que capten la nostra 
atenció. No son, en una paraula, les ho
milies d’un sacerdot i prou, sino les 
d’un sacerdot-poeta que és les dues co
ses plegades les vint-i-quatre hores del 
dia: a l’altar i a la trôna, corn en el seu 
escriptori o en l’esplendor d’uns Jocs 
Florals. Les d’un home transparent i in
tegre que no sent cap nécessitât de fer 
dicotomies en la seva vida ni de canviar- 
se d ’ulleres segons els llocs i les circums- 
tàncies.

Si ‘'El nostre pa de cada festa” és un 
testimoni perdurable del zel pastoral 
d ’un sacerdot digne i exemplar, també 
ho és de la vàlua d’un poeta i d ’un es- 
criptor molt estimable. D’aquestes dues 
facetes, indissolublement enllaçades i 
tan bellament harmonitzades, de Mos- 
sèn Geis, és la nostra ciutat la qui, més 
que ningù, ha pogut palpar-ne totes les 
virtualitats: més de cinquanta-set anys 
ha conviscut amb nosaltres, tota una vi
da! Una vida no pas reclosa en un 
“ splendid isolement’’ o en una “ torre 
de vori’’, sino generosament boleada 
envers els sens consemblants. Una vida 
de... sacerdot-poeta. Laus Deo!

Ilibreria sabadell
P a s s e ig  M a n r e s a ,  1 -  T e l .  7 2 6 0 5 T 0  
A p a r t a t  d e  C o r r e u s  3 5 5 -  S A B A D E L L

Mossèn Camil Geis
per Leandre Amigó

H  a mort Mossèn Camil Geis. Po- 
drien dir-se moites coses sobre la seva 
admirable persona. Va ser una sacerdot 
exemplar, un músic excel.lent i un poe
ta de fina Sensibilität. Jo, ara vull par
lar del prosista, un aspecte poc estudiat 
en la seva labor literària. Em refereixo 
al seu interessant llibre de proses Pas i 
repàs. Escribia amb una prosa senzilla; 
però la facilitât apar ent anava acom- 
panyada de precisió. La claredat i niti- 
desa del llenguatge, tan sois s’aconse- 
gueixen per l’esforç d ’una consciéncia 
tensa i exigent. Existeixen, a part de 
l’estil, dos factors poderosos; l’ambient 
i el ritme. Ambient i ritme que, d’una 
manera parcial, són comuns a la seva 
obra poètica i musical.

Quan parlava de les Festes assenyala- 
des, sabia trobar la grácia expositiva. I 
si narrava un “ Via-Crucis” , tot era un 
cant de perdó i amor. I sorprenia la se
va erudició en glossar, per exemple, 
“ Stabat Mater’’. En totes les seves pro
ses s’hi troba un catalá viu, acolorit.

En un recull d’escrits intitulât Hono
rable senectut, Mossèn Camil Geis trac
ta de la Sagrada Escriptura plena 
d’al.lusions a favor deis veils; dels Lli- 
bres Sagrats que ens exhorten, amb pa
raules trémules d ’amor, que “mal no 
hem d ’afrontar cap home en la seva ve- 
llesa, car nosaltres també envellim”. 
Obra de moralista i socióleg, dirà aigu? 
Si. Però concentrant l’atenció certera- 
ment en el mon contemporani, per tal 
de sondejar zones socials i cristianes 
amb la consciéncia en pau ia mb els pas- 
sos del cor. I, sense proposar-s’ho, la 
seva literatura es tornava documental i 
social albora. Qué volia, en definitiva el 
seu autor pels homes selectes que cami
nen vers l’ocàs de la vida? Que no se’ls 
oblidi, car sabia que l’existèneia de 
l’home és efímera. Tanmateix, sobre- 
viuen les obres que surten de les seves 
mans.

Camil Geis ens parla, també, de la 
tecnocràcia. I sobre les coses passades 
de moda tenia aquesta viva definició: 
“Si l ’art no és més que modern, què se
rá després sinó passât de moda?” I 
aquesta altra: “ Un eslògan que ha fet 
fortuna: a nivell d’això... a nivell d’alló 
altre... Potser és pequé tot està tan des- 
nivellat?’’

En Una garba de mal lligàr ens expli
ca la sortida del seu primer llibre “Rosa 
Mistica”, primera publicació catalana

Mn. Geis (oli de Molins de Mur - 1964).

autoritzada, l’any 1942, per la censura 
estatal de l’època. Us adonareu del difí
cil que va ser fomentar la reviviscència 
de la llengua catalana en aquella capgi- 
rada etapa de la nostra història.

L’obra de Mossèn Geis és d ’aquest 
temps, d ’aquesta hora. Però no té una 
data limitada, sinó que se situa en el li
mit d’allò que en diem clàssic. El que 
llegim avui podem llegir-ho demà amb 
el mateix entusiasme. EU estimava el 
poblé i les paraules contar i cantar en 
l’orgia de la imaginació. I sempre sabia 
dialogar per tal de no destruir la vida.

(Publicat a “ Catalunya Cristiana” , nùm. 332, febrer-86).

S C S T O R ' A  a d m i n i s t r a t i v a

(jPocftrbcU
Advocat Cirera, 32 

Tels. 725 93 22 - 725 95 32 
725 97 21 - 726 01 64

SABADELL



498

Mossèn Geis, una lliço constant
per Joan Cusco i Aymamí

TPT
mL]ill, mossèn Gels, ens ha deixat el seu 
testimoniatge a la terra... Ara haurà 
començat l’altre a les Altures, allà en el 
Mon Millor que a eli li plaïa dir, en 
somni de poeta.

En la vida -una vida exemplar, exem- 
plarissima- havia exercit el seu magiste
ri de sacerdot amb tota plenitud i pro- 
funditat; s’havia apropat als necessitats 
del pa espiritual, dels que necessitàvem 
de la seva paraula assenyada, amarada 
de fe i d’esperança... EU era el sacerdot, 
l’home i l’amie que tenia els braços 
oberts, el cor obert, la paraula gentil i 
justa per a tothom.

S’ha vist ara corn aquest tothom des- 
filava davant las sevas despullas mor
tal, amb l’oració als llavis i al cor. Un 
sentiment general, popular, comú en
vers aquesta figura preclara que tots ad- 
miràvem i respectàvem.

El seu testimoniatge en aquesta vida 
ha estât prôdig, riquissim, nodridor. 
Tothom n’ha pogut assimilar les seves 
excel, lències.

Ha deixat un doll de testimonis en 
tots els estaments socials de la ciutat. 
Perqué ell servia a la ciutat. L’estimà 
profundament i estima els seus fills, de 
tots els quais en sabia les grandeses i les 
miseries. Coneixia, corn a bon pare, tots 
els defectes i les virtuts dels seus fills. 
Res no se li, escapava a la seva aguda 
perspicàcia i intel.ligència. Sabia conèi- 
xer la palla i la brossa. Estimava i per
donava.

Fou home de conviccions. De fermes 
conviccions. I les servia i les servava.

Tenia, si, un gran orgull, però era el 
seu, un orgull legitim entre tants d’al- 
tres inflats de vent... EU coneixia la se
va pròpia vàlua i n ’estava intimament 
orgullos, però mai no l’havia imposada 
davant i damunt d’altri... Recordem 
que li abellia quedar-se a la tercera fila, 
endarrera, mai a la primera...

Ha estât un esperit selecte, de la clas
se dels elegits, dels que no n’hi ha gai- 
res. Això li comportava un constant so- 
friment. Era massa sensible per estar en

un món cada cop més insensible, en el 
qual predominen els valors ínfims, 
buits, vulgars...

Mn. Geis se sentia isolat i trist en 
aquests últims anys. Mirava el seu en- 
torn i res -o molt poca cosa- no l’atreia. 
Allò que eli havia viscut i prédicat amb 
la paraula i l’exemple, era debades... 
L’escenografia del seu entorn s’havia 
transmutât. Tot li semblava estrany. Se 
sentia ressentit i incòmode... I per això 
es recollia en si mateix, isolant-se...

Vaig dir que eli es moriria de tristesa. 
(Els diagnóstics médics han testificat al
tra cosa, però...)

EU visqué molt, i molt i molt intensa- 
ment. Tenia una ámplia visió que abar- 
cava molt enllà. Molt enllà... Horn creu 
que malgrat la seva senzillesa, l’oprimia 
tanta mesquinesa i tanta materialitat... 
EU ho denunciava, a veu baixa, silen- 
ciosament... (Els silencis de Mn. Geis 
eren tan eloqüents!)

La dimensió humama i espiritual de 
Mn. Geis no era emmarcable: no podia 
pas limitar-se. Sobrepassava de llarg to
ta parcel.la. Per això i per tot, ell se sen
tia isolat, sol...

A vegades, per aqüestes raons, se 
sentia incòmode, fins i tot agressiu.

Mn. Geis s’ha anat extingint, esco- 
lant, fins a deixar-ho tot. Amb el pensa- 
ment albirant un altre Món Millor que 
no tenia a l’abast... Ens ha deixat, si, la 
seva obra exemplar, modélica i polifa
cética, ungida doblement, triplement 
per la grácia de Déu. Ha estât un sacer
dot en tot. El seu ministeri l’ha exercit 
en totes les vessants. Ha servit a Déu i 
als filis de Déu. Ens ha dut la seva cáli
da paraula; ens ha donat el bon exem
ple i ens ha ensenyat a èsser millors. 
Així s’ha comportât al llarg de la seva 
vida, sense mai demanar res a canvi... 
Mai ha presenta! factura de res. La seva 
generosità! ha estât plena. Per això, i 
per tantes altres coses, eli ha estât exem
plar. Horn ho resumirla amb poques 
paraules: ell ha estât un Mestre. El seu 
mestratge ha estât pròdig i rie. Els que 
ens hem apropat a eli -més o menys- 
haurem pogut aprofitar part de les se
ves lliçons. Lliçons mestrívoles, assen- 
yades, amarades de proïsme i generosi
tà!.

La seva mort -com bé ha dit el bisbe 
Daumal- ha estât una lliçô de vida.

Quant ens toca aprendre d’eli!... ■
(Publicat a “Diario de Sabadell’’ el 22 de gener)
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Anecdotarì de ì sobre Mn. Geìs
per J,C.A.

JLj  a vida de Mn. Geis està piena també 
d’anècdotes. De tota mena. I singular- 
ment fetes de pinzellades festives, ge- 
nuines del seu subtil humor i aguda iro
nia. Tots els que Them conegut, els que 
hem estât beneficiaris del seu tracte i 
amistat, en servem algunes. N’hi ha, 
però, a balquena i bo seria que aigu les 
anés recollint i aplegant: seria un plat li
terari força original i saborós.

Ara, n’aporto un petit ramell.

Contava d ’aquella vegada que es tro- 
bà pel carrer a una dona d'edat provec
ta que II digué:

-Ja n 'he sentit parlar de vostè. Oi que 
ha escrit alguna cosa?

-Es dévia referir a que m ’havia llegit 
alguns versos que es posen en alguns re- 
cordatoris...

1(1 )ii Ht
Entre amies, de sobretaula, tocant el 

tema de la llengua catalana aleshores 
interdida, un franciscà va explicar que 
un missioner també franciscà i base ell, 
va dir que li agradaria aprendre el cata- 
là, si bé creia que li seria prou difícil.

-Gens ni mica!... Per poder parlar el 
català només cal saber una sola conju- 
gació: la del verb foire -digué el francis
cà.

I tôt seguit “ recità” la conjugació. 
Quan acabà, Mn. Geis digué:

-No fotem...
Ht Ht Ht

Arran d ’una visita, amb motiu del 
seu ministeri, a una casa d ’una familia 
força coneguda a la ciutat, va coincidir 
amb el metge de capçalera, amie seu, el 
quai, dirigint-se a Mn. Geis, li digué:

-Vosté i jo  hi farem molts anys a 
aquesta casa... perqué només hi venim 
quan ens hi demanen...

Ht Ht Ht

Deis seus dies d’alumne del col.legi 
del Collell, contava algunes anècdotes. 
Una de mostra: Arran de la festa de 
Sant Francesc d’Asis, el rector-director 
del Centre, gran enamorat del sant, des 
de la trôna va fer un panegiric, citant, 
equivocadament, que va néixer l’any 
1982 (fou el 1182). Una vegada acabat 
el sermó, el jove Camil se li va apropar 
tôt somrient, dient-li:

-Senyor rector, si vivim una bona co
lla d’anys podrem anar al bateig de 
Sant Francesc...

Mn. Geis liplaia recordar el que l'al
calde Marcel, en certa ocasió, havia dit 
d'ell a una determinada persona:

-És rúnic capellá que no m ’ha dema- 
nat mai res...

Mn. Geis solia atendré les visites o bé 
en el rebedor, o en el mateix menjador 
del pis o en el seu despatx, que dóna al 
carrer de Grácia.

Quan calia fer alguna consulta, es
tant al menjador i no la tenia a má, et 
feia seguir, tot dient:

-Anem al “ magatzem” .
Es referia el seu despatx, pie de Ili

bres i papers entre els quais, sempre, 
sempre, trobava el que buscava...

Ht Ht Ht

Feia pocs dies que havia ingressa! a la 
clínica Sta. Fe, arran de la dissortada 
caiguda que li provoeà fisura de fémur. 
Una de les infermeres de servei, que no 
el coneixia, li va preguntar si tenia filis.

Ell, li contestà, amb tota naturalità!:
-No, encara no...

En la mateixa cambra, una altra li 
preguntà com es deia.

- ‘‘¿Camilo?... ¿Como el de Guares- 
chi?"

-Si, igual, igual...

Seguim a la mateixa cambra.
Calia fer-li una altra radiografia. En 

aquesta ocasió es queixà que li feia mal 
tota l’ossada per la duresa de la llitera 
-tenia tan poca carni... La persona que 
l’atenia, li digué:

-“ No se queje ni se mueva... Usted 
tiene que obedecer” .

-Si jo he fet jurament d’obediència 
tota la meva vida! -va dir-se...

Arran de la mort de la seva germana 
Narcisa -tres mesos abans havia mort la 
Rosa- Mn. Geis esplantejava la qüestiô 
d'on calia residir d'ara endavant per no 
quedarse sol al pis. Tenia vàries op- 
cions: entre alguna altra més, podia 
anar a casa dels seus nebots (en Ramon 
i la Nûria, a Bellaterra), o a Girona a 
casa d'uns altres nebots, o anar-se'n al 
Monestir de Poblet o al de Montserrat, 
o a l'Asil Sardà i Salvany de les Germa- 
netes o... posar una majordona.

Cal dir que ell no volia donar molès- 
ties a ningù. (Aquest havia estât el seu 
pensament de sempre). Es feia aqüestes 
reflexions:

-Si me n'anés de Sabadell hauria de 
deixar el pis (el seu Sancta Santorum).

I  afegia:
-No vull pas posar cap majordona 

perqué no fo s  cas que em passés com 
aquell rector...

Aleshores explicava aquesta breu his
toria: Hi havia un rector que adoptà 
una majordona per tenir cura de la casa 
i de Taviram. Els primers temps, la ma
jordona solia ensenyar:

-Mirin, aqüestes són les gallines del 
senyor rector.

Més endavant, ja  deia:
-Mirin, aqüestes són les nostres galli

nes. ..
I  finalment:
-Mirin, mirin, aqüestes són les meves 

gallines...
(Mn. Geis optà per instal.lar-se a la 

residéneia de la casa pairal que fo u  del 
doctor Sardà i Salvany, on morí el 
proppassat dia 16 de gener, a les 8,15 
hores del vespre, a la cambra número 
6) .

Ht Ht Ht

Aquests ùltims temps, una nena 
d’uns set anys va demanar-li, tutejant- 
lo, que li dediqués una poesía per quan 
fes la Primera Comunió.

-Cree que no podré pas... No tindré 
temps... Ja me n’hauré anat... -li con
testà, pensant molt probablement que 
la seva vida no es perllongaria.

-Abans no marxis, deixe-me-la fêta 
-li demanà la nena.

Ht Ht Ht

Quan estava a la Clínica Quiron, 
amb tractament, se sentía molt abatut, 
desanimat, faltat de tota il.lu^ió per a 
seguir vivint. Era debades que els que es- 
tàvem amb ell volguéssim estimular-lo.

En una de les visites consultées de 
dos joves metges, li digueren:

-Apa, Mn. Geis, cal que s'animi!
EU els mirà i digué:
-Si no m'animeu vosaltres...

Des d'aquella cambra es veia la rallia 
del mar. D'aquest mar on

“les onades fan sardana.
La puntegen al mati, 

la puntegen a la tarda...”
com ell ens ha deixat escrit... ■
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Una homilía de Mossèn Geis
per Fidel

INÍ o recordo per quin alzar un dia de 
cap d’any (ara deu fer-ne dos o 1res), la 
muller i jo vàrem anar a oir missa a 
r  Arxiprestal de Sant Feliu, a les nou del 
mali. La concurrència de fidels era es- 
cassa: potser no arribava a la vintena de 
persones, escampades per aquella vasta 
nau. Sonà la campana, i Mossèn Geis, 
mestre meu i amie, sorti a celebrar-la.

Arribà el moment de l’homilia, que el 
celebrant digué amb aquella veu sempre 
igual, sense efectismes, tal com ens te
nis acostumats a escoltar-lo; amb aquell 
catalá correctíssim i planer al mateix 
temps. Recordo encara com em va im
pressionar d’una manera especial. Ex- 
plicá que nosaltres els catalans, som un 
poblé que no ha tingut d’esperar que 
l’Església dediqués una festa a comme
morar la Maternitat de la Mare de Déu, 
que es celebra en aquell dia; perqué la 
nostra manera ancestral d ’anomenar-la 
i d’invocar-la sempre ha estât esmen- 
tant la seva gloriosa Maternitat. Les 
nostres advocacions marianes han estât 
i son Mare de Déu de Montserrat, la 
Mare de Déu de Nùria, la Mare de Déu 
del Roser, la Mare de Déu de... fins a 
una llista inacabable; i que amb una 
simplicitat que excusa i perdona la falla 
semàntica, que no ho és d’ortodoxia, 
diem que celebrem la festa de les Mare- 
dedéus trobades...

Era una pura delicia, escoltar-lo; per
qué de la manera més simple, amb una 
difícil facilitai ens feia conscients d’una 
manera de fer i de dir que per nosaltres 
és entranyable. Aqüestes formes de pre-

dicar tan simples, com la del nostre 
Mossèn Geis, ens arriben al cor i a la 
ment amb una Intensität que no ho fan 
les paraules més altisonants i abstruses.

Mai més no he oblidat aquella homi
lía; i una vegada que vaig llegir en una 
revista francesa dedicada a temes bí- 
blics, que els pobles de l’Europa occi
dental havien adoptai la denominació 
usual de les advocacions de Santa Ma
ria sense esmentar la seva Materninat, 
com Nôtre Dame, o Nuestra Señora, o 
Virgen, o Madonna; i recordant aquella 
homilía vaig escriure al seu autor 
informant-lo que nosaltres, de sempre i 
encara, l’anomenem Mare de Déu; i li 
vaig incloure uns quants exemplars de 
“Goigs” de diverses advocacions (tam
bé de “Lourdes’'), corroborant la meva 
informació. Naturalment, no vaig tenir 
resposta. Era un fet viu que no es podia 
contradir. I Mossèn Geis ho ha deixat 
escrit, també, en el seu darrer llibre (1), 
aparegut pocs dies abans del seu tras- 
pàs.

Uns quants dies després d’haver oit 
aquella missa, vaig enviar una carta a 
Mossèn Geis felicitant-lo i donant-li les 
gràcies per aquell present de cap d’any 
que fou la seva homilía. I ara he tingut 
el goig i el consol de saber que, entre els 
papers que tenia a mè en un calaix del 
seu escriptori, encara hi havia aquella 
carta. Dévia haver estât content, de 
rebre-la... "

(1) “E l nostre pa  de cada fe s ta ” . 200 pag. 
Col.lecciô “ Biblioteca Quadern” .

Mossèn Camil Geis
per Pere Rihot

I i a mort de mossèn Camil Geis deixa 
un huit sensible a Sabadell, car era, de 
fet, una institució. Hi arribà l’any 1929, 
vencedor d’unes oposicions d’organis
ta. Fill del Pont Major de Girona 
s’identificà amb la nostra ciutat des de 
la parròquia de Sant Feliu. Venia fornii 
amb un doblat bagatge: el de sacerdot, 
music i compositor i poeta. Els ele
ments sensibles de Sabadell intuien que

els venia, com plogut del cel, unes va
lors molt positives en la persona de 
mossèn Geis. Entre d’altres, el qui cop- 
sà la seva Sensibilität fou el Dr. Lluis 
Carreras, autoritat indiscutible i men
tor de l’esperit catôlic de Catalunya. 
S’inicià un contacte assidu entre amb- 
dôs. I mossèn Camil trobà un coixi, un 
contrafort humà i espiritual en l’enyo- 
rament que pugués sentir de Girona, on

s’havia format en el Seminari d ’aquella 
ciutat i en contacte directe d’elements 
eclesiàstics i literaris que donaren relleu 
a les inquietuds d ’aquell temps: mossèn 
Joan Freixes, Xavier Garbò, Lluis G. 
Pia, Francese Gai i d’altres. Arrelat a la 
nostra ciutat i en el cor del poblé solia 
dir que era un gironi de Sabadell.

Els trets sensibles de la seva persona- 
litat, com esmentàvem, eren el sacerdo- 
ci, el servei a la comunitat de fe de la 
parròquia i, sens dubte, d ’altres parró- 
quies sempre que fos necessari. Del sa- 
cerdoci en féu un veritable apostolat: 
celebrar l’Eucaristia, administrar sagra- 
ments, predicar. El sacerdoci viscut 
vint-i-quatre hores cada dia. A la vega
da, feia sentir la seva preséncia sensible 
en els fets de més relleu de la parroquia 
i fora d’ella. No mancava mai, en un es- 
deveniment familiar, el seu breu intim 
poema com una preséncia de la seva pa- 
raula i del seu esperii.

Com a music i compositor, fou evi
dentissima la seva destresa en aquest art. 
L’orgue, per a eli, no tenia secrets: el 
féu pregar, sentir, exultar en tota avi- 
nentesa com una continuitat del seu es
perii selectissim. A la vegada, aplega- 
dor del cançoner popular, compositor 
de “Goigs”, amb aquella pulcritud har
mónica i idiomàtica, de cosa ben feta. I 
un fervoròs, albora, del cant gregorià.

Més encara: la seva finissima Sensibi
lität de poeta. No era, si es voi, un fort 
poeta però si un intim recreador del 
nostre idioma, un artifex del bell mot, 
com d’una font d’aigua transparent i 
fresca. D’aqui el guardò del seu mes- 
tratge en Gai Saber. Tota la seva obra 
lirica, musical, sacerdotal forma com 
un culte i un triptic o trinitat en unitat 
d’aquest home tot d’una peça i que dei
xa entre nosaltres el rastre benvolent de 
la profunditat de la seva fe. ■
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Mestre de molts, mestre de tot
per Agusti Palau i Codonyers

U
a mort Mossèn Geis. Ha mort 

l’amie. El dilecte; el més generös; el més 
désintéressât de tots; el més sincer.

Va fer, entre nosaltres, una llarga es
tada de més de cinquanta anys. I va 
passar fent el bé.

No va ser cap potentat, ni cap capità 
d’empresa, ni un politic de moda. No 
va ser d ’aquells que fan parlar ni dels 
qui tothom en parla.

Fou un gran treballador i coneixia 
molt l’ofici. Però com que era modest i 
burnii no va posar-se mai al capd avant 
ni a les primeres files. Era un home In
tel.ligent, amb molts recursos. Li agra
dava la feina ben feta. I era un enamo
ra! del seu ofici, un ofici que el feia amb 
molta vocació i que era com una trini
tà!.

* * *
Mossèn Geis era Capellà. No pas 

d’aquells que s’han trencat del tot ni 
dels qui van trencant-se de mica en mi
ca. Era un capellà tot d ’una peça, inte- 
grament. Se sentia, primer que altra co
sa i per damunt de tot, Sacerdot de l’Al- 
tissim i predicava de Déu i del seu Crist 
amb un vivissim amor, amb entusiasme 
i amb l’exemple. Sense crits ni gesticu- 
lacions efectistes, sense aldarulls. Ans 
al revés, amb humilitat i veu suau, amb 
paraula assenyada, que és la que més 
agrada i persuadeix, i es fica endintre... 
Era sacerdot en tot i a totes.

Era, a més, Mùsic. Amb l’ofici ben 
après, sense haver-hi escatimat bores. 
Era un virtuós, i compositor i un musi- 
còleg competent. Sabia el que es feia i el 
que tocava. Enamorat de l’harmonia i 
de l’acord no concebía que es volgués 
dir música del que era, només, soroll de 
crispació o infernal borborigme. No 
transigía fent rebaixes o concessions a 
favor de la mediocritat i en desmèrit de 
la categoria. Li plaïa, i l’acceptava, la 
música ingènua sense afectació, la com- 
posició senzilla i melòdica per acom- 
panyar les bores tranquil.les i el Heure 
dels homes. Però li abellia molt i més, 
la mùsica noble, elevada i sublim,... la 
que és delicia de l’ànima. Que per algu
na cosa era un excel.lent organista.

Era, encara, un Poeta. És a dir, un 
creador de bellesa. El seu vers era net i 
cristal.li, harmoniòs i rie de paraules 
dringants, arrelades a l’entranya de la 
llengua, però entenedores i a l’abast del 
poblé. Defugia el poema enrevessat que 
massa sovint necessita el manual

Mn. Geis a la (aula de treball. (Foto de Tomàs Casadas. 1956).

d’egiptología per a desxifrar-ne l’enig
ma. Era un bon escriptor. I un artifex. 
Posseia una riquesa de vocabulari enve- 
jable. I confegia la seva prosa sense 
barroquismes: la feia austera però 
d’una extrema elegància.
Era, també, un pedagog, un erudit i un 
didacta.

Un dia el varem proclamar Mestre en 
Gai Saber. I ho era! Però eren molts i

SENSERRICH
Joíeria,

Sant Quirze, 17 - Tel. 725 75 96 
SABADELL

molts els qui llavors ja sabiem, a més a 
més, que també era un Mestre en el 
Conseil, i Mestre en 1’Amista!. I era 
Mestre en la humilitat i un Mestre en to
tes les coses de l’Esperi!...

Molts som els qui el trobarem a fal
tar. I l’enyorarem. Però acceptarem la 
pèrdua confiats que Déu l’ha premia! 
no pas amb els llorers efimers de la Te
rra sinò la glòria perdurable.

I intentarem de conformar-nos amb 
els mateixos mots que Mossèn Geis va 
escriure, ja fa molts anys, en la seva jo- 
ventut:

“Quan amb la mori a casa ens hem trobat 
i hem conviscut damali d ’un mateix sostre 
és quan sabem tot el signifìcat 
de les paraules que en el Parenostre 
diem: ‘Tad's la Vostra Voluntat”. ■
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L’obra de Mossèn Camìl Geis

Obra poètica. Kxhauril. (1975)

Mossèn CAMIL GEIS

PAS I REPÀS

PROSA

I

Ptileg de LEANDRE AMICO

Disc. Obra poètica i musical. (1977)

EL NOSTRE PA 
DE CADA FESTA

La bibliografia literaria, musical i goigistica, 
veure Quadern 31 - Monografie dedicai a 
Mn. Geis. (1983)

Edicions: en paper lito i en paper de fil. (1981) Núm. 10 (Glosses bomilètiques). (1985)

EN PREPARACIO

Eis que he trobat pel carni
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Tothom vol veurel

Halley, el mite
per Josep M. Oliver - President de VAgmpació Astronòmica de Sabadell

M ,n. Geis signava al precedent nú
mero de ' ‘Quadern” un dels seus dar- 
rers escrits (potser el darrer?). Ens par
lava de I’obra d ’Eduard Girbal i Jaume 
tot motivant-se amb la presència del co
meta Halley i amb el fet que aquest 
autor escrivis una novel.la sobre l’astre.

Mn. Geis ja havia vist Halley l’any 
1910. Ara no ha tingut temps de tornar 
a veure’l. Des de la Terra.

Eis 76 anys del période orbital de Ha
lley son molt coincidents amb la mitja- 
na de la vida humana. Si afegim a 
aquest fet el que Halley és un astre po
pular, mític, podrem explicar-nos el 
perqué d’aquest desmesurat interés que 
ara tenim tots per no deixar-nos perdre 
l’ocasió de veure’l.

Quelcom que ens fa anar de corcoll 
ais membres de l’Agrupació Astronò
mica de Sabadell.

Halley aquesta vegada no s’ho me- 
reix. Passa molt lluny -o nosaltres pas- 
sem lluny d’ell; a l’Univers tot és 
relatiu-. És menys lluminós que al 1910, 
té la cua més curta i es veu més mala- 
ment. Des de Sabadell, la seva posició a 
la volta del cel també es menys favora
ble que al darrer pas.

Tot un ventali de circumstáncies ne
gatives que no tothom té en compte i 
que fa que més d ’un se’ns hagi enfadat 
a rObservatori de l’Agrupació quan, 
després de mirar al cometa, ens ha in- 
crepat: “ per tot això, tanta cosa?!’’.

No tota la culpa la té el cometa. Tam
bé nosaltres, els petits èssers que habi- 
tem el planeta Terra, tenim bona part 
de responsabilitat en el fet que Halley 
no es deixi veure tan bé com l’any 1910.

D’aleshores en?á hem incremental 
extraordinàriament la poi.lució -per la 
indùstria, els vehicles, etc.- i hem fet 
que l’atmosfera sigui cada dia més opa
ca. Per si això no fou prou, ens hem de
dicai a inventar mitjans d’il.luminar

més i més aqüestes particules que es tro- 
ben en suspensió a l’aire. Les ciutats, 
els carrers, les cases, ja no s’il.luminen 
amb petites i esporàdiques bómbeles 
d’incandescència o de gas com a pri
mers de segle, sino que fem ostentació 
de les millors instal.lacions de Hums de 
vapor de mercuri o de vapor de sodi a 
alta o baixa pressió.

Si des de Sabadell mirem el cel, a la 
nit, ja no veiem les estrelles fins al limit 
humà de percepció (sisena magnitud) ni 
veiem la Via Làctia, ni bona part dels 
astres que configuren les principals

etc. Malgrat això, també em rosegava el 
CUC per veure el Halley, encara que ja 
sabia que no son pas favorables les ac
tuals condicions. Els meus companys de 
direcció a l’Agrupació Astronòmica es 
trobaven en el mateix cas: cap de nosal
tres és suficient ”agé” com per haver-lo 
vist abans.

I els hi vaig a confessar un fet: ara 
tots estem d’acord en que Halley, quan 
s’acosta favorablement a la Terra, deu 
èsser un astre reaiment magnifie, tota 
vegada que la seva fenomenologia 
-increment de la lluminositat, formació

Josep M. Oliver, durant una sessió de divulgació.

constel.lacions. Veiem un cel gris- 
blavôs, més aviat ciar, del que sobresur
ten algunes -molt poques- de les més 
brillants estrelles.

En aqüestes circumstáncies, com hem 
d’esperar veure un cometa?. Molt ma- 
lament, és ciar.

* * *
Jo he vist bastants cometes. Alguns 

d’espectaculars, com el West al 1976; 
molts, diguem-ne ‘‘normals”, com el 
Seki-Lines al 1962, l’Alcock al 1963, el 
Bennet al 1970, el Kohoutek al 1976,

FOTO ESTUDI

Material fotográfic. Fotos de 
galeria i carnets. Fotocópies. 

Corominas, 139 - Tel. 725 28 64 
SABADELL

de la coma primer i de les cues després, 
etc.- és realment atipica. El procès en 
qué tenen lloc aquests fenómens, en el 
cas de Halley, és lent, però evident; és 
majestuós. Té totes les cartes per guan- 
yar la partida, envoltant-se d ’una cabe
llera i d’una cua úniques.

Al 1910 les cues de gas i de pois de 
Tíalley (a vegades es confonen en una 
sola) arribaren a tenir una extensió com 
quasi la meitat del cel (90°), projectant- 
se des de l’horitzó -on hi havia el cap 
del cometa- fins al zenit. En algunes de

■PontseR©
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
SABADELL
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les nits l’astre ja s’havia amagat; o en
cara havia d’eixir, quan la cua’es veia 
vertical, magnífica, entre les estrelles, 
com una franja de llum difosa. Ara, en 
can vi, potser no arribará a amidar 20° 
i, a més, es trobará en una posició aje- 
guda a poca alçària damunt l’horitzó. 
Halley ens passará a 60 milions de qui- 
lómetres de nosaltres, mentre que al 
1910 va fer-ho a 27.

De passada us diré que 27 milions de 
quilómetres no són res. D’ací al Sol 
n ’hi ha 150 milions, a l’estrella més pro
pera, 41 bilions i a la galáxia d’Andro
meda, també una de les més properes, 
21 trilions de quilómetres, una xifra bo
nica d’escriure (18 zeros). I Andrómeda 
es troba ”ací mateix” si ens referim a 
moites altres galáxies.

El que sorprén més deis cometes és 
que les seves cues poden arribar a tenir 
grandàries reaiment espectaculars men
tre els seus nuclis no amid en més d’uns 
cinc o deu quilómetres de diámetre. Al 
propi Halley, que com tots els cometes 
no té cua més que quan es troba prop 
del Sol, al 1910 se li va formar una cua 
de 150 milions de quilómetres de llarga- 
da, cua que el nostre pianeta va traves
sar el dia 19 de maig per un punt situât 
a 60 milions de quilómetres del nudi.

Aquest fet va donar Hoc a un encade- 
nament d’especulacions prèvies que 
anaven des de la possibilitat que l’at
mosfera de la Terra résultés intoxicada 
amb els gasos del cometa fins a que pro
vocaría la fi del món. Com es fácil d’en
tendre, cap d’aqüestes hipótesis va ser 
formulada pels astrónoms. El cas és 
que ara Halley té més popularitat que 
cap altre astre i que molts dels esdeveni- 
ments més importants que tenen lloc a 
l’Univers. Fixeu-vos que, aquest any, 
fins i tot parlen d’ell les revistes “del 
cor” com si es tractés d’una estrella “de 
les altres”. Tot un “boom” que deuen 
envejar molts cometes més vistosos i 
deis quais ni tan sois s’ha donat noticia 
a la premsa. Estic pensant ara amb el 
cometa West que al març del 1976 pre
sentava, a la matinada i a ull nu, una es
pectacular cua de 25°¡ (ciquanta vega- 
des el diámetre de la Lluna) vist des del 
terrât de casa dins de Sabadell. ■

ANÁLISIS CLÍNICS 
i PERFUMERIA 
COSMÈTICA de

Joan Garriga i Manich 
(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 

Farmacéutic Municipal).
Passeig Plaça Major, 37 

Telèfon 725 53 53 - SABADELL

De Sabadell i del seu rodal

Can Puigjaner
per Joan Ahina i Giralt

D .e ben antic tenim noticies de can 
Puigjaner, anomenat primitivament 
mas Canals com anirem veient.

Corresponent a I’any 1441 ja trobem 
una escriptura en la que es parla de 
“duas fexas contiguas qui sunt in par- 
rochia de Jonqueris et in loco vocato 
mas Canals”. Que la masia havia près 
el nom dels seus propietaris ens ho fan 
creure unes delimitacions de l’any 1587 
que, en situar unes terres en aquell pa- 
ratge ho fan amb la frase: “terras ab 
oriente cum honoris loannis Canals”. 
No sabem corn ni per quines raons la 
masia i les seves terres deixaren d’èsser 
propietat de la familia Canals; no he 
trobat tampoc la data en qué aixó ocor- 
regué.

L’any 1675 trobem, però, el mas Ca
nals en possessió de la Causa Pia per a 
Donzelles pobres. Aixi ens ho diuen 
unes notes del notari Joan Baptista As- 
bert d’aquest any 1675: “Tota aquella 
casa i heretat que los Reverents i Hono
rables senyors administradors de la 
Causa Pia per Donzelles pobres a mari
dar i en matrimoni colocar, instituida i 
fundada per lo reverent Valenti Curet, 
quondam. Prevere en la Iglésia de Sant 
Joan de Jerusalem de la ciutat de Barce
lona, tenen i posseeixen en la parroquia 
de Sant Vicens de Jonqueres, terme de 
Terrassa, vulgarment dita i anomenada 
lo mas Canals. ”

L’any 1688 Jaume Puiggener, pagès 
de la vila de Sabadell, comprà a la Cau
sa Pia i “al pùblic encant al més do- 
nant”, la casa i heretat del mas Canals 
per 3.200 lliures.

El 28 de maig de 1688 Jaume Puigge
ner en prengué possessió, com ens ho 
certifica el notari Joan Baptista Asbert 
en una acta (je la cerimònia, usual en 
aquells temps, de la presa de possessió: 
“Som conferits en la casa i mas Canals 
de la parroquia de Sant Vicens de Jon
queres, terme de Terrassa, i al davant 
de les portes foranes de dita casa i ha- 
vem entregat possessió corporal real al 
dit Jaume Puiggener de dita casa 
prenent-lo per la mà dreta. I  lo havem 
entrât dins dita casa. I  dit Puiggener es
tât dins ella i nosaltres defora de aque
lla, dit Jaume Puiggener ha tancat i 
obert les portes d 'aquella. I  aixi mateix 
nos som conferits en les quintanes de 
dita casa i prenent un puny de terra i 
herbes d 'aquella, els havem posais en 
mans de dit Puiggener. I  dit Puiggener

ha escampat aquella terra i herbes per la 
dita quintana, tot lo que hem fe t en dit 
nom en senyal de dita possessió”.

Desaparegué aleshores el nom de mas 
Canals i aparegué el de can Puiggener, 
nom amb el que l’haviem conegut fins 
que fa ben poc, engolida per l’allau im
migratori d’aquests darrers anys, la ma
sia fou enderrocada. Ha deixat, però, el 
seu nom a tota una barriada.

Tot i que no pot haver-hi cap dubte 
amb referéncia a l’empla^ament de can 
Puigjaner, molts en recorden encara la 
seva imatge, un cop d’ull a una velia es
criptura ens ajudarà a recordar quin era 
el seu vei'natge i en ressuscitarà noms, 
molt d’ells gairebé, sino del tot, obli- 
dats. Vegem, tradueixo del llati i resu- 
meixo, les termenacions del mas Canals 
segons una escriptura de l’any 1678: 
“El mas Canals, a Jonqueres, a llevant 
amb la riera de Bipoli, part amb la gran 
riba i part amb la pega de terra anome
nada La do ta; a migdia amb la gran 
pega de terra davant dit mas i amb el ca
rni del mas Canals a la casa d'en Samp- 
só; a ponent amb honors del mas Boa- 
delia i amb el torrent abans dit de Coll 
Darca i ara Canals; a tramuntana amb 
Ierres dels honors de la Rectoria de Jon
queres”.

Creiem que vai la pena de fer alguns 
comentaris als llocs citats en aquesta 
termenació.

La Clota.- Ens la recorda encara el 
nom actual d ’una barriada. Vegem-ne 
la localització en una escriptura del 
1733: “Pega de terra en el lloc dit La 
Clota, en la parròquia de Jonqueres, a 
llevant part amb honors del mas Canals 
i part amb el ree que condueix Paigua al 
moli d ’en Torrella; a migdia amb el ca
rni públic que va del mas Canals a la ca
sa i moli d'en Amat i Samsó; a ponent 
amb el carni que va al torrent que baixa 
de La Plana i passa prop del mas Ca
nals; a tramuntana amb honors del mas 
Canals”.

^^d e e /d a ^
Oc^rnerOL

Avda. Barberà, 6 - Tel. 710 36 90 
SABADELL ^



505

Can Puigjaner. (Fotografia peis volts de l’any 1910. Clixé de A. Rifá, de ‘‘Topografía Médica de Sabadell” 
d’Agustí Rius).

El nom La Clota es donava, però, 
també a altres llocs ais voltants de Sa
badell. En un document del 1619 hi lle- 
gim: “La Clota, a llevant amb el carni a 
Sant Cugat i al nord i a ponent amb la 
riera de Sobarber”. I en un del 1771 
s’hi diu: “La Clota, a la vora del carni 
de la Creueta i que arriba fins al carni 
de Caldes”.

Trobem, dones, el nom de La Clota a 
tres llocs diferents, a can Puigjaner, 
nom encara actual; sota la Creueta i 
prop del carni de Caldes, possiblement 
altre nom del Sot deis Caus; i prop de 
Sant Pau de Riussec.

Mas Boadella.- Altra de les termena- 
cions de can Puigjaner veiem que és: “a 
ponent amb honors del mas Boadella”. 
D’aquest mas Boadella, totalment desa- 
paregut i sense cap record en Tactual 
nomenclatura urbana, en trobem abun- 
doses referéncies. Una escriptura del 
1410 ja ens en parla: “man si Boadella 
in loco vocato Collsalarcha”. És, però, 
una nota del 1433 que ens el situa més 
exactament: “el mas de la Buadella, a 
llevant amb el torrent dit de Canals i a 
ponent amb el carni public de Sabadell 
a Castellar”.

A partir del 1562 trobem sempre es-

cripturat, en lloc de mas Boadella, mas 
Boadella i de les Canals. La darrera ci
tado que he trobat del mas Boadella i 
de les Canals és del 1765. Sembla que hi 
cau, després d’aquesta data, un silenci 
absolut. Possiblement el mas desapare- 
gué en la darrera meitat del segle 
XVIII.

Torrent de les Canals o de Coll Dar- 
ca.- Altre nom que trobem citât. Hem 
vist que una escriptura del 1733 ens par
la del “torrent que baixa de la Plana” i 
que una anterior, del 1678, ens cita el 
“torrent dit Coll Darca i ara de les Ca
nals”. Aquest torrent que baixi de la 
Plana i que vagi fins al Ripoll i prop de 
can Puigjaner, no pot ser altre que el 
torrent del Capellà, ara pràcticament 
desaparegut. En cap document anterior 
al 1800 he trobat el nom de Torrent del 
Capellà; és en una escriptura del notari 
Mimó, del 28 de novembre de 1800, que 
el trobo per primera vegada; diu aques
ta escriptura: “En lo lloc dit la Serra del 
mas Llobet, a ponent amb un torrent 
dit del Capellà”. Hem de creure, dones, 
que Tactual Torrent del Capellà s’havia 
anomenat primerament Torrent de Coll 
Darca (o de Collsalarca) i més tard Tor
rent de les Canals. ■

FILATELIA 
DOMFIL
SE G E L LSI 

MONEDES PER A  
COL.LECCIONS

Sant Antoni, 3 
87 79 - 725 29 18

Filatèlia
Un mata-segells 
per a Barbera
per Agusti Palau i Codonyers

L ’Ajuntament de Barberà, el prop- 
passat any 1985, amb motiu de la cele
brado del Mil.lenari del poblé (ara ciu- 
tat des del 16 de gener de 1986) va sol.li
citar de la Direcció General de Correus 
la concessió d’un roleu mata-segells 
amb el text i dibuix del nostre castell, 
près des d ’un angle inédit, tal i com 
s’afigura en el sobre oficial commemo- 
ratiu que reproduïm.

Es demanava la concessió per tot el 
desembre, mes en el quai es faria la 
cloenda del Mil.lenari. A més del roleu 
se sol.licitava un mata-segells especial i 
una Estafeta temporal, per al dia 4 
d’aquell mes.

La concessió arribà al nou any i no- 
més per a Testafeta.

Amb motiu d’aquest esdeveniment 
Barberà ha estât noticia, especialment 
entre els filatèlics.

I heus aci perqué el dia 4 d’aquest Fe- 
brer va èsser emprat en tota la corres- 
pondèneia de Barberà el mata-segells 
que ha divulgai, per molts llocs d’Es- 
panya i alguns de Testranger, la silueta 
de la nostra església romànica.

El contrasegell que avala el sobre ofi
cial era form.at amb els blasons darrera- 
ment usats per Theràldica municipal: el 
que apareix per primer cop, el 1861, al 
llibre d ’Actes, i el que és emprat des del 
passât any 1985 i que, segons el Depar
tament de Sigil.lografia de la Generali- 
tal, és el que podriem dir-ne Tescut his
toric.

L’Estafeta especial fou ben concorre- 
guda durant totes les hores que funcio- 
nà i va despertar Tinterès de molts dels 
veins de la ciutat i dels filatèlics de la 
nostra località! i de la comarca, i fins i 
tot de fora d’ella.

És de justicia fer constar Tassessora- 
ment que, de manera ven desinteressa- 
da, va prestar, en tot moment, Tamic i 
col.laborador de “ Quadern” senyor 
Antoni Borràs Figuls, i el conseil que 
d’eli varen rebre les persones a qui TAl- 
caldia de Barberà havia confiat la mate- 
rialització d ’aquesta estafeta postai 
commemorativa.

Voldriem creure que no serà pas 
aquesta la darrera ocasió de poder obte
nir alguna altra distinció de la Direcció 
General de Correus perqué d’avinente- 
ses no ens n ’han de faltar.
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El Vallès també té les seves bruixes
per Frédéric Roda (Apunts de J  ordì Roca)

oneixíem les de Liés, les d’Altafu- 
11a, les de la Selva del Camp: totes elles, 
a més de documentades als antics pro
toclos judicials, han estât, d’una o altra 
manera, objecte literari.

Ara ja tenim les “Bruixes de Caldes” 
gràcies a la passió teatral de Francese 
Morera, home de totes les coses dels es- 
cenaris sabadellencs: actor, director, 
autor, animador, etc.

Les ped regad es que baixaven d’El 
Pareil i malmetien les collites calia que 
fossin culpa d’algú. Cada època té els 
seus marginats o els marginats que pot 
o que s’inventa per a justificar les coses 
que no entén.

L’assassinat per l’espatlla, el linxa- 
ment i el deixar morir de gana son for
mes de condemna, avui absolutament 
vigents. Durant el segle XVII, si més 
no, se celebrava abans un judici, sens 
dubte prejutjat, contra les bruixes, les 
marginades d’aleshores.

Qui és bruixa? Aquell a la quai l’opi- 
niô general diu que n ’és. Un dramaturg 
contemporani, Max Frisch, en una obra

AMB TOTA SEGURETAT...

MSS
Mùtua de Seguros de Sabadell

Indùstria, 16
Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL

de nom curios “Andorra” també diu el 
mateix sobre qui “ era” jueu en época 
de progroms i de persecucions.

L’obra de Morera té un especial po
der d ’evocado en un detall realment 
impressionant: els noms i cognoms de 
les encausades. Són els mateixos noms 
d’ara i els mateixos motius. Trobaríem 
per Caldes, per Sabadell, per Sentme- 
nat, per Sant Feliu, homes i dones que 
es diuen igual. Aquest és un valor 
d’autenticitat fonamental a la peça.

Tota la resta, sóbriament, ha estât 
tractada per Morera com una gran fun
dó de titelles i els personatges són ar- 
quetipus d’una peça: el jutge injust, 
l’advocat embolicaire, el pagés ingénu, 
la donzella honesta.

Com a contrapunt a l’acciò, una fi
gura misteriosa, una mena de sibil.la, 
una bruixa “ de veritat” , dóna la di- 
mensió de tragèdia autèntica que córre 
per sota d’aquesta gran ninotada.

Per donar més el sentit purament 
convencional. Fautor fa que els perso
natges es manifestin gairebé sempre per 
proverbis i refranys: no per una pretesa 
saviesa popular (que no ha existit mai) 
sinó pel dmple lloc comú. Deixar anar 
una frase feta, per molt bonica que filo- 
lógicament pugui ser, no és més que 
una manera d ’estalviar-se de pensar per 
compte propi.

Com que estem en temps d’escenaris 
múltiples, d’arenes centrais i d ’apropa- 
ment d’actor i pùblic, el vapor de Can 
Borràs, va ser estructurar així. Cal dir

que en forma justificada perqué el tipus 
d’obra feia que res de l’escenografia fos 
gratuít. Potser, fins i tot, poc aprofita- 
da: a més de l’espai central, n ’hi havia 
quatre més amb l ’obligació de 
despla?aments, il.luminació, etc.

Francese Ventura, bon director des 
de fa anys, va aplegar, segons sembla, 
una antologia d’actors vallesans de di- 
ferents grups i procedéncies. O sigui 
que, potser per art de bruixeria, es va 
produír una difícil coordinació i un 
vetllar col.lectiu de les armes escéni- 
ques.

Pel que fa a la interpretació, domina
va un to general de crit. Ni un moment 
decreixia la tensió decibélica, tant si era 
produída per una dona torturada, com 
per una minyona per dir que l’amo no 
era a casa, com en una escena de seduc- 
ció eròtica. I passa que, quan es crida, 
les coses se senten menys a no ser que el 
crit utilitzi les técniques del cant; la im- 
postació, la cura per les comes altes, 
evitar el “calai” final etc.

Aquest “ to general” que es dóna so-

tMB TOTA SEGURETAT..

A\Sf
Mùtua de Seguros de Saf

Industria,
Tels. 725 91 33 - 725 93 4 ’ "
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vint ais escenaris (l’he comprovat fa 
poc a l ’estrena, d ’a ltra  banda 
excellent, de “Mei Salvatge” de Txe- 
cof, al Romea) i fa perdre expressivitat, 
intendo, riquessa de can vis.

Tots els actors, en el limit positiu de 
les seves condicions naturals, una mica 
submergits per I’espectacle i als quais el 
nombres públic va manifestar admira- 
ció i estima, ben merescudes, sense dis- 
tincions i respectant el to col.lectiu i 
igualitari que ells han volgut oferir en 
tot moment.

Caldria desitjar una continuítat, uni
da o diversificada, a tot aquest conjunt 
d’artistes independents, aplegats per 
l’Aula de Teatre de Belles Arts. Sem
pre, després d ’un gran èxit, com el 
d’aqüestes “Bruixes de Caldes”, hem 
de recordar aquelles étapes de tota crea- 
ció escénica: el goig del festeig de tot el 
procès de preparació i assatjos, el cli
max de la representació i un cert gust a 
cendra de l’endemá. Però, com en 
l’amor, s’hi torna i passeu-me la 
comparança eròtica.

I un escoli: resulta que les condemna- 
des falsament com a bruixes, perqué 
sembla que no ho eren sinó senzilla- 
ment “ malmirades” pels veins i els co- 
bejosos tribunals..., resulta, en l’apo
teosi final, que si que ho eren de brui
xes!

El teatre no té més remei que reivin
dicar la bruixeria. ■

ARQUITECTURA D'INTERlORS 
DISSENYS A MIDA__________
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£1 Madrid mediterrani 
d’Estrada Vilarrasa per Pere Font Grasa

fren els dies del Madrid de l’enterra- 
ment de Tierno Galván. Com una nota 
multitudinária de barroquisme per dir
li adéu al “ Viejo Profesor” . El fregolis- 
me madrileny havia canviat l’allau de 
gent, el carruatge barceloní “ de 
morts” , per banderes penjades i tapis- 
sos pel jurament del futur Rei.

Jo era per aquells encontorns tot pen
sant com i de quina manera es poden 
transformar les ciutats que tenen un 
bon batibull protocol.lari-representa- 
tiu. El taxista estremeny va recordar-me 
que ells no “ sentien” tanta bullanga 
perqué ja és costum. Que allò de la 
mort de l’alcalde tendre havia estât un 
oasi de mort/vida entre un núvol de las 
“ visitas de estado” . Va declamar un 
“...Se nota que usted viene de fuera”, 
com pensant que la meva procedència 
era de pagès, provinciana o perifèrica. 
(El cert és que la gorra que em tapava el 
terrât, semblava una boina...)

En arribar al despatx 1.150 de Prado 
del Rey, vaig repassar tots els diaris ca- 
pitalins. De sobte, i a la contraportada 
de l’ABC un anunci de plana: “ES
TRADA VILARRASA. Hoy, inaugu
ración”. No podia faltar-hi! (A estones 
el cor sabadellenc batega lluny de casa).

En acabar la feina vaig acudir a la 
nova sala d’art ALCOLE A, salud ant 
l’Alfons i la Maria Teresa Alcolea, que

GISBERT Art
Carrer del Sol, 3
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Tel. 725 43 69 
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dediquen tots els sens afanys a la pro- 
moció de l’art del pais. Era l’estrena 
d’ALCOLEA a Claudio Coello, amb 
les seixanta aquarel.les de l’Estrada; to
tes elles amb paisatges de MADRID, j 
COLOR Y SILUETA, que s’acompan- 
yava amb un llibre que reprodueix les 
obres i que conté escrits de Camilo José 
Cela (que va acudir a la presentació) i 
una munió de dites i expressions d ’allô 
més madrilenys.

GUARDIA REAL ANTE PALA
CIO, PLAZA DE LA CIBELES, CA
FE DE GIJON, PALACIO DE CRIS
TAL, EL RETIRO, LA CUESTA DE 
MO Y ANO, y un superb DIA LLUVIO
SO. CALLE DE ALCALA, ens mos- 
tren tota la poesia d ’una capitai sacseja- 
da per la modernitat de CARLOS III i la 
moguda tiernogalvanista; són algunes 
de les obres admirades i que han inspi
rât l’Albert.

L’escultor Frederic Marès (quins 92 
anys més ben portats!) va acudir a la ci
ta amb l’artista ESTRADA VILARRA
SA, la seva muller i fills, i rebé tota me
na d’elogis dels experts critics de la ca
pitai de l’Estat autonomie. Un d’ells em 
deia a cau d’orella: “Estrada es uno de 
los mejores descubrimientos de Ma
drid. Tiene un gran cartel...”

A mitja tarda l’avió em tornava a ca
sa. Altres sabadellencs eren a Barajas 
amb el maleti de viatjans de fortuna.
Els seus afanys eren d’un aquarel.lisme 
que també té les seves obres d’art. Un 
d’aquests self-made-man va respon 
dre’m que ell no s’hi havia aturat mai a 
guaitar si algún altre sabadellenc era ac- 
tualitat a Madrid. Des d’aquest recer 
casolà no decobrirem ara la trajectòria 
de l’Albert; només deixar constància 
del seu enorme èxit a Madrid. Amb 
unes vendes milionàries que són el con- 
trapunt material a una tasca pictórica 
i... editorial, ja que no podem oblidar 
les publicacions d’AUSA, que són l’al- 
tre pinzellada de l’artista. ■



I -  f 7
BVTTfsvmnrvTewes

508

paper i tela...

La muntanya intima
per Ricard Calvo i Duran

D

“Aquesta natura, realment 
meravellosa, m ’ha commogut 

profundament, encara que 
en ella hi han moites coses 
que em resulten fosques”.

Ludwig Tieck

ês del monestir románic de 
Sant Llorenç del Munt, la Mola, 
si sou afortunáis o bé si heu sa- 
but escollir el dia i el moment, 
podren albirar el Canigó, el Piri- 
neu i el Puigmajor, allá a la costa 
mallorquína, Montserrat será 
com a tocar de la má...

La fatiga desaparebt amb la ge
nerosità! del premi visual, la gre- 
galada no us cansa, ans al contra
ri: US comunica, us uneix amb les 
terres i amb la gent de lluny. 
Sembla que transporti el vostre 
esperir amb vol d’àliga reial...

Des d’aquesta talaia natural 
l’entom adquireix una altra di- 
mensió: el llunyà és -o bé sembla- 
proper i l’immediat s’aparta.

Però la Mola té uns altres mo
ments, uns altres estadis. A voltes 
es toma curta de vista. Llavors la 
muntanya esdevé intima. És 
quan la boira envaebc el pia, quan 
envolta les muntanyes veines 
deixant-ne veure només els cims, 
quan es fa la mestressa absoluta i 
us impedebi de veure-hi més enllà 
del nas...

Us tomeu introspectiu, sentiu 
el pes del vostre cos, el diàleg 
amb la distància s’interromp, de- 
saparebcen Montserrat, el Mont- 
seny, el Canigó i el Puigmajor. 
Llavors sentiu la Mola sota els 
vostres peus. Com una nùvia 
posseida en la penombra...

Llavors podrá ser tot allò que 
vulgueu, menys una postai.

Però vet aqui que, precisament 
llavors, hi ha qui va a fer-hi pos
tals. I n’obté unes postals perso
nals, subjectives, intimes, quasi 
confidencials, el gaudi de les 
quais, però, ens proposa de com
partir.

Fills del meu amie i antic mes- 
tre de dibuix, el pintor Josep Co-
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mes i Busquets, els germans Mi
quel i Lluis Comes i Arderiu po- 
driem dir que n’han fet de tots 
colors. En Miquel -que en Lluis 
diu que ha estât el seu mestre de 
fotografia- és un esportista cons- 
picu, un nómada del món i, en 
l’actualitat, fa d’entrenador d’es- 
qui. En pintura prefereix Picasso 
i la resta de les seves inclinacions 
son semblants a les del seu ger- 
mà, amb qui comparteix dues 
grans passions: la muntanya 
-varen formar part, entre d’al
tres expedicions, de la Gloen- 
làndia’75- i la fotografia d’art.

Tots dos junts, en altre temps, 
varen practicar amb éxit la foto
grafia comercial fins que decidi- 
ren tancar l’estudi per a dedicar
se amb més llibertat a les seves 
restants activitats, no fent ja, a 
partir d’aqui, més treballs foto- 
gràfics que els purament artistics.

En Lluis és professor d’anglès i 
de català, actualment en excedén- 
cia, traductor de literatura con- 
temporània en llengua anglesa, 
amant dels animals de compan- 
yia, dels dies grisos, de la boira, 
de Velâzquez, de Goya, de Modi
gliani i de les narracions 
-novel.lades o filmiques- de tall 
esotéric, gòtic i màgic com ara 
“El senyor de les anells”, “El

nom de la rosa” o bé “El setè se- 
gell” . És l’autor de la série de fo
tografíes sobre el parc natural de 
Sant Llorenç del Munt que ha 
aplegat en forma de col.lecciô de 
postais. En la tasca de reunir-les i 
seleccionar-les ha estât ajudat per 
en Miquel, que hi ha incorporât 
una de les seves pròpies obres: la 
Castellassa de Can Torres, el n? 
10 de la série.

En Lluis és capaç de tenir plan
tai el tripode vuit dies seguits, si 
fa falta, per tal de poder enregis
trar al clixé determinada densità! 
de boira situada en un indret in
téressant i tallada pel vol d’un 
corb: allò que en un punt qualse- 
vol de la muntanya és fácil que 
estigui passant ara mateix, però 
que en un punt determina! ja és 
una pura qüestió de probabilisme 
-una probabilitat entre milions- 
que mai s’arribi a produir. Però 
ell ho aconseguebí que es pro- 
dueixi: intuició?, casualitat?...

Jo cree que perqué sap arren- 
car secrets a la muntanya que uti- 
litza -quan li convé- en benefici 
dels sens propòsits.

La definició de l’obra ben fêta 
es podria reduir a l’exacta cor-



:)ondència entre la voliciô i el 
jltat. El que s’obtingui de -o 
- l'atzar ja és una altra cosa i, 
li, no es tracta pas d’akò.
En Miquel i en Lluis, corn a 
is muntanyencs -travessada, 

^ ada, espeleología, esqui...- 
in acostumats a la planifica- 
, al disseny previ de cada ope- 
iô, a reunir el màxim d’infor- 
cic possible del terreny que 
1 £ trepitjar, a ponderar els 
ipis conebcements i experièn- 
>, a escollir l’equipament més 
ent, a establir bases, a dispo- 
elements i sistemes de segure- 
a la logistica, en fi, necessària 
tal d’assolir una fita préfixâ

mes que no pas a jugar amb 
zar.
Aquesta metodologia és palesa 
les imatges -résultat- obtingu- 
i a partir de la idea prèvia ma- 
alrzada amb la voluntat, la 
nica -el bon ofici- i la paciència 
•essàries.
\1 contrari que en altres disci- 
les, on el comportament sal- 
ge i fortuit del material o de la 
pot surprendre el propi exe- 

or amb résultats imprevists, 
ai el més lleuger descontrol fa- 
anar en orris el concepte, i, ho 
ibem de deixar dit dos pará
is  abans, no és pas aquesta la
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forma d’entendre iob ra  ben feta 
que tenen els germans Comes.

A primera vista aqüestes foto- 
grafies em van recordar els pai- 
satges de Caspar David Friede
rich. Les vaig trobar mistiques, 
escenogràfiques, suggerents i ro- 
màntiques. Em van semblar tan- 
mateix l’antitesi de les postals ti- 
piques, descriptives -com una ac
ta notarial- de com son les coses 
en determináis punts més o 
menys pintorescs, i obeint sempre 
al matebí llenguatge estandaritzat 
i banal; repetint sempre el mateix 
colorii, els mateixos enquadra- 
ments, les mateixes perspectives 
convencionals.

Tot i ésser-ne la Mola iúnic  
model -l’univers limitât en el que 
han estât preses- algunes d’aqües
tes vistes son wagnerianes, ger- 
màniques. Horn no s’estranyaria 
de veure-hi bellugar-se genis, fo
llets, fades, herois -Parsifal, Sig
frid, els nibelungs...- empaitant 
el drac de la muntanya. O essent 
ells empaitats pel drac... D ’altres 
tenen I’ambigiiitat suficient per 
-si horn no llegis el titol al dors de 
la cartolina-aparençar la fageda 
d’en Jordà encara que el que re- 
presentin sigui un alzinar. Anant

més lluny, i per a qui ho conegui, 
fins i tot poden recordar Galicia 
o bé Irlanda. Tenen, totes, un toe 
just de misteri, d’obertura a pos- 
sibilitats interprétatives diverses.

Nascudes d’impressions sub
jectives, d’anècdotes viscudes en 
solitari O en un grup réduit -l’Al
bert, l’Anna, la Dolors, el Lluis, 
el Miquel, el Xavier...- algunes 
duen titols per a iniciáis, com ara 
la n? 11: “A la cara no val” . 
Aquesta frase la deien en un 
agrupament escolta quan, a 
l’Acadèmia Católica, lliuràven 
batalles de guixos. La fotografía 
ha estât tirada a l’albada d’un dia 
de setembre des de la Cova del 
Drac. Montserrat sembla una illa 
de la Polinèsia sortint d’un mar 
de boira.

La que porta el n? 5 ha estât 
impressionada una tarda de la 
primavera a l’alzinar i la de la 
Castellassa de Can Torres es va 
obtenir una gélida tarda d’hi- 
vem.

En totes s’ha tingut una molt 
especial cura, tant a l’hora del ré
vélât com a l’hora de l’ediciô, de

preservar la singularitat de cada 
obra, llurs matisacions, transpa- 
rèneies, la seva atmosfera, dintre 
de la linia formai i de llenguatge 
del conjunt. D ’aquesta manera, 
com en una pinacoteca formada 
sota uns encertats criteris, estilis- 
tic i qualitatiu, hom en podrá fer 
dues lectures: la particular de ca- 
dascun dels temes i la global de la 
sèrie. Ja pot estar segur, per anti
cipai, de no trobar-hi palla en 
aquesta selecció.

La Mola ha fet de model. En 
Lluis ha disparat. En Miquel hi 
ha aportat també el seu punt de 
vista i la seva saviesa fotogràfica. 
La tècnica d’ambdós i el temps 
-meteorològic i cronològic- han 
fet la resta. Minerva ha imprés i 
jo cree, sincerament, que és la 
millor col.lecció de postals que 
s’ha fet a Sabadell.

Esperem veure-la ben aviat en- 
riquida amb més séries. Mentres- 
tant, podrem anar els diumenges 
al mati a la Mola no pas a veure 
voleiar el drac -que aixó passava 
en altres temps- sinó a presenciar 
el voi dels delta. ■
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Francese Trabai, Tescriptor i Thome
per Josep Torretta

P,arlar de Francese Trabai en relació a 
la seva personalitat literària significa 
abordar de dret i de pie la seva peculia
rissima clau d’humor; d’un humor que 
Josep earner qualifica de “ suprasensi
ble” entre altres epitets estrambôtics que 
li dedicà en el prôleg al llibre ”L 'any que 
ve” -com els de “ indeliberat” , “ difós” , 
“ secret” -; que altres han définit com 

i “humor pur” i “humor humanitzat” , i 
‘ que finalment Miquel Bach sintetitza 

com a “humor impossible” . Sabade- 
llenc també, Miquel Bach, ha fet una 
anàlisi breu però dreturera de i’humor 
trabalià que, en la seva fase aguda, mar- 
cà incisivament la primera etapa del nos
tre escriptor. Ho ha fet com a introduc- 
ció al recull dels textos humorístics que 
Trabai escrivia en el “Diari de Sabadell” 
entre els anys 24 i 29, i que ara ha con
formât el volum “De cara a la paret” 
dintre les Edicions dels Quaderns Cre
ma.

d’aconseguir el reconeixement cabal 
com a escriptor.

Trabal tenia tanmateix un esperit bur- 
leta, càustic, que ja li devia venir de 
naixença i que, manifestât en les seves 
primeres incursions literàries d’adoles
cent, eli es va complaure,a alimentar-lo 
corn a facècia juvenil. És fácil deduir 
que aquella seva manera de veure els ho
mes i les coses del seu entorn se li anà ré
vélant corn a eina per aconseguir la no
torietà! a través d’un aprovisionament 
d’antipatia. Era allò que ell mateix va 
batejar corn “ la tècnica de la impopula- 
ritat” . A Sabadell, ningù, fora dels sis o 
set amies que formaven amb eli el “ cor 
de Santa Rita” , no assimilava l’humor 
heterodox dels escrits de Trabal, i aixô li 
creava un mur d’incomprensiô que el 
seu distanciament fisic i de tracte encara 
accentuava. L’impacte que corn a sor
presa vagi fer en els médis intel.lectuals 
de tot Catalunya el llibre “L'any que

llenes, sempre tan d’estar per casa- per la 
seva posa d’Intel.lectual-dandi, molt dis
tant de la de l’intel.lectual-bohemi. S’ha 
divulga! prou el motiu de “Pepa de 
deu” que hom li havia penjat degut als 
seus pòmuls vermellosos; particularitat 
fisica que no deu tenir res a veure amb la 
seva idiosincràcia. En canvi no he vist 
que es retregués enlloc el detall de dur les 
mans manicurades, amb esmalt a les an
gles; cosa insòlita en els homes, almenys 
a Sabadell on eli devia ser l’únic amb 
aquella coquetería. També era l’únic a 
vestir tirant cap a una discreta estilitza- 
ció esportiva -aixó sí, impecable- que ru
bricava amb un llacet de cordò, allí on 
els que havíem d’anar arreglats vestíem, 
des de l’escrivent fins al fabricant, robes 
i Unies del tot convencional, bé que en 
diferents qualitats. Semblava com si fos 
per acabar de perfeccionar la seva sofis- 
ticació externa que hagués contre! matri
moni amb una francesa -d’un “ gla-

? ir;
"Ï

Aquells escrits van ser iniciats pel seu 
autor gairebé simultániament a l’edició 
de “L'any que ve”, el llibre revulsiu es- 
crit i il.lustrât amb ninots del propi Tra
bal i deis seus companys de la “Colla de 
Sabadell”. D’antuvi, els dits escrits van 
formar una série que Fautor titulava, tal 
com el llibre en qué ara Miquel Bach els 
ha reunit, “De cara a la paret”, i que 
signava amb el pseudonim “Senyor 
Banyeta”; i a continuació, a partir del 
1926, constituiren una altra série titula
da “D'un dia a Valtre'\ ja amb la signa
tura propia de Fautor. Es tota una etapa 
d’humor de Fabsurd, de Festirabot, amb 
el qual Fescriptor sabadellenc caricatu- 
ritzá una mentalitat roma deis seus con- 
ciutadans dintre Fesquifida quotidiani- 
tat de la vida local, i que entroncava 
amb les seves primeres novel.les “L'ho- 
me que es va perdre” i “Judita”. Hu
mor certamen! “ impossible” , que Tra
bal se sent un bon dia forçat a abando
nar, tallan! de cop el conreu periodístic 
del généré i fent-lo evolucionar a través 
de la seva obra novel.lística posterior, 
amb Fintent -diríem la nécessitât que 
sentí i que confessa anys més tard-

ve”, per al “ tot Sabadell” cultural i civic 
va ser de reticéncia; d’una reticéncia que 
no va poder véncer ni el sorprenent pa- 
drinatge amb qué, pel sol fet de 
prologar-lo, va distingir aquell per a 
molts Ilibre-rifada el ja prestigios poeta 
Josep earner, ni tampoc els ditirambes 
que li dedicà.

La reserva ciutadana envers Trabal 
prenia els tons aspres de rivalitat encesa 
en el grup d’artistes i lletraferits que 
feien tertúlia cada dilluns a la biblioteca 
d’en Joan Llonch i que utilitzaven com a 
trinxera el diari “La Veu de Sabadell”, 
des d’on els escriptors locals Joan Salla- 
rés i Joan Matas disparaven llurs sagetes 
al triumvirat Trabal-Obiols-Oliver, 
atrinxerats en el “Diari de Sabadell”', se- 
gons explica And reu Castells en el seu 
llibre “L 'art sabadellenc”.

Trabal es diferenciava entre els seus 
conciutadans -una gent, els sabade-

mour” parisene a base majorment de 
vestits-sastre-, la qual es mogué a Saba
dell amb encara més distanciad ament 
que el marit, degut a l’idioma. El germá 
de Trabal, en Josep M.®, es casá amb 
una germana de la cunyada i ambdós 
matrimonis feien vida social més decan
tada a Barcelona, i amb sortides a Fes- 
tranger, que a Sabadell.

Moites vegades he pensât com resulta 
d’estrany que Trabal no anés a viure a 
Barcelona, per bé que tingués la feina 
-Fexercici de procurador deis Tribunals- 
a Sabadell, com altra gent feia en cir- 
cumstáncies semblants, i quan per a eli 
encara hi hauria hagut la justificació de 
l’interés pel seu contacte amb el món lite
rari del cap i casal. Hi ha un text de Tra
bal, que també figura entre els recollits 
per Bach en el llibre citât: un diáleg titu
la! “Les grácies sabadellenques” que es 
publicá en el “Diari de Sabadell” el 13

Col.labora BAN^



de juny de 1928 (1), on Trabai sembla 
que es proposi justificar la seva fidelitat 
a la ciutat que el va veure nèixer. Ho fa 
valent-se d’una suposada conversa, molt 
dintre la seva tècnica habituai, entre dos 
individus sense identificar, un dels 
quais, però, no hi ha pas dubte que per
sonifica el propi Trabai tot desgranant 
els seus arguments -que adoba amb una 
dosi suau d’humor però que en el fons 
son molt sentits- en favor d’una contra- 
dictòria atracciò que Sabadell, la ciutat 
que ell mateix troba lletja i bruta, exer- 
ceix paradoxalment damunt seu. No va 
ser fins a la guerra civil que Trabal deci
di d’instai.lar-se a Barcelona. I es com- 
prén, en aquelles circumstáncies, tant 
perqué li va ser necessari d’integrar-se 
d’una manera total ais órgans oficiáis de 
la cultura del régim com perqué es devia 
sentir massa foraster i incòmode en 
l’ambient estripat i terrorífic del Saba
dell “ roig” .

Hi ha una cosa certa, però, i és el que 
Trabal havia fet per la ciutat. I no preci- 
sament en clau d’humor sino a nivells 
força seriosos, tan seriosos com havien 
de ser els seus passos professionals pels 
jutjats. La creaciò i el perllongat sosteni- 
ment de l’Associació de Música, amb els
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en un nivell dignissim, molt superior al 
de la premsa comarcal de l’època 
-admeses les excepcions que calgui- i 
sens dubte més alt que el deis altres pe- 
riódics locals coneguts fins aleshores.

I he d’afegir, encara, que vaig desco- 
brir un Trabal força humà, a més de se
rios; veritable sorpresa per a mi, atès el 
disseny del personatge que jo m’havia 
traçat sota la influència d’opinions de 
tercers i d’impressions pròpies però ex
ternes. La nostra relació no es mogué 
d’un cortés distanciament, bo i tractant- 
nos de vos, corn era usual, malgrat que 
jo anés a complir vint anys quan la nos
tra relaciò començà. Però va estimular
me i orientar-me en el meu incipient con- 
reu de les lletres, va tenir la paciència de 
ffegir algún manuscrit meu que, sense 
agror però amb una sinceritat ben neta, 
m’aconsellà de refer, i m’oferi l’accès a 
la seva biblioteca personal per tal de po
der enriquir el meu bagatge literari, 
recomanant-me molt especialment la lec
tura dels clàssics, inclosos els catalans; 
oferta de la qual, atrapat per la feina, no 
vaig fer mai ùs. Per al meu cornés de re
dactor de cinema a les pàgines del “Dia
ri” -a les quais em donà entrada i vaig 
ser el primer a escriure-hi sobre el nou

una acollida franca degut, crec, al pro
grama de torn ben poc engrescador que 
ens va correspondre.

L’escriptor sabadellenc havia trans- 
cendit ben depressa la cleda locai amb 
“L ’any que ve” i les subsegüents 
novel .les que d’antuvi produïren més 
aviat desconcert, però no va ser fins amb 
“Vais” (1935) que va obtenir el reconei- 
xement “ oficial” i popular gràcies al 
premi Creixells, màxim guardò català de 
l’època. Ell, però, confirma en una carta 
datada a l’exili, el 8/6/49, i publicada a 
“Serra d ’Or” l’any 81, que va escriure 
“Vals” de cara al public. De fet, amb \ 
aquella novel.la molt ben estructurada 
formalment en els temps d’una composi- ! 
ció musical, el nostre home havia,a^n- 
donat ja gairebé del tot l’humor de l’ob- 
vietat i de l’estirabot, encetat nou anys 
abans amb “L ’any que ve”; aquell hu
mor que en el món literari català horn ha 
identificat tant amb Sabadell i pel qual 
és molt probable que es mantingui més 
un record érudit d’en Trabal que no pas, 
concretament, per la seva novel.la pre
miada.

Però nosaltres, els seus conciutadans 
que ens el trobàvem pel carrer en mig de 
la més grisa obvietat, no podem separar

seus concerts de periodicitat regular al 
Principal -pels quais passaven els presti- 
gis més ben consolidats del món musical 
europeu- es deu en bona part a ell. I aixô 
mateix es pot dir de la col.lecciô editorial 
“La Mirada” que, impresa a casa nostra 
mateix amb la distinció propia de can 
Salient, adquirí ràpidament un abast ex
tralocal i al llarg de deu anys publicà 
obres dels millors literats catalans del 
moment.

Onze anys més jove que Trabal, vaig 
entrar-hi en relació l’any 29, quan, a 
l’inici d’aquell mateix any, ell havia ple- 
gat d’escriure les seves séries humoristi
ques al “Diari de Sabadell” i era direc
tor d’aquell rotatiu. He de dir que vaig 
trobar en el Trabal deis anys 29 en 
amunt un home de tracte formal i preo
cupa! per la feina-ben-feta. Les bromes 
de la “ colla” ja s’havien esbravat. Com 
a director va saber mantenir el “Diari”

art- no em va senyalaf normes ni limita- 
cions i, dintre d’aquell aparta!, va 
publicar-me tot el que vaig Iliurar-li. Pe
rò a més donà sortida també a articles 
meus sobre temes diversos i a uns quants 
contes. I no em sap greu de confessar 
que, tot desfent-se en justificacions, va 
refusar-m e alguna co l.la b o ra d o  
d’aqüestes espontánies, cosa que li vaig 
apreciar i que demostra com primfilava 
respecte ais originals abans de passar-los 
a la linotipia.

Encara un altre intent ciutadà que, se- 
gurament pel fet de no haver reeixit, no 
surt en els currículums d’en Trabal, és la 
iniciativa de dur a Sabadell un deis pro
grames de cinema dits “ d’estudi” que 
organitzava i presentava a Barcelona el 
prestigiós setmanari “Mirador”, amb 
qué ell estava relaciona!; iniciativa en la 
qual vaig participar -era abans deis 
“Amies del Cinema”- i que no va teñir

Aqueste són ei$ homes que feien el “ Diari de 
Sabadell’' l’an> 30, vistos per Antoni Mía Arm - 
fa t. La tira, sense que hi figuressin els noms, ocu- 
pava la capçalera de la doble página central en un 
número exfraordinarí del “ Diari" que sorti el día 
1 d’agost del dit any 1930 amb motiu de la Festa 
Major de la ciutat. Els retrátate són: I, Joan Trias 
Fábregas; 2, Joan Montllor i Puja!: 3, Vicenç Ca
no; 4, Ferran Giravent; 5. Josep Altura i Pujada; 
é , Joan Puig Pujol; 7, Josep Torrella; 8, Joan 
Oliver; 9, Ricard Marlet; 10, Francesc 1'rabal; 11. 
loan  Garriga; 12, Lluís Papell; 13, Joan Matas; 
14, ?; 15, Josep Vives. Si aigú pot identificar la 
testa que hem deixat en interrogan!, o facilitar- 
nos-en alguna pista, li ho agrairem.

Com pot fàcilment deduir-se, l’ordre de la 
eom poâdô no obeïa a cap més altrc intent que el 
de no voler .sens alar nivells de jerarquía o de par- 
ticipacié.

ESABADELL

I’escriptor de l’home, del sabadellenc 
que feia el que podia per emancipar la 
ciutat del seu Hast “ provincià” i elevar
la fins al més a prop possible d’un llistó 
cultural que, en llenguatge d’aquest any 
de 1986, podriem dir-ne “ europeu” . ■

( I )  Vegi’s a la pàgina seguent la reproducció del dit 
text.
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Les gràcìes sabadellenques
Francese Trabai DdS. 13.VI.1928

lie meu, no sé explicar-me com 
poden viure a Sabadell!

-Sempre heu exagerat.
-Vull dir: no sé explicar-me perqué 

els de Sabadell no viviu a Barcelona.
-Encara em sembla que exageren 

més.
-Bé vaja: parlen me dar, no us temp

ia més Barcelona que no pas aquesta 
quadra desemparada entre tants de tu- 
ronets del Vallès?

-Em feu una pregunta la resposta a la 
qual és ben difícil. Es ciar que d’antuvi 
sembla que tots els cinc sentits es revol- 
tin davant el meu dubte aparent i vul- 
guin exclamar a cor: Barcelona! Però 
els sentits desbocáis sempre els he tro- 
bat francament grotescos. Mirât d’un 
tros lluny aquest desbocament sempre 
fa riure si és que no fa fàstic. I per això, 
intento de retenir aqueixa impetuositat i 
de cercar a la vegada una resposta si 
més no hábil.

-Bé: si anéssiu al gra?
-Si voleu que vagi al gra us diré que si 

vise a Sabadell és perqué en el fons m’hi 
dec trobar bé.

-Això no és hábil.
-Qué voleu que us digui? Si hagués 

sentit l’atracciò de Barcelona d’una ma
nera absoluta, no en dubteu, a hores 
d’ara ja hi viuria. Però si no hi vise, si 
vise a Sabadell, és que quelcom hi deu 
haver a Sabadell que m’hi aguanta...

-Esteu enamorat?
-Enamorat potser.
-Rossa o morena?
-Enamorat, però, no us he dit ena

morat de qui ni de qué.
-Pot haver-hi quelcom més que una 

atracciò femenina que siguí prou per 
arrelar-vos a Sabadell?

- Potser sí. Jo no sabría pas dir vos del 
qué estic enamorat, ni qui és ni si real- 
ment hi ha en veritat alguna cosa mate
rial de la qual no pugni sostreure’m. Sé 
que si alguna vegada la idea d’aixecar el 
voi i anar m’en d ’aquests carrers iguals 
i encarcarats m’ha passât pel cap, de se
guida l’he acomiadada amb una gran 
barretada... I després quan he cercat 
dintre meu la raó de la meva actitud 
m’ha estât ben difícil i a la fi impossible 
de fixar. He vist aleshores Sabadell tal 
com deu èsser en realitat: lleig, brut, de
forme, amb uns arbres que tots semblen 
de carretera, amb un sol que sembla sol 
de safareig, amb unes cases que sem
blen de Terrassa, amb un fred i una ca-

lor que cada any milloren tots els re
cords, amb uns centenars de quadres 
que fan un soroll monôton i torturador, 
amb unes xemeneies que trenquen la 
mica d ’encis que podría tenir el paisat- 
ge, amb un fum que fa enyorar la boira 
baixa, amb uns cafés, amb uns teatres, 
amb uns cinemes de barriada de mil ciu- 
tats qualsevols, amb unes penyes i unes 
societats i uns clubs standaritzats, amb 
unes escoles sumarissimes, amb uns 
camps d’esports que fan pena, amb una 
gent encantada de la vida sense cap fe- 
bre ni cap ímpetu agena a cap ideal de 
viure entremig de problèmes ni de ne- 
guits, he vist aixi Sabadell, he pensât 
que era cert que era aixi, i he trobat a 
faltar-hi totes aquelles coses que en al- 
tres llocs m’han temptat tantes de vega- 
des i que la sola enumeraciò precisaría 
de dotzenes de columnes com aqüestes, 
i he pensât finalment: és insensat, tan- 
mateix, aquest teu entestament... Però, 
després no m’he mogut, i cada dia que 
passa em sento més lligat a aquell fum, 
a aquelles societats, a aqueixa gent i 
quan vaig per la Rambla i veig el cel 
blau entremig de les fulles deis plàtans 
m’hi encanto, i quan sento l’airet de 
mitja nit, a l’hora que la claror que hi 
ha als carrers tot ho converteix en fan
tasmes el meu cor bat regularment i al 
migdia quan el sol desmanegat pren la 
fresca dins aquest Vallès amplissim la 
seva claror enlluerna tots els més intims 
anhels, i ara una passa ara una altra Sa
badell sota els meus peus és aleshores 
una mica de carn meva i de sang meva i 
qualsevol se n’allunya... No ho sabreu 
mai perqué hi vivim: si voleu la gràcia 
d’aquest poblé és aquesta: que no en té 
cap ni una. Però, ben mirât, si us hi fi- 
xeu, en voleu una altra de més tempta- 
dora...? ' ■
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L’òpera després de Wagner i Verdi
per Antoni Sala i Serra

X j ’inmens cabal que representen les 
creacions operistiques de WAGNER i 
VERDI serà durant el segle XIX, i fins i 
tot el XX, una gran reserva que proveïrà 
els teatres d’opera fins ais nostres dies. 
El conjunt d’aqüestes obres, representa- 
des insistentment, crearan un important 
hàbit conservador en l’espectacle músi
co-teatral i exhaurirà a la vegada els es- 
tils, menys valuosos, però, que imposa
ren aquests prolifics i divergents compo
sitors. Per aixô WAGNER i VERDI van 
deixar, després de la seva desaparició, 
un estât vacil.lant, sense orientació i de
cadent, força visible en els hereus de la 
seva obra. Per al pensament creador el 
fet de trobar-se en un période perllongat 
a l’ombra ambivalent dels genis consti- 
tueix un gran repte: la recerca de nous 
camins exigia efectivament un dificultós 
esforç Intel.lectual.

Durant la seva vida WAGNER va 
exercir una influència molt important 
sobre la música europea, sobretot per
qué la seva revolucionària estètica musi
cal podia aconseguir, amb la seva con- 
cepció de l’ART TOTAL, la renovació 
de l’òpera i el renovellament simfònic 
instrumental. En morir WAGNER al 
1880 la seva presència musical perdurà 
amb força en la majoria de manifesta- 
cions tardanes del titulat “ùltim période 
romàntic”. Aquest période, que po- 
driem considerar el “després de 
Wagner”, es podria situar d’una manera 
més àmplia en el temps comprès entre la 
Guerra Franco-Prusiana (1870) i la Pri
mera Guerra Mundial (1914). És ales- 
hores que declina el romanticisme en 
aparèixer unes noves bases socials i 
in tel.lectuals, résultats indirectes 
d’aquests desastres, les quais superen el 
concepte idealista romàntic. Els compo
sitors més importants d’Alemanya, pe
rò, alternant molts d’ells de forma cir- 
cumstancial la creaciò simfònica amb 
l’operistica, segueixen girant en l’òrbita 
wagneriana. Sòn els BRUCKNER, 
STRAUSS, MAHLER, REGER i 
WOLF. No obstant això, WAGNER en
cara tindrà uns continuadors directes se- 
gons la tradició de l’òpera romàntica 
que ell havia traçat: E. HUMPERDINK 
(1854-1921), autor de l’òpera màgica in
fantil “HANSEL i GRETEL”, de gran 
contingut orquestral; Max SCHILLING 
(1868-1933) autor de “MONNA LISA 
F. PFITZNER (1869-1949), del qual 
pardura “PALESTRINA”', i, per da- 
munt de tots, Richard STRAUSS (1864-

1949), de talent molt més subtil i flexible 
que els seus comtemporanis, i en I’obra 
del qual convergeix la gràcia de l’italia
nisme mozartià i dels vals vienès amb la 
complexitat d’una harmonía atonal por
tada fins a les ùltimes possibilitats. Però 
l’avantguarda intel.lectual no segueix 
l’herència musical wagneriana, sinò que, 
amb plena independència, ens proposarà 
dues noves estètiques oposades entre 
elles: l’“ Impressionisme” , corrent es- 
sencialment llati que culminará amb 
“PELLEAS et MELISANDE” (1902) 
de Debussy, a França, i l’“ Expressionis- 
me” germànica en el quai l’obra 
“L ’OPERA DE QUA T SOUS” de Kurt 
Veil (1928) representa el manifest més 
sorollòs. Entre aqüestes dues línies cal 
situar Pescóla de Viena, la qual segueix 
les innovacions de Schoenberg i assoleix 
la seva culminació amb l’òpera “WOZ- 
ZECK” (1925) de Alban Berg, de la ma- 
teixa manera que “ PELLEAS et MELI
SANDE” esdevé l’obra centrai de l’im- 
pressionisme.

A Itàlia, país on l’òpera segueix tenint 
un valor nacionalista, popular i conser
vador, el carni que seguirà la música des
prés de la mort de VERDI és profunda- 
ment tradicionalista, però d’acord amb 
el nou concepte naturalista que guia els 
ideals literaris de les figures de ZOLA, 
FLAUBERT i IBSEN i que en la versiò 
musical serà anomenat VERISME. So- 
lament A. PONCHIELLI, amb l’òpera 
“LA GIOCONDA” intentà de seguir el 
carni verdià. Tarn corn indica el seu 
nom, el drama “ verista” intenta de cap
tar operisticament el “ realisme” dels 
instints i les passions sense cap limitaciô 
i sense ornamentar-los ni apaivagar-los 
amb l’idealisme romàntic. El drama es 
condensa i arriba a la seva catàstrofe 
sense gaires preliminar s, alhora que l’at
mosfera ambiental, ben preparada musi
calmente, subjuga l’espectador, el qual 
es troba immers en el conflicte passional 
que es desenvolupa a l’escena. I això 
d’una forma ràpida i intensa, per tal 
d’involucrar-lo, pels suggeriments musi-
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cals, en el desenllaç dramàtic. Aquest és 
el plantejament estètic de compositors 
com ara Pietro MASCAGNI (1857- 
1945) i Ruggiero LEONCAVALLO 
(1858-1919), creadors de l’òpera verista. 
Solament calia un acte per produir el 
“ climax” precis, per desenvolupar una 
òpera realista en la qual les passions fos- 
sin representad es amb la màxima Inten
sität, i aquest fou sens dubte el secret de 
l’extraordinari èxit popular de les òperes 
“CAVALLERIA RU STICANA” i “I  
PAGLIACCI”.

L’intent posterior de fer òperes com
pletes amb tres actes segons aquesta ma- 
teixa estructura no tingué èxit, potser 
per les limitacions de la base verista, o 
perqué els autors no van saber crear una 
unitat dramática de la mateixa Intensität 
en una obra més perllongada. Aqüestes 
òperes veristes, que ara aparellades se
gueixen encara las “ cartelloni” mun- 
dials, per bé que tenen coses en comú, 
sòn el producte de dues personalitats 
molt diferenciades en la interpretaciò del 
“verisme” operistic, El “ libretto” de 
“ Cavalleria” és fort, apassionat i pun- 
yent, però en la mùsica de Mascagni per
dura en gran part el “ pathos” del ro
manticisme tardà de Verdi. En canvi, en 
l’obra de Leoncavallo, que l’escriptor 
Galsworthy va definir com un “ hibrid 
fascinant” , s’hi descobreix un hábil dra- 
maturg i un mùsic influenciat per Bizet, 
sense la seva Sensibilität però, i una or- 
questraciò força consemblant a la forma 
dramática wagneriana. Aquest ùltim es- 
til, però ara força evolucionat, serà em- 
prat amb gran intel.ligencia i amb un na
turalisme més temperai i més poètic, per 
Giacomo PUCCINI (1858-1924).

El “ verisme” , tal com era vist per 
Mascagni i Leoncavallo, amb una com- 
posició musical en bona part trivial però 
no mancada de mèrit, que resegueix de 
forma calculada l’acciò, i amb un “ li
bretto” més imprégnât del concepte dra
mático-realista que no la mùsica, va pro
vocar una reacciò contrària a aquest na
turalisme que havia substituït l’ànima 
per l’instint, i encara que va fruir d’una 
considerable influència pel que fa als te
mes literaris, violents i tenebrosos, de 
l’època, fou un fracàs com a moviment 
intel.lectual. D’altres compositors consi
dérais seguidors del “ verisme” , com ara 
Puccini, Giordano i Cilea, per bé que in
fluenciáis, tingueren una altra concepció 
sobre aquesta tendència, la qual cosa fa 
que la seva inclusió en l’anomenada es
cola verista sigui més per una coincidèn-
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cia d’époques créatives que per afinitats 
amb les linies marcad es d’una forma pri- 
merenca per “Cavalleria Rusticana”.

En aquest période, a l’herència del bi
nomi WAGNER-VERDI s’afegiren 
també unes noves formes musicals sorgi- 
des amb el romanticisme. Es tracta de les 
obres dels músics anomenats nacionalis- 
tes. Els “nacionalistes” aporten a l’ope
ra d’aquest période melodies i aires folk- 
lôrics i també un sentit popular, vitalis
ta, que prové sovint de la mateixa cultu
ra popular. Les regles musicals dels na
cionalistes son molt diferenciades de les 
de l’opera italiana i alemanya, sobretot 
en el cas de l’escola nacional russa, en la 
qual Modest MOUSSORGSKY (1839- 
1881) va ser el màxim representan! del 
sentiment tràgic del seu poblé. L’anome- 
nada escola nacional bohémia tingué 
amb Bedrich SMETANA (1824-1886) 
un compositor costumista atret pel folk
lore nacional, en una direcció que des
prés continuará Leos JANAZECK 
(1854-1928), amb un sentit més esclau i 
dramàtic, però.

De tota manera, l’òpera nacionalista 
va influir a d’altres compositors encara 
que no vagi obrir nous camins, i la seva 
producció va ser com una mena de testi
moni de la riquesa musical dels respec- 
tius paisos, que d’ençà d’aleshores els 
nous simfonistes d’arreu tingueren en 
compte.

Tot el pes creatiu operistic d’aquest 
période, com s’ha indica! abans, roman 
dins l’àrea d’influéncia dels músics ka
lians i alemanys. Els primers, dins de 
l’evolució verdiana, de la qual el “veris- 
me’ fou un primer pas, i els alemanys 
per la inquietud avatnguardista que els 
mou a negar les antigües formes i a 
cercar-ne de noves. Els protagonistes del 
moment, reconeguts com a máximes fi
gures d’aquests dos corrents operistics, 
són, com ja hem avençat, Giacomo 
PUCCINI i Richard STRAUSS.

En I’obra de PUCCINI es desta
quen tot segui! una série de factors que 
revelen el caire estétic que voi donar a la 
seva creació operistica i que dibuixen 
albora la seva personalità!. PUCCINI 
pensa sempre que les reaccions psicolò- 
giques de l’espectador, del quai es consi
derava un fidel intérpret. Per tal d’asso- 
lir l’acceptaciô general, que el menar à a 
l’éxit social i popular, se serveix d’im
portants coneixements teatrals en el mi- 
llor sentit escénic, d’una faculta! ex- 
traordinària corn a creador d’ambients 
per mitjà de la música, d’intuició en 
l’elecció dels temes, sensibilità! intimista 
en el comeixement de l’ànima femenina, 
i finalment palesa una inexhaurible ins- 
piració melòdica. Influït, com escau a la 
seva época, pel naturalisme, no es deixa 
arrossegar per la feblesa realista dels ori- 
gens del drama verista, en els quais la

Giacomo PUCCINI (1858-1924). L’últim idol de l’òpera 
italiana.

mùsica tracta únicament d’adaptar una 
acciò de perspectives tràgiques a un se
gui! vertiginòs de fets i passions. El na
turalisme de Puccini és esencialment 
poétic, i per bé que les seves obres no de-, 
fugen la mort com una soluciò constant, 
és més per un sensualisme decadent i fa

nalista que no pas pel sentit tràgic que li 
donava Verdi o els tenebrosos 
desenllaços fulminants dels veristes. La 
notable unitat que palesen les òperes de 
PUCCINI neix, dones, d’una premedi
tada estructuraciò estética, fruit dels 
seus coneixements técnics: la melodia 
descriu les passions individuals i I’or- 
questraciò dona ambient i sentit a la na
rrado. Sobre la melodia pucciniana es- 
criu encertad ament Mosco CARNER 
que “té el do de concentrar en una frase 
musical els sentiments que agiten el per- 
sonatge en una determinada acciò i des
criare ratmosfera de l ’escena, quedant 
tot refós en una unitat musical, concreta 
i senzilla: acciò, sentiment i sonoritat vo
cal”. PUCCINI, junt amb la pròpia i 
magnífica sintesi melòdica i orquestral, 
se serveix del constant progrès de les téc- 
niques més avançades del diseurs musi
cal. Per aixô, per tal d’identificar musi- 
calment les linies argumentais, varia 
constamment els nuclis temàtics i téc
nics: Per exemple, a MANON LES
CAUT (1893) junt amb contrastos ver-
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dians s’hiu poden trobar harmonies cro- 
màtiques d’influéncia wagneriana i va- 
riacions tonals a l’estil de Debussy. LA 
BOHEME (1896), potser l’òpera més 
perfecta segons la visió poética puccinia
na, conté unes complexes cél.Iules har- 
mòniques i timbriques breus, la qual co
sa permet una gran mobilita! de la corba 
musical, amb perfecta adheréncia al dis
eurs col.loquial. TOSCA (1900) és 
l’obra més verista de Puccini, amb esca
les de tonalitat sencera i combinacions a 
l’estil de Mascagni. En MADAME BU- 
TEERFLY (1904) ressalten les superpo- 
sicions aixi com una riquesa orquestral 
semblant a la de R. Strauss. EL TRIP
TIC (1918) (IL TABAROO, SUOR AN
GELICA i GIANNI SCHICHI), són 
tres òperes de contrastos i estils diferents 
en les quais es poden trobar des d’àries 
sublims imitant Alexandro Scarlatti 
(“ mio bambino cao” de GIANNI 
SCHICHI) fins a atonals cromatismes 
(IL TABARRO), i en l’inacabat TU- 
RANDOT, juntament amb influéncies 
d’ambient del BORIS GOUDUNOV de 
Moussorgsky coexisteixen quadres ato
nals de l’escola schoenbergiana.

PUCCINI va ser conegut com un ho
me difícil, carregat de problèmes perso
nals i creatius. En molts casos se sentía 
un personatge d’aventura de les seves 
òperes, enamor at impenitent de les figu
res femenines, les quais tenen en la seva 
obra un Hoc preeminent. Algú ha critica! 
l’excessiva preocupació teatral de Pucci
ni, aixi com la seva inspiració, condicio
nada a les possibles reaccions excessiva- 
ment estudiades del públic. De tota ma
nera la seva obra és reconeguda avui, no 
tan sols pel seu éxit popular, sino també 
pel valor del seu sentit escénic assolint 
una conj unció musical molt superior a 
tots els seus contemporanis.

Amb PUCCINI es produeix l’ùltim 
éxit espectacular i popular de Tòpera 
tradicional italiana, i dins el panorama 
musical d’Itàlia quedará inscrit com l’úl
tim idol nacional. Després d’eli, l’òpera 
seguirà pautes individualitzades, amb 
éxits esporàdics, però sense la singuleu-i- 
tat esperada del compositor carismàtic. 
L’òpera italiana perderà el sentit de ma- 
nifestació musical nacional que havia 
tingut des dels seus començaments i 
s’orientarà cap a la reintegració dels co
rrents europeus, dels quais havia quedat 
apartada. Els ideals nacionals kalians i 
l’entusiasme del “ risorgimento” del se
gle XIX, en qué la música havia estât tan 
identificada amb l’esperit nacional, s’ha 
acabat i les realitats socials i politiques 
queden reflectides en el moment històric 
en que Itàlia queda també submergida 
en la crisi produïda per les noves idees 
que imperen per tota Europa i que tenen 
ara una altra traducció en l’estètica mu
sical. ■
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x m . petició de varis lectors, QUADERN 
obra aquesta secció com a complement 
dels articles musicals i per tal de 
documentar-los amb els millors enregis- 
traments discogràfics. Al seleccionar les 
versions s’ha tingut present, entre altres 
factors, ademés del mèrit de directors i 
intèrprets, la seva identificació amb l’es
tètica musical del compositor. Amb 
molts casos això ens portará a recome- 
nar gravacions històriques d’importado 
que poden trobar-se esgotades o inexis- 
tents en el mercat nacional de disc.
PIETRO MASCAGNI (1857-1945). 
CAVALLERIA RUSTICANA Deust- 
Graphon. 139.205-6-7. Dtor. Von Kara
jan. Inter. Carlyle. Cossotto. Bergonzi. 
Guelfi.
RUGGIERO LEONCAVALLO (1858- 
1919). I PAGLIACCI el mateig estoíg 
de r anterior. Dtor. Von Karajan. Inter. 
Carlyle. Bergonzi. Taddei.
GIACOMO PUCCINI (1858-1924). 
LA BOHEME EMI J163 00126-7. Dtor. 
Sir Thomas Beecham. Inter. Viet, dels 
Angels. Björling. Merrill.
TOSCA EMI SAN 149.50. Dtor. Georges 
Prete. Inter. Callas. Bergonzi. Gobbi. 
MADAMA BUTTERFLY EMI ZYBA 
9088-9-90. Dtor. Sir John Barbirolli. 
Inter. Scotto. Bergonzi. Panarai. 
TURANDOT DECCA SET 561-3. 
Dtor. Zubin Mehta. Inter. Sutherland. 
Pavarotti. Caballe.
LA FANCIULLA DEL WEST DECCA 
SAS 463. Dtor. Georges Prete. Inter. 
Tebaldi. Del Monaco.
GIANNI SCHCCHI EMI ASD 295. 
Dtor. Santini. Inter. Gobbi. Viet, dels 
Angels. Del Monte.
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 
PELLEAS el MELISANDE EMI C 
167-03650/2. Dtor. Von Karajan. Inter. 
Stiwell. Von Stade. Van Dam.
ALBAN BERG (1885-1935) 
WOZZECK Deust.-Gramphon. ALB 
203-2. Dtor. Karl Bohm. Inter. Lear. 
Wunderlich. Fischer-Dieskau.

Cinema
£1 cinema negre dels anys trentes
(1) Del film de Gangsters a Fritz Lang per Jordi Graset

SERVEI TECNIC 
FOTO-CINEMA

Advocat Cirera, 8, Dpt. 16 
(D a v a n t A ju n ta m en t)  

Telèfon 726 13 35 - SABADELL

Elil cinema negre ha tornai a ser actua- 
litat a televisió. Primer, per Tapegalosa i 
neutre CRÓNICA DE GANGSTERS, 
que va perllongar-se durant dotze ves- 
pres dominicals. Una sèrie polida i in- 
transcendent. Després, un mini-cicle de 
deu titols amb algunes obres mitiques i 
un nivell entre intéressant i excel.lent, 
amb molts films que eren estrena televi
siva i que, amb massa temps entremig, 
completen moites altres projeccions de 
cinema negre, un dels générés predilectes 
del public. Finalment, el mitic YOU 
ONLY LIVE ONCE, (Només es viu una 
vegada) 1937, de Fritz Lang, ens invita a 
no demorar més un primer apropament 
al gènere que limitarem a la década deis 
trentes.

Sintesi histórica deis començaments del 
gènere

La majoria d’historiadors i critics 
coincideixen en el fet que UNDER
WORLD (La Ley del Hampa), 1927, de 
Josef von Sternberg, marca el naixement 
del cinema negre. No pas perqué els per- 
sonatges tipies d’aquest gènere no tin- 
guin precedent filmic, sino perqué el 
film policiac o detectivesc anterior esta- 
va molt més preocupat per la intriga que 
pel retrat social, la profundització psico
lògica i l’ambigüitat moral que caracte- 
ritzaran el més genui cinema nepe. UN
DERWORLD és un film liric i barroc, 
mancat del réalisme que caracteritzará el 
gènere, però l’heroisme i la generosità! 
amb qué revesteix el gàngster (Geroge 
Bancroft) i l’amic (Clive Brook), un 
margina!, ja revelen un corren! afectiu i 
responen a una determinada situació so
cial i psicològica. Com ens explica 
Walsh en el seu THE ROARING 
TWENTIES (Los violentos años 20), 
1939, que constitueix una molt intéres
sant crònica de l’època a l’ensems que 
una reflexiò sobre el cinema negre dels 
anys trentes, el moment cruciai en el trà- 
fic d’alcohol a gran escala i la conse- 
giient organitzaciò de les grans “ gang” 
té Hoc l’any 1924. El 1927, dones, en pie 
apogeu, el gàngster ja era un personatge 
popular, temible i, a la vegada, admira!, 
perqué era el rebel que catalitzava el re- 
buig de la majoria de ciutadans a una Ilei 
tan desafortunada com fou la de la Pro
hibido. Aquesta rebel.lia s’exacerbà 
després del crack del 29. Una barreja de 
temor, de violència, d’odi i de simpatia 
es projectaven en la figura ambivalent 
del gàngster, que personifica els senti
ments contradictoris d’un moment bis
tòrte i d’una società! psicològicament 
desencaixada.

E.G. Robinson (LITTLE CAESAR)

L’ambició, el fatalisme i la frustraciò 
serán els grans temes dels tres titols més 
representatius del cinema de gàngsters 
d’aquesta època: LITTLE CAESAR (El 
pequeño Cesar), 1930, de Mervyn Le- 
Roy, sobre una sòlida novel.la de W.R. 
Burnett que LeRoy sentimentalitza, PU
BLIC ENEMY (El enemigo público), 
1931, de William Wellman i la magistral 
SCARFACE (Scarface, el terror del 
hampa), 1932, de Howard Hawks. El 
Rico del LITTLE CAESAR filmic, in
terprétât per E.G. Robinson, és menys 
dur i impenetrable que el de Burnett i 
sintetitza millor aquesta barreja de te
mor i de simpatia. La novel.la supera el 
film tant per la seva narrativa dura, seca 
i sense concessions com per la superior 
consistència de la majoria dels personat- 
ges. -Les interpretacions de Cagney (el 
Tom Powers de PUBLIC ENEMY) i 
Muni (SCARFACE) tenen la mateixa 
aura tràgica i ambigiiitat que la de Ro
binson, amb tota la riquesa de matisos 
pròpia de cadascú.

L’ambigüitat naixia tant de la inter- 
pretació fortam ent hum anitzada 
d’aquests actors com de la dialéctica que
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s’establia amb els seus perseguidors o 
guardians que, recolzats per l’autoritat 
moral i real que eli conferia la Ilei, adop- 
taven, similarmmt, un comportament 
fred, brutal i cinic i, si més no, insensi
ble.

Però el cinema negre d’aquesta prime
ra etapa no es limitava al film de gàng- 
sters. Veritable caixa de ressonància 
d’una realitat social deteriorada per la 
crisi econòmica, qüestionava l’ètica tra
dicional conservadora, demostrant que 
conceptes com Ilei i justicia no es cor- 
responien. Encara que -quasi sempre- 
productes d’un mateix origen: la margi
nado social, el món de la delinqüència 
oferia un ventali més ampli que el del 
gangstérisme i la majora dels personat- 
ges-delinqüents que ens mostraven els 
films negres eren homes honestos con- 
vertits en delinquents per la injusta acciò 
de la Ilei. Aquesta temàtica té la seva ex- 
pressiò més contunden! i més amarga en 
els films penitenciaris, d’entre els quais 
sobresurt I AM A FUGITIVE FROM A 
CHAIN GANG (Soy un fugitivo), 1932, 
de Mervyn LeRoy.

I AM A FUGUTIVE FROM A CHAIN 
GANG

James (Paul Muni), és un excomba- 
tent que erra per tot el pais sense trobar 
feina. La crisi econòmica que seguí a la 
primera guerra deixava a molts dels que 
havien Iluitat per la pàtria en situació de 
marginats socials. La cega acciò de la Ilei 
el condemna a presidi per un atracament 
de poca monta en el quai, sense saber ni 
voler, es troba implicai. El tracte sàdic i 
deshumanitzat de les presons i la injusti
cia de què ha estât víctima l’empenyen a 
la fúgida. Ho aconsegueix, canvia de 
nom i, en un altre Estât, es converteix en 
un treballador altament qualificai i en 
un ciutadà respectable. Descobert al cap 
d’uns anys, pacta amb el governador de 
l’Estat on té la condemna pendent, el 
compliment d’una condemna curta, 
quasi simbòlica. Però el governador el 
traeix i no li concedeix el perdo promés. 
Obligat a ser fugitiu per segona vegada, 
romandrà en l’eterna nit (darrer pia) 
amb l’angoixa d’una dignificaciò social 
impossible, obligat a delinquir per so- 
breviure i separa! per sempre de la dona 
que estima. Film poc conegut, i sovint 
oblidat, I AM A FUGITIVE... narra 
amb un estil dur, directe i sense senti
mentalisme, una situació social injusta i 
planteja greus acusacions al sistema so
bre la casuística criminal, denuncian! la 
brutalità! del traete a les presons i la des- 
honestedat dels responsables politics. 
Aquesta riquesa temàtica i el seu esperi! 
demoledor el fan punt de referència de 
molts altres films penitenciaris, aixi com 
dels dos clàssics languians que comenta- 
rem en la segona part d’aquest treball:

FURY (Furia), 1936, i YOU ONLY LI
VE ONCE. El seu realitzador, Mervin 
LeRoy, és un dels grans noms del cine
ma negre dels trentes (1).

De la regressió del gènere a la 
revitalització languiana

El Còdec Hays -instrument de censura 
dins del món cinematogràfic- nascut el 
1930 i que boicotejà SCARF ACE tant 
com va poder, comença a notar-se en els 
films de 1933, coincidint amb l’abolició 
de la Liei de Prohibició i els plens poders 
que obtingué el F.B.I. el 1932 (2). A par
tir de 1933 el gènere patirà una regressió 
i en els films de gàngsters el protagonis- 
me passarà a ser dels homes de la Ilei, 
lloats en productes tan estereotipats com 
G-MEN (Contra el imperio del crimen), 
1935, de William Keighley. Els mateixos 
Cagney (G-MEN) i Robinson (BU
LLETS OR BALLOTS, 1936) es cuida
ran de reprimir el crim. Aquesta acciò 
regeneradora i redemptorista ja és pre
sent en un film penitenciari de 1933: 
20000 YEARS IN SING SING (Veinte 
mil años en Sing Sing), de Michael Cur
tiz. Curtiz atempera I’esperit de denùn
cia dels seus precedents i fins i tot ens 
presenta un temible gàngster -ben poc 
convincent en ser interpreta! per 1’honest 
i generòs Tracy- que esdevindrà un pac- 
tista i un idealista romàntic. Els dos 
films de Lang dels anys 1936-1937 (3) re
presenten un canvi de tendència que no 
es consolidará fins a finals de la década 
(1939-41), amb el primer bloc de cinema 
negre walshià, perqué, entre el 1936 i el 
1938, el gènere lliscarà cap al melodrama 
social amb finalitats didàctiques com és 
el cas de DEED END (Calle sin salida), 
1937, de William Wyler, y redemptoris- 
tes com a ANGELS WITH DIRTY FA
CES (Angeles con manos sucias), 1938, 
de Michael Curtiz. D’aquesta tendència 
no se n ’escapará ni I’esmentat THE 
ROARING TWENTIES, que, en canvi, 
té moites altres virtuts. Els Walsh 1939- 
41 que culminaran en HIGH SIERRA 
(El último refugio), 1941 -veritable film 
crucial- resumeixen el cinema negre dels 
trentes i preludien el de la década se- 
giient. I és inqüestionable que molt de 
HIGH SIERRA, sense restar mèri! ni a 
Walsh ni a Burnett, autor de la novel.la i 
co-guionista del film amb Huston, ja es- 
tava a YOU ONLY LIVE ONCE.
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Paul Muni (I AM FUGITIVE FROM A CHAIN GANG).

Dos Lang mitics
FURY, malgrat les seves metàfores 

puérils i algún onirisme que, en determi
náis moments, fan la narració ben feixu- 
ga, és molt més consistent que YOU 
ONLY LIVE ONCE que té ostensibles 
incongruències de guió. Però, sense res
tar importància a aqüestes limitacions, 
no crec que sigui en aquest context en 
qué cal valorar-los, ni que el seu interés 
-prou considerable- radiqui, únicament, 
en el canvi de tendència que representen 
dins de l’evolució histórica del gènere, 
sino que, ambdós films, aporten nous 
elements tant d’ordre ètic com estètic.

(continuará).

(1) : A  més d ’I  A M  A  F U G IT IV E  F R O M  A  C H A IN  
G A N G  i de L IT T L E  CA ESA R , prim er titol important del 
cinema negre, LeRoy dirigí el 1937, T H E Y  W O N ’T  F O R 
GET, també sobre el linxament d ’un innocent, discriminât 
racialment, film  que renuncia a dirigir Lang per p o r que no 
Tencasellin com a director especialista en film s sobre linxa- 
ments.

(2 ) : L o  más característico, sin embargo, de la evolución del 
cine negro a partir de los principios de la era rooseveltiana, 
fue, paradójicamente, el ya mencionado tránsito de prota
gonismo en los film es de acción realista hacia las fuerzas re
presivas del crimen, poniendo un especial acento en el 
F.B .I. E l Federal Bureau o f  Investigation había alcanzado 
sus plenos poderes hacia 1932, lanzándose entonces a la ca
za de los proscritos generados p o r  la Depresión en el M idd
le West y en otras zonas particularmente asoladas p o r la 
ruina económica; el gran esfuerzo propagandístico de su 
impulsor, John Edgar Hoover, consistió en presentar a la 
opinión pública el exterminio de célebres delincuentes del 
medio rural de tal form a que se confundiera con el triunfo 
sobre los gangsters que habían dominado (y, en cierto m o
do, seguían dominando) las urbes en connivencia con re
presentantes de la administración. Con su exigencia de re
presentar favorablemente a los agentes de la ley, obstaculi
zando las referencias a sus numerosos actos de corrupción, 
el Código Hays constituyó una gran ayuda para los planes 
de Hopver. A sí nacería una desviación del cine negro, diez 
años anterior a la verificada similarmente en la novela ne
gra, y bautizada com o “ Procedural” , que identificaba el 
realismo con la muestra de los procedimientos policiales en 
la lucha contra el delito.
De “ L U C E S  Y S O M B R A S D E L  C IN E  N E G R O ”  de J. 
Coma i J .M 3 Latorre, Ed. Diridigo por...., Desembre 
1981.

(3) : Lang dirigí un altre film  de cinema negre Tany 1937, 
YO U  A N D  M E, no estrenat en el país i que tothom, induit 
el mateix Lang, no aprecia pas gaire.
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Recordant,..

Banda Municipal de Sabadell
per Daniel Sanahuja i Capella

A l Degà dels musics sabadellencs, 
en Joan Bta. Faus i Segarra, en 
recordanga dels cinc anys que fou  
Director de la Banda Municipal de 
Sabadell i excellent professor 
de flauta.

les Actes de l’Ajuntament de l’any 
1817, s’hi llegeix el següent acord. 
“AGRUPAR A LS INDIVIDUS QUE 
VULLGIN PERTENEIXER A LA  
MUSICA M UNICIPAL QUE ES 
T R A C T A  D ’O R G A N I T Z A R  I  
DOTAR-LOS DEGUDAMENT DELS 
INSTRUMENTS I  UNIFORMES NE- 
CESSARIS”.

Aquesta fou la primera Agrupació 
Musical que depengué del municipi i es 
gratificà el personal amb 80 rals.

El seu primer director fou en Rafel 
Soler; el rellevá, l’any 1859, en Josep 
Aymé, el qual, al seu torn, fou substituït 
per Joan Escalas i aquest, per Antoni 
Oiler el 1862.

En 1868 es dissolgué aquesta Música 
Municipal i fins el 1893 no s’organitzà 
novament, aquesta vegada sota la direc- 
ció del Director de T Escola Municipal de 
Música, mestre Eusebi Bosch, autor de 
l’HIMNE OFICIAL DE L’EXPOSI- 
CIÓ UNIVERSAL DEL 1888. L’exis- 
téncia d’aquesta Banda Municipal va 
durar fins a darrers de 1896 i en el 1910 
l’Ajuntament l’organitzá de nou con
fiant la direcció al mestre Cebriá Cabané 
-director també de l’Escola de Música- a 
qui, acabat el contracte amb el Munici
pi, substitui el mestre Josep Masllovet.

L’any 1920 aquesta Agrupació Muni
cipal sofri una forta crisi, puix els pro
fessors Josep M.® Escoté, Artur Ventosa, 
Miquel Ferrer, Jesús Garda, Isidre Re- 
guant, Josep Sarret, Felix Fuster, Má- 
rius Monné, Pere Vidal i Josep Cabeza 
presentaren la dimissió del cárrec per 
haver-los estât negat el permis per a for
mar fora de la Banda una cobla de sar
danes.

L’escrit de renúncia que presentaren 
amb data 26 de juny de 1920 deia aixi; 
”El que suscribe profesor de la Banda 
Municipal de esta ciudad comunica a 
Vd. que con fecha 30 del actual deja de 
pertenecer a la misma por no convenirle 
por sus asuntos particulares”.

Aqüestes baixes dirigid es al Director 
de la Banda foren comunicades a 
l’Ajuntament per mitjà del següent do
cument;

“Tine Vhonor d'aixecar a KS. les ad
juntes comunicacions deis professors 
auxiliars de TEscola de Música i músics 
d ’aquesta Banda Don Josep M3 Escoté, 
Don Artur Ventosa, Don Miquel Eerrer, 
Don Jesús García, Don Isidre Reguant, 
Don Josep Sarret, Don Felix Fuster, 
Don Marius Monné, Don Pere Vidal i 
Don Josep Cabeza, per les quals presen
ten la dimissió del cárrec que desempe- 
nyen.

JOAN BTA. FAUS 1 SEGARRA, que el dia 13 del proper 
mes d’abril compleix 93 anys fou director de la BANDA 
MUNICIPAL de Sabadell durant els anys 1950-1955.

El que sotscriu, es creu en el deure 
d'informar a F.S. i Comissió de la seva 
digna Presidencia, que en el seu sentir 
procedeix admet re les susdites dimis- 
sions, per tal de mantenir la disciplina. 
Tordre interior d ’abdues corporacions i 
la millor execució i a f inació possible, co
sa que d ’accédir a Tobjecte que les moti
va, que es el de formar una cobla de sar
danes, per més que no ho determinin 
dits firmants, a més de contravenir el 
disposât en Tarticle 11 del Reglament de

casa vostra

la Banda Municipal, vindria a resultar 
en definitiva en perjudici notori de Texe- 
cució i a f inació del cornés artistic de Tex- 
pressada Banda, ja  que la major part 
d'instruments que constitueixen una co
bla, no són aprofitables ni indicáis per a 
Banda i la simultaneitat d 'haver de tocar 
dos instruments completament distints 
d'embocadura, és en menyspreu de la 
perfecta execució d'obres, tant per una 
agrupació com per l'altra”.

“Déu guardi a F.S. molts anys. Saba
dell, 28 de juny de 1920.

Sr. President de la Il.ltre. Comissió de 
Governació d'aquest Ajuntament. ”

Vegeu l’escrit que la Comissió de Go
vernació de rAjuntament cursà al Direc
tor de la Banda, mestre Josep Masllovet: 
“Vistes les adjunts comunicacions dels 
músics de la Banda Municipal, Artur 
Ventosa, Josep M3 Escoté, Miquel Fer
rer, Jesús Garda, Isidre Reguant, Josep 
Sarret, Fèlis Fuster, Màrius Monné, Pe
re Vidal i Josep Cabeza, per la qual pre
senten la dimissió dels seus respectius 
carrees.

Vistes així mateix les sotscrites pels 
professors auxiliars de TEscola Munici
pal de Música, Josep M3 Escoté i Mi
quel Ferrer per les que dimiteixen dels 
expressats carrees.

Vist també Tofici acompanyatori del 
senyor Director de les repetides Escola i 
Banda Municipal.

La Comissió que sotscriu ÉS DEL 
PARER que KS. pot servirse acordar 
s'acceptin les dimissions presentades 
pels individus més amunt relacionáis.

No obstant V.E. acordará. Cases 
Consistorial, 30-6-1920 
COMPLEIXrS

L'Alcalde: P. Pascual Salichs - El Se- 
cretari: F. Pascual i Carol”

Així es forma la primera Cobla 
sabadellenca La Principal del Vallès

Restaren, dones, a la Banda ùnica- 
ment uns quants músics de segona i els 
educands la impssibilitaren, així, de po
der fer cap actuació. No obstant i aixô, 
hi havia anunciat un concert pùblic al 
quiosc de la Plaça del Dr. Robert per al 
diurhenge següent i s’havia de complir el 
compromis. L’audiciô fou donada, però 
en Hoc d’interpretar com de costum se- 
leccions de sarsueles i obres del gènere 
clàssic, executaren sis “ couplets” de 
moda que en aquell temps eren escoltats 
amb delectança pel públic a tots els cine-
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mes on es presentaven, a més de les 
pel.líenles de “ series” , les “ varietés” 
com a final de festa.

El programa fou el següent:
1.- Sus picaros ojos. Creació de la 

cançonetista Merceditas Seros. 2.- Fox- 
trot de rOmbrel.la, de Pilar Alonso. 
3.-La Violetera, de Raquel Meller. 4.- 
Els Focs Artificials, de Pilar Alonso. 
5.-Pastoret d’on vens..., de Pilar Ale- 
many. 6.- Les Car amelles, de Pilar 
Alonso.

El 17 d’octubre del mateix any, ja re
composta la Banda amb nous professors 
i comptant amb la col.laboraciô de l’ex- 
cel.lent professor de clarinet en Pere Li
gueras, s’oferi al pùblic sabadellenc un 
magnifie concert en el quai el susdit pro
fessor, fent gala del seu domini sobre 
l’instrument, executà per primera vega
da una fantasia de clarinet sobre motius 
de l’ôpera “ Il Puritani” , de Bellini, i de 
conjunt s’interpretaren: una selecció de 
la sarsuela d’Usandizaga MENDI- 
MANYDAN, COPELLA (fantasia), de 
Delibes, LA REINA DE SABA (fanta
sia), de Gounod, i la sardana RAIG DE 
LLUNA, de Juncà. La nova Banda ob- 
tingué un gran èxit i continué la seva la
bor cultural douant a conèixer al pùblic 
sabadellenc les millors obres d’autors 
clàssics i modems adaptades pels con- 
junts d’instruments de vent.

Amb data de 29 de març de 1928, el 
Sindical Musical de Sabadell cursà el se
güent escrit a l’Ajuntament contra la 
Banda Municipal:

“Es el caso, que el Ayuntamiento de 
la digna presidencia de V.S., hace algu
nos años, acordó la creación de una 
Banda Municipal compuesta hoy de 
unos cuarenta músicos. Nada tenemos

que objetar contra ello: antes al contra
rio, hemos de reconocer que el acuerdo 
fué  aplaudido por toda la población, in
cluso por nosotros; pues todo lo que sea

Pero sí, hemos de exteriorizar nuestra 
protesta por la actuación que el Ayunta
miento ha consentido llevara a cabo di
cha Banda, la cual, dejando de ser una 
mera institución municipal de cultura 
como era el propósito de sus iniciadores 
y  el que se le señaló de momento, se ha 
convertido en un elemento de puro mer
cantilismo y  de negocio, estableciendo 
una competencia injusta a los demás 
músicos de la población.

En efecto: la Banda Municipal de esta 
ciudad, contrariamente a lo que son y  la 
forma con que actúan todas las bandas 
municipales, no es sólo un cuerpo e insti
tución municipal destinado a contribuir 
a la solemnidad de ciertos actos de la 
Corporación o a actuar de conjunto en 
audiciones de interés público, sino que 
se le permite una actuación que desdice 
de su seriedad y  se aparta manifiesta
mente de sus fines.

Las Bandas Municipales de todas las 
demás poblaciones no dan conciertos 
más que de conjunto y  previa autoriza
ción respectiva de la Corporación. La de 
Sabadell, se ha convertido en una espe
cie de empresa comercial que sólo el ne-

BANDA MUNICIPAL DE SABADELL dirigida pel mestre Cebriá Cabané i Bril. Anys 1910-1913.

extender la cultura a las clases popula
res, no puede dejar de merecer nuestra 
aprobación, y  si nos es interesada, nues
tra modesta cooperación.

0 ^

casa vostra

godo atiende, según nuestro parecer. 
Así se consiente por el Ayuntamiento, 
que se disgregue y  que formando, tres, 
cuatro o más grupos, de número de mú
sicos muy reducido cada uno, (a veces lo 
forman siete u ocho) vayan los músicos 
municipales de esta ciudad, por pueblos 
y  sociedades tocando en bailes y  diver
siones particulares, vistiendo el unifor
me y  ostentando siempre el nombre de 
BANDA MUNICIPAL, con lo que na
turalmente, establecen una competencia 
con los demás profesionales; competen
cia que nos permitimos calificar de des
leal, puesto que los demás músicos que
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no tenemos sueldo fijo  asignado, no po
demos contraíanos a los mismos precios 
que pueden hacerlo y  lo hacen los músi
cos municipales, los cuales ya perciben 
su nómina.

Hemos visto diferentes veces, en los 
periódicos de la ciudad anunciada la 
”Banda Municipal de Sabadell” en un 
mismo día y  en la misma hora, en tres 
distintas empresas y en cambio, nuestros 
conjuntos que los forman un gran nú
mero de profesores que con ansia espe
ran el único día festivo de la semana pa
ra trabajar, se han visto privados de ello, 
y porqué? Porqué la “Banda Municipal 
de Sabadell” lo ha acaparado todo a 
consecuencia de sus precios irrisorios y  
sujetándose siempre favorablemente a 
las conveniencias materiales de las em
presas, con el afán de grangearse el fa 
vor para la conquista de nuevas contra
tas.

A todo lo dicho, hay que añadir, que 
además de perjudicar a los intereses parti
culares de todos nuestros consocios, per
judica los intereses comunes de todos, 
puesto que tenemos creada una Caja de 
Pensiones para la Vejez, cuyo capital 
viene engrosado por las cantidades que 
pagan las empresas por cada obligación, 
dejando de ingresar en dicha Caja de 
Pensiones todas las obligaciones particu
lares ejecutadas por la Banda Municipal.

Esta situación y  esta forma de proce
der de dicha Banda, viene de tiempo 
siendo protestada por todos los demás 
profesionales de nuestro arte que residi
mos en esta ciudad, causando la natural 
extrañeza de todas las demás asociacio
nes musicales de Cataluña por lo que se 
refiere al consentimiento que el Ayunta
miento de la presidencia de K.5., otorga 
al funcionamiento de la mencionada ins
titución.

En vista de ello, pues, acudimos a la 
autoridad y al espíritu justiciero de K5. 
para que, con su intervención y previos 
los trámites que estime pertinentes, cese 
tal estado de cosas y  se restablezca la 
verdadera misión que debe cumplir la 
Banda Municipal de esta Ciudad, que es 
muy diferente de la que viene realizan
do.”

Amb data 16 d’abril del mateix any, 
reberen la següent constestació signada 
per l’Alcalde Josep Mf Relat i el Secre
tar! A. Manuel Rimbau:

“La Comisión Municipal Permanente 
en sesión celebrada el día 13 de los co
rrientes, vista e informada su instancia 
de fecha 28 de marzo último, acordó de
sestimarla y  asimismo que el delegado y  
el Director de la Banda Municipal conti
núen ateniéndose en cuanto a las contra
tas a lo que viene taxativamente dispues
to en el Artículo 16 del Capítulo 2? del

vigente Reglamento de la Banda Munici
pal. ”

En els anys vint s’imposà la moda de 
les Orquestrines, quasi totes elles com
postes de pocs professors i a base de pia
no. En la data que el Sindicat Musical 
presenta la seva queixa a l’Ajuntament, 
a Sabadell existien l’Orquestrina “ PA- 
DRÓ” , rOrquestrina “ SANAHUJA” , 
rOrquestrina “ SAVOY” , l’Orquestrina 
“ SANGHAI” , rOrquestrina “ CATA
LONIA” , l’Orquestrina “ CENTURI” , 
l’Orquestrina “ BOSTON” , QUINTET 
L’AMERICANA, QUINTET ARTÎS- 
TIC, el QUINTET IMPERIAL i, a més.

els diumenges d’i l  a 1 del mati, els 
“ TZIGANS IMPERIAL” anaven ves- 
tits de vermeil. L’Orquestrina “ SANA
HUJA” , en moites ocasions, vestia 
smoking per complir contractes de cert 
compromis i podriem citar molts altres 
conjunts que també disposaven del seu 
uniforme per a les ocasions en què creien 
convenient usar-lo. Per tant, la Banda 
Municipal no era cap excepció.

Quant als preus, el Sindicat Musical 
tenia raó, puix les tarifes que la Banda 
Municipal tenia establertes eren molt 
més baixes que les seves, però també cal 
tenir en compte el desavantatge que te-

BANDA MUNICIPAL DE SABADELL dirigida pel mestre Joan Bta. Eaus i Segarra. Anys 1950-1955.

les orquestres “ MUIXINS” i “ FAT- 
XENDES” i les Bandes “ LA MODER
NA” i “ ESLAVA” . Tots aquests con
junts oscil.laven entre els cinc i dotze 
professors i, per tant, la Banda Munici
pal no féu més que posar-se al dia se- 
guint la moda, ja que cal teñir en compte 
que únicament es dividia en grups quan 
es tractava de fer balls de tarda, de vetlla 
o de nit. En les feines de l’Ajuntament, 
cercaviles, concerts i altres obligacions 
similars, la Banda Municipal actuava 
amb tot el conjunt de professors.

Quant als uniformes, es trobaven a 
l’abast de tothom, puix en els concerts 
vermut que es celebraven al café Euterpe

D IE Z
Fruita Seca, Xarcuteria, Formatgeria, 
Cafeteria, Cereria, Bodega, Galetes, 

Croissanteria 
Despatx i vendes:

Les Valls, 15 al 19 - Jesús, 5 a l’ll  
Teléfon 726 17 49 

SABADELL

nia la Banda Municipal en no poder exe- 
cutar mùsica de Jazz perqué els seus ins
truments no eren els adequats i les em
preses que els contractaven havien de 
conformar-se amb els balls clàssics de 
sempre. Aquest detall era molt impor
tant i més encara en aquells anys que la 
música de Jazz, prenia com regueró de 
pólvora; aixó feia que la Banda Munici
pal no fos tan sol.licitada i no fes tant de 
mal com suposava el Sindicat Musical.

El 1941, en fundar-se la Banda de Fa
lange, es dissolgué altra vegada la Banda 
Municipal i el 1946 reneix de nou orga
nizada com a “ Secció d’Instruments de 
Vent  de l ’O rq u e s t r a  Clàssica  
Municipal” ; n’alternaren la direcció els 
mestres Mateu Rifá i Salvador Uyá fins 
que, en dissoldre’s l’Orquestra Clàssica 
Municipal en el 1950, s’encarregá de la 
seva direcció el mestre JOAN BTA. 
FAUS fins arribar a l’any 155, que se’n 
féu cárrec el mestre Adolf Cabané. El 
1981 fou substituít per l’actual director, 
el mestre Manel Ortega, el qual desen- 
rotlla una labor dintre 1’Agrupació digne 
de tot elogi. ■
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SUBIRACHS. «ARIADNA», 1985. Pedra de Traverti, 225 x 210 cms.

quests dos relleus de Josep Maria 
Subirachs son adossais a la façana res
taurada de l’edifici que ocupa la nova 
oficina principal de Barcelona el Banc 
de Sabadell, al Passeig de Gràcia, 36, 
entre els carrers Conseil de Cent i Dipu
tado, recentment inaugurada.

La casa que ocupa des d’ara l’entitat 
bancària sabadellenca va èsser construi
da l’any 1866 pel Mestre d ’Obres Pau 
Martorell, corn una casa senyorial. 
Aquest edifici no és indos en el Catàleg 
del Patrimoni Arquitectònic històrico- 
artistic, però s’ha volgut conservar i 
restaurar les parts del seu interés arqui
tectònic que posseeix.

En afincar-se -com ens diu Tomás 
Casañas en el triptic éditât- el Banc de 
Sabadell a aquest immoble ‘7per tal de 
donar un toe artistic a la façana restau
rada, es demaná a l ’escultor Josep Ma
ria Subirachs dos relleus que, una vega
da adossats a banda i banda de la porta 
principal que hi ha dins la porxada, 
conformen un conjunt harmonic i no
ble a la vegada”.

“El relleu de F esquerra -seguim 
reproduint- té com a element central el 
Laberint, que en el llenguatge de l ’artis
ta, ens parla de la solitud de l ’home: en 
primer pía Ariadna s ’uneix a l ’Heroi
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Kdifici construit l'any 1866 pel Mestre d’Obres En Pau 
Martorell. La restauraciô i adaptaciô ha estât realitzada pel 
Doctor Arquitecte En Gabriel Bracons i Singla. Any 1985.

SUBIRACHS. «HERMES», 1985. Pedra de Traverti, 225 x 210 cms.

per mitjà del fil, simbol de l ’Amor. So
bre el mar neix el Sol de la Llibertat, i 
els fragments arquitectônics escampats 
pel paisatge figuren la presèneia de la 
Historia”.

“En el relleu de la dreta es veuen, en 
primer terme, prop d ’un encreuament 
de camins, dues serps entrellaçades, ori
gen del Caduceu de Mercuri, emblema 
del Comerç. També en primer pla, el 
cos modulât en vuit parts d ’Isis simbo- 
litza l ’Art en contraposició a la Mort (a 
l ’esquerra del relleu). A l fons, una torre 
de les aigües ens recorda la Indûstria i 
en el cel apareix l ’Arc de Sant Marti, 
simbol de la Pau”.

Subirachs, nascut a Barcelona l’any 
1927 {“l ’any del naixement del cine so- 
nor”, corn ell recorda), és un dels més 
importants escultors contemporanis. 
Avui les seves obres poden contemplar
se a diferents punts del paisatge nacio
nal, àdhuc a l’estranger; museus, edifi- 
cis pùblics, monuments, esglésies, 
col.leccions particulars...

Cal felicitar el Banc de Sabadell per 
aquesta nova aportado artística a una 
de les més belles i nobles vies de la ciu- 
tat comtal, corn és la del Passeig de 
Gràcia.
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Al pas dels dies
per Joan David

Gabarró-Art 
EIJI KAJI

Abans de posar-nos a parlar 
de la pintura de EIJÍ KAJI tin- 
driem de parar esment en el sen
timent, en els elements naturals 
pels quais s’entendreix I’esperit 
ñipó, per aixi arribar a copsar 
com és la seva mirada quan ob
serva els espais, com estudia les 
clarors i com s’enamora de les 
coses belles que ornen I’especta- 
cle de la natura. Una natura -en 
aquest cas- no solament del seu 
pais, sinó de tot quan ha vist 
dessota dels cels d ’una de les 
parcel.les del món en qué s’ha 
sentit inspirât. Els colors, 
l’aire, l’aigua, la terra, el sol, la 
simfonia del vent acaronant les 
crestes de les ones entre les 
quais la vida humana juga o es 
deixa m oure...

Sembla que aquest artista ja
ponés, afincat a casa nostra des 
de fa ja uns quants anys, ens 
porta la seva retina plena de to 
tes les belleses i inquietud s sen- 
tides en tants punts del món, de 
les quais en fa una suma en do
nar la seva personal visió poéti
ca curulla de vida, de somni. És 
una obra original, ben construi
da, suau, dins la seva preséncia 
de llum i colors pastells, ama
bles, relaxants... Sembla que es 
respiri m illor contem plant 
aqüestes pintures, que la seva 
amabilitat es comuniqui a 1’ob
servador i que l ’envolti amb la 
seva pau. És una obra bonica, 
nova entre nosaltres i que ha es
tât un éxit ben notable, ben 
aplaudible.

Rosa Ten

»S
Rambla de. Sabadell, 82 

Tel. 726 57 85 - SABADELL

Gabarró-Art 
VILA i PLANA

Tota pintura neix i viu 
promovent-se dins un lleguatge 
específic convencional que, grá- 
ficament, s’empra d’acord amb 
l’evolució que el pintor especifi

ca en moure’s interprétant uns 
sentiments en els que el lirisme 
manifesta l’amor que circums- 
criu els moments diversos segons 
l’evoluciô dels llenguatges de 
l’época i segons sigui la Sensibi
lität amb que, a fi de comptes, li 
agrada el tema i es sent en capa- 
citat de pintar; són uns temps de 
serena ordenació i d ’altres d ’en- 
lluernament per un munt de ma- 
tisos, de linees i d ’actituds que al 
dir de l’esteticista C. Cardó “en
tre els quais si no vigila, li esca
pará aquella form a viva que ell 
ha vist, i que vol posar en relleu i 
les alt res que poden ajudar-lo”

Vila i Plana, en aquesta mos- 
tra de la darrera producció, ha 
carregat conscientment les tintes 
i a la netedat tradicional de les 
seves produccions, afegeix en- 
certs cromátics que li donen un 
diferent ferment de vida, allun- 
yant així els moments de certa 
fredor pictórica; totes aqüestes 
propietats, en la major part de 
les obres exposades, contribuei- 
xen a valorar-nes més, l’ait sentit 
decoratiu i l’agilitat en el ritme 
inherent al seu ja consagra! 
camp pictóric.

Gabarró Art 
JOAN ABRAS

Hi ha un procès d ’elaboració 
que primordialment defineix 
una entesa total del tema a trac- 
tar i de la mestria amb la que és 
tractat i que ja com a primera 
veu d’expressió, dóna, podriem 
dir, Sensibilität i profunditat a 
l’obra exposada; aquest notable 
ceramista -escultor bisbalenc- 
profunditza en els reflexes que 
l’estât d ’ànim ordena. Amb 
una policromía molt limitada i 
amb un concepte intel.ligent del 
dibuix crea una obra que refle- 
xa en tot moment un estât 
d’ànim i una serena ordenació 
que resumeix la visió realista, 
col.laborant amb la gràcia on
dulant d’un fer actualitzat, me
surât, clement i lluminôs.

“ GALERIES
ROVIRA“

Sam Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

Intel.lecte
Mf DEL CARMEN 

FUENTES ALBEROLA
Una inoportuna congestió 

pulmonar m ’ha priva! de con
templar l’obra exposada per 
M.® del Carmen Fuentes; per les 
noticies rebudes cree que es 
tracta d ’una obra que mereix 
tota mena de consideracions. 
Em limito fer constar el fet i la 
promesa de comprometre’n a la 
primera ocasió.

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL

Intel.lecte
RICARD MOLINS ROMEU

L’aquarel.lista Ricard Mo- 
lins s’ens mostra amb un fer 
conscient de l’obra realitzada. 
No s’acull a extravagàncies pic- 
tóriques que, la major part de 
les vegades, serveixen de tapa- 
bruts i d ’enlluernadors oficis; la 
seva obra es proveída d’una 
llum natural i és exponent 
d’una agilita! pictórica amb la 
que s ’e q u ilib r e n  l ’ o f i c i ,  
tècnica, sentiment i emoció, ele
ments d’una personalità! ja de
finida.

Intel.lecte Art 
FREDERIC CABANAS

Frederic Cabanas, és pintor 
de St. Cugat del Vallès i Profes
sor de l ’Escola de Belles Arts de 
la ciutat veina.

Pintor d’obra figurativa, di- 
buixant i colorista que es fusio
na a un plé domini de l’ofici i 
acredita un talent natural que al 
través de l’estudi actúa com el 
millor artesà, amb una fusió de 
temes que aglutinen l’obra pu- 
rament d ’encàrrec a la de crea- 
ció independent.

P intor neo-im pressionista  
que s’expressa amb un dinamis- 
me exhuberant, audaciós i con
trola!, valorant-ne prevalent- 
ment el retrat en el que es m os
tra intel.ligent i sensible i en els 
quais els encerts cromàtics són 
notables.

Intel.lecte Art 
VICENÇ BALLESTÉ

Visions de paisatges exécu
tais totalment amb colors a la 
cera. Es tracta d ’una pintura 
narrativa amb paisatges, la ma- 
joria interprétant el Garraf; 
obra laboriosa i frenètica d ’in- 
tens realisme i intens colorisme, 
en sa major part de dibuix entés 
i entonació calenta, pintor pre
ciosista posseit d ’un impuls 
obstinât de pujar. Moments hi 
ha amb certa duresa salvatge de 
vigor realista.

Intel.lecte 
DAVID PAPELE

Artista pintor, dibuixant ex
cel.lent, que enriqueix la reali
tà! representada amb una ex- 
pressió poetitzant, sense ex- 
cloure en cap moment la veritat 
dei tema tractat. Amb una no
table intenció expressiva i al en- 
sems decorativa, deixa impre
sos, entre abstracció i figuració, 
una imatge fina i aristocrática.

Són visions esquemàtiques 
que francament atreuen i enci- 
sen.

negno
Pa.sscig de la Plaça Major, 38 

Telclon; 726.56.38 
SABADEl.l,

Negre-Art 
PEPA BEOTAS

L’Obra de Pepa Beotas, no 
és una obra que representi la 
freda realitat, si que es deslliura 
de la interpretació purament re
presentativa per devenir simple 
representació d ’unes formes i 
d’uns temes que afirmen la per
sonalità! que ressona fort i pa- 
cientment al cor. En l’obra ac
tual veiem ben determinada la 
idea que d ’ella s’ha format l’ar
tista i que és fruit d ’una selecciô 
i acumulaciô d ’experièneies so
lertes al pas dels dies.

És obra descriptiva que es ca- 
ract-eritza per una intenció fran
cament decorativa i acumula 
hores d ’esforç i desitjos cons
tants d ’entesa.
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Negre-Art
MIQUEL ORIACH i 

ELENA URRUTICOECHEA
Obres de ceràmica i escultu- 

res en les que veiem, sobresor- 
tint, fantasia i unitat creadora, 
obres que satisfant la necessitai 
d’aconseguir sensacions de be- 
llesa, sensacions que, indiscuti- 
blemen, en la major part d ’elles 
s’aconsegueix.

M atrimoni d ’artistes que 
acrediten l’ofici i la creado in
telligent.

CAU D’ART 
SABADELL

Plaça de les Marquilles, 2 
Tel. 726 07 35 
SABADELL

Acadèmia de Belles Arts 
EMILIA PUIG

Emilia Puig, exerceix un pro
fessorat local i produeix obres 
en les que es decobreix l’ofici i 
la tècnica que serveixen indiscu- 
tiblement per traduir sentiment 
i emociô amb els que encetar el 
diàleg més amable i coherent. 
Siguin les aquarel.les, siguin els 
acrilics, tots testifiquen solu- 
cions desembarassades i àgils.

W A T I/ 'A ra '
Sala d’Exposidons

Sant Pere d ’Ullastre, 9 
Tel. 714 55 71

CASTELLAR DEL VALLÈS

Miscel.lània

Les cobertes del Volum 
IV corresponent als anys 
1984-1985 de la revista 
QUADERN, així com  
l ’ ÍN D E X  per ordre  
d’autors, podeu demanar- 
ho al vostre proveïdor 
habituai.

Aquest Volum IV inclou 
els números 37 al 48.

PRESENT AGIO DEL LLIBRE
“DE GARA A LA PARET”

L’Ajuntament ha assumit una 
tirada especial del Ilibre “ De ca
ra a la paret’’, de Francese Tra
bai, que va editar “ Edicions dels 
Quaders Crema’’ sota la cura de 
Miquel Bach i amb un extens 
pròleg d’eli mateix, i el propi 
Ajuntament va fer-ne una pre- 
sentació el 12 d’aquest mes de 
febrer al saló de la Casa Turull 
(Museu d’Art).

L’acte de la presentació va 
obrir-lo el regidor de Cultura Isi- 
dre Creus, explicitant que 
l’Ajuntament senti el deure de 
fer contactar la famosa “ Colla 
de Sabadell’’ dels anys 20 i 30 
amb els ciutadans de les actuals 
generacions. Féu constar que 
s’havien dedicai a carrers de 
Can Deu els noms dels compo
nents de la “ colla” , i que ara 
s’iniciava una tasca de publica- 
ció de textos amb la dels articles 
humoristics que Francese Trabai 
escrivia al “ Diari de Sabadell” 
de l’època.

Lluis Casals, l’advocat i es- 
criptor sabadellenc que havia es
tât amie de Trabai, llegi unes 
quartilles en les quais descriu la 
característica humana de Trabai 
i la dels seus escrits que publica- 
va sota el pseudònim de “ Sen- 
yor Banyeta” , en l’humor insò- 
lit dels quais es reflectia la seva 
humanitat singular.

“ Quadern” ha sol.licitat al 
bon amie i col.laborador Lluis 
Casals la reproducció de la seva 
glossa en el nùmero de març- 
abril. Justament en el present 
número “ Quadern” publica un 
article de Josep Torrella, també 
sobre Francese Trabai i a propò- 
sit del mateix llibre “ De cara a la 
paret” ; article que fou escrit 
amb motiu de l’edició inicial que 
en tenia feta “ Edicions dels 
Quaderns Crema” .

S’HA CREAT
EL CONCURS NACIONAL 
“ EUGENIO MARCO” PER
A GANTANTS D ’OPERA

A la memòria del mestre 
Eugenio M arco, m ort ais 
cinquanta-dos anys, la seva vi
dua, na Rosario Callejas, ha 
instituit un Concurs per a can- 
tants d ’Òpera que tindrà àmbit 
nacional i que es realitzarà a Sa

badell, sota l’organització de 
l’Associació d ’Amies de l ’Òpe- 
ra, amb la qual el malaguanyat 
mestre estava molt vinculat.

La primera edició d ’aquest 
certàmen ha està en marxa, 
amb uns premis d ’important 
dotació: 500.000, 200.000 i 
100.000 pesset_es; aquest darrer, 
otorgat per l ’Ajuntament de 
Sabadell.

El termini d ’inscripció es tan- 
carà el 10 de març. Les proves 
s’efectuaran els dies 14, 15 i 16; 
a Sabadell, òbviament. I el ma
teix dia 16 hi haurà la procla- 
mació dels guanyadors, el lliu- 
rament de premis i un concert a 
càrrec dels cantats que resultin 
premiats.

No hi ha dubte que la cele- 
bració d ’aquest certàmen, ùnic 
a tota Espanya, afirmará arreu 
el prestigi musical de la nostra 
ciutat.

“BELLES ARTS, BONES ARTS 
I MALES ARTS”

Joan Vila Casas, pintor i es- 
criptof, que fa una bona pila 
d’anys és un barceloní de Saba
dell, ha protagonitzat una ter- 
tùrlia entre amies i admiradors 
a l’Acadèmia de Belles Arts. A  
la mateixa Acadèmia on molt 
jove ell començà a penjar els 
seus primers quadres, quan 
aquesta vella entitat s ’hostetja- 
va a l ’edifici del “ Casino dels 
senyors” .

Vila Casas ens ha fet una ex- 
posició a l ’entorn d’aquest ori
ginal titol. Ha passât el seu agut 
judici pel món que configura els 
pintors, els marxants, els cri
tics... Ha parlât de les belles 
arts i de les bones i males arts. 
Ha estât una tertùlia, amena, 
substanciosa, en la quai no hi 
ha mancat les pinzellades d ’hu
mor, d ’ironia, de denuncia, de 
critica.

Vila Casas té moites coses per 
dir. Moltes més de les que es 
poden tractar en una tertùlia 
entre amies en el curs de poc 
més d’una hora. Certament, 
aixô del món de les arts té moka 
tela...

PREMI SANT JOAN 
1 9 8 6

S’ha fet pública la convoca
toria del Premi Sant Joan de

N ovel.la Catalana d ’enguany, 
instituit per la Caixa de Saba
dell. En aquesta 6f edició, cal 
senyalar unes novetats corn la 
incorporació de Joan Perucho, 
escriptor i poeta, al jurat del 
Premi i l ’avenç d ’aproximad a- 
ment dos mesos que experimen
ta el termini de presentació 
d’originals.

Les obres concursants hau- 
ran de trametre’s per triplicai a 
la Secretaria de l ’Óbra Cultural 
de la Caixa de Sabadell, carrer 
d’En Font, 1, Sabadell, entre 
els dies 3 de març i 30 de maig. 
El veredicte es farà public, com  
de costum, el dia 30 d ’octubre. 
El premi està dotât amb un mi- 
lió de pessetes. Els originals, 
inédits i escrits en català, d ’una 
extensió minima de dos-cents 
fulls.

El jurat estará compost per 
Dolors Oiler, Joan Perucho, 
Agusti Pons, Joaquim Sala Sa- 
nahuja i Joan Ripoll.

LA FESTA DELS 
PESSEBRISTES

L’Agrupació de Pessebristes 
de Sabadell ha célébrât com ca
da any la seva festa, amb el lliu- 
rament de premis i el nomena- 
ment de mestres pessebristes en 
el marc del Centre Sant Vicenç, 
amb l’actuació de la Coral de la 
Unió Excursionista de Saba
dell.

Enguany, però, ha faltat 
l’entranyable presència de Mn. 
Geis que havia estât consiliari 
d’aquesta Agrupació i que sem
pre havia presidit aquest acte. 
Se li va retre una emotiva 
recordança i amb més força que 
mai es cantà els goigs que va es- 
criure i musicà per l ’Agrupació. 
Aixi també es cantà l’himne de- 
dicat a la Mare de Déu de N ò
ria, bellissima composició.

Després es celebrà l ’habitual 
dinar de germanor, en el curs 
del qual el president, Joan Pa
reli, feu una semblança de Mn. 
Geis, molt justa i emotiva.

RACÖ \  
D'EN ̂r MINGO^,-

ESMORZARS
_BERENARS
D I E Z >  Les Vails. 17 - Sabadell
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“GARBA DE 
MAL LLIGAR” 
de Josep Torrella

És una llàstima que no s’es- 
criguin més llibres de narra- 
cions breus, que són agrada
bles, que són de fácil lectura i 
que no són absorbents com  
aquests “ roman-fleuve” que 
tant es varen posar de moda i 
que sovint representen una fati
ga irreprimible. Pensem aixó en 
llegir “ Garba de mal lligar”  de 
Josep Torrella (Núm. 9 de la 
Biblioteca Quadern), conjunt 
de narracions clares, fugint de 
tremendismes; fetes amb una 
gran frescor, que si no fos pels 
temes tan d’actualitat, creuriem 
que són obra de plena joventut, 
tant per la naturalità! del relat, 
com per la tendra i suau ironia 
amb qué tracta les tares i ma
nies de la gent, sense frisar mai 
el sarcasme, perill en qué es cau 
quan et fas gran.

“ Garba de mal lligar” , diu; 
però és que en realitat no cal 
pas lligar-la: cada narració és 
ben independent de les altres i

no hi ha més unitat que la fluï- 
desa de l’estil i el llenguatge net, 
ciar i diàfan. Els ternes, sovint 
amb una ingenuïtat buscada, 
són amables i agradables.

El Ilibre, amb la presentació 
acurada habitual ais de la 
col.lecció de qué forma part, 
presenta la singularitat de les 
il.lustracions, degudes no a un 
artista, sinó a cinc artistes locáis

de prestigi, l’aportació deis 
quals a aquest Ilibre és molt no
table.

I, posats a parlar de “Garba 
de mal lligar”  a la coberta hi ha 
la reproducció d ’una pintura de 
l’enyorat Vila-Puig, amb les se- 
ves célebres garbes: aqüestes 
bastan! lligades, per cert.

Lluís Casals

MONOLEGS DE 
LA NIT

de Raìmon Sanavia
Amb aquest titol s’aplega un 

recull de proses poétiques que 
l’autor situa en una atmosfera 
onirica. Dialoga ell amb sis fo
llets habitants del bosc que 
r autor evoca amb un lirisme 
transparent, amara! de tendresa.

Les 62 pàgines que composen 
aquesta obreta contenen il.lus
tracions d ’Agusti Masvidal, la 
quai cosa encara fa més atractiu 
el seu contingut. ■

“EL DOCTOR LLUÍS 
CARRERAS I MAS” 
de Dolors Viñals i Camps

Enfrontar-se a la personalità! i 
l ’obra del Dr. Lluís Carreras 
-personalitat i obra tan riques i 
tan, a la vegada, complexes- no 
era una tasca gens fácil. Signifi
cava endinsar-se en una fronda 
espessa i pluriforma i aconse
guir de desbrossar-la. Aixó és el 
que va fer Dolors Viñas, con- 
ciutadana del biografiat i, se- 
gons palesa el seu treball, fer
vent admiradora seva.

Ens referim, és ciar, al llibre 
“EL D O C TO R  LLU ÍS C A 
R RERAS I  M A S ” , que Dolors 
Viñas va escriure en ocasió del 
centenari de l’il.lustre clergue i 
que, després de meréixer el pre
mi “ Mossén Josep Senabre 
1984” , ha estât edita! per “ Pu- 
blicacions de l ’A badia de 
Montserrat” ; dos testimonis va- 
luosissims de l’interés del llibre.

Per la nostra part remarca- 
riem del text de Dolors Viñas 
unes qualitats que estimem es- 
sencials. Una d’elles és la seva

estructura, que mercés a una 
sistematització rigorosa permet 
de marcar les diferents étapes 
de la vida i l ’obra del doctor 
Carreras conjuntament a les di
verses facetes de la seva labor, i 
d’apreciar-ne, en blocs ben per
filáis, la incidéncia que cada 
una d’elles va tenir en la vida 
religiosa, política i social de Ca
talunya i d ’Espanya; sense obli- 
dar la seva dimenció genuïna- 
ment sabadellenca, que mai el 
sabadellenc mossén Lluís Ca
rreras no va preterir.

Altres qualitats del llibre que 
comentem són la seva docu
mentada precisió, per una ban
da, i per l’altra la seva senzillesa 
expositiva, l ’objectivitat, però 
també l ’amor, amb qué tot hi és 
explicat. Dolors Viñas no va te
nir nécessitât d ’inflar la biogra
fia per a fer-ne un llibre extens; 
diriem que en va fugir i tot de 
fer-ho. Ben al revés, tot procu
rant no deixar-se res al tinter, 
va tenir cura de dir el necessari 
eludint un lluì'ment personal i 
aportan!, en can vi, fragments 
del propi biografiat i de perso
nes que a ell es referien o s’hi

dirigien. D ’altra banda, no va 
obviar passatges délicats com  
els de la guerra civil i el fran
quisme, que va saber tractar 
sense prejudicis.

Model de sobrietà! és la 
“ Cloenda” amb qué l’autora 
posa punt final al seu text i on 
en poc més de quatre pàgines 
resumeix la seva visió personal 
del biografiat. Els breus apar- 
tats d ’aquesta cloenda són ben 
significatius de l’esforç sintétic 
que hi va voler plasmat Dolors 
Viñas:  " U n  I n te l . le c tu a l
cristià”, “El rom anism e”, “El 
liturgista”, “La catalanitat” , 
“El sacerdoci”, “Fracassas i 
sacrificis” .

En contrast, segueixen vint-i- 
vuit pàgines amb el detail de les 
obres del Dr. Carreras (llibres, 
articles, cursets, conferéncies, 
biografíes), formant un inven
tari de facilissima consulta.

Tenim el goig *de poder dir 
que a la llista bibliogràfica dels 
textos publicats al llarg del 
temps sobre el doctor Lluís Ca
rreras hi figura QUADERN  
més d’una vegada.

J.T.

EL MEDI 
NATURAL 

DEL VALLÈS
És aquest un volum que 

consta de 244 pàgines en les 
quais s’hi recull un rie treball 
realitzat pel Centre Vallesà 
d’Estudis dels Ecosistemes Me- 
diterranis i que s’ha éditât re- 
centment.

És una obra de col.laboració  
de Jordi Fernández, Josep Gi- 
bert, Jordi Miralles, M ontser
rat Real i Montserrat Tortosa. 
El tractament de text en ordina- 
dor ha estât a cura de Manel 
Montmany. Obra que ha rebut 
el suport de la Caixa de Saba
dell, la Unió Excursionista de 
Sabadell i l’Ajuntament de Sa
badell. L’edició, a càrrec de 
Joan Real.

En les seves pàgines s’hi aple- 
ga un exhaustiu treball en el 
quai es tracta del paisatge natu
ral vallesà, la seva geología, la 
botánica, la zoología (inverte- 
brats i vertebrats), 1’ecología i, 
corn a cloenda, unes notes na
turalistes.

És aquesta una obra ben va- 
luosa que aporta una documen- 
tació molt rica per una millor 
coneixement d ’aquest nostre 
Vallès. Dóna goig veure com hi 
ha un estol de persones qiíe in
vestiguen en aquest camp i sa
b en  d o n a r - n o s  el s eus  
excel.lents résultats. Una obra 
certamen! útil i interessant. ■
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astronomìa
per Maria Eulàlia Taulé

Presentació:
Avui, encetarem una nova secció 

amb un caire diferent. Constarà fona- 
mentalment de dues parts diferencia- 
des. La primera, es fara parlant de 
ternes que poden èsser d’interés -per 
temporada o actualitat- dins de la Gas
tronomia. La segona, donarem una re
cepta que pot esser de cuina catalana o 
internacional. En aquest cas, no defugi- 
rem la curiositat d’algún lector per 
assabentar-se d’aquest o aquell plat que 
voldria saber fer i desconeix.

Les hortalísses i verdures reneixen 
per primavera.

La primavera -fins fa poc- ha estât 
l’estació de l’any on és començaven a 
omplir els mercats de productes vege
táis. Aixó era degut a la generosità! de 
la terra, que es perllonga fins l’estiu i 
disminueix a la tardor, extingint-se a 
l’hivern. Però actualment, quasi podem 
menjar hortalisses i verdures tot l’any. 
La conservació dins de sils es fa per di
verses setmanes. Unes pastanagues es 
poden conservar en aquest métode fins 
a 35 setmanes; unes cois de Brusel.les 
fins a 13 setmanes. La congelació pot 
èsser acceptable sempre que hagin estât 
tractades amb cura en tot el seu procès i 
mai trencada la cadena del fred. Encara 
que creiem que és millor menjar a cada 
època de l’any els végétais que siguin 
del temps, perqué, apart que el seu preu 
pot èsser més baix, els valors vitaminics 
i nutritius són els ôptims en el moment 
de maduració.

Dins de les hortalisses i verdures s’in- 
clouen totes aquelles plantes herbàcies 
que es poden utilitzar per menjar cuina- 
des O crues. La denominació de vedura 
distingueix un grup d’hortalisses en què 
la part comestible està constituida per 
òrgans verds. Si ens referim a la part 
que s’utilitza per l’alimentació,. poden 
èsser les arrels, fruits, bulbs, fulles, 
brots tendres, llavors...

Restaurant

Joan
Maragall, 6 i

Teléfon 725 23 00

Advocat 
Cirera, 38 

(Plaça del Gas)
SABADELL

El seu valor nutritiu és petit, perqué 
en general tenen poc contingut de pro
teines, hidrats de carbó i greixos. Per 
tant, una dieta feta solament de vege
táis perqué sigui completa, són necessà- 
ries grans quantitats i molt ben combi- 
nades.

L’interès fisiològic de les verdures, 
dins de l’alimentació, és sobretot el seu 
contingut de vimtamines i sals minerals. 
També és molt important el seu contin
gut amb cel.lulosa per regular la fundó 
intestinal.

La bona nutricio necessita diària- 
ment la ingestió de vegetáis; és la millor 
forma de garantir l’aportació vitamini
ca i de sals minerals dins la dieta. Es po
den menjar igualment crus com cuits i, 
una quantità! diària acceptable, pot ès
ser de 250 grs.

de cocció pot ésser notablement infe
rior. Sempre, un temps de cocció mi
nim, per al nostre gust, ja que si no per- 
drem vitamines i sais minerais amb 
l’aigua. Amb algunes que ennegreixen 
en contacte amb l’aire, corn per exem
ple: carxofes, cards; s’hi pot afegir unes 
gotes de llimona. Aixó ens donará un 
mitjà més àcid per contrarrestar l’oxi- 
dació i, per descomptat també, ens can- 
via el sabor. S’ha d’anar amb compte 
amb la quantitat.

Ja heu vist que la cuina de les horta
lisses i verdures pot ésser molt variada i 
extensa. Més ara, que ens invadeixen el 
mercat nous productes fins fa poc des- 
coneguts en la nostra terra, com una col 
xina o de Pekín, un bulb d’àpit o la ja 
més corrent endívia.

Gratinai d êspàrrecs verds  ̂̂ flambés 
amb salsa de roquefort (4 pers.)

1 Kg. d ’esparrecs verds.
8 cullerades de brandy “ Hors d ’A g e ” . 
40 grs. de mantega.
100 grs. de Roquefort.
75 grs. d ’Emental rat Hat.

1/8 l. de nata líquida.
4 cebes tendres o de primavera. 
O li d ’oliva.
Sal.
Pebre.

Tallar les puntes a 2 /3  de Vespárrec. Bullir-los am b aigua abundant, fin s acon
seguir el seu máxim color verd, 6-7 min. Escórrer-los bé. Passar els espárrecs a 
una paella amb cura i saltejar-los amb la mantega uns 5-6 min. més. Posar sal i 
pebre. Apartar.

D e les cebes tendres només aprofitarem el bulb, treient-ne del mig qualsevol 
p a rt verda que pugui estar germinant, o sigui que farem  servir només la part 
blanca tallada en form a de rodanxes que sofregirem am b Poli d ’oliva. Quan esti- 
gui transparent, apartarem to t Poli que pugui sobrar.

Poser els espárrecs dins d ’una paella am b el brandy i la ceba, flam ejari deixar 
reduir.

A  part, desfarem el R oquefort amb la crema de llet ju s t abans que bulli. 
Posarem els espárrecs sobre una safata que ens serveixi per anar al forn . Co- 

brirem arnb la salsa de R oquefort préviam ent passada p e l colador xinés. A fegir 
PEmental ratllat i gratinar.
Presentació: Es fa amb dues fulles fetes de pebrot vermeil escalivat.

(Aquesta recepta em va ésser guardonada amb un Premi Nacional de Cuina 
atorgat per “ Bodegas Torres’’).

...........  ......................................................................

Dins de la cuina, la importáncia de 
verdures i hortalisses és indubtable. La 
seva preparació pot ésser molt variada: 
bullides, fregides, al vapor, al forn, a la 
planxa, a la brasa i estofades. Parlarem 
de l’ebullició: un temps de 15 minuts 
pot ésser suficient per a carxofes, pé- 
sols, espárrecs verds, coliflor, cois de 
Brusel.les, mongetes tendres... Les que 
només són fulles com espinacs, el temps

RESTAURANT

Suíenfx

l U M B U .I
SABAKLL

T . 725 01 25 
PARKING
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Quan la fotografia és historia
L'Orquestra Muixins a l'any 1923

\ ---------------------------------------------------------- ------

1. Josep Matas, Clarinet B - 2. Jaume Torrella,
Clarinet A - 3. Lluis Fernández, Flauta - 4. Josep 
Costa (Marata), Violi 1er., B a més de director i 
representant - 5. Martí Fernández, Violi 1er., A - 6.
(?), Violi 2on. - 7. (?), Fiscorn - 8. Josep Tèrmens,
Cometí A - 8. Ramon Gabarro, Cometí B -10. Pere 
Gabarro, Viola - 11. (?), Contrabaix. 0 ®

0

Aquesta fotografia de la histórica orquestra “ Els 
Muixins” és de l'any 1923 i ens mostra una estampa po
pular de l'època: la formació sabadellenca en una actúa- > 
ció de carrer al poblé de Bellver, segurament dintre dels 
actes de la seva Festa Major. No és una foto d'estudi, 
dones, i no hi podem cercar perfecció; és un document 
viu i saborós, amb tots els defectes tècnics i artistics que 
se li puguin retreure.

Aleshores feia cent-tretze anys que "Els Muixins" exis- 
tien. 1 era la més antiga de les tradicionals orquestres ca
talanes que subsistien. 1 encara va sobreviure una trente- 
na llarga d'anys més.

La foto ha estât facilitada per un descendent d'un dels 
professors que hi apareixen.

A m b  la c o l . l a b o r a c ió  d e

L 5? DE SRBRDELL
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JOAN BERMUDEZ

\
‘V.

Cap de nena. Dibuix al llapis (1975). 31’5x24 cms.



531

Suman Pòrtic
Portada de BENET FERRER

530 CAP DE NENA. Dibuix al Uapis (1975) 31’5x24 cms. 
Per Joan Bemiudez

531 SUMARl - PÒRT1C
SEMBLANÇA DE BENET FERRER 1 BOLUNA 

532 Per Joan Cusco.

RECORD DE L’ALGUER 
535 Per Lluis Casais i Garcia.

L’ASPECTE QUALITATIU DE LA NORMALIT-
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a vuit anys que tine 
vuit any s '

Parodient la cançô 
d'en Serrât per dir 
que Q U A D E R N  
compleix vuit anys de 

vida. Fou tal dia com avui -la 
Diada de Sant Jordi del 1978-que 
va treure el cap en el món cultu
ral de la ciutat. Un nadó més deis 
que han enriquit la vida inteUec- 
tual d'aquest nostre país en qué 
-ai las!- tantes coses són efímeres 
i mor idores.

Durant aquest temps -no po- 
dem pas dir que d'una llarga 
extensió- s 'ha fe t cami; en el curs 
d'aquest trajéete han passât moi
tes coses pel firmament local, 
corn estrelles fugaces; efeméri
des, esdeveniments, més o menys 
rellevants: molts d'ells han que- 
dat reflectits en les pàquines 
d'aquests Quaderns que, d'una 
manera consequent, han anat

apareixent fins aquest número 
que ara tenim a les mans: el nú
mero 50. És tanmateix una xifra 
rodona que fa  de bon dir i de bon 
veure. A partir d'ella podem  
contemplar aquest passât que va 
quedant enllà transformat en re
cords... Fullejar anteriors núme
ros pot fer evocar ‘"velles" recor- 
dances i, ensems, nostàlgies... El 
passai és el testimoni fefaent del 
que s'ha fe t -i desfet-. En ell te
nim el nostre inventari, el de ca- 
dascù. El de tothom. Per eli ens 
podran judicar el qué hem realit- 
zat. Però també cal anar conti
nuant seguint el curs imparable 
del temps: testificar el present.

El que s'ha fet, dones, queda 
en aquest munt de pàgines ager- 
manades en qué QUADERN 
s'ha materialitzat.

Que elles ens estimulin a 
superar-nos, posant-hi cadascù 
el nostre gra de sorra. m

NOTA: EN AQUEST NÚMERO S’INCLOU EL SUPLEMENT “ QUACÒMIC’ Ó̂
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Semblança de

Benet Ferrer i Boluña
per Joan Cascó

“La imaginació és la filia epicúrea 
de la Intel.ligència”. Joan Oliver

KO ituem-nos en el Hoc de treball del 
nostre personatge; un taller ampli i llu- 
minós. Aci fa la seva obra personal. 
L’altra, la que és la seva ocupació i de- 
dicació pedagògica, ■ la fa a l’Escola 
Massana, de la quai és professor des de 
l’any 1969.

En aquest taller, que guarda el carác
ter de l’artista, hi ha alguns testimonis 
del seu quefer. Aci realitza les seves 
creacions: traços, volums, colors... To
ta una obra gestada al llarg dels anys, 
puix que començà ben jove eli... Recor
da aquells contactes i inquietuds amb 
Romà Vallès, Borrell, Balsach, Angle, 
Duque, els “ Gallots” ... D’ells n’assem- 
blà les seves inquietuds i percebé les se
ves aventures... Després, amb Josep 
M? Bruii aprengué la ceràmica... Lla- 
vors la seva primera exposició a l’Aca- 
dèmia de Belles Arts, allá l’any 1961... 
Deu anys després obté el 1 Premi de la 
VII Biennal de Belles Arts de Sabadell. 
Des d’aleshores ha anat fent carni, un 
ampli carni. A part d’obres convencio
n a l ha realitzat volums purs, persona- 
lissimes creacions abstractes en dife- 
rents murals ceràmics. L’any 1977 
s’inaugurà el que realitzà a Fraga, 
l’Autopista de l’Ebre.

De molt jove, Benet Ferrer intervin- 
gué activament en totes les manifesta- 
cions artistiques d’avançada. De sem
pre ha tingut un concepte ampli de 
l’art. I diem ampli amb tota la intenció: 
avantguardista, si, perqué és un creador 
imaginatiu, nat. A més a més, un estu- 
diós de l’art antic. Estudià la velia tèc
nica orientai de decoració de teixits 
anomenada “batik” . Aixi amplià la 
concepció cromàtica i conceptual, esde- 
venint professor de plàstica i de la tècni
ca del “batik” a l’Escola Massana de 
Barcelona. Després -i ara- n’és profes
sor del Taller “Pia i Volum”. Eli té cu
ra del “Volum”.

n e g n o
Passeig de la Plaça Major, 38 

Telèfon: 726.56.38 SABAOELL

Ha realitzat un seguit d’objectes de 
ceràmica, com paperines, sabates, 
motllures, draps, bidons, desembussa- 
dors, martells, etc., fent palés que eli és 
capaç de fer el més inversemblant, es- 
carnint formes i conceptes... Cai es- 
mentar la realització d’una peça -un co
rrò deformat- a la Fundaciò Mirò allà el 
març del 1980. (Veure QUADERN 
nùm. 13 de Fabril del 1980, pag. 40). 
Una peça singular d’un pes de sis tones.

Benet Ferrer és un artista al qual res 
no espanta. En canvi, li agrada espan
tar. Les idees bullen dins del seu cap.

-Tant com una olla de cois?...
-Tant o més -ens diu- 

* * *
El nostre personatge està a punt d’es- 

trenar un any més: el 25 d’aquest mes 
abrilenc acompleix 41 primaveres.

-Si poguéssin començar de nou, repe- 
tiries la teva vida?

-Segurament que sí, però m ’agrada
rla tenir capacitai i la suficient voluntat 
per fer altres coses, com per exemple, 
fer música, arquitectura o fer de cuiner.

-Has intentât, pero, ser altra cosa del 
que ets?

-No -diu tot mirant un tros de paret 
blanca que té al davant...

-Ara que passarás la ratlla deis qua
ranta, els joves et dirán que ets 
“veli” ... Amb un tres i no res has pas-

CAU D’ART 
SABADELL

Plaça de les Marquilles, 2 
Tel. 726 07 35 
SABADELL
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sat de ser jove a entrar a la maduresa. 
Com et sents tu, ara?... Com veus el 
passât i com albires el demà?

-Segons com em molesta fer-me gran; 
de totes rnaneres crée que és bo, perqué 
guanyes en experièneia. També és an- 
goixant perqué fent inventari de tot el 
que has fe t et sembla que hauries pogut 
fer més o almenys haver-ho fe t amb 
Inés intensitat... El temps que ja ha pas
sât és difícil de recuperar. El pensar que 
has de morir també em fa  angúnia, per
qué la vida és per a gaudir-la i la huma- 
nitat, al llarg deis segles, ha anat inven
tant tantes coses agradables i que et po
den proporcionar plaer que, deixar-les, 
és una auténtica pena... Em molesta els 
diuen que aquí només hi som de pas. 
Caldrà esperar tornar a néixer per po
der fruir de nou la vida... A pesar de tot 
això, em sento com sempre m ’he sentit: 
amb ganes de viure i de gaudir de la vi
da... Quant al demà, és bastant dubtôs; 
tinc por a la misèria física i econòmica, 
les maladies, els conflictes bél.lics, etc. 
De totes rnaneres estic esperançat amb 
el bon ÚS que es pugui fer de les noves 
tecnologies a f i  de poder fer un món mi- 
llor i viure millor.

-Aleshores, ets més optimista que 
pessimista?

-A estones optimista i altres estones 
pessimista. Malgrat tot la balança sem
pre acaba inclinant-se cap el cantó de 
Toptimisme.

-Tens alguna cosa que et preocupa 
ara?

-Tinc preocupacions derivades de la 
meva feina; se’m fa  curt el dia, estic ex- 
cessivament atrafegat... A més, altres 
preocupacions com la permanéncia 
d ’Espanya a TAliança Atlàntica, el que 
faré aqüestes vacances...

Considérant la seva obra li demano 
que, al marge de la crítica i del public, 
en faci una valoració.

-La meva obra és encara poc madura 
i poc extensa. De totes rnaneres m ’agra
da mirar i remirar obres meves antigües 
i reflexionar sobre el seu contingut. 
N ’hi ha algunes que fins i tot em plauen 
i de vegades em sembla mentida que les 
hagifetjo.

-T’agrada, dones, mirar enrera?
-Sí, m ’agrada i cada cop més.
-T’agrada més la fantasia que la rea- 

litat?
-M’agrada, sí, somniar... Sort en 

tinc.
-Quina és la teva més gran satisfac

cio?
-Contemplar passar la gent. Sobretot 

els més joves i els més vells; contemplar 
la naturalesa, els moviments a la ciutat, 
els autos que són com objectes bri
llants... En fi, veure la vida com passa.

-Tu, home urbà, quina petja t ’agra- 
daria deixar a la teva ciutat?

-Mira, això és una cosa que no m ’he 
plantejat mai... Fot ser que se’m recor
di com una persona irònica i a la vegada 
poc amable...

Cree, sincerament, que Benet Ferrer 
pot deixar-hi quelcom més...

Marquetería (135x105 cms.).

ARQUITECTURA D'INTERlORS 
DISSENYS A MIDA__________

RONDA ZAMENHOF N.o 151 
T. 7265650 SABADELL

-No tinc tabac... i tu no fumes, -em 
diu.

-No, no fumo.
-És igual.
-Benet, estás conforme amb el que 

has fet fins ara?
-Sí, perqué tot el que he fe t ho he fe t 

amb instint i creient que era el millor 
que podia fer.

-Ets hereu d’algú o d’alguna cosa?
-Sí, de tots els fets que s ’han succei't 

abans que Jo.
-Fes-me una valoració de les coses 

que t ’agraden i les que no t ’agraden 
d’aquesta nostra ciutat.

Ho té ben ciar. Tot seguit fa;
-Sabadell té una bona situado geo

gràfica, la proximitat del mar... Aquí 
tinc els meus millors amies... El seu ta- 
ranná de ciutat oberta i allò de que ca
daseli va a la seva. Pel contrari, no 
m ’agrada el soroll, la incomoditat de 
les seves voravies estretes, els excre
ments dels gossos pel carrer, els crits, 
les “palmadas” d ’alegría de certs joves, 
els cláxons, la manca d ’arbres i de 
pares, el poc respecte que s ’ha tingut 
fins ara del nostre minso patrimoni ar- 
quitectónic i monumental, la humitat, 
el poc benestar social que encara hi ha, 
la poca activitat cultural...

I tanca la capsa de greuges...
-Qui et va donar la primera mà?
-El germà Magi i el pare Casas, TAl- 

fons Borrell, en Josep M." Bruii, Camil 
Fábregas, Miquel Masana, Manuel Du
que...

-Ets feliç?

Terracuita esmaltada.

vm -
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-No, però m ’invento que sí que ho 
sóc.

-Per qui i per què?
-En concret, no ho sé; moites vegades 

tinc malestar, és com sentirse conti
nuament perplex davant de tot.

-T’agradaria ser altre del que no ets?
-No, m ’agradarla ser, però, més co

ses.
-Ets més boig que assenyat?
-Cada cop sóc més assenyat que boig.
-T’has posât alguna vegada les mans 

al cap?
-Moltes vegades.
-I al cor?
-Quasi sempre.
Trencant aquest diáleg m’ha mostrat 

algunes de les seves últimes obres. M’ha 
contât d’altres que ha realitzat darrera- 
ment. Ara, entre elles, compta amb se- 
riosos treballs de marquetería. Ha dei- 
xat de banda de dir-se terrisser, fins i 
tot ceramista, si bé és amb aquesta ves- 
sant on se’l coneix més entre nosaltres. 
En realitat, a Benet Ferrer, li plan de 
presentar-se com artista plástic. És un 
concepte més ampli, com apli és el seu 
camp de creació. És recent les dues 
mostres que ens ha ofert aquí a casa 
nostra: a la galeria ‘‘Negre” i a l’Aca- 
dèmia de Belles Arts. No accepta que li 
diguin que és abstráete, puix “la meva 
obra té figuració”, puntualitza.

Ha comentat que està sorgint una 
gent jove, plena d’inquietuds i que, va- 
lenta ella, ens ofereix una vitalitat plàs
tica que cal estimular i valorar. Eli creu 
en la gent jove.

-Malgrat que pel meu carácter sóc 
massa dur amb ells. Quan a la classe em 
fan alguna consulta, a voltes contesto 
sec i expeditiu. Més tard m ’adono que 
caldria ser més amable i més receptiu.

-Quan et sents més feliç, quan fas 
l’obra O quan l’has acabada?

-Quan l ’he acabada i, si a més, resto 
satisfet del résultat, aleshores és una 
sensació de plenitud molt intensa.

-Dubtes sovint?
-Sí. Quasi et diria que continuament. 

I cree que això és bo. Malfia’t dels que 
ho tenen tan ciar que no dubten mai.

-Com veus el panorama artistic ac
tual?

-Cree que I’esgotament de les dürre
res avantguardes ens ha portât a una re
novada i alegre actitud creadora.

I afegeix:
-Jo diria que no estem en crisi. És 

aquest un mot que em costa de com
prendre. Més aviat diria que estem en 
un moment de molta fecunditat i de 
canvi continu.

Abans, el moviment es demostrava 
caminant; ara, corrent... (Tothom té 
molta pressa...)

Perfil

Galtaplè.
Ben peixat.
Vigorôs.
Taure.
No té pèls a la llengua... 
ni a la closca.
Abans, semblava 
un personal je dostojevskià.
Ara, no tan t...
Eli, des del seu torn, 
veu rodar el m on...
És tôt un Ferrer: 
un ferrer de tall-a...

Qüestionari “ PROUST”
-El principal tret del meu carácter? 
-Irònic.
-La Qualität que prefereixo en un home? 
-La beilesa.
-La Qualität que prefereixo en una dona? 
-La bellesa.
-Allò que més estimo en els amics?
-La sinceritat.
-El meu principal defecte?
-La mandra.
-La meva ocupació preferida?
-Badar i observar.
-El meu somni de benestar?
-Lenir salut.
-Quina fóra la meva pitj or desgràcia? 
-Perdre-la.
-Què voldria ser?
-El que sóc.
-On desiti aria viure?
-En un país cuite i civilitzat.
-Quin color prefereixo?
-Tots.
-Quina flor prefereixo?
-La flor de l ’estepa.
-Quin ocell prefereixo?
-Tots.
-Els meus autors preferits en prosa?
-Cap en preferéncia.
-Els poetes preferits?
-Baudelaire.
-Els herois de ficció?
-Cap.
-Les meves heroines de ficció?
-Cap.
-Els meus compositors preferits?

-Els bar roes anglesos; la música ètnica, el 
rock...
-Els pintors preferits?
-Els romànks catalans, els suprematistes 
russos, els miniaturistes perses...
-Cap... (Podría dir un pare de familia en 
atur...)
-Les meves heroines històriques?
-Cap.
-Els noms que prefereixo?
-Oleguer, Ginebra, Marcel...
-Què detesto més que res?
-La guerra.
-Quins caràcters històrics menyspreo més? 
-Els guerrers.
-Quin fet militar admiro més?
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-No n ’admiro cap.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-La bellesa i Telegància.
-Corn m’agradaria morir?
-En el Hit i sense sofriment.
-Estât present del meu esperii?
-Inquiet i perplex.
-Fets que m’inspiren més indulgència?
-Els fets consequents a la ignorància.
-El meu lema?
-Anar fent i criant pèl.
-Corn SÓC?
-Tinc més fama d ’home dur del que reai
ment SÓC.
-(Efectivament, és un tros de pa, però no 
del dia...)
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Record de FAlguer
per Lluís Casals i Garcia

E,íduard Toda, l’home a qui Poblet 
deu tant, era diplomàtic i, com a tal, 
vers l’any 1883 era Consol d’Espanya a 
Cagliari (Càller), a Sardenya. Un tros 
en tren i la major part del trajéete en 
una carretel.la, va arribar un bon dia a 
L’Alguer, que aleshores quedava lluny 
de tot i de tothom. Era rar veure-hi un 
foraster que no fos un marxant, i a la 
posada on va anar a raure, una dona 
velia que la regentava va demanar-li: 
“-Tu deus ser fili del Pasquale que fa  
molts anys se’n va anar de Villa“. 
“-No, jo  vine de Barcelona, a Catalun
ya, a Valtra banda del mar”. Aquella 
dona no tenia cap idea d’on era això; 
només va veure que aquell senyor parla
va com ella, en català: “-També par leu 
alguerès a Catalunya?”, va inquirir.

Toda poc més tard escrivia una obra 
per a “La Renaixenga”, editada l’any 
1885: “L ’Alguer, un poblé català d ’Ità- 
lia”.

Encara avui podeu comprar a L’Al
guer una guia turistica amb el text en 
català, italià, francés i anglès, exclussi-

vament, i els rètols turistics també els 
veureu escrits en català i italià exclussi- 
vament. I un llibre corrent, a ùs turistic 
de Sardenya, quan parla d’aquest po
blé, diu: “L ’Alghero non é sarda. Al- 
guero é catalana. E infatti tutto parla 
de Catalogna: costumi e tradizione, 
abitanti e monumenti”.

I, efectivament, pel carrer, a les boti- 
gues, els pescadors i els cambrers deis 
hôtels, molta gent parla català; i t ’atu- 
ren pel carrer i quan els dius que vens de 
Catalunya et contesten: “-Jo també sóc 
català!”

Sembla que vers 1920 més del 90 per 
cent d’algueresos parlava alguerès, és a 
dir, català; l’any 1945, un 70 per cent; 
ara, un 50 per cent; la immigració, els 
matrimonis mixtes, l’administració, 
amenacen el català. Cal pensar que Sar
denya és una petita Babel: a par de 
l’oficial italià, es parla el sard, el geno- 
vés, el ligur, el véneto, el català. A 
L’Alguer hi ha un ture que només parla 
ture.

Però és sorprenent l’empremta de

tutta

rìiefrECpN O M ICA 
&RÂ © firC O R A LLO
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FRANCESE

Catalunya. En anar-hi tenia una mica 
de por que el català de L’Alguer fos no
més una manifestado folklórica o cosa 
de quatre lletraferits romàntics i senti- 
mentals. Però, no; quan et dirigeixes a 
algù i li parles en català, tens moites 
probabilitats que et contesti en català. I 
que un policia a l’aeroport et saludi en 
català i t ’allargai la mà dient-te: “Som 
germans!”.

Aneu a L’Alguer: us sentireu a casa. 
A més els algueresos tenen una profun
da simpatia per Catalunya: ben bé com 
de familia. I això que els catalans que hi 
varen anar al Segle XIII no eren pas la 
flor i nata del pais per deixar-hi gaires 
bons records! ! ! ■

B A N C  D'EURO PA
Rambla, 7 Telèfon 725 85 33 SABADELL
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L ’aspecte qualìtatìu de la norm alìtzacìó lingüística
per Josep Torrella

J ^ a  normalització de la llengua, per la 
qual tant s’està bregant, té com a objec- 
tiu imminent i bàsic la consecució del 
seu ÚS generalitzat -és a dir, no 
discriminât- a tots els nivells i en tots els 
àmbits. És el gran repte que ens enfron
ta amb la resistència colonialista i que, 
malauradament, no és veu compartit per 
una gran massa de la nostra mateixa 
gent; la que segueix oblidant que exis- 
teixen unes poques publicacions catala
nes i la que, tot i tenir-ho en considera
do, claudica de la seva catalanitat en els 
usos mercantils i industrials.

Però aquesta és una cara del proble
ma, la més important, la que podríem 
qualificar de quantitativa, i és qüestió 
que es vagi éliminant a còpia de poder 
estendre més i més l’ùs del català, que 
no deixa de ser tasca difícil. Hi ha un al
tre aspecte del procès: el qualitatiu. 
Després d’haver-se assolit, en el primer 
terç del segle, la consolidaciò normativa 
de la nostra parla, tan malparada des de 
la castellanitzaciò politico-social dels 
dos segles anteriors, els quaranta anys 
de repressió franquista ens han fet per
dre molt de terreny en aquest sentit. To
ta la tasca ingent d’en Fabra, de ITnsti- 
tut d’Estudis Catalans i de la disciplina 
d’editorials i gent de lletres, se’ns està es- 
fondrant dia rera dia. D’una banda, el 
llenguatge col.loquial degenera; i ho fa, 
com és prou sabut, a conseqiiència de 
més d’una causa: la manca d’hàbit de 
lectura, la insuficiència de coneixements 
gramaticals i ortogràfics -que no deixen 
de ser complicadots- i, sobretot, el bilin
guisme a què ens ha conduit una immi- 
gració massiva i desatesa, amb totes les 
seves influències linguistiques corrupto
res. D’altra banda, el llenguatge norma- 
tiu va quedar estancat durant el llarg pé
riode de les barreres, quan, si pensem 
que totes les llengUes evolucionen, per 
consolidades que estiguin, la fixaciò sob- 
tada i encara recent de la nostra a partir 
d’aquest mateix segle, feia més necessà
ria una prudent però continuada revisiò.

S’està produint, si no s’ha produit ja, 
un llastimòs divorci entre llengua escri
ta i llengua col.loquial, entre la llengua 
dels papers impresos i la del carrer. So- 
vint detectem a la premsa lamentacions 
de la nostra jove gent de lletres, en 
aquest sentit. Joan Rendé ha dit fa poc 
(AVUI, 7/3): “Molts escriptors hem 
hagut de castrar els nostres recursos per 
situar-nos al nivell d ’un públic que té

un coneixement escás de la llengua”. 
Això fa que es produeixi entre ells una 
inclinaciò a un cert relaxament, que la 
majoria, no obstant, auto-controla 
amb prudència, però aixi i tot topen 
amb la intransigència dels correctors ais 
qui les editorials sotmeten els textos. I, 
segons confessa Maria Antònia Oliver 
en la mateixa informaciò de l’“ Avui” , 
els correctors sostenen criteris diferents 
en questions gramaticals i, sobretot, 
dialectals, i aixi els escriptors es troben 
que en unes editorials els corregeixen 
sota uns criteris diferents que en altres.
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Quan horn intenta de resoldre aquest 
problema per les bones ais mitjans 
audio-visuals, la qUestiò esdevé molt 
més delicada, ja que aquells mitjans te
ñen una influéncia enorme sobre el ciu- 
tadá cor rent, i si s’apliquen amb carta 
blanca a acomodar les seves formes 
d’expressió oral ais hábits col.loquials, 
contribueixen a consolidar l’empobri- 
ment del léxic i la degradado normati
va.

Francese Vallverdú, assessor linguis
tic de TV3, reconeix que “elpunt de re- 
ferència de la normativa és una manera
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de fer didactisme, i també val la pena 
que TV3 assumeixi aquesta fu n d ó ”, ja 
que, “només pel fe t de ser en català, 
TV3 és un instrument de cultura catala
na”. (AVUI, 25/2).

No obstant, Vallverdú afegeix més 
avail que “Els de TV3 es plantegen de 
contribuir a la modernització del cata
là, acceptant, per exemple, nous signifi
cáis que a paraules antigües han anal 
afegint la historia i la cultura: cuidar, 
en el sentit de tenir cura, per exemple”. 
També es refereix Vallverdú al proble
ma que sol representar la traducció ca
talana de determináis argots, sobretot 
el deis “passotes”. I diu que en aquests 
casos s’han de deixar d’orgues i de pu
rismes i ha d’haver-hi castellanismes 
imprescindibles, com tio.

Cree que el purista més exigent deu 
haver d’admetre com a “tolerables” so- 
lucions d’aquest tipus, en els casos es
peciáis que les fan gairebé insubstitui
bles. Però també cree que TV3 hauria 
de ser rigorosa a evitar incorreccions 
gramaticals que no poden amparar-se 
en cap argument justificatiu. En citaré 
dues, d’aquests incorreccions, que he 
captat més d’una i de dues vegades, o 
siguí que no poden atribuir-se a distrac- 
cions esporádiques. Una d’elles és el si
guí en lloc de Vestal que s’hi sent infini- 
tat de vegades com a participi passât del 
verb èsser. El diccionari de l’Enciclopè- 
dia, prou recent, tot admentent la for
ma ser a més de èsser, i sô a més de sóc, 
no dòna altre participi passât que estât, 
amb les seves variants de gènere i nom
bre. L’altra incorrecciò és l’ús del sub- 
juntiu dels verbs en oracions que exigei- 
xen el condicional; per exemple, hi ba
gués anat on caldria dir hi hauria anat,o 
m ’hagués agradat per m ’hauria agra- 
dat. Aquest vici -que pot arribar a la 
pintoresca construcciò de si hagués po- 
gut hi hagués anat- no pot pas imputar
se a raons de simplicitat corn la del des- 
bancament del prétérit -va venir per 
vingué- O al menyspreu del llur, llicèn- 
cies que sòn preses a conscièneia. La del 
subjuntiu pel condicional només pot 
atribuir-se a un insuficient domini de la 
llengua.

Quant a l’emprobiment del lèxic, ci
taré també dos casos de simplificaciò 
molt corrents a TV3. Un és el de la in- 
terjecciò vinga!. Ja passo del fet que el 
vocable no apareixi registrai als diccio- 
naris (si més no als més utilitzats). Allò
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que lamento de TV3 és la insistència in
discriminada amb què l’utilitzen a tort i 
a dret. En segons quins diàlegs i situa- 
cions, i en segons quins ni veils cultu
ráis, el vinga! sona vulgar i agressiu, i 
pot ser substituit fácilment per més 
d’una alternativa, no sois amb mots 
més o menys sinónims com va, apa, au, 
som-hi, sino també amb altres de signi- 
ficació no rigorosament parallela, tota 
vegada que el vinga! també Tusen a 
TV3 amb significacions diverses. Po- 
sem per cas: Vinga; no em dirás que no 
pots, per Vaja.... o: Vinga, ves amb 
qué surts, per Home (o dona)....o: vin
ga: anem-hi, per Saps qué?, anem-hi;

L’altre cas que aporto és mixte, és a 
dir que inclou incorrecció gramatical i 
empobriment de léxic. Es tracta de la 
forma contreta sisplau -que potser es 
deu escriure -si’s-plau- que a TV3 
s’aplica contínuament, tant si el perso- 
natge que parla es dirigeix a algú a qui 
tracta de vos, com de vostè o de tu. 
Tant, dones, si bagués de ser si et plau, 
corn si U plau, corn si us plau, corn si els 
plau, concordància que evitaria al- 
menys la monotonia de la seva repetitiva 
audició, Això deixant de banda que la 
frase fêta incorporada per TV3 no figura 
als diccionaris normatius més usuals, 
corn si en català no tinguéssim altres 
formes alternatives per expressar aque
lla mateixa idea sense haver de sentir a 
cada pas el diftong de plau: per favor, 
vols?, si vols, si pots. I fins fes-me el fa 
vor, O fes-me la mercé per donar més 
varietat en casos en què no està en pan
talla el rostre del personatge i no cal 
preocupar-se per la sincronització de la 
frase amb el moviment labial.

Son minúcies, ho admeto, però és 
sensible que esquitxin el bon to general 
del nostre ens televisiu.

I encara podriem referir-nos a la fo
nètica. Hi pot haver diferèneies que 
obeeixin a la diversità! de procedèneia 
geogràfica dels actors o dobladors, pe
rò com s’explica que tots, o la majoria, 
dels noiets i noietes que surten en els 
programes dramàtics i en els spots pu- 
blicitaris, o que els doblen, no pronun- 
ciïn correctament la a átona?. Això 
amb els adults no passa. D’on els reclu
ten els nens i nenes de la TV3?

No sé si el Congrès de la Llengua, 
que quan escric aquest article encara 
s’ha de celebrar, descendirà a questions 
d’aquestes. Però, pensem una cosa. 
Allò que es consolidi a través de la tele- 
visiò no hi haurà ningù capaç de 
capgirar-ho.

Objectiu final: norm alità! en Tus
del català per Pere Font i Grasa

E .istem vivint els inicis d’un fet que 
pot ser historie: la convocatoria del II 
Congrès Internacional de la Llengua 
Catalana. El I Congrès, célébrât Tany 
1906, va conduir a la fixaciô de les ba
ses ortogràfiques i gramaticals que pro
piciaren una posterior desenvolupa- 
ment de la nostra llengua. Fou, de fet, 
el punt de partida de la lingüistica i la 
filología catalanes.

UNA VEU PER AL MON 
Obrin serens la nostra parla 
als mils parlars del mon amie 
amb les clarors d’un verb antic.
Vora la mar i al peu dels cims, 
durs al treball, per terra endins 
soiquem el pla que volem Iliure 
oberts a tots, viure i conviure 

J.V. FOIX
És el text de l’himne oficial del 2on. Congrès Internacio
nal de la Llengua Catalana 1986 
(musicat per J.LL. Moraleda).

A les principals ciutats de parla catalana s’han repartit milers i milers de rètols amb les especiáis caractéristiques que 
configuren la riquesa idiomàtica. A Barcelona-capital Than enganxat a les parades del bus.
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El Dr. Badia i el Sr. Espar Tico (setè i vuitè), començant per 
médis de comunicació de Barcelona del programa definitiu

El president del Congrès, Dr. Badia i 
Margarit, catedràtic i fins fa unes setmanes 
Rector de la Universität de Barcelona, ens 
explica quins son els objectius que hom pre- 
tén assolir: “La ¡lengua catalana s ’ha de 
projectar amb naturalitat de cara a les noves 
generacions. S ’ha de fer conèixer més i 
acréixer el seu pas corn a ¡lengua de creado 
cultural”.

Corn és sabut, la llengua catalana ocupa 
un setantè Hoc entre les més parlades del 
mon (n’hi ha més de 2.000) i, ha d’aprofitar 
degudament tots els avanços tecnolôgics per 
a difondre’s. “El moment actual -ens recor
da el Dr. Badia- es caracteritza per la recu
perado del sentit de la llibertat individual i 
col. lectiva, pel respecte al dret dels pobles a 
utilitzar amb normalitat la seva llengua”.

És evident que malgrat tots els esforços la 
llengua encara ha de Iluitar portes endins per 
assolir un domini arran de carrer: “El català 
ha d ’aconseguir tot l ’espai que lipertoca a la 
indûstria i al comerç, als mitjans de comuni
cació, al món de la ciència, de la recerca, del 
treball, de la cultura, del Heure, de l ’esport, 
de les arts, de l ’administracw. L ’objectiu f i 
nal ha de ser ¡’absoluta normalitat en l ’üs 
del català a tots els Territoris on aquest és la 
llengua prôpia i en tots els seus nivells”. És 
la veu del catedràtic de Llengua. És la veu de 
l’experiència Intel.lectual. És la veu del pre
sident del Segon Congrès Internacional de la 
Llengua Catalana.

Internacional, sí, perqué ara, vuitanta 
anys després, les principals institucions cul
turáis i académiques dels territoris on es par
la la llengua catalana: Andorra, Aragó, 
l’Alguer, País Valenciá, Ules Balears, Cata
lunya i Catalunya Nord, des de les universi- 
tats fins l’Institut d’Estudis Catalans, des de 
fundacions a associacions culturáis, tant na- 
cionals corn internacionals, convoquen 
aquest segon Congrès, per estudiar amb ri
gor cientific la situació actual de la nostra 
llengua: “És molt important -subratlla el 
Dr. Badia- que des de tot el teixit social es 
donin respostes créatives a situacions con
cretes i es potenciïn els processos de norma- 
litzaciô endegats per les respectives adminis- 
t radons”.
UNA TASCA POPULAR

És una tasca deis científics i deis lletrafe- 
rits? “No, millor dit: No només de la gent 
preocupada per rigor doctoral de la llengua. 
La tasca és de tot un poblé. Acírau el f et de

la participació com ' “Empreses Congressis
tes” amb aportacions económiques; com 
també el fe t d ’oferir un racó de la llar com 
al berg d ’alguna de les nombroses persona li
táis -catalanófils o no- que acudirán ais ac
tes centrals dels mesos d ’abril/maig”. En 
aquest sentit la Secretaria General del Con
grès (Provenza, 288, de Barcelona) treballa 
aferrissadament per coordinar una reunió 
d’aital volada.
LA VOSTRA OPCIÓ

Várem acudir a la cita de la premsa amb 
els directius que mouen aquest Segon Con
grès per saber-ne altres details: Com per 
exemple l’opció de congressista “ personal” , 
que pot col.laborar amb una aportació eco
nómica des de cinc mil fins a mig milió de 
pessetes. Com a senzill “ congressista de nú
mero” a “ Congressista de Mèrit Especial” , 
així amb majuscules...

El Dr. Badia i el Secretar! General Sr. Es- 
par Ticó ens expliquen gran quantitat de de
tails i llegeixen la corma d ’actes repartits per 
cotes les terres on es parla la llengua catala
na, i que hem intentât ressumir. Si aquells 
dos grans protagonistes del Primer Congrès: 
Mn. Alcover i Pompen Fabra aixequessin el 
cap, comprovarien com, d’entrada les possi- 
bilitats de divulgació s’han multiplicat a li
mits impensables. Com ara ja no cal fer un 
diccionari de normes perqué la tasca, com 
ens explica Espar Ticó, va pels camins de 
l’ordinador ja que, per exemple, durant el 
Segon Congrès l’empresa Hispano Olivetti 
llançarà al mercat un ordinador amb tipolo
gia catalana apresa al seu cervell informatit- 
zat. Com, per exemple, es pot divulgar el 
Congrès mercès a una tele autonómica abso- 
lutament catalana i a una primera o segona 
cadena estatals que també emet estones en 
català i amb multitud d’emissores de ràdio 
institucionals autonómiques, institucionals 
estatals o bé institucionals municipals, que 
han augmentât “ l’oferta lingüística” . ■
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e la presencia del jove intel.lectual 
valenciá Miquel Duran i Tortajada a la 
nostra ciutat a principis de segle, no en 
sabem el motiu, i potser tampoc no és 
ara el moment d’escatir-lo. El fet que 
m’interessa de senyalar és que en crear
se, l’any 1910, el “Diari de Sabadell”, 
li fou confiada la direcció d’aquest pe
riodic “autonomista” que venia a su
plir, amb una base ideològica més am
pia i amb una nova orientació, “Acciò 
Catalana”, diari “nacionalista” eixit 
del Centre Català l’any 1907 i que, diri
gi! per Doménec Saló Salas, només 
s’havia aguanta! un pareli d’anys. En 
fou director actiu i molt dinàmic, fins a 
l’any 1916. (Diguem, de passada, que 
curiosament tampoc no són sabade- 
llencs els seus dos primers successors: 
Joan Arús i Colomer -director de 1916 
a 1919- era, com sabem, de Castellar 
del Vallès, i Josep M.̂  Castellet i Pont 
-idem del 1919 al 1929- era oloti).

Em sembla intéressant de senyalar 
que, degut a la naturalesa valenciana 
del seu director, el “Diari de Sabadell” 
deis primers sis anys respira un marcat 
valencianisme, cosa que els lectors 
d’aleshores devien trobar natural, però 
que a nosaltres, francament, ens fa una 
mica estrany i no ens explicaríem si no 
sabéssim la procedéncia de Duran i 
Tortajada. Fullejant el Diari un hom té 
la impressió que, fora de Sabadell, i ex- 
ceptuant Barcelona i Madrid que per 
raons óbvies ocupen el lloc que els per- 
toca, el punt més important de la penin
sula sigui la ciutat de Valéncia i la regió 
valenciana. Ens desorienta el fet que a 
les seves págines sovintegin extenses 
cróniques i noticies del Pais Valenciá i 
apareguin amb assiduítat col.labora- 
cions d’escriptors d’aquella àrea, com 
Daniel Martinez Ferrando, Francese 
Paléncia, Pere Bone! Alcantarilla, aixi 
com el relien que hom hi dona a la mort 
del poeta Teodor Llórente (any 1911), 
ais Jocs Florals de Valéncia (1912), a la 
creació d’una Biblioteca Valenciana 
Popular (any 1913) i a tants d’altres fets 
i efemérides d’aquelles terres. Aquesta 
copiosa preséncia valenciana contrasta 
amb l’escassa atenció que dedica a la 
resta deis Paísos Catalans.

No voi dir això que el “Diari de Sa
badell” d’aquells anys no sigui molt sa- 
badellenc i molt català. A les seves pàgi- 
nes apareixen sovint composicions poé
tiques de Ramon Ribera, Joan Arús,
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3uran ì Tortajada

Joaquim Folguera (segurament els seus 
primers versos), aixi com versos -en 
català- i cròniques teatrals signades per 
Bartomeu Soler i Rabassó (el futur no
velista de “Marcos Villarí’"). A partir 
del 2 de febrer de 1913 hi són publica- 
des, en tota la seva extensió, les famo- 
ses “Normes Ortogràfiques” de l’Insti
tut d’Estudis Catalans, a les quais 
s’adaptarà ràpidament la redacció del 
Diari (el qual ens dona, a més, àmplia 
ressenya de la conferència que, organit- 
zada per la Joventut Regionalista de la 
nostra ciutat, pronuncié Pompen Fabra 
el dia 15 de març d’aquell mateix any a 
Sabadell i que -com fa constar la 
crònica- amb una durada de més de 
dues hores, estigué dedicada a explicar 
algunes de les dites normes).

A més de ser molt sabadellenc i molt 
català, el “Diari de Sabadell” és, sota 
la direcció de Duran Tortajada, un pe- 
riòdic que no té res de rutinari. En el 
seu contingut informatiu hi notem 
constants millores, d’entre les quais 
destacaríem la introducció, l’any 1913, 
d’informació telegràfica diària, la crea- 
ció de les Seccions Comercial (amb co- 
titzacions dels mercats de llana euro
peas) i Esportiva també diàries; és de 
remarcar aixi mateix l’adopció del for
mat “ europeu” , caracteristic dels diaris 
de gran circulació. Acompanyant 
aqüestes reformes, i com a prova de vi- 
talitat i del seu desig de projecció ciuta- 
dana -en el terreny cultural-, el Diari 
crea per aquelles mateixes dates una Bi
blioteca que tindrá cura de l’edició 
d’obres catalanes d’autor sabadellenc. 
El primer deis volums d’aquesta Biblio
teca del Diari de Sabadell és el Ilibre de 
poemes “Clarianes”, de Francese Ar- 
mengol Duran, eixit de la Impremta 
Comercial i data el 1913.

Ens estendriem molt si volguéssim 
referir-nos a la personalitat literária 
d’aquest valenciá que considerem mig 
sabadellenc, si més no pel fet d’haver 
dirigit durant sis anys el nostre Diari. 
Cronista a Paris els anys 1918-19, re
dactor en cap de “La Publicidad”, de 
Barcelona; col.laborador de “El Sol”, 
de Madrid, “La Veu de Catalunya”, de 
Barcelona i “Las Provincias” de Valén- 
cia. És autor de traduccions de 
novel.les de Blasco Ibáñez, publica Ili
bres de poesia i obres de teatre, que sig
na habitualment amb el nom de Miquel 
Duran de Valéncia... La seva obra poé-
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PÓRTIC
El temps està rt-xolt ) no es de 

bon mariner llensarse a 'l a  mar en 
circunstancies [jerilloses .Si cspeia 
qu'amaini el tem|>oral [.odia em|K U 
áre la ruta ab probabilitats d exit, si 

temerari y no esagita la \ cu ii«-I 
bon sentii, es més que prob.tble t[iu' 
z la primera esiropada vay.i a estre 
liarse contra les roques, desiruint 
vaixell ) arrees, perdent la tripiilacio 
y allunjant indehnidameiu el tenne 
del viatje

Aqüestes ) altres considcracions 
han passât pel nostre enteniment 
avans de decidimos a portar a la \ ida 
pública aquest non diari, temerosos 
de naufregar en aquest mar politic y 
sodai de la nostra terra, intensament 
revohat

Erapró, el patriotisme nostre qu 
per damunt de les propietí ccmi- 

de la traoquilitat propia; 
la accentuada desxnació del nostre po
blé que pera íugir d ' un pí-rill mo- 
roentani va dretament, seitse donar 
sen compte, al abim sens fondo d' un 
retrocés espantable, 1' anvorament ¡n 
tensissim que sentim pera aquells 
temps de tolerancia, de jjau, d ' ale 
gria y de vida, caracteristiipies de la 
nostra ciutat estimada, y la fe cjue 
lenim en el redressampnt definitili dé
la conciencia colectiva catalana que 
sabrá, per fi, seleccionar sabiament 
lo que avuy es un conjunt informe 
han donat forsa y alé al nostre trspe 
rit y allunyant d ' ell tota temonsa y 
tota prevenció, [>ortant p«;r (rnsí n)a 
la bandera barrada y p<-r nort la 
causa de la civílisació, ens hem lien 
•at a n’ aquest mar revolt disposals 
a swtejar scs impetuosos onades, ab 
la cega confiansa d' arrivar a port 

«Capejar el temj)oral*cs,jx r a \u ) , 
nostre programa.

Quant la natura reposa y 1' alegn: 
'^ titjo l acariciant el Hum del mar 
‘■’••a suament I' onada, corra el vai 
**11 adelarat dretament y st^ns perill 
*1 terme felis de la se \a  ruta; empró, 
9üant la natura s’ agita y les onades 
•  aixequen com colossals pirámides 

al frágil vaixell en sa caigu 
la marxa den refrenarse y devant 

^ 1  inminent perill queda momenta 
oblidat el fi del \ iatje, y «oís 

preocupa la sjtuació del moment

l'assu el perill, y altre vegada la 
ruta torna a esser la preocupai io del 
|)iIoi, (¡m- ihi (il)viam, en absolui. no 
r  ha deixada

.\o dir

Di /o ,ldull^^ 
iiilul y ib r.ihjiii 
■om leuv.u. la 
lora...

LII.ilin¡uba,

(-Î, y al pas de qah/ne fes- 
anomali, iriiieii 

moam la Hum iiispiia-

iiu's iv'.ptx'ic ai iu)sire programa. 1.a 
vida, ab les st;vi.-s múltiples manifes- 
tacions, oleiT:i\ en cada cas concrct 
dilérents punís de mira y segons si
guen ells j les circunstancies (|u’ els 
rodeji-n, eiUeilem den essirr el tracla- 
ment I.u que importa es no perdre 
nU) r  orientació ) en atjuest seniii 
ja luán dii quí som- som una tripiila- 
cii) que portant per euseina la ban
dera de les quatre barres, guiarém 
nostre \ aixell, en d  qual lú te eniia 
da tothom qui cregui trox arsi be, en- 
xers les platges de la cix’ilisacio, (pie 
seruiJ aqtielles aont, segons en Bal 
mes, h¡ regni -.el major henestar po
ssible pera 1 major numero possible » 

y  ^ r e s  x a ixe lU  
també s'h i encaminen; qui per la ma- 
teixa ruta nosira, qui per ruta dife- 
renia; cada hii crcurá que la seva es 
la mes dreta y la m enjs perillosa; a 
nosalires aix(í no ns preocupa, men 
tres r  honradesa de pensament els

el cami, siguin (ds dies placits, o si 
guin lonm-iuosos, ja Is donem per 
endexant la segiiretat de la nosira 
consideració ) d  nostre respecte.

Relleus
l'A.ikhl

///. Jtim l ,iilnm,Kmr M í fí/vnls:
a!' rimpiehaulahle voliiiital Mndi;iaJa ye- 
ae.osameiil a una uolde ■■mpirsa, y ah la jola 
creadora d w i hell comeu.uimeul. | e vixu . us 
saluda, vosahres ijui'l lledu, ,v "S oJerei.\ ¡a 
jU  p! nuera de Ies del sen veryer me>.¡u¡ ijiie

respe,
euhju.

iiieuma helleu, y eah/,„ 
eli, i/iii esdfi'f prompte iiir 
per rahiiic aspeele mole)! 
paraules d'eloyi pera lo pi i 
hi e lo luoksl x haixsyrole

l'jLM.x.xi. rm/ aue :

ijue al ctusurar lo ceusurahìt no serán pas 
/redes de d'iiidiyiiarió y d'iiikderancia. Tero... 
aixó si: jex i x.xi. desii/aria la mes alla sopti- 
lesa y jìddès per ses piéres gloses à fide  que. 
udliiie per ¡'esprit mes perspicàs y agut, fossiu 
hiu grates eom ima campana d'or qvi dringui 
V tun saboroses com un dokissim fruii.

'Pi o Ci’iii que això—que no es pas preUnsió 
ni peliilaiicia, sino un desitj \  proii—no será 
virtuì de la sroa ploma de pigmeu en belles 
l/elres y d  iufnn cintadà, Sois pidreii inspirar 
de ¡es fors que us ofereix iiu perfutu consumi 
de homi l’olunlal d'otpiet qui us saluda re-

JUD ENAL

La Festa Major
.\h 1,1 SMiiui.i Ùl K CiL-ams X N'anos. J  

<:.„ul\ en Pilujei, que Jn iu m  m u lip La  
nota d 'alegría iccorrcgucren les priiuipals 
\ iis de nostr.i ciiiut; al' un n-picgentT.il 
de campam-s. x realegre sè de IcS niusi- 
cpies, y f l remor incessam de la gent, que 
ab f! cor pic de joia \- ab ansies de diver
tirse per.i fsborrar d'iin cop 1' estela de

.• lo 
, iJ.i en els i

de
silenciosos, co

rda els festetjos,

L'n fxeinple ens el dona la fañada prin
cipal Je les Cases Consistorials; aquells as- 
l’irals de Hum, aquells aros eléctrícs y les 
guirnalJes de coloracions, han a£ivorit 
inolitssiin b  col lecció espléndida y farsa 
magnifica Je les Ibs^aananes

El passeig de la Rambla, la seva pitear 
es més lluenta, y do es d' estranx’ar. dones 
els globos qu’ enguanv envoltcn els Uums 
nomenats de camiseta son més tran^a-

l-.ngii.-mv els pieliniin.irs Je h  iiosua 
l-'esta Major han esJevinspit irjnqnils, en

Ilensaven ai xeiu el crit d' liossaiu,' una 
gran geniad.i, celebraiu la resurrecció ale-

giiáit.tm \ ,'iJniirain les espléndides llumi 
naiies \ les inagniHqnes ornamentacioi'.s 
del campanar \ de les C.ises Consistorials, 

l.es sardanes a la plassa .M.ijor, els con- 
Kills ais eiivclats v ais

Sant |jum 
de.hinque

del Dr Robert 
que Is I'lltims :

els carrers Je Sant Quirse, 
, Colón, \'ia Massagué y Nou 
IS, lots ells segueixen el matrix

mar x' els jardinets de la piassi 
la imteixa forma artistica

a Iravis l'niqin 
u'idria fos

d‘aquella Hum ¡amada dins l'an

celts popnl.irs, el

cles, s' ban list moll c.mco' 
lament l.i Ratalla Je Hors 
de preinis del Cert.imen hit 
leb:ar.in auii, no desmereis

A modo d' inloi m.icib, i

l-nguanv les ihm 
.•spléndiJes qu els ;

sameut iiegre sohre 'I paper iulen 
Ili Irassarà, ah un dibuix de diet 
V les idees que dins seu ha creai, 
drà Hoc mes lari eu aqueste' i 
com la ßor humil y/.r Juvknxi i 
7 Hegeixin.

ù’i, les imaljes paJ.i am
Íí ,/»,■

oldes planes, 'l’ambi:■ l,.ivcm limai .iquu M VCSJJ.1 TT
IcrM ul. i/tn ,;,m v TUéscsmtio en guanlir cls llocs

Concerts p er  Us Bandas

l-.ls concerts que durant aquestos dies hyn 
exécutât les Bandes d‘.\lc.intara yNavalraen 
la Pl.iss.1 de Pi y Margall, Rambla y. Plassi 
del .-\ngel, s' han vist forsa concorregutst^ 
executant les mes triades composicións 
dels .sens repartoris, essent forument aplau- 
Jides, devent fer especial esmem de 1a 
(.aialeada de le.s U alhiies, que la banda 
d'.-\lc.linara interpreté v executi d‘una ma
nera belt ensopeg.id.t y que li valgué una 
ben merescuda salva d aplaudiments.

Aliir é la nit tingué Hoc A la Plassa de Pi 
V Margall, la piimera audició piiblica de la 
Banda Miinieip.al, b  quai execi'té d‘una 
inauera ben enceriada diverses^ranmposi- 
cións, entre elles una hermosa fantasia so
bre motius de l'ópcM Carmen. El públtc 
qu'oinpIcnaKa la plasa de gom í  gom, tri- 
bm.'i .1 1.1 nostra baiuLn una merescuda ova- 
cio, ov.icio franc.1 v cspontinea, ab b  qual 
el ]>úb!ic Jemostr.l el sen entussiasne y 
sim|>.uia per la Banda Municipal. Pera co- 
rresponJicr ais .aplaudiinents, ànguè de re
petirse b  fantasia de la ópera «Carmen*

Nosaltrcs de.sde les planes del DlARI eu-

tica és valorada com a representativa 
del moviment literari valenciá de supe
rado de la poesia jocfloralista 
-arqueologitzant i enyoradissa, imita
dora de Teodor Llórente- per Joan Pus- 
ter a V “Antologia de la Poesia Valen
ciana 1900-50” (Barcelona, 1956) i per

LLOUT
r o t * M A r

VIA MASSAGUE.12 - TEL. 7251730

S A B A D E L L

Manuel Sanchis Guarner dins l’obra 
“Renaixença al País Valenciá. Estudi 
per generacions” {ydiléncia, 1968), així 
com en el treball de Vicent Simbor Roig 
“Sobre la poesía modernista valencia
na” (1984) i en el de Carme Gregori 
Soldevila “La poesia de Miquel Duran 
de Valéncia” (1968).

De les moites coses intéressants que, 
mitjançant un estudi aprofundit, es po- 
drien dir d’aquest personatge que en 
certa manera ens pertany, quelcom pot 
entreveure’s en aqüestes breus notes, 
que no tenen altre objecte que el de con
tribuir a la coneixença del prétérit de la 
nostra ciutat i dels homes que Than 
“ feta” .
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95Reflexions i evocacions d’una exposició: “ Thesaurus
per Mn. Josep Maria Marti i Bonet. Director del Secretariat Interdiocesà de Custòdia i Promoció d ’Art Sagrai a Catalunya

JAUME HUGUET. “ L’Anunciació” . Pintura sobre 
fusta, 97x80 cm. Tarragona (?). Abans del 1448. Proce- 
deix del retaule major de l’església parroquial de Valí 
molí (Alt Camp). Museu Diocesá de Tarragona. Núm. 
inventan 2953.

“ Thesaurus, l’art als bisbats de Catalunya 
1000-1800” ha estât un èxit que ha sorprès 
els mateixos organitzadors. Més de 50.000 
persones han visitât l’exposició en els dies 
que durà tan important i acurada mostra, o 
sigui del 24 de desembre de 1985 al 2 de març 
de 1986. A les hores puntes, els darrers dies 
calia esperar almenys 45 minuts per a poder- 
hi entrar; la gent s’hi va volcar. 
“ Thesaurus” -afirmava la revista Presència 
n. 727 pàg. 18- ha aterrat a Barcelona, tot 
aplegant sota la seva definició una de les 
mostres d’art religiös més important de les 
darreres décades” . Altres comentaristes ma- 
nifestaven que “ Thesaurus” era la millor 
exposició d ’art segrat de Catalunya sols 
comparable a la que es va presentar amb mo- 
tiu del Congrès Eucaristic Internacional de 
Barcelona. I La Vanguardia el dia 11 de de
sembre de 1985 en la portada a tot color 
deia: “ El repàs a les obres més destacables 
de T art sacre català realitzades des de l’any 
1000 al 1800 és un pas imprescindible per en
tendre la cultura i la historia de Catalunya. 
Fins a finals del prôxim mes de febrer, 
“ T hesau ru s” : l ’art als b isbats de
Catalunya” és una ocasió immillorable, i 
possiblement única, per aconseguir aquest 
objectin’’. “ És una exposició excepcional” , 
“ una mostra que ens posa en el nivell euro- 
peu” ... Ha estât, dones, un gran éxit. N’es- 
tem orgullosos i ho diem així tan clarament 
perqué ha estât un treball d’equip. El mérit 
de quasi una dotzena de persones que du
rant dos anys l’hem preparada i els fruits 
han estât plenament satisfactoris, malgrat 
algunes defíciéncies que ens esperonen a po
der millorar una nova mostra que denomi- 
narem, si Déu vol, “ Thesaurus 2on” .

Hem repetit moites vegades que aquesta 
exposició no evocava cap centenari o mil.te
nari ni la figura d’un personatge, o d ’un 
esdeveniment, sois volia manifestar la since
ra volunta! de l’església catalana d’oferir a 
tota la societal aqüestes magnifiques obres 
d ’art, però d’una manera especial ais inves- 
tigadors de la história de l’art. Tanmateix, 
l’Església no oblida que aqüestes obres fo- 
ren creades per al cuite i constitueixen una 
valuosa aportació a la pedagogia de la fe. 
“ Són -afirmava el Sr. Cardenal en el próleg 
del catáleg- véritables testimonis de religiosi
tà! que cal conservar ámb aquell afecte que 
mereixen la custòdia i la tramesa a les gene- 
racions futures d’un patrimoni cultural 
d’una importáncia innegable” . L’art reli
giös és patrimoni del poblé cristiá i ha de ser
vir per viure la fe. Aqüestes darreres parau
les escandalitzaren un critic d’art (“ El 
Mon” n. 197, 31-1-1986 pàg. 38) que escri- 
via que “ tal criteri és anacrónic i oportunis
ta tendent únicament a buscar argumenta- 
cions per tal de mantenir la continuità! de 
l’església en la gestió del patrimoni que en
cara controla” “ per aixó l’objectiu confes
sât de “ Thesaurus” és un acte public, publi- 
citari i militant de l’Església catalana, amb 
la complicitat manifesta de la Conferéncia 
Episcopal Espanyola, en reivindicació del 
seu dret a gestionar els béns eclesiástics. 
L’Església catalana -afirma l'esmentada 
revista- contraataca. És, en resum, una reac- 
ció mobilitzadora contra aquesta “ nova de- 
samortització” amb qué l’Església se sent 
amenaçada pels socialistes” . Lamentem al
gunes ¿ ’aqüestes expressions i altres, en can- 
vi, ens plan que les hagi copsat tan perfecta- 
ment. Es ben cert que l’Església desitja que 
“ l’art religiös sigui patrimoni del poblé cris
tiá i que serveixi per viure la fe” . “ Aquest 
patrimoni el vol gestionar l’Església” . Ma- 
lauradament hi ha avui dia qui vol provocar 
l’aïllament del fet religiös. La fe cristiana i la 
nostra Església han estât i són encara un dels 
ferments i factors civilitzadors i culturáis 
més actius i fecunds de la nostra história i de 
l’art. Tal intent d’aïllament del fet religiös és 
suicida. Agradi o no agradi molts dels béns 
culturáis del patrimoni català tenen una sig- 
nificació profundament cristiana. Ofegar-la 
és destruir-la. No és, dones, anacrònic cons
tatar la importáncia de l’aspecte religiös
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RAMON ÜESTOKRENTS. “ Sant Diaca amb elergue 
orant als sens pens” . Pintura sobre fusta, 69x185 cm. 
Barcelona c. 1360-65. Provinent de l’església parroquial 
de Sant Ceoli del Vallès (Vallès Oriental). Museu Diocesá 
de Barcelona. Núm. inventari 21.

d’aquests béns culturáis. L‘Església “ vol 
gestionar el seu patrimoni cultural” perqué 
està convençuda que és un valuós instru
ment de la pedagogia de la fe i perqué és un 
deure del llegat dels avantpassats que cal res
pectar i transmeetre amb tota cura a les ge- 
neracions futures. Afirmar això no és pas 
una postura oportunista. És, simplement, 
complir amb les exigéncies de la més profun
da significació objectiva de les finalitats de 
Fart religiös.

La mostra, ultra aquests importants ob- 
jectius que hem exposât, intentava -i creiem 
que ho va aconseguir- oferir un “ iter” cro- 
nológic de l’art a casa nostra. Era una anto
logia molt ben triada de les peces més signi
ficatives. O sigui, corn una mostra introduc- 
tòria d’altres exposicions monogràfiques 
que volem organitzar en els propers anys. 
En la primera sala hi havia el famós Orant 
de Pedret (segle X) i altres peces exòtiques 
d’influéneia islàmica o bizantina, i el vas de 
Besalú. Una munió de pintures murals ro- 
mániques (com la de Polinya) ens endisava 
en el rie période del segle XII. Frontals, com 
el de Sant Sandurni de Rotgers, l ’absis de 
València d ’Aneu, els laterals de Sagàs, Mare 
de Déu del Museu Diocesá de Sobona i la 
del de Barcelona, Biga de Cruìlles, crucifix 
de Lluçà, bàcul de l ’Abat Clasqueri, els bea- 
tus de Girona i de la Seu d ’Urgell, Missal 
de Sant Ruf, Ara portátil de Sant Pere de 
Roda, Creu processionai de Riells del Fai, 
fragments de teixits d ’origen bizanti del se
gle XI... constitueixen les fites més significa
tives de l’art romànica dins la mostra “ The
saurus” . En totes aqüestes peces assenyalà- 
vem també la lectura deis símbols, tots ells
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de gran força pedagògica; l’Anyell de Déu 
représentant Crist víctima i triomfant sobre 
la mort; els canelobres de l’apocalipsi i els 
genets, els “ tetramorfos” , la “ zeotokos” , 
el “ pantocratos” ... “ Si bé la mostra del ro- 
mànic és ressaltable -corn afirma Eduard 
Carboneil en l’article introductor! del 
catàleg-i representa de manera completa 
tant pel que fa al nombre de peces de les di
verses tècniques com a la seva qualitat, el 
gòtic n ’esdevé ànima i mare de l’exposició’’. 
Aixi, en pintura s’hi trobaven bona part de 
les més intéressants produccions de l’època. 
Una quarantena d’obres que portava un re- 
corregut entre els segles XIII i XIV, moment 
en què el nostre país per una banda veu el 
naixement d ’un estil, neorromànic, amb in- 
filtracions de les fonts neobizantines, el do
mini de la linia i el sentit bidimensional de 
les superficies, i per l’altra és marcat pels cu
rrents internacionals, sobretot dels esque- 
mes procedents d ’Itàlia i d ’on sortiren figu
res tan rellevants com Huguet, Nassa i molts 
d’altres: aixi, a la mostra eren remarcables, 
el Sant Sopar de Jaume Ferrer i I’Anuncia- 
ció del retaule de Vallmoll obra de Jaume 
Huguet. Per altra banda i dins de l’àrea 
d’inñuéncia dels mestres italianitzants es po
den destacar en l’exposició les taules del 
“mestre de Castellò d ’Empúries”, el retaule 
de Bernat Martorell, la crucifixió gironina 
de Ramon Sold. I ja en clara influència re- 
naixentista es mostraven la Pietät de Desplà 
de Bartolomé Bermejo (a. 1490), la Santa • 
Faç de Joan Gaseó, Missal de Santa Eulàlia 
de Rafael Destorrents, Frontal brodât del 
cardenal Margarit, Naixement de Jesús de 
Perris de Fontaines, Predicació de Sant Fe
lla de Joan de Borgunya, Naixement de Je
sús de Pere Mates, fragment del retarne de 
Sant Sever de Pere Nunyes.

També I’escultura assolia un Hoc promi
nent. Una vintena d ’obres que anaven des 
del segle XIII fins el segle XV. Entre les pe
ces més valuoses es destacaven: el Sant Crist 
jacent de Sant Feliu de Girona d ’Aloi de 
Montbrai, PAnunciació de la Catedral de 
Barcelona atribuit a Pere ça Anglada, la 
Pentacosta de Bartomeu Robló, la Santa 
Eulàlia de cercle de Claperós... Però poques

“ Frontal de Santa Margarida de Sescorts” . Tremp sobre fusta, 96x149 cm. Catalunya. Segona meitat del segle XII. 
Provinent del monestir de Santa Margarida de Vilaseca. Sant Martí de Sescorts (Osona). Museu Episcopal de Vic. 
Núm. inventan 5.

BAKIÜMEC DE ROBIÓ. “ Pentecosta i grup de quatre 
profetes” . Relleus d’alabastre, 53x55 cm. i 49x12 cm. 
Lleida. 1361-1362. Del retaule major de la catedral de 
Eleida. Museu Diocesá de Lleida. Núm. inventari 1495 i 
466.

peces superaven l’atenció i admiració deis 
visitants que produia el retaule major de la 
Catedral de Girona del mestre Bartomeu i 
Pere Bernés. És una pega, també, molt di
dáctica. En ella es representen amb una be- 
llesa dificilment superable les més impor
tants escenes de la vida de Jesús, essent co
ronal per tres pinacles amb les imatges de la 
Mare de Déu i els Sant Feliu i Narcís. La 
mostra en la part d ’argenteria fou qualifica- 
da “ d ’única i sense precedents’’. Hi havia 
peces claus d’orfebreria: cal remarcar, ultra 
el retaule ja esmentat de la Catedral de Giro- 
ña, el bust relicari de Sant Eulali de Torto- 
sa, la creu processional de Sant Martí de Pe- 
relada i ja en els segles del barroc: la Mare 
de Déu de la Cinta de Francese Via, la Cus
todia de Tortosa i sobretot la famosa urna 
de Sant Ermengol, obra cabdal de Pere 
Lleonart.

El Crist amb la Creu del Greco era támbé 
una de les pintures que més admiració cau
saren. Es pot llegir amb carácters grecs cur- 
sius petits “ domenikos theotokopoulus 
e’poiei’’. En l’ùltima sala hi havia algunes 
espectaculars pintures (com Venterrament 
de Crist de Pescóla de José Rivera i la Santa 
Cena d ’Antoni Vitado mat) i escultores de 
Erancesc Bonifás i de Ramon Amadeu.

El disseny i les restauracions han estât 
també molt lloades. Recordem que en diver
ses entrevistes amb el dissenyador Rafael 
Carreras, abans de l’exposició, manifestaren 
que calia donar una nota de senzillesa i, a
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l’ensems, que era convenient que la Hum 
ajudés al visitant a introduir-se en un am
bient quasi sacre. Aixô ho aconsegui amb 
uns marcs Huminosos al voltant de la peça 
exposada i amb un muntatge -ajudat pels 
mosséns Comamala i Calderer- molt simple i 
amb colors grisos.

Quant a la restauració cal dir que ha estât 
un dels objectius més ben assolits. Sota la di- 
recció del Sr. Xarrié de la Generalität s’han 
restaurât quasi el 40 per cent de les peces ex- 
posades. També la generositat de la Funda- 
ció Caixa de Pensions ha fet possible que al- 
tres objectes d’art que no foren a la mostra, 
i que calia intervenir en élis, siguin restau- 
rats en un programa que durará tot l’any 
1986. Aixi es donará un important impuls a 
les restauracions de les peces d’art dels nos- 
tres museus i esglésies catedrals. Aquest pro
grama ha motivât unes reunions “ in situ’’ 
en la mateixa exposició entre els restaura- 
dors i els responsables del patrimoni cultural 
de l’Església. Fruit d ’aquestes converses serà 
un director! de restauracions que esperem 
que estigui liest el proper mes de maig.

No podem oblidar el gran esforç que més 
de 60 especialistes de la história eclesiástica i 
de l’art han fet en presentar un magnifie ca- 
tàleg (de dos volums) de l’exposició. És un 
estudi molt aprofundit i serios que serà con
sultât i estimât per tots aquells que saben 
apreciar una obra ben feta.

“ Thesaurus” ha estât, dones, una grata 
experièneia de col.laboració entre tants 
Companys que sincerament estimem el patri
moni cultural de casa nostra. Cal repetir -és 
de justicia- que la Fundació Caixa de Pen
sions ha estât el gran mecenas d ’aquesta ex
posició. Hem de desit jar que aquesta fruc
tuosa col.laboració entre els Bisbats Cata
lans i l’esmentada Fundació s’estengui a al- 
tres iniciatives que tant poden beneficiar els 
béns culturáis de Catalunya. Esperem que 
molt aviat poguem celebrar el “ Thesaurus 
II” .



542

A Joan Arús, a redós del temps (I)
per Maria Albareda

És aquest un treball que ¡’autora envió a 
Mn. Geis poques set manes abans deis seu 
traspós. El mateix dia de rebre’l, Mn. Geis 
me’l recomanó per a publicar-lo a Qua
dern.

Endevinant-me la intenció, em digué:
-No cal que el llegiu ara... Emporteu- 

vos-el.
Però no vaig poder d ’estar-me de llegir- 

ne alguns parógrafs.
-Llegui-los en veu alta- però, va dir-me.
Li vaig prometre que es publicaría. A 

més, “cree que aquest treball podría llegir- 
se a la Fundació Bosch i Cardellach”, vaig 
proposar.

-Us ho acceptaran? -va fer.
Efectivament. Va èsser llegit per la prò

pia autora el dia 27 de marg proppassat.
J.C.

a morir Joan Arús i no vaig fer res per 
homenatjar la seva mort, com ho van fer co- 
neguts i amies sens i de la seva obra. Tot i sa
ber que tenia dins d’un calaix d’una antiga 
calabcera un bon plec de cartes particulars, 
exponent, moites d’elles, d’una personalità! 
que, com sabem, era característica i, podrí em 
dir, única en la seva generació de poetes saba- 
dellencs. Joan Arús no era un home vulgar. 
Ha passât ja molt de temps del seu traspàs i 
sempre he tingut la impresió que li dec aquest 
homenatge, i també el deure de descubrir 
unes facetes personalíssimes del seu carácter 
que poques persones, penso, tingueren opor- 
tunitat ¿ ’observar.

Potser, mirant amb ulls freds, semblará 
com si em proposés desvelar una pudorosa 
intimitat emmarcada d’una amista! que, si bé 
totalment inclusa dins els àmbits literaris més 
absoluts, és també la historia del fracás d’un 
padrinatge literari que m’afecta. Un padri- 
natge que m’honorà durant molt de temps, 
nodrint-se d’unes il.lusions conjuntes que fi- 
nalment no es pogueren realitzar. 1 no pas per 
culpa seva ni per manca d’jnterès de la seva 
part. Els sens vaticinis no arribaren a cumplir
se, però recordo com alguns punts de les seves 
cartes m’havien fet plorar. Quin afecte més 
sincer hi va haver entre nosaltres!

Joan Arús feu tot allò que estigué a la seva 
mà per ajudar-me a entrar en el mon literari, 
sempre difícil de guanyar, presentant-me 
gent, parlant de mi i regalant-me els sens con
seils quan més falta em feien.

Però el parorama literari d’aquell temps 
iniciava un can vi, amb el qual no em vaig po
sar d’acord. Però això és una altra història.

Eli, Joan Arús, com es podrá veure en la 
transcripciô parcial de les seves cartes, crée 
que em va posar un afecte sincer i paternal, 
sentint-se obligat a guiar els meus pobres pas- 
sos per l’incert carni de la literatura. Em tute- 
java planerament. Això és significatiu perqué 
el tuteig en aquell temps no era una cosa ge
neral com és ara. Jo sempre el vaig tractar de

vusté i amb un grandíssim respecte, lleva! 
quan, perdent-li la por, m’atrevía a criticar-li 
alguna composició seva. M’escoltava. L’inte- 
ressava la meva opinió, em feia posseidora 
d’una intuiciò que m’afalagava i que eli tenia 
molt en compte quan era el cas.

Tot això feu que el record que guardo d’ell 
siguí amable i perdurable i sJ matek temps 
alliçonador. Algunes coses que respecte la lite
ratura m’aconsellava no les he oblidades mai. 
1 aqüestes cartes que he repassa! i rellegit ara, 
després de molts anys de guardar-les en un 
calaix, no han fet sino rememorar el plaer i 
l’estímul que em proporcionaven les seves lle- 
tres, arraconada com estava dintre un món 
rural i apartat on no hi arribaven gaire -i molt 
menys en aquell temps,- les manifestacions 
culturáis i literáries.

Jo era molt jove, eli era un senyor que jo 
veia -i era- ja molt gran. I que aquest senyor 
de gran experiéncia i Professionalität, de gran 
geni també, es prengués la molèstia de 
consultar-me... Bé, la cosa queda prou clara: 
això m’envania, m’enlairava ais meus propis 
ulls.

Al moment de fer una tria i una escapçada 
en els textos escrits de la mà de Joan Arús, 
per aprofitar-ne només allò que siguí més ca- 
racterístic de la seva complexa personalità!, 
en interés del lector, he fet dues separates: 
una engloba allò que es refereix a eli mateix, a 
la seva obra, comentaris dels seus treballs, del 
seu estât d’esperit, reflexions aspres o pro
fundes, com eren les seves... L’altra es refe
reix a coses que m’atenyen a mi, a la meva 
vocaciò literària, a la fe que eli tenia en el 
meu treball, a tot allò que podia afavorir-lo.

Aquesta part no m’ha semblât necessària 
ni té ara, en aquests moments, tractant-se de

remarcar la seva personalità!, no la meva, cap 
importància.

Jo vivia allunyada de Sabadell, i Déu sap 
amb quina il.lusiò esperava cartes. Cartes de 
tothom, de familiars, de coneguts, d’amies 
antics d’abans i després de la guerra, de com- 
panyes de col.legi i, sobretot, d’aquells perso- 
natges que encara no sé com i per qué, aureo
láis d’un regust literari i francament triom- 
fant, anaren entrant poc a poc dintre de la 
meva vida de la mà d’uns quants bons amies.

El meu estât vocacional, antic i sincer, 
s’afermà i s’enriqui i es mantingué gràcies a 
tot una colla de figures del moment. Joan 
Arús, Mn. Camil Geis, Josep Miracle, Joan 
Crusellas, Joan Oller i Rabassa, Josep M. de 
Segarra, Octavi Saltor, Victor Català, Pilar 
Tous de Cirera... Corn aparegueren? Corn 
m’envoltaren?

Pensant-hi, crée que tot començà aquell 
dia 14 de desembre de l’any 1952 quan a Sa
badell mateix, en la celebraciô del cinquante
nari de la mort de Jacint Verdaguer, em va 
ser premia! un conte: “Fidelitat”.

Però també abeò pertany a una altra histò
ria. Deixem-la dormir.

Ara es tracta de Joan Arús, de la seva per
sonalità!, de la seva obra, i àdhuc de la seva 
intimitat de poeta dúctil i complexe, ator- 
mentat, d’una Sensibilität vibrant i delicada, 
sempre a flor de pell. Àdhuc la seva imtempe- 
rància, la seva impacient mordacità!, que tant 
com una arma era una defensa, anaven reves- 
tits d’un perfil finissim i perceptius de sensa- 
cions, que la seva brusca impaciència cuitava 
disfressar.

EU mateix, en alguns punts de les seves car
tes, ens descobreix aquest caire viu i estellós 
del seu carácter. EU se n’adonava i ho sabia. 1 
aquest coneixement el turmentava.

No vull seguir, però, per aquest carni confi
dencial.

Analitzar les cartes de Joan Arús? No, de 
cap manera. No és aquesta la meva intenció. 
S’analitzen per elles soles. Fer, dones, una 
anàlisi del seu carácter? La cosa és més senzi- 
lla que tot això. Al començament he parlât 
d’un homenatge, no? Dones és això, no cap 
altra cosa.

Permetin-me, si els plau, una petita obser- 
vació.

Com ja he dit, la transcripciô de les cartes 
son fragments escollits. Entre un paràgraf i 
un altre d’una mateixa carta s’hi escolaven al
gunes observacions i recomanacions dirigides 
al meu afer literari, que jo he retirât, com ja 
queda dit, escollint d’entremig algunes frases 
soltes més curtes però significatives, d’altres 
algún paràgraf més extens, però sense tenir 
entre elles una continuïtat. Per tal de suplir i
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remarcar aquests lapsus miraré de fer entre- 
mig una petita pausa per a ressaltar aquests 
punts adients.

Les cartes, algunes són molt extenses. Al- 
tres no tant. I molt més abundants d’alló que 
es pot pensar atenent-nos a les dates de les 
trascrites. Aquelles les he deixades totalment 
de banda pel motiu que ja he dit.

7 de juliol 1953.
“No vull esperar més a escriure’t malgrat 

que, com veurás, tiñe el pois impossible a 
causa d ’haver correguí aquest matí cinc hores 
pel bosc de can Juliana, amb els gossos, des- 
prés d ’haver esperat el toixó al peu del cau 
abans de la cinc -havia dormit a la casa- i no 
haver-se presentai. Hem fe t correr alguns co- 
nills i n ’he matat un, només un! La meva do
na en mata molts més, agafats indefensos del 
coniller”.

“Vaig rebre el teu treball que ara té Mn. 
Geis i no te’n parlo perqué continuo amb el 
propósit de venir a S. C. tal com tenim projec- 
tat”.

“...pateixo molt escrivint amb aquest pois 
indomable. ”
31 d’agost 1953.

“I  ara, davant l ’anunci de la leva próxima 
visita, penso que será millor contestar-te per- 
sonalment i complidament en l ’avinentesa de 
la visita que espero ens farás a Castellar, en 
hora més apropiada que l ’altra vegada per 
arribar-nos fins a can Juliana en una peripe- 
tética passejada”.
4 d’octubre 1953.

“Aprofito aquest matí de diumenge de 
pluja per començar a escriure, diré una mica 
a l ’aventura, una resposta a les leves amables 
lletres”.

“Tal com tenia previst, la meva conferen
cia ha remogut Tambient literari i intel.lectual 
de Vie, com remourà el de tot Catalunya 
quan aquest treball vegi la llum pública, édi
tât pel Patronat d ’Estudis Ausetans. ’’

“Quan em contestis pots fer-ho encara a 
Castellar, on romandrem encara potser tot el 
mes d ’octubre per mor de la próxima collita 
de bolets, que aqüestes pluges prometen.

El diumenge passai vaig anar a collir-ne a 
La Pobla de Lillet, anant-hiper Berga i Guar
diola i tornant per Gombreny i Ripoll. Els 
bolets a dojo, però no valen gran cosa com
parais amb els de can Julian, están dissipais 
per un excès d ’aigua. El paisatge, en canvi, 
meravellôs, encara que ja  el coneixia va 
deixar-me una imprestò formidable. Quina 
pena no poder viure sempre ben a prop o al 
cor mateix de les altes muntanyes! I  pensar 
que els que hi viuen -récordes aquell article?- 
ni se’n donen compte! Ara em vé a la memò
ria una cosa que m ’ha esdevingut darrera- 
ment i que demostra els graus de matérialisme 
instintiu i fatai de la geni vulgar, que és la que 
forma la immensa majoria. Cada vegada que 
hi explicat a alguna d ’aquestes persones que 
havia fe t una plantada de pollencs i àlbers a la

Maria Albareda durant el col.loqui que s’establí després de la ponencia.

vora del riu, indefectiblement m ’han sortit a 
parlar de la fusta que en t reuria. La meva res- 
posta ha estât que mentre jo  visqués no es ta- 
llaria cap d ’aquests arbres; que jo  havia plan
tai arbres, i no fusta. Treu-ne la conseqüèn- 
cia i veuràs que al mon hi ha dues menes de 
persones: les que veuen els arbres (que som 
nosaltres) i els que veuen la fusta (que són 
tots els alt res). Qui és més feliç? Ells, segons 
com es mira, perqué la félicitât, en el seu cas, 
està en la seva ignorancia, en la seva manca 
d ’esperii, mentre que en nosaltres, tot això és 
causa, molt sovint, de sofriment i de tortura 
interior; la nostra hiperestèsia fa  que patim 
per moites coses que élis ni veuen, en tal que 
no disfrutem, ni podem disfrutar, ni que en
cara que poguéssim voldriem, amb totes 
aquelles coses que afalaguen i exciten els seus 
gustos baixament vulgars i concupiscents. La 
nostra tragèdia, que jo  sento al meu entorn, 
és que una dissemblança essencial ens separa 
d ’aquesta geni i en el fons sentim per ells -enc 
que no volguem, almenys jo- com una rancù- 
nia, com una ira continguda, quan veiem que 
no volen ni poden fer-se càrrec del que nosal
tres som i representem, ni ens tenen per això 
cap considerado; quan més aviat ens meny- 
spreen i ens obliden i ens desconeixen, que 
encara és pitjor, mentre consagran tot el foc  
de llur admiració als idols passatgers dels 
grans espectacles. Una persona com nosal
tres, en qualsevol dels nostres pobles, acapa- 
rat implacablement pel fútbol i pel cine, es 
sent ofegada pel buit de la indiferència gene
rai, no suscita Tinterès de ningù i ha de fer la 
seva obra d ’amagat, com si fo s  un deliete, i 
sostenir relacions gairebé clandestines amb 
gent del seu mateix est il, com els co n traba n- 
distes i els espies internacionals.

Tenim, però, un consol: que nosaltres po
dem veure els arbres i ells només veuen la fu s
ta ...’’

Delegado Castellar del Vallès
Major, 57 

Tel. 714 52 44

“Hem engegat la ràdio que com de costum 
ens amargará el dinar amb un raig infecte 
d ’anuncis comerciáis, aliança del mal gust i 
del rastrerisme, i deis discos sol. licitáis, mos
tra inequívoca de la xaroneria i la incultura de 
la nostra bona gent. ’’

“El temps s ’ha aclarit i fa  sol’’.
“Vull consignar aquíTefecte trasdendental 

que et va produir la lectura de “Les Absèn- 
cies’’. Jo penso haver posai en aquest libre el 
més entranyable de la meva personalitat espi
ritual, el més pur, el més pregón i el més 
autèntic deis meus sentiments d ’home i de 
poeta. Després d ’haver fe t aquest llibre, ja  no 
em doldrà tant de morir, cal eli és Túnic que 
m ’assegura que el meu pas per la terra no 
haurà estât inútil.

No m ’estranya que t ’hagi produit una tan 
fonda emoció, més que res, m ’enorgulleix 
que t ’hagi oberi les portes de la teva Sensibili
tät al reialme infinit i misterios de la poesia, 
que, com la mùsica, té el do de posar ales al 
nostre esperii perqué voli més amunt del nos
tre miserable món. Altrament, quan després 
de llegir “Les Absències’’ dius: “Sé qui és 
vostè’’, no cornets cap error, perqué en 
aquests poemes no hi ha res que no sigui fili 
de la més pura sinceritat; no hi ha ficció ni 
pose de cap mena. ’’

“Trobo bé la tria que fas de “Gamins i 
Paisatges’’, denota una Sensibilität afinada; 
només trobo a mencar-hi un deis poemes que 
em semblen millors del llibre: “Després de la 
pluja’’. Torna’ls a llegir i ja  en parlarem. ’’

“Ciar que aquest llibre no es pot comparar 
a “Les Absències”, ni pel seu fons ni per la 
seva form a”... “...no es poden establir certes 
diferenciacions... ” “...si bé Tun es fe t de ca
ra end ins i l ’altra de cara enfora, com una rè
plica optimista a la gravetat pensarosa i taci
turna del primer...”
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De Sabadell i el seu rodal

La Barromera
per Joan Ahina i Girali

U ,na de les peces de terra més impor
tants de la vila de Sabadell, a ponent de 
la Vila i fora però tocant les muralles, 
era la Barromera o Barrumera, també 
escrita aixi altres vegades.

Un document de 1570 ens parla 
d’unes terres ‘'in loco vocato la Barru
mera satis prope et apud crucem qui est 
in itinere quo itur de villa Sabadelll ad 
Monasterium Monte Serrato, a meridie 
in itinere publico per quod itur de villa 
Sabadelli ad villam Sancii Cucufati Va- 
llensis”. La Creu que cita aquest docu
ment no pot ser altra que la Creu de la 
Mà, que estava situada prop i a tramun- 
tana de Tactual cruïlla dels carrers Grà- 
cia i Els Valls, El carni de Sabadell a 
Montserrat no és altre que Tactual ca
rrer de Gràcia, i el carni públic a Sant 
Cugat era Tactual carrer del mateix 
nom.

Un altre limit de la Barromera ens el 
dóna un document de 1592: “ab occi
dente cum riaria de Sobarber”. Per la 
part de ponent, dones, la Barromera 
arribava fins a la Riereta.

Dos foren els carrers sabadellencs 
que prengueren nom d’aquesta peça de 
terra.

Un d’ells fou el carrer de Gràcia, que 
inicialment s’havia anomenat carrer de 
Montserrat pel carni que, passant-hi, hi 
anava. Un document de 1581 ens parla 
d’un casal en la vila de Sabadell “extra 
muros, in vico vocato de Montserrat”. 
I en uns papers de 1610 hi podem llegir: 
“in vico nominato lo carrer de 
Montserrat, olim vero la Barrumera”. 
Poe li durà, però, el nom de la Barru
mera al carrer.

Un document de 1613 ens parla ja 
d’un nou nom i encara actual: “in vico 
dicto lo carrer de la Barrumera, nunch 
vero Beate Maria de Gràcia”.

Quines foren les raons que originaren 
aquest canvi de nom? Vegem-les. Reco- 
llim de les “Ordinacions” que el 12 
d’abril de 1610 fou presentada una su-
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plicaciò, pels casatinents fora del Portai 
de Terrassa, aleshores a Tentroncament 
dels carrers Sant Antoni i Gràcia, per
qué es mudés el Portal al capdamunt de 
les dites cases; el Comú acordá mudar 
el Portal de lloc i posar-lo en terres d’un 
camp d’en Feu. Aquest camp o hört 
d’en Feu ens ve citât en un document de 
1728 que, encara que un centenar 
d’anys més tardà, ens el situa perfecta- 
ment: “lo hört d'en Feu, a meridie cum 
novo vico vocato de Sant Antoni et a 
àrdo cum muro diete ville et itinere que 
roda la vila”. Fou posât dones el Portal 
a Tactual cruïlla Gràcia-Els Valls i, en 
principi, continuà anomenant-se Portai 
de Terrassa o, més correntment, de 
Montserrat. Entretant, en el mateix any 
1610, s’havia trobat al torrent de Togo- 
res una imatge de la Verge. Aquesta 
imatge, que corn diu Bosch i Cardellach 
en les seves “Memorias de Sabadell”: 
“como las criaturas jugasen con dicha 
imagen, llevándola por la calle como si 
fuese una niña...”, fou posada en una 
capella al nou Portal, que des d’alesho- 
res prengué el nom de Portal de Nostra 
Senyora de Gràcia. Les “Ordinacions” 
ens donen details ben concrets sobre 
aquest fet: “29 de Juliol de 1612 - Que 
es puga fer una capella sobre el Portal 
de Nostra Senyora de Montserrat a 
efecte de tenir en condecent venerado 
una imatge de la Verge Maria que és de 
desobre dit Portal sots invocado de 
Nostra Senyora de Gràcia. I  elegiren en 
acaptadors per fer la dita capella sobre 
del Portai de Nostra Senyora de Mont
serrat, mossèn Jaume Amelia i mossèn 
Joan Duran”.

La imatge de la capella del Portai fou 
traslladada més tard, degut a la gran ve- 
neraciò en qué se la tenia, a una nova 
capella que se li havia construit en Tam- 
pliaciò de Tesglésia parroquial. Fou 
una festa solemnissima, com ens diuen 
les “Ordinacions”: “6 d ’agost de 1623 
- A llaor i glòria de Nostre Senyor Déu i 
de Nostra Senyora Santissima de Grà
cia, sia feta la translació de la sua imat
ge sots invocació de Nostra Senyora de 
Gràcia en la capella que novament és 
estada fabricada en la església parro
quial”.

Tot i aquest trasllat de la imatge el 
carrer continuà amb el nom que té en
cara avui: Nostra Senyora de Gràcia.

Un altre carrer que prengué el nom 
de la Barrumera fou Tactual carrer de

Sant Quirze. El primer nom que se li 
donà fou, però, el genéric de Raval 
Nou; nom que cómprenla totes les cases 
que des de mitjan del segle XVI s’ana- 
ren edificant fora muralles i en el tros 
comprés entre el carrer de Sant Quirze i 
Tactual Plaça de Sant Roc.

Diversos sòn els documents que ens 
parlen del Raval Nou. Un del 1585 ens 
diu: “lo Raval Nou, satis prop los stira- 
dors”. Els stiradors o estricadors, que 
es construïren el 1565 on avui hi ha el 
Teatre Principal, no eren ja terrenys de 
la Barrumera; les “Ordinacions” ens 
diuen que eren al camp d’en Marc.

Fou a darreries del segle XVI que es 
començà a edificar el que avui és carrer 
de Sant Quirze. Aixi llegim en un docu
ment de 1589: “lo dit Joan Casali, mes- 
tre de cases, se obliga a fer una casa so
bre un troç de terra situât fora los murs 
de la present vila junt lo carni dit de la 
Rulla, anomenat la Barrumera”. Veiem 
en aquest document que no es parla en
cara de carrer, però si de carni, cosa que 
fa suposar que aquesta devia ser una de 
les primeres cases del carrer. Poe més 
endavant en el temps ja el trobem com a 
carrer. Un document de 1600 ens parla 
de “tota illa doma Antoni Duran sita 
in presenti yilla Sabadell i extra muros 
in vico dicto la Barromera als lo carrer 
de la Rulla”. L’any 1609 ens apareix ci
tât el nom de Sant Quirze: “in vico vo
cato de Sant Quirze, olim de la Barru
mera”. I el 1616 un altre document ens 
li dòna tres noms: “en lo carrer de Sant 
Quirze, o Raval Nou, olim de la Barru
mera”. Aquesta és la darrera vegada 
que The trobat citât com a Raval Nou. 
Els altres noms de la Barrumera, de la 
Rulla o del Joe de la Rulla, i de Sant 
Quirze continúen citats diverses vega
des.

Prevalgué, però, i encara és actual 
després de més de 350 anys, el nom de 
carrer de Sant Quirze.

MON1STROL
Passeig de la Plaça Major, 6 
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Aquesta dutat” una sorpresa escénica

^ ^ u a n  el lector de QUADERN llegirá 
aquest comentari s’hauran esgotat les 
representacions de l’obra teatral 
“Aquesta ciutat” que van ser progra- 
mades pel grup “Doble via”. Cal dir 
que les representacions de “Aquesta 
ciutat” \\2in estât autèntica sorpresa per 
ais sabadellencs atents al bon teatre.

L’elenc “Doble via” s’havia donat a 
conèixer l’any passât amb l’obra “Obli- 
da't deis tambors”, de Ana Diosdado. 
En la seva segona incursió el grup se 
n’ha anat més endarrera en el temps i 
més lluny en l’espai, amb una obra de 
l’autor nordamericà Thornton Wilder, 
titulada “Our tawn”, que va ser pre
miada l’any 1938 amb el Pulitzer i que 
ja és un clássic dintre del teatre contem- 
porani.

Heu’s aci la petita historia d’aquesta 
exhumació. Es dona el cas que Salvador 
Pité, capdavanter i director del grup 
“Doble via”, havia débutât com a ga
lant Jove, l’any 54, en l’estrena de 
l’obra de Wilder que va donar a conèi
xer a Sabadell el quadre escènic de la 
Purissima Concepció -mès tard “Pales
tra”-, després de l’èxit aconseguit a 
Madrid i a Barcelona amb la compan- 
yia del Teatro Nacional Maria Guerrero 
i de la difusió aconseguida amb la ver- 
sió cinematográfica que se’n va fer a

Hollywood. Els de la Purissima Con
cepció van presentar l’obra en traduc- 
ció castellana -com era habitual 
aleshores- sota el titol de “Nuestra ciu
dad”. Ara, trenta anys més tard. Pité 
ha satisfet la seva il.lusió de reposar-la, 
però en catalá i, encara més, adaptada a 
casa nostra. Aquest transplantament 
l’ha realitzat un home tan vinculat a 
QUADERN com és Josep Torrella. I 
hem d’advertir que no es tracta d’una 
idea arbitrària; com ha dit algú, el pro
tagonista de la comèdia és la quotidia- 
nitat i aquesta és una enteléquia que es 
pot trobar més en la seva pròpia salsa 
alli on l’espectador presencia l’obra. 
Aixó, segons se’ns diu, el propi Wilder 
ho havia suggerii. Aixi, dones, aquesta 
ciutat resulta ser, en definitiva, un cale 
gairebé exacte de la nostra, però en vi
stò retrospectiva de principi de segle, 
sense que es mencioni el seu nom en cap 
moment i sense que es puntualitzi amb 
rigor bistòrte la seva Identität, però fent 
versemblant la seva aproximació.

Naturalment, no n’hi havia prou 
amb les referèneies a un entorn ciutadà 
conegut, ja que dintre d’una estructura 
urbana s’hi han de moure unes formes 
de vida, uns hàbits, que en el panorama 
català es manifesten molt diferentment 
de corn ho havien fet en el panorama 
nordamericà descrit per Thornton Wil
der. I encara més si es retrocedeix a 
l’entrada del segle.

Salvador Pité ha dirigit no sois la po
sada en escena real sinó que també ha 
fet de “director” com a personatge fic- 
tici que enllaça les diverses escenifica- 
cions i mou els fils de Tacciò, parlant 
amb el públic com en una tertúlia 
d’amics. Amb el seu solid bagatge escè
nic i la seva Sensibilität, Pité ha aconse
guit que la representació s’escoli en una 
atmosfera intimista, llisa, tal com escau 
a una acciò que ha de poder arribar a 
somoure els sentiments de Tespectador 
sense recolzar-se en diálegs efectistes. 
El pas de la quotidianitat domèstica, 
simpàtica, dels dos primers actes, a l’al
tra cara de la quotidianitat, la dramáti
ca, la transcendent, d’original i arrisca
da plasmació en el tercer acte, ha estât

Montse Adalid en un emotiu moment de la representació. 
(Foto: M. Avellaneda).

també superat per Pité amb un domini 
del to escènic complet.

Voldriem senyalar que la ubicació 
real del cementiri sabadellenc a “l'altra 
banda del riu” ha brindat amb safata a 
Tadaptador un recurs al.legòric que ell 
ha potenciat amb el diàleg i també des- 
pullant el paratge de tota altra referèn- 
cia histórica (TArrahona romana. Sant 
Nicolau, La Salut) que pogués destor- 
bar el simbolisme.

Quant a actors i actrius altres que 
Salvador Pité, nombrosos i tots molt 
joves, han sabut encaixar bé en una tas
ca de conjunt harmónica i exempta 
d’estridéncies. Sense treure mérits a cap 
de les participacions secundáries, cada 
una d’elles degudament marcada, vol
driem ressaltar la protagonista -Montse 
Adalid-, amb la rélica adequada del seu 
oponent -Joan Vives-, i les caracteritza- 
cions -referint-nos a “ carácters” més 
que a aparences externes- de les dues 
parelles de pares: Annamaria Pité- 
/Josep Barceló i Anna Vidal/Josep 
Lluis Diaz. ■

DIADA DEL LLIBRE: Si teniu la rosa a una má, po$eu-hi a l’altra algún deis Ilibres de 
la BIBLIOTECA QUADERN últimament publicáis: (GARBA DE M AL LU G A R , EL NOSTRE  
PA DE CADA FESTA i LA SARDANA I  LES COBLES JUVENILS
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Art i Comunicació
per Joan Ripoll

A ja  Secció d’Arts i Lletres de la Fun
dado Bosch i Cardellach ha organitzat 
un cicle de conferéncies que, sota el 
nom genèric á’“Arí i Comunicació”, 
ofereix diversos punts de vista d’artistes 
i literats sobre la mateixa essència de 
l’art i la literatura.

L’ART VERS L’HOME
Pot semblar sorprenent, d’antuvi, 

l’associació d’aquests dos termes: art i 
comunicació, quan el primer deis dos 
mots aparenta encloure una connotació 
d’hermetisme, que solament es revela 
ais iniciats; i quan el segon s’associa 
d’immediat a una manera concreta de 
comunicar-se, és a saber, aquella reser
vada ais mitjans anomenats, exclusiva- 
ment i abusiva, mitjans de comunica
ció: premsa, ràdio, televisió, publicitat i 
ara ja també, informàtica. Caldria re
cordar, si de cas, que resquema de 
l’anomenada teoria de la comunicació 
és prou més ampli com per acollir qual- 
sevol altre sistema comunicatiu: font - 
missatge - canal - receptor, esquema 
perfectament aplicable a tota mena de 
comunicació humana.

És Aranguren(l) qui, precisament, de
dica uns capitols del seu Ilibre sobre el 
tema a l’estudi de la comunicació no 
lingüistica i a la comunicació estètica, 
en el qual manifesta palesament: “la 
obra de arte no existe sino en cuanto es 
recibida” (pel públic s’entén); i Alei- 
xandre(2) insisti al seu dia en qué “la 
poesia no es cuestión de fealdad o her
mosura, sino de mudez o comunica
ción”. L’art és, dones, un vehicle de co
municació, comunicació que s’estableix 
grácies ais llenguatges que li són propis 
(plástic, literari, musical...) en tant que 
transmet un missatge específic ( en el 
sentit més ampli del mot) a través d’uns 
canals també específics (color, ritme, 
harmonia...): en tot cas, el grau de co
municació establert entre l’artista i l’es- 
pectador -a través de l’obra- dependrá 
del grau d’intel.ligibilitat que es des- 
prengui deis recursos emprats, en el ben 
entés que aquest llenguatge no sol ser 
intégrât només per la tècnica sinó tam
bé pel sentiment, no solament per la 
gramática sinó també per l’estil. És evi
dent, dones, que la comunicació que 
pugui establir-se a través de l’art és 
molt rnés subtil i àmplia que no pas la 
que s’estableix amb altres mitjans més 
obvis.

FUNDACIO
BOSCH i CARDELLACH 
SECCIÓ D’ARTS I LLETRES

CICLE DE CONFERENCIES
sobre

ART I COMUNICACIÓ

Sabadell, abril - juny de 1986

L’ART VERS L’ART
Però cal remarcar, també, que hi ha 

una altra mena de comunicació en l’art, 
aquesta més subtil encara. Em refereixo 
a la correspondéncia que existeix entre 
les diverses formes d’art: hom parla in- 
distintament, per exemple, de ritme a la 
música, a la poesia o a l’escultura; o bé 
de color a la pintura, a la música, a la 
mateixa poesia; o bé d’euritmia a la 
dansa, al dibuix, a 1’arquitectura... 
Aquesta correspondéncia és tan antiga 
com el mateix home i el mateix art; Ho-

. D'EN /
MINGO ^ - ^

ESMORZARS
BERENARS

D i Í : A >  Les Valls, 17 ■ Sabadell

raci deia - i hom pot recolzar-s’hi - “ut 
pictura poesis”, és a dir, la pintura com 
la poesía, i a l’época contemporánia no
més cal recordar Baudelaire establint 
les seves “correspondéncies” , o Rim
baud assignant un color déterminât a 
cada vocal, o Scriabin donant-lo a les 
notes musicals. S’han establert, també, 
innumerables paral.lelismes entre mú- 
sics, pintors i literats: Txaikowski i Van 
Gogh, Picasso i Ramón (Gómez de la 
Serna), Stravinski i Paul Klee, Joyce i 
Schónberg, entre tants altres, i si RA- 
fael Albert(3) s’ha proposât “pintar la 
Poesía /  con el pincel de la Pintura”, 
ha estât Stokowski(4) qui ha dit que 
“un músic ha de ser un poeta i un poeia 
ha de ser un músic”.

En fi, Jean Cocteau(5) ho resumí 
amb una frase feliç, tot allant la savie- 
sa amb la ironía: “un art ha de satisfer 
les nou muses: és el que jo  en die la pro
va del nou”, i no fou en va que ell ma
teix practiqués, amb fortuna, tant la li
teratura, com el dibuix, el teatre i el ci
nema. Home de molts sabers i de mol- 
tes intuícions, 1’artista sap prou bé el 
poder comunicatiu de l’art, ja que, es- 
sent en el fons una unitat d’expressió, 
comporta un coneixement total de 
l’existéncia, en tant que com a llenguat
ge humá és el que més s’aproxima a 
l’absolut. Caldrà remetre’s a les parau
les amb les que Étienne Souriau(6) re- 
sum la seva tesi en un Ilibre fonamental 
sobre el tema: “... les obres mestres 
més importants de Part, les cimeres de 
l ’ésser... enclouen un missatge inherent 
a la mateixa existencia, encara que en 
certs aspectes la ultrapassin, per aquest 
nimbe o “aura” supraexistencial que 
se’n desprén, i que aconsegueix oferir- 
nos, sinó de manera palesa, almenys 
ben sensible”.

NOTES:
(1) José L. Aranguren.- LA COMUNICACIÓN 
HUMANA. Guadarrama. Madrid, 1967.
(2) Vicente Aleixandre.- MIS POEMAS MEJO
RES. Credos. Madrid, 1956
(3) Rafael Alberti.- A LA PINTURA: POEMA 
DEL COLOR Y LA LINEA. Buenos Aires, 1945.
(4) Leopoldo Stokowski.- MUSICA PARA TO
DOS NOSOTROS. Espasa-Calpe. Buenos Aires, 
1946.
(5) Jean Cocteau.- LE COQ ET L ’ARLEQUIN. 
París, 1918.
(6) Étienne Souriau.- LA CORRESPONDENCE 
DES ARTS. ELEMENTS D ’ESTHÈTIQUE 
COMPARÉE. Elammarion. Paris, 1947.
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L’Art, erotìsme de la historia

proppassat dia 8 d’abril, a l’Audi- 
tori de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, 
l’escultor Josep Maria Subirachs inau- 
gurà el cicle de conferències sobre “Art 
i Comunicacìó”, organitzat per la Sec- 
ció d’Art i Lletres de la Fundado Bosch 
i Cardellach, tot desenvolupant el tema 
“L'art, erotisme de la historia”.

Prenent el símil de l’erostisme, entés 
corn a elevació del mer instint, aixi ma- 
teix situà l’art corn l’elevaciô a un pia 
superior dels fets puntuáis de la histo
ria, ja que és la culminaciô d’aquestes 
representacions el que en queda de per
durable: un exemple podría ser “La 
Gioconda”, de Leonardo, corn a imat- 
ge perenne del Reneixement. Per a Su
birachs, l’obra d’art, per a ser vàlida, 
ha de complir tres condicions: la histo- 
ricitat, és a dir, respondre a una nécessi
tât del seu temps; la correlaciô entre la 
matèria i la forma; i la creativitat, o alé 
superior que la fa esdevenir perdurable. 
Solament els gran genis assoliran, però, 
la perfecció total, en la mesura que

s’avancin a la seva época; en aquest as- 
pecte citá, entre altres, Velázquez com a 
precursor de l’impressionisme i com 
autor d’una obra mestra, “Les Meni
nas”, sobre la qual s’estengué tot ana- 
litzant el punt de vista de l’espectador i 
de Fautor; altres citacions es referiren a 
Gaudi, al qui atorgà el títol d’inventor 
del “collage” amb les seves combina- 
cions de mosaics, i d’arquitecte genial

ANÁLISIS CLÍNICS 
i PERFUMERIA 
COSMÈTICA de

Joan Garriga i Manich 
(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 

Farmacéutic Municipal).
Passeig Plaça Major, 37 

Telèfon 725 53 53 - SABADELL

per les solucions técniques que aportà, 
aixi corn a Orson Welles, un altre gran 
artista que es revelà amb un primer film 
-“Citizen Kane”- que figura entre els 
millors de tota la historia del cinema. 

En una segona part de la conferéncia, 
l’artista comentà, amb projecció de 
diapositives, aspectes de la seva propia 
obra, tot explicant-ne les motivacions i 
les solucions adoptades; especialment 
interessant fou la seqüéncia de diaposi
tives relatives a la construcció del mo
nument, en ciment armat, dedicat a les 
Olimpiades de Méxic, sobre el quai 
aportà diverses dades. Finalment, 
s’obri un col.loqui a l’entorn de l’obra i 
dels conceptes expressats, en el quai 
s’estengué sobre les relacions entre l’es- 
cultura i l’arquitectura i la pintura, aixi 
corn sobre altres details de les seves rea- 
litzacions artistiques. ■

MARCS I 
MOTLLURES
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OLIS
AQ UA REL.LES
DIBUIXOS

CASBERMARC
Mf Cristina, 7 Tel. 726 01 62
Sabadell
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Avui és...
M aria R osa M arine! .lo
BibJiotecària-Cap de la Biblioteca de la Caixa de Sabadell 
per Xèspir. (Caricatura d^Emili Hierro)

F a  vint-i-cinc anys que Maria Rosa 
Marinel.lo està vinculada a aquesta se
cular entitat sabadellenca. I setze anys 
que n’és la bibliotecària-cap.

Durant aquest temps ha pogut con
templar com creixia aquesta muntanya 
de llibres que, ara fa poc, ha arribat a la 
fita de 100.000 exemplars. Tot una sim
bòlica muntanya de paper que no la sal
varla un saltador de perxa.

-No se sent, a volta, empatxada de 
tants llibres?

-Si, véritablement, són molts els que 
passen per les meves mans al llarg de 
I’any. S'ha de fer tria entre la copiosa 
producció editorial, a voltes molt repe
titiva i no sempre de qualitat.

Per manejar tot aquest munt de lli
bres hi ha unes vint persones, entre bi- 
bliotecàries, administratives, auxiliar s i 
ordenances, comptant la Biblioteca 
Central i les quatre filiáis, totes elles a 
càrrer de la bibliotecària-cap. A ella, a 
manera particular, cal fer-li aquesta 
pregunta:

-Quina és la seva lectura preferida?
-Com a lectura d'estiu, que em ser- 

veix de veritable “relax”, les novel.les 
policíaques; Agatha Christie, prefen- 
rentment. Les novel.les en general, bio
grafíes, historia, vulgarització científi
ca...

-I la que menys?
-Els llibres de ciéncia-ficció, els 

d 'ocultisme, astrologia...
-Creix el lectorat de llibres catalans?
-Cree que sí. No puc donar estadísti- 

ques en aquest sentit, però l'estudi del 
catalá a les escoles on recomanen lectu
res en catalá penso que contribueix a 
r augment dels lectors en aquesta llen- 
gua.

S’imposa una pregunta estandard:
-Si hagués de salvar tres llibres entre 

els 100.000 que hi ha, quins salvaria?
-Se'm fa  difícil, ja que, en cas d ’algu

na calamitai, mirarla de salvar-ne 
quants més millor. Corn que tenim els 
llibres col.locals per ternes i seccions, 
aniria seguint un ceri ordre (deformació 
professional): Secció Local, Reserva, 
Revistes antigües, Secció Montllor, 
Col.lecions antigües... Penso que si 
m ’hagués d ’entretenir buscant els tres 
salvables, es perderien aquests tres i 
molts d ’alt res.

Podríem exposar en aquest article al- 
gunes estadístiques que al llarg deis 
anys s’han anat publicant d’aquesta

cinquantenària biblioteca. Ho deixem 
de banda, però pensem, en canvi, que 
seria bo de saber algún “ rècord” que 
s’haurá establert en aquesta biblioteca 
central.

-Podria destacar-ne algún? -li dema
no.

-Bé... cree que pot destacarse el de 
rebre vuit-centes paperetes en un dia, 
sol.licitant llibres del magatzem. Tenint 
en compie que la Biblioteca obre nou 
hore diáries, quasi representa cent lli
bres per hora. És una bona velocitati 
Aquests “récords” s ’acostumen a pro- 
duir a les' vacances de Nadal i Setmana 
Santa, quan els estudiants tenen les se- 
ves biblioteques tancades.

Cal fer constar que predomina el lec
tor jove, ens diu Maria Rosa, la qual 
puntualitza:

-És el lector Jove el que més utilitza la 
Biblioteca o hi ve. Faig aquests distin- 
ció entre “utilitzar” i “venir”perqué la 
Biblioteca, a més de consultar o endur- 
se llibres, és un lloc de trobada.

A part dels llibres d’humor, que tam
bé n’hi han, es crea humor en aquest lo
cal. Veiem-ho a través d’algunes anéc- 
dotes que ens explica el nostre personat- 
ge, tot somrient:

- Vine a collir un Ilibre.

-Té una foto de Colón?
-Aquell que ens diu: Voldria La cien

cia de los amantes. El títol és: “Los 
amantes de la ciencia”.

-O aquell altre que demana la geogra
fica de Lope de Vega.

-Un nen que pregunta a la bibliotecá- 
ria: -“On està Machado?”. La bibliote- 
cária que contesta: -“Ja fa  temps que fa  
malves”...

-El d ’aquell altre que voi un Ilibre so
bre el flamenc. La bibliotecária busca, 
deierosa, informado sobre el bali i li 
dóna... El nen, desolai: -Volia l ’ocell...

-El que ens demana si li podem pro
rrogar un Ilibre que té alpréstec, però no 
recorda Tautor... -Díguim el títol, si el 
recorda -li demana la bibliotecária. El 
lector ara creu recordar: Las Moradas de 
Santa Teresa, fsense comentaris).

-Aquell que demana: -“Voldria un 
Ilibre d ’estudi”. -“Té alguna preferén- 
cia? se li pregunta. -“Doni’m «Cleopa
tra»”

I podríem afegir-ne d’altres, però és 
l’hora de tancar.

A dintre, entre milions de págines, 
queda una munió de personatges que 
tenen históries de tota mena... Però 
això ja pertany a altres autors i actors...
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Art Romànic

Rubi, més de mil anys enrera
per Ramon Vali i Rimblas

A j ’any passai commemoràvem el 
mil.lanari de la presa de Barcelona per 
Almansur. Sembla que el cabdii musul- 
mà per arribar-hi segui el carni del baix 
Vallès, assolant les poblacions per on 
passava. El 6 de juliol de l’any 985 con
quería la ciutat, enduent-se’n molts 
captius i incendiant-la, destruint-se aixi 
pràcticament tots els seus arxius.

Immediatament després es tingué de 
refer la documentado perduda, sobre- 
tot aquella que feia referència ais títols 
de propietat. Es per això que són tan es- 
cassos els documents anteriors a aquella 
data; i és precisament a partir d’ella 
quan comencen a abundar, de manera 
que una bona part de les nostres viles i 
parròquies surten referenciades en els 
documents a partir d’aquest moment. 
Això fa que ara abundin els mil.lenaris 
de poblacions del nostre rodai vallesà. 
Rubi una d’elles.

Ara bé, caldria que ens preguntéssim: 
millenari de què? De la “ fundació” de 
la població? No; perqué cap d’aqüestes 
viles fou creada del no-res ara fa mil 
anys per algún conqueridor ni per cap 
senyor que hi promociones un nou esta- 
bliment. Del nom de la població? Tam- 
poc, perqué ja es veu ben dar que un 
nom no s’adopta perqué si, ni de sobte. 
Aleshores cal convenir que els mil.lena
ris que commemorem són, simplement, 
del document més antic (entre els cone- 
guts fins ara) en el que hi consta la po
blació o la parròquia l’aniversari de la 
quai celebrem. No commemorem, dones, 
el mil.lenari de cap començament, sino de 
la constatació de que ara fa mil anys la 
població ja hi era, des d’abans; i de molt 
abans moites vegades.

Allò que els documents escrits ens si
lencien, ens ho demostren, en canvi, les 
pedres, que no són sino una altra forma 
de documentado. Un cas ben palpable 
el tenim precisament a la façana de l’es- 
glésia de Rubi, en la que s’hi conserven 
fragments anteriors reaprofitats i 
col.locats, no a la bona de Déu, sino 
amb un cert criteri i amb ganes de “ fer- 
los Huir” . Són peces incrustades a la 
façana i al campanar, ùnics elements 
que es conserven de l’antiga església. 
Queden allunyats de l’observador, de

manera que és recomanable proveir-se 
d’uns binocles si es volen apreciar els 
details.

Com hem dit, les parts més antigües 
que es conserven són la façana i el cam-

panar. La fa?ana és del primer romànic 
i presenta un frontó acabat :ot eli amb 
un fris d’arcuacions llombaràes; als ex- 
trems capeen la fa?ana dues bandes ver
ticals. Aqüestes faixes no arriben al sòl.

C oU abora BANC
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sino que arrenquen a mit ja altura en 
una línia que marca clarament l’existèn- 
cia de dues étapes: la del primer romà- 
nic, del segle XI dones, a la meitat supe
rior; i una altra, inferior. Aquesta da- 
rrera, més antiga per tant, podria co
rrespondre a l’església que devia haver- 
hi ara fa mil anys.

La meitat llombarda de la façana, és 
a dir la superior, té al seu centre una fi
nestra coronella, formada per elements 
més antics reaprofitats. El mainell és 
una columneta de marbre blanc ador
nada amb espiráis, probablement ro
mana. El capitel! és aplanat en dues de 
les seves cares; en les altres, passa ràpi- 
dament del diámetre de la columneta al 
gruix del mur, amb unes decoracions 
incises d’un aspecte molt primitiu a la 
seva part baixa s’hi veu una creu, coro
nada per una cara molt rústega. La base 
on descansa la columna té una decora
do en forma de :riangles, que recorda 
les impostes de Sant Juliá de Boada, a 
l’Empordá; aquest capitel! és molt sem-

Kant a un que hi ha a la Salut del Pa- 
piol. A la part superior de la fines:ra hi 
han dos arquets monolítics. Aquesta fi- 
nestra evidentment reaprofitada, és 
d'abans de l’any 986 i anterior, per 
:ant, a la data que ara rememorem.

Uns altres elements que també foren 
reutilitzats amb pie coneixemen: de 
causa són dues peces esculpides que hi 
ha al pilar que parteix els forats cesti- 
nats a les campanes de la banda de po- 
nent del campanar. Incrustât a la part 
aaixa d’aquest pilar hi ha un capitel! de 
línia corintia que bé podria ser de pro- 
cedéncia tardo-romana; i a sobre hi 
veiem un cap d’animal, com si fós una 
gárgola, de més difícil datació.

Totes aqüestes pedres, dones, ens par
len d’un edifici queja era “passât” quan 
es construïren la façana del segle XI i el 
campanar més tardà. Edifici que és el 
que dévia, millor dit, havia d’existir ja, 
donades les caractéristiques de les peces 
descrites, l’any 986. I anterior, per tant, 
a aquesta data que ara recordern.

Rubí, com tantes altres poblacions 
que celebren o han célébrât el “mil.le- 
nari” i com la majoria de les poblacions 
del Vallès, són molt antigües; i no nei- 
xen de cop i volta ara fa mil anys, com 
si sorgissin del no-res. Tenim, grácies a 
Déu, unes arrels molt més fondes que, a 
través d’antecedents romans conuns, 
ens uneixen i integren a la historia de la 
resta de pobles d’Europa, amb els que 
estem units, no desde Ninou d’en- 
guany, com algú ha dit, sino des de 
molt abans fins i tot de la efemérides 
que celebrem.

Per aixó, amb aqueste? línies vol- 
dríem unir-nos al mil.lenari que es com
memora enguany, congratulant-nos, no 
només deis mil anys darrers de l’exis- 
téncia de Rubí, sinó també deis bastants 
més que té de vida.

DE SABADELL
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Castells del Vallès

Castell de Rubí
per David Aloy

Municipi: Rubí

Situació i accesses

Emplaçat dalt d’un tossal, al marge 
dret de la riera de les Arenes i a la ban
da oposada del principal nucli de la po
blado. L’accès es fa des de l’estaciô del 
ferrocarril i cal emprar un quart per 
arribar-hi (hi ha algunes paseres que si
túen a la riba dreta de la riera).

Notes historiques

Passem una mica per alt el significai 
etimologie de Rubí (Riorubeo o Rio 
Rubio: esbarzerar; nom “derivai de ro
ca”, segons els historiador s i filòlegs) i 
consignem que el castell ja té noticia en 
un document de l’any 994 (1). Més tard 
es confirma que el Castrum Rivo Rúbeo 
confronta amb el terme de Sant Cebriá 
d’Aigualonga (Valldoreix) (2).

A meitats del s.XI aquest castell es 
relaciona amb el d’Arraona, i així es 
perfila una línia familiar senyorívola 
del castell de Rubí (3). Més tard depen-

• cWjrpfL OE RuBi'r

gué deis Claramunt, essent cap a mei
tats del s.XIII que el nom deixa de 
consignar-se amb la partícula “riu” (o 
“rivo”) Rúbeo, i passa a dir-se simple
ment “Rubí”.

Per venda del castell tingueren dret

sobre eli els Torrelles, de Rubí, i la pre- 
ponderáncia d’aquesta familia que, a 
més, posseia els castells de la Roca, 
Sant Boi i Montbui, perdurà del s.XIV 
al XV. Amb posterioritat pertangué ais 
senyors de Sentmenat, ais Oms, barons 
de Santa Pau, i ais Copons (4).

Amb motiu de la Ilei de desamortitza- 
ció (s.XIX) la familia Moyá (Moja) 
n’adquirí la propietat i per últim, fou 
heredat pels Sarriera, comtes de Sotter
ra i marquesos de Santa Maria de Bar
berà. Actualment és propietat del muni
cipi de Rubí.

El castell, avui

El castell, encara conserva Paire de 
noblesa propi dels castells gòtics, mal
grat les modificacions i maltractament 
soferts.

L’ala nord, amb elements romànics, 
mostra un portai i una finestra de doble 
are oberta al pati interior, on s’aixeca 
una escala i una galeria. La part més 
antiga és a llevant, en la que es destaca 
la volta damunt la que fou porta d’en- 
trada. A la mateixa fagana excel.leixen 
dos finestrals amb columnes, capitells i
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arcs lobulats, de tipus gòtic. A la part 
de ponent, a I’exterior, s’aixeca una 
torre arruinada.

Sortosament avui (1986) l’edifici se- 
gueix habitat, la qual cosa afavoreix 
sens dubte la seva conservado.

Indrets dels encontorns

Sant Genis de can Casanoves. Ermita 
esmentada I’any 1080, a mitja hora del 
castell. Per un itinerari es pot enlla?ar el 
castell de Rubi amb can Xercavins, Xi- 
melis, Sant Genis i can Serrafossar (1 h. 
35 mn.

Sant Mug. L’antiga capella datava 
del s. XIV, Tactual es del XVIII. Popu
lar santuari amb concorreguts aplecs. 
És a una hora de Rubí, pel camí de can 
Ramoneda.

Sant Feliu de Milanys o de Vilami- 
lanys. Popularment Sant Feliuet, és una 
antiga església pre-románica (sembla 
ser que existia en el s.V), restaurada 
modernament. Pertany a Sant Quirze 
de la Serra. És a 40 mn. de Rubí per la 
carretera de Sant Quirze. (Variant per 
ca n’Oriol, notable masía amb torre de 
defensa on foren descobertes algunes 
restes romanes).

Alt res llocs d ’interés. Santa Maria de 
Campanyá o sant Mamet, Sant Lloren? 
de Fontcal?ada, ca n’Atmeller, Sant 
Joan de ca n’Esteper, ca n’Alzamora, 
etc. etc.

(1) G.E.C. (vol 12)
(2) Josep Serra i Rossellô: “Ermites del Vallès“
(3) Pere Català i Roca: “Els castells catalans"
(4) G.E.C. vol. citât

Entre historia i llegenda

Rubí
per Mercè Lleonart d'Aloy

JPJLjId castell de Rubí no té llegendes...!
Els més vells del poblé no en recorden 

cap..., i els més joves, buscadors incan
sables de tot rastre del passât, tampoc 
no han sabut trobar-les... I a fe que el 
castell se les mereix: té una finestra amb 
festejadors digna de més d ’una 
historia... Però no, no n’hi ha cap; es 
veu que la gent d’aquest indret passaren 
llurs vides sense fets remarcables.

Tan sols m’han sabut explicar d’un 
ùnic manyà que hi havia al poblé, en 
temps del feudalisme, que tenia Texclu- 
siva de llossar totes les eines i ferrar tots 
els cavalls; anava d’acord amb Tamo 
del castell, i aquest no donava permis 
per instai.lar-ne cap més. Aixô compor
tava abusos per ais pobres vilatans; a 
voltes aquests feien hores de carni per 
anar a buscar els servéis d’algún altre 
deis pobles veins, però encara hi sortien 
perdent: si Tamo se n’adonava... la 
próxima vegada que anaven al ferrer 
del poblé, encara els cobrava més car, o 
bé no volia atendre’ls.

I és que els feudals se les empescaven 
totes per sortir-hi guanyant sempre...! 
En manuscrits antics de Rubí es troba la 
relació del que havien de Iliurar al cas
tell dues vegades Tany i en diades assen- 
yalades: quarteres de blat, diners -si en 
tenien- i també hi havia un altre paga- 
ment que se’n deia el carnalatge, que 
podía consistir en costelles de xai, po
llastres, conills, etc. El cas era cobrar 
d’alguna manera.

Pels voltants del castell hi ha Termita 
de Sant Muç, bon xic separada, encara 
que se’n pot parlar, ja que durant el se- 
gle passât les romeries que s’hi organit- 
zaven eren tan famoses com les de la se
va veína ermita de Sant Medir, en el ter
me de Sant Cugat.

A Termita de Sant Muç hi concorrien 
els “xatos”, colles de barcelonins del 
pía de la Boqueria que per la Pasqua 
Granada travessaven Collserola amb 
vestits llampants, a cavali i amb bande
ra, i feien cap a Rubí on eren molt ben 
rebuts. Hi anaven homes sols a fer 
aquesta gresca... A mitja tarda, de re- 
torn cap a ciutat, a la font de TArenga- 
da pels volts de TArrabassada, els espe- 
raven fent fontada les respectives fami-

lies. I tots plegats tornaven a casa.
Fa uns quants anys vam fer una ex- 

cursiò per aquests indrets (Sant Muç, 
castell de Rubí, can Xercavins...); cer- 
càvem Termita de Sant Genis. Prou que 
ens la van indicar, però Thome que ens 
ho explicava no estava gens convençut a 
mostrar-nos el carni:

-Miri que no hi veuran res...! Si 
s ’acaba d ’ensorrar, no val pas la pena 
que s ’hi arribin...

Li vam dir que després de Sant Genis 
pensàvem continuar fins a Castellbis- 
bal, passant per can Sant Joan.

-A can Sant Joan pensen anar... ? Qui 
hi tenen parents?

I no se’n sabia avenir que féssim tan
ta caminada només per gust.

Aixô recorda un fet que expliquen del 
petit poblé de Tagamanent, quan enca
ra era habitat. Una vegada el rector va 
rebre la visita pastoral del senyor bisbe. 
Aquest queda meravellat del panorama 
que des d’allí s’albirava, i tot era 
desfer-se en elogis. El capellá del lloga- 
ret el portava d’una finestra a l’altra, 
tot ponderant-li el que es veia:

-Des d ’ací el Matagalls... la plana de 
Vie amb el Pirinea al fons...

-Magnifie... ! Meravellós... !
-Dones vingui aqui, senyor bisbe, ve- 

gi des d ’aquesta finestra: al davant, el 
pía de la Garga, i ais seus peus el Figue- 
ró i tota la valí del Congost...

-Si, si, és meravellós... !
-(tornant a l’altra finestra) Vegi que 

gran és el Montseny...
-Imponent... ! Impressionant... !
-Vingui, Eminéncia, vingui. Per 

aquesta finestra podrá contemplar l ’ex- 
tensió del pía de la Garga i els fondais 
del Figueró...

I així encara uns quants cops més, 
fins que el bisbe va exclamar:

-Si, fili meu, si; tot això és merave
llós. Però ja ho he vist moites vegades.

-Ai, senyor bisbe...! -el va interrom
pre el rector- Dones pensi que jo  fa  
quinze anys que no veig pas altra cosa! 
A veure si pogués mirar de tras Hadar
me de Hoc... !

I és que, tornant a la nostra narració. 
Sant Genis per a aquell bon home, des
prés de tants anys de veure’l, no era més 
que un munt de rocs... ■
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Mort definitiva de Llàtzer Puigdellivol
Conte, de Joan Blanquer, ILlustraciô Antoni Angle

ns vàrem conèixer a la facultat quan tots 
dos començàvem els estudis de Dret en 
aquells anys d’agitado estudiantil i haviem 
fugit junts més d’un cop empaitats per la po
licía. En un dels aldarulls que llavors, sovint- 
ment, es produïen i per evitar de ser detinguts 
O apallissats vàrem refugiar-nos tots dos en el 
wàter d’un bar de la Ronda de Sant Antoni 
on vàrem romandre una bona estona, fins que 
les que cada cop més freqüents i enèrgiques 
trucades d’algù, sens dubte amb véritables i 
urgents necessitats fisiolôgiques, ens van obli
gar a sortir-ne. Pue assegurar que va iniciar
se aquell dia i en aquella circumstància con
creta allò que amb el temps havia de 
convertir-se en una singular amistat. I no és 
pas que en una tal situació ens diguéssim 
massa coses; ben al contrari, ens miràvem als 
ulls, somrients malgrat tot com dos marrées 
que acabessin de cometre una divertida entre- 
maliadura i n’experimentéssim el goig, però 
en silenci, un silenci trencat només pel nostre 
panteix.

Si d’aleshores ençà ens trobàrem de costat 
més sovint en les bores lliures dintre i fora de 
la Universität va ser, n’estic segur, perqué 
tots dos, tàcitament, ho propiciàvem. Si, ja 
ho sé: estimem o bé odiem les persones se- 
gons les afinitats o diferéncies que descobrirri 
que existeixen entre elles i nosaltres, però en 
aquest cas se’m feia difícil de trobar una ex- 
plicaciò plausible sobre el perqué d’aquella 
amistat incipient que anava afermant-se dia 
rera dia. Aparentment introvertit i circums- 
pecte i fins i tot distant, Llàtzer exercia sobre 
meu una atracciò rara, inexplicable si és que 
no era per la insisténcia amb qué em mirava 
als ulls enmig d’aquells prolongáis i insonda
bles silencis que van ser, cree jo, allò que va 
assaonar més eficaçment la nostra mùtua esti
mado.

Els nostres estudis anaven progressant amb 
una normalitat molt relativa -aqui caie, allá 
m’aixeco- però les ensopegades que represen- 
taven les assignatures suspeses no ens impor- 
taven massa. Així, moites estones que hau- 
riem pogut esmerçar estudiant les passàvem 
aseguts en qualsevol banc o terrassa de café 
bo i contemplant el tráfíc urbá, veient passar 
els vianants i fent de tant en tant comentaris 
breus sobre temes d’actualitat aleshores com, 
posem per cas, l’evolució politica (que llavors 
sí que permetia de veure próxima la liquida- 
ció del régim), la migrada activitat artística 
que es registrava a la ciutat o els films que ens 
eren escamotejats per la censura... Ara, ni eli 
no ho no havíem fet mai esment de cap aspee- 
te relacionat amb la nostra respectiva vida 
privada, de manera que cap deis dos no en sa- 
bíem res i, pensant-ho bé, ni falta que ens feia 
de saber-ho perqué era evident que en teníem 
prou amb veure que ens aveníem.

D’aquesta manera, si fa no fa, va transcór- 
rer el primer i segons curs. La nostra vida 
d’estudiants i la relació personal que se’n de
rivava no va experimentar canvis importants 
de cap mena. Va ser a mig tercer curs quan 
un dia Llàtzer em va sorprendre dient-me que 
havia decidit abandonar els estudis, si bé

s’afanyà a assegurar-me que continuaríem 
veient-nos sovint. Per primer cop, en 
acomiadar-nos, va allargar-me la má i l’efu- 
sió amb qué va estrényer la meva em va pro- 
duir una vaga però inevitable emoció. Va 
allunyar-se de mi quatre passes, es tombà i 
m’adreçà una d’aquelles profundes mirades 
amb qué més d’un cop havia arribat a 
inquietar-me; en aquella ocasiò, potser, més 
que mai.

Van passar dies, setmanes i mesos, però 
Llàtzer no va venir mai a veure’m. Jo ni tan 
sols no sabia on podia anar-lo a trobar. Trac- 
tava d’acostumar-me a la idea que la nostra 
amistat no havia estât tan arrelada corn havia 
cregut, que l’havia sublimada, i que al capda- 
vall devia ser normal que cadascù fes la seva 
vida sense donar massa importància a un pas
sât més o menys agradable, però res més que 
això.

Vaig aconseguir finalment la llicenciatura i 
vaig posar-me a treballar seriosament, primer 
d’auxiliar d’un advocat, algún temps després 
obrint un despatx que va proporcionar-me a 
no trigar gaire una nOmbrosa clientela i, 
dones, uns bons ingressos. Cert que de tant 
en tant pensava en Llàtzer, però ho conside
rava com un d’aquests records nostàlgics que 
més o menys tots devem anar arrossegant i 
que esdevenen més i més vius a mesura que 
ens anem fent grans.

Avui, dijous, dia quinze d’Octubre, al mati 
i a través d’una trucada telefònica des de 
l’Hospital de Sant Pau, he estât informât que 
Llàtzer Puigdellivol, que es trobava ingressat 
a l’habitaciô vint-i-tres de la Secciò d’Oncolo- 
gia, desitjava veure’m amb urgèneia. He anat 
a l’Hospital aquesta mateixa tarda i no fine 
per qué ocultar que tot anant-hi em sentía 
força neguitôs. I és que la noticia m’havia 
colpit. El requeriment de Llàtzer, per inespe- 
rat tan sorprenent atès els anys que feia que 
no sabia res d’eli i, també, el lloc des d’on 
m’havia estât fet em feien suposar que alguna 
cosa greu li devia ocórrer. Altrament, haig de 
confessar que sóc força covardot davant de 
qualsevol situació dramática i la que m’espe- 
rava la hi intuía especialment.

Una infermerà jove i rossa, de molt bon 
veure -és increíble que fins i tot en les cir- 
cumstáncies més tristes esclati en nosaltres el 
virus de la frivolitat que, pel que sembla, tots 
duem a la sang- m’ha acompanyat fins a l’ha- 
bitació. Damunt de l’únic Hit, amb un tub en- 
castat a un braç i un altre ficat a un nariu, 
galtes color de cera profundament enclota-
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des, l’esguard, inexpressiu, clavat al sostre, 
m’hauria estât ben dicifil de reconèixer-hi 
Llàtzer si no bagués estât perqué en sentir el 
meu nom ha decantât el cap i m’ha adreçat 
una mirada, penetrant com les d’abans, men
tre la seva boca intentava un somriure que re
sultava una ganyota.

-Seu -m’ha dit amb veu feble- perqué ara 
estic sota els efectes de la morfina i podrem 
enraonar una estona.

-Com et trobes? -li he pregunta!, tot expe
rimentan! a l’acte la vergonya d’haver dit una 
solemne estupidesa.

M’ha respost, d’entrada, pausadament i 
calmosa, però aviat ha començat a expressar- 
se amb una vehemència que vorejava el desfi- 
ci. Ha fet:

-En aquests moments puc dir que bé. És la 
morfina, ja t ’ho he dit. Però darrerament les 
he passades i les estic passant molt putes... 
Has de pensar que vise sol perqué se’m van 
morir els pares i fa poc que vaig separar-me 
d’Eva després d’haver-hi viscut aparellat du
rant uns tres mesos escassos... Un any abans, 
tot just després d’haver-me separa! de la 
Montse, vaig haver de sotmetre’m a una in
tervenció quirúrgica. Es tractava de resoldre, 
segons deien els metges, un problema d’oclu- 
sió intestinal i jo, d’antuvi, m’hi resistia per
qué una intervenció quirúrgica sempre m’ha
via fet molta por. Però els dolors augmenta- 
ven, cada dia eren m*és intensos, més ina
guantables; era com si em clavessin ganiveta- 
des al ventre, una darrera l’altra, contínua- 
ment... Passava nits senceres sense poder 
dormir i si desitjava morir-me per acabar 
amb aquell sofriment, la idea de la mort -el 
no-res absolut, tu- lluny de semblar-me una 
solució augmentava les meves angoixes que 
persistien i s’accentuaven hora darrera 
hora... Fins que a la fi, un dia, esgotada la 
meva capacitai de resisténcia, vaig haver de 
rendir-me consentint que em duguessin al 
quirófan...

Ha callat uns instants, com per prendre 
alé, i ha continuât: ■

-L’endemà de la intervenció una crisi car
díaca va estar a punt de convertir-me en un 
cadáver. Un cadáver!... Pensa-ho: no trobes 
que és horrible per si sol el mot?... Tanma- 
teix, els metges van aconseguir d’evitar-ho, 
de manera que va ser, dones, com si ressusci
tés. En definitiva, en vaig sortir. Però ara 
penso que hauria valgut més que no n’hagués 
sortit perqué m’hauria estalviat, ben segur, 
aquesta tortura renovada: la de veure’m per 
segona vegada abocat al huit esfereidor de la 
mort, jo, saps?, jo, no un altre, no un 
d’aquells pels quais, quan moren, arribem a 
sentir una sincera però sempre efímera com- 
passió, sinó jo, jo que sentía malgrat tot amb 
tanta intensità! l’alegria de viure!...

He intenta! interrompre’! dient-li que repo
sés per tal com era evident que es causava, i 
molt, però ha estât endebades perqué m’ha 
interrompu! dient:

-No, no, que t ’he demanat que vinguessis 
per poder-te dir, sobretot, una cosa molt im
portant. És una necessita! que experimento ja
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fa temps i que a mesura que m’he anat agreu- 
jant ha arribat a fer-se’m obsessiva. I t ’ho 
haig de dir avui, ara, que si no ho feia potser 
no hi seria a temps perqué tine la impressió 
que aquesta vegada sí que vaig a morir-me, 
defmitivament... De més a més, bé me n’he 
callat prou de coses!... Te n’has adonat, tu? 
Jo si: quantes de les coses que pensem no 
arribem a poder-les dir!... És fotudissim, pe
rò és aixi. Suposo que no podrás negar-m’ho: 
en la nostra vida hi ha un sens fi de coses que 
només les podem pensar, que no les podem 
dir mai, a ningù, de vegades fins i tot ni a no- 
saltres mateixos. Mai ningù no les sabrá, no
més nosaltres que les hem pensades, i amb 
nosaltres serán enterrades per sempre.

S’anava exaltant més i més, i em feia patir. 
He insinuât un gest per invitar-lo a calmar-se 
i no n’ha fet cap cas:

-Amb la Montse mateix amb qui, corn t ’he 
dit, em vaig aparellar abans d’Eva, no li vaig 
poder dir el que m’allunyava inévitablement 
d’ella: la seva halitosi... En sortir del bany al- 
guns cops se m’acostava, tota nua, i 
m’abraçava. El seu cos exhalava el perfum 
d’un gel de bona qualitat, agradable d’olorar; 
m’oferia sensualment la boca, però la fortor 
del seu alé que al començament de les nostres 
relacions fins i tot em resultava excitant, de 
mica en mica se’m va anar fent desagradable, 
nauseabund, insuportable... No m’hi hauria 
pogut avesar mai i, altrament, no podia dir-li- 
ho; de manera que vaig optar per anar es- 
paiant a grateient tant corn m’era possible els 
nostres contactes sexuals fins que, és ciar, a la 
fi vam decidir separar-nos... La Montse no 
haurà sabut mai el perqué.

A jutjar per certes contraccions del seu ros
tre Llàtzer tornava a experimentar forts do
lors. De nou he intentât d’aconseguir que ca- 
llés però ha estât també inútil i m’he hagut de 
resignar a continuar escoltant-lo:

-Amb Eva va ser ben diferent el motiu de la 
separació. Un diumenge al mati, per atzar, 
vaig presenciar com matava un conili: inten
tant immobilitzar-lo, el tenia empresonat sota 
la seva aixella i li agafava les orelles amb la 
mà esquerra mentre que amb la dreta i amb 
un ganivet de fulla punxaguda li buidava un 
ull, tu... I la sang, d’un vermeil que el sol que 
entrava a la cuina feia rutilar, fluïa abundant 
i un punt fumejant i queia en un plat blanc 
que ella sostenía amb la mateixa mà amb qué 
empunyava encara, incomprensiblement, el 
ganivet brut de sang. Eva executava aquesta 
acciò, que em va semblar d’una crueltat esbor- 
ronadora, amb una indiferéneia total, ella 
que estimava apassionadament la música, 
que s’extasiava escoltant-ne i que, sobretot, 
adorava Vivaldi!... No li ho podia retreure, 
no li podia dir el que pensava perqué tampoc 
no ho hauria entés i, per altre costat, jo no 
hauria pogut esborrar mai del meu pensa- 
ment aquella imatge d’ella protagonitzant 
una escena tan horripilant... Per provocar la 
separaciò vaig inventar-me raons d’incompa- 
tibilitats de carácter deixant, però, d’entrada 
ben dar que la meva decisió era irrevocable. 
Ella ho va acceptar sense exigir-me massa ex- 
plicacions però amb un somriure irònic, com 
si posés en entredit la meva salut mental...

Ara sí que el meu amie havia d’esforçar-se 
per continuar parlant-me; fins i tot, de tant 
en tant, no podia evitar algún débil gemec. A 
més, la seva cara havia anat agafant un color 
verdosenc i la seva mirada anava esdevenint 
térbola. De la manera més afectuosa he pro-

vat de persuadir-lo que reposés, que ja conti
nuaría la seva relació un altre dia. Però m’ha 
tallat:

-No, que t ’ho haig de dir avui... Per això 
t ’he demanat que vinguessis... Cai que sigui 
avui perqué demà, potser... Escolta’m bé: ja 
d’antuvi, quan et vaig conéixer, vaig tractar 
d’anar-me acostant a tu -no sé si te’n vas ado
nar -perqué em semblaves un xicot diferent 
dels altres... Tenies -tens encara- els ulls blaus 
i una peli rosada i un no sé qué, com una 
mescla d’ingenuïtat i timidesa, que em capti- 
vava... I, a més a més -deixa’m plagiar d’Ors- 
callaves tant i també!... Encara que procurava 
amagar-t’ho el cas és que només d’estar amb 
tu em sentía feliç... De tant en tant et mirava 
al fons dels ulls intentant descobrir-hi el que 
per a mi constituía, encara llavors, un miste
ri: quin era, fonamentalment, el determi
nant de l’atracciò que exercies sobre meu?... 
Qué hi havia en el fons deis nostres 
silencis?... Em resistia a creure que hi po- 
gués haver alguna cosa més que unes simples 
afinitats de carácter i això em produía una 
sensació estranya, inquiétant, que va arribar 
a convertir-se en angoixosa a partir del dia 
en qué vaig experimentar una mena 
d’esgarrifança quan tu em vas agafar estre- 
tament pel braç per tal d’evitar que anés a 
caure, quan travessàvem el carrer, sota les ro
des d’un taxi. Ho recordo encara avui -i ja 
deu fer una dotzena d ’anys- corn si fos 
ahir... Passat l’ensurt, tu vas fer corn un sos-
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pir d ’alleujament i sense deixar d’estrényer 
el meu braç em vas adreçar un esguard a tra
vés del qual em va semblar percebre amb 
certitud la calidesa d’un sentiment compar- 
tit... Des de llavors vaig adonar-me de corn 
em seria difícil d’adaptar-me a aquella situa- 
ció que s’havia créât entre nosaltres dos sen
se córrer el rise de relliscar pel pendent 
d’emocions no tan pures com ho havien es
tât fins aleshores. 1 per més que intentava 
foragitar-ho del meu pensament, el fet de ser 
conscient d’aquest rise em produía una 
constant i quasi dolorosa agitaciò... Em ne
gava a creure que allò no tingués una altra 
solució que no fos la d’allunyar-me fisica-, 
ment de tu, però aviat vaig adonar-me que 
no, que no n ’hi havia cap més i que el que 
em calia llavors era només dir-t‘ho i fer-ho. 
Però, t ’ho podia dir?... Després de pensar- 
ho molt vaig arribar a veure ben dar que era 
una més d ’aquestes coses que no es poden 
dir i vaig decidir callar-ho. Però ara si que 
t ’ho puc dir, que t ’ho haig de dir perqué qui 
sap si demà... I no voldria que, ignorant-ho, 
poguessis imputar el meu allunyament de tu a 
una infidelitat, més ben dit, una traició a la 
nostra amistat inoblidable, crec jo, per tots 
dos...

L’esforç que havia fet parlant-me, quasi 
sense parar, durant aquella llarga estona l’ha- 
via deixat exhaust i desalenat. La seva cara i 
les convulsions del seu cos sota els llençols 
evidenciaven les seves creixents sofrences. 
Tot i això, després d’un breu silenci ha afegit 
penosament:

-I bé... ara ja ho saps... Gràcies per haver 
vingut... Si vols, ja pots anar-te’n. Abans, 
però, voldràs dir a la infermerà que vingui? 
És que els efectes d’aquest analgésie cada vega
da duren més poc i aquests dolors cada minut 
sòn més intensos... Saps?, és com si un gos 
famolenc se’m mengés les entranyes amb fu
rientes dentades, la mare que el va parir... 1 
una darrera cosa encara... escolta’m... quan 
seré mort... definitivament mort... no vindrà 
a ser com si jo hagi hagut de morir dues vega-
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des?... I ara contesta’m: no et sembla una 
mena d’estafada això?... -I ha assajat un 
somriure que m’ha semblât sarcàstic.

Jo no sabia què dir. Hauria volgut trobar 
les millors paraules per intentar de 
reconfortar-lo, però confós i desconcertat per 
tot el que acabava d’escoltar no he sabut com 
sortir-me’n i he balbucejat només: -Demà... 
ja tornaré... sents?... Coratge!

Encara ha tingut esma d’allargar-me la mà 
a tali de comiat i jo la hi he premuda efusi- 
vament, quasi amb unció. M’ha adreçat en
cara una d’aquelles llargues i profundes mira- 
des d’abans i jo m’he pregunta!, consternât, 
si no seria, aquesta vegada sí, la darrera.

Així que ha entrât la infermerà he abando
nar l’habitació. Quan he sortit al carrer ja era 
ben fose. Em sentía molt deprimir, però l’aire 
frese d’aquest vespre de tardor m’ha semblât 
que em reanimava i, aturant-me, n’he aspi- 
rat amb avidesa unes glopades. No m’he sen
tit inclinât a agafar un taxi i m’he posât a ca
minar a poc a poc carrer amunt fins arribar a 
la Diagonal. Allí m’he aturat de nou uns se- 
gons pensant en la Nòria que, com cada di- 
jous, m’esperaria al seu piset, acabada de 
banyar, tendra i sensual, albora, com sempre, 
amb el sopar a punt, una ampolla de xam- 
pany al frigorifie i el Hit acollidor. Tanma- 
teix, no sentía cap desig d’anar a fer l’amor 
aquesta nit ni, d’altra banda, anar-me’n a ca
sa on trobaria aquella mare un si és no és ex- 
cessivament sol.licita. He decidi! d’enfilar, 
dones, el carrer del meu despatx professional 
pensant que podría trobar aquí, tot sol, la 
quietud que necessitava per refer-me del xoc 
emocional que acabava d’experimentar, asse
renar el meu esperi! i, després, intentar d’or
denar i clarificar aquest veritable garbuix de 
pensaments confusos, contradictoris, ab
surds, de cara a treure’n una conclusió racio
nal, convincent i, en definitiva, alliberadora. 
En aquest sentit, com a cosa prèvia i a tali 
d’inventari-recordatori, m’he posât a escriure 
aquests fulls que -ara ho penso- si mai, oca- 
sionalment, algù els llegis li podrien semblar 
un conte menys que mediocre o un fragment 
de novel.la inqiiestionablement dolent. Per si 
això s’esdevingués, juro que no es tracta de 
cap intent de creació literària partint d’un ar
gument de ficció sinó, simplement, la relació, 
llisa i rasa, d’uns fets reals.

* * *
Decididament, cal que me’n vagi a dormir. 

La reflexiô que he fet després d’aquesta inco
herent i malgirbada relació no m’ha servit de 
gran cosa perqué continuo sentint-me tant o 
més desconcertat que abans. Penso que pot- 
ser només una bona dormida podrá alliberar- 
me de la confusió que enterboleix el meu cer- 
vell. Podré, però, conciliar-me amb el son?... 
No em perseguirà, impedint-ho, el rosee por- 
fidiós de com deu estar passant Llàtzer 
aquesta nit?... Han transcorregut ben bé qua
tre hores d’ençà de la meva sortida de l’Hos- 
pital. I si hi telefonava?...

* * ♦
M’ha calgut esperar una llarga, llarguíssi- 

ma estona. Finalment, una veu femenina (la 
infermerà rossa, potser?) m’ha dona! la res
posta:

-Llàtzer Puigdellívol i Maristany, de l’habi- 
tació vint-i-tres, ha mort fa mitja hora escas- 
sa a causa d’una hemorrágia interna d’efectes 
fulminants. Ha estât una cosa inesperada... 
irreversible, sap? ■

El classícisme en la música del segle XVIII
per Antoni Sala i Serra

ês de la perspectiva que dóna el temps 
als grans cicles vitals, els historiadors, amb 
afany ordenador, fan ressaltar els fets histò- 
rics succeits per tal d’identificar els segles. 
Aixi, per exemple, el segle XVI será el de la 
creació del gran imperi de Carles I d’Espan- 
ya i V d’Alemanya, i del trencament de la 
unita! religiosa. Musicalment representa el 
predomini de la música religiosa del Renai- 
xement, hereva d ’un passa! medieval de res- 
sonàncies gregorianes. El segle XVIII se sig
nificará per l’esplendor francés (le grand siè
cle), amb un Lluis XIV com a màxim prota
gonista, amb les guerres religiöses i les épi
démies centreuropees. En la música hi tro- 
bem el gran moment del florilegi italià del 
barroc. El segle XVIII queda inscrit corn el 
del “despotisme il.lustrât” el quai produirà 
l’eclosiô de les noves idees créatives del pen- 
sament filosôfic, cientific i politic (l’Enciclo- 
pèdia) que meneran a la Revolució France
sa. Musicalment, per la diversità! d’estils 
que hi concorren, és un dels segles més inté
ressants. No és estrany si pensem en la im- 
portància d’un segle que neix culturalment 
barroc i molt romàntic, produint-se aixi un 
cicle complet en la transformació de l’estèti
ca musical.

En aquest segle XVIII, els can vis intel.lec- 
tuals que provoquen Ies idees de la il.lustra- 
ciò es va intentar d’aplicar-los a l’àmbit de 
la política i de l’economia; així, princeps, 
governants i dirigents convertiren d’una for
ma complexa i contradictòria una Europa 
configurada com a mosaic de corts imitado
res de la de Versalles, en l’espai d’una socie
tà! emancipada, per l’acceptació del protes
tantisme, del poder religiós i politic del Pa
pa!. Acabades les guerres religiöses, assolida 
l’expansió francesa en el segle anterior i amb 
l’acció d’uns Habsburgs (Maria Teresa 
d’Áustria i Josep II), poderosos propaga- 
dors de les noves reformes i deis seus súbdits 
(Edicte de la Toleráncia), Europa viu un cli
ma d’equilibri, tranquil.litat i benestar mo- 
mentani que farà que aquesta società! nova 
es vegi transformada per la individualització 
refinada del gust (la douceur de vivre) en el 
qual pren preponderáncia el délicat sobre el 
sublim d’un barroc en decadéncia. Una 
Austria poderosa que admet la toleráncia re
ligiosa i cultural d’altres comunitats lingüís- 
tiques no germániques converteix Viena en 
la forja europea de cultures per l’aportació 
que fan les distintes nacions unides 
-políticament- per la corona imperial deis
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Habsburgs. Es comprèn, dones, que després 
d’una primera meitat del segle XVIII sotme- 
sa al predomini de la música italiana del ba
rroc, que influencia tot Europa, passi, en la 
segona meitat del segle, a sumir Austria el 
primer paper de la història de la mùsica.

La inflexió que va conèixer als voltants 
del 1700 la vida de l’esperit, la revisió dels 
problèmes referents a l’individu, la societat i 
la religió, forçosament deixaren una fonda 
empremta en l’evolució musical. El primat 
de restii italià va anar déclinant, i la meca- 
nització de la mùsica barroca deixa el pas a 
un art més subjectiu. L’estètica religiosa i 
aristocràtica de la mùsica del segle XVII 
perd influència i dóna Hoc a un estil que pro
porciona un camp més vast a l’expressió in
dividualista. L’evolució generai va donar 
pas a l’evolució particular de les formes mu
sicals: La suite obre el carni de la sonata, i la 
simfonia coneix noves formes complexes 
que es desenvolupen paral.lelament a la 
composició de l’orquestra. S’inventaran 
nous instruments (el clarinet) i s’abandona- 
ran els antics (viola de gamba, d ’amore, 
etc.). Les noves formes de música de cambra 
(quartet, quintet de corda) donaran més im- 
portància a la part del violi, viola i violon- 
cel, que no tenien en els “concerti grossi” i 
en la “sonata de cambra”. Els progressos 
dels instruments de tecla són significatius, 
motivats també per les exigèneies del “dile- 
tantte” que pretenia bastar-se a si mateix, i 
acaba amb la imposició del “pianoforte” i 
el “ hammerklavier” . Durant aquest segle 
XVIII la música anomenada culta i que poc 
temps abans era considerada com a privilegi 
de les corts i de l’aristocrácia arriba a l’abast 
de la nova classe social, la burgesia més ele
vada, que assumeix el paper d ’auditor entés 
que fa present al compositor les necessitats i
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els desigs d’aquest nou públic. Aqüestes 
transformacions es produiran no pas per 
mitjà d ’una revolució musical, sino que 
s’instituiran progressivament tot coexistint 
amb les antigües formes. També s’esdevin- 
drà en els moments d’aquesta transido, com 
en tots els estats tardans de qualsevol movi- 
ment, una formalització de I’estil heredat, 
per bé que aquell primitiu i extravagant ba- 
rroc provinent del segle XVII ja arriba al se- 
gle XVIII amb un esperit diferent, amb una 
perfecció extraordinària en la polofonia i el 
contrapunt, corn si volgués demostrar la se- 
va important vàlua en el moment déclinant i 
quan ja s’ha produit un canvi profund de 
l’estètica musical. En son exemples els casos 
tardans, l’austera ciència musical de J.S. 
BACH, la tècnica contrapuntistica de VI
VALDI i la perfecció operística d’Alessan
dro SCARLATTI, els quais creen les seves 
millors obres quan ja están arraconats pel 
nou estil galant que impera en aquest pério
de, parai.lei a allô que en les arts plàstiques 
és conegut per “ROCOCO”.

Aquesta nova moda musical, reservada 
ais salons i palaus, tindrà un période d’exis- 
tència limitât; el mateix J.PH. RAMEAU, 
mùsic francés creador d’obres musicals de 
contingut galant, resta fidel a les antigües 
formes, car preveu, tal com va succeir, que 
aquesta música “rococo” produirà un em- 
pobriment de la vida muscial, sobretot per 
les funcions limitadament cortesanes i frivo
les a les quais anava destinada. Es pot dir a 
tall de resum que el barroc es va esvair en el 
rococo i aquest fou fàcilment absorbit per 
corrent principal de l’estil CLÀSSIC de 
Haydn i Mozart.

Aquest procès fou l’obra d’uns composi
tors que tenien la seva formació tècnica en el 
barroc, però que no defugiren les influències 
galants que el public demanava; es tracta 
dels fills de BACH, de GLUCK, BOCHE- 
RINI, RICHTER, DITTERSDORF, etc. 
que la història classifica com a compositors 
menors però que en realitat són els qui por
taren l’estètica musical d’aquesta segona 
meitat del segle XVIII a la culminaciô de 
l’estil que magnificará la música del segle: El 
période anomenat del CLASSICISME.

L’estètica del CLASSICISME és en essèn- 
cia la d ’un art que ha existit a totes les épo
ques i, corn totes les doctrines, té un fort lli- 
gam amb les tendències filosôfiques contem- 
porànies i, en aquest moment, amb l’expres- 
siô moralista de l’època. La tendència opo- 
sada al classicisme és la de l’art barroc, im
précis, exhuberant i môbil. El classicisme és, 
en canvi, un art reposât, harmònic, équili
brât, seriós i perfeccionista, perqué per 
aconseguir la bellesa pura com a ideal es re
colza en unes liéis i uns principis immuta
bles. L’aparició del CLASSICISME musical 
en la segona meitat del segle XVIII podría 
atribuir-se, ultra als variables factors socials 
descrits, a un cansament intel.lectual de les 
passades turbulències del barroc i de la fri- 
volitat ornamental del rococó així com una 
necessitai cultural de reflexió sobre els va
lors musicals dels estils caducs.

Paradoxalment, com si es tractés d’un re- 
torn a l’època del Renaixement, les iniciati- 
ves surten d’unes denominades escoles musi
cals centrades en unes ciutats que els dona
ren nom; MANNHEIM, MILA i VIENA.

MANNHEIM, la poblaciô a la riba del 
Rhin, és la residència del princep-elector

Karl Theorod del Palatina! durant la segona 
meitat del segle XVIII, i centre fecund de les 
arts. Sota l’impuls d’aquest es reuni per mit
jà de J. STAMITZ, mùsic originari de Bo- 
hèmia, un conjunt d’instrumentistes émi
nents de diferents països que contribuiren de 
forma decisiva el desenvolupament de la tèc-
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nica de l’estil clàssic. En sortiren els compo
sitors F.X. RICHTER, C. CANNA- 
BICH, I. HOLZBAUER i el seu fill K.P. 
STAMITZ. L’estil anomenat de l’escola de 
Mannheim, que tan profundament impres- 
sionà Mozart, està basat en l’eliminaciô o 
reducció del paper del baix continu, l’ús 
d’efectes dinàmics, com ara el “crescendo” 
o uns brillants “tuttis”, la quai cosa fa su- 
posar la ruptura amb l’esperit del barroc i 
especialment quan s’incorpora el clarinet, 
instrument de dolça i malencônica sonoritat. 
El paper primordial de l’escola de Mann
heim fou el desenvolupament amb la seriosi- 
tat germánica de la música per a orquestra i 
en particular la simfonia. L’escola de MILÀ 
es trobava constituida en aquell sigular 
temps históric al voltant del mùsic G.B. 
SAMMARTINI el quai representa per al 
classicisme musical italià el que CORELLI 
fou en el segle XVII per el barroc. Creador 
de sonates i simfonies, estructurà la técnica 
del diseurs musical de la forma següent: Pri
mera part: EXPOSICIÓ configurada en dos 
ternes, el primer varonivol, actiu, de carác
ter instrumental i en tonalitat fonamental, 
l’altre passiu, femeni, de carácter cantant, 
en tonalitat dominant. La segona part o DE-
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SENVOLUPAMENT, és una demostració 
de pugnes i jocs entre tots dos temes i, una 
vegada esgotada la conjugació harmónica, 
desernboca en una tercera part o REEXPO- 
SICIÓ, descrivint els résultats de forma 
molt tècnica a partir de la bellesa dels temes 
primitius, i donant pas, finalment, a una 
conclusió mantinguda per una “coda” o 
epileg. Aquesta tècnica simfònica és la que 
emprarà en un principi Haydn. L’escola de 
Milà tingué una notable importància artisti
ca, però escás per históric, car va viure subs- 
tancialment aìllada, encara que prop d’ella 
s’hi moguessin músics tan importants com 
GLUCK, NARDINI, GOSSEC, etc.

L’escola de VIENA fou, en realitat també 
potser, per la incorporació de melodies po- 
pulars de folklore eslau, la forja de les altres 
escoles, amb résultats extraordinària, grà- 
cies sobretot a l’impuls donat per la familia 
imperiai, que tenia una important formació 
musical. L’aportació de Pescóla de Viena a 
la mùsica del “classicisme” anà en el sentit 
d’un refinament hedonista, de plaer a l’oida 
i d’elegància, que templará el Mozart de la 
primera època. Els músics conreadors 
d’aquest estil foren MONN, WEGENSEIL, 
GASMAN i un germà de SALIERI. VIE
NA, en el segle XVIII, esdevindrà la capitai 
musical d’Europa.

Com a résultat de la conjugació d ’aquests 
estils i exponent del principal corrent en la 
individualització del CLASSICISME so- 
bressortien dues figures històriques de la 
mùsica; J. HAYDN (1732-1809) i W.A. 
MOZART (1756-1791) que, per bé que dife- 
renciades per l’edat i en els conceptes estè- 
tics i socials, personifiquen el cimai musical 
del segle XVIII.

HAYDN, considerai com a pare de la 
simfonia, fou això no obstant un composi
tor prolific d ’oratoris (Il retorno de Tobias, 
La Creació, Les Estacions), misses i òperes, 
tot i que on es trobava més feliçment inspi
rât era en els muntatges instrumentals sim- 
fònics. Profund coneixedor de la tècnica ita
liana de Sammartini, amb l’estructuració 
simfònica a tres temps, tradicional en les 
obertures de l’ôpera italiana, Haydn utilitza 
esquemes originals a quatre temps i es parti- 
cularitza extraordinàriament per l’ús combi
natori d’un sol tema en l’exposiciô del pri
mer moviment i en varietat d’estructures sin
gulars en el segon moviment (minuets, àries, 
sonates, etc.) amb molts motius decriptius i 
folklôrics. De vegades els dos temps centrais 
no guarden relació ni ordre, sinó que s’alte- 
ren amb absoluta llibertat. El mateix pot 
succeir en l’ùltim temps, amb conclusions i 
finals oberts i alegres en forma de rondó, so
nata o fuga. El llarg carni de la seva evolució 
com el de la seva vida, té uns inicis marcats 
per l’escola vienesa, que abandonará des
prés, impressionai per la moda filosòfica 
dominant a l’Alemanya, el “Sturm und 
Drang”, de caire romàntic, per una expres- 
sió malencônica de forta tensió harmónica 
que abandonará després (simfonies de Paris 
i Londres) per retornar, d’acord amb el seu 
carácter, a un estil del passât vienès, però, 
mès format i madur, amb influències mozar- 
tianes, que representa la seva última i millor 
etapa musical. Pie de bonhomia, senzill i 
afable, Haydn va viure amb la tranquil.litat 
creadora que li proporcionaren els seus ser
véis als princeps Esterhazy. L’amistat entre 
Haydn i Mozart fou igualment entranyable i
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exemplar, sobretot si pensem en la diferèn- 
cia d’edat, per la manca de rivalitat profes
sional i l’acceptació per part de Haydn de la 
genialità! extraordinària del sen jove amie.

Les seves afmitats i divergèneies musicals 
es fan paleses en les seves obres: Tots dos 
coincidiren en l’essència musical de l’estètica 
del CLASSICISME amb un idèntic sentit 
creador perfeccionista, poètic, expressant les 
motivacions emocionáis de forma premedi
tada i influenciats albora per un mateix sen
timent d’equilibri hedonista. Son, en canvi, 
irreductibles en les seves idees respecte al 
“melos” operistic italià pel que fa a la in- 
fluència instrumental. Mozart demostrará 
sempre la seva inclinaciô en aquest sentit, en 
destacar-se corn a extraordinari compositor 
d’opera. També en l’elecció de les tonalitats 
son divergents: Haydn es mostra audaç en 
utilitzar-les, mentre que Mozart és cauteles i 
selectiu. Pel que fa als temes i melodies folk- 
lòrics, Haydn els sent d’una forma directa, 
mentre que a Mozart les essèneies populars li 
arriben filtrades a través de la seva refinada 
personalità!. També en el comportament so
cial són totalment diferenciáis. Mozart és in
quiet, viatger, extrovertit, fins i tot frivol; 
cercan! la Ilibertat s’enemista amb el seu 
protector Collaredo, l’Arquebisbe de Salz
burg, i trenca amb el seu pare. Haydn afala- 
ga els seus protectors, i durant vint-i-cinc 
anys es manté al servei musical de la familia 
Esterhazy i aixi viu al palau de Eisenstadt 
tranquil i solitari, amb el recér segur de la se
va música. Ambdues posicions són ja el ré
sultat d’infanteses distintes: la de Haydn es 
una successió d’aprenentatges musicals 
llargs i fatigosos; Mozart conté nombrosos 
éxits primerenes, aixi com el reconeixement 
de la seva preclara genialità! juvenil.

Gairebé tot ha estât dit sobre Mozart i no 
és gens fácil d’escriure de la seva vida i obra 
sense caure en reiteracions, però existeix un 
punt que convé, al meu parer, de remarcar: 
el del concepte cosmopolita de la seva músi
ca en aplegar en el seu diseurs caracteristic 
(claror, tendresa, elegáncia, etc.) nous aires 
provinents deis distints móns estétics deis 
quais Mozart, instintivament, fou un recep
tor sensible, i que constitueix l’atractiu per
manent i a la vegada el seu enigma. Mozart 
sintetitza aixi el refinament religiös de Salz
burg, l’històric melodisme italià de Milà, la

fundó galant, Iliure i atrevida de Paris, la 
seriosa tècnica alemanya de Mannheim i el 
virtuosisme que descobrí en l’obra de Johan 
Christian Bach (fill del gran BACH) a Lon
dres. Si fern un balanç d’aqüestes aporta- 
cions que reunificà genialment Mozart, 
transformant-les en un estil musical propi, 
és indubtable que el segell caracteristic, si 
més no en el Mozart primerenc, és el seu 
sentit galant, hedonista, a la recerca del 
plaer auditiu sense preocupacions per I’ex- 
pressió emocional. Sortosament sempre 
conservará quelcom d’aquella primera 
orientació manifestada per la inflexió de la 
linea melòdica, conjuntament amb l’enri- 
quiment de la seva escriptura tècnica en des- 
cobrir els estils contrapuntistics i polifònics 
de Bach i Haendel. La seva evolució musical 
seguirà la mateixa linia de les seves incidèn- 
cies personals, amb els xocs emocionáis (la 
mort de la seva mare a Paris, la ruptura amb 
el pare, les malalties, precarietats econòmi- 
ques, el desagraiment, etc.) que el portaran 
poc a poc a expressar artísticament una insa- 
tisfacció interior que eli transformará en 
una amagada nostálgia i tristor, Iliurant iné
vitablement el seu expressionisme latent en 
la seva escriptura musical. Però la corba de 
la seva evolució, feta en tan pocs anys, no 
explica el seu geni ni el miracle de la seva 
prodigiosa creació. Meravellós inventor de 
formes d’una seguretat tècnica infal.lible 
que dissimulava una construcció rigorosa 
sota una aparen! fantasia, transforma d’una 
forma perfecta, sense vulgaritats, les liéis 
que governaven els distints générés musicals, 
obrint a l’estètica musical camins que encara 
perduren actualment. No és possible de sin- 
tetitzar breument els variables esquemes téc- 
nics que Mozart utilizava en la creació de la 
seva ingent operistica, música de cambra, 
música religiosa, simfònica, concerts, lie- 
ders, corals, etc. però cal ressaltar la supera- 
ció de resquema inicial de l’orquestra sim
fònica de Mannheim, ara amb la individua- 
litzaciô timbrica dels instruments, amb no
ves posibilitats combinatòries de semblança 
i contrast, la sobreabundància d’idees temà- 
tiques a més d’un sentit innat de la forma si
métrica, que són els trets més “classics” de 
la frase mozartiana, obtenint un complet 
sentit d’expressiô, d’eloqüència i longitud, 
superan! amb això l’estil de Haydn amb els

seus motius curts i caracteritzats. En la mú
sica religiosa (misses, corals, rèquiem, etc.) 
Mozart palesa una escriptura clara, directa, 
espontània, plena d’humanitat festiva i bri
llant, i anuncian! albora de forma magistral 
l’estil sever, el contrapunt i el fugat junta- 
ment amb el melodisme d’expressivitat flui
da de l’escola italiana, especialment la napo
litana (Scarlatti), barrejant-li tendres ac
cents populars tradicional austriacs. Pel 
que fa a l’ámbit operístic, cal dir que Mozart 
posseía un gran instint teatral i era capaç de 
conseguir sempre una autèntica continuïtat 
dramática. Aquest sentit teatral l’emprá 
amb senzilla naturalitat en la composició 
d’óperes de tots els estils: seriöses, bufes, 
dramátiques, simbóliques, etc., amb esque
mes de distints plans simfònics que superen 
les estructures de Scarlatti, Haendel i Gluck i 
revolaritzen el caduc “Singspiel” alemany.

Es difícil de concebre fins on hauria arri
ba! MOZART si la seva vida hagués assolit 
la vellesa per comptes de quedar tràgicament 
truncada als trenta-i-cinc anys. Algú ha dit 
que el cicle de la seva obra havia quedat per- 
fectament tancat amb la seva mort i que, 
d’haver sobreviscut a les seves malaties, difi- 
cilment hauria pogut mantenir el ritme de 
creació i evolució que va caracteritzar la se
va curta vida. Això no obstant, en escoltar 
les seves ùltimes simfonies i els concerts de 
piano pòstums, amb ressons clars del futur 
estil beethovenià, hom pot comprovar que, 
bo i anticipant-se al gust del públic conven
cional de Viena, que el rebutjà injustament, 
la seva mort estava ja en el carni que mena 
al ROMANTICISME.

El segle XVIII acabà d’una forma turbu
lent i tràgica, i els dogmes establerts en el de- 
curs del segle i el còmode racionalisme foren 
abatuts a la fi. Els moviments intel.lectuals, 
que comencen amb el capvespre del segle, 
definirán la revolució romàntica del segle se- 
güent. En la música, la figura naixent del 
BEETHOVEN preeminent, orgullós i ago- 
sarat, imbuit de noves idees sobre la società! 
i els drets dels homes, transforma totalment 
la figura del mùsic i la seva obra, i en resta, 
de l’herència del CLASSICISME, el mera
vellós suport tècnic de la seva perfecció 
aprofitat pels artistes romàntics com a cò
mode vehicle de comunicació de les seves in- 
quietuds. ■
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I Concurs N acional “ Eugenio M arco 
per a cantants d ’opera
per Rosa Ten

5 5

í’Associació d’Amies de l’Ópera de 
Sabadell” ha estât l’organitzadora 
d’aquest Concurs. La idea nasqué de la 
vidua del Mestre MARCO, la professe
ra de dansa espanyola ROSARIO CA
LLEJAS, una gentil madrilenya afinca
da a Barcelona i amb un amor molt 
gran pel somni del seu espós, el Mestre 
EUGENIO MARCO qui, amb entu
siasme, esperava acomplir la il.lusió de 
fer que els cantants d’opera gaudissin 
d’oportunitats per a poder assolir una 
perfecta formado. Desaparegut ell, la 
seva vidua, honorant la seva estimada 
memòria, establi aquest concurs, do
uant un premi de cinc-centes mil pesse- 
tes, amb carácter biennal, perqué el 
cantant guanyador, fememi o masculi, 
pogués optar a més estudis perfecciona- 
dors de les própies qualitats. Aixi, la sen- 
yora MARCO demaná a MIRNA LA- 
CAMBRA i al seu equip que li organit- 
zés el concurs, el qual se celebrarla a Sa
badell, seu deis “ AMICS DE L’ÓPE. 
RA” , amb la primera edició en aquest 
propassat més de març, segon any del 
traspás del Mestre.

Cal dir que a tota Espanya és conegu- 
da la tasca de MIRNA LACAMBRA i 
del seu equip en l’organització de Festi
vals d’Òpera, la seva participació amb 
un premi al barceloní Concurs de Cant 
“ Francese Viñas’’ i la certesa de qué els 
guanyadors en l’ópera proposada vin- 
guin a Sabadell per a ser intérprets de 
l’ópera amb la qual han guanyat. 
L’ENEDINA LLORIS, la meravellosa 
cantant valenciana, guanyadora del 
premi “ Lucia di Lammenmour” , n’és 
un ciar exemple. I aixi, és comprensible 
que fossin tants els cantants de tota la 
peli de brau, de les illes i de les Canáries 
que vinguéssin a Sabadell per a partici
par en aquest concurs, en un llarg cap 
de setmana de març.

Vint-i-nou concursants hi participa
ren. 29 estudiants de cant d’arreu, tots 
ells amb “ curriculums” impressionants

EI Conseller de Cultura de l’Ajuntament, Isidre Creus, obrint l’acte. Al seu costat, Mima Lacambra, 
Rosario Callejas i Antoni Quintana.

foren protagonistes de la primera edició 
del concurs. La rebuda es va fer al Mu- 
seu d’Art de Sabadell, una casa históri
ca de la qual tots preguntaven i en vo- 
lien conéixer la història. Una vetllada 
bonica i emocionant, perqué... els can
tants espanyols en tenen tant poques 
d’oportunitats d’ésser escoltats, que 
han d’anar a fer-ho fora de les nostres 
fronteres!.

Ho deia aixi mateix el Conseller de 
Cultura de l’Ajuntament de Sabadell, 
l’ISIDRE CREUS, en un senzill, però 
emocional parlament. -El món escolta 
els cantants cEEspanya que són els mi
nors, però aquests no ho són d ’escoltáis 
a casa seva. No hi han teatres, no hi ha 
possibilitats...

L’“ ASSOCIACIÓ D’AMICS DE 
L’ÒPERA” els obre un carni, i ara la 
ROSARIO CALLEJAS també, i Saba
dell n’és el bressol.

El concurs compta amb dos premis 
més. El segon, establert pel Secretar! de 
l’Associació, l’ANTONI QUINTANA i 
PETRUS, a la memòria de la seva espo
sa, CANDELAS RODRIGUEZ i REI- 
NOSO, que fou una enamorada de la 
gran música i bona col.laborada deis 
“Amies de l’Ópera” . Aquest segon pre
mi és de dues-centes mil pessetes per al 
segon classificat. Un tercer premi de 
cent mil pessetes, és donat per l’Ajunta
ment de Sabadell, per al tercer classifi
cat.

Després d’una prova selectiva priva
da, a porta tancada i dues proves sélec
tives públiques, foren declarades guan- 
yadores les següents participants: Maria 
Isabel Rey Castellò, de Valéncia, pri
mer premi; Pilar Torrebianca Pelegrí, 
de Saragossa, segon premi i la barcelo- 
nina Rosa M.® Conesa i Pintó amb el 
tercer premi.

Sabadell fou, dones, per quatre dies, 
la Capital Espanyola de l’Ópera. Saba
dell doná aquest honor i el rebé també 
per la visita de tantes veus, totes molt 
bones i amb futur. Veus que un dia se
rán les deis cantants d’Espanya que 
triomfin arreu del món, i... tres deis 29 
cantants que ens visitaren, tres, porta
ran el nom de Sabadell, amb el premi, 
allá on vagin a perfeccionar-se, com a 
opció primera que els ha donai una ciu- 
tat i una Associació, de la mà de l’amor 
d’una dona que estimava el seu espòs i 
que en nom seu vol perpetuar la seva 
memòria. ■

CALÇAT DE LUXE
SABADELL

Carnisseries, 3 
Telèfon 

725 55 10

TERRASSA
Raval

de Montserrat, 21 
Tel. 788 39 67
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D’Escacs
per Agustí Palau i Codonyers
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E,d joc dels escacs sempre ha estât una 
dèria noble, distingida, aristocràtica i 
fins i tot una mica científica, segons que 
diuen els afeccionáis i els monomanià- 
tics que el practiquen. Però, és dar, que 
voleu que diguin aquests..., si són com 
els hinchas de la pilota!

També diuen que s’ha de tenir molta 
sang freda per jugar-hi, i ara m’explico 
perqué els russos hi són tan aficionáis i 
per això han tingut tants campions 
mundials.

Encara alguns altres entesos remar
quen que cal tenir una flegma com els 
britànics, I ja podría ser, ja, perqué si- 
nó digueu-me com és possible de resistir 
partides d’hores i hores per acabar fent 
taules. Mireu si n’han tingut de temps 
que han pogut fer mobles i tot!

Que el joc és una mica científic m’ho 
fa creure el seu propi nom: escacs. Pa- 
raula ben estranya, per cert, i de signifi- 
cat ben obscur. Oh! i encara hi ha qui 
en diu “Pajedrés”, per a adobar-ho.

Que deu ser joc i entreteniment 
d’aristòcrates també m’ho demostra el 
fet que els contendents, persones sem
pre ben educades i que saben molt de 
fair play, en els moments àlgids o difí- 
cils del joc diuen uns mots cabalístics 
que no semblen pas de llengües cristia
nes. Els uns diuen: jack!', els altres: xec 
al rei! I quan la cosa està que bufa, de 
vegades se sent: Xec i mai! I no han 
mort ni el xeic ni el rei: només han fet 
un mat de pastor.

De bo de bo que jo no les entenc gaire 
aqüestes exclamacions. Jo pensó que 
hauríem de deixar en pau els txecs i que 
s’ho facin com puguin allá a la seva 
Txecoslováquia, que pot ser que si ens 
hi fiquem sentim un xec i siguí del mas- 
tegot que ens ventin a la cara per tafa- 
ners.

Si en fer esment deis xecs volen

referir-se ais documents mercantils (bé 
deuen cobrar-ne alguna vegada) que 
se’n malfhn un bon tros, que encara 
que siguin nomináis de vegades els xecs 
valen menys que un taló de sabata. I per 
bé que alguns entesos asseguren que des 
que marquem de títol europeu la cosa és 
més de fiar, pel que pugui ser que hi va
gin en compte i no oblidin que en 
aquest país quan alguns hi van els altres 
ja en tornen.

Una altra colla ho resol tot proferint 
uns jacks! enérgics. Però no sé perqué 
els necessiten els jacks!, que són unes 
peces de conexió telefònica, si ells no en 
son de telefonistes...

Llavors, dones, per ais escaguistes 
¿qué redimonis será el jackl Potser en 
prorrompre el crit voldran indicar que 
alcen un senyal de victória fent record 
de l’emblema de la Union Jack, que és 
una bandera anglesa que -mireu quin 
cas!- és un joc de tres creus que caldria 
escatir si no són emparentades amb les 
nostres de Sabadell. Que de més verdes 
n’han madurat.

* * *
Ben estudiada la cosa jo he arribat a la 
conclusió que hauríem de deixar el cas- 
tellanisme jaque!, el gal.licisme xec, o 
échec!', l’anglicisme jack!... i quedar
nos amb els catalans escacs. Escac al 
rei!, escac a la reina! (o a la dama) i es
cac i matl

I al qui guanyi la partida la meva en- 
horabona. ■

Filatélia
Homenatge al Museu Episcopal de Vie 
per BAF

w
M j n . la sèrie filatèlica de segells de Nadal que 
cada any emet 1’Administrado, els de 1985 
foren dedicats al Museu Episcopal de Vie, i 
els filatelistes d’aquella ciutat aprofitaren 
TExposició Filatèlica del MERCAT DEL 
RAM d’enguany, per a retre homenatge al 
seu Museu Episcopal. La raó era que els dos 
segells de la sèrie reproduien dos notables ta- 
pissos que es guarden en aquella casa. Un 
amb una taula del Naixement, retaule de Gui- 
merà, documentât entre els anys 1402 i 1412, 
l’obra més important del pintor Ramon de 
Mur, i l’altre un frontal brodât en el segle 
XV, que representa l’Epifania o Adoració 
dels Reis Mags. Dues meravelloses obres que 
han enaltit amb escreix la filatélia nacional. 
Per a completar 1’homenatge al Museu, la 
Generalität de Catalunya autoritzá l’edició 
del DOCUMENT POSTAL, que en aquest

cas porta el n? 8 i els Documents del qual van 
nodrint una col.leccio de temes catalans dins 
del corren espanyol, que si no s’estronca, será 
sense tardar, una obra que ha de merèixer el 
reconeixement de tots els filatelistes catalans, 
per la cura amb qué s’està desenvolupant.

El Museu, fruit d’un gran desvetllament 
cultural, s’inaugurà el 7 de juliol de 1891, i 
culminava vint-i-cinc anys de neguits i temp- 
tatives, que en aquella data aplegaven les ini- 
ciatives, totes lloables, de diverses personali- 
tats vigatanes de notable relien cultural. 
L’impuls definitiu el doná el bisbe Morgades, 
qui l’any 1897 dotá el museu d’un Estatut per 
al seu normal funcionament. Compta amb 
unes bones col.leccions de pintura gòtica, art
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romànic, teixits de cuiro, numismàtica, orfe- 
breria, escultura, reliquies, etc.

És el primer, en ordre cronològic, dels mu- 
seus eclesiàstics de Catalunya i també un dels 
més antics del país. Amb justesa, dones, ha 
estât bo recordar-lo, amb el Document de la 
Generalität, que sempre promociona amb tot 
interés l’art i la cultura del país. Val la pena 
de visitar el Museu en un dels vostres viatges a 
la capitai d’Osona. ■
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Del llibre “La Sardana i les cobles juvenils”

E, passai 15 de març i en el marc dels 
actes commemoratius del lOè aniversari 
de la Cobla Jovenívola de Sabadell, va 
tenir Hoc l’anunciada presentació del 
volum onzè de Biblioteca Quadern “La 
Sardana i les Cobles Juvenils” del qual 
son autors en Jaume Nonell i Lluis Su- 
birana. Es tracta d’un documentadis- 
sim treball sobre la gestió, consolidado 
i projecció d’aquesta formació musical 
juvenil sabadellenca de gran éxit i del 
seu entorn sardanista. Ha estât prolo- 
gat per Joan Vidal i Gayolá, sardanista 
i ex-Conseller de Governació de la Ge
neralität, i per descriptor i critic musi
cal mataroní Joaquim Casas, amb dis- 
seny de portada i compaginado de lor
di Roca. L’acte de presentació, esdevin- 
gut al Saló Consistorial de l’Ajunta- 
ment de Sabadell totalment pie de gent 
interessada en aquest esdeveniment edi
torial poc freqüent en el món sardanis
ta, va ser presidit pel Regidor de Cultu
ra senyor Isidre Creus el qual es felicità 
perqué fos en aquell lloc - “la casa on hi 
és représentât tot el poblé de 
Sabadell”-on es donés a conèixer una 
obra feta per sabadellencs, que narra 
les vivències d’una Cobla de sardanes 
sabadellenca, la categoria i popularitat 
de la qual han trascendit per tot Cata
lunya. Cedi la paraula al senyor Antoni 
Anguela, cap de Serveis de Cultura Po
pular que representava al Conseller de 
Cultura senyor Joaquim Ferrer, el qual 
manifesté que “trobar un llibre com 
aquest que parli de la sardana i les co
bles és, dissortadament, un fe t estrany i 
singular. Per això sol d ’entrada ja el fa  
important no només pels qui vivim en 
aquest món de la dansa a Catalunya si- 
nó per a totes aquelles persones cultes

que VO len conèixer els dife rents aspectes 
del nostre rie patrimoni cultural. ”

Finalment llurs autors, Jaume Nonell 
i Lluis Subirana, coincidiren en mani
festar que aquest llibre era una contri- 
bució a l’escassa bibliografia contem- 
porània sardanista, que havien procu
rât relatar la crònica d’aquests deu anys 
d’activitat de la Jovenívola amb fideli- 
tat i sense partidismes, “moguts per 
una voluntat de servei, de servei a la 
sardana, a la cultura i a Catalunya”.

Amb grans aplaudiments el regidor 
de Cultura, distingi els autors del llibre 
fent-los lliurament de la reproducció 
d’una xilografia de Ricard Marlet.

Acabat l’acte els autors hagueren de 
signar molts exemplars adquirits amb 
gran interés pels assistents.

La presentació d’aquest volum onzé 
de Biblioteca Quadern adquirí un espe
cial relien, tant pel marc escollit com 
pel recolzament institucional que I’obra 
i llurs autors reberen. Cal esmentar que 
en el sopar que es va celebrar més tard 
per commemorar el lOé aniversari de la 
Cobla, el llibre fou molt comentat i elo
giai. Dit sopar el presidir en l’Honora
ble Conseller de Cultura de la Generali- 
tal de Catalunya senyor Joaquim Ferrer 
i esposa, i l’Il.lustre Alcalde de Saba
dell, senyor Antoni Farrés i esposa, que 
compartien la taula amb els Pares Josep 
Vidal i Enric Dordal, el Director de la 
Cobla Jovenívola, senyor Francese 
Elias i esposa, en Salvador Saumoy i es
posa i en Lluis Subirana i esposa.

També hi assistiren en Jaume Nonell, 
l’il.lustrissim Diputat Provincial senyor 
Antoni Cruells, l’ex-Conseller de la Ge
neralität senyor Joan Vidal i Gayolà, el 
Cap de Serveis de Cultura Popular de la

Isidre Creus, Conseller de Cultura, durant la presentació del llibre al Saló d’Actes de l’Ajuntament. (Foto: P. Farran).

D ’esquerra a dreta: Jaunie Nonell, Antoni Anguela (Cap 
de Serveis de Cultura Popular de la Generalität) i Lluis 
Subirana. (Foto. P. Farran).

Generalität senyor Antoni Anguela, el 
President de Sabadell Sardanista, sen
yor Gregori Gil, el senyor Ribes Doladé 
en representació del Banc de Sabadell, 
el senyor Pere Riera en representació de 
la Caixa d’Estalvis de Sabadell, l’editor 
de Quadern senyor Joan Cuscó, el pin
tor Jordi Roca, la majoria d’ells acom- 
panyats de llurs esposes i que conjunta- 
ment amb els músics, ex-músics, pro
fessors, pares, junta, col.laboradors i 
seguidors de la Jovenívola i représen
tants dels mitjans de comunicació locals 
i forans conformaven els 200 assistents.

Finalment el nou llibre ha tingut una 
segona presentació, donada l’edició es
pecial que n’ha fet l’Agrupació Cultu
ral Folklórica Sabadell Sardanista per a 
tots els seus associais. En el decurs d’un 
concert-vermut celebrai el passai 23 de 
març a la Cava de l’Hotel Urpi, el presi
dent de Sabadell Sardanista senyor Gre
gori Gii va agrair a Jaume Nonell i a 
Lluis Subirana la seva aportació cultu
ral i el seu recolzament a l’Entitat i a to
tes les tasques sardanistes. Els autors 
manifestaren la seva satisfacció per 
l’acord assolit entre Sabadell Sardanis
ta i Quadern que propiciava una major 
difussió de la seva obra, de la qual en 
signaren força exemplars en el decurs 
de l’acte.

Tant per la personalitat i popularitat 
de llurs autors com per tractar-se d’un 
tema referit a una formació juvenil que 
gaudeix d’un gran i merescut prestigi i 
simpatia, l’esdeveniment ha trascendit 
ámpliament i han estât diversos els mit
jans de comunicació que s’han fet ressó 
d’aquest fet.

Que tot piegai serveixi per encoratjar 
els autors a seguir treballant amb la se- 
riositat i el rigor demostráis en aquesta 
primera obra. .
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La Cobla ‘‘Muixins’’ (1 9 4 0 -1 9 5 2 )
per Jaume Nonell i Juncosa

A ja  represa de les activitats sardanis- 
tes a Sabadell, després del primer 
d’Abril de 1939, es concreta en les ba
llades de l’Aplec de la Salut (maig 1939) 
i les celebrades “ con motivo de las festi
vidades nacionales de la Victoria” 
(maig 1939) i les de la Festa Major (ju- 
liol 1939) totes elles a cura de la impro
visada cobla “ La Principal del Vallès” .

No és necessari insistir que era una 
època en qué la cultura i la llengua cata
lana eren “non gratas” . Solament posa
ré un petit exemple anecdotic dels molts 
que es podrien citar. El cinc de Juny de 
1939, Radio Nacional de Sabadell eme- 
tia “un selecto programa organizado 
por la Sección Femenina Tradicionalista 
y de las JONS” en el qual hi figurava 
l’obra “ Delante de la Virgen” . Danza 
catalana. Morera. Violin, violoncelo y 
piano por Rius, Parera y Molins” .

A finals de 1939, i en aquest ambient 
tan poc propici, confluíren dues cir- 
cumstáncies décisives pel naixement 
d’una cobla de sardanes a Sabadell: la 
constitució de l’important grup de dan
ses d’Educaciôn y Descanso i la presèn- 
cia en l’àmbit musical de l’orquestrina 
“ Melodian’s” dirigida pel mestre Josep 
Molins.

Aquest, que ja durant la guerra aca- 
ronava la idea de formar una cobla va 
poder dur a terme el seu somni davant 
la posibilitat d’acompanyar els ballets i 
albora fer audicions de sardanes podent 
aixi ampliar el ventali de possibilitats de 
la seva orquestrina. “ El propi Molins 
va portar les gestions personalment i, 
potser, la més decisiva fou l’entrevista 
sostinguda amb qui llavors era alcalde 
de la ciutat, senyor Albareda. Si bé hi 
havia la prohibició d’interpretar certes 
composicions, l’alcalde li digué que per 
la seva part el deixava en total llibertat 
d’acciô, que solament podia veure’s 
truncada en el cas d’arribar ordres su
periors per part del Govern Civil” (1).

Molins busca els elements adients per 
completar la formació, que amb el nom 
de cobla “ Molins” debutava a la Plaça 
Major la tarda del 18 de Febrer de 1940 
amb la següent formació: Josep Molins 
(flabiol). Nards Colom i Francese Gut- 
sens (tibies), Salvador Illa i Ramon 
Carbonell (tenores), Jaume Cruells i lu 
Alavedra (trompetes), Damiá Lorente i 
Santiago Vahó (fiscorns) i Pere Rius 
(contrabaix). Aquesta formació és de 
deu musics faltant, dones, el trombò

per completar la tradicional cobla d’on- 
ze elements. Van interpretar les sarda
nes “ Juny” (Garreta), “ La vaca cega” 
(Juncá), “ Sol ixent” (Toldrá), “ Dalt 
les Gavarres” (Garreta), “ Davant la 
Verge” (Morera), i “ Barcelonina gen
til” (Sans) (2). Els membres de la resta 
del davant eren components de les ante- 
riors cobles sabadellenques. Molins, 
Gutsens, Colom i Carbonell havien ac
tual a “ La Principal de Sabadell” i Illa 
a “ La Principal del Vallès” .

A partir de 1940 les audicions de sar
danes a Sabadell són força freqüents es- 
sent organitzades per Educación y Des
canso, Joventuts d’Acció Católica de la 
parróquia de Sant Feliu, o amb motiu 
de la Festa Major de la ciutat o de la 
Creu Alta, Aplec de la Salut, festes del 
Gremi de Fabricants o de la Herman
dad Sindical de Labradores, etc. Supe
rada la desconfiança d’un primer mo
ment, les ballades atreien un nombrós 
public no tan sols local sinó vingut de 
poblacions properes i de Barcelona. La 
premsa local se’n feia ressô amb el lèxic 
propi del moment: “ Después de la 
audición de sardanes y la interpretación 
del Himno Nacional...” , “ La orques- 
tra-cobla “ Molins” tocó el Himno Na
cional y después de un ¡Viva Franco! y 
un ¡Arriba España! que contestó con 
entusiasmo la multitud se dió el acto 
por terminado continuando entonces 
con una audición de sardanes” . Eren

SABADELL

M o d is ta
Sant Ferran, 66 - Tel. 710 59 40 

SABADELL

temps difícils i per aixó la tasca de la co
bla “ Molins” era doblement meritòria.

La reestructuració de la cobla s’inicià 
(1944-1945) amb la incorporació del 
contrabaix Pere Tiana, el fiscorn segon 
Josep Torrellas i el trompeta Josep 
Auferil, substituint Jaume Cruells. A 
partir de 1947 les actuacions fora de Sa
badell van en augment i veuen la nécessi
tât de completar la formació amb un 
trombò, paper que s’encomana a Joan 
Parera a l’ensems un excel.lent violinista.

L’any 1944 acompanyen l’esbart 
d’Educaciôn y Descanso de Sabadell i 
la Massa Coral de Terrassa en el Con
curs Nacional de Folklore célébrât a 
Madrid (9 de Gener de 1944), actúen de 
nou a Madrid per l’agost del mateix any 
al Maria Lisarda Coliseum i en el Gran 
Festival de Folklore Catalan célébrât 
l’u d’Abril al Palau de la Mùsica junta- 
ment amb les dues entitats esmentades 
en primer Hoc. El nom de cobla “ Mo
lins” ja comença a tenir un cert pes es- 
pecific en el món de les cobles.

El propi Molins edita amb periodici- 
ta t quinzenal el “ C arnet del 
Sardanista” amb la relaciô de les audi
cions de sardanes a celebrar a Sabadell, 
els sens programes i petites notes d’inte- 
rès històric i d’actualitat. Va cedir-lo a 
L’A.C.F. Sabadell Sardanista en crear
se aquesta entitat el Març de 1947. La 
representació de la cobla fou a cura del 
mateix Molins. La “ Molins” actuava 
en formació de cobla i d’orquestrina. Si 
bé una bona part dels lloguers, i on 
guanyà merescuda fama, era en les sar
danes i ballets, també feien bon paper 
en el concert clàssic i bail. L’any 1947 
cobrava 460 pessetes per una audició de 
sardanes a Sabadell i 100 més al cap de 
sis anys. Solament l’Iu Alavedra vivia 
quasi totalment de la música (també 
adobava sabates) ja que, a més, era 
professor de l’Escola de Música i com
ponent de la Banda Municipal. La resta 
de mùsics treballaven en altres oficis: hi 
havien manyans, fusters, paletes, pin- 
tors, botiguers, etc. Eren molts els dies 
que anaven a treballar després de dor
mir escasament unes hores o que per- 
dien jornals sencers per trobar-se ac- 
tuant en alguna festa major d’un poblé 
distant. “ Guanyàvem més de music que 
no pas treballant” . (4).

La “ Guia del sardanista” de Barcelo
na (febrer de 1946), amb motiu d’una 
actuació de la “ Molins” a l’Ateneu Ca-
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tòlic de Sant Gervasi, publicava el se- 
güent comentan: “ ...uno de los mejo
res conjuntos dedicados a la interpreta
ción de sardanas, siendo tal el entusias
mo que levantaron en el público que les 
obligó a repetir la tercera sardana, cosa 
pocas veces vista...’’. La qualitat de la 
cobla es basava més en el conjunt que 
no pas en les individualitats. Eren músi
ca amb experiéncia i tots llegien molt. 
Cadascú es preocupava del seu paper 
confiant en la seguretat del company. 
Això els permetia de tocar a vista i amb 
èxit obres de gran compromis. En una 
actuació a la Plaça de Sant Jaume de 
Barcelona, es presentà la vidua de Juli 
Carreta amb una sardana del seu espós 
per si volien interpretar-la. “ Ciset’’ Co- 
lom la mira i reparteix els papers. 
“ Nois, vigileu que és molt delicada’’. 
Tots els aficionats sardanistes coneixen 
les dificultats de les obres del composi
tor de Sant Feliu de Guixols. En aca
bar, reben la felicitació de la vidua: 
“ Molt bé, la deuen haver assajada 
molt’’. “ No, mai. L’hem tocada a vis
ta’’. L’“ as de trumfo’’ de la “ Molins” 
en moments de compromis residia en el 
tibie Nards Colom (5), nascut a Calon- 
ge i dotât d’una força i resistència in
creíbles que el feien capaç de les gestes 
més inver semblants. Damià Lorente era 
un altre dels ferms puntáis de la cobla. 
Nascut a Múrela, executava amb facili
tât malgrat que no obligués amb fre- 
qüència i quan ho feia quasi sempre era 
amb “ L’alegria d’un fiscorn’’ que ell 
mateix havia escrit. L’estabilitat de la 
formació de la cobla és un dels secrets 
del seu lluïment que li permetien, per 
exemple, alternar amb “ La Principal de 
la Bisbai’’ en un homenatge a Enric 
Morera célébrât el 10 de Març de 1946 
al carrer Vallespir de Barcelona, famós 
per l’alt nivell de les seves organitza- 
cions.

L’Esbart Verdaguer es presentava al 
Palau de la Mùsica el 18 d’Abril de 
1948 i va dur a terme una importantissi
ma tasca a favor de la dansa i la cultura 
popular catalana. Les seves representa- 
cions tant en l’aspecte coreogràfic com 
en el musical eren modèliques; no en va 
comptava amb col.laboradors de gran 
vàlua: Manuel Cúbeles, Josep Mainar, 
Alexandre Girici, Lluis Moreno Palli, 
Joaquim Serra, etc. Els arranjaments 
dels ballets eren fets per importants 
compositors i s’interpretaven freqüent- 
ment a dues cobles. L’assessor musical 
de l’Esbart, Joaquim Serra, després 
d’haver escoltat la “ Molins’’ va excla
mar: “ Ara hem trobat la cobla ideal per 
alternar amb la “ Barcelona’’!’’. En 
una ocasió. Moreno Palli arribà amb 
les particel.les d’un nou ballet pocs mo-

Cobla “ Sabadell" 1953. Jardins Casino Masnou.

ments abans de la seva interpretació. 
En finir, els felicita: “ No trobo cap co
bla per tocar coses a vista’’. La combi- 
nació “ Barcelona’’-“ Molins’’ esdevé 
ideal. Horn diu que la cobla era conegu- 
da per la “ petita Principal de la 
Bisbal’’. El director de la cobla bisba- 
lenca. Conrad Saló, també va pronun
ciar mots elogiosos pels músics sabade- 
llencs. La “ Molins’’ va actuar en in
nombrables ocasions al Palau de la Mú
sica, davant del general Franco al Palau 
de Pedralbes o d’Eva Perón en la visita 
que féu a Barcelona, i les sortides fora 
de Catalunya acompanyant ballets fo- 
ren nombroses: Valéncia, Bilbao, Ma
drid, Santander, Torrelavega, Roselló, 
etc.

Molts dels músics escrivien sardanes: 
Alavedra, Auferil, Molins, Parera, 
Gutsens ho feien amb assiduítat però 
també en van compondré Illa, Torrellas 
i Lorente. Progressivament Josep Mo
lins va anar deixant la cobla a fi de po
der atendré millor les seves ocupacions 
laboráis i deis altres camps de la música 
(era organista de la Purissima, sots- 
director de l’Orfeó...). Fou rellevat de- 
finitivament el 1949 per un jove flabio- 
laire que des de l’any 1946, quan comp
tava solament 13 anys, s’havia distingit
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com un gran instrumentista. Es tracta- 
va de Joaquim Rovira, deixeble de Nar- 
cís Paulis, qui fins aleshores ja havia fet 
força suplències d’en Molins. La repre- 
sentació va passar a mans de l’iu Alave
dra. Poe temps més tard s’incorporà 
Joan Pijoan (7) pel Hoc de pianista 
desplaçant Josep Torrellas corn a fis
corn segon de la cobla.

Uns anys després de la baixa de Mo
lins, la formació canvia de nom. A par
tir de l’Agost de 1952 passa a denomi- 
nar-se cobla “ Sabadell” . Els mesos se- 
güents al canvi de nom, els anuncis de 
la cobla afegien entre parèntesi “ antiga 
Molins” per assabantar els sardanistes 
que no es tractava d’una nova cobla si- 
nô que era la continuació d’aquella que 
havia merescut la seva acceptació.

(/) Josep Costajussa i Oliver: “Sabadell - Estam
pes ciutadanes’’ (1983). El segon capítol, “Recor- 
dant la cobla Molins” aporta el testimoni delpro- 
pi Molins malgrat algunes inexactituds en el seu 
contingut.
(2) Daniel Sanahuja i Capella. “Recordant... 
Josep Molins” Quadern nJ 5 Novembre- 
Desembre 1978.
(3) Boletín de la EET y las JONS. Anys 1940 i 
1941.
(4) Erancesc Gutsens. Testimoni verbal.
(5) Jaume Nonell i Juncosa: “Narcís Colom” 
Quadern n? 37 Gener-Eebrer 1984.
(6) “Portaveu” de TA.C.E. Sabadell Sardanista, 
n? 20 Desembre 1955. “Biografia e Historia de la 
constitución musical de la cobla-orquestra “Sa
badell” (antes “Molins”).
(7) Joan Pijoan també havia format part de “La 
Principal de Sabadell”.

Cai agrair la col.laboració indispensa
ble de Dolors Julien (esposa de Josep 
Molins), Teresa Molins, Josep Auferil, 
Francese Gutsens, Salvador Illa i Carles 
Rovira a l’hora de confegir aquest article.
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Recordant.,.

Orquestra Muixins
per Daniel Sanahuja i Capelia

’Orquestra Muixins és la més antiga de 
Catalunya. La campanya musical de l ’Or
questra Muixins ha estât una cadena d ’éxits 
creixents en les diferents actuacions en qué 
intervé.

En “teatre”, és sens dubte l ’ùnica Or
questra comarcal que pot oferir la més abso
luta garantía de seguretat per la seva llarga 
práctica i experiéncia en el gènere. I ho pro
va el fe t d ’èsser sol. licitada pels millors mes- 
tres directors d ’opera i sarsuela, sota la ba
tuta deis quais ha actual moites vegades.

En “concerts selectes”, la nostra Orques
tra presenta un conjunt difícil de trobar en 
tantes agrupacions musicals formades espo- 
rádicament. El nostre repertori extensíssim 
comprén l ’opera italiana, alemanya, france
sa i espanyola, l ’opereta vienesa, els générés 
gran i xic de la sarsuela espanyola i les obres 
líriques modernes de més éxit.

Per actes tipies de la nostra terra, I’Or
questra Muixins, és la que n ’és més coneixe- 
dora: ballets populars, caramelles, passades, 
etc. etc.

Einalment, en bailables, ofereix la parti- 
cularitat d ’ésser la més competent en el gè
nere antic. Els “rigodons” i “dancers”, els 
valsos, polques, americanes i xotis d ’en Co
to i adres renomenats autors catalans, que 
avui tornen a èsser sol.licitáis i admirals, 
troben en la Orquestra Muixins, els seus mi
llors conservadors i interprets i aixó no priva 
que els seus components, professors meritís- 
sims, hagin obtingut també una perfecció en 
l ’estudi deis balls moderns i que l ’Orquestra 
Muixins, pugui posarse al nivell deis millors 
conjunts amb un extens repertori i amb un 
nombre d ’éxits extraordinari.

Així informava en Josep Costa i Comellas 
(Marata), violi 1er. B i representan! de 1’Or
questra Muixins, ais qui en nom dels ele
ments organitzadors de les testes majors dels 
diferents pobles de Catalunya, feien cap a 
casa seva, carrer de la Salut número 12, per 
sol.licitar els servéis de l’Orquestra. No cal 
dir que amb les raons tan convincents ex- 
pressades, quasi sempre obtenia la desitjada 
conformitat dels visitats i per consegüent el 
corresponent contracte.

Hem de dir però, que quasi, quasi... els 
deia la veritat... L’ùnica desafinació que po- 
driem trobar-hi és que hi havien altres or- 
questres tant o més bones que els Muixins. 
A Sabadell mateix, hi teniem els Fatxendes 
que era considerada orquestra de primera 
categoria..., però amb la seva propaganda el 
bo d’en Marata obtenia bons contractes i 
rOrquestra no parava.

ELS FUNDADORS DE L’ORQUESTRA

Els germans Pere i Baptista Muixi i Mar
cel, nascuts en 1786 i 1796, respectivament, 
a la casa enfront de Tactual Museu d ’Histô-

Fotografia d'un dibuix anùnim repruduint la figura del 
fundador de la primitiva “ COBLA MUIXINS” (1810).

ria del carrer de Sant Antoni, foren els fun- 
dadors de la “ Cobla” .

A Tany 1810, Baptista Muixi, el germà pe
tit, tingué la iniciativa de formar el conjunt 
i, posais d’acotd amb el seu germà Pere, 
s’encargaren de buscar els altres tres ele
ments que els mancaven per portar a cap el 
projecte.

La “ Cobla” quedà formada de la següent 
manera: Pere Muixi, violinistra-director; 
Baptista Muixi, clarinet; un tercer element 
executava amb el corneti; el quart amb el 
SERPENTÓ i Tùltim amb el contrabaix.

No cal dir que un conjunt aixi, cent 
setanta-sis anys enrera, havia de produir la 
natural satisfacció i per aquest motiu la 
“ Cobla” era sol.licitada per prendre part en 
les funcions religiöses i en els balls i serena- 
tes que se celebraven a la Vila i a les pobla- 
cions de la comarca amb motiu de les seves 
Festes Majors.

El pare dels germans Pere i Baptista, era 
terrissaire i ells també es dedicaven al mateix 
ofici, ja que amb la música solament no 
haurien pogut atendre les seves nécessitais.

CßSG Vostra

Eren molt coneguts per “ els terrissaires de 
cal Muixi” i en la seva labor professional es 
distingien notablement coent figures de 
fang.

Fins a una edat molt avançada, els ger
mans Muixi romangueren a la “ Cobla” i, en 
retirar-se en Pere, continuà en el seu ofici 
però, a desgrat de trobar-se veil, quan arri- 
bava la festa de Pasqua encara acompanya- 
va amb el seu violi els grups de 
“ Caramelles” , fins que mori el dia 30 de ge- 
ner de 1871 a Tedat de 85 anys.

En retirar-se de la “ Cobla” en Baptista, 
es féu ermità de la Salut i més tard establi 
una taverna al carrer de les Tres Creus, can
tonada al carrer de la Verge de la Concep- 
ciò, que fou coneguda popularment per la 
“ Taberna de les set noies” , que era la colla 
de filles que tenia. Mori el 29 de novembre 
de 1882, a Tedat de 86 anys.

L’ûnic que recolli Therència de la “ Co
bla” fou en Josep Ubach, gendre de Pere 
Muixi. A Tany 1860 TUbach i els seus com- 
panys, influenciáis per les innovacions de 
l’època transformaren de “ Cobla” en or
questra de 11 mùsics. Els components foren 
els següents: Ubach, germans Soler, ger
mans Gumbert, Rafel Bru, Tomás Ustrell, 
Joan Cirera i Domènec Moratonas.

Es succeïren diverses generacions i TOr- 
questra Muixins anà prospérant fins al punt 
d’ésser sol.licitada per tot Catalunya. Hagué 
de soportar les altes i baixes pròpies 
d’aquests conjunts, però sempre es refé i 
continuà la seva trajectòria, escalan! sempre 
els millors llocs. Un contratemps seriòs fou 
la pèrdua dels professors Jaume Torrella, 
Lluis Fernández i Miquel Ferrer, però altres 
ocuparen els seus llocs i TOrquestra conti
nuà.

Un accident ocorregut quan venien de 
realitzar una vetllada de sarsuela a Rubi, 
canvià totalment la vida artistica d’aquest 
inoblidable conjunt.

Vegi’s part del parlament d’ofrena de 
Thomenatge dedicat als Muixins amb motiu 
del susdit accident, pronuncia! pel nostre 
amie Josep Torrella i Pineda en el Teatre 
Colon el dia 25 de setembre de 1954:

...La matinada del 1er. de juliol recent, 
un accident aparatos, quan l ’Orquestra tor- 
nava de Rubí, va commoure la ciutat. Tots 
vàrem sentir corn una urpada la sensaciô de 
perdre per sempre més aquella orquestra 
dels nostres avis i besavis, que feia anys 
vèiem actuar amb una certa indiferèneia. le l  
que ens feia més mal era que la perdiem 
d ’una manera dramática, amb efusió de 
sang, amb el sacrifici d ’unes vides honestes i 
exemplars, dedicadas a una consciençuda ar- 
tesania musical des de feia una pila d ’anys.

L ’Orquestra Muixins se’ns en anava, tim
ba avail, i aixô sí que va rompre aquell tel 
d ’indiferèneia, i tota la ciutat, tota, va
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esborronar-se en saber-ho.
Després de la dissort, i tot plorant la pèr- 

dua irreparable de dos dels components de 
rOrquestra -els professors senyors Josep 
Monné i Pere Figueras- noms que passen a 
ocupar un Hoc d ’honor en la historia dels 
Muixins, tenim el goig de veure que l ’esperit 
de l ’Orquestra no mor amb aquella desgrà- 
cia.

Aquí la tenim, la nostra Orquestra Mui
xins, donant fe  de la seva joventut perenne; 
donant fe  de la seva fidelitat al desti que la 
consagra; donant fe  de la seva consciencia 
professional i artística.

Ara resultaria imperdonable que la ciutat 
no demostrés a l ’Orquestra Muixins la seva 
adhesió i el seu afecte. Es per aixó que un 
grup de sabadellencs amants de l ’art -es 
diuen ells, però jo  afegeixo; amants també 
de la ciutat, amants de les tradicions- han 
inicial i portal a terme aquest acte d ’home- 
natge que estem celebrant i que a través 
d ’aquestes paraules ofereixen de tot cor a 
l ’Orquestra Muixins.

I  ja  és hora que deixi de parlar de l ’Or
questra Muixins com d ’una institució imper
sonal, perqué l ’Orquestra la formen uns 
professors i sense aquest factor humá no hi 
hauria orquestra. El nostre homentatge a 
l ’Orquestra Muixins, dones, va adreçat a 
tots aquells digníssims professors musicals 
que en el curs del seu historial dilatai I’han 
integrada; començant pels seus fundadors, 
els germans Muixi, i seguin t per tant s i tants 
noms que H donaren prestigi, fins arribar a l 
grup actual, víctima de l ’accident de Rubí, i, 
d ’una manera especial, ais dos que hi deixa- 
ren la vida -Figueras i Monné- i a aquest ex
cel.lent ciutadà, model de cavaliers, exemple 
de vocació artistica, que ha estât ànima i 
puntai de l ’orquestra des de fa  un nombre 
d ’anys que omple tot el que va de segle. Em 
refereixo al senyor Jaume Casademunt.

Permeteu-me que en la persona del senyor 
Casademunt sinteiitzi l ’esperit senyorivol

L’Orquestra Muixins a l’any 1920: 1.- Josep Matas, clari
net B. 2.- Jaume Torrella, clarinet A. 3.- Lluis Fernández, 
flauta. 4.- Josep Costa, violi 1er. B. 5.- Marti Fernández, 
violi 1er. A. 6.- Ursi Soteras, violi 2on. B. 7.- Llorenç Re- 
gàs, contrabaix. 8.- Antoni Gabarro, violi 2on. A. 9.- Ra
mon Gabarro, trompeta B. 10.- Josep Termens, trompeta 
A. 11.- Pere Gabarro, fiscom.

d ’una professió musical que avui apenes 
existeix, i el simbol vivent d ’una època ceri
moniosa de rigodons i llancers, de valsos 
d ’en Colò, de polques i maxurques; d ’una 
època en qué el nom de l ’Orquestra Muixins 
sonava arreu de Catalunya com un timbre 
de glòria per la nostra ciutat de treballadors 
i d ’artistes.

Senyor Jaume Casademunt: En represen
tado dels vostres company s en l ’Orquestra 
Muixins -tant dels que son avui al vostre cos- 
tat corn dels que us han precedit en el temps- 
rebeu l ’homenatge, modest però cordialís- 
sim, dels sabadellencs. ”

* * *
L’Orquestra continuà amb nous elements 

però durà poc... l’Orquestra Muixins no era 
la mateixa... poc a poc anà deixant d’actuar 
i per fi es disolgué.

Sabadell perdé un dels seus millors con- 
junts musicals que a força de treball s’havia 
guanyat les simpaties de tots; sobretot, en 
aquells feliços temps de la nostra joventut 
quan Muixinistes i Fatxendistes es tiraven els 
plats pel cap per enlairar els conjunts de casa 
nostra defensant cadascun el seu preferit.

Actualment sols queda un supervivent: el 
bon amie Antoni Freixes, excel.lent profes

sor de violi, que recorda amb tota mena de 
details les magnifiques actuacions, èxits i vi- 
cissituds viscudes amb aquell grup de bons 
amies, entre els quais regnà sempre la con
cordia i el desig d’acréixer cada dia més el 
bon nom de FORQUESTRA MUIXINS.

EL SERPENTÓ_______________________
Era un instrument d’embocadura, les no

tes greus del quai es produïen per mitjà de 
forats, poques vegades claus, que es tancan- 
ven i s’obrien a voluntat. Era de fusta prima 
i tenia la forma d ’un tub enroscat corn una 
serp, la quai cosa el feia ser menys llarg. El 
seu color negre provenia del cuiro fi o peli 
d’aquest color de la qual estava cobert per 
donar més consistència a la fusta. Des de 
l’embocadura fins a l’altre extrem, anava 
augmentant de volum progresivament.

Fou inventât a finals del segle XVI per 
Guillaume, per sostenir i reforçar les parts 
vocals greus. En algunes ocasions s’emprava 
amb l’addicció de tres o quatre claus en les 
musiques militars. L’embocadura d’aquest 
instrument, direm per acabar, s’adaptava al 
“ serpenté” per mitjà d ’un bocal o un tudell 
de llautô, corn es veu en la fotografía que 
presentem.

BUeSEM DE VARES, nomenat també 
SERPENTÓ___________________________

Era de la familia dels Trombons de Vares 
i es diferenciava d ’aquests en què l’extrem 
que donava sortida al so tenia la figura d’un 
cap de serp, servint-li la seva boca de campa
na O pavellô, mentre que el Trombò la té cir
cular.

Es diferenciava, a més, en la qualitat del 
so, ja que el del BUCSEN o SERPENTÓ 
era ronc, see i ingrat. La seva embocadura 
especial no oferia cap seguretat a l’execu- 
tant, el qual a més havia de Iluitar amb tots 
els desavantatges del rudimentari sistema de 
vares aplicat al tal instrument.

Fou inventât per allá l’any 1590, segons 
sembla, pel mateix que va inventar el SER
PENTÓ. Ambdòs instruments desaparegue- 
ren fa més d’un segle, i quedaren relegats a 
una curiosità! en els Museus especiáis d’ins
truments de música. ■

Serpenté.
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astronom ia
per Maria Eulàlia Taulé

El Form atge
itimològicament, la paraula format

ge prové del llati “formaticum” o sigui 
el recipient on s’hi posava el formatge.

El formatge com a tal, és un producte 
alimentari provinent de la llet que pot 
èsser originària de diferents animals, 
pasteuritsada o no, a la que s’hi afegeix 
quali, s’exprimeix, es sala, es pot fer 
fermentar amb diferents microorganis- 
mes i afegir altres productes per 
conseguir-ne diferents tipus.

Moites llegendes ens parlen del for
matge i també l’història està piena de 
cites que fan referència a eli. L’antiga 
Grècia ens fa unes descripcions molt va- 
riades i ja ens fa mencio de que es qua- 
lla la llet amb cards. La cultura romana 
ens l’anomena molt sovint i forma part 
de la seva dieta. Dins del S.XVII es 
comença la industrialització del format
ge i l’eminent Pasteur marcará una pau
ta molt destacadle, la pasteurització.

Actualment Europa produeix la mei- 
tat de formatges del món i els paisos 
amb més producció de llet són també 
els més acreditats per els seus format
ges.

Un pais capdavanter és França, d’on 
no sabria dir quin és el nombre exacte 
de formatges que té, però si en destaca
ré uns quants: Brie, camembert, roque
fort, gruyère, saint-paulin. Suïssa amb 
Sbrinz, appenzeller, gruyère, emmen
tal. Holanda amb edam i gouda. Itàlia 
amb mozzarella, gongonzola, parmi
giano-reggiano. Dinamarca i Alemanya 
com a més productors.
Tipus de formatge

Segons la procedència de la llet: de 
vaca, cabra, ovella, búfala, entre les 
més importants.

Segons el de matèria grasa: doble 
grasa amb més del 60®/o, extragras amb 
més del 45*Vo, gras amb més del 40%,

RESTAURANT

S u U n p e

semi-gras amb un minim del 20% de 
grasa i, magre menys del 20%.

Segons el seu procès de fabricació: 
frescos, madurs i fosos.
Conservació del formatge

Els formatges tenen vida pròpia, que 
pot èsser més o menys llarga depenent 
del tipus de formatge que es tracti i de 
la cura que es tingui en tot el seu procès, 
començant per la llet fins arribar a les 
nostres mans. Hi ha dos factors deter
minants: la temperatura i humitat am
bientáis, que no han d’ésser mai exces
sives. A les nostres neveres -en l’indret 
menys fred- sota una campana de vidre, 
és un bon Hoc.
Degustado de formatges

Un plat de formatges -acompanyat 
d’un bon vi- pot constar de 6 ò 7 que se
rán diferents, anant de menys sabor a 
més i la quantitat no massa exagerada. 
Es pot servir com a postre o comple
ment, però no estem d’acord amb 
aquells que pretenen fer un àpat sols i 
només de formatges. És tan pobre!

Recordant un paràgraf molt jocòs 
que Camba va escriure l’any 1937 
referint-se als formatges forts de gust, 
ens diu: “Cuando usted viaje en tren y

quiera quedarse solo en su departamen
to, provéase de un trozo de limburger.- 
El olor de este queso es tal, que un día 
llegará a que se le transmita al mundo 
desde Berlín por medio de la radio, así 
como hoy se le transmite la música de 
opereta, y ese día señalará para la hu
manidad una nueva era gastronómica. ” 
Aixó és pura exageració, però el senyor 
tenia part de rao.

Les denominacions d’origen al país 
espanyol són només quatre: Roncal, 
Mahó, Cabrales i Manchego. Pel que 
veiem, Catalunya no en té cap. Són tas
ques encara per resoldre.

Ara, amb l’entreda a la Comunità! es 
preven una creixent invasió de tots els 
formatges europeus; aquí sois tenim 
marques comerciáis -no massa encerta- 
des per cert-; creiem que s’han de crear i 
reforçar possibles denominacions d’ori
gen per fer cara a la multitud estrange- 
ra.

Tot i que és un fer constata! que el 
formatge té un gran valor nutritiu, hi 
ha un tant per cent -desconec si 
significatiu- que no l’accepta -per dife
rents motius- ni tampoc el seu origen, la 
llet.

De totes formes és un element que ca
da vegada va entrant més a la cuina.

f à J
GRANITA! DE PATATES 

(Gratin dauphinois) 4 persones
50 g. de emmental ratllat 
1 ail
sal, pebre i nou moscada.

1 Kg. de patates.
1/2 l. de llet.
40 g. de mantega 
1 dl. de nata liquida.

Tallar les patates -una vegada pelades- a 1/2 cm. de gruix, posar-hi sal, pebre, i nou moscada. 
Sobre una safata hi fregarem l’ail per tota la superficie per aromatitzar. Aquest ail, després 
d ’aixô, ja  no l’utilitzarem. Sobre aquesta safata -ja aromatitzada- hi col.locarem les patates crues 
i tallades a rodanxes.

Sobre d ’elles hi tirem la llet tébia o freda, el dl. de nata i repartirem la mantega tallada per so
bre. Ja ho podem posar al forn a tem peratura mitja-baixa T. 3 durant 50’ aproximadament.

Quan les patates ja  estiguin cuites, treurem la safata del forn, hi repartirem el formatge ratllat i 
les tornarem  a posar al forn, fins que estiguin daurades.

Aquest plat pot servir d ’entrant o per acompanyar un segon. ____

______ _________________________________________

RAMIU.I
S U A K U

T . 725 01 26 
PARKING

D IE Z
Fruita Seca, Xarcuteria, Formatgeria, 
Cafeteria, Cereria, Bodega, Galetes, 

Croissanteria
Despatx i vendes:

Les Vails, 15 al 19 - Jesús, 5 a I’ll 
Telèfon 726 17 49 

SABADELL

Restaurant

Joan
Maragall, 6 i

Telèfon 725 23 00

Advocat 
•Cirera, 38 

(Plaça del Gas)
SABADELL
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La mare
“Consejo” Padrós
per Enric Dordal, escolapi

Goígs en honor de la Mare de Déu
de l’Ecologia (I) per Jaume Busqué i Marcet

Sabadellenca, per la llarga vida i pel 
seu mestratge entre les nenes de Saba
dell, la Mre. Conseil que des deis seus 
22 anys exercí la seva activitat educativa 
a la nostra ciutat, bé mereix un afectuós 
record en aqüestes págines de Quadern.

“Si no US feu com els infants, no en
traren al régné del cel”: va dir Jesús. I 
véritablement la Mre. Conseil no tan 
sols va esmerçar les seves activitats en
tre les menudes, sino que es feia menu
da, -corporalment ja n’era- en la seva 
senzillesa i en la seva humilitat i dolce- 
sa. Les seves antigües alumnes bé prou 
ho testimonien tant de paraula corn per 
escrit. Per aixô elles haurien d’ésser les 
qui ocupessin aquest espai, que certa- 
ment amb goig miro d’emplenar.

Corn a capellà de les escolàpies bas- 
tants anys i corn a confessor de la Co
munità! pue ben dir que la Mre. “Con
sejo” sempre m’havia edifica! pel seu 
capteniment sempre recollit i per la seva 
candorositat que bé feien veure una àni
ma tota de Déu. No pensem que els 
sants ja no son de la nostra època. Sem
pre n’hi ha de sants a l’Església de Déu. 
I amb la Mre. Conseil podem dir que 
Déu ens ha donat la gràcia de viure amb 
una santa dels nostres dies. No sols 
aixô, sino que la seva llarga vida, quasi 
centenària, ens ha permés de tenir-la a 
la terra entre nosaltres, tant a Sabadell, 
corn a Olesa de Montserrat. Diverses 
vegades haviem tingut l’ocasiô de 
donar-li l’alegria de la visita, perqué 
sempre es compiala a rebre les persones 
que es recordaven d’ella, sobre tot si 
eren de Sabadell, on ella tenia tants re
cords. Seixanta-cinc anys d’estada a la 
nostra ciutat son una vida. Sabadell va

principis de segle ja es cantaven els 
“Goigs en llahor de la Verge del Cas
tell, que’s venera en lo terme de 
Gallifa”. Es pot constatar a través dels 
que van ser editats a Barcelona, a 
r  “Estampa dels H. de la V. Pia, editors 
i Ilibreters Pontificis, Princesa, 8 
-1911”.

Aquest castell, llavors ja estava en 
ruines:

“Puig de Gallifa, Senyora, 
sou lo mes prehuat Joyell:

Siau nostra Protectora,
Verge Santa del Castell. ”
“Son ruinas lo que un dia 

fou altiu castell feudal, 
sois vostra cambra. Maria, 
resisteix lo temporal, 
perque 7 poblé que us adora, 
no anyore sor trésor bell:

Siau...

Ara, MONTVERD, un grup ecolo
gista, constituí! a Barcelona, fa un any i 
mig, però que té les arrels en una reunió 
d’entusiastes excursionistes i écologistes 
celebrada a Ponts (La Noguera), els ini- 
ciadors del qual, per estudis o per afi
eló, són ecólegs naturalistes i amb entu
siasme per obrir una ámplia crítica 
constructiva contra la destrucció de 
l’ecologia catalana i, al mateix temps, 
aportar-hi la més eficaç solució; s’han 
proposât la repoblació forestal perqué 
el paisatge de Catalunya no perdi la se
va identità!.

Aquest grup ecologista, MONT
VERD, ha près recentment l’acord de 
facilitar un arbre a tots els nou nats de 
Catalunya, els pares deis quais ho sol.li- 
citin, i que aquest arbre porti el nom del 
nadó. També el d’interessar a totes les 
titats culturáis, esportives i artistiques 
que plantin un arbre on hi hagi una er
mita o un lloc destinât a pare o jardí.

Han elegit, precisament, la Mare de 
Déu del Castell i la proclamen: “Patro-

na deis Boscos, deis Rius i de l ’Ecologia 
tota, deis Pa'isos Catalans i entronitza- 
da al Molt Lleial Poblé de Gallifa” i els 
anomena “Goigs en Honor de la Lloa- 
da Mare de Déu del Castell” deis quais 
són autors: de la lletra, Jesús Prujá, co- 
neguda personalità! per la seva col.lec- 
ció d’art humil; de la música, Mossén 
Josep Dalmau, rector de Gallifa; deis 
dibuixos. Pere Punti; de la coloració, 
Anna Pons i de Timpressor Daniel 
Cochs, sobre paper fil del Museu Molí 
Paperer, de Capellades.

Tal com ho justifiquen en el seu tirat- 
ge: “els aporten amb tota cordialitat al 
moviment ecologie i a tots els grups i 
entitats de Catalunya que han fe t del 
“corrent verd” l’element distintiu del 
seu taranná”.

He tingut el privilegi d’obtenir-ne un 
exemplar com avenç d’aquesta efeméri
des, ja que aquesta edició ho és, segons 
consta, amb motiu de la “Festa d ’Inau
gurado, de Permita del Castell de Galli
fa  reconstruida per la Conselleria de 
Política Territorial i Obres Públiques 
en el 150é aniversari de la creado del 
Servei de Carreteres de Catalunya” i 
“de TEntronització de la imatge de la 
Mare de Déu del Castell símbol de la 
puresa i de la fertilitat. Aquí es planté 
en primera ofrena, dins el recinte, Tal- 
zina “Manuel Serra i Moret” iniciant el 
cercle d ’arbres del país que constitui
rán, com vives llànties votives, la coro
na de la Mare de Déu de l ’Ecologia, que 
presideix el bosc que hem començat a 
replantar al cor de Catalunya. ” I aca
ba: “Gallifa, desembre de 1985”. I die, 
que ha estât un privilegi, que molt 
agraeixo, perqué aquesta festa, en el 
moment d’escriure aqüestes radies, en
cara no s’haurà celebra!.

L’anagrama “ MONTVERD” que fi
gura en aquests goigs, representa una 
cren en forma d’arbre, emmarcat en un 
quadre rectangular. És obra de l’artista 
sabadellenc, Jordi Roca. ■

reconèixer la seva obra en atorgar-li la 
distinció de la medalla d’or per mans 
del Batlle Sr. Burrull.

Àvies, mares i filles havien passât per 
la seva aula. Tenia a gran honor el po
der preparar les jovenetes a la primera 
Comunió, tasca que feia amb veritable 
Iliurament i amb total satisfacció.

La memòria de la Mre. Conseil per-

durará entre les seves antigües alumnes 
i entre totes les persones que várem te
nir la gràcia de poder fruir de la seva 
amistat i deis seus exemples.

Ella, que sabé fer-se infant entre els 
infants, haurà entrât al cel per la porta 
gran i encara oberta de bat a bat.

Que reposi en la pau de Crist.
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Mìscel.lània
XX CONCERT DE PRIMAVERA

Vint anys, un darrera l’altra 
amb una continuitat incansa
ble, s’esdevé aquest Concert de 
Primavera que se celebra a 
l’Auditori de la Caixa de Saba
dell. Nés l’iniciadora i anima
dora -això és, l’ànima- Maria 
Teresa Boix, la qual ha sabut 
aplegar un estol de gent jove, 
des de la mainada, en la disci
plina del cant i de la mùsica.

Fa de bon veure i gaudir, any 
darrera any, aquest poncellar 
de joventut que ens ofereix, pù- 
blicament, en aquesta cita an- 
yal, el resultat de la seva dedica- 
ciò i estudi. És aquest un acte 
que és bo de comentar, perqué 
en eli hi convergen un doll d’en- 
tusiasme, il.lusió i afecció. La 
tasca periòdica de les lligons 
que dia a dia conformen aques
ta vocaciò, té l’avinentesa 
d’expressar-ho a un pùblic 
adient, fins i tot càlid i receptiu 
que omple plenament l’audito- 
ri.

Cai valorar aquest acte en 
conjunt i no pas parcialment; 
cal estimar -i estimular- cadas- 
cuna de les actuacions. En unes 
hi ha un xic de nerviosisme, del

tot comprensible pel repte i 
compromis que imposa actuar 
davant d’un public; d ’altres hi 
ha més naturalitat, però en tots 
es palesa el compromis de fer- 
ho bé.

De la ma de l’activa Maria 
Teresa Boix, de tothom ben co- 
neguda, els alumnes segueixen 
el “ compás” i ens donen una 
actuaciò lloable. És una actua- 
ciò fluida, àgil, en la qual es 
compagina les actuacions indi
viduals d’una manera amena.

En aquesta ocasiò seria in just 
no fer un incis a l’actuaciò de 
Montserrat Sanromà, aquesta 
jove soprano que és tota una 
promesa i que té al davant un 
bon futur. Creiem que ella ens 
donará moites i altres ocasions 
per parlar-ne. Ho desitgem ve- 
rament.

Com igualment desitgem a 
Maria Teresa Boix que segueixi 
oferint-nos altres Concerts com 
el que breument hem ressenyat. 
Assolir la fita del XXè Concert 
és, si més no, un repte de conti
nuitat.

Al davant hi ha moites més 
“ Primaveres” ...

TRES MITIONS DE PESSETES PER A 
AJUTS DE TREBALL

La Caixa d ’Es ta ¡vis de Saba
dell ha convocat els concursos 
per a l ’adjudicaciô d ’ajuts de 
treball per a la realitzaciô d ’es- 
tudis sôcio-econômics i cultu
ráis, i de subvencions economi
ques per a la realitzaciô de pro
grames d ’actuaciô sôcio- 
cultural. L ’import global assig
nat anualment és de tres milions 
de pessetes amb una Quantität 
máxima, per a cadascun 
d ’aquests treballs, de tres- 
centes mil pessetes i dues-centes 
mil respectivament. El termini 
de presentaciô deis treballs, en 
aquesta convocatôria, finalitza 
el 31 de juliol de 1986.

En aqüestes convocatôries es 
concreta que els treballs i els

programes han de ser relacio
náis amb les zones d ’actuaciô 
de la Caixa (Vallès Occidental, 
Vallès Oriental, Barcelonés, 
Baix Llobregat, Osona, Giro
nes, Segrià, Tarragonès, A lt i 
Baix Empordà, La Garrotxa, 
Baix Camp, Baix Ebre, Mont- 
sià, La Noguera i Urgell), si bé 
poden també referirse a tot Ca
talunya o tractar d ’un tema 
d ’interés general.

En aquests anys, s ’han rebut 
en aqüestes convocatôries 359 
sol.licituds d ’estudis, de les 
quais n ’han estât premiades 85. 
L ’import de les subvencions 
atorgades ha estât d ’uns dotze 
milions i mig de pessetes.

Quant ais programes, han co-

Llibres
A LA RECERCA 

DELS ASSASSINS
Hem rebut de Josep Gòrriz, 

professor de batxillerat a la 
nostra ciutat, un exemplar de la 
seva “ novel.la negra” (aixi la 
defineix ell mateix) titulada A 
LA RECERCA DELS ASSAS
SINS, que surt al carrer en Fac
tual Diada del Llibre, impresa a 
la nostra pròpia ciutat.

La primera cosa que sorprén 
en una narraciò d’aquest gènere 
-necessari també per a una com
pleta normalitzaciò de la 
llengua- és que sigui localitzada 
a Sabadell, encara que en un 
Sabadell força vague i assimila
ble a qualsevol altra ciutat amb 
aspiracions cosmopolites, bé 
que no deixi de tenir un cert aire 
nostrat.

Hem de destacar tot seguit la 
traça del relat -diriem el seu 
“ oflci” -, tant en el que respecta 
a fabulaciô corn a tècnica na
rrativa (amb acusat sentit del 
ritme), com a expressiò lingüis
tica. Ens atreviriem a dir que 
Fautor -que suposem novell-pot 
fer carni pels viaranys de la lite
ratura d’acciò. Cal, només, que 
tract! d’encomanar una mica 
més de credibilitat -de picardia- 
a les incidències, que a vegades 
pequen d’ingènua facilitai -com 
ingénu ens resulta ja el titol- en
cara que el propi gènere ja deu 
ser procliu a unes llicències ar
gumentais de les quais no sem
pre deu ser senzill prescindir. 
També manifesta Josep Gòrriz, 
bé que aqui només sigui en una 
breu i prometedora primera pà
gina, bones aptituds per al te- 
rreny eròtic, que és un ingre
dient adéquat en el gènere ne
gre.

A senyalar la portada, efica- 
cissima, d’Elisabet Medina i 
Bombardò.

QUADERNS 
DE CÀLCUL

Un equip de mestres de FAlt 
Camp ha éditât uns quaderns 
de Càlcul i Problèmes, tenint 
previst, per aviat, incorporar-hi 
d’altres sobre Matemàtiques 
per 6è, 7è i 8è d’E.G.B.

Val a dir que aquests qua
derns son en català. Aquest 
equip té el projecte de publicar- 
ne d’altres d ’Escriptura, a ni- 
vell pre-escolar.

Aquests quaderns s’inclouen 
a Feditorial Edicionals Nadal, 
de Vails.

És aquest un treball d’equip 
que cal valorar, puix vénen a in
corporar una bona eina en el 
camp de Fensenyament escolar.

“ GUIX, Elements 
d’accio educativa”

Ha aparegut el nùmero 100 
d’aquesta publicaciò, que edita 
Serveis Pedagògics, de Barcelo
na. Aquest nùmero 100 és mo- 
nogràfic, dedicai a “ L’ensenya- 
ment cap a Fany 2000” . Entre 
altres col.laboracions hi ha la 
de destacades personalitats com 
Joan Guitart, Conseller d’En- 
senyament de la Generalität, 
José M.® Maravall, Ministre 
d’Educaciò, Félix Marti, Direc
tor del Centre UNESCO de Ca
talunya, Pere Duran i Pareli, 
President del Conseil Social de 
la Universität Politècnica de 
Catalunya... Justament enceta 
el seguit d’interessants articles 
un del Regidor d’Ensenyament 
de FAjuntament de Sabadell, 
Pere Fortuny. ■

rrespost a activitats extraordi- 
nàries de molt diverses entitats 
o agrupacions: escoles, centres 
d ’espial, colônies, agrupacions 
de pares i veins, campanyes di- 
dàctiques, etc.

S ’han rebut 421 sol.licituds i 
n ’han estât premiades 126 per 
un import també d ’uns dotze 
milions de pessetes.

Les bases d ’aquests dos Con
cursos es poden demanar a to
tes les Oficines de la Caixa 
d ’Estalvis de Sabadell.

TEATRE
“ LA FARÁNDULA”

Després d ’unes importants 
reformes, aquest Teatre Muni
cipal obre novament les portes 
(15 d ’abril). 1 ho fa  amb la 
Companyia d ’en Flotáis, esce- 
n i f i can t  “ Cyrano de 
Bergerac”. Com sigui que 
aquest esdeveniment s ’escau en 
el moment de tancar l ’edició 
d ’aquest número, no ens per
met dedicar-hi més espai. Ho 
farem en el proper. ■
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Al pas dels dies
per Joan David

ANTONI TAULE
Taulé ha présentât al Col.legi 

Oficial d’Aparelladors i Arqui- 
tectes Tècnics de Barcelona, du
rant un mes -del 4 de març al 3 
d’abril- la seva exposició titula
da Psicosíntesi. Sobre ella ens 
plau transcriure el comentar! 
que en fa Annemieke van de Pas 
en el mateix programa, que 
subscrivim.

“ Antoni Taulé i la seva pintu
ra com a teatre de Hums i om
bres; essència d’espais protago- 
nitzats per la força evocadora 
d’escenes hipotètiques. Un labo
ratori de llum on s’analitzen i 
s’apliquen les teories entorn de 
la possibilitat de les projeccions 
lluminoses: des del paisatge exte
rior, obert, on les proporcions 
llum/ombra están calculades se- 
gons l’angle sol/terra, a la com
penetrado de llum/foscor en els 
espais interiors.

Objectes i personatges son so- 
vint punts centrifugs de les seves 
“ postes’’ en llum. En aqüestes 
tres obres que es presenten sota 
el títol de “ Psicosintesi’’, l’ar- 
quitectura de la fantasia és oca- 
sió per a la interacció d’una cer
ta psicologia simbólica.

En la pintura de Taulé tot està 
ordenat com una escenografía 
del seu “ realisme interior’’, un 
teixit de besllums de la seva prò
pia arquitectura. Tot préparât 
perqué comenci o acabi la fun
dó, que caigui o que s’alci el te
ló.’’

Negre Sala d’Art 
ANTONIO HERRAZ 

AMEZCUA
“No hi ha art sense creado i 

per tant en poesia, com en músi
ca o en pintura, el que res inven
ta, res és”. Aquesta afirmado 
va deixar-la escrita un bon histo
riador i critic d ’art, francés, Flo
rent Féls i, certa ment, la cree 
ben a propósti per a aplicar-la a 
l ’obra presentada i actual de He- 
rráz Amezcua per tal que, en 
ella, no hi trobem monopolit- 
zant la freda realitat i sí que la 
idea que informa la ment de l ’ar
tista, la veiem proveída d ’una f i 
bra poètica que no podem 
incloure-la dins un classicisme o 

, un informalisme i que s ’adscriu 
dins unes normes que llueixen 
trets d ’impressionisme i simbo- 
lisme que es mouen free a free a 
un réalisme en el que les trans- 
posicions d ’idees i les concre- 
cions espectaculars ens assenya-

len el carni que duu a la creado 
d ’un est il ben personal.

Meravelloses les aquarel.les, 
destres les execucions de les pin
tares a l ’oli que són, a f i  de 
comptes, composicions gestades 
amb tota honestedat, no inten- 
tant de copiar fredament la na
tura i sí que, podríem dir, 
inventant-la i fent-la entenedo
ra, exposant la passió de l’artista 
que fa  que siguin belles totes les 
coses informades. En fí, la fa- 
cultat de dosificar en les teles al 
comentador per tal que s ’allunyi 
d ’una contemplado pasiva i, sí 
que promogui en tot moment la 
unió d ’uns retails d ’abstraedó 
que contribueixen a I’esclat llu- 
minós del color en la plenitud de 
potencia i refmament.

Gabarró-Art 
RAIMON ROCA

L ’obra de Raiman Roca és una res
posta individual que inserta en el 
transcorrer de la vida social tota 
l’operativitat que l’artista ha cregut 
convenient, modificant-ne al decurs 
deis dies i al través de les diverses 
obres exposades les formes, que 
orienten el fer i el desfer i la com- 
prensió de les solucions conseguides. 
Roca no ha deixat, a dresgrat de la 
gran quantitat d ’obres que al decurs 
deis temps ha exposât, de justificar

les aptituds per tal de commoure 
l’espectador amb unes representa- 
cions que podríem dir-ne classicit- 
zants.

L ’artista no envelleix, l’estabilitat 
professional es manté Iliure d ’estre- 
miments. En la seva obra hi veiem, 
aptitut i jerarquia i una decisió que 
es confon amb la creació. En resum 
acusa que en el seu art no hi ha velle- 
sa tota vegada que l’artista mai en
velleix i viu constantment segons les 
liéis de l’art.

Gabarro Art 
RAMON VILA

Pintor olotí, en l’obra del 
qual veiem representada, seguint 
les virtuts més amables, l’ano- 
menada Escola Olotina. L’obra 
en conjunt s’expressa amb forta 
vitalitat i amb un gran sentit de 
responsabilitat. El color bi és 
plenament dosifica!, i el dibuix i 
la perspectiva actúen de forma 
mestrívola. Dins els valors que 
l’assilen a Pescóla d’Olot, l’artis
ta ha sabut, sense menysprear 
altres formes, concretar els te
mes i donant-els-hi una persona- 
litat corresponent a una ben esti
mât naturalisme.

GISBERT
Rambla, 30

Tel. 725 43 69 
SABADELL

Gisbert-Art
JOAQUIM BUDESCA
L’obra actual es referma en 

treballar amb una acusada lli- 
bertat; l’obra actual viu pel plaer 
de crear i no es concreta a altra 
cosa que a situar un instant en el 
qual s’admet la instauració d’un 
ordre pel que la representació re
nuncia a una limitació i ens parla 
pel plaer de crear.

La pintura de Budesca és un 
reflexe de moments poétics que 
distribueixen les Ilibertats que 
l’artista tradueix en la temàtica 
del lloc i de 1’ambient lligats a la 
seva terra i a la seva mar.

Oli de Raimon Roca.

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL

Intel.lecte-Art 
ALEXANDRE SICHES
Artista figuratiu en el qual es 

justifica un fenomen construc- 
tiu, i en el que hi ha un fenomen 
estátic de colors i de formes.

Sigui en la pintura de figures 
femenines, sigui en la deis bode- 
gons, immovilitza uns moments 
que són els que signen els valors 
de l ’obra i en els quals l ’expres- 
sió, dona eos a la vida interior.

NEGRE, Sala d’Art 
PERE Sanromà 

-dibuixos-
Deddidament l’obra dibuixa- 

da és autenticament reflexiva; la 
matèria pictórica acumula pro- 
pietats a la simplement dibuixa- 
da; avui, però, ens hem de limi
tar a valorar uns dibuixos que 
reflexen obertament la qualitat 
d’un esperit selecte.

Cadascun d’ells valora una 
personalità! que no defalleix. Hi 
ha ritme en les composicions i 
cada una de les petites obres en- 
caixa amb la idea que l’ha infor
mada; viuen tots élis amb Identi
tät pròpia, amb desembaraç i 
amb agilitat. La qualitat sorto- 
sament domina a la quantitat; 
són dibuixos reflexius i dinàmics 
i ofereixen una Unita encesa per 
tal d’obtenir una valuosa perso
nalità!.
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Acadèmìa de Belles Arts 
ORIOL

VILAPUIG MORERA
Així que per primera vegada 

es presenta l ’exposició d'un nou 
pintor, obra el conjunt, com un 
univers de formes i de colors que 
soUiciten del comentarista un 
examen obert i apassionat; en 
aquest examen predomina alió 
que en diem la sorpresa, ja  que 
no podem deixar de fer constan
cia que la realitat de l’art expres- 
sat no es troba fora, sí que dins 
de l ’artista. No n ’hi ha prou i 
per tant s ’enganyarà, qui pensi 
que amb enfrontarse amb el 
real i copiar-lo ja n ’hi ha prou, 
perqué no és així. Vet ací la in
cógnita a desxifrar. Tractem en

aquest moment amb una pintura 
naturalista, simplement, en la 
que els temes tractats justifiquen 
ja  una personalitat? En aquest 
món de l ’art, sempre creiem que 
el vertader punt de partida no 
deixa désser esclavitzat per la 
fantasia d ’una imaginació que 
crea. L ’ORIOL VILAPUIG re
call en aquest conjunt una ma
nera ben particular de veure les 
coses en les quais prevaleixen 
tots els signes expressius en ter
mes podríem dir agegantats; 
pintura i dibuix a la recerca d ’un 
nou espai i precisament perqué 
va a la recerca d ’aquest espai 
pictóric pur, que no és precisa
ment Vespai natural, la seva

WATl/'ART
Sala d ’Exposicions

Sant Pere d ’Ullastre, 9 
Tel. 714 55 71

CASTELLAR DEL VALLÈS

obra acumula interés i fa  pre- 
veure la possibilitat d ’encerts per 
a l ’avenir.

Avui ens limitem a constatar 
l’aparició d ’un nou pintor per al 
qui els problèmes de dibuix i de 
color ja obtenen des d ’un 
començament expressió propia i 
plena reflexió; la qualitat del co
lor, i la valoració del dibuix res
ponen a un afany de Iluita 
-davant l’ambient en qué la pin
tura actual es mou- presa de la 
intenció d ’adquirir una persona
litat.

“GALERIES
ROVIRA’’

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

Galeries Rovìra 
PERE PICÓ

Paisatges, marines, joes de 
flors, resumeixen el conjunt 
d’aquesta exposició en qué la 
qualitat del color s’acopla a la 
personalitat del dibuix. El color 
afina i estimula la visió que el di
buix cenyeix; són dues accions 
que naturalitzen la visió de l’ar
tista que viu dins un réalisme 
pictóric satisfactori.

En resoldre cada pintura hi 
veiem un treball d’eliminació 
que constitueix la base més ad
mirable deguda a l’autocensura 
de l’artista.

PEIX I MARISC

!• BARBERÀ
Tels. 714 52 87-714 55 40

CASTELLAR 
DEL VALLÈS

Intel.lecte Art 
JOAN SERRES

Les dificultats que procedei- 
xen de la técnica a l’aquarel.la 
són en aquest cas notablement 
enteses i lógicament resoltes; la 
tònica general es mou dins unes 
interpretacions agradables i sen
sibles.

El coneixement de l ’ofici va 
pareli a la lògica solució deis te
mes interpretats. Conjunt de 
matèria i forma amb qué l ’artis
ta teoritza i a l ’ensems practica i 
gairebé sempre acreditant encert 
en les interpretacions. u

M ONTESINOS Gracia, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell 
Recordi... per Catites - Banderes - Tapisseria - Cortinatges 

Moquetes - Cobrellits

-Quina mala fatxa, tu!... -Jo també sóc un 
producte de laboratori i les tiñe aixi...

-No et veig del tot acabat... Cree que et falta alguna cosa.

- Vine per sotmetre’m a una operació de cirurgia estética.

VIA TG ES  CO D IN A, S .A .
Sant Quirze, 11 - Tel. 725 62 99

SABADELL Grup A Títol 412







Escultura: 
Camil Fàbregas
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SIRIA BRA U Sabadell - 1951

Ploma i cargol. Dibuix al grafitti (1984). 46x33 cms.
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Sumarì

En el moment de tancar aquesta edi- 
ció, ha esdevingut la mort del nostre 
conciutadá, amic i col.laborador de 
Quadern, Joan Oliver “ Pere Q uart” , 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. 
( t  18-6-86).
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a Ciutat ha estât una 
festa. Una festa es- 

F  partiva entre tantes 
vi" altres f estes que s'es- 

devenen al pas dels 
dies.

La Ciutat ha bategat festiva- 
ment per Vèxit esportiu que s ’ha 
asso Hit: Vascens a la categoria

d ’honor de la Higa nacional de 
fútbol. Llàstima d'un però. Un 
però que s'ha gestat abans i 
arran del cobejat ascens. Aixô 
ha vingut a aigualir l'esdeveni- 
ment. Ha estât com un ruixat 
d'estiu en plena revedla. Ha des- 
Huït la festa.

Una vegada més han aparegut 
-s'han bescantat- les manipula- 
cions que s'ordeixen i es tramen 
entre bastidors, com es diu, a fo 
ra de l'escenari que és on s'han

de dirimir els mèrits, no pas en 
cap altre terreny. D 'aquesta me
na d'operacions se n'han fet i 
se'n fan arreu. Cal recordar que 
de roba bruta n'hi ha a tots els 
safareigs...

Ens dol, com a tothom, que 
aixô passi. A hores d'ara, quan 
escrivim aquest Pòrtic, no es co-

OIT SABADELL
neixen les decisions que es pren- 
dran arran d'aquesta situado. 
Segons com sigui, poden fer 
trontollar una velia entitat espor
tiva, poden desfer una afició, pot 
repercutir al nom de Sabadell 
que sempre s'ha pogut vantar 
d'èsser una ciutat capdavante- 
ra... També pot ser que tot quedi 
com està... El que ja s'haurà fet, 
però, és haver compromès un 
nom. Aixô ens ha de doldre a 
tots. Ara bé, creiem sincerament 
que sigui quina sigui la decisiô 
oficial que es prengui, hem de 
mantenir Tesperit de les tres pa- 
raules d'aquest eslogan que s'ha 
manifestât pùblicament per tota 
la ciutat: Sempre endavant Saba- 
dell.

Aquest nom, el de la nostra 
ciutat, que cal dignificar ara i 
sempre a tot arreu, a tots els 
camps -i no solament ens referim 
als camps esportius- i a cadascu- 
na de les nostres accions. ■

Palmes i palmons i la bandera del ‘‘Sabadell’’...

A l’article de Jaume Nonell sobre la Cobla 
“Molins”, publicat en el nùm. anterior, hi 
ha l’error d ’haver omitit aquest nom que H 
pertocava i no pas el de “Muixins” que és el 
que se H va aplicar indegudament. Cal, 
dones, que fern constar aquest equivoc per
qué a “Déu el que és de Déu i...” als “Mo
hns” i als “Muixins” el de cadascú...

NOTA: En aquest núm . s’inclou el suplem ent “ Q U A C Ò M IC -7”
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Semblança de

Joan Abella ì Creus - Mineralogista
per Joan Cusco Fotos: Pere Monistrol.

-Vaig néixer el 1%8 -ens dio, mentre té a les mans una 
galena que, per contra, té uns 3.600 anys.

E,Í litre els minéralogistes sabadellencs 
actuals, que formen una familia, avui 
dedicarem aquest espai a un dels més 
joves: Joan Abella, Té disset anys.

-Vaig néixer el 1968 -ens diu, mentre 
té a les mans una galena(l) que, per 
contra, té uns 3.600 anys.

Fa quatre anys que instai.la la seva 
parada a la plaça del Mercat cada mati 
dominical: estiu i hivern, tostemps. Si 
alguna vegada no hi és, ser à perqué es 
troba furgant i picant en les entranyes 
d ’alguna mina o cantera.

Abans de prosseguir amb el nostre 
personatge, cal fer una breu historia 
d ’aquesta afecció a la mineralogia a ca
sa nostra. Es fa obligat parlar amb 
Joan Andrés, un dels més “ veils” ente
sos en aquesta vessant. Per ell sabem 
que el pare de la mineralogia a Sabadell 
fou Miquel Crusafont (1910-1983) eP 
quai, de ben jove s’inicià a la mineralo-
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già i fou l’any 1930 qui, amb altres 
companys, crea la secció de Ciències i 
Arts al Centre Excursionista Sabadell i, 
al mateix any, un “ Museu de Gealo- 
gia” ... Joan Andrés afegeix que el doc
tor Francese de P. Bedós i Amai (1861- 
1928) a part dels articles que havia pu- 
blicat sobre medecina i botànica, en feu 
algún sobre mineralogia. De l’Andrés 
direm que fou un alumne avantatjat del 
doctor Miquel Crusafont. Però no vol 
que ens ocupem d ’ell: ja s’ha “ retirât” , 
ha deixat de banda aquella seva adela- 
rada activitat, douant pas als joves...

En aquesta cita dominical hom pot 
veure-hi altres minéralogistes que expo
sen tota una varietat de minerals. La 
gent -grans i petits- s’apropen, miren, 
consulten... 1, alguns, adquireixen al
guna peça.

Entre els assidus minéralogistes que 
se sitúen en aquest Hoc mercadal, po- 
dem veure, per ordre d ’edat, Josep 
Monné (71 anys); també Pere Costa (68 
anys), abans restaurador, conegut per 
tothom ... Aquests són els qui habitual- 
ment s’instal.len els matins dels diu- 
menges a la plaça del Mercat. En aqües
tes parades on curosament disposades 
són a la vista tota una varietat de mine
rals, s’hi atura a contemplar un públic 
heterogeni.

-És la gent jove la que més s’intéres
sa? -preguntem al jove Abella.

-Si, i sobretot, escolars.
-Futurs col.leccionistes o minéralo

gistes, en tot cas?
-Per aquí es comença -ens diu.
I tot seguit ens explica com s’inicià 

ell.
-Era a finals de l ’any 1980, passejant 

amb el meu pare per aquesta plaça del 
Mercat, un diumente corn avui, que 
vaig sentir una atracció envers una pa
rada en concret: en ella hi havia exposa
da una sèrie de minerals d ’arreu de la 
península. Vaig demanar al pare que 
m e’n comprés alguns. Ho va fer, per
qué li plaid que jo  tingués interés per 
una afició. Primer m e’n comprò uns de 
petits i aixi, setmana rera setmana, ja  
no tans sols tenia interés a form ar una 
col.leccio sino també de conèixer-los i 
fin s  i tot d ’anar-los a buscar... A m b  
una col. leccio de 70 exemplars i un petit

llibre d ’iniciació a la mineralogia, va 
néixer en mi una gran afició per aquesta 
ciència.

Amb un any i mig escás va arribar a 
teñir una habitació piena. Aleshores, 
però... vai més que sigui eli mateix que 
ens ho expliqui.

-Aleshores vaig muntar una parada 
dominical (1982) de venda i intercan vi 
de minerals i a poc a poc vaig aconse
guir de posar-me en contacte amb ma- 
joristes i vaig fer-m e una clientela... 1 
pel Sant Jordi d ’aquell mateix any vaig 
fe r  el primer escrit, “La parada del 
mercat’’, que es publicó a la revista del 
col.legi del Cor de Maria.

Tot seguit ens conta que el novembre 
del 1982 va tenir un estand en 
l’Expominer-82, que és una exposició 
de minerals de caire internacional que 
se celebra cada any al Palau de Con
gresos de Barcelona. Arran d ’ella va 
inscriure’s com a membre del Grup Mi- 
neralògic Català, que és el més impor
tant de Catalunya. 1 fou a partir de Ha-

cassie
ciuò

Sant A. M.“ Claret, 2 
Tel. 725 01 26 - SABADELL
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- “ .../fl més rica ha estât les galettes de Bellmunt i corn a curiosa les aragonites de Mura... ”

vors que ha participai, corn a expositor, 
en la majoria de les fires minéralogi
ques que se celebren a Catalunya, com, 
per exemple: Sant Geloni (la més anti- 
ga). Manresa, M ataró, Lleida, Arenys 
de M ar...

L’activitat de Joan Abella és àmplia. 
Com sigui que en aquest camp hi ha 
molta cosa per fer, s’ocupà de convocar 
tots els col.leccionistes de Sabadell, àd- 
huc de la seva comarca, a una reunió en 
la qual s’invità al president i secretari 
del Crup Mineralògic Català i el presi
dent de la Federació Europea de Pa
leontologia i Mineralogia d ’Espanya. 
En aitai reunió no s’hi va aplegar pas 
tota la convocatória de gent com hom 
s’esperava, però no obstant va aconse
guir de formar una junta. Malaurada- 
ment, però, per falta de col.laboració i 
esperii d ’ajuda va haver de dissoldres 
pocs mesos després.

Això, però, no el descoratja. En Joan 
Abella persisteix amb la seva dèria, en- 
fortida cada dia més i més. I és el 3 de 
març de l’any passai quan se li otorga el 
premi especial pel millor exemplar d ’in- 
terés cientific en la Mineral-Expo de 
Sant Geloni per unes galenes cristal.li- 
zades, que obtingué en la zona minerà 
de Bellmunt del Priorat. Zona aquesta 
en la qual aquest jove mineralogista de
dica una especial atenció i estudi, com 
més endavant es veurà.

El nostre personatge és proposât per 
a formar part de la junta directiva del 
Crup Mineralògic Català i des d ’ella 
proposa la realització d ’una Mineral- 
Expo a Sabadell. No solament té el vist 
i pian, sinó que se’l nomena organitza- 
dor i cap de fira d ’aquesta proposta. 
Arran d ’aquesta exposició, Joan Abella 
passà a èsser el principal protagonista;

premsa i ràdio van comentar-ho àm- 
pliament i deguda. S’ho mereixia a bas- 
tament. Val a dir que aquesta exposi
ció, celebrada al vestibul de l’Escola In
dustriai, aplegà uns 23 expositors 
d ’arreu de Catalunya i es cobriren una 
cinquantena de metres de taula. 
L’añuéncia de públic fou massiva. El 
nostre persontage fou félicitât per la se
va tasca organitzativa i la junta del grup 
va prometre que aquesta mostra caldria 
repetir-la l’any vinent, que és Tactual.

-Estás treballant amb aquesta 2.® 
Mineral-Expo locai? -fem.

-Efectivament, ja  ens estem movent 
per tornar-la a repetir i, fin s  i tot poder 
superar ¡’anterior... Es farà en el ma- 
teix marc: el vestibul de l ’Escola Indus
trial.

La inquietud de Joan Abella no ces
sa. Hom podria emprar allò que “ li 
agrada picar pedra’’... Veieu-ho sinó: 
no fa pas molts mesos que va convocar 
una reunió de nois interessats per la mi
neralogia a Sabadell. La reunió tingué 
Hoc en els locals de la parròquia de Sant 
Salvador. El propósi! era de crear una 
entità! mineralògica reconeguda a la 
nostra ciutat. D ’un principi s’hi van ad
herir 11 sods. El rector de Tesmentada 
parròquia, comprenent la lloable inicia
tiva, cedí un local per al Club de Joves 
Minéralogistes de Sabadell. El número 
de socis ha anat augmentant. Actual- 
ment són uns 30, els quais organitzen 
diverses activitats i fins i tot algunes 
sortides.

I no para pas aquí la cosa. L ’Abella 
ha éditât la “ Revista Jove de Mineralo
gia’’, que surt trimestralment, en la 
quai s’hi apleguen treballs del Grup. El 
propi Abella n ’és, corn no, el principal 
col.laborador. N ’és l’ànima.

Com sigui que és eli un bon coneixe- 
dor d ’aquesta branca científica, el mou 
Tinterés per difondre més i més aquesta 
especialitat i, per tant, dóna algunes xe- 
rrades a centres escolars a nivells 
d ’E.G.B.

El gener proppassat va lliurar un tre- 
ball de la monografía de Bellmunt del 
Priorat al Grup Mineralògic Català, el 
quai li será publicat a la revista “ Miné
ralogistes de Catalunya’’.

Entre altres premis que ha guanyat, 
destaca el que obtingué fa poc a la 
Mineral-Expo de Sant Geloni “ pel mi
llor exemplar absolut’’: una peça de 
quarç fumât.

Cal admirar allò que ja  ha realitzat 
aquest jove mineralogista i és fácil pre
vente el que pot fer d ’ara endavant...

* * *
El mineralogista dóna més importàn- 

cia al fet d ’anar a cercar els minerais di- 
rectament a les mines i canteres que hi 
ha arreu. Bé, arreu-arreu, cal precisar- 
ho. A veure, Joan:

-On són els llocs més propers?
-Montjuic, Tibidabo, Papiol, Santa 

Creu d ’Olorda, Sant Faust de Camp- 
centelles...

-I els més ries de minerais?
-A Catalunya: Bellmunt del Priorat, 

Vimbodi, de la provincia de Tarragona; 
a Girona, Cap de Creus, Costa-Bona; a 
Lleida, Peramea, a la de Barcelona, 
Cardona, Gualba i els ja  citais. ..

-Corn es locaiitzen les vetes? Per pre
vi estudi del Hoc o per experièneia?

-Per un estudi cientific per mitjà d ’un 
geôleg i després fe r  unes prospeccions 
per conèixer la génesis del jacim ent... I, 
en pia d ’afeccionat, pels indicis que do
nen les mateixes vetes. ..

-De totes les troballes que has fet, 
quina ha estât la més rica i quina la més 
original o curiosa?

-Bé, la més rica ha estât les galanes de 
Bellmunt i corn a curiosa les aragonites 
de M ura...

-I quina t ’agradaria poder arribar a 
trobar?

-Una baritima cristal.litzada de Bell
munt. I  altres minerais de plata del ma- 
teix Hoc, que són dificils de trobar.

-Quant temps requereix Testudi 
d ’una peça, corn a mitjana?

-Corn un pareil d ’hores, quimica- 
ment.

El mineralogista té cura d ’anotar dia. 
Hoc i naturalesa de cada trobada. Tot li 
servirà per omplir la pròpia documenta- 
ció. Documentació que cal que sigui ri
gorosa i fidel. Això ho té ben d a r Joan 
Abella. Com té ben d a r que voi iniciar
se a Testudi de la branca més próxima a 
la mineralogia. De moment sap el qué 
voi...

vm-
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La mineralogia té molts de contactes 
amb la quimica, tota vegada que els mi
nerals son composts quimics. És, sens 
dubte, una ciència molt interessant. Des- 
cobrir els secrets de la geologia, de la 
qual aquella en forma part, és subju- 
gant. I no solament l’estudi d ’aquells 
minerais que tenen origen en els temps 
prehistôrics, sino també els que com- 
prenen els meteorits i les mostres de mi
nerais extraterrestres que es poden ob
tenir.

-És aquest, Joan, un camp en el quai 
ja has obtingut alguna experiència? -li 
demanem.

-Poca... Ara bé, tinc algún exemplar 
d ’aquest origen: és una tectita, d ’un 
meteorit llunar, caigut a Thailàndia... I 
també un meteorit de ferro que vaig 
trobar a Martorelles...

Dues “ pedres” que s’hi podria jugar 
a palets... Però, en realitat, la cosa és 
més seriosa...

-Es po t quantificat els minerals clas
sifica ts? -preguntem.

-Si, són tres mil especies i una gran 
quantitat de varietats.

-Quins països són els més rics en mi
nerais?

-Brasil i Sudàfrica.
-Es pot trobar algún mineral en el 

subsòl sabadellenc?
-Per ser un terreny sedimentari no 

existeix pràcticament cap espècie, si bé 
fa  uns any s i concretament a Tindret de 
Can Cuadres s ’hi va trobar la pirita(2) i 
la turba(3).

D’uns anys ençà molts minerals, dei- 
xant apart les pedres precioses de tots 
conegudes, són utilitzats en joieria. És 
aquest un camp que s’està explotant pel 
seu exotisme i Originalität. Minerals que 
no tenen una cotització alta, però, en 
canvi, tenen una presència efectista i 
decorativa. Val a dir que algunes peces 
serveixen de decoració en algunes liars.
1 no diguem de les espècies que en ser 
excitades amb els raigs ultra-violetes (o 
llum negre) canvien la seva estructura 
interna i reflecteixen una Hum diferent 
de la que tenen a simple vista. Aixó fa 
que siguin un motiu decoratiu i a la ve
gada es pot observar les seves propie- 
tats.

D’aixó i més encara ens podria il.lus
trar qui-sap-lo aquest jove mineralogis
ta, el qual dóna la impressió que tot 
això per ell és com un joc. Certament, 
un joc fascinant...

(1) Galena: sulfur de plom (Pb.S.)
(2) Pirita: és un bisulfur de ferro (FeS2)
(3) Turba: és un carbó en formació.

Perfil

EU, Joan: Joan per aquí,
Joan per allá...
(Fins i tot per les mines).
Eli furga.
I de les pedres, pans.
Ensenya i desentranya.
I, fidel al seu cognom, pica fort.
D’aquesta seva passió en sap un 
pou... 
i una mina.

Qüestionari “ PROUST”
-El principal tret del meu carácter?
-Porta personaliíat.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La sinceritat.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-La comprensibilitat.
-Allò que més estimo en els amics?
-El diáleg, r  intercan vi d ’opinions i punts 
de vista.
-El meu principal detecte?
-El de reaccionar poc correctament, a ve- 
gades.
-La meva ocupació preferida?
-Divulgar la mineralogia i coneixer-la mi- 
llor.
-El meu somni de benestar?
-Estar amb la companyia desitjada, teñir 
treball i gaudir de bona salut.
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia?
-La pérdua de la meva companya i la ce
guera.
-Qué voldria ser?
-Un cien tifie.
-On desitjaria viure?
-A la muntanya i a prop d ’una ciutat no 
massa gran.
-Quin color prefereixo?
-El blau.
-Quina flor prefereixo?
-La violeta.
-Quin ocell prefereixo?
-La cadernera.
-Els meus autors preterits en prosa? 
-Benito Pérez Caldos.
-Els poetes preterits?
-Maragall i Verdaguer.
-Els herois de ficció?
-Alan Quatterman.
-Les meves heroines de ficció?
-Marianela (de Pérez Caldos).

-Els meus compositors preterits?
-J. M. Ortega Monasterio, (el creador de la 
coneguda havanera 'EL meu avi").
-Els pintors preterits?
-Salvador Dalí.
-Els meus heoris de la vida real ?
-Els que amb el seu sol esforç han arriba! a 
aconseguir allò pel qual han Iluitat.
-Les meves heroines hi.stòriques?
-Les dones que valent-se del seu esforç han 
realitzat algún descobriment important i, 
sense fer-els-hi pot la societat masclista del 
moment, van exposar les seves descober- 
tes.
-Els noms que prefereixo?
-Cemma i Joan.
-Qué detesto més que res?
-L ’incomplemeni de la paraula.
-Quins caràcters històrics menyspreo més? 
-La intransigencia per part dels gover
nati ts.
-(^uin fet militar admiro més?
-Lu rendido del Japó en la // Cuerra Mun
dial.
-Quina retorma admiro més?
-La descolonització.
-Quins dons naturals voldria tenir?
- Vo lu n tat i més tole rància.
-Com m’agradaria morir?
-Havent complert el meu anhel i amb tran- 
quilitat.
-Estât present del meu esperit?
-Preocupa! per la degradado dels valors 
humans.
-Lets que m’inspiren més indulgéncia? 
-Allò que es fa  sense mala intendo.
-El meu lema?
-Poder estimar i tenir afició per alguna cosa. 
■(Aixó ja és un bon compost quimic, 
Joan...) ■
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Notes sobre Miquel Duran i Torta]ada (II)
per Pere Roca i Garriga

^urant el temps que fou Director del 
“ Diari de Sabadell” , és a dir, del 1910 
al 1916, Miquel Duran i Tortajada pu
blica, a les pàgines del nostre periodic 
algunes -no gaires- composicions poéti
ques prôpies. La primera que hi trobem 
és “Paraules de consol”, que li havia 
estât premiada amb la Flor Natural ais 
Joes Florals de Badalona (D. de S.
19.8.1910) . Una altra és “Concert” {D. 
de S. 25.8.1910). Als coristes de l’Orfeó 
de Sabadell dedica (D. de S. 10.11. 
1912) un “Himne de Pàtria i A m o r”. 
Més ençà (D. de S. 11.9.1914), reapa- 
reix amb una poema de to patriotic... 
Tot plegat, ben poca cosa per un poeta 
que havia publicat ja, l’any 1910, el lli- 
bre “Cordes vibrants” i que l’any 1916 
ens sortiria amb un altre, “Himnes i 
Poemes”!

Tampoc no és abundant la seva apor
tado  al Diari corn a articulista. “La da
ta d'avui: Les flors de Valèneia” és el 
primer article que hi escriu, el quai té 
corn a m otivado circumstancial l’acte 
d ’inauguraciô, a Barcelona, del monu
ment al Doctor Robert (D. de S.
13.11.1910) . 1 cap més fins l’any 1912 
(D. de S. 5.5.1912 i 9.6.1912) en qué 
signa dues “Crôniques Valencianes: 
Catalunya an en Llórente”. L’any 1915 
ens dona una série d ’articles, sota el ti- 
tol comù de “El Centre de Cultura Va
lenciana”, per la reconstitució de la Na- 
cionalitat Catalana (D. de S. 1, 3, 7, 15, 
17, 20, 21, oct. 1915). El primer de ge- 
ner de 1916 hi té “La llengua i la gran 
Pàtria Catalana”, un text que, segons 
declara Fautor forma part del llibre 
“Catalunya i Valèneia. N ació”, en pre
parado per a publicar-se prôximament; 
i el 19 d ’abril del mateix any, “L ’acció 
de ‘Nostra Parla' a Valèneia”, en de
fensa de la tesi de l’anomenat Pancata- 
lanisme. (Convé consignar que a finals 
d ’any, Miquel Duran i Tortajada fou 
elegit Vice-president del moviment 
“ Nostra Parla’’, agrupament de ma-
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llorquins, valencians, rossellonesos i ca
talans que tingué com a President FJo- 
norific 1’Ángel Guimerá).

El Diari, tanmateix, ens assabenta 
d ’activitats literáries i patriotiques del 
seu Director. A l’edició del primer 
d ’agost de 1911, hi trobem la seva parti
cipado al solemne acte organitzat per la 
Joventut Nacionalista de la nostra ciu- 
tat en homenatge al patriarca de les lie- 
tres valencianes, Teodor Llórente, re- 
centment traspassat. A les deis dies 1 i 2 
d ’agost de 1912, podem llegir una ám- 
plia referéncia de la conferéncia que, 
sota el titol de “La nostra llengua i la 
nostra literatura”, pronuncié al Círcol 
de Belles Arts de la ciutat de Valèneia. 
A la de 10 de juliol de 1914, se’ns fa sa
ber la seva participado a l’Acte d ’Afir- 
mació Valencianista organitzat per la 
Joventut Valencianista de Barcelona i 
promogut per ell, que era Sod Honora- 
ri d ’aquella entitat. A la de 6 de gener 
de 1915, hi apareix una ressenya de la 
Conferéncia que pronuncié a “ Lo Rat 
Penat’’ sobre “La nova Musa de Cata
lunya”,\ a la de 14 de juliol del mateix 
any, una extensa recensió de la que pro
nuncié a Barcelona sobre “Catalunya i 
Valèneia, Nació”. Del 1916, esmentem 
l’ampli raport d ’una altra dissertació de 
Miquel Duran, aquesta vegada al saló 
d ’actes de l’Ateneu Barcelonés, sobre

O cyrrersX
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un tema similar a F anterior: “La cata- 
lanitat de Valèneia”.

Dels dos llibres de poesia que publicé 
durant el seu période de Director del 
“ Diari de Sabadell” , el nostre periôdic 
se n ’ocupa sense desmesura. Un llarg 
comentar! critic de Joan Arús i Colo
mer (D. de S. 27.11.1910) fa.ressaltar 
els mérits de les composicions aplegades 
en “Cordes Vibrants”, éditât aquell 
mateix any. De Fahre, “Himnes i Poe
m es”, tenim Fanunci de la seva próxi
ma aparició dins la col.lecció “Bibliote
ca Valenciana” (D. de S. 2.5. 1916) i di
versos comentaris, recensions i critiques 
(D. de S . '2.7.1916, 28.7.1916, 22.8. 
1916) apareguts en periódics deis pa'isos 
de llengua catalana.

A jutjar, dones, per aqüestes dades 
sobre la preséncia nominada del seu Di
rector a les pégines del “ Diari de Saba
dell” , hom pot afirmar que el protago- 
nisme de Miquel Duran i Tortajada fou 
més aviat discret. De cap manera po- 
dríem titllar-lo d ’abusiu. Més que pro- 
tagonisme personal, fou, el seu, una 
mena de protagonisme -si se’m permet 
Fexpressió- regional: valencié. Sota la 
direcció de Duran i Tortajada, el nostre 
diari sabadellenc respiré un acusat va- 
lencianisme que probablement no tro- 
bariem en els diaris de poblacions cata
lanes d ’aquells anys i que em sembla bo 
de consignar; i aixó, no pas per 
denunciar-lo com a quelcom que pugui 
molestar ningú, sinó com a un tret cu- 
riós que podria fer cavil.lar a més d ’un 
estudiós de temes d ’aquesta mena. La 
clau i Fexplicació d ’aquest valencianis- 
me sabadellenc d ’ara fa uns setanta 
anys no és altra que la preséncia d ’un 
jove intel.lectual valencié i valencianis
ta a la nostra ciutat. Un jove dinémic al 
qual fou confiada la direcció d ’un Diari 
que, per sortir d ’on sortia -el Centre 
Catalé-, estava destinât a tenir una for- 
ta incidéncia en la vida de la ciutat.

SABADELL
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Els que he trobat pel carni

Apel.les Mestres
per Mn. Geis

▼ aig conèxier Apel.les Mestres, cap 
al final de la seva vida, a través del seu 
gran admirador i amie Mn. Ramon Ga- 
rriga: jo I’acompanyava en una de les ■ 
seves visites al polifacètic artista.

Apel.les no era gaire clerical, però 
s’enfadava si algù li deia que el seu nom 
no era un nom de Sant. Aixô contrasta
va amb les seves actituds d ’heterodox.

En una carta al Pare Eixalà, monjo 
benedicti de Montserrat amb qui man- 
tingué bona relació, explicava que ha- 
via estât padri de Baptisme. El bateig 
s’havia fet a la Catedral. En donar els 
noms del fillol, quan el sacerdot que 
feia la inscripció oi el nom d ’Apel.les, 
alçà el cap i es mirà el padri, amb aire 
d ’estranyesa... Aquest s’apressà a dir: 
“ Si, si, Apel.les, nom de Sant: Sant 
Apel.les, 22 d ’abril!” .

En la mateixa carta inseria unes es- 
trofes dedicades a Sant Apel.les, en les 
quais, amb una fina ironia, gens irreve
rent, per cert, es planyia dels pocs dé
vots que tenia Sant Apel.les. El Pare 
Conrad Aixelà m ’havia facilitât còpia 
d ’aquests versos. Sento una gran 
recança d ’haver-la perduda.

Malgrat la seva alèrgia clerical, 
Apel.les Mestres, tingué ocasiò de 
relacionar-se amb diversos sacerdots, a 
través de l’art i a través de les flors que 
ell tant estimava i conreava. Tots de- 
vien deixar alguna cosa en el seu esperit 
bondadòs, al qual tant i tan poc manca
va per a èsser d ’un excel.lent cristià. Pe
rò, esperit sensible i obertament lliure, 
amb eli “ no s’hi podia anar de dret” . 
Un il.lustre eclesiàstic -la caritat ens de- 
fèn d ’anomenar-lo: en vaig tenir conei- 
xement per via confidencial- es proposà 
la seva captado per via recta i expediti
va, escolástica, sil.logística... i fracassò 
irréparablement amb tots els seus doc
torats i amb tota la seva reconeguda 
dialéctica. El seu fracàs impedì, per 
llargues anyades, les provatures, àdhuc 
indirectes, d ’altres sacerdots.

Però, quantes vegades es repeteix allò 
del “ Magnificat” : “ Et exaltavit humi- 
les!” . Fou el que ell, tan humilment, 
volia èsser anomenat Ermità de Sama- 
1ÚS, el poeta Mn. Ramon Garriga, el 
qual, a través de l’art i de la botànica, 
tingué llargues sentades amb Apel.les 
Mestres, qui pogué veure coronada la 
seva acciò d ’apostolat, artistica, assistint 
a la reconciliació de l’il.lustre escriptor 
amb la Santa Església, per mitjanceria

Amb motiu que s ’apropava el 50è aniversari de la mort 
d ’Apel.les Mestres, vam demanar a Mn. Geis publicar 

l’article que li dedicò, el qual forma part d ’“Els que he 
trobat pel carni” que, com el lector sap, hem anant 

inserint en aqüestes pàgines durant set anys.

del seu propi ministeri en les darreres 
vigilies de la gran tragèdia del 1936.

Si bé la seva actitud en la vida fou la 
d ’un dissident de l’Església, no obstant 
aixô, la seva obra fou sempre tota rega- 
limant de bonhomia i bastida sobre fo- 
naments de moral indiscutiblement cris
tiana. Aixô li permeté la reconciliació 
sense nécessitât d ’un renunciament de 
la seva obra artistica i literaria, cosa do
lorosa per a un escriptor que hagi restât 
sempre sincer amb eli mateix i amb els 
altres.

Apel.les Mestres era un artista polifa
cètic: poeta, dibuixant, music. Potser la 
mùsica era un complement de la seva 
poesia, però, gràcies a aquest comple
ment, perduraran algunes de les seves 
poesies. Casà tan bé la lletra de les seves 
cançonetes amb la mùsica amb què sabé 
vestir-les! Era un artista de gran Sensi
bilität que tenia aptituds i preparació 
per a expressar-se de les 3 maneres. Té 
pàgines de poesia i de prosa verament

admirables. El nom d ’Apel.les Mestres 
no pot mancar en cap antologia poètica 
del nostre renaixement, que sigui feta 
amb consciència. Té melodies, amb les 
quals ha vestit moltes de les seves poe
sies, que no morirán mentre no mori 
l’esperit del nostre poblé. Té dibuixos i 
il.lustracions de llibres que són una fili
grana i caracteritzen tota una personali- 
tat i retraten tota una època.

Fou un gran romàntic, una mena de 
Heine del nostre Renaixement, un dels 
ùltims grans romàntics.

Fou proclamat Mestre en Gai Saber 
el 1908.

La seva bibliografia és copiosissima 
en poesia, en prosa, en teatre...

Gran amie de les plantes i de les flors, 
foren célebres les seves opulentes hor- 
tènsies.

Nat a Barcelona l’any 1854, hi moria 
el 1936.

El Diccionari Biogràfic, d ’Albert, en 
registra una extensa bio-bibliografia. ■
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Apel.les Mestres, dibuixant
per R.C.D,

^ ’escau enguany el cinquantenari de 
la mort del gran artista Apel.les Mes- 
ires: critic, dibuixant, dramaturg, tlori- 
cultor, il.lustrador, music, narrador, 
poeta i traductor. Apel.les Mestres i 
Oñós (Barcelona 29 d ’octubre del 1854 
- 19 de juliol del 1936) va ser un polifa- 
cètic, condicio a la qual duia unida la de 
profeta: “El dia que jo  em mori cauran 
damps i irons” havia deixat dit.

Però és de la seva faceta de dibuixant 
de la que vull parlar, portât per l’emo- 
ció d ’haver contemplât recentment tres 
obres seves de la col.lecció del bon amie 
Andreu M.̂ * Caixach de Comellas, al 
qual “ Quadern” agraeix la gentilesa de 
permetre-li reproduir-les.

En la seva època d ’estudiant a Llotja 
Apel.les ho dibuixà tot, menys els exer- 
cicis constants i obligats de les classes 
de Claudio Lorenzale, uns horribles i

tronats models de guix, per la quai cosa 
va meréixer sempre poca considerado 
per part del professor.

Queden reculls dels seus dibuixos da- 
tats des dels seus onze anys i àlbums 
d ’apunts dels del 1868, uns vint-i-cinc 
aproximadament, que es conserven ais 
Museus d ’Art de Barcelona i a la Bi
blioteca de Catalunya i que demostren 
el cees que són alguns professors d ’art.

Home de vellesa sedentària, a la seva 
joventut, però, va ser un rodamón infa
tigable que va fer viatges i sojorns mes 
O menys llargs a Caldetes, Arenys de 
Mar, Canet, Cervello, Madrid, Andalu
sia, Castella, París, Mallorca, Menor
ca, Divonne-les Bains, Suïssa, França, 
Polanco, Vilanova i la Geltrú, Manre- 
sa, Solsona, Sitges, Berga, M ontser
rat...

Fou un enamorat de les coses petites 
-herbes. Hors, insectes, bestioles, 11e- 
tres, follets...- que atresorava, apreses 
durant els seus múltiples viatges, i que 
va immortalitzar en els seus milers de 
dibuixos i va cantar-les en la seva músi
ca i en la seva poesia.

Dibuixant àgil, versátil i capaç d ’una 
gran producció va treballar en un sens 
fi de publicacions espanyoles i america- 
nes fent-hi de tot, des d ’acudits diaris i 
historietes gràfiques a publicitat. Però 
és en les arts del llibre on se’n surt 
d ’a llô  m és bé: i l . l u s t r a c io n s ,
“ ex-llibris” , disseny de cobertes i por- 
lades. La seva obra més reeixida, “Li
liana”, constitueix un intent d ’art total: 
poesia, dibuix i disseny grafie.

Considérât avui una figura pont en
tre el vuiteentisme i el modernisme, la 
seva obra va passar per diferents éta
pes: romanticisme, realisme, humoris
me absurd, grotesc i caricatúrese, sim- 
bolisme i “ art nouveau’’.

Tècnicament va aportar nous concep
tos gràfics i, a la seva època que només 
considerava artistes els pintors i els es- 
cultors, va ser un paradigma de moder-

nagpa
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nitat i progressisme en defensar el di
buix corn a “obra d ’art” i en defensar 
també, amb l’exemple, les noves tècni- 
ques m ecàniques de reproducció  
-cromolitografía, fotogravat- malgrat 
que puguéssin representar la desapari- 
ció de l’art de la xilografía que, amb la 
intervenció del gravador al boix, can- 
viava fatalment el traç original tôt im- 
pedint que l’espontaneïtat, la frescor i 
l’emociô del gest arribessin al gran pú- 
blic.

1 tot aixô ho deia en un sentit que -al 
cap de tants anys- encara subscriurien 
els artistes gràfics actuals.
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Sant Joan, una festa de rei catalana
per Agusti Palau i Codonyers

- L i ’estiu comença amb Sant Joan. I 
Sant Joan comença amb una revetlla, 
que sol ser calorosa. I encara, per 
acabar-lo d ’adobar, encenem fogueres 
perqué ens vinguin unes bafarades...

L’estelada esclata de tan madura. Les 
estrelles atapeeixen el cel, apinyolades 
talment els grans d ’una magrana ence- 
sa.

La revetlla de Sant Joan és espléndi
da, és generosa, és rica com cap altra. 
Tota la naturalesa transpira una sentor 
especial. Els jardins son exageradament 
olorosos i les flors exhalen un perfum 
no igualat. La nit de Sant Joan és la 
més poética i és la que més es recorda de 
tot l’any. Les herbes remeieres fan esga- 
rips d ’una flaire única. Si les colliu 
aquesta nit les tindreu més al punt i fa- 
ran més efecte: us serán més eficaces a 
l’hora de guarir els mais.

Els homes savis -estrambòtics i com- 
plicats de mena que son- diuen que 
aquesta nit és la del Solstici d ’estiu, i 
diuen no sé quines coses que s’esdeve- 
nen al sol i a les estrelles; i asseguren, 
també, que els homes, aquesta festa, la 
celebren des d ’abans, de molt i molt 
abans del rei W amba... Però no us dei- 
xeu engalipar pel que afirmen els téc- 
nics d ’avui, que més d ’un cop l’espi- 
fien.

Nosaltres ho sabem prou bé que els 
nostres rebesavis i els de més enrere a 
penes en sabien d ’astronomia i d ’estels i 
deis cometes. Prou feina tenien a ende- 
vinar quin temps era el més bo per a 
plantar els alls, o quan seria lluna velia 
per tallar la fusta, o en quina altra 
-ajudant Déu i amb la raó escaient- 
s’havien de sembrar les faves...!

D ’estrelles només coneixien la Polar, 
el Carro gran i les Cabrelles, que fitant- 
les ben bé podien endevinar l’hora amb 
un marge d ’error molt petit... 1 de les 
àvies no en parlem, que elles, en comp- 
tades diades transcendental de la seva 
vida, corn a més es feien dir, per una fe- 
tillera, la planeta...

El poblé menut és més innocent, és 
més senzill, és menys instruit, però és 
més poétic i diu que la nit de Sant Joan 
és la nit de l’amor i de l’encant, de la gi
nesta esbadellada i quasi moridora, de 
l’alfàbrega que aroma tot l’aire, inten- 
sament... És la revetlla del sant més po
pular a tot Catalunya i a les terres ger- 
manes d ’Occitània, de Valéncia i de 
Mallorca.

És una nit eixordadora i llarga, que 
tots volem aprofitar fins al darrer recre- 
mallò, fins a trenc d ’alba. La revetlla, 
que ha comen?at amb émfasi i empenta 
durará fins a dia comengat. No em vul- 
gueu més de soroll i alegria! Especial- 
ment per a la mainada i el jovent tot es 
resol amb coets i xivarri.

Hom diu que és una festa que ja la 
feien els pagans. I potser si! Però la de- 
vien fer tan bonica que fins l’han conti
nuada i perpetuada els cristians els 
quals, per celebrar-la, han hagut de ter
se “ pagants” . (1 a vegades la paguen tan 
bé que els costa un ull de la cara i feina 
hi ha, més d ’un cop en alguna casa, per 
arribar al cap del mes, de tant que han 
escurat les butxaques).

També deu ser veritat que la nit de

CAU D’ART 
SABADELL
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Sant Joan és la nit de l’amor i l’amistat 
perqué fins i tot els veins s’apleguen en 
colla per fer bona gatzara. I tots -i so- 
bretot les congéneres- s’abracen i s’obli- 
den de les critiques que reciprocament 
s’han fet durant l’any i ara es besen i es 
diuen “ amigues dilectes” ... Afigureu- 
vos si en té de poder Sant Joan, el Bap- 
tista! I engarlanden els porxos i les eixi- 
des comunals amb serrells de papers de 
color i amb fanals japonesos. I fan olla 
comuna i coca i refresc. I ballaruca al 
carrer i foguera conjunta.

De les golfes de les escadusseres cases 
grans que puguin quedar o deis tinellets 
deis pisos miniatura que tañí abunden, 
n ’han tret tota mena de fòtils i andró- 
mines. Han fet un castell, l’han encés i 
les flames s’enlairen al cel i, bo i fent es- 
petecs, guspiregen...

La xicalla salta la foguera socarri- 
mant-se, més d ’un cop, els cabells o el 
pél moixí de les carnes. 1 criden i xisclen 
i eixorden l’espai, i clivellen l’orella deis 
avis...

Les mestresses s’imposen i reclamen 
seny i enteniment, i els minyons, en 
senyal d ’obediéncia filial diuen que sí; 
però tan bon punt les mares han deixat 
de mirar-los els etziben, a cadascuna, 
un correcames o un petard sorollòs que 
esbotza la casa.

1 ara són elles, les mares, les qui fan 
uns xiscles aguts i diuen ais filis: 
-Burro, beneit, poca-solta!...

Però és Sant Joan; i ho és només un 
cop l’any, i tot es perdona aquesta nit 
de revetlla...

Nit de juny
Qui posará sordina a l ’eufonia 

d ’aquesta joia de la nit de juny  
que tonificà -eficag metgia- 
la metzina del cor, si com un cuny 
esberla el lluny del tedi que angunia?

Agustí Palau Codonyers

Revetlla
Damunt la crosta velia d ’aquest món 

sura la joia com immensa glassa 
i la Lluna que ho veu mig se’n morfón, 
¿ I  qui es recorda del dolor que passa 
si tot està sumit dins el pregón 
anàrquic de la joia, liberal marassa?

A.P.C
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A tort i a dret

Quan el dret i la realitat es burlen l’un de l ’altre
per Liais Casais i Garcia

E ,Ístimai amie,
Em demanes que parlem una mica 

del Dret Català, d ’aquelles institucions 
de l’hereu, de la seva esposa “ mestressa 
i senyora” , de les velles masies catala
nes tan arrelades des de segles, de la si- 
tuació dels fadristerns, tan désempa
rais... Tot el que t ’hauria dit fa només 
vint-i-cinc anys, ara ja no és vàlid. T ’ho 
explicaré.

Professionalment, m ’he trobat amb 
casos a l’Empordà, per exemple. El P a
re previsor, seguint els costums ances- 
trals, nomenava hereu el fill gran i 
aquest heretava les bones terres de cul- 
tiu, els estris de treball, el bou i la 
mula... Però com que no volia desem- 
parar totalment els altres fills, els llega- 
va uns roquissars que tenia a la vora del 
mar, que sempre els servirien per anar a 
pescar algún dia de festa. (Recorda que 
l’enamorament pel mar és cosa recent: 
mira les grans cases que encara queden 
a Arenys de Mar, a Blanes, a Lloret: to 
tes están orientades de cara al carrer 
principal i d ’esquena al mar, on al mà- 
xim tenien una sortida de serve!. Ara 
s’ha girai la truita: aquella sortida al 
mar és la més important i la més estima
da). Dones bé: resulta que aquells fills 
pràcticament desheretats, han fet fortu
na venent a preus altissims aquells ro
quissars vora la mar, centre avui del tu- 
risme, de l’oci i de la vida fácil. El po
bre hereu, aquell privilégiât del nostre 
sacrosant Dret Català estava fangant i 
plantant naps en una terra més o menys 
ingrata que demanava un esforç cons
tant i abnegai. Els nois joves, es passe- 
javen pel Passeig de Grècia amb auto- 
môvils Iluents, ben menjats i ben be- 
guts, vivint de la renda de la venda dels 
solars de la Costa Brava. (Es cert, tam 
bé, que hi hagut molts casos en qué 
aquests diners guanyats sense cap 
esforç s’han anat évaporant, car els 
anys no passen en va i viure de renda 
costa molt!)

Els anys no passen en va... Un bon 
dia varen començar a aparèixer per 
l’Empordà, aquests tipus d ’“ executius 
agressius” que varen projectar urbanit- 
zacions i compraven els camps de naps 
a preu d ’or; i “ ricatxos” i “ artistes” 
del cine i la cançô i la televisiô que com
praven les velles masies a preu d ’or o a 
cop de milions. L ’hereu venia la finca i 
anava a viure a Barcelona, on per molt 
menys diner comprava un pis als llocs 
millors de la capital i vivia corn un sen- 
yor. Adéu camp de naps, adéu casa pai- 
ral, adéu el bou i la mula!!

N ’hi havia que encara s’aferraven a 
la terra: treball de sol a sol, sense va
cances, sense discoteca, sense gresca. 
Però un bon dia, també varen tenir una 
idea lluminosa: “ -Mestressa, s’ha aca- 
bat pencar tota la setmana, ara posa- 
rem un restaurant: només treballarem 
el dissabte i el diumenge i guanyarem 
molt calé. -Però desgracia!, replica la 
mestressa. Qui ens farà de cuiner? -Tu 
mateixa. Mira ja  t ’ho explicaré: farem 
cuina “ tipica” : pà amb tomàquet i per
nii, botifarra a la brasa amb mongetes 
seques, postre de músic i crema catala
na. El pà amb tom àquet, el pernii i la 
botifarra a la brasa, està al nostre abast 
i de la nostra ciència culinària; la boti
farra la comprarás al supermercat de 
Girona i les seques les comprarem cui- 
nades o de conserva, car la gent s’ho 
empassa tot. La cuina te la duran tota 
feta. El pà de pagès ens el duran amb 
una camioneta cada setmana de Barce
lona on hi ha forn especialitzat en pà de 
pagès. La nostra clientela el trobarà tan 
bo i tan diferent del de Barcelona que 
quan se’n vagin encara ens demanaran 
si els volem fer el favor de vendre’ls un 
altre pa. A les parets, per fer bonic hi 
penjarem la forca i el magali i aquell se- 
dàs veli que fa temps ja  no fem servir,

tot això donará carácter al nostre res
taurant. En direm “ Can Tòfol”  i aviat 
els diaris de Barcelona en parlaran.

Si la mestressa no estava convençuda 
del tot, li treia l’argument suprem: 
“ -Mira Pepeta. Les dones s’han tornai 
gandules i els finals de setmana no vo- 
len fer el dinar ni rentar els plats. Els 
marits potser al començament rondina- 
ran una mica, perqué s’estimarien més 
una bona Cassola d ’arròs a casa i des- 
près, amb sabatilles, mirar el partit de 
fútbol a la tele... Péro ràpidament les 
esposes els convencen que si comptes el 
preu del mercat, més el gas i l’electrici- 
tat, algún plat que es trenca, etc. surt a 
millor preu anar al restaurant que no 
pas menjar a casa. A més, cal respirar 
l’aire del camp, per a desintoxicar-se de 
r ambient de les ciutats durant la setma
na.

Ara tothom content; la pagesa no cal 
que munyi la vaca, l’home no cal que 
llauri; només treballen els finals de set
mana i els altres dies a passejar. Els 
nostres avis -innocents pobrets!- deien 
que el treball crea riquesa i la riquesa 
crea benestar. Ara hem trobat el siste
ma de tenir benestar i riquesa sense 
cansar-nos gaire. El món ha viscut 
mil.lenis pendent només del treball; ara 
hem decobert la valor de la gandulería: 
l’oci. El pitjor que ens podria passar, 
seria que aquests milions de turistes que 
venen a jeure i passar-se hores i hores 
de panxa al sol, decidissin no venir i 
posar-se a treballar al seu país: seria 
una catàstrofe nacional! Quan fa més 
de quaranta anys vaig publicar un arti
cle dient que en un futur no gaire llunyá 
el Ministeri de Divertiments seria més 
important que el Ministeri de Treball 
em varen dir que això era una “ bouta
de”  de les meves. Ja hi som.

Ah! Les nostres velles masies catala
nes, corn us heu de veure! Les vostres 
voltes, testimonis m uts de tants 
esforços, tantes Unites, tants sacrificis, 
ara us han penjat un magali o una velia 
forca o un sedàs inútil per ornament i 
divertiment dels clients dominicals i fer 
més “ tipie” . Pobres antepassats, si ho 
veien! No ho creurien els seus ulls. I no 
obstant, cal cridar ben fort: Ganduls de 
tot el món, uniu-vosü

Una afectuosa abraçada del teu veli i 
desanima! amie,

Lluís Casals i G arda

P.D .- El govern japonés ja  ha demanat 
als seus súbdits que treballin menys i 
gastin més.
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A propòsìt de “ La Torre Bernadot”
per Antoni Turull

Reproduim el text que 
Toni Turull va llegir ais mitjans 
de comunicació amb motiu de 

la presentado del seu Ilibre, 
en un dinar celebrat a THotel 
Ritz el 14 d ’abril proppassat.

i ha persones de la vida real que no 
poden aparèixer en una novel.la com a 
personatges secundaris. L’autor és 
incapaç d ’encabir dins el seu món de 
ficció l’autenticitat d ’una vida que me
rita per si sola tot un Ilibre; però això 
no vol dir que relegui a l’oblit una tal 
persona, ans al contrari, la té subcons- 
cientment present mentre va construint 
la teranyina de la narració i és després, 
un cop ha acabat la seva obra, que 
s’adona d ’aquesta preséncia absent i 
fins i tot la reconeix en algún passatge 
que ha escrit, on hi és innominada.

Reflexionem: restructura de la socie- 
tat de classes la va salvar el feixisme i el 
démocratisme cap al final dels anys 
trenta, però no solamem de crims i de 
l’éxode pot viure una societat. A aques
ta li calien grups que fessin de pont en
tre la revoluciò frustrada i les mòmies 
noves i velles de l’autoritarisme catòlic. 
I un d ’aquests grups, mai no prou estu- 
diat, va ser el de les minyones, que en 
alguns casos eren l’ùnica ànima poèti
ca, espontàniament poètica, de contras
tos insuportables per als senyors i sen- 
yorets, i no diguem per a les senyores i 
senyoretes. Quantitativament parlant, 
el fenomen del serve! domèstic encara 
dòna molt de si, des del Liceu a Can 
Tunis. Fins i tot autors com Juan Goy- 
tisolo no poden evitar-lo -vegeu Coto 
vedado-, i el cito perqué parla d ’una 
minyona que vaig conéixer, la Josefina. 
Goytisolo en parla malament perqué, 
segons que diu, va voler usurpar el pa
per de la mare assassinada per un bom- 
bardeig. Jo he de confessar que tampoc 
no m ’hauria fet cap gracia que na Jose
fina m ’hagués fet de mare. Era una do
na grassa, vital, que cridava molt i que 
sempre creia que tenia raó -bé, qui no 
s’ho creu? Va servir un temps a casa 
nostra a Viladrau i, com a casa deis de 
la luciérnaga, també la vam fer fora, 
però d ’ella en tiñe una imatge molt més 
clara que de molts dels qui m ’envolta- 
ven en ia meva infantesa. Era durant la 
guerra d ’agressiò, i recordo sobretot 
que, quan l’ávia tallava el pa als matins 
i donava a cadascú la llesca de cada dia 
-oblidem-nos d ’en Comorera-, la Jose
fina agafava la seva ració i l’observava 
pels dos costats, com si fos una mone
da, tot dient: «Saragossa-M adrid, 
Madrid-Saragossa! ».

Ara bé, la minyona de la qual empíri- 
cament puc dir que representava, i en

cara representa, el grup pont de qué 
parlava abans, i de la qual s’hauria 
d ’escriure tot un Ilibre és l’Aurora. 
L’Aurora va entrar a casa quan tenia 
setze anys i a casa va construir la seva 
personalità! irreductible, que a partir 
dels anys quaranta va esdevenir un dels 
puntáis del barri de Sant Gervasi, del 
drapaire a la carnissera, de l’escriptor al 
pare franciscà.

L’Aurora fruía de tots els habitants 
del barri de paraula i amb fets i des de 
sota els dominava i els compadia. Amb 
els ùnics que no es feia era amb la «bò- 
fia». Catalana per naturalesa i de cap a 
peus, va saber trobar activitats altruis
tes que la satisfeien i que ha viscut fins 
avui. El seu polifacetisme i la seva agu- 
desa verbal commovien els seus afavo- 
rits benestants, que li regalaven abrics 
de peli i vestits a penes usats, però ella 
no se’ls posava mai, sempre els passava

H
F O T O C i l À F
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Toni Turull davant 
de la porta de la Casa 
Turull, avui Museu 
d’Art de Sabadell (1978). 
Foto de J.C.

a qui podia necessitar-los; i si algù li do
nava una capsa de bombons o una am 
polla de xampany, ni se’ls menajava ni 
se’l bevia, tot i que el xampany li agra
dava molt. I tenia els seus aviciats a qui 
lliurar aqüestes mercaderies. No crec 
que des deis anys quaranta hi hagi ha- 
gut una dona al barri de Sant Gervasi 
que hagi rebut tants régals com ella, i ni 
un de sol s’ha guardati

Que no sorprengui que la gent la trac
tés aixi: si calia despertar algù a les tres 
del mati, ella ho feia; si calia vetllar un 
malalt, ella s’oferia; si algù volia entra- 
des per a un Barcelona-Madrid de fút
bol, ella les trobava i a preu de taquilla; 
si algù necessitava diners, ella els deixa- 
va... I demanar, ella no demanava mai 
res. Una de les seves virtuts ha estât de 
saber trobar i portar a cap activitats que 
ningú no faria.

No, l’Aurora no cabla dins un llibre 
del qual no fos protagonista; per això 
només surt brevissimament i innomina
da, en la seva professiò de serventa de 
confiança, a la tercera part de La torre 
Bernadot, però avui i aqui he volgut 
deixar constància de la seva vida que, 
com la d ’uns pocs personatges de la me
va novel.la, és un simbol^de la continuï- 
tat histórica sobre la quai es podria 
muntar un món d ’igualtat i de justicia.
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La Torre Bernadot. Antoni Tumii
per J, T.

in la diada del Ilibre d ’enguany va 
sortir al carrer la novel.la distingida en 
la darrera convocatoria del premi Sant 
Joan, convocat, com és sabut, per la 
Caixa d ’Estalvis de Sabadell. Es tracta 
de “ La Torre Bernadot’’, d ’Antoni Tu- 
rull, escriptor entroncat amb una nissa- 
ga que ha fet historia a la nostra ciutat; 
i per aquesta circumstància els sabade- 
llencs encara hem sentit el premi una 
mica més com a cosa de tots nosaltres.

Contra allò que algú podia haver 
pensât, però, Turull no basteix la seva 
ficció literària damunt d ’un canemàs 
locai, retrotret a l’època d ’or de la nos
tra indùstria tèxtil. Es probable, gairebé 
segur, que Turull ha introduit en la seva 
narraciò elements autobiogràfics, però 
no hi deuen ser essencials, perqué justa
ment el relat es desenvolupa a cavali de 
suggeriments, d ’insinuacions, amb els 
quais el lector ha de recompondré, gai
rebé intuïtivament, tot un univers inté
grât per una pluralitat de petits cosmos 
fragmentaris: el timid borronar d ’una 
pubertat rigorosament conduida, amb 
tots els seus balbuceigs sensitius; el 
d ’una estantissa pinya familiar d ’alta 
burgesia, simbolitzada per la torre d ’es- 
tiueig; el del clima social de la gent sa- 
tisfactòriament reinstal.lada en la post
guerra i el de la gent que es mou al seu

EÀTORRE
BERNADOT

volt i per dessota dels “ senyors’’...
I encara si un lligam narratiu pogués 

aconseguir-se al llarg d ’aquest escam- 
pall de pinzellades, Tautor el trenca de- 
liberadament dividint el text en tres 
parts; separades -i fins desordenades-

temporalment cada una d ’elles, i amb 
sengles tractaments ben diferenciats 
com poden ser-ho la narració en prime
ra persona o en tercera o a costa d ’un 
epistolari.

De fet, el to de la novel.la el dona la 
primera part, que sobrepassa amb es- 
creix la meitat del Ilibre i que té per es- 
cenari la torre d ’estiueig amb tots els 
elements novel.listics que hem esmen- 
tat, evocats a través de la incipient rela- 
ció afectiva de la parelleta protagonis
ta. Les altres dues parts, menys sugge- 
rents, ens revelen els camins allunyats 
de Narcis i d ’Anna, a través -en el cas 
del noi, autèntic protagonista- d ’una 
ambigua inclinaciò religiosa.

La promesa narrativa i descriptiva de 
la primera part s’esvaeig a la resta, de- 
gut a la dispersió dels elements que a la 
primera meitat del llibre s’havien aple- 
gat.

Amb tot, la novel.la d ’Antoni Turull 
és vàlida i constitueix, tota ella, una 
promesa que esperem veure corrobora
da. I no ens estranyaria que “ La torre 
Bernadot’’ fos, de les cinc novel.les dis- 
tingides fins ara amb el Premi Sant 
Joan, la que més hagi sintonitzat amb 
la massa de lectors -llastimosament no 
gaire sòlida-’ amb qué ha de comptar 
com a suport la nostra novel.Ustica. ■

Antoni Turull signan! exemplars de ja seva novel.la, guanyadora del Premi Sant Joan 1985, en el vestibul de la Caixa d’Estalvis de Sabadell. Diada del Llibre (23-4-86).
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Art Romànic

De la calefaccìó medieval
per Ramon Vali i Rimblas

...ies llargues hores que els eclesiàstics 
esmerçaven en el cor durant el rés de 
Tofici de les Hores, i a les que calia afe- 
gir encara la destinada a la Missa Con
ventual, devien ser singularment peno- 
ses durant el temps d ’hivern, quan din- 
tre deis temples s’hi concentra aquella 
gelor que tots els grans hem conegut, ja 
que és de temps ben recents el costum 
d ’escalfar les esglésies. Pot objectar-se 
que l’home d ’abans era més sofert i es- 
tava més avesat a resistir freds i gelades; 
en part és ben cert; també ho és, però, 
que els pendions, avui pràcticament 
desconeguts, eren, també fins fa ben 
poc, una dolència freqüent i comuna. 
Davant d ’aquestes incomoditats l’home 
s’enginyà diverses formes d ’escamote- 
jar-les: anem a veure les més corrents i 
tipiques.

En primer Hoc és de tothom conegut 
que el régim alimentici dels monjos i ca- 
nonges tendia a fer-los-hi més soporta
bles els freds, tant durant la seva estada 
a l’església corn a les dependències del 
monestir o de la canònica; potser no és 
tan conegut, però, el paper que el vi te
nia en el régim de vida d ’aleshores, do- 
nat que se’l considerava, no pas una be- 
guda llicenciosa, sinò un aliment de pri
mera nécessitât: de fácil’ assimilaciò, 
proporcionava al cos humà una aporta- 
ciò de calories fácil i ràpida. De tal ma
nera això s’entenia aixi, que en la Con
sueta del Monestir de Sant Cugat del 
Vallès de 1221-1223 hi llegim que, al re- 
fetor, el monjo cellerer té de procurar 
amb sol.licitud que el vi no falti a nin- 
gù; és feina seva, no solament la col.lo- 
caciò de recipients plens de vi en els 
llocs adients de cada taula, sinò que 
ademés, en el cap de la darrera de totes 
té de posar-hi una gerra plena de vi per 
tal que, si algún germà en necessitava 
més, pogués demanar-ne als servidors. 
Més encara: a mitja tarda, acabada la 
Nona, tota la comunitat, amb l’escola- 
nia, anava al refetor on, degudament 
asseguts tots, els hi eren servits uns 
glops de vi. Prèviament l’hebdomader 
demanava la benedicciò divina sobre el 
vi dient: “Beneïu la heguda dels vos tres 
servents”, invocació a la que tots respo- 
nien ' ‘A m en ”. Després anaven cap el

KIs brasers perdiiraven. encara en l'època còlica (apro\. a. 1480).

claustre per continuar-hi la vida nor
mal. Aquesta práctica no s’aparta gaire 
del costum dels nostres pagesos de fer. 
a determinades hores de la jornada, la 
“beguda” (no la “nienjada”, fixem- 
nos-hi bé).

Una altra manera de guardar-se del 
fred era l’ús de vestim.enta adequada. 
Els vestits d ’hivern solien ser gruixuts, 
Recordem només el nom d ’una de les 
vestidures sagrades més corrents: el so- 
brepellis. És a dir, una peça per anar so
bre la pellissa; i pellissa és un vestit de 
pells; sembla que les pellisses eren una

vestimenta d ’hivern corrent entre els 
clergues. Però, ademés, a l’hora d ’anar 
al cor, els monjos s’habillaven -s’habi- 
llen encara- amb la cogulla, ampia capa 
amb caputxa i mànigues llargues i am 
ples, dintre de les quais poden amagar- 
s’hi (o “ recollir-s’h i” si volem emprar 
un mot més “ pietòs” ) totalment les 
mans, abrigant-les aixi del fred exte
rior. Els canonges, que no usaven cogu
lla, recorrien a l’“ almussa” , espècie de 
capelina de roba gruixuda o de pells, 
sota la quai, amb anàleg gest de recolli- 
ment s’hi resguardaven les mans i les

Col. labora BANC
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mantenien calentes. L’almussa o mussa 
degenerà, amb el temps, vers la musseta 
o esclavina que assenyalava fins fa ben 
poc la dignità! dels rectors i altres ecle- 
siàstics de més categoria.

Si bé els assistents al cor podien 
abrigar-se les mans, no podia fer-ho, 
però, el celebrant. Per això era corrent 
pel bisbe o l’abat l’ùs de guants i saba- 
tes litúrgiques, de sola correntment 
força gruixuda. Els guants només eren 
llevats en els moments més sagrats de la 
cerimònia, durant els que sembla que 
era corrent diposar damunt l’altar unes 
escalfetes, probablement unes boles 
metàliques o de terra cuita prèviament 
calentades. (Aquest seria el sentit d ’una 
ametlla de piata “amigdalum argenti” 
esmentada a Vie el segle XIII). Una al
tra peça que ajudava a abrigar l’oficiant 
era el gremial, drap litùrgic que es 
col.locava sobre la seva falda, com una 
manta de viatge actual, cobrint-li ge- 
nolls i cames quan estava assegut i que 
s’ha usât fins fa poc a les cel.lebracions 
litúrgiques. El nom de prové
de la paraula llatina “gremium” que 
voi dir precisament “fa ld a ”.

Aixi i tot el fred devia ser molt intens. 
Pensem que les maitines es resaven a 
mitja nit. Per foragitar-lo calia recòrrer 
al foc. A totes les cases fins i tot a les 
més humils, al centre de cuina hi havia 
la llar de foc col.locada directament so
bre el sòl: fixem-nos que encara avui 
dia parlem de “fo c  a terra”. Més enda- 
vant la llar s’arram bà a una paret o a un 
raeô de l’estança; al seu davant per

Museu Diocesá de Tarragona (S. XIII).

protegir-se deis corrents d ’aire s’hi dis- 
posá ben aviat un escó, sol o aclopat a 
una taula: ja l’any 1187 consta la dona- 
ció d ’un escon amb taula (“ escon cum 
mensa” ) feta peí canonge de Vic Beren- 
guer de Vilanova ais esposos Folc i Si- 
cardis.

Encara ais llocs més rics hi havia els 
brasers que no eren pas com els que 
s’havien usât fins ara, sinó que consis- 
tien en uns recipients metàl.lics bastant 
grans, quadrats o rectangulars, desti- 
nats a guardar les brases tretes de la liar 
de foc, de manera que es poguessin em- 
menar on convingués: per això el braser 
solia tenir rodes que facilitaven el seu 
moviment quan el carni a recórrer era 
curt i unes argolles de ferro que perme- 
tien penjar-los a unes barres que facili
taven traslladar-los a majors distàncies. 
Ens n ’han arriba! pocs: se’n guarden 
ais museus episcopals de Vic, T ar
ragona i Lleida. Tenen tots el magnifie 
treball del ferro en forma de barres car- 
golades en espiral tipie de moites reixes 
de l’època. No se sap però, si els brasers 
que ens han pervinfut pertanyien al 
mobiliari litúrgic destina! al temple, o 
bé si s’usaven en les dependéncies deis 
canonges o del bisbe. De fet devier ser
vir per tot. Encara se’n veuen en alguns 
retaules gótics, no pas en llocs de cuite, 
sinó en escenes doméstiques.

Museu Diocesá de Lleida (S.XII-XIII).

DE SABADELL
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A Joan Arús, a redós del temps (i II)
per Maria Albareda

“Ja veus quina ¡letra més desastrosa; patei- 
xo molt escrivint i aquesta deu èsser la carta 
més llarga que he fet durant la meva vida... i 
rhefeta de gust, ja veus. Jo, que segons diuen 
sóc un home egoista, sorrut i terriblement 
ironie (segons amb qui, sí!.)
15 de gener 1954

“T’escric amb una ploma magnífica que 
em varen regalar ahir i que s ’estrena amb 
aquesta carta. És una Parker i amb l’estoig i 
tot val més de 1.000 pessetes. ”

“També en una altra carta em parles d ’un 
conte de Selma Lagerhoff.

Conec també aquest a u t o r a . . . a q u e s 
ta dona deliciosa la lectura de la qual et reco- 
mano, i un deis millors que he llegit és el tito
lai “l’oncle Rubén”. Llegeix-lo!”

(Aquí seguien moites consideracions sobre 
l’obra meva, l’amic Miracle i una carta seva 
etc. etc.)

“A la teva lletra última hi ha dues faltes 
greus: 1° escrius afecte en Hoc d ’efecte. 2.“ 
uses imprópiament el llur... ”

“Se m ’acaba el paper. Vine de can Juliana 
i hem decidit plantar-hi més de 100 arbres, la 
majoria a les vores del riu, ja netejades. Per 
la primavera si Déu voi, ja ho veuràs. ”

“Can Juliana és el meu pessebre de tot 
l’any. ”
9 de març de 1954

“No he estât mort però sí bastan t maiali”. 
“Estic esperant amb deliri el bon temps per 
veure com broten els arbres de can Juliana”. 
“Contestaré bruscamentperqué, com die, no 
estic gaire de filis. Molt intéressants i molt 
personáis els comen taris sobre “El dolç re- 
pos”; la tria feta penso que coincideix més o 
menys amb les meves preferéncies, però m ’es- 
tranya que t ’hagis deixat precisament un poe
ma: “Solitud”, del final del Ilibre que té algu
na cosa de contingut humá que no tenen la 
majoria deis meus versos d ’aquella época”.

5 d’abril 1954
“Ahir diumenge va fer 15 dies que em vaig 

cremar la má dreta a can Juliana, tot apagant 
unfoc quejo mateix havia encés. Quan tingui 
la má curada ja t ’escriuré. Ara apenes puc 
aguantar la ploma”.
13 de juny 1954

“El meu Ilibre “Poesia i Snobisme”... ha 
produit sensació”.

“Em diuen més d ’un, que les coses que jo 
die són molts els que les pensen, però que nin- 
gúfins ara no s ’havia atrevit dsostenir-lespú- 
blicament. Jo, sí, jo no necessito el permis 
per opinar, ni depenc ni cobro de cap edito
rial ni de cap revista, i, a més, tiñe més génit i 
menys paciéncia que els altres per no dir cer
tes coses que considero del tot necessàries i 
oportunes”.
17 de novembre 1954

“El meu Ilibre ha fet tremolar les esferes li- 
teráries de Barcelona, que és el que jo volia. 
Ja en parlarem quan vinguis. T’envio còpia 
del darrer poema perqué em diguis franca- 
ment si és bo o és dolent. És viscut a can Ju
liana”.

11 de maig 1955
“Vaig millorant i em sembla que passai 

l’estiu ja estaré bé del tot”.
“Jo hi he enviât un assaig titolai (ais Jocs 

de Matadepera) “L ’avantguardisme poetic 
actual”. A primers de juny el publicaré, i em 
penso que obcecará molta pois. Una noticia 
important: Hem obtingut de Madrid autorit- 
zació per publicar una revista mensual “en 
català” exclusivament literària. Demo tindré 
més details. Només ho sé jo i el que ha estât a 
Madrid pel permis”.

“Ha sortit el meu llibre “Camins i Paisat- 
ges”. N ’he tirât molt pocs perqué la gent 
d ’avui no està per poesia”.

“T’incloc una prova del “Pròleg”, que no 
coneixes. M ’hi veuràs retratat. (Jo en tenia 
del llibre un exemplar mecanografiat).
27 de juny 1955.

“El llibre que em varen premiar a Matade
pera sortirà passai l ’estiu, perqué arapassaria 
desapercebut i no em convé, perqué sòn 
molts els que han de rebre i no vull que esti- 
guin lluny. Almenys ques’hipuguin tornar”.

“De poesia no faig res. Potser un dia em 
sortirà un poema explicant com el tuixó no va 
comparèixer a la cita. Ara no puc escriure res 
perqué estic bastoni déséquilibrât per dintre, i 
per escriure em cal un crei ritme de repòs, i de 
felicitai que avui no line. Més aviat passo una 
època de mal humor, d ’ironia sagnant i 
d ’agressivitat. No obstant, no tinguis por, en 
el fons no sóc cap bàrbar; només em plau fer
io de tant en tant: és un esclat de tantes joies 
de Tesperii que em per meto practicar, a falta 
d ’altres”.
23 de julioi 1955

“T’escric des de Castellar en un moment 
de calma nocturna, després d ’uns dies molt 
agitais. Ahir, a can Juliana, vaig tenir la tem
porada de caça a càrrec d ’un pobre conili ter- 
cerol, i avui m ’he llevat a les cinc del moti -he 
dormit allá mateix- i després de voltar tres ho- 
res amb Tescopeta no hepogut veure res, ni el 
toixò que se m ’està menjant el blat de 
moro.. ”

“Activitats literàries: estic corregint les 
proves galerades del meu llibre de Matadepe
ra, que és titolarà: “Posicions extremes de 
Tari i la poesia actuals”. La poesia no ha fet 
res de nou i hi ha un eixut que fa  por. Margi- 
nalment a la meva obra de poeta, he publicat 
al diari “Sabadell” quatre articles sobre la 
pintura moderna que han fet sensació. El 
gran escultor Enric Monjo va venir expressa- 
ment a felicitar-me i a demanar-me que en fa 
ci un resum per enviar a Test ranger traduit al 
francés i Tanglés”.

“Gràcies pel sermó que em fas sobre el

meu malhumor i deixo per una altra ocasió la 
resposta”.

“He vist, dones, “Candilejas” i coincidei- 
xo amb tothom que és molt bona. Produeix 
aquell estât d ’esponjament sentimental de to
tes les seves. És artista i humà, i amb un toc 
de bondat i altruisme que el fa  molt simpàtic. 
(El Chariot.)
28 de maig 1956

“Em plau molt el que em dius de Thome- 
natge que volen fer-me els de Castellar. (Déu 
meu, quina lletra). Per cert que vaig donar el 
teu nom perqué t ’enviessin una circular i una 
but lleta de subscripció a l’antologia que es fa  
amb motiu d ’això de Thomenatge, -Túnica 
cosa que m ’interessa de debô- i fins ara, que 
jo sàpiga, no s ’ha rebut la teva subscripció, 
que esperara. És que no ho has rebut?”
19 de juliol 1956

“T’escric a máquina perqué m ’entenguis 
millor. Esperara la teva adhesió i em tardava 
d ’arribar. Per qué no? Veig que tu, com tot
hom, pensa en Thomenatge, en les coses que 
faran. I potser és natural. Però jo penso, gai- 
rebé exclusivament, en una sola cosa: el lli
bre. Que de tot plegat en quedi un llibre, en 
primer Hoc perqué els de Castellar em cone- 
guin com a poeta, i, després, perqué serveixi 
de record del meu pas per aquell poblé. La 
resta ésfamar alla, fior d ’un dia, que Higa tan 
poc amb el meu pensament, fet d ’orguH i 
d ’ironia, que més aviat em fa  angúnia, més 
que pas m ’afalaga. ”

“A bans d ’ahir vaig tornar de Perpinyà de 
recollir la Flor Natural dels Jocs Florals del 
Rosse lió. ”

“...però el record millor és el record del 
paisatge, sobre tot el de tornada de Perpinyà 
a Bourg-Madame i Puigeerdá. És meravellós. 
Per mí travessar el Rosselló i la Cerdanya val 
més que mil homenatges i mil flors naturals. ”

“Tine acabat un llibre de contes, tots ells 
també amb la sorpresa final. ”

“M ’agradarla que els Hegissis i m ’hi diguis 
¡a teva. ”

“Estic cruixit d ’haver anat a collir madui- . 
xes al bosc de can Juliana. Quan m ’escriguis 
marca bé les “ees”.
2 d’agost 1956

“Penso que tots els éssers com n osal tres es 
troven en pugna amb Tambient que els envol- 
ta. ”

“Deixa TorguH (orguH literari) de banda 
que no és cosa práctica i cria coragre, enduri- 
ment i rábia. ”

“I digues-me amb sinceritat el teu judici 
sobre els meus contes. ”
28 de setembre 1956.

“No estic enfadat pels teus comentaris ais

Col.labora

Fundada en 1844
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meus contes. Comprenc que en aquest camp 
no podría fer mai res de ¡’altre mon. ” 

“Continuaré, dones, fent poesia, si les Mu
ses m ’hi ajuden. ’’

“T’envio, amb la condicio que me’ls tor- 
nis, els versos premiats a les dues poblacions 
citades (Solsina i Montblanc), junt amb dues 
al tres coses Jeter darrerament. Espero que em 
diguis sincerament el teu parer respecte cada 
una d ’aqüestes composicions. ’’

“Encara som a Castellar, espérant els bo
lets. No SÓC deis que en fugen, sino al revés, 
que encara els busco. ’’

“Treballa, no et desanimis i espera. Això 
no ho podem deixar perqué és més fort que 
nosaltres mateixos i que tot el que ens volta. 
I, sense això, què seriem?”
26 d’octubre 1956

“Ea molts dies que vaig enviar-te els meus 
darrers poemes amb el prec que me’ls tornes- 
sis junt amb el teu comentan. Els vas rebre? 
Perqué m ’estranya que, contra el teu cos- 
tum, no m ’hagis dit res encara. El meu ¡libre 
d ’homenatge s ’està esgotant i em penso que 
el teu ja el deus tenir a casa. Escriu-me quel- 
com. ’’
21 d’octubre 1957

“Contesto la leva carta de no sé quin dia, 
perqué tens el costum de no datar-les. ’’

“El meu pèsam per la mort de la leva so- 
gra. No voldria els anys d ’ella, però sí el cú- 
muld’experiénciesprópies d ’aquesta edat.. . ’’ 

“... em sembla que a aquest editor li po
dría interessar lo teu... segurament Oller i Ra- 
bassa t ’hi podría presentar... ’’

“No vull ser tan pessimista com tu. El teu 
pessimisme sistemàtic ja em sembla una vicia- 
dura. Per aquest carni no Jarás res. Pobre del 
que es perd en el bosc i no es mou perqué des
confia de trobar un carni de sortida!”

“Quan hagis publicat el teu primer Ilibre, 
tindrás més délit de produir i publicar. Jo em 
trobo a l’extrem contrari: he escrit, he publi
cat i ara sento que la bota del racó s ’està aca
ban t i no tiñe res per afegir. ’’

“No estic descontent del que he fet, però sí 
del molí que no he pogut fer, perqué mai les 
nostres forces están a l’altura de la nostra am
bició. ’’

“De “Riutort’’ no en penso res. El que 
penso, en canvi, de la pintura moderna, ho 
expressaré sense eufemismes en un Ilibre que 
tiñe a punt de donar a la imprempta titolai 
“Un espectador ante la pintura moderna”.

“Més noticies: vaig contestant per ordre, 
que sense ordre no sé fer res. El toixó es va 
morir, cansat d ’esperar-me. La collita va bé, 
excepte la del rai'm -ara hem plantai una vin- 
ya nova- i tampoc farem gens d ’oli, perqué el 
fred va matar-me 70 o 80 oliveres vedes, que 
ara ens servirán per a fer tacs per la cuina. ” 

“El ¡libre que t ’he anunciat és una baralla. 
Després no sé amb qui em barallaré. Els meus 
versos no delaten segurament l’home brusc i 
de mal génit que sóc a voltes -contrastant 
amb instants d ’humor i facécia- fins a l’ex
trem que jo mateix m ’he comparai sovint

ame ara engo. .
“No hegeixo gran cosa... més aviat llegeixo 

revistes catalanes d ’anys enrera, on retrobo 
roves i coses que em fan pensar amb tristesa

en una época en qué era jove i bategava al rit
me de l’hora, amb una fe  i un entusiasme que 
ara, ai!, no tiñe ni puc tenir, i menys en un 
ambient ooca-solia com ¡’actual, del qual val 
més no parlar-ne perqué en sortiria molt mal 
paral, (l ambitent). ”

“La meva preocupado en aquest moment 
és que surtin força rovellons. Anit ha plogut 
bastant ¡ em penso que aviat començaran a 
sortir. ”

“Quan vegi a Mn. Geis li parlaré de tot el 
que em dius. Estranyo molt que no m ’hagi 
dit res de tot això quan aquests darrers dies
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I’he visi diverses vegades. També parlaré amb 
Toiler i Rabassa, i amb Mn. Griera, amb el 
guai ens trobem sovint en el tren de Sarriá. ”
2 de novembre 1957.

”He posât 2 de novembre i no sé exacta- 
ment si avui és el dia 1 o 2. Vise realment com 
un sonámbul. ”

“Faig moites coses així, mig a les palpen- 
tes, i a voltes després m ’adono d ’haver fet un 
disbarat, quan ja no sóc a temps d ’esmenar- 
lo. ”

“T’escric en una tarda grisa, plúmbea, i 
sento la influéncia enutjosa d ’aquest temps, 
que m ’ha privât de sortir a fora a la caga del 
bolet, que és una de les meves passions. ”
4 de juny 1958.

“...no estic en condicions psicológiques... 
...paso moments de depressió, de rabia con
tra tot i tothom i contra mí mateix. És terrible 
no poderse modificar el temperament. Patei- 
xo per no res, tot em molesta i sé que aixó du
rará tant com Jo. Sóc molt més complicat que 
els meus versos!. ”

‘‘Quan enviis les proses a en Segarra 
digues-li que ho fas per indicació meva. Jo li 
escriuré recomanant-les. ”

“El meu Ilibre és una escopetada contra els 
ineptes pintors abstractes, deformistes i com- 
panyia. Hi he posât tot el meu talent i també 
tot el meu génit. ’’

“Lo de can Juliana aniria molt bé si plo- 
gués. Però no plou!”

“Actualment no escric res ni tiñe ganes 
d ’escriure mai més. ’’

“Celebro que hagis pogut veure París i sen
to el fracás de no haver fet la lectura a casa 
d ’en Saperas. ’’

“No tiñe res important a contar-te, no més 
que vise, cada dia més, en un sorrut allunya- 
ment de tot i de tothom. Voldria tornar a néi- 
xer si hagués de ser al revés del que sóc. Patei- 
xo!”
31 de juliol 1958.

“Dies enrera vaig rebre una carta-sermó te- 
va que no he contestât perqué no sabría qué 
dir-te’n. ’’

“El volum teu-meu te Tenvió per correo 
avui mateix. Ja em dirás qué te’n sembla. ’’

“De Juan Ramón Jiménez n ’estic tip fins 
al capdamunt. La seva producció poètica po- 
dria reduír-se al 10 per cent. Però d ’ençà del 
premi Nobel, se n ’ha volgut fer un mite na
cional. Avui tot és propaganda i sols per la 
propaganda s ’aguanten moites coses que no 
resistirien l’anàlisi del temps. ’’

“Aquí fa molta calor. Però dir això en pie 
estiu és una vulgaritat. I  la vulgaritat és un 
dels meus enemies que més em fan patir.

Defensa-te’n com puguis i no t ’oblidis del 
teu amie. ’’
25 d’agost 1958

“T’envio un sonet escrit pensant en can

Juliana. També he escrit un poema de set so- 
nets parlant de la mort i del més enllà. Això 
confirma la teva-observació. Digues-me el teu 
parer sobre “Un espectador etc. etc.”
(No hi ha data)

Per una sola vegada en tota la correspon- 
dència no hi ha data.

“Tinc dins un sobre a nom teu els 3 contes 
premiats a la Plaga de la Liana i que forman 
part d ’un Ilibre de 12 contes (fins ara) que 
penso publicar amb pròleg d ’Oller i Rabassa. 
Tinc la lletra molt nerviosa perqué aquest 
matí de 5 a 9 he estât empaitant els conills, 
que encara fugen, pel bosc de can Juliana. En 
aquest moment vé a interrompre’m el poeta 
Fages de Climent. ”

“Tornant ais contes, no et facis il.lusions, 
com no me’n faig jo: no són res de Taltre 
món i em penso que si els publico no afegiran 
gaires fulls al meu prestigi literari. ”

“Vaig veure el teu tre bali al volum de la 
“Biblioteca Sabadell”. No he llegit aquest lli- 
bre perqué no me Than regalat com a col.la- 
borador. ”

“Celebro la leva contribució a “Bellesa de 
Catalunya”. Et prego una vegada més que 
treballis i enviis el millor als concursos que es 
presen tin. ”

“D ’altra manera, si no fas això o no publi
ques pel teu compte, qué vols esperar?”

“Això de no esperar res ho pue fer jo, tal 
vegada, que ja estic cansat de tot, i aixi i tot, 
encara sirgo. Escriu-me la leva opinió sobre 
els meus contes. ”

La correspondèneia amb Joan Arús va in- 
terrompre’s a partir de l’any 1958.

Per raons purament familiars vaig apartar
me durant uns anys de tota relació literària, i 
aquest allunyament em fou fatal per diversos 
motius. Els nóstres camins amb el poeta amie 
divergeren. Jo vaig anar poc per Sabadell i 
ens várem veure molt poques vegades. Els 
contactes es varen anar espaiant i ja no ens 
várem veure més.

Durant aquest temps les coses, literária- 
ment, canviaren molt.

Molts anys més tard, el 1973, a raó d’haver 
obtingut el premi de “Narrativa” deis Jocs 
Floráis de Barcelona, vaig veure Joan Arús 
assegut unes files davant meu en el saló de 
Cent de la Casa de la Vila, entre els assistents 
a la festa de Iliurament de premis. De lluny, 
un moment ens várem mirar. No sé si em va 
conéixer. Jo, sí. Jo m’havia fet gran i eli 
molt, molt veli.

Vells records, retalls de la seves cartes, els 
seus conseils, mai oblidats, les seves esperan
ces respecte a mí, (no reeixides), se’m presen
taren a la memòria com un rápid “ flash” ...

Per qué he obert, ara, el veli calaix de la ca- 
laixera? A tali de sincera, no sé ben bé si és 
solsament perqué li devia un homenatge. ¿És 
que a aquest hi va també lligat, com un enllaç

amb el passât i allò que representé un dia el 
meu afany literari, una mica de la meva prò
pia personalità!? L’home és feble amb eli ma
teix.

Tinc, naturalment, sinó tots, la major part 
dels Ilibres de Joan Arús. Alguns exemplars 
són cópies mecanografiades que em transme- 
tia, impacient per saber-ne la meva opinió 
abans de passar a la imprempta.

Els tinc ara damunt de la meva taula, junt 
amb el plec de lletres que comencen a tenir un 
color de paper veil i una tinta un xic difosa. 
Encara m’emocionen.

És això, prou homenatge, bon amie del 
passât?

Permeteu-me encara uns darrers mots.
En aquests moments no pue oblidar Mn. 

Geis, pensant que si ara em trobo aquí entre 
vostès, ho dec en bona part a eli.

Aprofitant, dones, aquesta avinentesa que 
em brinda la Fundació Bosch i Cardellach de 
poder llegir davant d’un pùblic selecte i 
intel.ligent, diré que en el meu procès literari, 
O sigui, en l’afermament de la meva vocació 
literària, hi tingué una part importantissima 
el nostre enyorat Mn. Geis, l’abséncia del 
qual la sento en aquests moments dintre l’àni
ma. Ell hi participé d’una forma tan directa 
com Joan Arús, com m’ho demostren les car
tes que en conservo.

No podia, però, barrejar els conseils i la ge- 
nerositat d’ambdôs. Mn. Geis era l’home hu
mé i comprensiu que tots coneguérem, i no 
necessita pal.liatius. La seva obra era ell. Era 
l’expressió de la seva generosità!, pura i direc
ta. La personalità! de Mn. Geis no tenia el 
mateix carácter esotèric que la de Joan Arús. 
Pels versos de Mn. Geis a ell se’l podia conéi
xer, no amagava res, la seva personalità! real 
eren els seus escrits i els seus versos. Joan 
Arús, no. Va ser l’home desconegut i poc 
comprés per molta gent, perqué ell mateix 
amagava la seva doble personalità!, i la seva 
obra no reflectia aquesta diguem-ne doble vi
da.

Per acabar, finalment, remarco amb emo- 
ció que aqüestes notes acabades de llegir fo- 
ren passades a Mn. Geis quan encara estava a 
Bellaterra, ja amb l’ànim decaigut i désinté
ressa! per les coses d’aquest món. Cree que 
fou el darrer treball literari alié que passé per 
les seves mans i pel qual s’interessà en els da
rrers dies de la seva vida. Morí ben poc des
prés de portar això entre mans, ja evadi! del 
món material pensant segurament en el més 
enllà que l’esperava i acceptava com allò que 
va ser sempre: un home digne i un capellà en
ter.

És una gentilesa de: És una gentilesa de: És una gentilesa de:
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Sabadell, de festa...
per Xèspir

A r a ,  a la nostra “ porteria” , per primera vegada entra la 
pilota...

-I no és pas per fer la pilota a ningù; aquest és un esport 
que no ens va...

-Però cal parlar de fútbol, malgrat hi hagi qui no li agradi 
aquest esport, però a canvi li agrada la pilota a l’olla, que fa 
molt bona escudella. I de la pilota parlarem, de passada...

-El “ Sabadell”  estará a primera. De primera classe. Fins 
ara haviem viatjat de segona... D ’ara endavant ho farem de 
1.®, si bé ens costará més car... Però ho farem alternant amb 
gent de més categoria, amb tots els respectes sigui dit, com el 
Barça, el Madriz, el Bilbao, er Seviya... etc.

-La llotja presidencial era plena d ’autoritats politiques: 
d ’esquerra, de dretes, del centre, de tots els gustos i 
extrems... D ’extrems també n ’hi jugaven a la gespa...

-Aixó és més que un club! -cridava un aficionat, estrenan! 
un eslógan que mai l’haviem oít...

-El president Arroyos semblava un riu...
-El Besonias, dones, besos por aqui, besos per allá...
-Toni Farrés, l’autoritat màxima -després de l’àrbitre- ho 

veia tot sense haver d ’aixecar el cap...
-No sabem que es registrés cap accident greu... (Ep! a mi 

em van trepitjar un ull de poll!...)
-Ara, si Déu vol (i els de la Federaciò i manadors no diuen 

el contrari) el Sabadell a Prim era!...

-A la Fira de Sant Pong n ’hi ha per sucar-i pa!...
-No és pas estrany que hi haguéssin tantes mosques, ep! 

vull dir tanta gent!...
-Per cert, de mosques no n ’hi vaig veure cap... (No se ’n 

van enterar...)
- Vaig topar-m ’hi amb un amic que és més pesimista que un 

gat negre.
- ‘"Que diras, ara?” que li vaig fer. - ”Bé, la veritat és que 

des d ’aquí la vida no és pas tan amarga...”
-Vaig veure tot un senyor que es llepava els dits...

-El Railly de la Salut de cotxes d ’època li han canviat el 
nom. Ara és el Railly de les Comarques Catalanes... Adés 
duu rodes noves...

-“ I pensar que aquests «trastos» tinguin tanta estima i a 
mi em tenen en un racó!” ... -va dir-me un veil amic veil.

-Èsser atropellat per una d ’aquestes relíquies automovilis- 
tiques, més que un accident és un luxe..

-Davant de les obres exposades, els comentaris del públic 
eren de tots colors. (Sent un concurs de pintura...)

-A ...a i...a ixó  de ...de ... la p in ...p in ...tu ra  rápida... 
no...no ... em ...em  va... -deia un espectador.

-Diáleg: - “ Vosté no hi participa en aquest concurs?” 
- ”No, jo  no pinto res...”

♦ * *

-I colorit-colorat, la festa s’ha acabat...
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Un que sap curar d’espatllat
Conte de Josep Torrella, II. lustrado de Raimon Roca.

' aminava distret, com solia fer cada dia 
en el sen recorregut matinal per la Rambla 
d’Orient. Tan aviat li reclamava l’atenció un 
cartell acolorit com un rostre femeni jove. I 
s’adonà que un transeünt se li anava apro- 
pant de dret, fins que, quan el tingué just 
davant seu, aquell vianant es deturà i li va 
dir:

- Mira que véns bé.
Una franquesa que el va sorprendre. Si; 

perqué aixi, de prompte, no reconegué la 
persona que l’interpel.lava. 1 l’interpel.lant, 
tot nervios i com si no s’adonés del seu des
concert, prosegui:

- T’havia de veure, però no recordo el teu 
nom i no t ’he pogut localitzar a la guia tele
fònica. Només sabia que alguna vegada ens 
havíem trobat per aquí i en aquesta hora.

Va quedar d’una peça. Tanmateix no 
aconseguia de recordar-lo gens, aquell sub- 
jecte, si bé no li va sortir de confessar-li-ho, 
que no el recordava. Temía de posar en evi- 
déncia que era un despistat o un descortés, i 
qui sap si les dues coses juntes. Es limitá a 
emetre un lacónic interrogant:

- 1 dones?.
El desconegut -o conegut no reconegut-va 

reprendre:
- Escolta, tu saps curar d’espatlla't.
Com s’havia d’interpretar.aixó?. Vejam;

era una afirmació o una pregunta?. No en- 
certant a pronunciar-se en sí o en no d’una 
forma concreta -ni, en el fons, volent-ho- va 
correspondre tan vagament com va poder. 
Va dir, només:

- Home...
Però no hi havia imprécisions que val- 

guessin, es veu.
- No em dirás que no!. T’ho vaig veure fer 

un dia a casa d’algú; no caie de qui, en 
aquest moment.

Ah, vaja!. Devia referir-se a una vegada 
que un amie -així, de prompte, no recordava 
quin-, va invitar-lo a una festeta amb la qual 
l’amic celebrava... ara no recordava qué. 
Així, aquest individu era en aquella festeta?. 
Algu hi va encetar el tema de fer-se curar 
d’espatllat. Estaven tots ja molt eufórics, 
quan va suscitar-se la qüestió. I eli va tenir la 
relliscada de donar alguna pista sobre aque
lla terápia folklórica, que semblava descone- 
guda per la major part deis présents; si s’ha- 
gués mantingut ben seré, segur que no hau-
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ria caigut en el parany. I vet aquí que, si us 
plau per força, va haver-ne de fer una de- 
mostraciò práctica amb un contertuli que es 
va prestar a ser conillet d’Îndies. Però el cert 
era que mai no havia curât d’espatllat ni de 
res. Sabia, si, que anys enrera, molts anys, 
quan hom se sentía desganat i deprimit es 
feia -O el feien- mirar, per un que hi enten- 
gués, si estava espatllat. I fins recordava 
que, de noiet, encara la seva àvia havia trac- 
tat aigu de la familia amb aquella medicaciò 
ingènua, i que eli s’hi havia fixât molt, tota 
vegada que el ritu el deixava força intrigat. 
Sí; ho recordava bé: el “pacient” s’asseia en 
una cadira mitjana, les carnes ben juntes, i 
ella, l’ávia, prenent-li les mans li aixecava els 
braços ben erectes, fent que els dits polzes 
s’ajuntessin. I si els dits polzes no coincidien 
d’altura volia dir que el “pacient” estava es
patllat, i aquell desarreglament era la mare 
de les diverses molésties que sentía i d’altres 
que encara li podrien pervenir; aleshores ca
lia fer una estirada forta al braç que queda- 
va curt. Diría que la cosa anava així, i pot- 
ser, a més, s’hi resava alguna oració per en- 
tremig, però no hauria pogut aventurar-se 
en absolut a dir quina oració era la prescrita. 
En definitiva, i com que no havia estât mai 
capaç de negar-se en rodó a res, va dir, mi
rant d’escapolir-se:

- Aquell dia això anava de broma. Va ser 
un joc més de la festa, (I tant joc, que li va 
quedar la sensació d’haver-se deixat prendre 
el pel per mor de la seva excessiva bona fel).

- Però, saps fer-ho.
- Si tant convingués...
Ja no va tenir temps d’acabar la frase.
- Dones, mira; ves ara mateix a casa me- 

va, carrer de l’Estrella Polar, número 10. Hi 
trobaràs la meva dona.

-No sé si la conec- va atrevir-se eli a inter
rompre, pensant que el fet de conéixer el seu 
abordant, si és que tanmateix es conegues- 
sin, no presuposava que també hagués d’ha- 
ver conegut la seva muller.

Però per aquell “ ésser-transeünt-no- 
identificat” es veu que tampoc no hi vahen 
objeccions.

- És ciar que la coneixes!. Fes-me aquest 
favor; cura-me-la d’espatllat. Perqué estic 
convençut que n’està, d’espatllada. Jo enca
ra hi cree en això, i avui dia és difícil de tro- 
bar qui ho practiqui -I, reblant el clau, afegí 
amb contundéncia:- Però hi has d’anar de 
seguida, perqué ella hi siguí.

Renoi; era deis que saben imposar-se, 
aquell inesperat amie!. I si tant necessitava 
el favor i tan difícil li resultava d’ensopegar 
algú que pogués fer-l’hi, qualsevol s’hi nega
va! Miraria de sortir-se’n més o menys airós, 
amb el consol de pensar que si no se n’hi 
sortia no podía pas perjudicar la pacient, i 
també -caldria admetre-ho- amb la curiosi- 
tat de comprovar si, veient la muller, recor
daría la coneixença amb el marit; no pas per 
cap més altre interés.

Tot anant cap al carrer de l’Estrella Polar 
s’esforçava per fer memòria de qui podía ser 
aquell “ conegut” . Casos per l’estil, de no 
identificar gent que hauria de reconéixer, li 
succeíen so vint. Fins m̂ és d’una vegada ha
via sabut que algú s’havia sentit ofés perqué 
no el saludava. I és que el problema té una 
doble cara: no n’hi ha prou que sápigues 
destriar, anant pel carrer, les persones que 
coneixes de les que no coneixes, sinó que, a 
més, fins si et trobes amb algú que saps qui 
és has de recordar si tens el costum de 
saludar-lo o no.

Hi ha una cosa ben curiosa. La gent que 
viu en una gran ciutat s’estalvia aquest dile
ma; com que allí ningú no es coneix, no s’ha 
de saludar ningú. En els pobles, en canvi, 
com que es coneix tothom, dones cal saludar 
tothom. I, per cert, també resulta curiosa la 
varietat de recursos verbals que empra la 
gent deis pobles per saludar, évitant de caure 
en la monotonia; des de la garrepa secor de 
“Apa!” , passant pel “ Bon dia” , el “ Bona 
nit” O l’“Adéu-siau” convencional, fins a 
clixés sobre el temps que exerceixen igual- 
ment funcions de salutació, com “ Fa calor, 
avui, eh?” , o “ Qué!, farà bo?” , o “ Nasin- 
fum si plourá més del que ha plogut fins 
ara” .

Ja travessava la cantonada de l’Ossa Ma
jor; després vindria la de l’Ossa Menor i la 
tercera seria la de l’Estrella Polar.

Sí, sempre ho havia pensât. La gent de les 
ciutats grans i la deis nuclis petits s’escapa 
del trencacaps de la salutació. Mentre que a 
les ciutats mitjanes -que era el seu cas-, bé 
que en realitat tothom es conexi, en el sentit 
que tothom sap qui és tothom, quan es trac
ta d’una persona amb qui no s’ha establert 
una coneixença efectiva -que no s’hi hagi 
conversât mai, vaja-, dones no se la saluda. 
Per molts no deu ser difícil de mantenir 
aquesta distinció; per a eli ho era. Manta ve
gada en creuar-se amb un rostre no descone
gut li passava que a primera vista no encer- 
tava a precisar si amb aquella persona es co- 
neixien i se saludaven, o si es coneixien però 
no se saludaven, o si no es coneixien ni se sa
ludaven. I aleshores sorgia el conflicte de si 
havia de saludar-la, aquella persona, o de si 
se n’havia d’abstenir.

Hi havia el cas d’un individu respecte al 
qual tenia la seguretat que no es coneixien
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de res, però feia algún temps que s’hi creua- 
va cada dia en un mateix trajéete, fins que 
una vegada es produi que, de forma total- 
ment espontània, van coincidir a saludar-se i 
ja no van deixar mai més de fer-ho.

Els dubtes que l’assaltaven pel que fa a la 
salutaciô -cosa que, almenys en aparièneia, 
sembla tan poc important-, no tenien fi ni 
compte. Quantes vegades li havia quedat 
penjat a mig aire el gest de saludar, perqué 
tot d’una recordava amb una certesa absolu
ta que la persona a la quai es dirigia no l’ha- 
via saludada mai abans; o se n’adonava 
quan el gest ja era del tot consumât, amb la 
indiferèneia més ostensible de qui el rebia. 
Quin nyap!.

S’ha d’admetre que alguns casos es pre
senten certament dubtosos. Per exemple, el 
de l’empleat d’un serve! que més d’una ve
gada l’havia atés des del seu taulell o la seva 
finestreta i un bon dia se’l trobava pel car
rer. A eli li semblava coherent de saludar-lo 
però, en anar a fer-ho, observava que l’altre 
passava sense ni mirar-se’l. 1 devia ser lògic: 
ell el coneixia, sabia perfectament que hi ha
via creuat algunes paraules en més d’una 
ocasió, mentre que, per a l’empleat, ell devia 
ser un de tants com d’un cap de jornada la
boral a l’altre passaven allò que es diu per 
les seves mans.

Com també recordava el cas de... Ja tenia 
l’Estrella Polar. Girada a la dreta... 2... Sí, 
el cas de... 4... Eren ben acostats els núme
ros... 6... Com que no hi havia magatzems 
ni grans comerços... 8... Tot eren cases par
ticulars... 10.

No hi figurava cap nom. I ningú no devia 
sentir el timbre. Passais uns minuts s’adonà 
que el cancell només era ajustât. Empenyé, 
amb cautela, i la porta cedí. Al vestibul, que 
no era pas gran, no hi havia ningû. Pensà 
que seria millor d’anar-se’n i tornar una mi
ca més tard. Però la vidriera emplomada 
que li venia a dret fil, i que tampoc no era 
ben tancada, amb la seva transparéneia llu- 
minosa semblava invitar-lo a franquejar-la. 
I la va franquejar.

Fillets de Déu!. Ni mai que ho hagués 
fet!. A dues passes hi havia, estirada a terra, 
una dona. Més exactament: el cadáver 
d’una dona. No calia ajupir-se per tal 
d’examinar-lo i assegurar-se’n. La seva gan- 
yota horripilant era inequívoca: algú la de
via haver estrangulada.

10... 8... 6... 4... 2... La Rambla 
d’Orient!.

La retirada havia estât instantània; sense 
temps de fer-se cap reflexiô prèvia. 1 és que 
ni en va sentir la nécessitât, de fer-se-la. 1 
havia fugit no pas pensant en el perill de 
veure’s compromés ni de si hi hagués Passas
si dintre la casa i se’l carregués també a eli, 
ni per... Simplement, va fugir. Segur que 
per mer instint animal.

No va ser fins en arribar a la cantonada 
del carrer de l’Ossa Menor que el seu cervell 
reprengué la marxa ordinària. (Ordinària en 
ell, s’ha d’entendre). 1 la primera cosa que se 
li acudí va ser que s’estava quedant sense 
aclarir si tanmateix havia conegut abans 
d’aquell dia la persona que l’envià al carrer 
de l’Estrella Polar; si aquella persona el co
neixia a ell, de veritat, o l’havia près per al

tre; si es coneixien només de vista i no se sa- 
ludaven; o si, amb anterioritat a aquella tro- 
bada, s’havien saludat algún cop sense que 
es coneguessin.

Resultava una mica confòs, tot això. 1 si 
un altre dia tornés a trobar-se’l, aquell ele
ment, qué faria?. Saludar-lo, o passar de 
llarg com si no el conegués?.

De sobte es va dir: “Alto!” . 1 es deturà i 
tot, en sec. Faltava poc per aconseguir la 
cantonada de l’Ossa Major. Alto!. El seu 
cervell devia haver recobrat de cop i volta un 
xic més de llum puix s’adonà que els seus in- 
terrogants eren ociosos. 1 tant!. Convenia 
no oblidar que aquell individu l’havia vist a 
eli fent -o simulant- una cura d’espatllat a 
casa d’un tercer; això es devia haver de tenir 
per inqiiestionable. L’interrogant que ara 
s’imposava de plantejar-se era un altre: si el 
tipus que l’envià al carrer de l’Estrella Polar 
sabia que a casa seva hi havia una dona este
sa a terra o si ho ignorava. 1 encara: el cos 
estés a terra era el de la muller d’aquell 
“paio” i la casa era casa seva?.

Un impuls irresistible féu que girés els 
passos i els encaminés de nou cap al carrer 
de l’Estrella Polar. Se li feia necessari de po
der treure poc o molt d’aigua clara respecte 
a les persones i els fets que li havien desgui- 
terrat el programa matinal quotidià. No és 
que pensés en una acciò determinada i posi
tiva, no; només apropar-se a la casa i passar-
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hi per davant fent-se el suec. Potser ja hau- 
rien descobert el cadáver. Potser pel carrer 
es comentaría el succès i podría saber qui era 
la víctima i si Tassassi era o no el propi ma
ri!.

Com de fet, aixi que tombà al carrer de 
TEstrella Polar ja va veure que a Tindret del 
nùmero 10 hi havia un grup de gent. Va anar 
seguint al seu pas; sense alleugerir-lo, més 
aviat alentint-lo. I tant va ser arribar al da
vant de la casa com parar-s’hi un cotxe de la 
policía i descendir-ne uns agents. Advertí 
que una dona els deia alguna cosa, ais 
agents, tot senyalant-lo a ell i sense 
dissimilar-ho gens, per cert. Vaja!; vet aquí 
una altra persona que el coneixia i que ell no 
recordava d’haver-la vista mai. Devia ser al
guna veina del 10, aquella dona, puix que 
vestía d’estar per casa, amb davantal i tot. 1 
ja no va pas tenir temps de preguntar res a 
ningú, com havia pensât de fer, ni de poder 
pensar cap altra cosa: en qüestió de mo
ments -potser només de segons- va ser invi
tât a ficar-se al vehicle policial. I no va tenir 
altra alternativa que acceptar la invitació. 
Quin cap, el seu! Tantes coses com sempre 
descapdellava, en aquest cas havia descap- 
dellat ben poc!. I què els diria als policies?. 
Calia aprofitar el trajéete per meditar-ho bé. 
O no calia. Els havia de contar la veritat, 
sinjplement; el seu encontre amb el 
conegut/desconegut, la peticiò/ordre que 
aquell va encolomar-li d’anar a curar la pre- 
sumpta muller presumptament espatllada i 
el llastimós estât en què va trobar-la.

Allò que ni per un moment no va preveure 
-qui ho hauria pogut preveure?- és que al 
cap d’una estona es trobés al despatx privât 
del comissari de policía -previ un breu inter
rogatori a càrrec d’un pareli d’agents-, amb 
el propi comissari assegut arran seu, però 
d’esquena, i eli dret estirant-li els braços per 
veure si estava espatllat i, en cas positiu, 
aplicar-se a reajustar-lo. ■
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De Sabadell i el seu rodai

Breus noticies dels molìns del Rìpoll
per Joan Ahina i Girali

m L í \?ns diu Miquel Carreras en els seus 
“ Elements d ’Història de Sabadell’’: “I 
així foren els monjos de Sant Llorenç, 
com recorda la tradició, els qui primer 
van establir les terres hortives de Saba
dell, els qui van aixecar els primers mo- 
lins al Ripoll i els qui feren la sèquia 
Monar o Molinera que rega les hortes 
del riu”.

D’aquests veils molins del nostre ter
me en farem avui un breu resum docu
mental, començant per part d ’amunt 
del riu Ripoll.

Molí d ’en Gali - En unes delimita- 
cions de terres, de l’any 1542, trobem ja 
citât el mas Cellent. Ens diu el docu
ment que aqüestes terres, situades al 
Torrent de Colobrers, termenaven, a 
ponent, amb el mas Cellent. 1 poc més 
tard ens ve ja documentât el molí: “ter
res en lo Hoc anomenat mas Baiona, a 
tramuntana amb lo molí d'en Cellent”, 
llegim en una escriptura de 1558. És el 
1687 quan he trobat per primera vegada 
un nou nom al molí d ’en Cellent: “el 
molí d ’en Cellent o d ’en D eu”. 1 d ’ales- 
hores en endavant el molí ve gairebé 
sempre esmentat amb aquest nou nom: 
molí d ’en Deu. El 1763 el paraire terras- 
senc Ignasi Gali, junt amb el seu germà 
Francese, prenen a lloguer el molí d ’en 
Font propietat d ’Antoni Font. Possi
blement no prou satisfets els germans 
Gali d ’anar a lloguer, demanen permis 
per construir “un molí bataner molt 
immédiat al molí fariner d ’en Salient, 
edificat en la heretat mas Deu 
Salient”, com ens diu un document de 
1773. Sembla, però, que no s’arribà a 
construir aquest nou molí i que els ger
mans Gali posaren els batans a l’antic 
molí d ’en Cellent o d ’en Deu; des 
d ’aleshores el coneixem corn a molí 
d ’en Gali.

Molí d’en Mornau - Fou el 1783, corn 
podem llegir en els sobres del paper de 
fumar que s’hi fabricava, quan fou 
construit aquest molí. La filia del fun
dador Antoni Amat i Pont, germà de 
l’Arquebisbe Félix, es casà amb el bar- 
celoni Francese Mornau, de qui pren- 
gué el nom el moli. En els seus inicis el 
moli fou paperer, però el 1831 compar
tía ja  amb la indùstria tèxtil les seves ac- 
tivitats; aquest any, Agusti i Carles 
Brujas i Joan Capdevila, tots fabricants 
de draps, “tenen un assortiment i altres 
màquines col.locades en aquell molí pa
perer anomenat d ’en M ornau” amb la

facultat de poder-se valer, a més, “dels 
estenedors se tenen en l ’expressat molí i 
d ’aquell aposento anomenat dels mira
dors, per estendre panyos”. .

Molí de Baiona - En parlar del Cas- 
tell de Baiona, en el número 42 de 
“Quadern”, feiem ja esment del molí 
de Baiona, de difícil localització exacta 
avui, i que encara l’any 1671 era “ fari
ner, amb les seves moles, dans i agulles 
usades i amb les seves farineres i tramu- 
lles.’’

Molí de n’Oriac - Tôt i que conegut 
també amb el nom de Molí Nou, és ja el 
1728 que en tenim noticies quan Josep 
Oriac el llogà a Francesc Rigalt; que el 
molí podia ser draper ens ho fa suposar 
el fet que els anys 1730 i 1731 trobem, 
en diversa documentació, a Francesc 
Rigalt corn a paraire i teixidor de lli. 
L‘any 1754 el mateix Josep Oriac el llo
gà de nou, acceptant que el llogater 
“pugui fe r  pasturat fin s  a l ’aitra banda 
del riu, al Castell de Baoina. ”

Molí d ’en Font - Les primeres noti
cies que n’he trobat son de 1733 quan 
Antoni Font lloga a Josep Comas “el 
molí sota can Català”. 1 que el 1735 era 
ja molí draper ho veiem en una escrip
tura de lloguer d ’aquest any en la que 
s’hi diu: “el molí draper amb dos nocs 
t reballant i saboneria, que el dit Font 
posseeix en la Parroquia de Jonqueres 
sota la casa i mas Català”. Possible
ment, i amb força anterioritat, fou ano
menat Molí d ’en Fossar; del 1571 tro
bem ja una escriptura d ’arrendament 
del molí d ’en Fossar. 1 en un document 
de 1733 s’hi diu: “terres en honors 
d ’Antoni Font que foren antigament 
d ’en Fossar”.

Molí de n’Amat - Ja Antoni Bosch i 
Cardellach en els seus “Anales” tm  as- 
sabenta dels plets que entre els Comuns 
de Terrassa i Sabadell es van originar a 
rel dels fets del molí d ’en Carbó el gener 
de 1390. Aquest molí d ’en Carbó, Joan 
Sampsó el comprà l’any 1501 i l’escrip- 
tura de la compra en diu: “tot aquell 
molí, abans fariner, derruít i deshabitat 
anomenat molí del mas Carbó”, Samp
só el reconstruí i fou després molí dra
per, com ho podem comprovar en un 
document de 1593 on s’hi llegeix: “A n 
tic Sampsó té el molí draper del mas 
Carbó”. El molí d ’en Sampsó passá 
l’any 1705 a Joan Amat i Sámpsó, pos
siblement hereu, per la seva mare, del 
molí. Des d ’aleshores el coneixem com

a Molí de n ’Amat.
Molí d ’en Basso - Són de l’any 1406 

les primeres noticies que he trobat del 
molí d ’en Bassó; un document d ’aquest 
any ens parla del carni que va al molí 
Bassó. Uns altres papers de 1445 ens 
ajuden a situar-lo: “terres a les Planes 
del Castell d ’Arrahona, a sol ponent 
amb el molí Bassó”. 1 el darrer docu
ment on l’he vist esmentat ens parla del 
“molí Bassó, a ponent amb la riera de 
Ripoll”-, és de l’any 1678 i més enda
vant no n ’he trobat cap més referéncia. 
Es ben poc, dones, el que en sabem, pe
rò els details coneguts permeten supo
sar que aquest molí Bassó o d ’en Bassó, 
de les dues maneres l’he vist escrit, era 
al lloc on avui hi ha la fábrica Buxó, 
prop del Riutort.

Molí d’en Torneila - Miquel Carreras 
ens diu: “En l ’any 1157 hem vist es
mentat el molí de la Garriga que els do
cuments ens presenten com a proper al 
pas del Ripoll pel carni de Caides, cosa 
que ens fa  pensar que no sigui l ’anteces- 
sor de Factual molí d ’en Torrella”. Un 
document de 1423 ens parla encara del 
“moli de la Garriga, dins el terme de 
Sabadell, i a orient amb el riu R ipoll”. 
És l’any 1599 que es troba aquesta no
ta, no massa aclaratòria encara que el 
que fa referéncia al nom del molí: “tota 
aquella casa o molí per a retórcen llana, 
contiguo a les cases de dit Torrella si
tuades en la riera de R ipoll”. El 1604 
trobem ja aquesta nota més concreta: 
“en el Hoc dit la Garriga, a devant amb 
el ree del molí d ’en Torrella”. Cal dir 
que entre l’abundosa nissaga de Torre- 
lles sabadellencs, molts d ’ells paraires, 
la primera vegada que n ’hi trobem un 
amb l’ofici de moliner és l’any 1589; és, 
dones, molt probable que els Torrella 
donessin el seu nom al veil molí de la 
Garriga cap a darreries del segle XVI i 
que en mantinguessin la propietat fins a 
inicis del segle XV lll. Efectivament, 
datada a l’any 1728 trobem la noticia 
que el Reverend Feliu Llobet compra el 
molí d ’en Torrella a Joan Torrella, mo
liner, i que el mateix any el lloga a Jo
sep Amat. La familia Amat estigué es- 
tablerta al molí d ’en Torrella durant
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molts anys.
Molí Xic - Una de les primeres noti

cies d ’aquest molí, conegut al llarg dels 
temps amb ben diversos noms, corn ani- 
rem veient, ens la dona una escriptura 
de 1424 en la que s’esmenta un molí 
“en la horta major, antigament anome- 
nat de na Segarra i ara d'en Deganet”; i 
un document de 1436 ens parla de nou 
del “molí draper i fariner d ’en Dega
net, a l ’horta m ajor”. El 1577 trobem 
un altre canvi de nom i de propietari; 
uns papers d ’aquest any ens parlen 
d ’unes “terres a l ’horta vella, a migdia 
amb la casa que fo u  d ’en Deganet i que 
posseeix ara en Vallcorba”. I el 1770, 
amb aquesta nota, ens apareix un altre 
nom al molí: “el molí paperer anome- 
nat molí X ic i antigament d ’en Vallcor
ba, avui de les vidues Arderías, en 
l ’horta vella del R ipoll”. No sabem en 
quina data els Arderius adquiriren el 
molí; el trobem ja documentât corn a 
Arderius el 1738 en una nota que- diu: 
“el molí d ’en Arderius paperer i abans 
moliner, i anomenat molí de les Nogue- 
res”. El 1798 Antoni Campdepadrós, 
com ens conta Antoni Bosch i Carde- 
llach en les seves “M emories”, p rengué 
possessio del molí paperer dit M olí 
X ic ”; en pagá quatre mil cinc-centes 
Iliures, segons es diu, encara que jo  no 
ho sé del cert”, comenta en Bosch. Se
garra, Deganet, Vallcorba, Xic, Arde
rius i de les Nogueres; un bon aplec de 
noms per al mateix molí.

Molí d ’en Fontanet - No he trobat 
cap noticia de quin era el nom anterior 
quan l’any 1559 Joan Nuell compré el 
“molí draper i abans fariner a 1’horta 
vella”. El 1588 Pau Nuell, moliner, 
possiblement fill de Joan, morí i deixà 
el molí a la seva vídua. Un inventari de 
Gabriel Nuell, moliner, de l’any 1617 
ens diu que en aquest molí hi havien 
“dos nocs a punt per anar i per enfortir 
los draps”. Es en una escriptura de 
1678 quan trobem un altre nom, actual 
encara, a aquest molí; ens diu aquest 
document: “terres al costat del camí 
que va de la present vila de Sabadell a la 
Creu del Cap de la Costa i al molí d ’en 
Fontanet, abans d ’en N uell”. Amb 
aquest nom, molí d ’en Fontanet, el tro
bem sempre esmentat des d ’aquest any 
en endavant. Un document de 1772 
ens l’esmenta corn a molí fariner i dra-
per.

Molí de Ça Trilla - Ens diu Miquel

DE SRBRDELL

Carreras que “El molí de Trilla supo- 
sem que és el que en 1098 establiren els 
senyors d ’Arrahona a Udalard i creiem 
que va prendre aquest nom pel camp de 
bat re o “trilla” que tenia anex. Que de
via haver-hi un incendi en aquest molí 
ens ho fa suposar una nota del 1425: 
“en el Hoc dit del molí Cremat, a de
vant amb el riu R ipoll”; i ens ho confir
ma una altra nota, aquesta de 1510 que 
diu: “En el Hoc dit el M olí Cremat de 
Ça Trilla, a devant amb la riera de Ri- 
poH”. Durant el segle XVI es troba di
verses vegades esmentat el molí de Ça 
Trilla sense però que en cap cas s’hi in- 
diqui si era encara utilitzat. És un docu
ment de 1561 que ens dóna constància 
de la seva manca d ’utilizació: “el molí 
de Ça Trilla, derruít i deshabitat, a de
vant amb el R ipod”. La seva localitza- 
ció, amb el Ripoll a llevant com hem 
visi, ens l’aclareix més un document de 
1581 que diu: “en el doc dit el Pas de 
Granoders jun t al molí de Sa Trida”. 
Aqüestes descripcions ens sitúen aquest 
molí ben a prop o a les mateixes Tres 
Creus.

Molí de les Tres Creus - Podría molt 
bé èsser el molí paperer que a mitjan se
gle XVIII construí el tender de panyos 
barceloní Antoni Casanovas fos el ma
teix edifici del Trull; sembla almenys 
que n ’era ben a prop. El Trull ens ve es
mentat ja en un document de 1679 en 
parlar d ’unes terres “al torrent de les 
Tres Creus, tocant a les basses del trud 
de fe r  oli que és allí”. Aquest trull era el 
que es coneixia com a Trull d ’en Folch, 
com ens diu un document de 1763: “so
ta les Tres Creus o Pas de Granoders o 
Trud dit d ’en Folch”. Del molí paperer 
d ’en Casanovas un document de 1759 
ens en dóna la producció anual de les 
deu piques de paper que hi havia: 1.300 
resmes de paper comú per a escriure i 45 
resmes de paper “ floret” o de millor 
qualitat. A darreries del segle XVIIl 
Francese Capalà, mercader barceloní, 
arrendé el molí de les Tres Creus.

Molí de Sant Oleguer - Tardana és, 
possiblement de darreries del segle 
XVIll o inicis del XIX, la construcció 
del molí de Sant Oleguer. En la docu- 
mentació de l’Arxiu Historie de Saba- 
dell no n ’he trobat cap referéncia ni en 
el segle XVIII ni en els anteriors, tot i 
que hi són abundants les referéncies al 
mas Oleguer, sense fer esment del Sant, 
des del 1400 fins al 1700; del 1760 en en
davant el trobem ja citât sempre com a 
mas Sant Oleguer. Una primera menció 
que fa referéncia a Sant Oleguer, amb 
el qualificatiu de Sant i en la que no s’hi 
menciona encara el molí, és de l’any 
1759 i diu: “Patricio José tomó a título 
de arriendo por el presente año el lava
dero de lavar indianas compuesto de 
una casita, una balsa i también tierras, 
bajo el alquiler de dos quintales de cá
ñamo que se cogería en el huerto de 
San Oleguer”. Una de les primeres no
ticies del molí és del 1831 i ens el defi- 
neix aleshores com a molí fariner: “tot 
aqued molí farm er anomenat de Sant 
Oleguer, amb dues moles de fe r  farina i 
demés utensids, aqüeductes del mateix 
molí i son actual saltant d ’aigua”.

Molí d ’en Gall - Una de les primeres 
noticies d ’aquest molí ens la dóna un 
document de 1676 que diu: “el molí del 
Gad, molí fariner amb dues rodes 
molent i amb el seu rec i resclosa”. És 
possible que aquest molí es conegués 
anteriorment amb un altre nom ja que 
en uns papers, també de 1676, s’hi ano
ta: “en el doc dit abans molí d ’en To
rras i ara molí del Gad”; i aquesta de- 
nominació anterior ens la confirma una 
documentació més antiga, de 1618, que 
diu: “en el doc dit mas Verger o sobre 
el molí d ’en Torras”. Cal recordar que 
el mas Verger, “derruít i deshabitat”, 
com ens diu un document de 1610, era 
prop del Ripoll i prop també de Sant 
Oleguer. L’any 1835 començaren les ac- 
tivitats, al molí d ’en Gall, d ’una fébrica 
de draps de la que sabem que hi havien 
tundoses, perxes i estricadors. ■
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Notes i pilotes

A Primera amb la cíutat entera...
per Pere Font i Grasa

U .n altre equip; un altre camp. Potser 
més gran; més modern, menys entran- 
yable. Rectangle sense xemeneies a 
l’horitzó. Tot ha canviat; res no és 
igual. Com si de cop i volta haguéssim 
cremat els cromos, les imatges dels anys 
50, 60...

Temps era temps. Un petit pais; una 
ciutat, la gent. Els gols; sempre els gols 
corn a rerafons. L’adoraciô de la pilota 
rodona.

Quan els sociôlegs d ’aquella llarga 
foscor dels “ 40 anys” descobriren que 
el No-Do i el fútbol eren els mites que 
amagaven altres mancances, la raô 
d ’Estat ja  s’havia arrelat a llocs llun- 
yans: la democracia imperfecta ianqui i 
la imperfecta dictadura proletària so
viètica. Els camps de pilota s’omplien 
de gom a gom, i la propaganda cinema
togràfica embadalia el poblé.

Després de la nova gespa creualtenca, 
vingueren els voltors immobiliaris, que 
van remodelar-nos la ciutat. Per la Rie- 
reta l’aliron d ’aquella tarda Ilunyana 
del Reial Màrcia (1-0), va transform ar
se en especulado de terrenys i en la glo
ria d ’un estadi Nou, novissim, munici
pal, municipalissim: ¿Can Bargunyó?, 
¿Can Vergonya?, ¿Estadi Concordia?, 
¿Estadi Can Rull?. Vet-ho aquí!, la 
NOVA CREU ALTA al bell mig de la 
Plaça Olimpia. Una sàvia i verda deci- 
sió a la fabril ciutat; vila del pagés...

I el fútbol va envellir-se, quan era un 
joc per abellir l’esperit. Un esport for
mes, com a minim per honorar Es- 
truchs. Sangüesas, Guals, Vázquezs, 
Pallás... Altarribas, Tamburinis i Ros
sons.

Les torres d ’habitatges de Can Bor- 
gunyó van pujar i pujar per l’Avinguda 
Paraires, mentre un estol de jugadors 
acabats i de promeses de relien (més 
aviat escarranssides) maldaven per do
nar Ilustre a les arlequinades samarre- 
tes.

Quan els que ara manen corrien per 
la Via Massagué per davant deis grises 
de la porra, o bé anaven en comissió 
d ’aplec camperol-polític a Les Arenes, 
el poblé ras escridassava follament 
aquell 3-0 al Reial Madrid. Jorn deis 
jorns, quan la NOVA CREU ALTA va 
perdonar tots els pecats immobiliaris, 
com si el petit món sabadellenc assolís 
el cim de l’Everest. La brama humana 
va crear aquell esperpéntic: A PRIM E
RA CON LA CIUDAD ENTERA!

T “ " * ---------------- ------------— —
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Els eufórics “ boys” del “ Sabadell” van col.locar un cu- 
curull i una botella al monument de Joan Sallarés i Pía, 
fent-lo partícep de la festa... (Foto de P. Monistrol).

Eren els anys de “ La Ciudad piloto 
del deporte español” , de quan l’aigua 
natatoria tenia més socis que el Centre 
d ’Esports. Tot Espanya parlava de no- 
saltres; LA CIUDAD ENTERA, en es
pecial quan la Penya Arlequinada va 
multiplicar per milions de pessetes uns 
papers amb un 5 davant: La grossa, la 
grossa de Nadal!. Tot just existia el bon 
record de la gradería de totxana, quan 
la ciutat guaitava xemeneies des de la 
Vella Creu Alta, amb una tribuna feta 
de capses de tomáquets, amb periodis- 
tes que li engiponaven un cop de parai- 
gües al “ refri” Escartin, quan el roba- 
tori de l’Oviedo...

Amb la NOVA CREU ALTA res ja 
no era igual, perqué la ciutat es creía de 
Primera Divisió havent enterrât les xe
meneies.

Van arribar els anys 1971, 1972, 
1973: la crisi. El Roson va voler 
dedicar-se ais ocellets i aquell somni es 
va esmunyir de mica en mica. La ciutat 
ja havia crescut; el téxtil anava de mal 
borrás i la Manchester of Catalonia en
trava en una de les crisis cícliques que li 
marca el segle informàtic.

La bella Arrahona, ciutat velia i sen- 
yorivola, farcida d ’homes, dones i sen- 
yors, va amagar el cap sota l’ala. La 
ciutat entera va exclamar: ¡Som-hi!. 
Aleshores fou quan van inventar un 
nou teler. És el teler de l’economia sub- 
mergida. L ’inici d ’un nou ordre indus

triai, més aviat casolà, esllenguit, con
fias, estrany, amagat, feia que la ciutat 
entera es mogués com menudes formi- 
gues. Importació italiana, que des de 
Prato i Pistoia algú va suggerir com re- 
conversió posterior a la reestructuració.

Diuen que no ha anat malament del 
tot. La Manchester va entendre que to r
nava la llibertat, que la gent que “ es- 
tiuejava” a La Modelo era bona, que 
de mica en mica surava una nova classe 
liberal fins aleshores amagada o sub- 
mergida, allunyada del fútbol. La ciu
tat va trobar un ferrer de tali que podia 
engrescar la gent amb pilotes que feien 
gols electorals. Els ciutadans van conèi- 
xer garrigas,-vigatans amb b alta, gine- 
ses... Eren els nous temps que ja veia 
venir aquell inoblidable Juanito Casa- 
blancas (més eixerit que el Bogart) des 
d ’un grapat d ’anys enrera.

La ciutat va començar a rutilar en la 
mesura que els aturats oficiáis no es co- 
rresponien amb els aturats autèntics. 
Era la ¡porca misèria! d ’anar submer- 
gits sota el fang del nou invent econo
mie.

Com sempre, Sabadell va anar tirant 
de la rifeta: Amb sommersa, amb dra- 
paires, amb informàtica, amb el nou 
ordre civico-participatiu.

...I aleshores algú va adonar-se que 
pilotejaven per aquests camps de Sego- 
na i Tercera Divisió un plec d ’arlequins 
que els dijous menjaven l’arrôs del res
taurant Costa. Havia sorgit una Junta 
Directiva que anava sobre rodes, fins 
arribar a una de submergida...

De mica en mica el nou ordre econô- 
mic i politic va entendre que la gent ne
cessitava uns mites de calces curtes. Els 
politics van decidir que era negoci elec
toral. Fet i dit.

En arribar aquest punt sorgeix la crò
nica de la temporada futbolitica més re
cent: L’esclat d ’una tarda de primave
ra, la recuperació mitològica a tort i a 
dret, des d ’una NOVA CREU ALTA 
amb xemeneies submergides.

...El joc tornará a ser joc. Podem 
tornar a perdre (encara que Iluitarem i 
vencerem) perqué som homes i dones 
que repetim calcada la història de la 
ciutat. L’avantatge actual és que podem 
repetir-la amb televisions i videos; 
abans només amb copies de fil i canya, 
romanços de cec, o bé les entranyables 
vivèneies del Marià Burgués o, parlant 
de fútbol, els rodolins de l’Avi Papell«



L’Aranguren ha tornai
per Isidre Creus  ̂ Regidor de Cultura

o crec que no es gens convenient per
dre la memòria.

Sembla ser, però, que el subconscient 
col.lectiu rebutia; no li agrada massa de 
sentir a parlar deis darrers 50 anys.

No expliquis batalletes, home, no ex- 
pliquis batalletes.

Sembla ser també, però, que al sub
conscient col.lectiu no li acaba d ’agra- 
dar aquesta democràcia.

Tot segueix igual, les poltrones, la lli- 
bertat d ’expressiô... de canvi, res de 
res. Tots els politics sòn iguals.

Si no pots explicar batalletes, si no 
pots 1er memòria, si no pots explicar 
com funcionava el nostre pais l’any 73, 
corn pots dem.ostrar que l’any 86 és mi- 
llor?

Com pots demostrar que la democrà
cia ha millorat, l’ètica, la convivència i 
la pluralità!?

L’Aranguren ha tornat a Sabadell.
El nostre diari, el Diario de Sabadell 

del divendres dia 16 de maig del 86 ens 
recordava, ens feia memòria de la visi
ta, de la conferència que tretze anbys 
enrere havia donat a la Cambra Oficial

de Comerç i Indùstria el jove professor.
Hem millorat.
Tenim més llibertàt, la llibertat sem

pre és bona, la llibertat ens millora a 
tots plegats.

Aquest mateix divendres de l’any 86, 
l’Aranguren, d ’una manera normalitza- 
da i tranquil.la, ens parlava de “ ética, 
convivencia y pluralidad’’.

Va ser critic com a filòsof que és, i va 
dir molts “ nos” .

Parlar públicament ja no és prohibit, 
per a fer-ho ja no cal demanar permis. 
Constato que la història del meu pais 
mai no havia disposât d ’un période de

SENSERRICH
Joieria,

Sant Quirze, 17 - Tel. 725 75 96 
SABADELL

temps tan llarg de llibertats, si més no 
formais.

Evidemment, el cofoisme no és salu
dable ni convenient. Hem de continuar, 
com ens deia l’Aranguren, sent critics, 
qüestionant la realitat per canviar-la i 
hem de continuar dient molts “ nos” .

Hem de conquerir moites més lliber
tats, i de molta més qualitat.

Hem de ser més autònoms.
Hem de participar molt més.
L’Aranguren ha tornat a Sabadell.
Vaig tenir molt interés, si voleu vo- 

saltres un interés malaltis, que l’Aran
guren entrés al nostre Ajuntament per 
la porta gran i fos rebut a Talcaldia.

Em vaig fer fort perqué el professor 
arribés a Sabadell amb cotxe oficial i 
vaig recomanar als dos guàrdies muni
cipals que l’acompanyaven, que el salu- 
déssin molt marcialment, tant en 
donar-li la benvinguda com en acomia- 
dar-lo.

Hem avança!.
Hem de millorar.
No hem de perdre, però, mai la me

mòria. ■
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Gènesi de 1’Escultura
Trofeu del Premi de Disseny Industriai de la Cambra Oficial de Corner^ i Industria de Sabadell 
per Josep Manuel Bruñas

principis de 1985 es va considerar 
necessari per part de la Comissió d ’in 
dùstria, convocar un Concurs de Dis
seny Industriai entre les empreses de la 
demarcado amb l’objectiu de sensibilit- 
zar les empreses i el públic en general, 
quant a la importúnela del disseny, al- 
menys en dos aspectes, com a valor afe- 
git deis productes industrials i per 
l’avantatge com parada a que nombro- 
ses empreses de la demarcado tenen 
amb respecte a altres situades fora del 
territori.

Els Premis al Disseny haurien de ser 
valorats, no tant per l’objecte en si ma- 
tdx , sino pel seu significat i per aixó es 
va pensar en un Trofeu com un bon ele
ment d ’imatge. Simultániament el Pre
mi o Trofeu ha de ser en si mateix un 
bon exponent del Disseny i per aixó es 
va decidir buscar un artista de prestigi, 
entre els de la demarcació, per tal que 
dissenyés un Trofeu específic al.legóric 
del Disseny. A més, hauria de ser tan 
actual avui com dintre de cent anys i per 
aixó l’abstracció sobre aspectes mo
derns actuals hauria de ser una realitat.

Després d ’alguns contactes, la pro
posta que vá semblar més adequada, 
malgrat la dificultat intrínseca d ’incor
porar una má com escultura, va ser la 
presentada pel conegut i renombrat es
cultor CAMIL FÀBREGAS.

L’escultura consistiría en una má que 
aguantant els elements del disseny, in
tentaría donar la sensació de creativitat. 
Després d ’algunes reunions entre el res
ponsable del departament d ’indùstria i 
l’escultor, aquest va captar la idea per- 
fectament, la millorá, l’ampliá, i pre
senté un primer esbós, que superé les 
perspectives i el treball s’inicié.

Els premis serien, dones, una escultu
ra, firmada per l’artista i feta en bronze 
amb un pedestal de marbré. En conjunt 
es pretenia donar la idea de solide-

^primer concurs

DISSENY
jndustrial _
Cambra O fidal Comerçj In d ú s ^

SABADELL I
gener/abril 1986

X i \

sa, noblesa, imaginació, poder, hum a
nisme, pensament, capacitar de combi- 
nació i multifacétic. Tots aquests i ai- 
tres aspectes i qualitats s’han aconse- 
guit amb l’ESCULTURA, que per altra 
part té moites cares i posicions diverses 
que representen idees distintes. Una 
obra d ’aquest valor hauria d ’anar 
acompanyada d ’uns accessoris adé
quats i per aixó es va incorporar una 
placa de plata indicant el 1er. Premi al 
Disseny Industrial i l’escut en relleu i en 
plata de la Cambra Oficial de Comerç i 
Indùstria de Sabadell.

Aquesta és una ESCULTURA nascu- 
da per al futur, perqué si aquest any la 
Cambra compleix 100 anys, el Prçmi se
ré vigent en el próxim centenari, com a 
prova del potencial humé, artistic, em
presarial i dinémic de les persones i les 
Institucions de Sabadell.

1986 1986 1986 1986

1886 1886 1886 1886
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Enciclopédia vivent de la pintura i 1’escultura catalanes(*)
per Immaculada Pantoja

Ensomniada, 1982. Pedra, 60 cm. (Aldomà Puig, Artur).

ÎÎ n dels atribuís més caracteristics de 
l’home és la seva capacitai per a la ima- 
ginació i la creativitat.

És per aquesta capacitai que ha estât 
possible l’evolució dels seus costums, 
de la investigació tecnològica i científi
ca, i, com una eclosió de la seva Sensibi
lität i intuició, l’expressió literària i ar
tistica.

Tot i aixi, sembla com si el desenvo- 
lupament tecnològic actual no fos em- 
marcat sempre dins una perspectiva de 
servei a l’home.

És a dir, com si en el moment actual, 
l’home i la seva creativitat hagués cedit 
el seu protagonisme a una tecnificació 
que ja es mou per la seva pròpia dinà
mica. Aquesta tecnificació arriba a con
dicionar la dimensió social i la indivi
dual de l’home que, a vegades, i en cer
ta mida, es yeu immolada al fet evolutiu 
tecnològic.

D ’altra banda, interessos politics i 
comerciáis han dut a terme una trans-

formació social coneguda com societat 
de masses. Aquest model de societat 
lluny, fins i tot, de la motivació del seu 
desenvolupament, propi de la tecnolo
gia, té com a objectiu imposar punts i 
estils de viure i tot allò que vulgui dir un 
adormiment de la creativitat i protago
nisme de l’home.

Malgrat aquesta realitat, de la qual és 
difícil sortir-nos-en, aci i allà van sor- 
gint iniciatives artistiques unes, comer
ciáis les altres que, amb el rise que su- 
posa afrontar uns condicionaments es- 
tètics i comerciáis imposais, van fent la 
seva via i donen testimoni d ’allò que 
parlàvem al començament i que en 
dèiem capacitai creativa de l’home.

Dins aquesta perspectiva, Àmbit com 
a empresa editorial, s’ha imposât un 
objectiu tan lloable corn arriscat, corn 
ara és posar a l’abast d ’aquells que es
timen l’Art, un ventali prou ample del 
que els nostres pintors i escultors están 
fent ara.

Certament, es tracta d ’un rise comer
cial que requereix una forta inversiò en 
oferir un contingut molt concret, per
qué no parla de les obres dels artistes, 
reprodueix les obres dels artistes.

Sòn dotze volums dirigits per Rafael 
Santos Torroella, 10 dels quais intro- 
dueixen alfabèticament els artistes cata-

Tres noies, 1975. Oli 81x65 cm. (Aguilar-Moré).

lans d ’ara; el volum XI recull una re- 
presentaciò dels pintors i escultors que 
treballen a Catalunya, però son nascuts 
fora del país; i perqué l’obra siguí com
pleta, el volum X ll parla de les diverses 
escoles i estils.

D’altra banda, cada artista té el ma- 
teix tractament: 2 págines amb la foto
grafia, la signatura i una nota biogràfi
ca amb indicació de les exposicions fe- 
tes i els premis obtinguts, i 10 págines 
més per a reproduccions de la seva 
obra.

Àmbit s’ha plantejat un rise, els que 
estimen l’Art tenen la paraula. ^

(*) Fitxa Tècnica de TENCICLOPÈDIA VI
VENT DE LA PINTURA I L ’ESCULTU
RA CATALANES, darreries del segle XX. 
Director: Rafael Santos Torroella. Dotze 
volums de 23,5x30 cm.; 312 págines cada 
voL, 6.240 reproduccions, 259 biografies in- 
troduides alfabèticament.
ÀMBIT, SERVEIS EDITORIALS, S.A. 
Conseil de Cent, 282. Barcelona. Telèfon: 
301 70 40

Rambla de Sabadell, 82 
Tel. 726 57 85 - SABADELL Materaitat, 1983. Roba i guix. 83x50x60 cm. 

(Francese Anglès)

GiseeRT Ar,
Rambla, 30 

Tel. 725 43 69 
SABADELL
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Richard Strauss. L’Opera alemanya del segle XX
per Antoni Sala i Serra

E,fet que el romanticisme fos considérât 
a “ posteriori” com un moviment cultural 
revolucionar! fou degut, més que al seu ca
rácter subjectiu i irrespectuós, al radical 
comportament en trencar les estructures que 
constitui'en el suport harmonic del pensa- 
ment clássic. Les variants que en sortiran de 
la idea romàntica farà que tot sigui possible 
per les inquietuds culturáis.

En la literatura, naturalisme i simbolisme, 
moviments contraposats, pretenien descria
re estats d’ànim i ambients, cercant una re- 
presentació fidedigne del mon. En l’art pic- 
tòric, que viurà el moment més agosarat i re
volucionar! i que influenciará fins i tot la 
mùsica, el simbolisme i l’esteticisrne com
partirán conjuntament amb els impressio- 
nistes i academicistes un espai d’inquietuds 
confrontades en aquest “ fin de siede” post- 
romàntic. En la mùsica, per bé, que perdura 
la influència wagneriana les fragmentacions 
de l’herència romàntica s’amararan de les 
particularitats impressionistes, amb la dis
gregado dels acords i amb nous atreviments 
atonals i cromàtics que obren camins desco- 
neguts en l’àmbit de l’expressiô musical. La 
creativitat d’avantguarda d’aquest période 
es mou entre les complexes inciatives germà- 
niques i la intimista i sensual Sensibilität 
francesa. Per això la mùsica perdrà el favor 
popular que havia assolit amb la tradicional 
influència melòdica italiana i s’endinsarà en 
un interessant trencaclosques intel.lectual 
més complex i elitista.

Enmig de tanta diversitat d’estils i de vi
sions estètiques que sorgeixen en aquests 
anys, es fa difícil de trobar un patró artistic 
representatiu d’aquest enllaç amb el nou se
gle. En tot cas, és posible que sigui l’arqui- 
tectura i les arts décoratives, amb el JU
GENDSTIL o ART NOUVEAU, de ten- 
dència fantasiosa i imaginatiu, on hagi que- 
dat un magnifie testimoni d’aquesta cultura 
post-romàntica, amb el seu encís decadent. 
Es en les ciutats de Viena, París, Brusel.les i 
Barcelona, on es poden trobar mostres visi
bles d’aquest moviment desenvolupant sota 
l’ombra ambivalent d’una Prosperität i mo- 
dernitat industrial burgesa que a Alemanya 
tingué la denominació d’època GUILLER
MINA.

En l’òpera, el compositor més identificat 
amb aqüestes noves orientacions de la mùsi
ca és, sens dubte, Richard STRAUSS 
(11864-1.949), considérât a la vegada com el 
mùsic més representatiu de l’art germànio 
contemporani i continuador a gran escala de 
les línies assenyalades per BERLIOZ, 
LISZT i WAGNER, tant en el gènere simfò- 
nic com en el dramàtic.

El desenvolupament de l’art creatiu de 
STRAUSS, intèrpret fidel de la seva època 
conté contrastos: en els primers moments de 
la seva carrera musical demostra unes ten- 
dèneies definides cap a un cert “ neoclassicis-

R. Siruiiss d iiran i iin assait< a V \einiar.

me” a I’estil de BRAHMS. Valora extraor- 
dinàriament MOZART, fins i tot per da- 
munt de BEETHOVEN, i blasma WAG
NER com un mùsic caòtic i morbós. Des
prés, de forma gradual, evolucionará en un 
altre sentit quedant, no obstant, ben marca- 
des en la seva vida aqüestes fases completa- 
ment distintes i fins i tot contradictòries, 
centrades en sis o set périodes creatius. Així, 
a la seva inclinació “neo-clàssica” , que no 
abandonará mai del tot, seguirà un redesco- 
briment de WAGNER, tal com palesa amb 
l’òpera GUNTRAM (1.894), influenciada 
pel mestre de Bayreuth, I’estil del qual im
pregnará per sempre més I’obra straussiana. 
Més endavant reafirmará la seva concepció 
simfònica-dramàtica amb una atracció cons
tant envers la mùsica programada en la línia 
de Franz LISZT, de la quai cosa han restât 
valuoses mostres amb els poemes simfônics 
DON JUAN (1.889), MACBETH (1.890), 
MORT I TRANSFIGURACIÓ (1.890), 
A1XÍ PARLA ZARATRUSTA (1.896), 
DON QUIXOT (1.896), VIDA D’HEROI 
(1.899) etc., els quais representen una nova 
estètica musical, feta d’intrincades combina- 
cions (“collage” musical?) de moites proce- 
dències, amb la premeditada finalitat de 
crear ambients i simbols. Amb l’obra LES 
ENTREMALIADURES de TIL EILESPIE- 
GEL (1.895) dóna fe del seu profund conei- 
xement de la instrumentació orquestral. En
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piena maduresa creativa, facultat ja pel do
mini dels recursos orquestrals i amb una for- 
ta inclinació lírica, STRAUSS aplicará totes 
les seves experiéncies a les famoses óperes 
SALOME i ELEKTRA, tan discutides en el 
seu temps, i ambdues de carácter trágic. 
Després, en un d’aquests canvis d’estil ca- 
racterístics de STRAUSS, retorna a unes es
tructures clássiques senzilles ádhuc amb li- 
mitació orquestral, amb les óperes EL CA- 
VALLER DE LA ROSA (1.910) i ARIAD
NA DE NAXOS (1.914) de reminiscéncia, 
sobretot la primera, mozartianes, amb una 
mùsica que pretén ser intemporal i clàssica. 
Igualment, recreant-se amb el seu domini de 
l’orquestra i deis estils musicals, STRAUSS, 
presentará una obra de cambra que recorda 
la mùsica galant de LULLY i la seva època: 
EL BURGÈS GENTILHOME (1.918). 
Amb LA DONA SENSE OMBRA (1.919), 
STRAUSS, retorna a l’òpera complexa i de 
gran densitat simbòlica. Amb aquesta obra 
podría dir-se que completa el cicle central de 
la seva evolució.

En una mirada retrospectiva sobre la pro- 
ducció de STRAUSS, es pot comprovar que 
fins aquí ha transcorregut el période més im
portant de la seva obra creativa, la qual tin
gué, a més, un caire selectiu amb el tracta- 
ment que féu de la mùsica de cambra i el 
conreu extraordinari del “ heder” , que el si
tua, després de SCHUBERT i conjuntament 
amb SCHUMANN, BRAHMS i WOLF, 
com a capdavanter de l’expressió lírica ger
mànica. Durant el quart de segle posterior 
STRAUSS continuará la seva tasca de crea- 
ció musical, però tendeix cap una producció 
pausada i més professionalitzada, marcada 
per una línia “ realista” , d’inspiració més 
migrada, fet, que STRAUSS dissimula amb 
la seva tècnica orquestral, la qual li perme- 
tia, fins i tot, de fer descripcions musicals 
sobre temes rutinaris i doméstics. Final- 
ment, i com a acabament d’un période de 
ressorgiment clássic (1.942-1.948) escriu 
METAMORFOSI (1.945) deixant-nos un ci
cle de mùsica de gran bellesa.

La importáncia de l’aportació que fa 
STRAUSS a l’òpera es pot compendre si 
considerem el punt on la deixa WAGNER i 
la transformació, gairebé iconoclasta, que 
fa del tradicional drama romàntic alemany. 
Amb SALOMÉ, STRAUSS revela de forma 
extraordinària la mùsica més moderna 
d’aquell temps, i que, tanmateix no trenca 
amb l’heritatge wagnerià. Una mùsica de la 
quai ha estât dit se submergia en el “ polito- 
nisme” (el quintet dels jueus) i que amb lu- 
xuriosa i incisiva orquestració servia per 
crear de forma magistral el clima sufocant, 
sòrdid i terrible del drama d’Oscar Wilde. 
SALOMÉ és no tan sols l’obra cimera de 
STRAUSS sinó també una de les óperes en- 
lluernadores del segle XX.

Amb ELEKTRA, STRAUSS prossegueix
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la línia marcada anteriorment amb SALO
MÉ i aprofundeix més vers una severitat trà
gica, ajudat per l’important “ libretto” de 
Hugo Von HOFMANNSTAHL, el seu emi
nent col.laborador literari: ELEKTRA té, 
en efecte, un contingut psicologie i una mù
sica oberta a l’expressionisme, que la fa di- 
ferent de la de SALOMÉ i els seus elements 
musicals impressionistes. L’orquestració de 
ELEKTRA és força complexa, amb perfils 
agressius, violenta i aspres. Amb severitat i 
rigor, STRAUSS busca les caracteritzacions 
animiques dels personatges i les seves pas
sions. En la descripció, STRAUSS arriba 
mitjançant atrevides dissonàncies fins al li
mit de l’atonalitat.

Amb EL CAVALLER DE LA ROSA, 
STRAUSS, amb gran sentit de l’humor, fa 
el retrat a la manera del “ rococo” i amb 
restii de MOZART, l’ambient despreocupat 
i decadent d’aquella època. La inclusió de 
valsos en la partitura demostra les llicències 
que es permetta STRAUSS per tal d’aconse- 
guir el clima precis: en aquest cas,,un aire 
vienès, sensual i atrevit. En un altre titol 
operistic, ARIADNA DE NAXOS, hom in- 
tueix cosa habitual en STRAUSS, que 
aquest ha trobat una altra línia estètica, i 
que fins i tot abandonava definitivament les 
operes tràgiques d’orquestraciô complexa. 
De moment presenta una obra d’un gènere 
mig serios mig cómic amb una escenografía 
complicada (un teatre en l’escenari) amb un 
próleg realista i una ópera marginal, estàtica 
i mitológica. La música gairebé de cambra, 
amb una orquestra reduída a trenta-dos ins
truments, resulta deliciosa, amb una partitu
ra d’exquisida coloratura.

Amb l’ópera LA DONA SENSE OM
BRA, STRAUSS presenta novament una 
obra estranya (se li sol comparar amb La 
Flauta Màgica de Mozart), amb una gran 
densitat de símbols i multiplicitat de sentits, 
amb moments musicals sublims en la línia de 
TRISTANY, i preludis i concertants que re- 
corden la passió primerenca de STRAUSS 
per BRAHMS. També s’hi poden trobar in- 
fluéncies líriques puccinianes i determinades 
recerques tonals de Leseóla vienesa de 
Schoen-berg. Amb una orquestració densa i 
una partitura extraordinària, retrobem en 
aquesta obra el pensament wagneriá de 
STRAUSS, així com una profusió d’efectes 
mágics deis instruments de percussió i una 
participació vocal exigent i difícil.

Durant el seu últim période STRAUSS 
presentará encara vuit noves óperes, de les 
quais perdura ARABELLA (1.933) (recor
dada a Barcelona pel debut de Montserrat 
Caballé) d’un contingut argumenta! con- 
semblant a EL CAVALLER DE LA ROSA, 
i formant part d’alló que se sol anomenar 
l’època domèstica de STRAUSS. La impor- 
tància d’aquesta ópera rau en una música 
inspirada, fluida i d’elegants valors lírico- 
musical que la converteix en una de les obres 
preferides per les grans sopranos mundials 
(Schwarzkopf, Della Casa, Caballé, etc.). 
En l’ùltima ópera de STRAUSS CAPRIC
CIO (1.942), que es encara “ succès” , el seu 
compositor es posa un repte en plantejar un 
dilema polèmic en la Florència renaixentista 
de la “ cameratta” : la primacía de la paraula

S etp . 1948.

O la mùsica. D’aixó en resulta un diseurs 
musical sobre “ la vida corn il.lusiô o el tea
tre corn a realitat” mitjançant una partitura 
espontània, Iliure i elegant. En l’aspecte pu- 
rament biográfic cal dir que Richard 
STRAUSS va néixer a Munich el 11 de Juliol 
de 1.864, fill d’un cèlebre instrumentista de 
l’orquestra de la cort de Baviera. Ais sis 
anys manifesta una extraordinària inclinació 
musical. Per ordre patern rep simultánia- 
mei.í una formació musical i una preparació 
universitària própia del món cultural ale- 
many d’aquell temps. Aixó li proporciona 
una personalitat d’home preparar i segur 
d’ell mateix amb una filosofia sobre la vida 
més a prop dels problèmes i dificultats que 
de l’idealisme romántic. Per aquest motiu, 
l’ùltima etapa de la vida de STRAUSS ha es
tât considerada com excesivament pragmàti
ca, egocentrista i poc escrupulosa. La seva 
preocupació com a compositor fou més pro
pera a l’estètica que a la metafísica, i el seu 
llenguatge musical cerca l’emancipació de 
l’harmonia i fins i tot, de vegades, la valorit- 
zació del color atonal en un sentit que 
Schoenberg i Berg aniran desenvolupant.

En tota semblança de STRAUSS cal es- 
mentar el seu vessant com extraordinari di
rector d’orquestra. A finals del segle XIX, el 
director d’orquestra esdevé una figura cab-

JLuIìo Gìhvu^
VISITEU ELS SECTORS DE 

GAMMA BLANCA 
INFORMÀTICA 

TV - COLOR - VIDEO - HI-FI 
DISCS - COMPACT DISC

dal en la interpretació musical, accedint a un 
pia artistic i social sense precedents. Aixi, en 
conèixer Von Bulow (el primer director- 
vedette de la história) STRAUSS va intuir 
les seves própies facultats amb la batuta i les 
posibilitáis d’esdevenir un intèrpret de tota 
la mùsica que admirava i alhora un protago
nista del moviment cultural alemany. Barce
lona en fou testimoni els anys 1.897, 1.901 i 
1.908, temporades en qué STRAUSS hi vin- 
gué a dirigir. Sobre les suficièneies dels 
compositors-directors, cal reconèixer que el 
profund coneixement que tenen de les parti- 
tures d’altres compositors que ells interpre
ten davant de l’orquestra, influencia forta- 
ment la própia creació musical que fa que 
moites vegades transcriguin en les seves 
composicions, estils, técniques i melodies 
que pertanyen a altris. Aqüestes intluéncies 
són fácilment identificables en STRAUSS i 
d’una altra forma també amb MAHLER.

En resum, en l’obra de STRAUSS, que ha 
obtingut una magnífica supervivéncia, cal 
destacar unes caractéristiques d’exuberant 
fantasia, lirisme desbordant apassionat, 
amb un abrandament que fa pensar en un 
repte personal per tal que la tradicional po- 
téncia alemanya continués, gràcies a ell, 
com a capdavantera de la mùsica europea. 
STRAUSS sabrá adaptar els principis post- 
romàntics alemanys a les modalitats del nou 
art i a la Sensibilität noderna. La idea meló
dica abundant i fluida de STRAUSS pot as- 
solir, de vegades, altes fites estètiques, en 
d’altres moments pot ser vulgar i repetitiu, 
per bé que el sempre brillant i original mun- 
tatge harmónic i una encertada orquestració 
pot tapar aqüestes febleses. En d’altres oca- 
sions és obscur i desordenat amb una parti
cular tendèneia vers les magnituds sonores, 
que ara en el nostre temps poden semblar 
extraordinàries, però que els seus contempo- 
ranis consideravan un simple truc per sur
prendre l’oient amb efectes orquestrals de 
mal gust.

En l’aspecte personal, STRAUSS, de gran 
presència fisica, va ser équilibrât, per bé que 
distant i orgullós, triomfador i descregut 
així com bon burgès: en un sentit molt ale
many. Al llarg de tota la seva vida ambicio
nó i aconsegui de ser un protagonista perma
nent de la vida cultural i social de l’Aleman- 
ya. Per aquest afany i a causa del seu “prag
matisme” va cometre molts errors col.labo- 
rant amb la nefasta política del seu país en 
aquell temps, la quai cosa li valgué tot de cà- 
rrecs i honors (va ser l’autor de l’himne dels 
Joes Olímpics de 1.936). Amb la derrota 
d’Alemanya s’exilià a Suïssa on va compon
dré METAMORFOSI (1.945), que es corn 
un adéu a una civilització destruida, amb 
una mùsica de beilesa malenconiosa i un 
acabament format per una profunda 
“coda” en la que sobresurt el tema de la 
marxa fùnebre de l’Heroica de Beethoven. 
Ha estât dit que aquesta obra era un mo
ment musical fùnebre a la memòria de la 
Gran Alemanya que eli havia mist morir. De 
retorn al seu país, acabá els seus dies a Gar- 
misch el 8 de setembre de 1.949. Va ser inci
nérât a Munich i durant la cerimònia 
s’acomplí la seva voluntat que s’interpretés el 
trio final d’EL CAVALLER DE LA ROSA.
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1985 - Any Europeu de la Música
per BAF.

Jw i’any 1985 fou déclarai I’ANY 
EUROPEU DE LA MÚSICA i totes les 
Adininistracions Postals de les nacions 
europees dedicaren almenys una sèrie, a 
aquest tema. Espanya posà en circula- 
ció, el 26 de jimy, una sèrie de tres se- 
gells, un dels quais era dedicai a un ca- 
talà, FERRAN SORS MUNTADES, 
(1778-1839), no pas massa conegut, en 
els mitjans populars, malgrat que se’l 
consideré un geni, en el seu temps.

Atrafagada vida la d ’aquest músic, a 
qui els seus contemporanis consideren 
el millor guitarrista del mon. Neix a 
Barcelona i consta que fou batejat a la 
Catedral el 14 de febrer de 1778. Als 
dotze anys entra a l’Escolania de Mont
serrat i sota la direcció del P. Anselm 
Viola, destaca promptament per les se- 
ves dots excepcionals per a la música. 
El 1795 abandona la Santa Muntanya i 
poc desprès estrena en el Teatre Princi
pal de Barcelona, una obra titolada, 
TELÈMAC EN LA ILLA DE CALY
PSO, amb un èxit extraordinari. Tenia 
aleshores 18 anys.

Protegit per la Duquessa d ’Alba, es
tudia a Madrid i posteriorment entra al 
serve! del Duc de Medinaceli, treballant 
sobre mùsica a Sevilla i Màlaga. Com
posa diverses simfonies i quartets i re
torna a Barcelona on inicia la carrera 
militar, arribant a aconseguir el grau de 
Capità en la Guerra de la Independèn- 
cia, però les seves idees afrancesades i 
bonapartistes el condueixen a l’exili, del 
que ja no tornará mai més. a Espanya.

Resideix a Paris de 1813 a 1816 i en- 
taula amistat amb notables compositors

de l’època que l’estimulen a centrar la 
seva activitat en el camp musical. Va a 
Londres fins el 1823, on hi estrena 
l’òpera LA EIRA D’ESMIRNA i el ba
llet, EL SENYOR GENEROS, iniciant 
una atzarosa carrera de viatges per tot 
Europa, fins a Moscou i Sant Petes- 
burg. La seva fama de guitarrista, disci
plina que mai no abandona, i la de 
compositor, creix rápidament. A Rùs
sia li encarreguen un ballet, HÉRCU
LES I ONFALIA, per a recordar el co- 
ronament del Zar Nicolau I.

Retorna definitivament a Paris el 
1827 i allá comença el période més im
portant de la seva vida artistica, 
dedicant-se totalment a la guitarra i a la 
composició, i com a bon estudiós porta 
aquell instrument al limit de les seves 
possibilitats, créant nous estils i origi
nals details en la composició. Precedida 
de nombrosos exercicis i lliçons, publi
ca l’any 1830 a Paris, la seva obra fona- 
mental, METODE PER A GUITAR
RA, que gaudeix de plena vigéncia en 
tots els Conservatoris i Escoles de Músi
ca. Un cáncer de llengua el consumeix 
penosament i el 13 de juliol de 1839, 
mort a la capital de França. Les seves 
despulles són enterrades en un monu
ment funerari en el cementiri de M ont
martre.

Entre tota la bibliografia consultada, 
molt riombrosa, em trobo que en algu- 
nes biografíes l’anomenen de cognom 
SOR i en altres SORS. Dono preferén- 
cia al segon, perqué cree que aquèst era 
el seu veritable nom. ■
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Goìgs a la Mare de Déu de l ’Ecologìa (ì II)
per Jaume Busqué i Marcet

t ie s ú s  Prujà inicia els goigs fent men
cio d ’Artemis d ’Efes, deessa grega de la 
natura i de la caça. Germana bessona 
d ’Apol.lo, filia de Zeus i Letona. Dees
sa de la castedat, resta verge i eterna- 
ment jove. A Efes és representada com 
a deessa de la fecunditat, apareix amb 
nombrosos pits.

Mossèn .losep Dalmau, autor de la 
mùsica dels goigs, escriptor i rector de 
Gallifa, en el seu llibre-assaigs “ Diàleg 
de les Verges Negres de Polònia i Cata
lunya, poema de Carles Pi Sunyer” , ens 
en parla aixi:

“La deessa Artemis d ’Efes recali la 
intuició vita! arcaica que sols a través del 
Misteri (a manera de concepció virginal) 
fa aparició “una nova creatura” o és 
possible fecundar, gestar i fer aparéixer 
una “nova responsabilitat”, per virtut 
divina. Sois a través d ’aquesta compene- 
tració -misteriosament travada- entre 
l ’univers astrai, els minerals, les plantes, 
els animals, els homes i I’aparicio de .Je
sús de Natzaret com una “nova creatu
ra ’ ', és possible la realitzqció de la Salva- 
ciò de! Gènere Humà, en una fúgida cap 
endavant, a través d ’un procès ascencio
nal del ser que té e! carácter de creado ”.

El primer vers dels goigs din:
“D ’un veil arbre sobreexida 
corn Àrtemis fo u  abans 
aqui fóreu reverida 
pels nostres primers cristians, 
perqué de tot desgavell 
us creiem preservadora 
embolqueu amb el mantell 
la nostra terra, Senyora!

No és d ’extranyar que els amants de 
la naturalesa hagin invocat la Mare de 
Déu corn a Patrona de l’Ecologia tota, i 
siguin els Països Catalans, precisament, 
l’avançada d ’aquesta invocació, i que el 
Bisbat de Vie, un dels més antics de la 
nostra terra, ho hagi refrendat.

1 en defensa de la Natura escoltem 
encara el clam del poeta:

FO T O  E S T U D l

Material fotogràfic. Fotos de 
galeria i carnets. Fotocòpies. 
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“De dalt de tot del cimai 
protegiu l ’ecologia 
i amb ella l ’aura fiorai 
que ens arriba cada dia... ”
“Reiorneu-nos l ’aire pur 
l ’aigua clara i m iradera,...”
“Per què al pi, Pallina i boix 
al xop i al roure, a balquena 
el fullam se’ls torna moix 
I moren a sol i serena?... ” 
“Preserven bolets i molsa, 
esquirols, daines i ocells!...”
”No per meten que el torrent 
salti a enllà pie de fem ta ... ”

i aixi, estrofa i estrofa, el poeta invoca 
la Mare de Déu, la protecció per a Cata
lunya deis camps, els boscos i els rius, i 
no s’oblida de les daines, deis esquirols 
i deis ocells que porten l’alegria, i aixi el 
poblé canta i prega pels bolets, per la 
molsa, per l’alzina i el boix, i demana 
que li retornin la ñaire de les plantes.

■POTïïseae
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
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I’aigua clara dels rius i de les fonts, i 
que els preservi:

“De les p  luges ver inoses 
per I’acid que ho mata tot 
salveu-nos i feu  frondoses 
les plantes en cada brot... ”

1 han escollit, sota el nom de MONT- 
VERD, l’advocació de la Mare de Déu 
del Castell de Gallifa, que es troba en el 
cor del Vallès, a la banda dreta de la rie
ra del mateix nom, encimbellat dalt del 
rost a 640 metres d ’altitud. Del “ to 
rrente Castrum Gallifa” en trobem es- 
ment l’any 999.

Immers,entre muntanyes, barrancs i 
boscos, pins, alzines i roures, quan en
cara el 1060 era parròquia i estava en
feuda! als Rocafort, als Centelles i als 
Gassius... en aquesta frondosa valí s’hi 
han escrit págines per la história de Ca
talunya. Així ho recorda el poeta:

“Torneu-nos la Ilibertat
que van perdre els nostres a v is ...”

1 acaba el seu cant a l’Ecologia fent 
al.lusió al Vallès. Aquí si que podríem 
remembrar aquella dita que esdevingué 
popular: “Com el Vallès no hi ha res”. 

“Pels Paísos Catalans, 
del Vallès que us engalana, 
les qua tre barres sagnants 
feu  onejar, capitana, 
i sense espasa al cinyal, 
sois amb l ’amor que enamora, 
embolqueo amb el mantell 
la nostra pàtria, Senyora!”

Cant que ha esdevingut Goigs. Goigs 
els quals voldríem que el poblé se’ls fes 
seus per sempre, i amb cants i pregáries 
albora, els elevés a la cima de la Popula
rität.

■
Relerència:
ais Goigs. Jesus Prujà
La Maternilai de Maria i el ¡ramal Pcològic.
Mn. Josep Dalmau.
El Castell de Gallifa. Pere Sobregrau i 
Joaquim Marera.

FINQUES
CARNER

Agent de la Propietat Immobiliaria 
San Antoni M.® Claret, 18 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76 
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El Premi Salvador Uyà per a Jesús Ventura
per Liais Subirana,

Entrega de trofeus al segon classificai, J.J. Beumala i al guanyafor J Ventura (Fotos P. Farran).

coneg Jt que va actuar com a secretari, 
havien seleccionat ci’acord amb les ba
ses (iel concurs les cinc composicions 
que corresponien als següents lemes: 
“ ‘Joia”; “Agraïm ent”; “A lfa  i Ome
ga, Principi i F i”; “D ’un mateix roser” 
i “Ccmestoltes”.

En el concert de proclamació inter
pretar. per la Cobla Jovenivola foren 
executades les cinc obres finalistes es- 
sent molt ben acollides pel nombrós pú- 
blic que omplia l’auditori de la Caixa de 
Sabadell, en el qual també s’havia ins-

d passât 26 d ’abril es va celebrar a 
Sabailell, dins dels actes commemora- 
tius del Xé Aniversari de la Cobla Jove
nivola de Sabadell, l’acte final del Con
curs de Composició de Sardanes per a 
Cobla “ Premi Salvador Uyà” per a me
nor s de 30 anys. Aquesta convocatoria 
possible gràcies al mecenatge economie 
dels familiars del Mestre Uyà, va cons
tituir un gran exit, atès que foren 24 les 
obres presentades a concurs, dissipant 
momentàniament el pessimisme que 
els darrers esdeveniments sobre aquesta 
faceta de joves compositors havien 
afectat el mon sardanista. La bona tas
ca dels organitzadors i el suport dels in- 
formadors sardanistes aconseguiren 
aquest “ miracle” . El jurat intégrât per 
Jaume Cristau, compositor i Director 
de la Cobla Miramar de Figueres; Ra
fael Ferrer, prestigios Director i compo
sitor; Xavier Boliart, compositor i pro
fessor del Conservatori de Barcelona; 
Francese Elias, professor de tibie i Di
rector de la Cobla Jovenivola; i Jaume 
Nonell, articulista i historiador prou

tal.lat un ampli desplegament informa- 
tiu que corroborava l’expectació des
pertada per aquest concurs. Els micró- 
fons de Ràdio Sabadell, Catalunya Rà
dio, Ràdio Avui Cadena 13, Ràdio 
Olot, Ràdio Terrassa i Ràdio Sant Sa- 
durni transmetien íntegrament tot el 
concert en directe o l’enregistraven per 
oferir-lo als oídors en diferit.

Al final del concert i després de la vo
tado  definitiva del jurat es procedi a 
l’acte de proclamació de les sardanes 
guanyadores que correspongueren als 
següents titols i autors:

1er. Premi: 100.000 ptes. i trofeu a la 
sardana MARAGDA, original de Jesús 
Ventura i Barnet.

2on. Premi: 75.000 ptes. i trofeu a la 
sardana ENTRE EL SOMMI 1 L’AL- 
BADA, original de Joan Jordi Beuma
la.

3er. Premi: 50.000 ptes. i trofeu a la 
sardana ROSES, original de Joan Josep 
Gutiérrez i Izquierdo.

Els dos accéssits premiats amb sen- 
gles trofeus foren aixi mateix concedits 
a dues sardanes originals de dos dels 
autors premiats: Jesús Ventura i Joan 
Jordi Beumala.

El veredicte del jurat fou molt ben 
acollit per la critica i el public que tribu
taren als autors forts aplaudiments.

Cal remarcar el bon nivell de les 
obres finalistes que foren magnifica- 
ment interpretades per la Cobla Joveni-

G C S T O P ' A  A D MI N I S T R A T I V A

Advocat Cirera, 32 
Tels. 725 93 22 - 725 95 32 

725 97 21 - 726 01 64
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vola que havia dedicat a la preparació 
d ’aquest concert moites hores d ’assaig 
fent gala de la seva reconeguda respon- 
sabilitat i qualitat.

Els organitzadors en la persona del 
destacat sardanista Salvador Saumoy, 
lliuraren als membres del jurat, al Sr. 
Jordi Uyà i a la Senyora Antonia sen- 
gles plaques commémoratives enmig de 
l’entusiasme i emoció dels assistents.

Al concert que fou présentât per en 
Jaume Nonell i Lluis Subirana, hi assis- 
tiren representacions de tots els esta- 
ments sardanistes, destacant corn ja 
s’ha dit l’àmplia presència dels infor- 
madors de les emissores esmentades que 
realitzen una important tasca de difusio 
sardanista, aixi corn la sempre puntual 
presència dels reporters gràfics del 
“ Diario de Sabadell“ .

Représentants de les entitats col.la- 
boradores. Banc de Sabadell mitjan- 
çant el Sr. Ribes Doladé i Generalität de 
Catalunya amb la presència del Sr. An
toni Anguela, donaren relien a l’acte. 
És de doldre la no assistència de cap re
présentant de l’Ajuntament de Saba
dell, especialment remarcable la manca 
de Sensibilität de la Conselleria de Jo- 
ventut, palesant una vegada mès la dis
criminado i la indiferència del seu Con- 
seller envers la Cobla Jovenivola i els 
joves sardanistes sabadellencs.

Finalment, remarcar les paraules dels 
presentadors pel que fa a la difusio 
d ’aquestes obres premiades. És molt 
important que tant la Cobla Jovenivola 
-que ja ha anunciat el seu compromis 
d ’incloure-les en el seu repertori- corn 
tots els organitzadors de ballades i res
ponsables de program ado prenguin 
consciència que el millor premi pels 
autors guanyadors ès la difusio de les 
seves obres.

Aixi aconseguirem entre tots poten
ciar i estimular els nostres joves compo
sitors que, a no dubtar han de conside
rar la convocatoria d ’aquests premis 
“ Salvador Uyá” com un repte a les se
ves possibilitats.

La felicitado mès efusiva a la Familia 
Uyá, ais organitzadors i el desig de con- 
tinuítat d ’aquesta lloable iniciativa.

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Soletat, 80
Tel. 725 97 77 - 725 99 87 
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Discografia sardanista

“ SARDANES 
AL VENT’’ vol. 2

E.m el mes d ’abril proppassat ha apa- 
regut en el mercat discografie sardanis
ta, el segon dise de la col.leccio “ Sarda
nes al vent” . Recordern que el primer 
dise d ’aquesta sèrie es presentava a mit- 
jans de l’any 1984 i contenia 12 sarda
nes dels autors sabadellencs, Josep 
Martinez Vinaroz, Caries Rovira i Al
bert Taulé. La cobla que ha tingut cura 
d ’ambdôs enregistraments és “ La Prin
cipal de la Bisbal” que, dirigida per Jo 
sep Cassù, és ùnànimement considera
da com la millor cobla del moment pre
sent i la que pot oferir la màxima quali
tat possible en gravadons discogràfi- 
ques. Fis principals solistes corn Josep 
Gispert (tenora), Joan Parés (tibie), Jo
sep Riumallô (fiscorn), Joan Sadurni i 
Ramon Prats (trompetes) son garantía 
d ’una feina ben fêta.

Aquest dise conté, a Liguai que el seu 
predecessor, quatre sardanes de Josep 
Martinez i Vinaroz, ben conegut en àm- 
bits diferents de la música i que d ’un 
temps ençà, es lliura de pie a compon
dré sardanes, alhora que és el principal 
impulsor de “ Sardanes al vent” . Fis ti- 
tols que hi aporta son; “ M ariapfarr” , 
“ Sant Llorenç del M unt” , “ Les cam- 
panes de Grècia” i “ Una vida que 
comença” .

Fl seu actual mestre, el barceloni Fé
lix Martinez i Comin, és un veterà autor 
de gran prestigi en el mon de la compo- 
sició sardanista amb un bon nombre 
d ’incursions en la música per a cobla. 
Quatre de les seves millors composi- 
cions, no gravades amb anterioritat, fi
guren en aquest dise: “ Vila de Cente
lles” , “ Elegia a Joaquim Serra” , “ Mi- 
reia”  i “ Joisa” .

Un altre deixeble seu, Joan Gibert i 
Canyadell, és un autor relativament no- 
vell però que ha guanyat un premi o al
tre en la majoria de concursos en què ha 
participât. D’ells s’han escollit les sar
danes: “ Festa d ’aplec a Sarrià” , “ Cas- 
tell d ’A ro” , “ Espigol i rom ani” i “ Per 
tu ” .

És un dise ben interessant, que mal- 
grat èsser de très autors diferents, pre
senta una certa homogeneitat en èsser 
d ’un mestre i dos dels sens deixebles.
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Els nostres valors musicals i teatrals, ara

Francese Olivella i Company
per Daniel Sanahuja i Capella.

f  a néixer a Sabadell el 28 d ’agost de 
1927 en el domicili patera, carrer de 
Sant Jaume n? 8 bis, començant els sens 
estudis primaris a l’edat de quatre anys 
al col.legi de les Escoles Pies amb el tan 
recordat “ hermano Viola” .

A l’any 1936, forçat per les circums- 
tàncies derivades de la guerra civil inicià 
el curs escolar 1936-1937 al Col.legi 
Mercantil, el popular “ Cal Tatché” , 
primer amb el Sr. Deu, continuant el 
curs següent amb el director del Col.legi 
Sr. Lluís Salas i Chandri.

Simultániament iniciava estudis mu
sicals sota l’ensenyança del seu pare, el 
mestre Josep Olivella i Astals, gran im
pulsor de ro b r a  Claveriana a la nostra 
ciutat el qual ens deixà per sempre el 22 
d ’octubre de 1981, i a qui, l’Ajunta- 
ment dedica una plaça en la que situá el 
Monument eregit a la seva memoria per 
subscripció popular el dia 4 de desem- 
bre de 1983.

En aquelles dates, en Francese Olive
lla i Company ingressà a l’Escola Muni
cipal de Música que estava situada al 
carrer de Grècia, entre Pare Sallarés i 
Escola Pia que dirigia el mestre Josep 
Masllovet i Sanmiquel. Amb els profes
sors Mateu Rifá i Eleonora Guarro va 
seguir diversos cursos de Solfeig, Teo
ria i Piano. Ja en el transcurs de la seva 
infantesa començà a manifestar bona 
predisposició per l’oïda musical i sentit 
del ritme, posât de manifest en la seva 
participado en el festival de Fi de Curs, 
que junt amb diversos alumnes del 
Col.legi Mercantil, organitzava el Sr. 
Salas amb la direcció musical del mestre 
Daniel Sanahuja i Capella.

Vers l’any 1945, amb motiu de la 
reorganització de FOrfeó de Sabadell 
que amb tant d ’entusiasme com dedica
d o  porté a terme el seu mestre- 
fundador Planas Argemi, entré a for
mar part de l’esmentada massa coral, 
en la que contacté amb la gran bellesa 
de la música polifònica, participant 
amb delectança en la presentació de 
rO rfeó de Sabadell al Palau de la Músi
ca Catalana de Barcelona cap a finals 
del 1946 i l’immédiat viatge artistic 
efectuat a Madrid entre el 5 i el 10 
d ’abril següent, tota vegada que era el 
primer viatge de certa envergadura que 
el Jove cantaire realitzava.

Amb els companys orfeonistes Josep 
Gumi (tenor primer), Josep Guillem 
(tenor segon), ell com a bariton i Rafel

Molins (baix) véren fundar el prestigios 
“ Canigó, Quartet Polifônic” , la prime
ra audició pública del quai tingué Hoc el 
dissabte 28 de febrer del 1948 amb gran 
èxit. En el transcurs dels anys, les ac- 
tuacions de I’esmentat Quartet han es
tât molt celebrades i rememorades amb 
complaença.

Amb bona predisposició per la direc
ció coral, sens dubte influenciada pel 
reconegut mestre que fou el seu pare, a 
la segona meitat del mateix any 1948 
fou requerit per fer-se cérrec de la di
recció de TAgrupació “ Coral T aha” 
fundada cinc anys abans, succeint el 
mestre castellarenc Cecili Mussons, el 
qual havia rellevat el mestre-fundador 
de l’esmentada Agrupació Josep Mon- 
né, component de molts anys de l’Or- 
questra Muixins.

El seu debut amb TAgrupació Coral 
Taha fou molt célébrât, dirigint-hi els 
tradicionals cants de “ Caramelles” per 
primera vegada a TAbril de 1949. Des

casa vostra

de llavors, no ha deixat de dirigir ni un 
sol any tant entranyables cantúries de la 
nostra terra, escampant les “ carame- 
lles” en diversos émbits de la ciutat na- 
diua i comarca.

El mateix any 1949 inicié el servei mi
litar, essent-li possible simultanejar 
amb els seus quefers professionals (en 
aquella época en una sucursal bancéria) 
la direcció de Tesmentada Agrupació 
Coral Talla i com a cantaire de TOrfeó 
en haver estât destinât a la desaparegu- 
da caserna d ’artilleria del carrer de T a
rragona de Barcelona, ubicada en te- 
rrenys avui ocupats per Testació central 
de la Renfe (Sants). Cal fer esment tam 
bé que amb diversos companys de “ m i
li” vénen celebrant una trobada anyal.

Coneguda la seva afecció al cant co
ral per un sargent del regiment al qual 
pertényia, en el transcurs de la tem po
rada de campament militar vora la loca
lità! de Gavé, el nostre biografia! formé 
un cor amb diversos soldats i en la festa 
de comiat del période de campament 
que s’organitzé, s’interpreté entre altres 
composicions i sota la seva direcció les 
inspirades estrofes de “ L ’Em igrant” , 
de Mn. Cinto Verdaguer i Amadeu Vi
ves, (cosa bastan! insòlita en aquella 
època) que foren entusiésticament 
aplaudides pel públic assistent a la 
vetllada.

A Tany següent, 1950, realitzé una 
magnifica excursió artistica i d ’espiai 
amb TAgrupació Coral Taha a Sara
gossa i Madrid, inici de les excel.lents 
sortides anyals portades a terme per 
Tesmentada entità! claveriana, de les 
que destaquem novament a Madrid i 
Toledo (1953), Lloret de Mar en diver
ses ocasions, Seu d ’Urgell, Puigcerdé, 
Mont-Lluis i Font-Romeu (1954), Pal
ma de Mallorca i altres contrades de 
Tilla (1955), València, Alacant i Elx 
(1958), Girona, Banyoles i Olot (1959), 
tercer premi del Concurs Regional de 
Manresa (1960), segon premi en el Con
curs Regional de Vilafranca del Pene- 
dès (1962), Pamplona i Sant Sebastian 
(1963), etc.

En el mateix any 1963 fou sol.licita! 
per la Junta Directiva de la Società! Co
ral “ Estrella Dorada” per fer-se cérrec 
de la direcció del Cor, succeint en 
aquest cornés el distingit compositor i 
instrumentista de sardanes Josep Aufe- 
ril. La gestió del mestre Olivella i Com
pany resulté tant fructífera com era
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Homenatge al Mestre Olivella. Monument i piava al seu nom. 
Francese Olivella dirigint les Corals. ll-XIl-1983.

Agrupació Coral lalia.

d ’esperar, donada la seva ja provada 
experiència en el camp de la música co
ral popular; a partir de llavors simulta- 
nejà la direcció ambdues entitats corals: 
“ Talla” i “ Estrella D aurada” .

El 22 de maig de 1965 1’Agrupació 
Coral Talia li dedicà un emotiu acte 
d ’homenatge, fent-li- ofrena d ’un artis
tic pergami (obra del gran artista Ma
nuel Rallo, ja  desaparegut), amb el be- 
neplàcit dels nombrosos concurrents. 
L’esmentada entitat ja l’havia fet ob
jecte d ’un acte de simpatia, entregant-li 
una medalla commemorativa de recor- 
datori, al mes d ’octubre del 1951 amb 
motiu del seu prometatge amb la que 
havia d ’ésser la seva muller estimada i 
companya d ’il.lusions i esperances Na 
Maria Aller i Prats, amb la qual va con
traure matrimoni el 15 d ’octubre de 
1952.

I... segueixen els desplaçaments artis- 
tics i d ’esplai a diferents llocs de dintre i 
fora de Catalunya, amb les cantúries de 
les dues entitats claverianes objecte dels 
sens afanys: paratges de la Costa Brava 
(1965), segon premi del concurs comar
cal de Cerdanyola (1967), Berga i Pobla 
de Lillet (1968), Figueres i Camprodon 
(1970), Vail d ’Aràn (1971), Vail d ’Or- 
desa (1972), Andorra (1973), Perpignan 
i Carcassone (1974), Castellò de la P la
na i Monestir de Pedra (1975), Monzón 
i Alcañiz (1976), Sort i Artesa de Segre 
(1977), Penyíscola i Morella (1978) Sa- 
biñánigo i Pirineu Aragonés (1979), 
Cerdanya i Andorra (1980), Valí 
d ’Aran i Bohi (1981), Pamplona i San 
Sebastián (1982), Monestir de Pedra, 
Soria, L ’Estartit i Pals (1983), Albacete 
i l’anomenada “ Suissa Manchega” 
1984, Eivissa i Mallorca (1985)...

A la fundació de la “ Coral Sant 
Lluc” , creada en el si de l’Académia de 
Belles Arts i dirigida pel mestre Salva
dor Uyá i Prat es pregá al nostre perso- 
nantge que en formés part, cosa que 
efectuà gustós en el transcurs dels vuit 
anys que, aproximadament, la nostra

ciutat gaudi de tant excepcional conjunt 
polifónic, la válua del qual fou unáni- 
mement reconeguda. L ’esmentat pério
de està comprés entre els anys 1957 i 
1965.

El dia 4 d ’octubre de 1975 per raó 
d ’un momentani délicat estât de salut 
del mestre Adolf Cabané, director de 
l’Orfeó de Sabadell, se li ofrenà la di
recció d ’aquesta massa coral, de la que 
era cantaire, corn és sabut, des de l’any 
1945. Amb aquest motiu, féu constar la 
limitaciô de les seves aptituts musicals, 
pròpies de la seva condició de “ mùsic 
am ateur” , indicant que “ no eren les 
d ’un professional com el mestre Caba
n é ...” No obstant, s’entregà amb entu
siasme al seu nou cornés que, en 
absorvir-li niolt més temps, l’obligà a 
acomiadar-se momentàniament dels 
cantaires de 1’Agrupació Coral Talia, 
després de 27 anys d ’ininterrompuda 
activitat al front d ’ella.

El novell mestre de l’Orfeô fou molt 
ben acollit pels sens antics companys 
cantaires, realitzant un fructifera i me
ritòria tasca que, a petició pròpia, donà 
per acabada en el mes de febrer de 1977 
en recomanar a la Junta Directiva i or- 
feonistes la incorporació del jove mes
tre Edmon Colomer, professional de 
prometedora carrera i en la actualitat 
director de la Jove Orquestra Nacional 
d ’Espanya. El mestre Olivella retornà 
gustós a la corda en qué habitualment 
venia cantant des del ja Ilunyà 1945 i en 
el transcurs del concert de fi de curs 
1976-77 se li féu ofrena de la insignia

’or de rO rfeó en prova de reconeixença 
a la seva abnegada col.laboració i entre
ga a l’Entitat, amb el beneplácit deis or- 
feonistes. Junta directiva i el nombrós 
públic assistent, ratificant els entusias- 
tes aplaudiments de tots, la satisfacció 
unánime deis concurrents a l’acte, per 
tan justa distinció.

Amb motiu de la celebració del XXVé 
aniversari de la fundació de la Societat 
Coral Estrella Daurada que el nostre 
biografiat ve dirigint des del 1963, fou 
objecte d ’un sentit homenatge de simpa
da el diumenge dia 14 de juny de 1981.

El dia primer de Març de 1982 el mes
tre Olivella i Company donà per acaba
da la seva dilatada etapa com a orfeo
nista; el dia 12 de juliol del mateix any 
fou ratificat com a mestre de la Federa- 
ció de Cors de Clavé, a la qual ha estât 
vinculat fins el proppassat mes de juliol 
de 1985.

Finalment, anotem la reincorporació 
del nostre personatge com a director a 
1’Agrupació Coral Talia a partir del dia 
2 d ’octubre de 1982.

1 aqui acaba, momentàniament, 
l’historial artistic del nostre bon amie 
en Francesc Olivella i Company, fidel 
seguidor de la gran obra coral i artística 
portada a cap pel seu pare, l’inoblida- 
ble mestre en Josep Olivella i Astals.

1... no acaba aqui tot: els seus filis 
Josep i Àngels segueixen com l’avi i el 
seu pare pels viaranys de la música i del 
cant, dirigint en Josep, el Cor deis 
Amies de l’Opera i el Cor de la Societat 
Coral “ La Ilustració Artística” de Sant 
Quirse del Vallès i l’Ángels la “ Coral 
Rodam on” , que dintre els dilatats co- 
neixements de la música que posseeixen 
hi enrotllen una alta i preñada labor 
cultural.

Que continuí aquesta tradició fami
liar i que no s’acabi aquest gran treball 
que vénen realitzant a la nostra ciutat 
en pro del cant, aquesta familia merei- 
xedora de l’estima i deis més cálids elo- 
gis de tots els sabadellencs. ■
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Cinema

El cinema negre dels anys trenta
(i II) Lang i Walsh, els precursors del can vi estétic per Jordi Graset

FA  IIins i tot un film de la importància d’l 
AM A FUGITIVE FROM A CHAIN 
GANG no escapa a una de Ies limitacions 
caractéristiques del primitiu cinema negre: 
molt sovint, l’oposició entre el mon de la Ilei 
i el de la delinqüència es contempla, condi- 
cionadament, des d’una de les dues perspec
tives, reduint l’altra al més pur esquematis- 
me. Gànsters i carcellers reflectien les con- 
tradiccions del sistema en la seva expressió 
més extrema. Però la prohibido quedava ca
da cop més Iluny i la violéncia dels carrers 
havia minvat considérablement. Els gànsters 
que sapigueren adaptar-se a la nova situació 
tenien influéncia política i amagaven les se- 
ves accions delictives corn el tràfec de vots, 
la manipulaciô sindical o les avantatjoses 
concessions municipals darrera de negocis 
legáis, ja fossin la construcció, l’hostaleria o 
la banca. El “new-deal” roosveltià havia en
coben, sota els ideals de prosperità! i justi
cia social, una corrupció administrativa i 
una repressió policial que ben aviat -1940- 
quedaria palesa en les ácides comédies de 
Preston Sturges (1).

Una società! que havia fet del cinisme i de 
la competitivitat més desaprensiva norma de 
\ida, era insuficientment analitzada des de 
la violéncia-retlex o violéncia-delegada, prò
pia del cinema de gànsters’. Calia treure el 
gènere dels sens limits mitjançant una subtil 
anàlisi de les tensions de tot ordre subjacents 
a la violéncia quotidiana i expressar la com- 
plexitat d’aquest fenòmen amb l’ambigüitat 
i l’imaginari que millor révélés els estats 
d’angoixa i d’alienaciò que la desencadenen.

Tot i que molts dels films de cinema negre 
dels trentes propendien al melodrama, 
aquesta tendéncia coexistía amb una estética 
realista -exceptuem-ne el barree UNDER- 
WOLD, de Sternberg, i les inñuéncies ex- 
pressionistes de Curtiz, ambdòs realitzadors 
de procedència europea-. Aquesta estética es 
caracteritzava pel freqiient muntatge de no- 
ticiari: acumulaciò d’informaciò per sobre- 
impressiò o per “ tlashos” successius, per la 
referéncia o preséncia de la noticia impresa 
(o radiofònica), per la inspiraciò d’alguns 
films en lets i personatges reals i per la utilit- 
zació de la veu en “off” no subjectiva (THE 
ROARING TWENTIES). La década dels 
quarantes és la de la incorporaciò massiva 
dels escriptors de novel.la negra -com a 
guionistes o adaptant-ne les seves obres, ra
res vegades ells mateixos- i l’assentament, 
dins la industria de Hollywood, dels realit
zadors centre-europeus. D’aquesta coinci- 
déncia en naixerá l’època daurada del cine
ma negre, caracteritzada per la seva visió 
ombrívola de la società!, pel seu lirisme exa
cerba!, per un to cínic i desespera! i per una 
posada en escena que reflectia la complexi- 
tat i l’ambigüitat que exigía la pròpia evolu- 
ció d’un gènere d’àmplia ressonància social. 
Els escriptors més típicament narratius, com 
Hammet, Chandler o Burnett, serán adap-

Fúria (FURY).

tats, preferentment, pels realitzadors nord- 
americans, mentre que els centre-europeus 
tindran més tirada pels escriptors més psico- 
logistes i/o onirics: Caspary, Irish o, miés 
endavant, Highsmith. Cain, encara que s’ins- 
criu millor dins d’aquest corren!, representa 
el punt d’equilibri magistral d’ambdues ten- 
dències. Bona prova és que I’adaptaran, in- 
distintament, realitzadors nord-americans, 
immigrats i foranis. Però l’evolució estètica 
del gènere ja es percebia, clarament, a 
FURY i a YOU ONLY LIVE ONCE, de la 
mateixa manera que la producciò walshiana 
de finals dels trentes és la transició lúcida, 
dins d’una mateixa tradició realista, del ci
nema de gàngsters a un cinema negre molt 
més profunditzat socialment.

L’obra languiana permet un recorregut 
ideal de l’evoluciò del gènere. Les seves 
obres cabdals dels anys cinquantes sintetit- 
zaran els dos corrents: el realista i I’oniric. 
La metàfora fácil o I’expressionisme remi
niscent de FURY o dp YOU ONLY LIVE 
ONCE deixaran de ser el subratllat de la

narraciò per constituir-se, rica de significats, 
en ella mateixa. Les figures retòriques com 
la d’Eddie (Henry Fonda) i “ Jo” (Sylvia 
Sidney) abraçant-se a través dels barrots de 
la presó (YOU ONLY LIVE ONCE) o com 
la de les al.lucinacions de Joe (Spencer 
Tracy) a FURY, que sobrecarregaven la na
rrativa d’aquests primers Lang americans, 
en detriment de la seva versemblança realis
ta, s’inseriran, subtilment, en una posada en 
escena fonamentada en la minuciosa obser- 
vació dels comportaments socials, en la pre
cisa descripciò de les situacions i de les ten
sions latents i en l’estructuraciô rítmica i vi
sual més escaient a la naturalesa de cada his- 
tòria. Aixi, els films de Lang guanyaran en 
realisme sense perdre l’atmosfera de maison 
pròpia del cinema negre dels quarantes i de 
la que tant FURY com YOU ONLY LIVE 
ONCE en sòn un bon anticip. Dos films tan 
diferents corn THE WOMEN IN THE 
WINDOW (La mujer del cuadro), 1944, i 
THE BIG HEAT (Los sobornados), 1953, 
constitueixen dues obres mestres ben repre
sentatives de dues époques de cinema negre i 
de dos estils que coexisteixen en Lang.

A l’univers languià, tot és frágil i engan- 
yòs. Els conceptes de Ilei, justicia, honeste- 
dat o culpabilitat sempre es mouen en un 
clar-fosc inquiétant. Els espills, els enqua- 
draments a través de vidres i finestres, 
l’aigua, la pluja, les vies del tren i tants d’al- 
tres elements de la seva iconografía reforcen 
el sentit precari i la doble cara deis valors i 
de les relacions socials. El Joe de FURY és 
un altre “ciutadà honest convertit en crimi-



nal per la injusta acciò de la Ilei” , perqué, 
encara que no sigui aquesta la que el linxi, 
són les autoritats encarregades d’executar-la 
les que, per consideracions electoralistes, la 
neglixeixen. El “ sheriff” que per conscièn- 
cia professional, intentará protegir Joe, 
també burlará la Ilei quan, en el judici, no 
identifiqui els conciutadans que van partici
par en él linxament. Joe no mor en l’incendi 
de la presó i aprofitarà la circumstància que 
tothom creu el contrari per venjar-se des de 
l’ombra. La contundéncia amb qué Lang 
enderroca l’edifici legal es concreta en:
a) l’avidesa de la policia per “ complir amb 

el seu deure” : trobar ben aviat un culpa
ble, encara que sigui amb proves insufi- 
cients.

b) un delinquent és un home dévaluât a qui 
no es presta la suficient acciò protectora.

c) la corrupció del poder executiu.
d) la Ilei aplicada amb tota garantia judicial 

condemna, amb proves insuficients 
-manca el cos del deliete-, els executors de 
Joe per un homicidi inexistent.
I, si bé, finalment. Terror legal s’esmena- 

rà amb la volontària aparició de Joe (2), no 
per això el qiiestionament és menys vàlid, 
perqué és més Tegoisme vital, que no pas el 
sentit de justicia, el que empeny Joe a desco- 
brir la veritat. La seva lamentació: “ He per- 
dut la fe en la justicia” , ressonará trágica- 
ment a YOU ONLY LIVE ONCE” on Ed
die, victima dels prejudicis: de l’insensible i 
aburgesat empresari que el despedeix o de la 
dona de Talcaide convençuda que la delin- 
qüéncia és corn una malaltia biològica, sola- 
ment podrá alliberar-se en la mort. Lang, 
que ja havia tractat el tema del linxament a 
M (M, El vampiro de Düsseldorf), 1931, on 
-grotescament- un tribunal format per Tes- 
còria social gosa jutjar un sàdic paranoic, ha 
perdut la confiança que tenia en la protecció 
policial. El cineasta, exiliat del régim nazi, 
és susceptible a qualsevol manifestació d’in- 
tolerància. Sobretot a la intolerància institu
cional, de la quai Taparell penitenciari i po
licial de YOU ONLY LIVE ONCE en cons- 
titueix una bona mostra de prepoténcia, 
obligant a gent honesta com “ Jo” , Eddie o 
Tadvocat, a posar-se a Taltre costai de la 
Ilei. Però Lang evita descarregar tota la res- 
ponsabilitat de Thome del carrer en el siste
ma. Els empleats de la gasolinera que roba
ran la caixa, culpant del deliete els dos fugi- 
tius, el morbós hosteler afecciona! a col.lec- 
cionat folletins sobre criminals que expulsa
rá de Thotel Eddie i “ Jo” , o els ciutadans 
àvids de denunciar-los per cobrar la recom
pensa, són Texpressió simptomática d’un 
eos social malaltis. Fascinai mòrbidament 
per la violéncia - la premsa sensacionalista 
de HIGH SIERRA tracta Roy Earl (H. Bo
gart) de “gos rabiós” , aquest cos social 
ateny Texpressió més obsessiva i aliénant a 
la turba feixista de FURY. La mateixa turba 
que escridassarà Eddie i a la quai eli replica
rá: “ És divertit veure morir un innocent” . 
L’alé romàntic de YOU ONLY LIVE ON
CE descansa, en gran part, en la contreposi- 
ció ciutat (el mal)/camp (el bé). Els millors 
moments de la parella, el seu refugi provi
sional durant la fúgida fins al naixement del 
fill i el seu alliberament definitiu, morts a
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trets enmig del bosc, tenen Uoc Uuny de la civi- 
lització. La ciutat -com a itinerari espiritual- és 
la font de tots els mais. Aquesta temàtica, tan 
pròpia de W.R. Burnett, donará dos films 
poétics i desesperáis, Tesmentat HIGH 
SIERRA, amb el qual YOU ONLY LIVE 
ONCE té molt més en comò que la història 
d’una parella fugitiva, i THE ASPHALT 
JUNGLE (La jungla del asfalto), 1950, de 
John Huston. Un altre fet interessant de 
YOU ONLY LIVE ONE, que també contri- 
bueix a la seva naturalesa de film-cruïlla, és la 
figura del capellà, que després, pràctica- 
ment, desapareixerà del gènere. A YOU 
ONLY LIVE ONCE, aquest simbol religiós 
s’identifica plenament amb la idea de sacri
fici i Ilibertat al més alt nivell. “El padre” , 
ferit mortalment per Eddie, enganyarà Tal
caide perqué el deixi sortir de la presó. Al fi
nal Eddie, al seu torn, mentre eau mort, sen
tirà com ressonen les paraules del capellà: 
“ Lliure Eddie, les portes están obertes!” . El 
capellà, O Tesglésia, són simbols habituais 
en molts films de gànsters dels trentes: l’An
tonio de LITTLE CAESAR, eau mort a 
trets a les escales de Tesglésia quan anava a 
denunciar els sens Companys. El capellà de 
20.000 YEARS IN SING SING és el com
pany que dóna suport moral a Tommy 
(Spencer Tracy) els dies que precedeixen 
Texecució. El capellà (George Bancroft) 
d’ANGELS WITH DIRTY FACES és un 
delinqüent régénérât que fa apostolat entre 
els joves “escrocs” del barri. El Barlet (Ja
mes Cagney) de THE ROARING TWEN
TIES morirà, després de la seva romàntica i 
generosa acciò, a les escales de Tesglésia. La 
idea de regeneració i d’alliberament van for- 
tament unides a la de religió. Aquesta cons
tant confereix un inevitable to moralista a 
bastants films de cineme negre dels trentes. 
Però cree atinat pensar que aquest fet, com 
el del retorn a la naturalesa, és, abans que 
res, un carni cap als origens i que la religió, 
per més d’un delinqüent, molts d’ells immi
grais marginats, polanesos, italians o hon- 
garesos, entre altres, n’és el lligam amb 
aquests origens, el cordò umbilical -com ho 
és la figura de la ihare, sovint associada-. És 
la sublimació de les il.lusions perdudes, la 
búsqueda darrera d’una justicia metafisica.

FURY i YOU ONLY LIVE ONCE, mal
grat els seus desequilibris, prefiguren el can- 
vi estétic i la profundització temàtica del ci
nema negre de la década següent. El primer 
té un to ombrivol, desquicia!, ferotge, al.lu- 
cinant i fortament contrasta!. L'altre té un 
to poétic -la magistral seqüéncia d’Eddie i 
“ Jo” a Testany del motel resumeix el film-, 
lúgubre, frágil i inquiétant, dominât per un
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“ Kl úllimo refugio” (HK,H SIKRRA).

gris de maison. L’home del carrer, victima o 
botxi, no pot defugir les seves própies res- 
ponsabilitats.

El vigorós Walsh: sintesi i evolució 
del gènere

El resum-crónica del cinema de gànsters 
dels trentes, THE ROARING TWENTIES, 
1939, i el film-despedida a la figura mitica 
del gánster “velia escola” , HIGH SIERRA, 
1941, ambdós del Raoul Walsh (3), consti- 
tueixen, junt amb THEY DRIVE BY 
NIGHT (Pasión ciega), 1940, i MANPO
WER (Alta tensión), 1941, de discutible ads- 
cripció al gènere, un bloc clau en el tanca- 
ment d’una época i Tinici d’una nova etapa 
de cinema negre, justament, en la cruïlla de 
les dues décades. De la mà de Walsh, es pro- 
dueix un canvi radical en el tipus i en la qua
lità! interpretativa de Bogart. El gànster de 
THE ROARING TWENTIES encara per- 
tany al tipus malèvol i estereotipa!, però 
menys, al quai se Thavia encasellat, però el 
Roy Earl de HIGH SIERRA ja és un perso- 
natge totalment humanitzat, que ha guan- 
yat, decisivament, en versemblança psicolò
gica. És un escèptic, un dur i, alhora, un ho
me amb dignitat i prin'cipis. Li agrada la tei
na ben feta i és fidel. THE FALCON MAL
TESSE (El halcón maltés), 1941, que inter- 
pretà Bogart a continuació, afegia a aquest 
perfil una gran dosi de cinisme, imprescindi
ble per jugar des de dins, amb les regles que 
imposa una societat corrupte. El detectiu 
que consagrà Bogart (Spade) representa un 
canvi de personatge però no, en esèneia, de 
personalità!.

El carácter de recopilaciô, sintesi i pro
fundització que tenen els negres de Walsh 
els confereix la seva qualitat de punt de refe- 
rèneia temàtic. La condició de marginal del 
fora de la Ilei es fa especialment tràgica per 
la impossibilitai de la relaciô amorosa. 
Aquesta constant del gènere s’expressa tant 
a THE ROARING TWENTIES com a 
HIGH SIERRA -també a EURY i a YOU 
ONLY LIVE ONCE- amb una particular In
tensität. L’establiment normal d’aquesta re- 
lació és incompatible amb el “ status” de so
litari del marginal. Per això Tamor no el 
reinsereix sinó que constitueix una débilitât 
tràgica que el menarà, inexorablement, a la 
mort. Earl (HIGH SIERRA) està tan ansiós 
per integrar-se socialment, que el cerca on és 
impossible trobar-lo, en la societat que Tex-

passa  a ta pàg . 6 1 1
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Al pas dels dies
per Joan David

Negre-Art
JOSEP MADAULA

L’obra en conjunt de Ma- 
daula arrenca, ap o rta , 
cristal.litza i il.lumina amb Ori
ginalität i fins i tot en uns mo
ments informalistes, sense pres
cindir en cap moment del for
mal, és a dir, d’aquell fons que 
fa prevaldré l’ànima informati
va, base de tot moment cons- 
tructiu. En el camp de l’art hi 
ha reservats molts llocs i cada 
un d’ells presenta espais en els 
quais fruitar i que artistes 
intel.ligents procuren omplir, 
establint la seva forma de vèn- 
cer i de viure, sigui el paisatge, 
sigui la figura humana, o sigui 
solament imprimir a l’obra el 
seu efecte en una imatge humil- 
ment creadora mes, amb tot, 
orgullosament personal. Ma- 
daula serveix el mon de l’art 
amb una suma d’aportacions 
que bé mereixen tot el crédit i 
que a l’ensems fan néixer una 
bella esperança.

Sìr ia  b r a u
Olis, gravats i dibuixos for

men el conjunt de l’obra expo
sada, obres en general de dife- 
rents tamanys en les quais es 
conserven com estereotipades 
les mateixes intencions i fins i 
tot gairebé els mateixos models, 
totes elles resoltes amb un sentit 
predominantment poétic i en 
qué les funcions del dibuix, la 
delicada distribució de la llum, 
lluny de la cruesa deis contras
tos de colors i la simplicitat deis 
temes, contribueixen a . accele
rar el sentit més predominant
ment decoratiu.

La matèria pictórica és reco
llida amb una visió sensibilit- 
zant i que predestina al somni.

Kreisler, Barcelona 
EMILI HIERRO

El nostre habitual col.labora- 
dor d’aquesta casa -que és tam
bé la vostra- ens ha presentar la 
seva recent obra en la qual figu
ren temes urbans de París, Lon
dres, Amsterdam, Floréncia, 
Barcelona... Arreu per on viat- 
ja. Hierro capta amb la seva 
aguda i perceptiva óptica, tot 
l’encant que té -i sap descobrir- 
a tot allò on ell posa la seva Sen
sibilität i el seu gust artistic. 
Que no és pas poca ni poc. Sap 
trobar-hi l’anècdota, uns i tants

details que administra hàbil- 
ment. Per tot això, harmonit- 
zant composició i coloraciô, 
aquest aquarel.lista ens ofereix 
a cadascuna de les seves mos- 
tres una obra molt receptiva i 
comunicativa que es fa contem
plar amb delectació. Tant és 
així que el public ho corrobora i 
ho valora i en dóna testimoni.

Emili Hierro, una vegada 
més, ha assolit un nou éxit. Ben 
merescut, óbviament.

Gisbert-Art 
RAFAEL SALVÀ

Salvò, artista mallorquí i ex- 
deixeble deis vuitcentistes Joan 
Vila i Cinca i Joan Vilatobá Fi
go Is, informadors, podríem dir 
de l’escola sabadellenca de Be
lles Arts, amb una senzillesa su
blim i exponent d ’un estlmul 
d ’activitat i de vida ens mostra 
un conjunt d ’obres plenes 
d ’una paternitat amorosa que 
justifica amb identitat propia la 
beca que l’Ajuntament local H 
concedí per tal d ’aprofundir es- 
tudis a Palma de Mallorca, ciu- 
tat on en aquells moments la 
personalitat d ’Anglada Cama- 
rasa absorbía la millor prodúc
elo del moment. La riquesa co
loristica del mestre, amb tot, no 
influí tal com podría semblar la 
fonamental estructura mental 
assimilada deis mestres de Pes
cóla sabadellenca. Així, en 
l’obra actual hi veiem reflect ida 
res tru c tu ra  ideològica  
d ’aquells pioners, i en respira 
una profunda Humanität. Els 
paisatges exposais viuen estruc-

turats ideológicament i respi
rant cordialitat.

Les fusions de transparéncies 
amb la opacitat dignifiquen la 
tècnica i l ’ofici; ferments de dis
ciplina i d ’ideal, reso lacions fe 
tes P ree isa ment d ’estad i i de 
treball, seqüència d ’una ànima 
sensible saturada de sentit pic- 
tóric i social.

Gabarró-Art 
NYDIA LOZANO

La pintora és Ilicenciada en 
Belles Arts, cosa que li dóna per 
tot començament un crédit 
d’entesa en l’obra a realitzar.

El conjunt de l’obra és un 
mostrari en el qual veiem repre- 
sentats figuració i paisatgismes, 
siguin aquests urbans o rurals. 
El conjunt és francament orde- 
nat i respon a un coneixement 
de causa totalment ajustât a 
normes de dicció valoradles. 
Per la meva part cree en justicia 
que la personalità! saborosa 
resta infosa en el retrat; en eli 
s’hi resumeiexen les constants 
de comprensió i agilitat cons
tructiva seguents a una serenità! 
totalment estimable. Tot això 
no prescriu la valoració que en 
algún dels seus paisatges invo
lucra a la mirada absorta que a 
la bucòlica simplicitat hi ha un 
recrear-se amb la seducció 
d’una gran ambició representa
tiva.

Sempre és licit i adient recor
dar allò que el gran impressio
nista D. Monet deixà escrit: “ El 
signe del valor d’una obra no el 
trobem en el gran éxit immé
diat, mes si en la durada 
d’aquest éxit’’.

Gisbert-Art 
FRANCISCA PLASA

Per primera vegada prenem 
contacte amb l’obra conjunta 
de Francisca Plasa.

D ’esquerra a dreta: A. Estrada Vilarrasa, Camil Fábregas, Rafael Salva, 
Josep Aymami i Emili Morgui. Sala Gisbert-Art 15.4.86.

Ja  d e  b e ll  c o m e n ç a m e n t, en s  
és  f a c t ib le  a c la r ir  q u e  e n s  tro -  
vem  a m b  un c o n ju n t in te l.li-  
g e n t, s e n s ib le  i en èrg ic , en  e l  
q u a l la S en s ib ilitä t a c o n se g u e ix  
e q u ilib ra r  t o t  ç o  q u e  f a  re ferèn -  
cia  a  la p r o fu n d i tz a c ió  d ’a q u e s t  
a c u sa t d ià le g  Urie, d e sc r it  a m b  
ré a lism e  a  les  d o t s  in fo se s  p e r  
e ls  d ife r e n ts  e s ta is  d ’à n im  en e ls  
q u a is  l ’a r t is ta  c a m in a  a m b  
c o n stà n c ia .

Els contextes de llum, de for
mes i colors, presuposen unes 
preparacions ceri ament infor- 
mades, per unes primeres refle
xions que persegueixen fer rea- 
litat P ideal perseguii, amb un 
enlluernament poètic que al fet 
inventiu confirma el domini de 
l’idea, de la vida interior i del 
somni. Les representacions de 
flors prenen un bell llenguatge, 
amb pinzellada fugaç i amb agi
litat compositiva fusionen el 
realisme decoratiu a Pimpres- 
sionisme. No vull particularit- 
zar obres, si emperô, que acu
sar la força expressiva dels re- 
trats.

En fi, fidel a uns principis 
d ’ordenaciô plàstica veiem pre
valdré Pernoctó albora humana 
i estètica, fidel a un amor que és 
expressió pasional en tots els te
mes tractais.

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL

AGUSTI PUIG
L ’artista és jove i Pobra res- 

pón precisament a altó que a 
l’artista li agrada, multiplicitat 
en el joc del dibuix, d ’un dibuix 
que arrenca d ’una espontaneí- 
tat que a Pimpuls del color, viu 
i Ituminós, assegura une com- 
posicions en les quals factifica 
la pluralitat de recursos técnics i 
la particularitat de formes pre
dominantment d ’efectes deco- 
ratius. Jo en diría que aquest 
conjunt respon a una plàstica 
regida per una atmosfera en 
qué el nioviment cristal, litza 
Pordenació del factible poema.

Galeries Rovira 
SERRA ESCRIVÀ

En la história del temps. Ser
ra Escrivà és en carni d’aconse- 
guir en el papalloneig de les 
imatges una com onada de llum 
i un cant de festa; la visió que 
un dia ens of'eria com en un des- 
vari de tons i de llums, dirigits
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per influències més o menys da
res, determinà un carni que dia 
a dia es refà exterioritzant-ne 
un sentit més personal amb què 
tocant de peus a terra mira cap 
al cel.

La influència més o menys 
meditada que informà en un 
començament el mestratge pa
ternal, és carni de sobreviure 
per pròpies valences posseint 
una gran ambició representati
va. Com digué Wihslert: “ no- 
més el treball esborra l’em- 
premta del treball” i amb 
aquest concepte jo m’atreveixo 
a pensar que és una de les forces 
que dominen i conseguirán rea
firmar la qualitat de l’obra de 
l’artista. Será énormément inte
ressant seguir els passos 
d’aquest jove artista i veure si la 
ment serena aconsegueix domi
nar aquest enfebrat pintor 
aprofitant l’empenta inicial.

“ GALERIES
ROVIRA’’

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

Acadèmia de Belles Arts 
JOAQUIM 

MONTSERRAT
Aquest pintor ha conduit el 

llarg paréntesis que s ’havia im
posât a no exhibir la seva obra. 
Ho ha fet ara i d ’una manera 
notoria. Notoria tant per con- 
tingut com per continent. Ha 
prédominât la figura -figura- 
cions, com s ’ha dit- i d ’aquesta

n ’ha captat la cara.
En Montserrat, ha volgut 

mostrar-nos una temàtica singu- 
laritzada i aprofundida albora. 
Ha traspassat els límits a propó- 
sit: ha presentai uns rostres- 
macros. Amb la qual cosa el vi
sitant s ’ha visi sorprès per la 
magnitud anímica de cadascú 
d ’ells. Cares conegudes algu- 
nes, però en totes hi ha una 
força expressiva, psicològica.

L ’autor ha traspassat no so- 
lament el cercle-parèntesi d ’uns 
anys de silenci -silenci plàstic- 
sinò un espai dimensionai.

Cai destacar l ’es ludi que so
bre aquest artista-pintor ha es- 
crit Maia Creus, que figura en 
el catàleg d ’aquest a mostra.

Watts-Art
LLUIS VILA i PLANA
Vila i Plana, un Vila i Plana 

actiu, ens ha mostrat les seves 
recents obres. La temàtica pai- 
satgistica, que eli domina a bas- 
tament. Duu la llum a la pròpia 
paleta i això fa que en les seves 
teles el color i la llum en siguin 
substanciáis.

La dicció plàstica d’aquest 
artista és meditada i assenyada i 
d’una correcció plausible.

Sala d’Exposicions

Sant Pere d’Ullastre, 9 
Tel. 714 55 71

CASTELLAR DEL VALLÈS

JAUME MERCADE
Seguidament exposà a la ma- 

teixa galeria aquest pintor poli-

facètic que duu un bagatge 
plástic que no li cap a la capsa 
de pintares: li vessa. Aleshores 
l ’aplica a les teles i ho fa  amb la 
seva força expressiva, de mane
ra abrandada. La seva obra, 
dones, és comunicativa perqué 
empra una forma semilla. Pla
na.

Acadèmia de Belles Arts 
AULA D ’ART

Aquesta escola que fa un 
any escás que va obrir les seves 
portes, ens ha présentât una ex- 
posició de fi de curs. Una varia
da col.lecció certament, pro- 
ducte d’un curs ben aprofitat. 
Pintures, dibuixos, cómic, 
fang, fotografia... hi és repré
sentât àmpliament. Dintre la se
va varietat es destaquen unsa 
valors més que altres, però en 
tot es demostra una dedicació 
que vai la pena subratllar. I es
timular, és dar.

TERESA OBRADORSI 
ELS SEUS ALUMNES
Aquesta pintora ens presenta 

la seva col.lecció d ’olis i ho fa  
juntament amb mostres realit- 
zades pels alumnes del seu taller 
d ’art.

Comentant la seva pintura, 
direm que en ella es destaca la 
seva personalitat, oberta i ex
pressiva. La seva pinzellada es 
mou en un registre cromàtic va
riât, rie, on predomina la pinze
llada goluda. A voltes se’ns 
mostra amb influència de Pes
cóla Sanvicens-Llàtzer, però, 
en generai, l’obra de Teresa 
Obradors té un llenguatge ben 
genul.

Q u an  a  les  p e c e s  e x p o sa d e s  
p e ls  se u s  a lu m n es, h i h a  u n a  v a 
r ie ta t  en  la  q u a l e s  p a le s a  in 
q u ie tu d  c re a tiv a  i, e n se m s, Ori
g in a litä t  en a lg u n es  d ’e lles.

Cau d’Art 
ANNA NIALET

Aquesta pintora exposa la se
va obra per segona vegada a 
aquestà Galeria de la plaça de 
les Marquilles.

En aitai mostra hem pogut 
contemplar novament els seus 
paisatges i bodegons; en uns i 
altres s ’hi palesa la delicada ex- 
pressió de Pautora, la qual va 
adquirint una millor fermesa 
plàstica.

Casa Duran 
EXPO-DROGA

L’antiga Casa Duran ha 
obert novament les seves secu
lars portes amb motiu d’una ex- 
posició benèfica a favor de 
l’Associació Catalana per a la 
Lluita Contra la Droga. Un to
tal de 74 artistes locals i comar
cáis han cedit les seves obres a fi 
d’obtenir uns fondos per l’As
sociació local.

L’acte de la inauguració el 
presidi Marta Ferrusola, esposa 
del President de la Generalität, 
i Antoni Farrés, l’alcalde, entre 
altres personalitats, en presén- 
cia d’un numerós public que 
omplená el recinte.

Aquesta interessant mostra 
ha estât força visitada, resul
tant un èxit de participació en 
tots els aspectes.

C IN L M A  ( \e  de ìu pan . 609)

dueix i, en canvi, no el sap veure en el seu 
piopi món. Aquest amor “ fou” , tema recu
rrent del gènere, derivará cap el de la dona 
fatal, coincidint amb la diversificació 
d’aquest i amb el to fatalista, lúgubre i ob- 
sessiu que dominará el cinema negre dels 
quarantes. El gànster “ veli estil” entre 
l’amor “ fou” i l’edip quedará relegat a un 
segon pia. Si Lang, des d’unes altres coorde- 
nades culturáis, revoluciona estèticament d 
gènere, el vigorós Walsh el fa evolucionar 
des d’una linia mès tradicional. Tant l’un 
com l’altre, però, el profunditzen sociològi- 
cament, analitzant els “ rapports” entre sis
tema i individu i clarificant les respectives 
responsabilitats. Els explotadors que con- 
tracten el transport en condicions monopo
listes o els prestamistes que usuren sense es- 
crúpols els camioners de THEY DRIVE BY 
NIGHT són la nova imatge d’unes pràcti- 
ques gangsterils, si mès no, tolerades. El 
principi capitalista del risc-benefici, del qual 
el gànster és la conseqüència més extrema i 
violenta, impregna les relacions socials. Els

tipus i les situacions són més sofisticades. 
THEY DRIVE BY NIGHT i MANPO
WER són dos bons exemples també de do
nes fatals. Amors impossibles que desenca
denen l’atmosfera criminal. Els temes d’ex- 
plotació i desigualtat econòmica s’entrella- 
cen amb els sentimentals. Lana (Ida Lupino) 
no pot posseir Joe (G. Raft), malgrat que, 
després de matar el marit -Joe no ho sap- in
tenta comprar-lo fent-lo soci del negoci. La
na, abans, havia venut el seu amor. Fay 
(Marlene Dietrich), a MANPOWER, és una 
ex-presidiária que no aconseguirà l’amor de 
Johnny (G. Raft) fins després de la tràgica 
mort del seu marit. Els prejudicis de Johnny 
sobre els ex-presidiaris, sobretot si són do
nes, será la causa principal de la tragèdia. 
MANPOWER tè, temàticament i iconogrà- 
ficament, molts elements i Hoes en comú 
amb els films negres. És un film paradigmá- 
tic de l’ensamblatge melodrama-negre que 
no té res a veure amb el corrent regressiu 
d’ANGELS WITH... o DEAD END, abans 
comentats, molt més conceptuabas com a

“negres melodramátics” . MANPOWER té 
l’atmosfera inquiétant, l’element obsessiu, 
les répliques seques i sarcástiques, el tracta- 
ment musical, el réalisme, els tipus durs, la 
dona fatal i els ambients habituais (clubs, 
comissarria, presó) del negre, però la histò- 
ria d’amor i de gelos preval sobre l’acciò, 
que queda relegada a un segon pia i el mitjà 
on aquesta es desenvolupa és totalment aliè 
a aquell univers. És una clara mostra de film 
tangencial i, a la vegada, l’indicatiu que, en 
el futur, la pròpia dificulta! per acotar el gè
nere será símptoma de la seva vitalità!. El fet 
que tant THE DRIVE BY NIGHT com 
MANPOWER expliquin la història d’uns ti
pus que volen reeixir socialment en un tre
ball honest que els obliga a arriscar conti
nuament la seva vida i que, justament, esti- 
guin interpretats per tres de les més caracté
ristiques personalitats del cimena de gàns- 
ters (Robinson, Bogart i Raft) contribueix a 
crear aquesta rica ambigüitat.
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Mìscel.lànìa

LLACH A SABADELL PER JOAN OLIVER

un bàlsam que els pot fortificar 
i dir-los que sí, que la seva ciu- 
tat estima i reconeix els seus va
lors. Ha estât aquest, certa- 
ment, un fet aplaudible, total- 
ment aplaudible. R.T.

otser mai no havia rebut el 
nostre “ PERE QUART” sem
blant homenatge corn el que li 
va retre la seva ciutat la nit del 
28 de maig a “ La Farándula” . 
L’emoció, l’afecte, l’admiració 
per les seves lletres, per Limant 
de la seva carismàtica figura, 
per la força del seu vers, i la 
qualitat intel.lectual que l’ha 
caracteritzat sempre, foren les 
sumes més évidents d’un gest 
que donà LLUÍS LLACH en 
aquella vetllada. Recordar aixi 
a un home de lletres, a un català 
pleclar, a un poeta que ha de 
passar a la historia d’un pais, i 
fer-ho cantant, és potser una de 
les coses més boniques que es 
poden fer per honorar un artis
ta. Una nit quantiosa en afectes 
i en evocar l’obra de JOAN 
OLIVER, protagonista en la 
nit, LLUÍS LLACH li cantà a 
més d’una lletra seva, moites de 
les cançons que sol cantar i que 
tant d’èxit li han donat i amb 
elles, feia palés el seu homenat
ge i li transmetia l’homenatge 
dels sabadellencs que estimen 
les seves corrandes, el seu can
tar el Vallès, la seva tota, pro- 
ducció literària...

Un fet bonic, estimable, pel 
record emotiu dels temps, per
qué, honorar un poeta que tant 
ha estimât la seva terra, a la que 
ha donat tot el millor de la seva 
inspiració, és el millor dels ho- 
menatges, perqué amb élis, 
s’honora a si mateixa també la 
ciutat que sap estimar els seus 
homes de lletres, els seus artis
tes i que els hi sap dir en uns 
moments en els que els anys i les 
fatigues de la vida passada es- 
goten les seves forces i que son

TORNEM A TENIR 
TEATRE MUNICIPAL

D < ■esprés de mig any de tan- 
cament per obres, el teatre mu
nicipal La Farándula va ser reo- 
bert el 15 d’abril darrer. 1 per 
cert que va ser-ho amb un esde- 
veniment teatral que donà a la 
reobertura una marcada solem- 
nitat. Es tractava de presentar a 
la nostra ciutat la famosa versió 
del “ Cyrano” a càrrec de Josep 
Flotats. El prestigios actor cata
là no pogué pas complaure tot- 
hom qui mostrà interés per 
admirar-lo, tot i que se’n feia 
una segona representació l’en- 
demà dia 16. Tant respecte a la 
versió, O sigui a la manera de 
veure el mite romàntic de Ros
tand, corn respecte a la inter- 
pretació del propi Flotats, hi 
van haver parers per a tots els 
gustos, però la disparita! 
d’apreciacions no minva el re
lien de l’efemèrides ciutadana.

Per altra part, I’elenc de la 
casa, és a dir la “ Joventut de 
La Farándula” , també va con
tribuir al programa d’actes de
dicats a la reobertura del colis- 
seu amb dues representacions 
-el 30 abril i I’u de maig- de la 
farsa “ L’adobacasoris” , de 
Thornton Wilder, en versió ca
talana del nostre aprecia! 
col.laborador Josep Torrella i

sota la direcció de Salvador Fi- 
té. La comicitat d’aquesta co- 
média d’embolics, la gràcia del 
seu diàleg i el ritme i la versatili- 
tat amb qué fou representada, 
van captivar els espectadors, 
que van riure i aplaudir a dojo.

Seguidament Joventut de La 
Farándula va reanusar les seves 
habituais representacions 
d’obres de teatre per a infants i 
adolescents, iniciant-les amb el 
clàssic “ Les aventures d’en 
Massagran” , de Folch i Torres.

Encara el 15 de maig hi hagué 
dues representacions -tarda i 
nit- de l’obra “ Buenas noches, 
madre” , de Marsha Norman, 
premi Pulitzer 1983; recital in- 
terpretatiu de dues grans ac- 
trius: Mari Carrillo i Maria Lui
sa Merlo.

1 l’endemà, el 16, un concert 
extraordinari de l’Orfeô de Sa- 
badell a benefici de la Residèn- 
cia Albada, amb la participació 
de la Cobla Jovenivola de Saba- 
dell i de l’Orquestra Eduard 
Toldrà, sota la direcció general 
del mestre Josep Colomé i So- 
moza.

Si pensem que en l’entremig 
lu hagué també l’espectacle de 
dansa contemporània de Cese 
Gelabert i Lydia Azzopardi, 
“ Desfigurat” , podem dir que el 
teatre municipal ha reprès el seu 
“ roi” estelar en el panorama 
cultural ciutadà amb l’empenta 
que hem de confiar que no de- 
falleixi.

L’OPERA PRESTIGIA 
SABADELL

esprés del llarg dejuni ope- 
ristic -tota la temporada de tar- 
dor i hivern- degut a les obres 
de rehabilitació del teatre muni
cipal La Farándula, els dies 5 i 6 
d’aquest mes de juny l’associa- 
ció “ Amies de l’Opera” ha rea- 
nudat els seus festivals amb 
dues representacions de l’opera 
“ Carmen” , de Bizet, que es po
den qualificar, sense exagerar 
gens la nota, d’extraordinàries.

El public, que pràcticament 
omplenava la sala, premià amb 
ovacions unánimes i crits de 
“bravo” els passatges lirics de 
més Iluiment de l’obra, i als fi
nals d’acte les ovacions es feien 
interminables. Cal dir, però, 
que eren ben justificades. I és 
que tots els elements que parti- 
cipaven en el complexe esfor?

Sofia Salazar -la “ Carmen” - en el quart 
acte. (Foto Gondolbeu).

escènia, tots -cantants solistes, 
cors, orquestra, escenografia-es 
mantingueren en uns nivells ôp- 
tims. Les primeres veus eren 
servides per intèrprets de gran 
cagetoria -Pedro Lavirgen, So
fia Salazar, M? Àngels Sarroca, 
Echevarria- que brillaren a co
tes d’entusiasme. 1 sentim no 
poder atendré amb especial 
menció tots i cada un dels altres 
participants i col.laboradors, ja 
que l’espai no ens permet d’es- 
tendre a crònica pormenoritza- 
da el nostre comentar!  
forçosament condensât. Aixi i 
tot no podem silenciar les 
esforçades i reeixides participa- 
cions sabadellenques, corn són 
el cor de la pròpia Associació, i 
els simpàtics nens “ Pueri- 
cantors” i nenes de Coral Gar
bi. Ni, molt menys, l’esceno- 
grafia de Francese Ventura, que 
és tota una “creació” , i la seva 
meticulosa direcció escénica.

A la primera representació hi 
donaren relien els représentants 
de les nostres institucions ofi
ciáis -Generalität, Diputació i 
Ajuntament- i es va poder cons
tatar que entre els espectadors 
n’hi havia bastants de fora de 
Sabadell. Heus ací el prestigi 
que s’ha anat sabent guanyar la 
meritíssima entitat sabadellenca 
“ Associació d’Amies de l’Ópe- 
ra” .

CALÇAT DE LUXE
SABADFI.I TFRKASSA

C'arnisseries, Ì  Raval
Teléfon de Montserrat, 21 

725 55 10 Tel. 788 39 67



A m b tota seguretat...

MUTUA DE SEGUROS 
DE SABADELL
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astronomìa
per Maria Eulalia Taulé

El café
haguessim d ’etiquetar el cafè com a 

beguda, podriem dir-ne, la de la relació 
social per excel.lència. Perqué compar
tir una tertulia davant d ’una tassa de 
cafè, sempre és compartir cordialitat. 
Això no és una acurada conclusió a la 
que s’hi arriba després de llargues pen- 
sades, sino que si mireu enrera, a l’his- 
tòria si voleu, hi trobareu nombroses 
referències, des de l’Orient Mitjà pas
sant per França, Itàlia i Espanya tam 
bé. És dins del S. XVII, quant l’hàbit 
del cafè fa que es vagi obrint a Europa 
-fonamentalment en els països abans 
mencionats- establiments dedicats a 
aquesta beguda, on si tanquen tractes i 
se’n obren de nous amb tota I’amplitud 
que això comporta.

Origens
L’origen de la paraula cafè prové de 

l’arab gahwa; passà al ture com a kahvé 
i d ’aquest al italià com a caffè.

És originari d ’Abissinia i Aràbia, 
d ’on s’estengué cap a Siria, Egipte i 
Turquia. A Europa va entrar durant els 
S. XVI - XVII, possiblement a través de 
Venècia. D’aqui va passar a Ultramar. 
Els holandesos l’aclimataren a Java i 
posteriorment a Guayana, mentre els 
francesos ho feien a les Antilles, d ’on 
passà a Brasil i altres Països Sudameri- 
cans.

Cultiu
El cafè es cultiva a països compresos 

entre els dos tròpics. La seva creixença 
és bastant lenta, tarda 5 anys per donar 
un bon rendiment.

Té més de 70 espècies el gènere botà- 
nic “C offea”, però nomes dues tenen 
importància econòmica amb un 9897o de 
la producciò mundial: sòn la “Coffea 
Arabica” i la “Coffea Ganephora” va- 
rietat robusta.

L’Aràbica necessita dels 600 m. ais 
2.000 m. de altitud, no massa humitat, 
més baix contigut en nicotina i es més 
apreciada.

La Robusta es pot cultivar a nivell del 
mar; té més resistèneia ais paràsits, més 
rendiment, més ait contingut amb nico
tina al voltant del 2%, però és menys 
apreciada.

Obtenció
Els grans de café es poden obtenir per 

desecació del fruit de la planta del café 
que és una baia vermella. Un altre pro- 
cediment és l’humit, que consisteix a 
posar a estovar els fruits amb aigua du
rant 6 a 48 hores i, mitjançant un pro
cès de fermentaciò, es destrueix el fruit, 
quedant només les llavors o grans de ca
fè. També hi han altres mètodes 
mitjançant enzims. Quan els grans de 
cafè están secs i lliures de la capa exter
na, tenen un color ocre-verdòs i están a 
punt per èsser expedits des de el seu pais 
d ’origen.

El sabor i l’aroma tipies del café es 
fan durant el procès de torrefacciò. La 
seva aroma la devem a l’oli esencial ca
feona.

Indùstria del café
La preparaciò del cafè per al seu 

comerç en els països consumidors com
porta vàries operacions.

Barreja. En aquest país sòn els co- 
merciants els que decideixen, però no 
especifiquen exactament ni quina és la 
seva procedència, ni quina la varietat o 
varietats.

Neteja. Per separadors pneumàtics 
que eliminen pois, fibres, etc.

Torrefaccio. L’operaciò més impor
tant, dins de la qual s’hi dòna el sabor. 
Els grans es posen a una tem peratura 
determinada, depenent de la Intensität 
de la torrada que es pretén, que oscilará 
al voltant dels 200°C. En aquest pas 
s’hi pot afegir sucre per obtenir el café 
que diem torrefacte. Els grans, després 
d ’això, sòn refredats amb pressiò 
d ’aire.

2f operado de neteja. En aquesta 
operació s’hi treuen les pedres, claus, 
etc. O sigui, totes les impureses de més 
pés que el cafè.

Triturât dels grans en el cas que 
aquest cafè es vengui molt.

Envasat. Dins de bosses de paper me- 
talitzat, plastificat o ambdues.

Liofilidsat. Es posa amb contacte el 
cafè triturât junt amb corrents d ’aigua 
calenta. D’aquesta barreja s’obtè un ca
fé molt concentrât que es filtra deshi- 
dratant-lo mitjançant fred i fent el huit.

Propietats
Per la seva cafeína és un excitant del 

S.N.C.; un estimulant fisic i muscular. 
Afavoreix l’elocuciô, l’eufôria i la viva
cità! intel.lectual. Per al contrari, pro
voca l’insomni, perturbacions nervio- 
ses, gàstriques, i algunes persones po
den arribar a una certa dependència.

És un estimulant cardiac, activa la 
circulaciò però pot donat palpitacions i 
estar contraindica! per a hipertensos. 
Augmenta la motricitat de l’estòmac i el 
péristaltisme intestinla, i també la diu
resi. El cafè ensucrat es tolera millor.

A Catalunya, segons ens diu Pia, el 
cafè és popularitza a finals del segle 
passât, fent-lo bullir amb aigua. I és 
gràcies als italians que el primer quart 
de segle ens avançen el deliciòs i ara fa- 
mós “expreso”. ■

CAFÈ GELAT
4 p e rs .

3 glaçons de gel pleats.
1 ou sencer.
4 Cullerades soperes de sucre. 
1/4 l. llet freda.
1/4 l. cafè fort i fred.
4 boles de gelai de vainilla.
100 grs. de nata montada.
Pois de cafè liofilitzat.

Agafar l ’ou i bat re’! amb el sucre, 
afegir la llet freda i el cafè fred, con
tinuant bâtent.

Al fans de cada vas, posar-hi una 
boia de gelat de vainilla, i després 
tirar-hi la barreja anterior i repartir 
e! gel picat.

Una mica de nata per damunt i el 
cafè amb pois per acabar servint-lio
amb ima palla.
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Si vostè vol comprar un pis, 
per diners que no quedi.

Li o fe rim  una b o n a  i rà p id a  so lu c ió :

/ \ 
Crédits Hipotecaris m 1, a més, m
fins a 20 anys 1 el Crédit Complementari 1

C om prar un pis o fer-se una casa no 
ès fácil. Eis preus son alts per a les 
econom ies particulars. En canvi, 
pagar quantitats m ensuals raonables  
pot fer rnés accessible l’adquisiciô  
d’un habitatge. La Caixa d ’Estalvis de 
Sabadell li ofereix, perqué vostè 
disposi de diners suficients, la linia de 
Crédits Hipotecaris fins a 20 anys, 
am b un dels tipus d'interès mès 
baixos del mercat.

Si com prar un pis ja suposa una forta 
despesa, a vegades es necessiten 
diners tam bé per a la contractació 
dels servéis, les m udances dels 
m obles, les despeses d ’escriptura o 
el pagam ent de l’IVA. Per a aquests 
casos, hem créât el crédit 
com plem entari, d ’un import del 15 %  
del crédit hipotecan i fins a un màxim  
de 750.000 pessetes,-. a tornar en 
quotes mensuals en un termini màxiin 
de 3 anys, al tipus d ’interès habitual 
en crédits personals. Sense  
avaladors i de m anera autom àtica.

A les nostres Oficines el podem  
informar am b més detail i estudiar el 
seu cas particular. Molt 
probablem ent hi trobarem  una 
solució.

I, si vol consultar-nos per telèfon, 
truqui al 7 2 5  11 11 ext. 2 9 5  «Servei 
C rédit H ipotecan» a hores d ’oficina. 
L’atendrem  per a les consultes que 
ens vulgui fer.

Crédits Hipotecaris
C ñ lX ñ  DE SRBñDELL
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Antoni Angle i Roca Barcelona - 1924

4

/

Autoretrat. Llapis i pastel (1986). 39x32 cms.
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Pòrtic
ra som a 
la tarder, 
però 
moites 
-incal- culables- 
fuUes nohan esdevingut tardorenques -misi- ves de poeta- perqué el foc les ha abrassades. Ha estât un estiu d’in

fausta memòria, ja que els focs -innombrables i inqualificables focs- 
han cremat milers i milers d’hectà- 
rees de bosc.

Talment un mal fat que ha con
vertit en desèrtics ubèrrims paisatges d’arreu del pais. Impotents, hem presenciat com ingents pires esclata- 
ven aci i allà, en una visió dantesca i 
terrorifica. Ni la nostra santa i emblemàtica muntanya de Montserrat 
no n’ha estât Iliurada.

Els focs, dones -provocáis o fortuíts-no han fet vacances aquest estiu, menys que mai. Tots els catalans hem visent aquesta tragèdia; 
uns de més a prop i altres de més Iluny, però tothom se n’ha sentit colpit. Ens n’ha quedat un desastre ecològic, aixi com el perill de la de- sertització. I ara es plantegen com- petèneies, s’uneixen voluntats, es demanen causes i causants... Però hom tem que, com s’ha denunciai, 
davant de “ la disgregaciò compe-

tencial actual, serem victimes del foc mentre encara ens quedi terra 
prer cremar” .

La nostra ciutat, que quedà ennu- 
volada pel fum dels focs arborais, visqué aquest dolor. I visqué també, el (iolor de dues morts molt senti- des: la de Joan Oliver, “ Pere 
Quart” , i la de Maria Teresa Gava- rrô, vidua d’Izard. Elis ara viuen en “Túnica Pàtria totalment Iliure, neta i feliç” . En aqüestes págines els 
dediquem sengles articles.

I no tot han estât dois. La ciutat 
ha celebrai la seva Festa Major. (La vida passa). I d’actes festins se n’hi 
han fet a balquena. De tota Ilei. Hi ha qui de la festa en fa disbauxa; quan caldria fer-la amb alegria, si, 
però sense barrejar-hi altres coses.

Darrerament s’han celebrai les 
“ 2es. Jornades Mediterrànies” que han estât una febrosa “moguda” cultural. Fins i tot s’ha fet un bon muntatge fotogràfic pel quai la ciutat esdevé maritima.

NOTA: En aquest nùm. s’inclou el suplement “ QUACÒMIC-8”
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Semblança dePepa Beotas i Josep Gibert - Art ¡ ciènda
per Joan Cusco

eus aci un matrimoni exemplar: art 
i ciència. 1 amb aquest ordre els presen- 
tarem, tota vegada que l’art va néixer 
amb l’home i aquest després descobrí la 
ciència. En aquest cas aquesta parella 
bé podria emprar aquella dita de “ tanto 
monta monta tanto” . Aquest matrimo
ni ha sabut aparellar llurs vocacions i 
aficions; mentre l’un fa art I’altre fa 
ciència i ambdós comporten amb pau i 
harmonia els sens treballs. Perqué tre- 
ball ès el que cadascú fa en el seu camp.

Els que fa anys sabem de les seves àn- 
sies, coneixem prou bè que el seu no ha 
estât pas un carni de roses; ambdós han 
haguí de trescar de valent, valentment 
-ho repeteixo amb èmfasi-. Ambdós no 
han perdut mai la fe ni el coratge i tal 
volta poques vegades -o cap- els ha en- 
vait la desesperança. Si ès que sí, ells 
s’ho deuen comunicar en els sens dià- 
legs íntims. Han sabut fer bona cara da- 
vant de tots els infortunis, mancances i 
incomprensions; ells han madurat 
d’una manera naturai. Saben d’intem- 
peràncies, però han fet el cor fon i 
s’han animat un amb l’altre i ambdós, 
de bracci o donant-se les mans, han se
guii el seu carni sense defallença i mai 
amb el cap jup.

On són, s’ho han guanyat, perqué 
ningú no els haurà donai res. De perse- 
veráncia, il.lusió, coratge i bagatge en 
duen el sarró pie.

Ara els tenim aquí, entre nosaltres, a 
la taula rodona per parlar d’ells i 
demanant-los que ens parlin de les seves 
vivéncies.

Començarem per la gentil Pepa Beo
tas Aldecoa; és una dona plena de Sensi
bilität que ha sabut posar a la seva pale
ta d’artista pintora tota la poesia que li 
brota del seu esperit cultivât. Ella és 
dolça i serena com una tarda autumnal i 
riallera com un matí primaveral...

-D’on ve?
Ve de Vitória on va néixer l’any 1943, 

en un ambient artistic per part de mare i 
castrense per part del pare, el qual arri
bé a èsser generai de brigada d’artille- 
ria, assolint el càrrec de governador mi
litar de Tarragona. L’avi matern de la 
Pepa era Adrian Aldecoa, un conegut 
pintor professional del qual hem pogut 
contemplar algunes de les seves obres 
que guarda zelosament la seva néta. 
L’avi estimulé l’afició de la Pepa i tam
bé la seva mare, pintora com ella, si bé 
no s’hi ha dedicat plenament com la fi-

lla. “ La meva mare, em diu, pinta naïf, 
havent fet algunes exposicions, si bé po
ques però amb molt d’èxit” .

En aquest ambient. Pepa cultivé la 
mùsica i a part de la pintura una de les 
seves més cares afeccions és escriure; la 
poesia li va i en ella s’hi esplaia amb de- 
lectació, estimulada pel seu esperit ro- 
méntic. Entre els seus familiars cal citar 
l’escriptor Ignacio Aldecoa. Seguim.

-Pepa, quins foren els teus mestres a 
part de Lavi i de la mare?

-A Vitoria vaig tenir de professor un 
amie de Vavi, que era sord, molt geniiit, 
però en servo un afectuós record... Al- 
tres professors han estât aquells que amb 
¡’itinerari temporal que feia la familia, 
per raons de desti de la carrera militar 
del meu pare, coneixia cadascuna de les 
Escoles o Académies d ’art de cada ciu- 
tat... Vam passar per Logroño, Murcia, 
Mallorca i finalment Tarragona.

La primera exposició la va fer quan 
tenia 18 anys a Tarragona, precisa- 
ment. Ho va vendre tot. I fou en la velia 
Tarraco on va conèixer qui hauria de 
ser el seu marit. En Gibert feia el servei 
militar a los Castillejos, prop de Reus. 
Era sergent de la milicia universitéria. 
L’havien destinât a l’edifici del mateix 
govern militar i allé va veure per prime
ra vegada la Pepa. Ambdós van agra- 
dar-se i sorgi l’amor; l’any 1967 van 
casar-se i van venir el 1972 a viure a 
Sant Feliu del Racó i després a Can Bo- 
rrell i finalment a Castellar del Vallès.

-Espero que no hagi de fer més canvis 
-ens diu la Pepa tota vegada que en la se
va vida s’ha traslladat vint vegades de 
domicili. Allé on ha anat, però, s’ha én- 
dut amb ella el seu piano i alguns veils i 
artistics mobles que serva amorosament.

Aquest jove matrimoni arran del seu 
treball i activitats se sent molt vinculat 
amb Sabadell. Aci té un doll d’amies.

-Que et sembla la trajectòria del teu 
marit?

Restaurant
Joan
Maragall, 6i
Telèfon 725 23 00

Advocat 
Cirera, 38 

(Plaça del Gas)
SABADELL

-M ’omple d ’a leg ria, perqué saps? 
-diu. I llavors ens conta que des del dia 
que el va conèixer sabia que amb eli ca
lia buscar un crani humé que tingués 
més d’un milió d ’anys. ”Tots aquests 
anys hem anat a la recerca d ’aquest cra
ni -ens comenta. Figura’t, dones, l ’ale- 
gria el dia que el va trobar. Aquell dia 
ha estât el dia més feliç de la meva 
vida”. Després ens contaré que aquells 
dos anys de quarentena de “ si o no” ho 
era, ha plorat molt i força.

-Has hagut d’animar-lo alguna vega
da tu a eli?

-No, ben al revés. Eli té molta ferme- 
sa, en canvi Jo sóc la desesperada -i de
sesperada ho diu amb remarca. No ho 
sembla, aparentment, perqué té la rialla 
fécil i el temperament alegre, però tam
bé es passa a l’altre extrem. És molt 
sensible, massa. La seva gran sensibili- 
tal li vessa de tota la seva breu figura.

Pepa va tenir una educació molt acu
rada i amb tots els refinaments per a ès
ser una senyoreta distingida i candidata 
a “ una buena boda” , com explica ella 
mateixa. Per contra sentía una vocació 
per conèixer una altra mena de vida; se 
sentía inclinada a conèixer la pobresa 
amb un sentit mistic. Cai afegir que 
senti la ideologia dels “ hippies” i li 
agradava vestir-se d ’alguna manera 
com ells... Sentía la necessitai 
d’alliberar-se, d’anar per lliure... Sen
se, però, deixar la pintura. Les seves ex
posicions s’anaven celebrant habitual- 
ment: a Sabadell n’ha fet unes quantes i 
a altres poblacions i també a Barcelona 
i a Madrid, on ha obtingut un destacat 
èxit.

-Quina il.lusió més cara t ’agradaria 
assolir, pictòricament parlant?

-Aprofundir més i més en la meva 
obra i en la meva linia.

Per la casa hi ha obra d ’ella, apart 
d’altres quadres, la qual cosa dóna un 
agradable ambient. No en descobreixo 
cap d’aquella seva primera època, en la 
qual els paisatges tenen un infinit de te
rra i cel i tan sols un arbre soliu o una 
casa aïllada. Hi havia una immensità! i 
un res i un tot albora; respirava misti- 
cisme i albora una dicció roméntica. 
Aquella va èsser una època de la qual va 
emigrar i ara es retroba en una altra en 
qué la vida té un diferent esclat, una 
dicció més loquaç sense deixar el seu li- 
risme poètic que el duu en ella a tothora 
i a tostemps.
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Passern, ara, a I’altra part: Josep 
Gibert i Clos.

D’on ve?
Ve de Vails, del Camp de Tarragona, 

d’on neix aquell refrany de “ Gent de 
Vails, gent de treballs’’, on hi nasquè el 
31 demaig del 1941. Del 1968 está entre 
nosaltres, si bé resideix a Castellar del 
Vallès, fent i desfent cami a cor pie. 
Aquell mateix any es llicencià en Cièn- 
cies Géologiques a la Universität de 
Barcelona i el 1973 es doctorà amb la 
tesina “ Los Insectívoros fósiles de Es
paña’’, dirigida pel professor Miquel 
Crusafont, amb el qual col.laborà du
rant molts anys a l’Institut de Paleonto
logía que avui duu el seu nom. D’ell en 
serva un bon record. En Gibert posseeix 
un dilatât curriculum; ha participât en 
nombrosos grups de treballs i comis
sions; ha près part en congressos i Sim
posiums aquí i a l’estranger; és autor 
d’innombrables treballs publicats a di- 
ferents mitjans; ha intervingut en un 
gran nombre d ’excavacions i prospec- 
cions... Viu intensament el seu treball i 
és un estudiós infatigable. Eli ha estât el 
director de les excavacions del jaciment 
de Venta Micena (Orce, Granada) on es 
descobrí l’Home d’Orce que, corn tot- 
hom sap, se li atribueix la rodona xifra 
de 1.500.000 anys...

D’aquest descobriment se n’ha parlât 
a balquena i ha suscitât no pas poques 
discussions per una part de cientifics 
que ha opinât que no es tractava d’un 
crani humà sinó d’un animal jove d’equi. 
1 si aquest descobriment propulsà al 
doctor Gibert a la popularitat i a la fa
ma, per altra part fou l’objectiu contra 
el quai se l’ha desautoritzat, despresti- 
giat i fins i tot ridiculitzat. Eli ha visent 
les dues cares de la moneda: n’ha estât 
el beneficiari i ensems la víctima. Ara 
bé, tot aquest batibull ho ha aguantat 
de manera estoica i afermant-se en la 
seva convicció, recolzant-se en estudis 
propis i aliens, removent -una vegada 
més- tot el terreny perqué surés la veri- 
tat, no solament la d’ell o la deis altres 
sinó la indiscutible. Sembla que ja s’ha 
arribat a ella; la cosa és recent. La ba
rrera temptativa del doctor Gibert l’ha 
realitzada a Southampton, en el Con
grès Mundial de Arqueología, on s’ha 
ratificat Porigen humà del crani. Ho re- 
peteix ell mateix:

-El Congrès ha confirmât, al final de 
la reunió en la quai han participai uns 
500 congressistes, totes les meves con
clusions i ha avalat mundialment la 
procedèneia humana del crani.

El nostre personatge ara respira pro- 
fundament. Eli tenia confiança en la se
va hipótesi de treball, ens diu. Calia 
presentar unes análisis bioimmunológi-

ques del crani que van ser efectuades 
per la Facultat de Medicina de Grana
da, les quais consistien a aïllar i analit- 
zar les proteines del fóssil estudiat. 
Aqüestes han estât les primeres proves 
que s’han fet a Europa.

El poblé granadi d’Orce ha esdevin- 
gut pel seu jaciment i troballa un centre 
d’atenciô científica en el camp de l’ar- 
queologia i l’espeologia. Orce ha sabut 
distingir al doctor Gibert amb el nome- 
nament de Fill Adoptiu i Fill Predilecte.

Ara ens expliea que durant el recent 
Congrès, célébrât el passât dia 1 de se-

tembre, fou molt felichat; peh passa- 
dissos i avantsales hom el felicitava i li 
demanava la seva col.laboraciô en al
tres investigacions. Entre les propostes 
senyala la de traslladar-se al Canadá,

-T’has plantejat acceptar aquesta pro
posta i fins i tot has escartejat les abres?

-Podria ser que el proper any anés al 
Canadá a coUaborar-hi, però encara és 
massa tendra la cosa.

-Hi ha algún Hoc que tingu: més inte
rés que tot altre per anar-hi a investigar?

-M ’agradaria moti arar a Kènia.
(Potser no és tan lluny com 

sembla...) Però retornem a Part. No :al 
pas preguntar-li si Pobra de la seva m a
iler li agrada: en el seu despatx hi té 
penjades algunes obres d’eUa. “M'agra- 
da la seva pintura”, ens ratifica.

-Segueixes la seva evolucic?
-Puc dir que de sempre. Mira, preci- 

sament vaig conèixer la seva obra ebans 
que F autora. I  fo u  en una exposició que 
la Pepa va fer  a Faire liiure, en el baleó 
del Mediterrani, a la rambla de Tarra-
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gona. Em va impressionar llavors. I du
rant els anys he seguii fent-li crítica. 
Sóc dur amò ella.

-A vegades fins i tot massa -ara s’hi 
posa la Pepa. He arribat a amagar-li al- 
guns quadres per evitar la seva critica... 
He esborrat algunes obres per la critica 
que eli m ’ha fet. És un critic rigorós i 
implacable.

És el cas que Gibert és molt exigent

amb tot, començant per eli mateix.
-A veure, Josep, si abans hem pre- 

guntat a la Pepa quina seria la seva mà
xima il.lusió, artisticament parlant, cal 
fer-la igualment en el teu cas.

-Que em deixin treballar tranquil -ens 
diu, i afegeix; Ara bé, voldria crear la 
nova metodologia científica aplicada a 
la Paleontologia de l ’any 2000.

Davant d’aquesta seva il.lusió, hom

diria que seria bo que se’l deixés treba
llar amb tota tranquil.litat; ell ja hi po
sará tot el que faci falta per poder es- 
criure altres págines memorables. El 
doctor Gibert és capaç de fer moites co
ses; només cal tenir en compte aquell 
veil refrany de la seva “ pátria xica” ; 
“ Gent de Valls, gent de treballs’’...

Qüestionari “ PROUST“
(La lletra J correspon a Josep Gibert.La lletra P a Pepa Beotas).

-El principal tret del meu carácter?
J.-L ’audàcia.
P .-L ’emotivitat.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
J. -La seva capacitai de Iluita per realitzar 
els seus objectius.
P.-La intel.ligéncia ¡ligada amb la Sensibili
tät.

-La qualitat que prefereixo en una dona? 
J.-La capacitai d ’analitzar la seva situado i 
de canviar-la si convé.
P.-Igual resposta quant a l ’home: la 
intel.ligéncia Hígada amb la Sensibilität. 
-Allò que més estimo en els amies?
J.-La lleialtat.
P .-Solidarität.
-El meu principal defecte?
J.-La falta de sentit de l ’humor.
P.-Em deprimeixo amb facilitai.
-La meva ocupació preferida?
J.-Investigar.
P.-Observar.
-El meu somni de benestar?
J.-Poder treballar amb tranquil.litat.
P.-La félicitât dels meus fills.
-Quina fóra la meva pitjor desgràcia?
J.-Perdre un ser estimât.
P.-Perdre un fill.
-Qué voldria ser?
J.-Paleontropòleg amb mitjans.
P.-Una gran pintora.
-On desitjaria viure?
J.-En el massís de Sant Llorenç o en la pia
nura de Serengueti.
P .-Prop del mar.
-Quin color prefereixo?
J.-El vermeil.
P.-El verd.
-Quina flor prefereixo?
J.-El clavell vermeil.
P.-La rosa.

-Quin ocell prefereixo?
J.-L’águila.
P.-Qualsevol que no estigui engabiat.
-Els meus autors preferits en prosa?
J.-Ignacio Aldecoa, Gore Vidal, Balzac. 
P.-Tolstoi, Simon de Beauvoir, Doris Le- 
sing, Garcia Marquez.
-Els poetes preferits?
J.-Neruda, Alberti, Garcia Lorca.
P.-Garcia Lorca, Salinas, Cernuda.
-Els herois de ficció?
J.-El tinent Blueberry per les seves iniciati- 
ves.
P.-El doctor Zivago.
-Les meves heroines de ficció?
J.-Atalauta, una dona que va conviureple- 
nament amb els argonautes de Jason.
P.-Anna Karenina.
-Els meus compositors preferits?
J.-Falla, Beethoven.
P.-Beethoven, Mozart, Mahler.
-Els pintors predilectes?
J.-Nonell per les seves gitanes i Rusiñol 
pels seus jardins.
P .-Monet, Van Gogh, Cezanne.
-Els meus heoris de la vida real ?
J.-Cajal.
P.-Els que viuen i pateixen sense perdre la 
seva dignitat.
-Les meves heroines històriques?
J.-Madam Curie.
P.-Les primeres féministes.
-Els noms que prefereixo?
J.-Pepa, Blanca, Patxo.
P.-Els noms bases.
-Què detesto més que res?
J.-La traïciô.
P.-La hipocresía.
-Quins caràcters històrics menyspreo més? 
J.-El nazisme.
P.-El nazisme.
-Quin fet militar admiro més?
J.-Les gestes de la Gran Divisió del Nord 
en el Mèxic de Madero.

P.-Els que tenen corn a fi, l ’alliberaciô dels 
pobles.
-Quina reforma admiro més?
J.-Les que condueixen al progrès.
P.-Les que van dirigides a aconseguir la 
igualtat.
-Quins dons naturals voldria tenir?
J.-La saviesa.
P.-Valor.
-Com m’agradaria morir?
J.-Treballant en un projecte interessant.
P.-En el llit, després d ’haver fet el que ha- 
via de fer.
-Estât present del meu esperit? 
J.-Emprenedor.
P.-Inquiet corn quasi sempre.
-Fets que m’inspiren més indulgéncia?
J.-Tots els dérivais de la imperfecció hu
mana.
P.-Qualsevol acciò delictiva que es faci per 
necessitai.
-El meu lema?
J.-Prefereixo morir dempeus que viure 
agenollat.
P.-El de la Reyolució Francesa: Llibertat, 
Igualtat i Fraternität.

-Com sóc?
J.-U n hom e apassionat, perseve
rarli i logic; que viu la vida tenint 
present una historia de 3.000.000 
d ’anys.
P.-Visc en perpètua Iluita amb m i 
mateixa. tinc m olta voluntat i so- 
vint aconsegueixo el que em p ro 
poso; em dom inen els sentim ents i 
tinc un carácter difícil; em preo
cupen m olt els grans problèm es de 
Phumanitat i, a nivell personal 
m ’obsessiona to t el que afecta a la 
meva fam ilia. Gaudeixo m olt en 
contacte amb la naturalesa i ho  
passo ma lam ent en les grans ciu- 
tats.
-(Aixi es veuen; aixi son...) <



623

Perfils
És un xiquet -és de Valls.
(Li agrada fer castells...)
Barbados.
Colrat de sol.
Roblert d’entusiasme.
A part que li agrada el pollastre amb 
escamarlans, es delecta escurant ossos... 
Trobar una agulla en un paller, 
aixó per ell és bufar i fer ampolles...

Més aviat baixa.
Ulls de mirada clara.
Romàntica.
Viu i somnia albora.
Té un aire de zingara.
La seva pintura no té geografia: 
és d’un món d’il.lusió.
Poetitza pintant...

Fotografía - Cinema
Passeig de la Plaça Major, 4

CINE FOTO SABADELL MON1STROL
Passeig de la Plaça Major, 6 Telèfon 725 49 25 SABADELL
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Oliver, home incorruptible
per Liais Casals i Garcia

oan Oliver va néixer a Sabadell, al si 
d’una familia de la més alta burgesia lo
cai, tant pel costat patera com matern. 
Té una infància, una adolescència, una 
joventut, còmoda, despreocupada, de 
total benestar. I Joan Oliver voi que en 
morir, les seves cendres reposin a Saba
dell, en un retorn al bressol, però hi tor
na pobre, trist, desanimat, desesperan- 
çat. Entremig ni ha una llarga vida amb 
alts i baixos, amb temps feliços i amb 
temps tràgics i tremendament amargs. 
Potser, el fet de l’allargament actual de 
la mitjana de duraciò de la vida té el 
costat aspre de fer-nos ser actors i testi- 
monis de coses que mai no hauriem vol- 
gut viure. Abans deien que hi havia una 
guerra cada generaciò, però una gene
raci© eren trenta anys i mai gairebé nin- 
gù no arribava a veure’n dues de gue
rres. Ara, en canvi, els soldats que a 
França varen anar a la guerra del 14-18 
deien que feien la guerra perqué els seus 
fills no l’haguessin ce fer, que aquella 
seria la darrera; pocs anys després, pa
res i fills reprenien el carni del front, el 
carni del sofriment, el carni de la mort.

En Joan Oliver la vida de la seva jo
ventut, era la d’un home que no té cap

problema de familia, de treball, ni de 
diner; amb una finor intel.lectual molt 
aguda, amb una extrema lucidesa del 
que podia donar de si el Sabadell 
d’aquella època, s’esforga amb els de la 
seva colla de Sabadell, a donar un to de 
qualitat i d’elegància a una ciutat me
nestral. I és en la tragèdia i el drama de 
la nostra guerra civil quan aquell home 
s’espolsa la comoditat i el benestar i as- 
sumeix la tasca d’ajudar a salvar el que 
calia -i es podia- salvar en aquell enor
me caos de destrucciò i de malvestat. Si 
quan l’any 1934 Oliver escrivia “ Les 
Decapitacions” compareixia cada tarda 
al café amb una decapitado escrita i ens 
la llegia amb un to divertit i faceciós, és 
un altre home el que dos anys més tard

a l’Agrupaciò d’Escriptors Catalans i a 
la Instituciò de les Lletres Catalanes es- 
criu l’“ Oda a Barcelona” , aquella Bar
celona triturada pels bombardeigs, i 
que per ell, aleshores, no és sols la ciu
tat on viu i pateix, ans és més que mai el 
cap i casai de Catalunya voltada d’ene- 
mics per tots costats i sota la férula de 
molta gent per a la quai Catalunya no 
representa absolutament res, i que im
punément sacrifica tants homes de và- 
lua de la nostra terra i incendia i des- 
trueix el nostre patrimoni artistic i cul
tural, del que no hauria quedat res si al- 
gú no hagués acceptât el rise d ’intentar 
dominar l’allau frenètica que s’abaté 
damunt del pais.

1 després, l’exili; i després el retorn a 
la Catalunya endolada, malalta, silen
ciosa, esparracada. I intentar nova- 
ment, com en aquelles hores trágiques, 
salvar el que es podia -i calia- salvar. 
Anar acostumant novament a que la 
gent esfereida, escoltés la velia veu, la 
jove veu, l’eterna veu de la Catalunya 
que sempre ha ressucitat de la cendra. 
Però ara amb la tristesa de veure que les 
coses no van com caldria, que hi ha 
massa conformisme i massa resignació, 
que enlloc de mirar endavant, mirem 
enrera, que pensant en els temps de la 
gana, sembla que ja ens haguem de con
formar amb un crostone! de pa. Lla- 
vors, torna a sortir el Joan Oliver de la 
seva joventut, quan fustigava el poblé 
de Sabadell perqué volia desvetllar-lo 
d’una sesta còmoda i estéril, perqué el 
volia millor i apassionat; com ara vol- 
dria que el país vibrés amb una tensa 
expectativa de Ilibertat. I s’indigna i 
protesta i signa manifestos i fulls 
adherint-se a qualsevol iniciativa que li 
sembli d’ardidesa i de progrès. Torna a 
indignar-se contra el cofoisme, contra 
la comoditat -eli que ha sabut renunciar 
a la seva-. Recordo que pocs dies abans 
de la seva mort, em deia tot enrabia! 
que se’n volia anar a la Patagónia, que 
aquí no hi havia res a fer, i quan jo li re
plicava amb els versos de l’Espriu de 
l’Inici de Cántic al Temple, que a tots 
ens ha temptat anar a un país on la gent 
és culta, neta, educada i feliç, però que 
estimem massa aquesta nostra desolada 
terra i que en definitiva volem morir 
aquí, els ulls de Joan Oliver s’omplien 
de llágrimes.

Ara sí; ara és a Púnica Pàtria total- 
ment Iliure, neta i feliç. Al Cel sia. •
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Joan Oliver, poeta ì pensador
Antoni Turull - Bristol, octubre 1986

L.í n Pere Quart no era res més que 
un poeta social -em va dir una ànima 
entesa en literatura.

-Has llegit els seus Decasíl.labs de 
veli? -vaig preguntar-li.

-No, no els he llegit.
(Aqüestes coses, amie lector, acostu- 

men a passar).
-Dones ara -li vaig fer-, haurás d ’es- 

coltar-me.
I aixó que segueix és el que vaig expo- 

sar-li.
Si la poesia insinua i la filosofía defí- 

neix; si la poesia és un art basat en imat- 
ges, la raó del qual és la bellesa que 
commou l’intel.lecte, com també el sen
timent, de qui la llegeix; és a dir, és un 
art intel.lectualment emotiu, mentre 
que la filosofía basteix “ veritats” em- 
prant la nostra capacitat d’abstracció, 
sembla que un poeta no pot ser de cap 
de les maneres un filósof. Tanmateix fi- 
xa’t bé en allò que ja ens ensenyaven al 
batxillerat: el terme filosofía voi dir 
“ amor a la sabiduría” , i per ser encara 
més just, jo dirla “ amor al coneixe- 
ment” . ¿I no és, precisament aixó el 
que mou al poeta? Si, conéixer-se a si 
mateix, mitjà imprescindible per arri
bar a conéixer els altres i l’univers. I eli, 
en el nostre cas Joan Oliver, o el seu al
tre jo, Pere Quart, tot practicant aques
ta consigna, com a poeta, descobreix la 
buidetat d ’aquest “ amor a la sabi
duría” i es proclama intranscendent al
bora que afirma la seva passió, el seu 
amor, a la llengua -ho va fer en una en
trevista recent a la televisió- com una de 
les suprêmes dédicacions de l’home. És 
conscient deis abusos de la ciència, des 
de la lògica a la nuclear, i treballa la pa- 
raula fins descobrir-hi les máximes pos- 
sibilitats i també les máximes inconsis- 
tències, i amb aquesta passió portada 
fins al capdavall deis seus dies esdevé 
un deis col.laboradors essencials en 
l’evolució del pensament humà. No són 
pocs els escriptors, i de volada, que po-

drien confessar el molt que li deuen, pe
rò no és ara el moment de parlar-ne 
d’això. El que ens interessa aquí és que 
en la seva obra es toquen l’amor i el 
sarcasme, la lírica i el prosaisme, i 
aconsegueix allò tan difícil, que el poeta 
i el pensador convisquin en eli fent-se 
costat.

Llegim com a mostra el seu decasíl.lab 
“ Tot és ahir” :
Paraula nul.la: l ’esdevenidor.
Cada matí retrogradem un pas.
Les banderes indiquen el carni 
cap enrera per l ’atemptat del vent.
El passai és la terra de cascú, 
ádhuc del vianant explorador 
d ’un demá que es podreix sobtadament 
bon punt s ’aboca al finestrai del temps.
Res no és nou, res no mor, tot és ahir.

Al marge del valor poètic d’aquest 
decasíl.lab, veiem que Joan Oliver ha 
assoli! una concepció del temps que 
trenca amb la tradicional: el temps no 
va endavant, va enrera. L’ubi sunt no té 
sentit. Si d’alguna cosa hem d’enyorar- 
nos és del futur que es podreix tot seguit 
que es transforma en temps. Nosaltres 
som el que hem estât i “ retrogradem” . 
Aquesta visió ben original no repugna 
fisolòficament, ans el contrari podem 
arribar a ella amb un silogisme gairebé 
clássic: Si l’existéncia és el temps, i el 
nostre temps és el passât, aleshores la 
nostra existéncia és el passât (que “ és la 
terra de cascú” ).

Joan Oliver, el pensador, ha fet que 
Pere Quart, el poeta, ens digui emotiva- 
ment una “ veritat” filosòfica, i per 
aixó li ha calgut recórrer a una nova ex- 
pressió, una nova manera de dir poéti
ca, la lírica aforística (1). Ha fet possi
ble així la inter acciò, en un text, de la 
bellesa i la sabiduría sense menyscap de 
l’una i de l’altra. I d’exemples com 
aquest la seva obra n ’està plena.

Tu em mires com dient-me que els fi- 
lôsofs són gent greu, una mica plom, i 
que Joan Oliver no ho era. Absoluta- 
ment d’acord, per aquí és per on vaig. 
Imaginem-nos Sant Tomás d’Aquino 
preguntant-se “ si les dones tènen àni
ma” -que s’ho preguntava- i élaborant 
la qiiestió fins concloure que si, que els 
homes de sexe fernen! -que deia Pere 
Quart- en tenen. Comparem-ho amb el 
tractament d’un tema semblant pel nos
tre poeta-pensador, en un altre

decasíl.lab de veli, “ Laia i les ànimes” . 
Joan Oliver arriba a la conclusió, des- 
prés de descriure la realitat d’un nou ès
ser humà i de preguntar-se pel seu espe
ri!, que “ l’ànima és vida: nervi, earn i 
sang” . És a dir, la distinció entre ànima 
i cos és merament conceptual, per tant 
el cos és l’ànima i l’ànima és el cos. 
Sembla que no hi ha res més a dir. Però 
el poeta no es conforma amb la seriosi- 
tat que els limits del llenguatge abstráe
te l’imposen. El poeta és un rebel i té 
sentit de l’humor, i no té perqué 
amagar-ho, i aixi aporta allò que vigo- 
ritza el pensament. Abans del vers afo- 
ristic que he citât, hem pogut veure com 
la nova engendrada “ deierosa xarrupa 
el néctar” , i la ironia sobre els esperits, 
“ no creixen, no moren, tan subtils” . I 
després de la conclusió encara hi ha un 
llarg parèntesi de dues estrofes que 
apunten, dins la línia darwinista, la inu- 
tilitat i les mancances del que tradicio- 
nalment s’entén per ànima. Diu les 
aventatges que tindriem si fóssim gos- 
sos, répudiant aixi una de les dues fa
cultáis que se li atribueixen i se’ns atri- 
bueixen -la voluntat, el Iliure albir-, per 
tancar el poema, i el parèntesi, répu
diant l’altra, la intel.ligència, que la si
tua al seu Hoc emprant el mot “ magi” , 
en assenyalar unes xacres d’ella que els 
grans filòsofs sovint obliden: que és 
borda, falsa i el pare de la por, origen 
de les desfetes i el dolor humans.

¿Qué vol dir, dones, aquell que insis- 
teix que Pere Quart no és res més que 
un poeta social? I d’altra banda, ¿sa- 
bem d’algún poeta de debò que no sigui 
“ social” ? ¿No és la paraula una con
venció entre els homes?

Aquella ànima amiga em va prometre 
que se’l llegiria curosament. Espero que 
ho faci amb el magi ben despert. •
(1) Vegeu el meu article ‘‘La lirica aforística en el 
procès poètic de Pere Quart” a Estudis de Llen
gua i Literatura Catalanes, IX. Publicacions de 
l ’Abadia de Montserrat, 1984.



Carta oberta a 
Joan Oliver
i .u stimai amie Joan: Entre vós i jo poques cartes ens 
vam bescanviar; algunes notes sí i més encara algunes te- 
lefonades, malgrat que la vostra oída, aquests últims 
anys no era pas massa fina, però quan agafàveu Tona lla- 
vors US costava desprendre-us de l’auricular, Heu estât 
un gran i amè conversador. Mentre us escoltava, jo ano
tava algunes de les vostres paraules o paràgrafs, substan
ciosos, aguts. Hauria calgut gravar en cinta les vostres 
converses sempre sucoses; m’havieu contât coses molt in
téressants, algunes de “ grosses” però totes d’un sentit i 
contingut saboròs...

Aquells intercanvis de notes, algunes eren per acom- 
panyar algún article per a publicar a Quadern. En elles 
em dèieu que rectifiqués el que calgués i a veure “ si em 
semblava bé” ... Em plaïa llegir-vos aquelles ratlles amb 
esmenes, recomanant-me que podría fer-ne el que vul- 
gués... (VÒS, un mestre..,).

Pue dir-vos, amie Joan -no us plaïa que us diguéssim sen- 
yor Joan- que les vostres lletres, les vostres converses i per 
damunt de tot la vostra amistat ho servo en gran estima.

Us havia visitât algunes vegades a casa vostra, normal- 
ment acompanyat d’amies comuns. D’aquelles espaiades 
visites hom en sortia admirat i alliçonat de la vostra rica 
amenitat. Us pregava que escrivissiu les vostres memò- 
ries... I quan explicàveu anècdotes eren riques, plenes i 
divertidissimes.

-Si en féssiu un recull seria una lectura amenissima -us 
vaig dir.

Servàveu una dilatada i enciclopèdica memòria.
En una altra saò vau dir-me que tenia piena llibertat 

per a reproduir tots els vostres textos, afegint:
-Al cap i a la fi sòn quasi inédits, perqué només tine 

quatre bons amies lectors que em llegiu...
Arran de la publicaciô del meu llibre “ De les eixides” 

me’l vau comentar i vau dir-me:
-Amie meu, vòs sou un escriptor.
Em va plaure el vostre judici. (Havia entrât a casa vos

tra com un lletraferit, corn jo mateix em qualificava i 
n’havia sortit corn un escriptor). El “ nomenament” que 
vau atorgar-me en aquella ocasiò l’estimo perqué ve de 
vòs.

Jo us estimava, amie Joan, i us servo una memòria 
afectiva; ja sé que no éreu pas sant de veneraciò general 
perqué éreu com éreu. Qui us ha temut perqué heu estât 
“ un enfant terrible” ... Que tenieu les vostres coses -com 
tothom tenim les nostres- però també en tenieu moites 
d’altres -i no pas poques- per les quais us féieu estimar. 
Potser jo, com tants d’altres, només volia -per afecte o 
defecte- veure les bones...

No m’estenc pas més: no vull distreure la pau i tran
quil.litat de qué ara gaudiu. Us la teniu ben guanyada 
aquí a la terra. Heu batallat amb les vostres armes i Déu 
faci que hágiu guanyat la definitiva.

De tot cor, Joan Cusco

P à g i n a  cíe P r im i í ie s ,  p r im e r  r e c u l l  Je  poenie s  J e  J o a n  O l i v e r  

{Jespié s  P ere  Q u a r t ) .  D e  1 c x e r h p la r  línic , m a n u s c r i t  i J e c o r a t  

per A n t o n i  O l i v e r ,  g t r m k  J e l  p oeta  iS a l ia J e l l ,  U ) i8.

(Pere Quart, "Q uatre mil mots”  - 1977 Edicions Proa.)

Foto de Pilar Aymerich.

PAPERERIA
S A L A  D ’a r t

Rambla, 209 - Tel. 726 56 11 
Ap. Correus 195 - S AB ADELE
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“MÉS VAL UN 
BON PAMFLET 
QUE UN MAL 

POEMA”
Joan Oliver en el prôleg 
de ''Circumstàncies'' de 
Pere Quart

La ciutal està de dol.
Ha m on  Jean Oliver “ Pere 
Quart” .
Les banderes a mitja asta; en el 
cementiri a l ’hora de 
l’enterrament, un sentit 
“ A déu” ; en una important 
llibreria local s’exposen les 
seves obres, conjugant quatre 
peres i les quatre barres, 
d’expressiô simbòlica, en un 
fons encolat.
L’endemà de l’enterrament, el 
cementiri tot era tranquil.
Ací descansa en pau i silenci el 
nostre Joan Oliver, “ Pere 
Quart” .

A poc a poc sabré aprendre de morir-nie 
com un sol de posta d’estiu, 
serena però ben senzilla, 
en horitzó mari.
M’aprimaré,
les hores xuclaran
tota Humanität, de pressa.
S’imposarà la calavera duradora.
No em queixaré, t’ho juro.
(Si em telefonen, si em visiten, 
dirás: “ És fora.
No sé quan tornará” .)
I no, no tornaré.
Se m’enduran. Inevitable.
Pesaré poc, si rebaixeu la tara.
Ningù no plorará.
No plorarás.
Una fi tan sàvia, 
tan neta, dócil bondadosa, 
covada i experimentada, 
més aviat és admirable.

Pere Quart.
(“Bondadós suicidi de circumstàncies” .)
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M.^ Teresa Gavarró, una YÌda piena de sentii
per Josep Torrella

1 ‘alcalck“. Antoni 
Karrés, ol'erint el no- 
menamenl de “ Filia 
Adopli>a" a l'ho- 
m en a ljad a . (3(1- 

novenibre-l9X3).

Josep Forrella pro- 
nnndanl el seii par- 
lamenl glosant la 
irajeetòria polil'aeè- 
liea de la Sra. M /' 
I eresa (lavarró.
(K>al Photo)

uan Maria Teresa Gavarró ens va 
deixar, el 15 de juliol d’enguany, feia 
encara no tres anys que la ciutat l’havia 
distingida amb el titol de “ filia adopti
va” , En aquella ocasió vaig ser encarre- 
gat de glossar el seu historial cívic i el 
seu perfil humá a Tacte solemne que se 
celebrá, amb el saló modernista de la 
nostra Caixa d ’Estalvis pie de gom a 
gom, el 30 de novembre del 1983. I he 
de confessar que en enfrontar-me amb 
la tasca prèvia de reunir el curriculum 
de la senyora Gavarró vaig quedar real- 
ment atordit. Bé la coneixia i la tractava 
prou, però no m’hauria imaginât mai el 
volum real d’una vida tan densa. Ales- 
hores vaig adonar-me que els qui ens 
pensávem conèixer M.® Teresa Gavarró 
i les seves múltiples tasques, de fet no- 
més en teníem una idea, ja que només 
posseíem noticia d’aquelles en qué cada 
un de nosaltres ens havia estât possible 
detectar-hi la seva preséncia o havíem 
tingut ocasió de saber que ella hi parti- 
cipava.

La lectura del seu curriculum podia 
fer imaginar, a qui no la conegués per- 
sonalment, una persona dominada pel 
nerviosisme, atrafegada d’un lloc a Tal- 
tre, esquivant converses que li robessin 
temps, tractant la gent amb sequedat. 
Tots sabem prou, però, que oferia una 
imatge del tot inversa. Suau de tracte, 
equilibrada en el fer, diria que ádhuc 
reposada. Tots sabem com anava pel 
món amb el somriure al rostre i el cor a 
la má, i com tenia una paraula amable 
per a tothom, conegut o que a penes ho 
fos, gran o jove, no importa de quina

manera pensés ni a quin nivell social o 
cultural pertanyia.

No hi ha pas cap dubte que la nostra 
Maria Teresa posseía un do. Un do que 
li venia, majorment, d’una religiositat 
profunda, sólida, bé que entesa d’una 
manera molt oberta. En el seu esperit hi 
participava la serenor de Francese 
d’Assís i el vitalisme de la seva patrona, 
la Santa d’Ávila. Havia assolit una har- 
monia, que deu ser difícil, entre els sen
timents místics i els terrenals; entre el 
Misteri i la realitat quotidiana, donant 
exemple permanent de naturalitat i de 
senzillesa.

M.® Teresa Gavarró, com digué mos- 
sén Aleu a la cerimònia fúnebre, estava 
enamorada de la vida; n ’acceptava els 
goigs però també els dolors. A la seva 
hora, i com la cosa més planera, s’havia 
enamorat i havia participât en la crea- 
ció d ’una familia. La seva ruta matri
monial havia lliscat suau en un clima 
d ’avinença i de respecte mutu. D’aque- 
11a unió en van néixer set filis, la puja 
deis quais, en una altra mentalitat fe
menina, hauria pogut esdevenir incom
patible amb una vida de tanta projecció 
externa a la llar. Però també en els seus 
deures de mestressa de casa i de mare, 
ella mantení una serenor que no se sentí 
alterada pel fet de llevar-se sovint a 
punta de dia i que es reflectí en l’eclosió 
d’una plançonada crescuda, físicament, 
i formada moralment, en el context 
d’una paternitat que s’exercí amb pon- 
deració.

Placidesa i vitalitat, juntes, van fer el 
prodigi que la senyora Gavarró assumís

una malura que per a tants mortals és 
causa d’angoixa, de pànie, de descorat- 
jament. ¡Justament ella, que quan va 
contreure el mal, tant duia d’esfor? per 
combatre’l i prevenir-lo en els altres!

Grácies al seu casament, M.® Teresa 
Gavarró es convertí en ciutadana saba- 
dellenca de fet. Havia nascut a Iguala
da, ciutat que ella recordá i estimá sem
pre. Essent ella una nena, la familia es 
traslladá a Barcelona, on visqué durant 
vint-i-quatre anys. L’exercici del magis
teri l’havia dut a Sabadell en el comen? 
de la década deis quaranta, sense dei
xar, però, de ser barcelonina. Anava i 
venia en tren, i va ser en aquells trajee- 
tes que va conèixer el qui seria el seu es- 
pós. Fins que, casada amb Francese 
Izard i Llonch, l’hereu d’una familia in
dustrial arrelada a casa nostra, va 
estatjar-se entre nosaltres i s’incorporá 
al clan Izard, convivint amb els sogres a 
la casa pairal, on se sentí molt ben aco
llida i on, a través d ’aquella nissaga, 
s’incorporava també ella plenament a la 
vida sabadellenca.

Entre la nouvinguda i la ciutat es pro
dui una reciproca i piena acceptació. De 
tal manera que si abans he dit que molts 
dels sabadellencs no coneixiem, si més 
no a fons, la magnitud de les tasques 
socials i cíviques de la senyora Gavarró, 
també es donava el cas que molta gent 
ignorava la seva procedència forana i 
fins que es posà públicament de mani
fest, amb la concessió del titol de “ filia 
adoptiva” , molts estaven conven?uts 
que es tractava d ’una sabadellenca de 
tota la vida.
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M? Teresa Gavarró posseïa els títols 
de Mestra nacional, Infermerà, Assis
tent Social, Professora de Català, Lli- 
cenciada en Filosofia i Lletres. Aquesta 
carrera universitària la cursà als sens 
cinquanta anys. Entre cursets, semina- 
ris, jornades, Setmanes i Symposiums 
havia concorregut a més d ’un centenar 
de manifestacions d ’aquestes, corn a 
alumna. Però també participé activa- 
ment en'Congressos Nacionals i Inter- 
nacionals de molt diverses disciplines, 
des de Califôrnia a la Xina comunista.

La seva participació en institucions i 
entitats forma una llista molt extensa, 
sempre amb carácter actiu, no pas sola- 
ment passiu. Equips del Magisteri, Es
cola Epione d’Ajudants Técniques Sa- 
nitáries. Escola de Formació Social de 
S ab ad e ll-T e rra ssa , D epartam en t 
d’Educació del Club d’Amics de la 
UNESCO, Escola Betánia (després 
Sant Nicolau), Hospitalitat de la Mare 
de Déu de Lourdes, Colónies de Minus- 
válids, Grups d ’Auxilia, Juntes local i 
provincial de la Protecció de Menors, 
Creu-Roja, Junta Municipal de Primer 
Ensenyament, Associació Espanyola 
contra el Cáncer, Conferéncies de Sant 
Vicenç de Paül, Unió de Mares, Rober 
de la Parróquia de la Santissima Trini
tät, Conseil de Càritas, Fundació Bosch 
i Cardellach, Comissió d ’Obra Social 
de la Caixa d ’Estai vis de Sabadell...

Havia donat conferéncies sobre di
versos temes. Va escriure tesines, po- 
néncies i estudis. El 30 d’abril, vuit me- 
sos abans de la seva mort, M.“ Teresa 
Gavarró va presentar a la Fundació 
Bosch i Cardellach un extens informe 
sobre la tasca que ella mateixa, secun
dada per un grup de senyores, havia dut 
a terme en el seu moment per a la recu
perado de Tilla urbana on s’enderrocà 
¡’edifici de la Casa de la Caritat i ara és 
la plaça Marcet, després que el terreny 
disponible ja havia estât comprornés pel 
municipi en venda a una institució 
d’Estalvi per a la construcció de pisos i 
jardí.

De labors com ara aquesta, a voltes 
no aflorades, fetes so vint de gestos ca- 
llats, personals, al marge de la partici
pació en institucions i moites vegades al 
serve! del proisme de més humil nivell, 
se’n podria fer una llarga llista. Entre 
ells destaca la seva sacrificada assistèn- 
cia als damnificats en les riuades de 
Tany 1962, concretament a la barriada 
de Los Rosales, de Sant Quirze, on el 
drama va adquirir la nota humama més 
aguda.

També mossèn Aleu va dir-ho: “Ella 
ens demostrava tothora el seu amor als 
alt res; n ’havia fe t  el sentit de la seva vi
da i de la seva f e ”. •

De Sabadell i el seu rodaiCollsalarca i els seus voltants
per Joan Alsina i Girali

T,ot sovint les dades que es recullen 
dels diversos topònims son força deso
rientadores. En el cas concret de Collsa
larca trobem, a primer cop d’ull, les se- 
güents incoherències:

1437 - “ en el Hoc dit Bona Vehina o 
Collsalarca’’.

1586 - “ en el Hoc dit antigament La 
Burguesa, ara també Coll Busquets’’.

1678 - “el PereUô, abans La Burguesa’’.
1687 - “ en el Hoc dit Coll Busquets o 

Collsalarca’’.
Si acceptéssim, sense examinar-les 

més a fons, la reciprocitat d’aquestes 
equivalències tindriem corn a résultat 
que Collsalarca, Bona Veina, Coll Bus
quets, La Burguesa i el Perellô era tot el 
mateix Hoc. Però la realitat és que tots 
aquests Hoes son peces de terra força 
ben determinades tot i que veines Tuna 
de l’altra.

Intentarem la seva localització a par
tir de dades procedents, en la seva ma
jor part, de diversos protocols nota
ríais. Per introduir un cert ordre 
començarem situant les terres més al 
migdia i ponent, acabant amb les més 
cap a tramuntana i Hevant.

EL PERELLÔ - Ja Tany 1498 es tro- 
ba una referèneia al Perellô, tot i que 
poc explicita i que no ajuda gens a la se
va localització. És a darreries del segle 
XVI que es comencen a trobar noticies 
més concretes. Diu una escriptura de 
1575: “ en el Hoc dit el Perellô, a Hevant 
amb el carni de Sabadell a Manresa i a 
ponent i migdia amb la riera del Perellô
0 de Sobarber’’. I la termenació per tra
muntana ens la dona una nota notarial 
de 1711 : “ el Parallô, a tramuntana amb 
honors del mas Borgunyó’’. Un dels ca- 
mins que anaven al Perellô ens el situa 
una escriptura de 1770 en parlar d’unes 
terres “ en lo camp de les Tres Puntes, a 
la vora del carni real de Manresa i tras 
lo hört dels Pares Caputxins, a migdia 
ab un caminet que va de dit Convent al 
mas Parelio’’. Aquest caminet no pot 
ser altre que el que s’anomenava també 
Regarot d ’en Salt, actual Ronda Za- 
menhof.

El Perelló, dones, sembla que eren les 
terres, un mas és citât també diverses ve
gades, situades aproximadament entre 
els actuals Ronda Zamenhof per mig
dia, TAvinguda 11 de setembre per He
vant, carrer Sant Isidre per tramuntana
1 Riereta o Rambla d ’Arrahona per po
nent. És molt possible que el Perdió fos

també, bona part, a ponent de la Riere
ta. Ens ho fa suposar una escriptura de 
1739 que diu: “ en la partida anomena- 
da el Perdió, a orient amb la riera de 
Sobarber o del Perdió’’.

I en aquesta part de ponent de la Rie
reta, que en aquells verals veiem que 
prenia el nom de riera del Perdió, hi 
trobem citada força vegades la Serra del 
Perdió; “ la serra del Perdió, a ponent i 
migdia amb honors del mas RuH’’, ens 
diu una escriptura de 1698. Aquesta Se
rra del Perdió sembla que no pot ser al
tra que la que coneixem actualment 
com a Serra d’en Camaró. Cal dir que 
aquest darrer nom no The trobat men- 
cionat en cap document anterior al se- 
gle XIX. És en una escriptura de març 
del 1803 que el trobo citât per primera 
vegada: “ la pessa de terra i partida dita 
la Serra d ’en Camaló’’, diu aquest do
cument.

LA BURGUESA - Aquest nom el 
trobem pertanyent a diversos Hocs a Sa- 
badell i els seus voltants. L’actual ca
rrer de Sant Antoni, abans dit també 
deis Scasots, s’havia anomenat també 
de na Burguesa: “ en el carrer anomenat 
de na Burguesa o deis Scasots’’ ens diu 
un document de 1599.

Sembla, però, com diu Carreras en 
els seus “ Elements d’história de Saba- 
delT’, que el carrer de na Burguesa era 
“ el tros que és ara del carrer de Jesús 
que va del carrer de Sant Antoni al da- 
rrera de Tedifici que havia ocupat Tan- 
tic café de cal Cruz’’; cui de sac existent 
avui encara.

I en un document de 1569 trobem la 
Burguesa al Robial: “ la Parellada de na 
Burguesa, avui el Robial’’.

Poques són les referéncies que he tro
bat de la Burguesa i que la situi'n prop 
del Perdió. Uns papers de 1678 ens la 
fan coincidir amb el Perdió: “ el Pere- 
Hó, abans la Burguesa’’. I un document 
de 1586 ens la situa al mateix Hoc que 
Col! Busquets: “ en el Hoc dit antiga-

im a-
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ment la Burguesa i ara també Coll Bus- 
quets” . Aquesta coincidéncia amb dos 
diferents lloc, veins com veurem, ens fa 
creure que, més que coincidir, és que la 
Burguesa estava situada entre els dos. 
Ja hem vist on eren les terres del Perelló 
i veurem més endavant on estava situât 
Coll Busquets. La Burguesa podia molt 
bé ésser una petita peça de terra ais vol- 
tants, més o menys, de la confluéncia 
deis actuals carters Pius XI i Borràs, 
ben prop de la Plaça de la Creu Alta.

COLL BUSQUETS - Una de les pri- 
meres citacions de Coll Busquets The 
trobada en un document del 1402: “ en 
lo lloc anomenat Coll Busquets, molt 
cerca de la Creu Alta” . Altres docu
ments ens ajuden a situar-lo amb més 
aproximado; un del 1423 ens diu: 
“ Coll Busquets, a ponent amb la riera 
de Sobarber” . I un altre del 1681 parla 
de “ Coll Busquets o el cami de Jonque- 
res, a devant amb el cami de Sabadell a 
l ’esg lésia  de San t V icens de 
Jonqueres” . Cal recordar que en 
aquells anys l’església de Sant Vicenç de 
Jonqueres era encara l’antiga parroquia 
tocant el Ripoll. I per tramuntana Coll 
Busquets es confonia ja amb Coll salar- 
ca: “ en el lloc dit Coll Busquets o Coll- 
salarca” , diu un document del 1687.

Cree que, d’acord amb les dades vis
tes, podem dir que Coll Busquets eren 
les terres tocant la Creu Alta i entre la 
Riereta i el cami de Jonqueres o el de 
Castellar. Les terres a tramuntana eren 
ja Collsalarca. El plànol que reproduïm 
fet possiblement a mitjan segle XVIII, 
situa Coll Busquets tôt al volt de la 
Creu de la Creu Alta.

BONA VEINA - Un dels primers do
cuments en què trobo citât aquest nom 
és del 1434 i en ell ens situa ja aqüestes 
terres per la seva part de tramuntana: 
“ a la Bona Vehina, a cerç amb honors 
del mas Boadella” . Recordem que el 
mas Boadella, corn deia en les notes 
sobre can Puigjaner publicades en 
Quadern del febrer 1986, era prop del 
torrent de les Canals o del Capellà i 
prop de can Puigjaner. Altres termena- 
cions de Bona Veina eren: “ a ponent 
amb el cami de Sabadell a Manresa (ac
tual carrer Major)” , corn diu un docu
ment del 1585. I a devant termenava 
amb el cami a Castellar: “ en el lloc dit 
Bona Vehina, a devant amb el cami que 
va a Castellar” , segons un document 
del Í439. I si per migdia s’acostava a la 
Creu Alta, per tramuntana era tocant a 
Coll salarca, corn ens diu un document 
de 1766: “ Bona Vehina, part demunt 
de la Creu Alta i cerca Collsalarca” , 
amb les quais terres s’arribava a con
fondre: “ en el doc dit Bona Vehina o

Collsalarca” , ens diuen uns papers del 
1437.

COLLSALARCA - Moites, moltissi- 
mes, son les referèneies a Collsalarca 
que hem trobat i és fácil determinar-ne 
les termenacions, per les que es pot veu- 
re que era una peça de terra força consi
derable.

Trobem Collsalarca limitant a po
nent amb el Torrent del Mal Conseil, 
corn ens diu un document de 1758: “ te
rres a Codsalarcha, dindant a ponent 
amb el Torrent del Mal Conseil” . El 
Torrent del Mal Conseil, corn deia Joan 
Montdor i Pujal en “ ALBA” de febrer 
de 1951, “ s’inicia en el pla de devant i 
prôxim a can Oriac i va a finir en el to
rrent de Sobarber, conegut avui per la 
Riereta, enfront de l’edifici elevador 
d’aigua de la mina de Ribatadada, a 
part d’amunt de can Borgunyó” ; i, afe-

AMB TOTA SEGURETAT...
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gia en Montdor en el mateix article, “ si 
no minva l’impetu d’expansió amb qué 
va creixent Sabadell de molts anys ençà, 
no transcorreran gaires lustres a desa- 
pareixer el Torrent del Mal Consed” . 
La predicció d ’en Montdor s’ha ja 
acomplert.

Adra termenació, també a ponent, 
ens la dona un document del 1505: “ en 
el lloc dit Codsalarcha, a ponent amb 
honors del mas de la Rosseda o d ’en 
Masferrer” . Aquest mas era també una 
termenació a migdia, com ens diuen uns 
papers del 1443: “ en el doc dit a Codsa
larcha, a migdia amb Bartomeu de 
Masferrer de la Rosseda” . Avui, dels 
indrets de la Rosseda en diem, meny- 
spreant aquest bonic i historic nom, ca
rrer de la Mare de les Aigües. Altra ter
menació, també a migdia, la trobem 
l’any 1709: “ Codsalarcha, a migdia 
amb honors del mas Borgunyó” . A tra
muntana, i com ens diu un document 
del 1569, hi havia can Oriac: “ terres a 
Codsalarcha, a cerç amb honors de 
Caries Oriac” . I per la banda de devant 
Collsalarca arribava fins el mas Boade- 
da: “ mas Boadella, en el lloc dit Codsa
larcha” , segons un document del 1410. 
Era, dones, ben extens Collsalarca: de 
can Borgunyó fins al mas Boadella, so
bre can Puigjaner; i de poc més amunt 
de la Creu Alta fins a ca n ’Oriac. •



El Judìci 
de Salomó
1. J stimai amie,

Alguna vegada m’has preguntat qué 
representava aquell gran quadre que co- 
breix la paret del fons del meu despatx. 
És una reprodúcelo que va fer fer el 
meu Pare al Museu del Prado del “ Ju
die! de Salomó” de Jordaens. Jo era 
molt petit quan el meu Pare el va enca- 
rregar i tota la vida The vist a casa i for
ma part del meu paisatge familiar. La 
história ja la coneixes: dues mares te- 
nien un fill cadascuna, un deis filis va
ren trobar-lo mort i l’altre quedava viu; 
totes dues mares reclamaven com a pro- 
pi el fill viu i volien endossar el mort a 
l’altra. Acuden a la preséncia de Salo
mó -famós per la seva saviesa- i el Rei 
decideix que parteixin el fill viu pel mig 
i en donin la meitat a cada mare. Una 
de les mares troba la senténcia justa, 
però l’altra fa uns crits esgarrifosos i 
uns plors desesperáis. El Rei veu aixi 
qui era l’autèntica Mare i li dóna el fill 
viu. A mi, sempre, ja des de petit quan 
em varen explicar la história que repre
senta el quadre, em va semblar que 
aquell rei Salomó no era tan savi com 
deien i que el seu judici era una ximpleria.

Dones bé: la história contemporánia 
ha posât d’actualitat el judici de Salo
mó. Hi havia un problema a Alemanya; 
ho resoldrem fácilment: la partirem pel 
mig, en farem dues i en donarem un 
tros a cadascuna de les parts interessa- 
des en el judici. Palestina era un proble
ma; en farem dos estais: un pels àrabs i 
un pels jueus; i que s’arreglin. (O que es 
matin). Hi havia un problema a Viet
nam: en farem dos, el del Nord i el del 
Sud (reunits després “ manu militari” ). 
Hi havia un problema de Corea: en fa
rem dues, la del Nord i la del Sud, ca
dascuna amb un amo a obéir. Hi havia 
un problema al lemen: igual, el del 
Nord i el del Sud un d ’una banda i Tal- 
tré de l’altra, etc. Si el savi rei Salomó 
ho veiés, estarla molt content. En 
aquests casos, però, no ha aparegut
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Reproducció Judici de Salomó de Jordaens (Museu del Prado).

l’autèntica mare que évités que Tespasa 
del botxi tallés pel mig.

Nosaltres som moli un poblé de la Bi
blia: la nostra infància va èsser bressada 
per la “ História Sagrada” i et confesso 
ingènuament que em sento moli més 
a prop deis patriarques biblics que no 
pas d’aquell reguitzell de reis bàrbars 
gots i visigots, la interminable Rista deis 
quais ens feien aprendre de memòria. 
Rista que no ens ha servit mai més per a 
res. Ès dar que la versió que ens facili- 
taven als Escolapis d’aquells il.lustres 
avantpassats, era moli edulcorada i no 
ha estât fins moli més tard que hem des- 
cobert les entremaliadures deis Patriar
ques que amb Texeusa que el món era 
moli gran i ells eren poca geni, tir aven 
al dret d’una manera tan descarada, 
que si visquéssin els nostres dies serien 
objecte de critiques moli acerades o pot- 
ser sortirien a T“ Hola” cada setmana.

En fi; això ens allunya del problema: 
tu em demanaves sobre el judici de Sa
lomó i jo ara m’embarcaria a parlar-te 
deis amors tumultuosos d’aquell gran 
rei, que precisament inspirât per la sa
viesa que Jhavé va oferir-li en va fer ùs

per a triar un floret de dones que dona
va goig.

Ja veus, per tant, que això dels judi
éis i de la saviesa és molt complicai i 
n ’hi ha per a tots els gustos. Avui en dia 
la justicia no és tan expeditiva, ni mira 
tan prim: per això la presentem amb els 
uRs embenats perqué no vegi res i amb 
unes balances molt antiquades a la mà, 
que amb els uRs closos mai no pot veure 
si està afinada o no. I per la saviesa... 
hem vist tants rues encimbellats, que 
francament és desanimador. Però ja ho 
va dir Lope de Vega: “ E puesto que el 
público es necio, es justo hablarle en 
necio para darle gusto.

Sembla que seguint tan assenyat con
seil, politics, artistes, escriptors, están 
molt ben disposals a donar-nos gust.

Una abraçada del teu veil amie,
Lluís Casals i Garcia.

PD. En el llibre de visitants il.lustres de Permita 
de Sant Sebastià damant de Llafranc, algù va 
escriure-hi molt abans de la nostra guerra: “La 
primera vez vine como alcalde, hoy vengo como 
gobernador, la próxima puede que venga como 
ministro: otros más brutos lo han sido”. El van 
destituir telegráficament.
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Notes sobre Miquel Duran i Tortajada (i III)
per Pere Roca i Garriga

i,,#  el judici que ha merescut per part 
dels critics i tractadistes l’obra poètica 
de Miquel Duran i Tortajada (conegut 
en el món literari amb el nom de Miquel 
Duran de Valéncia) i del paper que cal 
assignar a aquest autor dins la historia 
de les lletres catalanes, en tenim noticia 
a través deis textos que em plau de re- 
produir a continuado.

“ Els recalls poètics de Miquel Duran 
de Valéncia son aquests quatre: Cordes 
vibrants (Tipografia “ L’Avenç” , Bar
celona 1910); Hìmnes i poemes (Biblio
teca Valéncia, Sabadell 1916); Cançons 
valendanes (Edicions Les Ales Esteses, 
Barcelona 1929); Guerra, victoria, de- 
mà (Edicions de Cultura Popular, Va
léncia 1938).

“ D’aquests quatre Ilibres, només el 
primer acusa influència modernista, 
perqué els tres restants giren al voltant 
de la cançô a la pàtria, a la terra, a 
l’amor i, en l’últim, al crit d’ànim i 
d’esperança en la victoria patriótica i 
proletària durant la Guerra Civil. La 
trajectôria poètica de Miquel Duran de 
Valéncia és de veres una mica sorpre- 
nent, ja que passa d ’un Modernisme 
inicial exultant a una praxi poètica de 
recreació de la cançô popular i de temà
tica patriótica i costumista, que el portà 
a enfrontar-se sense treva ais pretesos 
avantguardistes valencians, per adop
tar, després de la disputa, el cal.ligrama 
i altres recursos tipicament avantguar
distes en el seu darrer llibre publicat. 
És, per tant, una obra molt diversa se- 
gons el recull a què t ’acostes.

“ ...Cordes vibrants, de l’any 1910, 
d’una banda trenca, el primer, amb el 
corrent poètic locai endarrerit i, d’altra 
banda, dóna la batalla, també el pri
mer, per la introducció del Modernis
me. En realitat. Cordes vibrants, conté 
tants elements prôpiament modernistes 
corn molts d’altres de parentiu més 
aviat romàntic... El mateix autor ens 
confessa una teoria poètica heretada di- 
rectament del Mestre Maragall...’’ (V. 
Simbor Roig, “ Sobre la poesia moder
nista valenciana’’, dins “ Estudis de 
Llengua i Literatura Catalanes. IX. 
Miscel.lània Antoni M.® Badia i Mar- 
garit’’, Publicacions de I’Abadia de 
Montserrat. 1984. pp 173-209).

“ Els millors moments de les lletres 
catalanes al Pais Valencià coincideixen 
amb el desvetllament d’una consciència 
nacional unitària, amb el trencament

d’uns particularismes aillants i esterilit- 
zants. López Chavarri, Duran i Torta
jada, Jacint Mustieles, Daniel Martinez 
Ferrando comencen a trencar a princi- 
pis de segle l’aillament, s’aparten de 
l’artificiositat jocfloresca i s’obren al 
modernisme de Rubén Dario o el pri
mer Juan Ramón Jiménez, però con- 
necten també amb Verdaguer, Mara
gall, Russinyol i fins i tot Carner. La se- 
va obra no queda reduída al cercle ob
solet dels ratpenatistes; ben simptomà- 
ticament, publiquen al Principat i inau
guren aixi unes relacions imprescindi
bles per a la supervivència literària de 
Valéncia. Passen a formar part del mo- 
viment molt més ampli de recuperació 
cultural de tota l’àrea nacional catalana.

“ Potser la mostra més expressiva 
d’aquesta nova actitud siga el llarg poe
ma de Duran i Tortajada Cant a la uni- 
tat de la raça, inclòs al final d’Himnes i 
poemes (1916) i dedicai ’als fills de les 
terres de parla catalana’. ‘És un català 
de Valéncia el qui us parla’ -escriu 
Duran- i recorda l’esperit de Muntaner, 
de Llull i d ’Ausiàs Marc, la tomba del 
rei en Jaume, la figura de Sant Jordi i la 
nit de Sant Joan com a simbols d’unitat 
dels pobles de parla catalana’’. (Jaume 
Pérez Montaner, “ Literatura i fet na
cional al Pais Valencià’’, dins “ Home- 
natge a Joan Fuster’’, núm. extraordi
nari d’“ Estudi General’’, Revista del 
Col.legi Universitari de Girona. Uni
versität Autònoma de Barcelona. 1984; 
pp. 71-80).

“ Sanchis Guarner, en la seva obra 
Renaixença al País Valencià. Estudi per 
generacions (Valéncia 1968) inclou Mi- 
quél Duran en la que ell anomena Gene- 
ració Noucentista, que comprèn els es-

criptors del période 1907-1927, i aques
ta generació la subdivideix en dos 
grups: els modernistes i els solidaristes. 
Miquel Duran entre en el segon grup 
junt amb J.M. Mustieles, D. Martínez 
Ferrando, F. Puig Espert, ...L ’etiqueta 
de solidaristes fa referéncia al movi- 
ment politic de Solidarität Valenciana 
que s’originà a Valéncia del moviment 
homónim desenvolupat a Catalunya... 
La generació a qué pertany Miquel Du
ran representa la superació de la poesia 
jocflorista anterior en tot el que aquella 
té d’arqueologitzant i enyoradissa, en
cara que manté la fidelitat al llorentis- 
me pel que fa a l’aspecte més genuí 
d’amor a la terra d’aquest autor... Po- 
dem dir que Miquel Duran és una figu
ra clau en la nostra história literària i 
política. Fou, sobretot, un Iluitador in
fatigable per les Ilibertats nacionals i la 
normalització política, lingüística i lite
rària del País Valencià’’. (Carme Gre- 
gori Soldevila, “ La poesia de Miquel 
Duran de Valéncia’’, dins “ Estudis de 
Literatura Catalana en honor de Josep 
Romeu i Figueras. 1’’. Publicacions de 
r  Abadía de Montserrat. Biblioteca 
Abat Oliva. 44. 1986).

“ Els poemes de Miquel Duran de Va
léncia viuen de l’emoció pairal, transi
tada d’esperança, quasi convertits en 
clam proselitista. El fervor rebel.lat i 
exultant es compagina, en eli, amb la 
imitació del cançoner folklóric i amb la 
fluéncia verbal, una mica esfumada, del 
modernisme. Del modernisme aprén, 
igualment, el gust -manera Maragall- 
per l’expressió inconcreta i emotiva i 
-manera Emilio Carrère- per l’escenari 
urbá, de matinades térboles i figures 
com d’Isidre Nonell’’ (Joan Fuster, en 
la seva “ Antologia de la Poesia Valen
ciana (1900-1950)’’, Barcelona 1956).

Encara que molt imperfectament, 
queda traçat en aqüestes Notes un esbós 
de la personalitat i l’obra d’un perso- 
natge força interessant i que jugá un pa
per en la vida sabadellenca d’ara fa se- 
tanta anys.

Vingut a la nostra ciutat de la seva es
timada Valéncia, exercí entre nosaltres 
una tasca que ens plau de recordar i que 
hauria de ser estudiada amb detall i 
profunditat. Els estudiosos tenen la pa- 
raula. •



î - t ? 633
paper i tela.,,Bou per béstia grossa
per Ricard Calvo i Durati

“Noia! Noia!, corre, que em sembla 
que passa l ’escombriaire.. .!” 

Francese Trabai: 
Notes per a una biografia

Ë^jn més d ’una ressenya periodística 
-perqué en l’actualitat es fa difícil poder 
parlar de veritable crítica d’art- amb 
motiu de qualsevol de les tantes mostres 
i salons oficiáis que proliferen arreu, 
darrerament llegireu que “ X” empra la 
gamma coloristica d ’“ A” , “ Y” pinta 
com “ B” i “ Z” connecta amb la línia 
de “ C” ; terminologia que equival a dir 
que “ X” , “ Y” i “ Z” no són pas gran 
cosa més que fotocópies -i encara segu- 
rament dolentes- de les celebritats “ A” , 
“ B” i “ C” . També podren assabentar- 
vos que el que fa “ V” és allò mateix 
que l’any passât es duia a Nova York. 
Aquest provincianisme us pot arribar a 
portar a descobrir gent que ja fa vint-i- 
cinc anys que sembla que estigui pintant 
el mateix quadre i a consumir-ne les 
produccions com si fossin pa del dia, de 
manera que ens podrem anar movent 
cofois entre la imitació, el retard i el te
di a manca de res millor, llevat del pai- 
satgisme edulcorat que sempre ens po
drá treure d’algun destret posats a men- 
jar de tot. I, ja com a últim remei, sem
pre restará la solució d ’anar-nos-en al 
bingo o bé amorrar-nos al vídeo.

Diu que, ja fa anys, en un poblé 
d’aquestes contrades hi havia una fon
da molt acreditada, els propietaris de la 
qual tenien un onde a les Amériques. 
Aquell bon home hi havia fet fortuna, 
al nou món, i en la més important de les 
seves capitals hi havia aixecat l’hotel 
més modern i luxós de tot el continent, 
la cuina del qual excel.lia a totes les 
guies internacionals de gourmets per la 
seva alta qualitat.Des del confortable falansteri d’acer, 
formigó i cristall d ’enllá de l’oceá, l’in- 
diá feia regularment tramesa postal ais 
seus nebots de tota mena d’espécies, 
salses i concentrats exótics que alesho- 
res eren introbables a la nostra terra, 
com ara el chile, el chilchote, el ket
chup, la perrins o bé el tabasco, que, 
administrats sàviament pels fondistes 
vallessans, conferien ais seus guisats 
uns gustos, unes aromes i un punt 
d’alló més bons, el secret dels quais 
constituía la base del seu éxit i renom i 
despertava l’enveja de la competéncia.

Un dia el carter va Iliurar-los un pa
quet que contenia una capseta metál.li- 
ca, sense marca, dins la qual hi havien 
uns pólvors grisenes: els van tastar i te
nien una mena de gust no massa picant, 
agredolç, raó per la qual van creure’ls.

en principi, adients per a tot tipus de 
plats.Quinze dies més tard arribava una 
carta amb membret oficial on horn feia 
saber ais nostres fondistes l’óbit de 
l’oncle de les índies occidentals i la tra- 
mesa des d’allí -en paquet a part- de les 
seves despulles reduides a cendra pel 
procediment, en aquell temps aquí des- 
conegut, de la incineració. Però la cen
dra, mesclada amb boullebaises, frican- 
dós, paelles i cremes, havia estât ja in- 
voluntáriament -i canibalísticament- in
gerida pels parroquians de la fonda que 
va veure minvar a partir de llavors la se
va clientela no sabem ben bé si perqué 
hom va fer córrer aquesta história o bé 
perqué, amb la mort de l’americá, se li 
va acabar el subministrament d’adobs i 
de condiments i se li va tornar insipid el 
menú.

3  t W i t T
^  F O T t t C i l A F

VIA MASSAGUÉ.1Z - TEI. 7251730 

S A B A D E L L

Si ara us digués que podeu empassar- 
vos un adoquí segurament diríeu que 
aixó és una ximpleria. Però si prévia- 
ment trituréssiu la llamborda fins a 
reduir-la a pois i d’aquesta pois us n ’ad- 
ministréssiu una culleradeta diaria amb 
el té, la llet, el café o bé la xacolata, al 
cap de ben poques setmanes ja hauríeu 
aconseguit d’empassar-vos-la.

Tot això ve a propòsit de l’accelerat 
procès que s’opéra en el camp de la 
imatge -de la seva difusió i el seu 
consum- i de l’imparable progrès teeno- 
lôgic en els mitjans d’informaciô i de 
comunicació -“ el món com a aldea’’- 
que tot plegat no ens mena pas -o en tot 
cas no ens ho deixa pas veure- a l’alba- 
da de cap nou humanisme: Els mitjans 
es produeixen i es reprodueixen tot sols 
sense que la fi on apunten se’ns mostri 
de manera clara ni objectiva, en una es
calada que no sabem pas on ens porta
rá. Estem davant d ’una estètica 
-bigarrada, ecléctica, asimétrica- sense 
ètica; tot s’aguanta només pel look dur, 
hard, que en més d ’un dels seus trets 
ens reporta massa a maisons que creiem 
-O voliem- obsolets, corn ara el nazisme. 
Pel manllevat, el déjà vu, el mimètic i 
l’irreflexiu. Pel réitérât, el superficial, 
el sans sens, el tediós. Pel passem-ne via 
i per l’embolica que fa fort, cinics i 
irresponsables. Per prétendre fer passar 
la part pel tot, quan aquest tot és -corn 
aigu ja ho diu-un gran “ huit global’’. 
Per defensar la part, o qualsevol de les 
infinites tendèneies en què hom la vul- 
gui subdividir, de manera mercenària 
tot pretenent desacreditar i deixar a 
l’ombra tot allò que pugui fer-li uosa, i 
aquesta defensa fer-la no pas tant des 
de posicionaments raonats, conse
quents i personals sinó més aviat des 
d’un cert falangisme: “ nosaltres” pen- 
sem, “ nosaltres’’ creiem, “ nosaltres’’ 
volem, “ nosaltres’’ diem, “ nosaltres’’ 
fem, “ nosaltres” ... Pel llençament de 
modes que no són altra cosa que 1’ar
queología de la modernitat. Per la im- 
plantaciô de “ nous ordres” gràfics que 
fan pudor de naftalina.

Tot aquest abús, aquesta tramoia, 
aquesta patota, aquest showhusiness de 
la imatge -fer passar bou per béstia 
grossa ais nous ries, els nous rues i els 
carrinclons de torn- pot arribar ben 
aviat a anar més enllà: a aconseguir de 
fer-los empassar llambordes, rodes de 
molí i, potser fins i tot, cadàvers. •



634Galería de coLleccionistes
A vai,,. Ramon Gràcìa i Vallès
per Xèspir

(En aquesta Galeria procurarem dur-hi 
tots aquells coLleccionistes que vulguin 
col. laborar en aquesta secció. No volem 
pas establir cap ordre selectiu).

E]il nostre personatge col.lecciona 
mussols.

-Mussols? -més d ’un lector es pre
guntará sorprès.

El fet que Ramon Grècia (46 anys) 
s’hagi dedicai a col.leccionar mussols 
no ens ha de resultar una extravagant 
Singularität. Aquesta seva afició la hi 
contagié un altre col,leccionista de 
mussols. I això va comentar allá l’any 
1973 i d’enfà d’aleshores En Grècia va 
“ a la ca?a” del mussol a cada pais on es 
troba; perqué ell volta per tot el món. 
(L’ùnic Continent que no coneix és 
l’Oceania). A cada país que visita pro
cura adquirir alguna pe?a originai i 
aixi, de mica en mica ha omplert unes 
estanteries en què s’hi allotgen més de 
quatre-cents exemplars i cap de repetit,.. 
Dona goig de veure tanta varietat. I de 
cadascun et sap donar raó del seu ori
gen i circumstències. N’hi ha que són de 
vidre, de cristall, de marfil, de melali, 
de cerèmica, de porcellana, de talla, de 
marbré, d’alabastre, de ferro, de llautó, 
de paper premsat... També de closca 
d’ou i de closca de coco... Només pos- 
seeix un exemplar de mussol dissecai. 
Eli bé prou sap que la prèdica de la

ca?a i dissecació d’aquest ocell estè ri- 
gurosament prohibida i castigada per la 
Ilei, tota vegada que és una espécie en 
perill d’extinció.

Ens diu que mai no ha volgut donar 
cap significació a aquest seu hobby, 1 
que aquesta seva col.leccio té un contin- 
gut turistic. (El mussol es troba a tot el 
món. A Egipte és el Hoc on no n ’ha tro- 
bat cap, encara.,.).

-A més -ens diu- aquesta dèria de 
col.leccionar facilita a la familia a fer  el 
regai... I  considero que aquesta col.lec
cio és popular.

Hi ha tanta diversità! de peces que fa 
que aquesta col.lecció tingui un gran 
atractiu; hom s’hi passa una bona esto- 
na contemplant aquesta mostra.

Ramon Grècia, per la seva condició 
d’executiu -és el “ number one’’ de la
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informàtica, aixi se l’ha batejat- vola 
d’un pais a l’altre i si té un moment lliu- 
re es dedica a buscar mussols. En al- 
guns dels sens viatges l’acompanya la 
seva muller, la qual s’ha incorporât a 
aquesta dèria resultant una notable 
col.laboradora.

Aquesta col.leccio que està molt ben 
instai.lada, fa goig de veure. En con
templar qualsevol exemplar bé pots dir: 
“ Ja som dos...” .

Ara bé, aquella locució que diu: “ Es
tar tot sol, com un mussol” , no és pas 
aplicable en aquest pany de paret on 
s’exhibeix la col.leccio; aci hi ha una 
atenta i gran familia... •

Sabadell gràfic«A Tombra del Campanar»

CAU D ’ART 
SABADELL

Plaça de les Marquilles, 2 
Tel. 726 07 35 
SABADELL

¡0, no és cap genialitat 
d’en Cristo, sino que és la 
Casa Gran com també cal 
fer les coses grans. Requería 
fer obres de reforma i d’abi- 
llament per recuperar la seva 
imatge. S’ha hagut d’aixecar 
tota aquesta baluerna per 
realitzar les obres de millo- 
rament.

Ben aprop, a free a free, 
també s’ha acabat de cons
truir un nou rácó del campa
nar. Talment sembla que 
aquest racó tothom s’hi veu 
en cor: no el deixen de petja. 
D’ençà d’uns anys aquest ra
có ha esdevingut un Hoc i un 
tema polémic per a tots els 
gusts i disgusts. Ara Than 
convertit en una mena de 
placeta, tota de pedra i de la 
quai s’eleven cinc altissimes 
palmeres elxanes, que ha 
inspirât algù a batejar-la 
corn “ la plaça de les escom
bres’ ’ .

Mentre durava la cons- 
trucció d’aquesta nova pla
ceta, l’home inflable de Fac
tor Albert Vidal va motivar 
certa aglomeració de public. 
Resulta un racó de convoca- 
tória i de polémica.

També va haver-hi una fa
lla, la quai després d’ésser 
contemplada i comentada 
pel nombrós públic, es va 
cremar.

Folos: Pere Monistrol

SENSERRICH
Joieria,

Sant Quirze, 17 
Tel. 725 75 96 
SABADELL
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Art RomànicTrons epìscopals catalans
per Ramon Vali i Rimblas

la catedral de Girona, darrera Tal
lar major, hi ha un magnifie Iron episco
pal de marbre esculpit, conegut vulgar- 
ment com la “ cadira de Carlemany” . És 
Túnica cátedra episcopal que es conserva 
actualment a les terres catalanes, tôt i 
que, a ben segur, dévia haver-n’hi arreu. 
Frontalment està adornada amb uns 
entrellaços végétais que s’emparenten 
amb Tornamentació de la taula d’altar 
de la mateixa església, i amb els simbols 
dels evangelistes; als costats, unes co- 
lumnetes esveltes sostenen un arc ador- 
nat amb finor.

Aquests seients ocupaven el Hoc cen
tral del presbiteri, de manera que el bis- 
be, al seure-hi, tenia al seu davant tota 
Tassemblea de fidels presidint-la, alliço- 
nant-la i regint-la; aixi el seu nom va a 
passar a simbolitzar el poder episcopal, 
de tal manera que de “ sede” , seient, 
se’n deriva el mot “ seu” que actualment 
significa tant Tautoritat del bisbe o del 
papa (la “ santa seu” ) corn el temple ca- 
tedralici en si (la seu de Vie) o quasi- 
catedralici (la seu de Manresa) i en el cas

Tron Episcopal.

Torcellô. Cátedra encimbellada.

de la Seu d’Urgell arriba a designar la 
poblado cap de la diòcesi. Un altre mot, 
simbol també del poder i autoritat dels 
bisbes, es deriva encara d’aquests 
seients: és el de “ cátedra” , nom llatí de 
la cadira; d’acord amb el Concili Vaticà 1, 
el Sant Pare és infalible quan parla “ ex 
cátedra” ; i Tesglésia pròpia del bisbe és 
Tesglésia “catedral” .

Des deis temps més remots a les basili
ques cristianes el bisbe presidia els actes 
liturgies des d’un seient d’aqüestes ca
ractéristiques. Aquesta disposiciò s’anà 
mantenint a les esglésies bizantines, tot i 
que amb el temps el presbiteri (la “ be
rna” ) es reclogué, aïllant-la dels fidels en 
els moments més sagrats de la celebra- 
ciò.

Un magnifie exemple de cátedra d’in- 
fluéncia bizantina el tenim a la catedral 
de Torcello, a la llacuna veneciana; el 
tron episcopal queda sobreaixecat res
pecte del nivell de la nau més d’un metre

i mig, havent-s’hi d’accedir mitjançant 
uns graons. En aquesta época hi havia ja 
trons môbils, com el de Ravenna, deco
rat tot ell amb unes maravelloses plaques 
d’ivori esculpides en baix relleu.

Una disposició semblant a la de la ca
tedral de Torcello Tadoptaren les esglé
sies coptes, algunes de les quais es con
serven encara a Egipte, tôt i que aquí el 
prebisteri queda molt més tancat encara 
per uns cancells de fusta que no s’obren 
ni a Thora de la comunió, que es distri- 
bueix a través d’una petita finestreta, el 
portico de la quai s’obre només al mo
ment just.

A Tépoca románica foren molt cor- 
rents arreu. A Itàlia s’en conserven a Ba
ri i a Canosa. Dels voilants de Tany mil 
tenim una representació de sant Berlin 
que, oficiant, està assegut al seu tron, 
mentre uns aeôlits li presenten el bàcul i 
la mitra; figura en un codex del nord de 
França, procèdent de Tescriptori de

Col. labora BANC
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Ravenna. Cadiral mòbil d ’Ivori.

l’ab adia de Sant Berlin (que havia estât 
cèlebre ja a l’època carolingia i que Od- 
bert reactivà durant el seu abadiat, 986- 
1007).

De Catalunya es conserva també, a 
més de la de Girona, la cátedra que hi 
havia al monestir de Sant Genis les 
Fonts, al Roselló (la seva església és prou 
coneguda per la famosa llinda del por
tai), molt lluny, però, del seu Hoc d’ori- 
gen; es troba .als Estats Units, a un mu
se u de Pensilvània. Al respatller hi té 
gravada una cren; els braços están 
capçats per unes columnes que tenen al 
centre un sector amb estries helicoidals. 
Per la seva decoració es pot datar del se- 
gle XIII.

Hi ha constància encara del tron que 
fins a finals del segle XVIII es conserva
va a la catedral de Vie; en Pacta de presa 
de possessió del bisbe Borrell (l’anteces-

Sanl BiTlin. ('od t'\ de la seva vida.

sor d’Oliba que fou elegit Pany lUlO a la 
mort d’Arnulf mort a la cèlebre expedi- 
ció de Còrdova juntament amb els bis- 
bes de Barcelona i de Girona) es conta
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que a Borrell “ el col.locaren i el feren 
seure a la cátedra de la Seu de Sant Pere 
de Vie, que estrenava” . Recordern que a 
la cerimònia de presa de possessió d’una 
parròquia encara fa ben pocs anys, 
abans d’entrar a Pesglésia, el nou rector 
s’asseia a un setial posât al llindar de la 
porta de Pesglésia parroquial que havia 
de regir.

Més endavant, quan Paitar s’arrambà 
a la paret de Pabsis i s’introduiren les 
predel.les i retaules, el setial del cele
brant que presidia la cerimònia tingué de 
posar-se al costai de Paitar i des d’ales- 
hores perdé la preminéncia que les càte- 
dres antigües posseïen.

Sani (jenís Les Kon s, ( adira episcopal.

DE SABADELL
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Co bla- Orquestra
“Los Hidalgos del Vallés - La Principal de Castellar”
per Jaume Nonell i Juncosa

ds antecedents d ’aquesta formació 
castellarenca cal buscar-los en el quintet 
de ball “The May Jalem Jazz” i els 
“Laletan’s Jazz”, grups existents abans 
de la guerra. Passada aquesta es consti- 
tueix a Castellar del Vallès I’orquestra 
“Imperio” per fer una mica de ball a 
r  Ateneu, i una mica més tard ja sorgeix 
la idea de formar una nova agrupació 
que prendria el nom de “Los Hidalgos 
del Vallés”, denominado molt d’acord 
amb el gust de l’època i amb una expli
cita referència geogràfica a fi que no hi 
haguessin confusions amb altres possi
bles grups d’idèntica o semblant desig
nado.

Això succeïa l’any 1943 i el grup pro
motor estava format per Josep Baldris, 
Josep Clusellas i Josep Rocavert. Reu- 
nits els mùsics necessaris, tots ells resi
dents a Castellar llevat del vocalista Si
mó Codina, que era de Sabadell, falta- 
va un trompeta. Clusellas n ’havia cone- 
gut un de molt bo quan feia el serve! mi
litar. Es deia Amadeu Porqueres i era de 
Comudella de Montsant (El Priora!). Se 
li va proposar anar a Castellar per tocar 
en la nova orquestra i va posar dues 
condicions: treball per a eli en una fá
brica i un tros d ’hort per al seu pare. 
Consegui! el primer requisii, foren els 
propis mùsics qui li satisferen el segon 
en arreglar-li un tros de terra al Rieral.

D’aquesta manera Castellar del Va
llès tornava a tenir una orquestra. Els 
seus components eran: Josep Comas 
(contrabaix), Josep Rocavert (piano), 
Josep Baldris (violi i saxofon), Miquel 
Juliana (saxofon i clarinet), Joan Roca 
(saxofon, clarinet i flauta), Amadeu 
Porqueres (trompeta), Josep López 
(trompeta i violi), Josep Clusellas 
(trombò, fiscorn i acordió), Joan Gi- 
nestós (batería i fiscorn). Simó Codina 
(cantant i clarinet). El més jove tenia 18 
anys i el més gran 33.

Els assaigs tenien lloc a casa d’en Ro
cavert on hi havia piano. Els dies d ’as- 
saig hi havia parróquia al carrer. Si no 
es sentía el soroll deis instruments la 
gent ho trobava a faltar. S’assajava 
molt i amb gran entusiasme. Els núme
ros d’actualitat que es rebien de les edi
torials de música es preparaven rápida- 
ment. Si convenia, a fi de poder presen
tar quan més aviat millor les cançons 
d’actualitat, es donava a fer l’arranja- 
ment procurant que anés bé a tots els 
músics.

“ LOS HIDALGOS DLL VALLKS” en una fotografia de l’an> 1944. Drcts: Josep Baldris, Josep Roeaverl, Joan (iinesl(')<>. 
Josep Comas i Josep Clusellas. Asseguts: Miquel Juliana. Joan Roca, Simó Codina. Amadeu Porqueres i Josep I ópe/.

Campderrós, Joan Tubali i Mn. Josep 
M.® Esteve, rector de la parróquia, es 
van buscar protectors que deixessin di
ners a rAgrupació per a poder comprar 
els instruments. Els músics retornarien 
l’import no cobrant els dies que hi ba
gués audició de sardanes. L’acord es va 
cloure el 4 de novembre de 1946.

El tenora Josep Juvert, aleshores 
component ói'“Els Fatxendes”, fon 
l’encarregat de cercar els instruments 
necessaris (un flabiol, dos tibies, dues 
tenores i un fiscorn) i també qui va do
nar les primeres nocions pel seu apre- 
nentatge, fins que marxá a América. El 
també tenora Salvador Illa va continuar 
les lliçons. Rocavert rebé algunes no
cions de flabiol de Ramon Vilà i Ferrer i 
Josep Gravalosa i Joan Roca va anar a 
algunes lliçons de tibie amb el prestigiós 
“ Nando” Blanch. Amb aquest bagatge 
i la voluntat de tots, “Los Hidalgos” 
van poder actuar com a cobla el 19 de 
març de 1947 a la sala de ball del Sindi
cal Agricola, on ara hi ha el Gimnàs 
Municipal. Va fer la presentació el poe
ta Vives i Borrell i s’escolliren unes sar
danes senzilles, al seu abast en aquell 
moment, com “ Els Degotalls” , “ Dol- 
ces caricies” , “ Fadrinalla” , etc. Hem 
de destacar que tres dies abans havia

L’any 1944 participen per primera ve
gada a la Festa Major de Gràcia. El pro
grama de les festes quan anunciava l’or- 
questra, afegia “. . .y  su genial vocalista 
Simón Codina, “mago del swing”. ” En 
aquesta ocasió, -cinc dies de tocar tarda i 
nit-, cada músic va cobrar 300 pessetes. 
“Los Hidalgos” actúen per tot el Vallès, 
Barcelona, etc. i ja l’any 1947 els trobem 
amenitzant la Festa Major d’El Talladell 
(Urgell). Començaven a èsser coneguts a 
fora de Castellar i els seus entorns però 
fallava quelcom: no podien fer audi- 
cions de sardanes en formació de cobla.

Però tant a Terrassa, on actuaven so- 
vint, corn a Castellar a través de 1’Agru
pació Sardanista i Cultural “ Germanor 
Castellarenca” , foren pressionats per
qué formessin cobla. Per iniciativa dels 
sardanistes Francese Rovira, Caries
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tingut Hoc a Sabadell la primera actua- 
ció de la refeta cobla “La Principal del 
Vallès” i l’assemblea constitutiva de 
“Sabadell Sardanista”. La formació de 
“Los Hidalgos” fou: Josep Rocavert 
(flabiol), Joan Roca i Simó Codina (ti
bies), Miquel Juliana i Josep Baldris 
(tenores), Amadeu Porqueres i Josep 
López (trompetes), Josep Clusellas i 
Joan Ginestós (fiscorns) i Josep Comas 
(contrabaix). Havien agafat els nous 
instruments feia set setmanes i segons el 
testimoni d ’un dels components, “no 
die que sortis molt bé però malament 
potser tampoc”.

Al cap de poc s’incorporà el trombò 
Ramon Ciuró, que passà a fiscorn quan 
Clusellas va marxar a l’Argentina, i més 
tard comptaren amb un tercer trompe
ta, Miquel Porqueres, germà de l’Ama- 
deu. Una de les actuacions que més re- 
corden els mùsics supervivents d’aque- 
11a formació és Panada a Llagollen 
(Pais de Gales) a l’important festival de 
folklore “International Musical Eis
teddfod”, acompanyant l’Agrupaciô 
de Dances d ’“ Educaciôn y Descanso” 
de Sabadell. La cobla fou dirigida per 
l’assessor musical de l’esbart i gran 
compositor, el mestre Manuel Oltra. 
Van sortir de Sabadell l’ù de juliol de 
1951 i retornaren 15 dies després. Tant 
la cobla corn l’esbart obtingueren un 
gran èxit.

Aqüestes llarges estades fora de casa i 
fins i tot anar dos o tres dies a tocar a 
les festes majors de terres lleidetanes, 
no podien èsser massa freqüents puix 
que tots els mùsics treballaven en un al
tre ofici. Vuit ho feien a la fábrica Vda. 
Tolrà. Malgrat les facilitats donades 
per la direcció de l’empresa, no sempre 
era fácil compaginar la música i el tre- 
ball. S’havien d ’acceptar els lloguers de 
dies que no fossin laboráis o com a má- 
xim perdre un o mig jornal. Si, per 
exemple, tenien un ball de nit a la Festa 
Major de Grècia, havien d ’agafar el 
tren que sortia a dos quarts de sis de 
Barcelona, dormir una mica als bancs 
de la Ramba de Sabadell per esperar la 
“ Vallessana” de Castellar i entrar a tre- 
ballar tot seguit.

El fort de “Los Hidalgos” era el ball 
i el concert, on destacaven les interven- 
cions del cantant Simó Codina, el piano 
de Josep Rocavert, el violi de Josep 
Baldris o els solos de trompeta d’Ama- 
deu Porqueras o del saxofon de Joan 
Roca. Podem centrar la millor època en 
el période 1950-1957, amb un bon nom
bre d ’actuacions tant en sardanes com 
en ball, sobretot per terres del Vallès, 
però arribant assíduament a Lleida (El 
Talladell, Anglesola, Bellvis,...) i, en

18 d'Agost de 1951. Inauguraciô del Camp d'Csports Vda. lo lrà. Cobla “ LOS llll)A L (,O S DKl. \  A l.l i ’S” . Darrera: Miquel Porqueres, Josep López, Amadeu Porqueres, Kamon Ciuró, Joan (linestós i Josep Comas. Davant: Josep Rocavert, Simó Codina, Joan Roca, Miquel Juliana i Josep Baldris.
ocasions, a les comarques gironines 
(Castellò d’Empúries, Sant Hilari Sa- 
calm, Arbúcies,...). Inicialment tingue- 
ren cura de la representació Josep Ro
cavert i Josep Baldris. Més tard ho fe- 
ren Joan Ginestós i Josep López, a més 
deis agents artístics que més treballaven 
en aquells anys com Antoni Pau, No
guera Solé, Marimon, etc.

Tocar sardanes en cobla va beneficiar 
“ Los Hidalgos” . Podien fer ofici, sar
danes, ball i concert, és a dir la feina 
sencera d’un dia de festa major d’un 
poblé. Escollint un repertori adéquat a 
les possibilitats de la cobla, aquesta va 
adquirir una major qualitat i experièn- 
cia, i es procuré de tocar sardanes de 
més envergadura, sobretot a partir del 
moment en què la feina exclusivament 
de sardanes va èsser més freqüent.

El contrabaix Josep Comas fou el 
primer -després d’en Clusellas-, a dei- 
xar la formació. La seva plaça fou ocu
pada, després de breus estades d’altres 
instrumentistes, pel castellarenc Salva
dor Ventura, qui actualment toca a la 
cobla “Mediterrània” i és considérât 
corn un dels millors contrabaixistes de 
cobla. Cap a l’any 1958 era el flabiol i 
pianista Josep Rocavert, qui piegava, 
aixi corn el bon trompeta Amadeu Por
queras amb problèmes de salut. Simó

És una geniilesa de:

CASTELLAR DEL VALLÈS

Codina era rellevat per un altre castella
renc, Pere Carbonés. Del Hoc de flabiol 
se’n va encarregar des del 8 de maig del 
1960 en una audició a La Mola, un 
noiet de 10 anys, Joan Roca, fill de tibie 
primer, qui ja dominava amb suficièn- 
cia l’instrument i aviat es va veure amb 
cor de tocar alguna obligada. Ara actúa 
en el conjunt “Slalom” de Lleida, grup 
de molt renom en el quai Roca s’ha 
guanyat un merescut prestigi.

El canvi de nom de “Los Hidalgos” 
per “La Principal de Castellar” es pro- 
dui el juliol de 1956. Fou suggerir pel 
sardanista castellarenc i seguidor de la 
cobla, Josep Carner. No semblava mas
sa escaient que una cobla que tocava 
sardanes portés un nom castella.

Les baixes de mùsics que s’anaven 
produint cap a finals dels 50 van haver 
d’ésser cobertes, majoritàriament, per 
instrumentistes de fora de Castellar, 
amb el consegüent inconvenient del 
desplaçament. També s’anava perdent 
l’esperit romàntic dels fundadors que 
estimaven l’orquestra corn una cosa 
pròpia, en contraposició amb els foras- 
ters, més préocupats per guanyar uns 
diners que no pas per procurar d ’enlai- 
rar el nivell artistic. A tot això s’hi 
ajuntava que l’empresa on treballaven 
la majoria cada vegada donava menys 
facilitats i exigia la presèneia puntual en 
el treball. Tots aquests inconvénients 
no van poder ser superats per “La Prin
cipal de Castellar”. Els seus compo
nents -en restaven sis dels fundadors-, 
van decidir la dissolució per la tardor 
del 1962. Des d ’aleshores Castellar del 
Vallès no ha tingut cap més cobla. Qui 
sap si l’antiga tradició musical d’aquest 
poblé farà que un dia en podem tornar 
a sentir una que porti el seu nom. •
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£1 florilegi musical d’Itàlia
per Antoni Sala i Serra

E i l  viatger contemplatiu, culturalment 
motivai, se sent trasbalsat i facinat davant 
l’esclat d’art que li mostra Itàlia. Les esglé- 
sies, Castells, palaus i monuments que desco- 
breix a la Llombardia, Reggio-Emilia, Tos
cana, Romagna, etc.," són testimonis d’una 
època d’aflorament artistic que configura 
principalment el RENAIXEMENT. Hi con
trasta, tanmateix, Testat d’abandó com una 
indiferència o renuncia d’un passai propi del 
món llati, que proclama la seva decadència i 
situa el visitant en un estât nostàlgic, a la 
busca i recerca d’altres glories, que, si bé in
tangibles i no figuratives, com la música i les 
lletres, manten en, en canvi, una presència 
d’actualitat que no podrá èsser mai degrada
da pel temps. En els pelegrinatges per cate- 
drals i esglèsies, és difícil per a la persona in
clinada a la mùsica, sostreure’s als ecos que 
hom pensa celen encara els antics cants i me
lodies que conformaren tans segles la litúr- 
gia i la plegària d’un poblé. Les ombres dels 
mestres del passât se’ns afiguren, per un mo
ment, corn uns protagonistes encara vivents 
del gran miracle creatiu que influencié amb 
la seva Sensibilität clàssica tot Europa.

S’escau en despertar a la realitat i tot re
passant aquest llarg procès de la historia 
-que situa Itàlia corn la creadora d’estils, 
tècniques i modes-, fer-los reviure per trobar 
una explicació realista als interrogants que 
ens fern desprès de Temoció produïda.

Sens dubte, Itàlia tingué tres factors im
portants que centraren el Renaixement en el 
seu territori; L’herència d’una historia geo
política imperial del passât; el poder religiös 
d’un Papat instai.lat a Roma; i, la riquesa 
produïda pel tràfic mercantil i financer (les 
rutes de la seda, espècies, etc.) localitzat ma- 
jorment a una Venècia amb gran poder ma
ritim i amb una aristocrácia que no s’aver- 
gonyia del seu mercadeig. Roma i Venècia 
foren les protagonistes d’aquest fet i els fo
cus d’influència que encomanarien, com a 
résultat de la seva riquesa i poder, a les po- 
blacions veines de Pàdua, Florència, Milà, 
Bolonya, etc., que a la vegada serien també 
nous llocs de Sensibilität artística del Renai- 
xement.

Durant segles sonaran els noms d’aques- 
tes poblacions per tot el continent corn a 
creadors d’escoles on sorgiran grans mes
tres, i serán motiu de peregrinatges artistics 
per tal de rebre el vist i plan o Taprenentatge 
de les innovacions de Tart. Tindran périodes 
importants de decadència, en especial la mú
sica, però en el “ quatrocento” i ja dins de 
“ TARS NOVA’’ recupera la inciativa musi
cal que no abandonará, i encara parcial- 
ment, fins al segle XVIII, moment de poder 
de la cultura i la societat germàniques.

Abans, fou Itàlia el bressol d’una mùsica 
que no va trobar forma definida fins Tany 
330, en qué el Papa Silvestre va instituir Tes- 
cola de cant (cant romà) i Sant Ambròs, ar-

Claudio Monteverdi (1567-1643). Primer période del 
barroc venecià.
quebisbe de Milà, reforma la mùsica d’esglé- 
sia (cant ambrosià). Serà després, quan el 
Papa Sant Gregori el Gran (any 590) codifi
ca el sistema d’escales musicals, que entra ja 
la mùsica dintre una important normativa 
(cant gregorià). Eren els segles de “TARS 
ANTIQUA’’ en la qual també participaven 
altres paisos, com ara els monestirs de Sant 
Gail, amb el cèlebre monjo quec Nokter 
Balbulus, Sant Marciai de Limoges, i també 
els de Ripoll, Sant Cugat i Silos. Aferrades a 
Tesperit del romànic, les teories musicals ita- 
lianes són superades per les innovacions que 
el gòtic arquitectònic aporta també a la mù
sica, i les iniciatives surten dels paissos 
franco-flamencs, amb les diverses interpre- 
tacions de la polifonia (sobreposició repetiti
va de les notes del gregorià). Són les esglèsies 
de Notre Dame de Paris, catedral de Cam- 
bray, Reims, Chartres, etc. que creen noves 
escoles d’on sorgiran els músics Dufay, Oc- 
keheim, Obreech i l’important Josquin des 
Prés (“canto fermo” , “ organum” “tri- 
plum” ). L’any 1230, el francés Philippe de 
Vitri escriu el famós tractat ARS NOVA que 
modifica les antigües teories. Guillaume de 
Machaut en será la figura més immediata. 
Molts compositors d’aquesta anomenada es-

cam  vostra

cola del nord transalpina afinquen a Itàlia, 
on es troba el poder religiös, econòmic i ar
tistic. Trobem Willaert a Venècia; Dufay i 
Tanomenat Des Prés, per distints llocs: Ri
mini, Roma, Bolonya, Florència i Ferrara. 
Els mestres Italians asumirán ràpidament 
Testil flamenc, aportant-li Tenginy de Tes
perit llati. Els Gabrieli (oncle i nebot) són 
alumnes avantatjats de Willaert i crearan a 
Tesglésia de Sant Marc de Venècia el doble 
cor distribuít en diverses seccions (la nostra 
estereofonía moderna). Era Tany 1540. Gio
vanni (el nebot) fou Tautor d’una de les 
obres més importants del Renaixement, ‘La 
sacrae sinfoniae” on queda manifestada 
aquesta nova tècnica veneciana que com- 
prén el cromatisme i mostra la tendéncia ca
da vegada més clara a Tús deis instruments.

Les particularitats político-culturáis de les 
poblacions italianes governades de forma in- 
dividualitzada, per amos absoluts, es dife
rencien en formes i estils artístics, i es podría 
dir que Venècia era “colorista i amb grans 
impulsos vitals” , Florència “ Tequilibri refi- 
nat” , i Roma “el sentiment estètic” . Nàpols 
será després “ Tespanyolisme exuberant” 
que influirà énormément en el barroc. Són 
époques de contradiccions i Unites politiques 
fendais per al poder de les ciutats i les seves 
comarques (nacions, en deien). El poder re
ligiös, politic i econòmic està a mans de gent 
turbulent i refinada a la vegada, que insta a 
la guerra com un joc, fa el mercadeig i pro
mou Tart. Els noms de Sforza a Milà, Mèdi- 
cis a Florència, Scoligeri a Verona, Gonzaga 
a Màntua i els Venosa a Nàpols, queden lli- 
gats a la pròpia ciutat corn una dinastia he- 
reva dels temibles “ condottieri” . La caigu- 
da de Bizanci a mans turques obre un cu
rrent migratori a Itàlia d’una plèiade 
d‘“ hel.lenistes” procèdent d’aquella cultu
ra, que influirà els “ status” que es van 
créant. En l’època de la frescor refinada del 
Renaixement (Leonardo, Miquel Ángel, Ti- 
cià, Petrarca, Dante, etc.) en què la mùsica 
no hi tenia massa protagonisme, sinó una 
consideració auxiliar. Després vindrà Tetapa 
humanista del Renaixement que s’expressa 
amb la minuciositat filològica, el cultiu de la 
filosofia, astronomia, matemàtiques, cièn- 
cies, a les quais s’inclourà la mùsica com un 
valor afi, més que com a una manifestació 
de Tart.

En la historiografía queda palés que la 
mùsica de TARS NOVA dels segles XV i 
XVI es nodreix d’orientacions provinents 
dels currents polifònics (Orlando de Lasso, 
Gesualdo princep de Venosa, etc.) que en la 
mùsica d’església es considera distorsiona- 
dor i poc eclèctic, raô per la quai, el 1562, el 
Concili de Trento recomana que la mùsica 
de la contra-reforma sigui “ a la manera de 
Giovanni Pierlugi Palestrina” . Per causa 
d’aquestes orientacions que depuren el que 
es podría dir ingerències profanes en la mù-
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sica religiosa, la música seguirà tres camins 
distints: RELIGIOSA (lauda, motete, pas
sions, misses, etc.); CORTESANA (madri
gal, balada, caccia, etc.) i POPULAR (frot
tola, villanella, canzonetta, etc.), si bé s’in- 
fluiran mútuament i es crearan noves formes 
mixtes com Foratori (Carissimi 1605-1674) 
sense valor liturgie, i el melodrama (De Ca
valiere, Caccini), ja a un pas de Topera (Pe
ri, Monteverdi).

Les recomanacions conciliars, no obstant, 
són restrictives fins al punt que, Tany 1580, 
el compositor V. Ruffo, de Tescola romana, 
juntament amb Nanino i Stabile, va escriure 
un cicle de misses que qualifica “ secondo la 
forma del concilio tridentino” . Tanmateix 
avui coneixem aquest estil per la “ MISSA 
del Papa Marcello” , Tobra mestra de Pales- 
trina.

De tota manera, la “vital” Venècia se- 
gueix la seva linia i, a més del doble cor de 
veus i orgue, fa ùs dels instruments de vent 
reforçant la part vocal que fins aleshores la 
severitat gregoriana ignorava i quasi meny- 
spreava. També, gràcies a Gabrieli, Cavaz- 
zoni i Merullo, etc., la música d’orgue pren 
valor instrumental fora de Tacompanya- 
ment vocal (tocatta, fuga: el “ricercar!” ) 
singularitzant-se Tescola veneciana per la se
va riquesa sonora de melodia ampia i llisa 
amb afirmado tonal. Reconeixent el valor 
litúrgic de la música d’orgue, Roma dona 
pas a Tescola de Ferrara per on han passât 
Joaquin de Prés i Willaert i d’on surt el cèle
bre Frescobaldi que amb la seva obra “ Fiori 
Musicali” crearia Tinfluència organistica 
italiana per tot Europa com a relleu de la 
greu escola holandesa. També Itàlia juga un 
important paper al segle XVI en el domini 
vocal, però tampoc queda enrera en impor- 
tància instrumental en emancipar-se ja com 
a valor acompanyant. En els nous mètodes 
de Roma (Gnasi, Ortiz, etc.) els cors d’ins
truments semblants però de distinta tessitura 
substitueixen ja als cors vocals. Sense aques
ta teories (Zardino), el baix continu tan im
portant en el pròxim segle no hauria pogut 
existir.Esgotats els esquemes renaixentistes tan 
lliberals en la llarga transiciò i com a reacció 
a una nova època imposada, restrictiva, pro
hibitiva i insegura per les guerres i persecu- 
cions religiöses, la societat italiana es torna 
despreocupada, exuberant i ampul.losa a la 
manera “ spangnola” que des de Nápols in- 
flueix la resta del país (arquitectura de Ber
nini, Vignola, Luca Giordano). És Tèpoca 
del denominai BARROC. Els escriptors 
Sactis i Carducci, han considérât la música 
d’aquest segle XVII com un art decadent, ja 
que s’aparta del refinament hel.lènic-romà 
del renaixement per caure a les formes dese- 
quilibrades, ampul.loses i grandiloquents de 
mal gust. Avui en canvi, el segle XVII se’ns 
revela pie d’una dinàmica audaç, de gran 
mobilitat i corn a période de renovaciò que 
aporta noves idees tant a Tòpera (estil ho- 
mofònic i monòdic) com a la música instru
mental (sonata de chiessa, de cámara, solis e 
tuttis) en què el violi és el protagonista. És la 
gran eclosiò de músics Italians, bona part 
dels quais van a les corts europees (Lulli, de 
patge a Versalles).

Veiem con Venècia novament es particu- 
laritza gràcies a “ la commedia dell’arte” de 
la qual rep Tinstint teatral i assimila, a 
Tigual que Roma, T“ stilo representativo” 
de Florència, i s’anticipa en Tòpera de tema 
mitològic en què instruments, recitatius i 
parts vocals (ariettas, arias de capo, etc.) 
queden amb perfecte equilibri (Monteverdi, 
Stradella, Caccini, etc.). Florència (la carne- 
ratta) es significa encara més amb Tòpera 
cortesana d’estil florit, pastoral i elegiac 
del “ bel canto” al servei del virtuosisme vo
cal. L’universitária ciutat de Bolónia, so- 
bressurt també per la seva gran escola ins
trumentista que dóna primacía al violi sobre 
els altres instruments de corda. Els tradicio-

Antonio Vivaldi (1680-1743). El barroc tarda de Venècia.

nais luthiers de Brèseia (llaüt, lira, viola de 
gamba, etc.) queden superats pels de Cre
mona (violi, viola moderna, violoncel, etc.). 
La saga dels Amati, Stradivarius, Guarne- 
rius, corresponen al moment d’introducciô 
de l’instrument mestre més semblant al vir
tuosisme vocal: el violi (Torelli, Tartini, Lo- 
catelli, etc.) i de Tinstrumentista-compositor 
que influirà profundament tots els sens con- 
temporanis europeus: Arcàngelo Corelli 
(1635-1713).

La societat romana a Tèpoca que hi arriba 
Corelli, és centrada no solament al Vaticà i 
la seva Capella de Música, sinó que la reina 
Cristina de Suécia hi ha instai.lat una verita
ble cort i té ais seus salons una “ Académia

cam  vostra

de Música” i les aristócrates families Colon
na, Borghese, Barberini, etc. han obert els 
seus palaus als artistes. És Tesplendor corte- 
sà protector de Tart. Corelli, després d’ha- 
ver passât per Bolònia, va a Paris i Munich, 
quedant-se finalment a Roma sota la protec- 
ciò del poderòs cardenal Ottoboni, nebot 
del Papa i sots-canceller de TEsglésia Roma
na. En la tranquil.litat del seu càrrec i amb 
la serenità! del seu carácter, escriu i interpre
ta una important obra orquestral que és 
classificada històricament com la creaciò de 
la “ sonata de tres” i el “ concerti grossi” . 
Encara que sigui a les sonates on Corelli 
aconsegueix la millor inspiraciò, sòn, els 
seus concerts, obres magistrals per la riquesa 
del contrapunt i Tús dels colors timbrics tant 
en la part de solistes com en les orquestrals. 
Al voltant d’ell, afloren a Roma alumnes 
que serán importants: Geminianni, Gaspari- 
ni, Locatelli, etc. El primer serà fidel a les 
teories del seu mestre fins que en un viatge a 
Paris, Hoc on després s’integraria molts 
anys, coneix la particular música francesa i 
escriu la coneguda suite “ La forêt enchan
tée” amb una tècnica melòdica galant a Tes- 
til de Rameau. Corelli mort rie a Roma i el 
seu protector el fa enterrar amb gran pompa 
a Tesglésia de Santa Maria dels Màrtirs, a un 
panteó al costa! de la despulla del pintor Ra
fael.La influència de Corelli s’escampa i arriba 
també a Venècia, on la mùsica continua te- 
nint un estil caracteristic. D’aquesta escola 
instrumentista veneciana en sortiran al “ di
lettante” Tommaso Albinoni, famòs ara 
pels “ adagios” dels seus concerts de corda; 
Benedetto Marcello; concerts de guitarra i 
d’instruments; el reconegut “ L’Estro 
Poètico-Armònico” i el compositor més cé
lebre de tots, redescobert al segle XX: Anto
nio Vivaldi (1676-1741) “ il pretto rosso” . 
Home inquiet, extravagant i faltat de salut, 
va compondré infinita! d’obres, sonates, 
concerts, música religiosa i òpera. En la mú
sica instrumental, avui molt coneguda, es 
poden smgularitzar 12 concerts, “ L’estro 
armònico” , “ Les Estacions” , “ La Strava
ganza” , etc. i en la vocal, la dramática “ Sta- 
bat Mater” . Escoltan! el seu estil, que 
s’aparta del de Corelli, és remarcable un 
“tutti” vigoròs i incisiu, àdhuc rie en el co
lor i de vibrant sonorità!. El prestigi coloris
ta de Tescola veneciana, aquell esplendor ca
rácter istic dels Gabrieli, reviu també en Vi- 
vialdi. Impressiona la contraposició de la 
massa dels ritornellos orquestrals a les breus 
pauses virtualistes del “ soli” . Es realment 
nou el seu estil concertant basa! en el joc de 
les imitacions contrapuntistes. Influencia 
també molts compositors del segle XVIII, en 
especial Bach. Morí oblidat, a Viena.

Nápols, amb el seu esplendor de virreis 
primer i la seva implicació a la guerra de suc- 
cessió espanyola després, entra en aquells 
moments a un période artísticament i social- 
ment confús i d’aventura. No obstant i aixó, 
la seva escola musical és important, bàsica i 
aporta al florilegi musical italiá una influèn
cia operística que es perllongará fins al segle 
XVIII. Paradoxalment, els protagonistes 
sòn grans teòrics i instrumentistes del clavin- 
cèmbal. La singularitat operistica napolita-
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na sobre la veneciana, florentina i romana, rau en la gran bellesa melòdica de la partici- pació vocal on la plasticitat de l’ària representa la culminació de totes les escoles ope- ristiques. Alessandro Scarlati i el sen fill Domenico, en el gènere operistic meridional van aconseguir les cotes més altes de Qualität, canviant tant la forma severa d’influèn- cia sacra com l’abús de les fioritures i ador- naments, donant a la seva música, un sentit expressiu del dramátic i del festiu. Les seves composicions influenciaran profundament Haendel, Gluck i també Mozart. Es podria dir que, juntament amb Corelli, els Scarlatti foren els protagonistes més creatius del bar- roc italià. El primer, per les seves teories instrumentais, i els altres per la seva immensa i important obra vocal, desgraciadament avui oblidada.En arribar el segle XVIII, el poder econò- mic d’Itàlia entra en decadéncia. Al centre d’Europa, després de les guerres dels trenta anys, s’està produint una gran transforma- ció: l’explotació de les colònies, la il.lustra- ciò intel.lectual, el poder dels gremis, les manufactures i el mercantilisme. Una classe, la burgesia més o menys aristocràtica, crea un poder important d’on surten les direc- trius politiques i els gustos artístics. El Pa- pat, amb les guerres religiöses i la implantado a molts païssos de la Reforma, perd poder a benefici de princeps i aristòcrates transalpins, que formen les seves corts, salons i mecenatges. En el fons, els Italians, trasbalsats per les circumstàncies, enyoren el seu refinament renaixentista, ja que les idees del gòtic i el barroc, si bé assimilât i desen- volupat per ells amb gran enginy, les consideren, com l’arrel del seu nom, una imposi- ció “bàrbara” . Això no obstant, amb el seu esperir d’artista cosmopolita de llatí imaginaria, s’adapta i es posa al servei d’uns amos estrangers, influir profundament el seu estil autócton. És signifícatiu que durant el segle XVIII els millors músics Italians viuen es- campats per tot Europa: Vivaldi morí a Vie- na l’any 1740; Scarlati, a Madrid el 1762; Locatelli, a Amsterdam el 1764; Piatti, a Wuzburg el mateix any, i Geminiani, a Dublin el 1761.Al segle XIX, per mitjà de l’ópera es pro- dueix un ressorgiment de l’esperit creatiu d’Itàlia, però d’una forma paral.lela a les ai- tres nacions, i d’unes caractéristiques molt singulars i adient al seu món popular. El florilegi musical d’Itàlia acaba a les albors del segle XVIII de forma definitiva. Ara ens queda el record d’un passât esplendorós, que revivim en els viatges, a les sales de concert i a la intimitat del melóman, on la seva música té sempre actualitat.
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Instrumental
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Andreu M /  
Caixach 

de Comellas

I o ld  (Ic I . K ia l

i  mndreu Caixach ens ha deixai en 
aquest temps quan moren les fulles i a 
una edat tardorenca. Ara haurà entrât a 
un altre Temps en el qual tot és perenne...

L’Andreu havia estât un cultivador de 
l’amistat i n’era un adalil. Tenia una sim
patia innata. I excel.lia en l’art de la con
versa: era un tertulia amé i incansable.

Horn el presenta (veure Quadern 
núm. 41, octubre 1984) com “ un perso- 
natge que tenia la seva talla. Ep! i no 
volem pas referir-nos a la seva alçària, 
ja que eli era baix, tirant a baix...” pe
rò, en canvi, arribava arreu i ho omplia 
tot, perqué tenia una humanitat oberta, 
cordial, afectiva...

Els que Them tractat el trobarem a 
faltar. És d’aquelles morts -totes són 
prou sensibles- que deixen un buit molt 
difícil d ’omplenar. Difícil i, fins i tot, 
impossible.

Ell sabia rodejar-se de les millors co
ses -cal remarcar les de l’esperit- i això 
el feia viure amb il.lusió, amb plena i 
franca il.lusió. Estimava la vida: era un 
fervent enamorat de la Vida. I s’ha des- 
prés d’ella -talment com una fulla 
autumnal es desprén de la branca-. Pe
rò ens ha deixat la promesa que ha ini
cial una vida nova i eterna... J.C.
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Recordant.,,Mateu Rìfà ì Planas
per Daniel Sanahuja i Capella

asqué a la casa n? 6 del carrer de 
Sant Quirze de la nostra ciutat, el dia 20 
de setembre de 1879.

Els sens pares, Mateu i Antonia, es 
dedicaven a la confecció i venda de ma- 
talassos. Era molt conegut a Sabadell el 
“ matalaser del carrer de Sant Quirze” 
per les seves bones labors i la bona qua- 
litat dels edredons i conxes que submi- 
nistraven al públic i sobretot de la bona 
liana que empraven.

En aquest ambient s’anà criant el pe
tit Mateuet, i quan comptava sis anys 
començà l’estudi de les primeres lletres 
al col.legi de les Escoles Pies fins que, 
complerts els dotze, emprengué l’estudi 
de la música amb Mn. Miquel Ferrer, 
organista de l’Església de la Purissima 
Concepció, on cursà les assignatures de 
solfeig i piano amb excel.lents résultats.

Més tard, i en possessió d’un bon ba- 
gatge musical, començà els estudis 
d’Harmonia i Composició amb el mes- 
tre Enric Morera, i els de violi amb el 
concertista i professor del Conservatori 
de Barcelona Domènech Sanchez i De- 
yà.

L’any 1901, quen eli en comptava 
vint-i-dos, ingressà a l’orquestra Mui- 
xins corn a violi primer, i més tard en va 
ser director. El 1902 li fou premiada 
una de les moites composicions que ja 
portava realitzades, en un dels Certa- 
mens Musicals que periôdicament s’or- 
ganitzaven en el Centre Català.

Aixô l’encoratjà per continuar i 
aprofundir els estudis de la composició 
i a l’ensems determinar la seva persona
lità! dintre aquest art; per aixô no para 
de treballar présentant les seves obres a 
tots els concerts i recitals musicals que 
en aquella època tenien Hoc en les diver
ses societats de la ciutat, sobretot al 
Cente Català on personalment i artisti- 
cament era volgut i respectât.

El 27 de febrer de 1911, per malaltia 
del titular Manuel Madriles i Xatart 
fou nomenat Subdirector de l’Escola 
Municipal de Música, però no ho fou 
de la Banda Municipal com ell hauria 
volgut. Per això, veient que l’Ajunta- 
ment no feia cas de les seves aspira- 
cions, s’enfadà i presentà la dimissió 
del càrrec que anteriorment li havien 
concedi!.

L’any 1913 l’Ajuntament va treure a 
concurs públic una plaça de professor 
d’instruments de corda i auxiliar de sol
feig i piano de l’Escola Municipal de

Mùsica, i el mestre Rifà decidi presen
tar la seva instància. Deia aixi: “Mateu 
Rifà i Planas, de 32 anys d ’edat, casat, 
naturai d ’aquesta ciutat, domiciliât al 
carrer de Montserrat n? 69, compositor 
i mestre de mùsica, deixeble de compo
sició del mestre Don Enric Morera i dels 
no menys reputáis Don Miquel Ferrer 
Pbre. i Domingo Sanchez, professor de 
piano i solfeig del col.legi de la Divina 
Pastora, mestre de Capella de l ’Esglesta 
de la Santissima Trinität i de les Germa
nes Josefines i autor de nombroses 
obres musicals per a Banda Militar, Or
questra, Instruments de corda. Orgue, 
masses corals i cant i piano, honorât 
amb el primer premi en el Certámen 
Musical del Centre Català de Tany 
1902, amb el degut respecte exposa: 
Que havent-se de cobrir la plaça de pro
fessor d ’instruments de corda i auxiliar 
de solfeig i piano de l ’Escola Municipal 
de Música, suplica a V.E. es digni 
concedir-li els cárrecs expressats. Saba
dell 20 de juny de 1913”.

G nau,
CONTINUÏTAT I SERVEI
Rambla, 14 - Tel. 725 93 33 
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Amb data 17 de juliol rebé el següent 
comunica! de l’Ajuntament en contes- 
tació a la instància cursada a l’efecte: 
“Accediendo a lo solicitado por V., es
te Ayuntamiento en sesión de 9 del ac
tual acordó nombrarle profesor de ins
trumentos de cuerda y  auxiliar de solfeo 
i piano de la Escuela Municipal de M ú
sica de esta ciudad, con el haber anual 
de 600 pesetas consignadas en el presu
puesto vigente.”

El 10 de mar? de 1914 el nomenaren 
Subdirector de l’Escola Municipal de 
Música i el 12 de setembre del mateix 
any es feu càrrec de la direcció de l’Es- 
cola i de la Banda Municipal per absén- 
cia del mestre Masllovet que havia de 
complir compromisos adquirits en el 
seu primer viatge a Filipines. Aquesta 
missió acabá el 30 d’abril de 1915, data 
en qué el titular es feu novament càrrec 
d’ambdues institucions.

A partit d’aquí es dedicà quasi exclu- 
sivament a l’enseyan?a, a la composició 
i a la direcció de la Capella Gregoriana 
de la Santissima Trinität.

El 31 de gener de 1930, en fer-se la 
presentació oficial de 1’“ Orquestra de 
Càmera” , composta de 25 professors de 
corda dirigits pel mestre Cassià Casade- 
mont, es tingué en compte la gran pro- 
ducció musical realitzada pel mestre Ri
fà i, en atenció al seu valor tècnic i artis
tic, s’inclogué en el programa amb caire 
honorific la seva obra “ MINUET” , que 
no desentonà al costat de les obres de 
Beethoven, Mozart, Corelli, Saint-Saëns 
i altres autors de fama mundial. El pro
grama contenia la següent nota; “Ens és 
grat de poder associar als noms de TOr- 
questra de TAssociació de Mùsica el del 
nostre car amie Mateu Rifà, gràcies a la 
gentilesa del qual ens és possible donar 
avui, en un concert tan sabadellenc, una 
de les seves obres”.

En formar-se la “ Banda de Mùsica 
de F.E.T. y de las J.O .N .S.” fou sol.li
citada la seva col.laboració com a direc
tor, i se’n va fer la presentació oficial el 
dia 1 de gener de 1940 en un concert pú
blic celebra! en el Teatre Euterpe, del 
qual el diari “ Sabadell” (6-1-40) ho co- 
mentà àmpliament.

També fou director-fundador de 
rOrquestra Clàssica Municipal la qual 
féu la seva presentació oficial el dia 29 
de gener de 1947 en un concert celebra! 
en el Cine Rambla de la nostra ciutat.

El reconegut professor de mùsica An-
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toni Criera i Bardia expressava aixi les 
sèves impressions sobre el debut 
d’aquesta agrupado orquestral: “Estu
vieron sencillamente bien. El metal 
nunca nos molestó con estridencia algu
na, colocándose en su justo medio; la 
cuerda, segura, apasionada. Juguetona, 
incluso enérgica, en el Presto, y  los de
más instrumentos, sujetos a una prepa
ración cuidada, formaban un conjunto 
conducido por el maestro Rifá, que fo r
zosamente había de lograr para su pre
sentación un éxito extraordinario. Me 
gustó muchísimo el canto popular vas
co y  se aplaudió la obra de Tchaikovs- 
ky, se repitió la Danza n? 5 de Brahms, 
y hubo al final, concesión, fuera de 
programa.

En resumen, un gran éxito para los 
maestros, proferores y  cuantos intervi
nieron en la organización de la Orques
ta“.

També rebé de l’Ajuntament aqües
tes lletres de felicitació: “La Comisión 
Permanente, en sesión celebrada el día 
30 de enero último, acordó significar a 
V. el más vivo y  efusivo testimonio de 

felicitación, por el éxito obtenido en la 
presentación de la Orquesta Clásica 
Municipal al público sabadellense, el 
día 29 del propio mes de enero, con ex
tensión de la citada felicitación a todos 
los profesores componentes de la referi
da Orquesta. Lo que se le notifica para 
su conocimiento. ”

Del 1946 al 1950 dirigí la Banda Muni- 
dpal que s’havia reorganitzat amb el nom 
d’“Agrupació d’instruments de vent de 
rOrquestra Clàssica Municipal” .

El 18 de febrer del mateix any, apare- 
gué aquesta desagradable noticia en el 
diari “ Sabadell” : “Padeciendo desde 
hace algún tiempo una enfermedad de 
origen cardíaco, por prescripción fac- 
tultativa, el maestro compositor. Direc
tor de la Escuela Municipal de Música y  
de la Orquesta Clásica Municipal, Don 
Mateo Rifá, ha solicitado su jubilación 
al Excmo. Ayuntamiento, habiéndosele 
concedido dadas las circunstancias y  
agradeciéndole sus magníficos servicios 
al frente de las manifestaciones cultura
les que tenía encomendadas.

Lamentamos la enfermedad del 
maestro Rifá, que ya hace tiempo le tie
ne apartado de sus actividades cultura
les en las que tanto se ha distinguido, y  
le deseamos un pronto y  total restable
cimiento.
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Orquestra Clàssica Municipal dirigida pel mestre Mateu Rifa i Planas. Anys 19411-1942.

En sessió ordinària de l’Ajuntament 
en Pie celebrada el dia 4 de gener de 
1951 es prengué el següent acord: “El 
Iltre. Teniente de Alcalde, Delegado de 
los Servicios Municipales de Hacienda, 
cree que es conveniente adoptar un cri
terio definitivo sobre la subsistencia o 
no de la Orquesta Clásica Municipal, ya 
que se trata de una partida de gastos de 
importancia que ha de tener influencia 
en el presupuesto que ha de regir duran
te el ejercicio.

A este propósito se manifiestan di
versos señores Concejales en el sentido 
de que en esta ciudad no existe ambien
te para el mantenimiento de la referida 
Orquesta y  que ante los gastos que ello 
implica, es mejor la supresión de la pro
pia Orquesta.

Por unanimidad se acuerda suprimir 
la Orquesta Clásica Municipal y  prestar 
apoyo con el material propiedad del 
Ayuntamiento, a la continuación de la 
Orquesta, en el caso de que sus compo
nentes, bajo su dirección y  responsabili
dad, acuerden mantenerla y  consecuen
temente eliminar del presupuesto para 
el presente ejercicio, toda consignación 
de este carácter“.

No obstant i els bons desitjos del pro-
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fessorat no hi bagué possibilitat d’arri- 
bar conjuntament a un acord i I’Or- 
questra es disolgué.

El dia 3 de setembre de 1953, Saba
dell perdé el seu estimât mestre i el dia 5 
el diari “ Sabadell” expressava el seu 
condol i el de tots els sabadellencs lent 
un resum biogràfic de I’extint.

Quasi la totalitat del seu patrimoni 
artistic fou entregat als monjos de 
I’Abadia de Montserrat per la seva es
posa Assumpció Carrera i Turull. 
Vegi’s la lletra rebuda com a acús de re
but: “Vine a notificar-li que ahir a la 
tarda es van rebrer la série de paquets 
de música del seu malaguanyat Espos 
(al Cel sia), i que vostè amb tanta gene- 
rositat i afecte ha volgut cedir al nostre 
Monestir, perqué formessin part del 
nostre Arxiu musical.

Pel que he pogut veure, en fullejar els 
llibres i les composicions originals so- 
bretot, el seu Espos fo u  un veritable 
músic; m ’ha sorprés més que tot 
l ’abundància i varietat de peces i la gran 
facilitai que trasllueix a través d ’elles, 
en tractar tota mena de temes i de fo r 
mes musicals.

Aixó augmenta encara l ’estima de la 
deixa que Vostè ens fa , i l ’honor que 
tindrem de conservar-la entre les al tres 
obres deis nostres antics músics montse- 
rratins.
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Ara em falta només donar-li les més 
expressives grades en nom del Rdm. P. 
Abat i de tota la Comunitat i en nom 
propi, desitjant que la Mare de Déu de 
Montserrat a qui Vosté n ’hi ha fe t ofre
na li recompensiplenament, prometent- 
li al mateix temos recordar-la en les ora- 
cions i cants que li adrecen cada dia.

Queda de Vosté afm.s. en Crist - P. 
Ireneu Segarra OSB.- Abadía de M ont
serrat 22-7-1954.

OBRES MUSICALS DEL MESTRE 
MATEU RIFÀ I PLANAS

NOCTURN MINUET - Fuga per a 
orquestra de corda.

LLEGENDA - Violoncel i piano.
SONATA - Per a violi i piano (Estre

nada a TAcadémia Jofre de Barcelona).
DANSA DE FADES - Per a Gran Or

questra.
NEGRA NIT - Sardana.
AVE-VERUM - Executada per l’Or- 

feó de Sabadell - Veus mixtes.
MARXA DE CONCERT - Estrenada 

per la Banda de Música del Regiment 
d’Assia.

MARGUERIDA - Veus mixtes - Pie
tra de Mn. Cinto Verdaguer.

SANTA NIT - Veus mixtes - Pietra 
d’Apeles Mestres.

DRAGONS DE MONTESA - Marxa 
per a Banda.

WAIZ - per a piano i per a Orquestra.
POPIPTICO - Per a Orquestra.
BONE PASTOR - Obra polifònica a 

6 veus.
EPS UPPS DE PA VERGE -Canço- 

neta - Pietra de A. Bori i Fontestà.
SENTO UNA GRAN FOPPIA DE 

CANTAR - Pieder - Pietra del poeta 
Arùs i Colomer

CANÇO DE PA ROSA - CANÇO 
DEP SERRADO - REFIPET - Estrena- 
des pel Bariton Sr. Pagès en un concert 
célébrât al Centre Català el 24-6-49.

EP NOVICI - Poema a 4 veus, Armo
nium, Piano i cor de Monjos.

SERENADE CAPRICIOSA - Violi i 
Piano.

ESTREPPES SOPITÀRIES - Per a 
instruments de corda.

MINUET - Orquestra de corda.
MAR I CEP - Sardana.
EP PPA DE P’AMOR - Sardana.
DANSA DE FAPPAIRES - Orques

tra.
ARRAHONA - Sardana.
ÈGPOGA - Per a piano.
GIGANTES DE PIEDRA - Orques

tra.

CUENTO EN EP HOGAR - Orques
tra.

TENEBRAE FACTA SUNT - Veus 
mixtes i quartet a sol.

JESU DUPCIS - Veus mixtes.
ESTAMPA VAPPESANA - Per a 

Cant i Piano.
PA IP.PUSIÓ - Per a Cant i Piano 

-Pletra de Joaquim Folguera.
DANSA DE CPIRIS - Per a Orques

tra de corda.
SOBRES EN PA PPUM - Per a Or

questra de Corda.
CANTO ARABE - Per a Violoncel i 

Piano.
PA CAP VACADA DE PA REINA 

BRUNA - Poema simfónic per a Gran 
Orquestra.

VEUS DE MUNTANYA - Sardana.
BARCAROPA - Cangó.
NO ET SÁPIGA GREU - Cangó.
ADOREM A PTNFANT - Pletra de 

Mn. Enric Xicola.
OH! BEPPA CAMPEROPA - Per a 

Orquestra de corda.
CONTE A PA PPAR DEP FOC - 

Per a Orquestra de corda.
ESTREPPES SOPITÁRIES - Per a 

Quintet de corda. •

Tcler fot a escala. (30x24x19 cms.)
Reproducció del que hi ha en el 
Musen d ’Hi'itória de Sabadell.

Aigenl de Ilei. Pc^: 3,200 kgs.

Peça d'ariesania.

J. DAI MAL
COMPRA-VPNDA, OR, 

PPAI A. lOIES, 
ANTIGl MATS...

e tra , de Barcelona, 339-341 
Tels. 710 25 14 - 710 49 36 
Aparcament fácil - Sabadell

Poesia
de Pepa Beatas
Soy vasca 
niña rota.
Mi amor hasta el morir. 
Soy canto que no entona, 
vivir quiero siempre asi. 
Soy negra nube hosca 
soy beso para ti, 
temprana destemplanza 
septiembre vive en mi.

Castellar 1984

Soy dueña de poemas descompuestos 
y de cuadros pintados con dolor.
Quisiera ser madre que siempre acoge 
y para tí cosecha de largo amor.

Castellar 1984

Ay! noches andaluzas 
Granada luz y canto. 
Blancas paredes blancas 
azul cielo cobalto.
Iluminadas calles 
de faroles, y gatos, 
de gatos amarillos 
y de faroles blancos.
Balcones, celosías 
que ocultan no ocultando, 
misterio de esta tierra 
blanca y azul cobalto.

Orce 1984
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CinemaJohn Ford
per Pere Cornelias

Reproduïm l ’article de presentado de John 
Ford, aparegut al dossier John Ford (Treize 
anys després), editai per TAjuntament de 
Sabadell i Cine Club Sabadell, amb motiu 
del cicle del 27 tltols d ’aquest autor que s ’es
tà programant a hores d ’ara a la ciutat.

’any 39 -el de La diligencia, EL joven 
Lincoln i Corazones indomables-, Ford és ja 
un veterá de la direcció cinematográfica. Ha 
signât fa 22 anys el seu primer film, The tor
nado (1), i té 44 anys. És un deis grans noms 
del mut nord-americà i es troba immergit en 
el joc de Hums i ombres del mon expressio- 
nista (2). Ha treballat, entre d’altres, amb 
Joseph H. August i George Schneiderman i 
és a punt de trobar-se amb Gregg Toland, el 
creador, amb Welles, de la fotografía de Ci
tizen Kane (1940-41). És l’època de Dudley 
Nichols i Victor McLaglen. Ha unit la 
Union Pacific i la Central Pacific a El caba
llo de hierro i ha colonitzat Dakota a Tres 
hombres malos. Ha anat amb avió a Correu 
aeri, ha sofert la primera guerra mundial a 
La patrulla perdida i Submarine Patrol, ha 
dirigit el “ganster” Edward G. Robinson a 
Pasaporte a la fama, ha recreat l’Anglaterra 
del segle XVI a Maria Estuardo, ha viscut 
aventures a l’India colonial a La pequeña co
ronela i Four men and a Prayer i ha conegut 
els aires dels mars del Sud a Huracán sobre 
la isla. Ha conreat els générés més diversos, 
fins i tot générés en principi tan poc fordians 
corn el melodrama, el film de boxa o el poli- 
ciac de presons. I ha revisitat un munt de ve- 
gades l’Oest i Irlanda, els dos grans temes de 
la seva filmografia. Tanmateix, aquest és un 
Ford que coneixem ben poc -jo li he vist no- 
més 11 pel.licules- i sense el qual la mirada a 
l’altre Ford -el de després de La diligencia- 
no deixa de ser limitada.

La seva obra sonora són dos camins, 
América i Irlanda, i una allau de caminois. 
L’un -América- el va recórrer de pressa, se
gur i convençut els primers anys, després va 
alentir el pas, més a l’aguait i menys confiat, 
i va acabar-lo amb una certa tristesa i un 
deix d’amargor. L’altre -Irlanda- va ser sem
pre el verd i l’esperança, la nostàlgia i el liris- 
me, la cara feliç de l’Amèrica que havia 
somniat. Els caminois van anar conformant 
una determinada filosofia de la vida, una 
moral própia. A Ford no li devem cap troba-

SKRVKI TKCNIC 
FOTO-CINKMA

Advocat Cirera, 8, Dpt. 16 
(l)avant AjuiKament) 

Telèfon 726 13 35 - SABADELL

Ila tècnica ni cap revolució estètica. Només li 
devem el seu pensament i les seves pel.licu
les.

No es pot parlar -com s’ha fet tan sovint- 
d’un primer Ford idealista i quasi ingénu, 
superai pel seu propi optimisme. Fer-ho sig- 
nificaria oblidar la inversió dels valors mo
rals tradicional present ja a Tres hombres 
malos o la brutal cruesa de La ruta del taba
co. És veritat que el primer “ western” pessi
mista és My darling Clementine, però els 
tres dolents de Tres hombres malos o el Dr. 
Josiah Boone de La diligencia, per citar un 
pareil d’exemples a l’atzar, són ja simpto- 
mes clars del que vindria després. El tinent 
coronel Owen Thursday de Fort Apache 
marca el punt d’infíexió i inicia la llista 
d’implacable derrota que culminará amb la 
tràgica lucidesa de la Dra. Cartwright de 
Siete mujeres (3).

L’heroi fordiá ha creai la nova América. 
Ho ha fet a Corazones indomables i, 23 anys 
més tard, ho farà a El hombre que mató a 
Liberty Valance. Els actors són, respectiva- 
ment. Henry Fonda i James Stewart. No és 
casualitat. Jordi Graset va saber veure molt 
bé al seu treball a “ Quadern” (4) que “Ste
wart és l ’únic que (...) admet ria, per la pro- 
ximitat moral i emocional dels seus perso- 
natges, la permuta amb Fonda en més d ’una 
ocasió’’. No vull pas dir, és dar, que aqües
tes dues pel.licules siguin inimaginables sen
se Fonda i Stewart. Vull dir, això si, que el 
tipus de relació emocional que s’estableix 
entre elles és deguda a les caractéristiques in
terprétatives d’aquests dos actors i a la 
Intel.ligència de Ford a l’hora d’utilitzar-los.

Tant els mormons de Wagons master, que 
cerquen unes terres on iniciar una nova vida, 
com el Frank Skeffington de El último hur
ra, que és al final de la seva, han sabut sem
pre que viure és acciò. Per això costa 
d’imaginar-nos qué farà l’Ole Olsen de 
Hombres intrépidos a casa seva, lluny del 
mar. O quins són els futurs que esperen al 
capità Nathan Brittles de La legión invenci
ble, a l’Ethan Edwards de Centauros del de
sierto o al Frank W. “ Spig” Wead de Escri
to bajo el sol. L’any 40, ens alegrem, de tota 
manera, que Ole pugui tornar a casa. Uns 
anys més tard, ens doldrà el final que sabem 
que espera a Nathan, Ethan i “ Spig” Wead: 
Ford ha anat fent carni, són els 17 anys que 
van de Hombres intrépidos a Escrito bajo el 
sol. Sempre amb John Wayne de protago
nista -la vessant época de Ford en contrapo- 
sició amb Fonda, la vessant més lírica-, 
l’evolució d’aquests persontages, acompan- 
yada per la del propi actor, es palesa encara 
més.,

L’heroi fordiá, que sap que la seva vida és 
acciò i que, so.vint, trcba la glòria en la der
rota, és un solitari. Les prades inacabables, 
les grans valls desertes i les muntanyes al cel 
en són la metàfora. L’home i el paisatge: 
Mike Miller està sol i ferit enmig de la neu

l a Dilijiencia.
del desert a Correu aeri, Wyat Earp s’allun- 
ya de Tombstone al final de My darling Cle
mentine i Ethan Edwards s’endinsa cap a 
l’horitzó a Centauros del desierto. Earp és 
un solitari, ho són també el tinent coronel 
Thursday, el capità Brittles, el Sr. Roberts 
de Escala en Hawai, Frank Skeffington, el 
Tom Doniphon de Liberty Valance, el Sean 
Cassidy de El soñador rebelde, la Dra. Cart
wright i tants d’altres personatges seus. 1, no 
obstant això, l’aspecte coral de l’obra de 
Ford és indiscutible. Els seus films són tant 
el producte acabat com els amics que hi in
tervenen. Ells donen vida a les histories, les 
fan càlides, properes. Gràcies a la seva pre- 
séncia, el ball no és una anècdota, la pel.lí
enla vibra, al costat del drama sempre hi ha 
l’acudit. Es indubtable que aquests col.lec- 
tius -el món són persones que s’agrupen- va
riaran a mesura que avenci l’obra fordiana, 
però també això és necessàriament matisa-
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Dos cabalgan juntos
ble. És cert que el ball de Dos cabalgan jun
tos ens mostra un exércit ben diferent del de 
Rio Grande i que el grup de dones de Siete 
mujeres és el més patétic de tots els de Ford. 
Però també ho és que aquell aviador de Cor- 
reu aeri, rebutjat per tots els seus companys 
perqué una vegada va tenir por, o aquell ma
riner de Hombres intrépidos, maltractat per 
tots perqué es pensen equivocadament que 
és un espia, demostren que els judiéis taxa- 
tius i univocs són un error i que no es pot di
vidir l ’obra d ’un veritable autor 
-contradictória i, justament per aixó, rica-en 
blocs monolitics que, si bé faciliten molt la 
feina, el que fan de fet és simplificar-la i 
esmorteir-la. El grup d’aviadors de Correa 
aeri, els personatges de La diligencia, les fa
milies Joad i Lester de Las uvas de la ira i 
La ruta del tabaco, els mariners de Hombres 
intrépidos, la gent de la valí de !Qué verde 
era mi valle!, els Earp i els Clanton de My 
darling Clementine, els mormons de Wagon 
master, el vaixell de càrrega de Escala en 
Hawai, els cheyennes de Cheyenne autum o 
el grup de missioneres de Siete mujeres: ho
mes i dones d’un món rie i divers, petits 
mons d’un món més gran que Ford recrea 
una i altra vegada.

I de tóts aquests col.lectius humans, un 
que sobressurt per damunt de tots: l’exércit. 
Tant el deis seus “ westerns” com el deis seus 
films bèl.lies. L’exércit de Ford és real, per
qué hi ha una realitat poètica, que han anat 
bastint els poetes amb el pas del segles. 
Aquest exércit és l’ideal, la il.lusió, el desig, 
l’impossible. Aquest exércit és veritat. La 
camaradería de Río Grande o el West Point 
de Cuna de héroes són l’optimisme. A l’altra 
banda. Escrito bajo el sol i Dos cabalgan 
juntos. No pel Hoc que ocupen són aquests 
darrers films més creíbles: tots formen part 
d’un conjunt i cada film de Ford ajuda a 
completar-lo. La famosa trilogia sobre la ca
valleria demostra, una vegada més, que el 
pensament d’un creador va endavant i 
endarrera, diu i desdiu. I que, si bé es pot 
parlar deis aspectes geneals del carni, no es 
poden negligir els caminois que en bona part 
l’expliquen. Efecticament, Río Grande, el 
tercer film de la trilogia -els altres dos són 
Fort Apache i La legión invencible-, és el 
més planer de tots tres. El Ford que camina 
amb els cheyennes cap a la reserva, voi 
tractar-los amb dignitat i respecte perqué, eli 
mateix ho diu, està fart “ de matar indis” . 
Tanmateix a Fort Apache, 16 anys abans, hi
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havia la mateixa dignitat i el mateix respec
te. Ford no va descobrir els indis al final de 
la seva carrera. En tot cas, i aixó és ben legi
tim, se’ls va mirar amb una altra óptica. El 
Ford del veli Oest sap que el món canvia. 
Malgrat el canvi, imparable, eli és al costat 
de Torn Doniphon, que no el podrá viure. 
La seva simpatia, 36 anys enrera, pels tres 
fora de la Ilei de Tres hombres malos, i no 
per la parella protagonista, desproveída 
d’interés, ja ens parlava del mateix. Alesho- 
res, va preferir la llegenda. Ara, tot i el seu 
respecte i admiració pel senador Ransom 
Stoddard -el futur-, segueix preferint-la.

A les seves ultimes pel.licules -a partir de 
El sargento negro i potser amb l’excepció, 
matisable, de La taberna del irlandés-, la ne
cessitai de comprendre es fa cada vegada 
més gran. El seu cinema esdevé més intim, 
no pels temes sinó per I’estil, per la planifi- 
cació, per restructura interna de les seves 
pel.licules, per la direcció d’actors 
-extraordinaris James Stewart i Richard 
Widmark a Dos cabalgan juntos-, per la se
renità! latent a tots els plans, per la utilitza- 
ció del decorat: d’aquesta última pel.licula 
citada, és indispensable esmentar la conver
sa entre McCabe i el tinent Jim Gary a la vo- 
ra del riu i el primer pia d’Elena de Madaria
ga. Són moments senzillament sublims. Per 
tot aixó, no tine cap recança a afirmar que 
els seus sis darrers anys són el millor de la se
va filmografia. Els seus onze minuts de La 
conquista del oeste ens retornen a la imatge 
militar, però envellida i cansada, d’un John 
Wayne que ja ha començat a crear, amb 
Hawks, l’altre personatge emblemátic de la 
seva carrera. Després de Río Rojo, Río Bra
vo i Hatari!, però abans encara de Eldorado 
i Río lobo (5), Ford fa d’ell un curt i impres- 
sionant William T. Sherman. El résultat tor
na a evidenciar la mestria d’ambdós.

Irlanda, mentre, és el refugi i el record 
d’un món que no es voi perdre. El dels seus

pares, però també el seu: I’inoblidable 
“ flash-back” de ¡Qué verde era mi valle! o 
les tres historietes de La salida de la luna. 
Òbviament, però, parlar de Ford i d’Irlanda 
és parlar de El hombre tranquilo, ,merave- 
llós indret de pau i felicitai, portentós com
pendi de tot el cinema de Ford. També són 
Irlanda els mariners de Hombres intrépidos 
o els mars del Sud de La taberna del irlan
dés, la Setmana de Pasqua de La osa mayor 
y  las estrellas o el jove O’Casey de El soña
dor rebelde. Si seguim les pel.licules d’Irlan
da, també coneixerem Ford.

Nogenysmenys, el món d’aquest home és 
tan vast que sempre hi ha coses per 
descobrir-hi. Treize anys després de la seva 
mort, ara que la critica -com sempre, més 
tard del compte- sembla havar-lo acceptât 
definitivament, intentarem, una vegada 
més, a través d’algunes de les seves pel.licu
les, aproparnos-hi i entendre’l.

(1) - Peter Bogdanovich li atribueix la direcció de
la sèrie de quatre episodis Lucile, the wai
tress, de l ’any 1914.

(2) - Tinguem en compte que és l ’època de bona
part de l ’obra de Josef von Sternberg, que ja  
ha començat Fritz Lang la seva etapa ameri
cana i que, en general, tot el cinema negre 
nord-americà ha incorporât l ’expressionisme 
a la formulado de les seves pel.licules. S ’ha 
donat a conèixer fa  ben poc Otto Preminger i 
Douglas Sirk és a punt d ’arribar. És l ’aire es- 
tètic del moment a Hollywwod.

(3) - Un anys abans de Fort Apache, amb El fugi
tivo, Ford habia abandonat les seves vel.tei- 
tats expressionistes, que tan discutibles résul
tats li havien donat a l ’adaptaciô de El dela
tor d ’O ’Elaherty, l ’any 35.

(4) - Henry Eonda. “Quadern”, nùm. 30. Ex
traordinari de Nadal ¡982.

(5) - Rio Rojo (Red River, 1948), Rio Bravo
(1958), Hatari! (1961), El dorado (1967) i 
Rio Lobo (1970). Films sobre l ’amistat diri- 
gits per Howards Hawks. •
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FilatèliaSalvador Espriu
per BAF
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...Ja sèrie de personatges que l’Admi- 
nistració del correu espanyol emet ca
da any, inclou en aquest 1986 un català 
il.lustre, l’excels poeta Salvador Espriu 
Castellò. (1913-1985).Un bon dia de primavera, el 14 
d’abril de 1910, prenia possessió i estre- 
nava protocol amb la signatura del pri
mer document, el nou notari de Santa 
Coloma de Earners, Francese Espriu 
Tomás. La notaría tot just obtinguda, li 
permeté maridar-se amb Escolástica 
Castellò Molas, nadiua del seu mateix 
poblé. Cinc anys més tard, mentre 
Europa es debatía en la ferotge Gran 
Guerra, el senyor Espriu, guanyava bri- 
llantment una oposició Iliure, a Túnica 
notaría vacant de Barcelona, i s’afinca- 
va així a la Ciutat Comtal. Aleshores la 
parella ja havia tingut tres filis; Fran
cese (1911), Salvador (1913) i Josep 
(1914).

Salvador, que havia obert els ulls a 
Santa Coloma de Earners, s’havía mo- 
gut sempre, com a ell li agradava recor
dar, entre Barcelona, La Selva, Arenys, 
d’on tenia Tascendèneia paterna i ma
terna, i Viladrau, vila en la quai havia 
passât llargues temporades i en guarda
va molts bons i bells records.

Molt jove, Espriu entra a les lletres 
(1931) amb EL DR. RIP, LAIA, i, més 
tard, ASPECTES i LETÍCIA I AL- 
TRES CONTES. En aquests moments 
comptava solament divuit anys.

Durant la guerra civil espanyola Tes- 
criptor va servir a TAuditoria de Guer
ra de Barcelona. Passaren uns anys de 
llarg silenci, amb les mans buides i totes 
les il.lusions trencades. Estudiava, 
quelcom presionat Historia, però la vo- 
caciò Tinclinava a TEgiptologia; final-

cies dificils i la mort del seu pare Tobli- 
guen a col.laborar a la notaría, primor- 
dialment corn a mitjà de subsistèn- 
mordialment corn a mitjà de subsistèn- 
cia, encara que la seva vida ja fòs enca
rada a Tobra literària, potser amb de- 
sesma, segons deixa entreveure en al- 
guns dels sens versos.

En iniciar novament la seva produc- 
ciò, escriu CEMENTIRI DE SINERA, 
PRIMERA HISTORIA D’ESTHER, 
MR. DEATH, etc. El résultat fou un 
fenômen molt complexe, molt perso
nal, ambiciòs, d’entera llibertat, pro- 
duint poesia, narrativa, teatre i assaig, 
sense concessions, que avui s’ens pre
senta com una enorme pluralitat de di
mensions i matisos i com el monument

literari català més important del nostre 
segle.

Espriu, sempre malaltis, malgrat que 
havia travat una forta amistat amb la 
mort, que estimava i assumia, s’identi
fica amb el seu poblé en la defensa de la 
llengua, i en els moments d’adversitat 
s’expressa en forma poètica, sentint 
com la seva terra està sotmesa i mal- 
tractada,

“Escoltàvem forts  
arguments del sabre 
el meu poblé i j o ”
“Que sàpiga Shepard 
que no podrem mai ser 
si no som lliures, 
i aridi la veu de tot 
el poblé, amén. ”

Aquesta identificaciò tan sincera 
amb el seu poblé i la defensa constant 
de la seva llengua, fan que el país se 
senti compenetrat amb la veu i la perso
na del poeta i que sigui constantment 
recordat i homenatjat.

Salvador Espriu i Castellò va morir a 
Barcelona el 22 de febrer de 1985. Les 
seves despulles mortals reposen a 
Arenys de Mar, davant la blavor medi- 
tarrània i prop dels sens xiprers. 

“M*esperen
tan sols, per fer-me almoina 
fidels xiprers verdissims”

El segell, d ’estil molt dels nostres 
dies, ens el presenta de mig perfil, re- 
flectint en les seves ulleres, les torres de 
la Sagrada Familia.

I la marcofília emprada per a recor
dar postalment aquest gran català es re- 
dueix a una mata-segells especial a San
ta Coloma de Earners i un altre de Man- 
lleu i un roleu de propaganda a Girona, 
que circulà tot el mes de juliol. •

Sant Antoni, 3 
Tels. 725 87 79 

725 29 18

PODEM oferir-vos DOS productes ex- 
traordinaris, nous i prestigiosos, molt aptes 
pel regal social o d’empresa.

Son PEDRES PRECIOSES, que s’acom- 
panyen amb un certificat oficial i amb una 
luxosa i distingida presentació.

L’altre producte és ELS MINERALS, 
ben aptes per decoració, col.leccionisme, 
ensenyança, etc., servit amb estoitxos.

SERVIM a uns preus molt assequibles, 
tota vegada que son importats directament.

VENIU a veure-ho. ESTEM a la vostra 
disposició.
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Flors de casa nostraLes altres cireres
per Olga. G. Relais

È .¿jsser admiradors de “Quadern” és 
important perqué és com delectarse 
amb una pianta d ’aquelles que no paren 
de fer  una fior rera l'altra. Aixi, de ca
da “Quadern” en captenim l'essència 
mateixa que ha afectat la nostra Sensibi
lität, talment com ens passa amb les 
flors.

Am b aquesta Secció que s ’enceta, so- 
bretot es voi estimular, sacsejar el lector 
(com fan l ’art i les lletres) amb la belle- 
sa de les plantes de casa nostra; si, de 
totes aquelles que crèixen i viuen als 
voltants de Sabadell, en aquest nostre 
Vallès.

“Flors de casa nostra” pretén que 
gaudiu coneixent les plantes que us 
acompanyen quotidinament. No hau- 
reu de recordar-vos d 'aquesta Secció, 
sino de la fragancia, els colors, la forma  
de les plantes, amb flor o sense; en defi
nitiva, per la bellesa de la natura que 
ens envolta. L ’Olga no podia ser millor 
guia en aquesta descoberta que us pro
posará periódicament. Nascuda l ’any 
1963, avui és bióloga especialista en bo
tànica. Viu a Matadepera, festejant tot 
el dia amb el pare natural de Sant 
Lloreng del Munt i VObac. Voleu millor 
parella de guies?

Segurament estareu ennegitats per 
conéixer-la millor, i jo  us die “..és grà- 
cies a la constancia que el pelegrí sor- 
prén el nenúfar esbadellar-se damunt 
les aigües estagnades”.

Aixó és FOlga i la seva Secció: un ne
núfar esbatanat perqué, tu, pelegrí va- 
llesá, t ’enamoris de la nostra Natura.

Que Fencanteri duri per sempre.
Jordi Miralles.

Cireres sense pinyol? Un bon invent! 
Fins l’any que ve queden enrera les ati- 
pades de fruits dolgos i sucosos, la va
rietà! i abundáncia de les collites es- 
tiuenques. Més d ’un amb sort us hau- 
reu delecta! assaborint-los al peu de

r arbre, sentint-vos transportais a exoti
ques selves. Qui més, qui menys, hem 
queixalat préssecs, hem xarrupat me
lons, ens hem banyat les mans de sin- 
dria i hem escurat àvidament pinyols 
d’albercoc i de cirera.

Ara, la tardor s’ha obert pas i ens arri
ben dies més frescos, més curts, més as- 
sossegats i més nostàlgics, segons asse- 
guren molts poetes. Ens toca trepitjar 
fullaraca seca i retrobar el sabor deis bo
lets, de les castanyes, deis moniatos... en 
definitiva, canviar d’estil.

I haver-nos de quedar sense cireres? 
Dones, no. El bosc ens reserva una frui
ta modesta, tímida i, per a alguns, des- 
coneguda: les cireretes d’arboç. Són 
unes “ altres cireres” , batejades sem- 
blantment per la parla popular, però 
emparentades només de lluny amb les 
seves homónimes estiuenques. Encara 
que no han estât mai tan apreciades, 
també se n ’ha consumit força i fins i tot 
se n’han fet confitures i licors. Però, 
ep! no les confonguem amb altres fruits 
boscans, potser verinosos, o de sabor 
menys apetitós. Cal anar sobre segur a 
l’hora de recollir-ne, i per aixó s’han de 
conéixer bé, i també la planta que ens 
les ofereix.

L’arboç, o cirerer de pastor, és un ar- 
bret que pot assolir uns cinc o sis metres 
d’alçada. Generalment, si sortiu per les 
rodalies no l’heu pas de cercar d’aquest 
tamany, sino més aviat d’aspecte arbus- 
tiu, d’uns dos o tres metres i diversos 
peus a cada soca. Tinguen en compte 
que no fa massa anys -al menys no 
molts per a la lentitud de creixement del 
bosc- a casa nost' era pròspera la in
dùstria del carbò vegetai. Per a farcir 
les carboneres l’alzina era la fusta ideal, 
però si s’arreplegava algún arboç també 
li anava al darrera. Amb tot això, els 
arboços de casa nostra són encara jove- 
nets, llevat d’alguns bons exemplars 
que han romàs intactes en indrets aïllats 
O raconades feréstegues.

Les fulles del cirerer de pastor són 
el.líptiques, de vora dentada i consis- 
tèneia coriàcia, en una capçada esclaris- 
sada i tôt l’any verda. El veurem florir 
quan ve el fred, de l’octubre al gener, 
amb unes gracioses floretes blanques. 
Les reconeixereu perqué són semblants 
a petites gerres o olletes penjades cap 
per avail, agrupades en raïms.

El fruit, la simpática cirereta 
d’arboç, és una boleta de superficies 
granelluda i color vermeil. Per la mos- 
segada advertireu que el gust n’és un pèl 
àcid i que es tracta d’una baia sense 
pinyol dur a l’interior. Es menja tôt; eh 
que pràctic?. Ara bé, si voleu fer-ne 
els postres d’un àpat, aneu amb comp
te: per la seva composició rica en subs- 
tàncies tànniques, en massa quantitat 
pot ser indigesta.

Ara ja sabem una mica més d’aquest 
arbret deis nostres alzinars. El cirerer 
d ’arboç ens espera ja en la boscúria que 
l’anem a conéixer, i ara, en aquesta 
época, ens diu com un amfitrió esplén- 
did: “si sóu servits... bon profit!”. •

/É Í^AIOIJDA * LÂ CAMPANADescobreixi la naturaiesa 
amb les C/. La Rosa, 12 Tel. 725 26 71 - SABADELLbones herbes 

“EL RECÒ” ELRECÛ COSMÈTICA NATURALSant Pere de Ribes artesanía agncola,5.a. MEDICACIÓ NATURAL(Barcelona) PRODUCTES NATURALS
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Els goìgs í la parroquia de Sant Vicenç de Jonqueres
per Jaume Busqué i Marcet

Is goigs de Sant Vicenç de Jonqueres fo- 
ren publicáis per primera vegada per la “ Pu- 
blicaciô dels Amies del Folklore. Sabadell. 
Any 1936” amb un gravat al boix, del segle 
XVIII, i amb el titol “Goigs a llaor de Sant 
Vicenç, Patrô venerat a l ’Església Parro
quial de Jonqueres de Sabadell”, imprimits 
per-Ribera, impressor, Castellar del Vallès. 
No hi ha música.

Mossèn Camil Geis, l’any 1940, per encàr- 
rec de Mossèn Josep Plandolit i Riera va 
musicar els esmentats goigs, que eren de 11e- 
tra popular arranjada. Aixô originà dues 
edicions; l’una no contenia imatge ni orla ni 
peu d’impremta, i Paîtra, amb la imatge del 
Sant dibuixada per Vicenç Mas, molt sem
blant a la imatge de la quai n’és autor Pes- 
cultor Camil Fàbregas que actualment es ve
nera en el seu altar. Foren impresos a la im- 
premta de Josep Elias Olive, Advocat Cirera 
9, Sabadell, sense data, ja que essent en 
aquells moments la llengua catalana interdi
ta, podien passar corn éditais abans del 
1936. Portaven el mateix titol que els primi- 
tius.

A Pany Sant del 1950, Vicenç Mas fèu im
primir uns goigs, dels quais al mateix temps 
era Parlista del dibuix de ‘‘la imatge, repro- 
ducció de la que fou venerada en aquesta 
Parroquia de Jonqueres fins el 1936” . Aixi 
consta. Porta el titol de “Goigs a llaor del 
Mártir Sant Vicenç, Patrô de l ’Església Par
roquial de Jonqueres” . La música, igual que 
els altres, fou impresa al dors. En Vicenç 
Mas volgué fer ofrena d’aquesta edició al 
Rector Mn. Plandolit, i la seva sorpresa fou 
gran en veure que aquests goigs eren rebut- 
jats al.legant que la seva parroquia no tenia 
res a veure amb Jonqueres.

No hem trobat la lletra d’aquests goigs, en 
cap més edició dels que hem consultât des de 
1818 fins avui, cosa que ens fa suposar que 
aquests foren escrits expressament per a 
Sant Vicenç de Jonqueres, i d’autor anô- 
nim. Cal fer constar que entre les devocions 
dels Sants de Poblet, hi ha la de Sant 
Vicenç. Per al culte al Sant, el Monestir 
adoptà els goigs sabadellencs, els quais titulà 
“Goigs a llaor de Sant Vicenç, que es venera 
al Reial Monestir de Santa Maria de Poblet” 
i foren impresos per a la col.lecciô: “Edició 
patrocinada pels Amies dels Goigs, de Bar
celona, en commemoració de la Romeria de

Imatge reproduccíó de la que fou venerada en aquesta Parro
quia de Jonqueres fins el 1936. Dibuix de Vicenç Mas.
Gagistes a Poblet. 20 de juny de 1965” , edi
tada per Torrell de Reus. Barcelona. Amb 
xilografies d’Enric C. Ricart i Antoni Gela
bert. Esteve Busquéis i Molas en fa una cita 
en ‘‘El Correo Catalán” , del 27 de juny de 
1965, en la seva habitual secció “ Buenos 
Días” amb el titol “Gozos Populetanos” , i 
diu que foren musicals per “ Mn. Geis, éste 
sobre letra popular” .

Aquests goigs de Poblet porten el mateix 
gravat del segle XVIII que fou publicat Pany 
1936 pels “ Amies dèi Folklore. Sabadell” , i 
reprodueix exactament la lletra dels goigs de 
la nostra parròquia i la mùsica escrita per 
Mn. Camil Geis. D’aquesta edició fou supri
mida l’ùltima estrofa, perqué aixi quedaven 
més adaptais als Sants veneráis a Poblet: 

“D ’aquesta Parròquia amada 
de Jonqueres sou Patrô 
per ÇO a vostres peus postrada, 
us demana protecció.
Ampareu-la nit i dia 
com si vostra filia fos

doneu sempre a qui reclama 
Sant Vicenç, vostres socors. ”

El 1953 el rector de la parròquia, Mossèn 
Josep Plandolit i Riera -reproduïm de la po- 
nèneia llegida en la Sessió Plenària de la 
Fundació Bosch i Cardellach, del dia 6 de 
novembre de 1954- “U sembló bé suprimir 
de la parròquia el titol histôrico-geogràfic de 
Jonqueres, i a tal efecte la fulla parroquial 
del diumenge ha sortit, des d ’aquella resolu- 
ciô, amb el nom del Sant Patrô ùnicament” 
i aixô ho fèu, afirma Montllor i Pujal, per
qué “digné que aigu nés cartes a eli 
adreçades havien estât trameses a La Jon- 
quera” .

Aquest fet originà que en els goigs exis- 
tents a la parròquia, Pesmentat rector hi fes, 
amb el seu puny i lletra, unes esmenes que 
tingueren una acciò contrària, puix desmi- 
lloraren el text considérablement. Per exem
ple, on diu “Goigs a llaor de Sant Vicenç, 
Patrô de l ’Església Parroquial de Jonqueres 
de Sabadell” fou rectificat per “Goigs a 
llaor de Sant Vicenç, Patrô de l ’Església 
Parroquial de Sabadell” . Error important ja 
que suprimit el nom de Jonqueres quedava 
corn si a Sabadell aquella parròquia fos 
Pùnica existent. I, en l’ùltima estrofa esmen- 
tada, on diu “De Jonqueres sou Patrô” 
quedà substituida per “des de sempre sou 
Patrô” . Corn a cas anecdòtic es pot com
provar la importància que per a la història 
local tingué un error de PAdministració de 
Correus, ja que el rector la volgué fer res
ponsable de la supressió del nom de Jonque
res, que tenia més de mil anys d’histôria.

De Goigs que esmenten el nom de Jon
queres, n’hi ha d’altres: “Goigs dels Glorio
sos Màrtirs Sant Abdon i Sant Senent. 
Que’s veneran en la capella de Nostra Sen- 
yora de Touoras, parroquia de Sapt Vicenç 
de Junqueras” edició “ Sabadell. J. Claret” 
i una altra edició d’aquests, feta per la “ Bi
blioteca Sabadellenca” Col.lecció “ Els Nos- 
tres Goigs” Núm. 8 - 1927, lletra popular, 
revisió de J.C.D., que suposem, Joan Costa 
i Deu. També “Goigs a la Mare de Déu de 
Togores, Patrona dels Minyons Soldats, que 
es venera a l ’Ermita d ’aquest nom, terme de 
Sant Vicenç de Jonqueras, Ciutat de Saba
dell, Bisbat de Barcelona” . Lletra de Mos
sèn Josep Cardona. Boix de Ricard Marlet. 
Impressiô de Joan Salient. Tiratge per la Bi
blioteca Sabadellenca.

En Vicenç Mas conserva una fotografia 
que reprodueix el fragment brodât d’una ca
sulla de Jonqueres, en la quai hi ha la Mare 
de Déu, Sant Vicenç i Sant Miquel, i que pot 
èsser d’entre els segles XVII i XVIII.

Hem donat a conèixer aquest resum histô- 
ric i anecdòtic, dels gois de la Parròquia de 
Sant Vicenç de Jonqueres, ja que el proper 
any 1987 es compliran mil anys d’una escrip- 
tura de donació, feta per Nunterd, al Mo
nestir de Sant Cugat del Vallès, en la quai ja 
s’esmenta aquesta parròquia. Mil.tenari que 
podría ser motiu de reivindicació del nom de 
Jonqueres. •

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Soletat, 80
Tel. 725 97 77 - 725 99 87 

SABADELL



Àlbum 651
per Amadeu Roseli

K:jn encelar la publicació de la página 
QUA N  LA FOTOGRAFIA ÉS HIS
TORIA, amb la col. laborado de la 
CAIXA DE SABADELL, vam creure 
que era de justicia reproduir aquelles 
velles fotografies que son testimoni de 
la historia local. Fotos que s ’han anat 
fen t grogues pel temps i que ara hem fe t  
reviure en el recordpublicant-les. Algu- 
nes eren inédites i d ’altres Ja foren pu- 
blicades en el seu temps. Pretenem 
d ’anar-ne publicant.

Ara bé, aquesta secció ha mogul al- 
gunes persones que d ’una manera gentil 
ens han facilitai noves -velles- fotogra
fies. Aqüestes pertanyen a grups 
d ’amics que es constituíen en colles o 
penyes o entitats d ’indole ben diferents 
unes de les altres. Si en retrotreiem uns 
anys veurem que aleshores no es tenien 
a Tabast els mitjans que el progrès ha 
anant facilitant. Ara l ’home està més 
“independitzat” en disposar de vehicles 
que el duen d ’aci d ’allá. Ha ampliai en

molt el seu radi d ’acciò. Es mou i es 
desplaça fàcilment. S ’ha perdut bona 
part d ’aquell costum de crear colles i 
penyes d ’amics que buscaven la relaciô, 
el divertiment o Tocupaciô lùdica. Avui 
hi ha altres formes de convivència, és 
ciar.

Ara encetem aquesta nova secció que 
titulem ÀLBUM, en la quai s ’aniran 
publicant aquelles fo tos inédites de co
lles que es creaven per iniciatives prô- 
pies O a l ’aixopluc d ’alguna entitat.

0 0 00®0®0 00  
0  ’ ©  0  0  0

I. Pere Colei Girali — 2. Jaume Baiceli Bamusell — 3. Camil Lluch Soler 
+ 3/1/73 — 4. Jaume Massagué Camps + 3/12/73 — 5. Josep Cervera i 
Aragay + 18/6/86 — 6. Joan Romeu Pascual — 7. Narcis Colei Girali 
+ 24/1/79 — 8. Feliu Enrich Busquela + 14/10/84 — 9. Marc Casa- 
blancas Rocaberl + 24/12/85 — 10. Joan Bracons Trepal + 9/8/81 —
II. Salvador Sallés Girali — 12. Joan Redorta Mimó — 13. Narcis Girali 
Llobel — 14. Andreu Flaque Bofarull + 29/11/53 — 15. Josep Nogués 
Adserà + 28/10/38 — 16. Feliu Lluch Soler.

“ LA COLLA” presentada avui neix 
en el primer quart de segle a l’Acadèmia 
de Belles Arts. La formaven setze Com
panys i les seves tertúlies de joventut 
eren sempre emmarcades en el mon de la 
cultura i, per què no? alguna que altra 
“ cultural” gresca. La foto, d’en Rafel 
Molins, és tota una “ plena” i també 
testimoni gráfic del primer fet transcen
dent de LA COLLA: El febrer de l’any 
1932, amb un Sabadell emblanquinat i 
poetitzat per la neu, en Josep Nogués i 
Adserá, era el primer deis setze en per
dre la soltería, fent aixi trontollar la 
“ resisténcia” . Després, encomanat ja el 
virus, els casaments surten quasi a un

per any, cosa que dona motiu a regáis i 
comiats de solter, que sempre venen bé.

La nostra guerra civil escampa els 
components de LA COLLA segons la 
mobilització de cada lleva, però se’n 
sortiren tots bé afortunadament. Al re- 
torn reemprenen la que es podria dir 
etapa contemporánia de LA COLLA. 
Decidits i amb empenta, tots els seus 
components han estât amb el temps 
senyalats protagonistes d’activitats in
dustrials, comerciáis i técniques en el 
món económic de la nostra ciutat.

Els anys, de grat o per força, no pas- 
sen en va. Poc a poc i des de l’any 1938 
en qué es produí la primera baixa

-Josep Nogués i Adserà-, fins fa ben 
poc amb la mort d ’en Josep Cervera i 
Aragay -18/6/86- s’ha anat reduint, per 
llei de vida, LA COLLA, una de les que 
animava aquella floreixent Acadèmia 
de Belles Arts, Hoc de trobada i amistat, 
recés de cultura i d’artistes. Actualment 
els seus setze membres han quedat ré
duits a set, els quais, viuen la nostàlgia 
d’aquells anys d’oberta i sincera amis
tat. Una amistat que anava més enllà 
del que LA COLLA podia exigir, i que 
segueix més viva que mai entre els que 
queden.

Per molts anys!!



Llibres
PRESENCIA

EVANGÈLICA
esulta curios de constatar 

el nombre i la varietat d’inquie- 
tuds que es manifesten i tenen 
vida a la nostra ciutat. Tenim a 
les mans el número 80/81 (que 
signifiquen vint anys de conti- 
nuítat) de la publicado periòdi
ca PRESÈNCIA EVANGÈLI
CA. És editada per la Institució 
Biblica Evangèlica de Catalu
nya amb la col.laboració de la 
Generalität de Catalunya.

Es tracta d’una publicació 
amb contingut intel.ligent, res
ponsable, altament interessant 
no sois per ais seguidors de la 
branca del cristianisme qualifi
cai d’Evangèlic. Totalment en 
català -en un català correcti- 
ssim- es mostra molt allunyada 
de Tingenuïtat anglo-saxona 
que sol caracteritzar altres pu- 
blicacions de signe cristià no ca- 
tôlic. El titol del Pòrtic amb 
què s’obre el número que ha 
motivât aquest comentari -“ A 
fora el tercermundisme espiri
tual!” - revela prou bé el to de la 
publicació.

Hem de dir, amb satisfacció, 
que PRESÈNCIA EVANGÈ
LICA es cou a Sabadell: redac- 
ció, administració i composició 
de textos.

Pedregar, I
Passeig de la Plaça Major, 2 
Telefon 725 83 37 

Sabadell

TERRA
NOSTRA

EL PA N TO CRATO R 
R O M A N IC DE LES 

TERRES GIRONINES
Autor: Antoni Nt^uera 

fotografi»«,: Joaquim Castells i Matías Briansó

«EL PANTOCRATOR 
ROMÀNIC DE LES 

TERRES GIRONINES»
.^ ^ 1  Palau de la Diputació de 
Girona el dia 2 del mes en curs 
tingué Hoc la presentació 
d’aquesta obra, la quai és com
posta de dos volums que totalit- 
zen unes dues-centes pàgines. 
N’és autor el senyor Antoni No
guera i Massa, prou conegut per 
la seva llarga i fructífera activitat 
en l’estudi de l’art romànic.

Aquesta obra ha estât publi
cada amb el suport de la Dipu
tació de Girona i de la Caixa de 
Sabadell. Obra magnificament 
impresa i amb nombrosissimes 
fotografíes a tôt color i en blanc 
i negre.

Aquests volums formen part 
de la Col.lecciô Terra Nostra.

PLIEGO DE 
MURMURIOS

Hö {«em rebut uns quants núme
ros d’una publicació que es titu
la PLIEGO DE MURMURIOS 
i es defineix com “plegado de 
poesía y pensamiento” . És edi
tada a la nostra ciutat per Juan 
Luís Pía Benito, carrer Portu
gal 81, 4rt. 4f, i està en el nú
mero 59.

Efectivament, es tracta d’un 
full plegat en forma de tríptic, 
on es recull i selecciona poesia 
castellana -i també alguna pro
sa poètica- proceden! deis dife- 
rents paisos de parla hispánica, 
i on el propi editor comenta 
llargament alguns deis treballs 
que hi insereix.

El contin gut de cada  
“Pliego” és digne i interessant, i 
no deixa de ser un instrument de 
comunicació i d’intercanvi, tant 
a nivell personal com de publica- 
cions afins, a través d’Espanya i 
els paisos d’América hispana.

“28 MÀSCARES. 
GARETES, CAROTES 

I ANTIFAgOS”
“Elements d’Acciò Educati

va GUIX” , ha publicat aquest

28 MASCARES

JOSEP M-i OOh2ÁLE/’./.IAUM E PASSANS

tnsmjMüíIS
QUIX

volum que és el tercer de la 
col.lecció Instruments Guix, 
que té com a objectiu donar ele
ments pràctics de treball dins el 
marc de l’activitat escolar. En 
son autors Josep M. Gonzal i 
Jaume Passans i les il.lustra- 
cions han estât a cura de J.G. 
Sempere, Kaffa, i n’ha escrit el 
prôleg Eduard Delgado.

Aqüest Ilibre dona un conei- 
xement sobre la história, la fun- 
ció i el valor educatiu de la más
cara; així mateix unes observa- 
cions didáctiques i técniques 
que engloben tot un ampli ven
tad sobre aquest tema. És, sens 
dubte, una bona eina didáctica 
de treball.

I /¡̂ únisM 1
EZcocSa

ALTA SASTRERIA 
DE LUXE

Plaça St. Roc, 5 
Tel. 725 59 29 - Sabadell

ANÁLISIS CLÍNICS 
i PERFUMERIA 
COSMÈTICA de

Joan Garriga i Manich (Analista Diplomat de Sani tat, Inspector Farmacèutic Municipal).
Passeig Plaça Major, 37 

Telèfon 725 53 53 - SA B A D E LL

^ ^ J ) c í C € / t Í ¡ P \Ocrrreî jt
Avda. Barbera, 6 - Tel. 710 36 90 . 
^  SABADKI.l ^

PEIX I MARISC
J. BARBERÀ

Tels. 714 52 87 - 714 55 40
CASTELLAR 
DEL VALLÈS

Æ .
SABADELL

Modista
Sant Ferran, 66 - Tel. 710 59 40 

SABADELL

FINQUES
CARNER

Agent de la Propietat Immobiliaria 
San Antoni M? Claret, 18 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76 

SABADELL

■ P o r n s e R e

ARTICLES PELL I VIATGE
Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
SABADELL



Al pas dels dies per Joan David
Homenatge postum a Antoni Valentines

I--incara no fa una any de la 
mort per accident de l’artista 
pintor sabadellenc ANTONI 
VALENTINES, membre actiu 
y serios agrupacionista, I’obra 
del qual serva com una de les 
més ben fetes en I’estil acurat, 
-impressionisme desbordant 
que s’acosta a un expressionis- 
me impressionant, com el defini 
JAUME MERCADÉ, en l’acte 
d’homenatge célébrât el prop- 
passat 20 de juny a I’Auditori 
“ Lluis Mas” de les Agrupa- 
cions Professionals “ Narcis Ci
rait” .

Un acte emotiu es dedicà, 
dones, a la seva memòria al si 
de l’entitat on milità com a pin
tor del Departament d’Art i 
com a membre de les juntes, 
fins arribar a Director d’aquest 
departament. Tota una col.lec- 
ció d’olis i d’aquarel.les seves 
emplenaren les parets de la Sala 
d’Exposicions de la Rambla de 
Sabadell, 156, i molts sods de 
l’entitat i pintors i amies feren 
pinya per retre-li homenatge. 
S’esqueia que a ANTONI VA
LENTINES, en aquest fi de 
Curs i en la Festa-Sopar de 
l’Art, se li volia fer lliurament 
d’un guardò per les seves obres 
que, en el seu dia, obtingueren 
les máximes qualificacions deis 
Jurats. Aixi, en aquesta data 
del 20 de juny, i en la persona 
de la seva esposa Montserrat i 
deis seus filis Emili i Montse
rrat, se li va dedicar aquest ho
menatge consistent en una bo
nica Placa i un ram de flors.

Un acte pie d’emociò, on, el

negno
Passeig de la Plaça Major, 38 

Télèfon: 726.56.38 
SABADEl.l.

pintor i conferenciant JAUME 
MERCADÉ ressaltà l’obra de 
VALENTINES com d’excep- 
cional, d’un gran pintor tot ell 
personalità!, temperament, 
amabilità! i una senzillesa que 
el feia mereixedor del respecte i 
l’admiració de tots els com- 
panys. Féu fixar Patendo vers 
els seus grans coneixements so
bre art, aixi com Pexigència 
amb ell mateix, car no es feia 
mai concessions de cap mena. 
Perfecte en el dibuix, desbor
dan! en els colors, elegant en la 
forma, VALENTINES, féu no
tar MERCADÉ, hauria arriba! 
molt lluny en el seu art si la 
mort no Phagués tret tan sobta- 
dament d’entre nosaltres.

També els directius de l’enti
tat, ROBERT PANADÉS i 
AMADEU ROSELE, expressa- 
ren en sentides paraules la ver- 
tent humana d’ANTONI VA
LENTINES, del valor que do
nava a Pamistat, al treball ben 
fet, rede, i Passenyalaren com 
a perfecte practican! del senti! 
de les Agrupacions: “ De tot el 
que fads sols restarà Pobra ben 
feta” . ANTONI VALENTI
NES era aixi, volia Pobra ben 
feta i la seva seriositat era total, 
sincera i el feia guanyador de 
Pafecte de tothom.

Certamen! un acte emotiu, 
on Agrupacions posà de mani
fest tot Pafecte i el respecte que 
per l’artista traspassat Pentita! i 
els sods i amics sentien. Una 
mostra de condol i de merescut 
homenatge que tots saberen ex- 
pressar en aquest homenatge 
senzill però profund. R.T.

GISBERT
Rambla, 30

Tel. 725 43 69 
SABADELL

WATirAnT
Sala d’Exposicions
Sant Pere d’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

Intel.lecte 
FIDEL BOFILL

Després d ’uns anys ha retor- 
nat a exposar la seva obra 
aquest pintor de l ’Osona i hem 
pogut admirar aquesta seva 
obra en la qual prevaleix un do
mini del color, molt lluminosa i 
d ’una gran força.

Obra que té una empremta 
molt pròpia i distingible; és 
d ’una dicció ferma que s ’ex
pressa en un esclat de color, 
predominant en ella donant-li 
aquest est il personalissim.

Acadèmìa de Belles Arts COL.LECTIVA
Aquesta col.lectiva de pin

tors i escultors locals, militants 
de la mateixa Acadèmia, ha 
ocupat les quatre sales el passa! 
setembre. En aquesta mostra 
s’han exposât totes les tendèn- 
cies i estils, resultant una varia
da temàtica. És una mostra que 
reflecteix el moment actual ar
tistic dels nostres pintors i es
cultors. “ Veils” i joves s’hi tro- 
ben representáis i en tota aques
ta pluralità! Pespectador té una 
oferta per contemplar, elogiar i 
criticar tot el que se li presenta 
als seus ulls. Transcrivim un co- 
mentari caçat al voi durant la 
nostra visita: “hi ha de tot i 
força” .

KRONOSLlibreria - Galeria d’Art
Aquest és el nom d ’un esta- 

bliment dedicai a llibreria i ga
leria d ’art el qual obri les seves 
portes el passai dia 4 de setem
bre. Està ubicai a la Rambla, 
número 209.

La seva inauguració fou mul- 
titudinària. Les seves instai.la
cions, fetes amb gust i amb una 
disposició óptima per poder 
veure i consultar. Això en quan 
a llibres ipublicacions. A l ’inte
rior hi ha una sala dedicada a 
presentar obra plàstica, la qual 
s ’estrenà amb una col.lectiva 
d ’autors locals que va donar un 
complement de color i vida a 
aquesta inauguració; inaugura
ció que resultò un exit de public 
i també de critica, ja  que tot
hom es desfeu amb elogis i feli- 
citacions a qui són l ’ànima 
d ’aquesta flamant Llibreria- 
Galeria: Francese Cabeza, Joa- 
quim Domènech i Pilar Borrell.

Watts Art 
VALLS ARENYS

Aquest pintor castellarenc ha 
exposât les seves darreres obres 
a aquesta acollidora Sala. Va
rietät de paisatges en els quais 
es palesa el gran domini de la 
paleta que posseeix aquest artis
ta, el qual a cada nova mostra 
ens dòna el goig de poder con
templar la bella harmonía de 
composiciò i color que sap do
tar a cada tela.

Valls Arenys li plau enfron- 
tar-se amb temes ardits, dificils, 
com a repte i com a compromis, 
i a fe que sap eixir-ne amb tota 
potestà!.

tR (Ì»»S
Rambla de. Sabadell, 82 

Tel. 726 57 85 - SABADELL

Negre
LLUÍS CLAPÉS

Novament aquest artista ens 
ha ofert una mostra que duu el 
segell de l ’Originalität. EU, ar
tista creatiu i inquiet, va a la re
cerca de noves diccions i nous 
volums i gràcies a aquesta seva 
constant recerca és com ens pot 
oferir noves peces que indivi
dualment configuren un preat 
context. Ara, variacions sotre 
un tema, no pas reiteratiu, ha 
presentai uns signes géométries 
-simétries- que conformen una 
mostra dins d ’un marc d ’Origi
nalität i de bon gust.

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL

MARCS MOTLLURES 
LAMINES I REPRODUCCIONS 

Travessia Borriana, 6 
Sabadell. tel. 726 05 28

“GALERIES
ROVIRA”

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL
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astronomìa
per Maria Eulalia Taulé

Els bolets
_^uan arriba la tardor i comença a ploure, al cap d’uns 

dies -diuen vint-i-un, aproximadament- treuran el seu nas, 
els bolets. La seva presència va unida a la humitat i a un clima ni massa fred ni excessivament càlid.

Les espècies de bolets es poden comptar per desenes de 
milers, de les quais només unes dues mil son comestibles. De 
totes formes, al nostre pais son moites menys les que ens mengem.

Els bolets contenen un 90% d’aigua. El 60% de la seva 
matèria seca és proteina, amb una cornposició d’aminoàcids 
-parts amb què es descompossa una proteina- similar a la de 
les proteines de les verdures. Però el seu vertader interés 
brqmatològic és el seu sabor.

És curiós que els bolets no siguin apreciats arreu de l’Es- 
tat espanyol, ja que ùnicament Catalunya i el Pais Base en 
som capdavanters. Als altres llocs se’ls han mirât bastants any s de reull.

Èls més apreciats -fins ara- sempre han estât els silvestres, però actualment diuen que ja s’aconsegueixen, de cultiu, es
pècies considerades fins ara exclusivament de bosc. Pot èsser un repte a probar.
ELS BOLETS A CAN SOLÀ DEL PLA
A Matadepera, dins del Pia de Sant Llorenç, s’hi troba el 
restaurant de “ Can Solà del Pia” . Està dins d’una masia 
-data del 1310-ben restaurada i conservada. L’indret on es 
troba és perfecte, i la seva decoraciò interior, essent molt 
acurada, assoleix un exacte equilibri entre rústec i acollidor.

La direcció és a cárrec d’Én Pere Puig i la seva esposa 
Mercè Moya. En Pere porta el menjador, i la Mercè compa
gina la seva tasca entre la cuina i el menjador. Fa dos anys 
que van canviar el tipus de cuina i, de earns a la brasa, ara fan “ cuina del mercat” .

La seva carta la renoven tres vegades l’any, i la compra la 
reparteixen entre La Boqueria per al peix i el mercat de Terrassa per a les earns.

El més important en un plat és -per ordre de prioritats- 
qualitat, presentació i bon gust. La seva rebosteria és d’ela- 
boració pròpia.

Els plats estrelles de Can Solà sòn: Gourmet, Rap amb llanegues i Peus de porc désossais i farcìts.
Hem cregut que avui era digne de mencio el nom de Puig, 

perqué a la familia dels pares li devem una recepte de rabas- soles farcides que molts destacats restauradors catalans li re- 
coneixen corn a seva. De totes formes, avui donarem a qui 
una altra recepta de bolets -adient per a la temporada- que élis tenen corn a original del seu Restaurant. •

V CONCURS DE RATAFIA
A Santa Coloma de Farners, comarca de La Selva, enguany se cele

bra el V Concurs de Ratafia (del 17 al 19 d’aquest mes d’octubre).
Al voltant d’aquest concurs s’ha préparât tot un marc d’actes i 

aquesta es per conservar una de les nostres tradicions, apropar-la al jo- 
vent, treure-li el tôpic de “tipie” , és a dir, nomialitzar allò que pels 
nostres avis ja era normal, tal com diuen en la matebca Salutaciô en la 
quai ens dónen a conèbeer aquest concurs els seus organitzadors.

“Que és ratafia? És una aiguardent adobada amb un troç de peli de 
llimona, quatre o cinc clavells, una nou moscada, una pell de nou ver- 
da partida a talléis i un bocí de canyella d ’Holanda, a qué alguns afe- 
geixen un brot de menta i de maria-lluísa... Tot això es posa uns 
quants dies a sol i serena”. Verdaguer. Rondalles.

ÍC lJ ^ 0 T )RAP AMB LLANEGUES (per a 4 persones)
Vuit talls de rap - 1/2 copa de brandy 

100 gr. d’ametlles - 50 gr. d’avellanes - 50 gr. de pinyons 
bastant julivert - 300 gr. de llanegues 1 tomáquet, 1 ceba, oli, sal, pebre 1 tassa de fumet de peix

S’enfarina el rap i es fregeix. Amb aquest oli s’hi fregiran, des- prés, les llanegues, i es fa el sofregit de ceba fins que estigui caramel, litzada.Es tornen ajuntar rap, llanegues i ceba i s’hi tira el brandy, es flameja, deixant-ho reduir, s’hi afegeix el tomáquet ratllat, 
deixant-lo sofregir, i després la picada amb les ametlles, avellanes, julivert i fumet o brou de peix. Es deixa reduir una altra ve- jl 

gada i ja estará a punt de servir. I

MENJADORS PRIVAIS CLIMAT1TZATS 
PER ÀPATS DE NEGOCIS I FAMILIARS. 

SERVEI A DOMICILE 
TANÇAT ELS DIMARTS.

restaurant
Can Solà del Plà

c/. Plà de Sant Llorenç, s/n. - Telf. 787 08 07 - Matadepera
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Premi 
Sarrt Joan

de novel.la catalana, 1986
convocat per la Caixa d’Estalvis de Sabadell

4;

La Caixa d’Estalvis de Sabadell es complau a
convidar-lo a l’acte de concessió del Premi, al Saló de l’Entitat,
carrer de Gràcia, 17, Sabadell,
el proper dia 30 d’octubre a les set de la tarda.

Programa:

• Obertura.

• Conferència del Sr. Jaume Lorés, escriptor, 
sobre el tema “ Els reptes de la Cultura Catalana” .

• Lectura del veredicte del Jurat i proclamació del guanyador.

• Cloenda de l’acte.

Sabadell, octubre de 1986
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E L  P R E S I D E N T  

D E  LA

G E N E R A L IT Ä T  D E  Cx\TALL N V A

Felicito ben cordialment tots els que heu fet possible, amb el vostre esforc, la vos
tra tenacitat i la vostra il.lusió, que enguany la Festa Literària de la Nit de Santa 
Liúda se celebri a la ciutat de Sabadell.

Aquesta Festa és una celebrado important per a la cultura de Catalunya. És una 
festa que ve de lluny, quan no es podien celebrar moltes coses que avui celebrem, pe
rò que tenien el mateix significat. Signifiquen que la gent que “ fèiem país” ja ens 
moviem quan semblava que no es podia fer res. 1 si avui podem celebrar aquesta Fes
ta amb aquest esplendor, voi dir que a Cata'unya es va produint, poc a poc, però amb 
fermesa, un procés de normalitzaciò. I ara que ens trobem en aquest procés de nor- 
malitzaciò, ara que la Generalität ens representa a tots, ningú no ha d’abandonar el 
seu Hoc de treball i de responsabilitat. Tots hem d’aportar el nostre esforg, siguí el 
que sigui, gran o petit, a la normalitzaciò de la llengua i de la cultura pròpies de Cata
lunya. I vosaltres, que avui enlaireu la torxa dels que us han precedi! en l’organitza- 
ciò d’aquestes Festes Literàries, sabeu que el pais l’hem de construir amb l’ajuda de 
tots. De les institucions, en primer lloc, que ens assenyalen objectius i camins, però 
amb la iniciativa i la creatività! de la società! civil, sense la qual Catalunya no arriba
rla a ser un pais que valgui la pena. I com ja us he dit altres vegades, no us pregunten 
mai “ qué pot fer Catalunya per mi” , que és una pregunta egoista i estéril, sinó que 
ens hem de preguntar sempre, amb el cor a la má, “ qué puc fer jo per Catalunya” . 
Amb aquesta disposició generosa i entusiasta, el pais anirá endavant.

Jordi Pujol



UN VIATGE a r t ìs t ic i LITERARl PER LA CATALUNYA CONTEMPORÀNIA

Una apor:
Diputació de Barcebna 

a la candidatura olímpica de 
la ciutat de Barcelona

Diputació de Barcelona
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Els catalans sabem prou bé que la llengua ha es
tât, al llarg dels temps, el nostre signe fonamental 
d’identitat nacional. Altres pobles sense Estât -i 
fins i tot alguns que en tenen corn, per exemple, 
Irlanda- han Iluitat per la seva llibertat sense fer-se 
massa forts en la qüestió de la llengua. Els cata
lans, no. I el résultat el tenim davant nostre. Una 
llengua que sense el suport historic d’un Estât, po
dia decandir-se o morir com tantes altres (el còr- 
nic, el gai.lès, el gaèlic...), gaudeix d’una vida in
tensa i produeix una literatura força estimable. 
Les tradicionals nits de Santa Liúda en son un 
bon exemple.

No podem, naturalment, caure en cap mena de 
triomfalisme. Tenim llibertat i autonomia. La 
nostra cultura té suport oficial al costat del popu
lar que mai no li havia mancat. Però apareixen, en 
canvi, nous perills. Els formidables canvis tecno- 
lògics que estem expérimentant ens vari imposant 
una cultura cosmopolita de tipus àudio-visual que 
empobreix la tradicional cultura fonamentada en 
la lectura. No es tracta, evidentment, d’escollir 
entre aquests dos models culturáis, o el literari 
tradicional o bé l’áudio-visual modern. Però sí 
que ens cal buscar l’equilibri necessari per tal que 
no mori o es debiliti massa el que ha estât el cor de 
la cultura occidental: la literatura. Des d’una 
perspectiva catalana aquesta nécessitât de 
reforçar la cultura de sempre davant la poderosa 
embranzida de les noves tecnologies és encara més 
evident. Per a les petites cultures com la nostra, 
les noves tecnologies poden significar una mena 
de colonialisme ideològic i, com ja he dit, si Cata
lunya perd la seva literatura perd també en bona 
mesura la seva Identität nacional.

Les nits de Santa Llùcia han estât tradicional- 
ment una mostra del nostre tarannà cultural. No 
sòn festes exclusivament literàries. Sòn, essencial- 
ment, festes civiques i culturáis en les quais es ma
nifesta aquesta unió profunda entre un poblé i la 
seva literatura. Sòn festes populars en les quais es 
trenca clarament el mur que massa sovint separa 
les élites culturáis i politiques de les bases popu
lars. En aquest sentit considero que sòn un bon 
model del tipus de cultura que voldriem: humanis
ta, popular i Iliure.

Aquest any la nit de Santa Llúcia se celebra a 
Sabadell. No cal pas ara fer l’elogi d’una ciutat

que tant ha représentât en la vida econòmica i cul
tural de la Catalunya moderna. Però si que vull 
acabar aqüestes ratlles amb un record emocionat i 
personal d’un home que hem perdut aquest any i 
que sintetitzava perfectament el carácter civic i de- 
mocràtic de la nostra literatura: Joan Oliver. Per 
ais homes de la meva generaciò, Joan Oliver/Pere 
Quart representará sempre Lintel.lectual català 
profundament compromès amb el seu poblé i amb 
la democràcia. Que la seva vida i la seva obra ins- 
pirin per molts anys els fills de Sabadell i els fills 
de Catalunya.

ANTONI DALMAU I RIBALTA
President de la Diputació de Barcelona



Aiuntament |^ | de Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell està treballant perqué l’ús del 
català comporti al mateix temps un coneixement de la 
historia cultural passada i present de la ciutat.

c_ A /
Centre de Normal i tzac ió  L ingüíst ica

PI. de Sant Roc, 8 -  11. 725 45 43 Sabadell

Serveis gratuits de:

• Correcciô de textes en català
• Assessorament Lingüistic
• Consultes per teléfon
• Léxics en català

Horari: de 9 del mati a 2 del migdia, 
de dilluns a divendres.

Generalität de Catalunya 
Il II II Departament 

de Cultura
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Abans es deia que Sabadell era una ciutat per treballar-hi, però no per viure-hi. 
Després va ser difícil fins i tot treballar-hi, ara estem -tots- refent la ciutat per poder- 
hi treballar i viure dignament.

Com tantes altres ciutats del cinturò industrial, Sabadell va créixer sobtadament 
com a conseqüéncia d’una forta emigració i el dèficit infrastructural i el conflicte cul
tural van presentar-se amb cruesa en molts moments.

Hem récupérât molt dèficit d’infrastructura, avui la ciutat té moites possibilitats 
-Pare de Catalunya, Eix Macià, Sant Oleguer, etc.- i el futur econòmic passa per la 
diversificaciò industriai, l ’increment del sector servéis i una vocaciò clara per a les no
ves tecnologies.

Ara cal fer un esforç per al rellançament cultural de la ciutat; la quantità! de perso
nes i d’entitats, com podren comprovar en aquest número que teniu a les mans, i els 
avenços en la normalitzaciô lingüística ens fan ser optimistes en aquest sentit.

Des d’aquesta perspectiva, la Nit de Santa Llùcia i la seva festa literària pren per a 
nosaltres més sentit. D ’una banda, la celebraciô itinerant en aqüestes ciutats mitjanes 
que articulen Catalunya i de l ’altra el prestigi dels mateixos prends representen un 
ajut per al rellançament de la vida cultural de la nostra ciutat.

Benvinguts, dones, tots els qui sou aquí, de diversos indrets de Catalunya, felicitats 
ais organitzadors i especialment a Omnium Cultural, perqué heu optât per la nostra 
ciutat com a marc d’aquesta 36 edició. Finalment, vull felicitar la revista “ Quadern” 
perqué a través d ’aquest monográfic ens ajuda, no solament els assistents, sino també 
els mateixos sabadellencs, a aproximar-nos a la dimensió cultural de la nostra ciutat. 
Cordialment,

Antoni Farrés 
Alcalde de Sabadell
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Portada: Dibuix de l’escultor 
JOSEP M .“ SUBIRACHS.

693 ANNA M.“ AGU1LÓ. Per Joan Cuscó.

RÀD104: DELI ANYS DE RÀDIO 
EN CATALÀ. Per Xavier Foz i Sala.659 PARAULES DELS: Molt Honorable Sr. JORDl 
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í  à' " *  ̂ La nostra portada
' La portada d ’aquest número especial dedicat a la

Festa de la Nit de Santa Liúda, la vesteix artistica- 
ment un dibuix cedit per l ’escultor Josep M.  ̂ Subi- 
rachs. La seva coUaboraciô ha estât, corn ens ha dit 
ell mateix, en homenatge al que representa aquesta 
Festa de les Lletres Catalanes.

D ’aquest número especial dedicat a la Festa Literària de 
Santa Liúda 1986, n ’ha tingut cura una comissió formada 
per: Anna Maria Aguiló i Sabadell, Joan Blanquer i Panadés, 
Ricard Calvo i Duran, Lluís Casais i Garda, Joan Cuscó i 
Aymamí, Pere Roca i Garriga i Josep Torrella i Pineda.

Aquesta comissió agraeix la col.laboració de totes aquelles 
persones i entitats que d ’una manera o altra han f e tpossible la 
realització d ’aquest número amb el qual s ’ha prêtés de donar 
una visió de la nostra ciutat que enguany se sent honorada 
acollint la Nit Literària de Santa Liúda.
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Pòrtic

UADERN, que ha tingut com a divisa “ Amies de les Arts i 
de les Lletres de Sabadell“ com a record i homenatge al nos
tre poeta Joaquim Folguera que va teñir la idea d’organitzar 
una Associació amb aquest nom, voi sumar-se a l’alegria de 
Sabadell de veure reunits ara i aqui, tants que cultiven i que 
estimen les lletres catalanes; i voi fer-los conèixer una mica 

qué és i com és aquesta ciutat que avui els acuii. Per aixó ha fet aquest 
número especial i ha demanat col.laboracions per a reflectir els aspectes 
tan variats de la vida de Sabadell.

De fora estant, Sabadell pot donar només la imatge d’una ciutat feine- 
ra, d ’una ciutat preocupada pel teler i la fusada; però Sabadell és molt 
més que aixó: és un microcosmos d’activitats i d’inquietuds, que van des 
de la més alta especialització tecnològica, técnica i científica, fins a les 
innombrables societats, agrupacions, entitats, que tenen un món ben seu 
d’aficions i de delers.

Des deis que amb el telescopi escruten els misteris del cel, fins als grups 
d’ocellaires preocupats pel cant de llurs caderneres, Sabadell és tot això: 
és la ciutat que treballa, que pensa, que prega, que crea, que fa art i fa li
teratura; que fa tot el que ha de fer cada poblé, aportar la seva ánima a 
l’obra de construcció del nostre país. Si no es poden fer miracles, sí que 
es pot dur un granet de sorra a l ’obra comú.

Una catedral no és feta sois de pedres aplicades, ans el ciment que 
l’aguanta és fet de fe, d’esperanga i de pregária; així una ciutat no es sois 
amb cases arrenglerades sinó també amb el fervor, l ’entusiasme i la Soli
darität dels sens habitants. I si avui el que amenaza la ciutat és la desapa- 
rició de tot això, ens cal més que mai posar a les portes d’entrada dels 
nostres pobles els poetes, els homes que creen somnis, il.lusions, amor i 
esperances de demà, aquells que escriuen les històries que embelleixen la 
vida i que a través dels anys pasten una civilització, una cultura, una ma
nera de ser i d ’esperangar.

Lluis Casals i Garda
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La Festa dels Premìs de Santa Liúda

1 a Festa literària de la Nit de Santa 
Liúda, per a Tadjudicació de premis a 
obres catalanes, va ser iniciada a Barce
lona el 1951 per l’editor Josep M. Cru- 
zet (llibreria Catalonia, actual Casa del 
Llibre, i editorials Selecta i Aedos) i s’hi 
va incorporar el premi de novel.la que 
ja convocaven els editors Aymà.

El nom de Santa Liúda li ve de la da
ta del 13 de desembre, en què havia es
tât adjudicat anteriorment el premi 
“ Crexells” , el primer de novel.la cata
lana, instituït a la memòria d’aquest es- 
criptor el 1928 pels sens companys de 
penya de l’Ateneu Barcelonés. Joan 
Crexells havia mort als 30 anys, el dia 
de Santa Llùcia del 1926.

La Festa literària va acollir el 1960 un 
nou premi de novel.la, el “ Sant Jordi” , 
instituït pel grup de persones que va 
fundar l’any següent l’entitat Omnium 
Cultural, la quai ara compleix els 25 
anys i és, de fa una colla d’anys, l’orga- 
nitzadora de la Festa.

Aquesta Festa s’ha célébrât tradicio- 
nalment en forma de sopar literari i ma- 
joritàriament a diversos punts de la ciu- 
tat de Barcelona (1951-1969, 1971, 
1975, 1980 i 1984; el 1970 no hi va haver 
acte públic).

A partir d’un cert moment, diverses 
Delegacions territorials d’Òmnium Cul
tural van demanar de celebrar-la fora 
de Barcelona, i aixi és com ha esdevin- 
gut la Festa de les Lletres Catalanes, tot 
mantenint el record dels seus origens en 
els Premis de Santa Llùcia, aixi com la 
continuitat amb la tradició anterior.

Les poblacions que han acollit fins 
ara la Festa són:

Tarragona (1972), Vic (1973), Lleida 
(1974, cinc-cents anys del llibre catalá), 
Girona (1976), l’Espluga de Francolí 
(1977, commemoracions diverses), Ba- 
dalona (1978, cinquantenari de les Edi- 
cions Proa), Reus (1979), Terrassa 
(1981), Tortosa (1982), Mataró (1983), 
Igualada (1985) i Sabadell (1986, trenta- 
sisena celebrado).

La celebrado d’enguany, organitza- 
da per la Delegado d’Omnium Cultural 
a Sabadell, compta amb la participado 
de diverses entitats sabadellenques, 
encapçalades per l’Ajuntament de la 
Ciutat, per tal de fer possible tot un 
marc de celebracions culturáis al vol- 
tant del sopar literari tradicional.

Els premis convocats per a la Festa 
d’enguany poden ser agrupats en: lite- 
raris tradicionals, infantils i juvenils, 
d’estudis i de comunicado, com en les 
darreres convocatôries.

Els de més llarga tradició són el 
“ Sant Jordi’’, de novel.la; el “ Carles 
Riba’’, de poesia, que enguany aug
menta la dotado a 400.000 Ptes., i el 
“ Victor Català” , de contes i narra- 
cions.

El segon bloc, el constitueixen els 
premis: “ Josep M. Folch i Torres’’, de 
novel.les per a nois i noies, i el “ Joa- 
quim Ruyra’’, de narrativa juvenil 
(amb una dotado d’un milió i mig de 
Ptes.), junt amb el “ Lola Anglada” , de 
contes breus per a nois i noies. Hi ha 
també, com l’any passât, un premi per 
a poetes joves (d’edat compresa entre 
els 17 i els 26 anys), el “ Salvador Es- 
priu’’, i un altre de treballs sobre l’ani- 
mació d’activitats en el temps Iliure,

l’“Ángel Fábregues” .
En l’apartat d’estudis, hi ha el premi 

“Xarxa” , d’assaig (de recerca o de 
creació, dotât amb 500.000 Ptes.); el 
premi “ Francese Eiximenis” , d’assaig 
religiös (amb dotació incrementada a
200.000 Ptes.), i el “ Fundado Congrès 
de Cultura Catalana” , de biografia i es- 
tudis histórics (increment de dotació a
500.000 Ptes.)

Pel que fa a mitjans de comunicació, 
hi ha els premis: “Avui” , de treballs 
periodístics publicats, i “ Ómnium Cul
tural” , de programes de ràdio i de tele- 
visió que hagin estât emesos.

Una de les particularitats d’aquesta 
Festa és l’adjudicació conjunta de pre
mis diversos, convocats per entitats 
també diverses. Aixó, que ja era aixi de 
bon principi -quan l’editor Josep M. 
Cruzet va instituir la Festa el 1951-, 
continua vigent amb la intervenció, 
com a convocants, de les editorials Se
lecta, La Galera i Laia; de les funda- 
cions Enciclopédia Catalana, Pere Ver
gés, Josep Sans i Congrès de Cultura 
Catalana, i d’altres empreses i entitats 
com Premsa Catalana, Xarxa Cultural, 
Centre d’Estudis Francese Eiximenis, 
Caixa d’Estalvis de Terrassa i Ómnium 
Cultural mateix, que és qui coordina la 
Festa i en vetlla l’organització.

Altres poblacions tenen demanada 
l’organització de la Festa per a anys vi- 
nents. Tot fa pensar, per tant, que si va 
començar com una acciò més aviat tes
timonial i de resistència, tant el fet lite
rari com la Festa mateixa s’han anat 
consolidant en el panorama cultural del 
poblé català. •
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De Terrassa estant
per Màrius Samarra

\  ' uan s’escriu o es parla de la repres- 
siô lingüistico-cultural que va sofrir Ca
talunya durant el franquisme sembla 
que es doni per descomptat que es trac- 
tava d’un jou que va oprimir per igual a 
tots els ciutadans de naixença catalana.

Foren molts, moltissims, els que amb 
els trasbals de la guerra varen perdre la 
seva consciència nacional. És més fácil 
de dir, que foren ben pocs els que es 
mantingueren ferms i lùcids en entendre 
que Catalunya no havia de pagar amb 
la seva llengua, la seva cultura, els seus 
costums i la seva llibertat, els errors dels 
uns i l’odi dels altres.

Mantenir-se ferm i lùcid no era ni fá
cil ni còmode. Si exercies de català i eres 
catòlic -practicant- se t ’acusava de fa- 
nàtic de la ceba, si exercies de català i 
no et manifestaves religiös, llavors defi- 
nitivament eres déclarât “ rojillo” . I 
aixô no sols per Testament oficial 
opressor sinó que també hi coincidia 
una bona part de la societat, sobretot la

benestant, i hi ajudava la indiferència i 
la por “ d’embolicar-se” de la majoria 
del poblé.

Fins a les altures dels anys 60 (1966- 
67-68) no es comen^à a desvetllar la 
consciència nacional catalana, s’entén 
massivament.

Aquesta situado va permetre que 
aquells pocs de sempre poguessin 
comentar a treballar organitzadament 
per la recuperació de la cultura catala
na, sobretot la llengua.

Fou Tèpoca de Texpansió de TÒm- 
nium Cultural que cinc benemèrits ciu
tadans de l’alta burgesia catalana ha- 
vien fundat contra tota mena de dificul- 
tats i través.

Simultàniament els “ pocs” de les 
ciutats de Catalunya s’associaven per 
actuar. També, naturalment a Saba
dell, que confiaren la direcció del grup 
a En Joan Blanquer i fundaren TÓm- 
nium Cultural a Sabadell.

Aquest grup de ciutadans, amb pocs

recursos i no massa experiència, inter- 
canviaven cordialment els seus punts de 
vista i s’ajudaven mútuament. Dono 
testimoni dels freqüents contactes que 
el grup de Sabadell tenien amb el grup 
de Terrassa, representa! llavors per 
Avel.li Estrenger i Joaquim Badia.

Avui tot és força diferent. Democrá- 
cia, Estatut i Generalität. L’Òmnium 
Cultural a Sabadell té ja un brillant his
torial i un merescut prestigi que les jun
tes que s’han rellevat Thi han conferit 
amb el seu esforç, però les nécessitais 
de recuperació de Catalunya no s’han 
pas assoli! encara i TÒmnium Cultural 
a Sabadell continua la seva tasca i el seu 
combat, però fa una pausa i organitza 
una festa. La nit literària dels premis de 
Santa Liúda.

Èxit, sabadellencs, i endavant per 
Catalunya!

BANCA CATALANA
□  Banc de Casa

Amb la festa literana 
de la nìt de Santa Liúda

1986
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Una tradìcìó fructífera que cal actualìtzar
per Josep Fault

K  enim una gran i esponerosa tradició 
de premis literaris. La gran florida, pe
rò, és de després de la guerra civil, per
qué, mancats d’altres coses, empràrem 
aleshores els concursos literaris com a 
reforçament dels nostres signes d’iden- 
titat. Durant trenta any s, amb totes les 
variants possibles i amb totes les dédi
cacions especifiques concretes, els pre- 
mis literaris foren sobretot una eina de 
resistència. És un llarg période que té 
dues Ates ben concretes: la creació del 
Joanot Martorell el 1947 i la gran festa 
de concessió a Montjuic de l’any 1975, 
quan la llibertat potser encara no es vi
vía, però ja començava a palpar-se.

Aquesta gran tradició, sòlida, segura 
i eficient, vinculada sobretot a Barcelo
na, però present a molts d’altres indrets 
dels Paisos Catalans, indubtablement, 
és ara en una altra fase histórica. Per 
això la tradició, molt fidel encara a les 
formes del passât, no es troba actualit- 
zada d’acord amb l’altura dels temps, 
amb les noves circumstàncies i amb una 
societat que no pot ser, de cap de les 
maneres, la de fa deu, vint, trenta o 
quaranta anys.

Tan poc actualitzada es troba que, 
contra el que alguns ingénus van profe- 
titzar, la democràcia no ha servit per a 
reduir el nombre de premis i organitzar- 
los segons unes pautes que podriem 
anomenar de normalitat, sinó per a 
augmentar-ne el nombre i per a 
convertir-los, amb més contundéncia 
que abans encara, en el nostre pa de ca
da dia.

Deia Riba que l’amor a la llengua ha- 
via générât entre nosaltres un gran 
nombre d’amies a la poesia. En una pe
rifrasi fácil, no és exagerat de dir que 
aquest mateix amor ha produit un aug
ment sense fre dels nostres premis lite
raris. I, en principi, és ben explicable, 
perqué fins i tot quan no es podia fer 
nacionalment res, era possible de crear 
premis. Aquests trobaven inconvé
nients i una regulació restrictiva, però 
es tractava de barreres poc o molt supe
rables. Allò que aleshores constituía un 
mérit indubtable, a hores d’ara esdevé 
una facilitât que, tot i que basada en la 
més bona intenció del món, palesa nor- 
malment, si més no, falta d’imaginació.

No cal dir que en un régim de lliber
tat, aquesta també ha d’ésser vàlida per 
a tota mena de concursos literaris i per 
a tota mena d’organitzacions d’aquests

Lin dels primers Premis de Santa l.liicia a la “ Casa del Ubro” (abans, Uibreria Catalonia), quan I’a.te de la concessio 
censtituia una manifestacio de resistencia.

concursos, però horn troba a faltar, en 
I’exercici d’aquesta llibertat, an alé 
creador i vertebrador més gran, gran 
com el que va fer possible els premis 
quan era difícil de crear-los i qu£n, per 
simples raons de subsisténcia, calia 
crear-los.

Per això, en una nova celebrado de 
la tradicional festa oterària de desem-

bre, en retre homenatge ais que la feren 
possible i la mantingueren en temps di- 
ficils, cal desitjar i demanar que el ma
teix tremp d'aleshores s’apliqui a l’hora 
present. Només així farem de la tradició 
part de la vida d’avui, perqué només 
així aconseguirem d’actuahtzar-la.



670

Tenìm historia
per Joan Alsina i Girali

I  n r “ Anuari Sabadellenc” de l’any 
1928 mossèn Gabriel Clausellas, alesho- 
res Arxiver Municipal, hi publicà un ar
ticle amb aquest titol en el qual s’hi feia 
un breu resum de tota la historia de Sa- 
badell; l’article acabava amb aqüestes 
paraules: ‘Wo som pas d ’avui; som 
d ’ahir; tenim la nostra historia i, per 
tant, la nostra tradició. Elles han d'és- 
ser el nostre guiatge i la nostra força. 
Obrem, dones, atenent i considérant 
sempre la pedra d ’on havem estât ta- 
llats”.

I que no som d’avui, que som d’ahir, 
ens ho vénen a demostrar de manera 
irrefutable els nombrosos testimonis de 
la nostra historia que tenim guardats, 
no en una tancada llobreguesa, sino en 
institucions públiques obertes a tot- 
hom.

Exemples d’aquestes institucions sa- 
badellenques, obertes a tots i, afortuna- 
dament, cada dia més freqüentades, 
són l’Arxiu Historie, els Museus d’His- 
tória i d’Art, l’Exposició permanent 
d’Eines del Camp i l’Institut de Paleon
tologia Miquel Crusafont.

L’Arxiu Historie de Sabadell - Si la
importáncia del contingut de l’Arxiu no 
quedés plenament demostrada per la 
quantitat i qualitat de tota la documen
tado que s’hi guarda, antiga i moderna, 
el sol fet que el seu fons documental ha- 
gi estât la base per obres tan valuoses 
per ais sabadellencs com els “Annals” 
d’Antoni Bosch i Cardellach i els “Ele
ments d ’Història de Sabadell” de Mi
quel Carreras i Costajussà, seria prou 
per demostrar la importáncia de tot el 
que a l’Arxiu es guarda.

L’encert de la Corporació Municipal 
de traslladar l’Arxiu des del seu encon- 
giment de les golfes de les Cases Consis- 
torials a la magnificèneia noucentista 
de la casa Ponsà ha fet que aquesta ins- 
titució sigui cada dia més visitada, no 
sols per simples curiosos, que benvin- 
guts hi siguin, sino per estudiosos i 
afeccionats a la nostra historia que hi 
poden trobar des de les primeres noti
cies dels masos del pia de Sabadell i de 
la seva primitiva parroquia de Sant Fe- 
liu d’Arrahona, a l’altra banda del riu, 
“en Uà de l ’aigua”, fins a les darreres 
novetats sabadellenques com poden ser 
els estudis per a la realització del Pare 
Catalunya.

Tan important, però, com l’existèn-

cia d’investigadors a l’Arxiu és la coo- 
peració que, en forma de donatius de 
documentació diversa van donant força 
sabadellencs. En la Memòria de 1985 hi 
consten més de seixanta persones que 
han fet donatius a l’Arxiu. No ha d’és- 
ser sols el fons que quotidianament va 
entregant el nostre Ajuntament; és en
tre tots que també podem ampliar el 
contingut del nostre Arxiu enriquint-lo 
més i més cada dia i millorant d’aquesta 
manera la fundó que ara ja tan brillant- 
ment acompleix: la d’ésser testimoni fi- 
del de la nostra història documental.

EL Museu d’Història - Si de gairebé 
immemorial hem de considerar l’origen 
de l’Arxiu, més ben conegudes són les 
dades del Museu d’Història, de creació 
moderna.

La inauguració oficial del Museu 
d’Història fou durant la Festa Major 
del 1931. Hi ha, però, tota una p re is 
tòria, estudiada a fons en la Ponéncia 
que el senyor Lluis Mas i Gomis, durant 
molts anys Director del Museu, llegi a 
la Fundado Bosch i Cardellach el març 
de 1957. La història més recent del Mu
seu ha estât feta pel senyor Joan Farell i 
Domingo {“El cinquantenari del Museu 
d ’Història” Quaderns d’Arxiu de la 
Fundado Bosch i Cardellach n°. XLI- 
1982).

Si l’Arxiu és, com hem vist, el graó 
documentai escrit de la nostra història 
el Museu d’Història n’és el graó gràfic. 
Des dels enterraments de can Roqueta 
(de 1000 a 650 anys abans de Crist) fins 
a vestuaris o màquines de vapor del se- 
gle dinou, passant pel mosaic i els dò- 
liums de la vila romana de La Salut, po
dem contemplar al nostre Museu d’His
tòria i d’una manera ben gràfica, tota 
l’evolució histórica de Sabadell.

El valuós i abundant contingut del 
Museu d’Història i el relativament petit 
espai per incloure-ho tot, féu que el 
Museu d’Història donés naixença a al- 
tres dos Museus: el d’Art, animador del 
qual fou el senyor Lluis Clapés i Gonzá
lez, i el de Paleontologia, nascut sota la 
cura del Doctor Miquel Crusafont i 
Pairó; de tots dos Museus en parlarem 
més endavant.

Moites han estât les aportacions i do
natius que ha rebut el Museu d’Història 
de tots els sabadellencs; ja en el Catàleg 
que es va editar l’any 1970 s’hi deia: 
“Els sabadellencs s ’han recordat del

seu Museu oferint-li tot allò que és im
portant per al coneixement de la vida i 
el treball dels homes”.

I la visita al Museu d’Història ens do
na, que és molt, aquest coneixement de 
la vida i el treball dels homes del Saba
dell de totes les époques.

L’Institut de Paleontologìa Miquel 
Crusafont - Lenta i dificultosa fou la 
gestado d’aquest Institut.

El valuós fons paleontolôgic del Mu
seu de Sabadell, degut principalment a 
la incansable activitat del Dr. Crusa
font, s’amuntegava al Museu, corn deia 
el mateix Dr. Crusafont en una carta al 
seu amie i col.laborador Dr. Jaume 
Truyols datada a novembre de 1964, 
“en un caos de fòssils reenterrats en cai- 
xes per tot arreu”. El Dr. Josep Vicenç 
Santafè, en el “ Quadern” mono- 
gràfic dedicat a Miquel Crusafont i pu- 
blicat l’any 1984, va fer ja una docu
mentada història de la seva gestació.

Per fi el 9 de novembre de 1969 
s’inaugurava el nou Institut Provincial 
de Paleontologia que des d’octubre de 
1983 porta, a més, el nom del Dr. Mi
quel Crusafont.

El contingut de l’Institut va ja més 
enllà de la història o prehistòria sabade
llenques de la mateixa manera que el 
seu creador, el Dr. Crusafont, va anar 
més enllà d’ésser una celebrità! local 
per convertir-se en una figura interna
cional.

Però les profundes arrels sabadellen
ques del Dr. Crusafont, que li feien po
sar la condicio, en una carta del febrer 
de 1961 al President de la Diputació de 
Barcelona, que “l’Institut de Paleonto
logia radicaria sempre a Sabadell” han 
fet que aquest Institut, nascut amb els 
materials paleontològics de l’antic Mu
seu de Sabadell, pugui èsser considérât 
corn una de les institucions sabadellen
ques de més categoria i alhora d’un 
contigut més universal.

El Museu d’Art - Moites de les obres, 
pintura, dibuix, escultura, avui en el 
Museu d’Art, s’amuntegaven en el 
“quarto de mais endreços” del Museu 
d’Història que s’anava fent petit per 
poder exposar adequadament tot el va
luós material de qué es disposava.

La creació de l’Institut de Paleonto
logia fou ja un bon alleujament del pro
blema, però quedava encara molta co-
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sa, pintura i dibuix especialment, sense 
poder-se exposar.

El senyor Lluís Clapés i Gonzáles fou 
l’animador del traspás de tot el fons 
d’Art del Museu d’História al nou Mu- 
seu d’Art del carrer del Dr. Puig. S’ha- 
bilitá el bell l asal de la familia Turull, 
de Taita burgesia sabadellenca, i molts 
dels salons d’aquesta casa son avui en
cara visibles amb tot el seu esplendor 
noucentista. El maig de 1970 es féu la 
inaugurado oficial.

Els dibuixos, pintures i escultures que 
conté el Museu d’Art son una gairebé 
exhaustiva mostra dels artistes sabade- 
llencs de totes les époques; s’hi recullen 
a més, algunes obres d’artistes no saba- 
dellencs.

La visita al Museu d’Art ens ve a 
completar la histôria de Sabadell i ens 
fa palés que la nostra Ciutat no és ni ha 
estât sols empori de pagesos, industrials 
i obrers sinó que també ha estât bressol 
de bons artistes.

L’Exposiciô Permanent d’eines agri
coles - Que la nostra Ciutat, avui tan in- 
dustrialitzada, fou eminentment agríco
la en els sens inicis és cosa de la que nin- 
gù no en dubta. Ja Miquel Carreras en 
els seus “Elements d ’História de Saba
dell’ ens ho recordava quan deia: “La 
nostra població havia de tenir una vida 
modesta, i els antics arrahonesos devien 
dedicarse al conreu, espargits per ma- 
sades, sota un o varis senyors”.

A Tencert que la Caixa d’Estalvis de 
Sabadell va tenir quan adquirí, el 1965, 
la casa i bosc de can Deu oferint-los a 
tota la Ciutat, s’hi afegeix Tencert de

crear-hi, el 1972, TExposició Perma
nent d’eines agricoles.

La creixent mecanització de T agricul
tura va fent que moites de les eines, 
ginys i mitjans de transport que s’ha- 
vien utilitzat en les feines del camp si- 
guin ja avui peces de museu.

La majoria de les peces exposades 
pro venen del Vallès, tot i que hi son 
abundants també les procedents del Ba- 
ges, Gironès i Osona. Arades, forques.

aixades, trulls d’oli, premses de vi, car
ros i tartanes, entre moites altres peces 
exposades, ens donen testimoni del nos
tre passât agrícola.

Si, com déiem al comen? d’aquestes 
notes, tenim historia, també podem, i 
ho fem, com hern vist, mostrar-la.

LLAR DEL LLIBRE
Pg. de la Plaça Major 12 i 34 SABADELL ^
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Biblioteca Quadern

DE LES ElXlDES

DIBUIXOS

ÀGUSTi MASVlDAL. SALAVERT
TEXTOS

)OAN CUSCÖ 1 AYMAMl

jOSEPTORROIA

4
UNAHlSItlRlADSABADaL

PERATOTS

Nùm. 1 exhaurii Nùm. 2 (2? edicìó).

DELS CARRERS 
DE SABADELL

ACUSTI MASVlDAl. i SAI.AVERT 

jOAN CUSCO 1 A'i MAMÌ

ÄMBLAGIETAT 
ALH0RADELREG0RB

FONTS I MINES
DEL RODAL DE SABADELL

Nùm. 6 exhaurii

JOSKP TORRL.1.1,1

‘Ĉ
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La Fundació Bosch i Cardellach

Dins el panorama de l’activitat cultu
ral sabadellenca d’aquests darrers anys, 
ocupa un Hoc destacat i preeminent la 
Fundació Bosch i Cardellach. entitat, 
cenacle o cercle que aplega bon nombre 
d’estudiosos de ternes locals i comarcáis 
que hi ha a la ciutat. Fou creada Fany 
1943 corn a fruit de les inquietuds de 
Joan Montllor, Miquel Crusafont i Ra
mon Arquer i comptà amb el suport 
moral i material de rellevants institu- 
cions sabadellenques. Al voltant d’un 
nudi de trenta membres numeraris 
s’apleguen una seixantena de col.labo- 
radors, tots els quais es distribuieixen 
en Seccions.

Al llarg de la quarantena d’anys que 
porta de vida, la Fundació ha desenrot- 
llat una tasca reaiment fructífera, per 
bé que de poc lluïment o vistositat. A 
cadascuna de les vuit Sessions que cele
bra a l’any, es llegeix un treball mono- 
gràfic realitzat per l’un o l’altre dels 
sens membres -excepcionalment per al- 
gù que no reuneix aquesta condició- i 
que versa sobre un tema sabadellenc o 
vallesà. El ventali dels estudis a què em 
refereixo és molt extens: abraça des de 
la História fins a les Ciències Naturals, 
passant per l’Economia, la Sociologia, 
rUrbanisme, les Arts i les Lletres. De 
tots els materials que gràcies a aquesta 
activitat es van produint i que están a 
disposició d’estudiosos i investigadors, 
alguns -els que pel motiu que sigui es 
consideren més rellevants- són editats a 
la col.lecciô “ Quaderns d’Arxiu” , que, 
dit sigui de passada, compta ja, en- 
guany, amb cinquanta-un titols.

La Fundació organitza, quan s’es- 
cau. Cicles de Conferències, Cursets i 
Exposicions de diversa índole, adients a 
la seva finalitat. Corn a més destaca- 
bles, d’entre les activitats d’aquesta me
na que ha portât a terme fins avui l’En- 
titat, esmentariem els tres “ Cursets 
d’iniciaciô als Estudis Locals’’ i el que 
versà sobre Lingüística Catalana, i 
l’Exposició de Llibres Sabadellencs, de 
l’any 1968. Sembla oportú de consignar 
que l’entitat tingué cura de la convoca- 
tória i adjudicació, els anys del 1956 al 
1975, del “ Premi Martí i Peydró’’ de li
teratura per a autors sabadellencs i que.
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Del nostre actìu cultural
per Pere Roca i Garriga

pel seu compte, creà els Premis “ Mi- 
quél Carreras” i “ Joan Montllor i Pu- 
jal” , per a treballs d’investigació sobre 
la historia local.

Una altra vessant de la Fundado és 
l’activitat editorial, que si bé no ha estât 
gaire abundosa ha représentât tanma- 
teix una aportació de gran valor per a la 
bibliografia sabadellenca. Fruit 
d’aquesta activitat són les següents 
obres: “ Primer Llibre d’Acords del 
Conseil de la Vila de Sabadell 1449- 
1472” (a. 1948), la segona edició de 
“ Conceptes i dites de Marti Rialp” 
(1949), de Miquel Carreras, “ Mossén 
Gaietá C lausellas. B iografia i 
semblança espiritual” (1952), de Jesús 
Farrés, “ L’escolapi sabadellenc Josep 
Calassanç Casanovas. Perfil biográfic” 
(1959), del P. Llogari Picanyol i “ Ma
nuel Ribot i Serra i Narcisa Freixas i 
Cruells. Commemoració centenària de 
dos sabadellencs il.lustres” (1962).

No podríem deixar d’esmentar que la 
Fundado és dipositária, per disposició 
testamentària de Pau Vila i Dinarés, de 
la valuosissima col.leccio d’Auques, 
Romanços i Literatura de Cordili que 
l’il.lustre geògraf i pedagog posseía i 
que fou llegada per eli a l’entitat saba
dellenca com a prova de reconeixement 
per haver-ne estât nomenat Membre 
Honorari i també per gentilesa envers la 
seva ciutat nadiua.

L’Acadèmia Católica

Fundada l’any 1870, per l’eximi doc
tor Feliu Sardá i Salvany, en un Saba
dell en plena expansió demogràfica i in
dustrial i de forta brega ideològica, 
l’Académia Católica (anomenada en un 
principi Académia de la Joventut Cató
lica) ha jugat un paper molt important 
dins la vida cultural de la ciutat al llarg 
de més d’un segle. Incendiât el seu es- 
tatge social pel juliol de 1936, quedaren 
interrompudes les seves activitats du
rant els tres anys de guerra i encara en 
els primers del franquisme. Ara funcio
na amb renovada vitalitat i es pot dir 
que torna a ser el que era, si bé en versió 
actualitzada.

Sota el guiatge del seu fundador fins 
al 1916 i, després, del doctor Lluís Car-

Hihlioli'ia la ( aixa il'l.slalxis de Sabadell.
V ista parcial

reras, ha donat sopluig a una sèrie molt 
diversa d’activitats culturáis, a part de 
les de carácter religiós que li són pró- 
pies. Es tracta d’activitats que tenen 
una certa similitud amb les que desen- 
rotllá en els seus anys l’Ateneu Sabade
llenc i amb les de l’Académia de Belles 
Arts, que encara continua: Vetllades li- 
teráries, exposicions de pintura, certá- 
mens, conferéncies -entre les quals les 
famoses Conferéncies Quaresmals a 
cárrec deis seus consiliaris-, concerts, 
representacions teatrals... tot allò que 
sol trobar-se en un fogar de cultura.

Publicá, durant anys, el butlleti 
“ Cultura Cristiana” amb col.labora- 
cions d’alt nivell intel.lectual que ocupa 
un lloc destacat en el panorama de la 
premsa sabadellenca.

La Biblioteca de la Caixa

Funciona des de l’any 1928 i no ha 
deixat de teñir en cap moment una re
marcable Popularität, a més d’un pres
tigi general i indiscutit. Els sabadellencs 
la consideren la “ seva” biblioteca i es 
pot dir que hi compten com a pega in
dispensable de l’entrellat cultural de la 
ciutat.

És creació de la Caixa d’Estalvis de 
Sabadell, la qual li destinà un espai pre-

ferent a l’estatge social que basti l’any 
1904 i que, com sabem, és obra notable 
de l’arquitecte Jeroni Martorell. I ha 
tingut la fortuna de ser dirigida i regen
tada per persones d’una exquisida qua- 
litat vocacional, que en feren, des de 
bell antuvi una biblioteca viva, amb 
ánima. Pocs són els sabadellencs que no 
l’hagin freqüentada, que no hagin pas
sât moites hores a la seva sala de lectura 
i que no s’hagin bénéficiât del seu servei 
de préstec.

Iniciada amb els fons de la biblioteca 
particular de Manuel Ribot i Serra, i in
crementada incessantment amb adqui- 
sicions i donatius, compta actualment 
amb més de cent mil volums. El nombre 
de lectors que la utilitzen no ha cessât 
d’incrementar-se i ha assolit, avui, unes 
cotes altíssimes, cosa que fa pensar en 
la nécessitât d’ampliar-la. Ja l’any 1965 
fou traslladada del seu primitiu 
emplaçament del carrer de Grácia a 
l’edifici de l’antiga Escola Industrial, 
de la qual ha ocupat la planta baixa i 
l’ámbit del que foren tallers. Ha més 
que doblat la seva cabuda.

Complementada o ampliada la seva 
fundó amb conferéncies, cursets i altres 
manifestacions, la Biblioteca ha consti- 
tuit, amb el seus cinquanta anys llargs 
de funcionament', un deis elements que 
més han contribuit a elevar el nivell cul
tural de la ciutat. No hi ha ni un saba
dellenc que ho posi en dubte.

Allargant el registre...

La tasca, més o menys intensa, que 
realitzen dins el camp genéric de la cultu
ra altres cercles societaris sabadellencs 
no pot ser passada per alt, si bé presenta 
un carácter peculiar i obeeix a impulsos 
diversos. En aquest apartat hauríem 
d’esmentar la Delegació del Col.legi de 
Doctors i Llicenciats, organisme que, ul
tra la seva comesa oficial, ha organitzat 
cursets i conferéncies de temes molt di
versos, ha iniciat l’anomenada “Nova 
Biblioteca Sabadellenca” i edita la 
col.leccio “ Materials Pedagógics per a la 
recerca” , amb textos referits a la nostra 
ciutat. D’“Ómnium Cultural” , no és 
aquest -ens sembla- el lloc de parlar-ne. 
No voldríem ser reiteratius! •
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Lletres sabadellenques del nostre segle
per Joan Ripoll

E l present t reball proposa una Vi
sio descriptiva de les principals 
edicions sabadellenques al llarg 
del nostre segle, tot remarcant-ne 
la continuïtat -des de la tradició 
més arrelada als intents renova- 
dors-, Visio que p retén insinuar 
els valors col.lectius d'una comu- 
nitat tan preocupada per conèi- 
xer el seu rerafons historic com 
per projectar-se als corrents del 
mon actual.

v/" er tal d’establir una visió de conjunt 
de les lletres sabadellenques al llarg del 
segle actual, sembla coherent fixar un 
punt de partida tot situant-se al decenni 
dels anys vint, època en la quai, més en- 
llà de les edicions esparses, es consti- 
tueixen dues col.leccions de llibres de- 
gudament programades, que responen 
a uns gustos literaris, i fins i tot a uns 
propòsits ideologies, ben concrets i de
fines.
Una mirada sabadellenca

L’any 1924 apareix el primer volum 
de la denominada ”Biblioteca Sabade
llenca”, menada pel periodista i escrip- 
tor Joan Costa i Deu, que es mantindrá 
fins al 1936 després d’haver publicat 
trenta-dos títols. És una col.leccio de 
factura acurada, de tendéncia tradicio
nal, que aplega autors donats a conéi- 
xer generaiment al tombant del segle, i 
d’interessos eminentment locals: Ma
nuel Ribot i Serra, Agnès Armengol, 
Joan Trias Fábregas, mossén Josep 
Cardona, el doctor Sarda i Salvany, 
Agusti Rius i Borrell, i, com a autors 
més joves, el malaguanyat Joaquim 
Folguera i mossén Camil Geis.

L’altra col.lecció, sincrònica amb 
aquesta però de caractéristiques ben di- 
ferents, és “La Mirada”, creada pel 
famós “grup de Sabadell” -avui histo
rial per Miquel Bach-, que girava a l’en- 
torn de Francese Trabai, Joan Oliver i 
Armand Obiols. Es tractava d’una 
col.lecció d’esperit modern, fins i tot 
d’un format poc usuai, i arrelada, en 
forma i fons, als cànons noucentistes; 
tingué una vida més curta, de 1928 a 
1931, però tot i aixi arribà a publicar 
vint titols. Ultra els dels rectors de la 
col.lecció, s’hi troben els noms de Gue- 
rau de Liost, Josep Carner, Carles Ri
ba, Agusti Esclasans o Antoni Rovira i

Virgili, entre altresì noms significatius, 
no sabadellencs, de ressò, dones, més 
ampli que no pas l’estrictament locai i 
d’una envergadura intel.lectual nota
ble. Cal remarcar que ambdues col.lec
cions eren impreses als obradors de 
Joan Salient, i en reflectien palesament 
el toc de bon gust i de ben fer que sem
pre els ha caracteritzat, imprompta que 
també es rastreja en altres publicacions 
de l’època, ja siguin editades a Sabadell 
O fora de la ciutat.
Conceptisme i eclecticisme

Encara que la guerra civil hauria 
d’estroncar aquesta activitat liter ària i 
editorial naixent, és a l’entorn d’aques
ta época que es publiquen, de forma in
dependent, dues obres cabdals del poli- 
graf Miquel Carreras, home de lletres, 
professor, arxiver municipal, mort traï- 
dorament al front de guerra en plena 
joventut. Fou el 1932 que l’Acciò Mu
nicipal Docent publicà els seus “Ele
ments d ’Historia de Sabadell”, exem
ple d’historiografia local que ultrapassá 
els limits d’un text escolar -com inicial- 
ment sembla que s’havia concebut- per 
esdevenir una obra d’autor; el 1938, so
ta el pseudònim de Miquel Costa, Car
reras editá “Conceptes i dites de Martí 
Rialp”, obra rica en suggeriinents, mo
del del seu estil conceptista. És siginifi- 
catiu el fet que ambdues obres fossin 
reeditades al cap deis anys: aquesta dar- 
rera, per la Fundado Bosch i Carde- 
llach el 1949, i els “Elements...” la 
Caixa d’Estalvis de Sabadell el 1974, en 
una acurada edició monumental d’ho- 
menatge.

No será fins molts anys després de la 
guerra, el 1956, quan sorgirá un nou in
tent de col.lecció literária: es tracta de 
la “Biblioteca Sabadell” que, menada 
per Ramon Bardés, s’iniciará amb una 
“Antologia” que representa ja tot un 
programa; és un recull, en vers i en pro
sa, de trenta-set autors sabadellencs -de 
Joan Arús a Joan Vila Casas-, noms 
que per la seva significació revelen el 
criteri ecléctic amb qué fou concebut. 
Malauradament, aquesta col.lecció no- 
més pogué publicar dos titols més, sig
nals per Pilar Tous de Cirera i el mateix 
Ramon Bardés.

Encara que de manera esporádica, 
una institució tan arrelada a la ciutat 
com la Caixa d’Estalvis de Sabadell 
ofereix, sobretot als decennis del qua
ranta i cinquanta, un seguii de publica

cions que solen recollir algunes de les 
conferéndes dictades al redós de la seva 
Biblioteca: són opuscles signals, per 
exemple, per la senyora Encarnació Ri
bas, per mossén Geis, Joaquim Salla- 
rés, Ramon Rucabado, Ernest Abelló, 
mossén Felip Casañas, etc., conjunt en 
el qual destaquen dues obres majors, 
nascudes al caliu de la celebrado del 
centenari de la Institució (1959): són 
“Cien años de una Institución sabade- 
llense”, de Pere Roca i Garriga, i la no
vel.la “Aliberch i Cia.”, de Francese 
Vila Plana, guanyadora del premi 
“Oasi”, convocai per única vegada 
amb motiu de l’efeméride esmentada, i 
que representa l’intent de novel.lar l’ac- 
tivital industrial de la ciutat.

Una altra institució, la Fundado 
Bosch i Cardellach, fundada l’any 1943 
i dedicada fonamentalmente als estudis 
locals, publicà ben aviat les seves prò- 
pies edicions, entre les quais cal desta
car el “Primer Llibre d'Acords del 
Conseil de la Vila de Sabadell. 1449- 
1472”, la “Idea del Partido del Vallès 
donde está situada la villa de Sabadell” 
d’Antoni Bosch i Cardellach, o “Ma
nuel Ribot i Serra. Narcisa Freixas i 
Cruells. Commemoració centenària de 
dos sabadellencs il.lustres”, paral.lela- 
ment a la creado de séries dedicades a 
Miquel Carreras o a Joan Montllor, 
així com dels denomináis “Quaderns 
d ’Arxiu” que apleguen les ponéndes 
llegides en les seves sessions académi
ques habituais, i on s’hi troben els noms 
dels més acreditáis estudiosos sabade
llencs: Miquel Crusafont, Joan Montl
lor, Pere Valls, Lluís Mas, Jesús Farrés, 
Joan Farell, Miquel Forrellad, Ernest 
Mateu, Pere Roca, Josep Torrella, 
Joan Alsina, i fins i tot el patriarca Pau 
Vila; cal remarcar la continuïtat de la 
col.lecció, que avui ha assoli! el número 
51 de la sèrie.
Assaigs de biografíes locals

Als inicis de la década deis seixanta 
apareix una obra insòlita en el context 
de les lletres sabadellenques: es tracta 
de “L ’Art Sabadellenc. Assaig de bio
grafia local”, agosarada aportació 
d’Andreu Castells, un home inquiet 
que, després d’haver estât pintor, es 
converteix en historiador, impressor i 
editor: obra singular, aquesta, que 
aporta dades i coneixements de primera 
má sobre la vida artistica de la ciutat, 
des de la prehistória al cinema, i que ha



675

esdevingut un llibre de consulta obliga
da. Al llarg dels darrers vint anys, Cas
tells farà, entre altres, unes aportacions 
tan valuoses com la col.leccio “Els ce- 
balluts”, de curta durada, en la qual 
destaca un recull de tanta importancia 
com el que feu Joan Puig Pujol sobre 
”86 anys de premsa local”', o redactará 
i editará després el polèmic i ambiciós 
“Sabadell, informe de l’oposiclô”, in- 
terpretació de la historia contemporà- 
nia de la ciutat en diversos volums.

Potser calgui, però, aturar-se un mo
ment en aquest apretat recorregut més o 
menys cronolôgic, per tal de considerar 
un seguit de publicacions esparses nota
bles, sense formar col.lecció, que van 
apareixent al llarg del segle. Horn pot 
esmentar, per exemple, la "'Topografia 
mèdica de Sabadell” (1914) d’Agusti 
Rius i Tarragó; “Sabadell del meu re
cord” (1929) de Marià Burgués; "El ro
dal de Sabadell”, de Josep Rossell; les 
b iografíes  ""Antoni Bosch i 
Cardellach” de mossèn Ernest Mateu, 
o ""El català Joan Cristòfol Calvet 
d Estrella” de Joan Puig Pujol; ""Obra 
poètica"" de Ramon Moix; ""A Tombra 
del campanar” de Joan Sallarés; les 
edicions d’obres de mossén Camil Geis, 
editades des de 1950 per Torrell de 
Reus, que culminen amb el recull de 
l’obra poética completa ""Deprimavera 
a reravera”, en edició d’homenatge feta 
per un grup d’amies i admiradors el 
1975; ""El romànic del Vallès” de Ra
mon Vali i Agusti Mas vidal, o bé ""Del 
terme de Sabadell” de Joan Farei! i el 
mateix Masvidal... No es tracta pas 
d’una relació exhaustiva, però si sufi- 
cientment indicadora del moviment edi
torial de la ciutat.
Tendèncìes renovadores

En els últims anys, i des del punt de 
vista creador, cal referir-se a un llibre 
curiós que apareix isolat, quan sembla- 
va que hagués pogut marcar la represa 
d’una linia renovadora: em refereixo al 
recull poétic ""I li estreba les vetes de la 
cotilla”, éditât el 1971 per l’Académia 
de Belles Arts, en homenatge a Joan 
Oliver, que aplega obra de sis poetes jo- 
ves del moment -alguns d’ells guanya- 
dors deis premis Marti i Peydró de 
l’època-: Joana Alegret, Josep-Ramon i 
Miquel Bach, Antoni Clapés, Jordi Do- 
ménech i Albert Plans, la majoria deis 
quais han anat publicant posteriorment 
per separat en editorials barcelonines.

Més ençà, ja en els nostres dies, cal 
esmentar l’aparició de la ""Biblioteca 
Quadern”, de trajectória definida en 
una certa tradició sabadellenca, que 
edita, entre altres, obres de mossén 
Geis, Ramon Moix, Joan Cusco (en 
col.laboració amb els dibuixants Agustí
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Masvidal i Emili Hierro), i que presenta 
la redescoberta de Josep Torrella, autor 
generös en evocacions històriques i en 
invenció literaria. En una altra linia, cal 
remarcar l’inici de dues col.leccions 
ambicioses: la ""Nova Biblioteca Saba
dellenca”, menada des de la delegado 
del Col.legi de Doctors i Llicenciats, 
que ha éditât un llibre de records de Ra
mon Bardés, i un altre sobre urbanisme 
de Manuel Larrosa, mentre anuncia les 
esperades memòries de Manuel Folgue- 
ra i Duran; i, per altra banda, ""Les edi
cions dels dies”, publicació minoritària 
que selecciona, amb rigor i solvència, 
obres créatives de Feliu Formosa, Joa- 
quim Sala-Sanahuja o Antoni Clapés, 
entre els autors sabadellencs, o d’Albert 
Ràfols-Casamada, Jordi Vintró o Mi- 
quél Bauçà entre els autors forasters.

Tenim constància de l’aparició de jo- 
ves escriptors, de formació università
ria, que de moment es revelen en col.la- 
boracions en revistes més o menys espe- 
cialitzades o minoritàries, i dels quais 
cal esperar una continuïtat i una reno
vado, albora, d’aquesta tradició literà- 
ria i editorial sabadellenca. Tradició 
que, en aquest darrers anys, presenta 
una projecció exterior d’abast nacional

amb el llangament del Premi Sant Joan 
de novel.la catalana, promogut per la 
Caixa d’Estalvis de Sabadell, que ha 
quedat ja inserit al mare editorial del 
país i al costat d’altres premis literaris 
de primer ordre; el Sant Joan ha reco- 
negut i sanciona! el mérit d’autors com 
Antoni-Lluc Ferrer, Margarida Aritze- 
ta, Vicen? Villatoro. Gabriel Janer i 
Manila i Antoni Turull, relligat aquest, 
per cert, a Sabadell per ascendéncia fa
miliar.

No podría, però, acabar-se aquesta 
precipitada visió de les lletres sabade- 
llenques del nostre segle sense fer es- 
ment d’un premi singular que ha distin- 
git dos sabadellencs il.lustres: el Pre
mi d’Honor de les Lletres Catalanes, 
atorgat el 1970 a Joan Oliver i el 1976 a 
Pau Vila. Si la finalità! del premi és, 
com diuen les seves bases institucionals, 
premiar ""una persona que per la seva 
obra literária o científica, escrita en 
llengua catalana, i per la importáncia i 
exemplaritat de la seva tasca inteUec- 
tual, hagi contribuii d*una manera no
table i continuada a la vida cultural deis 
Paísos Catalans”, no hi ha dubte que 
els nostres dos autors n’eren plenament 
mereixedors. •



A la primera oficina del Banc de Bilbao (1857)...

...no hi havia telèfon (1876), ni màquines d’escriure (1868), ni télex (1933). ni ordinadors (1946) 
ni fotocopiadores (1960). Ni tan sols llum eléctrica. (1879).

BANC DE BILBAO



677

La Premsa sabadellenca
per Montserrat Salvador i Padrosa  —  Arxivera-Bibliotecària

t i a  premsa sabadellenca, si la compa- 
rem amb la de la resta de ciutats catala
nes, és d’apariciô tardana. Mentre Gi
rona, Reus, Vie, entre d’altres, veien 
aparèixer la premsa al moment de la 
guerra del Francés, a Sabadell no veié la 
llum fins a la segona meitat del segle 
XIX.

El 30 d’abril de 1853, en Gaietà Gas
par, vei de Barcelona, sol.licità permis 
per publicar un diari a Sabadell d’avi
sos i noticies no politiques. Aquesta és, 
per ara, la noticia més antiga sobre la 
premsa a la nostra ciutat. Aixi, dones, 
suposem que a mitjans o a finals de 
1853, en Gaietà Gaspar publicà el pri
mer periodic de Sabadell, amb el nom 
de “ Diario Sabadellense’’, del quai no 
se’n coneix cap exemplar conservât, i 
que cap al juliol de 1854 es converti en 
“ Diario de Sabadell” .

Malgrat la tardana aparició del pri
mer titol, la ciutat de Sabadell ha mos- 
trat posteriorment molta vitalitat pel 
que fa a la premsa. Liado Figueras ens 
informa de corn a l’Exposiciô Universal 
de 1929, l’estand de premsa de Sabadell 
es classificà en segon Hoc -després de 
Barcelona- pel nombre de publicacions 
i per la presentado d’aqüestes. Avui en 
dia, tôt i que és difícil saber amb exacti
tud el nombre de titols apareguts a Sa
badell, és segur que sobrepassa els set- 
cents.

Entre 1853 i 1880 només apareixen 
publicacions esporàdiques, sempre set- 
manaris, normalment editats pels pro- 
pis impressors. Destaquem el periodic 
“ Eco del Vallès” , de 1864, de l’Institut 
Industrial, el quai el 1868 enllaçà amb 
un nou titol, “El Sabadellés” , aquest 
éditât per un grup de prohoms de la 
dreta local.

L’any 1870 apareix “ La Voz del Pue
blo” , la primera revista obrera de la 
ciutat, i sens dubte, una de les primeres 
de l’Estât espanyol. Aquest titol inau
guré un dels aspectes en què la premsa 
de Sabadell ha destacat tostemps, i ha 
produit peces d’un valor histôric molt 
remarcable. Més important que aquest 
titol, del que avui en dia no se’n conser
va cap exemplar, és l’aparegut el 1871, 
“ El Obrero” , que s’anomenava “ Se
manario republicano social-federal” .

Aixi, des d’un primerissim moment, 
la premsa de Sabadell més destacable i 
important aparegué lligada als dos 
grans sectors economics i socials en

pugna a la nostra ciutat: la burgesia i, 
tot seguit, el proletariat. Des del 1871 
fins al 1939, mai no deixà d’aparèixer 
una O altra publicado a la nostra ciutat.

El 1880 aparegué la primera publica- 
ció diària, “ Los Ecos del Vallès” , d’efi- 
mera vida; però l’any 1882 sorti el pri
mer número del “ Ja som Quatre” , titol 
referit al nombre de periòdics que s’edi- 
taven simultàniament a la ciutat. Els 
seus col.legues eren el “ Diario de Saba
dell” (1881), “El Conciliador” (1882) i 
l’important “ Los Desheredados” . 
Aquest setmanari obrer, una de les pu
blicacions de més interés realitzades a 
Sabadell, va néixer amb una volunta! 
unitària, i més endavant es va adscriure 
a l’anarco-sindicalisme. El van dirigir 
successivament Enric Trias, Mariá Bur
gués i Josep López Montenegro.

El 1884 fou un any important. Apa
regué la “ Revista de Sabadell” , que du
ré nogensmenys que fins al 1935. Fun
dada per Manuel Ribot i Serra, que la 
va dirigir fins a la seva mort l’any 1925, 
és un material de la màxima importàn- 
cia per conéixer la vida local d’un cin
quantenari pie d’esdeveniments. En va 
arribar a sortir 14.171 números.

El mateix any es publicà “ El Proleta
riado” , anarquista independent, que al
guna vegada polemitzá amb “ Los Des
heredados” . Va ser prohibida després 
d’haver éditât dotze números. D’aques- 
tes publicacions, juntament amb “ El 
Ideal del Pueblo” (1889), “ Ravachol” 
(1892), “El Eco de Ravachol” (1893) i 
“ La Cuña” (1898), n’hi ha algún exem
plar soit a Sabadell, però les millors co- 
leccions -incompletes- cal consultar-les 
a l’Internationaal Instituât voor Sociale 
Geschiedenis, d’Amsterdam. En l’ac- 
tualitat, l’Arxiu Histôric de Sabadell 
manté contactes amb aquesta entitat, i 
s’està procedint a la microfilmaciô 
d’aquest material tan valuós per a la 
nostra ciutat. Part dels microfilms ja es 
troben a l’Arxiu.

El 1887 aparegué “ Lo Catalanista” , 
amb el subtitol de “ Setmanari de defen
sa dels interessos morals i materials de 
Catalunya” , éditât pel Centre Català de 
Sabadell, lligat a la Unió Catalanista. 
Entre altres coses, la revista va publicar 
el Compendi de la doctrina catalanista, 
d’Enric Prat de la Riba.

Destaquem, per ùltim, dins d’aquest 
période, l’apariciô d’una série d’efime- 
res revistes d’humor: “ L’Ase d’en Ma

met” (1886); “ La Cotorra” i “ La Pri
mavera” (1891); “ La Llansadora” 
(1893); “ Sabadell Cómic” i “ Lo Full 
de Paper” (1897); “ La Pedregada” i 
“ La Canonada” (1902); “ Siném!” , 
“ Noném!” , “ Manoy!” i “ Si... 
Anem!” , totes de 1911, entre d’altres, 
que es van anar publican! esporàdica- 
ment fins el 1918 corn a màxim. A par
tir d’aquest moment, no hi torna a ha
ver premsa pròpiament humorística a la 
ciutat fins als nostres temps.

Entre 1900 i 1920 existí, per una part, 
premsa d’“avisos y noticias” dins de la 
tradició del segle anterior, i nasqueren 
diversos periòdics lligats a partits politics 
i a entitats culturáis i ciutadanes. Cai 
destacar “El Pacte” (1906), de la Joven- 
tut Federalista; “ Acciò Catalana” 
(1907), del grup homònim, adherit a la 
Unió Catalanista; i “La Gazeta del Va
llès” (1908), que sense ser una publica- 
ció estrictament política, seguía l’ideari 
de la Lliga Regionalista, acabada de 
crear. Els radicals publicaven “ ¡Rebel
des!” (1907). Pel que fa a la premsa 
d’entitats, destaquem el “Butlletí del 
Centre Lírich i Dramátich” (1900), una 
entitat de gran dinamisme. L’any 1910 
aparegué la primera revista esperantista, 
“Kataluna Esperantisto” ; cas poc habi
tual, aquesta revista es publicà a Saba
dell, però amb àmbi! general català. Fou 
també una publicació pionera en el seu 
gènere.

El mateix any s’edità el “ Diari de Sa
badell” , que fou el diari en català de 
més durada: fins al 1936. Era d’una no
table qualitat. El van dirigir persones 
com Joan Arús, Joan Trias, Joan Oli
ver i Francese Trabai, entre d’altres.

El période de 1920 a 1932 es caracte- 
ritzá per l’aparició d’un important grup 
de revistes literáries i culturáis, en la lí- 
nia de l’emergent Noucentisme. Desta
quem “ Garba” (1920), dirigida per 
Mn. Josep Cardona, i que defensava 
l’esperit deis “ Pomells de Joventut” , i 
per tant, de la Lliga. Malgrat la seva 
curta durada, esmentem també “ L’Al- 
manac de les Arts” , impresa per Joan 
Salient, i amb gravats del barceloní Fre
deric Carrera. La qualitat artística i lite- 
rária deis pocs números publicats en 
fan un fet excepcional. Així mateix, a 
partir d’aquest moment i fins al 1938, 
existí a Sabadell premsa diària en català 
de forma ininterrompuda, fet que no 
s’ha torna! a esdevenir. A més del
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“ Diari de Sabadell” , ja esmentat, va 
aparèixer ‘‘La Veu de Sabadell” (1924), 
que era un diari del vespre, i algún altre 
intent esporàdic.

Els esdeveniments del temps de la Re
pública i la Guerra Civil van ser viscuts 
amb una gran Intensität a Sabadell. 
L’any 1932 aparegueren els diaris en ca- 
talá ‘‘La Ciutat” i ‘‘El Poblé” , aquest 
darrer organ de la tot just creada Es
querra Republicana de Catalunya. En 
l’ámbit de la premsa obrera, aparegué 
l’important “ Vertical” , portaveu de la 
Federado Local de Sindicáis de Saba
dell. De 1932 a 1934 fou un setmanari 
bilingüe, i s’oposà des de les seves pági- 
nes a la direcció deis sindicáis cenetistes

del Movimiento Nacional-Sindicalista” . 
Durant els anys següents, començaren a 
sortir algunes publicacions d’Acciò Ca
tólica i parroquials, i el 1942 aparegué el 
primer número de “ Sabadell” , éditât 
per la “Delegación de Prensa y Propa
ganda de la FET y de las JONS” , que ha 
marcai una llarga época de la vida ciuta- 
dana, fins a les vigilies de les primer es 
eleccions democrátiques. La premsa ca
tólica i falangista monopolitzá els anys 
40, i en bona part els 50. A partir de 
1944 hi hagué algún timid intent de 
premsa d’entitats, amb una vida molt 
migrada fins ben entrais els anys 50.

De 1950 a 1962, la parròquia de la 
Purissima Concepció edità “ Alba” ,

en la sabadellenca. En paraules de Jordi 
Calve!, a 50 anys de premsa sabadellen
ca (1929-1979), “ ...el primer, el més 
important (dels mitjans de comunica- 
ció) des dels anys 60 seria la televisió, el 
segon la ràdio i la música enllatada, el 
tercer la parla i potser el darrer l’escrit. 
D’una altra banda, els valors han can- 
viat; hom valora poc el seu entorn, el 
seu poblé, la seva ciutat. Uns altres ja 
valoren per nosaltres, i els valors que 
donen són ben lluny de la nostra tradi- 
ció i de la nostra idiosincràsia” . El que 
en anys successius hauria pogut ser un 
ressorgiment de la premsa del tipus an
terior a la guerra civil, va quedar condi
cional per aquests factors.
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per part de la FAI. Suspés arran del 6 
d’octubre de 1934, reaparegué com a 
diari en catalá el gener de 1937, amb 
una durada molt curta.

Pel que fa a la premsa de guerra, es- 
mentem “Impuls” (1937), organ local del 
POUM. El mateix any, la CNT-FAI tra
gué el seu “Superación” , i les JSU publi
caren “ Jove Guàrdia” . Acciò Cateilana 
Republicana edità “Democràcia” .

El 1936 aparegué el “Full Oficial” 
del Comité del Front Popular i Organit- 
zacions Obreres, que durà fins a l’any 
següent. El 1938 contemplá una forta 
baixada del nombre de publicacions a 
causa de l’eliminació de les de tendéncia 
cenetista i poumista, les dificultáis per a 
l’obtenció de matéries primeres i la des- 
moralització que anava apoderant-se de 
les forces defensores de la República.

La victória franquista, com en tants 
altres ordres de la vida, significa un de
sastre per a la premsa local. Hi hagué 
un període de tres mesos després del 27 
de gener del 39, en qué desaparegué 
qualsevol tipus de premsa, excepte un 
full diocessà, vingut de Barcelona, que 
a l’ùltima plana publicava el noticiar! 
de la parroquia de Sant Feliu.

De Fabril al juliol de 1939 s’editá 
“Tribuna” , diari del vespre “Portavoz

una revista de força qualitat, on es pu
blicaren molts treballs de cultura, so- 
bretot noticies d’história i art locals. 
Aquesta revista introduí molt aviat el 
catalá en moites de les seves col.labora- 
cions.

“ Alba” , malgrat el seu carácter pio- 
ner, evitava referir-se a qüestions so
cials, tasca que va ser assumida per 
“Eufória” (1957), editada per la Con- 
gregació Mariana, però actuant com a 
portaveu de les organitzacions obreres 
católiques, la JOC i sobretot la HOAC.

Esmentem també, dins dels anys 50, 
l’aparició deis primers butlletins d’em- 
presa, deis quais els més coneguts serien 
“ SA Marcel” i “ Club CES” .

En l’ámbit de les publicacions cultu
ráis hi hagué la intéressant iniciativa de 
“ Riutort” (1956), de l’Académia de Be
lles Arts, impulsada sobretot per An
drea Castells. Revista d’una qualitat 
molt apreciable, intentava tenir una 
projecció que trascendís l’ámbit local, i 
mantenía intercanvis amb les més pres- 
tigioses revistes europees del seu gènere. 
Com era d’esperar, aquesta publicació 
va tenir tota mena de dificultáis politi
ques i administratives.

Els anys 60 representaren un canvi 
conceptual en la premsa, i no solament

Dins d’aquest context, marca una fi
ta l’aparició de “ Can Oriach” , sota 
l’ombra de l’Associació de Veins del 
barri, i que aviat esdevingué un órgan 
oficiós de l’oposició local al franquis
me, amb totes les dificultáis que aixó 
significava. Malgrat tot, va ser possible 
mantenir-la com a portaveu de moites 
reivindicacions populars, i va poder te
nir un paper destaca! en el moment de 
la vaga general del poblé sabadellenc 
contra el régim franquista i el seu Ajun- 
tament, l’any 1976.

És també d’aquesta época “ T.S.” , 
revista que nasqué amb volunta! cultu
ral i opositora, amb una bona qualitat 
editorial. Cosa curiosa, aquesta és una 
de les escasses iniciatives culturáis pre- 
sentades conjuntament per entitats de 
Sabadell i de Terrassa. Entre els anys 
1971 i 1976, la revista va treure sis nú
meros.

A partir deis primers anys 70 
començà a aparèixer premsa local clan
destina, d’una difusió molt limitada 
fins a l’aparició, potser l’any 1972, de 
“ Realität” , órgan del Comité Local del 
PSUC, i “ Unión Joven” (1974) de les 
JCC, que el 1976 es començà a publicar 
en catalá. El PSUC va ser lúnic partit, 
amb aquests dos titols, que va aconse-
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guir una difusió apreciable de la seva 
premsa en condicions de clandestinitat. 
Però també aparegueren altres títols de 
diverses organitzacions sindicáis i poli
tiques.

A partir del moment de la mort de 
Franco, hi va haver un veritable 
“boom” de la premsa d’associacions de 
veins, d’un caire molt reivindicatiu, de- 
nunciant les degradades condicions deis 
barris obrers de la ciutat, que tots re- 
cordem prou bé. Aquesta premsa va de- 
saparéixer en bona part amb la crisi ge
neral del moviment vernal, substituit 
per altres instáncies de representació i 
reivindicació. Amb la constitució deis 
Ajuntaments democrátics, aquesta 
premsa perdia una part del seu sentit.

Un fet important lligat a la transició 
política fou la remodelació de l’antic 
“ Sabadell” , l’any 1977, que en un pro
cès quelcom rocambolesc es convertí en 
“ Diario de Sabadell” en mans d’una 
empresa privada, exemple “ avant la 
lettre” de reconversió de la Premsa del 
“ Movimiento” .

A partir d’aquest moment, hi va ha
ver alguns intents d’alternativa al diari 
ex-oficial. El primer va ser el setmanari 
“Vallès-Exprés” (1978), que només va 
treure un número zero, i l’l i el 2. Era 
una iniciativa de premsa comarcal en la 
línia de “ Maresme” , “ El 9 Nou” , 
“ Regió 7” i altres aparegudes a tot Ca
talunya.

L’altre intent, més seriós, fou l’apari- 
ció el 1981 de “ La Veu de la Ciutat” , 
de la qual van aparèixer 54 números. 
Amb aquest diari, l’esquerra local in
tentava ocupar l’espai del “ Diario de 
Sabadell” , amb plantejaments molt 
ambiciosos que al capdavall es van de
mostrar inabastables per a la nova pu- 
blicació. La conseqüéncia més impor
tant d’aqüestes temptatives va ser preci- 
sament la d’estimular amb llur compe- 
téncia el diari veterà, que va adquirir 
més qualitat i una apreciable neutralitat 
política dins del seu dramatisme edito
rial. “ Diario de Sabadell” apareix ara 
omplint l’àmbit de la premsa diària lo
cal, sense perspectives immédiates de 
possibles competidors.

Pel que fa a les publicacions cultu
ráis, en aquests primers anys de la de- 
mocràcia aparegué “Eczema” , amb 
una voluntat alternativa, molt innova
dora a nivell formal, que ultrapassa el 
format clàssic de revista, i cada número 
es converteix en una obra artística indi- 
vidualitzada. L’ànima de la revista va 
ser el poeta Vicenç Altaió, a casa del 
qual es reunien els col.laboradors.

D’altra banda, amb un plantejament 
més tradicional, es publica “ Quadern” ,
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iniciada l’any 1978 (diada de Sant Jor- 
di), sota els auspicis deis “Amies de les 
Arts i de les Lletres” , i que edita també 
números monográfics sobre temes lo
cals.

L’any 1980 hi hagué un intent d’apa- 
rició d’una premsa satírica local, amb 
títols com “The Loves of Carmen” , 
que aparegué sota diversos títols, com 
és ara “ Las Provincias de Persépoliz” . 
També el “ Diario de Sabadell i la Con
ca del Ripoll” , de 1’equip de “ La Pata
ta de la Kollontai” , que provoeà algún 
aldarull amb la publicació de la noticia 
d’un fais segrest del batlle Farrés.

A partir d’aquest any, i fins a l’actua- 
litat, s’observa una certa renovació en 
l’àmbit de les revistes culturáis i artisti
ques. Esmentem “ Fragments” , de poe
sia; “ Cinescrits” , de cinema; “El Vó- 
mit” , de Belles Arts, i algunes iniciati- 
ves culturáis de la revista “El Penell’. 
Entre les revistes juvenils, l’Ajunta- 
ment va editar “ Bambas” , continuada

ara per “ Metzina” , del Casal de Joves. 
D’altra banda, la premsa d’entitats té 
manifesta una revifalla després d’uns 
anys d’atonia.

Naturalment, en 1’apretada exposició 
que hem fet hi falten centenars d’inicia- 
tives, des de les sortides d’una tertúlia 
d’amics o d’un col.legi a títols tan im
portants com “ Sabadellum” , “ Arraho- 
na” o el “ Butlletí de la UES” , i tants 
d’altres. Totes elles constitueixen una 
aportació del má- îm interés per al co- 
neixement de la nostra comunitat, i ve
hicle d’expressió de moites inquietuds. 
Vull destacar, per acabar, la importán- 
cia que té vetllar per la conservació de 
tot aquest material, i posar-lo a la con
sulta pública. Per aixó cal que aquells 
que publiquen revistes a la ciutat, enca
ra que siguin humils fulls mecanogra- 
fiats, en facin arribar exemplars a les 
institucions que tenen cura d’aquelles 
missions, en particular a l’Arxiu Histó- 
ric de Sabadell. •
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t  ls meus anys han transcorregut vi- 
vint en contacte amb dues generacions i 
no cal dir que les transformacions so- 
fertes les he sentides en profunditat i 
certament procurant-ne una bona ente
sa; això ha fet que el meu interés per to
tes les manifestacions de la vida artisti
ca de la nostra ciutat ha estât intens i 
continuât. En l’estudi de l’obra dels 
predecessors ha dominât l’admiració i 
el respecte, i en la deis contemporanis la 
valorado de l’activitat creadora i la Sen
sibilität informadora.

En aquests limitais comentaris única- 
ment m’és possible de descriare, amb 
més o menys sort, els fets essencials que 
dibuixaren els camins que han seguii els 
nostres artistes i els fets que donaren 
més personalitat i eficácia.

Admirem els mestres que amb llurs 
obres iniciaren la primera etapa i ens 
sentim i tot proveïts d’una certa tristor 
en no ser-ios prou fidels; l’art, al cap i a 
la fi, és prevalentment producció i crea- 
ció; ells, els que gairebé d’una faisó ro
màntica i simbolista informaren la pri
mera Escola Sabadellenca de pintura i 
escultura, bé mereixen més que un sin- 
cer record. El carni que seguiren a ells 
solament pertany i si més no, ais seus 
primers deixebles; ells, en conjunt, es
tructuraren una época i donaren la llum 
a uns moments senyers de la nostra 
história ciutadana; foren, si cap, els mi- 
llors pintors d’aquella época, i res més.

Ramón Quer, mestre de dibuix de les 
Escoles Pies, il.lustre pedagog en les arts 
plàstiques, inicià el carni que, tot seguii, 
el seu fill, l’excel.lent ceramista Fran
cese, juntament amb Joan Figueras So
ler, Joan Vila i Cinca i J. Espinalt, con
tribuir en a la creació de l’Académia de 
Belles Arts, entitat que avui, segueix 
dins una linia actual especifica, activa i 
informadora.

El fl de segle, debcà una empremta ne- 
tament romàntica a Catalunya i conse- 
qüentment en els pintors sabadellencs; 
llurs obres, en aquells moments, s’im- 
pregnaren de cert anecdotisme, tots, pe
rò, actuant amb franca honestetat pic
tórica. Tot seguii, un classicisme deshu- 
manitzant i fins dictatorial, coacciona- 
va l’ambient informatiu d’una societat 
simplement contagiada; la submissió a 
la matèria, que per equivoc substancial 
es referia com a realisme, prengué cos 
en obres la major part d’elles esclavitza- 
des dins l’atmosfera saturada de mate-

Autoretrat de Vila Cinca. 1890

rialisme. El Sabadell vuiteentista es pre
senta, com molt bé ha deixat escrit 
l’inoblidable Miquel Carreras, en l’es- 
pai comprés entre el 1875 al 1900, 
“amb una original vida própia, fogar 
de cultura i membre insubstituible del 
cos de Catalunya” .

Ràpidam ent l ’obra silenciosa 
d’aquells homes que fundaren l’Acadé- 
mia de Belles Arts, suscitaren una at
mosfera i al seu escalf i protecció, s’uni- 
ren uns altres noms en qualitat de deixe
bles: Narcis Girali i Sallarés, Llorenç 
Lladó, Linus Vila, Marià Burgués, 
mossén J. Bosch, Miquel Sallarés, 
Oriach...

De l’antic carrer de Sant Pau, i en 
una casa propietat d’un carreter ano- 
menat Silvestre, 1’entitat, en plena 
creixença, amplia activitats dins l’edifi- 
ci d’una altre entitat, l’Ateneu Sabade- 
llés, en la qual formaren uns véritables 
enquadraments de cursos, en qué el tre- 
ball d’educació artística havia près ja 
fesomia i ordre. Els quatre fundadors 
al.ludits dirigien la secció d’arts i a la 
llista d’assistents hi trobem un nudi in
téressant de jo ves artistes. Foren els

Francese Sanahuja, Calsina, Pous Pa
lau, Soler, Muntava, Antoni Coll, Gor
ro, Joan Vilatobá, Elias, Recordá, 
Creus, Antoni Estruc, Francese Pulii i 
Tiana, etc... La posterior fusió d’activi- 
tats iniciada pel Gremì de Fabricants, 
cristal.litzà en la creació de l’Escola In
dustrial i d’Arts i Oficis, instai.lada en 
r edifici del carrer de Sant Antoni -avui 
estatge del Museu Históric de la 
Ciutat-, i de la quai prengué la direcció 
Narcis Girali i la vice-direcció Joan Vila 
i Cinca.

La personalitat, però, genuïnament 
artística, des d’aquell moment la com- 
plia l’Académia de Belles Arts, entitat 
ja independent que vivia la nova vida en 
un altre local situât a la Rambla, pro
veída de sala d’exposicions amb vitrina 
cara a l’exterior, que amb obres diver
ses es convertí en el tentacle dels via- 
nants i moites de les vegades decidía 
l’afecció d’algun que altre indiferent. 
Deixo per a millor ocasió de fer un estu- 
di més o menys afortunat deis tais artis
tes i de llurs corresponents obres.

L’evolució própiament dita de la pin
tura sabadellenca des d’aquells mo
ments, seguí i s’apropià l’aire que es 
respirava a Catalunya i a la resta d’Es- 
panya.

El nou-cents anunciava un procès 
evolutiu cpmençat ja a les dar reries del 
segle XIX; l’Impressionisme oferi vi
sions d’auténtic desvetllament; l’enri- 
quiment d’aquest nou môdul de l’art 
enllaça les darreries del vuit-cents a la 
florida del nou-cents; pas, aquest, que 
ja en certa manera el realisme havia sus
citât; el Modernisme a Catalunya guan- 
ya una cátedra i serveix de moviment 
interventor i sedant, deixant l’expres- 
sionisme corn a creador d’un món nou 
amb la pretensió de simplificar les no
ves sensacions de la vida i de la realitat 
sacrificant tot el sentiment i el pensa- 
ment artistics de l’època, allò estricta- 
ment pictòric, i donant Hoc, aquest 
principi d’exacerbació, al Cubisme i al 
Futurisme, valors autòctons de cruesa 
agressiva i de franca deshumanització.

De la Unita establerta en resultaven 
ferits artistes sabadellencs, encara que 
en grau minim. Les coses anaven tirant 
endavant dins d’aquest to d’europeisme 
fins a la guerra civil.

Una vegada passât aquest trist pério
de s’emprengué una plena activitat; de 
totes maneres, cal que pensem que
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Joan Vila Puig. (Autoretrat, inédit)

el viure s’havia transformai i el gust del 
client més aviat s’havia empobrit; la 
major part de les nostres cases en qué es 
conservava ritualment el trésor artistic 
tradicional, lluïen les parets buides i 
fins empastifades, i les noves que es 
construïen, oferien les parets nues i la 
major part dels nostres conciutadans, 
els uns per tal de crear un nou ambient 
netament artistic, i els més amb mires 
estrictament especulatives, pensant en 
el dia de demà, i d’altres, per altra part 
amb el pensament més vanités que re- 
flexiu, contribuïren a la creado d’un 
mercat pictòric excessivament produc
tor però notablement intranscendent.

L’excedent de demanda per una part, 
un desconeixement apreciable dels va
lors estétics per l’altra, una superabun- 
dància de diners per molts, obligaren 
els artistes del moment, a una sobrea- 
bundant producció, contribuint, per 
tant, a crear obres les més de les vega- 
des amb el minim esforç i, en fi, d’una 
forma en certa manera, irresponsable. 
Valors, per tant, d’irregular classifica- 
ciò i d’incerta glòria.

Retornem a la preséncia de la in- 
fluéncia que aquells pioners de l’Escola 
Sabadellenca projectaren; el mestratge 
pertanyia principalment a Joan Vila i 
Cinca, Joan Vilatobà i Antoni Vila i 
Arrufat, cadascun d’ells conjuntament i 
aílladament, i les dues entitats que diri- 
gien foren: l’Escola Industrial i d’Arts 
i Oficis i l’Académia de Belles Arts. I 
no cal dir que, ensems, ais seus estudis 
particulars. Totes les influéncies del se-

gle passât bullien dins el brou que pre- 
nia el bull amb ingredients del nou se- 
gle. L’obra dels artistes, en aquest pri
mer quart de segle, feia carni. En 
l’avançadadel nou-cents i del modernis
me hi trobem Vila Arrufat, Vilapuig, 
Durancamps, Camil Fàbregas i Ricard 
Marlet com a pioners; avui podem con
templar les seves obres, que les veiem 
responen a una norma essencial: han fet 
tot el possible per trobar el to personal 
de la seva obra i no cal dir que ho han 
aconseguit.

Aquests sòn els primers deixebles de 
Vila Cinca sorgit especificament de les 
aules de l’Escola Industriai i d’Arts i 
Oficis; no foren ells sols, però, si que 
sòn els qui s’han vist reconeguts i presti
giáis per la critica. Interessa, però ano- 
menar els que formaren la primera pro- 
mociò de l’esmentada Escola, recollint 
els noms dels més aprofitats; recordem- 
nos de Ricard Marcel, Antoni Hugas, 
M. Torres, F. Crusafont, Boada, Vi- 
flals, Joan Marti, Enric Palà, Fiorenti 
Duran, J. Figueras, E. Palasi, Josep 
Plans, Moratones i Pere Elias.

Pensem en la personalità! de Ricard 
Marlet, dibuixant, gravador i pintor; en 
la de Jaume Bassas, pintor i més tard 
decorador, deixeble de Francese Gali i 
més tard de Pau Gargallo.

Acusem la personalità! de Josep San- 
llehy i Alsina (San), caricaturista excep
cional; la del ceramista modernista Mo
dest de Casademunt; a més la dels di- 
buixants i caricaturistes germans Diaz 
de Alejo (Bohem i Galan) i Gustau Vila 
(Grapa), de Marc Fardi, il.lustrador de 
llibres, cartellista i pintor al frese, Josep 
Andrade, caricaturista, del pintor Vila 
Maleras, del dibuixant Moratonas i fins 
de Joan Marti, cartellista.

Fou aquesta promociò d’artistes la 
que ompli tots els llocs possibles en 
aquells dies.

Ben aviat, i en certs moments en estât 
de fusiò amb molts dels anomenats 
abans, sorgiren, desvetllant-se amb plena 
personalità!, altres elements que forma
ren un nou nervi de professionalisme; 
aixi veiem aparéixer les figures de Ma
rius Vilatobà, Molins de Mur, Mauri Es- 
padaler, Rafael Salvà Balaguer, Fidel 
Trias Pagés, J. Serrasanta, Esteve Valls 
Baquer i l’escultor Camil Fàbregas.

D’aquest grup d’artistes professio
nals cal acusar-ne unes constants ben 
precises: tot ells han estât consequents 
al seu do personal sense abdicar d’uns 
principis pre-establerts, no pas deser
tan! de les noves orientacions; la verità! 
és, i aixó ho fa més estimable, que s’han 
sentit informats de llurs possibilitats, i 
s’han sentit protegits per unes directrius

- ..iw

%  -

j r   ̂ ^

%/
t/

- f : '

A. Vila Arrufa!. (Aulorefrat, París 1920)

que foren, al seu dia, les guies conduc
tores i el constant resguard. Uns noms 
que cal afegir; els d’Antoni Climent, di
buixant hábil i concret, Josep Vives 
Bracons, pintor i decorador i els tallis- 
tes Grau i Barderi.

Un espai ben clarifica! precisa d’unes 
notes que recordin altres noms; el nos
tre historiador Andreu Castells i Peig, 
en un deis seus moduls classificatoris, 
impresos en la nutrida i valuosa obra 
L’Art Sabadellenc, ens dóna una pauta, 
que jo, ara, segueixo.

Ens parla d’una escola POST- 
IMPRESIONISTA i en ella fa presents 
les personalitats més adients: Josep* 
Auli Bassols, Pere Cadena Astals, Pere 
Elias Sindreu, David Graells, Dr. Rafel 
Mató i Escarmis, Joan Molet i Balanyá, 
Albert Mosella i Comas, Manuel Salas i 
Salat, Josep Zamora i Abella, Mn. Er
nest Maten i Vidal, Emili Morgui i Ca
bal, Enric Muntané, Antoni Sallés i 
Costa, i Miquel Sampere.

I per acabar, en el concepte de NEO- 
EVOLUCIONISTES: Joan Mauri Es- 
padaler, Molins de Mur, Manuel Rallo; 
i corn a pertanyents a PALA EXPRES- 
SIONISTA INICIAL; Esteve Valls Ba- 
qué, Mateu Abella i Solanes, M.̂  Teresa 
Bedòs Garcia-Ciaño i Antoni Climent.
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Notes sobre la música
per Antoni Sala i Serra

i  arlar de música i de la seva incidén- 
cia ciutadana es fa difícil. El sabade- 
llenc, expressiu en moites coses, sol ser 
réservât en les seves opinions quan 
aqüestes el poden classificar en el pía 
intel.lectual. Però, si establíssim una 
plausible escala de valors, la música, en 
la cultura sabadellenca, ocuparía pro
bablement, el darrer lloc. Él sabade- 
llenc prefereix visiblement la pintura, a 
la que segueix, en l’ordre de preferén- 
cies, la literatura. Posats a fer conjectu
res, potser també convindria escatir qué 
representa la cultura pels sabadellencs; 
si un valor intel.lectual o una simple né
cessitât d’esplai. És sabut que les inicia- 
tives importants surten d’inquietuds in- 
tel.lectuals, mentre que de l’esplai, com 
a Heure, solament col.laboracions espo- 
rádiques i circumstancials que no arri
ben gaire lluny.

En aquesta breu i simple visió, molt 
personal, voldríem percebre solament 
el grau d’inclinació natural deis sabade
llencs vers la música, les seves preferén- 
cies, si en tenen, i les formes que té de 
fer-les paleses.

És prou conegut que el sabadellenc és 
pragmátic i individualista: també se’l té 
per una persona intuitiva, més que no 
pas decantada a les especulacions lógi- 
ques. És per aixó, potser, que dóna més 
importáncia a tot allò visible i palpable. 
I sol observar la realitat com un objecte 
susceptible d’ésser posseït, costum poc 
avinent per la música. Aixó podría ex
plicar aquesta inclinació de tots els sa
badellencs per la pintura i en “penjar” 
quadres a casa. La música, dones, no és 
pas el fort dels sabadellencs. I no és 
arriscat d’imaginar que el consum 
d’equips estereofónics que es fa a la 
nostra ciutat, seguit de l’adquisició de 
tota una discografia bàsica, va destina
da a foragitar els maldecaps en unes bo
res incertes de Heure: el Llac dels Cignes 
de Txaikovski, l’Adagio de Albinoni i 
les simfonies de Beethoven, compleixen 
moites vegades aquesta funció. Més re- 
centment, Bach i Vivaldi han entrât en 
aquesta discografia, així com Mozart 
probablement d’ençà de l’estrena del 
film Amadeus. Pel que fa a l’Opera, 
ara l’atreu cada cop més, sobretot pel 
seu aspecte espectacular i social, i pel 
fet d’haver estât promocionada de for
ma intel.ligent. Per això, també, en 
qualsevol discoteca de caire popular, 
compta avui amb enregistraments de re

citals de Montserrat Caballé o de Plàci
do Domingo, i tampoc no hi solen fal
tar els cors d’òpera de Verdi, amb el co
negut ”Vola en el pensament amb aies 
daurades” del Nabuco. L’assisténeia 
dels sabadellencs ais concerts locals, si 
no hi ha “quelcom més de música” és 
escassa. Va, de vegades, als de Barcelo
na; ja sabeu, al Liceu o al Palau de la 
Mùsica Catalana, sempre que sigui un 
succès d’importància social i acompan- 
yat d’amics que li gestionin les locali- 
tats. Estem parlant del sabadellenc cor- 
rent i normal, amb possibilitats per 
anar on sigui sempre que l’afecció o 
l’interès l’hi porti. Én els seus moments 
de Heure, davant de la televisió, tenen 
un propòsit ben définit: la nécessitât 
d’informació o de divertiment. Els pro
grames de mùsica clàssica, concerts, 
etc., sembla que, per molts sabade
llencs, no entren en aquesta finalitat. 
No obstant, espera amb deler la re- 
transmissió del concert de Viena de pri
mer d’any. Aquell dia sí que es pot asse- 
gurar que tot Sabadell se sent melôman 
i europeu. 1 el nostre ciutadà, per uns 
moments, se sentirà trasbalsat i feliç 
amb la música i amb la companyia dels 
fills o néts, tot i espérant el dinar de cap 
d’any. I dirà sincerament convençut i 
cobejós: “això sí que son països amb 
cultura”.

També hi ha altres sabadellencs en 
Pescala local. Perqué tenim ciutadans 
que sí senten véritablement la música, 
inelús amb passió d’erudits. Entre l’éli
te de melómans de segur que hi troba- 
reu el wagneriá abrandat, el verdiá re
calcitrant i el mozartiá sensible. Aixó 
sí, escampats i desapercebuts gairebé 
perduts en el seu medi i amb una actitud 
retinguda davant la impossibilitat d’en- 
cetar una conversa sobre música en una 
societat com la nostra, marcada per la 
prepoténcia exclusiva deis aspectes eco- 
nómics. Alguns d’aquests melómans, 
guiats per la seva afecció, es realitzen 
professionalizant-se en l’ensenyament i 
aquest sol ser l’origen de les escoles pri- 
vades de música que hi ha a la nostra 
ciutat. D’altres, prenen la batuta i aple
guen un grup coral de fidels amies que 
resisteixen els assaigs amb sacrifici, in- 
diferents a la rutina televisiva nocturna. 
També tenim una joventut inquieta en 
el valor intel.lectual de la música, i és 
on es localitzen les fustracions i les criti
ques davant de la realitat ciutadana. És

cert que es troben en l’edat sensible als 
millors missatges de la cultura.

A Sabadell, la práctica més generalit- 
zada, és la de la música com espiai. 
Afortunadament, i en part gràcies a 
aixó, Sabadell no és del tot un ”desert 
musical” com s’ha dit de vegades. 
Aquests ciutadans que majoritàriament 
viuen i disfruten ”l ’espaiper mitjà de la 
mùsica” els trobarem formant part o 
col.laborant en moites activitats musi
cals: l’Orfeó, corals, els cors claverians, 
ballets, sardanes, cobles, conjunts ins
trumentals improvisais, etc., fins i tot 
convertits en atrevits compositors. Sen
se ningú que els desvetlli nous neguits, 
ni promogui I’esperit de superació, el 
seu nivell és I’ordinari del de la resta 
dels catalans: alt sobre la majoria es- 
panyola i baixissim i migrât si els com- 
parem amb I’europeu. El moviment co
ral sabadellenc, igual que el català en 
general, viu en aquests moments una 
etapa poc orientada, sobretot per la in- 
definició sobre quin ha de ser el seu pa
per en la realitat cultural de Catalunya. 
El record d’aquelles grans masses i ma- 
nifestacions corals d’antany immobilit- 
zen la recerca del seu futur. És el pes, 
negatiu en aquest cas, de la tradició i la 
història.

També tenim instrumentistes, alguns 
d’ells novells i il.lusionats amb la música 
i un bé de Déu d’estudiants. I, periòdica- 
ment, intents infructuosos per constituir 
orquestres i grups de cambra. Per a 
reeixir-hi, seria necessari una col.labo- 
ració i un caliu que ens manca encara. 
És veritat que Sabadell ha tingut épo
ques molt Huïdes pel que fa a la mùsica, 
amb associacions i entitats més fortes, i 
amb personalitats d’un cert nom, però 
això pertany al passât. Ara les entitats 
supervivents viuen en la precarietat 
d’una societat transformada en la que 
la dedicado desinteressada es fa difícil i 
els mecenatges són impossibles. És el 
moment, per altra part volgut, del pro- 
tagonisme de les administracions publi
ques que supleixen les iniciatives parti
culars i que han d’assumir la responsa- 
bilitat de canalitzar i promoure la in
quietud intel.lectual particularment per 
la música que ha estât aquí el parent po
bre de la cultura. No és sobrer dir que 
els que han acceptât regir la voluntat 
ciutadana tenen l’obligaciô de dar 
marcs i noves facilitats perqué aquesta 
inquietud, en part formada a les acadè-
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I n concert memorable de I’any 1977. Commemoració del CKNTKNARI I)K SABADKI.I, C II TAT. Dues-cenles cinquanta veus de les corals locals reunides i rOrqiiesIra ( II l A I 
I)K BARCELONA. Solistes: Mima Lacambra, soprano, i Monica Buxó, pianista.

mies i escoles de música, no es perdi i es 
pugni realitzar entre nosaltres. D’altra 
banda, si cal parlar en termes econo
mics, val a dir que, fora una pèssima in- 
versió, donar una costosa formació mu
sical ais joves, si després no en poden 
treure profit.

Sabadell necessita d’un centre, prop 
o paral.leí a l’Escola de Música, si vo- 
leu, d’autèntica activitat, perqué d’una 
forma continuada, digna i adient, es 
pugui desenvolupar iniciatives de tota

mena en la práctica i la pedagogia musi
cal amb una sala de concerts, que mai 
no ha tingut la ciutat, adequadament 
acondicionada amb les noves técniques 
autidives i de gravado, per a l’ús de 
grups de cambra, solistes, corals nodri- 
des, etc. No n’hi ha prou amb el mante- 
niment d’una Escola de Música, i una 
popular i festiva Banda de Música per 
sentir-se alliberai d’aquesta responsabi- 
litat.

La societat està canviant i, natural-

rnent, amb ella la sabadellenca i es fa 
necessari una profunda reflexió sobre la 
permanent importància que té la músi
ca en la constant formació de l’individu 
per acrèixer la seva Sensibilität i els mi
nors sentiments: virtuts que, ha estât 
dit, conformen els alts valors del civis
me. Si Sabadell vol accentuar la seva 
cultura, caldrà que es presti atenció al 
que ens falta fer: incrementar aquests 
valors que en aquest simple promptuari 
es fan ressaltar. •
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D ’escenarís i de pantalles
per Josep Torr ella

El teatre

tradició teatral ha tingut a Saba- 
dell molta empenta; suposo que com a 
tantes altres ciutats i viles catalanes.

La primera noticia “histórica” que 
en posseim és de 1623. Els joves de la 
Contraria de la Mare de Déu de Grècia 
inauguraven local escénic, el primer que 
va tenir la vila després de qui sap quan- 
tes representacions en cases particulars. 
Hi ha un carrer, estret i encofurnat, que 
conserva el nom de “ les Comédies” , 
degut a haver estât focus d’eclosió 
d’aquella febre teatral.

Els “ senyors” de Sabadell, quan, en- 
riquits amb la indùstria tèxtil, havien 
créât el seu “casino” -l’avui centenari 
“ Cercle Sabadellès” - hi van edificar 
junt el teatre Principal (1866), que en
cara subsisteix corn a cinema, molt dé
gradât.

En el tombant del segle Sabadell te
nia quatre espaiosos edificis aixecats en 
honor de Talia, i a més es feia teatre en 
entitats i llocs insôlits. Naturalment, 
coexistien les dues vessants de l’art escè- 
nic: la professional i l’amateur. Quan 
l’any 36 es produi el trencament de la 
vida social, teniem registráis 14 elencs 
teatrals d’aficionats.

El malaguanyat bosc de Can Feu va 
ser escenari d’unes poques però sonades 
manifestacions teatrals; concretament 
en el seu decoratiu Pia de l’Amor. 
L’any 9 s’hi feia un homenatge multitu- 
dinari a don Ángel Guimerà. L’any 15, 
corn a número culminant de Festa Ma
jor, s’hi representava “Terra Baixa”, 
sota la iniciativa de l’escenôgraf Salva
dor Alarma per a un possible “ Teatre 
de la Natura” , amb Enric Borràs corn a 
“ Manelic” i amb deu mil espectadors.

entre locals i forans.
A la década dels 20, el cinema va 

anar escombrant les representacions es- 
céniques en els teatres sabadellencs. 
Aixó va fer que els teatrófils reacciones- 
sin i es créés una entitat sense prece
dents, que fou denominada “Amies del 
Teatre“ (1928). Gràcies a ella es garan- 
tien als socis dues representacions cada 
mes, a càrrec del bo i millor del profes
sionalisme català i castellà. El model va 
ser imitât per altres ciutats catalanes i 
s’arribà a la creació d’una Federació.

Després del desgavell de la guerra van 
ser registráis en el clima teatral sabade- 
llenc dos fenômens importants. LJn és la 
fundació de “Joventut de La Farándu
la”, entitat dedicada exclusivament al 
teatre per a infants i adolescents, amb 
obra diferent cada diumenge durant un 
bon nombre d’anys. Érem l’ùnica ciu- 
tat, a part Barcelona, on es prestava 
atenció especial i permanent a l’especta- 
cle per a infants. La mateixa entitat va 
crear un concurs anual d’obres per tal 
d’enriquir el repertori, que era força li
mitât, i va aconseguir la suscripció ciu- 
tadana d’accions per aixecar el magni
fie coliseu “La Farándula” (1956).

L’altre fenomen al.ludit és el grup 
“Palestra”, nascut a la parròquia de la 
Purissima Concepció. L’elenc va rom
pre amb els veils esquemes de tradició i 
bona voluntat del teatre d’aficionats. 
Amb rise i gust en la selecciô d’obres, i 
una rigorosa autoexigéneia, “Palestra” 
assoli cotes molt elevades. A ella es 
deuen unes inoblidables tongades de 
“Festivals d'Estiu” (1955 a 1961) a la 
font de la Salut i la plaça del Vallès, 
aprofitant elements decoratius del pro
pi escenari natural.

Actualment el teatre a Sabadell se- 
gueix l’evoluciô pròpia del temps. “La

Farándula” és teatre municipal, amb 
una multicolor vitalitat. “Joventut de 
la Farándula”, que ara, amb la televisió 
i el cotxe, és menys apremiant, continua 
la seva tasca benemérita a cavali de gai- 
rebé cinquanta anys d’história. Seguei- 
xen la tradició del teatre d’aficionats, 
amb apreciables esforgos de superado, 
dos ja histórics grups: el dé la parròquia 
de Sant Vicen? de Jonqueres i el de la 
Societat Coral El Ciervo.

Han aparegut, però, noves forma- 
cions. Una d’elles és V“Aula de 
Teatre”, de l’Académia de Belles Arts, 
dirigida per Francese Ventura, amb es-

carrer del Sol, 55 Sabadell

les edicions deis dies

Les Edicions deis Dies
darreres novetats: 
col leccio “ Plecs”
11. Joan FORTUNY; Perfil d ’imatges

Antoni CLAPES: Esent en fulles de te (precedit d’un text 
d’Albert RÀFOLS-CASAMADA, i amb un epíleg de Jor- 
di VINTRÓ)
Imma SARDUC: Hecatékali (precedit d’un text de Josep 
M. SALA-VALLDAURA) 

col leccio “ Narratives”
1. Jordi VINTRÓ: Eugeni i altres (próleg de Sebastia BONET) 

fora de col leccio
Carpeta Incidents a l ’hontzó  (text de Jordi COCA, amb dues litho- 
offset, numerades i signades, de Joan RABASCALL)

12.

13.
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paiats però eficients muntatges col.lec- 
tius, com “The Manchester of Catalo
nia’’, càustica caricatura del progrès 
material de la vila amb la industrialitza- 
ció, i “ Les bruixes de Caldes” , compli- 
cat muntatge de fort impacte dramàtic, 
sobre text de Francese Morera. Una al
tra és el grup ”Spili”, de signe clara- 
ment universitari i en contacte amb cer
cles afins de diferents llocs. El dirigeix 
Marta Català i es mou amb estríete ri
gor Intel.lectual i plástic. Darrerament 
comença a afiançar-se “ Doble Via” , 
sota la direcció de Salvador Fité 
-format a ”Palestra” que ha ofert una 
adaptado “ sabadellenca” de “ Our 
Town” , de Thornton Wilder.

En l’àmbit del teatre professional 
hem tingut dues figures destacades: Jo- 
sep Bruguera, que fou un dels primers 
actors del ”Teatro Nacional María 
Guerrero” els anys 40, i Teresa Cunillé, 
una de les primeres actrius del teatre ca
talà dels 50/60. També hem tingut 
autors que han fet historia: Joan Oli
ver, prou conegut; Bartomeu Soler, 
d’expressió castellana, amb una obra en 
català: “Anna Maria” ; i Lluis Elias 
amb els seus éxits comerciáis deis anys 
30: “ Madame” i “ Bala perduda” . I ac- 
tualment comptem, dins de casa ma- 
teix, amb una sorprenent novetat local: 
un grup de professionals denominat 
”Teatre Set” perqué són set els seus 
components, graduats a la darrera pro- 
moció de l’Institut del Teatre i, per con- 
següent, joves. “Teatre Set” participá a 
la recent Fira del Teatre de Tárrega, on 
li pervingueren contractes per a actuar 
en diferents llocs.

Està en construcció el “Teatre del 
Sol”, auditori que s’habilita a l’edifici 
de “ La Cooperativa” , del carrer del 
Sol; iniciativa del que fou actor i direc
tor de “Palestra”, Ramon Ribalta, 
compartida amb l’inquiet industrial 
Francese Garriga, pensant en un elenc 
propi però obert a tothom.

I, corn a fenomen escènic singular a 
tot Catalunya -tret de Barcelona- bé te
ñen dret a figurar també aqui les repre- 
sentacions que dóna “Amies de TOpe
ra” ìe\ fet mateix -degut en bona part a 
la nostra diva Mima Lacambra-, de la 
creació d ’una entitat ciutadana 
d’aquesta insòlita naturalesa.

El Cinema

Sabadell és una ciutat ben dotada pel 
que fa a sales d’exhibició cinematogrà
fica; més que altres poblacions compa
rables per la demografia, i tot i la seva 
proximitat amb Barcelona i les facilitats 
que existeixen per a desplaçar-s’hi. Hi 
ha quatre grans coliseus, estratègica-

ment espaiats al llarg dels 6 ó 7 quilò- 
metres de l’eix centrai, en els quais es 
passen les cintes destinades als públics 
massius; una xarxa de quatre petites sa
les, totes elles en un mateix carrer, espe- 
cialitzades en films de qualitat; tres lo
cals de categoria inferior; una sala X i 
un cinema dedicat als programes infan- 
tils i a les sessions de la Filmoteca de 
Catalunya. I encara es fan sessions en 
entitats i al carrer.

Els seguidors d’un cinema d’estudi 
troben dos canals: el ja citât de la Fil
moteca, que funciona sota acord entre 
Generalität i Ajuntament, i el Cineclub 
Sabadell, que compta amb un llarg his
torial i no mostra signes de defalliment, 
ni en exigèneia ni en constància, i ha fet 
intéressants cursets de cinema.

Sabadell ha estât sempre una ciutat 
cinèfila. Qui hi aixecà la primera barra
ca estable (1901) va ser un sabadellenc, 
Marçal Ballús, en exercici d’odontòleg i 
enderiat conreador de la fotografia com 
a “hobby” . Ballús va viatjar a Paris ex- 
pressament per veure les històriques 
sessions dels germans Lumière (1895) i 
féu amistat amb els inventors. Va esten- 
dre’s amb una xarxa d’exhibició 
d’abast extralocal i, autèntic precursor, 
va crear un incipient negoci de distribu
e r  “ avant la lettre” : comprava cintes a 
l’estranger i les venia o Rogava o inter- 
canviava. Tot això a la primera década 
del segle.

Paral.lelament al cas de “Amies del 
Teatre”, va ser creada, uns anys més 
tard (el 35), l’entitat “Amies del Cine
ma”, que feia venir a la ciutat els films 
d’interès que no hi arribaven per culpa 
del monopoli en qué havia caigut el ne
goci de l’exhibició. Es tractava d’una 
iniciativa absolutament originai. No

existia encara el moviment cineclubista 
en el nostre país; altrament, “Amies del 
Cinema” tenia unes mires eclèctiques, 
bé que sélectives, i va obtenir un ràpid i 
ampli impacte ciutadà.

Sabadell va ser la segona ciutat del 
país on s’institucionalitzà el cinema 
amateur (1932). Alguns dels seus homes 
-Llobet-Gràcia, Joan Llobet, Arcadi 
Gili- van tenir premis internacionals. 
Llobet-Gràcia, que havia estât co- 
fundador tant á '“Amies del Cinema” 
com del col.lectiu dels amateurs, provà 
sort en el negoci de l’exhibició i partici
pó en la promoció d’un espléndid local: 
el Rambla. Després intentó d’obrir-se 
carni en el món deis estudis i realitzá un 
film (1948) escrit per eli mateix, “Vida 
en sombras”, que li fou un autèntic cal
vari, amb el consegüent desastre comer
cial, i que al cap de trenta-cinc anys 
(1983), -mort ell el 1976- va ser reivindi- 
cat per la crítica espanyola com una 
autèntica perla per la seva singularitat. 
Una vintena d’anys abans, un film 
amateur de Llobet-Gràcia, “Pregària a 
la Verge dels Colls”, havia estât exhibit 
-retolat aixi mateix en pie franquisme- a 
la Cinematèque Française (París) i al 
British Film Institute (Londres).

Avui tenim un sabadellenc, Francese 
Bellmunt, fent-se un nom en el camp 
del cinema català, on porta ja realitzats 
uns quants films que, amb la seva inci- 
dèneia en ternes i tipus de molta mànega 
ampia, han produit un bon impacte 
d’acceptaciô sobretot entre el pùblic jo- 
ve. Darrerament Bellmunt ha esdevin- 
gut cap del col.lectiu créât per la nova 
fornada de realitzadors que treballen 
per a la normalitzaciô d’una producció 
genuïnament catalana.

En el rodatge de VIDA EN SOMBRAS Llobet-Gràcia no pot resistir la templado de t'ilmar-ne una 
seqiiència amb la seva càmera personal de petit format, mentre l’operador de l’equip treballa amb la gran.
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Jordi Roca i Tubau. Contemplant l’alba. Dibuix al llapis (1986). 63’5x50 cms.
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Tres poetes sabadeUencs

INVOCACIÓ AL VENT VACANCES FACADES

Oh vent! He decidit d’anar-me’n per sempre.
jo t ’amaré isard i esbullador de roses Amén.
i amable i amoixador de brins, L’endemà tornaré
oh vent! perqué sóc veli
esbulla les paraules com les roses i tine els pens molt consentits.
i l’esperit amoixa com els brins; 
oh vent!

amb inflors de poagre.

escarpidor d’arbredes decebudes Però me’n tornaré demà passât.
i assot de les gatoses i de l’arç, rejovenit pel fàstic.
oh vent! Per sempre més. Amén.
fes trenes de mes joies decebudes L’endemà passât l’altre tornaré.
i assota l’herba deis oblits covards; colom de raça missatgera.
oh vent! corn eli estúpid
agut corbant la pollancreda densa no pas tan dreturer.
i harmonios dins els joncars servils, 
oh vent!

ni blanc tampoc.

ajup I’orgull total que recomença Emmetzinat de mites.
i polsa els joncs de mos sentits servils. amb les sàrries curulles de blasfèmies, 

ossut i rebegut, i lleganyôs.
Joaquim Folguera princep desposseït fins del seu somni.

(1893-1919) job d’escaleta; 
llenguatallat, sanat, 
pastura de menjança.

Prendré el tren de vacances pagades. 
Arrapat al topall.
La terra que va ser la nostra heréneia, 
fuig de mi.
És un doll entre cames 
que em rebutja.
Herbei, pedram:SONET senyals d’amor dissolts en la vergonya.

Negre urgent de la formiga, Oh terra sense cel!
asterisc de l’aranyó, Però mireu-me:
oh cargol closcarodó He retornat encara.
que ets la cosa que més triga: Tot sol, gairebé cec de tanta lepra.
un verd frese els tanys amida Demà me’n vaig
fins a vol rasant d’ocell, -no US enganyo aquest cop-.
l’abril, amb gotes d’or veil, Si, si; me’n vaig de quatre grapes
hi estanya la margarida. com el rebesavi.
Tôt tendreja, tôt s’abrina. per la drecera deis contrabandistes
àdhuc l’arç, coent d’espina. fins a la ratlla negra de la mort.
centrifuga flor gentil. Salto llavors dins la tenebra encesa
i a gemec d’aurora, dreta. on tot és estranger.
l’encisada tija espleta On viu, exiliat.
papallones de perfil. el Déu antic dels pares.

Armand Obiols Pere Quart
(1904-1971) (1899-1986)
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Fotocom posició 
realització i procesaos 

per a Grafisme, 
Arts Gráfiques i Editorial. 

Impressió en Offset.

Moratin, 62 
Tel. 726 55 99 
08206 SABADELL

O i hi ha un vehicle vàlid per a totes les 
formes possibles de cultura, un agluti- 
nant que sense perdre la seva Identität, 
el seu carácter especific, sigui capaç 
d’unir la ciència, la prodúcelo, el 
comerç, les finances, la política i la co- 
municació amb les belles arts, l’estètica, 
aquest és sens dubte la impremta.

La nostra ciutat que des de finals de se
gle passât manté un pois continuât en el 
camp editorial -fullets, opuscles, revistes, 
diaris, llibres- provocat pel batee d’una 
no gens menystenible vida intel.lectual 
que dona forma i raô de ser a manifesta- 
cions literàries, periodistiques i cientifi- 
ques és, però, coneguda arreu per la seva 
personalità! fabril.

L’adveniment de la revolució indus
trial comporté l’immediata necessita! 
de preparar mostraris de teixits, pape- 
ram de relaciô amb la futura clientela, 
d’albaranatge i de facturació. Més en- 
davant començaren a produir-se a Sa
badell d’altres articles, de consum in
tern i exportables, principalment ma- 
quinària tèxtil, que tanmateix genera- 
rien labels, incipients imatges corpora
tives, catàlegs, etiquetatge i cartells pu- 
blicitaris d’entre els autors dels quais 
cal recordar el dibuixant Marti. Primers 
senyals, en definitiva, de l’establiment 
d’un artesanat i d’unes activitats auxi- 
liars de la indùstria local per excel.lèn- 
cia, la tèxtil, que al seu voltant anava 
fomentant l’apariciô de formes comple- 
mentàries d’ocupaciô laboral i de crea- 
ció de riquesa. Les arts gràfiques, d’en
tre totes aqüestes formes complementà- 
ries, aviat haurien d’arribar a ser un 
sector importantissim de l’economia lo
cal, essent avui distingides les seves em- 
preses principals, en més d’una ocasió, 
amb nominacions oficiáis a la qualitat i 
a l’exportaciô.

Les nostres primeres impremtes van 
ser de tipus familiar, artesà, fórmula 
que encara persisteix en alguns casos. 
Aquests petits tallers s’ajudaven, per a 
dur a terme els treballs de més compro
mis, amb la col.laboraciô o assessora- 
ment d’artistes plàstics. Un cas paradig- 
màtic ho podría ser la relaciô entre el
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Les arts gràfiques
per Ricard Calvo i Duran

mestre impressor Joan Salient, de 
l’obrador del qual en sortiren cap allá 
els anys vints i trentes bellissimes edi- 
cions d’alta bibliofilia, i el gravador i 
ex-librista Ricard Marlet; de I’ofici, cri
teri i bon gust d’ambdós en resultaren 
peces exemplars en el camp de les arts 
del llibre. Peces que, avui, son objecte 
d’admirado, recerca i alta cotització 
entre experts i col.leccionistes.

A la década dels anys quaranta enca
ra sortien de la premsa de la, llavors, 
rao social Joan Salient Successor edi- 
cions limitades, estampades amb gran 
dignitat, cura i rigor per Eugeni Salient 
i per Francese Custodio -el qual va dei- 
xar l’empresa el 1950 per tal d’anar a 
treballar a Madrid, a la impremía on es 
feia el Reader’s Digest en castellà-, edi- 
cions que ja de forma més espaiada van 
arribar fins el 1960, data de la darrera 
d’elles: La dame sans nom, de Doëte 
Angliviel, amb caplletres de Munsch. 
Eugeni Salient mori poc després, el 
1961.

No volem pas fer un cens de persones 
fisiques ni juridiques del ram, ni tam- 
poc voldriem fer cap mena d’inventari 
de recursos, però si hem esmentat els 
mestres Salient, representadas de la im
premía tradicional, seria una tremenda 
injusticia no parlar almenys d’un altre 
gran mestre d’impressors: l’Andreu 
Castells. En Castells, impressor, poli- 
graf i editor, ja és un home de la nostra 
época, un professional format a cavali 
de la tipografia i de la linotip, dotât 
d’imaginació, de criteris actualitzats i 
amb un sentit estétic avantguardista. 
Gran nombre dels millors oficiáis 
d’avui dia, algún dels quais s’ha esta- 
blert per compte propi, ha fet l’apre- 
nentatge a l’obrador de can Castells o 
bé, d’una manera o una altra, n’ha re
but els ensenyaments i la influéncia.

En el camp de l’ensenyament, a Sa- 
badell les especialitats relacionades amb 
les arts gràfiques les trobem compreses 
dins la formació professional a l’Escola 
Industriai i els cursos oficiáis de Dis- 
seny Gràfic s’imparteixen a les noves 
instai.lacions de l’Escola Illa (Escola

ACADEMIA DE BELLES ARTS, DEL 18 AL 30 D’ABRIL
ORGANITZEN' ESCOLA ILLA, INSTITUT MUNICIPAL D EOUCACIÓ, ESCOLA INDUSTRIAL 

COLLABORA: PfllNTCOLOR, S.A.
Col-laboren a la realituciô d'aquest cartell:

FoioçnU, RâUfKH ( PEDfflSSA, OiHMy 9»!«. ESCOL» H.LA, RMocomp̂ io: VI»

Municipal d’Arts i Oficis), ambdós cen
tres, juntament amb l’I.M.E. (Institut 
Municipal d’Educaciô), i amb la col.la
borado de diverses empreses privades, 
del Departament d’Ensenyament de la 
Generalität de Catalunya, de l’editora 
del “ Diario de Sabadell” , del Gremi de 
Fabricants i de TV3, han presentat a les 
sales de l’Académia de Belles Arts, 
l’abril d’enguany, la mostra d’arts grà
fiques “ MUSTRUARI” , titol près del 
vulgarisme que la majoria dels nostres 
antics teôrics, teixidors, mossos i viat- 
jants pronunciaven per a designar el 
mostrar! de teixits que cada temporada 
era rénovât i de la confecció del quai 
moites impremtes en vivien pràctica- 
ment tot l’any, no planyent-hi diners els 
nostres fabricants de roba que rivalitza- 
ven en la presentado de les seves 
col.leccions contingudes en luxosos àl- 
bums o estoigs -grans papers, relligadu- 
res en pell, ferros i cantoneres daurats-, 
influenciáis sens dubte per aquella sen- 
téneia castellana que diu que “el buen 
paño en el area se vende” .

Del cartellista Marti hem passât a te
nir avui, almenys, tres petites compa- 
nyies o agéneies de publicitat amb uns ac- 
tius humans modests en nombre, però 
capaços de menar comptes i de desenvo- 
lupar campanyes de mitjana envergadu
ra, la Originalität conceptual i la bona 
realitzaciò de les quais és remarcable. 
Relacionáis amb aquesta infraestructura 
local de la publicitat gràfica, o bé amb 
les grans agéneies de la capital, trobem a 
la nostra ciutat tota una série de tallerets 
i d’estudis professionals de creatius i dis- 
senyadors free lance, d’entre els quais 
cal destacar Lluis Brunet, membre de 
l’Associaciô de Fotògrafs Professionals 
de Publicitat i Moda de Catalunya i de la 
Professional Photographers of America 
Inc., i el dibuixant Agusti Puig, un bon 
exponent de la modernitat i els nous cor- 
rents.

L’aportaciô de les noves tecnologies 
a l’art d’imprimir -els automatismes, els 
processos assistits per ordinador, el là
ser aplicat al gravat, etc.- a Sabadell 
s’hi troba representada per l’existéncia 
de dues empreses dedicades a la foto- 
composiciò, per modernes instai.la
cions de fotogravat i, sobretot, a les 
dues firmes capdavanteres del ram, per 
la incorporaciò constant d’innovacions 
en el seu equipament i utillatge. La seri
grafia industrial, l’enquadernaciô i el 
packaging tenen també, en major o me
nor grau, la seva preséneia dins el ven
tali que ofereixen les nostres indûstries 
gràfiques. Tot això possibilità l’obten- 
ciò d’un producte acurat, amb un ait in
dex de qualitat i a un nivell de preus 
competitiu que origina comandes no 
tan sols d’arreu d’Espanya sino de l’es- 
tranger, sobretot en el camp de les 
grans séries: l’etiqueteria i la postaleria.

Aquelles antigües edicions dels Sa
lient, avui tan estimades pels bibliòfils, 
gran nombre d’articles de papereria i 
escriptori, puzzles i jocs didàctics, els 
Christmas i greetings que mig mòn fa 
servir per a felicitar i algunes revistes de 
temàtica diversa que hom pot trobar a 
qualsevol quiosc duen estampât un petit 
segell: “ Imprés a Sabadell” . •
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Omnium cultural a Sabadell

De març 1972 a febrer 1975

a Delegado sabadellenca va ser 
constituida el vint-i-u de Març de 1972 
per una “ Comissió organitzadora” in
tegrada per Anna M*. Aguiló, Antoni 
Devesa, Hermenegild Martí, Vicenç 
Mateu, Jaume Padrós, Lluís Subir ana, 
Enric Torrella, Antoni Trallero i jo ma- 
teix que vaig ser désignât per a presidir
la. En Assemblea celebrada el dia sis de 
Juliol del mateix any la Delegació que- 
dava legalment constituida i, com sol 
ocórrer en la majoria de casos sem
blants, per acord unànime dels que hi 
van assistir, els mateixos integrants de 
la Comissió organitzadora foren els que 
van integrar la primera Junta Rectora. 
Anna M*. Aguiló va fer-se càrrec de la 
Secretaria, Enric Torrella de la Vice- 
Presidència i Hermenegild Marti de la 
Tresoreria. Els membres restants hi fi- 
guraven com a Vocals. Em sembla just 
de fer constar aquí els encoratjaments 
que de cara a la creació de la nostra De
legació jo havia rebut de l’amie Màrius 
Samarra el qual residía a Terrassa però 
treballava a la nostra ciutat.

L’estatge social era al segon pis del n? 
7 de la Plaç del Gas que, durant algún 
temps, continué essent la “ Plaza de los 
Mártires” . Es tractava d’un pis acabat 
de construir -l’estrenàrem, dones- ale
gre i, sobretot, ben cèntric; i tot i que ja 
prevèiem que aviat podia arribar a ser 
insuficient, ateses les seves dimensions 
més aviat reduídes, el considerávem 
idoni per a començar a desenvolupar-hi 
les activitats que ¿ ’entrada ens propo- 
sàvem de portar a terme.

La Delegació comptava aleshores 
amb 410 asssociats que, en la seva tota
lità!, ens havien estât traspassats per 
l’Associació ja que es tractava d’altes 
registrades directament a Barcelona. La 
instai.lació en el local social comporté, 
és ciar, unes fortes despeses i d’ací que 
calgués donar els primers passos amb 
molta cautela. Aixó i, també, perqué 
eren encara temps ben difícils i no sa- 
bíem ben bé els problèmes “ oficiáis” 
que ens podien sorgir, va inclinar-nos a 
treballar primordialment en dues direc- 
cions: la de l’ensenyament del catalé i la 
d’augmentar el nombre d’associats.

Paral.lelament amb l’Obra Cultural 
de la Caixa d’Estai vis van ser endegats 
nous cursets de catalé en la mesura que

les nostres própies possibilitats econo
miques ens ho permetien, ja que la cor- 
poració municipal d’aleshores no es 
mostrava pas gaire propicia a ajudar- 
nos a intensificar aquesta tasca. Tan- 
mateix, les iniciatives que vam adoptar 
-entre altres, contactes amb els direc
tors de les escoles per tal que les classes 
de catalé fossin donades dintre l’horari 
escolar, que no s’hi feien, i al major 
nombre possible d’alumnes- van donar 
com a résultat que en el curs 1974-75 
s’aconseguís una xifra, que llavors po- 
dríem considerar força satisfactoria, 
com era la de 6.000 alumnes que rebien 
classes de catalé. No caldria afegir, pot- 
ser, que les reunions periódiques de 
professors de catalé, l’organització de 
cursets especialitzats, la preparació i 
distribució de materials didéctics, per 
esmentar-ne només algunes, constituien 
activitats a les quais destinéven prefe- 
rents esforços.

D’altra banda, considerávem que a 
més de l’ensenyament prôpiament dit 
no podiem deixar al marge altres for
mes de difusió de la llengua i de la cul
tura catalana per la qual cosa organit- 
zàrem conferències, creàrem un servei 
gratuit de correcció de textos, prestà- 
rem ajuts a altres entitats que celebra- 
ven actes culturáis amb iniciatives coin
cidents amb les nostres finalitats...

Quant a les conferències, que tenien 
Hoc al nostre estatge, n’esmentarem, a 
titol d’exemple, tres de les que van re
gistrar una major assistència de públic: 
”El català a les zones d ’immigració” de 
Francese Candel, ‘‘Conseqüències posi
tives i negatives del bilinguisme” de 
Joan Vallverdú, “El 5é centenari del 
primer Ilibre imprés en català” de Josep 
M®. Ainaud de Lasarte. I a títol anec
dotic, una que no es va poder celebrar 
perqué no va ser autoritzada segons ens 
va comunicar la policía local dues hores 
abans de l’hora en qué havia estât 
anunciada: “Picasso i la seva obra” a 
cérrec de Francese Vicens.

No voldríem caure en victimismes, 
però si tanmateix havíem de fer un breu 
resum historie de la nostra etapa de di- 
rigents de la Delegació local no podem 
silenciar alguns fets concrets que entre- 
bancaven la realització d’algunes de les 
nostres iniciatives. Per exemple, la cor- 
poració municipal ens va negar el per
mis per a la instai.lació del bibliobus de 
“Cultura en ruta” al Passeig de Manre-

sa al.legant problèmes que, de fet, no 
existien.

Pel que fa a la tasca d’incrementar el 
nombre d’associats, hem de fer constar 
que les visitadores que ens van ajudar 
van treballar d’una manera molt eficaç 
per la qual cosa cree que és de justicia 
recordar-les aquí.

El dia vint de desembre de 1974 -no 
tot van ser contrarietats- vam aconse
guir de poder portar a terme amb la 
col.laboraciô de “ Joventuts Musicals” 
un acte de la major importància: un ho- 
menatge a Pau Casais a base de l’audi- 
ció al teatre “ La Farándula” de Fora
tori “El Pessebre” a càrrec de l’Orfeô de 
Sants i l’Orquestra Simfônica de Barce
lona. Si tenim en compte les adverses 
circumstàncies politiques que aleshores 
encara persistien, la coincidèneia de to
tes les entitats culturáis sabadellenques 
que no solament van adherir-se a la se
va organització sinó que van donar la 
cara acceptant de posar el seu nom sota 
unes ratlles de justificació que 
encapçalaven el programa, creiem, avui 
encara, que va constituir un acte d’afir- 
mació de catalanitat ciutadana vérita
blement excepcional i transcendent.

En l’Assemblea ordinària celebrada 
el dia tres de Febrer de 1975 i per pres- 
cripció estatutéria, cessava jo en la pre
sidencia de la Delegació i també ho 
feien alguns bons amies que havien es
tât entusiastes i eficients col.laboradors 
de la primera Junta. Quedaven enrera 
tres anys d’assoliments i de fracassos i 
créiem que potser sí que hauríem pogut 
fer més del que vam fer, però d’alló que 
estévem segurs era que havíem servit i 
ajudat la nostra cultura. Com ho fa- 
rien, i sens dubte millor, aquells que ens 
succeirien.

Joan Blanquer

De febrer 1975 a gener 1979

primers de febrer de 1975, l’as
semblea ordinària de la delegació de Sa
badell va renovar parcialment la junta, 
d’acord amb els estatuts. Feia quasi 3 
anys de la seva constitució. Òmnium 
Cultural ja era força conegut a la ciutat 
gràcies al seu locai cèntric, a l’organit
zació de concerts i conferències i a l’en
senyament del català a 14 escoles
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d’E.G.B. -colegios nacionales-, de les 
24 que hi havia en aquell moment,

Aquests quaíre anys van ser marcats 
per i’organització i coordinaci© dels 
cursos de catalá i per l’assumpció de la 
secretaria permanent del Congrés de 
Cultura Catalana a Sabadell. També 
van ser marcats, i molt especialment, 
pel trasbals deis darrers mesos de la dic
tadura franquista i de les primeres elec- 
cions democrátiques, amb tota la il.lu- 
sió i preocupado que representà per la 
cultura catalana, per Catalunya i per la 
vida democràtica en general. En aquells 
mesos se senda cada cop més fort el res- 
so de la can?ó del Raimon: ”T’adones, 
company, que ja fa  molts anys que ens 
amaguen la historia i ens diuen que no 
en tenim, que la nostra és la dwells,...”

L’ensenyament del catalá a les esco
les va sofrir a la nostra ciutat una forta 
empenta amb el “no” de TAjuntament 
de Barcelona, el mar? del 75, i amb el 
decret d’incorporació de les “ lenguas 
nativas” en els programes d’E.G.B. 
Aixó va permetre que els directors de 
les escoles perdessin la por, i que per 
tant es poguessin fer normalment les 
classes en hores lectives senses les prohi- 
bicions deis inspectors. En conseqüén- 
cia, a finals del curs 76-77, es donaven 
classes al 92% deis centres estatals, si bé 
només ais cursos de 3r., 4art. i 5é 
d’E.G.B., a causa deis limitats recursos 
amb qué es comptava. El setembre del 
77 la delegado va informar oficialment 
l’Ajuntament de la decisió de no con
tinuar duent a terme i gestionant les 
classes de llengua catalana per conside
rar, d’acord amb allò aprovat a l’As
semblea Extraordinària celebrada el 22 
de juny a Barcelona, que després de les 
eleccions democrátiques ja no pertoca- 
va a Ómnium de continuar amb la tasca 
de suplénda. A partir de l’octubre 
d’aquell any, les classes per a adults i 
per a mestres van continuar i augmen
tar en nombre i extensió.

El Congrés de Cultura Catalana es va 
organitzar a Sabadell entorn a les enti- 
tats més sensibilitzades per la cultura 
catalana. La nostra delegació va 
assumir-ne el secretariat permanent i va 
teñir cura de la seva presentación Es van 
passar audiovisuals a les escoles, es van 
instai.lar taules de distribució i venda 
de cartells i documentació, i es va for
mar part de la comissió organizadora 
del final d’ámbit de l’Esport i el Lleure.

Juntament amb altres entitats cultu
ráis ciutadanes, l’Académia de Belles 
Arts, la Secció Cultural de la Coopera
tiva la Sabadellenca i Joventuts Musi
cals, es va iniciar l’organització d’actes 
publics. El primer fou l’homenatge del

premi d’Honor de les Lletres Catalanes 
1978, Vicent Andrés i Estellés.

Entre altres fets, es poden destacar 
exposicions i conferéncies, l’edició d’al- 
guns fulls, i com a fets atiples, la signa
tura de cartes exigint l’Amnistia i d’al
tres derivades de la vaga general del fe- 
brer del 1976. D’entre els projectes que 
es van quedar en el tinter destaca l’edi- 
ció d’una geografía de Sabadell i co
marca, per a escolars, que havia de ser 
escrita per Lluis Casasses i Pau Vila. 
L’economia no ho va permetre.

Totes aqüestes tasques encaminades 
a la normalització cultural van ser rea- 
litzades pels companys de la junta, pels 
mestres de català, per joves i per socis 
que van ser al nostre costat. Fou un pas 
més, un pas humil, possiblement no 
prou llarg, en aquells anys en qué Om
nium Cultural era més que una associa- 
ció.

No voldria pas fer-ne un balan? sinó 
sols una remembran?a, com a reconei- 
xement de la tasca d’uns, tot recordant 
la companya Fina Esteve morta en acci
dent la nit de Cap d’Any del 1979. El 
poc o molt dut a terme va ser un treball 
de tots.

Oriol Civil

_______ De 1979 a 1981_______

'V ::
e la Junta Rectora de la Delegació 

Territorial de l’Ômnium Cultural de 
Sabadell, de l’any ’78, només quedaven 
tres membres actius. S’havia de buscar 
nova gent. L’Oriol Civil, el president 
sortint, suggeria homogeneïtat en el 
nou equip.

A l’Assemblea General de la Delega
ció (5-2-79), la nova Junta de Govern 
restava formada. La diferèneia respecte 
a juntes anteriores podia venir donada 
pel fet que en aquells moments al nostre 
pais, i de mica en mica, les Institucions i 
Entitats anaven reconduint les seves ac- 
tivitats i es dedicaven, cada cop més, a 
les funcions que els corresponia per na- 
turalesa; el nou conseil estava molt 
il.lusionat amb la nova orientado que 
podia emprendre l’Ômnium i, també, 
amb la manera que pensava dur a terme 
el seu mandat -se l’acusà de tecnocrà- 
tic-; per altre cantó, foren creades les fi
gures de Vice-presidents, fins aleshores 
inexistents.

Les directrius exposades i aprovades 
en la dita Assemblea General de la De
legació, a grans trets, foren: Estudi de 
les funcions de l’Entitat; comunicació 
amb els socis; presèneia activa i engres-

cadora en les activitats sôcio-culturals 
de la ciutat i comarca i, finalment, estu
di de possibles fonts de finançament.
Per altra part, es va continuar en el ca
rni de potenciació de Tensenyament de 
la llengua catalana. Per al compliment 
de cada objectiu general es crearen unes 
Comissions de treball compostes bàsica- 
ment per membres de la Junta Rectora, 
però que sempre estigueren obertes a 
tots els socis de l’Entitat.

Respecte a l’estudi de les funcions de 
l’O.C., s’havia d’assolir que aquest ob
jectiu arribés a ser una fita institucio
nal; calia conscienciejar Barcelona. Es 
questionava tot; en aquest sentit vèiem, 
a través de Pacta de la reunió de Dele- 
gacions Locals i Comarcáis que fou 
convocada a Terrassa, a mit jan setembre 
del ’79, que, a suggeriment del repre
sentan! de Sabadell, els presents, per 
unanimità!, prengueren, entre d’altres, 
el següent acord; “ Nécessitât d’apro- 
fundir en l’anàlisi de la proposta de fe- 
deralitzar Pentita!” . No seria fins a 
l’Assemblea General Ordinària del 30 de 
mar? del ’82 que s’atendría una de les 
peticions de la Junta Directiva de Saba
dell en el sentit que un dels seus mem
bres formés part de la Junta de Barcelo
na, i aixi fou nomenada Anna Maria 
Aguilô Sabadell.

En aquesta linia d’estudi de les fun
cions i estructura de PEntitat, cal posar 
de relleu que es va procedir a una revi- 
siô i posterior modificació dels Estatuts 
de la Delegació, aprovada a l’Assem
blea General del 1980.

Quant a comunicació amb els socis, 
el Comité de Govern intentava establir 
una comunicació directa amb els seus 
associais per un cantó, i per l’altre, con- 
vingué una política de portes obertes 
amb els mitj ans de comunicació locals i 
amb els de Barcelona; aquests darrers, 
a través deis seus corresponsals. A part 
de les comunicacions personals 
adre?ades a tots els socis amb motiu de 
cada un deis actes sócio-culturals que la 
Delegació Territorial organitzava, es va 
procedir a Pedició d’un periódic que en 
el seu núm. 1, aparegut el 23 d’abril 
del ’79 a tall de salutació, s’explicava 
quina seria la seva comesa.

Cal agrair a tots els professionals de 
la informació el bon tracte que sempre 
es dispensà a la Delegació d’Òmnium 
Cultural de Sabadell.

La presèneia activa i engrescadora en 
les activitats sòcio-culturais de Sabadell i 
comarca, s’aconsegui gràcies als nous 
temps democràtics que la societat vivia i 
als horitzons que s’albiraven. Les Enti
tats eren cada vegada més conscients del 
perqué de la seva constitució. Òmnium
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Cultural, Delegació Territorial de Saba- 
dell, intentava aportar el seu granet de 
sorra en el món de la Cultura Catalana a 
diferents nivells i en el camp de les dife- 
rents disciplines, cosa aquesta darrera 
no habitual fins aquell moment.

Una tasca important que es féu per a 
Sabadell fou l’endegada per la Coordi
nadora d’Entitats i que aplegava l’Aca- 
démia de Belles Arts, Departament de 
Cultura de la Cooperativa “ La Sabade- 
llenca” , Joventuts Musicals i la Delega
ció d’Omnium Cultural; des del recital 
de rOvidi Montllor, “ Coral romput de 
Vicent Andrés i Estellés’’, “ M-7 Cata- 
lónia” deis Joglars, passant per un con
cert a cárrec deis solistes de Catalunya 
fins a un recital de Folk Country... 
D’actes organitzats a càrrec d’O.C. cal 
esmentar: el cicle “ Sabadell: Balanç i 
Perspectives’’; “ 50 Anys de Premsa Sa- 
badellenca (1929-1979)’’ amb l’edició 
d’un catáleg bibliográfic commemora- 
tiu; “ Premsa Catalana actual’’, “ Da- 
rreres Manifestacions Culturáis i Lite- 
ráries ais Països Catalans’’ amb l’edició 
conjunta amb la revista “ Éczema’’ de 
les ponéncies’’; “ El Fet Nacional ais 
Països Catalans’’... Tot i la feina feta, 
ens va quedar una promesa per complir 
i de la qual sempre s’havia parlât: era 
l’homenatge al nostre gran Joan Oliver 
anys més tard el duria a terme la Corpo- 
ració Local.

La situacíó econòmica de la Delega
ció era deficitària; ho havia estât, ho 
fou i ho seria. La nova Junta ja se’n féu 
ressó en el Butlleti d’Informació n? 1. 
Es féu una campanya de captació de 
nous sods amb l’eslogan força atrevit: 
“ Òmnium Cultural. Ja en sou soci? Ja 
ajudeu la Cultura Catalana?’’. Feu fo
rât, aconseguint-se que a finals del ’79 
fossin gairebé dos-cents els nous sods 
captats. Si a giquesta xifra hi sumem la 
incorporació dels sods de la demarca- 
ció territorial de Sabadell, que es pro
dui a mitjans d’any, s’arribaven al mi- 
ler de sods.

Cal fer esment que la Comissió 
d’Obres Socials de la Caixa d’Estai vis 
de Sabadell, a través del Concurs per a 
la realització de programes d’actuació 
sócio-cultural, ens adjudicà un premi 
de cent mil pessetes per tal de completar 
la secció de Filologia Catalana de la 
nostra, aleshores, migrada biblioteca.

Tot i aquests esforços, no s’aconse- 
gui capgirar la situació econòmica defi
citària de la Delegació Territorial de Sa
badell. Calgué i calia trobar-hi solu- 
cions.

La nova Junta encapçalada per l’An
na M. Aguiló treballaria de valent.

Fermi Pons i Pons

Anna M? Aguiló
Presidenta de la Delegació d^Òmnium Cultural de Sabadell per Joan Cuscó

la primavera del passât any, va 
néixer un nou llibre locai, que duia per 
titol genèric i cabdalment identificador: 
GENT DE SABADELL (1). En les se- 
ves pàgines, s’hi apiegava una col.lecció 
de gent de casa nostra i en ella no hi po
dia pas mancar l’Anna Maria. A mi em 
va tocar de fer-li una breu biografia i 
crec adient transcriure-la en aquesta 
ocasió; si més no, serà una mena d’in- 
troducció a l’entrevista.

“Anna Maria Aguiló i Sabadell.
Sabadellenca des d'un diumenge de 

novembre de l'any 1944.
Fou alumna del Col.legi R.R. Sagra

da Familia i acabà el batxillerat en les 
mateixes religiöses, però a Barcelona. 
Fa els estudis de preuniversitari i des- 
prés ingressa a la Universität de Barce
lona, obtenint la llicenciatura en Filoso
fia i Lletres, secció de Filologia Clàssica 
(1968). Presenta una tesi dirigida pel 
Catedràtic de Flati de la Universität de 
Barcelona, el doctor Marià Bassols de 
Climent, i obté el doctorat.

Mai no ha deixat d 'estudiar. Va fer 
els Cursos de Formació del Professorat; 
fa  els Cursos Monogràfics del Doctorat 
a la mateixa Universität amb les assig- 
natures de Lexicografía i Semàntica 
Llatines, Sànscrit, Llengues Itàliques...

Estudia com alumne lliure al Conser
vatori Superior Municipal de Música de 
Barcelona -piano- (1965-1971).

A més, es matricula a l'Escola d'Idio
mes Modems a la susdìta Universität 
(alemany, anglès, francés i català). És 
professora de Llengua Catalana i de 
Flati.

Ha desenvolupat una activitat pro
fessional docent molt notable. Des del 
curs 1968-69 és professora de EINEM 
“Egara", de Sabadell-Terrassa.

El 1972forma part de la Comissió Ges
tora de la Delegació d'Òmnium Cultural 
a Sabadell, de la qual és elegida presiden
ta el 1981. És vice-secretària de la Junta 
Directiva d'Òmnium Cultural.

Iper omplir (?) tot el temps que li po
dia quedar “IliUre" no deixa de viatjar 
tot el que U és possible. Ha voltai per 
Espanya, Franga, Itàlia, Grècia, Suïssa, 
Polònia...

Procura participar en totes aquelles 
manifestacions culturáis que creu que 
pot ser-hi útil...

Fi agrada el cinema, el teat re, la lec
tura, la música (va a les tempo rades 
d'òpera i ballet del Liceu, i també a les

d 'òpera de La Farándula), al Palau de 
la Música, segueix les Corals...

Horn creu que deu dormir alguna es- 
tona... O no?

Que té una capacitai olímpica, això 
és inqüestionable.

I que també està agafada a les quatre 
barres, molt fortament".

Crec que amb aqüestes linies prece
dents podem calibrar qui és i corn és 
aquesta dona jove, afable i carismàtica... 
Fa anys que la conec i sempre l’he vista 
igual: és tcm naturai com la mateixa fruita 
de l’arbre... A part, és comunicativa de 
mena, de bona mena, ensems oberta a tot 
i a tothom. Conversar amb ella és el més 
fácil del món. Li agrada expressar-se, co- 
municar-se, donar-se sense reserves.

Ella és, a més a més, una activista 
efectiva. Dedica tota la seva vida a tot 
el que és catalanitat. I fer país. I pels 
seus mèrits està on està i sempre al da- 
vant, al Hoc dels ardits i valents.

Des de l’any 1981, com s’ha dit 
abans, presideix l’Òmnium Cultural de 
Sabadell; delegació que compta amb 
mil socis. Durant aquests anys que re- 
geix la presidència locai haurà tingut 
entrebancs per una part i facilitats, per 
l’altra, possiblement, amb satisfaccions 
i desii.lusions.

-Com ho valores, Anna Maria? -li 
preguntem.

-Ho puc resumir aixi: Experiència en 
l'organització de les diferents activitats, 
coneixenga de diverses persones i enti- 
tats, així com una bona amistat amb els 
membres de la junta, professors i d'al-



VIATGES

SABADELL • TERRASSA • BARCELONA • TARRAGONA • HOSPITALET • MATARO



695

tres coUaboradors sods o no-sods.
-Penses presentar-te a la reelecció?
-És una qüestió que encara no he tin- 

gut temps de plantejar-me amb motiu 
dels preparatius de la Festa de Santa 
Liúda.

-Us ha dut molta feina i compromis 
organitzar aquesta Nit de Santa Llùcia?

-Si, molta. Ha estât un gran repte per 
a tots. Suposo que és corn una culmina- 
dô de tota una sèrie d'activitats progra- 
mades per tota delegadó. Tenim un lo
cal cèntric, adéquat a les nostres néces
sitais, fern classes de català per a adults, 
organitzem diversos cursos de llengua i 
cultura catalanes. Hem organitzat 
molts actes, sols o en col.laborado 
d 'entiláis com conferències, exposi- 
cions, la Mostra d'Oficis Artesans, etc., 
i acollim els grups de Rialles de Saba
dell i Cerdanyola.

-Han correspost les Institucions, En- 
titats i la gent en general?

-Si, molt favorablement i amb molta 
il.lusió davant d'una festa d 'aqüestes 
caractéristiques.

-Nerviosa davant d’aquest compro
mis?

-Una mica. Però estic segura que tot 
sortirà molt bé.

-Tu, que has viscut algunes Nits de 
Santa Llùcia, consideres que s’està po- 
tenciant la Festa pel fet d’ésser itine
rant?

-Jo diria que si, perqué encara que el 
nudi de la Festa sigui el mateix: lliura- 
ment d'uns premis amb els résultats de 
les votacions, assistència d'un public 
determinai, etc., cada ciutat/Entitat or- 
ganitzadora li dóna el seu aire i suposa 
per a ells un desvetllament.

-Com contemples el panorama cultu
ral català, des de la teva posició?

-Sembla que hi ha molt de moviment. 
Hi ha moites entitats que promouen 
una diversitat d'actes. A l voltant 
d'aquestes entitats es mouen una quan- 
titat important de persones. També hi 
ha una oferta cultural important per 
part de les institucions nadonals i locals 
i per entitats financeres. Es publiquen 
molts Ilibres en català; la TV-3 fa  una 
tasca important de difusiô cultural en 
molts àmbits i principalment de norma- 
litzaciô lingüistica, etc,. Per tant, hem 
d'aprofitar molt bé tot aquest ventali 
d 'ofertes.

-Ets optimista, dones?
-Si, SÓC optimista.
-Confies també en la predicció de 

Francese Pujols, que arribará el dia que 
pel fet d’ésser català, ho tindrem tot 
pagat?...

-Seria tan bonic!
-Com sigui que estem a les portes de

les festes nadalenques, què els demana- 
ries als Reigs Màgics?...

-Que els catalans obtinguéssim el mà- 
xim que ens hem proposât d'aconseguir 
en tots els àmbits.

-Per acabar, Anna Maria: quina salu- 
tació de benvinguda adreces als concu
rrents a la Festa d’enguany?

-Benvinguts a la nostra ciutat, dins el 
mare caracteristic d'aquest locai. Can 
Borràs, i a la nostra Festa, emmarcada

enguany dins el 25è aniversari de TOm
nium Cultural, Festa que ja és vostra, a 
partir d'aquests moments. Gaudiu-ne. 

-Amb pie goig, verament...

(1) GENT DE SABADELL. De Jordi Roca i Tu- 
bau. Editât per Ausa (1985) Sabadell. Conté 115 
retrats a l’oli realitzats per Jordi Roca. Cadascun 
va acompanyat d’un text, els autors del quai son: 
Joan Brunet, Joan Cusco, Anna Fernández, Pere 
Roca i el propi Jordi Roca.

Ràdìo-4: Deu anys de ràdio en català
per Xavier Foz i Sala - Director de R.N.E. a Catalunya

 ̂ enir deu anys, en la vida d’una per
sona física, representen l’inici del difícil 
carni de l’adolescent, de l’adult... Deu 
anys, en la vida d’una persona juridica, 
signifiquen la plena consolidado de 
l’empresa, el punt de partida des del 
qual obrir una porta vers el futur.

Ràdio-4 compleix avui, 13 de desem- 
bre de 1986, deu anys de vida activa. 
Han estât els primers deu anys ininter- 
romputs de ràdio feta en català. Aque
lla formidable experièneia de Ràdio As- 
sociació els anys trenta va cloure’s per 
la raô de la força. De fet la ràdio en ca
talà hauria de commemorar enguany el 
seixantè aniversari; hagués estât allô 
que és normal dins una societal sense 
trasbalsos.

Ràdio-4 va començar a emetre després 
de nombrosos episodis radiofònics du
rant els anys seixanta a comarques, fins i 
tot a Barcelona, d’emissores que volien 
incloure espais culturáis en català. Re- 
cordem: PARAULA I PENSAMENT a 
Ràdio-1, BARCELONA INTERNA
CIONAL a Ràdio Juventud, o aquella 
programació més extensa en català de 
Ràdio Popular de Figueres... Els exem
ples serien inacabables, perqué el desig 
d’amateurs i professionals de les emisso- 
res catalanes era de dotar el pais de vint- 
i-quatre hores de programació en català.

Ràdio-4 ho aconseguia aquella data 
inoblidable del 13 de desembre de 1976, 
quan Catalunya recuperava el temps 
perdut. Feia vuit mesos de la publicació 
del periódic AVUI, que va marcar una 
altra fita histórica. Ràdio-4 va néixer 
als estudis de Passeig de Grácia, 1, a la 
seu de Ràdio-1, que de mica en mica 
també ha incorporât espais en català.

Tots plegats vàrem fer-ho possible, en 
especial els notables professionals 
d’aquesta casa, esperonats per uns 
oients critics, participatius, fidels.

Ràdio-4 ja no és, feliçment, l’ùnica 
emissora en català. En som a hores d’ara 
una munió, que, promogudes des de les 
institucions (Generalität, municipis), i 
fins i tot comerciáis, volem portar als 
nostres contemporanis el testimoniatge 
de l’actualitat social, cultural i politica 
de Catalunya, amb un to universalista, 
participatiu i de plena Ilibertat.

Ràdio-4 dóna suport a la festa literà- 
ria de Santa Llúcia, tal com ho hem 
anat fent des d’aquell 13 de desembre 
de 1976. D’aquesta manera expliquem a 
milers i milers d’oients no presents en 
aquesta sala sabadellenca de Can Bo
rràs els details d’aquest esdeveniment 
cultural en qué enguany ens sentim més 
integrats que mai.

Ràdio-4 us agraeix la vostra fidelitat i 
ens felicitem per aquests primers deu 
anys ininterromputs de ràdio en català. 
En la mesura del que ha estât possible, 
hem participât en la normalitzaciô cul
tural, lingüistica i radiofónica de Cata
lunya.
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La indùstria i el comerç
per Joan Pareli i Domingo

pot parlar d’activitats industrials i 
comerciáis anteriors a la constitució del 
Gremi de Par aires de Sabadell, però 
creiem de bona raó histórica aplicar el 
concepte d’aquelles activitats a partir 
del dia 2 de novembre de 1559, data en 
qué es constitueix el Gremi sota l’advo- 
cació patronímica de Sant Roe i Sant 
Sebastiá, entitat que tindrá continuitat 
ininterrompuda fins ais nostres dies. 
Amb els quatre apartats de qué consta- 
ven les ordinacions gremials restava 
afirmada per sempre més restructura 
corporativa de les seves activitats i s’ini- 
ciava el gran creixement de la vila i de la 
seva riquesa.

Certamen! que des de segles enrera 
fins a la constitució del Gremi en prove
nia una important activitat artesanal 
que, després d’abastar sobradament les 
necessitats de la vila, permetia vendre a 
altres mercats i ádhuc a l’estranger. 
Completava el benestar de la vila tot un 
aplec d’altres activitats: els paraires am
bulants, les fdadores i els teixidors, els 
sastres i els espardenyers, els traginers i 
els pagesos, els terrissaires, els filadors 
de Ili i cànem i els carreters.

L’any 1501 el Comú de la vila havia 
sol.licitat el guiatge pel mercat de Gra- 
nollers, on els paraires de Sabadell hi 
tenien una bona llotja per ais seus 
draps. La forta empenta de 1’activitat 
téxtil produeix un creixement remarca
ble de la vila degut a la vinguda de má 
d’obra forastera, francesos principal- 
ment, que fugien de les guerres de reli- 
gió, i llevantins d’Alcoi.

L’any 1564, uns pocs anys abans de 
constituir-se el Gremi de Paraires, es 
produeix un fet corporativament im
portant: el Conseil de la vila fa cons
truir la primera instai.lacio industrial 
col.lectiva; els “ tiradors” o estricadors 
on es posavan a mida i es feien eixugar 
a Paire Iliure els draps de llana. Aquesta 
instai.lacio el Conseil la va conferir a 
un arrendatari que pel seu compte els 
dogava després ais paraires i teixidors.

La vila de Sabadell comptava 1.200 
habitants el 1594. Els teixidors forma- 
ven ja una veritable força social i acor
daren constituir-se en gremi sota l’ad- 
vocació de Sant Sever. En tombar el se- 
gle XVIII els teixidors decideixen no 
sotmetre els seus acords a Paprovació 
del Conseil de la Vila, car estimen que 
el seu propi Conseil de deu prohoms té 
suficient competéncia i autorità! per or
denar i disposar Iliurement del seu tre- 
bad. El 1628 es produeix un notable in
crement del treball téxtil, degut a que

paraires i teixidors comencen a fer les 
baietes a Pestil de les de Flandes. Sem
bla que és al voltant d’aquests anys 
quan els paraires de la vila comencen, 
amb més o menys dificultats, a poder 
obtenir lianes merines de Castella. Fins 
llavors tota la producció era obtinguda 
amb danés bastes i entrefines de Cata
lunya i Aragó.

A començ d’aquest mateix segle 
XVII s’havia afermat fortament el tre
ball del di i del cànem, que es produia a 
les hortes del riu Ripoll i a PHorta No
vella. Com que la manufactura d’aques- 
tes fibres feia molta pois i el seu treball 
es feia dins del clos de les murailles, 
el Conseil va manar que els obradors 
s’establissin fora les vads. A redós de 
totes aqüestes activitats progressen al
tres oficis, entre élis el de la terrisseria. 
El mercat setmanal assoleix cada dia 
més importància. La vila té ja 1.300 ha
bitants.

El segle XVIII comença amb bones 
perspectives. El 1728 els paraires i teixi
dors demanen permis al bisbe per a po
der estricar en diumenge. L’any 1729 es 
constitueix la primera societat entre fa
bricants, un companyia formada pels 
industrials Turull, Font, Casad i Llo- 
bet, que proven d’estabdr a Madrid un 
magatzem comú, amb Pafany d’intro- 
duir avantatjosament durs draps en 
aquella vila i altres centres de Castella.

En tombar el primer terç d’aquest se-

gle els teixidors, que eren molt nombro- 
sos, reclamen Idbertat per a teixir draps 
per paraires forasters. El 1773 es coneix 
Pexisténcia deis primers teixidors fabri
cants. Fins aquells temps totes les ope- 
racions d’obrat de draps es feien a má, 
però a partir de llavors comença a 
haver-hi algún estabdment fabril que 
posseeix equips retorcedors que eren ac
cionáis mitjançant un “ bógit” mogut 
per cavalleries.

La industria paperera treballa inten- 
sament ocupan! part dels modns del riu 
Ripoll, que eren bataners albora. A la 
vora del riu s’hi instadla, el 1770, una 
indùstria revolucionària destinada a es
tirar i aprimar el filferro mitjançant ci
lindres i fileres. L’activitat terrissera se- 
gueix treballant normalment. L’any 
1778 és concedida ais catalans la Idber
tat de comerciejar directament amb 
América. Els industrials sabadellencs 
podran importar tota mena de produc- 
tes, colorants i danés que els permetran 
millorar notablement la quadtat deis 
teixits. Augmenta la producció i deu 
anys més tard d’aqueda data Sabadell 
assoleix els 2.236 habitants, bona part 
dels quais s’ocupen de l’elaboració de 
draps de llana i cotó i de teixits diversos 
de Id i cànem.

Al darrer quart d’aquest segle XVIIIé 
tenen Hoc els primers intents d’indus- 
triadtzació dels obradors téxtils i dels 
mecànics, industriadtzaciô que no es fa-
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le ix it jacquard.

rá ostensible plenament fins els anys 
compresos er.tre el 1810 i el 1820, any 
en qué I’activitat textil solament, ocupa 
790 obrers ce divers sexe i edat, que van 
produir 1.285 peces de drap de llana, 
7.500 ce coto, a més d’altra quantitat 
important ¿e lli i cánem. Aquesta pri
mera emperta industrialitzadora ens 
dona un cens de 110 máquines de filar, 
6 metxeres i 12 cardes emborradores.

L’any 1818 es produeix un esdeveni- 
ment decisiu per al millorament cultural 
de la vila. D rei Ferran VII otorga Reial 
Carta de fundado al col.legi de les Es
coles Pies, que pel setembre del mateix 
any comeni;ará a impartir les primeres 
dasses.

La primera carretera de Sabadell 
enllapa l’any 1847 la vila amb Barcelo
na. Al darrera d’aquesta i en el curs del 
segle i en to: el segle XIX aniran obrint- 
se’n d’altres. La millora deis transports 
afavoreix decididament el corner^ de la

vila. Alguns paraires i fabricants esde- 
venen importants: Turull, Casanovas, 
Gorina, Duran, Vila, Borrdl, Planas, 
Formosa, Casali, Corominas, Folgue- 
ra, Sardá, etc.

El 1838 un fet importan: common to
ta la vila. Es posa en mar>ia la primera 
máquina de vapor a la fábrica de cal 
Magi Planas. Al cap de deu anys tots els 
industrials d’una certa irnportància 
posseeixen la seva propia máquina de 
vapor. Seguidament es construeixen els 
primers “vapors” i s’instal.len els pri
mers telers mecànics, : entre 1840 i 1850 
es posa en marxa el prime: teler mecà- 
nic equipat amb maquineta Jacquard.

L’industrial draper Pere Turull i Sa
lient (1796-1869) encapçala fins a la se
va mort l’avantguarda industrial saba- 
dellenca. Esdevé un gran home d’em- 
presa i un influent politic. Amb decisió 
resol un dels problèmes més importants 
que afecten la industria: d  transport.

especialment el maritim. Per aquest 
motiu, a semblança de corn ho havia fet 
la casa Cuadras i Feliu, posseeix vaixell 
propi -un berganti goleta de 350 tones- 
que li permet de fer el tragi de lianes des 
de Sevilla al port de Barcelona i el de 
teixits a tots els ports de la Mediterrânia 
i fins i tot a les Antilles. En Turull era 
home d’empenta i a desgrat del que es 
pugui opinar de les seves actuacions, cal 
reconèixer que va ser un bon promotor, 
no solament d’activitats industrials, si
no de moites de carácter ciutadà, corn 
la fundado de la Caixa d’Estalvis, per 
exemple.

Sabadell tenia, el 1850 uns 5.833 ha
bitants i set anys més tard n’assolia 
17.945. Aquest espectacular augment 
fou degut al fort increment de totes les 
activitats comerciáis i industrials, entre 
les quais cal comptar-hi el ram de cons- 
trucció i la de fusteria mecánica. 
Aquesta massiva concentració de tre- 
balls diversos i l’apeténcia desmesurada 
de molts industrials van originar els pri
mers conflictes laboráis.

En aquests anys l’empenta creixent 
de la vila es veu reforçada amb un altre 
esdeveniment important: el 1855 és 
inaugurada la linia del ferrocarril que 
unia Sabadell amb Barcelona i que sis 
anys després ja arribaria a Saragossa i a 
Madrid. Des d’aquest moment el trans
port és més rápid i a millor preu, i els 
viatjants i comerciants de draps tenen 
prácticament oberts tots els camins de 
la peninsula. Les carreteres, a poc a 
poc, van eixamplant la seva xarxa.

El 1865 es va inaugurar la primera es- 
tació telegràfica mentre que quinze 
anys abans ja s’havien fet els primers 
intents d’enllumenat per gas, el quai 
persistirá fins el 1894, en què té Hoc el 
primer enllumenat elèctric i l’any 1882 
és el de la fundado del Banc de Saba
dell, que satisfarà totes les nécessitais 
crediticies de la indùstria sabadellenca.

La vila de Sabadell és elevada a la ca
tegoria de ciutat per R.D. de 17 d’abril 
de 1877, i el 1886 és el de la fundado de 
la Cambra de Comerç, el centenari de la 
quai se celebra actualment amb tot es
plendor. Aquesta benemèrica entitat 
venia a sumar tota la seva actuado a la 
d’altres tres que fins llavors constituïen 
la columna vertebral de l’economia sa
badellenca: la Caixa d’Estalvis, el Banc 
de Sabadell i el Gremi de Fabricants.

Per aquests mateixos anys es pro
dueix un fort increment de I’activitat 
llanera a costa d’una minva important 
de la cotonerà. La indùstria de filats 
d’estam que havia introduit a Espanya 
Joan Coma i Miró, té a Sabadell una 
ùnica representació amb la casa Cua
dras i Feliu que movia 2.500 pues. La 
metal.lùrgica prospera i adquireix ano- 
menada a començ del darrer terç del se
gle XIX. El 1875 es comptaven cinc ta-
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11ers de manyaneria i diversos de fuste- 
ria mecánica -fusters de màquines- dels 
quais tres eren moguts per “bôgit” i els 
altres per vapor. Vint-i-cinc anys des
prés, els tallers eren ja una vintena; bo
na part dels sens empresaris ens son en
cara recordats: Folguera i Duran, Du
ran Cañameres, Izard, Gusi i Balsach, 
Badana, Brujas Frene i Agazi, etc. La 
maquinària que construïen era de bona 
qualitat i equiparable a la que llavors 
venia de l’estranger. La “ fusteria de 
màquines” era de reconeguda solera i 
tinguda en gran estima. El 1883 els 
“ drapaires” o “ teixidors a mans” 
creen la ‘‘Unió d’Amos de Telers Mecà- 
nics” i a l’any següent s’institueix la So
cietal d’Invalidesa i Foment de la In
dùstria, que tenia per finalitat ajudar 
els obrers invàlids i donar ais obrers ca
sa pròpia. En aquest darrer quart de se- 
gle es construeixen els grans vapors: 
Molins, Mateu Brujas, Bonfill i Armen- 
gol, Vila i Fuster, Marcel i Montllor, 
Llàcer Duch i Ferrer, etc. Dintre 
d’aquest mateix période tenen Hoc les 
primeres vagues importants, tal com va 
ser-ho la de cal Seydoux. Parai.lela- 
ment es construeixen les societats obre- 
res de defensa i les de consum. Entre les 
primeres cal fer esment de l’Obrera Sa- 
badellenca i entre les de consum cal des
tacar la Cooperativa Sabadellenca.

A les acaballes del segle XIX la in
dùstria sabadellenca ha de fer front a 
una gran crisi, conseqüència de la pèr- 
dua de les colônies espanyoles d’ultra- 
mar. Els industrials capegen amb més o 
menys encert el temporal i s’esforcen a 
introduir més que no ho havien fet fins 
aleshores, les manufactures locals a la 
resta de la peninsula. Aquesta amplia- 
ció del mercat evita traumes considera
bles a moites indùstries.

A començ del segle XX Sabadell te
nia una població de 23.375 habitants, 
que troben essencialment llur ocupació 
professional entre el ram tèxtil, el me
tal.lùrgic i la construcció. Sabadell 
s’havia convertit en el primer centre 
téxtil del pais.

Els industrials sabadellencs s’havien

distingit en tot temps pels sens esforços 
encaminats a millorar les tècniques de 
fabricació dels sens productes, bo i es
tudian! nous mètodes i sistemes de tre- 
ball conduents a una millora qualitativa 
i quantitativa de la producció. Un in
dustrial sabadellenc, filador de carda. 
En Fer ran Casablancas i Flanell, just en 
començar la segona década del segle, es 
distingeix pels seus estudis i esforços 
encaminats a millorar la producció de 
les selfactines dels ‘‘assortiments” . 
Preocupa! per aquesta millora i veient 
les dificultats que se li presenten per 
manca de materials adéquats, desvia els 
seus estudis sobre la filatura de carda 
cap a la filatura del cotó i després de no 
pocs treballs, va descobrir la teoria de 
les fibres flotants que el conduí a la 
creació del “ sistema de grans 
estiratges” que porta el seu nom i que 
aplicat a les continúes de filar cotó va 
constituir una revolució en el camp co- 
toner. L’any 1913, Ferran Casablancas 
va presentar ais tallers de l’Escola In
dustrial i d’Arts i Oficis de la nostra 
ciutat, el seu invent davant de la flor i 
nata deis industrials filadors de cotó ca
talans. La sorpresa va èsser gran i el 
nou invent va tenir d’immediat una ge
neral acceptació a Catalunya i en tots 
els paísos més industrialitzats i el Sr. 
Casablancas esdevingué famós a tot el 
món. Aquesta fama de savi inventor no 
capgirá pas el seu taranná bonhomiós, 
ni l’allunyá de les activitats ciutadanes. 
El “ Sr. Fernandet” va èsser fins a la se- 
va mort reconegut mundialment i esti
mât corn cap altre ciutadà no ho ha es
tât mai, ja que es mantingué senzill, ge- 
nerôs, abnega! i emprenedor. Fou un 
veritable mecenes patrocinador de la 
cultura, de les arts i de tota altra activi- 
tat ciutadana.

Són aquests els homes que amb el seu 
esforç conjunt crearen un esdevenidor 
per a la nostra ciutat, que ara qui sap si 
per considerar-lo Ilunyà, no ens permet 
valorar-lo totalment, però del qual han 
sorgit els actuals valors que ens espero- 
nen a consolidar el nostre futur.
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Instìtucìons financeres i de previsio
per Jesús Farrés

O i,  tal com explica l’historiador saba- 
dellenc Miquel Carreras i Costajussà, 
Sabadell va néixer corn a conseqüència 
del mercat que se celebrava en un en- 
creuament de camins prop de l’església 
de Sant Salvador, a primeries del segle 
XII, hem de concloure que la poblado i 
la seva historia econòmica varen néixer 
al mateix temps. El “ Forum Sabatelli” 
que Carreras esmenta, més que un nudi 
de poblaciô era un Hoc d’activitat eco
nòmica: “ Què volia dir “ Forum” ? una 
plaça, un camp, un espai obert tal com 
es necessita per a la celebrado d’un 
mercat, i vol dir la par aula catalana de 
Mercadal” (M. Carreras, “Elements 
d’Història de Sabadell” pàg. 86).

Aixi, no és estrany que el mateix 
autor, en fer esment del segle XIII, in- 
diqui ”... Sabadell era, a més d ’un cen
tre de comerç ugricol, un centre de cré
dit, i per aquesta gran fundó econòmi
ca que tenia en I’extensa regió del Va
llès, hada d ’ésser un factor d ’impor- 
tància singular en la creixença de la nos
tra Ciutat”. (ob. cit. pàg. 108) i esmen
ta el nom de dos jueus que cap a l’any 
1283 exercien aquesta activitat, i vivien 
al carrer de l’Església, prop de la plaça: 
Estruc de Bellcaire i Jaume d’Urgell.

Rastrejant la història nostra, dones, 
al llarg dels segles hi anem trobant 
aquesta funció com un dels factors més 
importants de la creixença sabadellen- 
ca, al costat de l’activitat agricola, i de 
la indùstria tèxtil que al llarg dels segles 
anà prenent importància fins a fer-se 
preponderant. L’activitat crediticia tin
gué els seus entrebancs, naturalment, 
com per exemple un cas que en Carreras 
reporta al segle XIII ”...la fallida d ’un 
corresponsal holandés de la casa Duran 
que va irrogar a aquesta casa un perju- 
dici de més de 20,000 lHures” (ob. cit. 
pàg. 208). Una fallida d’aquesta suma, 
que en aquell temps devia constituir 
una quantitat important, evidencia que 
els negocis financers dels sabadellencs 
havien traspassat fronteres i adquirit 
una certa importància. I aixi ho anem 
trobant, amb alts i baixos, un temps 
darrera l’altre.

A una col.lecció de lletres de can vi 
del segle passât que hi ha al Museu Fre
deric Marés, de Barcelona, hi he pogut 
rastrejar els noms d’alguns “Banquers” 
sabadellencs que abans de I’establiment 
d’entitats de crédit a la nostra poblado 
(i també coexistint amb elles) exercien

la seva activitat descomptant lletres i 
previsiblement facilitant crédits ais fa
bricants. Els noms d’Arderiu, Gambùs, 
Giralt, Guardiola, Turull, Vidal, Pa
gès, Ponsà, amb l’assiduïtat amb què 
figuren a les lletres lliurades a Sabadell, 
corresponen a persones (d’algunes ho 
pue assegurar, d’altres no en pue acre
ditar la certesa) que al llarg del segle 
passât i primeries de Factual exercien 
aquest ofici, corn veiem, tan veil a la 
ciutat, ja que es confon amb el seu ori
gen. El mateix Banc de Sabadell, quan 
fou fundat l’any 1881 contractà per Di
rector el Sr. Pere Llonch i Font, que 
exercia de Banquer en el seu domicili 
particular del carrer de Sant Domingo 
(avui del Dr. Puig) n? 8; i el nou Banc li 
absorbí els comptes corrents que tenia 
oberts a industrials i comerciants saba
dellencs.

Les primeres institucions locals de 
crédit ens son ben conegudes: la Caixa 
d’Estalvis de Sabadell que fou fundada 
l’any 1859, va èsser la primera (i la pri
mera d’Espanya de ciutat que no fos 
cap de provincia); i la segona fou el 
Banc de Sabadell, el 1881. Ambdues en- 
titats, seguint les nécessitais dels temps, 
han estés la seva activitat a nombroses 
localitats de la nostra geografia, i fins i 
tot el Banc de Sabadell ha fet acte de 
presèneia a l’estranger, amb la sucursal 
que l’any passât va obrir a la “ City” de 
Londres.

Però la vitalitat econòmica de la nos
tra ciutat, a la tercera desena d’aquest 
segle ja desvetllà l’atenciô d’altres enti- 
tats de crédit foranes; i aixi veiem que 
l’any 1921, el “ Banco Hispano Ameri
cano” amb central a Madrid hi obri la 
primera sucursal bancària, a la que se
guí l’any 1922 la Caixa de Pensions per 
a la Vellesa i d’Estai vi, amb la primera 
sucursal de Caixa d’estai vis.

Ara la presèneia d’oficines de Bancs i 
Caixes, a la nostra ciutat, ja és tota una 
altra història. N’hi ha tantes, que hem 
arribat a pensar que n’hi ha massa. Hi 
ha més d’una trentena de Bancs i Cai
xes, i el nombres d’oficines de cada en- 
titat constitueix una xarxa que arriba a 
tots els racons de Sabadell.

Els sabadellencs també es preocupa
ren fa temps de cobrir-se de les contin- 
géncies de la vida. Ja al segle XVI, les

contraries gremials ajuntaven la devo- 
ció al Patró celestial que escollien, a sis
temes d’ajuda mùtua entre els confrares 
quan aquests es trobaven en destret. I 
en els temps moderns, recordem que la 
Mùtua Sabadellenca d’Accidents del 
Treball i de Malalties (fundada l’any 
1917) s’anticipà ais organismes oficiáis 
d’assegurança per a cobrir les malalties 
i els accidents dels treballadors de la in
dùstria sabadellenca. I més recentment, 
la Mùtua d’Incendis creada l’any 1952, 
i que posteriorment ha evoluciona! fins 
a convertir-se en entitat d’assegurances 
de tota mena contra incendis, n’és una 
prova. I hem de recordar que hi hagué 
un llunyà precedent: una Mùtua contra 
el rise d’incendis, que es denominò “ La 
Unión Sabadellense” , i que fou consti
tuida el 31 de desembre del 1881, da- 
vant del Notari que el mateix dia legalii- 
zá l’escriptura de constitució del Banc 
de Sabadell. No hem investiga! qui la 
fundá; sabem que per l’octubre del 
1883 figurava domiciliada al carrer de 
Sant Antoni nùm. 36. Tenim, però, un 
testimoni material de la seva activitat: 
hi ha una plaqueta metàl.lica que enca
ra està plantada a la façana de la casa 
nùmero 62 del carrer de Sant Joan, avui 
carrer de St. Antoni Maria Claret, que 
acredita que aquell edifici, terns ha, fou 
assegurat per “ La Unión Sabadellen
se” .

Aplican! aquella velia dita que “ja fa 
prou qui s’assembla amb els seus” , po- 
dem dir, dones, que els sabadellencs no 
ho hem pas desmentit. Si hem anat 
abandonan! l’activitat agricola dels pri
mers pobladors, hem conservât altres 
tendències que ells també tenien. I, per 
ara, de les nostres institucions finance
res i de previsió no cal que ens en vana- 
gloriem, però certament podem airejar 
el fet que la tendéncia de negociar amb 
el diner ens ve de lluny, i la inclinació, 
en el temps bo, de pensar en la possibili- 
tat de la vinguda de temps dolent, per a 
prevenir-nos-en, també l’hem conserva
da deis nostres passais. I que per molts 
anys siguí així.
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£1 tècnìc urbanista en el modernisme
per Josep H öbet i Bach - Arquitecte

fa difícil des d’una disciplina amb 
aplicacions a llarg termini com és l’Ur
banisme llegir, d’una manera directa, 
quin ha estât “ t’urbanisme moder
nista” . Tot i així, sí que es pot parlar de 
quin és el plantej ament urbanístic que 
s’estava realitzant en aquesta època his
tórica i, per tant, quina era la influéncia 
més o menys directa que els corrents 
modernistes exercien sobre el técnic en- 
carregat de la redacció de les propostes 
de transformació futura de la ciutat en 
general, i deis espais urbans en concret.

El can vi d’orientació de l’urbanisme, 
restà immers en el moviment politic i 
cultural de l’època i sobretot lligat a la 
gran embranzida econòmica del mo
ment, però caldria fer esment de dues 
questions de caire tècnic que fan enten
dre des la pròpia disciplina urbanística 
la manera de considerar determináis as-

pectes de la lectura histórica d’aquest 
temps.

El reconeixement del Hoc fisic, que fins 
Uavors no s’havia considérât en detail, 
ocupa un dels aspectes més significatius 
de la nova metodologia urbanística.

La visió de la naturalesa pròpia dels 
ambients artístics modernistes sembla 
estar present en el planejament. Realis
me en l’acceptaciô de la topografia, de 
la vegetació, de les cases construïdes i 
de la resta del territori; i la seva inclusió 
en les diferents propostes dels nous 
traçais, la recerca d’una expressivitat 
que l’eixample no afavoria i el simbolis- 
me i un cert esteticisme força espiritua
lista, serán constants culturáis dels tre- 
balls d’urbanisme d’aquest période tan 
a nivell local corn a la resta d’Europa 
però amb l’escola de l’Urbanisme For
mai francesa (Beaux Arts) corn a capda-

vantera d’aquest moviment (1).
El période que s’estableix a Sabadell 

entre el Pia d’Eixample d’en Miquel 
Pascual (1886) i el Pia d’en Josep Re
nom i Joaquim Manich (1928) és parti- 
cularment significatiu per a la història 
local donades les relacions que s’hi po
den establir amb el moviment urbanís
tic d’aquesta època. Encara que els dos 
Plans d’Eixample estiguin confeccio
náis des d’una óptica comuna, el Pia 
Renom-Manich, ja denota un coneixe- 
ment més acurat de la realitat fisica del 
territori que s’està tractant.

D’aquesta manera, el pia del 1928, 
proposa solucions en l’estructuració de 
la ciutat, ja que no es limita al simple 
traçat d’una malla ortogonal i la seva 
més o menys adecuació geomètrica a 
l’espai, sino que es planteja les rela- 
cions entre les diferents parts de ciutat

v j IX* aíí:iokoI;Í,¿e.k e j ; t B o tn rA 'A P D  m o s t m a p t p e : HOTE.L n t x  VEKTE^á PL.I
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Hénard 1906. Carrefour á giration.
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que, tant en una óptica d’extensió com 
de reforma, necessiten estar connexio- 
nades. Les avingudes, especialment a la 
part nord, on neix i es projecta la plaça 
d’Espanya (2), l’ajust de les carreteres 
de Matadepera i de Prats de Lluçanès i 
la supressió dels passos a nivell; aixi 
corn la creació de parcs urbans i concre- 
tament d’un gran parc a la zona oest de 
la ciutat, el Parc Catalunya actual, són 
exemples del plant ej ament dels any s 
vint, que avui els tenim corn a realitza- 
cions.

Aquesta coincidència entre planteja- 
ment i realitat actual, no és fruit de la 
casualitat, sinó que té la seva lògica en 
la lectura del fet fisic a què ja haviem 
fet referència. El plànol topogràfic 
aixecat per l’arquitecte Renom en 
col.laboraciô amb l’enginyer Gimeno a 
la segona década de segle, estableix un 
procès de coneixement del territori que 
possibilità realitzar, deu any s després, 
el Pia d’Eixample dins d’una óptica 
realista.

En un altre ordre cal situar-hi les no
ves tècniques i coneixements que utilit- 
za el planejament; a partir d’ara, i el 
Pla d’Eixample de l’any 1928 n’és un 
exponent ciar, els espais de la ciutat no 
es tracten corn a restes de la malla, o 
corn espais residuals de la construcció 
de la ciutat, sino que l’espai pùblic es 
projecta per ell mateix i prescriu la resta 
del traçat urbà (3). La creació de les 
places de Catalunya i d’Espanya, la 
proposta del Passeig amb la consequent 
reforma del case antic; sitúen a dife- 
rents nivells aquesta nova técnica de 
projectar.

És dones, en aquest marc históric on 
cal veure una actuado diferent de la 
que s’havia fet fins llavors, i que moites 
vegades va més enllà del dibuix concret 
del plànol de la ciutat, ja que darrera 
d’aquest hi ha una visió molt més REA
LISTA de com s’ha de construir i, per 
tant, de com s’ha de projectar la ciutat.

(1) En aquesta linia catària situar-hi els 
diferents escrits que Josep Puig i Cada- 
falch publica a “La Veu de Catalunya” 
amb el titol comù de “Barcelona d ’anys 
a venir”.

(2) Aquest planej ament local no resta 
indiferent als corrents urbanist ics de 
Eèpoca, de tal manera que cal establir 
un paraUelisme ciar entre la proposta 
d'en Renom a la Plaça d'Espanya i al
guna de les propostes d ’Eugène Henard 
a Paris o fins i tot amb les de Léon 
Jaussely a Barcelona.

(3) De l’estudi de la reforma i la creació 
d ’espais, tot considérant els centres an- 
tics, cal comparar aqüestes propostes 
locals amb les teories de Camillo Sitte.

Pla d’Eixample. Renom-Manich 1928. Plaça d’Espanya. Sabadell
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L’arquitectura de Sabadell, avui
per Ricard Perich i Duran -  Arquitecte

il  ̂a primera impressio que es rep en 
arribar a Sabadell és la d’una ciutat ex
tensa i desordenada. Es detecta, ja des 
de Iluny, el creixement forçat al que ha 
estât sotmesa una ciutat que ha vist tri
plicar el seu nombre d’habitants en les 
tres darreres décades.

Entrant a la poblado rebem una 
imatge grisa: la ciutat fabril, la imatge 
nascuda de la revolució industrial, les 
cases estretes en carrer s estrets, xeme- 
neies, antics vapors..., la ciutat que 
dorm i treballa...

La casa “ anglesa” , la casa entre mit- 
geres ha estât l’element tipologie i con- 
figurador d’aquesta ciutat; ella, junta- 
ment amb els “vapors” , va anar om- 
plint aquelles trames d’eixample del se- 
gle passât i principis d’aquest, fent ciu
tat, un model de ciutat que amb dificul- 
tat podia assumir la nova realitat a la 
qui li va tocar respondre.

Aquest model de ciutat, el que ha- 
viem rebut, va haver d’encaixar el 
“boom” economic i demogràfic dels 
anys 50-70 i aixô ho va fer corn va po
der, amb presses, amb escales de valors 
enlluernades per la urgèneia de cobrir 
les necessitats de creixement; d’aqui 
l’especulaciô del sòl, la baixa qualitat 
constructiva, el poc respecte per l’exis
tent, etc..., els tòpics mais prou cone- 
guts i amb paral.lelismes arreu.

En termes d’imatge de la ciutat, a les 
zones existents es va menysprear el ti- 
pus edificatori i s’hi va fer conviure, per 
força, nous edificis d’exagerada alçada, 
amb mitgeres descobertes, triturant la 
volumetria dels carrers, moites vegades 
sense cap qualitat arquitectónica i man- 
cats de personalitat estilistica (el mal 
anomenat “ estil internacional” conver
tit en un hàbit constructiu groller i poc 
reflexiu, preocupat tan sols per la rendi- 
bilitat econòmica i l’oferiment de me
tres quadrats edificats). Ais afores, la 
ciutat podia créixer, aquest tipus de 
construcció podia encaixar millor, però 
es construía més de pressa que no es de- 
senvolupava el planejament adéquat 
que havia d’aportar les infraestructures 
urbanistiques minimes; i aixi va esdeve- 
nir un creixement desordenat, déséqui
librât i dependent del centre amb la 
consequent segregado sociològica.

D’ençà dels anys 70 la “ crisi” va aju- 
dar a aturar el procès, va aparèixer un 
nou planej ament: el Pia Comarcal de 
Sabadell, que amb tots els seus encerts i

errors és, sens dubte, un marc a partir 
del quai s’ha pogut reconduir el tema i 
començar a fer ciutat amb una nova óp
tica.

Una nova manera de fer ciutat es de- 
fineix mitjançant un mode de fer arqui
tectura: “1’arquitectura que construeix 
la ciutat” , aquesta ha de ser més preo
cupada per la seva integració, pels ma
terials, la composició, la qualitat fun
cional i formal, en definitiva deixar de 
construir metres quadrats i començar a 
entendre el fet constructiu com el mitjà 
de la definició física de la ciutat, que ha 
de crear espais habitables i suggerents, 
espais a escala del ciutadá que els ha de 
gaudir, espais públics que han d’esdeve- 
nir l’escenari de la vida social, la defini
ció física i la qualitat deis quais influei- 
xen molt més del que hom pensa sobre 
la qualitat de vida, entesa aquesta en el 
seu sentit més ampli.

Avui existeixen a Sabadell molts 
exemples que il. lustren el que s’està 
fent, construccions que des de diferents 
opcions van consolidant i millorant 
progressivament la ciutat.

En l’àmbit dels habitatges el mante- 
niment i recuperació de la tipologia de 
la casa entre mitgeres és l’element fona- 
mental que defineix el nostre moment, 
cases unifamiliars amb un màxim de 
planta baixa més dues plantes, promo- 
cions de grups de cases entre mitgeres 
ocupant fins i tot Ules senceres (en fun- 
ció de la disponibilitat de sòl 
edificable), apareixen per arreu de Sa
badell com a simbol de la voluntat de 
“ tocar de peus a terra” i de la valoraciô 
d’un tipus edificatori propi i coherent 
amb restructura física dels eixamples. 
Aquest tipus, a més, s’està fent extensiu 
a àrees de creixement noves, ais barris i 
als afores de la ciutat.

Un altre model a tenir en compte és el 
de promocions de blocs d’edificaciô en 
ilia tancada, definint patis privats i amb 
alçades d’edificacions acceptables, corn 
una bona alternativa amb més edifica- 
bilitat i amb qualitat (C/. Ferran Casa- 
blancas, C/. Escola Pia etc.).

S’han fet també últimament promo
cions públiques d’habitatges que defi- 
neixen i consoliden nous paquets de 
creixement de la ciutat, amb qualitat ar
quitectónica però amb un discutible 
model de grans blocs d’edificiació defi
nint vies de circulaciô rodada. (Plaça 
Espanya).

Els equipaments son els grans recur
sos per a qualificar la ciutat, el seu défi
cit, fins ara, els converteix en l’ocasiô 
encara no gastada de fer edificis singu
lars, simbòlics, d’apropiació ciutadana, 
elements de referència que personalit- 
zen cada zona o barri. Escoles (Joanot 
Elisanda, Sant Julia), mer cats (Ctra. de 
Prats, Torre Romeu), centres civics 
(Torre Romeu), els equipaments sanita- 
ris, les places, el Parc Catalunya, etc...

La rehabilitació és un altre dels recur
sos: hi ha gran quantità! de construc
cions de qualitat que es poden respec
tar, cal reformar-les i adequar-les; en 
aquest sentit existeixen ajuts deis esta- 
ments públics sensibilitzats davant la 
necessita! de millorar i optimar les nos- 
tres ciutats, tant mitjançant la inter
venció en obres noves com en la recupe
ració i reutilització del patrimoni. (Can 
Borrás, La Farándula, etc.).

Pel que fa a 1’arquitectura industrial, 
la seva desaparició progressiva de la 
ciutat per a situar-se en sectors indus
trials als afores, representa una reserva 
de sòl per a consolidar.

D’altra banda s’ha de considerar la 
problemática del tránsit rodat a 1’inte
rior de la ciutat com a condicionan! for- 
tíssim de la qualitat deis espais urbans: 
els carrers estrets, les voreres estretes, 
l’aparcament, el soroll, etc., una pro
blemática greu que cal reconduir amb 
una racional planificació de la xarxa 
viària; en aquest sentit s’han començat 
a peatonalitzar alguns carrers i es pre
ven la construcció d’aparcaments soter- 
ranis al centre.

La recuperació i nova projecció en els 
camps urbanístic, cultural, comercial, 
etc. poden possibilitar la construcció 
d’una ciutat per a una società! futura 
que segur que viurà i treballará diferent 
que Factual, però que haurà d’heretar 
el marc físic que estem construint avui.#
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La moda ì el dìsseny a Sabadell
per Joan Plans Comadrán

Oabadell és una ciutat cultural. Ho ha 
estât sempre. I ho ha estât perqué està 
muntada sobre una activitat de les pri- 
meres que precisament van emmarcar 
Taparició de l’home com a èsser autò- 
nom, de l’home que es començava a 
deslligar de l’entorn i afirmava les seves 
caractéristiques culturáis. Aquesta je- 
rarquització sobre el món environant a 
través del vestir, és fácil d’explicar. Per 
una banda significava una defensa i, 
per tant, una separació del medi am
bient; mentre, per l’altra, és un primer 
pas vers el cultiu de la bellesa, i també 
vers el descobriment deis simbols de di
ferenciado social.

El vestir requereix fantasia, capacitai 
creadora, sentit de l’estètica, dels colors 
i de la forma. De la ploma multicolor 
posada al cap, sintesi de gust, d’afirma- 
ció de la pròpia personalità!, i de les 
pells d’animals amb combinacions múl
tiples, al teixit pròpiament dit i a 1’exi
gencia del tint, hi va un gran espai de 
temps; però la progressiva afirmació 
cultural hi és no solament latent, sinó 
actuant.

Amb aquests antecedents no és es- 
trany que a la nostra ciutat s’hi hagin 
conreat tota classe d’arts, de manera es
pecial la literatura, la pintura i la mùsi
ca per enumerar-ne algunes. Renun- 
ciem ja de bell antuvi a esmentar aquí el 
nom dels sabadellencs que excel.liren en 
el seu cultiu, de tants que n’hauriem 
d’anomenar.

No és un fet sorprenent, tampoc, que 
a I’edat mitjana, en aquesta influència 
mùtua, el teixit de Sabadell tingués a 
gala la qualitat i l’estètica de la seva 
presentaciò, fins al punt que aquelles 
teles artesanes que no reunien unes con- 
dicions acceptables eren cremades per 
la Confraria de Par aires.

Al començament del present segle, la 
tecnologia s’ha revoluciona!, els parai- 
res han estât substituïts pels fabricants i 
ens trobem amb una sèrie d’empreses 
capdavanteres del gust i de la moda, 
com són Gorina, S.A., Llonch i Sala, 
Llonch, S.A., Sallarés Deu, entre al- 
tres; i, potser perqué és la primera que 
copsa el valor de la publicitat. Tambu
rini i Colomer que consagra el nom de 
Tamburini, presentan! els productes 
que estaven emparats en aitai marca 
com el label de prestigi en l’especialitat.

Acabada la nostra guerra civil, Sixto 
Graneri és un deis que s’esmera més en

unir qualitat i disseny. Realment, es pot 
considerar un peoner d’una etapa que 
encara no havia eclosionat totalment. 
Aquí el disseny, que fins aleshores ana
va agermanat amb la qualitat, passa al 
davant. Els clássics -negre, blau, gris i 
dibuixos discrets com l’ú-i-ú- són des- 
bordats per la fantasia i el sentit crea
dor. És una premonició del que, empés 
pels Italians, estava a punt de passar: 
l’aparició del disseny com impulsor de 
la moda.

També per aquests anys es produeix 
la separació de Tamburini i Colomer, i 
amb aquest fet la nova casa Colomer, 
per tal d’afirmar la seva personalitat, es 
llença a uns dissenys extremats, en les 
fronteres deis impropis, que enguany 
campen pels seus respectes, i donan! 
origen a que, per uns anys, d’aquests ti- 
pus de dibuixos se’n digui que “colo- 
meregen” .

Ja a finals dels anys 50 es presenta la 
gran Iluita entre el grup deis Perrots i el 
deis Lonfix. No es pot dir realment que 
siguí el disseny el vertader camp de ba
talla en aquest cas, ja que són procedi- 
ments técnics els que están en joc, però 
sí que, com a arma, s’esgrimeix la capa
citai creativa, i aixó porta 1’industrial 
Josep M*. Garcia-Planas a introduir 
dintre la seva empresa una secció espe
cial de disseny a principis deis 60, que 
també incorpora empreses com Casa- 
novas, Garriga, Bosser, amb un llarg 
etcétera...

Per altra part, el disseny pròpiament 
dit havia tingut també una tradició a Sa
badell, que potser podríem personificar 
en En Lluís Mas, professor de teoria de 
teixits de 1’Escola Industrial, i seguida 
per En Jordi Marminyá, entre altres. És, 
però, en els anys 60 que a Sabadell és 
produeix un fet important per a la indùs
tria tèxtil espanyola, l’aparició d’En Ra
mon Folch, el qual, després d’un viatge 
a Escócia, on visità l’Escola de Disseny 
de Galashiels, acompanyat amb dos 
membres de la Junta del Gremi de Fabri
cants, En Josep Llorens i En Pere Gui
tar!, proposa a aquesta Entität la creació 
d’una moderna escola, cosa que té lloc 
amb l’ajuda de la Caixa d’Estalvis. 
L’Escola de Disseny, com diem, marca 
una fita en el panorama espanyol i ajuda 
la nostra indùstria a apropar-se als ho- 
ritzonts assolits per Itàlia, país que tot 
d’una es revela com la primera potència 
mundial en aquest terreny.

I del camp del teixit, passem j a al de 
la linia de confecció després que en Gui
llem Casanovas durant uns anys man- 
tingui el pavellô enlaire a través del seu 
Comité Intertextil i de la creació del 
Premi de la Mostra de l’Any, que s’ad- 
judiquen diverses empreses, en avantat- 
ge, però, “ Pau M? Llonch i Fills’’. A 
Sabadell, en el camp de la linia i la con
fecció apareix per primera vegada una 
empresa italiana, Italco, S.A., depe- 
nent d’Ermenegildo Zegna, un deis 
grans de Biella; després Margarita 
Nuez, dissenyadora de moda i empresá- 
ria, juntament amb En Josep Bombar
dò. Hem de citar també la trajectória 
destacada d’En Joan Alemany i, en un 
altre terreny, d’En Nicolau Bosch.

Abans, però, en el camp de la llaneria 
havian cobert una etapa brillant Mohns 
Germans, Emili Sallarés, Llorenç i Tor
ra, Guasch, Planas i Rosson, F. Casas 
també dintre d’un planter destaca! que 
el triomf de la confecció sobre la modis
teria obliga a retirar-se del mercat pel 
preu excessiu de les seves creacions en 
un moment de crisi de l’elitisme.

Amplían! l ’ám bit, el Centre 
Metal.lúrgic de Sabadell també s’incor
pora a la imatge i al disseny i procura 
impulsar-lo dintre deis seus membres, 
cosa a la qual contribueix, també, la Jo- 
ve Cambra i l’Institut Sallarés i Pía i el 
Premi de Disseny que atorga la Cambra 
de Comerç de Sabadell.

En el camp de les professions liberals 
i vivint l’evolució de 1’arquitectura que, 
enllaçada al disseny industrial, genera 
noves formes en la creació d’habitages i 
espais comerciáis (sentint la llum, els 
volums i el color) els dissenyadors Boa- 
della, Clapers, Magem, Melo, Señar, 
Vallhonrat, etc. projecten i realitzen 
obres d’interiorisme i disseny industrial 
(alguns d’ells seleccionáis per la institu- 
ció ADI/FAD).

Com veiem, a la nostra ciutat la in
quietud per la forma estètica de presen- 
tació de les coses hi és latent, i aixó no 
és d’estranyar si tenim en compte el que 
hem dit al principi d’aquest escrit: la 
palpitació cultural de la nostra ciutat 
d’una manera especial en el que fa efec- 
te a l’art, la plèiade d’artistes que al 
llarg de les diverses generacions s’han 
mogut pels nostres carrers, la gran Sen
sibilität de què la majoria d’ells han do
na! proves i la difícil facilitât amb qué 
han sabut expressar-se. •
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Sabadell, de la tradìcìó a les noves tecnologies
per Ramon Gràcia i Vallès

J  llarg de la historia l’home s’ha 
anat adaptant al medi per tal de subsis
tir, i la forma concreta d’aquest medi 
ha condicionat a cada moment la seva 
organització econòmica. Tota activitat 
humana, tot grup organitzat -tota 
ciutat- s’assenta sobre una infraestruc
tura natural. Els sabadellencs no en 
som pas un excepció.

Una característica del mar fisic de la 
nostra ciutat és la manca de recursos 
naturals. A Sabadell no existeixen pas 
recursos naturals d’especial significació 
que generin al seu voltant una activitat 
econòmica. Aquesta pobresa física ha 
vingut configurant al llarg de la nostra 
història una economia basada fona- 
mentalment en el treball, i sempre a la 
recerca de noves iniciatives o tecnolo
gies susceptibles d’èsser aplicades.

Sabadell ha estât sempre un centre 
d’economies complementades, d’activi- 
tats que -com en un dòmino- s’han aju- 
dat i près sentit Tuna fent costat a l’al
tra, un Hoc on si una persona volia 
establir-s’hi li era fácil d’aprofitar l’en- 
torn que hi trobava. Durant segles Tac- 
tivitat agricola va ser l’eix econòmic 
principal de la nostra ciutat, però coin- 
cidint pràcticament amb els inicis de la 
revoluciò industriai empresaris sabade
llencs pioners van importar d’Anglater- 
ra una tecnologia nova: la de la indùs
tria tèxtil-llanera.

El riu, l’aigua, és necessària per a 
l’assentament humà, directament com a 
bé de consum primari, i com a element 
fertilitzador dels camps els quais fruiten 
al seu voltant. Amb l’adveniment de la 
nova activitat tèxtil-llanera l’aigua era 
imprescindible en algunes fases auxi-

liars, donant nom inclùs a tôt un sector: 
el ram de l’aigua. L’aigua és el nostre 
simbol de la fertilitat -l’ùnic recurs na
tural amb què compta Sabadell- histôri- 
cament representa! per una edificació 
que distribuía el liquid element a les ca
ses de la ciutat: la Torre de l’aigua, que 
per a nosaltres ha adquirit un valor em- 
blemàtic.

Sabadell: Cartografia assistida per ordinador

Aquest fet podría ser interpreta! des 
del punt de vista de les noves tecnolo
gies: s’assembla a un procès informàtic

“batch” , amb unes tuberies de comuni- 
cacio del servei, en contraposició a allò 
que seria un procès més microinformàtic 
on el bé econòmic arribaría ais usuaris 
embotellat i transportât per carruatges.

En implantar-se la indùstria tèxtil- 
llanera a casa nostra, la maquinària va 
començar a ser complexa i la nova acti
vitat era adequada especialment per a 
un pais que deixava el subdesenvolupa- 
ment, per la seva qualitat d’absorbir 
una gran quantità! de mà d’obra. Es 
tractava d ’una indùstria treball- 
intensiva.

Complementària a la tèxtil, va apa- 
rèixer a la nostra ciutat una floreixent 
indùstria metal.lùrgica, dedicada en 
gran part a la fabricaciò de maquinària 
per a filatures, teixits i acabats, conduint 
la indùstria local a una certa integració 
vertical. Algunes innovacions tèxtils es 
citen, encara avui, ais textos d’informà
tica: recordem la cinta perforada de pa
per dels telers Jacquard.

La nostra comarca, en principi des- 
coneguda en aquest sector, va acabar 
mereixent el qualificatiu de Manchester 
catalana.

Aquesta comarca era ja pels romans 
terra de pas, vincle d’uniò entre regions 
remotes, característica que s’ha mantin- 
gut al llarg de les edats mitjana i moder
na. Des que en tenim constáncia históri
ca Sabadell ha estât una fita en un llarg 
carni de comunicacions per terra. En els 
nostres dies aquesta via de comunicació 
té un volum amplifica!: Sabadell 
enllaça directament a la xarxa espanyo- 
la i europea d’autopistes. Continuem, 
més que mai, essent terra de tránsit.

Actualment, aquesta característica
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s’eixampla encara més amb la proximi- 
tat de r  aéroport metropolità, al que 
l’esmentada xarxa ens acosta. Aquest 
concepte de comunicació ha estât ple- 
nament recollit per les noves tecnolo- 
gies, on els sistemes tendeixen a 
estructurar-se amb dwersos elements 
funcionáis, que s’envien dades i senyals 
de control mitjançant un bus de comu- 
nicacions electronic. La funcionalitat 
del conjunt vé més determinada per 
aquest conducte que no pas pels propis 
components.

Res pot créixer indefinidament, i el 
tèxtil-llaner i les indûstries complementà- 
ries al seu entom no van pas èsser una ex- 
cepció. El mon modem va anar traslla- 
dant el sector cap a països de mà d’obra 
més econòmica. L’estancament amenaça- 
va de portar la crisi a la comarca.

En una primera fase es va produir 
una diversificació industrial, motivada 
més pel fet d’ésser una zona ben comu
nicada i propera a Barcelona que no pas 
per caractéristiques pròpies.

En el transcurs dels últims vint anys 
s’ha produit al món una revolució molt 
profunda: el gran progrès en el procès 
automàtic de dades i en les comunica- 
cions, fenomen que continua i que es 
coneix corn la quarta revolució indus
trial. També ara, grups empresarial lo
cals han estât atrets per aqüestes noves 
tecnologies i a la nostra comarca han 
anat formant-se empreses pioneres 
d’informàtica i robòtica que tenen ja un

fort pes especîfic a Espanya, com ara el 
Centre de Càlcul de Sabadell, S.A. i 
Unitat Hermética, S.A. També empre- 
ses multinacionals han constituït fàbri- 
ques de muntatge a la zona, aprofitant- 
ne les bones comunicacions terrestres i 
la proximitat de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. Posteriorment s’hi ha 
instai.lat una Facultat d’informàtica, 
en el mare de la Universität Autònoma 
de Bellaterra. Aquesta nova activitat 
econòmica és alhora una realitat i una 
esperança: hom veu en ella la possibili- 
tat de sortir de la crisi en qué la comar
ca riscava d’immergir-se.

Les institucions econòmiques i civi
ques van prendre ben aviat consciència 
que les noves tecnologies eren una surti
da al futur i están recolzant la idea amb 
empreses municipals com IMSA (Infor
màtica Municipal Sabadell, S.A.) 
creadora del sistema IMS 101 de carto
grafia automàtica per a la gestió muni
cipal, fundacions de foment i campa- 
nyes institucionals com la implantado de 
la Eira d’informàtica de Sabadell i, so- 
bretot, amb el centre de Tecnologia 
Aplicada de la Mancomunitat Sabadell- 
Terrassa que posa en marxa un serve! 
de programes CAD-CAM destinais a 
l’ensenyament i a les empreses de dis- 
seny tèxtil-moda i ampliables a mecáni
ca i disseny industriai.

Es llença a tot el món l’eslògan que la 
nostra comarca és el Silicon Vallès. El 
nom és tot un simbol: la silicona, plas

mado fisica actual d’aquestes noves 
tecnologies, és abundantissima a tot el 
món, inclus a les zones sense recursos 
naturals. El treball fisic, intensiu, ha es
tât desplaçat pel pensament intensiu.

Pensar és a l’abast de tothom; tots 
junts, industrials, tècnics, institucions i 
Universität, afrontem aquest nou repte 
dels temps modems amb el cor pie 
d’esperança i la voluntat de mantenir i 
portar arreu del món els valors tradicio- 
nals dels empresaris i treballadors de la 
nostra ciutat. Per la pròpia essència de 
la nova activitat econòmica, Sabadell i 
la seva comarca es transformen en ciu
tat oberta, culturalment, industrial- 
ment i econômicament a tot el món.

Una “generado” informàtica dura 
escassament set anys, després dels quais 
apareixen equips i sistemes amb plante- 
jaments absolutament innovadors. Les 
noticies i les revistes especialitzades 
arriben en pocs dies a tot el món; deci
dir d’avançar en aquest sector implica 
estar amatents a totes les tendéndes i 
transformacions que, en qualsevol mo
ment, es poden produir arreu.

La nostra ferma decisió és, des del 
present, preveure i viure el futur i, així, 
portar a la nostra ciutat Prosperität per 
ais seus habitants; justa contrapartida a 
les idees i l’esforç dels sabadellencs per 
fer avançar el món.

PRÉSTECHABITATGE

La hipoteca de casa 
en el Banc de Casa.

Si vosté necessita una hipoteca per a comprar 
una vivenda, o per fer reformes a la llar, la millor 
decisió que pot prendre és venir al Banc de Casa.

Amb el Préstec Habitatge de Banca Catalana podrá 
aconseguir fins el 80% de la inversió a realitzar i 
retornar-lo cómodament durant 20 anys. (Per un milió

de pessetes a 20 anys, íi correspondía una quota 
mensual de 12.800 pessetes). A més, obtindrá fins el 
17% de desgravado a l'lmpost sobre la Renda.

Informi’s a les Oficines de Banca Catalana o 
truqui’ns perteléfon. Li resoldrem el seu préstec, com 
a máxim, en una setmana.

, 4 ^

UOPRÉSreCHABnADX <«>2052313 ^
De 8 h .a 2 2 h .i dissabtesa! matí.

BANG\ OTALANA
Q Banc de Casa
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L’ensenyament i el treball
per Josefina Auladell i Baulenas -  De VInstitut Municipal d'Educado

t'% través de rensenyament es pretén 
de formar els individus per tal que si- 
guin capaços de viure Iliurement i ple- 
nament dins de la societat. Per tant, 
l’acció d’ensenyar té com a component 
bàsic una acciò formativa i, per això, 
d’una banda, ha de contribuir al desen- 
volupament harmònic de les capacitats 
de l’individu atenent les caractéristiques 
de la seva evolució biològica, psicològi
ca i intei,lectual i els factors que incidei- 
xen sobre aquesta evolució. D’altra 
banda. Tacciò d’ensenyar ha de possibi- 
litar, potenciar i facilitar que els indivi
dus descobreixin llurs aptituds i habili- 
tats i ha d’oferir una resposta, a nivell 
de preparaciò, a les necessitats i interes- 
sos dels alumnes.

Cai remarcar, però, que hi ha un ob- 
jectiu generai, -si més no, socialment-, 
per a tots els alumnes: la seva incorpo- 
raciò al mòn del treball. En el marc del 
sistema educatiu actual, la major part 
dels alumnes acaben Tetapa de Tensen- 
yament obligator! (TE.G.B.) als 14 
anys. Tanmateix, Tedat minima per po
der començar a treballar és la de 16 
anys. A partir dels 14 anys les possibili- 
tats de continuar la formaciò i prepara
ciò dels alumnes es corresponen amb di
verses opcions:

- La formaciò professional que presenta 
dos nivel Is terminals possibles: el Pri
mer Grau i el Segon Grau.
- El Batxillerat que, en aquests mo
ments, s'adreça sobretot a preparar per 
a la realització posterior d ’estudis uni- 
versitaris.
- La realització d ’estudis no regiats 
adreçats, generalment, a la preparaciò 
per al desenvolupament d ’un ofici o 
professió ben concrets.
- La formaciò ocupacional. 

Actualment, a Sabadell horn pot se
guir qualsevol de les diverses vies de 
formaciò atenent una oferta molt àm- 
plia i diversificada:
- Hi ha 6 centres públics de Batxillerat, 
els Instituts “Arraona”, “Egara”, 
“Ferran Casablancas”, “Joan Oliver”, 
“La Romànica” i “Pau Vila” i, arnés, 
l’Institut d ’Ensenyament Secundari del 
Vallès on s ’experimenta el Pia de Re

forma endegat pel Departament d ’En
senyament de la Generalität de Cata
lunya. Igualment, cal comptar amb 5 
centres més, privats, on també es pot 
fer el Batxillerat.
- Hi ha 4 centres públics de Formaciò Pro
fessional, els Instituts “Agustí Serra”, 
Mancomunitat Sabadell-Terrassa, Barbe
ra del Vallès i l’Escola Industrial i 8 centres

privats d ’entre els quais la Cooperativa 
d’Ensenyament “Jaume Viladoms” realit- 
za també l’experimentació del Pía de Re
forma.
- A l ’Escola Illa, Escola Municipal 
d ’Arts i Oficis, es poden realitzar, a 
més d ’aitres activitats, els estudis neces- 
saris per a l ’obtenció del títol de Gra
dual en Arts i Oficis en els camps del 
disseny de moda i del disseny gráfic.
- Cal comptar, també, amb l ’Escola 
Municipal de Música.
- Hi ha nombrosos centres, en general 
de carácter privât, que faciliten la rea
lització d ’estudis en diversos camps 
com són el de la Informática, el deis 
Idiomes, el de la Moda i la Confecció, 
el de la Perruqueria, etc.
- Finalment, a través de l ’I.N.E.M., 
amb la col.laboració i el suport de 
l ’Ajuntament, s ’organitzen i realitzen 
nombrosos cursos de formació ocupa
cional. Básicament corresponen a dues 
possibilitats: D ’una banda, el Servei 
d ’Ocupació Comunitária de l ’Ajunta
ment promou la incorporació al món 
laboral a través d ’activitats mixtes 
d ’ocupació i formació, és a dir, es pro
porciona un treball concret a realitzar 
(jardineria, construcció, etc.) ensems 
amb un complement de formació.

...i aixo és la nostra historia...

“ CANIGO”
de Mn, Cinto Verdaguer 

Il.lustracions de J.G. Junceda (color) 
(edició del Centenari)

“ 100 SABADELLENCS 
en els nostres carrers”

de Ricard Simó i Bach 
(Historia Contemporánia de Sabadell)

publicades per AUSA (Sabadell)

llibreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 726 05 70



D ’altra banda, a partir d ’enguany, es 
desenvoluparan uns 10 cursos de for- 
mació per a adults en atur amb el doble 
objectiu de facilitar un nivell bàsic de 
formado (certificat, graduât o pre- 
graduat) i una formació ocupacional es
pecífica (tallers artesanals, tall i confec- 
ció, electricitat, auxiliar d ’administra- 
ció i auxiliar clinic).

Ara bé, des de principis deis anys 80 i 
a causa, sobretot, de l’atur, que afecta 
d’una manera molt important els joves, 
s’ha anat considérant cada vegada amb 
mes força que una de les causes de la si
tuado de crisi era el fet que el sistema 
educatiu no s’adequava a les necessitats 
del sistema productiu. És cert que a 
l’ensenyament réglât actual es consta
ten greus mancances que fan difícil 
l’adquisició de les aptituds i de les acti-

tuds necessàries per al pas a la vida acti
va en la societat actual.

Però aquesta situació dins de l’ensen
yament es produeix des de molt abans 
que s’iniciés la crisi que han patit i pa- 
teixen encara molts països. Cal, dones, 
tenir en compte que hi ha d’altres fac
tors com, per exemple, la dificultat per 
aconseguir energia barata i la introduc
e s  massiva de noves tecnologies, que 
han estât causes més importants de l’es- 
mentada crisi. Així, cal entendre que el 
sistema educatiu forma part d’un con- 
junt de relacions socials dins del qual 
no és l’element de major incidència; per 
tant, des del punt de vista del món del 
treball l’ensenyament s’ha de situar 
dins del mare que tot el sistema locai 
defineix.

En aquest context, considérant que

tot i així cal anar millorant la qualitat 
de l’ensenyament per tal de superar, en
tre d’altres problèmes, la seva descon- 
nexió amb la realitat, a Sabadell s’ha 
iniciat un procès adreçat a l’objectiu 
d’aconseguir que l’ensenyament esde- 
vingui, cada cop més un veritable carni 
de formació integral de l’individu i de 
preparació per a la seva incorporació al 
món del treball. Aquest procès es con
creta ja en algunes actuacions que cou
vé remarcar:
- L ’experiment ació del Pia de Reforma 
de l’Ensenyament Secundari que es duu 
a terme a l’I.E.S. del Vallès i a la Coo
perativa “Jaume Viladoms”.
- La participació d ’alguns centres en el 
Programa d ’informàtica del Departa
ment d ’Ensenyament de la Generalität.
- Els estudis i plans de treball que s ’es- 
tan realitzant, amb el suport de l ’Ajun- 
tament, per tal d ’oferir un ensenyament 
professional de base i poliva lent ensems 
amb unes especialitats que s ’adaptin a 
les caractéristiques del sistema produc
tiu de la zona.
- L ’establimentprogressiu d ’una major 
connexió amb el món de l ’empresa a 
través de la realitzaciô de practiques, vi
sites, etc.
- L ’inici d ’una acciò de coordinació en
tre la formació ocupacional i la forma- 
ció professional.
- La promoció d ’accions adreçades a fa 
cilitar el coneixement de les noves tec
nologies i de les possibilitats que oferei- 
xen en el camp de les Arts i els Oficis, 
especialitzats en el disseny de moda i el 
disseny gràfic.
- La promoció i la realitzaciô d ’activi- 
tats adreçades a l’orient ació escolar i 
professional.

Finalment, cal tenir en compte que 
tot el procès de millora que es va desen- 
volupant a través d’aquestes i d’altres 
actuacions, requereix un suport adé
quat, sigui a nivell de formació i d’in- 
formació dels ensenyants i d’altres 
membres de la comunitat escolar, sigui 
a nivell de recursos materials. Així, és 
necessari remarcar el paper del Servei 
de Recursos Pedagògics de l’Ajunta- 
ment de Sabadell i del Centre de Recur
sos del Departament d’Ensenyament 
que desenvolupen precisament les fun- 
cions necessàries per tal de subministrar 
aquell suport. La creació, durant el curs 
85-86, de l’Institut Municipal d’Educa- 
ció de Sabadell, dins del qual ha quedat 
emmarcat el Servei de Recursos Peda
gògics, permetrà, segurament, de con
solidar moites actuacions ja iniciades 
tot i facilitant-los un abast i una pers
pectiva més àmplia.
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La Ràdio
per J. C. O.

- 1 ^  àdio Sabadell va emetre per primera vega
da, amb carácter oficial, el 5 d’agost del 1933.

L’Emisora EAJ-20, Ràdio Sabadell, esta- 
va ubicada a la Rambla, el núm. 6 on ocupa- 
va dosrpisos. En els anys 60 ja s’havien rebut 
controls, a bores nocturnes, que es captaven 
fins i tot a Suècia, Noruega i Finlàndia. La 
Ràdio Sabadell ha prestai un gran serve! a la 
ciutat i a les seves coses, ja en l’aspecte gene
ral o especific que s’esdevenen a diari. Des 
dels seus informatius, passant per aquella 
emissió “ Optimisme en el Treball” , les mu
sicals i esportives, fins i tot va realitzar-se 
una audició de Batxillerat Radiofônic. Es 
disposava d’una bona discoteca, amb músi
ca d’avantguarda, no ja solament nacional 
sino estrangera. Les emissions esportives 
van sortir del propi àmbit de l’estudi per fer 
retransmissions en directe des de tots els es- 
tadis d’Espanya, i no solament de fútbol, 
també d’altres especialitats esportives. Cal 
incloure els programas escolars, un 
excel.lent equip de ràdio-teatre i fins i tot 
transmissions de pel.líenles des de les matei- 
xes sales de projecció, especialment de 
l’Euterpe. Va crear-se “ Unió d’Amics”  que 
col.laboraren i feren realitat en molts casos 
“ miracles”  ciutadans en aquell “ Servei 
d’Auxili” , per auxiliar els nécessitais. Han 
passai grans professionals per Ràdio Saba
dell i, ja instai.lada a la nova seu del carrer 
Convent, ha seguii una trajectòria lloable, 
guanyant-se un prestigi, competint amb al- 
tres emissores de la xarxa nacional.

“ Ràdio Joventut de Sabadell” , ja desapa- 
reguda, ubicada en el seu temps al núm. 69 
de la Rambla, va viure el seu més àlgid mo
ment els anys cinquantes i seixantes. Se 
l’anomenava “ l’emissora de la mùsica”  pels 
seus bons programes; tenia un bon equip de 
teatre, també impartía el Batxillerat Radio
fônic, però la captació més espectacular 
d’audiència va registrar-se amb la seva “ Ca
balgata Deportiva”  que competía amb el 
“ Estadio”  de Ràdio Sabadell. No comptava 
amb els suficients mitjans, especialment téc- 
nics, i ja era sorprenent la seva forma mo
derna d’emetre, si bé més endavant va per
dre graus, fins arribar a un clasicisme que li 
restà interés.

La més jove de les nostres emisores, “Ona- 
2000” , que ara passa per dificultats de tipus 
légalistes, va saltar a les ones fa pocs anys, en 
la década actual, però l’agilitat en el seu com- 
portament d’emissió, amb una dinàmica jo- 
ve, li obrí ben aviat un camp d’addictes en 
molts espais ciutadans. “ Ona 2000”  té poca 
história, però la seva popularitat ha estât rà
pida i justament ben guanyada.

I també és jove, si bé amb idees i una aefi- 
vitat creixent, la nostra Televisió de Saba
dell, nascuda també en aquests anys 80, grá- 
cies a l’esforç d’un equip jove, batallador, i 
coneixedor del seu ofici. Començà baíbuce- 
jant, arribant a poques liars, per problèmes 
d’antena especialment. Avui, però, TV- 
Sabadell va guanyant-se un lloc en l’interés 
deis sabadellencs. %

Una ciutat amb vocació esportiva
per Josep Costajussá i Oliver

- ’“escola” esportiva de Sabadell 
s’entronca en la vida ciutadana, d’una 
manera gradual, a partir de l’inici del 
segle.

Les seves arrels comencen a dibuixar- 
se aleshores i fins ais anys trentes es con
figuren unes finies mestres amb una con- 
tinuítat creixent, abastint una columna 
vertebral d’un reconegut prestigi.

I no fou pas fácil aquell començar, ni 
tampoc va haver-hi en aquell principi un 
moviment en massa que recolzés aque- 
lles iniciatives. Els primers passos van 
èsser tímids, endegats per uns grups 
d’homes decidits, els quais van anar 
plantant uns baluards de mica en mica i 
no fou pas en pocs casos que van 
ensopegar-se amb indiferéncies que no 
pas recolzaments. Per dir-ho de manera 
gràfica, convé recordar que en aquells 
temps no era ben vist vestir de curt, aixi 
amb pantalons curts, ensenyant les ca
rnes; ni menys encara acudir a una pis
cina per practicar la natació. A aquells 
pioners se’ls batejava com a guillats. 
Però no van desistir pas i van continuar 
amb la seva déria aconseguint nous 
adeptes i practicants.

Des d’aquella primera bicicleta que 
va arribar a Sabadell allá l’any 1886, 
fins a les proves de velocitat cavall- 
ciclista, amb apostes i tot, per les carre- 
teres fins a Barcelona o a Caldes de 
Montbui, o l’organització de les prime- 
res excursions, va haver de transcórrer 
com una quinzena d’anys.

I fou el 1901 que el fútbol es comença 
a conèixer entre nosaltres, creant-se al- 
guns equips i fundant el Centre d’Es- 
ports Sabadell (a partir del 1903), 
formant-se una afieló entusiasta. Possi
blement que la consecució de la Copa 
del Rei l’any 1913 marqui un any histó- 
ric per l’auge creixent que després ha 
arribat a tenir el nomenat esport rei, 
arribant posteriorment el 1935 a una fi
nal de Copa, que no va voler venir a les 
vitrines de l’Euterpe. Entre afires 
equips que van donar auge a aquest es
port, podem citar l’Atlétic, Espanya, 
Soviets, Mercantil... que van treballar 
molt i bé donant més projecció a aquest 
popular esport.

El tennis va arribar ben aviat. Del 
“Tenis Yung’s Club” ja en tenim noti
cies el 1910. I seguint la relació de les 
modalitats esportives locals, l’any 1926 
es crea el “ Boxing Club Sabadell” , 
amb antecedents fins i tot d’un pareil

d’anys abans. I cal destacar que la boxa 
fou un dels esport que possiblement va 
arrelar amb més rapidesa en l’aficiô. 
No oblidem, a fi de reafirmar-ho, que 
en rOlimpiada d’Amsterdam (1928) 
vam tenir-hi, dos représentants. Cert 
també que a mesura que passava els 
temps les magnituds d’acceptaciô es
portiva anaven canviant i els corrents 
innovadors eren captats amb facilitât.

Del 1924 data la práctica Atlètica, en 
el desaparegut velòdrom de la Creu Al
ta; i el 1927 el Bàsquet, el quai va tenir 
un ait index d’acceptaciô en la cronolo
gia esportiva local, assolint-se destacats 
èxits.

La natació arriba el 1916 (un any 
abans ja s’havia célébrât el primer festi
val) i una vegada més la história ens par
la d’aquell abnegat pionerisme de l’èpo
ca, aixi corn dels sacrificis que va com
portar aquella empresa. Va fundar-se a 
Sabadell el tercer club de la nació i es 
construiria la primera piscina del pais, 
en la quai l’any 1918 vindrien a entrenar 
els seleccionats olimpics per Ambers. 1 
en la década dels anys vints, ja tenia la 
nostra natació títols individuals a Espa
nya, records nacionals absoluts i fins i 
tot una figura internacional.

A grans traços, I’etapa de la creació 
de bases podríem resumir-la aixi: en pie 
auge, amb un recolzament fértil per 
part de joves practicants i aficionáis; la 
roda corria i ampliava el cercle. Després 
arribarla el 1936.

RECONSTRUCCIÓ 1 CONSOLIDACIÓ
Després d’aquell lapse pràcticament 

en blanc fins el 1939, comença per l’es- 
port sabadellenc una nova etapa. Re- 
composició d’Entitats, d’instal.lacions 
esportives, captació de practicants, or- 
ganització general en la quai els espor- 
tistes sabadellencs van fer una pinya 
unida de treball.

Una vegada més el fútbol fou el que 
va captar més atenció. La prova més 
tangible de la seva recuperació és que ja 
el 1943 i per primera vegada en tota la 
seva história, el Centre d’Esports Saba
dell aconsegueix l’ascens a la Divisió 
dels grans, efemérides que s’ha repetit 
més tard en diferents époques. El 1967 
s’inaugura el nou Estadi. L’“adéu” 
nostàlgic a la Vella Creu Alta era obli- 
gat. Es va aconseguir entrar en la histó
ria internacional jugant una Copa de
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Inauguració del nou estad! del “ Sabadell” . (20-agost-l%7).

Fires. Els alts i baixos s’han salvat sem
pre amb dignitat. Es va caure a Tercera, 
és cert, però i’impuis sabadellenc no co- 
neix fronteres: del zero es retornó a l’in- 
finit. De Tercera a Primera; una gesta 
digna d’una Entitat histórica, ensems 
que representantiva.

En Natació, el Club cavalca de nou.
El 1948 té el primer olimpie. Després 
els multiplicarla. Nedadors i nedadores 
del Club Natació han ostentat la llista 
de Campionats i récords d’Espanya més 
fabulosos del nostre esport. I el nom 
dels sens olimpics van dur el nom de Sa
badell arreu. L’any 1966, amb motiu 
del seu cinquantenari, s’inaugurà la 
Piscina de Sant Oleguer.

El Bàsquet va arrelar fort. Del 1940 
al 50 coneixem una autèntica època 
d’or. S’arriba a un segon Hoc en la Higa 
Nacional, fita mai repetida per un 
equip sabadellenc. Molts i entusiastes 
foren els homes d’un Bàsquet que avui 
continua amb I’equip “ Caixa de Saba
dell” .

El Ciclisme també avança en qualitat 
i seguidors. I fins i tot en la nostra 
Plaça del Mercadal es va habilitar una 
pista, en la quai es van desenvolupar 
unes jornades inesborrables. D’aqui 
sorti una Volta a Catalunya. S’han vis- 
cut uns anys amb bones figures que van 
promocionar la nostra imatge.

El 1958, el Tennis en un creixent 
auge, inaugura noves instai.lacions. El 
1963 son les pistes d’Atletisme les que

donen noves ales ais nostre atletes, una 
reexida moral que promociona figures 
d’un alt nivell nacional i internacional, 
bona part sota l’aixopluc de la Joventut 
Atlètica Sabadell.

I no podem pas silenciar l’hoquei so- 
re rodes, que dugué a la ciutat titols i 
emoció. I el Handbol en la modalitat 
d’onze jugadors que ens va arribar el 
1944 i és l’any 1951 que s’inicià una me
morable escalada en la jove modalitat 
de set jugadors, que va permetre dur a 
la ciutat un titol d’Espanya absolut 
quatre anys després. Aquest esport fou 
ais anys cinquanta i seixanta el més po
pular i el més practica! per la nostra 
joventut.

I quan sembla que ja no queda res de 
nou per a descubrir, heus ací que esde- 
venim pioners en un flamant esport: el 
Futbol-sala. Ben aviat va arrelar forta- 
ment entre els joves i és el 1953 que la 
nostra ciutat esdevé el primer escenari 
on es realitza una exhibició per primera 
vegada a Espanya, i la segona d’Euro- 
pa. Fou Itália on es practicava aquesta 
especialitat importada de Sudamérica.

I mentre avancem cap els anys setan- 
ta, Sabadell practica totes les disciplines 
esportives hagudes i per haver. Cal 
mencionar el Club d’Escacs, l’Aeri 
Club, el Billar, el Tir al Plat, el Nacio
nal, Motorisme, Automobilisme, Ping- 
pong, o Tennis de Taula, Arquers, So- 
cietats de Caça o Pesca, la Vela, les 
Arts Marcials... Totes han entrât en el

concert de competicions oficiáis o so
cials, l’activitat és creixent i plausible. I 
és l’any 1968 que se li reconeix aquesta 
tasca: un reconeixement a escala nacio
nal, ja que la nostra ciutat és proclamada 
la “Ciutat Piloto del Deporte Español” .

La ciutat compta amb bones 
instai.lacions. Les d’iniciatives privades 
i les municipals, les quais han seguit 
omplint buits. Es disposa d’escoles de- 
futbol, handbol, basquet, natació, wa- 
terpolo, voleibol... A nivell escolar 
s’atén molt més el bon creixement es- 
portiu i a nivell social s’assoleixen nu- 
clis molt importants on la companyonia 
i l’amistat fan que l’esport uneixi més 
els sabadellencs. Cal destacar, per 
exemple, que el Club Natació Sabadell 
acuii a més de deu mil socis, mantenint 
una dotzena de seccions a un gran ni- 
vell. Altres esports locals caminen amb 
bones petjades. Al Harg dels anys, hem 
tingut campions del mon de diverses es- 
pecialitats, olimpics, internacionals, i 
especialistes i campions nacionals a la 
primera fila de molts esports. I seguim 
tenint figures cimeres de prestigi que so
brepasen ben de Harg les nostres fronte
res, i Clubs i Entitats ben conegudes 
arreu de l’Estat. I un dels “ Clubs Pa- 
nathlon Internacional” sols a l’abast de 
poblacions d’autèntica solera esportiva.

Esportivament Sabadell camina tam
bé fermament; Sabadell será ciutat olim
pica. Hi ha escoles formatives, especia- 
litzades amb técnics, amb una atenció 
mèdica esportiva adequada. La vocació 
esportiva es palesa d’un extrem a l’altre 
de la gran ciutat. Les cent cinquanta 
Entitats i els homes que les formen, 
anónims en moites ocasions, fan que 
amb el seu entusiasme i il.lusió ende- 
guin aquesta esplendorosa activitat es
portiva. Milers i milers d’esportistes 
formen aquesta gran familia de l’Es- 
port. Bé podem dir que la vocació es
portiva els sabadellencs la duen a la 
sang.
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Trini Sotos Bayarri - Sabadell

*Maternitat” . Dibuix a la ploma. (31x23 cms.).
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Portada: “ Protagonistes...” . Foto de Joan Cusco. 
Disseny de portada: Jordi Roca.

718 MATERNITAT. Dibuix a la ploma. (31x23 cms.).
_____ Per Trini Sotos Bay arri._________________________

719 SUMARI - PÒRTIC__________________________
SEMBLANÇA DE RAMON TEN 1 CARNÉ

720 Per Joan Cusco.
“ MISS LIBERTY” .

723 Per Lluis Casals i Garcia.
_  . CONVERSA AMB EL MESTRE FREDERIC
724 MARES. Per Jesús Farrés.

RETROSPECTIVA DE NADAL.
726 Per Agusti Palau i Codonyers.

EN EL CENTENARI DEL POETA
727 JOSEP M. LÓPEZ-PICÓ._____________________

NADAL EN UN LLARG POEMA.
728 Per Pere Roca i Garriga.

FRAGMENT D’“ EL POEMA DE NADAl ”
729 DE JOSEP M. DE SAGARRA.________________
730 NADAL 1 EL TE ATRE. Per Josep Torrella.

EL NADAL EN LA MÙSICA.
732 Per Antoni Sala i Serra.

,  ART ROMÀNIC: LA MUNIFICENCIA 
734 NADALENCA DELS MOSAICS BIZANTINS.

Per Ramon Vali i Rimblas.

ELS CANTS L1TÚRGICS DE MOSSÉN
736 ALBERT TAULÉ I VlfJAS. Per A.S.S.

RECORDANT... MOSSÈN CAMIL GEIS.
737 Per Daniel Sanahuja i Capella.

ï ÿ s  ABECEDARl.
EL PREMI SANT JOAN DE NOVEL.LA 

740 CATALANA 1986. Per Joan Ripoll.

AVUl... RAFEL VILANOVA 
742 Per Xèspir.

AYMERICH.

CONTE DE LA PALLA. 
743 Per Flsteve Pujol i Pons.

,  EN BOFARULL, DESCENDENT DEL
744 GENERAL ROMAGOSA. Per Pere Font Gra.sa.

DELS SOPARS DE DURO A LA FIDEL
745 1NFLAC1Ó. Per Joan Domingo i Solanes.

EL DOCTOR JOAN MALLOFRÉ 1 MAÑOSA. 
Per D. Viñas.

^  LA NIT LITERARIA DE SANTA LLUCIA.
FILATELIA: GASPAR DE PORTOLÀ
1 DE ROVIRA. Per BAF.____________________
POESIES.
Per M.“ Antonia Barceló i M .“ Teresa Cabane.

749 FLORA NADALENCA. Per Olga G. Relais.

750 SI SOU SERVITS... Per M.“ Eulalia Castané.

^ CINEMA: EL CINEMA NEGRE DELS ANYS 
752 QUARANTES (I). Per Jordi Graset.

754 ÀLBUM. Per Amadeu Roseli.

755 MISCEL.LÀNIA. Per R.T.___________________

756 AL PAS DELS PIES. Per Joan David.________
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Pórtic
ABADELL ha aco- 
llit enguany la Festa 
Literària de la Nit 
de Santa Llúcia. El 
cronista de torn fa
ria ressaltar que en 

ella hi ha assisti! la fior i nata del 
món de les lletres catalanes. Trei
ze premis s’han atorgat en el curs 
del sopar que s’ha célébrât a Can 
Borras, pie de gom a gom.

Ha estât una gran Festa; tota 
una Festa; inesborrable. Ha sen- 
yalat una efemèride ciutadana 
que ve a nodrir -a enriquir i a 
honorar- la historia local. Hem 
tingut hostes d’arreu del pais i la 
ciutat els ha acollit amb el seu ta- 
rannà de ciutat oberta... Vol- 
driem que tots ells s’haguessin 
endut un bon record i un millor i 
més ampli coneixement de Saba
dell i de la seva gent.

Una Festa que ha estât una ex
cel.lent premonició per una altra 
Festa, si bé aquesta amb un sen
tit més ampli -universal- i més 
profund: el Nadal. Festa entran- 
yable, intima, familiar i si bé és 
piena d’Amor, duu en ella tot el 
ventali del batee huma. El Nadal 
és alegría, certamen!, però també 
en moites liars i en molts esperits 
hi manca la joia nadalenca. “ Per 
Nadal cada ovella al seu corral” .

diu la di:a popular. Però hi ha 
llars on hi manca el calor humà, 
on no hi ha alegria... Caldria que 
:othom visqués un Nadal amb 
plenitud, feliçment. Així ho de- 
sitgem profundament.

I de la cita “ Per Nadal i sant 
Esteve, cada c a casa seva” , ens 
ha dona! un ensurt; amb allò que 
cal reglamentar el número de fes- 
tes anyals i que sant Esteve so- 
biava. S’ha reivindicar: que és 
cosa del poblé que sant Esteve si
guí una continuità! de festa de 
Nadal: com sempre ho hem vist i 
viscut a casa nostra. I com que és 
tant i tant nostra la defensem 
amb tota la força del racnament 
i de la tradició. Que no ens el to- 
quin: ja està bé a la taula i a 
[’esperii...
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Semblança de

Ramon Ten ì Carné - Arqueòleg
per Joan Cusco

Fotos: Pere Monistrol

nostre personatge no està mai 
quiet: es el moviment continu. Fins i tot 
estant assegut, com ara estem, es mou i 
canvia de posició constantment. Això 
estableix que ¡’entrevista esdevingui di
nàmica. (En el cas que no sigui aixi, la 
culpa será meva i no pas d’ell...)

Ramon Ten té 36 anys. Va veure la 
Hum el carrer del Sol... Una vida jove, 
certamen!, però molt plena.

Té un esperi! inquiet, adelerat; li plau 
cercar, trobar, descobrir, comentar-ho... 
El conec de fa molts anys; he segui!, en 
certa manera, els seus passos i les seves 
inquietuds. I ara em plau, verament, de 
tenir a les mans la seva targeta, que 
transcric com a presentació:

Ramon Ten i Carnè
Cap de Secció d ’Inspecció Tècnica i Programació 

Servei d ’Arqueologia 
Direcció General del Patrimoni Artistic 

Departament de Cultura 
de la Generalität de Catalunya

Abans d’arribar aci ha passa! una 
llarga assignatura. I no pas a peu pia 
solament. Anem a pams. Féu l’ensenya- 
ment primari i batxillerat al Col.legi del 
Cor de Maria; llicenciat amb grau en 
Prehistòria i Història Antiga per la Uni
versität de Barcelona. Col.laborador 
del Museu d’Història de Sabadell en di
verses étapes compreses entre els anys 
1976 i 1980. Co-Director del mateix 
Museu (1980-81). Fa excavacions ar- 
queològiques en jaciments del Vallès, 
per Catalunya i en altres llocs de I’Estat 
i a França. Ha realitzat treballs sobre 
art rupestre a Valltorta i Ulldecona. 
Presenta una Memòria de Ilicenciatura 
sobre el “ Poblament eneolític del Va
llès” . Fa conferències i cursets de 
prehistòria i arqueologia sobre la nostra 
comarca. Aixi com comunicacions en 
congressos i simposis nacionals i inter
nacional. És arqueòleg territorial de la 
Generalität a Lleida (1981-83). I des del 
1983 pot presentar-se amb la titularitat 
que figura en la targeta de presentació 
que hem transcrit abans.

La seva activitat 1’amplia figurant 
com a membre del Patronat del Museu 
Diocesà i Comarcal de Solsona; i del 
Patronat dels Museus Municipals de 
Sabadell; i de la Comissió de Radiocar
bon!, de la Universität de Barcelona...

Ell ens pot comentar de la seva afec- 
ció a ¡’espeleología. Ell ha escodrinyat

la terra, coneix coves i avenes i n’ha 
busca! els seus misteris, tant o més com 
una aventura esportiva com a estudi 
científic.

-Explica’ns aquella teva etapa en el 
camp de ¡’espeleología. Qui va inspirar
te aquella afecció?

-Vaig comengar respeleologia Hígada 
a les sortides a la muntanya, tot cami- 
nant amb companys de Hescola. Des- 
prés vaig passar a l ’Espeleo Club on 
vaig fer una mica de tot, essent-ne pre
sident en dues ocasions.

-Quina valorado faries d’aquelles ex- 
periéncies?

-Positives; el món subterrani és mera- 
vellós. En certa manera encara col.la
boro amb respeleologia i aquest darrer 
agost vaig ser cap de rámbit d'arqueo- 
logia, paleontologia i antropologia del 
”9 Congrés Internacional d'Espeleolo- 
gia” celebrai a Barcelona.

-Fou ¡’espeleología l’esperó que et 
féu dedicar a 1’arqueologia?

-Jo diria que no. Les primeres coves i

Restaurant

Joan
Maragall, 6 i

Teléfon 725 23 00

Advoca! 
Cirera, 38 

(Plaça del Gas)
SABADELL

avenes están vinculáis al meu pas per la 
muntanya, paral.lelament m 'interessa
va la Historia, però en realitat jo  volia 
estudiar Medicina.

-T’has sentit frusta! per això?
-En absolut.
-Podem, dones, dir que tu has estât 

un espeleóleg abans que un arqueòleg.?
-En realitat quan el 1969 vaig entrar a 

l'Espeleo Club, en el moment de la fu- 
sió de les tres entitats excursionistes, hi 
vaig entrar per la meva afecció a 1'ar
queologia prehistórica. Feia primer a la 
Facultat.

-I com va néixer en tu aquest afany 
d’entrar a la prehistoria?

-El culpable directe és el Jaciment 
prehistóric de la bóbila Madurell, pro
per a Sabadell, en el terme de Sant 
Quirze del Vallès i amb els materials al 
Museu de Sabadell.

-Des del teu cárrec, com veus l’ar- 
queologia catalana? La denominació 
“Escola d’arqueologia de Barcelona” i 
“escola catalana” , com l’explicaries?

-La veig en un moment de crisi de 
creixement i d'adaptado. És el fruit 
del mestratge i treball d'En Bosch Gim- 
pera i el máxim esplendor de la investi
gado arqueológica catalana i quelcom 
més.

-Tu, que tens una experiéncia nacio
nal i internacional en aquesta ciéncia, 
com judiques el nostre paper comparât 
amb altres?

-Havia estât molt bo; però anà de- 
caient i ara sembla que tornem a posar
nos a to; però hi han aspectes en qué 
anem una mica endarrerits.

-Hi ha, Ramon, molts camps de tre
ball actualment en aquest sentit a casa 
nostra?

-Mira, aquest any hi han hagut unes 
vuitanta excavacions i un centenar d'ur- 
gències. Les excavacions, però, s'hau- 
rien de racionalitzar, ■ fent-ne menys 
amb programes concrets i amb més re
cursos.

-Abunden els grups de treball? Apor
ten Ilur col.laborado?

-Els arqueòlegs han anat bastant ca
da un per ell. Ara bé, actualment, però, 
és imprescindible treballar en equips in- 
terdisciplinaris, i per sort s'hi tendeix.

-A part dels estudis previs que es rea- 
litzen -entre els quais cal esmentar la fo
tografía aéria- d’un jaciment, quina in- 
cidénda juga l’atzar?

-Fins fa  poc quasi total, actualment
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amb un coneixement sistemàtic del te- 
rreny, bones prospeccions i inventaris 
complets, es pot endevinar on hi ha un 
jaciment.

Establim una breu pausa, la qual 
s’aprofita per rectificar, una vegades 
mes, les posicions, algunes senyalades 
pel propi Emili que va captant els an
gles fisonomics d’en Ten.

-Has practical I’arqueologia subma
rina?

-Fins aquest moment, no.
-No t ’ha temptat? -insistim.
-Si, a principis d ’any vaig estar a 

punt de fer un curs d'immersió. 
M ’agradaria, evidentment, per poder 
participar en excavacions pré
historiques subaquàtiques a llacs suís- 
sos.

-Els treballs arqueologics mçs antics 
de casa nostra, de quan daten?

-L*arqueologia a casa nostra es vin
cula a l ’escursionisme cientific i s ’es- 
tructura amb Bosch i Gimpera i VInsti
tut d ’Estudis Catalans.

-I els més recents?
-Ara mateix, en aquest moment hi 

han diverses excavacions en curs, ja si- 
guin programades o d'urgència.

-Corn valorarles l’aportació del Va
llès a l’arqueologia?

-El Vallès és rie en jaciments de tots 
moments i bastant treballat i conegut. 
Es pot considerar capdavanter.

-I concretament a l’àrea sabadellen- 
ca?

-Es una zona rica i coneguda de 
temps, gràcies a En Vicenç Renom i al- 
tres.

-Tu, tan vinculat al Museu d’Histôria 
de Sabadell, digues-nos corn el veus en 
la realitat i corn t ’agradaria imaginar- 
te’l.

-És un moment de consolidado d ’es
tructures internes, començant a 
convertirse en un museu al dia. Es té la

base per ser un bon Museu de Sabadell.
-El teu càrrec et deu obligar tal volta 

a estar més entre parets que no pas a 
camp descobert. On et sents millor?...

-Sens dubte, al descobert; però no 
deixa de ser interessant l ’administració; 
però no pas per tota la vida. Prefereixo 
la investigació.

-En la gran familia que conformen 
els arqueòlegs, hi ha més “ unió” que 
“divorci” ?

-Podriem dir que a vegades hi han fa 
milies i problèmes entre elles, però quan 
convé s ’actua a la una.

-S’ha denunciai que en aquest camp 
de l’arqueologia -en quin no?- hi ha els 
especuladors i aquells que no els mou 
cap interés cientific i si el de l’especula- 
ció. Gent que ho practica com a lucre o 
com a divertiment i fins i tot servint-se 
d’aparells detectors de metalls. Repre
senten l’altra cara de l’arqueologia 
autèntica. Comporta gravetat aquesta 
práctica en el camp cientific de l’ar- 
queologia?

-Per descomptat; aquesta práctica fa  
que ens quedem sense la dada histórica 
en emportar-se les monedes i objectes. 
A més de destruir les estratigrafies i les 
estructures. S ’acaba de crear una Briga
da del Patrimoni a la Direcció General 
de Seguretat Ciutadana.

Com que intuïm que serva una mena 
de inquietud aventurera, gosem 
preguntar-li:

-T’agradaria participar especialment 
en algún treball d’arqueologia?

Somriu i ens confessa:
-M’agradaria, si, participar en jaci

ments neolitics del pròxim i mitjà 
orient.

-Convé recordar que fou l’any 1929 
que Barcelona acolli el IV Congrès In
ternacional d’Arqueologia; no s’ha 
pensât repetir una altra convocatoria?

-Si. Alguna vegada s ’ha plantejat fer-

ho a Madrid i a Barcelona conjunta- 
ment, però, pel moment són conjectu
res només.

* * *

Horn cren que en el fons, a part de 
l’interés de l’estudiós, s’hi agermana un 
ceri sentit aventurer. O no és aixi, Ra
mon?

-Hi ha una certa dosi d ’aventura, si.
-Has passai algún rise?
-Bé, algún, però sense massa impor- 

tància, i sobretot quan practicava l ’es- 
peleologia.

-Segurament que t ’haurà succeit al
gún fet anecdòtic. En recordes algún?

Es remou, posa els ulls en blanc, es- 
carva la memòria...

-Hi ha un fe t que pot prendre’s corn 
anècdota. Érem a Lleida fent una exca
vado, amb el doctor Maluquer, i quan 
es va acabar el treball s ’havia acordat 
celebrar-ho amb un dinar i amb xam- 
pany, però resulta que aleshores va suc- 
ceir l ’a temptat d ’En Carrero Blanco i 
vam suspendre la celebrado amb xam- 
pany; vam creare que hom podia pen
sar que celebràvem aquell esdeveniment 
que commocionà el pais...

-I corn us reben en les propietats ru- 
rals?

Ara riu, just perqué li vénen a la me
mòria alguas records.

-Pue dir-te que en una ocasió estàvem 
treballant en un terreny i just a la llinda 
de l ’altre terreny vei hi havia un pagès 
que ens vigilava amb l’escopeta a la 
mà... En una altra ocasió, tot présen
tant el document que ens autoritzava 
realitzar els nostres treballs, el propieta- 
ri ens el va estripar a trossets... Ara bé, 
d ’un temps ençà la gent ja ha anat can- 
viant i tenim més facilitats...

Podriem seguir, però cal posar el 
punt final. No podem pas excavar-ho 
tot... Jt3’
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Qüestionari “ PROUST’l
-El principal tret del meu carácter? 
-Genu'mamení Balança.
-La qualitat que prefereixo en un 
home?
-Sinceritat.
-La qualitat que prefereixo en una 
dona?
-Equilibri.
-Allò que més estimo en els amies? 
-Lleialtat.
-El meu principal defecte?
-Passivität.
-La meva ocupació preferida? 
-Caminar.
-El meu somni de benestar?
-La pau.
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia? 
-La mort de la natura.
-Qué voldria ser?
-Artista.
-On desitjaria viure?
-Un lloc tranquil.
-Quin color prefereixo?
-El verd.
-Quina flor prefereixo?

-La rosa.
-Quin ocell prefereixo?
-El pardal.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Camus, Pia, Homer.
-Els poetes preferits?
-M. Hernández, Salvador Espriu, 
Joan Oliver.
-Els herois de ficció?
-Aquil.les.
-Les meves heroines de ficció? 
-Penèlope.
-Els meus compositors preferits? 
-Haynd, Stravinsky, Bob Dylan... 
-Els pintors predilectes?
-Miquel Ángel, El Greco, Velàzques, 
Picasso...
-Els meus herois de la vida real ? 
-Ghandi.
-Les meves heroines històriques? 
-Mme. Curie.
-Els noms que prefereixo?
-No tine preferències.
-Qué detesto més que res?
-La tramó.
-Quins caràcters històrics menyspreo 
més?
-Els cicles bèl. lies.
-Quin fet militar admiro més?
-Cap.
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Més seguretat i més fermesa, potser. 
-Com m’agradaria morir?
-Tranquil.

Perfil
És un sac de nervis mal lligat, 
perqué seinpre se n ’hi escapen... 
Té aspecte de m onjo“ Grecoriá” ... 
Barbanegre i folgada.
En canvi, una closca esclarissada. 
Ullnegre, fulgurants com centelles. 
A la taula, davant d’un plat, 
amb la forquilla i el ganivet, 
furga i excava...

-Estât present del meu esperii? 
-Assossegat.
-Fets que m’inspiren més indulgéncia? 
-Els que es cometen per desconeixe- 
ment.
-El meu lema?
-Comprensió.

-Com sóc?
-Indisciplinat, però amb métode tran
quil, curiós, amable, servicial.
-(Al servei de 1’Arqueología...) ^

RIBAS
ÓPTICA DE QUALITAT

Avgda. Barberà, 399 
Tel. 710 04 82

Pedregar, 16 
Tel. 725 65 60

Vía Massagué, 32 
Tel. 725 13 36
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Miss Liberty”

I I 4stimai amie,

Et felicito per la teva idea d’anar a 
Nova York amb l’ùnica finalitat -em 
dius- de saludar “ Miss Liberty’’ pel seu 
centenari. Encara que centenària i 
“ senyoreta” , fa una mica olor de res- 
closit, potser si vai la pena d’anar-hi. 
Pel segon centenari, segur que no hi 
aniràs. A mi, no em tempta gaire. Mira, 
quan França, millor dit, no França sino 
els francesos, varen regalar aquest mo
nument era precisament en un moment 
en què a França, de llibertat no n’hi ha- 
via pas massa. Era l’època de Napoleó 
III, que, pobret, volent imitar el primer 
d’aquell nom, va fer-se emperador i va 
quedar sempre una mica d’opereta. Pe
rò per a suprimir llibertats ja en sabia 
prou. (Es veu que d’aixô se n’aprèn de 
pressa).

Flavors els francesos en un gran gest 
(una mica teatral també) paguen aque
lla enorme estàtua i la posen a l’entrada 
del port de Nova York, per on han vin- 
gut a América milions i milions d’emi- 
grants europeus, buscant precisament 
allò: la llibertat.

Sembla que ara, la simple restauració 
de l’estátua ha costat set o vuit vegades 
més que no va costar tota nova; es veu 
que la llibertat cada dia va més cara.

S’ha fet molta broma, amb “ Miss Li
berty’’; des que tenia el fanal apagat, 
fins que estava d’esquena a Nova York, 
com volent dir que darrera seu s’acaba- 
va la llibertat; però el símbol aguanta i 
és important. A la base de l’estátua hi 
ha una oficina on una computadora et 
pot donar els noms i situació de tots els 
immigrants que han entrât als Estats 
Units i s’hi han instai.lat definitivament 
esdevenint súbdits americans. La lliber
tat computeritzada.

De totes maneres, cal reconéixer que 
aquells tres principis de la Revolució 
Francesa: Llibertat, Igualtat i Fraterni
tät, han quedat ben malparats en els

RESTAURANT

nostres temps. La pobra Llibertat, la 
que pitjor. Sembla que aixó només ens 
interessa a quatre sentimentals román- 
tics. De paraula, si, tothom parla de lli
bertat, però en el fons... Mira: al nostre 
pais, que és un poblé d’envejosos, el 
que interessa, és la igualtat: ens dol que 
algù sobresurti, que sigui més Intel.li- 
gent, més bell, més rie, més generós... 
cal buscar-li algún defecte. Si hem de 
fer un elogi inevitable, el fern precedit 
de “ No es pot negar que...’’ volent dir 
que ho diem per força. Si ens cal fer un 
insult, no cal fer-lo precedir de res.

Més que la llibertat, el que interessa, 
avui, és la seguretat; les professions que 
encara se’n diuen liberals, van perdent 
la seva esséncia: l’advocat ja no voi es
perar el client que vingui a trucar a la 
porta del seu despatx, ni el metge tam- 
poc: es voi ser advocat d’un banc, 
d’una companyia d’assegurances, tenir 
un sou assegurat i estar emparat per la 
seguretat social; o es voi ser metge del 
“ seguro” . Qui vol exercir per Iliure? 
Fixa’t en els anuncis: “ asseguri’s!” 
“pensi en la seva jubilació!” “No pensi 
en l’avui, pensi en demá!” “ No compti 
amb les seves forces, refiís de les empre
ses que vetllaran els seus estalvis!”

Ja veus el trist desti de la nostra esti
mada i tan alabada llibertat. Per aixó, 
aprofita bé el teu viatge a Nova York i 
no et demano de fer una abraçada a 
“ Miss Liberty” -cosa imposible- però si 
de saludar-la amb tot afecte i demanar- 
li que mal que mal aguanti el símbol i 
ens procuri dies millors i que poguem, 
si més no, mantenir el dret de fer un 
gran pam-i-pipa a qui ens vingui de 
gust, per alt que estigui.

Amb tot afecte

Lluís Casals i Garda

SENSERRICH
Joieria,

MMIIA.I
SUAKIL

T. 725 01 26 
PARKING

Sant Quirze, 17 
Tel. 725 75 96 

SABADELL
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Conversa amb el Mestre Frederic Marés, escultor i col.leccionista
per Jesús Farrés

C il dia 28 d’octubre d’enguany, el 
Mestre Frederic Marés i Deulovol rebé 
de mans de 1’Honorable Sr. Jordi Pu
jol, President de la Generalität de Cata
lunya, el guardó més preuat que es con- 
cedeix en el nostre país, la Medalla d’or 
de la dita Institució, en un acte public 
célébrât al saló de Sant Jordi. Amb 
aquest motiu s’aplegaren un bon nom
bre d’amies de l’homenatjat, que om- 
pliren totalment el saló. Féu la presen- 
tació el Sr. Josep M.® Ainaud i de La- 
sarte, destacant els mèrits del seu amie 
Marés. Després, l’Honorable Sr. Presi
dent féu un Parlament comentant les 
múltiples activitats culturáis del Mestre 
Marés, i li lliurà la Medalla. Finalment 
l’homenatjat, amb un ímpetu jovenívol 
que sorprengué els qui no el coneixien 
prou, agraí la distinció de que era ob
jecte, fent al mateix temps una crida per 
a qué tots plegats treballem sense des
cans pel desenvolupament de la cultura 
entre el nostre poblé, tasca a la que ell, 
als seus 93 anys fa poc acomplerts, con
tinua dedicant-se sense defallences.

Hem cregut que seria bo portar a les 
pàgines del nostre “ QUADERN” un 
comentar! sobre les seves activitats; i 
aixi, li demanàrem una entrevista, que 
ens concedí volenterosament. Li hem 
preguntat:

-Mestre Marés, d’entre les activitats 
que heu desenvolupat durant la vostra 
llarga vida, quina consideren que us ca- 
racteritza més, la d’escultor o la de 
col.leccionista? Perqué en vós una face
ta es confon amb l’altra.

-Penso -ens diu- que no és que es con- 
fonguin, sinó que es complementen.

-Però la gent us anomena l’escultor 
Marés, no el col. leccionista -vaig 
remarcar-.

-És ceri; però fixeu-vos que el llibre 
més voluminös que he escrit és aquest. I 
ens allargà el volum que té per titol “ El 
mundo fascinante del coleccionismo y 
de las antigüedades” , amb el subtítol

CAU D ’ART 
SABADELL

Plaça de les Marquilles, 2 
Tel. 726 07 35 
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“ Memorias de la vida de un coleccio
nista” .

-Pue dir -continué- que els diners que 
he guanyat amb l ’escultura me’ls he 
gastat amb el col.leccionisme.

-El vostre col.leccionisme a alguns els 
sembla que no hagi estât prou sel.lectiu 
-m’atreveixo a fer-li notar- en el sentit 
que teniu col.leccions de tota mena, des 
de capses de llumins i cromos fins a va- 
luoses escultures de totes les époques. 
La diversità! i la quantità! no perjudi
quen la qualitat de les vostres col.lec
cions?

-De cap manera. Tots els objectes 
formen part de la vida deis humans; i en 
certa manera participen de la nostra vi
da. En el meu llibre explico que la pri
mera cosa que vaig col.lecdonar, als sis 
anys, foren els xocolatins que em dona
va la mare per a acompanyar el pa de 
l’esmorzar, perqué hi havia varietat en 
els envoltoris; i guardava i classificava 
les estampes i cromos que em queien a 
les mans. Aixô, direu, tota la mainada 
ho fa, però la majoria se’n cansen i ho
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deixen perdre. Potser el meu mèrit ha 
consistit en què m ’ha perdurât la fai.le
ra que ben aviat vaig tenir de conservar 
les coses, ja que encara continuo tenint- 
la.

La conversa té Hoc en el seu estudi, a 
la 3®. planta de l’edifici del Museu que 
porta el seu nom i que guarda la majo
ria de les seves col.leccions. És una sala 
molt gran, plena d’objectes diversos: 
escultures, quadres, dibuixos, teixits i 
mil coses més. Hi ha moites taules, ple- 
nes dels objectes més variats. Però no hi 
ha desordre sinó que tot està ben apila! 
i tapa! amb papers, esperan! que el 
Mestre Marés tingui temps d’ordenar- 
ho i cercar-ne el Hoc definitiu. D’ací va
ren sortir les “ indianés” i els motiles 
per a estampar-les que doná al Museu 
d’História de Sabadell, i que están ex- 
posades a la sala que porta el seu nom 
inaugurada a primers de setembre de 
l’any passât.

Adossât a les parets de la sala, i a uns 
tres metres del sòl, hi ha un passadis de 
fusta protegit per una barana, davant 
d’una Harga renglera d’armaris i pres- 
tatges que guarden milers de documents 
de les époques que vulgueu imaginar. 
Ens estranyà, en veure-ho, que quan el 
Mestre Marés hi cerca algún document, 
arribi a trobar-lo; però el cert és que el 
troba. I no cregueu que hi hagi una 
classificació rigorosa (encara que ja 
s’ha inicia! recentment); però la seva 
feliç memòria fa el miracle.

A un angle d’aquesta gran sala-estudi 
hi ha una taula rodona piena de Hibres i 
papers; i assegut davant s’hi troba cada 
dia el Mestre, examinant qui sap quins 
documents o Hibres del seu gran arxiu.

Serieu tan amable -li vaig preguntar- 
de donar-nos informació per als lectors 
de “ QUADERN” , de quins Hocs exhi- 
beixen col.leccions i objectes que vós els 
heu cedit?

-No cal dir, -respon- que la cessió 
més important que he fe t és la d ’aquest

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.
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Retaule d’alabastre proceden! del Monestir de la Santa Espina (Valladolid), adquirít l’any 1958 per Frederic 
Marés a un antiquari de Paris. Obra de l’escultor Giralte. Segle XVI.

Museu on estent, ja que vaig donar tot 
el seu contigunt a la ciutat de Barcelo
na, representada pel seu Ajuntament, 
No cal que en faci comen taris, perqué 
vostè el coneix prou bé, ja que n ’és 
coUaborador.

-Però altres Museus han tingut també 
aportacions vostres, no és cert?

-És veritat. Aci a Barcelona mateix, 
us pue dir que vaig cedir la coUecció 
d ’armes antigües que s ’exhibeix al Mu
seu de l’Exèrcit, a Montjuic; de les mo-

AMB TOTA SEGURETAT...
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dernes no en parlo, perqué no eren me- 
ves. A Figue res, al Museu de l ’Empor- 
dá, hi ha una aportado meva molt im
portant. A Mont blanc també els vaig 
cedir unes coUeccions de pintures i 
d ’escultures. Per cert que d ’aquesta 
manera es va salvar, probablement, 
l’edifici on s ’instai.là el Museu, la cape- 
lla gòtica de l’Hospital, que per la seva 
situado corria el rise que un dia fos en- 
derrocada. Convertida en marc d ’un 
museu, J a serà més difícil que desapa- 
reixi! Un altre Museu important és el de 
les Puntes, d ’Arenys de Mar, al quai 
vaig donar la major part de les que s ’hi 
exposen; és un museu que perpetua el 
record de l ’antiga professiô de les 
”puntaires” d ’aquella vila. Per cert, 
corn que no van poder-hi ser'exhibides 
totes les que jo  tenia, per manca d ’es- 
pai, les sobrant les he cedit recentment 
a la “Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando” de Madrid, de la que

vaig ser nomenat Académie, ja fa  anys. 
Les puntes han quedat exposades en 
unes sales del Museu d ’aquella institu- 
ció. I  no cal que U recordi les indianés i 
els motiles que hi ha al Museu d ’Histô- 
ria de Sabadell...!

-Gràcies per tots aquests details, 
Mestre Marés. Però tine entés que hi ha 
en curs d’instal.lació a la Biblioteca de 
Catalunya unes col.leccions molt irn- 
portants que vosté pensa cedir-les quan 
estiguin en condicions de ser visitades i 
consultades pel public. Ens podria dir 
alguna cosa de la situació actual de la 
qüestió?

-Sí, és cert. Hi ha una col. leccio de 
llibres amb enquadernacions de peli, 
molt belles i valuoses, la majoria d ’ori
gen francés. Però aquesta no és la prin
cipal. La que té més importància és un 
conjunt de còdexs, d ’incunables i de 
pergamins, dels segles X II al XV; en 
conjunt n ’hi ha alguns centenars. 
Aqüestes col.leccions les cediré a l ’Ins
titut d ’Estudis Catalans, i quedaran di- 
positades a la Biblioteca de Catalunya. 
La Diputado Provincial de Barcelona, 
que és la titular de la Biblioteca de Ca
talunya, és la que sufraga les despeses 
d ’instal.lació. L ’any passai, aqüestes 
col.leccions foren presentades oficial- 
ment al públic per l ’Excm. Sr. Antoni 
Dalmau, President de la Diputado; pe
rò la instai, lacio encara no està coríiple- 
tarnent enllestida, i per tant no ha pogut 
èsser oberta al públic. Tiñe noticia que 
aviat ho será, i aleshores formalitzarem 
els documents de cessió. Es tic segur que 
quan es pugui visitar, el públic hi pres
tará una gran alendó; i pels estudiosos 
constituirá una sorpresa, per la qualitat 
com per la quantitat deis llibres i docu
ments que la composen. Alguns deis in
cunables ja havien estât adquirits pel 
meu pare. En Pere Marés i Oriol, que 
havia estât Ilibreter i bibliófil; però per 
atzars de la vida hagué de vendre ’n di
versos i jo  he tingut la sort de 
recuperar-ne alguns. Confio que aviat 
podré convidar-vos a l’obertura defini
tiva d ’aqüestes col.leccions.

- De bon grat hi vindrem, Mestre Ma
rés! I que per molts anys pugui conti
nuar reunint col.leccions i fent-ne do- 
nacions, pel bé de la cultura catalana#

AMB TOTA SEGURETAT...
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Retrospectiva de Nadal
per Agustí Palau i Codonyers

.mua meva infància la vaig passar en 
una patita vila d’aquest nostre Vallès.

Com a parèntesi us he d’aclarir que, 
llavors, la placa de ritual que “ las auto
ridades del gobierno de la Nasion” 
(digueu-ho així, a la catalana) havien 
fet plantificar, pel temps aquells de la 
guerra de Cuba, a la paret mestra de la 
primera i de la darrera casa del “cami
no vecinal”, encara deia: “Lugar
de...” Els qui viviem al poblé érem, 
dones, uns “lugareños”. Nosaltres no 
ens hi teniem perqué el mestre, a estudi, 
i a la mestra, a costura, ja ens havien 
ensenyat, entre moites altres coses, de 
dir “Buenos días, señor maestro!” i en 
acabar-se la classe fer comiat amb un 
polit “Que usted lo pase bien!” pro- 
nunciat amb una cantarella que enamo- 
rava. Endemés, els excursionistes domi- 
nicals, els caçadors forasters, els artis
tes pintor s, les cormes de boletaires i els 
estiuejants de Terrassa i Sabadell, i fins 
i tot alguns de Barcelona, ja s’havien 
apiadat de la nostra ingènua rusticitat 
d’indigenes i ens l’havien envernissada 
amb una capa fina de ciutadania cos
mopolita segurament perqué, si ens po- 
sàvem a prop seu, no desdiguéssim... 
Però, amb tot i això, nosaltres, oficial- 
ment i a tots els efectes, érem “lugare
ños”. I aquesta Ilufa de l’esquena no 
ens la treia ningù. Després, anys a ve
nir, aquell “lugar” el varen fer vila per 
oficial decret, i va resultar ser una vila 
tan bonica com la de Prades i tan ver- 
mella com ella... Semblava una vileta 
de pessebre. D’aleshores ençà n’han 
parlât els escriptors, s’hi han engrescat 
les muses deis poetes, hi van sovint els 
inefables polítics del país i, a més a més, 
en els temps contemporanis, un sant ba
rò, convilatà emèrit, s’ha convertit en 
cronista honorari i gratuit de la Vila i 
des d’un ait serrât del Berguedà on viu 
-i diuen que s’ho passa bomba- sovintet 
ens ennova, a través deis fulls d’un diari 
autòcton, de les facècies de l’hereu 
Motxo O del qué fan els de cal Mai-suïs. 
Ja ho veieu si n’han hagut de passar de 
nadals pequé canvièssin les coses.

Reprent el fil. Us deia que en aquella 
vileta jo hi vaig passar la meva infante
sa. I, naturalment, també els meus pri
mers nadals. Uns nadals que els recordo 
plens d’encuriosida intriga, de sana ale
gría i, fins i tot, de gresca innocent.

En aquells temps, a tots els 
calçacurta ens constava que Sant Nico- 
lau no havia agafat deliris de turista be- 
nèfic i no se n’anava, com ara, enfarfe- 
gat amb unes barbes de cotò fluix i una 
descomunal barretina vermella, camins 
d’Europa enllà, amb passaport d’incôg- 
nit, a nom de Santa Claus, cap als paï- 
sos de la mar Bàltica, a repartir jogui- 
nes i taronges de la Xina. Ho sabiem 
ben segur perqué ens ho deia la cançô 
aquella del

Viro let sant Pere 
vir ölet sant Pau 
que en venim de Roma 
i en portem corona 
de Sant Nicolau 
Caritat senyora, 
caritat si us plau 
deu-nos força paga 
i adéu-siau.

El temps nadalenc era, tot ell, pie de 
cançons i sobretot de cançons de barri
la. I n’hi havia per a tots els ritus i cir- 
cumstàncies: les d’església, les de cantar 
quan anàvem a veure pessebres, les de 
fer rajar el tiò, les de Cap d’Any, les 
dels Reis, les que mortificaven algún veí 
o alguna fadrína tibada... Tots les re- 
cordeu i no cal que us les anomeni.

A l’Urgell fins i tot tenien una cançô 
expressa per al moment de matar el 
gall. Deia així:

Pobre gall estás perdut; 
després de tanta taboia 
voldria que la Cassola 
te servís per taüt; 
ja n 'estic ben previngut 
per a fer-te funerals, 
amb incens de pebre i sal 
que és la millor confitura,
el ventre per sepultura 
i lo porrò per fanal.

Aqüestes cançons anònimes ens vé- 
nen del temps de l’antigor i el pobles les 
ha conservades i se les ha fetes seves 
perqué la ingenuitat dolça i fresca que 
traspuen s’adiu al temperament de la 
nostra terra. Vegeu, sinò, uns frag
ments d’una nadala del segle XV:

La ball-ball, bailetes, 
toca manetes.
Si US volíeu despertar 
oiríeu cançonetes.
La Verge balla son fill, 
i les diu tan polidetes!

Los àngels toquen llaüts 
i los pastorells trómpeles 
-Mon fili, tot lo món és pau.
No ploreu, ta mal dixetes.
Mon fili, los cels mostren goig 
i hi canten los pro fe t es.
Isaías mena el ball,
Josep toca les tauletes.
Ara, mon fili, no ploreu 
sino no us daré mametes, 
car els infants ploradors 
dôna’ls hom correjadetes.
Mon fili: Josep és vingut 
i us ha portades Juguetes 
i al capero torrons 
i a la falda avelláneles.
Les mullers deis cavaliers 
vos han aportat calcetes 
i quan iran al mercal 
portar-vos han sabatetes.
Les mullers deis ciutadans 
V05 Oferran gonelletes; 
totes son obrades d'or, 
franges en les maniguetes.
Les dones de gran valor 
(Manques son, dejùs lo negre)
V05 o f  erran de bon grat 
totes les durs amoretes.
I  els capellans, tots humils,
V05 oferran cançonetes 
que en aquest part virginal 
de vos, Déu i hom, jo em sô fêta.

I, ara, és a mi a qui toca, per no de
sentonar, de transcriure-us una nadala 
d’aquelles que es recitaven la nit de Na
dal, tornant de la Missa del Gali.

I us la vull dir amb la mateixa canta
rella de quan recitàvem la décima que 
haviem après a l’escola per a repetir-la, 
drets dalt de la cadira, abans del devant 
de taule del dinar de Nadal:

És tan bella aquesta nit 
tan plena de meravelles 
que jo  prego a Déu-petit 
que al fons del vostre esperii 
us floreixi un ram d ’est relies.

1 que tingueu unes bones festes de 
Nadal i tota mena d’encerts per al 1987.
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En el centenari del poeta Josep M. López-Picó

/%  quest poeta havia nascut el 14 d’octu- 
bre de 1886 i mori el 24 de maig del 1959.

Volem retre una remembrança d’aquest 
poeta altissim, cavalier d ’una educado ad
mirable, amie cordial, barceloní il.lustre... 
Podriem continuar els adjectius; però eli 
no els necessita...

-...és oportù de considerar la seva obra 
poètica. EÍ treball intens de més de mig se- 
gle: constant, silencios, eficaç.

Sí, Lòpez-Picó és un dels més intéres
sants poetes del nostre país. Un Irne pur, 
difícil, si voleu, però mai obscur. EU portò 
endavant l’experiència anímica maraga- 
lliana i el buf espiritual i psicològic 
d’Ausias March i els petrarquistes. Cai, 
tanmateix, estudiar Restructura i el funcio- 
nament del seu esperii en Ráete de la crea- 
ció poètica.

En eli, Remoció i el pensament s ’alien: 
símbols i imatges arriben a fer-lo presoner. 
Noble presó, tanmateix! El seus poemes 
duen Rempremta d'una imatge principal 
constai.lada d ’altres símbols accessoris. 
Meditació lírica en fugues d ’imatges de la 
més minuciosa simplicitat; però sempre ri- 
ques d'al.literacions i de ritmes interns. I 
tots els temes susciten el seu interés.

En Caries Rives digué que “Tobra 
lópez-piconiana apareix, defmitivament, 
com una obra summa: Rexpressió lírica 
d’un home català del primer terç del nou- 
cents, oscil.lant entre els multicolors vents 
innúmers d'una roda que té, per a quatre 
punts cardinals, la vida i el cor, els llibres i 
Déu”.

Però la tasca lòpez-piconiana no s'aca
ba en la seva poesia. EU va ser el gran ani
mador dels neguits literaris dels escriptors i 
poetes del nostre país.

Fins aqui hem transcrit alguns frag
ments de la interessant conferèneia que el 
nostre bon amie i bon escriptor Leandre 
Amigó pronuncié el passât novembre al 
“Club dels Amies de la UNESCO” , a 
Barcelona, dedicada a Lopez-Picó.

Volem lligar la seva vivèneia amb la 
del nostre malaurat Joaquim Folguera 
(1893-1919) amb qui l’unia una estreta 
amistat. Ambdós van fundar “ La 
Revista” . I fou Lôpez-Picô qui guanyà “el

Premi Joaquim Folguera-1934” . Per 
aquest motiu el Centre Català de Sabadell 
va orgànitzar un homenatge que se celebrà 
el 17 de març del mateix any. Josep M.® 
Lòpez-Picó hi donà una conferèneia amb 
el titol “Perennitat exemplar de Joaquim 
Folguera” . Diu una crònica d’aquell 
temps: “En aquell memorable acte va par
lar En Miquel Crusafont, el quai a l’aca- 
bar el seu parlament cedi la presidèneia al 
senyor Manuel Folguera i Duran. Tot se- 
guit Lluis Casais va fer la presentació del 
poeta guardonat, glosant “no només l’ho- 
me de lletres; cal saber veure aquell il.lu- 
minat per una fe d’un demà...” A conti- 
nuació s’aixecà a parlar Lòpez-Picó, el 
qual féu una intéressant dissertació dedica
da a valorar l’obra d’en Folguera. N’espi- 
golem un paràgrafi “Només l’associació 
dels noms Folguera i Sabadell coincidents 
a establir el clima feliç d’intimitat de Uar 
entre vosaltres podia decidir la meva pre- 
sència a la festa d’avui, segur de situar-me 
al marge de tot homenatge i d’esplaiar 
aquesta estona de convivència ni treballa- 
da pel cansament de l’èxit ni sorollada per 
l’actualitat” .

Volem tancar aquest record en 
escaiença del centenari del Poeta Josep M. 
Lòpez-Picó, entroncat amb l’evocació de 
Joaquim Folguera, amb una altre parà- 
graf de la conferèneia ja esmentada de 
Leandre Amigó: ”Un bon amie meu i 
també del poeta (Lòpez-Picó), Octavi Sal- 
tor, m ’escrivia en una data per a mi me
morable, que ”la real companyia dels Ab
sents se'ns fa  més forta que la dels 
vivents”.

HA NEVAT AL PESSEBRE

Perqué es distregui del fred 
el dia de la nevada, 
ángels, fan, al son d’hivern, 
coixí amb plomes de nadala.

CONVITS NADALENCS
Abans del repiqueig de l’alba 
el trémul desig de la llum 
augura el dring de les campanes, 
nádales, amb vostre perfum.

Del “Llibre deis bons auguris” de Josep M. López Picó

LL IB R E R IA

PAPERERIA 
SALA D ’ART

Rambla, 209 - Tel. 726 56 11 
Ap. Correus 195 - SABADELL



728

Nadal en un llarg poema
per Pere Roca i Garriga

En rescaiença del 25è aniversari de la 
mort de Josep Maria de Segarra, i en 
homenatge al Poeta, publiquem 
aquesta glossa al “Poema de Nadal”

I  otser, de les manifestacions literà- 
ries entorn del tema nadalenc que se 
surten del to folklòric, l’ùnica en llen- 
gua catalana que té un cert gruix i una 
certa volada és el “Poema de Nadal” 
de Josep M“. de Sagarra. És una obra 
que no s’assembla a cap altra del seu 
gènere i probablement no obeeix a uns 
mateixos impulsos que aquelles. Tam- 
poc no ha conegut la seva mateixa sort, 
havent estât objecte d’una valorado di
ferenciada per part de la critica. Però 
tot això no priva que la considerem un 
producte Intel.lectual ben representatiu 
de la manera catalana de tractar, més 
enllà de la tendresa sentimental que tro- 
bem en la literatura popular, el missat- 
ge cristià del Naixement de Jesús. “El 
desembre congelât”, “Á vint-i-cinc de 
desembre”, “El Noi de la Mare”, etc., 
són una cosa -molt valuosa, molt esti
mada-; el Poema sagarrenc n’és, evi- 
dentment, una altra.

Ens trobem davant una obra prou co- 
neguda perqué ara ens entretinguem a 
parlar-ne descriptivament, com si es 
tractés d’una descoberta. No, no es 
tracta pas d’això, entenem-nos! Amb 
els seus alts i baixos d’acceptació i amb 
els seus encerts i els seus defectes, 
aqueix Poema ha anat fent la seva via i, 
passai l’impacte que pogué produir en 
el moment en qué aparegué a escena 
cap allá ais anys trenta, ens ha acom- 
panyat, si més no com a punt d’inevita- 
ble referéncia, fins avui mateix. És, 
dones, literatura que no podem consi
derar arcaica, sinó gairebé actual i del 
nostre temps: podem aproximar-nos-hi 
amb tota naturalitat, sense haver de fer 
un esforç d’adaptaciô a situacions ma
terials espirituals obsolètes, a peculiari- 
tats de llenguatge i de mentalitat massa 
allunyades de les del moment present. 
Si se’m permet l’expressiô, diria que és 
una peça moderna, creació d’un home 
amb el quai podriem entendre’ns per-

És una gentilesa de:

CASTELLAR DEL VALLES

fectament, amb En Fabra com a teló de 
fons.

No deixa de ser curiós -caldria estu
diar la cosa- que ni durant el moviment 
de la Renaixençan, ni en l’episodi Mo
dernista, ni, una mica més ençà, en el 
paradigmàtic Noucentisme, els nostres 
poetes i literats en general no haguessin 
donat al tema sempre present del Nadal 
un tractament destacat, indicador 
d’una voluntat de monumentalitzar-lo. 
I això que, entre élis hi havia un Verda- 
guer, capaç de donar-nos “L ’Atlànti- 
da” i el “Canigó”! Cap d’ells, que jo 
sàpiga, no va traçar un quadre “gran
dios” de la Divina Gesta nadalenca, te
ma que, d’altra banda, es presta mera- 
vellosament a ser tractat en to d’epo- 
peia. El tracten, invariablement, en to 
humil i casolà, amb un lirisme amarai 
de Sensibilität i de delicadesa, però deci- 
didament de to menor: és a dir, 
recollint-lo en quadrets minúseuls fets 
de vivències intimes, orfes de qualsevol 
pinzellada massa vigorosa. General- 
ment, ens poemes nadalencs nostrats 
anteriors als d’En Sagarra són per ser 
llegits en el recolliment i assaborits a 
mitja llum i a redós de qualsevol espec- 
tacularitat. I no són extensos, sinó més 
aviat breus...

Una de les notes distintives més évi
dents del “Poema de Nadal” és la de 
donar al tema un tractament vigorós.

una perspectiva de major amplitud, 
unes dimensions més folgades; en una 
paraula, una contectura èpica. Tot això 
el diferencia, d’entrada, de les obres ca
talanes del gènere. Com a poeta nada
lenc, el traductor de la “Divina Comè
dia”, Fautor d’“£'/ Mal Caçador”, 
á '“El Comte Arnay” i del “Poema de 
Montserrat”, se suri de mare i trenca 
motiles, que horn diria que li van es- 
trets. Sembla com si ja en tingués prou 
de tanta esquifidesa, de tanta pusil.lani- 
mitat, i, en un cop de geni, volgués 
donar-nos una sobirana lliçô: “Consi
dérât des de l’angle de la creació poètica 
-ve a dir-nos- i sense necessitai 
d ’embrancar-se en elucubracions teolô- 
giques O mistiques, el tema del Nadal té 
moites més possibilitats que no sembla, 
i ara us ho demostraré”. Per a provar- 
ho, ens ofereix un senyor Poema on, 
amb la desimboltura i la facundia aco- 
lorida que el caracteritzen, ens presenta 
i magnifica l’esclat nadalenc en els cors 
dels humans. La composició, bon xic 
sorprenent -atipica-, fa de bon llegir i té 
el seu “moradenc encis” . Desenrotlla- 
da des d’una óptica molt personal, no 
deixa, tanmateix, de tenir fonamentals 
coincidències amb la falsò tradicional 
catalana de veure el tema.

L’obra, de considerable extensió -un 
total de 671 versos!- és estructurada en 
quatre Cants i un Final. Comença el 
Cant I amb un admiratiu i alliberador 
“Aire d ’aquesta nit!” Es mou tot ell 
entorn a l’Estrella del Naixement i és rie 
en pensaments sobre la llum de l’esperit 
en contraposició amb les tenebres noc
turnes i les negrors humanes, amb con
cretes referèneies al pessebre casolà i a 
l’anunciata. El Cant II el duu a una 
exaltado de l’home senzill per la capa- 
citat que té de captar els missatges més 
purs, no deixant de fustigar, però, la 
mesquinesa i el matérialisme que de ve- 
gades l’endogalen (referéncia al Rabadà
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de la cançô popular). El Cant III se cen
tra en la idea de l’home itinerant -“Un 
camU/Quina cosa més curta de dir!/ 
Quina cosa més llarga de seguir 
explicitant les virtualitats del carni de 
Betlem, carni de l’alliberament de 
l’esperit per la fe. El Cant IV i darrer 
ens situa ja davant de la Cova i mani
festa tota l’exultança d’haver trobat Jé
sus (aci s’esplaia fent una glossa, parti- 
cularrnent emotiva i sensible de la cançô 
popular ‘'El Noi de la Mare'’). El Final 
ve a ser una recapitulació de les vivèn- 
cies nadalenques i un clam enfervorit 
dels anhels humans de Redempciô.

Es tracta, corn veiem, d’una obra 
de molts singulars caractéristiques i que 
porta el segell d’una rebel Originalität 
tant en el seu plantejament com en el 
seu to. Em sembla que endebades cerca- 
riem, en la literatura catalana, una obra 
anterior a aquesta de Sagarra que ba
gués pogut servir, a aquest, de model o 
patró. Siguin quins siguin els valors que 
li haguem de reconéixer, és indiscutible 
la seva Originalität. No té res a veure 
amb els famosos “villancicos” o les 
“nádales” , ni, d’altra banda, se situa 
dins el món de les filigranes teològiques 
versificades que només la gent sàvia po
den assaborir. Diriem que va per una 
tercera via, potser una mica mundana si 
la comparem amb aqüestes abres dues 
que acabo d’esmentar. Sagarra es mira i 
sent el Nadal des del carrer, però no pas 
amb esperit critic, com si fos un agnôs- 
tic O un descregut, sinô amb l’actitud 
d’un creient que tal vegada té una fe un 
xic esmorteïda i que se sent interpel.lat 
pel Misteri Nadalenc: “Ai! Si no fos 
aquesta nit tan clara/Seriem tros de 
earn ipensament...” Exactament igual, 
diria jo, que tants i tants de nosaltres.

Si us sembla bé, deixem aci la cosa. 
Sense endinsar-nos en majors i més ri
gorosos análisis, congratulem-nos de 
tenir, pensât i escrit en català, a més 
dels quartets que amb exquisida delica- 
desa han dedicat al Nadal tants i tants 
poetes dévots, aquest Poema d’ambi- 
ciosa volada que, si no ha estât escrit 
avui mateix, parla ben bé en el nostre 
llenguatge.

SESTOR'A ADMINISTRATIVA
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Fragment 
d’“ EL POEMA 
DE NADAL” 

de Josep M. 
de Sagarra

La nostra vanitat, prou s’afigura 

que està damunt del bé i del mal, 

més no hi val ganivet, ni ànima dura, 

és més forta la nit de Nadal!

Ai, si no fos aquesta nit, tan clara!

Seriem tros de carn i pensament

que no coneix d’on ve, ni on va, ni on para,

peli d’home que arrossega la corrent!

Però Nadal ens ha pintat el rostre 

amb un vermeil précis i decidit 

i ens dóna un sentiment de llar, de sostre, 

de terra, de nissaga i d’esperit.

I ens dóna un punt d’humilitat de cendra 

per estimar un recò dintre l’espai 

i desperta en el cor aquell blau tendre 

que hem volgut escanyar i que no mor mai.
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Nadal i el teatre
per Josep Torretta

M ots sabem prou que l’art escénic és 
cosa de la Grècia antiga i, per tant, pa
gana. Quan el Cristianisme s’instauré, 
els Pares de l’Església llançaven contra 
el conreu del teatre continus anatemes, 
considerant-lo com un focus de corrup- 
ció i d’immoralitat. Fou el papa Grego- 
ri el Magne qui en el segle VI inicié la 
tasca de cristianitzar tota mena de di- 
vertiments i costums, entre ells el teatre, 
Els mateixos actes liturgies, que l’Esglé
sia ané créant i estenent, amb els seus 
cants, els seus recitats, la seva gesticula
do, els seus ornaments i els despla- 
çaments de les seves figures, qué 
eren sino un germen d’escenografia, bé 
que estrictament religiosa?. I continúen 
essent escenografía, tan digna i tan res
pectable com vulgueu. Però per aquell 
carni s’arribé a formes teatrals explici
tes que s’anaren imposant en el poblé 
cristié per damunt de les profanes, que 
n’eren bandejades. Formes teatrals, 
aixô si, entorn a ternes al.legôrics dels 
dogmes i a escenificacions de fets bi- 
blics i de vides de Sants.

A l’Edat Mitjana moites d’aquelles 
representacions prenien el nom de mis- 
teris, vocable dérivât del llati ministe- 
rium en el sentit de fundó  i de drama. 
A Castella en deien autos.

I un dels temes evangèlics més trans- 
portats al teatre va ser, i ha estât sempre, 
el Naixement del Redemptor, encara 
que el de la seva Passió i Mort s’enduu, 
però, la palma.

Ja una escenificaciò embrionéria del 
Naixement de Jesús havia sorgit, amb el 
nom de consueta, en el propi recinte de 
les esglésies, on a vegades s’hi extralimi- 
tava en xerinola i les jerarquies eclesiés- 
tiques havien de frenar-la i, fins i tot, 
prohibir-la. Encara a principis del nos
tre segle es representava a Maçanet de 
Cabrenys un “misteri” d’aquests, amb 
pastors i noies que els acompanyaven i 
que, tots plegats, entraven a l’església 
cantant i saltant.

Més tard, les representacions del que

fomseae
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Decorat de Ramon Ribalta per a EL ANTICUARIO. (Palestra, gener 1955).

per antonomésia en direm Pastorets, 
s’apoderaven dels teatres. Algún erudit 
en la matèria ha comptât fins a una 
quarentena d’obres impreses, en catalé, 
de Pastorets. Entre elles, una de mossèn 
Cinto amb mùsica del mestre Morera 
(L’ADORACIÓ DELS PASTORS), i 
una de Joaquim Ruyra (LA BONA 
NOVA). La més popular i més repre
sentada en el tombant del segle era de 
Frederic Soler “ Pitarra” , (EN GAR
ROFA lENPALLANG A O EL BRES- 
SOL DE JESUS), on s’hi tracta- 
va el tema molt de cara ais públics pre- 
dominantment incults, més amies del 
teatre d’espardenya de l’època que 
d’una dramaturgia amb auténtic esperit 
pietós.

Fins que un dia la Junta d’Especta- 
cles del Colisseu Pómpela, de Barcelo
na, propietat deis Pares Caputxins, va 
encarregar uns nous Pastorets a Josep 
M®. Folch i Torres, pequé trobaven poc 
edificants els de Pitarra. I el Nadal del 
1916 s’estrené al Pómpela ELS PAS
TORETS O L ’ADVENIMENT DE 
L ’INFANT JESÚS, obra que encara 
avui segueix vigent.

Folch i Torres, que no havia escrit 
teatre per a infants, però ja era popular 
grécies al “ Patufet” i a les seves narra- 
cions d’aventures, va fer “una coseta 
digna” com li demanaven -segons explica 
el seu fill Ramon en el Ilibre “Bon dia, 
pare” -, però no pas tampoc un “miste
ri” o una “consueta” , sinò una ronda
lla més aviat a nivell infantil. Els Pasto-

rets de Folch i Torres són encara avui, 
als seus setanta anys, una de les ver
sions de la naixenca de Jesús més repre- 
sentades a Catalunya; enriquida, és 
dar, amb les tècniques escenogréfiques 
modernes.

I al nostre país podem donar grécies 
als Pastorets de Folch i Torres per una 
altra raó que en general es desconeix i 
convé recordar. I és que van ser l’esperó 
per a un teatre dedicat als infants, al 
qual el propi Folch i Torres doné llarga 
continuítat amb un seguit d’obres que 
han fet i segueixen fent les delicies de la 
gent menuda i de la que ja no ho és 
tant.

Més enc;é ha sorgit una nova forma 
de representació nadalenca, que és 
l’anomenat Pessebre vivent. Va ser una 
encertada creació nascuda a la pobla- 
ció andorrana d’Engordany, i que en 
certa manera és com un retorn a les 
fonts litúrgiques, o siguí a les represen
tacions vives de l’interior de les esglé
sies, però ara en pie paisatge natural i a 
plena nit; i, per descomptat, amb molta

SABADELL
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‘Els Pastoreis” de Folch i Torres, per la Joventut de La Farándula (1982). Fotos de Carles Castellvi.

més Seriosität religiosa i molta més Sen
sibilität artistica.

Però també hi han hagut, a Cata
lunya i arreu del món cristiá, altres 
creacions teatrals inspirades en l’esperit 
del missatge nadalenc o en la calidesa 
ambiental amb qué segles de tradició 
l’han anat agombolant, sense que es 
tracti de reviure a les taules el propi 
misteri evangélio. Per exemple, BON 
NADAL, MONICA, de Ramon Folch i 
Camarasa. O EL ANTICUARIO, de 
Fautor argenti Suarez de Deza, basat en 
una obra narrativa de Dickens, de la 
quai es va fer a Espanya una versió ci
nematogràfica amb el titol de LEYEN
DA DE NA VIDAD, i més recentment 
una versió escénica catalana, que es ti
tulé BON NADAL, MISTER SCROO
GE, i el mític Joan Capri en va fer una 
sucosa creació.

En el panorama teatral sabadellenc, 
la primera noticia histórica del qual da
ta del 1623 i correspon -no podia ser 
altrament- a un col.lectiu de carácter 
confessional, -la Confraria de la Mare 
de Déu de Grècia-, les representacions 
d’uns o altres Pastorets hi apareixen 
amb freqüéncia. Així trobem que el 
1750 un grup d’aficionats inicia les se- 
ves tasques escéniques a la caserna de la 
plaça de Sant Roe, aprofitant ocasions 
en qué no hi havia tropa allotjada, i hi 
recuden sorollosos éxits amb una obra 
titulada LOS PASTORCILLOS ADO
RANDO AL NIÑO JESÚS. I no ens ha 
d’estranyar que posessin obres castella- 
nes; havien transcorregut ja trenta-sis 
anys de Finfaust 1714 i encara fallava 
un segle perqué fes eclosió la
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Renaixença catalana.
Un segle més tard trobem que un reli- 

giós, el Pare Torras, va escriure uns 
Pastorets i es representaven en un local 
conegut per Can Madrat, al carrer que 
ara és d’Avellaneda, cantonada amb el 
de Migdia. En aquella casa, el propi Pa
re Torras hi havia format una congre- 
gació de nois joves i, a iniciativa de dos 
d’ells -un deis quais era ni més ni menys 
que En Manuel Ribot i Serra- s’hi habi- 
litá escenari, que va ser inaugural el 3 
de juny del 1871, quan encara la ciutat 
no comptava amb el teatre Euterpe ni 
amb el Cervantes; només amb el Princi
pal i els Camps.

On van adquirir regularitat anual les 
representacions deis Pastorets va ser a 
FÁcadémia Católica, que és on el fir
man! d’aquest article els va descobrir de 
vailet. Hem parlai de regularització 
referint-nos a la periodicità!, però cal 
fer esment de la “varietat” , si ens refe- 
rim a les versions que s’utilitzaven. 
N’hem trobat registrares dotze, unes en 
catalá i altres en castellá. Una d’elles, 
d’autor sabadellenc, el periodista i poe
ta Ramon Ribera, amb música d’Anton 
Cirera: PASTORETS DE LLEGENDA 
(1914). I una altra, també d’autor saba
dellenc, Esteve Trullás, amb música de 
Josep A. Clapés: L ’ORFENET I  LA 
PASTORA O ELS PASTORS DE BET- 
LEM  (1922). I entre les dotze també hi 
figura la de Josep M®. Folch i Torres, 
que FAcadémia posà en escena per pri
mera vegada Fany 19, tres anys després 
de Festrena a Barcelona. L’Esteve Tru
llás era element actiu de la Secció de 
Teatre de FAcadémia, i quan, durant la 
dictadura de Primo de Rivera, Fentitat 
va ser tancada per disposició guvernati- 
va, eli va crear una agrupado per tal de 
poder mantenir la tradició deis Pasto
rets en altres locals, si bé el nou grup es 
va dissoldre i els seus elements, sense en 
Trullàs, van seguir fent Pastorets a la 
Lliga Regionalista. Aleshores encara no 
comptávem amb les espléndides repre
sentacions de Pastorets a qué des de fa 
anys ens tenen acostumats -i que duri-

la Joventut de la Farándula i el Centre 
Parroquial de Sant Vicenç de Jonque- 
res.

I encara hem de recordar aquí una 
obra teatral nadalenca d’autor sabade
llenc, Francesca Forrellad, que no fou 
precisament uns Pastorets de tònica in
gènua sino un poema concebut amb 
una certa ambició. Es titula L'ESPE
RA T i s’estrenà amb un èxit apoteòsic 
al Centre Parroquial de la Purissima 
Concepció pel Nadal del 1949.

Tanmateix, el carisma de la diada na
dalenca té el seu influx en el teatre. No 
és imprescindible referir-se a obres de 
tema intrinsecament nadalenc; sigui 
amb Fobra que sigui, la nit de la diada 
de Nadal -no la nit “ santa” del Misteri- 
sembla que predisposa a molts per sor
tir de casa a la recerca d’un espectacle 
digne, o que “ s’ho valgui” . Fa com de 
prolongació o aixamplament a la convi- 
vència familiar intima del dinar i el so- 
bretaula. I això ho facilita molt millor 
una vetllada teatral que no pas una ses- 
sió de cinema. Davant d’una pantalla 
cinematogràfica, en qué Fartifici fisico- 
recreatiu deshumanitza la representa- 
ció, el públic s’hi sent insolidari; l’indi
vidu es tanca en si mateix o, a tot esti
rar, en la companyia concreta dels fa
miliars que van amb ell. Mentre que 
una platea teatral uneix els espectadors 
corn en una ampliació de la llar respec
tiva; s’hi produeix una comunió d’emo- 
cions no sols entre els espectadors sino 
també entre ells i els actors, i tots ple
gáis formen com una gran familia i 
comparteixen aquella inefable fruició 
de sentir-se “homes de bona volunta!”#
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£1 Nadal en la música
per Antoni Sala i Serra

K.ja Nativitat de Jesús, la senzillesa 
d’un fet sobrenatural tan important, ha 
estât motiu d’inspiració de poetes i mù- 
sics que han trobat en el naixement 
d’un infant un impuls glorificador de 
l’encarnacio de Jesús home i Déu. El 
missatge de Pau del testimoni divi a la 
terra, ha tingut l’expressiô gloriosa dels 
cants cristians de tots els temps i un res- 
SÒ extraordinari en l’alegria dels pobles. 
Des de l’època dels trobadors provençals, 
dels minnensinguer germànics o els ma- 
drigalistes anglesos aqüestes cançons 
que prenien la denominado de “noëls” 
“ Weihnachtslieder” “ carols” i “ chris- 
mas” han transcendí! en el temps 
transformant-se en les tonades que el 
poblé ha cantat. L’Església, també com 
a eco de la veu del poblé, des dels inicis 
gregorians medievals passant per la po
lifonia renaixentista i la culminaciô de 
l’esplendor de la música barroca, ha 
magnificat aquests cants i la música 
amb la litúrgia i el culte d’aquesta data.

Res més intéressant que fer una recer
ca histórica dels orígens d’aquest cabal 
musical que emmarca i enriqueix el NA
DAL. Horn podria trobar cançons, me
lodies i tonades que no han respectât 
fronteres geogràfiques, de l’idioma ni 
del temps. Motius musicals que conver- 
geixen amb una popular nadalenca ca
talana i un “ divertimiento” mozartià o 
una ària veneciana amb un “exultate” 
d’un mùsic contemporani modern o 
una tonada popular nòrdica amb un 
“ lieder” nadalenc schubertià. Potser es 
podria esbrinar com ha existit aquesta 
estranya comunicació en el moment 
il.lumina! de la inspiració.

Però, no es aquesta la intenció 
d’aquest breu escrit, ni tampoc de fer 
ressaltar les sentimentals cançons popu- 
lars festives del Nadal, prou conegudes 
per tots nosaltres. Per altra part, la so
cietal de consum les propagará en els 
pròxims dies per crear 1’ambient favo
rable per a la sortida dels sens produc- 
tes. Aixi no tractarem del nostre folklo
re català, tan entranyable, amb els 
“ Vint-i-cinc de desembre” , “ Fum, 
fum, fum” , “El desembre congelât” 
etc. ni les cançons alemanyes tan propa- 
gades com “ Still Nacht” , “ O Tannen- 
baum” o el “Wiegelieder” etc.

Voldriem, a tall de reflexió, parlar de 
la música que en el curs dels anys ha 
anat quedant seleccionada sense preme- 
ditació melòmena sobre la taula de

l’afeccionat. Aquesta simple tria instin
tiva, podria ser deguda a l’afinitat 
d’aquesta música amb el sentit intim del 
Nadal com a fet religiós i musical a la 
vegada, en el que l’oient s’ha sentit 
compromès per la melodia i els textos 
evangèlics que l’ha inspirada.

En l’època del denomina! barroc, la 
música religiosa tingué gran importàn- 
cia. En alguns països gairebé un caire 
exclusiu davant la indiferència dels 
grans músics per la profana i popular. 
No és estrany, que la selecció naturai de 
l’afeccionat tinguin els compositors 
d’aquest période una important presèn- 
cia i una especial significació els distints 
corrents musicals del barroc en el mo
ment que la unitat religiosa ha estât 
trencada i per tant les interpretacions 
del culte i la litúrgia cristianes han pres 
uns camins diferents que afectaran pro
fundament la música al seu serve!.

En aquesta selecció musical Johan Se
bastian BACH hi està preferentment en 
un Hoc principal corn el corrent solemne, 
seriós, profund i auster i com represen
tan! del corrent musical de l’Alemanya 
del Nord, de ciar sentit greu amb les li- 
mitacions de la litúrgia musical.

L’escola veneciana, vital i colorista, 
que fa ús de la pluralità! de veus i ins
truments de vent, herència polifònica 
del flamenc Willaert, s’hi troba amb 
Giovanni GABRIELI, el mùsic de la 
Catedral de Sant Marc de Venècia. 
L’escola napolitana, basada en la melo
dia, distintiu fonamental per l’ària en 
les òperes italianes, té en el compositor 
Alessandro SCARLATTI un inspirât 
representan!.

L’encant de NADAL també inspirà 
Alessandro STRADELLA. Aquest mù
sic, poeta i aventurer, que mori assassi
nat en una “vendetta” amorosa, es tro
ba en aquesta selecció apunta! en la in
concreta escola de Roma, per bé que es 
movia sota les influències de Venècia i 
Nàpols.

De la mùsica barroca francesa amb el 
seu caracteristic sentit elegant del renai- 
xement franc-normand, en queda testi
moni l’obra de Marc-Antoine CHAR
PENTIER, el mùsic de profonds mati- 
sos mistics religiosos i rivai de LULLY. 
També trobarem altres compositors ita- 
lians de diverses tendències com Arcan
gelo CORELLI, Francesco MANFRE- 
DINI, Giuseppe TORELLI i Pietro 
LOCATELLI, que feren ressaltar “ i 
dolci canti di mezzanotte di Natali” 
amb un segui! de concerts instrumentals 
que s’interpretaven en les Esglésies ita
lianes a la nit de NADAL.

És, sens dubte, FORATORI DE NA
DAL (Eihnachts Oratorium) de Johan 
Sebastian BACH el que acompanyarà 
amb preferència cada un dels dies de les 
festes del NADAL de l’afeccionat. 
Aquesta monumental obra religiosa, la 
més important després de les Passions, 
omple tots els desitjos del més exigent 
melôman. Musicalment hi trobarem la 
perfecció tècnica del barroc tardà de 
BACH i també el seu pensament reli
giós. Aquesta obr'. no és pas un oratori 
tradicional com el seu títol expressa si- 
nó tot un segui! de cantates lligades per 
la narrado nadalenca. Les sis parts 
d’aquest ORATORI DE NADAL, eren 
destinades a ser cantades individual- 
ment durant els tres dies de Nadal, el 
dia de l’Any Nou, el primer diumenge 
d’Any Nou i en l’Epifania. La seva 
construcció correspon a la característi
ca cantata luterana. Un cor inicial o 
una simfonia d’overtura, seguit d’una 
pluralità! de recitatius, àries, i trios, 
acabant amb una coral d’àmplies veus. 
A l’igual que les Passions, un tenor 
lleuger o tenorino, fa de narrador de la 
història de l’Evangeli. En la part vocal 
BACH sentia preferències per la corda 
greu de contralt, per això les grans in- 
tèrprets d’aquesta tessitura han tingut 
en tots el temps un gran paper en aquest 
oratori. En la part instrumental BACH 
fa servir una orquestra de flautes, 
oboes, fagots, trompetes i tambors aixi 
corn els usuals instruments de corda i 
sovint donava protagonisme a l’“ Oboe 
d’amore” , avui desaparegut.

En la SACRAE SINFONIE, el com
positor venecià Giovanni GABRIELI 
recopila un seguit de motets sagramen- 
tals en els que ressalten els nadalencs. 
Per això en aquests dies de Nadal, es- 
coltarem els ANGELUS ET PASTO-



733

RES, O MAGNUM MYSTERIUM, 
SALVATOR NOSTER, etc. en els 
quais encara hi és present la polifonia 
veneciana conjuntament amb cors sepa- 
rats i els instruments de vent i la nova lí- 
nia monódica. La beilesa d’aquestes 
composicions, l’amplitud de la massa 
coral, per uns moments ens faran recor
dar l’esplenderosa litúrgia de la Cate
dral de Sant Marc de l’època barroca 
veneciana.

La CANTATA PASTORALE PER 
LA NATIVITÀ DI NOSTRE SIGNO
RE GESÙ CRISTO, és l’obra escollida 
d’Alessandro SCARLATTI i hi batega 
el sentit popular de l’alegria del NA
DAL. El músic napolitá desenvolupa 
aquesta cantata en forma de “cantile
na” amb un recitatiu que descriu el mis
teri de Betlem amb veu de soprano lleu- 
gera. Un seguit d’áries da capo expli
quen ais pastors la bona Nova. Sobres- 
surten les “ Fortunati pastori” i “Ofrit- 
te ala sua cuna i vostri cori” . Ho acom- 
panya tot amb forma de “ ritornello” 
una simfonietta d’instruments de cor
da. És tan senzill el plantejament musi
cal d ’aquesta obra que sembla com si 
fos precisament dedicada a les persones

de cor humil i condició senzilla.
En el mateix sentit musical que l’an- 

terior obra, però en forma d’auto- 
sagramental, influéncia segurament de 
la cort espanyola napolitana, Alessan
dro STRADELLA crea una representa- 
ció sacra amb la CANTATA PER IL 
SANTISIMO NATALE, composta de 
recitatius, àries, cors i simfonietes. Els 
personatges són els protagonistes en el 
misteri de Betlem, i hi canten la “ parti- 
cella” amb belles àries de l’estil propi 
d’aquest compositor. L’orquestra com
posta d’instruments de corda correspo- 
nents per la interpretació dels “concerti 
grossi” del barroc que STRADELLA 
començà a desenvolupar i que mes en- 
davant CORELLI magnificarla.

Finalment, escoltarem la MESSA DI 
MEZZANOTTE de Marc-Antoine 
CHARPENTIER. Es tracta d’una obra 
que respon a les exigències del llati i de 
la liturgia, sense perdre la popular me
lodia primitiva d’aquesta època barro
ca. Hi té presència, també, l’orgue se- 
gons la tradició de Pescóla de “ Notre 
Dame” que implantà Guillaume de 
Mauchaut i els instruments de corda 
que acompanyen la polifonia. La des-

cripció de les parts d’aquesta missa és 
tractada com si fossin “ Noels” i de tots 
ells fascina pel dolç matis de l’estil de 
CHARPENTIER L’AGNUS DEI que 
titula “ A mezzanotte fu fatto un 
sogno” . L’elegància d’aquest estil re
corda la seva època de Versalles com a 
compositor de misses del Dauphin con
juntament amb les influències que va 
rebre en la seva estada a Itàlia de Caris
simi i el propi Gabrieli, fa que l’oient se 
senti emocionat per l’aprofundit senti
ment musical religiös d’aquesta missa.

La llista podria continuar amb mu
sics del classicisme i el romanticisme, 
però en el moment actual d’afloriment 
del barroc, aquesta tria reflecteix la in- 
clinació de l’afeccionat segur de trobar 
en aqüestes obres el veritable esperit del 
NADAL i l’intima melodia que en els 
nostres llavis es convertirà, davant del 
Pessebre en una entranyable nadala. •

ORÏEN1ACK) I>ISC(K;RAFICA

Johan Sebastian lìAC'H (1685-1750)

ORATORI l)K NADAL
( Wei h n ach t s Orai o ri um )
Soprano Ftly Ameling, Contrait Helen 
Watts, tetìor P. Pears bais Tom Krause 
Orquesta de Canthra de Stuttgart Di
rector K. Munchingcr.
Disc amb cstoig DtK'CA SXl.L .346-8

(.iovanni (iA BRILLI {1555-1612)
VLN L / 1ANISCH L W L1H NA('HT 
Choir Monteverdi Orquestra Philip 
Jones Blasser Director J.L. Ciardiner. 
Disc DLCCA SMD 1304

Alessandro SCARLA'I TI (1659-1725) 
( ANTAIA PASTORALE PER LA 
NAUVITA DI NOSTRO SIGNORE 
CiESU CRISTO
.Soprano G. Strokiassa. Ort|ueslra de 
Cantbra de Main/.
Disc TLIRNABOU'l I V .34180 S

Alessandro STRADELLA
0644-1682)
( ANTAI A PER IL SANTISSIMO

Soprano Edith Mathis Alfredo Ma- 
riotti tenor Choir Festival Montreux 
Escola ( antorum Basiliensis. Director 
A. Wenzinger.
Disc D.G. sèrie ARC HIV 198443

Marc-Antoine CHARPENTIER
(1634-1704)
MESSA Dl MEZZANOTTE 
Solistes i cor de les .loventuts Musicals 
de Lrança. Orquestra .1,1'. Paillard. 
Director Louis Martini.
Disc ERATO ELM 8219
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Art Romanic

La munificencia nadalenca dels mosaics bizantins
per Ramon Vail i Rimblas

i  rou sabut és que els nostres pintors 
romànics s’inspiraven moltes vegades 
en models bizantins; la vestimenta de 
les verges de Pedret, per exemple, re
corda força la de les cortesanes de Bi- 
zanci del seu temps; l’escena de la lapi
dado de sant Esteve de les pintures de 
Boi té uns inscripció en lletres gregues 
que ha constituït un enigma pels que 
Than estudiada; la mateixa escena del 
bany del Nen Jesús de les pintures de 
Barberà, que comentàrem ara fa un 
any, és de clara tradició bizantina.

Per això avui volem referir-nos a 
aqüestes representacions orientals que 
tant influïren ais nostres artistes romà
nics; i donar-ne a conéixer una mot in
téressant en la que hi figuren totes les 
escenes que inspiraren a aquells mes- 
tres.

Les representacions del Naixement en 
els mosaics bizantins és realment muni
ficent. S’hi conserva tota 1’esplendor de 
la tradició romana, enriquida amb les 
aportacions teológiques deis Pares de 
l’Església d’Orient, tant profundes i 
acabades: no oblidem que prácticament 
totes les bases de la teologia cristiana 
d’allí sortiren; i a allí, també, s’hi definí 
tota la base dogmàtica de l’Església. A 
Grècia les representacions del Naixe
ment (el Gènesi de Crist segons la seva 
terminologia) són totes molt semblants, 
tant les que hi ha a la pròpia Grècia 
(monestir de Dafne ais afores d’Atenes, 
Hesios Lukás ais limits de la Beócia, 
per exemple) com en els mosaics de Sici
lia bastits per encàrrec dels reis nor
mands el segle XII, en els que, si potser 
s’ha aminorat I’espontaneitat artística 
original, s’ha augmentât en canvi la 
munificència i la riquesa de la represen- 
tació. Prendrem com a model, i a ells 
ens referirem, la representació que hi ha 
a la capella palatina de Roger II a Pa- 
lerm, construida entre els anys 1132 i 
1140.

Centrant l’escena i presidint-la hi 
veiem la Verge i l’Infant dintre d’una 
cova que s’obre en el si d’una muntan- 
ya; aquesta ubicació no es dóna en les 
representacions occidentals, en les que

Representació del Naixement que esdevindrà típica dintre de l’art bizanti. (Segle XI).

el naixement té Hoc en una establia; 
sembla corn si la proximitat de Betlem i 
la seva Cova haguessin influït directa- 
ment les figuracions orientais; també és

Altra representació del Naixement dintre de la mateixa 
linia interpretativa.

típica d’elles el fet de que la Mare de 
Déu no jeu al llit sinó que està reclinada 
sobre una márfega, en actitud de posar 
el Fillet al bressol, recordant potser un 
text de sant Joan Crisòstom en el que 
(per donar a entendre que el part s’ha- 
via esdevingut sense dolor, com es creía 
correntment en l’Església oriental) hi 
diu que ‘‘Ella mateixa va posar rInfant 
al pessebre”. Tocant el bressol el bou i 
la mula escalfen Jesús amb el seu alé. A 
l’esquerra, a baix, sant Josep medita el 
que ha succeït corn si no ho acabés 
d’entendre.

Al voltant d’aquest grup central es 
desenvolupen les altres escenes del cicle 
nadalenc: A la part inferior del costat 
dret, un ángel anuncia l’esdeveniment 
ais pastors, els quais, albora, adoren 
l’Infant i li ofereixen els seus presents, 
amb aquesta duplicitat d’acciò que 
també va caracteritzar les obres romá- 
niques. L‘escena continua en la paret 
que fa angle amb la que reproduím, en 
la que hi ha unes ovelles pasturant, que 
queden ocultes en la nostra representa
ció.

Col.labora
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V- C W

ha, en grec, el títol de tota la represen
tado. A un costat hi veiem l’abreviatu- 
ra del mot Crist, Krs; i a l’altre la pa- 
raula Genissis que voi dir naixement: 
El Naixement de Crist, dones.

Remata tota la representado i la pre- 
sideix una llegenda llatina que hi ha a la 
part superior. És una inscripció mario- 
lógica que resumeix la base teològica de 
la devodó a la Mare de Déu, fundó, 
com sabem, derivada precisament de la 
seva Maternitat Divina. Hi llegim: Ste
lla park Solerli, rosa florem, forma de- 
corem. És a dir: L’ESTRELLA PA- 
REIX EL SOL, EL ROSER LA FLOR, 
LA FORMA LA BELLESA. Com 
veiem la Mare de Déu, que s’assimila a 
l’estrella, al roser i a la forma o motile, 
ens dóna, amb el seu part, el Crist, que 
és el nostre Sol, la nostra Rosa i tota la 
Bellesa.

Amb el vot de que realment ho sigui 
per tots nosaltres. Fautor us felicita en 
aquest Nadal. •

Kl Naixement amb els elements bizantins característics. 
(Segle XII).

A F angle superior dret i continuant 
per aquesta mateixa paret s’hi represen
ta FAnunciació. En el mur que tenim 
représentât només hi ha Farcángel Ga
briel; la Verge està a la paret que no es 
veu. L’arcàngel, molt abarrocat, porta 
a la mà el bastò de comanament que el 
distingeix; aquesta figuració va passar a 
la nostra iconografia romànica. A Bi- 
zanci aquesta vara tant la duen els ar- 
càngels com els sants guerrers (sant Jor- 
di, per exemple): és una còpia del bastò 
de comanament dels oficiáis de Fexèrcit 
grec, els strategoi.

A la part de baix hi ha Fescena del 
bany del Nen Jesús: Salomé assistida 
per una serventa va a rentar FInfant i, 
abans de fer-ho, comprova la tebior de 
Faigua que té preparada pel bany.

A Fangle superior esquerre hi veiem 
els tres Reis que, muntats a cavali, van 
a Betlem. Cada rei va guiat pel seu án
gel. Discorren per un carni de color 
verd, com si estés encatifat de gespa. 
Els guia una estrella que està sobre la 
mateixa vertical del bressol i que emet 
un raig de llum que cau a plom sobre 
FInfant, assenyalant-lo.

A les dues bandes de Festrella hi
Mosaic encarregal per Roger II. (Anys 1132-1140).
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Els cants litúrgícs de Mossèn Albert Taulé i Viñas
per

I  a vint anys que la música de Mossèn 
Taulé ressona a les esglésies. En els mo
ments post-conciliars, TEsglésia es tro- 
bava sotraguejada per la nova concep- 
ció dels signes externs de Tespirituali- 
tat. Entraven en discussió la litúrgia i la 
participado dels fidels. Durant anys, el 
comportament d’aquesta havia estât es- 
tàtic, contemplatiu, limitât a una acti
tud de recolliment en la pietat indivi
dual. El sentit col.lectiu era minim i fins 
i tot molest per a alguns. El poblé parti- 
cipava ben poc en els cants i en la músi
ca. En tot cas, sols apareixia com a pro
tagonista actiu en les veneracions popu- 
lars. La música i el cant tenien la fun
dó, encara que no premeditada, de 
crear un ambient, un clima espiritual. 
D’aquesta manera la religiositat, 
d’acord amb la Sensibilität, menava 
més aviat, a posicions de caire mistic 
centrades en l’oraciô individual. El 
gran trésor musical religiös, créât en el 
decurs dels segles, feia palés a més d’un 
valor prôpiament litúrgic, la voluntat 
d’ofrena i homenatge al Totpoderós. 
Els cants col.lectius dels cristians primi- 
tius, el cant roma, Tambrosià, i el gre- 
gorià, d’antuvi simples i populars, que
daren en el decurs dels anys relegats a 
cant comú dels ordres monàstics. En 
general el poblé com a tal roman en si- 
lenci, si més no en TEsglésia Católica. 
Fou en el Concili Vaticà II, quan un 
concili que recerca la Identität propia de 
TEsglésia, que es valoritza de nou la veu 
col.lectiva del poblé per trametre la pa- 
raula de Déu. D’aquest punt surt la né
cessitât d’utilitzar les llengües populars 
i les seves tradicions en la litúrgia de 
TEsglésia. La tasca d’encaminar Tex- 
plosió d’iniciatives, será en aquests 
anys seixanta força difícil; el confusio- 
nisme corrent exigirá múltiples esforços 
de personalitats valuoses per tal que la 
dispersió de la fundó litúrgica es con- 
verteixi a cada pais, en una correcta in- 
terpretació de les idees conciliars. En 
aquesta situació, era fácil de caure en 
populismes autóctons extravegants in
dignes del missatge evangèlic. Afortu- 
nadament, a Catalunya la vocació reli
giosa ha comptât de sempre, ultra una 
fundó pastoral, la inquietud del senti
ment cultural del poblé. En el movi- 
ment de la Renaixença existeix ja una 
esplendorosa participació de clergues. 
També cal reconéixer que en la supervi- 
véncia de la llengua catalana, maltrac- 
tada per un veinatge prepotent, hi han

intervingut de forma excepcionalment 
eficaç els monestirs i les esglésies del 
país. En aixó, el Concili d’alguna ma
nera els dóna la raó.

Com és logic, els nous aires conciliars 
van trobar un rápid ressó en la joven- 
tut. Per aixó les esglésies es poblen en 
aquells anys de fiantes, guitarres i per
cussions. Entraven amb els seus instru
ments. És Thora de Texplosió de la no
va cançô francesa, deis Setze Jutges... I 
també de la protesta cantada. L’Esglé- 
sia adoptará majoritáriament aquest 
nou impuls i ho farà d’una forma il.lu- 
sionada enllaçant de nou amb una anti- 
ga tradició musical que prové deis seus 
orígens, i que adopta i adapta el cant 
habitual del poblé, ara habitat pels espi
ritual negres, el folk song i ritmes 
nous. Per aixó les cançons d’aquell mo
ment es signifiquen com himnes, cors, 
etc. pCi a Tacompanyament d’una si
tuació dinàmica. I és també en aquests 
anys que un capellá jove pie d’entusias- 
me i amb un gran sentit musical s’incor
pora amb délit als nous cants religiosos, 
tractant de canalitzar aquest nou flux 
d’iniciatives. Estern parlant de Mossèn 
Albert Taulé i Viñas. I ho va fer amb la 
propia creació musical.

No es tracta ara de fer una análisis 
tècnica de la seva magnífica obra. I 
tampoc no cercarem precedents histo- 
riogràfics. Solament voldriem escatir 
breument on es troba la clau i el secret 
de la seva obra, que ha obtingut aques
ta magnífica supervivència, mentre que 
molts d’aquells a qui anava destinada 
aquesta obra ja han callat i els temps i 
les circumstàncies han canviat tant.

El mèrit principal de Mossèn Taulé 
ha estât, sens dubte, de saber captar fi
delment el missatge del Concili. De bon 
començament comprengué perfecta- 
ment el que havia de ser el nou cantoral 
litúrgic d’aquesta nova época. No era 
possible ja insistir en el valor qualitatiu 
del contrapunt o la polifonia. Eren ne- 
cessaris cants d’afirmació, de presén- 
cia, de testimoni i evocació de TEsglésia 
original. Calia un nou himnari més pro
per a Tesperit deis més antics. I calia, a 
més, que tinguessin la fiblada d’aque- 
lles melodies que desvetllen la Sensibili
tät. I en aixó Mossèn Taulé ha estât un 
mestre. Gràcies a la seva inspiració, les 
melodies dels seus cants, broten d’una 
ben entesa i profundida arrel popular, 
de la simplicitat planera del poblé. Però 
el més sorprenent en Tobra de Mossèn

Taulé és que aqüestes melodies no nei- 
xent generalment del tradicional folkló- 
re catalá; són més aviat aires foranis 
que ens evoquen paisatges i cants popu
lars europeas del Wesser, del Neckar, 
del Salzach, de TIsar de Vamerland, del 
Moldau, etc., indrets d’aon van néixer 
els temes de Mozart, de Schubert, de 
Brahms, etc., temes que semblen sugge- 
rir Tesperança, la bellesa, la natura; te
mes que evoquen immediatament Tale- 
gria, Tamor, la germanor, la joventut, 
tot aixó viscut enmig d’una esplendoro
sa natura. Així, calía un compositor es- 
sencialment emotiu que traslladés la 
confidéncia intemporal d’aquest mis
satge de félicitât i bellesa al pentagra
ma. I és en aixó que rau el secret de la 
creació de Mossèn Taulé. Ha sabut cap
tar en el moment il.luminat de la inspi
ració aquest bell missatge i Tha posât al 
servei de la litúrgia de TEsglésia. Val a 
dir que s’ha valgut a més de textos per- 
fectes, idonis per reforçar la intenciona- 
litat de la melodía, convertint la cançô 
en un missatge doble. Un al servei deis 
sentits, Taltre a la reflexió del pensa- 
ment.

Han passât vint anys i a les esglésies 
segueixen ressonant en els moments 
d’alegria i de tristor els cants litúrgics 
de Mossèn Taulé. A poc a poc el poblé 
s’ha anat apropiant, emparant-se, 
d’aquests cants que havien estât com- 
postos per a ell. Mentre, Tobra prevalia 
sobre el nom de Tautor que cada dia 
resta més anónim. Per Mossèn Taulé ha 
estât com el Iliurament d’un fill. Per a 
TEsglésia la incorporació al seu trésor 
musical historie un present que li fa, per 
obra de Mossèn Taulé, el poblé. Pot 
haver-hi millor recompensa? •
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Recordant...

Mossèn Camil Geis
per Daniel Sanahuja i Capella

1  robant-se vacant la plaça d’organis- 
ta i mestre de capella de la Parroquia de 
Sant Feliu per defunció del titular Mos
sèn Trinität'Vilagut, la Comunitat, 
d’acord amb l’article primer del capitol 
dissetò dels sens Estatuts, va convocar 
les correponents oposicions per a 
proveir-la. El decret va sortir en el nú
mero del Butlletí Oficial Eclesiàstic 
d’aquest Bisbat corresponent al dia 15 
d’octubre de 1928.

El tribunal per a jutjar les oposicions 
fou elegit per la Comissió diocesana de 
Mùsica Sagrada i era compost per Jo- 
sep Sancho i Marracó, mestre de cape
lla de la Catedral de Barcelona; Mossèn 
Josep Colomer i Puig organista de la 
Parroquia de Santa Monica, també de 
Barcelona, i el Prior del Monestir de 
Montserrat P. Gregori M.̂  Sunyol com 
autoritat indiscutible en música grego
riana.

Els exercicis van tenir Hoc a l’esmen- 
tada Parroquia de Santa Monica de la 
capital els dies 19 i 20 de desembre de 
1928. Els opositors foren tres: Mn. Ca
mil Geis, Mn. Jaume Ubach i Mn. Bar- 
tomeu Ballester. Aquest darrer, sacer- 
dot mallorqui, era el qn’ ocupava la 
plaça amb carácter interi.

El tribunal va elegir el primer dels 
opositors i la Comunitat en sessió cele
brada el dia darrer de l’any va ratificar 
l’acord. Mn. Geis havia actuat com a 
mestre de Capella al Santuari del Co- 
llell, parròquies de Sant Feliu de Gui- 
xols i Saliera i Tinència del Guinardó de 
Barcelona.

El Prélat de la diòcesi va confirmar 
aquest nomenament el dia 15 de gener 
de 1929, i el dia 21 del propi mes i a pro
posta de la Comunitat de Sant Feliu va 
donar a Mn. Geis, en économat, el be-

En Fescaiença del primer aniversari de la seva mort (16-1-86)

Disc, éditât I’l l  de setembre de 1977.

nifet de Sant Antoni de Pàdua que era 
vacant a la repetida parroquia des de la 
mort de Mossèn Josep Portet i Novelles 
(1855 - 25 d’abril de 1923).

* * *
Fórem bons amies. A més ens unia la 

gran afecció que ambdós sentíem per la 
música. Quantes vegades havíem con
versât sobre aquest tema!

La senzilla harmonització de les seves 
composicions, sempre correctíssimes, i 
les seves inspirades i escaients melodies, 
contrastaven amb les meves, sempre 
massa complicades i rebuscades. Aixo 
feia que tot sovint parléssim deis efectes 
i detectes d’aitals modalitats, arribant 
sempre a la mateixa conclusió: amb- 
dues eren perfectes puix s’ajustaven fi- 
delment a la personalitat de cadascú de

nosaltres: l’un era l’home reposât i sen- 
zill, l’altre, no era tan reposât ni tan 
senzill...

Diuen que el temps tot ho canvia, pe
rò en la nostra trajectòria no hi ha ha- 
gut variaciò, sempre hem seguit pel ma- 
teix carni.

Allà a dalt, segurament que deu con
tinuar amb la seva modalitat, oferint a 
l’Altissim, aquelles senzilles i delicades 
melodies que en altres temps, no llun- 
yans, eren les delicies dels sens estimats 
conciutadans, els quais, tot recordant- 
lo i molts d’ells orgullosos d’haver estât 
el seu amie, preguen perqué li sia conce
di! el premi que en el seu pas per aques
ta vida, creuen, es guanyà sobrada- 
ment...

L’ACADEMIA
CATOLICA

L’Acadèmia Católica ha 
obert enguany el nou curs, en el 
quai s’incloïa un homenatge a 
Mn. Geis arran de la donació 
que els seus hereus feren, corn a 
llegat, a l’Acadèmia, de la quai 
havia estât consiliari.

S’ha destinât una sala que 
duu el nom d’aquelî preciar sa- 
cerdot, poeta i music, en la quai 
s’hi ha aplegat tota la seva bi-

blioteca, quedant reconstruit en 
ella aquell “ santa-santorum” 
que durant llargs anys havia es
tât el seu pis del carrer de Grà- 
cia.

En Ramon Guardiola, parent 
de l’homenatjat, donà una con- 
ferèneia sobre un aspecte nou 
de Mn. Geis, citant alguns frag
ments epistolars que van causar 
certa sensaciô.

Seguidament es féu l’acte de 
lliurament del llegat per part de 
Ramon Geis, en nom propi i 
dels familiars de Mn. Geis.

Van fer Parlaments la Cap

dels Servéis Territorials de la 
Conselleria de Cultura, Guio- 
mar Amell; també l’alcalde An
toni Farrés, qui a més de fer re- 
ferència al llegat de Mn. Geis i a 
la seva amistat, evocà la nova 
sala que es dedica a la memòria 
del seu avi, Salvador Sabaté, 
que va èsser assessinat a l’escla- 
tar la guerra incivil. “ Amb el 
meu avi ens hauriem posât 
d’acord en la voluntat de fer de 
Sabadell una ciutat feliç’’. Fou 
llargament aplaudit.

Parlà seguidament el vicari 
generai en representació del

cardenal-arquebisbe Dr. Nards 
Jubany, tota vegada que es tro- 
ba a Madrid. El president de 
l’Acadèmia Católica, Esteve Re
nom, tancà l’acte al quai va as- 
sistir un public atent que om- 
plenà tot l’espai possible de la 
sala. En aquest acte també es 
nominaren les sales dedicades a 
Ernest Abellô i Ferran Sotorra, 
a més del ja indicat Salvador 
Sabater.

Amb aquest acte va quedar 
inaugurada també la façana 
restaurada de l’estatge social de 
l’esmentada Acadèmia. •
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U QUADERNnúm. 34 (estiu’83) vàrem estrenar les caplletres dissenyadespel nostre habitual cc 
borador Agusti Masvidal; i el Pòrtic de cada Quadern s'ha ornât amb alguna d 'aqüestes capile 
A cadascuna hi figura el dibuix d'un edifici, carrer o plaça de la nostra ciutat.
La idea fou  concebuda per reunir tot un abecedari i aixi oferir-lo corn a Nadala. Enguany, prt 
tem, dones, aquest conjunt original de caplletres amb el quai volem expressar la nostra més cài 
sincera felicitació nadalenca.
Tots els que fern possible que QUADERN esdevingui quelcom nostre i de la ciutat (coLlaborac 
lectors i anunciants) desitgem que aquest NAD AL sigui curull d'alegria, pau i amor entre tOi 
homes de bona voluntat.

Bon Nadal i Feliç Any 1987
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£1 premi Sant Joan de noveLla catalana 1986
per Joan Ripoll

/m i  premi Sant Joan d’enguany 
-convocat per sisena vegada per la Cai- 
xa d’Estalvis de Sabadell- concorregue- 
ren vint-i-sis novel.les, procedents tant 
del Principat com de les Ules i de la Ca
talunya Nord; prova fefaent no ja de la 
repercussió del premi, sino de l’interès 
per la narrativa en català en aquelles 
terres on es parla; cal afegir el detall 
que quatre d’aquesta vintena llarga de 
novel.les provenien de la mateixa ciutat 
de Sabadell, la quai cosa representa un 
percentatge significatiu.

Els ternes i les qualitats eren prou va- 
riats, i si calgués remarcar algún tret de 
tot el conjunt s’hauria de destacar l’ab- 
séncia -per primera vegada- del tema 
réitérât de la guerra civil espanyola, i la 
presencia, en canvi, de la novel.la histó
rica, centrada en fets de la crònica cata
lana del segle XIX: ultra novel.la guan- 
yadora, en efecte, n’hi bagué alguna al
tra que incidia en aquest période. Una 
altra dada a destacar fou la incorpora- 
ció com a membre del jurat del celebra! 
escriptor Joan Perucho, que substituí 
Jordi Sarsanedas, present a les cinc pri- 
meres convocatóries del premi.

Les novel.les seleccionades per a la 
darrera ronda de votacions foren sis, 
d’entre les quais destacaven quatre 
autors ben coneguts en els ambients li- 
teraris: Núria Albó, autora de novel.les 
i narracions prou celebrades; Miquel 
Ferrà, guanyador del premi Ramon 
Llull; Jordi Carbonell, de Perpinyá, as
sidu al premi, i guanyador fa uns anys 
del Sant Jordi; i Jordi Viader, jove 
autor guanyador del premi Documenta 
i actualment col.laborador de TV3.

No obstant això, la sorpresa la dona
ren dos autôfs novells, que fins al dar- 
rer moment mantingueren una pugna 
free a free per endurse’n el premi: foren 
la finalista, la jove autora gironina Do
lors Garcia i Cornellà, i el guanyador, 
el barcelonés -sexagenari i inédit- Ma
nuel Bofarull i Terrades.

Heus aquí breus descripcions i co- 
mentaris sobre les sis obres de referèn- 
cia:

“EL REVERS DE LA MEDALLA’’.- 
Jordi Carbonell -sempre original, i fins 
i tot agosarat-, proposa una histôria 
cruel, narrada amb una precisió esfereï- 
dora. Una dona és víctima d’una malat
tia cancerosa, que el lector viu pas a 
pas, en una minuciosa descripció; el 
mark, un cop refet del tràngol, 
s’amistança amb una antiga amiga de la 
infància. Però heus aquí que es pro- 
dueíx una venjança pòstuma, ja que el 
marít post-ínfídel -sí es pot dir aíxí- 
avíat començarà a sentir, fíl per randa, 
els mateixos símptomes cancerígens, i 
morirà talment com ho feu la seva ma
iler. La idea és molt simple i l’exposi- 
ció, ben simétrica, però Fautor es val 
del llenguatge i del temps narratiu per 
exposar una anàlisi implacable d’un 
procès morbos, en el doble sentit de la 
paraula: el literari i el metafòric.

“ GRETCHEN” .- Heus aquí una no
vel.la ambiciosa, en la qual l’autora 
-Núria Albó- presenta el retrat d’una 
noia turmentada, explica! en tres 
temps: Gretchen és la filia d’una can
tan! famosa, que no li pot dedicar 
l’atenció que necessitaria; gelosa i a 
l’ensems enamorada de la mare, i suc-

cessivament de marastra i de l’advoca- 
dessa i psicóloga que freqüenta, Gret
chen a la fi es casa, tot anhelan! tenir 
una filia, anhel que no aconsegueix per
qué té un fill. Iji'descripció d’una figu
ra tan complicada ofereix matisos sug- 
gestius i aproximacions psicológiques, 
encara que tot plegat força una exposi- 
ció barroca i un xic confusa; més interés 
té, si de cas, la tècnica narrativa empra- 
da, ja que la protagonista és explicada 
segons el punt de vista deis persontatges 
que li són més propers, en una visió 
multiplicadora com un joc de miralls.

“ CRÒNICA DE GUINEA’’.- 
L’autor mallorquí Mi^keí Ferrà escriu 
una novel.la de políUca-ficció, de to 
cosmopolita i decididament comercial. 
És la crònica d’un metge guineà, que 
havia' estât servidor del president Ma
cias, i que després. Víctima de la^seva 
paranoia, fou empresonat i turmentat., 
Situât ara a Barcelona, viu en la sospita 
que el politic no és mort, sinó que 
s’amaga darrera una personalità! falsa; 
viurà tot un segui! d’aventures i d’equi- 
voes, propis del gènere policiac, fins 
que la seva obsessió -no menys paranoi
ca que la del mandatari sinistre- el porta 
a espiar i a atemptar contra un miliona
ri negre misteriós que s’assembla a 
l’odiat .Macias... L’autor juga alhora 
amb el misteri i la convenció, segons un 
model de novel.la de consum, que de
mostra dominar amb aplom i mestria; 
l’excés, però, de convencionalisme resta 
versemblança narrativa al relat, que pa
lesa l’artifici amb què ha estât cons
truit: sàviament construit, caldria preci
sar en tot cas.
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“ JOC PER A SOLITARIS” .- Autor 
jove, imaginatiu, Jordi Viader escriu 
una historia esperpèntica a I’entorn 
d’una familia barcelonina al temps de 
la postguerra. La mort d’una dona con
voca els tres fills dispersos: un vicios, el 
narrador i una noia, filia de l’amant de 
la mare; a més a més, la portera i els 
veins. Entremig del desori que s’orga- 
nitza al pis, el fill mitjà, tot remenant 
papers, va reconstruïnt la historia de la 
familia: cartes del pare, exiliat per cau
ses politiques, i després mort; textos de 
l’amant de la mare, periodista destacat 
del nou règim; i uns estranys textos de 
la mare, entre testimonials i poètics. 
Amb aquests materials heterogenis, 
1’autor munta una mena de collage que 
acaba amb una trobada grotesca -un 
“happening a la catalana” -, conjunt 
que palesa una falta d’unitat i, fins i 
tot, de rigor narratiu, que lastra nota
blement l’obra. És elogiable, però, 
l’intent de renovació, la iconoclàstia 
que s’hi respira, amb moments molt en- 
certats en la descripció d’alguns trets de 
la premsa i els costums de l’època. Tot 
plegat, fa presagiar en Viader un autor 
que pot aportar en el futur alguna agra
dable sorpresa en el món un xic monó- 
ton de la narrativa catalana.

“ JO EM DIRÉ LENA” .- Novel.la 
intimista de l’autora jove Dolors García 
i Cornellá, que l’any passât obtingué el 
premi Just Casero de narracions, que

s’atorga a Girona, i que amb la seva 
aportació ha constituit una de les sor- 
preses del Sant Joan d’enguany. La no
vel.la és la reflexió d’una mare jove, 
que descobreix l’autisme de la seva filia 
petita: els records i les il.lusions de la 
seva pròpia vida," contrasten amb l’an- 
goixa de la situació, descrita aquesta 
amb una exquisita Sensibilität, que ad- 
quireix, però, un to excessivament no
vel.lese amb la revelació que el psiquia
tra que la tracta és aquell noi del barri 
que ella, de joveneta, admirava en se
cret. De la llarga reflexió d’aquesta ma
re ferida destaca la fidelitat de la des
cripció clínica, sense carregar les tintes, 
però, sobretot, una certa aura de me
lanconia, fins i tot de poesia, que pun
túa el lieu procès d’enclaustrament que 
viu la narradora-protagonista. Aquesta 
puntuació progressiva és marcada amb 
les sinuositats pertinents, sense estri- 
déncies, traspuant un intimisme en el 
seu punt just, que evita la sensiblería 
tant com assoleix el grau apropia! de 
dramatisme: una demostració, en tot 
cas, del domini per l’autora del temps 
dramàtic, cosa que fa esperar d’ella no
ves aportacions de presumible interés.

“ELS HEREUS DE LA TERRA” .- 
Obra guanyadora, original de l’estudiós 
comarcal, inédit com a novel.lista, Ma
nuel Bofarull i Terrades. Basant-se en 
les dades personals del general Joan. 
Romagosa (1791-1834), que anterior-

ment ja havia biografia!, l’autor explica 
les Iluites entre reialistes i liberals que 
esclataren el 1822 entre els partidaris de 
Ferran VII i els constitucionalistes de 
les Corts de Cádis; a partir d’aquí, se 
segueixen les peripécies del protagonis
ta, que acabá essent afusellat. Novel.la 
histórica, dones, però que més enllá de 
l’erudició o la recreació d’època, aporta 
una dimensió estilística notable: el punt 
de vista del narrador, un personatge in
ventât, un home del poblé presumpte 
amie personal de Romagosa, que expli
ca la história arran de terra, és a dir, 
sense mitificacions ni heroísmes, de ma
nera planera i quotidiana; aquesta des
cripció s’alterna sovint amb unes rápi- 
des evocacions -de passât o de futur- en 
les quais el pes de la guerra marca el rit
me de la história i, amb eli, els pati- 
ments deis homes de la terra, aquells 
que han vessa! la suor, les llágrimes i la 
sang, fent-la albora inclement i pròdi
ga, esquerpa i entranyable.

Amb la incorporació d’aquesta obra 
a l’historial del premi Sant Joan, aquest 
s’enriqueix amb una nova dimensió: la 
novel.la históriaca tradicional, si bé 
tractada amb Originalität d’estil i tot di
vulgan! una figura poc coneguda del se
gle XIX català, tan pròdig en esdeveni- 
ments significatius.

0 ^

casa vostra

Peus de fotos:
1. - A primera fila, el jurat del premi: Joan Ripoll, Agusti'

Pons, Dolors Oller i Joan Perucho. (Falta Joaquim 
Sala-Sanahuja).

2. - Jaume Lorés en la seva conferéncia “ Els reptes de la
cultura catalana” .

3. - Manuel Bofarull, el guanyador, i Aina Moll, Directo
ra General de Política Lingüistica de la Generalität de 
Catalunya.

4. - Isidre Creus, conseller de Cultura de l’Ajuntament i
Joan Ripoll, secretan del Jurat del Premi Sant Joan. casa vostra
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Galeria de coLleccionistes
Avui... Rafel Vilanova i Aymerìch

per Xèspir

entre altres reeixits alumnes cal 
comptar-hi Rafel Vilanova (53 anys) 
que des de menut ha cultivât l’art de fer 
i desfer pessebres.

Ara fa un any, en les nostres habi
tuais visites a Mn. Geis a les Germane- 
tes, ens comentava que En Vilanova 
treballava amb la construcció del pesse- 
bre, corn cada any. Fins i tôt se sentien 
els cops de martell, bastint tôt el fustam 
de l’obra. Mn. Geis també tenia en gran 
estima l’art i la bonesa d’aquest pesse- 
brista que avui, corn a col.leccionista de 
figures de pessèbre, duem a aqüestes 
pàgines.

En Rafel fa més de trenta anys 
-trenta set per a ser exactes- que fa 
aquest gran pessebre de les Germanetes. 
Ho començà l’any 1950, juntament 
amb Sebastià Bermudez, que era un fi- 
guraire molt artista i força hábil.

-D’haver continuât fent figures de 
pessebre -ens comenta En Rafel- avui 
tindria possiblement tanta fama com la 
que té el mestre oloti, Traité.

I aixô ens ho diu davant d’una de les 
vitrines de casa seva on guarda cente- 
nars de figures de pessebre i davant 
d’un grup d’elles realitzades per l’es- 
mentat Traité. Posseeix d’altres figurai- 
res de ben reconegut prestigi.

En aquesta nodrida col.lecciô de fi
gures de pessebres hi han exemplars de 
varis països: d’América, d’Àsia,
d’Àfrica, d’Europa. N’hi ha per a tots

Mas i Gomis llegi una ponència 
al pie de la Fundado Bosch i Carde- 
llach, el 29 de març del 1958, de la quai 
se’n feu un llibre, éditât per l’“ Agrupa- 
ció de Pessebristes” d’Acciò Católica, 
en escaiença del XXXé Concurs Local 
de Pessebres. El prologà Mn. Geis, que 
considerava Lluis Mas el “número V en 
la historia contemporània del Pessebris- 
me a casa nostra”. Ell fou un mestre, i
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els gustos. I de casa nostra, en té una ri
ca varietat. I de cadascuna de les seves 
figures ens en pot parlât aquest col.lec
cionista pacient i entusiasta. EU és un 
enamorat -un enamorat fervent i fidel- 
d’aquesta seva dèria. N’ha esdevingut 
un col.leccionista notable. Ho viu dia a 
dia, però majorment, intensament, 
quan s’apropen aqüestes festes. Ara ja 
fa dies que ha començat a preparar els 
estris per dur-los al locai de les Germa- 
netes. Allí comença a treballar-hi els 
captards durant una bona pila de dies 
-tots els moments que té de Heure-, fins 
a deixar acabat el pessebre, com cada 
any. Mentre el construeix, té alguns ad- 
miradors que observen com treballa, 
com disposa aquest embalum que anirà 
bastint amb mà de mestre fins a deixar- 
lo ben enllestit, a punt per cantar-li les 
nádales...

La seva afieló a col.leccionar figures 
de pessebre és més recent que no pas la 
de fer pessebres; fa uns quinze anys que 
començà a arreplegar-ne d’aci-d’allà i 
avui en té cinc centes que fan goig de 
veure ben col.locades a les vitrines de 
casa seva. Es pot dir que en ella hi ha 
pessebres tot l’any. Té més de quaranta 
naixements... I un dels fills, l’altre Ra- 
fel, també és pessebrista; aquest l’expo- 
sa a l’Acadèmia Católica, juntament 
amb els altres de l’Associació de Pesse- 
bristes que cada any veu com augmenta 
el nombre de visitants en aqüestes festes 
nadalenques. El costum popular de visi
tar pessebres segueix viu. I tot, gràcies a 
un entusiasta grup de pessebristes els 
quais saben crear aquest món màgic i 
ensems tradicional de casa nostra.

I fa goig de comentar-ho amb aquest 
pessebrista que, malgrat el temps, man- 
té la mateixa il.lusió de sempre, renova
da cada any. Mentre ens ha anat expli- 
cant coses del pessebrisme en el curs 
d’aquesta entrevista, ho ha fet amb 
aquest seu entusiasme auténtic i sincer, 
abocant-hi tota aquesta seva humanitat 
que el converteix, per uns dies, en un in
fant content i feliç. En veritat corn cal 
estar-ho, en aqüestes tradicionals festes 
nadalenques que enguany celebrem 
amb pau i amor.

I aixi sigui per sempre més... •

Conte de la palla
per Esteve Pujol i Pons

Pedregar, I
Passeig de la Plaça Major, 2 
Telefon 725 83 37 

Sabadell

et aquí que una vegada, temps era 
temps, un pagès d’aire sorrut va gafar 
un cabás de grans de blat. Era un dia 
rùfol d’hivern, quan el blat se sembra.

Les pluges i les gebrades havien fet 
uns quants pams de saô en aquells 
camps de terra fosca.

El pagès amb aquell gest ampli i ge
nerös, com qui reparteix régals al vent, 
va escampar la llavor daurada a poc a 
poc. El fang se li enganxava als esclops. 
El pas feixue feia més lenta la sembra.

Aquell hivern la neu va cobrir les co- 
romines corn feia anys i anys els campe- 
rols no recordaven. El llençol gèlid va 
covar la llavor colgada, més que una 
lloca, els pollets.

Van passar les ventades ingrates del 
març; van arribar les pluges d’abril, i el 
blat ben verd, corn un maragda polida, 
va fer una catifa molsuda i brillant. I 
corn creixia!

El sol càlid dels dies de maig i les ba- 
farades ardents del juny van anar ma- 
du;ant les espigues, fins que van esde- 
venir rosses corn un fil d’or. El ventijol 
les acaronava corn una pinta suau que 
escarpeix els rulls d’un infant.

Els grills teixien les nits amb cants in- 
desxif râbles.

Les roselles, vermelles corn glops de 
foc, tacaven la quintana.

Les tiges febles del blat envejaven 
amb mut délit el roig viu i esclatant dels 
gallareis festius. Tanta roentor les en- 
lluernava. Elles, pobres canyetes, eren 
visions pàl.lides al costat d’aquella for- 
nal.

Pels dies del sol ben alt de juny, els 
segadors amb la falç a la mà dreta i l’es- 
clopet a l’esquerra van tallar arran les 
espigues; les roselles ja s’havien marcit.

Munts de garbes. Garberes escampa- 
des.

Desprès, el batre. La palla ben venta
da, sense la càrrega preciosa del blat, 
bon fornidor de blanca farina, restava 
ben inútil apilotada al palier cofat amb 
una olla escantonada.

La pagesa, de tant en tant, n’agafava 
un manat per arreglat el jaç del bestiar, 
els ponedors de l’aviram o per omplir- 
ne el pessebre del rue, veil i trist. Pobre 
rue, veil i trist.

Les pluges de setembre i els primers 
freds de la tardor van anar ennegrint la 
palla. La pagesa anava queixalant la 
panxa ampul.losa del palier.

El cer̂  hívernal va bufar amb gelor 
agosarada. Altra vegada els borrallons 
de neu queien pacificament i la terra 
s’agemolia sota l’abric de fredor.

Un bon grapat de palla va curullar la 
menjadora del ruc, veli i trist.

Aquella nit congelada de desembre, 
mentre el fum pujava xemeneia amunt i 
el rabada endormiscat no feia cas de 
l’anunci angélic, la palla, aquesta trista 
palla, esblaimada i capolada, va retro
bar el sol de juny, la Iluissor de les rose
lles, els cants nocturns sota la celístia i 
el dol  ̂balanceíg del pa del cel.

El ruc era veil, però ja no estava trist.

ANALISIS CLINICS 
í PERFUMERIA 
COSMÈTICA de

*^Joan Garriga i Manich 
(Analista Diplomat de Sani tat. Inspector 

Farmacèutic Municipal).
Passeig Plaça Major, 37 

Telefon 725 53 53 - SABADELL
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nenne En BofaniU, descendent del general Romagosa
per Pere Font Grasa

Passeig de la Plaça Major, 38 
Telefon: 726.56.38 SABADELL

FOTO ESTUDl

Material fotogràfic. Fotos de 
galeria i carnets. Fotocòpies. 

Corominas, 139 - Tel. 725 28 64 
SABADELL
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C?cyrn2í\X
Avda. Barberà, 6 - Tel. 710 36 90 .

SABADEII. ^

ARQUITECTURA D'INTERlORS 
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CASTELLAR 
DEL VALLÈS

a barbeta m’era familiar. La mane
ra d’expressar-se, també... Aquella fi
gura...? Jurarla que me l’havia topat a 
qualsevol cantonada dels meus afers pe- 
riodistics. Bofarull... Bofarull... Ma
nuel Bofarull. Qui era? De cop i volta la 
frase desllorigadora: “Vaig guanyar la 
Flor Natural als Joes Florals de La Tor- 
rassa I’any passai; ha estât l ’únic premi 
assolit fins ara...”. Exacte. Era ell, 
I’home que una tarda del mes de maig 
de I’any 1985 pujava a recollir la Flor 
Natural a I’escenari del Centre Torras- 
sa; aquell veil teatre hospitalenc del 
Centre Parroquial Santiago Apóstol. 
Jo també hi era, i no pas com a perio
dista. Anava a recollir un accésit per 
una minúscula obreta premiada. Va 
quedar-me dibuixat aquell Manuel Bo
farull que va recitar, abrandat, l’esplen- 
dorosa lírica de la Flor Natural.

Ara el tenia davant per davant a la 
Sala Modernista de la Caixa de Saba
dell. Eufóric, Manuel Bofarull no té 
péls a la llengua; no para de xerrar. Ens 
explica una historia de badaloní tras- 
plantat al Sants barceloní. Com a em
plea! de banca no havia tingut temps ni 
ocasió d’entrar de pie a la Professionali
tät de les lletres. A hores Iliures omplia

el sarró d’un sou bancari minim, amb la 
pluriocupació editorial. Perfecte: el 
matí, “núm eros” ', cada tarda,  
“lletres”. Per un costat o per l’altre, 
tard o d’hora pots aspirar a èsser un lle- 
traferit o un multimilionari d’il.lusions.

Manuel Bofarull sembla un home 
alliberai. Com si el fet d’haver-se jubi
lât de la seva pretensió de multimiliona
ri bancari... l’hagués conduit vers un 
major domini de la sintaxi. A barallar- 
se amb un idioma que ja manejava en 
els seus llibres sobre carlinades penede- 
senques. (Si aquest Petit Pais perdés la 
possibilità! d’editar llibres locals, loca- 
listes, de tirada curta, acabaría perdut, 
anorreat, sense identità!).

En Manuel Bofarull és un autor no- 
vell que ha pogut traslladar el seu gene
ral, el pagés Romagosa, des de la vinya 
bisbalenca a la novel.la/ópera prima.

Dura vida la d’un empleat bancari, 
que va obtenir una Flor Natural a La 
Torrassa per uns versos escrits... vint-i- 
cinc anys abans! Ara i sense el lligam 
d’un treball quotidiá -de marcar 
rellotge- la Ilibertat individual li moti
vava una suprema realització. En Bofa
rull és un jubilât novel.lista i no pas un 
novel.lista jubila!.
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Dels sopars de duro a la fidel inflado
per Joan Domingo i Solones

fidelitat de la inflado a la nostra 
sodetat, durant les ultimes décades 
d’aquest segle, seria entendridora, sino 
engendrés tants problèmes. La seva per- 
severánda ens atabala i els més emi- 
nents économistes, malgrat que cadas- 
cún té préparât el diagnostic i la tera
péutica, quan arriben al “mando”, fra
casen al aplicar els remeis.

Unes factures que han arribat a les 
meves mans per una circumstáncia for
tuita, demostren que en les primeres dé
cades del segle, la inflado encara no ha- 
via nascut o si ho havia fet, no incidia 
en els preus deis restaurants.

Com es pot constatar des de 1909 fins 
a 1928, es podia dinar per un duro tant 
a la nostra dutat corn a Igualada i per 
arrodonir la coincidénda els establi- 
ments tenien el mateix nom. També és 
remarcable que en la factura del Hotel 
Espanya hi ha un descompte del lÔVo.

L’estabilització dels preus, segura- 
ment era una delicia per els amants de 
la “ manduca” , que amb possibilitats 
financières, podien emular amb “ tran
quil.litat” al insaciable Pantagruel.

Molt diferent és Factual circumstán
cia, ja que admetent que després de di
nar en un bon restaurant es pot quedar 
satisfet, sempre resa la “ intranquil.li
tat” de que el cambrer amb el compte, 
vagi acompanyat de la “ fidel” inflado, 
cosa que si esdevé, dificulta molt la des
til.lacio de la bilis, amb perjudici del 
fetge.. i de la butxaca.

Transcrivim una nota de la “ Fonda de 
España” de Igualada que duu la data 
19 de juny de 1928, que posa:

2 comidas...... 10 pías.
2 cafés.........0,50 pías.

10,50 pías.

I una altra de la “ Fonda de Cataluña” , 
de Josep Palá, amb data 21 de juliol del
1916, que diu així: 

Canalones
para ocho ..... . 8 ptas.
Filetes a la cazadora
para seis........
Una merluza

. 9 ptas.

al horno ........ . 10 ptas.
Mantecado ... . 4 ptas. 

31 ptas.

TetófoíK) 56

♦

:Çoiel de Kspoñú

Andrés Uiucs y R.m

Calles ftaial la,

San Pedro ÿ Sol

e D e l ) e :

* f  /  ^

KiCTÄr-
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I OBJECTES DE REGAL

Pastisseria/Rostisseria 
c/. Salut, 82 - Tel. 725 87 16

Granja
Passeig de la Plaça Major, 59 - Tel. 725 79 77 

SABADELL
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El Doctor Joan 
Mallofré i Mañosa
per D. Viñas

na de les eminents figures sabadellen- 
ques desaparegudes durant l’any que s’acaba, 
és la del Doctor Joan Mallofré i Mañosa 
(1899-1986), especialista puericultor, que va 
debcar-nos inesperadament el 21 de maig pas
sât, després de més de seixanta anys al serve! 
de la medicina i dels infants.

Podem dir que el Dr. Mallofré ha deixat un 
brillant historial, no tan sols en la seva carre
ra sino en el seu tracte humà amb tots els qui 
el tractaren. Ais 22 anys, acabada la seva lli- 
cenciatura en medicina i cirurgia, guanyà per 
concurs-oposició, la plaça de metge intern de 
la Case Maternitat de Barcelona, càrrec dotât 
per una Beca de la Diputado de Barcelona.

Dos anys més tard, obri el seu consultor! 
particular, per on hi han passât fins a la vigi
lia de la seva mort, milers de mares sabade- 
llenques i de la comarca, amb els sens infants.

Des del 1927, ostentà el càrrec de Director 
inter! del Consultor! de Puericultura i Mater- 
nología de la Junta de Protecció de Menors, 
interinitat que dur à per espai de quinze anys.

Altres càrrecs confiais al Dr. Mallofré, fo- 
ren el del consultor! mèdic del “Laboratori 
Psicotècnic i d’orientaciô professional” de 
Sabadell.

Va col.laborar en la fundado de l’Alberg 
Infantil del Nen Jesús, del quai li fou confia
da la direcció técnica, alberg, que avui conei- 
xem corn “Clínica Infantil del Nen Jesús” .

Fou, així mateix, metge de l’“Obra de Pro
tecció a la Mare i al Nen” (1941).

Entre altres treballs de la seva especialitat, 
destaquen els dedicáis a l’estudi i investigació 
de la mortalitat infantil, especialment a la 
nostra ciutat, els résultats dels quais tingueren 
un llarg ressô en els médis especialitzats en 
aquest tema.

La labor professional i humana del Dr. 
Mallofré, al llarg de seixanta-sis anys, queda 
en el record dels sabadellencs i persones que 
el tractaren i que amb motiu de la seva mort 
han expressat el seu condol per la pérdua 
d’un cientific, home bo, tenaç, humil i dis
cret, que sense regate) ar esforços dedicà tota 
la seva vida al servei dels nostres infants. •

La Nit Literaria de 
de Santa Liúda
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IL  1 veil vapor de Can Borràs, molt ben 
adéquat per aquesta ocasió, va acollir la 
vetllada que des de fa trenta-sis anys es- 
devé la tradicional Pesta Literària dels 
Països Catalans pel fet que s’hi ha anat 
incorporant tôt un ventall de premis; 
tretze, en total.

Des de fa uns quants anys la Pesta és 
itinerant, i aquesta vegada ha corres- 
post a Sabadell l’honor d’organitzar-la 
i de fer-la realitat. Honor i repte, tan- 
mateix; un repte que la delegado saba- 
dellenca d’Omnium Cultural, amb la 
pamcipaciô que l’Ajuntament i altres 
forces vives de la ciutat van abocar-hi, 
ha s abut v encer amb escreix.

Més de 1.300 comensals ocuparen to- 
talment la r.au, en taules molt ben dis- 
tribuïdes i sense ombra d’enfarfec. 
D’aquesta xifra, una meitat aproxima
da eren sabadellencs i Paîtra, dones fo- 
rasters vinguts de Barcelona i de molts 
altres indrets. El sopar fou servit per 
l’Hostal del Cim; un servei magnifie, 
per cert. l Pacte fou présentât i seguit 
pels coneguts locutor s de Ràdio 4 Joan 
Lluch i Maria Matilde Almendros, els 
quais, entre altres intervencions, anaren 
“ servint"’ votacions i veredictes. Cal dir

que justament Ràdio 4 celebrava el seu 
desè aniversari corn a emissora catalana.

A la taula presidencial hi havia els 
honorables presidents de la Generalität 
i del Parlament, senyors Pujol i Coll i 
Alentorn; els consellers senyors Perrer i 
Bigatà. sabadellenc aquest, com ens és 
prou sabut; l’alcalde de la ciutat senyor 
Parres i presidents i ex-presidents 
d’Omnium Cultural a nivell locai, a 
més del president nacional senyor Josep 
Millàs i Estany. Obri els Parlaments el 
nostre batlle i el seguiren la presidenta 
d’Ómnium, delegació sabadellenca, 
senyoreta Anna M.® Aguiló, i el citât 
president senyor Millàs. Cap al final el 
president de la Generalität va fer un 
Parlament en el qual remarcà que la 
Pesta té un valor molt positiu i que ha 
donat a conèixer gent molt jove; gent 
que demostra que la nostra literatura 
creix tal com ha de crèixer: per sota. 
També va afirmar el seu convenciment 
qué la Nit Literària de Santa Llùcia s’ha 
de continuar fent.

En aquest sentit, però, hem de dir 
que “ entre bastidors’’ es parlava de la 
crisi d’aquesta celebració. Potser si que 
hi ha una mica de “mar de fons’’. No

mancà qui s’arriscava a dir que la seva 
continuìtat perillava; que potser Saba
dell hagi estât l’ùltima ciutat que ha po- 
gut acollir-la. No obstant, va ser anun- 
ciat que la próxima se celebraria a Man
resa.

El premi més important, el Sant lo r
di de novel.la, no va ser cap sorpresa, 
tota vegada que dies abans tots els mit- 
jans de comunicació I’havien descobert. 
Baltasar Porcel, el conegut escriptor 
mallorqui, amb la seva obra “ La pri
mavera i la tardor’’ s’endugué el màxim 
protagonisme de la festa.

QUADERN també hi fou present, no 
sols amb les seves persones fisiques sinó 
amb un número especial que edità ex- 
pressament per aquella ocasió i pen
sant, majorment, en donar a conèixer 
als visitants les inquietuds culturáis i so
cials de la ciutat; en voler -corn diu 
Lluis Casais en el Pòrtic- “ sumar-se a 
l’alegria de Sabadell de veure reunits 
ara i aquí tants que cultiven i que esti
men les lletres catalanes, i volent fer-los 
conèixer una mica què és i corn és 
aquesta ciutat que avui els acuii’’. Van 
ser repartits exemplars de QUADERN 
corn a obsequi per totes les taules. •

TOTS ELS PREMIS

l-es folo> rtf.ecleixen alguns aspectes de la Festa.

P re m i G u a n y a d o r O b r a

S A N T  J O R D l  (n o v e l . la ) B a l ta s a r  P o rc e l L a  p r im a v e r a  i l a  t a r d o r

C A R L E S  R IB A  (p o e s ia ) X a v ie r  L lo v e r á s L e s  i l le s  o b s t in a d e s

V I C T O R  C A T A L À  
(c o n te s  i n a r r a c io n s )

J o r d i  C o n d a l E ls  g e r m a n s  P in ç o n s

J .M .  F O L C H  I T O R R E S  
(n o v e l . les  p e r  a  n o is  i n o ie s )

M a i te  C a r r a n z a L a  r é v o l ta  d e ls  l a c ta n t s

J O A Q U I M  R U Y R A  
( n a r r a t i v a  ju v e n i l )

M iq u e l  O b io ls E l t ig r e  d e  M a r y  P le x ig lá s

L O L A  A N C L A D A
(c o n te s  b r e u s  p e r  a  n o is  i n o ie s )

A g u s t í  A lc o v e r ro S e t g a ts  d e  v id a

S A L V A D O R  E S P R IL I (p o e s ia  jo v e )  I s id r e  M a r t in  i M a r z o In ic i  d e  les  b o re s

Á N G E L  F À B R E G A S  
( t r e b a l l s  s o b re  a n im a c ió )

J o s e p  B o r rà s  i P ò r t ic J u g u e m  f e n t  t e a t r e

X A R X A  (a s s a ig ) A lb e r t  R o s s ic h L a  v id a  d e  F ra n c e s c  V ice n t G a rc ia

F R A N C E S C  E I X I M E N I S  
(a s s a ig  re lig iö s )

F r e d e r ic  B a sso C r is t ia n is m e  i i l . lu s t r a c ió ;  
c o n f l ic te  o b e r t

F U N D A C I Ó  C O N G R É S J .M .  S o le r  S a b a té  i E ls  b o m b a r d e ig s  a  C a ta lu n y a
C U L T U R A  C A T A L A N A  
( b io g r a f i a  i e s tu d is  h is tó r ic s )

J .  V i la r r o y a d u r a n t  la  g u e r r a  c iv il (1 9 3 6 -1 9 3 9 )

A V U I J o s e p  H u g u e t L ’a l a c a n t i t z a c ió  q u e  e n s  s o t ja
( t r e b a l l s  p e r io d ís t ic s ) A s s u m p c ió  M a r e s m a C o m  fe r  e l s a l t  d i s c r e ta m e n t

Ó M N I U M  C U L T U R A L R à d io :  S ilv ia  C o p p u lo F il  d ir e c te
( p r o g ra m e s  r à d io  i t e le v is ió ) T e le v is ió : J o a q u im  M a r ia  P u y a l V o s tè  J u t j a
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Filatelia

Gaspar de Portolà ì de Roma
per BAF

E,in aquest mes de novembre darrer el 
corren espanyol ens ha ofert l’emissió 
d’un segell sobre un català il.lustre en el 
seu temps. Em refereixo al segell dedi
cat al segon centenari de la mort de Don 
Gaspar de Portolà i de Rovira. El retrat 
del segell, segons llegim, no sembla pas 
ser l’autèntic, ja que la seva vida atza- 
rosa i plena d’aventures de Portolà, no 
ens ha deixat cap apunt que permet! as- 
segurar que el que ens mostren sigui el 
veritable.

Catalunya, de cara al Mediterran! i 
unida al regne germà d’Ar ago, un cop 
acabada la reconquesta dels sens terri- 
toris s’expansiona o cerca més espai vi
tal cap a orient. Castellans, nortenys, 
extremenys, canaris i andalusos, en fi- 
nalitzar el segle XV se’n van a colonit- 
zar i evangelitzar les Amériques.

Per un dels capricis inexplicables de 
la Historia, será un català, Gaspar de 
Portolà i Rovira, qui colonitzi a finals 
del segle XVIII les terres de la Baixa i 
Alta California. El Principal, fins ales- 
hores absent de l’aventura americana, 
participa a títol únic i postum a la gesta 
del Descobriment.

L’últim colonitzador de l’América 
llatina, escassament conegut ja que la 
fama se l’emportá el mallorquí Fra Jú- 
niper Serra, nascut a Petra, neix de no
ble familia a Balaguer, el 1717 i mort a 
Lleida el 10 d’octubre de 1786. Fou 
l’hereu del matrimoni Francese de Por
tolà i de Teresa de Rovira, de gran pres
tigi en la noblesa catalana, i particular- 
ment en la Baronia de Castellnou de 
Montsech.

El nostre home estudia la carrera mi
litar i després de diverses vicisituds, a 
mitjans del segle XVIII es fa amb el 
grau de Capità en la campanya d’Itàlia, 
d’on retorna carregat de llorers però 
amb la butxaca ben buida.

L’urgent i secreta ordre reial de Car
les III d’expulsar els jésuites d’Espan- 
ya, canviarà el desti del lleidetà. El Rei 
l’envia a terres americanes per evitar la

sublevaciô dels nadius obedients a l’or
dre jesuistica, i el posa al front d’una 
Companyia Franca de voluntaris cata
lans, acompanyats, corn a evengalitza- 
dors, de quinze franciscans sota la dis
ciplina de Fra Júniper.

Al llarg de tres mil quilòmetres, pel 
carni ral de les missions franciscanes, 
inicien el recorregut a Loreto i 1’acaben 
a San Francisco, fundant entretant 
Monterrey i San Diego.

Ja Coronel, fou el primer Governa- 
dor de Califôrnia. Acaba els seus dies a 
Lleida, fundant la Casa de Misericòr
dia, avui Diputació Provincial.

Balaguer li erigeix un monument que 
pregona la fama d’un dels seus més pie- 
cars fills mitjanamnent oblidats, i que 
en aquesta ocasiò el Correu Espanyol li 
ha dedicat un segell, tornant-li la fama 
que inexplicablement se li regatejava.#

Nota: En el nostre article anterior, referent a Sal
vador Esprín, hi ha una omissió de text que fa di- 
ficil comprendre-ho. A1 final de la primera co
lumna cal afegir: fínalment, aprová Dret. Unes 
circumstáncies...” . Seguidament es repeteixen 
unes paraules, si bé aixó no afecta el context.

FILATELIA
DOMFIL
SEGELLS I 

MONEDES PER Á 
COL.LECCIONS

Sant Antoni, 3 Tels. 725 87 79 - 725 29 18

Bona inversió
BON NADAL  
BON ANY 1987

NADAL

Per més que atrafegats, prou s’endevina 
aquesta pau, que avui ho omple tôt, 
i oïm si ho escoltem una música 
com la primera Nit sentiren els pastors.

Una estrella, avui com mai tant clara, 
que s’ha aturat damunt del portal sant, 
ens parla de l’Infant i de la Mare 
i de Josep que els mira mig plorant.

La neu, que va caient suau i flonja 
i abriga la fredor de la ciutat 
amb la blandor també pregona 
Al.leluia! Déu és nat!

1 la pluja d’hivern petita i fina 
-gotetes d’aigua sense fer remor- 
ens va dient amb lieu música:
És nat el Redemptor.

Corn l’estrella i la neu i corn la pluja, 
fent-nos petits, sense mentida al cor 
si voleu adorar-lo a l’altra vida, 
hem de passar el cami, d’aquells pastors.

Maria Antonia Barceló de Busqué

EL GOIG DE NADAL!

Nadal ens ha arribat altra vegada!
Canten cannons els grans i la mainada 
i té tothom un neguiteig estrany.

La vida és breu... ningú mai no endevina 
quin jorn no veurà el sol quan declina... 
però estem contents! Jesús torna aquest any!

Volem per tots: Pau, joia i benauran?a... 
que un gaudi net, curull amb esperanza 
inundi el nostre cor, mancat de Hum.

Vé aquest Nadal amb resplandors d’albada 
i ens sigui un raig de sol altra vegada, 
poguent cantar al Pessebre el “Fum, fum, fum!”

Nadal 1986 
M.“ Teresa Cabané
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Flors de casa nostra

Flora nadalenca
per Olga G. Relais

pres un paper important en les tradi- 
cions nadalenques. És en aqüestes dies 
que les “ flors de casa nostra” es fan 
més nostres que mai, les entrem a la 
nostra llar i ens acompanyen o presidei- 
xen les celebracions própies de la diada. 
Són un element molt familiar i sovint 
les coneixem ben poc, aixi com tampoc 
les repercusions que pot teñir la massifi- 
cació i comercialització d’aquest antic 
costum. El mal ús i abús converteixen 
una sana tradició que ens acostava a la 
natura en una depredado i espoliado 
despietada sobre els nostres ja malme- 
sos hoscos.

El boix grévol i el galzeran són els ele
ments ornamentals per excel.léncia. El 
primer, VIlex aquifolium, és un arbret 
de fulles ampies, dures i lluents, amb 
vora ondulada i punxent. El seu fruit 
són unes boletes vermelles, que si bé 
són indigestes per a nosaltres, consti- 
tueixen font important d’aliment hiver-

nal per a molts ocells boscans. El galze
ran, Ruscus aculeatus, és un arbust pe
tit molt peculiar. Presenta també unes 
cireretes que neixen del mig del que 
semblen fulles lanceolades i espinoses 
en l’extrem. En realitat, però, aquest 
suport del fruit no és més que una tija 
eixamplada amb aspecte foliar, i les fu
lles véritables són unes petites escates 
disposades tot al llarg de les tiges cilin- 
driques.

La molsa del pessebre és ádhuc pro
tagonista destacada. Sota aquest nom 
hi agrupem moites espécies diferents, 
que pertanyen a un grup de plantes que 
en diem “ inferiors” . Aqüestes no es re- 
produeixen per llavors, sinó per espo- 
res, i són mancades de flors, fruits i al- 
tres estructures ben evolucionades.

El vesc de la sort, Viscum album, no 
pot faltar en aquesta enumeració. Es 
tracta d’un petit arbuts de fulles allar- 
gades que dóna un fruit arrodonit i 
blanquinós. Viu parásit en les branques 
d’alguns arbres, amb les arrels clavades 
en els seus condueles interiors. Diu la

tradició que regalar vesc en aquest 
temps és desitjar sort i benaurança per a 
l’any vinent.

Per davant de tots, l’arbre de Nadal 
és el que més puixança va prenent com 
a símbol floristic d’aquestes dates. Tra
dició que arrela a Alemanya, arriba ais 
nostres avis, que ja guarnien arbustos 
deis hoscos propers, com savines i gine- 
brons o pins joves. Ara cada cop més 
s’imposen els avets (Abies sp) o arbres 
semblants (Picea sp), procedents de 
planters.

L’estat deis nostres paratges naturals 
clama la necessitai d’una protecció ur
gent. La nostra pelila recolecció pot 
semblar insignificant davant les fortes 
agressions externes, però cal evitar 
qualsevol destorb a un maiali que em- 
pitjora i que tant estimem. Aqüestes da
tes són un bon moment per a anar a fer 
una passejada al bosc, i tornar després 
“cadaseli al seu corrai” deixant que les 
plantes passin un bon Nadal en familia.#

Descobreixi la naturalesa 
amb les 

bones herbes 
“ EL RECÒ”

Sant Pere de Ribes 
(Barcelona)

ELREM
artesanfs a9ntold,5.8.

SAJOLIDA - LA CAMPANA
C/. La Rosa, 12 

Tel. 725 26 71 - SABADELL

COSMÈTICA NATURAL 
MEDICACIÓ NATURAL 

PRODUCTES NATURALS
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Pastíssería Coma
Salut, 82 - Telèfon 725 87 16 
SABADELL
Tipus de cuina:
Internacional. Plats per emportar i preparació 
de dinars i sopars a domicili.
Especialitats;
Canelons.
Medallons de rap amb salmo i salsa de gambes. 
Menú especial Pestes 1986:
Crema de fruits de mar. Filet de vedella a la 
“broche” . Pastis de xixona gelât.
El menú anterior pot sortir per 2.600 Ptes.
Obert tots els dies de l’any.
Joan Coma és a la Cuina i Rostisseria.
Pere Coma és a la Pastisseria.

Pizzerìa-Restaurant
Viena

Sant Quirze, 22 - Telèfon 725 65 03
SABADELL

Tipus de cuina: 
Italiana.

Especialitats:
Pizzas.
Pasta.

Es menja a la carta. 
Es pot menjar per 1.500 Ptes.

Obert tots els dies de l’any. 
Andren Farrés és al menjadcr. 

La cuina, la comparteixen 5 cuiners.

Restaurant 
Can Sola del Pía
Pía de Sant Lloren?, s/n.
Teléfon 787 08 07 - MATADEPERA

Tipus de cuina: De mercat.
Especialitats:
Llenguado amb Kiwis.
Filet amb salsa al salmó.
Tenen un menú molt especial “ Gourmet” .
Es pot menjar per 2.500 Ptes.
Tanquen dilluns al vespre i dimarts tot el dia. 
Obert totes les festes.
Pere Puig és al menjador.
Sebastiá Abad és a la cuina.
Parking propi.



Restaurant Euterpe
Rambla, 1 - Teléfon 725 01 26 

SABADELL

Tipus de cuina: De mercal.
Especialitats: 

Bacallá a la muselina'd’alls. 
Pésols ofegats amb sípia. 

Carxofes farcides amb gambes i pemil
serrano.

Menú: A més de la extensa carta, cada dia hi 
ha un menú diferent. Els dijous s’hi pot

menjar paella. 
Es pot menjar per 1.500 Ptes. 

Obert tot l’any. Només tanca el dia de Nadal
al migdia. 

Joan Plaqué és al menjador. 
Paco Martí és a la cuina. 

Parking, al Carrer Sant Oleguer.

Restaurant Marcel
Advocat Cirera, 38 (Plaça del Gas) 

Telefòn 725 23 00 - SABADELL

Tipus de cuina: Francesa.
Especialitats:

“ Vol-au-vent” de lletôs de vedella amb bolets
i tôfona.

Llobarro guisa a la crema de cigales. 
Escalopines de cabirol amb salsa de trómpeles

de la mort.
Menú de degustació de mercal. 

Es pot menjar per 4.000 Ptes. 
Tanca els diumenges i festins. 

Dies 25, 26, 27 i 28 de desembre tancat.
Edu González és al menjador. 

Faust Terrado és a la cuina.
Parking Dumo.

Restaurant Forrellat
Carrer Florta Novella, 27-29 
Telèfon 725 71 51 - SABADELL

Tipus de cuina:
Internacional.
Especialitats:
Filets de llenguado amb gambes i moixernons. 
Alberginia farcida amb peix.
Bacallà a l’all i oli.
Tenen un menú gastronomie especial.
Es pot menjar entre 3.000 i 3.500 Ptes.
Fan festa el diumenge i no obren per Nadal. 
Conxita Forrellat és al menjador.
Josep Forrellat és a la cuina.
Parking propi, al costal.
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Cinema

£1 cinema negre dels anys quarantes (I): Introducció
p er Jordi Graset Cine Club Sabadell

Evolució o ruptura?
Quan l’any 1946 s’estrenen a França THE 

MALTESE FALCON (El halcón maltés), 
1941, de John Huston, LAURA, 1944, 
d’Otto Preminger, MURDEY MY SWEET 
(Historia de una detective), 1944, d’Edward 
Dmytryk, DOUBLE INDEMNITY (Perdi
ción), 1944, de Billy Wilder i THE WO
MAN IN THE WINDOW (La mujer del 
cuadro), 1944, de Eritz Lang, la critica els 
cataloga genèricament sota la denominació 
de “ film noir’’. Si exceptúen! el primer, els 
altres quatre són de 1944, any en qué els 
EEUU es trobaven en plena guerra. El fet 
que aquests films tinguiii una gravetat que és 
el just reflex psicológic d’aquesta situació i 
un estil visual nou, aixi com que França esti- 
gui desconnectada durant aquests anys del 
cinema americà, explica que la critica no els 
relacionés amb els seus precedents dels tren
tes si no era, justament, per diferenciar-los.

El negre és una qüestió d’actitud i de to. 
El seu precedent és la novel.la negra de fi
nals deis vint i dels trentes. Quan el “ rap
port’’ entre cinema i realitat, propi del ne
gre, deriva cap al moralisme, el gènere ten- 
deix, inevitabiement, al melodrama. Hi ha 
una tipologia, uns ambients i una atmosfera 
que el codifiquen, però moites vegades -tant 
en els trentes com en les époques posteriors- 
aquesta codificació és el vehicle a través del 
qual es justifica l’acció repressiva del siste
ma. El més genui cinema negre és ambigu i 
revulsiu. L’angoixa latent i l’atmosfera satu
rada de cinisme, alienació, temor, violència, 
insólit i sensualitat que transpiren i que, en 
elevades dosis, posseixen aquests films que 
impactaren la crítica francesa ja es trobaven 
en molts dels anys trentes.

En els nùms. 49 i 51 d’aquesta revista re- 
ferits a aquella década citava a LITTLE 
CAESAR (Hampa dorada), 1930, com un 
veritable trencament estètic, tant pel seu estil 
dur com pel personatge ambivalent i tràgic 
que crea E.G. Robinson, de torbadora hu- 
manitat. La violència atenyerà l’insólit a 
PUBLIC ENEMY (El enemigo público), 
1931, mentre que SC ARFACE (Scarface, el 
terror del hampa), 1932, ja és un film negre 
prodigiós, en molts sentits avançât a la seva 
época. Projeccions ombrívoles, gests mecá- 
nics, cicles fatídics, una estructura tancada i 
una magistral utilització del so fan que la 
violència adquireixi un sentit ritual. La pas- 
sió incestuosa mena els dos germans al 
desenllaç tràgic. Per a Tony Camonte (Paul 
Muni), el “ dead end’’ social i sexual- 
emocional s’acompleix en una orgia de vio
lència. D’I AM A FUGITIVE FROM A 
CHAIN GANG, FURY, YOU ONLY LIVE 
ONCE i dels Walsh de final de la década, ja 
n’he parlai més extensament en els nùms. es- 
mentats.

Alienació, sensualitat, obsessió, violèn
cia, maison,... estaven presents en el cinema 
dels trentes, però, a finals de la década, es

palesa una evolució estética résultat d’una 
societal en transformació i del seu cinema 
que n’és mitjà d’expressió. No hi ha una 
ruptura com la que representa LITTLE 
CAESAR amb relació ais films de gánsters 
anteriors (recordem, si no, l’exotisme, el ro- 
mántic sensibler i el carácter de “ meló” 
d’un film de gánsters com CHINATOWN 
NIGHTS, -Les nits del barri xinès-, 1929, de

-El realisme que imposé la Depressió, la 
modernització de la societal i el fenomen na
zi amb el seu presagi bèl.lic fan que, a 
començaments de la década, ens trobcm 
amb una societal que ha madurat accelera- 
dament. Els EE.UU. tanquen files enfront 
dels enemies exteriors. Ara serán els nazis i, 
després de la guerra, els comunistes.

-Conseqüentment, la censura es relaxará

Ray Milland i Majorie Reynolds a MINISTRY OF FF^AR (F̂ l ministerio del miedo), 1944, film anti-nazi de Fritz l.ang.

W. Wellman, autor que, dos anys després, 
dirigirá un film tan radicalment diferent 
corn PUBLIC ENEMY). Hi ha una evolució 
estètica que s’acompleix, sobretot, l’any 
1944 i que és fruit essencialment de:

-Amb totes les seves contradiccions, l’era 
Roosevelt havia infós als americans un espe
rii de modernització, optimisme i patriotis
me que deixava cada cop més lluny el trau
ma de la Depressió. Tot i que en vigílies de 
l’entrada en guerra la tassa d’atur encara era 
considerable, la reactivació econòmica del 
país era un fet. Els hàbits i la mentalità! de 
la società! americana s’havien transformai 
substancialment.

JtadUioGtHuu
VISITEU ELS SECTORS DE 

GAMMA BLANCA 
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en l’àmbit dels costums i en la temàtica se
xual i esdevindrà molt més severa en el ter- 
reny politic. Per fí, obres com DOUBLE 
INDEMNITY o THE POSTMAN AL
WAYS RINGS TWICE (El cartero siempre 
llama dos veces), ambdues de James M. 
Cain, pogueren filmar-se i els escriptor de 
novel.la negra s’incorporaren massivament 
al cinema dels quarantes.

-La guerra familiaritzarà la societal ame
ricana amb el fet quotidià de la mort, de la 
mateixa manera que la post-guerra, amb 
l’atur, la inflació i les dificultáis d’integració 
per als ex-combatents, li contagié uns senti
ments de frustació i d’insolidaritat.

-El cinema, com a mitjà d’expressió, re- 
flectí aquesta maduració social, tant des 
d’un punt de vista artistic con temátic.

La producció americana dels trentes pre
senta una dicotomia perfectament lògica. 
D’una banda, la Warner i la Universal, véri
tables especialistes, respectivament, del cine
ma de gánsters i del fantástic -consideráis sè
rie B- projectaben en el llenç el rostre negre 
de l’Amèrica de la Depressió. De l’altra, una 
gran quanitat de films d’evasió distreia el 
públic de la dura realitat quotidiana. La co-
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mèdia sentimental, una bona part musical, i 
el “ meló” , en tot el seu ampli ventali 
(d’època, d’aventures, social, romàntic, en- 
sucrat, luxós, digerible, exòtic,...), domina- 
ven el gros de la producció. Les séries detec- 
tivesques, de les quais la 20th C. Fox feia un 
destacat abus, afegien una bona quantitat 
de Charlies Chan i Mrs. Moto a un cinema 
de pur entreteniment. Naturalment, 
d’aquest cinema també en produïen bastant 
la Warner i la Universal, però a elles devem 
el testimoniatge filmic de l’angoixa d’un 
pais que, com en un maison, havia passât de 
l’optimisme més desenfrenat a la realitat 
més dépriment. La subtilesa de Lubitsh i 
l’humor corrisiu de Fields i dels Marx tren-

amb Katharine Hepburn, prototipus de do
na dinàmica i independent. Wyler comunica 
una gran solidesa al melodrama, un gènere 
que es bressolava entre el “ glamour” i el fu- 
lleti. Els negres de Walsh -pont entre dues 
époques-, junt amb els drames socials de 
John Ford, THE GRAPES OF WRATH 
(Las uvas de la ira), 1940, i TOBACCO 
ROAD, 1941, són excel.lents testimonis 
d’una societat en transformació. D’un mo
ment a l’altre, un CITIZEN KANE (Ciuda
dano Kane), 1941, havia de cristal.litzar els 
principis estètics del futur cinema. El film de 
Welles no solament trencà les convencions 
narratives i dramàtiques sinó que superà les 
codificacions de gènere.

Joan Bennett i E.G. Robinson a THE WOMAN IN THE WINDOW (La mujer del cuadro), 1944, de Fritz Lang.

taven el to monòton de centenars de come- 
dietes. Dos générés estèticament tan dife- 
rents com el negre i el fantàstic, s’aproparan 
cada vegada més a mesura que aquell derivi 
cap a la vessant psicologia-criminal. L’es- 
sència del cinema fantàstic: “ la intrussió de 
l’inexplicable dins del quotidià” , ho serà 
també d’una gran part del negre dels qua- 
rantes i trobarà la seva expressió més acaba
da de la mà de Robert Siodmak amb cinc 
films produits, justament, per la Universal. 
El melodrama també confluirà en el negre: 
LEAVE HER TO HEAVEN (Que el cielo la 
juzgue), 1945, de John M. Stahl, o MIL
DRED PIERCE (Alma en suplicio), de Mi
chael Curtiz, també de 1945, són véritables 
intrussions del crim en un marc proper i 
quotidià. L'absència de moralisme, l’alè fa
talista i el seu tractament dur, sense èmfasi 
ni sentimentalisme, els confereix un verita
ble to negre.

Cap a finals de la década, el cinema guan- 
ya en realisme, en qualitat artistica i en sen
tit critic. Lubitsh es troba en el zenit del seu 
art. Hitchcock inaugura la seva fructífera 
etapa americana amb REBECCA (Rebeca), 
1940. STAGECOACH (La diligencia), 
1939, de John Ford, revalora el “ western” , 
mentre Cukor i Hawks renoven la comèdia

El cinema negre del pende bèl.lie
La producció negre de la primera meitat 

dels quarantes es caracteritza per la psicosi 
de temor que suscita el fet bèl.He. Més o 
menys subconscientment, l’observació de la 
realitat es deforma per una premisa idealis
ta: la unitat de la societat americana enfront 
de l’enemic exterior, el nazisme. ALL TH
ROUGH THE NIGHT (A través de la no
che), 1942, de Vicent Sherman, en consti- 
tueix un exemple paradigmàtic. El gànster 
(H. Bogart) Iluita al costat de la policia con
ti« uns sabotejadors nazis. El personatge 
ha deixat de ser un perill públic, un criminal 
odiós, per convertir-se en un murri simpàtic. 
A finals de l’any de realització d’aquest film 
(1942), el país entrará en guerra i, sis mesos

G iH ttU

CONTINUITAT I SERVEI

Rambla, 14 - Tel. 725 93 33 
SABADELL

més tard, l’Administració demanará ajut ais 
gánsters perqué l’alliberin deis sabotejadors 
nazis que operen en els ports de la costa 
Atlàntica. Aquesta connivéncia que, anys 
després, es convertirá en un sorollós escán- 
dol, li valdrá a Lucky Luciano -el cap més 
famós de la Societat del Crim- alliberar-se 
d’una llarga condemna que encara li restava 
complir. ALL THROUGH THE NIGHT, 
un film mediocre, té el doble interés de 
mostrar-nos com la voluntat integradora de 
l’època estava per damunt de qualsevol altra 
consideració ètica i el de fer de premonició 
d’un fet que, a alts nivells, s’esdevindria, 
realment, sis mesos més tard. La psicosi de 
temor té una altra manifestació, més d’ordre 
matafisic, que revela la inseguretat del mas- 
eie: el de la dona destructora, temàtica co
rnil ais cinc films esmentats al començament 
d’aquest treball. El fet no és nou, però les 
circumstàncies el susciten intensament. En el 
cinema negre, el trobem a finals dels trentes 
i, en l’ámbit de la novel.la negra, tant Cain 
com Chandler, entre altres, ens ofereixen un 
retrat ben acabat de dona ferma, persuasiva, 
enigmàtica, audaç i ambiciosa. L’adaptació 
de les obres d’aquests autors dins dels qua
rantes és constitutiva d’aquest corrent que té 
en Stanwych, Bennett, Tierney, Crawford o 
Haywarth uns models omnipresents.

Malauradament, les adaptacions cinema- 
togràfiques de THE POSTMAN..., de 
Cain, i de LADY IN THE LAKE (La dama 
del lago), de Chandler, patiran el “ look” 
“glamouritzat” de la Metro, traient-los 
quasi tot la seva càrrega eròtica. La dona 
s’havia incorporât activament a la vida so
cial i les seves relacions amb l’altre sexe ha- 
vien expérimentât una profunda transfor
mació.

La recreació de l’atmosfera onírica, la in- 
trospecció psicológica i l’evasió, en un pri
mer grau, de la realitat, troben un marc ido- 
ni en el film d’època -finals/primers de 
segle- (GASLIGHT, 1944, EXPERIMENT 
PERILOUS, 1944, THE SUSPECT, 1944, i 
un llarg etc.), alhora que el joc de Hums i 
om.bres i l’atmosfera barroca i claustrofòbi- 
ca que donaven la dimensió torbadora al ne
gre d’aquesta època obtenien una transposi- 
ció visual molt més eficaç partint de deco- 
rats. Fins a la segona meitat dels quarantes, 
no es recuperará el réalisme, quan la crua 
realitat de la difícil reinserció s’imposi i la vi
da americana torni a la normalitat. Realismo 
que, després d’aquesta evolució estètica, ia 
obeirà, naturalment, a uns altres cànons. 
Mentrestant, el crim ha desaparegut dels ea- 
rrers i s’ha tancat a casa.

Nota important:
En el Quadern ni’ 51, van omeli e ’s els pens de pà
gina.
(1) : Es referia al Quadern n”. 46.
(2) : La productora imposà a Lang un pelò final 
contradictori amò la iniencionalilal i el lo de ia 
historia.
(3) : És un error, perqué no li correspon cap acia- 
rimen t.
Correcció: l ’aclor que inter/irela el capellà d'AN
GELS WITH DIRTY LACES no és George lian- 
crofl sind Pat O ’Brien (Quadern ni' 51).
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Album per Amadeu Roseli

questa vegada en el full de l’Àlbum 
treuen el cap “ELS AMICS DE LA 
TECA” . Lfn grup d’amics força popu
láis per allá els anys trenta, afeccionats 
a la manduca i a l’excursionisme. Dues 
coses que si no van necessàriament ani
des, tampoc no han estât mai renyides.

El seu entusiasme pels àpats anava 
sempre per les vies senzilles. Les grans 
menjades, en aquells anys de la histo
ria, eren un luxe que no gaires es podien 
permetre; si bé, afortunadament, tam
poc no hi havia massa restaurants per la 
contrada que temptessin el caminant 
amb plats excitants i anuncis cridaners. 
El seu camp d’accio eren més aviat les 
berenades per les nostres masies, i algún

que altre sopar de seques amb boti- 
farra a Can Pagès. Un extraordinari 
que estava a l’abast de les economies, 
no massa brillants, de l’època. En Pèp
tica d’avui, això pot semblar poca cosa, 
però, com que la “ societat de consum” 
encara no havia pas nascut, heus aquí 
que el programa era més que satisfacto- 
ri i “ ELS AMICS DE LA TECA” se’n 
llepaven els dits, satisfets i contents.

Quant a l’excursionisme, era també 
practicat a l’estil corrent de l’època: 
sense gastar cap “ calé” . Les excursions 
es feien a peu “ anada i tornada” . Mol- 
tes vegades en sortir a la nit del cine, ja 
enfilaven carretera de Matadepera 
amunt, carni de La Mola, per gandir,

entusiasmáis, de la visió d’una bonica 
sortida de sol des de les altures.

“ELS AMICS DE LA TECA” fou, 
dones, un grup ben conegut a la nostra 
ciutat, per 1’alegría i germanor de qué 
donaven testimoni. Avui, no en va han 
passai més de cinquanta anys de la fo
tografia, alguns deis seus components 
ja han emprés, malauradament, la seva 
última excursió. La resta, afortunada
ment encara majoria, es complau en re
cordar aquells amics i aquells dies de 
gaudi, tan bonics, en qué se sentien ple- 
nament satisfets amb les coses més sen
zilles...

(Informado: Francese Roca)
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Relació de noms:
Francese Piera-. 2.- Santiago Figueres-.

3.- Balart. 4.- Máxim Vilas-. 
5.- Ángel Canudas. 6.- Joan Pallarols. 

Delamo. 8.- Evarisí Riveli. 9.- Alfons Pineda. 
10.- Joan Salomó. IJ.- Josep Moraton. 

¡2.-Francese Barberàn-. 13.- Magi Novas. 
14.- Quirze Salomó. 15.- Francese Roca.

16.- Joan Garriga-.

CINE FOTO

Fotografía - Cinema
Passeig de la Plaça Major, 4 

SABADELL
MON1SFROL

Passeig de 
la Plaça Major, 6 
Telèfon 725 49 25 

SABADELL
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Miscel.lànìa per R.T.

En el 30è. Aniversari del 
Qub d’Avis “PLAÇA 
DEL VALLÈS” .
Un Concurs de Teatre 
Amateur de Casals ì 
Clubs d’Avis.

% ' •▼ uit grups participaren en 
aquest primer Concurs organit- 
zat dintre dels actes commenio- 
ratius dels trenta anys de vida 
que porta el Club d’Avis de la 
Plaça del Vallès, fent activitats 
per a omplenar el Heure dels ju
bilais. Una efemérides que fou 
tota una Festa Major amb un 
seguir d’actes que ocuparen gai- 
rebé tots els mesos de setembre i 
d’octubre. Un plec d’activitats 
que feren l’alegria d’una pila de 
grups foranis.

Vuit Grups teatrals passaren 
per l’escenari del Teatre Muni
cipal “ La Farándula’’, amb 
sengles representacions que di- 
vertiren a vegades i emociona
ren altres els auditoris que, 
sempre ompliren el teatre. Però 
el que més demostraren fou que 
ells, gent gran, jubilada, no tan 
sols es saben divertir, sinó que 
són ben útils i que fins i tot sa
ben divertir els altres. Fou una 
experiéncia inoblidable.

Els Grups: CASAL D ’AVIS 
DE LA CREU ALTA DE SA- 
BADELL, CASAL D’AVIS 
DE SABADELL CENTRE, 
CASAL D ’AVIS DE SA- 
LLENT, CASAL D ‘AVIS 
“ AULES SENIOR’’ DE MA- 
TARÓ, CASAL D’AVIS DE 
MANRESA, CASAL D ’AVIS 
DE SANTA COLOMA DE 
G R A M A N E T , i C A SA L  
D ’AVIS DE TE R RA SSA  
CENTRE, representaren res- 
pectivament, les següents obres: 
“ ROMEU DE 5 A 9’’, de Va
lenti Mor agues i Roger Elias; 
“ D’AQUESTA AIGUA NO 
EN BEURE’’, de Josep M.“ 
Folch i Torres; “ LA PLAÇA 
DE SANT JOAN’’, de Josep 
M.® de Sagarra; “ LA PUNTAI- 
RE DE LA COSTA’’, de To
más Ribas i Juliá, inspirada en 
la poesia de Manuel Ribot i Se
rra; “ ESCUDELLA BARRE- 
JADA’’; “ A CA L’ANTI- 
CUARI’’, de Santiago Rusiñol; 
“ DE MÉS VERDES EN MA
DUREN’’, d’Assumpta Gonzá
lez i “ LA OTRA TIERRA’’, de 
Teo Rovira.

El Jurat atorgá els premis ais 
millors grups, ais millors primer

i primera actriu, ais millors ac
tor i actriu secundaris, i a un se
guir de molt bones interpreta- 
cions d’actors i actrius que, vi- 
vint un petit paper, sorprengue- 
ren per les seves interpreta- 
cions. L’acte d’entrega de pre
mis i distincions es va celebrar 
en un Restaurant de Campins, 
al Montseny, al llarg d’una fes- 
ta que aplegá més de 250 perso
nes.

També el grup de teatre del 
Casal organizador, doná una 
representado de DANIEL BA- 
LAÑÁ, posant en escena la co- 
média de Pau Amstrong: “ EL 
MISTERIOS JIMMY SAM
SON’’, en traducció al catalá de 
Carles Costa. Va ser una altra 
bona tarda de teatre. Un aplec 
de gent que es desviu per dis- 
treure’s i, sobretot, per fer co
ses que alegrin i distreguin els 
altres. La tasca d’ells és, dones, 
força alliçonadora i ho va de
mostrar a bastament en el curs 
d’aquest concurs.

A carree del grup de 
Teatre “DOBLE VIA” : 
Quatre representacions 
més de Tobra: 
“AQUESTA CIUTAT”.

1 ..^ies, 7 i 14, nits; 9 i 16, tar
des a TAuditori de la Caixa 
d’Estalvis de Sabadell. Quatre 
jornades de novembre per ad
mirar aquesta versió Iliure de 
l’obra de Thornton Wilder, 
“ Our Town’’, coneguda tant 
per la versió teatral castellana, 
“ Nuestra Ciudad’’, com per la 
pel.licula del mateix titol. Qua
tre jornades també per assistir a 
una gran lliçô de teatre, d’un 
teatre ben fet en tots conceptes, 
i a un triomf del viure una fic- 
ció amb naturalità!, dir cada 
personatje amb seguretat, dic- 
ció m agnifica , i m imica 
excel.lent, i tot en la suma d’un 
treball de direcció sorprenent, 
el de Salvador Fité. 1 tot, per 
portar al pùblic tot un món sen- 
zill, el quotidià, aqüestes petites 
cosetes de cada dia que per ser
bo, mouen a l’emociô i mai 
s’obliden. És la gent, la vida 
d’una ciutat, la gent que ha nas- 
cut, que ha crescut amb ella i 
que hi ha mort. És una pàgina 
tan bonica i tan plena d’equili
bri que qui l’hagi vist, ja en el

cinema, ja en primitiva versió 
teatral -o la d’ara, mai no po
drá oblidar. Aquesta, amb el 
nom de “ Aquesta Ciutat’’, i en 
la versió Iliure de l’escriptor sa- 
badellenc Josep Torrella, qui 
amb la seva intel.ligéncia i ca
pacita! pels temes humans ha 
fet que tornar a una representa
do d’aquesta obra sigui una 
troballa feliç amb la história ín
tima d’una ciutat i de cada una 
de les families que hi habiten. 
És, dones, “ Aquesta Ciutat’’, 
l’“ Our Town’’ de Thornton 
Wilder, en posta d’escena típi- 
cament sabadellenca, el feliç ré
sultat d’una tasca d’equip difí
cil de millorar.

“IL BARBIERI DI 
SIVIGLIA”

L ’“ASS0C1ACIÓ D’AMICS 
DE L’OPERA DE SABADELL’’ 
doná una representació de 
l’ópera de Rossini, “ IL BAR
BIERI DI SIVIGLIA” , el pas
sai 17.d’octubre, a “ La Farán
dula” , dins del seu IV Festival. 
Una representació en la qual 
corregueren un munt d’encerts, 
tenint en compte que és una de 
les òperes més dificils de cantar 
i d’interpretar, dona! el seu ca
rácter joganer i la seva compli
cada partitura. L’“ ASSOCIA- 
CIÓ D’AMICS DE L’OPERA 
DE SABADELL” , convocà 
premis al Concurs Internacio
nal de Cant “ Francese Viñas” , 
en l’edició de l’any passa!, 
1985, precisament per a la inter- 
pretació d ’aquesta òpera. 
D’aquell concurs en sortiren 
guanyadors la mezzo-soprano 
iugoeslava, DUBRAVKA ZU- 
BOVIC, i el bariton argenti, 
HECTOR JORGE GUEDES. 
“ Rosina” i “ Figaro” , els pro
tagonistes. Ells donaren ais seus 
personatges la justa personali
tà! i feren, al llarg de tota l’ópe- 
ra, un cornés del tot digne.

En el “Comte d’Alamaviva” , 
el tenor GUSTAVO BERUE- 
TE, de veu molt bonica, molt 
plena de suavitats i dolceses, fou 
també un actor que, arribá en les 
darreres escenes a brodar el seu 
paper de jove enamora! a qui 
l’amor fa tornar ardit. “ Don 
Bartolo” , el tutor de “ Rosina” 
estigué a cárrec d’un cantan!, 
GREGORIO POBLADOR, ba- 
riton de fina veu i de condicions 
vocals molt ben mesurades. El 
baix JUAN P. GARCIA MAR
QUÉS, ja conegut a la nostra 
ciutat per anteriors actuacions.

fou “ Don Basilio” , el religiós 
mestre de música de “ Rosina” . 
La seva poderosa veu i la seva ri- 
quesa d’expressió feren d’ell un 
deis grans intérprets d’aquesta 
ópera. La soprano sabadeUenca, 
ROSA NONELL, en “ Berta” , 
de veu molt gran, molt ample i 
molt plena de qualitats, doná la 
mida d’una cantant que en el 
pervindre pot donar a la ciutat 
una triomfant soprano. Un altre 
sabadellenc, aquest debutant, 
fou XAVIER RIBERA, una veu 
molt notable, i una capacita! 
d’actuació eficient. També el jo- 
venzell EZEQUIEL CASAMA- 
DA, sortint del “COR” , visqué, 
amb qualitat i veu sorprenent de 
baix, un “ Oficial” , i, sense dir 
paraula, sense cant, però amb 
aquest saber ser actor, un altre 
sabadellenc rie en mimica i ex- 
pressivitat: RAMON CASA-
ÑAS.

J l  Warbiere

Dirigi aquesta òpera escènica- 
ment PAU MONTERDE, Di
rector del Centre Dramàtic del 
Vallès, de l’Institut del Teatre de 
Terrassa, qui amb l’escenografia 
d’un altre terrassenc, també 
d’aquest Centre Dramàtic del 
Vallès, JOAN JORBA, doná 
una moderna visió d’aquesta 
òpera amb l’escenari giratori, i 
en tot moment un adequa! mo- 
viment escènic.

L’Orquestra Simfònica, a les 
ordres del Mestre JAVIER PÉ
REZ BATISTA, delectà al pu
blic que omplenava totalment el 
teatre Municipal, amb l’inter- 
pretació d’aquesta famosa parti
tura , de Rossini. El “ COR 
D'AMICS DE L’OPERA DE 
SABADELL” , dirigit aquesta 
vegada pel jove mestre locai, 
JOSEP M? PLADEVALL, de- 
mostrà una vegada més la quali
tat de les seves veus i coneixe- 
ments d’interpretació.

Al Clave, la professora de pia
no, M.® ANTONIA IBAÑEZ, 
que també fou Assistent Musi
cal, va acompanyar delicada- 
ment els recitatius amb total in- 
dependèneia de l’orquestra i del 
Mestre. •
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Al pas dels dies p er Joan D avid

EXPOSICIO FERROVIARIA 
AL

“CLUB DE BELLATERRA”
S’ha exposât una col.leccio 

de material ferroviari que ha 
merescut una plausible atenció. 
Reproduccions realitzades amb 
tota cura, ensems amb una gran 
fidelitat. Aquest conjunt s’ha 
vist enriquit per una selecció de 
fotografíes, d’un bon gust artis
tic i anecdòtic, remembrant 
aquest mon del tren amb evoca- 
cions sentimentals. A més, cal 
senyalar unes belles interpreta- 
cions pictòriques realitzades per 
Rosa Blanc i Santiago Vilapuig 
Codina. Tots aquests valors 
dintre d’un digne marc.

Watts Art 
PLANELL

Temes de Castellar del Va
llès, Barcelona i alguns indrets 
de la Costa Brava composen 
aquesta nova mostra que Pia
neti ha exposât el passai novem
bre. Una mostra en la qual es va 
consolidant més i més en la tèc
nica de l ’aiguada aquest artista 
que a cada nova ocasió ens dó- 
na la seva empremta sòlida, en
sems que distingible.

WATTy-ArTr
Sala d’Exposicions

Sant Pere d ’LJllastre, 9 
Tel. 714 55 71

C ASTELLAR DEL VALLES

Galeries Rovira
LLUÍS SANZ TORRADEFLOT

En contemplar el conjunt de 
l’obra exposada se’ns suggerei- 
xen dues prppietats que trans- 
cendeixen amb claretat: les dues 
visions, la de dibuixant i la de 
pintor; ambdues compleixen la 
mateixa fmalitat, per una part, 
amb el dibuix fixar i mesurar les 
dimensions, amb el color donar- 
hi el contingut i la qualitat, im- 
primint un grau perceptible de 
lluminositat, és a dir donar-li el 
to.

La forma ens manté en un 
esforç intel.ligent; el color és 
expressiu de sentiment; d’aci 
que l’obra en conjunt es man- 
tingui perfectament organitza- 
da. Per la unió dels tons calents 
atenem a la proximitat, aixi 
corn en els tons freds creen una 
visió Ilunyana i creen una dis- 
tinció plena de reserva. Cal

recollir-se en la contemplacio 
de les extensions de cel amb 
boirines i mivols i les superficies 
de color que acaben en entorns 
esvaits.

“ GALERIES 
ROVIRA ”

Sam Pere. 22 Tel. 726 19 59 
SABADEIT

Intel.lecte Art
LITOGRAFIES DE JO AQUIM 

BUSQUEIS I GRUART
L ’Obra exposada comprèn 

25 Litografíes, que com ens 
aclareix l ’artista, les ha resoltes 
amb una nova técnica “difícil 
de fer-ho amb vuit o dotze co
lors, perqué cada fragment es 
problemàtic. És utílitzar les vuit 
o dotze paraules que són els co
lors per escriure una novel.la 
que es la Litografía fins a fer-la 
expressiva’’.

L ’Obra s ’ho val, s ’ho val per 
ella mateixa i cadascú la p o t va
lorar amb un criteri válid, uni
personal i que davant el fe t que 
la perfecció técnica ja  ho diu 
amb plenitud és indispensable 
refiar-nos de la major o menor 
afinitat de gust i de capacitat 
emotiva de cadascú. La Histo
ria del gravat en el context de la 
historia de l ’A rt ens parla amb 
una eloqüéncia aterradora, gai- 
rebé tots els grans artistes han 
de beat una gran quant it at de di- 
buixos i gravats que cal consi- 
derar-los corn una de les formes 
estètiques que es correspon corn 
a sostenidors de l ’obra pictóri
ca, i que en el cas de Busquéis, 
sôlidament construïdes amb ne- 
tedat d ’ofici i amb fonament 
d ’educaciô cultural.

Galeries Rovira 
PUJOL PONS

El conjunt de l’exposiciô el 
veiem complexe. Varietat de te
mes i varietat de tècniques en 
els quais hi juga un autèntic vir- 
tuosism e. Dom inador per 
excel.lència de les teles que tra- 
dueixen bodegons, en élis hi 
veiem agermanades solucions 
d’imatge, realisme en l’expres- 
siô i sentit d’ordre en la disposi- 
ció dels models plurals.

Desembaràs i agilitat en la pin
tura de flors. En conjunt hi ha un 
predomini de la técnica i de l’ofí-

ci aixi en la pintura com en les 
mostres de dibuix. Preferim per 
tots conceptes les pintores.

J. SIMON B.
Paisatges de terra i de mar 

formen el conjunt de l ’obra 
d ’aquest artista que atenent la 
valoració de la Hum natural i el 
fons i form a inherent ais paisat
ges actúa com simple traductor 
de la cosa vista, que tracta amb 
una conscient veneració i fins i 
tot amb plausible traducció pic
tórica. Hi ha una interacció de 
fons i forma, pintura naturalis
ta en la que es desvetlla un cert 
romanticisme dins una atmos
fera si és no és, classicista.

JAUME MERCADÉ
Novament Jaume Mercadé 

ens mostra exposades “visions 
nostàlgiques d’un Sabadell pas- 
sat” ; l’any 1984 centrada l’obra 
a interpretar imatges correspo- 
nents al 1900 podem considerar
la com un avenç experimental de 
ÇO que avui, en aquesta mostra, 
s’afína com una obra ja amb re- 
gust históric tota vegada que 
una ordenació de périodes: Sa
badell nou-centista (1920-1935) 
Sabadell vuit-centista (1875- 
1899) i Sabadell Modernista 
(1900-1920) reflecteix en visions 
quasi fotogràfiques de moments 
plens de tipisme i en les que la 
bona entesa del tema la seducció 
del color i la poesia de l’anècdo
ta sitúen la personalità! del pin
tor en un pia intel.ligent i sensi
ble.

L’Obra en conjunt responsa 
a una manera de veure, d’ima- 
ginar, i una manera de desen- 
rotllar-se i no cal dir de perso- 
nalment interpretar.

FRANCESC CUETO
F. Cueto adquirí una perso- 

nalitat en el dibuix de cómics, 
ara però s ’ha presentai amb 
una col. leccio d ’obra resolta a 
la ploma intentant fer  reviure 
imatges i escenes del Sabadell 
antic. Bona feina i plena d ’inte- 
rés; els dibuixos a la ploma re- 
produeixen  f e ts  de bona  
recordança i ho fan amb una 
tècnica extraordinàriament tre- 
ballada i en la que s ’ofereix no 
solament habilitai i s i que més 
encara d icció  expressiva , 
realçant tots els problèmes del 
dar i obscur de form a sorpre- 
nent; estimem just l ’entendre 
ÇO que ell ho enuncia clarament 
“homenatge als grans dibui- 
xants dels anys 20 i 30, Junceda 
especialment”.

MARCS MOTLLURES 
LAMINES I REPRODUCCIONS 

Travessia Borriana. 6 
Sabadell. tei. 726 05 28

Negre Sala d’Art 
MIQUEL MAGEM

L’Obra de Magem és en con
junt l’obra d’un esperi! sensible 
amb un impuls obstina! de pu
jar; obra desigual però en tot 
moment piena d’interès jugant 
en l’expressió amb diseredò 
dins un secret que no dubtem 
aconseguirà que esclati. Lluita 
l’artista expresant-se amb varie
tat de tècniques; l’artista, no en 
dubtem, en uns moments de re- 
flexió centrará les imatges i els 
mòduls conceptuáis a fi de 
decidir-se a caminar per uns ca- 
mins d’autodefinició amb els 
que aconeguirà la unitat que 
premiarán els anys de lluita.

EIBBeRT
Rambla, 30

Tel. 725 43 69 
SABADELL

In tei.lecte Art
XAVIER CABA i COMPANY

La pintura de Caba, tradueix 
el fer d ’un artista que per da- 
munt de tot assimila la robuste- 
sa que delimita la serenitat ra
diant amb unes pintures plenes 
de matèria; pintures plenes de 
pasta, -mai en excès-, en les que 
la gramática del color la com- 
posició amb I’impuls expressiu, 
ÇO que la fa  defmir-se com a pin
tura amb missatge. A l virtuosis- 
me del treball, a la disciplina de 
I’ideal hi veiem transparentar la 
dignificado de la tècnica i la re- 
solució de l ’ofici, feta  d ’estudi i 
treball.

LANAU
Amb un instint pictòric de 

primera qualitat l’obra de La- 
nau i amb una anàlisi lògica del 
tema i composició magnifica 
l’amor a les coses involucrades 
amb onades de llum i cants de 
festa; es tracta essencialment 
d’una pintura narrativa resolta 
amb un dibuix ordena! i ento- 
nacions calentes; pintura de 
contrastos amb els que coordi
na la riquesa del color, al bell 
dibuix i modelât del contorn.
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Cau d’Art 
JOSEO

Aquest artista ens ofereix una 
obra surrealista que esdevé per
sévérant en ell; però en aquesta 
col.lecció Joseo es mostra amb 
una tècnica força més assenyada 
com mai. La perfecció predomi
na en cadascuna de les seves 
obres; un dibuix acurat i rigorós, 
aixi com una paleta més ámplia, 
crea per parts i en conjunt una 
obra molt meritòriai

Joseo s’esplaia en un món 
oniric, fantàstic, on la imagina- 
ció es recrea en un surrealisme 
d’una força ben plausible, ple
na de suggeriments.

RUEDA
Aquesta galeria segueix dedi

cant una atenció preferent als 
joves pintor s, la quai cosa és 
força elogiable. Ara ens referim 
a Rueda, que si bé nat a Piedra- 
hita (Ávila), fa  uns anys que re- 
sideix a la veïna Cerdanyola. Es 
donà a conèixer entre nosaltres 
a l ’Acadèmia de Belles Arts el 
1976 i no fou  fins l ’any passai 
que exposà novament a aquesta 
galeria on ara ha presentai la 
seva obra més recent.

Rueda composa una pintura 
ro m à n t i c a ;  la ide a l  it  za,  
poetitzant-la en una atmosfera 
lirica que es fa  perceptible 
d ’una manera subtil. Sap co
municar a la seva obra Intimi
tät, placidesa; i sap transmetre- 
la a l ’espectador, que és de bon 
agrair.

Acadèmia de Belles Arts 
PRAT PAZ

Aquest jove artista castella- 
renc ens ha présentât una 
col.lecció de teles en les quais es 
palesa la seva bona dicció plàs
tica. Una paleta rica i ardida. 
La pinzellada és ferma, plena 
de convicció; gens dubitativa. 
Hi ha matèria -i de la bona.

JOSEP BARBETA
Per la distribució de les 

llums, per la interpretació del 
temps i l’espai, per la habilitât 
d’interpretar els temes tractats i 
per la riquesa del seu llenguatge 
pictóric les obres de Barbeta 
presenten un to, certament de- 
finitiu; mar i terra, horitzó i 
ambient, defineixen un espai 
que podriem definir com a poe
sia pura, creadora d’un encertat 
poema.

RAMON VILA
Excel.lent pintor, olotí, del 

qui vàrem parlar a propósi! de 
l ’exposició, que en aquesta ma- 
teixa sala realitzá al mes d ’abril 
de l ’any 19S6. Ben poc temps fa  
d ’això. L ’Obra presentada avui 
no difereix en res d ’aquella; pre
senta les mateixes virtuts que le 
feren i fan estimables, si de nou 
hi podem veure, és precisament 
la precisió en la construcció de 
les imatges, (paisatges) i en una 
més acurada preocupació pels 
efectes lluminosos, fets que con- 
tribueixen a definir una persona- 
litat més madurada.

m m n Ê M Ê k
Pedregar, 10 

Tel. 726 51 22 
SABADELL

Rambla de. Sabadell, 82 
Tel. 726 57 85 - SABADELL

Quasar
GABRIEL MORVAY

-“És Gabriel Morvay, el pin
tor, que ha tornat” .

En Morvay s’ha retrobat 
amb veils amics i aquests han 
pogut altra volta admirar la se
va obra més recent. Un retroba- 
ment feli? amb aquesta mostra 
d’En Morvay -ep! es pronuncia 
tal com s’escriu, ens ha aclarit 
eli mateix. (És dar que ell ho fa 
amb el seu deix caracteristic).

Aquest artista segueix sent el 
mateix, però millor encara que 
abans. Duu una paleta piena de 
Sensibilität i d’atmosfera que 
hom frueix amb tots els sentits. 
Ha presentai uns interiors que 
són esplèndids; uns aspectes ur- 
bans -carrers, eixides, terrats- 
els quais són d’una bella i bona 
factura... Si hi ha algún però 
seria en unes teles en les quais el 
paisatge és massa uniforme, 
predominant el verd i on ha li
mitât la gamma. En tot, aques
ta és una dicció nova i suggè
rent. L’exposició ha esdevingut 
un èxit, en tots els aspectes.

En la foto que reproduïm po
dem veure En Morvay comenta 
l’obra amb veils amics. (Al fons 
de la foto, apareix el propietari 
de la sala. En Parpelles, de cara 
a la paret...). X

Llìbres
‘Relatos de tiempo y de polvo” 

de Jeronì Benavides

Sant Cugat, 41 - Tel. 726 98 38 
SABADELL

quest és el titol del primer 
llibre d’un jove autor d’origen 
andalùs, però arrelat a la nostra 
ciutat, en la qual se sent ben 
vinculat. Parla dar i català i si 
bé aquesta obra està escrita en 
la seva llengua mare, també es- 
criu -i parla- la que ja ha adop
tât normalment. Podria, fins i 
tot, col.laborar en aqüestes ma
teixes pàgines molt possible
ment, versant sobre critica lite- 
rària; tema, aquest, que el se- 
dueix i que ha exercit en algunes 
altres publicacions. Perqué ell 
sent l’atracdó de la tinta, s’ha 
enverinat amb ella i per altra 
part se sent escriptor. Cosa, 
aquesta, que va decidir després 
de llegir i llegir munts de pàgi
nes, fins que una obra de Julio 
Cortázar -“ Ceremonias’’- li va

fer sentir la seva voluntat de ser 
escriptor. Aleshores, és evident 
que hagi rebut influències d’al- 
guns autors sud-americans.

Jeroni Benavides posseeix un 
rie lèxic i una pròdiga imagina- 
ció narrativa. Ell, llicenciat en 
psicologia (i empleat bancari) és 
home de lletres. Conversant 
amb ell, això queda ben palés. 
Ha escrit aquest llibre i en ell es 
revela la seva força expressiva. 
Tracta el tema de la vida i de la 
mort que obliga el lector a pen
sar, provocant-lo en aquest bi
nomi de tot i res -temps i pois...

I ho fa des d’uns escenarîs 
penumbrosos on es mouen amb 
pesantor sotanes i mitres com a 
protagonistes d’unes fabula- 
cions exaltadament barroques.

1 dia 4 de desmbre fou fêta 
la presentació del llibre “ Pai- 
deia. Pedagogia familiar a 
l’abast’’, del Pare Calassanç Ba- 
lagué. L’acte tingué lloc a l’Audi
tori de la Caixa i consistí en una 
dissertació adient, a càrrec del 
senyor Pere Roca Garriga, i en 
unes paraules del propi Pare 
Calassanç explicant la gènesi de 
l’obra aixi com la intenció amb 
què ha estât realitzada, que no 
és altra que ajudar els pares en la 
difícil tasca de l’educació dels 
fills enmig d’un món tan confu
sionari com és el nostre.

Consignem que l’obra a qué 
ens referim ha estât bellament 
il.lustrada amb dibuixos a la 
ploma de Josep Colomina i que 
forma part de la Col.lecció Éls 
Daus, d’Editorial Claret. Consta 
d’un total de 264 pàgines i té un 
pròleg de l’eminent escolapi Oc- 
tavi Fullat, Professor Numerari 
de la Universität Autònoma de 
Barcelona. #
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Somrìeu sí us plau
per Xèspir + Calbius

J /a to /

c/&
^ a c ie ta t

Els nostres estimais Pam i Prim que du
rant uns anys han aparegut a aqüestes pàgi- 
nes, ens han deixat per un temps... Han anat 
a Miami... Ens han dit que tornaran -com 
tornen les orenetes- i ho creiem. (Tots els fa
mosos marxen a Miami: allà si que deuen lli- 
gar els gossos amb llonganisses...).

Però mentre esperem la seva tornada, se- 
guirem aportant la nostre pàgina d’humor 
perqué no manqui el somriure...
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“ Pati del Museu d’Història’’. Dibuix a la canya (1987). 32’5x24’5 cms.
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Agraïm a Marc Castells l’haver-nos facilitât 
material del seu arxiu familiar.

ada any s’enceten 
noves coses -any 
non, vida nova- o 
se’n reemprenen de 
non O , simplement, 
es continúen igual 

com l’anyada que s’ha travessat. 
De fet, tot segueix igual; poques 
coses esdevenen que siguin origi
nals. Allò que es diu que tot ja 
està inventât i créât i que tot es 
repeteix -tot és dat i beneït- està 
pie de certesa. El que passa és 
que hom vol fer coses noves, o 
dir-les de manera original només 
per ganes de sentir-se o mostrar
se diferent dels altres o, si més 
no, donar-se-les de creatiu. És 
cosa ben humana, altrament.

En tot això, però, hi ha unes 
circumstàncies que personalitzen 
coses noves, les de nova fornada. 
1 tant és aixi que es distingeixen 
posant-hi una sigle: 1987. No hi 
ha dubte que aquesta anyada 
marcará -com cadascuna de les 
anteriors- efemérides de tota me
na i quedaran senyalades amb 
aquesta sigla original -que no se
rá repetible-. Serà la seva marca 
de baptisme.

Cenyint-nos al 1987, els saba- 
dellencs ja hem començat a regis
trar alguns fets senyalats, tinguin 
o no Originalität.

Un d’ells, la mort d’Andreu 
Castells, un sabadellenc que ha 
servit a la ciutat amb plena dedi- 
caciò, llegant-nos una volumino
sa obra que servirà d’estudi i 
consulta a les noves generacions. 
(En aquest número publiquem 
alguns escrits a la seva memòria).

Podriem cercar altres esdeve- 
niments que s’han produit fins

» ^

I’;
) \

ara. Per exem ple, i sense 
moure’ns de l’àrea cultural: la 
creaciò de l’Orquestra Simfônica 
del Vallès a casa nostra, a Saba
dell, per la quai constitueix una 
fita artística singularíssima; el 
Centenari de l’Agrupaciò Coral 
“ La Industrial” , significatiu tes
timoni de la permanència d’una 
tradiciò; el tancament de portes 
de rOrfeò de Sabadell, que si a 
simple vista pot semblar un fet 
negatiu cal valorar-lo com a po- 
sitiu, ja que és prova d’un auto- 
rigor molt assenyat i saludable; 
la inauguració de l’Exposició 

Guerra Civil a Sabadell*’ 
amb motiu del seu cinquantena
ri; la presentació del Centre Dra- 
mátic del Vallès amb l’obra ' ‘El 
can tir t renca t ”... I segur que ens 
en devem deixar algún. I els que 
s’aniran enregistrant al llarg de 
l’any! Tant de bo siguin tots de 
caire positiu.

NOTA: En aquest núm. s’inclou el suplenienl “ QUACÓMIC -10“
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Semblança de

Josep María Riu i Daniel
per Joan Cusco i Aymamí

“Alguns homes les disfresses no els 
disfressen, sinô que els revelen. Cadaseli es 

disf ressa d ’allò que per din tre és”.
Chesterton

^Sla. néixer a la sabadellenca Via Massa- 
gué, en el número 22 i a l’any 1914 que fou 
quan va esclatar la I Gran Guerra Mundial. 
No cal pas aclarir que ell no en va tenir cap 
culpa! ans ben al contrari, perqué aquella 
anyada el degué senyalar, puix si hi ha un 
home pacifista sobre l’asfalt, aquest no és 
altre que el nostre personatge.

En Riu és tan optimista per naturalesa i 
rie d’esperança que no coneix qué és el des- 
coratj ament ni tampoc la renúncia a la Uni
ta. Ell tot ho veu ciar i, com a minim, de co
lor de rosa...

Us pue assegurar que amb ell pots com
partir tota mena de temes. Cree que al llarg 
dels milers d’articles que ha escrit i publicat 
els haurà tractat tots; no n’haurà deixat cap 
per estrenar. És home de diàleg, corn bé ho 
tastarem, si ens seguiu...

-No hi ha hagut en tu una vocació monás
tica?

-Hi he pensât moites vegades i cree que 
m’hi hauria adaptat. Especialment després 
d ’haver llegit els escrits de Dom Columba 
Marmion. Aixô vol dir que, corn tu dius, 
tinc quelcom de vocació monástica. Però les 
circumstàncies -com deia Ortega y Gasset- 
formen part del nostre jo, i varen fer que fos 
un altre carni, cosa que podria indicar que, 
com deia Joan XXIII, dec haver fet la vo- 
luntat de Déu.

-Tu, literat, has escrit un munt de pàgines 
en les quais has créât un personatge: Vie 
Gros, que hom creu que és el teu doble: pen
sa i actúa com ho fas tu, si més no, com ac
tuaries en realitat. Cree que Vic Gros i tu 
sou bessons; sou iguals. És el teu amie inse
parable, és com la teva ombra. Coneixem el 
teu Vie Gros en esséncia, en esperit, però 
com és la imatge que tu li has conferii?

-  Vie Gros és més que bessó; m’és comple
mentari. És tot allò que jo no sóc, o al- 
menys, en grau superior al que sóc. Tal com 
dius és Tamic inseparable: subtil, animós, 
pondérât, reflexiu, home d’església, amb un

sentit de Thumor tirant al de la velia Angla- 
terra, que tan admirava Chesterton. Gran 
viatger i gran amant de silencis i medita- 
cions. La seva biblioteca-estudi té un gran 
finestral que dóna de cara al Sant Llorenç, i 
el perfil de la Mola és com una linia que 
marca el seu amor al Vallès, que tant estima. 
Volta tot el món però mai perd el sentit de 
pertànyer al Hoc on ha nascut. I quan a Mos
cou o a Londres algú li pregunta d ’on és, 
contesta simplement: Vic Gros de Sabadell. 
Aquesta, m ’ha dit més d ’una vegada, és la 
manera que entenc més perfecta de ser uni
versal.

La imatge física de Vie és la d ’un home ait 
(1.85) d’ulls blaus i cabell rossenc. Un xic 
gros, però ágil: neda com un peix. D’una se- 
renor envejable i de calma profunda i d ’una 
vida interior treballada. S’intéressa per tot, 
però la seva predilecció és per la filosofia. És 
un conseller admirable. La seva amistat re
presenta allò que diu la Biblia: “qui troba 
un bon amie ha tro bat un trésor’’.

-De tu, prosista, no se’t coneix la teva 
poesia. Dono per cert que tu també has ver
sificai. Per qué no ens dónes un tasi d’ella?

-He versificat poc i noto la meva vena 
poètica sobretot a les frases finals dels meus 
articles. I aquí va una mostra de poesia tal 
com demanes:
“Cultíssim Horaci, un dia aconseliares que mai 

féssim esforços per damunt del propi valer.
He caigut ara en lleugeresa poètica: mes ai! 
salut i bon humor us desitjo, segons divi poder”.

-Tu, que has puisât els batees de la cintai i 
dels sens homes, digues quins personatges 
has conegut i tractat i fes-ne una estimació, 
si et plan.

-Per a mi el doctor Lluis Carreras ha estât 
un home excepcional, del qual servo un re
cord immarcescible i que va forjar caràcters 
i ciutadans. He admiral la finor d ’esperii del 
doctor Quirze Estop. La jovenesa Intel, li- 
gent de Josep Maria Amelia, director del 
diari “Sabadell’’ de la postguerra. He treba-

llat durant alguns anys prop dels germans 
Josep i Antoni Forrellad, dels quais 
n ’aprengui diligència i esforç. Remarco amb 
emoció Josep Viver Puig, exemple de gene- 
rositat i estil empresarial. També a Francese 
Tiana, ferm i diplomàtic a la vegada. L ’Al
calde Marcel, sabadellenc convençut i supe- 
rador de rivalitats de la guerra civil. Antoni 
M. "  Llonch, honest i patidor. Els doctors 
Alfonso Pareja i Josep M. ° Llonch, models 
de virtut i lliurats sense mesura al bé dels al- 
tres. Tinc una especial menció al Dr. Joa- 
quim Puig Sardà, amb el qual vaig conviure 
durant Tadolescència i joventut. A eli li dee 
una herencia espiritual impagable.

-De totes les versions que hauràs llegit o 
bé oit que han volgut expressar corn és Saba
dell i corn és la seva gent, quina és la teva 
opinió personal?

-Una de molt intéressant és la que Saba
dell és una ciutat de fronteres a Test il 
d’aquelles ciutats de Toest nordamericà de 
bigarrada formació, com ho definí ¡’histo
riador Vicens i Vives. Jo cree que un deis 
trets essencials de la nostra gent, és el seu di- 
namisme trepidant. Això es constata més 
quan la cosa es mira des de Barcelona.

-Des de Barcelona, dones, com ens veuen 
els barcelonins?

-Els barcelonins ens estimen i ens sòn uns 
grans admiradors. Ho he pogut comprovar 
en múltiples ocasions. L ’ùnica cosa pinto
resca és que, per a molts els sabadellencs 
som gent de muntanya.

(En Riu fa mitja vida a la ciutat conital i 
l’altra mitja a la ciutat de la ceba...).

-Josep Maria, t’has sentit home frustrât?
-No conec la frustrado.
-No hauries volgut ser altra cosa del que 

ets?
-Com a tendència, un desig de poder viure 

“d’escriure-llegir’’. Però com a parado.xa 
circumstancial, fa 60 anys que he hagut de 
guanyar-me la vida barallant-me amb els nú
meros, mentre a hores perdudes vaig obtenir 
el titol de professor mercantil. I ho die no 
per penedir-me’n sinò tot el contrari. Quan 
nedes contra-corrent s ’envigoreix la ment i 
el cos. Ho dono per ben esmerçat.

-Tu, que duus -és un dir- els Deu Mana- 
ments a la butxaca, no creus que la societat 
actual els ha capgirat?

-La societat actual ha capgirat sobretot et 6è 
i el 9è Manaments. I això ha repercutit en la 
dissoluciò de moites families i en el menyspreu 
envers els veils. Ha afeblit també el carácter 
de bona part de la joventut. És una vergon- 
ya intolerable el que està passant en quan a 
la televisiô, cinema i exhibició de revistes i 
¡libres indécents. Entenc que la soluciò no 
rau solament en prohibir, sinò en promoure 
des de la infónda, un gran amor a la puresa.

Girem full.
-Quin gènere literari és el que més et pian, 

com a lector? 1 com a escriptor?
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La novel.la a l’esili del "Quijote de la 
Mancha” i de "Guerra i pau” de Tolstoi. 
No cal dir que, tot el que ha escrit Chester
ton, sobre el qual hi faig lectura permanent. 
També Horaci, les "Confessions” de sant 
Águstí, Julian Marias, Zubiri i Tobra del 
Dr. Lluís Carreras. I com a escriptor, em 
sento identificai amb els temes i maneres de 
Josep Pía. Com anècdota juvenil et diré que 
una vegada que em van publicar un escrit ho 
vaig fer amb el seudònim de Pía II.

-Pugem a l’escenari. I el Teatre?
-En certs aspectes el considero més inte

ressant que no pas el cinema ja que tens un

Restaurant

y' : CiriJoan
Maragall, 6 i

Teléfon 725 23 00

Advocat 
Cirera, 38 

(Plaça del Gas)
SABADELL

contacte directe amb Tactor.
-No has actual mai en escena?
-Potser un pareil de vegades en escenaris 

parroquials.
-I el paper que has representa! en el teatre 

de la vida, corn el judicaries?
-N’estic content del paper que he fet. La 

única dificultat rau en ser-hi, en aquest tea
tre de la vida, tot aiment fidel.

-Tens moites obres inédites?
-Tinc un munt de papers inédits. Una ve

gada -l’ùnica- vaig intentar interessar les Pu- 
blicacions de TA badia de Montserrat. Al 
cap d’un temps vaig rebre els originals i una 
carta en la qual, molt amablement, m ’alaba- 
ven els escrits, però que no es podien editar 
perqué no encaixaven en cap de les seccions 
de Teditorial. Un dia o altre trobaré editor i 
si no en trobo cap, no cal amoïnar-s’hi. Dis
fruto escrivint cada dia i això és el millor 
premi.

Cai recordar que l’any 1945 se li proposé 
la direcció del “Diario de Sabadell” . En Riu 
va declinar aquella proposta i millor que si
guí ell que ens ho expliqui.

-En aquell temps jo eslava molt lligat pro-

fessionalment en una empresa i, per altra 
part, la premsa de llavors no brillava pas per 
la seva objectivitat.

♦ ♦ ♦
Ens hem donai un breu respir, tot libant 

un whisky. Ara, però, li proposo un joc de 
temes que, com tot joc, duu atzar.

-LA FE. Aquest és un tema que ets capaç, 
amie Josep Maria, d’esplaiar-te amb escreix, 
perqué tu ets home de fe. (En dono fe...) Fes 
una resumida anàlisi de com està de salut la 
fe en la nostra societal, la qual s’ha convertit 
en una prepotent societal de consum, que 
tot es vol materialitzar...

-De fe mai se’n té prou. És un do i com a 
tal hem de dir com el personatge de TEvan
geli: "Senyor, augmenten la meva fe ”. La 
societal actual dóna massa importància al 
diner i als béns materials i es perd les delicies 
d’un viure espiritual. La félicitât radica en 
allò de "cerca primer el regne de Déu i la 
resta et será donada de més a més”.

-LA VIDA. S’ha escrit sobre l’art de sa
ber viure i sobre l’art de saber envellir. Tu, 
que has dedicai molt del teu temps a filoso
far sobre la vida i t’hauràs format un recep
tar! propi, voldries donar-nos una sintesi de 
l’art de saber viure?...

-Sobrietat i bon humor ajuden i són la ba
se d ’un art de viure. Afegim: ordre, serenitat 
i treball ben fet  -“agi quod agis’’. Però, es- 
pecialment, sentir una profunda alegría del 
viure i ser agraït, com ho aconsella sant Pau 
quan diu: "Alegreu-vos sempre en el Sen
yor: US torno a dir, alegreu-vos”. I ser ama
ble i suau amb si mateix i amb els altres. 
Com diu el Cohélet: "no airar-se jamai, ja 
que la ira és com una mena de follia”.

-LA MORT. Aquest és un tema del qual 
amb En Riu pots parlar amb una naturalitat 
absoluta. Amb tota serenitat, ádhuc. Per
qué eli ens dirà que la vida és eterna, que no 
acaba pas aquí a la terra, puix hi ha conti- 
nui'tat de vida ultraterrena. La earn, mor, 
però l’ànima perdura.

-Davant la mort -ens diu- cal esforçar-se a 
mirar-la pmb serenitat. S’aconsegueix veure- 
ho aixísi hom té cura de tenir una vida d ’in
tensa espiritualitat. De donar el just valor a 
les coses: "Tesperit per sobre de la earn ”. Si 
hom observa aquesta jerarquia de valor: 
Tesperit per damunt de la matèria, és quan 
és possible tenir el coratge suficient per ad- 
metre la mort com una germana, segons 
Tanhel de sant Francese d ’Assis. I, en defi
nitiva, la mort és la porta d ’entrada a la casa 
de Déu, el Pare.

-LA JOVENTUT. Tu, esperii sempitern 
jove, com analitzaries la joventut actual? 
(Jo cree que la joventut sempre està de mo
da; és l’home que passa de moda...).
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-La joventut actual ha de tenir la curiosi- 
tat de donar una ullada histórica ais homes i 
fets del passai, perqué n ‘aprendrà una lliçô 
perenne i podrá evitar els errors comesos i 
albora continuar tot allò de bo dels nostres 
avantpassats. El que més em preocupa de la 
joventut és que hi ha massa indiferència reli
giosa. I  això és cabdal. L ’arrel de tots els 
mais del món d ’avui és la manca de religió.

Cree que el futur de la Joventut és el dei- 
xar de ser-ho. Perd bromes apart, la Joven
tut està de moda perqué sempre representa 
una viva imatge de gràcia i beilesa. I  això 
/rapa. No obstant hauriem d’inclinar-nos a 
accentuar la Joventut d’esperit i aleshores no 
hi haurien “passotes” ni indiferents, sinó 
que tindrlem una Joventut coratjosa i alegre, 
austera i animosa, a la vegada. I  cree since- 
rament que aixi serà en un futur més pròxim 
del que pugui semblar-nos.

-LA p o l ìt ic a . S’ha escrit que tot home 
s’ha sentit revolucionari als vint anys. Amb 
el temps se sol canviar de “militància” ... Ha 
evolucionat el teu credo politic al llarg dels 
anys?

-Dels 15 als 20 anys vaig sentir-me revolu
cionari. A partir d ’aqui els escrits de Ches
terton em varen convéncer que anava equi
vocai i com li va passar a eli mateix, em vaig 
adonar que anava 2000 anys endarrerit.

Voto i em mou en política el que sembla 
més convenient en el moment de les elec- 
cions. Em costa tancar-me en un grup deter
minai, si bé reconec que en una democràcia 
és imprescindible que hi hagi partits actius i 
que treballin per al bé general.

-Es diu que tothom és politic per naturale
sa. No hi ha apolitics, dones?...

-Horn té el dret de ser apolide, però és 
més aconsellable que hom intervingui en la 
política: com a minim en l’acte de dipositar 
la papereta a l’urna. En aquest instant que 
conversem em definirla com a liberal i de 
centre.

-Quan Marx afírmá que la religió era l’opi 
deis pobles, no es pot dir igual de la politica 
en el nostre temps?

-No cree que es pugui comparar la política 
amb la frase marxista que “la religió és l’opi 
dels pobles’’. La política com la religió no és 
cap opi, sinó més aviat hi ha una indiferén- 
cia no saludable. El que cal és més formació 
política i déla bona.

Després d’aquesta llarga conversa, qué 
més adient que practicar una mica d’exercici 
físic? Parlem, dones de l’ESPORT.

-Tu tens la divisa del “Mens sana in cor- 
pore sano’’. Practiques l’esport; encara avui 
vas al Club Natació a nedar. Has practica! 
algún altre esport en la teva vida?

-Cree que l’esport és altament formatiu 
perqué t ’ensenya -si vols aprendre- a guan- 
yar amb humilitat i a perdre amb bon hu
mor. Et manté ágil i content. Quan era un 
escolar practicava el fútbol. A més de nedar, 
procuro caminar el més possible i per no 
caure en temptació no posseeixo ni automó- 
bil. El Dr. Trueta n ’era un fanátic decidit i 
deia que el caminar era l’exercici més sá i ne
cessari per a la salut física.

Ara, després d’aquest “exercici’’ s’impo
sa un descans. Vosté, amie lector, se’l me- 
reix si ens ha seguit fins aci... •

Perfil

Esmerlit.

Té un tupé blanc a la proa de la testa. 

Seráfic.

Chestertoniá.

Té el somriure beatific als llavis i al cor.

(El cor, però, li suri d ’entre botó i botó 
de la camisa blanca...).

D ’ésser dona li escauria dir-se Coloma.

(Hi ha a qui se li veu el plomell; en canvi, 
a eli se li veuen les ales angéliques...).

Dorm amb el cap sobre un Ilibre per coixi.

Hom creu que escriu amb tinta blanca...

Qüestionari “ PROUST’l_
-El principal tret del meu carácter? 
-Igualtat d ’ánim.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-Que no es faci pesât, que no sigui plom. 
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-Que enraoni poc i bé.
-Allò que més estimo en els amies?
-L’amabilitat.
-El meu principal defecte?
-Una mica despistat.
-La meva ocupació preferida? 
-Llegir-escriure i escriure-llegir.
-El meu somni de benestar?
-Una renda suficient per a que, lliurement, 
pogués llegir i escriure.
-Quina fóra la meva pitjor desgràcia?
-La desesperança.
-Qué voldria ser?
-Un periodista escriptor.
-On desitjaria viure?
-A l’estiu a Catalunya; a l’hivern a Màlaga. 
-Quin color prefereixo?
-El vermeil.
-Quina flor prefereko?
-El clavell.
-Quin ocell prefereixo?
-L ’oreneta.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Chesterton, Tolstoi, Fabra, Ruyra.
-Els poetes preferits?
-Carner, Maragall, Costa i Llobera, Bofill i 
Mates.
-Els herois de ficció?
-D’Artagnan i el “Zorro’’ per Douglas 
Fairbanks.
-Les meves heroines de ficció?
-Cristina Guzman.

-Els meus compositors preferits?
-Chopin, Beethoven i Bach.
-Els pintors predilectos?
-Mompou i Gimeno.
-Els meus herois de la vida real ?
-Jesús, Josep i Daniel.
-Les meves heroines històriques?
-Maria, Judit i Magdalena.
-Els noms que prefereixo?
-Joan, Antoni, Helena, Ester, Maria i 
Ramon.
-Qué detesto més que res?
-La serpent i allò que biblicament repre
senta.
-Quins caràcters histôrics menyspreo més? 
-Els que obren moguts per l’odi.
-Quin fet militar admiro més?
-La defensa i alliberaciô de TAlcàssar de 
Toledo.
-Quina reforma admiro més?
-La del Concili Vaticà IL 
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Agilität i bon humor.
-Com m’agradaria morir?
-Acompanyat de Jesús, Maria i Josep. 
-Estât present del meu esperit? 
-Esperançat.
-Fets que m’inspiren més indulgència?
-Els actes que es fan per sobreviure.
-El meu lema?
-Alegria i coratge en TEsperit Sant.

Com SÓC?

-Cree que he quedat “retratat” en el 
“Proust”.
-(Un retrat amb paper brillant...)



767

El gran i gros Chesterton
per Josep Maria Riu En el 50è aniversari de la seva mort

ilbert Keith Chesterton va néixer el 
29 de maig del 1874 a Campden Hull, 
Kensington, un barri tranquil de Lon
dres prop del Hyde Parck i va morir el 
14 de juny del 1936. Segons Ferran Ba- 
rango-Solis, “ quan va morir Chester
ton, en tot el mon no hi hagué un sol es- 
criptor que no li dediqués els seus mi
nors elogis” . George Bernard Shaw, a 
pesar del seu humorisme a vegades sag- 
nant i quasi sempre pessimista, li va de
dicar el segiient comentar!: “ Chester
ton tenia un cos de gegant i una ànima 
d’infant candorós” .

Chesterton fou assagista, critic, poe
ta i novel.lista. I va crear un personatge 
inefable, subtil, curiosissim: el Pare 
Brown. Les aventures del Pare Brown 
com a detectiu están escrites en 49 im
mortals narracions. La seva lectura ens 
conforta i ens és ocasió per extreure’n 
desenes de frases d’un enginy formida
ble. Llegides amb calma vénen a ser 
com un repàs pel mon de la psicologia i 
a la vegada en el camp del “ sentit co- 
mù” . Però s’ha d’advertir que el sentit 
comù de Chesterton es basa en la para- 
doxa i en l’alegria, i el P. Brown amb 
les seves investigacions destaca la pe
danteria de la veritable humilitat, el fais 
puritanisme del sentir normal de l’home 
del carrer.

De gros, Chesterton ho era molt. 
Tant, deia eli que li permetia ser més 
educat que altres persones “ ja que quan 
eli s’aixecava en un tramvia per a deixar 
el seient a una senyora, n’hi podien seu-

re dues o tres” . En les visites que féu a 
Catalunya, el 1926, 1934 i 1935, els In
tel.lectuals del pais l’obsequiaven gene- 
rosament i Josep Maria de Sagarra es- 
crigué: “ a la nostra taula ens fa l’efecte 
d’un gegant legendär! i faceciós. Té una 
gran cabellera blanquinosa i els ulls de 
Chesterton són d’un blau d’ampolla de 
vidre, un blau liquid deliciós, i dintre 
d’aquest blau sembla que hi nedi tot el 
món” .

Per al gran escriptor anglès, tot és in
teressant. El que hi ha són persones que 
no s’interessen, afirmava. Aquest va ser 
segurament un dels estimuls que el van 
portar l’any 1922 a convertir-se al cato- 
licisme, si bé ja feia uns anys que sentia 
estimació i escrivia coses favorables a la 
fe cristiana. De molt jove tenia inclina- 
ció a estar sempre “ a la page” . Era 
obert a tota ideologia i quan més 
avançada millor, però, com ell mateix 
confessa, en quedar meravellat davant 
del catolicisme va adonar-se que anava 
dos mil anys endarrerit.

Com diu Ramon Setanti, “ Chester
ton ens deixa convençuts però a la vega
da ens deixa alegres” . 1 afegeix: 
“ aquesta alegría immensa, còsmica que 
no el deixa mai, caracteritza Chester
ton. És l’alegria del bo” .

Per a mi, Gilbert K. Chesterton om- 
ple les hores més radiants de la meva jo- 
ventut. El vaig descobrir per allà l’any 
1930 i des d’aleshores ha estât com un 
far lluminós i constant. Mai m’he sentit 
decebut sino el contrari, cada vegada 
augmenta més i més la meva admiració 
per al “ gran i gros Chesterton” . M’he 
adonat de la gran trascendéncia d’ho- 
mes com ell. És Lintel.lectual més adé
quat per a les circumstàncies del món 
actual. En aquest punt si que podriem 
afirmar que quan tants i tants pensa- 
dors donen voltes enmig d ’un confusio- 
nisme extraordinari, “ quan élis hi van 
eli ja en torna” . Com he dit abans, 
també va ser dels que cercaven la cosa 
més nova i frapant, fins que va topar 
amb el dogma, Jesús, el Papa i els ale- 
gres cristians de tota època. Perqué per 
a eli un dels distintius de la veritat del 
catolicisme és la seva alegria i la seva 
gran realitat. A un amie que li va pre
guntar els motius de la seva conversió 
va contestar-li: “ Sóc catòlic per moites 
raons, però la principal és perqué el ca
tolicisme és la pura veritat” .

No hi ha escriptor del qual n’hagi ex-

TUEIflE
FATHER
BROWN
STORIES

tret tantes frases, i si tingués temps en
cara m’hi entretindria més estones. 
Deia, per exemple, Chesterton: “ Vull 
que se’m permet! sentir entusiasme per 
l’existència de l’entusiasme” . EU va 
sentir principalment l’alegria per totes 
les coses perqué va descobrir en el cato
licisme la font de tot entusiasme. Per a 
ell, que havia passât els anys jovenivols 
en la recerca de la veritat, en trobar la 
clau que obre tot el secret amagat -la fe- 
se li va obrir el món com una rosa quan 
floreix. La vida tenia un sentit profund 
i unie: Jesucrist era “ l’home perdura
ble” . Per cert que en catalá tenim 
“ L’home perdurable” traduit per Ma
riä Manent, que pot considerar-se una 
joia literária i un model de traducció.

“ El meu primer impuls literari fou el 
de Iluitar contra l’esperit pessimista” . 
En tota la seva obra hi ha latent aquest 
impuls. No hi podia fer més. Podriem 
afirmar que al final va trobar la veritat 
perqué sempre va combatre la tristesa i 
l’esperit fatalista. Va encetar el cami 
perqué era generós i magnánim. 1 per
qué s’ho va mirar sempre des del nivell 
de l’home del carrer, lluny de tot orgull 
i pedantería. Va ser un intel.lectual po
pular perqué tenia la vella fe deis pele- 
grins. Va concebre la vida com una ale
gre marxa militar, fidel al dogma i a 
l’alegria del viure.

Per acabar voldria servir-me d’una 
frase d ’aquest escriptor, el cos del qual 
reposa al poblet de Beaconsfield, i que 
fa: “ Dubto si mai existí en tota la mera- 
vellosa humanitat antiga un home tan 
feliç com Sant Francesc” . Paraules que 
concorden amb les escrites per Néstor 
Lujan fa pocs dies: “ Fins al darrer mo
ment Chesterton fou despert i lucid, 
amb aquell humor que participava de 
les miraculoses alegries medievals i de 
l’esperit rialler i explosiu de la vella An- 
glaterra” . •
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Aproxìmacìó a TAndreu Castells
per Pere Roca i Garriga

/levât deis companys d’escola -amies 
de tota la vida-, la persona que he trac- 
tat amb més franquesa i potser amb 
més complaença és l’Andreu Castells, 
que em portava uns pocs anys d’avan- 
tatge. Coincidiem en tantes coses! És 
ciar que també deixàvem de coincidir en 
moites d’altres. Però, és igual: érem 
amies -jo diria “ bons” amies. Em va 
impressionar molt la seva tristissima 
malaltia i m’afectà la seva mort.

Vaig tenir temps de conèixer-lo; més 
ben dit, d ’adonar-me de com era de di
fícil conèixer-lo a fons i de debò. Em 
sembla que amb els anys de tracte que 
tinguérem podia haver arribat a tenir 
d ’ell una idea bastant clara de com era 
reaiment, què pensava i quines eren les 
seves motivacions. Però constato que 
no és pas aixi. De l’Andreu Castells no 
podria traçar-ne un retrat o una 
semblança. Només en pue fer, i encara, 
una aproximado.

I com que no he tingut massa temps 
per elaborar-la i tanmateix em sabria 
greu de deixar la cosa per a més enda- 
vant, m’aventuro a escriure’n ad  uns 
apunts fragmentaris (probablement in
cohérents i, en tot cas, révisables).

Entre el trauma i la decepcíó
Per a l’Andreu Castells, la Guerra del 

36-39 constituí, no solament un trau
ma, una sotragada molt forta, sino una 
profunda decepció. Apassionat com 
era, hauria volgut que tot aquell mare- 
màgnum hagués estât senzillament he- 
roic. I, sobretot, que la cosa no hagués 
acabat com acabà. De la derrota deis 
“ seus” en sorti frustrât i deprimit de 
mala manera. La guerra el marcà, però 
encara el marcà més la pau que se’n se
gui: aquella mena de pau amb sabor de 
derrota i d ’aixafada. Potser molt més 
que altres que es trobaven en les seves 
circumstàncies, no acceptà els fets ni 
se’ls acabà d’empassar. S’havia llançat 
a la Unita i calia continuar bregant fos

com fos. Tinc la impressió que, secreta- 
ment, elaborà tot un programa de re
bel.lies, a través del qual es mantindria 
fidel a si mateix i s’aniria “ realitzant” 
independentment de les circumstàncies. 
Se sentía carregat de raó i això el feia 
-valgui l’expressió- prudentment agosa- 
rat.

Dels pinzells a les arts gràfiques
Se senti, de sempre, séduit per l’ex- 

pressió i la plàstica. Era de tarannà ac- 
tiu, propens a Tacciò amb résultats tan
gibles, reflexiu, sensible, enamoradís, 
però al mateix temps força expeditiu. 
Es deixava endur per rampells, tenia dè- 
ries i, si convenia, cremava les naus. 
Era artista de cap a peus, i d’un incon
formisme extraordinàriament dinàmic. 
La seva percepció era aguda i rigorosa 
en extrem. La seva insatisfacció, per
manent. Ràpidament es féu un nom 
com a pintor i, en certa manera, s’erigí 
en autoritat i mestre. Evolucioná una 
mica al so de les avantguardes i deis is- 
mes, però mostrant una personalitat 
tanmateix independent, al capdavall 
irreductible. Investigà en molts sentits i 
en camps diversos, descobrí trésors fa
bulosos allá on els altres passaven de 
llarg. I concebé la idea d’exalçar-ho tot, 
explicant ais seus moites coses que igno- 
raven. Sense deixar el pinzell empren- 
gué Taventura de les arts gràfiques i s’hi 
enllaminí tant que aviat esdevingué im- 
pressor reputat. Primer treballá per a 
eli mateix; aviat per a eli i per ais altres. 
La seva capacitat d’inventiva i de crea- 
ció artística havia trobat un excel.lent 
carni. La seva Artgrafia marcà època.

Per la fronda de la Història
De mica en mica, i com si s’hi sentís 

empès per una força ineluctable, anà a 
la cerca de les arrels. I ho féu amb un 
tal gran d’apassionament i de fe, que 
trobava meravelles pertot, en un passât 
que, pel que se’n sabia fins aleshores.

no prometía gairebé res. Semblava com 
si ell tingués un poder màgic que li per- 
metia de transformar en excepcionals 
les coses més adotzenades i vulgars. 
Aixi és com escriu aquella voluminosa 
obra de “ L’Art Sabadellenc” que ens 
porta de sorpresa en sorpresa. Però 
mentre cerca les arrels, i s’entusiasma 
mostrant-nos-les, també comença a fur- 
gar per les branques dels esdeveniments 
més pròxims al seu temps. I s’endinsa 
per les zones i racons més sòrdids que 
puguin trobar-se de Taventura dels nos- 
tres avantpassats, denunciant amb pèls 
i senyals les ferotgies que aquests come- 
teren. a falta de Tlelement fantasiós que 
Tajudava a fer brillar les antiguitats, en 
aqüestes pàgines de T“ Informe de 
TOposició” va a la percaça de la dada 
marginai i de la conjectura, perseguint 
la confirmació d’unes determinades te
sis que s’havia entossudit en voler de
mostrar.

El reducte familiar
Un home tan intensament lliurat a 

aventures intel.lectuals, artistiques i 
professionals com era ell, no havia fet 
de Tesposa i de la familia la víctima 
propiciatòria de les seves dèries. Era tot 
un home, conscient dels seus deures 
com a tal i perfectament centrât en la 
societat on es movía. Bastí i condicionà 
amb un sentit de confort tirant a con
vencional la seva pròpia llar i hi féu allò 
que se’n fiu “ vida de familia” . L’espai 
que s’hi reservá per a obrador, taller, 
estudi, quedava perfectament délimitât. 
A casa seva hi tenien tanmateix accès i 
acollida els amies, que potser no eren 
molt nombrosos però que, en tot cas, se 
sentien bé en l’atmosfera que eli ma
teix, i la seva esposa Pilar, franca i 
oberta, atenta i delicada, hi donaven. 
Profundament condolgut per la mort 
de la seva estimada companya, visqué 
amb el seu fill Marc, pel qual sempre 
mostrà la més exquisida sol.licitud.

CAU D’ART 
SABADELL

Plaça de les Marquilles, 2 
Tel. 726 07 35 
SABADELL SI. Quirze, 5 

IIK20I Sabudell I i h . 725 59 50
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A M B  T O T A  S E G U R E T A T ...

A\SS Indùstria, 16 - Tels. 725 91 33 - 725 93 43 - SABADELL 
Mùtua de Seguros de Sabadell Delegadó Barcelona: Bailén, 19, 1?, 2? - Tel. 231 77 12



SERRANO



Q L lE  S f6-¿JÍ l 'Ól .- 
T -fM A  V E 6A D A  Q¿jE 
AJO ET d Fs f r e s s e s /

fio P-PROMEToV» 
k . —

£ F , T 1 L i /  l A  IDEA D ' A Q U E S T A  

PfsPRESSA PIA E S T A T  G E n Ta l . /

►

SPORTS I N A U TIC A

valls/sp®rts
Avda. Concordia, 33 

Telèfon 716 91 28 
SABADELL



CARLOS

GARNAMAU

CENTRE DE JARDINERIA, 
AGRICULTURA I FORESTAL

Tallers i servéis 
postvenda m

COMERCIAL

ALEM AN Y
Cira. Barcelona, 22-26 

Tel. 725 81 80 
SABADELL



FIGUERAS

rF restaurant FORRELLAT
Carrer de l’Horta Novella, 27-29 - tel. 725 71 51, Sabadell



C a fésí ^ o n t
Ferrén AIsina, 38-40 Tel. 7266222
Sant Antoni ,3 4  Tel. 726 05 46

SABADELL (Barcelona)
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AUAS i  BALSERA, "gent com un mateix'

Montaigne deia que tots els purismes són em- 
pobridors: A/ias i Balsera també comparteixen 
aquest pensament i consideren que en fotografié 
ja está gairebé tot dit i només cal esperar-hi 
avenços en l'aspecte purement tecnolôgic, la 
quai cosa representa la fi del llenguatge fotogrà- 
fic, i, corn que précisément el que volen és dir 
encara més coses i no pas limitar-se a manipular 
màquines i materials hedonisticament, "passen” 
de purismes i hi incorporen sense empatx ex
pressions, frases, girs i recursos del cinema, del 
collage, del cómic i de la pintura -la seqüència, la 
sintaxi, les textures-tot establint un metallen- 
guatge, propi, creatiu i ric, inesgotable.

Cristóbal Alias: Tres anys al Centre d'Estudis 
de la Imatge amb Fontcuberta, Minguell i Úbe- 
da, entre d'altres. Experimentació amb mitjans 
àudiovisuals. Especiaíització en fotoportada.

Col.labora BA^



Darrerament han realitzat: la portada de la re
vista Trotón (n.° 1; febrer del 1986) i l'exposiciô 
a Diesel (primavera passada).

La "gent com un mateix" es reconeix fàcil- 
ment. He coincidit amb Alias eis dos anys da- 
rrers a l'Institut de F. P. de la Mancomunitat, a 
l'abril, explicant-hi eli i jo fotografia i cómic res- 
pectivament. Aquesta coincidència s'ha traduit 
ja en dues col.laboracions: la sessió de l'agost 
de l'any passât a Xarop i la realitzaciô del calen
dari B2/c d'enguany.

De vegades eIs tándems porten side-car: S'hi 
va molt bé!

R .C .D .

José Luis Baisera: Estudis de periodisme. 
Curtmetratges. Fotògraf autodidacte.

Coincideixen -amb eis seus treballs- a la revis
ta Ca n'Oriac.

Es coneixen a l'escola Ilia en encetar-s'hi el 
taller de fotografia dirigit per Pep Domènech. 
Tots dos hi van animats per la mateixa idea: 
trovar-hi "gent com un mateix", que vulgui dir 
coses amb la máquina com els altres en diuen 
amb el llàpis o bé amb el pinzell.

Després d'aquesta etapa decideixen formar 
tàndem: publicitat, portadas, catàlegs; organit- 
zació de mostres d'altres autors -fotografia, 
performances, pintura- a Xarop i a Diesel; tre
balls conjunts amb Josep M.® Espin Amprimo.

:  DE SABADELL



VIN YETS

SERVEI TECNIC 

FOTO-CINEMA

Advocat Cirera, 8, Dpt. 16 
(Davant A juntam enI)

Telefon 726 13 35 - SABADKLL
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LLIBRERIA
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GRANJA Esm orzars - Berenars - Passeig de la Plaça Major, 59 
Tel. 725 79 77
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CALABUIG

VIATGES

Passeig de la Plaça Major, 48 
Tel. 726 78 33 (4 linies) SABADELL
TERRASSA - BARCELONA - HOSPITALET - TARRAGONA
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CALBIUS

LA TEVA VALENTfA î LA T£VA PUN- 
A ET  PERPONEM LÀ V f  PA . V£Ç-TE'M 

EN PA U , M A C O
P 'AQUESTA FETA VA 
DECrpfR PE PEfXAR 
LA c a v a l l e r ì a . 
+^OM HA SABUXM^S 
TARP, QUE VA EMI
GRAR AL VELLCON- 
TfNENT, ÓN, SEMBLA 
SERQUE A VALÈNCÎA, 
VA PEDÎCAR-SE a  la
FABR(CAC7ô  PE PALES- 
PE matar nOS'QÜBÇ, 
LA QUAL COSA L'Hi VA 
PERMETRE VfURE

00

PINTURES COMERCIAL
ANÒNIMA
VICENÇ Sucursal SABADELL
FERRER, S.A. Passeig Plaça Major, 60 i 64
(LES DROGUES) Tel. 725 01 63
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Gallois, Riutort i la barraqueta
No estava per romanços ni s’aconten- 

tava amb draps calents i mitges tintes. 
El seu tarannà el portava a jugar 
fort, a comprometre’s, a embolicar-se. 
N’havia de fer de grosses. Amb els jo- 
ves artistes més inconformistes que més
0 menys li feien rotilo perpetrà un bon 
dia aquell escàndol conegut corn la ges
ta dels Gallots, que féu historia. Com 
una bomba! I, en aquesta mateixa linia 
de fer trencadissa, s’inventà la revista 
Riutort, que cridà l’atenciô per la seva 
gosadia i que era quelcom més que un 
clam a nivell provincià. No se la feia cil 
tot sol, naturalment, però l’emprempta 
de la seva personalità! hi era palesa en tot 
el seu contingut i en tots i cadascun dels 
details de la seva confecció material. 
D’una revista que s’obria pas arreu pas
sa a una mena d’Editora sabadellenca 
destinada a donar sortida a obres d’un 
determina! carácter'que tingueren molt 
bona acollida. Erigi! que fou en editor,
1 lent malabarismes amb la censura 
d’aquells dies, piantò barraqueta a la 
Eira del Llibre de cada any, prcseniani 
un bell aparador on sempre s’anuncia 
ven meravelloses novetats.

Obsessió pel document
Quan s’embrancà amb r “ lnforiiie dc 

rOposició” , una obra gairebé megaliti- 
ca, per ser feta en equip, haguc 
d’encarar-se amb les seves limitacions. 
Treballadoràs corn era, i tossut corn 
una mala cosa, no es féu enrera. Mans a 
l’obra! Començà a aplegar febrosament 
dades i més dades, vinguessin d’on vin- 
guessin; després ja les elaborarla... La 
pru'ija d’exactitud el portò a fer hores 
extres, perqué sovint les coses no Higa- 
ven o eren contradictòries. Li agata lla- 
vors, per dir-ho aixi, l’obsessió pel do
cument. Purgò per tot arreu, sobretot 
en els Arxius. Hi furgò jo diria fora mi
da, ho regirò tot i s’adonò de la impor- 
tòncia de l’ordre en la paperassa. Esde- 
vingué, aixi, sense haver-s’ho proposât, 
ordenador d’arxius: primer del dels Tu- 
rull; després, del Municipal. Contra ru
tina i esquifidesa, imposò la Ilei dels es- 
pais sobrers i dels fitxers amb moites 
entrades. Llum, silenci i multicopistes.

Dihuix 1» la pituita t|ue < aslclls tru tU- Maiiolt» Humii' |mhs (lit”' ahans tit- la st‘\a  nmrl

De Museu en Museu, com a arbitre
No quedaren fora del seu abast els 

Museus. Els frequentò cada vegada 
amb més assiduita!, i no com a mer visi
tant encuriosit, sinó com a persona que 
va per feina. S’hi introdui com aquell 
qui es fica a casa seva, amb un gran res
pecte però sense ombra de timidesa. 
Donava per suposada la funcionalitat 
d’aquestes tan venerables institucions. 
Venerables, però no intocables. Per eli, 
tot demanava transformaciò i, com que 
era de naturai actiu, transformava. Els 
Museus foren, per a eli, camps de trans-

formaciò de criteris i d’estructures, i no 
pas segons normes de l’Unesco, sinò 
amb l’ùnica norma dels seus punts de 
vista personalissims i taxatius. Sense 
menysprear res, selecionava i eliminava 
com a indiscutible “ arbiter elegantia- 
rum” . Belles Arts?... Art a seques! 
També aci, naturalment, la Ilei dels es- 
pais generosos. Les golfes, plenes; i, al 
seu Hoc, els inventaris al milimetre... 
(Seguirien altres -no sabria dir quants- 
apartats en cadena. Però... tot vol 
mida!).
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Record d’Andreu Castells i Feig (1912-1987)
per Joan David

/'% ndreu Castells, company generös, 
amie de tots eis que vivim dins aquest 
món de l’art, atent sempre a aclarir o 
justificar intencions, corprès per llarga 
malattia, avui t ’has desentès d’aquest 
món per tal de conviure en la glòria de 
Déu Pare. Ara les Iluites que empren- 
gueres per uns ideals, han deixat el pòsit 
de tota una obra; obra que defineix el 
pintor, com l’historiador. La nostra co
muna amistat, nascuda com a exponent 
de les nostres vides aixi que ens cone- 
guérem, s’ha transformat en admirable 
record.

La nostra relació començà arran de la 
primera exposició individual oberta a la 
sala de la Galeria Pictórica de Barcelo
na l’any 1947. Deixeble de Vila Cinca i 
dels Joan i Màrius Vilatobà, també s’hi 
veia la influència de Manolo Hugué. 
Sorprengué a bastament, per tal com re- 
lliscava pel món de l’impressionisme, pe
rò ràpidament s’il.lusionava pel corrent 
imposât per l’expressionisme naixent.

Va ser un encert de l’Acadèmia de 
Belles Arts de convocar l’anomenat 
“ Saló d’Octubre” en el 1948 en qué 
Castells concorregué, i tingué la conti- 
nuitat per deu anys. En el segon any hi 
obté l’artista el primer premi, just a l . 
moment de retorn de Paris l’any 1949, i 
on la seva pintura impressionà amb una 
nova forma d’interpretar especulant 
amb l’anomenat “ taxisme” (expressió 
de taques). Passats uns anys muntà la 
revista “ Riutort’’ que avui encara res
pira un aire de modernitat i en la qual 
tant el contingut com el grafisme im- 
près són l’expressió de cosa modélica.

Uns anys després redacta i publica 
l ’obra ámpliament documentada, 
“ L’Art Sabadellenc’’, Ilibre de consulta 
imprescindible si hom voi viure la histó- 
ria artistica de Sabadell. Les arts gràfi- 
ques, a les quais dedicà els millors anys 
de la seva vida, segellaren una persona- 
litat indiscutible.

Fou un home totalment dotât d ’au
tèntica vitalitat que, com digué Gilbert 
Murray, pot èsser considerada com a 
resultant de dues forces. En primer 
Hoc, fill de determinada època, socie- 
tat, comunió, o allô que en una paraula 
anomenem Tradició. En segon lloc, en 
un O altre grau, és un rebel contra sem
blant Tradició. I la millor tradició crea 
els millors rebels...

Fou un critic d’art centrât dins el mo
ment, que dibuixava noves orienta-

cions. De la seva obra com a simple pin
tor jo pue afirmar que fou presidida per 
una afany de personalitzar-se, resoldre 
els problèmes, amb aquella Sensibilität 
que copsa la realitat i la dirigeix de tal 
forma que Iluny de cercar l’emoció, 
exerceix, com diria Lluís Eveli, “ una 
mena d’ascesi vigorosa mitjançant una 
atenció aguda a la realitat... El senti
mental es deixa emportar per la seva 
imaginació; el sensible controla les se- 
ves impressions sobre l’objecte. La Sen
sibilität no és subjectiva, és personal, 
cosa molt diferent’’. Els primers temps 
del pintor foren moments d ’esplendor, 
la imaginació superava l’autocritica que 
li creava problèmes inhérents a una na
turai timidesa; el pintor superava Tac
ciò reflexiva de Thistoriador que 
començava a treure el nas.

Castells, com a impressor, s’ha fet 
sentir en tot moment; el bon gust, la 
tècnica ben apresa, el sentit d ’ordenàció 
i la agilitat expressiva foren elements 
bàsics en el seu fer, en tot moment ajus-
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tat al fi a concretar.
Per a totes aqüestes condicions, la se

va activitat, sigui en Tobra a TAcadè- 
mia de Belles Arts, al Museu d ’Art i en 
la totalitat de les manifestacions publi- 
citàries, descobria camins ben fresats i 
conscientment entesos.

Castells fou un conferenciant que a la 
seva aguda i piena concepció de Tart i de 
la seva història s’ajustava prenent els fets 
amb una actitud lirica i apassionada.

La Fundació Bosch i Cardellach 
Tacolli com a un dels seus membres i 
TArxiu Municipal estabilitzà la seva 
atenció.

L’any 1947, en el saló del “ Círculo 
Sabadellés’’, exposé 16 pintures i de la 
presentació que amb goig vaig escriure, 
ara, per donar el toc final a aquest text 
m’és grat de tradruir-ne la darrera nota, 
tota vegada que en aquells moments va 
encetar-se ensems, la nostra perdurable 
amistat. Deia, que en la seva obra tro- 
bem plenament dibuixada aquella veri- 
tat que Oscar Wilde posà en boca de Vi
vian, personatge de la seva “ Decadèn- 
cia de la mentida’’ ”Els ùnics retrats en 
els quals es crea són aquells en què hi ha 
poc del model i molt de FArtista”. I 
certament, en Tobra que Castells posà a 
la consideració del nostre públic, allò 
que més s’acusa és precisament aquest 
molt de l’artista, que reprodueix amb 
fidelitat un temperament i afina i acusa 
una fina i dúctil sensibilitat. •
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Aiidreu Castells, escriptor-historiador
per Joan Ahina i Girali

* suna  “ rara avis” I’obra d’Andreu 
Castells “ Las Brigadas Internacionales 
en la Guerra de España” . No és, però, 
que amb aquest epitet vulgui desqualifi
car aquesta obra de Castells, obra que 
considero molt ben informada i, 
cree jo, la de més qualitat de les publi- 
cades sobre aquest tema.

Ocellot estrany, però, aquesta obra 
d’ámbit extra sabadellenc; és amb Sa- 
badell que hem d’identificar Andreu 
Castells.

Perqué eli, a pesar d’aquesta excep- 
ció, que podriem dir ve a confirmar la 
regla, vivia, investigava i escrivia pen
sant només en Sabadell.

Obres seves, “ Riutort” , la revista tan 
sabadellenca i albora tan universal i que 
tot i tan plena de col.laboracions era 
Castells pur, l’“ Art sabadellenc” , la 
“ Breu História de Sabadell” , els 
“ Quaranta-dos anys de Diaris sabade- 
llencs en catalá” , l’“ Informe de l’Opo- 
sició” , ens vénen a demostrar el seu 
profund sabadellenquisme.

I a més d ’aquest intens amor a Saba
dell tenia Castells un acusat -i jo gosaria 
de qualificar-lo de visceral- inconfor
misme. Inconformisme que el portava 
moites vegades a no estar d’acord ni 
amb eli mateix. I tenia, a més, una, gai- 
rebé podriem dir-ne, orgullosa humili- 
tat. Humilitat que el portava a batejar 
la Revista que creà, no amb un nom 
pompôs i universalista sinò amb un 
nom burnii i senzill, però per altra part 
tan sabadellenc: “ Riutort” ; bumilitat 
que el portava també tantes vegades a 
intentar passar desapercebut en reu
nions massa, per eli, tumultuoses.

Tenia, com tots tenim, afectes i de
tectes. El seu carácter individualista li 
feia regatejar concessions d’amistat; 
quan la concedia bo feia, però, del tot. 
Tenia, per altra part -i deixeu-m’bo 
considerar detecte- una concepció ma- 
niqueista del món i de la bistória. Bons i 
dolents. En realitat ni tots els “ bons”
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sòn sempre tan bons, ni tots els “ do
lents” sòn sempre tan dolents.

Però l’afecte de Castells vers l’incon- 
formisme i els inconformistes el 
portà a defensar-los amb tota la valen
tia, que era molta, oblidant a voltes, 
conscientment o inconscient, alguns de
tails que no feien tan bons els “ bons” 
ni tan dolents els “ dolents” .

I així d’aquesta manera es féu també 
particip de l’acusaciô que eli feia a ante- 
riors bistoriadors quan diu en la seva 
“ Introducciô” a “ Sabadell, Informe de 
rOposiciò” : “ En aquest estudi de la 
bistòrta recent de la política social saba
dellenca ens bem trobat amb dos enor
mes problèmes, el del traçat i el de les 
mutacions, i el dérivât no sols de la 
manca de memòria histórica sinò de 
l’estudi unilateral en qué s’ban produit 
les dades bistòriques divulgades fins a 
la data” .

Caigué ,  en r “ I n f o r me  de 
l’Oposiciô” , en l’estudi unilateral que 
blasmava en altres bistoriadors, potser 
de forma conscient, volguda i gairebé 
confesada.

L’“ Informe de l’Oposiciô” , corn

deia fa pocs dies Pere Roca i Garriga en 
l’article al “ Diari de Sabadell” , “ Un 
sabadellenc «sui generis»” , “ Ens deixa 
sense alè” . L’“ Informe” és un recull de 
dades impressionant i reflecteix la infi
nita curiositat i la gran capacitai de tre- 
ball d ’En Castells. Ara bé, la selecciô i 
estudi de dades, algún “ oblit” d’alguna 
que altra tergiversaciò fan que 1’“ Infor
me” sigui sols el que el mateix Castells 
volia que fos -i el titol que eli donà a 
l’obra ja bo indica-: un informe de 
l’oposiciô.

És d’agrair i ben digne d’admiraciô 
tot el que Andreu Castells ens ba deixat 
sobre el nostre Sabadell. En tota la seva 
obra, a més del seu valor intrinsec, bi 
podem llegir sempre entre rallies aquell 
seu valent inconformisme que eli ma
teix ja expressava en uns versos -també 
el Castells polifacètic escrivi versos-, 
dedicáis al seu amie Angle i que publicà 
a “ Riutort” octubre de 1959:
Els tres Quans, Angle 

Quan esclati el cel 
no t’aclofis
ara no tenim d’abaixar el front, 
mira’l cara a cara: 
bi ba quelcom.
Quan sentis dintre teu 
un abim insondable, 
un abim marejador, 
tenebròs, 
tira-t’bi de cap: 
bi ba quelcom.
Quan trobis el carni oberi
i tinguis la fórmula,
fuig-ne,
perqué
se
ri
es
un maniérisme de les leves maneres.

A pesar de recom.anar no caure-bi, eli 
caigué, però, en “ un maniérisme de les 
seves maneres” . ^
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J.V. Foix en la via d’una literatura total
per Joaquim Sala-Sanahuja

Ë-^’obra de J.V. Foix ha trobat entre 
nosaltres una acollida semblant a la que 
va rebre entre els portugueses la del 
gran poeta Fernando Pessoa: llevat 
d’aquests darrers anys, Foix publicà 
sempre les seves obres en edicions abso- 
lutament minoritàries, gairebé de bi- 
bliôfil, i el seu nom, em sembla, comp- 
tava molt poc en el panorama literari 
català fins a mitjans de la década passa- 
da. I no ha estât fins fa ben poc que els 
seus articles i textos de caire politic, pu
blicáis a tot de revistes i diaris d’abans 
de la guerra - “Monitor”, “La Publici- 
ta t” , “R esista  de C ata lunya”, 
“L ’Amic de les Arts”, etc..- han pogut 
aparéixer aplegats en un sol volum. 
Perqué, al capdavall, ben pocs havien 
considérât Foix com un poeta, sino, se- 
gons paraules de Caries Riba que el ma- 
teix Foix es compiala a citar, com “una 
altra cosa”.

Foix, en efecte, era una altra cosa, 
una estranya simbiosi, un aliatge de 
matéries dissemblants que, en el context 
de la cultura catalana, apareixia com a 
quiméric. El seu avantguardisme, fidel 
a Favantguardisme própiament histo
rie, i lligat ais corrents europeas de les 
dues primeres décades del nostre segle, 
per bé que empeltat també d’autors 
clássics i sobretot de literatura medieval 
segons unes liéis que ara no ens lieu 
d’esbrinar, el feia estrany enmig d’un 
país obsedit per assolir una cultura nor
mal, per unes normes culturáis orques- 
trades en forma de política a partir del 
mandat de Prat de la Riba i inspirades 
sobretot per Eugeni d’Ors. Val a dir, 
però, que aquella política cultural, la 
primera i última política cultural que ha 
conegut Catalunya, posseía una orien- 
tació profundament conservadora. El 
noucentisme de d’Ors, més exaltat pel 
que fa a les formulacions ideológiques 
-tal com apareixen a determinats capí- 
tols (redactats per Eugeni d’Ors) de La 
Nacionalitat Catalana-, encara que no

nonno
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gaire dissemblants a les tesis feixistes 
que més tard seguí el filòsof en la seva 
“ etapa espanyola” , va impulsar uns 
models, unes normes, un ordre, que 
eren el negatiu absolut d’allô que les 
avantguardes propugnaven a Europa al 
mateix moment: els vertigens maquinis- 
tics del futurisme, la destrucció de tots 
els valors per part de DADA, la supra- 
realitat i les vies de l’irracional dels sur
réalistes...

I no és pas que Foix negués aquelles 
normes, aquells models, ans ben a l’in- 
revés: els articles del poeta en aquells 
anys vint i trenta, aixi corn els frag
ments de diari anteriors fan palesa, de 
vegades de forma molt vehement, l’am- 
bició constant de l’autor per contribuir

a normalitzar la llengua i la literatura, 
integrant-les en una realitat europea (en 
el sentit que aquest mot tenia també per 
ais noucentistes), bo i servint-se de la 
nostra Tradició (els classics medievals), 
i tot aixo en nom d’un esperit patriotic 
al qual dedicá moites pàgines d’una 
prosa meravellosa. La qual cosa susci
té, al meu parer, un conflicte a l’inte- 
rior de la seva própia obra, conflicte 
que Foix va resoldre a la seva manera, 
amb un curios compromis que la seva 
teoría sobre el Veil i el Nou només fa 
que sintetitzar.

Els poetes surréalistes -Éluard, Bre
ton, Crevel...- cercaven una subversió 
total mitjançant la poesía, comptant 
amb un llenguatge calcat des del món 
deis somnis, capaç de subvertir tots els 
ordres establerts o acceptats. I Foix ma
teix comparteix clarament aquesta con- 
cepció de l’escriptura poética, tal com 
mostra un Ilibre de Mercé Tricás, J. V. 
Foix i el surréalisme, publicat fa pocs 
mesos. Els surréalistes cerquen la revo- 
lució integral, profunda, la subversió 
de tots els valors i de tots els ordres en 
nom d’una Ilibertat que obrirá a la 
ment uns mons nous i mer avellosos. En 
l’aspecte ideologic, els surréalistes 
s’oposen radicalment, com és lógic, a 
l’ordre cultural que, inspirât en les tesis 
de Maurras i d ’Action Française sobre 
les cultures nacionals i patriotiques ba- 
sades en la preeminéncia i el domini 
d’unes nacions damunt les altres, impo
sen en les dues primeres décades del se
gle els ideólegs de moites nacions. Així, 
mentre que a França les tendéncies 
maurrasianes, ultraconservadores en 
l’aspecte politic, i paganes o neo- 
paganes pel que fa a la religió i fins i tot 
a l’estética, prenen posicions directa- 
ment politiques i es constitueixen en 
partit parlamentari (Action Française), 
a Itàlia contribueixen a l’entronització 
del feixisme, a Portugal es manifesten a 
través dels moviments de renovellament
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nacional, moviments que en l’aspecte li
terari configuren la Renascença Portu
guesa, dirigida per Teixeira de Pas 
coaes, pare sublim, en els primers anys, 
de Fernando Pessoa, i a Catalunya, fi- 
nalment, troben un gran ressò en les 
idees d’Eugeni d’Ors i, per via de conse- 
qüéncia, en el noucentisme, projecte 
cultural endegat, com és prou sabut, 
per Prat de la Riba, assessorat i dirigit 
gairebé pel mateix d’Ors. Una lectura 
conjunta del Glosari i de La Nacionali- 
taí Catalana és extraordináriament re
veladora en aquest sentit.

Sigui com sigui però, el cas és que, 
en l’obra de Foix, copsada globalment, 
és a dir, considérant els primers Ilibres, 
Gertrudis i KR TV, però també Sol i de 
dol, per exemple, i sobretot els articles 
periodistics i els assaigs, va apareixent- 
hi nitidament una ambivaléncia que 
més endavant la caracteritzará davant 
els seus homólegs estrangers; hi ha, és 
veritat, una práctica literária que se- 
gueix els prédicats surréalistes, la matei- 
xa voluntat subversiva pel que fa a l’es- 
criptura i també a l’estètica en general.

Però albora el Foix d’aquells anys -ni 
tampoc el de després- no podia 
desinteressar-se de la reconstrucció de 
la nació catalana, reconstrucció que se
gui els camins que havia marcat el tàn
dem Prat-d‘Ors i que la majoria 
d’autors literaris adoptá per a la pròpia 
obra. En un pais on gairebé tot era per

J . \  . h o ix  al P o r !  de  la Se lva.

fer, recloure’s en un mateix semblava 
insatisfactori, egoista, fins i tot anti- 
patriòtic. El problema era complex; 
Folguera i Salvat-Papasseit, els dos al- 
tres avantguardistes més rellevants 
d’aquells primers anys, també hi van 
topar, i això explica en aquests dos 
autors les vacil.lacions entre les formes 
més populars. Els apunts de Foix reco- 
llits a Catalans de 1918, contribueixen a 
il.luminar aquest dilema, que era, em 
permeto de recalcar-ho, el dilema obli- 
gat de qualsevol innovador a Catalunya 
O a qualsevol altre pais en plena recons
trucció (Txecoslovàquia, Portugal, 
etc.).

En circumstàncies molt semblants, 
Fernando Pessoa havia resolt el pro
blema realitzant una obra múltiple i di
versa, créant els célebres heterónims: el 
clássic Ricardo Reis, l’avantguardista 
Alvaro de Campos, el virgiliá Alberto 
Caeiro o el mateix Pessoa ortónim. 
Créant, al capdavall, tota una literatu
ra. Foix, en canvi, adopta un original 
compromis, menys ambiciós potser, pe
rò no pas menys arriscat: el d’un aliatge 
del Nou i el Veli, de la innovado més 
radical i la tradició clàssica i medieval. 
Aquest aliatge va trobar formulacions, 
percentatges diferents ais diversos Ili
bres del poeta.

I aquest és el punt més original en 
l’obra de Foix: és un aliatge que la fa 
avançar en distintes direccions, que la 
projecta en ámbits de contrast i la con
fronta a tota una época: és gairebé una 
literatura total. I els textos periodistics i 
els assaigs politics, esbalaïdorament 
pròxims ais de Pessoa -exhumats no fa 
gaires anys-, vénen a recolzar l’existén- 
cia rotunda d ’aquesta literatura, 
situant-la, enclavant-la, ancorant-la en 
l’època adversa que els toeà de viure i 
traint-ne al capdavall virtuts i contra- 
diccions. •
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J.V. Foix, més enllà del nou i el veil
per Josep Maria Ripoll

t f  . V. Foix, ara traspassat als noranta- 
quatre anys, és sens dubte el poeta cata- 
là que ha rebut un major nombre de 
qualificatius: se l’ha définit corn a clas
sicista, medievalitzant, barroc, simbo
lista, noucentista, futurista o surrealis
ta. Hi ha qui ha anat aplicant cadascun 
d’aquests termes a étapes diferents de la 
seva obra; d ’altres n ’han escollit un per 
definir-la tota; i no falta qui els ha bar- 
rejat tots, o gairebé, per caracteritzar 
una hipotética sintesi personal. La con- 
clusió que es treu d’aquest embull és 
que s’ha discutit molt la filiació poética 
foixiana, però que encara és hora que 
se’n tregui l’aigua clara. De fet, aquest 
problema ja es palesa l’any 36 -abans de 
l’aparició d ’obres tan fonamentals com 
Sol, i de dol o Les ir reals omegues-, 
quan, en un article publicat al seté nù
mero de Quaderns de poesia -revista 
modélica, dirigida pel propi Foix-, 
Lluis Montanyà qualificava el nostre 
poeta de “ superrealista neoromàntic 
classicitzant” ; definició que semblaria 
divertida si no fos que, d’aleshores 
ençà, no sembla que els critics hagin 
avançât gaire.

De fet, les aproximacions més reeixi- 
des que s’han fet a aquesta obra, albora 
proteica i unitària, s’han degut a dos 
excel.lents poetes: Gabriel Ferrater i 
Pere Gimferrer (i, tot i així, potser cal- 
dria encara matisar alguns aspectes). 
Gimferrer, en el seu Ilibre La poesia de 
J. V. Foix, inscriu el nostre autor dins 
“ el gran corrent del simbolisme’’, si bé 
amb matisos importants: “ Allò que 
particularitza el cas de Foix és el fet que 
els procediments que tria, el seu reper
tori, el seu llenguatge, no pertanyen a la 
tradició mimètica de Mallarmé o de Va
léry que caracteritza Pescóla ribiana, si
no que utilitzen, amb intenció sovint 
anàloga però amb funcionalitat dife- 
rent, algunes troballes deis dadaïstes i 
deis surréalistes, i si adopten un cert 
classicisme, no és el de l’ideal grec i ba
tí, sino el del país, és a dir, el de la poe
sia culta medieval’’. L’anàlisi de Gim
ferrer, apart de ser la més completa que 
s’ha fet fins ara sobre el nostre perso- 
natge, resulta prou clarificadora; però, 
tot i així, encara hi preval un cert aigua- 
barreig terminológic. Uns anys abans, 
Gabriel Ferrater, en un próleg a Els 
lloms transparents -aplec d’escrits teó- 
rics de Foix- prescindeix d ’adscripcions 
massa concretes, encara que les cita, i

destaca amb agudesa un tema comú a 
tota la lírica foixiana: el que en diu “ la 
descripció d ’una crisi de la personalità!, 
o més precisament d’una crisi de la idea 
de la personalità!’’, és a dir, un procès 
en qué el poeta no es reconeix en eli ma- 
teix. “ El sentiment bàsic de Foix és, po- 
dríem dir, que l’individu és un col.lec- 
tiu, i aixó en dos sentits: d ’una banda, 
qualsevol experiéncia d’una persona és 
sempre una experiéncia de moites al- 
tres, i d ’altra banda un home és una 
mena d’agrupament combinatori, un 
agrega! d’elements que es troben dis
persos per molts altres homes’’. Aques
ta “ crisi de la personalità!’’ explicaría 
en part les freqüents imatges de meta
morfosi que es troben en els poemes en 
prosa de Foix més propers a algunes 
fórmules d’avantguarda -com els que 
conformen Gertrudis o KRTU.

Com es pot observar, la dificulta! 
d’apropar-se a aquest autor mort re- 
centment és prou considerable: poeta 
complex, no es presta a reduccionismes 
i no sembla fácil de classificar. Per aixó 
sorprén la práctica unanimità! d’una

certa crítica més o menys periodística 
en resumir l’estètica foixiana en una 
fòrmula màgica: “ m’exalta el nou i 
m’enamora el veli’’, vers contingut a 
Sol, i de dol al que tothom recorre quan 
ja no sap qué dir. Ens trobem, afirmen, 
amb un escriptor albora nou i veli, mo
dem i tradicional, avantguardista i clás- 
sic; i sembla que aquesta “ paradoxa” 
ja ens resolgui tots els problèmes. En el 
fons, la qüestió sembla més subtil, i 
afecta a un conjunt de tópics i malente- 
sos que s’han anat acumulan! a l’entorn 
de conceptes en aparença tan básics 
com els de classicisme i modernità!. 
Tret de ben pocs casos extrems, aquests 
termes no s’exclouen l’un a l’altre: de- 
terminats pintors surréalistes, com Dalí 
o De Chirico, sòn d’un academícisme 
de connotacíons renaíxentístes o neo- 
clássiques; Ezra Pound fou un aférrím 
defensor de la lectura dels greco-llatins i 
els provençals; Stravinsky retrobà Per- 
golesi, com Picasso recreará Velázques 
o Joyce parodià Homer. I a ningú no se 
li acut de definir aquests autors com a 
paradoxals perqué, essent capdavanters 
de les tendències més avançades del nos
tre segle, ens remetin al mateix temps a 
rantigor;,en canvi, a l’entorn de Foix 
tothom repeteix aquesta cantarella com 
si es tractés d’un gran descobriment. És 
del tot cert que el poeta de Sarrià recreà, 
de forma molt deliberada, Petrarca o 
els medievals catalans; com ho és que se 
servi d’una certa imatgeria surrealit- 
zant. Ara bé: els calcs resulten tan obvis 
que ens podríem parar a pensar si, de la 
mateixa manera que, segons Ferrater, 
Foix es distancia del seu propi “ jo ’’ 
poétic, no fa el mateix amb aquests re
ferents. Cal estudiar, en definitiva, com 
utilitza Foix els medievals, els avant- 
guardistes o qui calgui; com se serveix, 
per establir una poètica pròpia i perso
nalissima, d’altres veus anteriors: per
qué sembla evident que no en fa un ús 
mimétic, sinó molt delibera!. Cal que, 
més enllà de falses paradoxes, situem 
aquesta figura extraordinària, no com a 
una mena de cas únic en el món, sinó 
com a una de tantes mostres de qué el 
nou -concepte, d ’altra banda, prou 
vague- sempre ha pressuposat el veli.
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Com maneguem el nadonalisme
per Josep Milà i Maso liver

lomes prou reconegudes han fet re- 
ferència, en aqüestes mateixes pàgines, 
a la reiterado d’idees dels escrits sobre 
nacionalisme d’alguns autors. Això pe
rò, no ens ha de sorprendre, ni ha de 
malmetre el sentiment, més o menys ac
centuât, que ens fa estimar i defensar la 
nostra nació.

No hem pas d’oblidar que nacionalis
me és una paraula que ha estât subjecta 
a multitud d ’interpretacions i d ’impli- 
cacions diferents d ’ençà de la Renaixen- 
ça. S’ha anat vinculant a uns elements 
com ara la llengua, la histôria o la cul
tura pròpies, que avui dia en són parts 
inseparables. Això ha anat produint 
una tradició discursiva i una delimitació 
de significats i de pre-definicions que 
ens marquen el carni de les actuals teo- 
ritzacions sobre el nacionalisme a Cata
lunya. Quan ha calgut, per tant, els 
autors entestats a difondre valoracions 
sobre el fenomen o l’esperit nacionalis- 
tes, a favor o en contra, només han ha- 
gut de recórrer a uns quants “ tics” , a la 
repetició d’unes “ paraules de moda” , 
d’uns criteris concrets o d’uns esquemes 
de reflexió i d ’interrogació. Aquests 
autors han adoptat el paper d ’ideòlegs, 
s’han apropat ais corrents politics do- 
minats i han manegat una forma espe
cial de concebre i difondre el naciona
lisme.

Un hom es reapropia els criteris i va
loracions que els ideôlegs difonen, els 
adapta a les seves creences particulars i 
els utilitza per a classificar, qualificar o 
desqualificar la realitat social de Cata
lunya i el paper que el nacionalisme hi 
té. És aixi que es construeix socialment, 
des de la perspectiva sociològica, la idea 
de nació i nacionalisme dins la societat 
catalana del tombant de segle.

El pes dels escrits ideològics publicats 
a la premsa és certament important. 
Dels articles sobre nació i nacionalisme 
publicats a Catalunya entre el juliol del 
1983 i el desembre del 1984, prop de 
cinc-cents, un terç els escrivien només 
vuit autors (mentre que en total eren 
ben bé dos-cents els autors que en un 
moment o altre havien escrit sobre el te
ma en el période citât). Aquests vuit 
autors, però, corresponen a Unies ideo- 
lógiques ben diferents, es vinculen a 
idearis politics oposats, i, en definitiva, 
maneguen formes diverses de delimitar 
i entendre el nacionalisme: Crexell, Es- 
par, Ibáñez-Escofet, Lorés, Lozano,

Pedrolo, Ramoneda i Udina (aquest 
darrer básicament a través d’entrevis- 
tes).

D’altra banda, si ens atenim al con- 
junt d’escriptors ideólegs que tracten 
del nacionalisme a Catalunya, podem 
endevinar amb claredat dues Unies: la 
dels autors propers als criteris del partit 
socialista i la dels propers als criteris 
“ convergents” i independentistes. Els 
del primer grup són els qui repeteixen 
tossudament uns esquemes oficialistes, 
universals, ambiciosos i estatalistes, i 
ho fan sobre conceptes com ara la so
cietat civil, la Catalunya-ciutat, el cata- 
lanisme compartit, el catalanisme 
obert, la mescla i el mestissatge, la gran 
Barcelona i el cosmopolitisme. El seu. 
desig de desvetllar i exaltar Barcelona 
ciutat és un intent, mig ideològic mig 
politic, de convertir Barcelona en sego- 
na capital de I’Estat, més que no pas en 
capital i motor de Catalunya. La refe- 
rència constant a I’Estat i als poders 
oficiáis del govern central és acapara
dora.

La segona linia d’escrits ideològics la 
formen un nombre més réduit 
d’autors que, a més, acostumen a anar 
a remóle dels de l’altre grup. Les seves 
teoritzacions van a raure sempre a les 
questions linguistiques, a la historia, als 
fets diferenciáis i als conflictes amb el 
govern central. La seva profunditat 
d’anàlisi teòrica és més escassa, els sens 
recursos discursius, les adjectivacions i 
categories operatives són pobres i dan- 
sen al ritme deis ideólegs del primer 
grup.

En aquest sentit, la manca de teorit- 
zadors en els corrents convergents i in
dependentistes avui per avui, és molt 
manifesta.

Dins d’aquest tripijoc dels escrits dels 
ideólegs, el nacionalisme es converteix 
en un artifici, en un mitjà enginyós per 
a teoritzar i definir, amb multitud de 
biaixos, la realitat social de la nació ca
talana. Però a més dels ideólegs, les pu- 
blicacions que difonen articles de fons 
sobre nació i nacionalisme també tenen 
un paper important a l’hora d’organit- 
zar els combats teòrics i ideològics.

Aixi, d’aquells cinc-cents articles pu- 
blicats a Catalunya entre el juliol del 
1983 i el desembre del 1984, un 45 per 
cent sortien a l’AVUI, un 23 per cent a 
“ La Vanguardia” , un 19 per cent a 
“ El Mon” , un 7 per cent a “ El Pais” i

la resta es reparteixen entre diferents 
p u b lic a c io n s  ( “ S erra  d ’O r ’’ , 
“ L’Avenç” , “ El Ciervo” ...)

Com es veu, l’AVUl és el principal 
canal de sortida d’escrits ideològics, si 
bé són essencialment escrits d ’autors 
del segon grup de què parlava abans. 
En canvi, els ideólegs del primer grup, 
més vinculats als criteris del partit so
cialista, generalment publiquen a “ El 
Món” , a “ La Vanguardia” o a “ El 
Pais” (i aquests dos darrers diaris són 
els de més tirada). Amb això vull dir 
que la manca de pensadors ideólegs vin
culats a Convergèneia i a l’independen- 
tisme es veu agreujada pel fet que no
més escriuen, normalment, a un diari, 
l’AVUI, i que no tenen sortida a d’al- 
tres de més difusió.

El lector pot pensar, amb raô, que, 
de fet, els escrits de la premsa tampoc 
no tenen un pes tan decisiu sobre les 
persones, ja que no són llegits per tothom 
ni de bon tros. És cert. Però no hem 
d’oblidar que d ’altres canals poden te
nir més incidéneia en l’espai privât i in- 
tim de la persona i de la familia, cas de 
la televisiô i la ràdio. I això crea uns es
tais latents d’opiniô i elaboraciô de 
nous criteris, i de readaptació de les 
creences de cadascù. Aquesta sensibilit- 
zació facilita, sens dubte, un interés so
cial pel fenomen nacionalista. I és quan 
cada dos per tres per la televisiô i la rà
dio es fa referéneia a conflictes de com- 
petèneies, a recursos d’inconstituciona- 
litat, a missatges institucional, a elec- 
cions, declaracions, manifestos; o bé 
quan s’incideix en l’espai privât, fami
liar i individual, per mitjà de la procla- 
mació de festes (corn la de l’Onze de Se- 
tembre) o per mitjà del canvi de nom 
dels carrers.

Tot plegat fomenta una sensibilitza- 
ció envers les questions relacionades 
amb la nació i el nacionalisme. I aques
ta sensibilització facilita que ens apro- 
piem les ideologies difoses per la prem
sa i que entre tots, socialment, cons- 
truïm una idea concreta del nacionalis
me.

Ara bé, hi ha uns aspectes que no po
dem defugir a l’hora de reapropiar-nos 
les ideologies: la biografia personal 
marcada per uns ambients familiars, 
per una socialització i per unes rela
cions socials, laboráis i politiques deter- 
minades i que decanten les nostres pre- 
feréncies davant les diverses ideologies.
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Igualment, tenim una necessitai, més o 
menys marcada segons les caractéristi
ques personals, de vincular-nos i sentir
nos membres d’una col.lectivitat, amb 
una historia, una cultura i un territori 
definits. Aquesta necessitai afavoreix 
l’adopció d’esquemes que ens ajudin a 
delimitar i comprendre el país, a 
interpretar-lo, a concebre’l d’una for
ma o d’una altra.

Els ideòlegs que escriuen a la premsa 
també es troben condicionáis per la se- 
va localitzaciô social, el seu desig d’ob
tenir una parcel.la de domini propera al 
poder i amb influéncia a la premsa, o la 
seva trajectória biogràfica personal 
(que pot fer-los accentuar unes temáti- 
ques o uns enfocaments concrets dins 
l’ampli camp del nacionalisme).

De tota manera, i per acabar, voldria 
precisar encara dues qüestions més. Pri- 
merament, que hi ha tot un altre món, 
també pie d’interessos i subjectivitats, 
que no depén necessàriament de la 
premsa. És el món complex i inabasta- 
ble que neix de la pròpia Ilibertat indivi
dual, en la qual creu la sociologia hu
manista: la persona té la darrera parau- 
la en el moment d’escollir una manera 
de concebre, d ’opinar o d’interpretar el 
nacionalisme, i d’actuar en conseqüén- 
cia (de la mateixa manera que el lector 
ha decidit de continuar llegint el meu 
article fins aquí). La persona, tot i estar 
localitzada socialment i envoltada 
de valors dominants, és qui fa el darrer 
pas en la construcció social dels concep- 
tes de nacionalisme i de nació, i en la se
va valoraciô positiva o negativa. I és el 
món, també, dels cercles universitaris i 
les fundacions i associacions, on es do
nen altres espais d’opiniô i de débat, a 
Barcelona i a la resta de ciutats comar
cáis, més enllà del que es publica a la 
premsa. En segon Hoc, cal tenir en 
compte l’estructura social de Catalun
ya, la seva dinàmica i les seves interrela
cions, corn a conjunt de coordenades 
que localitzen les persones, les idees, els 
valors i creences i les posicionen davant 
les diferents ideologies i criteris domi
nants; en alguns segments de la pobla- 
ció aquesta estructura social pot com
portar una manca absoluta d’interés pel 
nacionalisme, la nació i el contingut 
d’aquest article.

Tanmateix, d’una manera o d’una al
tra, tots contribuïm a la construcció so
cial del nacionalisme amb les eines teô- 
riques que ens atorguen els idoeôlegs, i, 
de retruc, configurem una realitat de la 
societal catalana del tombant de segle 
que s’adiu amb els criteris. els signifi
cáis i els interessos dominants. •

Publicat a VUI”, (6, 1, 87)

Català heavy  ̂ català light
per Josep Torretta

urani l’any 86 es van produir qui- 
sap-les discussions entorn a l’estandar- 
dització de la llengua catalana; pas, 
aquest, que molts consideren previ a la 
normalització, o com una primera fase 
d ’ella, la qual, per cert, tampoc no es va 
quedar enrera quant a discussions.

Altres menes de temes van acaparar 
l’interés de major nombre de ciutadans 
durant l’any que fa poc hem acomia- 
dat, i aquest al qual em refereixo més 
aviat es va veure réduit a l’àmbit estríe
te dels professionals -escriptors, perio- 
distes, traductors, correctors, sòcio- 
lingiiistes-; i per això crec que vai la pe
na de contribuir a una seva major venti- 
lació.

El cas és que la consecució d’un llen- 
guatge estàndard aixeca una polseguera 
de criteris divergents. En primer Hoc hi 
ha els criteris que podriem definir com 
de territorialitat; que són el centralista 
-Hegeixi’s barceloni- i el que propugna 
solucions dialectals. Els primers partei- 
xen de la necessitai d ’un estàndard 
ùnic, nacional, per a tots els territoris 
de Hengua catalana. Els segons creuen 
en la conveniència d’una pluralització 
que podría equivaler a regionalització 
-Hegeixi’s desmembració- de la Hengua.

En segon Hoc sorgeix el problema de 
Vactualització del lèxic i de la normati
va. Sabem que totes les Hengües vives 
evolucionen en el decurs del temps. Si- 
nó que a tot arreu on la gent parla la 
mateixa Hengua amb què obté l’ensen- 
yament, amb la quai Hegeix premsa i Hi- 
bres, i Hegeix i redacta tota la paperassa 
que generen les professions, els

comerços, les industries i la comunica- 
ció amb els organs administratius, tant 
si són estatals corn locals; en aquests 
venturosos països la deu lingüística va 
fluint bastant paral.lelament a cavali 
dels dos nivells més paradigmàtics: el 
cultista i el popularista -el del món In
tel.lectual i el del carrer-. Sembla ser 
que un cert desnivell és inevitable en to
tes les Hengües, però s’hi sol mantenir 
un equilibri i la distància resulta fàcil- 
ment salvable. Fins i tot es creu saluda
ble que la literatura tingui el seu Hen- 
guatge, Hevat de quan precisament vol 
reflectir diàlegs de carrer; i es confia 
que el context salva la dificultat en què 
es pot ensopegar un lector davant d’un 
vocable que no H és familiar.

A casa nostra, però, la cosa funciona 
molt diferentment. Després de dos se- 
gles i mig de persecució, hem tingut la 
sort que la Hengua no se’ns hagi desfet 
ais dits, si bé no hem pogut evitar que es 
produis un divorci nefast entre Hengua 
escrita i Hengua col.loquial, entre una 
normativa que no evoluciona i un ús 
que s’ha anal desentenent de la norma
tiva i que, per més pega, darrerament es 
va veure maculai amb la invasió massi
va de gent castellanoparlant (I uso el 
vocable “ invasió” no pas en sentit 
combatiu sinó estrictament numéric).

I encara hi ha qui senyala un punt de 
mira no tan pessimista com aquest, i 
que sembla prou válid per no deixar-lo 
de racó. És el que he trobat força ben 
expressat en un lingüista -Jem Cabanes- 
segons el quai el divorci entre català 
oral i català escrit és semblant al de 
qualsevol altra Hengua, i diu que es ve- 
gi, si no, què passa amb l’anglesa, la 
italiana i altres. La diferèneia més acu
sada que es pugui observar en el català 
respecte a les altres ve -segons Cabanes- 
del fet que el ciutadà de Catalunya té 
corn a registre col.loquial el de la seva 
propia Hengua, quan en canvi té corn a 
registre culte el del castellà, i el del cata
là H sona estrany. És un problema d’es- 
cola, de colonitzaciô, que no afecta al 
ciutadà castellanoparlant i al d ’altres 
Nacions-Estat.

Però surten veus que propugnen 
l’adequació del Henguatge literari i pe- 
riodístic (comprenent, aquest, tant els 
mitj ans de comunicació escrits com els 
orals) a la realitat actual del carrer. Una 
adequació relativa, naturalment, que 
respecti el léxic i la normativa gramati-
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cal en els sens termes bàsics, però que 
els alliberi d’arcaismes i de retoricismes 
(quant al lèxic) i de regles complicades i 
rigides (quant a la normativa gramati
cal).

Des de TV3 s’està seguint un criteri 
de mànega un xic ampia -prudent, però 
ben perceptible- partint de la base que 
la televisiô és l’instrument més idoni per 
captar l’atenció de l’home del carrer i 
penetrar en els sens mécanismes mimè- 
tics, i que cal, dones, a través d’ella, 
fer-li assequible una formació lingüisti
ca empirica. Un alt directiu de la casa 
-Enric Granados- ho ha dit molt recent- 
ment: ‘‘Els objectius de TV3 són difan
dre un català estàndard i habituar els 
ciutadans a acceptar un ùs normal del 
català en qualsevol de les situacions que 
es donen en la vida quotidiana”.

Però el detonador que l’any recentment 
acabat va sotraguejar tota restructura 
socio-lingüistica és un llibre de dos jo- 
ves professors -Xavier Pericay i Ferran 
Toutain- titulat “ Verinosa llengua” 
(Editorial Empúries). Preñe una frase 
d ’aquest llibre que és tota una bandera: 
“Ara per ara es persegueix un ideal 
condemnat al fraeàs: introduir una pu- 
resa de laboratori en una llengua que, 
tant si ens agrada com si no, la historia 
ens ha fe t  impura”.

El llibre és un atac durissim a l’im
mobilisme que els autors veuen en la 
Secciò Filològica de l’Institut d ’Estudis 
Catalans, que ve a ser la nostra acadè- 
mia de la llengua i des del quai s’hauria 
de vetllar permanentment per la seva 
condúcelo. Atac amb us de dards perso
nals i tot, molt directes i precisos. Jus
tament un mes abans de l’apariciô del 
llibre -pel març- aquell organisme docte 
havia adreçat una nota a la presidèneia 
de la Generalität fent unes recomana- 
cions determinades respecte al català de 
TV3; i una trentena llarga de correctors 
de català -la majoria d ’ells pertanyents 
als mitjans de comunicació de la Gene
ralität, i dos, concretament, els autors 
del llibre “ verinôs” a què m’he referit- 
van fer-hi des del diari “ El Pais” una 
rèplica virulenta desqualificant la Filo
lògica i dient-li que faria molt bé de no 
destorbar la feina dels qui fa anys s’en- 
fronten amb l’ùs efectiu quotidià de la 
llengua.

És evident, dones, que hi ha una guer
ra encesa, i qui sap si tant o més ideo
lògica que cientifica. O potser seria més 
encertat dir-ne un avanç unilateral, en 
qué no se sap si és més lamentable Fac
cio agressiva de l’atacant o el silenci de 
la victima. I, tanmateix, al llarg del dit 
llibre hom hi troba una colla d ’observa- 
cions que fan ballar el paraigua. Posa- 
rem un exemple. Si disfrutar és un bar-

barisme inadmissible, no ens queda al
tra soluciò que recórrer als arcaics fruir 
i gaudir, dos vocables caiguts en desús, 
coneguts només pels Intel.lectuals i la 
gent gran que hagi estât fidel a les es- 
sèneies de la llengua?. I en un altre sen
tit quan per raons d’ambient o de nivell 
social un escriptor es veu constret a tre- 
ballar amb el llenguatge vulgar de car
rer, corn pot trobar un equivalent català 
satisfactori per a mots d’argot corn tio 
o paiol.

Diu Aveli Artis-Gener que aqüestes 
veus que reclamen l’actualització de la 
llengua i blasmen l’Institut d’Estudis 
Catalans, li fan més por que una pedre
gada. A mi també me’n fan, de por. 
Perqué una cosa és propugnar el rebuig 
definitiu dels llur, dels quelcom, dels 
àdhuc, i de la subtil i problemàtica dis- 
tinció entre el per i el per a, coses que 
poden ser objecte d’estudi i de discussió 
però conjuntament entre les opinions 
divergents, i l’altra és l’intent d’im- 
p lan tac iô , pel m itjà  del “ fet 
consumât” , de flagrants incorreccions 
de sintaxi corn hagués vingut (per hau- 
ria vingut) o de ja he quedat corn a con
testa d’una noia a un noi que li demana- 
va si aquell vespre volia sortir amb eli. 
O de morfologia, consagrant les defor- 
macions sisplau i boranit. O les alegres 
benediccions lexicals de guapa i de man- 
sanes amb què cap a darreries de l’any 
ens va sorprendre l’Ajuntament de Bar
celona, i TV3 ja s’ha fet seves.

Un dels arguments dels partidaris de 
tirar al dret és que no cal mantenir un 
escrûpol a ultrança respecte als barba
rismes procedents del castellà. Diuen -i 
és veritat- que en tota llengua es filtren 
estrangerismes més o menys veins, i no- 
saltres mateixos tenim introduits, i be- 
neïts, gal.licismes i anglicismes i que, 
per tant, no hauria d’esgarrifar-nos la 
presèneia de veus d’origen castellà a la 
nostra parla, sinó que les hi hauriem 
d’admetre corn a fenomen lôgic que ha
gi incidit més en la nostra llengua la in- 
fluèneia de la castellana que la d ’altres. 
Però jo diria que la carta de naturalesa 
als barbarismes, siguin de l’origen que 
siguin, només s’hauria de concedir en 
aquells casos que es poguessin conside
rar inevitables per falta d’alternatives, 
ja que la invasió de veus castellanes po
dría arribar a una indesitjable mistifica- 
ció de la nostra parla pròpia.

Una altra cosa és que a força de voler 
imposar formes cultes -moites vegades 
del tot arcaiques- es vagin arraconant 
com a impròpies veus prou genuines 
perqué no sigui aconsellable d’eliminar- 
les; p.e. firmar, suplantada a tort i a 
dret per signar, o faltar per mancar, en
tre molts altres casos. Aquesta és uria

de les acusacions que es contenen en el 
llibre “ Verinosa llengua” .

I diverses vegades se la carrega, en el 
llibre, la Gran Enciclopédia Catalana. 
Un d ’elles és respecte a la supressió que 
s’hi va fer de la forma sigut per al parti
cipi passât del verb èsser (o ser), 
deixant-hi només com a bona la forma 
estât. Fabra admetia el sigut com a 
“ menys bo” que Vestat, però l’adme- 
tia. I, tanmateix, jo em pregunto, amb 
tots els respectes per al Mestre com 
també per a l’equip de la Gran Enciclo
pédia; en un verb que té formes com si- 
guis, sigui, siguem, sigueu, siguin, ¿no 
seria més lôgic que el participi passât 
fos sigut i no estât, que ja és participi 
-amb tot el dret de ser-ho- d’un verb di- 
ferent, Vestarl.

En definitiva, i fugint de voler fixar 
veredictes sancionadors per a uns o per 
a altres, jo considerarla com a molt la
mentable que s’hagués de sotmetre la 
llengua catalana, tan maltractada, tan 
perjudicada, tan necessitada de guiatge, 
a un sistema d’evolució anàrquic i depe- 
nent en tanta mesura de la incidèneia de 
la llengua que no simplement és veina 
sinó que se’ns ha ficat a casa nostra 
amb el benefici d ’uns privilegis oficiáis 
que encara es tendeix a augmentar dia a 
dia amb tota mena de cops de colze.

Tant corn va costar d’aconseguir, a 
principis de segle, el consens dels 
Intel.lectuals en l’acceptaciô total d ’una 
normativa, la fabriana, esborrona de 
pensar que ara ens n ’estem jugant la 
dispersió, amb les conseqüències de de
sorientado i desencis que indubtable- 
ment hauria de succeir-se’n. No és 
aquest un tema prou digne d ’atenciô, 
corn el de la divisió territorial, o altres?.

Si jo fos més que un simple afeccio- 
nat a la lingüistica em permetria de sug
gerir que tots aquests professionals, ara 
franctiradors, fossin escoltats des d ’una 
plataforma institucional i amb ganes de 
recollir-ne tot allò que pogués contri
buir a adobar la llengua sense espatllar- 
la. I, sobretot, amb ganes, per una i al
tra part, d ’arribar a una entesa. No sé a 
qui correspondria la iniciativa. Potser a 
un tercer sector amb autoritat cientifica 
com, per exemple, les Universitats cata
lanes.

Cal alliberar la nostra llengua d ’uns 
perills que li estem créant nosaltres ma
teixos, els qui ens en proclamem addic
tes, quan ja en té prou d’altres, de pe
rills, que li vénen dels enemies -de din- 
tre i de fora- i dels indiferents.

I em sap greu haver-me hagut de ficar 
amb TV3 pel que fa al terreny de la llen
gua. Em sap greu perqué, després de 
tot, sort en tenim, de TV3 en el terreny 
de la normalitzaciô. •
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Flors de casa nostra

“Florida Primavera”: per qué?
per Olga G. Relais

Is primers ametllers florits regiren 
cada any la grisor dels freds dies d ’hi- 
vern, com a primeres notes d’un preludi 
que anuncia la primavera. Poe a poc 
s’hi aniran afegint altres matineres: Les 
violetes, els lliris blaus, alguns 
narcisos... El màxim de l’esplendor 
arribará al març i l’abril i vessaran pon- 
zelles i flors per camps, boscos i jardins 
i entre el ciment de les voreres.

Però no totes les plantes s’aboquen 
ara al délit reproductor. Moites sem
blen restar adormides, d ’altres havien 
seguit florint sense repòs. Una petita in- 
cursió dintre del que anomenem “ fisio
logia de la floració” pot donar una mi
ca de llum a aquesta qüestió.

En general podem afirmar que la flo
ració no és un fenomen continu, sinó 
estacional. Progressivament una gema 
vegetativa que donava branques i fulles 
passarà a ser un àpex floral, per activa- 
ció d ’informació genètica fins flavors 
bloquejada. Aquest canvi fisiològic ve 
déterminât per unes hormones que 
transmeten l’ordre de funcionament. 
En cada planta la producció del factor 
hormonal ve regida segons la progra- 
mació genètica de la seva espècie.

Aixi, segons cicles estacionáis inscrits 
en els sens gens, trobem plantes que flo- 
reixen un o més cops l’any (corn les 
mongeteres), altres que reposen llar- 
guissims périodes entre florides (corn el 
bambú), i algunes que floriran un sol 
cop en la seva vida, freqüentment just 
abans de la seva mort (corn l’atzavara).

Tanmateix tenim un ampli i interes- 
santissim grup de végétais en els quais 
al factor genètic se suma la influèneia 
de les condicions ambientáis. Part 
d ’aquestes plantes són sensibles al nom
bre d ’hores de llum diurna, i altres a les 
baixes temperatures.

Les “ plantes de dia llarg” iniciaran 
la floració després d ’un période de 
temps amb elevat número d’hores de 
llum diàries. És el cas de la menta, de la

Flor de ram elller.

civada, i de gran nombre de plantes de 
les nostres latituds, que obren ponzelles 
en primavera. Les de “ dia curt” faran 
esclat a la tardor, corn ho fan els crisan- 
tems. Altres, ben curioses, són induïdes 
per seqüències concretes de dies llargs i 
curts alternatius, i algunes necessiten 
dies de dur ació intermitja.

Per altra banda trobem les espècies 
que exigeixen prèviament a la floració 
un lapse de fred. Ho són les oliveres i el 
jusquiam. Un cas força intéressant és la 
tulipa, que requereix una successió de
terminada de temperatures baixes i altes 
per a arribar a donar flor.

L’estudi dels mécanismes que regulen 
en la planta la seva predisposició a la re- 
producció és un tema candent entre els 
fisiólegs vegetáis. El seu coneixement 
està aportant grans avenços en la mani- 
pulaciô de l’agricultura, alhora que ens 
va aclarint el perqué de la fogositat i 
exuberància de l’estaciô primaveral.

Descobreixi la naturalesa 
amb les 
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Galería de col.leccionistes 
A vuL ,.
Emili Morgui i Cabal
-Autoretrats-

< mili Morgui (81 anys) un dia va de
cidir encetar una col.lecció d’autore- 
trats de pintors de casa. I aixi, con 
aquell qui no fa res, n ’ha anat aplegant 
57. Els tenia exposats a l’estudi de casa 
seva i donava gust deveure’ls. Amb tots 
ells s’hi sentia ben acompanyat i hi 
mantenia silenciosos i entranyables dià- 
legs. I ara fa quatre dies, com aquell qui 
diu, que li van demanar que els exposés. 
Dit i fet: trasllat provisional de domici
li. Un darrera l’altre van entrar al Mu
sen d’Art de Sabadell i es van situar 
arrenglerats, ben disposats, a l’atenciô 
pública durant tot un mes (del 18 de de- 
sembre proppassat al 18 de gener de 
l’any que hem encetat).

Ha estât una feliç idea, perqué aques
ta galeria d’autoretrats ha pogut ser ad
mirada i comentada per tothom qui 
s’ha apropat al Musen d ’Art. No hi ha 
hagut pas empentes per anar a veure- 
ho; i bé s’ho mereixia la cosa. Poques 
ocasions es tenen de veure una col.lec
cio tan original i notable com aquesta. 
Horn ha pogut contemplar artistes co- 
neguts del pinzell a través del seu auto- 
retrat. Tot seguit els relacionem:

-Abella, Matea (1901-1981)
-Angle, Antoni (1924)
-Artigas, Pere (1906-1983)
-Bedós, M". Teresa (1906) 
-Bermúdez, Joan (1926)
-Bonada, Liais (1908-1982)
-Bordas, Francese (1957)
-Calvo, Ricard (1940)
-Canelles, Josep (1902-1977) 
-Casanovas, Paa (1910)
-Clapés, Liais (1911-1983)
-Costa, Antoni (1928)
-Darancamps, Rafael (1891-1979) 
-Elias, Pere (1893)
-Fàbregas, Camil (1906)
-Pareli, Marc (1902-1982)
-Pareil, Maria (1943)
-Ferrer, Benet (1945)
-Ferrer, Pere (1920)
-Gimeno, Francese (1858-1927) 
-Gabern, Alfons (1916-1980) 
-Marlet, Ricard (1896-1974) 
-Marqaés, Antoni L. (1956)
-Marti, Ferran (1943)
-Marti, Joan (1892-1940)
-Martinez Lozano, J. (1923) 
-Martinez Romero, Josep (1911) 
-Masvidal, Agasti (1920)
-Maari Espadaler, Joan (1913-1980) 
-Mercadé, Jaame (1922)
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-Miguel, Viceng (1875-1919)
-Miró Mainou, Baldiri (1921) 
-Molins de Mur, Huís (1911) 
-Montpart, V.G. (1917)
-Morgui, Elisabeth (1950)
-Morgui, Emili (1906)
-Nin, Rosa (1933)
-Noè, Ramon (1923)
-Obradors, Teresa (1935)
-Planas Dòria, Francese (1879-1959) 
-Pous Palau, Antoni (1870-1955) 
-Poveda, Ramon (1936)
-Rallo, Manuel (1911-1982)
-Roca, Jordi (1933)
-Roca, Raimon (1917)
-Romeu, Ramon (1937)
-Salanguera, A dolf (1929)
-Sanromà, Pere (1935)
-Serrasanta, J. (1916)
-Soler, Domingo (1871-1951)
-Sotos, Trini (1927)
-Taulé, Antoni (1945)
-Valls Areny, Lluis (1927)
-Vila Arrufat, Antoni (1894)
-Vila Casas (1920)
-Vila Plana, Fluís (1921)
-Vila Puig, Joan (1890-1963)

AMB TOTA SEGURETAT...

A\SS
Mùtua de Seguros de Sabadell

Indùstria, 16
Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL

-Quan vas coniençar aquesta col.lec
cio? -li preguntem.

-Va començar pels anys 1968 i 69, si 
bé abans ja tenia algún exemplar com el 
de Pere Artigas i Vicenç G. Mompart, 
amb els quais m ’unia una antiga amis- 
tat.

-Quin d’ells t ’ha estât més dificil 
d’obtenir?

-Un fou  el d ’en Serrasanta. 1 aixó que 
era deis meus pintors preferits i bon 
amie.

-Proposaves alguna condició ais ar
tistes?

-Quan vaig decidir continuar els 
autoretrats com a col.lecció, donava a 
cada artista plena Ilibertat, ja sigui amb 
tamany i procediment i fins i tot podria 
ser abstráete com figuratiu, oli, dibuix 
o aquarel.la, etc.

-Pots contar-nos alguna anècdota?
-Sí, i precisament d ’en Vila Casas, 

pel qual m ’interessava molt, però ales- 
hores estava totalment apartat del figu
ratiu, dedicat a les seves Planimetries. 
Li vaig proposar que si li sembiava de 
fer-me el seu autoretrat planimètric, 
m ’era igual. Però la meva sorpresa va 
ser en dir-me que n ’havia trobat un a les 
golfes de la primera època de Paris. Per 
cert, cada vegada que m e’l miro sembla 
que vegi un Cezanne.

-Quins autoretrats t ’agradaria haver 
posseït, a més dels que tens?

-Naturalment els més antics, que sòn 
els més dificils: Vila Cinca, Espinalt, 
Figueres, Es truck...

-Has tançai “ caixa” o encara hi ha 
opció a augmentar la “ familia” ?...

-Aquesta col.lecció, com totes, no te
ñen final; sempre queda una porta 
oberta per augmentar-la.

Lmili Morgui ha realitzat aquest 
aplec amb una gran il.lusió, la qual la 
comunicava a cada artista, dient-los 
que pensava fer una festa familiar entre 
tots els autoretratats; que es muntaria 
una exposició de conjunt i que enlloc de 
catàleg es faria un llibret a tot color de 
cadaseli. I, a més, en la descripció de 
l’obra figurarien les dades de naixe- 
ment, aixi corn també una màxima o 
una anècdota de cada artista.

-La llàstima és -com ens ha dit- que 
molts dels artistes que s ’hi havien il.lu- 
sionat, com jo  mateix, ja sòn morts...

...però son en el record i són presents 
en aquesta galeria d ’autoretrats que 
amb tanta il.lusió i estima l’Emili Mor
gui ha perpetuar...

Xéspir

AMB TOTA SEGURETAT...

Mùtua de Seguros de Sabadell
Industria, 16

Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL
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Art Romanic

Les torres “dels moros”
per Ramon Vail i Rimblas

molts paratges de les nostres ter
res hi trobem unes torres, més o menys 
malparades, moites de les quais vulgar- 
ment s’anomenen “ deis moros” . No 
son pas àrabs, sino defenses en contra 
d’ells, i foren bastides, en la seva gran 
majoria, durant el segle XI. No podem 
oblidar mai que en l’època romànica 
era el nostre un país de frontera i de fre- 
qüents encontrades amb els sarraíns, 
amb els quais, si bé devia haver-hi 
molts més vineles comerciáis deis que 
se’ns han explicat, també eren fre- 
qüents, tant per una banda com per 
l’altra, les ràtzies i les correrles de de- 
vastació i rampinya.

La manera de defugir els perills 
d’aquestes incursions dûtes a terme gai- 
rebé sempre per petits escamots que 
buscaven sobretot el boti fácil, era re- 
cloure’s en un Hoc amb prou dificultáis 
per ser hagut, de manera que l’escamot 
assaltant renunciés a abastar-lo i passés 
de llarg. Qué millor que disposar d’unes 
torres, amb l’entrada a mig aire a la que

s’arribava amb una escala llevadissa, 
proveides de recapte i aigua suficients 
per passar-hi alguns dies, no gaires, es- 
talvis deis incursors. A més la torre per- 
metia poder-se situar a un nivell més alt 
que l’atacant i, amb pedres i sagetes, 
mantenir-lo allunyat i foragitar-lo si 
s’acostava massa. Una torre constituía

també un bon punt de guaita per vigilar 
la contrada.

La gran decadéncia a qué s’havia 
arribat feia pràcticament impossible la 
construcció de noves torres i bastions 
de pedra. D’aquestes, només quedaven 
dempeus les restes de les antigües forti- 
ficacions romanes, on n’hi havien ha
gut, gràcies a les quais, per exemple, 
deu Barcelona en bona part el prestigi 
que assoli en l’època medieval. On no 
hi havien restes de torres o de muralles 
anteriors, no quedava altre remei que 
aixecar-ne de noves; la misèria o la im- 
potència, o les dues coses alh'ora, obli- 
gava a que aqüestes defenses es fessin 
de fusta. (Segles més tard es féii sem- 
blantment per construir els forts de les 
planes nordamericanes, que hem visi 
repetidament representáis en les pel.li- 
cules de l’Oest). Una palissada tancava 
el recinte defensiu, moites vegades si
tuât en un Hoc alteros, dintre del quai 
s’aixecaven una o més torres, fetes 
també amb estaques clavades a tena i I I ( i is ic llo l (Ic  \  l \ f i '  |) Í|M IN ÍI (I ;iii;iin

I orre d' \r ile \o l.

orre rodoiui d 'A rdé\o l ahaiis d'esloiidrar-se 
(foto anli(>a).

C ol.labora BANC
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recobertes per posts, també de fusta. 
Les torres més modestes no tenien cap 
recinte de protecció. Quasi sempre, a la 
base de la torre hi havia un petit clot ex- 
cavat a la roca destinât a contenir la re
serva d’aigua indispensable per poder 
resistir la maltempsada, ja que quedava 
dintre del recinte protegit.

D’aquestes torres només ens n’han 
arribat descripcions (les fustes, com és 
logic, han desaparegut) conservant-se 
alguns dots d’assentament de les esta
ques verticals, que en algunes contrades 
s’anomenen “ capades de moro” , i al
guns dels bassiols que servien per dipô- 
sit d’aigua, abans esmentats. Pot aju- 
dar a fer-nos una idea de com podien 
ser aqüestes torres, un gravat de la Bi
blia de Sant Pere de Rodes en el que se 
n’hi veuen unes de môbils, muntades 
sobre elefants, des de les quais uns gue- 
rrers armats amb fones, arcs i llances 
Iluiten contra l’enemic.

La nécessitât de defensar-se amb ele
ments més resistents que la fusta, a la 
que hom podia calar foc si s’aconseguia 
arribar-hi prou a prop, i la disponibili- 
tat de més possibilitats tècniques en el 
canvi del mil.leni, féu que delà mateixa 
manera que pels volts de l’any mil s’ini- 
cià un ampli moviment de construcció 
de nous temples i de renovado dels exis- 
tents, hi hagués, també, una\^evulsió en 
l’àmbit de les construccions militars, de 
manera que en el segle Xlè proliferaren

les torres de defensa aixecades amb pe- 
dra. Corn a premoníció d’aquest movi
ment, podriem fer esment de que l’any 
986, possiblement arran de l’escarment 
sofert encara no feia un any quan la 
destrucció de Barcelona per Almansur, 
el comte Borrell confirma novament els 
privilegis concedits pels sens avantpas- 
sats als habitants de Cardona i els obli
ga, en contrapartida, a participar acti- 
vament en la seva defensa i a dedicar un 
dia a la setmana a l’obra del castell, 
construint-hi torres, murs i merlets i 
excavant-hi valls ben profunds. 
D’aquesta època data, probablement, 
la cèlebre torre Ramona del castell de 
Cardona, que tantes modificacions ha 
sofert en el decurs dels segles.

Totes aqüestes torres tenien l’entrada 
a nivell del primer pis, a través d’una 
porta a la que es devia pujar amb una 
escala de mà, que es retirava un cop tot- 
hom era dins. Aqüestes portes tenen la 
mateixa forma que les de les esglésies 
coetànies, molt semblants per exemple 
a les que hi ha a Sant Llorenç del Munt, 
prou conegudes per tots. A la part bai- 
xa de la torre només s’hi accedia des de 
l’interior, per un forât obert al sòl del 
primer pis, que era de volta feta de pe- 
dra, corn una cúpula d’església; aquesta 
espècie de soterrani servia per guardar- 
hi les reserves per un possible setge. Per 
sobre d’aquest pis n’hi havia d’altres 
amb trespols de fusta, des dels que es

defensava la posició; a dalt de tot, un 
rengle de merlets constituía la part més 
important del conjunt defensiu.

La majoria de torres tenen forma ro
dona O rectangular. N’hi han, però 
d’ovalades, de poligonals i d’altres for
mes encara. Sembla que la forma rectan
gular és anterior a la circular. Almenys 
aixi ho fa creure la torre d’Ardèvol: rec
tangular inicialment, fou revestida des
prés amb un parament cilindric que con
servé fins fa una cinquantena d’anys en 
què, en esfondrar-se, deixà aparent l’es- 
tructura primitiva; basant-se en aquest 
fet s’ha dit que primer foren les torres 
rectangulars i després les cilindriques.

Sense voler fer cap inventari de les tor
res conegudes, que sòn moites, podem 
recordar les que a la vora del riu Gaià 
defensaven la ratlla fronterera que du
rant algún segle ens separava deis àrabs; 
les de Fais i la Manresana que protegien 
l’entrada al Bages des de la Segarra. I de 
les més properes a nosaltres voldriem fer 
esment de dues rectangulars: la Torrota 
de l’Obac i la que es descobri fa ben pocs 
anys a Barberà, a l’interior de la que ha
via estât masia de ca n’Altamira.

HF ^ARAHFT T-i. VE A W ^ E  V E  j E. jiE m



782
paper i tela,..

Elemental, benvolgut Holmes
per Ricard Calvo ì Duran

/ e  menut jo era un gran consumidor 
de magazines nord-americans que en mi 
despertaven Tadmiració, en veure les 
portades del Saturday Evening Post 
pintades tan magistralment per Nor
man Rockwell, les il.lustracions de 
Collier’s, degudes a uns dibuixants in
creíbles, els anuncis d’Andrew Loomis, 
el cómics de Li’l Abner i del primer 
Charlie Brown i les fotografíes del Life 
i de Look. Tot aquell material i els sens 
autors varen ser, de fet, els meus pri
mers mestres gràfics.

Et vaig descobrir a Collier’s, amie 
Holmes: hi sorties retratat a les il.lus
tracions d’una novel.la per capitols que 
va durar bastant temps. Prou temps 
com per acostumar-me al teu perfil 
d’au de presa i identificar-te per l’eter
na gorra de ciclista polar que portaves i 
per la pipa de bruc que penjava dels 
teus llavis.

D’adolescent et vaig retrobar enmig 
de les meves lectures d’evasió, tal vega
da diferents del que aconsellaven els 
educadors per a la formació de détermi
nât esperit. En aquells llibres hi predo
minava el gènere detectivesc, d’escola 
anglesa més aviat, i a tu et vela acom- 
panyat d’un encantador mossèn, el pare 
Brown, i d ’un belga calb i d ’aspecte 
endreçat, un tal Poirot. També vaig lle- 
gir en aquella època coses de l’inspector 
Maigret, de producció francesa.

La veritat és que a tu et vaig tractar 
poc: els teus companys de paper, en 
canvi, els vaig frequentar més . 
D’adult, m’haureu de perdonar, vaig 
allunyar-me de tots plegats perqué un 
nou i bon amie, en James Bond, se 
m’emportava amunt i avail per escena- 
ris exòtics a la velocitat vertiginosa dels 
nous temps. I, ai las!, de les noves tec- 
nologies...

Vosaltres éreu gent de laboratori: re
flexiva, raonadora, deductiva. Éreu de- 
tectius. En Bond era un agent secret: un

n
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espia, o un contraespia si voleu. 
Manoi!, les llagostes a l’americana i les 
mitges ampolles de Dom Perignon de 
gran anyada que s’empassava ais mi
nors hotels del món, i amb quines 
acompanyants, el lladre! 1 els smokings 
que s’endossava? 1 les Beretta que dis- 
parava i els Aston Martin que pilotava? 
1 el que va organitzar al Casino Royale? 
En Bond, a més d’home d’acció, era un 
“ bon vivant’’.

Però tornem a parlar de tu, amie 
Holmes. Com t’ho muntaves? Diu que 
t ’agradava romandre llargues estones 
en profund silenci, mirar la pluja regali- 
mant per la finestra i tocar el violi. Que 
fumaves com una xemeneia i no tan 
sols tabac corrent, sinó opi fins i tot. 
Que diàriament t ’havies d’injectar tres 
vegades una solució de cocaina del 7 per 
cent... Vols dir que no en feies un gra 
massa?

Però ara resulta que, tot i haver por
tât una vida tan antihigiénica, faràs 
cent anys. L’enhorabona, home, això 
no li passa a tothom!

Vas néixer ara fa la centùria a l’An- 
glaterra victoriana i vas veure la llum a 
les pàgines del nùmero de 1887 de l’al- 
manac Beeton’s Christmas, embolcallat 
per un relat policiac, “ A study in scar
let’’. El teu pare es deia Arthur -Sir 
Arthur- Conan Doyle i horn diu que va 
autoretratar-se en la figura del teu amie 
inseparable, el doctor Watson.

Amb en Watson us n’anàreu a viure 
al 221 de Baker Street el mateix any del 
teu naixement i des de llavors no se us 
ha conegut cap altre domicili.

Tens un enemic déclarât, el professor 
Moriarty, que al llarg de milers de pàgi
nes es proposa d’exterminar-te. Una ve
gada va semblar que ho aconseguia: la 
culpa, en realitat, fou del teu pare, de 
sir Arthur, que engelosit per la teva po- 
pularitat universal et va voler treure de 
circulaciô fent-te morir, però va haver 
de ressucitar-te en fer córrer els teus 
amies d’arreu del món rius de tinta tot 
protestant i demanant el teu retorn.

Vas tornar, el teu pare fou qui més 
tard ens va deixar, i ja formes part de 
l’actiu cultural -i subcultural- de la hu- 
manitat per sempre més. Revistes en 
tots els idiomes han donat a conèixer les 
teves aventures, tot respectant -o no- els 
escrits del teu autor. Després han estât 
els cómics i la publicitat els que t ’han 
utilitzat de la manera que més els ha 
convingut. El cinema t’ha passejat per 
tot el món, tot interprétant el teu paper 
actors de la talla de John Barrymore, 
Reginald Owen, Peter Cushing i Chris
topher Plummer, essent als films “ El 
gos dels Baskerville” i “ Assassinat per 
decret’’ on els dos darrers intèrprets 
t ’han reflectit millor. S ’han fet adapta- 
cions teatrals de les teves aventures i 
una producció musical de Broodway de 
l’any 1965 que duia per titol el nom del 
teu carrer de Londres, Baker Street, et 
va consagrar com a estrella del vodevil. 
Els millors dibuixants, il.lustradors i 
gravadors t ’han immortalitzat i tens es- 
canipats per arreu clubs de “ fans’’ corn 
si fossis un cantant de moda...

Suposo que per poder menar aquesta 
vida tan activa deus haver abandonat 
els teus mais hàbits. Cree que ha de ser 
aixi i que qualsevol dia em dirás que 
t ’has promès, perqué cent anys ja son 
anys de continença... Em faràs content.

Mentre espero reveure’t ben aviat, 
només em cal dir-te: Per molts anys, 
benvolgut Sherlock!

casa vostra
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La guerra amb ulls de combatent
per A gusti Palau i Codonyers

: » la Ciutat s’ha inaugural una expo- 
sició commemorativa referida a “ La 
Guerra Civil a Sabadell” .

A mi, particular ment, em sembla 
molt bé que les noves generacions pu- 
guin conèixer el que va ser aquell dalta- 
beix col.lectiu i què va representar per a 
la ciutat, oi més si durant quaranta anys 
no va poder-se veure ni sentir ni llegir 
més que allô que ens mostraren o expli- 
caven els d’una sola banda per boca i 
lletra, gairebé sempre, dels qui varen 
veure la contesa fratricida des de la rera- 
guarda, en despatxos oficiáis, en pol
trones d’organismes superiors o, corn a 
més, prop dels quarters generals dels 
cossos de l’exèrcit; és a dir, en situa- 
cions i emplaçaments allunyats moltis- 
sim de les Unies de combat.

Ja era hora, dones, que poguéssim 
veure les dues cares de la medalla! Pe
ro, amb tot, que ningú no es pensi que 
això será una visió completa i perfecta. 
Les fotografíes, els diaris, els docu
ments particulars o públics donaran fe 
de l’opinió oficial i general deis dos 
bándols en Iluita, amb una realitat i ve- 
racitat ben acceptables, però el pensa- 
ment deis combatents -aquesta immen
sa generació que durant anys i anys ha 
estât la “ majoria silenciosa’’ i de la 
qual ja va quedant-ne un percentatge 
réduit, darrers testimonis deis qui vis- 
queren la tragèdia en les pitjors 
condicions- el pensament d’aquells jo- 
ves, no el sabreu ben bé.

Ben segur que ens hi afinaríem bas- 
tant si considerávem els punts que resu- 
mien el pensar de la bona majoria deis 
combatents joves, no polititzats ni into
xicáis per les demagógies i els sectaris
mes d’aquella época.

Heus-vos aquí com ho vèiem els sol
dats de la primera linia de foc, els qui 
més d’una vegada estàvem a menys 
d’un tir de fuseli de l’adversari, que 
parlàvem amb eli si convenia i que, més 
d’un cop, fumàvem gràcies a eli.

•Que aquella guerra absurda no tenia 
cara ni ulls ho sabia tothom que no tin- 
gués pa a l'ull.

•En entrar a la trinxera ja ens déien, 
per baixùries: -UH via, amie! I obriem 
uns ulls com unes taronges; i ens apla- 
nàvem com les serps.

•Si un cap al tard hi havia hagut si
mulacre d’atac, la por ja no ens deixava 
adúcar els ulls en tota la nit.

•Molts cops, a l’hora d’entrar en 
combat, mal armais com anàvem, ja 
ens ho vèiem a venir que ens fumerien 
un ull de vellut i una esquena baldada.

•Les injustícies que en aquell temps 
tan dissortat vàrem haver de veure ens 
feien abaixar els ulls de vergonya.

•Ens calgué aprendre de veure, sentir 
i callar, perqué si deies el que senties o 
veies, et miraven de mall ull i de reüll, 
els uns i els altres.

•Aquell Agost del 1938, a l’Ebre, al 
bat del sol, a l’àrida Terra Alta, si per 
uns dies, amb l’efimera victoria, se’ns 
va desdibuixar la realitat fou perqué no 
teniem ni una gota d ’aigua i per aixô 
se’ns feien teranyines als ulls.

•A les nits, fent la guàrdia d’escolta, 
al sentinella li calia no perdre d ’ull l’ad- 
versari, i quan el rellevaven i es ficava a 
la xabola, li valia més de dormir amb 
els ulls ben oberts, per un si de cas.

•Que la guerra ens costaría un ull de 
la cara i potser els dos i tôt, ja ho vam 
veure de seguida, d ’un cop d ’ull.

•Que si vàrem aguantar tants de so- 
friments, va ser per Catalunya que era, 
per a tots, la nostra nineta de l ’ull.

•I si algù no ho va veure aixi és que 
tenia els ulls al clatell.

Ara, cinquanta anys després, tots els 
espanyols, amb els ulls esbatanats, ho 
veuen molt ciar tot això; però si encara 
n’hi hagués algún amb la vista una mica 
entelada que li impedís de veure-ho bé, 
li recomanem que, a cuita-corrents, es 
faci visitar per l’oculista, que la cosa és 
greu; i, sobretot, que s’encomani a San
ta Llúcia perqué hi faci més que nosal- 
tres.

De tot cor li ho diem.
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Johannes Brahms un music profundament alemany
per Antoni Sala i Serra

la recerca de les époques del gran flori
legi instrumental alemany es poden trobar 
quatre périodes fàcilment reconeguts: Un 
primer période inicial que es forma a l’en- 
torn de la producció musical dels fills de 
BACH i que acaba amb les experiències tèc- 
niques, més pràctiques que créatives, de l’es- 
cola de MANNHEIM; un segon période, 
centrât en l’obra original de HAYDN i MO
ZART, que sembla la sortida d’un huit mu
sical però que, en realitat, és un résultat de 
la genial reflexió sobre les influències musi
cals procedents no solament d’Alemanya si- 
nô també d’Itàlia i de França, vigoritzades 
per l’extraordinari clima artistic de Viena, 
que fa de gresol juntament amb els aires mu
sicals vitalistes i populars dels països eslaus.

En aquest moment “ clàssic” i corn a punt 
de transició vers la irrupció del Romanticis
me, apareix la figura de BEETHOVEN, el 
quai recull l’heréncia dels seus predecessors, 
entre els quais l’escola de l’Alemanya del 
Nord, i aporta una innovació radical en la 
forma d ’entendre l’estètica i el protagonis- 
me musical de l’artista romàntic. El tercer 
période, ja plenament romàntic, neix de les 
realitzacions dels somnis de SCHUBERT i 
de les turmentades investigacions musicals 
de SCHUMANN, portaveu Intel.lectual dels 
herois de la nova generació romàntica. És en 
l’ùltima etapa d ’aquest période (segona mei- 
tat del segle XIX) que es pot reconéixer en la 
música instrumental alemanya una profun
da divisió de conceptes. Per una part els mù- 
sics neo-romàntics de Weimar representats 
per les creacions de WAGNER i LISTZ i in- 
fluenciats per BERLIOZ i que singularitzen 
la novetat d ’avantguarda, grandiloquent, 
fantàstica i revolucionària i que adoptará 
aires internacionalistes amb la teoria de 
PART TOTAL que ha de transformar la 
cultura; per l’altra els partidaris d ’una acti
tud “ clàssica” de culte a la f o r m a ,  corn ara 
BRAHMS, BRUCKER, etc. i configuren el 
quart moment d’un période instrumental de 
la música alemanya tan valuós com poc co- 
negut pels seus contemporanis. Les diferén- 
cies entre aquests currents rauen, més que en 
divergéncies d’estil, en les concepcions 
Intel.lectuals contraposades. L’escola neo- 
romàntica preconitza, amb les teories wag- 
nerianes, l’expressiô patética, la fusió de to
tes les arts, el drama musical, la música pro
gramada, i la negació de totes les antigües 
formes musicals. En oposició a aquests con
ceptes hi ha els mùsics que volen retrobar les 
formes primitives tradicionals heretades 
d ’un Beethoven, la seva divinità!, i Iluitant 
per fer-se entendre mitjançant una expres- 
siô personal, original i subjectiva. Al cosmo
politisme pan-germànic propugnai pels neo- 
romàntics del current wagnerià, els músics 
com BRAHMS (per bé que aquest demos
trará sempre una independéncia fora d’ab- 
soluts compromisos) hi oposen l’esperit na
cionalista alemany, sota l’ombra ambivalent

de l’idealisme burgés (el célebre Bieder- 
maier) entés com una actitud espiritual que 
es manifestará en les diferents arts aixi corn 
en la literatura i la filosofia i que pretén si
tuar el moviment romàntic en una mena de 
humanisme pragmàtic corn carni de trans- 
formació de Part al realisme intranscendent. 
De forma ben diferenciada dels currents ro- 
màntics, eixits de brillants discussions als sa
lons literaris o de Pespectacular drama musi
cal O de la transcendéncia poética épica, les 
idees del conservadurisme de Leipzig neixen 
als estrats dels cercles intims familiars calo
rosos i emotius. Hoc de cultura, benestar i 
confort, on es viu un estât d’ànim (“ gemü- 
tlich” ) conservador, tradicional i de satis- 
faccions personals i en els quais la música 
troba un extraordinari caliu i una ferma im- 
plantaciô (Hausmusik). Allà hi són admi
rais Part pictòric clàssic de Feuerbach i de 
Maree, el pathos contingut de les escultores 
de Max Klinger, Pequilibrada arquitectura 
d’un Schinkel, Pobra literària de Goethe i la 
política de Bismarck. 1 serà també la terra de 
conreu ideal per la música de BRAHMS.

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) neix 
a Hamburg, fill d ’un músic, en Pambient 
sòrdid i de pobresa de la ciutat portuària, el 
quai afectará sempre més la seva contradic- 
tòria personalità!, i, per bé que el seu apre- 
nentatge musical s’esdevindrà fora d ’aquest 
ambient i que la seva carrera se centrará a 
Viena, les actuacions de BRAHMS per so- 
breviure durant la seva infantesa a les taver
nes del barri de Sant Pauli marcaran les se- 
ves imprevisibles reaccions ulteriors. La per- 
sonalitat i Penginy de BRAHMS estará con
diciona! totalment per aqüestes primeren- 
ques circumstàncies aixi com pel seu origen 
étic. BRAHMS fou al llarg de la seva vida 
un home i un artista de PAlemany del Nord, 
i si algù, confós per les seves obres més di- 
vulgades, pot suposar que ens trobem davant 
d’un músic vienés d’arrels hongareses, la 
minsa formació intel.lectual de BRAHMS, 
propi dels artistes d’origen frisó i holsteinià 
(Storm, Hebei o Groth) traeix els seus ori- 
gens hanseàtics. També hi podem trobar el 
sentiment d’orgull i superiorità! propi 
d ’aquells països nòrdics a causa d ’un des- 
vetllament cultural tardà. Existeix el conven- 
ciment que representen l’ànima germànica 
en el seu estât més pur, menys contagiada 
per la influéncia de la cultura romana.
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Aquest concepte tradicional, juntament 
amb un sentit religiös luterà, seriós i prepo
tent, es pot intuir també en l’obra dels mú
sics SCHIDT, REIKEN, BUXTEHUDE, 
etc. creadors de l’escola musical d ’Aleman
ya del Nord, de la quai J.S. BACH fou un 
hereu directe i de la quai BEETHOVEN no 
n’era gaire allunyat.

BRAHMS fa els primers passos impor
tants, després de l’etapa traumatitzant 
d ’Hamburg corn a pianista acompanyant del 
violinista ambulant hongarés Remeny, el 
quai li transmetrà la influéncia de la música 
popular zíngara i els cants folklòrics del seu 
país. Impressiona! per la mùsica nova de 
Brahms, el célebre violinista Joacnim, des- 
prés d ’assistir a un concert d ’aquesta estra- 
nya parella, el recomanarà a Listz, i aquest a 
Schumann i a la seva familia, establerta a 
Düsseldorf. L’ambient calorós de la familia 
Schumann, pie de mùsica, llibres, flors i 
veus d ’infants, suposarà per al desarrelat 
Brahms el descobriment d’un món descone- 
gut. D’aquesta nova relació, clan de volta en 
la vida de Brahms, en restarà una important 
influéncia schumanniana i una incondicio
nal amistat que perdurará tota la vida.

En Brahms sorprenen les seves fidelitats 
entranyables. D’una banda, es tracta d ’un 
home que en el decurs del temps esdevindrà 
misògin, malcarat, irascible, ascéptic, mal 
bevedor i gairebé antisocial, i, de l’altra, 
guarda en canvi corn un trésor perpétues fi
delitats a conceptes, persones i amies. En 
l’aspecte musical serà sempre un venerador 
del seu déu musical Beethoven, un testimo
nial i patriòtic alemany del nord, aferrissat 
defensor de la figura de Schumann i de la se
va obra, un platônic i apassionat enamora! 
de la seva vidua Clara Wieck i un entusiasta 
vienés, amant de Grinzing i les seves taver
nes. Serà molt difícil per als seus contempo
ranis descobrir la veritable personalità! 
d’aquell home en el qual s’ha transformat 
Brahms, gros, malgirbat, barbut, mal vestit 
i violent que camina fent saltirons cap a la 
taverna “ L ’eriçô  v e r m e il”  "àt Viena i que, 
en canvi, guarda secretament celada una vi
da interior plena de fidelitats, de delicadesa i 
sentiments amorosos frustrats. Caldrà apro- 
fundir en la seva música per trobar-hi l’encis 
del món infantil, la bellesa de l’amor, la co- 
munió amb la natura i els millors sentiments 
d’una ànima generosa, noble i romàntica, 
acuradament amagada. El procès creatiu de 
l’art de Brahms és llarg; la seva obra com- 
prèn totes les modalitats musicals instru
mentals i vocals: piano, música de cambra, 
lieders, cançons populars, corals, obertures, 
rapsòdies, concerts, simfonies, etc. Només 
l’ôpera serà negada a la seva inspiració, i 
aixô en el moment culminant de l’explosiô 
wagneriana.

Des dels inicis de la seva carrera, quan és 
descobert per Robert Schumann, el quai el 
defineix en un article en una revista musical
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com ‘Thome que ha estai veillai per les 
Gràcies i els Herois per ser el gran elegit”, 
Brahms mantindrà una perllongada i activa 
actuació arreu d ’Alemanya corn a solista de 
piano, director d’agrupacions corals i or- 
questres, treballs que compaginará amb la 
composició. La seva estètica musical, en el 
moment més extremat i revolucionar! del ro
manticisme, causará polèmica en una Ale- 
manya dividida entre el conservadurisme de 
Leipzig, instaurât per Mendelsohnn, i 
l’avantguardisme de Weimar, dirigit per 
Listz, divulgador de la idea wagneriana. 
Brahms proposa una via independent i lliure, 
amb una mùsica, per una part, intimista, 
amb originals encadenaments harmonies i te
mes d’una Ilibertat modulant desconeguda, i, 
per l’altra, ofereix el seu llenguatge musical 
de gran eloqüéncia i profunditat sobretot en 
les simfonies, obertures i concerts. No obs- 
tant aixó, allá on Brahms es troba més cò
mode será en l’ámbit del confidencial i in
tim. Fins i tot en obres de grans dimensions, 
com ara el “Requiem Alemany” o els 
“Quatre cants seriosos”, l’expressió intima 
s’imposa sempre amb un sentiments pro- 
funds i molt personals. Brahms és un exem
ple molt ciar de la continuïtat de certes tradi- 
cions “ clàssiques” en l’estil romàntic, i un 
descendent directe de les idees de Beetho
ven. En les obres més conegudes de Brahms 
són visibles les particularitats estètiques que 
volia donar a la música. Les seves primeres 
com posions de piano ja demostren el seu 
pensament orquestral i la severa seriositat 
influenciada per J.S. Bach, que impregnará 
a la seva obra. Les petites peces “Intermez
zi” anomenades cançons de bressol i “Va- 
riacions sobre un tema de Paganini” són 
obres de gran tendresa; fan ostentació d’una 
tècnica pianistica base d’aquests moments 
iniciáis en qué Brahms encara no ha trobat 
restii propi però que ja donen a la música 
alemanya tot de cançons, balades, danses 
hongareses, intermezzos, valsos, etc. de 
gran inspiració i beilesa. En el primer “Con
cert num. l per a piano” s’intueix un intent, 
per crear una simfonia, i hi ressalten uns si- 
lencis angoixosos i uns dramàtics “ trinos” 
sobre un fons de trèmols timbals. En canvi, 
en el “Concert num. 2 per a piano” presen
ta un aire amable i alegre, inspirât possible
ment en un dels viatges a Itàlia. En el “Con
cert per violi” retrobem la gravetat ambien
tal, amb melodies de profunda meditació. 
En la “Solemne Obertura Académica”, 
composta per a la seva investidura com a 
Doctor “ honoris causa” per la Universität 
de Braslau, Brahms demostra l’alegria 
d’aquest esdeveniment amb una obra de va- 
riacions sobre ternes estudiantils entre els 
quais destaca el “Gaudeamus igitur”. En el 
“Requiem Alemany” es fa present entre si- 
lencis i pauses de cors vocals, tot de pianis- 
sims, que produeixein un sentit itnim de do- 
lorôs desconsol. En aquesta obra, els solis
tes, cors i la orquestra demostren la magnifi- 
cèneia de Brahms. La “Rapsodia per a con- 
tralt” tret d’un text de Goethe sobre un dra- 
màtic viatge hivernal, és un lament vocal 
subjectiu i romàntic. En la música de cam
bra (un seguit de tercets fins a sextets) 
Brahms sembla evitar acuradament tota

possible comparació amb el seu idolâtrât 
Beethoven, i per aixô utilitza d’altres tipus 
de combinacions que ja havien estât empra- 
des per Spohr, i de les quais treu belles possi- 
bilitats expressives. Ha estât dit que la músi
ca de cambra de Brahms és una mena de 
preparació per a la creació de les esperades 
quatre simfonies. També ha estât dit que 
aquest retard a enfrentar-se amb la seva prò
pia vocació de simfonista és degut al sentit 
critic de la pròpia obra i al respectuós senti
ment d’admiració que tenia per les simfonies 
de Beethoven i de Schumann. Tot i això, 
Brahms va escriure quatre simfonies mestres 
que suposen la culminació del gènere instru
mental simfònic del romanticisme. Aqüestes 
composicions, la critica, amb visió beetho- 
veniana, les ha caracteritzades amb qualifi- 
catius. Aixi, per exemple, la primera sim
fonia, Hans Von Bulow la considerava “la 
desena de Beethoven”. La segona, pel seu 
aire idil.lic ha estât anomenada “Pastoral”', 
la tercera, dins d’aquesta escala de valors se 
la sol comparar, per la seva punyent profun
ditat, amb r  “Heroica” \ la quarta, l’ùltima, 
potser la més clàssica i diferenciada, ha estât 
simbolitzada per la seva malenconia i una 
elegància confirmada per una “xacona” 
que clou l’obra (influències de J.S. BACH) 
com la transcripció de la tardor vienesa. Tot 
això són valors d’intuició. BRAHMS vene
rava BEETHOVEN, però les seves pròpies 
simfonies fetes en plena època romàntica, 
són molt diferenciades dels origens que els 
atribueixen i expressen d’altres vivències. 
Per això en les seves estructures, que poden 
tenir un caire “ clàssic” , sobresurten els ti
pies temes brahmsians sobre l’amor, la natu

ra i el món infantil, en una dosificació con- 
tinguda de contrastos.

BRAHMS moria el 3 d’abril de 1897. Al 
seu gabinet de treball de Viena juntament 
amb el piano hi havia els retrats de J.S. 
BACH, BEETHOVEN i BISMARK, aixi 
com unes miniatures de Robert i Clara 
SCHUMANN. Eren el testimoni de les en- 
tranyables fidelitats de BRAHMS.

L’obra de BRAHMS va ser poc coneguda 
en el seu temps fora d ’Alemanya (la Franga 
impressionista rebutjava la seva música com 
a “somnis d ’un bevedor de cervesa”) i fins i 
tot mal coneguda a l’Alemanya mateix, però 
en el période dels anys vint d’aquest segle, 
va arribar, amb tota justicia, el reconeixe- 
ment de la cultura occidental.

BRAHMS no va ser cap renovador, com 
esperava Schumann, ni tampoc un nou 
Beethoven, corn creía Von Bulow; fou un 
gran instrumentista i un músic profunda
ment alemany.

c o n t i n u ï t a t  i  s e r v e i
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La creado d’una 
orquestra simfônica 
a Sabadell

L’“ Associació d’Amics de l’Ôpera de Sa
badell” , está vivint una gran activitat en 
aquest començament d’any, ja que a més de 
la preparado de l’ôpera “ Norma” de Bellini, 
que es representará a La Farándula, pel 
març, ha portât a terme un treball important 
amb motiu de la formado i presentado de 
r “ Orquestra Simfônica del Vallès” -que serà 
la tercera orquestra simfônica de Catalunya-, 
obra força eloqüent del fer d’aquesta Asso- 
dadô que presideix Mima Lacambra. S’ha 
créât aquesta orquestra simfônica itinerant i 
al serve! de Catalunya. Heus ad el sentit 
d’aquesta decisiô i el résultat d’un treball de 
gairebé tres anys. I s’ha créât una Fundaciô 
de caire totalment juridic, que es formalitzà 
el passât 15 de gener al despatx del notari Sr. 
Ramoneda.

Corn a presentaciô a nivell de tot Catalunya 
i amb oferiment a totes les ciutats catalanes, 
el dia 17 de gener la junta “ Amies de 
rOpera” i el Mestre Albert Aguado, director 
de l’orquestra, pujaren a Montserrat per tal 
de fer conèixer l’existènda d’aquesta Orques
tra al Pare Abat, Cassià M. Just, i demanar 
de poder fer a la basilica un concert d’oferi- 
ment a tot el pais, des del mateix cor de Cata
lunya. Es concretà la data del 4 d’abril. L’As- 
sociaciô informé al Pare Abat sobre tota la 
trajectôria del seu treball, des de la formaciô 
ara farà cinc anys.

La nit del 19 de gener, al teatre La Farán
dula, l’Orquestra Simfônica del Vallès, sota 
la batuta del seu Mestre Albert Aguado, assa- 
java per primera vegada i ho feia davant les 
autoritats. L’Associaciô d’Amics de l’Ôpera 
de Sabadell, presentava, aixi, aquesta orques
tra per ella promoguda, al Conseller de C'ul- 
tura de la Generalität de Catalunya, Joaquini 
Ferrer, el vice-president de la Diputació de 
Barcelona, Jordi Labória, a l’alcalde de Sa
badell, Antoni Farrés, al conseller de cultura 
de l’Ajuntament, Isidre Creus, i ais medis de 
comunicació del pais. Una vetllada histórica 
per a Sabadell i per a l’Associació, en la qual 
es feia realitat un ambicies somni. Ara, tres 
dies a la setmana, l’orquestra assaja la simfo- 
nia n? 25 de Mozart i també una de Beetho
ven, les dues obres que oferirá en el Concert 
de presentaciô a Sabadell la nit del 27 de 
març, i el dia 4 d’abril a la basilica de Montse
rrat. I d’aqui, a les ciutats catalanes, amb els 
concerts que siguin programats al llarg de lot 
l’any.

Son cinquanta llocs de treball per a joves 
músics, per molts dels quais és la primera lei- 
na; més un director, un sub-director i aju- 
dant, i un encarregat deis afers de l’Orqiies- 
tra. Són gent de Sabadell, Cerdanyola, Mar- 
torellas, Barcelona, Sant Feliu de Codines, 
Granollers, St. Pere de Torelló, Mahó (Me
norca), Tona, l’Hospitalet, Valldoreix, Igua
lada, Manresa, Terrassa, i Ontinyat. 20 vio
lions, 8 violes, 8 violoncels, 4 contrabaixos, 2 
fiantes, 2 oboes, 2 clarinets, 2 fagots, 1 trom
pa, 2 trompetes i 1 percussió.

En la constitució de l’orquestra han col.la
boral amb subvencions económiques, la Di
putado de Barcelona i la Generalität, apor
tan! cinc milions de pessetes cadascuna. Es 
pretén que l’Orquestra pugui realitzar uns 70 
concerts anuals, amb els quais s’autofinan- 
ciará. L’Orquestra també pretén omplir el 
buit musical existent a Catalunya, tota vegada 
que els que vollen sentir música en viu havien 
de desplaçar-se a Barcelona, com ha dit Mima 
Lacambra, presidenta d’Amics de l’Ópera.

R.T.
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A mena de conte

Els Avis Fortuny
A ramie Francese Fortuny

'omençarem aquesta nostra historia 
situant-nos uns pocs anys abans que 
s’esdevingués aquell dissortat malfat -la 
guerra incivil del 36-.

Un matrimoni, délicat de salut, el 
metge de capçalera, amie de la casa, 
aconsellà un canvi d’aires, recomanant- 
los un poblé vallesà, muntanyenc. El 
fili ho disposé tot i pocs dies després 
aquell matrimoni fou traslladat al Hoc 
recomanat. Ben aviat s’hi van sentir 
ben acollits i sigui per una cosa o per 
una altra o per totes albora, van mino
rar de salut; s’identificaren plenament 
amb els pobletans i compartiren les se- 
ves alegries i tristeses. L’home, music 
per vocació, i claverià de sempre, es 
preocupé d’organitzar, entre la xicalla i 
el jovent, un cor. Va saber comunicar el 
seu entusiasme i el seu coneixement mu
sical a tothom. A més, com que tenia 
bon carécter, tothom l’estimava i el se
guía. I la seva muller va aportar també 
el seu bon gra de sorra a l’obra; ella 
ajudé a tothom qui necessitava d’ella i 
mai no tingué un no per a ningú: sem
brava el bé arreu. Ajudava les parteres i 
els desvalguts i a qui sabia que tenia ne- 
cessitats. I així, dia a dia, aquell matri
moni benvingut va esdevenir un matri-

moni exemplar. Marit i muller es dona- 
ven a mans plenes, sacrificant-se moites 
i moites vegades per ajudar a altri.

Els anys dificils de la guerra els posa
ren a prova: mai no van defallir. Ella, 
l’Anita, va morir uns anys després i fou 
tant el sentiment dels pobletans, grans i 
petits, que l’acte d ’aquell dol fou multi- 
tudinari, compartit per tothom. L’avi 
Fortuny, com tots el coneixien i l’ano- 
menaven, segui la seva via, ara tot sol, 
donant-se ais altres i fent el proísme que 
el feia bategar a tothora. Mori uns anys 
després i fou plorada i sentida la seva 
partença: el poblé tot l’acomiadé amb 
un plor -i amb un cant...

I malgrat que els anys han passât, el 
record deis avis Fortuny ha sobreviscut 
en el poblé. I ha estât aquest mateix po
blé que demané que caldria honorar-los 
dedicant-los un carrer. Aquest veil pro- 
posit -auténtic anhel ciutadé- germiné: 
l’Ajuntament acordé donar el nom 
d’“ Avis Fortuny” a un carrer.

Dels avis Fortuny horn en serva un 
bon i dolç record. Saben que les seves 
énimes són al cel, i a la terra on van 
arrelar i morir, descansen en la pau de 
Sant Llorenç Savall...

J.C.

“ Cor Savall”  (1952)
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Poemes de muntanya
per Esteve Pujol i Pons

PLANY AL PIRINEU
La muntanya plora sola quan fa nit; 
de dia tothom la contempla.
La muntanya és de tots i no és de ningù.
Tothom canta:
“La muntanya és meva, ben meva, ben meva, 
la muntanya és meva quan surto al mati” .
Ningù no sap que de nit ploren les muntanyes; 
tan fermes, tan cepades...
Quan resten soles, embellides amb la corona llunyana d’estels, 
la gent es pensa que dormen.
No dormen, no; ploren.
I ploren perqué no són de ningú.
Perqué són de tothom.
I ser de tothom fa plorar de nit.
Al capvespre, quan es pon el sol, 
quan l’ombra acarona els seus roquers, 
quan congestes i tarteres senten els peus darrers, 
la muntanya s’esgarrifa, 
román quieta i somiqueja.
Els gemecs, no els sent ningú.
Només senten les rialles quan el sol li eixuga el front.
Però quan gemeguen soles i sanglotegen en la foscor, 
ningú no n’és testimoni, perqué no són de ningú.
El rierol que rellisca i fa un bot a l’espadat, 
li fa un xic de pessigolles, 
però corre avall, avall, 
i se’n va cap a la plana...
... que tampoc no és seu el riu!
Perqué cal que resti sola, 
ben sola la muntanya de nit.

.

NEU A LA MOLINA
Flor Natural ais XIV Jocs Floráis 
de Muntanya 1975

Tot era silenci, 
fred silenci, 
blanc silenci, 
neu, neu i més neu.

La neu quieta ais nostres peus, 
sobre aquesta neu volávem.
Tot callava al nostre entorn.
L’únic mot fou: “ Quin silenci!’’
I encara dit tan suau 
que eixamplá més el silenci.
El cor calent 
feia la guerra 
a la freda neu.
Al voltant, tot un polsim 
de neu lenta, esmicolada, 
ens va ruixant i besant 
fent gotetes a la cara.
La boirina 
mulla 
i’amor 
i el silenci.
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per D.S.C.

Els nostres valors musicals i teatrals en Factualitat,,,

Recordant... Maria Teresa Boix i Puig
per Daniel Sanahuja i Capella

" partir del QUADERN n? 3 corres- 
ponent als mesos de Juliol-Agost de 
1978fins a la data, han estât publicades 
28 biografíes dels nostres artistes dedi
cats al cant, a la música i a I teat re.

Véritablement, no hem fe t més que 
RECORDAR personatges que s ’han 
distingit, uns més, altres menys, en el 
conreu d'aquestes activitats.

També en el decurs dels nostres re- 
portatges hi han aparegut una colla de 
conjunts musicals que en el transcurs 
dels any s han estât les delicies de la nos
tra joventut, amenitzant els concerts i 
balls de tots els locals i societats de la 
nostra ciutat.

Hem parlât, igualment, de les cobles 
de sardanes, donant preferència a la 
primera que pogué actuar després de la 
guerra civil, quan ni tant sols es podia 
pensar en català, gràcies a les gestions 
portades a cap pel recordat i exceUent 
professor de música en Josep Molins i 
Fàbregas.

Han estât, aixi mateix, causa d ’espe
cial atenció, els directors de les agrupa- 
cions corals que amb el seu esforç han 
fe t  que per mitjà del cant fo s  estimada i 
practicada la música per infinitat de 
persones que sense les seves ensenyan
ees mai no haurien pogut gaudir de les 
excel, lències d ’aquest art.

Per fi, RECORDANT..., ha parlât 
de tot i de tots els que han ESTAT... i 
seria injust que no es dediqués un nou 
période parlant de tot i de tots els que 
SON... Per aixô els nostres escrits, en 
endavant, els publicarem amb el se- 
güent titol general: ‘"ELS NOSTRES 
VALORS MUSICALS I  TEATRALS  
EN  L ’A C TU ALITA T”, donant a co- 
nèixer directors, compositors, instru
mentistes, pedagogs, cantants i actors 
teatrals entre els quais hi trobarem una 
bona colla d ’excel, lents artistes.

Esperem, dones, que aquesta nova 
etapa que anem a començar serà del 
grat dels nostres seguidors i que els es- 
collits per publicar la seva biografía ens 
concediran les facilitats necessàries per 
poder complir el que en la publicado 
d ’aqüestes radies oferim al pùblic saba- 
dellenc.

asqué a Terrassa el dia 8 d’octubre 
de 1933. Els seus pares, Pere Boix i Fort 
i Maria Puig i Casas, vivien a Terrassa i 
va ser dos anys després d’haver nascut 
Maria-Teresa que la familia es traslladà 
a Sabadell on el seu pare tenia el càrrec 
de director de l’empresa Garriga Ger
mans, càrrec que ostentà fins a la seva 
jubilado. Del matrimoni en nasquéren 
cinc fills: Josep (avui vicari episcopal a 
Barcelona); Joan (director d’exporta- 
ció); Maria-Teresa; Pere (enginyer tex
til) i Montserrat (psicologa).

Des de molt joveneta Maria-Teresa 
Boix ja va demostrar véritables dots per 
la música els quais foren observats per 
les “ Mares Escolàpies” que la feien 
cantar a totes les festes religiöses i esco- 
lars. Els seus pares en donar-se compte 
de la seva condició, als dotze anys, la 
portaren al mestre Josep M®. Llorens 
per cursar els estudis de piano que va 
acabar uns anys després diplomada a 
l’Académia Camináis de Barcelona que 
llavors podia concedir tal distinció. Al 
mateix temps, la seva mare entusiasma
da per la il.lusió que sentia pel cant, la 
portava cada setmana a Barcelona amb 
la contralt Concepció Callao que li va 
donar les primeres lliçons i l’impuls per 
estudiar “ el bel canto” que ja no va 
deixar mai.

Mentrestant, als catorze anys, ja va 
actuar per primera vegada en unes gales 
artistiques que se celebraren a Terrassa, 
essent-hi invitada novament l’any 1948, 
precisament, en un dia que també hi ac- 
tuà el famós bariton Marc Redondo, 
que en sentir aquella nena que en 
r “ Aleluya” de Mozart donava sense 
cap dificultat el “ do sobreagut” va 
quedar-se sorprès i li féu una bella dedi
catória que, naturalment, Maria-Teresa 
guarda amb gran veneració.

Més tard, i acabats els estudis de pia
no, va emmaridar-se, als vint anys, amb 
el jove Valenti Mestre i Sors, molt cone- 
gut sobretot en aquella època, per les 
seves vocacions artistiques com a fun
dador de la “ Joventut de la 
Farándula” , director, actor i escriptor 
de diverses obres d’espectacle per a in
fants, representades amb gran èxit, aixi 
com també gran pessebrista i afeccionat 
a la pintura. Voi dir que totes les condi- 
cions del seu marit han servit en el de
curs de la seva vida per facilitar-li i pro- 
mocionar la tasca que durant els anys 
havia de ser tan dilatada i véritablement

artística. Del seu matrimoni en nasque- 
ren quatre fills: Pere, Maria-Salut, 
Fluís i Montserrat, dels quais la darrera 
és l’ùnica que promet continuar els es
tudis musicals, puix ja ha demostrat els 
seus dots corn a violinista.

Com siguí que el période de ser mare 
li va donar bona experiència de mestres- 
sa de casa, l’any 1970 es va presentar en 
el concurs que la revista “ AMA” va 
convocar per descobrir la millor “ AMA 
DE ESPAÑA” i Maria-Teresa va èsser 
mitjançant concurs, la représentant de 
Catalunya i, requerida a Madrid va 
anar a competir. Les finalistes foren re- 
budes per l’alcalde Jesús Suevos i al Pa
lau de la Zarzuela pels llavors princeps 
d’Espanya avui reis Joan-Carles i So
fia. Maria-Teresa s’enorgulleix d’haver 
tingut als braços el futur rei: el princep 
Felip.

Un cop acabat el période de més obli- 
gacions familiars, va convalidar el titol 
de professora de piano i de professora 
de cant en el Conservatori Superior de 
Mùsica del Liceu de Barcelona fent-se 
mereixedora l’any 1971 del premi 
“ Mercedes Bonis” per a cantants 
d’ôpera que el dit Conservatori conce
dia anualment. Va ser llavors coinci- 
dint, per aqüestes dates, amb el cente
nari del naixement del gran compositor 
català Amadeu Vives, que fou seleccio
nada per actuar en l’obra “ Bohemios” 
d’aquest autor al Gran Teatre del Li
ceu.
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La seva dedicado com a professora 
de piano i cant ha estât incansable i 
fructifera a la vegada, per aixô no és 
d’estranyar que durant els dinou anys 
ininterromputs que ha donat a la ciutat 
el seu “ Concert de Primavera” a càrrec 
dels alumnes més avantatjats i d’ella 
mateixa, s’hagi pogut apreciar la seva 
linia pedagògica, clarament demostra
da pels que deixant d’ésser alumnes, 
han passât a la Professionalität con
duits sempre de la seva mà, trobant 
aixi, el carni de la seva vida.

Darrerament, una de les seves alum
nes, Montserrat Sanromà, que des dels 
seus inicis ha estât guiada per ella, va 
èsser sol.licitada per participar en el 
“ Concurs Intèrnacional de Cant Fran
cese Viñas” en el que varen assistir-hi 
trenta-un Estats i la Montserrat fou la 
guanyadora del premi “ Diputació de 
Barcelona” dotât amb cent mil pessetes 
i a més, fou entrevistada pel jurat inter
nacional i requerida per a continuar els 
seus estudis a Milà (Itàlia).

Sens dubte que Maria-Teresa Boix, 
ha estât dotada d’una psicologia natu
ral per a l’ensenyança i d’un tempera
ment amable però molt inquiet i lluita- 
dor, puix, no ha perdut mai la ocasió de 
continuar estudiant i millorar el seu ba- 
gatge artistic i professional.

L’any 1981, es traslladá a Salzburg 
(Austria) i en els Cursos Internacionals 
ampliá els seus coneixements de tècnica 
vocal amb el professor R. Knoll. Tam- 
né a Barcelona i amb el professor Paul

Schilhaswsky, de fama mundial, per
feccionó durant diversos anys la tècnica 
d’expressiò musical en la depurada i di
fícil interpretació del “ Lied” alemany. 
També cal destacar el seu permanent 
contacte amb el professor Gilbert Price, 
de qui ha adquirit grans coneixements 
en la tècnica del cant i perfeccionament 
dels idiomes com també del repertori 
musical, tot el que fa que de les seves 
ensenyances puguin sortir véritables 
professionals de la mùsica.

Com a directora de corals ha demos- 
trat a Sabadell i fora de la nostra ciutat 
la seva vàlua ja que durant set anys, del 
1975 al 1982, amb gran nombre de can- 
taires va promocionar la secciò de nois i 
noies de l’Orfeó de Sabadell i més tard, 
va èsser la fundadora i directora de la 
“ Coral del Conservatori” ...

També es deuen a la nostra biografia
da els esforços realitzats per conseguir 
dotar el Conservatori Municipal de l’as- 
signatura de cant, que en fer-se realitat, 
ben aviat va proliferar amb un bon 
nombre d’alumnes, cosa que va obligar 
al Consistori a convocar oposicions per 
a la provisiò d’un nou professor, re
calent aquest càrrec en la nostra biogra
fiada Maria-Teresa, per haver superat 
amb escreix les proves a què foren sot- 
rnesos els participants al concurs.

En el decurs de la seva carrera musi
cal ha donat infinitat de concerts com a 
soprano, dintre i fora de la nostra ciu
tat, moites vegades acompanyada al 
piano pel mestre Adolf Cabané; no obs-

tant, en una ocasiò que tingué d’actuar 
en un local de Badalona, li fou posada 
com a condicio, que ella mateixa s’ha- 
via d’acompanyar, puix també els inte
ressava comprovar i gaudir de les seves 
qualitats pianistiques. També cal es- 
mentar, que durant diversos anys fou 
solista de l’Orfeò de Sabadell.

Derivai dels seus coneixements de la 
veu, darrerament es va especialitzar en 
la foniatria, dirigint l’any 1983 el curs 
de “Tècnica Vocal” organitzat pel serve! 
de Recursos Pedagògics de l’Ajunta- 
ment i de llavors en?à, adquirides noves 
experiències, ha fet veritables rehabili- 
tacions en aquest camp inclosos a pro- 
pis metges afectats de disfonies.

* * *

No hi ha dubte que Maria-Teresa 
Boix i Puig, és una excel.lent professio
nal que domina a la perfecciò i amb sol- 
tura tots els sectors de la mùsica i del 
cant. Això li ha valgut l’atorgament de 
diferents premis i distincions com és la 
de que els nostres més distingits poetes 
hagin versificai la bellesa i encant de les 
seves interpretacions i la gràcia i simpa
tia de l’exquisida executant.

* * *
Aquest és un dels joves valors musi

cals amb qué compia la ciutat i que ens 
ha complagut donar a conèixer. Segura- 
ment que en el decurs del temps será re- 
conegut com a tal i li serà concedi! el 
Hoc que entre els nostres honorables li 
correspon. •

Tot un any d’absència
SOM I SEREM COM UN S  
OREES DEL SACERDO T  
I TAM BÉ DEL PO ETA

- “ Amb la poesia ja no salvarem 
cap pàtria” .

X avier B R U  D E  SA LA .

“ ¡Sense poesia tampoc no en 
salvarem cap! Poesia i caliu i fe, 
utopia cristiana, i possible” .

Bisbe PE R E  C A S A L D À L IG A .

M irai, àdhuc primmirat,
0  beeix les Rectes Normes.
S obresortint, malgrat “ lui” ,
S ense esquivar un sol mot,
E ntremig d’aquella cultura 
N orreada pel dit dictador.

C asolà i universal albora,
A plega al seu entorn intim 
M ilers d’acompanyants molt
1 ntrigats per la vàlua -
L ùcida- del bon Home de Déu.

G uanya lloança, i calla.
E scriu lletraferit, i pensa.
I ntueix un nou mon lluminôs 
S egur d’arribar-hi un jorn.

Joan C A SA L S I SA LA
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La Cobla “ Sabadell” (1952-1980)
per Jaume Nonell i Juncosa

T  ou per l’agost de 1952 quan la cobla 
“ Molins” passà a denominar-se cobla 
“ Sabadell” (veure “ Quadern” n°. 50). 
Aleshores l’integraven els professors: 
Joaquim Rovira (flabiol), Narcis Co
loni i Francese Gutsens (tibies), Salva
dor Ilia i Ramon Carbonell (tenores), 
lu  A lav ed ra  i Jo sep  A u fe ril 
(trompetes), Joan Parera (trombo), Da- 
mià borente i Joan Pijoan (fiscorns) i 
Pere Tiana (contrabaix).

El canvi de nom no va afectar en res 
la bona marxa de la cobla. L’ait prestigi 
de que gaudia la formado sabadellenca 
quan es denominava “ Molins” , va con
tinuar intacte. Les col.laboracions amb 
l’Esbart Verdaguer i la cobla “ Barcelo
na” continuent essent freqüents. Parti
cipa, per exemple, el 8 de desembre de 
1952, en el recital de dances i mùsica 
per a cobla organitzat amb motiu del 
Vè Aniversari de r “ Anella Sardanista 
Almogàvers” al Palau de la Mùsica, al
ternant amb la “ Barcelona” i la “ Prin
cipal de Badalona” . Entre altres obres, 
va interpretar conjuntament amb la 
“ Barcelona” , les sardanes per a dues 
cobles i timbales “ Primaveral” (Jo- 
quim Serra) i “ Narcisa” (J. Sancho 
Marracó) i totes tres cobles, les gloses 
“ Pirinenques” (Francese Pujol) i “ La 
maledicció del Compte Arnau” dirigida 
pel propi autor, Eduard Toldrà. Son tí- 
tols i noms que ens donen una mostra 
clara sobre la categoria de la cobla “ Sa- 
badell” en la década deis cinquanta.

L’any 1955 es produeixen els primers 
canvis significatius en la seva formado. 
Joaquim Rovira es casa i abandona de- 
finitivament la professió de músic. La 
seva plaça de flabiolaire és ocupada per 
Lluís Fargas, qui a l’ensems s’encarregà 
del piano a la formado d’orquestra. 
Així es cobriria millor aquest lloc, que 
amb anteriorità! n ’havia tingut cura Jo
sep Molins, tot i que Fargas va haver 
d’aprendre a tocar el flabiol. La se- 
güent baixa esdevingué amb la marxa 
de Pijoan a América amb “ Els Fatxen- v 
des” . Parera passarla a segon fiscorn i 
Candi Bach entrarla com a trombò i 
violi. La “ Sabadell” reunía així, amb 
Bach i Parera, els possiblement millors 
dos violins de Sabadell d’aquells mo- 
rnents. També en aquest cas, el nou in
corporât, Bach, va haver d’aprendre 
l’instrument que tocava a la cobla 
-trombò-.

Però dos anys més tard, el 1957, dos

altres canvis donarien una fesomia no
va a la cobla. Salvador Illa, en una deci- 
sió sobtada, deixa la formació de la 
qual n’havia estât fundador. La cobla 
es va dirigir a Josep Coll, el gran instru
mentista de tenora de la “ Barcelona” , 
per si tenia algún alumne per cobrir la 
vacant d’Illa. Coll va recomanar Joan 
Padró (1), de Manresa qui feia algún 
temps havia deixat la cobla “ Farrés” . 
En una carta datada el 10 de Març de 
1957, Coll li deia a Padró “...reberá 
una carta de la cobla “Sabadell”, 
abatís “Molins”, jo  cree que és una bo
na oportunitat per si voi dedicarse a la 
música, però caldrà que estudii força 
perqué aquí es toquen uns programes 
força difícils”. En la mateixa data, lu 
Alavedra représentant de la cobla, es- 
crivia a Padró solicitant-li ingressar a la 
“ Sabadell” . En la postdata afegia: 
“Senyor Padró, si em dongués una con- 
testació afirmativa, diumenge dia 17 
podría actúa amb nosaltres.. Així va 
succeí i el nou tenora debutava el dia 17 
al matí a Castellar i a la tarda a la Pista 
Carol amb motiu de les festes del Xé 
Aniversari de “ Sabadell Sardanista” . 
Padró tenia aleshores 26 anys, treballa- 
va en una fábrica i no li era possible 
l’assisténcia a la majoria d ’assaigs set- 
manals. Si l’audició o concert era de 
molt compromis la cobla es reunía una 
estona abans, ja amb la preséncia del 
propi Padró, a fi de repassar les obres a 
interpretar.

L’altre canvi important d ’aquell any 
1957, fou la jubilació de Joan Parera. 
El seu lloc de fiscorn segon fou ocupat 
per Quirze Boleda, de Cerdanyola. Els 
4 anys següents la “ Sabadell” no sofri- 
ria cap variació. Aquest période marca 
el punt més àlgid de la seva trajectòria 
artística. A un solista de tenora jove, 
amb il.lusiô i ganes de disfrutar tocant 
corn era Padró, s’hi afegia el comple
ment ideal, el tibie “ Ciset” Colom, un 
prodigi de força i facultats. En el rest
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del darrera hi trobàvem el fiscorn Da- 
mià Lorente i Josep Auferil que havia 
passât a la plaça de primer trompeta. Si 
hi afegim a Pere Tiana, un contrabaix 
expert que “ semblava un violoncel” (2) 
i la resta de companys, tots ells mùsics 
amb molt d’ofici, trobarem una cobla 
de gran volada. Segons el testimoni de 
varis dels sens components i davant 
d’una sardana o ballet tocats a vista, 
cas que es donava sovint, el músic sola- 
ment s’havia de preocupar d’ell; ja sa
via que els demés seguirien.

Els programes deis concerts que in
terpretava la “ Sabadell” , molts d’ells 
alternant amb la “ Barcelona” i altres 
conjunts de primera fila, eren d’una 
gran envergadura musical, tant en sar
danes com en mùsica per a cobla: glo
ses, poemes simfònics, etc.

Podem destacar la seva participació 
el 23 de febrer de 1958, en el Pestival- 
Homenatge a Joaquim Serra, mesos 
després del seu traspàs, el Concert An- 
tològic de Mùsica per a Cobla (7 desem
bre 1961) amb motiu del IV Aniversari 
de la Unió de Colles Sardanistes, el con
cert de Sant Jordi, amb les obres pre- 
miades en el concurs musical “ Joaquim 
Serra” (1961),... i un llarg etcétera 
d’importants actuacions. També va 
continuar acompanyant moites actua
cions de ballets, ara a més, amb l’Es- 
bart Dansaire de Rubi. I a la plaça? 
Dones, igualment la seva preséncia era 
garantía d’una bona vetllada per als 
dansaires, oferint sardanes per a tots els 
gustos. Igual es programava “ Remem- 
brança” de Joaquim Serra o qualsevol 
de les sardanes d ’en Bou, que “ Aquell 
rossinyol” , una difícil obligada de tibie 
de Ricard Viladesau, “ Els saltirons de 
la Xica” obligada de trompeta amb va- 
riacions del propi solista Josep Auferil, 
o “ Cristineta” (J. Font Sabaté) una 
sardana que posa a prova tots els ele
ments d’una cobla.

També cal remarcar la participació al 
XV Festival Folklóric Internacional, 
del 24 al 27 d’agost de 1957, a Amélia 
els Banys i a l’Aplec de Paret Delgada a 
la Selva del Camp el 20 de maig de 
1962, una de les máximes manifesta- 
cions catalanistes deis anys seixanta. 1 
una anécdota: el dia que va morir Joa
quim Serra, 20 de novembre de 1957, la 
cobla “ Sabadell” es trobava al Palau 
de la Mùsica amb l’Esbart Verdaguer. 
Després que la noticia fou comunicada



ais assistents, la cobla va interpretar 
“ Cavalleresca” , escoltada per un pú- 
blic emocionat a peu dret.

L’any 1962 entren Eusebi Antonino i 
Salvador Marti (3), mùsics procedents 
d’orquestres de ball, per rellevar lu 
Alavedra i Pere Tiana, ambdós d’edat 
ja avançada. Antonino es feu càrrec de 
la representado.

Però la baixa que més va acusar la 
cobla, fou la de Joan Padró, qui la seva 
teina en una fábrica i en haver-se de 
desplaçar des de Manresa, no li perme- 
tia complir regularment, es va acomia- 
dar a principis de 1964. La plaça de pri
mer tenora fou coberta primerament de 
forma provisional per dos o tres instru
mentistes, fins que es contractà a Mi
quel Juliana procèdent de la dissolta 
“ Principal de Castellar” , el qual entra
rla com a segon tenora i Carbonell pas
sarla a primer. Aquest es va anar adap
tant al nou Hoc, però, malauradament 
moriria a finals de 1967. Padrò col.la
borarla en alguna posterior oportunitat 
amb la “ Sabadell” com en el concert de 
Sant Esteve de l’any 1967 a Sabadell.

Contractar la “ Sabadell” costava des 
d’unes 750 pessetes l’any 1957 (65 per a 
cada music) fins a les 1.850 de l’any 
1962. Igual que en l’etapa anterior, tots 
els músics tenien un altre ofici i la músi
ca solament era un complement. La 
formació d’orquestra es va anar aban- 
donant progresivament.

Ja hem dit que els anys 50 i bona part 
dels seixanta marquen el màxim esplen
dor de la cobla “ Sabadell” amb espe
cial relleu del que en podríem denomi
nar “ etapa Padrò” . La davallada més 
profunda s’iniciaria a principis dels 
70, una crisi, però, que anava relacio
nada amb la que començava a afectar la 
sardana. Les actuacions de compromis, 
concerts importants, els grans festivals 
de ballets també s’anaven esllanguint. 
Al costat d’això, les cobles, i aquest no 
era el cas solament de la “ Sabadell” , 
tenien dificultáis per renovar llurs plan
tilles. “EÌS nous músics procedien habi- 
tualment d ’antigues formacions de ball 
que també travessaven un gradual pro
cès de desaparició. El problema s ’agu- 
ditzava si l ’element a substituir era un 
flabiol, tibie, o tenora” (4). Per dir-ho 
més gráficament: a cada bugada es per
día un llençol.

La vacant de Carbonell era coberta 
(1968) amb el reingrés dé Salvador Illa 
després d’onze anys d’haver deixat la co
bla. En aquest période va estar en diver
ses agrupacions de Sabadell, Barcelona, 
Igualada i Manresa. També ingressa 
Jaume Calsina en el lloc de segon fis- 
corn substituint Quirze Boleda. L’any 
1971 la cobla reb una altra forta sotre-

l,a “ Sabadell”  al l’are (iiiell. vers l'anv 1959 o I960. Darrera: Iii Alavedra. .losep Aiileril, C andi Bach, Damiá 
1 óren le . Quirze Boleda i Pere Tiana. DavanI; I luís Fargas, Francese (iiilsen s, Narcís ( olon i, .loan Padró i Ramón 
Carbonell. Fra la niillor època de la cobla.

gada, “ Ciset” Colom, amb problèmes 
a la vista, es veu obligat a deixar de to
car. Comptava aleshores 73 anys, però 
encara era un bon puntal. A l’Aplec de 
Sabadell de 1971 al bosc de Can Deu li 
havien estât programades les obligades 
“ Els dos merlots” (2 tibies) i “ Refila 
Pep” que ja no va poder tocar. El seu 
traspás es produia l’any 1977, deixant 
un imborrable record a la gran familia 
sardanista. Ramon Burniols, de Terras
sa, ocupa el seu lloc, però solament du
rant dos anys ja que moriria de repent. 
Joan Roca, ex-“ Pral. de Castellar” , 
fou el seu relleu, així com Antoni Bar- 
trina s’ocupà del paper de trombò en 
jubilar-se Candi Bach. L’any 1973 tro- 
bem la següent formació: Lluis Fargas 
(flabiol), Joan Roca i Francese Gutsens 
(tibies), Salvador Illa i Miquel Juliana 
(tenores), Josep Auferil i Eusebi Anto
nino (trompetes), Antoni Bartrina 
(trombò), Damiá Lorente i Jaume Cal
sina (fiscorns), Salvador Martí (contra- 
baix).

D’aquí fins a 1980 els canvis són 
nombrosos (entre paréntesi, l’any d’in- 
corporació de l’instrumentista en cada 
lloc) (5): Flabiol: Joan Plans (1977), Al
fred Llorens (1979). Tibie II: Isidre 
Corderas (1974), Francese Gutsens 
(1980). Tibie I: Isidre Corderas (1980). 
Tenora I: Miquel Juliana (1980). Teno
ra II: Josep Mas (1980). Trompeta II:
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Josep Mercader (1977). Trompeta I: 
Eusebi Antonino (1977). Trombò: Julio 
Burgos (1979), Juliá Estapé (1980). Fis- 
corn 1: Josep Burgos (1978). Fiscorn II: 
no hi hagué cap variació, sempre fou J. 
Calsina. Contrabaix: Josep Auferil
(1977), Juliá Estapé (1979), Antoni 
Bartrina (1979).

Massa canvis en poc temps; alguns 
instrumentistes havien d ’agafar un ins
trument que no era el seu, com el cas de 
Josep Auferil que va tocar el contra
baix. Solament el fet positiu de la incor- 
poració d’un element jove després de 
molts anys, Alfred Llorens, un novell 
ITabiolaire sabadellenc.

Els assaigs setmanals ja feia temps 
que no es celebraven i el nivell artistic 
de la cobla s’anava dégradant de mica 
en mica fins a tocar fons el 1980 i pri
mers mesos de 1981.

Tot feia sospitar que la histórica for
mació estava abocada indefugiblement 
a la seva mort. La manca de músics, 
una deficient gestió administrativa, un 
clima creixent de desencís, van trans
formar la cobla “ Sabadell” en una ca
ricatura de la gran cobla que havia es
tât. Sortosament a partir de 1981 va so- 
frir canvis profunds que la feren reeixir 
quasi miraculosament i que explicarem 
en el proper número de “ Quadern” .

(1) Joan Padró havia nascuí a Manresa el 18 d'oc
tubre de 1930. Havia estudiat la tenora amb 
Frances Giménez, Arcadi Margarit i Josep 
Coll. Actualment toca a la “Principa! de Te
rrassa”.

(2) Joan Padró, testimoni verbal.
(3) Martí era de Cerdanyola i onde del composi

tor Eduard Martí i Teixidor.
(4) Jaume Nonell i Lluís Subirana: “La sardana i 

les cobles juvenils”. Biblioteca Quadern ni’ 
II. 1986.

(5) Hi han casos que un mateix miísic canviava 
d ’instrument per necessitats de la cobla.
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Cinema

Un YÌatge inìcìàtìc pel món de la ment
per Pere Cornelias

algrat les prestidigitacions fantàs- 
tiques de Georges Méliès -totes delicio- 
ses, algunes magistrals-, Jules Verne ha 
estât un dels escriptors cinematogràfi- 
cament menys afortunats. Moites de les 
seves novel.les s’han adaptat al cinema, 
ben poques amb encert. El llistat com
plet és llarguissim. Recordem només la 
pobresa de mitjans i d’imaginaciô de 
FROM THE EARTH TO THE MOON 
(1958, De La Tierra a la Luna), de 
Byron Haskin, suposada fusiô de De La 
Terre à la Lune (1865) i Autour de la

LEAGUES UNDER THE SEA (1954, 
Veinte mil leguas de viaje submarino), 
de Richard Fleischer, intel.ligent i fasci
nant integració de Vingt mille lieues 
sous les mers (1870) i L’île mystérieuse 
(1875). Les tres projeccions que, ben 
aviat (6-3, 1-4 i 2-4), es faran a Sabadell 
de JOURNEY TO THE CENTER OF 
THE EARTH (1959, Viaje al centro de 
La Tierra), de Henry Levin -una altra 
venerable excepció-, són el motiu 
d’aquest escrit.

Voyage au centre de La Terre (1864)

mètricament trabada: una primera part, 
que és la informado que ens dona el 
passat (el criptograma i el carni que un 
altre cientific va obrir anys enrera); el 
viatge, motiu de l’aventura, recerca 
d’un nou Graal, i el desenlia?, que no 
tanca el carni, que resta obert, amb 
l’esperanga dipositada en el demá. Des 
que Lidenbrock, Axel i Hans inicien el 
viatge fins al seu retrobament del món 
exterior, la naturalesa, Iliure i salvatge, 
meravellosa i horrible, es convertirá en 
el gran obstacle que els aventurers hau-

Lune (1870); el viatge de postal i turis- 
me barat que, conduits per Michael An
derson (AROUND THE WORLD IN 
80 DAYS, 1956, La vuelta al mundo en 
80 diâs), feien Phileas Fogg (insubsti
tuible David Niven) i Passepartout 
(convertit en un ridicul idiota per un 
Cantinflas a l’americana totalment fora 
de Hoc), grans protagonistes de l’àgil i 
divertida novel.la de Verne Le tour du 
monde en quatre-vingts jours (1873); 
les diverses versions, totes desafortuna- 
des, de Miguel Strogoff (1876), o el des- 
virtuament que de Robur, le conqué
rant (1886) feia William Witney a 
MASTER OF THE WORLD (1961, El 
amo del mundo), film vulgar i insubs
tancial que ni la preséncia de Vincent 
Price aconseguia realçar. Són uns 
quants exemples triats a l’atzar. I, en- 
mig, una lluminosa excepció: 20.000

és el segon “ voyage extraordinaire’’ de 
Verne i una de les seves obres cabdals 
(1). La idea central, que vertebra tot 
l’itinerari vernià -l’home a la conquesta 
del món-, és ja present en aquest vo- 
lum. L’estret lligam entre els tres mo
ments del pas del temps -el passat, el 
present i el futur- explica tota l’aventu
ra del Ilibre, que té una estructura li
neal, de “ crescendo’’ continu, mil.li-
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ran de travesar. La ciència de Liden
brock, la força i l’experiència de Hans: 
tot será indispensable. L’obra és el des
cens a l’inconegut, el viatge a través de 
l’impossible, la fantasia i el perill, la 
fascinació que no permet de recular: les 
ganes subconscients que té tota persona 
de descobrir els inferns. La cosa és cla
ra: l’entrada i la sortida s’efectuen per 
un volcà, forât obscur de fums i foc, i 
les ùltimes grans amenaces són els 
monstres que, davant la gruta infernal, 
poblen totes les historiés. La novel.la té 
un absolut equilibri narratiu. Els seus 
passatges descriptius donen un món que 
forma part de la ment, que ni és ni pre- 
tén ser real, constitueixen una part im
portantissima del Ilibre, però llisquen 
gradualment, situats al seu Hoc, inscrits 
a l’aventura com allò que els personat- 
ges i el mateix lector van descobrint:
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Voyage au centre de La Terre és el som- 
ni que tothom desitja poder somniar.

Henry Levin és un dels tants artesans 
que va donar el Hollywood de la post
guerra. Director prolific, conreà quasi 
tots els générés: del cinema d’aventures 
al d’espionatge, passant pels mélodra
mes i les comédies. Pel que jo li conec 
-un home que ha fet tantes pel.licules 
sempre ens pot reservar una qualsevol 
sorpresa-, la seva obra no té massa inte
rés i pot passar fàcilment desapercebu- 
da. EU fou, però, qui dirigí, l’any 59, 
VIAJE AL c e n t r o  DE LA TIERRA.

El més impressionant d ’aquesta 
pel.licula -i l’adjectiu és l’adéquat- és el 
seu aspecte diguem-ne arquitectônic, de 
construcció. El món vernià sembla a ve- 
gades inaprehensible. La imaginació de

nians. L’atmosfera és sempre mitologia 
i els paratges en qué es respira és la seva 
plasmaciô. En^aquest aspecte, hi ha al- 
guns moments memorables: són impos
sibles d’oblidar el món de la sal, el bosc 
de bolets gegants, les deus d’aigua cris
tal.lina, les refulgents pedres precioses, 
les estalagmites i les estalagtites, la cla
ror enlluernadora enmig de la foscor 
absoluta, els rius subterranis desfer- 
mats, les coves i les grutes sense fi, 
l’allau de camins laberintics, l’Atlànti- 
da submergida, la mar interior o el vol- 
cà en erupció. I són, també, impossibles 
de descriare. S’ha d’anar a parar, altre 
cop, a les pàgines de Verne. El ritme na- 
rratiu és sostingut i vibrant -qualitat in
herent a tot cineasta professionalment 
competent del Hollywood de l’època- i

D’una banda, la presència d ’una dona a 
l’expedició -el “ necessari” toc femeni-, 
afegitó intranscendent i, en tot cas, sen
se importància que, com a contraparti
da, es veu amenitzat pel sentit de l’hu- 
mor de què fa ùs Levin, amb la “ hawk- 
siana” relaciô d’ella amb Lidenbrock o 
amb la sofisticada vestimenta que li en- 
coloma durant el viatge. O la d’un do
lent que, aquest si, resulta molest, una 
mena d’intrús tòpic i convencional en 
una història prou atractiva i que no ne
cessita de complements addicionals. 
D’altra banda, i és el més lamentable, 
hi ha l’èxit que acompanya els expedi- 
cionaris, èxit que traeix l’esperit de la 
novel.la de Verne: el centre de La Terra 
és una utopia, el Graal inabastable de 
tots els mites. Assolir-lo no és un

l’escriptor francés és literatura. Els in- 
drets que inventa no cal que siguin re
presentables, només cal que es puguin 
descriure amb els mots de qué es dispo
sa en una llengua. No són Ilibres per ser 
dibuixats, sino per ser llegits. Potser 
aixó explica, en part, el fracás a qué he 
al.ludit al principi, perqué els Ilibres de 
Verne són menys “ cinematográfics” 
del que pot semblar a primera vista. 
Dones bé: el cinemascope magnificent 
de la Fox -recordem les troballes plásti- 
ques de Gorman a les seves pel.licules 
sobre Poe, rodades més o menys a la 
mateixa época-, la fotografia en color 
De Luxe, estilitzada, irreal, quasi ver- 
niana, de Leo To ver i, sobretot, els 
magnifies decorats de cartró-pedra de 
Walter M. Scott i Joseph Kish restituei- 
xen a la pantalla la nostra imatge som- 
niada deis inconeguts paisatges ver-

la pel.licula avença, de sorpresa en sor
presa -el ulls oberts al món de la 
mágia-, sense ni un sol temps mort, sen
se intermitèneies.

Naturalment, no estic parlant d’una 
obra mestra. Els imperatius de produc- 
ció, que tantes pel.licules Fox van mal- 
metre, juguen, aquí també, un paper 
important. Destaquem només els tres 
aspectes més rellevants en aquest sentit.

ARQUITECTURA D'INTERlORS 
DISSENYS A MIDA_________

RONDA ZAMENHOF N o 15 1  
T. 7265650 SABADELL

triomf, perqué vol dir que els viatges, 
tots els viatges, s’han acabat.

Però potser no es podia demanar tant 
ni fóra just de fer-ho. Aquesta és, so
bretot, una pel.licula d ’artistes, que 
esmerça tots els esforços en aquest 
camp. Requereix una anàlisi estètica i, 
en aquest aspecte, els résultats són més 
que bons. Es compten entre els millors 
que ha donat el cinema de la fantasia. 
El viatge t ’atrapa i els personatges que 
el viuen es fan aviat amies teus. Un gran 
James Mason -el Nemo del film de 
Fleischer- ens fa de guia. El carni reco- 
rregut resta per sempre inoblidable.

Després d ’escriure diverses obres de teatre, 
Jules Verne va iniciar, I’any 1863, a I’edat de 35 
anys, els sens Voyages Extraordinaires, amb Cinq 
semaines en ballon. En va escriure 64.
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Filatèlìa

El Far de Calella de la costa
per BAF

Mu ’any 1986 rAdministració del Cor- 
reu Espanyol, ens representà dins la sè
rie de turisme que cada any s’emet en el 
valor de 35 ptes., un bell paratge del 
Maresme, el FAR DE CALELLA. El 
segell havia estât demanat i concedit per 
a fer-lo coincidir i donar-hi suport, amb 
una Exposició de Filatèlica Temàtica, la 
FILATEM-86. És una mostra de segells 
temàtics que el 1985, a Tenerife, es de
terminé que fos Calella de la Costa qui 
n’organitzés la segona edició, que pro
bablement tindran una periodicitat 
biennal.

La f il a t è l ìa  TEMÀTICA és una 
nova modalitat, la més jove de la Filatè- 
lia, que ha près una extraordinària vo
lada i és la que presenta un pervindre 
més falaguer, malgrat tenir unes nor
mes bastant rigides, acceptades a tot el 
món, però que deixen el col.leccionista 
en una llibertat creadora personal i prò
pia del seu gust. Es tracta d’aplegar tots 
els segells i altres documents postals, 
que tinguin una analogia concreta. 
Mitjançant un guió previ es pot desen- 
volupar un tema de, per exemple, flora, 
fauna, ferrocarrils, astrofilatèlia, pin
tura, dansa, música, vestits regionals, 
etc. etc. N’hi ha tants, de ternes, dins de 
la filatèlia, que en fariem una llista in
terminable. Àra aixô és la moda i, corn 
en molts altres aspectes de la vida, cal 
seguir-la. Si es sospesa, pot que sigui 
més racional que col.leccionar un sol 
pais, a voltes difícil, àdhuc per a les
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economies fortes, donada la raresa de 
determinades peces.

I, concretant-nos al segell, que és 
d’un motiu ben catalá, direm que el 
FAR DE CALELLA es troba emplagat 
en un deis promontoris que envolten la 
ciutat, a 50 metres d’algária sobre el ni- 
vell del mar. És el segon en algária i 
abast, a la costa barcelonina, després 
del de Montjuich. Les seves coordena- 
des geográfiques són, 41° 36’ 40” de la
titud nord i 8° 51’ 38” de longitud est.

_  FILATÈLÌA 
DOMFIL
S E G E L L S  

M O N E D E S  P E R  A  
C O L .L E C C IO N S

Sant Antoni, 3 
Tels. 725 87 79 - 725 29 18

segons el meridiá de Sant Ferran.
Antigament, en el lloc on ara es troba 

el FAR hi havia una torreta de defensa 
que servia per a protegir la costa de les 
incursions de la pirateria del nord 
d’Àfrica.

S’aprovà la seva construcciò el 27 de 
juny de 1856, o sigui que ara mateix 
se’n compleixen 130 anys. La direcciò 
de l’obra la porté l’enginyer Marié Pa- 
rellada, i es posé en funcionament el 
capvespre del 15 de desembre de 1859. 
A les cartes de navegaciò es coneixen els 
sens esclats lluminosos a raô de dues i 
tres ratxes cada vint segons. Al 
començament l’aparell òptic s’allargava 
fins a les 16 milles marines. Actualment 
arriba a les 30 milles. El primer com
bustible emprat fou l’oli d’oliva; des
prés es va usar parafina i més tard el pe
troli. Avui, i des de 1916, s’empra 
l’electricitat.

El segell, molt ben imprès, ens dòna 
una clara visió del paratge. Uns exem
plars a la darrera filera de la fulla por
ten un apéndix en forma de bendereta, 
on s’anuncia l’exposició. Aquests són 
molt buscats, ja que a cada fulla sois en 
sortiren 10 segells.

La filatèlia, que ens dona sempre peu 
per enriquir els nostres coneixements, 
amb aquest segell ens ha presenta!, si hi 
ha ganes d’estudiar-lo, unes dades ben 
curioses i ens ha contât la história d’un 
far, que encara que tots semblen iguals, 
cada un té la seva pròpia personalità!»

SABADELL GRAFIC
A Correus es podien tirar les cartes (sense altre sentit) a: Sabadell, “ España” i “ Extranjero” . Fa un temps hom va 

deixar només l’indicador local (xovinisme?), però ara s’hi ha pogut captar aquesta nova rotulació: Talamanca- 
Mura-Rocafort. (Els comentaris “ huelgan” o fan vaga...).
A R T I S T E S  A L  C A R R E R .-  Aquests dos artistes van realitzar una obra meritissima -i efímera, a la vegada- a piena 
via pública (zona peatonal els dies festins). Van atraure curiosos i, alguns, a part de badocar o admirar el treball, van 
deixar-hi algunes monedes...
J O C S  O L I M P I C S .-  Una cèntrica fleca, adherint-se al nomenament de Barcelona com a seu del Jocs Olímpics 1992, 
exhibí aquest original i saborós símbol de les Olimpiades. Una propaganda olímpica força apetitosa...
M E S  A R T I S T E S .-  A plena via pública, prop d’on tenen el seu estudi de publicitat, Lluís Giralt i Josep Renalias van 
realitzar un mural que ja està col.locat prop de l’autopista Barcelona-Sabadell-Terrassa, com a tanca publicitária. 
Elis, tal com diuen, a part de “ fer la mona” -la seva marca registrada- fan la seva propaganda. 1 heu-los-ací, 
demostrant-ho...



Mìlionarìs i tenorios, societat amical” - M.I.T.S.A.
1 %  eafirmant que les primeres sinceres amis- 
tats neixen a l’escola, aquesta colla d’amics 
descobrien la seva afmitat de gustos i tempe
rament, en les aules i patits deis Escolapis. 
Després, entre l’any 1918 i 1919, amb l’entra- 
da d’altres amies d’altres col.legis, el grup ja 
tingué forma més o menys organitzada. A la 
majoria deis trenta-sis joves que la formaven, 
per pertányer a families més o menys benes- 
tants, els permetia el que se’n deia “ tirar de 
veta” que, comparât amb les possibilitats 
d’altres, feia que se’ls motegés de “ miliona- 
ris” . Les seves activitats i trobades eren en el 
“ Casino” o “ Cercle Sabadellés” del carrer 
de Sant Pau.

Els seus components, que aleshores ronda- 
ven entre els setze i els vint anys, eren inquiets 
i bellugadissos. Aimants de la bona gresca, 
però també de la cultura i l’esport. Organit- 
zaven algunes vetllades de teatre, amb obres 
tan populars en aquell temps, com eren el 
“ Don Juan Tenorio” , “ El Alcalde de Zala
mea” , “ Don Quintín el Amargao” , i altres, 
les quais tenien bon ressò en 1’ambient del 
moment. Quant a I’esport, amb un equip de

futol que, amb el nom de “ Tenorios” , parti- 
cipava a festes i competicions. Si, fins molt 
endavant, la colla d’amics havia funcional 
sense un nom “ oficial” , el va prendre després 
amb el de “ MILIONARIS I TENORIOS, 
SOCIETAT AMICAL” que, amb les sigles 
de M.I.T.S.A. sota unes aies, simbol del 
comerç, i l’esvelta silueta d’una xemeneia, 
combinaven la figura del botó metàl.lic, dis- 
tintiu per a la solapa.

En la vida del “ Casino” , feien sentir la se
va presèneia per l’alegria i vitalitat que apor- 
taven a les moites activitats socials. Els 
Concert-vermut, amenitzats pel Quintet d’en 
Cebrià Cabané, el Te i el Bail de cada diu- 
menge a la tarda, els lluïts balls de Carnaval, 
les excursions a Montserrat i al Tibidabo -que 
en aquells anys vint i escaig eren cosa 
“ séria” -, aixi corn la “ carrera” de cotxes 
“ Sabadell-Mura” , que era també tota una 
epopeia divertida, eren, entre altres, activitats 
animades per aquell grup de joves optimistes i 
de carácter obert.

Els trenta-sis amies, alguns deis quais es te
nien aleshores com a una mica “ caps-verds” .

si avui repassem. la nostra història local, 
veiem que han estât, tots plegats, el que se’n 
podria dir la “ plana major” de l’activitat i 
potencialitat econòmica de la nostra ciutat. 
Industrials la majoria, i de professions libe
rals la resta, han deixat o mantenen encara, 
bon senyal del seu pas, amb la presèneia 
d’una ben nodrida llista d’indústries i noms 
importants, coneguts arreu del país i fins i tot 
més enllà de les nostres fronteres: els Gorina, 
Rocamora, Sallarès, Buxô, Baciana, Garcia- 
Planas, Molins i un llarg seguiment 
encapçalat pel fill del mundialment conegut 
inventor Ferran Casablancas, són tota una 
bona mosta de la personalità! i tenacità! dels 
membres que formaven els MITSA.

Avui, a quasi setanta anys de la seva funda- 
ció, els sapervi vents, malauradament, són 
poes. Els senyors Agusti Argelaguet, Magi 
Desveus, Feliu Llonch i Vicens Roura, mante
nen encara viu el culte a l’amistat, que era l’es- 
perit d’aquella “ Societat Amicai” dels “Milio- 
naris i Tenorios” que, un a un, s’han guanyat 
un Hoc distingit a la història de Sabadell.



796

Al pas dels dies per Joan David

ELS SÍMBOLS DE 
JORDI ROCA 

(Acadèmia 
de Belles Arts)

L a  p lu ra l o b ra  e x p o sa d a , va- 
lo ra n t e l s im b o l  é s  f i d e l  re sso 
n a r d ’un p r o c è s  en  e l q u a i l ’a r 
tis ta  Higa a m b  un d o  f o r m a i  i 
u n a e x tra o rd in à r ia  im a g in a d o  
u n s p e n sa m e n ts  p a r tic u la r s  in 
te r p re tá is  a m b  u n a  su a v ita t  
a m a b le  i a m b  un ver ism e  
in te l.lig e n t, se n s ib le  i en erg ie . 
V et a d  e l re fle x e  d ’un e s tâ t  
d ’à n im  q u e  h a rm o n itza  l ’a cc iô  
c r e a d o ra  r e so le n t p r o b lè m e s  
d ’e sp a i i e s tru c tu ra n t u n a  p in 
tu ra  a m b  m isa tg e .

T re n ta  so n  les  o b re s  q u e  R o 
ca  h a  r e a litza t  a l  llarg  d e ls  d o s  
d a rre rs  a n ys, s lm b o ls  d e  c a rá c 
te r  n a c io n a lis ta , d e  la  C a ta lu n 
y a  q u e  va  e n d a v a n t, r e a litza ts  
a m b  un a  b a rre ja  d e  rea lism e  i 
e sp ir itu a lita t,  e x p re ssa ts  a m b  
un a g rà c ia  o n d u la n t i a m b  una  
se re n a  o r d e n a d o .

ARMAND
Dibuixos i aquarel.les, ternes 

urbans que són resolts amb tota 
seriositat i amb una envejable 
puresa de dicció.

MAITE CRESPO
Modelatge de peces que, com 

ens diu la artista, “ han estât fe
tes a mà, sense emprar motllos 
ni torn. Són, per tant, creacions 
uniques” .

Hi ha un diàleg llarg que des
plega veles amb una inspiració 
neta i polida, obra plena de ten- 
dresa, amb un intercanvi amo- 
rós i amb un sentit de l’harmo- 
nia que fa acceptar de bon grat, 
l’encís romántic que l’anima.

M \  ÀNGELS 
JIMÉNEZ

Petits recons de la Natura 
plens d’un lirisme penetrant 
que francament s’acopla amb 
una puresa de dicció a l’actitud 
contemplativa que es conjunta 
a la discreció d’un sentiment 
captiu d’un bell secret que 
forçosament ha d’esclatar.

PÉREZ CASTEL
E ls  te m e s  d e  la  V ali d ’A ra n ,  

la  G a rro tx a , e l V allès i f in s  i to t  
B a rc e lo n a  só n  r e a litza ts  a m b  
un a g ra n  a m b ic ió  r e p re se n ta ti
va.

SOLER GIL
Pintura amb una gran ambi

ció informativa. Enriquiment i 
puresa de tons que la fan mes 
assequible; sense, però, perdre 
el valor cordial amb qué ha es
tât resolta.

Pintura sensible que satisfá la 
qualitat objectiva condicionada 
a la visió més oberta amb qué 
l’artista s’ha vist obligat a ac
ceptar cenyida a la presa de 
consciéncia de les emocions.

JOSEP SANROMÀ
L’exposició no és altra cosa 

que la mostra dels originals que 
formen en les planes d ’un llibre 
présentant conjuntament.

Són en sa majoria aiguatintes 
reproduint diferents elements 
del paisatge, en la quai una cer
ta inquietud nerviosa s’afiança 
en el text poètic que li fa com- 
panyia. La resolució és feta 
anib estudi i treball que com
porta intimitat i melangia.

Pedregár, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL

Intel.lecte Art
TRINI SOTOS 

BAYARRI
Antoni Vila Arrufat i Camil 

Fàbregues, van ser pioners en la 
descoberta d’una afecció total 
per les Belles Arts per part 
d’una noia que tot just vivia els 
18 anys. Antoni Vila Arrufat va 
fer el primer mestratge. L’Esco- 
la Superior de Belles Arts de 
Sant Jordi, de Barcelona l’acull 
en els seus primers estudis. Des- 
prés, a l’any 1953, treballa amb 
els mestres Carena i Cadorin, a 
Venècia, i en els 1954-55 a 
l’Atelier de Gravaux de l’École 
de Beaux Arts de Paris, amb el 
mestre Goerg. En un article ti- 
tulat “ Redescobrint Trini Sotos 
Bayarri” per Rosa Ten, publi- 
cat en aquesta revista l’any 
1981, se’n pot seguir la história 
més agentada (QUADERN n°. 
23). En aquesta mateixa sala 
d’art (Intel.lecte) el que sots- 
criu, inseri unes notes critiques i 
Vila Arrufat en prologà la pre-

sentació. L’obra presentada ara 
acumula els encerts acusats ja 
en la primera exposició del de- 
sembre de 1946; que successiva- 
ment ha seguit perfenccionant, 
sigui en la passió pel color, sigui 
ensems pel dibuix, el gravai, la 
punta seca o l’aiguafort, tècni- 
ques aqüestes que viu amb una 
intensità! intel.ligent i domina
da per una impressionant sensi
bilità!.

MIQUEL
CARBONELL

U na o b ra  q u e  re sp o n  a  T en- 
llu ern a m en t q u e  e ls  c o lo r s  fa n  
re v iu re  les fo r m e s ,  q u e  só n  a 
T en sem s rep resen  la c io n s  p r o u  
d a r e s  p e r  ta l d e  f e r - n o s  c o n v iu -  
re a m b  e l m o tiu  i a m b  la id ea  
a b so r ta  d e  la rea lita t, v iscu d a  
en c a d a  h ora , i en ca d a  m o m e n t  
e s tru c tu ra d a .
' E ls p in ze lls  recu d en  a m o r o 

sa  m e n t e sp a is  d e  c la ro r  i d e  
Hum, d ’u n a  H um a q u e  c o a d ju v a  
a d e sc u b r ir  T eq u ilib r i e n tre  la 
c o n ju n c ió :  o fic i, tècn ica , s e n ti
m en t i e m o c ió  .

Q u a lita t, en  c o n ju n t, q u e  d o 
m in a  a la q u a n tita t,  en una p in 
tu ra  v is c u d a  en  un p o s t 
im p ress io n  ism e  su a u m e n t p rè s  
d in s  un h o r itz ô  d ’a m p ia  v is ió  i 
en tesa .

DOMINGO
Ha exposât dibuixos i pastells 

dominais tots ells per una gran 
formació constructiva i una 
centrada dominació de la forma 
i del color.

El predomini del nu, la reali
tat vivent resta delimitada i de
finida per restructura externa i 
la perfecta estil.lització de l’am- 
bient en qué s’expressa; una va- 
loració ja no solament de la 
perfecció tècnica, sinó a l’en- 
sems de l’atmosfera que deco- 
rativament recrea.

És una interpretació més 
d’actituds superficials que d’in- 
formacions anímiques; el con
junt de figura i ambient, no so
lament és sólid sinó intensa- 
ment decoratiu. Es tracta d’una 
obra conjunta realitzada per un 
mestre amb totes les de la Ilei.

VIDAL - GAUSENTE
L’artista s’ha sentit pres 

d’una certa influéncia academi- 
cista, cosa que, francament, no 
li fa cap nosa i si que millores, 
imposa en la construcció que en 
cap moment es satisfá en coses 
inútils.

L’artista ens mostra plena 
Sensibilität davant d’uns mo-

dels que es representen amb una 
estructura autóctona. Confor
ma l’obra amb perfecta relació 
de mitjans i de fins. No desitja 
altra cosa que l’expressar alió 
que interiorment l’ha fet viure, 
a l’ensems que comunicar-nos 
uns sentiments i vivéncies que 
objectivament es reafirmen en 
executar interpretan! el que in
teriorment ha crea! i recrea!, és 
a dir, donar la llum al seu món 
sensible.

El carni encetat, avui per 
avui, el pressentim en bona di- 
recció.

“ GALERIES
ROVIRA’’

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

Galeries Rovira 
VILA ARIMANY

La mostra de paisatges de Vi
la Arimany desvetlla la intimi
tat amb la quai són viscuts. La 
tècnica és fluida; el punt de vis
ta ofereix una més que volguda 
interpretació dins la minuciosi- 
tat amb què soluciona la que 
podriem pensar vida interior.

Es tracta d’una obra que per 
tots conceptes revela la prepa- 
ració ben ajustada de l’artista.

GISBERT
Rambla, 30

Tel. 725 43 69 
SABADELL

Gisbert-Art
ENRIC SOTO i PARRÉ

E n ric  S o to  f o u  d e ix e b le  d e is  
m estres :  O liv e t L eg a rès  i m é s  
ta rd  d e  L a h o sa  V alim aña. P in 
to r  b a rce lo n és , e s tru c tu ra  se -  
g u in t les o r ie n td c io n s  d e l  p r i 
m e r  d ’a q u e s ts  m es tre s , a c c e p 
ta n t la S en sib ilitä t p e l  c o lo r  i 
p e r s o n a li tz a n t- s e  en  l ’e n c e r t  
d ’a co llir -se  a un s te m e s  d e  p a i 
sa tg e  en e ls  q u e  e s  Hiura to ta l-  
m en t d e  l ’a c u m u la c ió  d ’e le 
m e n ts  a l ’e n se m s q u e  crea  u n a  
a tm o s fe ra  d e  p le n a  H u m in o sita t 
i ju g a  a m b  un d ib u ix  o rd e n a t i 
p l u r a l  q u e  e n r o b u s t e i x  
p re se n ta n t-se  c o m  un e le m e n t  
b à sic  q u e  d e ix a  en  H iberta t la  
f u n d ó  in h eren t a l c o lo r  en e l  
j o c  p ré c is  e n tre  e ls  to n s  c a le n t s  i 
e ls  fre d s .
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DIBUIXOS DE 
JUNCEDA

“Tots els homes de la meva 
generació hem après de ben pe
tits a distingir els dibuixos de 
Joan Junceda dels de tots altres 
dibuixants”, com ha escrit Jo- 
sep Miracle. I avui dia, encara 
s’admiren amb delectació els di
buixos d’aquest excepcional di- 
buixant, ensems, tant popular, 
tota vegada que a la seva gracia 
dels dibuixos s’uneix la seva 
perfecció.

Tot aixo ho hem pogut ratifi
car admirant aquesta col.lecció 
de dibuixos que s’han exposât a 
G is ber t Art.

m3
Rambla de. Sabadell, 82 

Tel. 726 57 85 - SABADELL

FONTA 
Gabarro Art

Fonta ens ha presentai una 
mostra de la seva recent obra. 
Tema ben mediterran!, en el 
qual predomina una lluminosi- 
tat esclatant, que ressalta en la 
seva temàtica de cases blanques 
ibicenques o nordafricanes. 
Fonta domina a bastament 
aquesta dicció que es veu 
reforçada amb l’adopció de 
pois de marbre que conjuga 
amb Foli, douant mes èmfasi i 
matisos a la ja per si singular 
paleta.

BENI
Sala d’Art Negre

Per primera vegada ens pre
senta un conjunt d’obres ani- 
mades d’esperança. Beni, una 
pintora que tot just revalida els 
coneixements adquirits a FEs- 
cola Ilia, pretén satisfer, amb 
Intensität conceptiva, talment 
com una bogeria d’emocions, 
qualitat objectiva de la qual en 
diem beilesa. Hi ha uns condi- 
cionaments que Fajuden a so- 
bresortir, amb un afany de per- 
manència, facultat d’entusias- 
me, i plantej aments entre Iluita 
i creació, que amb una pre- 
sumpció de llibertat intenta 
aprofundir en la matèria. Es di- 
rigeix per uns camins orientais 
per Faprenentatge que ha so- 
fert, a aconseguir posicions que 
Fajudin a valorar Fobra pel va
lor real, despullada de la simple 
anècdota i amb el pensament fi
xe, que el gust estètic es forma 
amb el temps i amb Fexercici.

AUTORETRATS- 
COL.LECCIÓ 

D’EMILI MORGUI 
Museu d’Art

En una de les sales del nostre 
Museu d’Art, s’ofereix al pu
blic una col.lecció de 57autore- 
trats d ’artistes sabadellencs, fe
ta excepció dels corresponents a 
Gimeno i a Martinez Lozano 
que són d’altres ciutats. L ’inte
rés que ha desvetllat aquesta 
mostra especialitzada ha estât 
evident. Es tracta d’una col.lec
ció que acredita el pintor Emili 
Morgui, artista, per altra part, 
fidel a un sentit d ’afiançament 
estètic lligat al valor historic del 
conjunt.

Es una col.lecció particular 
que íntimament llega el fet 
anecdotic a la personalitat de 
Thome que viu de ben aprop la 
vida pictórica de Sabadell.

Cau d’Art
FIGUERES BONET
Aquest jove pintor ha pre

senta! de nou una mostra en la 
qual es palesa la seva dicció 
ágil. Té una pinzellada goluda, 
plena d’un geni vital i d’una no
table força cromàtica. Els seus 
paisatges -en els quais també ha 
aportat algunes marines- són 
plens de llum. Una obra que es 
distingeix, a més a més, per la 
seva original empremta.

F. BORDALLO i 
ROSA MUÑOZ

Aquesta parella ha exposât la 
seva obra; aquarel.la i ceràmi
ca, respectivament. Quan al 
primer s’evidencia que posseeix 
una bona escola. Té un domini 
de Fart de Faguada en la que 
sap conjugar el bon gust amb 
un efectisme audaç. Té una dic

ció plàstica cálida i vehement, 
plena d’expressivitat.

Rosa Muñoz ha presentai 
unes peces de ceràmica que pos- 
seeixen una acurada i bella rea- 
lització; es pot admirar la belle- 
sa de la forma i Fencert deis co
lors.

ALBERT CARNICÉ
A. Carnicé ha exposât última- 

ment a Terrassa, a Castellar del 
Vallès i a Sant Cugat del Vallès, 
obtenint un gran éxit, atenent- 
nos al nombrós public que ha 
assisti! a les exposicions i la ven
da deis seus quadres. És aquest 
un extrem que aquest pintor se’n 
pot vantar, la qual cosa ve a 
afirmar que la seva obra agrada i 
té un consens ampli.

Que A. Carnicé és un pintor 
hábil i molt dotât mai se li ha 
negat. Podriem afegir, a més a 
més, que és honest en el seu tre- 
ball; que sap trobar el tema més 
actractiu, cercant-ne fins i tot la 
seva dificultat que per eli sem
bla que no existeixi. Dóna la 
impressió que domina a basta
ment el més difícil.

Els que hem seguii la seva 
trajeclória des d’aquell seu inici 
a l’Acadèmia de Belles Arts 
(1973), on ja se li descobrí el 
que duia dintre seu, no ens ha 
sorprés gens ni mica la seva sin
gladura. Horn li ha aconsellat 
qué no es fes tan pródig, que si 
barallés més en Fobra en bene
fici d’ella mateixa. Però Carni
cé té un temperament ardit, 
d’una força vital plausible i ha 
seguit amb la seva ardidesa i 
fent el seu carni, el que més li 
plaïa.

És ara quan amb certa madu- 
resa ha anat evolucionan!, fent- 
se més exigent amb si mateix, 
barallant-se amb un compromis 
més seriós, artísticament par
lant. La seva paleta va adqui- 
rint un altre matís i hom creu 
que d’ara endavant entrará en 
un altre rigor, entrant en un 
repte del que es pot esperar un 
fruit més assaonat i més pro- 
fund. Tot aixó A. Carnicé ho té 
a la má, ais pinzells. Ara entra 
en una professionalitat plena; 
pot èsser que el carni que em- 
prén sigui una altra história. •

Sant Cugat, 41 - Tel. 726 98 38 
SABADELL

MARCS MOTLLURES 
LAMINES I REPRODUCCIONS 

Travessia Borriana, 6 
Sabadell, tel. 726 05 28

Llibres
QUADERNS 

“RUMB 2.000”
L’abril de Fany passât vam 

donar compte d’uns Quaderns 
de Cálcul i Problèmes éditais 
per un grup de mestres de l’Alt 
Camp dintre d’Edicions Nadal. 
Ara podem informar de Fapari- 
ció d’una altre col.lecció, amb 
el titol RUMB 2.000, dedicada 
a pre-escriptura i escriptura. El 
nùmero 0 toca “ Formes i co
lors’’. El número 1 “ Gargots, 
puntets i línies” . El 2, Vocals o, 
i a, i nombres 7 i 2. El 3, “ Vo
cals i nombres de F7, al 5” , i el 
núm. 4 “ Lletres, sil.labes i pa
raules, i nombres de F 7 al 7.

Aquests Quaderns tenen un 
doble objectiu: Faprenentatge 
de Fescriptura amb lletra clara i 
senzilla i el reforçar el vocabolari 
dels alumnes tot treballant cen
tres d’interès corresponents a 
llur nivell. Són graduais i respec
ten el treball individual del nen.

Els qui puguin estar-hi inté
ressais cal que es dirigeixin a 
EXCLUSIVES ESCOLARS, 
S.A., TORRENS CASALS, 
Córsega 538, 08025 Barcelona.

6é CONCURS LlTERARl 
JOAN OLIVER, 
PERE QUART

L’Ajuntament de Sabadell, 
amb la col.laboraciô d’altres 
organismes, ha éditât un recull 
dels treballs premiats en el VI 
Concurs Literari Joan Oliver 
per ais centres d’ensenyament 
mitjà de la ciutat i la seva zona 
d’influència.

De fet era, aquest, un con
curs doble, ja que s’hi premia- 
ven els treballs de carácter lite
rari però també els cartells entre 
els quais s’escolliria el que fos 
adoptat per a la convocatória 
de 1987.

L’opuscle conté el veredicte i 
reprodueix tots els treballs pre
miats, inclosos els cartells. Els 
textos són séparais en prosa i 
poesia i, dintre de cada modali- 
tat, se separen quatre categories 
segons el curs escolar en qué es 
troben els autors.

Fa realment bonic de llegir 
els treballs que han estât selec- 
cionats, en els quais s’aprecien 
les dots créatives de la nostra 
jovenalla i llur domini de la na
rrativa i de la lingüística.

Joaquim Sala-Sanahuja ha 
fet la presentació del volum, i la 
portada reprodueix el premi de 
cartells de la convocatória ante
rior, que recaigué en Natália 
Maria Baqué. •
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Mìscel.lànìa
CONFERÈNCIA 

SOBRE “EL 
COL.LECCIONISME 

A CATALUNYA”

a crítica d’art Maria Lluïsa 
Borràs va donar una conferèn- 
cia sobre el col.leccionisme a 
Catalunya, enfocant el tema 
principalment entorn a la nova 
Ilei del Patrimoni Artistic, que 
ella considera  com una 
amenaça per al col.leccionisme.

Sobre aquest mateix tema la 
conferenciant ha publicat un lli- 
bre en forma de sèrie col.leccio- 
nable a “ La Vanguardia” . La 
conferència que donà a la nos
tra ciutat el 13 de gener va do
nar peu a intéressants preguntes 
i consideracions de l’auditori. 
En resum en va sortir molt pres
tigiada la figura del col.leccio- 
nistra d’art, que Maria Lluïsa 
Borràs situa com a successor de 
l’antic mecenes. L’acte va ser 
organitzat per la Secció d ’Arts 
Lletres de la Fundació Bosch i 
Cardellach dintre del seu cicle 
sobre Art i Comunicació, i se 
celebré a l’auditori de la Caixa 
de Sabadell (Obra Social).

III BIENNAL 
DE BARCELONA

*’ha convocat aquesta Bien
nal, l’objectiu de la qual és el de 
promocionar i connectar entre 
sí joves artistes. La participació 
és oberta a tothom -tothom que 
no superi els 30 anys-.

Qui vulgui conéixer les bases 
o tenir-ne una informació, pot 
sol.licitar-ho al Departament de 
Joventut i Esplai de l’Ajunta- 
ment.

SARTRE A 
EL CIERVO”

L,fes nits del 6 i 7 d’aqust mes 
de febrer el grup teatral de “ El 
Ciervo” ha donat sengles repre-

WATT/'ART
Sala d’Exposicìons

Sant Pere d ’U llastre, 9 
Tel. 714 55 71

C A STELLA R  DEL V ALLÈS

sentacions -sembla que definiti- 
vament les últimes- de l’obra de 
Jean Paul Sartre “ Morts sense 
sepultura” , amb la qual havia 
obtingut una excel, lent i mer es
cuda acollida.

Es tracta d’una obra durissi
ma, tot un repte per a un grup 
escènic, i encara més si és ama
teur. L’elenc de “ El Ciervo” es 
pot dir que va vèncer el repte, i 
cal felicitar-ne en primer Hoc el 
director, Sebastià Nieto, i se- 
guidament els actors, entre els 
quais el protagonisme es repar- 
teix força compromesament. 
Son, per ordre d’intervenciô: 
Emma Pastallé, Pere Pascuet, 
Francese Ciuró, Ester Corba
lan, Miquel Contei, Pere Alti- 
mis. Caries Cabeza, Lluis 
Bosch, Paco Gelabert, Tomás 
Cullere i Josep Abans. També 
val la pena de mencionar l’esce- 
nografia, d’un realisme molt a 
to amb el text, deguda a Josep 
M. Oliver.

EL PREMI 
SANT JOAN

E,#1 Premi Sant Joan de No
vel.la Catalana entra, aquest 
any 1987, en la seva setena edi- 
ció; aquest premi, instituït per 
la Caixa d’Estalvis de Sabadell 
l’any 1981 per tal de dotar d’un 
contingut propi les campanyes 
de tipus promocional que l’En- 
titat realitza tradicionalment 
amb motiu de la Diada del Lli- 
bre, ha esdevingut una fita im
portant dins dels premis litera- 
ris catalans, principalment pel 
nombre i la destinació deis Ili
bres editats, que són distribuíts 
entre els clients de la Caixa. La 
dotació, a partir d’enguany, és 
d’un milió i mig de pessetes.

ARCO’87

'inc sabadellencs concorren 
enguany a l’Arco’87, la fira in
ternacional que se celebra a 
Madrid. El nom d’aquests artis
tes locals són: Alfons Borrell, 
Manuel Duque, Ramiro Fer
nández, Agustí Puig i Miquel 
Forrellad. Dos veterans i tres 
joves pintors formen aquesta 
participació local a una de les 
manifestacions artistiques de 
més renom, i ádhuc de projec- 
ció internacional.

Desitgem a tots ells assoleixin 
un gran éxit en llurs aporta- 
cions i que el futur compti amb 
ells.

2es. REFLEXIONS 
CRITIQUES SOBRE 

LA CULTURA 
CATALANA

E, Departament de Cultura 
de la Generalität de Catalunya 
ha éditât aquests treballs reco- 
llits en un volum. Aqüestes Se- 
gones Reflexions Critiques so
bre la Cultura Catalana s’han 
promogut “ amb la voluntat 
que un conjunt d’intel.lectuals 
exploressin en els camps més 
característics de la cultura mo
derna quines són les formes que 
prenen en l’actualitat i quins 
són les que hem de formular i 
d’aconseguir” , com ha dit Joa- 
quim Ferrer, el Conseller de 
Cultura, al començament del 
Ilibre. En eli figuren Josep Ci
fren, Norbert Bilbeny, Josep- 
Lluís Mateo, Josep M. Solé i 
Sabaté, Xavier Bru de Sala, Al
bert Abril, Antoni Mercader, 
Francese Fontbona i Enric Ca
nals, els quais es reparteixen un 
rie sumari.

EL GRUP 
SABADELLENC 

SPILL OBRE 
LA IV RODA DE 

TEATRE DE 
CATALUNYA

.1 diumenge dia 18 de gener 
el grup sabadellenc S P IL L  que 
dirigeix Marta Catalá, va iniciar 
les representacions de la RODA 
DE TEATRE DE CATALUN
YA a casa nostra; concretament 
a l’escenari de El Ciervo. Són 
set grups teatral de set pobla- 
cions diferents: Castellar del 
Vallès, Palafrugell, Mataró, 
Olot, Vilafranca del Penedés, 
Vilaseca-Salou i Sabadell, i a 
cada població d’aquestes s’hi fa 
un torn de representacions amb 
els set grups. Tot aixó dintre del 
Pía d’Acció Cultural de l’Asso- 
ciació del Personal de la Caixa 
de Pensions, i amb la col.labo- 
ració de la Generalität, algunes 
Diputacions i alguns Ajunta- 
ments.

L’obra amb qué SPILL s’ha 
intégrât en aquesta RODA DE 
TEATRE no és molt represen

tativa de la seva corda, que es 
recolza molt en les técniques de 
les máscares i en textos ¿ ’Eurí
pides, Molière, Corneille, la 
C o m m e d ia  d e l l ’a r te . En aques
ta ocasió presenta una obra, 
“ L a  m it j a  l la n a ” , escrita i 
muntada en régim d’improvisa- 
ció col.lectiva, que es desenvo- 
lupa a la cuina d’un restaurant 
d’escassa categoria i permet la 
caricatura d’un enfilall de ti
pus, alguns força ben dibuixats, 
i la gràcia d ’uns gags i d ’uns 
diàlegs a vegades sarcàstics i a 
vegades amanits amb erotisme 
elemental.

Com a espectacle, “ L a  m itja  
l la n a ” , és aconseguit, i tot hi 
funciona amb el ritme i l’eficà- 
cia necessaris, grácies a una ex
cel.lent direcció i a unes inter- 
pretacions ajustades i discipli- 
nades. Va ser seleccionat pel 
Ministeri de Cultura (Institut de 
la Joventut) per a la seva estre
na a Espanya dintre de la M o s 
tra  d e  N o a  T ea tre  J o v e  E sp a n -  
y o l  1986, que es va celebrar a 
Gijón el passai mes de juliol.

J.T.

M CENTENARI 
Agrupació Coral 
LA INDUSTRIAL
iæ7-1987

L ’Agrupació Coral La In
dustrial ha célébrât el seu Cen
tenar! amb una série d’actes que 
es van encelar el 24 del mes pas
sai, a la tarda, a l’Església de 
Sant Feliu, amb la benedicció 
del nou estandart i tot seguit al 
Saló d’Actes de I’Ajuntament.

Aixó ha estât el comença
ment, tota vegada que al llarg 
de l’any aquesta Agrupació té 
previst celebrar altres actes fes- 
tius per donar un merescut re
lien a una trajectória de “ cent 
anys d’un treball a voltes des- 
mesurat, de trifulgues i també 
d’éxits” , com digué Joan Pareil 
que glossá la história d’aquesta 
Coral claveriana de més tradi- 
ció a la ciutat.

PEIX  I M ARISC

J. BARBERÀ
Tels. 714 52 87 - 714 55 40 

CASTELLAR 
DEL VALLÈS



799

Foto-Rància
(Aquesta nova secció havíem pensât 
titular-la “Foto-brom a’\  però no 
sona massa bé, no .,.)

-Mira, Ofèlia, aquí mateix 
ens /arem et nostre niuet. 
-A mi, Feliu, m ’agradaría 
més un apartament...

r p

-Ara, Rosalia meva, 
ballarem un “boogui- 

boogui”. 
-I com es fa  això, 

Quirze? No prendrem 
mal?...

FEBRER’87

14
San Valenti

F ^ G t ! B 7
I

2  3 4  5  6  ^ 8  
9  IO II IS 13 15
16 17 18 19 SO ^  SS 
23  S4 S5 S6 S7 S8

(Postals cedides per Ramon Senserrich)

-Ai, Florenci, si seguim aixi 
no arribarem mai 

a Mallorca...

MONTESINOS Gracia, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell 
Recordi... per Catites - Banderes - Tapisseria - Cortinatges 

Moquetes - Cobrellits

VIATGES GODINA, S.A.
Sant Quirze, 11 - Tel. 725 62 99

SABADELL Crup A Titol 412



Quan
la fotografia 
és historia
V is ita  a la re d a c c ió  de  
" S a b a d e ll F e d e ra l"  l'a n y  1916

Tot el que ve inscrit en l'index de publica- 
cions i diaris que han saturat la historia cultu
ral de Sabadell -i en el que hi figuren obres de 
totes les orientacions i tendències, ja siguin 
politiques i religiöses, unes bones i altres 
menys bories, totes elles, però vestides d'un 
evident interés- proporciona el testimoni de 
moments viscuts.

Una mostra més ens la dóna aquesta foto
grafia, realitzada per Joan Vilatobà en el seu 
estudi. Fou feta amb motiu de la visita que el 
poeta i articulista Joan Salvat Papasseit, junt 
amb Ángel Samblancat, van realitzar a la re
dacció de "Sabadell Federai". Això era l'any 
1916 quan el jove poeta, just enilestida la seva 
col.laboració en castellà a "Justicia Social" 
de Reus, accepté l'oferiment de Plató Peig i 
Cunillé de col.laborar a "Sabadell Federai", 
oferiment al que correspongué amb diversos 
articles, d'ideologia llibertària i de temàtica 
obrerista, signant-los, bona part d'ells, amb 
el pseudònim de Gorkiano. "Sabadell Fede
rai" el dirigía Joan Puig Pujol i n'eren impor
tants col.laboradors figures de la política 
d'aleshores com Ángel Samblancat, Gabriel 
Alomar, Pere Coromines, Antoni Rovira i Vi
gili, Jaume Ninet, Joan Sallarás i Castells, 
Joan Salvat Papasseit i d'altres. Aquest set- 
manari era portaveu de la Joventut Federalis
ta que actuava amb plena i regulada indepen- 
déncia dins del Partit Republicà Federal de 
Catalunya a la nostra ciutat.

J .G .M .

Bibliografia consultada:
"Sabadell. Informe de l'Oposició", d'Andreu Castells.

Foto de Joan V ilatobà. (Cedida gentilment per Pere Bastús).

amb la col.laboració de

Ramon Jové i Tous 
col.laboradot.

jove militant de la FAI, actiu

Joan Sallarés i Castells escriptor i historiador de 
l'ohra cultural de Sabadell, impressor i poeta.

Joan Puig i Pujol treballador infatigable, home de 
lletres i politic d'afecció republicana-catalana.

Jaume Ninet i Vallhonrat - industrial metal.lúrgic, un 
temps regidor de l'ajuntament de la República i també 
governador civil de Terol; defensor de les coses d'art.

Plató Peig i Cunillé (?) - actiu militant federalista. In
troductor de Salvat Papasseit a "Sabadell Federal".

Moliner Salcedo - actiu militant d'esquerra republicana.

Ángel Samblancat i Salanova - fill de Graus, Aragó; 
advocat, politic i periodista d'opinions anarquitzants i 
anticlericals.

8.- Joan Salvat Papasseit - articulista combatiu i poeta 
Iliure de petuléncies; d'afiliació esquerrana i nascut 
en l'ideari anarquista.

Caíxa de Sabadell
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Gabriel Morvay Tarnow - Polónia-1934

Dibuix al grafit (1987). 35x50 cms.
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Suman Portic
Portada: SANT JORDI D’AMERICA, de Pere 
Quart. Lluis Brunet - fotògraf.

Dibuix al grafit (1987). 35x50 cms.
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No(a; K:Is textos signaLs reflecteixen l'opinió personal dels aulors 
respeclius.

n el moment que, la nit 
del 27 de març, anava a 
iniciarse el concert -el 
prim er concert- de la 
nova Orquestra Simfò- 
nica del Vallès, es va 

produir un gest altament significatiu.
Els müsics ocupen cada un la seva 

cadira. S ’ha fe t  el silenci absolut. El 
director entra a l ’escenari, batuta en 
mà, i és norma que Vauditori el rebi 
amb uns aplaudiments de cortesia. 
En aquest cas, però, Vovació rotun
da, densa, inacabable, que s'aixecà 
del teatre, p ie fins a la darrera loca- 
litat, va ser m olt més que un form u- 
lisme. Va ser una declaració de cáli
da acollida, de jo iosa benvinguda, 
de confiança piena en Vobra i en els 
résultats que la ciutat n ’esperava. 
Els cinquanta-dos components de 
Vorquestra no podien haver previst 
un encoratjament tan manifest en 
els moments inquiétants, nerviosos, 
d'encetar la primeríssima execució.

Després vin gué la confirmació 
d'allò en qué per endavant ja  es 
creia. Un concert magistral, d ’or
questra madura. I  un auditori lliurat 
i agra'it. Pocs dies més tard calia re
petir el programa al mateix teatre La 
Farándula. I  seguidament es va dur, 
com ja  eslava previst, a la basílica

de Montserrat, centre emblemátic 
per a la presentado d ’una Orquestra 
que es defineix com a professional i 
itinerant al servei de Catalunya.

L ’Orquestra Simfónica del Va
llès, nascuda del que ja  és Fundació 
Am ies de l ’Ópera de Sabadell, passa 
a ser una pega valuosa del patrim oni 
cultural de la Ciutat. La seva crea- 
ció, que per a una ciutat de les ca
ractéristiques de la nostra podia  ha
ver semblât un deliri utòpic, esdevé 
una dem ostrado de com el reeixi- 
ment culmina Cobra ben feta . Per
qué no n'hi havia pas prou de la 
il.lusió i de Centusiasme per arribar 
on s ’ha arribat. Fou necessari estu
diar les possibilitats de la idea, ela
borar un projecte exhaustiu, estruc
turar unes bases juridiques, finance- 
res i de mercal, com si es tractés del 
muntatge d ’una empresa.

I  una altra cosa que l ’èxit inicial 
de I’Orquestra ens demostra és que 
a Sabadell hi ha més amor a la músi
ca del que podia  semblar-nos. I  bé 
podría ser que la tasca dula a terme 
per la fins ara Associació Am ies de 
l ’Opera -i, sobretot, la form a  
excel.lent amb qué ho ha sabut fe r  
hi hagin contribuii en bona mesura.

Per m olts anys. Orquestra Sim fó
nica del Vallès!. •

NOTA: En aquest núm . s’inclou el suplement “ Q U A C Ò M IC -H ”
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í . a seva biografía comença així: va néixer 
el dia 3 de juny del 1920, en el carrer Duran i 
Sors, número 57. De ben jove sentí les in- 
quietuds artistiques, les quais van menar-lo 
a cursar estudis a l’Escola Industrial d’Arts i 
Ofícis de Sabadell amb Vila Arrufat, Joan i 
Márius Vilatobá... Quan tenia vint-i-dos 
anys ja es dedica plenament a la pintura. La 
primera exposició la fa a l’Académia de Be
lles Arts. Un temps després marxa a Paris 
(1949). Retorna a casa, però torna a marxar 
i, aleshores, amb més volada: Anglaterra, 
Bèlgica, Paris, Madrid, Washington, For
mosa, Frankfurt, Londres, Rio de Janeiro...

I després de voltar pel món, torna al 
Born...

Vilacasas (així signa tota la seva obra, ja 
plàstica, ja escrita) s’ha créât un món exclus- 
siu, abigarrat, complex però alhora força in- 
tim: tot és ben aprop d’eli, a free d’eli, epi- 
dèrmic. Viu a prop, intimament, de les coses 
més banals, més quotidianes, més senzilles i 
entranyables per una part; però, també en
tre altres que es projecten més enllà de la 
nostra galàxia. És, Vilacasas, un esperii que 
ultrapassa totes les fronteres; la seva imagi- 
nació, creativa i fértil, és viatgera d’espais si
dérais. EU sembla que estigui en una òrbita 
constant.

Aquesta impressió és la que horn percep 
quan es visita al seu cèntric àtic, encimbe- 
llat, més a prop dels núvols que de l’asfalt. 
Aquí s’ha créât el seu particular planeta que 
el fa rodar per on ell vol: el sistema de gravi- 
tació i rotació se l’ha dinamitzat eli mateix, 
al seu gust, al seu ritme. Ara bé, hom hi en
tra encuriosit, sorprés, expectant. A poc a 
poc entres en aquella atmosfera i arribes a 
acomodar-t’hi perfectament. Et plau de 
sentir-te enmig d’un món màgic, lúdic, com
partir aquella atmosfera amb un home que 
després de voltar mig món s’ha construit 
l’altre mig al seu gust, completant-ho. Més 
que dir que Vilacasas està com el peix a 
l’aigua, cal dir que està com l’astronauta a 
l’espai.

Vilacasas ha creai la seva obra i l’hi ha do- 
nat una empremta originai. Ha passât per 
moites parcel.les, per molts ismes, però tam
bé ha sabut crear-ne.

Tot ve de quan marxà a Paris, allà l’any 
1949, d’on tornà convertit a les noves idees 
informalistes.

En aquests moments, Vilacasas, a més de 
les seves conegudes Planimetries, està cap- 
bussat amb les Astrometries, que pertanyen 
a la cièneia fícció. Si aquella, la Planimetria, 
es relaciona amb la plàstica dels plans topo- 
gráfíes, en l’Astrometria ho Higa amb les 
naus interplanetàries. Eli les dissenya origi- 
nalment i les construeix. Treballa amb la 
soldadura eléctrica, com qualsevol artesà, 
unint les múltiples peces, créant una obra

suggestiva i d ’una gran Originalität. Dins del 
seu marc de Hum i color és d ’una força vi
sual arrabassadora.

Vilacasas ha créât les seves joguines i juga 
-i sofreix- amb elles. S’ha créât el seu món 
lùdic.

Vilacasas és pintor, gravador, ceramista i 
escriptor. En cadascun d’aquests vessants ha 
palesat un domini i una Professionalität in- 
qüestionables. Seguint la seva trajectória, 
hom contempla que l’artista s’ha exigit de 
fer una obra reexida, conscienciosa.

Amb la seva obra pictórica va obtenir pre
mis. Recordern-los: “ Juan Gris I960’’; 
“ Leiner’’; IV Biennal de Sáo Paulo, 1961; 
Medalla de la V Biennal d’Alexandria, 
1964... Ha exposât diverses vegades a la 
Mostra d’Art Nou de Barcelona i a les Bien- 
nals de Venécia (1960, 1964 i 1968), de Sáo 
Paulo (1961), i d’Alexandria (1964) on fou 
premiai, segons hem citât abans.

El 1954 exposa a Barcelona ceràmiques i 
l’any següent participa a la Tercera Biennal 
Hispanoamericana d’Art de la ciutat com
tal. Tot això quant a la plàstica; com a es
criptor citarem les obres: “ Escrits” , “ Sis 
contes’’, “ Doble blanc’’, “ Matèria definiti
va’’, Operació viaducte’’, “ Jourdian 65’’... 
Va quedar finalista en el “ Joanot Martorell 
1959’’. I sobre el tema dels premis literaris 
va escriure la novel.la “ Jourdain 65’’, éditât 
per Edicions Proa amb prôleg de Joan Oli
ver. (A la faixa del volum susdit, aquesta 
frase: “ L’entrellat i les intrigues d’un cert 
Premi literari... Una novel.la amb clan?’’).

-Afegiries alguna altra cosa sobre els pre
mis literaris? -fem.

-Tot segueix sent una “mandanga” 
-sentencia.

El seu primer Hibre, “ Escrits’’, el prologá 
Joan Oliver, el qual es preguntà si fou eli qui 
“ Hençà’’ el pintor Vila Casas al món de Ies 
Hetres. “ Puc vanar-me d ’haver descobert en 
les primeres proses del meu amie les virtuts
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latents que després s’han manifestât amb 
tanta evidència?” .

-Fou ell, dones, qui et “ llençà” en el mon 
literari, Joan? -preguntem.

-Possiblement.
Vilacasas ha escrit per al teatre comédies 

ironiques corn “ Jo, el serial i la gallina” , 
“ El funerari” , “ L’enterrament és a les 4” , 
“ Mercè dels uns, Mercè dels altres” , 
“ Dolça de les tàpies” , etc. emprunt el pseu- 
dônim de Caries Valls. Comédies que s’han 
représentât també en televisiô.

-En què estás intéressât, ara? -li preguntem.
-En el mateix de sempre. En tôt. Una sort.
-Marxes o estás de retorn?...
-Marxo, est le de retorn; vaig, vine, 

m ’aixeco, m ’ajec... Corn tothom.
-Et consideres un ser afortunat? O victima?
-Diguem que una víctima afortunada.
-Fas sempre el que vols?
-Sí, perqué estic convençut que el que vull 

és el que faig.
Com que a l’estudi hi ha alguns rellotges i 

carillons, sovint fins i tot fora de temps, to
quen harmonioses campanetes que donen 
més intimitat a l’ambient. El Temps, a Hon
re, flota per l’espai...

-Realista?
-A décades -diu, retocant-se les ulleres.
-T’ho passes bé o no tant bé?
-Ho he passai pitjor.
-Segueixes enamorat de la teva professió o 

ja és una manera com una altra de resoldre 
la teva existéncia?

-Fern una gran frase? “Existeixo perqué 
estic enamorat de la meva professió”.

-Tornarles enrera?
-Ni borratxo.
-Pesimista o optimista davant del futur?
-Depén del pa que hi ha a la post.
-Si tu fossis critic de tu mateix, quin ad- 

jectiu et posarles?
-Treballador, insatisfet, tossut.
-Ambiciones alguna cosa?
-La Lluna.
Quan, en alguna ocasió, se li ha pregunta!

de si se sentía més escriptor que pintor, o al 
revés, Vilacasas deixà dit: “ S’ha dit i repetit, 
sempre en to pejoratiu, que l’ùnica i exclus- 
siva missió del pintor és la de pintar... En el 
bon sentit de la paraula i amb la més bona 
intendo, jo cree que pintura i literatura po
den complementar-se” . I afegeix que altres 
pintors van emprar també la ploma (Vang 
Gogh, Braque, Picasso, Gutiérrez Solana...). 
“ Un exemple clarissim, proporcions guar- 
dades -afegeix Vilacasas- que l’escriure no fa 
perdre el pintar. Ni el pintar, l’escriure. Per
qué, en el fons, potser tot és una mateixa 
cosa” .

Però com si volguéssim reblar el tema, li 
preguntem:

-Et sents més escriptor que pintor?
-Aprenent de les dues coses. No podría 

pintar sense escriure, ni escriure sense pintar.
-Busques el tema o el trobes?
-La frase lapidària de Picasso: “Jo no 

busco. Jo trobo”, m'ha semblât sempre una 
atzagaiada com una catedral. Jo busco, com 
tothom. Aixó del trobar...

-En diáleg amb la teva obra, qué et diu?
-Que no som res.
Ara un carillon sona, no sé si a l’hora o 

deshora...
-Segueixes el teu carni, al marge de les 

postures més o menys actuals?
-Treballo la meva cal.ligrafia sense pensar 

en si sóc pre-actual, actual, post-actual, 
ultra-actual... I  que el Senyor hi faci més 
que nosaltres.

-En pintura quina és la teva preocupació?
- Veure-hi ciar -diu treient-se les ulleres.
-En literatura, quina?
-Exactament el mateix.
-Estás, Joan, en un moment creatiu o de 

crisi?
-Creatiu i de crisi, constamment. Com un 

Ruiz Mateos qualsevol.
Té humor. Té ironia. En les seves obres

escrites també s’hi palesa i les fa divertides.
-Un dia enllà vas dir que no has escrit ni 

has pintat mai pensant en el diner, ni tam- 
poc en deixar una petja. Has canviat d’opi- 
niô?

-Continuo amb els meus tretzes. Récem
ment, un conegut, amb cretina sornagueria 
em va dir: “Que no exposis, és que ja  no 
pintes, oi?”. No. Precisament exposo poc, 
perqué pinto molt. És de necis confondre 
professió amb exposició. Arribar ais seixan- 
ta i poder pintar per a un mateix, és certa- 
ment un privilegi; crée jo ...

-Un dia vas marxar de Sabadell. Has pen
sât alguna vegada en poder tornar i establir- 
t ’hi?

Mig ensorrat a la butaca, tot passant-se 
una má per la frondositat de la seva canuda 
cabellera, fa:

-Per qué? No cree que hi faci cap falta. 
No cree que m ’hi trobi a faltar ningú.

Aquí, Vilacasas s’ha construit el seu cas- 
tell, el seu món, rodejat de mil i tantes coses 
intimes; i tot aixó no li pot fer envejar cap 
altre lloc. Aquell seu estudi del vell carrer de 
Sant Antoni ja ha passât a una altra histo
ria...

-Quins són els records que més evoques de 
la teva ciutat?

-Tants! Em demano si els escriuré algún 
dia. Ho adargo tant com puc. Potser sigui 
millor. Ho dic a f i  de bé.

Un cop hem acabat el formalisme de l’en- 
trevista, Vilacasas ens ensenya, pam a pam, 
tot aquest seu món pie de coses. (Moites 
d’elles les ha cercades, de bon mati, en les 
seves visites ais Encants). És difícil 
d’encabir-n’hi més, sembla.

No és pas col.leccionista de res, ens co
menta, però arreplega tot el que a ell li des- 
perta un interés. (I ell té interés per tot...) 
Ha sabut crear-se un paradis superrealista 
enmig de la voraginosa ciutat...
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PerfU

Pie.

Pia. (Planimètric, millor).

Cabells i barba a Heure i encanudits. 

Aspecte apostolic, però p ro u ... 

H emingwayà...

Té un gran món,

més de portes endins que enfora.

És escriptor i p in tor  

o p in tor i escriptor. Tant és.

(L ’ordre dels factors no altera 

el producte ...).

Qüestíonari “PROUST’1
-El principal tret del men carácter?
-Un cert emprenyament constant, discreta- 
ment contingut.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-Que quan et doni una mà no et davi una 
ganivetada amb l ’altra.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-També això de la mà i del ganivet.
-Allò que més estimo en els amies? 
-Exactament el mateix: allò del ganivet i la 
mà.
-El meu principal defecte?
-Creare que tothom va de bona fe. Que ja  
és creare.
-La meva ocupació preferida?
-Treballar, fins i tot no fent res.
-El meu somni de benestar?
-Anar fent com fins ara: treballant.
-Quina fóra la meva pitj or desgràcia? 
-Creare’m important, museistic, immortai, 
patum.
-Què voldria ser?
-Modest.
-On desitjaria viure?
-On vise. Ja em va.
-Quin color prefereixo?
-Tots. Tot Tare de Sant Marti.
-Quina flor prefereixo?
-Totes. Excepte les de plástic.
-Quin ocell prefereixo?
-Com a home de ploma que sóc, tots. I  
perdó per Tacudit tronat. No és meu, que 
consti.
-Els meus autors preferits en prosa?

-Els que he rellegit deu vegades.
-Els poetes preferits?
-Els que he rellegit deu vegades i mitja. 
-Els herois de ficció?
-L’Ángel de la Guarda i el Satanás deis 
Pastorets.
-Les meves heroines de ficció favorites? 
-La República, La Maquinista (Terrestre i 
Marítima), i TEuterpe de Sabadell.
-Els meus compositors preferits?
-Els que entenc. Del gregorià a Miquel Pu
jol, aquells amb els quais m ’entenc, i que 
pue escoltar mil vegades.
-Els pintors predilectes?
-Els de debo. Dels d ’Altamira al darrer 
“experimental”, tots els que em crée a ulls 
ducs.
-Els meus herois de la vida real ?
-Els anti-herois, els Iluitadors anônims. En 
el camp de les arts, els obstinais creadors 
desconeguts. Aquells que no es fan donar 
medalles, no es construeixen el propi 
panteô-museu, ni s ’erigeixen un auto
monument en vida, corn el “Canuto” de 
Castellterçol.
-Les meves heroines histôriques?
-La Teresa d ’Ávila per amagar uns pits so
ta un hàbit, i TAgustina d ’Aragô per 
ensenyar-los al gavatx, que encara corre. 
-Els noms que preferebco?
-Els més presentables. Els que es poden dir 
a tot arreu i quedar bé.
-Què detesto més que res?
-Si la gent senzilla podem detestar alguna

cosa, diguem que la deslleialtat, la traido- 
ria i la “Eiesta Nacional”.
-Quins caràcters històrics menyspreo més? 
-Els que tothom sap. És o no és? Entesos. 
-Quin fet militar admiro més?
-El dia que em van dir que ja  podia tornar 
a casa, al cap de set anys de servei militar. 
-Quina reforma admiro més?
-Una que encara no s ’ha aconseguit que 
Taprovin, malgrat els anys que fa  que se’n 
parla: l ’agrària. Perqué tothom tingui la 
llet de néixer amb la flor al cui i un pa sota 
Taixella a perpetuitat.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-L’orella i el nas del cérvol, per poder de- 
tactar a distància aquell que s ’acosta amb 
el roc a la faixa, amb males intencions. 
-Corn m’agradaria morir?
-Senzillament. Sense donar massa feina a 
ningù. Allò que la bona gent en diu “una 
mort ben maca”. I  que quedés mitjana- 
ment bé, evidentment.
-Estât present del meu esperit?
-Ni massa agitai, ni massa en pau. Ni ait, 
ni baix. Compensât.
-Fets que m’inspiren més indulgència?
-Els discursos dels politics, dels banquers, 
dels bisbes.
-El meu lema?
-Manar i remanar.

Com sóc?
-Per damunt de tot, sincer. 
-(Ho diu àticament...)
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Paraules ì paraulotes

I * stimai amie,
Em posava davant de la máquina per 

escriure’t aquesta carta, quan em cau 
sota els ulls el títol d’un article d’una re
vista -article que no he llegit encara-que 
m’ha fet rumiar. Diu “Algunes parau- 
les per a homes civilitzats” . ¿Ens preo- 
cupem encara de les paraules per a gent 
civilitzada, o bé anem adulterant el llen- 
guatge i fent-lo malbé?

I jo precisament volia parlar-te de les 
paraules que neixen i que moren, de les 
que perduren i de les que son terrible
ment efimeres; de les paraules per a 
gent civilitzada i de les de la barbàrie.

Sempre ha existit un llenguatge litera
ri i un llenguatge popular; i sort que ha- 
gi estât aixi, car altrament, sense la cor- 
rupció del llatí no existirien els nostres 
idiomes i tu parlarles com Cicero! (Co
sa que no estarla pas malament). Pensa 
que els romans que van ocupar la His- 
pània, no eren pas la flor i nata: eren 
soldats rústecs i colons més rustics en
cara, pagesos que venien a desbrossar el 
pais, quan hi havia terra de sobra. Ba- 
rrejaven llur llati vulgar amb paraules 
indigenes, una mica per snobisme, per 
poder espaterrar la gent del seu poblé 
quan hi tornaven, si hi tornaven; una 
mica com els emigrants andalusos quan 
tornaven d’Alemanya i feien el maco 
pel poblé dient les quatre paraules ger- 
mániques que havien après.

Ara bé; establertes ja les llengües na- 
cionals, a cada país, a cada poblé, a ca
da familia va anar-se créant un llen
guatge convencional que només té sig
nificai dins d’aquell àmbit i que queda 
completament esotéric per ais no ini
ciáis. Sovint dins de cada idioma s’ha 
créât un llenguatge paral.leí, un argot 
que és totalment inintel.ligigle per ais 
qui no están en el secret. Però malgrat 
tot, aquest argot tenia una fixesa i una 
perdurabilitat tan important com per a 
permetre que, per exemple a França, 
existeixi un diccionari de l’argot.

Però ara les coses han canviat: sobre- 
tot entre la joventut, es creen unes pa
raules que no volen dir res i que són tre- 
mendament efímeres, que només duren 
una temporada i que al cap de poc ja 
són completament fora d’ús. I a la gent 
gran ens passa que quan hem arribat a 
aprendre la significació d’aquests mots, 
resulta que ja són obsolets. El '‘dema
sié” “la tira” ‘‘la marxa” ‘‘els cables 
creuats”, d’una temporada a l’altra de-

sapareixen de la circulació i ja ningú no 
els empra. Un deis pocs que té la vida 
dura és el ximple ‘‘vale” i la seva més 
ximple traducció catalana ‘‘val”, que 
no volen dir res. { ‘‘Vale” era la forma 
d’acomiadament de les epístoles llatines 
i volia dir només ‘‘estigués bo” . Ara, 
d’aquesta paraula se’n fa un ús i abús, 
per omplir buits mentáis i per carénela 
d’un léxic prou ric per a dir les coses peí 
seu nom. Sobretot per teléfon: escolten 
una conversa entre dos joves i compteu 
les vegades que sortirá aquesta paraula.

I després vénen les paraules gruixu- 
des, grolleres; els “ tacos” . Ara que 
amb la desaparició deis carros i deis 
carreters ja no se sentien aquells renecs 
tan cargolats, ens surt l’ordinariesa de 
les paraules grolleres tant per part deis 
nois com de les noies. Una vegada més, 
falta de léxic, i es fan servir aqüestes pa
raules com una mena de clau-mestra 
per obrir totes les portes.

A vegades aquest fenomen de l’apari- 
ció i desaparició de les parules és molt 
divertit: Hi ha paraules que han sobre-
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visent a l’objecte per al quai foren crea- 
des: jo recordo aquells petits ganivets 
que teniem quan anàvem a escola i que 
en dèiem -en castellà- un “ cortaplu
mas” . Ja fa molts anys que ningú no ta
lla les plomes d’oca que abans es feien 
servir per a escriure i que a força de su- 
car al tinter s’estovaven i calia tallar-ne 
la punta per tornar a donar-li tremp i ri- 
gidesa; aquí es va originar aquella ho
rrible paraula de ‘‘trempaplomes” que 
no fa servir ningú. I algunes paraules 
molt divertides, hibrides del català i 
castellà, com aquelles de ‘‘taparrabus” 
(sic, i en plural!) i ‘‘sacatapus” (sic, 
també). De la primera, ja no se’n parla 
gaire, perqué ara ja no es tapa res, i de 
la segona, se n’ha fet la bàrbara traduc
ció de ‘‘tirabuixó”. En francés la parau
la ‘‘tirebouchon” vol dir que treu el tap, 
que és justament la funció d’aquest estri; 
però del ‘‘bouchon” dk-ne “buixó”, és 
un gros disbarat. Potser si que la paraula 
escaient és ‘‘llevataps”, però això no ho 
diu ningú.

En fi: per a tornar al començament, 
això de buscar paraules per a gent civi
litzada es fa cada dia més difícil. I cada 
dia és més difícil d’entendre’ns. Recor
do una senyora molt estimada meva 
que tenia bastant més de vuitanta anys i 
em deia molt preocupada que volia 
aprendre les “ canciones del verano” i 
que no donava l’abast, perqué quan sa
bia ‘‘Los angelitos negros” , ja havia 
sortit ‘‘La vaca lechera”, i mai no esla
va al corrent. Amb una mica de mala 
intenció, malgrat l’afecte que li tenia, 
creía que hauria estât més adéquat, ate
sa la seva situació, d’aprendre les absol- 
tes, que almenys havien durât molts 
anys. Però això ja és una altra qüestió.

Una abraçada del teu veli amie.

Liais Casais i Garcia

Unes paraules que tenen una gran permanen
cia, són que es refereixen a la moneda: es diu en
cara “té molts diners”, quan la moneda (“diner” 
(dotzava part del sou) no s ’encunya des del temps 
de Felip V. “Té molts quartos”: El “quarto” va 
desaparéixer fa  més de cent cinquanta anys. “Té 
molts duros”: Hi ha hagut monedes de cinc pes- 
setes que en dèiem duros, però el duro com a tal 
va desaparéixer després de la guerra napoleònica. 
“No té ni un «xavo»”: L ’ochavo es va encunyar 
en temps de Ferran Vil, i prou. Ais casinos fran- 
cesos de joc no es compia en francs, sinó en Huí- 
sos, etc., etc.



808

Un Domènech i Montaner per a Tapies
per Joan Vilacasas

« acaben de signar-se els patracols. 
L’Ajuntament de Barcelona cedeix a la Fun
dado Tàpies l’edifici modernista de l’Edito
rial Montaner i Simon. Amb paraules de re- 
merciament el pintor subratlla que l’edifici, 
a més de cèntric, disposarà d’espai adéquat i 
de l’esperit de modernitat i catalanitat per a 
eli tan preuats. Pasqual Maragall respon a 
l’artista en to de batlle just i mesurât: "‘Do
na gust ajudar i que et donin les gràcies, 
quan justement tot el que es fa  és en benefici 
de la ciutat”. Després de les abraçades de 
consuetud, s’aixeca la copa ais quatre vents. 
Barcelona no solament es posa guapa sino 
que d ’ara en endavant comptarâ amb una 
important estructura cultural de primer or
dre: el feu del pintor Antoni Tàpies. Abreu- 
jada, aquesta ha estât la nova d ’un fet que 
bona part de la premsa qualifica de memo
rable tant per a l’artista com per a la ciutat. 
L’euforia de la celebrado d’aquest esdeveni- 
ment pot molt ben èsser però, que no sigui 
del tot completa per a tothom. Raons de pes 
o, en tot cas, ben opinables, respectuosa- 
ment divergents, ens imposen una seriosa re- 
flexió.

Què voi dir Fundadó?
Segons la G.E.C.: “Patrimoni organitzat 

sense finalitat lucrativa, al qual la Ilei reco- 
neix personalitat jurídica”. Antoni Tàpies 
declara que la seva Fundadó es constitueix 
el 16 de novembre del 84, bon punt l’artista 
s’assabenta que l’antic edifici de l’editorial 
Montaner i Simon es ven. Immediatament 
inicia els tràmits per comprar-la. Les nego- 
ciacions amb els antics propietaris no men 
enlloc per la senzilla raó que aquests aug
menten notablement el preu a última hora 
argumentant millors ofertes. És llavors quan 
l’AJuntament de Barcelona es fa seva la 
qüestió i resol el problema. La caixa forta 
municipal encara es pot pagar aquest luxe. 
Fundadó en marxa. Cap obstacle.

En efecte, cap obstacle si no fossin uns 
raonaments que podrien enterbolir l’aparent 
simplicitat del fet. L’Enciclopèdia Catalana 
especifica clarament la nul.la finalitat lucra
tiva que exigeix tota Fundació. No direm 
que el modernista edifici de Domènech i 
Montaner esdevingui, amb el mecenatge i el 
suport del nostre Ajuntament, un floreixent 
comerç de Tàpies a la menuda o a l’engros; 
una mena de Lourdes de l’artista que en vi
da ha aconseguit el miracle que s’ha propo
sât: museïtzar-se. No. En art, com en tantes 
i tantes matèries, el mot “lucre” no és pas 
equivalent de calaix immédiat, de “toma el 
pan i deja el ral” que en mal castellà deien 
els nostres avis, sinó ben sovint la mitificació 
perllongada d ’un nom, d’una firma, d’una 
imatge que a la llarga -i a la curta- magnifi
quen un article o un personatge proporcio- 
nant-li sanitosos résultats econômics. Un joc 
corn un altre en un sistema netament capita
lista, en el quai un producte -quadre o

sabata- té exactament el valor que 1’artista o 
l’artesà li ha volgut donar. Establertes aixi 
les coses, tots sabem el decisiu paper que re
presenta la publicitat al serve! d’aquesta es- 
tratègia. El llencament, l’èxit de certes begu- 
des a base de cobla ens ho confirma. O el 
d’aquelles altres que s’anuncien amb el fa- 
môs eslôgan: “El cotxe més car del m ón”. 
Aquests arguments tan sabuts venen com 
l’anell al dit al recent document de cessió per 
part de l’Ajuntament de Barelona de l’anti- 
ga editorial Montaner i Simon a un pintor 
triomfant i en actiu.

Un bon servei municipal
No cal dir que, plantejades les coses des 

d ’aquest punt de vista, els rectors de la Casa 
Gran ens respondran que, més que el propi 
artista, qui sortirà guanyador de l’operaciô 
és el propi municipi, la ciutat, els barcelo- 
nins en pie. S’ha realitzat una operació de 
ressó. Culturaiment, un bon servei munici
pal. Es fa justicia, es llega gran espai i gran 
sostre históric a un artista català, avui per 
avui considérât arreu del món. L’aportació 
que ell fa a la ciutat, la seva donació en 
obra, d’acord amb la cotització actual, és 
importantissima. Hi ha res a dir? Dones, si.
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Hi hauria alguna cosa a dir. A casa nostra, 
com per tot, normalment, fins no fa gaire, 
se seguia la tradició, I’assenyat bon costum 
d’erigir monuments als grans persontatges, 
als fills il.lustres, als genis, quan la posteri- 
tat, després de sospesada l’obra, en reconei- 
xia la validesa. Començant per Verdaguer i 
acabant amb Pau Casais, cal creure que tots 
els nostres monumentalitzats haurien refu
sât la pensada de veure’s petrificáis en vida, 
si més no pel més elemental sentit de modès
tia. Un cas, un unie cas es coneix a Catalun
ya d’auto-immortalització en matèria defini
tiva: el d’un traginer de Castellterçol, ano- 
menat Canut, que possiblement molt satisfet 
de la seva fortuna, i no tenint massa 
confiança de passar a la història, va tenir la 
singular idea d’erigir-se el seu propi monu
ment en vida. Una manera pintoresca 
d’assegurar-se fama eterna.

De tots els temps, rars, rarissims hauran 
estât els artistes, els creadors en generai, que 
al llarg de la seva existència hagin tingut el 
més senzill monòlit de glorificació, el seu 
museu, la seva fundació. A casa nostra hi ha 
excepeions: el Museu Marés, el Museu Dalí, 
el Museu Picasso, la Fundació Miró. 
Aquests dos últims, dos Hörers que els Ajun- 
taments del moment van dedicar a dos an- 
cians ja divinitzats; dos monstres sagrats. 
Però tot i la importància de la deixa del pin
tor Antoni Tàpies -col.lecció privada, bi
blioteca, obra pròpia- la cessió d’un edifici 
que portará el seu nom no deixarà de sem
blar una plataforma de projecció professio
nal patrocinada per un estament públic, en 
un país saturar de col.legues seus, molts 
d’ells d’inqüestionable talent, carregats de 
problèmes a l’hora de tirar endavant, de so- 
breviure. Afegim que molts d’aquests no 
han tingut mai el privilegi de poder pen jar
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una sola obra a les paréis de la Fundado Mi
rò, de la qual Antoni Tàpies ha estât un fer
vent zelador. Voi dir que la cosa fundacio
nal, quan es porta es porta. Ve de lluny,

I una Fundadó Nonell?
Consti que totes aqüestes consideracions 

serien exactament vàlides si demà l’Ajunta- 
ment de Madrid destinés un palau a una 
Fundadó Antonio López, actualment el 
pintor de més alta cotització a Espanya i un 
dels més valorats mundialment. ¿Es necessa
ri, cal, aquest bledà trofeu a una trajectòria 
ja de per si victoriosa? Ni el Rembrandt del 
période opulent, ni el gran Rubens doblat de 
diplomàtic, exponent màxim d’adinerada 
magnificència, ni el nostre Josep Maria Sert, 
intim de Rockefeller i home molt i molt sen
sible al fast i a la auto-deíficació, no van 
crear-se mai la seva Fundació-Museu, el 
mausoleu que els glorifiqués encara més, en 
vida.

Dintre del nostre àmbit, Ramon Casas 
hauria pogut fer-ho sobradament. I Rusi- 
ñol. Encara més; aquest, intel.ligentment, 
en Hoc d’erigir un santuari a la seva obra 
basti una museu al treball dels altres, que 
mai no va portar el seu nom. Remarquem 
que tant l’un com l’altre ho haurien pogut 
fer sense cap suport oficial, sense trucar la 
porta de cap ajuntament.

Se’ns pot dir que parlem de I’antigor, de 
noms molt i molt passats, de tendències i es
coles fossilitzades: que el món avança i que 
l’art d ’avui dia bé mereix una valoració ofi
cial, que en aquest cas personifica un deis 
seus més conspicus représentants. Ara bé: 
tinguem present que aquest sistema de pas
sar a la história prescindint de tota perspec
tiva que únicament el temps dóna, de tot ad- 
vocat del diable, no deixa d ’ésser, en certa 
manera, exposât. Si demà un jove pintor, el 
Barceló de tom , demana la seva fundació a 
l’Ajuntament, a dreta-dreta-llei, podrá 
negar-se-li? No oblidem que el seu també és 
un nom que sona internacionalment i que 
possiblement per a eli l’art d ’en Tàpies ja és 
pura arqueologia. ¿És que a tots els pintors 
d’avanguarda ara els ha entrât la febre de les 
fundacions? ¿La tenen Fontana, Jackson 
Pollock, Mark Tobey, Dubuffet, Matta...?

I, parlant d ’iniciatives municipals, no 
hauria estât molt més just destinar l’edifici 
Montaner i Simon a Museu o Fundació No
nell? Aquest hauria estât l’homenatge que la 
ciutat deu a un dels grans mestres de la nos
tra historia, el reconeixement que se li va ne
gar en vida. I allá sí, al costat de la seva 
obra, per primera vegada ven exposada, to
tes les biblioteques especialitzades, tots els 
taller s de gràfic, tots els espais acollint 
aquells pintors que dificilment poden pagar
se una exposició, una galeria. Cara a la ciu
tat, aquest hauria estât un acord potser més 
encertat que l’altre. Encara que Nonell no 
ho necesiti gens. Perqué els muntatges sem
pre serán els muntatges.

Homenatge pòstum de Quadern a 
Josep M? Riu

osep M? Riu ens ha deixat en silenci. 
Ha mort tal com havia viscut sempre; 
amb serenor, amb suavitat, amb discre
ció, amb acceptació cristiana.

És curiós que justament en el número 
anterior, sense cap motivació que po- 
gués fer pensar en un desenllaç tan pro
per, QUADERN, una publicació que 
i’amic Riu estimava, va dedicar-li una 
de les habituais “ Semblances” , aixi 
corn un “ Perfil” , el Qüestionari Proust 
i, a continuació, insertà un article sig
nât per ell sobre el seu admirat Chester
ton. Quatre pàgines que constitueixen 
ara, a posteriori, un homenatge-comiat 
i en les quais quedava reflectida la per- 
sonalitat, el carácter, la filosofía del 
nostre malaguanyat amie i company, 
corn si un obscur pressentiment ens ba
gués mogut a recollir aquells testimonis 
que ara esdevenen inapreciables. Pre- 
neu -us ho aconsellem- el número 55 de 
QUADERN, que corresponia al mes de 
febrer d’enguany, i obriu-lo en les seves 
primeres pàgines. Rellegiu-ne els textos 
i esguardeu les imatges fotogràfiques de 
Josep M.® Riu, que Pere Monistrol va 
captar en unes actituds i unes expres
sions tan sinceres i tan autèntiques. 
Unes imatges que de cap manera podien 
fer pensar en una devallada física o in- 
tel.lectual de l’amic.

I ara ens plau de retre-li un altre ho- 
mentage, póstum i definitiu. Heus ací 
que En Josep Maria ens havia confiât 
un volum inédit, mecanografiat, que 
amb el títol de “EN AQUEST MO
MENT, Llibre de Vic Gros” , ve a ser 
com un dietari on ell abocava impres
sions i reflexions molt personals, molt 
intimes. El volum va ser començat el 
1971 i acaba el 1975. Prenent-nos la lli- 
bertat d’acciô que l’absent va posar a 
les nostres mans en confiar-nos aquells 
textos, avui ens plau de reproduir-ne 
uns quants fragments que n’hem selec- 
cionat. La nostra tria no obeeix a prefe- 
rèneies qualitatives, ja que tôt el con-
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junt és vàlid en aquest sentit. Simple
ment, en la nécessitât d’haver de 
limitar-nos a uns pocs passatges hem 
obrat a la recerca d’una certa varietat 
temática i, sobretot, d’un contingut que 
potenciés al màxim possible la tendra i 
esponjosa humanitat de l’autor.

Avui fa  un dia de maig literalment 
meravellós. Un sol ciar, mediterrani i 
un cel blau com poques vegades de tan 
pur.

Segurament Bertrand Russell ens di
ria que aixô de blau pur és una il.lusió 
óptica, que no hi ha tal color sinó ne
grura a Vespai.

Però que els nostres ulls perceben el 
blau, avui no és cap broma.

Més blavor, impossible, i sobre això 
el mateix Russell, cas de viure, ens hau
ria de donar la raó.

Lentament anem escrivint aquest llibre.
No cal córrer perqué ningú em dóna 

pressa ni Phe de presentar a cap concurs 
literari.

Aixl dóna gust.
D ’aquesta manera es pot seguir 

aquell conseil d ’fioraci quan recomana 
que cada u agafi tema proporcionat a 
les seves forces.

Fa calor forta, pròpia de finals de 
juliol.

I tot sembla agafar un aire de calma i 
tranquil.litat.
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Josep Mf Riu vist per Jordi Roca en la seva última comu- 
nicació a la Fundació Bosch i Cardellach (21-1-87).

Es bo en aquest temps, si tens Heure i 
t ’ho pots prendre amb pausa, anar-te’n 
fins al Club de Natació i nedar una 
estona.

L ’aigua t'és amable i propicia. T’hi 
sents com un peix.

Després tornes a casa i la calma enca
ra et sembla més profunda.

Agafes un Ilibre i al cap de poc de lle- 
gir comences a badallar i una dolça laxi
tud et dóna com una espécie d inefable 
benestar.

Aquesta tarda he anat a fútbol i hem 
perdut (Sabadell 0-Sevilla 1). La derro
ta cou i és altament alliçonadora.

No hi ha res millor que saber perdre.
No penseu però que aquest perdre en 

fútbol m'afecti excessivament. Quasi 
diría que em deixa indiferent.

Hi han coses a la vida més importants 
que un partit de fútbol per a un especta
dor. Ho és més pels jugadors, entrena
dor i directius del club.

Em ve a la memòria una aventura 
auténticament transcendental com ho 
fou els que. visquérem la guerra nostra 
(1936-39).

Hi va haver moments -parlo de la me- 
va familia- en què no sabiem el que de- 
mà menjariem.

Per altra banda varen assassinar un 
germa meu de 18 anys per questions po
litiques i a més el perill constant, en an- 
goixa i desespérança, de bombardeigs, 
registres, m obilitzaciô, o sigui, 
resumint-ho: fam, angoixa i guerra.

A qui si que costava saber perdre.
Inclús vàrem dir-nos, en una draque- 

lies tristes sobretaules que, si sortiem en 
vida d "aquella situació desesperada, ja  
res d ’aquest món ens afectarla i no ens 
posariem nerviosos per res.

Respot superar la fam, 1"angoixa i la 
guerra, o en tot cas, poquissimes coses, 
com pot ser-ho també una malaltia es- 
pecialment dolorosa. Però col.lectiva- 
ment parlant no hi ha equivaléncia 
possible.

Com he complert aquella mena de 
promesa feta en familia i en plena 
desesperança?

D"una manera global, bastant bé.
Reconec que una situació critica com 

la d"aquells anyspot ser una ocasió úni
ca per a reforçar el carácter i tornar-lo 
dur com Pacer pel que afecta a les con- 
trarietats que poden afectar-nos en el 
present i en l ’avenir.

Fruit d ’una tal prova ha de ser l ’ad- 
quisició perfecta d ’unapaciència inalte
rable.

I aqui és on he concentrât tot l ’esforç.
El que no sabría dir fins a quin punt 

he aconseguit l ’objectiu i el temps que 
encara caldrà per cantar viatòria.

Là Iluita és llarga però val la pena tot 
l ’entrenament que se’n faci.

Milicia és la vida de l ’home sobre la 
terra, va dir Job.

Abans d ’ahir a la Sala Parés em 
varen presentar a Josep Miracle, biô- 
graf de Verdaguer, Guimerà i Pompeu 
Fabra.

Després vaig tenir ocasió, a un sopar 
dels Veins del carrer de Petritxol, a 
l ’Hotel Colom, que Josep Miracle em 
dediqués uns mots al llibre de ”Pompeu 
Fabra” éditât l ’any 1968 amb motiu del 
centenari del neixement de l ’autor del 
Diccionari.

Diuen:
“A l meu novell amie Vie Gros, gran 

dévot de Pompeu Fabra, en homenat- 
ge, Josep Miracle”.

No teniem gaire temps i em va dir de 
Fabra que era un home pondérât, seré, 
calm.

La paraula "calm” em va agradar. 
La va dir a cor ample, com si en aquell 
moment estés veient un dels catalans 
més il.lustres, el gran Pompeu Fabra, 
del quai els catalans hauriem de tenir la 
foto penjada a la pared de casa.

Orfe
rfe d’empar 

jo t ’he cercat 
guarda fiada 
de Montserrat.

Orfe d’afecte 
jo t ’he buscat 
marona meva 
de Montserrat.

Orfe de llum 
jo t ’he buscat 
Estrella clara 
de Montserrat.

Orfe de guia 
jo t ’he cercat 
ruta segura 
de Montserrat.

Orfe d’amor 
jo t ’he buscat 
dol?a estimada 
de Montserrat.

Plena de Gracia 
ja t ’he trobat 
salva’m Maria 
de Montserrat.

M.F.C.
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De la UAB a la UAV
per Joan Grau i Tarruell

/ \ h  Estais Units, a França i a d’altres 
països desenvolupats apareixen els ano- 
menats “ parcs tecnolôgics” , destinais a 
concentrar els esforços en l’àmbit de la 
investigació tecnològica més avançada.

Pel que fa al cas nord-americà, pot- 
ser el Silicon Valley californià en sigui 
l’exemple més conegut, però també cal 
esmentar els que s’han créât a Boston 
(Massachussets), ciutat d’una tradició 
innovadora molt coneguda, a Raleigh 
(Carolina del Nord), a Atlanta (Geor
gia), a Dallas, Austin i San Antonio 
(Texas), importants centres de biotec
nologia, i a Phoénix (Arizona), bàsica- 
ment destinât a la indùstria militar. 
Quant a França, el procès de creado es 
troba en una fase inicial però la previsió 
feta inclou la creació de vint-i-quatre 
pois tecnolôgics, entre els quais ja n’hi 
ha alguns de força avançais com, per 
exemple, el de la regió de Marne-la Va
llée, la “ ciutat cientifica” lie- de 
-France, al sud de Paris, o els de Mont
pelier, Tolosa de Llenguadoc, Metz, 
Lyon i, sobretot, Sophia-Antipolis, a 
prop de Niça.

Tant els parcs cientifics nord- 
americans (Research parks) corn els 
pois tecnolôgics francesos (technopo
les) tenen unes caractéristiques coinci
dents: un nudi de poblaciô important a 
la vora amb una bona oferta immobi- 
liària per a serveis, un entorn atraient 
pels recursos naturals i pels atractius tu- 
ristics i culturáis, bones comunicacions, 
un esperii d’empresa agressiu, innova
dor, i amb una nova concepció de les 
inversions, un desvetllament regional 
palés, el suport de l’administració, 
l’existénda de centres d’investigació i la 
proximitat d’una o diverses universi- 
tats, a recer de les quais, gairebé sem
pre, neixen aquests pares o pois de de
sen volupament tecnológic.

Si ens fixem en aquest patró comú, 
veurem que la nostra comarca reuneix, 
amb escreix, tots els condicionants que 
calen per a acollir una d’aquestes zones 
de recerca tecnològica punta. De fet, 
aixi ho han constatai la iniciativa priva
da i la iniciativa pública amb la Genera
lität al capdavant, i, d’ara fins l’any 
2.000, el Vallès Occidental esdevindrá 
el cor tecnológic del nostre pais, 
convertint-se en la primera comarca de 
la “ Catalunya velia’’ amb un paper de- 
dsiu en la construcció de la Catalunya 
nova del segle XXL

Però si d’altres condicionants sem
blen solucionáis, hom dubte que la Uni
versität estigui preparada per a aquest 
propósit col.lectiu vallesá i per a tenir el 
protagonisme que li correspon. Davant 
d’aquest repte de futur, i des de la pers
pectiva que em dóna el fet de ser saba- 
dellenc, em qüestiono si realment la 
Universität, en aquest cas l’Autònoma, 
podrá integrar-se plenament en aquest 
projecte del “ Pare Tecnológic del Va
llès” sense canviar la seva estructura i el 
seu funcionament actuals. Ara, més 
que mai, cal plantejar-se que convé una 
“ Universität Autònoma del Vallès” , 
més lligada a l’entorn en què s’ha de 
moure.

Dinou anys després de la seva crea
ció, i quan el món universitari viu uns 
moments tensos, que l’han de portar a 
una reflexió profunda, vull apuntar la 
convenièneia de la integrado plena de 
la Universität Autònoma a la realitat 
present i futura del Vallès. L’UAB ha 
de deixar de ser una institució “estran- 
ya” a l’entorn que l’acull i, -permeteu- 
me la comparado- ha de convertir-se en 
“ mestressa de casa” més que no pas 
continuar el paper de “ llogatera” .

La Universität Autónoma s’ha 
d’obrir decididament al Vallès, tant 
l’Occidental corn l’Oriental, i fer-se una 
personalitat pròpia, diferent de la que li 
dóna el fet de pertànyer a la trilogia 
universitària de Barcelona. La Univer
sität Autònoma ha de ser una eina prác
tica de suport al desenvolupament co
marcal, i per això cal dotar-la dels mit- 
jans adients, des dels econòmics fins als 
infraestructurals. Cal, també, dinamit- 
zar-la, a través de la creació d’un verita
ble “ campus universitari” amb residén- 
cies i equipaments esportius i culturáis 
per ais estudiants i professors; cal que 
s’obri en fora mitjançant una vincula
do activa amb les poblacions de la seva 
àrea d’influénda, que no ho oblidem, 
són seixanta-quatre, si hi incloem els

dos Vallès. Però la responsabilitat no és 
solament de l’ens universitari. Per a 
aconseguir que l’Autònoma es vinculi a 
la comarca que li és pròpia, cal que les 
Administracions locals afectades assu- 
meixin el compromis ferm de col.labo- 
ració activa i potenciin molt més aquest 
treball conjunt, sobretot a partir de la 
nova realitat comarcal que s’obre amb 
la “ Liei de Comarques” . Sabadell acuii 
l’Hospital Clinic universitari, l’Escola 
d’Estudis Empresarials i d’altres inicia- 
tives compartides com, per exemple, els 
cursos de Reciclatge de Català per a 
mestres. A més a més, la nostra ciutat 
serà el nudi poblat més important de 
l’àrea próxima del “ Pare Tecnológic 
del Vallès” , l’anomenat Silicon Vallès; 
Sabadell ha estât capdavantera en el de
senvolupament i l’aplicació de les noves 
tecnologies i, juntament amb Terrassa, 
comparteix la iniciativa i desplegament 
del Centre Tecnológic que es construeix 
a la Mancomunitat Intermunicipal. Tot 
piegai dóna a Sabadell una responsabi
litat decisiva en aquest procès d’integra- 
ció necessari de la Universität Autòno
ma al present i al futur del Vallès.

En aqüestes pàgines de Quadern vull 
deixar constància de tot això, que cal 
una més estreta col.laborado entre les 
empreses i les entitats sabadellenques 
amb la Universität Autònoma. D ’aques- 
ta col. labor ació, a través de tesis i tesines 
sobre questions d’interés comarcal, i a 
través de programes d’investigació i 
práctiques, en poden néixer beneficis per 
a tothom i avenços en tots els camps de 
les ciéncies, les lletres i les arts. Sabadell 
hi pot guanyar, la comarca també. I 
I’ensenyament universitari pot agafar 
una nova embranzida si anem de la UAB 
a la UAV. •
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Les medalles antigües de Montserrat
per Manuel Forasté

O  egons un gravai al boix datai a Montser
rat l’any 1499 i signât pel gravador alemany 
Joham Luschner, tenim noticies de corn era 
la representado iconogràfica de la Verge de 
Montserrat durant el segle XV. La mateixa 
disposició de la imatge també es troba en al- 
tres gravats francesos, kalians i alemanys de 
la mateixa època o un xic posteriors. En tots 
ells la nota niés característica és la posició 
del Nen Jesús agafant amb la mà una grossa 
serra i serrant eli mateix la muntanya.

No sabem si aquesta imatge es va fer pri
mer en els gravats o en les medalles, però el 
fet és que la trobem en els exemplars més an- 
tics de la nostra medallistica religiosa.

Una altra dada ens la dóna la referència 
d’un document de l’any 1421 en el qual la 
Reina Maria, esposa del Magnànim, va anar 
a passar uns dies a Montserrat i en marxar- 
ne va comprar com a record uns rosaris de 
boix i unes “senyals destany e plom ab la 
emprenta de Sancta Maria”. És la primera 
informació que es posseeix sobre les meda
lles de Montserrat.

D’aqüestes peces de suma raresa solament 
se’n coneixen tres, i totes elles en mala con- 
servació degut al desgast del temps i a la po- 
bresa del seu metall. Aquí donem la referèn
cia d’una d’elles.

AMB TOTA SEGURETAT...

Mùtua de Seguros de Sabadell
Indùstria, 16

Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL

Nùm. I. Anvers: La Verge de perfil 
aguanta el Nen Jesús dempeus a la falda. 
Ambdós duen aurèola. L’infant aguanta una 
grossa serra i és eli mateix qui serra els pen- 
yals de la muntanya.

Revers: La Purissima Concepció envolta- 
da de raigs de llum.

La medalla és de plom, o d’estany i plom 
com diu la referència, i no porta cap lletra 
per a la seva identificació, però es pot classi
ficar per les seves caractéristiques, ja que 
amb la sera i les muntanyes queda prou ben 
determinada. Porta tres petits perns, tanma- 
teix per significar els braços de la creu, i 
ranella és plana. Segurament que aqüestes 
medalles foren fetes aquí mateix a Montser
rat, encara que no sabem d’on provenien els 
exemplars que varen servir per a fer els moti
les. Mides: 17x14. Pes: 4 g.

Més tard i segurament per la influéncia de 
l’abat de Montserrat, Juliano Della Rovera 
(1472-1483) que era italiá, les medalles foren 
importades de Roma on ja hi havia grava- 
dors i takers per encunyar medalles d’altres 
metalls.

Aqüestes peces ja han arribat en més 
abundor encara que continúen essent molt 
escadusseres.

En les primeres, de finals del segle XV o 
principis del XVI, hi trobem dos exemplars 
molt curiosos, ja que mantenen els tres 
perns en forma de creu, però ranella ja és 
girada.

Aqüestes medalles no hi ha dubte que 
eren fetes a Roma on ja hi havia takers espe- 
ciaktzats en l’encunyació de medalles i que 
feien de totes les advocacions. La kegenda, 
abreujada, també està escrita en italiá: LA  
MADONA DI MONSERRATO. L’estil re- 
naixentista deis encunys ens ho confirma.

Núm. II. Anvers: Imatge de la Mare de 
Déu que, asseguda sobre les roques, aguanta 
r Infant Jesús, el quel nu i dempeus sobre la 
falda agafa la serra en actitud de serrar els 
penyals. Ambdós duen aurèola. Llegenda: 
LA«M»D«MON*SER

Revers: Crist en creu enmig de Sant Joan i 
de la Verge Maria.

La medalla és de bronze i porta tres petits 
perns arrodonits en forma de creu. Mides: 
26x17. Pes: 3 g.

Núm. ni. Anvers: Semblant a l’anterior 
amb algunes diferéncies que fa que tot i ésser 
aparentment iguals denoten que són de dife- 
rent motile. Llegenda: M*D»MON«SER 

Revers: Imatge de Sant Benet amb atri- 
buts abacials, com és el bácul. Llegenda: 
S*BENE*ORA*PRON*

La medalla és de plata i té l’originalitat 
que en koc deis tres perns hi duu tres flors de 
lis en la mateixa forma de creu. Mides: 
25x16. Pes: 2’5 g.

Hem cregut que aqüestes medalles amb els 
perns eren de les més antigües conegudes.

A partir d’ara els altres exemplars per den 
aquests atribuís, però per les seves caracté
ristiques i per ranella girada pertanyen totes 
elles al segle XVI.

Núm. IV. Anvers: Semblant a l’anterior 
amb una gran varietat de details que la fan 
completament diferent. Llegenda: M«D* 
MON-SER

AMB TOTA SEGURETAT...

A\Sf
Mutua de Seguros de Sabadell

Indùstria, 16
Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL
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Núm. VII. Anvers: Repetició de la matei- 
xa iconografia amb la serra i la muntanya. 
Llegenda M*D»MON

Revers; Semblant a l’anterior, variant so- 
lament les lletres de la llegenda: SERENE» 
ORA-PRO.

La medalla és de bronze i duu ranella gi
rada. Mides: 19x14. Pes: 1,5 g.

Núm. V. Anvers: Semblant al tipus II pe
ro en tractar-se d’un exemplar de mides tan 
reduïdes solament es poden observar els ca- 
ràcters més generals com son la Verge, I’ln- 
fant i la serra.

Revers: Sant Benet, semblant a la descrip- 
ció anterior.

La medalla és de bronze i no porta cap lle
genda. L’anella, girada. Mides: 12x9. Pes: 
0,7 g.

Núm. VI. Anvers: La mateixa descripció 
general del tipus. La Madona amb l’Infant, 
la serra i les muntanyes. La llegenda, molt 
abreujada, sols porta les lletres M«S»E

Revers: Sant Benet revestit d’abat amb 
aurèola, i la llegenda S«BEN«OR»PRO 

La medalla és de bronze i duu l’anella gi
rada. Mides: 18x14. Pes: 1,3 g.

Revers: La custòdia, amb la sagrada for
ma adorada per dos àngels i sense cap ins- 
cripció. A l’exerg ja trobem la paraula RO
MA. L’exemplar és de bronze i duu l’anella 
girada. Mides: 23x18. Pes: 2,5 g.

Núm. Vili. Anvers: Bonic exemplar de 
bona mida que també porta la inscripció de 
ROMA. Iconografia semblant al tipus gene
ral però amb la variant que la Verge porta 
aurèola, i l’Infant nimbe de raigs de llum. 
La llegenda la trobem escrita en catalá amb 
totes les seves lletres, inclosa la lletra T que 
apareix per primera vegada S«M»D» 
MONTSERRAT

Núm. IX. Anvers: Aqui ja tenim una su
perba medalla de mida força gran 40x37. 
L’hem posada a l’últim per la seva perfec- 
ció, ja que dins de la mateixa iconografia fa 
que pugui tractar-se d ’un exemplar de finals 
del segle XVI. La Verge duu corona i tant 
Ella com I’lnfant duen aurèola. El Nen Je
sus ja va vestit amb una túnica. La llegenda, 
italianitzada, diu aixi: LA M ADON DI 
MONSERRATO.

Revers: La custòdia, amb la sagrada for
ma adorada per dos àngels. Llegenda S» 
LAV*IL»SS. La medalla és de bronze i té la 
rara particularitat que Tanella és plana en- 
mig de tantes medalles amb ranella girada, 
de la mateixa època. Mides: 30x23. Pes 4,5 
g-

Revers: Estampa de la crucificciò amb Je
sús en cren voltat de la seva Mare i de dife- 
rents Sants. Llegenda: SOC*JE*SU

Aquesta és una bonica mostra de l’art re- 
naixentista italià, ja que tota ella és de bona 
factura. La medalla és de bronze i duu l’ane
lla girada. Pes. 22,5 g.

A partir d’aqui la imatge de la Mare de 
Déu de Montserrat can via totalment. E1 Nen 
Jesús passa a seure a la falda de la seva ma
re. E1 grup es torna totalment frontal i està 
rodejat per la Santa Muntanya. Continúen 
essent fetes a Roma i mantenen ranella gi
rada pròpia dels segles XVll i XVIII. E1 ba- 
rroc donará nous ornaments i més ampulosi- 
tat ais vestits de la Verge i al seu tron però, 
amb tot, no superen la senzillesa i la ingenuí- 
tat de la imatge de l’Infant Jesús serrant eli 
mateix els penyals del nostre Montserrat, la 
qual fa que aquesta actitud ens doni la refe- 
réncia per a classificar les medalles més anti
gües de la nostra terra.

O abarrö^
És una gentilesa de:

P E IX  I M A R I S C

J. BARBERÀ
Tels. 714 52 87-714 55 40

Rambla de Sabadell, 82 CASTELLAR
Tel. 726 57 85 - S A B A D E LL DEL VALLÈS
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<-1 comentan filatèlic d’aquest mes, no se
rá sobre cap segell referit a Catalunya, com 
veniem fent fins ara, però en canvi us oferi- 
rem l’empremta d ’un mata-segells especial, 
que considerem important, per èsser el pri
mer que es concedeix pel motiu que anem a 
explicar.

L’Administració espanyola del Correu, 
enguany ha iniciat una nova col.lecciô de se- 
gells especiáis que denomina ARTESANIA 
ESPAÑOLA i que pensa continuar en anys 
successius, oferint-nos aqüestes manualitats 
artesanes tan abundoses en el nostre país. I 
el primer tema encetat ara, ha estât la terris- 
sa o ceràmica, havent elegit pels sis segells 
d’aquesta primera sèrie, sis escoles, com 
són, les de Valéncia, Extremadura, Galicia, 
Toledo, Madrid i Andalusia. Catalunya no 
deu pesar massa allá, perqué ens hagin mar
ginal aquesta vegada. Però vet aquí que la 
Generalität de Catalunya, conscient de la 
importáncia que té la terrissa a la nostra ter
ra aprofita aquests segells per a fer de suport 
a un mata-segells especial, que és el que re- 
produím, i organitza en el Centre Perma
nent d’Artesania, que la nostra primera ins- 
titució té en el Passeig de Grácia a Barcelo
na, una exposició de terrissa catalana, 
basant-la primordialment amb productes fa
bricáis a Breda i Miravet, que des de l’any 
passai foren declarades zones d’interés artesá.

La terrissa com a tal és molt difícil de 
cercar-li el naixement. Quant l’home s’ado- 
na que el fang mullat i pastal s’endureix 
amb el foc i prova de modelar-lo amb les 
mans, segons les seves idees, arraconant car- 
basses i altres atuells que fins aquell moment 
li serviren per a les seves nécessitais, és quan 
neix la ceràmica. Però l’invent més ferm i re- 
volucionari, fou el torn, i aixó sí que no puc 
endevinar la data en que comença a funcio
nar, malgrat haver-ho cercai debades. No 
podem saber si la terrissa prehistórica que 
tan abundosament ha estât trobada en mol- 
tes excavacions, ja comptava amb aquest es
tri o si solament les mans eren les encarrega- 
des de construir aquelles troballes. Avui, 
malgrat les noves técniques, el torn segueix 
tenint vigéncia i molt activa.

Hi ha autors que asseguren que el torn 
arribà a casa nostra fa dos mil cinc-cents 
anys. Sense comptar les teules, rajóles i 
maons, quantes olles, cassoles, girador s, co-

bertores, tupions, gresolets, guardioles, cán- 
tirs i altres, no s’hauran fabricat durant tot 
aquest temps. Sabadell que tingué fama, se
gons ens conta Marian Burgués (1), per la 
bona argila vallesana, també té tradició ce
ramista. El mateix Burgués, ollaire del car
rer de la Creueta, en una de les seves obres, 
esmenta les cases que hi havia a la nostra vi- 
la, fabricant terrissa, que venien a buscar els 
de la capital, sense pagar drets de portes, 
canviant-la per diversos productes, com per 
exemple, formatges, embotits, etc. entre al
tres coses. Eli mateix. En Burgués, a les dar- 
reries de la seva vida, confiant en l’art noble 
i artistic de la terrissa, modelá gerros, ámgo- 
res i pláteres, amb tot l’amor d’artista que 
harmonitza l’art i el treball a la vegada.

I tornant a l’exposició que volguerem veu- 
re i seguir-la amb interés, assistirem a una 
conferéncia que doná el Sr. Josep M? Espu
sa Civil, Cap Provincial deis Correus a Ca
talunya, sobre ceràmica, que ens captivá i 
embadalí per la gran preparació de la que en 
feu gala, fruit d’un llarg i profund estudi.

Ignorem si en anys successius, es tornaran 
a emetre segells sobre el mateix tema d’en- 
guany i si és així, veurem aleshores si es re- 
corden deis catalans que hem tingut artesans 
i artistes céramistes que han donai obres 
autèntiques, tan comparables com les de les 
zones emeses suara en els segells, i que sem
pre han estât fruit de les seves genials inspi- 
racions.

(1). (1-8-1851 - 20-11-1932)

FILATELIA
DOM FIL
SEGELLSI 

MONEDES PER A 
COL.LECCIONS

Sam Antoni, 3 Tels. 725 87 79 - 725 29 18

Del film vienes I,a ronda, de Max Ophuls (1950). 

La ronda de “La ronda’’

neu a saber si va ser obra de la casuali 
tat. El cas és que en ben poques setmanes el, 
sabadellencs vam tenir ocasió de veure L l 
ronda, peça teatral d’Arthur Schnitzler, î 
l’escenari i a la televisiô. I encara, pel que fi 
a la petita pantalla, amb una coincidèncû 
més, ja que ens hi va ser oferta en versiò tea 
trai i en versiò cinematogràfica; la primera 
mitjançant un vídeo gravai de l’escenificaci': 
catalana, i la segona gràcies al film que en ve 
fer Max Ophuls l’any 1950.

Schnitzler, escriptor i neuròleg vienès, v¿ 
escriure aquesta obra a primers de segle, vo
lent que en ella s’hi filtrés una forta critici 
de la societal vienesa del seu temps. Una cri 
tica que podría ser estesa, em sembla, a h 
societal europea en general. L’entramat dt 
l’obra fa passar la torxa del protagonisme d» 
les mans d’uns personatges a les d’uns al 
tres, en una ascensió premeditada per l’esca 
la social, donant una estructuraciò en formi 
d’episodis fins a ceri punt deslligats.

Aquesta característica devia ser allò qu» 
va templar a fer-ne una versiò cinematrogrà 
fica, la que va dirigir Max Ophuls des d’uni 
perspectiva genuínament vienesa, com any 
més tard s’hi va interessar el cineasta francé 
Roger Vadim, bé que ja amb una obsessk 
diferent: la d’un erotisme estétic fi. I ara 
recentment, van sentir l’impuls d’empren 
dre-se-les amb l’obra de Schnitzler gent de

Telf. 725 59 50
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D ’escenarìs ì de pantalles
per Josep Torr ella

teatre de casa nostra, i no sols esperonats 
pels sens valors teatrals sino, més que res, 
m’atreviria a dir, per les noves possibilitats 
d’atracció del públic que ara l’obra ofereix 
des de la pronunciada obertura eròtica que 
inunda els nostres escenaris i les nostres pan- 
talles (la gran i la petita).

I no es van pas equivocar. La ronda tea
tral catalana va omplir mesos i mesos un lo
cal barceloní, i a continuació va començar la 
seva ronda física pels escenaris del Princi- 
pat, començant pel nostre teatre municipal i 
coincidint en pocs dies de diferéncia amb la 
seva inclusió a l’espai televisiu anomenat 
“ Les golfes de TV3“ . I llavors va i TVE-2 
ens posa la versió filmada de Max Ophuls. 
La qual -tot sigui dit- ens va prestar un gran 
servei. Primer, perqué vam poder gaudir 
d’una ambientació vienesa de la qualitat a 
qué Ophuls, que també era vienés, ens tenia 
acostumats; així com d’unes interpretacions 
subtils, no caricaturitzades. Després, perqué 
el film ens va demostrar que no és ni molt 
menys necessari d’escenificar cada un deis 
acoblaments físics de les successives parelles 
amb un tal empatx d’imatges d’un erotisme 
cru, com s’ha fet a la versió teatral catalana, 
reforçades encara amb abundor d ’il.lustra
do  ns acústiques.

Tot i que a la versió catalana els diàlegs de 
Schnitzler hi són respectais, s’hi ha aconse- 
guit que el mosaic psicològic i sociològic de 
Tobra cedeixi per a molts Tinterés a la mor- 
bositat voyeurista d’un seguii d’escenes que 
en el firn de Max Ophuls es donen elegant
ment per sobreenteses i suposo que també 
s’hi devien donar en el text original, ateses 
les normes teatrals del temps en qué Schnitz
ler el va escriure.

Fer sortir els colors a la cara
El cinema té alguns avantatges sobre el 

teatre. Naturalment, també el teatre en té 
sobre el cinema.

Un d’aquells primers, els del cinema, és la 
seva permanéncia, que gairebé pot ser entesa 
com a perennitat. Tret d’obres que per con- 
tingéncies diverses han desaparegut del ma
pa, la major part de films sobreviuen, con
servais en arxius i filmotèques; i mai com en 
aquest cas concret de les pel.líenles es pot dir 
tan ajustadament allò d ’enllaunades. 
Aquesta possibilitat ens permet de veure una 
i altra vegada obres que recordem amb nos- 
tàlgia O que, per massa anteriors a nosaltres, 
desconeixem; corn el dise ens ha permés fins 
ara la perdurabilitat de les interpretacions 
musicals.

Tot i això, si no fos per la televisió -i, més 
recentment, el video- les obres clàssiques del 
cinema serien poca cosa més que material 
d’arxiu per a ùs d’erudits i per a cinéfils de 
filmoteca i de cineclub. La tele resulta una 
font inexhaurible d’exhumacions de films 
veils i no tan veils; fa poc ens va posar en 
evidéneia -gairebé podriem dir que va

Metrópolis, un deis clàssics del cinema en blanc i negre que ha estai victima del frau de la colorado.

redescobrir-nos- l’interés perdurable i els va
lors estimables, dintre el nivell mitjà de la se
va época, pel que fa a l’anomenat cinema 
negre nordamericà.

Fins als anys trentes el cinema es trobava 
en el seu période de creixença i maduresa en 
un procès tan accélérât que convertía en mô- 
mies rebutjables, moites de les obres que en 
sortien, superades per noves realitzacions 
més avançades en expressió i en tècnica. Les 
reposicions no tenien cabuda en l’explotaciô 
de l’espectacle, corn no fos a les temporades 
d’estiu i en els anys de la nostra guerra, quan 
no ens entraven noves cintes de l’estranger i 
haviem d’anar repetint corn una nòria les 
dels anys immédiats anteriors. Però amb la 
revisió de films rancis passa corn amb la mo
da, que ciclicament es produeixen retorns a 
l’ahir O a l’abans d’ahir; i aixi ara ens em- 
passem -amb delectança, més de quatre ve-
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gades- bobines de l’any de la picor, compre
sos fins i tot els temps del blanc i negre, les, 
virtuts plàstiques del quai valorem avui pot- 
ser més que quan n ’érem contemporanis.

I ara resulta que alguns cervells d ’aquells 
que no paren de barrinar fôrmules rendibles 
-havien de ser nordamericans- han trobat la 
manera d’acolorir les cintes en blanc i negre 
per tal de fer-ne un rellançament al dia 
quant a possibilitats comerciáis.

És una adulter ació indigna que, tot i això, 
pot ser que doni el résultat que les empreses 
promotores n’esperen. Algunes personali- 
tats de l’art de les ombres han fet sentir la se
va protesta, però el més probable és que la 
cosa faci el seu carni, més o menys durador i 
més O menys rendible.

El cinema en blanc i negre era concebut 
per ser aixi; decorador s, operador s i il.lumi- 
nadors se subjectaven a aquesta premissa. I 
quantes vegades se’n sortien prou airosos i 
aconseguien résultats estèticament -i 
expressivament- estimables; fins i tot en al
guns casos la seva compenetració amb guio- 
nistes i realitzadors donava autèntiques 
obres mestres.

La trampa físico-química de fer sortir els 
colors a la cara dels personatges del cinema 
en negre hauria de fer sortir els colors de 
vergonya al rostre dels que l’han posada a la 
práctica.
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El crepuscle dels deus
per Ricard Cairo i Duran

En avant disait l ’arc-en-ciel matinal 
En avant pour les soupiraux de notre jeunesse 

Nous avons éclaté 
et tout ce qui était bleu est resté bleu

Benjamin Péret
"Le passager du transatlantique”

▼ int-i-vuit de juliol de mil nou-cents 
vuitanta. Estació marítima de Barcelo
na. Havent dinat.

E1 meu amie i jo ens acomiadem de 
les nostres families. Aquell passatger de 
la sahariana i els cabells blancs, què t’hi 
juges que és el pintor Viola?

Dalt del “ Canguro Bianco” , matrí
cula de Cagliari: Usted perdone, señor. 
Usted es Manuel Viola ¿ verdad?

Sí, nois, però, si us plau, parlem en 
catalá.

Estem passant per davant del “ Rom
peolas” . Ens presenta el seu fill, d’uns 
deu o dotze anys, i ens explica que van a 
la biennal de Venécia en tren però que 
fan el tros Barcelona-Génova en vapor 
per tal que el nen pugui veure el mar...

Ja no ens deixem en tot el viatge. A la 
nit Túnic que dorm és el noiet. Llavors 
Viola, mentre parlem, encén cigarret re- 
ra cigarret aprofitant que el seu fill “ no 
el controla” .

Viola va néixer a Saragossa el 1919, 
fill de catalá i d’aragonesa. De jovenet 
el van portar a fer el batxillerat a Lleida 
i el 1934 va marxar a Barcelona, on va 
fer-hi Filosofia i Lletres i va contactar 
amb el món artistic mitjangant el grup 
Adlan. Va ser poeta surrealista, milicià 
del POUM, i en esclatar la segona guer
ra mundial es va allistar a la legió es- 
trangera francesa, on li van posar un 
nom de guerra, Manuel, car el seu nom 
de baptisme no era aquest sinó José. Va 
ser fet presoner per la Gestapo. De re- 
torn a Espanya, quan ja tenia prop de 
trenta anys, va intentar fer-se torero. 
No fa pas gaire fins i tot intervingué
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com a actor en un episodi de la sèrie de 
TVE “ Curro Jiménez” . També va fer 
quelcom en politica: a les municipals 
del 78 figurava a la candidatura del 
P.O.S.E.

Manuel Viola.

Vint-i-nou de juliol de mil nou-cents 
vuitanta. Estació marítima de Gènova. 
Migdia.

Viola ens dona la seva adreça de San 
Lorenzo del Escoriai. Li oferim de dur- 
los, eli i el seu fili, en el cotxe del meu 
amie, però Manuel declina la invitació 
car li interessa ser com més aviat millor 
a Venècia i nosaltres -d’acord amb els 
plans que ens haviem traçat- trigariem 
quatre o cinc dies a arribar-hi.

Mentre desembarquem l’automòbil 
veiem un veli renquejant, amb un nen 
agafat de la mà i una maleta a l’altra, 
que s’allunya pel moli en busca del tren. 
Acabem de conèixer el pintor de la veu 
trencada, un dels genis de la pintura es- 
panyola i universal.

Quan després de fer les gestions i les 
coneixences que ens menaren a Carrara 
i a Florència, passem per l’autopista 
prop de Bolonya i ens assabentem de 
l’atemptat a l’estació, ens recordem de 
Viola...

I tot d’una, al cap de set anys, sé que 
és mort. L’enterren al seu poblé de l’Es- 
corial. Els diaris van plens de semblan
ces de la seva vida i obra, de la seva ex- 
posició al Salon des Surindependents 
l’any 45, de quan se n’anà a viure a 
Torremolinos, de la seva gran mostra 
individual a la galeria Estilo, de Ma
drid, el 1957; de l’adquisiciô de tota la 
seva obra per la parisenca Galerie Clau
de Bernard; del grup “ El Paso” ; dels 
museus Guggenheim de Nova York, de 
Lieja, d‘art modem de Buenos Aires, 
d’art abstráete de Cuenca, que tenen 
obres seves, de l’espanyol d’art contem- 
porani de Madrid, que fa més de deu 
anys li dedicà una antològica...

I també sé que -amb poques setmanes 
de diferèneia entre tots plegats- s’han 
mort: Will Faber, que repartía els seus 
dies entre una torre de Grècia i Eivissa, 
que li agradaven els blaus, que l’acom- 
panyava la trista circumstància d’expo- 
sar en galeries que mai aconseguiren de 
llençar-lo comercialment; i Ramon San- 
visens que vivia prop del parc Güell i 
que havia estât durant molts anys un 
pintor sense cap Originalität ni geni i 
que en perdre visió va haver de pintar a 
grans trets, simplificant, sintetitzant, 
cercant només l’impacte colorista, la 
quai cosa es tradui en quadres enlluer- 
nadors, càlids, d’èxit comercial dins del 
paisatgisme convencional, però que ens 
deixa uns autorretrats genials; ”M ’estic 
ofegant”, sens dubte el millor de tots, 
una obra d’art pintada mentre patia 
una forta crisi de salut.

A Will Faber el vaig conèixer la déca
da dels setanta a la galeria Nova del ca
rrer de Conseil de Cent, ara desapare- 
guda, en haver encetat tractes que no 
arribaren a bona fi per fallida de l’em- 
presa; allò que dèiem de la trista cir
cumstància de Faber i, aleshores, també 
meva. Hi ha marxants, galeristes i cri
tics que en comptes de projectar cons de 
llum sobre l’artista i l’obra es dediquen

Viola, Caminos inciertos.

ARQUITECTURA D'INTERlORS 
DISSENYS A MIDA_________
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a la rara, però no menys meritòria, es- 
pecialitat de projectar cons d’ombra!

I a Nova York, aqüestes mateixes set- 
manes, es mor el rei, el pare del pop- 
art, l’Andy Warhol: dibuixant, cineas
ta, escriptor i pintor, creador d’una 
obra mestra: Warhol mateix.

i que seria freqüentat per gent pertan- 
yent a minories oprimides per questions 
de Sexualität, droga, cultura i, fins i tot, 
criminalitat. El 1970 llen?aria la revista 
“ Andy Warhol’s Interview’’, paradig
ma de la modernitat i avui encara imita
da pels que s’acaben de llevar.

deis rics el convertirla a eli -orfe de pare 
ais catorze anys i amb una joventut 
dificilissima- en l’artista més rie deis úl- 
tims decenis. Per epater els burgesos 
havia arribat a dir-los: “ El millor de la 
meva obra és jo ” . I s’ho havien empas- 
sat...

Warhol, Serigrafìa.

Nascuda l’any 28 a Pittsburgh, 
aquesta imatge d’albí encomanadis do
narla la volta al món. El seu autor hau- 
ria hagut de fer dissenys de sabates, de 
publicitat, i il.lustracions per a la prem- 
sa per tal de reunir els diners necessaris 
per a fugir de la miséria i comprar la ca
sa de Lexington Avenue, a Nova York, 
on aniria a viure amb la seva mare. A la 
década dels seixanta ja s’hauria conver
tit en un conspicu transformador de 
l’ordinari, el vulgar -com la Coca-Cola 
i les sopes Campbells-, en obres d’art. 
Començaria a fer cine, essent un deis 
pioners de V underground i convertirla 
un magatzem del carrer 47 en la cone- 
guda Factory (fábrica) d’on sortirien 
més de 150 films de diferents metratges
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La burgesia nordamericana seguirla, 
embadalida, totes les cabrioles de la 
imatge albina, de tal manera que si a 
una festa no hi acudis Warhol podria 
considerar-se un fracàs. E1 badoquisme

Ens estem quedant sense déus -locals, 
uni ver sals- i ens cal fabricar-ne a corre- 
cuita: mirem de, al projectar el con so
bre els elegits, no fer-ho amb el focus 
apagat. Cal llum i no pas ombra.

Sic transit gloria mundi... La revista 
per ell creada passa, en el seu número 
de febrer, a dir-se simplement “ Inter
view’’. L’homenatge dels sens col.le- 
gues consisteix, pel que es veu, a retirar 
el seu nom de la capçalera: sense co- 
mentaris: Adéu, Andy Warhol.

MONinnoi
Passeig de la Plaça M ajor, 6 
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De Sahadell i el seu rodal

£1 Rubial i els seus masos
per Joan Ahina i Giralt

orça extensa, a jutjar per la ben di
versa documentació examinada, era la 
partida anomenada el Rubial; aquest 
nom, avui gairebé oblidat, era encara 
utilitzat a darreries del segle passai. 
Efectivament, en una escriptura de ge- 
ner de 1890 s’hi menciona la compra 
d’uns terrenys ”en el parage llamado 
R u b ia l” , terrenys que aleshores 
començaven a poblar-se com ens ho de- 
mostren les termenacions que dona 
aquesta escriptura: ”a oriente con una 
calle sin nom bre y  p o r  norte con otra 
calle sin n o m bre”. Sabem, per qui ens 
ha facilitai l’escriptura i propietari ac
tual d’aquests terrenys -ara ja natural- 
ment edificáis- que aqüestes cases están 
situades al carrer Félix Amat i davant 
de la Plaça de Sant Joan. Per aquesta 
escriptura i per altra documentació que 
anirem veient ens podrem adonar que 
aquesta partida de terra era, com hem 
dit, ben àmplia; termenava aproxima- 
dament: al nord amb el carrer de les 
Tres Creus, a devant amb el carrer de 
Covadonga, a migdia amb els actuals 
carrers Regàs i Passeig Gaudi i a ponent 
amb la Plaça de Sant Joan o el carrer 
Sant Oleguer.

El nom de Rubial fa referència amb 
tota probabilitat a alguna plantació de 
”rubia tinc to ru m ” o roja, pianta força 
corrent antigament a tot Catalunya. 
Alcover-Moll ens defineix Rubial com 
al Hoc on hi havien plantades “rubies” 
o “roges”. No he trobat, però, cap re
ferència que mencioni aquest tipus de 
plantació en aquest Hoc. El que si he 
trobat són referències de vinyes: un do
cument de 1442 ens parla ja de “la vin- 
ya  del R u b ia l”’, i un altre document, 
aquest de 1605. diu: “pessa de terra en 
el Hoc vulgarment dit el Rubial, to t eli 
p ianta i de v inya”. Cai dir, però, que la 
vinya era abundosa a tots els voltants 
de Sabadell, no sols al Rubial.

Una peça de terra, amb nom propi i 
que trobem esmentada força vegades i

SCSTOR'A adm inistrativa

Advocat Cirera, 32 
Tels. 725 93 22 - 725 95 32 

725 97 21 - 726 01 64
SABADELL

formant part del Rubial, és l’anomena
da Parellada de na Burguesa -recordem 
que la parellada era la mida del tros de 
terra que una parella de bous podia 
Haurar en un dia-; aquesta peça de terra 
la trobem esmentada per primera vega
da l’any 1569 en un document que diu: 
“la Parellada de na Burguesa, vuy lo 
Rubial:; i anys més tard la trobem en un 
altre document, aquest de 1728: “la Pa
rellada de na Burguesa, a tram untana  
ab lo carni de Granollers”.

Tot i que el nom de Rubial es troba 
gairebé sempre com a denominació de 
tota una contrada, un document de 
1383 ens esmenta un mas Rubial.

Son tants, però, els masos en aquesta 
partida del Rubial que será millor anar
los descrivint d’un a un intentant 
aproximar-nos en el que sigui possible, 
les seves termenacions.

Mas Rubial.- La primera i única refe
rència que he trobat del mas Rubial és, 
com ja he dit, del 1383. Estava situât 
en terres de Dona Quitéria, muller 
d’Huguet de Requesens, i la citació és 
ben poc explícita en el que es refereix a 
les possibilitats d’una exacta situació 
d’aquest mas ja que diu únicament: “en 
el Hoc dit mas Rubial i ju n t  a Cap sa 
C osta” . Amb el nom de Cap sa Costa 
s’anomenaven bona part de les terres si
tuades sobre el riu RipoH i, especial- 
ment, les que van del carrer de la Creue- 
ta al de les Tres Creus.

Mas Ça Font.- La única referència 
que he trobat d’aquest mas, probable
ment ja desaparegut en aquell any, és 
de 1572 i diu: “en el Hoc antigam ent dit 
mas ça Font, ara el Rubial, a cerç amb  
el carni que va vers la vila de Grano- 
Hers”.

Mas Jordà.- És també en documenta
ció de l’any 1383 que aquest mas ens 
apareix per primera vegada: “ en el Hoc 
dit mas Jordà, a orient amb honors del 
mas Verger’’; i en uns papers de 1606 hi 
Hegim:. “en el Hoc abans dit mas Jordà, 
ara el R ub ia l”. Aquest text ens fa crea
re que aquest mas havia ja desaparegut 
el citât any 1606. Una referència un 
centenar d’anys més tardana, del 1712, 
ens ve a confirmar aquesta desaparició: 
“prop  lo mas Verger, abans mas 
Jord à ”. Que el mas Verger i el mas Jor
dà no eren la mateixa cosa, tot i que 
possiblement ben propers l’un de l’al- 
tre, ens ho confirma el document de 
1383 que ja he citât: “en el Hoc dit mas

Jordà, a orient am b honors del mas 
Verger”.

Mas Verger.- Si el mas Verger tenia a 
ponent, com hem vist, el mas Jordà, al- 
tres termenacions ens les dóna un docu
ment de 1496: “to t aquell mas anome- 
nat mas Verger, que termena a orient 
part am b el Ree M onar i part am b el riu 
RipoH i a migdia am b honors del mas 
Rabella de la parroquia de Santa Maria 
de Barberà”. El mas Verger estava ja 
abandonat l’any 1632; aixi ens ho des- 
criu un document d’aquest any: “tot 
aquell m as derruit i deshabitat anome- 
nat mas Verger, p rop  del riu anom enat 
de R ipoH ”. El nom del mas Verger 
anem trobant-lo al Harg dels anys. El 
1781, tot i que derruit i deshabitat com 
diu el document, fou comprat per Pau 
Feu. Sembla, segons un document de 
1569, que abans s’havia anomenat mas 
Serdà.

BEN-NET
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Mas Serdà.- L ’única referència tro- 
bada d ’aquest mas és la que ja  he citât 
de 1569 i que diu: ‘7o mas Verger, 
abans mas Serdà” . Si véritablem ent fou 
un canvi de nom del mas o si el mas 
Verger absorbi el mas Serdà no ho sa- 
bem, per ara.

Mas Sabater.- Des de 1383 el trobem  
citât diverses vegades i un docum ent de 
1613 ens situa terres del mas Sabater 
prop de la Creu de Barcelona. Recor- 
dem que la Creu de Barcelona sembla 
que en aquells temps estava situada 
prop de la cruïlla que avui form en els 
carrers Tetuan i Avinguda de Barberà. 
És a partir de 1678 que les nom broses 
referències que es troben d ’aquest mas 
totes ens diuen; ”el mas Sabater, avui 
mas Verger”.

Mas Vidal.- Diversos docum ents de 
1383 ens esmenten ja  el mas Vidal; un 
d ’ells ens diu: “en el loc dit el mas Vi
dal, a ponent am b el mas de Ça 
Joura”. El mas Ça Joura , del que ia 
parlarem  un altre dia, estava situât a 
ponent i al capdavall de Tactual Ram 
bla. Un altre docum ent, tam bé del ma- 
teix anys, ens term ena “el mas Vidal a 
devant am b el cami del mas Jo rd à ”. 
Encara el 1516 trobem  una altra terme- 
nació: “en el lloc dit el mas Vidal, a 
cerç amb el cam ipùblic  que va a Grano- 
llers”. Uns papers de 1579 ens sitúen 
ben claram ent el mas Vidal al Rubial; 
diuen aixi: “en el lloc dit el mas Vidal o 
R ub ia l”. A partir de 1633 i en un docu
ment que diu: “en el lloc dit el mas Vi
dal, a ponent am b el cam ipùblic  que va 
a Barcelona” no trobem  cap més refe
rència al mas Vidal corn a mas. Si en 
trobem , i abondants, a la Rasa del mas 
Vidal.

Totes les m asades citades estaven si- 
tuades en la partida anom enada el R u
bial a excepció. sembla ésser, del mas 
Verger tô t i que aquest havia absorbit 
alguns dels masos del Rubial, mas Ser
dà i mas Sabater, com ja  hem vist.

Que el mas Verger no form ava part 
de la partida del Rubial ens ho venen a 
confirm ar unes dades d ’un cadastre de 
Tany 1771 en el que s’hi diferencien cla
ram ent les dues partides, la del Rubial i 
la del mas Verger. •
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LA CONFRARIA DE SANT 
DANIEL I ELS GOIGS
per Jaume Busqué i Marcel

O i  no anem errats fou la prim era Con- 
fraria que es va instituir a la parroquia 
de la Purissim a Concepció de Sabadell, 
després de la benedicció de Tactual es- 
glésia.

Aquesta C onfraria tenia capella, un 
aitar i bandera de dom às vermeil, al 
centre de la qual, brodada a m à, hi ha
via la figura del m ártir i la xifra de 
Tany: 1881.

Foren fundadores Na Narcisa Alsina 
de M unné, Na Narcisa Salas de Saló, 
Na Lluïsa Torras de Voltà i Na Beneta 
Sardà de Puig. A cceptant el parer del 
rector, Mn. Salvador Vidal, el 10 
d ’abril de 1889 escrivien els onze a rti
cles del reglament que fins al 1936 va re
gir la C onfraria. El 20 d ’abril d ’aquell 
any era aprovat pel Bisbe.

Segons es desprèn del “ Costumar! 
C atalà”  de Joan Am adas, hi havia en el 
segle XVIII a Tesglésia de Santa Anna, 
a Barcelona, una antiga devoció a 
aquest Sant que Am adas situa corn a fill 
i m ártir a Barcelona.

Per altra part, en el “ Año C ristiano’’ 
de Croiset, i al llibre 17 de TEnciclopè- 
dia Espasa, llegim que Sant Daniel fou 
diaca de Sant Prodôcim o, m artiritzat a 
P àdua, segons uns Tany 168 durant el 
régnât de M arc Aureli, i per altres en els 
temps de la denom inació de Nerô. Diu, 
tam bé, que les reliquies foren trobades 
pel bisbe Sant Ulric i són venerades a 
l’església de Sant Justi de Pàdua.

Sant Daniel se Tadvocava a Barcelo
na per obtenir noves de persona d ’esta- 
da ignorada o que vi via Iluny. Se’l tenia 
per conciliador de m atrim onis desavin- 
guts i d ’infidelitats conyugáis. A Pàdua 
sembla que se Tinvocava per a malalties 
inguaribles.

Sobre aquests fets hagiogràfics exis- 
teixen évidents contradiccions. Hi ha 
uns goigs, impresos a la T ipografia Re
ligiosa de Sant Julià D òria, Córcega 
335, (no hi ha data): “ Goigs a llaor del 
portentós i m ártir de Jesucrist, Sant 
D aniel’’, que parlen de la seva vida en 
el desert, i que trobà , diuen, “ la palm a 
del triom fador’’ en terres de França, i 
afegeixen que les reliquies reposen a 
Barcelona, a “ Santa Agna, on són guar- 
dades’’. Aquesta versió no correspon a 
la de TAm adas, el quai diu que el m arti
ri el trobà a Barcelona, La festa 
d ’aquest Sant, anacoreta, com el barce- 
loni, com el de P àdua, com el que es ve
nerava a la Purissim a Concepció de Sa
badell es feia el 3 de gener.

Imatge de sant Daniel que es venerava a la Parroquia de 
la Purissima Concepció de Sabadell fins el juliol del 1936.

No sabem corn es podia haver arrelat 
la devoció a Sant Daniel, a Sabadell. A 
la parròquia  de la Purissim a Concepció 
no hi tenia una advocació concreta. El 
seu reglam ent, que guarda TArxiu Dio- 
cesà de Barcelona, fixa que l ’objecte de 
la C onfraria serà la de fom entar, entre 
les filles, la devoció a Sant Daniel, per a 
“ merèixer la seva intercessió i miseri« 
còrd ia’’, si bé sembla que mares joves, i 
àvies, Tinvocaven per ais seus filis o 
néts a Thora d ’anar a fer el soldat.

En aquella época hi havia 45 senyores 
cofrades. Pagaven pel seu sostenim ent 
1’50 pessetes en el m om ent d ’inscriure’s 
i una pesseta cada any de quota .

En 1930 M n. Joaquim  Guiu, en la 
“ M onografía de la P arroqu ia  de la P u 
rissima Concepció de SabadelT’, a fir
ma: Hi ha uns “ gozos’’ i una “ Breve 
N oticia de la Vida y M artirio del G lo
rioso San D aniel’’.

La fam ilia Piña-Batllevell, ens ha fa 
cilita! un exemplar d ’aquests “ gozos’’, 
els quais després hem trobat en el fons 
gogistic de la Biblioteca de C atalunya, i 
de TInstitut d ’H istória de Barcelona.. 
Són en castellá i editats a “ Bareelona. 
A ntigua L ibreria de los sue. de Font, 
frente las escaleras de la Seo’’. No hi ha 
data , ni m úsica, ni au to r, però podrien 
haver estât editats per allá els anys 1880 
a 1885. Suposem que aquests “ gozos’’ 
els cantaven a la P arròqu ia  de la P uris
sima Concepció de Sabadell, la C onfra 
ria alli erigida.

Trobem  els m ateixos goigs, però en 
edició catalana. “ Im p. de Torras. Cruz 
66. San Gervasio. 1892’’. Traducció 
que es feu, suposem , expressament: 
“ Goigs al G loriós M ártir Sant Daniel 
que’s venera en lo altar de Sant Vicens 
Ferrer, de la P arroqu ia  de Santa M aria 
del M ar, de B arcelona’’. •
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£ls claustres
per Ramon Vail i Rimblas

’idea] de Ja vida clerical en època ro
mànica era la convivència dintre d’una 
comunitat, fos monástica o canonical. 
Vist amb ulls d’avui, comprenem molt 
bé les comunitats monàstiques perqué 
ens han arribat fins ara. Les canonicals, 
en can vi, ja no ens son tan entenedores, 
perqué els canonges han abandonat la 
vida comunitària i des de fa temps resi- 
deixen en domicilis particulars.

El claustre era el centre del monestir 
o de la canònica: adossat al temple per 
un deis seus costats, tenia les altres ca
res ocupades per la resta de dependén- 
cies del monestir: la sala capitular o de 
reunió, on s’apiegava el capítol, la bi
blioteca, l’escritórium, el refetor o 
menjador, el caldárium (dependéncia 
amb llar de foc, per escalfar-se) el dor
mitori, els cellers i graners a vegades, 
etc. Tota la vida de la comunitat de 
monjos o de canonges es desenvolupava 
al voltant i a través del claustre, ja que, 
com hem dit, era el nexe d’unió de totes 
les dependéncies monàstiques. El claus
tre, dones, era un element bàsic i essen- 
cial en tots els monestirs i en totes les 
catedrals (en les que hi residia la canon- 
ja o comunitat de canonges).

La forma del claustre és la d’un qua- 
driláter més o menys quadrat. Al seu 
centre hi ha un pati o jardí, al voltant

del qual discorren les galeries cobertes 
destinades a la comunicació interna del 
monestir i a zona de lectura, meditado i 
esbarjo deis conventuals. Les obertures 
de les galeries que donen al pati eren 
inicialment molt senzilles, però ben 
aviat es decoraren esculpint-se els capi- 
tells de les seves columnes amb una in- 
tenció decorativa a voltes i a voltes pe
dagògica i edificant. Més tard, en els 
monestirs cistercenes sobretot, es dispo- 
sá en el claustre, al bell mig del pati o a 
un deis seus costats, una pica on brolla 
una font d’aigua viva destinada a les 
ablucions deis monjos que tornaven, 
més o menys bruts, de les feines del 
camp. Una cosa semblant la veiem en 
les piques d’ablucions que hi ha ais pa- 
tis d’entrada de les mesquites impor
tants, en les que els musulmans abans 
d’entrar-hi s’hi renten els peus, empol- 
sinats com els duen sovint per la pois 
del desert.

Ja hem dit que els primers claustres 
tenien unes galeries molt senzilles. Més 
endavant es decoraren, introduínt-hi es
cultores en els capitells, impostes i pi
lastres. Els temes escultórics varien des 
deis que s’inspiren en modus vegetáis 
(pinyes, palmetes, entrellaços, fulles 
d’acant, etc.) i zoomórfics (general- 
ment amb animals fantàstics: elefants.

La Portella.

grius, dracs, lleons, etc.) ais que tenen 
temes bíblics, tant de l’antic testament 
(la Creació, el Paradis, Parca de Noé, 
Daniel i els lleons, etc.) com del nou 
(sobretot escenes del naixement de Je
sús); hi trobem també representacions 
fantástiques (homes devorats per mons-

Roda d’Isábena. Catedral de Girona (detall).

Col.labora BANC



tres, Iluites entre homes i animals 
-r “heroi” cristiá Iluitant contra els vi- 
cis?-, representacions deis vicis i deis 
sens càstigs; i també escenes de la vida 
de cada dia (caceres, collites, el calen
dari, etc.).

Santa María de l’Estany (escenes profanes).

A tal gran van arribar aqüestes repre
sentacions que sant Bernat, al reformar 
.’orde beneta fundant el císter, va 
atacar-les durament: “ Qué hi fan en els 
claustres, davant deis ulls deis germans, 
que haurien d’estar fits a la lectura, 
aquests monstres ridículs, aquesta be-
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Ilesa deformada i aquesta bella defor
mità!? Qué hi fan aquests simis im- 
munds? I aquests lleons ferotges? I els 
centaures monstruosos i els tigres piga- 
llats? I aquells cavaliers que Iluiten i 
aquests caçadors que toquen el corn? 
Aqui hi veiem un únic cap que pertany 
a varis cossos; allá un sol eos amb molts 
caps... Hi han tantes i tantes coses, que 
es llegeixen més les pedres que els Ili
bres, i els dies s’escolen admirant-les, 
oblidant la meditado de la Ilei de Déu. 
Bon Déu! Si no es té vergonya d’aitals 
ineptituds, que es pensi, almenys, en les 
desj)eses que comporten” .

Es per aixó que en els claustres de 
l’ordre del cistell desaparegueren totes 
les representacions; i els capitells adop
taren unes formes molt austeres, amb 
uns éléments decoratius simplicíssims. 
Semblantment ocorregué amb la resta 
de les construccions del cister o de les 
altres ordres influïdes per la seva espiri- 
tualitat (monestir de les Avellanes, ales 
antigües deis claustres de Poblet i de 
Vallbona de les Monges). Simultània- 
ment, però, en el nostre país els capítols 
catedralicis (Lleida i Tarragona) conti- 
nuaven practican! l’escultura represen
tativa, augmentant-ne la seva riquesa, 
de tal manera que, en un moment do
na!, convivía aquesta fastuositat amb 
l’austeritat cistercenca. En les canóni- 
ques agustinianes menys nombroses i ri- 
ques que les catedralícies, com Lluçà i 
l’Estany, l’escultura no pogué assolir 
aquell grau de qualitat o de sumptuosi- 
tat; s’hi notaren també, però les dues 
tendèneies que hem esmentat. Així,

mentre que a Lluçà la decoraciò es limi
ta a ternes no representatius, a l’Estany 
s’hi introdueixen representacions sense 
cap sentit religiös, de manera que algu- 
nes d’elles no constituïen cap ajut a la 
meditaciò ni al creixement espiritual 
dels canonges que les contemplaven, 
ans al contrari: escenes de caça, de dan
sa, de festeig, etc.

Més tard, en l’època gòtica, -com que 
les oques sempre han tingut bec la fas
tuositat tornà a entrar en els monestirs 
cistercencs, assolint els maravellosos 
calats que avui podem admirar, encara, 
a Poblet i a Santés Creus.

Dintre de les particularitats que co- 
rresponen a l’època en què foren bastits 
i a l’espiritualitat de la comunità! a la 
que anaven destinais, cada claustre ens 
ofereix la seva bellesa. Els uns es carac- 
teritzen pel seu primitivisme: Lillet i la 
Portella; o Sant Benet de Bages, amb 
una escultura molt arcaica. Els altres 
per la seva serietat: Ripoll, la Seu d’Ur- 
gell. O per la qualitat de 1’escultura, 
com Cuixà. És admirable la varietat de 
la decoraciò de la Seu de Girona o de 
Sant Cugat del Vallès. Horn reposa en 
les dimensions recollides de Mur, Roda 
d’Isávena, Lluçà o l’Estany. O en la 
austerità! de Sant Daniel de Girona, Vi- 
labertran o Bellpuig de les Avellanes. 
Sorprén per la seva fastuositat Tarrago
na... Tots ells, com també els altres que 
no hem anomenat, són dignes de ser vi- 
sitats: a cada un hi trobarem el seu en- 
cant i la seva grácia; val la pena de 
dedicar-hi algunes sortides.

Catedral d’EIna. Catedral de Tarragona.
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n un Àlbum no sempre els personat- 
ges de les fotografíes son identificables. 
Potser un amie, potser un parent, ens 
n’ha “ colat” alguna i, anys després, 
ens sorprèn el descobrir-les. En l’Àl
bum de “ Quadern” per què no? -també 
passen aqüestes coses. La fotografia 
que tenim a mà, de l’any 1924, si no hi 
són identificables els personatges si 
que, en can vi, reviu força bé aquelles 
sovintejades trobades de companys de 
treball a les fonts i paratges de la nostra 
rodaba. El dia del “ Sant” , o algún ani- 
versari, eren motius suficients per orga- 
nitzar una costellada o un arrós de co
nili i musclos que, casi sempre i amb to
ta propietat, era per “ llepar-se’n els bi- 
gotis” . El treball era com una prolon
gado de la familia i eis millors amies, 
els companys de feina. Aqüestes anades 
ajudaven a mantenir els lligams i llima- 
ven fi qualsevol aresta que pogués sortir 
del fregadis de cada dia.

En aquest cas el grupet arrossaire 
eren els components de la secció de 
Tints de “ Manufacturas Carol” , a cal 
“ Jepó” , i el lloc, si la traducció no ens 
falla, la font de la Taula Rodona, en el

Mas de Sant Quirze. Per les cares hom 
diria que no s’ho passaven pas massa 
bé, i ens enganyariem. La veritat és que 
“ posar” per a una fotografía, en aquell 
temps, era cosa molt seriosa i de res- 
ponsabilitat. Era qüestió de “ quedar 
bé” i posar de la manera més “ espontá- 
nia” possible...

Aquests ápats, sempre improvisais i 
en els quais tots feien de tot, l’alegria i 
el companyonatge eren els primers 
plats. En el que comentem, els inespe- 
rats i jovenívols espectadors que els 
contemplen donen fe que el que passava 
era intéressant. Ah!, i sense oblidar la 
preséncia deis tres cavas -sospitem que 
gasificat- que esperen el torn per espu
mar l’alegria. I, quant a tractar-se de 
treballadors, si no haguessin estât les 
dades que tenim ho haurien confirmât 
la gorra i les espardenyes, atribuís in- 
qüestionables d’aquell temps, avui can- 
viats, afortunadament, per l’habitatge 
propi i el cotxe.

Seixanta anys i escaig de la fotografía 
potser són pocs anys, però en són prou 
per comprobar que la societal va més de 
pressa del que sembla... •
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és d’una vegada s’havia pregunta! 
el per qué de l’antipatia que li inspirava 
el seu amie Narcís, però mai no havia 
aconseguit de trobar-hi una explicació 
plausible. Era un cas ben estrany, certa
men!. Constatava so vint com es mante
nía latent a través dels anys aquest sen
timent que arrencava de la seva 
coneixença, quan tots dos eren uns 
noiets, i no era capaç de discernir-ne els 
motius. El cas era que la sola presèneia 
de Narcis i fins i tot només el fet de 
recordar-lo li produïa una inevitable 
reacció, mal continguda, d’enuig i de 
menyspreu, tot albora.

No es tractava pas, sens dubte, d’un 
vulgar cas d’enveja -com passa sovint- 
perquè res no havia d’envejar al pobre 
Narcis. Si, pobre, perqué malgrat la se
va inqüestionable Intel.ligèneia i els 
sens anys, ja granats, no havia aconse
guit allô que es diu situar-se, ni tan sols 
poder crear una llar. Acabada la Ilicen
ciatura començà a festejar i a donar 
lliçons de grec i de llatí i així seguirla, 
probablement, tota la vida donant 
lliçons, que pel que fa a alió que en 
déiem festejar va acabar-se-li de sobte 
quan la noia va adonar-se que no es 
veia amb cor de malviure amb eli; que 
és -s’hi jugarla el coll- el que li deu ha- 
ver passai amb totes les que pot haver- 
ho intentât. Res, misèria i companyia! 
Tot i aixó, calia reconèixer que sabia 
acceptar amb una gran dignità! la seva 
falta de sort perqué mai no li havia sen
tit plànyer-se’n ni anava pel món amh 
aquell posât d’home amarga! de tants 
tants fracassais que tiren com poden 
Però amb dignità! i prou no es pot viu 
re, allò que se’n diu viure. Eli, en canvi 
què més podia desitjar? Ho tenia tot 
un negoci en continua expansió i cade 
any més rendible; els dos fills -el no 
economista i la noia psicòloga- casati 
-com Déu mana!- i, per ceri, molt ber 
casats; i una dona que a despit de vore 
jar la seixantena encara feia un ceri 
goig, sobretot quan tornava de l’esteti 
cièn. Ah!, i disfrutava d’una salul 
excel.lent, de ferro. I tot, tot, li havia es 
tat tan increïblement fácil d’aconseguir

Si resultava ben ciar, dones, que nc 
era en veja molt més encara ho era que 
no podia ser ressentiment, Això ho ha
via descarta! sempre, d’entrada, de k 
manera més categòrica. Mai no n’havir 
rebut ni el més petit greuge; pel contra 
ri, s’havia comportât sempre amb eli er 
tots els ordres i circumstàncies de la ma 
nera més correcta i lleial, demostrant-1 
fins i tot estimar-lo. I, per damunt de 
tot, si fins es pot dir que potser li devir 
la vida! Va ser quan la guerra. Havir 
estât ferit en una cuixa durant un atac
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Petìta historia d’una estranya amistat
Conte de Joan Blanquer Dibuix de Francese Bernaldo

nocturn que l’enemic rebutjà amb vio- 
lència i en la retirada, extenuat, es deixà 
caure en un enorme esvoranc que havia 
obert a terra un obús. Feia un fred molt 
intens. Sentía la sang calenta sobre la 
peli enfredorida i tractava de reduir 
l’hemorràgia prement la ferida amb la 
mà. La temença que, dessaganant-se, 
podia morir allí, sol, abandona!, li pro
dui una por immensa. Intentà diversos 
cops de sortir d’aquell sot, sempre en- 
debades. Els canons havien emmudit i 
només se sentía de tant en tant algún 
tret de fuseli. Experimenté la necessita! 
de vomitar mentre el front se li amarava 
d’una suor freda. Va ser llavors que, de 
sobte, va sentir Narcis que el cridava en 
veu baixa, cercant-lo. I ell li respongué 
tan fort com pogué, angoixosament, 
desesperadament: -Sóc aquí, soc
aquí...-, una pila de vegades. I Narcis es 
descobri a la fi al fons del sot, hi saltà 
amb llestesa, se’l carregà a l’espatlla i 
arrossegant-se cautelosament i penosa 
se l’endugué. I eli va perdre el coneixe- 
ment i quan va recobrar-lo va trobar-se 
ja a l’hospital.

Corn no li havia d’estar, dones, 
agraït? Aixô no es paga amb diners! 
Per tant, eli, que tenia de l’ètica un con- 
cepte molt eleva! -no pas com molts que 
la interpreten segons com millor els 
convé- havia procurât demostrar-li a la 
primera ocasió el seu reconeixement 
ajudant-lo a publicar aquell llibre de 
versos el titol del quai ara no recordava. 
Per cert que li va costar de convence’l 
que eli es faria càrrec de l’ediciô perqué 
d’antuvi Narcis s’hi oposà amb energia 
bo i adduint diverses i complexes raons 
filles del seu exagera! puritanisme, si 
bé, encara que amb evident recança, a 
la fi cedí. No ho va fer per saldar un 
deute, res d’aixô. Li agradava demos
trar-li que se’n recordava i corn que, a 
més a més, podia fer-ho sense que li re
présentés cap sacrifici, ho feia, simple
ment.

I encara aixô no era tot. El que més el 
desconcertava era que cap diferèneia 
d’ordre ideològica podia interposar-se 
entre élis dos, ni donar peu a suspicà- 
cies que poguessin conduir a aquesta in- 
qüestionable antipatia que sentía pel 
seu amie. Potser si que actualment no 
compartía les inquietuds culturáis de 
Narcis. Els negocis són avui dia tan ab- 
sorvents! Però aixô, en tot cas, havia de 
produir un efecte desplaent al seu amie.

no a eli. I, en can vi, quan, posem per 
cas, en la diada del seu sant, cada any, 
in fa l.lib lem en t, Narcis anava a 
felicitar-lo, quan, un cop més, podia 
comprovar la seva bonhomia, en 
veure’l tan cordial, tan manca! d’ambi- 
ció, tan feliç en la seva infelicitat, ell no 
podia evitar un desig quasi incontenible 
de ferir-lo dient-li a la cara com li sem- 
blava de miserable la seva vida i d’odio- 
sa la seva blana resignació.

Era ben estrany! Però no valia la pe
na capficar-s’hi. “ Deixem que les coses 
i les persones siguin com son i no de la 
manera que voldríem que fossin” , com 
li sembla haver llegit un dia, no sap on. 
Si, calia acceptar-ho aixi, per més ab
surd que fos, com una Ilei misteriosa i 
arbitrària que apropa o separa els ho
mes, implacablement, per damunt 
d’afinitats o diferèneies.

Pensa totes aqüestes coses recordant 
que aquella nit, precisament a aquella 
hora (la invitació on devia haver anat a 
parar?) anava celebrar-se un sopar 
d’homenatge a Narcis que uns amies 
havien organitzat amb motiu de l’èxit 
de crítica que havia obtingut el seu ter
cer llibre de versos un exemplar del 
qual, amb una expressiva dedicatória, li 
havia enviât feia ja unes setmanes 
-quatre o cinc, potser?- i encara no ha
via tingut temps ni d’acusar-li’n rebut. 
Ell i els seus versos! Com si els versos li 
haguessin de donar pa! Tanmateix és 
ben ciar que hauria d’assistir a aquell 
acte, ni que fos només per quedar bé 
davant deis quatre intel.lectuals que 
possiblement hi acudirán. I encara hi 
fòra a temps. Però deu fer una nit ben 
desagradable a fora. Els vidres són en- 
telats i sembla que plovisquegi. I haver 
d’anar a treure el cotxe del garatge! Al- 
trament, la minyona ja deu estar parant 
la taula i la muller vindrà aviat a avisar
lo que el sopar ja és a punt. Farà de bon 
estar després aquí, assegut en aquesta 
butaca, prop de la Ihr de foc encesa.

veient l’episodi de la série que dona 
avui la televisiô -la catalana, no Pesta
tali-, el cigar a la boca i la copa de con- 
yac francés a l’abast de la mà!... La se
va inassistèneia, però, no fòra una gro
lleria imperdonable, impròpia d’una 
persona com ell que sempre s’ha com
portât correctíssimament amb tothom? 
És ciar que pot excusar-se mitjançant 
una targeta, amb uns mots de justifica- 
ció, que la minyona podría ocupar-se 
de fer arribar a desti. Narcis lamenta
ría, ben segur, la seva abséncia, però 
crédul com és no posaria gens ni mica 
en dubte les seves paraules. Només cal- 
drá, aixó sí, que siguin persuasives, 
con Vincents... que no puguin semblar 
tópiques.

Amb la targeta ja davant seu i tot ru
mian! el gir que donará a la frase desen- 
caputxa maquinalment l’estilográfica - 
una Párker autèntica, amb ploma d’or 
de vint-i-dos quirats, que va adquirir en 
un deis seus darrers viatges a Nova 
York. I a la fi, amb cal.ligrafia impeca
ble, escriu résolut, sense vacil.lar ni un 
instant: “ Totalment impossibilita! 
d’assistir a aquest merescut acte d’ho
menatge m’hi adhereixo de tot cor i 
molt sincerament” .
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Galeria de colJeccionistes

AvuL,. Manuel Forasté ì Cladellas
(Medallistìca Montserratìna) per Xèspir

M:anueJ Forasté (61 anys) ha sabut cul
tivar una singular afició: la de col.leccionar 
medalles de la Mare de Déu de Montserrat. 
Ha estât una afició amarada de veneració 
envers la Moreneta. N’ha arribat a sumar 
més de dues mil; n ’ha establert una estudia
da classificació entre elles i ben segur que 
aquesta nodrida i curiosa col.lecció és una 
de les mes complertes i intéressants -i som 
modestos en distinguir-la així- que hi ha en 
el país.

L’afició a la medallística, que s’inclou a la 
numismàtica, és, si no popular, cultivada 
per un bon nombre de col.leccionistes. Però 
quan se singularitza en una temàtica exclus- 
siva, llavors esdevé d’un interés més remar
cable.

Manuel Forasté ha estât un estudiós de la 
seva col.lecció; n’ha esdevingut un numis- 
matògraf. Són moites hores les que hi ha de- 
dicat, però avui tota aquesta dedicació pa- 
cient i laboriosa es veu reflectida en un tre- 
ball de descripció i catalogació molt impor
tant. Horn cren que ha estât un treball d’un 
bon valor històric.

El nostre personatge és un home curós; és 
d’una equilibrada i temperada mesura en el 
seu fer i en el seu dir. Dóna gust d’escoltar 
les seves descripcions, i fer-ne observar les 
peculiaritats de cada peça. I entremig 
d’aquestes explicacions hem construit una 
breu entrevista. Val a dir, de pas, que Ma
nuel Forasté ha estât un professional del 
ram de la construcció. Però, a més a més, té 
una altra faceta que tampoc no ha volgut 
que transcendís fora del seu cercle d’amics i 
companys. Manuel Forasté al llarg deis 
anys ha cultivât la poesia, la qual està selec
cionada i recollida en quatre volums sota els 
títols següents: “Tardor, “Crisantems (Poe- 
mes d ’A m or”), “Espumes de Betlem (Poe- 
mes del Pessebre)” i “Roses d ’Abril (Poe- 
mes Montserratins)”. Ens circumscriurem, 
però, a parlar amb eli de col.leccionisme. 
Així, dones, li preguntarem quan va néixer 
en eli 1’interés a col.leccionar.

-Amb l’interés pel col.leccionisme ja  s ’hi 
neix. De petit col.leccionava tot el que em 
venia a les mans. A ixí vaig començar la me- 
va col.lecció de medalles.

-I concretament per qué aquest interés es
pecial per la medallística montserratina?

-Perqué a casa vaig trobar-ne unes quan- 
tes medalles deis meus pares i em va semblar 
un bon tema de col.leccionisme. La medalla 
està molt relacionada amb la moneda, i so- 
vint es tro ben Juntes Ja que tenen moites co
ses en comú. Un deis motius que més em va 
moure a recollir-les fo u  el desig que no es 
perdessin els símbols de la fe  deis nostres 
avantpassats.

-Fins on ha arribat la seva importància i 
interés?

-Al principi pensava que solament en re- 
colliria un centenar i que Ja les tindria totes,

però més endavant he anat descobrint que 
n ’hi ha tan gran quantitat quepot arribar a 
més de les tres mil. Entre elles es troben 
auténtiques curiositats de l ’orfebreria reli
giosa.

-¿Podeu fer-nos les valoracions del seu 
múltiple interés: l’históric, l’anecdótic i el 
religiós?

-Dins del col.leccionisme de medalles 
montserratines hi ha l ’apartat de les meda
lles commémoratives que és molt interes
sant; mil.tenari, centenaris, cinquantenaris, 
romeries, peregrinacions, confréries, etc.

-Si calgués fer una estimació econòmica, 
podríeu fer-la?

-El seu valor és més aviat espiritual, enca
ra que les medalles de Montserrat sempre es 
venen més cares que les altres, quan vas a 
parar a les mans d ’un antiquari.

-Quina és la medalla més antiga de les que 
posseiu?

-És una medalla d ’estany i plom del segle 
X V  que llavors anomenaven “senyal” i que 
és molt escasa.

-I la més recent?
-Cada dia surten peces noves i per sort no 
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-Quina varietat de materials figuren a la 
col.lecció?

-Des de l ’alumini al piati; a més, es troben 
exemplars d ’ivori, de nacre, d ’esmalt, de ce
ràmica, de fusta, de cuir i tins i tot de plás
tic. Van des del material auténtic a la imita- 
ció de bijuteria.

-Quina és, al vostre entendre, la medalla 
més curiosa?

-És una medalla de comunió del segle pas
sât, que està escrita en francés.

-Heu pensât en una posible donació?
-Seria bo que anés a parar a algún Museu 

o bé a una Institució per tal de poder 
assegurar-ne la continuítat.

-Hi ha altres col.leccionistes notables de 
medallística montserratina?

-A Barcelona hi ha diversos col.leccionis
tes d ’una gran qualitat. A  Sabadell també 
n ’hi ha algún, si bé no són gaire coneguts; 
bé que fan medallística religiosa en general. 
Dins del col.leccionisme montserratí es tro
ben moites altres branques que van de la bi
bliografia a la pintura, les creus deis ermi- 
tans, els goigs, les postals, els segells, les es
tampes, els clauers, o la gran quantitat d ’ob
jectes de record que tothom compra quan va 
a visitar la Santa Muntanya i deis quais po- 
dria fer-se’n un gran museu. I, a més, les bo- 
niques medalles que han estât el símbol deis 
peregrinatges deis nostres predecessors i que 
avui són objectes estimats del nostre col. lec- 
cionisme.

Val a dir que el nostre personatge té el 
bon costum de pujar a veure a la Moreneta 
dos cops l’any.

És obvi que Manuel Forasté es mereix 
una medalla així de grossa.
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Art contemporani: missatges multisensorials

Miquel Forrellad, renou contra silenci
Francese Catchet i Domènech

î alpejar dins el mon d’en Miquel Fo- 
rrellad significa intentar desembara- 
ssar-se d’adjectivacions, puix aixô fóra 
el mateix que posar condicionaments, 
la quai cosa es desdiu substancialment 
de la seva tasca.

Es fa del tot necessari dir que en el 
seu fer no hi ha pau ni treva, ja que fins 
ara la successió ha estât vertiginosa. Ha 
emprat llenguatges plàstics que ràpida- 
ment s’han vist canviats per uns altres, 
on el dubte ha esdevingut el factor 
d’evoluciô. Horn creu que el seu treball, 
la seva pintura, encara està Iluny d’ha- 
ver dit l’ùltima paraula. I és que en Mi
quel Forrellad és un valor que si bé té 
un llarg carni per recórrer, no ha d’in
tentar demostrar, sinó continuar el ja 
demostrat.

Recrea una pintura ofegada en el si
lenci del crit, on les construccions amb 
relleus ombrivols limiten i neutralitzen 
aquells aspectes que no es corresponen 
al concepte de la metodologia urbana, 
puix és aquesta la base del seu procès, 
un procès lligat a la dialéctica del re- 
plantejament, i té com a fil conductor 
les exigéncies de l’entorn real i quotidiá.

Mentre es contempla la seva obra, tro- 
bem un univers en ebullició, manifestât 
en la inquietud que jeia amagada sota la 
inicial sobrietat. Ara s’imposa l’apassio- 
nament d’un artista, d’un home, que no 
respecta el ritme del temps, sinó que es 
dilueix en eli i en treu les seves própies 
conclusions, que amb tasca coherent i 
ordenada plasmará en les teles.

Observem poc a poc la pérdua de la 
narració, un despullament deis temes de 
senzill reconeixement i va introduint es- 
quematitzacions o deformacions subjec
tives que 1’aboquen a una valor ació esté
tica diferenciada de la realitat immedia
ta, a una realitat interior (la seva), sorgi- 
da d’aquella matèria transportada cap a 
un déterminisme abstráete.

La successió de canvis dins del con- 
junt de l’obra ve donada per imperadas 
interns de la mateixa, i construeix la se
va tendéncia, dilatant-la i actuant vigo- 
rosament sobre ella. El nexe figuratiu és 
la primera baula en una cadena de me
tamorfosi i mutilació, on les formes 
preconcebudes acaben essent estructu
res insinuades.

Traspunta del seu fer un alé neguitós 
que inévitablement tendeix a la dina- 
mització, i és que eli no intenta cons
truir un espai, sinó que les imprecises fi-

guracions que apareixen en les teles, do
nen eos a l’experiéncia espaial, o sia, 
l’espai s’expressa mitjangant les biga- 
rrades formes que el configuren. Es tro- 
ba, dones, enfrontat amb un camp es-
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paial que trenca amb els limits del qua
dre, i el converteix en suport de quel- 
com tensional i actiu.

Sap accentuar el poder de l’expressi- 
vitat dels mitjans desplegats en l’obra, i 
sap aprofitar molt bé les possibilitats 
que li ofereix el gènere que practica, i és 
aquest un joc on hi ha un continuât 
fluix de domini, produit sempre des 
dels marges de l’analitica pictórica; Mi
quel Forrellad ha arribat a aixô perqué 
cada situació limit possibilità un 
començament.

A mesura que va sentint-se més segur 
i còmode amb la pintura, el nostre artis
ta, va éliminant colors i limita la gam
ma cromàtica al contrast bitonal 
positiu-negatiu, d’on sorgeix una força 
que empeny l’espectador a una visió 
tràgica del paisatge intimista.

Notem en ell la nécessitât d’equili
brar el caos i per això ha estât essencial 
el creixement del temperament semàntic 
i la multiplicitat de factors que sobre ell 
han intervingut.

Yukio Mishima en el llibre “ Neu de 
primavera” ens presenta en Honda, un 
personatge apassionat i alhora cerebral, 
tal com nosaltres veiem aquest Miquel 
Forrellad, incapturable i sense retorn.

Som conscients que l’evolució de les 
seves composicions el sitúen en un en- 
torn imprécis, però els seus quadres de- 
fineixen una superficie susceptible de 
ser ampliada infinitament, com la seva 
obra. •
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Franz Schubert. El poeta de la música.
per Antoni Sala i Serra

5 r  ins del segle XIX, una de les époques 
culturalment més intéressants és la que en el 
centre d’Europa fou coneguda com a BIE
DERMEIER. L’època precedent va ser, més 
que res, bel.licosa i heroica, protagonizada 
per la figura de Napoleó Bonaparte. Ara la 
succeía un nou période de pau, de progrès 
de cada país i de predomini del burgés i ro- 
mántic. A causa de la política de Metternich 
de repressió de les idees liberals i revolucio- 
náries, després del Congrès de Viena, l’espe- 
rit inquiet i creador trobá refugi, primor- 
dialment, en el domini de l’art. Com més 
amenaçat es trobava el pensament politic, 
més s’inclinaven els ciutadans cap al teatre, 
la música, la pintura i la literatura.

Viena, que era el centre mundial de la mú
sica del segle XVIII, esdevingué encara més 
en aquesta época la cultivadora de la bellesa 
d’Europa. Els nous conceptes d’humanitat, 
d’harmonia del pensament i deis ideals pro- 
pis de la creació artística s’obriren pas en 
aquella societat politicament reprimida. El 
poblé, cansat dels desastres de la guerra, an- 
helava el retorn a un règim patriarcal que li 
donés seguritat i tranquil.litat per fruir els 
avantatges d’una pau pragmàtica.

El nom de BIEDERMEIER, que enmar
cará tota aquesta època, provenia d’un per- 
sonatge curios, sorgit de les poesies comi
ques de l’escriptor Eichtodt, que tingueren 
una gran difusió en el mon germànio 
d’aquell temps, i que aviat fou reconegut 
corn el prototipus del burgès, honrat, bon- 
dadós, estalviador, candorós i un xic curt de 
gambals (el nostre Sr. Esteve). És l’anti- 
heroi dels passats desastres. L’imaginari 
Biedermeier representará el símbol d’una 
época de realitats práctiques plena de preca- 
rietats, de limitacions politiques i d’estalvi, 
després del malversament de les guerres na- 
poleóniques i l’empobriment deis pa'isos 
centre-europeus. Reservada l’administració 
estatal i la política ais poderosos, la ment 
burgesa, creixent en les dificultats i margina
da del poder públic, volcá la seva vitalitat, 
primordialment, vers la cultura. En aqüestes 
condicions neixia l’època del BIEDER
MEIER, créant en la societat germànica un 
nou estil i una nova forma de viure. A les 
liars, la decoració i els mobles, dérivant d’un 
estil imperi, perden el supreflu d’ornaments 
i palesen una inclinació funcional i migrada. 
Les grans reunions socials, festives i frivoles, 
es tornen familiars i culturáis. Les arts arri
ben sense limitacions elitistes a les bases sen- 
zilles de la població, i la música es beneficia 
de les melodies i temes del poblé. La despesa 
excessiva és un pecat social, i l’estalvi, l’altra 
cara, la suprema virtut. Aquesta actitud so
cial s’escamparà ràpidament a tota Europa i 
tindrà una clara influència en els costums i 
en la cultura, que en alguns casos ha arribat 
fins als nostres dies.

Això n’obstant, Viena serà la imatge més 
simpàtica i alegre d’aquest món germànic

del BIEDERMEIER. El vienès, contradicto- 
ri, providencialista i frivol, s’adaptarà a les 
dificultats i a la desaparició de les tradicio- 
nals tertûlies politiques i retornará a la seva 
proverbial inclinació per la dansa, el teatre i 
la música, essent el principal impulsor de 
l’activitat artística d’una época en què sorgi- 
ran els mùsics Beethoven, Schubert, ban
ner, Strauss; els poetes Lenau i Stitger i els 
pintors Wadmuller, Dannhausser, etc.

FRANZ SCHUBERT (1797-1828), recor- 
dat corn a poeta de la música, fou en certa 
manera el fruit més important d’aquesta 
época i de Viena. La visió comparada de la 
vida i l’obra de Schubert ens apareix corn 
una terrible contradicció. La seva curta vida 
(31 anys) va transcórrer ais barris humils de 
Viena i sempre entre els mateixos ambients i 
cercles d’amies. No es pot pas dir, corn d ’al- 
tres mùsics, que el procès de creació d’una 
obra tan important correspongués al prota
gonista aclamat d’un cercle intel.lectual i so
cial. Schubert era profundament modest, in
dividualista i donat a viure la seva vida sense 
expectatives; a vegades, totalment aillat del 
seu entorn. Tampoc tenia consciéncia de les 
seves nécessitais materials. Per a ell tot era 
música, i la seva visió de les coses solament 
era traduible en un pentagrama. Es fa difícil 
pensar que en la seva ment cabés quelcom 
que no fos música. Igual que Mozart, era 
com un il.luminat missatger d’una comunió 
sobrenatural amb la bellesa. Aquest do irre
sistible era com un força vital incontenible 
que el menava més i més cap a la creació mu
sical.

La seva biografía explica que, fill d’un 
mestre d’escola, neix a Viena al barri de 
Himmelpforground, de la parróquia de 
Lichtenthal, conegut també com a “ reialme 
de les bugaderes” , habitat per criades, vene- 
dors ambulants croates i gent de diversa pro- 
cedéncia. De jovenet demostra la seva inna
ta facultat per a la música. A desgrat del seu 
pare, la seva carrera el mena cap al Convic- 
tori Real i Imperial, on de primer esdevé 
cantaire i, després, violinista, fins ais setze 
anys. D’aquest lloc en surt amb una bona 
preparació musical i amb moites amistats 
amb artistes que després serán el cercle i el 
suport de la seva vida. Tots ells formen un 
grup alegre de poetes, pintors i músics, que 
durant anys, fins i tot després de la mort 
d’ell, celebren tertúlies musicals, “ les schu-
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bertiades’’, que encara perviuen avui. Per 
pressió paterna, després d’uns limitats estu- 
dis de magisteri, esdevé mestre d’escola, en 
part per evitar els catorze anys de servei mili
tar, i primordialment per l’interés del seu 
pare, el qual el volia en aquesta professió. 
Aquesta será finalment la causa del trenca- 
ment de relacions entre pare i fill. Durant 
tres anys Schubert compagina l’ensenya- 
ment de párvuls amb la composició de músi
ca i les classes que li donava Salieri (el rival 
de Mozart). No podent sostreure’s més a la 
seva vocació, abandona la llar per dedicar-se 
plenament a la música. Un cop presa aques
ta decisió, i durant els onze anys que li resten 
de vida, es dedica intensament a la música, 
però en condicions precáries, per tot de dis
peses, habitacions llogades, liars d’amics, i 
sense diners. Per tal de sobreviure a aqüestes 
condicions, Schubert combina l’ensenya- 
ment d’escassos alumnes, la venda de les 
partitures de les seves cançons i la seva mùsi
ca amb l’activitat de pianista. Amb els seus 
amies, inseparables, fa excursions, els es- 
tius, per les regions d’Austria-Hongria que li 
inspiraran els extraordinaris “ lieders’’ que 
evoquen la bellesa de la natura, la vida cam- 
perola i els paisatges muntanyencs.

Igual que Beethoven, somniava sempre 
amb “ l’estimada immortai’’. Se li atribuei- 
xen - tre t c a ra c te r is tic  ro m à n tic -  
enamoraments amb la seva verna Teresa 
Grob, la qual va esdevenir la muller d ’un 
forner, i també amb la filia petita del prin- 
cep Esterhazy, Carolina, la qual tingué com 
a alumna un estiu a les propietats de Zelesz, 
a Hongria. Aquest ùltim fet, si més no, ha 
servit d’argument del film de Willy Forts 
“ Volen les meves cançons’’, protagonitzat 
per la cantant hongaresa Marta Eggerth. 
Schubert moria a Viena, als 31 anys, confor
tât pel seu germà Ferdinand i sense la pre- 
sència dels seus inseparables companys, que 
temien el contagi. L’ùnic que el trobà a fal
tar aquell dia és el seu mestre de contrapunt 
Sechter, el qual li donava classes (Schubert 
reconeixia la seva insuficiència tècnica en 
comparar-se amb Mozart i Beethoven).

El 13 de Novembre de 1828 Schubert sig- 
nà un compromis amb la immortalitat. I dei- 
xà com a testimoni de la seva vida una ex- 
traordinària obra musical de més de 1.500 
composicions. Avui és enterrât a Viena, da- 
vant el monument a Mozart, i al costat de 
Beethoven, Brahms, Lanner, els Strauss, 
etc.

Vista aixi, la vida de Schubert, sense fets 
rellevants, sembla anodina. Hi trobem tan 
sols la música, els cercles d’amics, uns esce- 
naris constants, els barris de Viena Grin- 
zing, i les excursions estivals. Però aquesta 
visió limitada amaga l’existència d’un Schu
bert que, des d’un punt de vista artistic i hu- 
mà, pren una dimensió extrarordinària, una 
amplitud de vivències interiors, una riquesa i 
una intensitat que configuren una de les per-
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sonalitats més interesants de la historia de la 
música. Sense cap dubte, cal apreciar Schu
bert des del reconeixement de la seva oba 
musical.

Com a compositor Schubert dona a la se
va creado, amb independència dels distints 
générés que conrea, unes caractéristiques 
marcadament pròpies. La seva obra la con
figuren, tant en l’aspecte tècnic corn en l’ex- 
pressiu, un série de constants. Hi ha, en pri
mer Hoc, el seu extraordinari domini de la 
melodia. Els critics han dit que “ si la impor- 
tància d’un music fos donada per la seva ins
pirado melòdica, Schubert seria indiscuti- 
blement el més gran que ha existit’’; tanta és 
la qualitat, la facilitât i la vàlua de la seva 
melodia, possiblement només comparable 
en aquest sentit amb Mozart.

En Schubert l’efusiô lirica, la bellesa, la 
convicció vocal són suficients per fonemen- 
tar la solidesa d’una composició. Fins i tot 
es pot dir que tota la técnica schubertiana 
emprada a les seves obres instrumentals dei- 
xa pas en moites ocasions a la melodia, im- 
primint a la composició una frescor d’inspi- 
ració ùnica. En l’aspecte harmònic, la mùsi
ca de Schubert és encara més singular. La se
va habilitât harmónica i, concretament, la 
seva gràcia en la modulació exerceix un 
atractiu sorprenent en el joc de la tonalitat. 
La combinació de la melodia amb la técnica 
de modulació utilitzada per conseguir finali- 
tats expressives és el que dóna a la mùsica de 
Schubert la seva vàlua fonamental. Aquest 
procediment, base de la seva composició, és 
el que emprarà amb extraordinaris résultats 
en tota classe d’obres.

En realitat Schubert era un franc-tirador 
de la mùsica, un veritable creador solitari. 
Seguia, però, la tendéncia “ clàssica’’ i apre- 
ciava profundament l’obra de Mozart i de 
Beethoven. A partir d’aquestes formes tra
dicional de la composició, va construir en 
part la seva obra. Però el tractament que l’hi 
donà, fruit de la seva llibertat i de la seva in- 
dependéncia artistiques, té un sentit total- 
ment singular i nou. Els seus temes tenen re- 
coneguda complicitat i són plens d ’imagina- 
ció. Schubert estava especialment dotât per 
a allò que s’anomena petita forma i, dins 
d’ella, per a la cançô, gènere en el qual va 
ser un extraordinari creador. Quan es dedica 
a la gran forma, assoleix també magnifies 
résultats, però deixa molts interrogants so
bre quina és en concret la seva idea simfòni- 
ca, car parteix de la tipica construcció del 
“ heder” i no sempre encerta l’estructura 
convenient. Aixó mateix li passà amb les 
óperes.

En molts casos, la seva extraordinària ins- 
piració, tan migrada en molts mùsics ro- 
màntics, desborda la composició, esborrant 
el que ha de ser la linea principal (leitmotiv) i 
la unitat temàtica d’una obra extensa com 
ara la simfonia. No obstant cal no 
confrontar-lo amb d’altres compositors ro- 
mántics que fan de la construcció simfónica 
un desenvolupament técnic, quasi cientific, 
d’un sol tema. De Schubert surt sempre un 
flux continu en el moviment melódic que 
omple la seva escriptura de gran varietat i ri- 
quesa.

Schubert no inventà el “ heder” ; en reali

tat Mozart i Beethoven ja havien déterminât 
unes regles per a la cançô alemanya, que són 
les que ignorará el mùsic vienés. Aquest se
guirà la línea que marcaven precisament mù
sics considerats de menor reheu, com Hol- 
zer, Kosebuch i Zalter, els quais tenien un 
gran sentit de la melodia popular en forma 
de balada. Schubert unirà aqüestes dues ten- 
déncies i oferirá un nou henguatge que supe
ra clarament tots els precedents. En el “ lie- 
der” de Schubert, el text i la mùsica s’adap- 
ten amb tant perfecció que fa pensar que la 
hetra fou la inspiradora de la mùsica, amb 
tota la seva intencionalitat emocional, en la 
recerca de la seva fusió. Per aixó Schubert 
dóna tanta importáncia ais textos poétics 
deis seus “ lieders” , escrits generalment pels 
seus amies, per bé que les seves preferéncies 
anaven vers Schiller, Heine i, sobretot, 
Goethe, encara que aquest mai no li féu gai- 
rebé cabal. Aqüestes cançons les cantará el 
poblé, convertint-les en els “ volkslieder” 
preferits del món germànio, per bé que el seu
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extraordinari autor resta molt sovint total- 
ment anònim. Ultra el “ lieder” , Schubert 
tingué una gran inclinació vers la composi
ció pianistica i, fins i tot, en la seva mùsica 
de cambra el piano esdevé un gran protago
nista. Mitjançant aquest instrument aconse
guirà els seus discursos musicals més preci
sos, concentrais i austers, i a la vegada pot- 
ser les seves obres més ambicioses i originals. 
És una particularitat que es pot comprovar a 
les sonates, impromptus, moments musi
cals, etc.

Schubert fou un compositor fecund i pro
lific. Malgrat la seva precària i curta vida la 
seva obra de més de 1.500 composicions 
comprén tots els générés musicals: òperes, 
misses, mùsica vocal, litùrgica, d ’escena, or- 
questral, de cambra, de piano, cançons, 
“ lieders” , etc. En total formant un especta
cular conjunt dels més importants de la his- 
tòria de la mùsica. Per el melôman, seguir 
el procès d’aquesta creació musical, hegint- 
la, escoltant-la i repassant la bibliografía, 
pot representar una deliciosa fruíció 
intel.lectual. Per uns moments podrá reviure 
l’ambient i l’alegria d’aqueha Viena hiurada 
a l’art i a la bohémia juvenil de les tavernes 
de Grinzing, les tertúlies del grup d’amics de 
Schubert i l’evocació deis paisatges, la natu
ra i la vida camperola d ’Austria-Hongria en 
aquell temps. També se li farà present la mi- 
grada vida dels artistes de l’època del BIE
DERMEIER.

Les ùltimes creacions de Schubert, entre 
les quais La Novena Simfonia, anomenada
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“ La Gran” , la Missa Alemanya, el plec de 
“ lieders” “ Die Winterreise” (Viatge d’hi- 
vern) i el Trio de Cambra en si bemol major 
OP 100, representan el moment culminant 
de l’evoluciô de la seva música, quan ja la 
mort el vetlla, vers un subjectivisme senzill i 
deliciós. La seva ment, tan clàssica es lliurà 
amb una misteriosa i indefinible inspirado, 
a tall de comiat, a la creado de les págines 
més belles i pures del romanticisme.

Schubert no fou cap innovador, sino un 
compositor clássic dotât d’una profunda 
inspiració. Tota la seva obra descansa en la 
dolçor i la bellesa de la melodía, i en l’origi- 
nalitat en els canvis de modulado i tonalitat 
que empra d’una forma audaç. La seva mú
sica fou una exposició constant de les seves 
impressions i sentiments, descubrint-nos 
amb ells, una ánima romántica delicada i 
sensible. La seva evolució, partint de les 
normes clássiques de Mozart i Beethoven, és 
gairebé imperceptible, per bé que, al final de 
la seva vida, el seu llenguatge musical pren 
un carácter subjectiu que l’apropa més ais 
altres músics romántics. Per aquest motiu 
ha estât dit que, diferent al procès genial de 
Mozart, l’obra de Schubert, corn la seva vi
da, “ va quedar truncada en el moment que 
començava un cami” ; cami que ara ens sem
bla pie d ’interrogants sobre el Hoc on la seva 
genialitat l’hauria dut. •

Raquel Meller (1)
per Daniel Sanahuja i Capelia

ORIENT AGIO DISCOGRÀFICA

Franz SCHUBERT (1797-1828) 

SIMFOMES
Primerenques Núm. 1 i 3 EMI J 0673-00389 
Maduresa Núm. 8 Incompleta PHILIPS 
6851046. Núm. 9 La Gran HELIODOR 
89511

OBRA DE PIANO
Recital Alfred BRENDEL Estoig PHILIPS 
6747440-8

MÚSICA DE CAMBRA
Quintet “ La Truita”  DG 136488 
Quintet D 804-D 173 DG 139194 
Octeto en fa major DG 1139102 
Trio OP 100 IPG 7.188

LIEDERS
Lieders sobre poemes de Goethe Fischer- 
Dieskau DG 2530229
Lieders sobre poemes de Goethe Faesbaen- 
der ELECT. 0065-28969 
El Cant del Cigne DECCA LXT 6069 
Winterreise (Viatge d’hivern) estoig EMI 
C151-00756-57
La Bella Molinera Fischer-Dieskau EMI 
CUB 746

MÚSICA PER BALLET
Rosemunda Klassik CL 570
Minuets i Dances alemanyes DECCA LXT
51 77
Valsos i Landler AMADEO AVRS 6214 

MISAS
Missa Alemanya EMI 0063-28425
Missa en mi bemol major PHILIPS 6500330

ÒPERES
Der ver jährige Posten EMI 065-30742 Q 
Die Zwillingsbruder EMI 0065-28833 Q

Els qui la coneguérem recordem amb 
anyoranga aquells anys vint, en què una do
na d’extraordinària bellesa i amb una veu 
dolga i acaricient ens oferia des de l’escenari 
un pomell de violetes...

Llévelo usté señorito 
no vale más que un real, 
cómpreme usté este ramito 
pa lucirlo en el ojal...

”< ra de carácter senzill a pesar de la seva 
extrordinária popularitat i del gran prestigi 
personal i artistic de qué gaudia. Li agrada
va conversar amb tothom; sobretot si es 
tractava de temes relacionats amb el “ gènere 
frivol” . Poseía una gran Sensibilität; per 
aixó les seves interpretacions revestien un 
carácter tan intim, que la distinguía de les 
moites “ estrelles” de la cangó que en aque
lla època actuaven ais teatres de varietats.

En els assaigs és on es podia apreciar la se
va refinada modalitat d’interpretado, puix a 
l’ensems que dedicava especial atenció tant a 
la lletra com a la música, adaptava ambdues 
al personatge que havia de protagonitzar. 
Deia: “L ’artista, l ’orquestra i el personatge 
han de formar un sol eos, ajustant-se, aixó 
no obstant, a l ’esperit que els autors impri- 
miren a les seves obres”.

A voltes era difícil d’obtenir aquesta uni- 
tat, però amb la seva tenacitat aconseguia 
résultats sorprenents, que més tard eren pre- 
miats pel “ respectable” amb llargs i càlids 
aplaudiments.

Aquest era el seu gran secret: obtenir la 
màxima perfecció en totes les seves actua- 
cions, les quais acompanyades de la veu 
suau i melosa que tenia, la feien primerîssi- 
ma en totes aquelles manifestacions artisti
ques que durant la seva brillant carrera du- 
gué a terme.

* )|C 3|C
Va néixer el dia 9 de marg de 1888 al poblé 

de Tarazona. El seu nom de pila era Fran
cesca Marquès i López.

Per nécessitais, la familia es traslladà a 
Inestrillas i, més tard, a Tudela, on Raquel 
fou col.legiala de monges clarisses. A part 
de l’educaciô bàsica, hi aprengué labors, 
idiomes i, sobretot, corn a cas excepcional, 
una fina i correcta escriptura. En conjunt 
rebé una acurada educació.

CAU D ’ART 
SABADELL

Plaça de les Marquilles, 2 
Tel. 726 07 35 
SABADELL

7  Í  A '  f

" ' ' i -
j

La seva tia, sor Maria del Carme, era su
periora d ’un convent a Montpelier. Interes- 
sada que la seva neboda ingressés en el novi
ciat per tal de prosseguir la preparació per a 
la promesa dels vots definitius, procurà que 
es traslladés al convent que ella regia. 
D’aquesta manera podría influir en la vo- 
luntat de la tímida col.legiala i portar a ter
me els sens propòsits, si bé aixô no fou pos
sible perqué l’Ordre va destinà la religiosa a 
Filipines i Raquel hagué de regressar a casa 
dels seus pares. No obstant aixô, al convent 
aprengué a resar i conegué la fe que ja no 
oblidà en tota la seva vida.

Mentrestant, la familia no millorava de 
posició i decidí traslladar-se a Barcelona on, 
amb l’ajuda d’uns amies que hi tenien, con- 
fiaven poder refer la seva economia escassa 
que tants sacrificis els havia imposât. Es do
miciliaren al carrer de Salvà, del Poble-Sec. 
El pare fou admès en una fusteria del carrer 
de Tapióles i la Raquel, per ajudar la casa, 
entrà corn a aprenenta de modista al taller 
de confeccions per a senyora del carrer de la 
Tapineria núm. 27 i 29; treball pel quai co- 
brava dotze pessetes cada setmana.
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L’ambient expansiu que es respirava a 
l’obrador, pie de picaresca i alegre parlería, 
obrí el carácter de Raquel i posà en la seva 
vida una poca d’aquella jovialitat de qué 
mai no havia pogut gandir, ennuvolada sem
pre pels malestars de la familia.

Entre les moites clientes que visitaven as- 
síduament el taller, n’hi bagué una amb la 
qual simpatitzá la Raquel i es feren bones 
amigues. Era l’artista de “ music-hall” Mar
ta Oliver, estrella afalagada de la “ Gran Pe
ña” .

Un dia, en les conversacions que tot so- 
vint sostenien ambdues, Raquel contà les 
nécessitais de la familia, agreujades per una 
seriosa malaltia que darrerament sobrevin- 
gué a la seva mare, i com que per manca de 
disponibilitats economiques, no podien 
assistir-la degudament. “Fes-te artista”, li 
digué la Marta. “Guanyarás molts diners i 
podren tirar endavant. Jo t ’ajudarè i et faré 
debutar”. En principi Raquel dubtá de fer el 
que li aconsellava la seva amiga, però per fi 
es decidi; sobretot per l’afany de poder so- 
córrer la seva mare i també per desterrar per 
sempre de casa seva els malestars i els sacrifi- 
cis que els havia imposât la manca de mit- 
jans económics.

Aprengué uns quants couplés i entre les 
dues acordaren que el seu nom artistic seria 
RAQUEL MELLER. Marta Oliver compii 
la seva paraula i una nit del mes de febrer de 
l’any 1907 Raquel Meller aparegué en escena 
per primera vegada a la “ Gran Peña” , can
tan! “ LAS AMAZONAS” i “ EL BUEN 
DEBUT” . Hi obtingué un assenyalat éxit, 
en virtut del qual fou contractada per l’em- 
presa amb un sou de set pessetes diáries.

De la “ Gran Peña” passà al “ Palacio de 
Cristal” , més tard “ Buena Sombra” , i al 
“ Alcázar Español” , i va ser sol.licitada al 
cap d’un temps per actuar a províncies. La 
seva primera sortida fou a Valéncia, al “ Sa
lón Novedades” , on consolidà la Populari
tät que s’havia guanyat a Barcelona.

La seva il.lusiô, aixô no obstant, era de 
poder actuar a Madrid i triomfar-hi. Sense 
contracte, però plena d’il.lusions, es traslla- 
dà a la capital on aconsegui allò que tant ha
via desitjat. Fou contractada per l’empresa 
del “ Salón Madrid” amb un sou de quaran
ta pessetes diàries, però amb la condicio de 
canviar de repertori perqué el que presenta
va era massa “ atrevit” per a èsser ofert al 
distingit public que frequentava el local. Ac
cedí a la petició i es preaparà degudament 
per a la primera actuació, que tingué Hoc la 
nit del dia 23 d’octubre de 1910 amb un ex- 
traordinari èxit.

Una nit, però, cansada de cantar couplets 
blancs durant quasi dos mesos, es presentà

SABADELL
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per sorpresa a l’escenari amb el seu “ reper
tori atrevit” , Iluint a l’ensems lleugerissims i 
intencionáis vestits, amb els quais provocò 
la protesta de bona part del públic que, es- 
candalitzat, abandoné el teatre. En contra
partida, els espectadors que hi romangueren 
l’aplaudiren frenèticament. Raquel Meller 
obtingué, aixi, un dels èxits més soro liosos 
de la seva carrera artistica. L’endemà s’ex- 
hauriren les localitats. L’escàndol del “ Sa
lón Madrid” havia despertat la curiosità! 
dels madrilenys i en massa acudiren al teatre 
per aplaudir i admirar la gran artista Raquel 
Meller.

L’empresa, aprofitant l’ocasió, féu una 
gran propaganda anuncian! la “ Nueva eta
pa verde” del “ Salón Madrid” , que durà 
fins al mes d’agost del 1911. Després actuà 
al “ Petit Palais” , però havent estât sol.lici
tada per l’empresa del teatre Arnau, de Bar
celona, amb avantatjoses condicions, prefe
rì regressar a la capitai catalana, on es retro
baría amb els seus pares i amb totes aquelles 
amistats que en els temps de penùria foren el 
seu consol; sobretot la Marta Oliver, gràcies 
a la qual aconsegui d’ésser una de les prime- 
res artistes del món del couplet.

A Barcelona estrenà diverses cançons de 
carácter distint a les que fins llavors havien 
format el seu repertori. Fou una sorpresa 
per als barcelonins; això no obstant, les cáli- 
des i dolces melodies de “ LA MAS LINDA 
ALDEA” , “ EL FIRULI” , “ ASI ES EL 
AMOR” i el “ VEN Y VEN” interpretades 
amb insospitada Virtuosität, entusiasmaren 
tant el públic, que la veneració i l’estima ar
tística que per ella sentien es transformó en

profunda admiració en comprovar que el 
temperament artistic de la Raquel era ùnic.

Durant els anys que estigué a Barcelona, 
les seves actuacions omplenaren teatres i tea- 
tres i aconsegui d’interessar amb el seu art 
totes les classes de la societat catalana. Co- 
brà sous fabulosos.

Fou una època, aquella, en qué tot era 
marca “ MELLER” : els barrets, les corba
tes, els ventalls, el paper de fumar...

Un detall que dona prova de Tentusiasme 
que hi havia a Barcelona per la Raquel Me- 
ller és el fet que ocorregué la nit que se cele
brò el seu benefici a la “ Sala Imperio” . 
S’exhauriren les localitats i una considerable 
quantitat de públic es quedava al carrer. La 
gent no s’hi conformò i s’armò un aldarull 
tan gran que, empenyent-se els uns ais al- 
tres, entraren en massa dintre del locai per 
poder veure una vegada més, de grat o per 
força, la seva artista predilecta.

Ezequiel Endèriz, conegut escriptor i pe
riodista de l’època, en un dels seus articles, i 
donant compte de l’acte celebra!, definia 
aixi la personalitat d’aquella gran artista: 
“Raquel Atelier lo es todo. Porqué tiene be
lleza, juventud, voz suave, acariciante y  lim
pia como el agua, gesto absoluto al accionar 
y  un rostro flexible, singular, que se descom
pone en mil rasgos diferentes y  se vuelve a 
componer y  se transforma y  es ahora celos, 
y  ahora amor, y  ahora ingenuidad, y  ahora 
picardía, y  ahora voluptuosidad, subrayan
do la expresión del rostro con una dicción 
clarísima, modelo que hace que no se nos 
vaya una sola sílaba de sus canciones.

Esta prodigiosa artista habrá creado más 
de doscientas canciones y  habrá hecho otros 
tantos tipos diferentes; pero con disparidad 
tan absoluta, que habrá mucho público que 
a la paleta de “TROPIEZOS” no la reco
nozca en la tonta de “CAUSAS Y DEFEC
TOS”, ni de una a otra en la “M A JA S” de 
Granados, ni de éstas a la pobre abandona
da de “PENITAS”, ni de esta triste mujer a 
la alegre de ‘LOS AMORES DE AN A ”, ni 
a la tímida de “POR SERVIR E N  EL ES
TRADO'’, ni a la llorosa, dramática y  con
movedora de “M ALA E N T R A Ñ A ”, su 
creación última, que ha llenado de asombro 
a toda España...

No es extraño, pues, que una mujer así 
sea el ídolo de los grandes literatos y  pinto
res contemporáneos y de muchas ilustres ac
trices del género dramático.

Un temperamento artístico como el de la 
Meller no nace todos los días’. ”

continuará
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Cobla “ Sabadell” (1981-1987)
per Jaume Nonell i Juncosa

’any 1981 fou decisiu en la trajectòria de 
la cobla sabadellenca. El gradual procès de 
decaïment que es venia produint en els ùl- 
tims temps, havia arribat al seu gran extrem. 
La continuïtat de la cobla estava en perill. 
Tothom, mùsics i sardanistes, velen més que 
segur que no duraria gaire temps. En el mes 
d’abril hi trobem la següent formado: Al- 
dref Llorens (flabiol), Isidre Corderas i Joan 
Manau (tibies), Miquel Juliana i Josep Mas 
(tenores), Eusebi Ajitonino i Josep Merca
der (trompetes), Antoni Bartrina (trombò), 
Alfons Pardell i Jaume Calsina (fiscorns) i 
Eduard Mora (contrabaix). Donava la im- 
pressió que es tocava per mèrda. No hi ha- 
vien assaigs i ni tan sols els mùsics vestien 
igual. El repertori era molt escás. En aques
ta plantilla hi podem destacar la preséncia 
de tres joves: Alfred Llorens, que 
començava la seva tercera temporada; Josep 
Mas d ’Igualada, un tenora amb escassa ex- 
periéncia; i la incorporació de Joan Manau, 
de Sabadell, un jove músic ja format però 
novell en el domini de l’instrument. La res
ta, un grup de veterans amb força -massa- 
anys d’ofici.

En el mes de maig es produeix l’esdeveni- 
ment que seria clau perqué la cobla comen- 
cés a donar un tomb defmitiu i inesperat. 
Antonino deixa la cobla i la representació 
passa a mans d’Alfred Llorens, l’únic ele
ment amb possibilitats d’assumir la respon- 
sabilitat de tirar endavant la “ Sabadell” . 
Dificultats no n ’hi faltaren. Poc després 
d’Antonino, va plegar el trombò Bartrina. 
Foren suplerts de manera provisional per 
Vicenç Navarro i Xavier Iribarren, dos joves 
elements de la “ Ciutat de Terrassa” , que 
aleshores havia deixat d’actuar. En el mateix 
any foren rellevats per Jerónimo Velasco i 
Roland López. No era fácil trobar els músics 
adéquats i el futur no era gens afalagador.

L’any 1982 s’afronta amb millors pers
pectives. Es comença a assajar. Es troba un 
local i Corderas assumeix les funcions de di
rector. Llorens entra en contacte amb un 
grup de joves que tenien el projecte de for
mar una cobla. Dos d’ells passen a la “ Saba- 
dell” al llarg de Tany. Foren el tenora Joan 
Jordi Beumala i el fiscorn Rafael Barbany. 
A més s’incorporen tres joves elements més: 
el tenora Jaume Raurell, el trompeta Fran
cese Robert i el contrabaix Jesús Alises; els

dos últims, de Barcelona. Joan Manau va 
passar a la “ Pral. de Barcelona” , però la se
va vacant fou coberta per Manuel Cuéllar de 
la “ Pral. del Vallès” . El lloc de fiscorn pri
mer continuava donant problèmes, i durant 
1982 l’ocupen Alfons Pardell i Josep Quer. 
Aquest fou Tany de renovació profunda. La 
relació de canvis de músics que hem citât és 
considerable i fidel reflex dels moments de 
transició  pels quais travessava la 
“ Sabadell” . Rafael Barbany assumeix la re
presentació. Ja hi ha una ferma voluntat de 
tirar endavant la cobla, incorporant ele
ments joves i restablint els assaigs setmanals.

La temporada 1983-84 consolida la pauta 
marcada l’any anterior. El criteri a seguir és 
que s’han de substituir els veterans per gent 
jove, encara que dominessin poc l’instru
ment. Aixi Lluis Bazaco i Josep Dolcet relle
ven Isidre Corderas i Josep Mercader. El 
mes d ’agost F. Robert passa a la 
“ Montjuïc” , i Joan Francese Vidal, nou en 
la cobla, ocupa el seu lloc. La plaça de fis
corn primer es coberta successivament per 
Francese Lechuga i Josep Burgos. En 
aquests últims canvis, s’hi troba una altre 
constant: tots els incorporais són de Barce
lona. Les gestions fetes al Conservatori de

Gener 1985. Cares joves a la “ Sabadell” . Qui ho havia de dir!. Darrera: Josep Dolcel, Joan t .  Vidal, Koland López, 
Rafael Barbany, Antoni Ramírez i Manuel Ortega. Davant: Joan Gómez, Jordi Cano, Josep Valldaura, Joan Jordi 
Beumala i Jaume Raurell.

Són sis els joves que en formen part: Bar
bany, Beumala, Raurell, Alises, Robert, 
Llorens. Cal destacar que els quatre primers 
no havien actual mai en cap agrupació musi
cal. A fi d’any solament restaven Josep Mer
cader i Isidre Corderas, de S. Feliu de Codi- 
nes, corn a ùnics représentants de l’antiga 
formació. Completaven la cobla Manuel 
Cuéllar, Josep Quer, músics veterans, i Ro
land López, nou en la música de cobla i 
component de la Banda Municipal. El nom
bre d’actuacions confirmava aquest desig de 
super ació. Aixi, mentre el 1980 la “ Saba
dell” actúa en 72 ocasions, un nombre cer
tamen! baix, el 1981 passa a 80 i a 112 l’any 
següent.

Sabadell i altres àmbits musicals de la nostra 
ciutat no donaren cap fruit positiu. La di- 
recció artística es encomanada al fiscornaire 
Joan Pérez, qui, sorgit de la “ Jovenivola” , 
ha actuat a les cobles “ Mediterrània” , 
“ Pral. del Llobregat” , etc.

L’any següent, el 1984, Joaquim Riera i 
Jordi Cano són els nous tibies. La dificultat 
en trobar joves intèrprets d’aquest instru
ment fan que se sol.licitin els serveis de mú
sics que en tenen poc domini, corn és el cas 
d’en J. Cano. El contrabaix Alises passa a la 
“ Sant Jordi” i es substituït per Manel Orte
ga (“ Pral. de Barcelona” ). També s’incor
pora el fiscorn Ferran Chorro. Com es pot 
veure, continúen havent-hi nombrosos can-
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vis, quasi sempre en els llocs de tibies, fis- 
corn i contrabaix, Malgrat aixô, el nivell ar
tistic continua pujant. El nombre d’actua- 
cions és de 108. Es realitza un gran esforç 
per recuperar el prestigi perdut. Es fa difícil 
que les entitats sardanistes siguin sabedores 
que la “ Sabadell” d’ara no té res a veure 
amb aquella cobla que tan mal record deixà 
3 ,4 0  5 anys enrera. Algunes entitats els llo- 
gaven corn a ùltim recurs. Fins i tot, entre els 
propis mùsics s’arribà a parlar de canviar el 
nom de la cobla.

La temporada 1985-86 té un signifient es
pecial en la nova singladura de la cobla “ Sa
badell” . A la major experièneia dels ara 
“ veterans” , -Cano, Beumala, Raurell, Dol- 
cet. Vidal, Gomez, Barbany-, s’hi afegeix la 
incorporado de dos bons elements: el flabiol 
Joan Gómez, procèdent de la cobla “ Verne- 
da” , i el tibie Josep Valldaura, de la “ Jove- 
nivola” de Sabadell. Amb aqüestes novetats

El 1986 és Francesc Cano qui l’ocupa. A 
més hi trobem la preséneia d’un tercer trom
peta, Francesc M. Calles, de la Banda de 
Ciutat Badia. El també trompeta, J.F. Vi
dal, assumeix la direcció a l’hora que està un 
temps fora de la cobla corn a intèrpret degut 
a altres ocupacions professionals. D’acord 
amb la trajectôria ascendent de la cobla, les 
actuacions de compromis ja són més fre- 
qüents. Igual que en époques passades, es 
tornen a fer força ballets, una feina sempre 
delicada que exigeix el màxim de tots els mù- 
sics. Són els acompanyants fixos dels esbarts 
“ Sant Marçal” , ‘Montseny” i “ Manresà” . 
Per aquest ùltim, enregistraren un estudi di
versos ballets per a les actuacions en pùblic 
quan no poguessin disposar de cobla en di
recte. El mes de març estrenaren a Manresa 
el ballet “ La nit de Sant Joan” , de Josep 
Padró, per a cobla augmentada, percussió, 
mandolines i cor. Més tard, a Barcelona i

La Cobla “ Sabadell”  el mare de 1987. üarrera: Francese ta lle s , Josep Doleel, Joan F. Vidal. Roland López, David 
Morales, Rafael Barbany i Josep Rodríguez. DavanI; Joan Gómez, Josep Valldaura, Jordi Cano, Joan Jordi Beumala, 
Xavier Chacón i Jaume Raurell.

el rengle del davant rep dos importants 
reforços. A darrera les novetats són el fis- 
corn Antoni Ramirez, de Cornellà del Llo- 
bregat, i Pere Cardoner, de Barcelona, qui 
no havia tocat mai en cap cobla.

L’objectiu de 1982 s’havia compierti ex
cepte el trombò Roland López, tots els mú- 
sics són menors de 25 anys. Ja es comencen 
a fer alguns lloguers destacats i són força les 
localitats que, contentes amb el bon fer de la 
cobla, fan gestions per a properes diades. De 
la mateixa manera, els agents artistics tor
nen a confiar en la “ Sabadell” i el nombre 
d’actuacions ascendeix a 124.

Una de les places de fiscorn és la que més 
maldecaps ocasiona i cada any té moviment.

per a l’esbart “ Montseny” , donaren vida a 
la partirura “ Mortis Saltatior” , una difícil 
obra del prestigiós Manuel Oltra, per a co
bla, clarinets, flauta i conjunt de corda.

També en el terreny deis concerts la “ Sa
badell” ha tornat a fer-se sentir. Barberà del 
Vallès, Molins de Rei i Capellades han estât 
els llocs d’actuació. Com a mostra de les 
possibilitats de la cobla i del desig deis seus 
joves components d’oferir un repertori dig
ne i de gran qualitat musical, veiem el pro
grama del concert interprétât el 17 de maig 
de 1986 a l’església Romànica de Barberà: 
“ Heroica” (Enric Casals), “ Aura d’Abril” 
(Joaquim Serra), “ Marinera” (Eduard Tol- 
drà), “ No te’n vagis amor meu” (Josep Ser

ra), “ L’ametller” (Antoni Botei), “ Portai 
de l’Àngel” (Rafael Ferrer), “ Present de 
noces” (Manuel Oltra), “ Al meu Sabadell” 
(Agusti Borgunyó), “ Santpolenca” (Xavier 
Boliart), “ La meva filleta” (Narcis Paulis). 
Un programa dens i difícil que els joves mú- 
sics afrontaren amb decisió un cop superats 
els nervis dels primers moments. La forma- 
ció de la cobla en aquesta jornada que, sens 
dubte, significava quelcom d’important i 
una fita més assolida, fou: Joan Gómez (fla
biol), Josep Valldaura i Jordi Cano (tibies), 
Joan Jordi Beumala i Jaume Raurell (teno
res), Josep Dolcet i Francesc M. Calles 
(trompetes), Roland López (trombò), Ra
fael Barbany i Francesc Cano (fiscorns) i Pe
re Cardoner (contrabaix).

La temporada present s’ha iniciat amb 
optimisme malgrat els equilibris que s’han 
de fer perqué els dos tibies titulars han de 
complir el servei militar. Beumala ha passât 
a tibie i s’ha incorporât el tenora Xavier 
Chacón (ex-“ Jovenivola” ). Per altra banda, 
la preséneia de David Morales (ex-“ Medite- 
rrània” ) corn a fiscorn primer és una garan
tía per cobrir un Hoc de gran responsabilitat. 
I de nou, can vi de contrabaix: Cardoner va a 
l’orquestra del Liceu i deixa el Hoc a Josep 
Rodriguez, de Barcelona, qui corn el seu an
tecessor és nou en el món de la cobla. Han 
actuat ja a l’aplec de Cabestany (Rossellô) i 
al concurs de colles sardanistes de Manresa 
(1 de març). Hi han previstes les participa- 
cions als aplecs de Castellterçol, Caldes i Sa
badell, les festes de les Santés de Mataró, 
etc.

Aquesta última etapa de la cobla “ Saba- 
dell” ha estât marcada per una reno vació to
tal dels seus components i un canvi radical 
en la seva orientació. Hem volgut deixar 
constància de totes les variacions per consta
tar amb claretat les dificultats amb què es 
troben els responsables de qualsevol cobla, 
en aquest cas la “ Sabadell” , per poder reu
nir onze músics joves i que puguin arribar a 
assolir un conjunt; fet que solament s’acon- 
segueix amb un ait grau d’estabilitat. Si el 
seu ùnic modus vivendi és la música, es com
pren fàcilment que sempre cerquin les mi- 
llors activitats, ja sigui en la cobla o fora 
d’ella, propicient els nombrosos canvis que 
any rera any es produeixen a les cobles de 
gent jove con la “ Sabadell” .

Cal valorar, dones, l’esforç d’aquest grup 
de joves per a fer reviure i tirar endavant 
una cobla que porta el nom de la ciutat. És 
una de les majors alegries que, corn a sarda
nistes, hem tingut en els ùltims temps.

FINQUES
CARNER

Agent de la Propietat Immobiliaria 
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negre dels anys quarantes - (II) La llarga nit
Cine Club Sabadell

El personatge femeni com element 
significant dels corrents del gènere.

ssent el protagonisme femeni un dels 
elements definitoris del cinema negre dels 
quarantes, sobretot del période 40-47, convé 
prendre esment de l’evolució d’aquest per
sonatge dins del gènere. En el cinema de 
gànsters és la mare qui ocupa un Hoc relle- 
vant. La seva actitud envers el comporta- 
ment delictiu del fili determina, en bona 
part, el to moralista (melodramàtic) o ambi
gu (negre) del film. Dins d’aquest darrer 
corrent l’acceptació passiva de la mare de 
THE PUBLIC ENEMY esdevindrà suport 
actiu en la de WHITE HEAT, 1949 (AI rojo 
vivo), de R. Walsh. La dependència de 
Cody (J. Cagney) de la seva “ Ma” exclou 
qualsevol altre relació afectiva.

A WHITE HEAT, film cimer sobre 
aquesta temàtica, l’edip s’exacerba fins el 
paroxisme. La tendresa que emanen obres 
com aquesta humanitza la figura del gànster 
i el seu inevitable desenllaç tràgic no fa sino 
engrandir-la. Quan manca la mare, és la ger
mana -SCARFACE- o una dona protectora 
-la Panamá de THE ROARING TWEN
TIES- qui té cura de complementar afectiva- 
ment el gànster. De fet la seva actitud anti
social i la marginado que aquesta comporta 
exclou l’amor de la dona honrada, com que
da palés en el mateix THE ROARING 
TWENTIES. Les relacions ocasionáis amb 
les altres dones, naturalment de mala repu
tado, només obeeixen a l’instint i a la vani- 
tat. Contràriament en els films pertanyents 
al corrent regenerador, la mare censura, in
flexible, la conductra criminal del fill al qual 
menysprea (DEAD END), mentre l’amor de 
la dona honrada premia els que opten pel 
carni recte (el Joel McCrea del mateix film). 
En els films de gàngsters reivindicat gràcies a 
una acciò generosa (20000 YEARS IN SING 
SING) o en els de “ delinquent perseguit in- 
justament per la Ilei” (com a YOU ONLY 
LIVE ONCE), la seva parella -dona honesta 
per damunt de qualsevol suspita, corn prova 
20000 YEARS...- pren una dimensió heroi
ca. KID GALLAHAD, de 1937, dirigi! per 
Michael Curtiz, un assidu del gènere, és un 
film a mig carni entre els dos corrents i un in
téressant resum d ’aquest entramat d’afec- 
cions i exclusions. Bette Davis -heroina ha
bitual del corrent regenerador- s’enamora de 
Kid Gallahad, el boxejador promocionat per 
E.G. Robinson, el gànster. Per a ella, 
l’amor i el desig de regenerado s’impliquen 
i, encara que no reeixeix en l’amor de Galla- 
had, Thonestedat Tobliga abandonar el seu 
amie i protector, E.G. Robinson. Gallahad 
està enamorat de la germana d’aquest, mo
del de puresa i d’innocència, fet que desper- 
ta els gelos incestuosos de E.G. Robinson. 
El gànster, abandona! per la companya i 
frustrât en la seva potencialitat incestuosa, 
es troba en un “ dead end” afectiu que, com 
el de SCARFACE, el menarà al desenllaç fa-

Cody (James Cagney) i Margaret Wyeherly (Ma Jarrel) a WHITK HEAT de R. Walsh.

tidic, si bé -i això el diferencia radicalment 
del seu referent- la seva suicida acciò genero
sa el reivindicará. Michel Curtiz és el director 
de 20000 YEARS..., també protagonitzada 
per Bette Davis, i ambdòs films revelen el 
mateix esperi! redemptorista. Dos anys des- 
prés -1939- John Garfield interpreta, a 
THEY MADE ME A CRIMINAL (Em van 
fer un crimimal), un individu amb un passât 
reprobable, però a qui persegueixen per un 
crim que no ha comès. L’amor d ’una noia 
honesta el regenerará fins a l’extrem de có
rrer el rise de ser atrapat en una acciò gene
rosa. Des que comença a enamorar-se, el 
personatge experimenta un “ blanqueix” 
progressiu. Encara que aquest film abundi 
en molts dels llocs comuns del gènere (boxa, 
investigaciò policial, delinqüència,...), no es 
pot considerar un negre, ja que ni tan sols té 
l’atmosfera de tragèdia i de violència d’un 
film com ANGELS WITH DIRTY FACES 
que, tot i ser clarament redemptorista, com- 
pleix la condició de “ dead end” afectiu del 
gànster. THEY MADE ME A CRIMINAL 
és un film tou i, al seu final feliç -com ais de 
tants altres “ falsos” negres-, se li pot fer ex-
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tensiva l’opiniò de F. Guerif (1) sobre els 
personatges negres penedits.

De la voluminosa producciò de cinema ne
gre de la Warner durant els trentes, solament 
una vintena de films tenien a una dona com a 
protagonista. I, d’ells, només tres o quatre 
han merescut alguna atenciò per part de cri
tics i historiadors. Un dels de més anomenada 
és MARKED WOMAN (La mujer marcada), 
1937, de Lloyd Bacon. Protagonitzat per Bet
te Davis, compleix, lògicament, la condiciò 
de regeneraciò i no solament la pròpia sinò 
també la de les companyes explotades pel 
gàngster. Bette Davis testifica contra ell i el seu 
heroisme tindrá el just premi: l’amor del fis
cal, una de les rares interpretacions de Bogart 
al costa! de la Ilei, el que no deixa de ser un 
fet ben significatiu. La conversió de Bette 
Davis a MARKED WOMEN referma, una 
vegada més, que el corrent regenerador amb 
final felif implica la realització de la parella 
dins del “ stablishment” . Una relació amoro
sa plena com a premi a una actiud social posi
tiva. G-MEN, de 1935, film arquetipic de la 
glorificació deis homes de la Ilei, és un deis 
molts exemples de dona del gànster que es rei
vindica traint-lo. Això, però, no li servirà per 
recuperar Cagney, un honorable G-Men ena
morat de la filia del seu cap de departament. 
Com a KID GALLAHAD, l’amor és un ve
hicle regenerador, però l’ex-amiga del gàns
ter resta solitària.

Els films inequivocament negres com 
SCARFACE o WHITE HEAT acaben en 
una destrucció orgiàstica, fruit d’una passió 
que no es somme! a cap ordenació ètico- 
social. I AM A FUGITIVE... YOU ONLY 
LIVE ONCE o THE ASPHALT JUNGLE
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son, igualment, films sobre amors impossi
bles, d’un lirisme desespera!. HIGH SIE
RRA, KEY LARGO (Cayo Largo), 1948, de 
John Huston, o el mateix THE ASPHALT 
JUNGLE ens donen una imatge ben diferent 
de 1’amiga del gàngster o pistoler. La de la 
dona enamorada, generósa, valenta i sensi
ble. Un model del qual la “ digna” Velam de 
HIGH SIERRA hauria d’aprendre. Segur 
que el passa! d’aquestes dones no gaudeix de 
bona reputació, però aquests films valoren el 
personatge lluny de l’esterotipus en què reac- 
cionàriament se l’acostuma a encasellar. 
L’E.G. Robinson de KEY LARGO no me- 
reix Claire Trevor, la dona que l’estima gene- 
rosament i que ha comès el pecat d’envellir. 
Si bé, ateses les seves caractéristiques gene
rals. KEY LARGO no és un film de la negror 
dels altres esmentats, si és remarcable quant 
al tractament i la importància que concedeix 
al personatge de 1’amiga del gàngster.

Com ja he comenta! en els articles prece
dents (2 ), cap a finals dels trentes, el crim 
comença a envair l’àmbit quotidià i el mon de 
la delinqüència ja només és el teló de fons a 
films corn THEY DRIVE BY NIGHT o 
MANPOWER. Aleshores, coincidint amb 
l’evoluciô social i psicològica de la societat 
americana, la dona pren un protagonisme 
preponderant i una presència inquiétant. La 
mateixa Bette Davis, ara de la mà de W. Wy
ler, ens mostra aquesta transformació a THE 
LETTER (La carta), 1940, un melodrama de 
gelosia i assassinat. Tot i que en molts sentits 
és un film fallut, té l’interés d’explotar el “ co
té” malévol de Bette Davis, aconseguint un 
personatge plenament negre, i el de situar-se a 
mig carni entre el “ mélo” exôtic dels trentes i 
el barroquisme de molts del negres deis qua- 
rantes, ais quais, en certa mesura, premoni- 
ciona. El mateix any es desferma la passió 
malaltissa d ’Ida Lupino (THEY DRIVE BY 
NIGHT) i E.G. Robinson, un ciutadà co
rren!, és víctima de la fatai Marlène (MAN
POWER). EL maison només ha fet que 
començar. A les perverses ambicioses de 
THE MALTESE FALCON o DOUBLE 
IDEMNITY seguirán les fascinacions obses
sives de LAURA o THE WOMAN IN THE 
WINDOW, la “ dolça” possessiva de LEA
VE HER TO HEAVEN, i les calculadores i 
dominants rosses chandlerianes de THE BIG 
SLEEP (El sueño eterno), 1946, de Howard 
Hawks, o de LADY IN THE LAKE. La llista 
de fèmines malèvoles i ambicioses no s’exa- 
hureix amb OUT OF THE PAS (Retorno al 
pasado), 1947, THE LADY FROM SHAN- 
GAI (La dama de Shangai), 1947, THE KI
LLERS (Forajidos), 1946, o SLEEP MY LO
VE (Pacto tenebroso), 1948, però a partir 
d’aquest any, remet considérablement. Una 
afirmació contunden! de la Kitty (Ava Gard
ner) de THE KILLERS resumeix la misoginia 
que, amb raó però sense les degudes matisa- 
cions, s’acusa al gènere i que cal remetre ais 
seus antecedents literaris: “Sóc veri per a mi i 
per ais que m ’envolten”. El période estel.lar 
de la fémina destructora es situa entre 1940 i 
1947 i més intensament en el période en que 
els americans ja havien entrât a la guerra i 
l’immédiat post-bélic, sens dubte el de greu 
crisi d ’identitat del másele.

El detectiu
A conseqüéncia de la superior adaptació 

al cinema deis escriptors de novel.la negra, 
el detectiu adquireix un particular relleu, so- 
bretot quan està interpreta! per l’inigualable 
Bogart. També accediran al protagonisme 
advocats, agents d’assegurances i periodis- 
tes, moites vegades en tasques investigado
res. Aquests personatges trenquen l’enfron- 
tament monolític homes de la llei/fora de la 
Ilei i moites vegades actúen en zones rellisco- 
ses i moguts únicament per la seva pròpia 
ética. Coincidint amb l’envaiment del crim 
de l’ámbit del quotidià, el gènere guanya en 
ambigüitat i en profunditat psicològica i 
aquests personatges, sobretot el detectiu, un 
individualiste lúcid i escéptic, posaran en 
evidéncia la hipocresía d’un eos social ma- 
laltís en el qual la connivéncia de la Ilei i el 
crim és la seva expressió més aberrant.

Ava Gardner i Burt Lancaster (THE KILLERS), de 
R. Siodmak.

L’ex-combatent
Després de l’euforia de la victòria, la difí

cil reinserció de l’ex-combatent en un nou 
Periode d’inflació i atur reproduirà una si- 
tuació parai.lela a la de la Depressió després 
del “ crack” de la borsa, si bé la rescessió 
econòmica no tindrà pas la mateixa intensi- 
tat. Però, per a l’ex-combatent, sortir de la 
“ llarga nit” de la guerra i enfrontar-se a 
aquesta dura realità! accentuarà el seu logic 
trauma bèl.lic. THE LAST NIGHT (La lar-
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ga noche), 1947, és, justament, el titol d’un 
film d’Anatole Litvak sobre un ex- 
combatent (Henry Fonda li presta la neces
sària identificació d ’home acorralat). És una 
obra demostrativa que la voluntad per 
integrar-lo obeìa més a un esperii de com- 
passió i de mala consciència que no pas a 
una anàlisi objectiva de la situació i de 
l’aportació de les solucions escaients. La 
guerra havia produit en els seus protagonis
tes una desconnexió de la realitat molt supe
rior al temps reaiment transcorregut, des
connexió accentuada pel contacte quotidià 
amb la mort. El desig d ’oblit era tan fort 
com la suggestió de creure que aquell pério
de no havia existit. Calia esborrar-lo de la 
memòria. Però les dificultats de reinserció, 
tant professionals com sentimentals, I’evo- 
caven continuament. Aquesta inestabilitat 
emocional i psicològica provocava una dis- 
sassociació de la personalitat. És naturai, 
dones, que en aqüestes condicions, el tema 
de l’ex-combatent, sovint lligat al de l’am- 
néssia, el de la doble personalitat o el de la 
subjecció a un passât tenebrós, siguin fre- 
qüents en el cinema negre de la segona mei- 
tat de la década deis quarantes. Amb inde- 
pendéncia del fet bèl.lic, el canvi de perso
nalitat o el de l’amnéssia també constituía la 
base dramática idónia a una tendéncia ex- 
pressionista que havia près força dins del gè
nere. Des de diferents pressupostos, dones, 
aquesta confluèneia donará peu a un segui! 
de titols en alguns dels quais la influèneia ex- 
pressionista és notoria. Sense fer-ne una re- 
lació exahustiva, SOMEWHERE IN THE 
NIGHT (Sólo en la noche), 1946, de Joseph 
L. Mankiewicz, 1946, THE BLUE DAH
LIA (La dalia azul), 1946, de G. Marshall, 
THE LAST NIGHT (La noche eterna) o 
CROSSFIRE (Encrucijada de odios), 1947, 
D’Edward Dmytryk, están entre els més re- 
presentatius. Algún d’ells, corn THE LAST 
NIGHT, és més classificable corn a melodra
ma, gènere des del qual també es va tractar, 
bastament, aquesta temàtica -THE BEST 
YEARS OF OUR LIVES (Los mejores años 
de nuestra vida) 1946, de W. Wyler-. Entre 
els films d’aquesta época, en els quais la pre
sència feixuga del passât adquireix un cli
max insuportable encara que el protagonista 
no siguí un ex-combatent, cal esmentar 
THE KILLERS, SECRET BEYOND THE 
DOOR (Secreto tras la puerta), 1946, de 
Fritz Lang, DARK PASSAGE (Senda tene
brosa) 1947, de Delmer Daves, o OUT OF 
THE PAST (Retorno al pasado), tots ells re
lacionáis amb la doble personalitat o amb el 
canvi de personalitat, films que, indirecta- 
ment també trasllueixen aquesta angoixa per 
aconseguir endegar una nova vida.

Nota; A f i de no sobrecarregar I’escrit amb dades 
répétitives, el titol castellà i ¡’any d ’estrena 
dels film s comentáis en els articles prece
dents (números 49-51 i 54) s ’ha omès.

(1) : "...Refusant assumir el seu desti fins a la fi,
els personatges deixen de ser negres”. - LE  
FILM NOIR AM ERICAIN, Ed. Henri 
Veyrier, 1979.

(2) : Números 49-51 i 54.
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Flors de casa nostra

)rquídíes al Vallès
per Olga G. Relais

A otser a una pila de geni això de 
“ Orquidies al Vallès” els sonará a en- 
sarronada, a frase enginyosa per a pro- 
mocionar algún oblidat jardi botànic o 
a l’estratègia d’un jardiner espavilat es
pérant augmentar la venda. Aquesta 
primera ganyota escéptica també l’hem 
anada fent tots aquells ais qui algún 
afeccionat en va parlar amb emoció, o 
que plantats davant d’un d’aquests petits 
prodigis vam desconfiar-ne, incréduls: 
“Orquídies aquí? Apa, no pot ser!” . I 
és que aquest nom té connotacions cla- 
rament tropicals, que de cap manera re- 
lacionem amb el nostre paisatge immé
diat. Aquesta familia vegetal, vastissi
ma, deu la fama escassament a l’u per 
cent deis seus membres, aquells que ens 
meravellen des deis aparadors de les 
floristeries.

Prop de casa tenim unes precioses or- 
quidies silvestres, més d’una vintena 
d’espécies només a les rodalies de Saba- 
dell. Per regla general no s’aixequen 
més de trenta centimetres de terra, amb 
flors de tamany discret però fascinants

Aceras anthropophoruin (Flor de l’home penjat).

en formes i colors. Els seus noms, sug- 
gerents, fan referència a animals que 
s’hi assemblea (O. apifera, O. arachni
tes), a la seva geometria (A. pyramida- 
lis, S. spiralis), a figures extravagants 
/N. nidus-avis, niu d’ocell; A. anthro- 
pophorum, flor de I’home penjat)....

Les seves formes fantàstiques recor- 
den insectes virolats, i no és pas casual. 
Aqüestes plantes s’han anat especialit- 
zant en tot el món en l’entomogàmia, és 
a dir, transport del pol.len d’una a l’al
tra mitjançant l’ajut d’insectes. No són, 
ni de bon tros, les ùniques en emprar 
aquest enginy, però si de les que més 
perfecció hi han assolit, amb uns méca
nismes tan intéressants que Charles 
Darwin els dedicà un llibre sencer.

Presenten com a tret cornu en la flor 
un pétai molt diferenciat, el label, on 
l’insecte aterrará -o bé “ aflorará” - irré
sistiblement atret. A més, s’han agrupat 
en una sola peça, la columna, les parts 
femenina i masculina de la flor. El 
pol.len, cèl.Iules reproductores masculi
nes, està “empaquetât” en dues masses

viscoses, els poi.Unis, que s’adhereixen 
a l’insecte visitant per a ser dipositades 
en l’estigma, l’entrada a la cripta feme
nina, de la flor següent en el viatge. La 
disposiciò especial del label respecte la 
columna dòna albora gran precisiò i 
molt rise: Sovint és un sol tipus d’insec- 
te qui hi encaixa. Com aconsegueix 
l’orquidia de fer-se’l seu? Diferents ar- 
tificis sòn emprats, però un dels més 
sorprenents és el d’algunes espècies en 
les quais la flor adquireix caractéristi
ques de la femella de l’insecte en qües- 
tiô. Això atrau fortament el másele, 
amant burlat que cercant una impossi
ble unió sexual es fa instrument de per- 
petuaciò de l’orquidia.

Amb la bonança del maig i juny 
s’obriran al Vallès les orquidies adormi- 
des. Durant l’hivern, només un bulb 
soterrat, per primavera una roseta de 
fulles, i prop de l’estiu, amb quatre dies 
es dreçarà una tija coronada d’aquestes 
petites i delicioses flors.

Descobreixi la naturalesa 
amb les 

bones herbes 
“ EL RECÒ”

Sant Pere de Ribes 
(Barcelona)

ELRECÛ
artesanía agriœla,5.&

SAJOLIDA LA CAMPANA
C /. La Rosa, 12 

Tel. 725 26 71 - SABADELL

COSMÈTICA NATURAL 
MEDICACIÓ NATURAL 

PRODUCTES NATURALS
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Mìscel .lanía
PRESENTACIO DE 

L’ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DEL 

VALLÈS

l ^ l s  concerts de presentació 
de la sabadellenca Orquestra 
Simfônica del Vallès van supe
rar totes les previsions. La pri
mera audició es va fer a casa 
nostra, en el teatre La Farándu
la, el 27 de març, amb les locali- 
tats exhaurides des dos dies 
abans. El programa era el se- 
güent: Simfonia núm. 35, de 
Mozart; Idil.li de Sigfrid, de 
Wagner; Setena Simfonia, de 
Beethoven. L’actuació de l’or- 
questra, sota la direcció del 
mestre Albert Argudo, va ser 
magnifica. Els seus cinquanta- 
dos components, músics de 
procedéncia diversa i molts 
d’ells ben jo ves, evidenciaren 
una excel.lent preparado i una 
ferma disciplina. Van prodigar
se els aplaudiments amb insis- 
téncia després de cada obra i 
l’orquestra oferí com a regal la 
versió simfônica de “ La Santa 
Espina” , de Morera, amb teno- 
ra, flaviol i tambori. L’audito- 
ri, ara dempeus, renová les se- 
ves ovacions, davant les quais 
pujà a l’escenari Mima Lacam- 
bra, presidenta del Patronat, 
per tal de participar de les efusi- 
ves demostracions de tota la 
concurréncia, i per la seva part 
pronuncié unes paraules de grá- 
cies.

El dimecres següent fou repe
tit el concert a La Farándula, 
cosa que no s’havia previst que 
esdevingués necessária i fou de
cidida el mateix dia del primer 
concert. I el dissabte dia 4 
d’abril la Fundació pujé a 
Montserrat, on es va fer el con
cert de presentació de 1’Orques
tra a tot Catalunya. La basilica 
s’ompli de gom a gom, amb bo
na part de public procèdent dels 
més diversos llocs del Principat, 
a més d’una nombrosa repre- 
sentaciô sabadellenca, amb el 
nostre conseller de Cultura sen- 
yor Isidre Creus i presidents de 
diverses entitats locals. Presi
dien Pacte el conseller de Cultu
ra de la Generalität Joaquim 
Ferrer, l’abat de Montserrat pa
re Cassià M. Just i el president 
de Joventuts Musicals de Cata
lunya Xavier Marin. Abans del 
concert. Mima Lacambra, corn 
a presidenta del patronat de la 
Fundació Amies de PÔpera,

creadora de POrquestra, va 11e- 
gir una sentida ofrena a la Ver
ge, als peus de la quai diposità 
unes flors, i fou corresposta pel 
pare abat amb unes paraules 
d’encoratjament per Pobra que 
la Fundació está realitzant.

Amb el mateix programa que 
els de Sabadell, el concert va 
discórrer potser encara amb 
més brillantor i rebé el réitérât 
premi d’unes ovacions estrepi- 
toses a cada una de les tres 
obres simfôniques i a la sardana 
de regal.

Aquests tres actes de presen
tació de POrquestra Simfônica 
del Vallès constitueixen un fet 
d’evident relleu per a la nostra 
histôria local, i poden esdevenir 
transcendents per a la cultura 
musical catalana. QUADERN 
és conscient d’aquesta significa- 
ció i per aquest motiu ha dedi- 
cat al tema Peditorial d’aquest 
número.

J.T.

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL

L’IMPACTE TEATRAL 
DE“ANNA I HELEN”

1 dia 4 d’abril s’iniciava a 
La Farándula el cicle “ Sabadell 
/Teatre 2” , propiciat per la 
conselleria local de Cultura.

Obri el cicle el Centre Sant 
Vicenç, de la Creu Alta, amb 
Pobra “ Anna i Helen” , adap- 
tació catalana de “ El milagro 
de Ana Sullivan” , de Gibson, 
que n ’ha fet Pere Miró, del pro
pi g rup , qui tam bé va 
emprendre-se’n la direcció.

L’obra és força coneguda per 
la seva versió cinematogràfica i 
Pinterès humà dels fets reals en 
qué es basa. Aixô significava 
per al grup creualtenc un repte 
molt compromès, sobretot pel 
que afecta a unes interpreta- 
cions tan fora de série corn les 
de les dues protagonistes: una 
adolescent cega i sorda-muda, i 
la professora que aconsegueix 
el miracle d’establir la seva co- 
municació amb els sers que 
Penvolten.

Heus aci Paître miracle, el 
que dues actrius amateurs, sota

la tutela d’un director també 
amateur, arribin a unes cotes 
d ’interpretació totalment com
parables a les que coneixem pel 
cinema i pel teatre professional 
Montserrat Adalid -que ja va 
surprendre amb la seva prota- 
gon itzac ió  de “ A questa  
ciutat” - fa una Anna Sullivan 
perfecta en la seva flexible i In
tel, ligent duresa, en el drama- 
tisme intern de Pexperièneia 
que porta viscuda en earn prô- 
pia, fins i tot en el gest i la ca
rácter itzaciô de fèmina lluita- 
dora de fl del segle passât. Lidia 
Ribera, novençana en la tasca 
escénica, obligada tota Pobra al 
mutisme i a un esforç Asie i ex- 
pressiu esgotador, es mostra ja 
des d’ara com una ferma reali- 
tat del nostre món teatral.

En el seu conjunt, el muntat- 
ge de “ Anna i Helen” és molt 
digne, molt acurat en tots els 
seus details, compromesos els 
de vestuari. Hums i sons.

J.T.

“ GALERIES
RO VIRA’’

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

ELS PRIMERS CINC ANYS 
DE “L’ASSOCIAOÓ  

D ’AMICS DE L’ÓPERA”

1 10 de febrer passât es 
compilen cinc anys que aquesta 
Associació signá els Estatuts 
amb qué quedá constituida. 
Des de flavors, Pactivitat i el ca
rni portât per “ Amies de PÔpe
ra” ha estât força fecund i to
talment positiu. La representa- 
ció de onze ôperes, {“M AD A
MA BUTTERFLY”, “TOS
C A ” , ” L ’E L I X I R
D ’AM O RE”, “LA TRAVIA
T A ”, LUCIA DI LAMMEN- 
MO U R ”, ‘ 'LA BOHEME ’ ’,
“RIGOLETTO”, “IL TRO
V A T O R E ”, “C A R M E N ”, 
(dues representacions), “IL 
BARBIERI D I SIVIG LIA”, 
el b a lle t “ EL A M O R  
BRUJO”, i “LA VIDA BRE
VE”). L’organitzaciô del pri
mer C oncurs N ac io n a l 
“EUGENIO M ARCO ” per a 
cantants d’ôpera. El concert 
amb les cantants guanyadores 
del Concurs. També la creado 
de P“ ORQUESTRA SIMFÔ
NICA DEL VALLÈS” . Els 
premis atorgats al Concurs In

ternacional de Cant “FRAN- 
CESC VIÑAS”, que se celebra 
cada any a Barcelona, i que 
consisteix en el debut dels can
tants premiats, amb 1’ópera 
amb la quai s’han présentât al 
concurs. Gràcies a aquest pre
mi, al Teatre La Farándula han 
débutât cantants de la talla de 
la soprano lírica ENEDINA 
LLORIS, la jove valenciana 
que a partir de la seva “ Lucia di 
Lammenmour” a Sabadell, es
tà triomfant arreu d ’Europa. 
Altres cantants premiats per 
“ Amies de PÔpera” han estât 
la soprano ioguslava DU- 
BRA VKA ZUBOBIC, i el bari- 
ton argenti HECTOR JORGE 
GUEDES, per “ Il Barbieri di 
Siviglia” . I aquest any ho han 
estât una soprano japonesa, un 
tenor espanyol i un baríton 
francés, per “M A D A M A  
BUTTERFLY”, que es reposa
rá com a commemoració del 
cinquè aniversari de Pentitat.

Per donar una relació de to
tes aqüestes activitats, PAssem- 
blea general ordinària de Penti
tat se celebré aquest any el ma
teix dia 10 de febrer. Al llarg 
d’ella, la junta directiva, que 
presideix MIRNA LAC AM 
BRA, doné una visió ben ample 
de tot el seu treball en aquests 
cinc anys. L’Assemblea es va 
fer aquesta vegada combinada, 
amb un sopar que va ser una 
festa amable i entranyable.

També va ser donada a co- 
nèixer a la associació la progra- 
mació operistica de Pany. Quan 
aquest QUADERN  veurà la 
llum, s’haurà représentât 
“NORM A” de Bellini, pel 
maig tocará el torn a “M AD A
MA BUTTERFLY”, i a “N A 
BUCCO” per Poctubre.

Entretant, ja des del 27 de 
març, {’“ORQUESTRA SIM
FÔNICA DEL V A LLÈ S”, 
creació de “ Amies de PÔpera” , 
haurà començat a caminar amb 
el Teatre La Farándula, i el 4 
d’abril haurà fet la seva presen
tació a la Basílica de Montse
rrat.

V  “ORQUESTRA SIMFÔ
NICA DEL VALLÈS”, farà 
tres concerts a Pany a Sabadell, 
en primavera, tardor i hivern.

R.T.

GISBERT

Rambla, 30
Tel. 725 43 69 
SABADELL
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Al pas dels dies per Joan David

Gabarró-Art 
LEOPOLD SANCHEZ

La mostra presentada, rica 
en varie tat de tècniques per 
aquest artista cordovès, afincat 
a Barcelona, ens demostra a 
bastament, adès d ’una posició 
histórica totalment estable, un 
fons de preparado cert ament 
valoradle. La varietat dels te
mes, presuposa un coneixement 
a fons i una dosis de sentimen
talisme que coadjuva a refer
mar la categoria artístico- 
pictórica de les obres, les quais 
exel-leixen prevalentment en te
mes figuratius encimbellats per 
l ’anècdota, cosa que en tot mo
ment viu com a fe t fonamental 
amb les influéncies d ’origen, 
absolutament respectables i co
hérents. Conjunt, en veritat, en 
el que cada forma té l ’enlluer- 
nament de la propia esencia.

JOSEFINA CODERCH
Nodrit conjunt de pintures 

s’exposen, plenes de colors har
monies i fondament expressius 
i, com a complement, una bella 
e intéressant obra impresa que 
recull la major part de l’obra 
realitzada i amb el que podem 
seguir el carni emprès i el beni- 
fet del mateix. Ambient neta- 
ment romanticitzant, realitza- 
ció seguint un manifest estimul 
impressionista i, per damunt de 
tot, la gran preocupado de con
seguir decorativista que’s con- 
segueix reunint a les formes 
concretes la germanor d’unes 
idees amb la que es conecta 
plásticament. Davant de la rea- 
litat deis temes tractats se’n 
transllueix la Iluita i l’esforç 
persistent i repetit per tal de ins-

criurer el temperament personal 
de l’artista a conseguir fer-nos 
particips de la realitat que els ha 
informât.

Intel.lede-Art 
ERNEST DESCALS
Pintor manresà que com tro- 

vem inscrit en el catàleg és en 
possessió de mes de 350 premis, 
hà exposât a Sabadell una obra 
en la quai domina una realitat 
simple i quotidiana captada amb 
una acollidora i tranquilla Inti
mität; les relacions entre forma i 
color, els ritmes fluids, elegants i 
harmoniosos, la pinzellada hábil 
i de saboroses improvitzacions 
posseixen un rigor formal i una 
suggestió profunda.

Amb una paleta neta i trans
parent promou una pintura 
d’acció. Són en conjunt com vi
sions inmaterials de ciutats 
d’insomni.

Com en fòrmula màgica, do
mina en tot moment la poètica 
del signe.

Intel.lecte-Art 
NASARRE

L’obra de Nasarre apareix 
consistent; les marines i els pai- 
satges forans són traduits apa- 
rentment sense esforç, tal és la 
preparació tècnica de l’artista 
que se’ns revel.la amb una se- 
guretat impressionant; dins 
aquest món que viu entre un 
impressionisme autòcton i un 
réalisme impressionant, tota la 
força d’expressió aferma el 
conjunt, un conjunt que és la 
traducció d’una veritat perso
nal e intransferible que apareix 
simultània i espontàniament.

RAMON VIDAL 
CAUSENTE

Paisatges, pintures i dibuixos 
són exponents de varietat de 
moments, els uns amb més en- 
certs que d’altres, però formant 
un conjunt, jo diria, que se- 
gueix un ordre que els ajunta i, 
en grau superlatiu, els comple
menta. Parlem ara d’un pintor 
que valentment s’atreveix a ob- 
jectivar les seves impressions, 
sense mai exterioritzar-ne l’or- 
gull creatiu. En el conjunt hom 
i copsa un ordre i al ensems un 
coneixement de un fons ben 
préparât. Facilitât en el dibuix i 
concepte decoratiu ben a tenir 
en compte.

JOAQUIM DEU
El temps que ha passât des la 

darrera mostra inserta en 
aquesta sala d ’art descobreix 
camins nous en la interpretado 
d ’uns ternes que viuen més que 
esperançats, plens d ’una nova 
orientació. Am b una pinzellada 
àgil i una meditació poètica 
crea un món de fantasia que 
acredita en l ’art de la aquarel.la 
úna suma d ’aportacions que 
acusen una vegada més, la 
força, la personalitat i la since- 
ritat de l ’artista. En l ’obra de J.

Sant Cugat, 41 - Tel. 726 98 38 
S A B A D E LL

Deu el valor com a obra d ’art 
existeix certament tota vegada 
que la figuració de l ’assumpte 
aconsegueix la unitat amb la 
forma. El gran encert el veiem 
en la fúgida per part de l ’artista 
de tot anquilosament i conse- 
quentment en l ’afany de viurer i 
en tot moment preîendrer-ne la 
super ació.

MIQUEL
CARBONELL

Els paisatges en la seva pintu
ra a l ’oli són el fons formai de 
l ’obra conjunta. Carbonell 
s ’expressa amb una força  
autènticament personal que és 
una traducció gràfica expressi- 
va.

Amb un sentit admiratiu, 
amb una dicció potenta i amb 
una concentració no menysprea- 
ble, posseeix una veritat din tre 
seu i ens J ’ha tramés amb gene- 
rositat. És d ’agrair l ’esforç em- 
prat per l’artista per tal de fer- 
nos reviure moments que per eli 
han estât de vital trascendèneia i 
que nosaltres de debó estimem.

Acadèmia Belles Arts

PEPITA FARRÉS 
SAGARRA

Corn ens fa relluir en la pre- 
sentació, l’artista aconsegueix 
d’èsser seleccionada al Premi de 
Pintura Fornells Plà de l’any 
1982 al 1986. Al ensems ens re
corda l’haber obtingut el Premi 
de pintura informai de l’Agru- 
pació Narcis Giralt, on l’any 
1984 hi va fer una exposició de 
dibuixos al carbó. Un començ 
amb bons auguris, l’obra avui 
exposada dins la seva varietat 
retratistica i de traducció de te
mes paisatgistics, aixi com de 
Natures mortes, prenen dins un 
dar naturalisme, una acollidora 
i tranquil.la Intimität, cosa 
sempre estimable.
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ANTONI MARQUES
La presentadora Montse Cla- 

vería ens parla que “ l’obra 
d’aquest artista ens situa la seva 
trajectória escultórica actual, 
entre l’abstracció i l’ámbit figu- 
ratiu. Volumetria, lògica i hu
mor confineixen per evidenciar 
un sentit intemporal en la seva 
obra” . Tantmateix possibilità 
una entesa i un llenguatge ex- 
pressiu en la manipulació d’una 
tècnica hábil plenament artesa- 
nal i en la que es delimita la re- 
lació establerta entre realitat, 
emoció i pensament.

JOSEP CANEELES
Dignität i valor estilístic domi

nen en el conjunt de l’obra ex
posada. Varíetat d’interpreta- 
cions resoltes acoplen materials 
diferents, més o menys tàctils i 
en els quals veiem un grau de 
concentració en la recerca de 
conjugar materials diversos que 
condueixen a afianzar la més in
tensa expressió del tema tractat.

La finalitat pretesa en la ma
jor part dels casos s’aconse- 
gueix plenament.

LEONARDO
Aquest artista gallee, presen

ta obres animades i saboroses 
en la narració, pautades en una 
visió poètica meditativa i suau- 
ment melancólica i arrodonides 
amb una sensibilissima dosifi- 
cació de les Hums que li confe- 
reixen un alt sentit decoratiu.

gww-Anr
Sala d’Exposicions

Sant Pere d ’Ullastre, 9 
Tel. 714 55 71

CASTELLAR DEL VALLÈS

Galeries Rovira 
TERESA GILI

L ’any 1984 fo u  l ’any que per 
primera vegada, establirem 
contacte amb la pintura de Te
resa Gili i la impressió immedia
ta ja  fo u  d ’una franca admira- 
ció per la Sensibilität que re
lima. Avui, la sorpresa confir
ma i fa  més acusada aquella 
sensació inicial. Teresa Gili in-* 
ter prêt a amb seny i sentiment la 
gairebé totalitat deis temes a 
que s ’ha arriscat. Solidesa en el 
dibuix i polida i lluminosa cor- 
poreitat del color.

Tintures que s ’ajusten amb 
confiança a formar part d ’un 
conjunt ben ordenat i ben pen
sât; primer valor de l ’artista, 
que és precisament el poder 
afirmar-ne que és sempre el ma
teix.

En les transcripcions figurati
ves, siguin les que ens mostren 
la be Ilesa i T expressió d ’unes ni
nes, siguin les que tradueixen 
amb tota ßexibilitat i amb un 
llenguatge vàlida ment poètic 
elements florals, és precis veure 
la seriositat amb que han estât 
interpretats, amb dificultats de 
tot ordre, però plens d ’un 
autèntic amor.

RAUL MARTINEZ 
DELFORN

Pintor eminentment realista. 
En el conjunt de l’obra exposa- 
da sobresurten com a especiali- 
tat pròpia, uns bens entesos bo- 
degons en els que predominen 
el verisme sense distorsió; pin
tor enamorat de les coses més 
intimes que tracta amb una ri- 
gorositat tècnica i una habilitât 
excepcional dignes de ser esti- 
mades, tant pel que representen 
com per el que volen ser.

SANFELIU VILA
La pintura de Sanfeliu cal 

estimar-la per la honestedad 
amb que s’expressa; es tracta 
d’un paisatgista que ha seguit 
un carni concret i no s’esgarria 
per camins que possiblement no 
són adients al seu temperament. 
Això francament és de Hoar, to
ta vegada que, dia a dia, va as- 
segurant la seva posició amb 
una estabilitat amb ço que 
aconsegueix seguir pel carni de 
concretar més i més les imatges 
creadores d’un estil propi.

Negre Sala d’Art 
FERRAN MARTI

En la darrera exposició total- 
ment paisatgistica descobreix 
noves fons d ’enriquiment dins

un estil ben ordenat; amb una 
visió subjectiva del món objec- 
tiu, piena d ’encerts cromàtics, i 
una visió sonoritzada del color 
que enfoca el tema pictòric amb 
violenta vivacitat, comportant- 
se com si es tractés d ’un orga
nisme viu, d ’una vitalitat in
quiétant i establint-ne les bones 
relacions entre realitat, emoció 
i pensament. En el fons, gairebé 
podriem dir com d ’un classicis
me cromàtic, i un naturalisme 
Uric.

La seguretat en el traç aferra 
Thoritzô artistic.

FLOREAL
SORIGUERA “ SURI”

Entre altres consideracions, 
M.® D. Duocastella afirma en la 
presentació del catàleg: “ El seu 
ART és a l’abast de tots, no és 
ART per invertir. És ART per 
poder-lo gaudir dins de llur Sen
sibilität, sense marges de cap 
mida” . La personalitat artistica 
de “ SURI” és ben definida; 
l’obra d’aquest artista egarenc 
mereix una atenció respectuosa, 
la seva forma de desenrotllar els 
ternes insinua un pie coneixe- 
ment dels mateixos, els que fan 
seguir a 1’espectador a valorar- 
ne la qualitat dins un contexte 
de convincent entonació lirica 
intimament acollidora i sensi
ble.

Gisbert-Art
J. GARCIA DUFFOUR

L ’Obra en conjunt presenta 
una diversitat de ternes i al en- 
sems de tècniques. Es tracta 
d ’un pintor que ha esmolat els 
pincells pretenint construir una 
obra que per tal de valorar-ne el 
contingut le sotmet al judicipù- 
blic.

Amb tot, i hem vist més en- 
certs que falles i amb tot aqüestes 
darreres possiblement exposades 
per excès d ’espai expositiu.

Es tracta d ’una primera mos
tra, no d ’una obra que ja  ha 
passât per els primers entre- 
bancs i els ha superai.

En el fons, però, veiem trans- 
lluir una esperança. Esperem 
que d ’avui en avant el pintor en 
faci un US fructifer.

L ’Obra en conjunt, per bé 
que irregular, no deixa de crear 
moments francament inspirais i 
honestament resols.

Negre
JOSEP M. GALLÈN

Aquest jove pintor assaja el 
seu llenguatge pictòric i ho fa 
amb una força plena; hi ha vi

gor en el seu gest i en la seva 
dicció. Pintura gestual que Ga
llón exerceix amb un grafísme 
golut, contunden!, dins l’abs- 
tracció.

Quasar
A. BORRELE

Borrell ha exposât les seves 
teles recents que, com bé ha dit 
Maia Creus, “ són producte de 
la recerca d’un equilibri allá on 
suggereixen una objetivitat har
mónica i que defuig tot antago
nisme i, per tant, oposa al dolor 
tràgic, a la disconformitat entre 
l’ordre natural i Tordre moral, 
una resposta positiva” .

Alfons Borrell, fidel a eli i a 
la seva obra, insisteix en la seva 
genuina expressió.

Quasar
ORIOL VILA-PUIG
D’aquella primera exposició 

a TAcadémia de Belles Arts 
Tany passa! a la d’ara hi ha una 
conexió, però també ha aporta! 
una nova dicció, més assenyada 
i més harmónica. També, però, 
es repeteix amb la seva força ex- 
pressiva, audaç -agresiva, pot- 
ser?-. I ensems, una temàtica 
inspirada en un romanticisme 
que es percep en l’atmosfera 
que sap dotar a les teles.

Aquest jove pintor ens està 
prometen! coses...

Cau d’Art 
JORDI ROCA

Aquesta seva mostra és un 
conjunt de dibuixos esbosats 
que realitzà quan es trobava a 
la presó els anys 59-60; són 
apunts espontanis captais a ca
da moment. En élis hi ha un 
traç àgil i agut; són fe ts ens 
tragos subtils uns i altres més 
plens que es diferencien de fo r 
ma però no de sentit. Són di
buixos fidels d ’execuciô i també 
‘‘són fidels testimonis d ’una si- 
tuació dramática de la meva vi
da”, corn diu eli mateix en la 
presentació que ha acompanyat 
aquesta intéressant mostra.

Acadèmia Belles Arts 
EXPO-ART’87

Tres de les quatre Sales de 
TAcadémia s’han ocupat per 
exposar aquesta Expo-Art’87 
que s’ha organitzat en Pro dels 
Disminuïts Psiquics de Sabadell 
i Comarca. Són un total de 84 
obres de tants artistes locals i 
foranis que s’han adherit a la fi
nalitat d’aquesta obra social. 
Una col.lecció ben variada que 
és força visitada i comentada.
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És obvi que no podem fer-ne 
una crítica particularitzada, pe
rò sí almenys destacar que hi 
col.laboren artistes de ben reco- 
neguda trajectòria entre altres 
que no compten amb una tan 
dilatada singladura en el camp 
plástic. Hi ha, sí, una valoració 
de conjunt estimable que es fa 
valorar més encara per la finali- 
tat amb que s’ha inspirât. En 
aquesta mostra, a part de valo
rar l’aportació artistica, cal su- 
bratllar el seu valor humà.

Intel.lecte Art 
MIQUEL MAS

Miquel Mas, és un pintor que 
nasqué a Rubi l ’any 1948, per 
tant, tractem ara d ’un pintor en 
el dm  de la seva joventut; ens 
descriu el catàleg que feu  els es- 
tudis de “Disseny Gràfic” a 
l ’Escola Massana de Barcelona 
i el de Litografia al Conservato- 
ri de les Arts del Llibre de Bar
celona. Una llarga dista d ’expo- 
sicions individuals i majorment 
d ’intervenció en les coUectives. 
Afegim a aixô la varietat de 
premis aconseguits en pintura i 
dibuix.

Artista, dones, queparteixde 
bones bases tècniques, al en- 
sems que d ’una impressionant 
expressivitat. Miquel Mas es 
mostra sincer, expressant una 
opinió propia, que val perqué 
se’ns faci possible determinar 
unes intencions amb les quais

suscita, en expresarse pictòri- 
cament, valors ponderables que 
fàcilment podem intuir.

En les seves obres no hi veiem 
ni un color amb forma ni una 
forma colorejada amb virtuts 
aillades; la concepció de l ’obra 
ha nascut espontániament con
juntada i immediata.

No coneixem al pintor, ni co- 
neixiem la seva obra, ara, però, 
sentim vivament la preséncia 
d ’un artista exemplar que bé 
caldrá seguir-ne les futures pro- 
duccions.

Gisbert Art 
RAGINEL

Pintares d ’aquest artista 
francés, resident a Catalunya, 
en les quals crea un món paisat- 
gístic amb estil propi, amb el 
que decideix, escolleix, i fins i 
tot intervé, eliminant-ne 9 0  que 
en eli espiritualment no existeix 
i per tant únicament expressa la 
cosa íntima que li suggereix el 
tema, siguí paisatges rurals o 
urbans.

Paisatges lluminosos evoca- 
dors de sentiments i somnis que 
l’artista ha ordenat segons 
aquells. La personalitat és, 
dones, indiscutible i la Sensibili
tät domina i fa la creació perso
nal i indiscutible. El seu art, 
aparentment espontani, és fruit 
d’un treball resolt i practicat 
amb entera Ilibertat.

Llibres
U N  L L IB R E  Q U E  

P A R L A  D E  G O IG S

svald Cardona i Roig. Un 
deis assagistes més anomenats 
de les lletres catalanes. L’any 
1960 va publicar “ De Verda- 
guer a Carner’’, i el 1966 una 
breu biografia de “ Joaquim 
Ruyra’’, i el 1971 un estudi so
bre l’“ Art poétic de Joan Ma- 
ragall’’. Recentment, la Funda- 
ció Jaume I li ha publicat “ Els 
Goigs i els Cántics de Jacint 
Verdaguer’’ que forma part de 
la Biblioteca Verdagueriana’’ 
Núm. 14.

Com diu en la Introducció, es 
voi referir ais textos que Verda
guer compongué per al servei 
pastoral de l’Església i que en 
els medís literaris molt sovint 
han estât menyspreats.

Es tracta d’una obra de recer
ca i d’informació i d’una inves- 
tigació extraordinària. Osvald 
Cardona ha consultât l’Obra 
Completa i els set volums de 
l’Epistolari de Jacint Verda
guer, amb la transcripció i no
tes, melosos en aquesta “ Bi
blioteca Verdagueriana’’ i la 
resta de l’Epistolari (11 anys) i 
altres escrits inédits.

Osvald Cardona, per aquest 
treball, fa constar que ha com- 
plert generosament amb emi- 
nents verdagueristes com Josep 
M? Solá i Camps, Joan Bonet i 
Baltà, Joan Torrent i Fábregas, 
i els col.leccionistes Josep M.® 
de Valls i Soler, Enric Prats i 
Martí, Miquel S. Salarich i To
rrents i Francese Ribas i Ponti.

El llibre consta de deu capí- 
tols; els quals són, tots ells en 
conjunt, la biografia-bibliogrà
fica de l’obra de Verdaguer. 
S’inicia sobre l’estudi de les 
“ Caramelles’’; la voluntat mis- 
sionera del poeta; els manus
crits de Verdaguer, i quan trac
ta del “ Cicle Montserrat!’’ no 
es descuida de “ El Virola!’’, 
l’“ Himne de la Coronació’’ i és 
interesantissim l’estudi que 
Fautor realitza sobre l’edició 
dels fulls de Càntics, 1’“ Interlu
di Franciscà’’ i la vocació que 
per Sant Francese d’Assis tin
gué Verdaguer en el decurs de la 
seva vida.

Dels Goigs, ens en parla en el 
capítol “ Una tongada de 
Goigs’’; és una gran aportació a 
la història hagiogràfica gogista, 
per l’esforç de recerca i d’inves- 
tigació que ha efec tuat. 
Comença per “ A la Verge de la 
Gleva’’, “ Himne i Goigs a Nos-

tra Senyora de la Mercé” , 
“ Goigs a Sant Miquel dels 
Sants” i d’altres; acaba amb els 
“ Gogis del Beat Diego de Cà- 
dis” . Aportaciô que ve a com- 
pletar els “ Càntics de Missiô” , 
i els “ Darrers Càntics” : “ Him
ne a Sant Joan Baptista de la 
Salle” , “ Himne al Sant Crist de 
Balaguer” ; i entre les composi- 
cions inacabades fa esment de: 
“ A la Santissima Trinität” , “ A 
la Verge de Queralt” , els 
“ Goigs de Sant Jordi” , i els 
“ Goigs del Santissim Misteri de 
Cervera” .

L’ùltim capitol està dedicat a 
“ L’Afecciô pels goigs” , on fa 
unes assenyades reflexions per 
als col.leccionistes i per als in- 
vestigadors.

És un llibre que recomanem.
J.B.M.

Cafidoscopi
Josep Gôrriz

C A L ID O S C O P I, 
de Josep  Gôrriz

’aquest autor ja vam co
mentar l’any passai la seva no
vel, la negra “ A la recerca dels 
assassins” , amb la quai s’estre- 
nava corn a escriptor. Ara ens 
presenta un recull de narracions 
escrites entre els anys 78 i 85, en 
el quai s’hi aplega una diversi- 
tat de ternes. En cadascun hi ha 
la vivéneia personal, intima, de 
Fautor, narrada amb un llen- 
guatge ben élaborai. •
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Foto-Rància
per Xèspìr

-He esperat molts anys, 
però ara torno a estar 
de moda en el Rally 
de VAplec de la Salut...

-Enguany tots a l ’Aplec, 
amb orare i devoció...

-Aci tenia el “cubata” 
que m ’heu demanat, 

senyor Joan...

MONTESINOS
Grècia, 18 Sabadell 

Tel. 725 43 08

R e cord i... per 

C atites - Banderes  

Tapisseria - C ortina tges  

M oque tes - C obre llits

-Per un millor servei, 
s ’ha ampliat 
la piantina 
del personal.

VIATGES 
CODINA, S.A.

Crup A Titol 412

Sant Quirze, 11 
Tel. 725 62 99 

SABADELL
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Sí

Sí Premi Sant Joan 
de novel la 
catalana

Sí Caixa de Sabadell
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Estere 
Vails Buqué

Caldes de Montbui (1909)

Esbatimentisme. 
Dibuix al llapis plom. 
Tamany: 149x61 cms.
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Suman Pòrtic ‘C rucifixion” , 1971 (70x100), A ntonio Saura (Osca 1930).

Portada; PLA N IM ETR U  87. COL.LAGE PLOMA, 
de Joan Vilacasas.

Esbatimentisme. Dibubi al llapis plom (1940). 
o42 I49x 61 cms. Per Esteve Valls Baqué (1909E
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848 1 ELS MASOS DE MIGDIA DEL TERME (1).

Per Joan Alsina i Girali.

NO S’HI VAL A PER CONFUSIONISME.
84" Per Agusti Palau i Codonyers.

ELEMENTS NORMATIUS QUE INTEGREN EL wen ‘LI IBRE DE PRIVILEGIS’ DE LA UNIVERSITÄT 
DE LA VILA 1 TERME DE SABADELL.
Per M.“ Jesús Espuny Tomás.

“ELS HEREUS DE LA TERRA” .
852 Per Josep Torrella.

CONTEMPLAC1Ó DEL MAR A LA NIT.
853 Per Esteve Pujol i Pons.
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854 Per Pere Eont Grasa.

CENTRE D’ART CONTEMPORANl,
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LA MÚSICA A LA CORT DE VERSALLES.
862 Per Antoni Sala i Serra.

DE L’AMIC 1 DE L’AMAT.
864 Per Joan Casals i Sala.

LA CÒPIA. Per Joaquim Sala Sanahuja.
865 FRANCESC BORDAS, PINTURA ARTITZADA. 
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SILUETES DE ELISABETH VON RATHLEF.
866 Per Carme Nieto.

JOSEP M." GARCIA VILLANUEVA.
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UN BES. Per Virginia Dominguez.
868 ALBUM. Per Amadeu Roseli.
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la historia de les ciu- 
tats podria haver-hi 
escrites algunes pàgi- 
nesper a registrar ini- 

ciatives de més o menys relleu o 
significància, que per les cir- 
cumstàncies i per Voperància o la 
inoperància deis sens homes 
-amò durs motius més o menys 
justificables- no s 'arribaren a 
materialitzar. O, a la inversa, 
idees que no hi va haver prou  
força per evitar que es couvertis- 
sin en realitats.

Sabadell, no deixa de ser una 
d 'aqüestes ciutats. Com a botó  
de mostra podem  dir que no van 
pas ser els ciutadans els que van 
eliminar el bosc de Can Feu... 
Però s í que foren els ciutadans i 
les institucions privades els qui 
van “salvar" la Casa Duran...

Podriem esmentar altres ca
sos, però tampoc és ara i aquí el 
Hoc per fer-ho. Si, però, que avui 
hi ha un projecte en peu i està 
penjat: ens volem referir a la

col.lecció d'art contemporani 
que el matrimoni Tous-De Pedro 
ha proposât deixar a Sabadell. 
Sabem, com tothom sap, que la 
Generalität aportaria seixanta 
milions de pessetes i que el Banc 
de Sabadell costejaria un audito
ri. La creació i ubicació d'un 
Centre d 'A rt Contemporani es 
faria a Cantiga fábrica de cal 
Llonch S.A.

Aquesta proposta té la seva 
importància per a la ciutat, i bé 
merexeria que s'unissin tots els 
esforgos perqué esdevingués una 
realitat; i si hi ha alguns inconvé
nients o matisos, caldria quefos- 
sin estudiats raonablement i que 
per damunt de to t s 'imposés el 
millor criteri, l'adequat seny per
qué demà-passat no haguéssim 
de ju tjar i criticar el que no vam 
poder guanyar... o meréixer.

Que no deixéssim en blanc una 
possible pàgina més de la historia 
de Sabadell... *

NOTA: En aquest nùmero hi trobareu el suplement “QUACÒMIC-12” , extraordinari de 32 
pàgines dedicai al Rock’n’Roll, junt amb el nostre desig d’unes BONES VACANCES.
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Semblança de

Gabriel Bracons i Singla
per Joan Cusco i Aymamí

I m  questa Semblança s’ha anat construint 
en diverses fases. Les converses amb l’arqui- 
tecte Bracons les hem fetes a la via pública, 
al peu d’edificis que eli projectà i també en 
el seu vuitè pis, on viu i des del quai té, corn 
aquell qui diu, la ciutat als seus peus; a més, 
pot contemplar Montserrat, La Mola, el 
Puig de la Creu, el Montseny, el Tibidabo...

La ciutat es deixa contemplar des d’una 
perspectiva àmplia. Els alts edificis s’aixe- 
quen entre els altres, destacant-se les cons- 
truccions que son representatives de la ciu
tat. Sabadell té el seu propi mostrari que la 
configura dins d’una aparent i intrascendent 
Uniformität.

Gabriel Bracons s’ha incorporât corn a 
ciutadà-censat a Sabadell, després d ’uns 
anys de viure a la ciutat comtal per raons de 
feina. Ara, entre nosaltres -si bé mai no n’ha 
estât separat- pot refer, en el record, totes 
les vivències dels anys prétérits. Del seu pé
riode escolar als Escolapis, entre veils amies 
amb els quais, ex-alumnes del Pare Baburés, 
encara avui celebren un ritual dinar de ger- 
manor a La Salut. (“ S’ha anat rebaixant el 
número d’amies, malauradament, diu’’); els 
estudis posteriors a l’Escola d’Arquitectura 
de Barcelona, d’on surt amb el titol d’arqui- 
tecte (1941); els seus primers treballs, els 
seus primers clients...

De l’any 1953 evoca l’ocasió en qué l’al
calde Marcet li demana d’èsser l’Arquitecte 
Municipal...

-Amb una condició -li objectà.
-Quina? -féu En Marcet.
-Com que Sabadell s ’ha fe t gran, cree que 

necessita dos arquitectes municipals -digué.
-Conforme, però tu serás el Cap.
Es feren les oportunes oposicions; fou ele- 

git En Bracons i Félix Asua. Van suplir la 
vacant deixada per Joaquim Manich.

Foren disset anys en aquest cárrec oficial i 
d’aquell période (1953-1970) té per contar 
un munt de coses, algunes de les quais són 
matèria reservada, “ secret professional’’...

(Quàntes històries es callen a les Històries 
dels homes i de les Ciutats!...).

Amb el nostre personatge quan s’obra 
I’aixeta de la conversa és que ja no para de 
rajar; el temps, aleshores, passa volant... Al 
curs de la conversa els ternes sorgeixen ad  i 
allà fàcilment i natural.

Gabriel Bracons, de cop, s’interromp per 
censurar-se:

-SÓC un xerraire.
I aleshores tornem a agafar el fil, fins que 

el nuem amb una altre i aixi hem configurât 
aquest mostrari de preguntes i respostes. I 
les coses que deixem al tinter!...

Començant a fer histôria que l’arquitectu- 
ra immoble és un fet tipie del neolític i possi
blement que els primers habitatges foren fets

de fusta, branques, fullaraca, canyes i des
prés s’hi aplicà el fang, des d’allavors s’ha 
usât una llarga relaciô de materials. Cal 
preguntar-li:

-Quins creieu que hagin estât els més ôp- 
tims fins al dia d ’avui?

-Sens dubte, la pedra, en primer terme, i 
després la terra cuita. I  tal vegada ho seguirá 
essent per molt de temps, davant els fracas- 
sos de la técnica moderna. Apart puc dir-vos 
que no fa  massa anys que vaig veure els 
maies del Yucatan fent-se els seus habitatges 
amb elements vegetáis, que cal renovar cada

quatre o cinc anys, perqué per culpa del cli
ma tropical-humit se’ls produeixen.

-Sacrificaríeu les idees d’utilitat per les 
d ’estètica, arquitectònicament parlant? 
-fern.

-Mai. Deixaria d ’esser arquitectura; 
aquesta cal entendre-la com la so lució plàsti
ca d ’una utilitat constructiva o funcional.

A l’ample camp de 1’arquitectura hi ha 
hagut gent que ha marcat època i per això li 
preguntem:

-Entre els arquitectes que han créât esco
la, quins admiren més?
-Se’m fa  difícil definir-me a causa del món 
d ’ismes que m ’ha tocat viure.

-Us sentiu, però, debceble d’algú déterminât?
-És massa comprometedora la paraula 

“deixeble”, però em cree en el deure de ma
nifestar que per mi fo u  énormément forma- 
tiu, en tots els sentits, el mestratge que vaig 
rebre en el meu pas per l ’estudi de l ’arqui- 
tecte Francese Folguera i Grassi.

-A canvi, us plauria deixar algún deixeble?
-Em sembla una enorme pretensió sola- 

ment el pensar-ho.
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Donant una ullada a través de la seva en- 
cimbellada atalaia, se’ns acut de preguntar-li;

-Entre les obres monumentals i de més 
ressó que s’han aixecat arreu de la geogra
fia, de quines us agradaría ser-ne el creador?

-Agrairia que em deixéssiu rebaixar aixô 
de la monumentalitat i el ressò i aleshores 
em quedarla amb la Sensibilität de la capella 
Pazzi, de Brunellesqui, a la Florència del 
Quattrocento. Per no menysprear l’obra 
contemporània, confesso que m’il.lusionen 
les refinades estructures de Pier Luigi Nervi, 
i, per dir-ne una, posem el Palazzeto dell 
Sport, a Roma, per a l’Olimpiada del 1960. 
Tampoc no vull deixar de mencionar l’admi- 
ració que vaig sentir en contemplar la Pisci
na Olímpica a Tokio, deguda a l’arquitecte 
Kenzo Tange, feta per als Joes del 1964.

Gabriel Bracons ha recorregut la Seca i la 
Meca i la Vail d’Andorra, com es diu, però 
d’això, si ens queda espai, ja en parlarem 
més enllà...

-Gaudi, Domènech i Muntaner i Puig i 
Cadafalch. Quins afegirieu ara?

Fa una ullada pels llibres arrenglerats de 
la biblioteca, com aquell qui busca la respos
ta i diu:

-Rubió, Bellver, Josep M." Juyol, César 
Martinen, Moncunill de Terrassa i, si mirem 
Sabadell, el nostre Juli Batllevell i el no sa- 
badellenc, però que aquí féu  la seva princi
pal obra, Jeroni Martorell, amb la Caixa

d ’Estalvis de Sabadell i TEscola Industrial.
-A les ciutats es veu un garbuix d’edificis, 

de més o de menys gust; aquesta diversitat 
afavoreix o no l’aspecte de la ciutat?... Uni
formität O disformitat?

-Si el garbuix d ’edificis és de gran quali- 
tat, visca la disformitat; és el cas de “la 
mansana de la discòrdia” del Passeig de 
Gràcia, amb els tres arquitectes que heu re- 
lacionat a la vostra anterior pregunta. En el 
cas contrari és preferible la uniformitat, per
qué: ¿a qui no plau el París gris de la man
sarda an ive liada?

-A veure: Sabadell no és pas que siguí mo
délica en l’aspecte arquitectónic, però ¿qui
nes ciutats modéliques posaríeu com exem
ples?

-Abans hem parlai d ’uniformitat i disfor
mitat; entre lesprimeres, Paris, i entre les se- 
gones, Roma; no són modéliques però són 
unes grans realitats de la creació humana. 
Certes ciutats nòrdiques són, urbanística- 
ment, quasi modéliques...

-I les ciutats que ho sòn menys?
-Les grans aglomeracions del Tercer Mon.
-Hi ha aquella dita castellana que diu que 

“ cada maestrillo tiene su librillo” . Quin és 
el vostre?

-Sempre he fe t una mica de tastaolletes; 
m ’ha estât difícil seguir un “librillo”. No 
obstant us puc dir que em causaren gran im
pact e en époques distants, per exemple, 
“Precisions sur état present de l ’architecture 
et de l ’urbanisme”, de Le Corbusier, llegit a 
inicis dels 30 i la “Construcción de Ciudades 
según principios artísticos”, de Camil Sitte, 
llegit els 40.

-L’Arquitectura ha d’ésser versátil?
-No. Aquest és un deis defectes capitals de 

l ’arquitectura contemporània en correspon- 
déncia a la problemática del nostre segle.

-De quina època de 1’arquitectura us hau- 
ria agradat ser contemporani?

-Tal vegada de la il.laminada il.lusió del 
‘ ‘qua t trocen to floren tino’ ’.

-Heu projectat algún somni per poder rea- 
litzar?

Posa les mans damunt de la taula com per 
afermar-se en una resposta:

-Un excessiu réalisme m ’ho ha impedii.
Ara, com si volguéssim fer un recorregut 

per la ciutat, observem:
-De les cases senzilles individuals s’ha pas

sai a restructura vertical, a tipus de grata- 
cels. Aquest canvi imposât per la societal 
moderna, és del vostre gust professional?

-No, i més d ’una vegada vaig haver de 
Iluitar-hi en contra amb l ’època més critica 
del desenvolupament.

I això el motiva perqué ens expliqui passa
des experiències que no transcrivim perqué 
ens ocuparía molta mà d’obra...

-Vòs, que heu projectat habitatges, creieu 
que el pis és el més funcional i còmode?

-És un simple compromis entre unes né
cessitais i unes possibilitats.

-I què ens diu de la caseta i l’hortet?
-Dones que s ’ha convertit en un d ’aquells 

somnis de qué hem parlai abans...
Sense moure’ns de Hoc, insistim.

-I de la casa anglesa nostrada? I de les se- 
ves eixides?

-Que són una aproximació al somni.
-Quina opiniò teniu de les cases unifami

liars que tant en boga s’han posât a casa 
nostra?

-Hi ha algunes felices aproximacions al

Sant Cugat, 41 - Tel. 726 98 38 
SABADELL
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somni; moites es queden en una simple cari
catura.

(L’emili Hierro, que està acabant de fer el 
seu treball, ara aixeca el cap..,).

Canviem de parcel.la. Horn pensa que en
tre els clients de qualsevol arquitecte hi ha el 
que ja té ciar el què vol i corn ho vol, i ales- 
hores exigeix que l’interpretin; i aquells al- 
tres que no tenen prou ciar com ho volen i 
otorguen una Ilibertat de creado.

-Entre aquests dos extrems, qui creieu se
ria el client ideal?

-Considérant les dues fases del treball ar- 
quitectónic, voldria el primer per a la part 
d ’informació i, el segon, per a la realització,
0 sia de la croquització fins al certificat de 
final d ’obra.

Gabriel Bracons, com ja hem apuntat 
abans, ha tingut ocasió de realitzar viatges 
deis quais ens en farà un dólar. (Abans hau- 
riem dit cinc céntims, però aquest valor ja 
no existeix...).

-A mb els meus viatges he procurât aprofi- 
tar les ocasions. Per exemple: a petició deis 
col.legues francessos de l ’Ordre des Archi
tectes, contactàrem amb ells per canviar-hi 
experiència col.legial. Ens ho agraïren orga- 
nitzant un viatge exemplar per les obres de 
reconstrucció de la damnificada Normadia 
de la postguerra. El viatge acaba a París 
amb la insòlita visita a les golfes de Versalles 
amb motiu de la costosa reparació deis des- 
perfectes de les termites. I  en una altra oca
sió en qué bufaven els vents nòrdics, un 
grup d ’arquitectes vam visitar aquellspaïsos
1 veiérem les obres, des de les d ’Arne Jacob
sen, a Dinamarca, fins a les finlandeses 
d ’Alvar Aalto, passant per les sueques de 
Gunnar Asplund i Sven Markelius. D ’inte- 
rès especial fo u  el contacte amb Alvar Aalto 
al seu estudi, parlant-nos del seu treball corn 
a dissenyador de mobles i també que alesho- 
res est ava ocupat en un important planeja- 
ment del centre de Helsinki.

Igualment podriem extendre’ns més par
lant d ’aci i d’allà, però l’espai que tenim ad- 
judicat a la revista ens limita i, per acabar, 
només podem transcriure una anècdota que 
ell titula de “ fantasia empordanesa” .

-Eslava fen t -comença dient-nos- una re
forma en una torre de Begur; era pels anys 
quaranta. Viatjava en un auto de linea per 
aquelles terres del Baix Empordà i vaig sen
tir aquesta part de conversa: -“ Allà a Begur, 
per Aigua Biava, hi ha un arquitecte de Saba- 
dell que alça les teulades sense desfer-les” . 
Vaig quedar astorat del que pot fer la tra- 
muntana... Un altre dia, dallprecisament de 
la ‘fam osa” teulada, la meva feina vaig te
nir per evitar que la tramuntana no fes el mi- 
racle de fer-me volar sense ales...

El conjunt de l’obra que al llarg d’una vida 
professional ha realitzat Gabriel Bracons, és 
estimât i valorat; tant és aixi que un jove ar
quitecte s’hi ha intéressât especialment, puix 
està préparant un treball que esdevindrà una 
tesi doctoral.

Aquesta nota de cloenda és corn si posés- 
sim la bandera al dm  de l’obra, tal com es 
fa...

P erfil

Petit i eixerit
com un pésol empordanès. 
Inquiet, belluguet...
És que no para. 
Conversador amè 
-descriptiu i 
constructiu.
Home de 
paraula 
-i arquitecte 
alhora- 
ha construit 
molta obra...

Qüestionari ‘TROUST^’
-El principal tret del meu carácter? 
-Procuro la serenitat.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La fermesa.
-La qualitat que preferebio en una dona? 
-La fermesa amb dolcesa.
-Allò que més estimo en els amies? 
-Amistat sincera.
-El meu principal defecte?
-Ser desmemoriat i per causa de confides. 
-La meva ocupado preferida?
-Viure l ’espectacle de la vida.
-El meu somni de benestar?
-Que l ’espectacle no es deteriori.
-Quina fora la meva pitjor desgràcia?
-L’espectacle de situacions limit.
-Què voldria ser?
-Arquitecte sense burocràcia.
-On desitjaria viure?
-Al Vallès de la meva infónda.
-Quina flor prefereixo?
-Les humils de bosc.
-Quin ocell prefereixo?
-El pit-roig.
-Els meus autors preferits en prosa?
-Els humoristes anglesos.
-Els poetes preferits?
-Em va complaure molt la vena poètica de 
les cartes de Maragall a Unamuno.
-Les meves heroines de ficciô favorites? 
-Aquelles que somiaven els cavaliers de 
l’Edat Mitja.
-Els meus compositors preferits?
-Per Companys de treball, els primers clàs- 
sics, amb més atenció els romàntics.

-Els pintors predilectes?
-Fra Angeli, Van der Weyden, El Greco, 
Ramon Casas; i em cauen molt bé les pla
nimetries d ’En Vilacasas.
-Les meves heroines històriques?
-Les anònimes esposes dels Herois.
-Els noms que prefereixo?
-El que 'em va tocar em sembla molt bé. 
-Qué detesto més que res?
-La falsa amabilitat.
-Quins caràcters històrics menyspreo més? 
-Els cesaristes en totes les versions, fins i 
tot les democràtiques.
-Quin fet militar admiro més?
-Si és que n ’hi ha algún d ’incruent.
-Quina reforma admiro més?
-Les d ’aquells països que semblen passar 
de la història de Finlàndia a Costa Rica. 
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Més memòria.
-Com m’agradaria morir?
-En pau amb tothom, i per tant, amb el 
Pare.
-Estât present del meu esperit? 
-Esperançat.
-Fets que m’inspiren més indulgència?
-Els errors involuntaris.
-El meu lema?
-Intentar entendre el pròxim sense prejudi- 
cis.

Com SÔ C?
-El que résulta del procès informâtic de les 
anteriors respostes.
-(Consultades les dades de la unitat cen
tral, ens diu que; ell és ell...) •
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Parets

Jstimat amie,

¿No t ’havien posât mai de cara a la 
paret, quan anaves a l’escola? ¿No has 
sentit sovint dir que voldriem tancar- 
nos entre quatre parets per tal que ens 
deixessin tranquils? ¿No has constatât 
l’alegria del que podia fer-se casa prò
pia i dir que ja tenia les seves parets? La 
casa, com a refugi, com a port, on recalar.

Parets, muts testimonis de les nostres 
vides, de les nostres alegries i deis nos
tres dois, de les nostres petites coses de 
cada dia. Parets xopes de les nostres pá
ranles i de les paraules amigues deis que 
han vingut a fer-nos companyia, a com
partir les nostres festes i acompanyar- 
nos en les dissorts.

I un dia, tot d’una, ve la piqueta de- 
molidora i arrenca les parets, aquells 
balcons on haviem sortit per veure la 
festa del carrer, per posar-hi la bandera 
els dies assenyalats. La piqueta ràpida- 
ment ho enfonsa tot i arriba ràpida- 
ment a deixar el solar net i pelât. Només 
queden a la paret mit jera llenques de

color que ens recorden: mira aixô era la 
cambra del pare, aquí dormía el fill, 
aquesta taca fosca és la marca del fum 
de la llar de foc; aqüestes marques són 
els graons de Péscala que pujava al pis, 
que pujava a les golfes, aquelles golfes 
on haviem jugat quan érem infants i 
que ens semblaven un món meravellós, 
pie d’endrômines heterogènies... Ja no 
queda res: noves parets pujaran, tota 
traça antiga desapareixerà, tots els re
cords s’esfumaran. Tot será nou, tot se
rá Huent i brillant, tot recomençarà.

He vist enfonsar una casa on he cone-
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gut cinc generacions que he estimât, 
amb les quais he compartii tantes coses 
des que era una criatura: sé els éssers 
estimáis que l’han cuidat, que l’han 
arreglat, que hi han viscut amb penes i 
alegries i que ara ja no hi són.

Sentía els cops de la piqueta i la pala 
mecánica que carregava els camions 
amb la runa del que havia estât casa, i 
m’ha calgut allunyar-me per no sentir 
més aquell soroll, per no sentir més la fi 
d’aquella casa. Ara em venien al pensa- 
ment tot de records, les imatges deis és
sers estimáis que havien habitat aquella 
casa. Ara ja no hi són i la casa tampoc. 
Ara cómprenla més que mai què volia 
dir allò de tenir quatre parets, de 
quedar-se entre quatre parets. Ara 
m’adono que sóc un romàntic senti
mental. El progrès triomfa: ara l’alumi- 
ni i el vidre substituirán els vells maons 
fets a mà del segle passât. No miris en- 
rera! Els exèrcits vencedors avancen da- 
munt muntanyes de cadávers.

Una abraçada del teu veli amie.

Liais Casals i Garda
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De Sabadell i el seu rodal

Els Plans i els Masos de mígdía del terme.(I)
per Joan Ahina i Giralt

I ÿ ona part del terme de Sabadell està si
tuada en una gran planària. No és, per tant, 
gens estrany que a diverses i ben distancia- 
des partides de terra se’ls donés el nom de 
Pia O Plana. Aixi trobem, entre molts d ’al- 
tres, el Pia dels Paliers, cap a ponent i prop 
de la Riereta; la Plana de la Creu de la Mà o 
Plana d’en Fontanet, a la part de tramunta- 
na i als voltants dels actuals carrers de Grè
cia i Pare Sallarès; la Plana d ’en Macià, a 
llevant de l’antiga vila i als voltants del ca
rrer de la Font Nova. Moites i ben extenses, i 
conegudes amb diversos noms, eren les pla- 
nades cap a migdia del terme. Provaré de 
recordar-les totes; si més no, les més impor
tants.

Plana d’en Bruguera.- Ben prop de la vila 
recordem que a inicis del segle XIX la vila 
acabava, per la seva part de migdia, a la 
Plaça de Sant Roc hi havia l’anomenada 
Plana d ’en Bruguera al voltant dels actuals 
carrers de Montserrat i de les Planes. Ens ho 
recorda encara una escriptura de 1852 que 
parla de “la Plana d ’en Bruguera, tocant el 
carrer Montserrat”, i també una altra de 
1859 que diu: “al carrer de les Planes, de 
pertinències d ’una peça de terra dita la Pla
na d ’en Bruguera”. No he trobat referències 
de cap mas en aquesta Plana. Més cap a 
migdia hi havia una altra planada amb nom 
propi. El Pia de Rohins.

Pia de Rohins.- Ja el 1397 trobem una re- 
ferència a aquest Pia, tot i que no ens dóna 
cap detall de la seva situació. És un docu
ment de 1440 el que ens situa “el Pia de 
Rohins, a ponent amb el carni de Sabadell a 
Sant Cugat”. I una escriptura de 1447 ens 
dóna un ben curiós nom alternatiu al ja 
prou curiós de Rohins: “en el Hoc dit Pia de 
Rohins o Retglars”. A partir d’aleshores 
trobem esmentada força vegada aquesta 
equivalència de noms. Un document de 1432 
ens diu que el Pia de Rohins estava tocant a 
la Pabordia o Horta Novella. El Pia de 
Rohins arribava també ben avail; en una es
criptura de 1675 s’hi parla de terres “al Pia 
de Rohins, prop de la Creu de Barcelona.

Dos masos he trobat esmentats dins el Pia 
de Rohins: el mas Mateu i el mas Ça Joura.

Mas Mateu.- La primera referència troba- 
da d ’aquest mas és de 1383, tot i que sense 
termenacions; aqüestes ens vénen, però, do- 
nades per diversos documents posteriors. 
Un de 1510 ens diu: “terres al mas Mateu, a 
llevant amb el carni que va de Sabadell a la 
Creu d ’en Padrosa o de Barcelona” (aquest 
carni no és altre que Factual Rambla). I un 
altre document, de 1736, parla del “Hoc dit 
mas Mateu, a ponent amb el ree o rasa pel 
que discorren les aigues o sobreeixides del 
safareig (que no pot ser altre que el de F Hor
ta Novella, a la Plaça del Gas) i a cerg amb 
l ’Horta Novella”. Gap a migdia el mas Ma
teu arribava a la Creu de Barcelona, segons 
una escriptura de 1788: “pega de terra cam
pa vulgarment dita la Creu d ’en Padrosa en

el Hoc dit mas Mateu”. Cal recordar que la 
creu d ’en Padrosa o de Barcelona estava, en 
aquells temps, ben poc més avail de Factual 
encreuament Gran Via-Rambla.

El nom d’aquest mas quedà fixât durant 
molts anys en la nomenclatura urbana de la 
vila. El cami per on s’hi anava sortia de Sa
badell pel Portal d’en Mateu.

Mas Ça Joura.- És en un document de 
1322 on he trobat la primera referència a 
aquest mas, i ens el situa al Pla de Rohins. 
Poca documentació posterior he pogut loca- 
litzar, cosa que em fa creure que no existia 
ja en el segle XVI. En la concórdia firmada 
el 3 de gener de 1460 entre la Universität de 
Sabadell i el Paborde de Sant Salvador, refe
rent a Festabliment de FHorta Novella, s’hi 
diu que aquesta termenava a migdia amb 
“un caminet que va a Ça Joura”. Un docu
ment de 1423 ens dóna Ça Joura “prop del 
torrent de Sobarber”. I una escriptura de 
1495, la darrera que he trobat fent referèn
cia a Ça Joura, ens dóna les següents terme
nacions: a Hevant i migdia amb el Hoc dit a 
Sant Antoni.

Pla de Sant Antoni.- La primera referèn
cia que n ’he trobat és de 1402; des d’alesho
res fins a darreries del segle XVI surt sem
pre, i força sovint, esmentant corn a Sant 
antoni sense el qualificatiu de Pla; a mijan 
segle XVII, i d’aleshores en endavant, es 
troba sempre com a Pla de Sant Antoni. Di
verses termenacions ens ajudaran a situar
lo. La ja citada, de 1495, que ens diu: “a 
Sant Antoni, a ponent i cerg amb el mas Ça 
Joura”; una altra de 1742 que situa “el Pla 
de Sant Antoni, a Hevant amb les escorreries 
del safareig”; una altra de 1402 que ens diu: 
“el Hoc de Sant Antoni, prop del mas Mar
cel” (el mas Marcet, com veurem més enda
vant, era can Torres del Pla), i una darrera, 
també de 1742, que ens diu que era prop del 
Forn d ’en Lianes (el Forn d’en Lianes era 
prop de Factual encreuament de la carretera 
de Barcelona i Terrassa amb la Gran Via, a 
la seva part de migdia i llevant). Aqüestes 
termenacions ens permeten situar, d ’una 
manera aproximada, el Pla de Sant Antoni 
en Fespai que actualment formen els carrers 
Buxeda, Passeig del Comerç, Joanot Marto- 
rell i Gran Via.

Sols he trobat referències de dos masos si- 
tuats al Pla de Sant Antoni: el mas Trullàs i 
el mas Serra.

S A N T  A N T O N I A B A T.

Mas Trullàs.- D’aquest mas n ’he trobat 
referències ja Fany 1397. I una altra de 1410 
ens Fidentifica clarament amb Sant Antoni, 
en dir: “al Trullàs o Sant A ntoni”. Sembla, 
per diverses referències trobades, que el nom 
de Trullàs es donava no sols al mas sinó a tot 
el Pla de Sant Antoni. Aixi, corn a exemple 
entre molts d’altres, una escriptura de 1679 
ens diu: “al Pla de Sani Antoni o mas Tru- 
Hàs”. En el que es refereix a les seves terme
nacions trobem, entre altes, les següents de 
1582; “el mas Trullàs, a ponent i cerg amb 
honors d ’en Vendrell (el mas Vendrell era, 
com veurem més endavant, altre nom del 
mas Torres del Pia) i a migdia amb Font 
(Factual Granja del Pas)” . Altra dada, 
aquesta de 1742, ens diu que el mas Trullàs 
era prop del Forn d’en Lianes. El 1669, se
gons uns documents d’aquest any, era ja 
derruït i deshabitat. Del 1516 trobem la se- 
güent nota: “el mas Trullàs, a Hevant amb el 
mas Serra”.

Mas Serra.- Foques referències he trobat 
d’aquest mas. La primera és la que acabo de 
citar de Fany 1516. Les seves terres arriba- 
ven fins prop del terme de Barberà, com ens 
ho testifica una escriptura de 1558 que diu: 
“en el Hoc dit a Barberà, a Hevant amb el ca
mi reial a Barcelona i a cerg amb honors del 
mas Serra”, i una altra de 1781: “en el Hoc 
an ligament dit Serra i ara el carni de Barce
lona, prop de les termes de Sabadell i Barbe
rà”. 1 per ponent, ens diu una escriptura de 
1729, termenava amb Font del Pia (actual 
Granja del Pas). Una escriptura ja més tar- 
dana, de 1798, ens diu: “en el Hoc dit Serra 
o Forn d ’en Lianes”; aquesta sembla que 
era la termenació per tramuntana. •
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No s’hì val a fer confusìonìsme
per Agustí Palau i Codonyers

Diccionari
Alemany
Catalá

Diccionari bàsic 
Catalá-Japonés 
Japonès-Català

Diccionari
Portugués
Catalá

Diccionail
Rus
Catalá

1 ots els idiomes que s’estimen una 
mica solen tenir un léxic bàsic, i sobre- 
tot els que van a primer rengle en im- 
portáncia de parlants. Té un vocabulari 
bàsic el castellá, el tenen el francés i 
l’anglés, el té l’alemany. I, així mateix 
el deu tenir el rus.

Suposo que alguna cosa de semblant 
han de tenir, també, el xinés i el japo
nés, però no m’hi faria massa fort per
qué aqueixos ja s’escapen deis meus ele
mentáis coneixements.

Entenc molt bé que el catalá, per les 
seves especiáis circumstáncies sociológi- 
ques tingui nécessitât de tenir un voca
bulari bàsic; i, de fet, ja comença de 
tenir-lo: és el que els promotors en 
diuen el catalá estándard. O sia, el llen- 
guatge tipus, la llengua norma, el voca
bulari simplificat.

Torno a dir que em sembla molt con
forme perqué és évident que els idiomes 
no han de quedar-se anquilosats i han 
d’adaptar-se a les necessitats técniques i 
científiques d’avui.

Cal, dones, que el catalá d’avui in
venti mots si n’està desproveït o se 
n’apropïi d’alguna altra llengua, i deixi 
de racó els que hagin esdevingut arcais- 
mes O inapropiats. I si la corresponent 
Secció de l’Institut d’Estudis Catalans 
anés massa lenta (i aixô és un dir, per
qué jo no pue pas assegurar-ho) també 
fóra bo d’instar-la perqué no s’hi ador
mís. Però estic ben segur que l’Institut 
té un sentit prou exacte de la seva res- 
ponsabilitat enfront de la societat cata
lana. I pel que fa al Govern de Cata
lunya vull recordar que la Conselleria 
de Cultura no para de fer edicions de 
vocabularis técnics i cientifics, adminis-

tratius i juridics, professionals i d’oficis 
diversos, molt complets i actualitzats. 
No és veritat, dones, que hi hagi ensopi- 
ment o desidia.

S’esdevé, però, que al nostre pais 
-terra d’anarquistes i d’anarquitzants- 
darrerament ens han aparegut, no pas 
per generaciò espontània, uns clubs o 
grupùsculs o capelletes que impulsats, 
potser, per una bona fe que jo, per ara, 
no sé veure, s’han atorgat el titol de lin- 
giiistes i de filòlegs i la missiò de refor- 
madors. I per gràcia de l’esnobisme que 
a alguns els caracteritza, i amb una va- 
nitat molt d’acord als temps, s’han 
autodefinit mestres amb dret de pontifi
car, d’esmenar i d’introduir.

Com ja sol passar sempre -i a Cata
lunya en tenim experiències des del 1900 
al 1930- aquests mestretites “ passen” 
olimpicament de tot i, sobretot, de nor
mes i d’instituts. I si pels prats on ells 
pasturen s’hi fica també a pasturar al
gún para-polític imagineu-vos la des- 
trossa que són capaços de fer, tots ple- 
gats. Però si, a més a més, algún perió- 
dic o paper imprés i fins i tot algún Ili
bre deis que es fan servir com a becero- 
les del llenguatge, o les televisions ofi
ciáis, hi troben gust, que els déus ens

SERVEI TÈCNIC  
FOTO-CINEMA

Advocat Cirera, 8, Dpt. 16 
(I)avant Ajuntament) 

Teléfon 726 13 35 - SABADELL

protegeixin, amies, perqué la trencadis- 
sa que faran será sonada.

¿No en teniem prou amb els vicis de 
sintaxi i la defectuosa fonètica que trin- 
xen el catalá que encara ens calia un 
progressisme que és una reculada i unes 
innovacions que són uns barbarismes 
d’allò tan vulgar?

Examinem amb exemples la qüestió.
Un deis Ilibres d’ensenyament del ca

talá, ara en voga, escriu sisplau en 
comptes de “ si us plau’’. No veig el per
qué no podem escriure, també, sinvols 
en lloc de “ si en vols’’ o sim dius per “ si 
em dius’’. Si és válid escriure els infini- 
tius comprendre, apendre, reprendre i 
els futurs apendré, com pendré, etc. per 
qué no dir apene i apenial Per qué fer 
irregularitats? Per qué ha d’ésser bo, 
ara, dir novia per “promesa’’ i quan la 
casarem será la “núvia’’? Per qué abo
lir la preposició per a a tot arreu i em- 
prar només per  si molts cops ens troba- 
rem que el sentit no és el mateix? Per 
qué el vulgarisme nanos en lloc d’in- 
fants, nens, nois, mainada, quitxalla, 
etc. Es bo, ara, dir barcos, i siguí, fins 
ara només tolerat? ¿Fa, ara, més bonic 
dir: Vine, xaío , al mercal o Barcelona 
será més bona i més bonica si el seu 
Ajuntament, amb l’Alcalde al davant, 
la volem posar guapal Podría posar 
molts més exemples però per ara ho dei- 
xaré córrer.

Tant que va costar establir i ordenar 
assenyadament l’ortografia i tota la 
llengua i ara, alegrement, hem de tor
nar a fer capelletes? Què hi diria Mestre 
Fabra?
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Elements normatíus que integren el “ Llibre de Privilegis” de 
la Universität de la vila i terme de Sabadell
per M? Jesús Espuny Tomás Resum de la ponéncia llegida a la Fundado Bosch i Cardellach el 29 d'abril últim

x m quest epígraf no intenta presentar en 
detall cadascun deis préceptes informadors 
del “ Llibre” ; més aviat intenta oferir unes 
observacions generals (1). Els dinou docu
ments, privilegis, sentències arbitrais sobre 
jurisdicció i termes, ápoques, concórdies i 
d’altres de la més variada naturalesa, reunits 
i copiats asistemáticament en el cartulari 
municipal, sense seguir un criteri de selecció 
de cada document o d ’eficàcia d’un precepte 
sobre els altres, ens permetran conèixer al- 
gunes de les facetes de la vida i l’organitza- 
ció municipal deis últims anys de l’Edat Mit- 
jana i primers de l’Edat Moderna.

Començant pels privilegis que cronológi- 
cament, que no per la seva disposició en el 
“ Llibre” , són primers, hem d ’assenyalar els 
tres del rei Pere III, que van des de 1367, el 
de les aigües o de la Font Rosella, passant 
pel de 1370, d’agregaciô a la Corona reial o 
“ De non separando corona regia” al de 
1367 en qué reconeix el principi de submissió 
a la jurisdicció locai a Sabadell.

És durant el regnat del rei Pere III que 
existeix una autèntica renovació jurídica del 
municipi de Sabadell: Es regulen aspectes 
molt importants del règim municipal i, en les 
successives confirmacions de privilegis fetes 
pels seus successors, s’observarà la conser- 
vació d’unes facultats normatives adquirides 
justament durant el seu régnât. El conseil 
mantindrà, durant els anys de 1370 a 1381 
un vincle directe i quasi personal amb la co
rona. Tenia, fins i tot, una certa seguretat en 
el règim successori que garantía la perma- 
nència de la seva relaciô. La venda de la vila 
a l’infant Marti desconjuntará aquest enllaç, 
que es trencarà durant els anys que Sabadell 
estará sota la senyoria de la ciutat de Barce
lona, alienada davant les nécessitais econô- 
miques del mateix princep.

Continuant amb el pluralisme que confi
gura el nostre “ Llibre de privilegis” , tro- 
bem, sempre mantenint l’ordre cronolôgic, 
una Sentència de l’Infant Marti. És la que 
coneixem amb el nom del Mas Carbó, lloc 
on es van desenvolupar els fets que la van 
motivar. Aquesta sentència de 25 de febrer 
de 1391 suposa una manifestació de la fun- 
ció d’intervenció reial en la vida jurisdiccio
nal de la vila.

La concòrdia entre l’Abat de Sta. Maria 
de l’Estany i els jurats i prohomes de la Uni
versität de la vila de Sabadell, del 3 de gener 
de 1460, té també un lloc al “ Llibre de Privi
legis” . Es tracta del regadiu d ’Morta Nove
lla. Dintre de les funcions municipals, el 
manteniment dels servéis públics ocupa un 
paper important. Es comprenen en aquest 
concepte obres de defensa, com muralles o 
ponts, i de servéis públics, com la canalitza- 
ció de les aigües. L’aigua i el seu apro fila
ment reben quasi sempre una atenció i trac- 
tament especial, tant pel que fa a l’arrosatge 
dels camps com pel consum ordinari de la vi
la. Les autoritats concedeixen freqüentment

privilegis en aquest sentit. Recordem, per 
exemple, el de Jaume I, el 1279, a Barcelona 
respecte a la Sèquia Comtal o els acords amb 
les comunitats veines que portaren a la Pa- 
heria de Lleida a la “ Junta de Cequiatge” .

No és d’estranyar, dones, que fins i tot en 
el “ Llibre de Privilegis” , el conegut corn “ de 
les aigües o de la Font Rosella” , s’hi inclo- 
gui també l’establiment dels dotze jornals de 
terra de l’anomenat “ Domenge de la Pabor- 
dia” , o de l’Horta Novella, la finalitat del 
quai era de convertir aquesta terra en rega
diu, amb l’aigua que sobrava de les fonts 
publiques de la vila.

La primera norma “ privilegiada” que fi
gura en el “ Llibre” és curiosament un pre
cepte d’una dubtosa efectivitat per a la vila: 
Es tracta d’un privilegi de Joan II del 12 de 
desembre de 1471. En els capitols, els jurats 
i els prohoms demanen, com a contrapartida 
de l’ajuda que li han donat durant la guerra, 
unes concessions que, si li van èsser confir- 
mades, no van tenir els efectes juridics d’una 
vigèneia efectiva, fora de l’annexiô de la 
quadra de Sant Pau de Riusec. El rei capitu
lará novament amb Barcelona i deixarà sen
se efecte les promeses fetes a la vila de Saba- 
dell.

El privilegi que d’acord amb el criteri es- 
tablert el segueix és l’ûnic atorgat per Caries 
I, el 6 de maig de 1533. En eli es consagra un 
dels mécanismes per accedir als càrrecs pú
blics: la insaculaciô, corn a mètode per aca
bar amb partidismes i Unites urbanes; 
comença a implantar-se a Valèneia i a Xàti- 
va, l’any 1427; però fou Ferran d’Aragô qui 
la generalitzà a la fi del segle XV.

Els municipis rebran un suport de la seva 
pròpia autoritat, i el fet de reforçar llur ges- 
tiô els permetrà un normal funcionament. 
Sabadell arriba tard, per concessió reial, a 
aquesta forma d’elecciô dels seus représen
tants, però és també una de les normes en 
què més clarament se’ns manifesta el con
cepte juridic de privilegi.

Els dos documents de l’època de Felip II, 
inclosos en el “ Llibre de Privilegis” , són 
una sentència de 12 d’abril de 1574 i el dit 
privilegi del “ Trentenari” , de 7 de setembre 
de 1592.

La sentència règia figura intercalada en el 
foli 13 recte del “ Libre” , d’una forma inco
herent; és probablement un dels documents 
pitjor copiats en el cartulari. Aquesta sen
tència té una gran importància per al muni
cipi. Suposa l’acabament del plet amb la fa
milia dels Meca, successors dels Clasqueri, 
batlles naturals o perpetus de la vila. Aques
ta institució, fruit de la patrimonialització 
de la batllia, amb la delegació per part dels 
senyors que la posseeixen i que dóna lloc a la 
professionalització del batlle, forma part 
d’un llarg capítol de discussions i conflictes 
que acabaran finalment amb la sentència.

El segon privilegi -amb el seu concepte 
formal- de Felip II, és donat el 7 de setembre

de 1592 i suposa la reducció a trenta perso
nes deis assistents al Conseil General de caps 
de casa. Es coneix també com el “ Privilegi 
del trentenari” . S’ha acabat l’època del pa
tricial urbá. La representació paritària de les 
“ mans” -major, mit j ana i menuda- al muni
cipi suposa l’existécnia d ’una certa demo- 
crácia municipal.

Són aquests capítols els que el professor 
FONT RIUS (3) anomena “ ordinacions de 
reforma orgànica” en el si del Conseil i que 
vénen centrades en dos objectius: La substi- 
tució del Conseil General de caps de casa per 
un de més réduit i l’establiment del sistema 
insaculatori. És l’aprovació de les ordina
cions per una autoritat superior la que acaba 
amb el procès formulador. Aquesta autori
tat será, en el cas de Sabadell, el rei, actuant 
en el seu nom el seu lloctinent, com a autori
tat delegada, en tractar-se de vila reial. D’ací 
ve la caracterització diplomàtica dels capí
tols que, en èsser aprovats pel virrei i auten- 
ticats per la intervenció del notari i testimo- 
nis, adquireixen la categoria de privilegi.

Aquest privilegi vol posar fi als conseils 
generals amb assistèneia de la majoria de la 
poblaciô. Es confirmen els privilegis de 
1553, el de 1585 i el de 1587, en els quais, si 
bé s’establia el conseil réduit no se li donava 
rautoritat del fet per a tota la Universität.

Continuant amb el context del “ Llibre de 
privilegis de Sabadell” i dins de l’època his
tórica que correspon al régnât de Felip II, 
trobem una concòrdia de 29 d’abril de 1588. 
Aquesta convinença és entre dues universi- 
tats amb una conflictivitat més aparent que 
no pas autèntica. Es tracta d ’un acord entre 
la Universität de la part forana de Terrassa i 
la de Sabadell, per qüestió de termes: “ ... 
passagi seu itineris et que est et transit inter 
vallum ravalis...” . Aquest carni és proper 
als murs de Sabadell. La còpia hi figura en 
darrer lloc, a l’ordre del “ Llibre” . La qües
tió de termes té la suficient importància corn 
per merèixer ocupar un espai al cartulari.

Els cinc documents corresponents a Felip 
III són de 1599, 1602, 1608 i 1609. Preferei- 
xo d ’integrar-los en una sola entitat perqué 
tots cinc reuneixen les caractéristiques que 
he assenyalat en el de Caries I sobre la insa
culaciô i el de Felip II sobre el trentenari. 
Són com aquelles “ ordinacions de reforma 
orgànica” . La temàtica és per si mateixa 
prou definidora dels canvis que el municipi 
va sofrint durant l’Edat Moderna.

El primer dels privilegis és de 13 de juliol 
de 1599 i s’hi autoritzen unes concessions a 
la vila de Sabadell, dins del concepte general 
de “ pro bono regimine” . Es tractarà dels 
oficis de procurador reial i de mostassaf, la 
confirmació del privilegi del trentenari i el 
guiatge de mercat. Aixi mateix, es concedeix 
no haver de donar comptes al mestre racio
nal, al.ludint a un privilegi atorgat pel rei 
Pere III l’any 1375 i que curiosament no fi
gura al “ Llibre” .



“ Seguidament, i idntre de la mateixa linia, 
trobem el privilegi de 19 de novembre de 
1602. En eil es defineixen les causes que do
nen Hoc a la substitució del procurador reial 
i del mostassaf, les persones que poden fer- 
ho i deis cárrecs de corredor i de missatger. 
Aqüestes concessions, “ pro bono publico 
villa Sabadelli” tenen les caractéristiques 
d’ésser demanades pel sindic encarregat pels 
jurats i prohoms de la vila, per acord del 
conseil general.

La importáncia que el cárrec de mostassaf 
tenia en una vila que gaudia deis privilegis 
de fira i retorn de fira i celebrava mercat set- 
manalment, ve determinada per nombroses 
concessions reials. Una d’elles és el privilegi 
de 23 de setembre de 1605. El mostassaf és 
l’encarregat de la inspecció i contrast de pe
sos i mesures i de la vigiláncia del mercat, 
deis comerciants i deis artesans de la vila. El 
seu nom i funcions tenien com a model el 
“ al-muhtasib” de les poblacions hispano- 
musulmanes, successor en el segle XI dels 
antics “ zabazoques” . Tenia per altra banda 
al seu càrrec Tavituallament de la vila i la 
policía del mercat: per fer notar la seva 
autoritat se li concedeix, per via de privilegi, 
portar una vara verda de canya de dos pams 
de llargária.

Els dos últims privilegis de Felip III van 
seguits en Tordre al “ Llibre de privilegis’’; 
ambdós corresponen al mateix mes i any, fe- 
brer de 1609. El primer cronologicament és 
de 4 de febrer de 1609; es demana per la ma
teixa via de “ suplicationis” i la concessió es 
fará per via de “ privilegi” . La finalitat és, 
com en els anteriors, “ per lo bon gobern i 
administratio” de la Universität.

Es tracta d’un privilegi en qué, com en el 
del mostassaf, es dona molta importáncia a 
Taspecte extern deis personatges publics per 
conformar, en certa manera, llur autoritat. 
Així, els jurats es podran anomenar conse- 
11ers i podran Huir, en determinades oca- 
sions, una insignia o beca de grana vermella 
i el veguer o porter podrá portar en els ma- 
teixos actes una vara o maça de plata guarni
da. Aquests extrems són gairebé tots d’ordre 
intern o de funcionament del mateix conseil 
municipal.

L’últim dels privilegis de Tépoca de Felip 
III, de 26 de febrer de Tany 1609, estableix 
que els forasters no puguin ésser insaculáis 
en els oficis de la vila. I en parlar de foras
ters es refereix de manera clara ais francesos 
i ais filis d’aquests, exclosos, d’aquesta for
ma, de tota participado en la política muni
cipal.

Fins ací hem estudia! uns privilegis que 
dins de TEdat Moderna permeten a les uni- 
versitats d’accedir a gandir d ’unes reformes 
tipiques de Tépoca i que configuraran el mu- 
nicipi a tot Catalunya. Passarem ara a fixar- 
nos en tres actes juridics o documents 
d’aplicació del dret que es troben melosos en 
el “ Llibre de privilegis” .

Les dates de formado deis tres documents 
tenen només la diferénda d ’alguns anys. La 
matéria que tracten és, directament o indi
recta, semblant. Tots tres están relacionáis 
amb la hisenda municipal i tenen, com a 
punt de connexió, una institució jurídica, de 
dret privat, que s’adoptará com una forma
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de crédit public per part de les universitats: 
el censal.

El primer dels documents, que col.lo- 
quem en aquest Hoc per un criteri determi- 
natiu del temps, correspon a Tàpoca de Huï- 
ment d’un censal amb la comunitat de pre- 
veres de TEsglésia de Santa Maria del Pi de 
Barcelona. Aquest censal, quitat el 17 de 
juny de 1597, havia estât encarregat per la 
Universität amb la finalitat de comprar blat 
per a Tabastament de la vila.

En segon Hoc, dins d ’un concepte sem
blant, trobem la creacio d’un censal a favor 
de THospital de Sabadell. És Tobligaciô que 
contrauen la vidua i el fill d’un antic funcio
nar! municipal mort, de pagar una pensió de 
cent Hiures anuals per cobrir els deutes que 
el finat va deixar pendents durant els anys 
que va ésser clavari de TEsglésia i els que va 
ésser palloler, càrrec que tenia el dia del seu 
traspàs. Per assegurar el pagament de la 
pensió, hipotequen una casa a la plaça ma
jor de la vila, on s’havia célébrât de vegades 
el Conseil. El document és de 24 de setembre 
de 1598.

Finalment, és una àpoca de Huïment de 
part d’un censal, concertât amb una comer
cian! barcelonina. Elisabet Jordà, pels ju
rats de Sabadell, com a sindics i procuradors 
de la Universität de la vila.

Aquests tres documents tenen en comú la 
seva prôpia essèneia jurídica. Per qué s’in- 
clouen com a privilegis? Els motius crée que 
els hem de trobar en la demostració formai 
que es tracta d’un municipi plenament cons- 
tituït i en la possibilitat d’autonomía muni
cipal en matèria de finances. La Universität 
figura corn a deutora de la pensió d’un cen
sal créât per la sola decisió del Conseil Gene
ral, concertât amb una comunitat eclesiásti
ca, amb unes finances molt fortes, provi- 
nents dels delmes i d’altres emoluments que 
rebia. D’altra banda, una persona, aliena a 
la vila, amb possibilitats econômiques per a 
actuar com a creditora de la pensió. Final
ment, la mateixa Universität, representada 
pels jurats, administrador s de THospital, fi
gurará com a creditora de la pensió d’un 
censal que cobrirà els deutes d’un funcionad.

Un dels avantatges d’aquesta modalità! de 
crédit public és la facultat que té la part deu
tora, és a dir, la Universität, de demanar en 
qualsevol moment Tamortització de tot o de 
part del capital. En cap moment aixô no es 
pot fer per la part que atorgava aquest cré
dit.

Finalment, hi figuren unes ordinacions de 
la Confraria de la Purissima Concepció. La
data és de 27 de novembre de 1609. Aquesta 
confraria no té carácter gremial, la seva fun- 
ció essencialment de carácter religiós, supo- 
sa unes finalitats d’auxili espiritual i de coo
per ació mùtua entre els sens membres. És 
ùnicament una confraria de devoció, però 
en la seva prôpia organització interna supo- 
sa la intervenció dels consellers i del Conseil. 
Les derrames que s’obtindran i les possibili
tats d’augmentar el que podriem anomenar 
“ capital” de la mateixa associaciô, podrien 
ésser un altre dels motius per a la seva inclu- 
siô en el “ Llibre de privilegis” .

La decisió de tenir guardat tot alió que su- 
posava la Ilei de carácter local per una ban
da, juntament amb el desig de defensar les 
concessions obtingudes dels reis i el que su- 
posava de participació económica de la vila i 
d’autonomia en el govern de la municipali- 
tat, porten a copiar en un Llibre tots els pri
vilegis i altres coses de la vila, per decisió del 
Conseil General del 27 de desembre de 1605 
(4). •

NOTES.
7.- És, molt resumit, un deis capitals de l ’estudi 

“Llibre de privilegis de la Universität de la vi- 
la: terme de Sabadell”, realitzat amb l ’ajut 
economic de la Caixa d ’Estalvis de Sabadell.

2. - A.H.S. Llibre de privilegis D-12-1.
3. - Josep M. FONT RIUS, “Ordenanzas de re

forma orgánica en municipios rurales catala
nes (siglos XVl-XVIII) Anuario de Historia 
del Derecho Español. Estudios en homenaje a 
don Galo Sánchez. Instituto Nacional de Es
tudios jurídicos. Madrid, 1961.

4. - A.H.S., A-5, folis 28 v. 29 r. 29 v. 30 r.
Ernest MA TEU I VIDAL Ordinacions de la 
Universität de la vila i terme de Sabadell. Segle 
XVII. I, Comissió de Cultura Ajuntament de 
Sabadell. Sabadell.
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Els hereus de la terra” :
per Josep Torrella

P r e m i S a n t J o a n  d e  n o v e l . la

Ì  -1 premi de novel.la Sant Joan, que 
va instituí i sosté la nostra Caixa, ens ha 
conduit en aquesta seva sisena convoca
toria per una via narrativa ben diferent 
de les cinc primeres.

D’entrada, cal observar que Tautor 
de la novel.la premiada és alié al rengle 
d’escriptors joves -o relativament joves- 
format en la correntia d’una narrativa 
també jove -o relativament jove-; fres- 
sejadors d’esquemes intel.lectualistes i 
provocadors de malabarismes técnics. 
Manuel Bofarull i Terrades no sois es 
desmarca en edat deis premiats a les an- 
teriors convocatóries del mateix premi i 
de la majoria deis que reixen en altres 
diverses justes; també el separa de tots 
ells el fet d’haver arribat al premi no 
precisament a costa d’una déria especí- 
ficament encaminada a la creació literá- 
ria sinó com a decantació, com a 
corol.lari d’una experiéncia d’anys de 
vocació historicista, d’escorcoll investi
gador entre paperassa d’arxiu i també 
en les fonts terrais i populars directes. 
En definitiva, Bofarull forma part del 
cens de persones de bona voluntat que 
són etiquetades amb l’eufemisme de 
“ estudiosos” .

La novel.la “Els hereus de la terra” 
és la reconstrucció d’una de tantes ba- 
ralles internes que han ensangonat la 
nostra península; concretament, la deis 
reialistes -defensors de l’Espanya tradi
cional, de monarquía absoluta- contra 
els constitucionals -els que bregaven per 
r  obertura liberal proclamada a les 
Corts de Cadis. El relat s’inicia el 1822 
sota el régnât de Ferran VII, monarca 
qüestionat per uns i reivindicat per ai- 
tres.

Per al seu propósit, descriptor va 
prendre una figura histórica, la del ge
neral Romagosa, cap de les forces reia
listes catalanes. Es tracta d’un home ex- 
tret del camp, amb una formació cultu
ral rudimentària be que posseidor 
d’una lúcida intel.ligéncia natural i amb 
cobejança política i dots de comana- 
ment. Però el novel.lista li dóna un pro- 
tagonisme difuminat, embolcallat de 
suggeréncies, i li anteposa en primer pia 
l’auténtic protagonista: un personatge 
imaginari que pren el rol de narrador 
com a suposat testimoni vivent dels fets 
i que dóna al lector, per reflex, la imat- 
ge objectiva, ni mitificada ni desmitifi
cada, del capdill Romagosa.

El relat segueix minuciosament, però 
amb ritme, la dotzena d’anys d’aquella

conflagració desballestada que succeía 
a poca distància la guerra amb el fran
cés per la independéncia, i que a les se- 
ves acaballes empalmaría amb la dita 
“ dels malcontents” i, a continuació, 
amb la de carlins contra isabelins; totes 
tres, aqüestes, internes, és a dir de signe 
fratricida.

L’autor no ha recorregut a cap artilu- 
gi argumenta!. I si aixó pogués ser près 
com un valor positiu, també podría ser 
causa que se li imputes una manca d’or- 
todóxia novel.lística, concepte sobre el 
qual tant s’ha discutit i pontificat. En 
can vi, no se li pot regatejar una ben tra- 
vada cohesió d’elements posats en joc 
ni una força de suggestió que encomana 
al text l’interés pareil al que podría néi- 
xer d’una fabulació que s’hagués incor
porât ais fets de base gairebé documen
tal, deixant-los com a teló de fons.

S’endevina en l’autor el llarg aplec de 
dades que ha d’haver reunit a còpia de 
regirar les fonts de la petita història; 
aquella que es dilueix pels pobles i viles 
del terrer. Aixó, d’una banda; de l’al
tra, també evidencia un contacte perso
nal molt a fons amb la multiplicitat de 
contrades rurals i de nuclis urbans per 
on el desconcert de la Iluita obliga els 
personatges a zigzaguejar. Aixi mateix, 
la coneixença genérica d’aquella huma- 
nitat desorientada, convertis els uns en 
milicia inexperta i aguantant, els altres, 
éxodes, saqueigs i represàlies.

Bofarull demostra haver pénétrât en 
el moli de la vida catalana de l’època, 
en el seu vocabulari, en els seus cos- 
tums. Les descripcions dels encontres 
bél.lics són riques i també ho són els re- 
trats de tipus, d’ambients i de paisatges, 
aixi corn la recopilaciô onomàstica.

L’estil no traeix pas descriptor pri- 
merenc; té la maduresa d’una ploma 
bregada i ho deixa tot lligat a conscién- 
cia. El llenguatge és frondós sense en- 
farfec; procura no oblidar -amb el mar
ge de relativitat que es deu poder conce
pir a un escriptor- que ha de ser atribuit 
a un narrador de poblé. I sap trobar el 
to que convé a cada situació. Enriquei- 
xen la novel.la fragments d’inflexió liri
ca i altres de dramatisme intens. Veiem- 
ne unes mostres:

Penso en el m eu pob lé  de secà, on la 
neu am b prou  fe in es  hi cau una vegada 
Pany i, llavors, cobreix només, am b un 
m antell prim  com  un tel de ceba, la ca
rena que s ’allarga des de Permita de 
Sant A n to n i f in s  al p ia  del Quadrell. 
Sento un p ro fu n d  enyor d ’aquella terra 
cálida i p laent i penso en aquell oratjol 
suau i aquell so l abundós i benigne, i en 
totes aquelles herbes remeieres que p er
fu m e n  Paire i escampen arreu una in fi
nita sensació de benestar.

L a  llarga fila  d ’hom es es detura de 
tant en tant, i en aquests m om ents  
d ’im m obilitat percebem  encara m és la 
gelor, i ens freguem  les m ans i provem  
de m oure els dits dels peus i ens colpe- 
gem els costats i les carnes. A  m és d ’un, 
la fred o r  li glaça el cor, i resta clavat, 
perqué els seus m em bres ja  no obeeixen 
la seva voluntat i té les extrem itats com  
fu s te s  corsecades.

Però també apareixen llambregades 
d’un humor planer; com aquest de 
quan el narrador acompanya el general 
a una entrevista al palau reial de La 
Granja. Diu:

H e de confessar, però, que la figura  
del monarca és desagradable; té unes 
celles espesses i aliargades, una boca en- 
fonsada . de llavis m al dibuixats, i, quan  
riu, m ostra unes dents ennegrides i m al 
anivellades. N o  em p u e  estar de pensar 
que soc ben babau d ’oferir la m eva vida 
per un tipus aixi. Però Déu nos en 
guard d ’un J a està fe t .

Pot apreciar-se de passada corn, re- 
colzat en la sornegueria i en la manca de 
convicció ideològica sòlida del perso-
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natge, T autor es manté al marge de les 
dues bandositats en pugna.

D’altra banda, “Els hereus de la te
rra” no es limita a ordenar una recons- 
trucció històrico-ambiental i a perfilar 
un exercici d’escriptura literària, sinó 
que aconsegueix d’establir un parai.le- 
lisme punyent entre el reguitzell de mal- 
vestats combatives que han flagellât el 
país al llarg deis segles. La lectura 
d’aquest diguem-ne “gran reportatge 
simulât” d’una guerra concreta, la de 
reialistes contra constitucional, amb 
les seves reciproques batzegades, amb 
tot els seus errors i crueltats per un cos
tal i per l’altre, amb tota la seva reper- 
cussió dolorosa damunt la vida quoti
diana de la soferta gent treballadora i 
pacífica, ens revela aquella guerra com 
una imatge germana de la que ens tocá 
de viure a molts deis lectors; una imatge 
palpable que nosaltres negligíem perqué 
a les guerres pretèrites hi solem accedir 
a través d’uns paràgrafs de manual 
d’història i el nostre punt de mira egois
ta no ens ha permés mai de pensar que 
el drama del poblé pugui reproduir-se si 
fa no fa igual d’una contesa a una altra, 
salvant les variants circumstancials que 
cada época imposa.

És obvi que aquest résultat ja devia 
entrar en els projectes de Manuel Bofa- 
rull. Si més no, diríem que ho palesen 
els paréntesis intercalais, amb els quais 
el novel.lista juga a caprici amb el 
temps, unes vegades retrotraient-lo i, 
altres, anticipant-lo, però sempre ac
centuant el sentit repetitiu de les esco- 
meses històriques. Els darrers paràgrafs 
del llibre són ben definitoris en aquest 
sentit. Heu-vos-en aci un:

Són lots élis els hereus d ’aquesta  
terra, que passen dam unt duella com  hi 
passa el vent i que hi rom anen un tem ps 
concret i définit, com  qualsevol herba 
remeiera, i que, m entrestant, han de su 
portar sovin t les agressions d 'innobles 
autoritats, les gabelles que m ai no sa
ben on van a parar, les guerres que al
tres han encès...

Aquesta gent de la terra són, en el 
fons i indistintament de com pensen, els 
auténtics herois -o potser se n’hauria de 
dir anti-herois- del drama, ja siguí amb 
l’arma a la mà o amb l’arada. #

Descobreixi la naturalesa 
amb les 

bones herbes 
“ EL RECÒ”

Sant Pere de Ribes 
(Barcelona)

Contemplado del mar a la nìt
per Estere Pujol i Ports

Ones suaus, guspires de lluna, 
lluna d’argent al cim, 
lluna d’argent batut a I’aigua;

vénen les ones, cargolins de miralls embolicats,
vénen i escupen Hums i centelles
sobre la sorra i les petxines i els cranes adormits.

Aigua que s’esborrona i s’esborrifa, 
que aixeca el cap i l’acota vergonyosa, 
cap coronat de perles fonedisses, 
catifa viva que va i ve de segles i segles.

L’ona s’esbadella en arribar al sorral, 
i l’espetec pelut s’escampa per l ’ombra,

i quan un ressó mor, en neix un altre, 
i mai no n’hi ha un, de darrer, 
que clogui l ’eterna melodía de l’aigua.

SAJOLIDA LA CAMPANA
C/. La Rosa, 12 

Tel. 725 26 71 - SABADELL

COSMÈTICA NATURAL 
MEDICACIÓ NATURAL 

PRODUCTES NATURALS
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Com una mena de provocado
per Pere Font Grasa

“ Juanita Banana is you ” , 1971 (86x127) Francese Artigau (Barcelona 1940).

1^'n bon dia els parisencs van trobar 
els ferros de la Eiffel entortolligats i en- 
vidriats, transformats en enorme massa 
cultural provocadora. El rei que va me- 
nar després de l’emperador De Gaulle, 
és a dir, un senyor de celles abundoses 
conegut corn George Pompidou, va im
pulsar aquella mena de provocado cul
tural afrancesada. Paris ja perdia per 
quatre beatles a zero davant Londres, 
per culpa d’una bohèmia que des del 
manifest del primer terç de segle, ha- 
vien clos dins el pessimisme sartrià, un 
cicle vital de la Ciutat Llum: Ara calia 
sortir a la superficie, surar, dir-li al 
món que Paris to jour Paris, ai las!!!.

Era un estil nou de botiguer: De la 
Eiffel al Montparnasse, tôt el conjunt 
de la llatinitat (!) havia saltat les mura- 
lles amb els cotxes de les ussines nacio- 
nalitzades. Ara els supers, els hiper s i 
les “grans superficies’’, eren l’espill on 
es miraven els consuméristes gavatxos. 
No es féu estrany, ans al contrari, que 
entre el Louvre i el fons histôric de la 
Gran Capital, decidissin servir la pro
vocado, primera passa vers el maig del 
6 8 .  Més O menys.

Aqui, a Sabadell, la provocado ha 
estât la manca de provocació. Gent de 
Casa Nostra va haver de provocar-nos a 
tots plegats fent un manifest a la Plaça 
de Catalunya (de Barcelona, natural-

ment); la impenetrable Acadèmia de 
Belles Arts es feia permeable dins d’un 
ordre: la provocació de la Sala 3 no era 
més que un soterrani amarat d’ideolo- 
gisme mal entés, mal comprès, més teô- 
ric que no pas pràctic. Totes les revolu- 
cions de Belles Arts no eren provoca- 
cions: eren un mostrar! voluntàriament 
desfassat per no espantar les institu- 
cions benpensants o les autoritats que 
tôt ho malpensaven. Ens ha mancat 
provocació.

Ara cal anar més enllà. El projecte de 
Can Llonch pot acabar essent un pro
jecte de Can Turull: un casalot, un pati, 
una transformació, un emmagatzemat- 
ge. Pot faltar-hi estimul i provocació.

Per exemple: jo transformarla
aquells terrenys de la Riereta (en diago
nal al Banc de Sabadell), damunt el te- 
rreny de joc de l’Atlètic Sabadell, i en 
faria un Centre d’Art Contemporani; o 
bé transformarla l’Acadèmia de la 
Guàrdia Civil en centre revolucionar! 
de l’art sabadellenc; o bé l’antiga esta- 
ció transformar-la en zona de Far-West 
cultural; o bé al Parc Tauli, mirall de 
tots els miralls sanitaris, afegir-li un 
edifici pop-pom pidounià  a partir de la 
transformació de la veina Torre de 
l’Aigua.

Corn una mena de provocació per no 
perdre el fons Tous-De Pedro. •

’exposició que hem vist a la Casa 
Turull ha estât d’un gran alicient cultu
ral; revisar l’evolució d’art pictòric dels 
anys 60s i 70s fou una sorpresa agrada
ble només a l’abast d’unes poques per
sones. La Col.lecció Tous-De Pedro \u 
convidar-nos a presenciar d’una tacada 
quadres de Saura, Millares, Ráfols Ca- 
samada, Zush, Llimós, Cuixart, Beuys, 
Christo, Ben Vautier, Canogar, Cibul- 
ka, Hernández Pijuán, Guinovart, 
Equipo Crónica, que com deia el matri
moni format per Isabel de Pedro i Ra
fael Tous, és una petita mostra d’ur 
fons formidable intégrât per més de 
1.200 obres originals signades per méi 
de 300 artistes (80 dels quais són estran 
gers). Al Museu d’Art, diuen les cròni- 
ques: “ Mai no s’havia vist un luxe tan 
modern a Sabadell’’.

CENTRE D’ART CONTEMPORANI
Aquest tast, aquesta petita mostra, 

volia demostrar-nos als sabadellencs 
que un période tan apassionat de l’evo
lució de l’art podria ser el punt de parti 
da del futur Centre d’Art Contempora
ni. Quelcom semblant al Pompidou de 
Paris, que mimèticament és recordat 
quan de fer-ne una de grossa es tracta...

En Rafel Tous ho ve dient de manera 
clara: “ Voldria veure im pulsât un cen
tre d ’A r t C ontem porani instaU at a la 
Casa Llonch, al barri de Gràcia, de ni- 
vell europeu i am b projecciô intensa da
m un t tô t C atalunya”.

Tous^De Pedro són els propietaris de 
METRÔNOM, la sala més avançada de 
la moguda barcelonina. Al carrer de la- 
Fussina s’hi barregen tots els licors, to
tes les flaires, totes les pinzellades ( 
també totes les bajanades) d’un art hi- 
perfuturista que ningù no sap on anir? 
a raure. A METRÔNOM els videos, eL 
xips, 1’electrónica... la sabata, l’espar- 
denya, els veils cotxes ianquis, les esto- 
res i els contenidors, solen ser suport 
d’un art que va més enllà. Ja no és \i 
década beatliana dels 60s; ara ja s’har 
trencat totes les cadenes, ja s’han fet es- 
cletxes al mur, a la tanca floydiana i le? 
generacions deixen corn a mostra ar
queológica el pop art. A METRÔNOV 
s’impulsa, es dóna divulgació i metres

AMB TOTA SEGURETAT...

A\SS
Mùtua de Seguros de Sabadell

Indùstria, 16
Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL
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La ciutat no pot perdre passada.

Centre d ’art contem porani, un projecte dinam itzador
La donado de 1.200 obres de la col.lecdó Tous-De Pedro, un fons que no es pot perdre. per P.F. G.

“ Sense títol” , 1975 (124x33) Caries Mensa (Barcelona 1936).

quadrats a revolucionaris de l’art. Tous 
i De Pedro no fan altra cosa que conti
nuar el seu propòsit expressat amb el 
fons que comprèn els anys 60s.

CIUTATS MITJANES
Segons Tous: ” Un Centre d*Art 

C ontem porani com  el q u e pretenem  no- 
més té sentit en ciutats m itjanes, ciutats 
que articulen el país, i que necessiten 
im puls per descentralitzar la cultura 
barcelonina”.

Per tal de passar a la práctica, Rafael 
Tous, empresari téxtil d’ascendència sa- 
badellenca, negocia el projecte d’un 
Pompidou a la sabadellenca.

Les noticies no són ni positives ni ne
gatives; més aviat tot el contrari, que 
diría un currante del teatre madrileny... 
Es diu que la Generalität ha ofert uns 
quants milions per engegar l’obra i que 
el Banc de Sabadell pot pagar la cons- 
trucció de l’auditori.

En aquest catáleg del que ha estât 
l’art pictóric durant la década esmenta- 
da, s’hi veu des de l’informalisme pictó
ric de finals dels cinquanta fins al re- 
brot de l’art conceptual que s’ha apre- 
ciat a les primeries dels anys 80.

UN PROJECTE AMB AMBICIÓ
La pobresa cultural de la Ciutat ha 

quedat palesada per la manca de pùblic 
a les sales del veli casalot del R ico Cata-

lân. Una obra provocadorament con- 
temporània i amb el valor afegit d’un 
engrescador projecte, era mereixedora 
d’una desfilada constant de sabade- 
llencs minimament motivats.

Ho escrivia Francese Cutchet en el 
diari local: “ És un projecte amb ambi
ció que ha aglutinat totes les manifesta- 
cions artistiques d’avantguarda i que 
potenciaria culturalment la nostra ciu
tat perqué ni tan sols Barcelona gaudeix 
d’un indret permanent on s’aboquin les 
darreres tendéneies” . Arribats en 
aquest punt seria positiu que, un cop 
superat el période d’electoralitis, 
l’Ajuntament es definis sobre el futur 
del fons Tous-De Pedro. Un catàleg 
que inclou 1.200 quadres, més de 
10.000 originals de cómic i 3.500 peces 
d’obra gràfica. El regidor de Cultura, 
l’Isidre Creus, deia que a l’Ajuntament 
“ li interessa moltíssim la donació, el 
que passa és que a mi, personalment, 
no m’agrada parlar de les coses fins que 
no están ben lligades” . Per l’Académia 
de Belles arts, a élis “ningù no ens ha 
demanat opinió. Si l’Ajuntament ens 
hagués demanat de participar-hi, tal ve
gada ho hauriem discutit’’. El secretar! 
de Belles Arts anava més Iluny: ”De 
fe t ,  crée que el projecte ens desborda”.

TERRA ERMA
Les llambordes del carrer de la Fussi- 

na, al costat del bell Born, són testimo- 
niatge viu d’un art contemporani que 
només sembla tenir ressó a la metrópoli 
barcelonina. Diu Rafael Tous: ”E l p a 
per om nipoten t i a vegades acaparador 
de Barcelona sem bla amenaçar en con
vertir la resta de Catalunya en terra 
erm a”.

Les 1.200 obres han d’ésser el punt de 
partença d’un Centre d’Art Contempo
rani rie i dinamitzador per a la cultura 
entesa com equipament, bagatge, suport 
de l’evoluciô cultural dels indigenes de 
les altres tribus catalanes... No només

AMB TOTA SEGURETAT...

Mùtua de Seguros de Sabadell
Indùstria, 16

Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL

“ Troncs lligats’’, 1975 (125x123) Josep Guinovart 
(Barcelona 1927).

l’urbanicola capitali ha de tenir accès, 
art i part, en 1’estructura artistica del 
Principat. Tots aquells que arribaven de 
poblé, eren, han^stat, transformats pel 
gran poder de la Ciutat Comtal.

El matrimoni Tous-De Pedro s’han 
dolgut de la llarga nit i, fins ara, negati
va de les gestions: ”L a  manca d ’una 
dotació econòmica, hum ana o tècnica 
podria  condem nar aquest hipotètic  
Centre a un provincialism e nefast, que  
ni tan sols seria capaç d ’assegurar la 
participació ni la il.lusió dels sabade- 
llencs; esdevindria un m er am ulet con
tra la mala consciència cultural”.

ART I PART
Hi ha hagut una “viva polémica’’ 

ciutadana arran de la donació i el fet de 
la creació del Centre d’Art Contempo
rani a Can Llonch. Segons l’Ajunta
ment l’avantprojecte està gairebé en- 
llestit i fins i tot se’ns diu que abans de 
fi d’any poden començar les obres. Tot 
plegat amb el lógic pessimisme de Ra
fael Tous i Isabel De Pedro cansats de 
voltes i révoltés; d’anys i planys; de mú
sica celestial i de paraules sense acciò. 
Si horn recorda les batalletes ciutadanes 
per assolir la transformació actual de 
tres museus (a partir d’aquell magatzem 
d’objectes plens de pois) o bé la més co- 
neguda adaptació de la Casa Turull, 
pot comprendre que la donació de 
1.200 obres d’una década prodigiosa, 
pot portar-nos fins més enllà de l’any 
2.000. O bé que els generosos donants 
ho hagin engegat tot a dida. •
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”N o  m 'interessen la cultura ni 
l ’estètica: sóc un hom e d ’accio” 

Philippe Starch

: % questa primavera el Cap i casal és 
una festa, un esclat ufanos d’estètica, 
de cultura, on les mostres i les exposi- 
cions importants coincideixen i succeei- 
xen alegrement i imparable. Horn no 
aconsegueix de donar l’abast: “El drac 
en la cultura medieval’’, “ Joves fotó- 
grafs’’, “ L’art en les col.leccions de la 
Casa de A lb a ” , “ Rodin’’, “ Mies van 
der Robe 1886-1969’’, “ Fabiá Puigcer- 
ver, obra escenográfica 1981-1986’’, 
“ 100 anys amb Sherlock Holmes’’, 
“Picasso cubista 1907-1920’’...

La bústia esdevé una cascada d’invi- 
tacions, de programes i d’informació 
generada a Barcelona, que ofega els rie- 
rols provinents d’altres indrets. Rierols 
que porten, però, la noticia d’esdeveni- 
ments culturáis tan importants com 
“Els seixantes i setantes a la col.lecció 
Tous-de Pedro’’, al nostre sabadellenc 
Museu d’Art, i la retrospectiva “ Joa- 
quim Vancells, el paisatge i la ciutat’’, 
al Centre Cultural de la Caixa de Te
rrassa, presentada en un magnifie 
llibre-catàleg pel meu amie Marc Mo- 
lins. Mostres que, no per conegudes, 
hom pot deixar de visitar.

Dins d’aquest ample context, i con- 
cretament de l’exposiciô de les col.lec
cions de la Casa de A lba , he tingut el 
goig de ser convidat a la conferèneia 
que l’excel.lentissim senyor Jesús Agui
rre i Ortiz de Zárate, D uque de A lba , 
ha pronunciat el dia 13 de maig al Cen
tre Cultural de la Fundació Caixa de 
Pensions sota l’enunciat “ Una silla pa
ra dos riberas’’ i referida al descobri- 
ment de dos paisatges -Paisatge am b  
fo r t i  i Paisatge am b pastors- tinguts in- 
ventarialment per anónims i la fundó 
deis quais es reduía a cobrir parcial- 
ment les altes i obscures parets d’un 
passadís palati, fins que la fina intuició 
de la duquessa i la curiositat i rigor 
intel.lectual del due obren la possibilitat 
que aquelles teles siguin pintades de mà 
de mestre i que la signatura que hi apa- 
reix pugui ser, com així quedará demos- 
trat més tard, amb tota certesa, la de 
José de Ribera, E l Españólelo  (1591- 
1652).

La silla para dos riberas és una figura 
metafórica. Voi representar que en les 
peripécies de la investigació -passar del 
cálid al fred, de la llum a la penombra i 
viceversa cada cop que intervé un nou 
expert o bé es realitza una nova prova- 
els ducs es prenen un temps de repós per

a contrastar els parers i analitzar els dic- 
támens de les autoritats consultades; un 
descans per a sospesar i considerar ob- 
jectivament les dades. Significa 
asseure’s a passar balanç, car la cosa no 
és pas per menys: tirar per terra la teo
ria que en el barroc no es pintaven pai
satges -ja en el Renaixement pintar 
“països” no ho feien pas els pintors si
no que era tingut per un mester d ’apre- 
nents i entreteniment propi de dames 
joves O desvagades i de /rares...- o 
descobrir-ne les dues excepeions que la 
confirmen encara més, els dos merave- 
llosos Ribera de la col.lecció d’Alba.

De la cadira metafòrica passo ara, si 
m’ho permeteu, a la cadira Barcelona. 
A la Fundació Joan Miró, i organitzada 
pel The M useum  o f  M odern A r t  de No
va York, hi ha hagut del 9 d’abril al 31 
de maig la gran mostra de Ludwig Mies 
van der Rohe, el mestre dels espais con
tinus i fluents, el millor arquitecte ale- 
many modern i, juntament amb el fran
cés Le Corbusier i el nordamericà Lloyd 
Wright, una de les tres grans figures de 
1’arquitectura contemporània; autor, 
entre tantes obres mestres escampades 
arreu del món, del pavelló alemany de 
l’Exposició Internacional de Barcelona 
del 1929, suara reconstruit, ço que fa 
que l’exposiciô del centenari de Mies 
s’acabi precisament a Barcelona després 
de ser exhibida a Chicago i a Berlin.

ARQUITECTURA D'INTERIORS 
DISSENYS A MIDA_________

( y ù & Q d j l è '

RONDA ZAMENHOF N.o 151 
T. 7265650 SABADELL

En ocasió de la visita dels monarques 
al Pavelló d’Alemanya durant la inau
gurado oficial de l’Exposició Interna
cional del 1929, Mies va dissenyar la 
cadira Barcelona per als reis Alfons 
XIII i Victòria-Eugènia.

Sense feina després del tancament de 
la Bauhaus pels nazis. Mies accepté 
l’oferiment del Chicago A rm o u r Insti
tute i l’any 1938 se n’hi ana a dirigir-ne 
Pescóla d’arquitectura, que més enda- 
vant prendria el seu nom actual d’Insti- 
tut Tecnológic d’Illinois. Amb el seu 
anglés rudimentari va fer popular entre 
els seus alumnes una frase: Torna-ho a 
fe r !

Com Le Corbusier i Wright, Mies, 
que havia acabat la seva educado a 
l’edat de quinze anys, no havia estudiat 
mai en una escola d’arquitectura. Mal- 
grat aixó fou director de la Bauhaus 
durant els anys 1930 al 1933 i la seva 
carrera americana, que s’inicia dirigint 
Pescóla d’Illinois, duraria trenta-un 
anys, fins a la seva mort.

Mentrestant, la cadira creada per als 
reis d’Espanya anava essent coneguda 
arreu del món amb el nom del nostre 
Cap i casal.

De la cadira Barcelona passarem, fi- 
nalment, a les del café Costes de la Pla
ce des Innocents, de París. Aquests fun- 
cionalistes seients han estât pensats en 
benefici dels cambrers i només tenen 
tres potes: la supressió de la quarta és 
per evitar-los entrebancades.

L’autor d’aquests artilugis té trenta- 
vuit anys, es vesteix com un membre de 
la banda deis àngels de l ’infern i tripula 
una “Harley Davidson’’greixosa. Es 
tracta d’un tipás alt i gros que es cofa 
amb una boina negra que no es deu treu- 
re ni per dormir. Es el gran dissenyador 
industrial francés Philippe Starek que, a 
Amsterdam, acaba de deixar espatarrat 
un auditori d’estilistes, postmoderns, 
gent de Pambient del disseny f i ,  elitista; 
aquests espécimens humans que fins i tot 
van vest its de dissenyador.

El motorista, que a la seva dissertació 
holandesa ha deixat anar la frase que 
encapçala aquest article, compta en el 
seu haver amb Pencàrrec de la familia 
Mitterrand de decorar els seus aparta- 
ments de l’Elisi; amb la realitzaciô del 
restaurant Manin, de Tokyo, Pambient 
del quai respira la nostàlgia dels anys 
40; amb els seus treballs constants per a 
la firma XO i amb el seu lligam amb la
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companyia Trois Suisses, que distri- 
bueix cinc milions de catàlegs l’any.

Quan, ja de nit, sortia de rebre l’encà- 
rrec dels Mitterrand, va veure al carrer 
unes butaques veiles que aigu hi havia 
deixat perqué l’escombriaire les retirés. 
En prengué una i la va utilitzar de model 
per a dissenyar la cadira del despatx del 
president: N o és la cadira d ’un rei ni 
d ’un farad , diu ell mateix a l’astorat 
auditori; gairebé no és rés...

Torna-ho a fe r , li diria Mies, i pensa- 
ria irònicament: La cadira d ’un rei és la 
Barcelona!

Aquest xicotàs, Starck, és un dissenya- 
dor democràtici es preocupa més dels 
cambrers -encara que hagi de tenir els pa- 
rroquians estintolats sobre tripodes-que 
del propi president de la Republique.

Vint-i-tres de maig a les 8 del vespre. 
Amb el meu cosí, el Jove arquitecte Ri
card Perich, sortim de la Fundació Mi
ró. A les estribacions de Montjuïc 
veiem les primeres -horribles, brutals- 
parets mitjaneres del Poblé Sec. Des
prés dels croquis, els plànols, les ma- 
quetes i les fotografíes de les obres de 
van der Rohe, del seu diseurs dels mon
tants, el vidre, el marbre i la fusta, de la 

iseqüencialitat, trobem la trista realitat 
del suburbi. De la dignitat i el bon ofici 
d’un gran mestre passem a la Ilei de la 
selva: al cambalache de la pela  i del 
pam quadrat.

Dels “països” pintats a Itàlia de VE s
pañólelo , i dels paisatges d’en Vancells 
pintats a Terrassa 250 anys després, 
passem al nostre entorn actual pro fun -  
dam ent malmés que no solam ent es 
contem pla i es travessa, sino que essen- 
cialment es com pra i es ven, com diu 
Ángel Arisó al seu Ilibre “ La transfor- 
mació del paisatge terrassenc’’, Biblio- 
teques Soler i Palet, Terrassa, 1982.

De la cadira Barcelona a les lleugeres, 
desmontables, plegables, apilables i no 
per aixô precisament barates, del moto
rista.

Mentre continuem baixant la mun- 
tanya de Montjuïc penso que les coses 
s’han de mirar amb la suficient perspec
tiva histórica. Si des dels temps de Ribe
ra fins avui, a les portes de l’any 2000, 
han passât tres segles i mig, em plantejo 
la hipótesi que un home dotât encara de 
cultura, sentit estétic, Sensibilität i in- 
tuíció tingui, suposem que l’any 2350, 
davant seu dues obres, dos objectes 
d’autor desconegut però misteriosa- 
ment conservats, i se li apunti la possi- 
bilitat que puguin ser un pareil de van 
der rohes o dos stareks. ¿Com será la 
cadira en qué s’asseurà per pensar-s’ho?

De joglars
per Magda Recolons

1 segle XVIII els joglars ja no eren 
ben iguals que els de la Provenga o del 
Tolosá o de la terra d’Agen?a, de l’Edat 
Mitjana, però sí que, en el seu fer, enca
ra hi tenien una bona retiranga. A més 
d’improvisar cangons i tocar músiques 
dolces i alegres, eren un xic funámbuls i 
sabien fer uns jocs de mans molt diver- 
tits. Els recitals eren molt ben fets, pro- 
pis del seu ofici. Solien venir del cor de 
la velia Europa i de les terres dels vi
kings: per això tots tenien els cabells 
rossos i els ulls blaus i les dones sembla- 
ven valquiries...

Rodaven pel món amb els estris de 
muntatge per als seus escambells de 
nyigui-nyogui, entre els quals no hi po
dia faltar la catifa daurada d’origen 
persa, velia i bruta perqué no l’estova- 
ven mai; amb un tou de pois que hi ha
via que podia fer de matalàs amortidor 
en el cas que algún equilibrista caigués 
des de la corda. De catifes com aquesta, 
esfilagarsades i revellides, les compan- 
yies de joglars solien usar-ne perqué vai 
a dir que, totes elles, les passaven molt 
magres.

Un dia van actuar, convidats en una 
gran ciutat de la dolga Franga, uns co- 
neguts cantautors de gran prestigi: la 
joglaressa Dàtcher i el joglar Cook- 
Llell. Muntaren de pressa i cor rents, 
una mena d’entarimat amb un pai.li al 
damunt. A l’hora del recital tot sembla- 
va que anés d’allò més bé però, amb 
aqüestes, cauen els pals, s’esfondra la

tarima i ja tenim els dos joglars entorto- 
lligats i colgats per la vela del pai.li. 
Quin aldarull! Xiulades i bombardeig 
d’ous i tomàquets i d’altres productes, 
a dojo...

Tot d’una comenga d’enlairar-se la 
catifa amb els dos cantaires al damunt. 
Els espectadors queden bocabadats i 
criden:
- Mireu, mireu! Una catifa voladora.

La catifa no és que anés a una veloci- 
tat supersònica, però... Déu n’hi do! 
Aviat, cel amunt i llegiies enllà, comen- 
cen d’atalaiar-se els blancs penyals de 
Dover... Aterren a l’illa d’Anglia i la 
joglaressa Dàtcher exclama: -Aquí m’hi 
quedo jo! És el meu país i hi tine amies i 
bona clientela. Aquí l’escenari no s’es- 
fondrará... Adéu!

Joglar Cook-Llell diu uns mots caba- 
lístics a la catifa i, ara tot sol, segueix el 
viatge enfilant vers els Pirineus Orien
tals, cap al país deis arrauxats pel vent 
de tramuntana... Una poca estona més i 
la catifa va perdent velocitat i altura, i 
comenga de planar.

A la terra s’hi veuen unes grans ban
deroles i gonfanons amb uns escrits que 
el joglar volador no pot llucar prou bé 
fins que la catifa s’apropa més al sòl. I 
mai no dirieu qué llegeix. Unes lletres 
grosses diuen: VINE AL MERCAT, 
XATO!

Davant d’aquest eslògan tan cordial, 
joglar Cook-Llell pensa: -Aquí si que hi 
podré actuar, amb aquesta rebuda tan 
bona que em fan... Ja m’espavilaré per
qué em muntin bé l’envelat i, si pot ser, 
que no em costi ni una pela. •
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La moneda corrent
per Manuel Forasté

i^Fempre s’ha dit que les monedes són 
documents vius de la Història deis po- 
bles i aixô també es compleix en les mo
nedes que corren actualment i de les 
quais no fem gens de cas. Però si les mi- 
rem detingudament ens poden parlar de 
moites coses d’aquesta curta època de 
la monarquía que estem vivint.

Com per exemple:
Hem assistit a les ùltimes encunya- 

cions de les monedes de 50 cms. i que ja 
están fora d’ùs (1980).

Ha aparegut la nova pesseta d’alumi- 
ni (1982), que evidentment treu valor a 
la moneda patró del nostre sistema, i 
que antiguament havia estât de piata o 
de llautó.

Aparició de la nova moneda de deu 
pessetes que sembla introudïda per 
força, ja que no guarda relació amb els 
diàmetres de la sèrie (1983).

Reposició de la moneda de dues pes
setes i també d’alumini (1982).

Aparició de la nova moneda de dues 
centes pessetes, que tampoc no guarda 
cap relació de mides (1986).

També hem assistit al canvi de les lle- 
tres del cantell, que de l’antic “UNA

GRANDE LIBRE’’ de les monedes fins 
a l’any 1980 (82) passa a ésser estriat i 
posteriorment a dur les flors de lis de la 
casa de Borbó.

També hem vist els canvis de l’escut 
d’Espanya que perd els atributs impe
rials i carlistes i incorpora definitiva- 
ment l’escut reial amb l’escudet central 
de la casa regnant.

També hem passât de gravar la data 
d’encunyaciô dins les estrelles segons el 
sistema antic, per posar l’any real de la 
seva emissió, cosa que és més correcta.

També hem passât per una época on 
la falta de canvi va fer adoptar moneda 
obsidional o de nécessitât, i aixó com
porté 1’aparició de vals de banc i de dis
cos de cartró o de llauna de diferents 
cases comerciáis o mercats. Aquest fet 
es va produir ais anys 1977-78, i han 
quedat més d’un centenar de monedes 
d’aquesta época encara que actualment 
estiguin fora de curs legal. (Entre elles 
cal citar les deis mercats de Sant An- 
dreu amb 21 variants, les del Poblé Nou 
amb 17 variants, i les deis centres co
merciáis com ara El Tiburón amb 30 
variants, a més de moites altres).

I, finalment, les monedes de l’any 
deis Mundials de Fútbol a Espanya 
(1982), que també ha quedat reflectit en 
la nostra numismàtica. Per cert que 
aqui tenim també una de les rares mo
nedes amb error que han sortit de la Ca
sa de la Moneda de Madrid: l’any de 
l’an ver s no es correspon amb el revers.

Es preveu que durant aquest any es 
posaran en curs les monedes de 1-5-25 i 
200 pessetes. I com a record de la III Ex- 
posició Nacional de Numismàtica cele
brada a Madrid s’han emès els valors de 
1 i 200 pessetes, commémoratives. Tam
bé es preveu que faran monedes en re
cord de les Olimpiades de Barcelona’92.

Tot i aixó ve al cas de l’interès que 
pot tenir aquesta petita mostra del 
col.leccionisme en els nostres temps i 
que és molt fácil de reunir segons la re
lació adjunta.

I, com deia al principi, amb aquest 
recull de monedes actuals pot llegir-se 
una pàgina vivent de la transició politi
ca del país i, per tant, es converteixen 
en documents valuosos de la nostra 
Història.

m m s fíA T íC A
SARUPELL

COMPRA-VENDA
Monedes de tots els països, 
époques i metalls.

Pagament en efectiu a preus 
maxims, segons qualitats.

Especialitat en subhastes 
públiques i per correu.

Enviem catálegs d'oferta a qui 
ens ho sol.licit.

Carrer Sant Jaume, 4 
Tel. 725 85 16 
08201 SABADELL

L E S  M O N E D E S  D E L  R E I J O A N  C A R L E S  I

ANY 2 CECA 50 C. 1 p. 2 p. 5 p. 10 p. 25 p. 50 p. 100 p. 200 p.

1975 76 76 — 76 — 76 76 76 —
1975 99 — 77 — 77 — 77 — — —

1975 ” — 78 — 78 — 78 78 — —

1975 ” — 79 — 79 — 79 79 — —

1975 ” — 80 — 80 — 80 80 — —

1975 1 ” — — — 80 — — — — —

1980 1 ” 80 80 — 80 — 80 80 80 —

1980 1 ” — 81 — 81 — 81 81 — —
1980 1 99 — 82 — 82 — 82 82 — —
1982 M — 1982 1982 1982 — 1982 1982 1982 —
1983 ” — 1983 — 1983 1983 1983 1983 1983 —
1984 99 — 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 —
1985 99 — 1985 — — 1985 — — 1985 —
1986 ” — 1986 — — — — — 1986 1986
1987 

, 1987
E 87 1987

■

1987

Totes les monedes són de la CECA de Madrid, ja sigui amb el distintiu d’una estrella 
de sis puntes o bé amb una M coronada.
1 Séries dels Mundials de Fútbol.
2 Les séries de monedes amb estrella duen la data gravada en el centre. i
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Galeria de col.leccionistes

Avui,,, Ramon Senserrìch ì Alsìna
per Xèspir

I  ^  am on Senserrich (69 anys) m anté 
una imatge comercial que data  del 
1882, la qual inicià el seu avi. Però , da- 
rre ra  d ’aquesta  im atge hom  pot 
descobrir-hi una altra faceta, que és la 
que avui argum enta aquesta pàgina.

En Ram on ha estât un hom e que tot 
l’ha encuriosit. En to t hi troba  un inte
rés, fins i to t am b les coses més senzi- 
lles. I aquesta seva inclinació el dugué a 
arreplegar coses i cosetes -ell en diu 
punyetes i reblant l ’expressió ho mini- 
mitza dient que és “ un col.leccionista 
de punyetetes” .

EU és home d a r  i transparent i no ho 
diem per la seva escardalenca figura. És 
dels de les coses clares i la xocolata es
pesa. I am b els anys ha anat cultivant 
l ’afició a col.leccionar i al llarg del 
temps ha pogut reunir unes variades 
col.leccions que farien goig de veure i 
de consultar; i no seria pas possible po 
der veure-ho to t en una sola sessió, ni 
que fos sessió con tinua... Per donar- 
vos una idea relacionarem  els títuls de 
les col.leccions que s’ha dedicat a formar:

M onedes i medalles papals - M onedes 
curioses - Medalles politiques - Postals 
de Sabadell, Caldes, M ontserrat, Bar
celona, estacions de ferrocarril; curiosi- 
tats de Catalunya - Postals picaresques i 
un llarg etcétera... Seguim : Goigs - E s
tampes i m onografies marianes - Cro
m os antics - Un bon assortim ent de 
medalles de M ontserrat i religiöses en 
general. I, aixi, en m ajúscula: P A P E 
R A S S A  C U R IO SA .
-És possible? - més d ’un lector es pre
guntará davant d ’aquesta llista.

No ho dubteu pas. Totes les estonetes 
que tenia de Heure les dedicava a aquest 
vici, com diu ell mateix. (I si ho diem en 
prétérit és perqué ha anat deixant-lo). 
Hom  diria que no se li coneix cap vici: 
no fum a, no beu, no és un calavera, ni 
jugador, ni Ilicenciós...

-SÓC un home ensopit - acaW  dient, 
com a resum.

-I com va començar en vôs aquesta 
afició a col.leccionar? -fem.

-De m olt petit.
-I qui us la va em pellar?
-Per una part, del meu pare i, per 

Paîtra, el meu esperit de curiositat.
-De quina col.lecció us sentiu més sa- 

tisfet?

que té més interés per les coses senzilles, 
“ les cosetes’’... En Senserrich n ’ha 
arribat també a apilar-ne una muntanya.

-Heu com ptabilitzat to t el que teniu?
-Mai, perqué no hi he vist cap m otiu  

d ’inversiô.
-Ja heu tancat la llista de la série de 

col.leccions, dones? Ni us sedueix algu
na altra  per encelar? -insistim. .

-He tancat caixa per Pedat.
M anté, però, la curiositat i la il.lusió 

per les coses: les d ’ahir i les d ’avui.
-Quina il.lusió us agradaria veure 

realitzada?
-Tenir la suficient em penta per orga- 

nitzar i ordenar les m eves col.leccions 
de cara a ajudar a m olts com panys 
d ’afició.

-Amie Ram on: us hagués agradat ser 
una altra  cosa del que heu estât? -li pre- 
guntem per acabar. No s’ho pensa pas 
gens a contestar:

-No vaig poder triar.
(En canvi, per triar i rem enar entre 

les seves col.leccions hom  no dóna pas 
l’abast...)  •

M edalla maçôiiica d ’Andalusia.

Medalla m asónica de Barcelona (1855).

-No ho sabria pas dir -ens confessa.
En canvi ens diu que és un adm irador 

del que ha fet Frederic M arés com a 
col.leccionista. Si bé a ell li a trau  més 
d ’en M arés, el m ón de cosa m enuda que 
ha arribat a recollir que no pas les coses 
m onum entals. Amb aixó es delata en ell

Medalla “ reivindícadora” de la jornada de 8 hores 
(l-m aig-1890).
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Art Romànic

Mort i sepultura a Tany mil
per Ramon Vali i Rimblas

m b  el títol “ Disposicions pels ma- 
lalts que arriben al seu final” , trobem 
en el Ilibre Sacramental, Ritual i Ponti
fical de Roda d’Isávena les celebracions 
que aquella església dedicava ais seus fi- 
dels difunts ara fa un miler d’anys.

autor el Ilibre prové probablement de la 
Seu d’Urgell i fou compilât al tombant 
de l’any mil. Ens trobem, dones, da- 
vant d’un text d’ara fa un miler d’anys. 
El codex, un dels més complets docu
ments litúrgics de l’època, conté el ritu

debo es vegi que l ’ànim a del m aiali'en 
agonia comenga a treballar per sortir 
del cos que es desfà, hi acudirán amb  
prestesa els seus germans o qualsevols 
altres fid e ls  i li cantaran els set salms 
penitenciáis i la lletania que segueix

M U R A . Recomanació de l’ànima de sant Marti en el seu traspàs. FO NTFRED A . Lavatori d ’un difunt.

Com sabem hi bagué a Palta edat 
mitjana per part dels governants de 
Ribagorça un afany ininterrompu! 
d’assolir una seu episcopal prôpia que 
no depengués de la d’Urgell. Aquesta 
seu fou la de Roda, vila situada al cor 
de la Ribagorça i que s’erigi i funcionà 
O bé amb total independèneia de la 
d’Urgell O bé en certa manera subjecta 
a ella, segons les circumstàncies del mo
ment. Aquest bisbat que, un cop allibe- 
rada la capital de la terra ferma, es tras- 
lladà a Lleida, fou, amb el d’Urgell, el 
que estigué més influït per l’anterior ri
tu hispànic O visigôtic, ja que -tôt i estar 
unit a la seu narbonesa corn la resta dels 
bisbats catalans- tenia molts contactes 
amb el mon dominât pels sarraïns en el 
que els cristians que hi restaven conti- 
nuaven practican! amb P antic ritu his
pànic.

Proceden! d’aquest bisbat de Roda 
ens ha arriba! el llibre que s’ha intitulât 
“ Sacramentar!, Ritual i Pontifical de 
Roda” i que fa uns anys estudia a fons i 
en publicà la transcripció en Josep Ro- 
mà Garriga i Planas. Segons aquest

d’una sèrie d’ordenacions, d’adminis- 
tració de sagraments i de pràctiques sa- 
gramentals de l’època, de manera que 
ens dona a conèixer molts dels costums 
d’aleshores referents ais moments més 
crucials de la vida deis fidels.

Avui voldríem fixar-nos especialment 
en el ritu dedica! a les exéquies funerá- 
ries. D’entrada podem veure que P“ or- 
do” defuig la paraula “mort” ; les cele
bracions que s’hi disposen, d’acord 
amb el seu títol, es destinen ais malalts 
que han arribat al seu final: final de la 
seva malatia i de la seva estada en 
aquest món; i que empreñen el seu tras
pàs a un altre, sense acabar res, mudan! 
només una estada per una altra. Per 
aixó la cerimònia comenta ja quan el fi- 
del entra a l’agonia i acaba quan el seu 
cos s’ha dipositat a la tomba, acompa- 
nyant-lo en tot aquest combat que cons- 
titueix el seu traspàs. En la nostra des- 
cripció ens limitarem a traduir, una mi
ca Iliurement, el text de P“ Ordo” , 
introduint-hi alguns comentaris, no
més.

Comenta P“ Ordo” dient: Quan de

(continua amb el text d’una lletania en 
la que s’invoca Passisténcia divina en 
aquest trángol). /  es va allargant la lle
tania f in s  que el tem ps ho perm eti i se
gons fe s to n a  que pugu i durar el tránsit. 
Ácahades les invocacions deis sants, 
quan sem bli arribat el m om ent del tras
pàs, comencen tots una oració en la que  
es demana l ’aju t deis sants, seguida de 
responsoris, an tifones i salm s del ma- 
teix tenor. N o  obstant, si l ’agonitzant 
encara sobrevivís, es cantaran altres 
salms o es repetirá la lletania, f in s  que  
l ’ànima s ’alliberi de la terrena corrup- 
ció del cos. I  en el m om ent de la seva 
partenza es dirà l ’antifona següent (és 
una antifona en la que s’invoca a Crist 
perqué rebi l’ànima; seguida del salm 
“ Quan Israel sorti d’Egipte” ). Un cop  
f e t  aixó es pregará per eli. (I segeix un 
enfilan d’oracions adients al cas). 
Com veiem el traspàs es considera com 
una Iluita aferrissada entre el maligne 
que voi apoderar-se de l’ànima de 
Pagonitzant, i aquesta, que rnalda per 
pujar cap a la glòria celestial. És duran! 
aquesta Iluita que volen estar presents

CoLlabora BANC
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tots els germ ans fidels per fer costal a 
l’agonitzant i per ajudar-lo  a sortir-ne 
airós. Un capitel! del portal de M ura 
que figura la m ort de Sant M arti ens en 
dona la represen tado  cabal: el dimoni 
burxa am b la força per captar l ’ànim a, 
la qual, però, gràcies a les oracions i 
pregàries deis assistents, és enduta al cel 
per dos àngels, dins d ’un sudari.

H avent expirât el m aiali, es proce- 
deix al lavatori del d ifun t, ritu corrent 
en el que, acom panyat d ’una oració
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apropiada, es rentava el cos abans 
d ’am ortallar-lo . Tenim representada 
l’escena en un baix relleu que es guar
da a M açanet de Cabrenys, procèdent 
de Fontfreda. Després de rentat el cos i 
abans de treure’l de casa es diuen unes 
altres opracions, una d ’elles dedicada 
especialment al m om ent en què s ’intro- 
dueix al fèretre, escena que veiem a les 
pintares de Faltar de Sant Tom ás de 
C anterbury de Santa M aria de T erras
sa.

Comença aleshores l ’enterram ent, 
amb el cant d ’antifones adequades per 
quan es treu el cos de la casa per dur-lo  
a l ’església, una d ’elles destinada espe
cialment al m om ent en que s’entra al 
temple.

E l cos del d ifun t perm aneix a l ’esglé- 
sia f in s  que s ’hagin célébrât la vigilia i 
les misses solemnes i s ’hagin o fert les 
oblacions pels qui pertoqui. I  després es 
cantará la missa que es detalla o bé una 
de les que es troben en els textos grego- 
rians.

Celebrades les exèquies fúnebres, en 
una hora apropiada, es reuneixen tots 
al vol tant del taut, per colgar-lo al sé
pulcre. Comença el prior resant tres ve- 
gades el Kirieleisón i el Paternoster. 
Després, am b antífones i salms perti
nents (l’antifona “ In paradisum , dedu- 
cant te . . .’’ i el Miserere, entre altres) el 
condueixen al sepulcre. N orm alm ent la 
conducció del cadáver a l’església i a la 
tom ba es feia am b un baiard; quan

SAN TA  M ARIA DE TER R A SSA . Sant Tom ás de 
Canterbury és col.locat al taüt.

s’havia de traslladar lluny, però (algún 
prócer que se sebollia a alguna església 
o m onestir fam osos distants de la p rò 
pia parròquia) el taü t es duia a bast, 
com veiem représentât en el sepulcre de 
Ram on Berenguer III, de Ripoll. A rri
báis al sepulcre, tots preguen unánime- 
m ent per la seva ànima, acabant la ceri
m ònia am b la benedicció del túm ul.

D ’aquest túm ul, és a dir de la tom ba i 
de les seves classes i form es, en parla- 
rem, si Déu voi i s’escau, un altre dia •

F  ^ Vj/
V- -  ̂ ^  ^/ % >«e> .
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R IPO LL. Sepulcre de Ramon Berenguer el Gran; Les exèquies a l ’església. Trasliat a bast del taüt.
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La música a la Cort de Versalles
per A ntoni Sala i Serra

eis segles de l’absolutismp els reis de 
França feren de la cort de Versalles el centre 
de la vida cultural de la nació. Una immensa 
activitat musical regna a Versalles aixi corn 
en altres palaus de la familia reial situats als 
voltants de Paris. La pròpia cort disposé del 
serve! fix de nombrosos mùsics que tenien 
una missió assignada en les tres variants mu
sicals: Musique de Chapelle, Musique de 
Chambre i Musique d ’Ecurie. Amb motiu 
de les grans manifestacions oficiáis s’orga- 
nitzaven, a petició del rei, extraordinaris 
concerts que tenien Hoc als salons i jardins 
de Versalles.

Aquest Grand Siècle de Lluis XIV fou 
l’època de les obres mestres.

En el segle XVII la literatura francesa ser
via de model de Europa. És el moment de 
Bossuet, Saint-Simon, Madame de Sevigné, 
etc.; del teatre de Racine, Corneille, i Moliè
re; de la filosofía de Pascal i de la música de 
Lully, Rameau i Couperin. És l’explosiô del 
classicisme. Diu Paul Valéry que allô que 
cerca i fa l’artista clàssic no és “ fer quelcom 
nou’’, sinó perfeccionar i refer per tal d’ob
tenir una obra mestra independentment de 
les circumstàncies, l’època i la moda. Ha es
tât retret als clàssics el seu respecte a les re
gles, quan potser aquesta disciplina, en opo- 
sició a l’apassionament, és el que configura 
el sentit de la perfecció, del refinament i de 
la bellesa pura. André Maurois diu “ que el 
gran clàssic és un romàntic dominât’’. En les 
arts plàstiques, més encara que en la litera
tura, el classicisme francés imposé un ordre 
natural. Totes les obres d’aquesta època te
ñen una unitat simple i Intel.ligible per la 
Sensibilität. Això és prou vàlid tant pels pai- 
satge de Puget o de Coysevox o per la co
lumnata del Louvre o per la cúpula dels In- 
vàlids o la mùsica de Lully, Rameau i Cou
perin. En tot el reialisme viu aquesta idea 
que es transforma en una monumental obra 
d’art ordenada a l’entorn d’un centre: el Rei 
Sol. Edificis, pintures, jardins, música, etc. 
no existeixen si no és per la seva glòria. Pot
ser mai en la historia no s’esdevindrà un cas 
semblant, d’un protagonisme tan extraordi
nari. Per la seva voluntat es crea, en boscos i 
terrenys pantanosos, Versalles i el Paris 
d’immenses perspectives. La Plaça Vendô
me o la dels Vosgues, podrien ser exemples 
d’un urbanisme perfecte, però Versalles és, 
sobretot, el que permet d’admirar la unitat 
d’una època, l’esplendor d’un gran escenari 
i l’apoteosi d’un rei. Allé el rei dirigeix l’ar- 
quitecte Mansard, el jardiner Le Notre, el 
pintor Le Brun i el mùsic Lully. I és en 
aquesta cort on el sentit del refinament, el 
bon gust i la galanteria transformen la belle
sa clàssica en una particularitat aristocràtica 
essencialment francesa.

És, en la mùsica, un italià nascut a Florèn- 
cia, Jean-Baptiste Lully (1632-1687) qui 
creará, en oposició a la música i l’òpera ita-

François Couperin (1645-1705).

liana, l’anomenada “ tragédie lyrique’’, 
obra típicament francesa.

Després del segle XVII, Itália será el cen
tre unánimament reconegut de la música 
europea. El temperament italià, extrovertit i 
imaginatiu, peculiarment mediterrani, havia 
créât el nou esperit “ barroc’’. Monteverdi i 
els seus deixebles havien compost obres de 
música dramática totalment inédites. Par- 
tint de la idea de la “ cameratta’’ florentina, 
del predomini de la paraula corn a expressió 
dramática (la música no ha de reforçar l’ex
pressió del text sinó refinar-lo de forma obe
dient) i recolzant-se en l’essència lirica de la 
parla italiana, els venecians van crear Pesco- 
la operistica que poc a poc deixà jugar a la 
mùsica el protagonisme que els florentins 
atributen únicament a P acciò del “ libretto’’. 
Aquesta tendència inherent a la idea fona- 
mental de Florència, és el que permetrà totes 
les reformes, entre elles la francesa, d’aquest 
fascinador gènere artistic.

A Pedat de catorze anys Lully arriba a Pa
ris, el 1646. Als vint anys ja és director en 
cap de la música instrumental, i als trenta es 
converteix en amo absolut de la vida musical 
francesa. A poc a poc i d’una forma ma
quiavélica i amb pensament arribista, es féu
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indispensable per a les afeccions musicals 
del rei. Lully s’adaptará, fins i tot francesit- 
za el seu nom, i esdevé, amb el favor reial i el 
de Colbert, un remarcable compositor de 
música de dansa, gènere importantíssim a la 
cort de Versalles. I és aleshores quan, amb 
la col.laboraciô del poeta Quinault (1635- 
1688) creará la versió francesa del nou gène
re musical: PÒpera.

Lully aplica tot d’elements trets d ’Itàlia a 
PÒpera francesa. No obstant i això, els pre- 
ludis, recitatius, la forma d’entendre Pària, 
etc. aixi com Pús dels cors i la cèlebre “ cha
conne’’, els canviarà perqué s’adaptin a la 
mentalitat i al gust francesos. Això diferen
ciará totalment PÒpera francesa de la italia
na. Els francesos estimen, en grau superla- 
tiu, la claretat de la forma i troben la música 
italiana “ brava’’, agressiva, confosa i poc 
sensible. Els Italians, per contra, s’entusias- 
men per la inspiració espontània i Pexube- 
rància de la melodia, i veuen la música fran
cesa esquemática i mancada d ’imaginació. 
Aquesta polaritat francesa-italiana perviurà 
sempre i en la historia de Popera produirá 
fortes divergéncies que, en cert moment, 
prenen el nom de “ guerra deis bouffons’’. 
Això no obstant, els francesos senten una 
mena de nostálgia per Pexuberáncia deis 
sentiments mediterranis, i en el fons admi
ren i envegen les particularitats italianes. 
Dues temptatives históriques per trasplantar 
el barroc italià foren el fruit d ’aquesta admi- 
ració gal.la; Pencárrec de Lluís XIV a Berni
ni, Parquitecte i escultor napolitá barroc, en 
la construcció del Louvre, i la petició ah 
compositor Cavalli, successor de Montever
di a Venècia, d’una òpera per a les noces 
relais de 1660. Els dos artistes Italians no fo
ren apreciats en el just valor a França i retor
naren a Itàlia malcontents i plens d’amargor.

L’esquema de PÒpera de Lully donà un 
protagonisme preferent a Pobertura, que 
fou la seva principal i originai creació. Refo- 
sa de la mùsica instrumental italiana, tindrà 
un nou sentit d’introducció a una dansa ga
lant. Els résultats foren extraordinariament 
acceptats (el que s’imposa arreu i és conegut 
en la história de la música com “ obertura a 
la francesa’’). Igual succeí amb la “ chacon
ne’’; velia dansa instrumental, construida 
com a variant del baix continu, fou transfor
mada per Lully en un selectiu tema que en el 
millor cas passava a ser suport i “ leit-motiv’’ 
de la part més important de PÒpera. La xa- 
cona podia ser cantada per un cor o inter
pretada per orquestra, però la seva forma 
era fixada amb rigurosa preeisió. En aquesta 
selecció Lully tingué en compte la inclinació 
i predilecció, demostrada en tots els temps, 
pels francesos envers el ballet, i per això en 
totes les seves óperes es troben elements de 
dansa degudament orquestrats i cantats. Na- 
turalment, en l’ópera francesa, com també 
la italiana, la base és el recitatiu, que dóna
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peu al drama. Lully rep la forma de decla- 
mació italiana però la modela segons el ca
rácter especific de la llengua francesa. El re- 
citatiu italiá és Iliure i popular, amb decla- 
mació realista, i no se supedita a cap acord. 
En canvi, els “ libretti” de l’ópera francesa 
utilitzen un llenguatge essencialment acadé
mie, sotmès a liéis rigoroses. Cal dir que en 
aquell temps, emancipada Europa de l’ús i 
la tutela del llati, el francés, gramáticament 
depurat i régulât, esdevindrà l’idioma de la 
filosofia, de les ciéncies i de les arts, aixi 
com el mitjà de comunicació de l’aristocrà- 
cia europea davant d’un italià dialectal, un 
ait alemany récent i un anglés confús. Lully 
ritma les paraules amb exactitud per tal de 
fixar la forma del recitatiu amb precisió al 
valor de la mùsica i per això augmentará el 
refinament de la notació.

El racionalisme francés no podia acceptar 
una notació musical ortogràficament inco
rrecta. Les formes vocals tenen també un 
tractament diferenciat, comparât amb I’ita- 
lià. L’ària defuig el Iluitament personal del 
cantant i el protagonisme de la veu per tal de 
subordinar-la a l’obra i al desenvolupament 
de Tacciò. Les veus femenines, siguin sopra
nos o mezzos, d’acord amb Testil de la mùsi
ca assoliran una tessitura molt lirica (mi- 
caràcter) i a les veus masculines (igual que en 
els cors) s’hi fa present el contratenor i el te
nor Uric de tessitura extremadament aguda, 
amb emissions a plena veu del falset i del fal- 
set reforçat. El bariton i el baix, són musi- 
calment inferiors ais Italians i a les altres cor
des per la ressonáncia nasal deis greus. La 
moda italiana deis “ castrati” no fou accep- 
tada a França i la seva veu no s’introdui en 
Tópera d’aquell país.

L’ópera ideada per Lully consistía en una 
obertura o próleg al.legóric, seguit de cinc 
actes. Cada acte contenia un “ divertimient- 
to” épic o pastoral, i era necessari un con- 
tingut mitológic amb deus i elements de 
Tunivers, els quais permeten fer una demos- 
tració técnica de la “ machine” teatral, plena 
d’enginys i d ’artefactes, focs d’artifici i jocs 
d’aigua en els esplendorosos escenaris deis 
salons i els jardins de Versalles. Tot acabava 
en un extraordinari ballet en el qual interve
nía el públic i, enmig d’aquest, amb gran sa- 
tisfacció general, el mateix rei. Lully morí 
ais cinquanta-cinc anys en un accident ab
surd, li caigué al peu la vara de director mu
sical durant Testrena del seu TE DEUM, i se 
li produi una infecció que va ser mal curada. 
Durant el seu période fou, d’una forma ab
soluta, Tamo i director dels gustos musicals 
de la cort, i per bé que creà la nova mùsica 
francesa que mancava al seu país, apartà 
França, amb el seu exclusivisme, de les mi
nors influéneies europees, quedant els fran- 
cesos alillats en un sistema musical caracte- 
ristic i diferenciat de la resta dels 
paisos.Això fou, després, motiu de polémi
ques i discòrdies en les quais prengueren 
part Voltaire i Rousseau.

Desaparegut Lully, dos excel.lents mùsics 
prepararen Tadveniment d’un dels més 
grans compositors francesos de tots els 
temps, Jean Philippe Rameau.

André Campra i André Cardinal foren els 
compositors d’òpera-ballet de frescor i es-

El teatre de Maria A ntonieta.

pontaneïtat melòdica, i els sens apunts har- 
mònics fan pensar ja a Rameau. Jean Phi
lippe Rameau (1683-1764) és un dels mùsics 
més importants del seu pais durant el segle 
XVIII i un dels millors de la seva época. 
Contemporani de J.S. Bach, Haendel i Scar
latti, els va sobreviure a tots tres. Fill d’un 
mùsic, ais divuit anys visita Itàlia. De re
torn, fou organista de diverses esglésies fins 
que substituí el seu pare a Nôtre Dame de 
Dijon, d’on era fill. A Clermont, publica el 
Traité de l ’Harmonie interessant-se per la 
teoria musical. Gràcies als serveis del Senyor 
de la Pupliniére, s’introdui en els salons de 
Paris, on va conéixer Voltaire, el quai el 
tractava, sempre, de gentile, i polemitzà 
amb Rousseau, amb lletres i escrits punyents 
de forma antagònics sobre la mùsica france
sa i la italiana. Madame Pompadour el pre-
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sentà a Versalles. Junt a J.S. Bach, D. Scar
latti i Couperin, fou un dels més distingits 
clavecinistes. Esdevingué innovador en po
sar noms d’identificació a les seves composi- 
cions, cosa que també faria després Coupe
rin, a Tinici de la mùsica programada, que 
tanta importáncia tindria en Berlioz i en els 
mùsics romàntics. Començà escriure òperes 
als cinquanta anys. Fou investit Composi
teur du Roi per Lluis XV, i les seves òperes 
van ser representades a Versalles. El seu es- 
til, d’una bellesa extraordinària, fou molt 
superior al de Lully. La seva mùsica, en 
certs moments pastoril, elegiaca i nostàlgica, 
demostra la intensa imaginació que tenia i 
una inspiració que donava a entendre que 
arribava fins el cor dels sens herois i a l’àni
ma de les situacions que descriu amb la mù
sica. Les seves primeres obres dramàtiques 
són una continuació de T estructura del Fio
rentino (com anomanven a Lully). El pròleg 
o obertura continua tenint la força d’una in- 
troducció sense lligam amb Tacciò posterior 
a Tobra, cosa que després canviará, però ja 
no està consagrat a cantar la glòria del rei, 
com era costum. Cada acte conté també un 
divertimento fet de cants i danses alternats. 
El cor, cosa que els Italians no apreciaren 
fins al romanticisme, té en Rameau encara 
més importáncia. El cos d ’acciò continua 
confiât el recitatiu, en el quai s’eleven els 
anomenats airs, que moites vegades queden
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difuminats amb pianissims de forma dolça i 
matisada, i no bruscament, com en Topera 
italiana la qual recerca el dramatisme vocal. 
L’orquestra és important com en Lully, pe
ro Rameau li dona més amplitud en la inter- 
pretació de les nombroses simfonies descrip
tives de Tacciò dels ballets. Les seves inno- 
vacions, aixi com les importants teories har- 
mòniques i coreogràfiques, fan evolucionar 
Tòpera francesa cap a un carni més formai, 
per bé que continuará sempre amb el sentit 
hedonista de recerca del plaer auditiu que 
tant va influir en la sintesi musical de Mo
zart. A Rameau se li reconeix el mèrit de 
Taplicaciò dels instruments de vent per al so
listes i Tacompanyament amb acords inde
pendents, tècnica que el barroc italià no em- 
prava. Gluck, que és el mùsic més proper a 
Rameau, ho utilitzarà anys després. 
D’aquesta forma obtenia Rameau una pin
tura sonora de sentit triomfalista i naturalis
ta, albora. Imitar la natura fou una estètica 
musical francesa que s’imposà en el segle 
XVIII. En moites òperes franceses aparei- 
xen tempestes i llamps amb ecos produits 
amb instruments de vent i percussiò. Els ro- 
màntics en pendrien model i Beethoven ho 
magnificarla amb la simfonia n. 6, Pastoral. 
L’evoluciô de Rameau és fàcilment consta
table en T ópera-ballet Castor i Polux on hi 
ha passatges que demostren que la influèn- 
cia de la tècnica de Lully va quedant supera
da pel sentit harmonie que tenia Rameau. 
Cal escoltar un magnifie exemple de la seva 
elegància i bellesa a Plaisir ramenez-vous. 
Venus descends du ciel o Tària Nature 
amour que partagez mon coeur, en les quais 
adopta la forma ternària persistentment usa
da pels Italians.

Rameau mori a Paris, ais vuitanta-un 
anys, i està enterrât a TEsglésia de St. Eusta- 
che de la capital. Deixà un important llegat 
de música de cambra, ballets, òperes i co
rals.

De totes les dinasties de mùsics francesos, 
la de Couperin és la més nombrosa. Dotze 
membres en dos segles. Molt semblant a la 
nissaga dels Bach a Alemanya. Francois 
Couperin (1668-1733) nasqué a Paris i fou 
anomenat Le Grand per distingir-lo dels 
seus familiars. Seguint la tradiciò musical de 
la familia, fou organista de diverses esglésies 
i catedrals franceses. La seva infantesa és 
molt semblant a la de Mozart pel que fa a la 
prematura intel.ligència musical. De carác
ter retret i modest, és la versiò contrària a 
Lully i Rameau, els quais vivien la música de 
cara enfora. Malgrat la seva independèneia, 
fou molt apreciat a Versalles, on el rei Sol, 
Lluis XIV, el sol. licitava sovint per a partici
par en concerts intims en els quais Couperin 
era molt reconegut com a instrumentista de 
calvicèmbal i corn a compositor. És per les 
audicions a Versalles que va compondré els 
célebres Concerts Royals, Les Goûts réunis, 
etc. Pel seu estil perfeccionista, per bé que 
corn a bon mùsic francés, galant i hedonis
ta, ha estât dit que la música de Lully era per 
a ballar i la de Couperin per a escoltar. 
S’abstengué d’escriure gran òperes de coreo
grafia a Testil de Rameau, i la seva produc- 
ciò fa pensar en un mùsic intim de pensa- 
ment i de gust refinat, escrupulós, insatisfet.

però mùsic per sentiment i vocació. Fou un 
gran admirador de Testil italià de Corelli, al 
qual dedicà una de les seves Apothéses. Fi- 
nalment, deixà la influència de Corelli, que 
Tapartava de Testil propi, i retornà a la fu- 
sió dels estils francés-italià en qué gravità to
ta la seva vida. La seva doctrina com a com
positor sembla resumida en una frase dels 
seus prefacis “M ’agrada més el que m ’emo- 
ciona que el que em sorprén”. Pocs compo
sitors tenen la intencionalitat lirica i romàn
tica que posa Couperin en les seves obres.

Aquest tres compositors, Lully, com a 
creador de Topera francesa; Rameau, el 
Haendel francés i Couperin, Tintimista i re
finat, ais quais es podria afegir M .A. Char
pentier, el compositor de música religiosa de 
dolços matisos, foren els qui donaren en 
Tépoca d’esplendor i apoteosi de Versalles la 
música destinada ais jardins, teatre, salons 
intims, i a Tesglésia, i que magnificaria, amb 
el complement sonor, la vida i la gloria deis 
reis de França.

La revolució francesa destruirla tfagica- 
ment tot això, i pel fet que la música france
sa vivia i era destinada únicament al servei 
aristocrátic de palaus i esglésies, es produíria 
un buit musical absolut i Testil musical na
cional francés no recuperarla la seva pròpia i 
característica personalitat fins al segle XIX 
amb Berlioz, i se singularitzaria encara més 
amb els músics impressionistes, especial- 
ment amb Claude Debussy. •

ORIENTACIÓ DISCOGRAFICA
JEAN BAPTISTE LULLY (1632-1687)
Suite nùm. 3. Belter 33063 
Ballet de “ El Burgès Gentilhome” .
Vox. DL 1070.
JERJES òpera. Amadeo APM 14100 
AMADÌS DE GAULA òpera.
ARGO RG 378 
REPOSO DEL REI òpera. 
CONTRAPOINT MC 20086 
JEAN PHILIPPE RAMEAU 
(1683-1764)
Les Fetes d’Hébe. EMI C 063-02609 
Dardanos. ERATO Estoig STU 71416 
Castor i Polux. Telefunken Estoig 
635048.
Les indies Galantes. ERATO HES 
Estoig 60-205.
La Princesa de Navarre. ERATO STU 
71283
Le Temple de la Gloire. DECCA SOL 
302
FRANCOIS COUPERIN (1668-1733)
Ritratto dell’amore. Archiv 2533-367 
Les Nations. ERATO HES 60-108-9 
Concerts Royals. Archiv 198437. 
Sonates per clavincembal. ARCHIV 
APM 14065.
MARC ANTOINE CHARPENTIER 
(1645-1705)
TE DEUM. ERATO ST 70164.
Les Arts Florissants. HARMONIE 
MUNDI HM 1083.
Missa de Difunts. ERATO STU 70766. 
ANDRE CAMPRA (1650-1728)
La Europa Galante. DECCA SOL 302

De Tamic i 
de Tamat
per Joan Casals i Sala

RECORD 
D’UN MOMENT,
D’UN TEMPS 
AMB TU

“L'ocell no canta perqué 
tingui una afirmació a 

fer. Canta perqué té 
un cant a expressar”. 

-  Anthony de Mello-

Jovenivol sempre i adult 
On calgués ser-ho, duia 
Serenor amb paraula i lletra. 
Encunyant nous coneixements, 
Patrimoni intern d’eli mateix.

Meticulós, sense polsim.
Asceta, més que poeta.
Religiös, “d’Enciclica” . 
Independent, però de tots. 
Accionista, de valors eterns.

Romeu d’un romiatge comù. 
Insignia palesa de l’endavant, 
Ulls ducs vela -i veu- la LLUM.



La còpia
per Joaquim Sala Sanahuja
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î  - e l’obra d’Apel.les, el pintor d’Ale
xandre i de Ptolomeu, res no ha arribat 
fins ais nostres dies llevat dels elogis 
que en fa Piini i de les còpies que d’al- 
tres pintors posteriors van fer de les se- 
ves obres cabdals. La pintura, d’aques- 
ta absència icònica, en féu un dels seus 
mites preferits. L’aura de l’obra origi
nai, inseparable del culte artistic, es 
desplaçava aixi vers una zona cega que 
sols la memòria de Plini, recolzada per 
la prova de les còpies realitzades per al- 
guns artistes més o menys contempora- 
nis, preservava per als segles ulterior s. 
Irrepetibles i ùniques, les pintures 
d’Apel.les, invisibles als ulls de la histô- 
ria, han romàs corn a model de tot l’art 
de la representaciò plàstica que ha sorgit 
a l’Occident fins als nostres dies. Irre
petibles, però? De fet, privada d’aque- 
11a aura màgica de l’obra única, la còpia 
no deixa tanmateix de sacralitzar l’ori
ginal; l’acte de copiar sembla revestir 
l’original d’uns atributs especiáis, mi- 
tics, que l’allunyen dels homes i el tras- 
lladen a un univers poblat per tot de 
déus i herois. L’original és aleshores

inassolible per a l’esguard simplement 
humà. Com si la seva contemplaciô 
prosaica i vulgar al costat de tots els ob
jectes de la vida corrent hagués d’aca- 
bar amb l’anorreament d’aquest mon

superior al quai pertany. No, l’original 
no ha estât fet per als ulls dels homes: 
és, en la ment d’Esteve Valls Baqué, 
una referència mitica que cal repetir 
mitjançant la còpia, tal com escau al 
mite. Immaterial, l’obra original és idea 
pura. I la còpia ens fa visible, palpable, 
evident, aquesta idea. L’Acadèmia, per 
exemple, és idea pura, pura especulaciò 
mental transformada ja per la práctica 
d’Apel.les; derivats dels principis de 
l’Acadèmia, l ’“ esbatimentisme” i 
l’“ indiquisme” , dels ismes imaginats 
per Valls Baqué, es mostren aixi als 
nostres ulls humans mitjançant dues cò
pies, les quais hauran de generar alhora 
noves còpies, multiplicant-se l’infinit en 
un procès parai.lei al de l’obra 
d’Apel.les i que un dia será conegut 
com a tipicament vallsbaquià. Serà pot- 
ser un procès llarg i difícil. Els directors 
i animador s del Saló Quasar, en partici
par avui, ardits i nobles, en aquest pro
cès destinât a establir una gran llegen- 
da, esdevenen véritables sacerdots valls- 
baquians.

Francese Bordas, pintura artitzada
per Francese Catchet i Domènech

l.m b l’exposició de l’obra d ’en Francese 
Bordas, l’Estudi Quasar tanca una tempora
da que ha ofert mostres d’alt interés i Quali
tät com és habitual en la trajectòria d’aques- 
ta sala.

La incansable activitat d’aquest pintor 
l’ha portât a dirigir la seva mirada cap al 
classicisme, que no hem d’entendre com un 
retorn sino com un sòlid pas dins la investi
gado del propi llenguatge plástic, és a dir, 
davant la seva obra hom pot revisar i reviure 
la voluntat de la forma com missatge de sen- 
sació. Cada pinzellada és un cùmul de sug- 
geréncies intimes que traslladen el diàleg 
pintor/espectador a uns estadis de reflexió 
disciplinada on tots els elements de la Natu
ra intervenen des del mateix nivell com a va
lors equilibráis i harmònics. Certamen! la fi
gura humana ocupa una posició visual des
tacada en aqüestes obres, però no per la pre- 
poténcia humanista sinó com a aglutinadora 
de la identificació simbòlica de determináis 
estais animics. Per això, aquest artista, ha 
emprat un simil de referéncies mitològiques 
com a base d’estudi de constants pictòriques 
que han esdevingut, des dels seus pinzells, 
transhistòriques.

Òbviament es fa palés un esforç composi- 
cional, que ha donai els seus fruits 
apropant-lo encara més a una plenitud artis
tica per la qual eli no es voi deixar atrapar, 
una plenitud inexistent mentre preval el 
compromis de la constant recerca, de la 
constant reflexió, i diem això perqué Factual 
mostra presenta aquesta voluntat d’obrir ca- 
mins des del conreament de les més diverses 
técniques, com sòn olis, collages, gravats, 
monotips, etc.; no importa el mitjà sinò la 
raò de fer i la intenciò de dir des d ’una pin
tura vigorosa i personal, i amb una capacitai 
expressiva inqiiestionable, que fa d’en Fran-

MARCS MOTLLURES 
LAMINES I REPRODUCCIONS 

Travessia Borriana, 6 
Sabadell, tel. 726 05 28

cese Bordas el paladi de l’exigéncia compro
mesa amb si mateix, única manera d’arribar 
amb honestedat als seus circumdants.

L’exposició que resta oberta fins a princi
pis de juliol és una magnífica ocasió per veu- 
re, tant l’evolució constant en el fer d’aquest 
artista, com per atalaiar amb la seva compli
cità! les troballes expressives de la história de 
la pintura. Del seu treball reneix la complexi- 
tat i des d ’ell continua l’esperança de futur.
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Siluetes de E lisabeth Y on  R ath lef
per Carme Nieto

l ’exposició deis t rebatís amb paper 
d ’aquesta artista, considerada mestra en el 
veil art de les siluetes, hem pogut admirar la 
bella execució artística de les seves composi- 
cions, realitzades amb una gran Sensibilität a 
la galeria “Estripa’m ” (Rambla, 103).

ELISABETH VON RATHLEF va néixer 
a Noemikoj (provincies bàltiques de Rûssia) 
en una familia de terratinents que es va exi
liar a Alemanya per la Revolució. La seva 
mare estudià escultura a la Bauhaus de Wei
mar, amb Gropius. Elisabeth va participar, 
amb una selecció de retails, en una exposició 
de treballs de fills d ’artistes de la Bauhaus.

Va arribar a Barcelona per trehallar d ’ins- 
titutriu sense poder estudiar art, que era el 
que realment li interesava. No obstant, no 
va deixar de pintar, dibuixar i retallar. Es va 
interessar en les tradicions de la ciutat i en 
petits details arquitectônics que convetiria 
després en siluetes. Tota aquesta tasca está 
recopilada en un Ilibre titulat “Siluetes de 
Barcelona”.

Elisabeth ha realitzat diverses exposi- 
cions: Madrid, Granada, Milà, Amsterdam, 
Londres, Santiago de Xile, La Plata, Gam- 
melgallerie Kopenhagaen, Sant Cugat del 
Vallès, Begur i Barcelona.

BREU HISTORIA DE LA SILUETA
L’art de retallar el paper és un art antic. 

L’historiador xinès YIN (S. X) el situa des
prés de l’invent del paper (S. 3/2 a.c.). Yin 
relaciona aquest art amb el del brodât i ens 
diu que més tard aquests retallats tindran un 
sentit simbôlic, gairebé màgic.

Eren petites obres d ’art que es podien ad
quirir per poques monedes. Els feien noies 
joves amb uns ganivets especiáis i unes tiso- 
res molt fines per acabar els details.

Filadora

L’art de retallar el paper no solament va 
evolucionar a la Xina. També a la resta de 
l’Orient, Bali, Thailandia i el Japó, es retalla- 
ven ninots articulais per fer teatre d’ombres. 
A Egipte, en temps deis Faraons, es feien si
luetes en cuir o pergami.

Cap a l’Edat Mitjana, segurament via Tu- 
níssia i Turquia, va arribar aquest art a 
Europa.

Pintor
Les monges feien retails molt rudimenta- 

ris de paper blanc per ornamentar altars i 
relíquies.

Al Museu Marés de Barcelona podem 
veure aqüestes obres. Al Kupferkabinett del 
Museu Germánic de Nuremberg es pot ad
mirar una extensa col.lecció de siluetes des 
de l’Edat Mitjana fins els nostres dies.

Debanadora

El retail en negre neix relativament tard, 
fins i tot el nom de “ silueta” és bastant mo
dem. Ve del ministre francés de finances 
Etienne de Silhoutte (1709/1767). Aquest 
senyor va voler imposar mesures d’estuivi, i 
una d’elles pretenia substituir els retrats a 
l’oli pels retallats en paper que eli mateix 
realitzava. La cort francesa, mig en broma, 
va començar a anomenar “ silhouettes” els 
retails en paper. Aquesta tècnica es va anar 
introduint i professionalitzant en totes les 
corts europees.

Cal destacar com a “ siluetistes” Philipp 
Otto Ronge, a principis del s. XIX. També 
l’escriptor Hans Christian Andersen, que 
il.lustrava aixi els seus contes (Museu de Ko
penhagen), i l’impressor Karls Froehlich que 
ho feia a Berlin amb els seus llibres.

Actualment els països escandinaus conti
núen tenint una activitat important en 
aquest terreny. També Suïssa, Austria i 
França hi treballen força.

Els dissenys son simètrics, aconseguits do- 
blegant el paper. Els motius son tradicio- 
nals: plantes, animais, etc. i quasi bé mai no 
es representen temes i personatges d’avui. Es 
diria que es tracta d ’un art que s’alimenta 
del passât. •



867

Josep M ? Garcia Villanueva, el rise d’ìmagìnar
per Francese Catchet i Domènech

r n Josep M. Garcia és un artista multidis
ciplinari (tant en la vesant pictórica com en 
l’escultòrica) perqué un sol llenguatge li és 
insuficient per apropar-nos la seva obra, ex- 
pressada amb independéncia d’on traspunta 
la descripció d’un món secret, un món in
tern que és, al cap i a la fi, el principi de tot 
coneixement important. La seva labor uneix 
fantasia amb realitat des d’una intenció ana
litica de distribució jeroglífica, la qual no in
tenta resoldre cap recepta, sinó que proposa 
un seguit d’enigmes que donen polivaléneia 
a la metamorfosi del silenci cap a la forma.

Des de la fertilitat d ’un treball pictòric 
conreat a través d’uns anys de recerca amb 
intel.ligéncia cristal.lina, aquest artista ens 
fa viatjar per una escenografía platònica, 
una escenografía imaginària on els elements 
están disposats amb expectació cap a I’esde- 
venidor i amb matisada espontaneitat de 
distribució damunt el suport, per al qual pot 
emprar els més diversos materials, ja que els 
seus laberints d’estructures equilibrades 
poden dialogar des del més inversemblant 
estrep. Tot això fa que la seva obra tingui un 
caire didàctic, puix ens ensenya a albirar, a 
causa de la seva apassionada curiositat que 
el fa entusiasmar-se pel detail, amb clarivi- 
déneia i albora amb alienació, punt de parti
da d’una significativa experiéncia vital.

El conjunt de la seva producció gira en- 
torn d ’una puntual regularitat al compromis 
amb eli mateix, mitjançant cicles personalis- 
sims de balanços reflexius, fora de la cir- 
cumstancialitat d ’estratégies comerciáis i 
amb el sol lligam d’una nécessitât estricta- 
ment interior d’aprofundiment en l’ànima 
humana, la quai cosa es tradueix en un al.le- 
gorisme que deixa de costat els propòsits re- 
presentatius per incidir sobre els efectes 
emocionáis. Per això la imatgeria fruit dels 
seus pinzells o fins i tot la motlluraciô de les 
peces esculpides, té un caire molt més oniric 
que no pas produit per la percepció de l’ull 
contemporani.

De l’anàlisi del seu obratge es desprén una 
ferma voluntat antropomòrfica de mostrar
nos tant una identitat d ’aspiracions corn de 
relatar-nos, amb imatges torbadores, el ca
rni del conscient cap a l’inconscient, però la 
il.lusiô óptica pot canviar el valor d’aquestes 
premisses i fer-nos també el diseurs a l’inre- 
vés i hom es trobarà de nou argollat per un

nngne
Passeig de la Plaça Major, 38 

Telefon: 726.56.38 SABADELL

procès coherent que és conseqüència lògica 
interna de les seves propostes.

Damunt d’una base de dibuix pulcre i ele
gant, un minuciós treball d’estructuraciô 
colorista dóna cos a la forma amb una ex
quisita sensualitat cromàtica d’on va desen- 
volupant-se un cert llenguatge entre la for
ma i l’espai, fruit de la complexitat analítica 
de l’afany del color.

Podríem dir que la seva és una sòlida ar
quitectura de qualitat sobirana, però també 
gaudeix d’atorrollada sensualitat i la seva 
enquimeritzant intenció pot arribar a trans
formar la bellesa en quelcom perillós per a 
l’espectador, perqué la sàvia composició és, 
en certa manera, provocativa i escruixidora. 
El seu és un arriscat desafiament als modes i 
les modes, perqué des del seu autodidactis
me s’ha imposât aquella fidelitat que li per
met aprofundir en l’experièneia intrínseca 
de les emocions subjectives, sense hipotecar 
el seu faïment a cap “ isme” concret i és una 
posició envers l’art, de naturalesa romàntica 
i de precisió poètica.

Indoblegable al pas del temps i d ’allô peri- 
ble, el conjunt de l’obra que ha realitzat, té 
un inqüestionable nexe amb la prôpia vive- 
sa, d’on traspunta l’al.licient del rise d’ima- 
ginar i estableix una continuïtat parai.lela a 
la realitat, cercant adaptacions o invencions 
que vagin millorant el seu quefer artistic.

Estem convençuts que en Josep M. Garcia 
Villanueva estima l’art perqué estima la seva 
vida i nosaltres, destinataris d ’aquesta con- 
comitància, en sortim molt benefíciats.

Rambla de Sabadell, 82 
Tel. 726 57 85 - SABADELL
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Un bes
per Virginia Domínguez

^ an

Dibuix de T . Riu.

^  a ser el primer bes.
Em vaig sentir una altra persona, tot 

havia canviat per a mi, la vida era una 
festa.

Vaig abraçar l’Anna i li mirava els 
ulls. Quins ulls! Color mel, els més ma
cos que he vist mai. Em va dedicar un 
maravellós somriure i jo em desfeia.

El dia següent era gris i plovia i a mi 
m’agradava la pluja, i si hagués nevat 
m’hauria agradat la neu, i si...tot 
m’agradava aquell dia, perqué em sen- 
tia especial, senzillament feliç.

I només va ser un bes.
I ara, des de l’autobùs he vist com 

aquella noieta li donava un bes précipi
tât a aquell noi. I jo torno als meus re
cords i veig com passa el temps i canvia 
la gent, i ara ja no som aquells nens que 
vam ser, ara ja no és el mateix.

Abans, recordo que sacrificava un 
minut del meu temps per anar a veure- 
la. Qualsevol cosa que feia amb ella te
nia un valor infinit: un simple passeig, 
un dia de compres, una tarda al 
cinema... ja ho die: “ qualsevol cosa’’, i 
també qualsevol paraula o moviment: 
una mirada, un tancar els ulls, un t ’esti
mo, un bes... •

G E S T O R I A  A D M I N I S T R A T I V A

Advocat Cirera, 32 
Tels. 725 93 22 - 725 95 32 

725 97 21 - 726 01 64
SABADELL

Álbum
per Amadeu Roseli

»:.¿s curios com la contemplado d’un 
retrat enrossit per l’óxid del temps, des- 
perta nostálgies d’una época que no vá- 
rem viure, però que coneixem per les 
explicacions i els records de l’avi.

La mirada enérgica i decidida, enda- 
vant, i el bigoti recargoladet en afinades 
punxes, no dóna pas la imatge d’un noi 
de vint anys. Hi ha un no sé qué de ma- 
duresa que les máquines fotográfiques 
d’avui no saben descobrir en els nostres 
joves. Els nostres soldats tenen cara 
d’adolescents i, en molts casos, fins 
d’infant. En aquell temps s’esperava 
amb impaciéneia l’arribada de l’edat en 
qué el noi canviava els pantalons curts 
pels llargs. Era com aconseguir la titu- 
laritat d’“home’’; de “ganàs’’, com es 
deia. La posada de “ llarg’’ portava 
aparellada també el permis per fumar, 
per sortir els vespres fins a les deu i per 
acompanyar alguna “mossa’’...

La foto era l’obligada de tot “quin
to’’ orgullós de l’uniforme, i vai a dir 
que se’n sentien tots. Enviar una foto 
als pares i, sobretot, a la “noia’’ que no 
acabava de decidir-se, era un cop de 
gràcia d’efectes segurs. Avui la contem- 
plació del retrat fa somriure, però en el 
seu moment era despertador d’emo- 
cions i d’orgull. L’uniforme nou i polit, 
amb el gros número del Regiment al 
coll, el “gorro’’ i el plumeret, el “ma
chete” al costat, penjant del “ cinto” i, 
al final de la figura, les “polaines” , en- 
senya deis dominadors, eren uns atri- 
buts irresistibles i que s’agraíen, mal fós

Sócocía
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça St. Roc, 5 

Tel. 725 59 29 - Sabadell

per deixar les robes de cada dia no pas 
massa noves i, les més de les vegades, 
força “apedaçades” ...

Fer el soldat, com se’n deia, era fer 
una mena de “carrera” en la quai 
s’aconseguia el titol de major d’edat... 
Fins i tôt qui no la feia, tenia la sensació 
que no era tan home com els altres. En 
el “ cuartel” , estava escrit era el Hoc on 
s’aconseguia la “maduresa” .

I sembla que dévia ser aixi, puix que 
el “ quinto” de la foto hom diria que 
passa deis 30. Talment com si fós un 
“ reganxat” ... •

És una gentilesa de:

PEIX I MARISC
J. BARBERÀ
Tels. 714 52 87-714 55 40

CASTELLAR 
DEL VALLÈS

ANALISIS CLINICS 
W  i PERFUMERIA 
y  COSMÈTICA de
*^Jo an  Garriga i Manich 

(Analista Diplomat de Sani tat. Inspector 
Farmacèutic Municipal).

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SA B A D E L L
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Conte

“Brunzzzít!”
per David Serrano i Blanquer

. ajagut a la tòrrida sorra de St. 
Vicent Shore, meditava sobre el tipiis 
de deliete que significava la tinença, no 
justificada, de perles granadines i d’un 
bissò hondureny quan, de sobte, s’ado- 
nà d’un lieu brunzit rera l’orella dreta. 
Sense obrir un ull, disfrutà uns instants 
méditant la classe d’artefacte que el po
dría causar. Desestimà la motora, el 
túrmix, la máquina de rentar i fins i tot 
la calculadora. Aprofundint mes, es de
cantò pels insectes voladors. Encara im- 
mòbil, defini la classe de brunzit: més 
pesant que el de les vespes però més 
lleuger que el dels borinots. Estava se
gur que es tractava d’una Apis Mellifi
ca, més coneguda per “ abella” .

La matèria gris no parava de 
suministrar-li informaciò, però prag- 
màtic corn era, decidí de confirmar la 
seva teoria. Entreobri un ull i allí (a 2,7 
cm.), contemplò un esplèndid exemplar 
d’òpid que se’l mirava amb impertinent 
incredulitat. Un fugisser flash li sobre- 
posó la imatge del seu avi cec. Tancò 
l’ull i, enmig del brunzit, continuò dis
correr informaciò per la seva ment pri
vilegiada: “ insecte bicolor, pilòs, dotât 
de “ frens” ...i fiblô per defensar-se 
dels sens enemies...’’. “ Fiblô?’’ -es pre-

guntô. El preocupó el fet de no haver-se 
fixât en aquest detail. De nou, entreobri 
l’ull esquerre i observó l’himenòpter. 
Bzzzz!. Un nou flash li reprodui la figu
ra del seu avi Steve. Observó amb detail 
l’animal i li descobri el fiblô. Davant 
d’aquell perill, burxô en el seu arxiu 
mental per tal de trobar les normes civi
ques de conducta i les sintetitzô en 5 
punts: Davant d’una abella: No fer res 
que la molesti. Mantenir una positura 
immòbil, la qual li farò perdre la curio- 
sitat. No posar-se nerviòs: la situaciò es 
pot allargar segons, minuts, hores. In
tentò no suar: la suor és dolça i encara 
les atrau més. Intentar pensar en una al
tra cosa.

Instantóniament es determinò a dur- 
les a terme: no la molestò, no es mogué, 
no es neguitejò, no suò i pensò en les ga
nes que tenia de retornar a la tronada 
oficina d’hisenda de Bee-hive City.

Esperó aixi unes tres hores, passades 
les quais es determinò a indagar si enca
ra tenia l’apid davant seu. Obri l’ull 
dret i el contemplò, allí, movent les 
ales, però immòbil, a l’alçada de la reti
na (a 0,9 cm.). De nou el mateix i fugaç 
flash. Expedit, tancò Tuli. Bzzz!. Espe
ró encara quatre hores més i, tot

semblant-li que encara sentía el brunzit 
es decidí a passar la nit allí mateix.

Es despertó de bon matí. No s’havia 
oblidat de l’himenópter, així que, sense 
badallar ni fer mandres, sentencia que 
“la resistencia de l’apid no ha pogut 
arribar més enlla de les 5,25 H AM’’, (18 
després de l’aparició). Convengut, obrí 
completament l’ull i... sorprés, contem
pla l’insecte davant seu, amb un brunzit 
alegre i constant que res no feia pensar 
en esgotament. De nou tanca l’ull. Es 
neguiteja: “ Dec haver recordat mala- 
ment les normes, perdo facultats’’ 
-pensó. Bzzz!. Ara, ja enfadat, decidí 
d’acabar amb aquella estúpida situació. 
Obrí els ulls i mentre anava a recolzar 
les mans a la sorra per tal d’aixecar-se... 
brunzzíít !...fulminant, l’apid clava el 
seu llarg i ferm fibló al bell mig de la re
tina del seu ull dret. Aahjjj!. Espaordit, 
histéric i enmig del dolor coent i cega
dor un darrer flash li recordó sadica- 
ment que el seu avi sempre l’havia 
odiat. •

Un negre amb saxo, de Ferran Torrent

Cjdiva no es diu Sam. Héctor 
(Copes) Barrera no és negre. 
Sam és el negre. El seu ofici és 
treure notes “ musicals” d’un 
saxo oxidat perqué “ els que 
som d’estirp d’esclaus preferim 
ser pobres però Iliures” .

Copes Barrera, veritable pro
tagonista de la novel.la, ex- 
boxejador i redactor de succes- 
sos, s’encara fortuítament amb 
un món sórdid, perillós i apa- 
rentment inatacable i decideix 
justament atacar-lo, endinsar- 
s’hi per descobrir les últimes 
instáncies que manipulen i que 
s’aprofiten d’una xarxa de co- 
rrupció a la valenciana a mig 
carni entre la prostitució i el trá- 
fic de drogues.

En aquest intrincat recorre- 
gut, desaconsellat per amics i 
enemies, s’ha de trobar amb 
una récula de personatges 
d’alló més vistosos: en Sando- 
kan, la Dentetes, Remigi

“ L’Artillero” i d’altres de sem
blant nissaga. La relació que 
amb ells tindrá l’abocará sovint 
a situacions més que compro- 
meses. Per sortir-se’n, i sortir- 
se’n bé, necessitará la col.labo- 
ració del bo i florit de la ciutat: 
el fotògraf Trilita, el detectiu 
Butxana i un comité nacional 
de xoriços presidit pel Penjoll. 
Comptará a més amb un cop de 
grácia que sempre l’acompan- 
ya, la millor esquerra europea 
del pes “ wèlter” , la utilització 
de la qual li crida a la memòria 
els records punyents d’un temps

passat i la sensació de trobar-se 
de nou contra les cordes.

L’autor desenvolupa en la 
novel.la molt més que una des- 
cripció negr.i. La seva lectura fa 
esclatar sovint amb rialles ober- 
tes o bé ens obliga a posar en 
exercici la mala consciéncia que 
tots tendim a oblidar, per no 
encarar tenebroses injustícies 
que amb l’abúlia de les autori- 
tats es perpetúen pels carrers o 
per locals de dubtosa legalitat.

Fer ran Torrent ha publicat 
un conte. El cas de la dona de 
fibra, i les novel.les La gola del
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(Quadern Crema)

Hop, No emprenyeu el comissarí 
i Penja els guants, Butxana. Un
negre amb un saxo és, dones, la 
seva quarta novel.la. Com a pe
riodista ha treballat a Catalunya 
Ràdio (és el Tigre que els hi en
via cromos) i en diverses publi- 
cacions valencianes, com “ Dia
rio de Valencia” , “ Noticias” , 
“ Levante” ...

Així, un cop Regida la 
novel.la, amb la nécessitât im
periosa de no treure els ulls del 
text i de llegir més i més perqué 
la história us té segrestats, po- 
drieu pensar: i el negre, dones, 
qué hi pinta?

Recordeu, però, la resposta 
que dona invariablement a qui 
li recomana que es canvií el 
saxo:

-“ Jo toque un saxo tinyós i 
desafinat. En canvi tu no saps 
al so de qui balles..... ” .

Xavi Bernadí



870

Cinema

E l cinem a negre dels anys quarantes
per Jordi Graset

(in): Retom al réalisme
Cine Club Sabadell

I urani ia segona meitat dels quarantes, 
E.E.U.U. vivia un période d’inseguretat. 
D’una situado, pràcticament, de piena ocu
pado, durant la guerra,, s’arribà l’any cin
quanta a més de quatre milions de parais. 
També la inflado, pròpia de les post-guerres, 
es mantenía en cotes preocupants. El govern 
reprimía una forta onada de vagues, limitant- 
ne el dret per mitjà de la Ilei Taft-Hartley de 
1947. La guerra i el seu epileg atómic encara 
estaven presents quan l’any 1949 es tingué co- 
neixement que els russos també posseíen la 
bomba. El domini soviétic de l’Est europeu 
s’havia consolidât i, a més, l’octubre del ma- 
teix any, esdevenia el triomf del comunisme a 
la Xina. Aquesta conjunció de factors interns 
i externs, agreujat, posteriorment, pel perill 
d’intervenciô dels E.E.U.U. a la guerra de 
Corea, exacerbà la creuada ideològica a l’in- 
terior del pais i, 1’Administrado, en posicions 
cada vegada més conservadores, potencià les 
prerrogatives i Tacciò repressora del trista- 
ment famòs Comité d’Activitats Anti-nord- 
americanes, ajudat eflcaçment pel F.B.I. 
Aquesta revitalització de les funcions i de 
Tactuaciò policial estableix un paral.lelisme 
històric amb l’època de la Depressió, quan el 
FBI de Hoover assoli plens poders. Nova- 
ment es posava més èmfasi en la repressiò de 
la delinqüència que no pas en la presa de 
consciència de les causes socio-històriques 
que, en bona part, Talimentaven. I aixô és es- 
pecialment greu tant per Tactuaciò indiscri
minada que aquesta actitud comportava com 
pel fet que TAdministraciò Truman no es dis- 
tingia, precisament, pel seu fustigament al 
Crim Organitzat (1). En aqüestes circumstàn- 
cies, el cinema negre reactualitzà els corrents 
temàtics dels trentes: El “ procedural” -la 
fluita contra la delinqüència vista des del punt 
de vista de les forces de Tordre-, el film de 
gàngsters, el melodrama social sobre la delin
qüència, el film carcerari, etc.

A conseqüència de la guerra, sobretot per 
la pèrdua del mercat europea, Texplotado 
dels films americans experimentà una forta 
recessiò, el que obligà a les productores a dis
minuir les despeses de rodatge reduínt al mi
nim indispensable el rodatge en exteriors. En 
canvi, després de la guerra, i per raons diver
ses, el réalisme s’imposava arreu i a E.E.U.U. 
coincidi amb el ressurgiment deis corrents es- 
mentats. La 20th Century Fox, sobresorti en 
el conreu de la tendéncia “ procedural” i la 
Warner, amb el seu tradicional estil directe i 
funcional, produi alguns molt bons films de 
gángsters, la Universal i la RKO es mantenien 
encara a mig carni entre el barroc deis anys 
immédiats anteriors i el realismne que s’im- 
posaria definitivament a començaments de la 
década següent. La tendéncia “ procedural” 
responia al mateix esquema deis seus models 
dels anys trentes, com G-MEN o BULLETS 
OR BALLOTS., 1936, (Balas o votos), amb- 
dós de William Keighley: 1) Les forces de

KISS OF D EATH  (El beso de la muerte) d ’Henry Hathaway.

Tordre compten amb els mijtans humans i 
tècnics per fer front, amb èxit, a la delinqüèn
cia. 2) Lloança de Tesperit de sacrifici, de la 
Professionalität i del lliurament, si convé fins 
a la mort, amb què aquests abnegats 
ciutadans-policies honoren el cos. 3) Investi- 
gaciô i desenvolupament de Testratègia idò- 
nia per a la consecució de Tobjectiu i 4) El de- 
linqüent no escapa a Tacciò policial. La veu 
en “ off” , característica narrativa d’aquest 
corrent, imposa el punt de vista i conculca a 
T espectador el verisme prêtés. THE NAKED 
CITY, 1948 (La ciudad desnuda), el famòs 
film de Jules Dassin, produit per Mark He- 
flinger -una veritable instituciò dins del gènere 
negre- es roda totalment en exteriors i il.lus
tra força bé el model “ procedural” . La cà
mera i la veu en “ off” ens introduebcen dins 
la nit de Manhattan on serem testimonis de 
dos crims. Dan Muldoon (Barry Fitzgerald) 
és Tinspector que s’encarregarà de la investi- 
gaciò, un vellet simpàtic i murri que, amb 
gest paternal, ensenya un policía no veli. La

veu en “off” , exhaustiva, crea un clima cà- 
lid, una afecciò i, en definitiva, una complici- 
tat amb aquesta tòpica parella, que també 
se’ns mostra en el seu àmbit domèstic: Barry 
Fitzgerald, en samarreta, es prepara Tesmor- 
zar tot cantussejant una balada irlandesa. 
Jimmy (Don Taylor), el seu ajudant, acarona 
la seva esposa després d’una fatigosa jornada 
de treball. Les forces de seguretat sòn una or- 
ganització amb recursos, mètode i un equip 
humà sense fisures (pia de les conexions tele- 
fòniques o de la coordinació del moviment de 
les unitats). L’èxit està assegurat i és especial- 
ment meritori en aquesta ciutat inhóspita, ca- 
lenta i opressiva -molt ben captada per 
Dassin-, un monstre inhumà que enlluerna i 
engoleix noies com Dexter, una filia de Tèpo
ca de la Depressiò. Dassin, que es lamentava 
de la feblesa del guiò, reeixi en trametre’ns el 
pois i Tangoixa de la gran ciutat al ritme del 
batee dels esdeveniments i dels homes que 
menen la investigació, com també a la magis
tral seqüència de la persecuciò final i a la 
creació de la tensiò dins del pia, una habilitât 
manifesta en Tautor de BRUTE FORCE, 
1947 (Fuerza Bruta). Fins i tot un “ procedu
ral” com THE NAKED CITY admet una 
lectura progressista, fonamentada tant en la 
procedèneia social de la víctima, com en la 
marginació que per si mateixa crea la gran 
ciutat. I fins i tot un film clarament propa- 
gandistic del F.B.I. corn THE STREET 
WITH NO NAME, 1948 (La calle sin nom
bre), de W. Keighley, ens incomoda pel doble 
joc que porta a terme el policía, introduit a la
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banda d’Alec (Richard Widmark), ja que 
aquest Tarriba a apreciar veritablement i el 
policia (Mark Stevens) està obligat a trair-lo. 
Aqüestes ambigüitats o el fet que Hathaway, 
un reputat especialista del corrent “ procedu
ral” , realitzi entremig un film com KISS OF 
DEATH, 1947 (El beso de la muerte), una 
“crook story” (2), diferencia aquest “ proce
dural” dels seus models dels trentes, caracte- 
ritzats pel seu esquematisme. El Nick Bianco 
(Victor Mature), de KISS OF DEATH, és un 
ex-presidiari que cau, novament, en mans de 
la policia per un robatori. Atrapat en el 
“ trou” de la delinqüéncia no veu com tirar 
endavant la seva familia, esposa i dues nenes. 
El fiscal explota la pressió afectiva, que 
s’agreuja amb el suicidi de 1’esposa mentre ell 
compleix condemna pel robatori. Decebut 
deis caps de la banda que no han demostrat 
cap interés per intentar treure’l de la presó, 
acosat pel fiscal en un permanent xantatge 
sentimental i desitjós de refer la seva vida fa
miliar amb una altra dona i les nenes, cedeix a 
la delació. En quebrantar la Ilei del silenci, 
queda atrapat doblement. L’objectiu del fis
cal és utilitzar-lo com a testimoni contra Udo 
(R. Widmark) i esgalabrar l’organització, el 
d’Udo, eliminar-lo. Nick es farà matar i, a 
continuació, el fiscal eliminará Udo, però no 
podrá destruir l’organització. KISS OF 
DEATH és l’exemple patétic de l’home atra
pat que no pot encarrilar la seva vida, ni des 
de fora de la Ilei ni des del costat de la Ilei.

El film de gángsters de finals dels quaran- 
tes, en can vi, trenca el model narratiu deis 
seus referents de la década anterior: ascensió- 
apogeu i caiguda del personatge, i es situa en 
la línia de HIGH SIERRA, la del film crepus
cular sobre la figura del gàngster “ veli estil” . 
El Coddy Jarret de WHITE HEAT és un al
tre solitari que “ fuig cap endavant” en I’ocás 
de la seva carrera (3). ffiY  LARGO és un al
tre film-despedida, però que entronca amb la 
temàtica del ex-combatent. Aquesta obertura 
del film de gánsters també és patent a NO
BODY LIVES FOREVER, 1946 (Nadie vive 
para siempre), de Jean Negulesco, sobre un 
ex-combatent que retorna a les seves anteriors 
activitats gangsterils però que, colpit per 
l’amor de la dona a la qual intentava estafar, 
es bat amb els altres sods que l’han segresta- 
da. Aquest film està molt més en l’esperit del 
film reivindicatiu de l’ex-combatent que no 
pas en el clássic de gángsters. Contráriament 
passa amb KEY LARGO, on E.G. Robinson 
fa una caracterització magistral del seu perso
natge i ens retrotrau, amb la lògica inversió, 
ais mítics enfrontaments Bogart/Robinson 
-Bogart/Cagney. Rocco (E.G. Robinson) 
mante amb dificultats, el seu liderat. S’està 
esfondrant per moments, metafòricament 
“ aillat en mig de la tempesta” . Frank (H. 
Bogart) és el tipie ex-combatent inadaptat i 
escéptic que no té gens de ganes de tornar-se a 
jugar la peli. Finalment, però, surarà la seva 
dignità! perduda i s’enfrontarà al gàngster, 
complint amb un deure moral cap a tots 
aquells que, com ell, van combatre -molts 
van morir- per una América millor. En el 
film, s’estableix un paral.lelisme entre la mar- 
ginació de l’ex-combatent i la de les minories 
étniques. Aquest patriotisme integrador tin- 
dria el seu moment cimer en els “ westerns”

BRUTE FORCE (Fuerza Bruta) de Jules Dassin.

reivindicatius de la figura de l’indi d’aquests 
anys (4). KEY LARGO, però, és un film llas- 
trat, dramàticament, pel seu alé missatgistic 
com s’evidencia en el metafòric darrer pia de 
Bacali, banyada per un espiritual raig de 
llum. THE ASPHALT JUNGLE és més re- 
presentatiu de la progressió que ha experi
mental el film de gángsters i una obra clan 
d’aquesta época. John Huston fa una fidel 
adaptació de l’obra de Burnett, un dels es- 
criptors més lùcids del corrent “ crook 
story” . Alguna gent respectable i amb in- 
fluéncies, com 1’advoca! Emmerich o el poli
cia corrupte, no tenen cap sentit étic. Per 
oposició, en Dix, fill de la depressió rural, 
l’especialista a obrir caixes fortes (un pare de 
familia preocupa! pels problèmes doméstics),
0 el professor Riedenschneider, un vellet mu- 
rri i educat que sent débilitât per les faldilles 
joves, tenen un codi d’honor, el de la fidelitat
1 la Solidarität i no el quebranten. Tot el grup 
constitueix un conglomérat d’inadaptats, for- 
tament humanitzat i proper, des del jeperut 
Gus (James Whitmore) fins a la rebut jada 
Doll (Jean Hagen), uns éssers nécessitais de 
donar-se i de rebre. Molt més que qualsevol 
altre dels seus precedents, corn ara el mateix 
HIGH SIERRA, també de Burnett, THE 
ASPHALT JUNGLE s’estructura totalment 
a partir del cop (el robatori d’una joieria), un 
tipus de film de gángsters del qual constituirá 
un model. El sentiment integrador de Hus
ton, molt més contunden! en el film que a la

casa vostra

novel.la, es torna a fer palés quan el profes
sor comenta al taxista: “ M’excuso perqué ja 
no parlo el meu idioma -Talemany-, però un 
és d’allá opn viu” , una postura particular- 
ment atinada si tenim en compte que s’exa- 
cerbava un nacionalisme equívoc que podía 
produir una fòbia que afectés prioritáriament 
els immigrais. De fet, tres anys després, es 
dictá la Ilei MacCarran-Waite que restringía 
la immigració. FORCE OF EVIL 1949 (El 
poder del mal), d’Abraham L. Polonsky, en 
la línia de THE ASPHALT JUNGLE, realit- 
zat un any abans, també denuncia el compor- 
tament gangsteril, amagat sota una façana de 
respectabilitat.

També retorna el melodrama social sobre 
la delinqüéncia, tipus DEAD END. Ni 
KNOCK ON ANY DOOR (Llamad a cual
quier puerta), de N. Ray, ni molt menys 
CITY ACROSS THE RIVER (Més enllà del 
riu) de M. Shane, ambdós de 1949, aporten 
cap centre d’interés a aquest corrent com no 
sigui el de correspondre a una época que es 
caracteritza per un superior realisme. El ca
rácter didàctic d’aquests films explica la uti- 
litzaciô de la veu en “ off” . KNOCK ON 
ANY DOOR té, almenys, tants punts de con
tacte amb DEAD END com amb YOU 
ONLY LIVE ONCE. Nick és un altre Eddie 
atrapat que no consegueix reeixir ni social- 
ment ni afectivament. Proper al melodrama 
social sobre la delinqüéncia, trobem, nova
ment, el film carcerari, insistint en el tracte 
deshumanitzat a les presons i en I’odi que in
cuben els presos en la seva indefensió. BRU
TE FORCE, el prestigiós film de Dassin, por
ta aquesta postura al pur maniqueisme, en fer 
confluir en el personatge d’Howard Duff 
l’heroi romántic i la reivindicació de 1’ex- 
combatent, que carrega amb 1‘homicidi que 
cometé la noia que estimava. Els seus com- 
panys de cel.la són, si més no, homes de bon 
cor, Joe (Burt Lancaster) està enamora! 
d’una noia paralítica. En can vi, el capitá 
Munsey (Hume Cronyn) tortura els presos al 
compás de la música wagneriana, sota la creu 
gammada i una foto “ a lo Hitler” . Seqüén- 
cies com la de l’execució del delator están tan 
recreades que enyorem la sobrietà! d’un ma
gistral antecedent, com és la de THE CRIMI
NAL CODE 1931 (Código Criminal), d’H. 
Hawks. BRUTE FORCE és un film sobre- 
valorat i efectista del qual cal destacar la bri
llant seqüéncia de la fuga frustrada. Se li atri- 
bueixen altres mérits a qué són més creditors 
antecedents com l’esmentat THE CRIMI
NAL CODE. Contráriament, CAGED, 1950 
(Sin remisión), de John Cromwell, pràctica- 
ment oblidat de tothom i que tampoc escapa 
a un tractament tòpic de la carcererà sàdica, 
és un film vibrant, d’un dramatisme colpidor 
i ens ofereix una magistral utilització de la 
llum i l’ombra des de la primera seqüéncia: 
un petit requadre de llum al fons (pia des de 
dins del cotxe cel.lular). El cotxe s’atura. El 
dia és assolellat i les dones s’encaminen sense 
esma cap a la presó. CAGED és, després d’l 
AM A FUGITIVE FROM A CHAIN 
GANG, el film carcerari més devastador i 
pessimista. Marie (Eleanor Parker en una ex
cel, lent interpretació), engarjolada per un de
liete menor, sofrirà el calvari de la humiliació 
fins transformar-se en un ser cinic i irrecupe-
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rabie. Lligat al film de gángsters, el de boxa, 
un altre tema recurrent d’aquesta època, res
pon a un esquema semblant: ascensió, apo
gea i caiguda que, en el millor deis casos, será 
el final de la carrera del boxejador. Dos films 
destaquen per damunt de tots els altres: 
BODY AND SOUL 1947 (Cuerpo y alma), 
de Robert Rossen, i THE SET-UP, 1949, de 
Robert Wise. El film de Wise pren el perso- 
natge en la seva davallada, mentre BODY 
AND SOUL s’adapta més a l’esquema clàssic 
però, cadascun, a la seva manera, han sedi
mentai l’estètica poètica, l’atmosfera satura;- 
da de violència, una estructuració temporal 
moderna, la profunditat de camp, la il.lumi- 
nació expressionista i un protagonisme de la 
càmera que constituïren la “ marca de fábri
ca’’ del cinema negre immediatament ante
rior, dominât pels centre-europeus immi
grais, Lang, Siodmak, Preminger, etc. Una 
qualitat que ja s’ha integral a una gènere que, 
en gran mesura, ha canviat el soroll de les me
trálleles pel riure histèric del psicópata (R. 
Widmark) de KISS OF DEATH.

J): Els forts lligams entre Tom Pendergast, Jimmy Pen- 
dergast o Ch. Binaggio, figures rellevan ts del Crim Orga- 
nitzat a I’Estat de Missouri, amb destocáis membres de 
TAdministració, inclós el President Truman, semblen évi
dents. Encara que durant el seu mandat es créés la comisió 
Kefauver per perseguir el Crim Organitzat, aixà fou  una 
iniciativa del Sénat (per més informació, es pot consultar 
l’obra GANGSTERISMO: UNA HISTORIA INCREI
BLE d ’Edward Goodman. Editorial Rollan, S./l., Ma
drid). És notori que fins i fo t els films més valents en la de
nuncia de la connivéncia poder polític-crim organitzat no 
trascendien de l’ámbit local o del fe t aillat. Curiosament, és 
des del camp de la comèdia (Preston Sturges) o en un “me
lo” tangencial com FLAMINGO ROAD, 1949, de M. 
Curtiz, on la denùncia trascendeix aquest àmbit.

2) La “crook story” és el punt de vista des del costal del 
delinquent.

3) de WHITE HEA T, com de KEY LARGO, se’n parla 
en el núm. 56.

4) FORT APACHE, 1948, de J. Ford, COLORADO 
TERRITORY, 1949, de R. Walsh, BROKEN ARROW, 
1950 (Flecha Rota), de D. Daves o DEVIL’S DOOR WA Y 
(La puerta del diablo), 1950, d ’A. Mann.

NOTA.- A fi de no sobrecarregar l’escrit amb dades répéti
tives, el titol castellà i l’any d’estrena dels films comentats 
en els articles precedents (números 49, 51, 54 i 56) s’han 
omès.

FINQUES
CARNER

Agent de la Propietat Immobiliaria 
San Antoni M.® Claret, 18 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76 

SABADELL

Raquel Meller (i II)
per Daniel Sanahuja i Capelia
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Les cançons preferides i que més contri- 
buïren a l’èxit de la seva carrera foren “ LA 
VIOLETERA’’, “ LA MUJER DEL TORE
RO’’, “ EL RELICARIO’’, “ EL AHOR
CADO’’, “ EL NOI DE LA MARE’’, 
“ MALA ENTRAÑA’’, i “ DOÑA MARI
QUITA” , d’una mímica a penes esbossada 
que constituí tal volta un deis majors encerts 
d’aquesta creadora.

“ EL RELICARIO” fou estrena! per la 
“ coupletista” Mary Fócela; però, com que 
aquesta artista provocà un escàndol politic 
en el teatre Goya a causa d’una cançô que 
interpretà, aquest couplet no tingué el relleu 
ni l’atenciô de què era mereixedor per part 
del públic, i passà inadvertit. A Raquel Me
ller li agradà la mùsica i la lletra; d’acord 
amb els autors posà la cançô en estudi i, sen
se rectificar ni una sola nota ni una sola 
sil.laba, la canvià totalment. La va estrenar 
al Teatre Eldorado i deixà per sempre en la 
primera fila del triomf universal aquesta me
lodia, la Popularität de la qual, a través dels 
anys, encara perdura.

Altres de les innombrables figures que 
p e rso n a litz á  són “ M A N O L A ” , i 
“ DIGUES-LI QUE VINGUt” ; els aires an
tics del seu repertori “ NENA” i “ LA 
MONTERIA” ; de tonades d’exhibició “ LA 
BILLETERA” , “ GITANA, GITANA” , 
“ LA ESCLAVA MORA” , “ MIMOSA” , 
“ AY, AY, AY” , “ FLOR DEL MAL” i 
moites més, apropiades per al gènere espec
tacular.

* * *
En una ocasió, actuant a Madrid, el rei 

Alfons XIII la crida a palau. La familia reial 
volia escoltar-la. El marqués de Viana fou el 
missatger. Raquel li contestà, ni més ni 
menys: “Si la familia reial vol sentir-me que 
vingui. La mateixa distància hi ha del palau 
al teatre que del teatre al palau”. Aquella 
mateixa nit el rei i la reina es presentaren a la 
llotja. Raquel, després de la seva actuació, 
anà a saludar-los. La mateixa reina, que 
portava un pomell al pit, l’hi regalà. L’em- 
presari, entusiasmai, preguntà al monarca 
què li havia semblât el teatre, l’espectacle i 
l’artista. Alfons XIII contestà: “El teatre, 
l ’espectacle i l ’artista m ’han semblât de 
“maravilla”. I d ’ençà de llavors el teatre del 
carrer de Malasaña fou conegut pel “ Teatre 
Maravillas” .

Raquel contragué matrimoni a Biarritz 
amb el diplomàtic i escriptor guatemaltenc 
Enric Gómez Carrillo. Els padrins foren el 
President del Conseil de Ministres, comte de 
Romanones; el novel.lista Pérez Galdós; el 
torero “ Machaquito” i l’escultor Mariano 
Benlliure.

Aquella unió, però, no fou gaire durado- 
ra, i el naixement de la filia Elena no signifi- 
cà impediment per a divorciar-se a Franga.

Seguint cadascù el seu carni, Raquel Me- 
ller, en acabar la guerra d’Espanya, es casà 
novament, a Barcelona, amb el francés Ed- 
mon Sayag, amb el qual tingué un fili: 
Jordi-Enric.

Continuà les seves famoses tournées’. 
Londres, Nova-York, París, així com també 
tota l’América hispana. A París actuá a 
l’“ 01ímpia” alternant amb la Mistinguett, 
Maurice Chevalier i Josefina Baker en una 
óbr e l a  t i t u l a da  “ REVUE DES 
SOUTH AIS” . I a Londres es repartí els 
aplaudiments amb el millor “ clown” del 
món: Grok.

La seva actuació en el cinema marcá tam
bé la continuació deis seus ressonants éxits 
en el couplet. Fou protagonista de les pel.lí
enles “ GITANA BLANCA” , “ LOS OPRI
MIDOS” , “ LA TIERRA PROMETIDA” , 
“ C A R M E N ” , “ LA R ONDA DE 
NOCHE” , “ NOCTURNO” , “ ROSA DE 
FLANDES” , i “ VIOLETAS IMPERIA
LES” , que varen tenir un ressonant éxit a 
Franga, principalment aquesta darrera, que 
fou molt comentada per pertányer a l’inici 
del cinema sonor.

“ CARMEN” fou projectada al Cinema 
Imperial de Sabadell el dia 30 de gener de 
1926. Com a cas excepcional. Fautor 
d’aquest treball, director de l’orquestra del 
susdit local, féu una adaptació especial de la 
pròpia música de l’obra, la qual cosa, tenint 
en compte que estávem a l’època del cinema 
mut, hi donà un extraordinari relleu. L’em
presa, col.laboran! en aquesta novetat, 
col.locà bómbeles de tots colors al peu de la 
pantalla i combinant-los convenientment re- 
flectien uns efectes sorprenents en les esce- 
nes i la presentació de la pel.licula. Com a 
cupletista Raquel Meller havia actuat algu- 
nes vegades a Sabadell personalment i amb 
èxit.

* * ♦
En una ocasió, Raquel tingué com a invi

tais a la seva casa de Villafranche-sur-mer el 
rei d’Espanya a l’exili, Alfons XIII, i el rei 
Gustau de Suècia. Aquest hi era de pas per 
tal de prendre part en un campionat de 
“ tennis” a Niga.

Raquel els oferi una suculenta paella i en 
presentar-la a taula, prescindint de tot pro
tocol i infringint la més rudimentària etique
ta, hi enfonsà la cullerà i, servint primer una 
velleta que els acompanyava, menjà segui- 
dament del plat i, tot somrient, els digué: 
“Perdonin, perd aixi estaran segurs que 
l ’arrôs no està enverinat, perqué primer 
n ’hem menjat la meva mare i j o ”. El rei 
Gustau exclamà: “¡És el gest d ’una dona va- 
lenta!”. Alfons XIII el va interrompre tot 
dient: “¡És el tirât de la pura aragonesa!“. 
Ella, amb veu d ’ingènua col.legiala, empa- 
rada per la vivesa expressiva dels seus ulls.
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contestà: “Jo, senyor, sóc de tota
Espanya”.

Amenitzá la sobretaula dedicant ais seus 
convidáis tres cançons que ella mateixa 
s’acompanyà al piano: TORNANT DE 
MONTSERRAT, de Santiago Rusiñol; 
MIERES DEL CAMINO de Martinez Aba
des, i LA CHULA DE LAVAPIES, d’Ara- 
que. Les cantá amb tanta expressió que un 
deis oients exclamá: ”¡és que hi posa tot el 
cor!”. Raquel Meller, mirant-lo afectuosa- 
ment, digué: “¡Sí. I  l ’he posât tantes vega- 
des i en tants Upes, que quasi sense adonar- 
m ’en l ’estic perdent...”

Anaren passant els anys. El nom de Ra
quel Meller era conegut a tot el mon i ella 
afalagada per les més il.lustres personalitats 
de la politica, de l’art i de la cultura. Darre- 
rament, trobant-se a Barcelona en pia de 
descans, prengué part en l’espectacle que la 
companyia vienesa d’Artur Kaps i Franz Jo- 
ham presentava al Teatre Espanyol; hi 
col.laborà ùnicament amb les seves dues 
grans creacions: “ LA VIOLETERA” i “ EL 
RELICARIO” , que el pùblic, àvid de retro
bar la seva estimada Raquel, aplaudía frenè- 
ticament.

Acabat el contracte, continuà encara du
rant uns anys més actuant als teatres de Bar
celona, però a causa de l’edat i de l’esgota- 
ment fisic que l’obligava a un sever descans, 
anà espaiant les actuacions fins que a poc a 
poc el nom de Raquel Meller desaparegué de 
les cartelleres.

En una reaparició que féu al teatre fou 
molt aplaudida, però els seus antics admira- 
dors hagueren de reconèixer que aquella Ra
quel no era la mateixa de les brillants actua
cions que en altres temps prodigava al seu 
públic incondicional.

Seguiren uns anys d’apagament per les in- 
cidéncies de la vida i solament els “ fidels” 
recordaven la flama deis anys feliços, men
tre les darreres generacions s’orientaven cap 
a altres modes i fames; cosa que, Raquel, 
des del seu retir, contemplava indiferent, 
acompanyada deis seus recods entre els 
quais es comptaven infinitat d’especials dis- 
tincions que testimoniaven els extraordinaris 
mérits contrets durant els anys de la seva di
latada i triomfal carrera artistica.

Mori el dia 26 de juliol de 1962 a l’edat de 
setanta-quatre anys, a l’Hospital de la Cren

Roja de Barcelona, on fou internada a causa 
de la seva malaltia.

El Pare Ramon Régnant, jesuíta, que en 
els darrers anys fou el seu assessor espiritual, 
digué: “Ha mort cristianament i amb gran 
resignado”. Hi afegí que la seva darrera ac
tuado la realitzà aproximadament un any 
abans de la seva mort a benefici de la Con
gregado Mariana de l’Ateneu Montserrat, 
d’Hostafrancs, que ella visitava freqüent- 
ment.

Damunt del seu cos hi foren col.locats un 
rosari, l’escapulari de la Cofraria del Car
me, de la quai era terciària, i les condecora- 
cions que en vida li foren atorgades: La 
Gran Creu d’Alfons XII, Cavalier de la Le- 
giô d’Honor i Oficial d’Instrucció Pública 
francesa, i la Medalla d’or del Cercle de Be
lles Arts de Madrid que li fou concedida 
l’any 1956.

L’any 1966 Barcelona li dedicá un monu
ment, obra de l’escultor Viladomat, que 
comprén una font com a base i l’estàtua de 
Raquel Meller en una de les seves expres
sions més caractéristiques: LA VIOLETE
RA.

Fou emplaçat al carrer del Marquès del 
Duero enfront del Teatre Arnau i inaugurât 
pel batlle senyor Porcioles. A part d’una

gran gentada i de les representacions ofi
ciáis, récréatives i culturáis de tota mena, hi 
assistiren també, Edmon Salag, vidu de Ra
quel Meller, la seva filia politica Maria-Jesús 
Velazco, vidua de Salag, i Elena Gômez 
Marquès, filia del primer matrimoni de l’ar
tista amb Enric Gómez Carrillo.

Aixi testimonià Barcelona la gran estima 
que sentia per aquella genial artista, PA
QUITA MARQUÉS LÓPEZ, que, si bé 
nasqué a Tarazona, fou barcelonesa per 
adopció.

Cinquanta anys de continuades actua
cions, per arreu del món, són molts anys per 
saber detalladament qué ocorregué durant 
aquesta dilatada i complicada carrera artisti
ca. Per aixó en parlar de RAQUEL ME
LLER no pretenem haver presentai la seva 
biografia, sinó únicament unes notes que 
donin una idea clara de la gran labor que 
realitzà en el món de la cançô, quan el cou
plet era l’ànima de la majoria deis especta- 
cles d’aquella época.

Un conegut escriptor i periodista li conce
di públicament el qualificatiu de DIVINA; 
Deia: “Fou la Sarah Bernardi del couplet; i 
fins, com ella, representó LA DAMA DE 
LAS CAMELIAS, en original pantomima; 
per tant, no és d ’estranyar que fó s  conside
rada mundialment una excepcional figura 
dintre l ’art que tan magistralment interpre
tava...”

Nota:
Atenent una amable consulta que em fan uns bons lec

tors, em plau explicar-els-hi sobre:

L’ORGUE DE CATS
Segons els diccionaris és com tothom sap: “ Discussió, 

etc. en qué tothom enraona i ningù no s’entén” . Però té 
la seva història: Segons el P. Menestrier, sabi jesuíta del 
segle XVII, (vegis el seu llibre referent a les representa
cions amb mùsica) en el viatge que Felip II feu a 
Brusel.les en 1549 per visitar a Carles V, tingueren Hoc 
uns grans festeigs i un extraordinari seguiment, en el 
qual, i com a ofrena originai al rei, i figurava un carro- 
plataforma en forma d ’orgue. L’organista era un os ensi- 
nistrat i les cues d’una colla de gats, que sortien d ’unes 
caixes on estaven tancats, feien de tubs. Cada vegada que 
l’organista apretava les tecles, que eren de grans dimen
sions, un dispositiu els hi aixefava la cua i el dolor o la rà- 
bia els feia miolar esgarrifosament. El cronista d ’aquells 
festeigs Joan Cristóbal i Calvete, assegurava amb tota se- 
rietat que els diferents i bàrbars miols que donaven els 
infelifos gats, formaven les notes de Pescala.

Aquest orgue, aparagué novament en uns festeigs que 
es celebràren a Sant Germain l’any 1753 i a Praga l’any 
1773.

D.S.C.

Inauguració del 
m onument dedicat a 

Raquel Meller situât al 
Carrer del Marquès del 

Duero-Conde del Asalto  
de Barcelona (21-111-1966).
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Filatèlia
Sant Joan de les 
Abadesses persaf

La música a Sabadell

f nguany el Correu Nacional ha inclôs en la se- 
va habituai sèrie de turisme un segell dedicat al 
Monestir de Sant Joan de les Abadesses.

La histôria d’aquest monument, un dels millors 
de Catalunya, és molt extensa i complexe i l’espai 
de què disposem és petit per a explicar-la deguda- 
ment.

Fou fundat per Guifré el Pelôs, el 887, que hi 
instai.là una comunitat femenina, la primera 
Abadessa de la quai fou la seva pròpia filia Em
ma. En el segle XI es disolt la comunitat i s’esta- 
bleixen en el cenobi un grup de canonges que re- 
construeixen l’Abadia, que havia quedat bastant 
malmesa a conseqüència d’uns moviments sis- 
mics, afortunadament de poca intensità!, que es 
van produir en tot el Ripollès. Finalment, en el se
gle XII, ja afermada la canònica regular, fou ree
difica! Factual temple i consagra! el 1150. Les 
obres les començà l’abad Berenguer Arnau que 
no pogué veure-les acabades ja que moria el 1133. 
Amb molta empenta i amb noves idees, les conti
nuò l’abad Ponç de Morells, que en definitiva fou 
el qui li donà la prestància que encara avui con
serva i que fa que del romànic a Catalunya es con
sideri únic dins el seu estil per la influéncia occita- 
na que presidi la seva reconstrucció. És un romà
nic madur, únic en el pais, com diem, i d’unes ca
ractéristiques més aviat ultrapirinenques.

Són remarcables la rica decoració dels absis i la 
seva majestuositat. Les obres artistiques que 
s’hostatgen en el cenobi sòn; el Santíssim Misteri, 
que cal admirar amb els ulls de la il.lusió; el baix 
relleu d’alabastre de Santa Maria la Blanca; el sé
pulcre gòtic del Beat Mirò, del segle XII; l’escul- 
tura gòtica de Sant Agusti; la Capella dels Do
lors; el Claustre, una maravella, del segle XV, i el 
Palau de l’Abadia...

No ens cal dones, anar a fòra a veure marave- 
lles; només que tinguéssim cura d’admirar i estu
diar les que tenim a má i que de tan aprop ens 
passen desapercebudes. Creiem que una bona i 
detallada visita al Monestir val la pena i no es pot 
dir que hagim perdut el dia. Es una excursió de la 
qual queda per sempre un bon record. •

dli
FILATELIA

DOMFIL
SEGELLS/  

MONEDES PER A 
COL.LECCIONS

per Rosa Ten

Sant Antoni, 3 
Tels. 725 87 79 - 725 29 18

fortunadament, en els darrers temps a 
Sabadell la música sembla interessar a un bon 
sector del públic. Veiem amb goig com s’om- 
ple el Teatre Municipal “ La Farándula” , 
amb les representacions d’ópera que porta a 
terme l’associació “ Amies de l’Ópera” . La 
darrera, en representació força evocativa 
d’aquell primer pas que fou la primera de les 
óperes programades, “ Madama Butterfly” , 
de Puccini, aquell 7 d’octubre de fa cinc 
anys, fou un altre encert en tots els details.

Altres actuacions musicals s’han fet a la 
ciutat en aquest temps, des de Finid 
d’aquesta primavera del 87, que mereixen 
aplaudiments, com la de Música religiosa a 
doble cor, presentada a l’església de Sant Fe- 
liu per Joventuts Musicals de Sabadell, la nit 
del 25 d’abril, amb la Coral Belles Arts de 
Sabadell i el Cor Montserrat de Terrassa. 
Un gran concert.

La força musical i les qualitats de la Coral 
“ Al.leluia” es sentiren, una vegada més, i 
aquesta a Fesglésia de Sant Salvador, en les 
darreries d’abril, i en un bonic programa de 
temes de Haëndel, Bach i Freundt, i els espi- 
rituals negres que són la gran especialitat 
d ’aquesta Coral.

L’Aplec de la Salut també tingué música, 
amb la Coral Al Vent, de Sant Vicenç de 
Castellet, i amb un programa espléndid, 
amb obres de O. di Lassus, F. Mompou, R. 
Schumann, G. Gerwin, W. Dawson, C. 
Frank, Mozart, Toldrà, J.S. Bach, P. Sera- 
fi, M.C. Taltabull, A. Vives, J. Manen i L. 
Millet. Bon programa i bona actuado, sols 
que potser no va ser adéquat de fer aquest 
concert el diumenge de l’Aplec a la nit.

Les audicions de loves Intèrprets organit- 
zades per Joventuts Musicals de Sabadell i 
FEscola Municipal de Música de Sabadell, 
són ben lloables perqué contribueixen a do
nar impuls a la joventut que comença a 
obrir-se carni en l’aventura de la música. 
Donar uns primers passos és sempre merei- 
xedor de lloança.

També en el mon dels de la tercera edat 
s’ha donat un fet musical aplaudible: el de 
muntar la gens senzilla zarzuela, “ Cançô 
d’Amor i de Guerra” , pel Grup de Teatre i 
la Secció Lirica del Club d ’Avis Plaça dels 
Vallès, en una necessita! que no mori mai la 
zarzuela. Tingué una molt bona presenta
do, una actuació molt aceptable i encara 
que algún cantant no estigué a l’altura dels 
altres, el fet és lloable i cal que no desfallei- 
xin en aquesta afecció, ja que es necessita 
empenta per endegar una representació 
d’aquesta obra lirica.

Hem de fer esment dels concerts de Fes
glésia Romànica, organitzats per la Parró- 
quia de Sant lordi, pel que fa a la gran mùsi
ca, i no diguem també dels Grups Rockistes, 
amb audicions que són prou sovintejades i 
amb èxit, i donen fe de la presència de la no
va mùsica a la ciutat, cosa lloable.

Mereix ser esmentat un concert notable, i 
d’una soprano que porta bon carni dins el 
món de Fanomenat “ Bel Canto” . Parlem 
de la soprano sabadellenca. Rosa Nonell, 
que hem conegut fent petits i no tan petits 
papers dins les óperes programades per 
F“ Associació d’Amies de FÒpera de Saba
dell” , on sorprengué per la seva gran veu i 
les possibilitats que ofereix dins el cant. 
Rosa Nonell, alumna de Mima Lacambra, 
es presenté el dia 11 d ’abril a Fauditori de 
Ràdio Nacional d ’Espanya a Barcelona,' 
dins el programa del “ Club Polimnia” que 
presenta el popular locutor Joan Lluch, 
amb un concert important d’àries d’ópera, 
acompanyada al piano pel Mestre Jordi 
Giró. Fou, aquest, el primer concert amb 
qué Rosa Nonell es presentava en un recital 
davant del públic, i d’un públic ben compro- 
més. Rosa Nonell obtingué un bon éxit en 
aquesta seva primera presència en un recital. 
Veu bona, gran, poderosa. Escola plena de 
qualitats, expressió notable. Un debut a la 
ciutat comtal important.

Un altre bona oportunitat d ’escoltar bona 
música, i aquesta a Sabadell mateix, va ser 
la que oferí el concert de l’organista de la 
parróquia de Sant Feliu, Doménec Cois i 
Puig, la tarda del diumenge de Rams. Una 
interpretació senyera del gran instrument de 
Fesglésia i un donar les notes en un rosari de 
netedats i beilesa emotives al llarg d’un pro
grama molt bonic.

Escoltar un concert com aquest, en una 
interpretació com la que donà aquest orga
nista, fa pensar en les poques oportunitats 
que es té d’assistir a un concert d’aquest ta- 
many artistic i amb música de tanta riquesa i 
intensitat religiosa. •

SENSERRICH
Joieria ,

Sant Quirze, 17 - Tel. 725 75 96 
SABADELL



875

Mìscel .lanía
JOCS FLORALS A 
CASTELLAR DEL 

VALLÈS

E>il passât dia 24 d’abril va 
celebrar-se els III Jocs Florals 
Infantils i Juvenils’87, organit- 
zat pel Col.legi “ El Casai” de 
la veina poblaciô. Enguany ha 
presidit la Festa el llorejat poeta 
de Roda de Ter, Miquel Marti i 
Pol.

Ha estât una gran festa dins 
d’un marc molt adient. La parti- 
cipaciô d’un estol de joves poè
tes ha estât ben nombrosa i aixi 
ha fet que l’acte esdevingués una 
gran festa d’il.lusiô, la quai cosa 
aferma la continuïtat d’aquests 
Jocs per propérés anyades.

LA COL.LECCIO 
TOUS-DE PEDRO

x ^ l  Museu d’Art de Sabadell 
s’ha pogut admirar una col.lecció 
d’art modem, amparada amb el 
títol “Eis seixantes i setantes a la 
col.lecció Tous-De Pedro” . Una 
mostra força interessant que ve a 
ensenyar l’evolució de la pintura 
d’avantguarda d’aquell période.

Aquesta exposició, que ha 
coincidit en el Dia Internacio
nal deis Museus (18-V-) ha ofert 
a la ciutat una bona oportuni- 
tat: la de poder admirar aquesta

mostra i reflexionar sobre la 
funcionalitat deis museus com a 
centres vius i d’un actual inte
rés. El concepte museistic 
d’abans ha canviat avui dia; un 
museu ha d’estar obert ais nous 
aires, si bé mantenir, és ciar, vi
ves les mostres del passât. Tot, 
antic i modern, és el testimoni 
del temps. El temps ja judica.

PREMI
“PERE QUART“ , 

D’HUMOR I SÀTIRA

O ’ha instituït aquest premi en 
record a descriptor Joan Oliver i 
el convoca l’Ajuntament de Sa
badell i Edicions La Campana.

L’import del premi està dotât 
amb un milió de pessetes.

Els originals, en dos exem
plars mecanografiats a dos es- 
pais, hauran de ser enviats al ci
tât Departament de Cultura, 
Plaça de Sant Roc, 7, fins el 15 
de setembre d’enguany. El vere- 
dicte del jurat es farà public la 
primera quinzena d ’octubre 
prôxim.

L’editora publicará l’obra 
premiada i tindrà l’opciô de pu
blicar altres originals concur- 
sants.

Les bases del concurs poden 
recollir-se o bé sol.licitar-se al 
Departament de Cultura de 
l’Ajuntament i a 1’Editora.

ÒPERA MADAMA 
BUTTERFLY

X j a  representaciô de l’ôpera 
MADAMA BUTTERFLY, de 
Puccini, que muntà l’Associaciô 
Amies de l’opéra el 14 de maig 
en el teatre municipal La Farán
dula, conté tres particularitats 
que val la pena de destacar.

Una és que, amb motiu del 
cinqué aniversari de l’entitat, es 
repetia l’obra amb la quai va 
córrer la seva primera aventura 
ara fa cinc anys. Ha estât, per 
ara, l’ùnic cas de repetició, en
cara que, ôbviament, amb can- 
tants i posada en escena dife- 
rents.

Una altra particularitat és 
que amb aquesta representaciô 
estrenàvem l’Orquestra Simfô- 
nica del Vallès en la vessant 
operística. Es tracta, corn supo-

sem prou conegut, d’una insti- 
tució musical nascuda en el si 
de la mateixa entitat i de mo
ment només en coneixiem el seu 
primer concert sinfònic de feia 
encara no dos mesos.

Finalment, una drcumstància 
que convé no oblidar. Els tres 
més destacats papers de la MA
DAMA: la protagonista, el ti- 
nent nordamericà i el cônsol, 
van ser interpretáis pels cantants 
que havien guanyat el Premi 
d’Òpera “ Madama Butterfly” 
instituït per l’Associaciô Amies 
de l’Opera, de Sabadell, dins el 
Concurs Internacional de Cant 
Francese Viñas, l’any passât. 
Són: la soprano Nieko Noda (ja
ponesa auténtica), el tenor San
tiago Incera i el bariton Jean 
Marc Ivaldi.

Tot piegai pot donar prou la 
idea del carácter d’esdeveniment 
que prenia aquesta representaciô 
de MADAMA BUTTERFLY. 
Només ens cal afegir-hi 
1’excel.léneia de l’execuciô per 
part de tots els elements en joc: 
cantants, orquestra, cor, espai i 
direcciô escénics, etc.

El teatre La Farándula s’om- 
pli de gom a gom i va vibrar 
intensament.

JOSEP TORREELA 
PREMI DE TEATRE 

CIUTAT DTGUALADA

E,<ns plau molt de recollir la 
noticia. Es tracta del Premi de 
Teatre “ Ciutat d’Igualada” , 
que per primera vegada va ser 
convocai per l’Ajuntament 
d’aquella ciutat conjuntament 
amb l’Esbart Igualadi, i que ha 
estât atorgat al nostre aprecia! 
col.laborador Josep Torrella 
per una obra titulada L’ANA
TEMA.

EL premi, dotât amb dues 
ceníes mil pessetes, va ser lliu- 
rat per l’alcalde d’Igualada el 
dia 10 de maig, en el teatre de 
l’Ateneu Igualadí.

És prou coneguda a Sabadell 
la faceta escénica del nostre 
company, que en els anys cin
quanta va merèixer set premis 
per a tantes altres obres seves en 
els concursos d’Obres d’Espec- 
tacle Teatral per a Infants i 
Adolescents que convocava 
anualment Joventut de la Fa
rándula i que eren representa- 
des amb èxit pel propi elenc. 
Posteriorment Torrella va for
mar part del Jurat dels esmen- 
tats Concursos i durant molts 
anys s’havia dedica! també a

crítica de teatre a la premsa lo
cal. L’any 82 la Fundaciô 
Bosch i Cardellach va publicar 
en seu treball ”Vida teatral sa- 
badellenca fins al 1936”, i l’any 
passai van ser representades 
amb molt bona acollida, per 
Doble Via i Joventut de La Fa
rándula, respectivament, les se
ves adaptacions lliures de 
“Aquesta ciutat” i “L ’adoba- 
casoris”, de Thornton Wilder.

L’obra original de Josep Tor
rella que acaba de ser premiada 
a Igualada es basa en un tema 
histôric: el conflicte que en el 
segle XIII enfrontà la monar
quía catalano-aragonesa amb la 
Santa Seu a propôsit del régné 
de Sicilia, i que afectà profon- 
dament la sensible personalitat 
del rei català Jaume II el Just.

Precisament sobre passatges 
de l’adolescència i la jovenesa 
d’aquest monarca versava una 
de les obres de Torrella premia- 
des i representades per Joventut 
de La Farándula. Es titulava 
“L ’Infant Jaume” i va ser més 
tard emesa per Ràdio Barcelona 
en el seu espai “Gran Ràdio 
Teatre”, sota la direcciô d’Ar
mand Blanc i amb Encarna 
Sánchez i Isidre Sola com a pro
tagonistes.

Felicitem cordialment I’amic 
Torrella, prou conegut pels lec
tors de la nostra revista QUA- 
DERN i de la seva BIBLIOTE
CA, i esperem poder aplaudir la 
seva obra L’ANATEMA en 
una no massa diferida estrena.

ELS PEIXOS 
DE COLORS

E,<1 Crup Doble Via ha presen
ta! en aquesta primavera el seu 
tercer muntatge, l’obra de Jean 
Anouilh titulada ELS PEIXOS 
DE COLORS, que ha estât es
trena rigorosa al nostre pais.

A cada nova aventura que 
emprén, el grup Doble Via s’en- 
fronta amb un repte escénic 
més difícil i, per tant, arrisca!; 
però val a dir que se’n surt amb 
una puntuació óptima. Aquesta 
vegada l’obra escollida brinda 
un text permanentment agut i 
cínic, amb el qual Fautor es car- 
rega una colla de coses, potser 
massa coses, ja que la seva pun- 
ya arriba a fer-lo excessiu, espe- 
cialment pel que es refereix a les 
dues darreres escenes, quan 
l’acció ja ha donat tots els seus 
cops d’efecte.

Perqué, aixó sí, l’obra dis
corre a través d ’una técnica tea
tral molt Iliure, énormément



desimbolta, que és un dels seus 
dos principals valors. L’altre, 
d’indole intellectual, diriem 
que rau en la creació d’uns ti- 
pus humans que són la imatge 
hiperbólica dels ressentiments 
generats per una o altra mena 
de complexes d’Inferiorität: fi- 
sics, socials O econômics.

El repart és abundós i l’elenc 
el cobreix amb molta eficàcia; 
amb el director, Salvador Fité, 
al capdavant, fent el personatge 
que és més present en escena i 
que, també comediôgraf, ve a 
ser la reverberació del propi 
Jean Anouilh.

En resum, cal admirar sense 
reserves el domini teatral del 
comediôgraf francés així com la 
grapa inqüestionable del grup 
que ens ha permés de descobrir 
aquesta obra del prestigiós 
autor de “Antígona” i de 
“L ’alosa”.

CONFERENCIA 
D’ANTONI TURULL

U , na altra conferéncia del ci
cle sobre Art i Comunicació, 
que ve organitzant la Secció 
d’Arts i Lletres de la Fundació 
Bosch i Cardellach, va ser a cá- 
rrec d’Antoni Turull, d’ascen- 
déncia sabadellenca, professor 
de llengua i literatura castella- 
nes i catalanes a la Universität 
anglesa de Bristol. Turull va ser 
el guanyador del Premi Sant 
Joan de Novel, la Catalana 
1985, dotât per la Caixa de Sa
badell, amb la seva obra “ La 
torre Bernadot’’. La seva dis- 
sertació, que va tenir Hoc a 
l’Auditori de la Caixa el 7 
d’abril, duia corn a titol FER 
LITERATURA CATALANA 
DES DE L’ESTRANGER. De 
fet, el conferenciant va esten- 
dres’s en les seves experiències 
corn a ensenyant de llengua i li
teratura hispàniques i especial- 
ment en la seva introducció de 
les catalanes en aquell centre 
universitari. Antoni Turull va 
haver de respondre a moites 
preguntes que se li adreçaren 
sobre el tema i ho va fer amb 
extensió i bonhomia.

XXI CONCERT DE 
PRIMAVERA

E.in el marc habituai de 
l’auditori de la Caixa de Saba
dell s’ha célébrât aquest XXI 
Concert de Primavera (17-V) 
présentât per M.® Teresa Boix,

en el quai participen alumnes i 
ex-alumnes.

El programa d’enguany s’ha 
desglosa! en dues sessions, mati 
i tarda, i a ambdues hi ha assis
ti! un pùblic que ha omplenat 
l’auditori i ha segui! amb aten- 
ció cadascuna de les actuacions, 
premiades amb càlids aplaudi- 
ments.

Un programa que s’ha desen- 
volupat amb ritme i harmonia, 
corn acostuma fer i dirigir la 
M? Teresa Boix a, qui cal felici
tar per aquesta seva tasca tan 
meritòria de mestratge, espe
ran! que pugui oferir-nos actes 
corn aquest que breument co- 
mentem.

HOMENATGE A 
DOLORS VIÑAS

x m m b  motiu del seu 80é ani- 
versari i deis quaranta anys que 
ha esmer^at en la pedagogía, 
s’ha dedica! a la senyora Dolors 
Viñas, vidua Taulé, un home- 
natge en el qual s’hi han adherir 
moltes entitats cívico-culturals 
de la ciutat. A més, s’ha cursat 
una petició a l’Ajuntament per
qué li sigui atorgada la Medalla 
al Mérit Pedagógic, que bé s’ho 
mereix.

El dia 6 d’aquest mes de juny 
va celebrar-se una gran festa al 
Teatre Municipal La Farándu
la; es llegí el curriculum de l’ho- 
menatjada; es féu lectura d’al- 
gunes de les adhesions i, com a 
nota sorprenent, Núria Candela 
van donar-nos a conéixer, de 
manera magnífica, poemes de 
la senyora Viñas. Seguidament, 
per l’Escolania Coral de Sant 
Agustí “ Pueri Cantores’’ i con- 
junt de corda “ P. Anton Soler’’ 
de la mateixa Escolania, van 
interpretar-se canfons de Mn. 
Albert Taulé. Va cloure’s l’acte 
amb les adhesions d’alumnes i 
professors i un parlament de 
1’Alcalde.

Un public addicte omplená el 
teatre. I, com a cloenda, se celebrá 
un sopar al saló de l’Espanyol, 
on van assistir dos centenars 
llargs de comensals. A l’hora de 
les postres van llegir-se altres 
adhesions i la senyora Viñas 
fou gentilment obsequiada, co-

sa que agraí amb sentides pa- 
raules. Fou una festa memora
ble dedicada a una persona que 
a partir de la seva preco? vidue- 
tat va realitzar un esfor? 
d’autoformació majúscul i amb 
eli está deixant una empremta 
ben apreciable a la ciutat. Per 
molts anys, senyora Dolors 
Viñas!. •

L libres
CATALUNYA 
DES DEL CEL

questa obra forma part 
d’una col.lecció titulada “ Es
paña desde el Cielo’’ que sobre 
les 17 Comunitats Autónomes 
edita el Grup del Bañe Santan
der. Els volums publicats són 
“ Cantabria des del Cielo’’ i el 
que ara ens ocupa. L’ha prole- 
gat Miquel Coll i Alentorn i 
n’ha fet unes “ consideracions 
prelim inars”  Enric Jard í. 
D’aquell, copiem un fragment 
del seu parágraf últim: “ ...els 
autors d’aquest Ilibre posen al 
vostre abast per al vostre gaudi 
i perqué, vista des del cel, pu- 
gueu coné ixer m illo r i 
enamorar-vos més de la terra de 
Catalunya’’. Certamen!, les fo
tos que s’hi publiquen són 
d’una gran qualitat i, com bé 
diu Enric Jardí, són obtingudes 
per un equip que cal remerciar 
pel seu excel.lent treball. A 
més, a criteri d’en Jardí, s’han 
acompanyat d’uns comentaris 
literaris deguts a plomes tan co- 
negudes com Mn. Cinto Verda- 
guer, Joan Maragall, Josep 
earner, Josep Pía, Francese 
Pujols, Josep Pijoan, Ángel 
Guimerá...

És aquesta una obra molt 
reexida que fa de molt bon veu- 
re i des d’una óptica privilegia
da: des del cel...

MUNTANYA

M,-untanya és la revista del 
Centre Excursionista de Cata
lunya (1876), que ha arribat al 
número 750. À1 llarg deis 96 
anys, aquesta revista, continua
dora i hereva del Butlletí, ha 
anat apareixent, vençent tota 
mena de problèmes i fent autén- 
tics giravolts per poder-se man- 
tenir. Tot ha estât possible grà- 
cies a la suma d’esforços i d’un 
treball il.lusionat.

Muntanya ha mantingut vi- 
gent un dels postulats fundacio
n a l  del Centre, que és el de 
“ conéixer, estudiar i conservar 
i reproduir gráficament, el que 
ofereixen de notable la natura- 
lesa, la história, les tradicions, 
els costums, la llengua i l’art, en 
totes llurs manifestacions’’.

Felicitem Muntanya per ha- 
ver assoli! aquesta fita i desit- 
gem que pugui seguir la seva 
ámplia tasca de divulgació.

ENFILALE DE 
LLEGENDES DE 

Mf M. LLEONART

E./n aquest volum, curosa- 
ment edita! i amb unes il.lustra- 
cions de Paco Garcia, s’hi recu- 
llen 38 llegendes que la seva 
autora ha anat recollint d’aci i 
d’allá amb la seva cara afecció a 
recorrer la muntanya, les valls i 
el litoral on hom pot trobar-se 
amb “ les bruixes de Vora 
Mar’’, o els llacs i rius on habi
ten les Dones d’Aigua...

Des de terra endins a la costa 
l’autora ha arreplegat llegendes 
i rondalles que ella narra com 
bé sap fer-ho, de forma amena i 
agradosa que fa de bon llegir. 
El nostre país posseeix un cab
dal de material folklóric i és bo 
que hi hagi persones que el re- 
collin i el donin a conéixer o, si 
més no, el rememoritzin. Hem 
d’agrair a la Maria Mercè Lleo- 
nart aquesta seva tasca de 
narrar-nos les llegendes i histó- 
ries que ella tan bé coneix. En 
aqüestes págines de Quadern va 
oferir-nos les que es conten de 
les muntanyes i deis castells del 
nostre rodal. (Veure “ Les mun
tanyes del nostre entorn’’ i 
“ Castells del Vallès’’ ais núms. 
6-8-9-10-18-19-20-21 i 24).

“PLIEGO DE 
MURMURIOS”

J oan Lluís Pía Benito ha pu
blica! els plecs de l’estiu 87, que 
composen els números 68 al 72, 
en els quais s’apleguen poemes 
d’autors de diferents nacionali- 
tats de parla castellana.

En ells, s’hi fa, quan s’escau, 
la presentació biogràfica de 
Fautor, signada pel propi Pia, a 
qui cal valorar aquesta seva tas
ca desinteressada, altruista i 
cultural. És una llàstima que 
aquesta iniciativa no es practi- 
qui en el nostre camp linguistic i 
poètic albora. •
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A l pas dels dies p e r  Joan D a v id

“VIA CRUCIS”

gusti Masvidal ha realitzat 
uns quadres a l’oli représentant 
les escenes del Via Crucis, els 
quais són destinais a l’església 
de Sant Feliu de Bagergue, que 
és el més alt de la bella vali ara- 
nesa.

Aquesta col.leccio va ser ex- 
posada, durant uns dies, a la 
Galeria Rovira del carrer sant 
Pere abans d’èsser traslladada a 
l’esmentada església.

Masvidal ha realitzat una 
obra molt acurada en la qual, a 
més de la força expressiva, s’hi 
conjuga una harmonía de color 
que s’adiu adequadament al 
mare romànic on des del dia 23 
de maig va quedar instai.lada.

El Via Crucis d ’En Masvidal 
ha anat a suplir el buit que dei- 
xà el robatori de l’anterior que 
es va cometre en aquella esglé
sia. El nou Via Crucis ha estât 
inaugurât en una festa religiosa 
en la qual hi han participât tots 
els pobletans.

W ATr/ìAnr
Sala d’Exposicions
Sant Pere d ’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

Watts Art 
VILA i PLANA

Aquest artista s ’ha présentât 
novament en aquesta galeria de 
la veïna Castellar del Vallès, 
amò una col.lecció d ’obra re
cent.

Vila i Plana és consequent en 
la seva expressió plàstica, i cada 
vegada més, però, s ’hi tras- 
llueix una maduresa d ’ofici i de 
concepte. La plàstica d ’aquest 
artista té una placidesa agrada- 
ble, mai sense un so que desen- 
toni d ’altre. L ’harmonia hi és 
piena en cada tela perquè l ’ar
tista s ’hi comunica amb hones- 
tedat.

EU sap transmetre als seus 
quadres l ’atmosfera coloristica 
de cada indret on la seva curio- 
sitat viatgera el mena, a f i  de 
captar nous modus.

Cau d’Art 
REBATO

Aquesta jove pintora eus ha 
dut, amb la seva obra, un esciat 
de primavera, això és, una pin
tura alegre, d’una execució àgli, 
lluminosa i atractiva, ensems de
corativa. Els seus “gouaches” 
són limpids i d’una captinença 
plausible.

Rebato sap conjugar color i 
composició i per aixó cada obra 
seva, cada tema, posseeix una 
harmonía que la fa sumament 
agradable.

Cal felicitar la inquietud de 
Lluis Bosch, fill, que sap oferir- 
nos pintors joves que aporten 
noves diccions plástiques, com 
en el cas que ens ocupa, que fa 
de bon veure i comentar.

CAU D’ART 
SABADELL

Plaça de les Marquilles, 2 
Tel. 726 07 35 
SABADELL

Intel.lecte-Art 
MIQUEL RIBERA
Per primera vegada ens és 

possible de contemplar l’obra 
d’un artista sabadellenc que 
certament val la pena de fer-ne 
menció especial tota vegada que 
caldria incloure’l en una época 
que fou de gran neguit artistic i 
en la quai els seus components 
Iluitaven amb escreix per fer 
néixer les grans afeccions al fe- 
nomen artistic que neixia amb 
una empenta de bon record en 
la nostra Histôria de les Belles 
Arts a Sabadell. Ricard Simó, 
historiador i biôgraf, inscriu la 
personalitat, fent-nos saber 
que: Miquel Ribera “ féu els es- 
tudis al Col.legi de l’Escola Pia

S
u M a

F*T*«IAr
VIA MASSAGUE.I2 - TEL. 72SI730 

SABADELL

Restaurant

Cire
Joan
Maragall, 6 i

Telèfon 725 23 00

Advocat 
Cirera, 38 

(Plaça del Gas)
SABADELL

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL

i al del Dr. Creuheras i més tard 
a l’Escola Industrial i d’Arts i 
Oficis i a l’Escola Superior de 
Belles Arts de Sant Jordi de 
Barcelona, on féu el professo
rat. Cal remarcar que fou pro
fessor de l’Escola d ’Arts i Ofi
cis de Sabadell durant més de 
vint anys i que també ho fou del 
col.legi dels Germans Maristes i 
del Cor de Maria de la nostra 
ciutat” . La seva obra, silent, 
més copiosa mereix més que 
aquest lleuger comentari, tota 
vegada que estudiant-la a fons 
ens ofereix la passió per un rea
lisme corn a cosa, comprès tam
bé en el propi concepte de cosa. 
En contemplar la bella mostra 
de l’obra d ’aquest pintor i pru
dent pedagog no pretenc fer-ne 
una critica objectiva i si 
reafirmar-me que la veritable 
realitat de l’art no es troba fo
ra, sinó dins de l’artista.

Intel.lede-Art 
A. CLOTA GRAS

Pintor nascut a Barcelona 
l’any 1928. Format a P Escola 
de Belles Arts d’aquesta ciutat. 
Pintura, la seva, en la quai es 
transparenta un acusat estimul. 
La interpretació de la bellesa, 
amb un crédit personal ben ad- 
quirit posseix per damunt de tot 
un gran respecte per la natura
lesa en la quai s’ha inspirât i 
que en tot moment ajusta el 
cromatisme a un fonament sô- 
lid del dibuix.

Veiem per tant corn es com
plementen els recursos tècnics 
amb els simplement pictòrics. 
La qualitat sortosament domi
na la quantitat, tota vegada que 
es tracta d’una pintura reflexiva 
i dinàmica en qué el fons natu
ralista ofereix un llenguatge na
tural i generós.
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Intel.lecte-Art 
ANTONI TRAVER
Deixeble del mestre Victor P. 

Pallarès, fill de Lleida, arqui- 
tecte i professor de dibuix, A. 
Traver ens sorprèn amb una 
col.leccio d’aquarel.les, certa- 
ment dignes de fer-ne esment, 
L’obra en conjunt és a propòsit 
per acreditar una feina que 
veiem feta amb amor, amb co- 
neixement profund dels problè
mes que comporta i una tècnica 
intel.ligent i apurada. L’obra 
en generai, que és fruit d’una 
contemplació, persistent i aten
ta, cenyeix tota la seva objecti- 
vitat a recolzar-se en un dibuix 
que persisteix com a forma fo- 
namental; en el conjunt de les 
seves obres podriem dir que la 
linea és la força transcendental, 
que les liéis (avui en molts gai- 
rebé oblidades) de la perspecti
va que organitza el món repré
sentât són en aquest cas perfec- 
tament enteses, cosa que orga
nitza fonamentalment el món 
del paisatge en el moment de 
fer-se’n transportació al paper 
O a la tela.

Es tracta, dones, d’una pin
tura formativa i intel.ligent.

Intel.lecte-Art 
B. VALENZUELA
Una variada coUecció d ’olis 

-paisatges, figures, flors  
bodegons- és la que hem pogut 
contemplar d ’aquest pintor que 
pertany a l ’escola anomenada 
de Sanvicens, si bé amb una 
adaptació personal.

B. Valenzuela empra una ex- 
pressió lluminosa que es mani
festa d ’una manera singular en 
els seus paisatges. Conjuga co
lor i composició en els seus te
mes, en els quais s ’hi percep la 
inquietud del pintor per dotar
los d ’una dicció aparentment 
desimbolta. I  així, amb aquest 
llenguatge, transmet una comu- 
nicació plena d ’entesa.

Negre -Sala d’Art 
ESTHER MIÑANA
Una col.lecció de “Ceres” 

tractada satisfent l ’espectador 
per la cura en qué en tot mo
ment veiem resoltes i per l ’ente
sa amb qué n ’ha sabut traduir 
els motius. Es tracta d ’un con
junt, de forma prevalent en 
quant es refereix a interpreta- 
cions del paisatge, que fa  viure 
la bellesa introduint-nos en un 
món d ’il.lusió que reconstrueix 
l ’obra amb un esclat de valora
da Sensibilität. Llueix l ’artista 
qualitats objectives que mono- 
politzen la bellesa, d ’aquella 
bellesa que neix en la imagina- 
ció de l ’artista en un contexte 
il.luminat per una expressió que 
s ’apropa a superar-ne el goig de 
la contemplació.

Ens enlluerna amb una técni
ca ben apresa per la qual la fa- 
cultat de creació duu en el con
junt unes imatges que descriuen 
la melodia enmig d ’un món ad- 
miratiu i poétic.

Per endavant ens plau reco- 
néixer el domini de la técnica i 
deis recursos pictdries i la inter- 
acció de fons i forma.

Negre-Sala d’Art 
J. MONTSERRAT
En un espai construit o des- 

truit per la forma, animat o 
créât per ell, Montserrat ens 
mostra una obra véritablement 
de mestre, en la qual predomina 
l’espai de la naturalesa; espai 
pictóric pur, en qué la nécessi
tât orgánica de cada línea, cada 
parcel.la de color es tradueix en 
un aliment de ilum i de color 
que assegura fertilitat a l’esperít 
pictóric. Decorativísme pie de 
substáncía que es resísteix a una 
pensada omnípoténcia. El pin
tor s’evadeix en quant es com- 
plau en unes composicions que 
recuden tota la força que els 
jocs de Hum i el simbolisme de 
les formes s’apropen a la crea- 
ció d’un estíl, bo i proclamant 
la gran sensibUitat del pintor 
subjecte en tot moment a una 
educació evaluada. La mostra 
presentada s’acull a un fer en el

GISBERT
Rambla, 30

Tel. 725 43 69 
SABADELL

quai veiem resplendir la gràcia 
que resísteix amb un decorati- 
visme pie de seny i mai per mai 
fadigós.

Montserrat s’afiança en un 
post-impressionisme llumínós.

Gisbert-Art 
CRISTINA BATELE 
(Joies - peces uniques)

Certament, 1’interés és créât 
des del moment que l’artista sa- 
tisfà la Sensibilität que compor
ta corn a qualitat objectiva la 
bellesa.

El disseny condiciona tots els 
elements que l’artista imagina 
davant de cada problema que 
sigui en processos de forma, 
que sigui en adequació de mate
rials nobles tractats, concreti 
una visió personal com a solu
ció definitiva dels problèmes 
que s’informen.

Les limitacions a què subjec- 
ten els materials emprats en el 
cas que tractem han estât nota
blement superats. Joies realit- 
zades seguint criteris estilistics 
ben personals, en els quais do
mina aquest sentit d’estilisme 
informât en les noves tendèn- 
cies artistiques.

Belles les solucions i clares les 
orientacions d’aqüestes petites 
obres d’art que són informado
res de nous camins per on l’ar
tista s’ha condicionat. Sigui 
l’artista i sigui l’obra benvingu- 
des a la nostra ciutat.

Gisbert-Art
ZDENKA

Nines de porcel.lana, 
peces d’anticuan.

Complement d ’aquest a expo- 
sició de joies, l ’artista xecoslo- 
vaca ZDENKA, acollint-se a 
una inspiració verament perso
nal i prenent com a base capa- 
rrons de nines de porcel.lana 
procedents de peces d ’antiquari 
i amb vest its confeccionats 
ad-hoc, ens mostra un conjunt 
que, agermanada a l ’automatis
me de moviment i música, fan  
realitat les expressions que la 
categoria dels personatges re
presentáis cenyeixen al movi
ment d ’acord amb les caracté
ristiques del seu cornés.

En resum, són véritables mo
dels a tenir en compte i no sola- 
men t pel virtuosisme amb qué 
han estât dotades, sino que, a 
l ’ensems, amb la gràcia i senti
ment amb qué han estât realit- 
zades.

“ GALERIES 
ROVIRA ”

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

Gabarró-Art 
DANIEL BAS

Les aquarel.les que exposa 
Daniel Bas acrediten una perso- 
nalitat que, sense deixar un estil 
de tipus classicistic dins la técni
ca de l’aquarel.la, fa el joc de 
les Hums situant-les amb franca 
independèneia dels temes a ex- 
pressar. Llueix intensitat en els 
colors, com si aquests preten- 
guessin per élis sols construir-ne 
les imatges.

El pintor, amb una técnica 
ben apurada, aconsegueíx fer 
prendre cos els elements que 
formen el nucli informador 
sens devenir amb excédents de 
pes un obstacle a la Huminositat 
de l’obra.

La naturalesa s’estUitza en ser 
recollida amb una visió clara i 
transparent, malgrat la irritabUi- 
tat que sense la gràcia que li ha 
infós l’artista, el tractament pre- 
dominantment amb colors vius i 
contrastais podia conferir-U.

NOTES A AFEGIR: L’espai 
disponible no ens permet fer al
tra cosa que esmentar a:

PEP SALLÉS amb una obra 
personal en pie domini d’una 
abstracció que es revesteix d’un 
lleuger formalisme que coadju- 
va a valorar el moment d’inti
ma inspiració. L’obra s’ha ex
posât a NEGRE-ART.

J. PLANAS a Galeries RO
VIRA; intèrpret intel.ligent de 
paisatges de mar i terra, regits 
per un ordre que sotmet el tot a 
un valor netament constructiu.

Fer constància de l’obra que 
a l’Acadèmia de Belles Arts, 
PERE FERRER; acredita amb 
el seu fer la feina apresa sota els 
mestratges de Joan Vila Cinca, 
Joan i Màrius Vilatobá.

Finalment, Joan Burnii, a la 
Sala “ Rusiflol” de Sant Cugat 
del Vallès, on ha exposât la seva 
darrera col.lecció, la qual ve a 
testificar el bon fer d’aquest 
pintor paisatgistic.
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-A quest temps, a 
Montserrat no s ’hi 

pot anar vestit 
aixi...

■Veieu? en canvi a la Barceloneta, 
ja és una altra cosa...

-Estic segura, Esther, que 
si no ens van donar cap 
premi al Rally de l ’Aplec 
de la Salut, només va 
èsser per enveja...

-Ara que ja  he acabat de 
fer la declaració de renda 

i del patrimoni, puc 
dedicar-te tot el temps, 

estimada meva...

¡(Suantaé co.mj dulccà tiexncó pxopo.MtaA
rnápiia el amúx!

MONTESINOS Cráda, 1 8 -T e l. 725 43 08 - Sabadell VIATGES CODINA, S.A.
Recordi... per Catites - Banderes - Tapisseria - Cortinatges S ant Quirze, 11 - Tel. 725 62 99

Moquetes - Cobrellits S A B A D E L L  Crup A  Títo l 412



Quan la fotografia és historia
L'Orfeó de Sabadell

Aquesta fo tografia  de l'O rfeó de Sabadell data del 
1911, i fou feta  a la sala de màquines de l'Escola Indus
triai d 'A rts  i Oficis, on avui hi ha la Biblioteca de la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell.

La presideix la Senyera i hi són reconeguts els M estres  
Josep Planas i A rgem í i Cebrià Cabané i BriI; el V ice- 
President Joan Brujas i Pellisser, el que fou President i 
Batlle de Sabadell, Joan Farreras i G raner, el poeta i 
escriptor Joan Sallarás i Castells, el que fou primer presi
dent després de la nostra guerra, Joan Uyà i Deu, i M o 
dest Duran i Folguera, A n toni Pous i Coronelías, Floriá 
Font, Fiorenti Duran i Benito, Josep M ontlló  i Pont, Irene 
Planas i A rgem í i la M estre Auxiliar Elissa Farró.

L 'O rfeó, que es fundé el 1904 en el si del Centre Cata- 
lá, el qual tenia ja una "S ecció  C horal" d 'hom es, féu la 
primera audició el dia 8 de desem bre, en les Festes del 
Cinquantenari de la Definició Dogm àtica de la Purissima 
Concepció, que es celebraren, aquell any, a l'església de 
S ant Feliu.

De llavors ençà, si n 'ha passât de vicissitude, 
l 'O rfe ó ...!

En foren directors, a més del M estre Planas, A dolf 
Cabané i P ibernat, Francese d iv e lla  i C om pany, Edmon

A bad  1 '  Hibet-a

Colom er i Soler, Jordi Colom er i Soler i, actualm ent, J o 
sep Colom é i Som oza. Sub-directors i professors: Cebrià 
Cabané Bril, A ntoni Griera i Bardia, Josep M oline i Fà- 
bregas, Josep d iv e lla  i Astals, M aria-Teresa A rgem í i 
G arí-M ontlló , Cecilia Llobet, Concepció Costa i G om á, 
M aria-A ntón ia Ibañez, M aria-Teresa Boix i actualm ent 
M aria-Assum pta Fontanals i A ym erich.

Ha donat en primera audició, a la Peninsula "G a l.lia"  
de G ounod, "C o r Fantasia" de Beethoven, la "S egona  
Sinfonia Lobgesang" de F.B . M endeisson, i obres de 
Bach, Hendel, M o zart, S chubert, S chum ann, Grieg, V i
valdi, V ictôria, W a g n e r... i dels catalans. M illet, Pujol, 
Vives, Pérez M o ya, Lam bert, Botey, M orera, Sancho  
M arracó , C abané ... i moites altres de populars, que han 
fe t les delicies dels que les escoltaren.

Ara l'O rfeó està en un tancam ent de portes a fi de po 
der assolir un més gran perfeccionam ent dels seus can- 
taires. Ja que, cal d ir-ho, es passa una crisi d 'e lem ents  
que imposa aquest rigor d 'actuació .

Jacint Barceló i Fau 
Arxiver

A m b  la col.laboraciô de

Caixa de Sabadell
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Pere Elies Sindreu -  (satadeii ms)

Cap de dona, dibuix al llapis París (85x67 mm.) 

Dandi, dibuix a la ploma (88x47 mm.)
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Suman
Pernada: BODKCiO 1)K C AÍ, A, 
de J. Serrasanta. Oli (l(K)x81 cms.).

Cap de dona. Dibuix al llapis París (85x67 mm.). 
882 Dandi. Dibuix a la ploma (88x47 mm.).

Per Pere Elies Sindreu (Sabadell 1893).

883 SUMARl - PÒRTIC
SEMBLANÇA D’ANTONI TAULE.

884 Per Joan Cusco i Aymamí.

l A PRESENCIA DE L’ABSÉNCIA
887 Per María Albareda.

DE SABADELL 1 EL SEU RODAL: ELS PLANS
8 8 8  1 ELS MASOS DE MIGDIA DEL TERME 

EL PEA (i 11). Per Joan AIsina i Ciiralt.

w  MONTSERRAT. Per Esteve Pujol i Pons.

SOBRE LA DATA DEL. INICIS DE LA
890 IMPREMTA SALUENT. Per Antoni Trallero i Alós.

EL SABADELL VUITCENTISTA DE GABRIELE
891 RANZATO*. Per Pere Roca i (iarríga.

AVUl ÉS... CESC.
892 Per Xéspir.

l  ’HOME QUE NO DUIA CORBATA.
894 Per Josep María Riu. _______

895 IMATGE 1 PARADLA. Per J.C.________________

.lA HA ARRIBAT 1 A El DE CURS.
896 Per Francesca Cuadras i Sala.

UNA PRODUCCIÓ CINEMATOGRÁFICA
897 SABADELLENCA. Per J.T.

DEL VITRAI L MODERNISTA CATALA.
898 Per Joan Serra i Renom.________________________

ART ROMÀNIC: LES CRIPTES.
900 Per Ramon Vail i Rimblas.

EL PREMI SANT JOAN DE NOVEL.LA
902 CATALANA. Per Joan Ripoll.

PREMI PERE QUART D’HUMOR 1 SÀTIRA.
903 Per Isidre Creus i Virgili.

ANTONI m a r q u e s , EL DESPERTAR
904 DEL FERRO. Per Francese Cutcbel i Domènech.

PERE ELIES, UNA PINTURA BUCÒLICA.
905 PerF.C.n.____________________________________

MAIL ART, L’ART QUE VIATJA.
906 Per F.C.D.____________________________________

EL CAMi DE PLATA.
907 Per Manuel Forasté.

LUDWIG VAN BEETHOVEN.
908 Per Antoni Sala i Serra.

SARDANES AL VENT.
910 Per Jaume Nonell i Juncosa._____________________

MONTSERRAT BUSQUÉ I BARCELÓ.
911 Per Daniel Sanahuja i ¿apella.

CINEMA: ALFRED HITCHCOCK:
912 ÈPOCA ANGLESA. Per Pere ComeUas.

914 MISCEL.LÀN1A.

NARCÍS MONTURIOL ESTARRIOL (1819-1885). 
916 Per BAF.

917 LLIBRES.
UN MÓN DESCONEGUT. Per Joan Abella Creus. 

918 CURIOSITATS GRÀFIQUES. ____________

SOMRIEU, SI US PEAU. 
919 Per Xèspir.

Pòrtic

DIBUIXOS I IL.LUSTRACIONS: Cese, R. Calvo, P. Elies, 
Castelli Gabriele, Keith Haring, A. Masvidal i J. Serrasanta. 
CARICATURES: E. Hierro.
FOTOS: Arxiu Serra-Carbonell, J. Busoms, J. Cuscó, 
P. Monistrol, F. Rial i Andu.

FTJNDACIÓ AMICS DE LES ARTS I DE LES LLETRES 
DE SABADELL

Redacció, Sant Ferran, 60 - Tel. 710 52 86 

Realització: DÍPTIC, S.A. - Moratin, 62 - Tel. 726 55 99 
Dipòsit Legal B-16.799/1978

Nota: Els textos signats reflecteixen l’opinió personal dels autors 
respectius.

“ Amies de les Arts i les Lletres de Sabadell“ 
es una Fundació.

DOC I MENT GRAf IC. Amb el nolari Ramon Ramoneda després de signar I’escriptura de ereaeió de la Fundació 
Amies de les Arts i de les Lletres de Sabadell. D ’esquerra a dreta: Joaquim Busquets, Josep Casas, Lluis Casals, Antoni 
Sala, Joan Cuscó, Ramón Ramoneda, Joana Olivé, Jaume Busquets i Josep Torrella.

s va començar com si s ’em- 
prengúes una aventura. La 
denominació d ’“Amics de 
¡es Arts i de les Lletres de Sa
badell”  era manllevada 
d'una bella idea del poeta 
prematurament traspassat 

Joaquim Folguera, que no va poder enda- 
gar. El repte era compromés. Aquella aven
tura, p lena d ’il.lu sió , ha acabat 
institucionalitzant-se. Anoteu aquest “esde- 
veniment”: el 15 de juliol d ’enguany, el 
1987, s ’ha constituìt la FUNDACIÓ 
AMICS DE LES ARTS I DE LES LLE
TRES DE SABADELL, amb les degudes 
benediccions administratives. El notari Ra
mon Ramoneda i Viver ha estât el fedatari 
de la constitució i n ’ha estés la corresponent 
escriptura.

Fa nou anys que va nèixer QUADERN el 
Dia del Llibre del 1978, i que surt al carrer 
amb regularitat cada dos mesos, sense 
comptar amb els números monogràfics que 
s ’hi intercalen i amb els onze volums de la 
Biblioteca que ostenta el mateix nom. Això 
voi dir una cosa inqiiestionable: que QUA
DERN va saber trobar el seu carni i que 
compta amb un nombre d ’adeptes -i 
il.lusions-perquè pugui continuar.

Però quan una tasca, encara que només la 
mogul una finalitat cultural i ciutadana, sen
se ambicions econòmiques, adquireix la pro- 
jecció i la permanència que ha adquirit 
QUADERN es fa necessari recolzar-la en un 
context de solidesa i de reconeixement ofi
cial, despersonalitzant-la en el possible.

convertint-la en un instrument col.lectiu que 
li doni seguretat, permanència i participa
do. Aixô és el que s ’ha fet. QUADERN ha 
ostentat, des de la seva naixença, i amb el 
nom de AMICS DE LES ARTS I DE LES 
LLETRES, un padrinatge que, en realitat, 
no deixava de ser poc més que una entelè- 
quia. Ara aquesta mateixa denominació ha 
passât a ser una institució amb tots els ets i 
els uts.

En les finalitats del nou drgan fundacio
nal hi ha les de col.laborar en iniciatives cul
turáis ciutadanes, promoure concursos, 
crear premis literaris i artístics i realitzar ac
tes cívico-culturals; crear beques i ajudes per 
a estudis literaris, filológics, histórics; orga- 
nitzar projeccions, conferéncies, curséis, vi
sites collectives, etc.. Els Estatutspreveuen 
el régim económic de Tens, el seus órgans de 
govern i d ’administració. Hi ha, per damunt 
de tot, un Patronat, que d ’entrada está com
post pels fundadors: Joan Cuscó i Aymamí, 
Lluís Casals i Garda, Jaume Busqué i Mar
cel, Joana Olivé i Just, Josep Casas i Conill, 
Antoni Sala i Serra, Josep Torrella i Pineda 
i Joaquim Busquets i Gruart. La Fundació 
podrá admetre, d ’acord amb les normes es- 
tablertes en els Estatuts, un nombre il. limi
tât de co-partícips, de col.laboradors, de 
simpatitzants amb ganes de participar i de 
fer.

La Fundació rebrá amb goig les peticions 
que se li adrecin en aquest sentit. El domicili 
social és: carrer de Sant Ferran número 60, 
d ’aquesta ciutat.

NOTA: En aquest núm. s’inclou el supiement “ QUACÒ1V1IC-13” (monogiáfic dedicat a Ricard Sitjes)



Semblança

d’Antoni Taulé
per Joan Cusco i Aymamí
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ntoni Taulé i Pujol neix el 25 d’agost de 
l’any 1945 a Sabadell.

Alumne dels Escolapis i després ingressa a 
la Universität de Barcelona. D’ençà que 
l’any 1964 marxà cap a Holanda i França, 
ha viatjat d’un extrem a l’altre del món, i no 
ha parat encara.

Aquesta entrevista no l’hem feta pas a 
l’ombra de la Torre Eiffel -la quai cosa ens 
hauria donat més cachet- sinó a prop d’una 
altra Torre: la de l’Aigua... (És corn si, de 
cop, haguéssim posât aigua al champagne...).

Hem aprofitat una de les seves passades 
per Sabadell, on hi té familia, per fer-li 
aquesta entrevista. Aqui podem parlar ciar i 
català, cosa ben fácil tota vegada que Taulé 
és molt charmant, esperit obert a tots els 
vents. Per Sabadell, com diem, sol passar-hi 
com un ocell de pas. Aci té les arrels fami
liars; aci començà la seva dèria deixant-ho 
tot per la pintura. Estudiava arquitectura i el 
dibuix linial fou la bauma per lligar-lo en el 
món de la plàstica. De petit havia contem
plât com el seu pare -ex alumne de Vila 
Cinca- pintava quadres per afició, a hores de 
Heure. Als 21 anys el Jove Taulé exposa per 
primera vegada a l’Acadèmia de Belles Arts, 
després d’haver viatjat i residit per l’estran- 
ger. Aleshores ja s’havia decidit el qué volia 
ser: pintor.

Alterna viatges i exposicions, tot 
establint-se a Londres, a Paris i Tormentera. 
La seva activitat és constant, inquieta: és 
corn una llançadora.

Contemplant la seva nota biogràfica hom 
veu que ha establert un triangle obtusangle, 
els vèrtexs del quai són Rùssia, Nova York, 
Tòkio; i dintre ¿ ’aquesta definició geométri
ca s’hi encabeixen, naturalment, importants 
capitals i ciutats, on ha exposât la seva obra. 
“ Antoni Taulé, peintre Catalan’’: aixi se’l 
coneix allà on va.

Paris, però, és la seva capital. Els encants 
que posseeix aquella ciutat el van atraure 
plenament, corn a tants altres artistes. Serà 
millor, però, que sigui eli mateix qui ens ex- 
pliqui corn i per qué va decidir-ho.

-Explica’ns-ho -li demanem.
-Tu ho has dit: Tatracciô; per a qualsevol 

artista Tatracciô de Paris és gran, fins i tot 
diria que és vital. Un és jove i sent que els 
pulmons U demanen més aire per respirar 
àmpliament. Jo, llavors, no vaig pas èsser 
una excepció i per això vaig anar-hi pie 
d ’il.lusió.

-Vas trobar alguna mà amiga?
-La mà amiga ha estât la dels qui van sa

ber apreciar la meva obra i, en general, la de 
totes les persones que creuen véritablement 
en la descoberta de Tinvisible.

-Foren dies difícils per tu?
-Cada dia és difícil; la tasca quotidiana no 

és gens semilla quan es té per norma el canvi 
permanent.

-Pensaves seguir el carni que.havien fet ai- 
tres artistes catalans a Paris?

-Els camins artistics canvien amb les épo
ques, perd els artistes de la nostra terra han 
deixat una marca profunda no tan sols a Pa
ris sino a tot el món.

En I’obra d’en Taulé s’hi descobreix un 
domini de la perspectiva, del coneixement 
de la geometria i les matemàtiques. El basa- 
ment dels seus origines. A aquest servei hi ha 
afegit el seu esperit inquiet, áe recerca i d’in- 
vestigació a nous camps i espais amb el joc 
de Hums i ombres. Taulé, corn altres artistes, 
ha sentit la nécessitât de crear, d’aportar 
diccions al Henguatge de la plàstica, fins i tot 
crear un Henguatge propi. Àdhuc un Hen
guatge coherent. En la seva obra s’hi ager
mana restructura, l’arquitectura i l’escultu- 
ra. En tota la seva singladura artística hi ha, 
com hem apuntat abans, una coherència, 
com si l’artista s’hagués proposât establir la 
linia continua des de l’alfa a la omega.

Podriem valorar aquesta seva evolució, 
pas a pas, parcel.la a parcel.la, però creiem 
que és millor que sigui també ell mateix qui

SA M  m  il . I - SABADK Kl . 725 61 50

ens ho expliqui.
-El meu treball té per fonament una repre- 

sentaciô de Tespai en dues dimensions, i uti- 
litzo inicialment unes premisses molt senzi- 
lles, lligades als problèmes de la llum i d ’im- 
mobilitzaciô dels paràmetres temporals. 
L ’instant ünic, en perllongar-se indefinida- 
ment el quadre, em permetrà d ’assolir els es
pais pregons d ’un univers que és sempre in
terior. La meva intenciô és de pintar allò que 
defuig la visiô externa usual, la nostra sim
ple percepció del món, i que en Tinstant atu- 
rat del quadre se’ns fa  mentalment visible.

Taulé ha realitzat uns cicles argumentais 
al Harg de la seva obra. Citem alguns d’ells: 
“ Cerimonial Roig-Negre’’, “ Pintura nor
malista’’, “ Enllá del temps, l’espai’’, “ Ve
lázquez cec’’, “ Laboratoire d’attente’’, etc.

I el fet que ho hagi fet aixi ens ho explica 
d’aquesta manera:

-He procedit sempre per étapes, que eren 
sempre capitals d ’una mena de viatge d ’ex- 
ploració. No crec que la vida humana pugui 
ser definida d ’una altra manera: la visió, 
igual que Tedat, va acumulant en la ment de 
Thome tot de conceptes progressius que 
marquen l ’evo lució de les generacions. Cada 
etapa significa un estât dife rent de la visió, i 
acumula alhora totes les étapes precedents. 
Apareixen aixi els cicles argumentais que 
s ’encabeixen els uns dins dels altres com si 
constituïssin una mena de nina russa.

Però Taulé ha afegit nous capitols a la se
va obra: ens referim a les seves realitzacions 
escenogràfiques, les quais, pel seu important 
interés, detallarem: “ Les tres germanes’’, 
d’Anton Txèkhov; “ Infància’’, de Nathalie
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Sarraute; “ Pour un oui ou pour un non” , 
de la mateixa autora; “ Washington 
Square” , d’Henry James i Rudolf Nurejev i 
“ Savanach Bay” , de Marguerite Duros... 
Obres que s’han représentât a Grenoble, 
Lyon, Le Havre, Paris, Nova York, Lon
dres, Barcelona...

-Com fou que entressis en el Teaire?
- Veuràs: l ’anul.lacio del temps, i si més no 

la intervenció d ’un temps “artificial” dona
va ais meus quadres un carácter escenogràfic 
que alguns directors i homes de teatre van 
reconèixer tot seguit. D ’ençà d ’aleshores he 
col.laborat amb alguns directors en quai it at 
d ’escenògraf i de conseller artistic. La meva 
vocació ,però, seguia essent la pintura, i aixi 
he considérât sempre aqüestes experiències 
teatrals o cinematogràfiques com a comple
ments circumstancials de la meva recerca 
pictórica.

A Taulé li plauen els grans espais; posseix 
evidentment un objectiu gran angular. Té a 
l’abast de la mà esdevenir, altrament, mura
lista.

-Tens algún altre projecte immédiat? -li 
preguntem.

-El meu projecte ha estât pensât sempre a 
llarg termini. En l ’actualitat estic treballant 
en una sèrie de quadres que incorporen una 
arquitectura ais espais naturals interiors.

-Hi ha algún projecte que t’agradaria rea- 
litzar amb més ambició, ara?

-Estic molt entusiasmat amb determinats 
estudis pluridisciplinaris que s ’estan duent a 
terme aquests darrers anys, especialment pel 
que fa a la relació de l ’art amb la ciència, de- 
senvolupant un treball que té l ’epistemolo
gia com a referència.

-Davant d’una tela, ¿saps el qué vas a fer?
-La blancor inicial de la tela és per a mi 

l ’analogia d ’un interrogant personal més 
transcendent. Aixi, d ’una abstracció vaig 
vers un espai concret, i d ’una manera prácti
ca hi arribo tacant tota la tela per tal que tot 
de formes vagin sorgint en el buit.

“ Contrast” (1980). Oli 100x81 cm.

“ Mesure observable” (1986). Oli sobre tela 180x180 cm.

-Idealitzes el que veus?
-No.
-Pintar, per tu, és un sofriment o un 

plaer?
-La práctica pictórica m ’imposa una disci

plina que no sempre ha de ser entesa com a 
sofriment, perqué em proporciona albora 
grans moments de plaer.

-Quan dónes un quadre per acabat?
-Sovint, ens adonem que un quadre ja  és 

acabat quan hi hem donai unes pinzellades 
de més. De vegades, l ’inacabament és l ’estat 
ideal de l ’obra perfecta. Determinats qua
dres de Picasso, per exemple, o alguns gra
vats de Rembrandt, tenen un interés accen
tuai pel fet mateix de l ’inacabament.

-Busques el tema o el trobes?
-L’estat d ’ànim o l ’actitud són importan- 

tissims per a saber assimilar allò que trobem, 
moites vegades per atzar o fora de temps.

-La teva obra, ¿és realitzada en un tres i 
no res o és conseqüéncia de molt laboratori 
cerebral?

Dibuixa un lieu somriure ingénu i fa:
-Pinto amb una certa rapidesa, però de 

vegades el quadre ha d ’esperar molt de 
temps abans de trobar una concreció mate
rial; es fa  a batzejades o de mica en mica.

-T’importa la pintura d’altri?
-Sí; el camp de la pintura supera la Indivi

dualität de qualsevol pintor.
-Filem més prim: quina pintura, amb pre- 

feréncia?

-Des de la pintura rupestre, que jo  trobo 
importantissima, fins a la pintura actual, 
passant per Goya, Ribera, Turner, Monet i 
Bacon o Puigvert.

-Segueixes el teu carni al marge de les pos
tures més o menys actuals?

-Sí i no; en qualsevol cas, també depèn 
dels altres, del que fan els altres o de corn et 
veuen.

-Ambiciós?
-El fet de dedicar-me exclusivament a la 

pintura implica, em sembla, una certa ambi
ció.

-Ets somiador?
Torna a somriure, ara més àmpliament.
-El somni és per a mi pertorbador; en la 

meva vida práctica no U dono gaire impor- 
tància: intento ser un pintor d ’ull i ment des- 
perts, i evito Toniric i visionari.

-Hi ha alguna cosa que no et deixa dor
mir?

-SÓC més équilibrât que no podria sem
blar.

-Ets formiga o cigala?
-A estones -diu-. De tota manera, la noció 

col.lectiva i gregària de la vida de la formiga 
em repugna.

-El veritable artista no fa obres pel públic: 
prefereix fer públic per les seves obres, digué 
Benavente. Què hi dius tu, Antoni?

-Que Benavente patia d ’immodèstia. 
-contesta senzillament.

-(En Toni, no).
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Pedregar, 1
Pa ssei g de la Plaça Major, 2 

Telèfon 725 83 37 
Sabadell
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Restaurant

„11 Cirei
Joan Advoçat
Maragall, 6‘i Cirera, 38

(Plaça del Gas)
Telèfon 725 23 00 SABADELL

MONISniOL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL

h o m e / d o n a

F È
c /sa n t quirze,

M IN A
5 tel. 725 59 50  sa bode ll 08208

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

Perfil
Alt.

Lluu una pelussera negrenca,

Té un esguard tendre 

i un somriure d’adolescent.

En el dir i en el gest empra 

un ritme parsimoniós.

És un pintor teatral.

Viatger. (Amunt i avall, 

però sempre més amunt...)

Hi ha qui duu el pa sota el braç 

eli, hi duu Paris...

(Del llibre “62 Ceballuts”)

Qüestionari “ PROUST”
-El principal tret del meu carácter? 
-Obsessional.
-La Qualität que prefereixo en un home? 
-Aventurer en tots els sen tits.
-La Qualität que prefereixo en una dona? 
-La de musa.
-Allò que més estimo en els amies?
-Que siguin vius, atents i discrets.
-El meu principal defecte?
-L’emotivitat.
-La meva ocupació preferida?
-Pintar, observar.
-El meu somni de benestar?
-La presèneia de les persones intimes. 
-Quina fóra la meva pitj or desgràcia? 
-Perdre Vesperança.
-Què voldria ser?
-Una línia.
-On desit jaría viure?
-A un equador sense meridians.
-Quin color prefereixo?
-El marró de la terra.
-Quina flor prefereixo?
-La flor vermella.
-Quin ocell prefereixo?
-El “goéland ”o la gavina.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Platon, Shakespeare, Kafka, Roussel... 
-Els poetes preferits?
-Dante, Pessoa, Juarroz, Char, Foix.
-Els herois de ficció?
-“Els del graal”.
-Les meves heroines de ficció favorites? 
-Nefertitis.
-Els meus compositors preferits?

- Wagner,
Bartok...
-Els pintors predilectes?
-Da Vinci, Bacon, Goya, Zurbarán, Ribe
ra i Bosco.
-Els meus herois de la vida real ?
-L ’home prehistòric.
-Les meves heroines històriques?
-Les princeses de Pèrsia, Mesopotàmia i 
Egipte.
-Els noms que prefereixo?
-Jordi, Aris, Agnès, Rosa...
-Què detesto més que res?
-Els venedors de veritat.
-Quins caràcters històrics menyspreo més? 
-Els dictadors.
-Quin fet militar admiro més?
-El futur desarme mundial.
-Quina reforma admiro més?
-La futura Europa Unida.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Amor total a tot.
-Com m’agradaria morir?
-No pue imaginar-ho; la meva mort no 
existeix, mentre jo  visqui.
-Estât present del meu esperit?
-Ordre i mesura.
-Fets que m’inspiren més indulgència?
-La ignorància.
-El meu lema?
-Endavant fins a la pausa.

Com sóc?
-Treballador, inquiet, animat. 
-(“ Le peintre Catalan” ...)
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La presència de Fabsència
per Maria Albareda

Foto de Pere Monistrol.

l’exemplar de “ Quadern” n? 55 
vaig llegir-hi un escrit de Josep M? Riu i 
Deniel. I en l’exemplar següent, només 
dos mesos més tard, hi havia la nova del 
seu traspàs.

Va sorprende’m.
I vaig recordar.
I també vaig retrocedir...
Retrocedir en el temps: 50, 51, 52, 53 

any s enrera...
Érem molt joves. Jo formava part 

d’una colleta de jovent arraconat a 
l’empar de persones més grans que te- 
nien el seu Cercle al local de l’“ Esbar- 
jo” , al carrer de les Planes, de la ciutat.

Quan l’escenari del local, dedicat a 
representar obretes de caire infantil, pe
ro que també agradaven ais grans, no 
era ocupat per aqüestes representa- 
cions, la majoria d’en Folch i Torres, 
nosaltres, la colleta, també fèiem allí les 
nostres festes: revetlles, comedietes i 
sainets, trossos de sarsueles, que tenien 
molt d’èxit. Tot plegat d’un encant sen- 
zill i casolá, car intérprets i públic,- tot 
era fornit d’elements de les mateixes fa
milies dels actuants. Vull dir que entre 
tots, joves i grans, ho coïem i ens ho 
menjàvem.

Gairebé totes aqüestes representa- 
cions les portava entre mans el pare 
d’en Josep M? Riu: el senyor Fermi, el 
qual tenia una traça especial en la con- 
juminació de les coses de teatre. Eli es 
cuidava d’escollir les obres, d’assajar- 
les, preparar els muntatges i, en fi, era 
l’ànima i la vida d’aquell grup de jo
vent. Fins i tot ell mateix havia escrit al- 
guns de les obres.

El Sr. Fermi era un bon home, i la se- 
va muller una bona senyora, molt ma
ternal.

Com és natural, si els filis eren amies

i feien colla, ho arribaren a ser també 
els pares. Pares i filis havíem fet bones 
fontades, a Can Puiggener, a Can Feu, 
a Togores... I si puc ser sincera sense 
haver-me d’enrojolar pel fet, ara in
comprensible, de disfrutar plenament 
d’uns esbarjos tan senzills, diré que tots 
plegats ens sentíem profundament 
feliços i amb poca cosa en teníem prou. 
Era el fet d’estar junts, allò que ens 
compiala. Entre l’“Esbarjo” i les sar
danes, les fontades i les nostres prime- 
res inquietuds culturáis, els nostres jo- 
ves anys transcorrien en l’enlluerna- 
ment propi de la joventut.

A casa del senyor Fermi Riu hi havia 
dos xicots: en Josep M.®, el gran, i en 
Joan, el més jove. Aviat, tot anant amb 
la colla", ens començàrem aparellar se- 
gons les nostres particulars simpaties. 
En Joan era festós, simpátic, alegre i 
bon noi. En Josep M.® era bon xic més 
seriós i introvertit, i ens protegía. Ens 
mirava amb dolcesa i entendriment, i li 
fèiem gràcia. Ens seguía amb la mirada 
i el nostre festeig, per eli, era com un 
poema al viu, més ciar que l’aigua. No 
ens estávem d’utilitzar-lo per a trans- 
metre recadets de l’un per l’altra, i li 
deixàvem llegir les poesies que ens dedi- 
cávem l’un a l’altre, sense les quais una 
noia d’aquell temps no s’hauria consi
dérât prou estimada ni cap xicot prou 
correspost.

Tant en Joan com jo teníem certs 
fums literaris, i arribárem a escriure les 
bajanades normals amb molta de fe. 
Però en Josep M? ens superava en tot. 
Ens superava, però això no es veia a 
simple vista, perqué així com nosaltres 
érem bel.licosos i juganers, ell, tot i es- 
sent ben jove -podia tenir a free dels 20
0 21 anys quan en Joan en tenia 18 o 19
1 jo 16 o 17- ja es trobava bé dins del si- 
lenci, la meditaciò i el recolliment. Amb 
una broma ingènua i amical, sovint li 
dèiem que per qué no es feia frare.

Pensant-hi ara, sospito que més 
d’una vegada amb aquests mots deviem 
haver fregat una part molt sensitiva de 
la seva personalità! tan bellament con
trolada. Qui sap si aquest ja era el seu 
pensament. Profundament religiòs, 
d’una religiosità! menyaga i modesta, la 
idea de Déu idealitzat omplia tota la se
va vida interior, en la qual no hi pene
trava ningù.

Estic segura que ens va estimar pro
fundament, a l’un i a l’altra. Feia

d’“ home de seny” amb nosaltres i no 
alçava mai la veu, mai no perdía la 
calma, i tota la seva riquesa de persona 
profundament emotiva, forta com un 
doli xarbotant, anava de “ cara 
endins” . Res, per fora, no se li veia, lle- 
vat de la seva passivitat, el seu silenci i 
la seva serenità!.

Quan anàvem als aplecs, o a fer fon
tades, o a fer comèdia al nostre locai o a 
algún poblé veí, ens seguía la majoria 
de les vegades. Però mai no va formar 
part en les representacions. Era de la 
colla però no era de la colla. Estava al 
costat i al mig de tots, i n’era absent. 
Participava en l’alegria de la joventut 
amb aire de toierància, com si allò no 
fos per a eli. No encaixava del tot. No 
s’engrescava mai. Callava quan hi ha
via discrepàncies i bulli!, i a vegades de- 
sapareixia i no el vèiem més en tota la 
tarda. I a vegades passaven una colla de 
festes que no li vèiem el pél.

Escoltava les nostres confidències, 
però mai no s’havia fet confident. Ens 
passava les nostres composicions a má
quina, però mai no ens n’havia deixat 
llegir cap de les seves. I sabiem que es- 
crivia, car alguna volta el seu germà li 
havia regirat faceciosament els papers. 
Però això li desagradava...

Com era, dones, en Josep M.® Riu? 
No sabria dir-ho, no podria assegurar- 
ho a consciència. Tot allò que acabo 
d’exposar són records extrets amb pe
nes i treballs del racó més fons de la me
mòria, i és fácil sortir-ne enganyat 
d’aquest procès. La memòria té jugades 
fortes d’oblit, però d’ella en queda sem
pre un sentiment, i aquest té una gran 
força.

Durant els primers mesos de la revo- 
luciò, l’any 1936, un dia, en Joan, que 
treballava en una oficina del carrer de 
Sant Quirze, va piegar del treball a mig- 
dia i a casa seva ja no hi va arribar. No 
anà a dinar, ni a dormir, ni tornà al tre
ball a la tarda. I mai més, ningù, no va 
saber d’eli, ni viu ni mort, ni el seu cos 
va aparèixer en cap racò de marge amb 
una baia al front o al pit.

Després de la guerra, que vaig passar 
a fora de Sabadell, encara em vaig 
apartar més de la ciutat i amb en Josep 
M,® no vàrem creuar cap paraula ni ens 
vàrem veure mai més.

Jo m’he recordat algunes vegades 
d’eli. EU de mi? No ho sé. Que cruel és 
el temps ¡Que cruel és la distància! ■
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De Sabadell i el seu rodal

Els Plans i el Masos de migdia del terme El Pla (i II)
per Joan Alsina i Giralt

fJ Pla. Amb aquest nom, sense cap 
més afegidura, es coneixia la plana, ben 
extensa, que avui ocupa en bona part el 
Camp d’Aviado. Diversos eren els ma
sos, algún d’ells existents encara, com
presos en el Pla. Vegem-los d’un a un.

Can Torres del Pla. Un deis noms 
primitius era el de mas Marcet, i el tro- 
bem esmentat en un document de l’any 
1402: ”en el lloc dit Sant Antoni prop 
del mas Marcet”. Un document de 1583 
ens parla d’un mas Vendrell sense que 
ens indiqui la seva situado; aquesta ve 
aclarida en uns papers de 1631: “tot 
aquell mas dit ara Vendrell i abans 
Marcet, a migdia amb el carni que va a 
Sant Pau”. I un altre document, de 
1665, ens ho confirma albora que ens 
notifica el seu enrunament: “el mas 
Vendrell, abans Marcet, derruït i desha
bitat”. Aquest enrunament del mas 
fou, però, momentani; de 1671 hem 
trobat documentació d’obres “al mas 
Vendrell, abans Marcet”. I el 1720 el 
trobem ja esmentat amb el nom amb 
què el coneguérem fins a la seva relati- 
vament recent desaparició: “el mas 
Torres del Pia, abans Vendrell”. Del 
mas Torres del Pia ens queda ara el re
cord del seu nom en el Passatge de can 
Torres del Pia, ben a prop de l’estació 
de Sabadell-Sur.

Mas Ajac. Ben poques referències, 
sols dues, he trobat d’aquest mas. 
L’una del 1423, no ens dóna cap rastre 
per a la seva localització; l’altra, de 
1442 és ja més explícita: “en la Parro
quia de Sabadell en el lloc dit el mas 
Ajac, a migdia amb el carni públic que 
va al mas Farigola, a ponent amb una 
pega de terra de dit mas Farigola”. El 
fet de no trobar citacions posteriors em 
fa suposar que el mas Ajee havia ja de- 
saparegut a inicis del segle XVI. La dar- 
rera referència citada ens obliga, per si
tuar el mas Ajac, a identificar 
l’emplaçament del mas Farigola.

Mas Farigola. Les noticies d’aquest 
mas són ben antigües. La primera que 
he trobat, de l’any 1286, ens el situa ja 
força bé: “terres al mas dit Castellar, 
antigament Pia Sobirà (mas Castellar o 
Pia Sobirà eren noms, com veurem més 
endavant, amb els quais es coneixia 
Factual Granja del Pas), a cerg amb el 
mas de Farigola”. Aixi, dones, el mas 
Farigola era prop i a tramuntana de la 
Granja del Pas.

Ben prop, com veurem, del mas Fari

gola devia haver-hi el mas Santfeliu.
Mas Santfeliu. Poques són les refe

rències que he trobat d’aquest mas. Tot 
i que una del 1579 ens pot fer creure que 
el mas Santfeliu i el mas Farigola fossin 
el mateix, ja que diu: “el mas Farigola, 
que posseeix Jaume Santfeliu”, una al
tra escriptura, de 1765, dos cents anys 
posterior, fa referència ben clara ais 
dos masos, “el mas Daviu, a tramunta
na part amb Santfeliu i part amb Fari- 
gola”. Aixi, dones, sembla que els ma
sos Farigola i Santfeliu eren tocant l’un 
a I’altre i a cerç de can Daviu i de la 
Granja del Pas.

Granja del Pas. Difícil de posar en 
ciar és la complexitat de noms que la 
documentació trobada ens presenta pel 
que fa referència a aquest mas.

Vegem-ne alguns exemples:
1286 - “el mas dit Castellar, antiga

ment Pla Sobirà”.
1374 - “el mas Teixidor, tingut per 

Bernat de Baiona”.
1438 - Bernat Font del mas Teixidor 

compra el mas Des Pla.
1569 - “el mas Pla Major, a sol ixent 

amb honors del mas Castellar que pos
seeix Josep Font del Pia”.

1579 - “terres que a migdia termenen 
part amb honors del mas Murtra, abans 
Castellar, i part amb honors del mas 
Teixidor que ara té Jaume Murtra”.

1581 - “tot aquell mas Murtra, abans 
Teixidor i Pia Sobirà, a sol ixent amb el 
mas Castellar, avui Font”.

Examinant tot aquest embolie de da- 
des contradictòries crec que es pot dir:

Primer, que existien, possiblement ben 
prop l’un de l’altre, dos masos: Caste
llar i Teixidor (referències 1286 i 1374). 
Segon, que a tots dos masos se’ls ano- 
mena alguna vegada mas Pia Sobirà 
(referències 1286 i 1581). Tercer, que 
tots dos havien estât propietat dels Font 
(referències 1438 i 1569) i, desprès, dels 
Murtra (referències 1579 i 1581). Quart, 
que, per altra documentació que he po- 
gut consultar, els Murtra vénen sola- 
ment esmentats durant la darrera mei- 
tat del segle XVI. Cinquè, que també 
per molta documentació examinada, el 
nom de mas Font de Pia és el que queda 
constant des del segle XVII fins a darre- 
ries del segle XIX quan la masia passà a 
anomenar-se Granja del Pas.

Joan Pareil i Agusti Masvidal en el 
seu llibre “ Del terme de Sabadell’’ ens 
expliquen la història d’aquest darrer 
canvi de nom. No faig esment a les ter- 
menacions de la Granja del Pas ja que 
aquesta existeix avui encara i tots la co- 
neixem o la podem localitzar en qualse- 
vol plànol de Sabadell actual.

Can Miró del Pia. Tot i que crec que 
l’existèneia d’aquest mas havia d’ésser 
força anterior, la primera referència 
que n’he trobat és de 1520: “mas Pla 
Jussà, a devant amb honors de Barbe
rà, a migdia amb Tilla Rodona ”. (Ja 
tindrem ocasió, un altre dia, de parlar 
de Filia Rodona). Poes anys més tard 
un document de 1569 ens dóna ja el 
nom que tindria aquest mas fins a la se
va relativament recent desaparició; diu 
aquest document: “terres al mas Font
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del Pia, a migdia amb honors del mas 
Jussà posseït per Mió”. I una escriptu- 
ra de 1679 ens parla de “tot aquell mas 
dit Pia Jussà, derruït i deshabitat, a de
vant amb Barberà, a migdia amb Pilla 
Rodona que ara té Sebastià Borrell, a 
ponent amb la riera de Riu-sec”. Tot i 
que aquest document ens diu que el 
1679 el mas estava “derruït i deshabi
tat”, devia haver-hi una reconstrucció; 
no n’he trobat, però, cap testimoni es- 
crit, ja que a més de trobar-ne altres re- 
ferències en anys posteriors, com la de 
1765: “terres al mas Daviu, a sol ixent i 
migdia amb Miró”, aquest mas existia 
encara fa una setantena d’anys. Fou de- 
finitivament enderrocat quan s’habili- 
tà, el 1919, el Camp d’Aviació.

Can Daviu. Una ben antiga referèn- 
cia, la primera que he trobat, és de 1286 
i ens diu: “terres al mas Pia Sobirà, a 
ponent amb el mas Bonet”. Diverses 
són les noticies que del mas Bonet es 
van trobant en el transcurs del temps, 
com la de 1430: “en el Hoc dit Sobar- 
ber, que es té per Joan Bonet, del mas 
Bonet”. És curiós que en una escriptura 
ben posterior a les esmentades, de 1579, 
s’hi diu: “tot aquell mas Lledó i ara Bo
net”. És l’ùnica referència que he tro
bat d’aquest mas Lledó. Si acceptem 
com a veritable aquesta precedència del 
nom Lledó al de Bonet, és que era ante
rior a 1286, primera noticia del mas Bo
net? Una ùnica referència fa dificil 
qualsevol afirmació.

Existís o no aquesta precedència del 
nom lledó, el mas Bonet havia canviat 
el seu nom per Factual, mas Daviu, 
el 1581; ens diu un document d’aquest 
any: “el mas Pia Sobirà (actual Granja 
del Pas, com ja hem vist), a ponent amb 
el mas Bonet, avui Daviu”. I, en enda- 
vant, el trobem esmentat moites i mol- 
tes vegades i gairebé sempre hi consten 
els dos noms, com en un document 
força més tardà, de 1765: “terres al mas 
Daviu, antigament Bonet, a sol ixent 
amb Josep Miró, a ponent amb la riera 
de Riu-sec i la de Sobarber que allà 
s ’ajunten”. El nom de can Daviu per- 
sisteix avui encara al Camp d’Aviació, 
tot i que no es conserva res de restruc
tura de la velia masia. _

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Soletat, 80
Tel. 725 97 77 - 725 99 87 
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Montserrat
per Estere Pujol i Pons

Foto de Josep Busoms (1).

ontserrat, gorgs de pedra, 
timbes, roqueteres, 
cims i nius de calmosa pregária, 
boira baixa que encela els seus ocells.
Pau de cel.la,
xiuxiueig d’oració que escalfa,
calenta mirada de Mare que estira amunt.
Montserrat, quixots de pedra, 
plantats sota sol i neu, 
foils de llum, de romaní i d’oratge, 
degotalls cap per amunt, callats, 
benets de roca grisa i rosa, 
gastats gegants encantats, 
adormits farells de muntanya.
Contemplado i silenci, 
cants i lloan^a,
ampie horitzó que tot ho abasta 
i relliga els cors i el cel.

(1) Fa foto publicada al Quadern anterior -pág. 853- que il.lustra “ Contemplació del mar a la nit' 
és igualment de Josep Busoms.
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Sobre la data dels inicìs de la ìmpremta Salient
per Antoni Trallero i Alòs

1 / ^ 0  es coneix la data dels inicis de la im- 
premta SALLENT, a Sabadell.

L’Andreu Castells, en l’Art Sabadellenc, 
pàg. 534, diu: “ Joan Salient i Prat (1879- 
1936), era fill d’hortola, amb ofici après 
amb en Comas Faura, s ’estableix el 1912 al 
carrer de I’Horta Novella, n? 123, a la darre- 
ra casa de la banda esquerra tocant a la ca
rretera de Barcelona; després al carrer de 
Sant Quirze, 20; després 32, etc.’’.

En Joan Sallarás Castells, en el seu treball 
titulat “ D’Impremtes i d’Impressors a Saba- 
dell’’, quadern n? 7, de la Fundado Bosch i 
Cardellach, no data l’episodi, ens diu que ell 
hi era present quan en Joan Salient va plan
tar l’empresa d’En Joan Comas i Faura, de 
la quai En Salient n’era un encarregat, per 
fortes desavinences.

Després tothom qui ha escrit sobre Joan 
Salient, i copiant-se, sense miraments els uns 
dels altres, han anat repetint la data equivo
cada de l’any 1917 corn de l’establiment pel 
seu compte d’En Joan Salient.

Així ho diuen: El Diccionari Ràfols, el 
Diccionari Biogràfic Alberti, el Diccionari 
Salvat Català, la Gran Enciclopèdia Catala
na, i algún biôgraf sabadellenc.

Ignorem de quina font ho va treure el pri
mer que va incórrer en Terror.

En Salient ja va imprimir pel seu compte 
abans de Tany 1917, almenys, els següents 
Ilibres;
Any 1914:
Cançons al vent, de Joan Arús.
Gloses femenines. Breviari de la elegant, de 
M. Poal Aregall.
Any 1915:
Sonets, de Joan Arús.
Egloga (sic). Poesía, de Ramon Ribera Llobet. 
Any 1916:
Noves cançons, de Joan Arús.
El jurament i la Maternitat, de Pau Griera 
Cruz.
Poemes i llegendes, de Ramon Ribera Llobet.* 
La responsabilitat femenina, de Miquel Poal 
Aregall.
Les dones davant la guerra, de Miquel Poal 
Aregall.

No ens ha arribat a caure a les mans cap 
Ilibre imprés de Joan Salient dels anys 1911, 
1912 i 1913.

El diumenge dia 28/6/87, en els encants 
de la plaça del Mercat i en la parada d’un 
bon amie, aquest m’ensenyà un full, que li 
acabaven de portar, un full volant dirigit “ A 
la opinion pública’’, de la Sociedad de Ofi
ciales Albañiles, que reproduïm fotocopia- 
da, amb data Sabadell 9 de Agosto de 1911. 
Per a Testudi dels moviments socials a Saba
dell, aquest full té la seva importància, corn 
a testimoni de la vaga de paletes i manobres 
que tenia Hoc en aquells dies. No comenta- 
rem aquest aspecte que ens apartaria ara del 
nostre objectiu. El que si que cridava Taten- 
ció era el peu d’impremta que porta el full i

/■'. *-Vm
A  la opinión pública

\

!{ 1

 ̂ vista de la desfachatez de nuestros patronos,/no queriendo 
reconocer la hueva Comisión nombrada para buscar ufia solución à 
la huelga que sostenemos, sin dignarse ni ver la cara de los comi
sionados, quizás por miedo ó por instinto de desprecio burgués,’' 
jios dirigimos á todos los hombres concientes, para suplicarles su 
apoyo á la obra que nos vamos á emprender. . ;

■ /  .La huelga, á pesar de todo y de todos, se sostiene' con el mis-. 
,rno tesón de siempre, dependiendo la victoria de todos los obreros ' 
que se hagan suya nuestra causa, que es la causa de todos los 
trabajadores. , , .

La Sociedad de Oficiales Albañiles, ha acordado, 
aprestándose ya á la resistencia, trabajar por su cuenta, como lo 
hace ya desde el 'unes 7 del corriente. Ante esta actitud, todos los 
i’.abadellenses que. simpaticen con nuestra causa, deben cooperar á 
nuestra obra, prestándonos ,̂ us auxilios y encargando á la Sociedad, 
toda clase de trabajos, en la seguridad de que se servirán con toda 
pulcritud y puntualidad.

, , Los encargos deben hacerse en el domicilio de la Sociedad; 
Plaza Mayor (Café Cruz). '

La Comisión que suscribe, espera que todos los obreros y 
cuantos sientan ansias de regeneración, prestarán su apoyo  ̂
nuestra empresa.' * .

jSalud y solidaridad. ♦ ■ .

■ . /  ■ La Comisión de huelga.' ;

. Sabadell 9 Agosto de 1911. . ■ ,

X.
que diu: IMP. SALLENT-S. QUIRICO, 48. 
O siguí que segons aquest full la impremía 
Salient se’ns presenta ja existent a Sabadell 
el 9 d’Agost de Tany 1911, un any abans del 
que diu en Castells, i abans de Taparició del 
setmanari humoristic “ MANGY” , ocorre- 
guda el 23 de desembre de 1911, que va im
primir en Salient, i que era la primera refe- 
réncia escrita sobre Texisténcia de la im
premía Salient. Aquesta referéncia es troba 
en el Ilibre de Joan Puig i Pujol, “ 86 anys de 
premsa local” , així com també s’hi troben 
les que donem a continuació i que demos- 
tren en el camp de la premsa Texisténcia de 
la Impremía Salient, abans de Tany 1917.

Revistes impreses per Salient i la data de 
la seva aparició.
But lieti del Secretariat Gratuit d ’Acciò So
cial. 15/Juny/I9l2.
Rialles. Setmanari humoristic. 22/Marg/1913. 
Sabadell Federal. Setmanari d ’esquerra. 
2 7/Setembre/l 913.

¡Maura, no!. 27/Juny/1914.
Joventut. Portaveu de la Congregació Ma
riana de St. Lluis. Gener 1915.
La Viuda. 15/Maig/1915.
Teatralia. Revista catalana de divulgació 
teatral. 30/Octubre/1915.
La Batalla Sindicalista. Portaveu deis Sindi- 
cats. Any 1915.
Fulla Salau. 23/Abril/1916.
La Defensa. Setembre de 1916.

S’ha donat un pas més en els estudis sobre 
els inicis de la impremía Salient a Sabadell. 
Però encara queden molts caps per lligar.

Cree que si els estudiosos i els que ja puc 
anomenar “ Amies de la Iippremta Salient, 
de Sabadell” , aquells que van recollint el 
material que aquesta impremía imprimí, hi 
ajuden, a poc a poc arribarem a aclarir 
aquelles dades históriques fonamentals per a 
Testudi de la millor impremía que ha donat 
Sabadell a les Arts Gràfiques de Catalunya.
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El Sabadell vuitcentìsta de Gabriele Ranzatd
per Pere Roca i Garriga

i em visi -em refereixo a mi i a un 
bon nombre de sabadellencs- l’obra de 
Gabriele Ranzato, “La aventura de una 
ciudad industrial” que té com a subtitol 
“Sabadell entre el Antiguo Régimen y 
la Modernidad” i n’hem fet allò que 
se’n diu una primera lectura. Només 
amb aquesta llambregada motivada per 
la curiositat de veure què ens diu un his
toriador italià sobre la nostra població, 
ens hem adonat que es tracta d’un llibre 
important, que cal rellegir amb atenció 
i deteniment, sense passar-ne per ait ni 
una ratlla, ni una nota, ni una digressió 
i no oblidant quina ha estât la biblio
grafia que l’autor ha consultât per 
elaborar-la ni quines han estât les fonts 
documentais de què s’ha valgut per dir- 
nos tot el que ens diu (que resulta, a es- 
tones, bastant sorprenent).

El llibre és, en efecte, d’una conside
rable densitat i rie de matisos. La veri- 
tat: dels “Elements...” ác Miquel Car
reras ençà, no sabriem trobar una altra 
obra que ens il.lustrés sobre el prétérit 
de Sabadell amb aquest rigor de mètode 
i amb aquesta amplitud de visió. És ve- 
ritat que el période estudiat en aquest 
treball del professor italià és una 
parcel.la no gaire extensa de la totalitat 
del nostre prétérit, però també podem 
afirmar que és un dels més substancio
sos i apassionants de la nostra història: 
els anys de I’anomenada Revoluciò In
dustrial i de la configuraciò de la nostra 
burgesia. Com que el tema és dels que 
més es deixen manipular per interpreta- 
cions aprioristiques, i el que fa Gabriele 
Ranzato és tractar-lo amb escrupolosa 
objectivitat, I’obra ens sorprèn i sembla 
que ens traslladi a un mòn perdut, en- 
yorat, on I’honradesa Intel.lectual dicta 
la norma i dòna el to. Quin descans per 
al nostre esperiti

La seva versiò del Sabadell d’aquells 
anys crucials ens sembla d’una equani- 
mitat exemplar i mereixedora de tota 
lloança. No és una versiò convencional 
elaborada amb quatre dades que d’al- 
tres autors prenen com a décisives i su- 
ficients per arribar a conclusions vàli- 
des. Res d’això! L’examen del Sabadell 
que constitueix el tema del seu treball és 
minuciós i fet a partir de documentaciò 
de primera mà, molta d’ella inèdita, 
com és ara la de l’Arxiu de la Casa Tu- 
rull que tenim i que podria servir per fer 
una perfecta demagogia amb base pseu- 
dohistòrica contra la burgesia sabade-

Fragment del plat'ó lèxiii d’Anloni Vila Arrulal per l’estand 
clonai de Barcelona 1929.

llenca en bloc, i de la qual eli, amb agu
da penetraciò dels fets que resten entre 
Unies, arriba a treure’n una imatge ple
na de facetes positives que molt ens 
haurien de fer rumiar.

D’altra banda, ens complau que les 
pàgines d’aquest treball de recerca i 
d’interpretaciô de la vida sabadellenca 
del segle passât no siguin, corn solen ser 
en molts dels treballs que es fan sobre 
ternes semblants, un aplec de dades es- 
tadistiques sobre aspectes de la vida 
econòmica de l’època -producciò, sala- 
ris, preus, nivells de vida dels ries i dels 
pobres, etc.-, sino que vagi molt més 
enllà d’aquestes elementalitats, general- 
ment mal interpretades fora de context, 
i cerqui les interrelacions de tota una sè
rie de factora que entren en joc i que cal 
no oblidar quan es pretén donar una 
versiò fidedigna de les realitats històri- 
ques. És molt significatiu que les seves 
referèneies a Pierre Villar siguin escas- 
ses i encara purament tangencials i que 
hagi utilitzat tan poc la literatura histo- 
riogràfica d’autors sabadellencs que 
haurien estât, en un altre investigador, 
el punt de partida i la base del seu tre
ball. Queda ben ciar que ho ha llegit 
tot, però que, molt encertadament, no 
ho ha considérât com I’Evangeli. Ha 
fullejat, en canvi, i no pas poc, “Los 
ecos del Vallès”, la “Revista de Saba
dell”, “La Ilustración Sabadellense” i 
el mateix “Diario de Sabadell” (1’antic) 
i n’ha sabut treure tot el sue que conte- 
nen.

Potser el que més satisfà de l’obra és 
la seva amplitud de visiò, particularitat 
aquesta que la distingeix de totes aque- 
lles altres que tracten d’una sola locali- 
tat sense saber-la presentar d’altra ma
nera que com una realitat deslligada de 
tota la resta del país i lliure de les nom- 
broses interferències que la condicio-

del (.remi de Fabricants de Sabadell a l’Kxposieió Inlcrna-

nen. Aci, Sabadell, entre 1’Antic Règim 
i la Modernität, és vist i considérât en 
funciò de tot una sèrie de factors dels 
quais la població en sofreix els efectes, 
bons o dolents, favorables o desfavora
bles, però en tot cas importants per 
comprendre l’autèntica i veritable dinà
mica local. L’aventura d’aquesta preci
sa i concreta ciutat industrial que és la 
nostra, no coincideix, aixi, amb els es- 
quemes de les simplificacions a l’ùs, si- 
nò que es perfila amb una Singularität 
mòlt acusada i que, d’altra banda, sem
bla ser la més verídica que hom pugui 
imaginar.

Un llibre així, d’aquest estil i 
d’aquestes caractéristiques, podia per- 
fectament haver-lo escrit un dia el nos
tre Miquel Carreras. En els seus “Ele
ments d ’història de Sabadell” hi és, di
ria jo, en germen. Com també hi sòn un 
reguitzell d’altres llibres que haurien 
il.lustrat amb detall, profunditat i hon- 
radesa intel.lectual d’altres époques del 
nostre passât, a partir del segle XII. Ga
briele Ranzato està en aquesta línia. No 
cal dir com li hem d’agrair l’obra que 
ens ha ofert, tot demanant-li que no es 
prengui malament l’aspra acollida ofi
cial, o semi-oficial, de qué fou objecte i 
que queda reflectida en el DS deis dies 
28 i 30 d’abril i 2 de maig d’enguany. 
Posats a dir, ens permetríem de suggerir 
a l’Ajuntament, que col.laborá a Pedi- 
ciò present, que patrocinés la cor- 
responent i esperada edició catalana 
d’aquest llibre i el posés a la venda a 
bon preu. Així la faríem, si s’em permet 
l’expressiò, més sabadellenca. ■

(*) Gabriele Ramato, “La aventura de una 
ciudad industrial. Sabadell entre el Antiguo 
Régimen y la Modernidad” (Traducción de 
Josep MC Muñoz Lloret). Barcelona, Edi
ciones Península, 1987. Colección Nexos. 
265 pp. sense il.lustracions.
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ESC és una credencial que es basta 
ella sola. Els dibuixos d’en Cese tothom 
els coneix i els reconeix. Ell, a través de 
les pàgines dels diaris, revistes i Ilibres 
s’ha donat a conéixer a bastament. Ul
tra aixó nosaltres hem d’afegir alguna 
cosa endemés prou coneguda: Francese 
Vila Rufas {Cese) ara estrena seixanta 
anys (nasqué el 22 d’octubre del 1927) a 
Barcelona, al barri de Sant Gervasi. El 
seu pare fou En Joan Vila Pujol, aquell 
dibuixant que signava Joan divori, ben 
conegut. (Va adoptar aquest pseudó- 
nim perqué un dia, a la platja, uns 
amies li digueren que era tan blanc que 
semblava d’ivori, Precisament estava 
cercant un motiu per a signar com a di
buixant i va adoptar-lo).

L’aficiô i l’ofici li venen ben directa- 
ment: d’quell buscali se’n féu aquesta 
estella.

Cese pot vanar-se d’baver fet exposi- 
cions a moites capitals i ciutats d’arreu 
d’una manera individual; quant a 
col.lectives a Nova-York, Xicago, Pa
ris, Amsterdam, Caracas, Buenos 
Aires... Ha col.laborat a Puneh, Lil.li- 
put, Paris-Mateh, Esquirre, Gaeeta 
Ilustrada, Serra d ’Or, Cavali Fort... 
També ais diaris El Brusi (1952-1962); 
Tele-Exprés (1964-1968); El Correo Ca
talán (1968-1975); VAvui (1976-1986) i 
novament al Diari de Bareelona... Ha 
fet una pila de Ilibres.

-Récordes quants? -li preguntem.
-Un pareli de dotzenes -calcula.
-El teu humor transpira pessimisme 

-opinem.
-Davant de Tentorn on vivini no re

sulta gens optimista la eosa; jo  dirla que 
més que pessimisme és réalisme -diu.

-Com està d’humor el país, segons 
tu?

-Som un país greu; no abunda massa 
el sentit de Thumor. La gent voi riure a 
Tesquena deis al tres, però no aeeepta 
ser el blanc de Thumor.

Es pot pensar que Cese es diverteix 
força douant vida ais seus ninots, 
dotant-los de veu -i ara de vot, fins i 
tot. Sembla que aixó de fer ninots di- 
vertits -i per divertir- siguí fácil, com 
qui diu bufar i fer ampolles. Ep! no 
tant ni molt menys. Cal no perdre 
l’atenció en cap moment; estar a 
l’aguait de tot el que passa -o pot pas
sar... Estar en guàrdia en tot moment 
del dia; no s’hi vai a adormir-se.

-Per cert, dorms amb un ull obert, 
potser?

l'o lo  de Pere M onislro l.

-Ben bé no; dormo normalment. Al
guna vegada m ’haig d ’aixecar del Hit 
perqué se m ’ha acut una idea i cal 
apuntar-la. Si no ho fas aixi Tendemà 
Ja no te’n récordes.

-Tu, que has retratat els tics del país, 
pots confiar-nos quins són els tens? El 
teu principal defecte i la teva principal 
virtut?

Reflexiona. S’ho pensa.
-En tine tants!... però com a princi

pals potser la Inseguretat com a defecte 
i com a virtut la Tenacitat.

-Aixó de la inspiració: la cultives o et 
cau del cel?...

Riu. Fa gimnástica mental i respon;

-Cree que a vegades pot venir de tot 
arreu... A cops, esperes i no arriba... O 
arriba com un allau...

-Quins són els personatges que et di
verteix més de fer?

-Els personatges normals: Thome del 
carrer -tria.

En una ocasió -i ja per acabar- respo- 
nent el “ Proust” , va dir que li agrada
ría morir “ fent un dibuix d’un enterra- 
ment” ...

Eli, que fa humor de tots colors, aca
ba amb humor negre. Nosaltres tan- 
quem caixa...
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Passeig de la Plaça Major, 38
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Conte

L’home que no duìa corbata
per Josep Maria Ria

Duem a aqüestes pàgines -tan cares al 
nostre bon amie- un conte originai en el 
qual n ‘és principal personatge el seu en- 
tranyabla Vie Gros, que, al dir seu “és 
més que bessó; m ’és complementari”. 
Revivim-lo i d ’aquesta manera li retem 
una nova prova més d ’afecte i de 
recordanga.

M hi ha un home pulcre en el vestir ha 
estât sempre l’amic Vie Gros. No és que 
mai hagi prêtés distingir-se o sia 
singularitzar-se, no; més aviat ha tingut 
tothora Tintent de passar desapercebut. 
No obstant no ho aconsegueix: la seva 
figura, que passa del l ’SO, una mica 
gros, ulls blaus i una impressionant se- 
renitat de la seva persona, el fan incon- 
fusible.

En Vie disposa d’una extensa col.lec
cio de corbates. Jo diria que cada dia 
se’n posa una de diferent. O sia que 
com a minim en té 365 i potser més. El 
que si ocorre és que mai ningù no Tha 
vist sense corbata. Tant és que es vestei- 
xi de carrer, de societat, com d’esport. 
Eli sempre llueix aquesta peça de vestir 
masculina.

El meu amie té molts béns, que va he- 
retar d’un pare que tenia molta traça a 
multiplicar-los. Era com aquell rei de la 
mitologia que cosa que tocava se li con- 
vertia en or. Negoci que muntava, in- 
versió que efectuava, li anava de cara. 
Això ha fet possible que En Vie hagi es
tât una persona que no ha tingut preo- 
cupacions economiques. Si bé cal acla- 
rir que, seguint el conseil de TEvangeli, 
és pobre quant ais béns terrenals i sem
pre està atent a qualsevol nécessitât, i 
els fa treballar, els seus diners, en em- 
preses productives. Els empleats de les 
seves fàbriques es compten a milers.

La cosa curiosa, però, és que té un es
pecial mirament a comprovar personal- 
ment Testât, la higiene i altres details de 
les cases que té de lloguer. Abans que 
Tarrendatari faci alguna reclamació o li 
faci avinent un desperfecte, eli té interés 
a haver-lo descobert primer que ningú. 
Això fa que els lloguers els té a un nivell 
molt assequible, manté la construcciò 
en condicions de seguretat i sovint 
arranjades, per tal que presentin totho
ra un aspecte agradable, net i habitable.

Va ser un dia del mes de març, quan 
la primavera treu els seus primers brots 
i el camp és verd i prometedor. Amb el

seu cotxe va enfilar el camí que el porta
rla a la urbanització prop de Sentmenat 
anomenada “ Sol ixent” i que havia 
construit en els darrers deu anys. Hi ha
via uns vint-i-cinc xalets de bon aspecte 
i, com era el seu costum, hi efectuava la 
inspecció bimensual per si hi havia al
guna cosa per adobar o havia d’escoltar 
alguna noticia deis seus llogaters.

Les hores anaren transcorrent sense 
altres novetats que alguna aixeta enca
llada o una condúcelo estropellada. Co
ses de les quais en donarla compte al 
seu llauner perqué les adobés.

Al final -devien ser les cinc de la tar
da i la claror del dia era poca, per qué el 
dia s’havia anat ennuvolant i amenaça- 
va pluja- li mancava només la darrera 
de les cases. Justament era la primera 
visita que hi efectuava i encara no co- 
neixia els llogaters que Tocupaven. Ha- 
vien signât el contracte feia pocs dies i 
ho havia fet en nom deis pares un fill 
que se n’anava a TAmérica a provar 
fortuna.

Un detall insolit en el vestir d’En Vic 
Gro^ era que aquest dia que se n’havia 
anat a fora, no duia corbata. Havia es- 
trenat una camisa blau fose i li havia 
semblât oportú, ja que se n’anava al 
camp, de prescindir de la cinta de seda 
habitual que es porta al voltant del coll. 
Encara que semblés impossible, no en 
duia.

Quan va trucar a la porta, va notar 
que tardaven. A la fi va sortir a obrir-lo 
una dona d’uns cinquanta anys, amb 
els cabells esbullats i amb cara h’aver 
plorat. Quan es va donar a conéixer i 
manifesté el desig de comprovar de si 
els mancava quelcom o alguna cosa no 
funciona bé, el deixà entrar tímida- 
ment, com sabent-li greu. El passadís 
estava a les fosques i va ensopegar amb 
una cadira mal posada. Quasi a les pal- 
pentes es va anar ficant endins fins arri
bar al menjador, on una bombeta me
nuda il.luminava Testança molt débil- 
ment.

Va sentir una veu de tro que sortia 
d’un racó del menjador:

- Qué voleu? Qui us ha dit que entrés- 
siu? Feu cara d’inspector d’Hisenda; 
fora d’aquí, sou pitjor que els lladres de 
camí ral...!

En Vic Gros s’aturà i Tinstint li va dir 
que aviat li volaría alguna cosa. I així 
fou. Una cadira li aná directament a 
Tespatlla sense tenir temps d’esquivar-
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la del tot. Però tot seguit el féu recular 
el pes d’un home forçut que se li tirà al 
damunt. Per l’olfacte s’adonà que l’ho- 
me estava completament borratxo. En 
Vie s’apartà un xic i experà amb tota la 
tranquil.litat possible la segona em- 
branzida, que no tardarla en arribar. 
L’home emborratxat se’l mirà corn un 
bou que es disposa a l’empenta decisi
va. Prengué embranzida i ocorregué el 
drama. En Vie, que en aquests mo
ments tenia una lucidesa freda i calmo
sa, el veié venir i en el moment just que 
anaven a topar es girà de costat i l’home 
encastà el seu cap contra la paret. L’es- 
petec fou horrorós. Va semblar com si 
la casa anés a aterrar-se. El cop fou tant 
fort que l’home va morir instantània- 
ment.

Al cap de mitja hora En Vie, des de 
casa seva, telefonava al seu amie, el Co- 
missari de Policia, i li donava compte 
que a tal Hoc hi havia un home mort i 
que eli, com a propietari de la casa, s’hi 
presentarla al cap de poca estona.

Arribaren tots junts, el Comissari i 
En Vie. Entraren i ja s’havien reunit 
dins de la casa alguns veins atrets pel 
soroll i els plors de la dona del mort.

- L’han assassinat! - clamava l’esposa 
del borratxo estés a terra.

Però els crits més esgarrifosos foren 
quan la dona veié En Vie.

- És aquest. Tassassi.
I en la seva fùria intentò tirar-se da

munt d’En Vie.
- Atureu-vos i tot s’aclarirà. Deveu 

estar confosa. Expliqueu-me. Com era 
Thome que us penseu que va matar el 
vostre home? -li preguntó el Comissari 
a la vidua recent.

- Era un home alt com aquest que us 
assenyalo, i no duia corbata.

Cal fer referéneia que En Vie s’havia 
canviat de camisa i Huía una corbata de 
color vermellòs amb uns peixets blancs 
dibuixats. En tornar-se’n a casa després 
de l’accident havia cregut convenient 
canviar-se de roba.

En Vie intentò, però, explicar-se i te
nia la intenciò de referir tot el que havia 
passât. El dit Comissari H indicò que ca- 
llés i es dirigí a la dona:

- Ja temia que us havieu equivocai. 
L’home que no duia corbata no pot ès
ser mai el meu amie Vie Gros. Fins i tot 
alguna vegada he cregut que ja devia 
néixer amb corbata i tot.

La dona quedó amb la boca oberta, 
com esmaperduda. Ella mateixa va aca
bar dubtant i no pronunciò cap més pa- 
raula, fora d’un somiqueig sens fi per la 
mort sobtada del seu marit.

Imatge ì paraula
per ./. C.

La ciutat ciels morts resta sileneiosa i pia, 

entre llum i ombres.
Lis xiprers -misties i mities- s'eneimbellen 

eel amunt “ perquè ereuen en D é if ’. 

Mentre, un estel blanc de \ ida fugae, 
parteix cl C^ami...
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Ja ha ambat la fi de curs
per Francesca Cuadras i Sala

ada any, quan fineix Testiu 
i fa entrada la tardor, 
sento un sentiment molt viu 
entre temor i il.lusió, 
i és que en començar el nou curs 
sempre hi ha l’interrogant:
- Sabré donar-los l’impuls 
perqué acabin, tots, parlant?
Quan pregunto el primer dia 
si enteneu el catalá, 
responeu -la majoria- 
-“ Lo entiendo y no lo sé hablar” - 
I ja des d’aquell moment 
-sabent les dificultats- 
m’esforço sempre en Tintent 
que obtingueu bons résultats.
Molts, a les primeres classes, 
us fa vergonya llegir, 
mes aquells nervis que es passen, 
a poc a poc van cedint, 
i aixi us acostumeu 
a passar una bona estona, 
tot sentint la vostra veu 
parlar en un altre idioma.
A més del caire instructiu, 
hi ha també el factor humá. 
Quants acaben fent-se amies 
ais cursos de catalá!
Primer no us recordo el nom 
perqué el grup és massa gran, 
però quan queden sois “els bons” , 
llavors US vaig recordant 
i el grup és una familia 
on tots donem opinions, 
i malgrat les diferéncies 
jamai no hi ha hagut raons.
Hem parlât de tantes coses!
Tants temes hem abordat 
que, sens gairebé notar-ho, 
s’ha estret la nostra amistat.
Hem parlât de les vacances, 
de la muntanya i del mar, 
de la sardana i les danses, 
de literatura i d’art.

FRANCESCA CUADRAS i SALA (12.IV.1927-26.IIU987) 
era mestra de català. Va donar cursos durant força anys 
en diverses biblioteques de la xarxa de la Diputació de 
Barcelona; després en organismes depenents de la Gene
ralität; darrerament al Liceu Sant Jordi, de Les Corts, a 
Barcelona.
Va dur a terme una tasca molt meritòria, sense aldarulls, 
però -això si!- fent molta i bona saó. Era una persona 
senzilla, discreta, molt culta i era una mestra eficaç. Esti
mava Catalunya, estimava la seva llengua i la vivia; esti
mava tothom i amb tota l ’ànima...
Ara ja  no sentim la seva veu, però el seu missatge -tot un 
programa- és resumit en aquest poema. Després d ’haver- 
lo llegit, recordem-la. Maria Laura Biosca i Olle

de les fires, de les festes, 
del treball i de Tatur, 
hem parlât de les enquestes, 
d’aire enrarit i aire pur.
Hem comentat d’escudella 
i fins hem fet panellets, 
i hem parlât de la paella, 
del marisc i del filet.
També ha sortit la familia 
amb els filis, oncles, nebots, 
totes les ñores i des, 
tema que interessa a tots.
Hem comentat de cinema, 
d’artistes i de cantants, 
persones que val la pena 
perqué són molt importants. 
Han sortit els dialectes 
amb les seves variants, 
he explicat els pronoms febles, 
tan propis deis catalans.
Hem parlât de Catalunya,
Pais que ens acuii a tots, 
i amb la vostra gran constáncia 
aneu coneixent-ne els mots. 
Hem parlât del nostre horari, 
de la tarda, del matí, 
deis mesos, del calendari, 
de vosaltres i de mi.
I com que havent-hi confiança 
és un goig el conversar, 
ara que el curs va acabant-se 
tots ja parleu catalá... 
no per donar conferéncies... 
però US podeu ben defensar.

I.PUNT
LLIBRERIA. DOCTOR PUIG. 40 - 08202 SABADELL - TEL. 726 90 02

I a les noves coneixences, 
parleu-los en català!...
Si jo amb bona voluntat 
us ensenyo el que jo sé, 
m’enriqueixo de veritat 
amb el vostre gran saber...
Per això aquests darrers dies 
sento una gran tristor 
barrejada amb Talegria 
d’haver complert la missió: 
de procurar ajudar-vos 
perquè el dia de demà 
una forma d’integrar-vos 
és: parlant en català.

Foto de Pere Monistrol
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Una producció cinematogràfica sabadellenca
per J. T.

uan aquest nùmero de QUADERN sor
tirà al carrer, segurament que s’haurà donat 
a conèixer pùblicament un curtmetratge rea- 
litzat en pia professional per un equip saba- 
dellenc de joves cinéastes. I si no s’ha pro- 
jectat encara, estará a punt de ser-ho, tota 
vegada que en escriure aquesta informació el 
material impressionat es troba en els proces- 
sos mecánics de muntatge, sonorització, co
pies, etc.

El film, que tindrá uns dotze minuts de 
durada, es titula SUITE, i el seu principal 
artifex és Ricard Viñals, que compta amb 
l’experiéncia de quatre curtmetratges realit- 
zats amb càmera Super-8 i en col.laboració 
amb Jesús Barceló, de Molins de Rei. 
Aquests quatre films van ser distingits amb 
diversos premis en els festivals de cinema 
amateur on prengueren part, i van ser pro- 
jectats, junts, el 7 de març de l’any passât, a 
l’auditori de la Caixa, presentáis per Jove 
Cambra de Sabadell. Es titulaven HEBER, 
ECLIPSE EFUGI i FALÒRNIES.

Animat per la bona acollida d’aquells as- 
saigs en pas estret, Viñals decidí passar-se al 
cinema de 35 mm., en pía ja totalment pro
fessional. Va formar equip amb Francese

Fotograma de SlilTK, amb Juanjo Puigcorver i la sabadellenca Montserrat Bayo.

Cutchet, qug tindria cura de la producciô, i 
amb Ricard Ortin, corn ajudant de direcciô; 
ambdôs també sabadellencs.

1, apart de Factor Juanjo Puigeorber, 
prou conegut per diverses interpretacions en

Captació d’un moment del rodatge.

Di ^  r«T«CilÀF
VIA MASSAGUÉ.12 - TEL. 7251730

S A B A D E L L

■POTÏÏSeR©
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
SABADELL

films rodats a Barcelona -i que en SUITE in
corpora el protagonista-, Viñals s’ha rodejat 
de col.laboracions sabadellenques. En pri
mer Hoc, la protagonista femenina, que ha 
estât a càrrec de Montse Bayo, i corn a ac
tors i actrius secundaris, elements de l’Aula 
de Teatre de Belles Arts, Paquita Company, 
Francese Morera, i altres. També la música 
és d’un sabadellenc; Toni Ten, i Mima La- 
cambra hi canta una ària en la primera se- 
qiiéncia i en la darrera.

El guió literari el van escriure Cutchet i 
Viñals, i el tècnic Ortin i Viñals. Com a di
rector de fotografia va ser fitxat Jaume Pe- 
racaula, prestigiós professional. I del ma- 
quillatge n’ha tingut cura una professional 
amb força experiéncia; Manu Moreno, que 
és mare del cineasta sabadellenc de tan re
nom com Francese Bellmunt.

El film SUITE, més que una narració ar
gumentada, és l’expressió en imatges filmi
ques d’una especulació intel.lectual, com els 
quatre curtmetratges en Super-8 del mateix 
realitzador. D’altra banda diríem que és el 
carni més recomanable en cintes de deu mi
nuts i escaig. En aquest cas, el film de Viñals 
intenta demostrar com des de sota 
l’aparença normal del protagonista, un ho
me com tants d’altres, pot aflorar un món 
ocult, intim i secret; un món en el qual la do
na, malgrat ella, será la víctima de les obses
sions sexuals del protagonista. Una idea, 
tanmateix, ben apropiada per ser expressada 
amb el llenguatge cinematográfic.

Per tal que el lector pugui tenir el conven- 
ciment de la Professionalität d’aquesta em
presa, direm que el cost ascendeix al milió 
vuit-centes mil pessetes.

Esperem que SUITE tingui una prompta i 
eficaç acollida en el món de la distribució i 
l’exhibició, i constitueixi un pas ferm per a 
la consagració del seu principal artifex. ■
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Del vitrail 
modernista català
per Joan Serra ì Renom

1 passai 5 de juny s’inaugurà a 
l’Acadèmia de Belles Arts de la nostra 
ciutat una exposició sobre “El Vitrail 
Modernista Català” , on es podien con
templar tot un seguii d’ampliacions fo- 
togràfiques de vitralls o fragments, que 
permetien al visitant fer un recorregut 
des dels inicis fins a les darreries 
d’aquest moviment tan important que 
fou i encara continua essent. Aquesta 
revitalització és deguda a les restaura- 
cions. Ilibres, estudis, etc. que se n’es- 
tan fent.

També hi havien unes mostres de vi
tralls modernistes, dues d’elles de Saba- 
dell. Aqui, ens agradarla subratllar la 
importància que el Modernisme tingué 
a la nostra ciutat en el camp del vitrail, 
per bé que degut a la manera propia de 
ser dels sabadellencs, de la quai la nos
tra burgesia no se n’escapà, no es deixà 
veure moites vegades des de Texterior 
de les cases el que en el seu interior s’hi 
disfrutava. Però podem afirmar que el 
vitrail modernista i seguidament el nou- 
centista, tingueren una presència im
portant en el Sabadell de principis de 
segle.

Tornant a l’exposiciô cal esmentar la 
conferència que pocs dies després de la 
inauguració tingué Hoc a càrrec d’en 
Joan Vila-Grau, president de l’Institut 
del Vitrail, i divulgador i estudiós dels 
nostres vitralls des dels seus inicis me
dieval a l’actualitat. Més que una con- 
feréncia, després d’una petita introduc
e s , els que hi vàrem anar ens trobàrem 
fent un recorregut per les sales de l’Aca- 
démia introduint-nos cronolôgicament 
en el que és la realitat d’aquest món que 
fou el modernisme català en la vessant 
del vitrail. Encertadament en Vila-Grau 
ens va anar portant per tot un seguit 
d’entrellats cronolôgics i anecdòtics, 
aconseguint d’aquesta “ passejada mo
dernista” una bona trobada amb 
aquesta realitat. Es va parlar dels seus 
inicis, a finals del segle passai, i de corn 
d’una forma general s’estengué per tots 
els àmbits artístics, artesans, i quoti
dians del nostre país esdevenint una 
realitat pròpia i no pas una simple còpia
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Una de les grans pecxs del Modernisme í. Sabadell.

d’allò que s’havia rebut de fora. Segui- 
rem l’evoluciô que féu i la maduresa 
que, amb el pas dels anys, anà adquirint 
des del ritme de linies, l’estètica de les 
composicions, fins a l’enriquiment pro- 
gressiu dels materials emprats. No pre- 
tenem, però, fer un resum del que alli es 
va dir, perqué prou se n’ha escrit i par
lât en aauests darrers anys del Moder
nisme a casa nostra. Sols voliem recor
dar que degut a l’amplitud de l’exposi- 
ció i a través de la conferència de què 
hem fet esment, aquest esdeveniment 
fou una bona excusa per a recrear-se i 
descobrir una mica més; i per a altres de 
retrobar la realitat del què fou i encara 
és el vitrail modernista català.

á
□□ m

¡VKBLE
DISSENT I DECEKACIÔ

S a n tC u g a t,!! Sabadell
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Art Romànic

Les crìptes
per Ramon Vali i Rimblas

t  durant Ies persecucions dels primers 
segles del cristianisme les celebracions 
eucaristiques anaren passant de les ca
ses dels cristians (que és on inicialment 
es celebraven) a les catacombes, aprofi- 
tant la tolerància que els romans tenien 
pel culte ais difunts. Això féu que, amb 
el temps, s’identifiqués la mesa eucaris
tica amb la tomba d’un mártir, de tal 
manera que s’arribà a la conclusió de 
que l’ara d’un aitar no podia concebre’s 
sense que contingués, si no tot el cos 
d’un mártir, alguna reliquia almenys. 
Més tard, al disminuir les persecucions, 
s’admeteren també reliquies d’algún 
sant, encara que no fós mártir, I fins i 
tot, pel que s’havia vist en troballes ar- 
queològiques, quan no era possible ob
tenir cap reliquia d’un benaurat, es re- 
corria a enterrar sota els altars algún al- 
bat ja que, bavent mort en estât d’inno-

cència, tot i que no fos per mèrits pro- 
pis, gaudia de la glòria celestial. Altres 
vegades s’arribà a depositar-hi alguna 
béstia consagrada o bé una ampolleta 
amb “ sanguis” (vi consagrat a la 
missa), si bé aquest costum no proliferò 
perqué anava en contra del discerni- 
ment que pertoca al cos del Senyor.

Això explica l’afany de possessiò de 
reliquies. I la gran picaresca a què donà 
Hoc, que transformó aquesta devociò en 
un negoci escandalòs per les grans falsi- 
ficacions bagudes, i fabulòs pels benefi- 
cis que n’obtingueren els que, amb pocs 
escrúpols, s’bi dedicaven.

Les reliquies es col.locaven dessota 
mateix de l’ara dintre d’una cavitat que 
bi bavia al peu o tenant de l’altar; i es 
guardaven dintre d’unes capsetes que 
s’anomenaven lipsanoteques en les que, 
a vegades, s’bi incloia també un perga

mi que documentava la consagraciò de 
l’església. Quan en Hoc d’una simple re
liquia es conservava el cos d’un sant, 
era corrent aleshores depositar-lo en un 
aitar especial, situât dessota mateix de 
l’altar major de l’església, en una cape- 
lleta inferior, anomenada “confessiò” 
o cripta. L’altar major quedava aixecat 
per sobre el nivell de la nau de l’esglé- 
sia. Normalment unes finestretes ober- 
tes en les parets de la cripta, entre el te
rra de la nau i el del presbiteri, perme- 
tien venerar el cos del sant sense haver 
de baixar a la cripta, de manera que po- 
dien tenir-se les portes tancades, garan
tint la seguretat sense que s’impedis la 
veneraciò.

Aquesta disposiciò resolia també la 
duplicitat d’actituds davant dels actes 
cultuals: la Intimität, que s’assolia en 
les celebracions hagudes dintre de la

C rip ta  dedicada a Sant ( cloni (Sant M i(|uel de Icrrassa). Sant \ iceiu de ( ardoria.

C o L la b o ra S )  BANC
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C rip ta  d ’O rislà.

cripta, on hi cabia només una patita co- 
munitat de fidels; i la majestuositat 
provinent de les cerimònies cel.lebradas 
dalt d’un presbiteri elevat com una es
trada i destinadas a la totalitat de la feli
gresía. Sàvia solució a un problema 
que, encara avui, preocupa a bastants 
pastors d’ànimes i que maiden per re- 
soldre. Més endavant aquesta solució 
arquitectónica, segurament pel seu fun- 
cionalisme, es generalitzà, encara que 
no es guardés cap cos de sant a la crip
ta.

La més antiga que es conserva a Ca
talunya és la de l’església visigótica de 
Sant Miquel de Terrassa. En ella hi ha 
un petit altaret dedicat a sant Geloni.

En el primer romànic foren força 
corrents les criptes: acostumaven a ocu
par tota la part inferior del presbiteri; 
hi havia una sèrie de columnetes que 
aguantaven el sostre, format per unes 
voltes per aresta. D’aquesta època en 
tenim a Cardona, a Olius i a Roda 
dTsàvena. Modernament s’han desco- 
bert les de Vie i Oristà, gràcies, tant 
Luna com l’altra, a les excavacions pro- 
mogudes ran de les noticies históriques 
que parlaven de l’existència d’una crip
ta O “ confessió” .

També en trobem en algunes esglésies 
posteriors al primer romànic; a Cardet 
a la vali de Boi; a Cellers i a Madrona, 
al Solsonès; a Alaô a la Ribagorça. En 
altres llocs, tot i que no s’ha trobat la 
cripta, hi ha details que fan suposar que 
n’hi havia hagut. A Cardedeu mateix, 
es conserva la paret extrema de la 
capcalera de la primitiva església romà
nica, amb una finestreta a la seva part 
baixa que, indubtalement, havia de cor
respondre a una cripta; caldria, però.

practicar-hi una excavació com es féu a 
Vic i Oristà per intentar localitzar-la.

Corrobora l’antiguitat de les criptes 
la factura molt primitiva d’alguns deis 
capitells que se n’han conservât.

A vegades les criptes s’estenen més 
enllá del presbiteri, endinsant-se per 
dessota la ñau, com a Áger, i arriban! a 
ocupar tot el subsòl del temple, esdeve- 
nint aixi com una església inferior, com 
a Sant Marti del Canigó. Com a forma 
única i singular podem esmentar la crip
ta de la Mare de Déu del Pessebre, de 
Sant Miquel de Cuixà: té una forma ro
dona i està coberta mitjançant un pilar 
central, robust, que va eixamplant-se

Cripta de la Mare de Déu del Pesebre a Sant Miguel de 
Cuixà.

com una palmera, fins arribar a con- 
fondre’s amb la volta cue, en forma de 
tor, clou la cambra.

La construcció de criptes no s’acabà 
amb el romànic. En època gòtica encara 
s’en construien, dedicades sobretot a la 
seva primigènia fundació de servir de 
capelles per la guarda de cossos de 
sants, com la que es basti a la catedral 
de Barcelona, i que encara podem veure 
avui, destinada al cos de santa Eulàlia.

Sant Mi(|iu l  ( I II  ( a i i i i ; r

)E SABADELL
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£1 Premi Sant Joan de Novel.la Catalana
per Joan Ripoll

' t  Uà on altres anys glossàvem les no
vel.les que havien quedat finalistes del 
premi Sant Joan de novel.la catalana, 
avui caldrá estampar-hi una noticia es- 
carida: per decisió unànime del Jurat, el 
premi no s’ha adjudica!, decisió que, si 
prevista a les bases del concurs, és la 
primera vegada que s’assumeix.

Great l’any 1981 per la Caixa de Sa- 
badell, amb la finalità! d’obsequiar els 
seus clients per la Diada del Llibre, el 
premi Sant Joan ha estât atorgat, suc- 
cessivament, ais autors següents: 
Antoni-Lluc Ferrer per “Adéu, turons, 
adéu”; Margarida Aritzeta per “Un fe- 
brer a la peli”’, Vicenç Villatoro per 
“País d ’Itália”’, Gabriel Janer Manila 
per “Els rius de Babilònia”’, Antoni 
Turull per “La torre Bernadot”’, i Ma
nuel Bofarull per “Els hereus de la ter
ra”.

A la convocatória d’enguany s’hi ha
vien presenta! vint-i-tres originals, si fa 
no fa, com a les altres convocatòries: 
no hi ha hagut pas cap crisi pel que fa a 
la participació. La procedència dels ori
ginals, com sempre, ha estât ben varia
da, sense que hi faltessin concursants de 
la pròpia ciutat de Sabadell; els altres, 
amb majoria de Barcelona, provenien 
de Mallorca, Girona i poblacions del 
Bages, Barcelonés i Baix Ebre, i la te
màtica ha estât, com sempre, ben varia
da. El que ha succeït, simplement, ha 
estât que, segons criteri del Jurat, mal- 
grat els encerts parcials d’algunes 
obres, cap no ha assolit la categoria su- 
ficient corn per merèixer el premi.

Sobre aixô cal fer una puntualització: 
horn sol dir, en aquests casos, que un 
premi ha quedat “ desert” , però l’ex- 
pressió no és l’adeqüada: “ desert” pre- 
suposa que no s’ha presenta! cap obra i 
que, per tant, no s’ha pogut donar el 
premi. En el nostre cas, l’expressió cor
recta és “no adjudica!” , interpretan! 
que, malgrat haver-hi obres concur
sants, no s’hi ha trobat aquella qualitat 
suficient com per a premiar-ne alguna.

FOTO ESTUDl

C É s íá m
Material fotográfic. Fotos de 
galeria i carnets. Fotocópies. 

Corominas, 139 - Tel. 725 28 64 
SABADELL

Un aspecle del salò de la Caixa de Sabadell durant la conferencia de Joan Iriadú (3U d'oclubre 1984).

Essent que, pocs dies abans, es pro- 
dui un fet semblant amb un altre premi 
de novel.la -el Prudenci Bertrana, de 
Girona-, s’ha especula! sobre una pres- 
sumpta crisi de la narrativa catalana; 
caldrá veure, encara, qué succeirá amb 
altres premis paral.lels de próxima ad- 
judicació, com l’Andròmina o el Sant 
Jordi. Però, en tot cas, cal remarcar 
que el fet que un premi no s’adjudiqui 
és tan normal com el fet d’adjudicar-lo: 
al cap i a la fi, són les dues possibilitats 
previstes a les bases; i el que realment 
voi dir és que en aquella ocasió no ha 
concorregut cap obra destacable. Evi- 
dentment, si la situació es prodigués 
potser sí que caldria especular-hi, però 
ara per ara no sembla pas que hagi de 
ser així.

Cal tenir en compte que la novel.la és 
un gènere difícil, i que, en general, la li
teratura catalana sol ser més pròdiga 
amb la poesia, gènere aquest al que 
s’associen els grans noms: d’Ausies 
Marc a Foix, per exemple, passant per 
tots els que hi ha entremig. Per altra 
banda, s’ha de tenir present que els no
vel.listes reconeguts que ja publiquen 
regularment, no solen presentar-se als 
premis, per raons ôbvies; aleshores, el 
reducte del material premiable acostu
ma a ser forni! o bé per aficionats que, 
amb molta bona fe però amb poc of ici, 
s’esplaien escrivint -fet ben lloable, 
certamen!-, o bé per joves prou prepa- 
rats, que a ben segur són futurs valors, 
però que encara no troben l’encert total

en una obra rodona i ben acabada. Lle- 
gint originals es troben molts encerts 
parcials i s’endevinen moites promeses, 
cosa que fa que els jurats no es desco- 
ratjin pas i pensin retrobar, en altra 
ocasió alguns d’aquests autors amb una 
altra obra ben arrodonia; el que no es 
pot esperar, evidentment, és que cada 
any sorgeixin varis valors d’aquest or
dre.

En resum, cree que pot dir-se, que, 
en general, els premis literaris ténen una 
funció a complir i que la fan satisfactò- 
riament: del conjunt dels premis se’n 
desprén un clima, un gruix, que permet 
confegir el cos de la nostra literatura, 
cos del qual n’han de sortir els membres 
més destacables. I això es pot fer avui 
amb tota normalità!, sense volontaris
mes ni cofoïsmes, ans al contrari, amb 
el. rigor que exigeix l’autèntica profes
sionalità!.

Aquest és, em sembla, la veritable 
lliçô que es desprén del fet, ben normal, 
que enguany el premi Sant Joan de no
vel.la catalana no hagi estât atorgat. ■

ARQUITECTURA D'INTERlORS 
DISSENYS A MIDA_________

RONDA ZAMENHOF N « 151 
T. 7265650 SABADELL



903

Premi Pere Quart d’humor i sàtira
per Isidre Creus i Virgili - Regidor

1 remis literaris sí, premis literaris no.
Ve’t aquí la qüestió.
Supuso que la majoria de ciutadans 

ignoren que tant en José de Echegaray 
com en Jacinto Benavente eren dos lite- 
rats i que a més a més de literats, pos- 
seien el premi Nobel de Literatura.

0  siguí que el Premi no fa el literat, o 
com diuen, l’hàbit no fa el monjo.

Jo afegiria que els premis no fan el li
terat, però evidentment l’ajuden molt.

Els premis literaris del nostre país 
han “ popularitzat” els nostres autors i 
evidentment, han ajudat a redreçar la 
nostra literatura.

Possiblement, a Catalunya hi ha 
massa premis literaris.

Potser massa, potser pocs.
L’Ajuntament de Sabadell i Edicions 

La Campana no van tenir cap dubte so- ’ 
bre Premi Pere Quart sí. Premi Pere 
Quart no.

Sabadell té el deure de recordar dia 
rere dia, any rere any la figura del nos
tre literat Joan Oliver.

El deure de recordar, de comunicar el 
seu tarannà com a literat i com a ciuta- 
dà al mateix temps que intentar que es 
conegui la vida, la trajectòria i les idees 
d’aquest homenot.

1 també tenim la seguretat que l’hu- 
mor i la sàtira són cada dia més necessa- 
ris en la nostra literatura i en el nostre 
fer diari.

Per sort els temors quant a participa- 
ció per part deis nostres escriptors, no 
tenien sentit.

52 obres han concursat en la 1.® con- 
vocatòria del nostre premi.

Pue donar fe i l’he de donar, que els 
cinc membres del Jurât: Joan Blanquer, 
Josep Maria Espinàs, Feliu Formosa, 
Joaquim Sala-Sanahuja i Vicenç Villa- 
toro, han treballat com a condemnats.

Les obres han estât llegides, comen- 
tades, esmentades i moites tornades a 
llegir. Després de diferents delibera- 
cions han quedat com a seleccionades 
les set obres següents:

-UN MATRIMONI MORGANÀTIC, 
“ Jo Mateix” (pseudònim)

-CONTES DEL SR. CALVET, 
“ Modesta Calvet” (pseudònim)

-UN PATRIOTA EXEMPLAR,
Ignasi Riera

-AQUEST COS NOSTRE,
“ Pedroli de Sa Riera” (pseudònim) 

-AUQUES I ESPANTALES,
Miquel Desclot 

-QUATRE PER QUATRE,
Jaume Farriol

-EL QUARTO DE LES FIGUES, 
Joaquim Soler i Ferret 

Reunit per última vegada el Jurat el 
vint d’octubre de mil nou-cents vuitant- 
set, emet el seu veredicte atorgant a Mi
quel Desclot el Premi Pere Quart 1987 
per la seva obra “ Auques i Espantalls” .

Com a Regidor de Cultura de l’Ajun- 
tament de Sabadell, convoco la segona 
ediciò del Premi Pere Quart d’humor i 
sàtira.

e
Centre de Norm alització Lingüística

Ajuncament | i |  de Sabadell

PI. de Sant Roc, 8 tl. 725 45 43

Correcció gratuita 
de textos en català

Generalität de Catalunya 
Departament de Cultura

“G A L E R IE S
R O V IR A ”

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

anmm
MARCS I MOTLLURES

Pérez Galdós, 36 
Tel. 726 84 16 
SABADELL

W ATizAnr
Sala (TExposicions
Sant Pere d’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

M nts3t\niA
SÁBXnELL

COMPRA-VENDA
Monedes de tots els països, 
époques i metalls.

Pagament en efectiu a preus 
máxims, segons qualitats.

Especialitat en subhastes 
públiques i per correu.

Enviem catálegs d'oferta a qui 
ens ho sol.licit.

Carrer Sant Jaume, 4 
Tel. 725 85 16 
08201 SABADELL
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AMB TOTA SEGURETAT...

Mùtua de Seguros de Sabadell
Indùstria, 16

Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL

És una gentilesa de:

PEIX I MARISC
J. BARBERÀ
Tels. 714 52 87-714 55 40

CASTELLAR 
DEL VALLÈS

CAU D ’ART 
SABADELL

Plaça de les Marquilles, 2 
Tel. 726 07 35 
SABADELL

Sant Cugat, 41 - Tel. 726 98 38 
SABADELL

AMB TOTA SEGURETAT...

A\SS
Mùtua de Seguros de Sabadell

Indùstria, 16
Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL

A rt contemporani: mìssatges multisensorials

Antoni MarQuèSy el despertar del ferro
per Francese Cutehet ì Domènech

fdsitar l’estudi-taller de l’escultor Antoni 
Marquès és com endinsar-se en la farga de 
Vulcà, on la ferrilla espera amb impaciència 
el moment de prendre, de la mà d’aquest ar
tista, unes formes dinàmiques que la desper- 
tin del son de l’ambigùitat.

No podem considerar Antoni Marquès 
com un escultor decididament abstráete, per 
bé que una primera atalaiada al conjunt de la 
seva obra aixi sembli indicar-nos-ho, perqué 
en aquesta tendència es consideren incloses 
les peces tridimensionals que han perdut tota 
connexió amb la realitat, i han assolit aquesta 
concepció sia per fruit de Testilització o sia el 
résultat de la investigació formai o de la ma
tèria. El seu obratge té unes connotacions di- 
rectament aparionades amb la realitat imme
diata que l’artista, jugador dels ritmes opo- 
sats d’allò quotidià, transformará mitjançant 
el can vi conceptual, via de manifestació de la 
seva inquietud creadora, en una peça escultó
rica que transmetrà el ludisme de la matèria a 
T espectador, albora que crea en aquest un 
desconcert que l’incita a pensar.

Del seu fer, esdevenen formes creades per 
assolir espais infinits d’on traspunta un 
afanyat intent de significar un tot homoge- 
ni, seguint la premisa que el tot sempre és 
més que la unió de les parts. Aqüestes escul- 
tures que, peça rera peça, están conreant 
una maduresa expressiva i que demostren 
una vegada més la preponderància de l’ho- 
me respecte la matèria, están en una cons
tant comunicació amb l’espai que a vegades 
envolten i d’altres el fereixen, perqué la part 
tangible complementa el huit i la part no vi
sible està concretada per restructura fisica.

Veient la seva trajeetória s’observa que 
n’Antoni Marquès ha anat abandonant l’es- 
cultura bàsicament lineal, per engalzar al 
contundent ferro unes formes dinàmiques 
que poetitzen la maleabilitat de la duresa, i 
on s’estableix un equilibri de joc i Iluita en
tre la matèria i l’artista, fins arribar a confi
gurar, malgrat la minsa plasticitat del ferro, 
la realització desit jada que, per bé que el 
model sigui senzill, a voltes la resultant pot 
ser amenaçadora.

Aquests ferros que exageren el buit, pre
ñen el valor del símbol mitjançant la disci
plina artística que els imprimeix aquest in
vestigador a nivell teóric i de realització, que 
deixa una porta oberta a l’espontaneïtat del 
moment i al propi atzar del material, que 
dóna pas a un conjunt de simetries i corres- 
pondéncies que indueixen 1’espectador a un 
símil de visió orgànica, que fan que les peces

adquireixin una equivaléncia de vida. Així 
dones, poden dir que porta a terme una obra 
artística amb marcada arrel figurativa i d’on 
es destaca la gran unitat conceptual del con
junt, que té com a denominador comú el seu 
afany per l’obra equilibrada.

Partint de l’esmentada base figurativa, 
n’Antoni Marqués indaga més enllá d’alló 
conegut i perceptible i presenta formacions 
noves amb un llenguatge molt particular 
conduit per la música del silenci de la seva 
farga.

Malgrat l’indócil ferro, hom, davant les 
seves escultures es troba induit per la fragili- 
tat que respiren, ja que l’ordre físic no és co- 
rrelatiu amb la percepció emocional ni amb 
la noció de la generació d’espais nous, com 
resums de cosmos personals i inédits, tot i 
essent propers.

Creiem en l’obra d’Antoni Marquès, en la 
seva pervivèneia per damunt dels ismes artis- 
tics, puix la seva elaboració está Hígada a 
una tenacitat de plantej aments i replanteja- 
ments que donen la qualitat final que es me- 
reix la investigació escultórica. ■

GALERIA D'ART

Pedregar, 10 Tel. 726 51 22 SABADELL
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Pere Elies, una pintura bucòlica
per F.C.D.

algrat que molta gent hagi 
descobert l’obra d’en Pere Elies 
i Sindreu mitjançant l’edició del 
cartell de la proppassada Festa 
Major i per l’antològica que se 
li ha dedicai des de l’Estudi 
Quasar i el Museu d’Art de Sa
badell, la seva callada constàn- 
cia i el quefer artistic dels seus 
pinzells no ha passai desaperce- 
but a aquella gent atenta a la 
tangible vitalitat i exquisida 
Sensibilität pictórica d’aquest 
home.

En Pere Elies, pel que es des- 
prèn del seu obratge, no ha vol- 
gut mai causar sensació, sinó (i 
ja és molt) s’ha dedicai a con
rear una molt particular Sensi
bilität, vorejant 1’excepcional 
en alguns casos, però sense dal- 
tabaixos, serenament i també 
amb la constància que el fa aliat 
del temps i dels esdeveniments. 
Eli, un home del segle, ha pogut 
i ha sabut captar la imatge noc
támbula, la gent de la faràndu-

la, la de tots aquells que desper- 
ten amb la nit i són fills de la 
llum dels cabarets. S’ha récréât 
amb rescenografia tot créant 
l’ambientació d’un Paris verti- 
ginós, atrapat en si mateix; per 
tot això en Pere Elies és un tes
timoni del temps.

Les seves teles són un entre- 
teixit de combinacions cromàti- 
ques, ténues però amb decidit 
afany de donar valor al conjunt 
i alhora conservar la seva prò
pia identità! tonai. L’artista 
sembla que estira la pintura dels 
seus pinzells fins esgotar-la, per 
intentar treure-li el màxim par
tit possible, per la qual cosa 
acosta als nostres ulls una mena 
de simbiosi pigment-tela que 
crea un estadi intermig entre 
l’antipintura i una decidida ma- 
nifestació de sensació visual.

No hi ha massa distinció en
tre l’espai i els personatges, 
s’assoleix un tot compost per 
taques de color disposades de

Paisatge urbà «Montmartre» París. 54x44 ü li/tela .

tal manera que creen formes, fi
gures, Hums, ombres, un con
junt on cada pinzellada està in
fluenciada per les altres i a la 
vegada les influencia amb la se
va presència.

Les seves eclèctiques pintures 
són una visió secundària d’un 
esdeveniment, d’una situació, 
tretes d’una imatge anterior, 
per això la intervenció de l’ar
tista en la realitat és quasi 
nul.la, però en Pere Elies ha do
nai valor d’obra d’art a la per- 
cepció impersonai d’una revis
ta, d’un diari o d’una fotogra
fia; eli ha enriquit amb la seva 
execució l’observació d’altri i 
ens ha llegat una crònica de la 
bohèmia i el seu entorn, de 
temps passais i irrecuperables. 
En Pere Elies ho fa perviure i la 
seva obra perviurà entre nosal- 
tres.

GISBERT Art G im m U

Rambla, 30 Tel. 725 43 69 SABADELL Rambla de Sabadell, 82 Tel. 726 57 85 SABADELL
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MAIL ART, l’art que vìatja
per F. C.D.

 ̂ ovdlament, a TAcadèmia 
de Belles Arts, horn ha tingut 
l’oportunitat de contemplar 
una mostra força inusual per 
aqüestes contrades. Sota la ini
ciativa de Montse Claveria, Jo- 
sep M. Espin Amprimo i Quim 
Farriols, amb grans dosis de fé- 
rria voluntat per la seva part, 
s’ha pogut veure un tipus d’ex- 
posició atipica en Tactual pano
rama de les arts, però tan vàlida 
com altres, puix sota un terme 
genèric, en aquest cas el DE
SERT en totes les seves possi
bles Concepcions, s’han aplegat 
diferents realitzacions de crea- 
dors interdisciplinaris, tant 
d’aqui corn de fora.

El MAIL ART és una respos
ta artística tramesa mitjançant 
el corren d’una proposta feta 
seguint el mateix procediment, 
sense necessitai que remitent i 
receptor tinguin altre nexe que 
el mécanisme postal. La sol.lici
tud d’obra és cursada per co
rren i una vegada ha arribat al 
seu desti l’artista, subjecte de la 
comanda, resta en Ilibertat per

fer-se parçoner d’aquest símil 
de happening que esdevé po- 
liangular i a distáncia i que se- 
gueix resquema: sol.licitant- 
correu-artista-correu-sol.li- 
citant/espectador.

La participació és oberta i 
sense limitacions quant a for
mat i tècnica, només amb sub- 
jecció al concepte o idea que es 
llança, un canal mitjançant el 
qual els artistes faran els seus 
treballs, des d’indrets allunyats, 
per assolir un objectiu de comu- 
nicació comú.

Aquesta és una activitat artís
tica poc conreada, que s’ha 
considérât marginal perqué es 
desenvolupa fora dels circuits 
habituais i parteix de premises 
anticomercials, però no creiem 
en la utilitzaciô de termes tan- 
gencialment pejoratius, sino en 
una faisò diferent d’entendre 
Tapropament de Tart al public i 
també en el sistema de donar a 
conèixer una obra que en altres 
circumstàncies no tindriem 
Toportunitat de contemplar, al 
cap i a la fi és un tipus de comu-

Reith Haring. IJ.S.A.

Castelli Gabriele. Italia.

nicaciò al marge de modes i 
d’ideologies.

Potser a causa de la seva atipi
ca característica i per Tambicio- 
sa emprenta dels qui van enge- 
gar-la, aquesta exposició ha tin
gut el ressò que es mereixia, tant 
en els mitjans de difusió com en 
la resposta del public, per la qual 
cosa la seva durada fou prorro
gada, cosa que es dona en comp- 
tades ocasions en aquest país, 
però comencem a creare en la 
presa de consciencia (lenta) de la 
gent envers Tart, perqué sense 
aquest, Thome al llarg de la his- 
tòria hagués esdevingut un veri
table DESERT.

Recordem que a Sabadell 
funcionava el grup Eczema que 
si bé les seves realitzacions no 
eren propiament mail-art, esta- 
ven dins d’aquest subgrup de 
les trameses d’art per correu. 1

com una anècdota cal dir que 
Winston Churchill enviava a 
les seves amistats uns collages 
postals força vàlids, per les se
ves caractéristiques, per formar 
part d’una mostra de mailartis- 
tes (Col.lecciò del Palau Blen
heim, Woodstock, G.B.) i, a 
hores d’ara la tramesa artística 
mitjançant el télex i la informà
tica és ja una realitat.

Cal felicitar els promotors 
d’aquesta mostra per haver 
apropat a Sabadell una expe- 
riència de comunicaciò dinàmi
ca, però ara manca la nostra 
resposta, en termes de suport, 
puix que aquesta mostra no 
quedi estéril i es pugni editar el 
catàleg de Texhibició, unie do
cument que quedará d’ella i po
der agrair així els artistes la seva 
participació. De totes maneres, 
grácies Sr. carter. ■
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Estampes Montserratines:

£1 camí de plata
per Manuel Forasté

Cjegons la llegenda, la Verge de Mont
serrat fon trobada amagada en una bal- 
ma de la muntanya i traslladada al pía 
de Santa Maria on hi havia una ermita 
dedicada a la Verge. De com era la 
imatge visigòtica primitiva, en quina 
data fou descoberta o quines foren les 
vicissituds del seu carni no en sabem, 
históricament, res, però la devoció ha 
mantingut el lloc on se suposa que fou 
trobada i hi va edificar una petita cape- 
11a. (Gravat n? 1).

Aquesta modesta edificació es va 
anar enrunant amb els anys i com que la 
devoció no hi mancava fou al segle 
XVII que es va fer una total restaura
do. La marquesa de Tamarit va pagar 
les obres i, a més, féu arranjar tot el ca
rni donant-li una ampiada de tres me
tres. Aquesta obra durà tant temps, tin
gué tantes dificultáis i costà tantes des
peses que la gent va anomenar-lo am
pul.losament, el carni de plata.

A l’any 1812 vingué la guerra del 
francés i com a record del seu pas des- 
tructiu per la muntanya, a més d’incen
diar el Monestir també va cremar la pe- 
tita capella de la Mare de Déu que va 
quedar totalment malmesa.

A l’any 1858 es va formar una Junta 
de Restaurado Artística de la muntan
ya sota la iniciativa deis dues de Mont- 
pensier i, efectivament, sis anys més

tard es va fer la inauguració de la res- 
tauració. L’edifici encara existent, és 
una petita esglesiola en forma de creu 
bizantina i coronada per un cimbori. A 
la part posterior se li va afegir un petit 
claustre amb unes dependéncies pel 
monjo que cuida del seu manteniment. 
A l’any 1912 se li va afegir l’atri d’en-' 
trada. (Gravat n? 2).

Uns anys més tard, i sota la iniciativa 
de Mossén Collell, es varen instal.lar els

misteris del rosari arran de carni. 
Aquests misteris del Rosari Monumen
tal foren costejats pel bisbe de Màlaga i 
per diferents families o associacions re
ligiöses. En la construcció deis valuosos 
monuments hi intervingueren els mi
nors arquitectes del modernisme com 
Gaudi, Sagnier, Martorell, Villar, etc. i 
en les estátues hi treballaren escultors 
de la talla deis Vallmitjana o Bernades i 
sobretot Llimona entre els anys del 
1896 al 1914.

Aquesta meravella de marbres i ferro 
forjat que harmonitzada tan bé amb 
els roquissers de la muntanya fou motiu 
d’una gran devoció i es feien romeries 
que tot resant el rosari anaven a cantar 
la Salve al peu de la cova. Aqüestes pro- 
cessons es feien també de nit i 
corglaçava la sang veure una corma de 
llumenetes seguint el carni de 
prometença tot resant el rosari en el si- 
lenci del vespre.

Per facilitar-hi l’accés es va construir 
a l’any 1929 el funicular de la Santa Co
va que almenys hi estalviava el penós 
carni de pujada.

Avui dia ja no s’hi va tant a la Cova, 
però encara es veu algún romeu que se- 
gueix aquesta tortuosa senda seguint els 
passos deis nostres avis i admirant el 
seu recorregut en un carni ample i pla
ner gràcies a la marquesa de Tamarit 
que va abocar els seus diners per fer-li a la 
Verge un carni digne. El carni de piata.
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Ludwig Van Beethoven
En la cruïlla del món clàssic amb el ROMANTICISME per Antoni Sala i Serra

Ludwing Van BEETHOVEN 
(1770-1827) H va correspondre 
de viure un dels périodes més 
conflictius i densos de la historia 

de la humanitat: “ l’era de les revolucions” i 
de les Iluites nacionals. La vida de BEE
THOVEN conté cinquanta set anys sobre els 
quais gravita històricament la personalità! 
absorbent de Napoléo Bonaparte, que el 
mùsic de Bonn, admira, odia, venera i 
menysprea en una complicada barreja de 
sentiments. BEETHOVEN viurà tot això 
conjuntament amb la Viena albora conser
vadora, repressiva, despreocupada i elegant 
de Francese 11. La seva actitud davant 
d’aquestes circumstàncies i en aquest esce- 
nari no serà la d’un mùsic de la velia època, 
marginai i servii, sino la d’un testimoni que 
viu plenament el crepuscle del racionalisme i 
l’aurora d’un nou pensament del qual 
n’haurà de sortir una nova classe que farà la 
revolució francesa i creará el Romanticisme. 
BEETHOVEN se sent impulsât a prendre-hi 
part, i ho farà amb la mùsica. Aquesta crea- 
ció musical serà el vehicle del seu pensa
ment. Això diferenciará el sentit ètic de la 
mùsica i apareixeran nous conceptes estètics 
sobre l’art.

Qualsevol estudi sobre la mùsica del segle 
XIX ha de començar per la personalitat de 
BEETHOVEN perqué, de la mateixa mane
ra que Monteverdi dos segles abans, va fer 
de pont de dues époques. Del segle XVII, 
BEETHOVEN en serà l’hereu per la seva 
formació juvenil marcada per la mùsica de 
Haydn i Mozart, però les seves ùltimes obres 
n’estan tan separades com la pròpia situació 
de la societat dels dos segles XVIII i XIX en 
la qual BEETHOVEN va viure. La grandesa 
de BEETHOVEN es personalitzarà per la 
passió i equilibri en la creació del nou estil 
que permet! amb el nou llenguatge de la mù
sica l’expressió de les idees i emocions. 
Aquest exemple beethovenià influirà pro- 
fundament en tota la mùsica que el va prece- 
dir.

BEETHOVEN tingué, com a mùsic i com 
persona, una altra actitud envers la societat 
d’aquell moment, i la seva posició en la vida 
vienesa de l’època fou distinta de la de Mo
zart y Haydn. Amb un carácter orgullós i 
imbuit per les noves idees sobre els drets dels 
homes i de la revolucionària idea de la pree- 
minèneia de l’artista, tracta els personatges 
de l’aristocràcia i de la societat politica de la 
cort corn a iguals en tot moment, la quai co
sa li valgué que fos reconegut, tractat i res
pectât amb deferèneia. A diferèneia de Mo
zart, que fou enterrât en un fossar i sense 
acompanyants, el funeral de BEETHOVEN 
fou una de les manifestacions populars més 
importants de la historia de la capital aus
triaca. Havia esdevingut un dels personatges 
més ai)reciat i lligat a la pròpia història de 
Viena, on la mùsica era el millor floró de la
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ciutat imperial del Danubi.
Com la música de molts altres composi

tors, la de BEETHOVEN pot dividir-se en 
tres périodes molt distints. En el seu cas, 
aquesta distinció té un significat especial per 
la situació temporal entre dos segles. Segons 
Wilhelm LENZ que en 1852 ho va establir, 
el primer estil de BEETHOVEN és mimètic 
del de Haydn i especialment del de Mozart. 
En el segon es fa palesa una llibertat total 
respecte dels sens primers models i, en el ter
cer période, crea un estil nou, personal, 
molt més introspectiu. Aqüestes classifica- 
cions hem de creure que no són cronológi- 
ques, car ben mirât les obres de BEETHO
VEN presenten una gran dificultar d’orde
nado, a causa de la forma de treballar en la 
creació, més centrada en l’emoció i la inspi- 
ració, força ingrata, del moment, que no pas 
en técniques i teories visibles en composi- 
cions anteriors. La Individualität creativa és 
un tret caracteristic de l’obra de BEETHO
VEN.

CONTINUÏTAT I SERVEI
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Segons LENZ, el primer période beetho
venià arriba fins el 1800, quan el mùsic com- 
pleix els trenta anys. Entre les obres 
d’aquest période cal esmentar els primers sis 
quartets i les dues simfonies, a més de tot 
d’obres menors. L’estil és encara, molt con
servador, clàssic i profundament mozartiá, i 
fins i tot es podria dir que les obres postu
mes de Mozart eren molt més avançades que 
aquest Beethoven. Un bon nombre de pas- 
satges del “ corpus” orquestral beethovenià 
d’aquest période hauria estât més ciar i més 
sonor en el cas que Mozart l’hagués adaptat 
instrumentalment. El según période (1800- 
1815) quan els simptomes de sordera aparei- 
xen, comprén des de la Tercera fins a la Vui- 
tena simfonies, la seva ùnica òpera Fidelio, 
cinc quartets per a corda, el Concert de Vio
li, el meravellós Quart i Cinqué Concerts per 
a piano i les Sonates per a piano del núm. 12 
al 27. És en aquest moment que BEETHO
VEN, alliberà! del respecte al passa!, adopta 
actituds originals i imaginatives (el Quart 
concert per a piano solista, comença sense la 
tradicional preparació orquestral, per exem
ple).

Finalment, el tercer période (1815-1827) 
comprén les seves obres més importants pel 
que fa a la consolidació de l’estil beethove
nià: les darreres Sonates, els cinc ùltims 
Quartets, la Novena Simfonia i la Missa So- 
lemnis.

Moites generacions de melômans s’han 
pregutat si BEETHOVEN fou véritable
ment un mùsic romàntic. Els seus contem- 
poranis, però, el tingueren per tal, aixi corn 
tots els compositors ulteriors. En realitat, 
BEETHOVEN estava ja imbuït pels ideals 
de l’època: la germanor dels homes, l’he- 
roïsme individual i els drets de l’individu, el 
seu mateix carácter s’adeia del tot amb el de 
la primera part del segle XIX, i l’estil perso
nal de la seva mùsica expressava perfecta- 
ment aquests nous sentiments però, en can- 
vi, no sentia, allô que dóna peu per 
considerar-lo com un clàssic, l’expressió liri
ca caracteristica del moviment Romàntic ni 
va compartir les inclinacions literàries 
d’aquest moviment i la seva mùsica no cerca 
en realitat “ la summa Singularität de la be- 
llesa” sintesi estètica del Romanticisme. 
Això no obstan!, les obres de BEETHO
VEN tenen la llavor de l’esperit romàntic i a 
la vegada, a més de desvetllar el Romanticis
me musical, tanca tota l’època Clàssica. 
BEETHOVEN fou la deu d’on sorgi gran 
part de la mùsica instrumental romàntica, i 
influencià a tots els compositors. Aqüestes 
influències es fan paleses fortament en 
l’obra simfònica posterior. Mendelshon i 
Schumann es van sentir especialment capti- 
vats per la Quarta Simfonia. La Sisena Sim
fonia “ Pastorali” és present en la música 
programática de Berlioz, per bé que BEET
HOVEN considérés aquesta simfonia “ més



com l’expressió dels sentiments que de la 
pintura” . Schubert i més tard, Brahms se- 
guiren amb molta fidelitat el model simfònic 
de BEETHOVEN. La sintesi unificada de 
“ l’obra d’art” l’idéal de Listz i Wagner, po- 
drien estar fonamentades amb la Cinquena i 
la Novena Simfonia. En termes generals, el 
seu estil dramàtic (apassionat, serios i dinà- 
mic) va servir de precedent per als qui esta- 
ven al seu voltant.

BEETHOVEN aporta a la música una 
gran intensitat emotiva, amb un estil heroic 
pie d’impuls i força. Per a conseguir-ho 
BEETHOVEN va estendre la gamma ante
rior “ d’alts i baixos” . El “ sforzando” l’uti- 
litza per a diferents efectes, a vegades rit- 
mics, d’altres harmonies i també dinàmics, 
però sempre fan la impressió d’una forta in- 
sistèneia personal en el tema que tracta.

Diferent als seus models anteriors, la mù
sica de BEETHOVEN és concebuda d’una 
forma més continua i orgànica. Comparada 
amb la mùsica de Mozart, la de BEETHO
VEN és menys dividida en parts temàtiques 
singularitzades. Cada part o tema beethove- 
nià nou es fon o s’encadena amb el material 
desenvolupat anteriorment. El procès de de- 
senvolupament té un nou significat en 
BEETHOVEN, perqué l’extensió de la idea 
musical va ser l’esséneia del seu métode, que 
assoli gran importància especialment per la 
capacitai d’imaginació i d’improvisació. Per 
això la part de desenvolupament es conver- 
teix en fonamental per la forma de la SO
NATA i la CODA, i sovint tenen tot un de
senvolupament final heroic i espectacular. 
En el seu conjunt, l’elaboració beethovenia- 
na, com demostren les partitures originals 
era lenta i treballada; una recerca continua 
de material melòdic que tingués la caracte
rística forta i punyent que li pogués servir 
com a motius germináis per al desenvolupa
ment d’una estructura completa. Aquest 
procès diferia del de Mozart, el qual parlava 
de temes musicals que li arribaven “ no sabia 
d’on” i que era capaç de veure anticipada- 
ment com podría desenvolupar-los. S’ha 
arribat a dir fins i tot que Mozart tenia tota 
una obra perfectament acabada en el pense- 
mant abans de començar a transcriure-la en 
el pentagrama. Aquesta espontaneïtat d’ins- 
piració melòdica fou també una característi
ca de Schubert, però no de BEETHOVEN.

Sobre els temes de BEETHOVEN, l’estu- 
diós NEUWAN diu que “ suposar que el 
moviment sórgis dels temes és considerar el 
procès d’inspiraciò de BEETHOVEN al re
vés” . La llarga i penosa recerca de temes per 
tal de construir després l’edifici musical, se- 
gons el sistema convencional, de molts mù- 
sics no era possible per a BEETHOVEN. 
Aquest els rebia com una nebulosa musical 
que després hauria de reduir per tal de tro- 
bar els temes melòdics. Per tant, no eren els 
temes els generadors de la massa musical, si- 
nò la condensaciò d’aquesta.

Les formes heretades del segle XVIIl van 
ser modificades gradualment per BEETHO
VEN. Canvia completament l’antic “ mi
nuet” substituint-lo pel “ scherzo” que tem- 
peralment és dinàmic i ritmic. En la recerca 
de Is intensitat emotiva, BEETHOVEN 
aprofita les dissonàncies més agudes com a

contrast harmònic. Les seves modulacions li 
proporcionen també l’oportunitat d’aconse- 
guir més contrast i una arquitectura musical 
en una escala més grandiosa. L’oient queda 
impressionat immediatament per la força 
punyent dels temes i el poder de l’acompa- 
nyament. El ritme, particularment, és sem
pre una poténcia motora. Aquesta és una 
característica singular de la mùsica de 
BEETHOVEN, i en aquest aspecte repre
senta un deis compositors més imaginatius. 
És imposible exagerar la importància musi
cal de BEETHOVEN. Amb la seva mùsica, 
l’oient sent la grandiosità! de la força ele
mental i la magnitud més esplendorosa. 
Això és possible perqué la seva mùsica 
apel.la directament l’oient, la intensitat, la 
força i la varietat de l’expressiô emotiva. 
Tot això té un cert sentit històric car BEE
THOVEN apareix en el moment oportù, en 
una època en qué el nou esperi! de l’indivi
dualisme i la rebel.lia contra l’ordre esta- 
blert havia invadit l’ámbit de les arts, les lle- 
tres i la politica. Temperamentalment, 
BEETHOVEN s ’ajustava a l ’esperit 
d’aquesta època, i posseïa la suprema capa
citai d’articular, mitjançant la mùsica, el 
pensament profund de tots els pobles.

BEETHOVEN, fill d’un mùsic déséquili
brât i dissolut i d’una mare delicada de sa
lut, va néixer a Bonn. L’ascendèneia neer
landesa del seu cognom justificaría potser el 
seu tarannà auster i seriòs i la seva obra que 
en certa manera l’entronca amb l’escola de 
l’Alemanya del Nord de la quai sorgiren J.S. 
BACH, BUXTEHUDE, etc. El pare, que el
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“ Escoltant a Beethoven” , de L. Balestrieri 
(Col. Rivotella). Musen Municipal de Trieste.

volia convertir en un nou Mozart, infant 
precoç, el decanta cap a la mùsica, però será 
d’adolescent quant descobrirà la seva verita
ble vocaciò. S’ha dit que per a BEETHO
VEN la mùsica no fou una cosa innata, sinò 
fruit de la seva forta voluntat. Sortosament 
per als melòmans i per a tota la humanitat, 
allò que tenia familiarment més a prop era la 
mùsica i aquest serà el llenguatge del seu 
pensament. Als 22 anys, es trasllada a Vie- 
na, capitai de la mùsica, i allà restarà fins a 
la seva mort. Haydn davant les seves obres 
primerenques li profetitza un bon futur per 
bé, que hi trobi “ un no sé qué d’estrany, 
rar, forçat i ombribol, però pie de coses be
lles” . La seva integraciò al mòn musical de 
Viena li fou difícil en un principi, a causa del 
seu carácter independent i esquerp. A poc a 
poc i amb habilita! li fou reconeguda la seva 
feina fins el punt que li donà bons ingressos 
econômics. Això no obstant, a causa dels 
desordre domèstic i de les preocupacions fa
miliars dels seus germans i nebot, li calgué 
acceptar, davant d’una magnífica oferta de 
Jerôme Bonaparte (germà de Napoléo); per 
fer-se càrrec de la mùsica de la cort de Kas
sel, l’acord anomenat de Kinski, segons el 
quai els tres princeps Lobkowitz, Kisnki i 
l’arxiduc Rodolf li establien una renda anual 
que li solucionava els problèmes econòmics. 
BEETHOVEN idealitzà la figura femenina, 
tret que es pot trobar en moites composi- 
cions. Aquesta idea, junt amb l’obsesiô pel 
seu nebot el va fer romandre solter. En 1800 
començà un procès de sordera que el deixarà 
totalment sord i li accentuarà el seu carácter 
esquerp i solitari apartant-lo de les relacions 
socials, tan importants en la vida d’aquella 
Viena. Sortosament per la mùsica, això no li 
impedeix de compondré, sinò que encaminà 
encara més la seva obra cap a un extraordi
nari individualisme subjectiu que els ùltims 
Quartets reflecteixen.

Moria als 57 anys i és enterrât en el ce- 
mentiri de Viena, al costa! de Schubert, 
Brahms, Lanner, els Straus, etc. i davant del 
monument a Mozart.

BEETHOVEN va ser un mùsic prolific, i 
la seva obra abasta gairebé tots els générés
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musicals. Hi sobresurt la concepció idealista 
que tenia de la justicia i de la fraternitat i en 
l’obra intimista de cambra, sonates, lieders, 
etc, la seva idea de “ l’estimada immortal” . 
La seva única òpera, no gaire reeixida però, 
Fidelio, és un cant contra l’opressió, i de 
lloança de la fidelitat conjugal. No era un 
home excessivament religiös, però donà 
molta importúnela a la mùsica de culte en la 
qual cal esmentar Foratori Jesiis al Mont de 
les Oliveres i la extraordinària Missa Solem- 
nis. Juntament amb J.S. BACH i MO
ZART, BEETHOVEN forma un dels tres 
pilars de la història de la mùsica. ■

Sardanes al vent
per Jaume Nonell i Juncosa

ORIENTACIÓ DISCOGRÀFICA
LUDWK. VAN BEETHOVEN 
(1770-1827)

La discografia de l’obra de BEE
THOVEN és, possiblement, la més ex
tensa i variada del món musical. Hi són 
representades totes les tendències de 
l’estil beethovenià des d’un classicisme 
pur a un romanticisme extremat. Són 
molts els instrumentistes i directors que 
ha donat una primera versió en fin id  de 
la seva carrera musical i al cap d’uns 
anys fhan rectificada amb una nova 
gravadó ben distinta.

L’orientació recomanada correspon a 
la versió més equilibrada d’acord amb la 
semblança fêta anteriorment, sense que 
aixô vulgui dir que és la millor en la mo
da del moment.

- LES NOU SIMFONIES. Fitàrmonia 
de Berlin-Karajan. Estoig DOG SKL 
101- 8 .

- ELS CINC CONCERTS DE PIANO. 
W. Kempss-Filarmônia de Berlin. Es
toig DGG SLPM 138770-3
- TRIPLE CONCERT. Oistrakh-Ros- 
tropovich-Richter. EMl j065-02042
- CONCERT DE VIOLE Ferras- 
Karajan DGG SLPM 139021
Sonata piano “ Patètica” , “ Ciar de llu- 
na” W. Kempf DGG SLPM 139 300 
Sonata piano “ Apassionata” , “ Els 
Adéus” ZTV 60
Sonata violi OP 30, OP 96 ZTV 76 
Sonata violoncel OP 5, OP 3 Z'FV 80
- SEPTIMINO ZTV 73
- QUARTET OP 131. Quartat La Salle 
DGG 2530921
- VINT-I-QUATRE MINUETS. Tcle- 
funken 6.41935
- MÙSICA DE CAMBRA PER A 
FLAUTA. J.P. Rampai. TURNA
BOUT 4059
- VOLKSLIEDER D’ESCÔCiA. J. Ba- 
ket. EMI 1-C063-02769.
- MÚSICA CORAL. LIEDERS. JE
SUS AL MONT DE LES OLIVERES, 
etc. Estoig DGG 1643662-68.
- ÒPERA FIDELIO. Karlo Bohm Es
toig DGG 643614-16.
- LES CRI ATURES DE PROMLTEU. 
Simfônica Boston RCA L$C' 2522.
- MISSA SOLEMN IS. E.stoig DG(i 
139208-209.

questa col.leccio discogràfica espe- 
cialitzada en titols sardanistes, -i que 
cal esperar que en propers discs inclogui 
també altre tipus de música per a 
cobla-, ha présentât recentment el seu 
volum tercer, en el quai hi trobem qua
tre autors que aporten llurs sardanes, 
en comptes dels tres que duien els dos 
dises anteriors. Per contra, ha dismi- 
nuït el nombre de sardanes -es passa de 
12 a 10-, però amb la versió habituai en 
els enregistraments discogràfics (dues 
tirades de curts i dues tirades de llargs). 
La part musical també ha estât a cura 
de “ La Principal de La Bisbal” , Cobla 
Oficial de la Generalität de Catalunya i 
que l’any vinent celebrará brillantment 
el seu centenari.

Josep Martinez i Vinaroz, promotor 
de “ Sardanes al Vent” , ha continuât 
amb la idea amb la quai neixia la 
col.lecciô: fer un recull d’autors de gran 
prestigi amb titols inédits o poc divul- 
gats en la discografia sardanista i edi- 
tats i presentáis amb la màxima qualitat 
i dignitat possible. Ara ha reunit quatre 
autors, de diferents caractéristiques, 
però assolint un conjunt d’obres atrac- 
tiu i indispensable en qualsevol discote
ca sardanista. Són dos autors sabade- 
llencs, Albert Taulé i el propi Martinez 
Vinaroz i dos autors de la màxima Po
pularität Carles Santiago i Manuel Sa- 
derra Puigferrer.

Aquest darrer, nascut a Tortellà el 25 
de Juliol de 1908 és, sens dubte, fautor 
més apreciat per les cobles i els sarda
nistes. El seu prestigi ha augmentât pro- 
gressivament des d’aquell Ilunyà “ Som- 
ni” (1945), una sardana irrepetible. Ti
tols com: “ Fausta” , “ Dubte” , “ Mag
dalena” , “ Per tu, Rita” , “ Santfeliuen- 
ca” , “ Una rosella’, etc. li han donat 
una aurèola quasi mítica. A principis 
d’enguany ha anuncia! el propósi! de 
no compondré més, davant fallan de 
comandes que es veia incapaç de com- 
plir. Aquest disc conté dues de les seves 
darreres sardanes: “ La bar va blanca” 
(1986) i “ Colla Dansaires del Penedés” 
(1986Ú a més de “ 65é Homenatge” 
(1981).

Caries Santiago i Roig (Barcelona, 9 
de gener de 1953), resident de sempre a 
Cornellá de Llobregat, és fautor jove 
més programa! en ballades i aplecs. Les 
seves sardanes són senzilles, bailadores, 
fan de bon tocar per les cobles i mai no 
cauen en la vulgaritat. “Un bell somni”

(1975) el va projectar com a compositor 
sardanista. Sis anys més tard guanyava 
el certamen “ La Sardana de l’Any” 
amb “Tota una história” i avui dia 
amb titols com els ara enregistrais, 
“ Petits Brots i Llavor” (1986) o “ Pre- 
miá, Ciutat Pubilla” (1986), és progra
ma! i aplaudit arreu de Catalunya.

El sabadellenc Albert Taulé repeteix 
la seva preséncia en “ Sardanes al Vent” 
després de les quatre sardanes del vo
lum primer. La seva tornada al món de 
la cobla que es produi f  any 1981 va te
nir la màxima fita en guanyar el segon 
premi en el concurs “ Joaquim Serra 
1983” amb “ Llum de tardor” . En el 
période 1981-1985 ha escrit onze sarda
nes però ja fa dos anys que la música re
ligiosa li absorbeix tot el temps. “ Dan
saires al Vent” (1983) i “ Retrobament” 
(1985) figuren en el nou disc, obres ple- 
nes de lirisme i melodia, que no obliden 
mai que la sardana és una dansa i que la 
seva música és plenament catalana.

Per la seva banda, Josep Martínez 
Vinaroz continua en la línia de progrès 
que ja deixà entreveure en f  anterior 
dise. La seva aportació en aquest volum 
es concreta en “ L’avi Marcó” , 
“ Perseverança i triomf” , “ Arraona” , 
Tenim noticies que está treballant en 
una suite en tres temps, fet que demos- 
tra la inquietud i f  afany de superació 
del novell autor sabadellenc i que, quan 
es va decidir a llençar-se de pie a f  estu- 
di de la música i la composició de sarda
nes, no ho va fer peí camí més planerB
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Una figura sabadellenca en la pedagogia musical

Montserrat Busqué ì Barceló
per Daniel Sanahuja i Capella

eix a Sabadell el dia 30 de gener de 
1943. Filia de Jaume Busqué i Marcel i 
de Maria Antònia Barceló i Fau.

Estudià en el Conservatori Municipal 
de Mùsica de Barcelona on féu la carre
ra en matrícula Iliure, sota la direcció 
de Célia Banús, professora del Conser
vatori Municipal de Música de Saba
dell, i perfeccioné els seus estudis amb 
Carme Vilar a l’Académia Marshall de 
Barcelona.

Des de molt jove començà a donar 
classes de piano i quan obtingué el títol 
de professora de música es dedicà ple- 
nament a la professió.

Tenia dinou anys quan va començar 
a treballar en diverses escoles religiöses, 
privades i públiques, des del parvulari 
fins el batxillerat superior i, simultánia- 
ment, en guarderies d’infants de 0 a 6 
anys. En el curs d’aqüestes activitats 
desenvolupá també una tasca en l’en- 
senyament de música a nens deficients 
psíquics.

Va concórrer en els Cursos Interna- 
cionals de Pedagogia Musical i Direcció 
Coral, organitzats per l’Orfeó Lleidatá 
amb la col.laboració tècnica de “ A Co- 
sur Joie” , celebráis a Lleida amb els 
mestres Lluís Virgili, Oriol Martorell, 
Leopold Massó i altres, assolint els seu 
dos graus, i posteriorment presté una 
eficaç col.laboració al Secretariat de 
Corals Infantils en diverses Trobades 
de nens, arreu de Catalunya. A partir 
d’aquest moment va estudiar diversos 
métodes de pedagogia musical i s’espe- 
cialitzé en aquesta faceta. v

Va contraure matrimoni amb Joan 
Miquel i Doménech; té un nen de deu 
anys.

Proseguí els seus estudis en l’especia- 
lització de la pedagogia, els quais alter
né amb el perfeccionament del piano.

Va marcar una fita en la seva vida co- 
néixer el métode del Pare Irineu Segarra 
OOSB, del qual fou alumne. A partir 
d’aquest moment va recollir les expe- 
riéncies fetes amb nens petits i continué 
aprofundint en el seu estudi, agrupant, 
escrivint i ordenant aqüestes investiga- 
cions.

Al cap d’un pareil d’anys, l’Escola de 
Pedagogia Musical, que té la seva seu a 
Terrassa i que difon el métode del P. 
Irineu Segarra, tingué esment de les se- 
ves activitats i la sol.licité a formar part 
del seu professorat, per impartir-hi uns 
cursos de pedagogia musical al parvula
ri, així com també formar part del seu

equip técnic que és el que organitza els 
cursos, la metodologia i els materials. 
En aquest equip, a més de la nostra bio
grafiada, en forma part Joan Casals, 
organista de la Parróquia del Sant Es
perii de Terrassa, Santi Riera de 
l’Equip de Direcció del Conservatori de 
Música de Manresa i Joaquim Maideu, 
Director de l’Escola Municipal de Mú
sica a Vie, entre altres.

D’aquest fet han transcorregut deu 
anys. Les investigacions, que comença- 
ren amb carécter personal, s’han anal 
per filant a sistematitzar-les, constituint 
un métode o manera d’ensenyar música 
ais pérvuls. Avui constitueix un pía de 
tres cursos, que imparteix la dita Escola 
de Pedagogia Musical. Aquests estudis 
iniciáis per la nostra biografiada han 
estât posais a la prédica per alumnes de 
l’esmentada escola i conjuntament amb 
un grup d’ex-alumnes constitueixen el 
professorat a l’érea del parvulari. Porta 
a terme Seminaris de Pedagogia Musi
cal amb grups d’ex-alumnes d’aquesta 
Escola de Pedagogia per aprofundir en 
la Metodologia. Aquests Seminaris es 
cebbren periòdicament en forma rotati
va a diverses poblacions de Catalunya.

En aqüestes investigacions durant 
anys compté amb l’ajuda de Maria Te
resa Malagarriga, i després, quan 
aquesta deixé les activitats, obtingué al
tres col.laboracions, sobre tot d’ex- 
alumnes seus que han seguii la mateixa 
trajeetória, persones amb les quais ac- 
tualment treballa. Podriem dir que la 
nostra biografiada, amb el seu esforç 
d’investigació, ha creai un pia d’estu- 
dis, ùnic en tot l’Estat Espanyol, a la 
vegada que les seves activitats en el par
vulari, la portaren a treballar a l’Escola 
de Professorat de l’E.G.B. de la Uni
versität Autònoma de Barcelona (Esco
la de Mestres) de la qual actualment és 
professora i hi exerceix la seva docència 
en la Secció Pre-Escolar on s’ensenya 
els futurs mestres de nens fins a 6 anys.

L’any 1983, amb tot el professorat de

SENSERRICH
Joieria,

Sant Quirze, 17 - Tel. 725 75 96 
SABAD ELL

l’Escola de Pedagogia i amb el P. Irineu 
Segarra va visitar Hongria, convidáis 
pel govern hongarès. Foren rebuts per 
les més importais autoritats musicals 
del pais. Visitaren l’Institut Kodály de 
Keckmet, l’Académia Litz, de Buda
pest, així com també instituts, escoles 
de nens, escoles de mestres, orquestres, 
corals i agrupaments folklórics. En els 
discursos pronunciáis a les recepcions 
de qué foren objecte, pogueren com
probar la coincidéncia de la filosofia 
del P. Irineu Segarra amb la sustentada 
per Zoltán Kodály, i l’estima que els 
hongaresos tenen per la cultura i la pe
dagogia musical catalana.

Montserrat Busqué actualment 
col.labora a més en el Pía de Música 
Plástica i Educació Física que porta a 
terme l’Ajuntament de Sabadell junt 
amb l’Institut Municipal d’Ensenya- 
ment, l’Institut de Ciéncies de 1’Educa
ció de la Universität Autònoma de Bar
celona i la Direcció General d’Universi- 
tats i la Conselleria d’Ensenyament de 
la Generalität de Catalunya; pía que 
consta d’un cicle inicial mit jé i un de su
perior a les escoles públiques de Saba
dell.

Ha escrit diversos Ilibres: “VIROLET 
SANT PERE” , prologat pel P. Irineu 
Segarra; “VIROLET SANT PAU” , 
“ MÚSICA AL PARVULARI” i 
“ JARDÍ D’INFÁNCIA” . Aquest, amb 
la col.laboració de Maria Teresa Mala
garriga i próleg també del P. Segarra. 
Amb un grup d’ex-alumnes seus va es
crime “PIM, PAM, REPICAM” i 
“XIM, NA, NA” fitxes de música desti- 
nades ais mestres d’ensenyança fins a 6 
anys.

Ha col.laboral com articulista a les 
revistes “ Perspectiva Escolar” , “ In- 
fáncia” i “ Cuadernos de Pedagogia” *
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Cinema

Alfred Hitchcock: època anglesa
per Pere Cornelias Cine Club Sabadell

a programació a Sabadell d’un extens ci
cle Hitchcock -uns 40 films-, que tindrà Hoc 
el primer semestre de l’any 88, aconsella 
d’iniciar una sèrie d’articles sobre el mestre 
britànic, a qui “ Quadern” ha dedicat tan 
sols una urgent aproximado de caire global 
(Alfred Hitchcock, el mag) al seu número 
14, maig/juny 1980. Aquell fou, efectiva- 
ment, un treball d’urgència -Hitchcock aca- 
bava de morir el 29 d’abril- i, per tant, inévi
tablement mancat. S’hi esbossaren només 
les Unies generals del seu cinema, que dona- 
rem per sabudes en aquests articles d’ara, on 
s’estudiaran, en canvi, amb les limitacions 
d’espai que imposa una revista no especialit- 
zada, les diferents étapes de la seva obra i les 
logiques comparacions amb el cinema negre, 
el gènere cinematogràfic que li és més pro
per. Els quatre treballs que seguirán al 
d’avui son: Hitchcock a América: 1940- 
1947, Hitchcock i el cinema negre dels anys 
quaran{es, Hitchcock i la televisió i Plenitud 
creativa de Hitch.

Durant la que es coneix com la seva etapa 
anglesa, Hitchcock dirigi 24 films (1). A 
mès, ja se sap que, fent d’altres feines 
-retolador, productor, guionista, ajudant de 
direcció, decorador i muntador-, participé 
en una vintena més de films anglesos. Deis 
24 que signé, 9 són muts: és la part menys 
coneguda de la seva obra. Actualment, no
més una d’aquestes nou pel.licules es troba a 
l’abast al nostre pais: EASY VIRTUE 
(1927). De tota manera, exceptuada THE 
RING (1927), es tracta sempre de treballs 
d’encérrec que, tanmateix, deurien ser utilis- 
sims a l’autor, que podia assajar mètodes i 
tècniques sense massa rise creatiu personal. 
He vist la major part d’aquest material, però 
fa ja bastant de temps i no em sembla co
rrecte, dones, emetre un qualsevol judici cri
tic. En tot cas, puc dir que THE LODGER 
(1926) i THE RING són els titols que recor
do de més bon grat. L’etapa anglesa sonora, 
en canvi, ens és molt més coneguda -jo la co- 
nec prou bé- i prefigura ja tot el Hitchcock 
americé. Consta de 15 films. Són molt im
portants: BLACKMAIL (1929, La mucha
cha de Londres), MURDER (1930), THE 
MAN WHO KNEW TOO MUCH (1934, El 
hombre que sabia demasiado), THE 
T H IR T Y -N IN E  STEPS (1935 , 39
escalones), SABOTAGE (1936) o THE 
LADY VANISHES (1938, Alarma en el ex
preso). Tenen interés indubtable: RICH 
AND STRANGE (1932, Lo mejor es lo ma
lo conocido), THE SECRET AGENT 
(1936, El agente secreto) o YOUNG AND 
INNOCENT (1937, Inocencia y juventud). I 
són vertaderes curiositats: NUMBER SE
VENTEEN (1932, El número 17), WALT
ZES FROM VIENNA (1933) o JAMAICA 
INN (1939, La posada de Jamaica). El co- 
nèixer aquest conjunt és fonamental si es vol 
seguir l’evolució temética i estètica de

Alfred J. Hitchcocl-, 1924.

l’autor. Tot el cosmos hitchcockié hi és pre
sent. Les pel.licules angleses de Hitch resul
ten ineludibles si es pretén entendre la seva 
obra de plenitud, la primera obra mestra ab
soluta de la qual, NOTORIOUS (Encadena
dos), rodaré a América l’any 46.

La dicotomía innocéncia/culpabilitat, 
plantejada per Hitchcock a partir/com a 
plasmació de l’evidéncia que tothom és cul
pable, constitueix el centre temétic de 
BLACKMAIL, el seu primer film sonor (2). 
Tracy (Donald Callhrop) moriré per un crim 
que no ha comes i Alice (Anny Ondra), la 
protagonista, que sí ha cornés el crim, que

daré Iliure, grécies al silenci culpable del seu 
nuvi, el detectiu Frank Webber (John Lor.g- 
den), una situació molt semblant a la que 
protagonitzaran Sylvia Verloc (Sylvia Sid
ney) i Ted (John Coder) a SABOTAGE set 
anys després. L’assassinat del pintor (Cyril 
Ritchard) a mitja pel.licula introdueix una 
de les caractéristiques d’estil més récurrents 
del Hitchcock posterior: el trencament pré
m éditât del “ crescen d o’ ' narratiu, 
mitjançant la inserció d’una secuèneia dau 
enmig de la narració, fet aquest eue es repe
tiré també a SABOTAGE, abans d’esdeve- 
nir habituai a les pel.licules amerkanes
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(exem ple suprem; PSY C H O , 1960, 
Psicosis). La mort de Tracy al British Mu
seum inaugura els espais insôlits, el més es
pectacular exemple dels quais és el Mont 
Rushmore de NORTH BY NORTHWEST 
(1959, Con la muerte en los talones).

A banda el film més caracteristic sobre el 
tema, THE WRONG MAN (1957, Falso 
culpable), els altres dos que tracten la falsa 
culpabilitat -sempre present al cinema de 
Hitchcock- de manera més explicita son un 
d’americà, SPELLBOUND (1945, Recuer
da), i un d’anglès, MURDER. Son les tres 
pel.licules en qué aquest tema és el centre i la 
raô de la historia. En aquest sentit, MUR
DER és un film importantissim. Els sens 
personatges son els antecessors de molts dels 
protagonistes de Retapa americana. L’actriu 
principal, Norah Baring, dona una Diana 
que entronca directament amb els personat
ges que interpretará Ingrid Bergman a EN
CADENADOS i UNDER CAPRICORN 
(1949, Atormentada), amb la Kim Novak de 
VERTIGO (1958) o amb la Tippi Hedren de 
MARNIE (1964, Marnie, la ladrona). I l’as- 
sassi que interpreta Esme Percy forma, amb 
els de STRANGERS ON A TRAIN (1951, 
Extraños en un tren), PSICOSIS i FRENZY 
(1972, Frenesí), el quartet de criminals més 
terrible de Robra de Hitchcock. De tota ma
nera, el més rellevant de MURDER son dues 
questions d’estil: la força semántica dels pri
mers plans, que esdevindran el segell incon- 
fusible de la inspecció que de Résser humà 
farà Rautor, i la dels picats, sovint opres- 
sius, que definirán la relaciô del personatge 
amb el seu context.

L’interès de THE SKIN GAME (1931) 
-un film objectivament irrellevant- per a 
qualsevol estudios de Hitchcock resideix, 
bàsicament, en el personatge de Mrs. Hill- 
crest, que interpreta Helen Haye, el fantas
ma obsessiu de la mare, un dels temes, qua
tre anys enrera, d’EASY VIRTUE. Certa
men!, totes les pel.licules de Hitch -THE 
SKIN GAME també- ajuden a codificar, de 
mica en mica, les caractéristiques generals 
del seu cinema.

Tres coses han de destacar-se de RICH 
AND STRANGE: el viatge, que ja apareixia 
al seu primer film (THE PLEASURE GAR
DEN, 1925, El jardín de la alegría) i que 
acompanyarà tota la filmografia hitchcoc- 
kiana (uns exemples a Ratzar: les dues ver
sions d’EL HOMBRE QUE SABÍA DE
MASIADO, ALARMA EN EL EXPRESO, 
CON LA MUERTE EN LOS TALONES o 
TOPAZ, 1969); la seva condició de somni 
cinematogràfic, que Rautor recuperará, per 
exemple, a ALARMA EN EL EXPRESO,

cam vostra

Hiuhcock dirigeix I HK M O IM  A l^ KAt.I.K ( 1925, Kl 
águila de la montaña) a Munich, amb Alma Reville 
d’ajudant.

REBECCA (1940, Rebeca), RECUERDA, 
VERTIGO o MARNIE; i Rexplicitació fins 
a Revidéncia de la necessita! que tenen els 
personatges hitchcockians de Ilibertat de 
moviments (aspecte aquest ja apunta! a 
MURDER, que Segimon Molist va estudiar 
a fons (3) i que ja vaig comentar a Rarticle a 
“ Quadern” abans referencia!).

A partir d’EL HOMBRE QUE SABÍA 
DEMASIADO (versió anglesa) -i després de 
la raresa musical de WALTZES FROM 
VIENNA-, les pel.licules de Hitchcock 
s’omplen d’organitzacions de por i tenebra, 
que serán, també, un altre dels senyals defi- 
nitoris del seu cinema (només a Retapa an
glesa: 39 ESCALONES, SABOTAGE,
ALARMA EN EL EXPRESO i LA POSA
DA DE JAMAICA). A partir d’aquí, s’ini- 
cia igualment la comèdia d’aventures, lleu- 
gera o dramática segons s’escau, o lleugera i 
dramática albora. I també a partir d’aquesta 
pel.lícula, es poden comentar a establir rela- 
cions directíssimes entre les pel.licules ungie
ses i algunes d’americanes.

Efectivament, així com MURDER recor
da FALSO CULPABLE però no es pot dir 
que es tracti del seu equivalent, en canvi, EL 
HOMBRE QUE SABÍA DEMASIADO, 
versió anglesa, és un apunt de la correspo- 
nent versió americana, rodada el 1956 i, al
bora, un precedent de FOREIGN CORRES- 
PONENT (1940, Enviado especial) i SABO
TEUR (1942, Sabotaje); 39 ESCALONES 
s’emparenta amb CON LA MUERTE EN 
LOS TALONES; THE SECRET AGENT 
prefigura també ENVIADO ESPECIAL, i 
SABOTAGE té la mateixa crueltat que PSI
COSIS i FRENESÍ. És a dir, els grups que 
s ’estableixen són els següents: 30:
MURDER/45: RECUERDA/57: FALSO 
CULPABLE. 34: EL HOMBRE QUE SA
BÍA DEMASIADO (I) 40: ENVIADO 
ESPEC IA L/42: SAB O TA JE/56: EL
HOMBRE QUE SABÍA DEMASIADO

(II). 35: 39 ESCALONES/59: CON LA 
MUERTE EN LOS TALONES. 36: THE 
SECRET AGENT/40: ENVIADO ESPE
CIAL. 36: SABOTAGE/60: PSICOSIS/72: 
FRENESÍ. La relució no és, evidentment, ex
haustiva, però sí suficient: els temes es repe- 
teixen imparablement i multipliquen el seu 
significa!. La confessió de Mr. Memory a 39 
ESCALONES obre, d’altra banda, el llistat 
inexhaurible del gran Hitch (remordiment/- 
culpabilitat/alliberació): REBECA, RE
CUERDA, ATORMENTADA, I CON
FESS (1952, Yo confieso) o MARNIE.

No cal dir, finalment, que Relement més 
definitori del suspens hitchcokià -la identifi- 
cació personatge/espectador-, que funcio
na, com és sabut, sense restriccions morals 
-la qual cosa crea, precisament, un conflicte 
moral a Respectador-, té la seva gènesi, com 
és lógic, a Retapa anglesa que comentem. 
Uns quants exemples: segons la situació, 
fern costat a Alice o a Tracy, malgrat Rapa- 
rent contradicció, a BLACKMAIL; ens sen- 
tim propers de qui suposem Respia enemic a 
la seqüència de l’assassinat de THE SE
CRET AGENT; ens compadim de les morts 
de Fane i Verloc a MURDER i SABOTA
GE, i, amb la mateixa intensità!, ens identi- 
fiquem amb els aventurers d’EL HOMBRE 
QUE SABÍA DEMASIADO, 39 ESCALO
NES o YOUNG AND INNOCENT.

Entre 1925 i 1939, Hitchcock va treballar 
sota quatre firmes: Gainsborough Pictures 
(7 films, entre ells els dos primers, copro- 
duccions anglo-alemanyes), British Interna
tional Pictures (11), Gaumont-British (5) i 
Mayflower (1). Oficialment -perqué es fa 
impossible de precisar la quantità! real de 
col.laboracions-. Alma Reville, la seva dona 
des de 1926, treballà en 16 d’aquestes pel.li
cules. L’ùltima producció anglesa fou LA 
POSADA DE JAMAICA. La fascinació de 
REBECA inaugura Retapa americana.

1 Algunes filmografies n ’hi atribueixen 23, en no indou- 
re ELSTREE CALLING (1930), film degul a quatre direc
tors. Només una de les seves seqüències és de Hitchcock.

2. - Donald Spoto, ai seu llibre THE DARK SIDE OE 
GENIUS, THE LIFE OF ALFRED HITCHCOCK 
(1983) -publicat per Ultramar Editores Tany 85, traduc- 
ció de Domingo Santos-, parla d ’una versió muda de la 
pel.lícula. Vista la versió sonora, el que diu Spoto sembla 
molt versemblant.

3. - Alfred Hitchcock, el horrible ser nunca superado, 
especial per a Cine Club Sabadell, publicat el curs 69-70.

GflDEfl
casa vostra
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Mìscel .lanía
DEL “ BAZAR INDUSTRIAL”

LA MÚSICA A SABADELL

' ^  quest conegut basar de la 
Rambla, de “ tota la vida” que 
Them vist en el seu Hoc. La seva 
imatge, la seva preséncia a la 
via pública, però, ja no la veu- 
rem més; queda el record, unes 
fotos...

El basar va néixer abans del 
segle passât, dedicat a papereria 
i material d’escriptori, i també 
tenia obrador d’impremta, que 
donava al carrer del Sol. L’ha- 
via establert un professional 
impresso!, Isidre Ginesta i 
Bosch, el qual no tingué des- 
cendéncia i el negoci -impremta 
i papereria- el traspassà al seu 
operar! Pere Montaner i Peretó 
el 31 de març de 1916. Durant 
molts anys Montaner conservé, 
a continuació del seu nom, 
l’afegit de “ Successor de Gines
ta” . La botiga la duia la muller, 
Teresa Giralt.

Una de les especialitats de la 
casa eren els Ilibres ratllats per a 
comptabilitat. Però, naturai
ment, a l’obrador s’hi imprimía 
de tot: estampes de primera co- 
munió, esqueles, impresos co
merciáis... I fins i tot Ilibres. 
Algún lletraferit local se n’hi 
havia fet imprimir algún. I fins 
el propi Muntaner, s’havia ficat 
a editor amb el nom de EDITO
RIAL “COL.LECCIÓ NOVA” .

Entre finals dels anys vint i 
principis deis trenta, la col.lec- 
ció publicá alguns titols  
d’autors sabadellencs, com 
Joan Arús, Joan Puig i Pujol i 
Josep Torrella, i altres de fo- 
rans, entre ells Lluis Nicolau 
d’Olwer, Salvat-Papasseit i Do- 
ménec de Bellmunt.

El matrimoni Montaner- 
Giralt tampoc no va tenir des- 
cendéncia pròpia però va adop
tar una filia. Maria, que pren- 
gué el cognom Muntaner i que, 
formant matrimoni amb Fran
cese Nesta han traspassat el lo
cal de la Rambla i traslladat 
l’activitat comercial a la part 
posterior del carrer del Sol.

Sabem que algù es va interes
sar per adquirir la façana de la 
Rambla, per la quai cosa va ser 
desmontada peça per peça. 
Aquesta vegada s’haurà salvat 
la imatge, i ben segur que serà 
col.locada en algún altre indret. 
Qui sap on...

Amb aquesta nota volem dei- 
xar una nostàlgica evocaciò del 
“ Bazar Industrial” que durant 
tants i tants anys ha exhibit la 
seva preséncia, ja tan demodèe, 
a la via més cèntrica de la nos
tra ciutat, la qual, evidentment, 
va canviant de fesomia...

 ̂ mb “ Música a l’estiu” , 
Sabadell, en aquest darrer 
temps ha fet un bon pas amb els 
concerts programats per Joven- 
tut Musical, que es feren a 
l’amfiteatre de la Caixa d’Estal- 
vis de Sabadell. El Concert 
nùm. 1, fou el “ Concerto Ga
lante” , l’inaugurai del cicle 
amb la preséncia dels solistes 
Régnant, Castillejo i Castillo. 
Claveci, Flauta i Oboe, feren 
viure una bona jornada musical 
ais afeccionáis, donada la qua
lità! dels intèrprets. Leonora 
Milà, pianista concertista i 
compositora doná també una 
nit musical que va satisfer els 
assistents. Segui la Cobla Medi- 
terránia amb una altra nit de 
bon record per els amants de la 
música. Dos bons solistes con
certistes sabadellencs van donar 
també un concert molt impor
tant, dins d’aquest cicle que en 
les dues darreres dades de juliol 
-24 i 31-, es desplaçà a l’església 
de Saut Feliu del Racò. Ells fo- 
ren: el violinista Josep Lluis 
Puig, i el pianista i professor de 
piano, Gabriel Amat.

Un altre notable aconteixe- 
ment d’aquest estiu de 1987, 
fou el concert de la Coral Belles 
Arts, a la parròquia de la Puris
sima. I un altra, de la mà del di
rector del cor santeugatent, Jo
sep Parré, que va dirigir aquell 
cor en la representació de l’òpe
ra de Bellini, “ NORMA” , ai 
teatre municipal de Sabadell. 
Fou una versió de la mateixa 
òpera feta amb sintetitzadors, i 
presentada en una vetllada al 
Monestir de Sant Cugat, amb 
veu de la soporano barcelonina, 
M? Àngels Sarroca, i el Cor de 
Sant Cugat junt amb el de 
“ A m ies de l ’O pera de 
Sabadell” , en una versió Iliure 
del jove director Josep Parré.

D’entre els joves sabadellencs 
que fan via dins el mòn de la 
música és remarcable l’activitat 
de la soprano sabadellenca, 
Montserrat Sanromà, intèrpret 
que fou d’un concert al Museu 
Casa Abelló de Mollet, el mes 
de juny, i figura en un concert a 
Sabadell dins el programa "de la 
Festa Major-87, en una de les 
vetllades al pati del Museu 
d’Art.

Bones audicions també dins 
la passada primavera amb el 
Festival de Primavera de la 
Professora M.T. Boix, el Con
cert de la Coral “ Al.leluia” a la 
Parròquia de Sant Salvador.

Pel que fa a l’“ Orquestra 
Simfònica del Vallès” , de la 
Fundaciò “ Amies de l’Òpera de 
Sabadell” , s’ha cristal.litzat en 
aquest estiu del 87 la finalità! 
del seu naixement, que es la de 
recòrrer el pais com a vehicle 
musical. Sota la batuta del seu 
mestre, Albert Argudo, l’or- 
questra ha viscut la seva aven
tura estiuenca tot donant con
certs a diferents localitats cata
lanes. Lleida, Igualada, l’Hos- 
pitalet de Llobregat, Berga, 
Sant Feliu de Codines, Vie, 
Montblanc, Tàrrega, Les Bor
ges Blanques, entre altres. Un 
dels concerts contractats per la 
Diputaciò de Lleida, havia de 
ser a Sort, i el rector, qui sap si 
mal informa! o gens informât, 
no entenent que el concert es 
fes a l ’església, -la seva 
església!- va privar que se célé
brés. La “ Simfònica” , que va 
fer el seu debut justament a la 
Basilica de Montserrat, en invi- 
taciò de la comunità! benedicti
na...!

La “ Simfònica” interpreta 
c o b e r t u r a  del “ Don  
Giovanni” de Mozart, la Sim- 
fonia nùm. 40 i la Simfonia 
nùm. 35 d’aquest compositor, 
la Simfonia “ Italiana” de Men
delssohn i la Simfonia nùm. 7 
de Beethoven. A Papiol, i en 
ocasiò dels festivals musicals 
d’aquella poblaciò, es progra
mé un concert per a guitarra i 
orquestra, en homenatge a Vi
llalobos, amb el solista Jaume 
Torrents i sota la direcciò del 
Mestre E. Xancò.

També la “ Simfònica” tre- 
balla en l’estudi de la partitura 
del “ Nabucco” de Verdi, òpera 
que l’“ Associació d’Àmics de 
l’Òpera de Sabadell” , prepara 
per a les representacions del 
proper novembre. S’en pre- 
veuen dues representacions, 
d’aquesta òpera, i els prepara- 
tius ens anuncien que seré un 
espectacle digne de l’afecciò 
que senten els sabadellencs i de 
1’entusiasme d’aquesta Associa- 
ció. • R.T.
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Els nous locals de Ies AGRUPACIONS 
PROFESSIONALS “ NARCIS GIRALI’

/  % les Agrupacions, la casa 
de la Rambla de Sabadell, 156, 
se’ls ha fet petita, i la forta em
presa que ha de portar a terme 
necessita de més espai, d’un Hoc 
més adient. Es va manifestar en 
el curs de l’Assemblea General 
del proppassat juliol, amb la sor
presa de tan important esdeve- 
niment: uns nous locals, uns lo
cals adéquats i a punt per ser 
inaugurats en el mes d’octubre. 
Un ambiciós projecte que pot 
fer del “ Nards Giralt” , una en
tità! amb possibilitats dignes 
del seu esperii. És una casa del 
carrer de Tres Creus, nùm. 9, el 
darreres de la quai donen al car
rer de la Industria. Té dues 
plantes i presenta possibilitats 
de cobrir el pati per tal de con- 
vertir-lo en un auditori de les 
dimensions necessàries a les ac- 
tivitats dels diferents departa- 
ments.

La proposta, rera el col.lo- 
qui, -amb els sens pros i con
tres-, fêta pel President de l’en- 
titat, Sr. Panadés, fou accepta- 
da pels assistents. I la casa del 
carrer Tres Creus, si Déu vol, a 
l ’octubre serà l ’habitacle  
d’aquesta entitat de solera sa- 
badellenca, diriem. I el nou 
curs, el curs 1987-88, ja s’hi fa
rà la inaugur ació. Cursos, acti- 
vitats, hi serán a bastament de- 
senvolupats, ja que hi haurà 
Hoc suficient per a tot. Sales de 
juntes, per a reunions, per a 
l’esplai... 430 metres cuadrats, 
ampliables, -tal com s’ha dit-, a

730 metres. Un fet que ha tin- 
gut certamen! la bona resposta 
d’un ajut de 3.000 ptes. per soci 
anyals, durant tres anys, en una 
derrama especial. Els sods, 
dones, s’han fet seva la iniciati
va dels directius i els fan costat 
plenament. p  j

ACTA
DEL VEREDICTE 

DEL PREMI 
SANT JOAN 1987

' ranscrivim I’acta del vere- 
dicte del jurat:

“Reunit el Jurat del Premi 
Sant Joan de Novel.la Catala
na, en la seva setena convocato
ria, corresponent a l ’any 1987, 
format per Joan Perucho, Do
lors Oiler, Agustí Pons, Joa- 
quim Sala-Sanahuja, i Joan Ri- 
poll, són llegides i valorades les 
vint-i-tres obres presentades a 
concurs.

Celebrades les deliberacions 
oportunes, s ’estima que, mal- 
grat els encerts par dais d ’algu- 
nes obres, no hi ha cap novel, la 
que reuneixi les condicions idó- 
nies com per a ser premiada, 
per la qual cosa -tot atenent-se 
al previst a les bases del 
Concurs- el Jurat acorda, per 
unanimitat, no adjudicar el 
Premi Sant Joan de 1987. Saba
dell, 1 d ’octubre de 1987’’.

PREMIS “ CIUTAT 
DE PALMA 1987”

. a Comissió de Govern de 
r Ajuntament de Palma ha con
voca! els Premis Literaris de 
Novel.la i de Poesia.

El plaç d’admissió d’origi- 
nals és el 20 de novembre d’en- 
guany.

Les bases poden sol.licitar-se 
al Negocia! de Cultura, carrer 
de Sant Sebastiá, 3, Ir. de 
l’Ajuntament de Palma. També 
es poden demanar a la nostra 
redacció. ■

EL FANG

% 1 carrer Salut, 3, s’ha obert 
un establiment dedica! a la te- 
rrissa, a l’art de la terra. Pretén 
ésser un centre d’informaciô, 
recuperació i promoció de cerá
mica. Durant uns dies s’hi ha 
projectat un video en el quai 
s’ha pogut admirar el treball 
d’un veil artesà de Calanda. La 
seva manera d’obrar, girant en- 
torn de la peça col.locada al 
torn immôbil. Una demostració 
original que ha despertat molta 
curiositat i interés.

En aquest local s’exhibeixen 
peces de diferents punts del 
pais, coneguts per la seva tradi- 
ció terrissera. La variada 
col.lecció que s’ofereix, i que 
anirà enriquint-se, assegura que 
els seus promoters han endagat 
un bon cami. Cal donar l’enho- 
rabona a aquesta iniciativa. ■

SABADELL 
I ELS SASTRES

3 a nostra ciutat el passât dia 
30 d’agost, va acollir, per unes 
hores, la 22? edició del Congrès 
Mundial de Mestres Sastres que 
aquest any s’ha celebra! a Bar
celona. Els congressistes i Hurs 
familiars, es reuniren davant 
del monument al Sastre, a la 
Ronda Zamenhof, on es feren

FINQUES
CARNER

Agent de la Propietat Immobiliaria 
San Antoni M? CÎaret, 18 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76 

SABADELL

ANÁLISIS CLÍNICS 
W  i PERFUMERIA 
y  COSMÈTICA de
•^ Joan  Garriga i Manich 

(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 
Farmacèutic Municipal).

Passeig Plaça Major, 37 
. Telèfon 725 53 53 - SABADELL

alguns parlaments, entre els 
quais destacarem el del presi
dent de l’Associaciô Mundial 
de Sastres, l’alemany Sr. Jakob 
Kraus, aixi corn el del conseller 
de Cultura de l’ajuntament, Isi- 
dre Creus, que va Hiurar al 
senyor Kraus la llançadora, 
simbol del Sabadell industrial.

Tots els parlaments foren tra
duits per gentils intérprets a 
l’alemany, anglès, francés i ita- 
lià. Cal notar que en cap mo
ment s’emprà el català. Per altra 
part, qui féu observar que entre 
la bandera catalana i la sabade- 
Henca, faltava l’espanyola.

Després d’aquest acte, tots 
els congressistes, en número 
d’uns cinc-cents, es desplaçaren 
al jardi de la Caixa de Sabadell 
on se servi un aperitiu. Seguida- 
ment, al saló del Gremi de Fa
bricants, se celebrà un acte de 
cloenda. El vicepresident del 
Gremi, senyor Quinti Planas, 
féu un breu parlament. En 
aquest acte, les delegacions es- 
trangeres foren obsequiades 
amb un present cedit per 
r Ajuntament.

En aquest Congrès s’hi repre- 
sentaven dinou països d’Améri
ca, Asia i Europa. Cal assenya- 
lar que en tot el món només hi 
ha un monument dedica! al Sas
tre: a “ la Manchester catalana’’, 
com se la batejá anys enrera.
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Nards Monturiol Estarriol (1819-1885)
per BAF

quest català il.lustre va nèixer a Figue- 
res el 29 de setembre de 1819. Després d’es- 
tudiar la primera ensenyan^a a la seva ciutat 
nadiu, cursà el batxillerat a Cervera i segui- 
dament la carrera de Dret a Barcelona; ca
rrera que malgrat acabar-la brillantment, 
mai no va arribar a exercir. Per desavinences 
politiques s’autoexilià a Cadaqués. Allà es- 
crivia articles sociòlegs que publicava en dia- 
ris i revistes afins a la seva ideologia. Milita
va en el Partit Republicà. La seva estènda a 
Cadaqués li servi per a idear una nau que na- 
vegués per sota les aigües de la mar, en 
adonar-se de les dificultats que tenien els 
cercadors de corali, que s’havien d’endinsar 
sota l’aigua per lliure, ja que no existien els 
atuells que avui usen els submarinistes. I aixi 
va sorgir de la seva ment l’ICTÌNEO.

Després dels esdeveniments politics del 
1848, es va refugiar a Franga, concretament 
a Perpinyà, i retornà un any després a Bar
celona, aprofitant una amnistia que promul- 
gà el govern, i aqui comengà a treballar in- 
tensament sobre la idea que havia concebut 
a Cadaqués, construint la nau que tant el 
preocupava. La botadura fou el 28 de juny 
de 1850 i la prova d’immersió, que fou un 
èxit, es va fer el 23 de juliol del mateix any, 
en el port de Barcelona. Poc temps després 
féu una segona prova en el port d’Alacant, 
davant del Ministre de Marina i altres perso- 
nalitats, repetint l’èxit de Barcelona. Va re- 
bre dels assistents a Pacte, moltes felicita- 
cions i unes grans promeses verbals, que mai 
no es convertiren en res positiu.

Aquest primer ICTÍNEO, de tracciò hu
mana, amb capacitai per a sis persones, me- 
surava 7 metres d’eslora, i 2.50 metres de

mànega, i pesava vuit tones. L’aparell pro  ̂
pulsor era mogut a mans per quatre homes. 
La seva forma s’assembla a un peix i arribà a 
aprofundir uns 20 metres sota Paigua. Fou 
una nau demostrativa per a constatar que 
era possible la navegació submarina. Havia 
inventât el primer submergible del món.

Molt aviat, i amb Pexperiéncia del primer 
intent, decideix construir PICTÍNEO II, 
molt més perfeccionat. El maig de 1864 es 
crea una societal, LA NAVEGACION 
SUBMARINA, els titulars de la qual eren 
Monturiol, Font, Altadill i Cia. El notari 
que atorgá Pescriptura va èsser Joaquim Se
rra i Murlá, de Barcelona, i la va inscriure el 
22 de maig d’aquell any. Es crearen unes 
CÈDULES, de 25 duros cada una, que subs- 
crigueren infinita! de persones constitumt 
una autèntica suscripció popular. Sembla ès
ser que el nostre gran patrici. Pere Turull 
Salient, fundador de la Caixa d’Estalvis de 
Sabadell, fou visitât per Monturiol, possi
blement per a recabar la seva col.laboració 
econòmica.

Aquest segon vaixell, segons alguns deis 
biógrafs consultais, ja portava la tracciò per 
un motor de vapor, com a propulsor. Tenia 
doble case de fusta folrat amb planxes de 
coure, un joc de bufetes i bombes que li per- 
metien regular el moviment vertical del des- 
cens amb la màxima precisiò. Introdueix un 
generador d’oxigen i un ventilador que feia 
circular Paire dins la nau. Les proves foren 
més satisfactóries que les del primer ICTÍ
NEO, però per una sèrie de minúcies admi
nistratives, perd la confianga dels accionis- 
tes que finalment li embarguen el submarí el 
1868, fent-s’en cárrec la societal NAVEGA
CION E INDUSTRIA, per èsser el creditor 
més important. Aquesta entitat desguassa la 
nau i reparteix Pimport del que es va realit- 
zar, entre els altres creditors.

Queda desenganyat i moralment desfet. 
Com sigui que segueix creient en la possibili
tà! del seu invent, recopila totes les dades, 
documentació i plánols, i amb Pexperiéncia 
que havia tingut, escriu un Ilibre, ENSAYO 
SOBRE EL ARTE DE NAVEGAR POR 
DEBAJO DEL AGUA, que no pot publicar 
per manca de recursos económics. Sis anys 
després de la seva mort, que fou el 6 de se
tembre de 1885, algú a qui li caigué a les 
mans l’original, el publica i surt el Ilibre, que

servi de base a un altre espanyol, ISAAC 
PERAL (1851-1895), que prossegueix la idea 
i posa al dia a Cartagena un nou tipus de 
submari, molt més perfeccionat que els que 
havia construít en Monturiol.

Es pot considerar a Monturiol com a un 
enginyer autodidacta, ja que mai cursà la ca
rrera i la seva obra no fou reconeguda fins 
després del seu óbit. Tots els estudiosos de la 
labor d’aquest català poden consultar-la en 
el Musen Marítim de Barcelona, on están 
hostatjats tots els documents i projectes que 
en vida féu Monturiol. Malgrat aixó que 
diem, a Figueres es troben, molt escampáis, 
diversos documents, algún deis quals he tin
gut a les mañs.

El segell es de 20 ptes. de valor facial i en 
eli es pot contemplar Pefigie de Monturiol i 
uns esquemes de PICTÍNEO. Està imprés 
en calcografía a dos colors, sobre paper es
tuca!, engoma! mat i fosforescen!, i el seu 
dentat és el 13 3/4. ■

FILATELIA
DOMFIL
SEGELLSl 

MONEDES PER A 
COL.LECCIONS

Sant Antoni, 3 
Tels. 725 87 79 - 725 29 18
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Llìbres
TERRA

NOSTRA

VISIO DE L'ALTA 
GARROTXA
Auior. Estanisiau Torres 

, Joachim  Castells

VISIO DE
L’ALTA GARROTXA

<s una obra original que reu- 
neix molt diversos mèrits, cons- 
tituïnt una valuosa aportació a 
la bibliografía de descripció i 
valoraciô de les comarques ca
talanes. Son un centenar de pà- 
gines saboroses i atractives que, 
no solament complanen a qui 
les llegeix, sino que inviten à re- 
córrer i pet jar una de les contra
des més feréstegues i solitàries 
del pais.

No es tracta d’una Guia o 
d’un treball de freda erudició 
geográfíca sino d’un testimoni 
molt matisat i actual dels diver
sos aspectes més intéressants de 
la Garrotxa. El llibre està bella- 
ment il.lustrât.

S’hi reprodueix un mapa de 
la comarca.

Aquest llibre ha estât éditât 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i de la Caixa de 
Sabadell: Figura en la col.lecciô 
Terra nostra, Edicions Nou Art 
Thor.

JOAN OLIVER TAL 
COM RAJA 

de Xavier Borràs. 
Ed. El Llamp

X - i ’autor ha transcrit unes 
converses amb Joan Oliver, que 
foren realitzades l’any 1983, no 
havent-se publicat fins ara per
qué el poeta va demanar que no 
ho fossin fins després de la seva 
mort. Aixi s’ha acomplert 
aquest pacte.

Malgrat que el llibre no té 
una cronologia temàtica, evi
dencia que ha estât fruit d’unes

converses entre dos amies. Més 
encara, un monôleg; és J.O. qui 
parla i ho fa sense embuts de 
cap mena, dient tot el que té el 
pap, que no era pas poca cosa. 
J.O. era un excel.lent conversa
dor i quen engegava no parava; 
rie i agut, critic i estripador de 
mena, ha parlât sempre sense 
pèls a la llengua: al pa, pa; i al 
peix, peix. I si pica, rasca.

Les opinions de J.O. son ben 
genuïnes, producte de la seva 
observado i anàlisi, inspirades 
per tots els vents que van 
airejar-lo al llarg de la vida. Eli 
ha emprat, sovint, una agressi- 
vitat crua i dura, a voltes irres- 
pectuosa, provocant reaccions 
a tots els nivells.

En tot el llibre, a part del sa- 
fareig, hi ha una gran dosi 
d’humor, perqué J.O. era un 
humoristic càustic -satiric a 
voltes- perqué com bé deia ell 
mateix, havia vist que tots els 
episodis tenen un cantó dramà- 
tic i un cantò grotesc i còmic.

Eli s’ha carregat a les pa- 
tums, simbols i personatges, i 
s’ha divertit dient-ho sense atu- 
rador. En aquest llibre es con
ten moites coses, resultant una 
lectura recomenable ja com a 
diversió ja com a testimoni 
d’un home que ha viscut i judi- 
cat la seva època.

FEDERICO MOMPOU. 
Vida, textos y documentos. 

De Qara Janés

X -ia  “ Fundación Banco Exte
rior’’, ha éditât aquest llibre el 
quai s’inclou en la “ Colección 
Memorias de la Música Espa
ñola” . El llibre consta de 500 
pgs. de textos amb il.lustra- 
cions i reproduccions, aixi corn 
alguns dels escrits del propi 
Mompou, traçats amb “ lletra 
d’qrfebre” .

És aquesta una molt ben do
cumentada obra, realitzada per 
Clara Janés, filia del malaguan- 
yat poeta Josep Janés. Entre 
ambdós, Mompou-Janés, s’es- 
tabli una gran amistat, de la 
qual nasqué el cicle de cançons 
Combat del Somni. Obra singu
lar que, per si sola, evidencia 
l’autenticitat sensible d’un poe
ta i un músic tan arrelats en el 
sentit català com oberts al 
“ sentit Universalista” , com diu 
el prologuista, Enrique Franco.

Clara Janés ens ve a desco- 
brir l’existèneia del compositor, 
la seva vida cordial, el seu inte
rior il.luminat; interpreta les

fìàrko
Vida, textos y  dêcmmàm.

Qlmjam

paraules i els silencis expressius 
de Frederic, el missatge que 
amaga i descobreix la seva mú
sica.

L’aspiració de l’autora és 
“ oferir al public lector una vi- 
sió totalitzadora de la persona- 
litat humana i artística del mú
sic, i de la seva importancia a 
nivell universal en el terreny de 
la composició” . Clara Janés ha 
aconseguit, verament, fer una 
obra molt positiva.

“PAIDEIA”
Un llibre sortit amb 

bon peu

D’un écit força notable es 
pot qualificar l’obtingut pel lli
bre del P. Calassanç Balagué, 
“ PAIDEIA” , éditât l’any pas
sât, 1986, per l’Editorial Claret 
de Barcelona, dina la Col.lecció 
“ Els daus, 75” , i amb una bo
nica edició il.lustrada amb di- 
buixos de Josep Colomina. 
“ PAIDEIA” , Pedagogia fami
liar a l’abast, i edició feta du
rant el 1986, any del II CON
GRÈS INTERNACIONAL DE 
LA LLENGUA CATALANA, 
amb dedicació de fautor, “ ais 
pares deis meus alumnes” . 
D’aquest llibre, en pocs mesos, 
han estât venuts a la nostra ciu- 
tat més d’un miler d’exemplars.

Potser no sigui aquesta xifra 
una de les més altes ni més re
marcables d’una edició, però si 
tenim en compte que es un lli
bre fet per a la pedagogia i la 
formació deis pares deis petits i 
joves alumnes de qualsevol es
cola, i no pas de cap llibre per a 
l’esplai o el goig literari; que no 
és tampoc, un llibre d’estudi 
obligat per a l’aprovació d’una 
assignatura determinada, sinó 
tan sois per l’afany de guanyar 
una millor manera de ser deis

homes de demá comptant amb 
més coneixements i més forma- 
ció que la deis seus pares..., 11a- 
vors si que haver venut mil Ili
bres aqui, és tot un éxit.

I és important perqué, en 
aquesta “ PAIDEIA” del P. 
Calasanç, s’hi han fixât ulls de 
gent del món de l’ensenyament, 
i n’han admirat la seva impor
túnela pedagògica. I... és curiós 
que fins i tot, a fora de Saba
dell, hi ha llocs que el donen 
com a premi, com a obsequi.

( Ja n’haviem parlât aquí ma
teix, en aqüestes págines i en el 
seu moment, d’aquest llibre de 
l’escolapi P. Calasanç Balagué, 
ran de la seva publicació, però, 
donat aquest cas, en el qual 
s’ha fet tan manifest l’interés 
per la seva “ PAIDEIA” , 
creiem no és fora de lloc de 
tornar-ne a parlar i en fer-ho, 
felicitar-nos, aplaudint que a 
casa nostra hi visqui l’afany de 
coneixements, de gust per l’en- 
senyament en l’esperir dels in
fants i adolescents, el desig de 
millorament espiritual. Un fet 
que enorgulleix la societat 
actual. R.T.

VIVÈNCIES, 
de Josep Sanromà i 

Mañas

xX .q uest és el titol del llibre 
que ha escrit Josep Sanromà, 
il.lustrât per eli mateix. Hi ha 
un recull de poemes i pensa- 
ments que fautor distribueix en 
tres périodes que van de f  any 
1966 al 1986. Vint anys, dones, 
de vivèneies que fautor ha tras- 
lladat al paper i són una comu- 
nicació amb la naturalesa ma- 
jorment, si bé s’hi inclouen te
rnes diversos; tots ells, això sí, 
són el batee d’aquest pintor- 
poeta que amb el pinzell o bé 
amb la ploma s’enderia amb tot 
allò que té al davant i que li fa 
despertar sentiments i l’inspira 
reflexions.

Josep Sanromà és d’un tem
perament inquiet i d’un esperir 
sensible; té un verb planer. En 
la seva obra hi ha honestedat i 
creiem que ell mateix reflecteix 
el què és i què representa aques
ta obra: “ Un any de pintor- 
jardiner m’ha costat aquesta 
obra que avui presento. La 11a- 
vor ha estât bona, el fruit pot
ser podia ser millor. Però... 
això sí; hi he posât entusiasme, 
il.lusió i amor” . Tres qualitats 
que es palesen al llarg de les 
tres-centes págines que compo
sen “ Vivèneies” . ■
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Regne minerai
Un món desconegut
per Joan A bella Creus

â  ̂/s primers brots de la mineralogia moderna.
La paraula minerai no fon utilitzada com 

a tal fins que es féu pública la obra “ De mi- 
neralibus” , del monjo dominie, Sant Albert 
Magne, teòleg, filòsof i alquimista, nat a 
Suàbia (Alemanya) el 1193, i mort a Colònia 
el 1280. Aquesta obra ens descriu uns 95 mi
nerals i d’altres substàncies conegudes fins 
aquell moment, l’obra dóna a conèixer ja la 
paraula minerai, a tota l’Europa Occidental.

Aquest mot pot tenir un origen Celta, supo- 
sició plantejada perqué els termes; mena, me- 
tall i mina, en escocés reben la denominació de 
“meinn” , i en Galés “mwn” o “mwyn” .

El primer impulsor de la mineralogia mo
derna fou el metge alemany, Georg Bauer, 
conegut amb el nom de Georgius Agricola, 
(1494-1555), reconegut expert en mineria.

Publicaren la seva obra un any després de 
la seva mort, el 1556. El llibre duu el nom de 
“ De re metallica” i “ De re fossilium” ; mos
tra ja, amb tot detall, la práctica de la mine
ria, la metal.lùrgia i inclou, ja, la primera re- 
copilació de minerals, classificant-los en te
rres, substàncies, pedres i metalls. Dóna un 
veritable valor diagnòstic a propietats fisi- 
ques dels minerals tais com el color, la lluï- 
sor O la duresa, aportant fins i tot una hipó
tesi raonable sobre la gènesi dels minerals 
que, segons creia eli, era deguda a processos 
de meteorització i per l’acciô de les aigües 
subterrànies, donant-se aixi, en aquesta épo
ca, un gran pas per a la mineralogia, esguar- 
dant-se per primer cop la importància dels 
caràcters geolôgics.

Se sent ja la nécessitât d’una classificaciô, 
assentada en uns principis fixos.

Sorgeixen, aixi, contemporanis de Bauer, 
corn Paracelso (1493-1541), Andrés Casalpino, 
O Conrado de Gésnero (1516-1565), que recu- 
lleri el saber sobre els minerais en aquell temps.

És ja el 1661 quan la mineralogia pren un 
sentit propi corn a ciéneia dels minerals, és el 
gran savi fisic i quimic anglés Robert Boyle, 
nat a Lismore (Irlanda) el 1626 i mort el 
1691, que publicà la seva obra el “ quimic es- 
céptic” , transformant 1’Alquimia en quimi- 
ca i séparant la mineralogia de la quimica i la 
fisica. Examina, també, els fenômens eléc- 
trics que presenten certs minerals.

L’altre factor pel qual la mineralogia pren 
un nou sentit és la publicaciô, el 1669, de 
l’obra “ Prodromus Crystalographice” , co- 
neguda habitualment per “ prodromus” , 
escrita per Niels Stenseb o Nicolaus Steno, 
en la seva forma llatinitzada, que nasqué a 
Copenhague (Dinamarca) (1638-1686).

Aquesta obra contribui notablement al 
desenvolupament de la mineralogia, i amb 
ella naixia una ciéncia auxiliar d’aquesta, la 
Cristal.lografia.

Els estudis de Steno sobre la morfologia 
dels cristalls de quarç, adonant-se de les di- 
feréncies de procedéncia, tamany i constitu- 
ció el porten a definir la Ilei de la constància 
dels angles cristal.iogràfics.

El 1671, Becker investigant els efectes que 
produïa el foc en èsser exposât sobre els mi
nerais, descobreix noves propietats tèrmi- 
ques d’aquestes substàncies. Llavors, els es
tudis sobre minerais passen per un période 
de privatització de noves teories innovado
res, que durà quasi un segle.

Curiositats gràfiques

Per comprar o vendre cases i pisos s’empra 
tota mena de propaganda, però, com 
aquesta que reproduì'm no n’haviem vista

Això d’“anar de 
pai a pai” , com 
“anar de banda a 
banda” , està 
représentât en 
aquesta foto. Els 
dos pals ocupen 
banda i banda de 
la vorera...

Mes senyals...
Heus ad una altra que ve a omplir -i en 
aquesta ocasió a vessar- el tema de les 
senyalitzacions. Aquesta vegada algú s’ha 
passât i ens deixa ben malparats... 
Pequem per excès o per defecte...
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- Estic espérant 
que TV-3 em cridi 

per actuar en et 
Show de VÁngel Casas...

A la Bassa de Sant Oleguer.
Tothom endiumenjat. I  la mamà-carrabina, 
corn sempre, al bell mig, 
corn el dijous...

M ’ho passo força bé llegint 
el premi de novel.la Sant Joan.

- Amor meu, 
et comunico que ja som 

SIS MILIONS...

MONTESINOS Gracia, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell VIATGES GODINA, S.A.
Recordi... per Catites - Banderes - Tapisseria - Cortinatges Sant Quirze, 11 - Tel. 725 62 99

Moquetes - Cobrellits SABADELL Crup A Titol 412



No espereu més.

Seguiu la linia Opel Kadett.
El més avançai de l’enginyeria alemanya Opel marea la linia 

a seguir: Opel Kadett. Un automobil en tota la linia. Per la seva 
excepeional aerodinàmiea, la sevagran varietat de motors. Pel seu 
gran espai interior i el seu immens maleter.

Amb una eeonomia que comença en el seu preu i continua 
en el seu consum.

Gaudiu, l’Opel Kadett és al vostre abast.

Aquí el teniu.
■©-

vallesauto
Gtra. de Terrassa, 225  

Tels. 726 31 66 - 726 35 43  
SABADELLConcessionaris Oficiáis

Millors per experiència





‘Estudi de figura” (1967).

EI requadre assenyalat és el que s’ha fet servir per a la 
composiciô de la portada.

‘Maternitat” (1967).
Aqüestes dues obres d’Antoni Vila Arrufat 
pertanyen a la col.lecciô del

BANC DE SABADELL
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Pòrtic

i ha coses que son senzillament in
discutibles. ¿Quin sabadellenc no 
t robará plausible la idea de fer, en
cara, un homenatge més al seu 
compatrici Antoni Vila Arrufat? 
¿ Quina persona versada i entesa en 

les arts plàstiques no sentirà un especial goig en 
veure exalçada reiteradament la figura d ’un ar
tista excellent? Aqüestes i altres consideracions 
del mateix ordre ens han portât a donar efectivi- 
tat al propósti que temps ha teniem de dedicar 
un número sencer de QUADERN al nostre ad
miral i estimât artista. I  així podem avui oferir 
aquest monogràfic, en la confecció del qual po- 
driem dir que hi hem posât els cinc sentits i que 
-ho diem sense modèstia- ens sembla no desme- 
rèixer de la personalitat prestigiosa que n ’ha es
tât, primer, el motiu i, ara el tema.

En aqüestes pàgines queda compendiosament 
glossada l’obra magistral d ’un artista que ha ex
cel, lit al llarg d ’una pila d ’anys -i que encara, a 
la seva avançada edat, està “en actiu”- en la 
pintura mural i de cavallet, en el dibuix, en el 
gravai, en el vitrail; que ha estât distingit amb 
importants guardons i que ha merescut en tot 
moment judicis favorables de la crítica més sol
vent i més rigorosa. D ’un artista que, d ’altra 
banda, ha estât mentor i mestre d ’artistes, punt 
de referència obligada per a l’avaluaciô d ’obres 
coetànies sobre les quais és evident la seva in- 
fluència temàtica, estilística, fins i tot quant a 
particularitats tècniques i d ’ofici. Per la segure- 
tat de la seva trajectòria i per l ’àmplia projecció

Autoretrat -1987-

que han assolit els fruits saborosos i madurs de 
la seva infatigable activitat, la figura de Vila 
Arrufat assoleix indubtablement la categoria 
dels clàssics.

No podriem silenciar que en l ’aplec i selecciô 
dels materials que omplenen aqüestes pàgines, i 
en la motivació que les ha fe t possibles, hi ha 
una forta dosi d ’afecte envers l ’home que es tro- 
ba darrere el nom i les obres de l ’artista. La qua
li tat humana de Vila Arrufat, la seva exquisida 
Sensibilität, l ’afabilitat del seu tracte, la senzille- 
sa que es trasllueix en tot el seu capteniment són 
qualitats prou conegudes de tots aquells que el 
coneixen. No es pot dir, tanmateix, que consti- 
tueixin una sorpresa, puix que gairebé hom les 
deduiria de la contemplaciô de les seves crea- 
cions artistiques. Aquella pau, aquella screnor, 
aquell equilibri, aquella dolcesa, aquella harmo
nía que respiren les seves obres, les trobeu també 
-és que podia ser d ’altra manera?- en el seu ca
rácter i en tots i cadascun deis aspectes de la seva 
vida quotidiana. Res de teatralitat ni d ’exabrup- 
tes, ni en la seva obra ni en la seva persona! La 
compenetració, la fusió íntima i indissoluble en
tre l ’home i l ’artista, assoleix, en Vila Arrufat, el 
més alt grau que hom pugui imaginar.

Sense cap mena de reticéncia, dones, és com la 
nostra revista ha pogut confegir aquest mono
gràfic, que, com queda ben palés, compta amb 
destacables col.laboracions. I és que parlar o es- 
criure de Vila Arrufat, a tothom ve de gust i, per 
a molts, és considérât com un privilegi.
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Portada:
Disseny de 

Joaquim Busquéis 
(Fragment d ’un oli 

d’Antoni Vila Arrufat).

Díbuixos i il.lustracions:
A. Vila Arrufat, Emili Hierro, A. Masvidal i Jordi Roca. 
Potos:
Arxiu de la familia Vila Arrufat, Arxiu de l’Académia de 
Belles Arts, Arxiu del Museu d’Art, Lluis Brunet, Joan Cusco, 
Joan Escapa, Arcadi Gili, Pere Monistrol, E. Vila Delclós i Arxiu.
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Antoni Vila Arrufat, sabadellenc predar i glòria de I’art català
Per Joan A. Maragall, de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

embla que no hagin passai seixanta 
anys des que un dia del 1926 aparegué, 
a la Sala Parés -poc temps després 
d’haver-la jo adquirida-, un home vene
rable, amb barba blanca i barret negre 
d’ales amples, que em va demanar per 
exposar a la galeria, tal i com ho havia 
fet en l’època del Sr. Parés. Jo no el co- 
neixia, però el Sr, Josep Soler, antic 
col.laborador de la Galeria, em digué 
que es tractava d’un bon pintor, que es 
deia Joan Vila Cinca: l’exposició es ce
lebré amb èxit en una de les saletes que 
aleshores dividien la gran sala actual. El 
record inesborrable del seu tracte i de la 
seva bonhomia el mantinc ara, i se’m fa 
novament present cada vegada que veig 
entrar, a la galeria, el seu fill Antoni Vi
la Arrufat.

També és ara una figura venerable, 
que camina amb la pausa del seu pare, 
que enraona també amb calma i mitja 
veu; que diu sempre les paraules justes i 
precises i no en dia cap de sobrera, que 
és igualment la imatge de la bondat, de 
la serenità!, de la Integrität i del bon 
quefer.

Els temps han passai llargs, la pintu
ra naturalista de molts artistes del 
començament del 1900 ha quedat com 
un record testimonial d’una època post
romàntica, que naixia paral.lela amb 
la Renaixença literària i cultural. Aque- 
lles obres, llavors tan fidels a la realitat, 
són ara peces históriques de tota una 
época, que a mi em va tocar de viure 
molt cap al seu final. Antoni Vila Arru
fat s’inicià llavors en la pintura, però 
amb un aire diferent, perqué eli era fill 
d’una época Noucentista que havia in
formât fortament la seva personalitat. 
Un cert retorn a les formes clássiques 
s’havia imposât en molts pintors, enco- 
ratjats per la influéncia d’Eugeni d’Ors, 
veritable creador d’aquell corrent renai- 
xentista que defensá des del seu famós 
“ Glossari” i en molts altres escrits.

Aquell jove tenia uns 30 anys quan el 
seu pare exposava per darrera vegada a 
la Sala Parés; portava dintre seu un es- 
perit nou, fill d’una joventut valenta i 
ardida, que es mirava el futur amb opti
misme i trencava molts motllos del pas
sât, respectant-ne, però, les esséncies, i 
assegurant, així, una continuítat de 
l’obra ben feta, que no ha mort mai, 
encara que canviïn totalment els seus 
môbils creadors.

Amb aqüestes premisses familiars, i

Foto d ’E. Vila Uelclós.

sota la influéncia deis nous aires que 
llavors corrien, Vila Arrufat trobá da- 
vant seu un camp amplissim, en el qual 
podia projectar, en el seu futur, tota la 
seva obra, sense les limitacions que pot- 
ser havien informât la pintura immedia- 
tament anterior.

Tot i aquesta adscripció al Noucen- 
tisme, que li ha estât donada per critics i 
historiadors, Vila Arrufat ha estât sem- 
pre un artista independent, una mica 
allunyat de la seva generado, i amb una 
personalitat molt propia i profunda- 
ment manifestada, perqué ha estât un 
gran treballador, constant i responsa
ble, que ha acceptât tots els reptes que li 
han estât presentats en oferir-li grans 
decoracions murals, que constitueixen 
bona part de la seva obra pictórica. Va 
començar-les l’any 1925, a Faltar de 
Sant Roe i Sant Sebastiá del Gremi de 
Fabricants de Sabadell, a l’Església de 
Sant Félix, i les va seguir de forma con
tinuada fins l’any 1965: testimonis 
d’aquesta activitat mural es troben a les 
Esglésies de la Concepció i de Sant 
Vicenç, a la farmácia de Joan Garriga, 
al Santuari de la Salut, a la Caixa d’Es- 
talvis i al Gremi de Fabricants de Saba
dell, a l’Ajuntament de Barcelona, a la 
casa Bartomeu -ara convertida en Cen
tre de Documentació Musical- i en 
molts oratoris particulars de Barcelona 
i d’altres poblacions de Catalunya i 
l’Argentina. Totes aqüestes pintares el 
sitúen, sens dubte, com un deis grans

mestres de la pintura mural que ha tin- 
gut recentment Catalunya, pintares en 
bona part de carácter religiós, però 
també moites de carácter civil; la majo- 
ria d’elles es conserven i són veritable 
testimoni de les altes qualitats de Vila 
Arrufat per les composicions murais.

Paral.lelament, l’artista s’ha dedicai 
sempre a la pintura de cavalle!, princi- 
palment en ternes de figura, i ha donat a 
la pintura catalana un conjunt d’obres 
exemplars, de carácter molt personal, 
molt independent, de tendèneia clàssi
ca, però amb una expressió molt actual. 
Els seus models han estât, moites vega- 
des, la seva pròpia familia, la qual cosa 
ha donat un tó d’intimitat a la seva 
obra. No ha defugit, però, en determi- 
nades ocasions, principalment a Paris, 
els temes urbans i en diverses époques 
ha fet retrats, interiors i grans composi
cions, que avui són peces cabdals de la 
pintura catalana contemporània, bona 
part de les quais es troba en els museus, 
tant locals com internacionals.

Tot això li ha fet merèixer molts pre
mis, medalles i distincions, que no és 
aqui el Hoc d’enumerar, però que afir
men un reconeixement oficial i públic 
de la gran vàlua d’aquest artista.

Els que el coneixem bé i hem segui! 
tota la seva obra trobem que hi ha una 
fusió total entre l’home i l’obra: la ma- 
teixa bondat, la mateixa serenor, la ma- 
teixa independència, la mateixa exigèn- 
cia, la mateixa integritat que hi ha en 
un, es trasllueix, també, en l’altra; és a 
dir, l’home i l’obra són com una sola 
cosa que Catalunya ha tingut el do de 
rebre, perque serveixi d’exemple d’una 
de les facetes més netes i clares d’una 
època turbulenta que, afortunadament, 
no ha exercit la seva influéncia en 
l’obra de Vila Arrufat; eli s’ha mantin- 
gut a part, de vegades isolat, però sem
pre “eli mateix” , sense tòrcer-se a cap 
“ isme” i mantenint, tothora, la seva 
personalitat ben acusada.

És just que “ Quadern” vulgui dedi
car una edició monogràfica a Antoni 
Vila Arrufat, sabadellenc predar i glò
ria de les arts catalanes.



926

El taller del meu pare

“ El taller del meu pare’’.

^  ón tantes les coses que aquests mots 
suggereixen que no sé com començar, 
perqué representa tornar a l’inici de la 
meva vida per veure com es van desen- 
volupant davant els meus ulls coses que 
d’una manera tan clara les veig -és cert, 
les veig- com si haguessin succeit ahir 
mateix. Fet ben misteriós després de 
tants anys.

He dit l’inici, i és cert: els meus pares, 
i més précis encara la mare. La meva 
mare, el seu tracte, l’educació que ella 
em va donar, amb molta naturalitat i 
personalitat i que m’influí per tota la vi
da estalviant-me l’odiós col.legi, com 
ho era per a mi en aquells anys de la me
va infantesa un xic delicada.

La meva mare no em va ensenyar les 
lletres sino els objectes, els colors, els 
contrastos de qualitat que jo veia i rete
nia amb curiositat.

Després i com aquell qui no fa res, ve 
l’accio del meu pare en l’ámbit íntim 
del taller. Recordo que fou quan jo te
nia l’obsessió de fer preguntes sense pa
rar i quan sense adonar-me’n anava 
créant el meu món. I és natural que, per 
a un infant educat com jo ho havia es
tât, l’ambient del taller fos per a mi un 
paradis.

Cal que expliqui com era, i per qué 
era tal com era, el taller del meu pare.

El meu pare passà cinc anys a l’escola 
de San Fernando a Madrid, subvencio- 
nat amb una beca de l’Ajuntament de 
Sabadell, i en torná per a restar ja per 
sempre més a Sabadell quan morí el seu 
pare.

Jo suposo que a Sabadell devia enyo- 
rar 1’ambient dels amies artistes de Ma
drid: aixô tal volta li devia suggerir la 
creació, juntament amb uns pocs com-

panys, d’un estudi on reunir-se i gaudir 
d’un agradable ambient artistic. 
D’aquest petit cenacle d’artistes, més 
tard en sortirien académies i escoles.

El record i enyorança dels sens anys a 
Madrid encara era més palés a casa, i li 
calia envoltar-se i viure enmig d’objec- 
tes, pintures, tapissos de coloracions 
exotiques, marcs daurats, espases de 
moites mides, trabucs, pistoles anti
gües, espingardes, arcs i fletxes, guita- 
rres, màscares xineses, armadures de 
samurai, paletes de pintor, etc...

Vaig anar creixent, i ja podia enfilar
me dalt d’una escala i mirar més de 
prop tots els objectes que, en tenir-los a 
l’abast de la mà, formaven i engrandien 
el meu món.

No és estrany que la influéneia de Tes
tada del pare a un Madrid en el quai la 
figura dominant era Fortuny, i la seva



927

Joan Vila C'inca i la st>a lamilia en el (aller de Sahadell.

admirable técnica d’aquarel.lista, sigui 
també palpable en algunes aquarel.les 
del men pare.

En fer-me més gran es va definint el 
meu cami: vaig a la Caixa a dibuixar del 
natural i, pocs any s després, vaig a la 
Llotja de Barcelona on, emocionat, 
veig i dibuixo per primera vegada una 
dona nua. Recordó que el primer dia, el 
pare, que també havia anat a Llotja, 
m’hi volgué acompanyar pie d’il.lusiô i 
remémorant la seva joventut.

Molts dies, en tornar de Barcelona, 
entrava al taller del pare on trobava una 
calma i un ambient que cada vegada em 
feia comprendre més l’encís i el valor de 
cada obra, i escoltava atent els conseils 
de r estimât pare.

Acabats el meus estudis a Llotja em 
quedá una sensació de soledat, un xic 
com si em trobés al mar i amb prou fei- 
nes sabés de nedar. Una mena de deso- 
rientació va envair el meu cap; tot era 
preguntar-me quin camí havia de seguir.

Estada a París: anava a tots els con
certs i vaig saturar-me de música; vaig

pintar, però sobretot em vaig enyorar. 
En canvi no fou així durant els pocs me- 
sos que vaig estar a Itália: tot seguit 
vaig sentir una pau, una sensació de 
certesa, de convicció del carni a seguir. 
Al cor m’hi va néixer una esperanza.

Ara, en rellegir aqüestes ratlles, 
m’adono que m’he apartat del meu pro
pósi! de parlar del taller del meu pare, i 
aquesta no és pas la meva intenció ja 
que el que voldria és mostrar com en to
ta la meva evolució, i constantment en 
tota la meva vida, quasi sense adonai- 
me’n, va sorgint aquest record; i la seva 
preséncia, si de vegades sembla allunyar- 
se, sempre torna amb enyor. És certa
men! per a mi una heréncia vital.

Si mireu les fotos que publiquem, 
comprendreu com és difícil d’oblidar 
aquests records emotius i familiars, 
plens de la fantasia que omplia 
l’estanga. El taller era el lloc de medita- 
ció i creació, de concretar sobre la tela 
alió que primer tens a la ment. De tot 
aixó en podeu deduir com estimava i es
timo aquest trastam veil. Ara que ja

som a l’any 1987, mentre escric aqües
tes ratlles, estic ben assegut en el sofà 
venerable que presidia el taller del pare, 
i sento les hores que toca el meravellós 
rellotge de metall repussat que en la fo
tografia podren veure que penja sobre 
el sofá-llibreria que projectá el pare, i al 
meu entorn veig la velia guitarra que de 
jove solia tocar, i tots els mobles des de 
les cadires al cavalle! que feia servir el 
pare i que també he fet servir jo mateix. 
És aquest món d’objectes que em feia i 
em fa companyia, objectes i estris que 
miro sense cansar-me’n perqué és el 
TALLER DEL MEU PARE. I em fa 
il.lusió i aconhorta veure com aquest 
ambient que tant m’ha marca!, és on 
s’ha format com a pintor el meu fill 
Joan, i el mateix que anys més tard 
també han viscut els meus néts. En tots 
els objectes hi continua viva i operant la 
mágia i l’encant del taller de Joan Vila 
Cinca.

Antoni Vila Arrufa!
Sant Sebastià de Montmajor, 

l’agost del 1987
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Evocado
per Joan Oliver

En ocasió de les bodes d ’or d ’An toni 
Vila Arrufat i de J osepa Grau Mol ins, 
Joan Oliver els dedicò unes railles, de 
carácter intim, plenes de records i senti
ments entranyables.

D ’aquell text que, segons diu fautor, 
va ser escrit “a raig, sense preocupa- 
cions d ’estil, simplement corn un tribut 
a l’amistat”, en transcrivim, a conti
nuado, al guns paràgrafs adreçats parti- 
cularment a Antoni Vila Arrufat.

f aig conèixer primer 1’Antoni que la 
Pepita. Devia ser cap a I’any disset i di* 
vuit. El seu pare i el meu eren amies i a 
més Joan Vila Cinca havia estât el meu 
mestre de dibuix ais escolapis. En 
aquell moment els Vila vivien al carrer 
de Sant Josep i alli vaig anar a veure 
l’Antoni diverses vegades. L’ambient 
d’aquella llar em va plaure extraordinà- 
riament des del primer contacte. Diferia 
radicalment del de casa meva, on impe
rava un fort autoritarisme paternal i ex- 
cessivament burgès. Jo aleshores ja te
nia les meves idees que m’havien fet to
par amb el meu pare, el quai bé que ens 
estimava de debo, ens estimava massa. 
Es allò que diem: “ de tant que t ’estimo 
t’apunyego’’. Eli tenia les seves raons; 
cap a l’any 1909 havien mort quatre 
dels meus germans, victimes d’una epi
demia; i el pare defensava les vides dels 
que haviem sobreviscut amb una ener
gia tremenda.

Com deia, la casa dels Vila era acolli- 
dora, oberta, moderadament bohèmia 
(i aquesta darrera nota era la que més 
atreia). El taller del pintor em merave- 
llava, farcit de mobles antics, de pinta
res, d’escultures; l’eixida era fresca de 
verdor viva i de cerámiques que també 
semblaven vives. I la gent! El pare, 
d’aparença sorruda, imposava amb un 
aire d’austeritat i de seny; la mare sere
na, i parladora, acollia els amies dels 
sens fills amb una hospitalitat que et 
guanyava el cor, les noies delicioses, 
mesurada la gran, la petita riallera i co
municativa, les dues belles. L’Antoni, 
una mica més gran que jo, era per a mi 
un model d’home, que m’inspirava una 
enveja admirativa. Admirava especial- 
ment la seva traça de dibuixant i de pin
tor, de creador de beilesa, de formes i 
colors harmoniosos.

Sovint anava en aquella casa llavors 
que els Vila s’havien traslladat al ma-

l)c marxa cap a Sant l.lorenv (1919). Kls dos del cciilrc; Joan Oliver (amb camisa blanca) i \  da A rrnlal.

teix carrer on jo vivia, el carrer del Jar- 
di, després de Bèlgica. L’Antoni era el 
nostre assessor artistic i uns quants anys 
va dirigir el pessebre de ca l’Oliver, tra- 
dició que el meu pare estimava i ens feia 
estimar. L’Antoni va passar breus tem- 
porades estivals al Marquet de les Ro
ques. El meu germà Antoni, que de 
molt jove va sentir vocació per la pintu
ra, i que havia estât el seu deixeble, i jo 
l’acompanyàvem a pintar pels voltants. 
Recordo una nota que va fer d’una ma- 
sia veina. Can Brossa, que ara té la me
va cunyada Teresa Barata. Jo li parlava 
dels meus assaigs poètics. La seva com- 
panyia i la seva conversa eren per a mi 
enriquidores.

També havia vingut a ca l’Oliver, la 
casa pairal, a Castellar del Vallès. Una 
nit d’estiu hi vam celebrar una vetllada 
per iniciativa de l’Antoni: un concert de 
guitarra pel seu amie Sàinz de la Maza. 
El concert i la conversa es van allargar 
tant que vam haver de recórrer a les es- 
pelmes, tot i que el gasogen era de mol
ta capacitat.

El camping que vam instai.lar l’any 
dinou, a la Font del Saiic, a l’ombra de 
la Mola, mereix un paràgraf a part. 
Allá vaig conèixer realment l’Antoni, 
com vaig descobrir del tot l’originai 
personalitat de Francese Trabai que a 
partir d’aleshores va ser el meu amie in- 
tim. L’Antoni, junt amb en Ricard 
Marlet, es va revelar com el seny orde
nador de la vida en comú. Perqué ni 
d’en Trabal ni de mi se’n podia esperar 
gran cosa. Ens passàvem les hores a

l’hamaca cantant amb mala veu les 
cançons en castellá! Un dia vam ser vi
sitáis per alguns elements de l’Acadé- 
mia de Belles Arts, entre d’altres per 
l’inefable Durancamps, el qual s’esga- 
rrifá de les nostres condicions de vida 
(sort que li vam fer creure que disposa- 
vem de força eléctrica i, en efecte, un fil 
eléctric clavat a la roca semblava donar
nos la raó). Eli s’estranyava que l’Anto- 
nio, s’hagués deixat arrossegar per uns 
xicots tan irresponsables com nosaltres.

Poc després, el jove pintor decidi 
traslladar-se a Paris durant una tempo
rada, com han de fer tots els pintors 
que s’estimin. Li vam oferir un banquet 
a l’Hotel Espanya. A l’hora deis discur
sos jo vaig gosar llegir uns versos infa
mes i en castellá (costum que havíem 
contret per tal d’escandalitzar els bur- 
gesos que ens permetien manipular el 
“ Diari de Sabadell’’, cosa que mai no 
vaig entendre). D’aquells versos encara 
en recordó unes estrofes;

Cuando vayas por el trottoir, 
amigo Vila, amigo Vila, 
piensa que en cada boulevard, 
desde la esquina o desde el bar, 
hay un ojo que te vigila, 
amigo Vila, amigo Vila.
Cuando llegues al carrefour, 
querido Vila, querido Vila, 
o lo cruces de norte a sur, 
piensa que arriba de la tour, 
hay un ojo que te vigila, 
querido Vila, querido Vila.
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Jo només tracía- 
va de posar l’Anto- 
ni en guàrdia con
tra els perills que 
oferia una ciutat 
tan disbauxada... 
Alguns deis assis
tent van trobar que 
la broma era de 
molt mal gust.

Anys més tard, 
tot anant d’excur- 
sió amb la motxilla 
a l’esquena, vam 
passar per la Valí 
de Sant Sebastiá, i 
alli l’Antoni es va 
enamorar d’un ca- 
salot gairebé en 
ruines que hi havia 
en aquell poblel 
abandonat. Des- 
prés la va comprar; 
i va ser l’origen de 
l’admirable caseriu 
al qual caldria do
nar el nom de Vila- 
town o cosa sem
blant, com també 
de la restaurado de 
l’església i, sobre- 
tot, de les vigoroses 
i imponents pinta
res murals signades 
AVA.

Em podria allar
gar més amb altres 
records per ais 
quais em caldria re
girar el meu caótic 
arxiu.

Acampad:) 
a la Foni 
del Saiic. 
Díbiiix de 

Mía Arrul'al.
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Antoni Vila Am ifat, o el dolç repos
per Pere Roca i Garriga

 ̂  ̂ ’una ciutat com Sabadell, de tan 
acusada i febril activitat, dinàmica i 
agressiva com poques, sembla estrany 
que en sortis un artista de les caractéris
tiques d’Antoni Vila Arrufat, que s’ha 
passât la vida pintant -mestrivolament 
per cert, i sense presses ni angoixes- 
quadres que respiren serenità!, placide- 
sa, abaltiment i dolç repos. I aixô sense 
que en cap moment hagi estât possible 
afirmar d’ell que, de sabadellenc, no- 
més ho era per naixença, però que no 
sintonitzava amb el nostre tarannà, que 
no era de la nostra cleda, que no se sen
tía compenetra! amb la seva ciutat, que 
no vibrava amb els nostres entusiasmes 
ni sentia les nostres inquietuds. Veus 
aci, dones, un cas notable i força curiós 
que ens fa rumiar.

Contra el que sembla ser l’opinió més 
generalitzada al respecte, jo diria que el 
mel.liflu Vila Arrufat que aigu, amb 
poc sender!, classifica com a artista 
mansoi i sense nervi, és i ha estât sem
pre un gran rebel, un inconformista a 
ultrança que heroicament no s’ha dei- 
xat dur per la voràgine del neguit més o 
menys gratuit -però en tot cas 
enterbolidor- que l’envoltava. 1 que 
s’ha entestat, un xic olimpicament, a 
veure del mòn i dels hornes, el que, 
mirant-ho bé, contenen de serenor, 
d’assossec i de beatifica pau. Aixi, allò 
que podria semblar, en les seves obres, 
fácil abandò a l’encís d’una temàtica 
d’irreal placidesa, resulta èsser, en rea
lità!, fruit d’un esforç admirable per 
captar i plasmar allò que, per no èsser 
massa aparent, passa inadvertit o és 
menystingut per altres artistes. La seva 
pintura no és, dones, feble i complaent, 
sinò ferma i robusta en la seva motiva- 
ciò i vigorosa com a resultant d’una in- 
subornable rebel.lia.

Aquest inconformisme és, probable
ment, el que més el singularitza dins el 
no massa nombròs repertori d’artistes 
sabadellencs -que, dit sigui de passada, 
sovint volem inflar encabint-hi noms de 
segona i tercera categoria, atenent-nos 
ais quatre paisatges i a la mitja dotzena 
de bodegons de què sòn autors- i el si
tua en un Hoc precis i molt destaca! en 
el panorama de l’art pictòric del seu 
temps. L’esmentada dolcesa, amarada 
d’espiritualitat, el situa en un Hoc per- 
fectament acotat on només hi cap eli tot 
sol. Fidel a si mateix i en possessiò d’un 
estil sobiranament personal, no presen

ta vacil.lacions i es configura corn un 
veritable clàssic que mereix tots els res
pectes i tots els elogis.

Potser, en definitiva, el secret del 
nostre artista cal cercar-lo en el grau de 
rebel.lia i d’inconformisme amb qué ha 
anat fent la seva obra. Una actitud, 
aquesta, que no ha estât espectacular ni 
declamatòria: n’ha tingut prou amb ser 
profunda i radical, inaccessible a les mil 
sol.licituds que, de dreta o d’esquerra, 
procedents de la crítica solvent o de la 
rasa inépeia, han prêtés desaconsellar- 
la. Precisament perqué ha estât, la seva, 
una rebel.lia suau, callada, íntima, hi 
ha qui no la sap veure i, consegüent- 
ment, no la pot valorar, i cau en el la
mentable error que es troba davant una 
pintura candorosa, fácil i còmoda, sen
se complicacions ni neguits, que sois 
pot interessar persones poc exigents, 
d’aquelles que, en questions d’art, no
més s’aturen davant allò que “ fa 
bonic’’ o que “és maco’’.

Fer de la pintura de Vila Arrufat 
-to ta  p lacidesa, harm onía i 
encantament- un punt de referéncia per 
a caracteritzar el tarannà sabadellenc 
seria caure en un error de grans dimen-

sions. Jo diria que aquest artista ens 
ofereix, a través de les seves obres, la 
contra-imatge o la contra-figura de 
l’auténtic taranná de la nostra ciutat. O 
bé, si voleu, el rerafons, delicadament 
descobert i mestrivolament expressat, 
d’aquesta població trepidant i neguito
sa, on tot son presses, treball a preu fet, 
brega dura i despietada.



Títol: “Tapís” . Pintat sobre teixit (180x230 cms.) -1918-.
Propietat del Departament de Cultura de la Generalität de Catalunya i cedit en dipósit al Musen 
d’Art de Sabadell.

Generalität de Catalunya
Departament de Cultura
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Antoni Vila Arrufat, pintor muralista
per Francese Fontbona

' ra per ara, Antoni Vila Arrufat és 
el patriarca de la pintura catalana. 1 
aquesta no és una qüestió purament 
d’edat, sino basada en raons molt més 
solides. Vila, que és el president de la 
secció de pintura de la Reial Académia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 
és també un dels pintors més complets 
que ha donat aquest pais i és, albora, en 
tota els sentits de la paraula, un clàssic. 
Clàssic en el sentit de perfecte formal- 
ment, clàssic en el sentit d’arrelat en 
una tradició de l’art occidental que 
s’emmiralla en la Itàlia renaixentista i 
pre-renaixentista, i clàssic en el sentit 
d’artista que per la complexitat i con- 
tundéneia de la seva obra esdevé una fi
ta gairebé intemporal de la pintura 
d’aquest pais i un model humà de pro
fessional de l’art.

Vila Arrufat, deia jo ara, que és un 
pintor complet, i aquesta és una carac
terística que només cal veure la seva 
obra per a corroborar-la. Ha estât mes- 
tre, i en una época que l’ensenyament 
académie viu una ja barga crisi, ell ha 
estât mestre respectât i admirai pels 
sens deixebles. I ha estât i és dibuixant, 
gravador, pintor de cavallet i pintor 
muralista, i en tots aquests camps s’ha 
destacat, Iluny, dones, de la figura 
-d’altra banda ben licita- de l’especialis- 
ta.

r ,. _

De totes aqüestes facetes de la seva ri
ca personalità! se’n parla en les planes 
d’aquest número de “ Quadern” . A mi 
m’ha correspost glossar-hi la personali
tà! del Vila muralista, sobre la qual ja 
em vaig estendre més àmpliament al ca- 
tàleg de l’exposició antològica que 
r  Ajuntament de Barcelona va dedicar a 
l’artista l’estiu del 1984. Per als details 
de la seva trajectòria en aquest camp 
em remeto a aquell escrit meu i aixi ara 
podré sintetitzar millor l’obra del Vila 
pintor mural centrant-me, només, en 
les seves obres més importants.

En el Vila muralista podriem destriar 
ben bé cinc étapes que ja apareixen con- 
signades al meu treball esmentat, a les 
quais ara, però, podem afegir-hi un 
pròleg que en el moment d’elaborar 
aquell estudi m’era desconegut. Es trac
ta d’un primer assaig molt reeixit de 
mural destinât al menjador de la casa 
Figueras-Oliver de Sabadell, avui desa- 
pareguda però que per sort hom en po- 
gué arrencar i fixar els ternes que el 
composaven en bastidors. L’obra és de 
1921, d’una època que l’artista acabava 
de tornar de Paris però no havia anat 
encara a Itàlia. És un conjunt molt inté
ressant voluntàriament decorativista, 
intégrât per gerres i cistelles de flor s.

putti i ocells autòctons i exôtics. És, 
possiblement, la primera obra d’enver- 
gadura en la quai Vila s’acosta a l’estè
tica del Noucentisme madur, però la in
terpreta amb colors vins, sobre un fons 
general blau, i amb un to lleugerament 
irònic. Certes referèneies al tema bà- 
quic, pròpies d’un menjador al quai es- 
taven destinais els murais, poden ser un 
ressò dels famosos murals, també, que 
Xavier Nogués havia fet cinc o sis anys 
abans per al celler de les Galeries Laie- 
tanes de Barcelona, però sense que hi 
hagi tanmateix cap mena d’influèneia 
estilistica d’aquell conjunt (aleshores 
molt frequentai per un públic d’artis
tes) sobre el que realitzá Vila.

Ès curios que la frescor i la valentia 
d’aquests primers murals fins ara igno
rais d’Antoni Vila Arrufat no tingués 
una immediata continuitat. Als murals 
de la seva primera etapa coneguda, el 
seu estil seria encara timid. Sòn obres 
posteriors al 1925, com el desaparegut 
altar de Sant Roc i Sant Sebastià a I’es- 
glésia de Sant Félix de Sabadell (1925- 
27) o Pencara subsistent altar de la Ma
re de Déu de Montserrat a la Purissima 
de la mateixa ciutat (1925-29). Sembla 
corn si l’enorme impressió que causa
ren en el pintor les obres clàssiques co-
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negudes a Itàlia haguessin frenai la lliu- 
re creativitat que s’endevinava en 
aquell conjunt de can Figueras. La tra- 
dició de I’art religiös català recent, per
sonificada pels grans noms del Cercle 
Artistic de Sant Lluc- Llimona, Baixe- 
ras, Vilàs- segurament pesà en l’ànim 
d’aquell Vila Arrufat que encara feia 
les seves primeres passes com autor 
d’aquell gènere.

Vila, però, es trobaria a si mateix 
com a muralista el 1930, en la que seria 
la seva segona etapa en aquest camp. 
Va ser a la seva magistral realització 
-malauradament també destruida- de 
Faltar de la Pietät de Fesglésia de Sant 
Viceng de Jonqueres, a la Cren Alta de 
Sabadell. Era una obra patètica però se
rena, de la qual, per sort, en queden els 
esbossos i els cartrons; allà hi afiora, 
ben assimilada, la influència italiana de 
Boticelli i Tura, però també la de Van 
der Weyden, en una composiciò en la 
qual, malgrat la seva estudiada artifi- 
ciositat, un profund sentiment de fons 
hi és plenament patent.

Un Noucentisme joiòs tornava a apa- 
rèixer en la decoraciò de can Pich i Pont 
de FAvinguda de la República Argenti
na de Barcelona (1931), al frese, cosa 
que perfila ben clarament una dualitat 
evident en Fobra murai de Vila: grave
tat en la seva obra sacra, i vitalità! en la 
profana.

Dins la mateixa etapa cal destacar 
Faltar del Santíssim de la parròquia de 
la Trinität de Vilafranca del Penedès 
(1935), que ve a representar una mena 
de sintesi entre els dos pois d’aquella 
dualitat a què he fet referència: malgrat 
ser una obra religiosa. Fautor gosa ja 
tractar-la amb Falegria que fins alesho- 
res era només patrimoni de les seves 
realitzacions profanes. Tècnicament 
aquesta obra significà també un pas 
més enllà en el domini de la clàssica tèc
nica del frese, en la qual Vila ja havia 
treballat igualment en el murai de la 
Creu Alta.

La tercera etapa del Vila Arrufat mu
ralista correspon ja a la immediata 
postguerra espanyola i té com a màxims 
exponents el vast conjunt, de tema an- 
gèlic, de Fabsis de Fesglésia del Sant Es
peri! de Terrassa (1941-44), també al 
frese, i al presbiteri del Santuari de la 
Salut de Sabadell (1944-52), fet en la 
mateixa tècnica.

La quarta etapa s’inicià amb una 
obra singular en la qual l’artista gaudi 
d’uria llibertat fins aleshores mai no tin
gada per eli. Era la decoraciò de la ca- 
pella major de la parroquial de Sant Se- 
bastià de Montmajor (1945-50), el po
blé on l’artista està familarment i vital- 
ment més vincula!. Allò no respon a

Lls ànuels us tan c:>n'pancia; 
l;s plcnie^ de les a'es us darien per ccixi 
brodai amb l’ór de la posta 
i el verd pàl.lid del mali.

LL. C.
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cap comanda sino a una voluntat prò
pia d’enriquir artisticament la seva es- 
glésia enteramerit al seu gust. Aixi po- 
gué experimentar amb èxit una variant 
del frese en la qual el suport no era ja 
guix tendre, sinó un estuc de color terrós 
que permetta no sols unificar el fons de 
tota la composició sinó també pintar-hi 
a sobre amb un esperit més proper al de 
la pintura a l’oli que no al del frese con
vencional. El conjunt resulta aixi menys 
dar que els anteriors, però en can vi més 
rie en matisos cromàtics.

D’ara és també un important conjunt 
profà, els murals per a la Sala de Mùsi
ca de la Casa Bartomeu, a Barcelona, 
avui Centre Musical de la Generalität 
de Catalunya. És una obra de 1947-48 
de temàtica mitològica i musical que 
constitueix una clara continuitat amb el 
món cultural del Noucentisme, el qual li 
_donà en aquell moment bistòrte de la

postguerra franquista un to d’afirmació 
de les arrels d’una Catalunya aleshores 
oficialment marginada i combatuda. 
Aquesta no era ja una obra al frese sinó 
pintada sobre tela enganxada a la paret. 
Vila, però, en aquest periode encara 
realitzà al frese una ùltima obra, l’aitar 
del Santissim de l’església de la Purissi
ma de Sabadell (1952-53), ben a prop fi- 
sicament d’aquella obra primerenca a la 
qual ja he al.ludit.

L’ùltima etapa del Vila-Arrufat mu
ralista es caracteritza per una voluntat 
de l’artista d’adequar el seu estil a ten- 
dències més modernes sense però deixar 
de ser essencialment el Vila de sempre. 
Això és ben evident a les pintures de la 
nau del Santuari de la Salut de Sabadell 
(1958-62) que esdevingué aixi un 
excel.lent compendi de l’obra pictórica 
de l’autor que ja hi havia pintat, com 
s’ha vist abans, el presbiteri. Les noves

pintures són molt més esquemàtiques 
que les antigües i recuden passatges de 
la história religiosa de Sabadell; en al- 
gunes d’elles l’autor juga amb un cert 
constructivisme i no rebutja la possibili- 
tat de convertir el tema industrial, tan 
consubstancial amb la vida de la ciutat, 
en motiu estétic.

La história de Barcelona seria el mo
tiu de la seva ùltima gran obra, la deco- 
ració de la Sala de la Ciutat a l’edifici 
de l’Ajuntament de Barcelona (1962- 
65) que realitzà en pintura acrilica. No- 
vament apareix aquí un concepte esque- 
mátic on s’accentua l’estilització dels 
motius representáis demostrant que 
aquell Vila que ja vorejava la setantena 
d’anys tenia encara la inquietud de bus
car noves formules en lloc de limitar-se 
a repetir els esquemes seus acreditáis.

En definitiva l’obra mural d’Antoni 
Vila-Arrufat constitueix un conjunt 
molt ampli i valuós del que només n’he 
destaca! algunes peces cabdals. Entre 
les que he omés, però, hi ha realitza- 
cions de menys envergadura ubicades 
ais Estats Units o a l’Argentina, cosa 
que ens mostra com l’obra d’aquest gè
nere de Vila pot ser “ exportable” . Tan- 
mateix en Vila és, abans que altra cosa, 
un artista plenament arrelat al seu país, 
i la seva obra no sois és majoritária- 
ment pensada per eli sinó que és alta- 
ment representativa d’un idéalisme 
molt tipie de l’art catalá del seu temps, 
del qual en Vila-Arrufat és, sens dubte, 
un deis seus indiscutibles definidors. Eli 
i en Josep Obiols, el seu estríete coetani 
que morí tanmateix sense haver pogut 
culminar una carrera tan llarga com en 
Vila són, sens dubte, els dos grans mu- 
ralistes de la Catalunya del Noucentis
me perviven!. Vila i Obiols són els crea- 
dors d’una tipologia que ja avui és un 
perenne testimoni en nombrosos i signi- 
ficatius murs del país, d’un ideal estétic 
i civic que simbolitza una visió d’aquest 
país clàssica i mediterránia, serena i tre- 
balladora, seriosa i activa. Aquesta vi
sió, expressió certa d’un estil no pas in
dividual sinó fortament vincula! a 
l’ideal estétic d’una part àmplia i selecta 
de la població culta del país, no va pré
tendre trencar sinó consolidar i és el ne
cessari contrapunt al món de l’Avant- 
guarda que ja en la generado d’en Vila 
va comptar amb valors del máxim pes. 
En Vila, però, liberal i respectuós amb 
els innovadors radicals, ha preferir sem
pre seguir l’altre carni, el que busca 
consolidar unes arrels amb sorda efi- 
ciéncia, lluny de l’espectacularitat i del 
crit de rebel.lió.



Singulars, representatius, 
docum entais i apassionants. as.

Diputado 
de Barcelona
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Antoni Vila Am ifat i el seu mon immédiat
per Miquel Forrellad i Solà

A. Vila ■\rrufat, a la cambra de l’hotel (Roma-1923).

H e de començar per dir que Vila 
Arrufat és un contestatari. I el que die 
de rhon>e es aplicable igualment a l’ar
tista. Tot - que aquesta afirmació sor- 
prengui □ pugui escandalitzar a algù. 
Quan contemplen! la seva obra aparent- 
ment ecléctica, tan serena i equilibrada, 
i quan observem i gaudim del seu tracte 
tan délicat, benvolent i tolerant, hi pot 
haver algún agosarat -em dirán- que 
s’atrevebû a fer una semblant assevera- 
ció? Prou veig que caldrà donar expli- 
cacions.

Primerament vull recordar que Picas
so ha dit coses que també poden sem

blar paradoxals i sorprenents per ais 
mateixos que s’hagin escandalitzat de 
l’afirmaciô que acabem de fer. Heus-ne 
aci algunes: “ Que es pretengui classifi
car les meves obres en una o altra esco
la, em fa indignar, perqué jo no sóc ni 
impressionista ni expressionista. No 
vull esser més que un artista. Quan tre- 
ballo no somnio amb pintar avui en 
restii neo-impressionista o demà amb 
caràcters futuristes o bé rendir culte de
mà passât al cubisme. Pertanyo a l’art 
modern, és a dir que sóc lliure i inde
pendent...’’

M’agrada consignar aci aqüestes pa

raules, perqué una de les coses que he 
sentit manifestar amb més èmfasi i con- 
vicció a Antoni Vila Arrufat, davant 
aquells que el volen encasellar dins 
qualsevol estil o moviment artistic, ja 
sigui post-impressionista, modernista o 
noucentista, o qualsevol altre, és un re
fus rotund a ser adscrit a un estil o filia- 
ció artística determinada. Compartint 
així el sentiment de Picasso -tenyit d’in- 
dignació en aquest, i traduit en simple 
dissentiment en el cas de Vila Arrufat, 
corn escau al respectiu temperament.

Sóc conscient que el terme “contesta- 
tari’’ pot ser considérât anacrónic si es 
pren en el sentit i amb les connotacions 
especiáis que ha rebut darrerament, en 
relaciô amb el dilatât période que com- 
prèn l’existència de Vila Arrufat. Vull 
fer constar, dones, simplement que 
aquest terme serà usât aquí en un ample 
sentit d’inconformisme i desacord.

Entrar a considerar amb profunditat 
el carácter contestatari d’Antoni Vila 
Arrufat ens podría portar a àrdues dis- 
quisicions sobre si en la base de tot bon 
artista hi ha sempre un principi de con- 
testació, les diverses formes en qué 
aquesta es pot traduir, etc. No és tal el 
nostre intent. Aixó no obstant, 
permeteu-me que faci unes simples re
marques ja que, com abans insinuà- 
vem, I’aparent serenitat de I’obra del 
nostre artista i el seu eclecticisme estilís- 
tic poden fer creure que la seva pintura 
és l’antitesi de tota actitud contestatà
ria.

En primer lloc cal fer esment que de 
la contestació s’ha dit que alió que espe
ra o desitja no és més que “ un nou tipus 
de sistema amb contorns més vagues, 
en qué pugui regnar l’amistat, la igual- 
tat, el reconeixement mutu...’’ i que 
“ sent un desinterés per qualsevol reor- 
ganització institucional que inévitable
ment derivaria cap a una nova dominia- 
ció’’ (Evangelista Vilanova). En segon 
lloc, cal posar aqüestes observacions en 
relació amb aquelles altres que ens mos- 
tren que “ com a reacció, per altra part 
necessària, a la complexitat de la tècni
ca i de la vida moderna, hom cerca for
mes simples en el viure humà que com- 
pensin les múltiples sol.licituds i tran- 
quilitzin l’esperit’’; i que “ la superfluí- 
tat no sois enfarfega la vista i l’esperit, 
sinó que no ens deixa caminar amb lleu- 
geresa pels viaranys de la vida ni ens dó- 
na una atmosfera de repós’’ (Jordi Lli- 
mqna).

És evident que, com també he insi
nuât abans, hi ha diversos tipus de con-
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testació. I a alguns els porta a 
demostrar-la amb formes explosives de 
rebel.lió i de ruptura. A altres, però, no 
menys contestaris, els porta, i amb no 
poc esforç, pel carni de recerca d’un 
equilibri, d’una harmonia contrastant, 
“ contestatària” , dels desequilibris i 
desharmonies que ens envolten. No cal 
dir que d’aquests darrers és Vila Arru- 
fat. I amb tot això no pretenem fer ju
diéis de valor.

Com és naturai, de quan era jove po- 
dem trobar expressions més clares i In
tel.ligibles de l’actitud contestarària de 
Vila Arrufat, tant en l’home com en la 
seva obra. N’és una mostra, la seva vin- 
culació a la colla de Sabadell i la seva 
col.laboració a l’opuscle “ L’any que 
ve” , llança d’“ Humor Suprasensible” , 
revelador de l’esperit innovador, critic i 
maquinador dels sens autors -en parau
les de rii.lustre prologuista Josep Gar
ner. En podrien ser també altres dites i 
fetes de la mateixa colla que constrasta- 
ven amb l’ambient local, no tant per re
vestir formes escandaloses, sino més 
aviat incomprensibles o inquiétants per 
a la societat instai.lada i els respectables 
représentants oficiáis de la Intel.lectua- 
litat local. Però destaquem que la inex- 
plicita, per ôbvia, sàtira que aquell lli- 
bret conté es tradueix senzillament en 
una “critica civilissima, una causticitat 
réconfortant” , preludi de l’inconfor- 
misme, essencial si, però subtil i latent, 
que informará l’ulterior contestació 
existencial i artistica de Vila Arrufat. 
Actitud que, en el seu cas, fou propicia
da indubtablement per la singularitat 
del seu ambient familiar.

No sé si els qui hem començat a viure 
després del primer quart de segle, ens 
podem imaginar com era i qué repre
sentava -com era vista- la familia de 
Joan Vila Cinca, al Sabadell de l’època. 
Si no fos prou conegut, hauriem de 
començar per recordar que Joan Vila, 
el pare de Vila Arrufat, s’havia permès 
el luxe, O si voleu l’excentricitat, 
d’establir-se i d’exercir professional- 
ment a Sabadell, com artista pintor, en 
les darreres décades del segle passât 
-després dels cinc anys de la seva prime
ra estada a Madrid-, i de crear-hi una 
Acadèmia de Belles Arts. Per completar 
el quadre familiar, cal dir que el fill se
guirla les seves petjades, i que les dues 
filles, “Tresita” i Marianna, cursaren 
estudis de magisteri, professió a la quai 
la primera es consagrà tota la vida.

A mesura que els fills s’anaren fent 
grans, i ja d’abans, la casa dels Vila es 
converti en la llar i el refugi on trobaren 
acolliment els sabadellencs d’esperit in
dependent i amb inquietuds artistiques i 
culturáis (doblades, en alguns casos, de 
sentiments admiratius o d’atracciô 
-avui ja confessables i confessats- per 
les noies de la casa). Però com havia dit

Joan Oliver, el que captivava especial- 
ment alguns fills de “ bona familia” era 
l’aire que es respirava i com es vivia en 
aquella casa; el clima totalment diferent 
del de les altres liars de la localitat. En 
bona mesura, era ja aquella una mane
ra de fer i de viure contestatària, con
trastant amb la vida ordinària, grisa 
molt sovint, de la nostra vila.

La capacitat per crear i mantenir un 
ambient com aquell, bon xic liberal, 
bon xic bohemi (sota la mirada tolerant 
i l’esforçat suport de la mare de la 
casa), no requería només Originalität si- 
nò també una certa dosi d’intrepidesa 
en el Sabadell industriai d’aleshores, 
pie d’homes hirsuts i aqueferats, domi- 
nats els uns pel daler o el jou de la fei- 
na, i aclaparats els altres per la respon- 
sabilitat del negoci o la fábrica. Només 
per esmentar-ne alguns, diguem que fo- 
ren amies o assidus de Cai Vila (ja fos al 
seu domicili del carrer Escoles Pies, del

carrer de Sant Josep o del del Jardi, on 
successivament s’anà traslladant) joves 
pertanyents a families sabadellenques 
de diverses menes: Joan Oliver, els ger- 
mans Trabai, Joan Figueras, Duran- 
Camps, Planas Dòria, Vilatobà, Vila 
Puig, Josep Vives, Maria Teresa Bedós, 
Marcet, Mauri, Molins de Mur, i tants 
d’altres. Algún d’ells, per cert, deixaren 
la fábrica o les seves ocupacions fami
liars pels pinzells o per la ploma.

De l’ambient artistic que els Vila 
-pare i fili-, suscitaren en la nostra ciu- 
tat ja se n’ha parlât abastament altres 
vegades i no em cal ara, dones, evocar
lo.

Quan l’any 1928, Vila Arrufat es casa 
amb Josefina Grau -dona de valor, de 
dots excel.lents, perfectament compe
netrada amb el seu mark- i es trasllada 
a viure a Barcelona, la seva nova llar 
continua mantenint un semblant clima i 
el mateix caliu del seu taller de Saba-
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El Serrât de Dalt, Sant Sebastià de M ontm ajor.

dell, i la seva casa és sempre un centre 
de tertúlia i un Hoc d’acolliment obert 
als qui desitjen compartir la deliciosa, 
discreta, intimitat d’un amie cordial, 
ben disposât a escoltar i comprendre, i 
que sap crear el millor ambient per a 
una fácil i agradable comunicació. I és 
així que el cercle de les seves amistats i 
relacions personals s’amplia i es fa in
nombrable.

Però encara que la seva residéncia 
habitual s’ha centrât a Sabadell i a Bar
celona, Vila Arrufat ha mantingut per- 
manentment una vinculació especial 
amb el llogaret de Sant Sebastià de 
Montmajor, on visque durant una bona 
part del temps de la guerra civil i on 
mori el seu pare Joan Vila Cinca. Pa- 
ratge al quai arribà, per primera vega
da, amb el seu cunyat Josep Vives, un 
calurós dia d’estiu d’ara ja fa més de 
seixanta-cinc anys.

En aquest món en què vivim, molts 
han imaginât o tractat de bastir la seva 
particular “utopia” , però ningú no 
aconsegueix d’abastar-la cabalment 
(corn escau a la semàntica del mot: pais 
que no és enlloc). I és que l’home sovint 
imagina per defensar-se -corn ha estât 
dit- de la seva realitat quotidiana i corn 
a mitjà d’alliberaciô (més que no pas 
d’alienaciô, corn també s’havia dit). Pe

rò si algù s’ha acostat reaiment a la seva 
“ utopia” , si aigu ha arribat a la vora 
d’aconseguir-la; si algù ha créât un món 
que li ha permès d’aproximar el seu 
món quotidià a l’utôpic imaginât, 
aquest és Vila Arrufat. I vull remarcar 
que aquesta “ utopia” particular no 
comporta exclusivament I’afincar-se a 
un territori que horn troba més o menys 
agradable i escaient, sino també el saber 
crear, dins aquest marc fisic, un am
bient, un petit món, que s’acomodi 
plausiblement -fins allá on és possible-a 
la pròpia idiosincràsia, i arribi a inspi
rar carácter a la manera de viure i al 
capteniment deis qui hi cohabiten. Un 
marc peculiar, en el qual la jerarquía de 
valors acceptada té poc a veure amb la 
jerarquía de valors imperant en el món 
més ampie en qué acostumem a 
moure’ns. Sense, però, enfasitzar ni en- 
rigidir les postures, per no caure en al- 
tres nous convencionalismes, regles o 
formalitats banals.

Ja fa més de trenta anys que en la 
reunió de la Fundació Bosch i Carde- 
llach celebrada a Sant Sebastià de 
Montmajor, amparant-me en la condi- 
ció o procedéncia majoritáriament sa- 
badellenca deis alli habitants, vaig dir 
que aquell Hoc era “ una colònia saba- 
dellenca, els membres de la qual, tot fu-

gint del traüt i deis convecionalismes 
ciutadans, busquen confort en el camp, 
que els és restaurado corporal i els om- 
ple de pau, i la diversió de Hur esperit 
independent, somniador i vagarívol per 
mitjà de tota recreado espiritual i artís
tica, sense desdenyar fins i tot, si ve a 
tomb, la facécia” . I en relació amb 
aquest aspecte faceciós deis habitants 
de Sant Sebastià de Montmajor, afegia 
que tenia quelcom a veure amb l’humor 
de “ L’any que ve” .

Heus ací que l’evolució del diseurs 
ens torna al punt en qué hem començat. 
Ja que l’ambient d’aquest poblet res
pon a aquella actitud contestatària de 
que “ com a reacció, per altra part ne
cessària, a la complexitat de la tècnica i 
de la vida moderna, hom cerca formes 
simples en el viure humà que compensin 
les múltiples sol.licituds i tranquilitzin 
l’esperit” (segons les mateixes paraules 
d’una de les frases amb qué iniciàvem 
aqüestes ratlles).

Possiblement és aquest racó de món, 
el Hoc en qué Vila Arrufat es troba més 
eli mateix. I és també, ben segurament, 
aquest racó de món el marc més adient 
per a conéixer, comprendre i estimar 
Antoni Vila Arrufat.



Retaule de Sant Sebastià, d’A. Vila Arrufat, que decora el despatx presidencial del Gremì.

Gremì de Fabricants de Sabadell
Fundat el 1559
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Semblança

¿ ’Antoni Vila Arrufat
per Joan Cusco / Aymami

sentir-s’hi massa bé, fins al punt que 
decidí de tornar a casa. Empero, durant 
la seva estada a la capital de l’art, corn 
tothom aixi la considerava, va fer un 
bon doll de dibuixos i pintures de ternes 
parisencs. Pintà el bellissim retrat de 
“ Charlotte” , la filia de l’amo de l’hotel 
on residía a Montparnasse. D’aquell 
temps son els dos paisatges urbans del 
carrer de Nôtre Dame-des-Camps i el 
seu excel.lent autoretrat.

Retornà a Sabadell.
Tot aquell recull d’obra parisenca 

l’exposà a la nostra ciutat, per la Festa 
Major del 1920. Flavors s’inicia en la 
tècnica del gravat, que ja no abandona
rá i on excel.li.

El 1923, de nou l’Ajuntament el dis- 
tingi amb una nova pensió, però aques
ta vegada per ampliar estudis a Itàlia. 
Horn ha dit que, arran d’aquesta expe- 
riència, i molt possiblement a causa del 
“ coneixement directe dels pre-renaixen- 
tistes, canvià parcialment la seva orien- 
taciô artística” .

Malgrat que alguns comentaristes vo- 
len classificar-lo dintre d ’algun 
“ isme” , el mateix Vila Arrufat puntua- 
litza que es considera un pintor inde
pendent que no fa classificacions.

a néixer el 20 d’octubre del 1894 a 
Sabadell, al carrer de les Escoles Pies, 
en “ una llar impregnada tota d’art i 
d’amor que havia, per força, de predis- 
possar en Vila Arrufat cap a la forma- 
ció del seu desti d’artista i cap a les fine
ses i superacions que havien d’informar 
tota la seva vida i la seva obra” . Aques
ta transcripció que figura en el próleg 
que va escriure Joan Llonch llavors de 
l’exposició antològica de l’esmentat 
pintor a l’Académia de Belles Arts de 
Sabadell, l’any 1974, reflecteix de ma
nera palesa i exacta, el comportament 
de l’artista fins al dia d’avui.

La familia es traslladà a viure al car
rer de Campmany; després un nou tras- 
llat, ara al carrer de Sant Josep i, més 
tard, al carrer del Jardi. Un periple pel 
Sabadell aleshores familiar, quasi tot eli 
al pia de la mà...

Antoni Vila Arrufat es formà al cos
tai del seu pare, l’insigne Vila Cinca 
-“ el pare de la pintura sabadellenca” -ja 
des de ben jove, a les académies parti
culars d’eli i a les aules de l’Escola In-

dustrial d’Arts i Oficis de la nostra ciu
tat, on arribà a ser-ne professor.

Ais disset anys (1911) amplià estudis 
a l’Escola de Belles Arts de Barcelona 
-Llotja- de la quai, anys després n’esde- 
vindria també professor.

El 1916 fou pensionat per l’Ajunta- 
ment per cursar estudis a l’Escola Supe
rior de San Fernando, a Madrid. Guan- 
yà unes oposicions per entrar a les clas
ses de dibuix al natural del Círculo de 
Bellas Artes. D’aquells temps recorda 
que li va “ desaparèixer” una col.lecció 
de dibuixos i pintures. Mai més no ha 
sabut on varen anar a parar. Fa pocs 
anys li van portar una pintura sense sig
nar i en consultar-li si era seva va reco- 
nèixer que es tractava d’una obra de les 
que li varen “ distreure” a Madrit... 
(Durant la seva estança a la capital ho 
escrivia amb t, tant a les cartes corn a 
les prôpies obres...)

Fou el 1919 quan el mateix Ajunta- 
ment el pensionà per estudiar a Paris. 
Aleshores, la bella ciutat parisenca en
cara tenia ferides de la 1.® Gran Guerra 
que durant tres anys havia sofert. L’es- 
tada a Paris li fou poc escaient; no va

Sant Sebastià de Montmajor i els Vi
la. Aquest bé podría ser el títol d’una 
petita història, la qual “comença a les 
classes de música que Mn. Josep Mus
set donava a la nostra ciutat. Allí, Cos
ta i Deu parla d’un Hoc pintoresc, a la 
falda del Montmajor, a l’altra banda de 
Caldes, que ha visitât fa poc, amb el 
sacerdot-poeta Mn. Josep Cardona. El 
jove Antoni Vila Arrufat s’interessa pel 
que n’explica en Costa i Deu, i el diu- 
menge següent, amb el seu amie Josep 
Vives i Bracons, se’n va cap a Sant Se
bastià.

“ Aixô era el juny de l’any 1922...”
“ La descoberta de Sant Sebastià per 

aquests dos sabadellencs determinará 
ja, de manera definitiva, l’enllaç entre 
el poblet i la nostra ciutat. Poc després 
de la primera añada, hi compren una 
casa pel preu de dues centes pessetes 
(ben cert, la quantitat no és gran cosa, 
però tampoc ho és la casa, com és fácil 
imaginar) i ja els tenim instai.lats” .

Era “ una casa amb un tros de terra i 
una figuera, l’arbre simbol de supervi- 
véncia en els llocs més eixuts. Aquesta 
casa, salvada de la ruina, Vila Arrufat
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l’ambientà amb tant d’optimisme i 
l’acondicionà amb tant d’amor, que tôt 
el poblé se’n nodri, i no trigà a 
convertir-la en una mena de museu de 
Hums de petroli, que van dels de miner 
fins als de vaixell” .

En el petit cementiri adossat a l’esglé- 
sia, reposen les despulles dels seus pares 
i de la seva esposa, Josefina Grau, vetl- 
lades per les heures i els xiprers...

“ Oh! xiprers, pensaments en forma 
d’arbre!’’. * * *
El 1937 s’instal.la amb la seva familia a 
Sant Sebastià de Montmajor, fugint de 
Barcelona, dolorida per la guerra. Vila 
Arrufat treballa i viu en pie contacte 
amb la natura. El setembre del 1938, 
pintà el seu pare, quasi tres mesos 
abans de la seva mort, que s’esdevingué 
“ a dos quarts de dotze del 2 de desem- 
bre’’, tal com está escrit a la tela. 
Aquest quadre presideix el seu estudi 
del carrer de Ganduxer. En aquesta 
obra l’artista posa tot el seu art i tot 
l’afecte filial. Pocs anys després, mor la 
seva mare i la retrata a l’oli en la seva 
agonia; el mateix pintor diu que aques
ta és la seva millor obra de cavallet.

Vila Arrufat es casá l’any 1928 i va 
establir-se a Barcelona, on té el seu veil 
estudi que serva un carácter íntim, per- 
sonalíssim. És pie de mobles, quadres, 
escultores, dibuixos. Ilibres, revistes 
d’art... Alli es respira serenitat i placi- 
desa... Hi ha un piano de cua, que amb 
prou feines se li veu “ la cua’’, arrambat 
a una paret de l’estudi. En un altre in- 
dret, un aparell estereofonic que fun
ciona mentre l’artista treballa. És un 
amant de la música clássica. “ M’hauria 
agradat ser music’’, confessa. En ell tot 
és equilibri i harmonía; la transmet i la

comunica natcraiment...
Vila Arrufa: als seus norante tres 

anys encara sagueix pintant, a poc a 
poc... Tant com pintar la tela, l’acaro- 
na amb els p rzells... La má, tremolo- 
sa, la subjecia afermant-la amb un 
giny.

Vila Arrufa! amb la seva muller a San! Sebastià de M onimajor (e. 1945).

Aquest seu céntric estudi barceloní 
és, però, un oasi de pau i quietud... Els 
scrolls del carrer gairebé no arriben a 
aquest redós on es respira una serenor 
exemplar: aquí hi ha pau i beatitud: la 
mateixa pau i beatitud d’aquest home 
que “ és la imatge de la bondat, de la se
renitat, de la Integrität i del bon 
quefer’’, com escriu Joan Antoni Ma- 
ragall en aqüestes págines. Aquest ma
teix ambient -i el mateix esperit- persis- 
teix en un altre escenari, en una esceno
grafía totalment natural: en aquella ca
sa que adquirí a Sant Sebastià de Mont
major, que ha anat ampliant, mante- 
nint-ne la primitiva faisó. Ací passa els 
dies de bonança; ací té el seu estudi on 
treballa, ara a estones... Una casa plena 
de records que reviu.

Les feixes s’esglaonen i per un petit 
carni flanquejat de xiprers com “ àni- 
mes verdes en délit de cel’’, s’arriba a 
una feixa que forma talment un amfi- 
teatre, des d’on l’esguard s’estén i es re
crea en l’ample perfil de muntanyes, 
banyades de matisos verds.

-D’ací estant, guantes vegades ho 
contemplo! -diu Vila Arrufat. /  no po
den afigurar-vos quin espectacle es 
frueix quan la tempesta s ’arbora!...
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El Hoc ofereix certament una vista es
plendorosa; tranquil.liza l’esperit i as- 
sossega l’ànima. Es talment com “ viure 
en estât de grácia i de lirisme” ...

-Aquests xiprers els vaig plantar jo  
-explica. Quan vaig èsser a l ’Argentina 
participant en dues exposicions -on hi 
va viure alguns mesos (1954)- vaig reco- 
llir alguns gài buis d ’uns bells xiprers; 
me’ls vaig posar a la butxaca i després 
els vaig ficar a la maleta. .. De retorn a 
casa al cap d ’un temps vaig trobar 
aquells gàlbuls i se m ’acudí de plantar
los arrenglerats aquí on ara els veieu... 
Han fet una bona creixença! -acaba 
dient.

En aquest bell paratge es respira pau. 
O és la mateixa pau que transmet 
aquesta venerable persona que és en Vi
la Arrufat?...

EU, però, no es reclou pas: també li 
agrada sortir i mantenir contactes amb 
els amies. Assisteix a alguns actes o al- 
gunes exposicions. Diu que ara hi ha 
molt de brogit i massa trànsit, ben dife- 
rent d’anys enrera.. Ens consta que 
també va conduir cotxe: -“Un Ford 
d ’aquells d ’abans, però la verità!; haig 
de dir que mai no vaig sentir-m’hi se
gur, i menys els qui m ’acompanyaven, 
major ment la Teresa, la meva filia, que 
hi anava amb por... Només cal dir-vos 
que, quan entrava al garatge on hi ha- 
via el comptador de l ’aigua, arran de la 
porta, més d ’una vegada hi havia topat, 
provocant un brollador que feia fere- 
dat!... ”

S’inicià en l’obra muralista i religiosa 
l’any 1925, però d’aquesta vessant -com 
d’altres- ja ens en parlen ben documen- 
talment altres plomes, no obstant, 
arran d’aquestes seves realitzacions es- 
coltem qué ens en diu eli mateix.

-Pel meu gust, he preferit la meva 
obra mural, la que queda per “in saecu- 
la saeculorum”, encara que sigui pres- 
cindint del “saeculorum”. Aixó és: 
veure la pròpia obra exposada perenne- 
ment, molt diferent del que succeeix en 
cada exposició que fas en el decurs de la 
vida, que mentre dura el temps de l ’ex- 
posició, aquells dies els vius píen ameni 
davant de l ’obra, i sents el contacte i 
l ’opinió de les persones que van a 
contemplar-la, però, quan s ’acaba, 
quan es despengen els quadres de les pa
réis, aleshores et queda un buit dintre 
teu que no es pot definir...

Ara jo em pregunto, a propòsiti Com 
definiries en Vila Arrufat en tres parau
les?

I em die; -Mestre en tot.

Perfil
Cabells blancs que davallen 

de la testa clàssica.

Ulls clars sota l’ombra 

de les celles perlines.

Parla curosament, 

harmonitzant les paraules 

Timid.

Parla deis seus pares 

amb la mateixa tendresa 

que parla deis infants.

Té aspecte de patriarcal bonhomia.

És un artista nat. I net.
Home de vida recta.
Com la seva obra.
És tranquil i plácid, com un llac...

Qüestionari “ PROUST’l
(Del Ilibre “62 Ceballuts”)

-El principal tret del meu carácter?
-El dubte.
-La Qualität que prefereixo en un home? 
-L ’enteresa.
-La Qualität que prefereixo en una dona? 
-La dolgor.
-Allò que més estimo en els amics?
-La sinceritat.
-El meu principal detecte?
-El dubte.
-La meva ocupació preferida?
-El gravai.
-El meu somni de benestar?
-La divagado.
-Quina fora la meva pitjor desgrácia?
-No poder pensar.
-Qué voldria ser?
-Un bon músic.
-On desitj aria viure?
-A Sani Sebastià de Montmajor.
-Quin color prefereixo?
-L’Arc de Sani Marti.
-Quina flor prefereixo?
-La violeta.
-Quin ocell prefereixo?
-El pardal.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Erangois Xavier de Maistre, que m ’ha in
fluii més pel títol del seu Ilibre “Viatge al 
voltant de la meva cambra”, que no pas 
pel seu mateix contingut.
-Els poetes preferits?
-Joan Oliver.
-Els herois de ficció?
-Orfeu.
-Les meves heroines de ficció favorites?

-Les Venus gregues. Euridice.
-Els meus compositors preferits?
-Bach, Beethoven, Vivaldi, Ravel...
-Els pintors predilectes?
-Corot, Ticià, Renoir, Rembrandt.
-Els meus herois de la vida real ?
-Els investigadors cientifics que treballen 
en bé de l ’home.
-Les meves heroines històriques?
-Santa Teresa.
-Els noms que prefereixo?
-Josefina, Teresa, Anna, Núria.
-Qué detesto més que tota altra cosa?
-La tortura.
-Quins caràcters històrics menyspreo més? 
-Els dictadors.
-Quin fet militar admiro més?
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-El Cristianisme.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-La seguretat.
-Com rn’agradaria morir?
-  Voltai dels qui estimo.
-Estât present del meu esperit?
-Noves il.lusions.
-Fets que m’inspiren més indulgència?
-La pobresa d ’esperii.
-El meu lema?
-La benevolencia.

Com sóc?
-A casa em diuen ‘‘la indulgència 
plenària”.
-Amén...
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Al meu Antonio Vila Arrufat
per Camil hàhregas i Dalniau

m demanen que parli de l’Antonio i 
no sé pas com m’atreveixo a parlar del 
qui, per a mi, ha estât de tot una mica i 
moites vegades un bon tros Mestre, 
amie, company, col.laborador, guia, 
gran senyor, extraordinari pintor, gra- 
vador, dibuixant i un gran sabadellenc. 
Tota la meva vida des dels catorze anys, 
ha estât influida, sobretot en la part ar
tistica, per Vila Arrufat.

Comencem, dones, per aquesta meva 
tendra edat. Jo anava als Escolapis i 
uns dies a 1a setmana assistia a la classe 
de dibuix que impartía en Joan Vila 
Cinca a qui miràvem amb gran respecte 
tots els alumnes i amb qui jo vàreig ini
ciar el meu carni de l’Art.

Algunes vegades, poques, si el senyor 
Vila Cinca no podia venir, venia el seu 
fill a substituir-lo, i recordo que a mi 
em feia una mena de cosa veure aquell 
jovencell en Hoc d’aquell gran i respec
table senyor de barba blanca. Però, en 
fi, aixi fou el començar a conèixer i esti
mar l’Antonio i el seu pare.

Després al llarg de tota la meva vida 
he anat seguint la trajectòria artistica 
d’en Vila Arrufat, junt a la d’uns altres, 
pocs, artistes que destacaren en el mon 
sabadellenc. L’Antonio fou el qui tot 
seguii es remarcà amb una personalitat 
més arrodonida, treballada i diversa. 
Com aquells grans artistes del Renaixe- 
ment Italià, ha realitzat no sols pintura 
de cavallet a Toli, al tremp, a 
l’aquarel.la, a la cera, sino també grans 
murals al frese i altres procediments. 
Ha fet admirables dibuixos, litografíes, 
boixos, monotips... Jo he vist també, 
intents d’escultura molt reeixits. I en ar
quitectura pot passar-se sense l’ajuda 
de cap arquitecte. En fi, un artista com
plet com els grans artistes de totes les 
époques. Tots hem admiral els seus mu
rals, a la Salut, a Sabadell, a Sant Se- 
bastià de Montmajor, a Vilafranca, a 
Barcelona, a TEscorial i arreu. És tam
bé un gran retratista i fins i tot en els 
seus murals li plata que els personatges 
fossin el retrat del seu “ personatge” 
(familiars i amies). I ho die també per
qué alguna vegada li vàreig servir de 
model i aixi he quedat mapat per sem
pre. La tasca docent d’en Vila Arrufat 
ha estât molt remarcable i profitosa. A 
més de formar diversos artistes sabade- 
llencs en el seu estudi particular, ha im
partit classes en l’Escola d’Arts i Oficis 
de Sabadell i a l’Escola de Belles Arts

i'IK iiiniis; \  ila \rriita l i ( amil I al)ri'nas i'ii l'i'xposiiió ilc I riiii Solos (lai primoi Icniu'l. 22-l2-S(>

de Barcelona (Llotja) on fou catedràtic 
d’Anatomia, de Colorii i de Gravai. Jo, 
ja ganassa, he rebut allá lliçons d’eli de 
gravai i de pintura a l’oli. Tots dos hem 
col.laboral algunes vegades artistica- 
ment i els seus conseils i indicacions han 
estât per a mi d’un gran valor.

Al principi he parlai també d’eli com 
d’un gran senyor. I és ceri. Quan algù 
tracta amb eli es troba, exactament, da- 
vant d’un gran senyor, no sols instruit i 
educai sinó deferent i acollidor, senzill i 
respectuós amb ell i amb el que el trac
ta.

I sabadellenc. Un gran amant de la 
nostra ciutat, com ho ha demostrat al 
llarg de la seva vida. Diverses mostres 
ho palesen. Fou el més gran defensor de 
la Casa Duran, la nostra masia ciutada- 
na, el qui realment evità el seu ende- 
rroc. També ajudà a la supervivència de 
r  Acadèmia de Belles Arts, la centenària 
entitat que havia modelât artisticament 
el nostre Sabadell. Ell, junt amb Joan 
Llonch, Francese Monràs i alguns al
tres, feren possible el seu traspàs al nou 
i propi edifici del Passeig de Manresa. 
Per cert que tots els qui participaren en 
I’afer passaven dels seixanta anys

d’edat. I quan aquell aiguat que Tany 
62 assolà bona part del Vallès i Sabadell 
al mig, ell fou el qui aglutinà molts ar
tistes de Catalunya en una exposició 
pro-damnificats que aconseguí que 
l’aportació econòmica en conjunt de 
l’Acadèmia i del Cercle Sabadellès, im
portés més del doble de les que aporta
ren l’Ajuntament i cada una de les enti- 
tats econômiques.

Potser hauria de parlar ara de la seva 
obra artística, però no tine la categoria 
necessària, ni puc ni sé fer de critic. A 
més tothom, tot sabadellenc coneix la 
quasi lotalitat d’aquesta obra i pot jut- 
jar personalment. Molt més ara que po- 
dem dir que Catalunya li ha fet una ex- 
posieiò global d’homenatge a Barcelo
na i també a Terrassa i a Sabadell. Molt 
mereseut!

Heus aci, dones, les meves vivències 
d’amistat i contacte amb Antonio Vila 
Arrufat, dins un Sabadell i una época 
en qué no s’havia acabat el romanticis
me i Tamor impregnava el carni de 
l’Art.
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Antoni Vila Am ifat, vitraller
per Joan Vila-Grau President de VInstitut del Vitrail

ixí com el vitrail sol ser una de les 
arts menys conegudes i, per manca de 
coneixença, més oblidades, també en 
l’obra deis artistes pintors que d’una 
manera més o menys esporádica o con
tinuada, han dissenyat vitralls, aquesta 
faceta de la seva obra és sovint oblidada 
o poc coneguda.

Aquest és també el cas de l’obra vi- 
trallística d’Antoni Vila Arrufat.

La prodúcelo de Vila Arrufat en el 
camp del vitrail no és gaire abundosa, 
ja que solament té realitzats dos con- 
junts importants, el més significatiu 
deis quais és el del Santuari de la Salut 
(els vitralls de l’església i cambril foren 
iniciáis l’any 1940 i col.locats el maig 
del 1941 i els de la sagristia foren realit
zats l’any 1946) i ja molt posteriorment 
vers el 1960, realitzá els cinc vitralls del 
presbiteri de la capella del convent de 
les Germanetes de l’Assumpció (Barce
lona) en l’edifici del carrer de Sant Ger- 
vasi de Cassoles, edifici actualment de- 
saparegut i els vitralls traslladats al nou 
convent d’aquesta comunitat a Montor- 
nés del Vallès.

A les realitzacions esmentades cal 
afegit els dos projectes no realitzats: el 
que guanyá el concurs convocat vers 
l’any 1930 per a envitrallar els finestrals 
de la ñau de l’església deis Sants Just i 
Pastor (Barcelona) i el que presenté 
juntament amb el projecte escultóric 
d’Enric Monjo per a l’església de Santa 
Maria del Pi (Barcelona). Ultra els dos 
conjunts realitzats i els projectes no 
duts a terme, cal esmentar els petits vi
tralls fets vers l’any 1925 per a la cape
lla de la finca de Rocabruna, llavors 
propietat d’En Joan Llonch i, en época 
més propera, el vitrail que ornava la ca
sa Sallarés Deu a Sabadell. Aquest dar- 
rer glossava el tema de la Maternitat.

Per a valorar degudament els vitralls 
de la Salut, cal situar-los en el seu con
text historie, ja que fou precisament en 
el période d’immediata postguerra 
quan Vila Arufat dibuixà els cartons 
d’aquests vitralls que foren realitzats 
pel seu bon amie l’excel.lent vitraller i 
mestre de vitrallers Jeroni Granell, i 
creiem intéressant recalcar aquest fet 
perqué en el période de postguerra no se 
sabé aprofitar la gran demanda 
d’aquell moment per a envitrallar els 
temples i edificis que havien sofert les 
malvestats de la guerra amb una obra 
digna i estéticament válida, continuant

l’esperit de renovació i recerca que era 
una de les caractéristiques més notables 
del vitrail modern, esperit que inicià la 
renaixença Modernista i continué du
rant el Noucentisme, l’Art Déco i el Ra- 
cionalisme, però la societat catalana 
sotraguejada per la guerra civil havia 
perdut l’esperit innovador i es refugiava 
-en el camp de les arts- en l’aparent se- 
guretat d’estils caducs. L’eclecticisme 
dels artesans o industrials vitrallers re
flect! aquesta tendèneia i els finestrals 
d’esglésies i edificis publics s’ompliren 
de pseudogòtic o del realisme tremen- 
dista de l’anomenat “ renacimiento es
pañol’’.

És considérant aquest conjunt de cir-

Carlrô del Vitrail ‘‘Regina An¡;elórimr' 
Salili.

Saiiliiari de la

cumsténeies que valorem l’excepciô que 
representaren els vitralls d’en Vila 
Arrufat, els d’en Pere Pruna (església 
de les Redemptoristes, al carrer Gandu- 
xer de Barcelona) o els vitralls civils de 
Miquel Farré. Tots aquests artistes su
peraren els condicionants d’aquella 
època, donant-nos una mostra de sentit 
creatiu i d’alta qualitat estètica.

ICONOGRAFIA
El programa iconogréfic dels vint-i- 

quatre vitralls d’en Vila Arrufat a la Sa
lut, suggerit per Mossèn Ernest Mateu, 
és marié -tal com s’escau en aquest san
tuari i ùnicament trenquen aquesta con- 
tinuïtat temética els de la sagristia.

Els set finestrals de l’església, tres a 
cada banda de la nau, el del cor, aixi 
corn els dos que hi ha sobre de les portes 
laterals plasmen els temes que seguei- 
xen:

Cor: Salus Infirmorum.
Nau Est: Regina Prophetarum, Regi

na Angelorum, Regina Apostolorum.
Nau Oest: Regina Confessorum, Re

gina Virginum, Regina Martyrum.
Porta Est: Refugium Peccatorum.
Porta Oest: Consolatrix Afflictorum.
Escales d’accès al Cambril. Escala 

Est: Traballa de la Mare de Déu.
Escala Oest: Processò amb la imatge 

de la Mare de Déu de la Salut.
El Cambril: En aquest Hoc es conti

núen les advocacions marianes de la 11e- 
tania lauretana, excepte en la rosassa 
central.

Finestrals Est i Oest: Mater Salvato- 
ris, Speculum Just it iœ, Sedes Sapien- 
tiœ. Vas Honorabile, Rasa Mystica.

Rosassa: És formada per set plafons, 
el central amb el tema de l’Assumpció 
de Maria i els perifèrics glossant la Pen- 
tecosta, l’Ascensiô de Jesús, la Resu- 
rrecció amb les Santés Dones a la Tom
ba de Jesús, l’Epifania, el Naixement i 
l’Anunciació.

Curiosament l’ordre de lectura nor
mal és esquerra-dreta, però en aquesta 
rosassa aquest ordre és a l’inrevés, i po
dría atribuir-se a un error de col.loca- 
ció, si en una lletra adreçada per Mos
sèn Ernest Mateu a Vila Arrufat no hi 
hagués un esquema que correspon exac- 
tament a aquesta sorprenent distribu- 
ció.

Esmentévem que el programa icono
gréfic marié no és seguit en la sagristia, 
on els temes que informen els finestrals
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Vitrail “ Consolatrix A fflictorum ” , de la Porta Oest del Santuari de la Salut.

són: el profeta Ezequiel, Sant Joan 
Baptista, Sant Ramon Nonat, Sant Er
nest abat, Sant Jeroni i I’apostol Sant 
Pan. Sobre la porta d’entrada a aquesta 
estança hi ha un petit vitrail amb dos 
angelets que duen un filacteri amb el 
mot “ Salve” , i entre els dos dels àngels 
hi figuren una corona i un estel.

COMPOSICIÓ TÉCNICA I ESTIL
El vitrail del cor és col.locat en una 

finestra coronelía amb tracería. La 
composició s’adapta al doble badiu. A 
l’esquerra hi ha la figura dempeus de la 
Mare de Déu, amb l’Infant ais braços i 
tres angelets ais peus. L’Infant estén la 
má cap a les figures del finestral de la 
dreta. Un raig de llum Higa els perso- 
natges deis dos finestrals. En el de la 
dreta una noia malalta al Hit, centra 
l’escena, mentre que un home i una do
na agenollats apareixen juntament amb 
un ángel que els empara. En el badiu es- 
querre la imatge de la Verge figura so
bre un camper blau de ritmes radiais.

La tracería és formada per set qua- 
drilobats de bordó verd, camper blau i 
estels blancs al centre de cada piafó.

Es tracta, dones, d’una composició 
dinámica en diagonal, els ritmes de la 
qual Higuen plásticament i temática els 
dos vitralls que estilísticament están al 
punt mig entre el simbolisme esquemá- 
tic deis vitralls de la ñau i el réalisme 
dels vitralls de les portes d’entrada.

L’esquema compositiu deis sis vi- 
tralls de la ñau, consisteix en una distri- 
bució de personatges disposals simétri- 
cament o equilibradament segons un eix 
vertical; damunt d’aquestes figures, si-

guin profetes, verges, apóstols, mártirs, 
confessors o àngels, un cercle format 
pel mateix bordó del vitrail i un semi- 
cercle a manera de filacteri amb l’advo- 
cació que correspon a cada vitrail, em- 
marquen la figura de la Mare de Déu 
amb dos angelets que la coronen.

La composició d’aquests sis vitralls és 
d’un gran rigor géométrie i els trets molt 
esquemàtics, sempre, però, dins l’estil 
realista característic de Vila Arrufat.

VITRALLS DE LES PORTES: 
Aquest realisme de Vila Arrufat és dut 
a un grau molt ait en els dos vitralls da
munt de les portes d’entrada al santua
ri, i molt més especialment en el vitrail 
“ Consolatrix Afflictorum” , aflicció 
simbolitzada pel sofriment dels pares 
amb el fill malalt i el sofriment del fill 
davant la mort dels pares -concreta- 
ment la mare-.

Aquesta darrera escena és basada en 
la colpidora tela que Vila Arrufat pintà 
en el mateix moment de l’agonia de la 
seva mare.

Al centre de la composició, hi ha la 
figura de la Mare de Déu, estenent les 
mans en actitud de conhort mentre dos 
angelets sostenen el seu mantell blau.

El réalisme de l’escena ádhuc ens per
met d’identificar les persones que feren 
de model en el moment de dibuixar el 
cartó. La figura d’home que s’inclina 
aclaparat cap a la dona morent, és el 
mateix autor. A l’esquerra del vitrail, la 
dona amb l’infant ais braços és la pin
tora Trinität Sotos Bayarri que en 
aquells anys era deixebla de Vila Arru
fat, i la figura d’home és Desiderio Jus
te, ajudant de l’autor quan s’estaven

realitzant les pintares murals del San
tuari. Finalment la model de la Mare de 
Déu era Pilar, la mateixa model que 
veiem plasmada en altres figures feme- 
nines del Santuari.

A la façana oposada, també sobre la 
porta hi ha el vitrail “ Refugium Pecca- 
torum” , tractat amb el mateix réalisme 
del “ Consolatrix Afflictorum” . En 
aquest apareix la figura de la Mare de 
Déu (per a la qual també féu de model 
la Trinität Sotos) que amb el seu man- 
tell empara un home i una dona ageno- 
Hats i en actitud contricta. El camper 
participa del simbolisme de l’escena: al 
costat dels pecadors figura un cel tem- 
pestuós i la Serpent Temptadora; al 
costat de la Mare de Déu hi ha uns es
tels i nombroses filles, flors i ocells de 
clara arrel noucentista.

VITRALES DE LES ESCALES: Són 
particularment intéressants els dos vi- 
tralls de les escales d’accès al cambril. 
En ambdós vitralls, Vila Arrufat sabé 
donar-hi un to popular ben escaient pel 
tema Hegendari de la troballa de la Ma
re de Déu per l’ermitá que cercava 
aigua a la font, o pel tema també tan in
génu de la processò de la Salut.

Aquests vitralls són molt ries per la 
diversitat de color i qualitat dels vidres. 
Els ternes amb aquesta seva aparent i 
volguda ingenuïtat, amaguen una sòli
da i ben estructurada composició. En el 
de la font de la Salut, un tronc d’arbre 
que pasa d’un piafó a l’altre crea una 
diagonal que divideix i uneix al mateix 
temps l’escena dels àngels i la Mare de 
Déu del finestral esquerre, amb l’ermità 
i l’escena rural que hi ha al damunt de
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la figura d’aquest home.
En el conjunt de la processò, la mu- 

niô de participants i escolans de tonali- 
tats clares amb les arquitectures urba- 
nes de Sabadell, creen uns angles oberts 
i encarats « » que uneixen l’escena re
presentada en cada piafó. En el de la 
dreta la verticalitat de la creu processio
nal crea un eix de gran importància 
compositiva, eix que, menys evident pe
rò fortament estructural, és donat pel 
campanar de Sant Félix i altres elements 
arquitectònics que hi ha en el piafó de 
l’esquerra.

VITRALES DEL CAMBRIL: Deu 
deis vitralls del cambril són de composi- 
ció molt senzilla, constant d’un medalló 
central amb símbols de les invocacions 
de la lletania, símbols que apareixen so
bre camper de vidres clars formant una 
xarxa de rombes.

La rosassa és formada per set plafons 
rodons. Les escenes que ja hem especi- 
ficat, responen a una iconografía italia- 
nitzant i de gran tradició, i el seu estil és 
sempre rigorosament estructurat sem
pre sobre eixos verticals (Assumpció, 
Pentecosta, Ascensió de Jesús i Anun- 
ciació) o en unes diagonals més dinámi- 
ques, en les escenes restants (Naixe- 
ment. Epifania i Resurecció).

SACRISTIA: Tal com comentàvem 
en començar aqüestes ratlles, els temes 
marians que formen un vertader “con
tinuum” iconogràfic en el conjunt de 
vitralls de la Salut, no és seguit en la sa- 
gristia, que presenta un criteri icono
gràfic força original, que fa pensar en 
una série d’anònims donants que vol- 
guessin honrar el seu sant patró, més 
que no pas en un sentit litúrgic. Les 
imatges dels sants escollits per l’envitra- 
llament d’aquesta estança apareixen so
bre campers de vidre ciar, amb grans i 
amples bordons triples, llevat del petit 
vitrail “ Salve” damunt de la porta 
d’entrada. Les figures són d’harmonio- 
sa proporció i acurat dibuix.

Si bé la producció de Vila Arrufat en 
aquest camp és escassa, no ho és però el 
seu interés per les possibilitats estéti- 
ques del vidre; aixi ens ho demostren les 
interessants notes de color que pintà en 
la seva joventut dels vitralls de l’església 
del Pi, o les anotacions amb indicació 
de color o breus pinzellades 
d’aquarel.la que sovintegen en els seus 
àlbums de viatge o també en les matei- 
xes planes de les guies que emprà en els 
seus sojorns a Italia i Franca.

Aquest interés per la concreta expres- 
sió estética vitrallística, fruit d’un estu- 
di i sobretot d’una Sensibilität oberta a
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La processò. Vitrall de l’escala d ’accés al cambril del 
Santuari de la Mare de Déu de la Salul.

diferents mitjans plàstics, és ben palesa 
en l’obra de Vila Arrufat.

Repetidament hem emprat en aquest 
comentar! el terme “ rigorosa composi- 
ció” , i és que Vila Arrufat assumi ben 
aviat el concepte de monumentalitat, 
concepte estretament lligat amb el sentit 
compositiu, aixi ho comenta Francese 
Fontbona (1) “la necessitai de compo
sar més amb masses que amb elements 
solts.. feren més viu en Vila Arrufat el 
concepte de Maurice Denis que diu que 
una pintura és, abans que la representa
do de res concret, una superficie de li- 
nies i colors ben disposals”.

El coneixement del vitrall i l’ùs apro
pia! de les caractéristiques i possibilitats 
del vidre de color són un altre dels trets 
definitoris de l’obra vitrallística de Vila 
Arrufat. Àdhuc en el cas del vitrall 
“ Consolatrix Afflictorum” no imita 
una pintura de cavalle! (la seva “ Mare 
Morta” ) sinó que tradueix aquest tema 
pictòric al llenguatge del vitrall.

Un darrer element que ens pot definir 
les caractéristiques dels vitralls de Vila 
Arrufat a la Salut, és l’ús encertat dels 
diferents colors i textures del vidre: aixi 
remarcarem els vidres de motile em- 
prats com a flors en el vitrall “ Regina 
Virginum” o en la creu processional del 
vitrall “ Processò” . En el vitrall “Tro- 
baila de la Mare de Déu de la Salut” 
Vila Arrufat té en compte la proximitat 
de l’espectador i empra recursos com el 
“vidre americà” considérant que la ri- 
quesa i subtilitats dels seus colors serien 
desaprofitats si s’empressin en vitralls 
col.locats a gran alçada. El factor dis- 
tància és també tingut en compte en els 
vitralls de la nau, en els quais el dibuix 
és més de sintesi que en el detail i realis
me dels vitralls més baixos.

En els vitralls de la Salut, Vila Arru
fat dóna una lliçô de respecte al passât 
pel coneixement que demostra de l’art 
del vitrall, i de contemporaneïtat en 
l’estil i la força expressiva de la seva 
obra vitrallística, perqué Vila Arrufat, 
tal com digué el critic José M.* Moreno 
Galván (parlant de la seva pintura), 
“no es un académico sino un clásico”, i 
aquest mateix comentar! podríem fer en 
parlar dels seus vitralls sabadellencs.

(I) - Francese Fontbona. '' Vita A rrufat ’’ Col. lec- 
ció ‘‘Maestros actuales de la pintura i escultura 
catalanas” n.° 58.
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El gravai, la zona de joc
per Rosa Queralt Puhiical en el catàlefi de l ’exposició a l ’Acadèmia de Belles Ans i a! Museu d ’A r i de SabudeU (oct.-nov. ¡984).

OU la tornada de Paris, el 1920, i 
arran dels seus contactes amb Ricard 
Marlet, quan Vila Arrufat començà la 
seva aventura amb el gravat. Perqué 
d’aventura cal qualificar la forma corn 
l’artista ha abordat aquesta faceta crea
tiva al llarg de la seva vida. Avançar, 
per a Vila Arrufat, no ha significat pas
sar per la via de l’acatament o la depen- 
dència a formules de manual i mètodes 
establerts, sino que s’ha enfrontat als 
procediments gràfics amb una marcada 
vocació exploratoria, a la manera d’un 
Robinson que es serveix de l’enginy i la 
destresa. Avançar ha depès per damunt 
de tot de les seves pròpies experiències, 
de la successió d’idees, pensaments, im
pulsos i intuicions que han anat sorgint 
a partir de l’estudi i d’assaigs conti- 
nuats.

Tal inclinació a no instai.lar-se no ha 
suposat, però, un desig d’originalitat a 
ultrança (a pari que és molt difícil ser 
original sinó és sobre la base de la tradi- 
ció). Des de bon començament, Vila 
Arrufat va establir un joc reciproc entre 
la Singularität i l’acceptació de la tradi- 
ció -Dürer, Rembrandt, Goya...- com a 
base per a la inventiva.

Aquest esperii creatiu que correspon 
a la condició d’estar viu produi des 
d’un inicial tòrcul amb rodéis de fusta 
-amb el que realitzá els primers mono- 
tips, exposais el 1922 a la galeria “ El 
Camarín’’- a insòlites resinadores, a 11a- 
pissos especiáis per obtenir determináis 
efectes, a una considerable col.lecció 
d’eines i aparells construits com a res
posta immediata a requeriments con
crets. Cenerà, també, un conjunt inesti
mable de carpetes replenes de proves i 
anotacions minucioses i reflexions so- 
vint referides a les moites llicéncies per- 
meses per a donar contesta al desig 
d’individualitzar-se, de fer el propi ca
rni en el propi temps. Alguns exemples: 
aconseguint un ôptim efecte clivellat 
atacant amb sofre i oli en Hoc d’àcid; o 
servint-se d’una tela en Hoc de l’usual 
paper report en el vernis moli per tal 
d’aconseguir una textura més pronun
ciada; o intentant una adaptació entre 
la litografía i el monotip per tenir la Hi- 
bertat de rectificar; o buscant per a 
l’aiguafort les qualitats vellutades de la 
punta seca; o assajant la punta seca so
bre linòleum; o el linòleum sobre 
escorça de pi...

De les obres de preguerra, la série de

dicada al paisatge fabril de Sabadell 
-elogiada per Josep Maria Junoy- és 
probablement una de les més intéres
sants i reeixides. A més de plasmar grá- 
ficament, de manera precisa i exacta, el 
seu sentiment, Vila Arrufat també com
ponía, el 1931, aquest il.lustratiu text:

“Sabadell té per a mi un agre-dolç in
definible.

“Caminar perdut pels seus carrers 
em sumeix en un estât d'una tan intensa 
divagació que tiñe la sensació de ser 
dins d*una espiral. Les imatges brutal- 
ment afuades de llurs voreres es desen
foquen deis costats i s'afinen en angles 
aguts que s ’allunyen vers l’infinit.

“Aquell aire tan f i  de cap al tard, que 
fa  plorar els ulls, és tan tallant com la 
celístia verd groguenca que transforma 
les xemeneies i les teulades en uns con- 
torns japonitzants d'una precisió pre-

rafaelita impressionant i dóna ais obs
curs la profunditat i el misteri de l ’abis- 
me.

“Perdent-se enllá lluny, en la con- 
fluéncia de les dues voreres desolades i 
grises, s'aixeca sola, esvelta, vers el cel, 
una xemeneia que s'aprima i ennegreix, 
amb una vida tan intensa que creix invi
siblement, lentament, com un cactus.

“El gris deis carrers de Sabadell, amb 
llurs voreres, és tan viu i pénétrant, 
d'una lluminositat de metall despolit, 
que fa  sobrera la presencia de la gent, 
que esdevenen vertaderes taques negres 
o blau fose..."

Per bé que en contacte amb Itália 
s’havia refermât en la seva vocació clas
sicista, en donar al motiu un carácter 
seré i ciar, el sentit del matis i la deli- 
cadesa, també aleshores se n’adoná que 
l’art era sobretot qüestió de tensió emo-
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cional. Res no havia d’alterar la pròpia 
manera de sentir, amb la Sensibilität 
a flor de peli per tal que l’emoció inte
rior sorgis i acabes per imposar-se. 
Aquesta concentració ha perdurât en el 
decurs dels anys i ha estât en les obres 
que han vingut suscitades per un clima 
animic intens -l’amor, la mort, la 
guerra- on Vila Arrufat ha sentit amb 
mes exactitud i ha aconseguit més 
eficaçment “ representacions d’existèn- 
cies espirituals” .

La guerra civil allunyà temporalment 
qualsevol ressonància idealista i poten
cié un to més profund i greu. En els di- 
buixos i pintures, la presència del model 
es va fer més viva i mobilitzà l’autor 
cap a un major realisme. La guerra 
constituí, pel que fa al gravat, el punt 
de partida d’unes escenes que Antonio 
Gallego, a la seva Historia del grabado 
en España, entronca amb les estampes 
socials de Ricardo Baroja i les denun
cies d’Estampa Popular. Suposà igual- 
ment, reclòs l’artista a Sant Sebastià de 
Montmajor, un intens période d’estudi 
de les técniques.

¿Com s’opera aquesta transformació 
entre la capacitai perceptiva de l’ull i les 
imatges que ens commouen en l’obra 
acabada? Evidentment, no es pot expli
car com una qüestió de pura i simple 
tècnica. L’atractiu i la puresa d’aquest 
conjunt d’estampes de Vila Arrufat no 
poden explicar-se solament per l’àmplia 
gamma de recursos d’un especialista 
que s’ha abocat a qualsevol procedi- 
ment -aiguafort, aiguatinta, manera ne
gra, vernis moll, litografía, serigrafia, 
linogravat, xilogravat, monotip...- amb 
el mateix domini mentre li convingués 
per expressar aquesta “ batalla del blanc 
i el negre’’ que per a eli és el gravat. La 
tècnica només resplendeix quan es fon 
amb resperii de l’artista que posseeix 
sensibilità! i que sap pensar en funció 
dels materials que té a les mans.

Que Vila Arrufat no ha considérât 
mai el zenc, la pedra o la fusta com a 
simples suports, com a matrius encarre- 
gades de multiplicar les répliques d’un 
dibuix O d’una pintura és inequivoc en 
aqüestes variades versions d’un mateix 
tema -retrats del seu pare, de la seva es
posa, carrers de Sabadell, maternitats, 
rostres infantils, paisatges rurals, esce
nes d’interior.

El sentiment de força, rotunditat i ex- 
pressió han estât conferits tant per la li- 
nia pura com per la taca corpòria i tur- 
gent. Com que el seu llenguatge és mar- 
cadament pictóric -faci el que faci, Vila 
Arrufat mai no deixa de ser un pintor-, 
dibuixar amb el llapis o el pinzell lito- 
gràfic li pot oferir grans possibilitats, 
però un dels seus aiguaforts pot posseir

Kl pintor Vila C'inca. Aiguafort (1936).

igualment una frescor insòlita, que fa 
pensar que utilitza la planxa de melali 
com si es tractés d’un quadern de di
buix. En cada una de les técniques em- 
prades ha volgut realitzar el seu propò- 
sit amb la màxima puresa: en la duresa 
d’unes meticuloses puntes seques o en 
l’enfosquiment, a to amb la intenciò 
ombrivola, d’un determinai paisatge a 
la manera negra.

No és dones, gens estrany, que en 
aquell àrid context en el que exercí la 
cátedra de gravat a l’Escola de Belles 
Arts (1949-1958), la parcel.la de lliber- 
tat que suposà el seu taller atragués a 
molts estudiants que posteriorment i en 
el decurs del temps han seguii fidels a la 
gràfica: entre molts altres, Ramon Fe- 
rran, Mariano Rubio, M. Assumpciò

Raventòs, Joan Vilacasas, Roser Agell, 
Soler Canes, M. Josepa Colom, Esther 
Boix, Hernández Pijuan; així com el 
seu fill Joan Vila-Grau, format en el 
mateix taller patern.

Vila Arrufat els passà algún secret 
però, sobretot, els estimulé per tal que 
cada U respongués d’ell mateix en favor 
de l’art gràfic corn a mitjà artistic de va
lor propi. Hernández Pijuan ha estât 
molt explicit en aquest sentit: “ D’Anto
ni Vila Arrufat vaig aprendre fonamen- 
talment, en el meu pas per l’Escola, que 
l’art del gravat no era un simple proce- 
diment reproductor, sinó una tècnica 
regida per liéis pròpies. Fou molt im
portant en la meva vocaciò el fet de 
coincidir amb l’artista que gravava. Vila 
Arrufat em motivé per aquesta raó.’’ ■
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Comentarís davant les pintures religiöses 
d’Antoni Vila A m ifat
per Joan David

f ou I’any 1930 que amb motiu d’unes 
reformes fetes a la farmácia del que 
aixó escriu, Joan Garriga i Manich, 
r  Antoni Vila Arrufat hi executà unes 
pintures sobre tela representan! els 
Sants patrons de la classe mèdico
farmacèutica, Cosme i Damià. Es trac
ta de dos plafons d’uns dos metres 
d’alçada, realitzats amb una tècnica 
pictórica més aviat eixuta, en què les fi
gures, d’un ajusta! concepte realista, 
ofereixen uns ritmes i una claredat de 
dicció que són com el reum d’un equili
bri a l’ensems respectuós i de madurada 
concepció.

Es tracta de dues figuracions que jo 
admiro per la vigorosità! amb què les 
veig resoltes i dignes de ser cosa perdu
rable; d’elles es desprèn la suficient ca
pacitai de penetració, d’una tal forma 
que, en contemplar-les, en tot moment 
em fan reviure fets i moments d’una 
convivència amb el pintor dintre d’una 
intima amista!. Temps, aquells, en els 
quais havien nascut unes relacions con
cretes dins el món de l’Art.

Vila-Arrufat havia iniciat les pintures 
murais de caire religiös, exemplaritza- 
des l’any 1925 en el primer altar dedicai 
a Sant Roc i Sant Sebastià, de la parrô- 
quia de Sant Feliu de Sabadell, i amb 
l’oli sobre fusta de l’altar dedicai a la 
Mare de Déu de Montserrat a l’església 
de la Purissima Concepció, també a Sa
badell; obres que, malauradament so- 
friren la crema en la dissortada guerra 
civil. D’ambdues obres vaig èsser pre
sent tant en els moments de la seva con
cepció com en la seva execució; mo
ments per a mi transcendents, certa
men!, en els quais vaig sentir admiració 
i respecte i, fins i tot una noble enveja. 
De sempre, en contemplar les imatges 
d’aquests sants, révise, corn si fos avui, 
la presèneia d’aquell inici de muralisme 
que al llarg dels dies havia de consagrar 
Vila-Arrufat en l’ordre envejable dels 
pintors religiosos de casa nostra.

L’essèneia d’aquesta obra, conjunta- 
ment amb les dues abans esmentades, 
assenyalaren un carni qu s’aparellava 
amb l’amistat intima de l’artista amb 
l’escultor Enric Monjo: entre ambdós 
artistes s’inicià una estreta col.labora- 
ció. La figura escultórica de Sant Se
bastià en bronze completava l’obra pro- 
jectada per Vila-Arrufat.

En tot el conjunt de l’obra muralista 
del nostre pintor, es respira l’esforç

“ M ural”  (1935), Vilafranca. Parroquia del Sant Ksperit.

aplica! en el noble treball d’aconseguir 
que les imatges, aixi com el conjunt 
complementari de l’obra, siguin prou 
representatives i acreditin l’emoció in
dispensable.

Són en quantitat els estudis i les criti
ques que s’han -i hem- dispensa!, al 
llarg del temps a cada una de les obres 
realitzades per Vila-Arrufat i per plo
mes molt més autoritzades que la meva; 
en aquest cas d’avui, però, cree més 
oportú fer uns comentaris que s’aten- 
guin a uns conceptes d’impressió gene
ral i que afecten al conjunt d’aquest 
fons que ha informât la totalità! de les 
bases que, substancialment, han dona! 
vida a aquesta parcel.la de la pintura re

ligiosa del nostre artista.
Chesterton ha perfila! un concepte 

que cree oportú de reproduir: “ Tots els 
homes de la história que han fet quel- 
com per al futur tenien els ulls fixos en 
el passât; la paterninat artistica és tan 
saludable com la paternità! fisica’’. El 
dibuix -ànima i puntal de l’obra- mos
tra en tot moment una força que ens 
guanya per la seva entesa i claredat; no 
es tracta d’un art per a minories 
-aliment dubtôs-; ans es dirigeix a tots 
els homes i és element espiritual. Bé ens 
ho recorda Josep Llimona i Bruguera, 
quan diu: “ L’aliment espiritual que es
tà en les mans d’alguns escollits i cal 
fer-lo accessible a tothom; el contrari és
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un egoisme i una supèrbia, no passa 
d’una vulgar vanita! tapadora d’igno- 
r ància” .

En el fons seré i équilibrât, fruit 
d’una força d’ofici ben assenyada, 
veiem el complément d’un ait sentit de- 
coratiu que harmônicament recolza 
l’obra al fi destinât; es tracta d’una pin
tura que recull tot l’espectacle i mou a 
familiaritzar-nos amb les imatges que 
són el motiu essencial de l’obra.

Fruit d’aquest fet i deixant-nos con- 
duir pels seus valors realistes, s’esdeve- 
nen modus de meditació; el verisme in
herent no serveix per altra cosa que per 
dictar-nos el com i el perqué s’afirma en 
una recomposició del sentit humà de to
ta imatge, intentant fer-nos viure cara a 
cara una Litùrgia que ell accepta per tal 
que l’home pugui, en tot moment, en
tendre i estimar. Aixi, tota figura, com 
tot ornament, com tota interpretació de 
les Hums, ens condueix a fer-nos sensi
bles al fi pre-estimat; fi que, com ens 
diu L. Evely: “ sense ella, l’home és cec 
a les coses, ais homes i a Déu” .

Res en Art no es crea del no res; cada 
època té un grau diferent de naturalità!. 
Antigament s’exigia, prevalentment, 
una expressió; avui, l’artista que pretén 
compondré una pintura religiosa exi- 
geix una nova estilització, fins i tot més 
aguda, sense, però, menysprear, tot i la 
seva especial estilització, l’ajuda d’una 
Tradició.

En el conjunt de l’obra de Vila Arru
fa! la prevalença de la forma, en la qual 
el dibuix exerceix l’ofici delimitador, no 
es deixa esclavitzar per eli i el comple
ment del color satisfà la paternalitat ar
tistica. Paul Valéry fa esment que: “ Les 
obres belles són filles de la seva forma, 
que neix abans que elles i qualsevol ju- 
dici que vulgui formar-se sobre una 
obra ha de distingir, abans que res, les 
dificultáis que es proposa l’autor” . Di
fícil aprenentatge, un treball constant, 
estudi insistent, obstinació de viure 
amb llibertat i respectant en tot mo
ment la llibertat dels altres, han estât els 
fonaments d’una obra que, gràcies a 
Déu, m’ha estât concedi! de compro
var.

Vull acabar aqüestes embastades no
tes no sense, però, deixar uns conceptes 
que hom creu que podriem completar 
aquesta mena de sintesi. Són unes cites 
que poden refermar els meus arguments, 
per altra part no pas massa ordenats: De 
Sant Pau (Filipencs 4, 8): “Tot quant és 
cert, quant és decorós, quant és just, 
quant és amable, quant és atractiu, 
quant és virtuós o lloable, ha d’esser ob
jecte dels vostres pensaments” .

El Pare Ignasi Casanovas S.I., 
excel.lent historiador i millor comenta
rista de l’Art Català, aixi va escriure: 
“ El temple és el simbol de tot ço Divi; 
l’art és tal vegada la sintesi més comple
ta de tot ço humà i necessita, per tal de 
decorar un temple, que regnin harmôni
cament en l’artista l’estètica i la teolo
gia” . “ Primerament l’artista cristià ha 
de tenir certa cultura teològica” .

Antoni Vila Arrufat, abans de conce- 
bre I’obra s’ha fet deixeble aplicat de 
qui, certament i en aquest concepte, po
dia orientar-lo.
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Records...
per J.C.A.

 ̂  ̂ aria Teresa Bedós Garcia-Ciaño 
ens ha acollit amb la seva franca i jovial 
simpatia a la seva clasa blanesa, on 
s’instal.là allá I’any 1931, en casar-se. 
A Blanes va esdevenir una mena d’insti- 
tució, tota vegada que s’hi entregà a 
mans plenes. D’ella vam parlar-ne en la 
Semblança que s’inserí en el Quadern 
nùm. 7 (març-abril del 1979).

Hem acudit a ella perqué ens parli de 
les se ves vivències de jovenesa. Cal re
cordar que a casa dels seus pares hi féu 
estada Francese Gimeno, el gran Gime- 
no com ha esdevingut en el mon de 
l’art.

El pare de la Maria Teresa fou el doc
tor i literat Francese de Paula Bedós, 
el qual, després d’haver exercit de met- 
ge a la Companyia Transatlàntica, 
s’instal.là definitivament a Sabadell. A 
la nostra ciutat fundà l’agrupaciô de 
Rapsodes Catalans (1896) i fou assidu 
co l.lab o rad o r de “ Revista de 
Sabadell” . Allà l’any 1876, havia estre
na! a Valls una comédia; n’havia escrit 
d’altres. I fou arran de la primera expo- 
sició individual d’en Gimeno a la gale
ria Dalmau barcelonesa, que els dos 
veils amies d’infantesa es van retrobar. 
D’ençà d’aquest retrobament, Gimeno 
residí algunes temporades a Sabadell, 
allotjant-se a casa del seu amie Bedós, 
que es constituí, en certa manera, el seu 
mecenas. Aqüestes circumstàncies feren 
que s’establís una gran relació entre la 
Jove Maria Teresa i el pintor Gimeno, 
al qual sempre ha adora!; i quan parla 
d’eli, encara s’entendreix de 1’afecte 
que li serva... Fou el mateix Gimeno 
qui va recomanar als seus pares que la 
fessin ensenyar a casa dels Vila.

- Vaig anar a estudiar a casa del Pare 
Vila, com així el coneixíem -comença a 
dir-nos- allá al carrer de Bèlgica. L 'es- 
tudi era a les golfes; era confortable, 
gran i acollidor. El Pare Vila em doná 
la primera lliçô. Puc dir que tenia un 
sistema d ’ensenyança planificat, efi- 
cient; aprenies i caminaves amb 
confiança. Quan ens encallàvem, dub- 
tàvem o ens desanimávem, el cridaves i 
venia pie de somriures, amb un somriu- 
re emmarcat en la seva barba blanca. 
De seguida et deia: ”No passa res! És 
qüestió de posar-hi un to de clarió”,, i 
afegia, en castellò: “Para los colores 
con brillo, usa blanco y amarillo”.

Ara, quan ho explica, no deixa de 
somriure.

Vila Cinca amb un grup de deixebles. (A la seva esquerra, M? Teresa Bedós).

-El meu pare -segueix la Maria 
Teresa- havia comprai un gran quadre 
del Pare Vila. Era un paisatge amb f i 
gura. Recordo que Gimeno li deia: 
-“Xiquet, aquí no hi ha perspectiva”, i 
el Pare Vila, picat, li responia: -”Just! 
de perspectiva en tiñe més que vós!”. 
En el fons, malgrat que s'admiraven, 
foren rivals gelosos un de Paître.

Els records, els temes, van sorgint 
d’una manera exuberant sí, però sense 
un ordre cronológic; són vivències que 
s’atropellen unes amb les altres. La Ma
ria Teresa viu i reviu ara contant-ho. 
Ho justifica així:

-Pren la bona voluntat, estimât amie 
Cuscó; als meus vuitanta any s ja 
m ’embolico- i tot segui! complementa: 
Sempre m’he embolicat...

Riem: ella és riallera. Ho contagia fà- 
cilment.

-Quan vaig entrar per primera vegada 
al taller-estudi dels Vila, érem més o 
menys sis alumnes: Caixach, Lluís Mo- 
lins, Rafael Salvai, Josep M.“ Bruii, i en 
Pep Colomer, de Girona, que era més 
modern. Menys en Pep, tots érem im- 
mersos d ’impressionisme, i a empastar. 
Per cert, vam arribar tan amunt amb 
Pempastar, que hi havia teles que pesa- 
ven una tonelada... A en Tarrassó li va 
caure un deis seus quadres al damunt i 
quasi el deixa en coma...

Fa una breu pausa i continua:
-El Pare Vila era el que se’n diu un 

Mestre. Tenia carisma; ens ajudava en 
tot i li dèiem carínyosament Pare Vila; 
ell era rial 1er dint re la seva barba bian
ca. .. Era molt savi... Érem molt amies: 
m *explicava coses d*art, de 
psicologia... Era molt conversador, 
molt... ¿Recordes que et vaig explicar 
que m'havia promès fer-me un regal?... 
Visca, visca! vaig fer jo... I  un temps 
després, me'l va fer... El seu regai, que 
encara el servo, fou un conseil: “Dones 
el meu regai és aquest: No siguis mai 
tossuda, deixa la corda fluixa i pensa”.

Dones, mira! encara em fa  served Calla 
i pensa.

Maria Teresa evoca ara l’Antoni Vi
la.

-Ell va ser per tota la nostra genera
do una completa airejada; ens va fer 
sortir del nostre bany d ’impressionisme 
i ens va donar aquell toc de classicisme, 
del bon dibuix i de pintar amb transpa- 
rències; ens va treure de Pempastar, de 
la mirada a la tela, dels ulls al quadre 
quasi sense dibuixar a la perfecció la li
ma, a no matar el dibuix i sublimitzar el 
tema... Retornàvem als Italians i ens 
deixàvem elsfrancesos... L ’Antonipin- 
tava al costai nostre. Més d ’una vegada 
ens havia dit: “Jo no sóc pas un profes
sor, sóc un pintor, m ’agrada i procuro 
Pelegància del dibuix”. A part del pin
tar -afegeix la Maria Teresa- al costai 
nostre, gravava, i nosaltres apreniem de 
veure Part des d ’una nova visió. Amb 
eli, amb PAntoni, trobàvem el millor 
exemple de l’equilibri, la saviesa. Sem
pre amb el seu carácter suau... i tan 
guapu !... Les deixebles suspiràvem...

I, talment com si descabdallés el fil 
de la troca:

-Tots els alumnes éren molt agerma- 
nats. Mira, fins i tot en Bruii va com
pondré un bellísim cant a PAmistat... 
Ens ho passàvem molt bé!...

*  :)■ *

La tarda, allargassada per ser es- 
tiuenca, envaeix amb una claror suau la 
galeria que dóna al jardí. La conversa 
seria inacabable. Els temes van i venen 
com les ones que hi ha aprop, com tan
tes i tantes ones que la Maria Teresa ha 
sabut plasmar en les seves teles marine- 
res. Ella que tan estima el mar. El mar 
només?... La Maria Teresa ho estima 
tot, tot. Com molt ha estimât i estima 
els Vila en el record. En el bon record... 
I per concloure aquest treball, ens plau 
transcriure aquesta frase seva:

- “Aforiunda la ciutat que pot tenir la 
nissaga deis Vila”. *
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El senyor Vila
per Trini Sotos Bayarri

ncara que tot això de qué vaig a par
lar, ja fa molts anys que va passar, el 
meu record es tan viu que sembla com si 
fos ahir.

Recordo molt bé que el pare va de
manar una entrevista amb el senyor Vi
la per ensenyar-li les meves obres 
-sobretot dibuixos i algunes pintares del 
natural que havia fet els últims anys-.

Era un diumenge a la tarda, i tota la 
familia -pares, germana i jo mateixa- 
ens havíem préparât des del matí, anant 
d’horeta a Barcelona, per tal de no 
mancar a aquell tan gran esdeveniment.

La primera impressió que vaig tenir 
d’ell, va ser la d’un home gran, amable, 
generós i seré. Várem parlar llarga- 
ment. Més aviat cal dir que va ser eli qui 
va parlar, fent-nos preguntes, ja que 
tots estàvem molt emocionats. Mirant 
els dibuixos, ens va dir: jo això ho co- 
nec, he vist aquest traç abans d’ara. 
Efectivament, va ser en un concurs de 
dibuix infantil en el qual el pare va pre
sentar una sèrie de dibuixos meus i de la 
meva germana i que ens varen premiar 
a totes dues.

Va acceptar-me com a deixebla, i 
vaig passar quatre anys en el seu taller, i 
des de com rentar els pinzells a com i e- 
soldre un tema, m’ho va ensenyar tot. 
Sobretot, com havia de mirar allò que 
volia representar. Sempre, amb un gran 
respecte per la persona. Guiant, mai 
imposant.

Com tot gran artista, és un ser molt 
generós. En aquell taller tan gran, tot hi 
cabia: els murals per a l’església de la 
Purissima, els de l’església de Sant Se- 
bastià de Montmajor, o els de Permita 
de la Salut, i tants d’altres. Aquells di
buixos a grandària naturai, fets al car- 
bó o a la sanguina, eren la meva admi
rado. També, les maquetes, on s’hi 
vela tot tal com quedarla en ser acabat. 
Aquella olor de les proves al frese em 
despertaven el desig de treballar-hi jo 
algún dia. I l’olor de l’oli que venia de 
l’estudi privat, on feia els retrats o tre- 
ballava amb la model... Hi havia, en 
aquell estudi, una acùstica especial, se
ca, sense ressonància, deguda segura- 
ment a l’abundància de teles i draperia, 
i d’on sovint se sentia el so d’una 
guitarra que se t’emportava el cor. Al- 
tres vegades, la mùsica venia més piena: 
orquestres, grans intèrprets, el toca- 
discs...

M’hi trobava tan bé, que les hores es 
desgranaven suaus i pausades.

Kcirut (k' Irini Solos. Oli d 'A .  \  ila Arriilal (1945).

Sempre he pensât que he estât afortu
nada de poder tenir el privilegi de 
formar-me al costat d’un artista tan 
gran, tan complet en totes les seves fa
cetes, tan délicat, tan comprensiu i tan 
humá. De la seva má m’he endinsat en 
el món de l’art i he descobert com és de 
meravellós poder representar el que te- 
nim davant els ulls, i com s’ha d’esbri- 
nar el que tenim dins i plasmar-ho sobre 
un paper o una tela.

El meu mestre pensava que, perqué la 
meva formado fos més completa, seria 
bo que anés a “ Belles Arts” , conseil 
que vaig seguir. Allá, a més de les disci
plines académiques, vaig apuntar-me a 
Gravat, on vaig descobrir una nova fa
ceta del senyor Vila, la de gravador, tan 
meravellosa. La veritat és que jo el con-

sidero un dels millors gravadors actuals 
d’Espanya. Potser és una de les coses 
que més m’agraden d’ell, tôt i que no 
n’hi ha cap que em desagradi. Aquella, 
la de Gravat, era una assignatura extra, 
i, corn tôt el que ell ensenyava, tenia un 
atractiu tal que, tôt i no figurant en el 
programa d’estudis, era una de les clas
ses més concorregudes, i una de les que 
amb més interés s’hi treballava. 
Aquests dies m’he tornat a mirar les 
carpetes amb les anotacions de cada 
técnica, les seves caractéristiques i els 
conseils del senyor Vila, Sí, sabia ser un 
gran mestre, i és per aixó que tota la 
meva vida de pintora he buscat la seva 
opinió i la seva crítica, tan importants 
per a mi. Perqué ell ha estât sempre el 
meu mestre. ■
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Quan la fotografía és historia
per Ricard Calvo i Duran

“Afortunada 
la ciutat que pot teñir 
la nissaga deis Vila”. 

M.“ Teresa Bedós

1 - J. Vila Puig
2 - Crispí Calan “ Bohem”
3 - A. Vila Arrufat
4 - R. Durancamps
5 - R. Marcel
6 - Enric Palá
7 - Joan Figueras
8 - Fiorenti Duran
9 - J. Vila Maleras 

10 - J. Vila Cinca

Académia de Belles Arts de Sabadell (c. 1918-20).
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es de la sala i alcova de l’avui 
desapareguda casa del tartaner Silvestre, al 
carrer de Sant Pau, l’Acadèmia de Belles Arts 
s’aixoplugà a l’Ateneu Sabadellenc, primer a 
la Rambla i més tard al mateix carrer de Sant 
Pau, 73, una mica més avail de cal Silvestre. 
Més endavant s’independitzaria de l’Ateneu, 
anant a parar a la Rambla, 65, per, a la 
primavera de 1918, passar a les voltes de ca 
l’Oliver, propietat de La Gremial i situades al 
costat, al número 71.

Vila Arrufat, Vila Puig, Enric Palà i 
Durancamps pintaren i decoraren el nou local 
amb els cabals recollits mitjançant una 
exposició col.lectiva.

Allá va fer-se, dones, aquesta fotografia 
que ens situa entre 1918 i 1920: En aquella 
época el mestre Antoni Vila Arrufat tindria al 
voltant de 25 anys.

Si aquesta fotografia és historia, he cregut 
oportú fer ús de l’obra del nostre recordat 
Andreu Castells, L’art sabadellenc per llegir el 
perfil i las vivéncias d’aquests conciutadans en 
aquells anys en els quais a mi me’n faltaven 
encara molts per néixer i, naturalment, més 
encara per ingressar a la centenària entitat.

Joan Vila Puig havia acabat la seva 
formado i emprés un viatge per Andalusia. 
Celebrà la primera exposició a Granada, 
l’estiu de 1918, i després a Barcelona i a 
Madrid, 1920.

Crispi Galan Diaz de Alejo, “Bohem” .
Agut caricaturista. Va donar-se a conéixer 
l’any 1918 en qué celebrà la seva primera 
exposició a l’Acadèmia de Belles Arts.

Vila Arrufat, l’any 1918, “ realitza a la 
nostra ciutat diversos retrats amb molt braó” 
segons Castells, i, l’abril, exposà a Barcelona, 
a les Galeries Laietanes. El 1919 l’Ajuntament 
li concedeix una pensió per a estudiar a París, 
després d’haver exposât a l’Acadèmia. La 
Festa Major del 1920 exposará temes parisenes 
“grisos, transparents” .

Rafael Durancamps i Folguera, en un viatge 
d’afers téxtils amb Pere Guai Villabí, l’any 
1920, visitá Bucarest, Venécia, “on quedà 
impressionat pel Tintoretto” , i Paris. Obté, a 
la mateixa època, una medalla d’or en el 
concurs provincial de la Diputació de 
Barcelona.

Ricard Marcet Picart exposà a l’Acadèmia 
el 1918 i l’editorial barcelonina Muntanyola H 
encarregà uns quaderns per a l’ensenyament 
del dibuix, considérais, en aquell temps, els 
millors del mercat.

Enric Palà Girvent, fundador de 
l’Agrupaciô Artística, antic deixeble de Vila 
Cinca. Té cura, corn a pintor decorador, de 
l’adornament del nou local de l’Acadèmia.

Joan Figueras i Soler, fundador de 
l’Acadèmia juntament amb Vila Cinca i Quer. 
Abandonà la práctica de la pintura el 1886: 
“El negoci i la familia ens el pren del tot. En 
Figueres ni pinta” , va dir Vila Cinca. Però 
Joan Figueras no deixà la seva Acadèmia de 
Belles Arts, de la que fins als darrers temps de 
la seva vida en fou un ferm puntal, per la 
quai cosa, naturalment, no podia mancar en 
aquesta imatge.

Fiorenti Duran Benito. Paisatgista i 
industrial téxtil. Assidu concurrent de 
l’entitat, raó per la qual tampoc no podia 
deixar de sortir en aquesta fotografia.

Joan Vila Maleras. Cosí germá de Vila 
Puig. Va prétendre fer indagacions sobre un 
pianista que cada nit anava a tocar l’Steinway 
de l’Acadèmia i va resultar ser un ex- 
ferroviari alliberat del carril deis Catalans pels 
académies. L’obrer, en ensumar que era 
objecte de l’observaciô d’En Vila, va 
desaparèixer “ corn el fum” . Vila Maleras, a 
més de les seves inclinacions holmesianes, 
tenia una bona traça amb els bodegons i els 
paisatges.

Joan Vila Cinca, artista i pedagog, 
fundador de l’Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell. Pare d’Antoni Vila Arrufat. En 
aquells anys exposava a la Sala Parés, de 
Barcelona: 1918 i 1921.

Si amb aquest perfil venerable tanquem la 
nómina de les persones que en aquell moment 
eren a la nostra Acadèmia, podem anotar que 
la seva direcció és en el moment actual en 
mans del seu nét, en Joan Vila Grau, artista 
plástic i tractadista d’art, fill del nostre 
benvolgut mestre. A tots dos, i a l’entitat que 
ells i nosaltres tan estimem, els diem: Per 
molts anys!

Amb la col.laboració

Caixa de Sabadell
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Raìmon R oca-A.VUa Arrufat, pìnzellades de records
per Francese Catchet i Domènech

robem en Raimon Roca, pintor de 
colors lluminosos, al seu estudi de Cas
tellar del Vallès, un estudi ampie on 
prepara la propera exposició, lluny en 
el temps d’aquella primera mostra da- 
vant el public, l’any 1940, la presenta
do de la qual va córrer a càrrec de 
n’Antoni Vila Arrufat.

Parlar amb Raimon Roca d’en Vila 
Arrufat és parlar de sentiment i d’admi- 
ració. Sentiment perqué Ilaços de pro
funda amistat uneixen les vides 
d’aquests dos homes/artistes i, d’admi- 
ració perqué és el reconeixement del 
bon fer i bonhomia d’aquest mestre de 
pintors.

La coneixença es produeix l’any 1934 
quan en Raimon Roca sent la nécessitât 
de pintar, ell vol ser pintor i entra a 
l’Escola Industrial, on impartien classes 
en Rallo, els Vilatobá i en Vila Arrufat 
en el camp de la história de l’art. Du
rant els anys d’aprenentatge es fixava 
molt en tot allò que li agradava i d’on 
més podia aprendre, la qual cosa el por- 
tà a frequentar més directament el mes
tre a qui ensenyava amb assiduïtat els 
seus progressos, albora que l’ajudava 
en el seu taller, a preparar les pintares 
per ais murals del Santuari de la Salut, 
en la seva primera fase, concretament 
els frescos que hi ha darrere 1’altar.

Poe a poc la relaciô mestre-alumne 
va convergint vers una més estreta rela
ciô amic-amic, on els comentaris ja no 
giren tan sols sobre l’art, sinó també 
cap a abres temes. I és que, com reco- 
neix en Raimon Roca, n’Antoni Vila 
Arrufat és una persona molt culta en 
tots els aspectes; per aquesta raó tots els 
que I’envoltaven feien la seva flaire, la 
seva personalitat irradiava tot, però no 
manava de res, no hi havia imposició ni 
anul.lació, el seu tarannà va crear un 
nudi de gent al seu voltant amb una re- 
lació gairebé familiar.

Segons el seu deixeble, en Vila Arru
fat ha fet el just pel que la seva obra re
clama que es faci, havent-se mogut 
sempre dins una discreció admirable, 
deixant de costat les ganes d’originalitat 
i de cridar l’atenció, en conrear tan sois 
el concepte d’autenticitat, per la qual 
cosa en la seva pintura no es permeten 
vel.leitats, és a dir, la seva obra és el re
flex del seu carácter.

Ens comenta en Raimon Roca que 
possiblement n’Antoni Vila Arrufat va 
treure més partit de la seva estada a Flo-

réncia que a Paris, perqué la seva pintu
ra no té cap deix d’impressionista o 
qualsevulla altre isme i, d’altra banda, 
si que té un sabor italianitzant. Horn, 
davant la seva obra, pot definir l’equili- 
bri, el modelatge i la serenor, fins i tot 
sense tenir cap noció de pintura i àdhuc 
d’art. Però malgrat que sembli en contra
ri, és un home completament tolerant, 
amb els ulls oberts a totes les tendèneies 
i manifestacions artistiques, un home 
d’esperit totalment curiós, però d’un 
encuriosiment cap a tot i no solament 
en el camp de la plàstica.

Mural (1950), Saut Sebastià de M onlmajor.

El nostre interlocutor no ha sentit 
mai en Vila Arrufat criticar algù, eli dó- 
na tot el marge de confiança al criteri 
d’altri, la qual cosa hem de reconèixer 
com a optimisme, perqué dins de la se
va opinió va implicita una visió de pos- 
sibilitats, mai es tanca en banda, és 
completament comportivol i sap molt 
bé el que voi. Pot acceptar-ho tot, però 
pot també no compartir-ho. En tot cas 
seria critic al final de l’obratge: “no ha 
donat’’ comentarla, però mai al princi
pi, “deixeu-lo fer, vejam...’’ seria el 
que diria.

L’experiència d’en Raimon Roca és 
la segiient: “ Quan fa una observació 
d’alguna cosa teva, la veritat te la va

dient, i te la diu sempre que sembla que 
et faci un elogi, però després, pensant- 
hi, te n’adones que t ’ho ha mesurât tot. 
Busca un detall que sigui favorable per 
lloar-lo i, a partir d’aqui, et va qiiestio- 
nant cada una de les parts de la compo- 
sició que li semblen menys afortunades, 
des del seu criteri de bon observador i 
gran coneixedor de la pintura’’. Però 
no per això ha de semblar una persona 
feble, puix és un home d’una decisió 
tremenda, és un home de criteri i la seva 
manera de pensar és inamovible; en 
Raimon Roca, al llarg dels anys ho ha 
pogut palesar en tots els seus aspectes.

Si el gruix de l’obra d’en Roca és el 
paisatge, i la d’en Vila Arrufat és la fi
gura, quina activitat artistica els uneix? 
El mestre de pintors va aconsellar en 
Roca quan va fer la seva primera pintu
ra murai, aquell hi va posar tot l’interès 
durant tot el procès i li va fer l’apadri- 
nament d’aquella església de Begur. 
Però en Roca reconeix en els frescos de 
l’església de Sant Sebastià de Montma- 
jor, realitzats per en Vila Arrufat, la 
millor pintura murai d’ençà dels anys 
trenta, executats magnificament sobre 
una tonalitat vermellosa amb colors 
transparents, com pertoca en aquesta 
dificil tècnica. Comenta en Roca que no 
pot ni voi amagar la influéncia del seu 
mestre pel que fa ais murals i escoltem 
dues expressions dels seus llavis força 
testimonials: “ vilarrufatejar” i “ els 
testos s’assemblen a les olles’’, però diu 
això amb coneixement de causa, amb 
devoció de deixeble vers algú admirat, 
tot i que l’obratge d’en Vila Arrufat no 
té cap nexe formal amb el seu, només el 
projecte de fer “ un viatge pictóric a 
l’entorn del meu jardí’’ l’hagués con
nectât al paisatge, però aviat abandoná 
la idea, era consequent amb el seu carni, 
que no acceptava daltabaixos de línia ni 
àdhuc de color.

Amb Raimon Roca hem tingut una 
visió d’Antoni Vila Arrufat molt perso
nal, impregnada de recorda que s’han 
engalzat amb els anys de sincera amis
tat, que l’ha portât a comentar: “Tot el 
comportament d’en Vila Arrufat i la se
va manera de fer i veure les coses, és 
una autèntica obra d’art’’.



OH (360 X 133 cm.) -1953-.
Propietat de la Mùtua Sabadellenca.

MÙTUA SABADELLENCA
- Fundada l'any 1917 -

Illa, núms. 45-51 — Tei. 725 13 00 

08202 SABADELL



958

J  osep Vives i Bracons va néixer a Sabadell l’any 1902, 
a l’Hotel Espanya . (+  1985 Sabadell).

“Des de ben jove se senti atret per les Belles Arts amb 
una intensitat que gairebé ni eli mateix sospitava. 
L’ambient familiar, de bon nom en l’hosteleria, no 
pressuposava aquesta inclinació, però eil segui aquest 
carni ignot portât per la seva Sensibilität i el seu 
instint” .

GALERIA VIVE'

“ ...aquesta amistat fou tan llarga com ho ha estât la 
seva vida, ja que en Josep Vives fou amie, company, 
cunyat i àdhuc deixeble de la meva petita escola on va 
demostrar de seguida la seva aptitud per les Belles Arts, 
fent evident als meus ulls la seva especial Sensibilität 
per la forma i el color” .

“ ...el seu neguit el portà a la creado de la “Galeria 
Vives” , vertader difusor de l’art a Sabadell, on 
organitzà exposicions d’artistes ben reconeguts 
actualment tant en el gravat corn en la pintura i la 
cerámica, com son, per exemple. Rebull, Obiols, Pi de 
la Serra, Miquel Villà, Feliu Elies, etc... i que fou 
l’origen de tantes col.leccions i pinacoteques 
sabadellenques...”

Antoni Vila Arrufat

OBJECTES DE REGAL

ESPIRALI, 2 - CANTONADA SANT PAU 

TELÈFON 725 55 58 
SABADELL (Transcripció del “ Diario de Sabadell” 12-2-1986
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1894
Neix a Sabadell el 20 d ’octubre, fill del pintor 

Joan Vila Cinca, mestre de tota una generado de 
pintors.

1911
Amplia estudis a l’Escola de Belles Arts de 

Barcelona -Llotja-. Aquest any tingué lloc la VI 
Exposició Internacional d ’Art de Barcelona, el 
triomf del Noucentisme amb la publicado de “ La 
Ben Plantada” de Xénius, i l’exposidó Joaquim 
Sunyer, de Barcelona. Tot i que alguns periodistes 
han dit d ’ell que fou el darrer noucentista, el 
mateix Vila Arrufat ha remarca! que es considera 
un pintor independent que no fa dassificacions.

1916
Pensiona! per l’Ajuntament de Sabadell i 

orienta! pel seu pare, se’n va a Madrid i es 
matricula a l’Escola de Belles Arts de San 
Fernando, la rigidesa de la quai no li permet 
adaptar-s’hi. Va sovint a pintar al Museo del 
Prado i es vincula al Circulo de Bellas Artes on 
participa en diverses exposicions.

1917
Des de Madrid on residirá fins al maig d ’aquest 

any envia a la revista barcelonina “ L’Esquella de 
la Torratxa” algún acudit satiric en la linia 
estilística dels que feia Joan Colom. De retorn a 
Sabadell, participa en l’Exposiciô de Pintura 
Local el mes de juny, essent lloat per la crítica 
com el punt fort de la mostra.

1918
Participa en l’Exposiciô d ’Art de Barcelona 

amb el retrat del seu pare que fou reproduit a 
“ Veil i N ou” . Sota la influència de la pintora 
polaca Mela Mutermilch molt vinculada ais 
ambients artístics catalans, pinta obres tan 
notables com ara “ La meva mare cosint” .

1919
Primera exposició individual a les Galeries 

Laietanes de Barcelona, durant els mesos de març 
i abril. Exposa a Sabadell, a l’Académia, retrats, 
notes de paisatges i, a més, dos grans plafons amb 
els noms de “ Primavera” i “ Tardor” , de caire 
més noucentista que les seves obres anteriors. La 
“ Tardor” presenta ja el tema de la maternitat, 
potser el més característic de la seva obra 
posterior.

Se’n va a París, pensiona! per l’Ajuntament de 
Sabadell. Troba una ciutat trista, castigada per la 
guerra. Visita els ara abandonats camps de batalla 
i en fa uns apunts estilitzats, Treballa el nu a 
l’Académie de la Grande Chaumière. Pinta el 
bellíssim retrat de “ Charlotte” , la bonica filia de 
l’amo de l’hotel on residía a Montparnasse.
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Garriga Manich. Realitza la seva primera obra 
muralista: Faltar de Sant Sebastià i Sant Roc, per 
al Cremi de Fabricants de Sabadell, a Fesglésia 
arxiprestal de Sant Feliu, obra que fou destruida 
durant la guerra civil.

1927
Es presenta al Congrès Nacional d’Art 

Decoratiu amb treballs al frese i gravats sobre el 
tema de “Polifemo i Calatea” . Guanya els 
primers premis de les dues seccions, tot i que no li 
son lliurats, per haver estât anul.lat el concurs, 
per raons desconegudes.

1928
Es casa amb Josefina Grau i Molins i s’instal.la 

a viure a Barcelona.

1920
D’aquest any son els dos refinats paisatges 

urbans del carrer de Notre-Dame-des-Champs, 
que recorden el tènue fauvisme de Marquet, i el 
seu excel.lent autoretrat, encara sota la influèneia 
de Mela Mutermilch. De retorn a Sabadell s’inicia 
en la tècnica del gravat, que ja no abandonará.

1922
Exposa una sèrie de monotips, juntament amb 

pintures, en una exposició individual a la Galeria 
‘‘El Camarin” , a Favui desaparegut carrer de la 
Corribia, del barri antic de Barcelona. L’estiu 
d’aquest any fa estada a Sant Llorenç de 
Morunys, amb el seu pare, tot recorrent alguns 
dels paisatges mès agrests de Catalunya, que 
recollirà en un àlbum de dibuixos.

1923
El setembre marxa a Itàlia, novament pensionai 

per FAjuntament de Sabadell, i hi roman dos 
mesos. Itàlia consolida definitivament el 
classicisme de Vila Arrufat i Finteressa en el 
muralisme.

1924
Participa en FExposició Nacional de Belles Arts 

de Madrid i hi obtè la tercera medalla amb una 
“Maternitat” .

1925
Col.labora en la il.lustrado del breu llibre 

‘‘L’any que ve” , de Fescriptor Francese Trabal. 
Forma part del grup d’intel.lectuals i artistes de 
Sabadell, on hi havia Joan Oliver, Francese i 
Josep Maria Trabal, Armand Obiols, Lluis 
Parcerisa, Ricard Marlet, Miquel Carreras i Joan

1929-1936
Pinta els murals de Faltar de la Mare de Dèu de 

Montserrat de Fesglèsia de la Purissima Concepció 
de Sabadell (1925-1929), els del Pavelló de 
Sabadell a FExposició Internacional de Barcelona 
(1929), els de Faltar de la Pietät de Sant Vicenç de 
Jonqueres, a Sabadell (1930, destruïts durant la 
guerra), i Faltar del Santíssim a Fesglèsia 
parroquial de la Trinität, de Vilafranca del 
Penedès (1935). Parai.lelament a la seva obra de 
muralista, ès guadornat per la Diputació en el 
concurs ‘‘Montserrat vist pels artistes catalans” 
(1931), exposa a la Biennal de Venècia (1932),



961

realitza dues individuals a la Galeria Syra de 
Barcelona (1932 i 1934), participa en la polèmica 
“Exposició del Nu” a Barcelona (1933), és 
guardonat amb dues segones medalles a 
l’Exposició Nacional de Madrid (1934) per la seva 
pintura “Mi familia” . El 1934, el Museu de 
Barcelona adquirí una “Maternitat” exhibida a 
l’Exposició de Primavera.

1936
Abunden els retrats dels sens fills -“Els nens del 

barco” , “La nena de les sopes” (1935 i 1936)- i 
els deis seus pares, ja veils, “ Intimität” i “Els 
meus pares” (1936).

1937
S’instal.la amb la seva familia a Sant Sebastià 

de Montmajor, al Vallès, en una finca de la seva 
propietat.

1938
Realitza la litografia “Escena de guerra” . Mor 

el seu pare.

1939-1941
Mor la seva mare. Vila Arrufat la retrata a l’oli 

en la seva agonía i el mateix pintor diu que 
aquesta és la seva millor obra de cavallet. Es lliura 
a la tasca de restaurar seriosament l’art sacre. 
Participa en 1’Exposició Internacional d’Art Sacre 
de Vitoria; realitza els grans freses de l’absis de 
l’església arxiprestal del Sant Esperit de Terrassa. 
Participa en la XXII Biennal de Venècia (1940).
És guardonat en el concurs “ Retrats de nens” del 
Cercle Artistic de Barcelona (1941).

1942
L’Exposició Nacional de Belles Arts, celebrada 

a Barcelona, li atorga la Medalla d’Honor.

1945
Realitza els murais de l’església románica de 

Sant Sebastià de Montmajor, que acabará el 1950.

1946
Ingressa corn a académie numerari de 

l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de 
Barcelona, el 3 de desembre.

1949
Gran amant de la música, decora la sala de 

música -que porta el seu nom- de la casa del 
mecenes Josep Bartomeu, de Barcelona.

1951-1960
Participa en l’Exposiciô d’Art Religiós del 

Foment de les Arts Décoratives de Barcelona 
(1951). Decora els altars de la Mercè, a l’oli (1951) 
i del Santissim (1952-1956, al frese), de l’església 
de la Purissima Concepció de Sabadell. Realitza 
decoracions religiöses a San Lorenzo del Escorial
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(1957-1958), a la parroquia de New Rochelle 
(Nova York, 1960). Participa en dues importants 
exposicions a l’Argentina -on visqué alguns 
mesos-, a Buenos Aires i a Rosario (1954). Obté la 
medalla Valdés Leal de Sevilla (1955) i la medalla 
Vila Cinca, máxim guardò de la Biennal 
sabadellenca.

1962-1965
Decora Paitar de la finca “ Las Marias” de 

Corrientes (1963). Decora la Sala de la Ciutat, de 
l’Ajuntament de Barcelona (1962-1965), obra en 
la qual s’aprecia una notable estilització.

1982
Li és concedida la Creu de Sant Jordi de la 

Generalität de Catalunya.

1983
L’Ajuntament de Barcelona li atorga la Medalla 

al Mérit Artistic de la Ciutat.

1984
Exposicions antológiques d ’homenatge: al Palau 

de la Virreina i a la Capella de PAntic Hospital de 
Barcelona; i a PAcadémia de Belles Arts i al 
Museu d ’Art, de Sabadell.

1986
Exposició d ’homenatge al Forum Berger- 

Balaguer de la Caixa del Penedés, de Vilafranca.

1971
Exposició individual a la Sala Parés.

1974
L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell li dedica 

una exposició antològica.

1978-1980
Realitza exposicions individuals a Sabadell i a 

Barcelona. La seva obra és també present a les 
exposicions “ Cien años de Cultura Catalana” 
(Madrid 1980) i “ 121 artistas catalanes de 1937” 
(Madrid i Barcelona 1980).



A. Vila A rrufat. Col.lecció M .S.S. 
Oli (100x73 cm.) -1954-.
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EN L’EDICIO D'AQUEST MONOGRAFIC 
HAN COL.LABORAT:

D’aquest número monográfic dedicai a ANTONI VILA ARRUFAT n’ha tingut cura una comissió 
formada per: Joan Antoni Maragall, com a president d’honor; Joaquim Busquéis i Gruart, Tomás 
Casañas i Curi, Joan Cusco i Aymamí, Miquel Forrellad i Sola, Joan Garriga i Manich, Pere Roca 
i Garriga, Josep Torrella i Pineda i Joan Vila Grau.
Aquesta Comissió agraeix la col.laborado de totes aquelles persones i entitats que d’una manera o 
altra han fet possible la seva realització. .





Lluís Molìns de Mur m isa b a d e ii

f

‘La Francisqueta” . Dibuix al llapis Paris (1944). 27’5x23 cms.
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Suman Pòrtic
Portada; “ BALTASAR” .
Acrílic sobre paper (90x67 cms.).

“La Francisqueta” . Dibuix al Uapis París (1944). 
27’5x23 cms. Per Lluís Molins de Mur.
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971 NADAL 87. Per Francese Garriga i Barata.

u n a  NADALA DE MOSSÈN CARDONA
972 Per Pere Roca i Garriga.

974

975

DE SABADELL I EL SEU RODAL: LA PLAÇA 
DE SANT JAUME I ELS SEUS VOLTANTS. 
Per Joan AIsina i Giralt.

UN NADAL, TEMPS ERA TEMPS.
Per Agusti Palau i Codonyers.

LA GESTACIO DE MUTUA 
SABADELLENCA. Per Josep Torrella.976

977 IMATGE I PARAULA. Per J.C.

978 SOBRE LA IMPREMTA SALLENT. 
Per Antoni Trallero i Alós.
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983
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LA MARE DE DEU. Per Ramon Vail i Rimblas.984
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Per Manuel Forasté.

LA MÚSICA A SABADELL.
988 Per Rosa Ten.
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Per Enríe Torrella.
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Per Antoni Sala i Serra.
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Per Daniel Sanahuja i Capella.992
RAMIRO FERNANDEZ, L’ESSENCIA DE LA 
NATURA. Per Francese Cutehet i Domènech.993

994 DE L’AMBIGÜITAT A L’ORDRE. 
Per Joan Abella I Creus.

EXPOSICIO FILATELICA NACIONAL. 
Per BAF. JORDI ROCA. Per J.C.995

996 HITCHCOK A AMERICA: 1940-1947. 
Per Pere Cornelias.

998 AL PAS DELS DIES.
999 SABADELL GRÀFIC.

1.000 MISCEL.LÀNIA.

1.001 LLIBRES I PUBLICACIONS.

1.002
ALBUM: BOXING CLUB SABADELL. 
Per Amadeu Roseli.

1.003
SOMRIEU, SI US PLAU... 
Per Xèspir.
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n aguest número nada- 
lenc de Q UADERN te- 
nim el goig d'aplegar-hi 

]tres col.laboracions no
ves; dedicades, les 1res, 

-o al tema de la Diada.
Una és la pintura de la coberta, 

que vam confiar a un artista sabade- 
llenc jove i prometedor: Agusti 
Puig. Una altra és de carácter litera
ri; un text del Pare Calassanç Bala- 
guer, nom prou prestigiat a casa 
nostra, de qui esperem que segueixi 
participant en la tasca, modesta pe
rò consequent, de QUADERN. Per 
ùltim, obre el nostre suplement 
QUACÒMIC un dibuix d ’un mesi re 
de rhumor. Cese; nom ja  clàssic en
tre els conreadors catalans de les 
arts plàstiques, a qui agraïm que ens 
hagi volgut distingir de form a expre
sa amb una mostra del seu fe r  tan 
personal.

Són tres nove tats en la nostra an- 
yal glossa del veli Misteri. Perqué el 
Nadal és sempre igual de veli però 
cada any torna a ser nou. I  ho conti
nuará essent de nou, si tots p  légats 
persistim en Fesforç de renovellar-

lo. Malaventurats que la simbologia 
del Nadal se ’ns arribés a marcir a les 
mans, viciades per la rutina. El Na
dal ens retorna cada any l ’Infant, 
un infant que ho és perennement i 
que ens recorda a tots que també 
hauriem de costudiar perennement 
el trésor de la nostra infantesa. Però 
no només en aquesta festa  màgica, 
sino sempre. Hauriem de tenir la sa- 
piència de mantenir units, equili
bráis, en el nostre esperii, el do de la 
maduresa, que és l ’experiència, la 
serenitat, la reflexió, i el do de la 
minyonia, que és el dring del viure, 
la nitidesa de la consciència, la blan
cor deis sentiments.

Nadal és veli de quasi dos mil 
anys i nou de cada any. Posseeix 
una força especial, diriem que úni
ca, de ressonàncies còsmiques, fin s  
per aquells qui no confiïn massa, o 
gens, en la seva sobrenaturalitat. 
Hem de saber aprofitar-la, aquesta 
p o t è n e i a  m e r a v e l l o s a ;  h e m  
d ’amagatzemar-la perqué ens man- 
tingui rejovenits durant tot un any. 
I  aixi, després d ’aquest any, un al
tre. I  un altre...

NOTA: En aquest nùm. s’inclou el suplement “ QUACÒMIC-14” .

Bon Nadal i Feliç Any 1988
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Semblança de

Maria Fonolleda i Prats
per Joan Cusco i Aym am í

aria Fonolleda és una jove que viu 
per l’art i de l’art, i endemés dintre d’un 
ambient -i escenari- artistic. Això ja es 
copsa des d’un principi. Potser té algu
na escletxa per la quai se li escapa algu
na afecció; en tot cas, però, ja ho ani- 
rem veient. Ara situem-nos en el seu ta
ller, lluminós, on bat un sol hivernenc 
que reconforta, on també les hores pas- 
sen vertiginoses, mentre treballa. 
S’acompanya amb música, ara clàssica, 
ara moderna. El seu gust musical és 
ecléctic.

El seu treball és de restauradora. Res
taura peces d’art amb el fi de 
prolongar-ne l’existéncia, el millora- 
ment o conservació de cadascuna. És 
un treball pacient i meticulós -rigorós- i 
més ho és encara si s’hi posa tot l’inte- 
rés de fer la feina a consciéncia, amb un 
rigor professional.

Està sempre compromesa, seriosa- 
ment, amb la seva tasca, en la qual s’hi 
esmerça a cor pie. El temps s’escola 
mentre es dedica a recompondré aquell 
fragment détériorât -o inexistent ja-. 
Així, dit senzillament, és fácil. Horn ad
mira la seva pacient labor; és com un 
treball de cirurgià en el qual cal posar- 
hi tots els sentits. Cada tema, com cada 
cas, és greu. Retornar la vida a allò que 
l’ha perduda del tot o està a punt de 
perdre-la, ja és una tasca ímproba, sal
vadora... Per altra part, és un résultat 
estimulant. Agraít, fins i tot.

Abans de passar endavant, aturem- 
nos uns moments a contemplar la seva 
trajectòria.

La veiem a l’Escola Industriai d’Arts 
i Oficis aplicada al modelât i a la cerà
mica, sota la direcciò de Josep M.® 
Bruii, des del 1962 al 1965. En aquest 
mateix période fa alguns treballs, tant 
pel seu propi compte com amb la col.la- 
boraciò d’altri, de rètols i murals; tots 
ells per a les Escoles Nacionals. Tot 
això li fa guanyar una distinciò en el V 
Salò de Belles Arts.

El 1973 ingressa a l’Escola d’Arts 
Aplicades i Oficis Artistics de Barcelo
na en l’especialitat Publicitat, obtenint 
el titol el 1975. És el cas, però, que pen- 
ja el titol en una perxa...

-Per què. Maria? -li preguntem.
- Veuràs -diu, passant-se les mans pels 

cabells esbaldits. Resulta que m'havien 
impressionai moltissim els reportatges 
que per tots els mitjans van donarse de

les inundacions de Florència, que van 
malmetre moites obres d'art. Allò em 
va corprendre profundament, tant, que 
vaig fer-me el propòsit de poder 
preparar-me per ajudar amb el meu bu
rnii esforç a recobrar aquell trésor artis
tic. Algunes d ’aquelles peces van arri
bar a Barcelona per a restaurar, en un 
pia d'ajut i de col.laboraciô. Aleshores 
vaig ingressar al taller dels restauradors 
Gudiol-Ricart, de la Ciutat Comtal.

Allà s’aplicà en la conservació i res- 
tauraciò de pintura sobre tela, mural, 
talla policromada i altres complements. 
Amplia la seva formació en vidriería ar
tística i emplomada, ja en la preparació 
de plantilles, talla de vidre amb esmalts 
al foc i emplomat. Tot això sota la di
recciò de l’artesá Tomás Altimira, de 
Barcelona.

És l’any 1977 quan obre el seu estudi- 
taller dedicat a la conservació i restau- 
ració, a casa seva, al carrer de la Salut.

En aquest estudi-taller, on ara el sol

I . 725 61 50

ha fet mutis del tot i cal il.luminar-lo 
amb focus que projecta sobre una tela 
en la qual està treballant, hem realitzat 
aquesta entrevista.

Passant la mirada amb certa curiosi- 
tat per l’estudi, descobrim peces per 
restaurar: quadres per reentelar o adhe
rir una tela nova. Allá una talla a la 
qual cal eliminar els xilófags; l’enver- 
nissat o protecció de les superficies, etc. 
També estris i eines, i productes quí- 
mics, pintares, pinzells, injectables... 
tot un bé de Déu de coses que omplen 
l’estudi-taller. On ella s’hi mou com 
peix a I’aigua...

Maria Fonolleda ha anat ampliant la 
seva formació col.laborant amb pràcti- 
ques de conservació a diferents tallers 
de Membres del Cremi de Restauradors 
d’Obres d’Art i Pictòriques de Catalun
ya. En el Museu d’Art de Sabadell res- 
taurà diferents pintares contemporà- 
nies catalanes per encàrrec del seu di
rector, En Lluis Clapés. També a la 
“ Casa Alegre’’ de Terrassa, per encàr
rec del Museu Municipal de la ciutat 
germana. Col.laborà en el muntatge i 
obertura (especialitat conservació) en 
l’esmentat Museu d’Art de la nostra 
ciutat.

L’any 1982 féu uns treballs per a la 
Fundació Miró. I molts d’altres que 
deixem de consignar per no fer més prò
diga la minuta. Passem, pel cas, per 
Solsona, Sant Cugat del Vallès,...

Ha près part en un llarg nombre de 
Congressos d’aci i d’allà de fora fronte- 
res. Tot aquest bagatge professional ha 
estât assolit amb una gran constància i 
aplicació. I amor al treball. Davant de 
qualsevol obra cal fer un estudi previ, 
una diagnosi de l’estât en qué es troba; 
la seva història, la seva naturalesa, tot 
això abans de començar a operar sobre 
ella. S’exigeix, naturalment, uns amplis 
coneixements d’histôria de l’art. Hi ha 
qui s’especialitza en determinades obres 
i fins i tot ho singularitza sobre determi- 
nats artistes.

-A mi -ens diu- m 'entusiasma l'estudi 
de fragments del Greco.

Torna, una vegada més -no vull 
comptar-les- a passar-se els dits entre 
els cabells. Això fa exclamar a l’Emili, 
que li està fent la caricatura: “ Mai no 
havia vist tanta cabellera...’’ I afegeix, 
galant, “ i tan bonica’’... I després 
d’aquesta flor, encetem una tanda de 
preguntes.
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-Entre totes les obres que t ’han pas
sât per les mans, quina t ’ha impressio- 
nat més?

-Les pintures murals del segle X II de 
Sani Quirze de Pedret. Aquell conjunt 
de pintures están repartides entre el 
Museu d ’Art de Catalunya i el Museu 
de Solsona. Penso jo que és una llásti- 
ma que no siguin aplegades juntes 
-confessa.

-I quina obra t ’ha requerit més temps 
de treball?

-Les de Pedret. I afegeix: -També les 
més difícils, tota vegada que calia fer 
unes análisis prèvies força exhaustives, 
degut al seu estât de conservado, que 
era reaiment llastimôs.

-Hi ha alguna obra que pel seu estât 
de degradado no has pogut comprome- 
tre’t a restaurar?

-No, mai.
-És vàlid en el teu camp allô de: “no 

hi ha res impossible” ?
-En principi, sí.
-És de suposar que tant a nivell ofi

cial com a particular, el possible client 
demani un pressupost. T’has trobat en 
algún cas que aquest no el pot assolir el 
client, ja sigui oficial o particular?

-El client sol demanar, és ciar, pres
supost. Sap que és un treball laboríos i 
tècnic i posa conflança en el restaura
dor. Confia am b el seu fer. Alguns 
pressupostos es donen a manera orien
tativa; sempre poden sortir imprevistos.

-Val més prevenir que curar. Aquesta 
veritat pot aplicar-se justament en el teu 
camp professional. Pots donar alguns 
conseils de prevenció relatius a les obres 
d’art?

-Certament; sempre és millor conser
var que restaurar, perqué la restaurado 
és una intervenció a l ’objecte que cal- 
dria evitar. El primer conseil seria no 
confiar l ’objecte a mans d ’aficionats; 
“restaurar” no és un hobby, sinó cosa 
d ’auténtics professionals. Es fan molts 
disbarats... I  com a conseils pràctics po
den ser: no penjar mai una pintura so
bre un radiador ni en una paret húmi
da. Si la pintura està emmarcada i duu 
vidre, assegurarise que hi hagi una cá
mara d ’aire. L ’ideal és mantenir-la a 
una temperatura constant de 20° i una 
humitat relativa 50°/60°. El que perju
dica més són els canvis sobtats.

-S’ha dit que la nostra ciutat té més 
inclinació a la plàstica que no a les al- 
tres arts. Pots fer una estimació de com 
està Sabadell d’obres d’art?

-Sabadell compta amb un bon nom
bre d ’aficionats i de col.leccionistes 
d ’obres d ’art. A part d ’obres d ’artistes 
locals, també hi ha molta obra de pintu
ra catalana i espanyola. Podem dir que

hi ha una gran Sensibilität amb matéria 
d ’art.

-Segurament, Maria, que haurás vis- 
cut alguna anécdota professional. En 
récordes alguna, especialment?

-Per exemple: en un “Baixeres” re
cordó que fent la neteja de la capa pic
tórica, va sortir l ’original: de ser un pai- 
satge sense figures es descobrí, després 
de la neteja, unes figures reniant al riu. 
Véritablement sorprenent.

A part que la seva professió li exigeix 
molt de temps, cal suposar que deu te
nir alguna altra afieló.

-M’agrada la música. També l’es- 
port.

ARQUITECTURA D'INTERlORS 
DISSENYS A MIDA__________

RONDA ZAMENHOF No 151 
T. 7265650 SABADELL

Ens diu qus practica l’esqui.
-T’agrada viatjar?
-Sí, molt, -ens diu, lot aixecant el cap 

com si volgués fer volar la mirada...
Deixem que aterri per a preguntar-li:
-La restaurado en el nostre pais, com 

està de salut? (Que consti que fem la 
pregunta sense intendo politica...).

-Té temperatura.
I ho diu amb un somriure ampli, de 

dentrifici.
-A part dels Servéis de Restauració al 

Palau NacioEial de Montjuic i de l’Esco- 
la Superior de Beiles Arts de Sant Jordi 
de Barcelona, quins altres Centres reco- 
neguts hi ha al país?

-A Madrid hi ha TEsco la de Belles 
Arts i també a Sevilla.

Vull fer-ü una última pregunta. (La hi 
faig, no la hi faig?... Cara!)

-Aspires a un cárrec oficial?...
Torna a somriure.
-No;però íarrtpcc m’hiposo d ’esque

na.
-És dar: val més sempre donar la ca

ra...



Perfil
Frágil i ágil com 

una serpentina.

Amb una cabellera 

esbullada, rebel. 

Estilitzada. 

Grecoriana. 

Puritana.

Bruna.

Treballa sense pausa 

i sense pressa 

en el seu estudi rie 

de parcel.les...

Qüestionari “ PROUST”
-El principal tret del meu carácter? 
-Optimista.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-Consequent.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-Igualment: consequent.
-Allò que més estimo en els amics? 
-Que siguin sincers.
-El meu principal defecte?
-Que tot m 'interessa. (No sé si és bo o 
no...)
-La meva ocupació preferida?
-El meu treball.
-El meu somni de benestar?
-Amb salut tot és benestar.
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia? 
-Perdre la il.lusió.
-Qué voldria ser?
-Ser millor.
-On desitjaria viure?
-En un país de primavera eterna.
-Quin color prefereixo?
-Els blaus.
-Quina flor prefereixo?

-Les roses, de color rosa.
-Quin ocell prefereixo?
-El rossinyol.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Diversos, sense preferéncies concretes. 
-Els poetes preferits?
-Maragall.
-Els herois de ficció?
-No s'han créât.
-Les meves heroines de ficció favorites?
- Val la resposta anterior.
-Els meus compositors preferits? 
-Haendel, Wagner (malgrat que em cos
ta interpretar-lo del tot), Brahms,... pe
ro també els Beatles i Elvys Presley.
-Els pintors predilectes?
-La paleta del Greco.
-Els meus herois de la vida real ?
-Tots som una mica herois.
-Les meves heroines històriques?
- Val la mateixa resposta anterior.
-Els noms que prefereixo?
-Joans, Joseps i ases que n 'hi ha a totes 
les cases; i Maries que, fins i tot n 'hi ha a

les escombrarles...
-Que detesto més que cap altra cosa? 
-Culinàriament: els peus de porc.
-Quins caràcters històrics menyspreo 
més?
-Corn que tots som una mena de Hops... 
-Quin fet militar admiro més?
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-La del meu carrer...
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Potser els d'un creador.
-Com m’agradaria morir?
-No hi penso, però en pau, és dar. 
-Estât present del meu esperit?
-Serena, tranquil.la, optimista...
-Fets que m’inspiren més indulgéncia? 
-Tots. Tant els passais com els presents. 
-El meu lema?
-No en gasto.

Com sóc?
-Endevina-ho.
-(Ets molt “maca” ...) •
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Nadal et convida
per Calassanç Balagué

' éu no és una teoria, ni una 
idea, ni un idol. Des de la crea- 
ció, és la presència -Jo soc el 
Qui hi SÓC-, una presència fora 
de si d’Aigu que viu en la nostra 
vida de cada dia. I aquesta és la 
manera decisiva i desconcertant 
que ha escollit per manifestar
se una vegada per sempre en Je- 
sucrit.

Déu va crear I’home i la dona 
a imatg seva, i ara es fa sem
blant a nosaltres, i es defineix 
amb una paraula; Amor.

Les manifestacions de Déu, 
fins ara, havien estât cosmi
ques: per la seva prepotència. 
pel seu poder organitzador, per 
la seva certesa dogmática, fins i 
tôt per la força de la repressió. 
Ara ve amb la impotència i amb 
la feblesa de la nostra condició 
humana. Podriem dir que Déu 
té el cor trasbalsat, impotent 
davant de la misèria humana.

Nadal et convida a trobar-te 
amb Déu. Només la follia del 
seu Fill, Jesús en el no-res de la 
cova de Betlehem, podia deixar 
que cadascù expérimentés 
aquesta desferra alçada al cen
tre del món.

Ja no som només nosaltres 
que tots sols purifiquem les 
nostres idees, o, tal volta, enca
ra inventem els nostres idols o 
que busquem Déu amb la força 
del nostres conceptes: és Déu 
mateix, qui, amb la figura de 
Jesús, encarnació quotidiana

Capiteli de l’església de Sant Salvador (Sabadell). De Camil Fàbregas (1958).

fêta presència per l’amor, en la 
historia de la nostra vida, ens 
busca i ens fa només aquesta in- 
vitació: Vols? Vols Iluitar més 
enllà de la teva culpabilitat? 
Vols acollir el pobre, patir per

la juticia, la pau, la misericòr
dia, segons les benaurances? 
Vols confiar-me el teu futur?

Finalment, em vols? Descal
cad, desgruixa el greix del teu 
cervell, i camina! Camina pel

desert (serenor, bonança inte
rior, equilibri, desinstal.lació). 
No vas sol! L’acció de la teva 
vida és entre dos. Vols arribar a 
Betlehem?

Nadal 87
per Francese Garriga i Barata

mirá de la serventa l’extrema humilitat 
i un Fill ens fou donat. 
la nit era clement i el crit la migpartí: 
hosanna -canta 1’ángel- pastor de blanca lluna 
reprén la seva crossa d’espines i sanglot! 
camins, Betlems i angoixes esclaten en un tot 
senderes a un enllà fet goig incomprensible 
i on tota humilitat retroba el seu racó, 
perdudes les paraules en queixes i cançô. 
nadals de gebre i molsa, tornen al meu enyor 
i ompliu la casa freda, de llum i de tendresa. 
pastors de guix i dones amb gall i mató frese 
refeu les nits goludes amb puntes de blau-cel 
i al fons de cada ruta poseu-hi algún estel! Fragment d'un retaule de Solsona. Musen Fpiscopal.
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Una nadala de Mossèn Cardona
per Pere Roca i Garriga

es de l ’angle de la Poesia -no ens posem 
ara en altres terrenys-, el tema del Nadal ha 
estât tractat, com prou sabem, en molt di
versos tons. Ês natural que aixi sigui, i cree 
que senzillament ho hem de celebrar. La 
candorosa tendresa davant l’Infant Jesús 
que neix una nit crua d ’hivern en l’imperfec- 
te abrigall d’una cova o en el sordid context 
d’una establia ha inspirât la major part 
d ’aquestes obres. D’altres consisteixen en 
una glossa teològica d’altura -densa i amb 
l’inevitable tribut a la retòrica- del “ myste- 
rium fidei” del Déu fet Home. D’altres, en
cara, n’hi ha de decididament frivoles, en les 
quais el Misteri Nadalenc és un mer pretext 
per a divagacions profanes...

Potser no caldria dir que els poemes de la 
tendresa i el candor al voltant del Nen Jesús 
sòn els ùnics que han assoli! efectiva popula- 
ritat. Tenen com ingredient bàsic el senti
ment o la Sensibilität, aquella força que ens 
inclina a apropar-nos amb afecte al nadó, a 
la criatura feble que té fretura d ’agombola- 
ment. Els cristians senzills -que sòn la im
mensa majoria dels creients escampats pel 
planeta- s’han fet seves les poesies d’aquesta 
mena i, de tant corn els agraden i les assabo- 
reixen, se les saben de memòria. Sòn un su- 
port molt valuòs de la seva espiritualitat.

Corn sabem, alguns d ’aquests poemes han 
estât molt oportunament enriquits amb una 
melodia o tonada fácil d ’aprendre. De poe
mes per llegir i recitar, han passât a ser 
cançonetes que de seguida s’enganxen a 
l’o'ida, la qual cosa ha coadjuvat decisiva- 
ment a la seva difusió. Sòn els nostres Vi- 
llancets o Nadales, els Villancicos deis caste
llans, els Noels dels francesos, els Chritsmas 
carols dels anglesos, els Cantici del Natale 
dels kalians, els deliciosos Wechnachtslieder 
dels alemanys, amb el seu popularissim 
“ Stille Nacht’’... El repertori és d’una me- 
ravellosa riquesa.

Pel que fa a les “ nádales” que cada any 
cantem davant del Pessebre -vull dir, dones, 
les cançonetes nadalenques catalanes-, mol- 
tes de les quais, son anònimes o d ’autor des- 
conegut, es dona el cas que n ’hi ha una, gai- 
rebé tan popular com “ El Noi de la Mare” , 
el “ Desembre congelât” i el “ Fum, fum, 
fum” , que és, quant a la lletra, d’autor sa- 
badellenc. Es tracta d’aquella que es coneix
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pel titol d ’“ El bon Jesuset” , el text de la 
qual és un poema de cinc estrofes original de 
Mossén Josep Cardona, sacerdot que, nat a 
la Vila de Cardona el 1871, exerci des de jove 
el seu minister! a la nostra ciutat, on mori 
l’any 1934. Mossén Cardona, a part de ser 
un deis millors oradors sagrats del seu 
temps, fou, en efecte, delicat poeta que es 
mogué dins la linia de Mossén Cinto i que 
ens deixá una abundant i molt estimable 
producció. La composició a qué em referei- 
xo, l’escrivi l’any 1896. Sota el titol de “ Na
dal” figura en el seu Ilibre “ Endreces i Re- 
corts” , eixit de la Impremía Elzeviriana, de 
Barcelona, l’any 1903. La “ Revista de Saba
dell” , de 25 de desembre de 191J3, la repro- 
dueix íntegrament amb el mateix titol, i sen
se caCp esmena, a les seves págines. *

A quin any li fou posada la melodía que 
convertía aquells versos en “ villancet” , és

cosa que no he pogut esbrinar, però sembla 
ser que fou cap a finals dels anys vini o a 
comen^aments dels trenta. El que si sabem 
és que, com reporta Mossèn Camil Geis 
(“ Diari de Sabadell” , 4 de mar? de 1934), la 
melodia en qüestió és originai de Mossèn 
Lluis Romeu i Corominas, eminent musicò- 
leg i compositor vigatà, el qual, junt amb 
d’altres mestres com Nicolau, Llongueres, 
etc., enriqui amb les seves composicions el 
repertori musical religiòs del nostre pais al 
llarg de les primeres dècades del segle. La 
poesia de Mossèn Cardona, acompanyada 
de la mùsica de Mossèn Romeu, s’incorporà 
aviat, sota el titol d ’“ El bon Jesuset” , al 
fons de cantùries populars nadalenques ca
talanes, i aixi és com la trobem en el 
“ Cannonerei de Nadal” del Foment de Pie
tät, llibret que, en totes les edicions que en 
conec -des de la primera, de l’any 1933, fins
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a la desena, del 1956-, conté només setze 
cangons. Que en la selecció hi figuri la nada- 
la de Mossèn Cardona, voi dir alguna cosa.

Com en totes les altres peces que conté, el 
Ilibret en qüestió ens dona en notado musi
cal, la tonada a qué s’ha d ’ajustar la lletra 
de la cangó, amb la distribució sil.lábica pa
ral.lela del text de la primera estrofa i de la 
tornada. És de remarcar que, comparant la 
lletra d’aquesta composició de Mossén Car
dona tal com apareix en el “ Cangoneret” , 
amb la “ Nadala” del Ilibre “ Endreces i Re- 
corts” (1903) i de la “ Revista de Sabadell” 
(1910), es venen petites variacions gramati- 
cals (de léxic i de sintaxi), a part de l’aplica- 
ció de la normativa ortogràfica fabriana. 
Les variants a qué em refereixo són aqües
tes:

Es tracta, com poden observar, d’esmenes 
molt lleugeres, però que tanmateix contri- 
bueixen a millorar la qualitat del text, res
pectant restructura i els imperatius ritimics 
de la poesia original. Seria intéressant de sa
ber si fou el mateix Mossén Cardona qui féu 
l’operació aquesta de perfeccionament de la 
seva obra, o bé si es deu a una altra mà, que 
podria molt ben ser la que posà al dia, des 
del punt de vista ortogràfic, el text. Però la 
cosa, de moment, i fins que no s’hagin po- 
gut examinar esborranys del nostre sacerdot 
poeta, ha de restar sense aclarir. Ben mirât, 
aquests details no afecten, com és obvi, el 
fons de la qiiestiò: la “ Nadala” , “ El bon 
Jesuset” de Mossén Cardona ha passât a ser 
patrimoni de la cultura religiosa popular del 
nostre país.

A “ Endreces i Recorts” Al “ Cangoneret de Nadal” posa:
i “ Revista de Sabadell” diu:

“Nadala” “El bon Jesuset”
¡Quin temps! La neu y  gebre Avui la neu i gebre
florit poliol pobre poliol
rey que’l cel l ’any ora Rei que el cel enyora
Bon Joseph y  Maria Josep i vós, Maria
per tot dú la fredor pertot duen fredor
Qui al diví Infant adora Qui el Déu Infant adora
¡Ay! com m ’enamora. Ai, tot m ’enamora

NADALA

¡Quin temps! La neu y gebre 
cobreix la terra arréu 
quan en humil pessebre 
ve al món el fill de Déu; 
al front porta l’aurora, 
té un sol á cada ullet.

¡Ay! ¡tot m’enamora 
lo bon Jesuset!

Demunt de quatre palles 
de florit poliol, 
ve al món sense envolcalles, 
sens faixa ni bressol: 
es rey que’l cel l’anyora, 
es Deu y’s mor de fret.

¡Ay! ¡tot m’enamora 
lo bon Jesuset!

Bon Josep y Maria 
que l’adormiu cantant, 
mostraume’l com somnía 
el vostre ros infant; 
sa cara enveja flora 
son cor es d ’angelet.

¡Ay! ¡tot m’enamora 
lo bon Jesuset!

Pastors y pastoretes 
que ofrenes li portau, 
per entre vostres pletes 
obriume pas, si us plau: 
a I’infanto que plora 
vull ferli un petonet.

¡Ay! ¡tot m’enamora 
lo bon Jesuset!

¡Quin temps! La neu y gebre 
per tot du la fredor; 
mes vora del pessebre 
calor jo sento al cor.
Qui al divi Infant adora 
s’escalfa aviadet.

¡Ay! ¡com m’enamora 
lo bon Jesuset!

MOSSEN JOSEPH CARDONA Y AOUT

(A “Revista de Sabadell“, de 
25 de desembre de 1910)

Recuperació i 
Promoció de la Ceràmica SALUT, 3 - SABADELL
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MÙTUA SABADELLENCA
- Fundada l'any 1917 -
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De Sabadell i el seu rodai

La Plaça de Sant Jaume i els seus voilants
per Joan Ahina i Girali

1 que avui és Plaça de Sant Jaume i 
antigament Camp de Sant Jaume era 
encara a darreries del segle XVIII un 
terreny fora de la vila. El Hoc urbà més 
proper era el Portai de Sant Quirze si
tuât en aquells temps al final del carrer 
de Sant Quirze i enfront del que és avui 
Plaça de Mar quilles.

El portal de Sant Quirze, també ano- 
menat Portai Gran, tenia, com ens diu 
un document de 1716, ”a migdia el ca
rni reial per el qual es va a Sant Cugat i 
a cerç el carni que va a Sant Jaume”. 
Tots dos camins ens els recorda encara 
la nomenclatura viària actual: carrer de 
Sant Cugat i carrer de Sant Jaume.

De ben antic sembla que li venia el 
nom al Camp de Sant Jaume, tocant 
aleshores al terme de Jonqueres.

Bosch i Cardellach en la seva “ Me
mòria de les coses notables de la vila de 
Sabadell començant en desembre de 
1787” ens conta una llegenda, que reco
lli posteriorment Manuel Ribot i Serra, 
del Pilar de Sant Jaume. Diu Ribot i 
Serra: “Un comte de Barcelona anant 
de cacera per nostre territori es veié de 
sobte ferit d'una ceguera absoluta i, al 
trobar-se en aquell Hoc, mogut per mis
teriosa inspirado invocò a Sant Jaume 
Apóstol de qui era gran devot i es veié 
de sobte inundat de claror i recobró la 
vista. En memòria de tan meravellós 
miracle el Comte féu erigir en aquell 
Hoc el monumental Pilar amb la imatge 
del sant Apóstol”. I Bosch i Cardellach, 
qiie amb petites variacions sobre la ver- 
sió de Ribot i Serra, fou el primer que 
recollí la llegenda, ens hi afegeix: “La 
piràmide de Sant Jaume amb aquest 
Sant es tragué en ocasió que els soldats 
la insultaven pujant sobre ella i tirant-li 
pedres, del que ja estava tota desfigura
da per la injúria dels temps i dels ho
mes i, havent catgut el Sant i fent-se 
aleshores les grades de Pesglésia parro
quial, picaren la pedra de dita piràmide 
i Sant, i ara serveixen de graons per pu

h o m e / d o n a

FEMINA
c/sant quirze,5 tel. 725 59 50 sabadell 08208

Del Ilibre “ Deis earrers de Sabadell" (1982).

jar a Pesglésia, i Sabadell fa  anar entre 
peus una memòria i representació que 
devia estar tan elevada. Tal és nostra 
barbaritat. Aixó succei en Tany (Bosch 
i Cardellach deixa l’any en blanc; Ribot 
i Serra diu que fou l’any 1779) en que es 
feren dits graons”.

Que, tal com ja hem dit, el Camp de 
Sant Jaume era fora vila ens ho confir
ma un document de 1772 el qual ens 
parla d’unes “terres extra muros prop 
lo Portal Gran dit de Sant Quirze i que 
afronten amb el carni que volta la vila i 
que deurà ser carrer, a migdia amb el 
carni que de dit Portal Gran i carrer de 
Sant Quirze va a Sant Jaume”. Ben di- 
fícils de determinar són les termena- 
cions del Camp de Sant Jaume.

Per les informacions que donen a un 
bon aplec d’escriptures examinades es 
pot deduír que a migdia termenava amb 
el carni de Sant Cugat, actual carrer de 
Sant Cugat: “a meridie cum camino re
gio per quem itur a Sant Cugat” ens diu 
una escriptura de 1716.

A tramuntana termenava amb el que 
avui és carrer de Calderon i que antiga
ment era carni de Terrassa com ens re
cordava Joan Montllor i Pujal (Alba, 
núm. 13, pág. 273): “El carni de ferra- 
dura cap a Terrassa sortia de la vila pel 
carrer de G ràda i per Tindret de Tac

tual carrer de Calderon anava vers po- 
nent”.

La termenació per devant era amb el 
carni que rodava la vila, actual carrer 
d’en Font, i també, com diuen diverses 
escriptures entre elles una del 1723: “in 
partita dita de Sant Jaume, ab oriente 
cum camino regio per quem itur de villa 
Sabadell ad ville Terratie”. Aquest ca
rni, a devant del Camp de Sant Jaume, 
no pot ser altre que el tros de Tactual 
carrer de Grècia entre els de TEscola In
dustrial i Calderon. Això sembla indi
car que Tactual Mercadal, conegut com 
a Camp de la Sang des que el juliol de 
1855 hi afusedaren cinc guerriders car
lins, era comprés dins la partida del 
Camp de Sant Jaume. La termenació de 
ponent no queda tan ben determinada 
en la documentació examinada. Un do
cument de 1727 ens diu: “ab occidente
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cum Rasa del mas Amada”. Que el mas 
Amada era prop de Sant Jaume ens ho 
confirma un document de 1619 que diu: 
”in loco vocato olim mas Amada, 
nunch vero prop de Sant Jaume”. I la 
rasa del mas Amada devia ser ben prop 
de Tactual carrer Calderon girant possi
blement, abans d’arribar a la Riereta, 
cap a ponent i migdia.

Ben prop del Camp de Sant Jaume, 
començant al portal de Sant Quirze i 
acabant a Tinici de Tactual carrer de 
TEscola Industrial, s’hi començà a for
mar a darreries del segle XVIII el carrer 
anomenat de les cases d’en Font. És 
molt possible que, inicialment, de Tac
tual carrer d’en Font se’n digués carrer 
de Sant Feliu. Aixi sembla poder-se de- 
duir d’un document de 1818 que diu: 
”el carrer de Sant Feliu, dit també de 
les cases d ’en Font”. Fos corn fos aviat 
s’anomenà carrer de les Cases d’en 
Font O, més abreviadament, d’en Font, 
nom vivent avui encara. I també se’n 
digué, ben popularment, carrer dels Gi
tanos. Aquest nom li pervingué possi
blement del bon nombre de gitanos que 
hi Vivien. Efectivament; en un padró de 
1826 trobem en aquest carrer i al núme
ro vuit una familia de cinc gitanos; altra 
familia de setze al número nou i altre de 
deu al número deu.

El carrer de Sant Jaume fou també 
iniciat a darreries del segle XVIII. Si un 
document de 1786 ens parla encara del 
cami de Sant Jaume: ”lo Camp de Sant 
Jaume, a tramuntana amb lo cami de 
Sant Jaume”, un altre de 1792 ja ens 
diu: “al capdevall del carrer anomenat 
de Sant Quirze, avui anomenat carrer 
de Sant Jaume”

Una confirmació de Texistència 
d’aquests dos carrers en aquella época 
ens la dona el plànol que Bosch i Carde- 
llach féu el 1789 i en el quai s’hi assen- 
yala ja, força ben format, el carrer d’en 
Font i alguna casa al carrer de Sant Jau
me.

Un Nadal, temps era temps
per Agusti Palau i Codonyers

Pedregar, 1
Passeig de la Plaça Major, 2 
Telèfon 725 83 37 

Sabadell

- « I, església camperola,
quants nadals deus enyorar!
La hivernada s’estrenava 
amb llum célica i amb cants.
El Nadal venia sempre 
pie de joia i festa gran.

Eren fondes les roderes, 
els camins eren un glaç, 
els conreus un clap de gebre 
i els marjals enfarinats.
La nit era un camp d’estrelles 
i era el fred viu i tallant.

Des de Tavi més taujà
al minyó més gata maula, 
alegrets i endiumenjats 
feien cap a missa d’alba, 
que si el cor és pie de foc 
res no hi fa la maltempsada.

Les padrines amb capulla 
i les mans balbes de fred; 
fresques noies, macarulles, 
i els fadrins amb els ferrets... 
no em vulgueu més de gatzara! 
El Nadal és villancet.

Déu naixia, en élis, cada any
i ells, del cor, bressol li’n feien. 
Ningú deia: -Sóc de Pau...
-Sóc de Silas, ningú deia...
Que tots eren de Jesús 
i humanal, Jesús, se’ls feia.

VIS i néts quines trifulgues!
Els més petits, al volt de Tàvia 
miren so vint, vulgues no vulgues, 
el tió gros que el foc escalfa.

I Tavi els diu: -Ben socarrat, 
s’ha de tapar sino s’esbrava; 
que com més sigui recremat 
com més i més sigui acotxat 
molt més llamins i coses raja!

Els néts més grans ja són més murris: 
són estornells que van a estudi! 
Per XÒ a bandades, com ocells, 
de dalt de tot del cloquer veli 
miren i guaiten els camins 
sotgen els plans i la muntanya

Saben que els Reis, de terra llunya 
han de venir, i potser els trobin 
rera les vinyes del Castell
0 al torrentó de TEscalunya...

Per si venien separats
d’altres n’hi ha fent escorcoll 
a la garriga i al matoll 
a la verneda i pels sembrats.

Però sentencia un saberut,
aquell minyó que mai no Terra,
1 diu amb aire convençut
que, ça com lia, sempre al Pedró 
s’hi apleguen tots: el blanc i el ros 
i el rei aquell tan lleig i negre.

Quines trifulgues avis i néts!
Els néts i Tavi quines trifulgues!

MON1STROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL
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La gestacìó de Mùtua Sabadellenca a partir del desembre de 1916
per Josep Torrella

' uan aquest nùmero de QUADERN 
veurà la llum, farà pràcticament un mes 
d’haver-se complert setanta anys de la 
constitució de l’entitat que per antono
màsia anomenem “ La Mùtua” , nascu- 
da l’any 17 com a “ Mùtua Sabadellen
ca d’Accidents del Treball” . Vaig par
lar d’aquesta efemérides en el diari lo
cal, el 25 de novembre, i ara vull evocar 
aquí una altra referència histórica de la 
mateixa institució; una referència ben 
desconeguda. Es tracta del 27 de desem
bre d’un any abans al de la constitució 
de l’entitat, el 1916, en qué se n’incià el 
procès de gestació.

Òbviament, res no neix per generació 
espontània. Perqué pel novembre del 17 
la Mùtua pogués ser oficialment consti
tuida, calia que prèviament se n’bagués 
parlât, que s’bagués élaborât un projec- 
te, en forma d’Estatuts, i fins i tot que 
s’bagués complimentât el requisii legal 
de sotmetre aquests Estatuís a l’apro va
ció de la superiorità! governativa.

Va ser, dones, el 27 de desembre del 
1916, ara fa exactament setanta-un 
anys, que se celebrà a l’Ajuntament una 
reució informai convacada per l’alcalde 
-Andreu Camps, d’ideologia liberal-, 
amb uns quants industrials que en prin
cipi es mostraren intéressants en la crea- 
ció d’una entitat dedicada a assumir el 
compliment de la Ilei d’accidents del 
treball; compliment que fins aleshores 
venien prestan! unes companyies asse- 
guradores mogudes, corn és natural, 
per motivacions estrictament econômi- 
ques.

La reunió de 1’alcaldía va ser profito- 
sa. De resultes d’ella van reunir-se poc 
després les juntes de les entitats Cremi 
de Fabricants, Cambra de Comerç i 
d’indùstria, i Unió Industrial -entitat, 
aquesta, paral.lela al Cremi, que es di- 
solgué l’any 19- i es nomenà una comis- 
sió organitzadora per tal que dugés a 
terme l’estudi i la creació de la Mùtua. 
Va presidir aquella Comissió Organit
zadora Francese Llonch Cañomeras, 
que ocupava la presidència del Cremi 
quan se celebrà la reunió a 1’alcaldía i 
que, en constituir-se la Comissió encar- 
regada d’endegar la creació de la Mù
tua, acabava de ser-ne rellevat. A més 
d’eli -de Francese Llonch- formaven la 
Comissió Joan Crau Puig, Joaquim 
Montané Mestre i, en qualitat d’asses- 
sor tècnic, el lletrat Pere Pascual Sa- 
lichs.

mOtu a - .5a :BADELLENCAD ACCIDENTE

d e l  t r e b a l l
I  D E  - M A L A L T I E S
sSABADELL

Marca realitzada per A. Vila Arrufa!.

Onze mesos després, el novembre del 
17 com hem dit al principi, va ser cons
tituida l’entitat i se’n nomenà el primer 
Conseil d’Administració: president. 
Francese Llonch Cañomeras; vice- 
president, Joan Crau Puig; tresorer, 
Santiago Molins Oliver; secretari, Joa
quim Montané Mestres; vocals, Antoni 
Cusidó Cabellas i Josep Oiler Draper. I 
es nomenà director mèdie el cirurgià 
Emili Moragas Ramírez i administrador 
el citât advoca! Pere Pascual Salichs.

De bell antuvi la Mùtua va utilitzar 
com a dispensari i com a oficina els 
consultoris particulars dels citats metge 
i advocat, que espontániament els van 
oferir, i les reunions del Conseil es feien 
a casa d’un o altre dels sens membres. 
Però a partir de gener del 19, un any 
després de la constitució. Mùtua dispo- 
sà de local propi, encara que en arren- 
dament, al carrer de Cràcia, cantonada 
amb el d’Escola Pia. Escalonadament 
Mùtua va establir els immobles -aquests 
ja en propietat- dels carrers de la Creue- 
ta i de l’ilia i la clínica Santa Fe al parc 
del Tauli. I, encara, llindant amb ella, 
inicià l’erecciô d’un altre edifici que és 
avui Hospital de la ciutat en mans Ja del 
Consorci Hospitalari.

La Mùtua, que havia nascut limitada 
a l’assegurança d’accidents del treball, 
va estendre dos anys després la seva ac-

tivitat a l’assegurança de malalties; si- 
tuació en la qual l’obrer es trobava to- 
talment desemparat. És a dir que la 
Mùtua sabadellenca, i també la seva ho- 
móloga terrassenca, van avançar-se més 
de vint anys a l’obligatorietat de 
l’assegurança de malalties. I, encara, 
quan va ser establerta a ni veli estatal, la 
Mùtua hagué de sostenir llargues bata
lles perqué li fos reconegut plenament el 
seu destacat paper precursor i perqué 
pogués continuar la funció assegurado- 
ra amb carácter autónom i mantenint 
les peculiaritats amb qué la indùstria sa
badellenca superava les prestacions le
gáis.

Com totes les idees, la de creació de 
la Mùtua no havia sorgi! d’un grup 
d’homes, sino d’un home concret, el 
qual la va transmetre a uns abres per tal 
que s’hi interessessin i pogués ser facti
ble de dur-la a la práctica. Aquest ho
me, en el cas de la Mùtua, va ser el citât 
cirurgià Emili Moragas Ramírez, nas
cut a Sabadell. Era jove, vint-i-set anys, 
i militant de Joventut Catalanista. Se- 
gons un text inédit de Joan Llonch Sa
las -fill del primer president de la Mù
tua i president, eli també, després de la 
guerra civil- Moragas trobà al fogar sa- 
badellenc de la Lliga Regionalista 1’am
bient idoni perqué fos escolta! en la se
va idea, puix que els homes rectors de la 
Lliga en aquella època ocupaven els 
càrrecs de responsabilitat de la vida 
económico-social de Sabadell. El pri
mer pas ferm va ser el de convèreer l’al
calde per tal que amb la reunió celebra
da a l’Ajuntament la iniciativa cobrés 
una major consistèneia ciutadana.

El mateix Moragas havia fet impri
mir, poc abans de la reunió, uns impre
sos que distribuí ais possibles indus
trials interessats, exposant la iniciativa. 
Per cert que aquells impresos contenien 
unes manifestacions, relatives a l’assis- 
tèneia traumatològica que es prestava a 
la località!, que devien ser un xic dures 
puix que van inquietar els membres del 
Cos Mèdie Municipal, els quais les con
sideraren com una “ campanya d’intri
gues” . Moragas va defensar-se en una 
carta oberta que li publicaren els tres 
diaris locals de l’època; carta de la qual 
sembla desprendre’s que tot venia deis 
metges adscrits al servei de les compan
yies asseguradores, que se sentien afec- 
tats pel projecte de creació d’una Mù
tua local.
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Dr. Emili Moragas Ramírez.

Aquella picabaralla va ser el preludi 
d’un llarg procès d’antagonismes perso
nals i politics que havien d’acabar amb 
la dimissió del doctor Moragas en el 
càrrec de director de Mùtua. D’altra 
banda, el paper de Moragas com a pare 
de la idea i com a promotor de la seva 
posada en práctica va ser silenciat, no 
sabem si a consciència o inconscient- 
ment, en el text de la constitució de 
l’entitat; on ni tan sols consta la seva 
presència fisica. I aquest silenci podia 
àdhuc posar en quarentena la veracitat 
de la seva imatge promocional.

Emili Moragas Ramírez morí a Bar
celona el primer d’abril del 1948. Tenia 
58 anys. Dos anys després, el 3 d’abril, 
el periòdic “ Sabadell” , ùnic diari locai, 
publicà una nota necrològica subscrita 
pel metge J. Argemí Sallarès, en la qual 
es parla del traspassat no sols com a 
fundador de la Mùtua Sabadellenca si- 
nó també de la Clinica de Nostra Sen- 
yora de la Salut. Segons el text del seu 
col.lega, el doctor Moragas, després 
d’haver cessât en el càrrec de la nostra 
Mùtua, va crear i dirigir a Barcelona 
una Mùtua Deportiva, primera d’Es- 
panya en la seva modalità!. De fet. Mo
ragas era molt afecciona! al fútbol; ja 
en els anys de la seva residència a la 
nostra ciutat havia passa! per la directi
va del Centre d’Esports.

Amb ocasió dels setanta anys de la 
Mùtua i, al mateix temps, del canvi es
tructural que s’opéra en aquella institu- 
ció pel fet de desprendre’s dels seus es- 
tabliments assistencials continuant, pe
rò, amb la seva fundó asseguradora, 
s’està élaborant la biografia de l’enti- 
tat; una entitat que ha tingut la seva in- 
cidència en la vida sabadellenca del se- 
gle. m

Imatge i paraula fo to  de Josep Busoms 
text de J. C.

ANY NOU, VIDA VELLA...
SÓC un pobre veil. Un veil pobre i xacrat.
Sóc com un arbre erm, sense fulles i sense arrels... 
Aqüestes pedres tenen molt de temps i moites coses 
per dir i mentir... Com jo. (I les que em callo...) 
Aquesta portalada la he travessat manta vegades.
Un constant anar i retornar. És Túnica porta que 
mai se m ’ha tancat.
Em sento cansat. M ’aclofo. Tot em pesa massa.
(El temps és pesât com les pedres).

Avui sento a la gent que diu: -“ Any nou, vida nova” . 
Acoto el cap i em die: Potser si...
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Sobre la impremía Salient
per Antoni Trallero i Aids

Quadern, “ Sobre la data dels inicis de 
la impremía Salient” ha motivat que 
dos bons amies aportessin més dades 
sobre el tema.

L’Hermenegild Marti i Riera posa 
més ciar, (el que Joan Puig Pujol en el 
seu llibre “ 86 anys de premsa local” es- 
criu de “ L’amie dels Lluïsos” : “ que 
des de l’any III de la seva aparició, fou 
imprès per En J. Salient” ), concretant 
amb prova documentai que va ésser a 
partir del núm. 25, corresponent al ge- 
ner de 1914, i que continuà imprimint- 
lo fins al desembre del mateix any. 
L’any 1915 canvià de nom pel de “ Jo- 
ventut” , continuant imprimint-lo J. Sa
lient.

Pere Roca i Garriga ha trobat una ga- 
setilla a la “ Revista de Sabadell” del 4 
de gener de 1911 que diu que En Joan 
Salient i Prats acaba d’instal.lar una 
impremía i papereria en el carrer de 
Sant Quirze núm. 48 des d’on ofereix 
els seus servéis.

Amb aquesta troballa i les altres que 
havíem anunciat queda plenament con-

firmat que la impremía de J. Salient ja 
treballava l’any 1911. Però encara no 
s’ha aclarit a quin any va plegar J. Sa
lient de la imprempta Comas i si el pri
mer obrador fou o no el del carrer de 
Sant Quirze i 1’embolic entre els núme
ros 48 i 32 d’aquest carrer. Passant a un 
altre tema, però lligat també a la im
prempta Salient, voldriem fer notar que 
enguany s’escau el cinquantenari de 
l’ediciò del BESTIARI de Joan Oliver.

Joan Salient i Prats va morir el 22 de 
març de 1936 a l’edat de 57 anys. La se
va mort, però, no estroncà ni el treball 
ni la qualitat de les produccions que 
anaren sortint de la imprempta. I això 
amb la guerra civil entremig. Hi queda- 
ven el seu fili Eugeni, de 28 anys, els 
Custodio, els operaris sòlidament for
mats i l’assessor artistic Ricard Markt i 
Sarei. No farem ara un recompte del 
que sorti dels seus obradors en el pério
de de l’esmentada guerra, però si que a 
Joan Oliver, li imprimiren, almenys, 
dos libres:

Un d’ells, el BESTIARI.
En la portada hi llegim el titol com

plet: Pere Quart. BESTIARI. Premi 
Folguera 1936. Il.lustracions de Xavier 
Nogués. Generalität de Catalunya. De
partament de Cultura. MCMXXXVII.

I en el colofó: Acabat d’imprimir als 
tallers de Joan Salient Successor, a Sa
badell, el primer dia de la fira del llibre 
de l’any mil nou-cents trenta-set.

L’altre llibre fou LA FAM.
En la coberta i en la portada hi po- 

dem llegir: Joan Oliver, de la Instituciò 
de les Lletres Catalanes. LA FAM. Pre
mi Teatre Català de la Comèdia, 1938. 
Barcelona Instituciò de les Lletres Cata
lanes. 1938.

I en el colofó: Imprès a Sabadell. No
vembre de l’any MCMXXXVIII. Als 
obradors de Joan Salient Suer.

Tots dos Ilibres mostren l’estil incon- 
fusible de cal Salient. La seva procedén- 
cia pot ésser reconeguda sense gaires 
esforços.

if LMBLT
FOTOCRAF
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Premi Teatre Calala de la Comedio. J  ^
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El BESTIARI, sobretot, és una gran 
peça. Els dibuixos de Xavier Nogués, 
amb nitidesa i precisió de Unies, no han 
pogut ésser superáis per cap edició pos
terior. Avui és dificilissim de trobar un 
exemplar d’aquesta primera edició. I 
aquest llibre, editai l’any 1937, aquest 
any ha fet cinquanta anys. En mig de 
les misèries de la guerra civil, venia a és
ser un mannà intel.lectual, quan tanta 
gana material estàvem passant!

Com si els seus artifexs, posant-hi els 
cinc sentits, oblidessin i arraconessin les 
angúnies de tota mena que continua- 
ment els assaltaven. En aquells dies 
d’abril de 1937 jo eslava fent el quart 
curs de batxillerat a l’Institut Escola 
M.B. Cossio. (Edifici dels Escolapis). 
No recordo haver-ne visi cap exemplar 
de “ El Bestiari” , encara que segura- 
ment tampoc hauria disposât de les deu 
pessetes que valia per comprar-lo.

Però si que podria dir que els seus 
versos no ens foren desconeguts. No 
puc precisar més. Han passai cinquanta 
anys, i parodiant aquella cançô popular 
també vam anar a la guerra.

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Soletat, 80
Tel. 725 97 77 - 725 99 87 

SABADELL
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Una estrena de Benet Casablancas
per Joan Ripoll

enet Casablancas, nascut a Sabadell 
el 1956, és un dels compositors catalans 
més intéressants de la nova generado. 
Deixeble que ha estât, entre altres, de 
Josep Soler, Carmelo A. Bernaola i, a 
Viena, de Friedrich Cerha, la seva obra 
és ja considerable i sempre d’una palesa 
profunditat; bon coneixedor de la tècni
ca i de la història de la mùsica, profes
sor de diverses matèries teòriques a es
coles de mùsica de Barcelona i Badalo- 
na, és, albora, Llicenciat en Filosofia 
pura, circumstància que, sens dubte, in- 
flueix en la seva concepció musical que 
esdevé, en certa mesura, com en tot ar
tista autèntic, una concepció del món.

A les darreries del mes d’octubre, Ca
sablancas estrenà al Palau de la Mùsica 
Catalana de Barcelona la seva darrera 
obra, en el concert inaugural de la III 
Mostra Catalana de Mùsica Contempo- 
rània, organitzada per l’Associació Ca
talana de Compositors. En un progra
ma interprétât per 1’Orquestra Ciutat 
de Barcelona -dirigida en aquesta oca- 
sió per Michel Swierczewski-, en el qual 
figuraven altres composicions de mes- 
tres reconeguts com Manuel Bianca
fort, Joaquim Homs i Xavier Montsal- 
vatge, Casablancas estrenà la seva 
“Elegia en tres moviments” per a gran 
orquestra, encàrrec de la Mostra, i que 
de fet constitueix la seva primera simfo- 
nia.

Es tracta d’una obra extensa -conté 
700 compassos i ve a durar uns trenta 
minuts- i, com és habitual en eli, d’una 
obra densa, estructurada en tres temps, 
segons la forma clàssica de la sonata, en 
una recerca d’un cert “ pantonalisme’’ 
que comporta un cert retorn al classicis
me. L’obra és escrita en la tonalitat de 
“ re” menor, de clares ressonáncies 
clássiques, precisament, si bé Fautor la 
condueix segons un tractament equidis
tant del clássic i el modern; es fa certa- 
ment difícil judicar-la arran d’una pri
mera audició, atenent la seva densitat i 
complexitat: a títol provisional, hom 
diría, per tal d’establir-ne alguna refe- 
réncia, que l’obra és deutora d’un cert 
“neo-post-romanticisme” -si s’admet 
la classificació- que, partint d’una bri- 
llantor orquestral i temàtica més o 
menys straussiana, assoleix un lirisme 
contingut i patétic que remet a algún 
respecte d’yMban Berg, que la notació 
musical del segon temps -“ espressivo” , 
“misterioso” , “ desolato” - potser aca
ba d’accentuar.

BeiU ‘ 1 C asahliiiicas davanl t-l laniós Musikvfrtin 
durant la seva estada a la eapilal auslríaea...( 1982-83).
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És, com dèiem, una obra complexa, 
molt expressiva, que al costat del seu 
tractament elegiac -dedicada com és a la 
memòria del pare-, ofereix un sentit de 
Vitalität, explicit en el propi llenguatge 
orquestral. No en va. Fautor ha 
encap^alat la partitura amb el sonet 
XVIII de Shakespeare, que li serveix de 
lema: “...quan tu creixis en el temps en 
versos eterns: /  mentre els homes respi- 
rin i els ulls hi vegin /  així viuran 
aquests i a tu et donaran vida”.
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AL.LELUIA!
S’obre el Cel de bat a bat 
i ens mostra la majestat 
d’un infinit insondable. 
Amb càntics per tôt arreu 
s’enforteix la nostra veu 
pregonant que en un estable 
ha nascut el divi Infant 
a qui tothom va adorant 
fent-li dolça companyia.
Les ofrenes que el Nen rep 
les agraeix Sant Josep 
junt amb la Verge Maria.

Nosaltres, què li direm? 
Humilment li pregarem 
que aquesta pau tan perduda 
se senti rejovenir 
i els humans -units per fi- 
cantem, tots junts, “ Al.leluia” !

Nadal 1987 
M? Teresa Cabané

ARBRE D’HIVERN
Mimosa groga 
claror d’estiu.
Si el vent la gronxa 
riu que riu...!
Mimosa tendra.
Or de rovell.
La Lluna plena, 
quin raig d’argent!
Flor de mimosa 
vencent el fred.
Sol que entre branques 
ens fa l’ullet.
Mimosa encesa.
Altar de febrer.
Cau la neu de cop.
I apaga, ble i encenser.

M? A. Barcelô

L’oratori de Nadal de J.S. Bach
per Antoni Sala î Serra

n la historia de la música, les figures de 
BACH, MOZART i BEETHOVEN son 
cabdals i omplen els épais més valuosos de la 
creació musical. Cadascun d ’ells incidirá en 
la humanitat amb els seus missatges. Amb 
BEETHOVEN la música es torna un llen- 
guatge de l’idealisme i de l’emociô i pren un 
sentit impulsor de les noves idees sobre la 
justicia i la fraternitat dels pobles. En MO
ZART, l’escriptura musical es converteix en 
una expressió de bellesa, delicadesa i Sensibi
lität clàssica. En BACH la profunditat reli
giosa pren les grans dimensions que tenia en 
el passai el missatge evangèlic; és corn reviu- 
re novament els temps medievals en què la 
vida i l’obra de les persones es movien cons- 
tantment al voltant del fet sobrenatural de la 
presència de Déu.

Cadascun d’aquests compositors tindrà 
en l’època moderna, independentment del 
plaer melòmen, el moment precis en què 
l’individu i la societal necessita la seva mùsi
ca. En els moments de Unita, la mùsica de 
BEETHOVEN servirà d ’estimulant. En si- 
tuacions de desorientació i tensions, la mùsi
ca de MOZART asserenarà l’esperit i li do
nará la tranquil.litat de la bellesa. Serà en 
BACH on es recolzarà l’ànima condolguda i 
necessitada en els moments de dolor i alegria 
de sentir la presència de Dèu en l’afirmació 
de la fé.

BACH és, dones, el mùsic que tindrem a 
prop en totes les festivitats i calendaris reli
giosos. La seva mùsica ens portará l’alegria 
dels dies de NADAL i la pau d’esperit de la 
Passio de Crist de la Setmana Santa.

J.S. BACH fou un mùsic essencialment 
d’església. Per bé que va dedicar-se tota la 
seva vida a la mùsica d ’orgue sabia prou bé 
que, segons la concepció eclesiástica tradi
cional, la mùsica religiosa és abans de tot i 
sobretot mùsica vocal. Per aixô la seva obra 
més important és jalonada de composicions 
vocals, fins i tot en aquella època en què la 
seva ocupado era l’orgue i l’orquestra. En la 
litùrgia protestant aquesta mùsica era bàsi- 
cament la cantata.

La cantata religiosa alemanya, quan 
BACH va aparèixer en el món musical, tenia 
una llarga historia i tradició. Partia de les 
corals alemanyes que Luter i els seus col.la- 
boradors admeteren en substitució del gra
duale llatí. Aliaren la poesia i la mùsica per

CONTINUITÀ! I SERVEI
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SABADELL

J.S. líuth (1685-1750).

tal de donar importúnela a la celebració li
tùrgica amb textos de l’evangeli dominical. 
Schütz i Buxtehude, de Pescóla d ’Alemanya 
del nord, foren els músics anteriors que evo
lucionaren la cantata popular, heréncia deis 
“ minennsinger” , amb la mùsica adient a les 
escriptures sagrades deis textos bíblics.

Les idees teológiques que influenciaren 
BACH, les més importants i fonamentals 
per la seva forma de pensar, varen ser les de 
l ’expiació i redempció. Molt sovint aparei- 
xen aspectes d’aqüestes idees en les cantatas 
de BACH i la profunditat que evidencia, 
amb el fervor que están anunciades en la se
va mùsica, dona fe el convenciment que en 
tenia. L’especial predilecció pels textos que 
parlen del somni etern de la mort o de natu
ralesa similar, s’explica per la idea de l ’ex- 
piació. Per BACH tot això no era res de trà- 
gic ni d’aterrador, sino, que al contrari, sig
nificava per a eli una realització de la pro
mesa de la salvado eterna i de l’obtenció de 
la glòria de la presència divina del Salvador. 
Això es pot veure resumit en una de les can
tatas més famoses, “ Christ lag in Todesban- 
den’’, i especialment amb la monumentai 
“ Passiò segons Sant Mateu’’.

Un altre tret caracteristic de BACH és 
l’acpecte patriarcal que volia de la familia, 
el qual a més del sentit teològic de l ’encarna- 
ció tenia un caire humà. Se sentia feliç en- 
voltat de l’admiraciò de la muller i dels nom- 
brosos fills nats dels dos matrimonis. 
L’anunci de la gestaciò d ’un nou fili era mo- 
tiu d ’alegria a la llar de Bach; i això esdeve- 
nia sovint. Es pot pensar que en aquest fet 
BACH hi veia un sentit semblant a la realit
zació del misteri sagrai del Crist de la re
dempció mitjançant rencarnació.
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No és estrany, dones, que les seves canta
tes més inspirades i significatives siguin les 
que formen FORATORI DE NADAL. És 
possiblement el compendi musical sobre el 
naixement de Jesús més important de tots els 
temps, i si bé el teixit de notes produira el 
plaer d ’una obra mestra, cal veure, per 
donar-hi aquesta vàlua, tota la seriositat i 
sincerità! que BACH posava en les coses 
d’església i la solemnitat aprofondida que 
prenia el seu llenguatge en aquesta mena de 
diàleg amb el Totpoderós.

Aquesta comunicado, que en BACH 
sempre será transcendental per a la seva vida 
i la seva obra, pren per primera vegada en 
les cantatas de FORATORI DE NADAL, 
un caire alegre i joiós, lluny del llenguatge 
dramátic habitual, i anuncia d ’una forma 
triomfant el naixement d ’un infant. BACH 
se sentia per aquest fet entendrit i inspirât, i 
el bo i millor de la gran tradició creadora de 
música nadalenca del Centre d’Europa, será 
transformada per la seva genial tècnica mu
sical en unes obres mestres. Mantindrá, no 
obstan! aixó, el concepte luterà de la cantata 
que en el temps de BACH consistía en un 
cor general inicial, precedi! d’una simfonia 
o obertura d’instruments, segui! d’una gran 
varietat de recitatius, áries, duets, trios i 
cors, i acabava sovint amb una gran coral. 
En mans de BACH, aquesta creado pendrá, 
sota la influénda italiana del moment, un 
nou sentit en donar entrada a les “ áries de 
capo’’ d’una forma més Iliure que les que te- 
nien abans. El recitatiu BACH el presenta 
sota tres formes: el secco, sostingut sola- 
ment pel solo continuo; l ’acompagnatto 
ajudat per un grup d’instruments, i ¡’airoso. 
L ’airoso, del qual BACH tenia referéndes 
anteriors a Neumeister, será una de les ca
ractéristiques del seu llenguatge musical. 
Aqüestes formes solistes com l’ària i el reci
tatiu, própies de l’opera, no serán ben vistes 
com a música d ’església pels seus contempo- 
ranis, especialment els “ pietistes” , però 
BACH hi unirà altres formes, que ja eren fa
miliars en els oficis luterans, com el concert 
coral, el motet i altres arranjaments vocals. 
D’aquesta manera acallará critiques i podrá 
obtenir unes corals de grans dimensions mu
sicals. A la diversità! de médis vocals que 
emprava BACH li corresponia una diversi
tà! d’instruments que canvia amb les obres 
per descriare, amb la mùsica, semblances i 
simbolismes. La capacitai d’elecció del com
positor d’aquell temps era minsa, i havia 
d’aprofitar els instruments disponibles, 
força migrats. En la instrumentació de 
BACH, el baix continu està format per l’or
gue, el violone (contrabaix de viola) i violon- 
cel, i moites vegades també el fagot. A tot 
això s’hi unien en els altres instruments de 
corda. Els instruments de vent preferits per 
BACH són els oboes i el conjunt de trompe- 
tes que utilitzava especialment en les canta
tes profanes. Amb les trompes i flautes obte
nía una especial colaratura. Aquests instru
ments de vent en les cantates del ORATORI 
DE NADAL, Bach els fa servir corn a con
junt O solistes i també per reforçar la intensi
tà! sonora. El text de la cantata luterana era 
considera! com un complement d’un sermó 
musical i estava perfectament relaciona!

Albert Durerò: “ L’adoració dels Reis” . Grabat en fusta (e. 1503).

amb Fevangeli del dia del calendari lutùrgic. 
Les cantatas que formen FORATORI DE 
NADAL és un conjunt de sis obres destina- 
des a cadascun dels dies de les festivitats na- 
dalenques. Comenta amb la BWC 63 del dia 
de NADAL, titulada “ Cristians graveu 
aquest dia” , i acaba amb la de FEPIFANIA 
BWV 65, titulada “ De Saba vindran tots” .

De tot aquest conjunt, BACH sentia espe
cial predilecció per la cantata del dia de NA
DAL, i ho demostra fent-la interpretar a 
Leipzig ia Weimar i tocant-la en l’època que 
pretenia ser organista de Halle, com a demos- 
tració de la seva vàlua personal. Cai escoltar

ijR àdlo^vuiL i
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atentament el moviment coral final, molt 
elabora!, que per la seva extensió i disposi- 
ció li correspondria més aviat a un movi
ment inicial tradicional. BACH hi troba en 
un moment d’il.luminació una gran inspira
c i .  En la coral de FEPIFANIA BACH uti- 
litza una nova tècnica musical descriptiva. 
El seguiment solemne dels Reis Mags cap a 
FAdoració es determina pel ritme d ’instru
ments en el moviment inicial de Fobra. La 
combinació de trompes, flautes i oboes 
d’aquest moviment, juntament amb l’ària 
de tenor, produeix un efecte sonor suma- 
ment original.

Aqüestes dues cantates inicien i tanquen 
el cicle nadalenc. BACH hi posà els seus 
grans^dons de creador d ’una dialéctica i estè
tica musical modélica. Hi queden reflectits 
els seus principis ètics i morals, que en 
BACH eren servir i lloar el Totpoderós i 
buscar amb Eli l’ordre, Fequilibri i Fharmo- 
nia. En la veu humana va trobar la font so
nora que millor podria servir-li per expressar 
musicalment el seu ideal. La seva creació té 
el valor complex d’un Evangeli: és art, mo
ral, bistòrta i pedagogia.
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GENER JULIOL
Gira la porta de l’any: Joe de focs del mati al vespre;
Entra el fred per les escletxes; Un regust de fruita i nespra;
Neu i fred i gebre i glaç; La cirera omple el cistell
Erts quedem a la intempèrie: I el préssec daura estovalles
Roda l’any amb Reis i Ases. O l’albercoc fa rialles:

L’aire és pie de fruit novell.

FERRER AGOST
Queda el baF Aquest mes vol fresca i aiguA,

darrere el vidrE Gelât torrent, tolla i raiG ,
; disseny àraB Oratge benigne i flonjO,

que ens fa sabeR Sindries i groes melonS:
que corrE Tant que crema el mes d ’agosT!

encara el febreR

MARÇ SETEMBRE
Mor l’hivern i el cerç; el cel és d ’araM Som al mes de la verema:
Al fort bufarut, li plan la marçadA Encabirem els raïms.
Rosega el terrât un tràmpol seveR Tots els grans, tots els gotims.
Ça corn lia, fan por els dies de marÇ En el cup, sucos plaer; 

Menjarem pomes i figues, 
Beurem vi del més novell, 
Resguardarem el més veil 
En el raeô del celler.

ABRIL OCTUBRE
Aigües d ’abril, que esdeveniu ponedles, Or de fulles
Boires d ’abril, que repartiu rosers. Cada octubre;
Ruixats d ’abril, que assaoneu roselles. Tota posta.
Iris d ’abril, que pintes i esbadelles Un cel ardent;
La nostra terra amb foc als esbarzers. Baixa el sol. 

Res no es mou: 
Es fa vespre.

MAIG NOVEMBRE
Maig d ’enamoraments. Notes tristes d ’un arpegi.

silent amor i claM Ocell gris de la tardor.
Atur dels pensaments. Vent febrós a la vesprada.

esverament de l’ànimA Estantis caliu cendrés.
Ignifers sentiments. Mùstigues flors de ponent.

barreig d ’ofec i espial Balmes de foscos records.
Gaudis i sofriments: Rels soterrades a l’ombra.

ben foil el cor pel maiG Enyorança, oblit, repos.

JUNY DESEMBRE
Ja la calor ens perleja el front; Dies foscants, dies humits.
Unes fogueres fan estels; El sol i la llum son a dintre.
NYonya que reclama vacances. Solstici de Tàstre i del Crist, 

Estrelles al cel i al pessebre, 
Molsa al portai i molsa al cor, 
Boniors d ’àngels i de vents.

Calendari en vers Remors de pastors i de gent: 
El desembre és a dins i a fora.

per Estere Pujol i Pons
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La Fundado Amies de les Arts i de les Lletres de Sabadell i A. Vila Amifat
per J. T. Fotos de Moisés Serra.

ncara que sigui a corre-cuita, abans 
que al Diptic no tanquin amb pany i 
dau per al tiratge d’aquest nùmero na- 
dalenc de QUADERN, no podem dei- 
xar d’escriure unes rallies sobre l’acte 
académie célébrât a l’Acadèmia de Be
lles Arts el 18 d’aquest mes de desem- 
bre. Es tracta, ni mes ni menys, que del 
primer acte pùblic que organitza la fla
mant FUNDACIÓ AMICS DE LES 
ARTS I DE LES LLETRES DE SABA
DELL. Més concretament, es traeta de 
la presentado pública de la propia Fun- 
dació. Això per una banda; però també 
es tracta de donar a conéixer el nùmero 
monogràfic de QUADERN dedicai al 
patriarca de les arts sabadellenques, el 
nonagenari pintor ANTONI VILA 
ARRUFAT. Llàstima que el venerable 
artista no hi va poder ser present, retin- 
gut a casa per una lleugera indisposició, 
però hi foren un bon nombre de saba- 
dellencs que l’admiren i l’estimen, i que 
aquell vespre van omplir de gom a gom 
l’auditori de l’Académia.

Obri l’acte Joan Cuscò i Aymamí, 
president de la Fundaciò organizado
ra, qui glossà el doble carácter de la 
vetllada, i llegi una carta d’adhesiò sig
nada per l’Honorable President de la 
Generalität, Jordi Pujol. Vila-Grau, en 
la doble personalità! de president de 
l’Académia i fill de l’artista en certa 
manera homenatjat, pronuncié unes 
emotives paraules. El president d’honor 
de la comissiò que havia elabora! el mo
nogràfic, Joan A. Maragall, evoca els 
sens contactes amb Vila Cinca i Vila 
Arrufat i glossà la personalità! d’aquest 
segon corn a home i corn a artista. Fi
nalment, el comentarista d’art Joan 
Garriga Manich disserté brillantment 
sobre la saga dels Vila.

Va cloure la sessiò el conseller de 
Cultura de I’Ajuntament, Isidre Creus, 
amb la seva habitual bonhomia però 
amb evident satisfacciò per la pluralità! 
cultural sabadellenca que es desprenia 
de la iniciativa d’una nova Fundaciò 
dedicada a Arts i Lletres i també d’afec- 
te i de respecte envers el gran artista al 
qual s’honorava.
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Tìmpans romànìcs de la Mare de Déu
per Ramon Vali i Rimò las

.M.Jes primeres representacions hagio- 
gràfiques romàniques giren a l’entorn 
d’uns temes molt limitats: alguns pas- 
satges de 1’Antic Testament i alguns al- 
tres del Nou. No és pas tot l’Evangeli 
que hi surt représentât, sino tan sols al- 
gunes escenes molt concretes relaciona- 
des amb els cicles de la vida de Jesús 
que són importants quant al Misteri de 
la Redempció: el de la Natività! i el de 
la Passio, tocant només de passada el 
que correspon a la seva vida pública 
(miracles i predicado). El cicle del Nai- 
xement s’enriqueix amb escenes provi- 
nents deis evangelis apócrifs, com ja en 
altres ocasions hem dit, moites de les 
quais responen a simbolismes derivats 
de l’Antic Testament que s’hi incorpo
ren per demostrar que amb l’adveni- 
ment de Jesús s’acompleixen les Escrip- 
tures. Hi destaquen les següents esce
nes: 1’Anunciado de la Mare de Déu, la 
Visitado a santa Isabel, el Naixement, 
l’Adoració dels Reis, la Degollado dels 
Innocents, i la Fúgida a Egipte, que 
apareixen ailladament o totes albora.

Una d’aquestes escenes és la que avui 
voldriem estudiar i comentar per la 
transcendència que tingué després en les 
representacions marianes, ja que d’ella 
en deriven les nostres marededéus ro
màniques: és la de l’Adoració dels Reis. 
I ho farem a partir de les representa
cions que figuren en alguns timpans del 
nostre país.

En l’escena de l’Epifania s’acostuma 
a representar l’Infant divi assegut a la 
falda de la Mare de Déu, corn un rei 
s’asseu al seu tron. L’Infant i Maria es 
mostren indiferents l’un de l’altre. No 
és fins a l’època gòtica que la relaciô en
tre la Verge i l’Infant s’humanitza i la 
Mare contempla somrient el seu Fill. En 
el romànic no passa aixô. El Fill es pre
senta com un Rei assegut al si de la Ma
re que li fa de tron: corn diu Albert el 
Gran en el seu llibre De laudibus beatae 
Mariae “ Maria és el tron de Salomó’’. 
Jesús té la ma dreta alçada, en actitud 
de beneir, mentre que amb 1’esquerra 
sosté el Llibre. La Verge s’ens presenta, 
també, com una Reina que porta el Rei 
del món. Asseguda majestàticament en 
un tron té corn el Fill, la testa corona-

M iira .

da. Dirigeix l’esguard a l’Infinit, absor
ta en el Misteri teològic de la Redemp
ció que ha de venir, desconegut encara; 
pressentit però en el de la seva Virgini
tà! i Maternità! ja esdevingut, i que no
més ella sap. És la fúgida d’aquest món 
cap a una regió celestial de la qual se 
sent Reina i en la qual tindrà tot el sen
tit l’antifona Ave Regina caelorum...

La seva representació més antiga la 
tenim al timpà de Mura: les dimensions 
de Maria i de Jesús són gegantines al 
costat dels pobres Reis i de sant Josep. 
La Mare de Déu té a la dreta l’estrella 
que ha guiat els Reis i que albora ens 
diu que Ella és en si mateixa un estel, el 
que ens guia en el mar tenebrós de la vi
da. Per aixó li diem Ave maris stella... 
Uns àngels li canten les seves glòries i 
1’encensen. Són els àngels que en 
l’Anunciació presenciaren la seva ac- 
ceptació del Missatge divi i que, des del 
portal de Betlem ençà, no paren de 
cantar-li l’himne de pau i d’amor. Per 
aixó li diem també Ave domina angelo- 
rum...

Unes representacions més tardanes 
del mateix tema les trobem en dos altres 
timpans: el de Santa Maria de Bell-lloc 
(església deis afores de Santa Coloma 
de Queralt) i un de la catedral de Tarra
gona. En el primer l’actitud de la Verge 
i de l’Infant són les mateixes de Mura. 
La resta de l’escena s’ha humanitzat ja 
una mica: els Reis, descavalcats deis 
tres cavalls que esperen a la part esquer
ra del timpà, están en una postura que 
esdevingué típica arreu d’Europa. El 
primer, agenollat, ofereix els seus dons 
a l’Infant. El segon, girat enrera vers el 
tercer rei, té el bra? aixecat assenyalant 
l’estrella que ordináriament es col.loca 
sobre el cap de la Mare de Déu. Aquí 
l’estrella no hi és: no calia, però, perqué 
tothom sabia que l’estrella era la matei
xa Verge. A la part dreta del timpà hi 
ha sant Josep, recolzat en un bastó. 
Més a la dreta encara, hi veiem l’Anun
ciació. Representació gràfica, dones, de 
la part del Misteri que la Verge ja ha 
viscut i medita: l’Encarnació i la Mater- 
nitat. I els Reis -la Humanität- que ado-

Col.labora BANC
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Santa Maria de Bell-lloc (Santa Colonia de Queralt). Catedral de larrai^ona.

Cornellà del Confient.

ren el Fili de les seves entranyes, previeni 
tot allò que s’ha d’esdevenir encara.

La mateix escena figura en un timpà 
molt mes tardà, d’una porta de la cate
dral de Tarragona: els cavalls, els tres 
Reis, el conjunt format per la Verge i 
I’Infant i sant Josep. I a I’extrem dret 
l’Anunciació.

Més endavant, abandonada ja la re- 
presentació de l’adoració dels Reis, tro- 
bem només la figuració de Jesús assegni 
al si de Maria. Tots dos, amb la mateixa 
actitud majestàtica d’abans, són vene
ráis pels àngels. Recordem els timpans 
de la Seu de Manresa, de Vallbona de 
les Monges i de Bossost (molt rústec 
aquest). I encara el timpà pintat de Ri- 
quer, a la vora de Prada de Gonflent. 
En altres llocs, Cornellà del Confient i

Barberà de la Conca.

Barberà de la Conca concretament, les 
figures de Maria i Jesús están circumda- 
des per una mandorla, com s’havia fet 
fins aleshores només del Pantocràtor. 
És una altra forma de l’Epifania (“ma- 
nifestació” ) del Salvador. Maria, Tron 
i Reina albora, és ara qui ens el mani
festa, tota vegada que és la portadora 
de Jesús: és la representació de la Theo
tokos grega, la figuració de la denomi- 
nació de Maria més corrent a Catalun
ya, “ Mare de Déu’’ (més que Verge), 
que ja recollia l’introit de la missa de 
Santa Maria, Salva, Sancta Parens... 
“ Salve, santa Mare, que heu infantai el 
Rei que regeix el cel i la terra pels segles 
dels segles’’.

Aquest és el Misteri de Nadal que es 
proposava al poblé set-cents anys enre-

ra, a través d’aquests timpans esculpits 
a les portes de les nostres esglésies. Era 
un Nadal molt més teológic i seriós que 
el que després s’anà imposant. La Mare 
de Déu ens hi mostra el Rei Infant i ens 
convida a acompanyar-la en la contem- 
placiô serena i majestuosa de l’ûnic 
Misteri que ha de procupar la Humani
tät, el de la seva Redempció. No és el 
Jesuset de les panses i figues que, nuet 
sobre la palla, tremola de fred. Ni són 
les estrelles Iluents ni les bómbeles que 
fan pampellugues que el nostre món ens 
proposa avui dia...

Augurant-vos unes bones festes, 
Fautor desitja, a més, que entre aqües
tes i d ’altres maneres d ’entendre el Na
dal sapiguem optar per la millor.

)E SABADELL
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Conte dolç
per Xavi Bosch

XA VIER BOSCH /  SANCHO va nèixer fa  vint any s a Barcelona.
És estudiant de ciències de la informacià i cantista de fa  poc. 

Coneixedor de Sabadell gràcies a les anecdotes de quan el seu pare 
estudiava a Ca’n Culapi, i que tantes vegades ha hagut de sentir. 

Ah, dedica els seus contes a l ’Ingrid, una noia amb carácter.

 ̂ n dia més l’escultor Dol?-Marti 
tancava la sala on exposava sense que 
ningú s’hagués dignat a entrar. Mentre 
caminava cap a casa anava passant-se la 
mà per la seva panxa i rumiava que de 
continuar sense vendre cap obra aviat 
veuria disminuir el volum generös del 
seu ventre.

De fet, aquest greix ufanós era l’ùni
ca companyia que tenia: en Dol?-Marti 
vivia sol, però no se’n sentia. Tota la se
va vida estava encarada a donar plaer a 
la seva panxota. Aquesta obsessió per 
augmentar la seva forma feia que 
s’oblidés de tot, àdhuc de les noies. 
Tant és aixi que en Dol?-Martí només 
s’havia enamorat una vegada, i no per
qué se sentís atret per ella sinó perqué la 
noia en qüestió era d’origen francés i es

RESTAURANT

S u te n fx .

MMIU.I
SUAKLL

T. 725 01 26 
PARKING

deia Charlotte, i cada vegada que pro
nunciava el seu nom el relacionava amb 
el magnífic pastís de xocolata que 
s’anomena igual. Quan estava amb ella 
li queia la bava pensant en el pastís. 
Aquell enamorament singular va aca
bar quan un bon dia en Dolf-Martí es 
va submergir en la Charlotte -la de 
xocolata-, va teñir un empatx, i arran 
d’aquell fet va avorrir per sempre més 
qualsevol Charlotte.

Des d’aquell desengany amorós, se 
centré en el seu únic objectiu d’engros- 
sir el motile, i tota la resta se li’n fotia. 
Es pot dir, dones, que era un panxut 
panxacontent. Però aquell dia la seva 
indiferéncia habitual deixava pas a un 
problema: si no venia les obres no po
dría menjar tant, i si no menjava s’ani- 
ria emmagrint, i si s’aprimava perdria 
tota la seva Identität.

Fou en aquest moment d’angoixa i 
desesperació enfront al seu negre esde- 
venir que les seves muses particulars li 
suggeriren la idea de canviar d’estil. 
Aixi, mentre la musa Llaminadura l’en- 
grescava a representar coses noves que 
mai ningú no hagués esculturitzat, la 
musa Llepolia li murmurava que l’èxit 
vindria executant obres que represen-

tessin dolços gegants. L’artista quedé 
estranyat que no se li hagués ocorregut 
abans la idea, però el cas fou que li fal
taren cames per començar a realitzar la 
primera gran obra. Fou un enorme 
croissant encaramelat que arribava amb 
les banyes fins al sostre.

Quan després de treballar tota la nit 
es va fer ciar, sorti a intentar vendre 
l’obra. En primer Hoc, i per deferèneia, 
la va oferir al pastisser del seu barri. 
Aquest quedé tan meravellat per la 
majestuositat i pel realisme de l’obra, 
que no solament pagé a bon preu el 
croissant geganti sinò que li encarregé, 
per a l’endemé mateix, un gelât de tres 
boles -una de maduixa, una de vainilla i 
una de café-, i un “xuixo” de crema 
ben ensucrat. Tot això, és dar, de les
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mateixes dimensions que el croissant.
L’èxit fou rotund. No passà una set- 

mana que en Dol?-Martí tenia el seu es- 
tudi pie de gom a gom de pastissers que 
li demanaven, de genolls i pagant el que 
calgués, escultures colossals deis més 
diversos pastissos que utilitzarien com a 
reclam publicitari. L’artista fou proli
fic, treballava dia i nit pensant, només, 
que tots els diners que guanyaria els 
despendria en men jar i més menjar.

Pocs dies després acceptá treballar en 
exclusiva per a una xarxa de pastissers 
que li oferien pagar-lo en espécies. L’es- 
clat del genial escultor Dol?-Marti aviat 
tingué ressò mundial: ocupava les pági- 
nes de les revistes d’art, de les gastronó- 
miques i les del cor; televisions de tot el 
món anaven a fer reportatges; el rei el 
va rebre en audiéncia; les dones volien 
un fill seu... De debó, l’explosió d’en 
Dolf-Martí fou un buf impressionant.

Amb tot això ell s’anava engreixant 
dia rera dia, com si vulgués que la seva 
panxa prengués les mateixes mesures 
exagerades de les seves escultures. En- 
mig de tant d’éxit fins i tot li va venir bé 
d’enamorar-se de nou. Aquesta vegada 
es va arribar a casar perqué la noia, no 
podia ser de cap altra mena, es deia Sa
ra. La seva fama arribá al cim quan al 
seu poblé natal decidiren dedicar-li un 
carrer. A l’acte hi assisti el mateix D0I9- 
Martí que fou rebut multitudinària- 
ment. Abans de descobrir la placa, la 
banda municipal en comptes de tocar el 
tradicional himne del poblé, interpreté 
“ la xocolatera’’ en honor de l’artista. 
En Dolf-Martí hagué de demanar el 
mocador a l’alcalde per eixugar-se les 
llágrimes produides per l’emoció. Però 
encara fou més sorprenent que en des
cobrir la placa del nom del carrer no fos 
de marbré sinó de nata i amb les lletres 
escrites en relleu de xocolata.

La placa causé gran sensació, però 
pocs dies després no en quedava précti- 
cament res; el sol l’havia desfeta. Tam- 
poc no tardé en acabar-se la fama per a 
en Dolf-Martí: un diumenge, mentre 
assaboria el tradicional torteli, va re- 
bentar d’un tip.

ANÁLISIS CLÍNICS 
i PERFUMERIA 

y  COSMÈTICA de
•^ J o a n  Garriga i Manich 

(Analista Diplomat de Sani ta t, Inspector 
Farmacéutic Municipal).

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL

Estampes Montserratines:
La primera capella d’América
per Manuel Forasté

i- la tornada del seu primer viatge en 
el qual descobrí les terres occidentals, 
Colom arribé a Barcelona on llavors hi 
havia la cort reial. Porté presents del 
Nou Continent i, a més, s’acompanyá 
d’alguns indis precedents de la terra 
descoberta.

Ben segur que els Reis Católics, 
veient la importéncia de la nova expan- 
sió, varen plantejar-se amb l’Almirall la 
conveniéncia d’evangelitzar la terra 
descoberta i varen fer els preparatius 
per al segon viatge a les Amériques.

El rei Ferran havia tingut com a se- 
cretari un noble aragonés que després 
fou ermité de Montserrat i més tard 
monjo. Era en Bernat de Boíl.

Aquest fou el personatge elegit i pro
posât al sant pare Alexandre VI, que 
l’accepté i, a més, el nomené Primer Vi
cari Apostòlic de les Indies Occidentals. 
Corria I’any 1493.

Aixi, dones, el pare Boíl réuni dotze 
monjos del mateix monestir de Mont
serrat i tots junts., corn en una nova 
missió apostòlica, varen acompanyar 
Colom en el seu segon viatge.

En arribar a les envistes de les Anti
lles, Colom i els seus acompanyants van 
descobrir al Iluny una illa amb unes 
muntanyes que els recordaren la nostra 
famosa serra i la batejaren amb el nom
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que encara perdura d’Illa de Montser
rat. (Actualment constitueix una colò
nia briténica).

Més tard i ja en terra ferma desem- 
barcé l’ambaixada catalana i varen eri
gir la primera capella católica del nou 
continent. La varen dedicat a Ntra. Sra. 
de Montserrat.

Aquest nom de Montserrat encara 
perdura en molts indrets d’América i 
actualment té abadia a Rio de Janeiro, 
priorats a Colômbia, Méxic, Lima i 
l’Havana. És la patrona de Santos (Bra
sil) i té infinitat de capelles com a Cotia, 
a Tucumén, o a Guatemala. (1)

El pare Bernat de Boíl fou nomenat 
més tard Patriarca de les Indies, Primer 
Predicador i Primer Arquebisbe del 
nou món.

Moites foren les vicissituds deis mon
jos evangelitzadors i és segur que la pri
mera sant mértir també fou catalana en 
la prédica i expansió de les nostres 
creences. I a nosaltres ens corprén el fet 
privilégiât de pensar que entre tantes 
advocacions marianes fos precisament 
la nostra de Montserrat la primera es- 
glésia bastida en la llunyana terra des
coberta. La del Nou Continent.

(1) En la fotografía ¡a capella de la Mare de Déu de 
Montserrat a Cuba.

■ p o n tse s íe
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
SABADELL
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La música a Sabadell
per Rosa Ten

? ’“ Orquestra Simfônica del Vallès” , 
(Fundació “ Amies de l ’O pera de 
Sabadell” ), segueix la seva singladura itine
rant amb concerts que darrerament Than 
dut a Vie, Balaguer i Terrassa, tot interpré
tant obres de Mozart, Beethoven, Bach i 
Mendelsson i la seva bonica “ propina” de 
l’intermedi de l’opéra “ Goyescas” d’Enric 
Granados.

Fa carni la “ Simfônica” i un treball net, 
ben portât; i en l’estudi de noves incorpora- 
cions als sens programes segueix un ordre 
que cal aplaudir perqué s’assisteix també a 
cada nova actuació una més acurada incor- 
poració en netedat i tècnica.

A la “ Simfônica” -a part de que encara es 
pot minorar molt més i fer gandir els audi
tors de més exigents interpretacions- el que li 
manca són contractes per a subsistir, ja que 
a l’hivern -i encara mai hem pogut saber 
perqué-, no es solen programar gaires con
certs fora dels habituais del Palau i d ’alguna 
o altra formaciô musical ben condimentada 
econômicament, o forana.

La Coral “ La Industrial” va donar dos con
certs darrerament a ciutat demostrant unes 
qualitats que aquells que feia temps que no 
l’escoltaven restaren força sorpresos. L’un, 
a l’Església de Sant Agusti, de les Escoles 
Pies, en commemoració del centenari de la 
seva fundació, (1887-1987), i l’altre a la par- 
róquia de Sant Salvador, el dia 8 de novem
bre en celebració de la festa d’aquella esglé- 
sia del carrer de Covadonga. I heus aqui que 
d’una coral acostumada als molt honrosos 
cántics d’en Clavé, la “ Industrial” esdevé 
coral polifónica, amb veus i escola de cant 
coral.

Sota la direcció de la professora Maria 
Calzada i Olivella, amb acompanyaments al 
piano de M .“ Antónia Ibáñez i Marqués, 
una mestra prou eloqüent musicalment i en 
la docéncia, s’assisti a un notabilissim con
cert d ’ajustada interpretació de cants com 
“ Cohors Generosa” , de Kodaly, un anônim 
del segle XVI; la dolça “ Ay, linda amiga” ; 
“ Pandur andadori” , de Lajos Bàrdos; 
“ Quatre cançons gitanes” de J. Brahms 
(Prou el cel-Les ponedles, roges-Sôn els 
camins-Oreneta negre patge); i “ Nocturnos 
de la ventana” , poesies de Federico Garcia 
Lorca amb música de Francese Vila (Alta va 
la luna-Un brazo de la noche-Asomó la
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cabeza-Al estanque se le ha muerto). Curiós 
i intéressant programa que fou ben interpré
tât. La música de Francesc Vila, que és sor- 
prenent sempre, joguina rica en notes i ex- 
pressivitats que pinten sempre escenes poéti
ques, i la màgia del vers lorquià... Una bo
na matinal de cant coral. I també, dins la 
mateix Coral “ La Industrial” , la presenta- 
ció de la Secció Infantil “ Els Barrufets” , 
que en la primera part cantaren cançons de 
graciosa popularitat. D’elles, una del com
positor sabadellenc, el jove J.M? Pladevall, 
una de Francesc Vila, dues tradicionals cata
lanes harmonitzades per Enric Ribó i una 
també del P. Ireneu Segarra, i un cant de V. 
Acuna. Una matinal dones de molt bon re
cord.

ÒPERA EN QUATRE ACTES 
MÚSICA DE
. VERDI

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE VÙPlÊtA 
DE SABADELL

P V FESTIVAL

I E Z c o é a
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça St. Roc, 5 

Tel. 725 59 29 - Sabadell

“NABUCCO”
Sens dubte que les dues representacions 

de l’ôpera “ Nabucco” foren una culmina- 
ció en la tasca que des de fa cinc anys porta a 
terme la “ Associaciô d ’Amics de l’Opera de 
Sabadell” , i la màxima en valor representa- 
tiu que fins ara hem vist a “ La Farándula” . 
Un cor gran i ben préparât, veus bones, amb 
dicció clara i musicalment idonis, -ja que el 
cor, (el poblé hebreu) és el gran i indiscutible 
protagonista d ’aquesta ópera. Uns protago
nistes encertats totalment. La soprano Ade
laide Negri, cantà amb força, amb aquesta 
facilitât pels més comprometedors aguts, i 
les modulacions més complicades, mostra el 
seu professionalisme i a la vegada, intérpret 
elegant per una “ Abigaille” molt definida. 
Elia Padovan, un bariton valent, poderós de 
veu i gest aristocrátic, va fer un ‘Nabucco” 
molt ben estudiat i pie de soltura i de digni- 
tat. El seu cant fou la troballa amb un deis 
barítons potser millors del moment. Santia
go Incera, un tenor jove de bonica veu i téc
nica acurada que el fa molt segur, va viure 
“ Ismaele” pie d’encerts. Rosa M? Ysás, 
mezzo-soprano, cantà la “ Fenena” amb 
dignità! i totalment donada al seu personat- 
ge. La veu d’aquesta mezzo barcelonina és 
gran i molt plena de boniquesa interpretan! 
els trets més compromesos del seu dolor de 
victima. Juan Pedro Garcia Marquès, és un 
baix de molta qualitat, tant com a veu de 
gran poder expressiu i amplitud com pels co- 
neixements técnics que li permeten cantar en 
totes les notes altes, baixes i mitjes amb en- 
cert total. En “ Zaccaria” aquest cantan! va 
tenir una actuació a gran altura. Mariano 
Viñuales, baix, té la qualitat de ser figura 
atractiva en l’escena i de cantar amb segure- 
tat i tons molt ben situats en el moment de 
Tacciò. La sabadellenca Rosa Nonell és una 
soprano que a bon pas escala cotes estima
bles. La seva gran veu és cada vegada més 
bonica i sap fer el seu personatge amb gust. 
La Rosa Nonell, “ Ana” en aquesta ópera té 
futur i pot ser una soprano de qualitat pel 
món del “ bel canto” . També podem fer 
auguri de bon futur per al tenor santeuga- 
tenc Carles Arboles. Té molt bonica veu i la 
tècnica força perfeccionada per assolir un 
lloc en Tópera. Eli fou “ Addallo” , un intér
pret amb grapa per arribar.

“ Nabucco” , en aqüestes representacions 
del 20 i del 22 de novembre, TAssociació ha

FINQUES
GARNER
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Tels. 725 47 66 - 725 49 76 
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gaudit d ’unes col.laboracions tan impor
tants com fou la de Ramon Ribalta en l’esce- 
nografia i direcció escècnia. El seu geni va 
fer que l’espai escènic fou de gran elegància, 
i de molt bon gust. Els moviments de mas
ses, les situacions, la il.luminaciô, tot va 
convergir en encerts remarcables. El vestuari 
va ser un altre fet tan important que va me- 
rèixer elogis de tothom.

L” ’Orquestra Simfònica del Vallès” , sota 
la direcció del mestre Javier Pérez Batista, 
interpreté bé, des de l’obertura fins a la dar- 
rera nota. És ja una orquestra amb persona- 
litat a la qual sembla que es pot confiar tot. 
El public que omplenà totalment “ La Fa
rándula” aplaudí llargament totes les inter- 
vencions i en especial l’orquestra i el cor que 
en l’emotiu “ Va Pensiero” bagué de bisar.

L’equip del Teatre del Sol, cuidà de la 
confecció del vestuari, dissenyat per Ricard 
Massons i confeccionat per Francese Marti 
(figures). Carme Rocabruna, Cristina Garri- 
ga, Teresa Sans, Roser Borguñó, Montse Ri
balta i Mireia Ribalta. El taller fou adminis
trât per Rosi Aymami.

Amb Ramon Ribalta, foren ajudants de 
direcció Montse Forrellad i Josep Garrido, i 
l’equip tècnic del Teatre La Farándula fou 
intégrât per Antoni Santiesteban, Caries 
Castellvi i Ramon Villanueva i Florenci.

El cor fou dirigit pel mestre Xavier Balles- 
ter i el mestre intern Amparo García.

CONCERT DE L‘ORQUESTRA 
FILHARMÒNICA DE BELGRAD

Va tenir Hoc al teatre municipal “ La Fa
rándula” , la nit del 28 de novembre prop- 
passat, sota la direcció del mestre Ujeroslav 
Sutej. Aquesta orquestra iugoeslava funda
da l’any 1923, és des de fa trenta anys un 
conjunt professional independent, formant 
un grup de mùsics de l’orquestra de l’ôpera.

Uns cent professors donaren, dones, un 
excel.lent concert que va ser una magna lliçô 
de bona i de gran música. Interpretaren a la 
primera part l’“ Obertura Solemne” de 
Mokranjac i seguidament un cicle de poè
mes de F. Rückert, (1788-1866), música de 
Gustav Mahler, (1860-1911), amb la mezzo- 
soprano també iugoslava: Jadranka Javano- 
vic, una gran veu i una tesitura molt valuo- 
sa.

A la segona part, l’Orquestra Filharmôni- 
ca de Beldrag, no va interpretar, com s’espe- 
rava pel programa, la Simfonia n? 11, Opus 
103 de Sostakovic, un mùsic rus força inté
ressant i del quai a penes s’escolta música a 
casa nostra. La decepció, però, fou recom
pensada amb una valenta i fervent interpre- 
tació de la “ Petruska” de Igor Stravinsky.

Frederic Mompou “in memoriam“
per Enric Torr ella

En el Mestre Mompou volem retre ho- 
menatge a tots els qui han posât el seu 
Art al servei dels homes i dels valors de 
Catalunya.

-Amies del Santuari de la Mare de Déu de 
la Salut de Sabadell.
-Associació d ’Amics de l ’Ôpera de Sabadell 
-Joventuts Musicals de Sabadell.

questes paraules obrien el progra
ma d’un magnifie acte organitzat per 
sabadellencs, a Sabadell, en homenatge 
a un català universal.

-FREDERIC

MOMPOU
IN MEMORIAM

CONCERT D'HOMENATGE
ORCANITZ.A.! FtK

ItAlSr» SAß-AiH-Xl

AMiCS DE L-C«»£ÎU ÍM S.ASAl-^U,

Dia 6 de novembre de 1987 a les 8 del vespre 
al Saló d'Actes de la Caixa de Sabadell a

 ̂D«p«rMRMntd*Ctritw*

S ?  Caixa de SatiadetI

El proppassat dia 6 de novembre el 
Sabadell musical es va vestir de festa i 
va omplir de gom a gom el saló gran de 
la Caixa local.

De fora vinguéren mùsics i amies ex- 
companys del Mestre. Vingué la seva vi
dua Carme Bravo la quai, serenament 
emocionada, va agrair amb insistèneia 
la iniciativa i el desenvolupament 
d’aquest acte. Vingué també el Presi
dent Mundial de Joventuts Musicals i, a 
l’hora, metge de capçalera de Mompou 
fins a la seva mort, doctor Jordi Roch, 
qui fou l’encarregat d’endinsar-nos en 
la personalitat mai prou ben coneguda 
del Mestre. La Generalität també hi fou 
present en la persona del Cap del Servei 
de Música. Pel que fa als de casa, cal re
marcar que l’acte fou un esforç col.lec- 
tiu remarcable.

Encapçalats pels Amies del Santuari, 
els Amies de l’ôpera i Joventuts Musi
cals hi hagueren aportacions diverses. 
La Caixa de Sabadell oferi el seu local, 
en Jordi Roca les seves creacions gràfi- 
ques per al programa, i per al cartell i 
per a una encertada litografía que ha es- 
devingut el record oficial de l’acte. Hi 
hagueren les aportacions personals, amb 
sengles actuacions, dels pianistes Ga
briel Amat i M®. Antonia Ibáñez, del 
flautista Bernat Castillejo, de la sopra
no Mima Lacambra i de la Coral Belles 
Arts.

Tot l’acte tingué l’encert de la mesura 
justa. Els Parlaments foren curts, emo- 
tius i sincers. Les interpretacions musi
cals ens donaren un tast de l’obra res
ponsable i acuradissima de Mompou. 
Per uns moments, la música d’aquest 
gran compositor ens omplenà amb la 
seva aparent simplicitat i amb el seu 
manifest nacionalisme.

Entre els assistents es respirava aque
lla sensació tantes vegades viscudas 
quan ens hem aplegat al redós del re
cord de persones o de gestes tan nostres 
i, a l’ensems, tan universals.

AMB TOTA SEGURETAT...

iU S f
Mùtua de Seguros de Sabadell

Indùstria, 16
Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL

Les tres entitats autores del missatge 
volgueren fer reviure la memòria del 
Mestre Mompou i, una vegada més, Sa
badell esdevenia pionera. Llevat d’un 
acte cel.lebrat a Barcelona amb un altre 
sentit molt diferent, aquest ha estât el 
primer homenatge musical col.lectiu 
que s’ha fet a Mompou, després de la 
seva mort, al nostre pais.

AMB TOTA SEGURETAT...

Mùtua de Seguros de Sabadell
Indùstria, 16

Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL
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La música del segle XX. Pròleg
per Antoni Sala ì Serra

els volts de 1879 sorgeix una generado 
de joves que, per raons diverses i sovint 
inexplicables, se senten estranys a la seva 
època: inactuals, com es va dir. No és cap 
casualitat que una de les imatges historiques 
més frequents del moment fos la decadència 
i la caiguda de l’Imperi romà. Verlaine en 
aquell moment posà de moda una frase: “ Jo 
sóc l’imperi en la caiguda de l’Imperi romà” 
i aquesta imatge es torna obsessiva per als 
novel.listes russos de finals de segle.

L’època de l’imperialisme ha estât anome- 
nada, per una tremenda ironia, “ l’edat del 
decadentisme” . Un gran nombre d ’intel.lec- 
tuals va sentir allò que Freud qualifica en 
aquells anys de “ malestar de la civilització” . 
És com una insatisfacció de la societal con- 
temporània.
En la filosofia, la condemna del positivisme 
apareix constantment. Nietzsche ja havia 
denunciai la falsetat i la probresa d’una vida 
regulada per la “ raó científica” i predicava 
exaltadament “ l’alliberament dels instints” . 
En tot el pensament filosòfic anglès i rus, el 
motiu constant será la denùncia de la impos
sibilitai de la ciència d’arribar fins a les 
arrels profundes de l’existència: “ la ciència 
és solament un instrument de la realitat 
práctica, a la qual se li escapa completament 
el sentit de la Individualität” .

Baudelaire, que en l’ordre cronològic és 
un extraordinari precursor d’aquesta crisi, 
havia dit, cosa que entusiasmé frenètica- 
ment la joventut de final de segle: “ la natura 
és un tempie en el qual vives columnes dei- 
xen escapar paraules velades i confuses...” 
“ Llargs ecos que de lluny es confonen amb 
una unita! tenebrosa i vasta com la nit, la 
llum, els perfums, els colors i els sons es res
ponen” . Horn pot trobar en aqüestes parau
les tots els elements conceptuáis que fona- 
menten el SIMBOLISME. El qual neix d ’un 
profund sentit de la “ tenebrosa unita!” de 
les coses i de la impossibilitai de 
comprendre-les si no és mitjançant l’analo
gia; és a dir, del símbol.

De la depreciació de la “ raó científica” 
naixia l’exaltació de l’art corn a llenguatge 
misteriós capaç de penetrar en l’obscuritat 
del tot. A l’interior de la visió simbolista, al- 
guns principis que ja havien aparegut en 
époques anteriors adquireixen significáis 
distints. El primer és el de la fusiô de les 
arts, ja que la correspondència misteriosa 
entre llenguatges és la condició perqué es 
visque, en l’experiència artística, la comple- 
xitat de les relacions que uneixen les coses 
entre élis. Mallarmé fou el responsable mà- 
xim d ’una poesia feta de sons, d’olors, de 
perfums. Verlaine, que fins aleshores con- 
reava un art fet de precisió elegant i de con- 
cisió i claretat que mai no morirà en l’art 
francés, es torna simbolista. En aquesta 
poètica floreix tota una intrincada trama 
d’estímuls i intercanvis entre les arts. Pels

Marcel Proust (1871-1922).

simbolistes francesos fou obligator!, per 
exemple, l’amor per la pintura impressionis
ta, per bé que aquesta no havia nascut sobre 
les complexes intel.lectuals poétiques sinó 
com una reacció de rebuig de l’academicis- 
me regnant. La fusió de les arts i la comple- 
xitat misteriosa que esdevé revelació, foren 
els dos aspectes del drama wagneriá que en
tusiasmé tota la intel.lectualitat simbolista 
de les metrópolis euro pees. En la unió estre- 
ta amb el simbolisme, es perfila l’ámbit 
d’alló que será conegut com a psicoanàlisi. 
Des del pía cultural general, Freud no feia 
altra cosa que contribuir, organitzadament, 
amb una base científica, a l’exaltació de 
l’instint.

La teoria psiconalista influeix directament 
la literatura i les arts figuratives. La instros- 
pecció analítica arribé a la culminació amb 
els documents més complexos de l’espiritua- 
litat decadent: les novel.les de Marcel 
Proust.

En estudiar aquests anys, és impossible 
d’oblidar tot el que es movía a sota, a dins i 
a l’entorn de la música. La música viu tam-

LLIBRERIA
DR. PU IG 40. a  726 90 02 • 08202 SABADELL
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Paul Verlaine (1844-1896).

bé, totalment, la crisi d’aquell intel.lectual 
no assimilai, individualista i rebel. Entre els 
mùsics existeix també la sensació de crisi de 
la civilització occidental i hi afiora l’obliga- 
ció moral de testimoniar-ho amb l’obra 
d’art.

La ruptura amb la tradició i la recerca se
rán les bases per al naixement de les avant- 
guardes musicals, en relació més o menys in
tima amb les avantguardes literàries i plàsti- 
ques. El mùsic també se sent estrany en la se
va època.

El públic voi continuitat amb els models 
anteriors. Les institucions académiques els 
grans teatres, els editors, Iluiten per la tradi
ció i consideren el nou mùsic com un profa
nador de l’art. D’aquesta manera es va pro- 
duir en el camp musical en aquesta època de 
gran desenvolupament cultural, la separació 
de l’artista i el públic que en el segle XX as- 
solirá un grau máxim.

Tot un seguii d ’idees sorgeix de l’espectre 
musical de l’època. Aquesta obertura ais es- 
tímuls extramusicals deriva en un procès de 
revisió conscient i radical del llenguatge. 
L’esforç dels músics d’avantguarda és, per 
tant, semblant al dels escriptors, pintors i ar- 
quitectes. Per a la música això significa 
l’abandó de la tonalitat, de les relacions har- 
mòniques. Aquesta crisi de la tonalitat havia 
madurat al llarg del segle XIX, amb la tensió 
del llenguatge harmònic en el qual es movia 
WAGNER i més enrere també BEETHO
VEN. Ara la recerca caminará vers un nou 
sistema, com l’harmonia mistica de Scria
bin, Pescala pentatònica de Debussy o la po- 
litonalitat de Milaud. L’avantguarda musi-
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cal palesarà, inévitablement, aqüestes ten
sions dels nous llenguatges, enfrontant-se, 
gairebé sempre, amb la incomprensió o 
l’afllament. No obstant aixô no es pot dir 
que la ruptura entre el mùsic i el public sia 
deguda solament a l’elecciô expressiva arbi-

Sigmund Freud (1856-1939).

trària de l’avantguarda, sino que mentres- 
tant havien aparegut aspectes diferenciáis 
que trencaven l’homogeneïtat aparent del 
comsum musical, amenaçant la coherència 
cultural de la música. Estern parlant de l’ex- 
pansió modernitzada de l’antiga opereta, la 
implantaciô del cafè-concert amb la variant 
del cabaret, de l’explosiô del vais i la música 
de bail (tango, ragtime, etc.) i de T arribada 
del JAZZ.

La importància d’aquest gènere de música 
lleugera és cabdal a Paris on atreia escrip- 
tors, pintors i mùsics d ’avantguarda. Cauen 
aixi moites barreres i es produeix una con- 
tradicció evident amb el carácter sagrat de la 
música oficial.

Molts estímuls lleugers són acceptais, en
cara que tímidament, dins de la gran forma  
del gènere simfônic. Músics com Brahms, en 
una Viena enfollida pels valsos de Johann 
Strauss, se sent en atrets pels nous motius i 
ritmes. Més endavant, aquest procès s’am- 
pliarà fins al punt de constituir possiblement 
una de les causes de la crisi del romanticisme 
tardà alemany. Ecos de taverna i música de 
caserna, penetren en les simfonies colossals 
de Mahler. Eric Satie teoritza la contamina- 
ció amb aquests générés musicals com a mit- 
jà de sortir del romanticisme tardà.

Tot aixô representa un conjunt d ’ele
ments de descomposiciô de la música culta, 
situada sôlidament en la tradició i la histôria 
de la música de les classes socials dominants 
d’Europa. En aquest sentit, l’arribada del 
Jazz d’América és un esdeveniment decisiu 
en l’arribada del segle XX musical.

Del JAZZ s’ha dit que “ és el final, de la 
Sensibilität refinada, del sentit de la 
tradició’’. Utilitzat per Stravinski, es con- 
verteix en un element d’ir onia i per Satie i els

sens amies, en un instrument d ’auto-escarni 
i de mofa del públic tradicional. En aquest 
sentit, la presèneia del JAZZ revesteix un 
signifient semblant al d’altres générés musi
cals lleugers, i és un signe visible de la crisi 
d ’una època il.lusionada per l’altar de Bay
reuth i amb el redescobriment de la moder
nità! de Beethoven i Palestrina.

La primera guerra mundial fa palés que el 
veli món ha arribat a la fi, però molt abans, i 
lluny del camp de batalla, la mùsica havia 
revelat mitjançant la contaminació i l’expe- 
rimentalisme de les avantguardes, que el fi
nal de la il.lusió de la magnifica sort de la ci- 
vilització Occidental era una cosa definitiva.

Caldrà estudiar detingudament i en 1’am
bient de les ciutats de Paris, Viena i Berlin 
per a comprendre l’abast real d’aquesta no
va mùsica del segle XX.

La importància d ’aquesta qüestió fa  que 
la MUSICA DEL SEGLE X X  hagi de ser 
tractada amb un PRÒLEG i tres capitals que 
el seguirán amb els subtítols de PARÍS el primer, 
i de VIENA i BERLÍN els dos restants.
També s ’ha cregut intéressant
d ’incloure ultra la DISCOGRAFIA, un esment
de la BIBLIOGRAFIA sobre els temes tractats.

BIBLIOGRAFIA
HIS1ÒR1A DE I.ES IDEES 
d’EUROPA. H. Sturai Hughc.s.
I A MÚSICA DEI SFCiI E XX. 
G. Salvatti.
VIATGE ARTÍSTIC A BAY
REUTH. A. Lavignac.
CINQUANTA ANYS DE MÚSI
CA FRANCESA. A A. Vvignart.
DEBUSSY. J. Barraqué.
IMPRESIONISME i SíMBOLIS- 
ME. L. Vallas.

DISCOGRAFIA
CBSKINDERTOTENUEDER. 

72182/3 G, MAHLER.
EL MAR ITRES NOCTURNS. Phi
lips SLPM AY 835001 DEBUSSY. 
PETRUCHKA. Philips AY 835144 
Stravinsky.
EL CARNAVAL D’AIX. DGG 
SLPM 138654 D. MILHAUD.

nonno
Passeig de la Plaça Major, 38 

Telèfon; 726.56.38 SABADELL
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Mn. Albert Taulé i Viñas
per Daniel Sanahuja i Capella

a néixer a Sabadell el dia 2 de de- 
sembre de 1932. Els seus pares el van 
iniciar en la música ja des de petit. Fou 
matriculat a l’Escola Municipal de Mú
sica a l’edat de set anys i començà a 
compondré senzilles melodies.

Als catorze anys va escriure per a co- 
bla, de forma totalment autodidacta, la 
seva primera sardana, dedicada a la se- 
va germana. Als quinze anys escriu 
dues sardanes més: “ RECORDS DE 
VILADRAU“ i “ ESCLAT DE JO- 
VENTUT“ . Una quarta sardana, 
aquesta de concert titulada “ LA MUN- 
TANYA D’AMETISTES” , fou escrita 
l’any segiient.

El treball en una empresa tèxtil i els 
estudis, Peritatge i Professorat Mercan
til, li fan deixar temporalment la mùsi
ca. Als vint anys ingressa al Seminari de 
Barcelona. A més dels estudis filosòfics 
i teològics té ocasió de seguir estudiant 
piano i d’iniciar-se en l’orgue. Torna a 
compondré, però ara serán càntics reli
giosos en llengua vernacla. Crea una 
publicació i edita cants propis i d’altri. 
És ordenat sacerdot l’any 1961. Tot se- 
guit té ocasió de perfeccionar estudis a 
Roma on obté la llicenciatura en Teolo
gia a la Universität Gregoriana i dedica 
dos anys més a especialitzar-se en músi
ca litúrgica al Pontifici Institut de St. 
Pius X, de la Ciutat Eterna, on treu 
també una llicenciatura.

De retorn a casa nostra, pren part en 
un concurs de Cançô Catalana célébrât 
a La Selva del Camp (1964) i obté els 
dos primers premis de cada modalitat 
amb les cançons “ UN GLOP’’ i “ DE- 
MÀ’’. Això li obra les portes de la casa 
discogràfica Edigsa i enregistra diverses 
cançons seves: “ UN GLOP’’, “ ESPE
RA, AMOR, ESPERA” , “ QUI VUL- 
GUI JUGAR” , “EL VENEDOR DE 
GLOBUS” i “ ELS NÚMEROS” .

Des d’aquest moment, alterna la de- 
dicació a la música religiosa amb la pas
toral. Tot fent de Vicari de Santa Maria 
de Sants, a Barcelona, és nomenat pro
fessor de música del Seminari Major i 
Consultor del Secretariat Nacional de 
Litúrgia de Madrid. Escriu la “ MISSA 
DEL PAPA JOAN” , que enregistra en 
un disc de “ Concéntric” (1965). Es fa 
càrrec de les edicions musicals del Cen
tre de Pastoral Litúrgica de Barcelona 
on dirigeix la col.lecciô de fitxes musi
cals “Ekklesia” . Allí publicà molts dels 
seus cants, com també els d’altres com-

positors. Enregistré diversos discs amb 
música seva (“ LLOEM DÉU” 1 i 2, 
“ NOU CANT LITÚRGIC A LES BE
NEDICTINES” , “ MISA DE DI
FUNTOS” ) i cassettes (“ DE BAT A 
BAT” , “ VESPRES I CANTS A LA 
MARE DE DÉU”). Però l’obra seva 
que tindrá més repercussió en el nou re
pertori de cants és l’antologia titulada 
“ CANTORAL DE MISSA DOMINI
CAL” (1970) amb les seves modalitats 
de Ilibre per al poblé. Ilibre amb notació 
musical, acompanyaments i enregistra- 
ments en cassette, amb la qual ha arri
ba! a gairebé totes les esglésies de Cata
lunya.

Entre 1978 i 1985 ha estât, a més. 
Responsable del Departament de Músi
ca del Secretariat Nacional de Litúrgia 
de Madrid des d’on ha dirigi! l’edició 
del Cantoral en castellá (1982). També 
ha format part del “ PRAESIDIUM” 
de Universa Laus (associació interna
cional pel foment de la mùsica d’esglé- 
sia) en els périodes 1970-1973 i 1980- 
1986.

L’any 1981, en convocar-se el con
curs de sardanes en ocasió del Centena
ri del Banc de Sabadell, torna a 
interessar-se per aquest gènere musical. 
Hi participa amb la sardana “EL RA- 
CÓ DE LES OLI VERES” . Poc després 
escriu “ NOVES ARREES” , dedicada a 
la colla sardanista que porta aquest 
nom. Fou estrenada per la cobla “ Jove- 
nivola” de Sabadell, el gener de 1982. 
El mestre Salvador Uyà, antic professor 
seu i ara director de la Cobla la posa de 
repertori a la majoria d’aplecs d’aquell

any. Aixó facilita la difusió d’aquestes 
melodies i explica la bona acceptació 
d’aquesta sardana per part de les cobles 
i dansaires.

Des d’aquest moment es succeiran les 
estrenes de sardanes seves: “ LA MUN- 
TANYA D’AMETISTES” (desembre 
de 1982), “ DOLÇA LAIA” (març del
1983) , “ DANSAIRES AL VENT” 
Üuny de 1983), “ GEGANTS A MONT
SERRAT” (octubre de 1983) i “ LUM 
DE TARDOR” (desembre de 1983), es
crita per a celebrar els 75 anys de la seva 
mare, que obtingué el segon premi al 
Concurs Joaquim Serra.

Al Concurs de Sant Sadurní, obté el 
tercer premi amb la sardana “ CAVES 
DE SANT SADURNÍ” (setembre de
1984) i, al mes següent, estrena “ ELS 
AMICS DE RIPOLLET” .

L’any 1985 va escriure altres tres sar
danes: “ RETROBAMENT” (gener), 
“ GLORIOS SANT JORDI” (març), i 
“ CASAL D’EUROPA” (maig). Cal 
destacar que la dedicada a Sant Jordi és 
una sardana per a cor i cobla, amb text 
de Mn. Antoni Navarro, religiós i pa- 
triótic albora.

* * *
Mn. Albert Taulé i Viñas ha exercit el 

minister! sacerdotal a Santa Maria de 
Sants (1964-1966), a les Carmelites de 
Tiana (1966-68), a les parróquies barce- 
lonines de Sant Ildefons 0968-71) i 
Sant Josep Oriol (1971-75). Des de 1975 
fins a l’actualitat és rector de Sant 
Vicenç de Jonqueres, de Sabadell i se- 
gueix alternant l’activitat pastoral amb 
les tasques musicals. •
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Art contemporani: missatges multisensorials

Ramiro Fernandez, Tessència de la Natura
per Francese Cutehet i Domènech

 ̂ uan l’artista fa una creado aquesta 
comporta, quasi per necessitai, la des- 
trucció, l’anihilació d’uns estereotips 
que podrien pertorbar l’assoliment de 
la investigado, i quan parlem d’investi- 
gació ho fem a nivell personal, artistic i 
de comunicació.

Ara com ara, en Ramiro Fernández 
gaudeix d’una linia d’investigació con
creta on la matèria pictórica i un gest 
força contrôlât, però rotund, creen una 
arquitectura vegetal que, juntament 
amb una màgica Hum, dóna a la seva 
obra un llaç amb la Natura que, pel que 
s’entreveu en els seus paisatges, eli res
pecta i venera.

Llum, color i textura, són els prota
gonistes de la seva arquitectura, de les 
seves composicions. Aquests tres ele
ments donen una expressivitat vital al 
diáleg físic de les teles que resten em- 
marcades en un camp équilibrât i har- 
mónic, però parlar del seu quefer és 
parlar de passió, perqué aquesta és la 
que dóna mesura ais valors humans.

La seva pintura, que està entre la rea- 
litat i l’abstracdó, sembla corporificar
se davant els nostres ulls i podem sentir 
el barbull de les fulles quan les besa el 
vent i en bailar es configura en imatges 
térboles, flotants i vaporoses.

El plaer visual s’obre pas entre el vol- 
gut caos cromátic, puix no és tal, sinó 
que la disposició de les taques de color 
dóna sentit a un símil de vegetació abs
tracta, pie de suggeriments, tant estétics 
com potenciáis i, la forma queda tergi
versada per copsar molt més que alió 
superficialment tangencial; el que fa 
l’artista és cercar l’esséncia del gran 
misteri de la Natura.

Hem parlât de gests, els seus són uns 
gests racionalment juxtaposats on tots 
ocupen un lloc prédéterminât en la 
ment del creador i tenen un valor d’in- 
terdependéncia que configuren uns es- 
pais profunds i albora oberts.

Després d’una etapa on el joc cromá
tic i l’equilibri tonal eren la base de la 
seva producció, en Ramiro Fernández 
ha assolit l’estadi on controla les for
mes plenes de contingut. L’anterior 
obra va representar un assaig, una anà
lisi del propi llenguatge que ha conreat 
i per fi dominât.

Horn podría dir que el seu faiment re- 
butja la tradicional noció del paisatge, 
el mimétisme d’allò que es veu i és tan
gible, eli, des del seu personal idioma

“ El dolç perfum de les flors” , 1986. Olis sobre lela 200x150 cm.

plástic, ha substituït la visió per la per- 
cepció anímica i la imitació pel suggeri- 
ment.

No podem parlar de situacions repo- 
sades ni bucòliques, ans al contrari, car 
les teles esdevenen amenaçadores, es- 
pais d’energia incontrolada, davant de 
les quais li és molt difícil, a l’especta- 
dor, restar indiferent. Ens fa sentir la 
magnificència d’una Natura ferotge des 
d’una construcció subjectiva de quel- 
com tan objectiu. Veiem reflectits uns 
indrets propers i quotidians, però tami- 
sats per la interpretació que en fa en 
Ramiro Fernández, on apareix un gest 
vital que, en complicitat amb la llum.

crea una atmosfera amb diferents ni- 
vells de profunditat. Els fragments de 
vegetació/color Iluiten per aconseguir 
un espai reivindicatiu, lluny del paisat
ge general i ambigu que se’ns presenta 
connectât amb 1’intricat mon vegetal.

La base del seu obratge s’elabora 
amb material que horn pot reconèixer 
en l’èntorn, que comunica l’emoció per 
la subtilesa de la seva factura. És una 
obra que s’insinua en l’espai, l’il.lumi
na, el divideix i també el fa transparent. 
És al cap i a la fi un tipus de Natura que 
en Ramiro Fernández complementa 
amb la Natura.
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De Fambigüitat a Tordre
per Joan A bella i Creas

t  assada quasi una centùria, en qué 
l’estudi deis minerals no aportà cap nou 
coneixement, tornaren temps de pro- 
gressió i de crescuda per a la jove cién- 
cia mineralógica.

El mineralogista suec, Bromel, publi
có l’any 1730 una senzilla però mesura
da classificació mineralógica, que es ba
sava en les propietats pirognóstiques 
deis minerals. Aquesta fou la classifica
ció propulsora per a les futures indaga- 
cions al respecte, que, com anirem 
veient, no foren tan futures. El 1738, 
Swab va sotmetre els minerals a Tacciò 
del bufador i vint anys més tard, el 
1758, Frederic Axel Cronstedt (1722- 
1765), quimic i mineralogista d’origen 
suec, féu pública una nova classifica
ció, on els générés i les espécies minerals 
que eli citó, estaven constituits amb 
consideració a la composició química i 
sense oblidar els carácters exteriors i 
d’altres propietats de fácil reconeixe- 
ment.

Un considerable impuls a la minera
logia, encara aquesta en un estât d’am- 
bigüitat, el determinó la invenció del 
goniómetre de contacte, Tany 1780, per 
Carangeot. Aquest aparell va permetre 
medir els angles interfacials d’un cris- 
tall, i obri carni a posteriors estudis, 
com els realitzats Tany 1783 pel minera
logista francés Jean Baptiste Luis Romé 
de Lisie, nat a Graf el 1736 i mort el 
1790. Estudió i observó els cristalls, 
realitzant-ne mesures angulars que ser- 
viren per confirmar el treball de Steno, 
establint-se així la Ilei de la constóncia 
deis angles inter facials. Un any més 
tard, el gran mineralogista i sacerdot 
francés, René Just Haüy (1743-1822), 
deixeble del naturalista francés Louis 
Jean Marie d’Aubenton (1716-1799), a 
qui deu molts dels seus coneixements, 
va afirmar, després d’estudiar cente- 
nars de cristalls, que aquests están cons
tituits per una continuada acumulació 
de petits blocs idèntics. Aixi germinó el
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concepte, fins ara vólid, de mol.lècules 
integrals, actualment conegudes per 
cel.les elementáis.

Es però Tany 1785, quan Timmortal i 
excepcional Abraham Teòfil Werner, 
famós mineralogista alemany, nat a 
Vehnau (Silèsia) el 1750 i mort a Dresde 
el 1817, i que es reconegut i considérât 
corn el pare della mineralogia actual, 
aferma la teoria neptunista, segons la 
qual tots els minerals i roques conegu
des fins al moment s’havien format 
com a conseqiiència de la deposició se- 
dimentória, normalment per un feno- 
men de precipitació quimica.

Aquesta teoria fou contraposada per 
la del geòleg anglès, Jacob Hutton, nat 
i mort a la ciutat de Edimburg (1726- 
1797); teoria, aquesta, coneguda amb el 
nom de plutonista i que afirmava que 
els minerals i roques es formaven a par
tir d’un magma a Tinterior de la Terra. 
Aquesta teoria tingué més acceptació 
que Tanterior i fou publicada el 1795, 
en una famosa obra que s’intitula 
“Teoria de la Terra’’.

Però retornant al nostre gran Wer
ner, quan era catedrótic de Mineralogia 
a la Universität de Freyberg, hem de dir 
que cap a Tany 1790 ens proposó des de 
la seva cótedra un llenguatge exacte i 
metòdic per descriare correctament les 
propietats aparents dels minerals. La 
seva classificació és considerada com la 
base essencial, fonamental i ordenada, 
sobre la qual d’altres estudiosos de la 
mineralogia bastiren els seus edificis. El 
seu mètode, anomenat empirie, es pro
paga immediatament per tota TAle- 
manya, grócies a Tacceptació que va te
nir entre els seus deixebles.

El seu succesor a la cótedra de Mine
ralogia, el també colossal mineralogista 
alemany, Frederic Mohs ( 1773-1839), 
fou Tautor d’una extensa i treballada 
ordenació mineralógica, fonamentada 
en els carócters fisics deis minerals, du- 
resa, exfolicació, sabor,... en contrapo- 
sició amb la creada per Berzelius, i que 
fou establerta a partir d’uns criteris qui- 
mics.

D’aleshores ençô, Testudi deis mine
rals pren una forta embranzida, que ens 
portaró fins a la mineralogia contempo- 
rónia.
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Exposició Füatèlica Nacional (EXFILNA)
per BAF

I^^nguany TEXPOSICIÓ FILATÈLI
CA NACIONAL (EXFILNA), que ca
da any se celebra en una ciutat diferent, 
dins del territori espanyol, s’ha organit- 
zat a Girona i els filatelistes d’aquella 
capital sol. licitar en i obtingueren de 
l’Administració, l’emissió d’un segell 
commemoratiu. El segell, segons l’es- 
bós que la Comissió de l’EXFILNA fa
cilità a la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre, és en forma de fulleta i pro- 
mociona igualment la propera Olimpia
da de Barcelona 92. Com es pot com
provar, es tracta d’un atleta que porta 
una torxa davant les runes d’Empúries, 
on, en segon terme, també hi veiem l’es- 
tàtua d’Esculapi, que fa més de dos mil 
anys, vetlla per la salut dels que, amb el 
pas dels segles, vénen gaudint de les de
licies de la costa catalana, que es veu en 
la fulleta. Aquesta emissió es posà en 
circulado el 24 d’octubre passât i se’n 
tiraren 4.000.000 d’exemplars, impre
sos en gravat al buit, sobre paper estu
ca! i engoma! mat fosforescen!. El seu 
denta! és el 12 3/4.

De tots els certamens competitius de 
l’antiga Grècia (Pides, ítsmics, Panate- 
naics, Nemeus), els que es celebraven en 
honor de la divina parella, Zeus i Her a, 
tingueren sempre una especial impor- 
táncia, augmentada en époques hel.lé- 
niques i romanes. Després de la seva de- 
saparició van adquirir una aurèola que 
els portà irremeiablement a la restaura
do, en el segle passât. Mentre una lle- 
genda ens diu que Heracles fou el fun
dador deis Jocs, una altra la situa a 
l’any 884 a.C., fruit d’un acord près en
tre Licurg, Iftic i Cleóstenes, que consi
deraren la ciutat d’Olimpia com a in
violable, declarant una treva sagrada 
cada quatre anys, per a poder celebrar- 
hi, en pau, uns jocs esportius, en els 
quais tant els protagonistes com els es- 
pectadors fossin respectats i protegits 
de tota Iluita o mal. Els Jocs Olímpics

de l’Antiguitat estigueren vigents fins 
que l’emperador Teodosi els va abolir 
per un decret promulga! l’any 393 d.C.

El 23 de juny de 1894, el Barò Pierre 
de Coubertin aconsegueix, a la Sorbona 
de Paris, en un Congrès Internacional, 
que s’aprovi la restaurado d’uns Jocs 
Olímpics, apolitics i exclusivament per 
a afeccionats. En aquest Congrès hi 
participen Bèlgica, Estats Units, 
França, Grècia, Espanya, Hongria, An- 
glaterra, Itàlia, Rùssia i Suècia. I 
s’acorda que Atenes sigui la iniciadora 
i, que organitzi, el 1896, els PRIMERS 
JOCS OLÍMPICS de l’era moderna, i 
com a homenatge als creadors de les 
Olimpiades de l’edat antiga.

Espanya, malgrat haver estât present 
des del primer moment en la idea de Cou
bertin, ha hagut d’esperar 96 £mys per a 
poder organitzar aqüestes competicions 
en el seu sòl. Com sabem, ha estât Bar
celona la ciutat elegida, a Lausana, el 
17 d’octubre de 1986, per a aquesta ma- 
nifestaciò esportiva internacional, 
l’ùnica que existeix actualment. La fla
ma sagrada, procèdent d’Olimpia, en
trará en el nostre pais precisament per 
la ciutat greco-romana en runes d’Em
púries. D’aqui venen els sim bols que es 
veuen en la fulleta segell, que albora ens 
recorda l’Exposiciô de Girona i la gran 
Festa Internacional Esportiva de Barce
lona 92.

FILATELIA
DOMFIL
SEGELLSI 

MONEDES PER A 
COL.LECCIONS

Sant Antoni, 3 Tels. 725 87 79 - 725 29 18

JORDI ROCA
t f  ordi Roca, així a seques. Dir que és un 
pintor, un dissenyador gráfic, un cartellis- 
ta, un muralista, un dibuixant i alguna al
tra cosa que ens podem deixar al tinter 
-que és un dir- es faria molt llarg. Jordi 
Roca, a seques. Ah! podem afegir que té 
el do de l’ubiqüitat. Com que és un home 
inquiet i feiner com no n ’hi ha un altre, 
està a tot arreu. I mai fa uosa, perqué 
sempre va per feina. I la fa. Té mes obres 
que paraules. Cosa bastant insòlita.

Ell, polifacètic de bona mena, està en 
una recerca continua. No para. Va emba- 
lat, amb la directa o super-directa. És 
d’aquells que no deu dormir gaire: sem
pre el veus despert...

Tot això ve a compte perqué en poc es- 
pai de temps ens ha ofert quatre testimo- 
nis seus: la col.lecció de collage-mail a la 
Discoteca Chic, de Sant Cugat del Vallès; 
un altre al Cau d ’Art (exposà dibuixos de 
quan era a “ l’ombra” , purgant alguna 
pena-penita-pena); Taltre a Intel.lecte 
Art, on ha exposât una bona col.lecció de 
dibuixos i pintures de temes d’òpera. (Eli 
ha realitzat tots els cartells i programes 
d’ençà que va crear-se els Amies de l’Òpe- 
ra de Sabadell). La quarta mostra: una 
exposició d ’obra gràfica (aquarel.les, co
llages, dibuixos, pintures, linòleums, lito
grafíes i xilografies que en número de 40 
peces ha donat a El Casal l’Arrel), del Ca
sal de Joves de T Acadèmia Católica, per a 
poder ajudar a la reconstrucció material i 
espiritual de l’esmentada Acadèmia, com 
escriu el seu president, Esteve Renom, en 
la presentado del programa.

Podríem afegir més coses d ’eli. Desta- 
quem, però, la seva generosità!; la seva 
humanitat que no li cap a la peli.

Jordi Roca i la seva obra. Un exemple a 
imitar...

J.C.
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Hitchcock a América: 1940-1947
per Pere Cornelias

mes de març de 1939, Alfred Hitch
cock, Alma Reville, la seva filia Pat i Joan 
Harrison -durant molt anys col.laboradora 
de Hich- arriben ais E.E.U.U. David 
O’Selznich, un dels grans productors inde
pendents de l’època (anys 30: DINNER AT 
EIGHT (1933, Cena a las ocho), de George 
Cukor; PRISIONERS OF ZENDA (1937, 
El prisionero de Zenda), de John Cromwell; 
GONE WITH THE WIND (1939, Lo que el 
viento se llevó), de Victor Fleming, entre 
d’altres), havia aconseguit un contraete en 
exclusiva de 7 anys amb Hitchcock, encara 
que, a fi de comptes i degut al sistema de 
cessions habitual a Hollywood, només tres 
dels deu films que rodará durant aquests 7 
anys serán producció Selznick. És la primera 
raó que permet de parlar d ’un période espe- 
cífic 40-47. D’altra banda, el seu primer film 
en color -THE ROPE (1948, La soga)- és 
l’immediat a THE PARADINE CASE 
(1947, El proceso Paradme), última pel.líen
la Selznick. De tota manera, és ciar que 
aquests arguments, gens desestimables, són 
insuficients. L’etapa 40-47 existeix per unes 
questions de molt més pes. Aquest article as
pira a demostrar-ho.

El primer film americà és REBECA, his- 
tória de suspens d’època basada en el “ best- 
seller” homónim de Daphne de Maurier, es- 
criptora que Fautor ja havia utilitzat per a 
LA POSADA DE JAMAICA i que tornará 
a utilitzar, 23 anys més tard, per a THE 
BIRDS (Los pájaros). D’entre una bona co
lla d ’actrius, John Cromwell, George Cu
kor, Selznick i el propi Hitchcock (1) escu
llen Joan Fontaine com a protagonista de 
REBECA. Joan Fontaine será la primera 
rossa “ americana” de Hitch -Madeleine Ca
rroll havia interprétât 39 ESCALONES i 
AGENTE SECRETO. L’extraordinari ren- 
diment artistic que aconsegueix Hitchcock 
amb les seves actrius configura una de les 
claus del seu treball de direcció d’actors. El 
personatge de Joan Fontaine traçat per 
Hitchcock n’és una prova: adequació per
fecta del fisic i del carácter de l’actriu al per
sonatge a qui ha de donar vida, que es rea
firma pel.lícula a pel.lícula. Una noia ingè
nua, tímida, insegura, inhibida i frágil: tant 
la Sra. de Winter de REBECA com la Lina 
McLaidlaw de SUSPICION (1941, Sospe
cha).

Però el de Joan Fontaine será només el pri
mer de molts casos semblants, perqué aquests 
7 anys representen, entre d’altres coses, el 
naixement o l’eclosió de moites de les rela- 
cions més fructifères de tota la carrera de 
Fautor. La segona actriu fetitxe a América: 
Ingrid Bergman (RECUERDA, ENCADE
NADOS i ATORMENTADA). O bé els ac
tors: George Sanders (REBECA i ENVIADO 
ESPECIAL), Joseph Cotten (SHADOW OF 
A DOUBT, 1943, La sombra de una duda, i 
ATORMENTADA), Gregory Peck (fluix a

Náfragos (1943, Lifeboat).

RECUERDA, però convincent a EL PRO
CESO PARADINE) i, sobretot, Cary Grant, 
el seu primer gran actor emblemátic -F altre 
será, lógicament. James Stewart. Grant: 
SOSPECHA, ENCADENADOS, TO 
CATCH A THIEF (1955, Atrapa a un la
drón) i CON LA MUERTE EN LOS TALO
NES (1941-1959). Stewart: LA SOGA, 
REAR WINDOW (1954, La ventana indis
creta), EL HOMBRE QUE SABIA DEMA
SIADO (II) i VERTIGO (1948-1958). Aques
ta capacitat de fer de cada intérpret un perso
natge li permet de construir relacions entre 
parelles a partir de la dissemblan ça aparent, 
com molt bé apuntaven Rohmer i Chabrol al 
seu estudi sobre Fautor (2).

ENCADENADOS, peça vital per tants 
conceptes, primera obra mestra absoluta, és 
una mostra palmária d’erotisme intens. Du
rant tota la seva obra -époques anglesa i 
americana-, el sexe i la repressió psicològica 
que li és sovint inherent -mirali de totes les 
altres repressions a qué la societat ens 
sotmet-formen una part substantiva del cor
pus hitchcockià, però mai, fins ara, no s’ha- 
via intensificat tant el desig sexual, latent en

GADEfl
casa vostra

Cary Grant i també -joc d’identificacions 
car a Fautor- en Fespectador. Encara que, 
en aquest aspecte, la cosa funciona diferent- 
ment del que és costum al cinema de Hitch
cock. L’espectador no s’identifica literal- 
ment amb el protagonista, és a dir, no desit- 
ja  Ingrid Bergman perqué la desitja Cary 
Grant, és el seu un sentiment propi: senzilla- 
ment, eli i Grant, inéluctablement, coinci- 
deixen. Hitchcock ha esperat, conscient- 
ment o no, el moment adéquat per iniciar 
definitivament la cristal.lització d’una de les 
seves obsessions: Ingrid Bergman. La festa 
del començament d ’ENCADENADOS obre 
una porta que res ni ningù no podrá tancar 
mai més. La earn es possessiona del que és 
seu: Fintent d’assassinat-violaciô de DIAL 
M FOR MURDER (1954, CRIMEN PER
FECTO), la cálida lleugeresa de la Grace 
Kelly de LA VENTANA INDISCRETA, el 
sexe físic, desfermat, de la Kim Novak de 
VERTIGO O les cames de la Tippi Hedren 
de LOS PAJAROS i MARNIE.

Inicien i clouen aquests 7 anys dues con
fessions que es troben entre les més relle- 
vants del director anglès: la de Maxim de 
Winter (Laurence Olivier) a la caseta de la 
platja de REBECA i la de la Sra. Paradine 
(Alida Valli) al procès d’EL PROCESO PA
RADINE. L’escala agafa, també en aquesta 
època, una inusitada força semàntica. Com 
no reflexionar sobre el paper de les escales a 
REBECA, SOSPEÇ;h A, RECUERDA i 
ENCADENADOS? A REBECA, la Sra. de 
Winter baixant amb el vestit blanc que pro
vocará la intolerant reacció del seu marit; 
Pescala els allunya enmig de la paradoxa: 
eli, introvertit, amargat, a baix, entre el ba- 
tibull de la festa; ella, que s’havia vestit 
exultant, a dalt, sola. A SOSPECHA, el got 
de llet que omple la pantalla mentre “ John
nie” (Cary Grant) puja cap amunt o, a RE
CUERDA, la navalla d’un John Ballantine 
(Gregory Peck) angoixat i malalt, quan bai- 
xa cap al despatx del doctor. Però, sobretot, 
a ENCADENADOS, el “ travelling” final, 
llarg, dens, que segueix l’agent Devlin (Cary 
Grant) i Alicia Huberman (Ingrid Bergman) 
quan baixen, enmig del perill, per la gran es
cala de la casa d’Alexander Sebastian (Clau
de Rains). I el tren -una altra marca de la 
casa- juga un paper preponderant a SOSPE
CHA i a LA SOMBRA DE UNA DUDA.

En aquest période 40-47, trobem també el 
films relacionats amb la guerra, acotats, 
potser, per ALARMA EN EL EXPRESO i 
LA SOGA. Són quatre (3). ENVIADO ES
PECIAL, Facció del qual transcorre en un 
période de dues setmanes, entre el 20 
d ’agost i el 3 de setembre de 1939, dia en qué 
Anglaterra declará la guerra a Alemanya; 
SABOTAJE, pel.lícula en qué un jove nord- 
americá que treballa, durant la segona guer
ra mundial, en una factoría d’avions de 
combat, és acusat de sabotatge; LIFEBOAT
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(1943, Náufragos), primer “ tour de force” 
de Hitckcock, que col.loca, en un bot salva- 
-vides, un grup de personatges de les més va- 
riades tipologies, supervivents, la majoria, 
d’un vaixell torpedinai per un submari ale- 
many; i ENCADENADOS, que es refereix a 
l’exili al Brasil d’una banda d’espies nazis 
poc després d’acabada la guerra. Aqüestes 
pel.licules, però, son eminentment hitchcoc- 
kianes i la guerra, més o menys present, no 
és altra cosa que un simple decorai.

L’aspecte objectual, sempre tan impor
tant a l’obra de l’autor, juga, també en 
aquesta època, un paper rellevant. Breu- 
ment: la “ R” de REBECA, el got de llet o el 
joc de lletres de SOSPECHA, la máquina 
d’escriure de NÁUGRAGOS, la navalla o 
els senyals dels esquís de RECUERDA, la 
clau de la bodega o les ampolles de xampany 
d’ENCADENADOS, etc.

Fins i tot des d ’un punt de vista que pot 
semblar anecdòtic -els can vis, volguts o 
obligats-, però que no ho és tant si es té en 
compte que el résultat final depèn en bona 
part d ’aixô, aquest période és rie en infor- Alma Reville i Joan Harrison préparant el ¡jiiió per a SOSPKC'HA.

Amb Joan Fontaine al plato de REBECA.

mació. El Codi de Producció de Pel.licules 
de rOficina Hayes impedeix que el protago
nista de REBECA pugui ser l’assassi impune 
de la seva dona i, aixi, es can via el més im
portant de la trama argumentai de la 
novel.la de Daphne du Maurier. La seqüèn- 
cia final d’ENVIADO ESPECIAL és un 
afegit -quan el rodatge ja estava acabat- de
gul ais que es preveien corn imminents bom- 
bardeigs sobre Londres i, de fet, va resultar 
una mena de trágica anticipació, perqué l’es- 
cena es va filmar només cinc dies abans dels 
bombardeigs comentáis. Tampoc Cary 
Grant no podia convertir-se en un assassi i, 
consegüentment, la seqüència final de SOS
PECHA altera tot l’ordre logic del guió. I la 
baralla dalt de l’estàtua de la Llibertat a SA
BOTAJE sembla que, aquest cop si, tal com 
diu Hitchcock, s’hauria d ’haver invertit.

amb l’heroi penjat el huit. Tôt aquest Hast 
pesa bastant més del desitjat. A banda SA
BOTAJE, el final de la quai és de Hitch
cock, la forçada innocèneia -en primera lec
tura, és ciar- de Maxim de Winter trenca to
ta la versemblança de la histôria i la de

“ Johnnie” a SOSPECHA fa inûtils tots els 
esforços del director, d ’altra banda admira
bles, per convertir, amb un saludable sentit 
de l’humor, un galant intocable com Cary 
Grant en un personatge antipâtic. El diseurs 
de Johnny Jones (Joel MeCrea) a ENVIA
DO ESPECIAL mostra un tal desencaix 
amb la resta del film que quasi ni el perjudi
ca, de tan evident que és la seva inutilitat.

Amb ENCADENADOS, Hitckcock arri
ba a la plenitud creativa. El seu estil s’ha dé
purât. D’aquest estil irrepetible, que es con- 
verteix en substáncia capital, parlaré al meu 
darrer article sobre l’època d’or de l’autor 
(1948-1976). Abans, però, caldrà comentar 
les seves pel.licules per a la televisiô, siste- 
màticament ignorades per la crítica.

cam vostra

1. - Segons informa Donald Spoto al seu llibre 
biogràfic sobre Hichcock, ja  referenciat al núme
ro anterior de "Quadern”.

2. - (...) ‘‘se encuentra en REBECCA el comien
zo, o el borrador, de numerosos elementos que 
serán desarrollados y  perfilados en las obras ulte
riores. Así, esta estilización de la interpretación y  
de los actores, basada en la relación entre la mo- 
bilidad de uno de los rostros y  la impasibilidad 
crispada del otro, que tendrá su culminación en 
NOTORIOUS”. Hitchcock, d ’Eric Rohmer i 
Claude Chabrol. Éditions d ’aujourd’hui. Édi
tions Universitaires, 1957. Traducció de la Filmo- 
tecœNacional de España: Alfred Hitchcock. Juny 
1978.

3 . -A part de la col.laboraciô de Hitchcock al 
ôcumental sobre els camps d ’extermini nazis EL

RECUERDO DE LOS CAMPOS, emès al pro
grama ‘‘Documentos TV” de Televisiô Espanyo- 
la, el 7 de març d ’enguany.

NOTA.- No figuren el títol original i els any s 
de realització de les pel.licules esmentades ja  a 
l ’article anterior.

Â,
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Al pas dels dies
Nota.- Joan David, que és el ti
tular d ’aquesta secció de co
men taris critics, ha sofert una 
intervenció quirúrgica de la 
qual passa ara convalescéncia. 
En quatre dies es tornará a po
sar en forma i tornará a la seva 
secció en el proper número. 
Nosaltres l ’hem suplert, acci- 
dentalment. Equip.

GABARRO-Art 
estrena nova Sala

Aquesta Galeria s’ha ampliat 
amb una nova Sala -soterrá- 
nia-, ámplia, que facilita l’ex- 
posició d’obra i la seva millor 
contemplado.

L’acte de la seva inaugurado 
(13-XI) fou molt concorregut. 
Tothom elogià el bon gust i la 
bona disposició de tots els élé
ments. La col.lectiva exposada 
la constituien obres d’Albert, 
Bas, Barbeta, Bordas, Burrull, 
Caba, Descalç, Fonta, Llinor, 
Lidia Lozano, Mané, Melá, 
Sánchez, Vilaplana... També 
una série de céramiques de l’es- 
cultor cubá Fernández, d’una 
gran força expressiva. Tota una 
bona col.leccio d’obra diversa 
dintre d ’un bell marc.

W L

Rambla de. Sabadell, 82 
Tel. 726 57 85 - SABADELL

CAU D’ART
Aquesta Sala ens ha ofert dos 

bons motius per a visitar-la. 
Primerament una exposició 
d ’obres sobre el tema mortuari. 
Un tema singular, però no pas 
exempt d ’interès. Horn ha po- 
gut veure obres antigües i ac
tuals versant sobre la mort. Cal 
dir que aquesta exposició 
s ’inaugurò l ’u de novembre. 
Ben oportuna.

CAU D’ART 
SABADELL

Plaça de les Marquilles, 2 
Tel. 726 07 35 
SABADELL

JOSEO
A part, Joseo ha retornat a 

exposar i ho ha fe t amb una no
table col.lecciô d ’olis i pastel. 
El simbolisme d ’aquest joye ar
tista es manifesta una vegada 
més, sense, però, perdre el seu > 
personal estil, acurat, perfec
cionista, cuidan t el detall. Jo
seo posseeix una rica imagina- 
ció que en aquesta mostra es ra
tifica a cadascuna de les seves 
obres. És, évidemment, una 
promesa-realitat en el seu camp 
plástic, en el quai s ’hi mou amb 
autoritat.

Negre
TINO

Tino s’ha présentât en aques
ta ocasió amb dues facetes; com 
a pintor i com escultor. Una 
mostra completa en la qual s’ha 
palesai la inquietud d’aquest 
artista polifacètic. Una inquie
tud de gran força; d ’una dicció 
piena. Tino trepitja ferm i juga 
fort amb el pinzell i el cisell. 
Dues armes que domina amb 
convicció piena. Amb una i al
tra Tino se’ns mostra amb un 
bagatge formai i sincer.

Color i Forma donant-se les 
mans amb harmonía i bona 
traça.

Gisbert Art 
SARQUELLA

Sarquella s’ha presentai amb 
dues mostres.

Una d’elles és la col.leccio 
“Els Castells de Catalunya’’, la 
qual va publicar-se a “ El Cor
reo Catalán’’, obtenint una 
franca acollida. L’altra és una 
col.leccio de teles amb una te
màtica que aquest artista domi
na amb autoritat: la Costa Bra
va.

Sarquella té, evidentment, 
consolidât l’ofici a través d’una 
llarga singlagura, reconeguda 
plenament. Domina el color; 
capta la lluminositat mediterrà- 
nia amb justesa.

EI5BERT
Rambla, 30

Tel. 725 43 69 
SABADELL

Intel.lecte 
E. HIERRO

Un cop més ens plau parlar 
d ’aquest amie i col.lega 
d’aquestes pàgines, de “ tota la 
vida’’. Podriem dir-ne moltes 
coses, però no podem “ passar- 
nos’’. Podriem perfilar-lo amb 
unes pinzellades.

E. Hierro duu l’éxit sota el 
brag. El seu “ producte’’ és và- 
lid. Eli sap harmonitzar el bon 
gust, una subtil intenció i una 
hábil realització, amanint-ho 
amb una aguda i simpàtica óp
tica. Tot això, ben assenyat i 
“ oliejat’’ -encara que sigui a 
l’aquarel.la- dóna una obra de
finitiva, concloent. Només cal 
posar-hi, ara, la complaenga i el 
“ venut” .

Decididament Hierro sap 
realitzar una obra que gaudeix 
d ’una plena aquiescéncia. A 
nosaltres ens plau, doblement, 
de testificar-ho.

(S’hi acompanya una foto en 
la qual E. Hierro està amb En 
Ramón Noè Hierro. Com a co- 
mentari se’ns acut de dir: “ una 
foto que té molt de ferro...’’

Intel.lecte
RICARD MOLINS

A continuació, en aquesta 
galeria ha penjat un altre aqua- 
rel.lista. És la seva una mostra 
en la qual el tema principal és el 
paisatge, ja  del nostre rodai pe
rò també de terres enilà, Aragó 
i Castella; algunes marines per a 
completar-ho.

L ’obra d ’En Molins posseeix 
dibuix i sap escollir les millors 
perspectives / els moments 
adients de la llum per a captar 
aquesta lluminositat ben mati- 
sada que es palesa a cadascuna 
de les seves obres.

m m iiàim
Pedregar, 10 

Tel. 726 51 22 
SABADELL

Galeria Rovira 
ALBERT SITJES

En aquesta seva darrera ex
posició, Sitjes ens ha mostrai 
una plausible comesa. Cal elo
giar algunes de les marines amb 
una gamma de grisos molt reei- 
xides. És tota l’obra, però, que 
reuneix un crédit notable.

Pintor que domina el dibuix i 
sap jugar amb una paleta llumi- 
nosa, traient-ne una obra força 
reexida.

Galería Rovira 
J. PUJOL PONS

Una nodrida col.lecció ha 
omplenat aquesta Galeria.

La tècnica emprada per 
aquest pintor en aquesta ocasió
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és “top secret’’. Com que som 
tan amies d ’eli, ens ho callem. 
A part d ’això cal dir que cadas- 
cuna de les obres té una dicció 
clara. I viva. Comprensible per 
a tothom.

Bodegons, flors i natures 
mortes composen aquesta mos
tra que fa  de bon veure.

Aquest èxit -un més en la se- 
va singladura- l ’estimularà a se
guir composant aquests qua- 
dres que tots valorem i esti
me m.

“GALERIES
ROVIRA’’

Sam Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

Galeria Rovíra 
PLANELL

Aquest aquarel.lista està 
aprofundint amb la seva obra, 
en la qual es percep una inquie
tud per trobar noves expres
sions.

Les seves marines són ben 
reeixides. Els temes urbans te-

nen profunditat i els infón vida 
amb les figures que tenen movi- 
ment per la seva desimboltura.

Académia Belles Arts 
JORDI BALSACH

Ha estât la primera exposició 
pictórica d ’aquest xicot. Ens ho 
diu Francese Bernaldo que n’ha 
fet la seva presentació, la qual 
no té desperdici. “ Curiosa- 
ment, en Jordi Balsach ha esco- 
llit -sense adonar-se’n gaire del 
qué feia- a un altre despistat, 
per la presentació de la seva 
obra” . Obra ben acollida, cer
tamen!. “ ...qualsevol judici té 
quelcom de precipitació. Jo em 
precipito a dir que m’interessa.

Cal esperar un temps per fer li
teratura burocràtica” , acaba 
dient-nos l’esmentat presenta
dor. Bé; esperarem. No hi ha 
presses...

Quasar
VILACASAS

Joan Vilacasas ha retornat a 
casa. Ho ha fe t amb el seu 600 
bigarrat, despertant admirado 
o sorpresa ais qui es creuaven 
amb eli. És una peça única, in- 
trobable. És d ’una altra gala
xia.

Amb ella ha dut les seves as- 
trometries que tothom ha pogut 
veure exposades, fen t imaginar 
suggerents i mágics viatges pla- 
netaris.

Horn pot pensar que Vilaca
sas viu a la duna. O bé que té 
uns aparells astronomies amb 
els quais pot descobrir naus que

PEIX I MARISC

J. BARBERÀ
Tels. 714 52 87 - 714 55 40 

CASTELLAR 
DEL VALLÈS

semblen de ciéncia-ficció... 
Penseu d ’ell el qué volgueu... 
perqué eli pensa dels altres -de 
nosaltres- com li ve en gana... I, 
en paus.

Ell s ’ha elevai a un altre mon 
-o a un àtic, que ve a ser més o 
menys igual- i alla juga i es di- 
verteix tot sol i amb els extra
terrestres que el visiten sovint...

Hem pogut veure a Quasar 
tot aquesta seva mostra màgica, 
d ’una creatività! artistica- 
artesanal que ens ha fet badar i 
evadir-nos qui sap on. L’espec- 
tador ha pogut compartir 
aquest món lúdic -i artistic, és 
ciar- d’En Vilacasas.

L’hem vist pujar al seu 
sideral-600 i s’ha elevat carrer 
Sant Honorât amunt, cap a les 
estrelles...

Torna sovint, amie Joan.

UUATirAm’
Sala d’Exposicions
Sant Pere d’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

Sabadell Grafie
Fotos de Pere Monistrol

A la Lira del Llibre Veli hi ha hagut molta afluència de públic. 
Horn busca, entre el veli, alguna cosa “ nova” .
En la foto veiem la curiosità! de tres generacions.
La senyora Dolors Viñas, està dubtant:
-No el tiñe?...
Ella, però, ja s’ha “ firat” ...

Les fortes pluges i el vent van fer estralls, 
fins i tôt a la ciutat.
A la placeta del Pedregar va caure aquest arbre. 
La vaca cega aixeca la testa, atemorida...
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Mìscel .lanía
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40è ANIVERSARI DE 

“JOVENTUT DE 
LA FARÁNDULA”

En els dies finals de novem
bre va celebrar el sen quarantè 
aniversari “ Joventat de La Fa
rándula” . Aquesta entitat saba- 
dellenca té en el seu historial 
dos timbres de gloria ciutada- 
na. Un és el fet historic d’haver 
créât i mantingut de forma esta
ble, quotidiana i digna, un tea- 
tre per a infants i adolescents, 
l’únic que ha funcionat en el 
pais amb les caractéristiques 
que hem dit. L’altre és que grá- 
cies a ella Sabadell compta avui 
amb el prestigios colisseu muni
cipal ‘‘La Farándula” .

‘‘Joventut de La Farándula” 
porta inventariades 1.456 repre- 
sentacions: 1.040 de les quais 
corresponen al “ seu” peculiar 
espectacle teatral de carácter in
fantil i juvenil, en representa- 
cions fetes a casa mateix, més 
de 261 representacions del gène
re fora de Sabadell.

Entre els actes commemora- 
tius hi va haver una mostra dels 
treballs realitzats durant els 
quaranta anys, un sopar i una 
missa en recordança dels faran- 
dulers traspassats.

SABADELL ALS AVIS
Amb aquest monument ins

tai.lat a la Plaça dels Avis, a la 
Creu Alta, s’ha dedicat un ho- 
menatge als Avis. Gent de to
tes lés edats van assistir a la fes
ta que omplenà la plaça. Actua
ren les corals claverianes i la 
Banda Municipal de Música. 
Van haver-hi Parlaments i va 
cloure l’acte Antoni Farrés, 
l’alcalde.

Camil Fàbregas ha estât qui 
suggerì la conveniència ‘‘d’apro-

fitar” aquesta estàtua, d’autor 
anònim, si bé de l’escola de Ro
din, que hom pot veure a la seu 
d’E.U. d’Estudis Empresarials, 
c. de Narcis Giralt, 40.

Ha calgut preparar l’escultu- 
ra per poder-la realitzar en 
bronze. De tot això n ‘ha tingut 
cura el propi Camil Fàbregas. I 
per això mateix se li ha dedicat 
una prova de reconeixement.

Podem veure’l, En Camil, al 
peu del monument, amb una 
toia fiorai a la mà. EU, endiu- 
menjat, va èsser, com artista i 
com a “ veli” , bona part 
d’aquest homenatge als “ Avis 
de Sabadell” .

Es llangaren centenars de glo
bus multicolors que donaren 
una nota simpàtica i coloristica 
a la Festa.

lOé ANIVERSARI DE 
L “ESBART SABADELL 

DANSAIRE”
Un altra efemérides és la 

d’aquesta entitat que s’esforga 
en la recopilado i divulgado de 
les danses tipiques deis Paísos 
Catalans. Aquests deu anys de 
labor mai defallent han permés 
que avui l’Esbart compti, a més 
del conjunt básic que anomena

“ Cos de Dansa” , amb una sec- 
ció infantil, una de juvenil i una 
de vétérans. EL dia 8 de novem
bre l’entitat oferí un recital en 
el teatre La Farándula amb ac- 
tuació de totes aqüestes sec- 
cions, que sumen un bon grapat 
de balladors i bailadores de to
tes les edats. Cal remarcar el ri
gor musical i coreográfic amb 
qué l’Esbart tracta les danses 
que programa i la cura i el gust 
que esmerça en el vestuari propi 
de cada una d’elles.

OSVALD CARDONA
En tancar aquesta edició, ha 

esdevingut la mort d’aquest 
poeta i lingüista, el qual ens ha- 
via honorât amb algunes col.la- 
boracions.

Osvald Cardona havia nascut 
el 1914 i tota la seva vida la de- 
dicà majorment a la cultura ca
talana. Els seus treballs com a 
traductor, assagista i assessor 
linguistic entren de pie en allò 
que en rigor es diu “ la feina ben 
feta” .

En el proper número de Qua- 
dern dedicarem més espai a 
aquest esperit obert pie de bon- 
homia i de modèstia. “ D’estirp 
franciscana” com s’ha dit.

Descansi en la glòria eterna 
aquest home que ha estât, com 
bé digué Esteve Busquets i Mo
las, tota una instituciò: Osvald 
Cardona. •

MCXÎLE
DISSENT I DECC*C\C1Ó

SantCugat.il Sabadell Sant Cugat, 41 - Tel. 726 98 38 
SABADELL
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Llìbres ì publìcacìons
Humor f Sátim

MIQU€L D€SCLOT

lauques
I €SP/inT4 LLS

Pr«ml Pere Oyort rfhumor I sàtiro

UJMfMé

AUQUES I ESPANTALES,
I Premi Pere Quart d’Humor 

i Sàtira
L ’acte de la concessió 

d’aquest Premi se celebrà el 2 
d’aquest mes al nou aditori del 
Casal Pere Quart, on anys enllà 
fou “ les voltes de can Oliver” .

Presidí l’acte l’alcalde Anto
ni Farrés, acompanyat a la me
sa per la vidua i filia de Joan 
Oliver, el conseller de Cultura, 
Isidre Creus, i Joan Blanquer, 
Josep M®. Espinàs, Joaquim 
Sala- Sanahuja i Vicenç Villato- 
ro, corn a membres del jurat 
que, amb Feliu Formosa, acor
dé el dia 21 d’octubre proppas- 
sat atorgar al llibre “ Auques i 
espantalls” , de Miquel Desclot, 
el Premi Pere Quart d ’Humor i 
Sàtira, dotât amb un milió de 
pessetes.

Joan Blanquer llegi el vere- 
diete del jurat; Vicenç Villatoro 
féu la presentació de Fautor 
guardonat. Josep M®. Espinàs, 
director literari de les Edicions 
de la Campana que ha éditât 
l’obra, feu una evocació de Pe
re Quart.

Miquel Desclot llegi alguns 
dels versos que es recuden en 
l’obra premiada. El public, si 
bé no esclatà pas en rialles, 
somriguè amb “ l’humor fred, 
no gens estripat, fonamentat en 
l’enginy i els jocs de paraules. 
És un humor britànic” , corn bé 
digué Vicenç Villatoro.

Una obra de divertida agude- 
sa, usant com a eina satírica uns 
versos tan vins corn d’impeca- 
ble qualitat. “ Un llibre literà- 
riament impecable” , com va dir 
el mateix presentador.

CES
Ha aparegut el núm. 39 de la 

publicació de notíeies “ CES- 
Cultura^ Economia, Societat”

que edita la Caixa de Sabadell. 
En aquest núm., entre d’altres, 
els articles relatius a l’expansió 
de la Caixa de Sabadell; els 
ajuts ais treballs de recerca i a 
les actuacions sócio-culturals 
per un total de 30 milions de 
pessetes, i l’Exposició Perma
nent de Moneda Catalana, així 
com l’entrevista amb el senyor 
Cesáreo Rodríguez Aguilera, 
ombudsman de les Caixes Cata
lanes.

En aquest núm. s’inclou una 
separata amb el text de la con- 
feréncia sobre “ Els reptes de la 
cultura catalana” pronunciada 
pel Sr. Jaume Lorés, amb mo- 
tiu de la concessió del Premi 
Sant Joan de Novel.la Catalana 
1986.

ASTRUM, revista de
l’Agrupació Astronòmica 

de Sabadell
El núm. 77 -novembre- 

d’aquesta revista està dedicat a 
la memòria de Josep Comas i 
Solé amb motiu del cinquante
nari de la seva mort.

A l’editorial s’hi diu: “ El 2 
de desembre de 1937 mor Josep 
Comas Solé. I mor tal com ha- 
via viscut. Ferventment admirat 
per uns, visceralment rebutjat 
per altres” .

ASTRUM, en aquesta oca- 
sió, ha intentât retornar a les 
coordinades históriques la seva 
correcta perspectiva. S’hi publi
quen les notes biográfiques més 
extenses i completes mai publi- 
cades sobre l’astrónom barcelo- 
ní, el millor astrónom-obser- 
vador que ha tingut Espanya. 
Aixó ha estât suficient per 
dedicar-li un número sencer.

Comas Solás, tal com segueix 
dient l’editorial, ha hagut d’es- 
perar cinquanta anys. “ Siguí 
aquesta nostra petita contribu- 
ció a la justicia histórica i un

sentit homenatge a Comas So
lé” , acaba dient.

Arran d’aquest cinquantena
ri, s’ha célébrât a Barcelona les 
VII Jornades d ’Astronomia.

REAPARACIÓ DE LA
REVISTA “ ARRAONA”
El passât dia 4 va tenir Hoc al 

Museu d’Art la presentació 
d ’“ Arraona” , després de dos 
anys de no publicar-se. Editada 
pel Museu d ’Història d ’ençà de 
l’any 1950, inicia ara una nova 
etapa, presentant-se amb un 
nou format i amb una altra am
bició.

“ Arraona” -revista d ’histò- 
ria- apiega en aquest nùmero u, 
“L ’assentament ibèric de la Bi
garra, Estudi preliminar: les 
àmfores de la vii.la de la Salut, 
L ’aportació historiogràfica  
d ’Andren Castells, Evolució de 
les condicions materials dels 
obrers sabadellencs de la indùs
tria llanera en el primer quart 
del segle XX, El cost humà de 
la Guerra Civil a Sabadell. Els 
morts al front, l ’Academicisme 
pictòric sabadellenc a l ’ùltim 
terç del segle XX , a part de No
tes, Documents, Resseny es i Bi
bliografia i Arxiu fotogràfic...

A la portada es reprodueix un 
gravat de Ricard Marlet. La re
vista apareixerà cada semestre.

Max Canher, ex-conseller de 
Cultura de la Generalität i ac
tual director de la “ Revista de 
Catalunya” , féu la presentació 
d’“ Arraona” , davant d’un pù- 
blic que omplenà el local.

GRAU-GARRIGA
dibuixos

CANALS, Galeria d ’Art de 
Sant Cugat del Vallès, carrer de 
la Creu, 16, ha encetat la 
col.lecciô “ Artistes d ’Avui” , 
amb una monografia dedicada 
a Grau-Garriga, dibuixos.

Les obres que s’hi publiquen 
han estât exposades a la Galeria 
i n’ha fet la presentació Fran
cese Miralles.

El propósi! de CANALS és 
seguir oferint altres monogra- 
fies dedicades a artistes que ex- 
posen a la Galeria, la quai està 
assolint un sôlid crédit en el 
camp de la plàstica moderna.

Josep Grau-Garriga va néixer 
a Sant Cugat del Vallès, el 
1929. La seva obra es troba en 
diverses institucions i museus 
del món, entre els quais podem 
destacar: The Houston State 
University; De Cordoba Mu
seum, Massachusetts; The Me
tropolitan Museum of Modem 
Art, Nova York; Denver Art 
Museum; Oklaoma Art Center;

Museu Tèxtil, Terrassa, Museo 
de Arte Contemporáneo, Sevi
lla; Museu Cantini, Marsella; 
Musée d ’Art Moderne, Paris; 
Museo de Arte Contemporà
neo, Mèxic; Fons d ’Art de la 
Generalität de Catalunya, etc.

IIM

isM desitencio
ISLA DE SILENCIO
Aquest és el titol del llibre es- 

crit per Na Inés Polo Merino. 
Resideix a Sabadell des de molt 
petita. Des de l’edat de deu 
anys, a eonseqüència d ’una me
ningitis està totalment privada 
d’audició. Col.labora en l’As- 
sociació de sords-muts de la 
nostra ciutat.

La primera part del llibre és 
la seva autobiografia, explicada 
amb claretat i réalisme. La se- 
gona part està dedicada a donar 
a conèixer les realitats de la vida 
del sord post-locutiu i del sord 
profund post-locutiu.

La lectura és emocionan!, i si 
voleu coneixer la vida dels nos- 
tres germans que parlen en sig
nes, llegiu-lo.

És éditât per la Impremía 
Copi Art, de Barcelona.

J.B.M.

POESIA SILENCIOSA
Inés Polo Merino en l’edició 
d’aquesta obra es revela com 
una poetessa de gran sentiment 
que penetra a l’ànima del lec
tor. Diu ella mateixa que és un 
llibre humil, senzill, escrit sense 
pretensions literàries, amb es- 
cassa tècnica i amb uns minims 
coneixements de les regles poé
tiques.

Si el llegiu veureu que les ma- 
nifestacions de l’autora són 
fruit de la seva característica 
humilitat i discressió.

Inès Polo Merino és procè
dent d ’Andalusia. El llibre està 
escrit en llengua castellana, pe
rò és que l’autora, per la seva 
circumstància, no pot escriure i 
aprendre cap més llengua que la 
de la seva infància.

L’edita Impremta Copi Art, 
de Barcelona.

J.B.M.
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Album

Bo?
per Amadeu Roseli
Boxing Club Sabadell

l a de bon suposar que el cop de 
puny, vagi èsser la primera “ arma” 
violenta de defensa personal de l’home 
primitiu. També podria ser-ho la bufe- 
tada, però aquesta s’ha de reconèixer 
que no té pas, ni de bon tros, la contun- 
dència necessària per la defensa pròpia 
ni d’estranys. Des d’aleshores, el cop de 
puny s’aniria desenrotllant, fins a se
guir tres camins, avui ben determinats: 
el cop de puny “ Primitiu” , donat amb 
la mateixa salvatge intenció dels caver
nicoles; l’“ Expeditiu” , aquell que es 
dòna sobre la taula traduit per, “ Aquí 
mano jo!!” , i el cop de puny “ Regla- 
mentat” , més conegut per “ Esport de 
la Boxa” , i que consisteix en intentar 
“ adormir” al contrari, un minim de 
deu segons, sense que en tingui ganes...

Sabadell, en aquesta disciplina espor
tiva, ha tingut époques ben florents. 
Quan la Boxa era més destresa 
-esgrima- i lleugeresa, més que força 
bruta, eren un bon nombre els sabade- 
llencs que la practicaven. Reunits en 
una casa del carrer de Sant Josep, la n? 
20 on, dit sia de pas, es presentà la pri
mera “ vetllada” pública d’aquest es
port, dedicaven les seves hores de Heure 
a la gimnástica, a “ fer” guants i a sal
tar a corda, mal se’n riguéssin les nenes 
menudes... Després, cap a l’any 1926, 
passaren al cèntric carrer del Sol, en un 
réduit pis del n? 2, davant per davant de 
l’antic Dispensari Municipal, on deien 
amb bon humor, que “ es senden més 
protegits” per dita proximitat “ sanità
ria” , ja que per la falta d’espai del pis, 
era més fácil lesionar-se més per cops a 
les parets que rio pels guants...

Cap a l’any 1928, “quadrilàter” i 
cordes al coll, s’emplaçen al carrer Gu- 
rrea, n? 63, casai al que pertany la pre
sent fotografia. Allí s’hi forjaren bons 
boxejadors, alguns dels quais aconse- 
guiren un merescut renom: Montllor, 
Martinez, Ors (Rovireta), Poquet, Ver- 
dû i en Muñoz, olimpie, entre altres... 
Els combats, que aleshores eren de tres 
“ rounds” de dos minuts, eren disputats 
amb unes ganes i noblesa esportiva, que 
feien la boxa interessant. Les vetllades a 
T Euterpe, el Principal o al “ Catalunya 
Park” , eren un èxit total, i els boxeja
dors aficionats, amb les dotze pesseto- 
nes que “cobraven” per combat, ja en 
tenien prou per sentir-se com uns “pro
fessionals” ...

OOQ00 0 0 0  0 0 0 0 9
0  0  Q

1 - JOSEP MONTLLOR
2 - PERE POQUET
3 - MIQUEL VALLRIBERA
4 - ? PEREA
5 - AMADEU NAVARRA

De sobrenom “ matx nul” perqué abans 
del combat sempre deia que amb un 
“ matx nul” ja en tindria prou. Fou 
entrenador del C.E. Sabadell.

6 - ALFONS LORENTE
7 - JOAN MUÑOZ

Olimpie a Amsterdam.
8 - FERRET (?)
9 - SANTIAGO SOTO

esser

10 - ARTUR CARNE
11 - CRISTÔFOL MARTÍNEZ
12 - JUANITO HERNÁNDEZ

De sobrenom “ pes fum” , per 
molt jovenet i pesar poc.

13 - BALTASAR MEORO
14 - CARLES CORTINA - Massatgista
15 - RICARD BERNAT

Entrenador, de sobrenom “el paperets” 
per estar empleat en una oficina.

16 - LLUÍS CASELLES - Massatgista

Informació: Senyors Molins i Roca.
Foto de: Rafel Molins.

D’aquestes coses de la boxa, en Rafel 
Molins, fotógraf deixeble d’en Vilato- 
bá, en sap tot un pou, no en va s’hi mo- 
gué deis anys 24 al 32, i que, avui, amb 
els seus estrenáis 87 anys, encara recor- 
da amb ganes, aquells temps que un 
hom havia de fer de tot: teñir cura del 
Club; de les notes del diari, deis cartells 
de propaganda a la impremta “TU-

GAS” que era al començament del ca
rrer Industria, de Hogar el local per les 
vetllades, cuidar deis nois i, més d’una 
vegada, fer d’“ sparring” o “ sac deis 
cops” ...

Eren aquells temps que “ amateur” , 
volia dir no solament que no es cobra- 
va, sinó que, a més, tocava pagar...



Foto-Rància
per Xèspir

(Fotos cedides 
per A.M.S.)

Al ^^SabadelV'
. .per ser el cuer 

de la Primera Divisió 
de Fútbol, 

perqué, tal com diu 
la frase bíblica: 
Els últims serán 

els primers...

-Eminència, vénen 
a cobrar el rebut 
del lloguer amb 
VIVA afegit. 
-Ostres, ostres!

-I ara us cantaré 
“El Barga és més 
que un club!”...

MONTESINOS Grada, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell VIATGES CODINA, S.A.
Recordi... per Catifes - Banderea - Tapisseria - Cortinatges Sant Quirze, 11 - Tel. 725 62 99

Moquetes - Cobrellits SABADELL Grup A  Títol 412
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Jaume Mercadé i Vergés
1922- S a b a d e l l

“Mercat de Sabadell” . Dibuix a la tinta (1972). 30’5x37 cms.



Portada: “ Figura Veneciana'” de Rosa Nin 
Acrilic sobre paper (50x70 cms.)
Disseny de portada: JORDl ROCA

“Mercal de Sabadell” , Dibuix a la tinta. 30’5x37 cms. (1972)
2 Per Jaume Mercadé i Verges

3 SUMARI - PÒRT1C__________________________
SEMBLANZA DE JAUME MERCADÉ 1 VERGES

4 Per Joan Cuscó i Aymamí.

PARE, HE PECAT! Per Calassan? Balagué
8 DEL v a l e n c ia  d u r a n  1 TORTA JADA 

Per Pere Roca i Garriga

LA SERRA VELLA A SABADELL
9 Per Jaume Busqué i Marcel

DE SABADELL I EL SEU TERME: EL SOT DELS
10 CAUS 1 LA COBERTERA 

Per Joan Alsina i Giralt
ESTAMPES MONTSERRATINES: L’EXILI

1 1  Per Manuel Forasté.

HIPÒLIT LÁZARO Per Ramon Sabatés 
COM UN GRA DE SORRA.12 Per M? Montserrat Alimón i Monne.

OSVALD CARDONA I ROIG
13 Per Jaume Busqué i Marcet

LA DARRERA LLigÓ D’EN VILA PUIG
14 Per Jaume Mercadé i Vergés.

EL RODATGE DE FILMS A BARCELONA EN 
ELS PRIMERS ANYS DE POSTGUERRA 

16 Per Josep Torrella Pineda

UN NOU LLIBRE: “ELS MOLINS DEL RIU
18 RIPOLL

Per Joan Fareil i Domingo.

CONVOCAT EL PREMI SANT JOAN DE
19 NOVEL.LA CATALANA 1988

ART ROMÀNIC: DELS PONTS
20 Per Ramon Vail i Rimblas.

22 DE 5 CTS. A 50 DUROS. Per Calbius___________

PAPER I TELA...: ARLEQUINADA
23 Per Ricard Calvo i Duran

LA MUSICA DEL SEGLE XX. PARIS (1)
24 Per Antoni Sala i Serra

EMILI VALENTINES, UN QUIDITATIU 
ESPILE DE LA REALITÄT.26 Per Francese Cutehet i Doménech

CONTE: SINCERITAT EN EXCÉS
27 Per Xavi Bosch.

JOSEP AUEERIL I COSTA
28 Per Daniel Sanahuja i Capella

IMATGE I PARADLA29 Foto de Josep Busoms. Text de J.C.

CINEMA: HITCHCOCK I EL CINEMA NEGRE
30 Per Jordi Grasset.

32 MISCEL.LÀNIA____________________________
33 SABADELL GRÀFIC________________________
34 AL PAS DELS PIES. Per Joan David.___________

36 LA MÚSICA A SABADELL. Per Rosa Ten.

DIBUIXANT. Per Francese Morera 
FILATELIA: CENTENARI DEL NAIXEMENT 
DE MARGARIDA XIRGU I SUBURÀ

38 Per BAF

~ ~  SOMRIEU SI US PLAU: FOTO RÀNCIA
39 per Xéspir.

DraUlXOS I IL.LUSTRACIONS: M. Burgués, R. Calvo, 
Junceda, A. Masvidal, J. Mercadé, F. Morera, Rosa Nin, 
Picasso.
CARICATURES: E. Hieiro.
FOTOS: J. Busoms, J. Cuscó, P. Farran, E. Vila, Zapata, 
Andu “ Diario Sabadell” i Andu.

AMICS DE LES ARTS I DE LES LLETRES 
DE SABADELL

Redacció, Sant Ferran, 60 - Tel. 710 52 86 

Realització: DÍPTIC, S.A. - Moratin, 62 - Tel. 726 55 99 
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Nota: Els textos signats reflecteixen l’opinió personal deis autors 
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ra que teníem llarga- 
ment super ades les 
bandositats entre les 

il_dues ciutats veines i 
gairebé bessones, 
des del cap i casal 

ens plantegen l ’erigosa qüestió 
comarcal i reneixen, de les cen
dres, les animositats.

Els edils sabadellencs han 
coincidit en l ’acceptació de la ca- 
pitalitat i de la comarca occiden
tal única. No hi tenim res a dir; 
els qui ho han decidit ens repre
senten a tots els ciutadans, sigui 
per una banda o per una altra. I 
prou existeixen raons per justifi
car la decissió. Només volem sus
citar una objecció: que en aques
ta total unanimitat, tan difícil- 
ment assolible en l ’arena de les 
bregues politiques, no hi hagués 
influít una autocomplaença de 
localisme xovinista.

Precisamentperqué la cosa ens 
ha vingut tan rodada, seria con
venient que els sabadellencs, 
tots, féssim un acte d ’humilitat 
preguntant-nos quina actitud 
hauríem près si la qüestió hagués 
anat decantada a l ’altra banda; si 
s ’hagués assignat a Terrassa la 
capitalitai del Vallès Occidental. 
Els terrassenes també tenen les 
seves raons. La primera d ’elles és 
el pes históric; raó que, donai el 
relatiu paral.lelisme en la llista 
de les altres concurréncies favo
rables, podria convertirse en de
terminant.

L ’alternativa de dividir el Va
llès Occidental també ha de ser 
sospesada. No oblidem que Ter
rassa, com Sabadell, ha anat

configurant al llarg deis anys la 
seva zona d ’influéncia: zona que 
manta vegada ha estât considera
da com a comarca per un i altre 
dels dos centres magnétics. No es 
tracta només de tenir Cambra de 
Comergpròpia; és, també, que la 
gent de, posem per cas, Polinyá, 
se sent tan desconectada de Te
rrassa com si es tractés d ’una al
tra galaxia, iguaImeni que la de, 
posem per cas, Viladecavalls, 
s ’hi sent respecte a Sabadell. I el 
fenomen és reciproc: de poblé a 
capital i de capital a poblé.

És prou vàlid l ’argument de no 
voler comarques massa petites? 
El volum d ’una comarca es deu 
poder mesurar no sols per Tex- 
tensió superficial sinó també per 
la demografia. A major demo
grafia més problemàtica. I n ’hi 
ha de comarques amb una demo
grafia ben inferior a la zona sa- 
badellenca o a la terrassenca. Un 
altre argument, el de no voler do
blar els costos dels òrgans co
marcáis i dels servéis, també pot 
tenir resposta. Par tint d ’aquesta 
premissa econòmica encara hi 
sort ir lem guanyant si retrocedis- 
sim el Vallès a la seva unitat ori
ginària. Després de tot, la divisió 
académica entre Oriental i Occi
dental és un criteri historic ben 
recent.

Ara bé, si hem de ser capitali- 
tat de comarca, siguem-ne. I 
fem-ne. I demostrem que en som 
aptes. A veure si, per comengar, 
creem ben aviat una estació per a 
les Unies interurbanes d ’auto
cars. És un suggeriment.

NOTA: En aquest nùm. s’inclou el suplement “ QUACÒMIC-15’



Semblança de

Jaume Mercadé i Vergés
per Joan Cusco i Aymamí

Ä - n Jaume Mercadé és un home que 
fa honor al seu cognomi ha assolit 
crear-se un historial tan pie que en té 
per donar i per vendre. Val a dir que 
possiblement no s’hi farà rie, però si 
que s’enriqueix de valors morals els 
quais no es desvaloren com tants d’al- 
tres que només tenen aparença aurifera.

En Mercadé és un home actiu, dretu- 
rer. Ah! i en la seva drecera mai no hau- 
rà trepitjat a altri -ni tan sols a una for- 
miga. Aixô té un mèrit gran, d’aquells 
que n’entren pocs en un quilo...

Apropem-nos a eli.
Entre els nord-americans que han as

solit l’èxit, és normal que expliquin que 
abans de tot havien venut diaris pels ca- 
rrers o havien fregat plats en algún res
taurant de bona o mala mort. Jaume 
Mercadé, mediterrani eli -de sang i 
fetge- també pot presentar i donar una 
llarga relació d’activitats diverses. En
cara que sigui per curiositat, no ens vo- 
lem estaiviar de recordar-les. Anoteu, si 
us plau: administratiu, dissenyador i 
teòric tèxtil, dibuixant, ninotaire, pin
tor, représentant de comerç, operador 
cinematogràfic, futbolista, mmsic, actor 
teatral, compositor, conferenciant, co
mentarista i publicista d’art...

Ha tingut càrrecs en algunes juntes 
d’entitats corn ara a l’Acadèmia de Be
lles Arts, a les Agrupacions Nards Gi-

ralt, al Museu d’Art, al Museu d’Histô- 
ria, a l’Agrupaciô Excursionista Terra i 
Mar...

A més a més ha dedicat temps al 
col.leccionisme. És numismàtici també 
posseeix una col.lecció de catàlegs d’ex- 
posicions locals des del 1939; té una bi
bliofilia de llibres d’art i de pintura; 
guarda tots els llibres editats a Sabadell 
a partir del 1939; té més de 300 obres 
d’artistes locals i forans; una discogra
fia que supera de llarg els cinc cents dis
cos i “ cassetes” de música clàssica; més 
de dos mil postals de Catalunya; més 
d’un miler de revistes d’art; també ins
truments musicals, ex-libris, ceràmi- 
ques i un etcétera amb cua...

-Ets un tastaolletes? -li etzibo davant 
d’aquest panorama.

-Si -afirma, acompanyant-se amb 
una rialla.

Tot això que aqui ho diem en poc es- 
pai i amb brevetât, ell hi ha esmerçat to
ta una vida. Són 65 anys que duu al da- 
munt. Direm que va néixer al barri 
d’Hostafrancs (del qual n’ha escrit una 
“petita història” que no s’ha publicat 
encara) allá l’any 1922, el 6 d’octubre. 
És Balança.

Ha tingut una vida activa, certament. 
(És un administratiu al qual no li va el 
passiu...).

¿I si li preguntés, per exemple, quina

cosa salvaria en cas d’un incendi entre 
totes les coses que guarda? Fet. S’hi 
pensa abans de contestar.

-El violi -decideix.
-No salvaries el canari?
-És que no en tiñe.
-Ah!
Després d’aquesta exclamació, faig:
-Has pintat un munt de quadres. Ré

cordes quants?
Com que té memòria, bona memò

ria, diu:
-Més de dos mil cinc-cents.
Ens explica que ha fet unes 30 exposi- 

cions individuals, participant en unes 
300 de col.lectives. Posseeix alguns pre- 
mis, distincions, accèssits...

Se l’ha anomenat “ el pintor de 
l’Aplec’’ perqué ha participât en pro de 
la sardana pintant una obra anualment 
a cada aplec de la Sardana de Sabadell, 
des de Tany 1975, que es sorteja. Ha 
realitzat diferents obres de ternes sarda- 
nistics en diversos Aplecs de Catalunya.

Ja que entrem a la sardana, fem una 
rotllana de preguntes i respostes. “ Es
tás a punt, Jaume?” . Eli, diligent, sem
pre està a punt.

-T’has considérât home frustrât?
-Mai! M ’he considérât un home afor- 

tunat. Si no he assolit les máximes aspi- 
racions dins el camp de les arts i fins i 
tot en la mateixa vida, em dono per sa- 
tisfet amb les satisfaccions espirituals 
que m ’ha donat l ’intent de Iluitar per 
arribar-hi. Altrament, qui ho ha acon- 
seguit plenament?

-De totes les coses que has fet, de qui
na serves un millor record?

-Quan hi ha una diversitat d ’activi
tats és dificil de destriar-ne una com a 
empremta personal hagi marcat un re
cord a la vida. D ’entre les que en servo 
grata memòria et diré: la creado, I’any 
1937, ais meus quinze anys, de la 
S.A.L. (Societal Amies de la Lectura) 
una mena d ’entitat que aplegà quasi un 
centenar de socis jovenets, que pagani 
deu cèntims a la setmana ens permetta 
l ’adquisició de llibres que no hauriem 
pogut obtenir i que en formaren una 
considerable biblioteca; i el meu pas 
com a directiu de les “Agrupacions 
Professionals Nards Girali”, aixi corn 
de l ’“Acadèmia de Belles Arts”, mal- 
grat totes les complicacions que en van 
sortir durant els dotze anys que hi vaig 
passar de membre de la Junta. En pin
tura, l ’Exposició Experimental Home-



natge a I’obra de Mossèn Geis, i alguns 
premis delsprimitius Concursos de Pin
tura Ràpida que en els principis dels 
anys 60 s ’organitzaren a Catalunya, i 
dels quais vaig èsser l ’únic participant 
sabadellenc.

-En recordes, per contra, alguna altra 
que voldries esborrar?

-No. El passât ja és passât. I com que 
sempre he actuat amb el cor a la mà, no 
tine motius de penediment. Hauré co
mes molts errors, és ciar!... Com que he 
tocat tantes tecles sempre en sona algu
na de malament, però com que ha estât 
inconscientment, amb la major bona 
fe, no en sento recança de cap mena.

Des del seu estudi es contempla una 
munió de teulades d’aquest Sabadell 
que eli duu al cor i a la peli.

-Tu, que coneixes per dins i per fora 
Sabadell, què creus que li sobra i qué li 
falta?

-Li sobren projectes avortais per en
vegetes i interessos creáis, i li manquen 
realitzacions urgents i imprescindibles 
d ’aquests mateixos i molts altres pro
jectes a designar per un major progrès i 
evolució de la nostra ciutat.

-Com veus de salut les iniciatives pri- 
vades locals en el camp cívico-cultural?

-Pletóriques. Malgrat que sempre es 
posen pals a les rodes pels detractors de 
torn, iniciatives tan encomiadles com la 
“Funació d ’Amics de les Arts i de les 
Lletres”, entre altres, en són una bona 
mostra de la ufana de la Intel.lectualitat 
sabadellenca.

-Creus, tu, que les iniciatives oficiáis 
suplirán les privades?

-No. Encara que apreciem els 
esforços oficiáis que s ’efectúen en certs 
camps (corn la elogiable tasca que es 
porta a terme als Museus d ’Art i d ’His- 
tòria) la mateixa inèreia, que provoca 
tenir les espatlles ben cobertes (en el 
camp econòmic s ’entén) fa  que els pro
jectes s ’anquilosin i s ’eternitzin. Seria 
convenient que el suport oficial es fes 
més extensiu a aquelles iniciatives pri
vades que bé ho necessiten.

-Corn veus el panorama cultural de la 
ciutat?

-No cauré en el parany de la majoria 
dels qui tenim ja una certa edat, de tenir 
el convenciment que els temps passais.

Restaurant

- 1 1  Z' ; CireJoan
Maragall, 6 i

Telèfon 725 23 00

Advocat 
Cirera, 38 

(Plaça del Gas)
SABADELL

els de la nostra joventut, eren els mi
nors, i que la cultura la viviem més in- 
tensament que la gent d ’ara, que la “su
porten” més superficialment. No. De 
cap manera. El món evoluciona. I  Sa
badell igualment, i amb la ciutat, la cul
tura. Són uns altres temps i ens hi hem 
d ’emmotllar, sinó som morts. Morts de 
dins. El panorama que hi entrelluco és 
esplenderás. Han sorgit, sorgeixen, i 
sorgiran nous valors amb una vitalitat 
incontenible que, amb una espléndida 
formació, donaran una empenta vigo
rosa a la cultura de la nostra ciutat. Es
pera a Sabadell un gran futur.

-Judica, si et plau, els nous valors.
-Pue parlar, si de cas, dels valors dels 

del món de l ’art i més concretament de 
la pintura, que és més el meufort -diu, 
posant les mans damunt dels genolls, 
tot obrint el pit per a omplir-lo 
d’aire...- No hi ha dubte que tenim una 
série de gent (pintors) d ’un valor in- 
qüestionable. I  moites promeses que co- 
mencen a trepitjar deixant petjada for- 
ta, i mostra d ’un incipient talent. Però, 
compte! que l ’esnobisme no frustri 
unes vocacions prometedores. Que la 
imitació, plagi o rèplica, d ’uns forts 
èxits comerciáis d ’algun jove triomfa- 
dor mundialment, enlluernin al pintor 
jovençà endintsant-lo a un món domi
nât pel “marketing”, perqué acabará 
en un atzucac. Que l ’arbre no oculti el 
bosc. No tot és sublim. Hi ha molta fu- 
llaraca. No hi ha altre carni que estudi, 
estudi i estudi. I  treball, treball i treball.

Cal, corn en tots els temps, fer-ho aixi; 
s ’imposarà, naturalment, una forta 
garbellada. I  tots els valors sorgiran es- 
pontàniament.

Jaume Mercadé, no cal que us ho di- 
gui, és un braç de mar; home ardit, vi
tal. Serva la força de la joventut. Per 
aixô cal demanar-li:

-Tens alguns projectes que voldries 
realitzar?

Ara els ulls, a través de les ulleres, 
guspiren amb tanta o més Intensität que 
mai. S’ha fet diana.

-Massa! Una muntanya!... Em preo
cupa i em sap greu que els innombra
bles projectes i idees noves que em bu
llen pel cervell no els podré realitzar per 
manca de temps material, ja que l ’edat 
no perdona, i hi ha un limit que d ’alli 
no es passa.

-Girem full, Jaume, i toquem fusta. 
Tu, que has emprat estils i disciplines 
artistiques, amb quines d’elles et sents 
més identificat?

Ara adopta una postura més còmo
da. (Será pel tema?).

-Indiscutiblement en la pintura. No 
hi ha per mi, al món, altra cosa més 
emocionant i corprenedora que posar
me al davant d ’una tela verge, i 
endinsar-me en el vertigen deis colors, 
ritmes, composicions i harmonies. Són 
uns moments sublims. T’oblides de tot i 
de tothom. És la febre de la creació. 
Cree que no hi ha instants comparables 
en cap altre goig humá. Els que pinten 
em comprendran bé. Sóc un drogaddic- 
te de la pintura!

També tiñe com a hobby -valgui 
l’expressió- la literatura, però no una li
teratura d ’alts vols o d ’erudites esferes. 
Aquesta m ’avorreix. La meva forma 
d ’escriure és natural, casolana, de la 
mateixa manera que parlem, que sen- 
tim, gens sofisticada. No podem fer 
més del que som. Senzills, humans... 
Gaudeixo, també, fent ninots i acudits 
futbolistics per al diari... Igualment 
m ’apassiona la música, i toco una mica 
el piano, el violi, i la trompeta de pis
tons... M ’agraden les sardanes i tota 
l’obra popular folklórica catalana...

Davant d’aquest prolix ventali, horn 
es queda bocabadat. Però encara vull 
reblar el clau.



-Com que has estât actor, quin paper 
principal t ’hauria agradat d’interpretar 
en la teva vida?

La seva mirada es torna a illuminar 
amb més intensitat. I ens confessa ple- 
nament:

-Hauria volgut ser can tant. Gantant 
d ’opera, naturalment. Ja veus que no 
m ’hi poso per poc. Però Déu no m ’ha 
cridat per aquí. Tine molt mala veu. 
Una veu fosca, desagradable, fins i tot 
cascada. Ho reconec plenament veient 
els résultats, malgrat els esforços que a 
vegades he fet, amb una certa il.lusió, 
quan em dóna per cantar. Aquesta veu 
fou el que m ’impedì dedicar-me amb 
assiduìtat al teatre. M ’hauria agradat, 
també, èsser un gran orador, i poder 
dedicar-me a la politica. Però no sóc 
prou actor per a actuar com a politic, i 
sóc massa de bona be. Perqué mira que 
es necessita ser un gran actor i un gran 
comediant per dedicarse plenament a 
la politica!

Per si no ho sabieu us dirè que el nos
tre personatge va emprendre la tasca de 
catalogar més de cinc cents pintors sa- 
badellencs.

-Creus, tu, que és una xifra, en pro- 
porció, difícil de comparar amb alguna 
altra ciutat?

-Dificilment. L ’extraordinària quan- 
titat de pintors sabadellencs que han 
efectuat exposicions o que han partici
pât en col.lectives, demostra la inquie
tud que artisticament viu latent en la 
nostra ciutat, i proporcionalment és en 
un nivell elevadissim, corn ara Paris i 
Barcelona, potser.

-I corn valores la seva quantitat amb 
la seva qualitat?

-Ah! aixô ja és una altra història. I 
com a història el temps tindrà cura 
d ’aclarir dubtes i conceptes contradic- 
toris, que ara no estem prou capacitats 
per a discernir. El garbell del temps és 
inexorable per a encimbellar obres o 
autors que en aquest moment poden ès
ser ocults o oblidats, i en canvi d ’alguns 
intocables segons el criteri actual, qui 
sap si, temps a venir, ni se’n parlará... 
Deixem passar cent anys, i llavors ja en 
parlarem...

-D’acord: tal dia com avui en torna- 
rem a parlar... (M’he empeltat del seu

RESTAURANT
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entusiasme i optimisme, cosa que us ho 
recomano. No deixa d’ésser una bona 
terapia...).

Per acabar de fer el pes d’aquesta 
Semblança, li demano que ens faci tres 
unces d’anècdotes de la seva pròpia 
mercaderia.

-En una de les sortides col.lectives de 
pintors pel nostre Vallès, vam apropar- 
nos a una casa de camp. A prop d ’ella 
hi havia uns paliers, visió bastant insòli
ta en els nos tres temps. A bans de posar
nos a pintar vam demanar a Tamo de la 
casa si ens deixaria pintar els paliers. El 
pagès ens va mirar de cap a peus i ens 
replicò: - ‘Elspaliers?... Home, si voleu 
pintar les portes de la casa o donar una 
pintada al carro, que bona falta li fa, 
encara ho podeu fer, si no m ’ho comp- 
teu massa car, però... els paliers?... Vaja 
una cosa més béstia!...”.

En una altra ocasió que ens trobàvem 
pintant en un bosc un tema de pins i ar- 
bredes, d ’impressionants jocs de llum i 
ombres, de cop va sentirse una detona- 
ció. Per instint de conservació vam 
tirar-nos, sortosament, a terra... Resul
ta que un caçador despistat havia dispa- 
rat creient-se que hi havia alguna 
“peça”... Després de Tensurt i aclarit 
Tequivoc, vaig adonar-me que la meva 
tela tenia més forats que un colador!... 

* * *
La diada de Sant Lluc, patró deis ar

tistes, cada any commemoràvem la fes-

tivitat celebrant una missa a Sant Félix, 
a la quai hi assistia tot el pie de TAcadé- 
mia de Belles Arts. Després anàvem, en 
comitiva, a dipositar una corona de Hö
rer a la placa de marbre del carrer Vila 
Cinca, en homenatge al gran mestre.

En una d ’aquelles diades tot estava a 
punt; el secretari Llorenç ja tenia la co
rona pel collocarla, però esperàvem el 
Camil Fàbregas -sempre tan puntual-, 
l ’ànima de la reexida Académia de Be
lles Arts. De cop va presentarse tot 
dient: -‘‘Apa, nois! anem!”. - ‘‘On?” 
preguntàrem tots. - ‘‘Seguiu-me!...” I  
tota la comitiva va seguir-lo fins al car
rer de darrera, on ens trobàbem amb un 
enterrament. Tots vam ajuntar-nos al 
seguiment, a peu, com es feia llavors, 
acompanyant el difunt o la difunta fins 
a Tesglésia de la Creu Alta. Vam seguir 
la cerimònia, vam donar el pésam als 
familiars i encara en Camil no ens ha 
dit qui era el mort...

Moltes d’altres podria explicar-nos, 
però no podem passar de les tres unces 
que hem taxat al principi d’aquest anec- 
dotari...

hom e / d o  na

FEMINA
c/santquirze,5 tel. 725 59 50 sabadell 08208



Perfil

És un home feliç. (I duu 
camisa...).

Esperit inquiet, d’ingeni versátil.

Enamorat de la B. (Bo, bonic i 
barat).

Si un prestidigitador pot treure un 
conill blanc d’un barret de copa 
alta, ell en trauria un Van Gogh...

Teôric. I pràctic.

O.P.T.I.M .I.S.T.A. (Cent per 
cent).

Si tots fóssim com ell 
el mon rodarla millor...

Qüestionarí “ PROUST”
-El principal tret del meu carácter? 
-Cordial, exageradament optimista, versá
til i molt temperamental.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-Intel.ligència, honradesa i sincera amistat. 
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-Feminitat, tendresa, comprensió i amor. 
-Allò que mes estimo en els amies? 
-Comprensió i fidelitat.
-El meu principal defecte?
-No saber dir: no, a ningú, cosa que m ’ha 
portât molts problèmes.
-La meva ocupació preferida?
-Pintar, interpretar o oir música, llegir i es
crime.
-El meu somni de benestar?
-Dedicar-me sense preocupacions de cap 
mena a les ocupacions preferides.
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia?
-La ceguesa i la solitud.
-Qué voldria ser?
-Un gran pintor, un bon music i un perfce
te poeta.
-On desiti aria viure?
-On vise, al “meu” Sabadell.
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-Quin color prefereixo?
-El color més pagés, el vermeil, el de la ba
rretina.
-Quina flor prefereixo?
-La rosa de Sant Jordi i el crisantem. 
-Quin ocell prefereixo? * .
-El rossinyol refilant en una verneda, una 
matinada de maig.
-Els meus autors preferits en prosa?
-Pía, Ruyra, Rusiñol, Vila Casas, Verne, 
Jerome K. Jerome, Erkman-Chatrian, etc. 
-Els poetes preferits?
-Verdaguer, Segarra, Carner, Mn. Ge is, 
Arús, Salvai Papasseit, Foix, Espriu...
-Els herois de ficció?
-Phileas Fogg, Sherlock Holmes, Maigret, 
L ’amie Fritz, el senyor Esteve...
-Les meves heroines de ficció?
-M. Gautier, M. Butterfly, Mimi, Julieta... 
-Els meus compositors preferits?
-Bach, Beethoven, Chopin, Erik Satie, Ro
drigo, Falla, Albèniz, Pep Ventura...
-Els pintors predilectes?
-Picasso, Miró, Mir, Gimeno, Sorolla, 
Van Gogh, Gauguin, Mattise, Vlaminck, 
etc.
-Els meus herois de la vida real?
-Jesús, Van Gogh, Miquel Ángel, Leonar
do da Vinci...
-Les meves heroines històriques?
-Joana d ’Arc, Bernadette, Maria Curie. 
-Els noms que prefereixo?
-Carolina, Mercè, Núria, Montserrat i Jor
di.
-Qué detesto més que res?
-Les injustícies i la crueltat.
-Quins caràcters històrics menyspreo més?

-Els déspòtics, opressors i absolutistes. 
-Quin fet militar admiro més?
-Si es pogués aconseguir: el desarmament 
integral.
-Quina reforma admiro més?
-El Cristianisme i l ’abolició de l ’esclavitud. 
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Assalir la màxima creativitat pictórica, 
musical i literària.
-Com m’agradaría morir?
-En piena efervescència creativa.
-Estât present del meu esperit?
-Sempre inquiet i somniador.
-Fets que m’inspiren més indulgéncia? 
-Els errors involuntaris.
-El meu lema?
-“Fer bé sense mirar a qui”.

Com sôc?
-Extrovertit, amie de tothom, actiu, em- 
prenedor, confiât, variable. I  bastant irre- 
flexiu.
-(De no ser-ho ben segur que no faries 
tant...).

ARTICLES PELL I VIATGE
Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
SABADELL



Pare, he pecat!
per Calassanç Balagué

Del valendà Duran i Tortajada
per Pere Roca i Garriga

N \  mesura que anem creixent, ens ado- 
nem amb una més gran lleialtat que el 
nostre desig de ser fidels troba no sols 
obstacles per fora, sinó també complici- 
tats per dins.

Aqüestes complicitats, a vegades son 
tan fortes i tan obstinades, que sembla que 
ens hem acostumat a conviure amb elles. 
Heus aci l’arrel del pecat: el pecat sola- 
ment s’entén des de la predicació evangèli
ca de Jesús i la seva crida a la conversió 
puix que, per als cristians, el ser home i el 
ser cristià son realitats inseparables.

L’evangeli invita l’home a la decisió. 
Suposa la llibertat de l’home i la dona i 
els col.loca en situado de decidir-se: ha 
de dir a Déu si o no. Aquesta actitud 
compromet la vida de la persona en la 
seva totalitär.

Aci rau 1’origen del pecat, i davant 
d’aquesta decisió, hem d’alliberar-nos 
de tota mena d’influxes que des de l’ex- 
terior puguin comprometre d’alguna 
manera l’autenticitat d’aquesta decisió.

D’aci podem deduir que s’ha abando
nar la moral casuística per a acceptar un 
concepte més vital del pecat: pecat és tot 
allò que s’oposa a la vida divina i a una 
vida verament humana, essent el criteri 
per a saber si hi ha pecat o no la pròpia 
consciència, no tant el criteri extern 
d’autoritär.

Per tant, hi poden haver diversos cri- 
teris per a jutjar la conducta humana, 
car idéntics valors es viuen de diferent 
manera en llocs i cultures distints. 
L’Evangeli no ha vingut a imposar cap 
cultura sobre les altres.

També parlarem més aviat de postu
res o actituds de les quais provenen els 
pecats i no tant dels actes aïllats.

Aquest plantej ament ha influenciar en 
la distinció o classificaciô de les classes 
de pecat. L’experiència i la reflexió teo
lògica ens confirmen que hi ha situa- 
cions intermèdies que no assoleixen la 
serietat del pecat mortal ni poden reduir- 
se a la insignificància que normalment 
atribuïm al pecat venial. El pecat mortal 
suposa una fallada en el fonamental, es 
manifesta en la ruptura de l’opciô fona
mental cristiana, i normalment -no 
sempre- s’expressa més eunb actituds que 
amb uns actes aïllats. I finalment, els ho
mes som solidaris tant en el bé corn en el 
mal; cal recobrar la consciència del pecat 
en situacions col.lectives, a les quais hem 
de fer front amb criteris distints dels pu- 
rament individuals. •

I m els números anteriors 50, 51 i 52 
(corresponents als mesos d’abril, juny i 
octubre de 1986) d’aquesta mateixa re
vista, vaig escriure unes notes sobre el 
valencià Miquel Duran i Tortajada, pri
mer director que fou del “ Diari de Sa- 
badell” , càrrec o funció que exerci fins 
al 1916.

Corn a complement o apèndix 
d’aquells escrits, avui aportaré noves 
dades sobre la presència a Sabadell 
d’aquell jove intel.lectual valencià; i, a 
més, em referiré breument a d’altres va- 
lencians que per motius diversos havien 
vingut a establir-se a Sabadell i que, per 
aquelles dates, desenvoluparen a la nos
tra ciutat una tasca cultural i patriótica 
ben estimable.

De Miquel Duran i Tortajada pue dir 
que, mesos abans de la seva tasca perio
dística al front de l’esmentat Diari, fi- 
gurava en activitats diverses de l’ele- 
ment més actiu de la ciutat on havia 
vingut a residir, i també a Barcelona. 
Recordem que el “ Diari de Sabadell” 
aparegué exactament el 2 d’agost de 
1910.

La “ Revista de Sabadell” , dirigida 
per Manuel Ribot i Serra, ens en dóna 
algunes noticies que, per dir-ho aixi, 
ens serveixen per seguir-li la pista. A 
continuació en tradueixo algunes:

“ El distingit escriptor valencià Mi
quel Duran i Tortajada estigué a la nos
tra ciutat i visità, entre d’altres, la so
cietal Centre Català” (14-5-1910).

“ Segurament el proper divendres 
pronunciará una conferèneia a l’Ateneu 
Barcelonés, sobre literatura valenciana, 
el distingit escriptor En Miquel Duran i 
Tortajada, que fa un quant temps que 
resideix a la nostra ciutat” (25-5-1910).

“ A la vetllada literàrio-musical que 
es celebrará el dia 24, hi prendrà part 
rescriptor valencià En Duran i Tortaja
da” (12-6-1910).

“ Demà passât, dijous, pronunciará 
una conferèneia al Saló d’Actes del 
Centre Català, el jove literal En Miquel 
Duran i Tortajada, el quai parlará so
bre el catalanisme valencià” (19 i 21-7- 
1910).

“ Aquest dissabte, a les 10 del vespre, 
pronunciará una conferèneia sobre po
lítica valenciana, en el Centre Català 
d’aquesta ciutat, el jove escriptor valen
cià En Miquel Duran i Tortajada” (8-7- 
1910).

I finalment: “El Director del Diari de

Sabadell, el nostre distingit amie En 
Miquel Duran i Tortajada, ens envià 
amb la seva atenta salutació, la nova de 
la próxima aparició del dit periòdic de
fensor dels interessos morals i materials 
de Sabadell i dels ideals autonomistes.” 
(30-7-1910).

Resulta curiós veure com, estant ja el 
Diari de Sabadell al carrer. En Miquel 
Duran i Tortajada, que n’és Director, 
publica algunes poesies seves a la “ Re
vista de Sabadell” . Així és, en efecte. A 
la seva edició del 25 d’agost del 1910, 
podem llegir dos sonets, “ La dona va
lenciana” i “ A una bella hortolana” de 
l’autor valencià en qüestió.

Pel que fa a la presència de valen- 
cians a Sabadell per aquelles dates, no- 
més cal veure aquesta gasetilla: “ La 
companyia cómico-dramática que ac
túa al Teatre Euterpe prepara una ex
traordinària funció dedicada a la colonia 

, valenciana d’aquesta ciutat, represen- 
tant-s’hi obres valencianes...” (R. de S. 
21-6-1910). I recordar que alguns deis 
sabadellencs que es destacaren en les 
lletres i en les activitats cívico-culturals 
de l’època són valencians d’origen i 
procedéncia. Per confirmar-ho, potser 
n’hi ha prou fent esment d’En Pere 
Martí i Peydró i del poeta Amat Gosal- 
bes, Mestre en Gai Saber de la Institu- 
ció Literária Valenciana, autors, l’un i 
l’altre, de nombrosos escrits, en prosa i 
en vers, publicars a Sabadell. De tots 
dos se’n podría parlar llargament... I 
encara n’hi ha algún més, que potser no 
brillá tant, però que també caldria re
cordar. Tots ells -cadascun en la seva 
mesura- contribuiren a formar el Saba
dell d’avui. •



La serra velia a Sabadell
per Jaume Busqué i Marcet

i niciada la Quaresma, en arribat la 
setmana quatre, antany la mainada sor- 
tia a fer un captiri per les cases del po
blé o de la Vila. Un portava un cistell, 
l’altre un tronc de fusta o un bastó i 
l’altra una serra o un xerrac. La capta 
anava acompanyada d’uns cants i la re- 
presentació que s’hi feia rebé el nom de 
“ serra velia’’.

Si llegim el “Costumari Català” de 
Joan Amadas, veurem que enlloc parla 
d’aquesta tradició o costum a Sabadell, 
però que referint-se al Vallès es limita a 
fer unes referències de certs costums 
que es desenrotllaven a les viles de Cal- 
des de Montbui i de Cardedeu.

De Sabadell en parla Marian Burgués 
en “Sabadell del meu record” (1929) i 
Mn. Josep Cardona i Agut, en “Histo
riés i Fantasies” Biblioteca Sabadellen- 
ca (1933). Si haguéssim de comentar els 
escrits d’aquests dos escriptors veuriem 
que els criteris de l’un i de l’altre són 
ben diferents.

Marian Burgués en la seva obra ens 
dóna a conèixer una cançô que es canta
va a Sabadell, la quai suposem seria la 
que eli donava com a més arrelada, car 
diu: “aquesta cançô ha estât interrom- 
puda repetidament, sense tenir gaires 
respectes a l’expressiô popular de la 
mateixa, posant-hi certs afegitons que 
cal despreciar”.

Jo, per altra part pue comunicar 
l’existència d’una partitura, melodia i 
lletres, que no sé si pot formar part 
“ dels afegitons que cal despreciar’’ tal 
com anomena en Burgués. Aquesta lle- 
tra, salvant alguna accepció, és quasi la 
mateixa que ens dóna a conèixer Mn. 
Cardona.

Diu aixi:
‘‘Serra vinaire en volem fer 
per guanyar-hi un bon diner.
Serra la velia
per fer caldo d ’est ella.
Serra la jova 
aquella que és més tova.
Mestressa porteu ous 
que demà serem dijous.
Mestressa porteu cansalada
que la serra està embussada.
Mestressa porteu oli
que la serra se’n va al dimoni.
Mestressa porteu pa
que la serra no pot passar.
Mestressa porteu vi
que la serra no pot seguir.
Virolet Sant Pere.
Virolet Sant Pau.

La catxutxa ens queia 
la catxutxa ens eau.
Passarem per plaça 
tôt ho trencarem 
que de plats i olles 
no n ’hi deixarem.
Del calaix al calaixô 
vinguen ous a la cistella.
Del calaix al calaixô 
vinguen ous al cistellô.
En venim de Roma 
passem per Arrahona 
en portem corona 
de Sant Nicolau 
Doneu-nos la paga 
i adeu-siau. ”

La meva sogra, Na Jacinta Fau i Ma
nan, havia après de la seva àvia la cançô 
la lletra de la quai reproduîm. Era com 
un malefici:

“Un any per la serra vella 
ningù em va fer serrar, 
només una mala vella 
que em va donar els ous covats.
Em va dir que eren del dia 
i eren de l ’any passai.
Déu H mati les gallines 
i H tregui els ulls del cap. ”

Sembla que aquesta lletra pot tenir 
origen valencià, ja que l’àvia que l’ha- 
via cantada, era nascuda per allà el 
1835, a Alcoi. Corrabora aquesta tesi 
Joaquim Rodrigo, compositor valen
cià, el quai va agafar la melodia 
d’aquesta cançô, per al tercer temps del 
Concert d’Aranjuez.

Recentment, en desti a la Biblioteca 
de la Parrôquia de la Purîssima Con- 
cepció, que el qui suscriu amb un grup 
de bons amies ens hem proposât de por
tar a terme i organitzar, hem rebut de la 
familia Pou-Gargallo quatre partitures 
que contenen ùnicament el cantàbil, és 
a dir per ser cantades sense acompanya-

ment. La primera s’encapçala aixi: 
“Cançons de Serra- Vella que cantava la 
escolania de la Purîssima essent son 
mestre Mossèn Ángel Rodamilans, des 
de 1901 al 1914”.

En Josep Gargallo i López (1891- 
1952) que en la seva jovenesa havia es
tât escolà-cantor de Mn. Ángel Roda
milans, del 1912 al 1914 col.laborà amb 
ell com a professor en l’Acadèmia de 
Música que Mn. Ángel tenia en el carrer 
de Gràcia, cantonada amb el de Pare 
Sallarès. En Gargallo, més tard, fou un 
bon violinista i bariton de la Capella de 
Música de la Parrôquia de Sant Feliu i 
de rOrfeó de Sabadell. Per allà els anys 
1945-1950 recolli i copià les esmentades 
cançons de “ Serra-Vella’’ la primera de 
les quais diu:

“Que visqui sempre minyons 
La alegroya Serra- Vella.
Cantem imnes i cançons 
A la diada més bella.
A b ànsia gran esperavem 
Aqest dia venturôs 
I fins els moments cantàvem 
Tement que ja mai més fos.
Ja mai més fos.
Tram-tram-tram. ”

Aquesta lletra. Fautor de la quai s’ig
nora, no té cap valor. La música té un 
aire d’himne, no és popular i en certa 
manera difícil d’aprendre car nécessita 
algún que altre assaig. Valorem aquesta 
donació per ser unes cançons que es 
cantaven sota la direcció de Mossèn Ro
damilans, les quais probablement 
s’haurien ignorât o perdut. Aquesta 
troballa, gràcies a les familia Pou- 
Gargallo, ens dóna a entendre que Mn. 
Ángel, intentà, a principis del segle XX, 
de donar un nou caire a la “ Serra 
Vella’’.



IO
De Sabadell i el seu terme

El sot deis Caus i la Cobertera
per Joan Ahina i Giralt

i -Is Caus
Una referéncia, ben antiga per cert, 

d’aquest lloc la trobem ja l’any 1383 en 
un document de acensament d’uns te- 
rrenys “ in loco vocato els Caus” . Pocs 
anys més tard, en un document de 1413, 
s’hi llegeix: “ en el lloc dit ais Caus, junt 
al torrent de na Blanca” ; una reiterado 
d’aquests noms és en uns papers de 
l’any següent 1414 en els quais s’hi diu: 
“ el torrent de na Blanca, junt al lloc dit 
ais Caus, termenant a migdia amb el ca
rni de l’horta” .

D’aquest anomenat Torrent de na 
Blanca no n’he trobat cap més referén
cia; si, però, i força abundoses, deis 
Caus; i aquest nom el trobem esmentat 
simplement com a “el lloc dels Caus” 
(1425), com a torrentera: “ les torrente- 
res dels Caus” (1617) i com a sot: “ en 
la partida dita lo Sot dels Caus” (1788). 
I una variant es troba en un document 
de 1617 en el que s’hi llegeix “ les to- 
rrenteres del Cau” , aixi en singular.

El Dr. Pere Roca i Garriga, en el seu 
interessantissim treball “Topônims del 
terme de Sabadell” , publicat per la 
Fundació Bosch i Cardellach en el seu 
“ Quadern d’Arxiu” n? XXXV, i en el 
quai analitza l’etimologia de diversos 
topônims sabadellencs, planteja alguns 
dubtes sobre el nom Caus i també sobre 
una altra denominació d’aquest lloc: el 
Sot d’en Crous.

En el que és referit al mot Caus cal 
dir que en tots els documents que he 
mencionat i també en algún altre que no 
esmento, la paraula Caus hi és ben cla- 
rament Ilegible. L’altra denominació 
d’aquest paratge, “ el Sot d’en Crous” , 
cal dir que no l’he trobada en cap docu
ment anterior al segle XIX; és però una 
denominació bastant popular; hi ha 
molta la gent que en diu, referint-se a 
aquest paratge, “ el Sot d’en Crous” .

Una possibilitat d’aquesta darrera 
denominació es podria explicar pel fet, 
aquest si documentât, que en una exten-

sa pega de terra al Taulí, veína d’aquest 
paratge, hi havia un camp que s’anome- 
nava, pel nom del seu propietari, d’en 
Crous. Una escriptura de 1762 diu en 
parlar de l’heréncia de Josep Crous: 
“ aquella pega de terra en el terme de 
Sabadell i lloc dit el Taulí, que és la 
meitat d’aquell camp dit d’en Crous” . 
En alguns documents del segle XIX ve 
esmentat el nom de Sot d’en Crous.

A darreries de l’any 1867 i amb motiu 
de la destitució i empresonament deis 
components de l’Ajuntament progressi- 
ta pel governador civil, aquest va mul
tar també a diversos deis primers con- 
tribuents de la vila, multa que el gover
nador féu aplicar a alguna obra d’em- 
belliment de la vila. L’Ajuntament va 
decidir fer un passeig sobre el Sot deis 
Caus, “ escogiéndose este lugar por des
cubrirse desde él un panorama magnífi
co” diu Pacta de l’Ajuntament del 10 
de setembre de 1867.

Les obres es realitzaren i aquest pas
seig, que en principi s’havia d’anome- 
nar Passeig d’Isabel II, el coneixem, de- 
gut a la Revolució de setembre, com a 
Passeig de la Revolució tot i que el nom 
oficial és ara de Baixada de Santa Tere
sa. El lloc és realment bonic; el Passeig, 
abandona! i descurat, no.

La Cobertera
A migdia del Sot deis Caus i seguint 

les Costes del Ripoll hi ha el lloc, ben 
conegut encara avui amb aquest nom: 
la Cobertera. El nom li ve de fa molts 
anys. Un document del 6 de maig de

1425 ja ens parla de la “ terre sive cam- 
pum qui est in parrochia Sancti Felicis 
de Sabadello in loco vocato a la Cober
tera, ab oriente et meridie cum rippa del 
Cap de la Costa” .

Hi havia, al Cap de la Costa, una de 
les moites creus del rodal de Sabadell i 
que ja vàrem comentar en “ Quadern” 
de setembre-octubre de 1984. El carni 
que conduïa a aquesta Creu era, com 
ens diu un document de 1678 “el carni 
de la Creueta del Cap de la Costa” ; 
aquest carni no era altre que Factual ca
rrer de la Creueta, que ens porta, però 
al limit nord de la Cobertera; un carni 
que hi portava més al seu centre era 
Factual carrer de Sant Josep que, corn 
ens diu Miquel Carreras en els seus 
“ Elements d’història de Sabadell” , era 
“el carrer de la Cobertera, anomenat 
aixi per la seva direcció i que després 
fou anomenat de Sant Josep” .

Ben prop de la Cobertera, tan prop 
que de vegades s’arribaven a confondre 
els noms, hi havia el mas Martina. Els 
propietaris eren gent important. Com 
ens diu Miquel Carreras “ Sense arribar
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a noblesa havien pres molta significació 
els Martina, de I’antic mas Martina de 
prop la Cobertera, en la persona de 
Guillem o Gem Martina, jurista notable 
de Barcelona” . D’aquest mas ens en 
parla un document de 1575: “ tot aquell 
mas Martina o la Cobertera” ; arribava 
el mas, per la seva part de migdia, fins 
ben prop de Tactual carrer de les Tres 
Creus: “mas Martina, junt al carni de 
Granollers” diuen uns papers de 1558. 
Poc després el mas Martina canvià el 
seu nom.

En la documentació, a partir de mit- 
jan segle XVII, hi ha una veritable con- 
fusió de noms pel que fa referència a 
aquest mas; si un document de 1657 ens 
diu: “ el mas Colomer, abans Martina o 
la Cobertera” , un altre de 1777 ens par
la de “ la partida anomenada mas Co- 
lom, abans mas Martina” ; i altres vega- 
des, amb els mateixos termenals, el tro- 
bem també anomenat mas Coloma. La 
major part, però, de les mencions tro- 
bades parlen del mas Colom i aquest 
era, probablement, el seu veritable 
nom.

Termenava al nord amb el carni de 
Sabadell a Caldes: “mas Colom, a cerç 
amb el carni reial de Sabadell a 
Caldes” , diu un document de 1671; i a 
migdia, com ja he vist, amb el que és 
avui carrer de les Tres Creus; la terme- 
nació de llevant era, naturalment, la 
Cobertera; no he trobat cap dada de la 
termenació a ponent.

El creixement urbà sabadellenc anà 
poblant i edificant les terres de Tantic 
mas Martina, després Colom, i d’eli no 
ens en queda més que el record en la 
ben diversa documentació que hi fa re
ferència.

Els sabadellencs actuals, especial- 
ment els més grans, associem sempre la 
Cobertera amb un edifici ben singular: 
Tescorxador.

El primer escorxador sabadellenc 
era, des de temps ben reculats, entre els 
actuals Passeig de Manresa i el carrer de 
Fortuny; a mitjan segle XIX fou traslla- 
dat al Pia de les Basses, a la cantonada 
nord-oest de Tencreuament dels actuals 
carrers de Sant Pau i Alemanya; a da- 
rreries del segle passât es feren els escor- 
xadors a la Cobertera, on hi han estât 
fins fa ben poc.

Des del pia de la Cobertera, avui 
Plaça de Sant Salvador, es pot contem
plar una bona panoràmica del riu Bi
poli. Marià Burgués en deia, en “ Saba
dell del meu record” : “ La visió més 
poètica i reconfortadora de Tesperit 
dels habitants de la nostra vila era, sens 
dubte, la vorera que va del carrer de 
Quevedo, conegut com a Passeig de la 
Revolució, fins a la Cobertera” . •

Estampes Montserratines: L’Exili
per Manuel Forasté

ap ais finals de Tedat mitjana es va 
promoure una revisió de la regla de 
Sant Benet en el sentit que la 
observan^a fos més estricta i això portà 
la divisió entre els monestirs espanyols 
d’aquella època.

El rei Ferran II d’Aragó que , llavors, 
ja ho era d’Espanya, va trobar la solu- 
ció del conflicte annexionant Tabadia 
de Montserrat al monestir de San Beni
to el Real, de Valladolid. Va portar 
monjos castellans a Catalunya i Taba
dia de Montserrat passà a èsser un prio- 
rat depenent de Castella.

Això va portar malestar entre els 
monjos que mai no es posaven d’acord, 
i amb el poblé senzill de Catalunya que 
no entehia una llengua estranya. Mal- 
grat tot, Montserrat continuava enda- 
vant i, empentes i rodolons, s’arribava 
a Tany 1635.

La monarquía francesa va declarar la 
guerra a la casa d’Àustria i el teatre de 
les operacions es va desentrotllar a la 
nostra terra. La invasió de tropes caste- 
llanes, a voltes indisciplinades, i Tabús 
en les despeses que ocasionaven va pro
vocar un enfrontament entre la pobla- 
ció catalana i les tropes d’ocupació.

Aquest malestar va desembocar en el 
Corpus de Sang i amb el començament 
de la Guerra deis Segadors, Tany 1640.

Pau Claris, president de la Generali
tät de Catalunya, va demanar ajut a 
França per extraditar les tropes relais de 
Castella i així Catalunya va passar a ès
ser Principat Independent sota la pro- 
tecció de França.

Tot aquest estât de coses va propiciar 
un ressorgiment del sentit catalanista i 
d’aversió vers la dominació castellana.

També a Montserrat arribá la discri- 
minació i, així, per evitar les perpétues 
discussions es va decretar Texili dels 
monjos castellans amb Tordre d’expul- 
siô de tots ells del nostre país.

Pau Claris en va donar la disposició i 
arribada que fou a Montserrat la varen 
posar en marxa tot seguit.

Era un mati de febrer de Tany 1641, 
boirós i fred, quan es va formar la co
mitiva. L’abat Espinosa, rodejat d’una 
cinquantena de monjos enfilava el carni 
de Texili. Presidia la comitiva un esten- 
dard amb la figura de la Mare de Déu 
de Montserrat que els acompanyà du
rant tota la ruta. Els van donar diners

Ksf>lt“sia de la Mare de Déu de Montserrat, a Madrid.

pel viatge i escorta durant el seu trajéete 
per terres catalanes i al final els deixa- 
ren a la frontera aragonesa i d’allí que 
anessin allá on volguessin. El penós 
viatge va durar un mes i al final arriba
ren a Madrid on els va rebre el mateix 
rei Felip IV.

El motiu de Tarticle i el que en reali- 
tat fa commoure devoció deis monjos 
exiliats que, encara que foren expatriais 
del seu cenobi, no varen renunciar mai 
al seu origen montserratí i fidels a la 
Verge Catalana van fundar un monestir 
i una església en una terra llunyana. I el 
varen dedicar a la Verge de Montserrat.

L’estendard que portaren durant tot 
el camí va presidir la nova capella que 
avui encara perdura, en un carrer de la 
capital, una església i un monestir dedi
cáis a la Mare de Déu de Montserrat: 
«El Montserratico».

No va servir de res Texpulsió deis 
monjos castellans, ja que acabada la 
guerra, el monestir de Montserrat torná 
a dependre de Valladolid fins Tany 
1811 que la Guerra del Francés va aca
bar amb el domini foraster i també amb 
Tesplendor del nostre monestir.

Solament va servir aquest exili per a 
expansionar la devoció a la nostra Ver
ge que gràcies a la fidelitat dels seus 
monjos ara té, també, una casa a Ma
drid. •



Hìpòlìt Lázaro
per Ramon Sabatés
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"% mb motiu del CENTENA R I DEL 
NAIXEMENT del tenor català Hipo lit 
Lázaro, “QUADERN” indou un ani
de del seu biograf Ramon Sabatés, his
toriador espedalitzat en la seva vida i 
en les aduadons de Tinsigne cantant 
d ’ópera. Aquest escrit és una mena de 
resum del magnifie llibre, del mateix 
autor, que la coUecció GENT NOS
TRA de “Edictons Nou Art Thor” de 
Barcelona ha publicat recentment sobre 
el nostre tenor.

A Sabadell, Hipôlit Lázaro hi tingué 
nombrosos amies i admiradors i entre 
els primers cal esmentar la familia For
tuny que, en el capvespre de la seva vi
da, li sabé demostrar, amb Tamistat, 
Tagraïment i Tadmiració que el seu art 
li mereixia; cal esmentar igualment corn 
a testimonis addictes dels seus èxits al 
LICE U, avui desapareguts, els P if errer, 
els Sanahuja-Garriga, els Manent, el 
Doctor Ballús, etc.

Ara caldria que la nostra dutat, que 
ha esdevingut la seu de magnifiques ac- 
tivitats operistiques retés un homenatge 
pùblic a Tinoblidable Hipôlit Lázaro.

El 1987 ha estât l’any del centenar! 
del naixement del qui fou considérât 
corn el tenor més gran del mon, el mun- 
dialment famés Hipôlit Lázaro Higue
ras, nascut a Barcelona el 13 de setem- 
bre de 1887, al carrer de l’Escorxador, 
13, de la barriada de Gràcia.

Encara que descendia de la noblesa 
aragonesa, la seva infantesa fou molt 
humil i des de petit hagué d’alternar els 
seus estudis amb el treball, desempen- 
yant una série d’oficis, fins arribar a es
tudiar música i cant. Les peripècies que 
so fri omplirien moites pàgines.

Debutà al Teatre Novetats, de Barce
lona, el 26 de març de 1910 i ja des 
d’aquell moment va quedar considérât 
corn “ la millor veu de tenor que mai 
s’hagués escoltat” .

A Itàlia, on li deien “ il re degli teno- 
ri” (el rei dels tenors) en preguntar 
al gran compositor Pietro Mascagni si 
ell també el considerava com el millor 
tenor del món, respongué: -“No sols 
del món, sinó el més gran tenor que hi 
ha hagut a la história; ni el mateix Ga- 
yarre tenia una veu aixi, tan potent i 
ben timbrada que Taventatjava amb 
Tescola de la mitja veu i també amb 
Tagut”. Aqüestes opinions eren com- 
partides per tots els mestres: Giordano,

Puccini, Colli, Crespi, Tango, Mingar- 
di, Toscanini, etc.

A l’enciclopédia de l’Òpera Italiana 
consta com “ il cantante miracoloso” . 
Als Estats Units se’l coneixia com una 
veu que “ besava el miracle” . Al Metro
politan Opera House de Nova York, 
se’l considerava igualment el millor de 
tots els temps. El públic Tobligava a re
petir les romances, com en el cas del fa
mes Rigoletto, on va haver de repetir 
cinc vegades “ la donna é mobile” . Va 
èsser en aquesta ocasió que el gran Ca
ruso, comentà: -“Si jo tingués la veu 
d ’en Lázaro!”... i afegi: -“Després de 
sentir aixó, ja no podré tornar a cantar 
el Rigoletto aqui... Comprenc que Hi
pólito Lázaro és molt superior a mi... ” 
I no el va cantar més.

Lázaro fou l’únic cantant que va de
safiar el poder del nefand Tit Ricordi, 
anomenat “emperador del món de 
l’ópera” . Aquest volgué eliminar-lo del 
mapa, en no poder doblegar-lo com 
feia amb tothom, però es ca acovardir 
temerós que Lázaro (que tenia tant de 
bondat com de geni, quan calia) l’elimi- 
nés a eli.
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Es recorda que Mascagni encomanà 
al gran tenor la difícil partitura de II 
piccolo Marat, dient: -“O canta Tes- 
pagnoletto o jo no donaré més óperes al 
meu pais”. De fet, aquesta òpera ningù 
més que ell no l’ha pogut cantar com 
l’escrigué el seu autor, és a dir, sense re
tails, variar la tesitura, etc. Mascagni 
aixi ho digué: -“Aquesta obra és d ’eli, 
de THipôlit; jo l ’he escrita per a ell, 
pensant en les seves facultats Uniques en 
la história,,, i si alguna vegada ho in- 
tentessin l ’obra perdria tota la seva be- 
llesa, interés i encant...”

Quant el gran tenor català cantà a 
l’Ôpera de Paris, la premsa digué que 
“la gran orquestra del teatre quedà en- 
xiquida... pobra... al costat d ’aquella 
veu d ’or d ’un timbre i un calibre desco- 
negut i una riquesa de matisos corn mai 
no s ’havia escoltat”...

Quant al Liceu, recordem encara 
com a la vigilia de les seves actuacions, 
la “ cua” per aconseguir entrades 
començava a les Rambles, douant la 
volta pel carrer Sant Pau, repetint una 
altra volta pels carrers del darrera fins a 
sortir pel carrer de la Unió...

Podríem transcriure moites opinions 
reflectides en un munt de retails de 
premsa d’arreu: al Metropolitan, a la 
Scala de Milan, al Liceu, al Colon de 
Buenos Aires, al Reial de Madrid... de 
tots els paísos on actuà amb un éxit to
tal.

Vull, però, afegir que a les seves qua- 
litats artistiques s’hi unia una altra: la 
seva bonhomia. Lázaro va dedicar gran 
part del que guanyava per ajudar sem
pre als altres. Aquesta vessant no ho ex
pliquen els comentaristes. Per aixó vull 
encabir en aquest just espai una anéc
dota com tantes d’altres que podría ex
plicar. En una ocasió, en sortir del Tea
tre Colon de Buenos Aires, veié un ve- 
llet captaire que tocava el violi, amb el 
barret a terra. L’Hipólit s’hi apropá i li 
entregá un xec de cinc mil pesos que 
acabava de cobrar per la seva actuació, 
dient-li: “Teniu, bon home, deixeu el 
violi per una temporada i mengeu be... 
El veil creía veure visions i va respondre 
que no ho podia acceptar, però en Lá
zaro li replicà: - “Estigueu tranquil, que 
a mi no em farà falta, perqué demà a la 
nit, quan torni a cantar aqui, ja me’n 
donaran un altre de xec com aquest... ”

De debó que d’aquest tenor podría 
contar-ne molta história. •
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COM UN GRA 
DE SORRA

Com arbre enmig del bosc, 
com ocell volant a I’infinit, 
com fulla sobre la gespa, 
com onada dins el mar... 
esdevinc jo;
“ Un gra de sorra al desert” :
Amic de la claror,
amic del silenci,
amic de I’amor,
amic del senzill.
Com morts d ’una cruel guerra, 
com daga clavada al cor, 
com gavina ferida d ’un tret, 
com actor de la farsa més gran... 
esdevinc jo;
‘ ‘Un gra de sorra al desert” : 
Enemic de l ’odi, 
enemic del crit, 
enemic de la foscor, 
enemic del fals.
Com futur de l ’endemá, 
esdevindré jo, 
i molts d ’altres;
‘ ‘Com un gra de sorra al desert” . 

M.® Montserrat Alimón i Monné

Osvald Cardona i Roig
per Jaume Busqué i Marcet

a morir el 14 de desembre proppas- 
sat. Osvald Cardona, fou un deis assa- 
gistes de les lletres catalanes de més re
nom i traductor i poeta.

Nascut a Barcelona el 1914. Va per- 
tányer a les primeres promocions de 
professors de catalá de la postguerra. 
Havia actuat en la clandestinitat.

Formá part del Conseil de Direcció 
de l’edició del Diccionari Jurídic Catalá 
(1986) com assessor lingüístic del Semi
nari de Documentació Jurídica, en ca
talá, de la Comissió de Cultura del 
Col.legi d’Advocats de Barcelona.

Com a poeta i assagista l’any 1960 va 
publicar “De Verdaguer a Carrier”', el 
1966 una breu biografia de Joaquim 
Ruyra i el 1971 un estudi sobre l’art 
poétic de Joan Maragall.

El 1977, Osvald Cardona publicava 
un volum de 160 págines sobre “Els 
grups vocals en contacte” per ajudar els 
escriptors que “han tingut vacil.lacions 
a l ’hora de conduir un vers o de mesu
rar uns peus, o per a trotar un ritme a 
causa d ’un valor que cal donar a cada 
sil.lata i la influéncia que pren dins el 
text l ’isolament o l’articulació de les vo
cals que hi intervenen”. Obra, al nostre 
entendre, que revela la mestria que Os
vald Cardona tenia de la llengua catala
na.

Fou membre de la Junta Directiva de 
rOrfeó Catalá. Va donar innombrables 
conferéncies sobre temes histories, poé- 
tics i literaris. A Sabadell tenia bons 
amies i havia ocupat, en diverses oca- 
sions, la tribuna de l’Académia Católi
ca. Fou col.laborador de la nostra re
vista “ Quadern” .

Membre actiu i entusiasta deis 
“ Amies dels Goigs de Barcelona” , ha
via ocupat la presidèneia de l’entitat, i 
altres càrrecs dins de la Junta Directiva. 
El seu amor ais goigs el portà a escriure 
nombrosos articles de ternes hagiogrà- 
fics i col.laborar a la Gran Enciclopédia 
Catalana. Com a verdaguerià, per vo- 
cació, i escriptor-assagista, el 1986, la 
“ Fundació Jaume I” li va publicar 
“Els Goigs i els Càntics de Jacini Verda
guer” un llibre de deu capitols, els 
quais tots ells en conjunt, formen la 
biografia-bibliogràfica de l’obra de 
Verdaguer i els seus comentaris en el ca
pitol “Una tongada de goigs” formen a 
més d’una corona poètica goigista unes 
assenyades reflexions per als col.leccio- 
nistes i per als investigadors. Corn a

poeta de goigs són innombrables els que 
va escriure, però els que han aconseguit 
arribar fins el fons de la nostra ànima, 
són els “Els Goigs de la Perfecta Ale
gría” dedicats a Sant Francese d’Assis, 
en el Vili Centenari del seu naixement 
(1182-1982).

Cardona va escriure aquests goigs, 
els quais obtingueren un dels primers 
premis en els Joes Florals celebráis a 
Berga el 9 de maig de 1982 i foren edi
táis el 13 de maig de 1983 com a record 
de l’acte inaugural de l’estatge deis 
Amies dels Goigs, dins la Biblioteca Pú
blica Episcopal de Barcelona.

Reproduím l’ùltima estrofa:
“Perqué abraga els béns de Déu, 
els oprobis, les sofrences; 
les joles amb qué t ’agences 
són del Crist, i res no és teu.
No et gloriïs de cap do, 
perqué d ’Ell et pervenia.
I Hoar Déu per això 
és la perfecta alegría. ”

Descansi en la pau del Senyor. •

He fet aquest carni, tan curt, molts anys 
portant-hi sempre Ies més Ileus ofrenes, 
sempre fidel, sense aturar-se a penes, 
endut pels mens esperangats afanys.

He dut grèvol i vesc en frescos tanys, 
goigs i pessebres, rustiques estrenes, 
avets d’enclsos i besllums serenes 
perqué es tornessln plàcids averanys.

Quants anys hi vindré encara en dol? consol, 
sense dir res, veient de lluny el voi 
de tants records que es feien poesies!

I I’esperanca del meu veil present
cada Nada! sera la pau nalxent
dels qui seguim l’estel amb què Tu ens gules.

o. c.
Nadal 1974
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La darrera lliçô d’en Vila-Puig
per Jaume Mercadé i Vergés

/  ® mb motiu del 25è aniversari de la 
mort de l’artista pintor sabadellenc 
Joan Vila Puig (6 març 1953), QUA- 
DERN evoca el seu record amb un tre- 
ball degut a la cálida ploma de Jaume 
Mercadé.

-“La naturalesa és el rierol, i la boi
ra, i l ’herba, i el vent entre les fulles; és 
la glòria del sol i la bellesa deis arbres. 
Per això és tan bonicpintarpaisatges!”

Amb aqüestes paraules ens acomia- 
dava Tadmirat Vila-Puig després d’ha- 
ver passât un inoblidable dia en la seva 
companyia.

Era un esplendorós mati de juny, 
d’aquells que quan el sol comença a 
sorgir entre les bromes de la matinada, 
ja promet una diàfana lluminositat per 
a tot el dia; mati idoni pels nostres pro
posas, que no eren altres que pintar, so
ta el mestratge, o la benèvola mirada 
del gran mestre.

Santiga, 1933.

I £ ó c o < la
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça St. Roc, 5 

Tel. 725 59 29 - Sabadell

Foto de Josep Reverter (1962).

Érem uns quants components de la 
Secció d’Arts de les Agrupacions Narcis 
Giralt, que junt amb en Gubern 
(q.e.p.r.) i la seva esposa Antonia, fé- 
rem una visita a Vila-Puig en la seva jo
lina i acollidora casa de Bellaterra, que, 
recordant els versos de M®. Antonia 
Salvà, era “...oberta com una mà, com 
una mà sempre estesa, que convida a re
posar!”, i on ens hi trobàvem com si 
fos a casa nostra.

Les ja darreres, i escasses, garberes 
que es feien al Vallès, es dibuixaven, 
arrenglerades, entre els daurats rostolls 
dels camps veinais.

-“Mira, Gubern -observà en Vila- 
Puig- les veus?. J a sen’s acaben, son les 
“teves” garberes... A mi, possiblement 
que m ’anomenim “el pintor dels pa
liers”, però les “teves” garberes 
-repetí- no hi ha qui les iguali... ” men
tre amb el seu somriure humil i beatific.

negno
Passeig de la Plaça Major, 38 

Telèt'on: 726.56.38 SABADELL
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Vila Puig, dibuixat per Junceda.

tot donant-nos la benvinguda, ens feia 
observar, amb els ulls mig closos -com 
si somniés interiorment- el plàcid pai- 
satge de Bellaterra, amb les Hums i co
lors daurats, mentre s’anava esvaint la 
calitxa impregnada de suavitat d’aquell 
harmonios mati d’estiu.

Com que nosaltres anàvem, ensems 
de saludar al mestre, disposais a treba- 
llar, el nostre entusiasme contagié l’ar
tista, que immediatament anà a cercar 
els estris i ens volgué acompanyar en la 
tasca.

Ens quedàrem als voltants de la casa, 
i qui més qui menys, començàrem a 
“ tacar” les teles, mentre en Vila-Puig, 
cobert amb el seu “ salakof” per 
resguardar-se dels raigs inclements del 
sol, es disposé a pintar una nota del seu 
estimât jardi.

Quina nota! Els pinzells desgranaven 
colors i harmonies, amb una facilitai 
que ens corprenia. I quins contra- 
llums! Ai!, aquells magnifies i enyorats 
contrallums d’en Vila-Puig! Només 
començant a esboçar la tela, ja endevi- 
névem la justesa i la precisió dels mati- 
sos i les tonalitats que predominarien en 
l’obra acabada.

A poc a poc, i deixant cadascú la tas
ca començada, ens acostérem darrera el 
mestre, ara l’un i ara l’altre, i sense 
adonar-nos-en ens aplegérem tots, i 
amb reverendos silenci, anévem con
templant com la mégica dansa dels pin
zells enarborats per la seva mestrivola 
mé saturava d’art la petita tela.

Com si despertéssim d’un somni, es 
desféu l’encantament quan en Vila- 
Puig es giré i ens veié tots fascinais 
observant-lo. Aleshores exclamé:

WATT/'Anr
Sala dTxposicions
Sant Pere d’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

-“Ja veieu com n ’és de fácil! Apa! A 
treballar!”.

Quina lliçô, sense paraules! Vam 
aprendre més en aquells moments, que 
en dies i dies d’incerts temptatives.

Fou la darrera lliçô del gran mestre.
Al cap d’uns mesos ens deixava per 

sempre.
Quan, plens d’emoció, amb el plor 

ofegat a la gorja, ens acomiavédem 
d’ell amb una oració a la capella ardent 
de r  Academia de Belles Arts i recordé- 
vem aquell dia, ens semblava impossi
ble no poder-lo tenir ja més entre nosal-

tres, ja que no podíem imaginar un 
desenllaç tan prompte com inesperat.

Han passai vint-i-cinc anys. I el 
temps encara no ha esborraí de la nos
tra ment aquelles inoblidables hores 
passades al seu costai, ni la immensa 
humanitat del mestre, l’amic cordial, 
benévol i senzill, sempre disposât a 
l’ajut i al conseil, i del qual servarem un 
gran record... Aixi com de la magistral 
darrera lliçô, de la qual .n’és testimoni 
la inacabada tela, la darrera obra que 
pinté, que la familia, -em consta- con
serva com un preuat joiell. •

ARQUITECTURA D'INTERlORS 
DISSENYS A MIDA_________

RONDA ZAMENHOF N o 151 
T. 7265650 SABADELL

¿mmui
MARCS I MOTLLURES

Pérez Galdós, 36 
Tel. 726 84 16 
SABADELL
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El rodatge de films a Barcelona en els primers anys de postguerra
per Josep Torr ella Pineda

esprés de la guerra, Barcelona va 
perdre el seu paper d’avançada cinema
togràfica, si més no quant a producció 
de prestigi. Durant la primera década 
de postguerra la capital catalana dispo
sava de quatre estudis dedicats especifi- 
cament al rodatge de pel.licules. Els 
més coneguts i més ben préparais eren 
els Orphea Films, instai.lats a la part 
posterior del Palau Nacional de Mont- 
juïc. En el mateix recinte, al costat de 
La Pérgola, hi havia els Trilla. Els Ki- 
nefon ocupaven un espai interior en 
una illa de la velia trama de Sarrià. I els 
Diagonal estaven ubicats en un recinte 
obert a Les Corts. Cap d’ells no existeix 
avui.

D’antuvi costà de veure represa la 
producció cinematogràfica a Barcelona 
i, fins i tot, després d’uns primers temp- 
teigs es caigué en un marasme, mentre a 
Madrid, amb abundància de mitjans i, 
sobretot, amb la màxima protecció ofi
cial per part del nou régim, anava pre- 
nent cos una producció continuada i 
ambiciosa, que solia pouar els temes en 
motius histórics i d’exaltació patriótica 
o en ampul.losos relais novel.lescos 
castellans del vuit-cents.

Per començar, Barcelona no compta- 
va amb productores estables i més o 
menys solides. Pràcticament l’ùnica 
amb continuïtat va ser Emisora Films, 
una empresa familiar en mans del rea- 
litzador Iquino i del seu cunyat Ariza, 
que n’era el financer. Iquino, que a més 
de ser aprofitat artesà del cinema, pos- 
seia uns dots empresarials molt esmo- 
lats, aixi que va veure perspectives de 
feina continuada va contractar prime- 
res figures interprétatives a sou, com 
l’italià Adriano Rimoldi i les espanyoles 
Ana Mariscal y Mery Martín, a més 
d’algun operador. En canvi, no tenia 
estudis propis; els rodatges saltaven 
d’un estudi a l’altre, segons les disponi- 
bilitats, i fins en algún cas concret -per 
als films Ni pobre ni rico sino todo lo

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
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contrario i ¡Culpable! -va aconseguir 
que li fossin cedits interiors del Palau 
Reial de Pedralbes, propietat munici
pal, cosa que li estalviava l’enorme cost 
de construcció de decoracions.

Els quatre estudis barcelonins anaven 
treballant, no podriem dir a tot gas, pe
rò si amb una continuïtat alternativa. 
Sempre n’hi havia algún d’ocupat, però 
sempre n’hi solia haver també algún 
amb la porta tancada. Era una época en 
qué no s’hauria considérât possible de 
realitzar un film sense disposar d’uns 
estudis ad hoc per als interiors. Fora 
d’un cas excepcional com el d’Iquino 
amb la utilització del Palau de Pedral
bes, no es treballava en interiors autén- 
tics. I fins i tot a base de decoracions es 
creaven exôtics exteriors en els platôs 
dels estudis.

En qüestió de maquetes també es van 
fer en estudis barcelonins, en la década 
dels quaranta, agosarats pinyols de sos- 
tres trucats. Serrano de Osma, en el ro
datge de La sirena negra en els estudis 
Orphea, va prendre plans amb movi- 
ments de càmera i de grua sota un sos- 
tre sencer, quan sembla que aleshores 
en els estudis de Hollywood només es 
prenien, sota els sostres, plans amb cà
mera fixa.

El faronejar amb proeses d’ordre téc- 
nic era el nostre pa de cada dia, i els in- 
formadors i critics hi prestàvem molta 
atenció, ja que no hi havia ocasió 
d’aturar-se en les análisis de possibles 
continguts ideologies o critics.

Una de les diferéncies que hi havia 
entre els rodatges de Madrid i els de 
Barcelona, era en l’enregistrament de 
diàlegs i sons. A Barcelona la forma 
més freqiient era la de rodar en mut, 
sense les endergues de la girafa, i enre- 
gistrar els diàlegs i els sorolls en una al
tra fase del procès, no necessàriament 
amb els mateixos intèrprets, si exigèn- 
cies de dicció o de veu inadequada 
aconsellaven el contrari. A parer dels 
entesos, resultava més còmode i més 
econòmic filmar en mut i introduir-hi el 
diàleg i les remors ambientáis després.

I una altra diferèneia la marcaven les 
necessitats de redreçament de la indùs
tria catalana. Dins d’un programa en
caminar a descongestionar el consum 
d’energia eléctrica que s’acumulava en 
els horaris laboráis, els estudis de cine
ma es van veure obligats, durant el 
temps que van durar les restriccions

eléctriques, a treballar de nit.
En el capítol de les interpretacions 

solia haver-hi moviment alternatiu en
tre Madrid i Barcelona. Per a les pro- 
duccions barcelonines no era gens rar 
que es contractessin artistes afincats a 
la capital de l’estat, sempre que no ha- 
guessin assolit un nivell gaire elevat de 
cotització. Fernando Fernán-Gómez i 
Sara Montiel van venir a protagonitzar 
unes quantes comédies lleugeres, tots 
dos junts en una d’elles: Se le fue el 
novio, del realitzador catalá Juli Salva
dor. Era l’any 1945 i la Sarita en tenia 
setze; al cap d’un temps interpreta a 
Madrid Farrista de varietats que desta- 
rota el vidu Rius en Mariona Rebull.

Fernan-Gómez, encasellat en perso- 
natges de comédia, després de rodar a 
Barcelona Se le fue el novio, va tornar 
molt aviat per a Es peligroso asomarse 
al exterior, sota la direcció d’Alejandro 
Ulloa, i per a Eres un caso, sota la de 
Ramon Quadreny. I l’any 1947 va tro- 
bar a Barcelona l’oportunitat de fer un 
viratge en la seva carrera. Carlos Serra
no de Osma, creador d’un cinema cere
bral que algù qualificà de tel.lùric, li 
confià el protagonisme de Abel Sán
chez, la novel.la d’Unamuno; el de 
Embrujo, debut de Lola Flores corn a 
actriu dramática; i el de La sirena ne
gra, segons la novel.la de Pardo Bazàn; 
tots tres films rodats a Orphea.

Els càmeres solien ser catalans: Foris- 
cot, Torres-Garriga, Parera, Beren- 
guer. Piquer, Ripoll, Puigduran...

Quant a realitzadors, la major part 
dels que operaven a Barcelona eren ca
talans o residents a Barcelona, com 
Iquino, Alejandro Ulloa, Ricard Gas
cón, Juli Salvador, Miquel Iglesias, Ra
mon Quadreny i una dotzena de joves 
debutants que vaig conèixer en el curs 
de pocs anys i per als quais Topera 
prima esdevenia obra única. Cap d’ells 
no posava els peus en els estudis madri- 
lenys. De Madrid, en canvi, en venien

MONISTTOL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL



17

alguns a Barcelona, esporàdicament. 
Per exemple Juan de Orduña, que rodà 
a Barcelona Mi enemigo el doctor i Le
yenda de feria abans de fer a Madrid les 
superproduccions Locura de amor, Pe- 
queñeces i Agustina de Aragón, i que 
només hi hagués guanyat un discret car- 
tell com a director de comédies a l’ame
ricana.

Per qué venien elements de Madrid a 
rodar a Barcelona, si tenien alli moites 
més facilitats de tota mena? Podien 
motivar-ho diferents circumstáncies. 
Una d’elles devia ser la recerca d’una 
economia en el pressupost per a una 
prodúcelo de poques pretensions, 
començant pel lloguer dels estudis i aca- 
bant per un major rendiment en la feina 
d’operaris i artesans, que aixó s’havia 
pondérât, i en tot cas podria ser una al
tra de les diferéncies entre els estudis 
d’una capital i l’altra.

Antonio Román va confirmar-me 
personalment aquesta impressió de la- 
boriositat i de disciplina que es respira
va en un estudi barceloní. Román era el 
primer realitzador espanyol deis grans 
que venia a rodar a Barcelona, i ho feia 
no a iniciativa d’una productora madri- 
lenya, sino contractât per la catalana 
Emisora Films, l’any 1949, quan Iquino 
se n’havia sortit i el cunyat va voler cau
sar sensació. Román dirigi Pacto de si
lencio, amb Jules Kruger com a opera
dor; un home que havia treballat per a 
Duvivier i Hitchcock.

Aquí, en can vi, altres començaven a 
voler emular les superproduccions de 
Madrid amb ternes histôrics o llegenda- 
ris, però essencialment catalans, corn El 
tambor del Bruch (Iquino) i Don Juan 
de Serrallonga (Gascón). Aquest segon 
film el va protagonitzar Tactor italiá 
Amedeo Nazzari, que ja la productora 
havia fet venir a Espanya per a dos ai- 
tres films anteriors.

I és curiós de saber que d’Itália va ve
nir igualment Tany 1947 el gran actor i 
director Vittorio de Sica, dut per la ca
talana Maria Mercader -llavors encara 
no era muller seva- per tal d’estudiar la 
possible creació de pel.líenles a Barcelo
na; idea que no va arribar a port.

On Barcelona es va mostrar davante- 
ra, com tantes vegades, va ser en el co-
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Sara Monliel ais 16 anys, en un interval del rodalse de “ Se le fue el novio" ais estudis kinefon de Barcelona, l'aiiv 
1945. A la dreta de Sarita, Adriano del V alle (director de la revista “ Primer Plano"). Juli Salvador (director del film), 
senyora del V alle i l'aclriu Marta Flores. A l’esquerra, .loan Hoinedes (productor). Fautor d'aquesi treball i Kmili 
Foriscot (operador).

lor. La firma distribuidora de pel.líen
les Balet y Blay va muntar uns estudis 
expressos per a la realització de films de 
dibuixos animats en color. Era Tany 
1944, a Vallcarca, al passeig de la Mare 
de Déu del Coll. El creador de tipus i si- 
tuacions va ser Artur Moreno, dibui- 
xant de cómics, catalá. A les seves or
dres treballava un petit exèreit de dibui- 
xants i técnics, desenvolupant el film 
Garbancito de la Mancha, que s’estre
naría a Barcelona el novembre del 1945. 
Com que a Europa hi havia guerra, Es
panya va ser el primer país europeu en 
producció de films llargs de dibuix ani
mat, darrera mateix deis Estats Units. 
Després de Garbancito de la Mancha la 
mateixa productora i el mateix equip 
van fer Alegres vacaciones, amb la in
tervenció artística de Cirici Pellicer. 
Després Moreno se n’aná a Veneçuela, i 
una tercera producció havia d’enterrar 
Tempresa.

I també a Barcelona es va realitzar el 
primer film espanyol convencional en 
color, per un procediment técnic d’in
venció autòctona, els creadors del qual. 
Aragonés i Pujol, el batejaren Cinefo- 
tocolor. Per a aquesta empresa Emisora 
Films s’havia associât amb els inventors 
i amb Procisa, raó social integrada pel 
tándem Balet i Blay, que havia produit 
els films de dibuix animat en color.

El primer film en color espanyol va 
tenir per títol En un rincón de España, i 
el dirigí Jerónimo Mihura, fet venir de 
Madrid, amb Goldberger com a opera
dor. L’estrena del film, amb una discre
ta solemnitat, es va escaure el 22 de de-

sembre del 1948 al Kursaal, i el distribuí 
la Fox espanyola. Corn a valors cinema- 
togràfics estrictes, no es pot dir que fos 
una gran cosa; tot i la seva valuosa refe- 
réncia com a obra filmica, no ha fet his- 
tòria.

Cap al final d’aquella década debutà 
a Barcelona un director català que ha
via d’assolir un nivell bastant superior 
ais seus col.legues paisans: Francese 
Rovira-Beleta. Havia fet Taprenentatge 
a Madrid, com a guionista i ajudant de 
director a Cifesa, durant nou anys. El 
seu primer film com a realitzador va ser 
Doce horas de vida. Després va fer, en
tre altres films. Hay un camino a la de
recha i, més endavant. Los Tarantos.

La prometedora aparaició de Rovira- 
Beleta pot considerar-se com el tanca- 
ment d’aquell période gris de postgue
rra en la producció cinematográfica ca
talana. Aviat Iquino faria El Judas i Ju
li Salvador Apartado de correos 1.001^
Extracte d ’un treball publicat a la revista BAR
CELONA METRÓPOLIS MEDITERRÀNIA, 
editada per l ’Ajuntament de Barcelona (número 
d ’octubre-desembre 1987) dintre del quadern cen
tral monográfic “Barcelona, ciutat de cinema”.
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Un non llibre: “Els molins del riu Ripoll”
per Joan Pareil i Domingo

Ha vist la Hum el volum número 12 
de ' ‘Biblioteca Quadern”. Es titula 
“Els molins del riu Ripoll” i en són 
autors Agustí Masvidal i Joan Alsina.

El dia 11 d ’aquest mes de febrer es va 
fer al Museu d ‘Historia 1‘acte de pre- 
sentació oficial del llibre. El Hoc escollit 
se justifica pel fe t que els dibuixos del 
llibre, en nombre de 36, van ser ja fa  
anys cedits pel seu autor Agustí Masvi
dal, al Museu.

L ’acte va ser obert amb unes breus 
paraules de la directora del Museu, Do
lors Forrellad, a les quals va seguir un 
par lament de Joan Cuscó, en qualitat 
de president de la Fundació “Amies de 
les Arts i de les Lletres”, editora del vo
lum. La presentació del llibre va ser en- 
comanada a Joan Farell Domingo, pro- 
fund coneixedor del tema, com va que
dar evidenciat amb la interessant disser- 
tació que hi dedicá. Va cloure 1‘acte el 
conseller de Cultura, Isidre Creus, amb 
la seva habitual bonhomia.

A continuació ens plau de reproduir 
un extracte del text llegit per Joan Fa
red i Domingo.

La poblado que de tant en tant veu 
aparèixer un llibre nou, fruit de la reco- 
neguda válua d’algun deis seus filis, és, 
diria jo, una poblado important, ven
turosa, culturalment rica, socialment 
encomiable.

Avui tenim, recent eixit de la im- 
premta, un llibre nou a les mans: “Els 
molins del riu Ripoll” , fruit de la dedi
cado esforzada de dos sabadellencs que 
tenen cadascun en la seva especialitat 
un ben reconegut prestigi: l’artista 
Agusti Masvidal i l’historiador Joan 
Alsina.

L’Agusti Masvidal, de professió apo- 
tecari, és, a més, per vocació un artista 
de mérits rellevants, sensible i primmi- 
rat, que sap transportar-nos amb l’acu-

LA LLAR DEL LLIBRE
Llibres i Revistes
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rada delicadesa dels seus dibuixos o de 
les seves pintures vers l’evocadó espiri- 
tualment sensible de tot allò que pretén 
mostrar-nos.

Fa una vintena d’anys que en Masvi
dal va dibuixar tots els molins i altres 
establiments industrials que hi ha a la 
riba del riu Ripoll. El conjunt de 36 di
buixos, un cop enllestits i degudament 
emmarcats, va oferir-los generosament 
al Museu d’Història, en prova palesa 
del seu amor a la ciutat i a les seves ins- 
titucions.

Coneixent la Sensibilität, la subtilesa i 
la fidel captinença del nostre artista po- 
dem afirmar que aquesta col.lecció de 
dibuixos que guarda zelosament el Mu
seu i que ara veiem fidelment reproduits 
en el llibre que comentem, afaiçonen un 
inventari fidel de tots aquells molins i 
altres instai.lacions industrials que, 
propers al riu o bé moguts per la céquia 
Monar, filia del nostre riu, han estât 
presents i actius des de fa més de set 
cents anys fins al dia d’avui. Al peu del 
riu Ripoll van posar-s’hi els fonaments 
de la nostra actual riquesa industrial.

Aquest nou volum de la Biblioteca 
Quadern, calia fer-ho per urgent néces
sitât, ja que si avui amb el llibre a la mà 
ens proposem de resseguir el veral del 
nostre riu, podrem constatar com edifi- 
cis que vint anys enrera encara eren ac
tius O bé amenaçaven ruina, avui són ja 
un munt d’enderrocs. Algún d’ells fins

ELS MOLiNS DEL 
R iu  RiPOLL

DlBlîtXOS
AGUSTÍ MASVÎDAL i SALAVERT
TEXTOS

fOAN ALSÍNA i GÍRALT

ha desaparegut del tot. De l’escaldador 
de can Pagès, per exemple, no en queda 
ni rastre. Altre exemple de ço que diem 
en són les ruines del veil moli d’en 
Torrella.

L’autor dels textos del nou llibre és 
en Joan Alsina, prou conegut i recone
gut per les recerques sobre la história de 
la nostra ciutat. L’Alsina és un constant 
furgador dels nostres arxius, que amb 
primmirada dedicació ha assolit la pos- 
sessió d’un bon cabal de coneixements 
sobre els principals fets de la nostra his
tória, coneixements que tot sovint ens
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Fotos: P. Farran
rrent encara, ha estât sotmès des de fa 
centúries a la fruitosa i continuada tor
tura del seu aprofitament. Aixi que té 
quatre gotes d’aigua i se li produeix en 
el seu llit un petit desnivell, el trobem 
encotillat per una resclosa o un rec -la 
cèquia Monar- que donen al débit 
aquôs prou força per moure arcaics mé
canismes hidràulics o suficient cabal per 
arrossar ries bancals de terres hortives.

El llibre que ara presentem és el nú
mero 12 de la col.lecciô publicada per la

fa saber per mitjà de diverses publica- 
cions locals.

Els comentaris o noticies historiques 
que, corn una mena de peu de plana 
bon xic extensa ha escrit en Joan Alsi- 
na, i que documenten cada una de les 
trenta sis il.lustracions del llibre, són la 
transcripció fidel del contingut dels 
veils documents on ell pouà. L’historia
dor ens transcriu els fets o trets histories 
tal com ell els descobreix, sense gairebé 
mai adornar-los amb comentaris de ca- 
rés personal.

Les dades histôriques que el llibre 
conté són fites remarcables que l’histo- 
riador dóna a conéixer ais estudiosos, i 
que com a pedres miliars assenyalen els 
camins que a partir d’ara caldrá que se- 
gueixin tots aquells que vulguin desxi- 
frar amb més profunditat la história de 
cada uns dels molins i altres establi- 
ments que, des de fa més de set segles.

creen riquesa a la nostra comarca valle- 
sana.

Recordern, i aixó és certament impor
tant, que en tota la nostra comarca no 
hi ha, des del riu Llobregat fins al riu 
Tenes cap curs d’aigua que aporti -i en 
duia més abans que no ara- un cabal 
més regular i abundós que el riu Ripoll.

Cal saber que el riu Ripoll, gairebé 
just acabat de néixer i amb un petit co-

Biblioteca Quadern i si bé del contingut 
documental de l’obra en són autors els 
dos amies esmentats, no podem de cap 
manera deixar de fer especial esment de 
qui n’ha estât el cappare. A en Joan 
Cuscó cal, una vegada més, donar-li les 
grácies per l’edició d’aquest llibre que, 
a partir d’avui enriquirá, n’estem 
convençuts, el contingut de totes les bi- 
blioteques sabadellenques. #

Convocai el Premi 
Sant Joan de novel.la catalana 198S

I ̂ 1 Premi Sant Joan de 
novel.la catalana entra, aquest 
any 1988, en la seva vuitena edi- 
ció. Aquest premi és instituít 
per la Caixa d ’Estalvis de Saba- 
dell l’any 1981.

A partir d’enguany, és de dos 
milions de pessetes.

Podran aspirar al Premi Sant 
Joan les novel.les originals i 
inédites, les quais hauran de te
nir una extensió adequada ais 
usos editorials comuns (uns

dos-cents fulls, aproximada- 
ment). Els originals hauran de 
ser mecanografiats a doble es- 
pai i escrits d’una sola cara. Les 
obres hauran d’ésser escrites i 
presentades en catalá.

Amb la incorporació de l’es- 
criptor Pere Gimferrer, el jurat 
que dictaminará el Sant Joan en 
la seva vuitena edició será for
mat, a més, per Joan Perucho, 
Dolors Oiler, Joaquim Sala- 
Sanahuja i Joan Ripoll.

El termini de presentació 
d’originals s’obrirá el dia 1 de 
març i es tancará el dia 1 de 
juny d’aquest any 1988. El ve- 
redicte del jurat, que será ina- 
pel.lable, es farà public el dia 
26 d’octubre.

El Premi Sant Joan compta, 
entre els sens guanyadors, amb 
Antoni-Lluc Ferrer, Margarida 
Aritzeta, Vicenç Villatoro, Ga
briel Janer Manila, Antoni Tu- 
rull i Manuel Bofarull. •



20

Art Romànic

Dels ponts
per Ramon Vail i Rim bias

Í’arribar els temps romànics la xar- 
xa viària heretada de I’lmperi Romà es
lava molt malmesa i descurada. Poe a 
poc s’havia anat reduint la comunicació 
entre les províncies i Roma, i les rela- 
cions entre elles mateixes, minvant al
bora les possibilitats de mantenir tota la 
infraestructura viària imperial. No co- 
neixem, documentalment, quin devia 
ser Testât d’aquesta xarxa i concreta- 
ment la deis ponts que salvaven els pas- 
sos deis rius, la conservado deis quais 
podia haver quedat compromesa, ultra 
pel pas dels anys, per les possibles cres- 
cudes esdevingudes durant tant llarg pé
riode.

No és agosarat suposar, dones, que el 
nombre de ponts en serve! devia ser bas- 
tant réduit, i que bona part de rieres i 
rierols es devien creuar a través de guals 
O , en el millor dels casos, mitjançant 
pontarrons o palanques de fusta: tro- 
bem documents del sede Xè que fan re- 
ferèneia a guals i a palanques; ens ha 
arribat un vestigi arqueològic d’una pa
lanca que creuava el Llobregat, vora el 
barri manresà del Guix, al paratge ano- 
menat precisament La Palanca, consis
tent en els encaixos oberts a la roca on 
descansaven les bigues del pontet. En 
els cursos més importants, i a falta d’un 
antic pont romà que restés dempeus, es 
travessava el riu amb una barca, com 
encara pot fer-se a Miravet, i com devia 
fer-se a Sant Andreu de la Barca, com 
el seu nom testimonia. Per altra banda 
Tofici de la construcció s’havia degra
dai talment, que s’havia perdut Thàbit 
de bastir voltes, que havia sigut tan cor- 
rent en Tèpoca romana: en les esglesio- 
les pre-romàniques del segle Xè. nomès 
trobem cobert amb volta el petit i estret 
santuari i la nau, més ampia, tenia la 
coberta de fusteria.

No ens ha d’estranyar, dones, que 
fins que es torna a generalitzar Tùs de la 
volta a la primera meitat del segle Xlè., 
quan Taparició del primer romànic, no 
es torni a parlar de pont i no se’n reem- 
prengui la construcció. Era una època 
en que Tarranjament d’un carni o la 
construcció d’un pont es considerava 
una obra benèfica, com podia ser-ho 
Terecció d’un hospital, de manera que

Senvals d’una passera de fusta sobre el l.lobrenal. a l a l’alanea.

no eren estranyes les deixes que en 
aquest sentit trobem disposades en al- 
guns testaments.

L’any 1060 un home anomenat Ro
ban deixa una unça per un pont sobre el 
riu Ter. L’any següent, en un testament 
d’un tal Ramon, de la Seu d’Urgell, hi 
ha el llegat de dos sous: un pel pont del 
Segre i un altre pel del Valira. El 1063 
Guitart Bernat estableix que dels sens 
béns mobles se’n facin tres parts, una 
de les quais es destinará al pont de Si- 
drach (per la relaciô dels altres béns 11e- 
gats, sembla que Sidrac podria estar a 
la conca de TAnoia). El mateix any, 
un altre personatge del mateix nom, de 
TUrgellet però aquest, deixa dos man- 
cusos pel pont del Segre. Tornem a tro- 
bar una deixa pel pont del Valira Tany 
1064: es lleguen dues unces de les deu 
que es pensa obtenir de la venda d’una 
mula. El pont de Bar el trobem en uns 
documents dels anys 1081 i 1086. L’any 
1143 Guillem Rotllant deixa setze quar- 
teres d’ordi per Tobra d’un pont del 
Llobregat. El 1174 hi ha una deixa d’un 
morabeti pel pont de Vie; i encara Tany 
1205 trobem una altra deixa de vint-i- 
quatre diners a repartir entre els ponts 
de Vie i del riu Gurri. No voldriem

allargar més aquesta relaciô; només per 
acabar-la esmentarem que la Carta de 
Poblament d’Agramunt atorgada Tany 
1163 estableix que, en cas d’una defun- 
ció intestada sense hereus coneguts, es 
venguin els béns i s’apliqui el fruit de la 
seva venda a almoines i sufragis per 
Tànima del difunt; almoines que poden 
destinar-se al pobres, a les esglésies, als 
monestirs o als ponts.

És famós entre tots aquests ponts el 
de Bar, sobre el Segre (que ha donat 
Hoc al topónim Pont de Bar) per la in
tervenció que hi tingué el bisbe d’Urgell 
sant Ermengol. Ermengol era fill del 
vescomte del Gonflent i nebot del bisbe 
d’Urgell Sal.la, a qui succei a la seva 
mort esdevinguda Tany 1010. Entre les 
seves obres cal esmentar Tinici de la 
construcció d’una nova catedral, que 
no pogué veure acabada, la conquesta 
de Guissona als sarraïns i la seva inter
venció en la reparació de camins i en la 
construcció de diversos ponts sobre el 
Segre i el Valira. Precisament, quan ins- 
peccionava les obres del pont de Bar, 
caigué des d’una de les bigues a la roca, 
trobant-hi la mort. Aixô féu que desse
guida se’l tingués per sant, atribuïnt-li 
no tan sols el patronatge de Tobra, si-

C o l.labora BANC
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Are d’obra per eixamplar el cami al congest dels Tres Fonts, al Segre. Font de Vall-llonga, a la vail de Lord.

no, fins i tot, la seva participado perso
nal en els treballs de construcció, 
arribant-se a equiparar la seva mort a la 
d’un mártir. Aquesta intervenció de 
sant Ermengol en la construcció de 
ponts i de vies de comunicació no fou 
esporádica, car en aquesta tasca, com 
en tantes d’altres, l’Església bagué d’ac- 
tuar subsidiàriament, suplint la carén
ela de la societat civil: recordem actua- 
cions semblants de sant Juan de Ortega 
i de sant Domingo de la Calzada, a Cas- 
tella (per aixô aquest darrer és el patró 
dels enginyers de Gamins).

Que n’ha quedat d’aquestes obres 
primiceres? No ho sabem amb certesa, 
ja que cal tenir present que els ponts es-

tan sotmesos a Tacciò destructora de les 
riuades, més freqüents i cabaloses a les 
conques mediterrànies del que seria de- 
sitjable. I que un pont no té elements 
decoratius que permetin datarlo amb 
certesa: llevat dels arcs apuntats, que 
denoten clarament una obra gótica, no- 
més la llum de Tarcada pot fer suposar, 
quan és molt gran, una època de cons
trucció més moderna.

Sembla, aixi i tot, que d’època romà
nica són el pont de la Cabreta, sobre el 
Presser (entre Ribes i Campdevànol, al 
costat mateix de la carretera), el pont 
del Far, sobre el Llobregat, aigües 
amunt de Vallcebre, el pont de Vallon- 
ga, sobre el Gardener a la valí de Lord,

el pont de Bulacell, a la Garrotxa, el 
pont veil de Vic... Dels moments de 
transició a Tart gótic seria el Pont Nou 
de Camprodon. També serien d’època 
romànica molts dels arcs que, sense a 
arribar a ser ponts, en el congostos dels 
rius ajuden a eixamplar el carni: els tro- 
ben al Collegats, al Terradets, al carni 
de Nòria, i en molts abres llocs de mal 
passar.

El tema dels ponts medievals, i con- 
cretament deis d’època romànica, és un 
deis més poc tractats fins ara; i que no- 
més avui dia comença a desvetllar Tin- 
terés deis estudiosos.

F o n i de B u la ce ll. a la ( .a r ro lv a . mi sobre el \ a lira , a V iid o i i :

)E SABADELL
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De 5 cts a 50 duros
per Calhius

quest migdia, al carrer de Sant 
Quirze, he vist una cosa molt maca: un 
vailet normal i corrent -bambes, xandal 
“ de marca” , cartera a l’esquena- que 
llegia el TBO, tot caminant amb un 
somriure net i sá ais llavis.

Segons els erudits, el TBO es va fun
dar el març del 1917. Entre els trets més 
remarcables de la seva primera època hi 
ha el de que, cap el 1920, va introduir, 
per primera vegada al nostre pais, el 
globus de diàleg o bafarada -balloon, 
bocadillo o fumetti- en versionar en 
castellà una sèrie nord-americana de 
Me. Manus, la qual cosa significà una 
autèntica revolució, atesa la resistència 
europea a assimilar aquell element o re
curs tan tipie del cómic.

Més tard fou la plataforma de 
llençament de dibuixants meravellosos i 
d’humoristes excepcionals: Ayné, Ma
rian Benejam, Blanco, Cabrero Amai, 
Valenti Castanys, Josep Coll, Josep Es
cobar, Joan Martinez “Tinez” , Mén
dez Álvarez, Salvador Mestres, Artur 
Moreno, Muntañola, Nadal, Ricard 
Opisso, Sabatés, Serra Massana, Soria
no Izquierdo, Manel Urda..., autòctons 
tots plegats, que, al llarg dels primers 
seixanta-sis anys de vida de la publica- 
ció -va deixar de sortir el 1983- diverti- 
ren generacions senceres i crearen molts 
personatges, véritables paradigmes del 
món del cómic, com era el professor 
Franz de Copenhague, en Melitón Pé
rez, l’Eustaquio Morcillón i el negret 
Babalí, Josechu, el base, i per, damunt 
de tots, la popularíssima familia Ulises.

El TBO va arribar a treure tirades de 
mig milió d’exemplars, abans de plegar, 
com ja hem dit, el 1983, essent-ne edi
tor i director n’Albert Viña i Tous, que 
tingué cura de que la desaparició 
-temporal- de la revista fos amb tota la 
dignitat i la discreció que mereixia.

Questions legáis, i l’interval de la 
guerra, fan que, si hom vol ser exacte, 
aquests primers seixanta-sis anys de la 
história del TBO s’hagin de dividir en 
tres époques: La quarta s’encetarà, 
l’abril del 1986, de la má de l’editorial 
Complot i de l’editorial Bruguera, amb 
Joan Navarro com a director de la re
vista.

Malgrat la indubtable experiéncia de 
la segona de les editorials esmentades, 
aquesta tornada del TBO no acabará de 
funcionar: se l’hi redissenya la
capçalera donant-li un look modern, 
dur, tot emprunt un “ pal sec” groe so
bre fons negre, i, encara que també hi 
surtin remakes de Benejam i de Coll, el 
primer número el fan autors de les Unies 
més “ de moda” ; “ clara” -del tipus de 
les revistes Cairo o Complot- i “xunga” 
-Makoki o El Víbora- que, encara que 
d’una solvència indiscutible -Binet, 
Cleet Boris, Cifré, Gallardo, Nax, Mi- 
charmut, Molina, Perejoan, Ramón de 
España, Roger i Sentó entre d’altres- 
són gent d’una temática i d’un llenguat- 
ge no precisament innocents, la qual co
sa fa que el producte no satisfés a cap 
mena de públic, car els infants no hi en- 
tenien gran cosa -i alguna de les poques 
que entenien, llevat, naturalment, deis 
remakes, més valdría que no l’hagués- 
sin entés- i els puritans el refusáven per 
“ atrevit” , mentre els sectors més “ libe
rals” no hi acabàven de veure el suc ni 
la picardía que estàven acostumats a 
trovar a qualsevol de les altres revistes

TEOrevista (VÆMSUAÎ. U««DAt*S f »Sa«QaiiA DS «BKÎA>
^TALeNTOS „ NACIONAL̂êxTR/î yeRos
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esmentades. Menys disseny i més seny, 
que dirla el nostre Pere Quart...

I el TBO torna a desaparèixer, men
tre la Reial Acadèmia Espanyola admet 
la derivació genèrica del seu titol cap a 
la munió de revistes infantils que em- 
pren el llenguatge del cómic: els popu- 
larment dits “ tebeos” i, en sectors del 
Principat, “ patufets” , per l’histôric 
Patufet.

Però ara ha tornat a sortir, aquest 
cop sota la direcció d’una gran expert, 
Victor Mora, i éditât per Ediciones B, 
del grup Zeta, amb un estol de firmes de 
“primera divisió” que recupera els 
“histórics” del TBO clàssic, incorpora 
grans humoristes corn Vázquez i Pe- 
rich, ninotaires dels daylis dels Estats 
Units, que ens porten personatges tan 
divertits corn l’enyorada Betty Boop, 
l’eterna familia de nous ries, dibuixada 
per Geo Mc. Manus, i l’inefable Woody 
Allen, i s’obre a valors actuals i futurs, 
com ara el rigorós Petillon i la femenina 
Purità Campos, dins d’una linia eclécti
ca, neta i sana: “ per a totes les edats” . 
Un producte, en fi, pel qual cal felicitar 
autors i editors que, entre d’altres molts 
encerts, tanmateix han tingut el d’haver 
respectât el logo del TBO tradicional.

Fa gracia comprovar com, seguint els 
augments del cost de la vida, el preu fa
cial del TBO ha anat pujant des deis hu- 
mils cinc céntims de l’any 17 fins les 
duescentes-cinquanta pessetes de l’ac- 
tualitat. Val a dir, però, que el nombre 
de págines també ha passât de les vuit 
del primer número a les cinquanta-dues 
del que l’infant del carrer de Sant Quir
ze duu a les mans.

I és que el TBO, durant els seus se- 
tanta-un anys de vida, ha estât i és aixó, 
precisament, vida: vida, cultura i pro
grès.
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paper i tela,,.

Arlequinada
per Ricard Calvo i Duran

rbitres disfressats de dimoni empaiten l’arlequi blanqui- 
blau, sota la mirada enigmàtica de Giovanni Giacomo Casa
nova, Chevalier de Seingalt, fill de la serenissima Venècia que 
no té absolutament res a veure amb l’afrancesat i anticlerical 
Ramon del mateix cognom, comissari de Policia i avortador 
de la conjura antiimperialista, per la quai cosa empresonà els 
sacerdots Pou i Gallifa, el sergent Navarro, S. Aulet i J. Mas- 
sana, tots els quais foren executats al cap de pocs dies a Bar
celona: Jean Cocteau m’ho va explicar.

Caretes de vellut i de seti, tot menjant confettis pel seu 
somriure de dolor, fan conversa muda en tornar de l’enterra- 
ment de la sardina, mentre menuts barrufets i panteres roses 
adolescents cremen el Carnestoltes de palla del seu col.legi.

“El galán Cola di Rienzo, tribuno 
del pueblo romano, vestido de demonio prestidigitador 

predica decencia a doña Inés de Ulloa” 
Camilo José Cela: El solitario

Colombina, amb l’ajut de Goldoni l’arcavot, s’ho fa amb 
Pierrot en veure el malament que li va la cosa a l’arlequi blan- 
quiblau. Però en arribar a la font del nano, Arlequi s’ha tret 
l’espasa de fusta i també s’ha tret de davant mitja dotzena de 
dimonis col.legiats.

En vista de la nova situació. Pierrot ha deixat la Colombi
na i s’ha aconductat a l’Hari Krisna per tal d’assegurar-se un 
bon karma. Il dottore della Peste l’ha auscultât -a la distènda 
que li imposa el seu apèndix nassal- i diu que no ho veu dar.

La Rambla es va buidant de gent, car al teatre del poblé hi 
actúen els de la Commedia dell’Arte, transposició escénica 
dels anhels i desenganys populars; del poblé sacrificai per la 
raó d’Estat. El gran Pantalone sopa a l’Hotel de Sepharad, 
tot repassant el seu paper.

A dos quarts de nou del vespre, després del pregó de Felli
ni, les escoles de samba i els travestis de Subur faran una cer- 
cavila molt remenada, i demà, els carrers encara encatifats de 
serpentines, tornará a ser un altra dia: el Carnaval s’haurà 
acabat.

L’Arlequi, el Quilili i el Domino aixi ho consideren asse- 
guts al mostrador del darrer bar de nit, mentre sona enmig del 
fum la música d’Orfeo Negro. I la pobra Colombina?...

L’any que ve en tornarem a parlar: de moment està fora de 
l’home... •

l ’ i t i l i i n s  ( l i ‘ K o s u  N m .
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La música del segle XX. París (I)
per Antoni Sala i Serra

à final del segle XIX París es converteix 
en el centre de les inquietuds culturáis 
d’Europa. En el camp musical, és dominada 
per institucions tradicionals sotmeses a polé
miques i contestacions. Aquesta situació és 
causa de la Iluita entre els mùsics “ simfonis- 
tes” i els “ harmonistes” . El primer corrent 
es mou sota la influéncia de les idees wagne- 
rianes que volen trencar el monopoli de la 
música teatral nacional i intenten de fer co- 
néixer a França els grans simfonistes román- 
tics alemanys. Els “ harmonistes” , còmoda- 
ment situats en la tradició del Conservatori 
de Música de París, on hi perviu l’esperit de 
Gounod, donen continuítat a la música vo
cal sentimental i a una instrumentació vir
tuosista amb connotacions de diversió mun
dana. Aquesta orientació es fa palesa en la 
cátedra de composició Hígada a la concessió 
del PREMI DE ROMA que tradicionalment 
obtenen els autors franceses de cantates 
d’estil melodie i d’orquestració académica. 
Són els anys de THOMAS, l’autor de l’ope
ra MIGNON, en els quais la cátedra de com
posició està en mans de MASSENET ; en un 
Hoc gris, desapercebut, com a desterrat, do- 
nant Hiçons d’improvisació organistica, hi 
trobem César FRANCK, sospitós de 
dedicar-se a la composició simfónica.

Sorprenentment, un dels Hocs cabdals 
d’aquesta Huita musical fou l’Escola de Mù
sica Clàssica i Religiosa, en la qual es va edu
car la generació dels SAINT-SAËNS, 
D’INDY, FAURÉ, etc. en l’amor a Beetho
ven, als romàntics alemanys i a la mùsica del 
segle XVIII. Un altre centre d’inquietuds 
musicals fou l’Schola Cantorum, nascuda 
aleshores per tal de promoure l’estudi del 
cant gregorià i la polifonia clàssica, però que 
en mans del músic D’INDY com a director, 
es convertí molt aviat en un centre d’ensen- 
yament del corrent simfonista i de la com
plexa assimilació del missatge wagnerià. 
Mentre es debat tot aixó, apareixen a París, 
les grans societats de concerts que sota la ba
tuta dels histórics directors d’orquestra Co
lonne i Lamoureux, que conjuntament amb 
les obres del romanticisme alemany donen a 
conéixer les composicions dels joves mùsics 
francesos, tais corn CHAUSSON, CHA
RRIER, DUKAS, etc. Aquests mùsics, entre 
altres, tot i que reten culte a Bayreuth, in
tenten de reconvertir aquest corrent cap a un 
“ ars gallica” nacional. Alexis Emmanuel 
CHARRIER (1841-1894) demostra amb la 
seva música la singularitat del moment mu
sical que viu Paris. Tot i la seva admiració 
p e r‘Wagner, fou un extraordinari creador 
d’operetes i d’una música de bail de melodia 
fácil i sentimental.

El món de l’espectacle musical al Paris 
d’aquella época cal cercar-lo als teatres 
TOPERA (Palais Garnier) i TOPERA- 
COMIQUE. El primer, és la seu de la tradi
ció francesa, amb un pùblic addicte que es 
considera depositari d’aquest corrent i con

trari a qualsevol model d ’avantguarda o de 
subversió musical. Continua unida al con- 
cepte del gran espectacle del grand opera 
amb un repertori constituït sobretot per Me
yerbeer, Gounod, Thomas, Helevy i Masse- 
net. Pel que fa al ballet, aquest teatre repre
senta també el temple de la tradició amb pre
domini de la coreografia sobre la música, 
per bé que la dignitat de les obres de DELI
BES i TXAIKOWSKI dóna carni a nous es- 
timuls que són acceptais sense entusiasme. 
L’intent més important de renovació del ba
llet el féu Eduard LALO, amb la seva obra 
NAUMONA, molt admirada per DE
BUSSY, i en la quai demostrava que per a la 
“ fusió de les arts” en el ballet era imprescin
dible la ruptura amb el passai i Tallibera- 
ment de la dansa dels esteorotipats movi- 
ments de la elevació de les puntes, el movi- 
ment exclusiu de les mans i dels esquemes 
fixos. De tota manera, Tarribada del ballet 
modem amb la companyia de Diaghilev, el 
1909, es produirà Huny de Tambient oficial 
del teatre de TOPERA.

L’OPERA-COMIQUE, per bé que també 
representa la tradició estrictament francesa 
fou, en canvi, particularment pels temes rea
listes el Hoc on es donà a conéixer les obres 
més importants de Topera francesa de con- 
tingut dramàtic. CARMEN De Bizet, estre
nada aquí provoeà un gran escàndol que 
trencà la identificació de Tespectacle realista 
amb Tevasió. El seguiren WERTHER i MA
NON de Massanet que foren acceptades, tot 
i el seu final tràgic, per Testil melôdic tipica- 
ment francés. Aqüestes óperes serán identi- 
ficades ja com a naturalistes o veristes i pre
pararen Tentrada, un poc més tard, de la jo- 
ve escola verista italiana de Leoncavallo, 
Mascagni, Chea, etc. Aquest és, en resum 
breu, el panorama musical de PARÍS, quan 
apareixen els músics DEBUSSY, RAVEL, 
SATIE, STRAVINSKY, etc.

La fama Claude DEBUSSY (1862-1918), 
un dels iniciadors dels nous currents musi
cals, és atribuida a dos périodes distints. El 
primer, a principi de segle després dels sens 
éxits de NOCTURNS, L’APRÈS MIDI 
D’UN FAUNE i Tópera PALLEAS ET 
MELISANDE, i el segon posterior a la sego- 
na guerra mundial després que Messiaen ex
pliqués a Tavantguarda postweberniana la 
seva admiració per “ Claude de France” . 
Entre aquests dos périodes es produïren a 
Tentorn de Tobra de DEBUSSY, incom- 
prensions i comparacions injustes. Horn 
prefereix RAVEL per la seva estructura i a 
SATIE per la seva modernitat. Aixó és pos
sible perqué, en els moments culminants del 
nacionalisme, es veia potser Huny de la mú
sica, a DEBUSSY corn la màxima afirmació 
de “ Tesperit” francés, amb una combinació 
indefinible d’elegància, Sensibilität, imagi- 
nació i preciosisme sonor. En qualificar-lo 
d’impressionista se Tunia per analogia amb 
els pintors de l’època (Monet, Utrillo, etc.) i

es pretén d’exaltar el “ flou” (el difuminat) i 
la capacitai de traduir els sons amb les im
pressions sensitives. Aquesta imatge artifi
cial, relegada inévitablement DEBUSSY a la 
categoria parcial de músic “ post-romàntic” . 
La recuperació de DEBUSSY en el segon pé
riode es fonamenta en una imatge totalment 
distinta. Es reconeix el rigor de les seves 
construccions i la disposició dels “ tempi” 
dels elements melòdics-harmònics, tímbrics i 
rítmics. La seva técnica impressionista fou 
reinterpretada com un model per obtenir 
“ sons purs” . Aquesta segona imatge és, 
possiblement, menys parcial i més intéres
sant per a la música moderna i contribueix a 
establir una relació més ajustada entre DE
BUSSY i per exemple, RAVEL i SATIE. En 
breu sintesi, les novetats musicals del DE
BUSSY, tal com s’explica en el primer pério
de, són la dissolució de la massa orquestral 
del simfonisme alemany mitjançant Tescis- 
siô d’alguns tímbrics usuals; Talleugeriment 
dels baixos amb la divisió dels violoncels i 
contrabaixos amb Tùs freqüent de densos 
“ tremoli” ; Tús dels timbres purs dels instru
ments solistes especialment, la flauta, Toboé 
i el corn anglés. Per a expressar ressonàncies 
Hunyanes utilitza les trompes i timbals. Amb 
aquesta paleta de colors s’articula el PRE
LUDE de TAPRÈS MIDI D’UN FAUNE, 
NUAGES i Textraordinària òpera PE- 
LLEAS I MELISANDE. El segon période, 
atribuït postmortem, es caracteritza per una 
superació dels primers estímuls simbolistes, 
paral.lei al seu canvi de vida, en la quai la 
bohémia ha quedat enrere devant Téxit artis
tic econòmic i sentimental. Es parla del seu 
entorn al simfonisme amb Tobra LE MER i 
la CATEDRAL SUBMERGIDA i s’hi pale
sa un nou rigor en Tharmonia i la melodia. 
Pianisticament, demostra de forma evident 
que formava part de Tavantguarda en la re
novació del Henguatge musical. Fins i tot 
DEBUSSY es presenta en un aspecte inu
sual: la ironL cosa més pròpia d’un SATIE 
O un MILHAUD. No obstant, als uHs dels 
sens contemporanis DEBUSSY fou considé
rât corn un meritôs autor de PELLEAS ET 
MELISANDE i les seves ùltimes obres, en
tre elles les pianistiques, no foren enteses 
com una superació del primer estil, sinó com 
una recerca infructuosa del “ flou” .

El nom de DEBUSSY sol associar-se amb 
el de Maurice RAVEL (1875-1937) i proba
blement tenen quelcom de comù. Per exem
ple, Tharmonia impressionista i el refina- 
ment francés. Pertanyen al mateix medi de 
Paris i foren influenciats pels mateixos am
bients. RAVEL escriu moites vegades del 
seu deute amb Fauré, Chabrier, Satie, Poe i 
Mallarmé. També es va interessar per Boro- 
din, Mussorgski i per tot Toriental i exòtic i 
el folklore espanyol. No obstant la mùsica 
de RAVEL difereix significativament de 
DEBUSSY i tal com diu eli mateix, la seva 
direcció és oposada i més próxima a Tesperit



25

i a les melodies de la música del segle XVll. 
RAVEL es considera tan classista com im
pressionista, especialment en les seves ùlti- 
mes obres. En general les seves melodies son 
clares i tan genuïnes i pures, en la seva for
ma, corn les dels clàssics. També son Uriques 
i sovint de carácter diatonic o modal per bé 
que de vegades están subtilment matisades 
amb harmonies cromàtiques. En la seva 
anotado no apareix l’ambigüitat de DE
BUSSY quant a l’ùs de les dissonàncies i la 
tonalitat. El quadre de la personalità! de 
RAVEL es completa amb la considerado 
que degut a la prematura fama va viure ex- 
clusivament del seu treball de compositor 
sense perdre partit amb institucions oficiáis, 
escoles ni societats de concerts, per bé que 
tingué un reconeixement oficial amb la Le- 
gió d ’Honor. Corn a professional indepen
dent va acceptar encàrrecs d’ôperes, ballets, 
etc. i corn a director i concertista féu moites 
“ tournées” . La modernitat de RAVEL és 
palesa, en separar-se d’influències, i la iro
nia característica evident en el période 1905- 
1908. Els anys següents, aquest aspecte anti- 
romàntic se li accentua d’una forma normal 
en un clima dominât per STRAVINSKI i els 
encàrrecs de Diaghilev i també per SATIE, 
el precursor de la ironia en la mùsica. Les se
ves tres últimes obres, els dos concerts i les 
cançons de Don Quixot, es contradiuen en
tre si i en elles s’hi pot trobar, tant la fideli- 
tat de RAVEl a la seva època, amb voluntat 
d’expressivitat i comunicació moderna, com 
una desconsolada busca de l’ordre antic per- 
dut.

El precursor indiscutible de l’avantguarda 
musical a PARÍS és Erik SATIE (1866-1925). 
La seva música pot considerar-se en alguns 
aspectes com una reacció contra l’impressio- 
nisme. Aixó el vinculé amb Jean COC
TEAU, enemic del wagnerisme i també de 
rimpressionisme de DEBUSSY, el qual el 
considera com l’equivalent francés del músic 
alemany. SATIE practicava en la música 
una estudiada senzillesa en les connotacions 
de la melodia i el ritme. Tot això d’una for
ma enganyosa, ja que no están relacionades 
entre si d’un mode convencional, sino que 
sovint van acompanyades per harmonies 
inesperades i fins i tot per acords politonals. 
A part d’aquestes curiositats, el seu procès 
de composició és totalment diferent deis 
models anteriors, especialment en la creació 
pianística. La qualitat mateixa de les seves 
idees és d’un gènere completament descone- 
gut; melodies diatoniques per graus con- 
junts, amb petits incisos rítmics, acords so
lemnes amb grups de notes inexplicables se- 
gons les regles tradicionáis. Del llarg période 
del qual SATIE és considérât “ precursor” 
en queden sorprenents testimonis; per exem
ple, el seu interés pel teatre de marionetes, 
pel music-hall, el circ i el ballet. En algunes 
produccions en les quais hi pren part podría 
dir-se, que fins i tot, s’anticipava a les carac
téristiques del teatre “ Dada” . Això succei 
en el moment culminant de la seva vida ar
tística col.laborant musicalment en l’obra 
PARADE, projectada per Cocteau per al 
Ballets Russos de Diaghilev, amb coreogra
fía de Massine i decorats de Picasso. L’obra 
representada a Paris fou motiu d ’un gran es-

Erik Satie, per Picasso.

càndol. Era l’apoteosi d’una “ estètica de 
circ i music-hall” . SATIE va incloure no so- 
lament els ritmes de circ i el ragtime de 
music-hall, sinó també sorolls quotidians de 
la ciutat. En aquells anys d ’avantguarda es 
converti en defensor de la “ puresa del nou 
art i menyspreà convencionalismes, les co- 
moditats, els honors i la riquesa. Aquesta 
actitud s’adeia amb la seva pobra existència 
en el barri industrial de Arcueil als voltants 
de Paris. El seu humor, satiric i irònic, i la 
seva vestidura extravagant, era, en certs cer
cles de la capital, més coneguda que la seva 
música. Per això SATIE ha estât poc cone- 
gut però val a dir que influencié a tots els 
compositors joves especialment el “ CRUP 
dels SIS” format per Milhaud, Poulenc, 
Honegger, Auric Duray i La Tailleferre.

Es fa difícil de resumir breument l’extensa 
obra d’un compositor com Igor STRA
VINSKI (1882-1971), un músic complex, 
imaginatiu, inquiet i cosmopolita. STRA
VINSKI, mai no seguirà una sola ruta estèti
ca, ni tampoc no sabré acontentar-se amb 
un sol estil. Podría dir-se, que els accepté 
tots. Ho demostré amb la seva fantasia: els 
seus ballets participant del poema simfònic; 
altera la cantata i modifica l’estructura sim- 
fònica. Un tret caracteristic: l’equilibri de la 
massa sonora és constantment canviada en 
les seves obres. En NOCES, per exemple, 
substitueix l’orquestra per quatre pianos i

percussiò. A CAPRICCIO, suprimeix els se- 
gons violins de l’orquestra. A SIMFONIA 
DELS SALMS ho fa en els primers i segons 
violins i a APOLLON augmenta la part dels 
segons violoncels. El CONCERT DE VIOLI 
el contrast de l’orquestra i el solista, altera 
l’afinaciò amb dissonàncies. La seva instru- 
mentaciò, per bé que complexa, seré no 
constant sempre rica de motius melòdics i 
ampia en claredat i ritme i tindrà un gran 
poder descriptiu d’estampes poétiques. Vis
ta globalment, la seva obra és desconcer
tant. Durant determinats périodes conreé el 
“ néoclassicisme” , en altres el gust “ fauve” , 
el “ primitivisme” i el folklore popular; tam
bé se sent inclinât, potser per la sèva anima 
russa, per la música religiosa. La seva vida 
també és un neguit de situacions. Emigrat de 
Rùssia, s’instal.la a Morges (Suíssa) i es na- 
cionalitza francés. De la mé de Diaghilev i 
els seus Ballets Russos, triomfa a París. Du
rant la Segona Guerra mundial, marxé als 
Estats Units i adopté la nacionalitat nord- 
americana. Allé construí una creació musi
cal pel cinema i propera al Jazz, donant una 
nova imatge. Mor a Nova York i és enterrât 
per última voluntat a Venécia. Total una vi
da, personal i artística, convertida en un pe- 
ripie constant i extraordinari. En judiéis po- 
sitius, els critics consideren que les seves mi- 
llors composicions, foren les primeres defi- 
nides com un prodigi de riquesa de color i 
ritme. Les critiques negatives, són degudes 
contra les obres del période “ neocléssic” . 
Tant en un cas com en l’aitre, i deixant 
aquest période a l’ombra, cal reconéixer en 
STRAVINSKI un protagonista important 
en l’evolució deis gustos i l’estil musical 
d’entre les dues guerres. El PARÍS d ’aquells 
anys en fou testimoni.
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Art contemporani: missatges multisensorials

Emili Valentines, un quìdìtatìu espili de la realìtat
per Francese Catchet i Domènech

odem asserir obertament que la pin
tura de N’Emili Valentines és un fi en si 
mateixa, car finalment s’ha desempalle- 
gat d’amaneraments formais i imatges 
austeres per construir, amb l’ajuda dels 
pinzells, un paisatge rénovât, al qual hi 
ha arribat mitjançant un joc reflexiu, 
que fa contemplar-lo com a un dels pin- 
tors intéressants del moment.

Decididament, ha redéfinit els con- 
ceptes que abocaben el paisatge a un en- 
cotillament buit de suggeriments, on 
l’únic que destacava era l’ofici del pin
tor. Amb eli, la forma ja no és una con
dicio ni està alienada, albora que manté 
un frágil equilibri entre l’ordre natural i 
la contraposició del color.

La seva concepció espacial enllaça 
unes línies generals i comunes, la tradi- 
ció per una banda, amb la investigado 
deis mitjans expressius de la pintura per 
l’altra on el motiu gairebé esdevé una 
anècdota, ja que el tracta amb Ilibertat 
innata, portant-lo a uns estadis de per- 
cepció més significativa que tangible.

La figurado, i més concretament el 
paisatge, ha perdut la retòrica que l’em- 
presonava i, en Valentines, posa a 
l’abast de l’espectador que s’apropa a 
la seva obra, la insinuació d’alló essen- 
cial que, s’ha demostrat, sempre arriba 
a ser més eficaç que l’eloqüéncia.

Darrerament, el notable procès evo- 
lutiu que viu el quefer d’aquest artista, 
sembla accelerar-se cada vegada més. 
La tasca actual obeeix a una relaxació 
de l’aspecte figuratiu, però és tan sois 
una relaxament formal, que el porta in
variablement a la investigado pictórica, 
la qual cosa fa accentuar 1 ’expressivitat 
de la imatgeria que es superposa da- 
munt les teles.

Ens trobem davant d’un pintor que ha 
sabut aprofitar les possibilitats del gène
re que practica, al qual ha aconseguit 
extraure-li una cada vegada més rica va- 
rietat de textures i motllades, que es con- 
traposen, per equilibrar, al pes de la ma
tèria dels plans dibuixats en l’espai.

Més que el lligam figuratiu, allò que 
a eli li interessa és el procès purament 
pictòric, el “ divertimento” de la simfo- 
nia cromàtica sobre el cànon formai, la 
qual cosa permet que pugui introduir i 
potenciar, des dels sens quadres, una 
signifaciò volátil de l’ordre i la mesura 
naturals, que fa que els continguts tin- 
guin l’aspecte de trobar-se en suspen- 
siô, però també albora carregats de

l’atracdó del xoc significatiu, cosa que 
fa gaudir el seu treball d’una subtil ple
nitud.

No podem parlar d’una pintura de si- 
lenci, sino d’una frisança que comença 
a bullir amb força, enriquint la paleta 
amb colors vius i sobris, ampliant l’es- 
pectre cromátic més enllá de la contem
plado visual. Amb ell, un oneig expres- 
siu ha fet trontollar la impassivitat a

qué es veia conduit el paisatge i tot ele
ment tangible. I no és que el seu objec- 
tiu sigui un tipus de forma ideal, ans al 
contrari, ja que defuig de la realitat im
mediata, es Ilibera d’ella per poder 
crear, en un gest apassionat cap a la 
pròpia pintura, però mancat de tota Vir
tuosität exhibicionista.

L’aire, el vent, han calat dins els seus 
quadres, uns quadres renovadors que 
minimitzen la preséncia a tota figura 
complementária de l’entorn, i l’entorn 
ja no és la tela com a tal, sinó 1’aventu
ra de la composició plàstica, perqué 
N’Emili Valentines, amb aquesta obra 
evident i concreta, en qué ha despullat 
els temes de senzill reconeixement, ens 
ha apropat a una realitat immediata, la 
seva, on la temptativa de comprensió és 
una temptació.
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Sìncerìtat en excès
per Xavi Bosch

* ecididament avui no ha estât el meu 
dia. I això que fins a migdia tot m’havia 
ànat consecutivament bé. M’havia 
adormit poc més d’una hora tot i que el 
despertador no havia parat de sonar. 
L’aigua de la dutxa sortia adés bullint i 
adés glaçada sense que jo hi pogués po
sar cap remei. D’esma m’he preparai 
resmorzar: un entrepà de no sé quin 
pernii comprai no sé pas on. Quan he 
anat a embolicar-me’l m’he adonat que 
tot el pa era florit i ho he llençat, tot 
piegai. -Malaguanyat pernii, a les 
ecombraries! El tren que m’havia de 
dur a Bellaterra un altre dia més se 
m’ha escapat per pèls. He esperat el se- 
giient. Quan ha arribat anava pie, de 
gom a gom. No he pogut asseure’m. He 
baixat del vagó empès per una multitud 
tan marejada com jo pel tuf asfixiant de 
dins el ferrocarril. He anat de dret cap a 
classe i, oh, sorpresa! no hi havia nin- 
gù. Un company que passava prop de 
l’aula m’ha fet sabedor que tornàvem a 
estar de vaga -fet absolutament rutinari 
a Ciències de la Informació-. Con us 
deia, dones, fins aquí un dia absoluta
ment normal.

Els mais de cap han començat a mig
dia. Era el sant de la tieta i hem anat to
ta la familia a dinar plegats a casa seva. 
Tot dinant, el meu cosi ha explicat una 
història d’un seu company de curs. Ha- 
vent escoltat la narració tots hem coin- 
cidit en afirmar que allò que havia fet el 
seu company era de boig, de salvatge i 
d’incivilitat. Talment digne de tenir go- 
teres al terrai. El meu cosi, que el co- 
neix prou bé, Tha acabat de definir 
dient que és un xicot tan estrany, tan es- 
trany que es passa tot el dia escoltant 
Wagner. M’ha deixat destrossat: jo em 
passo el dia escoltant Wagner. El pitjor 
del cas és que ningú de la familia no 
s’ha queixat de la frase del meu cosi. I 
qui calla, atorga. És a dir, que tots es
tán d’acord que escoltar Wagner és de 
boigs! Jo, fins avui, tenia el complex de 
ser una mica rar, però aquesta tarda he 
visi el meu defecte macro-augmentat. 
Tota la vesprada ha estât com una ob- 
sessió: jo, marginai social per escoltar 
Wagner; jo, candidat com a rar de 
l’any; jo, centre d’estudis mèdics sobre 
la meva estranya conducta; jo... 
Aquests pensaments m’han donai, tam
bé, una alegría: jo, inútil per al servei 
militar per escoltar musiques indegu- 
des.
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Desanimat i avergonyit deis meus 
gustos he anat a la cita. Havia quedat 
per anar a sopar amb dos amies d’esco- 
la; l’un feia mesos que no el veia, l’altre 
el veig cada dia. He arribat l’últim. 
Xerra que xerraràs, a la conversa ha 
sortit la noia que fins fa poc sortia amb 
mi -i que m’ha deixat, suposo, perqué 
S Ó C  excesivament rar-. Jo no tenia ganes 
de parlar-ne. Ho ha fet l’amie que veig 
dia rera dia, que també la coneix prou 
bé. Mentre en recitava el seguit de per- 
feccions jo ni me l’escoltava -prou que 
me les conec les seves virtuts-, però 
quan ha dit que la meva “ ex” tenia un 
defecte molt i molt gran he posât les 
orelles en disposició per no deixar-me 
escapar res. I prou que no m’ha passât 
res per ait. Ho he sentit tot, i massa que 
ho he sentit! Ha dit que el defecte de la 
meva noia era el de ser molt més intel.li- 
gent que jo.

Només calia això! Prou desmoralit- 
zat que estava, m’han acabat de des- 
trempar del tot. Durant tota la sobre- 
taula no he sentit altra cosa. Pel meu 
cap només passaven imatges d’ella: 
rient-se de mi perqué ella multiplicava i 
dividia mes ràpid que no jo; ella 
burlant-se de mi perqué em guanyava 
en memòria fotogràfica; ella pegant-me 
perqué em trobava rar de tan escoltar 
Wagner; ella obligant-me a anar a fer la 
mili tot i havent estât déclarât inútil; 
ella insultant-me justament per èsser un 
inútil...!

He arribat a casa desfet. M’he posât 
un pijama que em ve tres talles curt, i 
amb ganes d’estirar-me però sense voler 
dormir, m’he ajagut sobre els llençols. 
He agafat una revista per distreure’m 
de les meves frustracions obsessives pe
rò no ho he aconseguit. He estât llegint 
una entrevista feta a un correponsal 
molt famós de televisió. Quan se li pre
gunta quina és la virtut que més aprecia 
en els amies, el brètol del corresponsal
respon que és la sinceritat.

* * *
M’he fet el propósi! d’estudiar molt a 

partir de demà per tal d’arribar a ser fa
mós. Tant famós que també em facin 
entrevistes on se’m preguntin coses tan 
trascendents com quina és la qualitat 
que més valoro en els meus amies. La 
resposta la tinc molt ben pensada. I, em 
sembla que no cal pas que us la digui: 
no s’assemblarà en res a la del corres
ponsal. •
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Josep Auferil i Costa
per Daniel Sanahuja i Capella

^ asqué a Sabadell, en la masía ano- 
menada “ Can Ros de la Parra” , el dia 
16 de novembre de 1916, fili d’una fa
milia modesta: el seu pare era empleat 
municipal i la mare cuidava de la casa i 
la familia.

Comptava set anys d’edat quan in- 
gressà en el col.legi nacional del carrer 
de Llobet per aprendre les primeres lle- 
tres sota el mestratge de Rafel Serrano. 
Fou un bon alumne però li agradaven 
més els deports que les lletres; bon afec
ciona! al fútbol i a l’atletisme, aprofita- 
va tots els moments que podia per fer 
de les seves i dedicar-se a aqüestes tas
ques.

Un dia, ja més grande!, tenia 12 
anys, aná a Barcelona amb el seu pare i 
per assumptes particulars visitaren la 
Casa Parramon, fábrica i magatzem 
d’instruments de música de tota mena i 
quedá embebaiat contemplant tot 
aquell enfilall d’instruments que eli mai 
no havia vist, i fou tanta la impresió 
que li causà, que es féu el propòsit d’es- 
tudiar la mùsica per poder tenir entre 
les seves mans una d’aquelles merave- 
lles artistiques i fer-la sonar corn aquell 
professor que els hi feu una demostra- 
ció de la bona qualitat, sobretot, dels 
instruments de corda, éssent el violi el 
que més li cridà l’atenciô. En copsà ben 
bé la sonorità! perqué a dintre seu ja 
existia la predisposició a la música, per 
quant ben sovint i amb bona veu solia 
cantar aquella melodia del sainet “ PEL 
TEU AMOR” (Rosó, Rosó, Hum de la 
meva vida...) del mestre Ribas, tant de 
moda en aquells temps, amb una ex
traordinària afinació i amb un senti
ment admirable.

No parà fins que els seus pares li bus
caren un professors de música per posar 
en práctica la seva despertada afecció a 
aquest art, i fou en Lluis Badenes, que 
tocava el violi i el trombò de vares, qui 
l’inicià en l’estudi del solfeig i de la teo
ria de la mùsica.

Més endavant quant, ja comptava 16 
anys, amplià els seus estudis amb el 
professor de violi i director de l’orques- 
tra Muixins, en Josep Costa (Marata), 
practican! aquest instrument i a l’en- 
sems perfeccionan! el solfeig i la teoria 
de la mùsica.

Havent aprobat els estudis de Crick- 
boom i altres disciplines escolars corres- 
ponents al violi, decidi començar els es
tudis de la trompeta amb el mestre lu

Alavedra, però disortadament no po- 
gué continuar-los degut a les influéncies 
que en tots els ordres exercí la guerra ci
vil.

Acaba aquesta, emprengué de nou els 
estudis que havia deixat enrera i fou 
contracta! per 1’Orquestra Continental 
per interpretar el paper de primera 
trompeta; comptaba llavors 23 anys.

L’any 1940 entrà a formar part del 
conjunt “ Ricart y su Orquesta” com a 
violi i trompeta primera, i el 1942, ha
vent conegut la senyoreta Teresa Vidal i 
Botet, hi contragué matrimoni. La ceri-

mónia se celebré el dia 18 de gener a 
l’església de la Puríssima Concepció. 
Fruitaren una nena, que li posaren per 
nom Maria-Teresa, la quai, seguint els 
desitjos i conseils dels seus pares, és una 
distingida professora de música i el seu 
prestigi i desvetllaments culturáis són 
ben coneguts per una bona part de sa- 
badellencs i sobretot pels aimants del 
sublim art de la música.

Aconsellat pels seus mestres, el nos- 
tre biografiat començà l’estudi de l’har- 
monia amb qui llavors era director de 
l’Escola Municipal de Música i Banda 
Municipal, en Josep Masllovet i Sanmi- 
quel, del quai va ser aprofitat deixeble. 
Ho demostrà ben aviat component les 
seves primeres sardanes, que tingueren 
una gran acceptació per part del públic i 
de les cobles que les interpretàven.

Formà part de la “ Cobla-Orquestra 
Molins” , que més tard es denominaría 
“ Cobla Sabadell” , durant 38 anys, la 
quai li estrenà una infinitat de composi- 
cions, sempre dintre el caire de la dansa 
catalana.

L’any 1960 fou nomenat professor 
d’instruments de metall del Conserva
tor! de Música de la ciutat, i continuant 
amb la composició de sardanes, l’any 
1973 li fou premiada la titulada “ Sar
danes a Can Deu” amb la qualificació 
de “ LA SARDANA DE L’ANY”

També tingué un gran èxit amb la 
sardana titulada 1’“ APLEC DE SABA-
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1 - Amos Moya
2 - Conserge de l'OrquesIra
3 - J. AUFERII. i COSTA
4 - Antoni Ricarl
5 - Eusebi Antonino
6 - Antonia Sampé

7 - Pere Vidal
8 - Meliti) Masoliver
9 - Joaquim Morros
10 - Santiago Oleina
11 - Joan Bla. Molins
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DELL” que no solament fou sol.licita
da per les cobles de tot Catalunya sino 
també per les de Ceret i Perpinyà i al- 
tres estaments de fora d’Espanya corn 
el Casai Català de Sao Paulo (Brasil).

Dedicat per complert al mon sarda- 
nistic, fou fundador i mestre de la “ Co- 
bla Jovenivola” , de la nostra ciutat, 
durant tres any s, i es donà el cas que el 
professor que actualment hi interpreta 
el paper de primera trompeta, en Josep- 
Lluis López, és un aprofitat deixeble 
seu.

També cal remarcar que en Xavier 
Puig, professor en l’actualitat del Con
servatori de Música de la ciutat, és 
igualment un dels seus deixebles prefe- 
rits que enlaira a nivell superior la labor 
desenrotllada dintre la música pel nos
tre biografiat Josep Auferil i Costa.

Durant tres anys, alternà l’ensenyan- 
ça i la composició amb la direcció del 
cor “ Estrella Daurada” , on va ser subs- 
tituít pel mestre Francese Olivella i 
Company per no poder continuar degut 
a les seves moites ocupacions i sobretot 
perqué aquest cárrec li absorvia un 
temps preciós que preferí dedicar a les 
seves sardanes.

Formà part de la cobla “ La Principal 
del Vallès” corn a contrabaix, primer, i 
després flabiol, i es dedica a la composi
ció. Són ja 82 les sardanes que aquest 
entusiasta de la dansa catalana ha posât 
a disposició de tots els sabadellencs i so
bretot d’aquells que fent honor al seu 
treball les punteigen en tots els festivals 
on la sardana, dansa catalana per 
excel.lència, és la reina de la festa.

Acabem aquest breu historial artistic 
amb unes paraules que en Josep M.® 
Avellaneda dedicà al nostre biografiat 
amb motiu de l’estrena de la sardana 
“L’APLEC DESABADELL” : ‘‘Aquest 
és F home senzill. Aquest és el composi
tor inspirât. Aquest és Fautor prolific. 
És aquell sabadellenc que el dia que 
Sant Pere el cridi a judici... -i que tardi 
molt, però molts anys- no hi anirà amb 
les mans buides. Portará les mans ple- 
nes a vessar de música, de dansa, de be
ilesa. I  quant li preguntin: què has fe t 
al là a la terra? Contestará abaixant els 
ulls: Jo hi he fe t ben poca cosa. Feia... 
sardanes”. •

És una gentilesa de:

PEIX I MARISC
J. BARBERÀ
Tels. 714 52 87-714 55 40

CASTELLAR 
DEL VALLÈS

Imatge ì paraula
Foto de Josep Busoms. Text de J. C.

L’ESPANTALL
Sóc Tespantall.
Faig por a tots els animals...menys 
a l’home, que és qui m’ha engiponat de 
forma estrafolària.
Sóc l’espantall de nom i de fet.
Ah! però no ho sóc de earn ni ossos, no,

O a

tot un estil

XÏÏ7»
M(J3LE

DISSENY I DEC («^ACIÓ
SantCugat.ll Sabadell
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Cinema

Hitchcock i et cinema negre
per Jordi Graset Cine Club Sabadell

i  . I cicle Hitchcock que organitza Cine 
Club Sabadell em dona l’oportunitat d’am
pliar l’apropament al cinema negre nord- 
americà (1930-1950) publicat als números 
49-51-54-56 i 57 d’aquesta revista, els tres 
darrers dedicats als anys quarantes. 
REBECCA, primer film nord-americà de 
Hitchcock és, justament, de 1940. Si ja de 
per si és difícil delimitar el gènere negre a 
partir d’un gènere matriu com el policíac o 
tangencial com el “ thriller” , encara ho és 
més establir-ne el grau de relació, interacció 
o pertinença d’un autor com Hitchcock, la 
característica més rellevant del qual és 
situar-se “ au delà” d’aquests générés (1), 
recreant-los tot i respectant-ne, essencial- 
ment, restructura.

Qualsevol estudi de gènere requereix tres 
ordres de consideració: temàtica, estètica i 
estilística. Des del punt de vista temátic, di- 
fícilment trobaríem un altre autor més inse- 
rit en el gènere negre. El fet criminal, d’ac- 
ció o d’intenció, és una constant en quasi 
tots els Hitchcock. Lligat a ell, la dicotomia 
innocència/culpabilitat, i, a partir d’aquest 
eix vertebrador, molts dels temes recurrents 
del negre: I’home -o dona- atrapats, la trans- 
ferència de culpabilitat, el doble, l’amnèsia 
associada al crim, el passât tenebrós, la pos- 
sessió, el sexe com a element pertorbador, 
amb tot un ventali de manifestacions que in- 
clouen les inclinacions edipiques, incestuo- 
ses o homosexuals, el psicópata. Terror judi
cial, la denuncia de la deshumanització de 
Taparen jurídico-policial, els prejuicis so
cials enfront del fet delictiu i la morbosità! 
que Tenvolta. Encara que la llista no és com
pleta, la coincidéncia temàtica, sobretot a la 
vessant psicologia criminal, és inqüestiona- 
ble. Però, quins “ thrillers” o “ drames poli- 
cíacs” de Hitchcock són films negres ate- 
nent a la visió del món que ens donen (as- 
pecte estétic) i a la manera com aquesta visió 
es concreta en termes narratius (aspecte esti- 
lístic)?

Atés que Hitchcock és un revisitador 
contumaç del “ thriller” , em sembla una re- 
feréncia escaient la definició que Jerry Pal
mer (2) dóna de les obres d’autors negres ca- 
racterístics com Hammet o Chandler, a les 
quais qualifica com a “ thriller negatiu” : 
aquell en qué, malgrat que Theroi venç la 
conspíració restablint Tordre, la sensacíó de 
fragilitat d’aquest ordre, i el desassossec que 
aìxò comporta, persísteix. En moites 
novel.les negres i films negres, ni tan sois 
podem parlar d’heroi i el personatge prota
gonista és, sovint, impotent davant la cons- 
piració entesa en un sentit ampli, fins i tot 
metafísic. És un home atrapa!. El final feliç 
s’oposa, per coheréncia, a Tesséncia del ne
gre (3). Però d’aquesta consideració estètica 
no es pot deslligar Testilística, grácies a la 
qual es pot suggerir un fais final feliç sota un 
aparen! final convencional. NOTORIUS

Falso culpable ( The Wronü Man-1956).

n’és un bon exemple. Quan, en el darrer pía, 
Hitchcock ens planta de cara a l’impotent 
Alex (C. Rains), humiliât i trait per la dolça 
Alicia (I. Bergman), tenim una sensació 
d’injustícia que ultrapassa el final “ feliç” i, 
a Tensems, Talliberament de Theroina és, 
també, el nostre. Aquesta multiplicitat 
d’identificacions no té Hoc amb alguns per- 
sonatges absolutament negres, freqüent- 
ment secundaris, corn la Mrs. Danvers de 
REBECCA o la Milly de UNDER CAPRI
CORN. Cap d’aquests films no pertanyen al 
généré negre perqué, tot i contenir aquests 
tipus negres, el tractament és clarament me- 
lodramàtic. Per altres raons, tampoc no hi 
pertany SUSPICION, una história negríssi- 
ma blanquejada per al llenç en contra del 
desig de Hitchcock. L’ambigüitat de NO
TORIUS és la de SHADOW OF A DOUBT 
i la de THE PARADINE CASE, una ambi- 
güitat moral fruit d’una determinada posa
da en escena i, encara que, als dos films, 
Tassassí será degudament castigat -aspecte 
que analitzaré més endavant-, la fascinació a 
qué está sotmes Tespectador fa que es qües- 
tioni a si mateix creant-se-li un dilema moral

cTTkLq:
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i una torbació própia del negre més genuí.
La fascinació neix tant per la manera com 
els mostra Hitchcock com per la manera 
com els veiem a través de les persones que 
están enamorades d’ells. L’oncle Charlie (J. 
Cotten) de SHADOW OF A DOUBT és, 
aparentment, un ciutadà més respectable 
que aquests dos pacifies personatges que ju- 
guen a im ag inar crim s perfec tes 
-personatges tipies de Lang o Siodmak-. | 
L’oncle Charlie mai no ens és mostrat en la , 
seva cínica activitat assassina. És un home I 
“ charmant” , a qui solament rebutjarem a 
mesura que Tamenaça sobre la seva neboda 
-amb qui ens identifiquem plenament- va 
prenent cos. Tampoc no presenciarem el 
crim de Maddalena Anna Paradine (A. Va- 
lli) a THE PARADINE CASE -la seva reite
rativa reconstrucció al llarg del procès arriba 
a fer-lo monôton-, en canvi, la mirada sere
na i penetrant de la Sra. Paradine -eix verte
brador d’una posada en escena feta de pa- 
noràmiques laterals- no ens deixa mirar en- 
lloc més. Un sentiment inquiétant, barreja 
d’afecciô, fascinació i rebuig, projectem en
vers aquests dos personatges, capaços d’exe- 
cutar fredament els sens crims. THE PARA
DINE CASE és un negre tipie de Tèpoca: 
alienació/obsessió sexual, dona fatal i cruel- 
tat -hi ha d’altres exemples d’assassinat de 
minusvàlid, el més famós, la dona paralítica 
de KISS OF DEATH (El beso de la muerte),
1947, d’Henry Hathaway, que Udo (Ri
chard Widmark) tira escales avail-. També 
SHADOW OF A DOUBT és ben represen- 
tatiu de tot el corrent doble personalitat que 
envai el negre dels quarantes, des de GAS
LIGHT (Luz que agoniza), 1944, fins a la 
pura alienació de A DOUBLE LIFE (Doble 
vida), 1948, ambdós de G. Cukor. El fallit 
personatge de “ Johnnie” (C. Grant) de 
SUSPICION hagués augmentât la de per si 
llarga llista d’una àmplia varietat de tipus 
des de DR. JECKYLL AND MR. HYDE, 
1941, de Victor Fleming, fins a MONSIEUR 
VERDOUX, 1946, de Ch. Chaplin. L’evo- 
cació persistent de la temática del desdobla- 
ment de la personalitat correspon tant a un 
estât animic propi del période bèl.lic corn a 
la forta implantaciô que dins la societat 
americana anava prenent la psiquiatría. La 
intrusió de l’inexplicable dins del quotidià, 
essèneia del fantàstic, és, també, una carac
terística freqüent del généré negre, que s’evi- 
dèneia per aquesta disassociació de la perso
nalitat. Una confluèneia que es donava en 
Poe, punt de referèneia literària básica tant 
de la novel.la policíaca com de la de terror, 
autor de qui Hitchcock era un fervent lec
tor. Els fantasmes de la casa Usher es consu- 
meixen, novament, a THE SECRET BE
YOND THE DOOR (Secreto tras la puerta),
1948, de Fritz Lang -El SPELLBOUND 
languià-, a EXPERIMENT PERILOUS 
(Noche en el alma), 1944, de Jacques Tour-
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“ Encadenados” .

ner, o a REBECCA, tot i les diferéncies gé
nériques évidents entre aquest i els altres dos 
films.

ROPE és un negre de psicologia criminal 
que supleix l’ambigüitat pel diseurs filoso
fie. Tot i que inaugura una tradició que do
nará films tan intéressants com COMPUL
SION (Impulso criminal). 1959, de Richard 
Fleischer, o IN COLD BLOOD (A sangre 
fría), 1967, de Richard Brooks, entre altres, 
li manca I’agilitat narrativa i dialéctica de 
molts altres “ thrillers” anti-nazis, una qües- 
tió que en Hitchcock sempre resulta un xic 
estereotipada (NOTORIUS, LIFEBOAT...). 
Molt més intéressant és STRANGERS ON 
A TRAIN, un film magistral entorn del te
ma del doble. Guy (Farley Granger) no voi 
participar en I’intercanvi criminal que li pro
posa Bruno (Robert Walker), però es bene
ficia del fet que aquest prengui la iniciativa. 
Guy es troba sota l’influx de Bruno i el seu 
comportament resulta ambigu, corn ho és 
l’entremat de relacions afectives i d’atrac- 
cions sexuals que lliguen aquests personat- 
ges de Patricia Highsmith. Però, en general 
Hitchcock no té la negror d’un Siodmak ni 
d’un Lang, autors amb els quais manté 
molts punts de contacte. L’assassinat, des 
de la perspectiva moral de 1’autor, sempre és 
condemnable, una posiciò amb la quai es 
correspon l’ètica de l’espectador a través del 
procès d’identificació, mentre que, en Siod
mak -una obra negra cabdal que exigeix un 
estudi per si sola- es manifesta, sovint, una 
clara simpatia per Tassassi, com és el cas de 
THE SUSPECT. El personatge que inter
preta Charles Laughton arriba a l’assassinat 
d’una manera natural, m’atreviria a dir, jus
tificada. Siodmak té molta cura a la posada 
en escena per evitar que T espectador senti el 
rebuig instintiu al fet físic de l’assassinat. 
L’espectador és al costat de Laughton i pa- 
teix perqué no Tatrapin. Si, finalment, el 
personatge decideix entregar-se a la justicia

no és per un imperatiu étic, sinó, únicament, 
per protegir un (altre) ser innocent, amb la 
qual cosa prova la seva honradesa. Lang, 
sense arribar a la transgressió de Siodmak, 
ens mostra, en molts films, el ciutadá mig 
modélic, inclòs el policía, en la fina ratlla 
que separa el bé del mal. Tordre del desordre 
i que, de fet, contínuament traspassa, arro- 
segant amb eli Tespectador (FURY, THE 
BIG HEAT...). Les consideracions ético- 
socials deixen de ser el motor de les accions 
d’aquests personatges que quan tornen al 
costat de la Ilei, ho fan, sobretot, per egois- 
me vital. En Siodmak es produeix una sim
biosi total entre les seves preocupacions i el 
gènere negre com a mitjà més idoni per 
expressar-les. Similarment passa amb Lang, 
si bé el seu univers és més obert i de superior 
ressonància social, mentre que Hitchcock 
més aviat manlleva al gènere allò que més 
s’integra al seu estil. I és justament en aquest 
aspecte formai on més ostensibles es fan les 
diferéncies. El tractament musical, un ro
manticisme més accentuât, uns ambients 
més propis del “ thriller” o del melodrama 
d’època que no del gènere negre, que és molt 
més urbà, el “ rol” protagonista de les seves 
heroines, en general, unes rosses ben oposa- 
des a les rosses fatidiques habituais del ne
gre, la violència més suggerida que evident, 
les mateixes organitzacions de por i tenebra
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-en Taguda definiciò de Pere Cornelias-, 
molt més pròpies del “ thriller” , la naturale
sa de joc de moites situacions i la ironia amb 
què les tracta, i la importància que té el 
“ suspens” com a motor de Testructura na
rrativa, aspecte cabdal a Thora de diferen
ciar el negre del “ thriller” . I això es fa pa
tent, fins i tot, en el film, per a mi, més ne
gre de Hitchcock: THE WRONG MAN, 
que té una cadència, un to intimista i una 
“ manca d’acciò” que el fan un negre dife- 
rent. De fet, el mateix Hitchcock, -i això 
confirma Texposiciò anterior- ens prevé, 
abans que penetrem a THE WRONG MAN, 
que és un film diferent als que ens té acostu- 
mats. THE WRONG MAN ens retrotrau, 
vint anys després, a YOU ONLY LIFE ON
CE (Sólo se vive una vez), de Fritz Lang, 
també protagonitzat per Henry Fonda, que, 
amb la lògica diferència d ’edat i de situaciò 
social, compon un personatge atrapat total- 
ment identificable d’un film a Taltre. Amb- 
dòs desenvolupen la mateixa temàtica: un 
home acusat i empresonat injustament per 
un error d’identificació i, fins i tot visual- 
ment, tenen molt en cornu -la posada en es
cena de la seqüència de Tempresonament ho 
evidèneia-. Consequent amb un planteja- 
ment deliberadament negre, Hitchcock sub- 
verteix, hàbilment, el final, relativament 
feliç (el film e.stà documentât fidelment en 
un fet real) de THE WRONG MAN: la do
na, internada en un centre psiquiàtric, es re
cupera totalment de la depressió nerviosa al 
cap de dos anys. D’això ens n ’assabentem 
per un rétol sobre una foto fixa de Miami, 
mentre que la darrera imatge viva, la del pia 
anterior, és d’una desolació absoluta: Rose 
(V. Miles) és impotent de reaccionar a la bo
na nova que el seu marit és lliure de tota sos
pita. THE WRONG MAN és un drama ne
gre que té Hoc en escenaris ordinaris, un 
Hitchcock una mica diferent i que, per això 
també, ens mostra quin és el gran de relació 
entre Hitchcock i el gènere. Després de THE 
WRONG MAN, un i Taltre aniran per ca- 
mins divergents.

Nota: Els titols dels films de Hitchcock solament 
figuren en versió original. Donat que 
aquest escrit es contextualitza dins del con- 
junt de treballs sobre I’autor que Pere Cor
nelias està publicant, no m ’ha semblât 
oportú sobrecarregar l ’escrit amb més da- 
des de les indispensables.

(1) : Entre critics i historiadors no hi ha, en absolut,
un criteri unificai sobre quins són els films de 
Hitchcock que s ’inclouen dins del gènere ne
gre. Amb els que hi ha una superior coinci- 
dència és amb SHADOW OF A DOUBT, 
STRANGERS ON A TRAIN i THE 
WRONG MAN. Contràriament, algún autor 
inclou la majoria de films dels quarantes i 
una bona part dels cinquantes, fins i tot 
“thrillers” purs, corn SABOTEUR.

(2) : THRILLERS, LA NOVELA DE MISTE
RIO, (Thrillers. Genesis and structure o f a 
popular genre), 1978. Editât en castellò pel 
Fondo de Cultura Econòmica de Mèxic.

(3) : Em remeto a Taclariment (1) de l ’article pu-
blicat en el nùm. 56.

(4) : Em remeto al comentari al respecte que figu
ra en el núm. 54.
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Mìscel .lanía

UNA “ TRAVIATA” 
SENSACIONAL

reiam que amb les dues re
cents representacions de Topera 
verdiana “ La Traviata” T Asso- 
ciació d’Amics de TÓpera de la 
nostra ciutat ha arribat a la seva 
cota més alta. Tots els múltiples 
elements en joc que configuren 
la posada en escena d’una ópe
ra han coincidit aquesta vegada 
en un nivell d ’excel.léncia per 
damunt del qual ja és difícil as
pirar. Però, a més, aquesta 
“ Traviata” ens ha deparat dues 
grans sorpreses, que no podem 
deixar de fer Huir fins i tot per 
damunt deis valors prou évi
dents de tota la resta. La prime
ra sorpresa la constitueix aques
ta jovenissima soprano Carmen 
González, tan nova en el gènere 
operistic que no havia fet enca
ra la popular òpera basada en 
“ La dama de les camèlies” . El 
domini que Carmen González 
exerceix sobre la seva impres- 
sionant facilitât vocal és pròpia 
d’una cantant experimentada. 
A sobre hi hem d’afegir la seva 
grácil i delicada figura, tan 
apropiada al personatge, i el 
seu dramatisme escènic, contin- 
gut però eficaç. L’altra sorpre
sa ens Tha donada Tescenògraf 
i director d’escena Francese 
Ventura, conegut i admirat 
conciutadà. Tret del convencio- 
nalisme habitual en el segon ac
te, les altres tres escenificacions 
són d’antologia, tant en magni- 
ficèneia corn en estètica.

L’orquestra i el cor, ambdós 
tan nostres, van estar a l’altura 
de les circumstáncies.

I una cosa que volem posar 
de relleu, al marge de les repre
sentacions en si mateixes, és 
Tatenció que hi han prestat els 
mitjans de comunicació de la 
capital. Semblava corn si fins 
ara mantinguessin una certa re- 
ticèneia respecte a la tasca 
d’Amics de l’Opera, i ho diem 
generalitzant i salvant-ne algu- 
nes excepeions que són 
d’agrair. Però per fi han coinci
dit tots ells a reconèixer oberta- 
m.ent la consolidació de la tasca 
opertistica i simfônica i a 
tractar-la diferentment d’un cu- 
riós i esporádic fenòmen co
marcal. J J

TEATRE

em conegut un grup escè
nic, el “ Treçteatre” , dirigit per 
Pere Arcas.

Ha donat dues representa
cions de “ Joc de dames” a 
Tauditori de TObra Cultural de 
la Caixa, el 19 i el 21 de febrer.

“ Joc de dames” és una peça 
breu, d’un sol acte i d’una hora 
escassa de duraeiô. L’autor: 
Jean Clude Danud, parisene, 
nascut Tany 48. Té ùnicament 
tres personatges femenins, i es 
pot dir que el seu objecte és una 
exploració virulent en les pro- 
funditats animiques i sensorials 
de la dona. Però una exploració 
en clan d’humor negre, a través 
d’un seguit d’efectismes sarcás- 
tics i imaginatius. La teatralitat 
hi és servida amb una graduació 
mesurada i eficaç.

Cal dir que les tres protago
nistes -perqué ho són els tres 
personatges- troben cada una 
d ’elles una in te rp re tac ió  
excel.lent en Susagna Navó, Jú- 
lia Lora i Anna Vilas. Cada una 
en un tipus humá ben distint.

Augurem al grup nous i con
tinuais encerts. Només vol- 
driem aconsellar-li que si reinci- 
deix en obres breus en posi dues 
en una mateixa sessió.

RODA DE TEATRE 
DE CATALUNYA

er cinquena vegada s’ha cé
lébrât la RODA DE TEATRE 
que organitza anualment TAs- 
sociació del Personal de la Cai
xa de Pensions, i també hi ha 
participât la nostra ciutat a tra
vés del Grup Spill i de la Socie
tal Coral El Ciervo; el primer 
amb la programació de Tobra 
“ La mitja lluna” , que ha estât 
representada a Alpens, Ban yo
les, Molins de Rei, Sant Feliu 
de Llobregat i Torroella de 
Montgri, seguint el rodatge de 
“ La Roda” , i la segona com a 
estatge on han pogut presentar 
les seves respectives obres al pú- 
blic sabadellenc els grups de les 
poblacions que hem esmentat.

La “ Roda” és, dones, un in- 
tercanvi teatral entre grups i lo- 
calitats de Catalunya que bé 
mereix poder tenir una llarga 
continuitat. Els la desitgem sin- 
cerament.

A la senyora 
Maria Teresa Boix i Puig

CORAL DE CAMBRA 
DEL CONSERVATORI 

DE MÚSICA

lau-me assabentar-li que el 
diumenge dia 17 de gener, festi- 
vitat de Sant Antoni Abat, vaig 
assistir a la missa que en honor 
d’aquest Sant tingué Hoc a TEs- 
glésia de Sant Feliu, en la quai 
prengué part la Coral que vostè 
dirigeix, col.laboran! aixi al 
major Huïment de l’acte que se 
celebrava.

Crée un deure, corn a profes
sional de la música, parlar-li de

Tactuació d’aquest Conjunt, 
puix em causà una agradable 
sorpresa la perfecció que impri
mi a totes les obres que concer- 
tá, en les quais no mancà ni per 
un moment una emotività! ex
traordinària que féu doblement 
intéressants les obres interpre- 
tades. La seva encertada i enèr
gica direcció i sentiment musi
cal, no hi ha dubte que contri
bui i contribueix definitivament 
a Tèxit que indiscutiblement 
obté i ha d’obtenir aquesta Co
ral en totes les seves interpreta- 
cions.

Sobre aquesta “ Sensibilität” 
demostrada, un gran director 
d’orquestra i violoncelista cata- 
lá, del qual vaig tenir la sort de 
rebre algunes poques Hiçons, 
deia: “ El eos humá está dotât 
d’una colla d’elements que in- 
trodueixen dintre nostre els sen
timents que la diversità! de la 
vida ens propicia. Un d ’aquest 
és la “ sensibilità!” , que a voltes 
ens transporta a paratges fora 
del món en qué vivim. Quan 
aixó succeeix, quan aquesta 
“ sensibilità!” és somoguda per 
efectes adeptes al nostre esperi!, 
sentim com se remou el nostre 
ser i gaudim meravellosament 
d’aquella causa que ha desper- 
tat en nosaltres aquest senti
ment” .

Quanta raó tenia el mestre! 
Cree que aixó em succeí a mi en 
aquells moments que, tot unint- 
les, es desgranaven les notes 
d’aquelles melodies que els seus 
autors no solament impregna
ren d’una extraordinària “ sen
sibilità!” , sinó que confiaren el 
seu saber, la seva inspiració i el 
seu sentir a Corals com aquesta 
a la que em plau referir-me.

Felicitats, senyora directora! 
La meva enhorabona, amies co-

GISBERT Art
Ram bla, 30 Tel. 725 43 69 SABADELL

ristes!. Continúen els estudis 
musicals que han d ’ésser la base 
de la vostra labor, i elsj amics del 
cant coral i els vostres admira- 
dors US agrairan el sacrifici que 
aixó representa en pro del per- 
feccionament de les obres que 
en el decurs de noves actuacions 
els anireu oferint. Per molts 
anys! D.S.C.
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M U T U A
.SABÁDELLENCA
D'ACCIDENTS

MÙTUA
SABADELLENCA
D ’ACCIDENTS

Mutua Patronal 
d’Accidents de Treball 
ndm. 16

IlLA, 45 - TEL. 72513 00
SABADELL

Sabadell grafie

En una fleca de casa nostra, hom hi pot 
veure cada dia el nostre pa de idem.
Pa de pagès amò quatre barres... 
(Demanem que mai ens falti a la taula. 
Ni a l’esperit...).
-Aquesta foto té “ miga” ...

A la Torre de l’Aigua 
(quanta bona tinta fa gastar!) 
li renten la cara. Quedará nova. 
(Desmentim el que hom pot pensar 
que aquest cable sigui per a ùs 
d’un transbordador aeri...).

Sant Cugat, 41 - Tel. 726 98 38 
SABADELL

V f  m S T #  Í 7 7 € l  
S A R A  m u .

CO M PR A -VEN D A
Monedes de tots els països, 
époques i metalls.

Pagament en efectiu a preus 
màxims, segons qualitats.

Especialitat en subhastes 
pùbliques i per correu.

Enviem catàlegs d'oferta a qui 
ens ho so l.licit.

Carrer Sant Jaum e, 4 
Tel. 725 85 16 
08201 S A B A D E L L

Rambla de Sabadell, 82 
Tel. 726 57 85 

SABADELL
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Al pas dels dies .per Joan David

Negre, Sala d’Art 
JOSEP CANEELES
Candles aprofundeix en les 

imatges, amb I’estimul inicial 
de les obres que les han inspira- 
des i que formen part del con- 
junt, que moites de les vegades 
hem deixat passar creient-les 
fruit d’una pura abstracció, sen
se pensar que de fet formen part 
d’un naturalisme informatiu 
del quai l’artista n’ha estimât la 
fragmentado i que corresponen 
a un fet formai de la cosa viva 
amb què s’ha vist inclosa.

Si les formes son sempre for
matives en el context de l’obra 
integral, no deixen, però, 
d’expressar-se corn a resultants 
d’un esperit creatiu. El respecte 
que l’artista estableix en 
reproduir-ne moments de con- 
cloent expressivitat pren un Hoc 
preminent.

Galeries Rovira 
A. CARNICÉ

Aquest pintor, ágil i conse
quent, ha exposât una rica 
col.lecció d’obres en la qual ha 
incorporât un llenguatge gráfic 
més explicit. Una evolució que 
evidencia el seu of id, la se va 
professió.

La riquesa del color, l’enfo- 
cament adient de cada tema són 
plasmats justament a la tela, 
d’un marcable capteniment.

Albert Camicé s’exigeix en 
l’execució de cada obra, persis- 
tint a realitzat l’obra que a eli li 
piau expressar-se amb plena 
autoritat.

“GALERIES
ROVIRA’’

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

Galeries Rovira 
FRANCESC ROMAN

Rom an, de l ’Agrupaciô  
d ’Aquarel.listes de Catalunya, 
d ’origen base, resident tempo
ralment a la ciutat de Reus, ex
posa un conjunt sel.leccionat 
d ’obres per primera vegada a 
les Galeries Rovira de la nostra 
ciutat. La categoria artística 
d ’aquest aquarel. lista és franca- 
ment notable i fa  honor a la 
nostra “Associació” de manera 
principal pel que fa  a la provin
cia de Tarragona.

Sigui, dones, per primera ve
gada benvingut a casa nostra. 
Degut a la qualitat en què re- 
produeix el paisatge i a la tècni
ca emprada, ens duu el record 
del nostre inolvidable Vila Cin- 
ca.

Pintor que interpreta el mo
m en t ágil de l p a isa tg e  
describint-lo amb tons frescos i 
lluminosos a Tensems que es 
perfila dignificant un diríem 
classicisme espiritual i técnic.

La feina de Taquarel.lista 
sempre i en tot moment ens duu 
a una contemplació d ’unes so- 
lucions véritablement justes i 
plaents.

Obra, en conjunt, que mereix 
un reconeixement complet.

Intel.lede Art 
E. VALENTINES

L’any 1982 el pintor, jovenis- 
sim, Valentines, ens sorprenia 
amb una selecció de la seva 
obra en les estimables Galeries 
Comellas; els comentaris que en 
la nostra revista vam escriure en 
feren rehuir una vocació que la 
definiem com a plena, i amb un 
enfocament deis temes pictórics 
de composició asserenada i amb 
una entesa de resolució que 
francament la feien envejable. 
Avui, aquell mateix grau de 
Sensibilität s’empra amb la ma- 
teixa Sensibilität tot i la diferén- 
cia de tècnica interpretativa; 
l’obra se’ns presenta amb un 
agençament més expressiu i po- 
driem dir-ne, més d’acord amb 
el temps i les caractéristiques de 
la major part de la nova pintu
ra, estructurant-se dins uns va
lors intensament expressionis- 
tes. L’obra actual suggereix, 
dins la fusió més Intel.lectualit- 
zada, I’encetament d’un nou i 
gran esforç. Plena compenetra
do de fons i de forma; plena de 
responsabilitat, en la qual

s’allunya el Joc imprevist i que 
estava en posseió d’un ferment 
viu que ens prediu avang fructi- 
fer.

És ben cert que en aquesta 
obra, aixi la d’un bon artifex, 
no hi ha limitació de temps ni 
d’afany; en eli la dedicado es 
confon amb la vocació i aques
ta darrera amb la creació; l’ar
tista ja no s’encalla per cap raó, 
tot i que en el fons resta sempre 
insatisfet.

En art certament no existeix 
la vellesa, si que excés de tre- 
ball, noble fer de qui voi pujar 
cada vegada més amunt.

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL

Intel.lede-Art 
JOAN MOIX 
i BARNOLA

Al seu día, vaig escriure la 
presentació de l’obra de Joan 
Moix, que s’imprimí en el Catá- 
leg, i cree jo que amb una for
ma i concepte totalment hones
tos; amb reproduir-la n’hi bau- 
ria prou, mes en aquesta secció 
cree indispensable d’afegir-bi 
uns breus comentaris. Que en 
podríem dir de coses ben 
adients al cas.

Ara em pIau de reproduir-ne 
algunes que jo cree més impor
tants:

Hi ha l’aventura que s’inscriu 
en un futur estimable. L’evasiô, 
en quant es recrea en els sim- 
bols que recullen tota la poesia 
que l’obra comporta i que s’es- 
muny de contraposar art i natu
ra, ja que més aviat s’expressa 
amb plena harmonització.

En la majoria de les obres hi 
veiem gracia i mai per mai om- 
nipotèneia.

Decorativisme substanciós, 
pintura de Hums i ombra que es 
defineixen amb senzillesa.

I per damunt de tot, bi ha 
l’aventura que s’inscriu amb un 
factor estimable.

COSTA SOBREPERA
Per què la seva obra podem 

considerar-la corn a una obra 
bella?

És precis contemplar-ne la

unitat que resplendeix en la tra- 
jectòria del conjunt, captar-ne 
les combinacions, no limitar-se 
a cada planta, a cada roca, a ca
da mar o cada ciutat, de forma 
aïllada. És precis sintonitzar-se 
amb el ritme que informa la tra- 
jectória lluminosa del conjunt; 
l’harmonia del cel i de la terra i 
del mar i l’enquadrament de to
ta figuració. Color, Hum, di- 
buix han de posseir un sentit 
d’unitat.

Costa Sobrepera ha buidat en 
la seva obra un dolí d’humani- 
tat. És un pintor que raona, i 
resol problèmes d’espai i pro- 
funditat i en fa complement 
amb una grácia totalment per
sonal. Sembla que ens fa sentir 
la millor part d’aquesta vida 
que un dia va determinar-se a 
quantificar amb normes con
cretes, el seu paisatge.

Gabarro Art
CARRILLO

Els temes plantejats i al seu 
temps realitzats, acrediten la 
confluéncia que en Tobra s ’en- 
treveu i per la qual, el pintor 
percep amb una estil propi, 
descubrint-se com a home d ’ac- 
ció i de Sensibilität alhora. 
Tractem, ara, d ’una obra fran
cament contrastada en qué amb 
especial interpretado, s ’allunya 
deis conceptes que regiren uns 
temps la pintura noucentista ca
talana. Es pintura la impressió 
artística que volem valorada 
com a formant part d ’un realis
me a l ’espanyola a la quai po
dríem aplicar les anotacions 
que un dia deixà escrites Jean 
Cassou: “perfecte exemple de 
realisme espanyol, per la pecu
liar manera d ’ajuntar-se el pin
tor a una realitat palpable, pel 
gust délibérât i sincer, corn po
pular i rùstec, per les coses fa 
miliars, pels objectes senzills, 
en els quais es demostra la seva 
simplicitat, per Tamistat cordial 
dels éssers de retrobament quo- 
tidià de la figura humana tal i 
com es presenta en rnig de la se
va c ircu m stà n c ia  i en 
condicio”.

ANDRES HISPANO
La pretensió de l ’artista és de 

crear una obra personal i d ’açi 
que aquest afany l ’estimula. 
No és Tobra estéril, ja  que aco
pla Texecució del dibuix com a 
alement que preval a unes colo- 
racions i formes d ’expressió 
plenes de dignitat i que fluctúen 
entre conceptes figuratius i 
abastractes. Per damunt de tot 
jo  valoro per damunt del con-
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junt, el dibuix figuratiu total- 
men t dominant, cosa que fa  
pensar que les interaccions que 
ofereix el conjunt exposât, s ’ôn 
fruit d ’unes estructures mentals 
latents, i que un dia, més aprop 
O més Iluny, deixaran un fruit 
certament estable i prolific.

CAU D’ART 
SABADELL

Plaça de les Marquilles, 2 
Tel. 726 07 35 
SABADELL

Cau d’Art
RUEDA

Jove pintor que aporta una 
obra plena d’una dicció lírica; 
sap dotar-la d’atmosfera. Les 
teles guarden una placidesa ple
na d’harmonia. El seu croma- 
tisme suau, lleuger és, però, 
profund. Molt anímic.

La llum que sap il.luminar els 
seus quadres és una llum espe
cial, plena de matisos; sembla 
talment que hagi d’evaporar-se, 
fondre’s en la mateixa tela, per 
quedar-hi una petja indeleble. 
O irreal.

Pintura que inspira o sugge- 
reix encanteri. Una mena de 
sentiment d’evasió, però cap 
endins. Pintura que fa pensar 
en intimitat. Amb serenor. 
Rueda ha exposât, unes setma- 
nes després a GABARRO 
ART, també amb notable éxit.

Galeria
Cayellas-Senserrich 
ESTHER MIÑANA
A la Rambla, 58, el dia 12 

d ’aquest febrer, s ’ha obert una 
nova galeria d ’art, la qual s ’ha 
inaugurai amb una exposició 
amb obres d ’aquesta artista. El 
titol d ’aquesta mostra ha estât 
dedicai a “Homenatge a la do
na”, tota vegada que es basa en 
la figura femenina -el nu.

Esther Miñana ens ha ofert 
una molt grata sorpresa en 
aquesta ocasió que ha merescut

l ’aquiescéncia deis visitants.
A l ’acte de la inauguració es 

feia difícil poder contemplât ca- 
dascuna de les obres, tanta fou  
l ’afluéncia de public que hi con
cor regué. Hi havia ambient; i 
bons comentaris, que es van fer 
extensius a la decorado del pro- 
pi local, encertada i adient.

Quan a l ’obra direm que es 
palesa la Sensibilität i Originali
tät de l ’artista. / el bon gust. 
Una exposició que es valora po- 
sitivament.

Académia Belles Arts 
CLARA CARDONA  

I VALES
L’obra de Clara Cardona 

se’ns ofereix com a pintura dis
ciplinada, motiu pel quai cap- 
tem clarament valors que ens 
identifiquen amb una manera 
de fer que no ofereix dubtes 
quant a interpretació.

L’obra s’orienta en un procès 
que ens apropa a l’academicis- 
me. Facilitât en l’ofici, amb la 
qual no es perden ni la grácia ni 
la seguretat amb qué s’ha em- 
prés la representació.

Just i ben sentit el mécanisme 
que l’ha informât. Les pintures 
segueixen pel camí de la sinceri- 
tat pictórica i s’objectivitza 
amb un afany de plaure a l’es- 
pectador, deixant de produir-se 
amb exageracions, intentant pe-

Recuperació i 
Promoció de la Ceràmica SALUT, 3 - SABADELL

rò, sorprende amb el bon gust i 
dibuixant-ne en tot moment el 
motiu amb el que l’obra ha es
tât plantejada.

Negre. Sala d’Art 
PEPA BEOTAS

Una vegada més les obres que 
exposa Pepa Beotas, es mouen 
dins els limits que reclouen fi- 
nor i intimitat; es fa précis valo
rar el joc d’harmonies cromàti- 
ques que rellisquen per damunt 
de les teles i que ens oferiexen 
un aiguabarreig de colors, ben 
pensats però, com si es tractés 
d’un post-impressionisme llu- 
minôs, visió romàntica d’un 
món que recull la matèria pictó
rica allunyant-se de la cruesa 
dels colors contrastais en les 
quais la pinzellada personalit-

zada deixa ben escrita la valora- 
ció d’un estil expressiu d’una 
acciò que és un crédit perma
nent de Sensibilität.

No hi ha en ella la primada 
del color davant l’expressió de 
la forma. L’una amb l’altra 
formen un complet, seguint, 
però, ja de temps, prefigurada 
la mostra en una actitud que ja 
de temps és definida.

M d rc s  I 
M ^T L L ures

errccaL
G rè c ia . 140, b a ix o s  ■ T e lè fo n  725 81 42 

08201 SABADELL

E. VU.A DELCLÒS, 
l’espontaneïtat emotiva.

mb motiu de la presentació 
del número monogràfic de 
Quadern dedicai a T excels artis
ta Antoni Vila Arrufat, en Joan 
Garriga i Manich, sota el títol 
generic de “ la nissaga dels 
Vila’’ ens feia el resum d’una 
familia que horn entengué tam
bé com una visió de l’art 
d’aquesta centùria. Novella- 
ment ha exposât a l’Acadèmia 
de Belles Arts el darrer expo
nent d’aquesta nissaga, parlem 
d’Eusebi Vila Delclòs (1962).

La seva obra la composaren 
pintures i collages, emmarcats 
en espais coloristes, evocadors 
d’un punyent informalisme in
dissociable d’una visió jove 
d’entendre la pintura, d ’enten
dre les seves possibilitats i in- 
tencions. Amb això no prete- 
nem dir que el seu fer sigui ingé
nu, ans al contrari, està marcat 
per l’acciò, pel gest del neguit 
intrinsec que sintonitza perfec- 
tament amb les ganes de cercar 
un llenguatge personal i que si
gui fruit d’eli mateix, sense els 
condicionaments que una per
sona com ell podría tenir al vol- 
tant del panorama de les arts.

La gestualitat està compensa
da per la intuì'ció que horn fa, 
d’unes formes que sorgeixen 
d’una nebulosa cromàtica, i 
l’espontaneïtat, màxima ex- 
pressió de Tinterior personal, 
esdevé un mitjà de comunicació 
de la rebel.lió individual.

E. Vila Delclòs construeix 
una pintura directa, on s’ha ex- 
tret I’essencialitat a la realitat 
immediata, amb una naturalitat

rigorosa però a la vegada con
trolada i que, a voltes, la vio- 
léncia emotiva del gest fa que la 
composició mantingui un ritme 
tensional, en concordància amb 
el fet que, segurament, Tem- 
peny a pintar.

Tanmateix, malgrat que els 
collages gaudeixen del mimètic 
principi de l’obra pictórica, 
aquells tenen una capacitai de
sigual a la resolució de les pin- 
zellades, perqué denoten una 
tasca mitjanament païda, en els 
quais restructura central es res
sent d’una fatiga que no tenen 
les pintures.

Sigui corn sigui, la validesa 
de la mostra que el pùblic saba- 
dellenc pogué contemplar en la 
seva extensió per primera vega
da, demostra una capacitai 
força esperançadora en aquesta 
aventura comunicativa i, una 
vegada madurat i assumit Tes
ti!, creiem que tindrem en Euse- 
bi Vila Delclòs un artista prou 
capaç i enèrgic en els piante) a- 
ments i resolucions.

Francese Cutenet i Domènech
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La música a Sabadell
per Rosa Ten

I meara que sempre els sabadellencs hem 
estât amants de la bona música, sembla que 
els darrers temps assistim a un major entu
siasme. Sobretot, per part dels més joves. 
Darrerament, i amb l’apropament del Nadal 
87, han estât força els concerts i actuacions 
celebrades a Sabadell.
A la Parroquia de la Purissima:

A la Festa de la Patrona d’aquesta esglé- 
sia i dins la Missa Solemne de la festività!, es 
comptà amb la participado de la Coral de 
Càmera del Conservatori de Mùsica de Sa
badell, que dirigeix la professora de Cant 
M.^ Teresa Boix. En sobresorti la jove so
prano locai Montserrat Sanromà en el cant 
d’una bonica “ Ave Maria” . El mateix dia a 
la tarda, donaven un petit concert les Corals 
“ Scherzo” i “ Belles Arts” . La primera, 
-coral juvenil, dirigida per J. Ramon- inter
preté un programa de breus cants alemanys i 
francesos. La “ Belles Arts” , que dirigeix 
Josep Vila, va cantar obres angleses i un 
bloc de catalanes.
Al Cercle Sabadellés 1856:

El “ Quartet de Guitarres de Barcelona” , 
integral pels solistes M.® Teresa Polqué, 
Jaume Abad, Josep M.® Menguado i el sa- 
badellenc Francese Pareja, presentáis pel 
mateix Cercle Sabadellés 1856 i Joventuts 
Musicals, interpretaren un bon concert la nit 
del 12 de desembre, al saló del carrer de Sant 
Pau, amb un programa d’obres de Jh. Dow- 
land, G.Ph. Telemann, M. Rabel, Moreno 
Torroba i Manuel de Falla.
Pluja de Concerts de Nadal.

El de la Coral Telia, a la Romànica, orga- 
nitzat per la Parrôquia de Sant lordi de la 
Creu de Barberà, sota la direcció del mestre 
Francese Olivella, representé una de les bo
nes actuacions de la Coral. El de les Corals 
“ Garbi” i “ Renaixença” , a les Escolàpies, 
la “ Garbi” formada per jovenets i jovenetes 
i la “ Renaixença” per pensionistes van can
tar al Nadal i el diumenge abans a la capella 
del Col.legi de les Escolàpies. Dirigida, la de 
les Garbines, per Maria Pérez, i la deis pen
sionistes del carrer de Sant Josep per Ramon 
Pujol.

Els “ Cors i Orquestra del Conservatori de 
Badalona” van venir a Sabadell a Cantar el 
Nadal. Ho van fer a l’Església Romànica un 
vespre abans de les Pestes i interpretaren 
obres de Haendel, Stamiz, Buxtehunde i Ze- 
lenka, sota la direcció del mestre del Cor

AMB TOTA SEGURETAT...
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Joan Puigdellivol i de l’Orquestra Mark 
Friedhoff, i l’acte fou organitzat amb la 
col.laboració de l’Associació del Personal 
de la Caixa de Pensions en el seu XlIIè Pia 
d’Acció Cultural.
La Coral “Renaixença del Casal d’Avis 
Sabadell-Centre” :

Un altre concert nadalenc d’aquesta Co
ral que dirigeix Ramon Pujol animà el Na
dal, en una audició de tarda donada el 23 de 
desembre, al mateix Casal del carrer de Sant 
Josep, i amb un programa de cants que 
comptà també amb l’acompanyament de 
l’acordeonista Francese Membrives.
El Concert Extraordinari de Nadal de la 
Societal Coral “ Il.Iustració Artistica de 
Sant Quirze del Vallès”

A l’església parroquial de Sant Quirze del 
Vallès, dues vetllades musicals les nits del 19 
i del 20 de desembre. El programa, comptà 
amb una primera part amb dedicació als 
cants populars i a Nadales d’arreu, sota la 
direcció del mestre director d’aquesta Coral, 
Josep Olivella i amb el Solista Pere Olivella. 
A la segona part el Cor amb solistes inter
preté famosos cors d’ópera amb els solistes: 
Rosa Nonell i Caries Arboles, i al piano, 
Frederic Oller. Pràcticament, són cors de les 
óperes presentades per l’“ Associació 
d’Amies de l’Ópera de Sabadell” , i dins els 
mesos en qué Josep Olivella fou director del 
“ Cor deis Amies de l’Ópera de Sabadell” . 
Difusió, dones, de l’ópera com a bonic mo- 
viment d’expansió músico-teatral que els di- 
lectes amants de la bona música li podran 
agraír verament.

Rosa Nonell, una soprano amb futur, 
quina veu i preséncia es ja un fet estimable, 
pot cantar a pierei tot alió que es proposi i la 
seva corda i qualitats li permetin. Com, tam
bé el tenor de la veína Sant Cugat del Vallès, 
quin pas per l’ópera comença a fer-se pre
sent. Té veu bona i la seva escola millora a 
cada nova actuació. Es també, un descobri- 
ment, de l’ópera sabadellenca que cal tenir 
en compte, tan corn a la sabadellenca Rosa 
Nonell.
L’“Orquestra Simfônica del Vallès” de la 
Fundació “Amies de l’Opera de Sabadell” , 
i els seus Concerts d’Hivern

Cal remarcar que el fet d’aquesta Orques
tra nascuda al si dels “ Amies de l’Ôpera” , 
omple amb honor una de les planes de la his- 
tória de la música a Sabadell; una formació 
de joves mùsics, solistes tots, amb una direc
ció ferma i acuradament pedagógica en el 
fer del seu Mestre Albert Argudo. Una mos
tra en foren els dos concerts d’Hivern, dins 
el cicle nadalenc, on es aplaudible la dedica
ció de la primera part en homenatge al Mes
tre Eduard Toldrà, en el 25è aniversari del 
seu traspàs. El concert mereix un excel.lent 
pel bon desenvolupament que tingué una 
gairebé devota interpretació de les obres de 
Toldrà “ Empûries” , sardana simfônica; el

tan emotiu Nocturn de “ Vistes al mar” , i les 
sis cançons per a soprano i orquestra, tan 
emotivament interpretades per Mima La- 
cambra.

Aquests concerts d’hivern comptaren 
també amb Tobra de Vivaldi “ Beatus Vir” , 
cantada pel “ Cor dels Amies de l’Òpera de 
Sabadell” , que dirigeix el Mestre Josep Fa:"- 
ré, amb les veus solistes de les joves sopra
nos sabadellenques Rosa Nonell, M.® Mima 
Camarasa i Irene Martinez.

A la segona part, els valsos i polques 
d’Strauss posaren la nota alegre i digna en 
un concert que es recordará, sens dubte, 
com un dels bons.
Més Concerts a la Romànica

Esther Pineda actué a la Romànica en 
concerts organitzats per la Parrôquia de 
Sant Jordi de la Creu. Una tarda de dissabte 
abans de Nadal, amb obres de Mendels
sohn, Mozart, Chopin, Mompou, Halffter i 
Granados. I el diumenge, foren 16 joves pia
nistes els protagonistes també d’un concert a 
la mateixa església. Un seguii de noms que 
sonen ja dins el món dels més joves de la 
música sabadellenca: Montse Mallorques, 
Carlos Luque, Carolina López, Eva Conesa, 
Xavier Núñez, Oriol Domingo, Victor Es
trada, Gemma López, Eva Martínez, Neus 
Vizuete, Màrius Navarro, Albert Terns, 
Martin Sánchez, Carme Roma, Anna Ara
goneses i Martin Sánchez.
La Coral “Al.leluia” i el seu Concert 
de Nadal

Com sempre, el primer dia de l’any i a 
l’església Evangèlica Baptista de Sabadell, 
aquesta Coral que dirigeix el Mestre Pere 
Puig, va oferir el seu Concert de Nadal.

Les poques audicions que aquesta coral 
dóna, fan que gran part dels aimants de la 
música del cant coral hi acudeixi a escoltar
los.

Enguany, un programa acurat. Obres de 
Lee Turner, Kyle Duvall, Michael W. 
Smith, Victor Riveros, Domènech Cols, 
Melchior Vulpius, (S.XVIII), Lluis Millet, 
K.S. Bach, Torn Fettke, Mendelsshon, 
Francese Vila, F. Gruber, D. Mombiela, 
Anônim del segle XVI, del Cançoner d ’Up- 
sala, Populars catalanes i el ventali dels espi- 
rituals negres, en els quais són grans especia- 
listes. Solistes com Una Herbage, Isabel Ma
ria Planes, Núria Puig i Pascual Haro, els 
pianistes Xavier Nouvilles i Marta Puig, i
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aquesta vegada una solista d’Oboe, Elisabet 
Eckart, foren tot un aconteixement d’aquest 
concert nadalent que comptá també amb 
una coral infantil “ L’Estel” .
Les Corals Infantils “Sol-Ixent” i la Coral 
“Sant Esteve”

En aquesta proliferació de concerts a Sa- 
badell dins els temps nadalenc, els petits hi 
han tingut molt a cantar també. A la tarda 
del diumenge 10 de gener, a la parroquia de 
Sant Feliu, la “ Sol-Ixent” de l’Académia 
Católica i la “ Sant Esteve” de Castellar del 
Vallès, feien boniques cantades per un pu
blic que omplená bona part de la ñau. La 
“ Sol-Ixent” que dirigeix el Mestre Jordi Ca- 
pellas encetá el concert amb tres cançonetes: 
“ El Trinen” , el “ Fum, fum, fum” en har- 
monització de Mn. Camil Geis, i “ El meu, 
Vaixell” .

En la segona part ofrenà un bloc de 
cançons sota la direcció del seu Mestre, Do- 
mènech Cols, la coral “ Sant Esteve” , caste- 
Ilarenca; “ Cantem, oh germans, l’alegria” , 
,Alemanya); “ El noi de la mare” i “ Les bès- 
ties del Naixement” , (Catalunya); “ Veniu 
tots els homes” , (Tradicional) i les andalu- 
ses: “ Campana sobre campana” i “ El chi
rriquitín” . El següent bloc, comprés per 
dues obres franceses de N. Le Bègue: “ Puer 
nobis nascitu” , cant amb acompanyaments 
de trompeta i orgue, i “ Noel pour l’amour 
de Marie” , trompeta i orgue, sense cant. Un 
altre bloc a càrrec d’aquesta coral fou: “ La 
nit s’esberla” , de Domènec Cols. “ El de- 
sembre congelât” , popular catalana; “ Un 
infant ens ha nascut” , també de Domènec 
Cols; “ O felix Maria” , de L.N. Cleram- 
bault, i finalment, de Domènec Cols, “ Feli- 
citació de Nadal: Es Nadal!” . Els acompan
yaments al piano foren de M.® Eugènia Cas
te lli  i els de trompeta per un molt jovenet 
solista: Daniel Coma.

Finalment, dues obres foren interpretades 
conjuntament: “ Quan la nit torna” , de J. 
Ch. Rinck i “ Dorm bé, dorm bé” , una na- 
dala alsaciana.
La Coral Talla de les Agrupacions 
Professionals “ Narcis Girali”

Aquesta Coral, que dirigeix el Mestre 
Francese Olivella, i que pertany al Departa- 
ment de Música de les Agrupacions, va do
nar un dels darrers concerts nadalencs a Sa- 
badell, en una audició del diumenge 10 de 
gener, al mati, a l’Auditori de l’Obra Cultu
ral de la Caixa. El programa era compost 
per les obres “ Muntanyes del Canigó” , “ El 
Rossinyol” , “ Blue Moon” , “ Jovenivola” i 
“ Nadal, Nadal” , a la primera part.

A la segona part, els petits de la “ Roda- 
món” , que dirigeixen les Mestres Angels 
Olivella, Mercè Massagué i Assumpeiô 
Valls, cantaren “ La Pastora” , “ Les Jogui- 
nes” i “ El rei Negre” . I la “ Rodamón” dels 
grans va cantar: “ De Nadal a Sant Esteve” , 
“ Cançô de l’Estrella” i “ Som el dia de Na
dal” , per acabar conjuntament amb: “ Pas
tors sense peresa” , “ El rabadà” i “ El tru- 
neu” . La “ Talia” , posà punt final al con
cert amb una bona interpretació “ Lois en el 
món” , de Haëndel; “ Si el món es pie de ge- 
bre” , de J.S. Bach; “ Acalarida, beneïda” , 
de I. Heïm, “ Canticurom lubilo” de Flaën- 
de; i “ Nadal” de Francese Vila.

També, dins els moments finals de I’inau- 
guració dels nous locals de les “ Agrupacions 
Professionals “ Narcis Giralt” , del carrer de 
Tres Creus, 9, la Coral “ Talia” , a les ordres 
del Mestre Francesc Olivella, va cantar un 
petit grup de cançons acabant amb el cant 
de “ Els Segadors” .
L’Orfeô de Sabadell, torna a cantar

Podriem, potser, parlar d’una nova etapa 
que torna a posar l’Orfeó de Sabadell en 
plena activitat després d’un temps de silenci. 
Una retrobada feliç, ja que hauria estât molt 
lamentable que una institució sabadellenca 
com aquesta s’esolès tan sols en les notes 
historiques del passât i no fos ja present en 
una actualitat on la música pren a la ciutat 
una gran i ferma volada. Benvingut, dones, 
de nou l’Orfeó de Sabadell a la palestra in
terpretativa.

La primera sortida fou per Santa Cecilia, 
la patrona de la Música, en la missa al San- 
tuari de la Mare de Déu de la Salut. Més 
tard, en un concert a l’Auditori de la Caixa 
d’Estalvis, exclusivament dedicat als sens 
socis protectors. Segui una actuació a Sent- 
menat, i seguidament a Castellvell i Vilar. El 
programa d’aquestes actuacions de l’Orfeô, 
compta amb un ben estructurat plec de 
cançons d’entre les quais es destaquen: “ La 
negrina” , (Ensalada del segle XVI de Mateo 
Flecha “ El viejo” ), el poema titulat “ Na
dal, Hum i misteri” de Mn. Joan Farrás, 
musciat pel Mestre Francesc Vila, “ Nadal” , 
“ La neu vermella” i “ L’oblit” . Aquesta 
darrera forma part de la cassette núm. 5 del 
“ Cantoral de la Missa Dominical” dirigit 
per Mn. Albert Taulé. Comptaren amb les 
veus solistes de Assumpta Fontanals i Josep 
Vicente, l’acompanyament al piano de Nú- 
ria Casadesús i del rapsoda Josep Pont.

A la primera part d’aquest concert l’Or
feó interpreté: “ Adieu sweet Amarillys” de 
J. Wilbye; “ Ach Weh dess Leiden” dw J.L. 
Hassler, “ Ave Maria” de T.L. Victoria, 
“ Hoy comamos y bebamos” de J. del Enzi- 
na, “ El grillo” de J. Despre i “ La 
Negrina” , de M. Flehca, “ El viejo” . I final
ment, i conjuntament amb la Capella Burés 
d’aquella localitat que també, com l’Orfeó, 
dirigeix el Mestre Josep Colomé, cantaren: 
“ Si em llevi” (S.XVI) i “ El noi de la mare” . 
Tot un fet aplaudible dones, que cal deixar- 
ne constáncia.
Un any de la Símfónica...

A mig gener de 1988 s’ha commémorât el 
fet del naixement de 1’“ Orquestra Simfónica 
del Vallès” , (Fundado “ Amies de l’Opera 
de Sabadell” ). Una fita importât que s’espe- 
ra -i el pais ha d’agraír- pugui seguir pel bé 
de la cultura.

SENSERRICH
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Dìbuìxant
per Francese Morera

Filatèlia
Centenari del naixement de 
Margarida Xirgu i Subirà
per BAF
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Treballant fins Thora isafda, 

dibuixant aparracat, 

el teu treball ja  esguarda 

l ’alegria d ’una tarda, 

vidre, fusta i mare lacat.

Vessant de la paperera 

jeuen fulls fets un garbuix 

del que tal vegada era, 

insistent i tafanera, 

l ’altra versió del dibuix.

diiFILATELIA
DOMFIL
SEGELLSI 

MONEDES PER A 
COL.LECCIONS

Sant Antoni, 3 
Tels. 725 87 79 - 725 29 18

' „-nguany s’acompleixen cent anys del nai
xement de l’eximia actriu de teatre, MAR
GARIDA XIRGU i SUBIRÀ, coneguda 
mundialment per haver passejat els clàssics 
castellans pels millors escenaris de tot el 
món.

Vegé les primeres Hums del dia a Molins 
de Rei el 18 de juliol de 1888 i, amb 
l’escaiença d’aquesta efemèride, l’Ajunta- 
ment i totes les forces vives molinenques, 
confeccionaren un dossier completissim 
adjuntant-lo a una demanda d’un segell de 
correus commemoratiu, que recordés aquest 
fet per sempre. Aquesta petició fou inexpli
cablement denegada amb el natural desencis 
de tota la poblado. Els filatelistes locals de
sk j ant pal.liar aquesta negativa de l’Admi- 
nistració, organitzen una Exposició Filatéli
ca i sol.liciten la concessió d’un mata-segells 
especial, que s’haurà convertit en l’únic re
cord permanent d’un tros de la nostra histo
ria.

Margarida Xirgu procedia d ’un ámbit fa
miliar humil. Començà a actuar en grups de 
teatre d’afeccionats, però molt aviat es va 
professionalitzar, entrant en la companyia 
de Josep Sampere (pare de la nostra popular 
Mary Sampere). Amb obres menors i més 
endavant amb Guimerá es consagré definiti- 
vament com a primera figura teatral. El 
1914 emprén diverses actuacions, en caste- 
llá, amb autors com Alexandre Casona i 
Frederic García Lorca amb qui ben aviat 
resta Hígada, encisada de les obres d’aquest 
dramaturg il.lustre.

La seva época esplendorosa va començar 
en els anys de la II República Espanyola 
amb els clàssics castellans iniciant la seva 
projecció internacional. En 1935 representa 
a Buenos Aires DOÑA ROSITA LA SOL
TERA amb un éxit esclatant.

Essent a América del Sud estalla la guerra 
civil a casa nostra i decideix no tornar,

CENTENARI
NAIXEMENT

EXP FILATELICA 
6 - 7 Febrer 1988

^OLINS DE ^
exiliant-se voluntáriament. Els seus darrers 
trenta anys en terres americanes serveixen 
per a desenvolupar les seves aptituds al ma
xim possible. La natural riquesa del seu tem
perament, la seva capacitai interpretativa, 
unides a una gran intel.ligéncia i vastissima 
cultura li permeten incloure en el seu reper
tori les obres deis grans clàssics i romàntics 
de cada país, així com encarnar les heroines 
dels més complexos èxits d’aquell temps.

Malauradament no pogué veure realitzat 
el seu millor somni de tornar a la seva pàtria 
alliberada. Reposa en les terres, ben acolli- 
dores, però Hunyanes, de l’Uruguay. Morí a 
Montevideo el 25 d’abril de 1969.

La nostra ciutat on comptava amb diver
sos i véritables amies i molts admiradors, en 
l’època dels Amies del Teatre, poguérem 
admirar-la en les representacions de LA DA
MA BOBA i FUENTEOVEJUNA, de Lope 
de Vega, LOS JULIANES, d’Eduard Mar- 
quina, LA NOCHE DEL SABADO i NI AL 
AMOR NI AL MAR..., de Jacinto Bena
vente, LA SIRENA VARADA i DOÑA 
ROSITA LA SOLTERA, de Frederic Gar
cía Lorca.

Un deis bons amies i admirador que tenia 
a Sabadell fou l’extraordinari poeta En Joan 
Trias Fábregas, que li dedicà uns versos amb 
motiu d’estrenar a la nostra ciutat l’obra 
d’En García Lorca, DOÑA ROSITA LA 
SOLTERA O EL LENGUAJE DE LAS 
FLORES. Els transcrivim:

A MARGARIDA XIRGU 
(Imitant el Poeta)
Margarida, estrella blanca, 
desclosa de nil i día.
Botó d ’or vest it de festa 
com el cor que no és de fira.
Oh, la flor de nom de dona, 
gronxada de poesia.
Oh, flor símbol, flama austera.
Oh, la bella Margarida.
Sí... No... Sí... No...
No és flor que diu mentides:
Margarida, dama blanca, 
cor olorós d ’heroína.
Verda planta, botó aurífic 
de les gales de Talla.
Dama flor, princesa alada 
de la fantasia viva.
Planta escollida de l ’horta 
de Federico García.
No... Sí... No... Sí...
La de l ’ànima florida.
Margarida, dama nostra.
Oh, la insigne Margarida, 
que lluny de "Maria Rosa” 
s ’ha tornai "Doña Rosita”.
Valgui la llum que la inunda 
per l ’alegria fúgida.
El seu fruit que sigui gloria 
d ’un altre clos on naixia.
Sí... No... Sí... No
Oh, la nostra Margarida. _



Foto-Rància
per Xèspir

(Postals cedides per 
Ramon Senserrich)

Seguint la ratxa d ’obertura de 
nous establiments dedicáis a 
restaurants, pizzeries, croissanteries, 
etc., etc., acaba de inaugurarse 
aquest nou locai exclusiu pels 
lectors d ’aquesta popular secció.

El tren-cremallera de Montserrat 
ha reanudat el nou servei 

després de tants anys d ’esperar-ho... 
Un grup de passatgers a punt 

d ’emprendre el viatge inaugural.
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C A IW S m : MAI.A¥KU,A í«E it0ff4)

3 -  Entrada Central

-Els Eerrocarrils de la Generalität 
per compensar r augment de les tarifes, 

ha posât al servei dels seus usuaris 
aquest original medi de transport...

-Tot el personal que forma part de 
la Redacció de Quadern, ha constituít 
dos equips de fútbol.
(Entre ells hi ha algún entusiasta subscriptor...).
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n aquest precis instant tens entre les teves mans, o estás llegint, el 
QUADERN. Corn vulguis.
Xino-xano, en el transcurs de 10 anys, aquesta revista ha anat sor- 
tint a la llum pública. A la res pública de Sabadell.
Va néixer el dia 23 d’abril de 1978; en conseqüència, dones, en 
aquests moments compleix 10 anys.
Deu espelmes.

QUADERN, REVISTA DE LES ARTS I DE LES LLETRES DE SABADELL, va 
néixer a Sabadell. Corn que soc molt despistat no sé si va néixer al carrer de la Bo- 
rriana, al carrer de la Rosa o al carrer de Sant Quirze... tant li fa.
Va néixer, però, per donar fe, per catalogar, per parlar de les dones i dels homes 
que fan “ coses” .
Qué fan o qué intenten fer les dones-homes que en el transcurs d’aquests 10 
CURTS-LLARGS ANYS, han sortit en aquests papers?
Dones mireu...
Escriuen, pinten, estudien la nostra història, retraten, tradueixen, fan música, fan 
teatre, fan cinema, fan coses...
Ho fan “bé” o ho fan “malament” ...
Però fan coses.
Ara bé, perqué aqüestes dones-homes puguin sortir a QUADERN, gairebé diria 
que és condició “ sine quan non” , o sigui que és indispensable, imprescindible i ne
cessari que la seva activitat, la seva inquietud, tinguin una estreta intima relació 
amb el nostre-teu Sabadell, i com a máxim de llunyá, i com a máxim de llunyá del 
teu-meu Vallès. (Ni Oriental, ni Occidental... Vallès a seques).
Vénen els divins i diuen: Cultureta de campanar, savis de Vilatrista, cofoisme... 
No nois, no.
QUADERN, Sabadell, Catalunya, s’han d’obrir. Som un pais de pas, un gresol de 
cultura, etc, etc,...
Ja ho sabem...
Però s’ha de començar a parlar d’autonomia cultural.
No n’hi ha prou de traspassar competéncies de Madrid a Barcelona, o de Barcelo
na al Vallès.
És un pas, però no n’hi ha prou.
La cultura, mai dels mais, no ha anat de la capital als pobles, sempre ha anat de 
baix a dalt.
On han nascut la majoria de dones i homes que a Catalunya han fet coses?
Han nascut tots a Barcelona?
Els famosos impressionistes de Paris, on van néixer?
A Paris, cap.
Ens voleu dir quin gran cineasta va ser nat a Hollywood?
Diuen, però, que ningú no és profeta al seu poblé, a la seva terra.
Malament!!
Cadascú al seu poblé, a la seva terra. Escoles, mitjans, infrastructures i els sentits 
oberts, molt oberts.
Hauria d’acabar dient que m’agradaria que les dones i els homes del Vallès no es 
vegin obligats a sortir de casa per crear.
És altament positiu viatjar; no ho és, però, emigrar.
Del poblé al cel, de baix a dalt, com sempre.
Que QUADERN continui treballant per la CULTURA de casa.
QUADERN, AMICS DE LES ARTS I DE LES LLETRES DE SABADELL.
10 ANYS

ISIDRE CREUS I VIRGILI - Regidor de Cultura
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Semblança de

Joan Cusco i Aymamí
per Xéspir

“El que escrius és el que te 
sembles més”

Proverbi

~  f  oldria fer-te una entrevista -comento 
dient-li-. Com allò que tu fas que en dius 
Semblanza.

-A mi? Per qué! si jo  no he fe t res 
-em diu, mirant-me per damunt de les 
ulleres.

-No diluís mentides que et cauran les 
dents... Es ciar que has fet alguna cosa; 
de no haver-ne fet cap no et 
criticarien...

-(Una raó)... Bé, i qué em posarás a 
la semblanza?

-El que vagi rajant. Provem-ho, eh? 
-Tu mateix... (Per a tu va el pollastre). 
Abans de tot diré que el nostre perso- 

natge va véixer l’u de gener del 1922; és 
Capricorni. Uf! De petit llegia pels des- 
cosits i li agradava fer ninots i escriure 
“coses” . Em diu que, adolescent, va 
comentar -entre altres coses que mai no 
va acabar- una novel.la... El titol era: 
“El obrar del obrero” . Llavors consu
mía tota la literatura russa. Féu versos a 
l’Amor, a l’Amistat i a la lluna de Va- 
léncia... Comengá solfeig amb els Mas- 
llovet, Rifá, Cabané (s)... però esclatà 
la guerra i li van aixafar la guitarra... 
De llavors en^á mai més no ha afinat... 
També de petit pujà a l’escenari quan es 
requería mainada. Ens explica una 
anècdota:

-Fou en una escena de “Genoveva de 
Brabante” que interpretava Tactor 
Francese Gispert -Tactiu no la recordo-i 
en el moment que la parella s ’abracen 
fortament al mig de Tescenari, jo, un 
marrec, vaig quedar enmig deis dos i 
quasi m ’ofeguen... Cree que des d ’ales- 
hores el Teatre m ’ha fe t molt de respec
te...

Escriu articles que envia a diversos 
setmanaris. Mai no va veure que n’hi 
haguéssin publicat cap... Va al servei 
militar al Marroc (1943). A la caserna 
fa un diari mural en col.laboració amb 
Alfons Figueras, el dibuixant de 
l’AVUI. Des d’allá envia articles al dia
ri “ Sabadell” , que li publiquen.

-Vas fer quasi tres anys de “mili” . 
-Sí; tant de temps va fer variar els 

meus projectes. Havia estudiat Tanglés 
i volia marxar a Anglaterra... Mira, 
sempre m ’he sentii anglòfil...

-(Com jo, que sóc Shakespeare en 
“conya” ...) Seguim: acabes la mili i et 
deus preguntar qué carai has de fer.

-Exacte. Vaig contemplar el panora
ma i vaig decidir entrar en el món téxtil.

-Com va ser que no volguessis conti
nuar amb les déries intel.lectuals?

-És que d ’aixó no se’n podia viure. 
Calia pensar amb el cap, i amb els peus 
petjant bé el terra. Vaig estudiar la teo
ria de teixits; vaig posar-me davant deis 
telers... Puc dir que he estât un indus
trial de circumstáncies...

-Segueix, segueix.
-Vaig dedicar-me de pie al meu tre- 

ball industrial: havia fe t de teixidor, 
teorie, comptable, viatjant... Vaig tre- 
ballar de sol a sol durant més de trenta 
anys, dormint de cinc a sis hores no- 
més... i estava frese com una rosa 
d ’abril... I  totes les meves déries literá- 
ries les havia tancat en un calaix, amb 
pany i forrellat... He treballat com un 
esclau, però cantant i xiulant com 
aquell que diu... Déu m ’ha donat salut i 
feina.

-Creus en Déu?
-No vull ser irreverent, però és el meu 

“soci”.
Fem una breu pausa i no pas per en

cendre una cigarreta: cap deis dos no 
fumem.

-Com és que tornes, anys després, a 
reprendre la teva activitat de lletraferit?

-Veurás, quan anava de viatge co
mercial sempre me’n duia la máquina 
d ’escriure portátil. Els dies de festa em 
quedava a la cambra de Thotel i em pas
sava les hores escrivint. En una ocasió, 
trobant-me a Alacant, vaig començar 
d ’escriure uns aforismes festius. Vaig 
fer-ne una pila. Em vaig divertir d ’alló 
més. Vaig titular-ios “grageas”, en me
mòria de les greguerías de Gómez de la 
Serna. L ’endemá, quan va venir a 
recollir-me el meu représentant per anar 
a Albacete, va preguntar-me com havia 
passât el diumenge. Li vaig dir, tot mar- 
xant amb el seu cotxe carretera enllá, 
que m ’havia divertit escrivint. Va 
demanar-me que li llegís. En cadascun 
deis aforismes s ’hi feia un panxó de riu- 
re, convulsant-se de tal manera que el 
cotxe feia zigazagues per la carretera, 
amb evident periti d ’accident. “Quan 
tornem a Alacant H presentaré el direc
tor del diari perqué li publiquin”. No 
ho vaig voler. En canvi, de retorn a Sa
badell, ho vaig presentar al senyor Pa
lau, llavors director del “Sabadell”. 
Em va dir que tenia humor anglés. I  
aixi, de broma, vaig tornar a 
incorporar-me de col.laborador al diari 
locai.

-Amb aquelles i altres “ grageas” vas 
fer un Ilibre, oi?

-Sí, un llibret: “Grageas y  otras pu- 
ñetas”, amb dibuixos meus, elemen
táis. (Però, amb el teu nom).

-Vas seguir col.laborant al diari-, die, 
fent el sord.

-Sí. Llavors vaig encelar “Perfils” que 
es convertiren en les “Semblances”... Pe
rò, per unes raons o altres, deixaren de 
publicar-les...

-I com neix “ Quadern” ?
-Mira, havia fe t la semblança de Do

lors Miralles que vivia a Sant Cugat de 
Sesgarrigues. L ’haviem anat a veure 
amb Mn. Geis i en Joan Mauri. Era 
T any 1977. En una de les visites em lliu- 
rà d ’amagat, un petit sobre que vaig 
posar-me a la butxaca. Vaig pensar que 
contenia algún paper confidencial. En 
arribar a casa i obrir el sobre vaig 
trobar-hi un bitllet de cinc-centes pesse- 
tes. M ’havia volgut pagar el meu tre- 
ball. Servo el mateix sobre i la targeta 
seva en la qual hi ha escrit, amb lletra 
trémula: “molt reconeguda“, i el ma
teix bitllet... Tothom sap que la Dolors 
Miralles havia estât molt amiga de la fa 
milia Folguera. Bé, aquell mateix any, 
corresponent a la seva gentil felicitació 
nada lenca jo  li vaig escriure, entre ai- 
tres coses, el que ara transcric: “...I ara 
és bo que li parli d ’aquell gest que vosté 
va fer quan vaig portar-li la seva 
“Semblança”publicada en el “Diari de 
Sabadell”. Vosté va obsequiar-me amb 
uns diners. Ha de saber. Maria Dolors, 
quejo mai he cobrat cap dels meus tre- 
balls literaris, i en el cos de la seva ofre- 
na, vaig fer una cosa que vosté, quasi 
com a cosa de secret confessional cal que 
sàpiga. Aquelles cinc-centes pessetes 
foren per obrir un compte en el Banc de 
Sabadell a nom de “AMICS DE LES 
AR T SI DE LES LLETRES DE SAB A - 
DELL”. Vaig emprar aquesta mateixa 
denominaciô que, molts anys abans, 
fou un pensa ment del poeta Eolguera 
que volia instituir a la nostra ciutat i 
que, malauradament, no va poder rea- 
litzar. Jo tinc uns pensaments i m ’agra
darla que, en un futur, pogués portar a 
terme.. Sàpiga, però, que la primera pe- 
draja ha estât col. locada. I  ho ha estât 
amb aquell primer guany que vosté, tan 
delicadament, va fer-me. Voldria que 
aqüestes lletres -aqüestes paraules- 
fossin una felicitació nadalenca espe
cial”...
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En Joan continua.
-Vaig exposar a Mn. Geis, amb qui 

tenia una plena i total confiança, el pro
pósti de fer una revista cultural, de nom 
Quadern a Vempara d ’Amics de les 
Arts i de les Lletres de Sabadell.

-Com ho va veure?
-Ho devia veure prou malament i 

pensava: ”Es clavará de cap a la 
paret...” però com que em va veure 
amb tanta il.lusió, només em féu unes 
observacions. Entre altres, recordo: 
-“Mireu, a vós nous coneixen i els “sa- 
vis” de la ciutat us miraran de reüll i es
tudiaran quin peu calceu... De moment 
no compteu amb la meva col.laboració 
en els primers números: no us voldria 
''marcar”. . .” Amb el pseudònim de 
''Filo Prim” va col.laborar en el núm. 
2 i mai més deixà de col.laborar-hi, en 
tots els sentits... Ell haviapensât, però, 
que "Quadern” tindria quatre dies de 
vida -O quatre números, tirant llarg...

-Es va equivocar, vaja!
-És que havia vist massa precedents 

en aquesta vessant.
-No han mancai col.laboradors a la 

revista?
-Sortosament, no. Tant els literaris 

corn els artistes ningù mai no s ’ha negai 
a col.laborar. "Quadern” resulta una 
obra de tots.

-Quin ha estât el motiu de la seva su- 
pervivència?

-Senzillament: un miracle.
-Explica’t.
-En una ocasió. Ràdio Terrassa va 

demanar de fer-me una entrevista en di
recte i van formular-me aquesta matei- 
xa pregunta: Com és que Quadern, una 
revista cultural, persisteix?. "És que 
tots els que hi "treballem” ho fem de 
franc”. - "O sia, que treballeu per amor 
a Part: heus aquí el miracle...” va reco- 
nèixer la gentil parella de locators.

-I el miracle ha anat continuant... I 
ara s’escau el desè aniversari. I voleu ti
rar la casa per la finestra amb tal motiu.

-És un dir, perqué no tenim ni casa ni 
finestra...

-Què ha prêtés “ Quadern” ?. Expli
ca, si et plau, la seva naturalesa i la seva 
comesa dins de l’àmbit cultural de casa 
nostra.

-Veuràs, "Quadern” ha estât tit Hat 
de vestir sotana, de carca, de poc pole
mista... que li falta marro. Pue dir que 
a "Quadern” s'hi poi encabir tothom 
qui vulgui; això si, sense posarse en po
lítica de cap bàndol, guardar respecte a 
les persones i a les institucions, no em- 
prar paraules gruixudes ni barroeres, 
perqué no hi ha necessitai de tenir la 
llengua bruta, ni tampoc gastar erotis- 
me ni "sang ni fetge”; ja hi ha d ’altres

productes que venen tot això... "Qua
dern” ha estât d ’una línia blanca i ha 
seguii una trajectória ben definida des 
del seu inici...

-S’ha pensât en donar-li un tomb?
-Creiem que segueix un bon carni. 

Qui ens acompanya en el trajéete haurà 
pogut observar que s ’hi han incorporal 
novetats i que s ’ha anat millorant al pas 
del temps, si bé som conscients que tot 
és millorable i perfectible. "Quadern” 
no és perfecte, òbviament.

-Quina incidència té “ Quadern” en 
la vida cultural de la ciutat?

-No sabria definir-t’ho; se’m faria di
fícil fer-ho d ’una manera precisa. 
Creiem que té un públic, com tota mena 
de producte. No el podem comparar a 
un diari, ni a una tele, ni a una ràdio en 
ordre al nombre de consumidors. Ens 
sorprén, però, que el desconeguin geni i 
sectors de la ciutat. (Alguns potser, el 
volen desconéixer...)

-No serà que no heu sabut vendre el 
producte com calia?

-En bona part has encertat. Ara bé; 
"Quadern” no té recursos per endegar 
una gran campanya de propaganda que 
costa diners. No entrem en el camp co
mercial ni lucratiu. Recorda el que hem 
dit abans: allò del miracle.

-És que avui ningù no fa res per res.
-Exacte! De Quixots cada dia n ’hi ha 

menys. Tot el que no són pessetes són 
punyetes. Això és tan dar com Taigua 
del Ripoll... (És un dir, perqué la seva 
aigua baixa sempre tenyida o aqua 
rel.lada...).

-Fa poc “ Amies de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell” s’ha constituït en 
Fundado. Hi ha d’haver évidemment, 
uns alts propòsits.

-És cert. La cosa és elemental, com 
diria Holmes. Una obra pot continuar i 
persistir quan hi ha un esperii i uns ho
mes continuadors. L ’obra personal sol 
acabar quan acaba Thome que Tha 
creada. Pot quedar el testimoni, Tobra 
feta que pot esdevenir anécdota o bé 
bistòrta, i prou. Cal que hi hagi una 
pervivéncia grácies al relleu humá; grá- 
cies a que uns altres continuín Tobra 
començada i que mereixi seguir viva, 
operant. Ara és la Fundació qui recull 
una heréncia, un esperii i qui ha de 
comprometre’s no tan sois continuant- 
la, sinó millorant-la, superant-la per
qué, com he dit abans, tot és perfectible 
i millorable.

-Sembla que heu pensât amb idea de 
futur treballant fermament el present. 
Bé; i com ho veus, tu?

-Amb optimisme. Un optimisme me
surât, sense triomfalisme de cap mena, 
per no enganyar-nos. No podem deixar

de pensar que vivim en una societal re
novada, en la qual els valors que abans 
privaven avui són cosa desqualificada, 
desvaloritzada. Domina el matérialis
me. Hi ha una prepotent societal de 
consum manipulada, dirigida per grans 
interessos materials. Això condiciona i 
marca. Ara bé, tot és relatiu, com deia 
el nostre Joan Oliver. Les coses poden 
canviar, si no del tot, en part. Cal, 
dones, mantenir una esperança optimis
ta.

-Tu, home d’idees, que sempre fas 
moure el “ comptador” , junt amb altres 
col.laboradors, bé haureu pensât en 
projectes a realitzar d’ara endavant.

-Es treballa amb aquest esperii inno
vador. O restaurador, perqué s ’ha de 
pensar que en aquest món tot ja és in
ventât, malgrat que hi ha qui pensa des- 
cobrir la sopa d ’all.

-Podries avançar-nos alguns projec
tes?

. -No hi ha cap inconvenient. Ara bé, 
et demano que et desplacis a un altre 
Hoc d ’aquesta mateixa revista en el qual 
es parla de tot això. Et recordo que hi 
ha un equip en el qual tothom hi juga i 
en forma part.

-No serà que vols llençar pilotes fo
ra?

-No. M ’agrada que la pilota estigui 
sempre en joc...

En Joan es posa nerviôs. Està frisant 
per acabar. Cal, però, una darrera pre
gunta:

-I com va aparéixer la “ Biblioteca 
Quadern” ?

-Va començar quan jo volia fer uns 
articles per a "Quadern ” sobre les nos- 
tres eixides sabadellenques. Vaig pensar 
que les podria il.lustrar TAgusti Masvi- 
dal. Ho ha veure bé i fins i tot va sugge
rir que se’n podria fer un Hibre. I aixi va 
sortir "De les eixides”. D’elles arrenca 
la Biblioteca... Però no em facis dir res 
més. En parla d’ella l’amie Pere Roca i 
Garriga en aqüestes pàgines.

I afegeix, a tall de súplica:
-No ens fem pesais, Xéspir, i acabem 

aquesta "Hauna”.
-Acabem-la, Joan.





Perfil

Té més cebes al cap que cabells...

Tossut com una muía aragonesa.

No camina: corre...

Fa moites coses. I no n ’acaba cap.

Les deixa amb punts suspensius....

Somiatruites. (I somia en color).

Té més feina de la que pot fer.
(Com que treballa per “ amor a l’art” )...

És una mena de Quixot: veu més 
“ cabeçuts” que gegants...

Li agrada l’humor.

I, per postres, la fruita del temps 
i el pa amb vi i sucre...

Qüestionari “ PROUST”
-El principal tret del meu carácter?
- Vehement.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-Honrat i treballador, com deien els avis.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-Honrada, neta i treballadora, com deien les 
ávies.
-Allò que més estimo en els amies?
-Que no siguin de plástic.
-El meu principal defecte?
- “ Agafar”  més feina de la que puc fer...
-La meva ocupació preferida?
-Estar ocupat, senzUlament.
-El meu somni de benestar?
-Viure en una societat millor. (Una utopia 
boja...)
-Quina fóra la meva pitj or desgràcia? 
-Perdre la raó, entre moites d ’altres.
-Què voldria ser?
-L ’Ángel de la Guarda, sense nòmina munici
pal...
-On desiti aria viure?
-A Xauxa o al Paradis.
-Quin color prefereixo?
-El blanc, per poder escrime al damunt... 
-Quina flor prefereixo?
-Entre moites, la carxofa, que no és flor però 
és comestible...

-Quin ocell prefereixo?
-El passaceli per ser un passaceli...
-Els meus autors preferits?
-De tota una pila, em “ caso”  amb en Pia. 
-Els poetes preferits?
-Com que no soc “ universalista” , em quedo 
amb els quatre coneguts de casa...
-Els herois de ficció?
-Per damunt de tots, ara i sempre, el Quixot. 
-Les meves heroines de ficció?
-Les que m ’invento...
-Els meus compositors preferits?
-Aquell “ concertista”  que tocava la flauto i 
s ’endugué totes les rates...
-Els pintors predilectes?
-Entre tants, em “ caso”  amb en G i meno. 
-Els meus herois de la vida real?
-Els qui van a peu pia i no damunt d ’un bu
rro...
-Les meves heroines històriques?
-Aquelles que tenen menys històries, que son 
les més felices...
-Els noms que prefereixo?
-El meu, i Josep, Maries i oses que n ’hi havia 
a totes les cases...
-Què detesto més que cap altra cosa?
-Els qui tenen el cap quadrat. I  els que p ... fo 
ra de l ’orinal.

-Quins caràcters històries menyspreo més? 
-Els qui han empestifat la història.
-Quina reforma admiro més?
-S ’ha reformat alguna cosa?
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Mantenir la fe  i la il.lusió.
-Com m’agradaría morir?
-No cree que sigui cosa que agradi a ningú. I 
ningú no pot quedar per Havoc... Aleshores, 
morir en pau i de panxa enlaire...
-Estât present del meu esperit?
-Bé, gracies.
-Fets que m’inspiren més indulgéncia?
-Els deis politics que prometen l'oro i el mo
ro... I  també els qui tenen l ’ànima de edntir... 
-El meu lema?
-N ’uso més d ’un. Com a mostra, dos: “ Fes 
tot el bé possible, que solament Déu t ’ho re- 
coneixerá” ... I  “ Perdona’ls, que no saben el 
que es fa n ” ...

Com sóc?
-Normalet, quan res no em fa mal... Algú em 
diu que vaig amb un Iliri a la má; altees 
creuen que hi vaig amb dos... Penso que totes 
les persones són bones, fins que em demos- 
tren el contrari...
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Qué és la
Fundació Amies de les Arts í de les Lletres de Sabadell

Mnicis
El 23 d’abril del 1978, Diada de Sant 

Jordi, va aparéixer el número 1 de la re
vista QUADERN, sota la iniciativa de 
Joan Cusco i Aymamí, i a l’ampara deis 
“ Amies de les Arts i de les Lletres de 
Sabadell” .

La revista cultural QUADERN s’ha 
anat publicant regularment i bimestral.
10 anys d’activitat

Durant aquest decenni, QUADERN 
ha publicat 61 números, entre els quais 
hi han els monográfics dedicats a Pau 
Vila, Joan Arús, Mossén Camil Geis, 
Miquel Crusafont, Antoni Forrellad, 
Nit Literária de Santa Llúcia i Antoni 
Vila Arrufat.

El 1980 es crea la Biblioteca Quadern,
iniciada amb el Ilibre “ De les eixides” . 
Fins al dia d’avui hi han publicat dotze 
títols.
La Fundació

Feia temps que entre els amies, 
col.laboradors i simpatitzants de QUA
DERN s’estudiava la idea de formar o 
bé una Associació o bé una Fundació 
per tal d’establir una nova estructura 
jurídica que donés solidesa a la tasca 
endagada i ádhuc permetés de realitzar 
altres projectes, entre els quais podem 
destacar:
- actes civico-culturals
- conferéncies i exposicions
- concursos, premis literaris i artistics
- impulsar el descobriment de nous va

lors literaris i artistics
- crear beques i ajudes per a estudis lite

raris, filológics, histories...
- col.laborar en iniciatives culturáis ciu- 

tadanes
- creación d’un fons d’art.

Aixi és com el 15 de juliol del 1987, 
davant del notari Ramon Ramoneda 
Viver, es constituí la FUNDACIÓ 
AMICS DE LES ARTS I DE LES 
LLETRES DE SABADELL i es signá 
l’escriptura pública, la qual fou inscrita 
en el protocol notarial amb el número 
2784/87.

El dia 3 d’octubre de 1987 el “ Minis
terio de Hacienda” fixava a la Funda- 
ció el número d’Identificació Fiscal -G- 
58440033- i per resolució del dia 30 del 
mateix mes i any signada pel Director 
General de Dret i Entitats Juridiques de 
la Generalität, era inscrita en el Registre 
de Fundacions amb el núm. 320.

Per tant, la FUNDACIÓ AMICS DE 
LES ARTS I DE LES LLETRES DE 
SABADELL está subjecta a la legisla- 
ció de la Generalität de Catalunya, ac- 
tualment Llei 1/1983, de 3 de març, i a 
les disposicions complementáries, i es 
regeix pels seus Estatuts que consten en 
l’escriptura de constitució i pels Regla- 
ments que siguin aprovats pel seu Pa
tronat.
Fons de la Fundació

La Fundació s’ha constituït amb un 
capital de 300.000 pessetes, aportades en 
efectiu i procedents del Premi “Tassis 
Torrent” otorgat a la revista Quadern 
per l’Excm®. Diputació de Barcelona 
l’any 1985.

Posteriorment han estât incorporats 
a la Fundació els béns pertanyents a la 
seva antecessora “ Amies de les Arts i de 
les Lletres de Sabadell” .

Aquest Fons Fundacional es va incre- 
mentant gràcies a les aportacions dels 
Membres Co-Particips que van ingres- 
sant a la Fundació.
Dels Membres

La Fundació está regida per un Pa
tronat, el quai té delegades les seves 
funcions a una Comissió-Apoderada 
perqué dugui a terme restructura defi
nitiva i la consolidació de la Fundació.

A primers de gener del 1989 el Patro
nat nomenarà la Comissió de Govern, 
sobre la quai recaurà l’administraciô i 
la gestoría de l’entitat.

Són Membres-Col.laboradors de la 
Fundació totes aquelles persones, enti
tats, institucions i corporacions que es 
comprometin a contribuir a les despeses 
derivades de les activitats i els objectius 
de la Fundació amb un donatiu anual. 
(El donatiu minim anual és: 3.600 pts., 
inclosa la subscripció a la revista Qua
dern).

Són Membres Co-Partícips totes les 
persones, entitats, institucions i corpo
racions que, a més del compromis anual 
aportin d’entrada una quantitat desti
nada a incrementar els Fons de la Fun
dació. (La quantitat mínima és fixada 
amb quinze mil pessetes).
Administració

La Llei i els Estatuts regulen l’ús deis 
ingressos de la Fundació, i com han 
d’ésser administrais.
Possibilitats de col.laboració

El donatiu anual dóna dret ais Mem-

bres Col.laboradors i Co-Partícips a:
a) Ocupar cárrecs pels quais pot èsser 

anomenat en les seccions permanents 
o esporàdiques que siguin creades.

b) Ser nomenats Patrons quan es pro- 
dueixi alguna vacant en el Patronat.

c) Estar informats de les activitats, dels 
projectes, de 1’administració i de la 
situació patrimonial de la Fundació.

d) Aportar a la Fundació tota clase 
d’iniciatives, propostes i projectes 
que cregui oportunes i vinculáis amb 
els objectius de la Fundació, les 
quais serán estudiades per la seva 
viabilità!.

e) Assistir a una assemblea general infor
mativa que es convocará una vegada 
l’any.

Projectes immédiats de la Fundació
1- La Fundació precisa d’un local social. 

(El domicili actual: Sant Ferran, 60 
-08205-Sabadell - Tel. 710 52 86, és 
provisional).

2- Captació de nous Membres, tant Co- 
Particips corn Membres Col.labora
dors.

3- Creació d’un fons documentai, bi- 
bliogràfic i artistic.

4- En aqüestes mateixes pàgines s’in
clou un avanç del Programa d’Acti- 
vitats amb motiu del lOè Aniversari 
de QUADERN.

En la Fundació no existeix cap afany 
de lucre.

Tot Membre Col.laborador o Co-Par- 
ticip que desitgi conèixer amb més pro- 
funditat els Estatuts de la Fundació, pot 
demanar-ho i serà degudament informât.

Tota persona que estigui interessada 
a conèixer més ampliament algún as- 
pecte de la Fundació, será igualment in
formada.
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La velia marca
per J. C.

La nova marca
per Jordi Roca i Tubau

I ^ a  marca amb la qual va néixer 
Amies de les Arts i de les Lletres de Sa
badell i la qual figurà a les portades dels 
Quaderns des del núm. 1 al núm. 11, ha 
estât fins ara el distintiu caracteristic.

Aquesta marca fou realitzada per 
Joan Mauri i Espadaler el 1978 i fou 
arran de la seva mort, esdevinguda el 14 
de gener del 1980, que en el Quadern 
núm. 12 se li dedicà alguns articles en 
homenatge i reconeixement a Thome i a 
Tobra; a la portada es reprodui una fo
to seva i fou a partir d’aleshores que 
s’ha continuât amb portades diferents.

En aquest nùmero extraordinari amb 
el qual s’acompleix el lOè Aniversari, 
hem incorporât la marca com un mùlti
ple homenatge a Joan Mauri, el seu 
creador, i al coronament d’un cicle de 
deu anys. Des d’ara la Fundació ha 
adoptat una nova marca que Interpre
tern s’adiu al disseny actual de la grafia.

La velia marca configurava un estil 
de concepció académica, clàssica. En 
certa manera era el llenguatge plástic 
d’aquell artista pintor, assenyat i curós 
en el seu fer, d’una faiçô retòrica i 
alliçonadora i un cavalier de Tamistat.

Quadern serva d’eli un testimoni 
inesborrable.

UADERN és evident que fa carni.
Quadern, fa deu anys, nasqué quasi 

quasi d’una il.luminada il.lusió, recol- 
zada per pocs i sense confiança -per no 
dir sense fe. Però deu anys han demos- 
trat a propis i a estranys que havia nas- 
cut amb lluc de vida, i avui ja amb pie
na pubertat camina vers la maduresa, 
tant de continent com de contingut. 
Quadern, amb la seva presència, ha 
ocupat, en la nostra ciutat, un espai en 
les Arts i en les Lletres, un espai discuti
ble, però fisicament indiscutible, tota 
vegada que de tots els intents que s’han 
fet, cap ha reeixit. Quadern, dones, fins 
avui, ha fet história a Sabadell i per Sa- 
badell; demá qui sap on arribará. Això 
ho demostra la col.lecció sencera, la Bi
blioteca Quadern i el Qua-Còmic.

El mare en el qual ha operat, fins 
avui, se li ha fet petit, i és per això que 
del seu redós ha sorgit la Fundació 
Amies de les Arts i de les Lletres de Sa
badell, per actuar en camps més amplis. 
Amb el seu naixement s’enceta una eta
pa de noves ambicions, que havien de 
personificar-se en un segell, i és per 
aquest motiu que un bon dia se’m de- 
manà, juntament amb altres, de crear el 
nou simbol de la Fundació.

Trencar amb la linia del meu prede
cessor fou el primer objectiu, objectiu 
tant gràfic com simbòlic. Tota vegada 
que la Fundació està creada per servir a 
les Arts i a les Lletres del país, és per 
això que automàticament seguint la tra- 
jectòria del meu concepte simbòlic 
prenc les quatre barres com element 
formal i dinàmic, i, corporificant-les 
assimètricament les encérelo, però, una 
dinàmicament fuig vers Tespai exterior. 
La tasca de la Fundació es fonamenta 
en recolzar aqüestes fugides del clos 
preestablert, perqué en elles resideix el 
progrès. Els diferents volums signifi
quen els diversos corrents i opinions 
contraposats a Tacciò estàtica.
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AN VERSARI
QUMDERN/ 1978

1988

Programa
16 d’abril

ACTE inaugural d ’aquest Aniversari amb 
la presentado del QUADERN EXTRAOR- 
DINARI dedicat en homenatge als artistes 
plàstics que al decurs d ’aquest decenni han 
col.laborat a la il.lu strado  de QUADERN.

Aquest Acte se celebrará a I’Hotel Urpi, 
Avinguda 11 de setembre, núm . 38. L ’escrip- 
tor Vicenç Villatoro pronunciará una confe- 
rència sobre el tem a “ C ultura i Societat Ci
vil” , amb col.loqui al final de la conferéncia.

Seguidament tindrá lloc un Sopar en l’es- 
m entat Hotel.

EXPOSICIÓ

Coincidint amb la Festa M ajor de Sabadell, 
se celebrará una magna exposició en la qual 
s’exhibirà obra deis artistes que durant aquest 
decenni han col.laborat a QUADERN.

La M ostra rom andrá oberta fins al 30 de 
setembre.

PREMIS. 19 de novembre

La F undado  ha créât el seu PREM I per 
guardonar els tres sabadellencs i els tres artis
tes del país que durant l ’any 1987 més s’ha- 
gin distingit en el camp de les Arts Plàsti- 
ques, les Lletres i la Música.

El guardó que es Iliurará és obra de l ’escul- 
tor Josep María Subírachs.

Aquest acte se celebrará el dissabte dia 19 
de novembre a les 9’30 hores de la nit, en el 
Restaurant Can Font.

El Iliurament deis PREM IS es farà en el 
transcurs del sopar. (O portunam ent s’am- 
pliará inform ació sobre aquest Acte).

FVNDACIO
AMICS PF LES AATS
I DE LLEWS DE^ABADELL



No espereu més.

Seguiu la linia Opel Kadett.
El més avançât de l’enginyeria alemanya Opel marca la linia 

a seguir: Opel Kadett. Un automobil en tota la linia. Per la seva 
excepcional aerodinàmica, la seva gran varietat de motors. Pel seu 
gran espai interior i el seu immens maleter.

Amb una economia que comença en el seu preu i continua 
en el seu consum.

Gaudiu, rOpel Kadett és al vostre abast.

Aquí el teniu.

vallesauto
Gtra. de Terrassa, 225  

Tels. 726 31 66 - 726 35 43  
SABADELLConcessionaris Oficiáis

a F = » E i_ e
Millors per experiéncia
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Els dotze Yoliims de la Biblioteca Quadern
per Pere Roca i Garriga

DE LES EiXÎDES

DIBUIXOS

AGUSTÍ MASVÎDAL i SALAVERT
TEXTOS

}OAN CUSCO . AYMAMÍ

es d’una óptica local, sabadellenca, 
però potser també des d’altres perspec
tives, l’existència de la Biblioteca Qua
dern és un fet remarcable. Són ja, en el 
moment present, dotze els Ilibres que la 
componen i això ens permet parlar, més 
que d’un bell propòsit, d’una realitat 
tangible, amb les seves excel.léncies o 
virtuts i, possiblement, amb els seus de- 
fectes, però en tot cas comptabilitzable 
en fer un inventari de l’activitat cultural 
sabadellenca d’aquests anys que estem 
vi vint.

La cosa començà a prendre cos l’any 
1980, amb la publicació de l’obra que 
porta per titol “ De les eixides’’, amb 
text de Joan Cuscó i dibuixos d’Agusti 
Masvidal. Es tracta, al meu entendre, 
d’una obra de molta substància sabade
llenca, no solament pels seus autors, si
no també pel tema, tan de casa, i per la 
manera senzilla, de tractar-lo. Per 
acabar-ho d’adobar, porta un próleg de 
Pau Vila que val tot l’or del món. 
Aquest volum primer marca, per dir-ho 
aixi, la tònica de la col.lecció o série que 
voi encapçalar. Ja es veu ben bé quina 
és la Sensibilität que l’inspira i quin ha 
de ser consegüentment el lector a qui 
complaurà. En Joan Cuscó, amb agili- 
tat d’estil i amb aquell punt de discret 
humor que resulta tan agradable, ens 
parla d’aquesta mena de patis modestos 
que, fins fa poc, tenien les cases sabade- 
llenques i que constituíen, en realitat, 
una mena d’oasi d’amenitat dins l’acla- 
paradora aridesa urbanistica de la ciu- 
tat. No fa cap dissertació sociològica al 
respecte, que això serien figues d’un al
tre paner. El que fa és donar-nos unes 
pinzellades d’algunes, ben concretes i 
personalitzades, d’aquestes eixides, 
recreant-ne, mitjançant l’anècdota i el 
toc sentimental, la seva peculiar atmos
fera. Els dibuixos del Masvidal hi van 
com I’anell al dit. Són d’una fidelitat ri
gorosa i, a més d’això, respiren verita
ble afecció al model que transcriuen.

Un hom es preguntava, tanmateix, 
quins serien els temes i els autors deis 
volums que seguirien al número u. 
Dones ja tenim la resposta. Dins el 
marc d’uri localisme respecte al qual no 
hi ha res a dir, se salva de forma es- 
caient qualsevol perill de monotonia en 
la temàtica i en els générés, presentant- 
nos una mena de mostrar! de la vena 
creadora deis sabadellencs pel que fa al 
conreu de les lletres. A la Biblioteca

Quadern hi ha, en efecte, una mica de 
tot, des de la prosa literária en el sentit 
estricte de la paraula, fins a la mono
grafia sobre aquest o aquell aspecte de 
la realitat sabadellenca, sense però 
endinsar-se en el terreny de la pura eru- 
dició o de la recerca de massa volada. 
Per això resulta una col.lecció que pot 
interessar un gran segment de lectors, 
de tota condició i de tota edat, que tin- 
guin com a comú denominador l’estima 
de les realitats que constitueixen el seu 
entorn immédiat. Fins i tot m’atreviria 
a dir que el valor intrinsec de les obres 
que fins ara hi han anat apareixent és 
molt divers, la quai cosa s’ha d’inter- 
pretar al meu entendre, corn a fruit 
d’una actitud, per part dels qui dirigei- 
xen l’empresa, comprensiva i generosa, 
exempta de pretensions elitistes i enca
minada a “ fer ciutat’’ a partir d’una 
àmplia base de col.laboraciô ben inten
cionada.

No crée que sigui procèdent fer, de 
cadascun dels volums de la Biblioteca, 
una recensió d’aquelles que serveixen 
per explicar el contingut i les caractéris
tiques de les obres que les editorials i les 
llibreries ens ofereixen i que tard o 
d’hora poden venir a parar a les nostres 
mans. Els dotze volums de la Biblioteca 
Quadern no ens són desconeguts, sino 
que, qui més qui menys, els ha tingut a 
la mà, els ha fullejat, ha volgut endur- 
se’ls a casa. Molts de nosaltres, els saba
dellencs, els hem llegit amb complaença 
i els tenim a la nostra biblioteca particu
lar, tot espérant poder engruixir la 
col.lecció amb els que vagin sortint en 
endavant. No en faré, dones, una re
censió en tota regla, però si que els es- 
mentaré. I, si no em puc estar de fer-hi 
algún comentar! -sobretot si ha de ser 
elogiós, s’entén-, el faré, i aixi la cosa 
no resultará tan àrida per al qui llegeixi 
aqüestes linies. D’un tret, podriem dir, 
mataré dos pardals. El que haig de pro
curar, tanmateix, és que almenys el tret 
no es perdi per defecte de punteria.

A l’obra de Joan Cuscó i Agusti Mas
vidal que enceta la Biblioteca, segui 
“ Una Història de Sabadell per a tots’’, 
de Josep Torrella. Al meu entendre és 
una obra molt meritòria i d’una gran 
utilitat, que els sabadellencs hem 
d’agrair al seu autor. El que jo voldria 
remarcar al respecte és que representa 
la culminació d’un treball llarg i pie de 
dificultats i que hauria pogut desanimar



neni«. neniie 
nenpBnonnenngnnnngnnnngnnnngnnnngnnnngnn
nngnn
nngnn
PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 38
TEL. 726 56 38
SABADELL



59

al qui l’hagués emprès. Afortunada- 
ment no fou aixi, i gràcies a una tenaci- 
tat admirable per part de qui s’hi llençà, 
la cosa és francament reeixida. Era pos
sible que Sabadell no tingués encara 
una obra com aquesta? En Josep Torre- 
Ila i la Biblioteca Quadern ens han do- 
nat aquesta alegria... A continuació (1) 
vingué la novel.la de Ramon Moix “ La 
darrera nit” , obra que Fautor tenia es
crita des de feia anys i que esperava sor
tir a la llum, i que venia avalada pel fet 
d’haver obtingut el Premi Pere Marti i 
Peydró. Ara, l’any 1982, sorda, amb 
un Próleg de Mossén Geis. Una 
novel.la sabadellenca! Sabeu que, si 
descomptem en Bartomeu Soler, de no
vel.listes, a Sabadell, no en tenim gai- 
res? Aquesta és la novel.la, no d’un no
vel.lista, sino d’un poeta. Bé, no hi ha 
res a dir: Tuna cosa no exclou l’altra...

Seguint la tònica del volum número 
u, els mateixos autors d’aquella obra 
tan simpàtica ens donen, en el número 
quatre de la sèrie, “ Dels carrers de Sa
badell’’. El comentar! que he fet de les 
eixides i del seu tractament per part 
d’aquests dos sabadellencs pot servir 
per a aquest volum. Aleshores ve el nú
mero cinc, que és de Josep Torrella i 
que es titula “ Amb la ciutat a l’hora del 
record’’. Bona prosa al servei de l’evo- 
cació de nombroses vivéncies personals 
de Fautor, la d’aquest Ilibre, el qual, dit 
sigui de passada, constitueix una Singu
larität dins el repertori bibliogràfic sa- 
badellenc de tots els temps. Ricard Mo
hns és Fautor del volum següent, el nú
mero sis, “ Fonts i mines del rodal de 
Sabadell’’. Es tracta d’una obra real- 
ment interessant d’un excursionista de 
tota la vida, que ens ha volgut oferir les 
dades que eli personalment havia reco- 
llit sobre el tema. Eli mateix, bon dibui- 
xant, il.lustra les págines de la mono
grafia, la qual resulta certament ame
nosa. “ Elements per a una história pos
tal de Sabadell’’ és el titol del volum se- 
té, del qual és autor Antoni Borràs, ex
pert filatèlic i sabadellenc de bona fus
ta, dotât d’un esperit didàctic que que
da reflectit en aquesta obra.

D’un carácter molt singular és el vo
lum vuité de la Biblioteca. Es titula “ 62 
ceballuts’’ i recull en les seves cent 
trenta-sis págines les semblances (text) i 
les caricatures (il.lustracions) de 
seixanta-dos sabadellencs qualificables 
com a “ceballuts’’, parauleta aquesta 
que tots sabem qué voi dir. L’escriu 
Joan Cuscó i hi posa els seus magistrals 
dibuixos caricaturescos Emili Hierro. 
Un Ilibre, diria jo, excepcionalment in
teressant i que, a més, no compta amb 
precedents a la ciutat. Amb el volum

nové tornem a trobar la pluma de Josep 
Torrella, el qual ens dóna, sota el titol 
de “ Garba de mal lligar’’, un recull de 
narracions originals molt reeixides, 
amb il.lustracions aportades per artistes 
sabadellencs, una per a cada narració. 
El desé volum se surt una mica de la tò
nica de la col.leccio i ádhuc presenta un 
format i unes caractéristiques tipogràfi- 
ques diferents de les de tots els altres. 
Es tracta d’un recull d’homilies predi- 
cades per Mossén Camil Geis a les mis
ses dominicals de la parróquia de Sant 
Feliu i porta el titol -original i, al meu 
entendre, tot un encert- d’“ El nostre pa 
de cada festa’’. És el llibre d’un sacer- 
dot poeta i està a l’altura de la restant 
producciò, sempre saborosa i rica de 
contingut, del seu autor. Editada el de- 
sembre de 1985, gairebé podem dir que 
és obra pòstuma.

“ La sardana i les cobles juvenils’’, de 
Jaume Nonell i Lluis Subirana, consti
tueix el volum onzè de la Biblioteca, i 
“ Els molins del riu Ripoll’’, d’Agusti 
Masvidal i Joan Alsina el dotzè i, de 
moment, Fùltim de la llista. Es tracta 
de dues obres que, com es pot deduir 
dels seus titols, s’aparten de la linia que 
més O  menys segueixen les anteriors, si 
descomptem la d’Antoni Borràs, la 
quai cosa no vol dir que no tinguin un 
interés similar a aquelles. D’interès, en 
tenen, i no pas poc, tant per la matèria 
a què es refereixen corn per altres parti- 
cularitats que el lector hi sabrá apreciar 
sense esforç. No son deciaradament 
d’erudició, sinò que tenen un carácter 
mixt que els permet d’agermanar-se 
amb totes elles.

Que amb vuit anys s’hagin éditât 
aquests dotze volums que formen, avui 
per avui, la Biblioteca Quadern, és un 
fet que no pot de cap de les maneres 
minusvalorar-se. Ben al contrari, diria 
jo: ha de subratllar-se corn a quelcom 
de molt positiu dins el panorama de la 
vida cultural sabadellenca, quan el con
text ciutadà no pot dir-se que sigui par- 
ticularment favorable per a aquest tipus 
d’empreses. Si ha estât possible anar 
llençant al mercat, un rera F altre, 
aquests dotze volums és perqué la gent 
de Sabadell no els han mirât amb indi-

LA LLAR DEL LLIBRE
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ferència, sino que hi han dedicai una 
atenciò franca i decidida. Desitjaria que 
la cosa no s’aflaquis, que no aparegués 
el més petit indici d’avorriment ni de 
desgana i que aixi es poguessin anar su- 
mant, amb el mateix ritme que fins ara, 
nous volums a la llista. Per a molts deis 
ignots conreadors de les lletres que hi 
ha a la nostra ciutat, la possibilitat de 
publicar en aquesta Biblioteca el que es- 
criuen o tenen escrit és, sens dubte, un 
estímul molt valuós. Al costai deis títols 
publicáis, faria bonic de poder-hi afe- 
gir. Fuña rera l’altra, d’obres inédites, 
en prosa o en vers, de sabadellencs de 
totes les fornades. La Biblioteca Qua
dern està cridada a exercir aquesta lloa- 
ble funció, seguint, a una cinquantena 
d’anys de distáncia, la tasca que realitzá 
en el seu temps aquella admirable Bi
blioteca Sabadellenca que promogué i 
no deixá d’impulsar Fincansable Joan 
Costa i Deu, i que només pogué estron- 
car la fatídica guerra del 36. Si no vaig 
errai, foren trenta-dos els volums que 
amb poc més de deu anys es publicaren 
aleshores. No ens desanimem, que, 
amb una mica de sort, podríem reduir 
distáncies i assolir unes cotes semblants 
a aqüestes que die, que certament fan 
respecte.

(1) A continuació de l ’obra de Josep Torre
lla i abans de la de Ramon Moix cal situar el 
llibre “ Pas i repás” , de Mossén Camil Geis, 
amb próleg de Leandre Amigó, volum que 
figura entre els editats per Biblioteca Qua
dern, si bé no li fou  atribuít el número que li 
corresponia segons ordre cronologie d ’apa
ndó. Conté el recull de la seva obra en pro
sa, llevat de la série d ’articles “ Els que he 
trobat pel carni’ ’, que es publicarla uns 
quants anys després, sense intervenció 
d ’aquest a Biblioteca.



Europa segell a segoli
Descobreixi VEuropa comunitària a través de lafilatèlia

SX er tal de commemorar 
aquesta data histórica hem créât per 
a vostè una col.lecció de meravella, 
formada amb tots els segells emesos 
pels dotze paisos pertanyents a la 
C.E.E. i les seves dependències pos
tals. Cada una de les séries va acom- 
panyada d’un resum històrico-des- 
criptiu que converteix la col.lecció 
en una font de consulta atractiva i 
práctica, la qual li permetrà de 
conèixer més i millor la cultura i 
els costums de l’Europa del Mercat 
Comù.

Ì5 i la filatèlia és quelcom més que el seu hobby o sim
plement un tema que li interessa, conegui totes les possi- 
bilitats que aquesta col.lecció li ofereix per tan sols 5.800 
ptes. al mes (mitjana del preu mensual orientatiu).

partir de la seva adhesió al nostre sistema 
d’abonament vosté tindrà la seguretat total de rebre tots 
els segells que emiteixin els paisos que formen el Mercat 
Comú Europeu, i a més, segell a segell, podrá anar com
plétant la col.lecció filatélica de major interés i revalorit- 
zació de tota Europa.

E,m el moment de la seva 
suscripció l’obsequiarem amb el so
bre ler. dia oficial franqueig mixte 
Espanya-Portugal emés en comme- 
moració de la integració d’ambdós 
paisos a la Comunitat Económica 
Europea.

i li interessa d’obtenir aquesta col.lecció des de 
la primera emissió (gener del 1986) també li oferim la 
possibilitat d’adquirir l’any 1986 complet en edició limi
tada, amb els segells muntats i amb enquadernació de 
gran qualitat realitzada 
a má, afegint-li com a 
obsequi una valuosa 
peça de “ 5 ECUS” de 
plata, moneda oficial 
de la Comunitat 
Económica Europea, 
emesa per primera 
vegada el 1987 i 
dedicada a 
r  emperador Caries I 
d’Espanya i V 
d’Alemanya.

Xnici com més aviat millor aquesta meravellosa i 
interessant col.lecció, atractiva, rendible i amb un valor 
segur en tots els paisos europeus.

Demani’ns més amplia informació o si ho desitja visitin’s 
en el nostre centre de vendes, 
on será atés pel nostre perso
nal especialitzat.
L’l de gener de 1986 Es- 
panya entrà a formar part 
de la Comunitat Económi
ca Europea; aquest impor
tant esdeveniment históric, 
económic i social marcá el 
punt de partida vers la to
tal integració del nostre 
país en el futur d’Europa.

FILATELIA
DOMFIL
S E G E L L S I  

MONEDES PER A 
COL.LECCIONS

Sant Antoni, 3 Tels. 725 87 79 - 725 29 18
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Mata-segells sabadellencs (1984-1988)
per BAF

jm M  BORRk FÎGÜÎ

M A T A ~ S E G E L L S

I19Ì8B 1983

m finalitzar 1983 vaig tenir la pa- 
ciència i la satisfaccio de recopilar 
tots els mata-segells especiáis d’en- 
cuny i de rodet, que 1’Administrado 
ha concedit a Sabadell. I també les 
marques legalitzadores que avalaven 
els sobres oficiáis, on s’estamparen 
tots els mata-segells. Avui, i com 
una continuado del Ilibre que la Bi
blioteca QUADERN publicà amb el 
n? 7, r abril de 1984, ressenyarè les 
que fins ara hi ha hagut de nou a ca
sa nostra.

cî Fira de !.’*úcrm¿t!ce 
¡ a Sabadell

I e d S a iitd (M u v a (n 384

U  jove CAvrnA ’ 
e t SAUAOtLL

Durant el mes de febrer i part de 
març de 1984, s’estampà a tota la 
correspondèneia que sorti de Saba
dell un mata-segells de corrò que 
anunciava la 1.̂  EIRA DE LA IN
FORMÀTICA A SABADELL, i 
que per a les successives edicions 
posteriors ha esdevingut un dels ac
tes de ressonància nacional. La 
sol.licità la JOVE CAMBRA de Sa
badell amb l’assessorament de 
l’Agrupaciô Cultural i Filatèlica 
Arrahona de Belles Arts. En l’stand 
de la Fira es facilitaren tarjes ofi
ciáis impreses sobre el que en infor
màtica en diuen el pijama, on la 
il.lustració era la popular Torre de 
l’Aigua.

Com cada any, el 1984 la Secció 
Filatèlica i Numismàtica de la 
U.E.S., organitza la seva ja tradi

cional exposició-concurs filatélica 
escolar. La d’enguany és la XIV i les 
dates elegides són, com sempre, 
apro Etant les Festes de l’Aplec de la 
Mare de Deu de la Salut del 12 al 14 
de maig. El sobre oficial on s’ha es
tampa! el mata-segells especial i el 
dibuix d’aquest, són de l’artista lo
cal Agusti Masvidal.

£5TMvV^̂

La segona visita a Espanya de S. 
S. Joan Pau, a Saragossa, del 10 a 
r i l  d ’octubre de 1984, va propiciar 
a l’Agrupació Cultural Filatèlica 
Arrahona, de Belles Arts, l’adquisi- 
ció per ais col.leccionistes del tema, 
d’uns sobres oficiáis que legalitza- 
ren amb la marca que anunciem.

L’any 1984 finalitza amb un nou 
mata-segells d’encuny, concedit per 
commemorar el Centenari de la 
construcció de Tesglésia de la Puris
sima Concepció. S’usá el dia 8 de 
desembre, festa de la patrona de la 
citada parróquia. Propicià l’edició 
de tres sobres, que ja s’exhaureixen 
el primer dia i que donaren soport a 
una exposició de segells i goigs de te
ma mariá. El dibuix deis sobres és 
de l’artista local Jaume Mercader i 
el del mata-segell el dibuixá 1’alum
na sabadellenca Anna M.̂  Canallas,
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de 1’Escola de Belles Arts de Barce
lona. En els sobres s’hi estampà una 
marca especial dissenyada expressa- 
ment, que representa la imatge de 
r altar major.

L’abril de 1985 es cel.lebra el 
Centenari del nou edifici de les Es
coles Pies. La direcció de l’Escola, 
volgué recordar-ho amb diferents 
actes culturáis, els quals hi bagué 
una exposició filatèlica amb aporta- 
cions únicament deis alumnes ac
tuals. Amb l’assessorament de 
l’Agrupació Cultural Filatèlica 
Arrahona de Belles Arts, es sol.lictà 
un mata-segells d’encuny per a re- 
colzar r exposició. Tan el dibuix del 
mata-segells com les il.lustracions 
de dos sobres oficiáis que s’editaren 
els realitzá l’ex-alumne Jaume Mer
cader. La qualitat i l’abundor de les 
aportacions fou tan gran que s’ha- 
gué d’arribar a una sel.leccio per 
manca d’espai.

Per a la correcta legitimització 
d’aquests sobres oficiáis s’estampá 
una marca especial, en color verd, 
que els identificava i que els sobre- 
valorá extraordináriament.

segells concedit, que també com 
sempre ha dissenyat l’artista Agustí 
Masvidal.

Una nova edició del tradicional cer
tamen CONCURS FILATÈLIC ES
COLAR que els entusiastes amies de 
la U.E.S. organitzen cada any. És el 
XVI (1986). Les dates escollides fo- 
ren els dies 10, 11 i 12 de maig i la 
participació fou, com sempre, molt 
abundosa. El sobre éditât i el mata- 
segells concedit foren creats expres- 
sament per Agustí Masvidal.

ESCOLAR

9-11 MAíG

La XVII edició del CONCURS 
FILATÈLIC ESCOLAR de la 
U.E.S. els dies 9 al 16 de maig de 
1987, mostra a la ciutat els esforços 
de 69 expositors, entre locals i fo- 
rans, que tingueren la voluntat de 
col.laborar-hi una vegada més. 
Com sempre, el sobre éditât ha estât 
dissenyat, així com el dibuix de l’en- 
cuny, per Agustí Masvidal. L’edat 
deis participants oscil.la entre els 9 
anys fins ais 18, acomplint les nor
mes recentment aprovades per a to
tes les exposicions juvenils.

En el mes de maig de 1985, coinci- 
dint amb l’Aplec de la Mare de Déu 
de la Salut, la Secció Filatèlica i Nu
mismàtica de la U.E.S., organitza el 
seu veterà Concurs Escolar de Fila- 
tèlia. És el XV i com sempre s’edita 
un sobre per a estampar-hi el mata-

%
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En el transcurs de 1987 I’Admi- 
nistració Postal Central va decidir 
fer propaganda de l’Exposició In
ternacional de Sevilla a EXPO-92 a

celebrar en 1992, i a totes les estafe- 
tes del país on hi han maquines 
mata-segelladores de rodet, proveí- 
des d’un rodet especial que promo- 
cionés aquest esdeveniment que será 
historia viva per a Espanya. Saba- 
dell no fou una excepció i encara 
que la máquina o el que siguí no fou 
precisament un model de perfecció. 
Valgui peí que servia de motiu.

Assodació dAinics dt l Opera 
Sabadell,7-13 marao ele 19S?

II CO^FCURSO NACIONAL 
EUGENIO MARCO
CANTANTES CPERA

La Fundació Amies de l’Opera 
convoca el 1988 el Concurs EUGE
NIO MARCO PARA CANTANTES 
DE ÓPERA. Per a promocionar-lo 
sol.liciten un mata-segells de rodet 
que s’estampá en tota la quantiosa 
correspondència que surt de Sabadell 
diàriament, durant el mes de gener. 
La Fundació per a correspondre als 
molts compromisos es reservà una 
quantitat de tarjes amb aquest mata- 
segell. Foren assessorats degudament 
per l’Agrupaciô Cultural Filatèlica 
Arrahona de Belles Arts.

Espai destinât per al mata-segell 
del lOè Anivesari de Quadern.
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Quadem i el comic
per Ricard Calvo i Duran

uan vaig començar a col.laborar a 
Quadern -n? 22, 1981- ja hi vaig trobar 
représentât el cómic pels acudits del 
tàndem Mainou -t- Xéspir i les caricatu
res magistrals de l’amic Hierro. La me- 
va col.laboració, que en principi es re- 
duía a il.lustrar gráficament treballs li- 
teraris d’altri, ben aviat -n? 28, 
1982-s’estengué a la sèrie que he vingut 
titulant “ paper i tela...’’, dins del qual 
context foren publicats els articles 
“ D’arts i d’oficis’’, “ 2984’’, “ Vindica- 
ció del cómic’’ i “ L’amic de paper’’ 
-números 32, 36, 40 i 42,
respectivament-. L’interès despertat per 
aquells escrits ens va animar a encelar a 
Quadern, a partir del n? 37, una pàgina 
de tires dibuixades, a manera de les deis 
magazines americans, amb personatges 
fixes - “ P u p u t ” , “ L l u f a” , 
“ Nyic-Nyac’’...-deguts al llapis de no- 
vells com ara Balaguer, Balaguero, 
Masllovet o bé Mercè, força bons.

Aquesta experièneia va fonamentar 
la idea de donar al dibuix humoristic 
quelcom més de preponderància dins la 
nostra revista, perqué els comentaris 
que rebèrem dels nostres lectors eren de 
bona impressió, i fou així que l’amic 
Cuscó començà a suggerir-me la possi- 
bilitat de dotar a Quadern d’un germá 
petit dedicai a les historietes i a l’humor 
gràfic.

He de fer constar, en justicia, que qui 
mès reticèneies i temences va tenir da- 
vant d’aquest projecte va ser, en contra 
de tot el que pugui semblar, el qui signa 
aqüestes rallies. De manera que el ger- 
mà petit en qüestió va tenir un pare en
tusiasta i il.lusionat, Joan Cuscó, un as
sessor eficaç en l’aspecte conceptual, el 
gran professional local Jaume Mainou, 
i un didot -o si voleu dir-ho d’una altra 
manera, director artistic-, jo mateix.

I per la diada de Sant Jordi del 1985, 
ben abrigadet amb un magnifie número 
45 de Quadern, el nostre primer suple- 
ment de cómics va veure la llum. El và- 
rem batejar amb la contracció dels dos 
mots que serveixen de titol a aquest es- 
crit: Quadern i cómic = Quacómic.

El nom, que a l’hora d’adjudicar-li 
ens fèu dubtar un bon xic, ha estât, 
amb el temps, réduit pels joves -tan 
afeccionáis a minimitzar el vocabulari- 
a la partícula “ Qua’’, que cada vegada 
trobo més simpàtica i amb la força fo
nètica de la quai caldrà pensar quan 
hom dissenyi i fixi la capçalera definitiva.

El nadó era primet, però era molt 
“guapo’’: Contenia, entre d’altres, tre
balls d’una gran figura del cómic, l’Al- 
fons Figueras, que des de llavors ha es
tât sempre al nostre costai i que, a més 
a més, ens oferia la possibilitat de pu
blicar un dibuix inédit d’un altre gegant 
del cómic mundial; el nord-americà 
Frank Robbins.

El diari Avui va saludar l’aparició del 
Quacómic, tot fent ressaltar que, si to
tes les ciutats de Catalunya estiguessin 
tan ben servides com Sabadell, la cons- 
titució d’una xarxa d’historieta catala
na de base esdevindria una realitat.

En números successi us han anat 
desfilant-hi figures locals amb projec- 
ció exterior en els camps del disseny 
gràfic, de la historieta i de la il.lustració: 
Salvador Fabá, Santi Gabriel, Agusti 
Puig, Joan Baptista de Miguel..., aixi 
com valors universal de la talla d’un 
Cese i d’un Ramon Sabatés, que no han 
tingut empatx a figurar a les nostres pá- 
gines al costal d’amateurs, el més jove 
deis quais només compta quinze any s, 
F.X. Calabuig, guanyador del 1er. pre
mi del concurs de cómics del darrer Sa
ló de la Infáncia'i de la Joventut.

I parlant de l’amateurisme cal desta
car que un deis nostres debutants, en 
Francese Vergés, ha tingut ocasió de 
veure publicats els seus ninots a “ El Ví
bora’’, tal com queda recollit en el diari 
de Sabadell del 7 de maig de l’any pas
sai. Aixó, naturalment, constitueix per 
a nosaltres un orgull.

També ens enorgulleix comptar amb 
un planter de joves dibuixants, radical 
a la veína Ciutat Badia, que conreen la 
línia “underground” : m’estic referint 
al Carlos i a l’Oscar Cambarte, al Jau
me Serrano i a tot el col.lectiu “ Verda
deros Andergrauns” , el més gran deis 
quais a penes ultrapassa els vint anys, i 
que, com tothom pot veure a les nostres 
planes, ja són véritables mestres del có
mic autócton.

Hem éditât dos números extraordina- 
ris, l’un dedicai al Rock’n’roll i I’altre, 
monogràfic, al dibuixant Ricard Sit jes, 
tristament desaparegut poc després de 
la seva publicació.

El darrer número dedica la portada i 
les págines centrals ais invents del TBO, 
en coincidir-ne la sortida amb la reapa- 
rició de la popular revista.

Un capítol important ha estât la pu- 
blicitat emesa en clau de cómic: Alari-
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Pegaso, Alemany-Honda, Caixa de Sa
badell, Levi’s, Mútua de Seguros de Sa
badell..., han utilitzat els nostres dibui- 
xants i les nostres págines per anunciar 
els seus productes i servéis, i no podria 
pas, en parlar de publicitat, deixar d’es- 
mentar els bons amies de Publicitat 
Plumilla, l’equip gráfic de la qual tam
bé ha estât un deis nostres col.labora- 
dors més il.lusionats.

És evident que el públic del cómic és 
més aviat jove, encara que els veterans 
també en formem part. Per tal de reunir 
fisicament aqüestes dues espécies, el jo- 
vent i els “ carrosses” , Quadern celebrà 
l’any passât sengles festes, coincidents 
amb l’aparició de números del Quaeô- 
mic “ ad hoc” : l’una el 5 de març a Xa- 
rop, i l’altra el dia 1 de juliol a Piano 
Jazz.

A la segona festa hi actuà el grup de 
rock progressiu català Blues-H, i, a to
tes dues, els canapés, el cava, la “mar- 
xa” i la revista corregueren a discreció. 
En aquesta mateixa linia de projecció 
social, el Quacómic ha col.laborat amb 
l’escola Ilia a l’exposiciô celebrada a la 
sala d’art Negre, del 12 al 27 de gener 
ùltim, on s’han exhibit els treballs dels

alumnes del taller de cómics de Pescóla 
que, al llarg d’aquests darrers tres anys, 
han estât publicats a la revista.

Val a dir que tot aixó no ha estât pas 
fácil, que caldria afegir ara i aci un ca
pitol de gràcies a tots els nostres anun- 
ciants, al muntador i al realitzador, la 
paciéneia, la comprensió i la Professio
nalität dels quais mai no podré agrair 
prou: que quedin donades.

Penso, però, que tot plegat està va
lent prou la pena: que els de Quacómic 
estem fent “ diana” , en un moment que 
el cómic està, arreu del mon, prenent 
cada cop més importància no tan sols 
en el camp del lleure, sinó en el de 
l’educaciô, del marketing, de la comu- 
nicació en definitiva. I que la nostra 
modesta revisteta ja es un banc de pro
ves i plataforma de llançament de fu
turs valors que en ella están agafant 
“ rodatge” , valors que no els podrem 
pas veure consolidais tots en el camp 
del cómic estricte, però sí -n’estic segur- 
que els veurem repartits en tasques que 
d’una manera o altra tindran relaciô 
amb el món de la imatge, corn ara el 
disseny gràfic, la ilustraciô, la moda, la 
pintura o bé la publicitat.

Si el Quacómic fins ara va pujant més 
aviat primet, quinze números, aplegats, 
ja fan un bon gruix: Estem fent un có
mic col.leccionable, de biblioteca, un 
cos d’obres que -anys a venir- tindrà un 
ait valor documental. Será la història, 
present i futura, del cómic sabadellenc i 
català: des de la base fins al vértex.

Per aixó el volem cada vegada més 
jove, més desimbolt, més experimental, 
més a contracorrent, més soit de pél, 
menys comercial..., perqué no ha estât 
pas concebut amb ànim lucratiu, la 
qual cosa, en tot cas, podria ser objecte 
més endavant de revisió i de reorienta- 
ció, si s’escaigués, per tal de, sota la 
fórmula legal més adient, encetar una 
possible nova etapa, ja més madur, en 
la qual s’ampliés el seu radi d’acciò.

Qui el vagi seguint haurà observât 
que gran part del darrer número deixa 
les narracions penjades amb el clàssic 
“continuará” : cosa que hem fet amb 
una clara voluntat de compromis, de 
futur, amb la seguretat que conrear 
l’humor i fer ninots també, és Cultura.

Cultura, amb majúscula.
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Tailla rodona
Recopilació de Francese Catchet i Domènech

QUADERN

ABRIL-1978

í%. l calia d'ana llar de foc, al voi
lant d'ana taula (rodona, natural- 
ment), vàrem aplegar-nos uns con- 
tertalians per parlar de Qaadern. 
Mig historia, mig reflexió, anà 
desenvolupant-se una conversa que 
tot seguii reproduì'm el més fidel- 
ment que s ’ha pogut, amb els seus 
pros i contres, però amb un ùnic ob- 
jectiu: lapervivència iprogrès d ’una 
revista cultural, que nasqué de 
l ’afany d ’un home i que engrescó a 
tot aquell que creia en un mitjà co
herent de divulgado de la cultura.

Quadern, nascuda a l ’ombra del 
campanar, va reunir en aquesta con
versa al seu fundador, a geni d ’anys 
d ’experiència dins la revista i a nou- 
vinguts, els seus noms: Joan Cusco i 
Áymamí, Jordi Roca i Tubau, Ri
card Calvo i Duran, Josep Martinez 
Vinaroz i Francese Cutehet i Domè
nech. Mentrestant Emili Hierro, lla- 
pis en má, anava fen t de les seves 
(com podeu observar).

No calia portar cap guió prepa
rai, en converses com aquesta una 
pregunta genera una o més respostes 
i a partir d’aquí l’encadenament es- 
devé quasi imparable. Vegeu si no. 
Francese Cutehet: Sr. Cuscó, la idea 
de Quadern va sorgir per omplir un 
buit cultural a la nostra ciutat?

“ ...Quadern, també en cer
ta manera va venir a omplir 
un buit que havia a la 
ciutat.”

Joan Cuscó: Bé, hem de creure que 
ha intentât omplir un buit. Recor- 
dem aquesta frase esterotipada que 
diu que quan surt de bell nou qual- 
sevol publicació, surt amb la sana 
pretensió que ve a omplir un buit, 
perqué en aquest país nostre, ma- 
lauradament, de buits, n’hi ha mas
sa i aleshores, quan naixé Quadern, 
també en certa manera va venir a 
omplir un buit que havia a la ciutat. 
Fins on? En quina mida l’haurà po-

gut omplir? No s’ha fet mai una va- 
loració estadística de tots els possi
bles lectors perqué cadascun digués 
la seva, per poder-ho mesurar, així 
que es fa bastant difícil calibrar fins 
a quin punt la intenció de Quadern 
s’ha pogut assolir. Evidentment, 
avui dia, no és que s’hagi omplert 
totalment, ni de bon tros, però cree 
que, aixó sí, fa unes funcions de les 
quais la ciutat estava mancada. 
F.C.: La revista Quadern pretén 
arribar a tota la societat o a un dé
terminât sector social?
J.C.: L’ambició, malgrat que és 
gran, ámplia, i voldria també ser 
profunda, fa desitjar tenir una ex- 
tensió la més gran possible. Es fa di
fícil en una ciutat on hi ha tants ni- 
vells i tants estrats socials i culturáis, 
poder arribar a tots aquests nivells. 
És difícil per a qualsevol publicació, 
amb aquesta pretensió, acontentar a 
tothom. No negaré que Quadern 
arriba més a un déterminât tipus 
cultural, aixó és obvi, perqué en un 
país en qué hi ha tanta mancança de 
lectors, on hi ha tan poca afecció a 
llegir, torno a repetir que es fa bas
tant difícil saber a on s’arriba.
F.C.: Si es pretén abraçar la màxima 
capa social possible, per què en 
aquesta revista, que la trobem ober- 
ta, no hi ha representades totes les 
inquietuds culturáis?. A tall 
d’exemple, hi ha una cultura, emi- 
nentment jove, que no s’hi veu re- 
flectida, sense oblidar el Quacómic, 
però hi ha un ventali força més am
pli d’oferta cultural per a la juven- 
tut que no té ressò a les pàgines de la 
revista. És perqué Quadern voi ser 
el garant d’uns valors culturáis tra
dicional?
Ricard Calvo: Voldria fer un incís. 
Quan amb Joan Cuscó vàrem 
començar a parlar d’incloure un 
apartat de “ cómic” a Quadern, jo 
no veia massa ciar el perqué s’havia 
de fer una revista separada, ja que 
jo pretenia que tot estés englobât, 
però el temps ha donat la raó a 
aquesta separata, puix hi ha gent
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que l’únic que li interessa és el Qua- 
còmic.
(Alerta, arriba un aromàtic cafè, 
que a aquesta hora de la nit, en la 
què fem la trobada, ens ajudarà a 
mantenir-nos desperts, ja  que 
aquesta tertúlia sembla anar per 
llarg).
lordi Roca: Reprenent la primera 
pregunta sobre si Quadern omplia 
un buit en la divulgado cultural a la 
ciutat, jo diria que em sembla que 
d’alguna manera sí que l’omple per
qué, per exemple, jo per qué col.la- 
boro amb Quadern des de gairebé 
rinici? Dones perqué em pensava 
que arribada la “ normalitat” , Sa- 
badell produiria una revista d’arts i 
lletres que ompliria aquell buit que 
hi havia. Recordo la temptativa del 
T.S., d’on vaig formar-hi part en el 
grup inicial, però malauradament 
no va prosperar, i jo, conscient que 
una iniciativa d’aquesta mena era 
necessària, vaig voler col.laborar 
amb Quadern, i així ho vine fent, 
perqué la metamorfosi que ha ob
servât aquesta revista demostra que 
no vaig equivocar-me, perqué del 
primer número al darrer hi ha un 
sait qualitatiu remarcable, la qual 
cosa significa que aquesta progres- 
sió pot continuar i que si inicialment 
Quadern anava destinât a un grup 
molt déterminât, el ventali actual és 
força més ampli. Fins on pot arri
bar? No ho sé, però penso que pot 
ser lluny, si els que hi col.laborem 
propiciem que aquest ventali es vagi 
obrint il.limitadament. Aquesta ha 
de ser la tasca de Quadern.
Josep Martinez: I segur que sents la 
necessitai de col.laborar-hi.
J.R.: Si, perqué ho faig a gust i 
conscient del per qué i per a qué ho 
faig. Us diria que és una cosa d’ètica 
personal.
F.C.: Creieu que cooperar a Qua
dern és una actitud romàntica? 
J.C.: (Hi ha un lieu silenci, malgrat 
tot en la seva resposta no hi apre- 
ciem cap deix de dubte) En certa 
manera si. Hi ha una gran dosi de 
romanticisme.
R.C.: Si, i a més a més crec que és 
positiu. Tots els grans moviments 
han estât romàntics. És, per dir-ho 
d’alguna manera, el motor.
J.M.: N’estic completament segur.

“ ...Tots els grans movi
ments han estât romàntics. 
Ês, per dir-ho d’alguna ma
nera, el motor.”

J.R.: Quadern no trenca cap motile 
i el romanticisme jo crec que és la 
bandera que no hem d’abandonar. 
Obrim-nos tant corn puguem al fu
tur, però que aquesta bandera per- 
visqui. No és cap menyspreu èsser 
romàntic.
F.C.: En cap moment, en fer la pre
gunta, he tractat d’assimilar el ro
manticisme en quelcom pejoratiu.
J.R.: No, no, per descomptat. És 
una aventura, però hi ha gent que 
teneri el romanticisme en meny
spreu.
R.C.: Bé, ser à que ho interpreten 
com a “ carrinclò” .
J.M.: Sense l’aspecte romàntic, es- 
tic segur que Quadern no es publica
ría. Seria una revista més, professio
nal com d’altres que hi ha, però no 
el que és avui.
F.C.: Com definirieu la gent que lle- 
geix Quadern? Jo crec que s’ha de 
distingir entre la gent que està subs
crita a Quadern i aquella altra que la 
llegeix.
R.C.: Crec que Quadern és més co- 
neguda del que ens pensem i també 
és més llegida del que es pot imagi
nar. La revista arriba a molts in- 
drets, i sempre hi ha gent que hi tro- 
ba articles d’interès per a les seves 
inquietuds. Ara mateix penso amb 
les escoles, els mestres la llegeixen i 
fins i tot algún alumne. És ciar que 
no ho tenim controla!, però es dòna 
el cas, perqué m’he trobat que em 
diuen que coneixen Quadern i em 
parlen d’algún article que s’ha pu
blica!. És, dones, força evident. 
J.C.: Hi ha, a tall d’exemple, un lli- 
breter local que m’ho comenta; si es 
retarda la sortida de la revista la 
gent pregunta: I el Quadern? Que 
no ha sortit encara? Això demostra 
que la revista té audièneia, i no sòn 
pocs els qui la demanen. Ara, la 
classe de públic que té, no la podría 
definir, és gent que 1’aprecia.
J.M.: Potser més aviat conservado
ra.
F.C.: Crec que això és un error. No

U S  conec massa però en Jordi, en Ri
card i jo mateix, no crec que en tin- 
guem res de conservadors.
R.C.: Jo ho tiñe ciar que no.
J.R.: (Després d’una sonora rialla) 
No, no.
F.C.: I vosaltres dos (Joan i Josep), 
penso que tampoc ho sou si entenem 
per conservador a “ l’immovilista” , 
però sembla que sí que Quadern tin- 
gui més tirada cap a un determina! 
tipus de gent. He vist actes de Qua
dern i, a priori, ja sabia més o 
menys quina gent em trobaria. I 
això em sap greu, perqué trobo que 
és una revista de qualitat.
J.R.: Sap greu, si, a mi també em 
sap el mateix greu. Per exemple, el 
que em costa de poder entendre és 
com en Joan Cusco i jo podem 
col.laborar junts, perqué més d’una 
vegada hem discrepa! i fort. La seva 
manera de ser i la meva no tenen res 
a veure ni de bon tros. Per

“ ...si Quadern té deu anys, 
és perqué té públic, sino no 
hagués arribat aquí.”

això, jo diria que és força plural la 
revista, on un es sentirà més identi
fica! amb uns aspectes que amb 
d’altres, que arribaran més fácil- 
ment a la resta. Tots hi fem un 
esforç comparti! i anem obrint les 
portes a seccions que encabeixin a la 
màxima gent possible. Un exemple 
recent: Grácies a Quadern he pogut 
conéixer un conte que ha escrit Ri
card Calvo, el qual he trobat precios 
i crec que a partir d ’aqui ha de con
tinuar escribint, tant per eli com per 
a nosaltres, tots hi sortirem guan- 
yant. I no ho he dit perqué eli estigui 
aquí. Senzillament és la verità!. 
Amb tot això vull dir que hi pot ha- 
ver una gent que té quelcom a dir i 
les pàgines de Quadern poden ser 
una plataforma per donar a conéi
xer les seves inquietuds. Pensem una 
altra cosa, si Quadern té deu anys, 
és perqué té públic, sino no hagués 
arribat aquí. Una o dues temptati- 
ves que s’han fet en els darrers anys 
han mort, segurament perqué no te- 
nien equip ni tenien un públic. Qua
dern els té. Però si em permet eu us
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he de dir que hi manquen coses 
d’avantguarda: arquitectura, urba
nisme, literatura... Seria la manera 
de captar una altre públic, 
d’interessar-lo en la revista.
J.C.: Sempre he dit que Quadern 
resta obert i voldria que s’anés enri- 
quint amb saba nova, amb universi- 
taris que cree que tenen molt a dir. 
això és el que es pretén, però sembla 
que hagi certa reticéncia. Segura- 
ment que hi ha molts joves que 
deuen escriure, però no intenten 
acostar-se a trucar les portes de la 
revista. No entenc aquesta passivi- 
tat.
R.C.: I el tema de l’idioma? Jo al
guna vegada he plantejat l’opció de, 
si no fer una revista bilingüe, si el 
considerar aquelles col.laboracions 
d’una certa qualitat escrits en caste- 
llá per gent de Sabadell. Penso que 
escrits literaris i poesia podrien tenir 
el seu espai dins de Quadern.
J.R.: Jo no m’ho he plantejat mai, 
però penso que és quelcom a tenir en 
compte.
R.C.: No com una revista bilingüe, 
enteneu-me, no expressament, però 
si ens arriba alguna persona amb un 
text en castellá, no veig per qué no 
se li pot publicar.
(La conversa sobre aquest tema 
s’allarga, finalment i seguint la tòni
ca general de Quadern, la porta ro
man oberta).
F.C.: Sr. Cuscó, durant aquests deu 
anys, ha cregut en algún moment 
que el seu esforç restava erm perqué 
la resposta del públic i ádhuc deis 
col.laboradors no responia a l’entu- 
siasme que hi posàveu? Ha pensât: 
Tant de bo que no m’hagués em- 
brancat en tot això?
J.C.: Jo sempre he estât un romàn- 
tic i pels romàntics i tots aquells que 
alimenten el romanticisme, aqüestes 
decepeions sòn molt transitòries. 
F.C.: Larra també era romántic i 
vegi com va acabar...

“ ...Quan creus que la leva 
causa és bona, la lluita mal 
no pot defallir.”

J.C.: També s’ha de tenir molta en
teresa. Sempre he estât un home de

lluita i allò que m’he posât entre ce
lla i cella, he intentât, per tots els 
mitjans al meu abast, aconseguir- 
ho, perqué hi creia, licitament però 
també de manera obsessiva, i ales- 
hores el carni que m’he fixât l’he de 
continuar i, com deia el poeta “ es fa 
camJ caminant’’. Els moments de 
desencis sòn évidents que els he tin- 
gut, però sempre han estât esporà- 
dics i els recordo com anècdotes. 
Quan creus que la teva causa és bo
na, la lluita mai no pot defallir. 
J.R.: Pensem una cosa, malgrat eli, 
Quadern és Joan Cuscó. Jo tinc els 
meus dubtes que la revista continués 
sense ell. “ L’estil és l’home’’. Men
tre eli porti el timó, Quadern anirà 
endavant.
F.C.: Aleshores, què té en Joan 
Cuscó perqué arrossegui tanta gent? 
J.R.: És molt tossut. Puc dir-ho 
perqué fa molts anys que el conec. 
J.C.: Heu de saber que Cuscó és un 
sinònim de corcò, -diu en broma- 
però crec que hi ha quelcom més, 
puc definir-ho amb una paraula: fi- 
delitat. Per altra banda s’ha créât 
un bon producte i avui dia la gent 
que hi col.labora se sent contenta i 
satisfeta de cooperar en aquesta 
obra.
J.R.: No puc parlar massa del tema 
literari, però sí de l’aspecte gràfic de 
la revista i crec que en Cuscó té ol- 
facte per triar persones amb un cert 
rigor i que no es deixin manipular. 
Amb això vull dir que, per exemple, 
en Ricard i jo som, dins de Qua
dern, dues “ espines’’, el contrapunt 
que produeix l’intercanvi d’opi
nions i d’idees, i això enriqueix la 
qualitat. M’agradaría que això suc- 
ceís també en l’ámbit literari, fóra 
necessari aquest tipus de “ falca’’ 
perqué Quadern donés un pas quali- 
tatiu.

” ...Tot es pot minorar, sens 
dubte, però ha d’haver un 
sentii professional en totes 
les empreses que hom esco- 
meti.”

J.C.: Ja quan era industrial, només 
treballava amb una sola idea, la 
qualitat, perqué aixi el meu produc-

te seria competitiu. Jo havia de 
creure amb allò que portava i això 
em donà un rigor professional i 
també m’ensenyà a conèixer la gent 
amb aquesta mateixa rigidesa. El- 
grup que ara hi ha entorn a Qua
dern, crec que té aquest rigor i pen
so que no m’equivoco. Els valors 
s’han fet cada vegada més tangibles, 
ja que han pogut donar a conèixer 
les se ves inquietuds, i obrir més el 
ventali. Tot es pot millorar, sens 
dubte, però ha d’haver un sentit 
professional en totes les empreses 
que hom escometi.
J.M.: Aqüestes paraules les rubrico 
totalment.
F.C.: Jo suposo que per mitjà de 
Quadern, molta gent ha pogut ex- 
pressar allò que tenia tancat en si 
mateix.
J.R.: Si, però entre altres coses jo 
trobo a faltar un tema que Quadern, 
des de les seves pàgines, mai no ha 
esmentat, i estic parlant de l’aspecte 
politic, però política amb rigor. No 
parlar de banderes, sinó del tema 
nacionalista, de casa nostra. Si, hi 
trobo a mancar una ploma assenya- 
da parlant d’això.
J.M.: És que és un tema délicat.

” ...definició de la literatura 
nacional, de l’estètica, de la 
plàstica nacional, i per fi 
convertir-se en una revista 
d’opiniói”

R.C.: És un problema de coheren
cia. Penso que no s’hauria de parlar 
del nacionalisme pel nacionalisme, 
aleshores fóra entrar en el terreny 
politic. Si en can vi d’una definició 
de la literatura nacional, de l’estèti
ca, de la plàstica nacional, i per fi 
convertir-se en una revista d’opinió. 
J.R.: Penso que si un dia tinguéssim 
aquesta ploma, la revista guanyaria 
en quirats. N’estic convençut.
J.C.: Tots, des de cada óptica, po- 
driem parlar d’allò que li sobra i li 
falta a Quadern. De totes maneres 
sóc conscient que a la revista li man
quen articles d’opinió i àdhuc polè- 
mics. Amb Joan Oliver n’haviem 
parlât mantas vegades “ Aquí el que 
falta és polèmica, combat” deia.



Però sembla que avui dia la gent no 
vol exposar-se massa.
F.C.: Ara voldria encelar un altre 
tema. S’ha pensât alguna vegada 
que Quadern surti del clos de Saba
dell?
J.R.; Jo cree que, perqué la revista 
pogués sortir de l’àmbit sabade- 
llenc, s’haurien de fer uns articles 
que no parlessin ùnicament de la 
ciutat, i no perqué aquest tema esti- 
gui esgotat, ni molt menys, però, 
perqué no es pot escriure sobre as- 
pectes d’interés general?
R.C.: Jo diria més encara. Si estem 
parlant d ’una revista de compromis, 
si estem parlant d’una revista de po
lémica, aleshores hem de poder ad- 
metre, fins i tot, l'escàndol. És una 
manera de sanejar-la i donar-li una 
altra dinàmica.

agradaría veure un 
article defenent la Biblia 1 al 
costal un article sobre el fet 
pornogràflc, 1 en aquest mo
ment tlndrlem la revista que 
fa falta.”

J.R.: Jo entenc que Quadern no pu
blicará mai un article sobre la por
nografia, per citar un exemple, però 
el que si m ’agradaria veure és un ar
ticle defenent la Biblia i al costai un 
article sobre el fe t pornogràfic, i en 
aquest moment tindriem la revista 
que fa falta. I a més a més, per a no 
limitar-nos en un aspecte que pot 
semblar irreverent, per qué no par
lar de Marx, i els “ hippies” i de l’art 
de la ultravanguarda o sobre Muri
llo? Aleshores tindriem la revista 
que desitgem.
F.C.: Ens hauriem de definir. Arti- 
des de compromis o anar fént? 
J.M.: Jo crée que la revista hauria 
de contenir unes col.laboracions 
que tinguessin el mateix interés per a 
la gent de Sabadell, corn a per a la 
de Castellar, Pamplona o Sevilla. És 
a dir, uns articles que, pel seu con- 
tingut, arribessin al major nombre 
de persones possible.
F.C.: Aleshores tornem a entrar en 
el tema de l’idioma, però cree enten
dre les teves paraules, o sia, un pro- 
ducte que no es limités a la “ plaça
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de la vila” , sino que s’obria a la co
marca i arreu.
J.R.: Cuscò, penso que, per exem
ple, a Quadern no es parla mai de 
teatre...
R.C.: I precisament ara s’estan fent 
força actes de qualitat en aquest 
camp.
J.R.: ...N’estic segur que si la revis
ta gaudis d’un bon comentarista de 
teatre, guanyaria molt.
F.C.: I no seria ara el moment, en el 
desé aniversari, quan la revista po- 
dria donar un tomb? Ara, Quadern, 
ja està consolidât, crée que és l’hora 
de donar-li una major qualitat, que 
en té molta, si, però cercant aquells 
aspectes que en la conversa hem vist 
que mancaven.
J.C.: Torno a dir que tot es pot mi- 
llorar, és dar, i Quadern pot millo-

rar molt més.
R.C.: Ja se n’ha parlai abans, però 
penso que cal insistir-hi, hi ha gent 
que està estudiant, a la Universität, 
que té accés a informaciò, que els 
seus treballs poden servir-li com a 
tesi, que podria emprar Quadern 
com a plataforma.
F.C.: El que cree és que es tracia de 
no perdre els lectors de Sabadell, i 
guanyar-ne de fora.
J.R.: És dar. Aixó és el que interes
sa, però s’han de trobar les plomes 
adients. En Cuscò sempre s’ha quei- 
xat que no hi ha massa gent que es- 
criu.
J.C.: Ep! Amb rigor professional. 
J.R.: Dones si, amb aquest rigor. 
Sembla que n’hi hagi molta però pel 
que es veu no n’hi ha tanta. S’ha de 
teñir en compie que el llenguatge es-



71

''...que hi hagi algû, en pia 
de "franctirador” , que co- 
menci a endegar un vocabu- 
lari per a l’esport, perquè 
estem envaïts pels anglicis
mes. O sia, cercar uns nous 
mots en català.”

tà canviant i, per regla general, la 
gent que escriu a la revista és bàsica- 
ment gran, i es dona una bipolaritat 
entre l’abans i l’ara que Quadern 
hauria d’anar assumint per posar-se 
al dia. El llenguatge s’està emprant 
diferent i aixó és positiu.
R.C.: Mira, en el darrer butlleti 
d’Ómnium, els mallorquins deien

que el catalá s’està llatinitzant, que 
hi ha unes forces conservadores que 
están frenant el catalá.
J.R.: I aixó no pot ser.
R.C.; Per exemple, s’hauria de pen
sar si des de Quadern és possible, 
abans que ho faci l’Institut d’Estu- 
dis Catalans i abans que el Centre de 
Normalitzaciô Lingüística digui la 
seva, que hi hagi algû, en pia de 
“ franctirador” , que comenci a en
degar un vocabulari per a l’esport, 
perquè estem envaïts pels anglicis
mes. O sia, cercar uns nous mots en 
català. Crée que des de Quadern po
dría fer-se.

I a partir d’aqui, anaren sorgint 
idees, compartides unes, contrapo- 
sades altres, barrejant vivèneies amb 
projectes. Mentre, el foc s’anava

apagant, el café feia estona que era 
coll avail i l’Emili Hierro ja havia 
acabat els seus dibuixos.

" ...la  consolidado és un 
fet, i el futur comença amb
esperança.

Fou una conversa força profito- 
sa, perqué en l’ánima de tots els pre
sents, i intuím que també en la de 
tots els lectors de Quadern, batega- 
va un esperit de canvi, un canvi cap 
a uns objectius més universals i lógi- 
cament més rics. Quadern és una 
realitat, i els seus primers deu anys 
així ho demostren, la consolidació 
és un fet, i el futur comença am.b 
esperança. ■
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La gran assìgnatura
per Jordi Roca i Tubau

* 1 dibuix és la gran assignatura dels 
artistes plàstics del món que mai no han 
d’oblidar, siguin quins siguin els ismes
0 corrents estètics en que realitzen les 
seves obres. L’home -artista, comença 
d’expressar els seus sentiments servint- 
se dels murs de les cavernes i, ininte- 
rrompudament, n’ha fet ùs, llegant 
obres cabdals tant de l’art corn de la 
historia.

El dibuix és present en les cultures 
dels cinc continents, essent la seva fac
tura múltiple i el seu diseurs il.limitât; 
per tant, és una forma d’expressiô vi- 
gent i vàlida.

El dibuix és Teina indispensable per a 
ser autèntic oficiant de Tart, dibuixar és 
un repte que cal afrontar amb disciplina
1 tossuderia; del seu rigor i práctica en 
depèn la qualitat de tota Tobra de Tar- 
tista. Dibuixar no comporta necessaria- 
ment ser académie o fer académies, per 
més que una bona acadèmia no és ni 
més ni menys que un salconduit a la 
Professionalität ben entesa. És evident 
que el llapis i el paper no és “ a priori” 
tan agrait com la pintura amb totes les 
seves connotacions: pinzells, teles, co
lors i un llarg etcétera. Però abandonar 
la seva práctica no és aconsellable, ans 
ben al contrari, renunciar a dibuixar és 
abocar-se al suicidi artistic, la freqiient 
afirmació ‘‘jo pinto, el dibuix no m’in
teressa” o bé ‘‘jo m’expresso més bé 
amb els pinzells” és del tot antipedagó
gica; aqüestes afirmacions queden molt 
bé en certs cenacles, però demostren 
falta de rigor i maduresa formal.

El dibuix ha estât el vehicle usât pels 
grans mestres de tots els temps per es- 
bossar les grans composicions, ordenar 
i vertebrar les seves idees, idees que 
manta vegada han esdevingut obres de
finitives, i perqué no vius testimonis de 
les angoixes, vacil.lacions i dubtes da- 
vant la configuració de Tobra; per tant, 
són vers testimonis del fet creatiu que 
podem admirar en els grans museus 
d’arreu del món i en les més prestigioses 
col.leccions privades, conservades cu- 
rosament.

La sinceritat, la creatività! i Telabo- 
ració en cap altre disciplina no se’ns 
mostren tan netes ni tan sinceres com en 
el dibuix. Fer un bon dibuix no és a 
Tabast de qualsevol, probablement 
aquí radiqui el menyspreu intenciona!, 
per part dels “bons pintors” que sense 
mirament ni respecte manifesten “jo

pinto, el dibuix no m’és necessari” . 
Llástima!

També cal constatar que les galeries 
-salvades honroses excepcions- no aju- 
den gens la seva promoció; prefereixen 
els olis sobre tela o altres manifesta- 
cions. La Sensibilität d’un artista es me
sura peí grau d’emotivitat que impri- 
meix en els seus dibuixos. El paper i el 
llapis, sovint és el testimoni grafológic 
de Testat d’ànim, que es mostra en tot 
el seu dolor i tota la seva bellesa. Per 
aixó “ Quadern” conscient de la vàlua 
que té el dibuix dedica aquest número 
del desé aniversari als artistes que al 
llarg de la seva trajectória han col.labo- 
rat il.lustrant la revista desinteressada- 
ment. La pauta de conducta de “ Qua
dern” ha fet que es fixés en aquesta fa
ceta de Tart que, si be és cert que ha es
tât menystinguda per molts també ho és 
que d’altres Than cultivada fins a Tùlti- 
ma conseqüéncia. Serveixi, dones, 
aquesta mostra i aquest esforç per obrir 
els ulls d’aquells que els tenen closos.

El dibuix no és el parent pobre de 
Tart ni un sub-producte, és la més anti- 
ga de les manifestacions artistiques.

No caiguem, innocemment, en la 
temptació de la guineu de la faula que 
en no poder abastar els raïms deia que 
eren verds. Verds ho serán sempre que 
ens vulgueu enganyar i disciplinada- 
ment no siguem capaços de dibuixar a 
bastament.
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Escultura
per F. C. i D.
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’escultura és l’art d’afaiçonar la 
matèria, mitjançant erosions o acumu- 
lacions, amb elements nobles o de dei- 
xalla, i dóna un sentit simbôlic al mate
rial inicial. L’escultura és la transfor
mado, en una poètica de concepte, dels 
materials diversos i, a voltes, amb rela
cions limits.

La tridimensionalitat d’una peça es
cultórica fa que aquell que la contempli 
pugui gaudir de múltiples visions de la 
mateixa obra. El desenvolupament es
pacial de tota escultura, la converteix 
en variades imatges d’un mateix tema. 
Tres-centes seixanta en total. Una volta 
completa de percepció; és, dones, un ti- 
pus d’activitat artistica que va més enllà 
de la planimetria.

Com tot, l’escultura ha sofert molts 
can vis estilístics al llarg dels anys, però 
l’essència s’ha mantingut des de les 
deesses prehistòriques a les obres con- 
temporànies. Els materials emprats per 
l’artista de qualsevol de les époques ja 
han dut, intrínsecament, el concepte 
d’equilibri i contraposició que assoliran 
en l’espai i, la tasca de l’escultor ha es
tât i será el saber extraure de la matèria 
tot aquell element sobrant, o saber jux- 
taposar formes heterogénies per cons
truir un llenguatge.

Tota escultura neix de la idea, de la 
percepció i assimilació d’un entorn i, és 
aleshores quan, l’artista s’enfronta amb 
la matèria, la qual ja té en el seu si el 
llambreig de la peça desitjada, on l’es
cultor haurà de conformar uns limits 
que pertorbaran la inicial forma, però 
que esdevindran la representació del 
concepte.

Una característica fonamental que té 
tota escultura és, que en el seu desen- 
rotllament espacial, el diáleg entre la 
força de la matèria i els buits és, o ha de 
ser, molt équilibrât. L’harmonia de la 
peça ve donada per l’estreta relació que 
s’estableix entre la forma i la interfor
ma, per aixô l’engalzada o complement 
del joc intern i l’aparença externa han 
de seguir una gran dosi de disciplina.

Les formes constitueixen un món am
pli, on l’escultor ha d’esbrinar àrdua- 
ment i disciplinadament aquella part 
constructiva que pertany al seu llen
guatge personal, i que li permetrà donar 
corporeïtat a totes aquelles idees que 
Iluiten per esdevenir cossos tangibles.



GALERIA ROVIRA

Sant Pere, 22 - Tel. 726 19 59 
Sabadell
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Fotografia, l’art d’observar
per F. C. i D.

' guai que el mon és un conjunt de 
fragments, la fotografia és un recull 
d’instants, moments reals o ficticis, 
creats o trobats que el fotôgraf, amb el 
parpelleig que li ha donat la tècnica, 
atrapa i els dona una personalitat que 
els farà perdurar.

Podem classificar la fotografia en 
dos grans blocs, un fora el naturalista, 
aquell que capta una situació, un gest o 
una actitud d’entre l’entorn real i, per 
altra banda tenim la fotografia imagi- 
nària, la que posa en dubte la mateixa 
realitat d’allò fotografia!, i la situa en 
un estadi d’irracionalitat, que només 
existeix quan l’autor inventa el fet o la 
situació a fotografiar.

Des que Nadar a mitjan segle XIX 
(1839) conreà la fotografia com un art 
fins avui, la simplificaciô en la manipu- 
laciô dels aparells fotogràfics ha donat 
Hoc que ara qualsevol pugui fer foto
grafíes. Però això no presuposa que tot- 
hom pugui realitzar bones imatges cop- 
sables, puix que darrera de la cambra 
s’ha de posar un individu que sàpiga 
expressar-se i sàpiga com aconseguir- 
ho. Els artistes de la fotografia han de 
ser uns grans observador s, més que 
aprendre a disparar han d’aprendre a 
mirar i saber llegir les imatges.

Des de l’aparició de la fotografía, hi 
ha hagut pintors que han volgut imitar 
la fotografía i també a l’inrevés, fotó- 
grafs que han intentât donar a la imatge 
un alé pictóric, però per molt que es 
complementin, aqüestes dues discipli
nes parteixen d’uns postulats diferen
ciáis força obvis: el pintor pot executar 
un quadre en la solitud del seu estudi, 
sense cap altra eina que la pròpia imagi- 
nació, mentre que el fotôgraf necessita 
inexorablement la presència fisica del 
motiu, objecte o persona a retratar.

Com a mitjà i com a refutació d’apa- 
rences, la fotografia donà un fort im- 
puls a les velles pretensions cognosciti- 
ves i ha contribuit a canviar els modes 
de representació gràfica del nostre 
temps, perqué està fora de tot dubte 
que la práctica fotogràfica i la multipli- 
citat de les propietats del seu llenguatge 
han establert, des del seu inici, una no

va relació del fet visual, i també una se- 
lecció, ja que és obvi que una fotografia 
és el millor aliat de l’anàlisi de l’instant. 
I aquest instant té la seva versatilità!, 
puix pot emprar-se per análisis cientifi- 
ques i també per assolir aspiracions de 
l’insconcient. La imatge copsada, és la 
cristalització, l’aprehensió intemporal 
d’un succès, és també un fragment de 
quelcom que horn reconeix com real, 
per això una fotografia és l’empresona- 
ment d’un espai, d’una realitat i d’un 
temps.
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Mütua Patronal 
d'Accidents de Treball 
nüm. 16

ILLA, 45 - TEL. 725 13 00
SABADELL

In memoriam
JOAN PUJOL i PONS 
L’ùltima pinzellada...

^ oan Pujol i Pons ha aca- 
bat aquest seu llarg pelegri- 
natge en la vida.

Aquests últims anys els ha 
passai dintre d’una cambra, 
tenint sempre al seu costal la 
dolça Maria, vivint -i 
morint- amb eli...

Quants viatges haurà evo
cai dintre de les quatre pa- 
rets blanques !... Quantes 
llargues i profondes medita- 
cions haurà créât -fent i 
desfent- al llarg de les 
hores!... Ha sofert amb un 
estoicisme exemplar; hom 
diria que edificant per els 
qui hem compartii instants 
del seu llarg temps.

Ha mantingut el somriure 
als llavis quasi sempre, habi- 
tualment sempre... Pels ric
tus amargs girava el cap, per 
amagar-los...

La seva comunicació sem
pre ha estât si bé silenciosa, 
expressiva i eloqüent. Quan
tes coses deia el seu mirar! 
Aquells ulls que volien ex- 
pressar la vida que s’escola- 
va irreversible, eren testimo
ni d’una vitalitat interior 
que no volia defallir.

I també plorava en la tris
tesa i en l’alegria...

I aquelles mans, fines 
com la més delicada porce
llana , encara volien 
sostenir-se amb els pinzells 
per crear imatges vives, amb 
llum i color. Era com si 
s’aferrés a un batee cada ve
gada més lleu...

Joan Pujol ens ha deixat 
cedint-nos un preat i múlti
ple Ilegal: el de la seva bon- 
homia, la seva enteresa, la 
seva delicadesa i la seva 
obra. Tot piegai resumit en 
una gran exemplaritat. La 
seva obra ens restarà i ens 
parlará d’eli amb la sereni
tà! que des d’ara coneix amb 
plenitud.

ANDREU CAIXACH 
i ARNELLA

 ̂ nes paraules d? comiat 
en el traspàs del nostre amie 
Andreu Caixach, que ens ha 
deixat colpits amb la seva 
partenza.

Hem perdut un home bo, 
un amie que es feia estimar 
perqué estimava.

El recordarem per aquest 
seu pas en aquesta nostra 
vali de penes i glories -més 
penes que glories- i en serva- 
rem el seu somriure frane i 
l’expressió cálida deis seus 
ulls.

Aquí en la terra s’haurà 
guanyat el cel, on descansa 
en la pau del Senyor.

J.C.
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Salvador A lt arriba i Vilar asan
Cabrianes, 1935

ALTA1212I12A

/
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Sant A. M? Claret, 2 P club P Tel. 725 01 26 - SABADELL
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Antoni Angle i Roca
Barcelona, 1924

L L m t T
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‘Castellar del Vallès” , 1986.



Material fotogràfic 

Fotos de galeria i carnets 

Fotocòpies

FOTO ESTUDl

e i m m

Corominas, 139 - Tel. 725 28 64 SABADFl l.
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“Ocell de pas” , 1973.
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Francese Bernaldo i Grau
Sabadell, 1924

isLPUNT
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“Dona”
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Alfons Borreil i Palazon
Barcelona, 1931
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Sìria Brau
Sabadell, 1951
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Advocat C irera, 16 Tel. 725 61 82
'  \  1 OBJECTES REGAL

SABADELL
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Lluis Brunet i Palou
Sabadell, 1954

LLUiS BRUNET

c/5ont quirze,5 tel. 725 59 50

horn e / d o  no

F E M I N A sabodell 08208
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‘Autoretrat’
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Josep Busoms i Domenech
Sabadell, 1924

SANT FELIU, 1 - TEL. 725 61 50
M/DEE. m

SABADELL



“L’arbre mort’
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Joaquim Busquéis i Gruart
Sabadell, 1930

'X

Plaça St. Roe, 5

i 0 6 cocía
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE Tel. 725 59 29 - Sabadell
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‘El meu nét Xavier” , 1988.
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Ricard Calvo i Duran
Sabadell, 1940
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“Joana” , 1987.
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Andren Castells i Peig
Sabadell, 1918-1987

Modista

Sant Ferrari, 66 - Tel. 710 59 40 SABADELL



103

‘Mallorca” .
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Josep Comes i Busquéis
Barcelona, 1924
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‘Els panys” , 1978.
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Joan Cusco i Aymamí
Sabadell, 1922

JOAN CUSCO

SENSERRICH
Joíeria,

Sant Quirze, 17 - Tel. 725 75 96 SABADELL
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Manuel Duque i Domínguez
Nerv a, 1919

ŝJládJbo
V1S1TEU ELS SECTORS DE GAMMA BLANCA - INFORMATICA 

TV - COLOR - VIDEO - HI-FI - DISCS - COMPACT DISC
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“ D ibujo” , 1956.
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Pere Elies ì Sindreu
Sabadell, 1893

L

GRDGn casa vostra
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‘Apaches” .
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Salvador Fabà i Fabà
Sabadell, 1936

M0N1STR0L
Passeig de la Plaça M ajor, 6 Telèfon 725 49 25 SABADELL
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Camil Fàbregas i Dalmau
Moià, 1906

M onisM
Pcdregar. I
Passeig de ¡a Plaça Major. 2 
Telefon 725 S3 37 

Sabadell
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“Monument a Clavé” .
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Beriet Ferrer i Boluna
Sabadell, 1945

FINQUES CARNER
Agent de la Propietat Immobiliaria

San Antoni M? Claret, 18 Tels. 725 47 66 - 725 49 76 SABADELL
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‘Dibuix” , 1985.
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Arcadi Gilí i Garda
Sabadell, 1915
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‘Pesca de la tonyina’
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David Gradls ì Montali
Sabadell

I
i'*?' “V-

li»«



121

‘Els cavallets de fira” , 1988.



122

Emìli Hierro i Roìg
Barcelona, 1930

Passeig Plaga Major, 37 ANÁLISIS CLÍNIQUES 725 53 53 - SABADELL
i PERFUMERIA 
COSMÈTICA de

Joan Garriga i Manich 
(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector Farmacéutic Municipal).
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Jaume Mainou i Serradell
Sabadell, 1930

MAÍhKMTá

MONTESINOS
Recordi... per Catifes - Banderee - Tapisseria - Cortinatges - M oquetes - Cobrellits

Grècia, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell
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“Cómic” .
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Ricard Marlet
Sabadell, 1896-Matadepera, 1979

VIATGES CODINA, S.A.
Sant Quirze, 11 - Tel. 725 62 99 SABADELL Grup A Titol 412
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Ferrari Marti i Teixidor
SabadelU 1943

VISITEU ELS SECTORS DE GAMMA BLANCA - INFORMÀTICA 
TV - COLOR - VIDEO - HI-FI - DISCS - COMPACT DISC
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‘Adolescent’-, 1988.
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Agusti Masvidal i Salavert
Sabadell, 1920

“ PiGRDEfl casa vostra
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“Sant Feliu’’, 1979.
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Joan Mauri i Espadaler
Sabadell, 1913-1980

f

( ----

tot un estil’

MOBLE DISSENYI DECC*L'tó:iÓ SantCugat,ll Sabadell
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‘Joan Trias” , 1939.
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Jaume Mercadé i Vergés
Sabadell, 1922

■ y

r F restaurant FOHRELLA I

Carrer de l’Horta Novella, 27-29 - tel. 725 71 51, Sabadell
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Joan Miro
Barcelona, 1893 -  Palma de Mallorca, 1983

MiXo

T E S T A .Les Vails, 24 Telèfon 725 35 78 l A p A f l A »  S A B A D E LL
IM O  B L E S
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Lluís Molìns De Mur
Sabadell, 1911

Avda. Concòrdia, 33 Telèfon 716 91 28

SPORTS I NAUTICA

valls/spcDrts SABADELL
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‘El meu germá Ángel” , 1950.
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Elisabeth Morgui i Torretta
Sabadell, 1958

BAR COLON
Plaça Mercat - Tel. 725 01 20 

SA BA D ELL
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Gabriel Morvay
Tarnow - Poldnia, 1934

CENTRE DE JARDINERIA, 
AGRICULTURA I FORESTAL

Tallers i servéis 
postvenda m

COMERCIAL

.1  ALEMANY
Cira. Barcelona, 22-26 

Tel. 725 81 80 
SABADELL
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Rosa Nìn ì Pairó
Sabadell, 1933

Passeig de la Placca M ajor, 4

Fotografia - Cinema

ISI©li9IIS1fßj©(L
CINE FOTO SABADELL
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Ramon Noè i Hierro
Barcelona, 1923

/ p / i / ò è

------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tels. 714 52 87-714 55 40

P E IX  I M A R IS C

J. BARBERÀ CA STELLA R DEL VALLES
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“ Dones” .
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Josep Plans i Sold
Sabadell, 1894-1965
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Agustí Puìg i Pìnyol
Sabadell, 1957

O f
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‘Anis Machaquito” .
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Joan Pujol i Rodríguez
Sabadell, 1948

Advocat Cirera, 8, Dpi. 16 
(l)avant Ajuntament)

SERVEI TÉCNIC FOTO-CINEMA

Telefon 726 13 35 - SABADELL
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vi)

“Cistell” .
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Raìmon Roca ì Ricart
Vìe, 1917

TE1XIT8 SALVADOR
els teixits que teneri estil

Indùstria, 33 - tei. 725 65 90 
08202 Sabadell
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‘Santa María - Pontevedra” , 1976.



156

Jordi Roca i Tubau
Ripoll, 1933

Travessia Borriana, 6 Sabadell, tel. 726 05 28

MARCS MOTLLURES LAMINES I REPRODUCCIONS
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‘Catalunya independent” , 1987.
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Joan Serra i Renom
Sabadell, 1952

Sant Quirze, 38

■fon^s&nB
ARTICLES PELL I VIATGE Tel. 725 85 41 SABADELL
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‘Vitrail’
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Josep Serrasanta
Buenos Aires, 1916

J d rro .^0 . r\ \\

_______________________________________________________________________________________________________

Libreria
Grada, 48 

725 29 31 Sabadell
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“DIbuix” .
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Josep Sobrado i Balboa
Villádiga-Lugo, 1944

PINTOR VILA CINCA, 33 
TELÉFON 716 12 45 
SABADELL

PINTURA I DECORACIÓ
CASA FUNDADA EN 1923

Taller: C/. CASTELLAR, 32 
TELÉFON 716 80 92 

SABADELL
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Trini Sotos Bayarri
Sabadell

______. l - L ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•  \

« Y 
<ik\\ 1)^^ 

*
Cafés ̂ ont

Ferràn Alsina, 38-40 Tel. 726 62 22 
Sant Antoni, 34 Tel. 726 05 46 

SABADELL (Barcelona)
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“París” , 1959.
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Josep M / *  Subirachs
Barcelona, 1927
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Il.lustració del llibre “Les flors del mal’’.
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Antoni Taulé i Pujol
Sabadell, 1945

Descobreixi la naturalesa
amb les

bones herbes 
“ EL RECÒ’’ ELRECÛ

Sant Pere de Ribes ddes9niadgrÉold,5.8.
(Barcelona)

SAJOLIDA LA CAMPANA
C/. La Rosa, 12 

Tel. 725 26 71 - SABADELL

COSMÈTICA NATURAL 
MEDICACIÓ NATURAL 

PRODUCTES NATURALS
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Estere Valls ì Baqué
Sabadell, 1910

PINTURES COMERCIAL 
ANÒNIMA 
VICENÇ 
FERRER, S.A. 
ILES DROGUES)

Sucursal SABADELL 
Passeig Plaça M ajor, 60 i 64 

Tel. 725 01 63
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“Interior” .
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Antoni Vila Arrufat
Sabadell 1894

r

Plaça de les Mar quilles, 2

CAU D ’ART 
SABADELL Tel. 726 07 35 SABADELL
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Joan Vilacasas
Sabadell, 1920

tT C :

Ilíbreria sabadell
Passelg Manresa, 7 - Tel. 7260570  
Apartat de Correus 355-SABADELL
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Francese Vila Rufas
Barcelona, 1927

cê
Passeig de la Plapa Major, 59

G R A N JA  0̂ ^

Esmorzars - Berenars - Gelateria

Tel. 725 79 77 SABADELL
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‘Nadal 1987’



Gremi de Fabricants de Sabadell
Fundat el 1559

VIATGES

Passeig de la Plaça Major, 48 
Tel. 726 78 33 (4 Unies) SABADELL

TERRASSA - BARCELONA - HOSPITALET - TARRAGONA





El seu diner, 
segur i rendible

A l’hora d’estalviar, la Caixa d’Estalvis de Sabadell 
li ofereix el tipus d’estalvi que vostè necessita a 
cada moment, a la seva mida i segone les seves 
necessitate.

La seva llibreta pot ser d’Estalvi a la Vista, per 
disposar del seu diner sempre que vulgui; o bé en 
les diferente modalitats d’Estalvi a Termini, amb 
l’interès que el pugui ajudar a constituir un capitai 
per al dia de demà.

Pràcticament podem trobar una llibreta adequada a 
la mida de vostè. Sempre tindrà el moviment i 
l’estât del seu compte a la seva Llibreta. A la Vista, 
a Termini o en qualsevol altra modalitat. Al seu 
serve! a qualsevol de les nostres oficines.

Caixa de Sabadell
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Pep Sallés
1 9 5 6 - S a b a d e l l

" Ä j r

Dibuix. (1988)
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Sumari
Portada: Fragment aquarel.la d'Emili 
Hierro "Plaza de la Cuertera"
(Palma de Mallorca

180 D ibuix . PEP SALLÉS

181 SUMARI - PÒRTIC
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186 CULTURA I SOaETAT QVIL 
Per Vicenç Villatoro
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190
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194
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MÓN?. Per Calasanç Balagué

MAIG DEL 68 
Per Robert Ferrer
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Per Nasi Petit
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201
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Per Francesc Cutchet

202
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EL FILM-ART O EL FUTUR DEL 
CINEMA. Per Artur Ait

203 LLUÍS BOSCH, MARXANT 
Per Ricard Calvo Duran

204
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EL MIL.LENARI. Per Manuel Forasté

206 LA MÚSICA DEL SEGLE XX. VIENA 
(II). Per Antoni Sala i Serra
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Per D. Sanahuja i CapeUa

210 CINEMA: PLENITUD CREATIVA DE 
HITCHCOCK. Per PEre Cornelias
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Per BAF
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216
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Nota: Els textos signats reflecteixen l'opinió personal 
dels au tors respectius

Pòrtic
em quedat alliberats 
després del pre i 
post 29-M . Acabat 
el batibull del v o ta  
per m i que tots els 
candidats han acon- 
sellat, ara to thorn ha 

quedat tranquil. I contents. 
Tots n'han sortit guanyant! 
L'abstenció, però, ha estât la 
més alta de les que es recorden. 
Quatre de cada deu no han vo
tât; han callat. A ixô  és un 
simptoma molt preocupant.

Tot just hem sortit d'aquest 
com prom is i ja ens en eau al 
damunt un altre: la declarado  
de la renda. "Mira, tu, el que li 
ha passai a la Lola, al Pedrito, 
al Schuster, i al Nùnyes” - 
t'espanten. I aixô et fa aixecar 
el cap per mirar el cel i ales- 
hores récordes que en l'esmen- 
tada declarado podem assignar 
el 0,5239%  a favor de l'Esglé- 
sia Católica o per a obres so
cials. Au, a triar!

I, mira, sem bla ahir i fa 25 
anys que ens va deixar el Papa 
Joan XXIII, que va fer-se esti
mar per la seva bonhom ia i 
santedat. Ens ha llegat un bon 
record.

Per canvi, la docèneia  en 
vaga, ens ha deixat un mal 
record, a més els escolars al 
carrer. Sort que els del Trésor 
fan l'em issiô de bitllets de vint 
m il pessetes. (I cada vegada  
som  més pobres...) I será per 
això que els Bancs i C aixes 
tanquen els dissabtes?...

N o cal amoïnar-se i comen- 
cem  a preparar les maletes, que 
tenim les vacances ben a prop. 
M olts aniran a descobrir noves 
terres, corn ho féu Colom , que 
ara s'acom pleixen cent anys de 
la seva estàtua emplaçada a la 
bocana del port com tal, i ens 
assenyala amb el dit estés el 
Nou M on, que ha deixat d'esser 
nou.

Corn a nou, allô que es diu 
nou, ha estât aquesta espectacu
lar estesa de bugada als darreres 
de la Casa de la V ila. F illets, 
quanta roba en els estenedors! 
Els jubilats m és veils del Hoc 
no recorden una bugada igual. 
Será per aixô que, per comptes 
d'un pôrtic, hem  fet un safa- 
reig?...

□

EN AQUEST NUMERO S'INCLOU EL SUPLEMENT "QUACOMIC 16"
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Semhlança

d’Emili Hierro i Roig
per Joan Cusco i Aymamí Fotos de Pere Monistrol

om que son força anys que hem 
caminal junts -fent i desfent camins- aixó 
fa que Déu-n'hi-do del temps que ens 
coneixem. Eli, però, té l'avantatge sobre 
mi que pot presentar a un personatge 
amb quatre traços i queda ben reflectit i 
prou conegut; a mi em caldrá teclejar una 
bona estona per fer-li el seu retrat -o 
semblança- i encara no sé si podré repro- 
duir-lo tal com és.

Cree que puc començar aportant la 
sintesi biogràfica que és escrita en el Ili
bre que ambdós vam fer. (Vull referir-me 
a "62 Ceballuts"-1984).

«L'Emili Hierro va néixer al barce- 
loní barri de san^ Caterina el 23 de fe- 
brer de 1930. (És Piscis). Ais catorze 
anys entra d'aprenent en un comerç de la 
Ronda de Sant Pere. La seva mare l'ins- 
criu a Llotja, per la gran afició que el seu 
fill sent pel dibuix, on amb tres anys fa 
els quatre cursos. Ingressa com a volun
tar! al servei militar a Aviació (Mallor
ca). Aleshores col.labora amb I'equip 
artistic del teatre regional mallorqui, i té 
cura de bona part de la publicitat gràfica. 
Als 21 anys va a Tetuàn (Marroc) a tre- 
ballar com apoderat en una fábrica de 
calçat. Al costai del seu amie Ramon 
Cobo, aprèn els secrets de l'aquarel.la. 
Realitza cartells i concorre a certàmens; 
guanya els primers premis instituits arran 
de les Pestes de Ceuta i Tetuán de l’any 
1954. Oblé accèssits en les exposicions 
de Pintors d'Àfrica a Madrid els anys 
1954-1955. Il.lustra entre altres el llibre 
de contes "Zohora la Negra", de Dora 
Bacaicoa. Retorna a Barcelona l'any 
1957 i s'estableix a Sabadell on contrau 
matrimoni amb Rosa Nin. La seva activi- 
tat professional la desenvolupa en la 
industria textil de filats.

Fou l'ànima de la revista editada per 
l'Associació Pro Subnormals de Sabadell 
que es publicà durant els anys 1972-

Restaurant

_ 1 1  Cire
Joan
Maragall, 6 i

Telèfon 725 23 00

Advocat 
Cirera, 38 

(Plaça del Gas)
SABADELL

1977; collabora a les revistes del Club 
de Tennis i del Club Natació aixi com a 
"Quadern" i a "Diario de SabadeU". 
Aquests anys ha cultivât la caricatura 
d'una manera molt reexida. Ha fet al
gunos exposicions d'aquarel.les a Saba
dell, a Terrassa, i a Barcelona. (Cal afe- 
gir: Madrid, París i proximament Palma 
de Mallorca). Les il.lustracions del llibre 
"Estampes sabadellenques", de Josep 
Costajussá, són degudes a la seva habili
tai i agudesa".

Després d'aquesta resumida presenta- 
ció encetem l’entrevista.

Ara hi ha el paper en blanc, net, re- 
ceptiu, templador i reptador albora.

-A tu, home urbà -barceloní- et va re
sultar difícil integrar-te en una d u t at- 
poblé com és Sabadell?

-No em va costar gens -diu posant els 
braços damunt la taula i fent uns gests 
amb les mans ben expressius com per 
emfatitzar la resposta. I afegeix: -Jo ha- 
via viscut durant set anys a una ciutat 
més petita, a Tetuan, al Marroc. I no 
vaig dubtar tampoc gens a I'hora de de
cidir on viure definitivament. M'hi trobo 
molt bé aquí... Encara podem aparcar.

(El nostre personatge exulta optimis
me... Un optimisme que fins i tôt va so
bre rodes...)

-Bon observador corn ets dels tics ca- 
racteristics de cadascii, corn veus Saba
dell?

-Per mi la nostra ciutat és corn una 
dona lletja que a mida que passa el 
temps i la coneixes més a fons més 
l'estimes i.fins i tôt arribes a enamorar
te d'ella del tot.

-Sense moure'ns del Hoc, insistim: I 
que me'n dius del seu tarannà, de la seva 
manera d'ésser?

-Sabadell demostra sempre ser una 
ciutat viva, amb una personalitat que 
sense cap mena de dubte està per da
munt del 90 per cent de moites capitals 
de provincia de la resta de l'Estat. Corn 
exemple més recent, i no voldria pas 
ofendre a cap altra entitat social, tenim 
els Amies de l'Ôpera amb el seu concurs 
de cant per el quai m'han preguntat des 
d'altres indrets, interessant-se per a con- 
cursar-hi. En un altre aspecte: fa  uns 
anys i en un moment déterminât hi ha- 
vien catorze sales que exposaven art

plástic; i avui n'hi ha un nombre respec
table. A part dels Museus, força impor
tants, tenim una gent que es belluga i es 
mou per aquí i per l'estranger, i amb 
aixô bescanviem idees i inquietuds...

-Tagrada, dones, la ceba de ceballut?
-A més d'agradar-me, em considero 

un ceballut.
-Si haguessis de fer algunos propostes 

urbanistiques a la ciutat, corn les dibui- 
xaries?

-Prefereixo esquivar aquesta resposta 
perqué d'una manera o altra hauria 
d'ofendre el nostre Consistori si digués el 
qué penso urbanísticament de la nostra 
ciutat. I que consti que el mal no ve d'ara, 
però és una llástima que es despenguin 
diners i, per exemple, hagim de suportar 
desastres com el Racó del Campanar.

(Arribant aquí, jo li aconsello que 
més val que sortim de l'ombra del cam
panar perqué, en realitat, hi cau un sol a 
plom...)

Tomem enrera i pel túnel del temps 
ens situem a la seva infantesa:

-Quins records, Emili, t'han quedat 
més vius de llavors?

Aixeca el cap, fa un repás per les pa
réis i diu:

-Els anys de la guerra civil quan tro- 
tava entre el Turó de la Reirá i el Car
mel, a Morta; sense anar al col.legi; co- 
llint burilles en els tramvies i que des
prés, triades, em servien per entrar al 
cine... I  també recordo la gana que tenia.

-Alguna circumstáncia d'aleshores ha 
incidit en la leva vida?

-No, cree que no. No he tingut 
träumes... Ara bé, alguna vegada quan 
menjo en algún lloc em ve a la memòria 
aquella gana de la guerra i la de la post
guerra... Aquells naps que es donen a les 
vaques, me’ls menjava sense oli... i això 
sì que m'ha quedat ben gravat.

-Fern un salt (i no és pas que vulgcm 
copiar un eslogan politic que s'ha usât en
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la campanya autonómica del 29-M). Ara, 
Emili, quin plat culinari és el teu prcdi- 
Iccte?

-Sardines amb escabetx.
-I la teva beguda preferida?
-El cava brut.
-No ens deixem els postres: digues 

quines t'agraden més.
-El préssec.
Bé, ara és qüestió de fer sobretaula.
-Entre ser dibuixant, aquareUista i 

caricaturista: on et sents més còmode?
-M'ho fas fácil: tu mateix has esta- 

blert l'ordre.
-Tu, professional en el camp indus

trial tèxtil, has pensât alguna vegada de 
poder-ho deixar per dedicar-te plenament 
i exclusiva a la práctica i professió 
artística?
-No, rotundament no. Si l'artista vol

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

viure un xic bé ha de fer un suplement 
del sou treballant de mestre, d'oficinista, 
de pintor de parets, etc. Això és trist de 
dir-ho, però és la veritat. Per a mi l'art 
és un esbarjo, un complement de la meva 
feina que m'agrada molt. El meu és anar 
a vendre -afirma segur i convençut.

-En la teva activitat industriai hi has 
aplicat la teva agudesa creativa en el 
camp disseny-moda. Ara, dia a dia, el 
disseny s'està imposant més i més. Com 
veus aquest fet?

-Arran de la integrado al Mercat 
Comù s'han créât noves escoles i aca
démies, instituts, etc. de disseny perqué 
com a mediterranis que som portem din- 
tre nostre un fons d'artistes i aquesta 
condiciô estic segur que reportará els 
seus fruits. Corn sempre, s6c optimista i 
estic segur que triomfarem; només ens 
falta de tenir confiança amb nosaltres 
mateixos, que fins i tot podem comparar
nos amb els altres, i més encara. Amb 
poques paraules: cal que ens mirem 
menys el melic i mirem més cap a Euro
pa.

(Damunt la taula, l'Emili, abans havia 
dibuixat un projecte urbà i ara torna a 
il.lustrar-lo, aprofitant una pausa).

-Hem conegut matrimonis d'artistes

que un dels cònjuges s'ha sacrificai a fa
vor de l'altre, renuncian!. En el vostre 
cas -Hierro Nin- com heu conviscut 
aquesta dualitat?

-No hem tingut cap mena de proble
ma. L'artista de debó és la Rosa. Jo ho 
faig en pia amateur. A més, els dos fem  
temes completament diferents i celebrem 
amb molta joia els éxits de cadascù. 
També ens fem les critiques i els comen- 
taris adients.

-Excepcionalment es dona el cas que 
a més de tu i la Rosa, els vostres filis, la 
Marta i el Caries ("Iron") s'han ineorpo- 
rat amb llurs facetes al clan artistic fa
miliar. Us he sentit a dir, tant a tu com a 
la Rosa, que mai heu imposât ais fills 
una práctica artística; han estât ells qui 
d'una manera natural han fet i han deci
di! les seves coses. Com comenten

MON1STROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL
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aquesta "Solidarität artística" en el clan 
familiar?

-Aquesta "Solidarität artística" haurà 
esdevingut pel fet de veure, de petits, la 
casa plena de quadres de molts artistes 
diferents; també de veure'ns, a nosaltres, 
pintar; de sentir comentaris nostres i 
d'altres pintors que han desfilat per 
casa... Però mai hem aconsellat quin ofi- 
ci haurien de triar, ni el carni a seguir. A 
casa hem parlât més de moral, ètica i 
amor al pròxim que d'oficis.

-Contemplant l'obra de cadaseli es 
veu d a r  que ningú ha copiât res de 
l'altre. Els conceptes artistics són dife
rents. Cadaseli té un carácter ben propi, 
una personalitat ben acusada. Com t'ho 
expliques?

-Aquesta personalitat es manifesta, 
certament, en totes les coses que cadascú 
realitza. Segurament perqué ens tenim un 
respecte mutu entre tots plegats, i aixô fa  
que no ens preguntem què de què.

-Emili, tu ets un bregador de mena, 
un "esportista de fons", indefallent. Et 
pregunto: t'has proposât d'arribar a una 
meta?

-Entenc que vols referir-te a una me
ta artística, oi?... Dones, mira, mai no 
m'agradat parlar, per exemple, del 
quadre que faré perqué si l'explico ja  no 
tindria per mi l'encant de fer-lo... El fu 
tur també és el quadre de la meva vida i 
em guardo tota la il.lusió de realitzar-lo 
sense buidar-me explicant-lo.

-Corn tot artista, hauràs pensât de 
poder realitzar un somni. Pots revelar
nos quin --0 quins— són?

-Sóc molt pràctic. No sóc gens somia 
truites i per tant degut a la problemàtica 
que m'envolta com és: familia -treball- 
art, tine massa feina per anar somiant.

Val més estar despert i amb els ulls 
ben oberts, és clara la cosa. Com ho és el 
fet que el nostre personatge, home urbà 
com s'ha dit al principi, ha composât i ha 
reproduit gràficament la nostra ciutat. 
L'ha observada amb aguda curiositat per 
tots els cantons -  i cantonades- des dels 
llocs més insòlits. Li agrada descobrir 
noves perspectives, nous motius en els 
quais hi posará el fet anecdotic o una re
ferencia de color i vida.

La galena deis personatges caricatu- 
ritzats que l'Emili ha fet és ben llarga. 
Els ha cercat en tots els camps profes
sionals i liidics.

Amb eli vaig compartir "el tria i re
mena" deis "62 Ceballuts" i ara anem tre- 
ballant per ampliar la colla, que encabi- 
rem en un altre nou Ilibre.

Una ceba com una altra...

Perfil
E nérgic.
D ur com  e l ferro.
(D e cap de les m aneres és p lo ra .. .)  
Extravertit.
(I sem pre elegant, ben  v e s t it . . . )
T é im atge.
D ona im atges.
I en  e l seu  canvi de m arxes  
n om és duu la d ir e c ta ...

Qüestionari "PROUST"
-El principal tret del meu carácter? 
-Energia.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La grandesa d’esperit.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-La feminitat.
-Alio que més estimo en els amies? ’
-La fidelitat.
-El meu principal defecte?
-La impaciéncia.
-La meva ocupació preferida?
-Crear , vendre i pintar.
-El meu somni de benestar?
-La comprensió entre els humans.
-Quina fóra la meva pitjor desgracia? 
-Ser cec o perdre la meva dona.
-Que voldria ser?
-Ja estic bé com sóc.
-On desitjaria viure?
-Arreu del món amb el mar al costat. 
-Quin color prefereixo?
-El vermeil.
-Quina flor prefereixo?
-La rosa.
-Quin ocell prefereixo?
-L'áliga.
-Els meus autors preferits en prosa?
-Ara, García Márquez i Vázquez Mon- 
talbán.
-Els poetes preferits?
-Cap.
-Els herois de ficció?
-El Tintín i el capita Haddok.
-Les meves heroines de ficció, favorites? 
-Cap.
-Els meus compositors preferits? 
-Beethoven, Chopin, Beatles, Llach...
-Els pintors predilectos?
-Velazquez, Fortuny, Vuillard i els im- 
presisonistes.
-Els meus herois de la vida real?

-Moisés, Crist i Churchill.
-Les meves heroines històriques?
-Teresa de Calcuta.
-Els noms que prefereixo?
-Tots m'agraden.
-Que detesto més que res?
-La falsedat.
-Quins caràcters històrics menyspreu 
més?
-Els que hagin emprat la tortura.
-Quin fet militar admiro més?
-El dels almogàvers.
-Quina reforma admiro més?
-La de Moisés amb els Deu Manaments. 
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Pacièneia, comprensió i persuasió.
-Com m'agradaria morir?
-Sense patir.
-Estât present del meu esperii?
-Optimista.
-Fets que m'inspiren més indulgència? 
-Tots, depen del moment.
-El meu lema?
-Sempre endavant amb amor.

-Com SÓC?

-No em put jutjar.
-(Ja ho faran els altres...)

□

ARQUITECTURA D'INTERlORS 
DISSENYS A MIDA__________

(y^eyuxié'
RONDA ZAMENHOF N o 151 
T. 7265650 SABADELL
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Conferència pronunciada en Vacíe del lOè Aniversari de Quadern
C ultura i Societat C ivil
per Vicenç Villatoro

I ] rm  sembla que Ja primera vegada que 
vaíg sentir parlar del terme "societat ci
vil" va ser en l'ambit d'unes classes 
d'història del pensament, a la Universität.
La fòrmula encara no era de moda i se'ns 
presentava com una descoberta suggeri- 
dora i amb moites possibilitats 
d'introduir-la a la vida práctica del tardo- 
franquisme. Vèiem, o crèiem veure o ens 
semblava entendre, que el concepte de 
societat civil contraposat al de societat 
politica, donava un sentit al débat cultu
ral, al débat de les idees i els valors, a 
l'esforç de la intel.ligència per pensar.
Estàvem acostumats a interpretar la soci
etat sota la llum de les relacions de pro- 
ducció, com si el nivell socioeconomic 
de la realitat relégués la cultura i el pen
sament a una estricta excrecéncia quan 
no un camuflatge de la veritable natura- 
lesa profunda de les coses, si més no en 
les teories. Després, en la práctica 
estàvem acostumats també a interpretar 
la realitat com a política, com a marcada 
i generada per la qüestió del poder 
politic. En aquest panorama on la reivin
dicado del débat cultural semblava una 
ingenuítat, un oblit momentan! que el 
diner i el poder -i no pas les idees- son 
els que mouen el món, el concepte de so
cietat civil entesa com a marc de la con
frontado ideològica, com a camp de ba
talla per a l'hegemonia i el consens en les 
idees, ens feia concebre com a útils els 
esforços públic o privats en la vida cultu
ral. Les idees no hi apareixen com a sim
ples excrecéncies de l'economia, sino 
com a cuirasses intel.lectuals deis sis
temes, tan sustentats en la força com en 
el consens. A través del concepte de so
cietat civil, si més no del que a mi em va 
semblar entendre per societat civil, can- 
viar les coses no volia dir necessàriament 
pendre palaus d'hivem i ordenar els can- 
vis llavors des del poder, sino que canvi- 
ar les maneres de pensar podia ser també 
una fórmula vàlida de canviar-les i a més 
una fòrmula que es podia començar a ap
licar immediatament -sense esperar una 
cojuntura favorable en les condicions ob
jetives, per autocaricaturitzar-nos el llen- 
guatge- i sense nécessitât de fer de la 
política estricta l'unica manera de fer 
coses. En l'ambient de moderada èpica 
quotidiana del tardofranquisme, aquesta 
sensació d'estar fent alguna cosa positi-

va, de ser útil al mateix temps de fer allò 
que venia de gust fer, feia del terme 
"societat civil" una fòrmula agradable i 
fotogènica. Fins i tot en les seves para- 
ules literals: això de "civil" sona bé 
gairebé sempre -amb excepcions que su- 
poso compartides- perqué la tendència 
naturai és a contraposar-ho a "militar" i 
perqué se'ns associa en la ment a para- 
ules com civilitat, civisme, civilització, 
etcétera. La fòrmula, en conseqiiencia, 
era prou bonica per posar-se de moda.

De fet, s'hi va posar. De cop i volta 
tothom va començar a parlar de societat 
civil. Des de tots els punts de vista. Amb 
la moda, el concepte es va a anar ampli- 
ant, diluint. No tothom que en parlava vo
lia dir el mateix. Es perdia, d'una banda, 
aquesta sensació de camp de batalla in- 
tel.lectual. Anava agafant un sentit des- 
criptiu de tot allò que no era estrictament 
politic, estrictament Estât o adminis-

cassie
club

Sant A. M.̂  Claret, 2 
Tel. 725 01 26 - SABADELL

ració. El terme ens ha arribat una mica ai- 
gualit. Suposo que ara quan parlem de so
cietat civil estem parlant, per convenció, 
de totes aquelles iniciatives sorgides de la 
societat al marge de l'administració, de 
tots les formes d'associació i organització 
de les quais la societat es dota sense la 
participació o l'impuls de l'Estat. En 
aquesta convenció, anomenaríem 
"Societat civil" a la xarxa d'entitats i or- 
ganitzacions de tota mena, sorgides dels 
interessos comuns i espontanis de grups 
de ciutadans. Xarxa, trama o pura juxta- 
posició. Gran sac on hi cap des del Barça 
-présentât sovint corn la màxima expres- 
siô quantitativa de la força de la societat 
civil catalana i de la tendència del pais a 
generar una societat civil potent- fins als 
ateneus llibertaris o allò que quedi d'ells, 
des de les corals als grups filatèlics. No sé 
honestament si tot plegat té molta relació, 
si hi ha un gran parentiu entre totes 
aqüestes entitats i organismes. El cas és 
que "societat civil", en aquesta conven
ció, ja no s'oposa a relacions sòcio- 
economiques ni a societat politica, sinó 
estrictament a administració.

Allò que no és administració és civil. 
El terme ha perdut gruix significatiu, 
però ha guanyat difusió. Si el fem servir 
dintre la convenció, serveix per enten- 
dre'ns.
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Es curios que aquest terme que hem 
anat transformant per convenció al llarg 
de la transició demogratica serveixi, al 
meu entendre, més aviat per explicar una 
situació prèvia a la transició que no pas la 
resultant. En el tardofranquisme i primers 
anys de la transició, aquest món de la no- 
adm in istradò, per dir-ho aixi, aquesta 
xarxa d'entitat i associacions, apareixia 
con una realitat sólida i definida, clara
ment diferenciada d'un Estat-admi- 
nistració que tenia una altra lògica i una 
altra orientació. Si la societal civil era el 
territori de la confrontació de les idees, 
aquella societal civil havia assisti! a la 
victòria d'unes idees democràtiques men
tre l'Està! encara vivia en el totalitarísme. 
Tots ho tenim present a la memòria: 
L'esperit, l'horitzó ideològic d'aquella so
cietal civil a Catalunya apareixia global
ment com a enfronta! amb l'Està!, susten- 
tadors de models i de valors diferents.

La batalla de la transició- i perdó per 
la utilització d'un mot batalla, évidem
ment massa èpic- la va guanyar la de- 
mocràcia perqué la societal civil havia 
optât per la democràcia. Va ser això el 
que va vèncer la inèrcia d'autoper- 
petuació d'un Estât autoritari. Aquest Es
tât va percebre que no es podia etemitzar 
el "decalage" societal civil. Ho va per
cebre, potser, fins i tot amb més intensi
tà! de la que convenia. Em sembla que 
han passai prou anys per poder-ho dir 
amb veu alta i sense por que se n'adonin: 
estic convençut que els partidaris de la 
pervivència del totalitarisme van sobre- 
valorar l'arrelament dels ideals demo- 
cràtics en el pais perqué la societat civil 
del pais -és a dir, allò que estava organit- 
zat del pais- sustentava aquests ideals de- 
mocràtics. Poe convençuts de la seva 
força, aquests sectors van atribuir massa 
força al contrari: al cap i a la fi el seg
ment organitzat del país era un segment 
estret i corrien per sota dosis molt grans 
de conformisme o de fraquisme soci- 
olôgic desorganitzat. Però la vitalitat 
d'aquest sector concret, la seva presèneia, 
imposava. En qualsevol cas, la seva 
Identität per contraposició a l'adminis- 
tració era molt més clara.

AMB TOTA SEGURETAT...

Mùtua de Seguros de Sabadell
Indùstria, 16

Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL

Curiosament, al llarg de la transició 
aquest esquema dar d'identificació de la 
societat civil es dilueix i la mateixa soci
etat civil en el sentit convencional que 
dèiem- es va afeblint. D'una banda, molts 
dels esforços humans que s'hi havien 
concentrât s'apliquen directament a la so
cietat política, a la construcció de les 
noves administracions municipals, a la 
creació d'una administració autònoma.

Molta gent que havia alimentai la so
cietat civil es passa, per dir-ho aixi, a 
l'altra banda. Però és que l'altra banda ja 
no és tan l'altra banda. Ja no hi ha un de
calage essencial entre el model politic 
que afavoreix la societat civil i el que fa 
seu l'administració. Poden haver-hi dis- 
crepàncies i matisos, però ja no és aquel
la oposició profunda i absoluta de mod
els. No ens trobem davant d'adminis- 
tracions hostils, maléfiques, instruments 
al serve! d'idees derrotades en l'àmbit de 
la societat civil, sinó amb administra
cions que es poden equivocar, que ho po
den fer radicalment malament, que es po
den haver contaminai dels vicis i les 
imposicions del poder, però que es mani- 
festen al serve! d'un marc ideològic, d'un 
sistema de valors, semblant al que és he- 
gemònic en la societat civil. Una societat 
civil que, a més, es veu també afeblida 
per una caiguda de la febre associativa, 
per una baixada de tensió en la societat. 
D'una banda es deleguen en l'admi- 
nistració moites de les inquietuds i les 
voluntáis que havien fet històricament de 
motor de l'esperit associatiu. De l'altra, 
es van imposant universalment formes 
culturáis atomitzades, de consum fami
liar O individual -televisió, video, discos
que desmobilitzen també els esforços es- 
pontanis dels ciutadans o els grups de 
ciutadans. En aparença, i en termes 
quantitatius, hi ha menys societat civil. I 
si la societat civil es defineix per contra
posició a l'administració, la contraposició 
queda cada vegada més diluida. Desapa- 
reix la gran discrepáncia ideològica de 
fons. I qué és societat civil i qué és ad
ministració en el temps de les subven- 
cions, els convenís i els sponsors? És so
cietat civil la iniciativa espontánia amb 
diner public, la iniciativa pública amb 
diner privât, la iniciativa subvencionada, 
la iniciativa esponsorizada? Supós que hi 
ha respostes per tòt això. Però ja es un 
canvi que hi hagi, a més, les preguntes.

En aqüestes condicions, és previsible 
la mort a terminis de la societat civil, la 
seva cessió progressiva de terrenys a 
l’administració, el seu ofegament? No 
tinc vocació profètica, però em sembla 
que, en general, tendeix a desaparèixer

tot allò que no serveix per a res. La 
pèrdua d'utilitat és el primer pas cap a la 
desaparició.

Si, en el terreny de la cultura, posem 
per cas, cada vegada més l'administració 
d'una banda i les grans industries cultu
ráis d'una altra prenen la iniciativa -i te- 
nen els mitjans per a realitzar-la, potser 
hem de desar les entitats, els ateneus, les 
associacions, en el museu de les coses 
que en un moment determinai van servir, 
però que han deixat de ser utils. Potser 
és això el que acabará passant. Però per- 
sonalment crée que la societat civil - 
repeteixo que en el sentit convencional 
del terme- encara té coses a dir, utilitats 
a l'abast. Si la vida cultural fos una es
tricta competició per a l'organització 
d'activitats concretes, si estiguéssim no- 
més davant d'una cultura entesa com a 
producció i comercialització de prod- 
uctes culturáis, la societat civil tindria un 
paper subsidiar!. Però la cultura és el 
camp també de les idees, dels valors, 
dels conceptes. Rera els actes hi ha pro
grames i rera els programes idees. I no 
haviem quedat, al principi, que la societ
at civil era precisament l'àmbit de la con
frontació de les idees, l’àmbit de la com- 
petèneia per l'hegemonia, l'àmbit de 
formació del consens? Rera l'admi- 
nistració hi ha un programa i una idea. 
Hi ha de ser. Votem per això: perqué fa- 
cin allò que expliquen que volen fer 
quan ens demanen el vot. ha d'haver-hi 
projectes de política cultural rera les ac- 
tuacions de l'administració, tot i que 
quan hi hagi projectes hi haurà acusa- 
cions de dirigisme. Però será la con- 
currèneia de la societat civil, l'organit- 
zació de la societat civil entom d’idees i 
interessos, el que garantirà la pluralità!, 
el que completará les opcions de 
l'administració, el que posará en circula- 
ció -O retirará de la circulaciô- els valors 
i els conceptes, potser els mateixos val- 
ors i conceptes que l'administració farà o 
deixarà de fer seus quan la societat civil 
els hagi consagra! o bandejat corn a con- 
sensuables. Serà la societat civil la que 
creará, contrastará, suportará projectes 
de política cultural alternativa.

AMB TOTA SEGURETAT...
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Acabem, potser, amb un exemple. 
Durant tot el període democràtic, les ad- 
ministracions han tingut la temptació 
creixent de fer servir la cultura com a 
propaganda i exigir, en conseqüencia, a 
les seves iniciatives culturáis una rendi- 
bilitat immediata, una altissima au- 
diència des del principi, un ressò al més 
alt possible. Son objectius lícits, però 
segons com s'apliquin poden crear un 
contrasentit: l'administració pot arribar a 
actuar, en cultura, com el més àvid pro
motor comercial i les ganes que allò que 
es fa tingui ressò pot acabar-se fent no- 
més allò que tindrà ressò segur, tal com 
ho faria el promotor comercial més con
servador. Aixó, que està passant en al- 
guns casos, sembla exactament al contra
ri del que seria lógic: que l'admi- 
nistració garantís aquella oferta cultural 
que considera necessària per a la col.lec- 
tivitat quan les liéis de mercat no farien 
possible el manteniment d'aquesta oferta, 
potser per massa minoritària o perqué 
exigeix un esforç mantingut amb résul
tats només a mig termini. Perqué és pos
sible que en aquest panorama sigui, jus
tament, la iniciativa de la societat civil, 
la seva tenacitat, la que permet! crear o 
mantenir aquesta oferta corregint els 
efectes sobre el conjunt de l'oferta cultu
ral de la desviado de l'actuació adminis
trativa. La vida cultural, precisament per
qué és el marc de la confontació de les 
idees, del pensament, de les opcions, ne
cessita de l'esponjament d'una societat 
civil móbil i activa, amb iniciativa, capaç 
d'arribar allá on no voi o no pot arribar 
l'administració. De ser-ne també el con- 
trapunt. Durant molt temps s'ha dit, com 
un afalac, que mentre Espanya era un Es
tât sense societat civil, Catalunya era una 
societat civil sense Estât. Era un afalac, 
perqué la societat civil -podria ser, en al
gún sentit, un terme emparentat amb 
"nació"?- apareixia corn un fet per dirho 
aixi natural, profund, arrelat, mentre 
l'Estat sona més aviat a superestructura, a 
afegit, a ortopédia. Potser si, però jo estic 
convençut que sense alguna de les dues 
cames un pais va coix. Ara comencem a 
tenir una quota pròpia d'Estat, que ens 
podria començar a donar l'oportunitat de 
caminar amb una certa normalitat. Seria 
suicida que ens amputéssim, per voluntat 
O per inércia, l'altra cama. La societat 
civil, naturalment.

□

C onsideracions en torn  
d'un escut
per Pere Roca i Garriga

Comunicació presentada i 
llegida a la Sessió Plenària de 

la Fundado Bosch i Cardellach 
del 27 d'abril proppassat.

N<o em refereixo, com algú podria pensar, 
a l'escut de Sabadell, amb aquella ceba deis 
nostres mais de cap que, pel que es veu, hi 
está ben arrelada. No. Aquest tema heraldic ja 
ha estât a bastament tractac, primer per Fer- 
ran de Sagarra (any 1927) i, més ençà, per 
Mossén Emest Mateu (1966), i encara per 
d'altres estudiosos. No vull insistir-hi, perqué 
aixo semblaría la canço enfadosa. Deixem la 
cebaenpau!

No a aquest escut, dones, sino a un altre 
que a penes si ha meresciit l'atenció deis sa- 
badellencs, tot i que és a la vista del public i 
ocupa un lloc bastant honorific, com veurem. 
Es tracta d'un senyor escut, de singulars ca
ractéristiques, que hi ha esculpit a la façana 
lateral -la del carrer de Gràcia- de l'església 
parroquial de Sant Feliu. Em podreu dir que a 
la dita façana no n'hi ha pas im de sol, d'escut, 
sino que n'hi ha dos. I és veritat un damunt de 
cadascun dels dos portais. Pero el de més cap 
a la Plaça de Sant Roc, que és molt serios, i 
d'unes caractéristiques heràldiques que po- 
driem qualificar de correctes, el deixarem per 
una altra ocasió. El que m'interessa és l'altre, 
el que hi ha damunt del portal de l'església 
que s'encara amb el carrer de Sant Quirze.

És , corn deia, un escult singular, en els di
versos sentits d'aquesta paraula. Si us l'heu 
mirât amb atencio, haureu vist que és format 
pels següents elements: l'escut o blasé propia- 
ment dit, on hi ha, al camp de la meitat supe
rior, una banda que va de l'angle superior es
querro a l'inferior de la dreta, amb la llegenda 
VIRTUS ET LABOR i, als espais triangulars 
que queden lliures, una J (inferior esquerra) i 
una C (superior dreta). A la meitat inferior, 
els quatre pals (errôniament anomenats 
barres) de Catalunya. Volant pel cim una am
pia tira ondulant, amb la divisa LABOR PRI
MA VIRTUS. No és timbrât amb case ni co
rona ni cap altre element heràldic. El total 
d'escut i divisa és envoltat per dues frondoses 
branques de roure en relleu que constitueixen 
el seu marc.

A mi, aquest escut, que deu fer més de 
metre i mig d'alt i que es veu tan bé pujant pel 
carrer de Sant Quirze, sempre m'ha semblât, 
per dir-ho així, poc heràldic. Té tot l'aire de 
no pertanyer a cap llinatge i que ha estât in
ventât per algú, i que consequentment era 
inútil cercar-lo en repertoris i catalogs 
d'armes i blassons nobiliaris. Sabadell que, a 
diferéncia d'altres poblacions del país, és tan 
pobre en elements d'aquesta mena, encara ens 
en posa un de fais que ha de fer riure els his- 
toriadors. Fora de les armes deis Amat de Pa- 
lou, deis Olzina, deis Calders, que, per 
veure'ls cal anar-los a cercar amb molt bona 
voluntat a Can Deu (als darreres de la masia), 
a la masia de Can Feu, i al les sales del nostre

Foto: P. Monistrol

Museu d'Historia, respectivament, res de res. 
Som, per dir-ho així, una ciutat "desarmada".

Tomant al nostre escut del VIRTUS ET 
LABOR, hem de referir-nos a l'església pa
rroquial de Sant Feliu, que és on es troba. 
Tots sabem la poca antiguitat o, més ben dit, 
la seva modemitat. Incendiada l'església anti- 
ga el 27 de juliol de 1909, en els excesses de 
la famosa Setmana Trágica, els sabadellencs 
es van haver d'espavilar per fer-ne una de 
nova planta, ja que es veié ciar que el que re- 
stava de l'anterior no podia aprofitar-se.Així 
ho dictaminaren els teenies. A l'efecte, es crea 
una Junta Constructora, la cual tingué a la 
seva cura encarregar el corresponent projecte 
i aplegar els cabals que es necessitaven per 
portar endavant l'obra. Després de diverses 
temptatives, el projecte de la nova església de 
Sant Feliu s'encarrega a l'arquitecte barceloní 
Enric Sagnier i Villavecchia, autor, entre 
d'altres obres importants, del Temple Expiato- 
ri del Sagrat Cor, del Tibidabo, començat el 
1902.

Encara que l'assumpte de la reconstrucció 
es planteja, per dir-ho així, l'endemá mateix 
del desastre, les obres no començaren en ferm 
fins a principis del 1914. Com és de suposar, 
foren unes obres que duraren una pila d'anys i 
així s'hagué d'esperar fins a mitjan 1921 per 
procedir a la benedicció i utilització del nou 
temple. En aquelles dates ja s'havia cobert i, 
p>er bé que desmantellat, podia servir per a la 
celebració del cuite. La façana de la Plaça 
Sant Roe, no hi era, com tampoc el mur defi- 
nitiu de llevant, situado que es prolonga una
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pila d'anys i que no es desencalla fins cap ais 
anys quaranta.

Una primera subscripció pública aconse
guí reunir 16.000 pessetes. Per tal d'aplegar 
cabals, sovintejaren recaptes i captiris, es féu 
una tómbola a la qual es pot dir que tota la 
ciutat contribuí, etc. A més d'aixo la Junta 
Constructora rebé importants donatius en 
metal.lic de les families més dintinguides i 
acabalades de la poblado, ja sigui com a mera 
contribució a les despeses generals de l'obra, 
ja sigui per pagar el cost d'alguns deis seus 
elements arquitectonics (com son columnes, 
portals, finestrals) o del mobiliari ( com son 
altars, imatges, bancs, etc.).

Bé, dones; segons que ens reporta Mn. 
Frederic Martí Albanell, a la seva obra 
"Notes historiques de la Parroquia de Sant 
Feliu de Sabadell" (1933) pp. 106-107, el 
portal de Sant Quirze "és donatiu de Jaume 
Campmajó". Aixo ens porta a esclarir el petit 
enigma de l'escut a qué em refereixo, el qual 
está situât precisament damunt d'aquest por
tal, i, com he dit abans, ens mostra, en el seu 
camper, una J i una C, lletres que corresponen 
respectivament a les iniciáis del nom de fonts 
i del cognom d'aquest personatge. Jaume 
Campmajó era un important industrial téxtil 
sabadellenc de l'época. La seva fábrica, com 
recorden els sabadellencs, era al carrer 
d'Horta Novella. No essent, com no era, de 
familia nobiliaria, no pogué exhibir a la paret 
de l'església un escut heraldic propiament dit, 
com ho era, en canvi, el que es posava da
munt de l'altre portai... Assessorat per aigu 
que sabia llati i que coneixia el tarannà del 
senyor Campamajó, adopta per a la circums- 
tància el que constituiex el tema d'aqüestes 
meves consideracions.

El pseudoescut, de considerables dimen
sions i situât en Hoc tan visible, crida l'atenció 
dels sabadellencs que anaven seguint, amb in
terés i curiositat, el curs de l'obra de construc- 
ciô de la nova església. Els entesos en 
heráldica local, no aconseguien identificar-lo 
i, no sabem si sense cap mala intenció o bé 
amb un punt de somegueria, començaren a 
fer cabales sobre la seva procedéneia i el seu 
significat. La premsa local se n'ocupa. Con- 
cretament a la "Revista de Sabadell" de 19 de 
juny de 1918 aparegué un article, signât per 
Isabel Straveró ( pseudônim que solia utilitzar 
Salvador Sabater i Oliver), que es titulava 
"Aquell escut" i que sembla intéressant de 
transcriure. Diu aixi:

"Aquell escut que corn element decoratiu 
(?) s’acaba de posar démuni de la portalada 
de Montserrat de la nova església de Sant Fe-

liu ostentant les paraules "Labor prima vir- 
tus". J. -"Virtus et labor". C., ve essent ob
jecte de discussió entre els feligreses de dita 
Parroquia i demás persones admiradores del 
bellíssim temple i de les glories i l'art de la 
nostra ciutat.

"Deixant apart (que no haurà pas de 
deixar-s'hi) aquella J. i aquella C., el signifi
cat de les quais lletres ningâ s’explica, crida 
fortament l'atenció, pel seu regust de laïcis
me, la primera de les citades inscripcions lla- 
tines: "Labor prima virtus", "el treball és la 
primera virtud".

"Si visqués el nostre estimât compatrici 
Doctor Sardà i Salvany, hauriem acudit al 
savi apologista en recerca de la seva valiosa 
opinió, ell que carinyosament la donava sem
pre tan autoritzada".

"Avui, disortadament, no poden fer-ho, 
però ens queda el seu llegat en obres inmor- 
tals i a una d'elles acud'un. Obrim les págines 
del magne opuscle "El Prevali i la Caritat", 
conferéncia donada el 24 de setembre de 
1898 en la solemne vetllada que tingué lloc a 
l'Académia Católica de nostra ciutat quan la 
segona Exposició memorable en dita entitat, 
de les obres pictóriques d'en Antoni Estruch, 
i en elles diu Filustre sabadellenc, entre al- 
tres bellíssims parágrafs, cantant les ex- 
celéncies del treball:

"...El treball és la primera de les aris- 
tocrácies humanes, i m'atreveixo a dir la 
única aristocrácia, perqué totes les demás 
són verdaderes i auténtiques solsament quan 
en aqueixa se funden, que treball és el Iluitar 
per la Pàtria amb l'espasa, com l’il.lustrar el 
poblé amb la ploma, com Fobrir els camps 
amb Varada, com proveir els mercats amb el 
teler. El treball és el pa, el treball és la pau, 
el treball és la comoditat i honest regalo, el 
treball és l'higiene del eos i del esperit, el tre
ball és el fre de les passions i sa medicina, el 
treball no és la virtud, però és una de ses 
primores condicions; el treball és en aquest 
sentit fins la glòria del Cel."

"El doctor Sardà no diu, dones, el treball 
és la primera virtut, "Labor prima virtus", 
sino: una de les primores condicions de la 
virtud, és el treball.

"Pensent-hi amb aqueixes autorit- 
zadissimes paraules els membres de la Junta 
Constructora, tots deixebles fidelíssims del 
Doctor Sardà; pensi-hi amb elles el ze- 
losissim Sr. Arxiprest que tantes belles proves 
té donados d'adhesió ferventa al gran apolo
gista; vegin, ben assesorats, si la inscripció 
respon fidelment a l'esperit de FIglesia 
Católica; que aquell bloc de pedra ha de pre
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dicar al poblé sempre, no un dia ni dos, sino 
sempre, i en això fóra falta greu l'obrar 
sense extremats miraments.

"Igual devem dir respecte el significat de 
les iniciáis J. C. que ningú sap esplicar satis- 
factòriament. Si posades com a complement 
volguent dir Jesu-Crist, com se pregunta 
irònicament el Diari de Sabadell, o si po 
sades per a satisfacer una vanitat, en qual 
cas no són les parets d'un tempie les más 
apropiados per a pregonar-la. El record 
d'una bona acciò que s'hagi de premiar en 
vida, és més eloqiient quan més modestament 
se perpetua".

A mi, les paraules de Salvador Sabater no 
em semblen ni inconvénients ni exagerades. 
Les trobo molt bé. No sabria dir si també me- 
reixeren l'aprovació del senyor Arxiprest de 
Sant Feliu, per aquelles dates era Mossén 
Doménec Pagés. No he sabut trobar enlloc la 
seva resposta. El que sí és ben cert, en tot 
cas, és que l'escut en qüestió no fou pas re- 
tocat, ni modificat, ni retirât, ni res que s'hi 
assembli. El veiem ben ufanós en el seu lloc. 
Pel que fa a,l'atenció que ha merescut dels 
sabadellencs en anys posteriors a aquesta pe- 
tita polémica de l'any 1918, la cosa és més 
aviat decepeionant. El senyor Lluis Mas no el 
recull ni l'esmenta en el seu mérités treball 
"Pedres historiques de Sabadell (anys 1958- 
1959), on recull i reprodueix, dibuixats per 
eli mateix, un total de 22 documents ep- 
igràfics existents a la ciutat, entre els quais 
inclou un pareil d'elements d'heràldica i la 
pseudoheràldica local més recents que aquest 
escut de l'església de Sant Feliu. El que si 
que s'hi refereix és l'Andreu Castells ("L'Art 
Sabadellenc", pp. 613-614), on podem llegir: 
"A la part de la façana (de l'Església de Sant 
Feliu) que dóna enfront del carrer de Sant 
Quirze hi ha un escut on campa la llegenda 
LABOR PRIMA VIRTUS, sintesi de l'esperit 
del nostre poblé". Evidentment, amb aquesta 
afirmació tan alegre, el nostre benvolgut 
amie se situa al marge de la qüestió.

□
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A m b m otiu  del M iU en ari de C atalunya
per Josep Milà i Masoliver

E'n els darrers anys, historiadors de 
renom (que no tots), han escrit sovint 
sobre el paper de la historiografía i de la 
mitologia dins la història de Catalunya. 
No entraré ara en aqüestes qüestions, ni 
en la necessitai de replantejar una 
autèntica historia nacional de Catalunya. 
Tanmateix, em sembla ciar que els mites 
i les liegendes aporten una llum 
inesperada damunt la nit de la historia a 
mesura que ens endinsem enllá deis 
segles, i en especial en l'Alta Edat 
Mitjana. Els segles vuité i nové se’ns 
presenten amb una boira espessa i una 
penombra a voltes desconcertant pel que 
fa a la vida social, econòmica, cultural i 
política dels com tats catalans.

Per tot això, val la pena que la 
celebració del mil.lenari de la nació 
catalana serveixi també per a recuperar o 
recordar liegendes significatives que ens 
enriqueixen la nostra història (i 
memòria) col.lectiva.

Permeteu-me, dones, comentar uns 
fets que van passar ara fa més de mil 
anys i que per alguns historiadors han 
apuntat com a primers passos de la nació 
catalana.

Quan el país que temps a venir será 
Catalunya entra a formar part del reialme 
frane, amb la progressiva retirada dels 
sarraïns, la reialesa està en la se va 
plenitud, som al moment de major 
esplendor i de l'omnipotència de 
Carlemany. Tota l'autoritat i tot el poder 
es concentren en el rei; els habitants de 
Girona es Iliuraren al rei Carles i els gots 
i els hispans de la regió de Barcelona se 
sotmeteren Iliurement, per volunta! 
pròpia, a l'omnipotència i al domini de 
l'emperador.

L'autoritat reial fou efectiva damunt 
la regió. Carlemany l'exercí personalment 
com a rei i com a emperador després del 
801. Lluís el Piadós, com a rei 
d'Aquitània des del 783 i com emperador 
quan succeí al seu pare el 814; Carles el 
Calb del 840 al 877 i fins i tot Lluís el 
Tartamut el 878. Les autoritats locals, les 
quais s'ocuparen sovint de qüestions 
¿'interés regional. El rei envià moites 
vegades els seus légats a Catalunya, però 
l'instrument essencial del domini del rei 
sobre el país són els comtes que govemen 
cada circumscripció locai o comtat. El rei 
els nomena i els destitueix al seu albir.

Aquest poder reial es manté actiu 
damunt Catalunya ben bé fins a 
l'assemblea de Troyes el 878. En aquesta 
assemblea el rei frane exerci per ùltima 
vegada el dret d'instauració damunt els 
comtes catalans. Guifré el Pilós, Miró el 
Veli i Sunyer II d'Empùries serán els 
darrers comtes de terres catalanes que 
rebran la investidura dels reis francs; 
amb llur nomenament, el rei franc Lluís 
el Tartamut lliurà el pais a mans de 
comtes que, amb el temps, podran èsser 
anomenats els primers comtes catalans ja 
que els membres de llurs families 
exerciran hereditàriament els honors 
inhérents a llur càrrec.

El professor belga Dhondt en el seu 
llibre "La naissance des Principautés 
territoriales en France" remarca que 
podem "donar per establerta l'existència, 
a l'època carolingia, de nacionalitats, de 
grups ètnics". I segueix: "No creiem que 
els contemporanis de Carlemany, 
illetrats, sedentaris, confinats a una petita 
regió, vagin tenir un sentiment actiu, 
robust, de llur conscièneia nacional; però 
no els podem negar, com no ho neguem a 
les poblacions més endarrerides del 
nostre món actual, una malfiança 
instintiva, que pot arribar fins a 
l'hostilitat, envers tothom qui no pertany 
a llurs comunitats, que no parlen llur 
llengua, que no tenen els m ateixos 
costums... Es poc dubtôs, dones, que de 
l'Ebre a l'E lba devia prevaler 
confusament un mateix desig de 
desempallegar-se del jou carolingi".

Aquest sentiment, tot i que era més 
una reacció davant ingerèneies exteriors 
que no pas un reconeixement de la 
conscièneia nacional, es pot prendre corn 
l'inici de la Catalunya-Nació.

La dominació dels francs, després de 
la dels sarraïns, trobà a Catalunya una 
població amb unes seleccions socials 
(pagesia, oligarquía, funcionaris), 
politiques i eclesiàstiques ben definides i 
caraejeritzades amb una cultura pròpia, 
hispano-gòtica, i amb plena conscièneia 
del seu carácter particular.

Així, dones, la història escrita ens 
ensenya quê  el naixement de la nostra 
nació va venir per dos factors 
importants; l'afebliment del poder deis 
reis francs i, albora, per l'afermament del 
poder personal deis comtes locals.

Tanmateix, la llegenda i la tradició 
oral també hi diu la seva en aquest 
naixement deis fonaments nacionals;

A la comarca del Ripollés hi trobem, 
més amunt de Campdevánol, el poblé de 
Gombrén, molt pintoresc, bressol del 
llegendari comte Amau. Prop del poblé 
hi ha el Santuari de la Mare de Déu de 
Montgrony (o Mogrony), Mocroni 
segons els documents més antics. Pels 
seus voltants s'hi troben les ruines del 
castell de Mataplana, on es reuniren els 
"Nou Barons de la Fama" i posaren els 
fonaments del feudalisme pirinenc, que 
més tard donaría peu al feudalisme catalá 
(Catalunya Vella), el qual, anys després, 
havia de configurar la Casa Comtal de 
Barcelona i assolir, finalment, la 
monarquía catalana.

El Dietari d'Ortodó (1290) dóna 
compte d'un códex (núm. 82) de la 
Biblioteca del Monestir de Ripoll que fa 
referència a un Príncep, cal suposar got, 
que l'any 736 era senyor de Montgrony. 
Aquest Príncep es deia Quintiliá. Un 
altre códex, aquesta vegada sortit de la 
Biblioteca o Scriptòrium del veí 
Monestir de Sant Joan de les Abadesses, 
també reflectit en el Dietari d'Ortodó, 
dóna compte que el Príncep Quintiliá de 
Montgrony moria l'any 778, o siguí que 
fa més de 1200 anys.

Un altre Q uintiliá figura a 
Montgrony, no com a príncep però sí 
com a senyor, l'any 804, i un altre el 812. 
Segons el mateix Dietari, també tenim un 
Quintiliá, o Chintillá, príncep got, 
regnant a la Seu d'Urgell el 736. Tot fa 
suposar que aquest Chintillà sigui el 
mateix Quintiliá del 736 a Montgrony i 
que hi va morir el 778.

En aquests rustics paratges, en el 
limit nord del Berguedà amb el Ripollès, 
a cavali de la partició d'aigües entre les 
conques del Fresser-Ter i el Llobregat, 
s'hi situa un fet important per a la 
història de Catalunya, que comen9ava a 
aglevar-se en aquell segle VlIIé.

Precisament en el Montgrony, com ja 
he escrit, i en una data indeterminada, 
però que es mou entre el 737 i el 740, 
tingué lloc la famosa reunió -i 
seguram ent més d 'una- deis 
equivocadament anomenats Nou Barons 
de la Fama, els cuals, analitzats amb els 
ulls critics i histórics d'avui decidiren
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crear la Catalunya-Nació.
L'esmentat Quinülià va oferir la seva 

casa-fortalesa (no era ni castell) per aco- 
llir la reunió tan important; reunió que 
va propiciar el duc d'Aquitània, Otger 
Gotland o Katland (Katalond) (alguns 
diuen si el nom de Catalunya i de català 
ve d'aqui), soUicitant el compromis i 
l'ajuda dels barons de la incipient casa 
comtal catalana, o sigui els barons de 
Monteada, Pinós, Mataplana, Cervera, 
Cervellô, Alemany, Anglesola, Ribelles i 
Erill, o sia, els que posseïen una baronia 
a la quasi totalitat del que avui conside- 
rem la Catalunya Vella, encapçalats, 
lôgicament en raô a l'assentament mun- 
tanyenc d'autodefensa, pels estrictament 
pirenaics Pinós, Matalaplana i Erill, és a 
dir, dels limits de la comarca de la Ga- 
rrotxa a l'Aran.

A nivell d'historiadors europeus, no hi 
ha dubte que Carlemany, ja en el 777, va 
consolidar la Marca Hispánica amb la 
creació dels comptais pirenaics catalans. 
Sembla ser que en el mateix any 778 ja 
va ser a la Cerdanya, tôt entrant per la 
Vall de Carol, o Querol. No hi ha dubte 
tampoc que Otger Catalô va ser el llocti- 
nent encarragat del projecte, i que aquest 
va recórrer a Quintilià pel fet de ser tots 
dos gots, i que en Quintilià en conèixer 
els altres barons pirenencs els va reco- 
menar a Otger a la vegada que oferi la 
casa de Montgrony corn a Hoc ben secret 
per a celebrar les reunions (seguretat que 
no oferia la Seu dXJrgell). I és de suposar 
que Pinós, Mataplana i Erill recomenaren 
la presèneia dels altres sis.

Corn a dada curiosa i basant-nos en 
l'heràldica dels barons, l'ûnic que encara 
era got per descendèneia o bé per haver 
volgut conservar l'heràldica, era Hug 
(Nuc) de Mataplana, ja que en el seu es- 
cut trobem l'áliga bicéfala goda o, més 
ben dit, centro-europea (germánica) men- 
tre que en els altres vuit els motius 
heráldics no són estrictament gots.

Per la historiografía existent, cal su
posar que Mataplana fou un deis barons 
més intéressais en el projecte de Carle
many donat a conèixer per Otger Cataló,
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Els blasons dels Nou Barons de la Fama (s. VIH)

segurament perqué els seus dominis - 
Berguedà i Ripollès- eren els més 
fàcilment castigáis pels musulmans. I no 
serà somniar amb fantasies no documen- 
tades el que Hug de Mataplana recolzés 
totalment la idea de Chintillià (o tal ve
gada del mateix Mataplana) de celebrar 
les reunions a Montgrony perqué el cas
tell dels Mataplana estava (i avui encara 
podem veure les runes) a un tret de fona 
de Montgrony (cami de Gombreny- 
Montgrony a Castellar d'Hug de Mata
plana, poblé castell de les fonts del Llob- 
regat, ja que d'aci ve el nom d'Hug).
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Pinós Ribclics

Més endavant, cap a la fi del segle X, 
es reforçaren els lligams entre els com- 
tats de la marca meridional de l'imperi 
frane al voltant de Barcelona. El compte 
Borrell de Barcelona (947-992) fou qui 
portà a terme una politica clarament se
paratista envers Franga. Aixi amb motiu 
d'una carta del rei Hug de Franga dema- 
nant-li fidelitat i que es presenti perso- 
nalment per a concretar l'ajut contra els 
sarrains, el comte Borrell, potser sabedor 
que al-Mansur es dirigía cap a Castella i 
Lleó no aná a Aquitània a veure al rei 
Hug. Això passà l'any 988, ara fa mil 
anys, i significà l'acabament de la domi- 
nació franca damunt els comtats cata
lans. Vet aquí els primers passos de la 
nostre nació.

Sia aquest escrit la meva petita apor- 
tació a la celebració del mil-lenari i, a 
l'ensems, per a potenciar una autèntica 
historia nacional de Catalunya amb una 
pedagogia que ens faci avangar cons
cients del que som.

□
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Els plaers de la recerca
per Joan Ahina i Girali

L'oída atenta sent la fressa 
del temps a través de la selva 

de paper dels arxius" 
De "Conceptes i dites 

de MartíRialp".

E,rntre els plaers que la recerca en mig de papers antics pro
porciona i a més deis fruits de la recerca, -troballa de docu
ments que ens presenten un fet desconegut fins aquell moment 
o la descoberta d’escrits que permeten una ampliado d'in- 
formació sobre fets ja coneguts- cal destacar també el plaer, 
més intranscendent, potser, però no per aixó menys considera
ble, de la troballa d'una bella cal.ligrafia fácilment Ilegible:
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o d'una altra tant o més bella, però de lectura més difícil:
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o de la contemplado de treballats i, a voltes ben ingénus, cap lletres, no ja en pergamins o llibres fets amb intenció luxosa, sino en 
senzilles escriptures, en les quais l'omamentacio no era més que un passatemps de l'escrivent:

rn..-; >rv

V. V-

1®
m

\ " 1
“"SV .'

A aixô s'hi pot afegir la presència, força vegades, d'originals dibuixos que, en el cas que recullo, son tots de tema mari -una ben 
palesa afieló del memorialista- i que no tenen res a veure amb el contingut de l'escritura que il.lustren:

V  .  0  . V,

(Totes les reproduccions de cal.ligrcfia, caplletres i dibuixos corresponen a documents del segle XVII de VArxiu Historic de Sabadell).
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Ulis nous

D éu, expu lsât del m on?
per Calassanç Balagué

-"B usqueu  el S e n y o r”. Amb 
aqüestes paraules d 'isaïes, inicio 
aquesta secció UIIs nous. Intentaré 
replante] ar traçats nous del camí de 
la veritat vers la Fe, moral i costums.

L'actitud del savi i del creient pru
dents és l'obertura, segons el pensa- 
ment de Tagore: -"Si tanques la por
ta a tots els errors, deixaràs fo ra  la 
veritat".

* ♦ ♦
El tema de Déu és actual per a l'home 

d'avui? És intéressant Déu en un context 
i en un moment déterminât d'ara? Déu ha 
estât expulsât del mon?

Abans d'intentar donar la resposta, 
s'ha de tenir present que l'afirmacio de 
Déu corn aigu evident i palpable, per a 
l'home ha estât sempre una dificultat. 
Déu no necesita que defensem el "seu es- 
tatut ni els sens drets". És l'home qui né
cessita de Déu. A mesura que Déu és 
réduit al silenci i expulsât de la plaça 
major de la nostra vida, l'home, Iluny 
d'humanitzar-se, es deshumanitza. S'en- 
fosqueix el sentit de la seva existència, i 
perd el nord i vigor per a la seva conduc
ta ética. Per qué? Perqué la creença en el 
Déu cristiá -amb totes les limitacions i 
ílaqueses de l'home- comporta una imat- 
ge del ser humá i els seus problèmes. Els 
sociolegs cristians, per exemple, ens par
len de Déu en preocupar-se de la socie
tal, com ha d'ésser la societal i els seus 
interessos; i com portar a terme la realit- 
zació de la jusücia.

Fem camí
La Fe és un do i un camí. La Fe més 

aviat és com mostrar-la que no pas com 
demostrar-la. És a dir, he de fer un camí 
per preparar-me per rebre el do. El nucli 
de la Fe és acollir el Déu de Jesucrist. 
Aixo no significa afirmar l'existéncia de 
Déu, sino reconéixer-lo i acollir-lo com 
Déu real de la nostra vida. Alguns ca
minen d'espatlles a Déu; altres senten el 
goig de creure en Déu.

Arrels de la increença
Ja el Concicli Vaticà II va senyalar 

que la increença actual seria una inter- 
pel.lació per als creients del món actual. 
Més preocupan! que l'ateisme -negació 
de Déu- és el caure en uns falsos deus 
que venen a suplir Déu.

Els motius que han engendrât la in
creença tenen, juntament amb l'exaltació 
desmesurada de l'home, una veritat no
ble: la defensa de la Ilibertat, la reivin
dicado de la justicia en la societal, la 
protesta contra el mal en el món i 
l'autonomia del ser humá.

¿Com es pot sostenir un Déu indife- 
rent i que té una retractado d'aquesta Fe 
deformada; s'ha d'intentar buscar el Déu 
de Jesucrist. Eli no parlava només de 
Déu, sino del "regne de Déu" entre els 
homes; és a dir, predicava un Déu que 
fos acollit pels homes.

La idolatria
Al cor de l'home, els idols tendeixen 

sempre a ocupar el lloc de Déu. Qualse- 
vol persona, ideal o cosa, la més insigni
ficant, pot convertir-se en idol per a 
l'home. ¿No és això el que està passant 
en la nostra societal que sembla oblidar 
Déu? L'idol mai ofereix tot el que pro
met!

Els principals idols son: el diner opo- 
sat a la Fe perqué ofega la responsabilitat 
ética de l'home, manipula les persones, i 
dificulta la relació gratuita amb un Déu 
que és amor. El sexe, fins ara reprimi! 
rigorosament, empobreix el ser humà i el 
desvesteix de la seva noblesa ètica, per
dent aixi l'orientacio vers Déu. El poder, 
ja sigui economic, politic o religiös, invi
ta l'home a "ser com déus", i degrada la 
humanitat. La pàtria i el poblé -nobles 
realitats- exaltais a la categoria d'ídols 
poden destruir la societal i dificultar les 
relacions mútues. I, encara que sembli 
incompatible, la religió pot arribar a ser 
un idol quan internem acorralar Déu en 
un conjunt de creences, ritus, estructures, 
liéis o comportaments, els quais obstacu- 
litzen el trobament amb Déu-pare-bo.

"Déu; nosaltres no podem purificar 
ni restaurar aquesta paraula de "Déu". 
Però podem, estigui tacada o es- 
quinçada, alçar-la de terra i posar-la 
dreta en una hora de gran preocupado" 
(M. Buber).

□

M aig del 68
per Robert Ferrer

/ V i  maig del 88, sembla indispensable 
intentar explicar qué va ser el maig del 
68 a França - o "maig francés" - com 
diem aquí - i qué en queda ara, 20 anys 
després.

Primer de tot veiem que, quan es 
tracta de definir-lo, els qualificatius son 
molt variais: revolució, revolta, fets, 
moviment, etc... fins el de "carnaval" 
emprat pel ja desaparegut Raymond 
ARON.

Dos moviments es superposen durant 
aquells dies: el moviment estudiantil i el 
moviment obrer. Un moviment estudian
til, fill encara, en gran part de la burgesia 
francesa i que massificai ocupa els bancs 
universitaris (del 1958 al 1968, la classe 
universitària augmenta d'un 224%). Tot i 
els problèmes que tenia la università! 
francesa i els canvis lents que s'hi anaven 
produint, pot dir-se que el moviment va 
sortir d'ella i no que anava contra ella. 
No s'atacava el seu funcionament, sino el 
fet que estés sotmesa a la burgesia. De 
Nanterre, va néixer el famós "moviment 
del 22 de març" que agrupava anar- 
quistes, maoistes i altres grups d'extrema 
esquerra. Eslava liderat pel no menys 
famós Daniel Cohn-Bendit, fill d'una fa
milia jueva instal.lada a Alemanya, i que 
pocs anys abans s'havia instai.lat a París 
per fer-hi els seus estudis. Es tracta d'un 
moviment espontani que es revolta con
tra la repressió policiaca, la guerra del 
Vietnam, entre altres coses, però que en 
decidir de sortir al carrer i arrencar totes 
les llambordes del Barri Llatí per llençar- 
les sobre els policies, no feien més que 
anar a la recerca de la utopia sense orga- 
nització, sense doctrina i sense programa 
(Actualment no trobareu passejant per 
aquest barri, més que asfalt, donat que 
tots els carrers empedráis han estât reco- 
berts de quitrà per evitar reincidénciesl). 
L'ùnica estratégia era la de les barri
cades. S'enfrontaven a l'absurditat.

El 10 de maig, Daniel Cohn-Bendit 
contestava així al Rector de la Universi
tät que li preguntava impotent qué podia 
fer per desbloquejar la situació: "És molt 
senzill, feu sortir la poli, obriu la Sorbo
na, trobo 3 o 4 orquestres i fem una festa. 
No passarà res. La geni bailará, beurà, 
serà feliç" (citât j)er D. C-B in "Le grand 
bazar"). Aquesta reflexió és interessant i
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aporta Hum sobre uns dies caracteritzats 
per un trencament total d'esquemes: els 
estudiants parlaven; tota aquella gent 
trencava de sobte amb el seu aillament 
dins la rutina universitaria, la comunica- 
ció entre els individus era total. S'abatien 
tabus dins d'un clima de fratemitat i la 
semi-delinqüència dels seus actes venia a 
ser el preu de la solitud viscuda fins ara. 
Era una ruptura amb un sistema massa 
autoritari, massa jerarquitzat.

Tota aquesta espontaneïtat era obser
vada per la societal francesa amb curiosi- 
tat i fins i tot amb profunda simpatia i no 
veia en ella un enemic del poder consti- 
tmt

I el moviment obrer? Tot eli s'aple- 
gava al voltant del sindical comunista C. 
G. T. ampliament majoritari. Al principi 
els treballadors no veuen amb simpatia 
aquells fills de burgesos i les reticències 
són fortes per constituir un moviment 
cornu de revolta. No obstant això, a par
tir del 13 de maig les vagues i ocupa- 
cions de fàbriques s'estenen no tan sols a 
la regió de Paris sino també arreu de 
l'estât. El 21 de maig la vaga ja és gene
rai a Paris i en generai, a Franga, afecta 
entre d'altres a les mines, ais transports 
urbans i interurbans, a les fabriques Ci
troën, Renault, a la ràdio i a la W ... Si 
els estudiants no definien els seus objec- 
tius, els treballadors exposaven clara- 
ment unes reivindicacions: millora de la 
seguretat social, augments de salaris, 
convenís col.lectius per assegurar els 
drels dels treballadors, redúcelo de la jor
nada laboral sense redúcelo de sou, el pie 
i Iliure exercici sindical en el si de les 
empreses i el seu reconeixement legal.

Mentre les manifestacions apleguen 
centenars de milers de persones, mentre 
el país es paralitza, com és la vida quo
tidiana?.

A les tendes la gent ja comenga a fer 
compres importants de sucre, pastes i llet 
condensada, les deixalles s'acumulen i es 
veuen rates pels earners, cada vegada es 
fa més difícil trobar cigarretes i la benzi
na escasseja. Es practica una nova forma 
de vida, es puja amb cotxes que van a la 
mateixa direcció, es camina pels carrers i

es redescobreix la ciutat. Els caps de set- 
mana, molta gent va al camp o a les plat- 
ges de Normandia corn aqueU qui res. És 
difícil pensar en una poblado revolu- 
cionària durant la setmana, i de passeig 
el dissabte i el diumenge!. Per aquells es- 
panyols que es troben en aquells mo
ments a Paris, l'ambaixada promet auto
cars per repatriar a tothom si és necessa
ri, la correspondencia que arriba a Barce
lona curiosament ha passât per Bèlgica... 
el clima és d'expectació total.

Qué fa el poder? Al principi no pren 
massa seriosament els estudiants. Mobi- 
litza més gendarmes i prou. El prefecte 
de policia de Paris, el famós Grimaud, 
davant l'alarma dels politics de dreta.

Cartell anunciador dels actes que organilzà l'Alliance 
Française l'any 78, obra de Jordi Roca

contesta que tot allò és espontani, no or- 
ganitzat, per tant perfectament controla
ble. Sap que no pot haver-hi victimes. 
Distribuiex una nota als seus subordinats 
en la quai afirma: "Pegar un manifestant 
caigut, es pegar-se a si mateix de tal 
manera que tot el cos policial se'n veu 
afectat. Més greu és encara pegar uns 
manifestants després d'haver-los inte- 
rrogat". (No sembla, 20 anys després, 
que aqüestes consignes siguin vàlides!).

Al Parlament -Assemblée Nationale-, 
la dreta, a través de G. Pompidou, parla 
de crisi de civilitzaciô i l'esquerra parla 
de crisi de capitalisme, que no és el ma
teix. De Gaulle, cada dia més General, 
s'escapa a Baden-Baden, per entrevistar
se amb les tropes franceses estacionades 
a Alemanya i encapgalades pel sediciós 
General Massu, que deu anys abans, a 
Alger, havia estât protagonista d'un cop

d'estat juntament amb el General Salam. 
Es parla de blindats al voltant de Paris; si 
l'anarquia no s'acaba, l'exèrcit inter- 
vindrà.

Una situació revolucionària? Les in- 
terpretacions han estât infinites, però 
semblaria que per una banda un movi
ment constituït per joves universitaris 
sense idees ben definides pel que fa al 
poder, i una classe treballadora que plan- 
teja unes reivindicacions concretes (s'ha 
parlât d'una classe treballadora emburge- 
sada, preocupada pel consum més que 
por la revolució !) no son suficients per 
una presa de poder, poder que per altra 
banda manifesta clarament la seva volun- 
tat de no abdicar i fins i tot d'utilitzar la 
forga. La classe treballadora no voi un 
bany de sang i de mica en mica es toma 
al treball a partir del mes de juny, des- 
prés d'una impressionant manifestado a 
l'Arc de Triomf, convocada per la dreta 
gaullista.

Alain Touraine dirà que el maig del 
68 ha mostrai, no pas que les revolucions 
poden triomfar en el mon occidental, 
però sí que poden esclatar.

Vint anys després qué queda de tot 
això?. La familia és un valor segur de la 
nostra societal, una familia però més to
lerant, on I'afectivitat és més important 
que fautori tat. Pel que fa a la Sexualität, 
el nu ja no escandalitza, l'homosexualitat 
ha sortit de la seva marginado. Les fémi
nistes han fet grans conquestes i 
l'església fa aigües per tot arreu.

Curiosament, a Franga actualment, la 
Universität és la que menys canvis ha ex
perimental, i continua inadaptada; i a les 
empreses, els patrons han posât la ima- 
ginació al poder i anomenen "animadors" 
aquells qui abans eren simples encarre- 
gats.

Podem dir que això és el résultat del 
maig del 68, no podríem, però, de cap 
manera demostrar-ho.

□
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De decibels
per Nasi Petit

"L'Estât no pretén pas suprimir la injusticia, 
sino tan sols monopolitzar-la".

Sigmund Freud; 
"Introducció a la psicoanàlisi"

X -/a  tardor passada, a Vilafranca del 
Gonflent, fèiem conversa amb uns amies 
a la plataforma destinada a aparcament 
que hi ha a la porta de la vila. En 
aqüestes que s'atura un furgó de la gen
darmería i en baixen dos xicotassos uni- 
formats de blau. Ens saluden, molt cor
rectes, i encetem una xerrada de 
circumstàncies mig en català, mig en 
francés.

Aixi passava festona quan, tôt d'una, 
ja veiem que un dels gendarmes estira el 
coll com un gos de presa, desentenent-se 
del que parlávem, i fita la mirada a la 
corba de la carretera amb actitud vigi
lant. Seguim la direcció de la vista de 
l'agent i topem amb un espectable im- 
pressionant: una trentena de borde- 
gassos deis que en diuen -o es fan 
dir- àngels de l'infern, amb les 
seves motocicletes fantàstiques, 
les seves samarres i els seus 
cases amb l'esvàstica va desfilar 
per davant nostre corn un ba
talló en ordre de combat tôt 
mirant, corn si es tractés d'una 
parada militar, els policies amb 
un gest gallard, arrogant. Al cap 
de pocs segons ja havien desa- 
paregut de la nostra vista, engo- 
lits per l'asfalt.

Havia estât un moment de ten- 
siô, tibant, que recordaré tota la vida, 
que va deixar-me la sensació que, a so
bre de l'inusual de veure tanta colla de 
galifardeus, hi havia hagut quelcom 
d'encara més rar, de misterios.

A l'hora de sopar un company de 
Manresa va aclarir-me el misteri:

-Saps que passava quan hem vist 
aquells de les motos?

-¿H!?
-Que no feien soroll!
Exacte: no feien soroll gairebé. Duien 

silenciadors als tubs d'escapament, tal 
com aconsella el sentit cornu més ele
mental, tal com el més mínin respecte 
per part de l'usuarí envers els altres -i ell 
mateix- recomana, tal com manen les 
reglamentacions de tráfic de cada país, 
tal com -oh, déus!- els fabricants de les 
máquines les Iliuren als seus distribui- 
dors...

Algú va comentar que dos uniformes 
blaus, a França, eren capaços, com 
acabàvem de veure, de mantenir a radia

aquella tropa de gambirots mentre que a 
qualsevol autonomia espanyola -on, al 
cap del dia, entre guàrdia urbana, policia 
autonómica, policia nacional i guàrdia 
civil, veiem més uniformes que els 
francesos varen veure durant tota la se- 
gona guerra mundial- un mocós amb un 
insignificant ciclomotor fa un terrabastall 
de tal magnitud que fins la persona més 
pacient i tolerant es veu obligada a refe- 
rír-se a la senyora que el va matricular,

sense.

pero, que
ningú privi el nen de continuar petant a 
cor qué vols.

I és que, en el fons, al nen li hem de 
donar les gràcies, perqué ha contribuit 
valuosament a que Espanya hagi acon- 
seguit un gloriós segon Hoc mundial -de 
moment- com a país productor, i patidor, 
de sorolls després del Japó. Sorolls pro
duits per la construcció, per la indùstria, 
pel transport public i privât, pels servéis 
d'assisténeia i seguretat amb les seves si- 
renes estrídents, pels exercicis táctics de 
la defensa nacional, per la pròpia cultura, 
festes populars, atraccions, esports i dis- 
coteques; en definitiva pel progrès.

Però mentre el país del sol ixent, a 
més de ser el primer en matèria de soroll.

també ocupa un Hoc privilégiât en tecno
logia, disseny, economia i exportació, la 
Seat -per citar només un exemple cel- 
tibèric- es veu obligada a importar engin- 
yers i personal qualificat del Regne Unit 
en vista del fracàs de la nostra formado 
professional, mentre la tecnologia li ve 
d'Alemanya -Volkswagen- i Espa-nya hi 
posa allò que cada dia en té menys, di
ners, i allò altre que cada dia en té més, 
peonatge. Un panorama ben galdós que 
mentre el nostre ministre d'educació 
s'entretingui a enfrontar-se amb 

fensenyament estatal per l'homologació 
del funcionariat docent, amb el pri

vat per la LODE, amb els pares 
d'alumnes per la pretesa sus- 

pensió dels exàmens de se- 
tembre, amb la Universität 
per la LRU, amb els alum- 
nes el curs passât, amb els 
bisbes pels catecismes, i 
amb l'estrella de l'alba si 
fa falta, no porta j>as 
traça d'arranjar-se. Es a 
dir , que haurem de con
tinuar pagant els costos 
dels progrès, com el 
Japó, pero sense gaudir 

amb prou feines dels be- 
neficis, ni potser del mateix 

progrès; d'aixó, vulgarment, 
se'n diu ser comuts i pagar el 

beure.
Mirem un moment aquests 

costs: Entre els obrers industrials i 
els habitants de les mitjanes i grans urbs 
es parla de lesions als sistema nerviós, de 
sordesa, de manca de rendiment escolar i 
laboral i s'està esgrimint la xifra de 9 a 
10 milions d'afectats. Es parla també que 
la malaltia que pateixen els nostres mo
numents, edifis i catedrals -el cáncer de 
la pedra- és, en gran part o total en al- 
guns casos, produit pel soroll i la trepida- 
ció de tràfic, i els qui sostenen això ho 
fan per una raó molt senzilla: les grans 
formacions, els basalts, els granits, han 
nécessitât milions d'anys per fer-se -anys 
de silenci- i, després de patir sotracs, ba- 
rrinades, cops i explosions al moment de 
la seva extracció, han anat a parar a un 
medi hostil en el qual són constantment 
agredides pels decibels. En aquest sentit 
les pedres són més delicades que els hu
mans.
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I això és gravíssim: aquests costs se- 
gurament ningú no els ha quantificat en
cara en pessetes, però tothom sospita que 
la seva magnitud ens faria caure de d a 
teli. I no ens fa caure encara, però ens 
obliga a asseure'ns en constatar 
l'estupidesa del nostre sistema productiu i 
distributiu que no ens presenta cap con
trapartida prou ju stifica tiva  de 
l’autoflageUació a la qual nosaltres ma- 
teixos ens estem sotmetent, d'aquest tre- 
mend cost en salut, en vides i ens béns 
que ens ocasiona el soroll.

Diuen que el punt més contaminât per 
aquesta follia és la porta d'Alcalá, cruilla 
d'arteries urbanes i de rutes terrestres i 
aéries de la capital del regne, però estic 
segur que el nostre passeig de la Plaça 
Major i els rodáis de les nostres disco- 
teques més concorregudes no han de 
quedar gaire enrera en el "ranking" dels 
decibels.

I és que els sabadellencs portem el so
roll a la massa de la sang. Quan sembla 
que minva el sorollàs dels telers -jo ma- 
teix he passât dos post-operatoris en una 
ja desapareguda clínica local que tenia 
per veína una gran quadra de telers fun- 
cionant dia i nit- hem importât les disco- 
teques i els vespinos i, el que encara és 
més surrealista, l'"hilo musical", que amb 
un programa ben escollit, a un volum 
raonable i com a fons d'activitats no gaire 
matadores seria -hi ho és- perfectament 
admissible, però amb els esgargamells 
deis folklórics i deis "heavis", a tota 
poténcia i pretenent dominar el soroll de 
les máquines-eines o la xerrameca d'un 
menjador laboral és senzillament, demen- 
cial.

Però, per allò que diuen que quan era 
mort el combregaven, tot d'una començo 
a sentir dir que l'administració pública, 
tota l'administració pública, l'estatal, l'au- 
tonómica i la municipal, voi endegar 
campanyes contra el soroll i aixó m'es- 
vera. Penso en totes les campanyes ante- 
riors; contra l'alcohol, contra la droga, 
contra la Sida, i en els résultats. Sense 
comentaris. Perdo, un comentan: la pro
va del globus -alcohol a la sang- la trovo 
pròpia de les dictadures més irrespec- 
tuoses amb la dignitat i el dret a la pròpia 
imatge dels ciutadans. Continuo: Una 
campanya mal portada contra el soroll - 
els résultats d'una mala campanya- poden 
fer-nos parar boigs tots plegats.

Però si la solució és ben senzilla, 
home: Importem uns quants gendarmes 
franceses i un estol d'àngels de l'infern 
amb silenciador i ja veureu com ens en
sen yen de "modos".

Josep Tarradellas, 
el President

día 10 d'aquest mes de juny morí a 
Barcelona, a l'edat de 89 anys, Josep 
Tarradellas i Joan, el qual retomá a Cata
lunya l'institució de la Generalität.

El president Tarradellas ha estât un 
protagonista i un testimoni excepcional 
de la história contemporánia. Com ell 
mateix havia diu "Jo he viscut la guerra 
de Cuba, la Solidarität Catalana, la Set- 
mana Tràgica, la Primera Guerra Mundi
al, la Revolució de l'any 1917, la dicta
dura de Primo de Rivera, la nostra 
República, la Segona Guerra Mundial, 
un exili de quarant anys, la transido 
política, la restaurado de la Generali
tät..."

La seva presència fisica i moral amb 
el crit de: "Ciutadans de Catalunya: ja 
sóc aquí! " des del baleó del Palau de la 
Generalität aquell 23 d'oetubre de 1977, 
testifica el seu protagonisme durant 
aquests últims deu anys.

Ha mort un gran Iluitador per les lli- 
bertats i l'Autonomia de Catalunya i en
tra plenament en la nostra história. En 
bona hora va ser aquí, amb nosaltres, i ja 
no se'n mourà mai més.

□
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D el desè an iversari de Q uadern
per J. T. Fotos de Fere Forran

N.ornés que fullejar el número anterior 
de QUADERN -el 62, que veié la llum 
per l'abril, pocs dies abans de Sant Jordi- 
el lector habituai hagué de sentir-se ad- 
vertit que amb aquell número es com
memorava alguna efemérides significati
va; la portada era ven explícita, en aquest 
sentit, i el gruix inacostumat -140 
págines- ho corroborava prou.

Dones, sí; QUADERN celebrava el 
seu desè aniversari, que prácticament 
coincidia amb la creado de l'ens que li 
dona vida: la Fundado Amies de les 
Arts i de les Lletres. Encara que seria 
més propi dir-ne "re-creació" en lloc de 
creació, ja que es tractava, simplement, 
de donar forma jurídica a un organ inde
finit.

Per tal de conferir al nùmero extraor
dinari de QUADERN una fesomia singu
lar, va ser dedicat en homenatge als ar
tistes plàstics que al llarg del decenni han 
collaborât a les portades i la Secciò Di- 
buix. Van ser quaranta-vuit, en total -és 
dar que el número havia de ser gruixut!- 
i entre ells n’hi ha de tanta Universalität 
com Joan Miró i Josep M. Subirachs en- 
mig d'una nodrida mostra casolana, en la 
cual no manquen pas noms de res- 
sonància.

El número extraordinari de Quadern 
va ser presentat formalment per mitjà 
d'un acte que tingué carácter inaugural 
del desè aniversari. Ja s'anunciava a la 
mateixa revista, però ara hem de dir que 
tan mateix l'acte va tenir efecte i que se- 
guidors i amies de QUADERN s'hi van 
abocar i van donar-li un to de festa pie de 
cordialitat i de distinció.

L'acte a què ens referim va tenir lloc 
el 16 d'abril a l'Hotel Urpi. L'escriptor 
Vicenç Villatoro -premis Sant Jordi i 
Sant Joan, entre altres honors- en cobrí la 
faceta académica amb una conferèneia 
sobre "Cultura i Societat Civil". El fil 
conductor de les seves reflexions podría 
concretar-se en el flux i el reflux cultural 
que va de la Societat Civil a 1'Ad
ministrado i a la inversa. Villatoro va sa
ber interessar altament l'auditori amb la

Vicenç VilUU)r<: en un momen. Je la w î  confea :cia "l'ultura i Sociclal Civil

Un aspiecte de ra aditorL

Col. labora BANC
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seva grapa a sintetitzar idees i conceptes 
valent-se d'imatges lingiiistiques d’una 
sagaç expressivitat, quan no d’exemples 
que referia amb la més plana quotidiani- 
tat corn a parèntesi en el context.

Abans, el president Joan Cusco, havia 
obert l'acte amb un breu i eficaç parla- 
ment explicatiu, i a més es donà a 
conèixer aïs presents l'himne de la Fun
dado, espontània i frescal contribució 
del mestre Daniel Sanahuja, a la partitura 
del quai s'havia posât lletra i se'n va fer 
un enregistrament amb cobla i cor.

A la cava de l'esmentat establiment la 
concurrència s’assegué al voltant 
d'animadissimes taules i fou servit un so
par, a les acaballes del quai es brindà per 
un llarg periple de l'entitat i del seu ins
trument de comunicació.

Repetim que l'acte del 16 d'abril no 
va ser més que l'obertura de l'aniversari. 
Per la Festa Major de la Ciutat -el setem- 
bre- hi haurà una exposició amb obres 
dels artistes que han col.laborat a 
QUADERN.

Aquesta magna exposició tindrà Hoc 
a les galeries Gabarro Art, de la Rambla. 
Al local P ere Quart, s'exposaran les 
obres que constitueixen el Fons d'Art de 
la Fundado Amies de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell.

Corn ja s’ha anunciat en el programa 
del lOè Aniversari de Quadem, el dia 19 
de novembre es lliuraran els Premis que 
la Fundado ha instituït per guardonar els 
tres sabadellencs i els tres artistes del 
país que durant l'any 1987 més s'hagin 
distinguit en el camp de les Arts Plàs- 
tiques, \ts Lletres i la Música. El guardó 
que se’ls lliurarà és obra de l'escultor Jo- 
sep M- Subirachs, i la concessió tindrà 
Hoc en el curs d'un sopar a ce-lebrar a 
Can Font.

I ara és la propia revista -és a dir, els 
homes que la pasten i la couen- els qui 
diuen a tots els seus col.laboradors, siguin 
literaris o gràfics, siguin anunciants o fid- 
els i també necessaris lectors: Per molts 
anys vulgueu i pugueu fer-nos costat ! .

□

Vicen? ViDatnto exhisint una obra ds Jordi Roca que se li obsequia en prova dei ncslre agrai'menL

Emili Hierro, Joan Cusco, Frar.cesc Culchet, Ricard Calvo, Jordi Roca i Martínez Vinaroz.

DE SABADELL
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L ’H im ne de la F u n d a d o

El mestre Sanahuja donant-nos a conèixer rhim ne que composa expressament per la Fundaciô Amies de les Arts 
i de les Lletres de SabadeU.

E mestre Daniel Sanahuja és prou 
conegut a casa nostra. Tota la se va vida 
ha transcorregut entre el pentagrama. Ha 
estât miisic, director d'orquestra, com
positor, editor d'un important recull de 
folklore català sota el nom "Arrahona", 
empressari teatral... Tot això al llarg dels 
seus 80 anys -nasquè l'any 1902. Encara 
ara té una gran vitalitat i serva inquie- 
tuds, per tot el qual es fa admirar.

Veli col.laborador d'aquestes pàgines 
-encetà la seva col.laborado en el 
número 3 de g  UADERN, el juliol del 
1978-, ha fet una tasca meritoria donant- 
nos a conèixer gent de casa nostra rela
cionada amb el camp de la música i del 
teatre. Ha realitzat una gran tasca de re
cerca, de recopilado, amb comentaris 
precisos sense necessitai d'emprar di- 
tiràmbics ni exaltacions gratuites. La Jus- 
tesa regeix la seva expressió. Les se ves 
"notes" són sempre les precises i amb 
rigor. Tot un mèrit.

Ara, ha composât un himne expresa- 
ment dedicai a la Fundado. Tot va co- 
mençar més o menys aixi: acabava 
d'instituir-se la Fundado; dintre dels 
Amies de les Arts i de les lletres s'hi ha- 
via deixat prou constància de totes les 
expressions artistiques. "Però hi fallava 
posar-hi música", va suggerir-se en una 
conversa de Redacció. Només es llençà 
la idea i prou. Fou uns dies després que 
el mestre Sanahuja ens invità a anar a 
casa seva. -"He composât un himne per a

la Fundado", ens diu breument. Vam 
anar a oir-lo. Senzillament, ens va com- 
plaure: és una composició inspirada, ben 
harmonitzada. -"Cal posar-hi lletra- di
gné el mestre Sanahuja- i imposo una

condició: la lletra ha d'ésser de Joan 
Cusco". Horn prou ho declinava pretex
tan! que ho podia fer altre amb més ex- 
periència, amb més... però no hi van va
ler objeccions: la condició era aquella i 
cap altra. -"O bé estripo la partitura"...

Dies més tard la professora de cant i 
piano Maria Teresa Boix, que havia sen
tit rhimne, s'ofereix per a cantar-lo el 
Cor del Conservatori de Mùsica. En Jo- 
sep Martínez Vinaroz proposa que la Co- 
bla Montgrins pugni interpretar-lo. Es fa 
la gravado corresponent. Posteriorment, 
als estudis de Joan Piade vali es grava el 
cant i s’hi fa l'acoblament dels registres 
música-cant. Ja tenim l'obra enregistrada. 
Tot un treball d'equip que ha fet possible 
aquesta obra.

L'himne es donà a conèixer 
pùblicament el dia 16 d'abril en l'acte 
conmemoratiu del lOè Aniversari de 
QUADERN.

Una pelila història que ve a afegir-se 
als annals ciutadans.

A continuado reproduïm un frag
ment.
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Josep Sobrado, r igorós artesà  de l'escu ltu ra
per Francese Cutchet

A-i 'obra volumètrica, l'escultura, és 
potser rúnica activitat artística que és 
primordialment forma. Una activitat que 
genera un plaer lùdic, que es manifesta 
en l'escultor a l'hora de l'enfrontament 
amb la matèria, i sobretot amb el seu do
mini. I a més però, la callada complicità! 
entre l'artista, el material i l'entom cultu
ral que, en l'obra de Josep Sobrado, sor- 
geix amb el résultat d'aquesta múltiple 
simbiosi. Per a eli, el fet escultóric no és 
una aventura, ja que aquesta porta 
implícita una existéncia efímera i fugaç, 
mentre que una escultura és transcenden
tal, producte, en el seu cas, de l'habilitat 
escultórica lligada a unes arrels populars.

La seva trajectória s'inicia a co- 
mençaments dels anys setanta i fins a 
bores d'ara ha passejat el nom d'aquesta 
ciutat entremig de les avantguardes de 
l'estât. Malgrat aixó, Sabadell no té en 
cap indret urbá una obra que faci justicia 
al treball d'aquest borne.

Josep Sobrado Balboa (1944) no es 
considera indos en una escola o movi- 
ment determina!; eli porta un carni pa
ral .lei i força particular que possiblement 
l'hagi apartat d'aquest reconeixement 
que, en parlar de terme local, s'imposa 
per l'estel que ha deixat la seva tasca.

La seva pacient elaborado ve marca
da per un estil molt personal, a causa 
d'una acurada investigado de la forma i 
la seva relació amb l'entom espacial. No 
cau en un procès de reiterado formal, 
puix que un deis seus principis és no 
sobrepassar els cinc elements en 
l'execudó d'una peça; no és partidari de 
l’obra bigarrada ni de deixar un tant per 
cent a l'atzar. Una mostra tangible 
d’aquest fet son les seves conegudes pe
ces de fundó alterada, veils materials 
amb noves inquietuds, amb nous horit- 
zons de comunicació, convertides en es- 
cultures, privades del seu inicial motiu 
de ser. L'exemple: eines populars que es-

Sala d’Exposicions
Sant Pere d’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

devenen, per la seva relació, representa- 
cions d'un intim llenguatge formai, són 
materials que li suggereixen infinites 
possibilitats de convertir-se en quelcom 
diferent d'allò perqué foren creades. No 
obstant, Josep Sobrado diu: "L'escultor 
es fa  amb la pedra, amò el marbre. Sol
dar el ferro està a l'abast de tothom. Hi 
ha una declarada intrusió dins del camp 
de l'escultura i el pitjor és que l'estat la 
fomenta, li dóna suport. És amb 
l'enfrontament de l'home amb la matèria 
primera on es reconeix un escultor, su
perar això és l'important, tot allò altre 
només contribueix a crear confusió".

Això ens ho diu un home que ha fet 
escultures de grans dimensions, que ha 
mesurât les seves forces amb blocs de

^  r O T t t C R A F
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pedra de trenta tones, cercan! un signifi
ca! que portaven en el seu interior, uri 
significa! que, en valor de comunicació 
que s'estableixen entre l’home i la 
matèria, fa sorgir una obra que és, meitat 
i meitat, forma i conüngut.

Hem estât al seu estudi i tot allò que 
hem vist semblen projectes per a obres 
monumentals. La seva és, dones, una es
cultura per poder-la viure dia a dia, per 
passejar al seu voltant i dins d'ella, per 
sentir-la, perqué ell està convençut de la 
convivència entre l'home i l'objecte, que 
és al cap i a la fi la relació quotidiana. 
Estem davant d'un treball que ha trobat 
des de dins, de les arrels populars amb 
una significació expressionista que l'ha 
permès executar peces de diferent direc- 
ció estètica, senzilles i albora complexes 
en la seva elaboració. Aixi, dones, el seu 
carni artistic/artesanal no el podem com
partir en una linia de successius canvis, 
sinó en una vocació de reacció tempera
mental o enfront de la duresa de la 
matèria, i eli intenta resoldre els pro
blèmes que això li planteja treballant 
amb ofici, amb seguretat, la qual cosa el 
condueix, mai sense obstacles, a la 
sintesi expressiva d'una apassionada me
di tació.

L'espai és una preocupació constant 
de tot escultor com Josep Sobrado i no és 
inversemblant trobar obres sorgides de 
les seves mans escampades per la geo
grafia del país, obres monumentals en les 
quais horn interpreta dues coses: el 
record que doná origen a la peça i 
l'empremta d'aquell que l'ha realitzat. 
Són obres aqüestes que s'integren en el 
paisatge, són llambreigs de la cultura i 
relació entre els homes, són la raó de ser 
de les peces de Josep Sobrado. □

■ f o n u s e s í e
ARTICLES PELL I VIATGE
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El complot dels anells
per Artur Art

Æ/ rancesc Bellmunt, director i guionista 
de cinema, ha aconseguit amb "El com
plot dels anells" dues coses: una bona 
imatge i un mal relat. La qualitat fo
togràfica supera la mediocrità! de gran 
part de la producció catalana i espanyola 
actual. Un estil fotogràfic amb fortes in- 
fluències del cinema americà en la linia 
del cómic com pot ser Superman i James 
Bond. La realització técnica d'agunes 
seqüències amb moviments de càmera 
ben coordinats donen una qualitat a la 
imatge bastant destacable.

El contrari passa amb la narració on 
la discontinuïtat del relat fa que sigui 
difícil seguir la crònica d'un periodista 
americà durant els Jocs Olimpics del 92. 
La idea d'aquest film i el seu principi son 
bastant esperançadors, però el desenvo- 
lupament del complot politic està tractat 
d'una forma excessivament superficial. 
Les motivacions i les causes del complot 
no son explicitades ni tampoc el com
promis politic dels personates que duen a 
terme el complot. En aquest sentit, 
s'estableix una ambigüitat entre Tacciò 
política legal-pacífica i Tacciò il.legal- 
violenta que Bellmunt no contrasta amb 
fermesa ni amb decisió, quedant-se la 
part més emocionan! del complot en un 
confus misteri. La resoluciò del complot 
segueix aquesta manera de fer i, a falta 
d'emociò sentimental o nacionalista, 
Bellmunt ho resol! utilitzant els tópics 
del thriller americà més televisiu que ci- 
nematográfic.

El tractament del guió hauria haver 
estât de situacions, ja que el tema central 
és el marc politic, com queda ben ciar al 
principi del film on s'exposa Tobjectiu 
del relat. Però el diseurs narratiu tronto- 
lla entre una història de situacions i una 
història de personatges.

Degut a aquesta falta de criteri narra
tiu o d'incapacitat creativa, Tespectador 
no pot identificar-se amb el protagonista 
principal ni amb la causa nacionalista. 
"El complot dels anells" és un film per 
veure tot esperan! que en el futur es faci 
bon cinema nacionaJista català □

E l F ilm -A rt o el fu tur del cinem a
per Artur Art

A -/a caiguda de Timperi de Hollywood 
és un fet inequivoc que demostra com 
moites coses están canviant en el mòn 
actual del cinema. Noves formes 
d'expressiò iconogràfica, com el video
clip, obren diferents vies de comunicaciò 
per al cinema. Els convencionalismes 
tècnics i narratius cinematogràfics avo- 
rreixen els espectadors que, despertada la 
seva curiosità! per les innovacions 
tècniques del video i les noves corrents 
literàries i teatrals, busquen en el món 
del cinema un univers imaginan on Tart 
cinematogràfic destaqui en tota la seva 
potencialitat.

Com els monuments de Timperi 
romà, les estrelles de Hollywood están 
passant a millor vida: a la història con- 
temporània. Amb elles també cal guardar 
les tècniques narratives cinema- 
togràfiques que están estancades des de 
fa 50 anys i que han dominât tot el món 
Occidental.

El domini americà només ha estât 
trenca! per artistes independents com 
Fellini (Itàlia), Godard (França), Berg
man (Suècia), Welles, Lynch, Coppola 
(EEUU), Wenders i Fassbinder (Aleman- 
ya), Ken Russel i Alan Parker (G.B.), 
Bunuel (Espanya) i altres directors de 
cinema compromesos amb la seva con
dénela humana. Són artistes que a través 
del cinema han comparût la seva ex- 
perièneia vital amb els sens espectadors 
d'una manera personalitzada. La valentìa, 
Thonestedat i la veritat amb què ens do
nen una visió del món i de la vida és una 
mostra de la força del cinema com a obra 
d'art en sí mateixa. Les temàtiques so
cials donen pas a un món de sensacions 
interiors que transcendeixen als protago
nistes del film i que ens evoquen un món 
no-visible en la nostra vida quotidiana. 
Per sobre d'un argument que funciona 
corn a pretext o ruptura amb el confor
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misme social, aquests au tors indepen
dents profunditzen en els comportaments 
i condueles humanes: la mort en Berg
man, Tinconformisme en Godard, la 
crueltat de la vida en Welles, el fatalisme 
en Wenders, el prohibit en Ken Russel, 
la falsetat de la vida en Bunuel, la por a 
la societal en Hitchcock, el sexe en Mar
co Ferreri, el desengany en Saura, la de- 
sesperació en Herzog, la desmitificació 
en Almodôvar, el pas del temps en Mi- 
zoguchi, etc... Una temàtica profunda
ment viscuda per fautor permet una po
sada en escena i un tractament cine
matogràfic molt personal que dóna au- 
tenticitat i veracità! a moites narracions 
irreals en la seva forma però clarament 
transparents en la seva intencionalitat.

La comunicaciò és fonamental en 
cada film i no només a nivell 
d'esdeveniments argumentais, sinó a ni
vell de les sensacions. Sobretot perqué 
cada cop tenim menys temps per desco- 
brir-nos nosaltres mateixos i un film pot 
ser un motiu de reflexió davant de fets 
que afecten tota una societal. Però aques
ta funció orientativa està essent absorbi
da cada cop més per la televisió. Serials 
sobre les desgràcies dels ries o la gran 
efectivitat de la policia ens entretenen i 
ens eduquen moralment durant les hores 
lliures dins la lògica de Tespectador de 
masses on la televisió i els esports són 
els grans dominadors.

La indùstria cinematogràfica ameri
cana, per mantenir el cinema com espec- 
tacle de masses va crear els générés i, 
ara, les modes temàtiques: el Vietnam 
amb el Rambo inclós, la comèdia de cos- 
tums americana, el futurisme amb ET i 
Biade Runner, el thriller policiac, aven
tures exòtìques com "Indiana Jones", etc. 
Modes cinematogràfiques que en sentit 
rotatiu ocupen les nostres pantalles. Aixi, 
prôximament tomarem a veure westerns 
futuristes en plan "MAD MAX" per sub
stituir els RAMBOS que a la vegada ha- 
vien estât el substitut dels ROCKYS, i el 
cercle tomará a començar. Fins quan 
aguantarem? A França, fa 20 anys, ja va 
haver-hi una "revolució francesa" cine
matogràfica amb Tanomenada "nouvelle 
vague" que ha enriquit durant molts anys 
la producció europea. Un avis per a la 
indùstria de Hollywood, que també
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s'hagut d'enfrontar al cinema under
ground neoyorqui. Fins ara, sempre ha 
guanyat el cinema clàssic de Hollywood, 
que segueix monopolitzant les sales ci- 
nematogràfiques del mon occidental 
gràcies a la infrastructura econòmica i el 
domini politic. Però la fundó social del 
cinema està essent ocupada pel mitjà te
le visiu, tal com va succeir quan la foto
grafia va substituir la fundó social de la 
pintura: el retrat de la realitat.

L'alliberament del cinema del seu rol 
social ha de significar un canvi en la con- 
cepció artistica del fet cinematogràfic, 
tant pels sens autors com pels sens espec- 
tadors. En aquest sentit, el cinema ha 
d'esdevenir un acte de llibertat en contra- 
posició a Tacciò televisiva. Aixi, ha de 
ser un acte individuai entre Tautor i 
Tespectador que desitja oblidar el seu 
món real per a submergir-se en el somni 
0 ficció cinematogràfica. Les carac
téristiques oniriques del mitjà cinema
togràfic en si mateix han de potenciar-se 
al màxim i les tècniques realistes com 
Tús de la novel.la decimonónica i la po
sada en escena de tipus teatrals -bases del 
cinema clàssic de Hollywood- s'han de 
superar. No només una ruptura cultural 
per una voluntat destructiva, sinó una in- 
corporació de figures iconogràfiques for
mais i narratives que enriqueixin el patri
moni cinematogràfic.

El fet cinemaogràfic s'ha d'entendre 
corn un acte artistic, és a dir, Tactitud de 
Tespectador ha de ser la mateixa que da- 
vant un quadre de Dali, Picasso o Van 
Gogh, per exemple. Una actitud individu
al a la recerca de la bellesa a través d’un 
compromis vital que els autors cinema- 
togràfics han de potenciar artisticament i 
no comercialment. El futur del cinema 
està en mans del compromis artistic i per
sonal de Tautor amb els seus espcctadors.

n
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Sant Cugat,ll 
Sabadell

L luis B osch, 
m arxant
per Ricard Calvo Duran

r \ l  Lluis Bosch i Ri- 
cart, fet i fet, ja deu fcr 
fint anys que el conec.
Vaig començar a fre
quentar la seva botiga 
sense altre objectiu que 
iniciar-me al seu món, 
fer-li alguna consulta, 
demanar-li alguna dada 
o, senzillament, enrao- 
nar-hi.
He de dir que a mi el 
col.leccionisme mai em 
va calar gaire fons; sí 
que, en canvi, van fcr- 
ho la personalitat del 
senyor Bosch, les sevcs 
maneres obertes, els 
seus profunds coneixc- 
ments sobre qualsevol 
materia artísica, sobre 
les antiguitats. Potser sí 
que, durant aquelles vi
sites, des haver-li com- 
prat un pareil de quadres 
antics i algún altre ob
jecte d'art, però la cosa 
més estimada que m'hc 
endut ha estât aquell 
bon tracte, aquell respecte, que al llarg 
del temps s'ha tomat amistat.

♦ * ♦
L'any 78 vaig participar a la mostra 

"Nova Figuració", a la Sala 4 de 
TAcadèmia de Belles Arts. En Bosch va 
adquirir les dues obres que hi presentava 
i va deixar dit que Tanés a veure. Quan 
aixi ho vaig fer, en sortir-ne en Bosch ja 
era el meu marxant.

-Agafi un taxi i vagi a Lleida: Aques
ta tarda vostè inaugura una exposició.

M'acompanyen la meva esposa i els 
amies Bermudez i Trias. Els meus 
quadres, ben envemissats i enmarcats, 
vesteixen les parets de la Galeria Terra 
Ferma. El doctor Puigvert ja se n'ha que- 
dat un pareil. Som el 12 de setembre del 
1979. En Bosch fa les coses aixi...

Corn abans les ha fet per altres pin- 
tors: Per Cristóbal Toral, per TAntoni 
Taulé... Discretament, sense sorolls, amb 
cfectivitat, amb la seva enorme capacitat 
de treball, amb el seu "olfacte", amb les 
seves extenses relacions, amb el seu

Aire de Roma andaluza 
le doraba la cabeza 

donde su risa era un nardo 
de sal y de inteligencia". 

Federico García Lorca: Llanto 
por Ignacio Sánchez Mejías

Del Ilibrc "Gent de Sabadell"

amor apassionat per Tart i amb el seu 
gran respecte pels artistes. Amb la seva 
generositat

* * *
-El pare és mort.
Dimecres, 18 de maig, al vespre. 

Acabo d'arribar a casa, ha sonat el 
teléfon i la veu emocionada del seu fill 
m'ha comunicat la trista nova. L'endemà, 
a la capella ardent, The vist per última 
vegada: seré, senyor... Diries que amb el 
llavi encara insinuant aquell fi, in
telligent somriure, tan habitual en ell.

Al cap de poca estona, a Sant Félix, 
pie de gom a gom, Tacomiaden els seus 
amies pintors: Mercadé, Molins de Mur, 
Angle..., i els joves pintors: Joseo, Ra
fael Baro..., els seus joves amies.

Lluis Bosch, un senyor, un marxant. 
Gràcies per aquests vint anys.

□
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E stam pes m on tserratines: el M il.lenari
per Manuel Forasté

^  ota els auspicis del bisbe de Barce
lona, Josep d'Urquinaona, i de l'abat 
de Montserrat, Miquel Montadas, es va 
formar una junta encarregada de preparar 
la celebració del miUenari de la invenció 
de la Mare de Déu de Montserrat. Era 
l'octubre de l'any 1879.

A la crida hi acudiren les més 
illustres personalitats representatives de 
tot Catalunya, entre elles l'escriptor 
Sardá i Salvany i els poetes Cullell i Ver- 
daguer. La "Veu del Montserrat" d'en 
Cullell, la "Revista Popular" d'en Sardá i 
Salvany i fH im ne del Mil.lenari de Ver- 
daguer" musicat pel mestre Candi, van 
encendre una foguera que amb tres 
mesos abrandá el cor de tot Catalunya 
que va correspondre amb nombroses 
rome-ries. També es van publicar en les 
mateixes dates els goigs a la Verge de 
Montserfat amb lletra de Verdaguer i 
música del mestre Laporte, per la Joven- 
tut Católica.

A fi de subvenir a les despeses de la 
propera celebració es va encunyar la 
medalla del Pro Mil.lenari (tipus 1).

La festa es va celebrar el día 25 
d'abril del 1880 i fou presidida pel Nunci 
del Sant Pare, Monsenyor Bianchi. No 
cal dir que hi acudiren representacions 
oficiáis de tot arreu i que la quantitat de 
fidels fou immensa.

El dia abans, dissabte, es va portar la 
Verge a la se va cova per poder-la tomar 
en procesó com en el dia del seu desco- 
briment. El retom fou multitudinari, ja 
que hi havia gent per tot el rrecorregut. A 
mig del camí els fidels es van apoderar 
del baiard de la Verge, que era portada 
per quatre montjos, i així s’anaven relle- 
vant durant el trajéete. Més endavant, 
quan la comitiva formada per les autori- 
tats va veure el desbordament de la fe del 
poblé fidel, varen sortir quatre bisbes de 
la formació i varen portar la Mare de 
Déu a pes de braços fins a la seva 
basílica. I així fou com la Verge de 
Montserrat arribà al monestir portada 
pels bisbes de Menorca, Tortosa, Girona 
i Barcelona enmig de les entusiastes 
aclamacions del public.

A la tarda es va fer la festa deis Jocs 
Rorals i la del Certamen Musical amb la 
presidéncia de la Mare de Déu i de totes 
les autoritats. La convocatoria s'havia fet 
en tres llengües: castellá, catalá i pro-

vençal, i fou molt nombrosa la particip- 
ació.

L'arpa d'or i plata amb esmalts fou 
pel poeta mallorquí Tomás Forteza, i una 
de les plaques de plata per a Mr. Augus
to, d'Avinyó, la poesia del qual, dedicada 
a la Verge, va ser declamada pel poeta 
Roumanille de Provenga, que va acabar 
el recital plorant d'emoció.

El premi Pluma d'or i plata l'obtingué 
el poeta valenciá Teodor Llórente i així 
mateix va èsser premiai el poeta madri- 
leny Juan de D. Rada, autor d'una oda-a 
la Verge escrita en castellá.

La cítara d'or i plata amb esmalts la 
va guanyar el poeta Jacint Verdaguer per 
la seva Llegenda de Montserrat que fou 
llegida per Collell entre grans aplaudi- 
ments.

El flaviol d'or amb brillants, que era 
el premi a la millor música sobre l'Ave 
Maris Stella, la va guanyar el compositor 
Joan Carreras, i la dolgaina de plata i or a 
la millor composició de música popular 
sobre el Virola! de Mn. Cinto la va guan
yar en Josep Rodoreda.

Al final de l'acte la banda del Regi
ment d'Enginyers va tocar el Virola! per 
primera vegada i la festa s'acabà amb un 
magnifie castell de focs artificials.

Com a record de la diada es va 
encunyar una segona medalla amb la 
particularitat que tant aquesta com 
ïanterior ens mostren per primera vegada 
la talla de la Verge sense els vestits post- 
issos, conservant tan sols el lliri i la 
corona (tipus II).

En celebrar-se el centenari del 
Mil.lenari a l'any 1980 no es va voler 
commemorar aquesta efemérides per 
quan ara es considera una data ima- 
ginària, però amb tot fou un gran encert 
la seva designació ja que això donà ori
gen a la Coronació de la Mare de Déu de 
Montserrat a l'any seguent i a la procla- 
mació de la Verge com a Patrona de Ca
talunya.

Avui ens queden com a record del 
mil.lenari aqüestes dues medalles i so- 
bretot la cangó que ara és famosa a tot 
arreu, i que es canta afià on hi hagi feunit 
un grup de catalans: el nostre Virola!.

Tipus I Anvers: Imatge de la Verge 
voltada d'una orla d'arcades. Al voltant, 
la llegenda llatina SANCTA MARIA 
ORA PRO NOBIS.

Revers: Escut partit de TAbat i del 
monestir i la següent llegenda 
PR O.CONMEMORA T.MILLEIJNVENT. 
MI RI FI.IM AG. V. M. MONTSERRAT. 
VIII. KAL. MAIL AN. MDCCCLXXX+

Sota l'escut, la firma de l ’autor 
P.VIDAL.BARNA. tallers Castells, Mides 
030 mm. Metalls: Llautó, coure i plata.

Tipus II Anvers: La Verge en el seu 
tron amb el nen Jesús a la falda i coro
nada d'estrelles sobre raigs de llum. Esta 
suspesa entre nùvols i rodejada per sis 
àngels. Al voltant la inscripció 
AUSILIO DE LOS CRISTIANOS 
ROGAD POR NOSOTROS.

Revers: en nou Unes la següent lle
genda: MEDALLA CONMEMORATIVA 
A LOS MIL AÑOS DEL DESCUBRI
MIENTO DE LA VIRGEN DE MONT
SERRAT EN LA SANTA CUEVA. AÑO 
1880.

Escultor P. VIDAL. B ARN A. Mides: 
0  54 mm. Metalls: Coure i plata.



PREMIS FUNDACIO AMICS DE LES ARTS I DE LES LLETRES DE SABADELL
Es regiran per les següents BASES:
L- Serán atorgats a les persones o institucions que més s'hagin distingit durant l'any 1987, en l'exercici 

creatiu de les Arts Plàstiques, les Lletres i la Música.
2. - S'estableixen per cada una de les especialitats dos apartats: un réservât a l'ambit local i un altre que

abasta tot el ^ ncipat.
3. - La selecció dels candidats pot fer-se d'acord amb els següents criteris:
a) - A proposta dels membres del Patronat de la Fundado.
b) - Sol.licitant informes a critics, institucions i centres especialitzats
c) - Estudiant memories presentades per institucions o particulars.
4. - En tots els casos la proposta haurà de ser argumentada per escrit ressenyant la tasca realitzada du

rant l'any 1987 pel candidat proposât.
5. - Els guardons serán honorific s i dissenyats a tal fi per Josep M- Subirachs.
6. - Els premis no podran ser declarats deserts.
7. - El jurat el formaran membres del Patronat i del Conseil Executiu de la Fundado els quais podran

requerir l'assessorament adient.
8. - Les propostes hauran d'enviar-se al domicili social de la Fundado, carrer de Sant Ferran 60, telèfon

93-710 52 86, 08205 Sabadell, fins el termini màxim del dia 10 d'octubre de 1988.
9. - El veredicte inapelable del jurat es donará a conèixer a través dels mitjans informatius el dia 31

d'octubre de 1988.
10. - L'entrega de premis s'efectuarà en un acte public a celebrar a Sabadell el 19 de novembre de 1988.

Sabadell, juny de 1988

SUBSCRIPCIÓ A LA REVISTA QUADERN (*)

Cognoms i Nom 

Domicili______

D.N.I.

Poblaciô

Codi Postal Teléfon Professió

Em subscric a la revista QUADERN per un période d'un any prorrogable si no hi ha ordre en contra, 
i un donatiu minim de 3.600 ptes, l'any.

Forma de pagamenti 
I I Dom. bancària: Banc o Caixa_ 
I I Taló bancari adjunt.

Ag._ num. c.c.

de de 198-
(Signatura)

(*) Aquesta subscripcio li confereix ser Membre CoI.Iaborador de la Fundaciô Amies de les Arts i de les Lletres de Sabadell
Sant Ferran, 60 - 08205 Sabadell
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La música del segle XX. Viena (II)
per Antoni Sala i Serra

1  V a Belle Epoque, a Viena, és alegre i 
frivola. Almenys de forma aparent. A la 
vigilia de la guerra que va determinar la seva, 
fi politica i cultural, Viena viu els anys més 
despreocupats. La capitai del més venerable 
imperi d'Europa passava a la posteritat com el 
centre mundial de l'opereta, del vals, de les 
sales de bail i dels café-concert. L'opereta de 
Franz LEAR, amb la VIDUA ALEGRE, EL 
COMPTE DE LUXEMBURG, EVA, etc. , 
donava els sens últims passos cap al gènere 
sentimental "rosa", d'evasió. Les orquestes de 
la famflia STRAUS feien ballar als austriacs 
en les nombroses sales, tant de carre popular 
com aristocràtiques, al ritme del "tres per qua
tre". L'eco d'aquesta vida alegre i despreocu
pada arriba per tot arreu i, en la música 
"seriosa", fins i tot autors tan importants com 
Richard STRAUSS i Gustau MAHLER, se 
senten influenciats de forma més o menys di
recta pel vals vienès. Aquesta cara somrient 
troba tan mateix testrmonis critics en dos es- 
criptors que, per bé que molt diferents, van ser 
extramadament sensibles a l'esperit de 
l'època. Es tracta de Robert MUSIL (1.880- 
1.942) fautor de la novel.laLTiome sense atri
buís i de Cari KRAUS (1.874-1.936). El 
primer en un anàlisi ironie presenta la crisi 
dels valors culturáis del segle XIX, en el cual 
aflora tan mateix la nostalgia del passât per- 
dut, i critica finmobilisme d'un Imperi cada 
vegada més absurd. El segon en im periodista 
il.lustrat, en mig de l'elegancia deis salons, i el 
seu Uibre Els últims dies de la Humanität ex
pressa l'esfondrament d'un món fet d'apa- 
rences i de tràgica vacuïtat. Tot això feia palés 
que la capital de la despreocupació amagava 
els greus problèmes politics i socials que ha- 
vien de provocar la seva fi. Existien prou mo- 
tius perqué es perdés el sentit patriarcal de se- 
guritat i d'estabilitat que havia sostingut 
llmperi. Aquesta situado problemàtica i vio
lenta portará la cultura vienesa de la Belle 
Epoque a una mena de decadencia irracional 
molt més radical i encesa que la que tenia lloc 
a París. Solament a Alemanya l'intel.lectual 
podia trobar-se amb una situació igual o pitjor 
amb aquest dramátic sentiment d'estranyesa 
en els processes politics i socials que 
l'envoltaven. Per això no és casual que el món 
cultural vienès adoptés una actitud de ruptura 
amb el passât i que fosin protagonistes un ai- 
guabarreig d'artistes alemanys, eslaus i jueus. 
En la literatura els noms de KAFKA i RILKE 
en són un exemple.

És un fet nou en la vida cultural de finals 
de segle la incorporació d'escriptors i artistes 
en el centre europeu del decadentisme; la cual 
cosa va esdevenir sota el signe del simbolis- 
me francés i del misticisme rus.

En la literatura, Hugo von HOFFMA-

NNSTHAL, que posteriorment será Ilibretista 
de moites de les óperes de Richard 
STRAUSS, després d'una crisi verlainiana, 
arriba a un nihilisme relatiu, que palesa la 
seva admirado per NIETZSCHE, que pro- 
dueix la seva reflexió "dionisiaca" dels famo
sos mites grecs. El mateix carni faran RILKE 
i el poeta alemany Stefan GEORGE, units per 
les influèneies de París i la cultura simbolista. 
En les arts plàstiques, és potser més dificil de 
trobar figures consemblants. De tota manera, 
f  impacte de l'impresionisme francés provoca 
en la pintura vienesa una renovació com ara 
el "antinaturalisme" o l'estil "Secessió". Una 
altre cara, ben diferent, es la reacció dels pin- 
tors que com Gustau KLIMT, amb qu adres 
d'un decorativisme elegant i carregat, comfor
maren l'estil "liberty". En esdevenir fart un 
objecte de consum, les arts figuratives cen
traren la relació entre l'art i la vida tal com va 
plantejar en el decadentisme. KLIMT, esde- 
vingut decorador juntament amb l'arquitecte 
Otto WAGNER, dugueren a Viena allò que a 
Munich fou anomenat "Jugendstil", devant a 
la categoria d'art els objectes de consum, ha- 
bitatge i decorado.

De forma molt diferent de les altres arts, 
la mùsica, influida per la gran tradició 
romàntica alemanya, tingu b, de moment, en 
aquest période escassos estímuls renovadors. 
Encara més, aquest concepte tradicional alte
rará els judiéis deis contemporanis. Per exem
ple pel que fa a MAHLER i richard 
STRAUSS, van ser considerats ùnicament 
corn musics postwgnerians, i els èxits que ob- 
tingueren van derivar de llur treball de direc
tors d'orquestra i propagadors del repertori 
del romanticisme alemany. El rus SCRIA
BIN, atret per l'ôrbita cultural de Viena, tin
gué la mateixa sort corn a concertista de pia
no. En aquesta concepció particular de la 
tradició s'hi troben diversos musics que, per 
bé que encamaven el sentit evolutiu, eren, 
però, testimonis del passât. Entre élis cal es- 
mentar Hugo WOLF (1.860-1.903), Max RE
GER, i hans PFITZNER. De Wolf, a més de 
la seva obra, se'n coneix la participació en la 
Uuita cultural que tingué lloc a VIENA entre 
el partit "wagnerià" i el "romàntic". Els pri
mers eren rep>resentats per Bruckner i Mahler, 
i els altres principalment per Brahms. De tot 
això s'en derivaren motius espiritualistes per 
1'ambient vienès que es reuniren a l'entom de 
Gustau MAHLER.

Un altre dels musics que , a contracorrent, 
volia salvaguardar el classicisme basat en 
l'estètica musical de J. S. BACH fou Max 
REGER (1.873-1.916), compositor d'una for- 
ta escriptura contrapuntista i de predilecciô 
per f  orgue, tot plegat amb una admiració per 
Wagner, Listz i pel Schumaim dels "lieders".

També cal tenir present en aquesta situació el 
music Hans PFITZNER (1.969-1.949), que 
sentia necesitat de fer reviure la modemitat 
de G. P. Palestrina, del segle XVI, amb la te
oria que la Missa del Papa Marcel.lo d'aquest 
compositor va salvar la polifonia de la des- 
confiança, del Concili de Trento. Que aquest 
lligam amb la tradició clàssica perduri en 
aquella època vienesa, no voi dir que no hi 
hagués musics irracionalistes, "decadents" o 
mistics, que Iluitaven per la revisió del llen- 
guatge musical estimulats per les experien- 
cies literàries i plàstiques. L'exponent més 
important d'aquesta tendència en la Viena de 
finals de segle és Gustau MAHLER (1.860- 
1.911), el qual representa en molts aspectes el 
moment de màxim esgotament de la civilitza- 
ció romàntica i la transgresió de moites regles 
estètiques; sobretot de la simfonia tal com 
l'havia vista Beethoven i, després, Brahms. 
Tot i aixó, la poètica musical de MAHLER, 
de concepte renovador, fou insensensible i al- 
lunyana de la denominada "segona escola de 
Viena". MAHLER dóna entrada en la música 
de moites intencions extramusicals plenes 
d"inquietuds davant el misteri de la natura i 
de la infinita divinitat. L'estètica musical de 
MAHLER se centra en la valoració, a les 
seves obres, del text o d'un programa interior 
en el qual es produeix un desenvolupament 
de gran extensió de les masses orquestrals i 
corals. Aquest fet duu MAHLER a zones in- 
explorades pel sinfonisme tradicional. Per al 
segle XX és de gran importáncia el trasllat de 
la música des de cimals beethovenins o wag- 
nerians fins a les imatges, carregades de 
nostálgia, de música vulgars, de marxes, 
balls, cants de taverna, descripeions de la na
tura, paisatges alpins, esglésies o poétiques 
faules xineses. Però tot plegat sense quedar 
subordinat al programa ni en el so ni en la 
paraula i en l'imatge. "En un món que les co
ses no es descomponen ni en el temps ni en 
l'espai" corn va dir el mateix MAHLER. Per 
compendre MAHLER i la seva severitat mo
ral, cal interpretar una de les seves frases pre- 
ferides: "Compondré música és revelar 
l'essència de la veritat". Tot això també fou 
assumit per SCHOENBERG i els seus alum- 
nes, per bé que, amb la maduració, el llen- 
guatge musical fou radicalment distint. En 
"Pescóla de Viena" tingué un gran pes 
l'aboliciô de la barrera entre la moral i l'art i 
entre el bo i el bonic. Això proporcioné a 
l'avantguarda alemanya un to profètic que no 
tingué l'avantguarda francesa.

En l'area cultural alemanya, de la quai, en 
certa manera, Viena esdevé subsidiària, el 
représentant més genui del moment musical 
irracionalista fou Richard STRAUSS (vegeu 
QUADERN num. 51). La música de
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STRAUSS es diferencia de MAHLER en el 
fet que la riquesa de les suggestions dona Hoc 
a un conjunt forma-exp>ressiô més esquemàtic, 
similar en el fons al beethovenià, la cual cosa 
concorda amb la millor cohesió temática. En 
STRAUSS, tôt i les seves desviacions es- 
tilistiques i l'excès d'apunts temàtics, l'obra es 
manté sempre unida segons la técnica ben ex
perimentada de repeticions i desenvolupa- 
ment. pel que fa a l'ôpera, STRAUSS, amb 
Salomé , entra en forma espectacular en el 
mon de l'estètique teatral amb un planteja- 
ment innovador.

Hi ha dos altres mùsics que, nascuts fora 
de Viena, son importants p>er centrar el mo
ment que descrivim. Es tracta de Ferruccio 
BUSONI (1.886-1.924), procèdent de la Tos
cana, i d'Alexandre SCRIABIN (1.872-1.924) 
de Moscou.La música de Busoni és un tribut a 
la tradició i a la vegada^na recerca de formes 
noves. De jove fa palesa la influència de Liszt 
i de Wagner en les seves obres; posteriorment 
se li notará la presència de Bach i de Mozart, 
ponsant possiblement amb un nou "classi
cisme jove" en el quai prevaleix "l'impres- 
sionisme", corn una sortida anti-romàntica. 
Scriabin fou un music cosmolita i un impor
tant concertista de piano. Corn a compositor 
reflecteix els problèmes de la transido del ro
manticisme tarda alemany, al quai ell aporta, 
a més d'un extremat misticisme, un taranna 
llibertari, influència de la seva col.laborado 
amb grups teosôfics, segons la tipología ha
bituai en la Russia de finals de segle. Els seus 
poemes simfonics son espoctaculars, plens de 
novetats i a la recerca de la "fusió de les arts". 
En els ùltims anys de la seva vida té el pro- 
jecte ambidos de combinar la música, la llum 
i els porfums. Scriabin tingué molta influència 
a Viena entre els mùsics expressionistes.

La iniciado de l'expressionisme se sol si
tuar pels volts de l'any 1.906, després de 
l'exposido de Picasso a Paris i de l'escàndol 
de la de Van Gogh a Munich. Aquells anys, 
Oskar Kokoscha organitzava a Viena el caba
ret artistic "El rat ponat" i al seu voltant es re- 
unien un grup de pintors, publicistes i arqui- 
tectes que Iluitaren en contra l'art decadent de 
la "Secessió" i obriren un débat artistic por tot 
el mon germànic. la musa "mater" de tôt ple- 
gat fou Alma Mahler la vidua del compositor. 
Aquest fenomen vienès tingué immediata cor- 
respondència a moites dutats alemanyes on es 
formaren grups d'avantguarda en les arts 
plastiques i en el mon teatral. La revista 
il.lustrada "Die Brucke" (El Pont) de Dresde 
fou un dels centres de l'expressionisme ale
many que invoca de forma més radical aquest 
art "cridaire", revolucionar! i disgregador, en- 
frontat amb gairebé tôt, i espocialment amb 
les tendències espiritualistes i afrancesades de 
la "Secessiô". Aquest protagonisme del "Die 
Brucke" en la definido del gust expressionis- 
ta fou exemplar en l'organitzado i corn, a 
pjTopagador, de grups de "membres passius" 
d'artistes d'altres ciutats i nacions als quai feia 
d'enllaç de l'avantguarda. El teatre també va 
representar por als exp)ressionistes el Hoc més 
natural por a l'encontre de les arts. En els te-

mes de teatre expressionista hi té im papor 
preponderant l'individualisme exasporat. En 
la música, l'anomenada "escola de Viena" 
s'identifica immediatament amb el nou cur
rent músico-teatral i crea unes obres difídls i 
òpores complexes. Per als mùsics que com- 
partien les premisses expressionistes, el tre- 
ball de buscar el pjropi llenguatge suposà tma 
revolució derivada del fervor intei.lectual. Ja 
abans de 1.907 s'havia produit en el camp 
musical una acceleració evident del prrocés de 
revisió del llenguatge tradicional a partir de 
la tonalitat. El Busoni d'aquells anys, el Scri
abin de les seves últimes obres, el Strauss de 
Salomé i d’Ekcktra pxxien ser inclosos porfec- 
tament en aquest clima musical d'avant
guarda. Però és sobretot amb SCHOEN
BERG i amb les primer es obres deis seus 
alumnes Alban Berg i Anton Webern on 
aquesta revisió apareix més radical i plena de 
futur. Aquesta "segona escola de Viena" ( la 
primera seria, segons aquest esquema, la 
"clàssica" formada por Haydn, Mozart i Bee
thoven) va provocar en pocs anys un trenca- 
ment radical amb la tradició; els motius que 
guiaren aquesta revisió del llenguatge musi
cal foren sempre idéntics als deis polifacétics 
pintors i dramaturgs expressionistes.

La guerra 1.914-1.918 va significar por 
aquests músics l'inici d'un llarg période de 
gestació: Per Berg, vers l'òpora WOZZECK, 
tant de temps imaginada, per a SCHOEN
BERG i WEBERN en direcció del dedocafo- 
nisme.
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Danses catalanes (I)
per D. Sanahuja i Capello

F ou a principis de segle quan uns abnegats 
homes, desitjosos de recollir i propagar 
aqüestes demostracions folkloriques, es 
llançaren a la seva recerca i amb l’ajuda dels 
veils dansaires de pobles i poblets que recor
dant la seva jovenesa els ensenyaren els pun- 
teigs i les coreografies tot cantant i xiulant-ne 
les melodies, aconseguiren enregistrar-ne un 
bon nombre que, posades a la disposició dels 
nostres esbarts, els popularitzaren; donaren a 
conèixer, aixi, aquesta incomparable riquesa 
costumista patrimoni de tots els catalans.

En una ocasió n'Aureli Capmany, conegut 
folklorista i escriptor, en un escrit que em di
rigí deia: "Quant ara fa  rnitja centuria uns 
pocs catalans decidiren evitar que la dansa 
tradicional de Catalunya i altres terres de 
llengua catalana caigués en desús i en perill 
de perdre's el seu record per sempre mes, 
emprengueren la tasca de preveure la seva 
conservado; per aconseguir-ho es trotaren  
amb inconvénients, principalment pel que 
corresponia a la mùsica, perqué a les ba
llades, en el temps que eren vivents aquells 
ballets, amb un music que toqués el flabiol o 
la cornamusa, a vegades dos i escassament 
1res, en tenien prou; mes en restaurar-los no 
podien èsser presentats amb una tal pobresa 
musical i cercaren altres instruments i sona- 
dors. També provaren de servirse  d'un sol 
instrument, que fou el piano, quan les ses
sions eren fetes en Hoc tancat, però, per les 
de Taire lUure cercaren una major sonoritat 
musical i utilitzaren la cobla establerta per a 
ballar la sardana i, per tant, calia que les to- 
nades dels ballets fossin harmonitzades i in- 
strumentades per mestres de mùsica i aixi 
cada grup de restauradors havia de procu
rarse  les corresponents partitures, que a més 
d'escassejar, moites d'elles pecaven de poca 
varietat instrumental i deficients harmonitza- 
cions.

Actual a'ixò ja  està solucionaî gràcies a 
vós, mestre Sanahuja, que fundant les 
"Edicions Musicals Arraona" heu emprès la 
tasca de publicar la mùsica dels ballets per a 
piano o per cobla facilitant aixi poder dispo
sar d'aquell material tan necessari".

* * *

Han anat passant els anys i sempre s'han 
atorgat a la dansa catalana les caractéristiques

Aureli Capmany i Farrés.

pròpies del Hoc de la seva procedència i no 
se‘ls ha escatimat mai la senzillesa, la distin- 
ció i a voltes una deliciosa ingenuïtat que les 
diferencien del "Ballet Classic" que, espec- 
tacularment, es presenta en els escenaris. Els 
ballets catalans son balls de plaça i, per 
aquest motiu, han d'estar nets de certes sofis- 
ticacions de qué alguns esbarts els revesteix- 
en amb el pretext de modemitzar-los; des- 
trueixen així, la seva autenticitat i menys- 
preen a l'ensems els anys de treball i sacrificis 
aportats per infinitat de bons catalans que 
amb el sol afany d'enriquir i conservar aquest 
patrimoni no dubtaren a recorrer pam a pam 
tot el nostre territori. ¿No seria millor que, en 
Hoc de "modemitzar-lo", s'ampliés amb noves 
aportacions, comp>onent "modernes" melodies 
i coreografies i respectar el fonament 
d'aquesta meravellosa obra que els nostres 
avantpassats crearen i ha arribat fins a nosal- 
tres, no per malmetre-la, sino p>er gaudir-ne i 
estimar-la?

Amies balladors i mestres d'esbart: pen- 
seu-hi:

Si voleu presentar ballets d'espectacle, 
presenteu-los: però que sien verdaderes i 
originals creacions dignes d'ésser conside- 
rades com a continu’ítat d'aquestes altres 
danses que arreu del món han estât aplau- 
dides i guardonades.

♦ * *
Entre els molts afeccionats a la busca i 

restaurado de la dansa catalana podríem des
tacar Aureli Capmany, Joan Rigali i Joan 
Amades, deis quais a continuado i en prop>ers 
"Quaderns" publicarem unes notes bio-

gráfiques per a coneixement deis qui no els 
han conegut i com a record i petit homenatge 
deis qui hem tingut l'honor de poder-ios 
comptar entre els nostres amies.

AURELI CAPMANY I PARRES

Apunts biobibligràfics escrits per eli ma- 
teix el dia 6 de juny de 1948 en commemora- 
ció del seu SOé aniversari.

M orí a Barcelona a Tedat de 86 anys el 
dia 9 d'octubre del 1954.

DIU ELL: Prèviament escaurà que faci 
constar que vcaig néixer el 26 de febrer del 
1868, al carrer de Sant Joan de Montjuic, i 
que els primers vint anys de la meva vida els 
vaig passar en companyia dels meus pares. 
Passada aquesta edat i après l'ofici de cisteller 
que exercien el pare, la mare, l'àvia i una tia, 
germana de la meva mare, em va èsser con
cedida una controlada Hibertat; Havors em 
vaig sentir inclinât a possessionar-me de 
coneixements d'arls en les seves varietats, i a 
aquests efectes vaig ingressar a l'Escola de 
Belles Arts instai.lada a Llotja, a la qual vaig 
assistir nou cursos seguits. Si no em vaig 
treure un profit material per haver de seguir 
fent de cisteller, em vaig possesionar en canvi 
d'uns coneixements que varen ampliar la 
meva modesta instrucció. Sentia, també, amor 
vers la mùsica. Havent estât un dels primers 
que contribuïren a la creacio de l'Orfeo Ca- 
talà, vaig adquirir coneixements d'aquest art, 
els quais m'han permès de poder interpretar 
música vocal gregorian, polifònica i popular, 
com a cantaire.

Al propi temps vaig ingressar soci del 
Centre Excursionista de Catalunya i encara, 
després, de I'Ateneu Barcelonés, en les Bi- 
blioteques de les quais Corporacions vaig tro- 
bar la font que m'ha sadollat de coneixements 
que els humils estudis prétérits no m'havien 
prop>orcionat. Amb tot, la vida casolana no 
em priva, junt amb els amies conveïns, de 
fundar una societat destinada a fer comèdia i 
altres divertiments aprofitant l'obredor de 
casa, on vaig encetar la meva actuado d'actor 
que més endavant vaig practicar es- 
poràdicament.

Arribada ja la primera década del segle

(inm ia
MARCS I MOTLLURES

Pérez Galdós, 36 
Tel. 726 84 16 
SABADELL
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XX vaig establir instintivament el meu pla de 
treball fonamentant la meva actuacio vers el 
folklore de Catalunya i la Historia de Barcelo
na, com de llavors fins ara, he seguit mante- 
nint i seguiré mentre Déu em doni força per a 
fer-ho, laborant per escrit o de paraula amb 
aquesta finalitat.

A I'any 1901 havia ja començat la publi
cado del "Cançoner popular" per ajudar a la 
vulgaritzacio i conservado de les nostres 
cançons p>opulars catalanes. Després d'escrits 
i publicats alguns articles periodistics vaig és- 
ser nomenat l'any 1902, redactor de folklore 
del diari "La Renaixensa".

L'any 1903 vaig ésser sol.licitat per a diri
gir un periodic destinât a la infantesa al quai 
vaig donar nom i vida: "EN PATUFET", que 
aparegué en començar l'any 1904, servint-me 
d'aquest pseudônim per a redactar els articles 
de presentado de cada número. Transcorregut 
aquest any, la publicado passà a altres mans, 
col.laborant-hi encara l'any següent.

Entenent que la dansa popular, igual que 
les cançons, era convenient que fos conserva
da, l'any 1907 em va ésser possible poder aco
dar vuit parelles que aprenguessin els nostres 
balls tradicionals, dels quais vaig fer la pre
sentado el 25 de gener del 1908, i per assesso- 
rar-me de si aquesta tasca era estimable, dos 
anys després, el 1910, vaig presentar-los a 
l'Ateneu Barcelonés acompanyats d'una con- 
ferénda apologética de la dansa tradicional de 
Catalunya, aconseguint que fos aprovada i 
aplaudida la seva restaurado i conservado. El 
mateix any, l'Ajuntament de Barcelona orga- 
nitzava al Palau de Belles Arts ima festa dedi
cada a la canço i a la dansa popular catalana, 
en la qual mentre l'Orfeó Catalá cantava la to
nada, els meus deixebles de l'Esbart Catalá de 
Dansaires interpretaven les danses.

Sembrada la llavor, ha anat germinant i 
donant una abundó de fruits que fan albirar 
que les nostres cançons i danses populars, que 
el poblé oblidava i tenia abandonades, no de- 
sapareixeran.

Entretant i des de l'any 1899, he explicat 
rondalles populars en public; aquesta obliga- 
ció m'ha obligat a seguir Catalunya, gairebé 
d'un cap a l'altre, tasca que encara dura a 
l'hora present i perdurará mentre no em man- 
quin les facultats per donar-li compliment.

Junt amb el plorat Adria Cual, amb 
l'íntima amistat del qual m'honorava, vaig 
col.laborar en la direcció de dances i de ba
llets presentades en diverses séries de fun- 
cions del Teatre Intim, especiaiment en obres 
de Molière; aixi corn en festivals de danses

Bail de bastrais. Esbart "Els Pardalets del Rosselló", de Perpinyà.

hel.léniques que s'han donat al Palau de la 
Música.

La meva natural propensió vers aqüestes 
actuacions ha estât estimulada per l'amistat i 
constant relaciô personal amb diverses perso- 
nalitats, tal com Cases-Carbó, Massó i Tor
rents, Angel Guimerà, Joan Maragall, Santia
go Rusiñol i tants altres, com també el mestre 
folklorista Sebastia Famés, amb la filia del 
qual, María Famés i Pagés, em vaig casar 
l'any 1916: fou Apel.les Mestres el nostre 
padrí de bodes.

La direcció de l'Institut de Cultura i Bib
lioteca Popular per a la dona m'encomanà, 
l'any 1914, les classes de joes populars propis 
per a les nenes i a la vegada l'ensenyament, a 
les de més edat, de les nostres danses, que as- 
soliren éxit per la cura amb qué l'Institut pro
curé que fossin interpretades amb esplendide- 
sa. A la vegada, l'any 1916, el President de la 
Diputado de Barcelona i de la Mancomunitat 
de Catalunya, disposa que m'encarregués 
d'unes classes folkôriques apropiades p>er als 
infants acollits a la Casa de Matemitat. 
Mercés a aquesta actuado esdevingué que en 
el curs que la il.lustre pedagoga doctora 
Montessori donà a Barcelona, em fos conced- 
it de concórrer-hi, essent-me atorgat el titol 
de mestre d'aquesta especialitat aplicat a

l'escola de pàrvuls, i essent a la vegada accep- 
tats per la Doctora, en el seu sistema, els nos
tres ba-llets populars, per a 1'educado dels in
fants.

Aquesta obra era, a més, completada amb 
la creado del grup de petits ballaires, compost 
de nens i nenes, que començà a actuar l'any 
1919, les quais actuacions no solament foren 
presentades en diversos indrets de la Ciutat, 
sino en diverses poblacions importants de 
Catalunya. Per virtut de les esmentades actu
acions, la dança catalana ha arribat a conver- 
tir-se en un deis elements pedagogics de 
l'Escola Primaria i, a la vegada, com a ele
ment educatiu de la joventut.

Vaig col.laborar també a l'establiment i 
direcció del teatre de titelles i marionetes ins- 
tal.lat a la "Sala Reig" l'any 1922, espectacle 
que havia de vulgaritzar-se tant que semblava 
únicament propi d'un públic poc selecte.

Finahnent, l'Ajuntament de Barcelona, em 
nomná auxiliar de Biblioteca de Folklore, ads
crita a l'Arxiu Historie de la Ciutat.

Heus ací el més destacat dintre el période 
d'una seixantena d'anys que m'ha estât possi
ble de realitzar.

□
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Cinema

Plenitud creativa de Hitchcock
Pere Cómelas (Especial per al Cicle Hitchcock ) Cine Club Sabadell

Y istos ja  ais articles precedents els 
grans ternes del cosmos hitcockià, dedi
caré aquest treball ais aspectes formais 
que configuren el seu estil, la completa 
eclosió deis quais es doná, logicament, a 
la darrera etapa de la seva obra, la que va 
des de LA SOGA (1948) fins a FAMILY 
PLOT (1976). Tres són els factors que 
aconsellen, per a una major comoditat 
funcional, que es prengui l'any 48 com a 
data de començament. 1/ Amb EL PRO
CESO PARADINE, el seu film anterior, 
s'acaba l'etapa Selznick, 2/ LA SOGA és 
la primera pellicula en color de fautor. I 
3/ LA SOGA és també el primer Hitch
cock amb James Stewart. Si no es tin- 
gués en compte tot aixô, hauríem d'es- 
perar tres anys més i considerar EX
TRAÑOS EN UN TREN com el verita
ble inici de l'época de plenitud de Hitch. 
Bàsicament per dos motius. D’una banda, 
l'any 51 han aparegut ja tots els elements 
cabdals de la seva posada en escena. De 
l'altra, el nivell qualitatiu alça el vol de 
manera impressionant i així es pot dir, 
sense cap recança, que 10 deis 16 films 
que seguirán són absolutes obres mes- 
tres: LA VENTANA INDISCRETA, EL 
HOMBRE QUE SABIA DEMASIADO, 
FALSO CULPABLE, VERTIGO, CON 
LA MUERTE EN LOS TALONES, 
PSICOSIS, LOS PAJAROS, MARNIE, 
CORTINA RASGADA i FRENESI. La 
seva dotzena de crims perfectes la com
pleten ENCADENADOS i el ja esmentat 
EXTRAÑOS EN UN TREN.

Parlaré més o menys separadament 
deis aspectes claus de la posada en esce
na de Hitchcock i ho faré també per 
raons de tipus funcional. Perqué, de fet, 
tots ells es troben indissociablement im- 
bricats. D'altra banda, són tants i tant 
variais que abastar-los tots es fa materi- 
alment impossible en un escrit corn 
aquest. Comentaré només els més relle- 
vants. I no negligiré les allusions al con- 
tingut quan les circumstàncies m'ho facin 
creure convenient. En definitiva, es trac
ta tan sols de completar el que ja porto 
fet. Si als altres treballs de caire general, 
he posât més ènfasi en les questions 
temàtiques -sense oblidar-me en cap mo
ment de festil que les sosté-, ara faré jus- 
tament al revés. La forma corn a motiu 
preponderant -no unie- de l'anàlisi 
fflmica.

Extraños en un tren (1951)

El color. És, abans que res, el gran 
creador visual dels sommis hitchcocki- 
ans. Cerca una determinada textura, vol- 
gudament artificiosa i irreal, poesia i fas- 
cinació. Especialment significatiu el 
Technicolor d'ATORM ENTADA, 
ATRAPA A UN LADRON, EL HOM
BRE QUE SABIA DEMASIADO, VER
TIGO, CON LA MUERTE EN LOS TA
LONES, MARNIE o TOPAZ. 
Pellicules, totes elles -i admeses les évi
dents diferéncies de registre-, siíuades, 
parcialment o totalment, més enllá de la 
realitat. Els focs d'artifici i el batibull de 
colors d'ATRAPA A UN LADRON, una 
festa espiritual. El vermeil d'insondable 
misteri del Londres d'EL HOMBRE 
QUE SABIA DEMASIADO. Els 
"flours" que acaricien Madeleine a VER
TIGO. O l'ombra dolça que acompanya 
la nit cubana d'André Deveraux i Juanita 
de Córdoba a TOPAZ.

El Color és també un element 
dramàtic, articulai al contingut moral de 
cada film: el gris del vestuari dels perso- 
natges de LA SOGA i dels espies de TO
PAZ; el vermeil de la cigarreta de Lars 
Thorwald, que delata la seva presèneia 
enmig de la foscor, a la VENTANA IN
DISCRETA; el magnificient cromatisme 
del ball de disfresses -primera referèneia 
obligada a Edith Head d'ATRAPA A UN 
LADRON; el verd de Madeleine i de

Judy a VERTIGO, o el vermeil paorós 
de MARNIE.

Décorât. Per la seva dificultat, són 
destacables els décorais unies de NAU
FRAGOS -un bot salvavides-, LA SO
GA -un apartament- i LA VENTANA 
INDISCRETA -totes les finestres d'un 
veïnat-, sense oblidar el tractament 
"teatral" de DIAL M FOR MURDER 
(1954, CRIMEN PERFECTO). Amb 
l'excepció de LA VENTANA INDIS
CRETA, però, es tracta només d'una es
pectacular prova d'habilitat tècnica, ver- 
satilitat dels moviments de càmera i 
direcció d'actors. Incomparablement més 
important, per la seva estreta relaciô amb 
els emplaçament de càmera i, més con- 
cretament, amb els grans picats que em- 
petiteixen els personatges enmig del con
text, és la utilitzaciô del décorât al final 
del judici d'EL PROCESO PARADINE, 
als carrers de Marràqueix d'EL HOM
BRE QUE SABIA DEMASIADO, a les 
Nacions Unides de CON LA MUERTE 
EN LOS TALONES... I als picats ofe- 
gadors de MURDER o de les ja esmen- 
tades EL PROCESO PARADINE i EL 
HOMBRE QUE SABIA DEMASIADO.

Tanmateix, la fundó més especifica 
d'aquest aspecte de la posada en escena 
és la de situar els personatges fora -no 
dins- del Hoc on es troben, a base d'un 
elaborat treball davant de la pantalla de 
trasparèneies que els separa d'un décorât 
prèviament o posteriorment rodât. Aixô 
créa una explicita sensació d'allu- 
nyament, corn si els protagonistes no 
pertanyessin al món estrany per on es- 
tranyament es mouen. El color, que fa 
més patent la transparèneia, acaba de do
nar a la imatge el to poètic d'onirica irre- 
alitat que és el suprem objectiu de 
fautor: els McKenna, passejant pels car
rers d'un Marràqueix fantàstic; Made
leine, evanescent entre el paisatge urbà; 
Molaine, visualment desenganxada de la 
Bodega Bay de LOS PAJAROS, etc.

Tots aquests personatges no són del 
Hoc per on els veiem moure's:

els McKenna són americans, Made
leine és una creació idealitzada de 
"Scottie" i Melanie és una noia de bona 
familia de San Francisco.

Però elS decorats de Hitchcock com- 
pleixen encara d'altres funcions: Mander- 
ley és la facinació, els plans fixos de les



211

nits de Marràqueix son el conte somniat 
pels infants, el Mont Rushmore és la 
transgressió, la casa de Norman Bates és 
terror i la llum radiant del carrer de la 
casa de la mare de Mamie és el retroba- 
ment de la pau i el primer pas cap a la fé
licitât,

Emplaçament de càmera'càmera 
subjetiva. Tothora present a l'obra de 
Hitchcok, es constitueix en element fo- 
namental a partir de l'etapa Selznick. So- 
vint indispensable per fer possible el pro
cès d'identificacio al suspense hitch- 
cokià. Relacionada amb els moviments 
de "travelling", una altra de les carac
téristiques formais récurrents a la filmo
grafia de Hictch,

A l'època Selznick, des del 
"travelling" subjectiu del començament 
de REBECA fins a la millimètrica preci- 
sio de tots els plans subjectius d'EL 
PROCESO PARADINE. Després, deter
minará el sistema narratiu de LA VEN
TANA INDISCRETA i vertebrará la 
Visio que tots tenim de la Madeleine de 
VERTIGO. I apareixerà amb tota la seva 
força al "travelling" endavant quan en- 
trem a la casa de Norman Bates empesos 
per Lila Crane a PSICOSIS o ais sotraga- 
dors moviments de cámara sobre els di
ners que mostren el drama interior de la 
protagonista de MARNIE.

Emplaçaments de càmera: els picáis. 
Amb les molt rellevants excepcions de 
PSICOSIS i TOPAZ (aquesta darrera 
pellicula, potscr amb el picat més majes- 
tuós de Hichcock: caricia amorosa a Jua
nita de Córdoba), la càmera s'emplaça 
dalt del cel per ensenyar-nos-ho tot (EL 
PROCESO PARADINE, EL HOMBRE 
QUE SABIA DEMASIADO, CON LA 
MUERTE EN LOS TALONES o LOS 
PAJAROS, per exemple, per mostrar-nos 
el sofriment del personatge (MURDER o 
EL HOMBRE QUE SABIA DEMASIA
DO) o per les dues coses albora (signifi
cai pouvaient EL PROCESO PARA- 
DINE).

La Planificació. El primer pia és el 
reflex fidel de l'ànima humana, definiti- 
vament des de MURDER: sobretot a 
SABOTAGE, REBECA, SOSPECHA, 
NAUFRAGOS, RECUERDA, EL 
PROCESO PARADINE, FALSO 
CULPABLE, MARNIE, TOPAZ i FRE
NESI.

Altrament, i a pesar que després de 
l'experiement de LA SOGA usa el pla- 
seqüéncia quan ho creu oportú, Hitch
cock ha preferii sempre el camp/ 
contracamp i amb aquesta tècnica ha 
construit la majoria de les seves 
seqüéncies més apreciades: la confessió

de Maxim de Winter, l'escena en qué es 
coneixen la Dra. Constance Peterson i 
John Ballantine, l'entrada de Lars Thor- 
wald a l'apartament de Jeff o la famosa 
seqüéncia de l'avió fumigador, Tothora 
muntatge analitici l'escena de l'Albert 
Hall de la segona versió d'EL HOMBRE 
QUE SABIA DEMASIADO, la de la 
dutxa de PSICOSIS, el llarg assasinat de 
CORTINA RASGADA o el segrest del 
bisbe de FAMILY PLOT.

Les estructures narratives. Fins a 
l'últim dels sens films, Hitchcock cons- 
trueix nous esquemes narratius, amb la 
intenció de conferir més i més intensità! 
dramática a les seves histories. La varia- 
ció és sorprenent i la seva capacita! crea
tiva sembla inesgotable. Indudablement, 
però, la inserció d'una escena clau, sovint

Pánico en la escena (1950)

explosiva, enmig del film és la carac
terística més coneguda de les seves es
tructures formais. Tanmateix, voldria re- 
ferir-me a dos aspectes igualment 
importants i bastant més ignoráis,

Primerament, em referiré, per no ex- 
tendre'm massa, a l'avenç gradual que 
presenten els seus esquemes narratius a 
partir de VERTIGO. Tre titols el mani
festen: VERTIGO, PSICOSIS i FRENE
SI. 1/ VERTIGO. Dues pellicules en 
una. Punt d'inflexió: la mort de Mada
mine. Les dues dones protagonistes de 
les dues parts del film són dos personat- 
ges diferents, però, fisicament, son la 
mateixa dona. 2/ PSICOSIS. Dues 
pellicules en una, però amb la segona 
part també subdividida en dos. Primer 
punt d'inflexió: la mort de Marion. Segon 
punt d'inflexió, d'interior intensità!: la

mort d'Arbogast.
Dos protagonistes del tot distints, la 

primera part, Marion. La segona. Nor
man. 3/ FRENESI. Tres pellicules en 
una. Dos punts d'inflexió d'igual intensi
tà!: les morts de Brenda i de "Babs", 
Sense cap protagonista femenina a la ter
cera part del film.

Segonament, esmentaré, encara que 
sigui molt breument, uns quants exem
ples de narracions altemades -paral.leles 
O no-, és a dir, dues històries en un sol 
film, que ens arriben quasi si- 
multàniament: l'apartament de Jeff i el 
veïnat a LA VENTANA INDISCRETA, 
els personatges i els ocells a LOS PAJA
ROS O els diferents quefers de les dues 
parelles de FAMILY PLOT.

Les bandes sonores. Especialment 
destacable la col.laboraciô de Bernard 
Herrmann, les composicions musicals 
del qual es troben entre el millor dels 
millors Hitchcock.

El més personal, però, són la colla de 
seqëncies pràcticament sense diàleg que 
poblen la seva filmografia, L'autor po
tencia, fins al limit, les possibilitats es- 
trictament visuals: a Anglaterra, les dues 
escenes de persecució de BLACKMAIL, 
el suicidi de Handel fane de MURDER o 
l'escena dels platerets de la primera ver
sió d'EL HOMBRE QUE SABIA DE
MASIADO. A América, la seqüencia fi
nal d'EXTRAÑOS EN UN TREN, bona 
part del que veu el Jeff de la VENTANA 
INDISCRETA, les dues darreres 
seqüencies de la segona versió d'EL 
HOMBRE QUE SABIA DEMASIADO, 
el seguiment que fa "Scottie" de la 
Madeleine de VERTIGO, l'escena de 
l'avió fumigador de CON LA MUERTE 
EN LOS TALONES, la de Melanie i els 
ocells al costa! de leseóla de LOS PAJA
ROS O el pia fix sobre la porta de 
l'agènda de Brenda Blaney a FRENESI.

No he pària! de la direcció d'actors 
perqué ja ho he fet minimament a Hitch- 
cok a América: 1940-1947. però hauriem 
de parlar encara del muntatge -ja citât a 
l'apartat de la planificació-, dels trucat- 
ges i dels efectes especiáis, dels titols de 
crédit - i de Saul Bass-, de l'elaboració 
dels guions... I Bernard Hermann, Edith 
Head, Robert Burks, John Michael 
Hayes... Impossible. Atesa la im- 
portància de tots aquests aspectes i per
sonatges, necessitariem moites i moites 
pàgines més. Però, si més no, hem pogut 
veure, encara que hagi estât 
sintèticament, els elements de posada en 
escena que crée d'estudi obligat i indefu- 
gible.

□
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Filatèlia
10 A nys de ’’Q uadern"
per B AF

arribe
uan una publicado té continuïtat i 

)a a un determinai nombre d'anys 
d'existèneia, és que té válua real i per 
aixó el public l'accepta gratament. I fa 
que pugui seguir endavant sense través 
de cap mena. Aixó passa ara a QUA- 
DERN, que acompleix els seus 10 pri
mers anys de vida amb la mateixa il.lusió 
que va posar en el primer número de 
fabril de 1978, on hom pot llegir una 
consigna molt eloqüent: anar endavant a 
pas ferm, amb la mirada ara al passai, 
ara al futur que encara es una incògnita.

cedida per l'Administració, en els jardins 
de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, entitat 
que doná tota mena de facilitais, i es co- 
mençà a usar el mata-segells especial, es- 
tampant-lo en el material que el nombrós 
public va presentar. I, sense pau-ses, ar- 
ribárem al migdia, bavent passai per 
l'Estafeta uns quants centenars de per
sones, que veien en tot allò una novetat, 
justament en la Diada de Sant Tordi i 
Festa del Ebbre i de la Rosa.

L'envelop oficial editai expressament 
que es va mata-segellar va tenir una molt

segells, molt sobri, ha de figu-rar en els 
àlbums dels col.leccionistes amb dret 
propi, i d'això ens en felicitem els mar- 
cofilistes sabadellencs.

En el primer pis de l'Obra Cultural hi 
havia exposades unes quantes vitrines 
amb aportacions dels socis de 
l'Arrahona, que foren l'autèntic suport al 
mata-segells concedi!. Una de les aporta
cions era la col.leccio completa dels 
mata-segells especiáis concedits a Saba
dell fins ara i que donaren ocasió a diver
sos col.leccionistes per a comprovar si

I perqué quedés una constància perma
nent de l'efemèride, es pensà en l'ob- 
tenció d'un mata-segells postai comme- 
moratiu, que seria el record més adient 
de la celebrado d'aquest decenni.

El dia 23 d'abril passai es pogué rea- 
litzar aquest desig mercès a la col.la- 
boració de l'Agrupació Cultural Fi
latèlica Arrahona, de Belles Arts, que va 
assumir la responsabilitat de tot el que 
feia referencia a això que acabem 
d'explicar. A les 10 del mali d'aquell dia, 
s'inaugurà una Estafeta Temporal, con

bona acceptació, sobretot per la marca 
que s'hi estampà, de color blau, al.lusiva 
a QUADERN, que els legitimava com a 
autèntics oficiáis. Aquesta marca els so- 
brevalorarà énormément. Sabem que, 
d'aquests envelops en queda un petit 
remanent per ais ressagats que encara no 
Than obtingut i que els mancará en la 
seva col.leccio. Cal consignar amb satis
faccio que aquest envelop és de mesures 
europees, bavent abandona! la carrinclo- 
na mesura espanyola, que hi ha qui enca
ra s'entesta a usar. El dibuix del mata-

els en mancava algún, Certament, aques
ta actitud ens fou molt gratificant.

I com a final d'aquesta petita crònica, 
suggeriria a la Junta de la Fundado 
d'Amies de les Arts i de les Lletres, per 
acabar d'arrodonir aquest lOé aniversari, 
que intentés organitzar una exposició de 
Ilibres escrits per sabadellencs, una ex
posició fotogràfica del Sabadell antic, 
uns viatges culturáis per diversos indrets 
del Principal, etc. Si la idea es vàlida, 
benvinguda sia. Tenim tot l'any de coll.

□

FILATELIA
DOMFIL
SEGELLSI 

MONEDES PER A 
COL.LECCIONS

Sant Antoni, 3 Tels. 725 87 79 - 725 29 18
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M iscel.làn ia
MUSICA A SABADEL
D'entre les activitats musicals 

ciutadanes hem de girar el ulls 
vers r'ORQUESTRA SIMFÒ- 
NICA DEL VALLES", de la 
Fundado "Amies de l'Ôpera de 
Sabadell", que ha sofert, en els 
darrers temps, batzegades fortes 
en la seva economia. Bé, incom
pliment de promeses en subven- 
cions, nécessitât d'abaixar el 
"catchè" p>er a poder fer els con
certs, i poca animado a sostenir- 
la per part d'entitats... Finalment, 
gràcies a 1'entusiasme d'aquests 
joves musics, que decidiren de 
treballar encara que a fi de mes 
no cobressin, la "Simfònica" s'ha 
convertit en una societat anònima 
laboral, -una especie de coopera
tiva amb la cual seguirán trebal- 
lant i complint els compromisos 
ja acceptais de trenta o més con
certs procurais per la fundado. A 
més, l'ajut del Banc de Sabadell 
que els permetrà tapar els forats 
que sorgeixin.

És una solució bona p>erquè 
hauria estât molt deploraple que 
desaparegués; amb els 53 o més 
llocs de treball que suposa per als 
Joves mùsics, solistes, certament 
de qualitat.

Tot ha acabat bé, dones, com 
en els més bonics contes de 
fades. Tenim Simfònica; un con- 
junt musical que ens honora, i la 
Fundado, la casa mare que és 
l'Assodadó d'Amies de l'Opera, 
pot estar joiosa del seu intent, 
p>esi als dolors que li ha propor
cional. Els darrers concerts ho 
han demostrat amb els programes 
interpretáis, certament, qualita- 
tius: Mendelssonn, Schubert i 
Beethoven... D'aquest, una 
"Heroica" ben dita, emotiva i llo- 
able. El mestre ALBERT 
ARGUDO, és un bon conductor i 
els seus musics filen bé tots els 
passatges.

La mùsica a Sabadell s'esten 
més i més i presenta noves for- 
m acions i grups dignes 
d'aplaudiment. Ha nascut una 
nova Orquesta de joves mùsics: 
la "NOVA MUSICA" del Con
servatori Municipal de Mùsica, 
que dirigeix DAVID GOMEZ i 
que s'estrenà dins els actes de 
l'aplec, el dissapte, 7 de maig, a 
rAuditori de la Caixa, amb un 
programa d'obres de J. S. Bach, 
Claude Gervaise, Mozart, Bee
thoven, Eugene Bozze, Marcello 
i Cesar Franck, obtenint un éxit 
notable. Es un esforç que 
comença i que mereix aplaudi- 
ment, donada la joventut dels 
seus components i l'entusiasme 
que els mou.

També un acte musical molt 
bonic va ser motiu de festa el 
divendres 6, abans de l'Aplec al 
TMS "La Faraàndula", amb el 
Concert Coral Infantil-Juvenil, en 
homenatge a Frederic Mompou, 
que compta amb l'Asistència de 
la seva vidua, CARME BRAVO, 
amb un programa de cançons de 
Momtpou interpretáis pels alum- 
nes de col-legi i d'instituts a la 
primera part, i a la segona part, la 
sorpresa de la interpretació, a 
carrée d'alumnes petits i jovenets 
dels col-legis, amb la Cantata de 
Mompou "L'Ocell daurat", amb 
acompanyament d'instruments de 
vent i percussió i la narracio del 
conte per una excellent lectora, 
un esforç de tot un any, que va 
donar bons fruits.

R.T.

SABADELL 
AMB MOZART

A "Amies de l'Òpera" li fal
lava d'enfrontar-se amb el repte 
del seteentisme centro-europeu. 
Fins ara, ben poc s'havia mogut 
del gènere romantic italià -Verdi 
i Puccini, majorment-, tret de 
l'escapada francesa de "Carmen" 
i l'espanyola de "La vida breve".

Finalment fou decidit de progra
mar una de Mozart, "Le nozze di 
Figaro", i per tal de vèneer la 
possible manca d'entusiasme 
p)opular que pogués sentir la base 
de sabadellencs addictes a 
l'entitat envers el geni de Salz
burg, s'organitzaren unes 
"Jomades Mozart" que van ser 
tot un èxit. Film, concert, con- 
ferèn eia ... La p rofussió  
d'aparadors comerciáis de tota 
mena d'articles, que foren déco
rais adequadament a la remem- 
brança, prengué tôt l'aire d'un 
homenatge ciutadà a la figura del 
gran mùsic austriac.

El colofô de les "Jomades" 
van ser les dues representacions 
de "Le nozze di Figaro" al teatre 
municipal La Farándula, el 17 i 
19 de juny. L'acollida del pùblic 
-sabadellenc i de fora- esborrà 
tots els recels i les dues represen
tacions foren autèntics triomfs, al 
mateix grau de fervor que es 
venia registrant en les altres 
operes programades, sobretot les 
més recents. L'inacostumat nom
bre de veus solistes que desta
quen en aquesta obra absent de 
piersonatge "divo", van estar a 
l'altura del compositor. Orques
tra, cor, muntatge escènic, van 
fer la resta perqué el conjunt es 
convertis en un veritable plaer 
dels déus.

J.T.

ESTRENA DE "SUITE"
El proppassat 21 d'abril, 

l'estrena de "suite" va reunir, pas- 
sada la mitjanit, a un gran nom
bre de gent al cinema Verdi de 
Barcelona, per tal de compartir 
amb Ricard Viñals, aquells 
moments en què una tasca labori
osa es veia finalment conciosa. 
Acabada en l'aspecte de gestado, 
però era també l'inici d'un carni 
que ara, la pel.licula, ha de 
recórrer sola, a judici del pùblic i 
la critica.

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Soletat, 80
Tel. 725 97 77 - 725 99 87 

SABADELL

ANÁLISIS CLINIQUES 
PERFUMERIA 

COSMÈTICA de
Joan Garriga i Manich 

(Analista Diplomat de Sanitàt, Inspector 
Farmacèutic Municipal).

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL

Odavi Marti, critic de cin
ema d'"El Pais" i realitzador del 
programa "Cinema 3" de TV3, 
presenté el curt al pùblic assis
tent. Fou un testim oni 
d'apadrinament ja que, segons va 
comentar, feia temps que no es 
prodigava en aquests actes a 
causa de la baixa qualitat que 
s'experimentava en la realitzaciô 
de curtmetratges, però "Suite" 
s'ho valia, perqué era l'aportació 
d'un jove director que respirava 
un altre aire, una qualitat que, 
més de intuir-se, quedava demos
trada.

La pel.licula mostra com 
"sota una aparença de normalitat, 
dins del protagonista s'amaga un 
món ocult, intim i secret. La 
dona, gens voluntàriament, 
esdevé victima de les seves 
obsessions sexuals". El pùblic, 
una vegada fora de la sala, féu les 
seves pròpies lectures de 
l'argument, unes coincidents, 
d'altres que s'apartaven tangen- 
cialment de la idea primera. El 
valor de l'àrt està en la interpret
ació que d'ell fa el receptor i, en 
aquest cas, el curt de Ricard 
Viñals va fer que els assis tents en 
parlessin, que es comuniquessin i 
que expresessin la seva opinió. 
Una gran nit pel cinema i molt 
especialment pel cinema sabadel
lenc, gràcies a la proposta 
d'aquest jove realitzador que va 
envoltar-se d'un conjunt de pro
fessionals que donaren suport a la 
seva tasca. L'aportació sabadel- 
lenca era força nombrosa i d'entre 
els protagonistes destacaven els 
coneguts Juanjo Puigeorbé i 
MontseBayó.

La projecció dins del Festival 
Internacional de Cinema de Bar
celona, aquest mes de juny, 
donará a "Suite" la carta de qu¿- 
itat dins del món cinematogràfic. 
Després Lauren Films s'en-ca- 
rregarà de distribuir-la per les 
sales comerciáis i esperem que 
ben aviat sigui projectada a la 
nostra ciutat.

□

g e s t o r í a  a d m i n i s t r a t i v a

Advocat Cirera, 32 
Tels. 725 93 22 - 725 95 32 

725 97 21 - 726 01 64
SABADELL
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A l pas dels dies
per Joan David

PERE MARRA
A robra Cultural de la Caja 

de Madrid, sita a la comtal Plaça 
de Catalunya, s'ha exposât una 
magnífica Mostra d'aquest artista 
castellarenc (1920-1972) que ha 
representa! un homenatge.

El recull de més de 50 obres 
és representatiu d'aquest pintor 
que posseia una acusada perso
nalità!. El seu llenguatge plastic 
és una gran força; té un accent 
dramatic que evidencia la pro
funda inquietud i sensibilità! d'uri 
artista que s'endinsa en eli ma- 
teix.

L'obra d'en Marra té un relleu 
molt remarcable; és d'una subjec- 
tividad que en moites de les 
seves obres colpeix fortament.

Aquesta exposició ha coin
cidi! amb el 15é aniversari de la 
seva mort.

Ara, admirant aquesta mos
tra, s'ha fet més vivent l'evocació 
d'aquest artista que, com s'ha dit 
d'ell, "va viure Iliure i ancla! en 
la Poesia". Una poesia mística i 
ascètica, caldria afegir.

Sabem que hi ha el propósi! 
que aquesta mostra es pugui ex
hibir en la seva ciutat nadiua i, 
fins i tot, en alguna altra pobla
do.

Creiem que Sabadell veuria 
molt bé l'oportunitat d'acollir 
aquesta mostra.

Cal agrair a M* Teresa Esco
be! vídua Fontane!, de Gisbert - 
Art, el haver fet possible aquest 
merescut homenatge a Pere Mar
ra

Negre - Sala d'Art 
PAULI

Mestre ceramista, fundador 
de l'Escola de Montserrat i crea
dor de diferents obradors de 
cerámiques, amb els quals ha sa-

but fer editar obres plenes d'estil i 
personalitat i de fet complir la 
feina de mestratge amb escreix. 
Actualment viu en la nostra ciu
tat. L'exposició actual presenta 
una especificitat que ens autoritza 
a incloure el conjunt, que dit si- 
gui l'hem vist realitzada com a 
cerámica d'avantguarda, creació 
artística que defuig de tot aspecte 
típicament comercial i dibuixa un 
nou estil amb actitud i idees déc
oratives i d'intenció muralista. 
Les obres realitzades no han per
du! en cap moment l'elegància de 
la composició. L'obra en conjunt 
s'ha realitzat amb un tractament 
delicadissim de lamines de por- 
cel.lana, matèria perfectament a 
propôsit per la missió a què ha 
estât sotrnesa.

En fi, la personalitat de Pauli 
ha aconseguit imprimir en el con
junt de l'obra austeritat i equili- 
bri, sigui en la construcció i en la 
projecció de la idea inicial.

Galeries Rovira 
PERE PICÓ

Paisatges, marines i flors son 
els motius que inspiren l'obra 
presentada; conjunt de pintures a 
l'oli que han emplenat aqüestes 
galeries. El conjunt de l'obra se- 
gueix caminan! pels camins 
oferts en passades exposicions. 
Ara hi veiem reflectits interessos 
més vistosos en la resolucio dels 
temes; son obres que en el fons 
s'adiuen a una major preocupado 
per part del pintor. No s'ha arris- 
cat el conreu de variacions 
tècniques, el conservadorisme és 
conduit inteligentment i cons
cient de la seva responsabilitat, i 
aixô fa que el lliuri de caure en 
uns dels defectes comuns corn 
podrien ser els Vedetisme, Dile- 
tantisme o a un franc academicis-

Estudi Quasar 
AGUSTÍ PUIG 

El pintor s'ha presenta! en 
aquesta darrera exposició indi
vidual expressant-se amb una 
màgica distribució de les Hums i 
acoiìseguint-ne una reconstrucció 
vàlida i resumint amb força auto
ritària la simfonia de colors i pro- 
veint el conjunt de l'obra d'una 
encesa fantasia. La joventut del 
pintor imposa nous camins com
plements a l'activitat creadora 
amb la qual segurament intentará 
intuir i expressar.

Intel.lecte Art 
ANDRES FRANCESCH
Novament ha exposât l'artista 

un conjunt d'obres fonamental- 
ment dibuixades i acolorides amb 
una visió plenament decorativa. 
S'ha dit que es tracta d'una pintu
ra naïf i jo no ho entenc aixi; jo 
crée que en el seu fer ha sabut 
centrar-se donant Hum i color a 
un modelât personal, modelât to- 
talment sincer.

Es tracta de paisatges urbans 
fàcilment interpretats i plens d'un 
ordre interpretatiu més que ag
radable. L'eficàcia de la colabor- 
ació contribueix a fer més pene
trant i viva la interpretado 
ajustada al seu paper descriptiu.

JOAN SERRES
Aquest pintor terrassenc és 

aquarel.lista per essèneia, cosa 
que motiva el conjunt de l'obra 
ben ajustada a la fesomia que im
posa la p>ersonalitat de la tècnica 
i en la quai domina allò que en 
diem el bon gust. El domini del 
dibuix i del color serveixen a de- 
scriure, posant a prova una integ- 
ració personal franca i 
bàsicament objectiva, ajustant la 
sensibilità! a la inteligent repre
sentado dels temes tractats, trac
tament que al cap i a la fi és con
sequent a un ja asserena! talent 
artistic que plenament s'identifica 
a una visió comprensiva de les 
imatges que l'artista ha prêtés 
captar.

Acadèmia de Belles Arts 
MOISÉS

La presentació al catàleg 
enunciador de l'obra d'aquest 
fotògraf que ha fet Joan Cuscó és 
una franca invitació a intervenir 
en el diàleg establert entre 
l'escriptor i el fotògraf artista, les 
obres del qual fàcilment ens con- 
dueixen per camins que estimu
len a la contemplació asserenada 
d'unes imatges descriptives en les 
quals veiem impresa l'emoció, 
preciosisme, inspiració i sentit 
poètic amb allò que l'espectador, 
tal i com el presentador ens fa 
present: "Cadascú de vosaltres 
podrá afegir-hi les impressions 
que US inspiri, que no serán 
poques". En resumeixo: Moisés, 
subtil i ágil retratista.

ANTONI COSTA
L'obra actual de l'Antoni Co

sta, pintor aveïnat a Castellar del 
Vallès, segueix pel carni ja de 
temps instaura! i que dins una ap
aren! complexitat i certa agressi- 
vitat en l'aplicació del color, res- 
pon a un sentiment pictòric estim
able.

Amb traç Heuger s'endinsa 
pel paisatge recreant-se estimula! 
pel goig que li proporciona 
l'esperit de creació.

L'obra en conjunt és ben pen
sada i l'encert en la representació 
contribueix a promoure un reno- 
vellament pictòric més que esti
mable. La Iluita empresa és cons
tant i les sorpreses ahir com avui 
es presenten consequents a les 
Hiçons en constant repàs, Hiçons 
majoritàriament apreses cara a 
cara a la mateixa naturalesa que 
ha viscut en la intimità!.

Gabarró Art 
PABLO MANÉ

P. Mañé és artista d'origen 
uruguaià-català que per primera 
vegada exposa a Sabadell. L'obra 
en conjunt és una mostra comple
ta i variada. Dins un mateix estil 
personal es defineix, amb un cert 
tó classicitzant, cosa que veiem 
comuna així es tracti de pintura 
figurativa com paisatgística; jo

GI5BERT Art

Rambla, 30 Tel. 725 43 69
SABAD ELL

“ GALERIES
ROVIRA“

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL
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francament en diria que es tracia 
d'una pintura plena de veritat i 
amb un afany de coordinar-ne 
tota la bellesa que la preocupació 
pels efectes llumínics, que no 
dubtem, tenen rarrel informadora 
en l'escola impressionista.

Dibuixant que s'afian9a en un 
to prevalentment elegant i aris- 
tocrátic, segur i conscient del 
com i el perqué el tema s'ho me- 
reix, en especial en tractar la fig
ura femenina.

Obra de conjunt conseqüent a 
un fer pictóric rie de matèria i 
ordenat d'execució.

Negre - Sala d’Art 
J. SANAGUSTIN

Una gran part de la geografia 
hispánica pren el seu lloc en 
aquesta exposició; és una mostra 
que es mou, enlluemant-nos amb 
motius de paisatge d'elegáncia 
poètica i en els qual la construc- 
ció, vista des de l'imperi de la 
tècnica, és gairebé insuperable. 
Es tracta en conjunt d'una pintura 
amb un sentir romantic que acon- 
segueix sensibilitzar-nos per la 
creativitat que traspua. Dins un 
plasticisme naturalista, respira 
formalment lleugera i amb llen- 
guatge rie i ordenat.

ANTONI ANGLE
Amb diversitat de temes: fi

gura, paisatge, natures mortes i 
temes d'interior, s'han omplenat 
les galeries "Negre-Art". Una 
bona prodúcelo. Una viva i en
cerrada relació ha deixat estereo
tipada l'escriptora "Maia Creus". 
Aquesta relació m'ha frenat el 
carni, ja que la justesa d'opinió 
així en el conjunt de l'obra com 
en el de les seves particularitats 
especifiques, les ha resolt 
l'escriptora fins i tot millor que jo 
podría haver-ho fet i que per tant 
subscric. La personalitat del pin
tor ja l'hem estudiada diverses 
vegades i p>er tant no hi podem 
descobrir res de nou. La seva 
personalitat pictórica l'hem admi
rada en moments que s'estremien 
aguditzants i en els quals preteni- 
en definir-se com a cosa nova i

deixávem per un poc temps mig 
velada la seva formal factura. Ara 
m'és grat de fer-ne relluir uns 
pensaments del gran Leopardi: 
"Es curios de veure que quasi 
tots els homes que valen molt son 
de maneres semilles i que gaire
bé sempre les maneres semilles 
son preses com inici de poc va
ler". I bé, l'Angle, dilecte i admi
rât amie, ets en possesio  
d'aquesta senzillesa que t'ha fet 
respirar present en tota activtat 
artistica, sempre generosa, com 
ho ha fet ara en aquesta mostra 
exposada que, la tradúcelo d'i- 
matges diverses, refetes p>er uns 
ulls que saben mirar i amb els 
quais vèiem, reflecteixen les ex
pressions mes fidels dels temes.

Gabarro Art 
FONTA

Aquest pintor ha aportat les 
seves darreres obres en les quals 
s'hi acompanya la Hum rutilant 
mediterrània.

La seva temàtica principal se- 
gueix dedicada ais pobles de ca
ses blanques dels països riberencs 
del nostre mar. Es un esclat de 
llum cadaseli dels seus quadres.

Els contrastos de llum i om
bres conformen les seves teles, en 
les quais sol haver-hi una nota de 
color que esdevé anècdota.

Fonta t'invita a passejar en si- 
lenci pels carrers estrets i coster- 
uts inundats de la llum que s'es- 
tavella contra les parets blanques, 
darrera de les quais hi ha qui deu 
sestejar plàcidament.

MOSTRA D’ART 
CONTEMPORANI CATALA

El dia 1 de juliol s’inaugura la 
VI edicio d'aquesta Mostra en els 
Claustres del Reial Monestir de 
Sant Cugat del Vallès, que ro- 
mandrà oberta fins el 24 del ma- 
teix mes. Corn sia que es tracta 
d'una Mostra itinerant, s'exhibirà 
posteriorment a Tortosa, Encamp 
(Andorra), Reus, Terrassa, Lleida 
i altres poblacions.

Aquesta mostra es compon de 
més de 130 obres repartides entre

diferents técniques: pintura, es
cultura, gravat i tapis.

Aquesta exposició és el ré
sultat de la selecció establerta en 
la participació de més de 300 
concursants, entre els quals el ju
rat de la Mostra'88 va seleccionar 
aquellos obres que al seu criteri 
reunion els últims currents 
plastics. La Mostra, certament, 
respon a la joventut i a la creati
vitat que respira l'art d'aquests 
últims anys.

Cai recordar que la I Mostra 
s'inicià l'any 1977 sota la diroc
ciò de Doris Leussler i Josep Ca
nals.

L'objectiu d'aquesta Mostra 
biennal és prendre el pois de 
l’activitat creativa dels nostres ar
tistes. L'organitza Canals, Gale
ria d'Art i el Col.lectiu d'Artistes 
de Sant Cugat del Vallès. "És 
una manifestació artistica que ha 
aconseguit un reconegut prestigi, 
ja que a través de les seves 6 edi- 
cions han passât destacats artistes 
de la nostra plàstica, molts d'ells 
avui reconeguts intemacional- 
ment", corn ens expliquen el seus 
organitzadors.

La veïna poblaciô de Sant 
Cugat ens ofereix per aquest ju
liol una bona ocasió, dintre del 
magnifie claustre romànic del 
seu Reial Monestir, de contem
plar una nodrida col.lecció expo
nent de la plàstica actual.

JOVES VITRALLERS 
CATALANS

A les Sales I i II de 
l'Acadèmia de Belles Arts, s'han 
présentât obres d'uns joves vi- 
trallers, les quais han pogut ser 
admirados i comentados per un 
public intéressât en l'art del vi
trail i per un bon nombre de curi
osos atrets pel color, la llumino- 
sitat i la fantasia de les peces ex
hibidos.

Compartim l'opinió manifes
tada f>er Joan Vila-Grau, que és 
el director de l'Institut del Vitrail, 
al dir que cal reivindicar la no- 
blesa i la dignitat d'aquestes 
tècniques que han estât qualifi- 
cades d'arts menors o artesanals -

la ceràmica, l'orfebreria, el vi
trail, etc...

S'està expérimentant un re- 
naixement en aquest art, gràcies a 
una llibertat creativa que dia a dia 
es va estenent i consolidant.

En aquesta exposició hi han 
participât setze vitrallers, entre 
els quals hi ha tres sabadellencs: 
Josep Fernández Castrillo, Mari
na Marlasca i Joan Serra.

A Sabadell ja fa uns anys que 
compta amb un estol de vitrallers 
que es dediquen a la restauració 
de peces, però més encara a la 
creació de nous llenguatges. En
tre els ja mencionáis, recordem, 
per exemple, a Joan Mari, Enric 
Roig...

Cal esperar que aquest auge 
vagi agermanant un esperii de re
cerca en el camp de la creativitat, 
fent obres d'art mitjançant la llum 
i el vidre, com ens diu Vila-Grau 
en la presentació del magnifie 
catàleg que s'ha éditât amb motiu 
d'aquesta intéressant Mostra.

S ÍR iD E L L
COMPRA-VENDA
Monedes de tots els països, 
époques i metalls.

Pagament en efectiu a preus 
máxims, segons qualitats.

Especialitat en subhastes 
públiques i per correu.

Enviem catálegs d'oferta a qui 
ens ho sol.licit.

Carrer Sant Jaume, 4 
Tel. 725 85 16 
08201 SABADELL

VITRALLS E.ROIG
Especialitat en vidrieres emplomades, 
gravats a l'àcid i pantaUes tipus Tiffany. 
Descompte especial als 
subscriptors de Quadern

Sant Miquel, 79-int. - Sabadell - 
Tel. 717 38 05

Mdres { 
M^TLLures

GALERIA DART

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL m

errficaL
Gràcia, 140, baixos - Telèfon 725 8142 08201 SABADELL
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L libres

CATALEG-87 
de TAssociació Céramistes 

de Catalunya
Aquest és el primer catàleg 

de TA. C. C. i en eli es presenten 
els 121 céramistes d'arreu de 
Catalunya que formen aquest 
col.lectiu.

La propia A. C. C. informa 
que aquests céramistes indep>en- 
dents escampats per tot el país, 
conformen un nou fenomen so
cial, a voltes insuficientment 
coneguts, a voltes ignorats inter- 
essadament.

En aquesta mena de próleg es 
fa una exposició de la naturalesa 
d'aquest col.lectiu i posa en rel
ien que resulta més còmode con
tinuant apostant pels autors ja 
coneguts i menyspreant els nous 
céramistes rellegant-los a una 
simple manifestació d'artesania 
d'afeccionats.

Aquest catàleg és una bella 
mostra, tant de contineent com 
de contingut, i també una eina 
p>ositiva de divulgado d'una in- 
finitat d'artistes i artesans que 
están fomint aquesta velia tradi- 
ció ceramista.

COMPAS
(Compendi bàsic de la 
práctica sardanista).
Els amies Jaume Nonell i 

Lluis Subirana, autors del llibre 
"La Sardana i les Cobles Juve- 
nils" que va ser publicat a la nos
tra Biblioteca QUADERN ara 
faa dos anys, acaben de publicar 
un altre llibre en edició de la 
Caixa de Barcelona, i també so- 
bre tema sardanistic. Aquesta ve
gada, en Hoc de cenyir-se a un 
aspecte déterminât del tema, les 
cobles juvenils, s'han eixamplat a 
un estudi genèric que gairebé po- 
dria considerar-se com una enci- 
clopèdia sardanistica.

En efecte, no sols s'hi donen 
normes tècniques de la nostra

dansa nacional sino que s'hi parla 
dels compositors, de les cobles, 
de la sardana com a fet històric, 
dels aplecs, concursos i colles, i 
de la sardana ais mitjans de co- 
municació.

El llibre té un centenar de 
pagines, està molt ben imprès i 
conté gran nombre d'il.lus- 
tracions i de dades.

HISTORIA 
DE CATALUNYA 

(TRIA D’EPISODIS), 
de A. Rovira i Virgili.
La nostra Caixa d'Estalvis, la 

sabadellenca, va haver d'arbitrar 
una solució diferent dels anys 
darreres per tal d'obsequiar els 
clients el Dia del Llibre, ja que 
enguany el premi Sant Joan, con- 
vocat per ella, va quedar desert. 
Però això va permetre que la 
Caixa de Sabadell decidís de su- 
mar-se a la commemoració del 
mil.lenari de Catalunya amb la 
reedició en facsímil d'aquest 
magnifie compendi històric que 
la prestigiosa figura de Rovira i 
Virgili publicà per primera vega
da l'any 1921. L'obra és 
il.lustrada per un artista ben de- 
stacat del noucentisme; Josep 
Obiols, Com recorda Josep 
Termes en el pròleg d'aquesta re
edició, Rovira i Virgili va es- 
criure aquest text amb objectiu 
pedagògic, en un llenguatge plan
er i entenedor.

SINDIC DE GREUGES 
DE CATALUNYA. 

INFORME AL PARLAMENT
De la pròpia institució hem 

rebut un exemplar d'aquest vo- 
lum de prop de tres-centes 
pàgines contenint el text integre 
de linforme relatiu a 1987 que 
envià al Parlament de Catalunya i 
que, naturalment, té un interés in- 
formatiu extraordinari, a més del 
seu carácter històric de ser el 
primer que la institució ha realit- 
zaL

En dóna a conèixer els 
mètodes, les estadístiques, la 
composició i activitats de la ins
titució i unes notes finals per a un 
estudi de dret comparât en relació 
no sois a l'Estat Espanyol sinó a 
tots els paísos de l'Europa occi

dental.
Han participât a la redacció 

de l'informe, a més del cap de la 
institució, Frederic Rahola, els 
següents col.laboradors: Elies 
Rogent, Maria J. Amau, M* An
gels Badia, Jaquim Soler i Pont, 
Ernie Ricard Bartlett, Rufo Dié- 
guez, Ramon Garcia-Bragado i 
M* Josep Juan-Torres i Carce- 
Uct.

POSICIONS, 
de Ricard Creus 

Premi Sant Jordi 1987
Es tracta de la novella guan- 

yadora del Premi Sant Jordi, in- 
stituit per Omnium Cultural, en 
la seva 28* edició, i adjudicat 
amb la dotació de la Caixa 
d'Estalvis de Terrassa.

Ricard Creus és nascut al 
barri de Poblenou de Barcelona 
l'anyl928. Té editats diversos lli
bres de poesia i de narrativa per a 
infants i adolescents, així com de 
teatre. La novella "Posicions" 
transcorre en una llarga nit on 
dos nois -un d'ells, el narrador- i 
dues noies conversen llarg ament 
i s'expliquen vivéncies diverses.

LLIBRES DE 
PRIVILEGIS DE 

LA UNIVERSITÄT 
DE LA VILA I TERME DE 

SABADELL 
El propassat dia 5 de maig va 

tenir Hoc al Saló d'Actes de la 
Caixa d'Estalvis de Sabadell, la 
presentació p>er part del Doctor 
Josep Maria Font i Rius, del 
"Llibre dels Privilegis de la Uni
versität de la Vila i Terme de 
Sabadell", obra d'historiografia 
local elaborada per Maria Jesús 
Espuny i Tomás, professora 
d'Histôria del Dret a la Universi
tät Autònoma de Barcelona.

Aquesa obra, premiada per la 
• Caixa d'Estalvis de Sabadell en 
el concurs d'Estudis de 1985, ha 
estât editada per la Fundació Bo
sch i Cardellach amb la 
col.laboració de l'esmentada 
Caixa. En el proper Quadern li 
dedicarem un exhaustiu comen
tan, que bé sho val.

□

Edicions 
de Goigs
per J. Busqué Marcet

I .- Í  'Acadèmia Católica, els Am
ies de Togores i la Comissió de 
Veins dels Rav als de Sabadell, 
amb motiu del 93è Romiatge 
Sabadellenc a Montserrat, han 
éditât un triptic que conté els 
següents goigs: "Goigs en llaor 
de la Mare de Déu de la Salut"\ 
"Goigs en llaor de la Mare de 
Déu de Togores" i "Goigs en 
lloança de la Mare de Déu de les 
Neus".

Mides: 320 x 20 cada un. 
Lletres: Mn. Camil Geis, Mn. 

Josep Cardona i Agut, Maria 
Antonia B arceló de Busqué 

Música: Mn. Camil Geis.
Al dors hi ha un breu resum 

historic de cada un.
Tiratge: 1000 exemplars pa

per registre, 100 exemplars paper 
fil numerals.

Impremía: Castañé - Sabadell 
C ol.lecci'o  "Els nostres 

Goigs" Segona Época, Núms. 16, 
17i 18

Data: 17 d'abril de 1988 
També amb motiu de la bene- 

dicció de la majolica de la Mare 
de Déu de les Neus, al Camí deis 
Degotalls de Montserrat, la Co
missió de Veins dels Ravals de 
Sabadell, editaren:

"Goigs en lloança de la Mare 
de Déu de les Neus"

Mides: 320 x 20 
Lletra: Maria Antonia Bar- 

celó de Busqué
Música: Mn. Camil Geis. 
Retail d'Histôria: "Historia 

■d'un carrer i d'uns Goigs (Segle 
XX)"

II.lustrais per: Joan Guiver- 
nau i Sant, autor de la majolica.

Impremía: Gràfiques Icasa - 
Sabadell.

Col.lecció: "Els Nostres 
Goigs" Segona Época. Num. 19 

Data: 17 d'abril de 1988.
□

Sant Cugat, 41 - Tel. 726 98 38 
S A B A D ELL



° Foto-R ància
per Xèspir

(Postals facultades per 
Ramon Senserrich, 
estimât proveïdor 
d'aquesta festiva secció).

En el pati de Can Borràs, 
durant un àpat de festa grossa.

Aquest taller de confecciô 
està treballant amb els nous 

uniformes de la guàrdia municipal...

SANT JORDt 
B xercicis d e  O eograffa

En un col.legi privat en un moment 
de la classe de geografía sobre la nova 

ordenado territorial de Catalunya...

FOTO D'VLTIMA HORA.
Aqüestes noves "davanteres" han estât 
proposades al President Núnyes 
per a fitxar pel Barga...

MONTESINOS Crácia, 1 8 -T e l. 725 43 08 - Sabadell VIATGES CODINA, S.A. ^
Record i... per Catites - Banderes - Tapisseria - Cortinatges S an t Q u irze , 11 - T e l. 725 62 99

Moquetes - Cobrellits S A B A D E L L  G ru p  A  T íto l 412



Quin servei 
li dona?

V tl* 'i'*  * ■

Utilitzar-la arreu del mon 

Poder pagar-ho tot

Tenir una assegurança d’accidents gratuita 

Pagar com i quan vulgui

Obtenir diners a més de 130 països ì / ^  Viatjar amb seguretat

5 ?  Caixa de Sabadell
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Josep Martínez Romero
Calonge, 1911 - Sabadell^ 1988

Dibuix a Vaiguatìnta (23,5 x 17,5 cms.).
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Sumari

Portada: "Marina" de M* Teresa Bedós.
220 Obra del Museu d'Art de Sabadell. 

Dibuix. Joŝ  Martinez Romero
22T" SUMARI-PÒRTIC

222 SEMBLANÇA DISIDRE CREUS i VIRGIU. 
Per Joan Cuscó.

226
EL "LLIBRE DE PRTVILEGIS DE LA 
UNIVERSITAT DE LA VILA I TERME 
DE SABADELL", DE M.* JESÚS ESPUNY. 
Per Pete Roca i Garriga.

227 DIALOGAR SENSE REBAIXAR EL 
NAQONALISME. Pfcr JeroniBoiavides.

230 DE SABADELL I EL SEU RODAL: EL MAS 
OLLERI EL COLL. Per Joan Alsina i Girali.

232 PAPER I TELA: EL GHIADO. 
Per Ricard Calvo i Duran.

233
RAMON FOLCH i ROCA. 
Per Jaume Mercadé i Vergés.

234 GABRIEL MORVAY.L'ARTISTA POLONÉS 
ABSENT I PRESENT. Per Antoni Angle.

236
ULLS NOUS: DEFORMITATS DE LA FE. 
Per Calassanç Balagué.

2 3 T ~ AGRAlMENT

238
ARTROMÀNlC:L’ASSUMPCIÓDE LA 
VERGE D’ALQUÈZAR.
Per Ramon Vali i Rimblas.

240 CONTE: EL MARC MENOR. Per Xavi Bosch.
241 UN SOMNI EN UNA NTT D'ESTIU. ..Per J.C.

242
LA MUSICA DEL SEGLE XX. 
BERLIN (m). Per Antoni Sala i Serra.

244 DANSES CATALANES (H) 
Per Daniel Sanahuja i Capella.

246 ESTAMPES MONTSERRATINES. 
LES ERMITES. Per Manuel Foraster.

247 MONTSERRAT SANROMÀ. 
PwJ. Martínez Vinaroz.

248 IN MEMORIAM; JOSEP MARTÍNEZ 
ROMERO. Per J.C.A.

249 LLIBRES. Per Jeroni Benavides.
250 MISCELXÀNIA

251 CINEMA: HITCHCOCK I LA 
TELEVISIÓ. Per Pere Cornelias.

252 FILATÈLIA: UNA DATA MEMORABLE 
PerBAF
LLIBRES

253 ÀLBUM
EDICIONS DE GOIGS. Per J. Busqué i Marcel.

254 AL PAS DELS DIES. Per Equip.

255 AQUELLA MARIA TERESA BEDÓS 
QUE JO CONEDQA. Per Dolors Viñas.

256 CURIOSITATS GRÁHQUES. 
Per J.C., P. Monistrol & Calbius.

257 FOTO-RÀNCIA. Per Xèxpir.

IL.LUSTRACIONS: M.* Teresa Bedós, E. Hierro, J. 
Martinez Romero, A. Masvidal, J. Roca.
FOTOS: Arxiu Casas, J. Cuscó, P. Farran, Magama, P. 
Monistrol, P. Zapata i Andu.
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des, Ricard Calvo, Francese Cutehet, J. Martínez i Vina- 
roz. Agnati Palau, Jordi Roca i Josep Torrelia.
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Portic

NTREM a la tarder i 
sembla que hi hagi un 
aire i un color diferent, 
encara que tot sigui 
igual. O millor. O pit- 
jor. Com sempre. O

com mai.
Les campanes han repicat a 

Festa Major, si bé no s’hauran fet 
sentir perqué ara les festes són més 
sorolloses com mai i ho han ensor- 
dit tot de dalt a baix. I al revés. La 
Normalització Lingüística, però, 
s’ha apuntat un bon tanto: ha arri- 
bat Miquel Bosé i ha fet el pregó 
en català des de la balconada de 
l ’Ajuntam ent. On s ’havia vist, 
eh?...

Enguany, la 
F u n d ac ió  ha 
volgut prendre 
part en el pro
grama de la Fes
ta Major: al Ca
sal Pere Quart, 
ré h a b ilitâ t  de 
bell nou, ha aco- 
ll i t  el Fons 

d ’Art, i a les Sales de Gabarró Art 
s’hi ha présentât la Primera Mos
tra. Els artistes de la “casa” hi han 
participât i feia goig de veure.

La Torre de l ’Aigua ha obéit 
l’aixeta, volem dir la porta, i s ’ha 
pogut visitar i escalar fins a dalt de 
tot, des d ’on es poden admirar 
unes panoramiques que a peu pia 
no se’n pot gaudir. Aixi ha célébrât 
els seus setanta anys. “Sembla 
ahir”, ha dit un octogenari, des de 
baix.

Al cor de la ciutat, a la plaça 
del doctor Robert li aixequen l ’epi-

dermis. Un grup d ’estudiosos del 
Museu d ’Histôria, abans no es co- 
mencin les obres subterrànies del 
futur Parking, están descobrint els 
vestigis de les velles muralles de la 
ciutat. La seva tasca és seguida 
amb atenció i curiositat.

Els escolars han retonat a les 
aules, les quais han récupérât el rit
me normal. Ara, però, es plantegen 
entre elles quina és millor: la do- 
cèneia oficial o bé la privada.

Quan durant uns anys la crisi 
ha obligat a tancar teatres, Saba
dell, en contra, n ’ha estrenat un: el 
Teatre del Sol. Els seus promoters, 
gent de “Palestra” en majoria, que 
allà pels anys 50/60 van “trencar 
rutines seculars”, fan resorgir amb 
nova fesomia, amb nova empenta i 
Originalität aquest teatre. Ara, més 
que mai, no es pot pas dir que el 
teatre a Sabadell està a la Iluna...

I amb aquesta suscinta referèn- 
cia al mon de Talia, abaixem el 
teló del nostre abigarrat pòrtic. De 
fet, tots, a l ’escenari i a la mateixa 
vida, esdevenim actors i actrius. 
Tothom hi fa el seu paper...

□

EN AQUEST NÚMERO S'INCLOU EL SUPLEMENT "QUA-CÒMIC 17"
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Semblança

d'Isidre Creus i Virgili
per Joan Cusco i Ay marni Fotos de Pere Monistrol

f c n

E.A seu despatx ofìcial està situai davant 
de la Casa Gran. La façana acaba d’estre- 
nar cara neta i acolwida. Sembla una al
tra. Això, per fora. Per dins deu seguir, 
més 0 menys, ccmu sempre.

El regidor de Cultura és aquest perso- 
natge -en Pia bé diria homenot- prou co- 
negut d’un extrem a l’altre de la ciutat. 
Se’l distingueix fàcilment. I també se’l re- 
coneix només de sentir-li la veu; una veu 
inconfusible, rogallosa. Gasta amies a bal- 
quena. Vol ser-ho de tothom i crec que ho 
aconsegueix del tot. Té bons propósits i 
això ja vai. Dedueixo que voldria acon
tentar tots aquells que li van a exposar les 
seves dèries, propostes, projectes, progra
mes de tota mena... Voldria ajudar tot
hom.

-Però no sóc el Banc d’Espanya- es 
diu i diu.

No, risidre Creus, no ho és. En el 
fons s’aconforma amb el que és.

I tots els que el coneixem l’acceptem 
així, tal com raja. Més natural, impossi
ble.

♦ 4c ♦
-Per on comencem? - li demano.
-Per on vulguis- concedeix.

Pel qui no ho sabés, li direm que el 
nostre personatge ha passai per les profes
sions i vocacions de pedagog, pintor, ce
ramista, escriptor... i des de l’any 1983 - 
ves per on!- es guanya les virolles sent 
conseller de Cultura de l’Excel.lentissim 
Ajuntament de Sabadell.

-No fotis conya- em diu, amb un joc 
de boca i bigoti.

-Quan el teu germà de partit -l’alcal
de Antoni Farrés- et proposà aquest càr- 
rec, el vanes acceptar com un compromis 
(politic, professional), com una experièn- 
cia o com un repte?

"...elqui em proposà aquest càrrec 
fou  VAntoni Aranda, responsable 
politic del Partit..... "

-Bé, vidi aclarir-te que el qid em pro
posà aquest càrrec fou V Antoni Aranda, 
responsable politic del Partit. Amb VAn
toni Farrés m’uneix una amistat de llar g s 
i llargs anys.perd fou 1’Aranda. Quant al 
compromis del càrrec, vaig acceptar-ho 
corn un repte. Hi havia un programa a 
fer. Per la meva part tenia una sèrie d'i- 
dees al cap per dur a terme^ Ara bé, des

prés resulta que la reatitat és una altra 
cosa.

-Será que les coses vistes de dins o bé 
de fora no son pas igual.

”...quanjo erapedagog vaig pensar 
que amb deu anys podría canviar 
totes les críatures...Ara bé, és maco 
veure el que potsfer, encara que no 
puguisfer miracles. ”

-Això és en tot. Mira, quan jo era pe
dagog vaig pensar que amb deu anys po
dría canviar totes les criatures... Ara bé, 
és maco veure el que pots fer, encara que 
no puguis fer miracles.

-Una vegada ja situât a la Conselleria, 
com vas veure el panorama cultural de la 
ciutat, en general?

"Existeixen una mena de castes 
culturáis que dediquen temps i es- 
forços a fe r  coses. Són tantes que 
potseres "desconeixen” unes deles 
altres, i no s.é dir perqué. ”
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-Vaig tenir una sorpresa molí agra
dable: veure tanta gent dedicada a "fer" ; 
i tantes inquietuts. Una gran quantitat 
d  activitats culturáis, i no pas únicameití 
en aquest camp sind en tants d’altres. Es 
molta activitat la que es mou a la ciutat. 
Existeixen una mena de castes culturáis 
que dediquen temps i esforgos a fer coses. 
Són tantes que potser es "desconeixen" 
unes de les altres, i no sé dir perqué. I  
aquesta dedicació, plena de sacrificis, no 
surt pos d  aquí, de VAjuntament sola- 
ment, sinó que és del poblé, de la ciutat... 
Avui segurament que hi ha tres conferén- 
cies, altres actes, s’obre un teatre...

-Aquesta mateixa diversitat de “cas
tes” que tu aUudeixes, potser ha privât 
que no s’hagi pogut crear una “escola de 
Sabadell”, com podríem dir.

”Allò que se sol dir que *'la gent de 
la cultura no s *entèn, no fa  pinya és 
per la raó de la subjectivitat que la 
caracteritza. "

-Cree que el món de la cultura, aquí i 
arreu, el fan gent creativa i això fa  que 
sigia subjectiva. Allò que se sol dir que 
‘'la gent de la cultura no s'enten, no fa  
pinya** és per la raó de la subjectivitat 
que la caracteritza.

-Aquí será perqué ens han penjat allò 
que “els de Sabadell cadascú va per eli”. .. 
Es això un defecte?

-No, al contrari. Jo cree que això és 
una virtut. És una virtut. La creació sem
pre és una virtut.

També opina que hi hauria d’haver 
més militància cornu entre tots. Que es 
peca de dur un reietô al cos...

-I amb quina perspectiva el veus, ara, 
el panorama cultural de casa?

-Amb més ambient de com el coneixia 
abans.

-Ets optimista dones?
-Sí, sóc optimista.
-Home expérimentât en el camp de la 

pedagogia, hauràs pogut tocar i respirar la 
situació educativa actual. I comparar-la 
amb anys anteriors, de quan tu exercies de 
mestre. Fes-nos, si et plau, una valoració.

-Hem d  admetre que ha canviat. La 
familia, les relacions humanes ho han fet 
canviar. I  aquest canvi jo cree que ha es
tât positiu. Abans Vaccès a les urúversi- 
tats era per a uns pocs i ara están plenes.

-Per atendré les necessitats que s’han 
de cobrir per mitjà de la leva Conselleria, 
és fk:il pensar que els recursos económics 
de qué tu disposes no són pas prou.

-Mai n hi ha prou. Però, mira, jo pue

"...jo pue direte que Sabadell és 
una de les ciutats que més diners i 
atencions dedica a la cultura per  
part de VAJuntament. "

dir-te que Sabadell és una de les ciutats 
que més diners i atencions dedica a la 
cultura per part de r Ajuntament. Tenim 
un grup descoles, biblioteques, unArxiu, 
dos Museus, un Teatre..., Tot el que això 
comporta és molt gran: serveis i manteni- 
ment, etc. No és pas poc. Caldria, és dar, 
disposar del doble de pressupost, però hi 
ha molts compromisos prioritaris que van 
sorgint i que requereixen, a vegades, de- 
dicar-hi més atenció que a d  altres. Això 
des de fora no es veu, però des de dintre, 
com hem dit abans, es viu.

-Hi ha molts buits per omplir, encara. 
Podries citar les necessitats més peremp- 
tóries.

-En tot hi ha mancanaces. Voldriem 
que hi hagués més biblioteques, més tea- 
tres, més sales, més de tot. perd no pue 
pas destacar-ne cap en singular.

-Es critica que l’Administracio en- 
vaeix terrenys professionals d’altri. Hi ha 
una mena de situació que sembla voler 
ofegar les iniciatives privades a canvi d’u- 
na participació oficial. Per exemple: sou 
editors, “empresaris” teatrals...

-Cree que 1’administració ha de co
brir unes necessitats. Aquests buits de què 
hem parlât abans. Puc dir, per exemple, 
que podria cedir-te el teatre La Farándu
la perqué tu Vadministressis i, a sobre, jo 
et col.laboraria amb una ajuda econòmi
ca. I  aixi, en tot. Però s’ha vist que les co
ses no són rentables; ens movem amb dé
ficits i aleshores les iniciatives privades 
no poden assumir aquests compromisos, 
fer-hi front.

-Es que la cultura no és, econòmica- 
ment parlant rentable. I per altra part no 
es pot regalar, vaja.

-Així és. Tant de bo que la iniciativa 
privada ho pogués endagar sense esperar 
que tot ho hagi de pagar 1’Ajuntament, la 
Generalität o el govern.

-A veure: 1’Ajuntament té un patri
moni de bens immobles com mai. La

y
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pròpia administració-serveis ocupa ja 
bona part d’ells. No has pensât que seria 
bo disposar d’alguns locáis per cedir-los 
^  usdefruit a entitats sòcio-culturals?...

-No ho crec. No hi podem pensar en 
això de cedir locáis com tu dius, perqué, 
mal va si una entitat no pot subsistir per 
si mateixa, encara que li caigui alguna 
ojuda aliena. Mira; tenim ara el Casal 
Pere Quart, el cual estará al servei de les 
entitats que vulguin fer-ne un ùs. Que 
d  un beai pugui fer-se’n un servei public 
per a totes les entitats, en aixd si que hi 
crec. Altra cosa, no.

-Qué et critiquen més de la leva Con- 
sellaia?

-No ho sé. Poden criticarse moites 
coses perqué no tot es fa  bé ni tampoc al 
gust de tothom.

Afegeix que hi ha critiques ben gra
tuites; criticar per criticar. Aprecia aque- 
lles critiques que s’acosten més a la veri- 
tat.

-A ben segur que haurás pensât en les 
coses que hauries volgut veure realitzades 
i que per mtHius múltiples no t’ha estât 
possible de fw.

-Com cadascú, tens moites idees que 
voldries veure plasmades, i no solament 
les prdpies sinó projectes daltres. Ara bé, 
no es poden pos realitzar totes les que un 
voldrm. Sí vull dir que el Casal Pere 
Quart ha estât una bella idea feto realitat.

-T’hauran vingut a exposar projectes 
i idees per parar un tren. Podries explicar 
les que recordes com a més curioses?

-Moites i de tota mena. Amb una ciu- 
tat com b  nostra, en surten de tots can
tons i naturalesa. . . I  no pue pas explicar
les, i menys aquelles que s6n més "curio
ses".

-Et veus obligat a dir més vegades 
NO que Si ?...

-No m’agrada dir No. Tampoc no 
pots pas dir sempre SI. Jo penso que el 
pare ha dajudar els seus filis,però no 
sempre els ha de tenir a la seva tutela.

-Hi ha els habituais critics “divins” 
que diuen que “la ciutat és grisa” compa- 
rant-la amb altres ciutats i amb altres épo
ques. Están equivocáis o no?...

Restaurant

-Jo no ho crec pas: al contrari, és 
una ciutat que té molt de color. I  m’ho 
corfirmen els que venen de fora precisa- 
ment... No cal pas citar rruissa coses, però 
tenim un Banc, una Caixa, un gran Club 
de Natacb, la U. E. S. (Unb Excursionis
ta de Sabadell)... i un llarg etcétera. A 
més, una ciutat tan rica de inqmetuds i 
dir que és grisa...

-Algunes vegades es pontifica, pejo- 
rativament, aixi: “Sabadell té el qué es 
mereix”... A part: qué li sob'a... o qué li 
falta, segons tu?

-Sabadell està ben assortida, ben 
equipada. És cert que tot és milbrable i 
hi ha coses que podrien perfeccionarse, 
és ciar.

-Alguna vegada, Isidre, hauràs pensât 
potser allò de: “Si lo sé, no vengo”. O de 
tirar la gorra al foc. O no ho has pensât 
mai?...

-Mai ho he pensât. El meu compro
mis el tenia ciar.

-Quan arribin les eleccions munici
pals, penses dir Piego. O bé: Jo seguei- 
xo.

-Ara no ho sé. Ni ho pue dir. Penso 
que quatre any s és poc i vuit any s està bé. 
Més de vuit anys crec que és massa.

-Aquest càrrec t’haurà exigit canviar 
alguns costums en la teva vida privada i 
familiar. T’ha résultat difícil renunciar a 
algunes d’elles? Alguna especialment?...

-Ho vam tenir ben ciar amb la meva 
companya, amb la quai fa  trenta anys que 
compartim la vida. A ella li haurà résultat 
més difícil que a mi mateix. Hem procu
rât, perd, que no ens trasbalsés massa. 
Procurem mantenir els nostres costums... 
Un d b  a la setmana ens reunim amb els 
amies a sopar i a parlar, a passar unes 
bones hores... Per vacances, anar a For- 
mentera, com sempre.

-A part de la teva dedicació al càrrec, 
pots practicar algún hobby, algún entrete- 
niment?

-Del meu, que és la ceràmica, quasi 
no pue fer res; em falta temps. Llegeixo i 
escric... Escric les meves coses i això em 
diverteix i m’ho passo força bé.

-Per acabar: La vida t’ha vingut de 
cara?

Encogeix les espatlles; contrau el bi- 
goti i deixa anar un si.

-I això que eli és Creu-(s)...

Inan Advocat

Telèfon 725 23 00 SABADELL
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P erfil

Configura la seva testa un flocall de cabells 
i un vigorós bigoti: tot, d ’un color de vori veli. 
En can vi, és cellanegre, com les faves...
Té la veu rogallosa.
“Charmant”.
“Bonvivant”.
Més que tastaolletes (i tastavins) és polifacétic: 
pedagog, pintor, ceramista, escriptor... 
i li agrada cuinar. (De sues, en sap la tira...)

Q üestionari "PR O U ST "

P C '

¿ i  ^
_________ (Del Ilibre "62 Ceballuts" -1984)

-El principal tret del meu carácter?
-Jo qué sé!
-La qualitat que prefereixo en un home?
-Si poi, i el deixen, que intenti compren

dre la realitat i sigui consequent amb ella.
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-Com que no hi ha cap mena de diferén- 

cia, exactament la mateixa.
-Allò que més estimo en els amies?
-Riure i plorarjunts, veure'ls, xerrar, viu- 

re amb ells i amb elles.
-El meu principal defecte?
-Si entenem per defectes èsser alt o baix, 

trist o alegre, prim o gros, intel.ligent o cult, 
pelut o pelat,..., si existeixen els defectes, 
els tiñe tots.

-La meva ocupació ¡»“eferida?
-Intentar VIVRE.
-El meu somni de benestar?
-PoderVIURE.
-Quina fora la pitjor desgrácia?
-Retornar políticament a l'any39:física- 

ment m'interessaria, però.
-Qué voldria ser?
-De petit, quan em preguntaven qué vol

dria ser quan fos gran, ja  no sabia qué 
contestar; ara em pregunto maltes vegades: 
qué seré quan sigui gran?

-On desitjaria viure?
-A qualsevol carrer i barri de Sabadell 

però en una casa de planta baixa i amb 
eixida.

-Quin color prefereixo?
-Tots.
-Quina flor prefereixo?
-Totes. De tant en tant tine necessitai d o 

lorar les gardénies i les magnòlies.
-Quin ocell prefereixo?
-No m'agraden els ocells.
-Els meus autors preferits en prosa?
-La tira, si només n'estimés un,fóra infi-

del amb la resta.
-Els poetes preferits?
-Andreu Vicent Estellés i Pere Quart.
-Els herois de ficció?
-Molts dels homes i les dones que surten 

a les obres de Jorge Amado..
-Les meves heroines de ficció?
-Madame Bovary, La Regenta i, en altre 

sentit, la Tia Tula (pobreta!)
-Els meus compositors preferits?
-Els Tartinis, Vivaldis, Albinonis,... fins 

arribar a Bach i tota una série de musique- 
tes relacionades amb moments emocionáis.

-Els pintors predilectes?
-La tira. Per raons sentimentals estimo 

Manolo, en Casas, en Nonell,...
-Els meus herois de la vida real?
-Tots aquells que sense saber-ho Iluiten 

les 24 hores del dia contra tôt tipus de re- 
pressiô. Repressiô que evidentment és sinô- 
nim d'explotaciô d'uns éssers humans con
tra els altres.

-Les meves heroines historiques?
-Totes aquelles que han Iluitati continúen 

Iluitant contra tôt tipus de repressiô.
-Els noms que prefereixo?
-Pepet, Maria, Joana,Ramon, Pau,Pere, 

Ton...
-Què detesto més que res?
-No detesto res; m'entristeixen moites co

ses.
-Quins caràcters histories menyspreo 

més?

-No en menyspreo cap. M'entristeixen 
tots aquells -i en s6n la tira-, que a més de 
reprimirse ells, tenen la mania de reprimir 
tothom, i disortadament, ho aconsegueixen.

-Quin fet militar admiro més?
-Cap ni un.
-Quina reforma admiro?
-Totes aquelles petites i quotidianes re

formes que faran que un dia arribem a ser 
Homes i Dones. Segurament será l'any 
13.524

-Quins dons naturals m'agradria tenir?
-No crée en els dons naturals. Cree que la 

cultura, Veducaciô, laformaciôrebuda, ens 
canvien fins i tot la mirada, Talçada...

-Corn m’agradaria mwir?
-Ràpid, en plenes facultats mentais i si 

pogués ser -que ja ho veig difícil-, fisiques.
-Estât present del meu esperit?
-Corn sempre, una mica angoixat, però 

anar-hi anant, anar-hi anant...
-Fets que m’inspiren més indulgència?
-Aquells que vénen per la manca de com- 

prensiô, que quasibé ho sôn tots.
-El meu lema?
- "Mai hefet allô que he vol gut, sempre he 

fet allò que he pogut, i aquell que fa  el qué 
pot no està obligat a més".

-Corn SÓC?

-Em trobo a migfer 
-(Nomilo acabo...)

En aquest Quadern queda reflectit l’ôbit de quatre artistes de casa que ens han 
deixat un testimoni viu amb les seves obres. I amb el seu bon record.

En aqüestes pàgines hi ha la seva presèneia artística que acompanyem amb 
l’expressiô del nostre condol.

Maria Teresa Bedós, Josep Martínez Romero, Ramon Folch i Roca i Gabriel 
Morvay descansen en la pau del Senyor,
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El "Llibre de Privilegis de la Universität de la Vila i Terme de 
Sabadell", de M- Jesús Espuny
per Pere Roca i Garriga

no vaig errat, fins que no apare- 
gué, pel maig d ’aquest any, el treball 
de Maria Jesús Espuny i Tomás, “Lli
bre de Privilegis de la Universität de 
la Vila i Terme de Sabadell”, teníem 
éditais només, pel que fa a obres d ’a- 
questa mena, el “Primer Llibre d ’A- 
cords del Conseil de la vila de Saba
dell (anys 1442 a 1472)”, que figura 
dins les publicacions de la Fundació 
Bosch i Cardellach am bdata de 1948, 
i els dos volums de les “Ordinacions 
de la Universität de la vila i terme de 
Sabadell” (1er. volum corresponent al 
segle XVI, éditât el 1968; 2n. volum, 
corresponent als anys 16(X)-1625, édi
tât el 1971), segons transcripció de 
mossèn Ernest Mateu, Arxiver M uni
cipal (l’ediciô corregué a càrrec de 
l ’Ajuntament de la ciutat).

L ’obra suara apareguda de M- 
Jesûs Espuny pertany, amb el nùm. 
VIII, a les esmentades Publicacions 
de la Fundació Bosch i CardeUach. La 
Caixa de SabadeU, que ja  havia pre
miai, l ’any 1985, el projecte d ’aquest 
treball, ha collaborai en l ’ediciô.

El volum en qüestió, d ’un total de 
242 pàgines, és reaiment important, 
tant pel seu contingut corn per la ma
nera d ’èsser exposada i tractada la 
matèria que li serveix de base. Des
prés d ’una Presentació que hi fa el Dr. 
Joaquim Cerdà Ruiz-Funes, catedràtic 
d ’historia del Drei i de les Institucions 
a la Universität Autònoma de Bellate- 
rra, 1’autora ens explica les causes de 
la formació del “Llibre de Privilegis”, 
els elements normatius que 1’integren 
i els criteris metodolôgics seguits en 
l ’estudi.

Seguidament estudia un a un -in

LLMtT
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extenso- els documents que el Llibre 
conté i que són, per ordre cronolögic, 
aquests: tres Privilegis de Pere III ( de 
2 8 .1 2 .1 3 6 7 ; de 3 0 .8 .1 3 7 0 ; de 
15.12.1376); Senténcia de l ’Infant 
Martí, de 25.2.1376; Concördia entre 
la Universität i el Paborde de Sant 
Salvador sobre el regadiu de l ’Horta 
Novella; Privileg! de Joan II, de 
12.12.1471; Privilegi de Carles I, de 
6.5.1553; Senténcia règia de Felip II, 
de 12.4.1592 i Privilegi del mateix 
monarca, de 7.9.1592; Concördia en
tre la Universität de la part forana de 
Terrassa i la de SabadeU; tres censáis 
d ’Hi senda Pública, del segle XVI; 
cinc P riv ileg is  de F elip  III (de 
13.7.1599; 19.11.1602; 23.9.1605; 
4.2.1609 i 26.2.1609); i finalment Or
dinacions de la Confraria de la Puris- 
sima Concepció, de 24.11.1609.

C o r r e r s i
\  A\da. Barberà, 6 - lei.  710 36 ^ Á  

SABADKII.

L ’obra acaba amb les notes que 
diríem de peu de pàgina relatives als 
textos estudiats i la relació de la bi
bliografia utilitzada per 1’autora en el 
seu estudi; i després de tot això, ve 
l ’Apèndix Documental (pàgines de la 
141 a la 232) el quai conté la trans
cripció literal de tots i cadascun dels 
documents del Llibre (redactats, uns 
en Uati i altres -els menys- en català), 
i l ’Index dels noms de persona que hi 
figuren.

Sense entrar en més details, ja  es 
veu que es tracta d ’una obra impor
tant que ve a enriquir la bibliografia 
historiogràfica sabadellenca. D ’ella 
en féu l ’elogi el Dr. Josep M- Font i 
Rius, catedràtic d ’Història del Dret a 
la Universität de Barcelona (Universi
tät Central, que en diem ara), a l ’acte 
de presentació de l ’obra de la nostra 
conciutadana, célébrât el 5 de maig 
d ’enguany al Saló de la Caixa de Sa
badell. Les paraules d ’aquesta recone- 
guda autoritat en la matèria, les troba- 
reu a la separata de la Revista “CES”, 
n- 41, on es reprodueix el text integre 
de la dissertació “Dret local a Cata
lunya: costums, usos i privilegis” que 
hi pronuncià l ’esmentat catedràtic, i 
que fa constant referència a l ’estudi 
de M^ Jesús Espuny.

(L’original del “Llibre de Privile
gis” es troba a l ’Arxiu Històric de la 
nostra ciutat i no era desconegut per 
cap dels nostres historiadors. Ara s ’ha 
posât, per dir-ho aixi, a l ’abast del 
public, interprétât degudament per 
una persona experta en aquesta matè
ria).

□

ARQUITECTURA D'INTERIORS 
DISSENYS A MIDA_________

RONDA ZAMENHOF N o 151 
T. 7265650 SABADELL
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Entrevista amb Josep M. Puigjaner

Dialogar sense rebaixar el nacionalisme
perjeron i Benavides

x \q u e s t  home senzill i d ’aparença 
tranquilla que ens rep a casa seva amb la 
naturalitat deis coneguts té un llarg histo
rial en el món de les lletres, tant com a es- 
criptor com de periodista (fou Director de 
“Mundo Social” i director de publicacions 
d’"Oriflama”). Com a escriptor ha fet an- 
teriors assaigs sobre el tema que ens ocu
pa en aquesta entrevista, les relacions en
tre Catalunya i Espanya, reflexions fetes 
sempre des d’una perspectiva entre huma
na i cultural (“Lletres apassionades a l’ho- 
ra de l’alba”, “Ser catalan, ¿qué es eso?”) 
que el caracteritzen i que están en sinto
nia, problablement, amb la seva pròpia 
psicologia. De manera voluntària ha vol- 
gut fugir de la politica en atansar-se a les 
qüestions implicites en tota anàlisi nacio
nalista, malgrat la dificultat d’aïllar una 
cosa de l’altra sense generar contradic- 
cions i un cert artificialisme asèptic. No 
obstant, en el llibre que serveix com a 
guia de la nostra conversa (“Catalunya- 
Espanya: ficcio i realitat”), considero que 
ha aconseguit un cert equilibri entre fac
tors psicolôgics, sociolôgics, culturáis i 
fins i tot paisatgistics (usant les seves prô- 
pies paraules) que converteixen aquest 
nou assaig en quelcom diferent, dins una 
linia que podriem anomenar pre-poh'tica.

-Quan parlem de les relacions entre 
Catalunya i Espanya, funcionem potser 
massa pels tòpics de sempre?. Qué manca 
per dir en relació al tema? El llibre intenta 
cobrir algún buit, enfocar la qiiestió des 
d’una perspectiva distinta?

-Ldgicamentpenso que no s’ha dit tot. 
La prova està en qué he intentât dir quel
com i si hagués hagut de repetir el que ja 
s’havia dit fins ara, no hauria escrit el lli
bre, ni perdut energies en aixô. S’han dit 
coses sobre les relacions Catalunya-Es- 
panya, s’han repetit molts tòpics; la gent 
viu una mica del tòpic, del perjudici, de 
tot allò que no cfavoreix les relacions ni 
l’entesa entre aqüestes dues nacions, per
qué s’ha de parlar de dues nacions, dues 
nacions que han de conviure dins del ma- 
teix estât, com Euskadi ha de fer-ho. El 
tema té moites vessants i es poden agafar 
les relacions Catalunya-Espanya des del 
punt de vista cultural, linguistic, politic, 
econòmic, . . . i  d’altra banda hi ha diver
ses aproximacions segons l’època. No és 
el mateix parlar de les relacions Catalun
ya-Espanya al segle XIX que al XX, en 
època de la II- República que ara, perqué 
les condicions, la demografia i moites co-

ses han canviat, de manera que sobre 
aquest tema sempre es pot i sempre s’ha 
d’intentar dir alguna cosa; d’altra banda 
és un tema que ens implica a tots perqué 
som a Catalunya i convivim dins l’Estât 
Espanyol, ...no  sé si convivint o co-exis- 
tint, però de fet som dins d’una organitza- 
ció juridic-politica que ens marca a tots 
per igual.

-Ha prêtés fer un llibre conciliador?
-He volgut, com deia l’Albert Manent 

r altre dia a "La Vanguardia’’, establir 
ponts de diàie g a Vestii de La peli de 
brau de l’Espriu i d’altres autors que han 
intentât agafar el tema i posar unes bases 
perqué la gent parli i no es baralli conti- 
nuament. Es cert que allò que hom sol 
veure dins els mitjans de comunicació és, 
més aviat, postures enfrontades: o bé per 
un cantó els "espanyolistes” o bé per 
V altre els "séparatistes”. Però cree que 
la gran massa se sitúa al mig deis dos 
pois oposaís; és a dir, hi ha molta més 
gent que no són ni una cosa ni l’altra; són 
catalans que experimenten en si mateixos 
aquesta doble pertinença: per un cantó a 
la nació catalana i per V altre V Estât es
panyol, per un cantó a la cultura i la llen- 
gua catalana i per V altre es troben im- 
mersos dins un bilinguisme, una situació 
bi-cultural. Això crec que ho viu V absolu
ta majoria. Aquest llibre va a la gran ma- 
joria, que experimenta aqüestes conîra- 
diccions internes que vénen de segles i 
que avui dia han près una forma determi
nada. No crec que ais independentistes 
els interessi massa el llibre, ni tampoc als 
espanyolistes. Els primer s se’l miraran 
amb distanciament: "mira, un més que in
tenta establir uns ponts de diàleg que són 
impossibles, perqué ja ho hem provat i no 
dóna résultat; més val anar de dret i pro
vocar la secessió o cercar una forma in- 
dependentista...”; i els espanyolistes di
rán que aixô és cercar tres peus al gai, 
que al catalanisme i la catalanitat no me- 
reixen el nom de nació, sinó que única-
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...lagentque s*interessa per viure el 
tema de Catalunya com una nació, 
i per portar-la fins el máxim de la 
seva potenciació com a poblé, és 
poca;...

ment són una variant dins V Estât espan
yol, i que això és fer volar coloms, i, per 
tant el menysprearan. En canvi, al seg
ment majoritari, crec que els potfer refle
xionar.

-Aquest gran segment està al mig per 
manca d’una posició concreta? És propi 
del taranná catalá èsser al mig, l’equilbri, 
la mí^eració?

-És una pregunta molt adient. No és 
fácil explicarse això, per qué la gran ma
joria se sitúa al segment rnés ampli. Jo di- 
ria que la consciéncia nacionalista d’una 
gran majoria de catalans no és massa 
profunda. Tampoc no diré que sigia del' 
tot folklórica i que s’acontenti amb posar 
la senyera V Onze de Setembre, però no és 
massa profunda; la gent que s’intéressa 
per viure el tema de Catalunya com una 
nació, i per portar-la fins el máxim de la 
seva potenciació com a poblé, és poca; no 
ens hen d’enganyar. A Catalunya no hi ha 
una consciéncia nacionalista profunda 
disposada a tot. Lamentablement no és 
així. Si la gent s’ho prengués d’una forma 
seriosa possiblement es trobarien unes 
vies politiques de solució més o menys sa- 
tirfactòria, no sé si dins d’Espanya o fora 
d’ella, O amb una altra fórmula d’Estât, 
però hom trobaria. La majoria aixô ho 
viu d’una forma molt superficial, molt 
epidèrmica.

-Som on som justament per això?
-Crec que sí. I perqué la situació de 

Catalunya s’ha complicat molt en aquest 
darrer segle; el procès demogràfic català 
ha estât d’assimilaciô de la gent vinguda 
de tot arreu d'Espanya, i aixô ha compor
tât molts sacrificis per a la nació catala
na, sacrifici d’anar fins al màxim d’allô 
que podria ser la potenciació nacional, 
fins a la recerca d’un Estât propi. Tinc 
gran admiració per la gent vinguda de 
fora perqué aquest pais és una conse- 
qüencia de tot aquest procès evolutiu que 
comporta les onades immigratòries d’a- 
quest segle, dels anys 20,30, 40,50 i 60; 
aixô ha fet un pais totalment diferent del 
segle XIX, en el que pràcticament tota la
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gent que hi vivía era nascuda aquí. Avid 
no és aixi, i fa  que aquest gran segment 
no vegi la qüestió nacionalista com una 
qüestió de tot o res, Ï  independentisme i 
r espanyolisme. A això podem afe gir-hi el 
tarannà català, més aviat assenyat... Allò 
que va dir en Vicenç Vives, que el poblé 
català basculem entre el seny i la rauxa, 
entre el sentit cornu i V arrevatament 
apassionat. Ens acostem més al seny i el 
tarannà català és més aviat conservador: 
“el país va bé, anem fent, l'economia do
mèstica ja funciona sificientment, no cer- 
quem problèmes” . . . i  el gran segment que 
dèiem, va per aquí. Però paral.lelament, 
hi ha un sentiment prefund i quan es toca 
una sardana o es toca Vhinme nacional 
català la geni vibra amb allói ho viu com 
a cosa seva, instranrferible i que no és 
compartida pels espanyols. Però potser 
no està disposât a anar al tot o res.

-En aquest sentit, sembla que els cata
lans bàsicament refermem la nostra iden- 
titat nacional només en moments de crisi, 
més que en el dia a dia. Sabem els cata
lans on anem?

-La veritat és que no ho sé massa si 
sabem on anem i crec que això interessa a 
poca gent. La majoria dels grans problè
mes que té la persona humana són viscuts 
també, desgraciadament, duna manera 
superficial. I  llavors intervenim en mo
ments “punta", quan passa una cosa 
grossa, quan se’ns ataca; llavors, la gent 
surt i es produeix el moment de rauxa, i 
podría passar qualsevol cosa, fins i tot, la 
proclamaciô de la independèneia enmig 
de la Plaça de Catalunya, però és un mo
ment “punta". Després cap a casa, i anar 
fent. Jo diria que no sabem massa on 
anem i els que haurien de saber-ho, que

*\„cap a on anem,,. No sé si 
tots els politics sahrien contes
tar amb precisw...^*
són més aviat els que condueixen el poblé, 
ho van improvisant a mesura que va 
veient corn evoluciona la societat.

-Al llibre intenta fer una anàlisi del 
tema que anomena “transpolitíca”; però, 
volguem 0 no, sempre hem de tornar a la
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' politica, som a les seves mans i en última 
instancia són els que diuen la darrera pa- 
raula. Què en pensa?

-Crec que si. (...). Els politics, potser, 
no és que no ho tinguin massa pensât... 
La politica avid es fa  dia rera dia, i dóna 
la impressió que el futur de Catalunya, 
aquest “cap a on anem”, s’anirà una 
nuca improvisant. Poe o molt, tots afir
men que Catalunya és una nació, tots va
len salvar el que és patrimoni d’allò que 
és el poblé català, la llengua i la cultura, 
valen crear una societat més o menys 
igualitária, on la gent es trobi bé i els 
problèmes fonamentals estiguin resolts; 
això iguala molt els partits. Però si els 
preguntes en última instancia qué fem de 
Catalunya, qué et sembla que será o qué 
hauríem de fer perqué fos allò que tu vols 
que siguí, crec que molts politics patina-

"Relativament parlant, anem 
endarrera, ”

rien perqué ja no sabrien qué contestar 
Catalunya, sí, és una nació, però, qué 
vols que sigui: una nació amb o sense es
tât, una nació dins l’Estat espanyol tal 
com ara és, una nació dins un estât no 
unitari, sinó federal, una nació dintre un 
conjunt de nacions d’Europa, indepen
dent d’Espanya,... qué voldries. No sé si 
tots els politics sabrien contestar amb 
precisió, i si no saben contestar ells, tam- 
poc no saben contestar els ciutadans,fent 
les excepcions que calguin. Ara, crec que 
algún politic més perspicag i reflexiu sí 
que ho té pensât qué voi fer.

-Vostè diu que da vaut aquest panora
ma hi ha dues posicions: els optimistes, 
que diuen que malgrat tot avancem, i els 
pessimistes, que diuen que el vaixell s’en- 
fonsa. També diu que som en una zŒia de 
maregassa en la que cal estar bombant 
constantement. Arribarem al segón 
mil.lenari encara bombant?

-La situació és aquesta, subjectiva- 
ment parlant: anar bombara aigua i din
tre d’un mar molt mogut, en régim de ma
regassa. Ho die des del pura de vista glo
bal. Aquí em sembla que em referia més 
aviat als aspectes linguistics i culturáis, 
però també es pot dir d’altres aspectes 
més estrictament politics. Quant a la llen
gua, hi ha els optimistes que diuen que 
ens hem récupérât, no hi ha dubte: han 
passât deu anys de vida democràtica, hem 
fet una Ilei de normalització lingüística 
consensuada per tots els partits que ha 
comportât unes estratègies de recupera- 
ció de la llengua que s’están portant a 
terme. Aquest és un punt en el que el go
vern actual ha tingut menys répliques i

critiques: ja  sembla bé el que es fa, no 
anem massa Iluny, ni s’actúa sense eficà- 
cia. I  llavors, un cop vist tot això, uns 
diuen “anem bé" i d’altres diuen “ens es- 
tem enganyant tots pie gats, això s’enfan
sa, anem endarrera”. Relativament par
lant, anem endarrera. No m’atreveixo a 
dir qui té raô, perqué en uns aspectes veig 
que avancem, per exemple en el coneixe- 
ment del català: si fem cas de les estadis- 
tiques del cens linguistic del 86 fet pel 
Centre d’Informació i Documentació de 
Catalunya, hem avançât perqué hi ha un 
93% de la població global que l’entén i és 
molt perqué fa  quaranta anys això no era 
veritat; un punt pels optimistes. Però els 
pessimistes diuen que malgrat que la gent 
l’entén, el parla, no l’usa i aixó tampoc 
no passava tant: hem anat endarrera. 
Abans no hi havia tanta barreja, ara hi ha 
molts mitjans de comunicació que escam
pen el castellò, com la televisió; és dar 
que també hi ha televisió en català i 
abans no hi era, però el resultai és que 
com la llengua habitual d’ùs, el català ha 
millorat molt poc o més aviat ha anat en
darrera de fa  deu o quinze anys. Quan es
coltes com parlen els nens de catorze 
anys que reben l’ensenyament en català, 
resulta que en grup ho fan en castellò.

-Ens falten mitjans de comunicació? 
És aquesta la clau, o és una autojustifica- 
ció?

-Amb més mitjans de comunicació, la 
llengua tindria un grau d’implantació 
més gran dins el conjunt social, però no 
podem establir un unilingUisme i deixar el 
castellò com a segona llengua perqué no 
hi ha els mitjans adecuats per això: no 
som un estât. Un estât pot fer les liéis que 
vulgui i pot manipular des del punt de vis
ta linguistic fins allá on vulgui, però no- 
saltres no podem fer-ho; som dins l’Estât

*\..no vull rebaixar el grau de 
nacionalisme en el diàleg.*^
espanyol i el català és oficial a Catalunya 
igual que el castellò. El català té darrera 
seu els instruments d’una Autonomia, 
però el castellò té els d’un Estât, i té, 
dones, una ppténcia molt gran dintre de 
Catalunya. Es fais el qué diuen alguns 
alustres defensors de la llengua castella
na, com el President de la “Real Acade
mia Española", Sr. Lapesa, o en Julián 
Marias que diu que el castellò ha estât 
persegua a Catalunya i que “hay una si
tuación de discriminación". Aquí el caste
llò té les vies obertes; però no té les ma- 
teixes facilitats que tenia abans perqué 
ara té una competidora, el català, que 
també està en la vida pública. No hem de 
negar que el castellò té més possibilitats
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d’avançar que no pas el català, que avan
ça contracorrent.

-Aquells “ponts de diàleg” encara son 
possibles malgrat aquesta anàlisi? Val el 
joc de “dominat-dominadOT”?

-Veig aixd molt difícil i aquests ponts 
són una mica idéalistes, però van d’ acord

"„.estem en una situado de 
dominació que la gran majo- 
ría del poblé català ha esco- 
l l i t J ^

al meu taranná també idealista. Seguiré 
fent-ho. Ara bé, elfet que al Ilibre i en al- 
tres ocasions hagi promogut V existéncia 
d  aquests ponts, no voi dir que "cfluixi" 
en el que considero que és essencial: no 
vull rebaixar el grau de nacionalisme en 
el diàleg. Que ningú no l’interpreti com 
una forma de rebaixar les exigències na- 
cionalistes. Si vull un diàleg és perqué no 
veig la possibilitat de proclamar la inde- 
pendència demà passât. Estic d’acord 
amb allò que deia en Carles Cardó (...) 
quan deia que la independència es pro
clama i es defensa amb les armes i tot el 
que no sigui aixd, deixem-ho córrer. Al 
pals, en conjunt, no estem en disposició 
de fer aixd. La situació és que som dins 
r Estât espanyol, hem acceptât una Cons- 
titució, ens hem auto-donat un Estatut 
d  Autonomia, i daqui s’ha de treure el 
màxim profit i ho farem si establim uns 
ponts de diàleg que no solament elsfacin 
servir els politics, sinó també la població. 
Intentem dialogar amb el "dominador” 
(acceptem que estem en una situació de 
dominació que la gran majoria del poblé 
català ha escollit; no ens enganyem), 
perd fem-ho duna forma intel.ligent: no 
ens barallem sempre i cerquem la forma 
de donar a conéixer Catalunya com a 
país amb una llengua, que voi ser una na
ció; parlem-ne amb els espanyols (...) i 
anem a treure el màxim profit. I si daqui 
20, 40 anys arriba una situació de més 
maduresa on el poblé català es pugui au- 
todeterminar... Però no podem fer-ho 
demà passât perqué seria un miracle i un 
fracàs. Respecto i admiro ais que están

mantenint en aquest sentit postures més 
radicals, perqué en una societat ha dha- 
ver-hi de tôt i és possible que la societat 
catalana avanci més si hi ha qui va en 
punta i arrossega els altres, perd el meu

dependentistes; en canvi de les reflexions 
del Ilibre no: están plantejades des dun  
punt de vista dialogal i la reflexió nacio
nalista també s’alimenta d  aquest tipus 
de reflexió.
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paper, no és aquest, és el de dir "procu- 
rem que no ens posin pals a la roda, i si 
en comptes de posar-nos-en deu ens en 
posen tres, treballem per aixd”.

-El Govern de la Generalität funciona 
en aquesta línia?

-El Govern de la Generalität és possi
bilista en les seves actuacions i fa el que 
creu que és possible fer en aquests mo
ments: ho farà millor o pitjor, però s’ha 
proposât unes determinades fites amb 
realisme. Un Govern ha d  èsser això, no 
pot fer proclames agosarades i tenir la 
gent en ebullició i després no poder com- 
plir perqué no hi ha les condicions objec
tives per fer-ho; això seria totalment 
irresponsable per part de qualsevol go
vern.

-De tota manera, necessitem d’aquells 
altres més radicals?

-Si perqué sovint aixequen la cons- 
ciència nacional de la majoria en fer-los 
pensar; almenys susciten la reflexió i la 
presa de posició i això fa  avangar. Però 
la meva postura també ho fa  perqué lli- 
bres aixi no són "tebis” : hi ha unes exi
gències de fons que poden ser motiu de 
reflexió nacionalista. Les postures inde- 
pendentistes que mouen un déterminât ti
pus de gent d  aquest segment tan gran, no 
mouen d  altres perqué es malfien dels in-

-Europa ens ajuda o és un “perill”? 
Serà més difícil Iluitar “contra” Espanya i 
“contra” Europa?

-El problema de la forma politica que 
la realitat nacional de Catalunya ha d a 
ñar prenent pel seu pie desenvolupament, 
Europa no ens la donará: ells no tenen la 
fórmula. Ni la donará ni la voldrà donar; 
l’Europa actual s organitza per Estats i si 
dins els Estats hi ha uns problèmes d  or- 
ganització jurídico política i d’assumpció 
de llurs nacionalitats, és quelcom que han 
de reso Idre els propis Estats. Ara, Europa 
també és la de les regions econdmiques. 
El diari davui diu que Pujol pot èsser 
President -ara en sembla que és vice-pre
sident- d’un organisme que és corn una 
confederació de regions econdmiques eu- 
ropees. Això té una significació perqué ell 
té una representativitat cUns d  un organis
me europeu, que li ve dèsser President de 
Catalunya, també de représentant d  Es
panya. Això voi dir que pot explicarse 
allá i dir que som una nació, un poblé que 
en un moment déterminât tindriem unes 
aspiracions de configurar un Estât dins 
dels Estats europeas. Europa en aquest 
sentit pot ajudar. Però a la immediata, els 
organismes decisoris de la Comunitat Eu
ropea están basats en una estructura esta
tal.

□
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De Sabadell i el seu rodai

E1 Mas Oller i El Coll
per Joan Ahina i Girali

U>na peça de terra ben correntment es- 
mentada des del segle XIV, i de la qual es 
troben encara referències a principis del 
segle XDC, és l’anomenat mas Oller.

La primera referència que n’he trobat 
és de 1383 (l’Arxiu Historic de Sabadell 
és escás en documentado anterior a 
aquesta data); "in loco vocato ad mansum 
Oller" ens diu un document d’aquest any. 
Una de les darreres referències que n'he 
vist és del 1828, en un document que par
la d’unes cases “en lo carrer de la Salut, 
de pertinenga del mas Oller" .

De la diversa documentació vista es 
poden bé deduïr els termenals d’aquesta 
masada.

A Uevant, la Plana de les Rodes, ac
tual carrer del doctw Xercavins, era enca
ra de pertinença del mas Oller; "la Plana 
de les Rodes, anttgament del mas Oller" 
ens diu un protocol de 1850. A migdia 
termenava amb el carni de Caldes, acmal 
carrer de la Salut, "in loco vocato lo mas 
Oller, a meridie cum camino regio de Sa
badell a Caldes", diu un document de 
1658 i ho repeteixen molts documents 
posteriors. A ponent, amb el carni de Sa
badell a Manresa, actual via de Massagué, 
“mas Oller, ab occidente cum via publica 
de Sabadell a Minorise", diu un docu
ment de 1586.1 que ostava tocant la plaça 
de r  Angel nes ho recorda Miquel Carre
ras qui en els sens “Elements” ens diu: 
"L’antic mas Oller que s’extenia per la 
banda de tramuntana de I’antiga pobla- 
ció, començant gairebé en terrenys de 
r actual plaça de l’Angel". A  tramuntana 
termenava “Cum camino per quem itur de 
l’Espirali al Ripoll", actual carrer de Vi- 
larrubies, corn ens diu un document de 
1704 i molts d’altres.

El mas Oller es coneixia també amb 
el nom de “El Coll”; "in loco vocato ad 
Collum" diu un document de 1383.1 un 
altre de 1674 ens confirma aquesta doble 
denominació: “lo mas Oller, olim vero lo 
Coll, a àrdo  cum camino quo itur de Mo-

MON1STROL
Passeig de la Plaça M ajor, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL

nasterio Fratrum Caputxinum ad flumen 
rivi Pulii".

Es fa difícil d’imaginar-se un coll, 
amb el concepte actual, en una plana com 
la que presenta aquesta contrada; però la 
documentació és ben concisa: “ad Co- 
lum" 0 “al Coll", diuen una munió de do
cuments.

Diverses i ben variades, des del segle 
Xrv fins a darreries del XVIII, són les re
ferències que es troben d’aquesta doble 
denominació; una de les més tardanes, de 
1778, diu: “en el Hoc dit lo mas Oller, 
olim lo Coll".

De cap d’aquests dos noms no ens en 
queda record en Tactual nomenclatura ur
bana.

Un bon aplec de carrers están com- 
jìresos actualment en les terres que foren 
del mas Oller. Vegem algún detail de cada 
un d’aquests carrers.

Carrer d’en Bufi- Aquest era possi
blement el tros de terra del mas Oller més 
cap a llevant. Va començar a formar-se 
corn a carrer el 1846, corn es pot llegir en 
una escriptura d ’aquest any que diu: 
“Aleix i Josep Bufi, de Matadepera, fan 
unes cases al carrer que ha de passar del 
Carreo Santo (cal recordar que el Cemen
tili era aleshores al TaulO al carrer de la 
Salut". Com veiem, aquest carrer ha man- 
tingut sempre el nom dels sens primers 
habitants.

Carrer del Dr. Xercavins- El carrer de 
la Roda o de les Rodes s’anomenava fins 
Tany 1930. “El camp de les Rodes de’n 
Quaranta", diu un document de 1822. 
Posteriorment es troben moites referèn
cies que ens parlen de la Plana de les Ro
des. El nom li venia, amb tota probabili- 
tat, per haver-hi instai.lades, quan era ter
ra campa, rodes de corders, corn ens co
menten Joan Farei! i Agusti Masvidal en 
el seu Ilibre “Tipus populars, feines i ofi- 
cis”.

Carrer de la Soledat- Sembla que el 
seu nom primitiu era carrer del Carme. Un 
document de 1829 parla d’un “tros de ter
ra, a sol ixent ab lo carrer del Carme, de 
pertinences del mas Oller’’. Diversos do
cuments posteriors, el més veil és de 
1849, ens parlen ja del “carrer de la Sole
dat, abans del Carme".

Carrer del Vapor- Miquel Carreras, en 
els seus “Elements”, ens diu que “el 1839 
es va posar una máquina de vapor a la fá 
brica de Josep Formosa, instal.lada al 
cantó deis carrers del Vapor i Manaut i el

nom va passar al carrer que aleshores no 
en tenia”. Més d’una vegada es troba 
aquest carrer esmentat com a “carrer del 
Vapor d’en Formosa".

Sembla que aquest carrer va formar
se el 1832 ja que en Tacta de la reunió de 
TAjuntament del 6 de març d’aquell any 
s’hi diu: “per quant se acaba d’obrir una 
travessia que passa des del carrer de la 
Salut al de Sant Honorât".

Hi havia anys enrera un “corraló”, jo 
encara el recordo, que anava des del car
rer de la Salut fins a Textrem de ponent 
del carrer Manaut. Aquest “corraló”, corn 
se’n deia correntment, ens el descriu un 
document de 1828, (inexistent encara el 
carrer del Vapor): “en lo carrer de la Sa
lut, de pertinença del mas Oller, una casa 
que cfronta a migdia amb el carrer de la 
Salut i a ponent amb el carrer o passadis 
per anar a les cases den  Manaut". Ens 
deia Joan Montllor i Pujal en una seva 
nota a “Sabadell” del primer de gener de 
1946, que “a la placeta del “corraló" hi 
havia el joc de la pilota" ; aquesta placeta, 
a Textrem de ponent del carrer Manaut, 
està avui emparedada.

Carrer del Convent- Una escriptura de 
1658 ens parla del “Hoc dit Mas Oller, a 
ponent amb el comi que roda la vila i que 
va al monestir de Sant Francese dels Pa
res Caputxins”. El carni que roda la vila, 
en el segle XVII i com ens diu Carreras: 
“sorda del Portai de Barcelona, passava 
pels que serien carrers de Sant Roc, Safa- 
reig. Sant Feliu, Font, Basses (després 
Escola Industrial), Vails, Bolsós (després 
Via Massagué), Sant Francese, Convent, 
Cape Hans (després Sant Domènec) i de'n 
Cabot (després Sant Joan), per a acabar 
en el Hoc de sortida" ; el carni “que va al 
Monestir dels Pares Caputxins" no era 
més que Tactual carrer del Convent.

Ravals- Que els Ravals eren en terres 
del mas Oller ens ho diuen una bona pila 
de documents. Un de 1595 diu: “en el Hoc 
dit abans lo mas Oller, ara lo Rovai de
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Una roda de corder del segle XV (Museu d'Art de Viena)

Manresa".
Poca cosa vull dir dels Ravals sino re- 

metre el lectOT a l’article de Joan MontUor 
i Pujal publicat a “Alba” el març de 1950 
i reproduit al “Quadem d’Arxiu de la 
Fundado Bosch i Cardellach”: “Escrits de 
Joan Montllw i Pujal, n® II”.

Corn el mateix Montllca- ens diu en un 
altre article, “El racó de la Mare de Déu 
de les Neus” publicat a “”Alba” n® 6,: “El 
tipie racó format per can Salt i can Muxí 
desapare gué r  any 1 o2  del presera segle 
quan l’Ajuntament feu derrocar dites ca
ses veines: les de Josep Blanc i Muxi i la 
de P ere Torres per comunicar el Raval de 
Fora el carrer Convent" .

Tots els carrers dels quais hem parlât 
fins ara tenen la direcció tramuntana-mig- 
dia. Si execeptuem els dos carrers que ter- 
menaven el mas Oiler, per tramuntana el 
“camide I’Espirall al Ripoll", actual car
rer Vilarrubies, i per migdia el "cami rei- 
al de Sabadell a Caldes", actual carrer de 
la Salut, no ens queda més que un sol car
rer en direcció ponent-llevant: el carrer de 
Sant HoiwraL

Al parlar d’aquest carrer donaré un to 
més personal a aqüestes notes. Fa setant 
dos anys que vaig néixer, i encara hi vise, 
en una casa d’aquest carrer. El 18 de se-

tembre de 1833 i davant el notari Fran- 
cesc Vilador, Honorât de Puig i de Deu, 
vei de Barcelona i legitim successor de la 
casa de Calders, va establir en enfiteosi 
perpétua a Jaume Alsina i Vilamorós, el 
meu rebesavi, “to oque II tros de terra 
campa que conté de ample cinc canes i 
dos pams de llar g o fondo vint i tres canes 
i cinc pams... termenant a migdia amb el 
carrer de Sant Honorât..." ; se’n pagà una 
entrada de “vuitanta i cinc lliures, dotze 
sous i nou diners moneda catalana" i 
queda va subjecte a “pagar tots anys per- 
petuament al senyor Establient i ais seus 
la quantitat de tres lliures, set sous i sis 
diners moneda catalana en lo dia primer 
de agost...”. L’escriptura notarial acaba 
dient: “per lo Adquisidor, que ha expres- 
sat no saber de escriure, de són consenti- 
ment firma lo primer de dits testimonis 
Camil Mimóf^ract. en Notoria".

Sembla, dones, que aquesta casa és de 
les primeres del carrer i que el carrer es 
començà a edificar ais volts del 1830. El 
nom li ve del que era propietari deis ter- 
renys. Honorât de Puig i de Deu.

□
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E1 Ghiado
per Ricard Calvo i Duran
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"Novolverá, 
Lisboa antigua y señorial, 

a ser morada real, 
a su esplendor feudal..." 

(Vella cangó popular)

u >n bon dia, un fraret franciscà del segle 
XVI va decidir de penjar els hàbits i dedi- 
car-se al teatre. Va fer d’actor, de ventri- 
loc, i va ser autor dramàtic, molt popular 
al seu temps pel seu tarannà, profunda- 
ment humà, i per les seves facècies. 
L’Antonio Ribeiro Ghiado avui té a Lis
boa, al bell mig del barri que ha près el 
seu cognom, una estàtua tostemps conde
corada per la matèria fecal de successives 
generacions de coloms.

Una altra estàtua, de bronze, erigida a 
Fernando Pessoa prop de la terrassa del 
Cafè Brasilaire del carrer Garrett, dona 
carácter al barri. Però, sobretot, el Ghiado 
té una colla d’ombres, de fantasmes que 
conviuen amb el pintoresquisme dels seus 
carrers sempre plens de gom a gom; 
d’ombres de personatges que hi han viscut
0 bé hi anaven a conspirar, a discutir, a 
estimar, a exhibir-se, a odiar, a somniar, 
0, potser només a xafardejar. Qualsevol 
racó del barri, cada llamborda dels seus 
carrers, serva el ressò de Guerra Junquei- 
ro, d’Alamada Negreiros, d’Eça de Quei- 
rós, de Gesàrio Verde...

Barri literari, dones, mena de Quartier 
Latin de Lisboa, el Ghiado fou, ben bé 
fins el 1950, una Meca per als in
tellectuals: can Bertrand, la velia -illus
tre- llibreria; el Borges, l’hotel dels lite- 
rats; A brasileira, el veli cafè, tan inhòspit
1 tan acoUidor a la vegada; can Ferrari, la 
pastisseria en el paper timlM̂ at de la qual 
escrigué Pessoa molts dels seus poemes; 
els antiquaris; les botigues de gravats ro- 
màntics, de velles postals, de mapes an
tics, de rarissimes edicions de l’avant- 
guarda portuguesa; les cases de modes; 
els argenters; els tendereis dels drapai- 
res...

Gentre mercantil de la capitai, el Ghia
do posseeix un meravellós ascensor, dis- 
senyat per Eiffel i dit de Santa Justa, que 
uneix dos carrers de nivell diferent; giny 
des del qual hom pot dominar tot el marge 
dret del Tajo. També té la casa Batalha, 
una tenda amb 354 anys d’historia, i im-
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portants establiments comerciáis, Ghiado i 
Grandella, i els famosos magatzems Pia
do.

Gonjunt urbam'stic, nascut dels somnis 
neoclàssics del marqués de Pombal des
prés del terratrèmol del 1755, va des de la 
Praça do Gomèrcio a la do Rossio, atreso- 
ra indrets tan estimats pels seus ciutadans 
corn Sacramento i Gruxifîxo, es vertebra 
entom dels carrers comerciáis do Garmo, 
do Ouro, d’Augusta i da Prata, i arriba 
fins la Rua do Alecrim, i, a tot estirar, el 
moll del Sodré, tot albergant esglésies; 
placetes amb monuments a illustres 
avantpassats dels lisboetes d’avui; la Fa- 
cultat de Belles Arts; les casernes de la 
Guàrdia Republicana; el Museu d ’Art 
Gontemporàni; oficines de grans compan- 
yies financeres, navilieres i d’asseguran- 
ces; l’arxiu Valentim de Garballo, fons 
fonogràfic de música portuguesa antiga; 
edificis histories, gairebé tots bastits des
prés del terratrèmol del XVIII...

Barriada -amb la Baixa i l’Alfama-

plena de saudade, d’un romanticisme dolç 
i trist a l’ensems, d’aiguardent, de bacallà, 
de baladrers, de cafetins recòndits, de co- 
merços humils, d’enllustradors de sabates, 
de façanes tronades, de joieries sumptuo- 
ses, d’olor a sardines, de vi, de tramvies 
anglesos, de llambordes, de venedors de 
lotería, de vida pel carrer...

Patrimoni de la humanitat. Per dret 
propi. Sense nécessitât que ho proclamin 
les “patums” de torn ni que les agèneies 
de viatges ho imprimeixin als seus pros
pectes, el veil Ghiado és la memòria de 
Lisboa: de la Lisboa antiga i senyorivola 
de Gástelo Branco, de Saramago i d’Oli- 
veria Martins, de la Lisboa Baixa. Amb 
certesa, tal corn ho canta l’Amàlia Rodri
gues.

Aquest estiu hi hem estât. Hem tingut 
el goig de pendre cafè al Brasilaire, de vi
sitar les seves magm'fiques llibreries, de 
tastar els pastissos de can Ferrari, d’admi- 
rar els seus aparadors, de seure a les seves 
terrasses, de heure vinho verde, de pujar 
als seus veils tramvies, d’escoltar fados, 
de poder -quin privilegi!- enraonar amb 
els seus il.lustres fantasmes...

I, just quan fa quinze dies que Them 
deixat, el cremen, ens el cremen. Per ig- 
norància, per imprudèneia, per incons- 
cièneia... o per mala llet, tal corn diu el 
Serrai Tal com ho cremen -ens ho cre
men- toL

El foc ha començat als magatzems 
Grandella. Les persones que ho han vist 
parlen de finestres de les plantes comer
ciáis obertes -¿per tal de facilitar el tiratge 
de les flames?-, de servéis de seguretat 
que no han funcional de vergonya, de mi
sèria...

Parlen d’un mort, de quaranta ferits, 
de milers de persones sense llar i sense 
feina, de més de cent mil metres quadrats 
de cendra... Segurament que algú deu es- 
tar-ne molt contení però nosàltres estem 
emprenyats, molt emprenyats.

No sabem si mai tomarem a Lisboa. 
Potser, si hi tomem, el Ghiado ja I’hauran 
reconstruit d’una manera o altra; però el 
“nostre”, el de Tantiga casa Batalha i dels 
senyorivols fantasmes, ja no el podrem 
petjar mai més.

L’ombra de Pessoa, tot passejant pel 
carrer Garretl aquest estiu ens deia: “Si el 
cor es posés a pensar, s’aturaria”.

Agostdel 1988
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Râmon Folch i Roca (Sabadell 3-X-I923 / Barcelona 9-IX-1988)
per Jaume M er codé i Vergés

R .amón Folch ha estât un esperit in
quiet i ardit, La seva vida ha estât una 
constant Uuita per assolir el cimals.

Un dels seus propôsits era veure 
culminât un gran anhel:
L ’Escola Superior de 
Disseny Tèxtil. A ella 
havia dedicat anys i 
apanys. Era la seva gran 
iUusió, la seva gran Uni
ta. Quan ja havia fet 
quasi tot, donar-li la de
finitiva culminació del 
seu projecte, ha vist se
gada la seva vida. Ha 
deixat l ’obra fêta sense , 
però, poder-ne gandir el 
final. No ha estât pas 
una frustració. Tot al 
contrari.

En Ramon Folch, 
com és sabut, fou un ar
tista pintor, d ’una sensi- 
biltat extrema. Llegà el 
seu art en obres que de- 
mostren plenament el 
domini de l ’ofici, i la co- 
municació profunda però 
eloqiient, d ’aquest art 
que el sadoUava.
Cal només observar la 
tela que obtingué el se- 
gon Premi del Saló Bie
nal de SabadeU del 1955, 
existent en el Musen 
d’Alt de la nostra ciutat, 
en la que constata un ex- 
pressionisme agre i cri
tic, amb la visió buscada 
però -no rebuscada- 
d’uns músics ambulants, manifestada 
amb un dramatisme i una parquetât de 
color que expresa fidelment el sentit 
tràgic de la vida, temes dels quais s’hi 
sentía visiblement compenetrat.

Per aconseguir matricules d’ho
nor a cada curs a l’Ëscola Industrial 
d’Arts i Oficis, obtingué beques i fou

pensionat diverses vegades, essent 
l ’Institut Francés qui li otorgà una per 
estudiar a Paris, i que li fou prorroga
da per l ’AJuntament de Barcelona.

Foto: "MAGAMA"

bi la idea de crear una Escola de Dis
seny Tèxtil de Catalunya. Tasca en la 
que s’hi abocà plenament amb totes 
les consequències. I no li fou pas fá

cil, hagué de batallar fer- 
mament superant nom- 
broses dificultáis, però 
gosant també d’adhesions 
importants i estimables.

L ’Escola va iniciar la 
seva singladura allá l ’any 
1966. Des d’aleshores no 
va parar de tirar endavant 
obsessivanient i incansa
ble la seva bella idea.
Mai va defaUir. Era cap- 
devanter de mena.

A part de la seva obra 
pictórica, es dedicà tam
bé a la decoració i publi- 
citat, però una de les fa
cetes en la quai es distin
guí extraordinàriament 
fou la ceràmica, culmi
nant amb la Taula d’O- 
rientació de la Mola de 
Sant Llorenç del Munt, 
obra que li donà renom i 
notorietat, en tots els mé
dis informatius del nostre 
pais.

En Ramon Folch i 
Roca però ha estât, reai
ment, el Pare de la nova 
escola de Disseny Tèxtil. 

EU està al Cim.

□

Residi també a Bèlgica i Holanda.
I va èsser a la capital francesa on 

va quedar captivât per la gran possibi- 
litat que li oferia el món del disseny 
tèxtil. La moda es mitificava pel feno- 
men Cristian Dior. En Folch s’hi senti 
atret i s’hi Uençà a cor obert.

Coratjôs i creatiu com era, conce-
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G abriel M orvay,
per Antoni Angle

l'artista  polonés ab sen t i present,

Eeia un pareli de dies que jo havia arri- 
bat a París, a mitjan Octubre de 1959, i en 
Manuel Duque em va presentar Gabriel 
Mwvay, un pintOT polonés; excepte en 
Duque, era el primer pintw que jo hi co- 
neixia, ja que al barri de Saint-Germain, 
fins llavors, fora dels veins, sols hi havia 
vist estudiants deBelles Arts, d’arquitec- 
tura o bé de medicina.

El pintor Manuel Duque sabia tot el 
que passava a Saint-Germain i em va invi
tar a acompanyar-lo l’endemá per visitar 
en Gabriel, el qual ens ensenyá els seus 
dibuixos sobre paper pautat i aprofitat de 
les caites corrents. La impressió rebuda 
davant d’aquells paperots em va exaltar 
profundament, tot i que allá, des del pri
mer moment, els impactes i sorpreses ha- 
vian estât violents. En Duque era un cap- 
davanter de la pintura, i, a mes, les gale
ries prestigioses exposaven les obres més 
importants del moment.

L’obra del polonés em va semblar el 
crit d’un dolor expressat clarament, una 
obra feta sense cap Ilei coneguda. Aquells 
gargots suposaven un llenguatge nou i re
cordo que en la primera carta escrita a Sa- 
badell als meus amies, vaig fer saber que 
havia conegut un pintor extraordinari, 
jove i pobre, el més nécessitât de tots, que 
vivia en una habitació deixada per aigu, i 
afegia que si un pintor eminent restava 
oblidat, jo poques oportunitats podia pré
tendre, i aleshores el meu viatge seria in
útil, pensant de bona fe estar voltat d’una 
pléiade per descobrir,

Amb el polonés ens vam anar veient, 
i em va explicar que feia poc que s’havia 
escapat d’una excursió organitzada a 
Polonia per alumnes de Belles Arts, i que 
es quedaría a Occident. Tenia el carácter 
que tots li hem apreciat; ofería amistat i 
confiava lleialment en aquest lligam afec- 
tuós.

Més tard, en Josep Llorens i en Llo- 
renç Balsach el van conéixer i, ben im-

pressionats del seu treball, li adquiriren 
diversos dibuixos que, quan els veig avui, 
em revifen l’admiració.

Jo vaig trobar un lloc apropiat als 
meus récuras a Romainville, i en Gabriel 
a Puteaux. És a dir, tots dos vivíem uns 15 
km. Iluny, i, malgrat la distància, ens re- 
trobàvem periôdicament.

El nostre treball s’anava desenvolu- 
pant per separat; en Morvay obtingué una 
situado econòmica, i fóu considérât. El 
nostre barri continuava essent Saint-Ger
main, on el meu amie era admirat per la 
seva obra i hi ressaltava pel seu diseurs 
subjugador i exòtic, d’un país d’Europa 
que havia perdut la guerra contra el poblé 
vei i que ara estava invadit pel vei de Paî
tre costat. Morvay era valent i capaç de 
sacrificar-se; a més d’aquest tret original, 
tenia una estranya intuíció: com si el mon 
no estigués acabat, excloïa el que es tenia 
per cert, ja que fora repetir el que thotom 
sabia, i filosofava que la humanitat, acos- 
tumada a la pau perllongada, oblidaria el

respecte per a l’heroi i la fratemitat entre 
els miserables. Generalment es comporta
va amb respecte i eludia les polémiques, 
però s’encarava als tossuts quan el contra- 
deien.

Els dos amies de Sabadell van tornar 
a París, i en un d’aquests viatges també hi 
vingué en Bermudez; tots van conéixer 
Wladimir Slepian, i, en l’interval, jo escri- 
via a tota la colla que havia quedat al meu 
poblé les incidéneies de la meva estada a 
la capital de Franga. D’aqui ve que, a l’es- 
tiu, féssim una acciò pictórica conjunta, 
encara que seguidament les relacions ar
tistiques amb Sabadell s’acabaren. A no- 
saltres dos, a Franga, ens quedaven altres 
companys i el recurs de pintar. Treballá- 
rem més que mai; el recolzament de la 
seva amistat em va ser necéssaría, i la 
confianga dipositada pel crític Courtois 
ens valgué noves coneixences.

Durant els anys que vaig passar a Pa
rís s’esdevingueren moites coses, i en 
Morbay i en Balsach continuaren una 
bona amistat Des del primer dia que el 
pintOT polonés arribá a Sabadell, en Llore- 
ng li oferí la casa i hi trobà sempre hospi- 
talitat i afecte per part de tota la familia. 
En Lloreng Balsach i en Josep Llorens fó- 
ren els seus padrins de boda.

A la vora d’en Morvay tothom s’ha
via d’interessar per la pintura; produia 
moites obres que, sense ornaments aliens, 
arribaven a agradar. A la seva personalitat 
singular, i Iluitant per la possible creado, 
Morbay escalfava mostrant coses noves. 
Enraonant, també tenia punts de vista par
ticulars i el seu pintar i parlar la mateixa 
atracció peculiar; havia resseguit moites 
pinacoteques i simples exposicions. Dotât 
d’inteligéneia i erudició, perqué li agrada
va llegir i viatjar, ens cementava el seu 
peregrínatge i ens sorprenia amb observa- 
cions inusuals. Deia que no valia la pena 
considerar les coses ordinàries, enemic de 
les coses corrents, i protestava de la publi-

casa vostra
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citât interessada, de la falmcacio fraudu
lenta a la quai es lliuraven alguns pintors 
considérais, i de llurs otwes deixades a 
mig fer. Igualment l’escoltàvem admirais 
del que havia descobert en un llilM-e, vist 
en una pel.licula o bé en un simple partit 
de fútbol, i sobretot, quan fôu més gran i 
amb més coneixements, ens estranyava el 
que ens deia dels costums dels diferents 
pobles d’Itàlia on havia viscut. Hi havia 
també llacunes de la seva vida, de les 
quais mai ningù no en sabé res; havia es- 
borrat els m ^s moments ja que li repug
nava inspirar qualsevol pena.

En pintar, deixava que les pinzellades 
es veiessin sobre la tela, gruixudes i mai 
més llargues de 6 cm., repassant amb gran 
cura tota la superficie del quadre, i sense 
traços c(Mitundents, insistint terriblement 
ais Uocs que creia convenient, servint-se 
de tons opacs per acabar-ho més enllà 
dels reflexes epidèrmics. Es deia pintor a 
I’oli orgullosament, contra les aplicacions 
materials modernes, si bé havia fet una 
gran producció d’aquarel.les i tèmperes. 
Les seves obres informais ressaltaven per 
la voluntat desenrotllada sense cap idea 
preconcebuda; era la pintura per la pintu
ra, i sols pel treball aconseguia composi- 
cions rotundes, rares i magnifiques. Si 
faig servir els màxims qualificatius és per
qué, en les meves limitacions, crée que en 
Gabriel és el millor pintor que jo he cone- 
gut; veient els seus quadres em semblava 
que s’havia oblidat dels recursos que se 
solen tenir a mà per crear en l’entreteixit, 
tal com jo ho havia admiral en els mestres 
de la pintura, pensant que el mestratge 
sols pt^ia ser conduit per la inspiració.

Vers l’any 1964 començà pintar del 
natural; cada obra fou mimada sense evo- 
lució estilistica de conjunt; una a una fou 
soferta per ella sola i les coses plasmades 
també es veieren rares, corn acabades 
d’inventar. L’interès per la pintura pura hi 
fou sempre per sobre de la interpretació 
del model, però ningù que no fos eli podia 
imaginar-se abans aquelles còpies de co
ses fetes a la seva mida. Allá on calia pin
tar fil d’or, una mà fina, la finestra oberta 
0 bé la llum d’una taronja, hi havia una 
ombra brunyida, una mà per estimar, blau

CAU D’ART 
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per dir que hi havia cel o bé una taronja 
de debò. Sense quimeres, ens sorprenia en 
no tenir antecedents, i era prou convincent 
com que, per seguir-lo, l’haguessim hagut 
d’imitar.

El resum global d’una obra tan exten
sa com la seva no ha d’ésser forçosament 
la veritat; qualsevol anàlisi crítica d’una 
de les vàries exposicions fetes a les gale
ries del nostre poblé, de les exhibicions en 
domicili privât, dels quadres que ensenyà 
a Arenys de Munt i a Barcelona o bé no- 
més l’estudi cenyit en una sola de les se
ves obres tan unides a la seva vida, potser 
ens podrien aclarir més sobre la transcèn- 
dencia del treball d’en Gabriel, dels seus 
afanys i el seu talent

Durant l’època figurativa va doblegar 
a vegades la seva pinzellada, sense de
mostrar ser un virtuós del traç per tal de 
donar forma als retrats, bodegons i paisat- 
ges, com també escampà el color diluii 
per facilitar la feina, ja que acceptava el 
rise.

Cine anys després de la meva parte- 
nça de Paris l’any 1970, ens vam retrobar 
casualment en un carrer de Roma. Jo ja 
eslava casat; la nostra 
trobada va ser memora
ble, i la nostra entranya- 
ble estimació ens va fer 
creure que en l’interval

seva bondat i traete agradable.
Turmentat de sempre per la manca de 

papers oficiáis, durant els darrers temps, 
ja malalt caminava amb dificultat i prefe
ria pintar tancat a l’estudi escenes de 
memòria que ara, a l’hora d’escriure 
aqüestes radies, em fan somriure. Sols ell 
podia imaginar-se el nen dintre la cistella 
d’un supermercat prop dels seus pares 
nans, o bé una gogo-girl passada d’anys. 
Va pintar, fins que ingressà a l’hospital, 
un munt de gent que van i vénen, motos 
entrant a cal fomer i la presó de les dones 
que es fa real des que es veu i ens ensenya 
a espiar pel volt. Rie, inédit i punyent, va 
fer l’últim recull amb el mateix entusias
me deis temps passais, quan havia pintat 
cavalls imaginais, l’enamorat polonés deis 
seus esquadrons suicides llançats al galop 
per atacar i morir davant les divisions 
blindados alemanyes.

Morvay va èsser enterrât el dia 19 de 
setembre 1988 al cementeri de Sabadell. 
Descansi en pau.

□

no havien succeït més 
que canvis de situació, 
però que mai no ens ha- 
viem separai. Exacta- 
ment corn ho deia la 
Nuri Taulé en una carta 
dirigida a Varsòvia, “en 
Mwvay s’estava a vega
des set 0 bé vuit anys 
sense venir ni demar no- 
tícies seves, i quan el 
vèiem no sentiem es- 
tranyesa, ja que en l’ab- 
sèneia sempre havia es
tât entre nosaltres”.

Sense casa pròpia i 
de viatge arreu, assabo- 
rint el present voluptuo- 
sament, jutjar-lo sols per 
les anècdotes que ultra- 
passaven els limits habi
tuais seria causa de la 
nostra perplexitat i es- 
càndol, acostumats con
fortablement als bons 
costums, sense definir 
l’estimació inoblidable, 
fidelitat i agraïment que 
va despertar als que el 
vam conèixer, per la

O
Ceptre de Normalitzaciô Lingüística

PI. de Sant Roc, 8 -  tl. 725 45 43 Sabadell

Voleu
•  que us corregim un text
•  que us aciahm un dubte lingüistic
•  que us oferim lèxics en català
•  que us assessorem sobre els 

vostres drets lingüistics,

gratuïtament?
Adreceu-vos a la plaça de Sant Roc, 8, 
0 bé telefoneu-nos, de 9 del mati a 2 
del migdia, de dilluns a divendres.
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Generalität de Catalunya 
D epartam ent d e  C u ltu ra

S f v i «  de Cultura
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UUs Nous

Deformitats de la fe
per Calassanç B alagué

E n .lire Déu i el nostre món, hi ha quel- 
com que no funciona. A més a més deis 
falsos déus, de la idolatria, que ocupen el 
Hoc de Déu en la persona i en la societat, 
podem observar que la nostra Fe s’ha de- 
forniaL

És a dir, hem deformat o rebaixat Déu 
al serve! déls nostres interessos.

Vegem quines són aqüestes deforma- 
cions.

Un Déu a la nostra mida

Deformem la nostra fe quan fem de 
Déu un consolador per a satisfer les nos
tres necessitats i aspiracions psicològiques 
sense cap relació amb la genuma aspiració 
religiosa de l’home. Déu és el nostre con
sol en la tribulació, el company en la soli
tud, el reme! en les necessitats; en una pa- 
raula, el nostre analgésie tranquil.litzant.

I no vull pas negar que la fe profunda 
no sereni les nostres vides; però no és 
aquest el suport de la fe. La solució d’a- 
questes necessitats han de trobar la solu
ció en el home mateix. Déu no és pas el 
substitutiu de les nostres frustracions.

El Déu deis nostres interessos

La fe resta deformada quan posem Déu 
al serve! deis interessos col.lectius. La re- 
ligiô -diu Sant Agusti- ens reUiga amb 
Déu. L’home modem relliga Déu a les 
nostres convenièneies. Al llarg de la 
història, uns han anat contra Déu, i els al- 
tres han manipulât el nom del mateix Déu 
per a garantir l’ordre sociopolitic. El Déu 
just és la garantía de la justicia del món i 
de la llibertat de l’home; però hem de vet- 
llar perqué la garantía no es conveiteixi 
en instmment.

Un Déu popular

La religiositat del nostre poblé d’una 
gran riquesa i de grans possibilitats, no

GESTORIA'^ADMINISTRATIVA 
X  ASSESSORIA FISCAL

ADVOCAT CIRERA,32 BAIXOS 
TELS.7259322-7259532-7259721-7260164

08201 SABADELL

està pas lliure de perills per a una auténti
ca fe en Déu. Però aquesta religiositat, 
que niua en la part afectiva i emotiva de 
l ’home, converteix Déu en imatge de 
l’home en Hoc ser l’home imatge de Déu. 
Presenta un Déu al qual hem de pagar uns 
tributs per les nostres culpes, un Déu amb 
el qual es poden negociar els valors tem
porals i etems. Tot plegat, una rehgiositat 
que voreja la idolotria i la màgia.

El Déu de la nostra cultura

Tota educació és fruit de la cultura i hi 
està condicionada. La formació religiosa 
no se n’escapa pas. Aquest condiciona- 
ment porta a una deformació de la fe.

Aixi podem afirmar que l’autOTitarisme 
i el rigor del passât ens ha portât a la imat
ge d’un Déu, Jutge sever, que imposa una 
Hei rígida que nega o mesura l’accès de la 
persona al plaer i a la satisfacció. En sub- 
jectes apocats i indecisos, aquesta imatge 
de Déu impedeix el desenvolupament de 
l’home i de la dona en llibertat. Déu és 
près corn l’enemic personal.

Però a la societat autoritària ha succeït 
una societat permisiva i segons el model 
del pare natural que ho deixa passar tot, el 
“Déu rigorós” s’ha convertit en un “Déu 
permissiu”. També la pastoral religiosa ha 
prédicat un Déu amb rostre paternal als 
qui fugien de les pràctiques religiöses. 
S’ha lograt l’objectiu? Seriem poc serio- 
sos emetre un judici absolut; mai sabem 
qué passa en el cor de l’home i la dona. 
No està malament el que s’ha aconseguit. 
Però amb poca coherència, s’ha passât a 
un Déu que passa de tot, al Déu dels nos
tres desigs.

Un Déu reclòs

Déu queda aìllat de la persona; és una 
de tantes relacions en les quais viu el sub- 
Jecte que diu creure en Déu. La vida que

IL.LUMINACIÓ TÈCNICA 
I DECORATIVA 
Plaça Sant Roc, 3 

Tels. 725 45 44 - 725 99 58 
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es porta avui dia no té ni unitat ni cohe
rencia. Déu resta redui't a una de tantes 
parcel.les.

Més encara. L’home i la dona es resis- 
teixen a oferir la seva vida a Déu. El “jo” 
resta a distancia defensiva davant Déu que 
cerca el cor de cadascú de nosaltres. No 
entenem que l’home es realitza quan té 
Déu present a la seva vida i viu per a Eli. 
Congar diu al respecte: -”E1 Déu viu re
sulta sempre periHós per a l’home”.

Un Déu distant

En front de la religiositat popular, te- 
nim l’actitud de la persona culta. El seu 
déu és un Déu indiferent i distant del 
món. Déu no necessita de ningú i és un 
Déu ociós i desocupa!.

Aquest concepte de Déu porta a l’ateis- 
me i és propi d’aquells que basteixen un 
món insoHdari.

Sigui com sigui, Déu és com un foc ar
dent, sempre amagat sota la pobresa de les 
nostres paraulas i imatges. Cal que Déu 
sigui proclama! puix el nostre silenci pot 
contribuir a empobrir la nostra Fe. Cal 
que l’invoquem, perqué el seu rostre no 
se’ns tomi tèrbol.

Rectificació.-A V  article "DEU EXPUL
SAT DEL MON?" del 63 del mes de 
juny passât, pàg. 194, cal tenir en compte 
Vomissiô del text a la linia 15 de-la 2- co
lumna. El tex complert ha de dir:

¿Com es pot sostenir un Déu indiferent 
i que té tants amies insensibles davant els 
pobres i els dèbils?

Certament, amb "ulls nous”, s’ha de 
cercar una retractació d’aquesta Fe de
formada; s’ha d’intentar buscar el Déu de 
Jesucrist.

D

BEIM-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Soletat, 80
Tel. 725 97 77 - 725 99 87 
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Agraïment
Amb motiu de l’exposiciô d'una selecciô de 
les obres que composen elFONS D'ART de 
la FUNDACIÓ AMICS DE LES ARTS I 
DE LES LLETRES DE S ABADELL pre
sentada per primera vegada públicament al 
Casal "Pere Quart", Rambla, 69, cedit gen- 
tilment per l'Ajuntament de Sabadell-Con- 
selleria de Cultura, que restà oberta del 2 a 
r i l  de setembre i també la PRIMERA 
MOSTRA en la quai slii aplegaven obres 
dels artistes que al decurs d'aquest decenni 
1978/1988 han coUaborat a iUustrar les 
pàgines de QUADERN i del seu suplement 
QUA-CÒMIC, que s'exposà a les Sales 
Gabarro-Art, Rambla, 82, durant tot el mes 
de setembre, aquesta Fundació vol fer pu
blic el seu agraïment a totes aqueUes perso
nes, entitats, institucions i mitjans informa- 
tius que han collabwat a fer possible i donar 
a conèixer aqüestes dues exposicions:

- Ajuntament de Sabadell-Conselleria 
de Cultura.

-Banc de Sabadell 
-Berrocal, emmarcador 
-Castellò, emmarcador 
-Diario Sabadell 
-Diptic, S. A.
-Gabarrò-Art
-Galeria Rovira
-Juan, emmarcador
-Mutua d'Assegurances de Sabadell
-Prosesa
-Ràdio Sabadell
-Ramona, emmarcadora
-T.V.S.

i als artistes que es relacionen:
ANGLE, yyitoni 
BATALLÉ, Josep 
BEDÓS, Maria Teresa 
BELLOSO,Jesús 
BEOTAS,Pepa 
BERMÚDEZ, Joan 
BERN ALDO, Francese 
BORDAS, Francese 
BORRELL, Alfons 
BUSQUETs,Joaquim 
BRAU, Siria 
BURRULL,Joan 
CAB A, Xavier 
CALVO,Ricard 
CAMPS, Pere 
CARNICÉ, Albert 
CESC
COSTA, Antoni 
COSTAS, Antoni

r\/Ni«:io 
AMICS K  iBAA'rs_ laiBumfsaywsPfLL

MOSTRA FONS D'ART
CASAL "PERE QUART". RamWa, 69 

Dsl dia 2 a l'n  de setembre de

Ajuntament ip  de Sabadelt BANC OE SABADELL

COMAS, Josep 
DEU,Joaquim 
DOMENECH,Pep 
DUQUE, Manuel 
F i^ A , Salvador 
FÀBREGAS, Camil 
FERRER, Benet 
FIGUERAS, Alfons 
FONTA
G AMB ARTE, Carlos
GABRIEL
GIRALT,Lluis
G. MOMPART, Viceng
GRAELLS, David
HIERRO, EmiU
IZQUIERDO, Florentí (TINO)
IRON
JOSEO
MAINOU,Jaume 
MARTÍ, Ferran 
MARTÍNEZ, Josep 
MASVIDAL,Agustí 
MAURÌ,Joan 
MERCADÉ, Jaume 
MORGUI, Elisabet 
MORGUI, Emili 
MORVAY, Gabriel 
MIÑ ANA, Esther 
MOLINS,Lluis 
MADAULA, Josep 
NOÈ, Ramon 
NIN, Rosa
OBR ADORS, Teresa 
PÉREZ ZAFRA, Antoni 
PLANS, Josep 
PO VEDA, Ramon 
POYATO, Antoni

D ^ A N V È ^ R I

fVNPACiO AMteS PE L5A/ìr$ i[Xl,i5!tfWSa.SABAPf:li
Dei 2 al 30 de setembre de 1988

PUJOL,Joan 
PUIG,Agusti 
ROCA,Jordi 
ROCARaimon 
S AB ATÉS, Ramon 
SALANGUERA, Adolf 
S ALLÉS, Pep 
SANAGUSTÍN, Xavier 
S ANROMÀ, Pere 
SEG ALÀ, Glòria 
SERRA, Joan 
SERRAS ANT A, Josep 
SOBRADO, Josep 
SOROLLA, Antoni 
SOTOS, Trini 
SUBIRACHS,JosepM®
TAULÉ, Antoni
TERNS, Jordi
TORRECILLA
VALLS,Esteve
VILA ARRUFAT, Antoni
VILA CASAS, Joan
VILADELCLÓS,E.
VILA GRAU, Joan 
VILA PLANA, Lluís 
VILA-PUIG, Santiago

Aquells artistes que figuren en aquesta 
relació però que malauradament no están 
entre nosaltres, hi son presents amb llurs 
obres que els seus familiars han aportat 
gentilment.

A tots, dones, la nostra grati tut que fern 
extensiva a tots els visitants que ens han 
distingit amb la seva presèneia a admirar les 
obres exhibides al Casal "Pére Quart" i a 
Gabarró- Art.
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Art Romànic

L*Assumpció de la Verge d’Alquèzar
per Ramon Vali ìRimblas

feliç coincidència del final de l’Any 
Marià que s’escau aquests dies amb una 
visita recent a Alquèzar, ens mou avui a 
comentar un capiteli del claustre de l’es- 
glésia del seu castell, que té una iconogra
fia insòlita, gairebé ùnica gosanem dir.

Alquèzar, com indica el seu nom d’o- 
rigen àrab, és un castell -un alcàsser- si
tuât sobre el riu Vero, clau estratégica en 
el pas entre el Sobrarbe i les zones planes 
del Somontano de Barbastre. Fou un punt 
avançât de la Barbutania musulmana fins 
l’any 1067 en que, conquerit pel rei d’A- 
ragó Sanç Ramírez, es converti en la base 
d’ulteriors ofensives aragoneses cap el 
sud. S’hi erigí una església que es consa- 
grà el 1099 destinada a una canònica 
agustiniana. La possessió d’Alquèzar fou 
motiu de greus discòrdies entre els bisbats 
d’Osca i Roda d’Isàvena; per acabar-les el 
comte de Barcelona i princep d’Aragô 
Ramon Berenguer IV l’any 1149 féu 
d’Alquèzar un priorat del bisbat de Torto- 
sa, al que romangué unit gairebé un segle.

fins el 1242, quan s’incorporà definitiva- 
ment al bisbat d’Osca. D’aquella església 
no en queda res, Uevat d’alguns trossos de 
parament dels murs i d’uns quants capi- 
tells del claustre, bastit posteriorment, a 
finals del segle XII o començaments del 
Xni, quan depenia de Tortosa.

Un d’aquests capitells dedicat a l’As- 
sumpció de la Mare de Déu és cunosissim 
per la seva iconografía: la Verge és rebu- 
da per la Trinität, representada per un per- 
sonatge tricèfal, posât dempeus; el cos de 
la Mare de Déu encara no ressuscitât, corn 
ho dona entendre la seva posició horitzon- 
tal el duen quatre àngels dins d'una man- 
dorla; els àngels acaben d’arribar al cel 
des de la terra, assumint el cos de la Ver
ge: els dos de sota están cap per avail, vo
lent significar amb aqüestes diverses pos
tures que encara están voltant pels aires. 
Algún autor hi ha volgut veure la creado 
de I’home, cosa força inversemblant donat 
el conjunt de 1’escena: en primer Hoc la 
Creado correspon a Déu Pare, no a la Tri-

ALQUEZAR. Assumpció de la Mare de Déu

EL BRUC. La mort de la Mare de Déu

nitat; segonament el cos d’Adam hauria 
d’haver anat nu, no vestit; finalment ni la 
mandorla ni els àngels que la sostenen te- 
nen cap sentit en una escena de la creado 
de l’home.

No conec cap altra representado de la 
Trinität com la d’aquest capiteli: és una 
figurado rarissima i possiblement, fins i 
tot, poc ortododoxa. La més corrent als 
voltants del segleXII, que és quan apareix 
figurada la Trinität per primera vegada, 
presenta la imatge de Déu Pare que acuii 
al seu si a Crist Crucificat, assumint-ne en 
certa manera el seu Sacrifici, i a un costat, 
o a sobre, l’Esperit Sant en forma de co- 
lom. Aixi figura, per exemple en un Evan
geliari de Perpinyà del segle XII.

Té rara aiximateix la representado de 
l’Assumpció de la Verge, tema que també 
comença a aparèixer en aquest temps .En 
una època més endarrerida s’havia dit que 
la Verge no havia mort, sino que tan sols 
s’havia adormit (per això encara avui es 
parla de la “DcHinidó” de la Mare de 
Déu), però en el segle XII ja era generai el 
convenciment de la mort real de la Mare 
de Déu i de la seva posterior nesurrecdó i 
asumpció, tal com narren els evangelis 
apòcrifs, versió a la que corresponen qua
si totes les representacions conegudes.

Segons els apòcrifs, els fets s’esde- 
vingueren, més o menys, aixi: Arribada 
Maria a la seixantena, se li aparegué un 
ángel que li anuncià el seu proper traspàs, 
tota vegada que el seu Fill glorios volia ja 
tenir-la amb EU; l’àngel li entregà una 
palma perqué fos portada a l’enterrament 
davant del laiit. Simultàniament els apòs- 
tols foren impel.lits per una força miste-

CoLlabora BANC
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BIBLIA DE RIPOLL, d iu  de Farla. A ssum pdô de 
la Mate de Déu.

riosa a reunir-se a la cambra on Maria 
jeia al Hit esperant la mort. Tot d’una hi 
comparegué Jesús actxnpnyat de molts 
àngels i sants i anuncià a Maria que venia 
per endur-se-la al seu tron; dit això recolli 
l’ànima de la Verge a les seves mans i 
l’entregà a un ángel perqué la portés al 
Cel; els cors celestials mentrestant no pa
raven de cantar Uoances. A continuació 
els apóstols procediren a enterrar Maria; 
duien el taüt sant Pere i sant Pau i els pre
cedía sant Joan amb la palma de l’ángel; 
darrere seguien els altres £q)óstols. Els 
jueus volgueren destorbar el seguid però 
s’esdevingueren diversos miracles que ho 
evitaren. Finalment els ^ s to l s  colocaren 
el eos de Maria al sepulcre i el vetllaren 
tres dies, fins que Jesús tomà, acompan- 
yat d’àngels, per ressuscitar-la; sant Mi
quel era pœtador de l’ànima de Maria, 
per a que Crist la tomés a unir al cos del 
que havia emigrat. Tot seguit els àngels 
elevaren Maria al Cel, per ser-hi, final
ment, COTonada.

Aquesta és la versió que es representa 
arreu: no tots els fets ^>areixen juntamnt, 
en un sol Hoc, sinó esparsos; però sempre 
d’acord amb el text esmentat. Des d’a- 
questa època la representació del traspàs 
de Maria la trobem per tot el mon crisüà: 
al monestir copte de Der-es-Surian, a 
Egipte, al segle XI, en un mosaic de Daf
ni vora Atenes a final del segle XII, en 
nombroses vidrieres i escultures d’esglé- 
sies franceses -Senlis, Chartres, Nôtre 
Dame de Paris, Rouen... A la mateixa 
época, a Catalunya trobem representada 
la mort de la Mare de Déu als frontals de 
MossoH (Museu d’Art de Catalunya) i de 
Sant Cugat del VaHès (avui a Tori); tam
bé figura en un c^iteH del mateix mones-

tir i en les pintares muráis de l’església 
del Bruc. La Resuirecció i l’Assumpció 
les trobem als frontals del Col! (Museu de 
Vie) i d’Encamp (Museu d’Art de Cata
lunya); també hi ha una representació de 
l’Assumpció a la Biblia de RipoH, dita de 
Farfa. La coronació la trobem al frontal de 
Llu^á i a les mateixes pintares del Bruc, 
esmentades abans. Totes acordades a la 
versió deis apócrifs.

La representació d’Alquézar pertany 
en canvi a una altra versió molt més ami
ga, derivada de la que el segle VI va do
nar sant Gregori de Tours. Coincidevi 
amb tot amb la deis apócrifs, Hevat de que 
el retrobament del eos de Maria amo la 
seva ànima, és a dir la seva resurreccio, té 
Hoc dalt del Cel després de l’assumpcid. 
Per això els àngels d’Alquézar pugen el 
seu eos ajegut, encara difunt, que és rebut 
per la Trinität Divina per ressuscitar-lo.

□

FRONTAL DE LLUÇÀ. La coronació de la Mare de Déu

3E SABADELL
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Conte

El Marc menor
per Xavi Bosch

J o  tine un jove amie poeta. Es diu 
Marc. Es la promesa de les lletres catala
nes. FYecisament per aixô, perqué encara 
és una esperança, és un Marc menor. 
L’honor de ser el Marc Major el posseeix, 
és ciar, Ausies March. No hi ha dubte 
que, fins ara, aquest és el més gran Marc 
^  la nostra madura literatura. Per adonar
nos d’aquesta suprema importància nwnés 
cal veure com ressalta el seu nom: Ausies 
March. Les seves excel.lències escrites 
han fet augmentar la categoria del seu 
Marc, passant, de ser d’un simple nom de 
fonts, a tot un cognom pompos. I, per do- 
nar-li encara  més fo rça , darrera  
l’apeUatiu han afegit una “h” -que signi
fica Honorable- rebent aixi un toc de pri
vilegi i distinció del tot merescut. Però per 
si això no fos poc, davant Than batejat 
amb un patronimie qualificatiu: Ausies.

A mi tota aquesta magnificiència ba- 
bilcmica em sembla bé. Només vull avisar 
a mestre Ausies que haurà de tenir cura de 
no perdre el legnat en mans d’un Marc 
menor, que aviat deixarà de ser-ne. Si, no 
és perqué jo sigui amie seu ni tampoc és 
per fer-li l’article, però la seva poesia en
foca amunt i puja amb nervi. Tan vertical 
és aquesta ascensió que els seus amies - 
que tenim temps per perdre- ja li busqæm 
noms per quan assoleixi el régnât dels 
Marc fent abdicar el propi Ausies, que 
s’haurà de rendir enfront de tanta bellesa 
sàviament composada.

Dels noms trobats fins ara sonen amb 
força els de Proliger Marci -amb “i” 
d’Il.lustre-, Fulgenci Marcs -amb “s” de 
Swi^enent-, i Manumis Marcp -a,b “p” de 
Prodigiós-. Però encara hi ha un quart 
nom que, ara per ara, li és el més escaient: 
Pudic Maict -amb “t” de Temptador-.

De totes maneres, per arribar a destro
nar a Ausies March, caldrà que s’espavili 
de valent; perqué, a vegades, tot i essent 
amie meu no n’hi ha prou. □

És una gentilesa de:

PEIX I MARISC

J. BARBERÀ
Tels. 714 52 87-714 55 40

CASTELLAR 
DEL VALLÈS
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Un somnî en una nit d’estiu...
perJ.C.

^3ituem-nos. “La casa de “El Marque!”, 
de bellesa arquitectónica reconeguda y 
admirada pels vallesans, emmarcarà 
aquest extraordinari esdeveniment desta- 
cant-ne el seu encant una espectacular 
iUuminació del seus exteriors modernis
tes.”

Aixi invita el programa amb qué s’a- 
nuncià el Concert de I’Orquestra Simfòni- 
ca del VaUès celebra! el 9 de juliol. Una 
nit d’estiu que es preveia memorable. I 
així va èsser: de bon record per a tots els 
nombrosos assistents. El mare, I’escenari 
-una escenografía d’encanteri o l’estoig 
com diria Salvador Pité, el qual va encetar

í¡. t/ít

l’acte amb una breu salutació, plena de 
sentit i sentiment.

En el mateix programa es recomena- 
va de deixar els vehicles a prop del pont 
de Can Brossa i fer el carni, il.luminal, a 
peu, amb cosa de 10 a 15 minuts, fins a El 
Marquet. Aixi, el caminant podia contem
plar, a la llum tènue de la capvesprada, el 
perfil de les muntanyes i tot el boscam. 
Tot predisposava un ambient espectant.

El carni, planer, gens polsegós perqué 
abans s’havia tingut cura de regar-lo tot al 
llarg, donava peu a admirar tots aquells 
encontoms i comentar-los amb els acom- 
panyants que feien via cap a El MarqueL

El seu recinte, illuminât, acoùi els 
assistents que van acomodar-se davant de 
l’estrada enjoiada de flors que ocuparien 
els musics.

Amb un retard de mitja hora amb 
cua, i després de la salutació ja esmenta- 
da, començà el concert amb l’obeitura 
“La nozze di Figaro”, ben adient i apro
piada, enmig d’un silenci respectuós i 
atent. La interpretació fou modélica i aixi 
ho reconegué el piiblic que ho manifestà 
amb uns càlids aplaudiments.

A continuado s’interpretà el Concert 
per Clarinet i orquestra en La major, Alle
gro, Adagio i Rondo: Allegro. Aixi es clo- 
gué la primera part que fou llargament 
aplaudida. La clarinetista M* Queralt 
Roca va oferir una brillant actuació.

A l’entreacte s’obsequià els assistents 
amb una copa de cava, que s’agrai doble- 
ment, i a més entonava, perqué la nit d’es-

tiu era lleument fresca en aquélla hora.
La segona part es dedicà a Mendels

sohn. L ’orquestra, dirigida per Albert 
Agudo, tomá a Iluir-se amb una interpre
tado molt ajustada, correctissima, que de
lecta el public que, al final, multiplicá els 
aplaudiments.

El director agrai aquella cálida de- 
mostració i va correspondre amb un bis: 
el preludi de “La Traviata”. Un final dig
ne, defínitiu.

Cal valorar positivament aquest Con
cert que bé podem judicar d’extraordinari. 
S’hi va sumar tot perqué fos aixi. L’orga- 
nització d’aquesta vetllada cal afírmar-la 
com a perfecte. Tant és aixi que aquest 
glossador, fent-se ressó deis comentaris 
que recolli, ha de fer constar que caldria 
repetir altres nits estiuenques com la que 
es va viure en aquesta imborrable ocasió.

Quan el public va abandonar el recin
te, pel carni va poguer gandir de l’especta- 
cle meravellós que oferia El Marquet. La 
seva il.luminació evocava una escenogra
fía d’il.lusió. Creava el mare d’una nit 
màgica.

□

tot un estil

M O B V ß

DISSENY
IDECC«.\aÓ

Sant Cugat,ll 
Sabadell
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La música del segle XX. Berlín (ni)
per Antoni Sala i Serra

L / a  GRAN ÒUERRA (1.914-1.918) des
membra les nacions germaniques. L’imperi 
Austro-Hongarès, format per una federació de 
distintes nacionalitats, queda trencat per la fo
rça centrífuga de les minories no alemanyes 
que obtingueren la independència amb el Trac- 
tat de Pau de Saint Germain en Laye. Clemen
ceau definí la nova Austria com “allò que en 
resta d’ella”. Un pais de 50 rmlions d’habitants 
quedava, despH’és del tractac de pau, en un altre 
de 5 milions. VIENA esdevenia el cap d’una 
figura sense cos i la capital de la República 
Alemanya d’Austria. Bastans persones pre- 
veieren en tot això l’ombra sinistre d’una futu
ra Gran Alemanya o, en el millor dels casos, 
una possible gran nació amb dos estats. En 
pendre Austria els signes d’identitat, que du
rant molts anys havien estât la dualitat “tron i 
altar’’, la desorientacio política i cultural de la 
nació arribà al seu punt màxim i si abans Cari 
KRAUS havia retratat VIENA culturalment 
corn el “laboratori de l’Apocalipsi’’ ara hi inci- 
dien, endemés, els greus problèmes econômics 
i socials de la derrota i del desmembrament 
nacional. El món cultural vienès, per això, mi
rara des d’aquell moment, corn a possible solu
ció dels seus problèmes i p>er a l’atracciô d’una 
cultura consemblant, a BERLIN, la capital 
d’una Alemanya reunificada per la derrota on 
es realitzaven els experiments politics i cultu
ráis més extremats i radicals d’Europa.

El somni de la VIENA de joves tinents i 
tendres damisel.les, desfilades militars, marx- 
es, valsos i galops de caballeria, tindrà un bru
tal despertar. En molt pxe temps, VIENA es 
convertira de la capital de la tradició pelitica 
conservadora, de la música romàntica i de la 
cultura del món germàiüc, en un confias camp 
d’assaig pelitic i cultural radical, i en la titular 
de la denominada “Viena roja’’. Victor 
ADLER i altres politics amb el seu Austro- 
marxisme en serán els porotagoiüstes.

L’herèieia del “Biedermier” vienès, que 
tenia moites particularitats burgeses corn 
“l’Historismus” que era l’idioma de l ’arquitec- 
tura oficial, o la música romàntica, o la pintura 
rafaelista, explosionará i produirà tm desgavell 
de particularitats individualistes, heterogéiúes i 
turmentades, filies i deixebles del fal.laç poerío- 
de anterior. Tot això explica la ruptura, la con- 
fusió i els encaraments radicals de les faccions. 
En arquitectura LCXDS contra Otto WAGNER,

en pintura KLIMT davant de MAKART i KO- 
KOCHKA, enfrontat amb tots. En literatura, 
KRAUS contra HOFENMANNSTHAL i Mu- 
sil davant de WERFWL, el tercer marit d’Al
ma MAHLER. En música, les distintes escoles 
de Viena irrompoen en l’estètica de la música 
oficial. D’aquest ambient en sortiran les noves 
i revolucionàries manifestacions culturáis que 
des de VIENA es transUadaran poer tota Europa 
i que es realitzaran, pnrincipalment, a l’Aleman
ya de la pxîst-guerra. Es tracta de tot allò déri
vât de la Secessió, el Jugenstil, el Kunstil, 
l’expressionisme, la jove Viena, etc.

VIENA expxartarà tot abeò poerquè poer la 
seva idiosincràsia tradicionalista no px)t em- 
poendre la realitzaciô pragmàtica del nou poensa- 
ment modem (Modenüsme) i, també, poerquè 
en px)cs anys ha produit més idees que no p>as

Arnold Schônberg, cultivador del dodecafonisme

el seu cap px)t supxartar. Corn a capital, VIENA 
ha sobreviscut al triomf de la revolució burge- 
sa en un món aristocràtic i impoerial, al fraeàs 
del libéralisme econòmic i a l’inici de la revo
lució social, p>erô no és porou capaç de desenvo- 
lupjar totes les complexes idees que li han nas- 
cut al marge de la cultura oficial. Per aixó 
MAHLER, tot i ser el Director General de la 
“Staatsopoer” de Viena, haurà d’estrenar les se- 
ves simfoiúes fora del poaís. Això mateix els 
succeirá a BERG amb l’óp>era WOZZECK i 
SCHOEMBERG i a WEBERN amb la seva 
música, i a l’arquitecte alemany afincat a Vie
na, Walter GROPIUS, segon marit d’Alma 
MAHLER, amb la BAUHAUS. Es a Aleman
ya on s’encaminen, de moment, molts.

Amb el moviment expressionista tingué el 
mèrit de viure de prop els esdeveniments bé- 
lics, tots els seus reporesentants en foren testi- 
moiús a les trinxeres deis fironts austríacs i ale- 
manys. Això féu compoendre que molts temes 
de l’expressionisme “espiritualista’’ eren im- 
poracticables poerqué els esdeveniments pxalítics 
i socials desbordaven el subjetivisme indivi

dualista pjer centrar-se de pie en la configura- 
ció de la nécessitât col.lectiva; mogut tot poer 
les pressions pxaKtiques extrémistes com a ré
sultat de les revolucions i la misèria de la p»st- 
guerra. Això pxortà els artistes de BERLIN a 
l’anunci de la sustitució de l’expresionisme poer 
la “Nova objectivitat’’. Per altra part, el grup 
expresioiüsta de VIENA queda escampat p>els 
esdeveniments pxalitics i militars que pxartaren a 
la disolució de l’Impoeri.

En acabar la guerra, els représentants de la 
pjrimera Secessió, Klimt i Otto Wagner, el pin
tor expresionista Schiele i el dramaturg 
Strairun, havien mort. L’arquitecte Adolf Loos 
i el músic Sriabin es trasUadaren a París i Mos
cou; Kokochska s’instalá a Dresde. Restaren a 
Viena, úiúcament i de forma tempxaral, els 
músics de la “segona escola’’ reurúts a l’entom 
de la “Universal Edition” que publicava les 
seves obres. Webem, menslrestant, també diri
gía l’orquestra i cors dels treballadors del par
tit social-demòcrata. Schoemberg fou cridat a 
BERLIN p>er l’Associaciô d’Audicions Priva
dos i alK feia interporetar la seva música i la 
dels seus deixebles Berg i Webem. El fervor 
intel.lectual de Viena havia desaparegut fins al 
punt que l ’ôpoera de Berg “Wozzeck” fou estre
nada a BERLIN on es captà fàcilment tota la 
impxartància d’una obra musicalment tan com- 
pjromesa.

En l'àmbit de la pintura, el pas a la “Nova 
objectivitat” fou bastant pjroblemàtic, poerò fi- 
nalment fou assumida poels vols de 1.920 p>er 
Otto Dix i el seu grup que es separaren del 
grup “Dada” i poroclamaren la fi de l’art de la 
subjectivitat individualista a l’estil Kandinski i 
afirmaren la nova estètica. En la mùsica, el re
flex d’aquesta pxasició realista no es va advertir 
immediatament, p>erò no faltà qui es trobà 
identificar amb el nou estil p>er la nécessitât 
dels compxîsitors alemanys d’una millor cons- 
trucció de la forma musical. En l’ôpoera Woz- 
zeck, Albain BERG demostra la impxirtància 
de l’autonomia de les foruies musicals marcant 
el pas a l ’atonalitat Uiure de la dodecaforùa 
corn una exigèneia d’ima construcció més àm- 
plia pjer tal d’obtenir objectes sonors sostrets 
del gest individual.

Al BERLIN de la pxistguerra, hi surten te- 
màtiques que p>er bé que afecten solament d’u
na forma marginal els seguidors de la “segona 
escola de Viena” incideixen en canvi, sobre al-

FEMINA
c/sant quirze,5 tel. 725 59 50 sabodell 08208
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tres musics en el desenvolupament del futur de 
la música del segle XX: Es dels temes del 
“compromis p>oKtic de l ’artista” que en deriva
rá la definició social del “valor didàctic de 
l’art”. El tema del compromis politic del 
intel.lectual va sorgir els anys vint sota Tona 
de les grans agitacions radicals “espartaquis- 
tes” per bé que aixô fou solament una situació 
provocada pels esdeveniments; més importan
cia tingueren les experiéncies del grup format 
per l’arquitecte Walter GROPIUS i la seva es
cola del BAUHAUS, que es basava en la ne
cessitai de convertir l ’artista fora de la geniali- 
tat individuai cap a un col.lectiu comunitari 
d’artistes-artesans” capaços de construir, amb 
visió social, els objectes de la vida diària, de 
les ciutats, edificis, habitacles, fins al mes petit 
objecte de parament i consum; àdhuc la seva 
mùsica. Novament com es veu, reapareix el 
tema de la relació entre “l’art i la vida” que 
havia propagai la Secessió vienesa de final de 
segle. Davant d ’aqüestes exigències, els 
musics es plantejaren la seva participació en 
aquests js^ojectes enfrontan-se per aixô amb els 
problèmes produits per la ruptura de 1’anterior 
llenguatge musical i l ’important divorci del 
public amb el music i, també, pel valor de la 
comercialització dels productos musicals que 
en certs moments del passât alemany tingué la 
denominació de la primera industria de la cul
tura. D’aquesta reflexió sorgi el concepto de 
“Gebrauschmusik” (música utilitaria) amb la 
finalitat d’utilitzar el llenguatge simple de con
sum de les m ases i crear productos 
intel.lectualment assequibles per a tothom. 
Aquesta operado tingué l’ajuda de la tradició 
berlinesa pel cabaret Aquest cambi es produí a 
partir de l’any 1,927 amb l’arribada a BERLIN 
del compositor HINDEMITH per tal de fer-se 
carree de la cátedra de composició de la 
“HOCHSHULE” i per la primera col.laboració 
de Kurt WEILL amb BRECHT i també per 
l’éxit d’Emest KRENEX amb les seves ópe- 
res-jaz. Tots ells col.laboraren amb BAU
HAUS de GROPIUS que es convertí en la casa 
de la cultura revoludonária. També cal esmen- 
tar a Hans EISLER (1.898-1.962) alumne 
d’Schoemberg i Webem que exilât ais EUA 
col.laborá amb Charles CHAPLIN especial- 
ment en la música de “Candilejas”. Retomat el 
1.948 a Europa féu l’himne de la República 
Democràtica Alemany a. La música d’aquests 
compositors es basava amb la simplificació 
deis ritmes de cabaret i cançons de taverna font 
ús dels instruments que en aquell temps predo- 
minaven a les sales cinematogràfiques. El ma- 
teix Paul HINDEMITH (1,895-1.963) prengué 
part en aqüestes incursions de música menor
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per bé que después en renegaria i construiría, 
en una segona etapa musical, un sever “neo
classicismo” amb im estil ben propi. Quelcom 
semblant li passà a SCHOemberg que també 
es deixà temptar, però que demostrà després, 
de forma clara, que l’evoludo del gust i de 
l’estètica observada p>er la “Nova objectivitat”

Gustav Mahler

i la BAUHAUS podia amagar cert cansanci 
per l’art “compromés”. Aquesta ambigüitat en 
el signe no va afectar la música de Kurt 
WEILL (1.900-1.950) si més no, durant els 
anys que col.laborá amb BRECH. Després 
emigra! a Nova-York, caigué en l’espiral co
mercial del cinema i la cançé noramericana, 
però això no havia d’impedir d’apreciar l’enor
me esforç moral que inspiraren les seves 
col.laboracions amb BRECHT, especialment 
en la música per les òperes MAHAGONNY 
estrenada a Espanya al Gran Teatro del Liceu 
en l ’època d’en Pàmies l’any 1.971 i “L’OPE
RA DE QUATRE SOUS”. En aqüestes obres 
la música assoleix al “distanciament” del dra
ma i contribueix a trencar “la il.lusiô” escénica 
fent sobresortir el valor suggerii de la “ficció”. 
Els arguments elegits per Kurt WEILL (fou 
alunme de BUSONI i s’havia iniciat amb 
obres atonals) fan ressaltar l’embrutiment dra- 
màtic del “subproletariat”. En la música, 
WEILL introdueix ritmes de tango, foxtrot, 
shimmy, etc. demostrant la seva vulgaritat amb 
timbres precisos i deformacions ritmiques. La 
trobada d’aquesta música amb aquest teatro, 
representa un extraordinari valor dram:atic de 
l’expressionisme. tal com va dir la crítica en 
aquell moment “la vulgaritat es toma repug
nant i les sentèneies sociopwlitiques es sofrei- 
xen amargosament”. Podría dir-se, que aquest 
sentit de l’expressionisme és el que modelava, 
amb simplificació del Uenguatge, la revista 
il.lustrada “Die Brucke” (El Pont).

Amb r  arribada del nacional-socialisme a 
BERLIN i al p>oder de la nació l’any 1.933, 
aquesta nova cultura, complexa, extravagant i 
radical, no fou acceptada i es considerà pertur

badora del nou ordre politic. La majoria 
d’intel.lectuals, protagonistes d’aquesta situa
ció, emigraren perseguits per la seva condició 
cultural revolucionària o per l’antisémitisme 
del nou règim, que afectava a molts pels seus 
origens ètnics jueus. En el primer èxode s’esta- 
bliren a prop d’Alemanya: l’arquitecte LOOS, 
el director teatral Max REINHARDT, I’escrip- 
tor Tomas MANN, Alma MAHLER i el seu 
marit, el peeta Werfel, a França, HINDEMITH 
aTurquia, SCHOEMBERG a Barcelona, però 
finalment tots amb llurs families recalarien a 
Nordamèrica, on emprendrien noves activitats 
culturáis i professionals. Bastants ho farien a 
prop de la indùstria cinematogràfica a Califòr- 
lüa formant una vertadera colònia alemanya- 
jueva en la quai, novament, igual que a l’enyo- 
rada VIENA hi feia de mussa “mater” Alma 
MAHLER.

ORIENTACIO DISCOGRAHCA

ALBAN BERG 1.885-1.935
Concert de Violi 
DG.2531.110 
Concert de cambra de prano 
DG. 413.797 
Opera LULU 
DG. 413.807 

“ WOZZECK 
DG. 413.804

ANTON WEBERN 1.883-1945
Concert de Piano 
DG, 419.781 
entartet de cambra Rondo 
DG. 415.982

KURT WEILL 1.900-1.950
Simfonianum, 1 
DECCA 414.660 
l’OPER A de QU ATRE SOUS 
CBS 62264/65 
MAHAGONNY 
T elefunken HT-29

HANNS EISLER 1.898-1.962
Hollywood Elegies 
HNBL1317 
Die Mutter 
HNBL13.17 
Miserere Alemany 
HNBL1317

ERNEST KRENEK 1.900
Sonata piano num. 3 
Harmonia LDX 78799
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Rambla, 14 - Tel. 725 93 33 
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Danses catalanes (II)
per Daniel Sanahuja i Capella

Joan Rigali i  Casajuana

JOAN RIGALLI CASAJUANA
Veié p>er j>rimera vegada la Uum a la ciutat 

de Mantesa el dia 7 de novembre de 1885.
Cursá els estudis de primera ensenyança a 

la seva ciutat natal, i els de Batxülerat a l’Insti
tut de Barcelona. Obtingué els títols de périt, 
professor Mercantil i Industrial.

L’any 1904, alliçonat pel gran folklorista 
Rossend Serra i Pagès, inicia les tasques p>ri- 
merenques dels seus estudis i investigacions de 
les maniifestacions del folklore català.

L’any 1908, junt amb Aureli Capmany, 
Rafel Tudó i els germans Mas, el mestre Joan 
Rigali funda el primer “esbart de Dansaires” 
que es constituí a Catalunya, acollit dins 1’As- 
sociació de Lectura Catalana.

Fou en ocasió de la sessió inaugural d’a- 
quell primer “Esbart” que Rigali, component 
del grup de dansaires, pwesentk la dansa de 
L’Hereu Riera per un sol executant, i va ser ell 
mateix que realitzà l’exhibició.

Extinguida l’entitat que veié néixer el pri
mer esbart, el mateix any del seu aflorament. 
Rigali, junt amb Capmany, Tudó i Mas s’uni- 
ren per continuar l’obra començada dels ba
llets, p>erô hi hagué una dissidència entre el 
grup i Rigali i Capmany fundaren aleshores 
l’Esbart Folklore de Catalunya.

El mestre Rigali fou p-ofessor de dansa a 
l’Institut de Cultura per a la Dona. Des de 
l’any 1904 fins al 1923 fou Rigali l’unie folk
lorista que recorregué tots els punts del Princi- 
pat a la recerca de dances i balls, dels quais féu 
estudis pràctics i cientifics. Gracies a Rigali 
han estât recup>erades i depurades un bon nom
bre de dances populars catalanes.

Entre els seus escrits té excel .lents estudis 
de baUs peninsulars tractats de manera cientifi-

Ha format en el curs de la seva Uarga ex- 
jjerièneia im gran nombre de dansaires i un 
magnifie estol de mestres.

El mestre Rigali ha vist estrenades diverses 
danses per eU recoUides i restaurades.

Infatigable en les seves tasques, es calcula 
al voltant de les dues-centes les dances recoUi
des que encara son inédites.

Entusiasta de la tradició del nostre país, 
fervorós paladí de la cultura del Principat, 
amant incondicional de la dansa, aquests dar- 
rers anys acaroná la idea de crear un PATRO
NAT DEL FOLKLORE, per tal que la seva 
existéncia servís per a unificar l’esforç en pro 
deis estudis, la conservació i la divulgació deis 
aspectes tradicionals del nostre poblé i molt 
especialment de la dansa popular, i aporta com 
a base fonamental d’aquesta obra el seu propi i 
riquíssim arxiu.

El mestre Joan Rigali i Casajuana, alt testi
moni de la restauració i la divulgació de les 
danses tipiques de Catalunya, Uiurà la seva 
ànima al Senyor, a la matinada del dia 11 de 
febrer de 1960, fet ocorregut a la Ciutat Com
tal que eU tan estimava.

JOAN AMADES I GELATS (1890-1959)
Amb la mort quasi fulminant de Joan 

Amades que ha fet impossible el darrer i desit- 
jat acomiadament, ha des^aregut una gran fi
gura la importancia de la quai el temps acusará 
més i més a mesura que aquest vagi transco- 
rrent i tamisi obres i personatges.

Amades, p>ortava escrites centenars d’o- 
bres; lUbres, opuscles, diccionaris; prommeia- 
des centenars de conferencies i publicades 
muntanyes d ’articles. Era un treballador 
portentôs, admirable, gosariem dir unie ja que 
amb prou feines hem conegut aigu que sentis 
una més gran passió pel treball. I treballava en 
condicions dificils i penoses que convertien 
aquella laboriosità! seva en quelcom heroic la 
grandesa de la cual no era captada pels que el 
tractaven o sentien una senyalada simpatia i 
adhesió per la seva obra ingent, que tal volta 
culmini amb el COSTUMARI que va editar-li 
SalvaL Amades quasi no hi veia: l’havien d’a- 
companyar. Sense un cervell extraordinaria- 
ment organitzat i excepcional, treballar així 
hauria estât pràcticament impossible, però, 
Amades ho portava tot de cap. Recordava el 
que U llegien o explicaven. Preguntava insado-
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Joan Amades i Gelat

llablement. Era un investigador sempre en ac- 
tiu, mobilitzat i amatent.

(^uan va morir tenia seixanta-vuit anys, 
però, pel treball que desenrotUava semblava un 
minyó de vint. Va néixer a Barcelona al carrer 
del Peu de la Creu. El seu pare volgué que sa- 
bés el que ell no sabia, o sia, gairebé tot, i per 
començar, idiomes. Durant la seva joventut 
n’arribà a conèixer molts, àdhuc el rus. Es feia 
llegir obres en anglès i en alemany i mental- 
ment traduia el que escoltava. Com Serra i Pa
gès, Capmany, Serra i Boldu, etc., arribà a in- 
teressar-se p>el folklore, la ciència del poblé; a 
través de l’excursionisme, anant d’un Hoc a 
raltre del país, recolli les seves tradicions, les 
seves cançons, anotan! la lletra i la mùsica; 
salvà, aixi, de perdre’s per sempre un immens i 
inestimable trésor. Li explicaren tota mena de 
refranys i proverbis. La primera font folklórica 
la trobà en la seva pròpia mare que ell cita en 
les referències de la seva prodigiosa obra Tere
sa Gelats, de Barcelona, Mare nostra. Calce
tera. Aquesta deliciosa criatura cantava amb 
una diàfana i clara veu, unes 200 cançons dis
tintes, de les quais més de 150 en versions iné
dites. L’any 1916, per primera vegada en la 
història de les investigacions folklôriques a la 
Península, la seva veu fou enregistrada en dise 
fonogàfic. Però el camp dels informes de Joan 
Amades fou en realitat tot el pais. A peu o a 
cavali, a voltes d’una mula, recorregué l’alta 
muntanya; el Pirineu, la Garrotxa, les serrala- 
des de Tarragona, els cims gironins; discorre- 
gué pel pia, convisqué amb els veils pescadors 
de la costa per a retenir el seu vocabulari pro
fessional, convisqué amb gent d’altres gremis; 
capta, aixi, una fraseologia que, gràcies a eli, 
no s’ha perdut.
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Molts dels seus Uibres, dels quais la majo- 
ria de les vegades era I’editor, sobresortien p>el 
gust depurat de les edicions, per la qualitat del 
paper, per la tipografia, per les il.lustracions a 
base de boixos i dibuixos antics.En aquest sen
tit son bellissims els Uibres que li edità Oliva 
de Vilanova: Les Auques, Els Geganis, etc.

En alguns, pocs, dels seus Uibres, 
col.laboren amb en Joan Amades, Josep Colo- 
minas, Pau Vila, Emerencià Roig i Raventos, 
els mestres Pujol i Tomas, amb els quais reco- 
rregué Catalunya com a missioner recolector 
de melodies per a I’obra del Cançoner Popu
lar.

Joan Amades, cap allá I’any 1929, per do
nar una data més o menys exacta, començà a 
cridar l ’atenció entre els investigadors estran- 
gers. El seu nom ja figurà a partir de llavors a 
les bibliografies d’etnografia i folklore. Des de 
feia uns anys la seva obra mereixia una seriosa 
consideració p>er tot Euroj>a. Des de Nordamè- 
rica li feien consultes. El temps, el continuât 
estudi, els viatges dairerament molt constants i 
Uunyans per l ’estranger, barraren en eli les fa
lles que podien restar encara de la seva admi
rable formado autodidáctica. Entrà a formar 
part del cens de col.laboradors del Conseil 
d’Investigacions Cientifiques. Aixi mateix li 
encarragaren una secció de l’Institut Municipal 
d’Histôria de la Ciutat i se’l nomenà conserva
dor del Museu d’Arts Populars del Poblé Es- 
panyol de Montjuïc. Dairerament, i en aixô 
treballava quan la mort el sorprengué quasi in
clinât sobre la seva máquina d’escriure que 
polsava a cegues, la UNESCO li havia dema- 
nat una llista total sobre tot el que en el mon 
s’hagués dit i publicat sobre folklore català. En 
data recent Joan Amades aconseguí un impor- 
tatissim premi a Palermo, constituint, aixô, un 
homenatge de carácter internacional a la seva 
obra i a la seva figura d’investigador.

Afecciona! a la seva terra, encès d’amor 
per ella, com un Juan Ramón Jiménez, Joan 
Amades era un barcelonés universal, home de 
mà sempre generosament estesa, i prop>ens a 
l’abraçada, a la cordialità!, perqué el folkloris
ta que ha mort no era només un erudit, un 
etnògraf de categoria internacional, sino que 
per sobre de tot era im home bo, actiu, lliurat 
al treball, al pur goig dels seus i dona! a l ’a- 
mistat fraternal i cordial que avui li plora i li 
resa.

Informació obtinguda d’Artur Llopis i del 
But lieti de VAssociació Excursionista d'Etno
grafia i Folklore.

En els propers niimetos de Quadem 
pablieant treballs sc^re el 

tftol <fe DANSES CATALANBS, 
qoe foimen part del nostre rie foMo* 
re. En cadaseu dwells siri inclonrànna 
part de la partitura corresponent ìm - 
monitzadaper a plano.

Com he dit a HERVAS i a lAN GIBSON: "PARA QUE NUNCA
JAMAS JU U O  NOS QUIEBRE 
LA HIEDRA"

Del Catálogo de "Impresiones y Paisajes" 
de Antonio HERVÁS AMESCUA, Pintor. 
Sala d'Art NEGRE, Set-Oct. 88

A :  " F  E  D  E  R I  C  O "

en su Mar y su Cielo.

CONTEMPLAaON OTOÑAL DE 

ARSILIA DESDE EL NOCTURNO DE TU VENTANA

El Agua, me dices, no tiene calor, y es de color; 

el agua, tú prueba, a mucha sal sí tiene el sabor.

El Cielo, nos fian, no se extingue donde muere el Mar; 

el Cielo, os repiten, empiezan "más allá", al empezar.

Agua y Cielo, les insistes, tienen que ver con el Amor;

Cielo y Agua, y a veces Tierra, no pueden damos Dolor.

El Agua, el Cielo, la Noche, el Alba, el Día, la Canción 

son el Estuario donde resuena, quedo, el madrigal del corazón.

Joan CASALS i SALA



Estampes montserratines

Les ermites
per Manuel Foraster
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X-y’eremitisme sorgí a partir del segle IV 
entre els primers cristians d’Egipte que 
cercaven una vida més ascética i retirada 
del món. La mateixa paraula ermita ens 
diu que deriva d’erm, lloc desert i solitari.

L’agrupació de varis anacoretes en un 
mateix paratge va promoure més tard les 
primeres ordres religiöses, que es reuniren 
per viure en comunitat en un mateix mo- 
nestir.

* * *

A  casa nostra, i concretament a M(Mit- 
serrat, hi hagué durant molts anys una no- 
drida vida eremítica. Sembla ser que els 
primers ermitants depenien d’un petit mo- 
nestir situât a Tactual Monistrol i estaven 
lepartits pel vessant est de la muntanya. 
Eren a les ermites següents: Sant Iscle, 
Santa Maria i Sant Miquel a mitja altura, i 
les de Sant Pere i Sant Marti al peu de la 
serra, les quais actualment no existeixen, 
desapareixen per culpa, sobretot, de la in- 
vasió àrab del segle Vin.

Reconquerida la nació, retomà altre 
cop la vida eremítica a la nostra muntanya 
i una de les proves que a Montserrat ja hi 
havia vida activa ens la dóna Guifré que a 
Tany 888 va fer donació d’un tros de 
muntanya i de diverses ermites al mones- 
tir de Ripoll.

Més tard, enmig de les liegendes i de 
la histôria, trobem la intenció de la Verge, 
la primera c ^ l l a  de Santa Maria edifica
da sobre una ermita ja existent i el primer 
monestir de bénédictins procurais per Ta- 
bat Oliva.

A poc a poc, les ermites es feren més 
nombroses i s’escamparen arreu de la 
muntanya fins al punt que durant el segle 
XIV se n’arribaren a comptar més d’una 
vintena.

Seguint el curs de la nostra historia 
arribá al monestir TAbad Cisneros, verita
ble re fin ad o r de la vida eremítica de la 
nostra muntanya, que va fer unes noves 
wdenances per les quais es reglen tots els 
ermitants. Feien els vots igual que els 
monjos i, a més a més, feien la promesa

AMB TOTA SEGURETAT...

de no abandonar mai la muntanya.
Es va regular el nombre d’ermites que 

passé a ésser de treize i totes elles depe
nien del monestir, formant com una insti- 
tució dins de TOrdre de Sant BeneL 

Les ermites estaven repartides per re-

Mùtua de Seguros de Sabadell
Indùstria, 16

Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL

Una de les creus Uavorades pels eimitans. Mides 
33x32 cms. Propietat de l'Arxiu Montserrati de la 
Comunital de Jesús.

gions i aixi hi havia LA TEBAIDA amb 
les ermites de Sant Salvador, San Benet, 
Santissima Trinität, SantaCreu i Sant Di
mes. TEBES amb les ermites de Santa 
Magdalena, Sant Onofre, Sant Joan, Santa 
Caterina i Sant Jaume, i la regió del TA
BOR, que era la Jeroni més allunyada, 
amb les de Sant Ceroni i San Anton. Par
roquia de totes elles en la qué Termità 
n’era Vicari General, era la de Santa Ana.

Les ermites eren com un petit monestir 
on no hi mancava res. Tenien en general, 
dependéncies corn la cuina, Testudi, el 
dormitori i la capella. Tot degudament 
moblat i relativament confortable. Tenien 
llibres, imatges i un altar amb tot el neces
sari pier celebrar la missa el dia del Sant 
Patró. A més, un hort pier cultivar hortalit- 
zes i un jardi.

A cada capiella hi havia una campana 
que els ermitants feien tocar a hores esta- 
blertes i que era contestada pier les altres 
ermites com si fossin Centinelles de vigi- 
lància, convertint el Montserrat en un

enorme carilló.
La vida de Termità estava molt plani

ficada i seguia els horaris amb un gran or
dre. Les hores de treball les dedicaven a 
tenir cura de Thort, a la feina de netejar 
els camins o bé al manteniment del seu 
entom. Les hores de heure les dedicaven a 
fer rosaris i creus de boix, aqüestes famo- 
ses creus que avui es troben repartides pier 
tot el món i que sempre duen gravat al 
pieu el símbol de la nostra famosa serra. 
També es conta d’ún ermità que fonia 
medallas de plom amb la imatge de Santa 
Maria de Montserrat i que les donava com 
a record al pielegrins.

Els diumenges baixaven a Termita de 
Santa Ana pier oir missa, i les festes assen- 
yalades ho feien al Monestir, on eren Tad- 
miració de tothom pier la seva virtut i sen- 
zillesa.

Alguns d’ells, a causa del seu ascétis
me, arribaren a tenir fama de sants o de 
doctes en Teologia.

No era gens fácil arribar a ésser ermi
tà, ja que primer havien d’estar-se set 
anys de prova al monestir i després espie- 
rar que hi hagués alguna ermita vacant. 
No sempre vivien a la mateixa ermita, 
puix als més joves els destinaven a les 
més Ilunyanes i als de més edat més a 
prop. Quan estavan malalts els acollia 
l’infermeria del monestir.

Amb la guerra del francés i la destruc- 
ció del monestir es va interrompie la vida 
eremítica i encara que després va tomar a 
ressurgir, la Ilei de desamortització de 
Tany 1836 acabé completament amb la 
vida de les nostres ermites.

Avui dia i espiorádicament encara es 
retiren alguns monjos a les ermites de la 
Santa Creu o de Sant Dimes a fer-hi vida 
de desert, p)erò això no compx)rta, de mo
ment, una renovació de la vida eremítica, 
que en cap altre lloc del món ha tingut 
una continuitat tan gloriosa al llarg de 
més de catorze segles.

□

AMB TOTA SEGURETAT...

A\Sf
Mùtua de Seguros de Sabadell

Indùstria, 16
Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL
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M on tserrat San rom à. N ascuda per cantar
per J, Martínez Vinaroz

Er.ra el 22 d’abril del 1983 quan a l’es- 
glésia de Sant Feliu es feia la presentado 
oficial de la Coral del Conservatori de Sa- 
badell, fundada i dirigida, fins avui, per la 
professora de cant i piano M- Teresa 
Boix. En aquell acte l’associació de pares 
del Conservatori Uiurá l’estendard a la co
ral que acabava de néixer. Fou un acte 
bonic i un concert esplèndid en el quai ja 
es veia la mà exigent i suau de la seva di
rectora i s’hi posaven de manifest algunes 
individualitats amb futur. En acabar-se el 
concert vaig voler saludar i felicitar tant la 
Directora per l’èxit aconseguit, corn una 
noia que es volia obrir pas enmig de l’a- 
nonimaL Ella era la Montserrat Sanromà. 
En felicitar-la li vaig dir que treballés de 
valent, que la seva veu podia arribar molt 
Uuny. Ens dedicà un solo cantant corn els 
àngels.

Han passât més de cinc anys. Avui 
aquella adolescent en té ja vint-i-un i ha 
aconseguit el número 1 en l’ingrés al 
Conservatori Verdi de Milà. De 80 aspi
rants de tôt el mon tan sols 25 van poder 
assolir els seus objectius; els altres hauran 
d’esperar una nova ocasió. Els estudis su
periors de cant a Milà, comprenen sis 
anys: dos cursos de primer grau, dos cur
sos de grau mig i dos cursos més de reper- 
torisme. La Montserrat tan sols en farà 
dos, ja que pel fet d’obtenir el número 1 
passa directament a fer repertori, deixant 
de banda la preparado técnica, que ja 
l’havia obtingut amb la seva professora 
M* Teresa Boix. Pensem que aixô és molt 
important per a la carrera de cant que la 
Montserrat ha decidit d’empendre i és 
també molt important per a Sabadell i per 
a Catalunya. Si ella treballa de valent la 
veurem en els principals teatres del mon.

A casa de la seva professora veiem 
uns videos i he de dir que després del 
temps que no l’havia sentit cantar va ma- 
ravellar-me i fins hi tot m’emocionà. En 
diverses actuacions es veia corn demana- 
va un Uoc entre les destacades figures del 
bel canto. Una soprano lleugera amb veu 
potent i ben timbrada, que sap matisar bé 
ies frases i que compta amb una expressió 
oral i corporal que fa preveure un futur 
exitós en el camp de Topera. Després vaig 
voler fer-li una petita entrevista perqué els 
lectors de Quadem sápiguen els seus ne- 
guits per ella mateixa.

-Montserrat; quan vas descobrir que 
tenies veu per a poder-te dedicar al cant?

- Quan tenia 7 6 8  anys vaig comengar 
a cantar a l’Orfeó de Sabadell; allá van 
ser els meus inicis en la música clàssica, i 
vaig decidir estudiar cant.ja que m’agra
dava molt i el meu avi m’ esperonava per
qué ho provés. Eli tenia vertedera fe  en 
mí. Vaig comengar a estudiar solfeig i el 
mestre ja em deia que podia dedicar-me a 
estudiar cant. Després el sots-president 
de l’Orfeó senyor Pere Alemany, i el mes
tre Sanahuja em van dir que endavant i 
que no m’hi pensés més, que valia la pena 
desenvolupar la meva veu. Elis foren els 
que m’ adregaren a la profesora M- Tere
sa Boix.

-Qué diuen els leus pares en tot això?
-Están molt contents; tenen una gran 

alegría i mai he tingut cap problema per 
haver elegit aquest carni, ans al contrari, 
m’han ajudat molt, especialment el meu 
avi que m’ha ajudat econòmicament, ja  
que en aquest sentit els meus pares no 
poden i el meu avi té molta il.lusió per te
nir una néta amb possibilitats d’obrir-se 
comí.

L’avi té noranta-un anys.
-A Sabadell et coneixem les teves ac

tuacions en els festivals de primavera, en 
el Conservatori, en el Club del Avis, etc. 
però ens pots dir a on has cantat més?

-Com a solista de la Coral de Cambra 
del Conservatori, al Palau de la Mùsica 
Catalana, en la cloenda de la V- Mostra 
de Can Coral, on foren convidades molt 
poques corals del Principat. També he 
actuat a 1’Hotel Ritz, acompanyada al 
piano per la meva mestra M- Teresa Boix, 
i allí em demanaren que participés en el 
Final de curs de l’Institut Stucom. He 
pres part també en els concursos Fran
cese Viñas, Maria Canals, Eugenio Mar
co, (aquest, organitzat per l’Associació 
Amies de l’Opera de Sabadell), ais festi
vals de música de Papiol, etc.

La seva professora, M- teresa Boix, 
està atenta a tot allò que la Montserrat ens 
explica i voi participar en Tentrevista per 
dir-nos que a Papiol assoh' un clamorós 
éxit i va aconseguir-hi el premi atorgat pel 
Jurat popular a la millor intérpreL Diu la 
M̂  Teresa que al Palau de la Mùsica Téxit 
fou també sorprenent.

-En el concurs Eugenio Marco, vas 
ser eliminada. En una propera edició d’a- 
quest certamen hi tomaries a participar?

- Decididament, no.
-Ets rotunda en la teva resposta. Et 

sens ofesa?
-No
-Ara que vas a iniciar la definitiva 

singladura envers el cant, ens pots dir si hi 
ha algú que t’hagi dit: "Montserrat, estem 
amb tu, tira endavant, que comptes amb el 
nostre suport" ?

-Si, haig de dir que estic molt agraïda, 
perqué cree que no em mancará res.

Hi han quinze families sabadellenques 
que s’ han unit per tal de cobrir el pressu- 
post del curs preparatori per anar a Milà 
a examinar-me, estudis d’idiomes, llibres, 
viatges etc. No sé com agrair-los ja que 
aquest gest es defmitiu per a mi. També 
I’Ajuntament de Sabadell m’ha ofert una 
beca que em permetrà estudiar aquest 
primer any a Milà i espero el seu soport 
per al segon any. Jo prometo treballar de 
valent i no decebre les persones que han 
corfiat en mí. Moites gràcies.

Vertaderament, és de elogiar Tactitud 
d’aquestes persones que sense tenir res a 
veure amb la Montserrat han decidit re- 
colzar-la. Accions com aquesta no ens les 
trobem cada dia i honoren a qui les fa.

-M’imagino el que pot representar 
per a tu Tingrés al conservatori de Milà, 
però vull que ens ho diguis tu mateixa.

-Una gran il.lusió i una gran félicitât.



cree que és corri un somni.
-Què has pensât en passar per davant 

de r  Scala, a Mila?
-Puc dir que ja he estât dintre i he 

pensât que tant de bo el dia de demà pu- 
gui cantar-hi.

-On t’agradaría debutar com a cantant 
d’opera, a la Farándula, al Liceu, a l’Sca- 
la?

-Al Liceu.
No s’hi pensa gaire. És rotunda.
-Quins son els autors que més t’agra- 

daria interpretar?
- Puccini i Verdi.
-Saps el treball que t’espera? Estás 

disposada a deixar-ho tot per la leva car
rera?. Pensa una mica i, decidida, respon:

- Pensant aonhe arribat, crec que vai 
la pena. Després ja rebré el premi al meu 
esforç.

Se la veu molt segura i sap el que voi; 
també sap el molt que haurà de treballar. 
Recordo que l’Enedina Lloris va ser des- 
coberta a la Farándula, en Topera "Luccia 
de Lammemur". L’èxit de la novella can
tant va ser esclatant, encara, però, que ja 
no Them vista més a Sabadell.

El dia de demà passarà el mateix amb 
la Montserrat Sanromà? Resta un xic dub- 
tosa i diu:
-No ho sé, em sembla que caminem massa 
de presa. Cai esperar, falta molt temps.

Li desitgem que tingui molts compro
misos. I si la molta feina no li permet ve
nir a Sabadell, alabat sigui Déu.

-Montserrat, per cloure aquesta entre
vista vull dir-te que vaig compondré una 
sardana dedicada al meu fili i que porta 
per titol “Perseverança i triomf ’ Crec que 
en aquest titol pots trobar el teu carni. 
Treballa molt i ten fe en el futur. I no 
oblidis, durant els teus estudis, del teu avi, 
que desde Sabadell t’estarà donant una 
empenta per ajudar-te a arribar.

Aquesta ha estât una conversa afable 
amb qui esperem que sigui una primerissi- 
ma figura del bel canto: La soprano Mont
serrat Sanromà.

□
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IN MEMORIAM

Josep Martínez Romero
per J .C A .

E 11 s’havia descrit d’aquesta manera: 
“Polifacètic, esperit emotiu, inquiet, irrita
ble, dubitatiu... amanit amb unes gotes de 
romanticisme”.

Hom no gosaria fer-hi cap esmena a 
aquesta auto-descripció. Qui Thagi cme- 
gut crec que comparteix el mateix criteri.

En Joserp ha passât per aquesta vali 
sense fer soroll, cultivant quietament les 
seves dèries, que no han estât pas poques.

De la seva professió -odontòleg- en

deia: “ És la meva filia adoptiva. La pin
tura és filia natural”.

Puntualitzava que “la dèria de la pin
tura no va començar, sino que va nèixer 
en mi”.

Havia dit que en el primer llibre que 
havia tingut a les mans ja hi traçà gargots. 
Allí començava la seva dicció plàstica. 
D’aquells gargots en sortiren ninots i di- 
buixos.

Aquella faceta de dibuix la cultivà 
sempre. Al principi s’haviadedicat a fer 
de ninotaire. Durant Tèpoca universitària 
col.laborà en revistes d’humor a Barcelo
na i a Madrid.

Exposà una col.lecció de dibuixos 
humoristics a la Llibreria Mediterrània, de 
Barcelona, a inicis de la década dels anys 
40. Era un ninotaire hábil i aguL Amb ca
ricatures exposà a TAcadémia de Belles

Arts.Erael 1941.
I fou en aquesta década que va estre

nar el seu afany inquisitiu per nous ca- 
mins, fins a descobrir un corolarí de Tin- 
formalisme que va batejar amb el nom 
ambigú de Sincromies. Fou curiós que al- 
guns anys després retrobava les seves 
oblidades Sincromies en una col.lectiva a 
“La Virreina”, però en aquella versió eren 
interpretades per un pintor informalista 
nord-americà que va batejar-les, també, 
amb el mateix nom.

Inquiet i dubitatiu, certament, li agra
dava cercar. Féu puntillisme i provà altres 
diccions. Li plaia fer volar la imaginació 
per espais onírics. Es que, en el fons, era 
un poeta, la cual cosa amagava, però mai 
del tot.

També s’introduí en TAstrologia. 
“Cavalco -deia- entre Leo i Virgo”.

De tot aquest munt d’experíéncies en 
parlava amb els seus íntims.

Era un amé conversaire, perqué tenia, 
com artista pintor, una descripció rica. A 
més a més reflexionava amb filosofia.

Cal recordar que Josep Martínez Ro
mero havia nascut a Calonge el 23 d’agost 
del 1911; era fili de pare valenciá afincat 
a Catalunya i de mare empordanesa. 
L’any 1932, just acabada la carrera, s’em- 
padroná a Sabadell.

En Josep tenia els ulls blaus, plens 
d’atzur. Sempre aspirava “a copsar la sire
na que em llisca i s’esmuny de les mans”.

Cloem aquesta evocado a Tamic, 
amb uns versos d’ell;

“Ara, no em cal mig cloure les parpelles 
ni em fibla ais ulls el raig de Vargent viu. 
Ara, la llum garbella pois d’estrelles, 
i es perd al lluny, com ressd, l’estiu”.

(D.S. 13-9-88)

□

“ GALERIES
RO VIRA”
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Llibres

” N o se Io d igas a  nad ie" . Ignasi V idal-Folch(*)
p erjeron i Benavides

D ues serien, básicament, les opcions - 
conscients o inconscients- a qué pot aco- 
Uir-se un escriptor novell, sobretot en la 
publicació de la seva primera obra: una, 
l’opció conservadora, continuista, consti- 
tueix en dissenyar i construir aquesta ini
cial entrega de manera que segueixi uns 
canons més o .menys tradicionals i cone- 
guts; l’altra, la segona opció, per contra- 
posició, seria aquella en la qual l’autor 
pretén trencar motiles i esquemes i èsser 
més creatiu, innovador, revolucionari, és 
evident que davant aquesta dicotomia so- 
vint hom acaba per desistir de la temptati- 
va, o sovint també s’acaba élaborant un 
producto indefinit i poc engrescador, i po- 
ques són les vegades, en canvi, en les 
quais el résultat assoleix un nivell de qua- 
litat on és possible casar -oh!, miracle- 
amb dues condicions del conegut i del 
novedós d’una manera encertada i ctnivin- 
cent. Aquest és el cas precisament de Vi- 
dal-Folch, qui amb un estil, estructura i to 
que recorda una tradició .literária quelcom 
oblidada, confecciona una obra actual, 
moderna i efectista, dintre d’una temàtica 
també connectada amb tot una visió urba
na, quasi naturalista i crua de la realitat 
La seva primera novella (que no pas la 
seva primera obra, en sentit estricto), "No 
se lo digas a nadie", està dins aquesta do
ble vessant i representa una agradable -i 
curiosa- sorpresa, problablement a mig 
carni entre el vallinclanesc (esperpéntic) i 
una particular interpretació de l’anomenat 
“dirty realism”.

"No se lo digas a nadie" narra la 
història d’una periodista força inepta i 
sensacionalista que cerca material de re- 
portatge dins la presó Model de Barcelona 
tot investigant la situació deis árabs que hi 
són tancats. Allá coneix Abdullah, un 
missatger que treballa per una agènda de 
motoristes que serveix de tapadora a afers 
no massa legáis i que ^>areix com la vícti
ma innocent i obligada de la barbàrie ur
bana. Aquest tuareg (enOTmement cult i 
benparlat -!?- a manera deis més tipies 
personatges de Valle-Inclán) la introduirá 
en les miséries i la vida subterránia de 
Barcelona mitjançant la narració de les 
seves propios experiérKies. La periodista - 
Leda-, àvida de triomf i fama periodística, 
publicará aquests relats en el seu diari 
("El Megáfono") i posará en perill Abdu
llah que, perseguit amb ánims de venjança 
pels delatats de l’agènda i la policía, mo
rirà assassinat a la {»‘esò.

Amb aquest argument, Vidal-Folch 
construeix una història de marginació i 
sordidesa ciutadana, una història de cultu
ra de l’asfalt, tipicament urbana (amb 
constants referències a marques, produc
tos i establiments arrelats en la nostra so- 
cietat i que integra dins la narració amb la 
irrellevància formai d’allò ja connaturai a 
ella) on, albora, recrea una desmitificació 
constant sobre els seus valors, i on la reli- 
gió, els politics, escriptors i arquitectos es 
constitueixin en els elements a través dels 
quals podrem vehicular -irónicament, 
sempre- aquesta iconoclàstia. Però també, 
paral.lelament. Fautor usa d’altres tics o 
vicis socials prou coneguts, com ara una 
misoginia recalcitrant, per situar-se més 
fidel i sistemàticament en les variables 
que ens defineixen i que particularitzen el 
sub-món “barriobajero” en qué voi ubi-

car-nos i localitzar la narració. La dona 
queda així rediüda a quelcom menys que 
a jugar els papers de prostituta i estúpida 
mestressa, paper que fins i tot la literal 
Leda acaba assumint i réclamant com a 
propi.

En el seu relat, Vidal-Folch usa un vo- 
cabulari rie, erudit i divers, quasi acade- 
micista en molts moments, que denota un 
bon coneixement de formes castellanos 
diriem que “cultes”, arcaiques fins i tot, 
quelcom no massa freqüent en escriptors 
actuals i menys en escriptors catalans. I 
aquest llenguatge dépurât que posa en 
boca dels seus personatges, actúa de fort 
contrast amb la temàtica narrada i dóna al 
conjunt del text una certa “classe”, però 
també ajuda -més encara- a conferir el

generai humor i cinismo que envolta l’o- 
bra. Però aquest ùs “illustrât” en cap 
moment esdevé encarcarat, donat tamte 
que paral.lelament a aquest tipus de voca- 
bulari, n’empra un altre d’urbà, d’argot, 
vulgar per moments, i tot això enmig d’un 
constant to irònic i picaresc que “alleuge- 
ra” énormément el text. El llenguatge es 
comporta i és usât per l’autor pràctica- 
ment corn un personatge més, corn un 
protagonista més, omnipresent.

Des del nostre punt de vista, només 
assimilant aquest text a una barreja de for
ma il.lustrada i erudita d’aquell dirsty rea
lism que esmentàvem i d ’esperpent i 
novella picaresca és corn trobarem què de 
modem i què de veil és l’obra de Vidal- 
Folch.

Però si per alguna raó és novetat 
aquest barceloni, no és exactament per la 
novella que comentem, sinò per la re-edi- 
ció, ara revisada, de la seva -cronolôgica- 
ment parlant- primera obra, un conjunt 
d’onze relats de factura ben diferent tots 
ells, que havien estât publicáis l’any 1984 
amb el pseudònim d’ignacio Molina, i 
que porten el títol "El arte no paga" (**). 
Es tracta d’una obra on s’avancen ja els 
trets més característics que hem assenya- 
lat en la novella comentada, però sense la 
notorietat o estridència apuntades, sinó 
amb un to de major continència, més 
“suau”. L’estil continua éssent irònic i es
perpéntic, però el llenguatge no resulta 
tan emdit o “illustrât” com en la novella, 
i els temes tocats -malgrat la cruesa d’al- 
guns d’ells (assassinats i altres tipus de 
morts estranyes)- ho són també amb la 
comicitat i frivolitat caractéristiques de 
l’autor, que acaba per convertir qualsevol 
passatge del Ilibre en una mena de cómic 
literari curiós i frese.

Aquesta és, igualment, un altra obra 
d’intéressant lectura.

(*) "No se lo digas a nadie", Editorial Anagra
ma, Barcelona, 1987. 122 pág. 750 ptes.

(**) "El arte no paga". Editorial Anagrama. 
Barcelona, 1988. 116 pág. 700 ptes.
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M isceU à n ia

SETMENAT
PROTAGONISTA

Amb motiu de la Pesta Major 
d’aquesta poblado veina, entre al- 
tres actes volem fer esment de dos 
esdeveniments ben notables.

L’Ajuntament ha éditât un lli- 
bre, “PERE PARRAN”, dedicat a 
aquest fotograf -periodista gràfic- 
nascut a l’esmentada p>oblaciô. Un

homentage pels sens llargs anys 
dedicats a la seva professio. “Un 
periodista de raça” se l’ha anome- 
nat ben justament. El Parran ha 
estât a tot arreu on s’ha produit la 
noticia, captant-la amb la seva 
aguda óptica. Té una pila de testi- 
monis gràfics. Alguns d’ells s’in- 
sereixen en les pagines d’aquest 
Ilibre, però moites més s’han ex
hibit en una magna exposició in
augurada amb aquest mateix mo
tiu.

El llibre ha estât prologat per 
Joan Guardia i Antoni Parrés, al
caldes respectius de Sentmenat i 
Sabadell; també hi escriuen el di
rector del “Diario de Sabadell”, 
Ramon Rodríguez, el periodista 
Pere Pont Grasa i lordi Roca, ar
tista-pintor.

lordi Roca ha estât preecisa- 
ment un protagonista en aquesta 
avinentesa amb motiu de la inau
gurado d’un mural de 250 metres 
quadrats de superficie, realitzat en 
una de les parets frontals del pa- 
belló esportiu de Can Sors. Una 
magmTica obra que duu per titol 
‘Temps d’esport”.

L’artista ha sabut realitzar una 
obra que, com ha dit ell mateix, és

un homenatge ais esportistes sent- 
menatencs i amb la perspectiva 
dels Joes Olimpics de B arcelo- 
na’92.

El "TEATRE DEL SOL” 
i el Uibre "VIDA TEATRAL 

SABADELLENCA"
Els dies 13, 14 i 15 d’aquest 

mes d’octubre s’ha inaugurât el 
Teatre del Sol, anomenat aixi per
qué està instal.lat en el veil edifici 
de “La Cooperativa”, del carrer 
del Sol.

Un equip d’entusiastes promo
ters ha reivindicar l ’edifici amb 
desti a fogar cultural, amb espe
cial dedicació a l’art escènic, i li 
ha donat una imatge moderna i en 
alt gran funcional.

La inauguració s’ha fet amb 
l ’obra de Pirandello “Ernie IV”, 
muntada i interpretada amb ex- 
trem rigor p>er l’elenc propi. I amb 
motiu d’aquest esdeveniment ciu- 
tadà, i a iniciativa del propi Teatre 
del Sol, la Pundació Amies de les 
Arts i de les Lie tres de Sabadell 
ha éditât el llibre del nostre esti
mât amie Josep Torrella titulat 
VIDA TEATRAL SABADE
LLENCA (Sintesi histórica), que 
constitueix el número 13 de la 
col.lecciô Biblioteca Quadem. El 
20 del mateix mes, mentre aquest 
numéro de QUADERN està en 
premsa, s’haurà efectuat l’acte de 
presentado del citât llibre, en el 
mateix auditori del Teatre del Sol.

En el pròxim número de QUA
DERN parlarem com es mereixen 
d’ambdós actes.

LA MUSICA A SABADELL

Hem repassât una mica els es
deveniments musicals viscuts a la 
ciutat des de l ’estiu. Un d’ells fou, 
en el mes de juny, les “Jomades 
Mozart a Sabadell”, organitzades 
per l”’ASSOCIACIO D’AMICS 
DE L’OPERA DE SABADELL”, 
amb motiu de les representacions 
de “Le Nozze di Figaro”.

Volem resaltar també, per la 
seva qualitat, les Audicions orga
nitzades per Joventuts Musicals 
de Sabadell, amb ek seus con
certs: “Música a l’estiu”.

I en dir aixo no oblidem tampoc 
l ’aplaudiment que és mereixen les 
audicions per a joves intèrprets 
que cada curs organitza aquesta 
entitat.

L’”Oerquestra Simfónica del 
Vallès”, que dirigeix el Mestre 
ALBERT ARGUDO al Uarg de 
l ’estiu d’enguany ha donat con

certs força notables. Entre els més 
propers a nosatres, cal ressaltar 
l’exitos del Marquet, a la Vali 
d’Horta, a Sentmenat i el de Cas
tellar del Vallès, dins els actes de 
la Festa Major.

I ja, dins la nostra Festa Major, 
s’escau de fer esment del concert 
célébrât al TMS “La Farándula”, 
per rO rquestra sabadellenca, 
“Nova Música”, del Conservatori 
de Música de Sabadell. És una or
questra jove en edats dels seus 
mùsics i molt jove també en la 
seva formado, però, que s’ha 
acrescut en poc temps en treball i 
qualitats interprétatives. Sota la 
direcció del seu també jove mes- 
tre DAVID GOMEZ ARREBO
LA, oferiren una força acceptable 
segona part en el concert que, jun- 
tament amb la Capella de Música 
Burés, que dirigeix el Mestre JO
SEP COLOME i SOMOZA, sapi- 
gueren interpretar amb correcció i 
molt d’entusiasme, obres de Bee
thoven, Gervaise, Bozza, Mozart i 
Marcelo.

En l’avenir, -si les coses se- 
gueixen amb aquest entusiasme i 
responsabilitat- Sabadell podrá 
comptar amb una orquestra on es 
formaran músics des de 1’infante
sa. Oferiren dones, un bonic pro
grama que començà la Coral de la 
Capella Burés a la primera part, 
dirigida pel mestre JOSEP CO
LOME.

Aquesta Festa Major va tenir 
ima gala musical amb el concert 
de l’Orquestra de Cambra Nacio
nal de Xina, sota la direcció del

mestre HAN ZHONG JIE, amb 
un programa amb obres de Mo
zart, Hua Yanjun - Wu Zuqiang, 
J. S. Bach, Dvorak, Britten i He 
Zhanhao - Tang Jiamping. Un 
concert que compté amb els solis
tes pianistes catalans: LEONORA 
MILÀ i BERNAT DELTELL; un 
bon regai de la Comissió de Tes
tes de l’Ajuntament, que per pri
mera vegada ha pensât en tots els 
pùblics sabadellencs.

L’Associacio d’Amics de l’Ô- 
pera de Sabadell”, esté treballant 
en les primeres representacions 
operistiques d ’aquesta tarder. 
Son, en primer Hoc, la 
col.laboracio amb el Teatre de la 
Passió d’Olesa on posa l ’organit- 
zació i direcció artística i musical, 
en el muntatge de l’ôpera de G. 
Verdi, “AIDA”.

Pel que fa al Concert de tarder 
a càrrec de l’”Orquestra Simfôiü- 
ca del Vallès”, que dirigeix el 
Mestre ALBERT ARGUDO, ha 
estât programat per la nit del 4 de 
novembre al TMS, i dins també 
de novembre, l’”Associaciô” farà 
dues representacions de l ’ôpera de 
G. Donizetti: “LA FAVORITA”, 
començant aixi el seu VHè Festi
val d’Opera.

Sorgides a l’entom de l ’activi- 
tat musical sabadellenca fem es
ment del fet de que a Sabadell, 
darrerament són varis els joves 
d’ambdós sexes que estudien cant 
amb Tintent de dedicar-se al “bel 
canto”. D’ells, i en diferents oca- 
sions s’han escoltat veus força 
prometedores p>el futur i d’entre 
els més avançats, és agradable re- 
conèixer els ja esperançats per els 
résultats obtinguts de veus corn 
les de les sopranos, ROSA NO- 
NELL, ja amb papers de respon
sabilitat dins Tópera, de la jove- 
neta M* MIRNA CAMARASA, i 
de la MONTSERRAT SANRO- 
MA, tres veus que faran les dives 
del demà proper.

Elles, si perseveren amb el ma
teix entusiasme i possibilitats que 
les porten actualment, poden arri
bar on ara ja es proposen.

R.T.

( m m u i

MARCS I MOTLLURES Pérez Caldos, 36 
Tel. 726 84 16 
SABADELL
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Cinema

Hitchcock i la televisió
par P ere ComellüS. Especial per al cicle Hitchcock, organitzat per VAjuntament de Sabadeü, Cine Club SabadeU i Speakers Corner.

En.itre 1955 i 1962, Hitchcock dirigeix 20 te
lefilms, la inmensa majoria pertanyents a Al
fred Hitchcock presents, série que, corn el 
seu titul indica, era presentada p>er Hitchcock. 
Els nombrosos capitals que la componien fo- 
ren realitats per diversos directors, només al- 
guns d’ella pel propi Hitch. De fet, perd, els 
“remakes” rodats l ’any 85 i que ara ens està 
oferint TVE fan p>ensar que tots aquests tele
films terrien una mateixa estructura i un ta més 
O menys semblant. O que, d’una manera o bé 
d’una altra, Hitchcock n ’era en tot cas el su
pervisor.

En definitiva, p>eró, s’ha de dir que aquesta 
vessant de la filmografia del director anglès té 
un to i un plantejament en general inexisten a 
la seva obra cinematográfica- amb l’excepció 
de PERO ¿QUIÉN MATÓ HARRY?, si bé 
conserva plenament el seu univers temàtic. Al
fred Hitchcock presents agrupa bromes pesa- 
des i macabres, acudits insospitats, humor ne
gre i finals sorpresa, tot amanit per les apari- 
cions d’un Hitchcock càustic, divertit i quasi 
surreal que obre i tanca cada programa. El 
conjunt deis dirigits per Hitch és desigual, pero 
té indubtable interés: permet conèixer l ’autor 
des d’al tres perspectives, potser un cinema que 
Hitchcock podia haver desitjat de fer i que els 
imperatius de producció i distribució comer
cias van condemnar a mort abans de néixer. 
Només espetecs escadussers, algunes imatges 
aillades o l’aguait suggèrent. Res més. A la te
levisió, en canvi, sorgueix una nova mirada, 
amb l’humor com a eix vertebrador. Una mira
da que no contradiu res: complementa i com
pleta.

El capítol més ombrívol és REVENGE, la 
historia d’un tràgic xoc traumatic, amb una in
superable Vera Miles—^protagonista també 
d’INCIDENT AT A CORNER. BLAC FOR 
CHRISTMAS és la primera broma pesada (un 
home assassina la seva dona i enterra el seu 
eos al soterrani de la casa. Temps després i ja 
Uuny, rep una carta que confirma un encarrec 
que ella va ordenar poc abans del dia del crim: 
arreglar i excavar el soterrani. La data en qué 
ha rebut la carta li confirma també que l’encá- 
rrec acaba de portar-se a terme). Més bro
mes i més sorpreses: ONE MORE MILE TO 
GO (prefiguració d’una escena de PSICOSIS, 
una falla a un deis Hums del darrera d'im cotxe 
abliga al protagonista a anar a la comissaria de 
policia perqué l ’ajudin a obrir el maleter, on fa 
poc ha amagat el cadáver de la seva esposa), 
DEEP IN THE POOL (un ambiciós jugador es 
llença a l’aigua des d’un vaixell per guanyar 
una aposta, no sense no haver-se assegurat 
abans que una dona el veu fer-ho, p>eró aquesta 
dona està sota tractament psiquiátric i quan ho 
dlu no 11 fan cas), BANQUO'S CHAIR (apunt 
d'alguns aspectes de FAMILY PLOT, una es
tratagema policíaca d ’esperitistes que es con- 
verteix en increíble realitat) i MRS. BIB Y 
AND THE COLONEL’S COAT ( un joc d’in-

fidelitats amb un abric de visó pel m ig). Hu
mor negre a LAMB TO THE SLAUGHTER 
(uns policies fan desaparéixer la prova més 
important del crim quan es mengen la pota de 
xai amb què s’ha comès) i a ARTHUR (as
sassinat divertidament macabre en una granja 
de gallines). BREAKDOWN és una bona mos
tra de cinema de suspens, utilització del primer 
pia i interpretació de Joseph Gotten; THE 
CASE OF MR. PELHAM, una original revisi- 
tació del tema del doble i , amb LAMB TO 
THE SLAUGHTER, el millor dels curts de 
Hitchcock; WET SATURDAY , un retrat d'un 
sordid ambient familiar, el crim i la quotidiani- 
tat; THE PERFECT CRIME, una sinistra iro
nia sobre el detectiu perfecte, présentât aquí 
com un individu refinat i cruel; i THE CRYS
TAL TRENCH, un film trist i nostàlgic, una 
mica sorprenent atesa la resta de capitals de la 
série. Els més fluixos em semblen MR. 
BLANCHARD’S SECRET, POISON, THE 
HORSEPLAYERI BANG! YOU’RE DEAD.

A més dels 17 telefilms de 23 minuts, Hit
chcock en rodà 3 de 52, FOUR O’CLOCK és 
potser el més impactant, élaborât treball de 
planificaciô: primers plans d’E. G. Marshall i 
plans de la bomba de rellotgeria (eli es troba 
atrapat al soterrani de casa seva amb una bom
ba que eli mateix ha installât amb la intenció 
de matar la seva dona). Però a mi m’agraden 
molt més I SAW THE WHOLE THING! i, 
sobretot, INCIDENT AT A CORNER. A I 
SAW THE WHOLE TING!, cinc persones 
acusen de no haver-se parat davant el senyal 
d’”stop” a un conductor d’un esjwrtiu que ha 
matat un motociclista a l’accident. A partir del 
tema del fais culpable, la situació permet a 
Hitcheook de fer una reflexió sobre la frivoli-

tat humana, la mentida i la false tat de les apa- 
rences. INCIDENT AT A CORNER és una 
senzilla història d’una calumnia en un p>etit 
poblet. Exempta de sorpreses -Hitch ens en- 
senya de seguida qui pot ser el responsable-, 
magnificament plantejada i resolta. Partint una 
altra vegada del fais culpable, Hitchcock cons- 
trueix un implacable retrat de la hipocresía 
provinciana, del fíngiment com a sistema de 
vida. Cinquanta-dos minuts li possibiliten, a 
més, una posada en escena més indefugible- 
ment seva, fins i tot -fet estrany en una produc
ció televisiva- amb l’anàlisi dels diferents 
punts de vista -com a I SAW THE WHOLE 
THING- i amb els picats significatius que tant 
coneixem.

Són una bona colla els intérprets de Hitch 
que apareixen en aquests treballs per la televi
sió. A més de Joseph Gotten i Vera Miles -ella, 
entre cinema i televisió, quatre actuacions per 
a Hitchcoock-, recordem John Williams (WET 
SATURDAY, BLACK FOR CHRISTMAS i 
BANQUO’S CHAIR), Barbara Bel Gaddes 
(LAMB TO THE SLAUGHTER), Claude 
Rains (THE HORSEPLAYER), John Forsythe 
(I SAW THE WHOLE THING)...

❖

X T m S U íT ÍÍÍ
SABADELL

COMPRA-VENDA
Monedes de tots els països, 
époques ¡ metalls.

Pagament en efectiu a preus 
máxims, segons qualitats.

Especialitat en subhastes 
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Fìlatèlia

Una data memorable
perBAF

xVquest any de 1988, s’ha célébrât el 
50è aniversari del primer correu submari 
del mon, que va fer el primer trajéete el 
mes d’agost de 1938, entre Barcelona i 
Maô. Enmig de la Iluita que assotava Es- 
panya i amb Tintent de forçar el bloqueig 
a què estava sotmesa Mencffca, que era fi- 
del a la causa republicana, i també perqué 
no dir-ho, per intentar d’aixecar la moral 
de la poblado, el Govern Central, que 
aleshores ja s’havia traslladat a Barcelona, 
s’enginyà la manera de connectar amb la 
ilia a través del submari, enviant-hi per 
aquest procediment saques de correspon- 
dèneia oficial i particular i quelcom de 
queviures i medicaments. Fins i tôt, una 
série de segells especiáis, sis en total, i 
una fuUeta commemorativa, expresament 
per aquest viatge. Aquesta emissió és im- 
pressa als tallers barcelcmins de Tlmprem- 
ta Oliva de Vilanova. Avui, ha esdevingut 
una de les millors i més cotitzades séries 
de la filatèlia internacional. (Edifil 775/ 
780 i F. 781). S’elegi per a aquest viatge 
el submari C-4, que va arribar a Barcelo
na, en pie estiu, procèdent de Le Verdón 
(Burdeus), eludint hàbilment les forces 
franquistes del Cantàbric i de Testret de 
Gibraltar. El dia 12 d’agost se li emplenen 
les bodegues amb 100 targes postals, 300 
certificats i 1100 cartes normals oficiáis; 
^a rt, diverses saques de correspondéneia 
particular, no pas gaire nombrosa, ja que 
la tramesa s’havia mantingut mig secreta. 
S’aplicà a tôt aquest material del correu 
aquest mata-seguells especial.

mergir-se. L’árribada a Maó fou apoteòsi- 
ca i T impacte internacional molt positiu i 
d’un gran efecte publicitari. En definitiva, 
aixó ja era el que es perseguia. Els se- 
guells no empleats, ja en aquell moment, 
sofriren una forte revalorado. Cal teñir en 
compte que la tirada completa de la sèrie 
fou de 8000 exemplars, i la de la fulleta 
s’en tiraren 12.500 exemplars. Hem d’ad- 
vertir ara, després del temps transcorre- 
gut, que al mercat s’ofereixen diversos 
valors amb canvis de color i sense dentar, 
de dubtosa procedéncia. Molta atenció als 
qui pugui interessar la seva adquisició.

El dia 17 del mateix mes retoma a 
Barcelona amb nova correspondéncia i a 
Maó és mata-segellada amb aquesta nova 
empremta.

A la tomada les coses no anaren tan 
plañeres i hagué de navegar submergit i

El viatge no tingué c ^  incidéncia dig
na de mencionar i es realitzá sense sub-

molt lentament en profunditats temeráries 
en aquella época ja que sembla que s’arri- 
bá als 60/70 metres, perqué Taviació na
cional Thavia descobert i Tatacá, però 
sense que pads cap dany.

Aquest dos mata-segells, la sèrie i la 
fulleta són avui difícilment trobables, 
malgrat els alts preus que marquen els ca- 
tálegs de tot el món.

Per donar fe del fet, s’invita un perio
dista americà, el Sr. Wener Kell del SA
TURDAY EVENING POST, que tant a 
Tañada com a la tomada acompanyá el 
funcionari de correus Sr. Tomás Oró Gi- 
meno.

I després de 50 anys es commemora 
aquest fet, que hem relatat molt succinta- 
ment, amb un altre viatge que ha realitzat

el submarí prenuclear amb base a Carta
gena, TRAMONTANA S. 74, de 1400 
tones i que pot aprofundir sota Taigua al 
voltant deis 300 metres. Porta una dotació 
de 300 homes i ha traslladat de Maó a 
Barcelona 10.000 sobres, 50.000 targes, 
5000 documents record i aquesta mateixa 
cárrega Tha portada a Cartagena per po
der estampar-hi els mata-seguells que ara 
US mostrem.

Aquesta commemoració no ha meres- 
cut cap emissió de segells especiáis, dei-

xant passar Toportunitat d’un fet memora
ble, que als filatelistes ens hauria compla- 
gut molt. Ens hem d'acontentar amb els 
dos matasegells i encara hem tingut la sort 
que tot el material emprat s’hagi pogut 
franquejar amb el segell d’en Monturiol, 
que en definitiva és Tinventor d’aquest ar- 
tefacte, que navega per sota Taigua, ano- 
menat submarí.

Els records que queden de tot aixó són 
un document, molt ben imprès, en forma 
de triptic, que recorda T efemérides amb 
molts details, una fulleta que reprodueix 
fidelment la primitiva originai, quatre tar
ges máximes i els dos envelops que repro- 
duim a escala reduida, amb els mata-se
guells concedits.

Tota Torganització Tha portada Ta- 
grupació de comerciants filatélics de Ma
drid i Barcelona amb la col.laboració de 
T Armada Espanyola.

□

FILATELIA
DOMFIL
SE G E LLSI  

MONEDES PER A  
COL.LECCIONS

Sant Antoni, 3 
Tels. 725 87 79 - 725 29 18
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Llibres

CIMALS
(Poemes de Muntanya) 

de Manuel Foraster
En plena canícula ha aparegut 

CIMALS, que és un frese recuU 
de poemes que l’autor ha escrit 
“amb rúnic ideal que els cimals 
ens elevin una mica més enlaire”. 
Un bell proposit que s’escau al 
poeta que és Manuel Foraster, el 
qual li plau d’idealitzar les coses 
que ens envolten ací a la plana -a 
la valí- i a la muntanya. C^e ell és 
home de muntanya, queda palés 
en els seus poemes. "Pobre de 
I  home sense quimera / orfe d’al
tares en el seu dins / pobre de 
l'home que no s'enfili / fins a Va- 
Igária de Vesper it".

En el poema que dona títol al 
Uibre, el poeta es pregunta i es 
respon aUiora: "Que tindrá la

muntanya / que quan la mires et 
dona serenor? / Es que el cimals 
es troben cel enlaire / i has de mi- 
rar-los aixecant el front"

I la poesía es fa denuncia: 
"Veient els rius com menen / re
meses d'aigua obscura / diríem 
que dimanen de les crestes / neva- 
des de Voltura?"

En el poema "O ra d o " , 
conclou: "Déu meu de les carenes 
/ mercés us siguin dades / que ens 
heu donat les cimes / per es- 
plaiar-hi Vánima".

Ens plau de regraciar-li a l’a- 
mic Foraster que ens hagi atorgat 
el plaer de “pujar” pels seus “ci- 
m als”. Un Ilibre més que el 
col.laborador habitual de QUA- 
DERN amb les seves “Estampes 
Montserratines”, ha incorporât a 
la seva bibliografía, amb una edi- 
ció limitadíssima amb qué obse
quia els seus amies.

MASIA DE CAN DEU
Editât per l’Obra Social de la 

Caixa de Sabadell, ha aparegut

una Guia que recull les reproduc- 
cions fotografiques d’unes tres- 
centes eines agricoles, les quais 
son exposádes ais baixos d’aques
ta Masía, que esta situada en el 
bosc de Can Deu.

Aquesta gran propietat fou ad
quirida per la Caixa de Sabadell 
el 1964.

En aquesta Guia es dona a co- 
néixer, altra volta, l ’esmentat 
Bosc amb els seus itineraris, la 
mateixa Masía, Termita de Sant 
Vicenç de Verders i els múltiples 
usos esportius i d ’esbarjo del pro- 
pi bosc.

“PLIEGOS DE 
MURMURIOS”

Han aparegut aquests tríptics 
(del núm. 86 al 89) en els quais, 
com ja és habitual, s’hi apleguen 
proses i poesies de tot el món de 
parla castellana.

Juan Luis Pía Benito n ’és el 
fundador i editor i a cada número 
sol fer-hi alguns comentaris sobre 
llibres o treballs literaris.

A lb u m
Dues fotos amb les mateixes imatges. I les mateixes protagonistes.
Aquella nena (Pepita Vilarrubies Solanes) que apareix en la foto, ha tingut la curiositat de fer-se 

fotografiar en el mateix Uoc. Com abans.
D'aquesta manera ha volgut festejar el 70é aniversari de la Torre de TAigua.

(ArxiuCasas)

Edicions 
de Goigs
per J. Busqué i Marcel

La Parroquia de Sant Joan Bap- 
tista, en motiu del XXVé aniversari 
de la seva fundació ha éditât:

"Goigs en lloança de Sont Joan 
Baptista, que es venera en la seva 
parroquia de Sabadell, Arquebis- 
bat de Barcelona".

Lletra i música; Mosisén Joaquim 
Vives i Aragó.

Impremta - Copisteria; El Vai- 
xell - Vilassar de Dalt.

Dibuix: La imatge de Sant Joan 
B aptista alçant la má dreta en forma 
depredicació. ATesquerrahi porta 
el g aiate en forma de creu. La figura 
descansa sobre una p>eanya amb els 
símbols del baptisme; la p>etxina i 
Taigua.

És el disseny de la imatge que es 
venera en Tesmentada parroquia de 
la qual imatge n ’és autor Tescultor 
barceloní Joan Puigdollers, profes
sor de TEscola Professional dels 
P.P. Salessians, de Sarrià.

És un exemplar d’un sol full, 
escrit a una sola cara i les seves 
mides son: 340x245.

Mossèn Joaquim Vives i Aragó, 
és Llicenciat Rector de Sant Genis 
de Vilassar de Dalt i Membre del 
Conseil Presbiteral de TArquebis- 
bat de Barcelona, com a représen
tant territorial de la Zona 12. En 
anterioritat havia estât rector de la 
Parroquia de Santa Creu de Saba
dell, i durant alguns anys va residir 
a la de Sant Joan Baptista.

Aquesta parroquia fou eregida el 
18 d ’abril de 1963, pel Bisbe Dr. 
Gregorio Modrego Casaus. La seva 
demarcació. Barri de Campoamor, 
amb domicili parroquial, Campoa
mor 38. Es constituí per segrega- 
cions de les parròquies de la Mare 
de Déu de Gràcia i de Santa Maria 
de Barberà del Vallès.

Fou el primer rectòr Mossèn 
Josep Canals i Lamiel, avui, frare 
cartuxa, a Sl Laurent du Pont 
(França). El 1976 el substituí Tac
tual rector Mossèn Joan Baptista 
Fernandez Alvarez, el qual és tam
bé is’ofessor de religió de TE.N. 
“Joan Oliver” de Sabadell.

"V6s que sou preciar profeta
i dels homes el més gran,
protegiu aquesta pietà
Potrò nostre Sant Joan"

□
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Al pas dels dies
perEquip

Amb motiu de la Festa Ma
jor d’enguany -del 2 al 7 de se- 
tembre- s’ha avançai la nova tem
porada d’exp>osicions plàstiques.

S’inauguraren exposicions a 
I’Academia de Belles Arts amb 
obres dels artistes associais a 
aquesta secular entitat. La partici- 
pació omplenà totes les sales i 
s’hi han exposât totes les tècni- 
ques i tendències que avui impe
ren.

Igualm ent s ’inauguraren 
dues exposicions organitzadas per 
la Fundado Amies de les Arts i 
de les Lletres de Sabadell. Per 
primera vegada s’ha présentât 
pùblicament una selecció d’obres 
que compasen el Fons d’Art d’a- 
questa Fundació. Aquesta mostra 
fou exhibida en el réhabilitai local 
“Pere Quart”, situât a la Rambla, 
69. L’AJuntament el cedí per 
aquesta avinentesa. Un local llu- 
minos, ben agençai, que esta des
tinât a presentar exposicions. Les 
seves instal.lacions foren elogia- 
des i val a dir que, segons les da- 
des recollides, durant els dies que 
el Fons d’Art fou exposât -del 2 al 
11- es registraren uns tres mils vi
sitants.

Paralel.lament s’obriren les 
Sales de Gabarró Art, davant 
per davant del Casal Pere Quart, 
amb una magna exposicio -Prime
ra Mostra, aixi se l ’ha titulada- en 
la quai foren invitais tots els artis
tes que al decurs dels deu anys de 
Quadern han col.laborat en les 
seves pagines. A més, hi foren in
vitais altres artistes que fíns ara 
no hi han col.laborat

Aquesta Primera Mostra ha 
recollit una notable participacio 
d’artistes i obres i ha estât exhibi
da fins el 30 de setembre.

La Fundació pot sentir-se sa- 
tisfeta d’ambdues manifestacions 
plàstiques. QUADERN, que n ’ha

estât el vehicle, dona les gracies a 
tots els que d’ima manera o altra 
ho han fet possible.

El 24, dia de la Mercè, 
Intel.lecte Art inaugurà uns nous 
locals que venen a ampliar 1’ante
rior. I això ésdevé amb motiu del 
seu lOè aniversari i s’ha volgut 
festejar-ho amb una bona col.lec- 
tiva d’artistws locals i forants.

Per altra part, GALERIES 
RO VIRA ha realitzat unes refor
mes en la seva Sala principal. Re
formes que aporten una bona mi- 
llora per a la contemplado de les 
obres que s’hi exposen, tota vega
da que la il.luminació resulta molt 
idònia.

MARftA
EXPOSICIO 0-HOM ENAT6E

Aquesta renovada Galeria 
s’ha volgut vestir de gala amb la 
inauguració de la temporada pré
sentant una obra surrealista: la de 
Jaume Figueras, “el pintor de Ca- 
daqués”, vell amic de Dalí el qual 
li feu l’honor de fer-li una presen- 
tació. L’obra de Jaume Figueras 
és daliniana, plena de simbologia 
que el propi autor ha explicat amb 
motiu d’aquesta seva primera pre- 
sentació a Sabadell.

CAU D’ART
Aquesta Sala també ha em- 

prés una nova empenta: ha ade- 
cuat les seves instal.lacions i en el 
nou marc s’hi ha exhibit una molt

bona selecció d’obres. No ens 
ocuparem a citar-les perqué ens 
comportaria molt espai, però val 
dir que ha estât una selecció molt 
notable.

Això ho han pogut constatar 
els visitants atrets per la natural 
curiositat i, si més no, p>el lógic 
interés a veure bones obres.

Certament, Cau d ’Art, s’es- 
tá guanyant un lloc perqué els 
amants de l’art hi acudeixin. La 
cita es fa de rigor.

NEGRE SALA D”ART
Aquesta Sala, després d’ha- 

ver obert dues exposicions de pre
temporada com ha estât la mostra 
de ceràmica del terrassenc Caries 
Fiorenza, que ens ha ofert, entre 
altres, unes p>eces originals en ho- 
menatge a les xemeneis indus
trials, també ha exposât obres 
d’Angelina lUa i de Glòria Ruiz.

La prim era amb una 
col.lecció de gravats força intéres
sants i la segona amb un recull 
d’obres de temes varis. Amb elles 
NEGRE ha tancat la pre-tempora- 
da.

Nov ament Hervàs Amezcua,

GUBERN
1916-1980

EXPOSiCIÓ HOMENATGE

SALA D’EXPOSICIONS

fidel a la casa, ha presentai una 
rica col.lecció d ’obres amb les 
quais s’afirma com a gran pintor. 
Així ho testifica Ian Gibson, l ’es- 
criptor anglés, el qual n’ha fet la 
presentació. Amb aquest esdeve- 
niment NEGRE ha obert brillant- 
ment la nova temporada.

L’obra d ’Hervás crea una 
atmosfera en la qual l ’espectador 
se sent seduït per la lluminositat 
que tota ella desprèn.

JOSEP BATALLE 
a l’Acadèmia de Belles Arts

Veni, vidi, vici. Aquest inédit 
pintor ha presentai per primera 
vegada la seva obra, formada amb 
teles de gran format, bona part 
d’elles.

Aquesta mostra ha irromput 
amb un llenguatge insòlit. Ha fet 
impressió la seva pintura, i la seva 
temàtica. Obres plenes de “tre- 
mendisme”, corn aigu s’ha pro
nunciai. És, si, d’una força aními
ca que es submergeix en un món 
oniric, d ’un sentit orientalista. 
Esperits, gnoms, sers fantàstics 
que fautor “coneix”, “tracta” i 
sap donar-los formes envoltades

GISBERT Art

Rambla, 30 Tel. 725 43 69 
SABADELL

W A T I A A m '
Sala (TExposicions
Sant Pere d’Ullastre, 9''

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

Rambla de Sabadell, 82 
Tel. 726 57 85 

SABADELL
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amb una atmosfera cromàtica pie
na de suggerències.

Per ser la primera mostra 
que Josep Batallé ha presentai al 
public, pot vanar-se d’haver p>ro- 
vocat im fort impacte. Per aquesta 
rad li hem aplicat el veni, vidi, 
vici

CASTELLAR DEL VALLES
Dues exposicions d’home- 

natge s’han célébrât en aquesta 
Vila veina durant la seva Festa 
Major. La primera, dedicada a 
GUBERN, que ha tingut Hoc en 
els locals de l’Arxiu d’Histôria, i 
l’altra a MARRA, que s’ha expo
sât al Centre Excursionista. En 
ambdues mostres s’hi han exhibit

una selecció d’obres d’aquests in- 
oblidables artistes que van tenir, 
en vida, una plena i fervent dedi- 
cació a la pintura, així com el re- 
coneixement del public. No cal 
pas voler descobrir la valúa 
d’ambdós pintors que són a bas- 
tament coneguts. La seva obra ha 
pogut ser contemplada i admirada 
i ens ha retomat l’oportunitat de 
comunicar-nos amb ells a través 
deis seus paisatges, de la seva 
exuberant gamma de colors i amb 
el sentiment que llur obra conté.

ANTONI COSTA,
Aquest artista polifacétic, ha 

exposât a SANTI ART una varie- 
tat de dibuixos i pintures en les

quais r  autor sempre ens ofereix 
diccions plastiques originals, osa- 
des a voltes, però sempre amb l’e- 
loquència que marca el seu tempe
rament inquiet i avid.

CARNICÉ
A WATTS ART ha présentât 

una col.lecció de teles plenes de 
contingut colorís tic.

Aquest artista pintor busca la 
bellesa, l’óptima perspectiva, i sap 
trobar-la i traspassar-la a les teles, 
que atrauen l ’admiració d ’un 
public fidel i amie que segueix els 
seus passos artístics.

Camicé continua en la seva 
trajectória que li ha conferit un 
segell personal inconfusible.

■
EXPOSICIÔ DE PINTURES

CARNICÉ

A q uella  M aría  T eresa  B edós que jo  con eix ia
per Dolors Viñas

EA fet que la nostra conciutadana María 
Teresa Bedós morís durant l’estiu, fa que 
la seva memòria siguí recordada més tard 
en els medís de comunicació. Aixó no voi 
pas dir que la lectura de la seva esquela 
del passât 24 d’agost, no ens produis un 
dolorôs sotrac, recordant una amiga de la 
nostra joventuL

El que jo tinc, de record de la Maria 
Teresa Bedós, és potser molt senzill, però 
no per aixô tan entranyable: el de la pri
mera vegada que l’Esbart Dansaire que 
haviem format a l’Orfeô de Sabadell, amb 
la meva germana Mercè i altres, al cap de 
poc, -que em sembla que era el 1929-, ac- 
tuava al Centre Catalá. I, en aquella oca- 
sió l’Esbart fou reforçat per una gran ba
ilarína: la María Teresa Bedós.

Era una fígureta prima, grácil, fina, 
distingida que, certament, va copsar de 
seguida com havia de bailar aquelles dan
ces populars que nosaltres assajavem feia 
poc i tractavem de donar-les a conèixer a 
la nostra ciutat. La María Teresa va debu
tar, com hem dit, al Centre Català, de pa-

n e g n a
Passeig de la Plaça Major, 38 

Telèfon: 726.56.38 SABADELL

Maria Teresa Bedós (foto inèdita de Joan Cuscó, 
mar9 del 1979).

M d r c s  t
M ^TLLV r««

errccai
Gràcia, 140, baixos • Telèfon 725 8142 08201 SABADELL

relia amb el que més tard fou el meu marit 
Josep Taulé, que era el cap-dangaire de 
l’Esbail Vàrem teñir un èxit formidable.

La seva amistat perdurà, sobretot, en 
les meves curtes estades a Blanes els es- 
tius, ja ella casada. La seva torreta, penja- 
da de cara al mar, era un Hoc d’acoUiment 
i de fina distinció. M’havia obsequiat amb 
algunes poesies seves i, per descomptat, 
amb un quadre d’una marina al carbó que 
guardo, i és tota una mostra de com ella 
dominava aquest art

Haviem quedat que ens tomanem a 
veure. Vaig deixar d’anar a Blanes i, mal- 
grat que en sabia noticies de tant en tant, 
fou d’aquelles amistats que encara que no 
tenen un contacte seguit, perduren i es re- 
corden sempre amb el mateix afecte.

María Teresa: en les meves oracions 
he demanat que quan arrívis allá Dalt, el 
Senyor t’aculli en veure el teu somriure 
obert i franc, la teva senyorívola veu, i 
aquella generosa acollida que sempre 
prestares a tothom. q

GALERIA D A R T

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 ¡22 
SABADELL



256

Curiositaís gràfiques

La "POST-MODERNITAT" a Sabadell
per J. C. y P. Monistrol & Calbius

"TUBULAR". Arquitectura lúdica inspirada en el popular 
concepte á'"sd.lucinarper un tub".

"MARQUESITA". Proposta de disseny de parada de transport 
urbà amb banc incorporât.

"VIST I NO VIST". Nou model 
de porta de seguretat per a pubs, 
bars de nit, etc., de fácil lectura i 

completament integrada 
en la pell de Tedifici.

" PARADISE". Sistema public d'aigua 
i escuma, relaxant i economic, molt 

adeqiiat tanmateix per a prendre banys 
d'"asiento".
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F o to -R à n c ia
perX èspir

-Jo penso que a la plaga li donen 
a la mare gat per liebre.
De grossos en són, aquest ous, 
però que siguinfrescos...

-No t'ho agafis així, dona... Potser no será veritat 
que quan arribem a Vedat de jubilar-nos 

la Seguretat Social no tingui 
amb qué pagar-nos les pensions...

-No adoptis actitudds dramátiques, 
dona: aqüestes sabates et són petites...

-SÓC una noia prò gre: m'agrada 
adoptar sempre postures originals.

MONTESINOS Grada, 18 -Te l. 725 43 08 - Sabadell VIATGES GODINA, S.A. ^
Recordi... per Catites - Banderes - Tapisseria - Cortinatges Sant Quirze, 11 - Tel. 725 62 99

Moquetes - Cobrellits SABAD ELL C rup A  T ito l 412



Tregui m és profit 
del seu sou i aconsegueixi

Í
PÒUSSA

O'ASSEGURANCA D’ACCIDENTS
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una assegurança, un crédit un acompte 
del seu sou,

tots eis serveis de la Caixa de Sabadell,

i,am és, 
paga doble
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Pere Camps
Sabadelly 1929

Fv U —  4/1
■

”Parìs'\ 1988. Dibuix a la tìnta. (35 x 4 6  cms.).
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Pórtic

ra s ’acompleixen qua
ranta anys de la Carta de 

zr Declaració Universal deis 
Drets Humans, que va 
promulgar-se a les Na- 
cions Unides el 10 de de- 
sembre de 1948. Quaranta 

anys. Una Carta que conté 30 articles. 
És bo rellegir-los. Tenim el deure de 
fer-ho. I més bo seria encara que tots, 
“sense cap distinció de ra^a, color, 
sexe, llengua, religió, opinió política o 
de qualsevol altra mena, origen 
nacional o social, fortuna, naixement o 
altra condició”, els acatessim al peu de 
la lletra...

deu, i malgrat que no són pas trenta, 
s’obliden i resulta que han passât a la 
história, han passât quasi a l ’oblit.

L’esperit que inspirà la Carta que 
ara ha complert el 40è Aniversari, se- 
gueix viu, està escrit. Cai pensar-hi i 
seguir la seva magna esperança. No hi 
passem de llarg; no fem com aquell 
conductor que es passa distret un semà- 
for vermeil i alega, després, que no l’ha 
vist...

Horn, però, es fa una simple pre
gunta: Quans milions de persones hau- 
ran llegit la Carta dels Drets Humans? I 
quantes d’altres no s ’han près la molès
tia de llegir-la? I qui s’ha imposât el

iV 40 ANIVERSARI
w  1948-1988

Declaració Universal Dels Drets Humans
Nacions Unides, 10 de Desembre del 1948

deure de seguir-la fidelment?. De veri- 
tat, preguntem-nos consciemment: No 
hi ha encara massa “analfabetisme” 
entre tots els que formem la gran fami
lia humana?...

Quan aquesta Carta va ser promul
gada va promoure certa impressió, la 
qual desperté el concebut escepticisme 
per una part i alentá -perqué no?- una 
certa i il.lusionada esperança.

D ’ençà d’allavors, el món, ha can- 
viat? Aquella Carta ha motivat que la 
Humanität millorés? Caldria analitzar 
cada article per separat i emetren’n els 
résultats. Hi ha més Ilibertat, certament. 
Els Drets de l ’Home són més recone- 
guts, també, però no encara prou. Falta 
molt per conquerir. I cal fer-ho en pau. 
Però les Unites van suscitant-se ací i 
allá, arreu. Tothom argumenta la seva 
raó i clama el seu dret per defentsar-la o 
per guanyar-la.

Rellengint la Carta deis Drets 
Humans hom l ’associa als Deu Mana- 
ments de la Liei de Déu. Eren -i són -

EN AQUEST NÚMERO S'INCLOU EL SUPLEMENT "QUA-CÒMIC 18"

FELIÇ NADAL 
I

BON A N Y 1989
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Semblança de

Josep Maria Gil Sanchis
per Joan Cusco i Ay marni

.el mejor Javier de mi "Divino".
José María Fernán

Fotos de Pere Monistrol

H eLeus aci un actor-director de teatre de 
cap a peus. Sencer. Complet. Tota una llarga 
vida teatral de 73 anys. Ara en compta 88, 
que va encetar a Xátiva.

Estem a casa seva. Damunt la taula ens 
espera un munt de records aplegats curosa- 
ment en álbums, plens de fotos, programes, 
critiques teatrals, homenatges... Un deis 
més recents: una placa en la qual diuy així: 
“A Josep Maria Gil i Sanchís amb simpatia, 
el més gran de la colla que té el cor més jove. 
Sant Feliu del Racé. 1988". (Un homenatge 
que li van dedicar un bon grup de fémines de 
la veina localitat on estiueja).

Certament aquest ancià té el cor jove. I 
serva l’esperit alertat, inquiet. Té els ulls 
oberts per veure-ho tot millor i que no se li 
escapi res... Es queixa que se li esborren 
noms; la memoria acaba sent infidel a mesu
ra que se sumen anys. Però com que té tants 
testimonis, tantes escenes viscudes -i tantes 
d’elles bisades- aquests petits lapsus memo- 
ristics no tenen més importància.

El nostre personatge, tant en l’escenari 
de la vida com a l’altre, entre decorats reals i 
d’artifici, ha tingut una vida laboriosa i fruc
tífera. Ha dedicar tot el temps compartint-lo 
amb la familia, el treball i la vocació. Al seu 
costar té una pròdiga familia que ha sumat 
33 néts i 8 besnéts...

Fent un resum de tot piegar, no es cansa 
de repetir:

-M’ho han pagai molt bé. Molt bé.
Tot i tothom. Ho sap agrair.
-Expliqueu-nos, si us plau, els vostres 

primers passos en el teatre. Hi ha algún pre
cedent familiar o alguna circumstància per 
les quais us intéressés el teatre? - li pregum- 
tem.

-No hi ha cap avantpassat meu, que Jo 
recordi, que estés relacionat amb el teatre.

-Recordeu quina fou la primera actua- 
ció? Fins i tot l’any i l’obra en la quai vau fer 
el primer paper com actor?

-Els meus primers passos a 1’escena 
foren al Teatre Espanyoleto, de Xàtiva. A

I’edat de nou anys vaig interpretar el paper 
de Gedeón (tenor cómic) en uns Pastareis 
antiquíssims. En aquelles dates jo era el 
solista de l’Escolania de la Seu de Xátiva.

Josep Maria Gil, l’any 19 es traslladá 
amb tota la familia a Sabadell. Va comen- 
çar a arrelar-s’hi fortament.

-Quan vau començar seriosament a fer 
teatre a Sabadell?

-Vaig debutar al teatre de ÍAcadémia 
Católica amb 1’obra “El sant de l’amo’’ i 
sota la direcció de Tomás Penalva. Es trac- 
tava d’una petita sarsuela del repertori del 
teatre católic, i els dos papers principals els 
feiem en Ramon Clapés i jo. Fou amb motiu 
de la festa de sant Lluís Gonçaga, pairó de 
la Congregació Mariana. En aquella època 
el seu director era el Pare Sarrabassa. Però 
no recordo l’any...

Quan li he preguntar quina vida teatral 
hi havia aleshores a Sabadell, l’home ha fet 
com un moviment d’aixecar-se tres pams de 
la cadira. Quina pregunta! Necessitaria un 
munt de págines per encabir-hi tot el reper
tori, i tots els arguments per donar-hi un 
compliment només passable sense apurar- 
ho del tot. Ha contât dels locals que es dedi- 
caven al teatre: Els “Radidals” a la Plaça 
Major; els Gelais del carrer del Jardi; el 
Circle Republicà Federal, el Líric, els 
Amies de l’Art, la Societat Coral El Ciervo, 
el Casinet a la Creu Alta, la Cooperativa La 
Sabadellenca (on ara hi ha nascut el Teatre 
del Sol), el Teatre Campos, la Lliga Regio
nalista...

-El 1927 -hi afegeix- al carrer de Sant 
Pau nùm. 50 hi havia el local del Patronat 
Social Católic on es representaren els Pas
tareis i altres obretes en un petit teatret que 
hi havia al primer pis, i ho eren sota la di
recció d’en Tomás Penalva. A mit jan 1929 
se’Is féu petit el local i arrendaren la finca 
núm. 26 del carrer de Les Planes que era un 
magatzem de lianes d’un industrial, si bé 
abans havia estât tetare. Una vegada fou 
restaurai i acondicionat de nou s’inaugurò 
amb els Pastareis aquell mateix any i se’l 
batejà amb el nom de “Teatre Esbarjo del 
Patronat Social Católic’’,on s’hi segui ac- 
tuant fins a principis de 1936.

Després, com si agafés nou alé, se- 
gueix:

-Aquelles meves actuacions al Teatre 
Esbarjo s’alternaven amb les que vaig fer a 
ÍAcadémia Católica, com també a la Com- 
panyia Carbonell.

Evoca -com no fer-hol- els Teatres 
Principal i I’Euterpe, per on passaven les 
companyies teatrals professionals de pri
mer ordre que actuaven a Barcelona. I entre 
les companyies locals evoca la Gispert-To- 
rras, la del Centre de Cultura del carrer de 
Duran sota la direcció de Josep Aligué...

”-Miren, elteatre preferii per mi és 
el que es fa  amb naturalitat, sense 
estridèneies, i els personatges có
mics, cree, sempre han satisfet més 
el públic que no els dramàtics, ''

-1 també la que actuava al Centre Cul
tural del carrer de Coraminas amb Ramon 
Monistrol i molts altres amies...

Fou í  any 1939 -ens diu- que el local 
Teatre Esbarjo va convertirse en el Teatre 
Alcázar i fins el 1946 Josep Marla Gil hi 
actuó com a director de la Companyia La 
Farándula que era formada per actors pro- 
cedents del Patronat Social Católic, de VA- 
cadémia Católica i de la “Carbonell”.

La Farándula organitzá temporades de

Restaurant

Joan
Maragall, 6 i

Teléfon 725 23 00

Advocat 
Cirera, 38 

(Plaça del Gas)
SABADELL
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teatre per adults i teatre per a infants i aques
ta última especialitat fou a carree de la Fa
rándula Juvenil.

I segueix informant-nos:
-A “L’Americana” de la Via Massagué 

el Centre Parroquial de la Purissima Con- 
cepció hi arranjà un teatre a la part poste
rior del locai, donant als carrers de 1’Esco
la Pia i de Capmany. Aquella formado tea
tral actuà amò el nom de Quadre Escènic 
de la Purissima Concepció, sota la direcció 
del gran director Enric Gallemi i amb la 
participado d’un bon nombre d’actors, 
entre els quais cal senyalar Miquel Viadé i 
les Germanes Forrellad... Al cap d’un 
temps aquell grup s’anomenà Palestra, de 
la quai tots guardem un bon record... I tam
bé d’un dels seus directors: Ramon Ribalta.

"-He tìngut la sort que els meus 
company s van permetre*m sempre 
que interprétés tots els papers que 
m'agradaven. "

Passa “llista” a la Creu Alta, que s’hi 
formà un quadre escènic que actuà en el lo
cal que hi havia al carrer Fernando i més tard 
construïren un nou teatre junt a la mateixa 
església... Avui dia, degudament millorat i 
engrandit, continua fent-s’hi actuacions 
notables... Cita als actors Joan Suñé i Joan 
Torras els quais organitzaren una compan- 
yia -la Suñé Torras- que actuà en diferents 
locals i especialment al teatre de la Societal 
Coral Colon... Evoca també la Compan- 
yia Imperio, formada per un grup de joves 
que actuaren en el Teatre Alcázar i en altres 
locals...

I ens parla de quan en finalitzar les ac
tuacions de la Companyia La Farándula, els 
seus capdevanters s’entrevistaren amb els 
principals components del Quadre Escènic 
de la Congregado Mariana i juntament amb 
el Pare Josep M® Nolla, TAntoni Llonch i 
Joan Roca, directius de Tesmentada con- 
gragació, acordaren la constitució d’una 
nova companyia amb el nom de “Joventut 
de la Farándula” que inicià tot seguit les 
seves actuacions al Teatre Alcázar, fins el 
dia que es varen traslladar al seu nou local 
del Teatre La Farándula.,.

La historia del teatre a la nostra ciutat té

MON1STROL
Passeig de la Plaça M ajor, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL

-"Jo era un actor polifacètic i la meva especialitat eren els "galants-cômics..."

molts i molts actes que es fa difícil, i fins i tot 
impossible, resumir en el nostre espai. Hi ha 
un repertori de noms que omplirien, quasi 
quasi, un volum del llisti telefonie. En sèrio. 
En certa manera podem tenir corn a mostra 
la sintesi histórica que queda ben exposada 
en el recent Ilibre de Josep Torrella, “Vida 
teatral sabadellenca”.

-La vostra carrera d’actor vau compar- 
tir-la amb la de director?

-Les meves actuacions foren sempre 
com actor fins I’any 1933, però fou el 23 
d’abril d’aquell mateix any que vaig dirigir 
l’obra “La casa de la Troya” amb la Com
panyia Carbonell al teatre de la Societat 
Coral Colón. A partir d’aquell dia vaig se
guir dirigint altres obres en la mateixa com
panyia, alternant amb els altres directors 
titulars: Ramon Vila i Antoni Casas. La 
majoria de les obres escenificades eren 
d’autor s catalans: Ignasi Iglésias, Gaston 
A. Mantua, Millàs Raurell, Folch i Torres, 
POus i Pagés, Josep Feliu i Codina, Nards 
Oiler, Lluis Elies, Josep M- de Segarra, An
toni Griera i d’altres... Quan a 1’escena 
castellana, pue recordar a Pérez Lugin, 
José M- Pemân, A. Quintero i P. Guillén, 
Gregorio Martínez Sierra, Andrés de Pra- 
da. Linares Rivas, etc.

-Amb quins actors i atractius vau actuar 
més?

-A més dels Ramon Vila i Antoni Casas 
pue citar Baldiri Cruells, Joan Carné, Jau- 
me Giralt, Joan Torres, Recaredo i Antoni 
Parellada. A l’Académia Católica i a la 
Farándula, a més de compartir amb els di

rectors Penalva, Trullás i Sanromá, vaig 
actuar amb els Boada, Sabater, Clapés. 
Calvo, Renau, Munbert, Llobet, Martí, Tru- 
yols, Eduard Martí, Joan Suñé, Joan To
rres, Joaquim Fau, Agustí Preixats, Feliu 
Moix, Pere Mas, Parellades, Joan Bt-Bach, 
Joaquim Muntaner...

A La Farándula va actuar amb actrius 
professionals i en els papers més destacats, i 
pot recordar les germanes Antonia i Emilia 
Barò, Pepeta Fomés, Rosa M* Martínez, 
Carme Illescas, P. Monasterio, Encama 
Sánchez, Herminia Antonino, Mercedes 
Sorriba, etc. etc.

-I no US va mai temptar passar al camp 
profesional?

-No, mai -ens contesta ben résolut-. 
Mai, perqué no encaixava amb la meva 
manera de ser i de fer. Corn a vocaciô, si, 
però no corn a professió. Jo tenia la meva 
familia, el meu treball, els meus amies...

-A part, però, bé devieu tenir algún ac
tor preferit amb el quai volieu emmirallar- 
vos. O no?

-El meu actor preferit era Rafel Rive- 
Iles, que admirava per la seva naturalitat a
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r escena.
-Durant la vostra llarga vida d’actor, 

quins personatges us ha agradat més inter
pretar? I quines obres us ha complagut repe
tir més?

Ho té ben ciar. Diu:
-Jo era un actor polifacétic i la meva 

especialitat eren els “galants-comics” ; per 
exemple, el “Barcala” de “La Casa de la 
Troya”. (No m’havien atret els galans -jo- 
ves ni tampoc m’hi sentía bé). No obstant 
aixó vaigfer amb molt d’ entusiasme i devo- 
ció el Javier del “Divino Impaciente”, que 
he interprétât dotzenes de vegades i és per a 
mi la preferida i el personatge amb el qual 
més m’he identificat. Encara avui gaudeixo 
rellegint i recitant els seus versos.

-Recordeu el nom dels teatres on heu 
actuat, ja com actor o bé com a director?

-Apunteu: Camps, Principal, Euterpe, 
Rambla, Esbarjo, Alcázar, Societat Coral 
Colón, Acadèmia Católica, Les Delicies, 
Centre Parroquial de la Purissima, La Fa
rándula, les escoles de la Parroquia de Sant 
Feliu... Tots ells, de casa i dels forans el 
Teatre del Torrent de les Flors i el CAPSA a 
Barcelona, i també a l’Anfiteatre Romà de 
Tarragona...

-Com actor, us plau més fer riure que 
fer plorar al public?

-Mireu, el teatre preferit per mi és el 
que es fa  amb naturalitat, sense estridèn- 
cies, i els personatges cómics, cree, sempre 
han satisfet més el public que no els dramà- 
tics.

-El paper més difícil que heu interpré
tât?

-El “Narciso” de l’obra “Sola” de Pe
dro Muñoz Seca, que vaig interpretar amb 
la Joventut de la Farándula. (I tot consul
tant uns papers, pot puntualitzar que fou el 
25 de desembre del 1952).

-I amb quin paper us heu sentit més fe- 
liç?

-Amb “l’Eugenio” de “La Boda de 
Quinita Flores”.

-N’hi há algún que us hauria complagut 
haver interprétât?

-He tingut la sort que els meus com
pany s van permetre’m sempre que interpré
tés tots els papers que m’agradaven.

-A veure, amie Gil: feu-nos un balanç, 
quina época més esplendorosa ha visent 
Sabadell, segons vos, teatralment parlant?

-Els temps dels “Amies del Teatre” 
abans del 1936, amb la Companyia Carbo- 
nelldel 1931 al 1935, i amb La Farándula 
des del 1939 al 1946.

-Heu visent algunes vegades “crisis 
teatrals”?

-No -ho diu taxatiu.
-Quines virtuts destacaneu en el mon
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del Teatre? I quins defectes hi censuren?
-Admiro els que intervenen amb ho- 

nestedat, sense egoisme i en franca com- 
panyonia amb tots els components del 
grup. En contra, censuro les discrepáncies 
i baralles en prétendre un déterminât pa
per, creient-se més superior als altres, aixi 
corn murmurar del director perqué no els 
ha assignat el “bombó” que pretenen. 
També les critiques entre ells de forma poc 
“académica”. Quant als professionals, 
moites vegades la falta precisament de 
“Professionalität” en alguns moments; 
l’excès de “divisme” i en algún cas el 
menyspreu que feien del public de bona fe, 
que en el forts era qui pagaba i tenia dret a 
exigir.

S’ha dit que l’aplaudiment és el que 
més agraeix Tactor. Es el premi que otorga

”..A vui es justifiquen, en nom de 
la naturalitat i per "exigèneies del 
guió”, situacions brutals i répug
nants; a més, la utilització d*un 
llenguatge groller i malsonant que 
crée no s'ha d'admetre en el tea- 
t r e ”____________________________
el public. La millor moneda. El nostre per
sonatge n’haurà recollit dolls d’aplaudi- 
ments al llarg de les se ves actuacions.

-Corn veu Tactor, des de Tescenari, el 
public que té al davant, literalment als seus 
pens?

-En el meu cas pue dir que sempre l’he 
mirât amb moltissim respecte.

-I corn veieu, ara, des d’una butaca de 
platea, els actors?

-SÓC molt exigent si es tracta de pro
fessionals i amb molta bel.ligerância i ad- 
miració pels afeccionats que actúen i que, 
generalment, posen tot 1’interés en quedar 
bé i satisfer l’auditori.

-Quines diferèneies observen, en ge
neral, entre el teatre d’ahir i Tactual?...

-El teatre m’agrada tant el d’ahir corn 
r actual, sempre que sigui digne d’anome- 
nar-se “teatre”. No m’agraden algunes 
bufonades que avui representen certes 
companyies “ultra-modernes” que consi
dero no se’n pot dir teatre. Talment em 
donem la impressió que tenen el public per 
analfabet, i tantes i altres coses pitjors. Per 
exemple: Boadella i “sus muchachos” i al
tres grups per l’estil.

-Quines innovacions aplaudiu en el 
teatre modem?

-La modernitat en la presentació de 
l’escena, la supressió dels decorats de pa
per, el vestuari, la il.luminació, el movi- 
ment deis personatges, la musicalitat que

dóna r actor al seu paper...I també el pres
cindir de l’apuntador, la qual cosa voi dir 
que r actor s’ha de saber la lletra del seu 
personatge correctissimament.

-I quines goseu criticar?
-Critico la utilització de técniques per 

enganyar o atreure’s el públic amb escenes 
plàstiques de cara a la galeria, que la maja
ría de vegades sobrepassen el mal gust. I, 
com a mostra, una representació que doná 
TV. a la tarda, de 1’obra de Josep M. de Sa- 
garra, “L’alcova vermella”, on sense que el 
llibre ho indiqui presentaren com a próleg 
una primera escena amb el Hit i la parella 
Jove totalment despullada, i encara en el 
curs de l’obra es relatá el que va passar. 
Trabo totalment improcedent representar 
alió que el diáleg explica de forma clara i 
crua... Avui es Justifiquen, en nom de la na
turalitat i per “exigéncias del guió”, situa
cions brutals i répugnants; a més, la utilitza
ció d’un llenguatge groller i malsonant que 
cree no s’ha d’admetre en el teatre.

-Quin paper ha estât el més difícil d’in
terpretar per a vos?

-El personatge central de l’obra 
“¿Quien soy yo?”, de Juan Ignacio Luca de 
Tena .

-I quin ha estât el més difícil en la vida 
real?

S’ho pensa. Deu ser difícil triar-ne un 
entre tants quan hom té una llarga vida. Gil 
podría dir la pérdua de la dona, la d’un fili...

-He intentât sortir amb resignació i op
timisme de les dificultats i contrarietats que 
duu en si la vida; acceptar-ho amb el pie 
convenciment que tant el bé com el mal no 
dura sempre i tenir fe  amb Déu, que sempre 
ens ajuda -afirma amb la veu tremolosa.

Ens concedim una pausa silenciosa.
Continuem.
-A veure, Gil: no teniu alguna obra tea

tral escrita per vos, amagada en algún lloc 
d’una calaixera velia?...

Mou el cap acompanyant-se amb un no.
-No heu pensât mai ser autor, dones?
-No, mai. Sempre he cregut que és una 

cosa massa seriosa.
-Us ha agradat improvisar en algunes de 

les vostres actuacions?
-Mai. Sempre he censurât els “morci

lleros” .
-I ja hem d’acabar l’acte, amie Gil; però 

dieu-nos: amb quina caracterització us heu 
sentit més diferent de com sou vos?

-Amb el Rovellô deis Pastorets i amb el 
Juan de Dios del “Yo quiero”, de Carlos Ar- 
niches.

I punt final a Tentrevista. Deixem Tes
cenari. Damunt la taula queden un munt de 
testimonis d’una vida dedicada al teatre amb 
amor i vocació i amb un gran respecte.
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Perfil

Abans de fer de “capellá” 
ha fet d ’’’escola”.
Ha interpretat tots els papers 
de l ’auca.
Té escola
i n ’ha fet a dalt i a baix 
de l ’escenari.
És un notable actor -i autor- 
de ciutadania.

Questionari
"PROUST"
-El principal tret del meu carácter? 
-Impacient, alegre.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-Sincer i honrat
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-Que siguí femenina i bona mare de familia 
-Alió que més estimo en els amies?
-Que siguin Verladers amies.
-El meu principal defecte?
-Un xic desordenat
-La meva ocupado preferida?
-La lectura
-El meu somni de benestar?
-Estar rodejat deis néts que m’estimen molt 
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia?
-Ja l'he passada: la mort de la meva esposa 
i d'un fill.
-Que voldria ser?
-M'acontento amb el que he estât i sóc. 
-On desitjaria viure?
-En Un poblet tranquil, com ara Sant Feliu 
del Racó
-Quin color prefereixo?
-Colors clars.
-Quina flor prefereixo?
-Els meus geranis, que els cuido com si 
fossin filis.
-Quin ocell prefereixo?
-Un canari que li deien "Pitus" i va donar

me un disgust quan va morir. No l'he substi- 
tuit.
-Els meus autors preferits en prosa?
-Pía.
-Els poetes preferits?
-Segarra, Pemán, Mossén Camil Geis.
-Els herois de flcció?
-El "Javier" de Pemán.
-Les meves heroines de flcció?
-No en tiñe cap.
-Els compositors preferits?
-Els clássics. No tolero aixó que avui en 
diuen música moderna; jo la denomino 
"soroils".
-Els pintors predilectes?
-Els de casa: Vila Arrufat, Vila-Puig i Vila 
Casas a la seva joventut.
-Els meus herois de la vida real?
-Un amic pagés que tiñe a Sant Feliu del 
Racó.
-Les meves heroines históriques?
-Santa Teresa.
-Els noms que prefereixo?
-Rosa, era el de la meva esposa i és el d'una 
filia i diverses nétes.
-Que detesto més que res?

-L'orgull i lafalsedat.
-Quins caràcters histories menyspreu més? 
-No estic d'históries.
-Quin fet militar admiro més?
-No SOC belligérant.
-Quina reforma admiro més?
-No conec reformes importants en cap lloc. 
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Tenir més alçada.
-Corn m’agradaria morir?
-Amb pau i tranquil, litat i rodejat dels fami
liars.
-Estât present del meu esperit?
-Pretenc estar en pau amb Déu i amb tot- 
hom.
-Fets que m’inspiren més indulgència?
-Els que sôn producte de la inconscièneia 
-El meu lema?
-Perdonar els qui m’han ofès, que no son 
gaires.

-Com sóc?
-Un avi pacific, que estima a tothom. 
-(Un paper fácil per un gran actor...)

□
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Trets d’un pedagog inoblidable
per Pere Roca i Garriga

N<lo calia que passessin els anys perqué, 
els que érem els seus alumnes, eus ado- 
néssim de la vàlua excepcional d’aquell 
professor. Em refereixo al senyor -aixi 
aleshores l’anomenàven- Miquel Carreras, 
el quai, els anys de la guerra, exerci fun
dó  docent a l’Institut-Escola M. B. Cos- 
SÍO . Els qui, per aquelles dates, cursàvem 
el batxillerat vàrem rebre d’ell, al llarg de 
dos cursos seguits, els ensenyaments que 
li havien estât encomanats i que eren, na- 
turalment, de les assignatures que en di- 
ríem de “Lletres”. Pel que a mi respecta, 
es tractava de Psicologia i Lògica, en el 
curs 1936-37, i d ’Estètica, amb l’adita- 
ment d’unes nocions de Dret i d’Econo- 
mia, el 1937-38. D’altres grups aprengue- 
ren d’ell Història, Geografia i possible
ment algunes altres matèries que ara no 
sabría precisar.

Die tot això, només perqué quedi dar 
que vaig tenir temps més que suficient per 
a observar-lo i, encara que modestament i 
a la meva manera, estudiar-lo. A tots els 
alumnes de l ’Institut-Escola una mica 
grandets, com era el meu cas, ens feia una 
gran il.lusió tenir traete amb aquell pro
fessor que era, com ja sabíem, l’autor del 
llibre “Elements d’història de Sabadell”, 
una obra que més o menys detingudament 
haviem llegit i que ens havia revelat el 
prétérit de la nostra ciutat. Abans de co- 
néixer-lo personalment i d’haver-hi tingut 
cap contacte, ja l’admiràvem. De seguida 
vàrem constatar que escoltant-lo, tenint-hi 
un traete assidu a les aules, la nostra ad
mirado s’afermava i creixia. Per dir-ho 
aixi, Miquel Carreras era un savi fora de 
série. I un pedagog excepcional.

El que voldria fer aquí, en aqüestes 
pàgines, no és pas l’elogi de la personali- 
tat intel.lectual de qui fou, durant un pa
reli de cursos, professor meu i mestre, 
sino una cosa molt menys compromesa: 
deixar escrits uns quants fets anecdòtics - 
potser pintorescos- que tenen a eli per 
subjecte i que jo recordo molt bé, d’a- 
quells anys d’escolaritat del penode de la 
guerra. La cosa no té major transcenden
cia.

* ♦ *
A rinstitut-Escola no hi havia llibres 

de text. El professor explicava l’assigna- 
tura i els alumnes preniem apunts del que 
ell ens deia. En el cas del professor Mi- 
quél Carreras, aquest sistema d’ensenya- 
ment es desentrotllava a la perfecció. Sen-

Miquel Carreras i Costajussà a la fior dels 
seus anys.

se anotacions de cap mena per ajudar-s’hi, 
descabdellava de memòria, o, més ben dit, 
talment com si els estigués élaborant en 
aquells moments de classe, uns paràgrafs 
perfectes de la matèria que estava expli- 
cant. Donava gust. S’acabava la classe, i 
fins a la próxima. Al capdavall del curs, el 
text que haviem anat escrivint i que havia 
captat fidelment el que ell ens havia dit 
formava un tot coherent ordenat i sistema- 
titzat, que, per dir-ho aixi, es podia publi
car sense introduir-hi esmenes. Tot allò, 
amb aquella precisió de termes i amb 
aquell ordre de capítols, apartats i parà
grafs, havia sortit del seu cap sense titu- 
beigs ni rectificacions sobre la marxa. Re
cordó que, en entrar a l’aula i mentre es- 
perávem que comencés la lliçô, s’asseia a 
prop de la pissarra, al seu seient, es con
centrava a la seva manera i tot d’una deia: 
“Punt. Punt i a part’’... I començava. Sí, 
efectivament, era punt i a part. Així ana
ven les coses! Ja ens hi haviem acostumat, 
i ho trobàvem natural. Ara, però, em sem
bla gairebé increíble.

♦ ♦ *
No era, el professor Miquel Carreras, 

d’aquells que tenen per costum fer dir 
cada dia la lliçô ais seus alumnes. Si ens 
preguntava, això succeia de tard en tard, i 
probablement perqué la direcció de l’Ins- 
titut-Escola li devia insinuar que havia de 
fer-ho. Ara, que, pel que vàrem poder 
comprovar a la primera vegada que, en

comptes de dictar o explicar l’assignatura, 
ens va fer preguntes sobre el que fins 
aquell moment haviem anat recollint en 
els apunts, no ens havia de fer cap por 
que ens preguntés. Per poc que l’encertes- 
sis, exclamava: “Perfectel”, “Exacte!”. 
Aixô ens va animar, no pas per a fer el 
gandul, sinó per a prendre’ns l’assignatura 
sense excessives preocupacions ni amb el 
cor encongit, tement rigor en el judici del 
mestre. Em sembla que aquesta benigni- 
tat, aquesta mena de sobrevaloraciô del
nostre saber ens va anar molt bé.

♦ * *
Que ens anés dictant l’assignatura, 

amb els seus “Punt i a part” iniciáis de 
cada classe, no vol dir que alguna vegada 
les coses no poguessin anar d’una altra 
manera. Cal dir que Miquel Carreras, corn 
a professor, no era d’aquells que guarden 
distàncies i son inabordables “off the re
cord”. Ben al contrari, era humanissim i 
es complaia en posar-se a peu pla amb els 
que eren els seus deixebles, conversar-hi, 
escoltar-los, etc. Recordo que un dia, ens 
entra a classe duent sota el braç un volum 
de la col.lecciô Bernat Metge. Aixô féu 
que aigu de nosaltres mostrés curiositat 
per saber qué era aquell llibre. Content de 
la pregunta, i sense fer-s’ho dir dues vega- 
des, ens digué que era d’un autor grec -ara 
no sabría dir-vos quin. Obrint-lo a l’atzar, 
ens en llegi amb naturalitat i soltesa unes 
finies, i no pas en la versió catalana que hi 
havia a les pàgines de la dreta, sinó en el 
text, per a nosaltres inintel.ligible, escrit 
en caràcters de l’alfabet grec. Tots ens và
rem quedar veient visions. Eli, corn si tal 
cosa!...

* ♦ ♦
Un altre dia, fent un paréntesi en la 

lliçô que ens estava dictant, agafa el guix, 
se’n va a la pisarra i ens escriu uns versos 
en llati macarrônic que Molière inclou en 
una de les seves obres (1). Segurament 
que la cosa dévia servir per a il.lustrar al
gún concepte del que ens estava dictant

ARQUITECTURA D'INTERIORS 
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(si no vaig errât, érem a les lliçons d’Estè
tica). Els escriu amb la seva grafia ràpida, 
nerviosa però tanmateix clara, mentre va 
recitant-los. I al final, fixant-se en la da- 
rrera paraula de 1’estrofa, que era “assou- 
pire” -que no és llati ni res-, ens fa remar
car que allò, aquella paraula, se l’havia in
ventada Molière, i que era una genialitat 
del famós comediògraf francés... I esclatà 
a riure de gust. Nosaltres, evindentment, 
si més no per mimétisme i per fer Tentés, 
també riguérem. Passats aquests moments
deliciosos, la lliçô continuà.

* * ♦
Per a nosaltres, Miquel Carreras era 

professor -o, més ben dit, mestre- no sola- 
ment a l ’aula de TInstitut-Escola, sino 
sempre que el teníem a la vora. Sovint, 
quan plegàvem i sortiem al carrer per tor
nar a Casa, coincidiem. Això féu que una 
vegada que jo anava tot sol, em trobés 
amb eli al costat, que feia el mateix carni. 
El vaig saludar, pensant que la cosa no 
passana d’aci. Però no fou aixi. En co
rrespondre a la meva salutació, encetà, no 
recordo ben bé com, conversa. Jo m’hi 
vaig agafar més que content, per bé que 
un pél cohibit..., I aixi travessàrem ple- 
gats el carrer de Corominas, i amunt. En 
arribar a la cruilla del carrer de Gràcia 
amb el de Garcilasso, jo ja havia arribat a 
final de trajéete. Ens deturàrem uns mo
ments, ens vàrem acomiadar, i eli conti
nuà Garcilaso enllà. D’aquella conversa, 
realment gratificant per a mi -no sabría dir 
si també, o en el mateix gran, per a eli-, 
en recordo només que em parlà d’Edgar 
Poe i de les seves “Històries extraordinà- 
ries”, pondérant la vàlua d’aquest autor, 
etc. Em faltà temps per cercar aquesta 
obra i llegir-la...

♦ * *
Amb els nostres professors de Tlnsti- 

tut-Escola sortiem d’excursió. Eren excur
sions per Tàmbit vallesà més pròxim a la 
nostra ciutat i no duraven més d’una jor
nada. Sovint ens acompanyaven la major 
part dels nostres professors, com en una, 
de trist record, en la quai mon d’accident 
Talumne Antoni Porti. Però jo en recordo 
una en la qual tinguérem per unie acom- 
panyant i guia precisament en Miquel Ca-
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rreras, que era bon caminador i excursio
nista. El grup d’alumnes, aquesta vegada, 
era força réduit, i aixi podriem dir que tot 
el dia, els que hi érem, vàrem estar con
versant amb eli i aprenent la diversitat de 
coses que, al llarg del carni d’anada i tor
nada, entre serios i sonrient -mai, però, 
amb to doctoral- ens explicava, contestant 
a les nostres preguntes. Foren, les d’aquell 
dia, unes hores d’imborrable record. Lliçô 
d’astronomia, sota la volta celeste, no sé a 
quina hora de la matinada, que és quan 
emprenguérem la caminada. I lliçons de 
tot el que vulgueu, a cada tombant del 
carni... Arribàrem fins al turó del Pi Can- 
deler, a prop del collet de la Conreria. I, 
de retom, ens vàrem aturar a Tesglésia de

Sant Pere de Reixac... Trescant pel Vallès 
i envoltant de gent jove que el questiona
va i Tescoltava, Miquel Carreras es trova
ba, per dir-ho aixi, “en el seu element’’.

* * *
Quina llástima que tot això que deixo 

consignât tingués corn a teló de fons la 
guerra!... I quina guerra!... La mateixa 
que se’ns enduria per sempre aquest sin
gular personatge que, a titol d’excepcional 
pedagog pie d ’idealitat i descubridor 
d’amplissims horitzons, ens T havia fêta 
oblidar.

(1) A VIntermedi Tercer d’ “El malalt 
imaginari".

a

Testimoni autògraf de Miquel Carreras quan era estudiant d'Humanitats Clàssiques; 
a les anotacions de l'aprenent de llengua grega, no els fan cap mal unes il.lustracions 
per a ûs privât...
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Entrevista amb Laura Freixas

Sense convencions, sense concessions
per Jeroni Benavides. Fotos Pere Monistrol

JLJa. primera pregunta que et faria, pot- 
ser, seria a tall de presentado. Qui és Lau
ra Freixas, aquest nou nom qué ens sor- 
prén amb un Ilibre particular dins un pa
norama literari on sembla que ja res no 
ens pot sorpendre? A qué et dediques? 
Des de quan escrius? Aquesta és exacta- 
ment la teva primera obra?

-Escric des de sempre. De fet, en una 
de les primeres fotos que tiñe estava es- 
crivint un conte que, me’n recordo, era 
sobre el sol. Sempre escric contes, no sé 
per qué. Però és el gènere que se’m dona 
millor, que em resulta més fácil, que em 
sembla més crea'tiu, perqué és un gènere 
molt poc definit, molt poc délimitât, i a 
més, és un gènere que et permet fer com 
de tastaolletes (també és un gènere molt 
difícil). L’any passât vaig decidir fer una 
selecció dels contes que tenia escrits, afe- 
gir-ne algún, corregir-los i portar-los a 
un editor. D’altra banda, respecte a la 
meva trajectòria professional, jo vaig es
tudiar Dret per equivocado. Després, 
mitjançant un anunci vaig trobar una 
agènda literària, la de laCarme Balcells, 
on vaig treballar dos anys. Ho vaig deixar 
i vaig estar dos anys a Anglaterra corn a 
prof essora d’espanyol en la Universität. 
Més tard, he fet d’altres coses, com perio- 
disme, i des de fa un any i mig estic aquí, 
a Grijalbo, dirigint aquesta col.leccio que 
es diu “El espejo de tinta”, i m’ho passo 
molt bé. Aquesta és la meva primera 
obra. Tenia moites ganes de publicar un 
llibre. Publicar un primer llibre és corn 
perdre la virginitat, és a dir, és un mal 
pas que s’ha de fer. Va haver un moment 
que vaig veure que no avançaria i no fa- 
ria més coses si no publicava el què ja te
nia fet i veia quina repercussió tenia. 1 ho 
vaig fer. Em va ser fácil trobar V editor 
que volia. He tingut bones critiques i aixó 
m’ha animat molt i ara penso que el se- 
gon llibre será molt més madur.

-N’hi ha gaire per a aquest segon lli
bre?

-No tiñe pressa. Tre ballant en el mon 
editorial te n’ adones que els editors de 
vegades volen que els autors treballin de 
pressa perqué els hi convé en el seu pia 
editorial. També -com és el meu cas- 
quan un autor té bones critiques s’espera 
el segon llibre. I jo em vull resistir contra 
aixó. Aleshores, m’he donat un any més 
per acabar un segon llibre de contes. Tiñe 
cinc o sis contes escrits i si m’afanyés po- 
dria tenir-lo acabat d’aquí tres mesos.

però no m’interessa; m’estimo més tenir 
temps per reflexionar i escriure més con
tes deis que necessito per a fer un segon 
llibre, per a poder seleccionar després.

-Aqüestes referéncies a una obra titu
lada “Barcelona en diagonal” publicada a 
Berli que apareixen acotant algún conte, 
de qué es tracta?

”...sempre m*ha interessai 
molt la idea de barrejar el lec
tor, elpersonatge i Vautor, és a 
dir, esborrar lesfronteres que 
hi ha entre ells. **

-Una persona que estava coordinant 
un projecte d’un llibre que es diria “Bar
celona en diagonal” i que finalment ja 
s’ha publicat amb textos de la Marta Pes- 
sarrodona, d’en Sergi Pàmies, etc. etc., 
em va demanar algún text. Em féu molta 
gràcia perqué sempre m’ha intéressât 
molt la idea de barrejar el lector, el per-

sonatge i V autor, és a dir, esborrar les 
fronteres que hi ha entre ells. Sempre 
m’ha fet molta ràbia que el lector estigui 
tranquil.lament assegut llegint allò que 
Tautor ha escrit, sense participar-hi; i 
se’m va acudir fer aquest joc, en el qual 
el protagonista és alhora el lector, perqué 
el protagonista és un alemany i està lle
gint un llibre que es diu “Barcelona en 
diagonal”, amb la qual cosa crec que des 
del primer moment pot sentirse identifi- 
cat.

-Això em recorda una narració d’en 
Cortázar...

-Sí, és una de les meves influències, 
potser la més evident. Jo em reconec tres 
influències bàsiques en el conte, que són 
Cortázar, Pere Calders i Clarice Lispec- 
tor, que és una autora que em sembla ge
nial, inimitable.

-Has publicat aquesta obra en caste- 
llá. I curiosament sembla que avui, quan 
les difícultats de tot tipus s’han superat 
per escriure en catalá, encara un bon nom
bre d’autors novells publiquen en castellá.
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-Que n’opines?
-No és que les dificultáis per a publi

car en català s’hagin esvaït, sino que avui 
dia, des d’un puni de vista comercial, és 
més fácil i més rendible publicar en cata
là. No estic implicant, en absolut, que la 
gent que escriu en català ho faci per 
oportunisme, tret d’alguns casos de gent 
que s’han passai del castellà àl català per 
raons oportunistes i que tots sabem; no 
cal dir noms. A mi aixô no m’importa; jo 
hagués escrit igualment en castellà fa  deu 
any s corn ara, corn d’aquí nou any s. Pen
so que avui dia hi ha una farta demanda 
d’escriptors joves tant en català com en 
castellà, però penso que la demanda en 
català és més farta, i que el nivell de qua- 
litat minim per publicar és més baix ac- 
tualment en català que en castellà. En el 
meu cas, el castellà és la meva llengua 
materna, i el català la paterna, i vaig es
tudiar en un col.legi francés, amb la quai 
cosa, em resulta més fácil d’escriure en 
castellà que en català.

-Què és “El asesino en la muñeca”? 
(1) Horn té la sensació de què som davant 
un recull d’ideacions personals, de pors, i 
, per moments, d’una mena de catarsi par
ticular, de projecció de les claus educacio- 
nals, socials, amb les que tots hem estât 
bombardejats sistemàticament.

-Tots els contes prenen corn a punt de 
partida una angoixa viscuda; el que passa 
és que després, aquesta angoixa és tracta- 
da d’una manera dramática, no en el sen
tit de tràgica, sino en el sentit de drama- 
titzar-ho, de fer-ho en forma de diàleg; és 
a dir, normalment els contes son el plan- 
tejament d’una pregunta: una angoixa es 
transforma, després de pensar-ho molt, en 
l’enfrontament entre dues posicions possi
bles que son encarnades en dos personat- 
ges que dialoguen. I d’altra banda, amb 
la distància hi ha sovint un tractament 
humoristic. Les angoixes son personals, 
però penso que poden èsser compartides. 
També els contes de fades hi són molt 
presents.

-Darrera una aparença d ’innocents 
narracions (amb un estil força délicat, 
ordenat i pulcre, acurat; amb un humor 
simpàtici uns relats que donen la sensació 
de que discorren amb absoluta naturalitat i 
que inviten a èsser llegits relaxadament), 
no s’amaga un missatge quasi existen- 
cialista sobre l’absurditat de la realitat?

-Si, totalment. Crée que ho has entés 
molt bé. En tots els relats, el que hi ha - i 
que és més evident en l’ùltim -, la 
pregunta fonamental, és corn es pot viure 
sabent que la vida és totalment arbitrària, 
absurda, que som aquí per atzar, que 
desapareixerem inévitablement algún 
dia,... Això és el que hi ha en el fans dels
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meus contes.
-M’ha sorprès molt la gran fantasia i 

la ironia que aboques en el Ilibre. Respon 
també a alguna manera personal de veure 
la realitat o és pur “morbo”?

-D’una banda, quan una angoixa 
sense paraules es transforma en quelcom 
racional, i escrius el conte, plantejes unes 
preguntes. En els contes no hi ha respos
ta, només un plantejament. En aquell mo
ment, t’alliberes una mica i ho pots veure 
amb certa grácia, ja te’n pots riure una 
mica d’aquell personatge angoixat que en 
un moment anterior eres tu mateix. Es a 
dir, et separes de 1’angoixa, la veus amb 
distància, i finalment potser no n’hi ha 
per tant. D’altra banda, jo sempre partei- 
xo de qué el lector no té per qué estar in
téressât ni en mi, ni en la meva vida, ni en 
les meves preocupacions, ni en allò que li 
explico, i per tant, des del primer moment 
intento atrapar la seva atenció com sigui. 
D’aquí que en tots els contes hi ha com 
un joc de seduir el lector, intrigar-lo, dir-

li una cosa, fer-li sospitar una altra, ama- 
gar-li una altra, i al mateix temps, de riu
re amb ell. Cree que el lector está molí 
present i que escrius pels lectors; altra- 
ment no té sentit.

-També per moments ens portes des 
d’un surréalisme tenaç a un quasi hiper- 
realisme...

-La fantasia i la imaginaciô están re- 
primides a la nostra vida quotidiana, es
tán amagades i negades i escriure donc 
precisament l’oportunitat de deixar-les 
lliures, oportunitat que comparteixes amb 
el lector, imaginant, veient qué passaria 
si, Irient plegats.

-En algún relat (en realitat en tôt eL 
llibre), corn ara “Joven promesa”, din'em 
que pretens involucrar el lector, inquietar
nos, fent-nos victimes de la nostra -apa- 
rent- segura posició. Quin paper juga el 
lector en la teva obra, el tradicional o pee- 
tens que faci quelcom més que llegir?

-Vull inplicar el lector des del co- 
mençament. Et diria fins i tot que em se.n-
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to una mica agressiva cap al lector per
qué quan escrius, ho fas pensant en el lec
tor, escrius de cara al lector, i escrius per 
eli, i no tens una resposta d’eli En certa 
mida, voldries agafar el lector per les so
lapes i dir-li: “t’ha agradat?”, “no t’ha 
agradat?, “qué en penses?”. Aquest per- 
sonatge sóc jo, però també ets tu”. Aixó 
és el que voldria dir-li.

-On és, Laura, la frontera entre reali- 
tat i fantasia? On la situes tu?

-Jo cree que la fantasia està present

fantasia està present en 
la realitat però no la veiem. ”
en la realitat però no la veiem. I m’agra
da molt la frase d’Apollinaire que diu que 
hi ha altres móns, però están en aquest. I 
jo el que vull és convidar el lector a veu- 
re, a èsser conscient d’aquest s altres 
móns- que están en els nostres actes de 
cada dia, en les coses més quotidianes. La 
realitat sempre m’ha semblât molt plena 
de concessions, i les vull fer saltar d’algu
na manera, obrint horitzonts que normal- 
ment están tancats.

-Les narracions no están aparentment 
ubicades en un espai geogràfic concret 
-tot i que intueixes un espai urbà- la quai 
cosa dona un aire eteri, de fabulaciô atem- 
poral a la lectura. És aixi? Per què?

-Si, és aixi. Consciemment evito do
nar circumstàncies detallades i realistes 
en els relats; en part perqué cree que són 
innecessaàries, perqué és una convenció 
literària, o sia, no cal estrictament donar 
ais personatges un nom, una edat, una 
professió, un passât,... posar els noms 
dels carrers, etc. Això no és necessari, i té 
el perdi de limitar molt la interpretació 
d’allò que dius. No vull que els meus con
tes es vegin com “la vida a Barcelona ais 
any s 80 des del punt de vista d’una dona 
professional jove”, per exemple; perqué 
no és això. Vull anar molt més enllà. És 
dar que amb una caracterització molt 
clara del personatge, amb una localitza- 
ció molt concreta, també es pot èsser uni
versal -pensem en Cervantes o en qui si- 
gui-, però no ho crée necessari. Els meus 
personatges o no tenen nom o es diuen 
Pérez. M’estimo més fer-ho a Vestii de 
Kafka, posant una inicial o sense posar-hi 
res. Si sé allò que vull dir, no haig de re
córrer a fer un llarg carni, inventant-me 
una història versemblant a Barcelona, 
amb uns personatges amb tot de details 
realistes. I quan em sembla millor dir-ho 
d’una manera fantàstica, ho die. La fanta
sia és com una drecera per dir les coses 
més directament, la qual cosa és millor 
que dir-les indirectament mitjançant, per 
exemple, una ficció realista que s’hagués
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d’interpretar d’una manera simbòlica. 
Prefereixo tractar directament amb sim- 
bols, i per això materialitzo els simbols i 
els tracto com objectes.

-Al llarg del llibre apareixen moites 
dones com a protagonistes o personatges. 
Quin paper juga la dona per a tu en la lite
ratura, almenys en la teva prodúcelo?

-Si apareguessin molts homes no 
m’hauries fet aquesta pregunta. Per una 
deformació histórica de la mentalitat de 
tots nosaltres (que està fins i tot en el 
llenguatge - perqué quan diem “home” 
entenem tant èsser humà masculi com fe- 
meni en general-), quan usem homes com 
a personatges això no crida l’atenció i 
immediatament s’entén que aquell home 
està encornant una signifìcació universal; 
en canvi, quan fem servir dones com a 
protagonistes, el lector i el critic es pre
gunten quina signifìcació particular en
carna aquella dona. El meu cas no és 
aquest. Podrien èsser homes perqué hi 
caben significacions universals - com a 
minim, aquesta és la meva intenció-, però 
són dones perqué a mi em resulta més fá 
cil parlar com a dona i situar-me en un 
punt de vista de dona, però això no encar
na cap signifìcació particular, llevat d’un 
conte ( “Miss Hyde y el dragón”) on en 
certa forma hi ha un al.légat contra una 
imatge de la dona. Aqui hi ha dues imat- 
ges de la dona, i jo evidentement estic a 
favor d’una. Hi ha un al.legat contra tota 
una educació de la dona que V hem padda 
totes, contra la nécessitât de triar èsser 
una dona femenina a V antic estil o ser 
una dona professional asexuada. Aquest 
és V m ie conte que no podria ser protago- 
nitzat per homes.

-En un moment d’eclosió d’una na
rrativa “lleugera” (histories fetes per “en- 
ganxar” el public, per contar coses, per di
vertir), lliures una mica del Hast del llen
guatge, apareixes tu amb els teus contes; 
pretens, potser, recuperar allò que dèiem 
“el contingut’’, una literatura de reflexió, 
més “de fons”?

-Si. A mi la literatura només m’inte-

literatura només m inte
ressa si és una reflexió pro
funda sobre temes que afecten
a tots, ”
ressa si és una reflexió profunda sobre 
temes que afecten a tots. La literatura pu- 
rament d’entreteniment i frivola, particu- 
larment, m’irrita molt. M’intéressa la lite
ratura transcendent i que resti. La litera
tura d’entreteniment ha perdut una mica 
aquesta fundó en la mesura que ara hi ha

altres entreteniments que abans no exis- 
tien, cosa que ha passât també en la pin
tura, que deixa de servir per a fer retrats 
quan apareix la fotografìa. La literatura 
era un entreteniment quan no hi havia ci
nema ni televisiô. Tinc molt present una 
frase de Cortázar que diu “la novella no 
té lleis, llevat d’evitar que actuï la Ilei de 
la gravetat i el llibre caigui de les mans 
del lector”. Allò que tu dius el contingut, 
la reflexió, és personalment l’ùnic que 
m’interessa en la literatura, és el seu 
principal valor, i no és incompatible amb 
Vhumor -pensa en Pere Calders, per 
exemple-, amb la lleugeresa entesa com a 
amenitat, etc.

-Tu treballes en una editorial on diri- 
geixes una col.lecció de narrativa; creus 
que hem superat ja aquella mena de “réa
lisme social” que imperà durant la dicta
dura a través dels autors sud-americans, 
sobretot?

-Jo no diria que s’ha superat perqué 
això implicaría desvalorar aquell moment 
i valorar aquest... jo diria que actualment 
no és el que es fa. La novella avui dia ja 
no està tan centrada en la relació de l’in
dividu amb la societat, sinó en la de l’in
dividu amb si mateix i amb d’altres indi
vidus; i d’altra banda, ha entrât un vent 
de fantasia en la literatura, però els suda- 
mericans també en formen part. Potser 
ara, quan es parla de la societat, es parla 
d’una manera més satírica, ...; el realis
me social ara no “se lleva”.

-Què és el que predomina, allò que 
està de moda, en la literatura actual?

-No hi ha una tendéncia dominant, 
cosa en la que tots els critics están d’a- 
cord. Hi ha fenòmens; per exemple, hi ha 
un auge del conte, però curiosament no a 
tot arreu: a Estats Units molt, a Anglater- 
ra bastant, a Espanya Déu n’hi do!, a 
Franga no gens. També està molt de 
moda la novella histórica, de la qual crec 
que s’ha abusat molt; també s’ha récupé
rât el gènere policíac, s’ha dignificat, i 
després s’ha produit una irrupció de l’e- 
rotisme. Això és un fenomen força dar.

(1) “El asesino en la muñeca". Editorial Ana
grama, Col.lecció “Narrativas hispánicas”. 
N .̂ 65 . Barcelona, 1988. 800 pts.
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En la mort de Marià Manent. Barcelona (1898-1988)
per J. C.

X-ia mort de Marià Manet, esdevinguda 
el proppassat 23 de novembre quan estava 
a punt de complir els noranta anys, ha en- 
dolat la literatura catalana. Fou un poeta 
rigoros, elegant, sensible; un critic equà- 
nim, i destacà com a traductor de la poe
sia moderna, aixi corno un excel.lent di
vulgador de la poesia anglesa i xinesa. Ha 
estât editor literari de l’Editorial Joventut.

Marià Manent serà recordat per la 
seva obra i molt especialment també per 
la seva personalitat.

Va escriure una vintena de llibres. El 
primer -”La branca”- aparegué el 1918. 
Aleshores comprava vint anys.

El món intel.lectual del país li ha de
dicar articles glosant la seva obra i desta- 
cant les seves qualitats humanes.

Aquests dies he volgut rellegir el seu 
“El vel de maia”, gaudint, una vegada, 
més del fruit de la seva prosa lirica, tant 
bellament descriptiva.

En separar el Ilibre i obrir-lo he retro
bar, entre les seves págines, un article de 
“Destino”, de Josép Pía, el qual en la seva 
col.laboració a “Calendario sin fecha” féu 
un comen tari d’aquesta obra, guanyadora 
del Premi Josep Pía 1974. L ’article en 
qüestió és del 1975; el paper ha adquirir 
unes clapes groguenques. D’entre els seus 
parágrafs vull destacar-ne algunes cites. 
Tradueixo del castellá.

“...Marià Manent és possiblement el 
qui ha estât més dominât pel quefer litera
ri. Ha escrit poesies esveltes, elegants, 
clares, amb una constant vibrado de Sen
sibilität, però sense caure en la vulgaritat, 
ni en el topic passât de moda del romanti
cisme embogit.”

Segueix: “La seva constant fidelitat a 
Josep Camer i a Caries Riba, en un pais 
de genialoides i inûtils, sense el més petit 
sentit de l’espontaneïtat, entregats a totes 
les porqueries de la inspirado, manipulant 
un instmment lingüistic quasi destruït i en 
sotsobra constant -quan la literatura, i no 
diguem la poesia, és un esforç de conten-
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Sant Quirze, 38 
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Foto publicada a "El Temps", núm. 233.

ció i de disciplina, de treball i d’exercici 
permanent-, és admirable. Les seves tra- 
duccions de l’anglés -en prosa i en la poe
sia- son insuperables i aixó ha estât, pro
bablement, la disciplina a que Manent se 
sotmetés, amb un rigor que fascina i que 
complau. En aquest sentit ha fet avançar 
amb expressivitat, d’una manera notoria, 
la nostra literatura i la nostra manera de 
parlar”

Marià Manent ha passât la seva vida 
entre llibres, papers impresos i així no és 
estrany, dones, “que hagi contribuït a 
crear un home d’una distinció, d’una cor
tesia i d’una comprensió que en aquest 
país és generalment poc habitual. Manent 
-segueix dient Pía- és un home d’una civi- 
lització molt avançada i en general -en els 
moments presents- quasi insospitada”.

cassie
club

Sant A . M f Claret, 2 
Tel. 725 01 26 - SA B A D E L L

I més enllà de l’article li fa exclamar: 
-"Bona expressivitat té vostè, amie Ma
nent! Excel.lent: el felicito”.

I més enllà, afegeix: -” ... i parlo d’a- 
questa manera perqué no tinc la més mini
ma capacitat per a la critica literària”.

Pia acaba l ’article permetent-se recor
dar als seus lectors habituais “que lleguei- 
xen aquest llibre per la seva autèntica 
qualitat literària, per ser un document 
humà sense la més petita pretensió visco
sa i sentimental, objectiu, dar, elegant. El 
llibre s’ha venut molt, però hi ha raons 
òbvies per creure que es vendrá molt 
més”.

Hem preferit transcriure, com hem dit 
al principi, alguns fragments que Josep 
Pia (1897-1981) va escriure sobre aquest 
seu coetani, escriptor i poeta, amb motiu 
de l’aparidó d’aquest llibre que, a manera 
de dietari, I’autor redactà a Viladrau du
rant els anys de la guerra civil.

Marià Manent dorm la pau eterna en
tre Hörers, com escau als poetes privile- 
giats. I estimats.
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Dos nous volums de la Biblioteca Quadern
"Vida teatral sabadellenca" i "Els 70 anys de la M ùtua"
ambdós de Josep Torrella i Pineda

D<'esprés de gairebé un any d’interludi, 
la BIBLIOTECA QUADERN ha “llen- 
çat” en dos mesos dos llibres nous. I es 
dona el cas que ambdós han sortit de la 
ploma del mateix autor, Josep Torrella i 
Pineda, prou conegut pels lectors de 
QUADERN.

El primer dels dits llibres és VIDA 
TEATRAL SABADELLENCA, subtitulat 
“Sintesi histórica” ja que recull en visió 
de conjunt la historia de l’activitat escéni
ca a la nostra ciutat, tant a nivell profes
sional com amateur. I ho fa des de la in- 
formació més antiga que se’n poseeix, del 
segle XVII. La primera part del llibre, que 
acaba el 1936, havia estât publicada en 
“Quadem d’Arxiu” de la Fundació Bosch 
i Cardellach fa sis anys, que es troba ex- 
haurit. A instàncies del nou col.lectiu

una breu expo sido sobre la intencionalitat 
del llibre i justificà la seva emmarcació en 
dos períodos histórics.

Per la seva banda, Garriga posà de re
lien el que significava el padrinatge del 
llibre en el nou teatro com a testimoni de 
la proposta cultural que aquest brindava a 
la ciutat. I Cuscó va fer un elogi del text 
que en aquell acte es presentava.

L’acte va ser dos pel regidor de Cul
tura, senyor Isidro Creus, qui evocà, en 
tons emotius, la coneixenga i Tamistat 
que havia fet amb Torrella i els altres 
components de la pretèrita colla d ’ 
“Amies del Cinema” a les tertulies deis 
quals eli, més joveu9á, s’havia iniciat en 
la cultura catalana.

L’altre llibre a qué ens hem referit al 
comen? és ELS 70 ANYS DE LA MÚ-

de la paraula el president de la Mutua, 
senyor Josep Casas Cunill, Fautor del lli
bre, Josep Torrella Pineda, i el senyor 
Marcel.lí Moreta i Amat, president de la 
Federado de Mutualistes de Catalunya.

Al llarg deis diversos parlaments es 
posà de manifest la personalitat ciutadana 
de Sabadell, i la importáncia de la tasca 
duta a terme per la Mutua, que s’avançà 
d’una veintena d’anys en l’assegurança de 
la malatia, i que cobrí gran part de les ne- 
cessitats sanitáries de la ciutat durant prop 
de mig segle amb les seves dues cliniques 
La Creu i Santa Fe. Torrella remarcà tam
bé aspectos varis de Tobra social de la 
Mutua, no tan visibles, com són el de la 
investigació científica a través del seu 
Centre de Cirurgia Experimental, els cur- 
sets de microerrurgia, la formado d’espe-
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El critic, actor i director Frederic Roda pronuncià una distesa xerrada amb el 
titol "Comentari d'entreacte"

“Teatro del Sol”, Fautor completa la seva 
síntesi fins a 1975 en qué, amb la transi
do  a la democráda, es tanca un altre pe
ríodo historie que havia marcat la vida so
cial i cultural del país del 1939.

El llibre és il.lustrat amb fotografies, 
seleccionados i representatives del procès 
historie del text. Ricard Calvo Duran ha 
créât la coberta.

L’aparició de “Vida teatral sabade- 
llenca” es va fer coincidir amb la inaugu
rado del Teatro del Sol i se’n va fer la 
presentado a la mateixa sala, el 20 d’oc- 
tub>re, en una vetllada en la qual el critic, 
actor i director Frederic Roda pronuncià 
una distesa xerrada amb el títol “Comen- 
tari d’entreacte”. Abans parlaren Francesc 
Garriga, president de “Teatro del Sol”; 
Joan Cuscó, president de la Fundació 
“Amies de les Arts i de les Lletres”, edito
ra del llibre; i el propi autor, qui va fer

TUA, també escrit per Josep Torrella. Es 
tracta, óbviament, d ’una monografia 
histórica de la que fou tants anys denomi
nada Mutua Sabadellenca d’Accidents i 
Malalties, més coneguda pels sabade- 
llencs com “la Mutua deis amos”. La pu- 
blicació d’aquest historial neix de la cir- 
cumstáncia que Fentitat, coincidint amb el 
seu setanté aniversari, es desprengué de 
les dues cliniques La Creu i Santa Fe, 
creados per ella, les quals han passât a in
tegrar-se en el Consorci Hospitalari del 
Taulí.

“Els 70 anys de la Mutua” és il.lustrat 
amb nombrosses fotografies.

La presentació d’aquest llibre va ser 
feta a Festatge social de la Mutua, carrer 
de Filia, el 25 de novembre, data en qué 
s’esqueia el 71é aniversari de Fentitat. 
L’acte va ser presidit per l’alcalde, senyor 
Antoni Farrés, i a més d’ell van fer-hi ús

cialistes post-graduats i la col.laboració 
amb les Escoles d’Infermeres i d ’Assis- 
tents Socials, així com una voluminosa 
tasca en prevenció d ’Accidents. Final- 
ment Torrella va fer una extensa referén- 
cia al factor humá en la vida de la Mutua. 
Per la seva banda, Antoni Farrés remarcà 
com Sabadell s’està confirmant com una 
ciutat dinàmica, capa? d’assolir un gran 
protagonismo en el futur del país; dina
mismo al qual no és pas aliena F obra de la 
Mùtua, entre altres institucions. El senyor 
Casas, en la seva obertura de l’acte, va fer 
un encès elogi del llibre que es presenta
va, el qual, digué, és un viu reflexe de la 
história de la ciutat.

A continuació donem un extractre del 
Parlament de fautor.
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El senyor Marcel.lí Moreta, president de la Federació de Mutualistes de Catalunya, en un
moment de la seva intervenció.

"De portes enfora sembla que la 
historia d’una entitat és la simple crònica 
de la seva vida intima: details de la seva 
fundado, activitats que duu a terme, nor
mativa amh què es regeix, persones que 
l’han conduïda, mitjans econômics...

Quant a la Mùtua Sabadellenca, els 
seus objectius essencials van ser la cober
tura del rise d’accidents del treball i, ben 
poc després, el de les malalties de l’obrer. 
Però són tasques que no es poden realit- 
zar dint re d’una campana de vidre. Per 
una banda es traben supeditades a instàn- 
cies superiors, i per l’altra, com sigui que 
r entitat es projecta a l’exterior, ha d’en
cararse amb l’aprovació, o el descon- 
tent, d’un doble nivell de receptors: els 
mutualistes (les empreses) i els beneficia- 
ris (els asalariats de les empreses). I ha 
de mantenir la seva actuado dintre d’uns 
parámetres d’humanitat i d’ètica.

La história de la Mùtua, comprèn, 
dones, paral.lelament, com a rerafons, ai- 
tres históries que hi convergeixen. Una és 
la deis corrents poliítics, de la ciutat i del 
país. Una altra és la del procès seguit des 
de l’Administració Pública envers l’acci
dent del treball i la malaltia de l’obrer. 
D’aquí que la Mùtua, després d’una vin- 
tena d’anys d’haver-se anticipât en l’as- 
segurança de malatia -com a cobertura 
salarial, sense prestació mèdica- vingué 
que va haver d’ enganxar-se al tren com
plet de la Seguretat Social, seguint un cal
vari de gestions, reivindicacions, problè
mes financers, en brega continua durant 
una quarentena d’anys.

La crónica de la Mùtua és també la 
del panorama sanitari de la ciutat. Per
qué, al marge de la seva fundó assegura- 
dora, ha cobert durant prop de mig segle 
gran part de les nécessitais sanitáries de 
Sabadell, superant problèmes d’infraes
tructura, d’equipament, de personal fa- 
cultatiu... I  ha participai en les temtatives 
d’una coordinació sanitària ciutadana

fins a la creació del Consorci Hospitalari, 
en el qual també està integrada.

Hi ha el capítol deis avengos cientí- 
fics, en l’ámbit general i en el propi de la 
Mùtua, que ha dedicai esforgos a la inves- 
tigació i a la docéncia, comengant per la 
participació del doctor Trueta, que a ca
vali dels anys trenta i quaranta hi aplicà 
per primera vegada la seva tècnica tanca- 
da en les curacions traumatològiques, que 
després estengué a gran escala en els 
fronts de guerra espanyols i europeus.

També s’enllaga amb la història de 
la Mùtua la de l’absentisme laboral, en el 
qual la nostra ciutat ha estât considerada 
com el cigró negre del país. I la de la pre- 
venció d’accidents, capítol on la Mùtua 
ha fet una labor pròpia molt destacada.

Han tingut forta incidència en la vida 
de la Mùtua alguns fenòmens sociològics, 
com la migració massiva dels anys 50 i 
60, que van capgirar tots els programes 
d’assistèneia sanitària. I els efectes que la 
vida de post-guerra van tenir en les ma
lalties i en l’accidentalitat. I fins i tot al- 
gunes singularitats climatolôgiques, corn 
les riuades tràgiques del 62, i la nevada 
de Reis del 67.

Però en la reconstrucció histórica 
d’una entitat no es pot fer abstracció del 
factor humà. Justament la crònica de la 
Mùtua s’inicia ja amb el drama personal 
de V home que la va engendrar i la va or- 
ganitzar i conduir médicament: el doctor 
Emili Moragas Ramírez. Les actes dels 
primers vint anys de l’entitat són substan
ciases en enfrontaments personals que, 
amb la perspectiva del temps, adquireixen 
ara perfils de sainet. I en el période de la 
dictadura de Primo de Rivera la situació 
política influí de pie en la trajectòria de 
la Mùtua, precisament gràcies al protago- 
nisme que hi pren una figura de la casa 
dotada d’una personalitat tan peculiar 
que sembla treta d’un relat novel.lese."

Proper concert de la soprano
Montserrat Sanromà
Oscar Amaro, Bariton 
M.- Teresa Boix, Piano

Dia 8 de gener a 2/4 de 7 de la tarda, al Cer
cle Sabadellès, carrer Sant Pau nùm. 4, de Saba
dell.

Ja sortint de les festes d ’Any Nou i Reis, la 
Fundació Am ies de les Arts i de les Lletres de 
Sabadell ha volgut programar un bon concert, 
que sigui el digne teló de les festes més entranya- 
bles de l ’any. Un concert que promet una gran 
qualitat musical i d ’interpretado, a la vista de les 
bones facultats que ens ofereix la soprano Mont
serrat Sanromà, de la quai ens feiem ressô en 
l ’ùltim número de QUADERN. Es tracta de la 
soprano sabadellenca que tots els amants de la 
música hem vist créixer i evolucionar. Avui la 
Montserrat la tenim a Milà estudiant al Conser- 
vatori Verdi i serà a la nostra ciutat durant les 
festes nadalenques. La Fundació Amies de les 
Arts i de les Lletres no ha volgut que s ’entomés 
a Milà sense deixar-nos el plaer de la seva veu i 
de la seva companyia.

Interpretará obras de Shubert, Haendel, 
Cornélius, Mozart, Puccini, Meyerbeer, etc., 
totes elles obres exigents, que requereixen unes 
qualitats interprétatives que sens dubte conco
rren en la Montserrat Sanromà.

Corn a complement del programa el jove  
baríton Oscar Amaro, ens oferirá cançons de 
Tosti, Martini, Saint-Saëns, Mozart, Verdi, etc. 
L ’Oscar és una promesa molt destacada de Fes- 
cola de Maria Teresa Boix, que estem segurs se
guirá les passes de la Montserrat. La seva veu 
potenta i ben timbrada fa esperar un futur, a cuit 
termini, d’èxits d ’aquest jove cantant.

Acompanyarà els cantants al piano la mes- 
tra M* Teresa Boix, que amb les seves qualitats 
pedagôgiques i humanes ha sabut obrir el cam i i 
conduir aquests joves artistes, il.lusionant-los i 
preparant-los per al difícil futur del bel canto.

Ens trobem, dones, davant d ’un bon con
cert, que estem segurs plaurà a tots els que 
vulguin aplegar-se a l ’entom de la bona música.

Volem  fer palesa la nostra gratitud al Cercle 
Sabadellès, per oferir-nos el seu saló, de magni
fiques condicions acùstiques.
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Crònica del Premi Sant Joan de NoveUa Catalana
per Joan Ripoll Fotos: P. Parran

"LES NITS PERFUMA- 
DES", de Manuel Joan i 
Arinyó, guanyadora de la 
vuitena convocatoria

Després que el premi Sant 
Joan de l’any anterior quedés 
sense adjudicar, la convocato
ria d’enguany havia despertat 
notable expectació, que, per 
cert, es veié corresposta per la 
presentado de cinquanta-tres 
originals, xifra insòlita no ja en 
el premi sino en qualsevol cer
tamen literari en català.

Malauradament, aquella 
frase de Goethe segons la qual 
de la quantitat en suri la quali- 
tat no ha pogut complir-se en 
aquesta ocasió, ja que, malgrat 
l’entusiasme de tants concur- 
sants -del Principat, de les 
Ules, d’Andorra, del País Va- 
lenciá, de Catalunya Nord, de 
la franja d'Aragó, fins i tot-, el 
Jurat només pogué seleccionar 
com a finalistes quatre títols. 
De fet, sembla existir certa 
confusió sobre els valors lite- 
raris que ha de contenir la na
rrativa: no sois s’ha de contar 
una história, sino que s’ha de 
fer atenent un estètica i, en de
finitiva, un estil.

Les obres finalistes
A part de l’obra premiada -’’Les nits 

perfumades’’ del valenciá Manuel Joan i 
Arinyó-, val la pena detenir-se uns in
stants en les tres obres que l’acompanya- 
ren en la votado final. En primer lloc, cal 
referir-se a “No em die Raquel”, de Jose- 
pa Contijoch, autora assidua ais premis li- 
teraris: es tracta d’una novel.la negra, en 
clau eròtica, que explica la peripécia d’un 
“travestí” que és assassinat pel seu amant; 
crònica, albora, d’una certa burguesía, és

h o m e / d o n a
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una obra escrita amb voluntat d ’estil i 
molt ben construida, amb clares connota- 
cions de narrativa cinematográfica. La tra- 
dx , però, una bona dosi d’ingenuïtat i 
unes ganes excessives d’aclaparar al lec
tor, de manera que aviat es perd la ver- 
semblança dramática del que exposa.

Obra molt més madura és “Lluna de 
Tripoli”, del mallorqui Miquel Ferrà, cul
tivador d’un gènere de política-ficció que 
li ha valgut guanyar prends significatius. 
Aquesta vegada, Ferrà novel.la els antece
dents del bombardeig de Tripoli per les
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tropes nord-americanes, l’abril 
de 1986, tot confegint una 
mena de retaule on cada perso- 
natge involucrat en l’aventura 
-voluntàriament o involuntà- 
ria- viu uns episodis personals 
que el condicionen, a la mane
ra que, anys enrera, construía 
els seus films el francés André 
Cayatte.

No es pot negar que Ferrà 
és un narrador hábil i, fins i 
tot, un bon escriptor, però crec 
que el llastra un excès d’ofici, 
cosa que el porta a aplicar uns 
clixés preconcebuts a les seves 
novel.les, massa orientades al 
rendiment comercial i, per 
tant, mancades del rigor artis
tic que caldria esperar de la 
seva capacitat d’escriptor.

Pel que fa a “L’automôbil 
negre”, val a dir que ens tro- 
bem davant d’una obra curio
sa: és una primera novel.la de 
Daniel Palomeras, un metge de 
Ripoll que, amb una gran in- 
tuició, ha sabut construir una 
novel.la coral en la que desfila 
tot el poblé en una história 
d’intriga i petites passions que 
transcorre els anys vint durant 
un cap de setmana a l ’entom 

del propietari d’una fábrica.
Novel.la costumista, escrita respec

tant els cànons d’unitat de temps, de lloc i 
d’accio, sap crear una atmosfera pròpia 
que, albora que documentada, dona una 
Visio versemblant de la perita história 
d’un poblé. Tot i tractant-se d’una obra 
discreta, deixa endevinar unes bones ex
pectatives envers la possible obra futura 
que pugui empendre Fautor.

L'autor i l'obra premiada
Manuel Joan i Arinyó, Fautor pre-
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miat -ja conegut en els médis literaris com 
a représentant de les noves generacions de 
narradors-, nasqué a la població valencia
na de Cullerà, a la comarca de La Ribera, 
l’any 1956; viu a Cullerà mateix, on exer- 
ceix de mestre d’escola. D’antuvi, conreá 
la poesia i obtingué el premi “Amadeu 
011er”, réservât a poetes joves; ha escrit 
guions cinematográfics i s’ha donat a co- 
néixer principalment com a narrador, te- 
rreny en el qual ha practicat la narrativa 
de gènere: “Han donat solta ais assassins” 
“Stress” (1985), “Soldada roja” (1986), 
“Mateu, el fill d’en Marc”, “Diari de cam- 
panya” (1987) i, darrerament, “En Tit- 
Hola!”.

Es pot dir que “Les nits perfumades” 
-I’obra premiada amb el Sant Joan- repre
senta una inflexió en la seva linia narrati
va, ja que explora el terreny subjectiu de 
la memoria; de fet, és la narració de la in
fantesa del propi narrador, de la neixença 
fins a la celebrado de la Primera Comu- 
nio, exposada com en un retaule format 
per capitols en certa manera independents. 
Escrita amb un llenguatge viu i frese, amb 
una clara vocació d’estil, l’obra ofereix 
diferents registres, segons l’episodi que 
s’explica al llarg deis seus cinquanta capí- 
tols, altres tants episodis en la vida de 
l’infant narrador: el petit món familiar; els 
personatges pintorescos del poblé i de la 
mateixa famflia; els viatges a Barcelona, 
carni de Torello o Camprodon, a casa deis 
oncles; els jocs i trapelleries deis infants; 
Pescóla, el cinema i la televisió; les fanta
sies i els temors; el descobriment trasbal- 
sador del sexe...

Un univers íntim, petit, però albora

universal, perqué ve a ser tot el món de la 
infáncia; univers que fautor transcriu en 
un estil colorista a voltes en clau lírica, a 
voltes grotesca, a voltes irònica; un uni
vers que troba el seu desencadenant 
proustià en “aquelles càlides nits de pri
mavera, (quan) la suau flaire de la flor del 
taronger embolcallava la vila, la vida, 
amb la seua tèbia beatitud aromàtica”: 
heus aquí l’encant i el misteri de “Les nits 
perfumades”.

Cal remarcar que Joan i Arinyó és el

primer autor valencià que obté el premi 
Sant Joan, i, a titol de recordatori, que el 
jurat d’aquesta vuitena convocatoria del 
premi créât per la Caixa de Sabadell era 
constituït per Joan Perucho, Dolors Oiler, 
Pere Gimferrer, Joaquim Sala-Sanahuja i 
Joan Ripoll, i que I’obra premiada es pu
blicará per la propera Diada de Sant Jordi.

□
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La reimpresió facsímil de les constitucions de
C a t a l u n y a ^  (incunable de 1495)
per Maria Jesús Espuny Tomás. Área d'História del Dret i de les Institucions . Universität Autònoma de Barcelona

X-ia Generalität de Catalunya, per mitjà 
del seu Departament de Justicia, ha em- 
près la tasca de publicar aquells textos 
que constituiexen o inspiren l’ordenament 
jurídic catalá. La Col.lecció “Textos Jurí- 
dics Catalans” es va presentar d’una ma
nera oficial el mes de març de 1985. El 
seu proposit, manifestât pel Conseller de 
Justicia, Agusti M. Bassols i Parés, era la 
publicado de les fonts més importants de 
la tradició jurídica catalana, dividida en 
diverses seccions: Liéis i costums; Docu
ments; Escriptors i Concilis.

Aquesta Col.lecció és impulsada per 
una.Comissió Assesora i un Comité Téc- 
nic en els quais es troben els més qualifi- 
cats représentants en els camps de les di- 
ferents especialitats cientifiques, des de 
les Universitats catalanes ais Arxius, pas
sant pels diferents Col.legis d’Advocats i 
les seves comissions de treball i estudi.

Aqüestes publicacions tindrien una 
doble finalitat: Per una banda, la divulga- 
ció de les fonts del Dret Catalá, enquadra- 
des en les diferents seccions i per una al- 
tra completar el buit cultural que suposava 
la manca d’unes publicacions fonamen- 
tals, a l’abast del públic.

La recuperació d’uns textos legáis o 
doctrináis no suposa només el retroba- 
ment d’un fons de carácter historico-jurí- 
dic. Es també un element de carácter prác- 
tic per a qualsevol persona, jurista o no. 
L’adaptació ais principis constitucionals 
en el text de la Compilado del Dret Civil 
de Catalunya i les modificacions que esta- 
blia la Llei de 20 de març de 1984 del 
Parlament de Catalunya fan necessària la 
recuperació dels elements que constituei- 
xen 0 inspiren I’ofdenament jurídic catalá.

En el paràgraf 2n. de l’article Ir. de 
l ’esmentada Llei s’assenyala: “Per tal 
d’interpretar i integrar aquesta Compila- 
ció i altres normes, hom prendrà en consi- 
deració les lleis, els costums, la jurispru- 
dència i la doctrina i la doctrina que cons- 
titueixen la tradició jurídica catalana, d’a-
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cord amb els principis generals que inspi
ren rOrdenament jurídic català”.

Aquesta pretensió s’ha complert du
rant anys amb escreix. Els tres primers 
volums, d’acurada presentació, suposen la 
recuperació per al món cultural català de 
les obres de Guillem M. de Brocà (1.918) 
i de Joan Marti Miralles (1.925). Els 
prôlegs són dels professors Encama Roca 
Trias i Lluís Puig Ferriol, prou coneguts 
pels seus treballs sobre el Dret Civil cata
lá.

El passât mes d’abril, amb motiu del 
Congrès d ’Història Institucional, “Les 
Corts Catalanes”, es va donar a conéixer 
el quart volum d’aquesta Col.lecció: La 
reedició de la compilació de les Constitu
cions de Catalunya, impresa l’any 1.495. 
El projecte de publicar-la ja havia estât 
anunciat, en ser reconeguda la importán- 
cia de poder-lo dur a terme pel Secretan 
del Comité Técnic, el professor Aquilino 
Iglesia Ferreirós, en l’opuscle de presenta
ció de la Col.lecció.

Una compilació era una obra que re- 
collia de forma sitemàtica o cronològica 
les normes disperses que integraven el 
dret reial vigent en un regne déterminât. 
Es tractava d’aplegar tot el dret vigent i de 
facilitar-ne la difusió i el coneixement per 
part de juristes, personal forense i també 
de qualsevol persona interessada. La in
venció de la imprenta va èsser decisiva

per afavorir aquesta funció divulgadora.
Aquesta compilació de les Constitu

cions de Catalunya és considerada com la 
primera. La seguirán les de 1588-89 i la 
de 1704, ja amb un nom específic: “Cons
titucions i altres Drets de Catalunya”, amb 
tres volums cadascuna i amb una promul- 
gació indiscutiblement oficial.

La decisió de formar una primera 
compilació té lloc durant la celebració de 
la Cort General de Barcelona, 1412-1413. 
Pel capítol de Cort IX, formulât en la ses- 
sió del 21 de juny de 1413, es demana a 
Ferran I la traducció del llatí al catalá deis 
Usatges i de les Constitucions del Princi- 
pat.

Un gmp important de juristes de l’é- 
poca, Jaume Callís i Bononat Pere, nome- 
nats per una comissió delegada de la Cort 
i Francesc Basset i Narcís de Sant Dionís, 
designats per la Diputació, integren la 
comissió que portá a terme la tasca de tra- 
duir i ordenar les disposicions per maté- 
ries. Una vegada acabada es va guardar a 
l’Arxiu reial. Correspon a la compilació 
manuscrita (1413-1422). La impressió i la 
publicació no es farien fins a 1’época de 
Ferran II, el 20 de febrer de 1945, a les 
premses de Pere Michel i Diego Gumiel.

En el premi no hi ha cap referéncia a 
una promulgació de carácter oficial. Es 
presenta com una obra privada, d’uns ju
risconsults. Encara que no es pot conside
rar promulgada d’una manera oficial, la 
seva validesa és indiscutible en tant que 
es Higa amb els manuscrits de 1413-1422 
-en llatí i en catalá- i té una continuítat en 
la 2- i la 3® compilació.

S’estructura en dues parts diferencia- 
des, més que en dos volums, amb numera- 
ció correlativa. La primera part recull la 
reproducció, degudament actualizada, de 
la compilació manuscrita de 1413-1422, 
en la seva versió catalana oficial i que re- 
collia la legislació de Corts i assemblées 
politiques precedents, des dels Usatges de 
Barcelona fins a les primeres Corts cele-
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brades sota la presidèneia d ’Alfons el 
Magnànim. Sistematitzat en deu llibres i 
els corresponents titols, era seguit d’uns 
textos consuetudinaris fendais: els casos 
de Pere Albert, les Commemoracions o 
Costums del mateix autor i l’anonim dels 
Costums de Catalunya.

La segona part, recull una gran varie- 
tat de disposicions, fonamentalment fruit 
de l’actuaciô personal dels sobirans fora 
de Corts i assemblées politiques: Pragmà- 
tiques, Privilegis, Ordinacions normatives 
reials... El contingut d’aquesta part és 
més réduit. També s’inclouen altres dis
posicions sorgides de diferents instàncies 
O autoritats. L’ordenaciô es fa en quatre 
seccions segons es refereixin a Testament 
eclesiàstic o al militar, a la ciutat de Bar
celona O a totes les localitats del Principat 
en general. Les disposicions porten, nor- 
malment, la indicacio de Tatorgant, la 
data i el Hoc de Texpedició i mantenen 
una, certa connexió sistemática per rao de 
la matèria tractada.

L ’estudi introductori d ’aquesta mag
nífica edició es deu al mestratge del pro
fessor Josep M. Font i Rius. Es dividit en 
diferents parts. Suposa Texegesi de totes 
les fonts documentais i bibliogràfiques

que fan referèneia tant a la compilaciô 
manuscrita de 1413-1422, corn a la impre
sa de 1495.

Abans d’entrar en cadascuna de les 
parts, un proemi situa les compilacions 
catalanes dintre del panorama legislatiu 
de les que es produeixen en els altres te- 
rritoris hispànics. Tant la primera corn la 
segona part van seguides d’un Apèndix 
completissim. La primera part és dedicada 
a la compilado manuscrita de 1413-1422 
i n’analitza determinats aspectes: L’orde
naciô legal, la personalitat dels compila- 
dors, la realitzaciô de la tasca i fins i tot 
Tescriptura manuscrita. A TApèndix es fa 
una ressenya dels manuscrits conservats.

En la segona part s’estudia la forma- 
ció de la compilado impresa de 1495: la 
seva formadô, una ressenya básica dels 
exemplars arquetípics, la seva estructura i 
contingut i els elements jurídics que la in
tegren. Per acabar es fa un estudi deis 
comentaristes de les Constitudons. L’A- 
péndix recull les variants de la compilado 
impresa respecte deis manuscrits de 1413- 
1422.

Finalment, a Tepíleg, es fa una refe- 
rénda a les dues compilacions posteriors, 
de 1588-89 i de 1704.

L’edidó facsímil és presentada amb 
una excel.lent qualitat técnica i reproduc
tiva, dintre de la línia de la Col.lecdó 
“Textos Jurídics Catalans”. L’estudi del 
professor Font i Rius situa la compilaciô 
dintre de la seva época, amb Tobligada re- 
feréncia ais textos precedents i ais poste
riors. Els Apéndixs recullen amb la preci- 
sió propia de T autor, textos i documents 
que il.lustren la formació de les dues com
pilacions, la manuscrita i la impresa.

No puc oblidar, dintre de Testudi pre
liminar, les notes nombroses i exhausti
ves, on es repassa la práctica totalitat de 
publicacions que fan referèneia al tema 
que ens ocupa o que hi incideixen d’algu
na manera.

És una excel.lent edició, que pot for
mar part de la biblioteca de qualsevol es- 
tudiôs de les nostres institucions, no ne- 
cessàriament historiador, ni jurista.

(*) Constitudons de Catalunya. Incuna
ble de 1495. Estudi instroductori del Dr. 
Josep M. Font i Rius, Barcelona, Genera
lität de Catalunyta. Departament de Justi
cia, 1988.

□
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Crítica

"Un submari a les estovalles". Joan Bami(*)
per Jeroni Benavides

E i l  periodista Joan Barril ha obtingut enguany el 
Premi Pere Quart d’Humor i Sàtira en la seva segona 
edició amb aquesta obra de titol tan particular.
Aquest relat llarg -o novella curta, segons volguem- 
és una narració escrita en un llenguatge fácil, ágil, 
que converteix la lectura en quelcom intéressant, rà- 
pid i atractiu, i el text també en quelcom lleuger, la 
quai cosa no ha d’interpretar-se pejorativament, sino 
més aviat al contari, donat que demostra un bon do
mini de Tacciò per part de Tautor. Personalment, 
veig T obra més decantada a la sàtira que al humor - 
tot i que sovint están associats-, en la linia d’una cer
ta crítica social i d’una crítica al poder que identifica 
tot un corrent literari i personal entroncat, fins i tot, 
amb el propi Pere Quart i la seva actitud particular - 
igualment coneguda per crítuca- al respecte. Aixi, el 
relat d’en Barril es prédisposa a donar una imatge 
sarcàstica, satírica, d’institucions, personalitats i cà- 
rrecs publics, del poder en general, retratat aquí com 
quelcom maldestre, com una constant picabaralla 
efectista, quasi infantil, basada més en la moral de la 
imatge, més que en la social (no em puc creure que 
el poder sigui així), on la casualitat, la improvisado i 
la “lleugeresa” tenen carta de naturalesa.

Però albora, i per moments. Barril ens acosta 
gairebé a la poesia en passatges plens de metáfores, 
escrits en un to quasi al.legóric: és la part “seriosa”, 
la de fons, de la novella, la qual ocupa una part im
portant de Tobra, i per la que considero que no ens 
trobem només davant una obra d’humor com comen- 
tàvem suara, sino davant quelcom més esperpèntic o 
més tragicòmic si hom voi.

Amb Rachid, el jove marroquí protagonista de 
la història que toma al seu país des de França i que 
pretén convertir-se en el sucessor de Saïd Aouita,
Barril ens condueix a un passeig per la marginado 
social dels immigrants africans i de tot un variât sub- 
món barceloni, poblat de frustracions, fracasos i 
somnis irrealizatbles. Dins aquest marc, Rachid re
presenta el protagonista de la paràbola 
que Tautor constmeix sobre el grimpador, 
sobre el desig del personatge de sortir del 
“forât”, d’aconseguir Tèxit social, Taco- 
modament, una paràbola ja clàssica, però 
a la que Barrii dona una lectura menys 
dramática, més satirica, en detriment de la 
societat que la provoca i de la classe poli-

casa vostra

tica que la suporta.
Aquest Rachid-semi-ventafocs, prota

gonista quasi d’un conte, és ara un perso
natge immortalitzat (ja hom rumoreja a 
més a més que en Barril prepara un guió 
cinematogràfic amb Ignasi P. Ferrer sobre 
“Un submari a les estovalles”) pel nostre 
Premi Pere Quart. La veritat és que no sé 
si és una obra excessivament adient al 
“Humor” -sí a la “Sàtira”- i si el premi ha 
estât el més encertat, però en tot cas, sí 
que és un llibre intéressant que convé lle- 
gir, una “obra menor” (ho die sense el 
més minim sentit pejoratiu, quasi referint- 
me més al seu gruix i a la seva trama), 
que convé llegir, i que descobreix Tautor 
com un àgil narrador. Enhorabena!

(*) Joan Barrii. 
Iles". Edicions 
1988. 740 ptes.

"Un submari a les estova- 
La Campana. Barcelona,
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ArtRomàìiic

El naìxement en unes miniatures germàniques
per Ramon Vali i Rimblas

zVcostumats com estem a valorar, i a 
que s ’ens valori, el nostre art romànic, 
degut en bona part a la magnífica labor 
empresa anys ha d’estudis i de formació 
d’uns museus que podem considerar els 
millors d’Europa ( i del mon, ja que fora 
d ’Europa només podem fer esment del 
The Cloisters de Nova York) moites ve- 
gades oblidem la condicio de “marca” que 
tenia Catalunya en aquella època, amb to
tes les limitacions que això comporta, so- 
bretot en l’aspecte cultural. Evidentement 
que Ripoll constituía un focus important 
d’irradiació a Europa de la cultura arábi
ga; que l’abat Oliba fou una figura gegan- 
tina din tre el món civilitzat d’aleshores; 
però el nostre no era més que un petit país 
que acabava de deseixir-se del domini 
frane i que maldava per assolir la seva 
Identität i arrodonir el seu territori: no 
oblidem que Tarragona, la seu metropoli- 
tana a la que de dret pertanyia, no fou in
corporada al país fins el primer quart del 
segle Xllè, tres-cents anys després de l’o- 
cupació de Barcelona pels francs. Aquests 
tres segles de Unites i ràtzies comporten, 
evidentment, que les nostres manifesta- 
cions culturáis i artistiques quedin molt al 
dessota de les que es donaven a la resta 
d’Europa. I que en molts aspectos no fés- 
sim gairebé altra cosa que imitar i copiar 
allò que es feia en els països més avançais 
o més cultiváis. Avui ens fixarem en la 
repercussió que tingué en l’art un major 
aprofundimnent en l’estudi de la teologia, 
centrant-nos en la consideració de dues 
miniatures de la regió renana-mosana re
ferents al Naixement de Jesús, en les 
quais aquesta profunditat teològica i es- 
criptunstica hi és evident. La primera co- 
rrespon a un Evangeliari de l’abadia mo- 
sana d’Averbode, dels voltants de l’any 
1175. La representació ocupa tota una pà
gina. Està emmarcada per una orla amb 
uns elements d’inspiració vegetai i unes 
liegendes exteriors que glossen els ternes 
representáis més prôxims. Consta de dos 
registres que ocupen cada un mitja pàgi
na: el superior ens vol fer veure corn el 
naixement de Jesús està inserii desde l’e- 
temitat en el pía de Déu. Jesús, embolca- 
llat i faixat dins de la menjadora, que 
sembla més una arca que un obi, mig in-

Evangeliari d'Averbode (entre 1165-1180)

corporat, atén a allò que s’esdevé. Darrera 
el cóm hi veiem el bou i la mula; i al cen
tre l ’estrella dels Reis. A la part de dalt els 
cels s’obren i ens deixen veure quatre àn-

gels que s’admiren de l’esdeveniment. A 
cada costat de l’Infant hi ha un profeta, 
fàcils de reconèixer tots dos pels escrits 
que duen a les mans: l’un és Habacuc amb

C o l.labora BANC
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Evangeliari de Colònia (segon quart sXI)

la frase in medio duorum  animalium 
cognosceris “el reconeixereu en mig de 
dos animals” que coirespon a la versió 
alexandrina de la Biblia, anterior a la Vul
gata. L’altre és Isaías, amb el seu puer 
natus est nobis..., fragment de la seva 
profecía que es canta per Nadal en l”In- 
troit de la missa de dia: “Un infantò ens és 
nat, se’ns ha donat el Fili; damunt les se- 
ves espatlles duu l’imperi divi...” El ma- 
teix Isaías havia escrit també: "El bou co- 
neix el seu propietari i Tase Testable del 
seu amo Israel no comprén..." En aquest 
registre superior, dones, veiem com en 
Jesús s’acompleixen les profecies i com 
en la seva Epifania, figurada per Testrella, 
s’estén arreu la Bona Nova. I conseqüent- 
ment, la Humanität, al revés d ’Israel i 
imitant el bou i la mula, el comprén i re- 
coneix. Aixi ens ho aclareixen les liegen
des: Quem celi cives veneratur... “els 
ciutadans del cel el veneren...” referit als 
àngels; i Laudet amet regem bos... “El 
bou Iloa i estima el rei; i la seva Ilei ac
cepta” comenta pel bou.

En el registre inferior dintre la intimi- 
tat que guarden unes cortines hi veiem la 
Mare de Déu mig ajaçada al llit i Sant Jo- 
sep, al seu costat, assegut: tots dos tenen 
la mirada perduda enllà, méditant el gran 
Misteri, tal com donen a entendre les lie
gendes corresponents de Torla: Virginis 
hic partus est homo factus “Heu aquí el 
part d’una verge, pel cual Déu s’ha fet
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home” pensa la Mare de Déu. I sant Josep 
Edit stella m aris natum  sine semine 
maris “L’estrella del mar ha infantat el 
nadó, sense sement d’home”.

Una altra representació encara més 
profunda la trobem en un Evangeliari de 
Colònia, del segon quart del segle Xlè. 
L ’escena ocupa també tota la pàgina; al 
seu centre hi creix, vertical, un arbre 
(L’arbre de Jessè tal volta?). Està també 
dividida horitzontalment en dos registres. 
En el superior hi veiem TInfant dintre de 
las menjadora, amb Testrella de l’Epifa
nia. Està tot sol, sense la Mare de Déu ni 
sant Josep; en posició invertida, és a dir 
baixant del cel, un cor d’àngels li canta 
lloances; un d’ells anuncia alas pastors, a 
la Humanität, dones, la Bona Nova. A la 
cara interior de la menjadora hi llegim 
Verbum caro factus est “El Verb s’ha fet 
cam” frase del començament de TEvan- 
geli de sant Joan. El registre de sota té el 
quadrant superior dret ben huit i llis, 11e- 
vat de la frase, continuació de T anterior et 
habitavit in novis “i habità entre nosal- 
tres”, corn indicant que aquesta cohabita- 
cio de Jesús amb la Humanität es fa en si- 
lenci, sense fer remor, sense trencar cap

canya ni apagar cap ble. Però si que amb 
plena efectivitat, corn dona a entendre 
Tescena de la Transfiguració que omple la 
resta del registre i la cloenda de la frase 
evangèlica que, col. locada a la base de la 
representació, n’és el resum: Et vidimus 
gloria eius... “I hem vist la seva glòria 
que li ve del Pare com a Fill únic que 
n’és”.

Quan veiem dones, en algún deis nos- 
tres frontals, que la menjadora, TInfant i 
el bou i la mula queden dalt de Tescena, 
com flotant en Taire; i sant Josep i la 
Mare de Déu resten pensatius a la part in
ferior, no ens n’estranyem. Obeeix a remi- 
niscéncies de figuració molt profundes 
que l’artista nostre potser ni coneixia. La 
seva ignoráncia, però, no feia la seva obra 
més eixorca ni menys pietosa. No és pas 
de la sabiduría humana d’on prové la Sa
lut; sinó d’aquella bona voluntat que ge
nera la pau que cantaven els àngels i que 
cada any, per Nadal, ens desitgem mútua- 
ment els uns ais altres.

□

Frontal de Sagás (sobre el 1200)
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El "Teatre del Sol" i el seu "Enríe IV"
per J.T. Fotos de Josep Busoms

Inaugurar un nou teatre és un esdeveniment 
que honora una ciutat. El local és réduit -poc 
més de dues centes butaques- però això no li 
resta importància, va d ’acord amb els 
temps; i el nostre temps, el del cinema, la 
televisió i el video, requereix teatres petits, 
adéquats a l’audiència minoritària de l’art 
escènic directe, que manté viva la seva fla
ma i n’impedeix l’extinció.

Sabadell, i la seva zona d’influència 
cultural, tenen des del passât mes d’octubre 
el Teatre del Sol, que ha estât batejat aixi 
perqué és al carrer del Sol, i justament a l’e- 
difici de La Cooperativa, pie de ressonàn- 
cies associatives i també teatrals.

El Teatre del Sol ha nascut de l’empen- 
ta d’un grup d’aficionats units en el record 
de “Palestra”. Però l’empresa no s’ha dut a 
terme en pia amateur. Va ser creada una 
entitat privada per a la materialització del 
projecte, és a dir l’adquisició del locai i les 
obres que s’hi han realitzàt; obres en les 
quals no s’ha escatimat res de les condicions 
técniques que requereix actualment un local 
d’aquesta naturalesa. A part d’aquesta enti
tat, que seguirà conduint el timó administra- 
tiu, hi ha l’equip artistic, la “companyia” 
própiament dita, que ha de mantenir l’acti- 
vitat escénica, ja sigui amb la seva pròpia 
actuació o amb la d’altres formacions. En

aquest sentit, Teatre del Sol ha establert una 
entesa amb el Centre Dramátic del Vallès, 
que fins ara feia les seves representacions en 
el Centre Cultural de la Caixa de Terrassa, ja 
que no compta amb local propi.

Per de prompte, Teatre del Sol va ser 
inaugural amb l’obra de Pirandello “Enric 
IV”, de la qual la companyia titular ha fet 
una extraordinária creació. L ’obra ofereix 
un gran lluitament a 1’actor que interpreta el 
protagonista, que no és precisament un per- 
sonatge historie com pot fer suposar el titol, 
en el qual Pirandello juga, ja d’entrada, amb 
l’equivoc. En realitat es tracta d’un noble 
italiá contemporani de 1’autor, que sofreix
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un accident muntant a cavali, disfressat 
d’Enne IV, i el transtom cerebral ocasional 
per la caiguda li fa creure que és l’autèntic 
monarca medieval. O fa veure que ho creu. 
0 , d’antuvi tanmateix ho creia, i després es 
complau a seguir el joc que li segueixen a eli 
els seus familiars. És a dir que uns juguen 
amb els altres i Pirandello juga amb tots ple
gáis, espectadors compresos.

Aquest histrionic personatge ha estât 
incorporât per Sebastià Sellent, actor que 
compta amb una llarga experièneia en pa
pers complexos del seu brillant historial de 
“Palestra”, i ja abans amb el de “Joventut de 
La Farándula” on va fer l’aprenentatge. Se
llent fa un Enric IV imponent i, per a eli, 
esgotador. Però cal dir que tots els altres 
components del repart donen la talla ade- 
quada al respectiu personatge. Son per ordre 
d’apariciô, Josep Barcelo, Miquel Serra, 
Lluis Saus, Josep Seguí, Ramón Avellane
da, Josep Pont, Salvador Fité, Pepita Al- 
guersuari, Sònia Prats i Miquel Alguersuari.

En el bon résultat conjunt cal comptar- 
hi la meritòria intervenció de Ramón Ribal
ta com a director d’escena auxiliat per 
Fanny Bulló.

La crítica barcelonista ha remarcat la 
Professionalität del grup, que altres grups 
professionals han d’envejar. I el propi Ri
balta ha tingut cura de l’espai escènic, sim
ple i sobri, però d’una gran eficàcia.

Un altre encert remarcable d’aquest 
“Enric IV” és l ’acompanyament d ’una 
mùsica dita “incidental”, a càrrec d’Antoni 
Ten; un fons sonor tan escás i tan poc con
vencional que l’espectador suit del teatre 
sense recordar-ho, i aquí rau el seu mérit. El 
vestuari, de Francese Martí, i la 
il.luminació, de Jaume Miró, són altres ele
ments destacáis en el conjunt.

L’estrena del Teatre del Sol ha estât, 
dones, digníssima i hem de prendre-la com a 
excel.lent auguri de continuïtat.

Premis Fundado Amies de les Arts 
i de les Lletres de Sabadell

Dia 4 de març, llíurament 
dels guardons.

Aquesta Fundació institueix uns FVe- 
mis amb I'objectiu de fer palesa I'obra crea
tiva que durant l'any 1988 hagi portât a 
terme persones o institucions en el camp de 
les Arts Plàstiques, Lletres i Música.

Es consideraran les tasques d'investi- 
gació, d'assaig, de promoció o de difusió 
que hi puguin concorrer.

La participació comprendrà, per una 
part, l'àmbit local -Sabadell- i per l'altra, 
será extensiu a tot el Principal.

LaFundació Amies de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell agraeix a totes aquelles 
persones i entitats que d'una manera o altra 
s'ofereixin a participar en aquesta iniciativa.

BASES:

1- Els premis s’adjudicaran d’acord a 
les propostes presentades per:

' a) Membres del Patronat de la pròpia 
Fundació.

b) Institucions, critics i centres especia- 
litzats relacionáis amb el Premi que s’hi 
sol.liciti.

c) No s’admetran propostes dels propis 
candidats, però sí d’Institucions o ens 
col.Iectius que ho sol.licitin per a élis matei- 
xos.

2* En tots els casos les propostes s’hau- 
ran d’acompanyar d’una memòria de merei- 
xements del candidat.

3* Els Premis tindran carácter honorífic 
i es materiatlitzaran en un guardó uniforme 
que ha estât dissenyat expressament per 
l’artista Josep Maria Subirachs. Els Premis 
no podran ser déclarais deserts.

4* El Jurat el formaran meMbres del Pa
tronat i del Conseil Executiu de la Fundació, 
els quais podran assessorar-se com creguin 
convenient. La composició del Jurat será 
donada a conèixer juntament amb el vere- 
dicte.

LLIBRERIA PAPERERIA 
SALA D ’ART

Rambla, 209 - Tel. 726 56 11 
Ap. Correus 195 - SABADELL

5- En el seu discemiment el Jurat valo
rará concretament les tasques dûtes a terme 
durant el 1988 per part de cada candidat, al 
marge de l’historial de cadascú.

6- El veredicte del Jurat será ina- 
pel.lable i es donará a conèixer a través deis 
mitjans informatius el 15 de febrer del 1989.

7* El Iliurament deis Premis tindrá lloc 
en el decurs d’una festa-sopar en el restau
rant Can Font el proper dia 4 de març del 
1989.

8̂  Les propostes s’han de trametre al 
domicili de la Fundació, c/. Sant Ferran, 60. 
08205-Sabadell, en el termini màxim del 31 
de gener del 1989.

La Fundació Amies de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell vol fer una invitació a 
totes les persones i entitats que se sentin 
sensibles al món de les arts i de les lletres 
perqué assisteixin a la festa-sopar d’atorga- 
ment de guardons, que tindrá lloc en el 
Restaurant Can Font. Estem segurs que els 
al.licients de l’acte i els vineles d’amistat de 
tots plegáis, faran que gaudim d’una magní
fica nit al servei de la cultura del nostre País.

En el número proper de Quadem dona- 
rem més details del que volem que sigui una 
gran festa.

□

Vartística
COMPRA-VENDA

Calaixeres, Mobles, Hums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

BORRIANA, 35-37
TEL. 725 62 30 08202 SABADELL
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De Sabadell i el seu rodal

Els afores de la vila per la banda de llevant
per Joan Ahina i Giralt

i Jí\ vila de Sabadell, fins ben entrât el 
segle XVIII, acabava per la seva part de 
llevant amb els que actualment són els ca- 
rrers Borriana i Fortuny, els darreres deis 
quais, els actuals carrers Sant Joan i Doc
tor Puig, eren ja despoblat.

Amb diversos noms s’havien cone- 
gut, però, aquelles deshabitades terres.

Camp dels Ametllers dels Calders
Per saber qui eren els Calders hem de 

fer, abans, coneixença amb els Rosseta.
L’escrivania de Sabadell era compar

tida per el vescomte de Castellbó, els To- 
gores i el Paborde. El 1438 fou passada 
ais Rosseta, -ja el 1227 trobem un Rosseta 
com notali a Sabadell- pel vescomte de 
Castellbó; la part dels Togores els fou 
passada I’any 1349 i la part del Paborde 
I’any 1355.

El 1492 els Rosseta, que havien casat 
la seva filia única, Isabel, amb Joan Pons, 
de Papiol, cediren tots els drets de l’escri
vania a la filia d’aquests, néta, per tant, 
dels Rosseta, Isabel també de nom com la 
seva mare, i casada amb Lluís de Calders.

D ’aquesta manera l ’escrivania que 
els Rosseta tenien des de començos del 
segle XIV passà ais Calders que la man- 
tingueren fins al 1621 quan la vengueren 
a la vila.

Per aquest matrimoni amb la néta 
deis Rosseta, els Calders passaren a viure 
a Sabadell, a l’antiga casa deis Rosseta, 
situada a la cantonada deis actuals carrers 
Fortuny i Palanca. Bosch i Cardellach, en 
els seus “Anales”, ens ho recorda: “la casa 
que antiguament poseía Rosseta, después 
Calders, situada al lado de la nombrada 
Puerta de la Palanca”. (B. i C. “Anales”, 
Edició 1882, p. 416). Darrera la casa dels 
Calders i després del vali de les muralles - 
muralles que no eren, generalment, més 
que els darreres de les cases- hi havia, el 
trobem esmentat força sovint, el Camp 
dels Ametllers de mossèn Calders o, algu- 
nes vegades dit de la senyora Calders.

Una Ordinació del 12 de juny de

1562 acorda 
“que sia adobat 
lo camí dels 
Ametllers de la 
senyora C al
ders”. I una es- 
crip tura de 
1570 (AHS. E.
57, p.22) ens 
esm enta “el 
Camp dels 
Ametllers, to- 
cant les mura
lles”. Més ben 
délim itât ens 
ve en un docu
ment de 1676, (AHS. E. 140, p. 500): “el 
Camp dels Ametllers de mossèn Calders, 
al costat del camí que va a l’Horta Vella i 
a ponent amb el camí que roda la vila”. El 
camí a l’horta vella no era més que Fac
tual carrer Creueta. Sembla que aquest 
Camp dels Ametllers estava situât tocant 
el carrer Creueta i als començos del carrer 
Sant Joan, com pot deduir-se de docu
mentado posterior al segle XVII que ani- 
rem veient.

Les Cases de’n Cabot
A començos del segle XVIII, el 1706, 

ens apareix encara documentât el Camp 
dels Ametllers de mossèn Calders. Del 
1735 en endavant trobem sempre un nou 
nom. Es començava a edificar en aquell 
paratge i aixi trobem esmentades “les ca
ses de’n Cabot, fora vila, a ponent amb el 
camí que roda la vila”. Un document de 
1783 ens identifica més clarament el Hoc: 
“les cases de’n Cabot, antigament el 
Camp dels Ametllers de mossèn Calders”. 
I el 1796 trobem ja el nom encara actual: 
“en el carrer abans anomenat de’n Cabot i 
avui carrer de Sant Joan”.

El Coniller
Diversos són els documents, tots de 

darreries del segle XVII, que ens parlen 
del Coniller. El més explicit és un de 
1695 que, en part, diu: “tota aquella casa 
dita des d’antic el Coniller, fora del camí 
que roda la vila, que termena a llevant 
amb el camí que roda la vila mitjançant 
rasa per la que discorren les aigües plu- 
vials i a ponent amb els corrals de la vila”. 
Recordem que des de 1575 els corrals 
eren al carrer de na Borriana, on estigue- 
ren fins l’any 1844.

Llinda de la 
casa dels 
Calders a 
Sabadell., 
(Avui al 
Museu 
d'Histôria).

La Plana dels Capellans
Força tardanes son les referències que 

es troben d’aquesta plana. La primera que 
he vist és de 1808: “la Plana dels Cape
llans, de la Reverent Comunitat de la 
Vila, a ponent amb el carni que roda la 
vila”. Ben aviat, però, s’hi esmenta un al
tre nom; és en un document de 1819: “ca
rrer de Sant Domingo, de pertinences de 
la Plana dels Capellans”. El carrer Sant 
Domènec canvià a Doctor Puig els any s 
vint del segle actual.

Portais de Granollers i de la Palanca
Hi havien dos portais a la part de lle

vant de la vila. El Portai de Granollers, a 
l’extrem de migdia, i el Portai de la Palan
ca a la meitat d’aquesta part de llevant.

El portai de Granollers era per on sor- 
tia de la vila el carni que anava a Grano
llers i que seguint per Factual carrer de les 
Tres Creus, travessava el Ripoll pel Pas 
de Granollers, sota de les Tres Creus. El 
portai emplaçat a Fextrem de llevant de 
1’actual carrer Pedregar, fou enderrocat el 
1834. Tot i que el nom més corrent amb 
què es coneixia era el de Portai de Grano
llers, es troba a voltes esmentat corn a 
Portai del Pedregar, del Carme i d’en Du
ran.

El Portai de la Palanca estava situât a 
Fextrem de llevant de Factual carrer de la
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Palanca, que anteriorment s’havia anome- 
nat carrer d’en Vallaneda. A una banda 
del Portai, la de migdia, hi havia la casa 
que el Comú de la Vila havia cedit l’any 
1615 a Jaumeta Folch, vidua de Joan Bap- 
tista Folch, a canvi del seu hört tocant a 
l’esglesia, que havia servit per eixamplar 
el cementili de la Vila; a l ’altra banda, 
com ja hem vist, hi havia la casa dels Cal
der s.

Aquest veinatge Folch-Calders portà 
força discusions. Hi havia una estança, en 
un arc sobre el Portal, la possessio de la 
qual es disputaven ambdues families; fi
nalment, el 1617, el Conseil de la Vila el 
cedí als Folch. L’existència d’aquesta es
tança ens la recorda Bosch i Cardellach: 
“Efectivament hubo dicho aposento y se 
ven hoy dia las señas evidentes del techo 
y portal o puerta por donde se entraba” 
(Bosch i Cardellach, “Anales”, Edició 
1882; p. 306).

Bosch opinava que el carrer i el por
tal: “Sin duda se llamaria la Palanca por la 
que habia en dicho camino al vadear el rio 
que llamamos de Ripoll” (B. i C. “Ana
les” p.116).

Jo no ho cree així. Recordern una fra
se que ja hem esmentat en parlar del Co- 
niller: “... el carni que roda la vila mitja- 
nçant rasa per la que discorren les aigües 
pluvials... “Hi havia, dones, una rasa que 
feia molt problable l’existència d’una pas
sera o palanca per travessar-la. Semblen 
venir-ho a confirmar unes paraules d’un 
testimoni en una causa de l’any 1603: “En 
lo carrer dit lo carrer Nou arribá Joan 
Roca, paraire, i em digué que anás a la pa
lanca que em volia parlar. Jo vaig anar a 
la palanca que és fora de la present vila de 
Sabadell, prop de la muralla”. (AHS. Doc. 
12.205,1603).

Marià Burgués també ho creu així. 
En “Sabadell del meu record” (p. 20) diu: 
“Quan plovia fort els carrers de la Lluna, 
Llobet, Font Nova i Sant Joan eren rieres; 
hi havia qui pagant dos quartos passava la 
gent; aquest ùltim carrer recollia les aig
ües en una claveguera, arran de cases, que 
tenia Centrada al carrer de la Palanca, 
qual nom li venia d’haver-hi de posar un 
tauló per a traspassar el carrer i desembo- 
cava al capdevall de les set o vuit uniques 
cases que hi havia”.

El portal de la Palanca s’enderrocà 
l’any 1789: “Febrer- En aquest mes se tirà 
a ten-a lo antich portai de la vila que mira
va a llevant al costai de la casa Folch, dit 
Portai de la Palanca. Lo motiu fou perque 
se anaba desmoronant i cayent per esser 
sols de tapia i fusta” (B. i C. “Memories”, 
Edició 1944 p. 16).
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LA NEU
Cau la neu a borrallons.
Son mantell ens embolcalla; 
alegría dels minyons 
i repôs de la mirada.

Cau la neu sens remor, 
flonja, suau, callada.
I, a guisa de cançô, 
la seva freda aleñada.

Pinta, la neu, el terrât, 
el baleó i la teulada.
Blanca de neu, la ciutat,

té una pau que s ’encomana.

LA NEU 
GLAÇADA
La neu ha quedat glaçada. 
Com rellisca l ’empedrat...! 
La donzella va pausada, 
l ’ocell piula, arrecerat.

La neu és mig biava i grisa 
pels carrers de la ciutat.
La mainada està submisa; 
ha perdut la voluntat.

La neu, suara bonica 
tota fosca se ’s tomat. 
Blancor pura, joia rica, 
és ara un bloc encantat.

Vel nupcial, vel de novicia 
jo et contemplo mutilât...

Aqüestes dues poesies, escrites el gener del 1960 per M aria-Antonia  
Barceló, foren dedicades a la seva filia Montserrat Busqué i Barceló.

Fotos de Josep Busoms
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Conte

El meu Nadal trist...
per Mariä Pasqual

Rkccordo que quan jo era menut l’avi 
se’m posava damunt deis seus genolls i 
m’explicava contes. Un darrera l ’altre, 
sense parar, perqué m’agradava molt sen- 
tir-lo contar aixi, seguit...

A mesura que vaig anar creixent, l’a- 
vi, de tant en tant, segui “contant-me”, 
però ja no eren tan fantasiosos i irreals; 
“empescats”, com solia dir-me. Llavors, 
die, eren narracions reais, viscudes, de 
quan eli era un marrec, de quan també va 
creixer i es feu soldat i aná a la guerra, i 
veié moites i moites sagnants calamitats; 
pati fam i fred, coses que jo mai no he co- 
negut... Aquelles seves vivéncies (més 
d’una vegada m’havia dit que eren una 
mena de “págines viscudes”) m’havien 
colpit.

-I aixó, avi, és veritat? -més d’un cop 
li havia objectât.

-Si, fili meu, sí, ben veritat.
I quan ho ratificava semblava que els 

seus llavis clivellats tremolessin per una 
emoció molt i molt fonda i punyent.

Quantes vegadas he recordat els con
tes i les “págines viscudes” del meu 
avi!... El temps, però, ha passât de pressa, 
esperitat, i el record de l’avi se’m desdi- 
buixa en una mena de boires... Molts 
anys han passât. Aquell nen que s’encan- 
tava oint el seu avi, avui també és un avi. 
També, dones, és un avi que té, que tinc, 
uns néts, però no pue posar-me’ls damunt 
deis meus genolls i no pue contar-los cap 
conte.

Ara no és abans. Avui a les cases hi 
ha aquesta caixa lluminosa que està ence- 
sa bona part del dia i part de la nit. I tot- 
hom s’hi clava al davant. (O s’allunyen 
amb el cotxe...)

I T avi, que soc jo, em sento morir 
cada dia més de pressa, perqué he sofert 
la mort deis meus propis contes i de les 
meves “págines viscudes” que ningù, mai, 
mai, no m’ha volgut escoltar...

□

Sant Cugat, 41 - Tel. 726 98 38 
SABADELL

C. Etwall

JOIERIA
SENSERRICH
de Teresa Senserrich

C A SA  F U N D A D A  EN 1882

Sant Quirze, 17 - Tel. 725 75 96 
08201 SABADELL

LLIBRERIA
DR. PUIG ¿0. E  72Ò 90 02 • 08202 SABADELL

lELPUNT
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Ulis Nous

Nadal: Déu busca Thome
per Calassanç Balagué

x \ v u i  hi ha molta gent del nostre poblé 
que intenta assaciar la set de Déu en fonts 
distintes de la tradició cristiana, Aquest 
fet és motiu de joia: Déu per arribar a 
l ’home, passa per l ’home. I el primer 
home que ens pot parlar de Déu és l’Ho- 
me-Déu, Jesucrist.

La persona de Jesus, els seus gestos, 
les seves actuacions, el seu missatge, la 
seva vida, mort i resurrecció, ens sitúen a 
l’encontre de Déu en el misteri de Nadal. 
“Qui m’ha vist a mi ha vist el Pare” (Io 
14,9). El Déu amie de la vida i que busca 
l’home, és el Déu alliberador de l’Exode, 
i el Pastor que condueix el seu poblé. I el 
seu Fill, Jesucrist, no ens ofereix formules 
i teories; ens presenta el carni de la nostra 
trencadissa existéncia per retrobar-nos 
amb Déu. Aixó és Fe.

Nadal, la rebuda de Déu
Uns cerquen Déu sense preocupar-se 

de fer un món més bo i més humá. Altres, 
al contrari, volen construir un món sense 
Déu. Uns busquen Déu sense món. Altres 
busquen el món sense Déu. Jesús ens par
la de Déu en el món. Déu és Algú present 
en la nostra història i que voi col.laborar 
amb l’home en el seu pía de salvació. La 
persona humana pot fer front amb la con
fianza al misteri de la vida. No estem pas 
sois en el món, deixats de la má de Déu, 
abandonats a les nostres própies forces. 
Déu-és-amb-nosaltres: l ’Emmanuel del 
nadal! El mal no té pas l’ùltima paraula. 
La vida és més que aquesta vida: en el 
fons infinit de la vida, hi ha la bondat, l’a- 
collida, el perdó, la justicia, l’allibera- 
ment... Aixó és Fe.

Nadal, Bona Noticia
Obrir íes portes a aquesta Bona Nova 

significa que uns homes no poden ser so
bre altres; que els modems fariseos no 
poden menysprear el poblé humil; que els 
rics terratinents no han d’esclafar els seus 
obrers; que els romans “caps de les na- 
cions” no han d’oprimir els pobles; que

O c r r r t s i N X
A>da. Barbera, 6 - lel. 710 36 90, 

S A B A D K I I ^

cap altre poder (el diner, el capital, la pro- 
ducció, el consumisme, el plaer, la viola- 
ció del sexe, ni cap altre idol...) pot domi
nar la humanitat. La Bona Noticia del Na
dal ens porta el naixement de l’home nou. 
Això és Fe,

Nadal, alliberació
Per a una gran part de la humanitat, 

Déu resta adormit al fons de la seva cons- 
ciència o bé hi és present com una vivèn- 
cia opressora que cal eliminar per viure i 
gaudir més plenament de la vida. I això 
no és pas aixi. El Déu que se’ns revela en 
Jesucrist és amie de la vida, és a dir, és un 
Déu que està de la banda dels homes i do
nes, i en front del mal que els oprimeix, 
els desintegra i deshumanitza.

Aixi els signes que ofereix Jesús són 
sempre signes alliberadors. Jesús no fa 
miracles per castigar els incrèduls, coac
cionar els qui dubten o intimidar els qui 
no l’accepten. Jesús dóna vida, alliberà 
del mal, restitueix la Integrität als homes, 
contagia esperança als perduts, torna la 
vida als morts, urgeix justicia i responsa- 
bilitat.

Tots aquests signes mostren que el 
Regne que eli vol implantar entre nosal- 
tres, ja és a tocar. Això és Fe.

Nadal, Déu prôxim
Déu és invisible -diuen-; no se’l veu 

pas entre nosaltres ni pren les cartes da- 
vant les injusticies. No han descobert en
cara que eli és invisible perqué és infinita- 
ment respectuós davant la nostra llibertat.

Es inconcebible que Déu intervingui 
de sobte, canviant el trajéete de les coses, 
al marge de les lleis del món i de les deci
sions dels homes. Al contrari, la seva pre- 
sèneia discreta i respectuosa en el cor ma- 
teix de Texistèneia és el secret i base on 
es recolza l’autonomia del món i la lliber
tat dels homes. Déu és tan pròxim a nosal
tres que ens deixa “ser nosaltres”: cal en 
ulls nous. Això és Fe.

Nadal és amor
Si Déu, el podem sentir en les expe- 

riéncies normals de la nostra vida, en les 
nostres tristeses inexplicables, en la set de 
félicitât, en Tamor feble, en el nostre pe- 
cat més secret, en les preguntes més fon
des, en les decisions més responsables, en 
la recerca sincera..., més el podrem trobar 
en la definició d’ell que ens dóna l’após- 
tol Joan en la seva primera carta: “Déu és

Amor” (1 Jo 4,8). Aixó voi expressar-nos 
la mateixa naturalesa de Déu. No diem 
que té capacitat d’estimar com diem que 
és creador. Déu és l’amor. Des d’aci, ja 
podem creure i pensar en Déu vertader. 
Això és Fe.

Nadal és creure en l’amor!
Es molt difícil una amistat recolzada 

solament en el poder de T altre.
Només quan el creient intueix des de 

Jesucrist que Déu és solament Amor i que 
no pot ser res més sinó que amor present i 
bategant en el més profund de la nostra 
existéncia, comença a créixer la veritable 
Fe i Tabandó confiât al Misteri de Déu.

□

Profecía 
de Nadal

Que les boires es desfacin 
i es vegi el cel estel.lat 
i la lluna platejada 
ens doni més claredat.
Que les campanes repiquin 
i es sentín per tot arreu; 
la gent gran i la mainada 
cantin tots, amb forta veu, 
dolzos cántics de ventura 
pregonant -amb molt fervor- 
que aquell do de Profecía 
ja el vivim amb gran amor.

* * 5|< *

Cantarem belles Nadales 
i un bell goig hem de fruir... 
amb les mans entrella^ades 
l ’amistat ens pot unir.

M.* Teresa Cabané
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La música per Nadal, oratori christus de franz liszt (I811-1886)
per Antoni Sala i Serra

X -i’Oratori CHRISTUS de Franz LISTZ, 
és per a la mùsica religiosa monumentai del 
ROMANTICISME, el que pel BARROC 
alemany foren FORATORI DE NADAL i 
la PASSIO SEGONS SANT MATEU de J. 
S. BACH. És imperios, dones, en el marc 
fidel de les festes nadalenques, fer reviure, 
en aqüestes dates, aquesta poc coneguda 
obra musical.

Fou a Weimar on LISZT, el virtuos in
strumentista dels anys de pelegrinatge, es 
transformà en el gran compositor romàntic i 
mestre de la gran forma simfónica. Un 
music que conjuntament amb BERLIOZ i 
WAGNER, es convertirá en el més gran 
orquestrador del seu temps i a la vegada en 
un inquiet i apassionat cercador de noves 
formes musicals on poder expressar les se- 
ves fantasies i les questions fonamentals 
que el preocupaven sobre Fexisténcia, la 
vida i la mort. La música, pels romàntics, 
fou un mitjà de comunicado important per 
expressar els sens délits i pensaments. Es en 
aquesta època de Weimar on LISZT, des
prés d’una vida errant, cosmopolita i d’es- 
candalosa aventura, retrova la seva vocació 
religiosa de joventut i testimonia aquests 
ideals i inquietuts interiors amb una espec
tacular creado de poemes musicals, orato- 
ris i misses. No obstant, serà anys després, a 
Roma i al Monestir de la Verge del Rosari de 
Monte Mario, on acabará, al cap d’anys 
d’interrupcions i dubtes. Foratori CHRIS
TUS, i aquest recés monacal li donará peu a 
un canvi de vida molt singular. El “Kapell
meister”, home de moda en les corts relais i 
salons aristocràtics, es transformà amb 
“F abbé LISZT” després de rebre la tonsura 
d’ordes menors religiöses. Tot i així conti
nuará, com de costum, la seva incansable 
vida de peregrinatge musical per Europa 
com a concertista, director i compositor; 
ara, vestit amb roba talar i sense afincar-se 
mai en cap lloc. D’aquesta època de misti- 
cisme religiös de LISZT a Roma, a més de 
Foratori CHRISTUS en quedaran moites 
obres; entre elles el conegut poema musical 
La llegenda de Santa Isabel, la Missa 
Choralis i una manifesta i ambigua actitud 
(tret força romàntic) d’esdevenir un refor
mador “sui generis” de la mùsica sacra cató
lica  ̂com un nou Palestrina.

De la teoria musical de Franz LISZT 
s’ha dit “que la seva obra descansa sobre la 
tècnica cellular d’agregar, esmicolar i des- 
envolupar un motiu central del qual la trama 
és el teixit integral de Fobra”. En substán- 
cia, aquest procediment és una variació sen-

se cap relació orgànica amb el de Beethoven 
i derivats, tot i sobrepassant ais del seu mes
tre inspirador Berlioz. LISZT, harmonista 
per excel.léncia, tingué molt present Fesde- 
venidor i la importáncia de la teoria dels 
contrastos i símbols de la caracteriologia de 
la pintura musical i és d ’aquesta nova tècni
ca d’on Wagner en treurà les estètiques del 
“leitmotiv” i de la melodia infinita. La rica 
fantasia de LISZT sense esgotar-se per la 
pressió psicològica del moment, utilitza en 
“ostinato”, lliurement, fragments de melo
dies, ritmes i cançons de totes les époques i 
procedèneies. En els moments que LISZT 
abandona la música de “programa” que li 
inspira Berlioz s’inclina cap a les variacions 
més pures de la mùsica del segle XVI que 
recorden la forma majestuosa i austera de 
Frescobaldi, però on s’atura llargament és 
en Fobra de J. S. BACH. Estudios del “can
tos fermus” en resta permanentment ena- 
morat i ho testimonia amb la inclusio, en 
moites obres, de délicats ressons del cant 
gregorià. Lluitant amb la tonalitat, LISZT 
s’anticipà a Debussy en la forma “d’ofegar 
els tons” propi de la música impressionista i 
usà amb insistència el mètode de sobreposar 
imatges musicals aconseguint aixi Fencant 
de la transparència mistica pròpia d’una 
pintura de Rafael.

Després del CHRISTUS la vehemèn- 
cia melòdica de LISZT es calma i les seves 
composicions es tomen abstractes. Alguns 
estudiosos consideran això com un pas vers 
al declivi, després d’una intensa i tumultuo
sa vida i una prematura vellesa, però vai a

dir, d’aquesta època de LISZT, que séparant 
les obres mediocres, fruit d’una excessiva 
producció, és el moment on es troba una 
nova tècnica de cadèncias que s’anticipa a 
tots els seus contenporanis. Mori a Bayreuth 
després d’assistir a la representado de Tris
tan i Isolda el 31 de Juliol de 1886. Deixa 
més de 1.000 composicions. Havia sobre- 
viscut tres anys al seu gendre Richard 
WAGNER.

CHRISTUS és una obra de dimensions 
monumentals (té una durada de tres hores) i 
està composta per quatre grans parts dividi- 
des amb catorze quadres que representen 
una introducció a FEvangeli segons Sant 
Mateu. L’obra de LISZT gira sobre la triple 
unitat de la naixença, testimoniatge i mort 
de Christ. La primera part té el títol d’ORA
TORI DE NADAL, la segona DESPRÉS 
DE L’EPIFANIA i la tercera PASSIO I 
RESURRECCIÓ. Per analogia amb la pri
mera part aquesta ùltima també té el nom de 
ORATORI DE PASQUA. Segons la defini- 
ció original Foratori és una creado dramáti
ca on la veritat es manifesta a través d’un 
diàleg. Exteriorment, Foratori CHRISTUS 
de LISZT contradiu aquesta regla. En efec- 
te, la seva creado comporta més elements 
lirics-narratius-meditatius i épies exposats 
musicalment que no pas Fenfrontament 
dramàtic. En Fobra de LISZT no es troba 
una acciò continua i coherent per tal de fer- 
ne un seguiment argumentai; en realitat no 
és un recital de personatges i, solament, la 
figura de CHRIST és el motor de Tacciò. El 
desenvolupament de Fobra és estrictament 
intima, sentida com en un estât de pregària. 
Ens trobem en un seguit de quadres, pràcti- 
cament independents, moguts pels textos 
evangèlics.

La primera part, FORATORI DE 
NADAL, a la que ens referirem ùnicament, 
comença amb una introducció orquestral 
inspiradissima que desenvolupa una melo
dia treta del tema gregorià “Rorate coeli”. El 
segon quadre correspon a Pastoral i imatge 
dels àngels i és una continuaciò molt lligada 
al quadre anterior amb una pastoral popular 
plena de joia amb un “solo” de soprano a 
“capella” consagra!, també, a una melodia 
gregoriana, “Angelus ad Pastores”, en la 
qual Alessandro Scarlatti s’inspirà. La con- 
clusiò del quadre es fa per mitjà d’un lligam 
de flautes, oboès, clarinets i violins d’una 
inmensa tendresa que representa un dels 
moments més bells de Fart d’instrumenta- 
ciò de LISZT. El quadre tercer Stabat Ma
ter speciosa prové de la costum mariana del
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medievo i és una forma molt particular so
bre les lamentacions de Maria. LISZT dona 
un sentit de joisosa alegría en aquesta Anun
ciado tot fet amb un cant de tendres accents 
escrit per un cor mixte a “capella” que repo
sa sobre els pilars formats pels acords de 
l ’orgue corn instrument acompanyat. El 
moviment es caracteritza per melodies està- 
tiques amb intèrvals réduits. És una música 
pura, noble i d’una gran bellesa que és preci- 
sament estranya al “pathos” romàntic. El 
quart quadre els Pastors davant del pesse- 
bre té un moviment musical corresponent a 
una “suite” i un desenvolupament de pasto
ral del primer quadre d’introducciô; es trac
ta d’una magnífica peça orquestral amb un 
to popular seguit d’unes melodies de dances 
i aires de marxa evocant sonoritats d’instru
ments populars. Els pastors empreñen camí 
cap a adorar el nen Jesús. La música és joio- 
sa i serena. Els aires pastorils populars na- 
politans i son presents. El cinquè i ùltim 
quadre d’aquesta primera part de l’obra és 
l’Adoraciô dels Reis Mags. Una aparent 
marxa és el tema inicial passant seguida- 
ment a una música original hongaresa de la 
infancia de LISZT. La preséncia deis Reis 
Mags es caracteritza per uns accents orien
tals d ’una dansa magyar. Amb aquesta 
marxa hongaresa LISTZ, d’aquesta nacio- 
nalitat, segueix les traces de Beethoven i 
Schubert. Guiats per l ’estrella els tres Reis 
posan en camí plens de fervor davant del 
Gran Miracle. Així acaba la part d’aquesta 
obra que correspon a la Nativitat del Senyor 
que el mon cristià celebra aquests dies.

ORIENTACIÓ DISCOGRÀFICA 

Franz LISZT 1811-1886

Oratori CHRISTtJS
Versio de la firma HUGAROTON SLP 
12.831-34 Digital gravació 1987 
Orquestra HUNGARIAN STATE NA
TIONAL
Cors de la Ràdio i Televisiô Hongaresa 
Director Anton DORATI

Yersió de la firma ERATO MCE 75.289 
Orquestra Filarmònica Txecoslovaca 
Cors de Roterdamm 
Director J. CORBOZ

Cal recomanar la versió hiongaresa que 
és extraordinària; les dues versions son 
cantados amb llati.

V Biennal Internacional 
de Fotografía
I---------------------- :

Aquest certamen está classificat per la 
Federado Internacional d’Art Fotogràfic 
amb la máxima categoría, que és de 4 es
trelles. Aquesta classificació s’atorga per 
mèrits d ’organització, d’administrado i 
per la qualitat del catáleg que s’edita amb 
la selecció d’obres i el quaJ s’envia a tots 
els participants.

Aquest certamen promocionat i orga- 
nitzat per la Cámara Club de Sabadell és 
una de les quatres biennals que es fan a 
Espanya. Reus ha estât la precursora, se
guida de Sant Sebastiá i la de Sabadell. 
Saragossa s’ha tomat a incorporar a la 
llista, després d’uns anys d’haver estât 
suspesa per la propia FIAP.

En aquesta Biennal hi han participât 
454 autors de diferents països, els quais 
han aportat 1.626 obres.

El pressupost d’aquesta Biennal passa 
dels dos milions de pessetes, que serà sub- 
vencionat per l’Ajuntament, Caixa de Sa
badell i Caixa de Pensions i pels Bancs de 
Sabadell i de Bilbao.

Els Premis per la col.lecciô -Medalles 
FIAP han estât concedits aixi:

Medalla daurada a Joan Carlos Villa
rreal, d ’Argentina.

Medalla platejada a Isrvan Totho, 
d ’Hongria.

Medalla de bronze a Julian Redondo, 
d’Espanya.

Quan als Premis a obra sola - Meda-

"Natali"

lies Cámara Club Sabadell, els primers 
premis han estât aixi:

Medalla daurada a Juri Spagin per H. 
Natali (URSS).

Medalla platejada a Enrique Reyes per 
Introversió (Espanya).

Medalla platejada a Paul Van Caute- 
ren per The escape (Bèlgica).

I sis medalles de bronze a:
Modest Francisco (Espanya).
Batista Landi (Itália).
Viktors Kolpakovs (URSS).
Sergej Pozharski (URSS).
Jan Michiels (Bèlgica) i 
Jrí Lastuvka (Txecoslováquia).
Les obres d’aquesta Biennal són expo- 

sades fins el dia 8 de gener a la Casa Du
ran, primer pis. La mostra és molt visitada 
perqué s’ho mereix a bastament.

FOTO E ST llD l

e m m
Material t’otográt'ic. Fotos de 
galcria i carnets. Fotoeópies. 

Coroniinas, 139 - Tel. 725 28 64 
SABADFFL
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Dimoili, parlem del diable.
per Xèspir

Foto: Josep Busoms

"La millor estratègia 
del diable és fer-nos 

creare que no existeix".
Baudelaire

E.il Diable ha estât un personatge que s’ha 
mogut en les pàgines de les obres de molts 
i variats autors. Recordem, per a mostra, 
Sartre i Camus.

El Diable és tan antic com la mateixa 
humanitat. En les escriptures de Caldeia i 
Asiria ja se’n parla i de sempre totes les ca
lami tats i infortunis s’atribuiexen a causes 
diaboliques.

I al llarg i ample de la historia el diable 
hi ha estât vigent. No hi fa res que 
intel.lectuals, els enciclopedistes, hagin 
volgut eliminar-lo o bé oblidar-lo. En el 
temps, el drable va apareixent aci i allà i 
sembla que el seu poder és ubicu.

Eli, el diable, de fet, existeix si bé pot 
aparèixer en diferents maneres i situacions. 
Posa el nas on li sembla més convenient.

Ara retoma i ho ha fet arran d’un Con
grès: el Congrès de Turin. A la vella ciutat 
toscana ha suscitât la realitzaciô d’una en- 
questa, en la quai ha donat que el 46 per cent 
dels Italians creuen en el diable.

Advertim, dones, per si aigu no ho re
cordés, que el diable, simbol del mal, està 
entre nosaltres. I gasta molts noms, tal vega
da per despistar. Alguns d’ells: diantre, 
diastre, barrufet, banyeta, Satan, Satanás, 
Llucifer...

El diable por sortir-nos en qualsevol

moment i pot fer-ho disfressat de qualsevol 
manera, la més inversemblant. Es un actor 
que se les sap totes totes. Domina l’engany, 
l’enginy, 1’astucia, la persuassió... es fa 
passar de la manera més impensable.

EU, el diable, ha ocupat moites pàgines 
de la Biblia. No s’està de res. Podem dk que 
és un embaucador i que té totes les arts per 
fer-nos caure en el pecat. Fer-nos ser do
lents.

El diable és l’anti-Déu.
Es diu, i aixi ens ho han explicat sem

pre, que el diable viu a l’Infem. On eau 
aixô?... Mira, l’Infern deu estar en moites 
parts. No és estrany sentir a dir, en un diàleg 
casolà, aquesta expressió:

-Aquesta casa és un inferni
Ara, presisament ara, a les acaballes 

d’aquest nostre segle XX, atzarós, sorpre- 
nent, caòtic, frenètic, irrespectuós, insolent 
i satiric, retoma vigent, es popularitza de 
nou, el veli, anacrònic -i progre a la vegada- 
personatge que es fa dir diable, Satan.

És que el poder diabolic del diable està 
adquirint més potestat que mai? No cal pas 
creure-ho. Està com sempre: unes vegades, 
però, treu més el nas que altres.

I hom pot preguntar-se ingenuament: I 
com pot endevinar-se la seva presència?

De mil maneres. Una, per exemple, és 
que se li veu la cua...

□

GALERIA DART

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL

•
Rambla de Sabadell, 82 

Tel. 726 57 85 
SABADELL

“GALERIES 
RO VIRA”

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

GISBERT Art

Rambla, 30 Tel. 725 43 69 
SABADELL

tot un estil

MOBLE 
D ISSE N T  
I DECCgLVCIÓ

Sant Cugat,ll 
Sabadell

QUADERN - 65



291

Danses catalanes
per Daniel Sanahuja i Capella

E .1S eminentment popular a Catalunya la 
Institució de les “MAJORALES” o “PA
VORDES”. Aqüestes tenen cura, en les 
festes de precepte, de recollir donatius per 
al cuite a la Verge del Roser.

En festes particulars (casaments, ba- 
tetjos i altres) hi prenen part, però amb la 
intendo de destinar la recaptació als po
bres de la Parròquia.

Aquesta Dansa fou instaurada en ho
nor de la susdita institució per fer perdu
rar la seva obra religiosa i caritativa.

Té un aire cerimoniós i a Tensems 
festiu que li concedeix un relleu especial. 
Al poblé de la seva procedència, ULLDE- 
MOLINS, Tarragona, és costum ballar-la 
els dies de la Festa Major.

LES MAJORALES
(ULLDEMOLINS)

Recull del folklorista J. Kigali Casajuana 
Armonització i adaptado per a cant 
del Mtre. D. SANAHUJA CAPELLA. 
Lletra de RAMON RIBERA.

Per xalar amb les amigues 
els intrépids majorais 
fugirem de Les Garrigues 
entre prades i fondais, 
per xalar amb les amigues.

Voreta al meu cor tu vindrás, 
voreta al teu cor jo vindré 
i la teva má em donarás 
i la meva má et donaré.

En la nit de lluna plena 
intemem-nos bosc endins; 
pujarem a la carena 
i veurem Ulldemolins. 
en la nit de lluna plena.

Sota d’aquest cel estrellat 
sentim un frisar mai sentit, 
és perqué el joliu Priorat 
ens dóna vigor i délit.

A pie sol el goig s’enllaça 
amb la franca voluntat.
Les ballades a la plaça 
son un crit de germandat, 
i l’amor a tots abraça.

De la terra neix Tait sentit 
que ens fa molt més forts i humans 
i ens eleva al cel Tesperit 
i ens uneix a tots com germans.

Les formoses Majorales 
corn rumbegen tot dansant!
Els sens braços semblen ales 
i esdevé el cos cimbrejant... 
Benvingudes. Majorales!

L’hora triomfant ha viscut 
una tradició bellament.
Benamada ets, joventut. 
quan alces el cor noblement!

Voreta al meu cor tu vindrás, 
voreta al teu cor jo vindré 
i la teva má em donarás 
i la meva má et donaré.

□

Pérez Caldos, 36 
Tel. 726 84 16 
SABADELL

(lìììOìUI
MARCS I MOTLLURES

IL.LUMINACIO TECNICA 
I DECORATIVA 
Plaça Sant Roc, 3 

Tels. 725 45 44 - 725 99 58 
SABADELL

VITRALLS E.ROIG
Especiaütat en vidrieres emplomades, 
gravats a l’àcid i pantalles tipus Tiffany. 
Descompte especial als 
subscriptors de Quadern

Sant Miquel, 79-int. - Sabadell - 
Tel. 717 38 05
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Filatèlia

MiUenari de Catalunya
per B AF

E,m  realitat el que estem cel.lebrant en- 
guany és el MILLENARI DE LA INDE- 
PENDÈNCIA de Catalunya. Això vol dir, 
dones, que el nostre poblé ja té més de mil 
anys. Però ho resumirem tal com els his- 
toriadors ens ho expliquen.

Al-Mansur, ministre del Califa Hi- 
xem I, de Còrdova, envaeix els regnes 
cristians peninsulars al crit de guerra santa 
i Catalunya és devastada i Barcelona sa- 
quejada. Borrell II, de la dinastia de Gui- 
fré el Pelos, fou reconegut com a Comte 
de barcelona, a més de ser-ho ja de Nar- 
bona, Girona, Cerdenya i Urgell. Com a 
feudatari que era del rei dels Francs, va 
demanar-li ajuda, que aquest negà, mal- 
grat que estava pactada, i en no concedir- 
la, eli, pel seu compte, decidí guerrejar en 
solitari, refugiant-se a les muntanyes de 
Montserrat on es fa fort i reuneix un exèr- 
cit de voluntaris per fer front als serraïns. 
L’any 987, Hug Capet, recentment entro- 
nitzat, li ofereix ajuda a canvi d’acatar-li 
vasallatge, cosa que Borrell no accepta i 
en el mes de març de 988 es proclama, 
segons documents de l’època, “per la Grè
cia de Déu, DUC IBÈRIC”, i comença la 
batalla per a foragitar els moros més enllà 
de L’Ebre. Diguem, dones, concretament, 
que el 988 comença la nostra independèn- 
cia. Posteriorment el seu fill Ramon Bo
rrell I encunyarà moneda pròpia i revali
dará l’emancipació dels francs. Això en 
poques paraules és el fet del 
MIL.LENARI.

La filatèlia, que no es aliena a aques
ta commemoració, la trobem representada 
en l’emissió d’un segell especial, concedit 
expressament per T’administracio Central, 
en el qual es reprodueix la imatge de Bo
rrell II, procèdent del “Rotilo de Poblet”, 
un pergami del segle XV, en qué figuren 
els retrats deis Comptes de Barcelona i el 
deis Reis d’Aragó, fins a Martí l’Humá, i 
que es troba en aquella Abadía. Del se- 
guell se n’han tirât 3.500.000 d’exem- 
plars, posât en circulació el 21 de setem-

FILATELIA
DOMFIL
SEGELLSI 

MONEDES PER A 
COL.LECCIONS

Sant Antoni, 3 
Tels. 725 87 79 - 725 29 18

bre passât. Diversos són els sobres que 
s’han mata-segellat amb el corrò de Bar
celona i l’encuny de PRIMER DIA a Ba- 
dalona que, a més, ha servit per a propi
ciar una molt completa exposició filatèli
ca. I el document n- 17 deis que edita la 
Fecafil, patrocinada per la Generalität, la 
tarja companya del qual reproduim, com
pleten tots els efectes per ais qui hauran 
volgut col.leccionar aquest tema, tan 
atractiu per a nosaltres els catalans.

Com siguí que sempre que em docu
mento per a escriure sobre un déterminât 
segell, consulto la màxima bibliografía 
que en cau a la má, ara i en aquest cas 
concret, m’ha sorprés de trobar una obra 
d’En Bori i Fontestá, en vers, que en els 
anys 1910 al 15, era obra obligada ais 
col.legis de Sabadell, com a Ilibre de lec
tura, en el quai n’hi ha una entre moites 
altres, que es titula L’ESCUT DE CATA
LUNYA, i que corn a complement d’a- 
questa sintetizada informaciò, en repro- 
dueixo els darrers versos. Diuen aixi:

Lo que'm reca y cor-me lliga 
es veure Ills mon escut, 
sense cap blasso que diga 
los honors qu'he merescut.

Llavors lo Rey desseguida 
s’acosta al llit del valent; 
xopa'ls dits en sa ferida, 
y axis li duy dolsament.

-Ab sanch del cor à la guerra 
havéu guanyat lo blassó; 
quan tornea a vostra terra 
brodéulo en vostre pendo.-

Y passant cuatre ditadas 
del brau Jofre en l'escut blanch, 
hi dexava senyaladas 
las cuatre barras de sanch.

□
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Medalla de la cîutat 
al mèrit sardanîsta

E.d dia 11 d’aquest mes de desembre 
serà una data que no oblidarà mai el ma
trimoni Salvador Farré Borrell i Rosa Ca
bana Codina, uns sardanistes de soca arrel 
que rebien de mans de l’Alcalde de Saba- 
dell la Medalla de la Ciutat al Mèrit Sar- 
danista.

El saló del Museu d’Art era pie de 
gom a gom, per retre un fervent homenat- 
ge als que durant quatre dàcades han con- 
reat la colla sardanista “Mirant al Cel” de 
Sabadell. Elis han estât els fundadors i 
capdansers d’una de les primeres colles 
del Principat. L’Alcalde senyor Farrés els 
esperonà a seguir treballant per la sardana 
i per Sabadell; que el fet de rebre aquesta 
distinció no significava pas un punt i fi
nal, sinó una aturada al carni per seguir-lo 
com s’ha fet durant aquests quaranta anys.

Salvador Farré parlá en nom de tots 
dos i doná les grácies als que els han aju- 
dat en aquesta tasca, i es comprometé a 
seguir treballant amb tantes o més ganes 
com mai per la nostra dansa.

n e g i a o
Passeig de la Plaça Major, 38 

Telèfon: 726.56.38 SABADELL

Després de l’acte de lliurament de les 
medalles, en el pati del Museu la colla 
sardanista “Mirant al Cel’’ -degudament 
uniformada- va fer una exhibició ballant 
la sardana “Quasi un somni”, que el com
positor local J. Martinez Vinaroz va es- 
criure amb motiu d’aquest homenatge.

L’Esbart Sabadell Dansaire va oferir 
també dos ballets, per donar pas a la ba
ilada de sardanes de la que en va gaudir 
tôt el public assistent.

Un acte emotiu i entranyable en el 
quai no hi faltaren algunes timides llàgri- 
mes d’emocio per part dels protagonistes 
de la festa.

Aquest acte ve a confirmar que la 
cultura d’un poblé será més elevada quant 
més ait sigui l’interès per mantenir les se- 
ves tradicions. Qui treballa en aquest sen
tit s’ennobleix ell mateix i és exemple per 
les noves generacions.

□
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Nous Goigs
per Jaume Busqué M ar cet

î ] f l  passât mes d’octubre, la Confraria de 
la Mare de Déu del Roser, ha commémorât 
els 400 anys de la seva institució.

Amb tal motiu ha éditât uns goigs dels 
que se n’han tirât 200 exemplars en paper 
Guarro doble full numerals de I’l al 200. 
Altres 200 exemplars en paper corrent 
doble foli i 100 exemplars a full senzill en 
pape corrent. Els dibuixos son d’En Viçent 
Mas i porten la inscripció: 1588 Confraria 
del Roser. 400 Anys. Mides: 336x230 mm.

En els goigs dobles hi ha música amb 
un comentari de J. Auladell (Director de la 
Coral de la Unió Excursionista de Sabadell) 
i diu que: “La que publiquem aqui, és Ven
tregada per Mossèn Lluis Romeu al mestre 
Lluis Millet, per fer-ne esment en el III 
Congrès de Música Sacra, de l’any 1912 
célébrât a Barcelona.”

En el dors s’hi imprimeixen unes 
“Notes Historiques de la Confraria del 
Roser” escrites per Joan Farell i Domingo, 
(Membre Numerari de la Fundació Bosch i 
Cardellach, i col.laborador de la Revista i de 
la Biblioteca “Quadem”), amb un plànol de 
les diferentes plantes de l’esglesia de Sant 
Feliu.

Aquests goigs han sortit de la impremta 
Agullô-Costa. Arts Gràfiques Sabadell.

La Imatge del Roser, del segle XVIII, 
pròpia de la Confraria, és guardada al 
Museu d’Histôria de la Ciutat.

També, la Parròquia del Santíssim 
Salvador, de la quai n’és Rector el P. Cala- 
sanç Balaguer, ha fet una edició de “Goigs 
a llaor de Sant Nicolau d’Arrahona”. Mides 
324x220 mm.

Hi ha un boix de Ricard Marlet. La 
lletra de Jaume Calvó i Casanovas. .

No hi consta el nom de l ’impresor.
El mestre Antoni Pérez Moya hi posà 

música, però la partitura desaparegué i es 
donà per perduda. Llavors Mossèn Camil 
Geis en va escriure una altra que arribà a 
popularitzar-se. Passaren anys, i un dia, 
Antoni Trallero i jo, furgant entre d’altres 
papers a l’Arxiu Històric de Sabadell, com 
per art d’encantament, aparegué la partitura 
de Pérez Moya.

La vaig ensenyar a Mossèn Camil Geis. 
En veure-la, va dir-me:“Si l’hagués vista 
abans, jo no hauria escrit mùsica per aquests 
goigs”. Aquesta prova d’humilitat recorda 
la grandesa de Mossèn Geis, car si una 
partitura és bona, l’altra també. Heus aqui, 
dones, els goigs recentement editats.

□
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Llibres d'avui
per Jeroni Benavides

sus SCROFA (Porcs). Lluís-An- 
ton Baulenas Humo Editorial, Vie 
1988,195 pàgs. 890 pts.

És aquesta la segona entrega 
del polifaCétic Baulenas (la prime
ra obra fou “Qui al cel escup...”, 
també publicada en aquesta matei- 
xa Editorial), una novella de curio
sa i original construcció, que es 
mou entre la narració policíaca, el 
drama rural i la literatura del mos- 
truós. P ’ella diuen els seus editors 
que .marca una fita com a “freak” 
català, i el cert és que formalment, 
la novella conté tots els elements 
estranys, imprevistos i fins i tot es- 
trafalaris, propis d’aquest gènere, 
incloent-hi els macabres. Així, 
dones, prepareu-vos a veure desfi
lar enterramorts, cementeris, terra- 
tinents oblidats, filies innocents, 
secretaris, cases i esglésies abando-

s u s  S C R O F A
( P O R C S )

L L U ÍS -A N T O N  BAULENAS

S'IDEIIIII I

lili Murili

nades i d’altres elements d’un 
“atrezzo” força ben plantejat i por
tât per en Baulenas, que ha jugat 
una mica a construir un puzzle amb 
aquesta obra, ambientada -com 
no!- a Viladebocs, un poblé aban- 
donat.

PAULES FANTÀSTIQUES. 
Ambrose Bierce. Eumo Editorial. 
Vic 1988. 154 pàgs.

Irreverent, desmitificador, 
sarcàstic, demolidor, corrosiu, ico
noclasta,... Aquests són alguns 
dels calificatius més adients que 
podrien aplicar-se a aquest perio
dista nord-americà ja famós entre 
nosaltres com a protagonista últim

F A U L E S
F A N T À S T I Q U E S

A M B R O S E  B I E R C E

de I’obra de Carlos Fuentes “Grin
go Viejo”.

El llibre que ara ens arriba és 
un recull de faules que aprofiten 
l’efecte pedagôgic d’aquest tipus 
de narracions per arremetre contra 
institucions, classes socials, poli
tics, governs, etc. ais quais sovint 
cosifica O animalitza per obtenir 
efectes més contundents. Si voleu 
revolucionar Isop i La Fontaine, si 
els voleu emmetzinar i dinamitar la 
seva moral convencional amb quel- 
com autènticament “fort”, ajudeu- 
vos de Bierce.

EL DESÉ HOME. Graham 
Greene. Llibres a mà. N.“ 69. Des- 
tino/Edicions 62. Barcelona, 1988, 
158 pàgs. 435 pts.

GRAHAM GBEENE 
EL DESE HOME

UIBRES \

a / n a
69

Seguint amb la moda “Gra
ham Green”, i per extensió, la del 
gènere negre, ha aparegut recent- 
ment aquesta novella curta, recu
perada gairebé de l’oblid (aparegué 
per casualitat en els arxius de la Me
tro Goldwin Mayer l’any 1983). 
Escrita abans que “El tercer home” 
-el grau és el grau-, per la seva cons- 
tmcciô i enfocament, hom pot veu
re que aquest “El desè home” fou 
escrita gairebé corn a text exprés 
per èsser portât a la pantalla. Mal- 
grat tot, i que no és el millor que ens 
han ofert de Fautor, Green és sem
pre Green i llegir aquest llibre és 
sempre intéressant. Tant de bó sigui 
veritat que tomem a recuperar la 
marxa de les traduccions al català 
d’aquest escriptor.

SOMNIS DE MÁQUINA. Jayne 
Anne Philips. Columna. Barcelo
na, 1988. 296 pàgs. 1.600 pts.

w è ^

I continúa el “dirty”, i conti
nua el minimalisme. En aquesta 
primera novella, la Philips ens pre
senta la história sòrdida i fhistrant 
d’una dona mitjançant la vida de la 
seva familia entre principis de segle 
i la guerra de Vietnam, una crònica 
ubicada en la zona rural de l’estat 
nord-americà de Virginia. L’autora 
deixa entreveure que el seu camp 
natural d’expressió ha estât fins ara 
el relat curt (Vies ràpides, un dels 
dos reculls de narracions curte? pu- 
blicats amb anterioritat per J. A. 
Philips, apareixerà properament en 
aquesta mateixa editorial), donat 
que la construcció de Somnis de 
máquina s’assimila més a una fu- 
sió de històries individuals que al

plantejament de conjunt d’una 
novella. En qualsevol cas, l’interés 
pel llibre està justificat perqué dins 
hi podem trobar un interessant ma
terial sociològic, també psicològic, 
sobre la nord-Amèrica d’avui, els 
seus somnis i la seva realitat

FELICITAT CLANDESTINA.
Clarice Lispector. Ed. Grijalbo. 
Col. “El espejo de tinta” 190 pàgs.

CLA RICE
LISPECTOR

Felicidad
clandestina

Triducdim de Matedo

grlja ibo

És aquest un recull de narra
cions aparegut l’any 1971, però no 
traduit a l’espanyol fins ara. La seva 
autora, Clarice Lispector, no és ex- 
cessivament coneguda en les nos- 
tres latituds i, quejo sàpiga, no dis- 
posem de cap traducció catalana 
d’aquesta ucraniana-brasilera. És 
una obra preciosista, intimista, fins 
i tot, on podreu retrobar el gust per 
la sensibiltat, per la tendresa, en la 
narració d’esdeveniments simples, 
quotidians, gens extraordinaris, 
però que adquireixen sentit de 
transcendèneia, un sentit sovint 
existencialista, mercès a la pluma 
profunda de l’escriptora. No us el 
perdeu!

□
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Al pas dels dies. per Equip

JAUME MERCADÉ 
a Galeria Rovìra

Mercadé ens ha presentai 
una col.lecció d’obres amb la quai 
ens ve a confirmar la vàlua d’a- 
quest artista inquiet i versátil. 
Ara, però, Tartìsta ha assoli! una 
dicció plàstica homogènia, apa- 
rentmént -o decididament- defini
tiva. Mercadé ha arribat a ella 
per obra i gràcia d’una maduresa 
equilibrada.

Amb l’espàtula sap comuni
car un llenguatge més sòlid, més 
précis. La seva eloquència s’ex- 
pressa amb una vitalità! esclatant. 
Una bona mostra que ha estât de 
molt bon veure.

A. ESTRADA yiLARRASA 
a Gisbert Art

Les obres d’aquest prestigiós 
artista han vesti! de gala les parets 
d’aquesta galeria, la qual s’ha vist 
molt visitada.

Estrada Vilarrasa és un artis
ta d’èxit. Sap realitzar unes obres 
plenes, fiques de composició i de 
bon gust que es fan mirar i admi
rar.

Aquest artista domina la tèc
nica de l’aquareUa amb una ele- 
gància que sap transferir a cada 
quadre amb una empremta perso
nalissima.

XAVIER ORIACH 
al Museu d’Art i a l’Acadèmia 

de Belles Arts
Aquest sabadellenc-pafisenc 

ha vingut novament a “casa seva” 
a presentar-nos les seves recents

obres; i ho ha fet simultàniament 
al Museu d’Art i a l’Acadèmia.

Oriach, fidel amb eli i amb la 
seva obra, ens ha ofert una 
col.lecció de teles en les quais hi 
conjuga una simfonia de colors 
més propis de les “hores quietes i 
exubérants dels paisatges harmò- 
nics de la Normandia interior, on 
viu de fa anys el nostre pintor”.

Tal com escriu Cutchet, “es- 
tem davant d’una abstracció que, 
com a tal, ha elimina! l’anècdota 
referencial tangible, i no per això 
s’ha d’entendre com una pintura 
complicada i difícil, sinó clara- 
ment subjectìva, fins i tot intimis
ta...”

PERE SANROMÀ 
a “Negre”

Amb aquesta mostra, Sanro- 
mà s’ha presenta! amb una nova 
embranzida en la seva ja llarga 
singladura en el camp artistic.

Sanromà està justificant àm- 
pliament el bagatge que tenen els 
seus pinzells. En aquesta darrera 
mostra s’ha pogut admirar que hi 
ha uns valors inqüestionables; s’e- 
videncia una afirmació pictórica 
plausible; la seva actual dicció es 
fa més àmplia, més assenyada i 
més ferma.

El seu puntillisme és fie de 
color i sap harmonitzar-lo amb 
una lloable desimboltura.

PERE CAPMS a Intel.lecte
Pintor de terra endins i mari

nes, evidentment.
Pere Camps segueix emprant 

la seva pinzellada goluda que 
omple la tela amb una dicció con
tunden!.

És la seva pintura vital, es
clatant, motivada per un entusias
me que aboca a cada tela, om- 
plint-la de llum i color. Obra, 
dones, lluminosa plena de medite- 
rránia que s’estavella contra els 
rocams i els penyasegats o plana 
damunt deis camps.

Aquest artista ens dóna una 
obra madura i assenyada.

JORDI TERNS a Intel.lecte
Aquest dibuixant aporta una 

col.lecció de dibuixos a la ploma 
en la qual hom pot admirar-hi la 
pacient cura estibalfstica de 1’au
tor.

Les seves obres són elabora- 
des amb un figorós compromis de 
captar el tema sense escapar-se-li 
cap lúiia, ni cap mot. Hi ha un ri
gor de composició que avala ca- 
dascun deis temes escollits per 
l’autor.

JAUME PONT 
a Kronos

J. Pont ha volgut afrontar el 
repte d’exposar públicament per 
primera vegada algunes de les se
ves obres; dibuix a la ploma i 
també olis.

Els temes rurals predominen 
en la col.lecció i a fe que, en el 
dibuix, assoleix una molt bona 
execució. És el seu dibuix acurat, 
precis, ben estructura!; d’una fac
tura plausible.

Atret per l’oli ha presenta! 
una selecció de teles que han 
completa! aquesta seva mostra.

MASVIDAL 
a Intel.lecte

Aquest conegut dibuixant i 
pintor ens ofereix una bella 
col.lecció d’aquarel.les sota el 
tema “Del torrent de la Tosca”. 
Aquest paratge que tenim a quatre 
passes i que, en contra, resulta 
poc conegut per la majofia de la 
gent que habitem en aquesta ciu- 
tat atrafegada. Un paratge que ve 
a ésser una mena d’oasis paradi
siac.

Masvidal l’ha escollit per 
captar-lo amb els seus pinzells, a 
l’aguada. Són 32 aquarel.les que 
ens donen una bella idea d’aquest 
paratge soliu. Algunes d’elles -24 
per ser precisos- il.lustren el Ilibre 
del mateix nom esefit per Joan 
Cuscó i Joan Pareil, el qual será 
presenta! el 19 d’aquest mes de 
desembre a l’auditofi de la Unió 
Excursionista de Sabadell pel seu 
president Jordi Artigas.

J. E. BALAGUER a Cau d’Art
Aquest jove pintor aporta la 

seva otea surrealista i a fé que l’a- 
companya amb una molt agrada
ble sorpresa: la seva compromesa 
execució.

Evidentment, ell “ha escruta! 
la pell deis objectes, humils i co-

rrents, que serven encara el caliu i 
l’alé deis nostres éssers estimats”, 
com diu Ricard Calvo en la pre- 
sentació que n’ha fet.

B alaguer ha entrât en el 
camp del surréalisme amb bon 
peu. Millor dit, amb els pinzells a 
les mans guiades per un subjeti- 
visme ben assenyat.

LLUIS SANZ 
a Galeries Rovira

Pintor eminentment paisat- 
gista, que ha aconseguit adquirir 
un segell ben personal i distingui
ble.

Aquest artista empra una tex
tura aparentment suau, sense es- 
tfidèneies si bé té una dicció plena 
i sensible. I senzilla albora; que 
dóna, i tant, una serenor i placide- 
sa que es comunica obertament, 
clarament.

SANAGUSTIN 
a Watts Art

Les aquarel.les d’aquest ar
tista tenen una força plàstica molt 
atractiva.

Domina la tècnica de l’agua
da i té una dicció ludica en els 
pinzells.
Això és: juga amb els colors, les 
Hums diverses del dia, l’atmotfera 
de cada instant...

Tot, conjugan! -jugant com 
qui diu- amb una harmonia pletò
rica i exuberant de matisos.

XAVIER CABA 
a Watts Art

La cita anyal d’aquest pintor 
i ceramista ens ha brinda!, una ve
gada més l’oportunitat de poguer 
valorar la seva obra múltiple. Co
lors i formes, hàbilment sintonit- 
zades en cadascuna de les peces 
que han format aquesta seva da
ñera mostra (olis i cerámiques).

X. Caba, artista polivalent, 
aporta aquesta seva vitalità! crea
tiva en la seva obra amb un segell 
ben genuí. _

□
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Miscel.lània - Miscel.lània - Miscel.lània - MisceUània
La M ùsica  
a Sabadell

Retornant a l’activitat dels 
“Amies de l’Opera”, voldrfem fer 
només una petita recordança de 
l’organitzaciô musical i artística 
que la nostra entitat va portar a 
terme amb r ”AIDA” de Verdi, 
que es va representar a Olesa de 
Montserrat, en el seu nou Teatre 
de la Passió, com una producció 
gran i expectant d’aquell teatre. 
Musicalment, tant pels cantants i 
el cor com per l’Orquestra, la 
“Simfónica del Vallès”, fou vera- 
ment un deis triomfs amb qué els 
“Amies de 1’Opera” de Sabadell 
han fet história.

La música, en una vessant 
força emotiva ha estât, des de 
l’octubre fins ara mateix, un éxit a 
tots nivells en el teatre del Centre 
Parroquial Sant Vicenç, de la 
Creu Alta, amb la versió de l’Oli
ver Twist” de Charles Dickens, 
feta pel notable escriptor de teatre 
infantil local, Joan de la Creu Ba- 
llester. “OLIVER, EL NOI DE 
L’ORFANAT”, és una producció 
brillant del grup, que ha coordinat 
Lourdes Sala, Antoni Garcia, Pere 
Ros i Toni Ten. La música -la 
nota més important pertany al 
musical cinematográfic del qual 
són autors LIONEL BART -músi
ca i cançons- i JOHN GREEN - 
arranjament-. Bonica i entranya- 
ble partitura, ben conduida per 
TONI TEN i un espectacle musi
cal ambiciós que ha fet l’éxit total 
del grupo creualtenc.

Un bon concert a càrrec de 
“l’Orquestra Simfônica del Va
llès”, el dia 11 de novembre, portà 
al teatre “La Farándula” el pùblic 
que estima la bona música. Primer 
concert d’un cicle de sis que ha 
organitzat TAjuntament de Saba
dell, amb la col.laboraciô de TAs- 
sociació d’Amics de l’Ôpera de 
Sabadell”. Sota la Direcció del 
seu Mestre, ALBERT ARGUDO, 
amb el pianista solista, MIQUEL 
PARRÉ, la temporada musical va 
tenir un bon inici. Rossini, Schu- 
niann, Monpous i Tchaikowsky, 
tingueren lloables interpretacions. 
Amb Monposu hi haguè sentors 
d’homenatge al gran mestre, i la 
vetllada fou emotiva a totes Hums.

D’entre altres manifestacions 
musicals podem senyalar amb

goig els concerts celebrats a l’Es- 
glésia Romànica de Barberà, un 
notable concert de piano, de 
JOAN RUBINAT, el dia 19 de 
novembre i un altre, el dia 20, 
amb la soprano MARIA AN
GELS MIRÓ i, al piano, M. 
ROSA RIBES.

I, tomant als “Amies de l’O
pera”, presentaren, els dies 25 i 27 
de novembre, “LA FAVORITA”, 
opera de Donizetti; potser una de 
les rebeldes partitures d’aquest au
tor, pertanyent a l’època en què 
s’estilava el lluiment de cantans 
per sobre de totes altres qualitats 
en r  òpera. Brillant representació 
amb bones veus: Eughenia Dun- 
dekova mezzo-soprano de bonica 
veu, quan no havia d’emprar els 
aguts; Diego d’Auria, un tenor 
molt brillant i potser el millor en 
aquest sentit en l’obra; Enric Se
rra, baríton catalá que es trobava 
en un deis millors moments; J. 
Pedro Garda Marqués, un baix 
d’entre els millors i estrella en 
aqüestes dues representacions, al 
costat del tenor. Cal tomar a par
lar de la soprano sabadellenca, 
ROSA NONELL, que va a més 
cada vegada i que en aquesta ac- 
tuació de “LA FAVORITA” el 
seu cornés ha estât força Huit com 
a cantant. Bé, el jove tenor català 
ANTONI COMAS. I assistirem a 
una de les més fervents i reixides 
actuacions del “COR DELS 
AMICS DE L’OPERA, que diri- 
geix el mestre JOSEP FARRÉ. 
També la “Simfônica”, a les or
dres del mestre JAVIER PEREZ 
BATISTA, donà una altra mostra 
de la seva bona interpretació, en
cara que en alguns moments el tó, 
una mica massa alt, peijudicà el 
cant, cosa a la qual, però en gene
rai fou notable.

I, pel que fa a l’Orquestra 
Sinfònica del Vallès, estem ja a 
les portes del nou concert, el de 
Nadal, en el qual s’assistirà a un 
aplec de valsos i polques de la fa- 
tnilia Strauss, sota la batuta del 
mestre ALBERT ARGUDO.

D’entre les coses fetes per 
grups musicals sabadellencs me- 
reix èsser aplaudit el fet que dues 
corals locals hagin participât en el 
programa religiös de TV2, dos 
diumenges seguits de novembre 
passât, en la missa del matí. Fo
ren; El Cor del Conservatori Mu
nicipal de Música de Sabadell, i 
els “Pueri Cantors”, la Coral esco- 
lania de Sant Agusti de l’EScola 
Pia de Sabadell.

Rosa Ten

Premi
“Pere Quart”

El propassat 29 de novembre, i 
coincidint amb Fani ver sari del nei- 
xement de Joan Oliver, tingué Hoc 
al Casai Pere Quart de la nostra ciu- 
tat, -la presentació de la novel, la “ C/n 
subamri a les estovalles” del 
periodista Joan Barril, obra guar- 
donada enguany amb el II Premi 
Pere Quart d’Humor i Sàtira i amb 
el milió de pessetes que aquest com
porta. L’acte, previst per a les set de 
la tarda, començà amb quasi una 
hora de retard i sense la preseència 
del guardonat; problèmes de tránsit 
el feren arribar un cop feta la presen- 
tació per part de l’Alcalde, Anbtoni 
Farrés, i després, també de les pa
raules del Sr. Joan Vilacasas, inter
venció que recordá el Joan Oliver 
“ovella negra de la ciutat” i la cone- 
guda rebel.lia del poeta desapare- 
gut.

Joan Barril comparegué just 
quan el Sr. Blanqué, membre del 
jurat, recordá el veredicte que el 
proclamava guanyador del premi 
instifit per l’Ajuntament de Saba
dell i Edicions "La Campana”. 
Amb Talé entretallat. Barril demos- 
trá el seu bon humor tot dient “Aixó 
és arribar i moldre”, i agraí “la pa- 
ciéncia i preséncia” del públic. En 
un breu parlament, manifesté la 
seva alegría pel fet que el seu nom 
s’associés per uns instants al d’en 
Joan Olivé, del qual destacé 1’acti
tud irònica davant el poder i el tracte 
que tingué amb el poeta poc abans 
de la seva mort. L’escriptor també 
comenté les caractéristiques de la 
seva obra, la qual qualificé com a 
“cosa ben senzilla, “novel.leta cur
ta que pretén ficar-se una mica amb 
el poder des de la vida quotidiana

mitjançant la sàtira”, i amb la qual - 
va dir- havia passât molt bones es- 
tones mentre l’escrivia.

Acabada la intervenció del Sr. 
Barrii, fou Isabel Martí, editora 
d’edicions “La Campana”, qui feli
cità el guanyador i ressaltà la con- 
traposició món alt-món modest de 
la novel.Ia, aixi corn la tendresa que 
aquesta reflectia.

Finalment, l’Alcalde clogué 
l’acte constatant l’esfoiç que com
porté l'ediciô del premi i fent palés 
l’interès de TAjuntament per conti
nuar les edicions i aixi facilitar el 
desenvolupament d’un gènere “poc 
difós al nostre país”.

Amb Tagraïment a Joan Vila
casas i la familia Oliver per cedir el 
retrat del poeta que presidí la sala en 
tot moment, l’acte conclogué amb 
un cóctel ofert per TAjuntament als 
assistents a la sessió.

Exposidó sobre 
dinosaures

Amb el titol “Eren dinosaures 
Hangardaixos Terrilbles?”, s’obn 
el passât 17 de novembre a l’Insti
tut de Paleontologia “Miquel Cru- 
safont”, la primera exposició mo- 
nógrafica sobre dinosaures que es 
presenta al nostre país. Dirigida 
conjuntament pel paleontòleg Jo- 
sep Vicenç Santafé i la biòloga 
Maria Marín, aquesta exposició 
constitueix el més gran esforç di- 
vulgatiu dut a terme en els 20 anys 
d’existencia de TInstitut.

Més de dues mil persones visi
taren els dos primers dies aquesta 
exposició que mitjançant un mun- 
tatge concebut com a un itinerari 
marcat per les petjades a tamany 
natural d’un Fyranosaurus, es pre
senta al visitant conjugant perfecta- 
ment la didáctica amb la suggestió 
que els espectaculars fòssils exer- 
ceixen.

I és precisament aquesta com- 
binació espectacle-informació, allò 
que confereix el carácter essencial- 
ment realista que preten Texposi- 
ció, la qual té com a objecte desmi
tificar els dinosaures de ficció, 
presentant-los en el seu hábitat 
natural de fa 50 milions d’anys.

D’aquesta manera, T exposi
ció -que ha superai totes les previ
sions i ha batut tots els récords deis 
20 anys d’história de TInstitut posa 
els pre-histórics animals més a “Ta- 
bast” d’un públic que té Toportuni- 
tat de visitar-los fins el 31 de gener 
vinent.
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Cinema

El cinema negre dels anys cinquantes (i)
per Jordi Grasset Cine Club Sabadell

V^omplementem l’apropament al cinema 
negre americà, al qual dedicàrem aquest espai 
en els nos. 49, 51, 54, 56 i 57 (décades dels 
trentes i quarantes), amb el corresponent al 
deis anys cinquantes, clou aquest primer cicle 
históric. Ais començaments dels seixantes, una 
producció residual donave les darreres seqüe- 
les.

La televisíó, McCarthy i Kefauver
A començament de la década, la compe- 

téncia televisiva obligá els estudis a modificar 
la seva política de producció. La freqüentació 
ais cinemes baixà de noranta mitions d’espec- 
tadors per setmana l’any 1946 -xifra record- a 
seixanta mitions l’any 1950 i a trenta-nou i 
mig l’any 1958, la xifra més baixa d’audién- 
cia. pis estudis afrontaren la competéncia tele
visiva rodant films espectaculars i en formats 
inadéquats per a la petita pantalla i, també, 
produint films més provocatius tant des del 
punt de vista temátic com formal. El sexe, la 
violéncia i la denuncia política trobaven un 
vehicle idoni en el gènere negre que, a finals 
dels quarantes, ja tenia la gravetat pròpia d’un 
gènere completament adult. La fòrmula fun
cioné bé fins l’any 1952, però ja aquest mateix 
any la producció disminuí ostensiblement. 
L’any 1953, s’estrenà el primer film en cine
mascope, un format que aniria guanyant te- 
rreny a totes les productores. L’any 1956, feia 
la seva aparició el 70 mm. mentre el color 
s’havia imposât totalment. L’opció de produir 
films espectaculars d’alt pressupost anava en 
detriment de la quantitat de films. Però el cert 
és que la freqüentació ais cinemes no es recu
peré fins després de 1958 i, mentrestant, Hu
gues s’havia venut la RKO que, des de 1954, 
es trobava en uns nivells de producció irrisoris, 
la Unitet Artists es dedicé, a partir de 1957, a 
la producció televisiva exclusivament, la War
ner Bross havia réduit substancialment la seva 
producció i la Universal, comprada per la 
MCA, es salvé “in extremis” de fer fallida. 
Aquest quatre estudis produïen, els anys im- 
mediatament anteriors a 1953, els dos terços 
de films negres. La producció global havia 
passât d’una trentena de films/any durant els 
anys 1949 al 1951, a la meitat d’aquesta xifra 
entre 1952 i 1957 i a 6 ó 7 per any entre 1957 i 
1962, any en què s’estrena el primer Bond de 
la série. El film d’espies arrelat en el période
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de la guerra freda, en el mare de la producció 
negre, evolucioné cap al gran espectacle amb 
el qual l’element “thriller” del cinema negre 
prenia una total preeminència en aquest luxós 
producte de consum. L’època cléssica del ne
gre quedava dosa i el gènere no ressorgiria 
fins els anys 66-67, plenament en color i a par
tir d’uns altres pressupostos estètics. L’any 
1958, Nicholas Ray reeixi a integrar, a 
PARTY GIRL (Chicago, año 30),T’espectacu- 
laritat del color i 1’ “scop”, Tintimisme del seu 
cinema, sustentât en una excellent direcció 
d’actors, i les constants tradicionals del gènere. 
La prodigiosa unitat rítmica del film a partir de 
pressupostos tan heterogenis i la seva força vi
sual proven la mestria de Ray, però Tintent no 
tingué continuïtat. La davallada del gènere, en 
un retom desesperat als corrents cléssics, fou 
irreversible. El negre, lamentablement déva
luât, es refugié a la televisió, mitjé que directa- 
ment i indirectament havia prorrogat la seva 
vigèneia a començaments dels cinquantes, tant 
per la política obligada de les productores com 
pel ressò popular que, grécies a la retransmis- 
siô televisiva, tingueren els processos 
McCarthy i Kefauver. L’actuaciô del comité 
Mc Carthy es remunta a 1947, però, fins Tany 
1950 -en pie apogeu-, no començaren a televi- 
sar-se les audièneies. El mateix any s’iniciaven 
els interrogatoris de la comissió Kefauver con
tra el Crim Organitzat, que també es retrans- 
meteren, amb una audièneia d’uns trenta mi
tions de telespectadors. El ciutadé mig desco- 
bria Tesgarrifós entramat del Crim Organitzat 
i, des del menjador o des de la saleta d’estar, 
contemplava, astorat, desfilada de rostres cri
minals fins ara ocults. La cormpciô comprova- 
da en els émbits policials i judicials es saldé 
amb Tempresonament d’una trentena d’ofi- 
cials de policia i la destitució d’un centenar

més, però cap dels grans “capos” fou senten- 
ciat. Un résultat Den esquifit, atès volum i gra
vetat dels cérrecs, que promolgué la comissió. 
Amb molta menys publicitat, el procès de 
1940-1941 obtingué superiors résultats préc- 
tics. El ciutadé passé de la més gran expecta- 
ció a la més gran decepció. D’altra banda, la 
fantasmada del comité McCarthy no ajudava, 
precisament, a millorar la fe en el sistema sinó 
que provocava el recel entre la gent i una pro
funda desconfiança en la justicia i en les insti- 
tucions. L’home del carrer no sabia si sota Ta- 
parença d’un ciutadé respectable s’amagava un 
ganster o, el que era pitjor, un comunista. Des 
de posicions ben antagòniques, el cinema ne
gre es féu ressò d’aquesta situació. La creuada 
filmica anticomunista fou un filó que s’esgoté 
répidament. Els dos films que han fet més 
història són I >̂ ’AS A COMMUNIST FOR 
THE FBI, 1951, de Gordon Douglas, el film 
que Jack Warner, sostenidor actiu de la políti
ca McCarthy dins de Hollywood, estava obli- 
gat a produir, i PICK UP ON SOUTH 
STREET (Manos Peligrosas), 1952, de Sam 
Fuller, que posa en boca de la xusma que un 
delinquent és preferible a un comunista. No 
deixa de ser irònic i intrínsecament desqualifi- 
cador que aquesta opinió provingui d’aquells
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que com Moe (Thelma Ritter) han fet de la 
traíció un sistema de vida. Per altra banda, 
també es evident que Tespionatge en favor de 
Tenemic comunista es presenta com una forma 
de gangsterisme. En una óptica oposada a la 
ideologia pregonada des del poder, Joseph Lo- 
sey, un deis perseguits pel comité McCarthy, 
diiigeix, l’any 1951, un “remake” de M, de 
Fritz Lang, amb el mateix títol. D’una manera 
immediata, però, les investigacions del comité 
Kefauver tíngueren una repercussió més ám- 
plia en el cinema negre de Tépoca.

El retom al realisme, després de la segona 
guerra mundial, obe'ía tant a raons histórico- 
socials -la reinserció- com a raons económi- 
ques: abaraüment del rodatge en exteriors. A 
més, l’espectador, ara també televident, s’havi- 
tuava a una informació visual documentalista. 
El nou mitjá el confrontava, leiterativament, a 
una realitat més vasta i complexa i el periodis- 
me, ajudat pels dos processos esmentats, ad
quirí un fort protagonismo (1). Moltes vegades 
en tasques investigadores en qué suplia el des- 
acr^tat aparell policíaco-judicial. Com con
fessa a DEADLINE USA (El cuarto poder), 
1952, de Richard Brooks, la mare dels dos 
Schmid assassinats pel cade local: “No conec 
la policia, conec els diaris que llegueixo cada 
dia des que fa trenta anys vaig venir a aquest 
país. Ells m’han ensenyat a conéixer Tidioma i 
a conéixer el país”. El periodisme de DEA
DLINE USA és el paladi de la defensa dels va
lors que més enorgulleixen el ciutadá americà: 
la Uibertat i la democrácia, seriosament ame- 
na9ats des deis ámbits del poder. Però, a la vi- 
sió idealista, que no ingènua, de Brooks s’opo- 
sa la visió cínica i corrosiva de Billy Wilder a 
THE BIG CARNIVAL (El gran carnaval, 
1951, des del camp del melodrama social. 
Lang, que es reafirma, una vegada més, com la 
figura cabdal del gènere, ens ofereix una visió 
del periodisme molt més propera a Wilder que 
a Brooks a THE BLUE GARDENIA (Garde
nia Azul), 1952, WHILE THE CITY SLEEPS 
(Mientras Nueva York duerme) i BEYOND A 
RESONABLE BOUBT (Más aUá de la duda), 
ambdues de 1955. A THE UNDERWORLD 
STORY, 1950, film que desconec, es denuncia 
la connivéncia periodisme-gangsterisme, men
tre que a COMPULSION (Impulso criminal), 
1959, de Richard Fleischer, el periodista des- 
cobreix unes ulleres que serán 1’element clau 
de la investigació, però, per a Fleischer, la tas
ca del periodista, com la del policia, consisteix 
a descobrir informació, sense fer-ne d’aquest 
fet una qüestió dialéctica. El que és inqüestio- 
nable és que la premsa Iliure constituía, potser 
més que la policia, un constant motiu de preo-
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cupació per al gangsterisme.
La corrupció policial provada per les in- 

vestigacions Kefauver no tenia res a veure 
amb la rectitud del eos tan lloada des del “pro
cedural”. Un nou tipus de policia, ben contra- 
dictori, sovint al limit de la Ilei si no clarament 
a Taltre costat, desplaçava, dins del gènere, el 
sacrificat ciutadà-policia de THE NAKED 
CITY, relegant-lo a un segon pia. Fins i tot un 
policia honest com el Johnson de THE RAC
KET s’excedia en el compliment de les seves 
funcions per una desmesurada ambició perso
nal, dificultant el procès de desemmascara- 
ment del gàngster. A l’ensems, la figura tràgi
co-romantica del film de gàngsters del trentes, 
considérablement desmitificada a finals dels 
quarantes, donava pas a un gangsterisme anò- 
nim que, amparat en el Sindicat del Crim, mo- 
via els fils del poder politic i económic. La 
brutalitat la trobem a l’un i a l’altre costat de la 
Ilei. A WHERE THE SIDEWALK ENDS, 
1950 (Al borde del peligro), d’Otto Preminger, 
Dana Andrews interpreta un policia violent 
que, accidentalment, mata un sospitós durant 
l’interrogatori. El policia de DETECTIVE 
STORY (Brigada21), 1951, de William Wyler, 
interprétât per Kirk Douglas, és un altre tipus 
violent obcecat al combatte el mal per exorcit- 
zar els sens propis dimonis. La seva manera de 
complir el deure denota una aterradora manca 
d ’humanitat. El d ’ON DANGEROUS 
GROUND, 1950, de N. Ray, és una altra mos
tra de la brutalitat policial, un tipus de policia 
que té en el Hank Quinlan de TOUCH OF 
EVIL (Sed de mal), 1957 d’Orson Welles, in
terprétât per eli mateix, un dels retrats fisica- 
ment i moralment més reveladors de prepotèn- 
cia policial. Si a la denuncia d’aquesta prepo- 
tèneia, hi sumem la de la connivéncia de la po
licia i de rapateli judicial ambici gangsteris
me, el résultat és del tot subversiu. Des de 
THE ASPHALT JUNGLE, aquesta denuncia 
s’anirà fent cada vegada més precisa. A THE 
UNKNOWN MAN, 1951, de Richard Thorpe, 
un títol ben explicit (El desconegut), Thome 
que presideix el comité de la Iluita contra el 
crim organitzat és, justament, el mateix cacic 
que domina la ciutat. A THE RACKET, el 
film de Cromwell, un dels pocs oficiáis de po
licia integre, el capità Mcijuig (Robert Mit- 
chum) s’enfronta amb el gàngster local, Nick 
Scalon (Robert Ryan), que compta amb el su- 
port de la fiscalía. Nick és un gàngster vell-es- 
til, de mètodes expeditius i espectaculars. Aixô 
incomoda TOrganització, el cap de la qual mai 
no coneixerem. Tothom Tanomena “El veli” i 
mai travessarem les portes del seu despatx. 
Nick domina la xarxa locai i pot decidir el ré
sultat de les eleccions. Meijuig, destinât al 
sector on Nick té la base d’operacions, aconse- 
gueix inculpar-lo d’assassinat, però, per evitar 
que canti, el sargent Turck, un policia corrupte 
de la fiscalía, Texecutarà dins de la comisaria. 
Tant el sargent Turk, com Tajudant de fiscalía, 
un altre element corromput, serán atrapats, 
però els que mouen els fils del Crim Organit
zat en sortiran il.lesos. L’escepticime sobre 
Teficàcia del Comité contra el (Yim Organitzat 
queda palés des de la primera seqüència. El 
Bannion (Glen Ford) de THE BIG HEAT (Los

sobornados), 1953, de Fritz Lang, només po
drá fer justicia i desemmascarar Lagaña, el ca
cic local, abandonan! el cos de policia, régit 
per elements corruptes, i actuant fora de la llei. 
THE BIG HEAT és una fidel i magistral adap- 
tació de la novel.la de William P. McGivem 
del mateix títol. Un dels autors de novel.la ne
gra més adaptats al cinema durant els cinquan- 
tes, T obra del quai gira en tom de la corrupció 
policial i de la venjança que mena el protago
nista -un policia que actúa al marge de la llei- 
a Tautodestrucció. En darrer terme, serà salvat 
per un personatge a qui menysprea en la mesu
ra en què el confronta a si mateix. Personatge, 
el quai, sovint, pot condemnar des de la pers
pectiva d’una ética convencional, el que no és 
sinó una coartada moral més per justificar la 
seva sed de venjança. Lang, realitzador ben 
proper a l’univers moral de McGivem, reeixí a 
traduir-lo en tota la seva complexitat. Contrà- 
riament passa amb Tadaptació de THE DAR
KEST HOUR, que dirigí Frank Tuttle, T any 
1955, amb el títol de HELL ON FRISCO 
BAY, un film bastant ben considérât, en el 
quai tota la càrrega ambigua de McGivem 
queda desfigurada per un guió totalment desa- 
fortunat. Alan Ladd és incapaç de fer-se amb 
el personatge del rancuniós policia, un tipus a 
la mida de Robert Ryan, i la supressió d’una 
série d’accions que expliquen la situació limit 
del personatge acaben de malmetre Tadapta
ció. Al marge d’exemples poc reeixits, corn 
ara aquest, la freqüent adaptació dels autors de 
novel.la negra, molt menys constrets per la 
censitta en el seu àmbit, traslladava al cinema 
una gran part de la seva càrrega revulsiva fins i 
tôt en la década dels quarantes en què el codi 
Hays encara pesava molL La pèrdua de fe en el 
sistema i en el seu aparell judicial no es mani- 
festava solament en relaciô a la criminalitat a 
gran escala. Otto Preminger ens alertava una i 
altra vegada de corn de frágil és la justicia, so- 
bretot en mans d’un advocat hábil. L’assassina 
d’ANGEL FACE, 1953 (Cara de Angel), suit 
exculpada gràcies a les argùcies legáis ajuda- 
des per una considerable dosi de papanatisme 
popular. A ANATOMY OF A MURDER 
(Anatomía de un asesinato), 1959, un altte ad
vocat hábil aconsegueix Tabsolució total del 
seu defensat, autor d’un homicidi provat. En
cara que la bmtalitat de Tacusat, un tinent de 
la guerra de Corea, pugui explicar-se pel conti
nu contacte amb la mort, aquesta bmtalitat mai 
no és justifica. El tinent (Ben Gazzara) és un 
home cinic i deshonest. Després que Sam Fu
ller trencava la imatge de commiseració que 
envolta el veterà de guerra a THE HOUSE OF 
BAMBOO (La casa de Bambú), 1955, el res
pecte a Funiforme ja s’havia perdut i Premin
ger no concedeix al seu personatge cap possi- 
bilitat de reivindicació. Preminger, en una per
manent actitud de Iluita contra la censura i de 
transgresió, es constitueix en un deis autors 
básics del généré. Els seus films són un ciar 
exponent de la correlació erotisme-violéncia 
que impregna el negre i que li confereix una de 
les seves caractéristiques genu'ínes: Tobsessió.

QUADERN - 65



300

Panorama economic
per Michel Voyeur____________________ _____________

Les noves tecnologies, amb els seus sofisticats sistemes, 
prenen un protagonisme cada cop m6s fort 
dins, del camp energetic, en constant expansid.

Un altre signe p>ositiu ho són els 
luxosos vehicles d'importació, 
de disseny innovador, 
que envaeixen els nostres carrers

A1 capítol de I'habitatge, hi és de destacar 
el bon nivell de qualitat de les cases unifamiliars,

d'alt standing.

Cops d'aire: El fabricant de llen- 
ceria fina T. Torras, de Terrassa, 
acaba de presentar la seva enési
ma suspensió de pagaments. El 
dol es dóna per acomiadat.
La liquidació de la S.A. Alça 
Amigu es fará peí sistema de la 
carta més alta: Qui tregui Tas 
percebrá el 10% del seu crédit; els 
demés, resignació...

Els nostres complexes 
fabrils comencen a tenir 

descendéncia, signe evident 
de la recuperació que 
experimenta la nostra 

economia.

I, pel que fa a l'urbanisme i 
les obres publiques, 
el sector de la maquinària 
pesada experimenta 
un notable creixement, que 
queda palesat
al gran nombre d'operacions 
de leasing
de bens d’equip signades 
aquests darrers mesos.

Notes:
La inflació, si Déu vol, ja es desinfla
rá. Tatatàü 
L'LP.C., bé; i vostè?
L'LV.A. serà substituït, anys a venir, 
per la S.I.D.A.: El ministeri compe
tent ja comença a prendre les mesu
res oportunes, i, en tal sentit, ha enca- 
rregat a una multinacional del cautxú 
una important partida de bairetines 
model Olot, per a repartir entre els 
contribuents.
L1.R.P.F. experimentará una sensi
ble disminució, en cndavant passará 
a denominar-se R,I.P.: finalment 
podrem estar una mica més tran- 
quils!

M ONTESINOS Grada, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell 
Recordi... per Catites - Banderes - Tapisseria - Cortinatges 

Moquetes - Cobrellits

VIATGES CODINA, S.A.
Sant Quirze, 11 - Tel. 725 62 99

SABADELL Grup A Títol 412

QUADERN - 65



DESCOBREmELVMÀ

Descobreixi I’atractiva sensació de conduir al 
ritme dels nostres dies.

OPEL VECTRA.
En versions 4 o 5 portes.
Amb el coeficient de penetració més baix de la 

seva categoría; només un 0,29.
Amb una àmplia gamma de motoritzacions que 

li permetran gaudir, fins i tôt, de 150 CV de 
potència.

Descobreixi també el VECTRA 2000. Amb 
16 vàlvules, sistema antiblocatge ABS i tracciò 
a les 4 rodes.

Eesperem
e

vaUesauto
etra, de Terrassa, 225. Ibis. 726 31 66 / 726 35 43, 

S AB ADE LL (Barcelona)

Concessionaris OficiáisOPEL^
M illors per exp erièn eia ■Z.



^ r a  ja pot aconseguir la rentadora 
últim model, l’equip d’esquí, el video o 
aquell cotxe que tanta il-lusió li fa.

És molt senzill.
Només ha de demanar un préstec 

al Servei Préstec Personal de la Caixa 
de Sabadell i en 48 hores tindrá la 
resposta. Podrá obtenir entre 50.000 i

1.500.000 de pessetes, encara que si 
necessita quantitats mes grans, la Caixa 
de Sabadell estudiará concedír-les.

Podrá pagar el seu préstec entre 1 
i 4 anys, o demanar un termini 
superior si és necessari.

Si voi saber més sobre el Servei 
Préstec Personal, vingui a qualsevol

de les oficines de la Caixa de Sabadell. 
Li brindarem rápida informació i 
assesorament.

Perqué la propera vegada que 
tingui una iMusó, la faci realitat.

Préstec Personal.

Caixa de Sabadell
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Pórtic

Q
UAN encara es
tá fresca la im- 
pressió del ba- 
lanç anual de fets 
idesfetsjaesco- 
mencen a escriu- 
re les primeres 
efemérides del nou any, com si hi ba
gués pressa a provocar-les (no fos 
cas que ens quedéssim cuits i al final 
de l’anyada no tinguéssim què 
comptar i contar). Els esdeveni- 

ments politics, socials i culturáis 
(aquests no tenen més incidéncia 
que la se va propia, i grácies) s’atro
pellen talment com la multitud da- 
vant les portes d ’una unitat del Me
tro en hora punta.

AIXÍ, al peu de les velles mura- 
lles descobertes a la plaça del Dr. 
Robert, les quais están donant la 
seva guerra, s ’acaba d’evocar el 50è 
aniversari del fi de la contesa incivil 
del 1936-1939 que tantes desfetes 
reporté al pais. S’ha remémorât 
aquesta efemèride de tan trist record, 
en la quai no hi hagueren vençuts ni 
vencedors; si de cas, tots victimes. 
Preguem pels morts que van ser 
immolats i demanem-los que élis 
vetllin perqué mai més no es repetei- 
xi aquell desastre.

EN pagines que segueixen s’evo
ca la mort del “divi Dali”, que ha 
originat, naturalment, escrits a bal- 
quena. Eli que deia que “es parli de 
mi encara que sigui parlant-ne bé”, 
“veurà” que se n’ha parlât i se’n 
parlará. Per acabar-ho de rematar 
ens ha plantificat el seu testament 
que ens ha deixat amb un pam de nas. 
Hem quedat, els catalans, corn uns 
desheretats. En canvi han sortit gua-

f L H x l D A C i Ô *
•  A  R  O  O  ■ S R  « B i e N M  A  L O  E L  V A  I... L B  S  »

• M t O U E l  c . A R U T R A S ,  m u m o r ' c l i s c r o t «  «DAti«
•  " O L ' V T R ,  <•'< n o i  c i ó  l ' o r f o ó a t " »

•  J O S E P  ’ í-U íB ík 'A O H S ,  etri r o p t e «

yant-hi uns al tres hereus de fora... 
Una “genialitat” més del pintor em- 
pordanés. Creiem, amb la má al pit, 
que no ens mereixiem aquest premi.

PARLEM ara d’uns al tres Pre
mis: els que ha instituít la Fundado 
Amies de les Arts i de les Lletres de 
Sabadell, amb un guardó créât ex- 
pressament per l’artista Josep Maria 
Subirachs; premis amb els quais 
serán distingits els artistes sabade- 
llencs que més s ’hagin destacat en el 
curs de l ’any 1988, aixi com els del 
Principal, en les vessants de les Arts 
Plàstiques, les Lletres i la Música. 
Esperem que hi hagi sort i encert en 
les eleccions. I que l’acte public i de 
proclamació de Iliurament deis pre
mis sigui un excel.lent marc d’a- 
questa efemèride que, a ben segur, 
s ’enregistrarà corn un esdeveniment 
sôcio-cultural de la ciutat.

Nota: L’acte al.ludit se celebrará el 
vinent 4 de març en el marc d’un 
sopar al Restaurant Can Font.

EN AQUEST NÚMERO S’INCLOU EL SUPLEMENT "QUA-CÒMIC 19"
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Semhlança de

Josep Maria Subirachs: un repte
per Joan Cusco i Aymamí. Fotos de Josep Busoms

"L’Art és l'erotismc 
de la Historia".

Josep M. Subirachs

J a  és un repte ell mateix.
Tota la seva vida ha estât un repte, 

com ho ha estât tota la seva obra.
Perqué ell va començar aparentment 

de zero. (D’un zero que té, escultorica- 
ment, la forma ovalada). Es féu ell ma
teix, un autodidacta autèntic, ben genui i 
represen tatiu.

Va néixer en el Poblé Nou, el 1927. 
Un començ ben humil; la seva infantesa 
fou difícil. Fill d’una familia obrera, ence- 
tà el treball als catorze anys, deixant Pes
cóla. Entra d’aprenent al taller d’un dau- 
rador. Ben aviat s’inicià fent figures de 
fang, de totes mides, fins i tôt de tamany 
natural. (Ja dévia iniciar-se en ell el sentit 
de la monumentalitat...) Als quinze anys 
participa en una exposició col.lectiva 
d’artistes a la mateixa barriada. Poe des
prés ingressa en el taller d’Enric Monjo.

-Amb ell vaig començar a aprendre 
l’ofici -diu.

El seu itinerari laboral el podem des- 
criure aixi: va fer de macànic, de depen-

hom e / d o  na

FÈMINA
c/sant quirze,5 tel. 725 59 50 sabodell 08208

dent a casa d’un antiquari del carrer Avin- 
yé; entrà en un taller on es feia imatgeria 
religiosa; també féu de salta-taulells; entrà 
en una mena d’agèneia publicitària on po- 
gué realitzar alguns projectes... Corn era 
de rigor, a més d’aqüestes ocupacions la
boráis acudia a classes nocturnes de di- 
buix a l’Escola de Belles Arts. Més tard, 
quan tenia vint anys, ingressà al taller de 
l’escultor Enric Casanovas.

-No hi vaig treballar massa temps, 
perqué l’escultor va morir.

D’ell en serva un bon record i, a part 
de l’admiraciô l’estima corn a mestre seu. 
Diu:

-Em considero deixeble d’ell. Casano
vas -afegeix- és l’ùltim représentant del 
Noucentisme que la guerra civil va trun
car tan violentament.

-Corn valores aquella etapa, des de l’a- 
talaia del temps?

-Positiva. Tota ella m’estimulà a tre
ballar, a fer feina. Tot m’ajudava a en- 
grescar-me.

La seva trajectòria artística des d’ales- 
hores ha estât llarga i ascendent. L’artista 
és posseït d’un vital estimul que el fa estar 
sempre en una concentrada tensió. Ell, 
Subirachs, és tot nervi; vital. Sembla in
cansable. El seu carni és continu, sense 
descans. Indefallent.

Hem mantingut aquesta entrevista al 
seu estudi, que té muntat i organitzat en la

mateixa escenografia de la Sagrada Fami
lia. Talment com ho féu Gaudí.

Subirachs admira profundament el 
geni que concebí i comen9 á aquest temple 
que és l’admiració de tothom.

-Gaudí -afirma- és l’artista més gran 
del país i del món.

-Tu, admirador profund de l’obra gau- 
diana, vas decidir assumir el serios repte 
de prosseguir la seva obra cimal: el Tem
ple de la Sagrada Familia. Quan van pro- 
posar-t’ho, com ho vas valorar?

-Bé. Es l’obra més important de la 
meva vida. Important també perqué és 
una obra que no la podré acabar jo.

-Treballes en la mateixa obra, on vius 
dia i nit; quina impressió fa viure dintre 
de la Sagrada Familia?

-Bona -afirma, paladejant la paraula.
-Gaudí ha esdevingut, per la seva Uni

versalität, un mite. Amb la teva obra con
tinuadora ¿pots esdevenir un altre mite, a 
la seva mateixa ombra o a la seva llum?

-Cree que si arribo a ser alguna cosa

CQSSIC
club

Sant A . M.  ̂ Claret, 2 
Tel. 725 01 26 - SA B A D E L L
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Suhirachs en el seu entorn géométrie.

no será ni a l’ombra ni a la llum de Gau
di.

-És obvi que no s’ha de seguir l’estil 
de Gaudi; tu aportes el teu, perqué les 
grans obres s’han fet a través de genera- 
cions. Cadascuna d’elles ha aportat el seu 
estil i la seva tècnica. Si la teva obra de 
quinze o més anys no conclou aquest tem
ple, com preveus que pugui acabar-se?

' -Els que vinguin després 1’han de con
tinuar amb llur personalitat i amb 1’estil 
de llur època. No es pot continuar d’ una 
manera mimètica V obra gaudiana.

-Cada generado deixa la seva petjada 
a la Sagrada Familia. Tu haurás estât el 
privilégiât de deixar la petjada d’aquest 
nostre temps. Com assumeixes aquest rep
te?

-Amb entusiasme.
Ara truca el telèfon. Subirachs parla 

anglès amb el seu interlocutor. Amb 
“much salutations” acaba la conversa.

♦ * *
Donant una lectura a les obres que al 

llarg dels anys ha realitzat aquest artista, 
s’imposa demanar-li:

-Has passât per unes étapes que han 
estât l’expressionisme, la de l’abstracciô i 
Factual, que tu anomenes “la nova figura- 
ció”. Aquest procès evolutiu, que ha esde-

vingut graduai, corn l’argumentaries?
-El pas de l’exprès sionisme a l’abs

tracciô, que fou Vany 1957, es produi 
perqué veia ciar que l’abstracció era l’es
til del nostre segle. Després, vers el 1964, 
vaig passar a la “nova figuraciô’’ perqué 
trobava que l’art abstráete era una mane
ra massa elitista d’expressar-se i jo volia 
fer un art que tothom, a la seva manera i 
amb les seves possibilitats, pogués enten
dre.

-Cada artista té algunes preferéncies 
entre les seves obres, però podries citar 
les més significatives en cadascuna de les 
tres étapes abans esmentades?

-De l’expressionisme: el Santuari de 
la Virgen del Camino, de León; de l’abs
tracció, el monument de México D.F.; de 
la “nova figuració” els relleus del Banc

S A M  Kl I U . 1 - SAIIADKI Kl . 725 61 50

de Sabadell en el Passeig de Gràcia, el 
relleu en el Pati dels Tarongers del Palau 
de la Generalität i la porta de Sant Jordi 
en el pati de l’Arxiu de la Corona d’Ara- 
gô.

-Hi ha qui diu que contemplant la teva 
obra li suggereix que ets un erotic i, altres, 
un mistic.

-No m’estranya aquesta confusió, ja 
que l’erotisme i el misticisme són, en el 
fons, la mateixa cosa amb arguments dis- 
tints.

Irrompeix, altra volta, el telèfon. Ara 
manté la conversa en castellà. Un castellà 
catalanitzat. Parla d ’Estokolm. Després 
em dirà que el seu interlocutor era el 
consul. El tema: la seva exposició al Mu- 
seu d’aquella ciutat. S’hostetjarà en el 
mateix Museu. Després, tomará a Barce
lona i el 20 de setembre, en plens Jocs 
Olimpios de Seul, estará allá, on, com se 
sap, hi aixecà un monument als Jocs 
Olimpios. Ara está realitzant un projecte 
amb el tema: Unió entre l’Orient i l’Occi
dent. No el deixen en pau...

-Sense matèria és dificil fer art, has re- 
petit -li recordó.

-Efectivament: l’art és la unió de la 
idea i la matèria; si falta una d’aqüestes 
parts l’art és impossible.
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PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 38
TEL. 726 56 38
SABADELL

Davant d'aquest bloc de pedra, ha dit: "L'obra ja està a dins; només cal treure el que li sobra".

-Ara que la llibertat és arreu i que 
molta mena d’expressions gosen dir-se ar
tistiques, quina opinió et mereixen?

-Ja en parlarem d’aquí cent anys.
-(Cree que no tindrem paciéncia per 

esperar a tant...) A veure, Josep Maria: es 
repeteix aquesta dita que l’home passa i 
l’obra queda. Davant de les te ves denun
cies, com: l’art és un caos, com ho judi- 
ques?

-Et diré que estem massa pròxims per 
a jutgar; els arbres no ens deixen veure el 
bosc.

-No sé si és per la interrupció del telè- 
fon, però m’havia deixat una pregunta re
lacionada amb la teva frase que has con
vertit en divisa: “L’Art és l’erotisme de la 
Història’’. No l’has convertida en teoria, 
en la teva teoria, aquesta frase?

-Aquesta frase sintetitza, evidentment, 
la meva filosofìa de lart. L’art, per a mi, 
és en relaciô a la història el que l’erotis
me és a l’instint.

Ara, un deis sens ajudants ve a comu- 
nicar-li que una grúa està devant una de 
les peces que ha d’ornamentar la façana 
de la Passio. M’invita a sortir a veure-ho. 
És una maniobra espectacular que ens fa 
aixecar els ulls per contemplar aquesta 
operado. Observo l’artista i veig que té
els ulls plens d’atzur...

* * *
Hem retomar a l’estudi.
-Josep Maria: de la teva formado, la 

d’autodidacta, on has begut l’essència?
-He après l’ofici en els tallers deis es- 

cultors; primer en el d’Enric Monjo del 
42 al 44, i després en el de l’Enric Casa- 
novas, els 44 i 45, com feien els artistes

d’abans; quant a l’essència, crée que no 
es pot aprendre de ningü, és intransferi
ble.

-Qui admires?
-Tutmés, Miquel Ángel, Henry Moore.
-Què rebutges?
-La cursi inflado de la mediocritat.
De nou interromp el telèfon. Ara és un 

col.laborador seu. Unes consultes profes
sionals. Seguim.

Josep Maria Subirachs, com tot artista 
encimbellat, amb una projecció i un reco- 
neixement internacional, no pot pas “esca- 
par-se” de les critiques que li disparen des 
de diferents punts o “estratègies”. Em 
dona la impressió que n’està immunitzat. 
Però, en canvi, diu, rônegament:

-Les respecto.
Voldria acabar aquesta entrevista con

tant alguna anècdota d’aquest personatge 
que ben segur n’haurà viscut algunes. 
Diu:

-Tinc, per sort, una naturai predispo- 
sició per oblidar les anècdotes. L’artista 
ha de procurar, com deia Eugeni d’Ors, 
elevar l’anècdota a categoria.

Acabem-ho aixi, com anècdota...

Vartistica
COMPRA-VENDA 

Calaìxeres, Mobles, Uums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

BORRIANA, 35-37
TEL. 725 62 30 08202 SABADELL
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Perfil

Fet a escaire.
Angular.
Eixut de earns: 
de vitalitat homérica.
Poeta de la pedra, 
que rima amb llenguatge solid. 
És un renaixentista modem. 
(Diagnostic hipotètic: 
duu pedres al fetge... 
i patirà torticeli de 
tant mirar enlaire...)

Qiiestionari
"PROUST"
-El principal tret del men carácter?
-La impaciència.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La Intel.ligència i la virilitat.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-La Intel.ligència i la feminitat.
-Allò que més estimo en els amies?
-La intel.ligència.
-El meu principal defecte?
-La poca paciència.
-La meva ocupado preferida?
-Estar sempre ocupat.
-El meu somni de benestar?
-No perdre mai l’entusiame.
-Quina fora la meva pitjor desgràcia? 
-Perdre l’ entusiasme.
-Què voldria ser?
-El que sóc.
-On desitjaria viure?
-A Europa.
-Quin color prefereixo?
-Per a les mitges el negre, per als llavis i 
les ungles “Octave” de Lancôme.
-Quina flor preferixo?
-{El nom de) la rosa.
-Quin ocell prefereixo?
-Els de Hitchcock.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Stendhal, Proust, Thomas Mann.
-Els poetes preferits?

-Baudelaire, Kavafis, Espriu, Rubén Da
río.
-Els herois de ficció?
-Julien Sorel, Miquel O’Hara.
-Les meves heroines de ficció?
-Mathilde de la Mole, Eisa Baunnister. 
-Els meus compositors preferits?
-Mahler, Stravinsky.
-Els pintors predilectes?
-Carpacio, Piero de la Francesca i també 
tine predilecció per alguns escultors i ar- 
quitectes.
-Els meus herois de la vida real?
-Ramon Llull, Leonardo, Orson Welles. 
-Les meves heroines de la vida real?
-Eva, Coco Chanel.
-Els noms que prefereixo?
-Josep (i) Maria.
-Què detesto més que res?
-Els “holligans”.
-Quins caràcters histories menyspreo 
més?
-Hitler, Stalin.
-Quin fet militar admiro més?
-El rapte de les Sabines.
-Quina reforma admiro més?
-L’ocasionada en adquirir l’home la posi- 
ciô erecte.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-El do de la profecía.

-Com m’agradaría morir.
-Treballant.
-Estât present del meu esperit?
-Enamorat.
-Fets que m’inspiren més indulgencia?
-Els motivats per l’esnobisme.
-El meu lema?
-Ser actual sense estar a la moda.

-Com sóc?
-De la manera que es pot deduir segons el 
qüestinari Proust.
-(Una pedra animada, i amb cap i peus...)

Sant Cugat, 41 - Tel. 726 98 38 
SABADELL
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H i  ha dues paraules que defineixen amb claredat què és i què 
representa la MUTUA DE SEGUROS DE SABADELL: 
Confiança i Seguretat.

Confiança dels nostres assegurats en un servei pie, en un con
tacte directe que garanteix una relació estreta i continuada.

Seguretat d ’una entitat ferma, sôlidament 
arrelada i que cobreix qualsevol nécessitât 
dels mutualistes.

E n  definitiva, tota una filosofia d ’empresa que ens distingeix 
dels demès i de la qual ens sentim orgullosos. Volem que cone- 
gui el que una empresa asseguradora nacional pot fer per a vosté.

I ara que ja ens coneix una mica més, per què no entra?

A m b  total confianza, 
amb total seguretat.

A\ff
MUTUA DE SEGUROS DE SABADELL

UBNSXIl
Seu Social: CI. Indùstria, 16 - Tel. 725 91 53 - 08202 SABADELL • Delegació Barcelona: Rambla de Catalunya, 1, ler., 2a. - Tel. 301 55 33 - 08007 BARCELONA

Delegació Girona: Cristòlol Grober, 6, 2on., 3a. - Tel. 20 54 29 - 17001 GIRONA



FVNDACIOAMICS PE LES AATSI PE LES LLEW5 PEJABAPELL

PREMIS FUNDACIO
Aquesta Fundació ha instituït uns Premis amb l'objectiu 

de fer palesa l'obra creativa que durant l'any 1988 
hagin portât a terme persones o institudons 

en el camp de les Arts Plastiques, de les LIetres I de la Música.

El Jurat format per membres del Patronat I del Conseil Executiu 
de la Fundado, d'acord a les propostes que s'han rebut, 

ha emès el veredicto següent:

Ambit sabadellenc:

Premi Arts Plàstiques:
CÁMARA CLUB SABADELL

Premi Lietres:
TEATRE DEL SOL

Premi Música:
ASSOCIACIÓ AMiCS DE L'OPERA 
DE SABADELL

Ámbit catalá:

Premi Arts Piástiques 
JOAN JOSEP THARRATS

Premi Lietres:
JESÚS M ONCADA

Premi Música:
DAGOLL DAGOM

Els Premis tenen carácter honorific. Els guanyadors sets entregará 
un guardò dissenyat especialment per Josep Maria Subirachs.

L'acte del Iliurament dels premis tindrà Hoc el proper dia 4 de marg, 
dissabte, a dos quarts de deu del vespro, en el transcurs 
de la Festa-Sopar a celebrar en el Restaurant Can Font,

Sabadell, febrer del 1989

En el proper número s'Informarà òmpliamentclels guardonats I de l'acte de iliurament dels Premis
d'aquesta primera edició
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BOUTIQUE
Rambla, 8
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"La persistència de la memòria"
perjo sep  María Subirachs

‘‘Salvador Dalí: Adéu. 
Tots t’hem deixat! Ara ens 

esperen hores infinites 
d’ avorriment” .

Joan-Josep Tharrats

D ali i Subirachs 
a Portlligat 

( 19 6 3 )

N<o sense dificultats Salvador Dali ha 
mort. I aquest fet luctuós espero que al- 
menys serveixi perqué en el nostre petit 
país no se li regategi més la seva brillant 
imaginado, la seva esclatant personalitat i 
la seva extraordinària creativitat.

En el Museu d’Art Modem de Nova 
York, no gaire lluny dels gratacels Rocke
feller amb els murais art-déco de Josep M. 
Sert, hi ha un quadre sovint difícil de veu- 
re perqué, a més a més de la seva mida 
petitissima, 24x33 centimetres, la gent 
s’hi apilona al davant, fascinats per l’en- 
cant d’aquesta peti ta obra mostra. Em re- 
fereixo a la pintura de Salvador Dalí, de 
1931, La persistència de la memòria.

Aquesta tela, que transporta al centre 
de Manhattan la llum brunyida per la tra
montana de l’Empordà, garanteix, ella 
sola, la qualitat del pintor que, sens dubte, 
és en aquest segle que s’acaba el primer 
en el panorama artistic del nostre país.

Però el que aquí m’agradaria destacar 
és el carácter profétic de Dalí. I amb aixó 
no em refereixo solament al seu quadre 
Construcció tova amb mongetes cuites, 
premonició de la guerra civil espanyola, 
sino també a altres aspectos més purament

artístics de la seva extraordinària persona
litat.

Aquest carácter profétic de qué parlem 
el destaca eli mateix quan, de la seva obra 
de l’any 1936 L’smoking afrodisíac, diu: 
“Considero aquesta jaqueta afrodisíaca 
com el més gloriós antecedent del pop
art”.

Dalí va ser, a més a més, un defensor 
del modernismo en un moment en qué no 
ostava de moda defensar-lo. Eli va salvar 
les entrados de metro art nouveau de Pa
rís quan volien eliminar-les i va destacar 
el geni d’Antoni Gaudi quan per culpa del 
noucentisme no es valorava la seva excel
sa creativitat.

Però hi ha una cosa, no obstant, que 
ningú no ha dit encara: considerar Salva
dor Dalí com a precursor de la postmoder- 
nitat.

La postmodemitat, que més que un es- 
til és l’inici d’una nova época, sorgeix del 
desencis que ens provoquen els mediocres 
continuadors de les avantguardes amb les 
seves obres cada vegada més estérils, fà- 
cils i buidos de contingut.

Aixi dones, cree que la postmodemitat 
té en Salvador Dalí el seu profeta, ja que

en l’obra del pintor de Figueres hi trobem 
totes les característiques que configuren 
aquest moviment: la revisió irònica del 
passât, la seva técnica voluntàriament 
pompier, la recuperado del tema, les ci
tes constants, el manierismo, la composi- 
ció escenográfica. Tintent d ’eliminar les 
diferéncies entre la pintura d’élite i la de 
masses, el seu eclecticismo cínic i provo
cador...

Així, amb T exemple de la seva obra 
personal, creativa, plena de lucidesa i de 
bogeria, arquetípica de la rauxa catalana, 
plena de defectos i d’excessos, popular i 
hermética, metafísica i banal a vegades 
però intéressant sempre, entrem a les por
tes del segle XXI amb Tesperança que, 
corn sempre ha passât, el temps arraconi 
en Toblit tanta obra mediocre i quedin 
com a documents de la nostra historia més 
recent els grans creadors: Orson Welles, 
Henry Moore, Igor Stravinsky, Pablo Pi
casso, Saul Steinberg, Le Corbusier i, na- 
turalment, Salvador Dali.

□
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Entrevista ambjaume Suhirana

La literatura total
per Jeroni Benavides. Fotos Josep Busoms
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J L i’Editorial “Àrea” ha començat a pu
blicar el passât mes de novembre la Bi
blioteca Simenon, una col.leccio que 
constará, tenim entés, d’uns 200 exem
plars aproximadament, que s’aniran publi- 
cant a rao de 10 títols per any. Tardaren 
20 anys en publicar-ho tot!... Aixó és un 
projecte editorial de llarga durada!

-Sí. El projecte és publicar el Simenon 
en caîalà. Em sembla que només hi ha pu
blicáis deu Ilibres d’aquest autor en cata- 
lá, apareguts en la primera época de “La 
Cua de Palla”, deis quais només tres són 
vius actualment a "Edicions 62". En Si
menon va publicar prop de 300 novel.les, 
i la nostra intendo és fer-ho tot; però 
això són quaranta anys d’ editorial. Tant 
de bo que hi siguem llavors... Poden pas
sar moites coses, però la idea és fer-ho -i 
el pacte amb el Secretariat Georges Sime
non de Lausana és aquest-, publicant a un 
ritme de deu obres anyals. Fa un any que 
vam comengar a “Àrea” amb una altra 
col.lecció, i el nostre objectiu és que 
“Àrea” funcioni cada cop més com a edi
torial, com a nova editorial, que es vagi 
fent amb noves col.leccions. La primera 
d’elles fou “Àrea Contemporània” i ara 
és “Àrea Simenon”, i properament apa- 
reixeran un pareil de séries més que es- 
tem préparant; una d’elles sortirà per 
Sont Jordi. A lgunes d ’aquestes 
col.leccions tindran nom propi, corn ara 
la de Simenon, i d’altres tindran un con- 
tingut més variât.

-Quin criteri, Jaume, heu seguit per se
leccionar les obres que formen part d’a- 
questa col.lecció?

-La idea és publicar, d’entrada, només 
llibres signats per Georges Simenon, amb 
la quai cosa ens n’anem a 280 títols, per
qué si contem els signats amb pseudònim, 
ens n’anem a 500 llibres. Aquí també hi 
ha una certa distinció de qualitat, és a 
dir, els que signava amb pseudònim eren 
-tot i que sempre treballava d’una manera 
molt periodística, a preu fet- els més pe- 
riodistics. Això és un criteri, i l’altre és

GESTORIA^ADMINISTRATIVA 
X  ASSESSORE FISCAL

ADVOCAT CIRERA,32 BAIXOS 

TELS.7259322-7259532-7259721-7260164 

08201 SABADELL
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que hem donai prioritat a la série Mai
gret, sense deixar de banda altres llibres 
en els quais aquest personatge no apa- 
reix. Els títols a publicar han estât per 
consulta amb una série de “simenòfils” 
deis país, tot demanant-los quins eren els 
seus títols predilectes, amb la qual cosa 
hem fet una dista, més que res, d’ordre. 
Al començament vam pensar de publicar 
les obres cronològicament, però aqüestes 
coses mai no acaben bé, perqué -per 
exemple- les traduccions no t’arriben mai 
al ritme que tu esperes, i també perqué el 
lector no llegeix per ordre. Les primeres 
deu obres que publiquem están molt bé, i 
més tard anirem intercalant altres no tan 
bones; així, d’aquí un any o any i mig pu
blicar em el primer Maigret. Em semblava 
una mica forçat treure’l al començament, 
perqué tampoc no és el millor. Anirem in
tercalant obres, però sense un criteri pre
vi.

-A “Àrea” heu seguit fins ara una línia 
editorial que podríem dir “moderna”, si 
em permets l’expressió, una línia que jo 
diria que contrasta una mica amb aquest 
nou projecte, amb aquesta col.lecció.

-Sí, vam comengar amb una col.lecció 
més moderna que la “Moderna”. Va ser 
una aposta molt arriscada i la veritat és 
que no ha acabat de funcionar. Pensàvem 
en un moment determinai -i potser ens 
vam equivocar- que a “Àrea” hi havia 
Hoc per una col.lecció que intentés ser 
més moderna que la “Col.lecció Moder
na” de “Columna” ; és a dir, per comptes 
d’ esperar que la competéncia ens la fes- 
sin des de fora, fer-la des de dins mateix. 
Per les raons que siguin, la cosa no ha 
fu n c io n a t com esperàvem. Aquesta  
col.lecció de Simenon és, efectivament, un 
contrast amb això que “Àrea” havia pu-

blicat abans. Però la idea és que V edito
rial no és com “Àrea Contemporània” ; és 
la col.lecció “Àrea Contemporània” la 
que és com a “Àrea Contemporània”. 
L’editorial és diferent i tindrà diferents 
col.leccions, com ara aquesta temàtica 
d’en Simenon.

-Perqué s’ha decidit d’endegar aquesta 
col.lecció a “Àrea” i no dins el catàleg 
d’’’Edicions Columna”?

-Perqué la idea era fer d’”Àrea” un 
segell que funcionés per eli mateix i donai 
que la primera col.lecció no va anar prou 
bé, vam cercar col.leccions que ajudessin 
a mantenir l’editorial per si mateixa. La 
idea no és tenir un segell fantasma en el 
qual publiques coses rares de tant en tant, 
sinó tenir una editorial que al termini de 
dos o tres anys vagi creixent i s’”indepen- 
ditzi” de Columna. /  això precisa d’una 
série de col.leccions que funcionin per 
elles mateixes. Amb “Àrea Contemporà
nia” vam anar a cercar les darreres coses 
que s’estoven fent al món, i per això vam 
anar més a coses intéressants que a obres 
boníssimes. Amb aquesta nova col.lecció 
hem anat a publicar una cosa que té un 
nom, una história feto, que en principi ha 
de funcionar perqué és Simenon. Hem 
anat a cercar dos públics molt diferents, 
que poden, no obstant, coincidir en amb- 
dues coses. Per exemple, a mi m’agrada 
molt l’Elisabeth Talen i la Biblioteca Si
menon en el fons s’ha fet perqué a mi 
m’agrada molt i em feia il.lusió que es 
publiqués en catalá.

-Que jo sápiga, fins el moment actual 
només s’han publicat en catalá un total de 
13 obres de Simenon, i dintre de diferents 
col.leccions i traduídes fins i tot per dife
rents persones. En castellá es vénen publi
cant les obres d’en Simenon -i en especial 
les d’en Maigret- fins i tot des deis sei- 
xanta. Per qué s’ha trigat tant a fer-ho en 
catalá? Per qué acometre ara aquesta tas
ca?

-Avui parlava amb una persona del 
Grup del Llibre que em deia que aquest

ARQUITECTURA D'INTERlORS 
DISSENYS A MIDA_________
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RONDA ZAMENHOF N o 151 
T. 7265650 SABADELL
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Simenon ha sortit molt car. El que passa 
és que arriba un moment que t’has de 
plantejar una dinámica propia, indepen
de ntment del mercat en castellà. Si ha- 
guéssim de fer cas del mercat castellà, 
nosaltres no hauriem d’haver sortit amb 
el Simenon, perqué en castellà ja están a 
“Garait” i ara han sortit a “Ediciones B” 
tots els que no tenia “Garait”, que son els 
no Maigret bàsicament, i a 500 pessetes. 
Nosaltres, i més una editorial petita com 
és “Área”, que és petita fins i tôt respecte 
a “Golumna”, no ens podem plantejar 
treure llibres a 500 pessetes, simplement 
perqué no els podem fer, perqué treure’Is 
a 500 pessetes demana una inversió de 
capital i tiratges de 5 ó 6.000 llibres, i 
aquests llibres tindran un tiratge inicial 
de 2.000 ó 2.5000 exemplars, un tiratge 
molt petit que inévitablement augmenta 
els costos. A més, son llibres fets corn fem  
aquí les coses, amb paper bo, amb una 
coberta fêta en el millor Hoc de Barcelo
na, amb unes fotografíes que el nostre 
fo tôgra f va fe r  especialment a Paris, 
...tota una série de coses que les fas per
qué no vas a fer la competéncia a “Ga-

...En català ens manca el registre 
linguistic més de base, més normal, 
més d'argot.

ralt” o a “Ediciones B”, sino que vas a 
fer Simenon en català i ben fet. Els d”’E- 
dicions 62" diuen que el Simenon no es 
venia, i normalment aqüestes coses no es 
tiren endavant perqué no funcionen. El 
que passa és qué aixó va sortir a la pri
mera época de “La Gua de Palla” i lla- 
vors la van tancar, però ara funciona per- 
fectament. No sé per qué en Simenon no 
s’ha fet fins ara en català; jo ho trobo un 
error. També és un d’aquests autors que 
la gent ha llegit en castellà i aixó implica 
un rise, perqué és un mercat ja molt ex- 
plotat. Però tampoc és molt gran el camp 
de coses noves a fer, i sovint per una edi
torial nova com “Area”, t’has d’estrényer 
més el cervell per fer coses diferents de 
tot el que hi ha. Fa deu anys no hi havia 
gairebé res, i qualsevol cosa que fessis 
era una idea genial; però és que ja està 
tot explotat i cada cop has d’arriscar més.

-En un article molt interessant d’Al
fred Sargatal publicat el mes de novembre 
a “Lletra de Can vi” s’argomentava -tot 
parlant de novel.la negra traduida al cata
là- que la manca d’una tradició en l’ús 
d ’un vocabolari adequat, d’un argot o 
d’un català “usual” en la traducció o en la 
narrativa en general, convertía algunes 
d’aqüestes traduccions d’aquest gènere en 
poc creíbles, quasi en artificials. Com heu 
plantejat les traduccions de Simenon? Im-

315
pilquen igual problemática? Heu trobat al
guna dificultat específica en la traducció?

-S’han trobat diferents dificultats es
pecifiques. La primera és la de traduir del 
francés. Gada llengua té un seguit de 
trampes a l’hora de traduir-la al català, i 
el francés en té unes quantes. El francés 
és molt pròxim al català i, a diferéncia de 
quan tradueixes de l’anglés -on la traduc
ció és català de debò perqué l’anglés està 
molt distant del català-, en francés és més 
difícil establir la distància, perqué moites 
vegades una frase que sona en francés i 
que la tradueixes al català, et costa d’a- 
donar-te que allò, en el fans, és una es
tructura molt francesa. Un altre problema 
és el que tu dius, però que no és un pro
blema nostre, sinó de la llengua. En cata
là ens manca el registre linguistic més de 
base, més normal, més d’argot. I la gent 
que més en sap, de vegades ha d’acabar 
inventant, perqué, per exemple, aquí no 
tenim comissaris que parlin en català i 
has d’acabar inventant-te coses. Final- 
ment, en Simenon és un personatge que 
escriu amb un registre réduit de paraules, 
amb un vocabulari d’unes 1.600 ó 1.800 
paraules només, i que fa  un francés molt 
planer, sense caure en la vulgaritat, però 
molt planer; i nosaltres hem intentât de 
fer això mateix en català. Ais traductors 
els hem dit que no volem que cap critic 
pugui dir “qué bona que és aquesta tra
ducció”, perqué ha d’èsser una traducció 
que no es noti. Això és molt desagrait per 
a un traductor, perqué és dir-li que no es 
llueixi, però aquí el lluiment consistía a 
passar absolutament desapercebut. Hem 
fet un equip de traducció d’unes quatre 
persones que será fix perqué siguin bàsi
cament ells qui tradueixin el Simenon, les 
que facin unes normes internes de traduc
ció de la col.lecció. Flavors, tota la 
col.lecció tindrá un toe similar.

-Jaume Subirana ha aconseguit en la 
seva segona temptativa (el 1984 ho havia 
intentât amb “Pel viure extrem”) el Premi 
Carles Riba de poesia en l’edició de 1988 
amb l’obra “Agendes”...

-Al final, el Ilibre es titulará “Final de 
fasta”. Tho  explico. Jo sóc un desastre 
posant títols, i vaig pensar que el Ilibre es 
diría “Agendes” ; però em vaig presentar 
al Premi amb un títol fais, que era el d’un
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poema que em semblava bo, i aquest era 
“Final de festa”. El dia del Premi, tothom 
em va felicitar per l’obra, però tothom 
també coincidia que el títol “Agenda” era 
horraros, i en canvi “Final de festa” era 
bonissim. I com que jo ja no estava prou 
segur del títol original, els en vaigfer cas. 
El que passa és que aixó va passar des- 
prés d’haver dit jo a tots els periodistes 
que el títol de debo no era “Final , 
sino “Agendes”.

-Però també has “falsejat” el nom, i 
t’has présentât amb pseudónim...

-Aixó és explicable. Volia tenir una 
mica la certesa..., volia guanyar el Premi. 
Fa quatre any s ja m’havia présentât amb 
molta il.lusió per veure, més que res, si 
em donaven algún vot. I vaig sortir fina
lista. Aquesta segona vegada vas a guan
yar, i si no guanyes, retires el Ilibre i con
tinues treballant i un altre any ho toma- 
rem a provar.

-Tu has dit en algún mitjà de comuni- 
cació que no et sents poeta...

-Això va ser una enredada de la Rosa 
Mora d”’El País”. Llegit dins la noticia, 
és el que jo volia dir; el que passa és que 
com sempre fan els periodistes, va agafar 
l’esquer. Si hagués posât “Jaume Subiro
no es considera poeta”, això no és un tí
tol. El que jo vaig dir és que m’agradaria 
considerar-me escriptor, més que poeta, 
escriptor en el més ampli sentit de la pa- 
raula. Espero arribar algún dia a fer na
rrativa; he fet assaig, critica, escric poe
sia... i m’agradaria fer guions cinemato- 
gràfics 0 teatre. M’agrada la literatura 
com a mitjà d'expressió artistic, però no 
m’agradaria quedar circumscrit a consi
derar-me poeta. I a més a més, sempre 
m’ha fet molta ràbia la gent que per defi-

...m'agradarìa considerar-me es
criptor, més que poeta, escriptor en 
el més ampli sentit de la paraula.

nir-se empra la paraula “poeta”, la gent 
que va de “poeta” per la vida, amb 
aquesta mena d’hipersensibilitat deca- 
dentista que a mi em posa molt nerviós. 
També cree que en el fans, ais meus 25 
anys i havent fet dos Ilibrets de poesia, 
considerar-me poeta és poc humil. Vol- 
dria arribar a ser-ho, però encara han de 
passar anys.

-En aquesta casa esteu de sort; també 
l’Àlex Susana acaba de guanyar el “Josep 
Plá”.

-Bé, de sort... ja ens ho traballem! I va 
ser curiós, perqué tots dos, potser per un 
excès de pudor, no vam dir a ningú que 
ens presentávem. Imagina’t que la nit del 
“Josep Plá” estávem tots sopant al Ritz i

va venir un periodista i ens va preguntar 
si r Alex s’havia présentât, i li vam dir 
que no, que ja ens ho hauria dit; però la 
segona vegada que en va venir un altre i 
r Alex va fer una cara rara, vam comen- 
çar a sospitar, i finalment ens ho explicó.

-Qué és “Agendes” o “Final de festa”?
-A Perpinyá no sabia qué dir, però 

després vaig estar parlant amb un perio
dista i em va dir que a un periodista no li 
pots dir mai això, perqué et posará qual- 
sevol cosa. El llibre és un dietari poétic 
fictici; hi ha tot un joc de personalitats, 
una série de veus que parlen amb unes 
anotacions molt properes a la reflexió 
personal, sentimental, íntima. I després es 
construeix una personalitat ficticia que 
firma tots aquells poemes. Son 38 poemes, 
molt diferents entre élis, tant de formes 
corn de material utilitzat, amb un cert to 
comú intimista, i a la vegada amb un se- 
guit de temes que cree que són els temes 
de sempre: T amor, la mort, el pas del 
temps, la por, el neguit, l’enveja, ...és un 
dietari fictici, les reflexions d’un perso- 
natge al llarg de tot un any; contenga el 
mes de gener i acaba amb una carta de 
reis al mes de desembre.

-Ha sortit ja al carrer?
-Ahir vaig corregir compaginades i els 

editors asseguren que estará a finals de 
mes, però jo, com sóc editor, no m’ho 
cree, i suposo que estará a comengaments 
de febrer.

-Vosaltres esteu publicant moites 
obres d’autors força novells dins el pano
rama literari, sobretot l’americá; qué opi
nes, Jaume, de la qualitat d’alló que s’està 
publicant actualment en catalá d’autors 
locals?

-Aquest és un tema que m’interessa 
molt i en el qual estic treballant. Penso 
que és un mal moment per fer valoracions

de qualitat respecte de la gent jove. No es 
poden aplicar els mateaos estándards de 
qualitat que a una persona de 50 anys. El 
que em sembla és que hi ha un fenómen 
nou, inédit, importantíssim, a les lletres 
catalanes, en la cultura catalana, amb 
l’aparició d’un grup nou -hi ha molta 
gent que es posa nerviosa si parlem de 
generado-, de gent jove que té menys de 
30 anys i que escriu molt bé. Potser no 
són cap genialitat, però pel que han fet i 
per com ho han fet, demostren que poden 
fer grans coses...

-En qui penses?
-En narrativa, en Sergi Pàmies, Josep 

M. Fonolleras, Márius Serra, Maria Jaén, 
Antoni Cucarella, en Jaume Capó, l’Al
fred Bosch, na Silvia Manzana, en Baule- 
nas,... En poesia, en Caries Torné, la 
Margarida Pons, en Viceng Llorca,... En 
teatre, en Sergi Belvel... és un grup que 
no té cohesió com a tal, i que només tenen 
en comú el fet de teñir menys de 30 anys i 
de pujar amb molta manca. Ara per ara, 
per la gent que publica en català, és molt 
més fácil de publicar que fa cinc anys. 1 
trobo que és fantàstic. Ens hem passat 
cinc anys queixant-nos que no hi havia 
manera que la gent jove tingués accés a 
la literatura, i ara, que aquesta publica.

...per primer cop, des de la genera- 
ció deh 70, hem estât capaqos per 
nosaltres mateixos de generar una 
moda, no lligada a les modes del 
mercal internacional ni del mercal 
en castellà.

hi ha qui es queixa perqué diuen que és 
massa fácil. En aqüestes coses, mai no és 
massa fácil: qué pot passar?, que es pu- 
bliquin coses dolentes?; bé, al cap d’un 
any no es vendrán, i això és el que passa 
a tots els mercats del món. I d’aquesta 
gent que està publicant, ja hi haurà una 
tira... Estem publicant posant-nos al dia... 
però és que si fa cinc anys tot això s’enso- 
rrava com l’Atlàntida, i algû hagués de 
reconstruir el que era la realitat quotidia
na a partir deis llibres en català de la 
gent jove, no ho baguera pogut fer mai, 
perqué no existien. Els senyors que surten 
no són fantàstics, però són un intent de ti
rar enclavant. I és veritat, d’altra banda, 
que per primer cop, des de la generació 
del 70, hem estât capagos per nosaltres 
mateixos de generar una moda, no lligada 
a les modes del mercat internacional ni 
del mercat en castellà.

□
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L’humor discret de Miquel Carreras
per Pere Roca i Garriga

N eornés faltaría, que un filòsof fos un 
humorista!. Això no vol dir que sovint - 
per no dir sempre- els humoristes no si- 
guin, en el fons, uns filòsofs. La cosa té 
aquesta matisació. I em sembla que va bé 
remarcar-la per tal de no incórrer en la
mentables confusions. Un filòsof cabal 
pot posseir el sentit de 1’humor, èsser sen
sible a l’humorisme i valorar-lo; però no 
tendeix a enfocar-ho tot humorísticament, 
encara que això ho fes amb la més gran 
serietat del món. L’agudesa Intel.lectual 
del filòsof no s’acontenta de formular 
acudits capaços de fer riure i, si voleu, 
fins i tot de fer pensar, que és el que fan 
els humoristes. S’aplica a la disquisició 
sobre les questions abstruses que es plan- 
tegen a la seva ment i a esbrinar, per dir- 
ho aixi, la veritat oculta; però defuig els 
cops d’efecte en el curs del seu raona- 
ment. El filòsof segueix un carni llarg, 
pedregós, sovint obscur, que pot arribar a 
fatigar-lo. I no el deixa mai per agafar la 
drecera que descobreix a dreta o a esquer
ra i que d’altres, amb menys rigor mental 
que el seu, enfilen sense pensar-s’hi. 
L’humorista, en canvi, és el filòsof que es 
cansa aviat i que, per passar-ne via, agafa 
totes les dreceres que se li presenten. 
Aquesta trapellería el satisfá, oi més quan 
constata que els altres no li recriminen 
sino que més aviat li celebren...

Un taranna seriós
Deixo escrites aqüestes considera- 

cions, que no sé pas si son prou encerta- 
des, pensant en l’unic filòsof que he cone- 
gut de molt a la vora i de qui, a més a 
més, he llegit prácticament tot el que va 
publicar i no pas pocs deis abundantíssims 
escrits que deixà inédits. Em refereixo, 
com és obvi, a Miquel Carreras Costajus- 
sà, el nostre insigne compatrici que, per 
dissort dels que quedàvem i dels que des
prés vinguessin, mon, víctima de la tene
brosa guerra fratricida que ensangrentà el 
nostre país, el mes d’agost de 1938. ¿Qui
nes notes de veritable humor podem des- 
cobrir o simplement senyalar en el seu 
comportament i en el seu diseurs verbal o 
escrít? La serietat més rigorosa -i, d’altra 
banda, més natural- és la seva tònica, pre- 
sideix la seva vida i les seves activitats. I 
informa, sense excepció, els fruits del seu 
intel.lecte. Sense ser eixut, no deixa esca
par mai un acudit, una broma, ni cedeix a 
la temptació de qualsevol forma de pla-

L'humor, fa acte depresèneia en l'esperii d'aquest 
filòsòf sabadellenc ?

gassitat. Reia de gust, això sí, davant les 
situacions cômiques i celebrava els acu
dits -sempre que no fossin de baixa esto
fa- d’altri. Però el seu tarannà l’apartava 
de practicar eli mateix aquesta mena d’ex
pansions humoristiques. La seva presèn
eia, amb tot, no encongia ni era capaç 
d’aigualir la festa. Reia amb els altres, pe
rò dificilment es decidla a posar-hi culle
rada. Això és tot.

Aquesta aversió a la frase festiva, a 
l’acudit i a l’estirabot, no hem de pensar 
que fos, en eli, fruit d’una incapacitat con
gènita al respecte, sino, en tot cas, hem 
d’atribuir-la a un imperatiu de la seva 
contextura mental. Probablement que si 
hagués donat curs al seu peculiar sentit de 
l’humor, les possibilitats que la seva agu- 
desa mental li donava per ironitzar hau- 
rien produit véritables obres mestres del 
gènere. Per bé que seriós i incorregible- 
ment elucubrador, era persona d’aspecte 
jocund -no sempre ben reflectit en les se
ves fotografíes-, amb predisposició al 
somns i no gens amie de les cares llargues 
reveladores d’actituds fúnebres, severes, 
adustes i agrejades. Per dir-ho aixi, el seu 
estât habituai era de “bon humor’’. Però es 
tractava, no pas d’un bon humor normal i 
corrent, sinó del bon humor d’un filòsof; 
d’un filòsof de socarrel i també -si em 
permeteu l’expressiô- d’altura. Un filòsof

de debô, tot d’una peça, i no pas d’aquells 
que ho son només de tal hora a tal altra, a 
estones perdudes, o bé quan les circums- 
tàncies ho aconsellen.

En els "Conceptes i dites"
Vénen a confirmar de forma incontro

vertible totes aqüestes afirmacions sobre 
el tarannà de Miquel Carreras una sèrie de 
fets que em sembla oportu de posar a la 
considerado del qui aqüestes línies llegei- 
xi. El primer de tots és l’absència pura i 
simple de qualsevol tret humoristic en el 
seu llibre “Conceptes i dites de Marti 
Rialp”. El llibre aquest està pie d’agude- 
ses i de finissimes subtilitats d’intel.lecte, 
enmig de les quais un hom esperaría tro- 
bar, com per a animar la cosa, algún “acu
dit’’ escadusser. Res d’això! L’obra es lle- 
geix amb gust i complaença, pel seu con- 
tingut i per la gràcia del seu estil literari, i 
prou. No US caurà dels dits ni la deixareu 
sense que us quedin ganes de tornar-la a 
agafar. Es llaminera... Però no fa cap con- 
cessió a allò que entenem per humor. En 
alguns dels seus pensaments s’atansa, pot- 
ser, a la “greguería”, però mai no cau de 
pie a la trampa d’aquest joc o d’aquesta 
pirueta literària que, probablement, al seu 
entendre, és poc seriosa. Com a excepció 
que confirma la regla, sota l’epígraf “Es- 
tudis” registra que “Quan els Llicenciats 
en Lletres s’encaren ais hotels a la cuixa 
tradicional de pollastre, recorden molt 
precisament que al segle XIV i a la Cort 
del rei Enríe III de Castella, va haver-hi 
un poeta. Enríe d’Aragó, marqués de Vi- 
llena, que va escriure una obra titulada: 
Arte cisoría o tratado del arte de cortar del 
cuchillo... I prenen la cam amb els dits”. 
Es tracta, com podem veure, d’un humor 
discretíssim, amb sordina. Tota la resta de 
la seva prosa, atribuida a Martí Rialp, és 
d’una seríetat sense vacil.lacions i sense 
esquerdes.

En I'Epistolari
Posât a escriure, no pas per al public o 

per al lector anònim, sinó per comunicar
se amb familiars o amb amies, la tònica 
de seríetat absoluta de Miquel Carreras es 
manté fins a un punt que arriba a sorpren- 
dre’ns. El seu interessantíssim Epistolari, 
éditât per la Fundació Bosch i Cardellach 
els anys setanta, en el quai podem llegir 
les cartes de adreça al seu gran amie Mar- 
çal Pascuchi és, en aquest sentit, immacu-
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lat. Ni un acudít, ni una broma, ni una 
nota d’humor. Del seu epistolari inédit, 
però accessible ais estudiosos, ben poca 
cosa podem esmentar que se surti d’a- 
questa serietat que per a eli és la més pura 
i simple normalitat.

Cercant-ho molt i aprofitant totes les 
engrunes, arribem a trobar que diu, refe- 
rint-se a eli: “aquest nàufrag del Cossi 
(aquest nom havia de portar desgràcies)”, 
en una carta que adreça, des de Sabadell, 
al seu amie Miquel Crusafont, que n’era 
absent. El Cossi aquest a què es refereix 
és L’Institut-Escola M.B. Cossio, centre 
d’ensenyament secundan créât a Sabadell 
els anys de la guerra i on els dos insignes 
Miquels exerciren fundó docent. I que en 
una carta que des de Madrid, on s’havia 
traslladat per al doctorat, adreça als seus 
pares escriu, contant les seves peripècies 
en arribar a la capital: “el pobre cavali (es 
refereix al del cotxe de punt que va agafar 
en baixar del tren), de cansat o veli o mal 
alimentât no caminava quasi gens i movia 
molt el cap a dreta i esquerra, però cap 
endavant molt poc”. I en una altra amb el 
mateix destinatari i des del mateix Ma
drid: “Vaig pronosticar que aquesta sorri
da (la de Barcelona a la capital) seria tole
dana i ara com ara no he errat”. I en una 
altra idem idem: “tomaré aqui casa fet 
una coca”.

Una espuma d’humor, si que hi és en 
aqüestes frases. Però trobar-les exigeix un 
esforç i una paciència semblants als que 
se suposen per escometre la gesta heroica 
de cercar una agulla en un palier. Aquesta 
és, aproximadament, i salvada la possibi- 
litat de futures -per bé que, al meu enten
dre, no pas probables- descobertes, la me
sura de l’humor d’un filòsof de debò, el 
que, de tots els que puguin haver-hi hagut 
en el mon, he conegut de més a la vora i 
que el temps transcorregut d’ençà de la 
seva mort, l’any 1938, no ha aconseguit 
de fer-me’l sentir menys proper que ales-
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De "Vida secreta de Salvador Dali"(*)
per Salvador Dalí

Epileg
Tinc trenta-set anys. És el 30 de juliol 

de 1941, dia que vaig pro metre al meu 
editor que estaría llest el meu manuscrit.

Vaig completament nu i estic sol a la 
meva peça de Hampton Manor. M’acosto 
al mirali de l’armari i miro; encara tinc els 
cabells negres com el bands, els meus 
peus encara no han sofert I’estigma dégra
dant d’un sol ull de poli; el meu cos s’as
sembla exactament al de la meva adoles- 
cència, llevat del meu ventre, que ha cres- 
cut. No estic a la vigilia d’un viatge a la 
Xina ni tinc intenció de divorciar-me, 
tampoc no penso suìcidar-me ni llançar- 
me a un precipici agafat a la cálida pla
centa d’un paracaigudes de seda per inten
tar renéixer; no desitjo batre’m en duel 
amb ningú ni per res; i segon, aquesta 
cosa inevitable, tan difícil i tan poc desit- 
jada: envellir.

I a tu també, Europa, desitjo trobar-te, 
a la tomada, una mica envellida per tot 
“això”. De petit era dolent, vaig créixer a 
l’ombra del mal i encara continuo fent so- 
frir. Però des de fa un any sé que he co- 
mençat a estimar la persona que ha estât 
casada amb mi set anys; i començo a esti- 
mar-la corn mana l ’Església católica, 
apostòlica i romana, segons el seu con- 
cepte de l’amor. L’amor católic, diu Una
muno, és: “Si la teva dona sent dolor a la 
cama esquerra, tu sentirás el mateix dolor 
a la cama esquerra’’.

He acabat d’escriure aquest Ilibre tan 
llarg deis secrets de la meva vida, car

aquesta vida que he viscut, tota sola, em 
dona el dret d’èsser escoltat. I vull que 
m’escoltin. Sóc l’encarnació més repre
sentativa de l’Europa de postguerra; en 
vaig viure totes les aventures, tots els ex
periments, tots els drames. Com a prota
gonista de la revolució surrealista vaig 
conèixer dia per dia els incidents i les re
percussions més Ileus de l’evolució prác
tica del matérialisme dialèctic i de les 
doctrines pseudo-filosòfiques basades en 
els mites de la sang i la raça del nacional- 
socialisme; vaig estudiar molt de temps la 
teologia. I, en cadascuna de les dreceres 
ideològiques que el meu cervell hagué 
d’enfilar per tal d’ésser sempre el primer, 
vaig pagar-ho car, amb la negra moneda 
de les meves suors i les meves passions. 
Però si vaig participar, amb el lucid fana
tisme d’un espanyol, en totes les investi- 
gacions especulatives, les més contra- 
dictòries i tot, mai de la vida no vaig vo
ler, en canvi, pertànyer a cap partit politic. 
¿I per qué ho hauria de voler, avui que la 
politica ja va essent devorada per la reli- 
gió?

Des de l’any 1929 he estudiat sense 
parar els processes, els descobriments de 
les ciències especiáis dels últims cent 
anys. Si no em va èsser posible d’explorar 
tots els sens racons a causa de la seva 
monstruosa especialització, vaig com- 
prendre’n el significai tan bé com el pri
mer. Una cosa hi ha de cert: res, absoluta- 
ment res, en els descobriments filosòfics, 
estètics, morfològics, biològics o morals 
de la nostra època no nega la religió. Al 
contrari, 1’arquitectura del tempie de les 
ciències especiáis té tots els seus

avantatges oberts al cel.
El cel és el que vaig cercar al llarg i a 

través de l’espessor de confusa i demonia
ca cam de la meva vida -el cel! Ai d’a- 
quell que encara no ho ha comprèsi Quan 
amb la meva crossa furgava en la massa, 
pùtrida i piena de cues, del meu erigo 
mort, era el cel el que jo cercava. Quan, 
de dalt estant del Moli de la Torre, enfon- 
sava la mirada en el buit negre, també i 
encara cercava el cel.

Gala, tu ets la realitat!
I què és el cel? On és? “El cel es troba, 

ni a dalt ni a baix, ni a la dreta ni a l’es- 
querra, el cel es troba exactament al cen
tre del pit de l’home que té fe!”

En aquest moment encara no tinc fe i 
em temo que moriré sense cel.

Salvador Dalí
Hampton Manor
A les dotze del mati
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De Sabadell i el seu rodai

El carrer de Sant Antoni i el Portai de Terrassa
per Joan Ahina i Girali

M . ’ha semblât adient una curta digressió 
sobre els colomars ja que un d ’aquests 
edificis era part important en aquest sector de 
Sabadell.

Marc Terenci Varrò, una cinquantena 
d ’anys abans de Crist, deia en la seva obra 
“Rerum Rusticarum’’: “El colomar es fa corn 
una gran cúpula coberta de volta, d ’un sol 
portai estret i finestres puniques o més 
ampletes, amb filats a cada banda, de manera 
que tot el local sigui ciar i que ni serp 
ninguna ni cap altre animal nociu hi pugui 
entrar. Part de dins totes les parets i voltes

Feu, i dels seus voltants, dels que voldria 
parlar avui.

Es fa difícil moites vegades la 
determinado exacta de la situado dels 
carrers i, especialment, dels noms amb què 
s ’havien conegut; molt correntment la 
informació que es va trobant és plena de 
dobles denominacions que originen força 
dubtes.

Aixi passa amb el ben réduit espai que 
forma avui l ’encreuament dels actuals 
carrers Sant Antoni i Jesús.

El carrer més important d ’aquests

s’eixalben d ’estuc molt prim i a Tentom de 
les finestres, de fora, que ni cap rata ni cap 
llangardaix pugui enfilar-se ais colomars; car 
res hi ha més temorenc que el colom’’.

Aquesta cria de coloms, així com 
l ’existència de colomars, devien ser força 
estesos en el Sabadell de darreries de l ’edat 
mitjana; ens ho fa creure el fet que diversos 
llocs de la vila eren coneguts amb el nom de 
Colomer o Colomar.

L ’any 1583 trobem esmentat “El 
Colomer, a cerç amb la Cobertera’’; aquest 
Colomer, que trobem força vegades 
esmentat així, Colomer sense cap afegitó, el 
trobem, ais volts del 1700, amb el nom de 
“mas Colomer, antigament mas Martina’’. Es 
fa difícil saber si aquest mas Colomer pren 
el nom d ’un antic colomar o del cognom 
Colomer, no molt corrent però sí existent en 
el Sabadell d ’aquells temps.

D’un altre colomer ens parlen també els 
documents; una escriptura de 1678 ens 
esmenta “el colomer del Raval, a sol ixent 
amb el carni que va al Convent dels 
Caputxins”.

1 un document de 1413 diu: “En el carrer 
d ’En Botet, o al Colomer, prop del Portal de 
Terrassa, a ponent amb la muralla de la vila’’.

Es d’aquest carrer del Colomer d ’En 
Botet, més tard, com veurem, Colomer d’En

encontoms, i com hem vist en el document 
de 1413, era l ’anomenat carrer d ’En Botet, 
Factual carrer Jesús, possiblement també 
Factual passatge cobert entre els carrers 
Manresa i Jesús; també dit Colomar d’En 
Botet.

El carrer d ’En Botet no era obert fins al 
carrer dels Vails com ho és ara sinó que es 
desviava cap a la plaça de l’Angel; el darrer 
troç s’anomenava carrero d ’En Martínez. 
L ’obertura fins al carrer dels Vails i el 
tancament del carrero d ’En Martínez foren 
realitzats ja ben entrât el segle actual.

Del colomar, sembla força important 
com anirem veient, se’n digué més tard, 
possiblement pel pas de les propietats dels 
Botet als Feu, Colomar d ’En Feu, corn ens 
esmenten diversos documents ja a inicis del 
segle XVII; curiosament en aquests mateixos 
temps apareix força sovint esmenat no ja 
corn a Colomer sino com a Torre d’En Feu 
i, més tard, a darreries del segle XVIII, corn 
a Torre d ’En Casali.

És molt probable que Fantic Colomar i 
la Torre siguin la mateixa cosa i no altra cosa 
que la Torre que donà Hoc a Facord que ens 
ve recollit en FOrdinació del 22 de juliol de 
1561 : “Que sia adobada del millor modo que 
estigui bé aquella Torre la quai és en la 
muralla de Sabadell vora el Portai anomenat

de Terrassa el quai de present está tancat. La 
quai Torra está al cantó de la muralla; i 
aquella estigui adobada per obs per a tenir 
conseil, i aquell han tingut per les eres i 
altres llocs no honets per a semblants actes’’.

El text d ’aquesta Ordinació ens porta a 
un nou Hoc d ’aquells voltants: el Portai de 
Terrassa.

Ja el document que hem vist, del 1413, 
ens parla del carrer d ’En Botet situant-lo 
“prop del Portal de Terrassa’’; i una 
escriptura de 1498 diu: “carrer d ’En Botet, 
que va al Portai de Terrassa”. I no sols el

Plànols de Sabadell.
S.XV segons Carreras en 
"Elements d'història de Sabadell"
S.XVI segons Bosch en el 
manuscrit dels "Anales".
Curiosament, mentre Carreras 
(S.XV) indica el Portai de 
Terrassa (5), Bosch (S.XVI) 
no ho fa.

Portai era a prop sinó que a voltes prenia el 
mateix nom que el carrer: “Portai d ’En Botet 
O de Terrassa”, diu un document de 1423.

No és fácil situar exactament on era el 
Portai de Terrassa; sembla, però, que estava 
a Factual carrer de Sant Antoni i ben aprop 
del també actual carrer de Jesús.

La creixença de la vila per terres de la 
Barrumera, actual carrer de Gràcia, 
especialment a darreries del segle XVI, van 
fer que Fantic Portai de FEstudi, a Fen- 
troncament dels carrers de Gràcia i de la 
Rosa, fos traslladat bon troç més amunt del 
carrer de Gràcia; amb motiu d’aquest trasllat 
deixà possiblement d ’utilitzar-se Fantic 
Portai de Terrassa. Recordem que en el 
document de 1561 que ja hem vist hi consta: 
“el Portal anomenat de Terrassa, el qual de 
present està tancat”.

Dos altres noms amb els quais era 
conegut també el carrer d’En Botet són el de 
carrer de Na Burguesa i el de els Scasots.

El carrer de Na Burguesa sembla que era 
sois el que avui és “cui de sac” del carrer 
Jesús, que abans, però, tenia sorrida a la 
plaça Major per Fanomenada Volta d ’En 
TuruH. Una (>dinació de 22 d’abril de 1571 
ja ens parla d ’una “volta en el carrer que va 
de la plaça als Scasots”; i una escriptura de 
1730 ens en fixa el propietari en aquell
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moment: “la casa d ’En Tumll, en el carierò 
que va de la plaça als Scasots”. I Bosch i 
Cardellach, en els “Anales”, ens ho 
confirma: “ 1712 - Se mandó dar por 
establecimiento la Volta dicha de casa Turull 
en la Plaza Mayor, abriendo una puerta en 
ella... y salia dicha Volta a lo que llamaban 
els Scasots”.

Hi ha, però, una ben complicada barreja 
de noms. Mentre un document de 1589 ens 
parla de “el carrer anomenat d’En Botet o 
dels Scasots”, un altre de 1599 ens diu: “en 
el carrer dit de Na Burguesa o els Scasots”. 
L’existència d ’aquests casalots (Scasots els 
anomena sempre tota la documentació vista) 
ens ve confirmada per una escriptura de 
1510 que parla d’un “hort en la vila de 
Sabadell, que abans eren cases, en el Hoc 
anomenat el Colomer d’En Botet o el Portal 
de Terrassa”.

I un altre nom, aquest més tardà, és el de 
carrer d’En Feu; és en un document de 1704 
que el trobem: “els casots, anomenats ara 
carrer d ’En Feu”.

Una altra duplicitat de carrers amb el 
mateix nom ens ve donada per Botet- 
Manresa; mentre en un capbreu de Galzeran 
Marquer, de 1446, ens vénen ben 
diferenciats: “en el carrer major dit de 
Manresa” i “en el carrer dit d’En Botet, prop 
del Portal de Terrassa”, un altre document, 
de 1561, ens parla del “carrer d’En Botet i 
ara de Manresa”.

Miquel Carreras en els seus “Elements 
d’Història de Sabadell “ diu que durant el 
segle XV “el carrer d ’En Botet començà a 
dir-se de Manresa i el nom primitiu passava 
a designar Tactual carrer de Jesús”. Es 
possible que fos aixi, però potser aquest 
canvi de nom es produi abans del segle XV, 
ja que un document de 1383 diu: “en el 
carrer anomenat de Manresa o Cap sa vila”.

Altre Hoc, ben déterminât, en aquest 
paratge fou el que es conegué amb el nom de 
Quatre Cantons. Es comencen a trobar 
referències amb aquest nom a darreries del 
segle XVIII. Els Quatre Cantons no eren 
més que Tencreuament dels actuals carrers 
Jesús i Sant Antoni. Cal recordar que el que 
avui és passatge cobert entre el Passeig 
Manresa i carrer Jesús era, fins que 
s’eixemplà el passeig Manresa, carrer obert 
i continuació del de Sant Antoni.

L’existència d’aquests Quatre Cantons 
ens fa creure que en el segle XVIII s’havia 
obert ja el carrer Sant Antoni, inexistent fins 
aleshores. Bosch i Cardellach ens ho recorda 
en els seus “Anales” al dir-nos: “ 1712 - 
Entonces no estaba edificada la calle de Sant 
Antonio”. I un document de 1728 ens parla 
de “Thort d ’En Feu, a migdia amb el nou 
carrer de Sant Antoni”; novetat que ens 
confirmen uns altres papers de 1729: “en el 
carrer dels Scasots, a migdia amb el nou 
carrer de Sant Antoni”.

GALERIA VIVES

OBJECTES DE REGAL

ESPIRALL, 2 - CANTONADA SANT PAU 

TELÈFON 725 55 58 
SABADELL

MUTUA
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Mutua Patronal 
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Aportacions a la historia de la ciutat

Dues obres de Josep Torrella, memorialista
per Joan Ripoll

D arrerament, Josep Torrella no sols 
se’ns mostra com un autor prolific, sino 
com un autor polifacètic que afegeix ais 
générés que havia conreat habitualment 
una nova faceta d’especial seducció. Ha- 
viem conegut el Torrella periodista, el cri
tic de teatre i cinema, Fautor teatral, el 
narrador, però heus aquí que, d’un temps 
ençà, coneixem el Torrella memorialista, 
cultivador, dones, d’un gènere de velia i 
sàvia tradició literaria; a les seves obres 
‘‘Una historia de Sabadell per a tots” i 
‘‘Amb la ciutat a l’hora del record”, s’hi 
afegeixen ara dues monografies puntuáis: 
“Vida teatral sabadellenca” i “Els 70 
anys de la Mutua”, ambdós Ilibres publi- 
cats recentment a la Biblioteca Quadem.

blemática en Tevolució social i política 
del país.

D’una manera sintètica, però no pas 
feixuga, sino prou amena perqué Tabun- 
dància de dades i referències no ofeguin 
l’expressió escrita, Torrella passa revista 
al fenomem teatral des dels seus origens 
remots fins ara. Fou, en efecte, Tany 1623 
(en piena època de Lope de Vega, dones) 
quan es registrà l’existència d’un primer 
quadre escènic a Sabadell, si bé no és fins 
al 1839 que es comptà amb el primer tea
tre de debó, el “teatre públic de la vila”, 
just on després s’aixecaria el Teatre Prin
cipal. Arrencant d’aquests precedents, la 
història continua amb els teatres Campos, 
Cervantes i Euterpe, i sorgeixen les pri-

ràndula”, els quadres escènics parro
qu ia l, el nou teatre La Farándula, els 
anys d’esplendor de “Palestra”, les inicia- 
tives d’altres entitats (Caixa d’Estalvis, 
Acadèmia de Belles Arts, etc.)... Una 
història prou rica que Fautor desenvolupa 
d’una manera fluida i que quan es con
templa en perspectiva palesa la densitat 
cultural d’una ciutat al llarg del temps.

Una tasca assistencial meritòria
La tasca del memorialista, però, no és 

tan sols d’enumerar fets, sino de saber si- 
tuar-los en el conjunt del teixit social en el 
qual es donen, i saber-los interpretar de 
manera justa. D’això n’és una mostra 
exemplar Faltre llibre que publica Torre-

L’evolució del teatre
Estudios del tema ja de 

temps, Torrella havia avançât fa 
uns anys un esbós del que fou la 
historia del teatre a Sabadell 
amb el contingut d’una ponèneia llegida a 
la Fundado Bosch i Cardellach que cóm
prenla dels origens fins al 1936; ara, en 
Focasió feliç de presentar-se una iniciati
va tan ambiciosa com la de la inaugurado 
del Teatre del Sol, els seus promoters in
vitaren Fautor a completar aquella tasca, i 
fruit del suggeriment és aquest llibre que 
perllonga la historia fins a 1975, data em-

l i l@ l i l l lS t r R © a
CINE FOTO '

Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

Josep Torrella signant un dels seus llibres. (Foto: Farran)

meres agrupacions dramátiques estables i 
els primers espectacles d’interés, fins Fes- 
clat deis “Amies del Teatre” els anys 30, 
esdevinguts els “Amigos del Teatro” a 
Facabament de la guerra; seguiría l’esdat 
de les formacions de teatre amateur (Cu- 
nillé-Cabané, “El Ciervo”, el Centre Sa- 
badellés, etc.), el prodigi -únic a Espanya, 
ressalta Fautor- de la “Joventut de la Fa-

M O N1STRO L
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL
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lia, quan passa revista ais se- 
tanta anys de la “Mùtua Saba
dellenca d’Accidents del Tre- 
ball i de Maladies” de Saba
dell, més coneguda, simple

ment, corn la Mutua. Una institució bene
mèrita, ben arrelada a la societat sabade
llenca, la història de la qual mereixia més 
que una simple cronologia: calia reflectir 
el clima social que la feu possible i inter
pretar i matisar els conflictes que conegué 
en certes époques; destacar el paper que 
hi jugaren els seus homes; configurar, en 
fi, la missió i el Hoc que correspon a una 
obra social d’aquesta envergadura, que - 
no s’ha d’oblidar- ha condicionat la vida 
laboral, sanitària i empresarial de la ciutat 
gairebé al llarg de tot el que portem de 
segle.

Nascuda a les darreries de F any 1916 
per iniciativa del metge Emili Moragas, la 
primera gestió de la Mutua fou conflicti
va, tant pel tarannà d’alguns dels seus ho
mes corn pel recel que despertarla enfront 
Fassistèneia municipal establerta, per no
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citar, més endavant -al temps de la dicta
dura-, la intromissió governativa a les en- 
titats, i altres episodis. D’una manera pun
tual, Fautor explica i documenta aquests i 
altres fets, que després postil.la amb unes 
“reflexions subjectives”, que jo diria que 
no alteren el sentit de la historia, sino que 
subratllen, precisament, la seva objectivi- 
tat.

Corn en el llibre anterior, Fadveniment 
de la guerra civil marca una cesura i esta- 
bleix el limit de les dues parts en qué es 
divideix Fobra. S’exposen ordenadament 
els preliminars; la creado de Fentitat, els 
enfrontaments interns i extems; les inci- 
dències dels canvis politics: dictadura, 
república, sindicats obrers; Fobertura de 
la clinica al serve! de la ciutat, el gran rep
te de la Seguretat Social, els successius 
engrandiments de Fedifici; la instaurado 
del serve! de prevenció d’accidents; la 
creado de la clinica Santa Fe i la seva 
posterior saturació; el desenvolupament 
de Fassegurança lliure; la creado del 
Consorci Hospitalari, fins la situado de la 
Mutua, avui. Especial mencio mereixen 
els capitols dedicats a explicar la seriosa 
labor cientifica: el Centre de Cirurgia Ex
perimental; la tasca singular en la preven
ció d ’accidents; el Centre d ’Orientació 
Diagnòstica; la creado dels departaments 
d ’obstetricia i ginecologia, medecina in
terna, microcirurgia, etc.; així com la tas
ca docent desenvolupada i la postura ètica 
davant de temes médics conflictius.

Aquesta história és interpretada, així 
mateix, a la llum d’esdeveniments extra- 
ordinaris, com foren la migració massiva 
del decenni dels cinquanta, els efecte's de 
la penùria de la postguerra sobre certes 
malades, o les catastrófiques conseqüèn- 
cies de les riuades de Fany 1962 -entre al
tres-, episodis que configuren un rerafons 
sociolôgic que no escapa a Fatenció de 
Fautor, que basteix albora una visió del 
Sabadell contemporani. El llibre conté, en 
resum, fets i figures, dades i interpreta- 
cions, però, per sobre de tot, cal ressaltar 
F aportado sòcio-històrica que representa, 
últim sentit que el memorialista auténtic 
confereix a una obra.

Cal remarcar, finalment, la bella i sò
bria factura de Fedició d’ambdós Ilibres; 
la “Vida teatral sabadellenca” presenta 
una portada brillant, deguda al bon fer de 
Ricard Calvo Duran; mentre que la de 
“Els 70 anys de la Mùtua” compta amb 
una elegant composició sobre el logotip 
de Vila Arrufat deguda a Jaume Torrella i 
Ibáñez.

□ GALERIA DART
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Un matí en el claustre
perJ.C. ijau m e Merendé

D 'es de fa una bona fila de diumenges 
matinals, en el Claustre del Monestir de 
Sant Cugat del Vallès s’hi reuneix un 
grup de pintors que anirem descobrint.

El Hoc no cal pas descriure’l perqué 
qui més qui menys s’hi haurà embadalit 
passejant entre les mil.lenàries pedres del 
més bell romànic. El s xiprers i els taron- 
gers acompanyen plàcidament el silenci 
d’aquest Hoc que serva una Hum matisa- 
da, especialissima, que sap agrair tôt pin
tor que vol plasmar-lo. L’aigua del brolla
dor bescanvia rumors subtils, quasi se
crets.

Aquest mati hom veu, aci i allà, alguns 
cavallets davant dels quais hi ha el pintor 
que comença a aplicar color a les teles. 
Entre élis enllaça l’inefable Jaume Merca- 
dé, amb el seu capell número equis, que 
en absèneia de Lluis Molins de Mur, va 
observant el que fa un i l’altre.

M’ha presentat en Pep Blanes, que ja 
forma pari del mateix claustre. Es un ar
tista que dibuixa com els àngels i dialoga 
amb les pedres, amb els capitells i amb 
l’ocellam que s’arrecera entre el fullatge.

En Pep Blanes es passa hores i hores, 
al Harg de tot l’any, dibuixant minuciosa- 
ment cada fulla i cada milèssima de matè
ria que comforma cada pedra. Amb un 
tra9 preciosista, miniaturista. En cada di- 
buix seu, quan el dona per acabat, hi hau
rà passat unes dues centes hores... Hores 
Hargues, Harguíssimes... Será, però, que 
eli no ho nota, perqué en el claustre sem-, 
bla talment que el temps no compti. Es 
per la Hum que es fa i es desfá, que obliga 
a plegar els estris i apa, adéu! fins demá, 
si Déu voi... I així, temps sobre temps, 
que no compta ni tampoc voi comptar.

Mentre escoltàvem la seva conversa 
alli^onadora s’ha apropat una imponent 
figura: Rodolf Hasler, que és tot un artista 
de dalt a baix (que no és dir poc!). Ence- 
tem nova conversa. En poc temps ens 
conta, en síntesis, la mar de coses subs- 
tancioses, reflexives, assenyades. Ha vol- 
tat molt de món i sap com gira. Eli, com a 
bon suís, és precís, rigorós. Encanta oir-lo 
parlar un castellá docte, descriptiu. Per al
tra part, enten el catalá de pe a pa.

M’he pro més que algún dia, no a mas
sa tardar, parlaré d’ell i de la seva obra i 
de la doble humanitat d’aquest extrordina- 
ri personatge.

En acomiadar-nos la meva má s’ha 
perdut dins la seva, grossa, ampia, ferma, 
cálida... Amicai. (Un gran tipus, aquest 
Rodolf !).

Tomem amb el Josep Blanes. Eli ha 
escrit “Pedra i ploma. Confidéncies al 
claustre de Sant Cugat del Vallés”. Es bo 
de Hegir, i d’admirar els seus acurats di- 
buixos, que són una veritable joia. En 
Blanes posseeix quatre Hicenciatures i ara 
no “viu” de cap d’elles. Es editor i dibui
xa. I dibuixa com els àngels!... Que ja ho 
he dit abans? Val repetir-ho.

L’Oller, el Pérez Castel, el Blasco, el 
Salanguera, el jove Valentines i una pare- 
Ha de joves més i la Rosita, de la “Revi
ra”, segueixen pintant... I alguns visitants 
del claustre, es paren a contemplar Hurs 
obres.

I l’aigua del sortidor segueix rumore- 
jant.

I els ocells xisclejant.
I les pedres i les Hosses parlen.
I entre tot, però, impera el silenci -un

si.snci monacal- i tot fa pensar que d’un 
momeo: a .’altre els veils monjos aparei- 
xeran, silenciosos, taln'.ent com ombres de 
l ’ahir...

□
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Art Romànic

De paviments i mosaics
per Ramon Vail i Rimblas

bé el sòl de la majoria d’esglésies ro- 
màniques estava format per una simple 
capa de morter, imitant en certa manera el 
picadís roma, o bé per un enllosat. de pe- 
dra, i fins i tot sense res, només amb la 
terra batuda, s’han trobat restes de pavi
ments més nobles, com poden ser els de 
códols formant uns dibuixos géométries, i 
encara més ries com son els formats per

Sant Pere de Terrassa. 

véritables mosaics.
El mosaic de tradició romana s’anà 

perdent en el decurs del temps. Això de 
l’existència arreu de paviments de mosaic 
formats per les petites peces denominades 
tesel.les (d’aqui el nom à'opus tessella- 
tum amb què es coneixen aquests mo
saics) es passà a la seva quasi total desa- 
paricié. Tots haurem vist, a un Hoc o al
tre, mosaics romans col.locats formant 
paviment; si més no recordem el conegut 
Neptù que, procèdent d’Arraona, es guar
da al nostre Museu d’Histôria de Saba
dell.

Monestir de Ripoll.

Durant la baixa romanitat es conservà 
la tradició musivària. I així en les esglé- 
sies d’època visigòtica que ens han arribat 
veiem que no era estrany tenir-hi mosaics, 
bé en tot el paviment, bé en llocs concrets 
del sòl, com pot ser sobre els sépulcres 
formant-ne la lauda. Recordem, perqué 
tots els hem vist, els mosaics que hi ha 
just al davant de l'església de Santa Maria 
de Terrassa, a l’aire Iliure; i que correspo- 
nen a un edifici tardo-romà d’època visi
goda anterior a Tactual.

Com que en bastants llocs els temples 
es hastien sobre cases romanes, els amos 
de les quais s’havien convertit al cristia- 
nisme, és també corrent Táprofitament 
d’un paviment de mosaic pre-existent pel 
sòl del nou tempie. Aixi sembla que passà 
a la desapareguda església de Sant Miquel 
de Barcelona (situada al Hoc on ara hi ha 
la plaça de Sant Miquel) tot i que la temà
tica del mosaic no era pas, com és lògic, 
cristiana.

La tècnica del mosaic s’anà extingint a 
Occident, no a TOrient, on els mosaics bi- 
zantins (que donaren Hoc a les nostres 
pintures murals fetes per imitar-los) conti- 
nuaven magnificents. Amb tot, en alguns 
Hocs s’han trobat mosaics de tesel.les exe- 
cutats als voltants de Tany mil. D’aquests, 
probablement de començaments del segle 
Xlé, és el mosaic conservât al presbiteri 
de l’església de Sant Pere de Terrassa: 
una part és autèntica i la resta, de fácil 
distinció, és moderna. Conserva encara

Catedral de Tarragona.
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restii romà, tot i la seva rudesa. Està fet 
amb opus tessellatum. La base del dibuix 
són unes creus envoltades altemadament 
per uns cercles i uns quadrats. A les vores 
del mosaic hi ha una ampia senefa que 
l’emmarca.

També era un mosaic de teseUes el 
que hi havia a Ripoll i que malauradament 
es perdé quasi del tot. Se’n féu però un 
dibuix i se’n conserven uns petits frag
ments; estava format per un conjunt de 
cercles que incloïen uns animals fantàs- 
tics; sota els cercles, com fent-los-hi so- 
port, hi havia dos grans dofins. La seva

Santa Maria d'Alaó.

execució és molt més grollera que el de 
Terrassa: no en va és cosa d’un segle més 
tardá, i per tant més allunyat del model 
tardo-romà, en el que s’inspiraven.

També del segle Xllè deuen ser uns 
mosaics fets no amb tesel.les sino amb 
opus sectile, aixô és amb trossos de pedra 
tallats segons dibuix i color. Ens referim a 
uns que hi ha a la cripta de la catedral de 
Vie, pràcticament monocolors, i uns al- 
tres, amb fort colorit, al presbiteri del mo- 
nestir d’Alaó, a Sop)eira. El tema decora- 
tiu d’ambdos és semblant; uns cercles 
concèntrics, amb una peça rodona al mig i 
unes corones circulars dividides en sec
tors pràcticament iguals que l’envolten.

Cripta de la Catedral de Vie.

Més tardà encara, del segle XlIIè evi- 
dentment, és un mosaic existent al presbi
teri de la catedral de Tarragona, sobre el 
quai es bastí el retaule del segle XVè, que 
en tapa una bona part, però que, en canvi, 
el data perfectament. Es un mosaic multi
color, també amb opus sectile, format per 
unes cintes entrellaçades que envolten uns 
cercles.

A l’església de Comellà del Confient 
hi ha un grao de marbre roig del país, de
corat amb unes incrustacions romboidales 
de color ocre: tot i que la seva datació és 
incerta, podría tractar-se també d’una obra 
romànica.

D’època incerta també són els pavi- 
ments de côdols col.locats formant dibui- 
xos géométries. Són corrents al Pallars, 
sobretot a la vali d’Aneu i a les adjacents, 
corn les de Cardós i Ferrera; n’hi ha tam
bé a la nau de la mateixa església d’Alaó 
que té al presbiteri el mosaic d’opus secti
le abans esmentat; i en molt altres llocs, el 
claustre de Sant Benet de Bages un d’ells. 
No tots aquests paviments de palets són 
romànics, Ja que la seva és una tècnica 
que no és típica d’un moment artistic, sinó 
que es perllonga en el temps; i que s’ha 
utilitzat i s’utilitza encara en molts altres 
usos, com poden ser la pavimentació de

Claustre de Sant Benet de Bages.

carrers i de camináis de jardins. Però al- 
guns d’aquells paviments que abans hem 
esmentat ben segur que corresponen a l’è
poca romànica.

□

Alfons XIII, 3-5 - Telèfon 725 85 33 - SABADELL
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ART des d*ara

II Biennal Vallès. Un bon reflex de la diversitat
per Montserrat Carné i Penalva

Presentació
S’encela avui aquest espai que, no per 

casualitat, el qualifico “ART des d’ara”. El 
perqué el podría trabar en el fi general que 
pretenc: intentar mostrar el que es fa ac- 
tualment en relació amb les Arts Plàstiques, 
ja sigui a casa nostra com a fora d’aquí, 
però des d’un punt de vista de qui intenta 
esbrinar “què és l’art”, des de dins i no de 
forma allunyada, mirant el passai però 
també el futur amb ulls d’aquest temps. De 
qui vol oblidar, també la divisió que ha 
existit sempre entre el comentarista-critic- 
espectador i l’artista.

Será un espai obert a la participació 
d’altres opinions i criteris; Ja que si no ens 
atrevim a discutir i, si cal, modificar les 
nostres idees, de què ens serveix, la cultu
ra? _________________

Diversitat i contrast serien, sens dubte, 
els qualificatius més idonis per a définir la II 
Biennal del Vallès que fins al 29 de gener ha 
estât exposada a la sala del Cercle Cultural 
de la Caixa de Pensions a Granollers. Cal dir 
que Sabadell s’hi ha fet present gràcies a 
diferents artistes. “Diversitat” en les pro
postes que s’han mostrat, i “contrast” per la 
poca homogeneïtat de les obres escollides. 
No és aquest un tret negatiu, ben al contrari; 
és un reflex fidel de la situado dels artistes 
més joves. Altra cosa seria discutir per què 
es produeix aquesta situació en l’Art del 
segle XX, però no és aquest el propòsit del 
present comentan.

La tria sobre els 97 participants ha estât 
feta per un jurat que mostra també les dife
rents opinions de la crítica del moment. Els 
noms de Glòria Bosch, Manel Clot, Caries 
H. Mor, Pilar Parcerisas i Rosa Queralt els 
veiem sovint a la premsa, tant pels sens 
escrits corn per altres activitats, però això sí, 
relacionades amb les arts plàstiques més 
actuals. És per aquest motiu que el seu 
veredicte -14 artistes seleccionats- el po- 
driem considerar un mirali de COM s’està 
pensant i veient l’Art -el més nou- aquí a 
Catalunya i des d’un punt de vista Jove, ja 
que la mitjana del jurat i dels mateixos 
artistes no sobrepassa la trentena d’anys.

Buscar el fil d’unió entre les diferents 
manifestacions que s’han vist a la Biennal 
és, potser, el primer dels meus propòsìts. 
M’és difícil trobar-hi la solució, ja que co
hesionar el disseny quasi perfecte de les 
joies de Susana Gomez amb les escultores, 
gravats, fotografíes i pintura de la resta 
d’artistes, entra ja dins del “qué” conside- 
rem que és l’Art. La reflexió començarà...

Mare. 1988

Es pot considerar Art una joia per si matei- 
xa, pel fet que és única i perfecta? Qué ens 
ha de manifestar una joia? O es confon Art 
amb l’objecte artistic? Cree que se l’ha 
portât aquí, a uns nivells d’objecte de “qua- 
litat” per incloure-la a la vida quotidiana. 
Però, no és aquest un deis propósits del 
disseny i no de l’Art?

El gravat ha estât molt ben représentât 
per Antònia Vilà, que amb la seguretat que 
li dóna la tècnica ens ha fet arribar uns espais 
de caire pictòric, on el misteri rau en la 
quotidianitat de les imatges, esborrades, 
abstractes, però properes.

Mon real que també hem vist reflectit de 
forma imaginaria i distorsionada en les 
mostres de fotografia, gràcies a una acurada 
manipulació dels mitjans tècnics propers a 
la plàstica pictórica. Aquest és el cas dels 
treballs de Francese Sanchez en els quais 
sobreposa diverses imatges véridiques 
(diapositives sobre paper) per a convertir
les en unes altres que poden existir en els

propis somnis. En un sentit diferent, però en 
el mateix camp artistic. Pep Busquet cerca, 
amb l’ajuda de la fotografia i la fotocòpia, 
l’encant poètic d’una forma volumètrica. 
Forma que repeteix incansablement amb 
lleugeres diferèneies: el tractament ds la 
llum. Una representado, cree, de la pròpia 
Visio ocular sempre en constant moviment.

Certament, aquesta mostra de la foto
grafia ens fa pensar que és Art tot alle que 
ens fa anar més enllà i possibilità veure més 
coses de les que han estât representades. Si, 
d’aixô es tracta.

En l’escultura els exemples son emrrar- 
cables dins una fase monumental, objectual 
i de recerca d’espais, molt en voga acttal- 
ment. El sabadellenc Antoni Marquès ens 
refà objectes impossibles de la consistèneia 
del metall i que queden closes en si rr.atei- 
xos de forma estàtica. Com espectadors 
anònims de la nostra societat industrial.

Molt diferent és la proposta de Joan R. 
Aromi que aconsegueix unes formes arqui-
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tectoniques de façana on els materials s’u- 
neixen relligats en un intent de monumen- 
talitzaciô. Un desig de localitzar espais im
menses totalment imaginaris. Corn els 
efectes teatrals que ens prépara Valenti 
Torres que es perden -és una llàstima- en el 
pro-pi intent per crear un muntatge del quai 
no s’entreven la significació.

Es Joan-Ignasi Ros que porta a les mans 
una major diversitat en la proposta escultó
rica, en què es barrejen materials tan diver
sos com son la fusta, la pedra i el ferro. Tots 
ells, elements primaris que donen consis- 
tència a cada peça, en que queda reflectida 
la història mecánica i més humana dels ob
jectes. Les qualitats dels materials servei- 
xen i son l’expressio pròpia de l’artista.

En la pintura és on trobem més sorpreses 
i contrastos. Una d’elles, representada pel 
sabadellenc Oriol Vilapuig, intenta -en va- 
retrobar un “fer” clàssic i académie ja mort 
i superat, però amb una gosadia i una tècnica 
que li reconec. Retrobar unes “maneres” 
d’altres moviments, per anar on?

L’altra sorpresa la trobem en els quadres 
del també sabadellenc Isidre Manils, que tot 
negant la qualitat de “pintura” ais seus 
quadres, aconsegueix fer-nos present una 
repetido impersonal i quasi mecánica de la 
línia i la taca, de les quais s’entrevea la fi, la 
negado, allí on la pintura diuen que ha mort 
gràcies a la rao. Les seves obres, i això és 
intéressant, son fruit d’un procès molt pen
sât on potser la passió resta amagada.

Es en els altres pintors on veiem present 
el plaer per la pintura, pel color i per la 
matèria, tots ells amb grans formats que 
intenten impregnar de forma globalitzadora 
a l’espectador. Nati Ayala ens ambienta 
dins un mon poètic amb referèneies simbo- 
listes. Josep Madaula (també de Sabadell) 
centra els seus estudis en els espais interiors 
on busca ais personatges. Estil agosarat en 
una recerca d’un llenguatge que pot anar 
més enllà. Ricard Diaz està dins una mane- 
ra-de-dir personal que vol quedar fora de tot 
estil conegut i que vol fer present situacions 
personals dures, totalment quotidianes, 
encara que se li escapi de les mans el domini 
del quadre.

Finalment cal mencionar les pintores de 
gran format de Gabriel Verderi, que amb 
l’ùs délibérât de la matèria construeix unes 
formes estàtiques i majestuoses on el temps 
queda représentât: és l’instant evocador 
aturat a la tela que transmet un procès pictò- 
ric laboriós i sensible.

Complau veure com en el Vallès, tan 
petit com és, hi ha tantes propostes plàsti- 
ques i d’estils tan diferents. Fet, aquest, que 
fa creure en el futur, encara que serà el 
temps, al marge de les nostres opinions, que 
farà la darrera tria.

□

Una Pira Internacional d^Art Contemporani a Madrid

Una conversa sobre ARCO 89
per Montse Carné i Miriam Otegui

Montse Carné.- Qué? Qué 
m’expliques de TARGO d ’a- 
quest any? Diuen que el nivell 
ha estât més alt que altres ve- 
gades.

M iriam  Otegui.- Sí, és
ceri, però s’ha de saber enten
dre la frase. El nivell ha estât 
més ait, però no per la qualitat 
individual de cada autor o per 
r  esmerada preocupació de 
cada galeria, sino per la idea 
generai que transmeten tots 
ells en conjunt.

M.C.- A quina idea general 
et refereixes? A la creado d’un 
art nou, d’un nou moviment?

M.O.- No, precisament a 
tot el contrari; a la permissivi- 
tat que s’observa en aquest 
moment respecte a la pintura, 
per exemple; a la “llibertat 
d’ expressió” amb qué els “jo- 
ves” artistes están treballant.
Es pot veure, aixi, a Arco, tant 
una obra amb accents simbo- 
listes i en la línia de Puvis de 
Chavannes com una recupera- 
ció romàntica o un expressio- 
nisme abstráete deis més inten
sos. Tot sembla tenir-hi cabuda.

M.C.- Bé, la idea pot semblar suggè
rent, intéressant i fins i tot positiva, però, 
per altra banda, sento molt endins un 
“caos”, una falta de serietat, tant en els 
moviments que cerquen nous llenguatges 
(tècniques mixtes, contraposició de mate
rials) com en els que intenten recuperar 
un classicisme o una figuració amb toes 
“modems”. Perqué el que trobo a faltar, 
sobretot, és la IDEA, la SIGNIFICACIÓ 
que TArt ha de tenir. Si no, de qué ens 
serveix tanta i tanta obra?

M.O.- Respecte a la significado tens 
raó, però ¿no et faria més por que tornés 
a repetirse el d’ anys anteriors i fos tot 
una mena de “pintura de moda”, de “bo- 
geria” generalitzada que aspira a fer l’o- 
bra més estranya i estrafolária, encara 
que menys sentida? ¿Quefos tot un cridar 
l’atenció únicament? Pensa que una Eira 
d’Art actualment ja no és una exposició 
d’un Saló francés del segle passât (uns 
quants, elegits, que porten una vida sem
blant). Avui -i això ha passât ja a ARCO- 
una fira d’Art és una concentrado on hi 
va gent de tot tipus, de diversa formació i 
diverses ideologies i hàbits. ¿No et sem

bla, dones, lògic que les respostes artisti
ques siguin també diverses?

M.C.- D’acord, però a Arco es veuen 
molts artistes ja consagrats i això potser 
ens fa pensar que el concepte que es té 
d ’Arco corn una manifestació de tot el 
que és “nou”, és equivocat. Quan el que 
passa és que s’exposa TART ACCEP
TAT, quasi oficial. ¿Es això el que hem 
d’entendre que és TArt contemporani o 
n’hi ha algún “altre” ignorât i en pie pro
cès?

M.O.- El que està dar és que Arco no 
deixa en cap moment de ser fira i mercat. 
Des d’aquest punt de vista es comprèn 
r  interés de les Galeries per vendre -i no 
és fácil vendre la obra d’un “princi- 
piant”- però cal agraïr la feina de moites 
d’elles de mostrar pintura d’ara, i potser 
no tan coneguda ni reconeguda, encara 
que el seu incentiu no sigui el mateix que 
el deis observadors visitants.

M.C.- Es una pena veure que el que 
mou TArt i aconsegueix provocar grans 
concentracions artistiques sigui precisa
ment el diner i no les idees.

M.O.- Certament...
□
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Estampes montserratines

La Plaça de Catalunya
per Manuel Forasté

jL ja  Plaça de Catalunya situada al bell 
mig de Barcelona i dotada de grans pro- 
porcions és el nucli d’unió entre la ciutat 
vella i la ciutat nova.

La seva formació va ésser quasi es- 
pontánia, ja que aparegué en un camp fora 
muralles que quedava sense urbanitzar.

El Pía Cerdá del 1885 que va resoldre 
l’Eixample de Barcelona no va tenir en 
compte la situado actual de la Plaça de 
Catalunya i encara que el seu PLa fou ac
ceptât, només ho fou parcialment, ja que 
en la part referent a la plaça es va seguir 
el Pía Rovira del 1859 el quai va preveure 
que seria el punt d’unió de les principals 
vies de comunicació de Barcelona, amb 
grans avingudes en diagonal i amb una 
petita plaça al bell mig de la cruïlla.

La segona reforma de la Plaça es du- 
gué a terme l’any 1922 amb el primer pro- 
jecte d’en Puig i Cadafalch, modificat so
bre la marxa pel pla de l’arquitecte Fran- 
cesc de P. Nebot, que tampoc no es va dur 
a terme. Finalment fou acceptai el disseny 
de l’arquitecte Joaquin Llansó que ens va 
donar aquesta bonica realització de Tac
tual plaça amb Tencert de la seva infraes
tructura subterrània i dels details arqui- 
tectônics que Tenvolten.

A fi d’embellir el recinte i donat que 
Catalunya és terra d’artistes es van convo
car els millors escultors de T época i aixi 
entre els modernistes corn en Llimona, 
TArnau o en Gargallo, els noucentistes 
corn Clarà, Casanovas, Borrell o Marés i 
els de les altres tendències corn en Monjo, 
en Nicolau, L’Oslé o en Viladomat varen 
dotar la plaça de Catalunya d’un verdader 
museu escultôric.

En una de les figures, obra d’Eusebi 
Amau, hi trobem Tal.legoria de “La Tra- 
dició Catalana” que está representada per 
un ancià que sosté en els sens braços la Fe 
del poblé. Aquesta Fe está simbolitzada 
per una petita imatge de la Mare de Déu 
de Montserrat. L’escultura és tota de 
bronze i la Verge, té la particularitat que
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ja  no porta els vestits 
postissos en un intent 
modern de revaloritzar 
la talla romànica de la 
nostra Mare de Déu.

En Tèpoca en qué 
es va realitzar Tescultura 
era molt normal el seu 
símbol religiös i, encara 
més encertat, que fos 
emblema de la fe de Ca
talunya la seva venerada 
Patrona.

La Plaça de Cata
lunya, que ja funcionava 
com a centre important 
de comunicacions, es va 
convertir en el nucli cul
tural i politic de Barcelo
na, reunint al seu entom 
els cafés, restaurants i 
teatres que donaren al 
recinte una gran preemi- 
néncia social.

En aquells moments 
ningú no suspitava les 
greus vicissituds que ens 
esperaven més endavant.

Efectivament, vin- 
gué la Guerra Civil del 
1936. El Govern donava 
armes als militants sindi- 
calistes, donant resposta 
a la revolució social que 
va provocar el conflicte i sufocant amb la 
seva intervenció Tintent dels insurrectes.

Els revolucionaris, triomfadors de 
Talçament militar, van arribar al poder 
sense que la Generalität hi pogués interve
nir i llavors es va provocar el desordre. Es 
varen obrir les presons i els grups de mili- 
cians varen incendiar les esglésies i els 
convents i varen donar mort a tothom qui 
era del partit contrari o simplement pel fet 
de ser catòlic. Entre ells van morir vint i 
tres monjos de Montserrat, incloent-hi el 
malaguanyat compositor sabadellenc An
gel Rodamilans.

Es varen canviar els noms dels ca- 
rrers i deis pobles que duien el nom d’un 
sant i es van destruir tots els sfmbols reli
giosos de la nostra terra.

El cas curió s i el motiu d’aquest arti
cle, ens dóna la situació de la nostra Ver
ge de Montserrat encimbellada als braços 
d’una estàtua, símbol de la nostra tradició, 
en un Hoc tan cèntric com és la Plaça de 
Catalunya i en piena Revolució.

La Verge es va passar, tots tres anys 
de guerra, mirant des del seu pedestal el 
penós tragi de la ciutat i la seva gent sense 
que ningú no s’adonés de la seva presèn- 
cia, ni ningú no fes cas de la seva imatge, 
en uns moments de tants aldarulls i de 
tanta irreverència religiosa.

I encara hi és, mig amagada per una 
arbreda i en el seu Hoc original, gairebé 
enfront de les actuals galeries comerciáis 
de “El Corte Inglés”.

□

■POTïïseae
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
SABADELL
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Qué hi ha de ho?
per Montserrat Carné i Penalva

A Sabadell: Pessoa, Lisboa i 
Xavier Terol

Amb motiu del Centenari del naixement 
de l’escriptor Femando Pessoa (1888-1988) 
i formant part de tot un seguit d ’activitats, 
s’ha présentât a la Sala de Belles Arts, una 
exposició fotogràfica d’en Xavier Terol que 
ens ha volgut fer present un itinerari utopie 
-per la versemblança- entre Sabadell, Alcoi 
i aquella ciutat en la que Pessoa va pensar i 
escriure tant: Lisboa.

Les fotografíes que hem vist están fetes, 
una a una, amb la sabiduría d ’un mirar 
sensible, que amb I’ajut de la tècnica, ens 
saben mostrar el regust de la Lisboa de 
sempre, de la seva gent i del seu viure. Que 
lent que passa el temps! “La vida -ens diu 
Pessoa- és corn una ombra que passa per 
sobre d ’un riu’’. Les imatges ens fan veure 
aquest dur i trist caminar de les gents 
senzilles. També les seves alegries i 
sofriments. Sentim Pessoa: “un cansament 
d’existir, de ser, sols de ser...’’.

Misèria, joia, simplicitat i plenitud. Ho 
veiem reflectit dins el tractament del contrast 
de blancs i negres, de grisos i matisos, de 
masses, buits i diagonals, en aqüestes 
fotografíes on el color no calia. I semblen 
que s’hagin escapat, totes elles, dels fulls 
dels nombrosos llibres del gran Fernando 
Pessoa. La seva ploma Them sentida 
germana d ’una eina més propera: la cámara 
fotogràfica d’en Xavier Terol. I n’hem sortit 
contents.

A Barcelona: Marià Fortuny
En el Centre Cultural de la Caixa de 

Pensions (Passeig de Sant Joan) s’exposa des 
del 19 de gener fins el 12 de març, una 
mostra antològica de Marià Fortuny, un 
exponent de la pintura del segle XIX a 
Catalunya. En ella s’hi reflecteix la seva 
trajectòria des dels treballs de joventut 
(d’ordre més académie) fins arribar a les 
darreres époques, en les quais va aconseguir 
un traç més lliure i espontani, un estil germà
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d’un moviment, en aquell temps, encara 
tendre: l ’impressionisme. La polèmica ha 
començat davant d’aquesta qualificaciô. Aixi 
dones, la visita a 1’exposició, potser, ens 
treurà de dubtes.

A Paris: Paul Gauguin
Del 14 de gener fins el 24 d’abril en el 

Grain Palais es pot visitar una exposició 
“geganf ’ retrospectiva de quasi 300 obres 
d ’aquest artista, i que ja s’ha présentât a 
Washington i Chicago. Pintures, obra 
gràfica, ceràmiques i escultures que mostren 
les étapes d ’un artista que va mancar de

i r  .

França -el seu país- cridat per l ’atracció de 
nous temes i per les tonalitats que va 
descubrir en les terres dels Mars del Sur. 
Exotisme, foc i emoció que, malgrat la 
polèmica, van lligades al carácter pictòric de 
Gauguin. Artista considérât corn un dels 
pares de la pintura de la modemitat que va 
ajudar a canviar el concepte que fins 
aleshores es tenia de “quadre”: de ser una 
representació de la realitat passarla a con- 
vertir-se en una superficie plana amb uns 
espais de color dictats per un nou ordre: “la 
passió per la pintura”.

□
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"Oliver, el noi de l’orfenat'*, una producció escénica sorprenent
per Josep Torrella i Pineda

C ^ u in z e  vegades es va representar 
aquesta obra a la Creu Alta, a teatre pie, 
des de final d’octubre fins a les vigílies de 
Nadal. 1 encara s’bagué de retirar de pro
grama per donar pas ais tradicionals Pas- 
torets. Perqué estem parlant del Centre de 
Sant Vicenç, amb un escenari de teatre 
parroquial on ningú no hauria pogut pre- 
veure un muntatge de tanta complexitat 
com el d’aquest melodrama musical “Oli
ver, el noi de l’orfenat”, que és com una 
mena de revista espectacular, només que 
en clau de punyent melodrama.

L’obra literária matriu és la novel.la 
“Les aventures d’Oliver Twist” , de Char
les Dickens, amb la qual el cinema va 
crear un deis seus grans musicals en la lí- 
nia de “West Side Story”, “My fair lady” 
o “El violinista en el tejado”, bé que amb 
un elevat percentatge de mérit sobre 
aquells per tractar-se d’un tema essencial- 
ment fulletonesc, amb la seva cárrega so
ciològica, l’ambientació dépriment i el 
contrast de cinisme-tendresa que sorgiren 
de la ploma genial del famós narrador 
vuitcentista anglés.

I si l’audàcia i els mitjans deis estudis 
hollywoodencs van fer el miracle cinema- 
tográfic, el grup de teatre del Centre de 
Sant Vicenç n’ha fet uns altresì el de 
constrényer els espais prácticament ilimi- 
tats deis estudis de cinema a les dimen
sions esquifides d’un escenari de barriada, 
el reduir a un punt de mira unie les infini
tes possibilitats de moviment de les cáme- 
res, i el de carregar damunt les febles es- 
patlles d’un elenc d’aficionats -amb prop 
d’un centenar de nens i nenes entre ells- 
tota la capacitar professional de les fábri- 
ques de somnis nordamericanes.

El mérit d’una producció d’aquesta en
vergadura és força repartit, òbviament. Es 
fa difícil de destacar-ne en primer pia una 
personalitat determinada. Hi ha unes tas
ques preliminars, damunt del paper. Una 
d’elles, el suport indispensable per bastir- 
hi tota la resta, és l’adaptació dramática

SABADELL
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Elenc i escenari al complet. Una de les escenes musicals. (Foto de A. Zapata)

de l’obra de Dickens -desenvolupament 
de Tacciò i diàlegs- a càrrec de Joan de la 
Creu Ballester, autor molt experimentar 
en la vessant del teatre per a publies in- 
fantils i adolescents. Antoni Martínez va 
traduir la lletra de les cançons que son 
moites i llargues, i Pere Ros en va com
pletar Tadaptació a la partitura. Aleshores 
ve la posada en marxa. Una col.laboració 
decisiva va ser, en aquest terreny, la de 
Ferran Morgui dissenyant Tespai escénic, 
amb la col.laboració executiva de Josep 
Castilla; espai amb el qual es pot dir que 
va fer-se a perita escala una versió nova 
de la multiplicació deis pans i deis peixos. 
En efecte, s’aprofità altura a tres nivells i 
van ser habilitats espais anteriors a la 
boca de Tescenari, per damunt i pels cos- 
tats. Sense mutacions, amb el minim de 
canvis, visibles i instantanis, es passava 
de llocs tan diversos com de Tinterior car
cerari d ’un asil al d ’una plaça urbana 
pletòrica de moviment i de color. Les di- 
reccions coreográfica i musical correspon- 
gueren a Lourdes Sala, Pere Ros i Toni 
Ten, amb assessorament, pel que fa a la 
música, del Pare Segarra. La direcció in
terpretativa va ser d’Antoni Garcia qui, en 
realitat, pensem que podria qualificar-se 
d’inspirador i coordinador, encara que ell 
intenta dissimular-ho.

No disposem d’espai per fer menció de 
tots els intérprets. Ens limitarem a desta
car Pere Ros en la seva magnífica creació

del jueu que té tan astutament programada 
Texplotació dels petits delinquents, a Jau- 
me Pont en la delicada figureta del nen 
“Oliver”, a Joan Silvas en el “Murry” de 
nom i de fets, a Salut Martinez, que dóna 
el to apassionat necessari al roi de “Nan
cy”, i a Jaume Vidal, el seu despotic do
minador. Menció a part mereix el nom- 
brós equip de petits actors, la preparació 
dels quais va requerir més d’un any entre 
Taprenentatge de lletra i música de les 
cançons -amb educació de cant compresa, 
a càrrec de Montserrat Busqué-, i els seus 
rigorosos i uniformats moviments escé- 
nics. En aquest sentit voldriem subratllar 
Timpressionant quadre de Torfenat, en 
qué els perfectes ritmes musicals i figura- 
tius aconsegueixen la sensació de discipli
na i de miséria inhumanes, tan ben des- 
crits en el text de Dickens. En les escenes 
de carrer, que són diverses, és d’aplaudir 
la multiplicitat d ’accions simultánies, 
cada una d ’elles degudament treballada 
per la direcció i pels intérprets, així com 
la vivacitat de les coreografies i deis co
rals. Afegiu-hi, a tot aixo, el vestuari, que 
és tot un capítol, i les Hums, que n’és un 
altre, i uns quants etcéteres, i s’haurà 
complétât aquest cosmos escénic de la 
producció creualtenca, que no cree tingui 
cap punt de referéncia en espectacles 
creats anteriorment a la nostra ciutat.

□
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Danses Catalanes

Joaquim Serra i Corominas
per Daniel Sanahuja i Capella

N ,asqué a Perelada (Girona) el 4 de 
març de 1907. Als 14 anys compongué la 
seva primera sardana, titulada, a instàn- 
cies de la seva mare, “LA PRIMERA VO
LADA”. El 1926 obté un premi de la 
“Fundació Rebell” pel seu “TERCET EN 
Ml” per a piano, violi i viol.loncel. Amb 
la seva obra per a dues cobles, “A 
MONTSERRAT”, guanya Tany 1926 el 
premi “Sant Jordi” del Foment de la Sar
dana, i amb la seva sardana “VORA EL 
RIEROL”, el concurs de CAlella. L’any 
següent toma obtenir el premi “Sant Jor
di” amb les seves celebrades “IMPRES
SIONS CAMPEROLES”. El 1923 la 
“Fundació Rebell” li premià la glossa del 
“BALL DE GITANES DEL PENEDÈS”, 
i per tercera vegada és guardonat amb el 
premi “Sant Jordi” pel seu esbos simfônic 
per a dues cobles “LA EIRA”. La seva 
obra máxima, “VARIACIONS PER A 
PIANO I ORQUESTRA”, és premiada 
per la “Fundació Rabell” Tany 1931, i 
l’estrena mereix els més càlids elogis de 
la crítica i un complet èxit de public. En 
els cursos “Unió Ràdio Barcelona” i “Jo- 
ventut Hotelera”, obté sengles premis per 
les seves obres “MATINAL”, “CANÇÔ 
DE MUNTANYA”, “SCHERZO” i Tes- 
bôs simfônic “INTRODUCCIÓ I DAN
SA”. L’any 1936 aconseguí un altre premi 
de la “Fundació Rebell” amb les seves 
sardanes “JOIOSA”, “TENDRESES”, 
“ROCACORBA” i “APASSIONADA”, i 
corn a darrer guardó obtingut, que presti- 
già a tan popular compositor, citarem el 
que fou atorgat a la seva sardana per a 
dues cobles “PRIMAVERAL”, el 8 'de 
juny de 1947, en el concurs quese celebrà 
amb motiu de les festes de Tentronització 
de la Verge de Montserrat.

Altre exemple de les seves rellevants 
dots musicals són les innombrables i mo- 
dèliques instrumentacions i orquestra- 
cions de danses catalanes; una d’elles la 
que avui publiquem, que ha portât a cap

Dansa interpretada per dues paredes, que per la 
seva simplicitat sol ballar-se per infants. És al 
mateix temps una caixa de música i un juguet. 
(Foto de Tomás Mañosa).

BRIL” i “CLAVELL MORENET”, i el 
1956 el de la vila de Guissona amb “A 
GUISSONA”.

Conscient de la influéncia que podia 
exercir en el camp de Tescriptura musical 
sardanística, portà a cap, Tany 1948, un 
curset de lliçons dintre TObra del Ballet 
Popular. A la vegada, a partir d’aquest 
moment, i per exempleritzar, composà les 
seves sardanes amb senzillesa i admirable 
dignitat, guardant els valors de la seva ex
traordinària tècnica per a composicions 
com “DANSA DE FADRINS” (1955) i 
“PUIGSOLIU” (1957) ambdues per a una 
cobla.

El setembre de 1957 aparegué el seu 
“TRACTAT D ’INSTRUMENTACIÓ 
PER A COBLA”, resumint les lliçons do- 
nades anteriorment. Aquesta obra pòstu
ma ve a significar un nou i més valuós 
testament del magisteri del seu autor a la 
literatura per a cobla.

Morí a Barcelona el dia 17 de novem
bre del 1957. Era fili del gran mestre de 
sardanes Josep Serra i Bonal.

□

Armonització i instrumentació:

JOAQUIM SERRA 
Aiegre

E L  R O T L L E T
( A 1 i n y à )

PIANO

Copyñgbt 1954 by D. Sanahuja Tots els dreti reserváis.

Recull folkloric: J. Rigali

MONTESINOS per els nostres Esbarts. VIATGES CODINA,S.A.

Recordi... per Catites - Banderee - 
Tapisseria - Cortinatges - 

Moquetes - Cobrellits

El 1952 la Companyia del Marqués de 
Cuevas estrená a Niça el seu ballet “INES 
DE CASTRO” i seguidament fou presen
ta! al Teatre “Champs Elysées” de París i Grup A Títol 412

Grècia, 18 - Tel. 725 43 08
altres importants escenaris d’Europa. El 
1954 i el 1955 obtingué el premi “S’Aga- Sant Quirze, 11 - Tel. 725 62 99

SABADELL ró” per les seves sardanes “AURA D’A- SABADELL
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El cinquantenari de la mort de Miquel Carreras
per J. T.

X ^ ’any passât, el 1988, es compilen cin
quanta anys de la mort, en estranyes cir- 
cumstàncies, de l’insigne sabadellenc Mi
quel Carreras i Costajussà. Havia nascut 
el 5 de febrer del 1905. Alumne de les Es
coles Pies, als disset anys acabà brillant- 
ment el batxillerat. L’any 28 ôbtenia la lli- 
cenciatura de les carreres de Dret, Lletres 
i Filosofía. L’any 29 inicià els estudis de 
Doctorat en Dret i Filosofía. Als tretze 
anys havia publicat un article titulat 

' “América i Africa” a la “Gazeta del Va
llès”. Als catorze guanyava el premi 
d’honor en un concurs d’història célébrât 
a Tarragona. Des del 1919 publicà escrit 
cientifics i literaris e la premsa sabade- 
llenca i a la de Barcelona, aixi corn a les 
revistes especialitzades de més prestigi, 
tractant-hi ternes de filologia, dret, so
ciologies i filosôfics, d’economia, d’art i 
d’història.

L’any 28 fou nomenat Arxiver-Cronis- 
ta de la Ciutat i, l’any 32, advocat asses
sor de la Caixa d’Estalvis. L’any 33 inicià 
la seva tasca docent com a professor a 
l’Escola Industrial. El 36 s’incorporà a 
l’equip que forma el quadre professoral de 
l’Institut-Escola M.B. Cossio. Pel maig 
del 38 hagué d’incorporar-se a l’exèrcit, i 
ho féu corn a simple soldat. En una data 
de mitjan agost d’aquell mateix any morí 
al front del Segre, però no pas en combat, 
ni per malaltia.

La seva vida va ser breu -33 anys- 
però fecunda en obres. Entre les que deixà 
publicades ocupen un Hoc primordial 
“Elements d’Historia de Sabadell”, edita
da l’any 32 per l’Ajuntament, i “Concep- 
tes i dites de Marti Rialp”, apareguda 
pocs mesos abans de la seva mort.

Amb motiu del cinquantenari del seu 
traspàs es va constituir una comissió ciu- 
tadana per tal d’organitzar i dur a terme 
un ampli homenatge a la memòria del 
nostre malaguanyat compatrici. Aquesta 
Comissió és presidida pel director de la 
Fundado Bosch i Cardellach, senyor Joan

i  Sócocía
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça St. Roc, 5 

Tel. 725 59 29 - Sabadell

Alsina Cirait, i en for
men part els senyors 
Josep M-. Benaul,
Jordi Calvet, Artur 
Domingo, Miquel Fo- 
rrellad, Josep M. San- 
miquel, Pere Roca 
Garriga, Josep Torre- 
11a i Ramon Valí, a 
través dels quais que
den representades les 
institucions sabade- 
llenques Arxiu Histo
rie, Patronat dels Mu- 
seus i Delegado del 
Col.legi de Doctors i 
Llicenciats, a més de 
la citada Fundació 
Bosch i Cardellach.

El 20 de desembre 
recent s’obrien els ac
tes commemoratius 
d’aquest cinquantena- 
ri, amb la presentado 
del llibre titulat “Mi
quel Carreras, una 
aproximació”, origi
nal del cadetrátic de 
la Universität de Bar
celona senyor Joa- 
quim Molas. El llibre 
dona a la Hum el text 
amb qué Fautor acon
seguí el “Premi Mi
quel Carreras” que 
convoeà la Fundació B i C. l’any 63 amb 
motiu del vint-i-cinqué aniversari de la 
mort de Miquel Carreras i que, ara, sota 
l’impuls de l’esmentada Comissió Ciuta- 
dana, ha estât éditât com a volum nové de 
“Publicacions de la Fundació Bosch i 
Cardellach”.

La commemoració comprendrà altres 
actes: 1a realitzaciô d’una exposició que 
tindrà Hoc durant l’immédiat mes de març 
a la Casa Duran; la reedició en facsímil de 
la primera edició de F obra de Miquel Ca-

Obra de Camil Fàbregas. Foto: Josep Busoms

rreras “Elements d’Historia de Sabadell”, 
avui esgotada, de la quai es fa càrrec FA- 
juntament de la ciutat; la publicació d’una 
Miscel.lània en la quai diversos estudio
sos tractaren aspectos varis de la rica per- 
sonalitat de Miquel Carreras; la celebraciô 
de conferèneies i altres actes commemo
ratius entom a Fesmentada exposició.

Reaiment, per a Sabadell, Miquel Car
reras és un trésor massa valuós com per
qué el puguem oblidar o deixar perdre 
sense que aixó sigui en detriment de la 
ciutat. Diríem que ell, amb la seva multi
forme activitat intel.lectual -d’historiador, 
d’humanista, de pensador- i també amb 
Fexemplaritat del ¿feu capteniment, contri
buí d’una manera decisiva a fer-nos co- 
néixer en profunditat el nostre Sabadell, 
que era, entranyablement, el “seu”. Ens el 
féu conéixer més enllá de la materialitat 
urbana, és a dir, en el seu esperit i en la 
seva veritable fisonomía, i per aixó ens el 
féu estimar més i més.
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Excepcional Concert

Éxit de Montserrat Sanromá i Óscar Amaro
per J. Martínez Vinaroz

U ,Itimament sembla que es viu un 
moviment favorable a la música a la nos
tra ciutat. En diversos indrets se celebren 
concerts; uns a càrrec d'amateurs, altres de 
professionals, i també de prestigioses 
figures del camp musical. Podríem dir que 
Sabadell es troba en un bon carni, si bé les 
dificultats per anar tirant endavant fan que 
el caminar sigui feixuc i lent, encara però, 
que ja són de valorar positivament les 
inquietuds que s'estan apreciant. Cal dir 
que no sempre són ben acollides per la 
societat sabadellenca, que assisteix ais 
concerts en un nombre molt réduit, no 
corresponent ais esforços que hi han hagut 
d'esmerçar els intèrprets per tal de poder 
oferir el seu art amb tota responsabilitat i 
garanties. Estem segurs que poc a poc -si 
els organitzadors no es cansen-, tindrem 
un Sabadell més musical, ja que, com die, 
estem en bon carni.

El passât dia 8 de gener podiem veure 
l'excepció de la norma en el concert que 
organitzà la Fundació Amies de les Arts i 
de les Lletres de Sabadell que se celebrò al 
Cercle Sabadellès i que oportunament vam 
anunciar. La sala piena de gom a gom 
esperava amb impaciència l'inici del 
concert. Molts se n'hagueren d'entornar 
per falta de Hoc. Amb mitja hora de retard 
inicià la seva actuació el jove de 18 anys 
Óscar Amaro, un bariton d'acusades 
facultats, amb una veu piena i potent, a qui 
li augurem una carrera brillant si segueix 
treballant de valent. Només començar es 
guanyà el public, que restava sorprès 
favorablement.

Tot seguit Montserrat Sanromà, -sota

t r a c t a m e n t  
mèdie pel seu 
fort constipat- 
ens ofen unes 
can 9 ons de 
Haendel, ple- 
nes de mati- 
sos, en les 
quals es posa
ven de mani
fest les grans 
qualitats de la 
Jove can-tant - 
21 anys- amb 
uns aguts im- 
propis de la 
seva edat i una 
veu cálida i 
ben timbrada.
La Montserrat 

aclaparà el public i s'el feu seu, dominant 
la s itu ad o  com si d 'una cantactriu 
professional es tractés. El presentador del 
concert digué que abans deis cinc anys la 
veuriem cantant al Liceu; cosa de la qual, 
després d'escoltar-la, en podem estar ben 
segurs.

Óscar Amaro ens cantò cangons de 
Tosti, Martini Sain-Saéns i Mozart. Per 
altra banda, Montserrat Sanromó ens oferi 
can9 ons de Mozart i Puccini; aquest últim 
autor, el seu preferit, requereix gran 
Sensibilität d'interpretació, melódic i 
romóntic, estils que li van molt bé a la 
Montserrat.

L'Óscar i la Montserrat ens oferiren 
també uns duets de Mozart i Cornell que 
brillaren a gran altura, i en ells es veié la 
mò pedagògica de la professerà Maria 
Teresa Boix, qui acompanyò els cantants 
al piano. Uns cantants amb grans facultats 
i amb una mestra que ha sabut aprofitar 
perqué ells s'il.lusionessin i decidissin 
emprendre aquest difícil carni del cant. 
L'endemò del concert la M ontserrat 
reemprenia viatge a Itòlia per tal de seguir 
els seus estudis al Conservatori Verdi, de 
Milò.

En acabar el concert el public demanó 
varis bisos, ressistint-se a abandonar la 
cadira. Hem de dir que la comunicació 
entre cantants i public va ser total. Un gran 
concert que no oblidarem fócilment, i 
estem segurs que la Montserrat i l’Óscar 
tampoc. Per molts anys i endavant.

□

Dalí, un actor 
surrealista

per Miriam Otegui

fent critica d ’art, quantes vegades ens 
tanquem -nosaltres mateixos- en móns i 
imatges determinades ¡ Quantes vegades, en 
la forma de vida que poden portar uns artistes 
concrets! I comen9 em apensar: qué és el que 
podem agraïr a l’art i ais artistes? Dones, ni 
més ni menys, que obrir-nos camins, ampliar 
els nostres horitzons per a saber mirar més 
enfiò dels “nostres nassos”. SALVADOR 
DALÍ va ser un exemple d ’artista en aquest 
sentit. De dretes? que cadascu ho jutgi corn 
vulgui; però si hi ha una cosa que no podem 
negar és que va ser tot un revolucionari; tal 
vegada més com a home que corn a pintor (tot 
s’ha de dir).

Comen9 ala seva obra pictórica important 
ais anys 20-30 ajuntant-se al Surrealisme 
(sempre considerarò que el Surrealisme és 
eli), i certament tot el seu comportament i 
treball van encaminats, fins al final dels seus 
dies, a trobar les respostes piòstica, escultó
rica, literòria i fòctica lligades a una forma 
de vida que formi part del sentiment 
surrealista, de la crida a l’inconscient, del 
món dels somnis, i per descomptat, de 
trastocar els cònons en la societat del moment 
(quasi un “dadaisme’’ portât a un punt 
mòxim). Trencant motiles, Dalí es presenta, 
si no com un precursor, sí com un actor 
coherent dins la seva “especialitat” de 
“trencador” de regies establertes. No es pot 
passar per alt que va saber del món de la 
pintura amb profunditat, però tal vegada 
podríem dir que va desenvolupar més els seus 
coneixements en l ’òmbit de la interpretació; 
encara que no en un escenari mort, però si en 
el seu propi caminar. Aquí queda el seu art, 
aquí la seva vida. ^
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"Tal vegada sí, però hi ha altres coses...” Chesterton

Quina de les 4 Hunes va matar els dinosauris?
per Francese Puigcarbó i Reixach

J - J ’interrogant que encapçala aquest arti
cle té una resposta... Hans Hörbiger.

Hörbiger era austríac, company d’A- 
dolf Hitler, i un dels set homes de Span
dau; prescindint evidentment de la seva fi- 
liaciô política i de la seva particular ma
nera d’imposar les seves teories, volem 
parlar aci de la més interessant.

La Terra i les seves 4 Hunes
Segons Hörbiger hi ha dues forces a 

l’Univers: el gel i el foc. Quan xoquen en
tre si es produeixen dues conseqüències, 
la força de la gravitado que atreu la mas
sa més forta que té al costat.

Evidentment aqüestes dues forces no 
son iguals, ja que la de l’explosié inicial 
va disminuint, perqué l’espai no és buit, ja 
que hi ha una petita part d’hidrögen i va
por d’aigua, i en canvi la gravitado és 
constant, i per aixô cada planeta petit s’a- 
tansa lentament al més gros que té al cos
tat, amb una lenta espiral que es va encon- 
gint, fins que eau, explossionant en entrar 
a r atmosfera i esclatant en mils i mils de 
trossos de gel, aigua i gas. A mida que la 
Lluna es va acostant a la Terra, la força de 
gravetat augmenta, les aigües pugen de 
nivell, els sers vins, alliberats de pes, crei- 
xen, els raigs côsmics son més forts, ac-

tuen sobre els gens i els cromosomes; sur
ten mutacions, noves races, animais i ho
mes gegantescos.

Quan la Lluna explosiona i eau sobre 
la Terra, gairebé tot desapareix, i els so- 
brevivents, evidentment, son els éssers 
més petits, ja que s’altéra la gravetat d’u- 
na manera substancial.

Aquesta teoria d’Hörbiger explica les 
4 Epoques Géologiques que coneixem ac- 
tualment i que es corresponen amb les 3 
Llunes que hi han hagut, més Tactual.

Per aixô als finals del secundan, quan 
hi han els dinosauris, etc, i potser els pri
mers éssers humans, es abans de la caigu- 
da de la segona Lluna. Aixô es calcula 
que va passar fa 70 milions d’anys.

Es molt probable que aquesta lluna o 
la tercera acabessin definitivament amb 
els dinosauris i d’altres enormes animals, 
així com amb Thome secundan.

No ho sabem de cert, però la teoria 
d’Hörbiger és realment fascinant i cal te- 
nir-la en compte.
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Musil
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La música a la Gran Bretanya
per Antoni Sala i Serra

E m la recerca de les époques del florilegi 
musicai de la Gran Bretanya i l’estudi dels seus 
estils, sorprenen molt les diferents caractéris
tiques comparades amb les del continent euro
peu. Aixô dona a entendre que es tracta d’un 
mon singular que es desenvolupa d’una forma 
ben diferent i d’acord amb la mentalitat de la 
societat que hi regnava. Aquesta societat, tan- 
cada i aillada pel fet geogràfic i de difícil 
comunicado amb les modes i els corrents 
artístics insulars, té unes caractéristiques 
definides per les diferents cultures que 
convivien al Regne Unit de la Gran Bretanya, i 
per les influències de les dinasties reials que es 
disputaven el poder executiu del país. Tot això 
deixà unes empremtes ben definides de la 
Singularität de la mùsica anglesa. Cal tenir 
present, també, un sentit molt populista de la 
tradició anglesa en la música, en unes époques 
en qué al continent hi regnava el refinament i 
l’elegància aristocràtica del Renaixement. Els 
fets que sorprenen més del món cultural anglés 
del passât és l’individualisme dels compositors, 
la manca d’escoles historiques musicals i el 
rebuig de l’opera com aespectacle müsico- 
dramàtic.

Partint de la música dels trobadors 
medievals, val a dir que a la Gran Bretanya no 
és pas fácil definir-la. En queden poques 
mostres, però, segons que diuen els historiadors, 
alguns balls del segle XIII, supervivents, en 
poden donar una orientado. Es possible que els 
“scops” anglosaxons i els “bards” celtes 
cantessin poemes épies consemblants a les 
cançons de gesta de França. Corn al continent, 
aquests trobadors eran menyspreats per les 
autoritats per la seva independéneia i la llibertat 
de costums, i eren protegits en les perllongades 
rutes pels senyors feudals i fins i tot pels 
monjos, que els acceptaven als seus palaus i 
monestirs, però com a criats.

Segons que escriu Giraldus Cambrensis, a la 
música popular del segle XIII británica hi té una 
importància particular el cant de diverses veus. 
Això no obstant, en unes regions es canta al 
unison, però al país de Gal.les hi ha tantes veus 
com cantants, i el cant monòdic hi és rar, car 
fins i tot als infants se’ls ensenya a cantar amb 
polifonia. Giraldus explica que això últim és una 
heréncia noruega deis vikings. Aquesta 
modalitat de cant entrà ràpidament a la música 
de l’església. La influéncia francesa als temples
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es farà evident en una de les fonts més 
importants de la polifonia anglesa: St. Andrews 
d’Escòcia, on la mùsica s’inspirà en la 
reconeguda escola de Notre-Dame de Paris. Tot 
i això, la diferenciado entre el “cantus fermus” 
anglés i la mùsica del continent ja parteix d’una 
de les caractéristiques nacionals angleses més 
distingides; la suavitat malencônica de les 
formes que en el “discanto” medieval té un 
encant especial. Al segle XV les cançons 
profanes angleses son encara poc definides i 
infreqùents, però el “carol”, que podia ser en 
llatí o en anglés, era en certa manera un cant 
entre l’himne i la cançô. Aqüestes composicions 
eren polifóniques i d'una forma que recorden el 
“virola!” llatí, amb l’entronització d’Enric VII, 
el primer Tudor, es dona fi a una de les guerres 
dinàstiques i inaugura al país una centralització 
monárquica i una nova fase de l’activitat 
musical. Fins aleshores, la majoria de les 
iniciatives musicals partien deis músics 
compositors d’Eton College i de la Universität 
de Cambridge, però amb l’afirmació del poder 
monárquic la música es fa necessària per als 
servéis de festes i cerinriònies de la coït.

La Capella Reial és el nudi principal 
d’aquesta nova activitat. Ja en el decurs del 
regnat d’Enric Vili es pot contemplar la doble 
fundó profana i religiosa d’aquesta Capella 
Reial i l'interés del jove sobirà, que és un gran 
afecciona! i conreador de la composició 
musical. Després, més tard, deixarà tot això 
immergi! en les controvèrsies teològiques i en 
els processos dels seus divorcis matrimoniáis. 
Per un temps la mùsica quedará altra volta 
abandonada a tota la nació.

El trencament amb F’oma i la implantació 
d’una nova litùrgia popularitzà la mùsica entre 
les clases populars, tot i que aquest procès de 
supressió dels monestirs provocà la destruedó 
de tot un important trésor musical. En el llarg 
regnat d’Isabel I, la unita! política es consolidà i 
va permetre el més important florilegi cultural 
de la civilització anglesa. Cap période no és tan 
rie en el camp del teatre, la mùsica i la poesia. 
En aquest moment del Renaixement anglés el 
compositor William BYRD (1545-1623) 
sintetitzà, amb les seves obres, el que és la 
mùsica de la Gran Bretanya. Sense trencar els 
costums de l’escriptura de la forma anglesa, 
admet les influències ffanco-flamenques i també 
les italianes, com és ara, per exemple, el “solo” 
en certs “anthems” (mùsica parlitùrgica). Es 
aquest période el moment de màxima difusió del 
madrigal i instrumentalment del naixement dels 
“virginalistes”. Les pavanes i les gallardes 
prenen un caire virtualista al serve! de la retòrica 
musical culta, adornada per una expressió 
vehement. Orlando GIBSON (1573-1625) és un 
altre compositor de mùsica religiosa, “anthems” 
i cançons polifóniques, però més espiritualistes 
que profanes. GIBSON, continuador de BYRD 
en les seves composicions de “anthems”, arriba 
a una esplendorosa plenitud en conjugar les

possibilitats de contrast entre solistes i grups 
corals i instrumentals. La cançô profana en 
aquell temps era ja molt conreada i es coneixen 
nombrosos “madrigali” i “canzonette” a l’estil 
del Renaixement italià. De totes maneres, els 
grans madrigalistes de l’época, corn WIBE, 
WEELKES, no s’acontenten solament amb les 
convencions amoroses i pastorals, sinó que amb 
els versos que s’inspiren les seves obres 
representen una font de sentiments i emocions 
més intensos, i rivalitzen amb els compositors 
del continent en la recerca de les expressions 
refinades i en l’ùs de les harmonies i timbre 
musicals. És també en aquesta época que la 
música es Higa intimament amb l’acciô 
dramática en les representacions teatrals. Per 
causa de la tensió entre el monarca Caries I, rei 
absolutista lligat amb Falta clerecía, i una 
burgesia gelosa i conscient dels seus drets 
politics i a la vegada intransigent i puritana en 
els costums, esclata la guerra civil. El 1649 el 
rei és executat, i Cromwell estableix el 
protectorat. Fins a la Restauració de 1660, la 
música perd el protagonisme, sense les festes de 
la cort i les solemnitats del’església. Els 
puritans, amants de la senzillesa, solament 
toleren el salm unisó i consideren la música 
ùnicament corn una forma d’esplai honorable. 
Per aquest motiu la interdicció sobre els teatres 
no fou aplicada amb rigor sobre la música. 
Durant aquest période Caries II, en el seu exili 
de Paris, havi conegut l’esplandor de la Cort de 
Versalles i havia apreciat la concepció francesa 
de l’opéra i el ballet. Amb la Restauració 
monárquica el rei porta a la cort anglesa aquest 
estil brillant, espectacular i aristocràtic. Igual 
que el Rei Sol, vol tenir els seus “24 violins del 
Rei”, orquestra de la cort ben singular. És en 
aquesta época que apareixen els millors mùsics 
anglesos de tota la seva historia: Pelham 
HUMBREY (1647-74) i John BLOW (1649- 
1704) i principalment Henry PURCELL (1659- 
1695). És el principi de barroc anglés que 
després heretarà l’alemany Georg Friedrich 
HAENDEL (QUADERN nùm. 41). Aquests 
compositors, partint de la tradició anglesa del 
teatre amb música, se situaran molt a prop d’allô 
que al continent era l’opéra francesa (“tragédie 
lyrique”) i per bé que l’exemple de LULLY els 
influencià, aquests mùsics empraran un llen- 
guatge especial pel que fa a 1’expressió i a res
tructura. Val a dir que la posició de LULLY a
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França i la situado i les oportunitats per com
pondré òpera de PUCELL a I’Anglaterra de la 
Restauració, foren ben diferents. En primer Hoc 
els anglesos mai acceptaren totalment l’òpera. 
L’ùnica forma que podia comparar-s’hi era la 
“masque”, que era una forma consemblant al 
ballet de la Cort de Versalles. No será fins els 
primers anys del segle XVIII que Anglaterra 
caurà sota l’influència de l’òpera italiana i 
encara com una creació exótica d’un estranger, 
G.F. HAENDEL.

Proscrita oficialment la música durant tants 
anys de les esglésies i escenaris, s’havia réfugiât 
en els cercles privats de la burgesia i a les 
tavernes. Això va permetre mantenir la flama 
vivent i que naixés una nova primavera de 
l ’afició musical, plena d’obres vocals i 
instrumentals. D’aquí en sortiran els primers 
.intents d’un teatre musical anglès que portaria, 
el 1685, vint-i-cinc anys després de la 
Restauració, a la primera òpera a Anglaterra 
digna d’aquest nom. Tot i el seu aillament 
insular, els compositors anglesos començaren a 
descobrir la seducció de l’art italià queja havia 
invadit àmpliament el continent. Estaven de 
moda per Europa els “castrati” i les “prima 
donna”, i per bé que es pot lamentar que la 
mùsica anglesa sota aquesta influència perdés 
els seus signes d’identitat, cal alegrar-se de 
veure que gràcies a això la música a la Gran 
Bretanya suit d’un llarg silenci que havia durât 
quasi cinquanta anys.

Es en aquest moment que apareix HENRY 
PURCELL, sorgit d’una dinastia de compositors 
i alumne de John BLOW i de Pelham 
HUMBREY, que havia estudiat a França amb 
LULLY i viatjat a Itàlia; fet important, si es té 
en compte la servitud dels músics com a criats 
dels gran senyors. PURCELL s’alliberà 
ràpidament d’aquesta sort pel seu geni precoç i 
reconegut amb honor pels seus contemporanis 
com “I’ORPHEUS BRITANICUS”. 
Compositor prolific, PURCELL combina les 
seves activitats a I’Abadia de WESTMINSTER 
i a la CAPEELA REI AL amb l’elaboració d’un 
gran llegat d’obres mestres musicals; Fantasies 
per a “consorts” (grup d’instruments i veus molt 
originals) “anthems” en anglès, motets en llati, 
odes per a aniversaris i honres fúnebres relais, 
gran profusió de breus pàgines vocals per a 
esglésies i tavernes, música per a l’escena, 
“masques” i, per sobre de tot, la seva òpera 
mestra DIDO i ENEAS (1689), segurament la 
més bella mùsica dramática escrita entre el 
période que va de Monteverdi a Mozart.

L’òpera DIDO i ENEAS, de PURCELL, 
s’imposà ràpidament com un “chef-d’œuvre- 
clé” anglesa, i, tot i les seves influències 
franceses, fou corn un exemple britànic d’una 
consició i variado de “climats” que unifica una 
tensió dramática molt rara a l’èpœa que ens 
referim. Sense els efectes d’orquestració de 
l’altra òpera mestra de PURCELL, El REI 
ARTUR, en canvi és infinitament més intimista 
i piena d’una expressivitat melòdica. El cèlebre 
final “plany de DIDO” és possiblement un dels 
més “beaux airs” de tota la història de l’òpera.

A Anglaterra, la importància musical de 
l’obra de PURCELL va permetre que el teatre 
musical insular s’escapés durant un temps de la
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decadència, minât per l’antagonisme 
entre el realisme i la ficció, mentre a 
Itàlia aquesta situació quedava 
resolta amb la implantado de 
l ’ôpera “bufa” lliure sobre 
Topera “seriosa” épica.

Amb la mort de 
PURCELL, el 1695, al 36 
anys, moria també la 
música prôpia-ment 
anglesa i no serà 
fins a ùltims del 
segle XIX que 
retornará a mo- 
dalitats prôpies.
La caiguda de les 
seves formes mu
sicals es produi 
per causa dels 
temptadors al.li- 
cients melôdics 
Italians portats de 
la mà de les fas- 
tuositats sonores 
barroques de 
George Fre-drich 
HAENDEL. Aixô 
no obstant, la música 
anglesa no oblidarà mai 
PURCELL, Túltim 
compositor genuïnament 
anglès que il.lustrà la música 
propiament anglesa amb les 
particularitats que la diferenciaren, 
durant lèpœa barrœa, de la del continent 
PURCELL féu ressaltar aqüestes 
particularitats amb Tus vœal i instrumental 
molt diferent dels models italià i francés. Les 
veus masculines són més liriques, sense entrar a 
la tessitura de sopranos dels “castratti” Italians. 
El “contratenor”, veu impostada, hi ressalta 
força, com així mateix pel gust per les veus 
femenines greus, contialts i mezzos. Els cors 
tenen un carácter monumental i sonor i serán 
punt de partida dels futurs grans oratoris 
anglesos. Tot aixo més endavant ho aprofundirá 
HAENDEL.

Després de Tesclat musical de HAENDEL, 
el segle XIX fou un segle perdut per a la música 
anglesa. La retirada del recolzament reial i la 
pèrdua de poder de la noblesa, situaren els 
compositors anglesos en un punt precari i 
mediocre i en la nécessitât de dependre d’una 
nova classe sœial burgesa que no havia adquirit, 
amb les noves fortunes, el gust per Tart. 
S’interessava solament per una música 
superficial i vulgar, ocupats primordialment en 
les iniciatives que crearen Tenriquiment 
economic i un gran imperi anglès.
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Ulis Nous

Fe en Déu-Pare-Bo
per Calassanç Balagué

( ^ u i n  Déu volem en la práctica, quin 
Déu escollim? Crée que el Déu que Crist 
ens ha ensenyat. Crée en “un” Déu; no 
crée en déu. Crée en un sol Déu (mono
teísmo pràctic i veritable). Cree en un Déu 
principi de tot, exigèneia del valor social; 
Déu de tots, comunió de tot en tots. Déu 
real; no neutral, i si interpol.lant en la nos
tra vida práctica.

Pare estimât
“Abbà, Pare estimât” és la salutació fi

lial dels primers cristians que ens ha tra
més l’apostol Sant Pau; invocació, plena 
d’intimitat, de proximitat i confiança amb 
la quai ens hem de dirigir al nostre Déu.

Nomentir i invocar a Déu “Abbà, Pare 
estimât”, corn ho deia Jesús, significa que 
Déu és benevolència, origen de la nostra 
existèneia, amor creador, que fa possible 
la nostra llibertat, presèneia alliberadora 
que possibilità el nostre existir amb futur i 
esperança. Déu-Pare-estimat és el nostre 
últim hortizó.

Docílitat al Pare
L’amor suposa docilitat, fidelitat i sub- 

missió a Pestimat. Acceptar Déu-Pare no 
voi dir pas anul.lació de la nostra respon- 
sabilitat i creativitat. Déu no és cap fan
tasma. L ’obedièneia a Déu esparona a la 
total responsabilitat davant el germà, el 
mon i la vida total. No es pot obéir un 
Pare que estima sense limits els homes 
sense sentir-se réclamât a viure la germa- 
nor. Sols es pot ser fill de Déu vivint corn 
un germà entre els homes. Quan girem 
1’esquena ais germans, caiem en el vici i 
pequem.

Déu-Pare dels dissortats
Justament perqué n’és Pare que estima 

els homes sense cap mena de descrimina- 
ció, Déu és Bona Nova per als pobres. El 
Déu de Jesucrist és el Déu dels qui son 
victimes dels poderosos, dels qui son mal- 
tractats pels abusos dels forts, d ’aquells 
per als quais no hi ha Hoc en les estructu-
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res socials modernes ni en el cor dels ho
mes.

Però la Bondat de Déu necessita de la 
misericòrdia dels homes i dones de bona 
voluntat, és a dir, el Regne de Déu no 
s’establirà a la terra mentre no es faci jus
ticia a tots aquells als quais ningú la fa. El 
marginat és el signe autèntic de la presèn
eia de Déu a la Terra: -’’Tot allò que féreu 
a un germà meu d’aquests més febles, a 
mi m’ho féreu” (Mt. 25,40).

Des de la creu
¿Com podem parlar d’un Déu defen

sor dels pobres si aquests segueixen cruci- 
ficats per la injusticia dels homes? ¿Com 
podem anunciar el regne de Déu si els qui 
regnen entre els homes són la violència i 
la mort? ¿On és Déu quan els seus fills 
sofreixen i moren? ¿Per qué Déu calla?

Curiosament aqüestes queixes i reptes 
venen dels benestants que solament conei- 
xen el sofriment des de la pantalla del te
levisor o per les dades estadístiques. Si 
volem conéixer la resposta de Déu al so
friment deis homes, la tenim en la faç del 
Crist assassinat a la creu. Aquesta és la 
força i la saviesa de Déu. Una niciesa més 
sàvia que la saviesa dels homes i una fe- 
blesa més forta que la força dels homes. 
Aquesta és la imatge de Déu! En la creu 
no hi ha pas beilesa, poder, força, savie
sa, majestat. En la creu, o bé s’acaba la 
nostra fe, o bé s’obre a una comprensió 
nova i sorprenent del seu misteri. En la 
creu, descobrim que DCéu no es insensi
ble al nostre sofriment: Déu sofreix amb 
nosaltres. Déu ens estima soífint.

Aquest “Déu crucificat” no se’l com- 
prén des de teories filosófiques; sois se’l 
clissa quan sabem crucificar-nos amb Eli 
per amor als qui sofreixen: ací el troba- 
rem!

Des de la creu se’ns revela fins a quin 
punt l ’amor de Déu recpecta la nostra lli
bertat posant en les nostres mans la marxa 
de la história. Déu no ens salva arrancant- 
nos del món i alliberant-nos deis sofri- 
ments de la história humana. Déu ens sal
va fent-se un de nosaltres assumint nostra 
impotèneia.

Déu calla; però aquest silenci no és 
indiferent: és d’un Déu que no desfá les 
liéis de la naturalesa. És la presèneia res- 
pectuosa i solidária d’un Pare que encami
na misteriosament als nostres ulls l’exis- 
téncia dolorosa dels homes vers la vida 
definitiva. □

Nous Goigs
per Jaume Busqué Marcel

X -i’Acadèmia Católica i Els Amies dels 
Goigs de Sabadell, amb motiu de les Fes
tes de Nadal van felicitar els seus socis 
amb els “Goigs del Pessebre”, lletra i mú
sica de mossén Camil Geis. Es tracta 
d’una edició de 1.200 exemplars i corres- 
ponen a la “Col.lecció Els Nostres Goigs” 
2- època, Núm. 21 (86). Hi ha música, 
amb el cantábil i acompanyament. Imprés 
a Codipre Arts Gràfiques. (Mides 22x33).

Novament s’ha éditât el tríptic: “Goigs 
a llaor de la Mare de Déu de la Salut” 
(lletra mossén Camil Geis); “Goigs a llaor 
de la Mare de Déu de Togores” (lletra 
mossén Josep Cardona); “Goigs en llaor 
a la Mare de Déu de les Neus” (lletra Ma- 
ria-Antónia Barceló de Busqué). Mossén 
Camil Geis és l’autor de la música.

La primera publicació d ’aquest tríptic 
és de Fabril de l’any passât, amb motiu de 
la romeria sabadellenca a Montserrat. 
L’edició d’ara obeeix a 1’interés que que- 
din modificats alguns errors que s ’obser
varen en aquella edició. Així consta: 
“Segona edició corregida. Maig 1988. 
Amies dels Gogis. Núm. 73 Imprés: 
Caries Castañé. (Mides 20x32)

“Amies dels Goigs” de Sabadell ens 
ha ofert la tercera carpeta de facsímils de 
goigs sabadellencs antics. Daten dedJnals 
deis segles XVIll i XIX, i d ’aquest, deis 
anys 1913 i 1915.
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Els dos primers són a llaor de Sant 
Germà, finals del segle XVII, i s ’hi 
reprodueix una “Nota Histórica sobre Sa- 
badell i Sant Germà”, extreta del Ilibre 
“Notes Historiques sobre la parroquia de 
Sant Feliu", de mossén Frederic Albanell. 
Al final hi ha una cita, indicant que es vegi 
l ’article que vaig publicar al “Diario de 
Sabadell” (9-4-1987).

Vuit goigs més són a llaor de Sant 
Antoni de Padua. Sis del segle XIX i dos 
del segle XX. En el primer (3).76., hi ha 
una cronologia de fets histories relacionats 
amb la devoció del sant a Sabadell que 
comença el 1500. Al final hi ha una relació 
d ’altres edicions que van des de 1828 al 
1948 i una bibliografía, els autors de la 
qual són el Dr. Feliu Sardá i Salvany i Pau 
Turull i Moragas. S’ha imprés a Caries 
Castañé. Desembre 1988. (Mides 22x34)

Cal esmentar un Ilibre que amb el títol 
“Mossén Josep Maideu (1893-1971) 
mestre-compositor i organista”, ha escrit 
Esteve Busquets i Molas.

Mossén Maideu va ser un bon gogista. 
El Ilibre, a part de constar-hi una biografía 
completa d’aquest preciar sacerdot i músic, 
conté un catáleg d ’edicions de goigs 
musicats pel biografiat, i la reproducció de 
vint-i-vuit.

Ha estât imprés per Gualbert Carrasco, 
de Vilafranca del Penedés amb el patrocini 
de la Caixa del Penedés. (juny 1988) 
(Mides 15’5x21’5)

Del Ilibre titular “Les nostres ermites” 
n ’és autor Miquel Ballbé i Boada i és 
présentât pel Dr. F. Torréfia i Niubô. És 
imprés a Gràfiques Ister, de Moià, i fa 
referéneia a les ermites de Castellbisbal, 
Gallifa, Matadepera, Rellinars, Sant Cugat, 
Rubí, Sant Llorenç Savall, Terrassa, 
Vacarisses i Viladecavalls.

Esta illustrât amb fotografíes, dibuixos 
a la ploma i al boix, amb la reproducció de 
40 goigs de les respectives advocacions.

□

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Soletat, 80
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SABADELL

Filatèlia

Romanització de Tarragona
per B AF

M ilIV l
k3eguint, corn fins ara hem fet, de tractar 
ternes catalanas dins de la Filatèlia, parlarem 
avui, d ’una de les dues tarjes postals que ens 
oferi l ’Administraciô del correu que Tany 
passât va emetre i que és dedicada a 
Tarragona. En el segell imprés a la tarja hi 
ha l ’estàtua de César August, còpia de 
l’original que hi ha en el Museu Vaticà, i que 
a Tarragona es troba enmig del Passeig 
Arqueolôgic, corn si el presidís; en la 
il.lustraciô de la mateixa tarja hi ha una part 
de la Catedral adossada a la muralla, que en 
definitiva és encara el monument més 
espectacular del pas dels romans per aqueles 
contrades. D’aquesta muralla se’n conserva 
a prop d ’un quilómetre, però en el seu temps 
en tenia quatre i voltava tota la part antiga 
que avui podem més o menys contemplar. 
No podem menysprear, però, TAcrópolis, 
el Foro, rAnfiteatre, l ’Aquaducte, laNecró- 
polis de Sant Salvador, l ’Arc de Berá, la 
Torre deis Escipions, i tantes al tres construc- 
cions no tan vistosos que fan de Tarragona 
la ciutat on la romanització de Catalunya és 
més notòria.

Plini en la seva HistóriaNatural assegura 
que TARRACO SCIPIORUM OPUS, 
(Tarragona fou obra deis Escipions) i no 
posem en dubte la seva veracitat, però en la 
bibliografía consultada, trobem que quan 
els romans arrivaren a aqueles costes, en el 
segle III a.C., concretament l’any 218 a.C. 
ja trobaren, en el lo e  on hi ha ara la Catedral 
sembla, un assentament grec anomenat 
TERRAKON. Malgrat tot això la cultura 
que aportaren els romans, possiblement 
barrejada amb la dels grecs, avui encara és

vigent i la vivim, amb tot el vaivé del temps.
Els romans que eren molt pràctics, 

cercaven una costa propera a 1 ’Ebre, que era 
una via de penetració de gran importància i 
a més unes terres conreables per a produir 
tots els productos per a sobreviure-hi. No 
sóc cap tècnic per a escriure històries i 
solament em documento com a ampliació 
de la meva cultura filatèlica, però hem de 
creure d ’aquesta història el que ens ha quedat 
i com ha condicionat la nostra manera de 
viure i èsser.

I parlant de la Catedral direm que sembla 
que la seva construcció s’inicià l ’any 1174, 
per iniciativa de Sant Oleguer, aleshores 
bisbe de Barcelona, on vola traslladar-hi la 
Seu Metropolitana, i que no s’acabà fins 
l ’any 1350. En aquest llarg espai detemps 
canviaren els estils arquitectònics de forma 
que les primitives concepeions romàniques 
es barrejaren amb l ’estil gòtic i avui no té un 
estil déterminât. És un bell edifici, digne de 
la ciutat, amb tres trams, un centrai de 17 
metres d’ample per 26 metres d ’alçària i els 
dos laterals més réduits. El cimbori 
sobrepassa els 10 metres d ’alçària en la ñau 
central i en el claustre hi ha 211capitells 
románics de marbre.

I no seguim perqué no cree haver desco- 
bert res ais nostres lectors que quan han visi
tât la ciutat ho han fet amb els ulls de la illu- 
sió, ja que Tarragona sois es pot visitar així, 
pensant i contemplant les meravelles que 
ens deixaren. Si no anem a Tarragona amb 
aquesta intenció val més passar de llarg i 
encaminar els passos a altres loes.

□
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Llibres d*avui per Jeroni Benavides

UN M ÓN B A TE G A  
A L ’ 0  M B R A

J OS E P  GRAU ! J OF R E

UN MÓN BATEGA A 
L’OMBRA, Josep Grau i Jofre.
EUMO Editorial. Col.lecció “Nar
ratives, N® 12. Barcelona, 1988. 
191 pags. 850 ptes.

La segona novel.la d’en Grau 
ens porta a un món d’auto-mar- 
ginació, un món sorgit de la 
frustració, la negado i la rebel.lia 
per acceptar-ho. La Guerra Civil ha 
capgirat la vida d’un mestre 
d’escola que mai s’adaptará a la 
nova situado que aquella ha oca- 
sionat i que prefereix cercar una 
realitat diferent i llunyana. És un 
Ilibre de sensibilitats, intimista.

MAIGRET I EL VAGABUND, 
Georges Simenon. Àrea, Edicions 
Contemporànies, Sèrie “Àrea 
Simenon”, N® 3. Barcelona, 1988. 
114 pàgs. 950 ptes.

Una nova aventura del 
comissari de la Policia Judicial

JIMENOK
MAIGRET I * 

EL VAGABUND

parisenca, Maigret, personatge 
peculiar, humil i eficient. Una nova 
aventura, en linia amb tota la sèrie 
del mateix protagonista que Sime
non construí amb la recepta de 
sempre: senzillesa, llenguatge pla
ner i argument fácil i distret. Bona 
nit!

AMORS IGUALS, David 
Leavitt. Columna Edicions S.A. 
Barcelona, 1988. 235 pàgs. 1.500 
ptes.

Nova novel.la d’aquest exitós 
nord-americà; una obra en la qual

l’autor desenvolupa una idea ja 
■generada a partir de Ball de 
familia, el seu primer recull de 
relats. Planteja novament el tema, 
sempre difícil, de l’homosexualitat 
(ara, també femenina) en el sí d’una 
familia americana de la mai ben 
ponderada classe mitjana. Melodra
ma un xic moralista, escrit amb ex- 
cessiva minuciositat i potser quel- 
com lenL Afanyeu-vos si voleu lle- 
gir-la abans en catalá que en la ver- 
sió original anglesa, que potser 
acaba de sortir al mercat.

CATEDRAL, Raymond Carver.
Editorial Pòrtic, Col. “El Brot”, N- 
56. Barcelona, 1988. 227 pàgs. 
1.590 ptes.

Aquest conjunt -gairebé pôs- 
tum- de narracions del “pare” de 
l ’anomenat “realisme brut” o 
“minimalisme” (hi ha per tots els 
gustos), és la primera obra original 
de Carver que es tradueix al català 
(a banda d’unes narracions incloses 
en l’antologia “Realisme Brut”). 
L’estil és “espartà”, tant en el con- 
tingut corn en la forma: esdeve-

niments quotidians, personatges 
anònims i sintaxi en línia amb ells. 
No obstant. Carver no és gens su
perficial, gens vulgar. Comprovar- 
ho és fácil.

RETRATO DE UN MATRI
MONIO, Nigel Nicolson. Edi
ciones Grijalbo, Col. “El espejo de 
tinta”. Sèrie “Vidas Privadas”. 
Barcelona, 1989. 320 pàgs.

Un Ilibre interessant sobre 
l’entom aristocrátic, cultural i so
cial de l’Anglaterra de principis de

N IG E L  
N IC C M C Isí

Ifci raft í

geix documents, records personals 
i dades molt diverses que com
pleten i construeixen una obra cu
riosa, atractiva i il.lustrativa sobre 
la Iluita pel refermament personal 
dins les sempre conservadores 
societat i aristocrácia angleses.

LES RELACIONS PERILLO- 
SES, P. Ch. de Lacios. Edicions 
Proa, Col. “A tot vent”. N- 272. 
Barcelona, 1988. 352 pàgs.

Llibre polèmic i envoltat de 
quelcom d’escándol d’un autor 
com Lacios que no va passar a la 
posteritat per cap més obra

important que aquesta. El llibre 
conté també un missatge hedonista 
molt ciar que será perceptible més 
enllá de la trama i Tacciò évidents. 
Tot comença amb la idea de per
vertir una adolescent, idea conçe- 
buda per dos nobles francesos, i 
que travessarà per diferents incon
vénients. L’obra mereix la pena 
èsser llegida i analitzada amb gene
rosa flexibilidad, i amb visió àm- 
plia. No apta per a persones suscep
tibles. ^

grijaflTO

segle. Una nova aproximado al 
Grup de Bloomsbury, a Virginia 
Woolf, a Tamor heterodox. El llibre 
és un reculi de notes autobio- 
gràfiques de Vita Sackville-West - 
escriptora i aristócrata, amiga de la 
Woolf- sobre la seva vida senti
mental, sobre la seva homose- 
xualitat i el sentit de Tamor i la 
félicitât. Escrit pel fill de Vita, a 
aquell material inicial, aquest afe-

LLIBRERIA
DR. PU IG 40. S  726 90 02 • 08202 SABADELL
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La Biblioteca de la Caixa

i\ dia 3 de febrer va tenir Hoc la inau- 
guració de les obres d ’ampliado realitzades 
a la Biblioteca Pública de la Caixa d’Estalvis 
de Sabadell. Qualsevol millora que la bene
mèrita institució introdueix a la seva biblio
teca ha de ser sensiblement apreciada per 
tota la ciutat. La biblioteca de la Caixa és 
l ’unie servei public d ’aquesta naturalesa a 
utilitat dels sabadellencs i per aixô, des de la 
seva inaugurado l ’any 1928 -fa seixanta 
anys- ha complert una fundó inapreciable i 
ha gaudit d ’ una afluència sempre en augment 
i estesa a totes les edats i a tots els nivells 
socials.

Recordem que la Biblioteca va néixer en 
el mateix edifici social de l ’entitat, al carrer

de Gràcia -en la seva ala dreta- amb el segell 
senyorial que impera a tot aquell palau. Però 
amb el temps l’espai es feia insuficient, a la 
vegada que es necessitava també més Hoc 
per als serveis administratius de la casa. 
Coincident amb la disponibilitat de l’edifici 
que la Caixa havia bastit l ’any 1910 per a 
l’Escola Industrial, va ser decidit de dedicar
lo a Obra Cultural i Biblioteca. El 23 d’abril 
del 1965 s’obrí aquest darrer servei a la 
planta baixa de l’edifid, la totalitat del quai 
va ser inaugurât solemnement el 19 de 
desembre del dit any 1965. Des d ’alli la 
Biblioteca va seguir la seva obra cultural i 
social encara amb més ímpetu; obra que no 
es limita a les taules de lectura, sinó que

s’estén al préstec, a les biblioteques escolars 
i de barris, a la celebraciô, cada vegada més 
esplendorosa, del Dia de Llibre. 1 ara ha 
obert un espai que amplia la seva capacitat, 
expressament habilitât per a la biblioteca 
infantil, que deixa així més espai útil a la 
biblioteca general. Al mateix temps, l ’obra 
realitzada ha permés la reorganització i 
modernització deis serveis funcionáis.

L ’acte inaugural de l’ampliació es va 
veure honorât amb lapreséncia del Conseller 
de Cultura de la Generalität, senyor Joan 
Guitart, qui va fer un elogios parlament 
envers la tasca cultural de la Caixa..

□

Convoca! el PREMI SANT JOAN DE NOVEL.LA CATALANA 1989
El Premi Sant Joan de novel.la catalana 

entra, aquest any 1989, en la seva novena 
edició. Aquest premi, instituit per la Caixa 
d ’Estalvis de Sabadell l’any 1981 per tal de 
dotar d ’un contingut propi les campanyes 
de tipus promocional que l ’entitat realitza 
tradicionalment amb motiu de la diada del 
Hibre, ha esdevingut una fita important dins 
dels premis literaris catlanas, principalment 
pel nombre i la destinació deis Hibres editats, 
que són distribuits entre els clients de la 
Caixa. La dotació es de dos milions de 
pessetes.

Podran aspirar al Premi Sant Joan les 
novel.les originals i inéditos, escrites en 
catalá, les quals hauran de teñir una extensió 
adeuada als usos editorials comuns (uns 
dos-cents fulls, aproximadament). Els 
originals hauran de ser mecanografiats a 
doble espai, escrits d’una sola cara i 
presentats per tripHcat.

El jurat que dictaminará el Sant Joan en 
la seva novena edició será format per Pere 
Gimferrer, Joan Perucho, Dolors Oiler, 
Joaquim Sala-Sanahuja i Joan RipoH.

El termini de presentació d’originals

s’obrirà el dia 1 de març i es tancará el dia 1 
de juny d ’aquest any 1989. La presentació 
es fará la Secretaria de 1 ’Obra Cultural de la 
Caixa d ’Estalvis de Sabadell (Carrer d ’En 
Font, 1, Sabadell). El veredicto del jurat, 
que será inapei.lable, es farápúblic el dia 26 
d ’octubre.

El Premi Sant Joan compta, entre els 
seus guuanyadors, amb Antoni-Lluc Ferrer, 
Margarida Aritzeta, Vicenç Villatoro, 
Gabriel Janer Manila, Antoni TuruH, Manuel 
BofaruH i Manuel Joan i Arinyó.
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Cinema

El cinema negre dels anys cinquantes a ii)
per Jordi Graset Cine Club Sabadell

’experiencia bèl.lica i la difusió de la bruta
lità! amb què actuava el Sindica! del Crim, fami- 
liaritzaven l ’espectador amb una expressió pu- 
nyent de la violència, fenomen que tenia una 
adequada resposta per part dels productors inte- 
ressats a impactar-lo cada vegada més. THE EN
FORCER (Sin conciencia), 1950, codirigida per 
Bretaigne Windust i Raoul Walsh, és un dar  
exemple d’aquesta nova expressió de la violèn
cia en la qual també es submergeix l ’actuació po
licial. La navalla, el ganivet, la defenestració, 
guanyen terreny a les morts a trets. El fiscal (H. 
Bogart) protegeix un testimoni per poder desem- 
mascarar el gran “boss” però aquell es mata al 
caure al buit des de dalt de la presó. Haurà d ’in
terrogar un boig amb la camisa de força posada, 
un moribund al Hit de l ’hospital o fer xantatge a 
un altre testimoni amenaçant-lo d ’empresonar-li 
la dona i separar-los de la filia. L’exposició al la
boratori de les peces de roba recuperados de les 
victim es és un detall més de la morbidesa que 
respira tot el film. A aquesta plasmació crua de la 
violència no hi fou aliè Anthony Mann que, 
abans de deixar la seva empremta en un segui! 
d ’excel.lents westerns, dirigí negros durs com T- 
MEN, 1947 (un “procedural”), o com RAW  
DEAL (Injusticia), 1948, entre altres. Raymond 
Burr, a RAW  DEAL, interpreta un gàngster 
covard i sàdic afecciona! al foc. Tirará una perola 
d ’alcohol cremant a la cara de la seva amiga -una 
acciò clarament antecedent del café bullen! que 
Lee Marvin tira a la cara de Gloria Grahame a 
THE BIG HEAT- i morirà, al final, defenestra! 
entremig de les flames. El foc i els objectes 
tallants tenen, a RAW DEAL, una presència des
tacada.

Després de la retransmissió televisada de les 
sessions del comité Kefauver, el gangsterismo 
s ’havia apropat al ciutadà. La llar ja no era una 
protecció suficient contra la violència de 1’exte
rior. La vulneració de la intimità! es reflecteix en 
el cinema des de diferents òptiques. El Ballestero 
(Henry Fonda) de THE WRONG MAN (Falso 
culpable), 1957, d ’Alfred Hitchcock, no pot 
protegir-se dins de casa perqué la inhumana me
cánica policial l ’impedeix travessar la porta. Els 
policies de PUSHOWER (La casa 322), 1954, de 
Richard Quine, -un excel.lent film sobre un 
policía corrupte, interpreta! per Me Murray, no- 
vament víctima d ’una rossa atractiva- espien els 
apartaments des de la fosca habitació de l ’edifici 
frontal, però no solament l ’apartament de 1’ami
ga del gàngster sinó que també penetren la Inti
mität dels altres veins. Amb la mateixa curiosità! 
morbosa, el L.B. Jeffries (J. Stewart) de REAR 
WINDOW (La ventana indiscreta), 1954, un 
altre periodista-policia, descobreix l ’assassinat 
perpretat pel vei del davant. L ’assassi d ’EXPE- 
RIMENT IN TERROR (Chantaje contra una 
mujer), 1962, de Blake Edwards, s ’introduirà re- 
petidament a la liar de Kelly (Lee Remick), fisi- 
cament o a través del telèfon. Rhonda Fleming, 
com un animal engabiat, esperará, dins de casa. 
Passait de Passassi (THE KILLER IS LOOSE

Robert Blake a IN COLD BLOOD (A sangre fría).

“El asesino anda suelto”), 1955, de Budd Boet- 
ticher. Els films de segrest eren freqüents ais 
cinquantes i el més paradigmátic de ciutadà obli
ga! a combatre la delinqüéncia per si mateix és, 
sens dubte, THE DESPERATE HOURS (Horas 
desesperadas), 1955, de William Wyler. Un grup 
de presidiaris fugitius penetren a la casa d’una 
familia mitja americana acomodada segrestant- 
la fins que Pamiga del cap (H. Bogart) els porti 
una suma de diners. Bogart interpreta un gàngs
ter acorrala! molt proper al de HIGH SIERRA i 
F. March és el pare de familia obligat a piantar
li cara, prenent el Hoc d’una policia més interes- 
sada a la cacera del delinqiient que a la protecció 
dels segrestats. El film no cau en la condemna 
simplista del delinqiient -el gènere i el propi 
autor havien madurat molt des de DEAD END- 
sinó que ens emplaça davant d ’una situació de 

fet; Pexistència de dos mons antagònics sota un 
mateix sostre, una América integrada i una 
América marginal.

Tant Bogart com March Huiten per la super- 
vivèneia pròpia i dels sens i no és pas més fort el 
sentiment de protecció a la familia de Pun que de 
Paître. Wyler equilibra la lògica identificació de 
Pespectador amb March amb un flux de simpatia 
cap a Bogart a través del germà d ’aquest, atrope- 
fiat per un camió en un pia corprenedor, i per la 
crueltat amb què March li relata el fet. Bogart,

esfondrat per la noticia, provoca la seva pròpia 
mort a mans de la policia. March és incapag de 
matar Bogart amb la pistola, no és el seu estil, 
però es venja, agradint-lo cruelment en Pàmbit 
de Pafectivitat familiar i Wyler honora Bogart 
concatenant-lo als finals romàntics dels Roy 
Earl, Eddie Taylor o Bowie (THEY LIVE BY  
NIGHT (Los amantes de la noche), 1947, de N. 
Ray), en una seqüéncia final del tipus SCARFA- 
CE o THEY LIVE BY NIGHT. La consideració 
que THE DESPERATE HOURS és un film útil 
a la ideologia Hoover o Kefauver de fer de cada 
ciutadà un policia és més que discutible -el 
corren! de simpatia que s ’estableix entre el ger
mà de Bogart i la filia de March, n ’és una prova 
més que demostra el contrari-. L ’autor de BRI
GADA 21 reincideix en la temàtica de la bruta
lità! policial i decanta el films més cap a la cons- 
tatació d ’una violència inherent a la desigualtat 
social que no pas cap el discurs moralista, encara 
que tampoc no hi és absent. Els delinquents del 
film de Wyler queden molt Huny dels gàngsters 
de coll blanc denunciats per Kefauver.

Rebeldía juvenil i delinqüéncia
Encara que la situació econòmica havia 

millorat substancialment en relació a l ’època de 
la immediata postguerra, els “ghettos” de margi- 
nació social continuaven afectan! importants 
capes de la població. El país sortia d’una guerra 
i ja s ’implicava en una altra. Un ampli moviment 
de rebel.lia juvenil es reflectia en el cinema i no 
solament en el gènere negre. A ixí el melodrama 
negre sobre la delinqüéncia juvenil, tipus 
KNOCK ON ANY DOOR, cedia Hoc al de 
Penfrontament generacional, tipus REBEL 
WITH A CAUSE (Rebelde sin causa), 1955, del 
mateix N. Ray, un melodrama amb comporta- 
ments filo-delinqüents. A THE BLACK
BOARD JUNGLE (Semilla de maldad), 1954, 
Richard Brooks, amb la mateixa fe en els ideals 
americans demostrada a DEADLINE USA, re- 
fonia un seguit de marginacions reflectides repe- 
tidament en el gènere: la delinqüéncia fruit de la 
marginació social, el racisme (2), el träume 
bèl.lic i la dificulta! d ’adaptació del veterà de 
guerra. El film denunciava la injusticia escanda
losa que representé que molts fills de famflia aco
modada s ’escapolissin d ’anar a la guerra mentre 
que els fills d ’immigrats i altres marginats de les 
classes socials baixes no se ’n podien escapar. 
THE BLACKBOARD JUNGLE, malgrat el seu 
inqüestionable valor testimonial, no es sostrau ni 
al tòpic ni al moralisme fácil, habituáis en aquest 
tipus de films. Més interessant em sembla 
COMPULSION (Impulso criminal), 1959, de 
Richard Fleischer, film sobre la delinqüéncia 
juvenil en el qual la propensió a la violència és 
vista a través de dos joves pertanyents a la classe 
burgesa. El film es situa en Pona de REBEL 
WITH A CAUSE. La inclinació al crim s ’ha 
cobejat en el si d ’unes families arquetipiques del 
que s ’anomenen els pilars de la societat. Si això 
és de per si prou torbador, encara ho és més pel 
fet que la casuística criminal no pugni establir-se
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d ’una manera precisa ni pugni acotar-se, similar- 
ment al que passa a IN COLD BLOOD (A sangre 
fría), 1967, de Richard Brooks, basai en l ’obra de 
Truman Capote sobre un fet real. L ’agressió cri
minal sorgeix imprevisiblement com l ’explosió  
d ’una violència latent dirigida contra tot i sense 
modus aparents. La frustració i Til.lusori marte- 
llegen la ment frágil dels joves assassins d ’IN 
COLD BLOOD, emocionalment desquiciáis.

Aquesta és una de les vessants més definitò- 
ries i estimul.lants del cinema negre: revelar el 
“coté” malèvol, la cara oculta d ’uns individus i 
d’una soicetat. Quan el bé és atribuit inequivoc 
d ’un grup social com passa en els “procedural” 
purs o quan el mal s ’allibera psiquiàtricament a 
l ’estil de THE DARK PAST (Cerco de odio), 
1949, de Rudolph Maté, el negre perd la seva 
dimensió alienatòria i la seva ambigüitat, per 
tant, perd la seva essència. La realitat és una, però 
solament en la mesura que se ’n saben fer dife- 
rents lectures s ’enriqueix el seu coneixement i el 
Fleischer de COMPULSION ens mostra aquesta 
realitat polivalent simbolitzada per les ulleres, 
l ’element clau de la investigado.

A començaments dels cinquantes, el policia  
era, dones, un heroi problemàtic i encara que no 
es podia desacreditar el cos se ’l questionava se- 
riosament. L ’aurèola de comprensió envers els 
Ex-G.I. desapareixia gradualment fins a trobar- 
los l ’any 1955 organitzats corn a delinquents a 
THE HOUSE OF BAMBOO. La vessant CRI
ME PSICOLOGHY s ’havia alliberai definitiva- 
ment de la seva càrrega clínica, tan nefasta en 
film s corn SPELLBOUND (Recuerda), 1945, 
d ’Alfred Hitchcock, o el mateix THE DARK  
PAST, i el crim es presentava com una forma 
més de la conducta humana: HUM AN DESIRE  
(Deseos humanos), 1954, de F. Lang, ANGEL 
FACE, d’Otto Preminger, STRANGERS IN A 
TRAIN (Extraños en un tren), 1951, d ’Alfred 
H itchcock , N IA G A R A  (N iágara), 1953, 
d ’Henry Hathaway, per donar només alguns 
exemples de diferents realitzadors. El gènere, 
dones, havia anat progressant en la linia de la 
psicologia criminal de la quai films corn FURY, 
de 1937, O THEY DRIVE BY NIGHT, de 1940, 
ja eren uns excel.lents anticips.

La pena de mort
Corn un cos social comprovadament malal- 

tis podia permetre’s mantenir la institucionalit- 
zació de la violència a través de la pena de mort? 
La pena de mort no havia fet disminuir la delin- 
qüència i era una nova font d ’injustícia, ja que 
està demosü'at que s ’aplicava discriminatòria- 
ment (3). A més, la defin ido legal de bogeria: la 
capacitai de Passassi per distingir el bé del mal en 
el moment del crim, era, manifestament, insufi- 
cient. En més d’un cas, s ’havia comprovai la in-
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nocèneia del condemnat una vegada l ’execució 
s ’havia consumât. Era vergonyós que, després 
de les revelacions del comité Kefauver, els grans 
assassins circulessin lliurement, mentre els de
linquents pertanyents a les classes més baixes, 
sobretot els de color, acabaven a la cadira eléctri
ca o a la cambra de gas. L ’any 1953, foren exé
cutais el matrimoni Rossemberg, acusats d’es- 
pionatge. La llarga espera d ’onze anys (1949- 
1960) de Caryl Chessman a la cel.la de la mort, 
sempre negant la seva culpabilitat, fou un altre 
cas que commogué 1’opinio pública tant nacio
nal com internacional. Un dels diversos Ilibres 
que Chessman escrigué a la presó fou portât al 
cinema. I W ANT TO LIVE (Quiero vivir), 1958, 
de Robert W ise, premi d ’interpretació per a 
Susan Hayward, també es basava en un fet real, 
el de la primera dona executada a la cambra de 
gas. El famós TWELVE ANGRY MEN (Doce 
hombres sin piedad), 1957, de Sidney Lumet, 
exposava la preocupado, des del melodrama, 
que un jurat negligent pogués emetre un veredic- 
te de culpabilitat sense proves concluents. 
BEYOND A REASONABLE DOUBT, COM
PULSION o IN COLD BLOOD destaquen entre 
els negres més rellevants contra la pena de mort, 
si bé la temática de la infalibilitat de la justicia o 
de la seva manipulado i, en conseqUèneia, la ne- 
gació implícita de la pena de mort és una constant 
del gènere des de sempre. Fins i tôt un tardà 
melodrama sobre la delinqUèneia juvenil a l ’es- 
til dels trentes com THE HOODLUM PRIEST 
(Refugio de criminales) 1961, -en gran mesura 
un “remake” del tampoc massa afortunat BO Y ’S 
TOW N (Forja de hombres), 1938, de Norman 
Taurog- conté una de les seqüéncies més esfereí- 
dores sobre la  pena de mort: la de l ’execució 
rodada des de la perspectiva de l ’executat, des de 
dins de la cambra de gas. És una agonia insupor- 
table que correspon, aproximadament, al temps 
real. A l ’any de producció de BEYOND A 
REASONABLE DOUBT, 1956, la pena de mort 
eslava derogada solament a sis estais. El tema era 
tan polémic que, en base a una série de conside- 
racions legáis, el Tribunal Suprem deis EEUU 
deixà en suspens la pronunciació de la senténcia 
de pena de mort arreu de la nació entre 1972 i 
1976. Després de 1976, molts dels estais la res
tauraren i solament es mantingué derogada a 
treize estais.

Es tanca un cicle
Mentre la producció dels films negres anava 

minvant durant la segona meitat dels cinquantes, 
el retom a les primitives temàtiques semblava, 
errôniament, la darrera possibilitat de revalorar 
el gènere. Una d ’aquestes temàtiques fou la car- 
cerària. La preocupació per la situació a les 
presons s ’havia desvetllat de nou, després d ’un 
seguit d ’avalots ocoreguts durant la primera 
meitat de la década i dels quais es feu ressô un 
bon film de Don Siegel, RIOT IN CELL BLOCK  
11, de 1954. A més del debat sobre la pena de 
mort, amb la quai no estaven d ’acord bastants 
govemadors, la llei permetia un seguit de recur
sos per anar posposant l ’aplicaciô de la sentén
cia. La llarga espera en les cel.les de la mort 
aportava un altre centre d ’interès dramàtic per al 
film carcerari. D ’altra banda, el corrent gangste- 
ril, tôt i que e l-Sindical del Crim continuava 
essent present a films corn l ’esplèndid UNDER-

WORLD US A, 1961, de Sam Fuller, recorría a la 
inspiració biogràfica: BABY FACE NELSON, 
1957, de Don Siegei, inspirât en el cèlebre gàngs
ter, THE RISE AND FALL OF LEGS DIA
MOND (La ley de Hampa), 1960, de Budd 
Boetticher, en qué el Sindical del Crim exécuta 
Legs Diamond, un independent que no s ’avé a 
deixar el crim en mans dels nous “homes de 
negocis”. L ’apropament de Boetticher a la figura 
de Legs Diamond, un oportunista detestable tot 
i que compartim la seva rebel.lia enfront del Sin
dical, és ben Iluny del romanticisme dels trentes. 
A PORTRAIT OF A MOBSTER, 1961, de Jo
seph Pevney, és Dutch Schultz el protagonista, 
un altre famós que es caracteritzava pel seu inde- 
pendentisme. Naturalment, no hi podia mancar 
Al Capone, present a THE SCARFACE MOB, 
1959, de Phil Karlson, el film pilot de la sèrie 
THE INTOUCHABLES, que es basava en la 
novella  autobigràfica d’Elliot Ness, el botxí de 
Capone. Amb films com THE SCARFACE 
MOB, THE FBI STORY, de Mervyn LeRoy, del 
mateix any, o  FBI CODE 98, 1964, tornava a 
ressorgir el “Procedural”, amb el seu alé confor
table i tranquil.litzador. A diferéncia de les poli
cies locals, els homes del trésor o del FBI sempre 
foren cossos respectais. Amb THE INTOU
CHABLES, Johnny Staccato, Perry Mason i un 
llarg etc... la televisió pren, de moment, el relleu 
als negres de la pantalla gran.

(1) : Una mostra eloqiient de l ’interès que en 
aquesta època despertava el periodisme és PARK 
ROW, 1952, de Sam Fuller, una visió glorificado ra del 
primitiu periodisme, servida en un to romàntic i heroi- 
cista.

(2) : NO WAY OUT (Un rayo de luz), 1950, de 
J.L. Mankiewicz, interpretai, també per Sidney Poi- 
tier, s’inscriu en el corrent integrador dels finals dels 
quarantes,jaesmentat. És un manifest reivindicatiu de 
la geni de color. Un apropament sentimental en la linia 
dels negres melodramàtics. THE BLACKBOARD 
JUNGLE és un film més dur, però el personatge inter
pretai per Sidney Poitier dóna similarment, una visió 
réconfortant i optimista, ben allunyada de la realitat, 
sobre la integració de la geni de color.

(3) : Segons un informe d’Amnesty Internacional 
de 1973-76, de les 3.859 execucions hagudes als 
EEUU des de 1930, un 50% foren negres, quan 
aquests no representen més del 10% de la població i el 
90% dels condemnats exécutais als estais del sud eren 
negres, dades contundents quant a la discriminació 
racial. Molts anys abans, IN THIS OUR LIEE (Como 
ella sola), 1942, de John Huston, un “meló” amb 
perfils negres protagonitzat per Bette Davis en un dels 
seus personatges arquetfpics, denunciava la discrimi
nació racial en el si de la societat de! sud. La justicia era 
diferent per als negres. Les cel.les de la presó són ex- 
clusivament plenes de gent de color. També es devia 
empresonar algún blanc però, segurament, en cel.la 
separada, el que seria una forma més de discriminació.

cam vostra
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Al pas dels dies per Joan David

LUIS MARTIN 
Pintures - Collages 

Acadèmia de Belles Arts
Conjunt de pintures i collages 

que es complementen i que rei
vindiquen moments en qué les 
síntesis estructurades per la visió  
estèticament particular de l ’autor, 
es presenten fidels a uns senti
ments que si per quan fa vigència 
a pintures, presenten una franca 
valoració, així per la forma com  
per l ’expressivitat i esplendorosi- 
tat del color, vibrant i autòcton, 
veiem  com  a petit com plem ent 
uns collages énormément discrets 
però, a l ’ensem s, posseits d ’un 
eficient sentit decoratiu.

XAVIER TEROL
Una com pletissim a col.leccio  

de fotografíes en negre intitulades 
LISBOA, Xavier Terol ens sor- 
prèn per la qualitat en quant a ma
tèria fotogràfica en negre, des 
d ’un punt exclusivament tècnic a 
l ’ensems que pel que fa referència 
a la seva rotulado, el redactat de 
les quais s’esdevé obra de caire fi
losofie i poètic que acoplada al 
conjunt, promou i acredita la gran 
valor artistica i capacitat de testi
moni.

Pintures de URIARTE 
Galeries Rovira

En la impossibilitat de veure 
aquesta co l.le c c io  de pintures, 
crec adient copiar alguns dels 
conceptes que al “Diari de Saba
dell” inserí R.T. “Pintor del País 
Base, afincat a Barcelona i Ma
drid que exposa per primera vega
da a la nostra ciutat”.

...’’Aquest artista cultiva amb 
força encert. Pescóla olotina... els 
pincells d ’Uriarte detallen tota la 
riquesa colorística del paisatge de 
la Garrotxa i els més poètics in- 
drets olotins”...

...’’Equilibrât, correcte i sem 
pre seré en les descripcions, les 
seves son pintures d ’entre les mi
nors en tots aspectes que conei- 
xem dins aquest estil”...

Segurament, per la meva part, 
crec que no discreparía de les tais 
afirmacions.

FRANCESC BORDAS 
Pintures i gravats 

Acadèmia de Belles Arts
Pintor, l ’obra del quai acumula 

destresa i refinament, i en la quai 
preval la destresa, i la recerca de 
noves valors pretenen dibuixar-hi 
nous camins d’estudi.

L ’artista intenta dur a les teles 
el missatge d ’una fantasia ardent 
amb què promou l ’acoblam ent

d ’una construcció en la quai el 
construir agrupaments de Hums i 
om bres condueix  a particulars 
efectes lluminics plenament parti- 
cularitzats.

noucentista Gargallo.

DANIEL BAS “Aquarel.les” 
Gabarro Art

Obres resultants d ’una tècnica 
que aprofondeix en la mateixa es-

JOSEP COMES 
i BOSQUETS 

Pintures al tremp d’ou, 
sobre fusta

Josep  Cornes e x p o sa  unes  
mostres de pintura en què dibuix i 
color conviuen en un enriquiment 
total de l ’obra.

D ’aquest encertat acoblament, 
viu i ordenat, en neix l ’elegància i 
la pulcritud transcrites sota els es
timais d ’una personalitat immersa 
en la maduresa del concepte amb 
el que veiem  clarificat l ’èxit i so- 
brepassat l ’aprenentatge.

La tècnica emprada és, conse- 
qiientm ent, el fons cooperador 
que fa la victòria més assentada.

JOAN SALINES - Pintures
Salines exposa %4a Sala II de 

Belles Arts, una col.lecció de pin
tures, bellament acolorides i que a 
primer cop de vista ja s ’expressen 
amb generositat i demostren unes 
intencions per part de l ’artista de 
crear una mena d ’estil personal 
que afavoreix el diàleg amb el v i
sitant.

Es tracta, ben cert, d ’un pintor 
nat, que anota a la qualitat de la 
matèria, una fídelitat tributària al 
tema.

N.N. - Escultures en Ferro
Elements escultòrics, decora- 

tius, formats de petita escultura en 
què un domini en el tractament de 
les que presenten una tendència 
expressionista i una elegantissima 
interpretació temàtica; de forma 
especial en les que es refereixen a 
les obres intitulades: “Payaso” i 
“Violín”, influenciades, qui sáp!, 
per l ’obra de l ’escultor català

sèneia del que és interprétât; les 
dificultats inhérents a la tècnica 
de l ’aquarel.la s ’expressen amb 
aparent facilitât; en elles, la gam
ma del color és impresa trans- 
lluint repôs i amabilitat; ve a ser 
com el rastre eloqüent d ’una tra- 
dició, les evolucions de la qual, 
estableixen clara vigència espiri
tual al clássic.

Amb dibuix perfecte i amb un 
color orientats prevalentment a 
esteriotipar en l ’obra una certa 
hora del dia amb colors que, qui 
sap si es tomaran a presentar amb 
la lluminositat del moment inter
prétât.

JOAQUIM DEU 
Aquarel.les 

Sala d 'art Negre
En aquesta darrera obra de 

Joaquim Deu un fet a remarcar, i 
és l ’aconseguir evidenciar-ne la 
maduresa en la seva major part; 
l ’intercanvi de reaccions fa més 
vistosa la inquietud i preocupació 
que l ’artista s ’entossudeix a espe

cificar, cosa aparentment fácil. 
Vet ací l ’alegria del color; color 
que intenta prendre el primer lloc 
sobrepujant a la tècnica emprada; 
ja sigui la forma aquarel.lística 
tradicional, ja la que imposa la 
pintura acrílica, ja la que podem 
anomenar com a pintura de tècni
ca mixta, totes elles han conduit a 
una evolució francament valora- 
ble.

Joaquim  D eu s e ’ns mostra 
com a artista conscient del seu 
treball i sentit de l ’art. Colors 
m agnificats, difum its, de tipus 
explossius, amb què aconsegueix 
que la presèneia del tema s ’identi- 
fiqui substancialment als concep
tes perspectius.

El seu art ha evolucionat cons- 
tantment sense deixar orfe el re
gust tradicional i créant un com
plex de festa, color i forma, reafir- 
mats amb la seriositat i responsa- 
bilitat del treball.

Avui, com sempre, el concepte 
prevalent és définit per l ’alt sentit 
decoratiu i l ’àgil i elegant actitud 
vers els temes visualment esco- 
llits; la distorsió de les formes na- 
tirals insinúen el moviment que és 
la justa expressió del seu mon in
terior. La fídelitat al tema, però, 
no s ’esmuny i si que s’expressa 
amb un ímpetu apassionant que 
dirigeix la realització de nous 
efectes lluminics secretament in- 
closos en una paleta cálida i en- 
lluemadora.

En el fons llueix una atmosfera 
que és un reflexe de la poesia que 
viu en el fons més intim de l ’artis
ta.

Els camins que, dia rera dia, 
Joaquim Deu ha seguit, ben justa- 
ment havien de conduir-lo a la co- 
herència harmónica d ’avui.

JOAN BROTAT 
Intel.lecte Art

L ’obra d’aquest artista ha as- 
solit en els anys un predicament 
notori, ben guanyat. Bé s ’eviden- 
cia aquest seu llarg i profund afer 
en el camp plástic. És la seva, una 
obra assenyada, laboriosa, fran
ciscana -sense pausa i sense pres
sa- on s’harmonitza el bon gust i 
un sentiment romàntic força sen
sible.

Figures serenes, amb un senti
ment intimista, que s ’emmarquen 
justament en el tot i en cada de
tall. Suggereix un sentiment plà- 
cid, asserenat, que es projecta en 
tota la seva exposició.

Que hi ha un basament de ro- 
mànic que conjuga amb una con-
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cepció academicista però actual 
albora. Ahir i avui es complemen
ten adientment.

Una obra que dona la seguretat 
d’ésser perenne; que el temps no 
la desmereixerá, ans tot el contra
ri. Fà goig de retrobar uns al.li- 
cients plástics que avui no priven.

RAMIRO FERNÁNDEZ 
Museu d’Art

Un altre valor, jove valor, que 
ha assolit un predicament que 
s’ha projectat enllá i que té un ba- 
sament que fa afirmar sense dis- 
cussió que està deixant bona pet-
ja-

Ramiro Fernández té un bagat- 
ge que li vessa, esclatant, i el co
munica amb pinzellada goluda, 
densa. Llums i ombres -ombres 
obscures- que conformen una es- 
cenografia que evoca espais fan- 
tástics i onírics.

Juga amb realitats i ficcions, 
però la seva obra és albora subjec- 
tiva i onírica. La irrealitat és més 
suggestiva que el verisme.
BRUNET - Gaieries Rovira

Una mostra d’aquest veterá 
aquarel.lista, en la qual ens ve a 
afirmar que és, la seva, una obra 
que ha assolit un lloc ben guanyat 
en el camp plástic de 1’aguada.

Un obra de temes diversos, en 
tots els quals l’artista es mou amb 
una autoritat plausible.

El bon oifici de Brunet es pale
sa a cada pega.

VITRALLS 
E. ROIG
Especialitat en 

vidrieres emplomades, 
gravats a l'àcid i 

pantalles tipus Tiffany. 
Descompte especial als 

subscriptors de 
Quadern.

Sant Miquel, 79-int. - Sabadell 
Tel. 717 38 05

WATtr-Anr
Sala d’Exposicions

Sant Pere d’Ullastre, 9 
Tel. 714 55 71

CASTELLAR DEL VALLÈS

La Mùsica a Sabadell per Rosa Ten

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS

Només un sol concert, dels dos 
programats per FASSOCIACIÓ 
D’AMICS DE L’OPERA DE SA- 
BADELL” que és ara una societat 
laboral. Se celebrá la nit del 16-Xll 
a “La Earándula" i provocá un pie 
massiu. Valsos i polques deis 
Strauss, en un programa certament 
adient a les dades del Nadal i Any 
Nou. Interpretacions correctes, fes
tives, émotives, sobretot quan els 
musics cantaren la “Santa Nit” corn 
a felicitació nadalenca al public. Un 
feliç cop d’efecte que tothom va 
agraïr.

* * *
Les tardes de diumenge de de- 

sembre, ja prop del Nadal, sempre 
comporten bones vetllades musi
cals a casa nostra, i una d’elles fou 
la que ens ofen a la parroquia de la 
Punssima el diumenge dia 18, la 
Coral de Stiria “Bell Repos”, ja co- 
neguda a Sabadell. Aquesta vega
da, junt amb 1’Agrupado teatral de 
Callus, que va fer una bona inter
pretado del “Poema de Nadal” de 
J.M. de S agarra.

* * *
El mateix diumenge, també la 

Coral “Talia”, sota la direcció del 
seu mestre, ERANCESC OLIVE- 
LLA, al Saló d’Actes de l’UES, 
ofen el seu tradicional “Concert de 
Nadal”, al quai s’afegi la Coral 
Infantil “Rodamón” que porta 
ÀNGELS OLIVELLA. Ambdues 
Corals es lluïren conjuntament 
amb el cant de Erederic Mompou: 
“Mira quina resplandor”, que JO- 
SEP OLIVELLA acompanyà al 
piano.

* * *
A la Románica, Nadal hi fou 

present el dissabte dia 17, amb la 
coral “Al Vent” de Sant Vicenç de 
Castellet, amb un concert subven- 
cionat pel XIV Pía d’Acció Cultu

ral de la Caixa, Generalität i Ajun- 
taments de Sabadell i Barberà, sota 
la direcció de PERE DIEZ i 
MONTSERRAT CASAS. Es can
taren temes d’Scarlatti, Dawson, 
Borrell, Manent i Millet, a la prime
ra part, i a la segona: “Nadal, llum i 
misteri, amb música de F. Vila i 
lletra de J. Farrás.

* * *
Altres concerts notables d’a

quest desembre darrer, foren: el que 
el dia de la Festa de la Purissima 
portà a terme a l’església d’aquesta 
advocació, la CORAL “SOL- 
IXENT’, per part del grup infantil i 
el grup de grans, amb motiu de la 
Festa Major de la parròquia de la 
Purissima. Un concert de tarda que 
comptà amb un bon seguit de cants 
per part dels més petits, sota la 
direcció de MARIONA SÁN
CHEZ. El grup de grans, amb la 
direcció de TORDI CAPEELAS, va 
cantar obres tradicionals i populars 
nadalenques.

* * *
També a Sant Feliu, el dissabte 

abans del Nadal, i amb el titol de 
“Cantem per Nadal”, hi va haver un 
concert amable i per part de la 
“Coral Renaixenga” del Casal 
“Sabadell Centre” i dels més petits 
de la Coral “Garbf’, en un simpàtic 
intent d’unir en el Nadal els petits i 
els més grans.

* * *
La nit de Nadal, la coral “Talia” 

del departament de mùsica de les 
AGRUPACIONS PROFESSIO- 
NALS”NARCÌS GIRALT”, tin
gué al seu càrrec els cants de la 
missa del gali a la parròquia de Sant 
Oleguer, per seguir amb un Con
cert, sota la direcció del seu Mestre, 
FRANCESC OLIVELLA i COM
PANY.

Aquest temps na- 
dalenc comptà en- 
guany amb moites 
participacions nota
bles. El dia de Sant Es
te ve. Una matinal de 
rOrfeó de Sabadell, - 
récupérât per aquesta 
data histórica en les 
seves actuacions- 
donà a “La Farándu
la”, un bonic concert 
amb la col.laboraciô 
de la Cobla Jovenivo- 
la i la Colla Sardanis- 
ta Verge de la Salut. 
L’”ORFEÔ” comptà 
també amb la seva 
secció de nois i noies a 

la primera part, i de la coral “Efe- 
bus”, amb la direcció de ISABEL 
ORTA i MERCÈ MASSAGUÉ.

La Cobla Jovenivola, executà 
un pareil de molt reixides obres, 
sota la direcció de FRANCESC 
ELIAS i PRUNERA. Finalment, 
amb la col.laboraciô d’aquesta 
Cobla i la participació de la Colla 
Sardanista “Verge de la Salut”, 
l’Orfeô va cantar: “Lloança a la 
Música”, de A. Cabané, “Sant Jordi 
triomfant”, de F. Pujol,, i “El cava
lier enamorat”, de J. Manent.

* *
Cicle pie d’activitat. Concert de 

cant coral al teatre del centre Sant 
Vicenç de la Creu Alta amb la Coral 
del Conservator! que dirigeix la 
professora Maria Teresa BOIX, i 
amb un programa propi de les festes 
en què actuaren com asolistes la 
gran promesa que és la jove sopra
no MONTSERRAT SANROMÀ i 
el també jove bariton OSCAR 
AMARO. Aquest dos valors saba- 
dellencs donaren un concert al saló 
del Cercle Sabadellés, el 8 de gener, 
en una vetllada que organitzà la 
Fundació dels “Amies de les Arts i 
de les Lletres de Sabadell”, de la 
quai se’n parla en un altre espai.

* *
Joventuts Musicals també va fer 

bona música abans no s’acabès al 
desembre del 88. A 1’auditor! de la 
Caixa d’Estalvis oferi un concert 
amb obres de Schumann, Bach, 
Cassadó i Beethoven, en interpreta
cions de SERGI BOADELLA, al 
violoncel; EREDERIC MIRAL- 
DA, clarinet, i ANNA SABATÉ al 
piano.

* * *
D’entre els més notables con

certs d’aquest cicle nadalenc, cal 
fer esment del célébrât per la coral 
“AL.LELUIA” de l’església Evan-
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gèlica Baptista de Sabadell, amb 
seu a la Gran Via. Fet a la tarda del 
dia 1er. de gener, sota la direcció 
del seu mestre PERE PUIG, i parti- 
cipà també la “CORAL L’ES
TEL”, cor infantil que dirigeix 
ISABEL M- PLANES. Corn sem
pre, l’encant de les bones veus so
listes de UNA HERBAGE, ISA
BEL M* PLANES i NÚRIA PUIG, 
amb el pianista concertista XA
VIER NOU VILES.

* * *
Darrerament sovintegen les par- 

ticipacions de corals sabadellen- 
ques a la missa del diumenge o 
festins que s’emeteix pel segon 
canal de TVE, des de Sant Cugat del 
Vallès. Ja son uns quants els Cors 
que hi han anat. Enguany, ja el dia 
de Reis li va tocar a la CORAL 
GARBÍ, amb l’acompanyament 
d’orgue a càrrec de Mn. Domènec 
Cols, essent la setena vegada que 
aquesta coral canta en l’esmentada 
missa. Aquesta coral és dirigida per 
la professora de mùsica M® EUGE
NIA CASTELLVÍ.

I|C :|c ÿ
La nit del 7 de gener es feu la 

presentació a Sabadell del TRIO 
MOMPOU DE MADRID, en una 
vetllada musical organitzada pel 
“Centro para la difusión de la mùsi
ca contemporànea”, de la Obra 
Cultural de Caja Madrid amb la 
col.laboració de l’Ajuntament de 
Sabadell. Aquest concert havia de 
celebrar-se al Casal Pere Quart, 
però es feu al vestibul del T.M.S.
“La Farándula”.

* * *
El “IV CONCERT D’ORGUE” 

a l’església de Sant Feliu es portà a 
terme el diumenge, 8 de gener, a 
càrrec de l’organista d’aquesta 
parròquia Mn. DOMÈNEC COLS i
amb un programa ambiciós.

* * *
“Amies de l’ÒPERA” va cele

brar la seva Assemblea General Or
dinària el 12 de gener, enmig d’un 
acte que aplegà a un bon nombre de 
sods que continuaren reunits des
prés amb un sopar al mateix Hotel 
Urpi.

El Festival d’Ôpera d’enguany 
comprèn un ambiciós programa del 
qual són part les òperes: “Tosca”, 
de Puccini, pel març; “MANON” 
de Massanet, al maig i “Otelo” de 
Verdi, a i’octubre.

□

MisceUània - MisceUània - MisceUània
ENTREACTE

Un bon intent cinematogràfic 
que sorprenguè els més exigents 
en temàtica de cinema. Una refe- 
rència al món poètic de JOAN 
BROSSA que ha estât qualificada 
d’oportuna i un llargmetratge del 
barceloni MANUEL CUSSÓ- 
FERRER que mostrà cinema. 
Tota una sorpresa en un bell mun- 
tatge servit pel miracle del setè 
art, el més capaç de totes les arts 
per fer gairebé miracles. Una sor
presa, dones, aquest “ENTREAC
TE” que els entesos han fet notar 
com a “Alt Total”. Compta amb 
una partitura musical del compo
sitor sabadellenc LLORENÇ 
BALSACH. Mùsica vària, mati- 
sada a cada situació, amb mo
ments brillants, fins i tot amb mà- 
gia. Va sorprendre i emocionar. 
Estudiants avançats en el món del 
“Bel canto”, com els sabadellencs 
XAVI RIBERA, - una bonica veu 
ja coneguda dins els “Amies de 
ropera de Sabadell” per alguna 
actuació força reeixida en una de 
Ies representacions dels seus Fes
tivals, certament, una promesa, 
llavors, una realitat, ara, s’anun- 
cia. I TERESA MAMPEL, una 
soprano de la qual es pot esperar

molt. Bon intent, dones, que s’ha 
fet realitat estimable, i que es pa- 
lesà en l’estrena a Sabadell, el 29 
de desembre del 1988, al Cineart 
Alcázar. L’Ôpera, la màgia, el 
music-hall, tôt en un film que va 
agradar per la seva talla 
intel.lectual i artística. Sembla 
que també en aquest camp a Saba
dell estarem aviat de molta enho- 
rabona, ja que Sabadell hi partici
pa en parts tan importants corn 
són el cant i la música.

Nuria Candela hi ha prés part 
en un paper interprétant una an
ciana.

R.T.

TEATRE
EL CRIAT DE DOS AMOS 

(Joventut de la Farándula)
Com cada any, el dia de Na

dal l’elenc de “Joventut de la Fa
rándula” va fer una representació 
per a totes les edats, trencant la 
seva dedicació permanent a l’es- 
pectacle per a infants.

Com sempre, aquesta excep
cional representació va ser també 
molt ben seleccionada, i prepara
da amb un esforç que és molt d’a- 
grair si pensem que es tracta d’u- 
na vetllada única. L’obra: “El

criat de dos amos”, de Goldoni, 
en la versió de Joan Oliver. Di
recció i escenografía de Jordi 
Fité. La interpretació va ser una 
auténtica filigrana i el joc escénic 
no podia ser pas més dinámic i 
brillant.

* *
TAFALITATS (Centre Dra- 

mátic del Vallès)
Durant el mes de desembre i 

part de gener va ser repetidament 
posât en escena, en el Teatre del 
Sol, l’espectacle TAFALITATS, 
de Karl Valentin, amb traducció 
de Feliu Formosa, i muntatge del 
Centre Dramátic del Vallès.

Es tracta d’un ensamblatge 
de varietats sobre diálegs fona- 
mentats en l’humor de l’absurd, 
que a moments recorden Ionesco 
i altres Chaplin i Keaton. El con- 
junt és força ben travat i molt 
bona la tasca dels histrionics in- 
tèrprets. Pel nostre gust destaca- 
riem un diàleg que es repeteix 
com un peix que es menja la cua 
O corn una politxa sense fi, i la 
peça amb més entitat propia del 
matrimoni que es prepara per 
anar al teatre.

J.T.

Llibres
La revista Presèneia Evangèli

ca ha assolit el número 100. Al llarg 
dels seus vint-i-un anys aquesta re
vista ha prestat un servei als protes
tants de Catalunya. I ho ha fet en 
llengua catalana d’ençàd’aquell 12 
de febrer del 1968.

La seva llarga singladura ha es
tât un autèntic miracle al camp de 
la premsa catalana en general, i el 
primer esforç real de la premsa 
evangèlica en llengua catalana, 
com bé ho exposa el seu fundador i 
primer director, Ángel Cortès, en el 
mateix Pòrtic d’aquest número que 
assoleix la centena.

Cal subratllar que una de les fi- 
nalitats més destacades d’aquesta 
revista es basa en la divulgaciô i el 
coneixement de la Biblia, però 
també es tracten temes d’actualitat 
en el camp religiós, politic, social i 
cultural.

Cal donar l’enhorabona als qui 
han fet possible que Presèneia 
Evangèlica hagi assolit aquesta fita 
centenària i expressar el nostre 
desig que pugui contar-ne tantes 
d’altres.

TINTURES AL 
BANC DE SABADELL
Com a obsequi ais seus adonis- 

tes amb motiu de les festes nadalen- 
ques, el Banc de Sabadell ha éditât 
un nou Ilibre. L’anterior, ara fa set 
anys, fou éditât en commemoració 
del centenari d’aquesta Entitat.

D’aquest nou Ilibre, igual que el 
primer, n’ha fet la presentació Joan 
A. Maragall, de la Reial Académia 
de Belles Arts de Sant Jordi. 
L’il.lustre académie descriu i valo
ra aquesta continuïtat en l’augment 
constant de la col.lecciô d’obres 
pictoriques al Banc, les quais s’ex- 
posen a les diferents agèneies i 
sucursals que la institució té arreu.

Cal recordar que el 1981 el Banc 
de Sabadell posseïa unes cinc-cen- 
tes obres i que actualment ja són 
unes mil set centes; obres originals 
de més de quatre-cents autors.

Aquest llibre, tal com diu el 
senyor Joan Corominas i Vila, pre
sident del Banc de Sabadell, és una 
mostra de les arts plàstiques ca
talanes que veu la llum, precisa- 
ment, quan Catalunya está cele-

brant el seu Mil.lenari. Evident- 
ment, és una bona contribució.

En aquest volum s’hi reproduei- 
xen algunes pintures que il.lustren 
el primer llibre, el quai és exhaurit.

Cent-una reproduccions en co
lor figuren a les pàgines d’aquest 
volum, la realitzaciô del quai ha 
estât confiada també a Indústries 
Gràfiques Vilador. S.L., corn ho 
fou l’anterior. D’aquesta edició 
s’han fet 37 mil exemplars.

Un bon llibre -un bon regai- amb 
el quai el Banc de Sabadell ha dis- 
tingit els seus milers d’accionistes.

’tot un estil”

M(»LE  
DISSENT 
I DECC*L\CÏÔ

Sant Cugat, 11 
Sabadell
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Regraciament a les Entitats 
que han col.laborat als 

“Premis Fundació"

Generalität de Catalunya 
Diputació de Barcelona 
Ajuntament de Sabadell 
Banc de Sabadell 
Caixa de Sabadell 
Caixa de Pensions 
Mùtua d'Assegurances de Sabadell 
Mùtua Sabadellenca 
Banc Atlàntic 
anca Catalana 
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"C O L .L A B O R A D O R S  D E  Q U A D E R N "

360
S A B A D E L L  E N  E L  P R IM E R  Q U A R T  
D E L  S E G L E  X X .
P er A lb ert T a u lé  i Im m a  P lane ll.

367 C R Ò N IC A  F IL A T È L IC A .
P er A n to n i B o rràs  i F ig u ls  (B A F).

368
S A N T  JO R D I: U N A  L L E G E N D A , U N A  
H IS T Ò R IA , U N A  R E A L IT Ä T .
P er Jau m e B u sq u é  i M arcet.

369 R E C O R D S  D E L  S E N Y O R  B A N Y E T A . 
P e r L lu is  C asa ls  i G arc ia .

370 C A R T A  O B E R T A  A  JO A N  C U S C O . 
P e r C am il F àb reg as  i D alm au .

371 A N T IG Ü E S  G R A C IO N S  P O P U L A R S  
Q U O T ID IA N E S . P e r Jo an  P are li i D o m in g o .

373 E L  P IN T O R  P E R E  C A M P S  I E L  S E U  
"E S P A I D 'A R T ". P e r Jo an  G arrig a  i M an ich .

374 L 'O R Q U E S T R A  E N  E L  D E C U R S  D E L  
T E M P S . P e r D an ie l S an ah u ja  i C ap e lla .

376 E L  G O IG  D E  L L E G IR  I E S C R IU R E  
P e r  R ic ard  S im ó  i B ach .

378 IN C U N A B L E S  S A B A D E L L E N C S  D E L  
S E G L E  X IX . P e r  R afa e l S u b iran a  i O llé .

380 D E  D O M È N E C  S A R E T  A  F R A N C E S C  
B E L L M U N T . P e r  Jo se p  T o rre lla  i P ineda .

381 P O E M E S  IN É D IT S . P e r  D o lo rs  V iñ as  i C am ps.

382 C A R IC A T U R E S  D E L S  D E G A N S  D E  
"O U A D E R N ". P e r E m ili H ierro .

384 P E R F IL S  H U M A N S  D E L S  D E G A N S  D E  
"Q U A D E R N ". P e r Jo an  C u scó  i A y m am í.

395 B IB L IO T E C A  Q U A D E R N .V o lu m s p u b lica ts .

396 L L IU R A M E N T  D E L S  P R E M IS  "F U N D A C IÓ "

398 T H A R R A T S " L A  C O H E R È N C IA  D E  SER . 
P e r M o n tserra t C a m é  i P en alva.

399
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401
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Pòrtic

quest portic hem 
de dedicar-lo a 
dos esdeveni- 
ments que ells 
sols ja justifi
quen àmplia- 
ment el fet d’ha

ver conferit a aquest número de 
QUADERN un carácter especial. 
Ens volem referir ais PREMIS 
DE LA FUNDACIÓ, per una 
banda, i a PACTE D ’HOME- 
NATGE ALS DEGANS DE LA 
CULTURA SABADELLENCA 
-Col.laboradors de Quadem- per 
Paîtra.

Aquest QUADERN ESPE
CIAL és dedicat a ambdós temes 
gairebé exclusivament, i bé s’ho 
valen perqué han requerit més de 
cinquanta págines en les quais es 
comenten els actes al.ludits i les 
col.laboracions amb qué cada un 
deis degans ha participât en el 
número. Onze articles que es pu
bliquen en l ’ordre alfabêtie dels 
propis autors, a més dels seus res
pectius “perfils humans”, i dels 
textos referits a cada un dels pre
ceptors -individuals o col.lectius- 
dels Premis Fundació.

Aquests degans han rebut, en 
el decurs d’un acte memorable, 
Phomenatge d’un públic nom
bres, fidel i reconeixedor deis 
mérits que concorren en cada un 
d’ells. I fou el propi alcalde, sen- 
yor Antoni Farrés, qui els atorgá 
un diploma-títol de Degá de la

Cultura Sabadellenca -Degá de 
Quadem.

D ’aquest acte se’n dona infor
mado en aquest mateix número, 
com també de Pacte de Iliurai 
ment dels PREMIS FUNDA- 
CIÓ, el quai va celebrar-se el 
passât dia 4 de març. Els Premis 
distingien, com ja coneix el lec
tor, les persones o institucions 
que més haguessin sobresortit 
durant el passât 1988 en el camp 
de les Arts Plàstiques, de les Lie- 
tres i de la Música, cada una d’a- 
questes disciplines emmarcades 
en Pámbit sabadellenc i també en 
el catalá.

Ambdós esdeveniments han 
merescut una especial atenció en 
la vida cultural sabadellenca, 
com han acaparat per si sois la 
dedicació d’aquest número espe
cial de Quadem. Així, les 
col.laboracions que conformen 
unes seccions habituais de la 
revista, com d’altres de carácter 
divers, no s’han pogut encabir en 
aquesta ocasió. El motiu, com 
podrá comprovar el lector, ho 
justifica a bastament.

Creiem que la Fundació 
Amies de les Arts i de les Lletres 
de Sabadell pot sentir-se satisfeta 
per la cálida i extraordinária con
vocatoria que amb aqüestes dues 
iniciatives ha sabut guanyar-se en 
el món socio-cultural de la Ciutat, 
traspassant, fins i tot, els limits lo
cals, en el cas dels Premis.

EN AQUEST NÚMERO S'INCLOU EL SUPLEMENT "QUA-CÒMIC 20"
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A l  CONFIANÇA
H i  ha dues paraules que defineixen am b claredat que és i què 
representa la M UTUA DE SEGUROS DE SABADELL: 
C onfiança i Seguretat.

C on fiança  dels nostres assegurats en un servei pie, en un con
tacte directe que garanteix una relació estreta i continuada.

Seguretat d ’una entitat ferma, sôlidament 
arrelada i que cobreix qualsevol nécessitât 
dels mutualistes.

E n  definitiva, to ta una filosofia d ’empresa que ens distingeix 
dels demès i de la qual ens sentim orgullosos. Volem que cone- 
gui el que una empresa asseguradora nacional pot fer per a vosté.

I  ara que ja  ens coneix una mica més, per què no entra?

A m b  total confianza, 
am b total seguretat.

A\ff
MUTUA DE SEGUROS DE SABADELL
----------HiMSSBÜIII----------
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D e le g a c ió  G iro n a : C ris tò lo l G ro b e r, 6 , 2 o n ., 3 a . - Tel. 2 0  5 4  2 9  - 17001 G IR O N A
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Acte d'homenatge als degans de la cultura sabadellenca 
-col.laboradors de Quadern-

D'esquerra a dreta: Jaume Busqué, Joan Fardi, Josep Torrella, Lluís Casals, Antoni Borrás, Dolors Viñas, Joan Garriga, Ricard Simó, Daniel 
Sanahuja i Rafael Subirana. (Foto de P. Farran júnior).

/ V quest acte se celebrà el dia 14 d’a- 
quest abril, al saló de la Caixa de Sa
badell, i va ser presidit per l’Alcalde, 
Antoni Farrés, acompanyat deis sen- 
yors Pere Fonolleda, president de la 
Caixa de Sabadell i deis senyors Joan 
Cuscó i Aymamí, Josep Martínez Vi- 
naroz i Lluís Subirana i Rebolloso, 
president, secretari i membre de l’enti- 
tat organitzadora; la Fundado Amies 
de les Arts i de les Lletres de Sabadell, 
respectivament.

Encetá l’acte el mateix alcalde do
nan! la benvinguda ais assistents i ofe- 
rint la paraula a Lluís Subirana qui, en 
nom de la Fundado, comentá el carác
ter d’aquest homenatge. Seguidament 
el senyor Josep María Benaul, director 
de l’Árxiu Historie de Sabadell, pro
nuncié una brillant conferèneia amb el 
títol “Cultura i Ciutadania”. A conti
nuado Joan Cuscó féu un breu Parla
ment destacan! que, una vegada més, la

Fundació comptava amb el recolza- 
ment del públic que aporta el calor 
humé a aquest homenatge. “Es un 
protagonisme col.lectiu -afectiu i 
efectiu- que li confereix un relien 
valuós, de molts quirats”.

Tot segui! inicié la lectura deis 
“perfils humans dels homenatjats”. Al 
final de la lectura cadascun rebia de 
mans del senyor alcalde un diploma 
amb el títol de Degé de la Cultura Sa
badellenca -degé de Quadem- i tam
bé una reproducció emmarcada en la 
qual figuren els onze degans, deguda 
a l’hébil artista Emili Hierro; carica
tura que es reprodueix a les pégines 
centrals d’aquest número de Quadem.

Acabada la lectura d’aquests “per
fils humans”, el senyor Joan Garriga 
Manich, com a més degé de tots ells, 
pronuncié un breu i sentit parlament 
en nom deis seus companys homenat
jats. Com a cloenda, l’alcalde féu un

parlament amb el qual doné un brillant 
final a aquest acte que resulté, indiscu- 
tiblement, una bella mostra d’amistat 
i de reconeixement a aquests “joves 
degans” que encara presten un valuós 
servei a la nostra cultura local.

A continuació es reprodueixen els 
articles que cada un deis homenatjats 
ha escrit expressament per a aquest 
número de Quadern així com els 
“perfils humans” deguts a Joan Cuscó, 
el qual advertí, abans de fer-ne la lec
tura; “Com sigui que aquest acte és 
una Festa, cree que no desentonaré pas 
gens que aquest modest glosador posi 
unes pinzellades de subtilitat festiva 
ais perfils humans que tot seguit ini
ciaré”.

(De les fotografíes n’és autor Pere 
Monistrol -excepte la d’En Camil 
Fébregas).
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Sabadell en el primer quart del segle XX
per Albert Taule i Imma Planeil

INTRODUCCIO
A la primavera de l’any 1900, tot just 

encetat el segle XX, 1’opinio pública saba- 
dellenca, a 1’igual que la catalana, es troba 
alterada. L’anunci de la visita del Ministre 
de Govemació Eduardo Dato per diverses 
ciutats catalanes encén els ánims de les 
poblacions respectives. La política gover- 
namental provocá una constant animadver- 
sió quan encara el record de la pérdua de 
les colonies de Cuba i Filipines -l’ano- 
menat desastre del 98- era present. L’anun- 
ciada visita del ministre a Sabadell no 
s’arribará a produir, possiblement per 
estalviar-se una mostra més del descontent 
que l’acompanyá durant tot el viatge. 
Sabadell, com Barcelona, Manresa i Ter
rassa, estava preparada per a mostrar els 
seus greuges i demanar la reconsideració 
de la política que s’estava portant a terme. 
Les senyeres en els balcons de les cases i 
les botigues tancades eren el símbol d’a- 
questa reivindicado.

Vint-i-cinc anys després, quan pel maig 
de 1924 es produeixi la visita de les 
máximes autoritats del país -el rei Alfons 
XIII i el general Primo de Rivera- a la 
ciutat, els sabadellencs, un cop més, mos
traran el seu rebuig vers els seus directors 
tota vegada que mesures tan impopulars 
com la prohibido de Tensenyament del 
catalá o la clausura de centres de signe 
catalanista ja s’havien adoptat. Les protes
tes, aleshores, no podien arribar massa 
lluny i per aixo tan sois els “xicots” d’Estat 
Catalá s’entretingueren a tapar l’ensenya 
reial de Tautomobil en qué viatjava el rei 
amb segells de propaganda catalanista (1).

Qué succeeix a Sabadell entre aqüestes 
dues dates extremes? Com han transcorre- 
gut aquests vint-i-cinc anys que semblen 
marcats per una Iluita entre les accions 
d’uns governs i els interessos d’una pobla
do? Quina transformació sofrirá i com 
s’adaptará la ciutat ais nous temps?

EL CREIXEMENT DE SABADELL (2)
La importància de la ciutat de Sabadell 

dins el conjunt català en el primer terç del 
segle XX es troba, a primer cop d’ull, a 
nivell quantitatiu. Sabadell es troba en 
aquests anys entre les quatre primeres ciu
tats catalanes que segueixen la de Barce
lona en nombre d’habitants, amb un ritme 
de creixement que la porta a doblar la seva 
poblado en el période esmentat.

A inicis del segle XX Sabadell compta 
amb uns 23.000 habitants, tenint per da-

Vista de Sabadell del 1911, des del cirri de la xemeneia de Can Carol. Fotografìa d'Arnau hard. (A.H.S.)

vant les ciutats de Barcelona, Reus, Torto- 
sa i Tarragona. En el primer decenni Sa
badell creixerà i passarà a ocupar el segon 
Hoc després de Barcelona. Aquesta posició 
la mantindrá durant els anys 20 i 30 arri- 
bant a 45.000 habitants al final del pério
de. Cal dir que aquesta posició capdavan- 
tera (excepció feta de Barcelona) es veurà 
sempre acompanyada a molt poca distèn
da per ciutats com Badalona, Terrassa, 
Lleida, Tortosa i Reus, que mantindran 
també un creixement constant.

El creixement de Sabadell, com el d’al- 
tres ciutats catalanes, es produirá grácies a 
la constant arribada de població procèdent 
d’altres indrets. El reclam i Toportunitat 
que oferien els nuclis urbans en pie de- 
senvolupament possibilità el goteig de 
població. Aquest creixement demográfic, 
fruit de les aportacions externes -deis po- 
bles de la comarca i de les comarques d’in
terior, principalment- determinará l’ex- 
pansió econòmica albora que comportará 
la transformació radical i accelerada de la 
ciutat.

Una de les primeres conseqüéncies 
d’aquest creixement será la reordenació 
del terme municipal, fet que es produeix 
l’any 1904 amb unes clares connotacions 
politiques (3). Sabadell absorbeix el nudi 
urbà de la Creu Alta amb uns 3.000 habi
tants, incorporant la seva parròquia de Sant 
Vicenç de Jonqueres. A més, la reordena
ció comporta també la incorporació de la

parròquia de Sant Julià d’Altura, el molí 
d’en Gali i les masies de Can Gambús, 
Castellamau, Can Llonch, Mas Canals, Ca 
n’Oriac, Ca n’Ustrell, Ca n’Argelaguet i 
Can Deu, masies que hem de pensar que 
anàven acompanyades de les seves respec
tives terres.

Paral.lelament a aquesta reordenació es 
troba, també, i corn a tònica general de tot 
el période, la transformació interna de la 
ciutat. Ja en els primers anys s’inicia la 
remodelaciô del nudi antic de la ciutat 
amb la creació de la plaça del Doctor 
Robert, el millorament dels carrers de la 
Palanca, Sant Josep i Mestre Rius, la ur- 
banització de la plaça de l’Angel i 1’ober
tura de passos cap a la Creu Alta. Les 
millores en la via pública en aquests anys 
es concreten en l'empedrament d'aguns 
carrers alhora que es va créant la infraes
tructura necessària pel funcionament de la 
ciutat que va creixent.

Destaquen pels seus trets emblemàtics 
la construcció de la Torre de l’Aigua en els 
anys 1913-1915, obra de Francese Izard; la 
transformació de la Rambla, iniciada en 
1928, deixant de ser un passeig central per 
convertir-se en un “boulevard”; la cons
trucció d’un mercat cobert, el Mercadal; i 
finalment, la pèrdua del Bosc de Can Feu 
corn a parc pùblic.

A aquesta transformació urbana se li ha 
d’afegir el fet que a finals d’aquest perio-
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Vista aéria de Sahadell del 1919, amb el velàdrom i l'església de la Creu Alla en primer terme. 
(Museu d'Histdria de Sabadell).

de Sabadell comptarà amb una nova via 
ferroviària. Al primitiu traçai, el tren del 
Nord, que encerclava gairebé tota la ciutat 
i que comptava amb dues estacions, li 
sortirà la “competència”, tôt i que amb 
unes caractéristiques diferents. La nova 
linia està pensada per a trens de via estreta 
moguts per l’electricitat, que partint de 
Barcelona arribin al Vallès Occidental 
passant per localitats corn ara Valldoreix, 
La Floresta, Sant Cugat i Bellaterra, poten
cian! d’aquesta manera la idea de “ciutats- 
jardi” corn a llocs de residència. L’any 
1919 el tren arribará a Terrassa, i a Saba
dell no ho farà fins T any 1922, entrant per 
ponent fins a la carretera de Rubí. Tres 
anys més tard es disposarà d’una nova 
estado al bell mig de la ciutat, després 
d’una forta polémica pel traçai -a Taire 
lliure O  ensorrat- que havia de seguir.

El creixement de la ciutat vingué deter
mina! per les nécessitais de la indûstria i de 
la poblado que s’hi relacionava. 
L’eixampla de la ciutat incorpora quatre 
noves barriades: la de la Creu Alta, la 
d’Hostafrancs, la de Can Feu i la Creu de 
Barberà. La fisonomía que predominará 
será un traçai regular en el quai es barre- 
gen els vapors i les cases. L’expansió 
adoptará una extensió considerable ja que 
es desenvolupa en un marcat sentit horit- 
zontal, sense edificacions de pisos, on 
Túnic que destaca enmig de les monotones 
rengleres de cases de planta baixa o planta 
i pis són algunes vivendes de propietaris 
adineráis, d’aire senyorívol i les xemeneies 
enlairades al cel, símbols de Tactivitat 
fabril de la ciutat.

La ciutat de Sabadell creixia immersa 
dins la realitat catalana del moment i 
aquesta en aquests anys venia determina
da -i cada cop d’una manera més prepon
derant- pel pes de la ciutat de Barcelona, 
metròpoli que comptava amb més d’un 
milió d’habitants Tany 1930 i que per la 
seva importáncia dirigirá les activitats 
económiques i politiques catalanes. La 
resta de les ciutats catalanes intentaran 
desenvolupar una vida pròpia en la mesu
ra que demostren una visió diferent i uns 
interessos propis, si bé sempre miraran de 
reüll la capital per antonomàsia. L’ab- 
sorció, per part de Barcelona, esdevenia 
més evident com més properes s’hi tro- 
baven les ciutats, a les quais restava inde- 
pendència i Originalität. Si bé la realitat 
barcelonina fou tan excepcional, que difí- 
cilment ciutats de la seva rodalia, com 
Sabadell i Terrassa, podien esdevenir 
“segones Barcelonés”, a no ser que es 
convertíssin en simples apéndix de la gran 
ciutat com fou el cas de T Hospitalet de 
Llobregat.

Sabadell es trobará, dones, en part. Hí
gada per la proximitat de Barcelona, però 
no fins el punt de no tenir una vida pròpia. 
Sabadell seguirà el carni que marqui Bar
celona en els diferents episodis de la his- 
tória d’aquests anys (com ho farà de ma
nera general tot Catalunya), però sempre 
presentará uns problèmes autòctons que 
necessitaran solucions pròpies. Aquesta 
necessitai de resoldre amb les seves forces 
els problèmes sorgits en el si de la ciutat, 
donará la personalità! a la col.lectivitat.

L’ACTIVITAT ECONOMICA (4)
La vida econòmica de Sabadell ve de

terminada cada cop més per una activitat 
industrial especialitzada en el ram tèxtil, 
fet que li donará un carácter i una proble
màtica específica. Enrera queda Tactivitat 
agrària arraconada pel pes creixent de la 
indùstria, del comerç i dels servéis, que fa 
que el carácter de la ciutat es transformi 
encara més del que ho havia fet al llarg del 
segle XIX.

Dins la industria, el ram tèxtil tindrà un 
pes totalment dominant, destacant-se la 
llana sobre el cotó. Li seguien en impor
táncia la indùstria metal.lùrgica i amb un 
pes poc significatiu altres indùstries com 
les que es dedicaven a construccions me- 
càniques, alimentació, materials de cons- 
trucció, pells i cuiros, paper i cartró, pro- 
ductes químics i la indùstria de la fusta. 
Totes aqüestes indùstries giraven entom 
del tèxtil, a Tignai que el sector servéis i 
les activititats mercantils, que mostraran 
un creixement constant donai el seu estret 
lligam amb el desenvolupament industrial, 
i que assoliran un pes específic en el si de 
la ciutat a mesura que passi el temps.

Totes aqüestes indùstries, àdhuc les 
tèxtils, es realitzaven a partir d’un nom- 
brós conjunt de petites empreses indivi
duals, de base familiar moites d’elles, al 
costal d’unes poques empreses mitjanes i 
amb una pervivènvia de la manufactura 
domèstica. El que caracteritza la indùstria 
local seria aquesta atomització i dispersió 
en fábriques, grans i petites, relacionades 
entre elles en una complexa xarxa de dife
rents especialitzacions. Tot piegai dóna a 
la indùstria un carácter gairebé familiar, 
del qual en resultaran diferents problèmes; 
entre ells, la poca capacita! d’acumular el 
capital necessari per a una renovació tec
nològica que possibilitaria la modemitza- 
ció desitjada, amb el fi d’assolir uns nivells 
óptims per enfrontar-se, amb seguretat 
d’éxit, al mercal nacional i estranger.

Aquesta feblesa de la indùstria local 
farà que el destinatari ùltim de la produc- 
ció tèxtil sigui ùnicament el mercal inte
rior. Aquesta dependència determinará el 
carácter dels fabricants sabadellencs: el seu 
principal objectiu será el manteniment 
d’un fort proteccionisme que resguardi de 
les ingeréncies estrangeres Tescadusser 
mercal nacional.

Les queixes, presents tothora i recolli- 
des a la premsa, venen motivades per la 
manca de sensibilització del govern a 
Thora d’adoptar una política econòmica 
favorable ais interessos deis fabricants, si 
bé el motiu de fons es troba en Texistén- 
cia d’una indùstria tèxtil feble per les prò
pies caractéristiques i el propi desenvolu
pament, el qual depén ùnicament d’un
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mercat interior encara més feble, réduit i 
ines-table, producte d’unes estructures que 
en-cara esperen una modemització. La 
limi-tació és evident: la capacitat de con- 
sum de productes tèxtils de la poblado 
espanyola regalava el volum de la prodúc
elo de les indústries sabadellenques. Si a 
tot això hi afegim que 1’empresarial local 
es troba amb una manca desuport govema- 
mental -o, almenys, sense el suport que 
ells de-sitjarien- acabarem per entendre 
l’actitud que adopta la poblado, fabricants 
i obrers. Aquesta actitud será la que presi
dirá durant aquests anys la vida econòmi
ca i que es traslladará a la ideologia i a les 
reivindicacions politiques. Aquesta inesta- 
bilitat econòmica explica les caractéris
tiques materials de la industria i el diseurs 
ideològic en l’àmbit politic.

DINÀMICA POLÍTICA 
L’entrada al segle XX

La incidència de la politica a la ciutat 
en els primers anys del nou segle es mani
festa, com arreu de Catalunya amb més o 
menys força, en la generalització de la idea 
de l’esgotament del sistema bipartidista de 
la Restauració, basat en el falsejament de 
la representativitat popular i el control de 
l’Estat per part d’unes minorires politi
ques. Arran del desastre del 98 les classes 
directores catalanes reaccionen davant del 
model decimonònic i inicien la recerca 
d’una alternativa que afavoreixi els seus 
interessos. Aquesta recerca anirá estreta- 
ment lligada a una intensa campanya de 
desprestigi deis partits dinástics i per la 
demanda del sanejament del sistema elec
toral. A Catalunya será l’hora en qué les 
propostes catalanistes deixin de ser una
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mera tendéncia de minories elitistes per 
esdevenir una veritable opció politica que 
compti amb un ressò popular. La situado 
politica està canviant i el catalanisme es 
donará a conèixer com a ideologia i com a 
possible forma de govern.

A Sabadell tots aquests canvis es ma
nifesten en fets concrets, com la creació de 
la Lliga Regionalista el febrer de 1902 i el 
triomf, en les eleccions a Corts 1’abril de 
1903, per part del candidat republicà Fran
cese Pi i Arsuaga enfront de Timoteo 
Bustino, candidat monàrquic que havia 
estât el diputat “cunero” des de feia gaire- 
bé un decenni. Aquests representen els 
primers episodis -dins l’àmbit locai- de les 
noves directrius que pren la politica a 
Catalunya en un intent d’adequar la prác
tica politica a la realitat catalana del mo
ment.

La transformació del moviment catala
nista com a corrent politic organitzat en un 
partit de tipus modem -la Lliga Regiona
lista- comportará, albora que una major 
difusió d’aquesta ideologia, la seva divisió. 
Fins aleshores el catalanisme locai havia 
estât représentât pel Centre Català, entitat 
estretament vinculada a la Unió Catalanis
ta, que comptava amb homes tan rellevants 
com Antoni de P. Capmany, els germans 
Duran Folguera, Manuel Folguera Duran i 
Francese Armengol. Representava un cata
lanisme romàntic, radicai, apolide i senti- 
mentalment separatista. Fra el Hoc d’en
contre de tots aquells que se sentien cata
lanistes per damunt de tot, reunits entom 
d’un ideari que participava dels esquemes 
ideològics propis del final de segle passai, 
rebutjant el joc partidista i la participació 
electoral.

Visita de SM. Alfonso XIII, el 18 d'ahril de 1904, a la fábrica Gran, S.A. acompanyat del Ministre de la 
Guerra i del Governador Civil. (Arxiu Historic de Sabadell).

Fnfront d’aquesta tendència la Lliga 
Regionalista representará un ideari neta- 
ment politic i pràctic. Calia un partit poli
tic per entrar en la politica activa, per de- 
fensar uns interessos, els de la burgesia 
catalana i sabadellenca; calia entrar en el 
joc politic, participar en les eleccions i 
reclamar no tan sols una atenció cultural, 
sinó també econòmica i social. Sempre, és 
dar, des d’una posició conservadora, 
mantenint un joc possibilista que permeti 
establir aliances amb forces de diferent 
signe politic. Els màxims représentants 
d’aquest partit foren Ramon Picart i Pere 
Pascual, entre altres.

El Centre Català no arribará mai a 
acceptar aquest possibilismo; es desvincu
lará de les accions de la Lliga Regionalis
ta i es limitará a acomplir una tasca -de cap 
manera secundària a la ciutat- de dinamit- 
zació cultural i social, a la vegada que 
donará suport a altres formacions politi
ques, sempre de tendència progressista.

Malgrat l’impuls que presenta el cata
lanisme durant aquests anys, la gran força 
politica a nivell popular a Sabadell està 
representada pel républicanisme, concreta- 
ment per la seva branca federai, amb un 
important nudi a la ciutat entom del Cir- 
col Republicà Federai -la Catedral Repu
blicana del Vallès- i un altre a la Cren 
Alta.

Contràriament al que passa a Barcelo
na, on el republicanismo radicai, encapça- 
lat per Alejandro Lerroux, havia atret la 
majoria dels vots obrers, Sabadell està 
dominada per un nudi de tradició federai, 
catalanista, de to autonomista i amb un 
programa clarament dirigit a les classes 
populars. Aquesta importància del federa
lismo constitueix un dels trets especifics a 
destacar en la història de la ciutat, caracte
rística que es manifestará al llarg de la 
seva història i en fets tan rellevants com la 
Setmana Tràgica on, enmig de Teufòria 
revolucionària i fruit d’un pacte entre re
publicans -no lligats de manera activa a la 
revolta- i fabricants -que començaven a 
témer per les seves propietats- es procla
ma la República Federai per tal d’evitar 
mais pitjors a la ciutat i assegurar-se, si 
més no, que una part de la població revol- 
tada se situi rera la seva dinàmica de go
vern.

En un segon terme apareixen els homes 
de la Unión Republicana que polemitzaran 
amb els federáis a l’hora de presentar-se 
com a représentants de les classes popu
lars, si bé en les confrontacions electorals 
dels primers anys del segle es presentaran 
conjuntament, assolint la victòria i iniciant 
una majoria d’esquerres a l’Ajuntament, 
que durará fins el 1909.

QUADERN - 67



363

La Solidarität Catalana
La conjuntura política des del final de 

l’any 1905 ve determinada per la necessi
tai que totes les forces politiques catalanes 
creïn un front comú per reaccionar davant 
la política d’agressió a Catalunya portada 
a terme pels governs d’aleshores. L’aliança 
prendrà forma en l’anomenada Solidarität 
Catalana. Sabadell s’afegirà a la dinàmica 
generai i participará del moviment amb la 
propagado del seu idear! a través de la 
premsa i présentant una candidatura unità
ri en les eleccions generals d’abril de 1907 
(excepció feta dels radicals i els monàr- 
quics).

L’heterogeneïtat de forces politiques 
que suposa la Solidarität Catalana a Saba
dell -Partit Republicà Federal, Unió Repu
blicana, Partido Tradicionalista, Lliga 
Regionalista, Centre Catalá i Partit Repu
blicà Federal de la Creu Alta- provoca, 
enmig de 1’euforia per les diferents victo
ries assolides, conflictes que demostren 
l’existéncia de diferents interessos i pels 
quais els participants quedaran ressentits.

Per una banda el moviment solidari a 
Sabadell posa de manifest, en un principi, 
el predomini de les forces federáis que 
imposen el seu candidat en les eleccions a 
Corts d’abril de 1907. Francese Pi i Arsua- 
ga sortirà reelegit, mantenint la tradició 
federal del districte, si bé renunciará a 
Pacta a final de l’any 1908. El fédéralis
me sabadellenc no sortirà, però, ben parat 
de la conjuntura solidària. Els tractes amb 
les forces consevadores serán motiu de 
crítica per part d’aquells que pretenguin 
l’afebliment del fédéralisme. D’aquesta 
manera, les fortes critiques dels radicals 
tindran ressò en el si de l’entitat federal, la 
quai entrará en una forta crisi que portará 
a la seva divisió i a la consequent pèrdua 
de suport social (5).

En les eleccions a Corts de febrer de 
1909, per tal de cobrir la renuncia de Pi i 
Arsuaga es manifesta la pèrdua del timó 
solidar! per part dels federáis, mentre la 
Lliga Regionalista s’aprofita de la conjun
tura. Jaume Cruells Sallarés, malgrat per- 
tànyer al Centre Nacionalista Republicà, 
no serà acceptât pels federáis que demana
ran el vot en blanc. A pesar d’aixó obtin- 
drá Pacta de diputat, si bé la candidatura 
lerrouxista que recollia el malestar federal 
aconseguirà nombrosos adeptes.

Pel maig de 1909 podem assenyalar la 
ruptura práctica de la Solidarität Catalana 
a Sabadell, perqué en les eleccions muni
cipals els anteriorment coaligats es presen
taran sota candidatures diferents.

La Setmana Tràgica i les se ves conse- 
qüències

Tots aquests problèmes partidistes pas-

saran a un segon terme quan esclati la 
Setmana Tràgica el juliol de 1909. Una 
revolta, sens dubte popular, que paralitza 
la ciutat al llarg d’una setmana i que tin
gué com a causa immediata la tramesa 
continuada de réservistes al Marroc en una 
guerra del tot impopular que afectava di- 
rectament a les classes més pobres de la 
ciutat degut a l’inadéquat sistema de reclu- 
tament.

La ciutat, sense gairebé adonar-se’n, es 
trobarà immersa en el si de la protesta i els 
nuclis obreristes mostraran el seu descon
tent dirigint els seus atacs contra Pexèrcit 
i contra PEsglésia, amb un nou esclat 
d’anticléricalisme, present a la ciutat des 
de molt temps enrera.

Els fets de juliol commogueren de tal 
manera a la ciutat que es pot dir que ningú 
no restà alié a les seves repercussions, i 
tots, sense distincions, hauran de replante- 
jar-se les noves tàctiques a seguir en un 
futur.

Mentre la burgesia es mobilitza per 
aconseguir més garanties d’ordre, el movi
ment obrer local és qui rep de manera més 
directa les conseqüències de la repressió^ 
que segueix a l’aplacament dels fets i que 
comporta el tancament de la majoria dels 
seus locals, aixi corn dels seus principals 
òrgans d’expressió, la presó per a molts 
dels detinguts i I’exili per a uns altres. Tot 
plegat, mesures encaminades a la neutralit- 
zació i desvirtuament del poder de les 
entitats obreres que havien esdevingut, 
arran dels fets revolucionaris, els simbols 
del màxim perill per a la salvaguarda de 
l’ordre.

Malgrat aqüestes mesures i el desencís 
inicial, l’obrerisme sabadellenc es reorga- 
nitzará rápidament i aviat la ciutat viurà 
una intensa campanya per l’alliberament 
deis empresonats amb motiu de la Setma
na Tràgica. Però el més sorprenent será el 
fet que, just un any després, el moviment 
obrer local protagonitzará una nova vaga 
-la vaga Seydoux- revitalitzant-se fins i tot 
abans que el moviment obrer barceloní. 
Aquesta nova acciò demostra l’arrelament 
i la conscienciació deis ideals obreristes en 
els treballadors de Sabadell, que aconse- 
guiran paralitzar altra volta la ciutat.

El conflicto amb l’empresa Seydoux 
arrenca de la vaga promoguda per la Fede- 
ració Obrera Sabadellenca per tal que es 
passés de la remuneració del treball a preu 
fet a la de jornal. Els esdeveniments 
s’embolicaran amb el boicot a atres empre
ses i el locaut de la patronal i s’arribará a 
la vaga general 1’octubre de 1910, fins que 
la intervenció de les més altes instáncies 
posaren fi al conflicte mitjançant la força. 
Aquest episodi, però, tot i ser rellevant, no 
es pot considerar excepcional en el Saba-

dell del primer quart de segle, ja que les 
vagues i les reivindicacions obreres eren 
del tot habituais.

Una de les conseqüències que provoca
rá la Setmana Trágica en el si de les asso- 
ciacions obreres será la intensificació del 
seu carácter apolític, potenciant el sindica- 
lisme com a única forma de Iluita social i 
arrossegant les classes populars cap a 
l’abstencionisme en les consultes electo
ra l. L’abstenció popular, agreujada per la 
divisió de les forces esquerranes en fede
ráis i radicals, porta com a conseqüéncia la 
derrota d’aquests en les diferents eleccions 
que tenen lloc. La recuperació del vot 
popular tan sois podia venir de la máxima 
unió de les forces progressistes -federáis, 
radicals i nacionalistes republicans- amb 
un ciar programa social. Aixo no 
s’aconseguirá fins passada la conjuntura de 
la I Guerra Mundial, quan les campanyes 
de protesta per la guerra del Marroc, l’en- 
cariment de la vida amb una agreujant puja 
de preus i la crispació general de la vida 
pública portin a la mobilització del vot 
popular. Aquest, pel que respecta al dis
tricte de Sabadell, donará la victoria a 
Francesc Layret en les eleccions generals 
de 1919, i a Lluís Companys en les de 
1920 i 1923; ambdós, membres destacats 
del Partit Republicà Català i partidaris de 
l’acostament del républicanisme amb el 
sindicalisme no violent.

Com ja hem dit, la Setmana Trágica 
obligà tots els grups politics a una recapi- 
tulaciô sobre les respectives posicions. 
S’ha assenyalat també que els fédérais 
perdran la majoria a la ciutat corn a conse
qüéncia del “mal ús” que feren de la seva 
representació de la classe obrera, la quai 
buscará en el radicalisme de Lerroux, o en 
l’abstencionisme, la nova resposta política. 
En canvi, les forces de la dreta, un cop 
assumit l’ensurt de la Setmana Trágica, 
iniciaran un rearmament material i ideolo
gic, tot incorporant la lliçô del juliol pas
sât.

La radicalitzaciô dretana a nivell mate
rial es manifesta en la voluntat de dema
nar més forces d’ordre a la ciutat i es 
concretará en una petició, signada per les 
entitats economiques més representatives 
de Sabadell, on s’expressa el desig i la 
nécessitât de la construcció d’una caserna 
de la Guàrdia Civil que permet! allotjar 
una més gran dotació de forces armades.

Per altra banda, el rearmament ideolo
gic anirà pel costat de capitalitzar la part 
bona dels fets de juliol; es presentaran com 
els defensors de tota la ciutat, enfront els 
elements desestabilitzadors, designats per 
la propaganda com a immigrais exaltais, 
imprégnais d’ideologia anticatalana.

Tots aquests canvis es veuran reflectits
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Banderes dels països aliats en la I Guerra Mundial sltuades a I'interior del Circol Repuhlicà Federal.
(Musus d'Història de Sabadell). 
en les confrontacions electorals dels anys 
posteriors a la Setmana Tràgica. Els 
triomfs serán pels partits conservadors afa- 
vorits per la desmobilització popular. Els 
nous diputáis per Sabadell tomen a ser mo- 
nárquics -primer, Josep Griera Dulcet i, 
després, Enrié Turull- i el poder municipal 
també estará a les seves mans on s’havien 
presentai coaligades les forces dretanes 
-carlistes, monàrquics i Lliga Regionalista- 
si bé en ocasions puntuáis esdevindran 
adversaris.

La I Guerra Mundial i la crisi de 1917
De la campanya per la Mancomunitat, 

iniciada en 1911 i que durará fins al seu 
assoliment Tany 1914, la premsa local 
adepta als postulats de la Lliga Regionalis
ta se’n fa un ampli ressò i dedica una es
pecial atenció a les intervencions de Ma
nuel Folguera i Duran. Amb la propagan
da catalanista, la Lliga Regionalista aparei- 
xia corn a defensora dels interessos de tota 
la col.lectivitat catalana i, per tant, sabade- 
llenca, si bé les seves idees d’ordre i de 
progrès economic tan sols complaien la 
burgesia local.

Sabadell viurà la I Guerra Mundial 
com la majoria de ciutats catalanes. 
L’opiniô pública local es dividirá en ger- 
manôfils i aliadôfils segons preferències, 
interessos o status social sense que aqües
tes postures trascendeixin més enllà de 
discussions i batusses de carrer. Per altra 
part, la neutralitat beneficiará extraordinà- 
riament l’economia, i la indùstria local 
experimenta una nova embranzida aprofi- 
tant la conjuntura. La guerra portará Pros
perität econòmica per a la ciutat, si bé 
alguns especuladors s’enriquiran a costa 
del treball dels obrers.

Al marge de fets aillats com les cam- 
panyes per a recaptar diners pro-damnifi- 
cats, l ’acolliment d’infants de països 
bel.ligerants o la crema de banderes 
d’aquests països, la ciutat mantindrà molt 
poc contacte amb tot el que significà 
l’enfrontament bèl.lic que no fos el que 
sortia publicat a la premsa, tot i que en 
rebrà les conseqüències, a nivell econòmic, 
fonamentalment. Uns, amb l’enriquiment 
progressiu, i els altres -la poblado mitjana 
i obrera- amb un empitjorament de les se
ves condicions de vida. La guerra europea 
provocà, a casa nostra, un augment de la 
producció, dels beneficis, de la feina, però 
les condicions de vida de la poblado 
obrera tardaren a millorar i se’ls feia 
impossible anivellar el seu pressupost 
familiar donai el constant augment de 
preus. Tal com assenyala Andreu Castells, 
“sense entrar en la guerra, el poblé en 
sorti derrotar (6).

Tot aquest malestar obrer s’acumulé 
fins a l’esdat de la vaga revolucionária, 
l’agost de 1917. L’Espanya de 1917 viu 
una triple crisi: política, militar i social. 
Per una banda es reclama la modemització 
de T Estât amb la práctica real del parla- 
mentarisme; per l’altra, és el moment de 
Taparidó de les “Juntas Militares de De
fensa’’, amb Tobjectiu de defensar els in
teressos professionals dels militars; i per 
últim, cal afegir les reivindicacions deis 
obrers socialistes i anarcosindicalistes 
decebuts deis politics i de la seva manca de 
solucions a la situació que estaven patini 
els obrers. Aquesta greu situació social 
tomará a commoure la ciutat, en especial 
pel darrer deis factors esmentats.

Durant una setmana Sabadell tomará a 
èsser escenari de Unites i enfrontaments

entre obrers armats i forces de la Guàrdia 
Civil, que acabaran amb nombrosos morts 
i ferits. La situació es podrá controlar quan 
el 20 d’agost Texércit amb els seus canons, 
entri a la ciutat i redueixi els revoluciona- 
ris, posant fi a la vaga.

Una altra vegada la ciutat veurà tancar 
la porta de gran part dels locals i dels 
òrgans de premsa obrers. Tanmateix, però, 
la situació no s’havia solucionat. El males
tar politic i, sobretot, social restava somort, 
però viu, i s’iniciará un période difícil per 
a la ciutat. Per una banda, la crisi fabril 
generada per la fi de la guerra europea, i 
per l’altra, un moviment obrer cada vega
da més ben organitzat i combatiu, van 
atemorir la burgesia locai que no sabia 
trobar alternatives a la situació de tensió 
creixent.

Els anys vint
Les mesures dels fabricants anaren 

encaminades a la pervivéncia del seu sta
tus econòmic i la seva seguretat personal 
amb 1’augment de les forces de seguretat, 
l’impuls del Sometent i la creació de poli
cies parallèles, com ara la Federació Pa
tronal que es constituí el maig de 1920 i la 
creació del Sindical Lliure uns mesos des
prés.

S’inicia aleshores una època de terror 
per a la ciutat amb actes de pistolerisme i 
successius atemptats a fábriques i ais seus 
propietaris, si bé no s’arribará al grau de 
violéncia que assoli Barcelona. El terroris
me, la corrupció en afers municipals tèr- 
bols, l’aplicació de la Ilei de fugues, les 
continúes sortides del Sometent al carrer i 
les activitats del Sindical Lliure caracterit- 
zaran la vida de la ciutat amb un creixent 
malestar social, agreujat pel manteniment 
de la guerra del Marroc i les irregularitats 
sofertes pels reclutes de Sabadell.

Les dues notes politiques que revitalit- 
zen l’enrarit panorama local són, per una 
banda, les activitats deis diputáis Layret i 
Companys i, per l’altra, la fundació, el 
juny de 1922, d’Acció Catalana, escissió 
de la Lliga Regionalista que aplegará a 
Sabadell homes de la talla d’en Francese 
Trabai.

Sabadell rebrà, com tot el país, una 
nova sotragada amb el cop militar del 
general Primo de Rivera i la instauració de 
la Dictadura. El cop d’Estât trobarà a Ca
talunya poca resistència -més aviat suport- 
donat el desencis d’una població cansada 
de tants anys de pistolerisme, de la guerra 
del Marroc i de la ineficàcia de la vida 
parlamentària espanyola. La indiferència 
inicial dels sabadellencs aviat canviarà 
davant les primeres mesures anticatalanes. 
L’arribada del nou règim suposa per a la 
ciutat la clausura de moites entitats, entre
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\ 'ista del capdannint de la Ramhla. entoru I'any 1925. amh la Plai^a del Dr. Robert alfons. 
(Museu d'Histdria de Sabadell).

elles el Centre Català, el Foment de la 
Sardana i l’Acadèmia Católica, i serán 
prohibits F Apice de Togores, el romiatge 
a Montserrat i la Diada a Guimerà, tots ells 
perqué duien a terme unes activitats de 
foment de la Identität i de la llengua cata
lanes.

La ciutat viu de nou una època políti- 
cament grisa sota el control de l’Ajun- 
tament i del partit d’’’Unión Patriótica”, tot 
i que, tal com assenyala Josep M. Benaul, 
“sota la carcassa de la Dictadura se 
senden, malgrat la repressió, el batee i 
l’Impuls de la societat”. (7)

L’anul.lament de la vida política no 
comporté, però, l’afebliment de l’esperit 
col.lectiu, ans el potencié. El carni de la 
cultura s’obriré, si és que mai resté tancat, 
per abastar l’esperit sabadellenc, el qual 
iniciaré durant aquests anys un deis seus 
moments més pletórics.

LA VIDA CULTURAL
Difícilment es pot reproduit tota l’ac- 

tivitat de vint-i-cinc anys de vida cultural 
d’una ciutat com Sabadell en unes breus 
notes d’intenció general. Nombrosos serán 
els personatges, entitats i fets que restaran 
innominats i que sens dubte formen part 
del patrimoni local.

La cultura sabadellenca de principis de 
segle és hereva de tots aquells homes for
mats en la Renaixença, que amb l’impuls 
de les idees catalanistes iniciaran el conreu 
d’una cultura pròpia. Personalitats com 
Manuel Ribot i Serra, Agnès Armengol, 
Joan Gorina o Antoni de P. Capmany 
adargaran el segle XIX més enllé de la

frontera del 1900.
La cultura no es desenvoluparé a la 

ciutat a redòs dels establiments oficiáis 
sinó que és fruit, en la seva major part, de 
la tasca de les associacions culturáis, les 
entitats politiques i els centres recreatius 
que nodrien la ciutat, en els quais predo
minava el carécter popular i el mimétisme 
de les grans figures de les arts i de les 11e- 
tres.

Les principals entitats que destacaran 
en el panorama cultural de començaments 
de segle serán, entre altres, l’Acadèmia 
Católica, que duia l’empremta de Feliu

Sardé i Salvany i de Lluis Carreras; el 
Centre Catalé, bressol del catalanisme 
burgès; l’Acadèmia de Belles Arts, que 
aplegava la majoria dels artistes locals; i el 
Circol Republicé Federal. Cadascuna d’a- 
questes entitats promouré la creació de 
seccions que sovint esdevindran centres 
propi s. D’aquesta manera trobem els Po- 
mells de Joventut, lligats a l’Acadèmia 
Católica; del Centre Catalé sortiran el 
Centre d’Esports Sabadell (1903), l’Orfeô 
de Sabadell (1905) i el Centre Excur
sionista del Vallès (1908); i de l’Acadèmia 
de Belles Arts sorgiré l’Escola Industrial 
d’Arts i Oficis, que comptaré amb el su- 
port del Gremi de Fabricants per a la seva 
creació.

Totes aqüestes entitats dinamitzaran la 
vida diéria de la ciutat amb les seves res
pectives programacions que comptaran 
amb vetllades literéries, aplecs de sarda
nes, concerts, conferèneies, obres de teatre 
i exposicions.

Les activitats es veuran recolzades per 
la premsa de l’època en la quai destaca el 
Diari de Sabadell, que apareix F any 1910, 
la veterana Revista de Sabadell creada per 
Manuel Ribot i Serra, i la Gazeta del Va
llès, entre els de major duració. Altres, 
corn Acciò Catalana, El Pacte i U Impac
ciai de Sabadell, tindran una més curta 
durada. En les seves planes s’hi troben les 
col.laboracions de tota la intel.lectualitat 
local, abarcant ternes tan diversos com el 
folklore, la política i la història. Els joves 
escriptors i poetes trobaran en aqüestes 
planes el Hoc on publicar les seves 
primeres creacions.

També els espais a Faire lliure serán 
Hoc preferent pels sabadellencs en els seus

Festa Major de 1913. Bose de Can Fen. (Arxiii Histtmc de Sabadell).
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Aplec Excursionista a La Mola, l'any 1920. Joan Montllor i Pujal dirigint-se als 
excursionistes. (Arxiu Historic de Sabadell).

Frimera Lesta de LArbre, l'any 1905, Plaça de Sant Roc. 
(Arxiu Histàric de Sabadell).

actes culturáis i de Heure. L’escenari natu
ral del bosc de Can Feu permetia multitud 
d’activitats, des de llargues passejades, 
berenars i trobades esportives, a actes corn 
aplecs de sardanes, concerts i representa- 
cions teatrals, algunes tan rellevants corn 
la representació de “Terra Baixa” Tany 
1915 O  la representació de Topera “Car
men” per la Companyia del Liceu el 1917, 
que trascendiren més enllà de la ciutat.

A part d’aquest gran espai natural, 
cafés, bars, carrers, places i teatres cons- 
tiuien també Hoc idoni per a desenvolupar 
tota mena d’actes. Cada entitat comptava 
amb el seu café i moites d’elles també amb 
un teatre, corn el cas de TAcadémia Cató
lica, la Societal Coral “Colón”, la Lliga 
Regionalista o el Centre Sabadellés “Ge- 
lats”, ais quais s’haurien d’afegir el Prin
cipal, TEuterpe, el Cervantes o els “Cam
pos”, com a teatres públics. La prolifera- 
ció de teatres a la ciutat palesa que 
Tactivitat de Heure predominant aleshores 
era el teatre, si bé li sorgirà, ja en aquests 
moments, un perillós competidor; el cine
ma.

Sovint, però, les passejades per la 
Rambla -indret on tenien Hoc totes les 
manifestacions populars- o Tassisténcia ais 
concerts de la Banda Municipal que es 
donaven en el templet modernista deis 
Jardinets, eren els fets més quotidians de 
joves i grans, mentre que cap al tard dels 
dies de festa, Tassisténcia ais balls més 
elegants, a càrrec d’orquestres com la dels 
Muixins, la dels Fatxendes o el Quintet 
Padró, era obligada. Centres com el “Ca
sino” o el Centre Industrial acollien 
aquests darrers, seguits a ben poca distán- 
cia pels del Círcol Republicá Federal.

Altres activitats tenien Hoc entom el 
moviment excursionista. El Centre Excur
sionista del Vallès (1908), el Centre Ex
cursionista de Sabadell (1914) i TAgru- 
pació Excursionista Terra i Mar (1926) 
agrupaven tots aquells preocupats per fo

mentar a través de la práctica de Texcur- 
sionisme uns valors culturáis Higats a la 
geografía, la história, Tart i el folklore. El 
seus principals impulsadors són Joan 
Montllor i Pujal, Vicenç Renom, Josep 
Roseli, i Lluís Mas i Gomis.

Será a partir deis anys vint que les He- 
tres sabadellenques aportaran els primers 
grans noms propis del segle XX a la cul
tura catalana. L’antecedent immédiat a 
aquesta petita “edat d’or” el trobem en la 
persona de Joaquim Folguera, introductor 
de les avantguardes literàries a la ciutat. 
Un grup que destacará será el format en
tom al Diari de Sabadell, Tanomenada 
“Colla de Sabadell”, integrada per Fran
cese Trabai, Joan Oliver i Armand Obiols. 
Tots ells practicaran un humor irònic albo
ra que portaran a terme, a partir de 1925, 
una elogiosa tasca editora amb les edicions 
de La Mirada, que acollirá les darreres no- 
vetats de la literatura catalana.

Paral.lelament farà la seva aparició la 
Biblioteca Sabadellenca creada per Joan 
Costa i Deu el 1924, que tindrá la volunta! 
de recollir les més destacades plomes lo
cals, amb la publicació d’obres de Ribot i 
Serra, Agnès Armengol, Trias Fábregas, 
Josep Cardona, Joan Sallarés, entre altres.

L’activitat literária, però, no se centra 
sois en aqüestes dues col.leccions sinó que 
en podem trobar altres exemples en les 
revistes Garba i Paraules, i els Almanacs 
de les Arts de 1924 i 1925, on collabora 
tota la intel.lectualitat sabadellenca entre la 
qual destaquen -a més dels ja esmentats-

cassie
club
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Miquel Carreras, Joan Matas, Joan Garri
ga Manich i Joan Arús.

La resta de les arts no es queden al 
marge d’aquesta efervescéncia cultural. 
Noms com Vila Puig, Durancamps, Vila 
Arrufa!, Joan Vilatobà, Marian Burgués, 
Feliu Elias i Grapa -cada un en la seva è- 
poca i en la seva respectiva especialitzat-, 
entre molts altres, portaren el nom de la 
ciutat més enllà de les seves fronteres. 
Tampoc cal oblidar la importància del món 
musical, que comptà amb nombrosos se- 
guidors dels quais sorgi el 1920 la prime
ra Associaciô de Música de Catalunya.

NOTES
(1) Extret d’Andreu Castells: Sabadell, in

forme de l’oposiciô. Vol. IV. Sabadell, 1980.
(2) Les dades sobre poblaciô ban estât ex- 

tretes de Josep Termes: De la Revolució de 
Setembre a la fi de la Guerra Civil. Vol. VI de 
la Historia de Catalunya dirigida per P. Vilar. 
Barcelona, 1987.

(3) Segons expliquen Andreu Castells i 
Josep Torrella, el pas de la Creu Alta al distric- 
te de Sabadell fou convingut pels diputats Pi 
Arsuaga i Alfons Sala per tal d’afavorir les 
seves respectives candidatures, ja que els vots 
republicans de la Creu Alta sobraven a un i li 
mancaven a Taltre.

(4) La informació básica per redactar aquest 
apartat ha estât ex treta del treball d’Este ve Deu: 
La indústria llanera en el primer quart del se
gle XX. Tesi Doctoral. Sabadell, 1986.

(5) La divisió deis federáis fou protagoni
zada per elements lerrouxistes infiltrats en el 
“Círcol” els quais aconseguiren que aquest se 
séparés de la Solidarität Catalana. La divisió 
porta a la creació d’un nou grup que aplegará 
els federáis solidaris i els nacionalistes republi
cans.

(6) Andreu Castells: L’art sabadellenc. 
Sabadell, 1961.

(7) Josep M. Benaul; Una ciutat en la Re
pública: Sabadell 1931-1936 dins La Repúbli
ca i la Guerra Civil. Sabadell 1931-1939. Sa
badell, 1986.
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Crònica filatèlica
per Antoni Borràs i Figuls (B.A.F.)

N .ovament, i encara que sembli reitera- 
tiu, hem de tornar a parlar de les Olimpia
des de Barcelona 92, ja que s’ha posât en 
circulació, el dia 7 de març passât, la ter
cera sèrie pre-olimpica, que és de quatre 
segells. A la seva presentado s’hi va do
nar molta solemnitat, organitzant dues 
rodes de premsa, una conferència i un 
coctel. La presentado la féu el Conseller 
Delegai del COOB, Sr. Abad i la conferèn
cia la digué el Sr. Espasa Civit, Cap Pro
vincial de Correus a Barcelona. Com sigui 
que hi fórem invitais especialment, estem 
en condicions de fer-ne una pelila res- 
senya, de cara als nostres lectors.

Els dissenys son de Rafel Bartolozzi, 
nat a Pamplona ara fa 45 anys, però afin
ca! a Barcelona des del 1970 i descendent 
d’una nissaga d’artistes, ja que el seu avi i 
els seus pares eren uns dibuixants cartellis- 
tes i pintors ben acreditáis, ço vol dir que 
si els seus bocells foren els guardonats, és 
perqué son de l’ofici.

El significai dels quatre valors que 
reproduïm, segons paraules del conferen
cian!, son: el handbol ens ensenya una 
xarxa plena de braços, cames, creus i salts, 
demostrant la mobilitai d’aquest esport; en 
el de la boxa s’hi veu un ull polifémic 
simétricament pie de punys, el cuir i la peli 
suada o sigui l’enaltiment de la força, el 
muscle i la por. El que dediquen al ciclis- 
me hi figura la imatge d’un corredor vol- 
guent atrapar l’ombra seva i la de la bici
cleta, i el dedica! a 1’hípica ens mostra un 
paisatge bucólic, repié d’arquitectura i 
história de cavalls, difuminant tot pel 
moviment i el salt. Amb aquests simples 
comentaris, que foren molt més extensos, 
creiem sobradament que expliquem els 
esports d’aquesta tercera sèrie.

Dels JJOO poc podem dir que ja no 
sápiguen els nostres lectors; tant els pri
mers pactats entre Efitos Rei d’Elida i 
Licurg, creador de la implacable legislado 
espartana que se li atribueix i que feren 
que la ciutat d’Olimpia fós 1’elegida per a

j> .

f!sr
ì  Pre-Oliitijjica Barcelona'^2

..... ........ 4
Bre-Olimpica Barct‘loiia'92 \

cada quatre anys, i que l’atleta Coberos 
inscrigué el seu nom en el primer palma
rès de l’any 776 a.C.; corn també suposem 
que tothom sap que l’emperador Teodosi 
els va abolir l’any 394 de la nostra era.

I que el reinstaurador de la nova època 
fou el francés Pierre de Coubertin, qui 
aconseguí que deu nacions es comprome- 
tessin a reiniciar-les el 1896. S’acordà que 
Atenes, a Grècia, fós la primera ciutat que 
organitzés els JOCS de l’era moderna i 
com a homenatge a la ciutat d’Olimpia.

Espanya, que figurà entre aquelles pri- 
meres nacions que citem abans, ha tardai 
noranta quatre anys en aconseguir 
l’organització que, com tots sabem, será 
I’any 1992 a Barcelona. Aquest considera
ble retard amarga un xic el goig de la con- 
cessió.

I no seguim perqué sobre aquest ma- 
teix tema n’haurem de tomar a parlar fila- 
tèlicament, ja que el programa d’émissions

Restaurant

Cire

previstes fins a l’any de la cel.lebració és 
moli extens. Ens hem oblidat de dir que els 
segells porten una sobretaxa de 5 ptes., no 
vàlida per al franqueig, en benefici del 
COOB. Malgrat tot, benvinguts siguin 
aquests segells i felicitats per als que ha- 
gin comen^at la col.lecció del tema Olim
pie.
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SABADELL
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Sant Jordì: una llegenda, una historia, una realitat
per Jaume Busqué i Marcet

Teniu gran anomenada / de Llevant fins 
Occident, t  Us invoca esperançada / Ca
talunya renaixent. / Que cap veu no desa- 
cordi / ni la fe  gosi estrafer. / Fem cami 
seguint Sant Jordi / valeros Sant Cavalier 
Goigs de M n. C am il Geis

D i'iu la llegenda: En una regió de l’As
sia Menor, de nom Capadòcia, nasqué, 
l’any 280, el qui les generacions futures 
anomenarien Sant Jordi. Aquell jove en- 
lluemat per la vistosità! i orgull de T Impe
ri Romà, senti afecció per les armes i en
tré al serve! de l’Emperador. A Palestina, 
i després a Roma, visqué durant la deno
minado de Deoclecià.

Hemest Hello, en “Fisonomías de San
tos” traduïdes per Joan Maragall, diu de 
Sant Jordi: “Els dons sobrenaturals 
s’empelten sempre en els dons naturals que 
son anàlegs. Sant Jordi havia d’ésser el 
patró de les victories i fou soldat romà. Va 
començar amb l’heroisme natural, per 
assolir el sobrenatural...”. Tomás Caballé i 
Clos, diu que “durant segles la imaginació 
popular s’extasia, s’exalta i es desborda 
davant la mort del drac, vibra davant les 
aparicions del Sant Cavalier...”.

Poetes, escriptors, pintors, escultors 
han donat vida i dotât d’ales potents l’Art. 
Llegenda? Historia?

Afirma Joan Amades que en les envis
tes de la ciutat de Montblanch, prop de 
Tarragona, es presenta un drac al quai 
s’havien d ’oferir animais per a 
tranquil.litzar-lo. En acabar-se els animais, 
es féu un sorteig per a saber quin dels 
habitants havia de sacrificar-se al drac i 
succei que la persona elegida fou la filia 
del rei. Quan arriba al bosc se li aparegué 
el cavalier que l’alliberà del drac, i fer- 
mant-lo amb una cinta que duia la donze
lla, el condui a la ciutat on el va matar. 
Després de mort, en aquell indret va sortir 
un roser de roses vermelles com la sang, 
la més bonica de les quais Sant Jordi la va 
oferir a la princesa, i el jove es féu fona- 
dis.

Com tots sabem, Montblanch és una 
població que conserva les muralles. Una 
de les portes es diu de Sant Jordi, i la 
devoció popular creu que és per allà on va 
sortir el Sant Cavalier.

Diu la historia: El Rei Jaume I parla del 
Sant en la seva Crònica, quan es refereix a 
la presa de Mallorca (1229). El 1301 Pere 
III va instituir a Tortosa una “almoina o 
confraria a Sant Jordi”. Ramon Muntané

diu haver visitât, l’any 
1304, “l’església on jau 
lo cors de monsenyer 
Sant Jordi...”. Sant 
Joan de la Penya, en la 
seva Crònica (segle 
XIV), parla de Tapari- 
ció de Sant Jordi a les 
batalles del Regne de 
Mallorca, i diu “...apa
ree san Jordi ab molts 
cavaliers del Paradis, 
qui li aida a vençre la 
batalla...”. En el “Lli- 
bre de la Confraria”, de 
la Confraria de Sant 
Jordi, hom hi anotava 
les festes i els tomeigs 
dels cavaliers barcelo- 
nins...”. Altres apari
cions i fets es conten 
en la historiografía:
Alcoi, en temps de 
Borrell II; Osca, en el 
régnât de Pere I d’Ara- 
gô, en la batalla d’Al- 
canyiç, que si bé no 
tenen fonament histô- 
ric, ens demostren que 
la devoció al Sant s’a- 
rrelà ben aviat a la 
nostra terra, igual que 
la llegenda del drac.

La Diputació Cata
lana, en 1436, féu peti- 
ciò als tres braços de 
Catalunya, reunits a les 
Corts de Monçô, que la 
festa de Sant Jordi que 
“serà a 23 dies del mes 
d’abril” fos celebrada i 
respectada. El 17 d’a- 
bril d’aquell any el Claustre de la Seu 
barcelonina ho acordava i dictava consti- 
tució, ordenan! la festa, i en l’any 1667 va 
arribar la declaraciô pontificia en el sentit 
“que lo dia del gloriós sant fos dia de fes
ta a Catalunya, per ço que dit sant es patró 
del principa!” i el dia 3 de maig s’introduia 
al Breviari, amb T”Officium Santi Georgi 
Martyrs”.

Els Paisos Catalans li reten culte des 
del segle X. Pelegrins croáis procedents de 
Terra Santa visitaven el seu sepulcre de 
Lidda, d’aquell jove meitat cavalier, mei- 
tat sant. L’Abat Oliva va fer construir a 
Ripoll capelles al seu nom i va instaurar 
les Ordes Militärs i confraries sota la seva

advocació.
Felip V, va prohibir, el 

1774, el cuite a Sant Jordi. 
El 1929, la Dictadura de Pri
mo de Rivera anula la Man- 
comunitat i de nou prohi- 
beix la festa.

Sant Jordi se celebra en 
els primers dies de la prima
vera, quan les primeres ro
ses tenen més ufana. Per 
això Sant Jordi és anomenat, 
també, el Cavalier de la 
Rosa, i es tradició popular 
que les noies i esposes si- 
guin obsequiades amb una 
rosa vermella.

Amb Sant Jordi comme- 
morem, també, la Festa del 
Llibre. La Festa del Llibre, 
va començar a Anglaterra, 
d’on també Sant Jordi és 
Patró. Es feia amb motiu de 
la mort de William Shakes
peare, que va coincidir amb 
el dia de Sant Jordi. Els ca
talans s’uniren en aquesta 
idea i volgueren fer-ho 
igual, i a més de commemo
rar la festa del Sant, exalçar 
i protegir la cultura del nos
tre poblé.

El 1929 la Dictadura 
volgué apropiar-se d’aques
ta festa per a recordar la 
mort de Cervantes, que tam
bé s’escau el mateix dia. 
Avui Catalunya prescindeix 
d’aqüestes dues commemo- 
racions. No se’ns ha perdut 
res amb Shakespeare i Cer
vantes, lleva! de l’admiració 

que podem professar per aquests dos grans 
escriptors. La Festa del Llibre se celebra a 
Catalunya el dia de Sant Jordi perqué Sant 
Jordi és el nostre patró.

La realitat és: Qui ha dit que no hi ha 
dracs?. La guerra, la droga, l’assessinat, el 
robatori i 1’estafa, la tortura, la blasfémia, 
la persecució de la llengua, les diferéncies 
racials, la desvaloració de la dignità! 
humana, la transgressió deis drets humans, 
la fam, la violació... tot això són els dracs 
d’avui.

Invoquem Sant Jordi. Patró de la Va
lentia. Patró de la Nostra Cultura i de la 
Nostra Llengua. ^
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Records del Senyor Banyeta
per Lluis Casals i Garcia

E.ñ Senyor Banyeta era Francese Trabal. 
La tria d’aquest seudònim ja hauria hagut 
de prevenir de les diableries que prepara
va. En una ciutat corn la nostra, els anys 
20, limitada, treballadora i ensopida, sor- 
gia el Senyor Banyeta, i cada matí desper- 
tava la ciutat amb la nota estrident, crida- 
ñera i petulant que publicava al “Diari de 
Sabadell”; enmig de la tranquil.litat am
bient i el cofoisme, el Senyor Banyeta posa 
sal i pebre a les seves notes i amb ironia, 
sàtira i sarcasme, intenta fer reaccionar la 
gent. No ser conformista, costa; no ser-ho 
en determinades circumstáncies i determi- 
nats moments, costa molt més. Però a 
Francese Trabal aixó ja li va bé: li agrada 
portar la contra. La gent voi novel.letes 
rosa, eli publica “L’any que ve”; la gent 
voi musiqueta fácil, els valsets de Chopin 
que “la nena també toca”’ eli farà venir la 
música de Satie, de Poulenc i de Milhaud; 
la gent de mig per amunt porta corbata, eli 
portará un cordonet -que sovint és un 
auténtic cordò de sabata- en guisa de cor
bata. Ho feia a posta, no pas només per un 
sentiment estètic, sino per dur la contra.

M’impressiona al cap de tants anys 
parlar del meu amie Trabai, en primer Hoc 
perqué érem amies, ens estimàvem i més 
d’un cop m’estimulà a fer coses, escriure 
d’una certa manera; després, perqué ja sóc 
un dels pocs sabadellencs que quedem dels 
que vàrem conéixer i tractar en Trabal; 
després, per la nostra col.laboració al 
“Diari de Sabadell” en una época més tar- 
dana, i també per la nostra col.laboració 
professional: Trabal era Procurador deis 
Tribunals i jo, com Advocat, li confiava la 
representació en els assumptes que en els 
meus inicis d’exercici de la carrera tenia.

Trabal era un conversador nat: les ter
tulies al “Diari de Sabadell”, les tertulies 
al Jutjat, eren plenes d’esperit i de grácia; 
eli sempre hi duia la seva Originalität i 
tenia una extraordinària capacitai 
d ’inventar-se les coses més inver- 
semblant.Sobretot al Jutjat l’efecte de sor
presa era més contundent davant d’un 
public de la cùria més acostumat a la terri
ble prosa processai que no pas a les filigra
nes de r  esperii, de l’estirabot o de T ab
surd.

L’Ajuntament de Sabadell va publicar 
fa poc un llibre “De cara a la paret”, recull 
d’articles de Francese Trabal publicats al 
“Diari de Sabadell”. Són escrits d’En Tra
bal de quan tenia 26 i 28 anys, és a dir, en 
plena joventut. No obstant, crée que

“L’any que ve” i els articles de joventut 
són el més caracteristic de Trabal. Més 
tard havia de venir el Trabal novel.lista, 
que havia de demostrar-nos que arnb la 
ploma ais dits feia el que volia; PERO JA 
NO ERA AIXÒ; ja no era el Trabai inci- 
siu, despreocupat, burleta: ja no era el 
Senyor Banyeta: Trabai ha començat a fer 
concessions: ha passât de la técnica de la 
impopularitat, a buscar la popularitat. Eli 
mateix va reconéixer que “Vals”, la seva 
novella més coneguda, fou escrita de cara 
al public.

El Trabai auténtic és el Senyor Banye
ta: és el periodista ágil dels articles de 
“Cara a la paret” de les “Notes per a una 
biografia” de la “Técnica de la impopula
ritat” de les “Històries sabadellenques”, 
amb el traç mordaç de la seva ironia, de la 
seva burla i de la seva provocació.

Aquell xicot entremaliat, burleta, que a 
26 i 28 anys feia els articles al diari que ara 
el nostre Ajuntament ha recollit amorosa- 
ment, no podia pas imaginar-se que la seva 
història i la tragèdia del seu país el durien 
a morir als 58 anys a Xile, lluny, tan lluny 
de Sabadell. Aquell xicot jove que fustiga
va als seus conciutadans perqué els estima
va, amb els seus defectes i la seva poque- 
sa, era aquell home que moria lluny, enyo- 
rant-se de Sabadell, pensant en Sabadell. 
En aquell llibre del que he parlât “De cara 
a la paret” on tots els articles són volguda- 
ment intrascendents i plens d’ironia; n’hi 
ha un, només, diferent de tots els altres: 
Trabai es posa tendre i quan en una con
versa li demanen per qué viu a Sabadell 
tan lleig quan podría viure a Barcelona 
amb molts encants, contesta: “Sé que si 
alguna vegada la idea d’aixecar el voi i 
anar-me’n d’aquests carrers iguals i encar- 
carats m’ha passât pel cap, de seguida The 
acomiadada amb una gran barretada... I 
després, quan he cercai dins meu la raó de 
la meva actitud, m’ha estât ben difícil i a 
la fi impossible de fixar. He vist aleshores 
Sabadell tal com deu èsser en realitat: 
lleig, brut, deforme, amb uns arbres que 
tots semblen de carretera, amb un sòl que 
sembla sòl de safareig, amb unes cases que 
semblen de Terrassa, amb un fred i una 
calor que cada any milloren tots els ré
cords, amb uns centenars de quadres que 
fan un soroll monôton i torturador, amb 
unes xemeneies que trenquen la mica 
d’encis que podría tenir el paisatge, amb 
un fum que fa enyorar la boira baixa, amb 
uns cafés, amb uns teatres, amb uns cine-

mes de barriada de mil ciutats qualsevol, 
amb unes penyes i unes societats i uns 
clubs standard!tzats, amb unes escoles 
sumarissimes, amb uns camps d’esport que 
fan pena, amb una gent encantada de la 
vida sense cap febre ni cap ímpetu, aliena 
a cap ideal de viure entremig de problèmes 
ni de neguits... he vist aixi Sabadell, he 
pensât que era cert que era aixi i he trobat 
a faltar-hi totes aquelles coses que m’han 
temptat tantes vegades i que la sola enu- 
meració precisaría de dotzenes de colum- 
nes com aquesta, i he pensât finalment: és 
insensat aquest teu entestament... Però, 
després no m’he mogut i cada dia que 
passa em sento més lligat a aquest fum, a 
aquelles societats, a aqueixa gent, i quan 
vaig per la Rambla i veig el cel blau en
tremig de les fulles deis plàtans, m’hi 
encanto, i quan sento l’airet de mitjanit, a 
l’hora que la claror que hi ha als carrers tot 
ho converteix en fantasmes, el meu cor bat 
regularment i al migdia quan el sol desma- 
negat pren la fresca dins aquest Vallès 
amplissim, la seva claror enlluema tots els 
més intims anhels, i ara una passa, i ara 
una altra, Sabadell sota els meus peus és 
aleshores una mica de cam meva i de sang 
meva i qualsevol se n’allunya... No ho 
sabreu mai per què hi vivim: si voleu, la 
gràcia d’aquest poblé és aquesta: no en té 
cap ni una. Però, ben mirât...si us hi fixeu, 
en voleu una altra de més temptadora...?”

Molts anys més tard, Salvador Espriu 
en “Assaig de Càntic en el Temple” havia 
de dir-nos, parlant de Catalunya, paraules 
que tenien el mateix so i la mateixa emo- 
ció.

A l’home que va escriure aquelles pa- 
raules, a l’home que estimava Sabadell i 
que moria lluny enyorant-lo, l’Ajuntament 
va voler recordar-lo publicant uns articles 
seus de diari, i posar-los a l’abast d’uns 
sabadellencs que no havien nascut encara 
quan eli els escrivia i posant el seu nom a 
un carrer que quan eli vivia a Sabadell era 
una vinya, com volent significar que els 
homes som passatgers i que el que queda 
és la fidelitat al pais, al poblé que t’ha vist 
néixer i pel quai has Iluitat i has patit. ^
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Carta oberta a Joan Cusco
per Camil Fàbregas i Dalmau

/ \m ic :  Vaig rebre un comunicai de la 
teva Fundado Amies de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell. I die “la teva” perqué 
reaiment el qui l’ha fundada i desenvolu- 
pada, amb molta empenta i ferms résultats, 
has estât tu. Es ciar que també rodejat 
d’altres companys que han collaborât amb 
l’entusiasme que tu els has injectât.

Una de les obres que ho confirmen, la 
primera, o sigui l’embrio, és la revista 
“Quadem”, que és d’entre totes les saba- 
dellenques la més excel.lentment presenta
da i amb col.laboracions molt importants, 
i crée que és la que entre elles ha tingut i 
té més llarga vida. Sé que molt prompte J a 
tindreu local on ubicar les vostres activi- 
tats. M’agrada, i faig vots perqué sigui aixi 
en bé de la nostra estimada ciutat, en la 
quai han existit moites i importants entitats 
que l’han configurada.

En el comunicai que he rebut, com die 
al principi, es parla d’homenatjar als de- 
gans, ja vells i pocs, que encara resten de 
la cultura sabadellenca, cosa que trobo 
molt bé, ja que Sabadell i els que han im
pulsât la seva cultura mereixen el meu 
respecte i admirado.

Ara bé, entre aquests degans que voleu 
enaltir m’hi voleu incloure a mi. I aixô ja 
no ho trobo tant bé, ni m’agrada gens.

Jo no tinc cap mérit, ni soc intel.lec- 
tual, ni he fet res extraordinari. Solament 
he estât un de tants ciutadans que han 
seguii el seu carni, el seu ofici, procurant, 
això sí, fer-ho amb perseverança i amor. Jo 
sóc simplement un escultor d’ofici i aques
ta tasca he procurât fer-la amb dedicació 
completa, procurant executar-la tant bé 
com he pogut, però no he arribat mai a 
passar d’aquí. Per fer-ho hauria d’haver 
estât superdotat, i no en sóc. Ni tan sois 
sóc artista, ni he pogut mai demostrar als 
al tres els camins a seguir dins l’art, perqué 
no els sé i tinc prou feina en el meu, el 
d’obrer o artesá i prou, ja que sempre, aca
bada la meva tasca, quedo decepcionat i 
impotent per arribar al que jo voldria. Això 
no noi dir que m’avergonyeixi de l’obra
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"Cara a cara" els dos amies a fabril del 1977.

fe ta, perqué passai un temps l’accepte, per
qué la vaig fer de bona fe i tal com podia. 
I diu l’aforisme que “el que fa el que pot, 
no està obligat a més”.

Es veritat també que he pintat algunes 
coses, que he dibuixat i he gravai, però 
això no val la pena d’esmentar-ho, ja que 
sols sóc, i ho repeteixo, un operar! escul
tor i tot el que faig és escultura i res més. 
També he escrit, és veritat, però ho he fet 
tal com raja, com si escrivis a un amie. No 
tinc estudis ni coneixements especiáis i, 
per tant, els meus escrits no tenen cap 
vàlua. Ho he fet sois per comunicar-me 
amb els altres quan ho he necessitai.

Hi ha una cosa que sí he fet també: 
dedicar part del meu temps, a laborar per 
la Ciutat, a la qual ho dee tot, però sempre 
junt amb altres, uns de vàlua i importants, 
altres simples i senzills com jo. A voltes 
les circumstàncies han fet que jo quedés 
davant, a primer terme i que semblés im
portant, i m’he picat els dits. Però, no; jo 
sols he volgut fer el que fan aquells saba-

dellencs, i n’hi ha molts, que estimen la 
Ciutat.

Per tant jo agrairia que m’oblidéssiu i 
em deixéssiu acabar la meva vida tranquil, 
élaborant el final del meu ofici d’escultor.

Joan Cuscó, amie meu, fes-me esbor- 
rar, si et plau.
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Antigües oracions populars quotidianes
per Joan Farell i Domingo

/ \ n y s  enrera, el poblé, en la seva senzi- 
llesa i curtedat de coneixements, posseia 
un arrelat fons religiös, senzill, rudimenta- 
ri i, fins i tot, a voltes incoherent, que si 
bé no ha arribat mai a llevades especula- 
cions religiöses, ha créât al seu entom tot 
un fons de devoció que ha aconseguit 
conformar com una mena de cos de doc
trina fortament arrelat al seu esperit i a les 
seves costums. El conjunt constitueix un 
valuós patrimoni cultural, un vast tractat 
de doctrina espiritual.

D’aquest fons de pietat tan simple i a 
voltes insignificant en van sorgir una gran 
munió de pregàries encaminades a derra
mar, obtenir o a agraïr, en qualsevol 
moment o activitat de la jomada, els favors 
de Déu Nostre Senyor, de la Verge Maria
0 dels Sants.

Aquest recull no pretén, de cap mane
ra, establir un corpus més o menys com
plet de les oracions que eren, abans i ara, 
recomanades i ensenyades per l’Església 
per tal de ser resades individualment o en 
comunitat familiar, com són el Parenostre, 
el Sant Rosari, la Benedicció de la taula, 
rAngelus, etc., és a dir, aquelles que 
s’ensenyaven a casa, a Pescóla o a la doc
trina de la parroquia i que tot bon cristià 
havia de saber abans de rebre alguns deis 
principals sagraments.

Earem esment a unes poques oracions
1 joculatories -en tenim recollides una gran 
collada- que el poblé havia après per tra- 
dició oral, de generació en generació; és a 
dir, aquelles que únicament els pares i els 
avis ensenyaven a la filiada a mida que 
s’anava fent la creixença. Gairebé totes 
s’adeien a les hores i a les diverses feines 
de cada dia.

Aquest recull d’oracions i jaculatories 
populars és una petita mostra de les mol- 
tes que ens ha llegat la tradició. Totes són 
reverents amb els principis de la fe i la 
doctrina de la religió católica. Tal vegada, 
un altre dia, en recollirem unes quantes de 
las que proscriu PEsglésia, ja que són més 
aviat eixarms o sortilegis que no pas ora
cions de lloable intenció.

En despertar-se era bona costum dedi
car el primer pensament a Jesús i Maria, 
resant aquesta jaculatoria:

Mon primer pensament sia 
per Jesús i Maria.

o bé aquesta altra, que tenia el mateix 
sentit invocatiu:

Beneït sia el bon dia 
i el bon Déu que ens Venvia.

//. I///-" A M
'  ' ■ j  í

Sani Mar^'ul - Moniscny.

Déu vos guard, Verge Maria.

En algar-se del Hit i en anar a posar els 
peus a terra, es podia pregar dient:

Els peus a terra poso 
per a caminar, 
per a seguir a Cristo 
i mai pecar.

Després de resades altres oracions més 
comunes i en sortir de la cambra, era bo 
resar aquesta oracioneta:

Tots els me U S  pensaments 
totes les meves paraules 
totes les meves obres 
d’aquest dia, us ofereixo Senyor, 
amb r ànima meva. Amén.
Mentre es deia aquesta oració es feia el 

senyal de la creu al front, a la boca i al pit 
entretant es recitava cada una de les tres 
primeres intencions.

Quan la persona devota es preparava 
per a rentar-se la cara i les mans, es podia 
mussitar aquesta jaculatória:

Aqüestes mans i cara que em rento 
els cues s’ho han de menjar, 
i a mi i a tot el meu eos; 
la meva ànima ¿qué será?

Quan hom es disposava a comen9ar les 
feines del dia o bé a sortir de casa, solia 
resar-se:

A Déu m’ ene omano i a la Verge Ma
ria;
a r angel queem guia,
i a tots els Sants i Sants del Paradis.
Amén.

També es resava aquesta altra, força 
coneguda:

Angel de la Guarda, dolga companyia, 
no em desempareu ni de nit de dia; 
no em deixeu mai sol que jo em per- 
dria.

Quan des de casa o fent carni se sentia 
tocar hores en un cloquer proper era acos- 
tumat resar una o altra d’aquestes oracio- 
netes:

Hores corren a terra, 
els àngels canten al cel, 
per sempre sia lloat 
el Santissim Sagrament.

Una hora “menos" de vida 
una hora més aprop de la mort.
A la meva agonia 
assistir-me Mare mia.

Quan les campanes tocaven a morts i 
es coneixia qui era el difunt, s’encomana- 
va la seva ànima a Déu, dient:

Les campanes toquen 
un difunt hi ha, 
preguen per V ànima de X 
que és nostre germà.
Dau-li la glòria,
Jesús bandados, 
dau-li a la seva ànima 
eternai repòs.

Quan les campanes tocaven a Missa, 
els fidels que es preparaven per assistir-ni 
confiaven a Déu la seva bona intenció, 
dient:

Ens n’anem a Missa,
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amh el bon intent
que Déu ens guardi del dimoni
i de mala gent.

En emprendre el carni el vianant invo
cava la protecció celestial:

En aquest carni em poso; 
amh Déu m'abraqo.
Amh les claus de Sant Pere em tanco. 
Amh l’espasa de Sant Pau en defensa. 
A les llagues de Crist m’arrimo 
i amh el morteli de Maria m'ahrigo.

Altra orado fa mencio dels principals 
contratemps i perills en qué en aquells 
temps s’arriscava el caminant:

Caus i Hops, les mans serrades; 
lladres i traidors, les mans lligades. 
Déu ens guard de cuca i de ca 
i de tota cuca que mal fa.
Déu ens guard de cuca i de serpent 
i de tota mala gent.

Quan es passava pel davant d’una for- 
nicula on hi havia exposada una Mare de 
Déu, després de resar una Avemaria, es 
recitava:

Adeusiau, Mare de Déu, 
cara de rosa florida, 
doneu-me la henedicció 
que U S  diré una Avemaria.

Davant d’un oratori de carni el vianant 
es detenia el temps just de resar un pare- 
nostre o una avemaria, implorant la protec
ció de la imatge que hi havia en el cape- 
lló. En acabar, i com ofrena de caminant, 
dipositava una pedreta o una flor o un brot 
de qualsevol pianta, al peu de la peanya de 
la capelleta.

El passavolant que passava pel davant 
de la porta d’un cementiri solia encomanar 
la seva ànima a la protecció dels difunts 
enterrats, bo i resant aquesta oració:

Déu vos guard ànimes difuntes 
al cel ens poguem veure juntes, 
i a l’hora de la mevafi 
pregueu totes per mi.

Quan el pagès, al final de la jornada, 
recollia les eines i es disposava a retomar 
a la seva llar, solia encomanar la collita a 
Sant Marc:

Gloriós Sant Marc 
guardeu-nos aquest hlat 
ifeu que sigui guardat 
fins a l’hora de ser segat.
Quan des de lluny se sentia el retruny 

del trou i es preveia el temperi, es resava 
aquesta invocació:

Sant Marc, Santa Creu,
Santa Marta no ens deixeu.

Però quan la tempesta era propera i la 
llampegadissa i el bramar dels trons es 
feien esfereidors, es tancaven els porticons
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de les finestres i s’encenia un ciri que 
hagués cremat davant del monument el dia 
del Dijous Sant. A cada tro es recitava: 

Sant Marc, Santa Creu,
Santa Bàrbara no em deixeu.
Santa Bàrbara va pel camp 
tota vestida de blanc, 
tota vestida de negre;
Jesús, com llampega.

A l’entrar en una església, i abans de 
persignar-se, era bo fer aquesta pregària: 

Ai g uà heneìda 
em siau salut i vida, 
em perdoni els pecats venials 
i les reliquies dels mortals.

\y//
i H i i j / m c .

 ̂ Us<i

O ratori al Cap ilei Raval - CastcUfoUit de Riuhre^ó.s

Abans d’anar a confessar era recoma- 
nat ressar aquesta oració:

A a quest tempie vull entrar,
els meus pecats vull confessar;
de tants que en tiñe no hi vull pensar.
Jesús, Vós que me’ls saheu
feu la gràcia que me’ls perdoneu.

A més de la preparació oracional que 
es feia abans de combregar, en el moment 
d’atangar-se a l’agenollador es deia aques
ta jaculatòria:

A aquesta taula m’agenollo 
per rehrer el Santissim Cos.
Una taula tan pobreta 
i un menjar tan precios.

Quan algú es creuava amb el Sant 
Viátic o des de dins de casa se sentia el 
dringneig de la campaneta que n’avisava el 
pas, s’encomanava a Déu la salut del cos i 
de l’ànima del malalt:

Siau medicina per ànima i cos, 
pel malalt que fis sa  per unirse a Vós, 
ifeu-me la gràcia que en els últims mo
ments
també pugui rehre els Sants Sagra- 
ments.

Després de sopar les famflies cristianes 
passaven el Rosari, que acabava sempre 
amb una llarga passada de parenostres i 
avemaries en sufragi deis difunts de la 
familia i en petició de beneficis diversos. 
Llesta la pregària, la familia unida dema- 
nava la gràcia de tenir una bona mort: 

Santa Monica gloriosa 
mare de Sant Agosti, 
jo vos encomano la meva ànima 
que me’n vaig a dormir. 
Confesseu-me, comhregueu-me 
i si em moro 
ajudeu-me a ben morir.

Amb el mateix fi, en altres cases es 
resava aquesta oració bilingüe:

Jesús mio Jesucristo 
amado de mi corazón,
Vós que sabéis mis pecados 
i sou hondat infinita, 
perdoneu-me els que faig, 
carregueu-me de peniténcia 
per la meva salvació, 
i si per cas em moro 
que em serveixi de confessió.

En anar-se’n a dormir i un cop dispo
sât per colgar-se, se solia reclamar la pro
tecció deis quatre Evangélistes i la de la 
Mare de Déu:

En aquest quarto que dormo, 
quatre cantons hi ha; 
a cada cantò un angel hi està.
Lluc, Joan, Marc i Mateu, 
quatre evangelistes davant de Déu.
La Mare de Déu al meu costat 
que em diu X, dorm i reposa 
i no tinguis por de cap mala cosa 
que si cap mala cosa hi ha 
la Mare de Déu te’n guardará.

A vegades l’acabament d’aquesta ora
ció deia:

i si cap mala cosa hi havia 
la Mare de Déu te’n guardarla.

En el moment d’agafar l’espelma o el 
llum d’oli es confiava la son reposadora a: 

Jesús, J o sep i Maria, 
en vostres mans encomano l’ànima 
mia.
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El pintor Pere Camps i el sen "Espai d’Art”
per Joan Garriga i Munich (Joan David)

X  ere Camps fa vida i treballa febrosa- 
ment, la major part de l’any, dins el taller 
situât en el petit poblé de MONT-RAS, 
poblé veí de Palafrugell, mirador perfecto 
i tranquil on posa ordre a la seva darrera 
producció pictórica. La meravella del pai- 
satge gironí que s’inscriu al Baix Empor- 
dá i facilita, per la seva escasa llunyania, 
l’entesa de part dels paisatges marins que 
gairebé resumeixen la seva obra; es aixi 
que es concentren les visions de la mar en 
connuvi amb les de la terra que no pretén 
allunyar-se. I en aquest Hoc s’alimenten 
unes transformacions que en tôt moment 
responen amb valors acumulats, a uns es- 
tats emocionáis que afirmen la capacitar de 
testimoni.

El seu taller juga concertât amb una 
vella casa que un temps fou Tacolliment 
de la rectoría del Hoc.

El miracle del paisatge s’ofereix en tôt 
moment i al seu ampar és difícil de pres- 
cindir-ne; paisatge en Hoc Hevat pie de 
Hum, en el quai les terres s’escalfen i les 
flors decoren.

Adjunt hi veiem el taller, assentat 
damunt una vella casa en la quai, sense 
perdre la personalitat, T artista ha sabut 
transformar sense destruir-ne el carácter 
netament rural, en què la part baixa inclou 
una independent sala d’exposicions en la 
façana de la quai figura una rotulació en 
cerámica, al meu humil entendre, exemplar 
d’obra d’art projectada i resolta per Xavier 
Salient on un vol de gavines cobreixen el

celatge i unes d’altres planen junt a les 
ones del mar.

Aquesta obra de ceràmica que aclareix 
la visió de Tentrada ens promet, degut al 
seu encert d’imatge, tècnica i color, de 
preveure el petit trésor de pintura que 
enclou.

Vet-açi aquest intitulât “Espai d’Art”!.
Portes endins tot es Huminós; Humino- 

sitat que és una de les notes més aclarido- 
res de la personalitat de l’artista.

Val la pena de sovintejar-ne la visita, 
iota vegada que el ceramista ha aconseguit 
transcendir el criteri del pintor alleugerint 
el pas vers l’interior, especulant amb un 
criteri del tot comunicatiu. En tot moment 
podem contemplar les darreres obres, ne- 
tes d’intenció i fresques d’execució.

Entre les obres que resten al taller i les 
que veiem exposades descobrim l’ordena- 
ció assenyada, l’objectivització de l’intima 
visió personal en qué pinzellada valenta 
valora Tequilibri de l’atmosfera amb un 
esperit selecte, sentiments tendres i harmo
nies cromàtiques que suavitzen els colors 
contrastais. En el conjunt de les seves 
obres en tot moment hi trobem la resposta 
a un fi, que corn molt bé va definir el Dr. 
Torres i Bages: “Talent artistic guiat per la 
pura amor a la bellesa que produeix el fruit 
de la bellesa, assaonat, rie, dolcissim. 
nodritiu, noble sentiment de la vida huma
na”.
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D'ACCIDENTS

MÙTUA
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Mutua Patronal 
d’Accidents de Treball 
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Notes musicals

L’orquestra en el decurs del temps
per Daniel Sanahuja i Capella

E.m 1’antic amfiteatre grec 1’orquestra 
(que íiteralment significa “Hoc de ball”) 
era I’espai que hi havia davant de 
I’escenari ocupat pel cor.

Quan nasqué Topera, durant el Renai- 
xement, aquest terme fou aplicat a Tespai 
de davant de Tescenari ocupat pels musics, 
i més tard s’estengué a qualsevol conjunt 
de musics.

Actualment aquest terme s’aplica a 
qualsevol combinado de cert nombre 
d’instruments. Existeixen tres tipus dife- 
rents d’orquestra. El més important és 
Torquestra simfónica, que pot èsser forma
da per més de cent intérprets, i consta d’un 
nombre indefinit d’instruments de corda, 
vent (de fusta i de metall) i percussió, amb 
inclussió, a voltes d’altres com Tarpa.

Els altres dos tipus són Torquestra de 
corda i la banda. Les bandes poden subdi- 
vidir-se en bandes militars (compostes per 
instruments de vent, de fusta, de metall i 
també de percussió) i de bandes de metall 
(generalment anomenades xarangues, que 
consten exclussivament d’instruments de 
metall).

De composició menys definida són les 
orquestres que a Catalunya eren conegudes 
com a “Orquestres de Festa Major”; per 
exemple, a la nostra ciutat, les orquestres 
Muixins i Fatxendes, que no obstant comp- 
tar d’un nombre d’instruments réduit - 
DOS VIOLINS PRIMERS, DOS VILINS 
SEGONS, CONTRABAIX, FLAUTA, 
CLARINET PRIMER, CLARINET SE
CON, TROMPETA PRIMERA, TROM
PETA SEGONA, FISCORN PRIMER i 
FISCORN SEGON, a base d’arranjaments 
especiáis interpretaven, en els sens con
certs, obres de veritable valor artistic.

L’ORQUESTRA PRIMITIVA.- La 
primera orquestra que tingué una semblan- 
ça a la tendència moderna aparegué a 
Venècia durant el darrer période del Renai- 
xement. Consistía principalment en instru
ments de vent, però ja al principi del segle 
XVII començaren a utilitzar-se els instru-

G E S T O R IA ^ A D M IN IS T R A T IV A  
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ments de corda, que en Tèpoca de Bach 
havien aconseguit el predomini. Aquesta 
tendència pot notar-se en la composició de 
Torquestra que Monteverdi utilitzà per a la 
seva òpera “Orfeo” Tany 1607. CORDA: 
10 VIOLINS, 3 VIOLES (de gamba), 2 
VIOLINS (picccolo), 2 CONTRABAI- 
XOS, 2 CLAVECINS, 2 LLAÜTS (grans), 
1 ARPA; VENT: 4 TROMPONS, 4 
TROMPETES, 3 ORGUES (petits), 3 
CORNETES i 1 FLAUTA.

Amb el temps, les cordes es dividiren, 
formant el “quartet” de primers violins, 
segons violins, violes, i violoncels i con- 
trabaixos junts. Beethoven fou el primer 
que separa els violoncels deis contrabai-

xos; formá, aixi, el quartet de corda.
Remeau féu més extens Tabast sonor 

de Torquestra de Bach, però la veritable 
evolució important no es produi fins a 
mitjan segle XVIII, per Tanomenada 
“escola de Mannheim”, sota la direcció de 
J. Stamitz. L’orquestra de Mannheim pot 
èsser considerada com a base de 
Torquestra simfónica actual. CORDA: 
PRIMERS VIOLINS, SEGONS VIO
LINS, VIOLES, VIOLONCELS, CON
TRABAJOS; VENT: 2 FLAUTES, 2 
OBOES, 2 FAGOTS, 2 TROMPETES, 2 
CORNETES, 2 TIMBALES.

En la segona meitat del segle XVIII 
s’hi afegiren dos clarinets per formar 
Torquestra per a la quai escriviren habi- 
tualment Haydn i Mozart. En temps de 
Beethoven les trómpeles foren augmenta- 
des a quatre, i des de llavors començaren 
a afegir-s’hi a vegades els trombons. Tal 
com era la composició de les orquestres 
que estrenaren les obres de Rossini, 
Schumman, Verdi, Liszt, Brahams, Grieg,

Bizet, César Fracnk i Sibelius.
LA GRAN ORQUESTRA.- No obs

tant això, no tots els compositors se sen- 
tien satisfets amb les seves orquestres 
contemporànies. Berlioz, per exemple, 
desitjava crear una orquestra amb el major 
abast possible de combinacions tonals i 
efectes especiáis. Pensava en una orques
tra que tingués 242 instruments de corda, 
62 d’aire i fusta, 47 de metall, 30 arpes, 30 
pianos de gran cua, 1 orgue, 8 pareils de 
timbales i una secció de percussió de 47 
elements que sumaven un total de 467 
membres; hi afegia, a més, 370 veus, però 
mai no compongué obres per a tan vasta 
combinació, si bé les seves exigències per 
al “Requiem” (Gran Missa dels Morts, 
estrenada Tany 1837) està molt a la vora 
d’aixô.

L ’ORQUESTRA DE CAMBRA.-
Precisament després de la primera guerra 
mundial es produi una assenyalada reacció 
contra la “Gran Orquestra”. Els mateixos 
compositors que havien escrit òperes i 
simfonies per a orquestres de cent-vint 
instruments començaren a utilitzar orques
tres molt reduïdes, no més nombroses que 
les emprades per Mozart. Algii ha sugge- 
rit que aquesta evolució pogué tenir la seva 
causa en les dificultats econômiques, però 
és igualment probable que fos deguda a 
una reacció estètica. Altre exemple 
d’aquesta evolució és T”Opera de Càme
ra”, escrita exclusivament per a solistes i 
orquestres de tretze a setze membres; per 
exemple, “El Rapte de Lucrècia” de Brit
ten, (1946) i “La Mèdium”, de Menotti 
(1946).

Actualment existeixen infinitat de con- 
junts orquestrals de tota mena arreu del 
món. La dista seria inacabable, i per això i 
per aquells que encara no la coneixen, 
esmentarem ùnicament la nostra mai prou 
ponderada “ORQUESTRA SIMFÓNICA 
DEL VALLES”, que sota la direcció del 
mestre Albert Argudo ve realitzant una 
labor digna de tot elogi. És integrada per 
cinquanta-cinc professors amb el segiient 
instrumental: 10 VIOLINS PRIMERS, 10 
VIOLINS SEGONS, 8 VIOLES, 8 VIO
LONCELS, 4 CONTRABAJOS, 2 
CLARINETS, 2 FLAUTES, 2 OBOES, 2 
FAGOTS, 2 TROMPETES, 4 TROMPES 
i 1 PERCUSSIÓ.
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Ura nova dimensló en la min irfornàticc erp'esaral, cue posa aJ seu abast p'ocrames especia ment dissenyats per 
m nierdinadors, i també es princbals marejues en hardware min informàiic.

L03IC CONTROL, D VISIO OENTRE DE CÀLCUL.
Serveis informatics de nomina comptcbilita: renda i facturac ó, adaptata a la dimensic de la seva empresa.

L03IC CONTROL, D VLSIÓ SUBMIN STRamENTS.
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El goig de llegir i escriure
per Ricard Simó i Bach

C ^u an  un home ha dedicat part de la 
seva vida a llegir i escriure, acaba essent- 
li fácil el tecleig de la seva máquina, i so- 
bretot, si la seva temàtica està orientada 
especialment als seus estudis de preferèn- 
cia, com és en el meu cas, allò que fa refe- 
rència la història locai i a les biografíes 
dels homes que la protagonitzaren.

Gràcies als llibres i als seus autors, he 
pogut conèixer i familiaritzar-me amb la 
nostra història i amb aquells que la feren 
possible. És ben cert allò que es diu que: 
“...L’exercici crea l’òrgan...”. Evident- 
ment, és una veritat indiscutible.

Des dels sabadellencs Félix Amat de 
Palou i Pont (1750-1824), i Antoni Bosch 
i Cardellach (1758-1829), passant pel Dr. 
Miquel Carreras i Costajussà (1905-1938),

i per diversos escriptors i poetes, eclesiàs- 
tics i científics, pintors i musics, industrials 
i comerciants, économistes i activitats 
diverses, m’ha estât possible furgar en els 
arxius de les nostres entitats culturáis i 
enriquir d’aquesta manera el meu bagatge 
cultural, que m’ha pennés fer reviure el 
record de personatges histories del nostre 
poblé, en treballs publicáis a la premsa i 
publicacions locals, d’entre les quais cal 
destacar “Diari de Sabadell”, “Quadem”, 
“Panell”, “Joventuts” i d’altres. Són més 
de 500 biografíes, publicades des de l’any 
1981 fins als nostres dies, que he pogut 
veure editados en tres magnifies volums 
amb els noms de: “100 Sabadellencs en els 
nostres carrers”; “Sabadellencs morts en 
l’exili” i “63 Dones sabadellenques dignes

O
C e n t r e  de N o rm a l i t z a c ió  L ingüíst ica

PI. de  Sant Roc, 8  -  tl. 725  45  43  Sabadell

Voleu
•  que us corregim un text
•  que us aciarim un dubte lingüistic
•  que us ofehm lèxics en català
•  que us assessorem sobre els 

vostres drets lingüistics,

gratuïtament?
Adreceu-vos a la plaça de Sant Roc, 8, 
O bé telefoneu-nos, de 9 del mati a 2 
del migdia, de dilluns a divendres.

Ajuntament 1̂ 1 de Sabadell
Generalität de Catalunya 
D e p a rta m e n t d e  C u ltu ra

de recordar”; apart d’altres d’inédits prò- 
xims a publicar.

L’escriure no m’ha donat mai beneficis 
materials, que per altra part no he buscai, 
però sí, en canvi, m’ha donat moites satis- 
faccions morals, amb testimonis escrits i 
gràfics de gent reconeguda per la tasca 
realitzada a través de la ploma.

Testimonis emotius, procedents del 
nostre poblé i de més enllà de les nostres 
fronteros. Amb motiu de la publicado del 
Ilibre “Sabadellencs morts en l’exili”, he 
rebut testimonis familiars i d’entitats cul
turáis d’Europa i d’América, del Hoc res- 
pectiu on va morir Texiliat sabadellenc...

Aquesta correspondéncia emotiva ha 
omplert de goig la meva vida, ja que tot 
això ho dee ùnicament i exclussiva a la 
meva passió per la lectura de llibres i per 
la tenacitat en l’exercici de la ploma...

Aqüestes satisfaccions no es poden 
comprar amb diners, però enriqueixen una 
part important de la meva vida.

És evident que els que saben ocupar-se 
amb qualsevol lectura útil i agradable, mai 
sentón Tavorriment que engolleix a molts 
d’homes de vida banal...

L’estudi històric del nostre poblé i la 
recerca biogràfica dels seus preclars, ha 
estât per a mi un gaudi incessant.

Quin bé m’han fet els historiadors, fi- 
lòsofs, poetes i literats...! Això no obstant, 
cal llegir, però no per a creure cegament, 
sinó per a pensar i meditar, puix la lectura 
és com l’aliment; el profit no està en pro- 
porció amb el que es menja, sinó amb el 
que es digereix.

A mesura que anem posant anys, ens 
agrada més rellegir que llegir. Per a mi, 
l’art de llegir és en gran part tornar a tro- 
bar la vida en les lletres i, gràcies a elles, 
comprendre-la cada vegada millor.

Llegir i entendre és quelcom important; 
llegir i sentir, encara ho és molt més; lle
gir i pensar, és tot el que pot desitjar-se per 
enriquir la pròpia cultura personal.

Ho hem dit ben alt i repetidos vegades: 
“...Per a l’home que utilitza la raó, els lli
bres són més estimables que les riqueses 
materials...”.

Està comprovat que el desti de moites 
persones depén, a vegades, d’haver tingut 
o no biblioteca a la seva llar paterna, puix 
el que la posseix, per petita que sigui, té al 
seu costat una companyia d’homes savis i 
d’agut ingeni que, escollits d’entre els 
millors, han posât en ordre els résultats de 
la seva saviesa i erudició.
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El plaer d’escriure és igual que el de 
llegir; sublimât, però, amb unes gotes d’in- 
timitat. És inexplicable corn em serveixen 
els llibres per a viure tranquil i per a po- 
der-me esplaiar escrivint. Per a mi escriu- 
re és quasi una nécessitât, puix que em 
permet exhalar els meus sentiments i pen- 
saments, ensems que em proporciona una 
delectança pel fet de contribuir amb el meu 
petit gra de sorra a donar a conèixer una 
abundant relació de sabadellencs que ens 
han precedit, els quais son ignorais per uns 
i oblidats per altres, malgrat que els seus 
noms formin part de la història del nostre 
poblé.

Per a mi, la història i els seus homes, 
del nostre poblé, signifiquen molt per 
augmentar el meu amor apassionat per la 
ciutat on vaig veure la llum primera i on 
vaig aprendre a parlar la llengua catalana 
que em va ensenyar la meva santa mare i 
que mai més no he deixat de parlar i es- 
criure, tot i conéixer-ne d’altres més...

El meu manifest amor a Sabadell està 
motivât per diverses raons transcendentals: 
el meu primer i lînic amor amb una saba- 
dellenca de soca-rel corn és la meva espo
sa Maria, que ha estât sempre la companya 
inseparable i fidel que m’ha donat dos 
magnifies fills i élis amb llurs matrimonis, 
m’han donat una corona de néts formada 
cronològicament per: Ricard, Elisabet, 
Marta, Anna, Mireia i Emma, els quais, 
cada un d’ells, ja contempla i consulta els 
llibres de l’Avi Ricard...

També ajuda al meu esperit sabade- 
llenc, el fet de tenir-hi enterrats els meus 
avis, pares i germà, juntament amb els 
avis, pares i germana de la meva esposa i 
altres familiars. Tot això i molt més, sig
nifica molt per a mi.

Cal remarcar, també, que Sabadell és 
una de les poblacions del nostre país que 
més ha fet treballar les impremtes. La seva 
inclinado i facilita! a publicar diaris i re
vistes, sempre ha estât posât de manifest. 
L’any 1853 ja tenia diari local. Se’n deia 
“Diario de Sabadell”. A continuado, mai 
no ha parat de publicar diaris i revistes. De 
les plomes posades al servei de tota aques
ta premsa local, són moites les que han 
excel.lit en el camp de les lletres, no sola-

l l í b r e r i a  s a b a d e l l

Passeig Manresa, T - Tel. TSSOSTO
Apartat de Correus 355-SABADELL

Al peu Je la Jola. Mn. Ciei.s va esa lure: "Sota el cingle "Cavali Bernat", ultimant l’edició del Ilihre "De 
Primavera a Reravera" amb els amies Ricard Simó i Joan Cusco". (1975)

ment circumscrites al nostre poblé, sinó 
també més enllá de les nostres fronteres. 
La plèiade de literats sabadellencs que 
s’agrupà entom de les edicions “La Mira
da”, tan aprimorades, compta molt en els 
annals de la literatura catalana.

D’altres escriptors i poetes han donat 
vernis intel.lectual a aquesta laboriosa 
ciutat, de sempre oberta a correnties 
d’humana i artística significació; hi desta
quen també les edicions de la “Biblioteca 
Sabadellenca”, “La Eona”, “Biblioteca 
Sabadell”, “Nostra Comarca”, “Edicions 
Riutort”, i actualment, la “Biblioteca Qua
dern”, T”Editorial AUSA” i T”Editorial 
Agulló-Costa”, entre d’altres...

L’obra cultural i artística que ha realit- 
zat i realitza encara Sabadell dóna una idea 
clara de com els seus filis -homes i dones- 
, vibren amb afany amb les belles arts i en 
totes aquelles manifestacions intel.lectuals 
que donen un prestigi al nostre poblé, que 
molts d’altres pobles no han sabut o no han 
pogut assolir.

L’any 1900 Sabadell comprava amb 
23.375 habitants i ara ultrapassa, de fet, la 
cifrade 100.800. Això sol és prou eloqüent 
per a donar una idea de la Intensität del 
nostre poblé i del seu esdevenidor prome
tedor...

Eins aquí, aquesta íntima exhalació feta 
amb llenguatge planer i senzill, com cor- 
respon a la meva manera de ser i de fer, 
subratllant, però, que l’home sap més per 
veli que per savi. Aquest és el meu cas 
particular. Això no obstant, em refermo 
plenament amb el títol escrit, puix que el 
llegir i l’escriure m’han proporcional una 
formació cultural que està igualment a 
Tabast de tots aquell que s’ho proposin.

Com a punt final, em plau recordar les 
sàvies paraules del famós filósof grec 
Sócrates, que al final de la seva vida va 
din “...L’ùnica cosa que sé, és saber que 
rés sé, i això cabalment, em distingueix 
deis altres filósofs, que es creuen saber-ho 
tot...”.

Gran IIÍ9Ó d’humilitat i de saviesa!

negpe
Passeig de la Plaça Major, 38 

Telèton: 726.56.38 SABADELL
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Incunables sabadellencs del segle XIX
per Rafael Subirana i Ollé

Em el mon meravellôs de la bibliografia 
histórica, ja se sap que la paraula incuna
ble significa tots aquells llibres que foren 
publicats en els primers cinquanta anys de 
la invenció de la impremta, o sigui “in 
cuna”, això és, del bressol de la impremta 
iniciada per Gutenberg a l’any 1450. Na- 
turalment que a Sabadell no hi ha aquesta 
classe de llibres, però sí que, modestament, 
i entre nosaltres, localment podem consi
derar “incunables” les publicacions que 
foren impreses des de l’any 1850 o potser 
el 1852 fins al 1900, semblant a aquells 
autèntics incunables de 1450 a 1500, final 
del segle XV.

Ben segur, la primera impremta a Sa
badell sabem que existia l’any 1852, i era 
la de Gaietà Gaspar, establerta a la plaça 
de Sant Roc, que per haver publicat, l’any 
1855, un “Periódico literario y de avisos y 
noticias” sense el permis oficial, és multa
da pel Govern Civil de Barcelona.

Però en el present escrit només ferem 
esment de la segona impremta, la de Pere 
Vives Llorens, que ja existia l’any 1858. 
El motiu de parlar del segon i no del pri
mer impressor, per ara, és la de tenir poc 
material degudament registrat, esperant 
una altra ocasió per fer la llista més exten
sa tal com n’és mereixedora la impremta 
de Gaietà Gaspar.

Precisament la impremta Vives, a la 
segona meitat del segle XIX és formada, 
principalment, amb els noms de Pere Vi
ves, Antoni Vives i Tipografía Vives, i per 
aquest ordre publiquem la següent llista 
deis seus llibres, però no pas de tots, ni 
molt menys, ja que n’existeixen altres més 
deis aquí anotats i deis quais tenim refe- 
réncia, però ens falta l’anotació completa 
i consultar-los personalment.

Tampoc ara no volem profunditzar 
Tantiguitat deis dos impressors fins que no 
hagim acabat les investigacions per a un 
millor coneixement de Torigen de la im
premta a Sabadell i deis seus propis im
presses del segle passât.

Reglamento de los fabricantes de artí
culos de lana de la Villa de Sabadell.

Imprenta de Pedro Vives. Sabadell. 
Año 1856.

Títulos del Reglamento: I. Presenta
ción. II. Atribuciones de la Junta. III. Del 
Secretario. IV. Del Depositario. V. De las 
Juntas o reuniones de los Sres. Fabrican
tes. VI. Obligaciones de los Sres. fabrican
tes. VII. Distribución de los beneficios.

VIII. Disposiciones generales.
A la pàgina final hi ha un BANDO 

firmat pel Badie Pere Turull.
Pàgines 10. Mides 15’5 per22’5 centi

metres.
*

Reglamento de la Sociedad titulada 
Círculo Sabadellés, establecida en la Villa 
de Sabadell.

Imprenta y Librería de Pedro Vives. 
Rambla de Sabadell. Año 1856.

Capítulos del Reglamento: I-IV. Del 
Círculo, su objeto y dirección. V-VII. De 
la Junta Directiva. VIII-XI. Juntas Genera
les. XII-XVI. De los Fondos. XVII-XXI. 
De los Socios y su admisión. XXII-XXV. 
Funciones o Diversiones. XXVI-XXXIV. 
Disposiciones generales.

Pàgines 11. Mides 17’5 per 26 centi
metres.

* * *
Reglamento interior del Círculo Saba

dellés.
Imprenta y Librería de Pedro Vives. 

Rambla de Sabadell. Año 1857.
Reglamento presentado por la Junta 

Directiva y aprobado por la Sociedad en la 
Junta General celebrada el día 12 de febre
ro del año 1857. Presidente Pedro Turull. 
Vice-presidente José Durán. Contable Pe
dro Quer. Tesorero Silvestre Romeu Mia- 
rans. Vocal primero Jaime Selvas. Vocal 
segundo José Chaval!. Secretario Pedro 
Folguera.

Pàgines 6. Mides 15 per 20 centime
tres.

* * *
Reglamento para la organización y 

régimen de la Compañía de Bomberos de 
la Villa de Sabadell.

Imprenta y Librería de Pedro Vives. 
Sabadell. Año 1859.

Capítulos del Reglamento: I. Presenta
ción. II. De los Directores Facultativos. III. 
De los Bomberos. IV. Del Guarda alma
cén. V. Del Avisador. VI. Del Facultativo.

Pàgines 16. Mides 10 per 15 centime
tres.

D d w ú a

.Avda. Barbera, 6 - Tel. 710 .̂ 6 90, 
SABADEll ^

José Sardá y Agustín Rius. Reseña de 
la venida de S.M. Isabel II y de su Real 
Familia a Sabadell, en el día 28 de setiem
bre de 1860. Publicada a expensas y por 
acuerdo del Magnífico Ayuntamiento.

Establecimiento Tipográfico de Pedro 
Vives. Rambla número 18. Sabadell, año 
de 1860.

Pàgines 26. Mides 15 per 21 centime
tres.

Es en aquesta “Reseña” on s’hi publi
quen dues poesies a honor de la familia 
reial, llegides pel mateix Pere Vives i 
ITsidre Romeu, i que si Tespai ho permet 
les reproduïrem a la part final.

* * >i=
Escritura de convenio otorgada por D. 

Pedro Turull y otros vecinos de la Villa de 
Sabadell, sobre el modo de conservar la 
propiedad del Casino nombrado Círculo 
Sabadellés, ante D. Francisco Viladot, no
tano público y real de la Villa de Sabadell, 
a 26 de diciembre de 1861.

Imprenta de Pedro Vives, Rambla, Sa
badell. Año 1862.

Pàgines 23. Mides 20’5 per 29’5 centi
metres.

Aquesta escriptura és formada per 25 
articles i 2 acords complementaris. En el 
final hi ha molts noms personals de saba
dellencs vinculats a Tesmentat Cercle 
Sabadellés.

* * *
Reglamento para el buen régimen y 

administración del nuevo cementerio de la 
Villa de Sabadell.

Imprenta y Librería de Pedro Vives. 
Sabadell. Año 1864.

Capítulos del Reglamento: I. De la 
Junta Administrativa. II. De los Fondos. 
III. De los dependientes. IV. De los depó
sitos. V. De las inhumaciones. VI. De los 
casos de epidemia. VIL De las exhumacio
nes. VIII. De las mondas. IX. De las cons
trucciones. X. De la propiedad y arriendo 
de localidades. XI. De las tarifas y XII. 
Disposiciones generales.

* *
Reglamento de la Sociedad de Aguas 

de la Villa de Sabadell
Establecimiento Tipográfico de Pedro 

Vives. Rambla, número 22, Sabadell. Año 
1869.

Señores de la Junta: Presidente Jaime 
Fatjó. Vice-presidente Antonio Casanovas 
Ferrán. Contable Ventura Brutau. Tesore
ro Vicente Salient. Vocales Juan Sallarés
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Gorina, Domingo Buxeda, Juan Gorina 
Folch y Secretario Pablo Turull Sala.

Señores Comisionados: Pedro Vives, 
Juan Casanovas Sallarás, Juan Fontanet, 
Jaime Costada, A. Brujas Servat, Juan Co- 
rominas, Felio Casajuana, Ramon Durán, 
Francisco de P. Benessat y Juan Gorina.

Pàgines 14. Mides 16 per 24’5 centi
metres.

* * *
Francisco Martorell Feliu. Abogado del 

Ilustre Colegio de Barcelona.
Grito a la Patria, o sea algunas consi

deraciones sobre la actual tristísima situa
ción de España y su remedio.

Establecimiento Tipográfico de Pedro 
Vives, Rambla 22, Sabadell 1870.

A la última pàgina diu: Por Dios y por 
la Patria. Viva S.M. el Señor Don Carlos 
Vil.

Pàgines 105. Mides 15 per 21 centime
tres.

* *
Exposición dirigida al Exmo. Sr. D. 

Ministro de Gracia y Justicia pidiendo la 
modificación del proyecto de División 
Judicial del territorio de la Audiencia de 
Barcelona y la residencia de un Tribunal 
de Partido en esta Villa como pueblo más 
céntrico e importante de la comarca del 
Vallés.

Establecimiento Tipográfico de Anto
nio Vives. Calle San Juan, 53, Sabadell. 
Año 1873.

El Alcalde-Presidente José Cabané 
Sans. El síndico Eelio casanovas. El secre
tario Juan Martí Tarrats.

Pàgines 14. Mides 17 per 26 centime
tres.

* * *
Reglamento del Gremio de Eabricantes 

de Sabadell
Establecimiento tipográfico y Litogrà

fico de Antonio Vives, calle San Juan, 
Sabadell 1879.

Librito de XVI títulos con las condicio
nes y deberes del Gremio y de los propios 
agremiados, así como también del nombra
miento de Comisiones y otras Secciones.

Pàgines 19. Mides 17’5 per 26’5 centi
metres.

* * *
VIVES Y MARTÍ, Editores
Panorama Fotográfico de Sabadell, o 

sea colección de vistas de los monumen
tos y edificios más notables de esta indus
triosa ciudad. Imprenta y Litografía de A. 
Vives, calle San Juan, Sabadell 1881.

Fotografías de J. Martí, de Barcelona, 
dibujos de Enrique de Bobes.

Pàgines 80. Làmines XII. Mides 33 per 
44 centimetres.

* * *
JUAN SALLARÉS PLÁ
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El trabajo de las mujeres y los niños. 
Estudio sobre sus condiciones actuales.

Tipografía de Antonio Vives. Calle 
San Juan, Sabadell 1893.

Pàgines 211. Mides 14 per 22’5 centi
metres.

En aquell temps, en Joan Sallarás i Plá 
era President del Gremi de Eabricants.

En el final del Ilibre es diu que a la 
Llibreria d’Antoni Vives es ven el Ilibre 
del mateix autor que porta el títol de “Las 
Ocho Horas” pel preu de 1 pesseta.

* * >ií
Unión Lanera Española. Sección del 

Gremio de fabricantes.
Memoria leida en la Junta General 

Ordinaria del día 28 de febrero del año 
1897.

Establecimiento Tipográfico de Anto
nio Vives, Sabadell 1897.

El Presidente José Valtá Vives. Vice
presidente Juan Llonch. Contador Zenón 
Corominas. Secretario Jaime Gorina Pujol. 
Tesorero José A. Durán. Administrador 
Juan Altayó Moratonas.

Pàgines 12. Mides 17’5 per 25 centi
metres.

* * *
Des de l’any 1883 fins arribar el 1900, 

últim any dels nostres “incunables”. La 
impremta de TAntoni Vives fa les 16 
Memóries de les Juntes ordináries i gene
rals del Bañe de Sabadell, encara que en 
els dos últims anys el nom de la impremta 
digui Tipografía Vives, en el 1899, i Esta
blecimiento Tipo-Litográfico Vives. Año 
1990.

* íf: *
Estatutos para el régimen y buen go

bierno de la Rda. Comunidad de Presbite- 
ros de San Félix de Sabadell.

Establecimiento Tipolitogràfico de 
Vives. Calle San Juan, número 24, Saba
dell. Año 1896.

Capítulos: 1. De la comunidad y su ré
gimen. 2. De la admisión de los beneficia
dos. 3. De la capacidad para obtener em
pleos y beneficios. 4. De la época y forma 
de las elecciones. 5. De las Juntas. 6. Del 
Presidente. 7. Del procurador de herencias. 
8. Del Archivero. 9. Del vice-procurador 
de herencias y vice-archivero. 10. Del pro
curador de funeraria. 11. Del intencionero. 
12. Del suplente de procurador de funera
ria e intencionero. 13. De los revisores de 
cuentas. 14. Del enfermero y enfermería. 
15. Del animerò. 16. Del Sagristán. 17. Del 
decano. 18. Chambres o sustentores del 
coro. 19. De los organistas. 20. De las 
funciones. 21. Actos de caso y procesio
nes. 22. Obligaciones de los beneficiados. 
23. Privilegios de los beneficiados. 24. Del 
párroefo y vicarios. 25. Aranceles. Eirma- 
do, el Archivero Pedro Turull, Pbro.

Pàgines 24. Mides 15 per 21 centime
tres.

* * *
EELIU SARDÀ SALVANY i PERE 

TURULL MORAGAS
Consueta parroquial de Tesglésia de 

Sant Eeliu Africá, mártir, de Sabadell.
Ordenada per encárrec de la M.L. Obra 

de dita església, amb algunes noticies his
toriques sobre la mateixa. Tipografía Vi
ves. Sabadell, 1898.

Index resumit: 1. Orígens i desenvolu- 
pament de Tesglésia. 2. Estât present i del 
personal. 3. Relíquies. 4. Toes de campa- 
nes. 5. Enceses. Decorat fúnebre. Oficis de 
Sant. Tems. 6. Ordre de festes. 7. Funcions 
ordináries de les Associacions. Apendix.

Pàgines 92. Mides 15’5 per 23 centi
metres.

Així com a la primera página consta 
Tany 1898, resulta que en el peu 
d’impremta de Túltim full, es diu que “el 
present Ilibre va ésser enllestir en el 1899”.

* * *
Les poesies publicades en el Ilibre 

“Reseña de la venida de S.M. Doña Isabel 
II y de su Reial familia a Sabadell” de 
Josep Sardá i Agustí Rius, al qual ja s’ha 
fet referéncia, diuen així:

página 13. Luego Don Pedro Vives se 
expresó de esta manera:

¿Quién causa nuestra alegría? María. 
¿Quién de España honra el dosel? Isa

bel.
¿Quién a la discordia pisa? Luisa.
La felicidad aprisa 
se solida en la esperanza 
que nos da de bien andanza 
María, Isabel, Luisa.

pàgines 14-15. Don Isidro Romeu, impro
visó los siguientes versos:

Brindo por Doña Isabel,
Condesa de Barcelona, 
que en su cetro y su corona 
por doquier muestra un laurel. 
Cataluña le es muy fiel, 
y esta villa agradecida 
a su reina, la convida 
que asista a la exposición.
La quiere de corazón 
porque es su Reino y su vida.
Brindo pel Noiet petit 
que es un Princep molt trempât 
fa un capet molt aixerit, 
será un xicot de profit 
i ens donará un bon résultat.

Suposant que la reina i familia vagin 
escoltar aquests "versos", no devien pas 
entendre el final en català. El "Noiet petit", 
fill d'Isabel II, seria després Alfons XII, 
nascut el 1857 i que seria rei d'Espanya des 
de l'any 1874 fins que va morir el dia 25 
de novembre de 1885. ^
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Directors de cine sabadellencs

De Domènec Saret a Francese Bellmunt
per Josep Torrella i Pineda

J  a fa alguns anys que el sabadellenc 
Francese Bellmunt dirigeix pel.lícules. I no 
es limita a re-crear artesanament, en imat- 
ges filmiques, un text que algú altre hagi 
prèviament planejat, sino que els seus 
films tenen molt de creado propia, ja que 
responen a concepcions molt personals i 
ell mateix participa intensament en tot el 
procès anterior a la realització. Actual- 
ment, i després de les seves dues pel.lí
cules més recents, “El complot deis anells” 
i “Un negre amb un saxo”, es pot dir que 
Francese Bellmunt ha assolit plenament el 
domini de l’ofici; un ofici que en les rea- 
litzacions anteriors a les citades no aca-ba-

Domènec Saret

va de superar una etapa de rodatge a tra
vés del llarg carni del professionalisme. 
Ara, dones, combreguem del tot o no amb 
el cinema del nostre conciutadà, no podem 
regatejar-li el títol de director-creador de 
cinema. Com a sabadellenc, Bellmunt és el 
darrer, per ara, en cronologia, dels nostres 
directors de cine, bé que situât més per da- 
munt -molt per damunt- deis que el prece- 
diren, tant en quantitat com en domini de 
l’ofici com en acceptació per part de pu
blics massius.

Aquesta circumstáncia em porta a evo
car el nostre primer director de cinema; el 
primer sabadellenc que es posà darrera de 
la càmera movent els fils d’una simulado 
escénica, del desenvolupament d’una fic- 
ció dramática. Aquest sabadellenc pioner 
en la realització cinematogràfica va ser 
Domènec Saret i Vila, nascut el 1865.

Després d’intentar 1’ofici del comerç, en el 
qual arribá a viatjant, el seu hobby escènic 
l’obsessionà fins al punt de penjar els hà- 
bits de venedor. De la seva participació 
com aficionat, a I’escenari del nostre Ate
nea, va passar-se com a professional als 
teatres de Barcelona. Això era I’any 1903, 
quan ell tenia trenta-vuit anys. Saret va 
cultivar en el teatre un gènere popular, 
però una cosa condueix a l’altra, i l’any 12 
debutava com actor en el cinema, amb la 
pel.lícula “Mala raza”, segons un drama 
del Nobel José Echegaray. I l’any 15, 
sense deixar de ser actor, va ser també 
director, en els estudis de Barcelona. 
D’antuvi, amb cintes cómiques curtes, 
però poc després amb cintes dramátiques 
de metratge normal a l’època. En cosa 
d’un pareli d’anys Saret va dirigir quinze 
produccions d’aquest tipus. Aleshores el 
rodatge de pel.lícules no era qüestió de 
gaires dies. El cinema era mut i les técni- 
ques de 1’ofici poc desenvolupades. Des de 
la perspectiva actual, el cinema d’aquella 
època -fins a l’entrada dels anys vint- no 
deixava de mantenir-se en un estât força 
primitiu. Amb tot, el nostre Saret és con
sidérât, dintre d’aquell context, com un 
director rellevant; reconeixement que de- 
vem a la doctora Palmira González López, 
professera d’història del Cinema a la Uni
versität de Barcelona, qui va dedicar la 
seva tesina de llicenciatura justament a 
l’estudi del nostre Saret i de l’empresa 
productora on ell realitzava els seus films. 
En el Ilibre “Els anys daurats del cinema 
clássic a Barcelona, 1906-1923”, Palmira 
González dedica amplis espais a les refe- 
réncies biográfiques i filmográfiques de 
Domènec Saret i a la reivindicació de la 
tasca que va dur a terme en el cinema bar- 
celoní deis anys de la primera Guerra 
Europea. El darrer deis films dirigits per 
Saret, titulat “Humanidad” (1916), era un 
drama de ribets sociológics ambientat amb 
réalisme cru en els barris obrers de Barce
lona, amb participació de setanta actors i 
més de 3.000 figurants.

Inexplicablement Saret deixà de fer 
cinema després d’aquest film, i es reincor
poré al teatre. Poes anys després, als cin- 
quanta-set d’edat, moria sortint d’actuar en 
el teatre Español.

Després de Saret pocs sabadellencs han 
exercit la direcció de pel.lícules. Entre élis 
sobresurt Llorenç Llobet-Gràcia, que al 
final d’un interessantissim curriculum corn 
a cineísta amateur, -amb premis intemacio-

nals- en els anys 47/48 va escriure i dirigir 
el film professional “Vida en sombras”, 
amb Femando Femán-Gómez com a pro
tagonista. Per un seguit de circumstáncies 
que seria llarg d’explicar, aquesta 
pel.lícula va ser víctima d’una explotació 
comercial entrebancada, que li va restar 
r acollida que mereixia. Es tracta d’un film 
singular, comen9ant pel fet de ser una obra 
d’autor, cosa que no es donava encara en 
el cinema espanyol, i seguint pel seu tema, 
de “cinema dintre del cinema”. La seva 
única aventura amb el cinema professional 
li va ser a Llobet-Gràcia ben nefasta en 
tots els aspectes. Moti el 1976, el seu film

Francese Bellmunt

va merèixer els honors de la reivindicació 
a la Setmana Internacional del Cinema 
celebrada a Barcelona l’any 1983. Havien 
transcorregut trenta-cinc anys de de la seva 
realització.

En el rodatge de “Vida en sombras” va 
ser segon ajudant de direcció el sabade
llenc Antoni Solà, qui intentava d’in- 
troduir-se en el món del cinema. Un altre 
sabadellenc tocat per la vareta de Part de 
les ombres va ser Ramon Sanahuja -mort 
ben jove en el Brasil- qui l’any 1952 
realitzà el film documentai “La historia de 
un mundo perdido”, amb guió i direcció 
científica del Dr. Crusafont i rodatge en el 
nostre Museu del carrer de Sant Antoni, 
que aleshores era ùnic a la ciutat. Encara 
podriem afegir a aquesta breu nòmina de 
joves, nascuts al caliu del grup “Amies del 
Cinema”, Joan B. Bosch, vingut a Sabadell
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d’adolescent amb la seva famflia, el quai 
s’introdui a l’ofici i eli sí que hi consolidà 
la seva dedicació professional, com a guio
nista, com a ajudant i com a director. En 
aquesta faceta, el seu film “Bahía de Pal
ma” va ser un bon exponent de cinema de 
consum.

Per un carni ben distant també va esde- 
venir home de cinema el sabadellenc Josep 
M- Argemí i Fontanet, enginyer industrial 
que intervingué en la censura de les 
pel.lícules que es projectaven ais cinemes 
sabadellencs durant els primers temps del 
règim franquista. Aquesta circumstància el 
va interessar en l’art i en el negoci del 
cinema, en el qual va fer les primeres 
armes al costat del realitzador Iquino, i 
més tard creà la productora ECA (Edicions 
Cinematogràfiques Argemí). Aleshores 
produi les pellicules “El frente infinito” 
(1956) i “La cárcel de cristal” (1957), fins 
que en els 59/60 dirigí “Cristina” i “Gau
di”. En el guió d’aquest segon film Arge
mí va treballar-hi quatre anys, segons lle- 
gim a la biografía elaborada per Ricard 
Simó, documentant-se sobre la vida i 
l’obra del genial arquitecto. Mort Argemí 
l’any 1961, ais quaranta anys, el seu film 
“Gaudi” va rebre a títol póstum el Premi 
Gimeno al millor director novell.

I si no m’oblido ningú, arribem a Fran
cese Bellmunt, avui dia en plena forma 
ascendent. Sense discussió possible és el 
realitzador fins ara més prolific i fidel deis 
que roden els seus films en llengua catala
na. La seva actitud li va valdré d’ocupar la 
primera presidéncia del col.lectiu en qué 
están agrupats els realitzadors del cinema 
que es fa a Catalunya.

Bellmunt té un punt de partida, a part 
de l’origen sabadellenc, que l’emparenta 
amb el seu més antic antecessor, Doménec 
Saret, situât a l’altre extrem de la cronolo
gia. Aquest punt és el teatre, ja que Bell
munt, encara joveníssim, feia les primeres 
armes com a director d’escena. Va ser amb 
l’obra “La historia del zoo”, de Albee, 
dintre l’Aula de Teatre creada l’any 64 a 
l’empara de “Palestra”. I encara un altre 
punt d’enllaç entre Saret i Bellmunt, a tra
vés d’una distáncia de setanta anys, és que 
el darrer film de Saret, “Humanidad”, in- 
cidia en el drama social a través de la de- 
linqüéncia juvenil centrada en els barris 
marginats, i el film de Bellmunt “Un ne
gre amb un saxo” -el darrer deis seus, per 
ara- ha romput una llança, també social, 
contra la màfia de la prostitució de noies 
menors. Segur, però, que Bellmunt no 
plega amb aquesta seva més recent pro- 
ducció; porta molta “marxa” i compta amb 
anys de joventut per a esmerçar-la.

□

Poemes inédits
per Dolors Viñas i Camps

HE ESTAT LLUM...
He estât llum, 
he estât mar, 
he estât far...
Ara sóc ombra, 
ara sóc falda, 
i sóc empar.

RESO...
Per què reso?
Per qui reso?
Quart és que jo reso?
Com és que reso?
Reso perqué cree en Déu 
que m’estima i m’ajuda, 
em guarda de cap caiguda 
i em deixa blanca com neu.
Reso per tots els qui estimo, 
perqué algún dia els veuré 
junt amb Vós, Bon Jesús, imagino 
quan al cel, com espero, vindré.
Reso de bon dematí 
per dir-vos quan us estimo; 
quan de viatge camino 
i, de nit, no puc dormir.
Reso davant del Sagrari 
on us sento prop de mi; 
quan el dolor, mon calvari, 
molt sovint, em fa sofrir.
Senyor, que aquesta oració 
sigui un clam a cau d’or ella.
Vós i Jo, amb devoció 
gaudint Junts de meravella.

COMPTAR EL TEMPS
Comptar el temps.
Recordar el temps,
Veure el futur del temps...
El temps que compta ara, cada dia, 
el temps passât, dolç i cruel, deis records. 
I, quin és el temps que m’espera?
Quan s acabará el meu temps?
Ai aquell temps tan dolç de la infància! 
Ai els records d’una joventut joiosa,
tan ardorosa com un sol d’estiu, 
tan romàntica com la mar en calma, 
tan impetuosa com la mar brava!
Ai aquell temps de neguit per la feina, 
la soledat de les llargues vetllades, 
temps de les guerres, la mort i la gana!
Ai la florida deis filis, tan ufana, 
tres poms de flors, tots a la meva falda, 
i, sempre, V enyorament de l’Absent!

I, ara, ja som al temps de Vespera 
d’una ànima que prega, malmesa i malalta. 
Quan U S  veuré, Senyor Déu, cara a cara?

ESPERANZA QUE T’AMAGUES...
Esperanga que f  amagues 
-Per qué crides?
Si em visites en silenci 
I em regales les o'ídes.
Com més crides menys et sento.
-Per qué crides?
Si sabies com t’enyoro
quan pressento que somnies...
No facis cas si jo ploro.
Vina i digne’m que m’estimes 
-Ni que ho fessis ben baixet...
Esperanga que t’amagues,
Quan tu crides -si és que crides- 
jo f  escoltaré a pleret.

MO-NO-SÍL-LABS
Si no fa sol 
tiñe un gran dol 
a dins del pit.
Veiga dalt del cel 
un floc de neu 
blanc com la llet.
I tiñe molt fred.
Si plou de nou 
me’n vaig al Hit.

1 al so d’ un bel 
que cap al cel 
fa uncrit de més,
US done la má 
pel temps que fa 
junt amb un bes.

□

FIIMQUES
GARNER

Agent de la Propietat Immobiliaria 
San Antoni M.® Claret, 18 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76 
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Antoni Borràs i Figuls - filatelista

Ì3abadellenc des del primer dia. I d’això 
ja en fa una bona pila...

Com que la seva familia es dedicava al 
tèxtil, eli també hi entrà. Féu de viatjant. 
Sorti per aquests mons de Déu a vendre 
bufandes i “mantons”, que en aquells 
temps això es gustava força. Les modes 
canvien i tot passa de llarg... Allò es va 
acabar, com s’acaben moites coses. Però 
ell, que de petit, quan anava amb el Pare 
Ramon Hostench, a “can colapi”, havia 
començat a interessar-se pels segells, ho 
continuà. Ara amb més interés que mai.

Amb els anys ha esdevingut un filate
lista de molta experiència. de velia expe- 
riència. Però molt abans, a la primavera 
del 1928, Antoni Borràs amb Trias Fà- 
bregas, Montaner, Ninet, Ballûs i Parcerisa 
van crear "Amies del Teatre", entitat que 
va realitzar una molt brillant activitat fins 
l'any 1936 que es dissolgué. L'any 39, tan 
bon punt s’hagué acabat la guerra al nostre 
pais, l’Antoni Borràs va prendre part 
activa -molt activa- en la reorganització d' 
“Amies del Teatre” i en va ser un dels 
elements punters fins que el canvi de la 
vida social van fer que l’entitat s’extinguis. 
Que consti, però, que ell, de comèdia no 
n’ha fet mai...

Fou co-fundador de la Federació 
Catalana de Societats Filatèliques allà a 
finals dels anys quaranta.

Per les seves mans han passât milers de 
segells de tota mena i d’arreu del món. Es 
un docte coneixedor d’aquest camp que 
avui encara cultiva.

Fa anys que publica cada dissabte un 
article sobre filatèlia al “Diario de 
Sabadell”. Fa uns anys també en publica al 
Quadern. Fins i tot va escriure un llibre 
que figura en la Biblioteca Quadern: 
“Elements per a una història postai de 
Sabadell”. Un llibre curiós que us reco- 
mano de debó.

L’amic Borràs va barrejar les iniciáis 
del seu nom i dels cognoms, i li va sortir 
BAE. I aixi signa els seus treballs.

Podeu demanar-li qualsevol cosa de 
tema filatèlic i eli us podrá donar-vos el 
cor pie. A! i no us cobrará res... Ni tan sols 
el franqueig...

n

Perfil Té aspecte de rector de parróquia rica.
Sense sotana, que ja no es gasta.
Encorbatat sempre; tant si plou com si fa sol. 
Parsimoniós.
Meloman beethoviniá.
Dret com un fus.
(Es coneix que ve del camp textil...) 
Fila-prim.
Fila-telista...
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Jaume Busqué i Marcel -escriptor i gogísta

N,o cree que toqui cap instrument 
musical, però toca algunes tecles...

Aixó li va pel seu temperament inquiet. 
I tanmateix li va aquest tarannà. (Es diu 
que en la varietat hi ha el gust...)

EU és un home frugai, però en canvi 
s’ha “atipat” de fer números.

Coneix les matemàtiques com Euclides 
i Pitàgores, i la ciència de la comptabilitat 
per partida doble més que el frare 
medieval que la va inventar.

No li agraden els zeros a l’esquerra.

EU, catòlic, apostòlic i romà, el que diu 
va a missa.

Tracta temes religiosos i històrics en 
els sens articles que publica en el “Diario 
de Sabadell, en el “Diari d'Igualada”, en 
el “Quadem” i en alguns altres llocs que 
no recordo.

Escriu Arrahona amb ac... I escriu 
sobre goigs i n’és un bon col.leccionista. 
Es pot dir que els goigs son la seva 
obsessió.

Es Diplomat en Cièneies Empresarials. 
Ha passât per una bona part de les entitats 
sôcio-culturals de la ciutat... A l'Orfeô de 
Sabadell, a més de tenir-hi vot hi posà la 
veu de cantaire... També passà per la 
Banca; podría fer una llista d'entrades i 
sortides que no acabaría mai... D'ell podem 
dir doblement que ha estât un home de 
números i de lletres...

Forma part de la Fundació Bosch i 
Cardellach on ha llegit comunicacions i 
ponèneies. També ho és de la Fundació 
que avui ens ha convocat en aquest bell 
marc. Es coautor del llibre recentment 
publicat: “La Mare de Déu de les Neus”. 
Es membre corresponent a Sabadell del 
Centre d'Estudis Comarcáis d'Igualada. 
Està lligat al Vallès i a l'Anoia.

Encara que és jubilât no deixa de tres
car.

EU, home de geni, farà seu allò de’ 
‘geni i figura fins a la sepultura...”

Perfil Sec de cams.
Marcial.
Auster.
Vehement.
Té do de pit.
Rigorós amb ell mateix.
I tant o més amb els altres...
Li fa goig parlar de goigs.
No té péls a la llengua.
(Algunes ídem diuen que se Tafaita...) 
Per ell no hi ha volta de full: 
dos i dos fan quatre...
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Lluìs Casals i García - advocat i home de lletres ( * )

X ersonatge de toga.

Ha passât pels llocs més prééminents de 
l’afer ciutadá.

França li concedí la Legió d’Honor. Cal 
recordar que havent fet la guerra amb els 
republicans, es passà set anys a l’exili.

En Lluís Casals ha estât -i és- el degá 
deis advocats de Sabadell. Ara ja no exerceix. 
No està en actiu, si bé no és pas passiu.

Eli, enciclopédic. Ha escrit déu-n’hi-do. 
I molt bé. Poesia i tot; feu un Ilibre, que al dir 
d’eli “fou un pecat de joventut”. El llibre 
l’apadrinaren Caries Riba i Josep Maria 
López Picó i es titul.lava “Set colors”. Ell, 
però, només és d’un...

Té molt bona ploma. És descriptiu, 
puntual, rigorós i posseeix un bagatge de 
cites i dades que omplirien una enci- 
clopèdia... Disfruta d’una memòria d’ele- 
fant... (Recordeu que l’elefant és el simbol 
republicà d’un gran país...) Ell, però, no 
deixa de criticar el nostre país que és petit i 
estret, malgrat que ha fet tot el possible per 
fer-lo més gran i més ampli... Eli, de no 
haver sobrevingut la nostra dissortada guerra 
del 36, hauria fet una brillant carrera 
política... Després del 40 anys, llavors ja es 
considerava “massa veli”.

-Soc -diu- dels que s’ha anomenat “la 
generació cremada”. Abans de la guerra 
érem massa joves; quan hem retrovat la 
llibertat ja som massa veils. A més, quan 
ères joves hi havia el culte alsancians, de la 
gent gran; avui hi ha el culte de les criatures.

D’en Lluís Casals podríem aprendre 
moites lliçons. Quan parla, alliçona. Ara, 
escolteu-li un paràgraf que té molta subs- 
tància:

-’’Dels més de 150 Estats representats a 
les Nacions Unides, n’hi ha més d’un 
centenar que no tenen ni la poblado, ni la 
cultura, ni la història que té Catalunya, i élis 
poden fer discursos a la ONU i nosaltres no 
podem piular ni a casa".

I el que hom admira també d’aquest veli 
Iluitador és el seu bon humor, la seva ironia 
fina,assenyada, elegant...

Perfil De cabell ondós i cendrós amb tupé i pentinat 

enrera.
Lilis avivats que fulguren a través deis cristalls. 
Lletrat.
Planteja -i pledeja- qualsevol tema i assumpte. 
Orador.
Té molta lletra menuda. (També clara i 
entenedora).
Nodrit d ’anécdotes i cites.
Soberg com un falcó i humil com un moixó...

(*) Veure "Serr.Mcnça" al QUa DERN núm. 47 -octubre-1985
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Camil Fàbregas i Dalmau - escultor ( * )

V^ervantes digué: “...no és un home que 
un altre, si no fa més que Fahre”.

Bé, Camil Fàbregas, feinador de bona 
mena, n’ha fet molta de feina. Encara ara 
té les mans més al fang que a terra els 
peus... És incansable. Diu sempre que eli 
no treballa: que eli es diverteix. Qui Fha 
vist “divertir-se” en el seu taller s’adona 
que no sent ni la calor ni el fred, endariat 
com està en la seva tasca.

Al llarg de la seva vida ens ha deixat 
grans testimonis de la seva “diversió”... Hi 
ha obres seves ais carrers i a les places, en 
edificis publics i privats, arreu... I al 
Museu d’Art hi ha un pis pie d’obres 
seves... La velia -i rejovenida- casa Turull, 
que en certa manera es recuperá per 
iniciativa seva; com també en certa manera 
refé FAcadémia de Belles Arts... Perqué 
eli, tossut com ningú, quan se li posa una 
dèria al cap no hi ha forma humana que li 
treguin.

* * *
Va èsser uns anys a Paris, estudiant a 

FAcadèmia de “Le Grand Chaumière”, i, 
a F’’Ecole des Arts Apliquès”... Ha recor- 
regut Paris de cap a peus i de peus a cap... 
I no ha pujat a la Torre Eiffel. -”Això ho 
fan els papanates”- diu eli.

* * *
Quan parla d’Itàlia, on passà una llarga 

temporada a 1’Universität de Perugia, a 
l’Umbria, la boca se li fa aigua: -”Oh, buo
na e diletta mamma dell’Arte! Amore 
mio!”...- suspira.

Mirant tant d’art obria un pam de 
boca... i li queia el toscano...

* *
A Moià, on va néixer, i on hi té un peu 

(Fahre el té aqui), també hi té molta obra 
seva, la qual s’exposà en una magna 
mostra (1984).

En el Museu d’Art de Sabadell en té 
tanta o més, però no sabem per quines 
raons no es pot veure ni admirar... Resta 
tancada i muda...

* * *
Fidel amie de Manolo Hugué, que va

veure morir, enterrar i desenterrar...
* * =1=

Matiner, a frec d’alba.
De missa primera...

* * *
Joan Llonch i Salas va escriure d’ell: - 

”...un servidor de l’art i de Famistat”.
De fet, Camil Fàbregas, escultor, és 

TOT D’UNA PEÇA.

F o /o  de J C.

Perfil Un sac de nervis mai lligat.
Inquiet. Tramuntana.
Fort: roure i pedra a la vegada.
Sec, précis. Penya-segat.
Té el traç de la falç quan la segada.
Figura inclinada, puix sempre avança més 
el cap que l’ossada. (Banyabaix).
És un treballador que no está per vagues.
És una injusticia que no li hagin atorgat la 
Medalla del Treball.
Eli és demá. No morirá mai, i, si és que si - 
que tot pot ésser- ho fará al dret, résolut, inclus 
sense acomiadar-se de ningú...
Va per feina. Encara ha de néixer el que Fha 
d’atrapar...

(* ) V eure "Semblança" al D IA R IO  D E  S A B A D E L L  1 8 -4 -1 9 7 7
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Joan Fardi i Domingo - enginyer d’ofici i escriptor de vocadó (*)

N<I  o sé si sap nadar, però és un home que 
se sent “com peix a I’aigua”... Sempre està 
bè.

És una persona d’ordre, metòdica, 
rigorosa. Ha fet molta feina. Dels que 
s’esmerga en fer la feina ben feta. Aquesta 
ra9a s’està perdent en els nostres dies. En 
canvi ell, abans i ara és fidel en la seva 
dèria: fer les coses com Déu mana!

I parlant de dèries, Joan Farei! en té un 
requitzell! Té moltes cebes al capi: les 
arrels sabadellenques, les artesanies i la 
industrialització, els procesos tèxtils, els 
paisatges, el pessebrisme, els refranyers...

D’eli vaig escriure que és un home que 
sap on posa els pens, que coneix el que 
trepitja... Observa, busca, indaga i treballa 
en tot el que desperta la seva curiositat, 
que no és pas poca. I tot el seu bagatge 
cultural, que ha format amb plena 
consciéncia i eficiéncia, ho ha anat re- 
collint amb la seva cal.ligrafia clara i me
nuda, en milers de fitxes que té classi- 
ficades, ordenades i ordinades... En té 
quasi trenta mil!

Ell, enginyer d’ofici, que sap de 
màquines i d’estris mecànics, en canvi no 
usa ni té máquina d’escriure! Eli gasta 
puny i lletra! És un cas.

Ha publicat alguns Ilibres (i a ben 
segur que en publicará algún altre més). 
Els que ja li hem llegit, són: “Loeucionari 
téxtil”, "Les forques i els forcaires de 
l'Entom", "El trají de foli a Riubregós, 
"Els tipus populars", "El terme de 
Sabadell" i a punt de sortir "El refranyer 
téxtil catalá".

El darrer llibre és “Del torrent de la 
Tosca” en el qual, a part de descobrir-nos 
un “lloc ignot” que el tenim, però, davant 
del ñas, ens ha donat una riquesa de léxic 
que ens fa caure de dateli. D’on el treus, 
Joan? Hi ha paraules que ni es troben en 
cap diccionari. Eli és un explorador 
linguistic notable, insólit.

En Joan Farell a més de tot això que 
hem esbossat d’ell, és més sentimental que 
una camèlia. Té el cor molt pie; només 
tocant-lo ja li bessen llágrimes.

Perfil “Més dret que un fus”. (Fa patxoca).
Té una ailisada de cabells canuts -i més 
d’una ceba al cap...
Veu de baix.
Loquaç
Loeucionari.
Ordenador. Ordinador.
És d’una activitat febril i fabril...
I “és deis de la feina ben feta”...
Eli és capaç de trobar una agulla en un palier.

(* ) V eu re "Semblança" a l Q U A D E R N  núm . 15 - setem bre 1980
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Joan Gar riga i Manich - comentarista i critic d'art (*)

E,il nostre personatge és digne, tal com 
die al Perfil, d’incloure’l en la galeria ico
nogràfica de retrats de Ramon Casas. Això 
per una part, però n’hi ha d’altres per in- 
cloure’l en parcel.les diferents que no ens 
cabrien pas en aquesta sintesi.

En Joan Garriga ha représentât un tipus 
de persona que s’ha fet veure i admirar. Té 
un segell inconfusible que a través dels 
anys ha sabut mantenir i conservar.

Les noies del seu temps el recorden 
com un jove elegant, de molt bon veure i 
de bon desitjar. Eli ha estât un galant, de 
bones taules i de bones maneres...

La dèria d’escriure, dibuixar i publicar 
ja li picà de ben jove; eli s’imprimia els 
propis treballs, escrits i il.lustrats, els quais 
distribuía i venia als sens amies colegues 
de “can colapi”... I quan acabà el batxi- 
llerat i ingressa a la Universität de Barce
lona, el seu oncle, l’arquitecte Manich, 
l’inclinava a fer la carrera d’arquitectura, 
que bé prou li plaïa, però, per contra, els 
familiars els presionaven per continuar la 
nissaga farmacèutica. Ell seguí la tra- 
dició...

Mentre cursava la carrera, va fer amis- 
tat amb Salvat Papasseit, el quai regia les 
Galeries Laietanes. Igualment confratemit- 
zà amb el senyor Dalmau, que tenia una 
galeria d’art. Ambdós li van descobrir un 
nou món -intel.lectual i artistic- en el qual 
es va embaladir, fins i tot en perjudici dels 
sens estudis universitaris.

Aleshores col.laborava al “Diari de 
Sabadell”, quan n’era director el seu amie 
Joan Oliver, i feia les critiques d’art. Peu 
amistat fortament amb l’Armand Obiols i 
En Miquel Carreras, i amb En Trabal, En 
Costa Deu... Eli formà part del grup “La 
Mirada”... Col.laborà en la premsa barce- 
lonina i en tots els “papers” que s’han 
éditât a casa nostra, que no han estât pas 
pocs. A part de la ploma també ha emprat 
els pinzells, si bé només féu una sola 
exposició... Els sens quadres, els guarda...

Ell s’ha créât el propi museu, però és 
un museu viu, actiu. A casa seva, tot el què 
l’envolta té el segell de l’home culte, 
amant dels Ilibres que envaeixen totes les 
parets i els raconets més impensables... 
Quadres penjats i despenjats i mil coses 
més...

Té molts anys, que sumen molts dies, 
però ell encara està al dia amb tot, perqué 
té l’esperit obert, serva l’entusiasme i 
manté jove la curiosità!...

Perfil (És digne d’incloure’l en la galeria iconogràfica 
d’En Ramon Casas)
Horn pot emplaçar-lo en la generado del 
modernisme català.
Prim i primmirat.
Viatger de mons: geogràfics, intel.lectuals, 
artistics, i àdhucs sidérais.
Poîifacètic. Culte.
Analista de formules i formes.
Els anys, més que de plom, li son de coté 
hidrôfil...

(* ) V eure "Semhlança" al Q U A D E R N  núm . 3 (a g o st-1 9 7 8 )
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Daniel Sanahuja i Capella - músic, compositor i folklorista (*)

D'aniel Sanahuja és un ferit de la música. 
La té arrelada per totes les seves cél.lules. El 
dia que va néixer es cantava aquella velia 
nadala: -”E1 vint-i-cinc de desembre... fum 
fum fum...”.

De ben vailet ja s’interessà per l’art mu
sical. Formá part de l’escolania de la 
Purissima, amb el Pare Rodamilans. Co- 
mençà a treballar a cal Corbera i Feliu i la 
primera setmanada que va cobrar fou una 
moneda de plata de cinc pessetes: un duro 
rodó... El mateix senyor Feliu, cada dissabte 
en plegar li posava el duro a la má... Com
paginé treball amb els estudis a 1’Escola 
Municipal de Música, amb el mestre Josep 
Masllovet, que aleshores era també director 
de la Banda Municipal. El mestre Masllovet 
va tenir-lo d’ajudant, en premi a les seves 
aptituds i vocació. Ja feia arrenjaments i 
instrumentació, i fins i tot li confié la batuta.

Es dedicava a la composició i, tot fent el 
serve! militar a Sant Andreu, assisti a les 
classes particulars d ’harmonía amb el mestre 
Lamote de Grignon.

Tenia 22 anys quan formé un sextet de 
corda i actué al cinema Imperial on, en la 
década dels anys vint es feia cine mut i ho 
amenitzava 1 ’ orquestrina Sanahuj a... T ambé 
actué en festes majors del rodal i en balls de 
societat... Però podeu ben creure que no tot 
eran flors i violes, ans al contrari; de penuries 
en passé un gabadal, però ell era un home 
tenaç i exigent amb ell i amb tothom... Tenia 
fama de geniüt, però és que mai ha tingut les 
coses fécils...

En Sanahuja fou també empressari tea
tral. Formé la Companyia de Teatre Sana
huj a-Burón, adquirint bona fama entre 
T afieló local a la sarsuela.

Té moites obres composades, entre les 
quais figuren dues obres teatrals; ha com
posât sardanes, música religiosa, himnes, 
marxes...

Cal destacar que atret pels ballets 
populars catalans, el folklore, fundé una 
edició musical amb el nom d’”Arrahona”. 
Compté amb la col.laboraciô de Joan 
Amades. Es publicaren uns 200 ballets.

La tasca que envers la música ha realitzat 
Daniel Sanahuja no s’ha reconegut pas prou 
a casa nostra. Però la seva aportació a 1 ’ ampli 
camp musical 1 ’ han reconeguda personalitats 
corn Mossèn Baldallô, T Aurel.li Cammany, 
Joan Rigali, Sebastié Calaf, Josep Serra, 
Tarrides, també Mossèn Geis i tants 
d’altres...

Avui encara, ais 86 anys, segueix al peu 
de la solfa i la seva vida és escrita en un 
pentagrama prolix i valuós...

Perfil De color olivad.
Els cabells, esclarits, canuts i allisats. 
Arqueja les celles com un Mefisto.
És home de paral.leles.
Parlador.
Avinagra! -però el vinagre també és bo. 
Geniüt.
No desafina ni ho consent.
És cerimoniós: diu de vosté.
Toca el piano, el saxofón i Toboé.
I també toca de peus a terra...

(* ) V eu re "Semblança" a D IA R IO  D E  S A B A D E L L  (2 - I 2 - I 9 7 8 )
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Ricard Simó i Bach - biògraf, historiador i escriptor n

V.aig batejar-lo com “el personatge deis 
personatges”, perqué n’ha escrit i descrit 
una munió. Més de mil; alguns ja han anat 
apareixent a les págines de la premsa local; 
d’altres están en el Ilibre “Diccionari 
biográfic de sabadellencs” que ha de sortir 
un dia o altre.

En Ricard Simó és un home que té 
moites histories per contar. I si es dediqués 
a escriure la seva, agafeu-vos! n’ompliria 
un cabás! Eli és un personatge novel.lese. 
Té moites coses per dir, perqué n’ha viscut 
moites, i quan comença a recordar-les no 
hi ha qui el pari...

Ja ho vaig dir: “Ell és Thome social per 
excel.léncia, capaç d’ambientar un desert i 
de fer-se oir amb atenció. Té temes a 
dojo’’... “Té Thabilitat de posar-se la gent 
a la butxaca’’...

Allà, anys enllà, a més d’agafar la 
brotxa i la navalla, va agafar la ploma i va 
escriure el seu primer llibre: “Barberos y 
peluqueros. (Técnica y profesionalisme’’). 
Anys després, a més de fer articles a 
diverses publicacions, treballà en el recull 
de dades personals amb les quais 
compaginé altres llibres. Són: "100 saba
dellencs en els nostres carrers", "Sabade
llencs morts en l'exili", "63 dones saba- 
dellenques dignes de recordar", i la que 
serà la seva gran obra: Tesmentat “Diccio
nari biogràfic de sabadellencs’’.

En ocasió de la “Semblança”, vaig 
preguntar-li, entre altres coses:

-’’Has somniat truites alguna vegada?”
-’’Truites no, però somnis idealitzats, 

si. I eneara continuo somniant en la 
confiança que un dia aquests somnis serán 
realitats.

-”De totes les coses que podries èsser 
capaç de fer, quina t’hauria agradar ser?

-”Un bon advocat de causes justes i un 
bon politic al serve! de Catalunya”.

Cree que Tamic Ricard Simó ha estât 
una mena d’advocat -sense toga- al llarg 
de la seva vida. No sé si haurà guanyat 
molts plets, però ningú no pot ignorar que 
Ricard Simó i Bach ha guanyat molts 
amies. I això, al cap i a la fi d’un recompte, 
és un balanç molt positiu del qual pot 
estar-ne content.

I observeu-lo ara: ens demostra que ho 
està.

Perfil Carabrú.
Figura piena.
És lletraferit. O ferit de lletra... 
Idealista.
Optimista.
És eloquent, vehement i espumós...
De paraula fácil: és capaç de vendre 
el que eneara s’ha de fabricar...
Però per damunt de tot és un Quixot de 
la peli de brau catalana...

(* ) V eure "Semblança" al Q U A D E R N  niirn. 27  (estiu  del 1982)
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Rafael Subirana i Ollé - investigador historie i bibliográfic

E,m eli es sintetitza aquella dita: 
“Sense pausa i sense pressa”.

I, xano-xano, ell ha fet un llarg carni 
en el qual ha sembrai molta llavor.

Autodidacta de cap a peus. Sencer. 
Eli s’ha fet eli mateix. I mai no ha aixe- 
cat la veu. I poques vegades aixeca el 
cap, per la senzilla raó que sempre el té 
aclotat damunt dels llibres...

És un asidu consultador i cercador a 
l’Arxiu Historic de Sabadell. Busca i re
busca incessantment entre veils docu
ments i llibres i no para de treure’n da- 
des que després passará a les seves fit- 
xes, que en té a milers...

Ha escrit alguns llibres. Citem-los: 
“Rafel Subirana i Ollé. Obra saba- 
dellenca, 1953-1978”; “Elogis de la 
Muntanya de Montserrat i els llibres”; 
“Persones, coses i records d’Espar- 
raguera”, i alguns altres que està ulti- 
mant... Ha publicat articles al “Diario de 
Sabadell”, a les revistes “Arraona” i 
“Quadern”, i ha escrit i llegit treballs en 
les Assamblees d’Estudiosos a Terrassa, 
Ripoll, Manresa, Granollers, Rubi...

Cal dir que en el Museu d’História 
del carrer de sant Antoni, a més de 
passar-hi trenta anys, i deixà la peli... 
Com l’ha deixada en tantes coses!

En Rafael Subirana té la figura d’un 
mistic... Sembla que estigui més al cel 
que a la terra... Una figura pròpia del 
Greco.

En el darrer homenatge que se li va 
dedicar (fou el passai 18 de desembre a 
la Unió Excursionista de Sabadell) es va 
anunciar que s’iniciaven els tràmits per 
sol.licitar a l ’Ajuntament que Rafael 
Subirana sigui nomenat Fill Adoptiu de 
Sabadell. De fet, però, ja ho és amb tots 
els ets i uts. Ara, a més ho serà 
oficialment... EU ja ho sap que aqui és 
a casa seva i que els homes i les dones 
de Sabadell, els ceballuts, som la seva 
gran familia.

ARQUITECTURA D'INTERIORS 
DISSENYS A MIDA________

RONDA ZAM ENHOF N o 151 

T. 7265650 SABADELL

Perfil Prim com un espàrrec.
(Ell és d’Esparraguera...)
Té més esperii que earn...
Té la dèria de guardar-ho tot.
(S’ha fet el seu museu casolà).
Viu dintre dels llibres.
(Alguna vegada suri d’ells,per alimentar-se. 
És naturista.
I representa un oasi en el gran desert...
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Josep Torrella i Pineda - escriptor i historiador { * )

J o s e p  Torrella va “desembussar la xe- 
menia dels records”, dels seus records més 
llunyans, en les pàgines del sen llibre 
“Amb la ciutat a I’hora del record”. Es, en 
certa manera, el lligam de Fautor amb la 
seva ciutat.

En Torrella ha copsat els batees de 
Sabadell des de llevant a ponent i ha sabut 
explicar-nos-ho a través deis seus Ilibres i 
deis seus articles. Ais vint anys ja formava 
part de la redacció del “Diari de Sabadell” 
amb En Trabad i TOliver. Avui pot parlar 
amb Justa autoritat: ell ha passât per bona 
part de les institucions sabadellenques més 
notables de la ciutat, des deis “Amies del 
Cinema” que ell va fundar i presidir ais 25 
anys. N’ha estât un fidel protagonista. I ho 
ha notariat amb aquesta seva innata 
objectivitat, basada en un equilibri sensat 
i mesurât. No gasta ditirambos ni abusa 
d’adjectius emfátics. Al pa pa i al vi vi. El 
pa, del dia, i el vi, sense aigualir...

Josep Torrella coneix el món del cine i 
del teatre per fora i per dintre. En coneix 
tota la tramóla. I d’aquests temes n’ha es- 
crit -i escriu- amb autoritat reconeguda. Ja 
ho va ser de reconeguda, fa anys, arreu del 
mapa d’Espanya, col.laborant en les més 
prestigiosos publicacions del país.

Es també autor d’obres tetrals que 
s’han premiat i représentât, i d’adaptacions 
d’obres estrangeres.

Cal fer esment deis Ilibres darrerament 
publicáis: UNA HISTORIA DE SA
BADELL PER A TOTS, AMB LA CIU
TAT A L’HORA DEL RECORD, GAR
BA DE MAL LLIGAR, VIDA TEATRAL 
SABADELLENCA i ELS 70 ANYS DE 
LA MÚTUA... Té publicáis varis 
Quaderns d’Arxiu de la Fundado Bosch i 
Cardellach de la qual fou director durant 
dotze anys... Abans li havien publica! 
Ilibres de cinema a Barcelona... Té un 
curriculum ben nodrit. Ara se’ns está re
velan! com un amé preceptor linguistic.

Si no fos una persona tan pacífica, 
podríem dir que “está al peu del cañó”; 
direm que está al peu del treball, amb una 
jubilació activa, alimentant aquesta seva 
aferrada vocació: la d’escriptor. Un 
escriptor de paraula clara... De idees 
clares.

Els seus cabells blancs, de neu, són 
testimonis d’una vida fértil...

Perfíl Alba testa que li configura més respectabilitat. 
Correcte.
Acurat.
Mesurât i équilibrât.
S’ha fet pam a pam.
Il.lustrat.
I també llustrat...
Autor.
I actor deis seus innombrables actes.
Mirât de lluny -i de prop- sembla -i és- un 
gentleman de la Manchester catalana...

(* ) V eure "Semhlança" al Q U A D E R N  núm . 23  (set-octu b re 1981)
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Dolors Viñas i Camps - pedagoga (*)

H.eus ací una dona catalana; de raça; 
piena de tenacità! i d’ardidesa i, per 
damunt de tot, amarada de tendresa. Què 
li podriem demanar més?... Ella s’ha exigit 
fins al sacrifici i de verdes i de madures 
n’ha hagut de comprar un llarg rosari... 
Ella és devota i pia i dona gràcies a Déu 
perqué l’ha ajudada a passar-ho tot i ho sap 
agrair amb el seu generös somriure...

D’ella també poden parlar-ne més de 
set mil alumnes que han passât per les 
seves aules de l’Acadèmia Taulé-Viñas.

Ella ha estât una alumna exemplar i 
aquest precedent li ha servit per esdevenir 
una exemplar professera.

Tenia quinze any s quan entrà a tre- 
ballar de mecanógrafa a la notarla Güell. 
Uns anys després passà a la notarla Herrán 
i després a Barcelona, a la notaría Burgos. 
És després de la guerra que per ella co- 
mença un altre calvari més: queda vidua i 
malalta amb tres fills de 14,12 i 8 anys... 
Ingressa a la notaría Led. (Podriem dir que 
es passà bona part de la seva vida entre 
plets, plets dels altres, és dar...) Accepta la 
secretaria del Museu de la Ciutat, aixi com 
la de la Fundació Bosch i Cardellach.

També aleshores accepta la corres
ponsalía del diari La Vanguardia, que 
exerci durant vint anys... Aprova Tingrès 
a Magisteri i en dos anys aprova els tres 
cursos... Com nota simpàtica, reben els 
titols la mare i la filia. Amb el titol a la mà 
funda l’Acadèmia Taulé-Viñas...

Ingressa a la Faculta! de Filosofia i 
Lletres de Barcelona. L’any 1957 obté la 
llicenciatura en Filologia Romànica...

Feu una tesina sobre el novel.lista 
Bartolomé Soler que s’edità.

Publicà un llibre-tractat sobre mecano
grafía, que resultà molt acollit per la seva 
práctica i originalità!. L’editorial de 
l’Abadia de Montserrat va publicar-li el 
llibre “El doctor Lluis Carreras i Mas”.

L’any 1987 se li dedicà un homenatge 
arran de la concessió de la Medalla al 
Mèrit Pedagogie; i fou en aquella ocasió 
memorable que la Nuria Candela recità i 
ens descubrí la vena poètica de la senyora 
Viñas, que s’ho tenia molt amaga!. Fou 
certamen! una agradable sorpresa, fins i tot 
per ella mateixa.

La vida de la senyora Dolors ha estât 
un bell poema...

Perfil L’energia és femenina. Com ella.
En la vida escomet carni dret.
Carni, no pas vemeda.
Creix amb embaí, no amb alzar.
Amarada d’entusiasme.
No coneix la paüra.
Fita enllá.
Aprén i es desprén.
Dona, i, dona.
“Qui té fe en eli mateix, no
necessita que altri cregui en eli”. (Unamuno).

(* ) V eu re "Semblança ' a D IA R IO  D E  S A B A D E L L  (2 6  d'octubre de 1977)
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Biblioteca Quadern
Volums publicáis

1. DE LES EIXIDES.- Dibuixos á A g u s t íM a s v id a l  i S a la v er t. Textos de J o a n  C u sc o  i A ym a m í. Proleg 
de P a u  V ila  i D in a r é s . (2-. edició 1989).

2. UNA HISTORIA DE SABADELL PER A TOTS.- J o s e p  T o rre lla  i P in e d a . Próleg del D r . P e r e  
R o c a  i G a rr ig a . lUustracions de S a lv a d o r  F a b á . (Exhaurít. En preparado la 3-. edició.

Fora de numeració.- PAS I REPÀS (Recull de l'obra en prosa). M n . C a m il G e is .

3. - LA DARRERA NIT.- R a m o n  M o ix  i C u sid o . Novella. Próleg de M n. C a m il G e is .

4. “ DELS CARRERS DE SABADELL.- D ih w ix o sá 'A g u s tíM a sv id a l i  S a la v e r t. Textos ÚQJoan C u sco  
y  A im a m í. (Exhaurit).

5. - AMB LA CIUTAT A L'HORA DEL RECORD. J o se p  T o rre lla  i P in e d a . Portada de R a m o n  N o è .

6. - FONS I MINES DEL RODAL DE SABADELL. Dibuixos i textos de R ic a r d  M o lin s  i R o m eu . 
Próleg de F ra n c e se  A n ton elL  (Exhaurit. En preparació la 2-. edició).

7. - ELEMENTS PER A UNA HISTORIA POSTAL DE SABADELL. A n to n i B o r r à s  i F ig o ls .  
Próleg del D r . P e r e  R o c a  i G a rr ig a .

8. - 62 CEBALLUTS. Textos de J o a n  C u sco  i A ym a m í. Caricatures á 'E m ili H ie r r o  i  R o ig . (Exhaurit).

9. - GARBA DE MAL LLIGAR. J o s e p  T o rre lla . Amb il.lustracions de c in c  a r tis te s  sa b a d e lle n c s .

10. - EL NOSTRE PA DE CADA DIA. M o ssè n  C a m il G e is . Omat amb gravats.

11. - LA SARDANA I LES COBLES JUVENILS. J a u m e N o n e ll  i L lu is  S u b ira n a .

12. - ELS MOLINS DEL RIU RIPOLL. Dibuixos d iA g u sti M a s v id a l i textos de J o a n  A h in a .

13. - VIDA TEATRAL SABADELLENCA.- J o s e p  T o rre lla  i P in e d a .

14. - ELS 70 ANYS DE LA MÙTUA. J o s e p  T o rre lla  i P in ed a .

15. - DEL TORRENT DE LA TOSCA.- J o a n  C u sc o  i J o a n  F a r d i ,  amb diuixos á A g u s t í  M a s v id a l

NOTA: Aquesta diada de S a n tJ o rd i -23 d  a b r il d e  1989- 
apareix la segona edició "DE LES E IX ID E S”.
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Lliurament dels 
Premis Fundació
r i i dia 4 de març tingué Hoc la festa de 
lliurament dels “Premis Fundació”, acte 
organitzat per aquesta Fundació Amies de 
les Arts i de les Lletres de Sabadell, amb 
la col.laboració de la Generalität de Cata
lunya, l’Ajuntament de Sabadell i quaran
ta entitats culturáis i financeres de Saba
dell.

Fou una vetllada espléndida en la qual 
els guardonats es veieren acompanyats per 
350 assistents a Facte. El tot Sabadell 
s’aplegà per festejar aquesta primera edi- 
ció deis “Premis Fundació”, feliç idea deis 
organitzadors que amb un poder de convo- 
catória no massa freqüent conseguiren un 
éxit de difícil superació.

Presidí l’acte el Conseller de Cultura 
de la Generalität de Catalunya, Sr. Joan 
Guitart, i va assistir-hi també l’alcalde de 
Sabadell, Sr. Antoni Farrés, i el Conseller 
de Cultura de l’Ajuntament, Sr. Isidre 
Creus.

Per altra banda es comptá amb l’assis- 
téncia de destacades figures de la cultura 
catalana, com la cantant Victória deis An
gels i el matrimoni d’actors Teresa Cuni- 
llé i Domènec Vilarrassa.

El destaca! artista Josep M- Subirachs, 
present a l’acte i autor del disseny deis 
guardons, manifesté el seu plaer per poder 
col.laborar amb la Fundació, entitat con- 
readora de la cultura de Sabadell.

Dels Parlaments podem destacar el del 
president de la Fundació, Sr. Joan Cuscó, 
que explicà la filosofia de F Entitat i la 
tasca portada a terme des del seu inici. 
També digué que no n’hi ha prou de rea- 
litzar una obra cultural pròpia, que és ne
cessari promoure a més una inter-relació 
entre persones i col.lectius ciutadans que 
es moguin dintre del camp cultural.

Per altra banda l’alcalde Sr. Farrés 
oferí un brillant parlament, del qual es pot 
destacar F abundant tasca cultural que bull 
a la nostra ciutat i la qualitat de moites 
iniciatives privades. En relacionar diverses 
de les importants activitats que donen vida 
a Sabadell, en va excloure deliberadament 
les portades a terme pel propi municipi.

El Conseller Sr. Guitart digué que ac
tes com el que s’estava celebrant configu
ren la inquietud de la società! catalana, per 
fomentar la seva cultura i avançar en la 
prosperità! del país.

També tingueren petits Parlaments la 
Sra. Victòria dels Àngels, que es guanyà 
amb la seva simpatia tots els assistents. La 
seva amiga i soprano Mima Lacambra

L 'Honorjp'e senyor Jou.'. Guitart, Gonseder de Cultura de ,a Generalität de Catalunya, durant la seva 
int^r venció.

El President de la Fundació, Joan Cusco, en u" moraert del seu parlament.

Josep M-. Subirachs ar.b el gua.'dc a les mam que acaba de Iliurar-li Joan Cuscó.
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Ai'U> ,i Fcvres. Alcalde de Sahadell, en el curs del sen brillant parlament.

Un a s v d e  la sala.

L'actr'u Tsresa Cunillé correspon amb un franc somriure a les mostres de simpatia 
qu: li ded'.caren els assistents.

rebé de les seves mans el guardò desti
nât a “Amies de I’Opera” i aprofità I’opor- 
tunitat per demanar-li que es recordés de 
Sa-badell a l’hora de programar els seus 
concerts.

L’actriu Teresa Cunillé va recordar la 
seva joventut a Sabadell i fou també llar- 
gament aplaudida i admirada pel seu art 
escènic; ella va entregar el premi de Lie- 
tres, com no podia ser d’altra manera, al 
president del “Teatre del Sol”, Sr. Francese 
Garriga.

El conseller de cultura de l’Ajunta- 
ment, Isidre Creus atorgà el Premi d’Arts 
Plàstiques, al president de Cámara Club, 
Antoni Grau, enmig d’una cálida ovació. 
El president de TEntitat va manifestar amb 
emotives paraules que aquest Premi de 
casa nostra el valoren molt altament.

L’escultor Josep M- Subirachs feu lliu- 
rament a Joan Josep Tharrats del Premi 
corresponent a Arts Plàstiques. Subirachs 
va fer un glossa de l’homenatjat i aquest 
correspongué amb un parlament en el qual 
comentà les seves velles relacions amb la 
ciutat de Sabadell i amb alguns dels seus 
artistes, referint-se especialment a Andreu 
Castells.

El Premi corresponent a Lletres fou 
atorgat pel senyor alcalde, Antoni Farrés, 
a l ’escriptor Jesús Moneada. I fou 
r  Honorable Conseller de Cultura de la 
Generalität, senyor Joan Guitart, qui entre- 
gà el guardó corresponent a Música a una 
representado de la companyia Dagoll- 
Dagom, que va dirigir-se al public expres
sant la seva satisfaccio i agraïment. Final- 
ment el president de la Fundado, senyor 
Joan Cusco entregà un guardó a Fautor del 
mateix, Josep M- Subirachs, agraïnt la seva 
gentil col.laboraciô envers la Fundació.

Podem dir, en honor a la veritat, que la 
festa fou distingida i que setmanes després 
encara es reben felicitacions, tant per 
Fencert de reunir tota la cultura sabade- 
llenca corn per la idea de reconèixer uns 
mèrits en aquelles persones i entitats que 
més s’havien distingit pels seus treballs 
durant Fany 1988.

La Fundació Amies de les Arts i de les 
Lletres ja té noves idees per tal d’intentar 
superar la primera edició d’aquests Premis 
i Fany vinent tomarem a celebrar els 
“Premis Fundació”, esperant que es facin 
tradicionals a Sabadell. ^

casa vostra
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Tharrats: la coherència de ser
per Montserrat Carné i Penalva

li^empre que es voi conceptuar Joan Jo- 
sep Tharraís i Vidal es diu d’ell -quasi com 
un topic- que és un artista complert. Tam
bé cal dir que els topics, quan son certs, 
deixen de ser-ho. I aquest és el cas. Perso- 
natge dins el mon de les arts plàstiques i 
la cultura, va fent -en silenci- una feina 
persistent, coherent i d’una gran qualitat 
que sobrepassa les nostres petites fronteres 
per estar present ais més importants Cen
tres d’Art Contemporàni (Nova York, 
Londres...).

Nascut a Girona el 1918 va creixer dins 
un ambient intel.lectual marcat pel seu 
pare, el poeta Joan Josep Tharrats i Vilà, 
que mantenía viva una activitat lligada a la 
cultura de Girona, fet aquest que ajudà a 
la pròpia configuració estètica del pintor.

Inicia a l’Escola Massana els primers 
estudis d’art els quais van ser esmolats de 
cop -com altres de la seva generado- per 
la Guerra Civil. Acabada aquesta es reem- 
prèn, amb més força si cap, Tactivitat ar
tística, amb la fùria de Tesclat de les co
ses closes.

A Tharrats se l’ha reconegut per moi
tes de les seves activitats, ja sia per la 
pintura, pels murals, la ceràmica, 
1’escultura i per algunes escenografies, 
però, n’hi ha una que marca un punt cab
dal, tant en el seu pròpi trajéete, com en el 
de la cultura catalana de post-guerra fins 
ara: la seva participació activa en el Grup 
de “Dau al Set” (iniciat el 1948). No ens 
posarem ara a fer una valoració ni históri
ca ni precisa sobre quin tipus de incidén- 
cia va tenir Tharrats en aquest Grup i en 
la Revista que realitzaren, que d’aixó se 
n’ha parlât massa i cree que de forma in
justa pel que fa referència al propi Thar
rats. El que sí cal dir és que la seva pre- 
séncia a Dau al Set des de la seva funda- 
ció, va ser important i decisiva per anar 
tirant endavant aquell projecte junt amb 
Joan Brossa i Antòni Tápies, postser els 
tres máxims motors d’aquell grup avant- 
guardista. En aquella època la seva pintu
ra estava marcada d’un to surrealista -com 
tota la del Grup- que després de superar 
una època més abstracta, es retomava re
presentativa de formes imagináries, som
nolents, evocadores d’altres mons. realitat 
i irrealitat, forma i abséncia, que anirá 
progressant en unes composicions més 
abstractes amb toes expressionistes.

Acabada l’època de Dau al Set, el carni 
plástic i intel.lectual de Tharrats s’allunya 
-si no ho estava ja- d’aquells artistes.

Joan Josep íliairats, rep el l^remi d'Arts Plastiques de mans de Josep Maria Suhirachs.

Tápies en especial, amb el qual habia 
exposât conjuntament en més d’una oca- 
sió. I és arat quan el seu estil canvia, rep 
noves influéncies -com la de Miró per 
exemple- i va afiançant amb força la seva 
manera d’expressar-se més personal.

En eli, segons ha dit Daniel Giralt Mi
racle, “s’hi reflexa la realitat com a sintesi 
de Tunivers, on flora, fauna... paisatge... 
núvols, astres, roques, s’hi fan presents en 
el més genui, de la seva creació”. I potser 
les seves arrels impressores de l’època de 
Dau al Set i d’aquella búsqueda reiterada 
del propi llenguatge possibilità crear una 
tècnica nova que altres artistes, després, 
han cultivât: “la maculatura”, una forma 
d’estampació en la qual s’usa com a base, 
diferents objectes de la vida quotidiana per 
provocar en el paper uns volums. Aquesta 
nova tècnica va fer possible que Tharrats 
entrés en un llenguatge més irreal i imagi
nan ja que es percibia proper i molt refe- 
renciat, però que plasmava en l’obra una 
geometrització de les formes abstractes i

que amb el temps, evolucionen en un trac- 
tament del color més sensible i menys 
agressiu.

La seva personalitat que tenim present, 
ha estât Iluny de grans exhibicions, Iluny 
de muntatges més o menys polititzats. 
Tharrats sempre ha defensat l’Art corn un 
fenomen -per força- minoritari, i ha fugit 
esfereït de TArt-consum equivocadament 
massificat, ja que sempre ha estât dins el 
seu cap, el trobar un Art més viu, més 
profund, més real. Estima en tota manifes- 
tació artística o cultural la pròpia capacitat 
de coherència, d’independèneia i de valo
ració. Aquest concepte reaiment defuig 
qualsevol etiqueta que imposa la moda i 
els gustos que malauradament es mouen 
per consum i no per moviments artistics. 
El procès de treball de Tharrats, la seva 
obra, la veiem corn el résultat d’un procès 
intel.lectual, el.laborat i sobretot intim, 
amb tot allò que té la Intimität d’universal.

ESCOLA D'IDIOMES

Passeig Plaça Major, 57, entlo. 
Tel. 726 50 38 
08201 SABADELL
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Jesús Moneada, l'art de l'escriptura
per Jeroni Benavides
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L'Alcalde de Sabadell, Antoni Farrés, acaba de Iliurar al novel.lista Jesús Moneada el Premi de les Lletres.

J  esús Moneada és un home polifacètic. 
Aquest saragossà de 48 anys, nascut a un 
poblé del Baix Cinca (Mequinensa) ja 
desaparegut sota les aigües, és pintor 
d’ofici, però dedicat a la literatura des de 
fa algún temps i amb una trajectória ascen
dent absolutament envejable. Autor, fins el 
moment, de dos Ilibres de narracions i una 
novella, pràcticament debutà guanyant el 
premi Joan Santamaria l’any 1971 pel seu 
treball Históries de la má esquerra. 
Aquest Ilibre aparegué en una primera 
edició incompleta l’any 1972 i en una altra 
de l’any 1981, on ja s’afegiren una sèrie de 
históries també premiades amb el Premi 
Jaume March i que conformaren una 
segona part dins aquesta obra. Enguany, 
Históries de la má esquerra, ha conegut 
una reedició a l’aixopluc -probablement- 
de l’éxit de la seva novella. En aquesta 
obra. Moneada traça les línies mestres de 
la seva prodúcelo, les línies de la 
recuperado i rememorado (amb bones 
dosis de nostálgia) del món rural, 
tradicional i entranyable del seu poblé.

Més tard, molt més tard, Jesús Monea
da ens oferirá un segon volum de narra
cions anomenat El Café de la Granota 
(1985), on el món literari d’aquest autor al 
voltant de Mequinensa que inieiá a l’obra 
anterior comença potser a gestar-se de

manera més profunda i acusada, un món 
que estará present en aqüestes narracions 
com un assaig de l’univers emprat i recreat 
a la seva primera novella.

I finalment, aquest exitós Camí de Sir
ga (1988), un Ilibre del qual s’han venut 
més de 10.000 exemplars, que ha obtingut 
els premis Creixells i Ciutat de Barcelona 
de 1988, i que ha sobtat, tot plegat, al propi 
Moneada per la seva bona acollida, tant a 
ni veil de crítica com de públic. Camí de 
Sirga ha situât al seu autor en una línia de 
reconeguda qualitat, gairebé com a renova
dor de la narrativa en llengua catalana.

En l’actualitat, Jesús Moneada treballa 
en la seva segona novella (el tema de la 
qual manté encara en una vetllada prudén- 
eia), treball que segurament ha acomés 
amb la mateixa pulcritud, autoexigéncia, 
cura quasi obssessiva i... calma, amb les 
quais acostuma a treballar. Del résultat 
d’aquest treball, ja n’hem parlât.

ANALISIS CLINIQUES 
i PERFUMERIA 
COSMÈTICA de

Joan Garriga i Manich 
(Analista Diplomat de Sanitàt. Inspector 

Farmacéutic Municipal).
Passeig Plaga Major, 37 

Telèfon 725 53 53 -  SABADELL

GALERIA DART

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL

FOTO ESTUDl

Material fotográfic. Fotos de 
galeria i carnets. Fotocópies. 

Corominas, 139 - T e l 725 28 64 
SABADELL

“ G A L E R IE S
R O V IR A ”

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

És una gentilesa de:

PEIX I MARISC

J. BARBERÀ
Tels. 714 52 87-714 55 40

CASTELLAR 
DEL VALLES
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Bagoli Dagom: "Mar i Cel"
per A.F.

Joan Unís Bozzo en nom del grup "Dagoll Dagom" pronuncià un bren parlament, expressant la satisfaccio per 

l'obtenció del "Premi a la Mùsica".

aldria inventar un nom nou a partir de 
la paraula màgia que encabis els concep- 
tes de fantasia i d’imaginació, els efectes 
sensorials i visuals, la perfecció en el pro
pósi! i en la realització i tindnem una apro
ximado de l’objectiu que pot qualificar el 
teatre de Dagoll Dagom.

Perqué no és ni un de sol ni dos, de tots 
aquests aspectos, els que fan que el public 
s’entusiasmi en cada espectacle que propo
sa, sino l’efecte del conjunt en la seva 
aportació dalt de l’escenari.

“Mar i Cel”, en concret, -el darrer 
muntatge d’aquest grup que ha esdevingut 
un fenòmen ùnic, estrany i molt important 
dins del panorama teatral del moment- ha 
estât considérât com un espectacle de 
grans dimensions que està a l’altura del 
millor que es pot veure fora d’aquí en 
aquest gènere.

L’obra és una adaptado del text 
d’Àngel Guimerà feta per Bru de Sala, 
amb partitura originai d’Albert Guinovart, 
i ha sorprés per la força i l’atractiu del 
muntatge que en presenta Dagoll Dagom, 
sota la direcció de Joan Lluís Bozzo.

Aquest gran musical consolida la linia 
dibuixada a través de tots els espectacles 
del grup i aconsegueix un objectiu impor
tant: omplir el Teatre Victoria a cada re- 
presentació des que va ser estrena! la tar-

dor passada.
Això és, sens dubte, motiu de gran 

satisfaccio per als qui ho han fet possible, 
ja que ni sommant s’ho podien creure quan 
el grup va néixer l’any 1977 amb “No 
hablaré en clase”, com a grup professional.

Potser, però, ho van començar a sospi
tar en veure la sorprenent resposta del 
public en els sens segiients muntatges: 
Antaviana, Nit de Sant Joan, Glubs i Mi
kado...

Amb Mar i Cel el grup ha posât el llis- 
tó a un nivell altissim i ha aconseguit arri- 
bar-hi brillantment. (Encara que, sincera- 
ment, els qui penetraven sense esforç en 
les seves propostes més humanes, palpa
bles i sinceres dels primers espectacles 
enyorin en els dos darrers la pinsada al mig 
del cor o el toe d’alerta dels sens missat- 
ges).

De tota manera, a parer del grup. Mar 
i Cel no pretén ser un espectacle tecnolò- 
gic, sino humà, càlid i fonamentalment 
d’actors, que és el que la gent vol i espera, 
sempre, de Dagoll Dagom.
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Cámara Club Sabadell i la seva Biennal 
Internacional de Fotografia
r \q u e s ta  Enti tat va néixer l’any 1949 
com a entitat dedicada a la difusió, en- 
senyament i perfeccionament de la foto
grafia. Si bé generalment abarca totes les 
branques de l’art fotogràfic, dedica espe
cial interés per aquest com a mitjà 
d’expressió artística.

Els quaranta anys d’activitat ininter- 
rompuda han permès a 1’entitat un fort 
arrelament dins de Testat espanyol. Els 
homes de “Cámara Club”, però, el 1980 
van creure que calia ultrapassar fronteres, 
ja que aquesta fita, malgrat que atrevida, 
donaría als nostres artistes fotògrafs saba- 
dellencs Toportunitat de, sense moure’s de 
casa, conèixer Tobra fotogràfica dels altres 
paísos i albora promoure la seva pròpia. 
Així, dones, la “BIENAL NACIONAL” 
nascuda el 1956 com a Saló Nacional, el 
1980, plena d’il.lusions, i també temences, 
T entitat decidí intemacionalitzar-la.

La convocatória, feta per ais cinc con
tinents, va ser força acollida (més a 
Testranger, que no pas a casa nostra). 
Aquesta bona acollida va possibilitar la 
participació de vint-i-un països.

La tercera edició de la Biennal, realit- 
zada el 1984, va ser aprobada per la 
“Federation Internationale de T Art Photo
graphique” (FIAP), corn a màxim organis
me de la fotografia mundial, i la va inclou- 
re en el seu llistat de Salons Intemacionals 
per ella reconeguts. Aquest fet potencié 
l’èxit del certamen fora d’Espanya i, molt 
principalment, pel que fa a la participació 
de noms ja consagrats dins la fotografia 
internacional. Paral.lelament, els afectats 
del nostre país començaren a voler ser-hi 
presents, la quai cosa ja formava part de 
les illusions dels organitzadors sabade- 
llencs, tota vegada que intemacionalitzar la 
Biennal va èsser, en bona part, un acte de 
serve! a T afecciona! que -equivocadament- 
sentia un cert complex d’Inferiorität vers 
Tobra dels fotògrafs estrangers.

Cadascuna de les següents edicions han 
estât un goig per a Cámara Club, ja que 
ens els seus veredictes s’ha gaudit de la 
presèneia i col.laboraciô, entre altres, dels 
sots-presidents de Tesmentada FIAP i 
també del president de la “Confederación 
Española de Fotografia”. La gran solvèn- 
cia d’aquests noms, junt amb la dels autors 
d’arreu del món que han Iliurat a la Bien
nal les seves millors obres, han possibilit- 
zat que la ciutat de Sabadell, per uns dies 
cada dos anys, es converteixi en un bonic 
aparador de la fotografia artística mundial.

Antoni Gran, president del "Cámara Club", posa somrieni després d'Iiaver-li atori>at el Premi el Conseller 
de Cultura de l'Ajuntament.

Arribáis en aquest punt, semblava que 
ja no es podia demanar res més. I era un 
gran error, ja que en aquesta cinquena 
edició un col.lectiu nounat -Fundació 
Amies de les Arts i de les Lletres de Saba- 
dell- ha concedit a Cámara Club de Saba- 
dell el Premi a les Arts Plàstiques en la 
seva primera edició dels Premis a aquesta 
branca de T Art junt amb els de Lletres i els 
de Música. Per a la gent de Cámara Club 
aquest és un guardó molt significatiu ja 
que uneix, d’una banda, la distinció que 
sempre comporta un premi d’aquest tipus 
i, d’altra, la satisfacció d’un reconeixement 
fet a la seva tasca, dintre d’un camp tan 
ampli que inclou activitats artistiques de 
tanta importáncia com la Pintura i TEscul- 
tura.

lil©GyilS1r(K®(t
CINE FOTO

Fotografia • Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

MON1STROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL

GISBERT A.,

Rambla, 30 Tel. 725 43 69 
SABADELL

JOIERIA
SENSERRICH
de Teresa Senserrich

CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quirze, 17 - Tel. 725 75 96 
08201 SABADELL
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"Teatre del Sol", arribar i vèncer
per Josep Torretta i Pineda

L'actriu Teresa Cunillé ha lliurat el Premi a Francese Garriga, president del "Teatre del Sol".

Em la seva primera convocatoria, els 
premis d’aquesta Fundado destinais a 
l’àmbit local han recaigut tots tres en ens 
col.lectius. És una coincidència que no 
s’ha de veure com a partit pres dels qui 
van decidir l’atorgació dels trofeus. A part 
que no es pot ni tan sois pensar-hi, en par- 
tits presos, ja que la cosa s’havia de resol- 
dre sobre propostes rebudes. I de les tres 
entitats guanyadores, una. Cámara Club, és 
força veterana, mentre que una altra. 
Amies de l’Opera, no pot presumir d’anti- 
guitat, però comparada amb la tercera, 
Teatre del Sol, ja ha de ser considerada si 
més no com a adulta. Observi’s com des
taca, dones, entre els tres col.lectius, la ten- 
dríssima jovenesa de Teatre del Sol, autèn
tica poncella totjust desclosa en qui ha re
caigut el premi dintre l’apartat de “Lie- 
tres”; denominado molt lacònica però 
prou àmplia en el seu abast, que no es li
mita pas a les manifestacions literàries es- 
trictes.

Aquesta particularitat, la de rebre un 
premi sense poder exhibir un historial, no 
té, però, res d’estrany en unes distincions 
que valoren la tasca desenvolupada durant 
T any acabat de transcórrer. Teatre del Sol 
va néixer en el mateix any 1988 que ser
via de base per a Tadjudicació, però el seu 
part va ser prou esplèndid i prou significa- 
tiu -gairebé diriem prou fascinant- per fer- 
se mereixedor del premi. En la naixença de 
Teatre del Sol hi han concorregut dos fac
tors d’una gran rellevància cada un d’ells. 
Un és el fet d’haver créât fisicament un 
espai escènic nou. En la història teatral

sabadellenca aquest fenomen s’ha produit 
un munt de vegades. Va des de l’habilita- 
ció de locals diversos i cases grans conce- 
budes com habitacle -mitjançant adapta- 
cions dûtes a terme amb més o menys 
precarietat- fins a l’aixecament d’edificis 
exprofessos, corn el Principal, l’Euterpe o, 
més modemament, La Earàndula. Però La 
Farándula és un cas tan especial i tan ex
traordinari que no el podem prendre corn 
a punt de referèneia en cap sentit. Deixant- 
lo de banda, s’ha de reconèixer que el 
Teatre del Sol respon a unes intencions i a 
uns criteris que no són comparables a res 
del que s’hagués fet abans. Corn a local 
escènic difereix igualment dels que habili- 
taven els nostres veils grups amateurs, a 
vegades amb pretensions imitatives dels 
teatres de debô -corn poden ser l’Ateneu, 
el Ciervo o els Gelats-, que dels grans 
coliseus pensats amb fins especulatius i 
destinais a tota mena d’espec-tacles. Es 
una nova concepció la que ha donat vida i 
cos al Teatre del Sol; la de les sales peti
tes -a les quais també s’ha abocat el nego- 
ci de l’exhibiciô cinematogràfica- però 
dotades de totes les possibilitats tecnolôgi- 
ques.

A banda de les exigèneies infraestruc- 
turals amb què va ser projectat i realitzat 
el Teatre del Sol i l’aportaciô que signifi
ca per a la ciutat, el premi valorà també les 
premises que el col.lectiu es marcava en el 
terreny artistic. Aquest és el segon dels 
factors que hem apuntat corn a concurrents 
en la naixença de Teatre del Sol. Es tracta 
també de criteris exigents, però d’un altre

tipus d’exigèneies, en les quais els sabade- 
llencs van posar confiança de nou en nou 
perqué no representaven cap incògnita; ja 
les coneixien a través del llarg i rigorós 
historial de “Palestra”, d’on procedien la 
major part dels elements que projectaren 
Teatre del Sol i que en servaren religiosa- 
ment la flama. Tant és aixi que ve a ser la 
pròpia Palestra -el seu esperii reencamat- 
i dotada de llar pròpia, que és allò que 
abans li fallava. Es l’element humà i 
intel.lectual de Palestra movent-se en un 
receptacle de plata cisellat expressament 
per a ella.

El primer muntatge amb què s’obri el 
nou espai escènic no va pas decebre nin- 
gù. “Enric IV”, de Pirandello, un dels crea- 
dors del teatre contemporani, va ser un 
joiell escènic digne d’aquell estoig. QUA
DERN se’n va ocupar en el número de 
Nadal, juntament amb la inauguració del 
teatre. A continuació, Teatre del Sol va 
acollir un grup foraster, amb prestigi ben 
guanyat arreu: el que dugué a Sabadell el 
seu muntatge de “Tafalitats”, del quai 
també s’ha ocupat QUADERN en el nú
mero de febrer d’enguany. I dintre del 
1989 -i, per tant, fora del punt de mira del 
premi- l’elenc propi de la casa ha posât en 
escena, amb un altre reguitzell de repre- 
sentacions, “Una Iluna per a un bord”, 
d’Eugene O’Neill; obra amb la quai ha 
consolidât el seu encert i el seu segell de 
Professionalität que se li pot adjudicar com 
a “valor afegit”.

“Una Huna per a un bord”, amb un 
minim suport argumentai, un escenari unie 
i inamovible, i tres personatges bàsics, 
ofereix el xocant contrast de l’aspror rea
lista a què ens té acostumats bona part del 
teatre nordamericà, il.luminal en una nit 
màgica per la claror d’una lluna -quart i 
incorpori personatge de Tobra- que treu a 
la superficie el substráete humà que a- 
quells tres sers, entestats en una aparença 
externa estripada, s’esforcen a mantenir 
ocult, enganyant els qui es mouen entom 
seu i enganyant-se élis mateixos. Un joc 
subtil, que requereix una mà directriu i 
unes interpretacions també subtils, molt 
ben aconseguides per l’equip de Teatre del 
Sol.

“Una lluna per a un bord”, repeteixo, 
no entrava en la valoraciô del fenomen 
“Teatre del Sol” de cara al premi, però 
confirma una continuïtat de linia selectiva 
i exigent. Aquella continuïtat i aquella 
exigèneia que tots esperàvem.
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Amies de VÒpera

Any de la consolidado
per Enríe Torrella i Cunillé

Mima Lacamhra dirigeix unes páranles de gratitud després d'haver rebut el Premi 
de mans de Victória deis Angels.

V_  ̂onsolidació és el terme que reflecteix 
millor el nivell assolit per l’Associacio 
d’Amies de 1’Opera de Sabadell, atesa la 
seva trajectoria i, sobretot, la seva activi- 
tat, durant el darrer any 1988.

La temporada d’opera a Sabadell s’ha 
estabilitzat amb la posada en escena de tres 
obres cada any, que es representen dues 
vegades cada una, amb el teatre municipal 
La Farándula prácticament pie. El public 
és nombrós, jove i estable, aplega afeccio- 
nats de diverses poblacions de la comarca, 
de comarques veines i de Barcelona capi
tal.

En una proporció molt elevada, el 
public de les operes de Sabadell ha desco- 
bert aquí aquest génere i li ha intéressât 
prou per a convertir-se’n en seguidor ha
bitual, àdhuc desplaçant-se a altres pobla
cions del país i de l’estranger. El nombre 
de socis que recolzen l’entitat amb llurs 
aportacions economiques i amb llur pre- 
sèneia assidua a La Farándula, ha augmen
tât durant el 1988 a un ritme que fa de fácil 
preveure la propera arribada al miler.

Un altre fet que s’ha produit dintre del 
1988 és la participado directa i decisiva 
d’Amics de l’Opera a les representacions 
d’”Aïda” muntades en el teatre de la Pas- 
siô d’Olesa de Montserrat. Per primera 
vegada l’entitat operística sabadellenca ha 
sortit del seu àmbit local i ha collaborât en 
un intent de la Generalität de Catalunya

per a dur l’opéra a altres indrets del país. 
Els efectes d’aquesta nova experiència no 
s’han fet esperar, i la Generalität ha pro
posât a l’Associació que es convertís defi- 
nitivament, i amb el recolzament institu
cional, en la Segona Òpera de Catalunya, 
a partir d’aquest 1989, i que portés els seus 
espectacles operistics a diversos teatres del 
Principat darrerament restaurats i adaptats 
pel que fa a condicions tècniques, per a 
aquesta finalitat. En principi, les operes de 
Sabadell es representaran també a Girona, 
a Lleida, a Reus i a Olesa.

Al mateix temps, i en altres poblacions 
que no disposen de teatres adéquats, 
s’están promovent grups de socis de 
l’Associació sabadellenca que es constitui
rán en delegacions seves i que organitza- 
ran desplaçaments a Sabadell per a assistir 
a les representacions operístiques que s’hi 
celebrin.

Una altra tasca que l’Associació ha 
posât en marxa dins del 1988 és 
l’organització de les Jomades Mozart com 
a vehicle de divulgado del gènere i com a 
mitjà aglutinador de sectors de la poblado 
que encara no s’havien introduit en aquest 
mon escènico-musical. Entitats locals de 
molt diversa orientació, associacions de 
veins i comerços van col.laborar en aques
ta iniciativa i amb la participado de tots 
s’aconseguí un fort impacte en tota la ciu- 
tat. Mozart i les seves “Noces de Fígaro’’

van entrar a Sabadell per la porta gran.
Aquesta experiència de l ’any passât ha 

quedat ja instituida, i la mateixa Comissió 
que la dugué a terme continua treballant 
amb mires a la preparado d’altres manifes- 
tacions semblants, amb el fi d’arribar a un 
apropament de la ciutat a l’opera el més 
nombrós possible.

El sector més jove, els estudiants, tam
bé s’ha enverinat amb aquest art gràcies a 
una tasca constant i ben consolidada que 
l’Associació duu a terme en els instituts 
locals d’ensenyament. Uns dos-cents joves 
assisteixen a cada títol que es representa, 
després d’haver-ne analitzat l’estil, la 
música, el text i l’època. Es un treball 
didáctic que prepara i dirigeix la pròpia 
Associació i duen a terme els professors i 
els alumnes de diversos centres de segon 
ensenyament.

L’any 1988 també fou l’any de la con- 
solidació del Concurs Nacional “Eugenio 
Marzo’’ per a cantants d’ópera. Aquest 
Concurs, que és biennal, va viure l’any 
passât la seva segona edició, la qual comp
té amb la participació d’un bon nombre de 
joves cantants de tot l’estat espanyol i amb 
la col.laboració d’entitats i de particulars 
que ja han establert de forma continuada 
les dotacions económiques necessàries per 
ais premis i per a les despeses d’organit- 
zació del certamen.

El Concurs Marco ha situât Sabadell 
entre les molt poques poblacions espanyo- 
les que rcolzen decididament els joves que 
es volen dedicar a l’ópera, i és l ’únic con
curs d’aquest gènere que compta amb 
mitjans auténtics de promoció per ais par
ticipants. La temporada estable d’ópera a 
Sabadell fa que molts concursants, sobre
tot els guardonats, puguin veure realitzades 
les seves illusions i satisfetes les seves 
inquietuds de poder actuar davant el pu
blic, de la crítica i deis agents professio
nals que cerquen nous valors.

I aixi podriem anar comentant altres 
accions que realitza 1’Associació Amies de 
r Òpera de Sabadell, de forma constant, 
pacient i eficaç; accions que han possibili- 
tat la consolidació amb qué I’entitat s’ha 
fet mereixedora del Premi de la Fundació 
Amies de les Arts i de les Lletres de Saba
dell, en la seva vessant musical, instituït 
l’any passât mateix junt amb els destinais 
als camps de les Arts Plàstiques i de les 
Lletres.
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Victoria dels Angels i l’òpera
per Antoni Sala i Serra

\^om partir una vetlla de festa cultural 
amb VICTORIA DELS ÀNGELS, I’emi- 
nent soprano, pot ser quelcom extraordina
ri per a Tafeccionat després d’anys de se
guir el curs de la seva carrera musical, com 
oient i espectador. Això succeí en Tacte 
del Iliurament de guardons de la FUNDA- 
CIÓ AMICS DE LES ARTS I DE LES 
LLETRES DE SABADELL d’enguany. 
Fou com un premi a un addicte admirador 
per la seva fidelitat musical. Pensar que la 
nostra veina de taula era la gran triomfa- 
dora de Bayreuth, Salzbourg, la Scala de 
Milan, el Metropolitan de New York, Co
ven Garden de Londres, Staatsoper de Vie- 
na i el nostre entrenyable Liceu, temples 
de la mùsica, neguitejava recordant tot el 
que representa això per l’art i la important 
persona que ens acompanyava. Amb aten
ta amabilitat de veinatge es produi ràpida- 
ment una fácil conversa, interesadament 
provocada, que durà bona part de la nit, so
bre la mùsica, i Tòpera en particular, foio
sa, s’explaiava amb naturalitat i entusias
me sobre tot aquest món complex i difícil 
de la mùsica. Per uns moments ens intro- 
duirem fàcilment en un munt de details i 
anècdotes sobre obres, mùsics i intèrprets 
d’ahir i d’avui; dies de glòria i de sacrifi
ci. Coses i fets intuits per T espectador, al 
llarg de la seva vida, des de llotges de tea- 
tres i sales de concert. Amb els seus re
cords, els ulls de Victòria dels Àngels es
pume] aven intensament. Aquests ulls cas- 
tigats pels focus dels escenaris i les llumi- 
nàries dels èxits mundials. La seva conver
sa era com una transfiguració de la “amou
reuse” MANON, mai igualada, o de la 
“charmante” i tendre Mimi de la BOHE
ME, d’extraordinària dicció, o la Violeta 
de la TRAVIATA, la cortesana alliberada 
per T amor (interpretado que la seva com
petidora, la soprano Schwarzkopf, recone- 
gué corn insuperable i, vençuda, abandonà 
per sempre més aquesta òpera del seu pro
pi repertori); o la delicada Elizabeth del 
TANNHÄUSER, la veu de la espirituali- 
tat wagneriana, o Telegant i aristocràtica 
Condesa de les NOCES DE FÍGARO. Per- 
sonatges operistics que semblava que des- 
filaven, presents oniricament, aquella nit 
pel mèrit de la presència i la paraula de 
Victòria dels Àngels.

Escriu el musicòleg Valls-Gorina que 
“Tòpera és un món musical a part en el 
qual es dóna Taparent contrasentit que la 
mùsica, un factor adherit o accidental d’un 
drama (factor essencial) és, en canvi. Tens

originador de tota la sensació estètica i 
Telement activador de totes les diverses 
situacions dramátiques”. En aquest com
plex aglomerat que conforma el valor de 
Tòpera, val a dir que s’hi pot arribar per 
molts diferents camins. Des d’un sentit 
personal escénic, dramátic, o pels dots 
vocals innats, fins i tot per una vocació de 
protagonisme, però possiblement el més 
extraordinari és pel carni d’una inclinado 
naturai portada per la Sensibilität in
tellectual, fruit d’una formació cultural. 
Walter Pater sentencià que “totes les arts 
tendeixen, per naturalesa, vers a la mùsi
ca”. No és estrany, dones, trobar entre el 
món de Tòpera artistes, universitaris, estu
diosos de la cultura, la formació dels quais 
els ha portât cap a la mùsica; amb aquesta 
pàtina es transformen en els ideals i més 
importants intèrprets. Pensem en els instm- 
mentistes, Yehudi Menuhin, Alfred Bren- 
del, Grumiaux, i els cantants Katlheen 
Perrier, Helen Wats, Elizabeth Schwarz
kopf, Fischer-Dieskau, Anton Dermota, 
Windgassen, Hans Hotter etc. i, natural- 
ment, la nostra Victòria dels Àngels. En 
ells, la formació cultural està al serve! de 
la intel.ligència i de les facultats naturals i 
per a Tùs extraordinari de la mùsica. Da- 
vant d’aquesta definició reia, divertida, 
Victòria dels Àngels, sorpresa a més, quan 
concretàvem que creiem que la seva car
rera musical no havia estât la pròpia i con
vencional d’una diva, sinó la d’una gran 
intellectual de la mùsica. Això pel nostre 
país és cosa atipica i excepcional. Reconei- 
xia, seriosa, que la seva inquietud musical 
Thavia portada des d’un principi a buscar 
una formació més enllà de la mùsica. Això 
la feia sentir-se en tot moment segura, pre
parada i recolzada, no solament per les se- 
ves facultats vocals, instrument délicat i 
frágil, sinó també per tot un encoratjador 
entom moral. Amb aquesta personalitat, 
adquirida, l’artista contrar-resta les situa
cions i el moment inquiet de la pujada del 
teló davant, sol, en la boca negra de Tes- 
cenari i en el terrible silenci expectant de 
les primeres notes d’una ària de rigor. Co- 
mentava que per a una carrera tan difícil 
recomanaria una important formació en 
matèries culturáis i humanístiques. Com 
una mena de llicenciatura de Filosofia i 
Lletres. És una forma de desenvolupar la 
Sensibilität, convertint la veu en Texpres- 
sió romàntica d’un sentiment interior. 
Aconseguir com un “estât de gràcia” din- 
tre de la Professionalität d’un extraordina-

ri ofici artistic.
Què ha aportat VICTÒRIA DELS 

ÀNGELS al món de Tòpera i la mùsica? 
Agraits, com receptors del seu art, gosa- 
riem dir que la distinció, la intel.ligència i 
el sentit del refinament intellectual Tèc- 
nicament, una dicció extraordinària, de la 
millor escola vienesa, que fa que tot i el 
seu pur lirisme vocal, dóna als personatges 
tot el sentit dramàtic del text del “libretto”. 
Sigui en italià, francés o alemany, el seu 
domini dels idiomes és remarcable, amb el 
perfecte frasseig. Quant a la tècnica vocal 
és important la puresa del color de la veu, 
d’una tonalitat lluminosa, mediterrània, 
amb un “legato” que, com fa ressaltar la 
consemblant soprano Elizabeth Schwarz
kopf, és insuperable. També una elegant i 
pausada contenció digna de la millor mu- 
sicalitat concertista. Per aconseguir tot 
això, Victòria dels Àngels estudiava les 
òperes que s’adaptaven millor als seu 
pensament artistic i a les seves facultats 
vocals. Li recordàvem la seva antològica 
ària “Adieu, notre petite table” del MA
NON de Massenet, la seva ùltima òpera 
cantada en el Liceu o l’innocent Margarita 
del “O Dieu! que de bijoux” del FAUST, 
de Gounod, i també T honor històric de 
T estrena a la Scala de Milan de Tòpera 
ARIADNA DE NAXOS de Richard 
Strauss.

Acabada Tetapa operística, aquest 
manifest sentit intellectual de Victòria 
dels Àngels la portà cap al terreny del 
“lieder” i del concert vocal. En aquesta 
nova versió de la seva vida musical la 
inquietud la situa davant dels més diversos 
générés musicals. Des de la cançô es- 
panyola als dificils compositors de la 
“segona escola de Viena”, passant pel 
“gmp dels sis” de Pans, amb Satie de 
capdavanter, i fins i tot els importants 
Faure, Chausson etc. En elsfinals dels anys 
setanta, la mùsica del Barroc Venecià la 
motivà amb una sèrie de concerts per ar
reu del món. Poguérem sentir-la en el 
Monestir de Sant Cugat en un concert corn 
a prôleg d’una “tournée” per Sudamèrica. 
Ara, il.lusionada, prepara uns recitals sobre 
la mùsica del “Renaixement anglès de la 
Coït d’Isabel I” que farà a Nova-Iork i a 
Londres.

En preguntar-li pel futur de Tòpera, 
quan per la manca de cantants es fa difícil 
programar obres, especialment de Verdi i 
repertori heroic, junt amb Tactual confusió 
de veus vulgars d’ofici impossible de tro-
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bar la selectivitat que ella encapgalava, 
explicava que ella va viure un extraordina
ri i difícil moment i la millor època del 
cant operistic amb una competència impor
tant entre les figures com la Caniglia, 
Callas, Tebaldi, Sutherland, Scotto, 
Schwarzkop i ella mateixa i que ara és di
fícil que aixó es repeteixi novament i, per 
tant, els teatres d’opera es decanten cap a 
les grans produccions amb muntatges es- 
cénics i simfónics amb poc portagonisme 
individual deis cantants.

Pensávem encara amb les últimes pa
raules de la Victoria deis Angels i de la 
vulgaritat de les veus polivalents, quan la 
premsa de Madrid anuncia per al líric 
paper de la innocent i angelical Gilda, del 
RIGOLETTO, la soprano Patricia Wise, 
r extraordinària protagonista en la tempo
rada del Liceu 1986-87 de la dramática i 
esperpéntica prostituta de Topera expres- 
sionista d’Alban Berg, LULU. Contrastos 
que escandalitzarien, de segur, la nostra 
eminent veína de Taltre dia. Podríem dir, 
com a conclusió, que és la diferéncia de 
l’ahir amb l’avui del món del “bel canto”.

ORÍENTACIO
DISCOGRÀFICA

Do tota Tabundant discografia de VIC- 
TÔRÏA DELS ÀNGELS recomanaríem 
unes óperes completes que han qiiodai com 
una antologia do la música per la qualitat de 
les vous i la bona gravació.

LA BOHEME de G. Puccini. Director, 
Sir Thomas Beechman. La millor de lotes 
les versions d'aquesta òpera existent en el 
mercat del disc. Rcssalta el tamos “legato” 
de Viclória deis Àngels en el seu paper de 
Mimi i el Rodolfo del desaparegut tenor 
Suco Jussi Björling, la millor veu puccinia- 
na. Pel ciar frasseig deis dos protagonistes 
es j-xn seguir tot el dramatisme do la noveí.la 
de H. Murger "Escenes de la vida bohémia”.

EMÍ LA VOZ DE SU AMO J. 165-00

MANON de J. Massanet. Director. Pie
rre Monteux. En una gravació a Testil de 
cant de LÓpera de París. Les veus son dTm 
gran lirisme i d’un exemplar frasseig. El 
tenor Henri Legay, “Cavalier des Grieux”, 
demostra una tècnica vocal a la francesa 
^nse entrar en el “falset”. Victoria deis 
.Àngels s’ideniificà tant amb el personatge 
de la “Manon Lescaut” que fou considérât 
com el mes extraordinari paper de la seva 
vida musical.

LA VOZ DE SU AMO LALP Z86-9

GIANM SCHICCHI de G. Puccini. 
Director. Gabriele Santini. Exlraordinària 
actuació del bariion Tito Gobi i la millor ària 
“Mio bambino caro” de tots els temps can
tada per la Victòria dels Àngels.

LA VOZ DE SU AMO ASD 295

Recordi... per Catifes - Banderes
Tapisseria - Cori natges 
Moquetes - Cobreliits Grècia, 18 - Tel. 725 43 08 - Sabadell

MONTESINOS
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La música a Sabadell en flash per Rosa Ten

íscolania-Coral de Sant Agustí 
- Conjunt P. Antoni Soler.

Van oferir un concert el dia 22 
de gener a l ’Església de Sant 
Agustí de les Escoles Pies, com a
cloenda del Cicle Nadalenc.

* * *
El mateix diumenge 22 de 

gener al Conservatori de Música 
es celebrá un concert pel Duet de 
Guitarres que formen DAVID  
RUSSELL i FERRAN QUIRO- 
GA.

* * *
LA CORAL BELLES 

ARTS
Un Concert d’excepció fou el 

que presenté aquesta Coral de les 
Joventuts Musicals a La Farándu
la el 28 de gener, amb Orquestra 
de Cambra, i el concurs dels solis
tes NÚRIA CORDERAS, Sopra
no; VIRGINIA PARRAMON, 
Soprano; MONTSERRAT TOR- 
RUELLA, Contralt; JOAN CA
BERO, Tenor i JORDI RICARD, 
Baix, amb Tobra: “MAGNIFI
CAT”, de J.S. BACH, sota la Di- 
recció del jove mestre sabadellenc, 
JOSEP VILA.

* * *
ORQUESTRA SIMFÒNI- 

CA DEL VALLÈS
En organització de TAjunta- 

ment de Sabadell, l ’ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DEL VALLÈS pro- 
tagonitzá un concert la nit del 3 de 
febrer, al teatre “La Farándula”. 
Aquesta vegada, sota la Direcció 
de SALVADOR MAS, actual di
rector titular de 1’Orquestra Filar
mònica del Würterberg, i de la 
Simfónica de Limburg, (Holanda). 
Amb la direcció d’aquest gran 
music i amb el solista PERE 
SERRA al violi, -concertino de la 
nostra simfònica- els del Vallès 
donaren un dels millors concerts 
que n’hem escoltat. El programa 
estiguè format per les obres: “Ifi
genia a Aulida”, (Obertura) de 
Gluck; el Concert n- 3 per a violi i 
orquestra K. 216 de Mozart. Con
cert per a violi i orquestra, amb 
PERE SERRA corn a solista.

“COR DELS AMICS DE 
L’OPERA DE SABADELL”

Aquest Cor, que dirigeix des 
de fa un temps el jove director 
santcugatenc, JOSEP FERRÉ, res- 
pon a les necessitats de les parti- 
tures que estudia i que interpreta. 
Ha estât demostrat en las darreres 
operes i va fer un bon paper en el 
primer concert d ’aquesta nova 
etapa, fet a Castellar del Vallès, a 
TAuditori Municipal “Miquel 
Pont”, el 29 de gener.

”tot un cstil”

IVIOBLE 
DISSENT 
I  DECCiLVCK^

.S a n t C u g a t .l l  

Sabadell

E1 concert, comptà amb una 
adaptació musical del “St. Cugat 
bit Ensemble, Sintetitzadors i 
sampler, a càrrec d’Andrés Gii, 
amb FLORA PUNTOS a 
l ’ordinador i AMPARO GARCIA 
al piano.

* *
CORAL “LA INDUS

TRIAL”
Oferi el “Concert de La Can

delera”, sota la direcció de la 
Mestra MARIA CALZADA, com 
a acabament del cicle nadalenc la 
tarda del 3 de febrer a Tesglésia 
parroquial de La Purissima. A la 
segona part, la Secció Infantil “Els 
Barrufets”, donaren una mostra 
amable de can9ons de Nadal, diri- 
gits per MONTSERRAT BALDE- 
BEY i M® DEL MAR LARA.

* *
CANTEM CONTRA LA 

FAM
Un concert de col.laboració 

amb Torganització “MANS UNI-

DES”, a càrrec de les Corals 
“AL.LELUIA” de TEsglésia  
Evangèlica de Sabadell i la Coral 
Garbi, d ’Escolàpies, “PUERI 
CANTORES” de Sabadell, es ce
lebré el 29 de gener a la parròquia 
de Sant Salvador, amb un molt 
bonic programa.

“A lle lu ia”, que dirigeix el 
Mestre PERE PUIG, va fer un 
programa de espirituals i Polifo
nia. Els solistes: ISABEL M® 
PLANES, i NÚRIA PUIG, i el 
pianista XAVIER NOUVILES.

La Coral Garbi, que dirigeix la 
professera M® EUGÈNIA CAS- 
TELLVÍ i NADAL, amb l ’acom- 
panyament de DOMÈNEC COLS 
i PUIG, doné una mostra de cant 
amb obres també grans de la poli
fonia i cants populars.

* * *
“ORQUESTRA SIMFÓNI

CA DEL VALLÈS”
El 4rt. Concert del I Cicle es 

célébré al TMS “La Farándula”, la 
nit del 2 de febrer de 1989, amb un 
programa d’alta exigéncia tècnica- 
musical. Les obres: “Simfonia 
núm. 29 en La Major K. 201”, de 
Mozart; i del mateix music, el 
“Concert per a flauta i orquestra en 
Re Major K.314”, aquesta amb el 
solista flautista sabadellenc, BER
NAT CASTILLEJO, i a la segona 
part, la “Simfonia núm. 4 en Si 
Bemoll Major, Op. 60”, de Beet
hoven. Sota la direcció del Direc
tor invitât, FRANCES C LLON- 
GUERES.

* * *
La Coral “SOL-IXENT”

Infantil, i l’ORQUESTRA
INFANTIL DEL CENTRE 

D’EDUCACIÓ MUSICAL DE 
TERRASSA

L’Aula “Lluis Carreras” de 
l ’Académia Católica, al 5 de març, 
va gaudir d’un concert a càrrec 
d’aqüestes dues formacions infan- 
tils. Una sabadellenca, -la Coral 
“SOL IXENT”, (Secció Infantil) i 
1’Orquestra també infantil del 
Centre d’Educació Musical de 
Terrassa. La Coral, sota la direcció

d’una jove mestra, i directora: 
MARIONA SÁNCHEZ.

* * *
XXIII CONCERT DE 

PRIMAVERA
Festival de Música que pre

senta la professora, MARIA TE
RESA BOIX, a l'Auditori de la 
Caixa de Sabadell, en un concert a 
càrrec de tots els seus alumnes. 
Piano, violi, flauta, guitarra i cant, 
donen una visió força acurada de 
l ’esforç d’aquesta mestra. Amb les

V IT R A L E S  
E. R O IG
Especialitat en 

vidrieres emplomades, 
gravats a l'ácid i 

pantalles tipus Tiffany. 
Descompte especial als 

subscriptors de 
Quadern.

Sant Miquel 79-int. - Sabadell 
Tel. 717 38 05

Corals: Coral Gilbert, Coral de 
Cambra del Conservatori i la Co
ral Petites Cantaires, i uns frag
ments de l ’ôçera de Mozart, “LA 
FLAUTA MAGICA”, amb acom- 
panyaments al piano per la ma- 
teixa professora MARIA TERESA 
BOIX.

* * *
Mn. DOMÈNEC COLS I 

EL SEU “Vè. CONCERT 
D’ORGUE”

La tarda del 19 de març a 
TEsglésia Parroquial de Sant Fe- 
liu, l ’organista de la mateixa par
ròquia, Mn. Domènec Cols i Puig, 
va oferir el seu Vè. Concert 
d’Orgue.

Hc * *
AUDICIONS DE JOVES 

INTÈRPRETS SABADELL
1989 DE JOVENTUTS 

MUSICALS
Cal aplaudir aquesta tasca que 

porta a terme Joventuts Musicals, 
donant aixi bon pas als joves

WATI/Am'
Sala dTxposicions
Sant Pere d ’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

rartistica
COMPRAVENDA

Calaìxeres, Mobles, Uums. Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

BORRIANA, 35-37
TEL. 725 62 30 08202 SABADELL

CONTINUITAT I SERVEI

Rambla, 14 - Tel. 725 93 33 
SABADELL
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músics, futurs intèrprets dels que 
es possible que uns quans arribin 
a grans solistes. Se’ls hi donà l’o- 
portunitat d’enfrontar-se al pùblic 
i vèncer al public i vèncer l’impac- 
te d’actuar davant un auditori. Des 
de febrer fins a juny, molts diven- 
dres al vespre a l’Auditori de la 
Caixa de Sabadell es pot assistir a 
un concert ben bonic i moites ve- 
gades, amb valors que ja apunten 
a aquest futur.

BENET CASABLANCAS
Aquest jove compositor, del 

quai ja n’hem parlât en anteriors 
ocasions, cal insistir-hi per la rao 
que la seva singladura va adquirint 
cada dia més una rellevància nota
ble; i ella esdevé en una dimensió 
que cal valorar degudament.

Fou a principis d’aquest any 
que vam tenir ocasió d’assistir al 
Casai Pere Quart on va presentar-se 
el nou compact dise que la Funda- 
ció ACA li acabava de dedicar. 
Aquella presentació es feu amb una 
exposició conjunta: el pintor Agus- 
tí Puig i el poeta Josep-Ramon B ach 
aportaren les seves respectives crea- 
cions. El pintor dissenyá la carpeta 
i el poeta hi aportà un dels cinc 
textos que s’hi inclouen. Aixi, en 
aquesta presentació, visual i lectu
ra, amb el fondo musical del com
positor, resulté una original expe- 
riéncia. Tot plegat, imatges, versos 
i música conformé una trilogia ori
ginal.

Ara, Benet casablancas, ha 
esdevingut novament noticia: ha 
estrenat la seva última obra en la 
temporada de la orquesta del Lliu- 
re. Un disc on recull una selecció de 
la seva obra camerística i instru
mental.

Casablancas segueix sent pre
sent en altres projeccions no ja en 
aquest nostre émbit local; ho és a la 
ciutat comtal i es projecta intema- 
cionalment. L’obra, i el bon fer, 
d’aquest compositor s’esté impo
sant seriosament i d’ell n’haurem 
de parlar, feliçment, en altres avi- 
nenteses.

Benet Casablancas és professor 
de contrapunt i anélisi musical i cap 
del Departament de Matèries Teô- 
riques del Consevatori Professio
nal de Música de B adalona i de 
l’Escola de Música de Barcelona.

Al pas dels dies per Joan David

A. RAVENTOS 
(Académia de Belles Arts)

Aquesta polifacética artista, 
Maria Assumpció Raventós, ens 
ha présentât una mostra com- 
plerta del seu art, que esfona- 
menta amb un bagatge solid 
d’ofici. Un orici que abarca la 
pintura, el gravai i la tapisseria.

Colors i volums crean una 
perfecta harmonía en tota la seva 
obra que ha pogut exhibir amb 
autoritat per tota la geografia de 
casa i de fora.

Des de la casa de Lavem, 
l’Alt Penedès, aquesta artista 
capta la gamma del paisatge 
estés fins les serres montserrati- 
nes i sap transmetre les seves 
múltiples sensacions en cadas- 
cuna de les seves peces, admira- 
des i admirables.

FRANCESCA PLASA, 
a Gisbert-Art

Amb motiu de la clausura de 
r  exposició que aquesta pintora 
ha presentai, la direcció de la 
galeria i la propia artista van 
oferir un vemissatge el passai 
dia 30 de març, en el qual va 
assistir un selecte pùblic que 
pogué testimoniar els càlids 
elogis a aquesta artista queja ha 
establert una periodicitat en 
aquesta galeria de la Rambla.

Francesca Plasa és una pin
tora sensible, molt personalissi
ma en la seva obra, que ha sabut 
mantenir una linia tradicional 
que configura una obra que re
alment és un “auténtic festival 
pels ulls”.

En el transcurs d ’ aquesta vet- 
llada es van sortejar, entre els 
assistents, alguns dibuixos i pin
tares de l’artista. Tot resulté una 
festa distingida i agradable.

TERESA GILI, 
a Galeria Rovira

Aquesta delicada artista ens 
ha ofert en aquesta mostra una 
obra molt reexida: paisatges i 
bodegons han prédominât en 
ella. I és bo de resaltar la seva 
factura que evidencia una nota
ble avançada en el seu bon fer. A 
més delà seva innata sensibili- 
tal, Gili ha aportat una nova 
dicció, més poética, més oníri
ca, sobretot en alguns dels sens 
paisatges. Sap harmonitzar una 
gamma de colors amb una força 
expressiva que resalta en les 
teles. La composició hi és amb 
una conjunció obvia.

Malauradament en aquesta 
breu crònica hi hem de destacar 
una noticia que ens ha colpii 
profundament; la mort acciden
tai del seu fill, Caries, que esla
va fent el serve! militar a Valla
dolid. Això, tristement ha endo- 
lat aquests dies. En aquests do
lorosos moments que travessa 
la familia, el nostre conhort, 
sentit molt intimament, voldria 
paliar aquest dolor. Estern, ara i 
sempre, al seu costai, compar- 
tint ara el seu trastom com sem
pre ho hem estât en compartir 
els sens éxits artístics.

JOSEP BERRUEZO 
a Negre-Art

Pintor realista que empra 
l’aquarel.la amb una gran plas- 
ticitat. Temes senzills, però, que 
contenen una intensitat i sobrie- 
tat que per la seva mateixa sim- 
plicitat tenen una gran força sug
gestiva.

També usa Foli sobre paper; 
en ambdós técniques Bemiezo 
sap Huir la seva destresa i per 
damunt de tot una gran sensibi-

litat.
Una mostra que té un encant 

que captiva per la seva dicció 
plàstica personalissima. Racons 
casolans, quotidians però insò- 
lits a la vegada. Llums projecta- 
des des de rinestres a espais 
oberts, exteriors, o bé per llums 
internes; parets encrostades, en- 
rajolats, esquerdes... i tot respi
ra un atractiu plausible.

JORDI MIR, a Negre-Art
Un dibuixant que posseix 

una pacient habilitai i un bon fer 
acurat que es fa evident en ca- 
dascuna de les seves obres.

La temàtica que aquest di
buixant ens ofereix gira sobre 
fruités, flors i plantes, paisatges 
muntanyencs i objectes domés- 
tics corn olles, cassoles i càntirs 
que composa amb una cura 
aséptica, i amb punts mimétrics; 
i a cada obra normalment hi ha 
una referéncia cromàtica, un 
testimoni de color que resalta en 
el conjunt del dibuix.

Una bona col.lecció que fa 
de molt bon veure.

DUARTE, a Intel.lecte-Art
Pintor realista. Exposa 

aquarel.la i oli.
Artista argenti afincat a Ca- 

daqués des d’on ha sabut captar 
la lluminositat mediterrània. Ell, 
però, ha begut directament la 
tradició aquarel.lista anglesa que 
es fa palesa en la seva obra.

Presenta quadres de gran for
mat; immensitat de mar amb la 
barca com a element centrai,

vital, del quadre lluminós; 
una Hum matisada que no cega 
ni enlluema. Temes mariners 
que sap caaptar amb uns piante-

^ f íá á ü o ^ ^ o J U L ,

VISITEU ELS SECTORS DE 
GAMMA BLANCA 
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jaments de primers termes que 
son els protagonistes cabdals de 
cada obra.

Son aigues manses, planxa- 
des, com diria Pia; plàcides. Tot 
és plàcid, agradable, en l’obra 
d’aquest artista que per primera 
vegada s’ha presen-tat a Saba- 
dell.

M USEU D ’ART
de Sabadell (Espai83) 

RAM IRO FERNÁNDEZ  
SAUS

La pintura actual de femàn- 
dez és obertament una pintura 
de recerca; l’home, és a dir l’ar
tista, expressa francament els 
seus drets i nosaltres no podem 
fer altra cosa que estimar-los 
com a fets irreductibles. En la 
seva obra actual bé hi podem 
trobar una sintesi d’altura, l’ar
tista, en aquest cas se’ns ofereix 
amb una gran facultat imagina
tiva en exteriorització plàstica, 
queadquireix unes dimensions 
de franca creativitat, ímpetu 
apassionant, amb una gran pre- 
ocupació pels efectes llumínics 
i ritmes intensos definidors de 
tot pintor nat.

NEG RE Sala d ’Art
FREDERIC OLLER i 

SILERA
011er ha seguit un carni que 

estabilitza una tradició i en rejo- 
veneix en determinats temps més 
que formes d’equilibri de co
lors, cosa que valora la seriosi- 
tat i la responsabilitat d’un tre- 
ball conscient amb el qual con- 
segueix una situado remarca
ble. El color illumina i irradia 
una força expressiva que ager
mana la decorado al fons bàsic 
del dibuix que la sosté. El résul
tat d’aquesta unió forma um 
complex tot unitat.

La visió de conjunt s’afian- 
ça a un cert barroquisme, així en 
les pintares depaisatge -(St. Cu- 
gat del Vallès), com en els arran- 
jaments de flors. En conjunt, és 
obra que posseeix seny i ritme i 
per damunt de tot una perfecta 
entesa en la transcripció.

Frederic Oiler bé es mereix 
l’elogi; no sempre es fa possible 
de preferir desbocar-se per 
camins més agosarats; l’obra, 
corn tota obra conscient, s’esta
bilitza i esdevé més i més cons
tructiva i en lògica més factible 
de provocar r  interés de 1’espec
tador.

LUÍS BERNEJO  
a Gabarró-Art

Pintor aquarel.lista, format 
a l’Escola de Belles Arts de San 
Femando, exposà, per primera 
vegada, a Sabadell, i en aquesta 
mateixa sala el mes d’abril de 
l’any passât; en el catáleg s’hi 
feia constar que conseguí a Nova 
York el premi a 1 ’ artista de 1 ’ any 
1983.

Novament veiem la seva 
obra, magnífica i eloqüent. Les 
dificultáis, majorment així que 
es tracta d’expressar-se en inte
riors i amb representacions fi
guratives, són sempre en grau 
superior.

L’obra reviu una forma tra
dicional pictórica en constant 
evolució i amb un transport amb 
devenir poétic. Dibuixant ágil i 
segur, pintor que com a home, 
és a dir quant a persona, desco- 
nec, però l’obra ja és suficient 
per revelar-nos-en la personali
tà!.

En contemplar la seva obra 
prenen lloc preeminent unes 
qualitats objectives a les qual 
l’artista n’estimula els actes: 
Bellesa, bondat del tema i veri
tà! d’imatges, així soles com en 
veritable comunicació. En re- 
sum, obres pictóriques forma- 
des en una unitat subjectiva feta, 
com digué un poeta: cam i sang 
enia imaginació de l’artista.

M IQ UEL M AS  

a Intel.Iecte-Art
L’obra de Miquel Mas per- 

sisteix en profunditzar visions 
amb les quais els collatges pre
nen la part més important de 
l’obra; personalment jo estimo 
els collatges justament perqué 
«n determinats moments m’he

VIATGES CODINA, S.A.
Sant Quirze, 11- - Tel. 725 62 99 

SABADELL Crup A Titol 412

sentit abocat a la seva execució 
amb més o meny s encert i séduit 
sempre per la seva valor cons- 
cientment decorativa, que dit si- 
gui en verità!, a tothora imposa 
dels seus drets. En élis hi veiem 
presents solucions fresques i 
atraients; són valors de compo- 
siciô que sense mal fer la matè
ria, es realitzen amb un tant per 
cent d’artesania que en cap mo
ment desfà la personalità! vigo
rosa de l’artifex.

Rambla de Sabadell, 82 
Tel. 726 57 85 

SABADELL

Dibuix seré, constmït, dinà- 
mic i reflexiu que juga eloqüent- 
ment, concentrant-se amb una 
autonomia plàstica i recolzant- 
se en l’alegria del color. En fi, 
obra no fácil d’aconseguir l’e- 
quilibri del conjunt i sí millor 
d’estabilitzar-la.

Publicacions
R ec o r d s i v iv é n c ie s  

p er so n a ls  d e la  g u erra  
c iv il e sp a n y o la

(1 9 3 6 -1 9 3 9 )
Salvador Codina i Fatjó ha 

memoritzat els seus records i les 
seves vivéncies en aquest Ilibret 
que té unes 90 págines en les 
quais s’hireflecteixenfets i anéc- 
dotes d’aquell période.

L’autor no ha prêtés fer cap 
obra literària, com bé ho diu ell 
mateix. De fet, però, és una lec
tura amena, com si ens l’expli
qués l’autor amb viva veu.

Salvador Codina 
ha fet aquest llibret 
dedica! als seus fills i 
néts in ’hafetunacur- 
ta i limitada tirada que 
ha obsequia! als fami
liars i als amies. Entre 
aquests ens hi comp- 
tem nosaltres i amb el 
llibret a la má i des-

prés d’haver-lo llegit amb afec
te, ens plau agrair-li que hagi 
publica! aquest recull de records 
i vivéncies “que tenia en les gol- 
fes de la memòria i emmagatze- 
mats en la seva deméncia senil’’, 
com ens diu enei pòrtic.

PLIEGO
DE MURMURIOS
Aquesta publicació -plec de 

poesia i pensaments- amb motiu 
d’haver arriba! al número 100 
ha estrena! nou format: dos fulls, 
tamany foli.

Tal com diu T editorial és la 
presentació la que canvia i es 
respectará la seva periodicità! 
trimestral.

Arribar al núm. 100 en una 
publicació poètica resulta una 
fita difícil d’aconseguir. I tant o 
més quan no es compta ni amb 
subvencions ni subscriptors. Ai
xí ho exposa el propi editor, 
Juan Luis Pía Benito, a qui cal 
admirar aquesta seva abnegada 
vocació. I felicitar-lo per aques
ta fita centenària.

La publicació és amb llen- 
gua castellana.

M UÉS UÁ TH i 
SABADELL

COMPRA-VENDA
Monedes de tots els països, 
époques i metalls.

Pagament en efectiu a preus 
máxims, segons qualitats.

Especialitat en subhastes 
públiques i per correu.

Enviem catálegs d'oferta a qui 
ens ho sol.licit.

Carrer Sant Jaume, 4 
Tel. 725 85 16 
08201 SABADELL
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arts gràfiques 

disseny gràfic

• fotocomposició

• servei de fìlmació 
d'alta resolució.
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■
 IILUNS, 17 d'abril

Biblioteca de la Caixa de Sabadell 
Carrer d'En Font, 1-2S 

De 10 a 2 del mati
l >  4 a 9 de la tarda. Del 17 al 25 d'abril 
EXPOSICIÓ MERCÈ LLIMONA 
IL.LU5TRACION5 DE LllBRES INFANTILS 
CoUaboració de la Diputadd de Barcelona

I
IÜMENGE, 23 d'abril
Amteatre

de ta Caixa de Sabadell 
A les 12 del migdia

REPRESENTACIÔ DE "CONTES DE CORDÒ" 
per Teatre de Cordò 

Col.laboradó de 'Rialles" de Sabadell

I
ISSABTE, 22 d'abril
lardins de la Caixa de Sabadell 
De 10 a 2 del mafí / Ele 5 a 8,30 de la tarda 
EIRA DE LLIBRES I FLORS 

Col.iaboradd de Llibreries i Entitats Culturáis 
jardinería: Original Decor 

A les 6 de la tarda
AUDICIÓ DE SARDANES PER LA COBLA "JOVENÍVOLA" DE SABADELL 
Col.laboració de “Sabadell Sardanista"

■ IJOUS, 27 d'abril
Saló de-la Caixa de Sabadell 
Carrer de Crácia, I ?
A les 7,30 de la taró

CONFERENCE. DE FA8IÀ ESTAFÉ, 
Professoi EtnétU de b  Universibl de Barcelona,;

"CATAIDNYA, MIl.lENl SECON"

OBRA SOCIAL
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Semblança d'Antoni Farrés

Eren eis dinosauris llangardaixos terribles?

Les guerres púniques

Ars longa, vita brevis 

Dalí cineasta
Xavier Cugat, l'etern "showman"



"A la meva mida"
Mana Bosch. 35 anys, biôloga, casada, 

amb dos filis.
“ El meu Programa Personal de Pensió té 

una flexibilitat total per ais ingresaos. Jo deci- 
deixo a final d'any la quantitaf que desitjo in
vertir. Un Programa que m’ofereix els avantat- 
ges fiscals que permet la Llei i que, a més, 
protegeix els meus fills davant de qualsevol 
imprevist que pugui esdevenir-me,

Grácies al Banc de Sabadell he aconse- 
guit un pía de jubilació a la meva mida".

Ara Vosté també pot fer-se un Programa 
Personal de Pensió a la seva mida, en funció 
de les seves necessitats i possibilitats. Podrá 
fixar la quantitat que desitgi invertir cada any 
i determinar el grau de disponibilitat que vui- 
gui donar els seus estalvis. Beneficiar-se 
quant a deducció i desgravació d impostes 
(1) I obtenir una bona rendibilitat, Escollir el 
nivell de seguretat que vulgui oferir els seus,
I tot aixó, podrá fer-ho amb I ajud i l'assesso- 
rament d'un professional.

Si vol un pía de jubilació a la seva mida 
vingui a veure’ns o truqui’ns de franc al telé- 
fon 900 323 323. Junts estudiarem un pia a 
la seva mida, el que millor s'ajusti a la seva 
situació personal.

(1) Sempre que es compleixin els requisits establerts per 
Reial Decret número 1.307/1988 de 30 de setembre

Un gran Programa 
al seu servei.

BANC DE SABADELL
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Pórtic

omés ens falta un 
curt tram per arri
bar a les tradicio- 
nals vacances es- 
tiuenques. Molts 
ja tenen les male- 
tes a punt per pas- 

sejar-les pels fulls del programes 
atractius que totes les agéncies de 
viatges ens ofereixen amb reclams 
temptadors. Paisatges exotics, tropi
cals o tipies que ens mostren totes les 
meravelles d'aquest món. No hi fal
ta, de tant en tant, suggestives fèmi- 
nes, brunes elles, prenent el sol a la 
platja en un marc de palmeres o para
sols...

Entre tantes propostes a escollir 
no podem pas oblidar les d'aquells 
que no agafan maletes ni bosses de 
viatges, ni tan sols un mocador de fer 
farcell. Es quedaran a casa, en un 
veil balanci, o una cadira de boga, 
amb un llibre a la mà, o bé escoltan 
música o, simplement, badocant... 
D'altres, faran corn aquell que va dir 
que el millor viatge el feia entom de 
la seva cambra... En fi, les vacances 
les tenim a l'abast de la mà i tothom 
procurará passar-les a la seva mane
ra, que és la millor forma.

Hem deixat enrera l'europeïsme: 
un cinquanta per cent ho ha fet, aixo 
d'anar a votar; la resta ho ha déclinât. 
Tothom té el seu dret. I el seu deure, 
és ciar.

A Paris s'ha célébrât festivament 
el centenar! de la Torre Eiffel.

Aqui hem pogut admirar el "Mi- 
llenum", l'art religiös que ha atreso-

rat el pais al llarg del miler d'anys. 
Sobre el M illenari de Catalunya es 
prepara un número extraordinari de 
QUADERN que sortirà a principis 
d'octubre vinent. Corn també es 
preparen noves innovacions en el 
número normal d'octubre.

Hem viscut el Dia Mundial de la 
Música i la ciutat se n'ha omplenat, 
donant una nova festiva a l'ambient.

Hem tingut la nit tronera de Sant 
Joan, perqué sant Joan segueix sent a 
I'estiu, encara que no sigui festa. I 
aquest mateix dia s'ha col.locat a 
l'església de la Purissima de Saba
dell una còpia lliure d'una "Purissi
ma" murillesca deguda a Roldàn, 
cedida en dipòsit per la nostra Fun
dado.

Hem començat parlant de vacan
ces i QUADERN també en farà.

Que aquest parèntesi ens serveixi 
a tots de descans, de goig i de profit.

□
EN AQUEST NÚMERO S’INCLOU EL SUPLEMENT "QUA-CÒMIC 21"
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Semblança

d-Antoni Far rés i Sab ater
per Joan Cusco i Aymamí Fotos de Pere Monistrol

/ \ v u i  tenim un invitât d’excepció en 
aquesta galeria.

Antoni Farrés ha estât el primer alcal
de democrátic de la ciutat de Sabadell. 
Això comen;ava ara ha fet deu anys: el 3 
d’abril del 1979.

Eli és militant del Partit Socialista Uni- 
ficat de Catalunya (Organització política 
catalana fundada el 22 de juliol de 1937 a 
partir de la fusió del Partit Comunista de 
Catalunya i la Federado Catalana del 
PSOE...) Cal recordar que en fou elegit 
secretar! general el sabadellenc Josep 
Moix (1949), qui n’ocupà després la pre- 
sidència.

Antoni Earrés prové d’una familia be- 
nestant, dretana i burgesa. EU, però, optà 
pel carni esquerrà. Esdevingué un contes
tatari, un opositor davant de tota aquella 
manera de viure i de fer que estábil i con- 
figurà els decennis del franquisme.

Allò que es diu que als vint anys s’és 
revolucionan, ell, evidentment ho fou. Ell 
fugí d’una posició dretana familiar; i seria 
interessant que ell mateix ens expliqués 
com s’anà formant aquella inclinació.

-Ens la vols contar, senyor alcalde?
-Als 17 anys i mentre feia preuniversi

tari, vaig participar en un seminari sobre 
l’enciclica “Pacem in Terris”; aquest va ser 
el fet desencadenant de la meva presa de 
consciència. Això, junt amb l’entrada a la 
Universität i les incipients Unites per acon
seguir el sindicar democrátic d’estudiants, 
van ser els fets que van condicionar-me.

-Vas entrar en un période de conflicti- 
vitat social i vas posar-te al mig per defen- 
sar, corn advocar, els obrers i en contra de 
la patronal. Fou aleshores quan vas creure 
que podries esdevenir un líder de les cau
ses reivindicatives del proletariat?

-No, després de fer el segon curs de 
Dret, vaig entrar a treballar a Unitat Her
mética i vaig entrar en contacte amb el 
món del treball; fins i tot en aquella època 
vaig deixar d’estudiar i em vaig incorpo
rar a la lluita contra el sindicar vertical; 
vaig ser un dels qui vam participar a les 
primeres reunions de CC.OO. i en aquells 
moments no em plantejava ni tan sols 
acabar els meus estudis de Dret.

De fet, vaig quedar sorprès de molts 
dels arguments que intentaven donar-se 
per evitar l’existència de sindicats lliures i 
això, junt amb el fet que em detinguessin, 
va acabar de fer-me prendre consciència de 
la situado política. No va ser fins més tard 
que vaig acabar els estudis i vaig comen-

çar a exercir com a adv-Dca:, lôgicament, al 
serve! deis treballadors . deis qui detenien 
per raons politiques i sindicáis. Era una 
conseqüència lògica de les meves expe- 
riències d’aleshores.

-Havies somniat ser l’autcdtat màxima 
de la ciutat?

-M’han comentat que en ulguna ocasió 
havia dit alguna cosa en aquest sentit. La 
veritat, però, és que o no ho recordo, 
encara que en els darrers temps i ja en 
plena transido democràtica i amb l’aspira- 
ció d’aconseguir ajuntaments democrátics.

vaig anar-me trobant entremig d’una diná
mica que m’hi portava. I era a causa de la 
peculiar situació de ser una especie de pont 
entre aquells sabadellencs de tota la vida 
amb qui mantenia les relacions per familia 
i educació i aquells nous sabadellencs que 
havia conegut a la fábrica i que havia de- 
fensat davant la Magistratura de Treball i 
del Tribunal d’Ordre Púalic.

-Qui pensa que tu vas Iluitar contra els 
“amos” i, mira per on, has esdevingu: tu 
l”’amo” de tota la ciuiut... Amb una auto- 
ritat quasi absoluta. Qué vas sentir quan el
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poblé, amb decisió democràtica, et va ele
gir el seu Alcalde?

-Bé, aixó que dieu de ser r ”amo”, no 
ho cree pas. L’òrgan sobirà de l’Ajunta- 
ment és el Pie. Jo no en tine pas conscièn- 
cia, de ser l’amo, ni vull tenir-la. De tota 
manera, en el moment de l’elecció, no vaig 
sentir cap cosa especial, no crec que fos 
plenament conscient de la responsabilitat 
que em queia a sobre. Era, simplement, 
una conseqiiència, jo diria que gairebé 
“lògica”, que culminava tot un procès an
terior.

Ha estât després, quan algunes vega- 
des, aclaparat per algún problema, pujo 
dalt del Parc de Catalunya, des d’aquell 
punt des del qual es veu gairebé tota la 
ciutat, i m’assec, faig la cigarreta i em 
miro la ciutat, que tinc plena conscièneia 
que tinc una quota de responsabilitat im
portant sobre 190.000 persones i aixô és 
molta gent. De vegades un té un sentiment 
contradictori, entre el temor i la responsa
bilitat.

-Sabadell aleshores era una ciutat que 
havia recobrat una llibertat democràtica 
després d’un période de quarant anys de 
règim dictatorial. Corn era la ciutat que tu 
rebies d’”herència”7... Descriu-la, si et 
plau, segons la teva óptica.

-Era fonamentalment una ciutat deses
tructurada. Dins de Sabadell coexistien 
moites ciutats; la del centre, la dels barris, 
i en molts casos la de cada barri. A part 
dels déficits en infrastructures bàsiques 
(asfalt. Hums, escoles...) el repte era si 
d’aquest conjunt era possible fer-ne una 
única ciutat i que tots ens la sentissim 
nostra. Crec que hem avançât en aquest 
carni.

El segon problema era evitar caure en 
la tentado de mirar enrera i de demostrar 
que aixô o allò s’havia fet malament. Amb 
aixô si que vaig ser taxatiu. Calia, tal com 
diu el Raimon, prendre una postura “Iluny 
de records inûtils i de velles passions”.

-Ara hem arribat al desè ani versar! ; 
“Sabadell 10. Punt i seguit”, tal com resa 
l’eslògan que ha llençat el mateix munici
pi. Partim del punt. Mirem enrera. Fem un 
balanç. Millor dit, fes-lo tu des de la teva 
privilegiada talaia. Perqué tu has viscut 
intensament i piena aquesta década; has 
recorregut pas a pas, pam a pam, aquesta 
llarga i densa singladura de deu anys. 
Exposa’l, si et plau.

-Bé, el primer ha estât consolidar la 
nova situació democràtica, aconseguir 
l’Estatut, superar “23 Efes” i d’altres co
ses per restii; després, avançar en aquesta 
tasca d’integració de la ciutat. Jo crec que 
fisicament Them transformada, perqué fos 
possible aquest nou marc de convivéncia; 
en aquest punt jo vull destacar el treball de

persones com el Manel Larrosa i el Fran
cisco Morales, i ara la M. Dolors Calvet. 
Dotar d’equipaments bàsics -escolars, sa- 
nitaris-, començar la xarxa de centres ci
vics i, finalment, fer front a una dura crisi 
econòmica que jo crec que ha tingut una 
forta incidéncia sobre restructura econò
mica de la ciutat, la seva configurado i fer 
possible que Sabadell aspiri a esdevenir la 
segona ciutat de Catalunya i que sigui una 
obligada referéncia dins d’aquest sistema 
de ciutats mitjanes que articulen el nostre 
Pais, es a dir, Catalunya, i li donen cohe- 
sió.

-Sabadell ofereix una paradoxa, com tu 
mateix has repetit manta vegada: Les elec- 
cions municipals de la ciutat tenen la ma- 
joria psuquista; les eleccions nacionals les 
guanya el PSOE i les autonómiques CIU, 
o el pujolisme. Ara bé, enmig d’aquest 
triangle tu acapares un relien important. 
Sabadell t’accepta com alcalde i com a 
persona que la representes, la menes i la 
vius com el qui més. Aixi se’t valora i 
estima. Hi ha alguns sectors, naturalment, 
que et critiquen la teva militáncia. Aixó tu 
ho saps bé prou; ara bé, no has pensât mai 
canviar de partit?... Si es que arribessis a 
canviar, aquell tripartidisme es convertiria 
en bipartidisme... Aixô t’ho hauran dit més 
d’una vegada...

-Si, m’ho han dit. La gent, no obstant, 
¿canvia de pensament quan canvia de par
tit? Si és aixô, si que son volubles!

Jo, algunes vegades he dit que sóc del 
Partit Socialista Unificat de Sabadell -en 
broma, naturalment-, però expressa un 
principi bàsic que crec que tinc molt clan 
quan hi ha contradiccions entre 1’interés 
del Partit i 1’interés de la ciutat, sempre he 
resolt a favor dels interessos de ciutat; i

aixô ho sabia el Guti i ho sap ara en Ra
fael Ribo. Qué vol dir governar “en comu
nista” o governar “en socialista” o...? El 
dia que l’Alcaldia de Sabadell arribés a 
estar ocupada per una persona condiciona
da per la disciplina de partit, aquell dia 
Sabadell haurà perdut. Jo crec que la mili
táncia el que fa es donar elements d’anàli
si i de reflexió a les persones i que és obvi 
que aixô ajuda a conformar el tipus de 
solució enfront d’un problema, però a mi, 
i per ternes de Sabadell, no hi ha hagut 
secretar! general ni d’organitzaciô que 
m’hagi donat mai ordres i si un dia passés, 
l’endemà jo no seria l’alcalde.

-Sabadell té prop de 190 mil habitants, 
la quai cosa genera una diversitat i com- 
plexitat de problèmes de tota mena. Fa uns 
anys vas dir que “Sabadell era una ciutat 
per a treballar-hi, però no per a viure-hi. 
Després va ser difícil fins i tot treballar-hi, 
ara estem -tots- refent la ciutat per poder- 
hi treballar i viure dignament...” Ara, pots 
destacar els principals problèmes amb els 
quais t’has hagut d’afrontar?

-Els que ja he dit, d’integració en una 
sola ciutat, fer front a la crisi econòmica, 
crear infrastructures bàsiques i en aquests 
moments els problèmes de la insuficiéneia 
del terme municipal -cal recordar que Te
rrassa, per exemple, té aproximadament el 
doble de quilômetres quadrats- i la modi- 
ficació del model de ciutat.

Vull explicar-ho una mica: en el reajus- 
tament fisic de la ciutat, les industries es 
desplacen cap a la periféria, aquell aigua- 
barreig de cases i fàbriques avui ja no és 
possible, O cada vegada ho será menys; la 
qualitat de vida i la nécessitât de respectar 
el medi ambient, cada vegada ho fan més 
difícil. La insuficiéneia determe fa que els 
grans poligons industrials estiguin en els 
termes municipals dels pobles i ciutats 
veins; llavors el repte és: Sabadell ciutat 
dormitori?, jo crec que seria un mal nego- 
ci; cal redefinir el model de ciutat i en 
aquests moments i de manera absoluta- 
ment conscient estem intentant afavorir el 
pes del sector terciari dins de la ciutat i no 
perqué renunciem a la nostra tradició in
dustrial, sinó per la dificultat abans esmen- 
tada i la necessitai, en un moment que les 
crisis són fonamentalment industrials, de 
diversificar el rise, tal com diuen en termes 
bancaris. D’aquí, el sentit i la lògica de 
plantejaments com els de l’Eix Macià, el 
reforçament de restructura comercial, la 
consecució de noves escoles universitáries, 
etc.

El passai 30 d’abril s’inauguré oficial- 
ment el Casal Pere Quart, edifici que aple
ga molta història contemporània sabade- 
llenca. S’ha oberi una exposició molt inté
ressant i il.lustrativa amb la qual el ciuta-
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dà pot contemplar i seguir aquesta ciutat 
que s’ha anat transformant en el decurs 
d’aquests deu any s d’ajuntament democrà- 
tic. Fins aquí un punt transcendent. Ara, 
punt i seguit: El Sabadell del futur. En 
aquesta ocasió l’alcalde va fer un diseurs 
en eJ quai glossa molts dels aspectes que 
han conformât aquest decenni democràtic. 
Després d’unes fortes crisis economiques 
s’ha entrât en una altra dinàmica. Tothom 
(?) treballa; no queda cap pam lliure per 
edificar-hi... El sòl s’està transformant; el 
ram de la construcció treballa al cent per 
cent. La ciutat que abans es preocupava 
“pel teler i la fusada” ara ha entrât plena- 
ment a una diversificació econòmica i 
industrial créant un microcosmos fabril 
que abarca la tecnologia, tècnica i científi
ca, informàtica, disseny téxtil...” i ja po- 
dem anunciar que en els propers dies es 
constituirá una fundació mitjançant la qual 
Sabadell disposará d’un instrumental de 
diagnosi d’avantguarda: la ressonància 
nuclear magnètica... I bé, tota aquesta gran 
dinàmica que s’ha anat générant al decurs 
d’aquests últims temps ha estât com a ré
sultat d’un treball d’equip municipal, corn 
el mateix alcalde ha dit: “Els èxits que 
hàgim pogut tenir són de tots”.

Tots els partits politics que composen 
Tactual consistori -amb més o menys opo- 
sició- han contribuït, dones, a aquest pro
grès dinàmic de la ciutat. Tothom con
tent...

-Pel que duem dit es desprén un balan; 
positiu en aquesta teva investidura, la qual 
podrás continuar fins quan tu decideixis... 
“Tenim alcalde Farrès per anys”, es co
menta arreu, i no pas a eau d’orella... Tu 
ho saps bé prou. Horn es pregunta si des
prés d’aquesta experièneia davant de TA- 
juntament iniciarás una carrera política. 
Se’t reconeix que tens facultats -”bec 
d’or”, conferenciant àgil i brillant, amb 
una visió de llarga distància, amb un caris
ma indiscutible...- per prétendre assolir 
càrrecs rellevants dins del camp politic 
català. T’has plantejat aquesta qüestió, 
senyor alcalde?

-D’una manera molt difosa. Em consi
dero força treballador, però necessito una 
compensació per mantenir el meu ritme de 
treball: la de poder establir amb relativa 
immediatesa una relació de causa-efecte. 
M’explico: que el période entre la presa de 
decisions i el résultat d’aqüestes decisions 
sigui curt, que pugui veure el résultat del 
treball. En el món parlamentari, això és 
molt difícil. D’altra banda, si faig la feina 
d’alcalde de Sabadell, és perqué em sento 
molt “meva” la ciutat, no pas per fer ca
rrera política. No ho sé, ja ho veurem... jo 
encara sóc dels que em pregunto qué faré 
quan seré gran, a pesar que un ja comen;a
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a ser bastant “cairossa”.
-Antoni Llonch fou Talcalde del “Saba

dell dels cent mil habitants”. I no hem de 
fugir massa enllà... Antoni Farrès, a més 
d’al tres medalles que se li podrien penjar, 
aspira a doblar el cent per cent aquella 
xifra. “Sabadell dels dos cents mil habi
tants”. Bufa! i com es multiplica la cosa. 
Arribar a èsser la segona ciutat més popu
losa del país, té alguns avantatges per als 
propis ciutadans?...

-Pel sol fet del nombre d’habitants, no. 
Si la ciutat és articulada, creu en si matei- 
xa, té uns objectius, llavors si. Jo crec, tal 
com deia abans, que hem de proposar-nos 
com a fita col.lectiva ser la segona ciutat de 
Catalunya, però en el sentit que abans 
explicava: en funció d’ajudar a articular el 
conjunt del País.

-L’any 1981 va celebrar-se a Can Bo- 
rràs el “Sabadell proposa” i en aquella 
ocasió les teves deelaracions publiques 
eran d’una realitat paurosa, hi havia massa 
motius per sentir-se pesimista. Han passât 
uns anys i aquella impressió ha canviat. En 
aquella mateixa ocasió el senyor Areilza, 
que va presidir la inauguració, ens va esta- 
rrufar a tots dient-nos que “nosaltres érem 
Europa”... Aleshores es pretenia un objec- 
tiu final: una ciutat amb condicions i equi
librada. Com valores i compares aquelles 
circumstáncies amb les actuals?

-Tal com he anat explicant, ha plogut 
molt; durant aquests deu anys, han passât 
moites coses, el País ha canviat, ens hem 
incorporât a la comunità! econòmica euro
pea... Llavors el repte era sortir de la crisi, 
ara és incorporar-nos de manera efectiva a 
aquesta proposta europea i això vol dir no 
perdre el tren de les noves tecnologies, el 
de la investigació. el de la formació i tenir 
una visió més universal; no sé, són altres 
circumstáncies.

-Amb quin eslogan t’agradaría que et 
recordessin els teus ciutadans el dia de 
demá?

-Com un sabadellenc que va treballar 
per fer possible que tots ens en sentíssim.

-Podríes contar-nos algunes anécdotes 
que haurás viscut en el decurs d’aquests 
deu anys d’alcaldía?

-Només una i molt recent: fa pocs dies 
un conegut personatge de la cultura catala
na va estar durant més de mitja hora con
versant amb mi i tractant-me com a Alcal
de de Terrassa. No vaig gosar fer-li avinent 
la seva confusió; de fet, com a President 
del Conseil Comarcal, també m’interessen 
i em preocupen els problèmes de Terrassa, 
però la situació, cal reconèixer-ho, era 
xocant...

□

Perfil
Escardalenc.
Camallarg.
Es difícil atrapar-lo...
(Ni per nassos...)
Tena?.
Empiric.
Pragmatic.
Encara que Sabadell és molt gran 
ell el té a la butxaca...
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Tics des de la plaça Sant Roc...
per Xèspir

r \n to n i  Fanés seria incapaç de sotmetre’s a una cimrgia estètica, però en canvi 
està transformant Sabadell fins al punt que els nostres avis no el coneixerien...

Alguns dels sens consellers pateixen torticolis de tant admirar-lo...

*

Ja en la seva creixença era fácil predir que aquell noi anibaria molt amunt...

*

Les portes de la Casa Gran ja es van fer a la seva mida...

*

Té un avantatge: pot mirar-se les coses des de dalt...

*

No és veritat que amb quatre braçades s’arriba a Menorca a estiuejar...

*

No és veritat que Antonio Díaz Miguel l’hagi selecciona! per al proper 
campionat europeu de bàsquet...

*

Algunes militants psuquistes “plenetes” li demanen el règim dietètic que segueix...

*

No sabem si és cert o no allò que es diu que Antoni Fanés té tanta set que es 
beuria tota l’aigua de CASSA...

*

No és veritat que hagi firmat la compra d’un tros de la Gran Muralla de Xina...

*

Un projecte municipal a estudiar és que la Bassa de Sant Oleguer desemboqui 
fluvialment al Meditenà...

La decisiô de la co-capitalitat vallesana entre Sabadell i Tenassa, se la faran 
els dos alcaldes a “pareils o senassos”...

Es diu que no ha autoritzat el seu conseller de cultura, l’Isidre Creus, perqué 
ingressi com a solista a la coral de l’Acadèmia de Belles Arts...

En canvi li permet que a la cuina de casa seva “tingui la paella pel mànec’

V IA T G E S  C O D IN A ,  S .A .
Sant Quirze, 11 - Tel. 725 62 99

SABADELL Grup A Titol 412

Professionals 
de la publicitat 
I el màrketing 
al serve! 
de les empreses, 
els comerços 
I les institucions 
de Sabadell

G & A
Grau Associais 

ggeO B og

C/ d e  la Creueta, 65.
Tel. 727 37 86. Fax. 674 20 24. 

08202 Sabadell.
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Miquel Carreras treu el nas a Madrid
per Pere Roca i Garriga

N.o era, Miquel Carreras, home que 
mostrés gust pel desplaçament fisic, pels 
viatges ni per cap mena d’aventura conne- 
xa amb l’activitat itinerant. De fet, i si des- 
comptem sortides ocasionáis -i no sempre 
voluntaries-, la seva vida transcorregué in- 
tegrament a Sabadell i pels sens encon- 
toms més immédiats. Voldria ara glossar 
aquest fet que, tot i no ser transcendental, 
pot servir, tanmateix, per il.lustrar-nos 
sobre el tarannà d’aquest personatge emi
nent, sempre recordat.

Un réduit àmbit vivencial
Es pot dir que amb el Vallès -o sigui, 

amb la porció de pais que constitueix l’àm
bit geogràfic de la seva ciutat- ja en tenia 
prou. L’’’habitat” de Miquel Carreras era, 
dones, vallesà. I ho era, no pas per opció, 
sinó pel fet que en aquesta comarca havia 
nascut el noi i en ella tenia les seves arrels 
familiars. Visqué entre xemeneies i a les 
vores del Ripoll amb complaença, sense 
mostrar mai desigs vehements d’anar més 
enllà del Montseny i del Collserola, a co- 
nèixer mon o a “fer fortuna”. El rodai de 
Sabadell, fins on podia arribar caminant, li 
bastava per satisfer el seu afany de petjar 
terreny de ruralia: Togores, Berardo, San- 
tiga, la riera de Polinyà eren, entre d’altres 
igualment modestos, els objectius habi
tuais de les seves caminades extramurs de 
la ciutat.

Les seves anyals estades a Caldes de 
Malavella foren desplaçaments obligats 
per prescripció facultativa. A Camprodon 
i Nûria hi féu precaris estiueigs, corn era 
costum de no pocs sabadellencs i gent 
d’aquesta terra baixa... De viatges pròpia- 
ment dits, o sigui, de desplaçaments im
portants realitzats per la dèria de viatjar, no 
ens consta que n’hagués fet cap ni un. En 
aixô, corn en tantes particularitats que 
podriem anomenar “hàbits de comporta- 
ment”, es diferenciava a fons dels de la 
seva colla. Anar per aquests móns de Déu, 
corn pedra movedissa, per esbargir-se o 
per practicar un cert turisme elegant, no 
encaixava amb el seu tarannà sedentari i 
estudiós. Més que ficar-se dins la testa i 
gravar a la retina multiplicitat d’imatges 
fugisseres, l’adelitava “apropiar-se” l’im
médiat, observant-lo de prop i conquerint- 
lo, per dir-ho aixi, pam a pam. “Non mul
ta, sed multum”.

Als anys dels seus estudis a la Univer
sität, Lanada diària a Barcelona constituía, 
per a ell, més que el plaer d’un viatge.

I  — g  »
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El Vallès - "quatrepins, un hase espès"- fou l'hàbitat 
de Miquel Carreras. No el traguéssin de les seves 
cogitacions! (Foto Font. 1937)

ocasió de tertulia amb els companys. No- 
gensmenys, la ciutat de l’altra banda del 
Tibidabo l’interessà moltissim, tan per 
tractar-se del Cap i Casai del seu estimât 
pais com perqué li oferia, servides en sa- 
fata, les belleses i les misèries -la vera faç- 
d’una gran urbs. Anant-hi assiduament, se 
la féu seva.

Sabadell i el Vallès, per nécessitât; una 
llambregada a les comarques circumveïnes 
i a les contrades pirinenques, per recomfort 
i curiositat, i l’urbs barcelonina a remóle 
d’unes motivacions académiques, consti- 
tuïren, de fet, tot el seu mon vivencial. 
Eoren els punts de referèneia que utilitzà - 
ajudant-hi, naturalment, la lectura i la 
copiosa informació al seu abast- per elabo
rar una imatge vàlida de la complexa feso- 
mia del planeta. Degut a la seva contextu
ra mental, decididament filosòfica i espe
culativa, la realitat física, com a mera “ex- 
temitat”, ocupava un Hoc no pas prévalent 
en la seva atenció. Ho observava tot, tot ho 
valorava i estimava; però que no el tra- 
guessin de les seves profundes cogita
cions! El que necessitava per viure era, 
més que res, “interioritat”.

Amb les maletes, cap a Madrid
Ah! Però es dóna el cas que un bon dia, 

desmentint aparentment la seva manera 
habitual de procedir, el nostre home se’n

va a Madrid!
Com és això?... No; no cal pas alarmar

se, que no passa res: se’n va a Madrid, 
senzillament perqué no pot deixar d’anar- 
hi. Hi va per al doctorat. Només a la Capi
tal, a la Universität Complutense, podien 
efectuar-se, en aquells anys, els exàmens 
per a l’obtenciô del grau màxim dels estu
dis que, fins a la Llicenciatura, es feien en 
qualsevulla de les universitats del territori 
de l’Estat. Quan d’estudis es tractava -ac- 
tivitat que era el seu fort o, si voleu, el leit
motiv de la seva vida-, Miquel Carreras se 
sentia capaç de qualsevol “heroïcitat”, fins 
i tot d’agafar les maletes i emprendre un 
viatge de debô, Ebre i Cinca enllà i Caste
lla endins, encofumat en un vagó de tren 
d’aquells de Déu n’hi do, sense prendre 
esment del confort ni d’altres insignifican
ces.

Això d’anar a Madrid fou l’any 1929, 
a la segona quinzena del mes de setembre. 
Miquel Carreras, que comptava aleshores 
vint-i-quatre anys d’edat, arriba a la Capi
tal el dia 20, s’instal.la a la Pensión San 
José, del carrer Montera, i, sense romance- 
jar ni perdre temps fent el turista, fa cap a 
la rônega Universität del carrer ample de 
San Bernardo. Però no tot és arribar i 
moldre. Entre una cosa i l’altra, no pot 
donar per enllestits els seus exàmens per al 
grau de Doctor en Eilosofia -que és al que 
anava- fins al dia 28. Amb el Doctorat a la 
mà, o a la butxaca, i amb la impressió que 
la Universität Central “és el desastre més 
gros”, emprèn el seu retom a Sabadell. I de 
seguida, al seu reducte de l’Arxiu, a la 
feina. L’Ajuntament li havia concedit lli- 
cència per absentar-se uns quants dies -no 
li deien exactament quants- del Hoc que hi 
ocupava feia cosa d’un any.

Ja es veu, dones, que, a Madrid, només 
hi va treure el nas. Hi va anar per feina i 
no per badar o fer el turista.

Es repeteix, amb èxit, l’aventura
La cosa es repeteix el juny de 1930, 

quan ha d’anar-hi altre cop per a un afer 
semblant: per obtenir el Doctorat en Dret. 
Aquesta vegada la Hicèneia de l’Ajunta- 
ment al seu Arxiver és per vuit dies. A 
diferèneia del de l’any anterior, aquest 
viatge fou rie en incidèneies de molt diver
sa índole, tant en el carni d’anada com en 
arribar a la Capital i a la Universität i els 
dies següents. Després de passar-les negres 
al vagó del tren, en arribar a l’estació 
d’Atocha és víctima de la picaresca d’un
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“cochero”, i per acabar-ho d’adobar un 
xáfec impressionant el deixa “com un 
ànec".

Bé; a la Secretaria de la Facultat, i en 
el moment de fer les formalitats que són 
del cas, es troba que havia estât inscrit com 
a “Manuel” en comptes de “Miquel”. Ja és 
estar de pega! Un entrebanc burocrátic d’a- 
questa mena era massa gros perqué les 
coses poguessin anar amb un ritme sem
blant al previst. Al final, no sabem com, 
tot s’arranjà, el senyor “Miquel” féu bri- 
llantment els exámens i obtingué el seu 
segon Doctorat.

Aquesta aventura madrilenya se situa 
exactament entre els dies u i catorze de 
juny de l’any esmentat, quan el nostre 
home en tenia vint-i-cinc de fets. L’estada 
fou més llarga, però no pas més tranquil.la, 
que la del setembre de l’any anterior. Amb 
el neguit del lapsus de la inscripció i l’an- 
gúnia de veure com depassava el termini 
de llicéncia que TAjuntament li havia 
concedit -que aquesta vegada era de deu 
dies-, Miquel Carreras passà les de Cairn. 
Ja estava per tomar-se’n fastiguejat i amb 
el sarro buit. Allò, aquell desordre i aquell 
“vuelva usted mañana”, no eren per a eli!

La regla del “tertium exclusum”
Sabem que tenia pensât doctorar-se

també en Lletres i que s’hi prepará amb 
il.lusió una temporada, barallant-se amb el 
sànscrit i aprofundint en l’árab i l’hebreu. 
Volia tenir els tres Doctorats i se sentia 
amb capacitat més que suficient per acon- 
seguir-ho a desgrat de les limitacions, re- 
alment seriöses, que trobava en el seu 
precari estât de salut, en l'obligada dedica- 
ciò a les tasques del seu càrrec d’Arxiver 
Municipal, etc.

A punt estigué de fer aquest tercer 
viatge a Madrid, que hauria estât una altra 
escapada -també per modus merament 
académies- a la Capital, deixant per uns 
quants dies la seva ciutat i els encontoms 
vallesans. La veritat és que aquest propò- 
sit tan enllepolidor no el pogué convertir 
en realitat i que, en aquest aspecte de la 
seva vida, T animés i impenitent estudiant 
no arribà al sûmmum a qué aspirava. No 
ens consta que això produis en ell cap 
sentiment de frustració ni de recança, tot i 
que degué deixar-li un cert mal gust de 
boca. Cal dir, al respecte, que, sense enva- 
nir-se’n ni fer-ne un escambell, dels sens 
éxits en els estudis i dels brillants résultats 
en els exàmens, Miquel Carreras n’estava 
content i satisfet. Com un atleta ho està de 
les seves marques, “performances” i tro- 
feus.

Restaurant
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Els dos tipus de cintura pelviana que serveixen per a dividir els dinosaures en sauriquis i ornitisquis.

420
A Ventorn d^una exposició:
’’Eren els dinosaures llangardaíxos terribles?”

per Josep Vicenç Santafè

E l  I proppassat mes de novembre, VInsti
tut de Paleontologia “M. CRUSAFONT” 
de la nostra ciutat presentaba una sugges
tiva exposició encapçalada amb el títol 
“Eren els dionsaures llangardaixos terri
bles?” Aquesta mostra, que era esperada 
amb il.lusió i interés no sois per part dels 
escolars, sinó també pel públic en general, 
va esdevenir un éxit de visitants, la qual 
cosa va obligar a prorrogar dues vegades 
els dies d’exposició al públic. La seu de 
r Institut, ha estât visitada per més de 
30.000 persones, xifra suficientment elo- 
qüent de F interés popular que ha suscitât.
Es tracta d’ una mostra caracteritzada per 
la brevetât i la claretat, entenedora per a 
tots els públics. En el següent article del 
Doctor Josep Vicenç Santafé, organitzador 
i responsable de “Eren els Dinosaures 
llangardaixos terribles?”, s’incideix en 
dues questions cabdals a Ventorn del que 
foren els grans saures i de les incógnites
que el seu estudi planteja.

* * *
El terme dinosaure, format a partir de 

les paraules gregues deinos, “terrible”, i 
sauras “llangardaix”, significa literalment 
“llangardaix terrible”. Aquesta denomina- 
ció reflexteix millor que no cap altra 1’ad
mirado que va causar el descobriment de 
les primeres restes, d’unes dimensions co- 
lossals, “terribles”.

El mot dinosaure va ser introduit el 
1841 per sir Richard Owen, paleontòleg 
anglès, amb la idea d’aplegar-hi un seguit 
de restes fossils de “grans llangardaixos” 
que per restructura anatòmica que presen- 
taven devien ser habitants de terra ferma (i 
no marins, corn havien estât la major part 
dels sauris descoberts fins aleshores). Aixi 
va formar un nou subordre, Dinosauria, 
que contenia tres formes: Iguanodon, Me- 
galosaurus i Hylaeosaurus.

La classificaciô d’Owen fou acceptada 
i va restar inalterada fins al 1877, en què 
H.G. Seeley va comprovar que en un sol 
subordre hi havia situais dos grups d’ani
mais claraments diferenciables pels ossos 
de la cintura pelviana. Per aquest motiu es 
va elevar el terme Dinosauria a la catego
ria de superordre, que contindria dos or
dres diferents:

a.- Saurischia, els sarisquis, de la pa- 
raula grega sauras, “llanguardaix”, i is- 
kion, “pelvis”; és a dir, aquells dinosaures 
la construcció pelviana dels quais s’assem
blava més a la dels llangardaixos actuals, 
amb l’isqui i el pubis formant un angle

agut. Aquest ordres és molt divers i inclou 
tant animais bípedes com quadrupèdes, i 
tant camivors corn herbivors.

b.- Omitischia, els ornitisquis, també 
del grec ornitos, “au”, i iskion, “pelvis”; és 
a dir, els dinosaures amb una pelvis més 
semblant a la de les aus que no pas a la 
dels llangardaixos, amb el pubis desplaçat 
cap a la zona posterior, en posició 
paralel.la amb l’isqui. Tots els dinosaures 
inclosos en aquest grup son herbivors, 
encara que n’hi ha de bípedes i de quadru
pèdes.

Els dinosaures van arribar a ser la fau
na dominant, no tan sols per nombre d’in
dividus sino per diversità!, pels àmbits 
geogràfics tan distints que aconseguiren 
ocupar, en competència amb els sens pro- 
pis avantpassats tecodonts i amb els mami- 
fers, apareguts en el triàsic mitjà, fa uns 
200 milions d’anys.

Pel que fa a la qüestió dels mamífers, 
actualment hi ha una certa controvèrsia 
sobre els efectes que aquesta “dominado” 
reptiliana vagi comportar. No són pocs els

ANÁLISIS CLÍNIQUES 
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COSMÈTICA de
Joan Garriga i Manich 
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Telèfon 725 53 53 - SA B A D E LL

paleontòlegs que s’inclinen a pensar que 
els mamífers van ser relegats a ocupar els 
nínxols ecològics dels éssers de mida més 
perita, els unies que els dinosaures no 
podian ocupar (per qiiestions de termore- 
gulació suposen que un dinosaure no po
dría descendir mai més enllà d’unes di
mensions minimes “critiques”, correspo- 
nents a les d’algún coelúric). D’aquesta 
manera, els mamífers, obligats a no poder 
prosperar durant tota Tera mesozoica, 
devien ser les victimes propicies deis pe
tits teròpodes, en especial d’alguns descen- 
dents de Deinonychus, com revelen els 
estudis de Dale Russell, el 1968, sobre el 
dromaeosare Stenonychosaurus i el seu 
corresponent mongol Saurornithoides\ tots 
dos amb unes caractéristiques (dits prèn- 
sils, visió estereoscòpia, intel.ligència des- 
envolupada) favorables a la depredado 
sobre els petits mamífers. Encara que to
tes aqüestes idees no es fan servir sinó com 
a hipótesis de treball, cal mateisar que tot 
i que els mamífers van ser pocs i de di
mensions reduïdes durant el mesozoic, val 
a dir que van subsistir i van evolucionar in- 
interrompudament fins arribar a “Texplo- 
sió demogràfica” que van conèixer en el 
terciar!.

Hem dit abans que el terme dinosaure 
va sorgir de l’admiració popular per les di
mensions de les restes que es trobaven. 
Aquesta imatge ha arribat fins ais nostres 
dies en qué la paraula dinosaure ens porta 
al lloc comú d’imaginar un monstre de
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dimensions inusitados. ¿Això es correspon 
amb la realitat?. En part sí. Els dinosaures 
més coneguts van ser Apatosaurus (ano- 
menat correntment Brontosaurus), 
Diplodocus i Brachiosaurus, entre els her- 
bivors; tots superiors ais 20 o 25 metres. 
Entre els carnívors podem esmentar 
l’europeu Megalosaurus, i els americans 
Tyrahhisaurus i Allosaurus, tots tres amb 
mides compreses entre sis i deu metres de 
llargada. El pas del temps i la intensifica- 
ció en les excavacions ens han descobert 
les restes d’altres dinosaures amb unes 
dimensions que semblen ridicules en rela- 
ció amb els seus enormes “parents”: el 
camosaure Deinonychus, trobat al cretaci 
inferior de Montana (U.S.A.) amb una lon
gitud aproximada de 2,5 metres; Protoce- 
ratops, de dos metres de longitud, Stenony- 
chosaurus, i Coelurus amb una longitud 
que escassament arribava al metre i mig. 
Com es pot veure, entre Coelurus i Diplo
docus hi ha una diferència de mida abis
mal: les darreres troballes, però, encara són 
més sorprenents, i aixi tenim dinosaures 
que no sobrepassaven la mida d’una liebre, 
com és el cas d’altres coelúrids.

També a la nostra exposició hi ha un 
àmbit molt important per a nosaltres i que 
passa una mica desapercebut per al gran 
públic. Es aquell que fa referència a com 
es poden estudiar els dinosaures?. Supo- 
sem que una de les primeres preguntes que 
es deu fer el lector és la clàssica pròpia de 
qualsevol liée en la materia: ¿Com és pos
sible conèixer tan a fons uns animais, uns 
éssers que van viure fa tants milions 
d’anys, que van morir i van quedar ente- 
rrats, dels quais avui no es conserva sino 
les restes fossilitzades? ¿Corn saber si un 
animal caminava amb dues potes o amb 
quatre?. ¿Quina mena d’alimentaciô for
mava la seva dieta?. ¿Eren herbívors o 
carnívors?. Totes aqüestes qüestions, però, 
perden importáncia quan ens adonem que 
l’estudi arriba fins a debatre punts, en 
aparença tan impossibles de conèixer, com 
si eren endotèrmica o actotèrmics, qüestió 
sobre la qual se centren en aquests mo
ments les polémiques de biólegs i paleon- 
tólegs.

El paleontóleg, a Thora de respondre 
aquest seguit de preguntes que es planteja 
en l’estudi deis vertebrats ja extingits, i en 
particular deis dinosaures, disposa de dues 
menes fonamentals d’informaciô: una que 
anomenarem directa, i una altra que en 
direm indirecta.

Les proves o informacions directes es
tán compostes pel conjunt d’evidèneies 
fôssils que fan referència al cos d’un dino
saure, o a allò que n’ha quedat després de 
la mort. L’estudi d’aquestes restes fôssils 
és d’importància cabdal per establir la

Reconstrucciô de Iguanodon. El dinosaure amb dents d'iguana que va hahitar a Morella (Castellò) durant 
el Cretaci inferior.

morfologia i els costums dels dinosaures, 
aixi corn també de l’evoluciô. Les dues 
primeres qüestions -morfologia i costums- 
necessiten en la investigació la concurrèn- 
cia d’una cièneia auxiliar, l’anatomia 
comparada, que estableix parentius entre 
animais que a primera vista són molt dife- 
rents, però que anatòmicament són compa
rables. Els principis de què parteix aques
ta cièneia són ben simples: tots els verte
brats acusen una estructura comuna, més o 
menys diferenciada, encara que les seves 
adaptacions, la seva evolució, hagin seguit 
camins diversos fins al punt que un peix, 
un au o un mamífer exteriorment són to- 
talment estranys; l’anatomia comparada, 
però, en palesa el parentiu. Un segon prin
cipi és el de la convergéncia, de tal mane
ra que els organismes que presenten un 
conjunt de semblances en Taspecte, és de 
suposar que tenen hábits semblants. Així, 
dones, per exemple, les balenes i els pei- 
xos, o les aus i els rat-penats, tot i pertán- 
yer a classes distintes, com que tenen 
morfologies semblants podem suposar 
amb raó que tenen hábits també semblants.

La informació indirecta és constituida 
pel conglomérat de testimonis no obtinguts 
de restes fôssils. Són dades que reflectei- 
xen sense cap dupte l’existéncia i el pas

ADVOCAT CIRERA,32 BAIXOS 

TELS. 7259322-7259532-7259721 -7260164

08201 SABADELL

dels dinosaures per la Terra, i que, sense 
que sigui una informació tan directa, tan- 
mateix té un interés no gens petit, en la 
mesura que és capaç de resoldre qüestions 
que l’anatomia no podria decidir categòri- 
cament. Bàsicament hi ha tres tipus de 
proves: empremtes, gastrôlits i ous.

Les empremtes o icnites són les im
pressions que els dinosaures ens van dei- 
xar del seu pas. Es cert que no se’n con
serven gaires perqué cal que es doni una 
sèrie de “casualitats” ambientáis que rara- 
ment s’apleguen (una pluja de cendra se
guida d’una pluja lleugera, i una erupció 
posterior o un fang ràpidament cobert) 
perqué poguem trobar empremtes preser- 
vades; la importáncia que tenen es mani
festa en els exemples següents.

Respecte a les investigacions sobre la 
seva vida social. Bird, un paleontóleg 
nord-americà, va descobrir a Testât de 
Texas (una regió molt abundant en em
premtes fôssils, d’altra banda) un conjunt 
de petjades d’uns vint dinosaures que se- 
guien la mateixa direcció (amb la qual 
cosa quedava descartada la hipótesi que 
estiguessin brostejant: en aquest cas les 
petjades estarien disperses, sense cap di
recció comuna). Això el va induir a pen
sar, en bona lògica, que es tractava de 
dinosaures gregaris, que vivien en banda- 
des o ramats; una conclusió d’impossible 
deducció a partir de l’anatomia compara
da.

Continuant amb els estudis sobre el 
comportament, a partir de les empremtes, 
Casanovas i Santafè, a la serra de Came
ros (Logroño), mostren un conjunt de pet- 
ges atribuïdes al mateix gènere, però de 
mides diferents. Pares i filis?. Si és cert.
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cal pensar que els grans no abandonaven 
els petits quan deambulaven a la recerca 
d’aliments o aigua.

Els gastrólits són el segon tipus de pro
ves indirectes. ¿Qué són?. Com el nom 
indica (del grec gastros, “estomac”, i Utos, 
“pedra”, literalment “pedres de l’estó- 
mac”) eren pedres que els dinosaures 
s’empassaven i que se suposa que s’allot- 
javen a l’estomac amb la finalitat de faci- 
litar-los el procès digestiu, tal com fan les 
aus en l’actualitat. Si acceptem el fet que 
posseïen una taxa metabòlica alta, els 
grans saures es deurien veure obligáis a 
ingerir enormes quantitats d’aliment (com 
els elefants actuals); la manca d’un aparell 
mastegador adéquat a les seves nécessitais 
els deuria forçar a triturar menys i a em- 
passar-se els aliments, els quais, un cop a 
l’estómac (o al pre-estómac, el pedrer de 
les aus) quedarien completament esmico- 
lats amb l’ajut d’aquestes pedres, que te-

Paisalge del Cretaci inferior del Maestral (Castellò).

enigma no resoli la disposició i la distribu- 
ció tan diferents amb qué es localitzen 
aquest ous de dinosaure en els jaciments. 
Així, a Mongòlia, els ous, que van ser atri- 
buíts a un petit ceratòpsid, estaven dispo
sals en nius compostes per alineaments 
concèntrics. A la Provença francesa ho es-

Triceratops. Dinosaure anih tres corns que hahità les planicies ame ricane s durant ei Cretaci superior.

nien un contom més o menys rugós i amb 
arestes tallants molt pronunciados. L’ani
mal feia un ùs constant d’aquestes pedres 
i les desgastava fins que la superficie que- 
dava llisa i les vores esmusades, semblants 
a côdols de riu. Un cop desgastados, el 
dinosaure les regurgitava perqué ja no li 
feien servei, i se n’empassava altres de 
més agudos.

El tercer tipus de proves indirectes ens 
l’ofereixen els ous. Els dinosaures, com 
tots els réptils, es reproduïen per ous. Se 
n’han trobat jaciments a Mongòlia (desert 
de Gobi), al sud de França, i també a Es- 
panya (Tremp, Lleida). Els ous són de for
ma ovai, amb un eix major comprés, ge- 
neralment, entre 25 i 30 cm. Encara és un

taven en grups de quatre o cinc al llarg 
d’un recorregut rectilini, de manera que 
sembla que la femella en feia una posta 
cada pocs passos.

Segurament han d’haver quedat sorpre- 
sos en saber que no sobrepassaven els 25- 
30 cm. els de més longitud. O sigui que un 
Diplodocus, amb les seves dimensions tan 
respectables, ponia uns ous com ara els 
d’un estruç?. Lògicament, a una mida de 
25 metros correspondrien uns ous molt 
més grans; però establir aquesta mena de 
proporcionalitats al capdavall aniria contra 
les pròpies liéis de la fisica. Aqui, per en- 
tendre-ho, cal tenir en compte un factor tan 
important corn és el gruix de la closca. La 
closca és més gruixuda corn més gran és

l’ou; ara bé, no es pot passar d’un cert 
limit en la gruixària per dues considera- 
cions:

a. - La closca no és una matèria hermé
tica; a través dels poms que té es produeix 
un intercan vi gasós, vital per a l’embrió. Si 
el gmix augmentés més enllà d’un cert 
limit, la Porosität disminuiría, l’intercanvi 
podría arribar a ser nul i l’embrió moriria.

b. - Hi hauria la possibilitat que un aug
ment del gmix de la closca fos un obstacle 
insalvable per a l’embriô, que no la podría 
troncar.

Finalment, cal esmentar els estudis que 
s’están duent a terme sobre aqüestes ma- 
teixes closques d’ou per si se’n pogués 
aclarir alguna cosa sobre la misteriosa ex- 
tenció que tingué lloc a final del mesozoic. 
L’alemany Erben, de la Universität de 
Bonn, ha dedicat les seves investigacions 
a estudiar l’evolució del guix d’aquestes 
clofolles a tot el llarg de l’era, amb espe
cial atenció a les fases cretácies. Els résul
tats no s’han fet esperar. L’estudi palesa 
una clara tendéncia, des del cretaci infe
rior, a la dismunició de la gmixária. ¿En 
quina mesura és important, això? Com 
sabem, les closques, a més de la fundó 
d’aïllar l’embriô de 1’exterior, fan un se
gon paper tan important o més: li propor
cionen el subministrament de calci indis
pensable per al creixement (en concret, per 
a la constmcciô de l’esquelet). En aquest 
estât de coses, els ombrions del cretaci 
final van tenir unes reserves de calci molt 
inferiors a les dels sens avantpassats. 
Aquest factor podria haver col.laborat a 
l’extinciô progressiva de l’espècie. Però la 
desaparició dels dinosaures constitueix un 
estudi a part.

Corn hem vist al llarg d’aquest escrit, 
els dinosaures es poden estudiar de moites 
maneres. No és pas impossible d’intentar 
conèixer uns éssers de fa tants milions 
d’anys. Lentament, aprenent dels sens pro- 
pis errors, la paleontologia ens permet de 
conèixer-los.
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Entrevista amb AgustíAlcoberro

La independènda de l’escriptor
per Jeroni Benavides. Fotos Pere Monistrol

x \ v u i  parlem amb 1'Agustí Alcoberro, el 
darrer Premi Sant lordi de novella amb 
l'obra "Retrat de Carme en penombra". El 
premi -una sorpresa per a molts, inclòs eli 
mateix- arriba després d'una relativement 
bre -però exitosa- carrera literària durant la 
quai ha publicat narrativa més aviat adre- 
çada al mon juvenil (El secret del doctor 
Givert, Set gates de vida i una troca em- 
bolicada). Agustí Alcoberro és historiador 
i "gourmet", catedràtic de Geografia i 
Història i gironi, professor d'institut i ca- 
sat, escorpi i pare de familia.
L'Agustí ens rep a l’estudi de casa se va, 
on tota una extensa biblioteca atapeïda de 
volums descobreix, sense equivocs, la pro- 
fessió (historiador) i la vocació (la lite
ratura) d’aquest home d’aspecte casolà, 
senzill i planer. Sense haver-nos conegut 
prèviament, resulta força fácil contactar 
amb ell, amb el seu mon i la se va ideolo
gia -entesa en un ampli sentit de la parau- 
la-, la quai quasi sembla que no cal expli- 
citar donat que és quelcom viu, més o 
menys evident, però quelcom que pràctica- 
ment s’intueix d’an tu vi. Els seus argu
ments, la seva trajectòria literària -fora dels 
nuclis O grups de qualsevol adscripció-, el 
seu comportament, la seva vida professio
nal, el fan un home particular, una perso
na que cal conèixer per poder parlar de la 
seva obra.

-Amb aquest llibre, m’he trobat molt 
proper al marc general de la narrado, 
molt proper a I’entorn i als personatges, 
potser perqué entre tot això i les meves, les 
nostres, experiències personals hi ha quel
com de comú. “Retrat de Carme en pe- 
nombra”, és una crònica d’una generado, 
una crònica dels “progrès” dels setanta?

-Efectivament, un dels elements que hi 
ha al darrera de l’obra és una reflexió -en 
part desmitificadora- del que va ser la ge
nerado que va arribar a la consciència 
politica a través de la Universität en els 
primers setanta, una generació que avui dia 
es reparteix entre el poder, en alguns ca
sos, i allò tan tôpic que anomenem el de- 
sencis, en altres. L’objectiu de la novella 
no és esdevenir una crònica social o una 
novella realista...

-...tot i que ho fa precisament en clan 
realista, de réalisme social...

-Cree que aquest element que hem co- 
mentat de crònica generacional es reflec- 
teix fins i tot en un esforç molt marcat de 
datació dels esdeveniments i de vegades 
massa detallista, potser. Però paral.le-la-

ment a aixo, dins la novella hi ha l’esforç 
de definir un personatge concret (la Car
me), i de fer-ho sense que sigui exactament 
el simbol d’una generació, sinó un perso
natge perfectament independent i destria- 
ble de qualsevol altre. Vull creure que 
aquest esforç d’interioritzaciô i definició és 
prou coherent en ell mateix. Tôt i que la 
descripció de fets molt actuals ha marcat 
l’entom d’alguna manera, la novella és 
una reflexió sobre temes molt més amplis, 
on els esdeveniments concrets no deixen 
de ser un teló de fons; aquesta novella 
seria perfectament trasplantable a altres 
generacions que la llegeixin o a d’altres 
àmbits geogràfics perque al capdavall, al 
darrera el que hi ha és una reflexió sobre 
temes que han configurât des de sempre la 
nostra literatura, com ara la solitud (el gran 
protagonista de la novella), o la relació 
entre els sexes -no només entesa en termes 
d’atracció, sinó també de violéncia-, el 
poder, ...; en definitiva, un seguit de con-
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ceptes que han amarai la literatura univer
sal.

-Has volgut reflectir I’evolucw cap a 
l’èxit professional, la integrado social i el 
progrès econòmic, d’una banda, i la visió 
crítica, r escepticisme, el desencís, la mi- 
litáncia persistent, la reticénda a “creu
re”, de deixar-se convéncer, d’altra, lli- 
gats respectivament ais personatges d’ en 
Joan i la Carme?

-SI Aquests elements hi són. Hi ha un 
personatge amb el qual l’autor s’identifica 
fins el punt que en la meitat dels capítols 
el fa parlar en primera persona, i hi ha un 
personatge que resta un xic al marge, una 
mica enfosquit, i que es visi sempre des 
dels ulls de Carme. I mentre en Joan se- 
gueix el carni de l’ascens social, la Carme 
es queda en segona línia i se li trenquen 
molts dels esquemes amb els quais havia 
cregut sempre, tot i que manté unes fideli- 
tats...

-...però la Carme està en segona línia, 
a la passiva, tot criticant a en Joan, tot ob
servant, reflexionad sobre la seva evolu- 
ció personal, sobre l’entorn, però sempre 
des d’ un punt de vista molt intimista, i no 
és fins el final de la novel, la que comenga 
a prendre partit...

-Potser pel meu mateix estil de fer i de 
treballar, el que no hi ha mai a la novella 
és veritats absolutes. L’obra el que pretén 
és crear sovint un seguit de problèmes o 
reptes al lector, el qual pot fer dues coses: 
plantejar-se’ls o bé continuar amb la lec
tura. Això fa que en cap moment hi hagi 
una interpretació dogmàtica dels últims 
quinze o vint anys o de la realitat més 
actual, i això queda reflectit en el to que 
prèn la Carme en tot moment. En qualse
vol cas, per a mi, els capítols més intéres
sants han estât els més immédiats i quoti
dians, o sia, aquells en els quais es pretèn 
una descripció més detallista del que fa, 
sent i pensa en tot moment el personatge 
centrai Aleshores, crec que aquest, a 
mesura que es va llegint la novella, neces- 
sàriament ha de sorprendre al lector perque 
es descobreix que després d’una crisi per
sonal lligada al divorci s’ha vist en l’obli- 
gació de replantejar-se la seva vida sobre 
la base de reprimir alguns aspectes bàsics 
de la seva personalitat. I és en un context 
de crisi en el qual la Carme fa una evolu- 
ció més sólida i deixa de ser el personatge 
reflexiu, autoreprimit, contrôlât cerebral- 
ment, i entra en un altre nivell, que és el 
que precipitará el final de la novella.
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-La Carme és d’alguna manera la 
consciència, la veu sociopoUtica de VA- 
gusti?

... en el llibre es troben més interro- 
gants que no pas respostes, i jo  val
dría creare que si algún interés té el 
llibre, és que els interrogants esti- 
guin ben plantejats i obliguin al 
lector a pensar una mica.

-Evidentment, en els posicionaments 
polítics de la Carme Tautor hi té una res- 
ponsabilitat directa. La majoria d’obres 
que poden anomenar-se cróniques de la 
transido han estât fetes deis del punt de 
vista del partit hégémonie d’aleshores que 
era el PSUC, i en aquest cas el que hi ha 
és una visió des de fora, des d’alló que es 
podria dir 1’extrema esquerra, des d’una 
visió crítica no només del que ha estât 
després la política deis socialistes, sino fins 
i tot amb el tipus d’opció que es va pren
dre en els últims anys del franquisme i de 
la transido. Ha hagut aquest posiciona- 
ment, però mai de manera dogmàtica; en 
el llibre es troben més interrogants que no 
pas respostes, i jo voldria creure que si 
algún interés té el llibre, és que els interro
gants estiguin ben plantejats i obliguin al 
lector a pensar una mica.

-La lectura del llibre m’hafet anar de 
fita en fita histórica, però sempre prenent 
les més tópiques com a punt de referéncia, 
com a 'Ules entre les quais vas entrellagant 
aquesta evolució histórica...

-Sempre m’ha semblât que els capítols 
més reeixits eren els més immediatistes, i 
en tot cas, els capítols histórics tenen el 
sentit de situar el présent de crisi de la 
protagonista en tota la seva magnitud. Si 
d’entrada són dos temps molt allunyats, a 
partir del moment que la Carme agafa el 
cotxe i baixa cap el Raval, van lligant molt 
més, hi ha certa convergéncia. I és aquí on 
cree que hi ha l’interés de la novella. Així 
com en els capítols més immédiats el que 
es pretén és una descripció sistemàtica, de
tallista, gairebé proustiana, en canvi en els 
al tres capítols l’enfocament és molt més 
impressionista i del que es tracta és de 
dibuixar unes pinzellades; aquí li donem la
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paraula a ella perqué cerqui en el seu pas
sât allò que l’interessi més. Llavors, el re- 
corregut vital no és estrictament politic, i 
tòpic, sino que veiem un tema que fins ara 
la premsa no ha tractat gaire i que és molt 
important, com és la infantesa rural i el 
procès d’entrada a la ciutat o les dans del 
fraeàs matrimonial. Ara bé, si que hi ha 
unes referéneies politiques que crée obli- 
gades perqué la generado dels setantes, si 
més no en l’estrat social en el quai es 
mouen els protagonistes, és una generació 
molt polititzada, massa, i aixô s’havia de 
reflectir en la novella.

-Sospito que hi ha referéneies autobio- 
gràfiques en el personatge de la Carme, 
tant la seva procedèneia gironina, la seva 
vinguda a Barcelona, i d’altres molt més 
subtils...

-Si. Hi ha alguns elements autobiogrà- 
fics. Hi ha dos tipus d’autors; l’autor fan- 
tàstic, que és capaç de crear un mon per
sonal absolutament diferent de la realitat, 
i r  autor obsevador, que el que fa en defi
nitiva és explicar allò que ha vist i sentit, i 
en aquest sentit, jo sóc més un autor ob
servador. I la Carme, dones, té coses 
meves, com d’altres company es de l’insti
tut, parents, veins i gent diversa. El que jo 
defenso és que la Carme és un “puzzle” de 
personatges, una persona amb una perso- 
nalitat prou creíble, i que la novella crea 
un ambient de versemblança.

-Creus que el saber-se posar tan bé 
dins la peli d’una dona com tu has fet en 
aquesta obra, és degut a que al capdevall 
la Sensibilität i les emocions són quelcom 
universal?

-Sí... Es molt difícil objectivar i racio- 
nalitzar la creació literària. A vegades hi 
ha coses que et planteges després, a poste-

riori; i potser, els critics també semblen so
bremesurar els elements racionáis en I’ex- 
plicació de fets que no tenen per qué tenir 
una racionalitat. Ara bé, en aquest cas 
concret, hi ha diverses qüestions. Una és 
que tradicionalment considerem que l’ho- 
me és més difícil que express! uns senti
ments O vivéneies interior!tzades (si vols, 
en aquest sentit, estem “castrats”) i per 
tant, potser perdria credibilitat aquesta 
historia explicada per un home. D’altra 
banda, hi ha tota una tradició de literatura 
de dones i potser Carme, inconscientment, 
recull molts d’aquests elements d’altres 
personatges.

-Per qué construir la novel.la a dos ni- 
vells, r íntim i reflexiu -a manera de diari- 
i l’altre narratiu, de crónica del present?

-Un deis perdis d’escriure una novel.la 
d’un unie personatge era que es produis 
una excessiva identificació entre aquest i 
r  autor. Aleshores, em va semblar que la 
manera d’aconseguir un cert distanciament 
era forçant-me en alguns capítols a treba- 
llar sempre en tercera persona; i aixo tenia 
un sentit molt especial en els capítols més 
immediatistes, en els quais 1’autor arriba- 
va a despullar el personatge fins explicar 
els seus sentiments més íntims en cada 
moment. Per tant, hi ha uns capítols en 
tercera persona que curiosament són en els
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que més clarament es planteja un retrat 
psicologie del personatge, i en canvi, hi ha 
d’altres més lliures que son els de primera 
persona, on la Carme recorda alguns ele
ments del seu passât. Aquest joc primera- 
tercera persona és prou coherent, sobretot 
a partir del moment que es sobreposen 
més, i en els quais els records l’ajuden a 
superar la situado de crisi que viu; aixô 
passa clarament a partir de la meitat de la 
novel.la. Però tot i que la idea inicial era 
aquesta, a la práctica, el que es produeix 
cada cop més és una identificació entre 
autor i protagonista, i això diguem que 
traeix l’esperit inicial, tot i que possible
ment li dona algún altre alicient a la 
novel.la.

-“Retrat de Carme...” és un retrat in
timista, força subtil i sensible d’un perso
natge que es fa estimar per la Sensibilität 
que expressa. Però per moments mereix 
una certa compassió, potser per a tu tam
bé des del moment que la retrates en pe
nombra; dona la sensació de ser una mica 
víctima. Per què? És el producte de com 
tu intimament sents la realitat?

-La novel.la està escrita des d’un sen
timent de simpatia vers el personatge i 1Ò- 
gicament un dels perdis més grans d’a- 
quest tipus de novel.la era la sensiblería. 
Vull creure que ho he évitât, tot i que en 
algún moment pot produir en el lector un 
cert sentiment de llàstima vers el personat
ge... Una de les critiques que he sentit 
sobre la novel.la és la del final feliç; sem
bla que alguns critics consideren que una 
novel.la només és bona si acaba mala- 
ment...

-...jo no penso que acabi bé; acaba en 
un entredit...

-Jo també ho penso, però segons diuen, 
és d’un optimisme excessiu. En el fons, si 
la novel.la acaba en aquest entredit, amb 
aquesta porta oberta a l’esperança, amb 
aquest optimisme matisat, és perque a 
mesura que acabava m’identificava més 
amb la Carme; però tenia clares dues co
ses: una, que la novel.la havia d’acabar, 
perqué podría èsser una d’aquelles obres 
que no acaba; i també podia deixar una 
porta oberta, i aixi ho he fet.

-Escriure, per a tu, és això que diu la 
Carme al començament de la novel.la, un 
tub d’escap, un joc?

-Home, ...Aqüestes coses es veuen di- 
ferent abans i després de guanyar un Pre
mi Sant Tordi, però fins ara jo he estât un 
escriptor de vacances; durant el curs treba- 
llo a l’institut i em dedico a preparar la tesi 
i a fer d’altres treballs d’investigació his
tórica, i per tant, tine poc temps. En canvi, 
durant les vacances, m’allunyo del món 
quotidià i obro un altre món, el de la lite
ratura. L’escriptor és un personatge que

El que és evident, és que m'haig de 
començar a plantejar el tema de la 
profe ssionalització, la possibilitatde 
dedicar-me de manera més perma
nent a escriure.

se’n pot dur el taller sempre al damunt 
perqué només necessita paper i bolígraf, i 
per tant no tanca mai per vacances. El que 
és evident, és que m’haig de començar a 
plantejar el tema de la professionalització, 
la possibilitat de dedicar-me de manera 
més permanent a escriure.

-No f  espanten les critiques negatives 
que has tingut?

Algunes critiques que han apare- 
gut no són critiques literáries, sino 
que al darrera d*elles hi ha una 
certa expressió politica.

-He tingut critiques positives, regulars 
i negatives. Suposo que és normal. La tas
ca d’un critic hauria de ser, si la crítica fos 
quelcom seriós, obligar a 1’autor a anar a 
més, a plantejar-se reptes cada cop més 
grans, i per tant, denotar més els aspectos 
que cal superar, que no pas els aspectos 
positius de les novel.les. Amb això ja es- 
tic d’acord. Algunes critiques que han apa- 
regut no són critiques literáries, sinó que al 
darrera d’elles hi ha una certa expressió 
politica. Els temes dels quais parlo són 
massa recents i donen Hoc a interpreta- 
cions massa diferents, i és evident que hi 
ha hagut algù que s’ha sentit trepitjar més 
d’un ull de poli. Però això el que voi dir 
és que la novel.la funciona, perqué l’objec- 
tiu d’una novel.la és sempre provocar 
sentiments, encara que sigui en contra. El 
pitjor que pot passar és la ignorància, i 
això és el que no s’ha produit.

-Per què vas decidir presentar-te al 
Premi Sant Jordi, sobretot quan darrera- 
ment sembla que están tan mal vistos els 
premis?

-Aquesta novel.la la vaig escriure du
rant l’estiu i em vaig plantejar portar-la a 
una editorial; però tant per tant penses que 
per qué no et presentes a un premi. I ja 
posats, per qué no al més ben dotât i al que 
té més tradició i prestigi com el Sant Jordi 
(ja sé que a Sabadell teniu el Sant Joan, 
que també és molt important). I el primer 
sorprés de guanyar vaig ser jo, perqué es 
presentaven autors importants. Respecte

Els premis són necessaris perqué 
en aquest pais es llegeix poc, i so
bretot en català...

els premis en general s’han dit moites bes- 
tieses; en català no hi ha massa premis li- 
teraris i el que passa és que no està prou 
ben définit l’àmbit de cada premi. Per 
exemple, en literatures normalitzades, com 
la castellana, tens un premi de novel.la que 
va adreçat a best-sellers i d’altres van adre- 
çats més a avantguarda o a creació, etc., de 
tal manera que quan un lector compra un 
premi déterminât sap quin tipus d’obra es 
trobarà i tant li farà el d’aquest any o el de 
l’any passât. Això en català no passa, i el 
Premi Sant Jordi o el Sant Joan o el Josep 
Plà o el Bertrana són oberts a qualsevol 
tipus d’obra i no hi ha una identitat pròpia, 
cosa que a la llarga anirà donant-se amb la 
mateixa normalitat. Els premis són neces
saris perqué en aquest país es llegeix poc, 
i sobretot en català, i els editors no paren 
de queixar-se dels tiratges ridiculs que han 
de fer dels Ilibres; i també perqué els es- 
criptors joves tenim dificultats per publi
car. Les editorials cada cop es plantejen 
més un esquema comercial i aposten 
menys per autors o noms desconeguts; i en 
aquest sentit, el Sant Jordi m’ha obert les 
portes a un public més ampli que no pas si 
no me l’haguessin donat. Els premis, d’al
tra banda, es plantegen en canvi arguments 
no estrictament comerciáis i això és bo.

□
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De Sabadell i el seu rodal
El camp d’en March, els estricadors i el Teatre Principal
per Joan Alsina i Girali

de les més antigües famflies de 
paraires sabadellencs fou la dels Deganet:
Guillem, Amau i Bartomeu. Ja un docu
ment de 1436 ens parla del molí fariner i 
draper dels Deganet, a l’Horta Major,
Tactual encara Molí Xic. I els Deganet, 
paraires ben complets pel que sembla, 
tenien també estricadors; el document ja 
citât ens esmenta “dos stiradors fora vila”.
Tot i que no he trobat referències d’altres 
estricadors, és de creure que més d’un 
paraire devia tenir-ne. Eren però, pel que 
sembla, estricadors privats.

L’i l  de novembre de 1565 T Hono
rable Conseil de Paraires decidí la cons- 
trucció de dos estricadors publics; diu aixi 
TOrdinació de la Universität de la Vila 
d’aquest dia: “Ordena lo dit Conseil, ço és 
la major part de dit Conseil, que sien fets 
dos tiradors per estricar los draps”.

La construcció dels estricadors fou 
encarregada al fuster sabadellenc Pere 
Castellar amb la condicio que “lo hu dédits 
tiradors ha esser de llargària de trenta dues 
canes, cana de Barcelona (una cana =
1,555 m.) i Taltre tirador de llargària vint 
i vuit canes, cana de Barcelona, los quais 
tenen èsser ab ses puntáis de teia ficats per 
terra quiscun puntal quatre palms, i socar- 
rats tot lo que entra dintre terra, ab ses 
barres de bon cor de roure sec i los quais 
dos tiradors hagen èsser conforme los dos 
millors tiradors de Barcelona, ab sos claus, 
clavitges, cadenes i ab sa gafa de ferro i ab 
tot sos compliments i arreus necessaris 
conforme los dos millors tiradors de Bar
celona”.

Es pagaren seixanta lliures barcelone
ses al fuster Pere Castellar de les quais, 
vint lliures, es pagarien “en haver acabat 
los dits dos tiradors, los quais dos tiradors 
hagen èsser acabats de aci a la festa de 
Sant Antoni del mes de janer propvinent”.

La instal.lació es féu “en lo tros de 
terra lo quai offici dels dits paraires té 
assentat de Jaume March de Sabadell en lo

i^ ’̂ ß c l c e / ü a ^ \
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ESTRICADORS (D'un Codex italiá del segle XV)

camp dit de March”.
L’escriptura de compra del Camp de’n 

March la féu, el 12 de mar9 de 1565, el 
notari Gabriel Pon^ Tristany. Jaume 
March ven la pe^a de terra a Jaume Anís i 
a Antoni Argemir, consols de de la Con- 
fraria de Paraires de draps de llana de la 
vila de Sabadell per “millorar-la i mai 
deteriorar-la i per obrar-hi uns estricadors 
de draps”. La feixa de terra era”junt i pro
pera al Portal dit del mas Mateu i al costat 
del camí que va a la parroquia de Sant Pau 
de Riusec i a THorta Nova”; termenava “a 
llevant amb honors de la noble senyora 
dona Jerónima de Meca mitjan9ant el camí 
ja dit; a migdia amb honors de la mateixa 
noble senyora mitjan9ant el camí pel que 
es va a THorta Nova i al Safareig de la vila 
i a ponent i cer9 amb honors del mateix 
venedor”.

El servei deis estricadors, arrendat 
sempre per la Confraria de Paraires al

millor postor, continuá sempre al mateix 
lloc: Tespai comprés entre els actuals car- 
rers Sant Pau, Sant Pere i Advocat Cirera 
(antic carrer del Safareig) i allargant-se 
potser fins a ocupar algún espai de la pla- 
9a de Sant Roc.

No és fins el 1839, gairebé dos cents 
setanta cinc anys més tard, que es produeix 
la seva desaparició.

D’una escriptura del notari Erancesc
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All

Viladot, datada a l l  d’abril de 1839, son 
els segiients fragments: “Per quant los es- 
tricadors propis de dit Gremi no pro- 
dueixen ni donen les quantitats de diner 
necessàries per la celebració de la festa de 
Sant Roc i Sant Sebastià, Patrons de dit 
Gremi, i demés oficis i misses que anual- 
ment han de celebrar-se, desde que se han 
construit cases alrededor de dits estrica- 
dors, que amb motiu de ser umbrils o de 
no tocar-hi lo sol corn antes de construir
se dites cases, les paraires de esta vila 
porten sospanyos a estricar en altres parat- 
ges”.

Efectivament es troben, en aquests 
anys, referències d’altres estricadors: el 
1831 al Molí de’n Momau i el 1838 al 
Molí del Gall; possiblement n’hi havia 
d’altres.

L’escriptura d’En Viladot diu, més 
endavant: “Se resolgué que lo Gremi de 
Paraires concediria en establiment perpé
tue per la construcció d’un Teatro Públich 
un tros de terreno del local en que se tro- 
ban plantais los estricadors del mateix 
Gremi”.

Despareixen els estricadors i apareix 
un teatre public.

La sol.licitud de construcció del teatre 
havia estât presentada a l’Ajuntament el 29 
de març del mateix any 1839 i venia fir
mada pels senyors Jordi Casadesús, Maca- 
ri Bosch, Pau Tauler, Antoni Grau i Anto
ni Casanoves “como a representantes de 
una Sociedad de Vecinos de esta villa, 
cuyo objeto es la creación de un Teatro 
Público en la misma”, segons diu T acta de 
la reunió de TAJuntament del mateix 29 de 
març de 1839.

En la mateixa acta hi consta Taproba- 
ció, per part de TAJuntament, de la cons
trucció del teatre. Entre les diverses con- 
dicions que posa TAJuntament hi ha la 
següent: “que el Director haya de preferir 
para egecutarse aquellas piezas en que 
aparezca y luzca el heroísmo, virtud y 
gloria de los Españoles en favor de la Pa
tria, cuidando siempre muy particularmen
te de excluir aquellos cuyo argumento 
ofenda las buenas decencias y sana moral”.

D’aquest Teatre Públic de la Vila ens 
en diuen Josep Sarda i Agustí Rius en la 
seva “Guia histórica, estadística y geográ
fica de Sabadell” (1867: “En 1839 se cons
truyó un teatro en forma en la calle de San 
Pablo, esquina a la de San Pedro, com
puesto de dos pisos, platea y un pequeño 
escenario. Mas reconocida su insuficien
cia, en 1851 se le añadió un tercer piso, 
construyéronse palcos de proscenio y se 
ensanchó el escenario, pudiendo contener 
hasta ochocientos espectadores”.

No he trobat referències de quan ni de 
quina manera s’inaugurà el nou Teatre.

Teatre Principal (1904)

Que es féu abans del 4 de novembre de 
1840 i que els actes que s’hi celebraven no 
eren sempre del tot satisfactoris sembla 
poder-se deduir d’una acta de la sessió de 
TAJuntament del Ja esmentat 4 de novem
bre de 1840, el començ de la qual diu: “Por 
cuanto son varios los abusos que se nota 
cometerse en el Teatro de esta Villa por 
aquellos que concurren en él siempre que
se dan funciones.... per remeiar-ho
TAJuntament acordá que abans de comen- 
çar la sessió, i durant tres sessions conse
cutives, es llegiria, per un empleat de 
TAJuntament, un “bando de buen gobier
no” del quai no he pogut trobar el text.

L’Ajuntament també acordà, el 12 de 
gener de 1845, el nomenament, corn a 
censor dramàtic, de Josep Salvany; el 
mateix dia es feu un comunicat al Direc
tor del Teatre notificant-li que havia de 
sotmetre a Taprovació de Josep Salvany 
qualsevol obra que es volgués representar.

Josep Torrella i Pineda en el seu llibre 
“Vida teatral sabadellenca” ens conta tota 
la hist'oria posterior del Teatre -enderroc i 
reconstrucció com a Teatre Principal- i ens 
recorda el seu trist estât actual: “”Avui el 
Principal és un dels locals de cinema més 
degradats, en tots els aspectes, de la ciutat, 
comptant-hi els dels barris d’origen subur- 
bial i tot. Aquesta realitat és, tanmateix, 
una trista paradoxa”.

El Camp de’n March, els Estricadors i 
el Teatre Principal: tres presències a Saba
dell que, en el mateix espai de terreny, 
s’han anat succeint al llarg dels anys.

□
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Dívagacíons sobre la dona
per Maria A ltare da

E. món de la literatura està pie de lletres 
referents a les dones. Es un tema sempre 
polèmic, perqué els autors s’hi rabegen. Es 
més, no s’hi posen d’acord: un les deifi
quen, altres les blasmen, i, amb raó o no, 
el cert és que degut a tanta propaganda in
quisitiva, sovint les dones tenen ben mala 
premsa.

Per opinar sobre aquests punts, hom 
hauria d’arribar al fons de la qüestió i aixó 
no sempre està a l’abast d’uns i altres. Per 
aixó, a l’hora d’evaluar el fet “dona”, es 
divaga molt i les opinions són poc segures, 
i, gairebé mai, de fiar. En aquest afer, les 
circumstáncies manen. I com que en el 
món hi ha de tot, també hi deu haver aque
lla part de dones que es mereix l’elogi i 
aquella altra que es mereix el blasme. Si 
n’hi ha més de les unes que de les altres, 
tampoc no ho podem saber. S’hauria de fer 
una enquesta. I aquesta fóra també poc

Portada del Llibre de les 
dones, per Francese 
Eximenis (1495).

segura. Hi juga molt l’habilitât en aqües
tes coses, i en quant aixó, les dones se 
n’emporten la palma. Saben molt d’ama- 
gar l’ou.

Bé, aixó no és cap mal, perqué de fet 
també els homes, en aquest i altres sentits, 
es porten l’oli. L’ùnica diferéncia que hi ha 
en aquesta diguem-ne Iluita de poders, és 
que a ells se’ls veu molt més aviat la de 
sota, i a elles no, ja costa una mica més.

Es ciar que avui en aquesta eterna

y(\ií)Ap
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qüestió hi ha hagut un gran canvi. Actual- 
ment la dona -i ja era hora- té un cartell 
d’actuacions més ampia. S’esdevingui allò 
que s’esdevingui, passen de tot i no tenen 
un interés especial en enganyar ningú amb 
apariéncies que no responen a la realitat 
del seu ser. Están, com sap tothom, “alli- 
berades”. Tant se’ls en dóna d’allò que la 
gent pensa d’elles. S’han tomat tan inde
pendents, que el joc de la fama els passa 
de llis, i ho aprovo. Amb aquesta llibertat 
tan treballosament guanyada, la dona s’ho 
passa d’allò més bé i està en una altra 
galàxia, molt allunyada d’aquella galline
ta acovardida i silenciosa al costat del 
marit -que moites vegades era un brétol- 
sense personalitat pròpia i amb un futur ja 
planejat des del primer moment d’haver 
nascut: costura, jou patem, fogons, nuvi 
(sovint imposât per conveniéncies dels 
altres) criatures (un eixam), silenci, resig- 
nació, i apa?, fer-se velles escalfant-se els 
peus al costat d’un braseret posât sota les 
faldilles d’una taula-camilla. (Parlem 
d’anys, tingueu-ho en compte).

Es ciar que també en sortia alguna que, 
avorrida, arribava a rebelar-se, però eren 
poques i mal vistes fins i tot per les seves 
congéneres. Aqüestes són les que devien 
inspirar una colla de versos, que m’han 
caigut a les mans, d’un “Refranyer Cata- 
lá” la mar de crepitant, com tot allò que 
contribueix a refrescar la nostra memòria, 
o instruir-la, sobre fets i personatges de la 
vida passada.

D’aquesta lectura, molt intéressant i al- 
tament instructiva, n’he tret la conclusió 
que, de fet, la dona no ha deixat mai de 
tenir, fins i tot quan actuava com una es
clava, ni el poder de seducció, ni el de 
domini, ni el de dissimul, ni el de revenja. 
Naturalment, en aquests punts molt de 
l’éxit depenia de la seva habilitât en jugar 
certes cartes, en les quais la bellesa i la 
temptació no eren les més febles. El ma- 
teix procès que exhibeix ara, però això sí, 
amb llargues, llarguissimes distensions. Si 
no, quina nécessitât hi hauria hagut de fer 
aparéixer un cronista decidit a escriure 
aquests versos de qué estem parlant, co
piant -oh, en això no hi ha dubte!- d’una 
realitat fêta evidéncia? Per quins motius se 
sentien obligats a consignar uns fets, cal- 
cats, segurament, dels propis protagonis
tes, si no era perqué hi havia un interés que 
d’aquests en quedés constància?

Vegeu, dones, i després ja opinaren. (1)
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“Maridet me n’han dat - la setmana passada 
me l’han dat tan petit - que en Hoc no hi abasta.
Per a pujar al llit - té menester una caixa.
Dalt del llit que va ser - les puces se’l menjaven, 
l’agafo amb un braçat - al galliner lo portava.
Al galliner que va ser - lo gall l’espicassava.
L’agafo amb un braçat - baix la foc l’en baixava 
baix lo foc que va ser - li faig passar bugada.
Lo foc com era ardent - tôt lo socarrimava.
L’agafo amb un braçat - baix lo riu le’n baixava 
baix el riu que va ser - l’en faig rentar bugada.
Lo riu baixava gros - l’aigua se V emportava 
se’n va anar riu avall - riu amunt l’en buscava.
A comtes de plorar - a heure me’n posava.
A comptes de tocà a morts - faig tocar les campanes.

* * *

Tant que l’aimava el meu marit, dones 
tant que l’aimava el meu marit.
J  O me n’anava a buscar herbe te s 
ai! herbetes pel meu marit.
De tant de pressa que hi anava 
en vaig trigà un any i mi g.
Tan prest com vai arribà a casa 
ja l’en trobo mort i sollit.
J  O que me’n vaig a cal notari 
a veure que m’ha dixit.
Un bastó al cap de 1’escala 
i un altra al capçal del llit.

Com m’has menât enganyat - viudeta de la Vaîlfalsa 
ella festeja els fadrins - de la primera volada 
mes si els parla de casar - ja l’in responen “no encara’’. 
Temo que facis amb mí - lo que vares fer amb 1’altra.
La vídua que sent aixd - a plorar se n’és posada.
“No ploren lo mia amor - que jo ja amb vós vull casar-me 
anem a buscar el Rector - perqué vingui a desposar-me. 
Quan se donaven les mans - ella esclafeix en rialles 
“Ara sí que et tiñe, babau - molt temps ha que te’n buscava’

Aimada, baixeu a obrir.
“Com ne baixaria obrir - si n’estic al llit acostada 
mon marit al meu costat - la mainada a l’altra banda?” 
I estant en aquest parlar - son marit es despertava.
Amb qui enraones, muller - amb qui ara enraonaves?
És el fadrí del f orner - que vé a veure si postava 
no tiñe el llevat posât - ni la farina passada.
Mon marit te llevarás - i anirás a la caçada

que no hi ha mellor caçar - que de part de matinada. 
Traidora de ma muller - quina ja te n has pensada 
der fer-me’n and al bosc - tu tens lo galan a casa.
Qui et pogués veure, marit - amb una Éala quadrada 
voltada de capellans - i tu al mig amb la mortalla.
Qui et pogués veure muller - dintre d’ un palier de palla 
ficarfoc a tots costats - ja la cendra fos ventada.

 ̂ ^

Rossinyol, bon rossinyol - Déu te do llarga volada 
i dirás ais meus parents - que el meu pare m’ha casada 
Me n’ha casat amb un vell - no el puc veure ni m’agrada. 
Set anys que m’ eStic amb ell - no me li he mirât la cara 
sinó un dia per descuit - en el replá de 1’escala 
a r escala del carrer - que se’n va trencar la cama.

Marit, si tu te mors - quin marit vols que en prengui 
el del barret rodó - o el de la capa ver da?
Calla, cali, muller - si jo en surto d’aquesta 
te romperé un brag - i els ossos de l’esquena.
Calla, cali, marit - que no en sortirás d’aquesta.
Marit, dinant n has pres - d’ un arbre la salsa ver da.
L’endemá al matí - t’acompanyaré a 1’enterro 
la gent quan me veuran - dirán quina viudeta!
I a sota del manteu - faré la rialleta.

* * *

Padrina que veniu al món - no us fieu de les donzelles 
que són com els rovellons - collits el mes de setembre 
que al dematí són fresquets - i a la tarda els cues se’ls mengen.

Per acabar, direm que en aquest “Refraner” sobre les dones 
(dolentes!) hi ha un contrast, un gran contrast. El veri es con- 
verteix en mel... Però d’aquest en parlarem un altre dia.
Com que la temptació ens veng, però, posem només una petita 
mostra per a qué al lector li quedin ganes de saber qué més 
diu aquest “Refraner” demótic...

Déu me la guard - rosa regalada i fina
vós sou la més gentil flor - que tota la terra cria.
No m’oblideu, dolga amor - perleta de mes entranyes 
Adéu, punteta de sol - estrella de l’auba clara 
espineta del meu cor - que em travessa les entranyes...

(1) Per nécessitât d’espai ha calgut reduír una mica els versos.

ARQUITECTURA D'INTERIORS 
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Conte

Per una arracada
de Joan Arús. Publicat a "D*ACÌ i D ALLA ” maig 1926

Cinto, quina desgràcia! -féu la sen- 
yora Rafaela aixi que el seu marit acbà de 
tancar la porta.

-Què passa? -digué ell tôt esverat, l’a- 
bric a mig treure i esguardant, impacient, 
la seva dona.

-He perdut... he perdut -ai, Senyor! qui
na desgràcia!- he perdut una arracada.

-I, com ha estât aixô? On has anat?
-He anat a l’estaciô a acompanyar la 

teva germana al tren de dos quarts d’onze; 
després he anat a la farmàcia, a casa la 
Maria... i enlloc més. Ho hem mirât tôt i 
no l’hem trobada. Ai, Senyor!

-I, quina arracada era?
-Mira, era la bessona d’aquesta -féu 

ella, mostrant al seu marit una de les arra- 
cades que ell li havia regalat l’any passât, 
pel seu sant.

-Bé no et desesperis per aixô -féu En 
Cinto, prenent-li 1’arracada-. El que hem 
de fer és cercar-la: publicarem un anunci 
als diaris.

-Ai, Senyor! segons qui l’hagi trobada 
ja ens en podem despedir!

-Farem el que calgui, de totes maneres.
-Si, fes-ho, provem-ho. Encara hi ha 

ànimes bones al mon; encara pot haver-hi 
qui sigui prou honrat per a tomar-la, sobre- 
tot si oferim una gratificació.

L’endemà els diaris de la localitat por
ta ven aquest anunci: “S’ha perdut una arra
cada de forma botó amb tres rubins, des de 
l’Estaciô del Nord fins al carrer de Sant 
Pere. Es gratificará a qui, havent-la troba
da, la retomi al seu propietari. Informes a 
la Redacció”.

Passaren dos dies. Al segon dia al mati 
telefonaren d’una de les Redaccions a casa 
del senyor Cinto pregant-li que hi passés

per assabentar-lo de quelcom relacionat 
amb r  anunci de 1’arracada.

-Veus? -féu ell, mirant-se a la Rafela 
amb cara de triomf.

L’arracada, gràcies a Déu, havia estât 
trobada, però calia anar-la a recollir a Bar
celona.

-Aixô rai! -féu ella-. Avisa al xôfer i 
aquesta mateixa tarda hi anirem. Et ve bé?

-Si, si -accedi en Cinto-, no vull que 
pateixis més.

-I, com ha estât la troballa? Qui l’ha 
trobada? -interroga la Rafela.

En Cinto li explicà el que feia el cas. 
A la Redacció li havien dit simplement que 
anés a l’Hotel X. A l’Hotel li contaren 
aixô: que 1’arracada l’havia trobada un 
viatjant de comerç de la Capital, quan 
encara no havia sortit l’anunci. El viatjant, 
home honrat, pel que es veia, havia hagut 
d’entomar-se’n a Barcelona el mateix dia, 
però, abans de partir, havia donat compte 
de la seva troballa a l’Hotel; els deixà una 
targeta amb nom i domicili i els pregà que 
si sortia l’intéressât la hi féssin a mans per 
a que pogués anar a recollir 1’arracada.

Sense perdre més temps, en havent 
dinat el senyor Cinto i la senyora Rafela 
pujaren a l’automôbil i es dirigiren a Bar
celona. Feia un dia esplèndid. Al goig de 
poder recobrar la prenda perduda -no ha
via pas costat gaire!- sentien ara barrejar- 
s’hi, de més a més, el goig d’una excursió 
inesperada, que després podrien completar 
encara -segons ella-, acabant de matar la 
tarda en algún Hoc agradable de la Capi
tal.

Mentre anaven discorrent si anirien al 
te del Royal o es ficarien en algún teatre, 
l’automôbil relenti de cop i restà parat.

-Què passa? -preguntà el senyor Cinto, 
mentre el xòfer es disposava a baixar de 
l’automòbil.

-Em sembla que tindrem reventón- res- 
pongué el conductor.

No s’havia enganyat. S’havia rebentat 
un neumàtic i era precis substituir-lo. Fet i 
fet, perderen més de tres quarts d’hora... i 
un neumàtic. Això últim és el que més va 
sentir En Cinto, egoista per temperament, 
malgrat els seus diners. Sense cap altra 
entrebanc que una parada de més de quin
ze minuts en un pas a ni veli prop de Bar
celona, embocaren el carrer que deia la 
targeta i baixaren davant del nùmero trei
ze. Eren més de les cinc.

-Déu la guard. Es aquí que viu el sen
yor Miquel Segura Formiguera?

-Sí, senyor.
-Podrém veure’l?
-Es fora de Barcelona. No tomará fins 

a dos quarts de deu del vespre.
-Es segur que vindrá? -preguntà eli, 

després d’uns moments de dubte, i visible
ment contrariai.

-Si, senyors. Ha de venir a sopar.
-Escolti, i dispensi -interrogà la Rafe

la-: no fóra pas vostè la seva senyora?
-No, senyora, no. El senyor Segura és 

solter i viu a dispesa aquí. Si volen deixar 
algún encàrrec...

-Escolti -insinuà ell, com cercant els 
mots precisos del que volia dir-, li ha dit 
alguna cosa referent a una... arracada? No 
sap si ell l’ha trobada?

-Ai, no, senyor! Com que només ve a 
les hores de menjar i encara va tan de 
pressa! Però m’ha dit que si vingués algù 
de fora demanant per ell els digués que 
tomessin demà de dotze a tres de la tarda.
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Segurament es tracta del mateix.
-No hi ha dubte, perqué nosaltres som 

de fora.
Qué farien? Se’n tomarien a casa des- 

prés d’haver vingut expressament? Amb 
molt bon acert, ella proposé de quedar-se 
a sopar i tornar a la dispesa a dos quarts 
de deu. En Cinto, naturalment, accepté. No 
li quedava altre remei. Es feren dur a un 
teatre per a passar la tarda; soparen al 
Colon, ells i el xòfer, i, en èsser l’hora 
d’anar a redimir la difícil arracada, es pre
sentaren al pis del senyor Segura. Feliç- 
ment, pogueren comprovar que aquest 
nom no era més que un bon auguri. Reco
braren, intacta, 1’arracada, i el senyor 
Segura -quin bon subjecte, aquell!- no 
volgué admetre la més petita gratificació: 
era la única ganga que havien tingut aquell 
dia. La senyora Rafela estava contenta. El 
senyor Cinto també, però no tant, és a dir, 
val més que diguem la veritat: gens!

Eixiren de Barcelona amb la sospirada 
prenda (gairebé ja en podríem dir un tro- 
feu) arrossegats pel seu flamant “Hispa
no”, amb un foil desig de trobar-se a jóc. 
A quines hores d’arribar, Déu meu!

En Cinto estava de mal humor. Ella ho 
havia conegut de seguida i, abans de conei- 
xeu-ho ho havia presentit. No digué res en 
tot el carni. La Rafela, considerant-se bon 
xic culpable de tot, per la seva estúpida 
impaciéncia, i endevinant que el seu marit 
feia comptes per dintre, no s’atreví a pro
fanar el seu silenci, brófec i temible. En 
Cinto, efectivament, comptava: una tarda 
perduda, un neumétic en orris... i la benzi
na; dotze pessetes del teatre i sis de con- 
sumació, divuit, i trenta vuit i mitja del 
sopar, són cinquanta sis i mitja, i tres cen- 
tes del neumétic, tot plegat (i aixó sense 
comptar-hi el temps perdut, i el negoci 
abandonat, i el que he gastat de nervis) 
més de tres centes, prop de quatre centes 
pessetes. I Tarracada encara no en valia 
cent!

Anaren al Hit sense haver-se dit més de 
tres paraules.

L’endemé, ja més tranquil, mig furiós 
encara i mig irónic, digué a la seva muller:

-Mira, noia, si un altre dia perds una 
arracada no em diguis res: arregla’t! Enca
ra hi guanyarem.

-La Rafela -volent-lo amoixar-. s’atre
ví a replicar-li:

-Dones, qué volies que fes?
-Llençar l’altra, vet-ho aquí! Qui no 

t’hi feia atinar, dona de Déu!
-No, llençar-la, no -afegi ella, més irò

nica que eli-: hauria valgut més publicar 
un anunci dient que al qui bagués trobat 
r arracada se li regalaría l’altra.

En Cinto va somriure, malgré lui.
□

Cinc volums de 
QUADERN (1978-1987)

Em aquests cinc volums es contenen els 
seixanta exemplars de la revista Quadern 
que han anat apareixent bimestralment 
amb regularitat suí'ssa.

Cada dos anys s’apleguen en un volum, 
en el qual figura un índex per autors.

Les cobertes -que se serveixen amb 
rindex- poden sol.licitar-se al seu proveí- 
dor habitual.

En aquests cinc volums -enguany es 
completaré el sisé- hi ha un extens i nota
ble recull deis batees socio-culturals de la 
ciutat i, fins i tot la sobrepassen; i fa de 
bon veure el treball que al llarg d’aquests 
anys hi han aportat els col.laboradors, que 
són una llarguíssima llista, i que d’una 
manera o altra ho han fet possible.

Aparellant elogis cal agrair la fidel i 
constant col.laboració deis subscriptors i 
lectors. Seria bo que cadascú d’ells apor- 
tés un nou subscriptor per fer més gran

Foto de Pere Monistrol

aquesta familia que constitueix Quadern. 
Aquesta revista és el portantveu de la 
Fundado Amies de les Arts i de les Lletres 
de Sabadell, que esté al servei de la cultu
ra local i autòctona i a la qual tothom s’hi 
pot adherir fent-se Co-partícip i o bé 
Membre-col.laborador.

Ens permetem aconsellar-vos que, ja 
d’una manera o altra, entren a formar part 
de la Fundado Amies de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell. Ara ho teniu més a la 
mé: ens hem instal.lat al carrer Sant Anto
ni, núm. 5-pis, tel. 725 43 08 o bé el 710 
52 86, D.P. 08201 Sabadell, on hi ha 
instal.lades les oficines. Es el local social 
de la Fundado en el quai s’exposen la 
majoria dels quadres que són del Fons 
d’Art de la Fundaeiô, que han estât cedits 
per artistes locals i foranis.

Es a casa vostra.
□

LANGUnGE
MORKET

ESCOLA D'IDIOMES

Passeig Plaça Major, 57, entlo. 
Tel. 726 50 38 
08201 SABADELL
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Joan Arús al carrer...
per J. C. A.

A-ia noticia és que a l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès es va proposar donar 
el nom del poeta castellatene Joan Arús a 
un carrer de la Vila, “El meu poblé”, i “no 
cal pas que digui quin és el seu nomi, no 
cal que les seves virtuts altifiqui/ni les 
seves grdeles una a una expliqui”, com 
deixà escrit. Bé, aquella proposta originà 
unes oposicions, al.legant el que tothom ja 
deu endevinar: el poema al Caudillo.

Aquell sonet, aquell encárrec, que ai 
las!, el va “marcar” per sempre més. 
Aquell “pecat” que no li donà cap medalla 
ni cap prebenda, en canvi li costà una i mil 
-o moites més- reprovacions. Moites. 
Pobre poeta! En antologies poétiques el 
van silenciar, li van fer el boicot i tot això 
i altres coses li van agrejar el seu carácter 
que, dit sigui de pas, no era de mel i mató, 
sino ben sui generis...

He oit les censures que li han dedicai 
per aquella “relliscada”; hom voi compa- 
rar-lo amb més o amb menys amb en Pia,

a qui se li ha negai -amb tota la “raó” del 
món, que jo mai no he visi esenta pùbli- 
cament- el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes, ell que havia escrit més pàgines 
de català que cap altre escriptor...

Potser no s’hi vai a posar ni fer com- 
paracions; deixem-ho, dones.

Tomem a Castellar del Vallès, que 
considerem que també és cosa ben nostra. 
De debó.

L’Anis, amb qui m’unia una velia i 
estreta -i ampia- amistat, que coneixia ben 
bé, que sempre estava a punì de disparar 
consonants, irreductible polemista, ególa
tra i egotista, fi i elegant poeta, “mestre 
del sonet”, amb tots aquests “pros i con
tres” era un amie veritable. Ho fou fins els 
últims dels sens dies...

Puc aportar una informació sobre el 
poema “¡Franco!” que és el motiu d’aques- 
ta discordia suscitada en el municipi cas- 
tellarenc.

Amb motiu de la visita a Sabadell allá

el 21 de maig del 1947, va editar-se un 
Ilibre titulat Franco en Sabadell. “En un 
magnífico texto -copiem- el archivero-cro
nista municipal mossén Ernesto Mateu, 
recogió en él todos los detalles de la pri
mera visita del Caudillo a nuestra ciudad, 
así como también un bello poema del gran 
mestre en gai saber Juan Arús, que no se 
puede olvidar a pesar de los años transcu
rridos”... I seguidament es reprodueix el 
susdit poema.

Mn. Emest Mateu abans de tot ho 
havia sol.licitat al seu amie Mn. Geis, el 
qual -com ell mateix m’havia contât- ho 
declinà elegantment, i suggerint que ho 
demanés a l’Arùs... L’Arùs, segurament 
afalagat per aquell honor, va fer aquell 
poema que li donà aleshores un protago
nismo, sense preveure -no era pas profeta- 
el compromis que li podría representar 
any s a venir... Aquell poema també es va 
incloure en el llibre “MI CIUDAD Y YO. 
Veinte años en una alcaldía 1940-1960”, 
de José Maria Marcet Coll, publicat l’any 
1963.

Han passât els anys. Hom creu que, 
com a cristians, s’ha de perdonar. Ja no 
vull afegir “oblidar”, que és demanar 
massa.

En l’obra del llorejat poeta s’hi canta la 
Pàtria, la Fe i la Virtud.

L’obra i l’home -Joan Arús- es mereix 
que el seu nom es perpetui en un carrer o 
en una plaça del seu poblé, del seu estimât 
poblé.

La meva adhesió és plena i total.
I cristiana...

Nota: El carrer Joan Arús ja figura en el 
nomenclátor de Castellar del Vallès. Ara 
s'ha presentai la proposta d'eliminar-lo.

□

És una gentilesa de: És una gentilesa de: És una gentilesa de:

PEIX I MARISC _____ M ^  ^  / )  y
J. BARBERÀ ^ fii/ic u e X
Tels. 714 52 87-714 55 40 --

CASTELLAR
DEL VALLÈS CASTELLAR DEL VALLÈS “ CASTELLAR DEL VALLÈS
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Paper i tela,..

Les guerres puniques
per Ricard Calvo i Duran

"Jamais nous n'avons été aussi 
seuls qu'aujord'hui. Nous 

pourrions nous entr'égorger sans 
que personne entende nos cris''. 

Salvador Dali: VISAGES CACHÉS

“ J o  ja he fet a tots, noi. Ja en tine vui- 
tanta-vuit... He visent les guerres puniques 
i la invasió napoleónica...

Qui em diu aixô és un home agradable, 
gentil, bondades en el tracte i en la conver
sa. Fa any s que el conec: Porta un tem 
elegant de color gris fose, quasi negre, i 
lluu uns cabells curosament tallats i penti- 
nats, d’immaculada blancor. Tot en ell 
respira humanitat, pulcritud i distinció.

Som a la sala “La Pinacoteca”, de 
Barcelona, el quatre de febrer proppassat. 
Eli és allí -al peu del cano- defensant la 
seva obra, perqué encara que hagim co- 
mençat parlant de guerres i de canons la 
cosa va de pintura: de gran pintura.

Al pintor, però, no li agrada gaire par
lar del seu mester, s’estima més parlar de 
records, d’amies, de les seves “guerres”, i 
de la Marbella, la platja del seu barri. Per
qué és fili d’un barri amb platja: el Poble- 
nou. I quin barri! Més valdría dir-ne món, 
car compta amb la seva prehistòria, la seva 
protohistòria, i la seva història amb figu
res de la talla d’un doctor Trueta, un es- 
criptor Benguerel, un industriai Ribera...

Els amies i veins el coneixen com el 
noi de la fleca, el Calsinet, que publica 
algún dibuix en setmanaris humorístics i 
que gràcies a una beca se’n va a Paris el 
1930, on exposa al saló dels Surindépen
dants i, el 1931, a Les Humoristes. Des 
que fa la seva primera exposició a Barce
lona, 1930, que hi continua exposant regu- 
larment.

La sala és plena de familiars, d’amies, 
de coneguts, malgrat no ser dia 
d’inauguració, si no el cinqué d’exposició. 
L’ambient és tranquil i cordial entom de 
Fautor que, de tant en tant, dirigeix una 
ullada ais quadres com si volgués cercio- 
rar-se que tot continua al seu lloc, que cap 
xacolatera, globus. Ilibre, estel, pa, bóta, 
lluna, fulla d’afaitar, test de gerani, escam- 
bell, escolá, picador, nadó, mestressa, 
aprenenta, matador, dama, torre, fábrica, 
rambla, finestra, terrât, plaça, muntanya, 
mar ni cel ha abandona! el llenç per a 
instai.lar-se en un altre; la qual cosa, dit 
sigui de passada, potser no estaría mala- 
ment. En aquesta actitud, l’artista em re- 
corda un comandan! anglés que en una 
ocasió vaig veure com revistava la seva 
tropa. I, per associació d’idees; cap blanc, 
pulcritud en el vestir i distinció, també em 
recorda “l’Avi” que, com tots sabem, ha- 
via estât militar.

No m’ha sembla! mai adient de dema-

nar-li per qué reuneix en els sens quadres 
i gravats personatges i objectes tan hetero- 
genis, car aquest recurs és propi dels sur
réalistes i, per tant, normal fins aquest 
punt. Però el colorit convencional amb qué 
tracta les seves obres, la truculència i la 
ironia amb qué les impregna, em fan supo- 
sar que han estât concebudes a partir de 
propòsits concrets, altres que els mécanis
mes automatics de la ment o bé els jocs de 
l’atzar propis del diseurs superrealista.

He arribat, fins i tot, a especular amb 
la idea que les seves obres -almenys des 
que ja fa molt de temps les hi he anat se- 
guint- no són altra cosa que vivéneies, i ca- 
bòries, parts d’un gran tot: el retrat de la 
nostra condició, a l’hora cosmogonia, crò
nica, càbala i oracle vistes amb ulls d’àli- 
ga, de linx i de sant, corn deia Teilhard de 
Chardin. És a dir, de quelcom que en pin
tura té, almenys, tanta volada corn la 
Comédia Humana de Balzac pot tenir en

Rambla de Sabadell, 82 
Tel. 726 57 85 SABADELL

literatura.
El que també he vist que passa, amb 

aqüestes obres, és que mai -malgrat que al- 
gunes estiguin al Museu d’Art Modem de 
Barcelona- han estât volgudes pels exege- 
tes de l’art prêt-à-porter que, no obstan!, 
han anat fent-nos empassar metres i metres 
quadrats d’abstracció quaresmal primer, de 
mamarratxades després i, a hores d’ara, de 
frivolitats i pocasoltades de l’art “feliç”. La 
causa no la sé -ni m’importa- corn tampoc 
el fet que la cultura hagi de tenir ministres, 
consellers ni aïatolhàs: sempre he pensât 
que no és pas el mateix que una finca, una 
empresa, un medicament o bé un sagra- 
ment perqué me l’hagin d’administrar.

A la seva obra “Estética de la Creativi
dad” (Cátedra, S.A., Madrid, 1977) 
1’Alfonso López Quintás diu que cada 
forma de camí implica la possibilitat de 
moure’s a un ritme determina!. Tots els 
camins coincideixen en una condició sin
gular: la capacita! d’obrir ámbits inédits a 
la vida humana. Ramon Calsina, amb les 
seves vivéncies i cabóries, tot fressant el 
seu cami, al seu ritme personal i intrasfe- 
rible, me’ls ha obert, i li n’estic reconegut.

És -el tinguin en compte o no els ex
perts en márketing cultural- un degá. Pot
ser el gran degá de la pintura catalana.
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Art Romànic

Esglésíes rodones
per Ramon Vali i Rimólas

Sant Pere el Gros (Cervera).

u.na visita feta recentment amb un grup 
d’amics a la capella de Sant Jaume de Vi- 
lanova, situada a un extrem del terme de 
Santa María d’Oló, ens dugué a comentar 
l’existéncia d’unes quantes esglesioles ro- 
mániques de planta rodona a Catalunya. 
Aquesta disposició bastant insòlita ha fet 
que els estudiosos del tema es llancessin a 
fer-ne suposicions i hipótesis en un intent 
de trobar-hi una explicació.

La més freqüent, i que de bell antuvi 
qualsevol que conegui una mica el tema 
formula, és la de que són unes capelles 
funeráries, que segueixen i imiten la plan
ta circular de l’església del Sant Sepulcre 
de Jerusalem. Aquesta hipótesi sería ver- 
semblant si realment s'hagués pogut veri
ficar en aqüestes esglesioles la seva finali- 
tat funerària; però aquesta comprovació no 
s’ha pogut fer només que en un cas, el 
d’una capella rodona que hi ha a les imme- 
diacions de Vilafranca, a Olérdola, concre- 
tament, dedicada precisament al Sant Se
pulcre. Fora d’aquest cas en cap altra de 
les que coneixem s’hi ha trobat cap refe-

réncia ni a una antiga dedicació al Sant 
Sepulcre ni a cap desti funerari.

Totes aqüestes esglésies circulars són 
d’unes dimensions més aviat reduides: el 
seu diámetre interior no arriba en cap cas 
ais sis metres. Tenen, sobressortint del eos 
circular, un petit absis; en algunes, el mur 
interior no és llis sino que está decorat amb 
unes fomícules que ocupen quasi tota la 
seva altura. La coberta del cilindre que 
forma la ñau està formada per una cúpula 
pétria, amb faixes horitzontals que van 
reduint el seu diámetre a mesura que s’a- 
costen a la clau, donant lloc a uns cercles 
concèntrics d’una gran bellesa compositi
va.

Les esglésies rodones més ben conser- 
vades quetenim, són les de Sant Pere el 
Gros, ais defores de Cervera, tocant a la 
carretera que d'aquesta població va a Ro- 
cafort de Queralt i la de Sant Miquel de Li
llet, a la part forana del monestir de Sant 
Maria situât a un pareil de quilômetres de 
la Pobla de Lillet, cap a la banda de de
vant. Tant Tuna com l’altra tenen fomícu-

C ol.labora

les al seu interior. A Sant Pere el Gros, in
corporada dintre del mur, que és de gran 
gruixària, hi ha una escala que permet 
pujar a la part superior de Tedifici. L’es
glésia de Sant Miquel de Lillet deu el seu 
bon estât actual a una important restaura- 
ció que se li practicá anys enrera.

Un altra capella rodona i que actual- 
ment s’està restaurant és la del castell de 
Lluçà; té un diámetre semblant a les esglé
sies anteriors però, en canvi, la seva altura 
és molt més reduïda. També té una deco- 
ració molt més senzilla, ja que les seves 
parets interiors són dises, sense les fomí
cules que trobem a Cervera i a Lillet.

La capella de Sant Jaume de Vilanova, 
esmentada al principi, també rodona, és de 
dimensions semblants; es manté en molt 
bon estât de conservació gràcies a unes 
obres de restauraci que s’hi practicaren 
els anys trenta, just abans de la nostra 
guerra, per encàrrec del que aleshores 
n’havia esdevingut propietari, el Dr. Jau
me Peyn, récupérant i dignificant aixi Tes- 
glésia que fins aquell moment havia estât 
destinada a cort de porcs; les obres foren 
dirigides per en Puig i Cadafalch.

Una altra capella romànica també de 
pianta circular hi ha ben a la vora nostre; 
és la de Sant Adjutori, a la falda nord del 
Tibidabo, a la vali de Sant Medi. Aquesta 
capella no té absis, però presenta un gran 
esvoranc en la seva paret, tapat d’una ma
nera evidentment precària, que segons 
algún autor correspondria al lloc on hi 
hauria hagut originàriament Tabsidiola i 
que, pel motiu que fós, degué ensorrar-se. 
En aquesta església s’hi havia venerai la 
imatge de la Mare de Déu del Bosc, con
servada avui dia al monestir de Sant Cu- 
gat i descoberta fa bastants anys pel nos
tre venerai Joan Montllor i Pujal.

Encara una altra ermita d’aqüestes ca
ractéristiques, molt més senzilla però, la 
tenim a la vora d’Artesa: és la de Santa 
Cecilia de Torrebianca situada en el terme 
municipal del Tossal. Es tracta d’un edifi
ci molt petit, d’uns 3 metres de diámetre 
interior tan sols, amb unes restes de fona- 
ments al davant; al seu redós s’hi va tro- 
bar un capiteli de factura molt antiga i que
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degué pertànyer a algún altre edifici dife- 
rent de Termita; tot això, junt amb la ca
rénela total de dades historiques que en 
tenim, fa que aquest edifici estigui voltat 
d’enigmes i suposicions. Es un dels tants 
temples descoberts pel nostre amie en 
Josep M-. Gavin en la recerca d’esglésies 
que ha fet arreu del país per la seva cata
logado.

En queden encara d’altres, d’esglésies 
rodones, però d’elles només se’n conser
ven els fonaments: ens referim a les parets 
de Tesglésia de la Trinität de Cuixà que hi 
ha al davant mateix de Tesglésia de Sant 
Miquel, i les de Tantic monestir del Sant 
Sebastià del Sull, emplaçades uns cente- 
nars de metres aigües avail de Taiguaba- 
rreig de la riera del Gresolet amb la de 
Saldes.

Sant Miquel de Ld'.et.

Sant Miquel de Lillet. Sant Vice.iç. CeusteU de Lluçà.

Sant Jaume de Vilanova. Sant Adjutori.
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"Final de Festa", i ressopó.
per Josep Milà i Masoliver

a temps que tinc la feina de poeta de- 
sada al calaix de baix, el de les ocupacions 
pendents que m’esperen melangioses, i 
que jo desitjo cada dia que passa amb més 
délit.

En aqüestes, vet aquí que el bon amie 
Jeroni Benavides, membre del conseil de 
redacció de ''Quadern”, em demana que 
faci un escrit sobre el llibre de poesia 
“Final de Festa” de Jaume Subirana, da- 
rrer premi Caries Riba. Evidentment, no 
gosaré ara iniciar un estudi en profunditat 
ni tan sols fer una valorado d’aquelles que 
es fan en to serios i paraules mágiques per 
tal que el lector es quedi convençut que qui 
escriu en sap molt de crítica literária. No. 
Només pretenc explicar planerament, amb 
la vostra aquiasència, allò que m’ha anat 
suggerint i recordant la lectura de “Final 
de Festa”. Es el meu ressopó, ben senzill 
i modest, al quai us convido. Un ressopó 
d’impressions personals acabada la festa.

Cree, tanmateix, que de bell antuvi és 
bo destacar algunes observacions que so
bre el recull en qüestió fa una ploma prou 
reconeguda corn és la de Joan Triadú: 
“Jaume Subirana és, tanmateix, jove - 
nascut fa vint-i-cint o vint-i-sis anys- i 
disposa amb intel.ligència dels dots d’una 
Sensibilität juvenil que, per natura, és 
amatent als records personals i els projec- 
ta al pas dels dies damunt la imatge de la 
mort. No és un novell, perd; perqué fa 
quatre anys fou finalista del Carles Riba... 
amb el seu primer llibre conegut “Pel 
viure extrem”. I Triadú afegeix: “...aques
ta poesia és el résultat d’un equilibri més 
aviat insòlit, entre l’impuls de la creativi- 
tat -aquell primer vers de qué parláven els 
simbolistes- i la premeditació; una preme- 
ditació més propia, al capdavall, en gene
ral, de la narrativa que de la poesia en 
vers; o bé de la maduresa, amb totes les 
excepcions que calguin”.

A partir d’aquí, permeteu-me que, tal 
com US deia abans, expliqui algunes sen- 
sacions, records o impressions que m’ha 
anat desvetllant la poesia de Jaume Subi-
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rana. (I espero que em sabreu disculpar si 
en algún moment faig referéncia a escrits 
meus però és difícil deslliurar-se’n...). 
Será, és, el ressopó de després del “Final 
de Festa”, al qual he dit que us convida- 
va.

Des del meu punt de vista, la poesia 
d’en Subirana palesa les inquietuds i els 
reptes dels escriptors joves, però ens els 
presenta de manera reposada, pensarosa i 
pensada. Aixó em fa venir a la memòria 
una frase d’un escrit per a mi inoblidable 
que m’adreçà Pere Quart amb motiu del 
meu primer recull de poesia: “...La temà
tica és variada i revela aquella melangia i 
aquelles indecisions que sovint acompan- 
yen les adolescéncies. El moment és critic 
i pot ser decisiu.lVagues anhels, actituds 
meditatives, absèneia de frivolitat i de 
superficialitat. Esperances fantasioses. 
Gravetat i seny básics...” (març 1978). 
Melangia, indecisions, anhels, actituds 
meditatives... En la poesia de Subirana 
aqüestes caractéristiques convergeixen 
sobretot en Timpacte del pas del temps: 
“...i tot fui g en la nit i fugen en pie dia / 
amb la proclama silenciosa que l’excès / 
dels mesos, les setmanes i 1’abans i l’ara / 
ens ha estât atorgat, mercè d’un rei mag- 
nànim / i terrible. Que tot ens será près.”

El pas del temps se’ns apareix amb una 
concepció a la vegada cíclica i lineal, com 
diríem des de la socilogia. Cíclica, perqué 
cada poema correspon a un mes concret de 
Tany amb les seves caractéristiques 
estacionáis: “divendres, juliol / Vacances

/ Altra vegada tant de sol / i la calor que 
ens desabriga. / Allá al calaix, ¿hi troba
ria / a punt les flors de l’any passât, / la 
lleugeresa, el passaport? I ¿Qué deu ha- 
ver-hi caducat?.” O bé: “dimecres,Juny I 
Matinada d’ examen / Cimals immensos. 
Ilibres apilats / tanquen la tundra deis 
apunts...”

I concepció lineal del temps perqué 
podem copsar la preocupació peí demá, 
per Tenigma de Tesdevenidor {“dijous, 
desembre / La carta / A punt de caure, 
l’any té el pes eteri / d’una pinya petita, 
oberta. / Jo escric la carta al full de rat- 
lles blaves / guarnit amb un estel i tres ca- 
mells ! amb cofres de misteri: / que l’ar
bre no s’esgoti, que la llum / esclati ais 
ulls deis que esperem / com aleshores.”), 
i per la rapidesa del pas del temps. ( I vet 
aquí que el meu segon recull de poemes el 
vaig titular “Cinquanta-dos instants sense 
temps” i escrivia en un deis “instants”: 
“...tan bo és cada gra / com un sol isntant, 
sense esperar el proper / ni negar l’instant 
d’ara, que cal gustejar, / gra rera gra, i 
cap instant será el darrer.”).

També la solitud se m’ha aparegut en 
la lectura del llibre. Concretament, hi ha el 
poema “Beure sol” (“Glops lents. Ningú 
els destorba, esfan / més llargs a mida que 
el temps passa... ningú, no hi ha ningú. 
Quéfa, dones, ara? / Pot moure la cadira 
buida del davant, / que es vegi bé que és 
buida, mirar lluny. ! Avui vindrá segur, li 
ho diu el cor. / 1 busca dintre seu monedes 
/ amb qué comprar la mica més d’ espe
ra.”), poema que m’ha recordat moltíssim 
el meu “Café sol” (“El café amarg d’un si- 
lenci / que es nodreix de la fredor de mar
bres. / Els mots s’escolen per un racó / 
mentre la sala es va omplint de gent. / Tant 
sois una tassa potser et dispensi / de caure 
esvanit per la flaire / de les hores. I algún 
mot / escrit d’esma al tovalló de paper. / 
Vindran al teu racó fums d’oci / mal cre- 
mat; inconscientment resseguirás cada / 
contom: la taula, el cendrer, el got, / i et 
consumirás sense saber quina hora és. / El
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tabac és tan innocent corn la noia / del 
quadre, i els oblits son sucre / esmicolat 
que perdrà tot el sabor / si demà no convi
des algií més.”)-

La solitud com a abstracció suggèrent. 
La solitud que ens fa escriure amb més 
força i duresa. La semblança entre “Beure 
sol” i Café sol” m’ha produit una esgarri- 
fança d’emociô i sentiment.

D’altres poemes d’en Subirana, tanma- 
teix, mostren la seva capacitat de reflectir 
situacions i vivències quotidianes, perso
nals, amb una gran concisió poètica, sense 
extravagàncies, sense esforçar ni exagerar 
el llenguatge o les imatges. No sembla 
amoinar-se massa pel ritme ni l’espectacu- 
laritat, ans al contrari. Escriu “frases cur
tes” (“Ara la narrativa és a tocar” ens diu 
Triadù), amb un to ágil i senzill, franc i 
original en les questions que tracta.

Hi he retrobat sovint l’apassionament 
desapassionat dels poetes joves, i les con- 
tradiccions, interrogants i dubtes provocats 
expressament per a donar un aire de rela- 
tivitat i imprecisió a les sensacions que 
traspuen en el text. Tot, volgut i prêtés.

Eixos creatius corn ara els records, la 
mort, el temps..., i imatges suggerents a 
Tentoni de la nit, una carta, una cita, una 
telefonada, un paisatge,..., ens els trobem 
en aquest recull, com acostuma a passar en 
la poesia jove. Però Subirana sap tractar- 
los amb la naturalitat pròpia dels oficis ben 
treballats. El record, per exemple, encén el 
poema “Record tèrbol d’estiu”; “No ho 
sap ben hé; li sembla que recorda / que 
feia bon temps, que reien junts / molt més 
sovint. Mirar-nos era Hum / contra la tar
da i quan ens separàvem / quedàvem amb 
les mans piene d’ahnel” i em retoma ais 
meus: “Solitaria ortografia del meu enyor, 
/ els mots son graons que no van enlloc, / 
i només coneix el carni de Tamor / la clau 
de la memòria i el record.”

Vet aquí, dones, algunes reflexions que 
m’ha despertat la lectura de “Final de Fes
ta”, de Jaume Subirana. Aquest Ilibre 
conté tots els ingredients d’una poesia 
jove, ben construida i ágil, i amb trets 
valuosos que fan esperar una bona trajec- 
tória de Tautor en el camp de la poesia 
catalana més actual.

GISBERT Art

Rambla, 30 Tel. 725 43 69 
SABADELL

Poesia
per Núria Vancells

Avui amb un desig sorprenent, tree el clip de tots els fulls; reconec que no 
em cal apuntar el que vull fer demà. Arraconant moments que sempre 
proposo guardats, enganxats a la punta del full. He repetit vegades aquesta 
passejada ifins avui no m'he decidit a arrancar aquell clip que impedia que 
les coses fossin cada dia.
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Te atre del Sol

”E1 boti"
per Josep Torrella i Pineda

E.m l’altemança entre l’elenc propi del 
teatre i el del Centre Dramàtic del Vallès, 
en aquest darrer li va tocar de cloure la 
temporada. I ho va fer amb una obra que 
va trencar de viure els nombrosos especta- 
dors que anaven desfilant pel locai de l’an- 
tiga Cooperativa.

Amb “El boti” Joe Orton va escriure 
una ferotge comèdia d’humor negre, amb 
necrofilia i tot. Partint d’aquest planteja- 
ment, que devia néixer en el magi de Fau
tor com Pembrió de l’obra, hom n’espera- 
ria un text més aviat cerebral, d’aquells 
que en diem “de denuncia”, expressat amb 
r agror de l’inconformisme social més 
iconoclasta. Perqué de les xurriacades de 
“El boti’ no se n’escapa ningù: els ben- 
pensants hipòcrites, la policia, la justicia, 
la democràcia, la religió, l’egoisme humà, 
la relació patemo-filial, els valors morals 
de tot ordre; ni tan sols el respecte a la 
mort.

Però Orton va tenir una idea llumino- 
sa: la de descartar tota possible mala bava 
-si més no, de fer-la visible- i tractar el seu 
tema en to de farsa. O, encara dit més 
exactament, en clan de vodevil, prenent- 
ne, del gènere, no pas el joc picant sino el 
mécanisme d’un ritme escènic ininterrom- 
put a través de continues entrades i sorti- 
des, d’estèrils peripècies amagant i desa- 
magant objectes i cadàvers, i a cavali d’un 
diàleg viu que sap aprofitar els més variats 
registres de la societat actual. La torrente

ra imaginativa de Fautor i Feficaç tea'.rali- 
tat amb què va rnilimetrar-la es posen Fes- 
pectadof a la bu:xaca i el fan “passar” de 
tot allò que amb més o menys intens tat 
pogués ferir-lo, fins a details que voregin 
la irreverència.

Naturalment eue una comèdia d’aquest 
calibre exigeix un serviment escènic que hi 
quedi ben engalzat i que eviti la més peti- 
ta fissura, el més lieu grinyol. El Centre 
Dramàtic del Vallès ho ha aconseguit, co- 
mençan: per la tradúcelo del text i la direc- 
ció, ambdues coses en mans de Jtasep 
Mingue d. El mateix Minguell interpreta 
F inspector de policia, en principi camuf at 
-deliberadament mal camuflat- de funcio
nan del servei municipal de Faigua. El seu 
tipus éi dibuixat d’un traç i Factor el

manté amb absoluta naturalitat. Muntsa 
Alcañiz fa la maligna infermerà a la qual, 
sense altre recurs que una modulado en el 
parlar, sòbriament administrada, encomana 
la sensació de misteri que en realitat Fen- 
volta. El veterá Jordi Torras marca amb 
classe les oscil.lacions del seu personatge, 
que passa de Fafectació de Fhome ben 
situât, de digna aparença com a ciutadà i 
com a cap de familia, al ninot ridícul en 
què el fa caure la perversitat de tots els 
altres, i també la seva pròpia i buida fatuï- 
tat; potser amb algún excès d’histrionisme 
que no em semblaría necessari per a incre
mentar la rialla del respectable i que no se 
sap si imputar-li a eli sol i també a la di- 
recció.
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Xavier Cugat, l'etern "showman"
per J. C.

E.ímprem aquest títol no pas amb to pe- 
joratiu, ans ben al contrari. Xavier Cugat 
és un artista nat. Un gran intérpret en ca- 
dascuna de les seves facetes artistiques. Un 
personatge que sap comunicar-se amb el 
public i posar-se’l a la butxaca, sigui d’ací 
o d’allá.

Cugat va néixer a Girona Fu de gener 
del 1900. És un ninou. Encetava l’any; una 
bona premonició, com s’ha pogut veure al 
llarg i ampia de la seva vida. Una vida 
plena, divertida i feliç, gosem dir.

Amb motiu que aquest polifacétic artis
ta hagi exposât una divertida col.lecció de 
caricatures a la Galería d’Art NEGRE, en 
la qual hi assist! acompanyat, com és ha
bitual en ell, per belles i simpàtiques noies, 
és bo de comentar-ho. El Cugat caricatu
rista féu davant del públic una demostra
do de la seva habilitât per dibuixar. Habi
tud que ha cultivât de sempre. Ha estât el 
seu “violon d’Ingres”.

Ara, lligant l’ahir i l’avui de Xavier 
Cugat, ens plau reproduir un article que la 
revista barcelonina “D’ACI I D’ALLÁ” li 
dedicá el febrer del 1929. (Per cert, a la 
portada de l’esmentat número s’hi repro- 
dueix un oli d’en Vila Puig). L’article du 
el títol: “Catalans a Hollywood” i diu així:

“Quantes anécdotes circulen a propo- 
sit deis catalans rodamons! Per molt hi- 
perholiques que ens semhlin, la realitat les 
deixa sovint enrera. Perqué realment gai-

"El violinista Xavier Cugat, ovacionat pels publics
americans

rehé no trobarem una contrada on, ines- 
peradament, de darrera un taulell de bar 
o d’uns bastidors d'escenari, en les suprê
mes categories socials o en les infimes, en 
la gloria o en F obscuritat, no trobéssim un 
fill de Catalunya.

U actitud expansiva de la raça és unfet 
innegable. Hi ha fins i tot alguns comen- 
taristes que sostenen la segiient hipótesi: 
el català no dóna mai millor rendiment 
que quan és llluny de la seva terra, enqua- 
drat per un medi exòtic.

Xavier Cugat tal vegada sigui un vot a 
favor d’aquesta teoria?

No voldriem, afirmant-ho, pecar de te- 
meraris. El cert, F indiscutible, és que Xa
vier Cugat, amb domicili a Hollywood, és 
tingut pels americans com un deis més 
conspicus violinistes del món. Els diaris, 
en parlar d’eli, recorden Casals i Sarasa- 
te. Li encomanen la direcció de F orques
tra en les primeres films parlades... I per 
acabar d’ arrodonir la seva aurèola, circu
la amb insisténcia la nova que Xavier 
Cugat va a casarse amb una conegudís- 
sima estrella del cinema.

Cugat, sota el pseudónim de De Brú, és 
també un caricaturista remarcable. No hi 
ha personatge de F escena muda que no 
hagi estât caçat pel seu llapis intenciona- 
dament deformador... Però, la caricatura 
és, per aquest violinista professional el seu 
“violon d’Ingres”.

El cognom Cugat té, de més a més.

Foto: Joan Lloheî.

altres sustentacles a Hollywood. Erancesc, 
germà de Xavier, és qui ha muntat Fesce- 
nari de les darreres produccions de Dou
glas Eairbanks i un altre germà, Albert, és 
un conegut cartellista de cinema.

H eus a d  una familia ben esparpillada!
Ara no manca sinó que Xavier Cugat, 

el seu cap visible, vingui algún dia a fer 
conèixer el seu art als seus compatriotes”. 
(No és signât)

Han passât seixanta anys, en els quais 
Xavier Cugat ha sabut omplenar de vivèn- 
cies, d’anècdotes, d’historiés, fins i tot de 
mullers i sogres... Tot un mostrari amb 
molta lie tra i amb molta bona música...

Reproduïm la foto que encapçalava 
aquest article que hem transcrit. Corn 
també un testimoni gràfic de la seva pre- 
sència, una vegada més, a la nostra ciutat. 
I que no sigui pas la darrera...

□

negno
Passeig de la Plaça Major, 38 
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El nacíonalísme musical. Pròleg
per Antoni Sala i Serra

A-ies primeres manifestacions del nacio- 
nalisme, com un fet politic concret i reivin- 
dicatiu, es produeixen al final del segle 
XVIII, per rinfluència de l’Enciclopèdia 
francesa i de la Revolució nordamericana. 
Les idees de la llibertat i la independència 
produiren ràpidament efectes réclamant els 
diversos pobles la seva efectivitat. Rous
seau, Montesquieu, Voltaire, Turgot i 
Quesnay, afirmaren el principi de la sobe
ranía popular i la distinció del sentit de la 
nació. La guerra de la independència 
americana, nascuda de les idees de Jeffer
son i Hamilton en defensa dels drets de 
r  América del Nord com a nació, consagré, 
amb la victòria, el principi nacionalista. A 
Europa es va mantenir, com a credo filo- 
sòfic, durant la tempesta revolucionària, el 
sentit de la llibertat dels pobles donant-hi 
efectivitat práctica amb les conquestes dels 
exèrcits de la Convenció i del Directori. La 
creació successiva de la República de 
Batava, la Partenopea, la Cisalpina, etc. 
foren uns exemples per a T etapa naciona
lista i per bé que tot fou efimer, assenya- 
larien el carni vers el futur. Napoleó, en 
establir el seu poder en el continent per 
mitjà de monarquies i federacions a la seva 
mida, va acollir-se per llegitimar-les al 
principi nacionalista. El régné d’Itàlia fou 
una altra atrevida aplicació d’aquest prin
cipi. Així mateix, la Confederació del Rhin 
donava model i satisfacció a una unitat 
nacional alemanna com una manera de 
treure’s el jou d’Austria que feia històrica- 
ment confondre els interessos germànics 
amb els de la dinastia dels Habsburg. Amb 
el Congrès de Viena i amb la caiguda de 
Napoleó es retomé al “statu quo” prerevo- 
lucionari i va semblar que es perdia la idea 
nacionalista. No obstant la llavor quedava 
sembrada i no tardarla molts anys a fmcti- 
ficar aquest délit de llibertat dels pobles.

El nacionalisme com a vincle sociolò- 
gic dins el seu aspecte de fusió i agregació 
humana, ve a ser un important capítol. 
Carle, referint-se al sentiment que engen
dra aquest vincle, diu que “hi concorren a
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Jean Jacques Rousseau {1712-I77H)

produir-lo el sentit equivalent etnogréfic o 
de raça, el geogréfic i per sobre de tot 
l’històric i tradicional”. En substéncia, tot 
això no és altra cosa que el desenvolupa- 
ment naturai dels instints i sentiments es- 
sencialment humans, com per exemple, el 
culte ais avantpassats, l’estimació del Hoc 
que es viu i el record de les tradicions i 
actes comuns. Reconeix, Carie, que els 
vineles de consanguinitat i de territoriali- 
tat, que serveixen per estudiar la familia i 
la nació histórica, en la seva forma de tri
bu, tenen influéncia tradicional en el na
cionalisme com a vincle modem. Quant ais 
efectes del nacionalisme, cal tenir en 
compte que resultaré tant més integral i 
perfecte si en aquests enllaços a més s’hi 
concentren els diversos elements de la con
creció nacional. I en aquest aspecte cal fer 
ressaltar la importéncia de l’existéncia d’u- 
na llengua nacional. Els anys que seguiren 
després del segon période revolucionan 
(1830) i que es desencadenaren per tot 
Europa, fou el moment de méxima difusió 
i triomf del ROMANTICISME. Per aques
ta època, pot dir-se que a totes les nacions 
europees s’hi havia operat una renovació 
estètica, no sempre progressista a favor de 
les individualitats. Però en substéncia, a 
partir d’aquesta data, la ideologia romén- 
tica (libéralisme politic, individualisme ex- 
pressiu, etc.) es toma popular amb una 
expansió creixent i fins a cert punt vulga- 
ritzat pels localismes i per la cultura cos
tumista (folklore). Cal ressaltar, per això, 
la importéncia que concedia el moviment

roméntic als valors culturáis del poblé com 
encarnació del “Volgeist” (esperit del 
poblé) encunyat pel filòsof Hegel, que 
després passaré durant el “fin du siede” a 
un “Weltergeist” (esperit del món). De 
l’encamació de l’énima dels pobles s’ha 
dit que “és la divina entelèquia de Tespe- 
rit de l’individu entés corn el valor suprem 
de l’antologia roméntica”. El desencadena- 
ment històric d’aquest sentiment fou natu- 
ralment, la revolució. Revestidos d’un 
radical nacionalisme, molt superior a l'es- 
quema estatalista del Renaixement, les 
nacions corn Grècia, Itélia i Alemanya, 
forjaren amb sang la seva unitat nacional. 
França, Espanya i Russia, de formes dife- 
rents, emprengueren la constmcciô d’un 
sentiment autônom d’orgull politic i cultu
ral. La identificació política nacional de les 
ètnies centre-europees partia, dones, de la 
nécessitât del reconeixement del fet dife
rencial (idioma, cultura, raça, etc.) i la 
vitalitat popular troba diversos médis per 
propagar-ho. La literatura autòctona, dels 
països sense nació, fou una arma molt 
subtil i important primer per la seva super- 
vivència i després pel reconeixement. 
D’això a Catalunya en sabem bé prou. La 
mùsica fou també una altra arma abrandi- 
da per la Unita dels valors nacionalistes. 
Cal pensar, però, que el terme “nacionalis
ta” és de per si bastant imprécis. Unes 
vegades serviré com a demostració de la 
prepotència d’una definida i important 
nació i d’altres una forma de reivindicar la 
lliure gestió dels pobles oprimits per una 
unitat nacional imposada. En la música, sí 
que en l’història d’aquest art, té un signi
fient relativament définit. L’expressió de 
“nacionalisme musical” es dóna especifi- 
cament a un moviment que es produi, molt 
lligat a conceptos politics, a mitjan segle 
XIX i en particular a Rùssia, Bohèmia 
(Tactual Txecoslovéquia) i TEscandinévia. 
Els objectius eren acabar amb la domina- 
ció que exercia la mùsica forénia, especial- 
ment d’Alemanya i d’Itélia, i estimular els
compositors nadius i la mùsica popular del
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Ars longB, vita brevis. una generadó a Bellaterra
per Maria Recasens

r \ m b  motiu del vintè aniversari de la 
Universität Autònoma de Barcelona, i dins 
el programa d’actes previstos al llarg d’a- 
quest any, un grup de professors d’art con- 
temporàni d’aquesta mateixa Universität va 
proposar al rectorat de fer una exposició 
d’arts plàstiques. L’exposició es presenta
ría a manera de concurs o certamen i sota 
un lema concret: “Ars longa, vita brevis”. 
Els artistes convocats haurien de realitzar 
una obra expressa que partís o s’acollís al 
lema. I el criteri segons el qual es convo
cava els artistes obeia al fet que formessin 
part de la generado dels quarantes. La 
proposta va ser acceptada per 1’equip del 
rectorat i des de principi de curs que s’hi 
ha anat treballant sota la coordinado del 
professor Miquel Molins. S’havia de con
vocar els artistes, elaborar un catàleg i 
pensar en un espai.

Els artistes que finalment hi han parti
cipât han estât quatre escultors: Sergi "ARS LONGA, VITA BREVIS". Campus de l'U.A.B.

Aguilar, lordi Colomer, Miquel Navarro i 
Susanna Solano, i nou pintors: José Ma
nuel Broto, Pere Camps, Xavier Grau, 
Sflvia Govern, Àngels Jové, Antoni Llena, 
Robert Llimós i Zusch.

Totes les obres, excepte l’escultura de 
Navarro, han estât col.locades en una car
pa situada a la plaça del campus i dissen- 
yada per l’arquitecte Enric Graells.

S’ha éditât un catàleg de l’exposidó. 
Es possible que aquesta mostra, Ars tonga, 
vita brevis, pugui viatjar a altres Universi- 
tats de l’Estât.

La mostra s’inauguré el passât dia 17 
de maig i ha estât oberta al públic durant 
quinze dies.

□

país. D’aquí en sortirien els temes extrets 
de la históría i de les llegendes nacionals i 
farien reconéixer amb un mitjà tan impor
tant com la música els trets diferenciáis 
d’aquests pobles. L’expansió deis movi- 
ments nacionalistes tingué un aliat natural 
amb el romanticisme que idealitzava la 
importáncia deis materials folklòrics i tam
bé en els esdeveniments revolucionarís del 
segle XIX. No obstant aixó, la influéncia 
del romanticisme fou més forta que la deis 
esdeveniments, perqué produí que les rei- 
vindicacions nacionals tingessin un pes 
ideológic i una morfologia dintre d’aquest 
moviment cultural que s’expendirà d’una 
forma dominant arreu. L’època romàntica 
fa comprendre, segons diu Hegel, que 
“l’home és història” i “marxa sempre amb 
l’història” potser, vai a dir, a una meta no 
molt clara i del tot ambigua, però la prò
pia nebulositat del seu idéalisme envoltà 
aspiracions i desitjos populars de totes les 
individualitats.

A les idees i corrents nacionalistes pro- 
moguts per Herder i el romanticisme s’hi 
uniren les idees politiques i económiques 
del libéralisme que tingueren gran eco a 
Itália i a l’Europa central i oriental. Però 
mentre a l’Europa occidental el libéralisme 
fou unívocament Tadversarí de tot el sis
tema conservador, el nacionalisme román-

tic cantat pels poetes a l’estil de l’austríac, 
Gríllpazer, un tipie producte alemany, titu- 
bejava entre si havia d’apreciar més la lli- 
bertat política o la unitat nacional en el 
sentit dit per Herder que “la comunitat lin
güística havia de ser també una comunitat 
política”. Per això el nacionalisme estava 
disposât a aliar-se amb ideologies conser
vadores, liberals i fins i tot socialistes. En 
el nacionalisme també hi convergien altres 
contradiccions per causa del seu carácter 
eminentment ciutadà i Intel.lectual. Es tot 
un exemple revelador que, en ser nova- 
ment ocupada la Lombardia per l'exèreit 
austnac, els camperols el reberen al crit de 
“i nostro vengono” (venen els nostres). 
Quelcom semblant feren els camperols 
rumans de la Transilvània, defensant l’im
peri Austro-Hungarès resistint violenta- 
ment als nacionalistes del Kossuth magiar.

Si l’ús del terme “nacionalisme musi
cal” queda moites vegades solament inscrit 
als tres països abans dit, és perqué en 
aquests s’havia produit molt poca música 
anomenada culta (per oposició a la popu
lar) que els fos pròpia. És possible, no 
obstant això, trobar en altres països també 
caractéristiques nacionals com per exem
ple la música romàntica alemanya inspira
da en els temes nadius, cançons populars, 
mites i llegendes nacionals (Weber, Wag-

ner, etc.). Fins i tot Itália, font d’un estil 
que arriba a ser internacional i que influen
cié arreu, es posaren en relien les seves 
aspiracions politiques nacionals per lliurar- 
se del tutelatge austríac amb una música 
patriótica i de rerafons reivindicativa (les 
óperes de Verdi). Cal dir finalment que la 
significació concreta i específica que s’o- 
torga al nacionalisme musical és en la 
majoría deis casos el producte d’una autén
tica i rotunda actitud d’”autoconsciéncia”.

Caldrá contemplar i analitzar profunda- 
ment les causes i motius que produíren la 
singularítzació de la música de RUSSIA, 
BOHÈMIA i l’ESCANDINÁVIA i el per
qué de la seva definido de “nacionalista”. 
Com veiem novament la música de la má 
del Romanticisme, va més enllá de la 
simple expressió del plaer intel.lectual.

□
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ART des d*ara

1- Triennal del gravai de Sabadell
per Miriam Otegui

M .ai no és fácil de recorrer una exposi- 
ció d’obres d’art i de concentrar-s’hi prou 
fins a establir un diàleg quasi intim amb 
cadascuna d’elles, encara que siguin d’un 
mateix artista. Qué direm, dones, de mos- 
tres en les quais hi ha més de cinquanta 
obres d’artistes diferents? Aquest és el cas 
de la majoria de concursos, certàmens i 
aclaparadores exposicions col.lectives. A 
Sabadell, a les sales de Belles Arts tenim 
un exemple ciar d’aquest tipus de mostres. 
Ens referim a la 1- Triennal de Gravat. 
Cada artista, un mon; cada obra, una per- 
sonalitat. Sembla, a primera vista, alguna 
cosa impossible de reconciliar en un sol 
escrit. Però no ho és del tot, perqué quel- 
com els relaciona: el jurat que va seleccio
nar i va premiar-ne a uns i no pas uns al- 
tres.

Cent quaranta gravadors que van pre
sentar dues obres cada un, per a ser-ne 
elegides ùnicament seixanta-quatre. No es 
pot dir que sigui una feina senzilla. Però 
fins i tot desconeixent el nivell del total 
d’obres presentades en un principi, tenim 
la impressió que la técnica dels gravats ha 
estât més valorada que els gravats corn a 
obres d’art (i de creació, per tant) en si 
mateixes. No volem dir que la técnica no 
tingui valor, mérit, ni que s’hagi d’abando- 
nar deixant pas a altres aspectes, sinó que 
ha de ser un aspecte més, una eina més, un 
fet més del procès; treballat ùnicament i 
exclussiva en fundó de T obra acabada. 
S’agrairia que el medi utilitzat fós un ele
ment que, corn la composició, la linia, el 
color..., passés desapercebut. S’agrairia, 
també, el respecte al material. És a dir, que 
el fet de triar el gravat i no la pintura, el 
dibuix... fós una necessitai interior, fós 
elegir conscientment una punta abans que 
un pinzell, una resina abans que una om
bra de carbone!, un carborundum o sucre 
abans que pois de marbre, terra refractària 
o sorra.

Malgrat tot, no totes les peces exposa- 
des són criticables de la mateixa manera.

Mercedes Diogene, amb el seu “Mil.le-
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nari de Catalunya: Els Monestifs” ens 
apropa a una figuració a l’estil de Paul 
Klee; en la qual la técnica, tot i que és 
correcta, no pretén de ser protagonista ni 
estrella. Les dues obres de Benito Marcos 
són un altre bell exemple d’aquest fet. M- 
Assumpció Raventós i Rosa Tarruella (3er. 
i 2on. premis respectivament) responen 
obertament amb els seus treballs a un in
terés personal d’expressió; a un voler dir 
alguna cosa que, tal i com ho fan, sembla 
que no es podría dir de cap altra manera. 
De la mateixa forma Paca Jiliberto presen
ta el seu “Desencuentro”. Amb un llen- 
guatge infantil i uns tons matisats i trans
parents aprofita les possibilitats del vernis 
tou i aconsegueix de transmette un senti
ment molt ciar: dolçor. “Fascinación”, de 
Bautista Aguado Ferrer, també ens desper- 
ta l’emociô. Una forma ordenada i totalit- 
zadora que recull dibuixos (linia) més pe
tits en tota la superficie del paper i ens 
porta a una profunditat d’idees, que, amb 
una acertada i suau variaeió de color en les 
tintes es presenta evident però a la vegada 
amb subtilitat.

A prop del cómic, i molt coherentment, 
en la meva opinió, pel que de reproducció 
i possibilitat de còpies signifiquen tots dos 
mitjans, es sitúen els gravats de Pedro 
Grifol i de Kadhim Shamhood Tahir; si no 
pel dibuix, pel tipus de traç i de represen- 
tació, si per la idea de vinyetes. En la

mateixa linia, encara que no tan aconsegui- 
da, es troba l’obra de Pura Fresno.

“Fata Morgana II” de Nora Ancarola, 
“Groe en pénombre” i “Blau en penom
bra” de Josep Pérez González i “Enmig” 
de A. Vilarrúbias són altres peces de l’ex- 
posició que també val la pena de ser ob- 
servades.

Com un “final feliç” en aquest escrit 
considero necessari esmentar les dues 
obres d’Antònia Vilà: “Nausicaa” i “Rojo 
Marroqui” i la que ens ofereix Koichi 
Sugihara: “Gavina 183”. Tant una com 
r altre aconsegueixen omplir de poesia els 
seus treballs de tal manera que oblidem el 
que, com venim observant, pot tenir de 
freda la técnica del gravat malament utilit- 
zada. En Antònia Vilà, les formes (géomé
triques) s’assenten amb fermesa sobre un 
suport etéri, ingràvid, suggèrent: vermeil 
intens, no pas pàlid ni tou. En Koichi Su
gihara, les formes (espontànies, pures, per
sonals) pul.lulen, bailen, es mouen sobre el 
paper créant elles mateixes l’espai; limitât 
(si es pot dir) per una delicada linia de 
punts i un “cel” groe.

Però el que és més important d’aqües
tes tres obres no és el que representen ni 
com ho fan, sinó que en contemplar-les ens 
adonem que són gravats perqué no podrien 
ser cap altra cosa i que no podrien ser cap 
altra cosa perqué són gravats.

Reprenent els comentaris sobre la téc
nica acabarem, dones, dient que en Tactua- 
litat hem aconseguit que un oli no tingui, 
pel fet de ser oli, més valor artistic que un 
acrfl.lic o un “collage”. Per qué no passa 
el mateix amb el gravat? Valorar la técni
ca per sobre de tot, no és convertir Tobra 
artistica en una peça d’artesania ùnica- 
ment?

Una triennal de gravat, una excellent 
idea per acostar al public del Vallès a 
aquesta molt digne forma d’expressió ar
tistica. Potser trobem a faltar, encara, que 
tothom faci l’esforç de dignificar-la de la 
mateixa manera.

“GALERIES
ROVIRA”
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PintureS d ’AlfonS BorrelP La íntima poesia dei sìlend
per Montserrat Carné i Penalva

C ^ u an  d’un espai rie en color hi entre- 
veus el silenci, sembla que la pintura -com 
a tal- esdevingui creadora de mons imagi- 
naris i inesgotables. Si, m’he deixat seduir 
per la poesia callada d’un blau précis o 
d’un rogenc de timid esclat, per la presèn- 
cia d’una obra sens dubte màgica; la pin
tura d’Alfons Borrell.

En ella color i forma, tonalitat i espai, 
silenci i temps ho sentim amb la força del 
timbre d’una nota. El so i la seva absèneia 
es deleix per sortir, per escombrar tot el 
que és balder. La gràcia està en trobar 
caliu on no s’hi descriu el foc, a trobar

M d r e s  I 
M ^ T U u r e s

E-e r r p c d i
Gràcia. 140. baixos - Telèfon 725 6142 08201 SABADELL

conflicte on hi existeix un contrast de 
paper i roba. El temps, en aquest cas, és 
représentât pel moviment d’un pinzell que 
dubta entre restar sobre el paper o deixar 
pas a les coses més tangibles; tela, marc, 
suport... La tria de cada element del qua
dre sols serveix per poder gaudir d’una im- 
pressió més forta; l’abstracció es conver- 
teix en essèneia. I el pintor en mag de I’i- 
maginari.

En aquesta exposició recent a la Sala 
Negre, he vist clarament una crònica, la 
presència d’un espai temporal, quasi cro- 
nològic, en el que se sentia la narració, no 
d’una història precisa sino d’un procès que 
ha traspassat la pròpia obra. El tema -fins 
hi tot en l’abstracció- camina parallel al 
“sentir” i a “l’emoció”. D’aquesta manera, 
gràcies a l’ùs del.liberat de la matèria Al- 
fons Borrell ens retoma tot el que és inma
terial i aconsegueix allò a què aspira tot 
bon artista; “transformar” i omplir de vida 
un simple paper en blanc. El blanc a vega- 
des sinònim de repte, altres d’abisme.

I és aquesta Iluita aferrissada per la 
transformació, el que m’han transmès els 
quadres d’en Borrell, ja que tot fent com- 
paració dels quadres més antics de l’expo- 
sició (de 1984) amb els darrers, hi sento a 
través de l’ús del color, aquest combat per 
reconquerir un rogenc quasi etèri, però 
precis, amb la superposició voluntària, 
ferma i irreductible de retails d’una roba - 
si bé amb menys transparéncies- però que 
manifesta la voluntad quasi tossuda de que 
aquesta tonalitat hi ha de ser, malgrat el 
gris de-mal-temps que s’esmuny en quasi 
tots els darrers quadres. Aqüestes robes 
ajuden a la composició geomètrica de l’o- 
bra, però també marca un limit obert, a 
pesar de tot, de la pintura com a matèria 
capaç de transmetre ambient. Com els 
blaus, verds i vermeils que en contrast amb 
els grisos i negres, ja intensos, compactes 
o difuminats cavalquen entre el paper més 
fi o més aspre formant el món pictòric 
d’Alfons Borrell.

Un món on la representació i la figura- 
ció resten totalment al marge, però, que 
amb la intel.ligència d’un bon domini de la 
tècnica i el suport, sap evocar tot un munt 
de sensacions i fins hi tot visions subjecti
ves però que hauriem de saber trobar en la 
natura o dins nostre. Ja que amb tot, la 
abstracció i la forma geomètrica no fan res 
més que expressar-nos el que és més es- 
sencial, fora de tota il.lustració. Perqué 
malgrat d’estar dins un món d’evidències 
som fets de la matèria dels somnis i per 
tant de la subtilitat.

“La leva peli -palmell de mà- duu escrita 
la fortuna terrai dels mariners: 
salarse d’esperes Iluents pels horitzons, 
però amb la mar ben a prop, 
deixar-se seduir pel lieu defallimentl 
de l'ona dolga".

(poema de Pere Xerxa)
□

WKWAnr
Sala d'Exposìcions
Sant Pere d ’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

QUADERN - 68



444

La colònia cardonina a Sabadell
per Jaume Busqué i Marcel

BM diu, Miquel Carreras, en “Elements 
d’Història de Sabadell”, referint-se al 
1824, que les famflies forasteres no arriba- 
ven pas a formar la quinzena part de la 
poblaciô, però representaven cosa de sei- 
xanta pobles de Catalunya, els més llu- 
nyans dels quais eren de Figueres, a l’Em- 
pordà; Ceret, al Vallespir; Ger, Alp i Das, 
a la Cerdanya; la Seu, a l’Alt Urgell; Ge
ni, al Pallars Subirà; Tàrrega, al Baix 
Urgell; les Borges, a Les Garrigues; i 
Bràfim, al Camp de Tarragona. Però la 
part més important dels forasters procedía 
de la nostra comarca del Vallès i de certs 
pobles de les contrades properes, i encara, 
després, referint-se a la colònia més nodri- 
da, situa en primer Hoc Cardona, al Cardo- 
ner, i després els procedents de la Conca 
de l’Anoia.

La Vila de Cardona, el 1714, fou l’úl- 
tim baluard que defensà les llibertats de 
Catalunya. Després de la capitulado de 
Barcelona, va sucumbir davant les forces 
de Felip V. El 1812 el general Lacy, al 
final de la guerra del francés, entrà a la vila 
i manà destruir-ne una bona part incloent- 
hi l’hospital. I del 1821 al 1823 va sofrir 
de nou les conseqiiències de la guerra dels 
Matiners. Era impossible que a mitjan 
segle XIX Cardona bagués pogut entrar a 
la normalitat, i això feia que famflies sen- 
ceres emigressin a d’al tres indrets de Ca
talunya, per tal de trobar-hi la subsistència. 
Sabadell, per tant, fou una de les pobla- 
cions de més esperança per els cardonins.

Com llegim a la història hagiogràfica 
dels Sants Celdoni i Hermenter, aquests 
Sants de TEsglésia, nascuts a Lleó, soldats 
de la legió romana a Espanya, foren mar- 
tiritzats a Calahorra, el 3 de març, proba
blement, de l’any 304, en la persecució de 
Deoclecià, i foren duts a l’església de la 
Vali de Sailers, bisbat de Solsona, però per 
disposició d’en Joan Ramon Folch I, 
Comte II, de Cardona, el dia 19, tercera 
dominica, d’octubre de 1399, les seves 
despulles foren traslladades a la vila de 
Cardona, sesons consta en la “Relaciô de

R E G A L O  D ‘ UB  PE|MÓ
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A la Vila de Cardona, á catorce d‘ Octubre de 1899, ab motiu de celebrar
se lo quint centenar! de la tras ladó  de las reliquias deis Sants M ar- 
tris Hermenter y Celdoni, desde Cellers á dita Vila, la colonia cardoni
na de Sabadell, com á penyora d‘ amor á ‘ la seva te rra  nadina y á 
sos patrons los Sants M artris y com á recort de ditas festas, fa ofrena 
d‘ un hermós penó costejat per medi de suscripció per las següents familias:

D . T e r e  R o v ii- i i ,  d e  l i \  f a m i l i i i  C iiic.n  

d u e n y o  d e  * L o  C i . in p  d e  la  G a b a »

D .  J o a n  S e n a ,  ( X a n  ic l i )

D . “’’* T e r e s a  G a r r o s la  

D .  C e ld o n i  S e n  a  .

» J o a n  M o n e l l ,  ( L le n a )

» J o s e p h  C o t i i n a  

» M a g i  A l l é s

» H e r m e n t e r  M o n e l l ,  ( L le n a  

» M a n e l  F o r a s t é .

D . ”' “ T e r e s a  M iir b á  

D .  F r a n c i s c o  M a lé  

» C in t o  T o r t  

» B a ld o m e i  o  L lo b e t  

» D o m in g o  C o l i l la s  

» T o m á s  G a u ' i g a  

D . ”"* J o s e p h a  L la m b é s  

Ì M a r ia  T o r t  .

D .  B o n a v e n t u r a  B r a t  

» C e ld o n i  P r a t  .

D . ”’"  T e c l a  N .

» D o l o r s  T o r t .

> A n g o l a  L la m b é s
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Tot siga per la major Gloria de 
Vila de Cardona.

Suma anterior.
D . H e r m e n t e r  C a l m c t ,  ( T r a n q u i l )

> H e r m e n t e r  F i g o l s  .

» M iq n e l  F i g o l s  .

> R a m ó n  T o r t  .

» N n r e is  N o n c l l  .

» R a m ó n  T a s ia s ,

D A n t o n i a  G a r r ig n ,  ( B ir o l )

D . J o a n  C a m e l a  .

D . “’ " M a n d a  Q u in c a r i  o n a  

D . J o a n  V i l a ,  ( G e l a i ) .

» F r a n c i s c o  V i l a ,  ( G e l a i  

» F e r r á n  A g a t  .

> E lo y  L la m b é s  .

D ." ’ * I s a b e l  A l b a r e l l o .

D .  J o a n  P a i r a t ó  .

D ." ’'“ E s p e i  a n s a  R o v ir a  

D , R a m ó n  T o r t  G a r r ig a  

D ." ’ “ M a g d a l e n a  A r p a  

D .  R a m ó n  P in t ó  .

» J o s e p h  N . ,  (F o r n e r )

» J o s e p h  C in c a ,  ( G ir a l i )

M o s s e n  J o s e p h  C a r d o n a  A g a t

T otal

Deu y honor dois Sants Martris

LA COMISSIO.
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"A iAr.xiu Histöric de Sabadell hi ha un document (35x25) aportatper la Revista Quadern, de la Fundaciö Amies 
de les Arts i de les Lletres de Sabadell, per eneärree del seu donant, el senyor Ramon Senserrich..."

com s’efectúa el trasllat des de Sailers a 
Cardona, de las Reliquias deis “Cossos 
Sants”. (Capítol I, deis Miracles), de la 
quál és autor el P. Salvador Pons, Domi
nic. (Foli 31).

Ho llegim també en uns goigs que pos- 
seím en el nostre arxiu particular, que si bé 
no són pas antics, puig daten del gener del 
1973, i la seva edició és promoguda pel 
prior Daniel Ribera Sala, sí que contenen 
uns gravats, que com diu, “fidelment a la 
propia hagiografia i que trobem inscrits en 
una edició de Jobs, de 1961” i en el ma-

teix Hoc fan menció a uns altres goigs 
editats per la “Eftampa de la Reai y Ponti
ficia Univerfitat” de Cervera, l’any 1778.

QUADERN - 68



445

A I’Arxiu Historie de Sabadell hi ha un 
document (34x25) aportat per la Revista 
Quadern, de la Fundado Amies de les 
Arts i de les Lletres de Sabadell, per encà- 
rrec del seu donant, el senyor Ramon 
Senserrich, el qual fa referència a la sus- 
cripció que feren els cardonins residents a 
Sabadell, per recollir un fons per dur un 
“Regalo d’un penó ais Sants Martris de 
Cardona”. Diu així: A la Vila de Cardona, 
á catorce d’ octubre de 1899, ab motiu de 
celebrarse lo quint centenari de la trasla
dó de las reliquias dels Sants Martris 
Hermenter y Celdoni, desde Cellers á dita 
Vila, la colonia cardonina de Sabadell, 
com á penyora d’ amor á la seva terra 
nadina y á sos patrons los Sants Martris y 
com á recort de ditas f estas, fa ofrena d’un 
hermós penó costejat per medi de suscrip- 
ció per las següents familias.

Dels cardonins residents a Sabadell, 
que figuren en aquesta dista, son 44, i 
r  import total que aportaren fou de 449 
pessetes. Entre les persones que tingueren 
relleváncia a la població, per les seves 
activitats, citarem només les que ens són 
més conegudes a la memoria:

Colillas, mestre, propietari de descola 
de “Cal Tatcher” que estava situada en el 
carrer de P. Joaquim Corominas; en la qual 
tants sabadellencs forjaren la seva educa- 
ció i instrucció; Cinto Tort, industrial téx- 
til que tenia la seva industria i despatx al 
carrer de les Tres Creus; Esperança Revi
ra, que tenia un comerç de venda de plats 
i de ceràmica al carrer del Pedregar; 
Domingo Llobet, fundador de la camisería 
“Germans Llobet”, també al carrer del 
Pedregar; Manuel Foraster, que després 
fundarla el Bar La Lyonesa; Narcís Nonell, 
enginyer i pare de l’important industrial 
téxtil que ocuparla cárrecs rellevants a 
Sabadell; Francese Tasias, que posseía un 
establiment de venda d’oli al major, en el 
carrer de Sant Pau; Josep Cinca, propieta
ri del quiosc modernista que hi havia en els 
“Jardinets” i que fou enderrocat per a 
donar pas a Factual urbanització, i, sobre- 
tot, mossén Josep Cardona i Agut, el més 
gran i eminent orador sagrat i poeta de la 
seva època. ^

VITRALLS E.ROIG
Especialitat en vidrieres emplomades, 
gravats a l’àcid i pantalles tipus Tiffany. 
Descompte especial als 
subscriptors de Quadern

Sant Miquel, 79-int. - Sabadell - 
Tel. 717 38 05

Goigs perJ.B.

N.ous Goigs a llaor del Sant Crist 
d’Igualada

El prop passai diumenge, dia 14 de 
maig, veieren la llum aquests goigs, origi
nals del poeta sabadellenc Joan Arús i 
Colomer, que els va escriure per al certa
men que es va celebrar a Igualada F any 
1929. Fins ara han estât inédits. Se n’ha fet 
una edició (33x23.5) amb motiu del IV 
Centenari del Sant Crist d’Igualada. Hi ha 
posât música un altre sabadellenc, Mn. 
Albert Taulé i Viñas, i els ha exomat amb 
dibuixos Marciai Fernández i Subirana, 
amb un escrit de Jaume Busqué i Marcel 
que porta per titol “El Poeta Joan Arús”.

Aquesta edició ha estât patrocinada pel 
Departament de Cultura del M.I. Ajunta- 
ment d’Igualada, la Comissió Organitzado- 
ra de les festes del Cinquantenari del Cor 
Parroquial de Santa Maria, d’Igualada i els 
Amies dels Goigs, de Sabadell. Han estât 
enllestits a les premses de Gràfiques Anoia
S.A. el mes de maig de 1989.

Aquests goigs foren solemnement pre
sentáis en la data esmentada, en una vet- 
llada cultural on Jaume Busqué, pronuncié 
una intéressant conferència amb el nom 
“Elogi a la Poesia”. Els rapsodes Maria 
Teresa Ratera i Castelltort i Manuel Mateu 
Vives, recitaren poesies de Joan Arús 
Colomer, i el Cor Parroquial de Santa 
Maria, sota la direcció de Maria del Rio i 
Monfort, interpretaren diversos cants.

L’acte fou presidit per l’Alcalde d’I
gualada, Sr. Manuel Miserachs i Codina, 
acompanyat del Rv. Sr. Arxiprest i d’una 
representació de la “Fundació del Sant 
Crist d’Igualada”.
Goigs a llaor de la Mare de Déu de 
Riusec

La Parròquia de la Purissima Concep- 
ció de Sabadell, de la quai és rector Mn. 
Joan Nonell i Renom, ha éditât uns “Goigs 
a llaor de la Mare de Déu de Riusec”, amb 
motiu de la restauració del culte d’aquesta 
imatge, el dia 24 de maig de 1989, a la 
Capella de FAcolliment.

Els goigs (33.5x23), de lletra anònima, 
han estât musicats expressament per a 
aquest acte, per Mn. Albert Taulé i Viñas, 
i exomats per Jaume Mercadé i Vergés. El 
retali d’història ha estât escrit per Jaume 
Busqué.

Aquesta edició coincideix amb el 
mil.lenari de la primera cita del topònim de 
Riusec; amb el 350è aniversari de la tro- 
bada de la imatge; i el centenari del tras- 
llat de la imatge a la parròquia.

Els goigs han estât tirats a la impremta 
Agullô-Costa, Arts Gràfiques Sabadell, el 
mes de maig de 1989.

El Sant Crist d’Igualada
És una monografia histórica, escrita per 

Romuald M. Diaz i Carbonell, Monjo de 
Montserrat. És la segona edició. Compta 
amb pròlegs del bisbe emèrit de Vic, Dr. 
Ramon Masnou i Boixadé, i del bisbe titu
lar, Dr. Josep Maria Guix i Ferreres. És 
una edició de 260 pàgines, amb abundants 
il.lustracions. Sis capitols: I. La Santa 
Imatge, II. La Capella, III. El Culte, IV. 
Protecció i Devoció, V. Romiatge, i VI. 
Literatura.

Informem als gogistes sabadellencs que 
F obra conté la totalitat de goigs que s’han 
escrit en lloança del Sant Crist d’Igualada, 
i a la pàgina 208 es fa una cita de Joan 
Arús i Colomer, Poeta del Vallès.

L’obra ha estât editada pels Priors del 
Sant Crist i patrocinada per la Fundació 
del Sant Crist d’Igualada, amb motiu de la 
seva festa, el dimarts de Pasqua, 28 de 
març de 1989.

Goigs a llaor de Ntra. Sra. del Far
Goigs éditais pels Amies dels Goigs - 

Sabadell, nùm. 88- en recordança de Fex- 
cursió del dia 7 de maig de 1989, en la 
quai visitaren: Vic, El Far, Santuari de la 
Salut, Olot, Besalù i Porqueres. Mides: 
35.5x22.

□

QUADERN - 68



Ulis Nous

El futur de l’home
per Calassanq Balagué

“E.ñ qui forma part dels qui viuen, en
cara té esperança”, diu el Ilibre de 
l’Eclesiastès. L’esperança tot sovint és mal 
interpretada. L’esperança no és tenir 
anhels i desigs. Si fos aixô, aquells qui 
desitgen tenir més i millors cotxes, cases i 
aparells, serien individus esperançats. No 
ho son. Son gent consumista. La vertadera 
esperança no és passiva. Tenir esperança 
significa estar prédisposât en tot moment 
per a tot allò que encara no brota, però 
sense desesperar-se si la naixença no arriba 
en el période de la nostra vida. 
L’esperança sempre està a punt per a 
ajudar a l’adveniment del que està en 
condicions de ser fet.

Al món consumista, pie d’esperances 
passives, al món que és esclau de les se ves 
circumstàncies, cal mostrar-li que és 
Thome qui transforma les circumstàncies, 
que és Thome qui fa Thome, i que 
Tesperança activa sempre està decidida per 
actuar. L’esperança és una forma de ser.

Déu, restaurador de la vida
És sant Pau qui ens anuncia “el Déu de 

Tesperança” que se’ns ha donat per la re- 
surrecció de Crist, i aixi podem entendre 
“quina és Tesperança a la quai estem 
cridats”.

Déu no és Déu de morts sinó de vius. 
Per tant, Déu no està d’acord amb una 
existència plena de contradiccions i de 
sofriments, destinada a la fatalitat. En Crist 
ressucitat, Déu està disposât a salvar la 
persona per damunt de tot, àdhuc de la 
mort. El sofriment, les injusticies, la 
mort... no tenen l’ùltima paraula.

La nostra existència continua essent 
treballada pel sofriment i la contradicció, 
però la nostra vida amagada en Crist será 
gloriejada amb Ell. Això significa que la 
resurrecció de Jesucrist és esperança en 
primer Hoc des de la participació en la 
crucifixió de Jesús. Una vida crucificada al 
serve! dels germans i en defensa de la jus
ticia és la millor expressió de fe i de espe
rança en el Déu de Jesucrist.

El Déu Trinitari
Quan els cristians confessem la Trinität 

de Déu, volem afirmar que Déu no és un 
ser solitari; és un Déu solidari. Déu és co- 
munitat de vida, vida compartida, comunió 
joiosa de vida. Déu és a la vegada el qui 
estima, Testimat i Tamor.

Per aquesta vida joiosa d’amor, la hu- 
manitat pertany a la vida trinitària profun
da de Déu. El Pare, el Fili i TEsperit Sant 
no viuen sols la vida amorosa entre ells, 
sinó que estimen tots els homes i dones, i 
ens arrabassen amb amor paternal. I se- 
gons ens ensenya sant Pau, aixi nosaltres, 
agermanats, podem acudir a la seva pre- 
sència, incorporais a aquesta mateixa 
comunità! trinitària, i clamar: Abbà esti
mât!

Aquesta és la raó de poder viure en 
comunió i societal amb tots els homes de 
la terra: som créais a semblança de Déu tri
nitari, redimits per Tamor del Pare que ens 
envia el seu Fill per viure, morir i ressuci- 
tar a la vida eterna per TEsperit.

Per tant, en la confessió de la Trinität 
tenim el nostre model de vida aquí, a la 
terra. Quan respectem el pluralisme i les 
diferències entre els homes i dones, con
fessem la distinció trinitària de les perso
nes. Quan eliminem distàncies i treballem 
per la igual tat real entre Thome i la dona, 
confessem la igualtat de les persones de la 
Trinität. Quan ens afanyem per tenir un sol 
cor i una sola ànima, i sabem posar-ho tot 
en comù perqué no hi hagin indigents i 
marginals, estem confessant Tunic Déu.

Aquests serien els fruits de la nostra 
vida de la Trinität en nosaltres: -’’amor, 
joia, pau, tolerància, bonesa, generosità!, 
lleialtat, senzillesa, i domini d’un mateix”. 
(De la carta de sant Pau als gàlates cap. 5, 
22).

Déu, la nostra esperança
Déu és el nostre suport per assolir Tes

perança segons he définit al principi. Déu 
ens ofereix Tesperança incommovible i 
permanent en un món Thoritzó del qual 
sembla tanca! a tot optimisme. EH ens des- 
cobreix el sentit que pot orientar les nos- 
tres vides enmig d’una societal que ens 
ofereix tota mena de mitjans de vida sense 
poder-nos dir per a qué hem de viure. 
Quan la nostra civilització no ens fa feli- 
ÇOS amb tots els seus muntatges, Eli ens 
ajuda a descobrir la vertadera joia.

A la fi, Déu habitará per sempre amb 
nosaltres perqué hi haurà UN CEL NOU I 
UNA TERRA NOVA. Aquest món even
tual i contingent no té pas l’ùltima parau
la: -”E1 món antic ha caducai; tot ho faig 
nou”. (Apocalipsi 20,4).

□

Filatelia

Nou matasegells
per BAF

X-ia nostra ciutat compta, de fa pocs dies, 
amb un nou matasegells especial que ve a 
engrossar la ja magnífica marcofilia saba- 
dellenca.

Cada any en plena primavera, els entu- 
siastes filatelistes de la U.E.S. organitzen 
el seu CONCURS FILATÈLIC ESCO
LAR; el d’enguany és el núm. 19 i cada un 
d’ells ha estât el suport d’un matasegells 
especial. Aquest d’ara no havia d’ésser di- 
ferent i per això ja tenim a la col.lecció un 
nou exemplar. Està molt ben realitzat, 
ignorem Tautor, però hi figuren coses ben 
nostrades com són el monument a Colom 
de Barcelona, la figura de Pau Casals i una 
torre de castellers. El qui no sigui un ini
cial a Tafecció, possiblement pensi que 
aqüestes coses són banals i no tenen im- 
portància, en canvi els veterans filatelistes 
sabadellencs si n’hi donem molta. Avui 
que tot està tan materialitzat, pensar que hi 
ha qui encara cren que els escolars puguin 
esdevenir col.leccionistes de segells 
creiem que té un valor incalculable.

La filatèlia és un od, no ho neguem, 
però és un od cultural, educatiu i creador 
de bones costums, que tal com va el món 
avui ho creiem imprescindible. Assegurem 
que la filatèlia és equivalent a cultura i ens 
sembla intolerable que alguns professors, 
quan se'ls convoca per a que els seus alum- 
nes prenguin part en el concurs, passen de 
Harg i encara que la negativa no és rotun
da tampoc fan res per a ajudar a concórrer, 
donant per excusa que, corn que els nois 
van molt carregats de feina en les discipli
nes escolars, no els cap al cap, i valgui la 
redundància, que puguin aprendre quelcom 
fent col.lecció de segells. Afortunadament 
no tots són iguals i encara que pocs, 
aquests pocs col.laboren activament i pro
picien ais seus alumnes per a que preparin 
les fulles que després, amb tota la il.lusiô 
infantil exhibirán en les vitrines que els ha 
correspost.

El concurs d’ara no ha estât ni millor 
ni pitjor que els dels anys anteriors, en tot 
cas ha baixat la participació, ja que sola- 
ment 71 han estât els que hi han pres part; 
ens sembla que per els escolars que hi ha 
a Sabadell, són pocs els exhibidors. Vol- 
driem amb aqüestes rallies fer una crida a 
la consciència del professorat de casa nos
tra i dir-los que està comprobat que el noi 
filatelista assimila més ràpidament la do- 
cència impartida. Ens agradaria que 
aquests escèptics fessin una prova amb el 
seu alumnat durant un temps, i veurien les
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avantatges que la filatèlia els raporta i 
el complement que els suposa en l’ensen- 
yança, apart de 1’educado més seriosa que 
rep el noi que col.lecciona. Sense que els 
sigui un esforç aprenen amb més facilitât, 
ciències, matemàtiques, geografía, historia, 
etc. etc. amb menys memorització que la 
que els obliguen els llibres sense imatges.

Desitgem, de debo que si de nou l’any 
que ve es repeteix i podem arribar al 20è 
CONCURS aquest hauria d’ésser extraor- 
dinari i poguer veure la mainada merave- 
llant-se el poder concôrrer al concurs, que 
si es fà corn estem acostumats, marcará 
una fita en el filatelisme nacional, ja que 
poques entitats han pogut arribar a aques
ta majoria d’edat que significa un 20é 
CONCURS. ^

PAPERERIA 
MATERIAL D’OHCINA 

REVISTES - DIARIS 
FOTOCÒPIES

6> A U
PALANCA, 7 - Tel. 725 87 80 - 08202 SABADELL

rartística
COMPRA-VENDA 

Calaixeres, Mobles, Uums. Besctdts, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres
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TEL. 725 62 30 08202 SABADELL
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Danses catalanes

Ball de l’esquerrana (AUnyá - Lieida)
per Daniel Sanahuja i Capella

L ’ E S Q U E R R A N A
( A I i n y à  )

Armonització i instrumcntacío:
ANTONI CATALA

A l e g r e

PIANO
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H.avia estât un ball molt estés, especial- 
ment per contrades del Pallars, i aixó ha- 
via donat lloc a la formació de nombroses 
variants, tant mélodiques com coreogràfi- 
ques, si bé totes elles tenien comunitat de 
carácter i diferien molt poc unes de les 
altres. Al poblé d’Alòs havia estât bailada 
l’ESQUERRANA amb acompanyament 
de pandero.

Hi ha una tradició popular segons la 
qual un deis comtes del Pallars tenia una 
filia mancada del braç dret, raó per la qual 
li deien l’ESQUERRANA. La donzella en 
qüestió amava molt la dansa, però no 
podia practicar-la per man
ca del braç. Desitjós el 
comte de tenir contenta la 
seva filia, féu fer una crida 
per totes les terres del com- 
tat oferint una bona recom
pensa a aquell dels sens 
vasalls que sabés inventar 
una dansa que, bo i éssent 
graciosa i galana com la 
que més ho fos, pogués 
èsser bailada sense inter
venció del braç dret; aixi la 
seva filia podria dansar 
malgrat el defecte que li ho 
impedia en les danses co-

rrents. El desig del comte es vegé satisfet 
gràcies a 1’invent de la dansa que fou 
anomenada ESQUERRANA pel fet que 
les bailadores només havien d’emprar-hi el 
braç esquerre. Hi ha una corranda el sentit 
de la quai sembla anar lligat amb la llegen- 
da que acabem d’esmentar.

Vos a mi em doneu la dreta 
i jo r esquerra us tinc de dar, 
puix per ser desgraciadeta 
Déu al mon em va posar.

□

Foto de Tomás Mañosa.
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Cinema

D alí cineasta: "Un chien andalou" (1928/1929)
per Pere Cornelias

RLètol: “Il était une fois”.
Un home (Buñuel) afila la seva nava- 

11a d’afaitar. És a prop d’un baleó. Mira el 
cel. Un nùvol -lleuger, timid- avança en 
direcció a la Iluna. Primer pia d’una noia 
jove. La làmina de la navalla es dirigeix 
cap a un dels sens ulls. El mîvol passa per 
davant de la Iluna. La làmina de la navalla 
secciona Lull de la jove.

Seixanta anys després, la seqüència 
inicial d’UN CHIEN ANDALOU fereix 
encara l’espectador que s’asseu per prime
ra vegada davant el film. Els qui, corn jo. 
Than vist moites vegades -i no es poden, 
dones, veure colpejats per l’element sor
presa- continúen, però, impressionats cada 
cop que reveuen 1’escena. I és que UN 
CHIEN ANDALOU, el film emblemàtic 
del surrealisme francés, manté, encara 
avui, tota la seva força i tot el seu vigor 
(1), cosa aquesta gens menystenible si es 
té en compte que la següent realització 
surrealista de Buñuel i Dalí, L’AGE D’OR 
(1930), no deixa de ser, avui dia, una inte
ressantissima peça arqueológica.

Qui és rautor d’UN CHIEN ANDA
LOU? La critica cinematogràfica en gene
rai ha decidit, ja fa molts anys, que el 
darrer responsable del film fou Buñuel, en 
part, suposo, perqué és la solució més fácil 
-Buñuel és un cineasta, Dalí no (2)- i, en 
part també, perqué l’estranya moda anti- 
Dalí fou un fet estés, a partir d’un déter
minât moment, per la major part dels cer
cles intel.lectuals d’arreu d’Europa. Sem
bla una cosa admesa per tothom que el 
film neix de I’intercanvi de somnis entre 
Buñuel i Dalí a Figueres i que el guió 
sorgeix d’una manera molt semblant a 
l’”escriptura automàtica” que propugnaven 
els surréalistes. També són majoria (3) els 
qui diuen que la seqüència inicial és un 
somni de Buñuel i que la mà plena de 
formigues ho és de Dali. I tothom assegu- 
ra que Dali només va ser present al rodat- 
ge durant els darrers dies, amb la pel.licula 
substancialment enllestida. Molt bé. Però 
també és cert que, en aquests ùltims dies, 
no sembla del tot irrellevant la feina que va 
fer-hi -els seus comentaris a la Vida secre
ta- i que, mentre UN CHIEN ANDALOU 
significava la primera obra de Buñuel (4), 
Dali ja havia exposât a Figueres, Barcelo
na i Madrid, havia constituït -amb Foix, 
Montanyà i Gasch- el grup avantguardista 
de L’Amie de les Arts (5) i és aquest, a 
més, l ’any del Manifest Groe (6). 
L’ambient català, “touché” pels diversos

avantguardismes, havia ajudat, potser, a fer 
la resta. El cert és que Dali era, entre els 
anys 28 i 29, un home tant o més préparât 
que Buñuel. I qui es pot atorgar, a més, 
l’exclusiva propietat del somni?

De fet, la famosa seqüència inicial es 
pot, plausiblement, atribuir tant a Buñuel 
corn a Dali. A més de significar un impac
te brutal per a 1’espectador -de manera que 
tot el film es veurà, a partir d’aquest 
moment, sota l’influx d’aquests primers 
plans-, li viola intencionadament allò que 
té de més pregón, perqué Lull és l’òrgan 
indispensable de tot espectador de cinema, 
sense el qual la realitat cinematorgràfica 
com-a-cosa-a-què-es-pot/es-vol-accedir 
queda destruida. Però tampoc no es pot 
mirar un quadre si no es tenen ulls i, sense 
ulls, el quadre no existeix. Des del cinema, 
des de la pintura, Buñuel/Dalí podien sec
cionar el mateix ull. Per tant, és potser 
l’hora de fer una lectura d’UN CHIEN 
ANDALOU en qué es cerquin, si cal, les 
aportacions de cada un dels dos autors, 
però sense emetre judiéis categòrics i, 
sobretot, sense marcar enutjoses jerarquies. 
UN CHIEN ANDALOU és l’obra d’un 
autor dual (Buñuel/Dalí) que, només pos-

Buñuel i Dalí a Figueres ¡'any 28.

teriorment -L’AGE D’OR?-, iniciará la 
bifurcació.

“Fusió del somni i de la realitat abso
luta”, com demanava Breton al primer 
manifest surrealista l’any 24. Buñuel/Dalí 
no fan un film irreal. Pretenen d’arribar a 
una realitat superior -la del subconscient i 
l’esperit- a partir de la Irrealität aparent. 
Destrueixen, així, la contradicció, també 
aparent, de la dicotomía fantasia/realitat. 
La fantasia també forma part d’aquest es
tad! de la realitat de qué parlo. De fet, 
sense la fantasia, aquesta nova realitat seria 
impensable.

La pel.licula trenca tots els esquemes 
de la narrativa tradicional. No s’articula 
partir del “crecendo” plantejament, ñus i 
desenllaç, sinó que funciona a base d’uns 
parámetres totalment diferents, amb suc- 
cessió de ritmes diversos segons el mo
ment. I és que, a 1’ánima humana, tots els 
termes s’imbriquen, pensaments i sensa- 
cions, somnis i vivéncies, realitats, espe
rances, pors i il.lusions. La cronología no 
existeix: els sentits funcionen de manera 
automática i permeten les més variades 
relacions, sense cap tipus de limitació. El 
sentit del temps real no té sentit: 1’aparent 
incoheréncia deis rétols i de l’ordre en qué 
van apareixent -”I1 était une fois”/”Huit 
ans aprés”/”Vers trois heures du matin”/ 
’’Seize ans avant”/”Printemps”-, amb la 
cruel ironia del primer, rètol de conte de 
fades que introdueix la seqüència de l’ull 
seccionat; els encadenats que van de les 
formigues a la mà del protagonista al pèl 
de l’aixella de la noia, per acabar a l’eriçô 
de mar; els efectes de ralenti i el “flou”, 
que allunyen l’espectador de la tangibilitat 
immediata; l’encadenat que ens mostra la 
caiguda del visitant, ferit per les baies -de 
mig primer pla a primer pla- dins la casa, 
sobre 1’esquena nua del cos -pla de detall- 
d’una noia en un parc, amb la quai cosa, 
no només es trenca la idea de temps sinó 
també la d’espai; les foses encadenades en 
general, sovint per canviar de tipus de pla 
mantenint els mateixos personatges... Un 
rigorós -i gens “automàtic”- treball de 
posada en escena, amb el muntatge corn a 
element cabdal. Aportació formal bàsica- 
ment buñueliana.

Les imatges es cavalquen, s’estrafan, 
adquireixen nous significats, es revelen 
com a símbols. Hi ha qui ha intentât una 
interpretació global del film (7). En fer-ho, 
ha destruit precisament la força del con
trast, la punyent resposta deis sentits, el
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Un chien andalou.

trasbalsament de la lògica racional que la 
pel.licula proposa. Es poden cercar les 
imatges i anar-les interprétant segons la 
receptivitat de cada espectador, però no es 
pot intentar de fer una lectura definitiva, 
aclaratòria i general del film -cosa absolu- 
tament necessària en d’altres pellicules-, 
perqué UN CHIEN ANDALOU no és, ni 
pretén ser, una proposta objectiva. Les 
finestres que separen un mon de l’altre- 
obsessió recurrent a l’obra de Dali-; la 
presència de la mort; els llibres convertits 
en revôlvers-amb totes les lectures sobre la 
cultura i la contra-cultura que s’hi vulguin 
fer; les ratlles que, curiosament, serán un 
dels elements bàsics de RECUERDA (8), 
la desafortunada inspecció suposadament 
psicoanalitica de Hitchcock en què va tre- 
ballar Dali; les imatges sexuals en general, 
que tant reveurem a les obres posteriors 
dels dos autors; l’escena del piano, els ases 
i els capellans arrossegats per terra, sang i 
violència irreverent sembla que deguda a 
Dali, però que hauria pogut ser perfecta- 
ment de Buñuel; la tendència esgarrifosa a 
l’animalitzaciô, tant coneguda a la filmo-

casa vostra

grafia de Buñuel, però obsessivament pre
sent també als articles de Dali al número 
31 -març del 29- de L’Amie de les Arts; 
la reproducció de Vermeer, un dels pin tors 
predilectos de Dali. etc. El titol és el d’un 
llibre de poemes de Buñuel -algunes imat
ges del quai es troben a la pel.licula-, però 
la decisió es diu que fou de Dali que, quan 
s’assabentà del titol del llibre del seu amie, 
el cregué el més adéquat per a la pel.licula. 
Corn es pot veure, els limits no están clars.

L’estrena del film va tenir Hoc, a ini
ciativa de Man Ray i de Louis Aragon, 
davant tota l’avantguarda de Paris i, molt 
especialment, davant el grup surrealista. 
Va ser, immediatament després, un èxit de 
public -vuit mesos a la cartellerà- i, aixi, la 
primera pel.licula de la història del cinema 
que agredia sense miraments 1’espectador 
-acte contra-cultural- esdevenia una intoca
ble peça de cultura. La paradoxa convertía 
l’acceptació d’UN CHIEN ANDALOU en 
un altre acte surrealista.

1. - La pel.licula té el nivell de LAS 
HURDES (1932), LOS OLVIDADOS (1950), 
ENSAYO DE UN CRIMEN (1955), 
NAZARÍN (1958), THE YOUNG ONE 
(1960), VIRIDIANA (1961), EL ÁNGEL 
EXTERMINADOR (1962), LE JOURNAL 
D’UNE FEMME DE CHAMBRE (1964) i 
TRISTANA (1969), per a mi les millors realit- 
zacions de Buñuel.

2. - Encara que aixô hauria de matisar-se. 
Invito a la lectura, per exemple, del llistat de les 
pàgines 60 i 61 del segon volum de 400 obres 
de Salvador Dali: 1914-1983, Generalität de 
Catalunya/Ministerio de Cultura. Catàleg per a

l ’exposiciô-homenatge a Salvador Dali, 1983.
3. - El propi Buñuel, per exemple. Mon 

Dernier Soupir. Éditions Robert Laffont, S.A. 
Paris, 1982. Traducció al castellà d’Ana Maria 
de la Fuente: Mi último suspiro. Plaza & fa
nés, S.A. Esplugues de Llobregat, 1982.

4. - Només havia fet d’ajudant de direcció a 
MAUPRAT (1926, Jean Epstein), LA SIRENE 
DES TROPIQUES (1927, Henri Etievant i 
Marius Nalpas) i LA CHUTE DE LA 
MAISON USHER (1928, Jean Epstein).

5. - Revista avantguardista que apareix a 
Sitges entre els anys 1926 i 1929. El seu darrer 
número, el 31, enuncia la primera formulaciô 
teòrica del surrealisme a Catalunya.

6. - El més important manifest avantguardis
ta català -març del 28-, signât per Dali, Mon- 
tanyà i Gasch.

7. - Raymond Durgnat, per exemple, un dels 
principals estudiosos de l’obra de Buñuel, aqui 
convertint en més laberintic el laberinte. Luis 
Buñuel. M ovie M agazine Lim ited. 
Traducció al castellà de Luis Vadillo: Luis 
Buñuel. Editorial Fundamentos. Madrid, 1973.

8. - SPELLBOUND (1945, Alfred Hitch
cock).

□
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Estampes Montserratines

El Sometent
per Manuel Forasté
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segle XIII i per tal de garantir la 
pròpia seguretat o en cas de perill 
d’invasió del territori per un exèrcit ene- 
mic, es va formar una Germandat de gent 
civil però preparada amb armes per si de 
cas era necessari. Aquesta Germandat fou 
anomenada “Sagramental” degut al jura- 
ment de fidelitat religiosa que es feia en 
ingressar a l’Orde armada. Quan hi havia 
algún perill, eren avisais a toc de campa
na, i aixi es reunien alhora tots els militants 
de tots els pobles veins. Aquest toe de 
campana s’anomenava “toc de sometent”, 
nom que s’imposà més tard per a denomi
nar els grups civils de gent armada.

El Sagramental va desaparèixer en fi- 
nalitzar la Guerra de Successió, amb el 
Decret de Nova Pianta, on es perderen, a 
més, moites de les altres llibertats de la 
nostra terra.

L’any 1794, i amb motiu de la Guerra 
Gran, el capità generai de Catalunya, 
comte de la Union, va reinstaurar el Some
tent per tal d’aportar forces contra la inva- 
sió francesa. Aquest cos armai li fou d’una 
gran ajuda.

Durant la Guerra de la Independència, 
el Sometent es mostrò molt actiu, ja que 
destorbà en diverses ocasions l’atac del 
francés, com en el cas de Roses, Barcelo
na o El Bruc.

A mitjan segle XIX, i amb les matei- 
xes finalitats anteriors, es va refondre de 
nou la seva fundació i s’adoptà el nom de 
Sometent Armât de la Muntanya de Cata
lunya. El lema triât seria el de “Pau, Pau i 
sempre Pau”, que defineix la seva actitud.

La Primera República del 1873 abolí 
aquesta institució, encara que poc després 
amb la Guerra deis Carlins fou refeta de 
nou.

L’any 1904 es va proclamar la Verge 
de Montserrat com a Patrona del Sometent 
i, des de llavors, totes les medalles o insíg- 
nies del cos fan referència a la Mare de

Déu o a la seva muntanya. El dia de la 
seva aclamació s’imposà a la tropa la pri
mera condecoració montserratina amb la 
presidència de Sa Majestät el Rei Alfons 
XIII (tipus I).

En portar vint anys al serve! de la mi
licia s’atorgava una condecoració a tots els 
somatenistes com a premi a la Constància 
(tipus II).

Durant la Dictadura del General Primo 
de Ribera (1923-1930), i veient l’eficàcia 
que tenia el Sometent arreu de Catalunya, 
aquell l’estengué a la resta d’Espanya, 
castellanitzant la divisa del Sometent per la 
de “Paz, Paz y Siempre Paz”, i canviant la 
llegenda per la de “Somatenes Armados de 
España”, encara que mantenint sempre el 
seu esperii.

En celebrar-se els vint anys de la pre
sidència del rei, el Sometent ho celebra 
encunyant una bonica medalla commemo
rativa (tipus III).

Quan es fundava un nou cos de some- 
tents els era entregada una bandera, i re
cord d’aquesta efeméride és la condecora
ció que s’atorgava a la Padrina (tipus IV).

La Segona República va mantenir les 
activitats de l’arma, que es mantingueren 
durant tota la guerra civil.

Acabada la campanya les noves orde- 
nances van dissoldre el Cos, encara que 
l’any 1945 es va revifar ais pobles de fron
tera amb motiu de Iluitar contra els esca- 
mots del maquis.

L’any 1978 el Sometent hagué d’entre- 
gar les armes y fou reduit a una simple 
agrupació, encara que molt activa actual- 
ment tant aquí com a la resta de l’Estat 
Espanyol.

El sometent es va dissoldre, però ens 
ha quedat aquesta curiosa mostra d’unes 
condecoracions militars fetes per a premiar 
el zel deis seus afiliats, però que duen, com 
a símbol de fe, la imatge de la seva vene
rada Patrona, la Verge de Montserrat.

A i

TIPUS-1 TIPUS-II

T ip u s  I  A n v e r s :  B u s t d e l  r e i  v e s t i i  d e  m il i 
ta r  d e  g a la  i a  l ’e n to rn  la  l le g e n d a  A L F O N S  
X III  IO  A B R IL  1 9 0 4 , e n v o l ta t  d ’un c e r c le  d e  
p e r le s .

R e v e r s :  T a lla  ro m à n ic a  d e  la  V e rg e  d e  
M o n ts e r r a t  v o l ta d a  d ’e s c o la n s . A l  f o n s ,  la  
m u n ta n y a  i e l  m o n e s tir . A l  v o l t  i e n tr e  d o s  
c e r c l e s ,  la  l l e g e n d a ,  P A T R O N A  D E  L O S  
S O M A T E N E S  D E  C A T A L U Ñ A .

E s c u lto r , M a u r a ;  ta l le r ,  C a s te l l s ;  m e ta ll ,  
c o u re .

T ip u s  II  A n v e r s :  C r e u  e s m a lta d a  d e  c o lo r  
v e r m e il  e n tre  q u a tr e  ra m s  d e  llo r . A l  c e n tr e ,  la  
V e rg e  d e  M o n ts e r r a t ,  s o b r e v e s t id a ,  a m b  e ls  
a tr ib u ts  r e la is  i  c o r o n a d a  p e r  l ’E s p e r i i  S a n t. A l  
v o lta n t, la  s e g i ie n t  in s c r ip c ió :  S O M A T E N E S  
A R M A D O S  D E  C A T A L U Ñ A . A is  b r a ç o s  d e  la  
c r e u  h i h a  e l  s e u  le m a  p r o p i  d e  P A U , P A U  I  
S E M P R E  P A U .

R e v e r s :  B o tó  e s m a lta t  d e  v e r m e il  a m b  la  
s e v a  c o n s ig n a  d e  C O N S T A N C IA , P A T R IO T IS 
M O , A B N E G A C I O N , en  tr e s  lín e a s .

T a lle r , C a s te l ls ;  m e ta ll ,  b r o m e  e s m a lta t .
T ip u s  III A n v e r s :  E ls  b u s to s  d e i s  r e is  i  la  

l le g e n d a . A L F O N S  X III  Y  V IC T O R IA  E U G E 
N IA . A  r  e x e r g  B A R C E L O N A  II  d e  D I C IE M 
B R E  M C M X X III .

R e v e r s :  L a  ta l la  ro m à n ic a  d e  la  V e rg e  e n 
tre  e ls  e s c u ts  d e  B a r c e lo n a  i d e l  S o m e te n t. A l  
v o l ta n t ,  la  in s c r ip c ió  C O N M E M O R A C I O N  
P O R  L O S  S O M A T E N E S  D E L  X X  A Ñ O  D E  S U  
R E IN A D O . T o t e l  co n ju n t, c e r c a i  p e r  u n a  c o 
r o n a  d e  llo r . A  c a d a  c o s ta i ,  u n a  c o lu m n a  s u p e 
r a d a  p e r  la  s e v a  d iv is a  d e  P A Z  P A Z

E s c u lto r , A r n a u ;  ta l le r ,  C a s te l l s ;  m e ta ll ,  
c o u r e ;  c o r o n a , d a u r a d a .

T ip u s  I V  A n v e r s :  P a d r in a  d e  b a n d e r a  en  
a c t i tu d  d ’o fe r im e n t a  la  tro p a . A is  p e u s , un  Ileó. 
A  la  p a r t  s u p e r io r , l ’e s c u t r e ia l  c o r o n a i  a m b  le s  
a r m e s  d e  la  c a s a  d e  B o r b ó . A l  c o s ta i ,  P A Z , 
P A Z  Y  S IE M P R E  P A Z .

R e v e r s :  L a  V e rg e  d e  M o n ts e r r a t  a u r e o la d a .  
P o r ta  e l  m a n te ll  i e ls  a tr ib u ts  r e ia ls  i e s tà  ro -  
d e ja d a  p e r  l ’e sc o la n ia . E o n s  d e  m u n ta n y e s  a m b  
e l  m o n e s t ir  i la  S a n ta  C o v a  un a  c a d a  c o s ta i.

T a lle r , C a s te l ls ;  m e ta ll ,  p la ta  d a u r a d a .

□

TIPUS-III TIPUS-IV
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La Música a Sabadell
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per Rosa Ten

ORQUESTRA SIMFONICA 
DEL VALLÈS

Segueix amb bon peu la tempo
rada Musical 88-89 d’aquesta Or
questra, que sembla anar vencent 
els problèmes i fer-se un Hoc entre 
les millors del seu estil al nostre 
país. La Simfònica, va donar un 
concert la nit del 7 d’abril amb un 
programa ambiciós: Una primera 
part amb l’obertura de r ”Oberon”, 
de Von Webwr i el “Concert per a 
violi i Orquestra en Re Major, Op. 
35”, de Txaikovski, amb el violi
nista solista: Victor Martin, potser 
el millor dels violinistes espanyols 
del nostre moment.

A la segona part, la “Simfonia 
n- 4 en Re menor, Op. 120” de 
Schumann, va arrodonir la vetllada 
amb una bona interpretació de 1 ’ Or
questra. Aquesta vegada, amb el 
seu director i mestre, Albert Argu- 
do.

Una orquestra que porta una tan 
Jove vida i que es llença a fer música 
gran i que, a més, ho fa bé, es mereix 
tots els elogis i els més fervents 
aplaudiments. La “Simfònica” ha 
demostrat corn es mereixia la con- 
fiança que hi han posât els amants 
de la música. Ho demostrà abasta- 
ment amb els Concerts celebrats a 
“La Farándula”, el 5 i el 7 de maig. 
Un programa ambiciós: La “Simfo
nia n° 8 en Si menor “Inacabada” de 
F. Schubert, a la primera part, i a la 
segona, el “Requiem” K.626 de 
Mozart.

Sota la direcció del Mestre 
Albert Argudo, amb els solistes: M- 
Carmen Hernández, soprano; Rosa 
M- Ysàs, mezzo-soprano; Josep 
Ruiz, tenor; Iñaki Fresán, baix; i la 
Polifònica de Puig-Reig que diri- 
geix el mestre Ramon Noguera, el 
primer cicle de concerts de “F Or
questra Simfònica del Vallès” es va 
cloure amb honor.

*
MÚSICS SABADELLENCS 
AMB RESSÓ NACIONAL
Fem un incis al fet agradable 

que un mùsic sabadellenc sigui 
protagonista d’una tasca important 
dins Factualitat catalana fins a ser 
mestre director d’un curs dedicat al 
classicisme vienès. Volem recordar 
ais nostres lectors la Jove i ja ben 
notable figura del jove compositor 
Benet Casablancas, un curs que no 
és tampoc el primer que imparteix 
sino el tercer que porta al Centre 
Cultural de la Fundado Caixa de 
Pensions. El Curs actual, que inicià 
el 28 de març, fa un estudi dels 
compositors: Haynd, Mozart i

Beethoven. Un fet que cal ressaltar 
perqué demostra l ’alta qualitat del 
jove músic local.

*
“ARPEGI”

Sembla que darrerament a Sa- 
badell comencem a tenir sort en la 
vida musical, ja que sovintegen els 
concerts, i els que estimen la músi
ca poden gandir de bones audicions. 
I l’enhorabona és encara més lloa- 
ble perqué la música, cada vegada 
més, mou 1’interés de la joventut. 
Ara celebrem el naixement d’una 
nova associació: “Arpegi”, grup que 
presideix el músic Josep Colomé, 
Director del Conservatori Munici
pal de Música. És una entitat que ja 
havia estât coneguda pel nom de 
“Música Viva”, amb alguns con
certs celebrats la temporada passa- 
da amb músics sabadellencs. Ara, 
dins la present temporada, ha fet ja 
algunes audicions que han obtingut 
l’éxit esperat. “Arpegi” té com a 
fita la presentació de músics que ja 
hagin acabat la carrera o facin els 
darrers cursos, i oferir, també, con
certs de músics de prestigi.

El primer concert fou el dia 8 
d’abril, al Cercle Sabadellés, amb 
els solistes: Evelio i Cecilio Tides, 
violi i piano. Obres de Haynd, 
Mozart, Schubert i Beethoven.

Ben actiu, aquest empeny lloa- 
ble per fer bona música a Sabadell, 
va presentar un excelent concert la 
nit del 25-4-89, al Casal Pere Quart, 
amb els solistes: Cristian Florea i 
Sorin Melimte, violoncel.lista i pia
nista de gran prestigi que oferiren 
una bona vetllada, amb obres de 
Ceccherini, Granados, Paganini i 
Schubert.

També el Casal Pere Quart, 
rOrquestra de Cambra Juvenil de 
Catalunya va donar un bon concert

sota la direcció del Mestre, Trán
cese Llongueres.

*
MÚSICA A 

LA ROMÁNICA
Segueixen els concerts en 

aquesta església, mostra del romá- 
nic al nostre vernat, dins d’una lloa- 
ble activitat cultural que cal aplau
dir. Sovint s’anuncien concerts i La 
Románica esdevé un punt intéres
sant dins la vida musical vallesana. 
Darrerament foren la Cobla Saba
dell i la Coral de Sant Vicenç de 
Mollet els protagonistes d ’ una bona 
vetllada. Un Concert de Música 
Catalana amb obres de Bemat, Oltra, 
Serra i Saló, per part de la Cobla 
Sabadell; temes religiosos, popu- 
lars catalanes i sardanes per part de 
la Coral de Mollet, conjuntament, 
obres de Pérez Moya i Enríe More
ra.

*
IX TROBADA DE 

CORALS INFANTILS I 
JUVENILS DE SABADELL

Aquest és sens dubte un deis 
actes culturals-musicals més atrac- 
tius deis que en aquest nivell es fan 
dins el programa de l’Aplec de la 
Salut. Agrupar tot l’estol de Corals 
infantils i juvenils que pertanyen a 
escoles i instituts suposa un esforç 
que és precis aplaudir tant per la 
qualitat que van assolint, com per 
r esforç que arribar a aquesta festa 
suposa. Enguany la tarda del 12 de 
maig a “La Farándula”, es pot cons
tatar com de festa gran d’aqüestes 
corals. Tot una massa de cantaires 
amb programes ambiciosos portais 
pels sens respectius mestres.

Una vetllada enriquidora que 
culminé, després d’un bell progra
ma de cants de molt bon gust, amb 
l’obra: “Tirant lo blanc”, amb 
música d’Antoni Ros-Marbá i text 
de Núria Albó.

*
CONCERT

MÀDCHENKANTOREI 
(Noies cantaires de la Catedral 

de Würzburg)
La nit del 19 de maig a la parro

quia de Sant Feliu es va escoltar una 
coral del que se’n pot dir de selec- 
ció. Les noies cantaires de la Cate
dral de Würzburg (Alemanya Fede
ral), que amb la direcció de Sieg
fried Koesler i les interpretacions a 
Porgue de Franz J. Stoiber, oferiren 
un programa amb obres de: Keller, 
Mendelssohn-Barthold, Liszt, 
Rheinberger, Reger, Caplet, Ko- 
daly, Messiaen, T akata, Groemling, 
Faulstich i Kropfreiter.

“TOSCA”:
dues representacions força 

lloables de la má deis “Amies de 
l’Opera de Sabadell”

“Òpera a Catalunya”, és l’e- 
nunciat de la temporada d’òpera 
que amb el suport de la Generalität 
de Catalunya-Departament de Cul
tura, 1’’’Associació d’Amies de 
l’Ópera de Sabadell” està passejant 
per diferents ciutats del país. Giro- 
ña, Sabadell, Reus, Lleida, Olesa de 
Montserrat... entre altres que enca
ra no són en els programes, però que 
semblen ja inmediats. Producció i 
direcció artística deis “Amies de 
l’Ópera de Sabadell” en un reconei- 
xement a la seva majoria d’edat. I... 
dues representacions, ben bé de luxe 
a “La Farándula” els 24 i 26 de maig 
amb els cantants: Marta Colalillo, 
soprano, (Floris Tosca); Francisco 
Ortiz, tenor (Mario Cavaradossi); - 
a la primera representació. A la 
segona i per indisposició d’aquest, 
el tenor catalá Francisco Lázaro; 
Franco Bordoni (Barò Scarpia), 
barítono. Miquel López Gaiindo, 
baix; Ignasi Campà, tenor; Alfred 
Heilbron, barítono; Santiago Sán
chez Jericó, Ramon Pujol i Olga 
Sala, -dos sabadellencs- direcció de 
“1’Orquestra Simfònica del Vallès” 
a cárrec del director genovés, 
Maurizio di Robbioç la direcció 
escénica i l’escenografia, -massa 
simple per a una obra de l’estil de 
“TOSCA” de Jordi Voltas, i l’Or- 
questra massa estrident en molts 
moments. | |
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J. GARRIGA PRAT
RÒNDA ZAMENHOF,' 98 

TELEFONOS 71677 35 - 727 25 55 
FAX 727 11 21 

08208 SABADELL

Establiment adherit a Sett4rup

PAPERERIA TECNICA ESPECIALITZADA
M ATERIAL D 'O FIC IN A  TECNICA  
MOBILIARI DE D IB UIX  
CARRETES DE PROJECTES  
ENQ U A D E R N A C IO N S  
TRANSFERIRLES LETRASET

AEROGRAFS I M ATERIAL PER A  L'AEROGRAFIA  
M ATERIAL PER A  D IB U IX  ARTISTIC  
M ATERIAL PER A  LES BELLES ARTS  
BLOCS I CARPETES DE D IB U IX  
CARTULINES I PAPERS ESPECIALS

k- ------------- \

l u

\ .  . ._ A

(D'INTERÈS PER AL DISSENY GRÀFIC I PER A LES BELLES ARTS)
MARQUES DE PRESTIGI QUE TRQBAR 
EN EL NQSTRE ESTABLIMENT:
• PINTURES: Titan - Vallejo - Taker - M ir - Tàlens (Serie Rembrandt)
• PINZELLS: Escoda - W indsor i Newton - Kolinsky - Da Vinci (Mestre)
• TELES: Montatge propi
• CAVALLETS: Fajeda - Bomfil - Taker
• CARTULINES I PAPERS ESPECIALS: Cansón - Guarro (en tulles 

o blocs de diversos tamanys)

PRQDUCTES

10

11

12

13

14

15
16
17
18

- PAPERS: Basik - Geler - Universal - M ayor - Ingres - Schoeller - Fabiano
- PINZELLS: Varis tipus de pél, per a oli i per a aquarel.la
- OLIS - VERNISSOS - DISSOLVENTS: En botellas i spray
- ESTÀTUES : Tota la gamma Tàlens
- CAIXES PER TUBS I PINZELLS: Bomfil - Taker
- PALETES I ACCESSORIS: Taker - Tàlens
- TUBS PER A OLI: Rembrandt - Titan - Taker - M ir
- TUBS ACRÍLICS: Rembrandt - Vallejo
- AQUARELLES EN PASTILLES, CAIXES SOLES: Rembrandt 

Cotman - Caran d'Ache - Pelikan - Schminke - Windsor
i Nexton

- AQUAREL.LA EN TUB: Cotman - Rembrandt - Fader 
Goya

- PASTELS EN CAIXES I PER UNITATS: Rembrandt 
Fader - Goya

- CAIXES DE COLORS I PER UNITATS: Caran d'Ache 
Faber - Staedtier - Derwent

- CAIXES DE COLORS AQUARELLABLES: Caran d'Ache 
Faber - Staedtier - Derwent

- TINTA AEROGRAFIA: Vallejo - Tàlens - W indsor i Newton 
Drawing

- TINTA XINA: Windsor i Newton - Pelikan
- DEKA: Permanent per teles, vidres, etc.
- AQUAREL.LA LÌQUIDA: Vallejo
- GOUACHE: Tàlens - Taker

AMB LA NOSTRA

TARJA PROFESSIONAL
TOT SON AVANTATGES 

CONSULTIN'S

J. GARRÊGA PRAT

Sol.licit! la nostra tarja professional i obtindra molts avantatges. 
Preus avantatjosos.
Catàlegs especialitzats en dibuix tècnico-aerogràfic.
Belles Arts i topografia. (Gratis)
Professionalität i estoc en el nostre comerç.
(Gran exposició de productes)

EN LES SEVES VACANCES DISFRUTIPINTANT, DINTRE DE LES 
SEVES POSSIBILITATS, AMB PRODUCTES DE QUALITÄT
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Al pas dels dies per Joan David

REGAL PER ALS AMANTS,
de M®. Pilar Igual Vallès
Amb motiu de l’inauguració de 

la mostra que ha presentai l’artista 
M®. Pilar Igual a Intel.lecte Art, 
també ha presentai el seu llibre de 
poemes que acompanya amb 
il.lustracions pròpies.

L’obra d’aquesta artista és sen
sual, tant el text com els gravats.

Cenyint-nos a la seva obra plàs
tica, l’artista evidencia unes bones 
facultáis per al dibuix. Té escola. 
(Ens diria que va èsser alumna al- 
guns anys de Manuel Rallo. Va 
viure nou anys a Sabadell. Ara és la 
primera vegada que exposa indivi- 
dualment a casa nostra).

Té un traç ágil, molt esquemà- 
tic, d’una sintesi rigurosa. En la 
seva obra s’hi conjuga l’academi- 
cisme i l ’abstracte, coses que s’hi 
aparellen hábilment.

Quan els poeme són prosa lliu- 
re. Una mostra:
T r is ta , d ’ a q u e l la  tr is  to r  q u e  q u a s i  
e n s  f a  f e l i ç o s .
E l  c o s  p e s a n t .
E ls  u lls  h u m its .
S ile n c i d e  n it, o lo r s  d ’e s tiu ,  
r e c o r d s  d ’ a m o r  q u e  n o  r e c o r d e n 
n in g ú .

JOAQUIM BUSQUETS 
a COMAS

Aquest artista s’ha incorporât 
al grup de pintors d’aquesta reco- 
neguda galeria del passeig de 
Gràcia i ho ha fet per la porta gran, 
certament.

La mostra ha estât una variada 
col.leccio dequadres de temes pai- 
satgistics, e n els quais s’inclouen 
marines. No hi podien pas faltar 
uns bodegons, de bella composi- 
ció.

En tot, una mostra en la qual 
es palesa l’habilitat i el bon gust 
d’aquest artista que dia a dia s’a- 
ferma més i més en una obra co
herent, madura i assenyada que 
s’està valorant molt estimable- 
ment.

Aquesta exposició ha merescut 
una bona crítica i l’èxit ha estât 
total, això és: en tots sentits.

FIGUERAS BONET 
a NEGRE ART

Pintura realitzada estereotipant 
imatges en les quais la relació Hum 
i fosca conjuguen una creado ben 
personal, i la visió contrastada 
juga entenimentada i lliurada a una 
educado positiva, i el joc constant

fa més clara la fundó, si és no és 
realista, i art i natura en tot mo
ment es vinculen i fan tots els 
possibles per tal de complir la 
fundó més expressiva i concreta.

Un món viscut en propietat 
que en tot moment la idea que l’ar
tista ha fet centre i compendi d’e- 
xecució accelerada.

ANTONI COSTA 
a Acadèmia de Belles Arts
Dins un esperii ambivalent en 

què el fet pictòric en decidir-se a 
èsser expressiu, sentencia la imat- 
ge a la creació constant de forma 
deddidament personal, l’obra de 
A. Costa segueix realitzant-se acu- 
mulant sentit personal, sentit que 
la dignifica i a l ’ensems la fa 
intel.ligible. Plena d’au toritat en 
quant de dibuix es tracta, i esped- 
ficament colorejada amb un clima 
que resumeix, fins i tot, una diver- 
sitat estilística. La personalitat de 
l’artista no importa tant corn les 
solucions aportades en cada mo
ment. Els anys de conrear la pin
tura certament Than conduit a 
afiançar-ne la personalitat.

A. SOROLLA ARTOLA 
a Acadèmia de Belles Arts
Paisatgista per essència, dibui- 

xant concret i conscient al temps 
de presentar-nos l’obra pictòrica- 
ment definida i seguint un estil 
plenament informatiu. Sorolla 
Artola estima el paisatge amb el 
quai conviu formulant-ne una eva- 
siô. En resum, bona feina i més 
encara, bon sentit de la feina.

JOAN VILA-PUIG (Junior) 
a Acadèmia de Belles Arts
J. Vila Puig és escultor nat; 

escultor que viu les formes i el 
sentit escultòric satisfent la Sensi
bilität pròpia de l’artista; el temps 
actual satisfà unes nécessitais que 
orienten a l’artifex exterioritzant- 
se i satisfent unes nécessitais que 
l’evoluciô imposa; la valoraciô 
artística de la matèria tractada, 
tendeix a valoritzar la dispersió de 
les formes valorant-ne la fundó 
específica i fent-nos viure una 
aventura que serà més o menys 
afortunada segons sigui l’encert en 
copsar la relació existent entre 
r autor i l’obra conjunta valorant- 
ne el sentit generacional, tota ve
gada que cada generació, cada 
medi social, viu amb una cons- 
ciència col.lectiva dominant sobre 
els individus.

ANDRES ERANCESCH 
a GABARRO ART

L’obra de A. Erancesch se
gueix el ritme exposât en anteriors 
exposicions; dibuix perfecte, àgil i 
de lluminositat neta i natural.

Les obres en conjunt es pre
senten dins una atmosfera acolli- 
dora, de tècnica hábil, en la qual 
treu tot el que pesa en la realitat, 
prenent forma i alendó i en què no 
hi ha entre art i cultura, aixi com 
entre art i natura, altra cosa que 
plena harmonització.

JOAN TORRA i ARAN 
a INTEL.LECTE

Obra paisatgística conformada 
en uns canons classicitzants orien
tals en formes impressionistes, 
nets de color, hàbils en el dibuix i 
amb sorprenents visions dels te
mes escollits, coses totes elles que 
fan esdevenir el consensuar una 
tècnica hábil i plena del més refi
na! virtuosisme, i reivindiquen 
l’harmonia del conjunt.

JOAN LLUÍS JARDÍ 
a NEGRE ART

En principi, per tal de parlar 
de l’obra conjunta d’aquest jove 
pintor, cree que és lògic aplicar-hi 
un concepte amb el qual crec ajus- 
tar-me el més possible. L’artista 
eaxecuta amb totes les seves for
ces, i d’açi que es defensa de la 
pressió objectiva de la realitat amb 
l’ajut accentuai del temperament i 
Huilant amb el que podriem clas
sificar com a cos del deliete, valo
rant en determináis moments els 
problèmes de Hum, cos autèntic i 
formatiu, i reconstruint la fundó 
de l’espai i del temps davant la 
realitat dels temes, siguin figura- 
tius siguin paisatgistics. Aixi en 
els dibuixos corn en els paisatges 
domina el fet creatiu, i veiem una 
mostra d’art en què no solament 
parla als uHs sinó que a l’ensems 
al cor; resumeix: amb una dita de 
Edgard Allan Poe quan ens diu: 
“No hi ha major engany que creu- 
re que una autèntica Originalität és 
simple qüestió d’impuls o d’inspi- 
ració. Originar, consisteix en 
combinar curosa, pacient i com- 
prensivament”.

COSTA SOBREPERA
a GALERIES ROVIRA
Conjunt d’olis i dibuixos rea- 

litzats amb una entesa total de 
forma i color; la línea com a força

argumental organitza el paisatge, 
el color alimenta de Hum i assegu- 
ra de plenitud l ’espai pictòric. 
Preval en tot moment la gràcia i 
mai per mai la fadiga.

Decorativisme pie de substàn- 
cia, res d’hibridisme, és una pintu
ra de Hums, ombres i espais cen- 
yits i definits amb senzillesa i 
austeritat.

JORGE DUARTE 
a INTEL.LECTE ART

L’obra de Durate, pintor ar
genti, exposa olis i aquarel.les 
plenes d’àgils efectes i d’unes Hu- 
minositats netes i naturals. Totes 
les coses interpretades són preses 
per l’encís d’una Sensibilität sub- 
jecta i consequent a una educació 
evaluada.

AROMI
a Acadèmia de Belles Arts
Ceràmiques resoltes com a 

elements funcionáis i decoratius. 
Obres d’habilitat artesana, proveí- 
des d’extraordinaris virtuosismes 
técnics, allunyats, però, de genui
na vena poètica.

Els valors estètics amb un nou 
paper. Fácil vena narrativa.

BERRONDO
Escultures construídes amb di

versità! de materials: ferro o poli- 
ester dissenyades amb una cons- 
ciéncia espaial ben especificada.

Gust adaptat a la fundó deco
rativa en la qual la Huminositat 
deis colors acredita la intenció 
funcional a qué l’artista pretén 
dirigir-se.

’tot un estil’

MCBLE 
DISSENT 
I DEOC*C\CïÔ

Sant Cugat.ll 
Sabadell
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Llibres d*avui per Jeroni Benavides
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EL CONSELL Ü'EÍÍIFTE, Leo
nardo Sciascia. Edicions Proa. 
Col. “A tot vent”, N- 271. Barce
lona, 1989. 160 pàgs.

Novella amb rerafons historic. 
Palerm, 1783. Un capellà llicen- 
ciós i un xic vividor -mossèn Ve
lia- enceta una roda de falsifica- 
cions de documents que porten a 
unes situacions personals i politi
ques curioses. Obra curta, però 
densa, i per moments amb certa 
manca d’acció en favor de refle
xions i comentaris quasi “filosò- 
fics”. Tot i així, val la pena llegir- 
la.

Lanit
venndk

LA M I VLRMELLA, Isidre 
Gran. Edicions Proa. Col. “A tot 
vent”. N- 276. Barcelona, 1989 
160 pàgs. 1.300 ptes.

Triangle amorós entre noia de 
familia bé i dos amies. Una colla 
d’esdeveniments, intent d’assassi
nat indos, caldran perque Lina 
pugui veure-hi ciar. El tercer amic 
present en la historia será el narra
dor “exterior” de la trama de rela-

cions i situacions que tot aixó 
comportará i els sentiments -so- 
bretot de la protagonista- impli
cáis.

EL JARDI DELS SET CRE- 
PUSCLES, Miquel de Palol.
Edicions Proa. Col. “A tot vent”. 
N® 273, 274, 275. Barcelona, 
1989. 224, 288 i 368 pàgs. 1.600 
ptes. cada volum.

Obra magna de la qual tots en 
parlem i pocs han llegit. Miquel de 
Palol és un poeta que s’estrena en 
el món de la narrativa amb aques
ta “opera prima” francament im
portant. Es una obra generada a 
partir d’una idea ja coneguda en la 
literatura universal (“El Decame- 
ró” o “Les mil i una nits”, per 
exemple): els realts de con tes i 
histories reals o inventades. En 
aquesta oportunitat, l’ocasió apa- 
reix després d’una guerra mundial 
quan un grup de persones es reu- 
neix en una casa perduda. Entre el 
réalisme i la ciéncia-ficció está 
aquest “Jardí...”. Anim.

LA FOGUERA DE LES VANI- 
TATS, Tom Wolfe. Editorial Por
tic. Col. “El Brot”, N® 61. Barce
lona, 1989. 672 pàgs. 3.300 ptes.

Aquí tenim la primera obra de 
Wolfe traduïda al català. És un 
passeig pel Nova York agressiu, 
brut i lleig de les misèries perso
nals i de grup, de les passions i les 
vanitats dels habitants urbans d’a- 
questa immensa ciutat, un repor- 
tatge a l’estil d’aquell “nou perio- 
disme” que li donà a aquest autor 
tanta fama i renom. La recepta 
d’aquesta mena de serials ameri- 
cans -amb “moralina” inclosa- ja

la coneixeu; només dir-vos que 
Wolfe és més satiric i més diver
tit.

DINS LA MURALLA (LA 
NOVEL.LA DE FERRARA). 
Giorgio Bassani. Ed. 62. Col. 
“Les millors Obres de la Lit. Uni- 
versal/Segle XX”. N® 33. 160 
pàgs. 750 ptes.

Aquest italià d’origen jueu va 
escriure al llarg de la seva vida 
una única obra novel.lesca compo
sada per un conjunt d' històries i 
narracions, localitzades moites 
d’elles -com aquesta- a la ciutat de 
Ferrara durant l’època feixista i la 
postguerra. És aquesta la versió 
definitiva d’una sèrie de narra
cions sobre records de la seva in
fantesa caracteritzades per la nos- 
tàlgia, i escrites en un estil acurat 
i meticulós.

ENMIG DE LA NIT, William 
Irish. Edicions 62. Col. “Selec- 
cions de la Cua de Palla”. N® 89, 
192 pàgs.

Obra pòstuma d’aquest autor - 
l’autèntic nom del quai era Cornell 
Woolrich- nordamericà. La histò- 
ria de la seva publicació és intéres
sant, donat que de l’original van 
desaparèixer una trentena de pàgi- 
nes, que van haver de ser recons- 
truides per L. Bloch (un novellista 
de gènere policiac) per a que el 
text pogués editar-se (1987). La 
trama es desenvolupa a partir d’un 
intent de suicidi que es converteix 
involuntáriament en un assassinat. 
Recomanat per a casos d’imsomni.

EN EL COR DE LES TENE
BRES, Josep Conrad. Edicions 
62. Col. “Llibres a má”. N® 74. 
Barcelona, 1989. pàgs.

Novella de crítica al colonia
lisme europeu i als valors que 
l’han inspirât. Localitzada a l’Afri
ca de començaments de segle, el 
contingut de l’obra podría traslla- 
dar-se a qualsevol Hoc o època en 
la quai es donin les situacions que 
Conrad relata en el llibre. Tant és 
aixi que Coppola va inspirar-se en 
eli per fer la seva anomenada 
pellicula “Apocalypse Now”. Un 
llibre que ultrapassa el gènere 
d’aventures, per entrar en la refle- 
xió sobre alguns ternes més tras- 
cendents.

MALEÍDA HISTORIA, Philip
pe Djian. Ed. La Magrana. Col. 
“Meridiana”. N® 1. Barcelona, 
1989. 384 pàgs. 1.700 ptes.

Nova col.leccio per a incorpo
rar a la literatura en català obres 
estrangeres d’autors del moment. 
Aquesta primera entrega ha estât 
un èxit de vendes a França, i rela
ta una història de recerques, de 
persecucions de certs ideals de 
vida, una història d’històries mul
tiples i diverses on es retraten tot 
un mosaic heterogeni de personat- 
ges curiosos.

EL GRAN QUADERN, Agota
Kristof. Ed. La Magrana. Col. 
“Meridiana”. N® 2. Barcelona, 
1989. 160 pàgs. 950 ptes.

Primera i exitosa obra d’a
questa hongaresa instal.lada a 
Suissa, que ha estât traduïda al 
català per Sergi Pàmies. Relat amb 
unes certes reminiscències natura
listes per la cruesa amb la qual 
s’ens presenten els esdeveniments. 
Critica també contra el totalitaris
me en una atmosfera de terrors 
personals i socials. Una ciutat ima- 
ginària i la vida difícil d’una fami
lia que fuig d’ella per refugiar-se 
al camp, on l’àvia -cruel i malva
da- personifica una altra forma de 
terror, més individual, però no 
menys efectiu.

E N  B L A N C

EN BLANC. EUMO Editorial. 
Col. “Narratives”. N® 0. Vie, 1989.

Un llibre per imaginar, crear, 
regalar o desar. Especialment re
comanat per a critics ferotges.

LA VIDA TRAFEGOSA, Mas- 
simo Bontempelli. EUMO Edito
rial. Col. “Narratives”. N® 14. Vie,
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L A  V I D A  
T R A F E G O S A

M A S S IM O  B O N TEM PELLi

1989, 173 pàgs.
Segona obra d’aquest poeta i 

narrador italià publicada per 
EUMO (la primera fou La vida 
difícil en aquesta mateixa 
col.leccio). Es una mica repetició 
-quant a estil i estructura- d’aques- 
ta anterior obra. Aquí trobem tam
bé crítica social i moral, i ironia 
corrosiva contra el sistema i els 
seus “déus”. Obra curiosa, en la 
línia “provocativa” de la 
col.leccio.

INTERCANVIS, David Lodge.
EUMO Editorial. Col. “Narrati
ves”. N- 13. Vie, 1989, 321 pàgs.

La historia prèn com a prota
gonistes a dos professors universi-

I N T E R C A N V I S

D A V I D  L O D G E

taris, l’un nordamericà i l’altre 
anglés, que s’intercanvien les se- 
ves places docents. Arquetips una 
mica de les respectives classes 
académiques, el canvi d’ambient 
propiciará d’altres canvis no 
menys curiosos. Obra escrita en 
claus diferents, va des de l’humor 
a la sociologia, però sempre amb 
una gran facilitât que permet al 
lector endinsar-se en la història 
amb curiositat i plaer.

REFRANYER TÈXTIL
,, CATALÁ

REFRANYER TEXTIL 
CATALÀ

de Joan Pareil i Domingo
L’editorial Ausa, de la nostra 

ciutat, ha donat a la llum un llibre 
del nostre apreciat col.laborador 
Joan Pareil i Domingo. Es titula 
“Refranyer tèxtil català” i és exac- 
tament aixô: un recull, extens i mi- 
nuciós, deis quantiosos refranys 
catalans nascuts del mon tèxtil al 
llarg i l’ample del nostre pais. 
L’autor obre el llibre explicant 
l’origen i la naturalesa d’aquest 
cabal de saviesa popular que és el 
refranyer, i tôt seguit arrenglera la 
seva col.lecciô de refranys relacio
náis amb totes les facetes de 1’ar
tesanía tèxtil, des de les matèries 
fins a la vestimenta, passant per 
les eines i les feines de filar, d’or- 
dir, de teixir, deis tints i acabats i 
del cosir (modistes i sastres). En 
cada un deis capitols i sub-capitols 
hi fa precedir el comentad perti
nent, i en aquells refranys que li ha 
semblât necessari algún aclariment 
no li escatima.

El llibre és imprès amb esplen- 
didesa, tal com és norma de l’edi- 
torial Ausa, amb nombroses 
il.lustracions del dibuixant, també 
sabadellenc. Cueto.

J.T.

I l i b r e r i a  s a b a d e l l
P a s se ig  M a nre a a, 7  -  T e l. 7 2 6 0 5 7 0  
A p a rta t de C o rre u s  3 5 5  -  S A B A D E L L

MìsceUània per Equip

JOSEP JOAN AVINYO
Josep Joan Avinyó, autor de 

“Les nits perfumades”, obra amb 
la quai guanyà el Premi Sant Joan 
de Novella 1988, després d’haver 
signât un munt d’exemplars de la 
seva obra al vestibul de la Caixa 
de Sabadell -entitat que instituí 
aquest Premi- el passât dia 22 
d’abril, sorti als jardins de la Cai
xa on, com cada any per la Diada 
del Llibre, hi ha instal.lats uns es- 
tands on s’exposen les novetats 
literáries.

El flamant guardonat amb el 
Premi Sant Joan, fou present a 
l’estand de QUADERN en el qual 
ens va dedicar un exemplar. El 
fotograf Plorenci Rial en captá 
aquesta instantánia.

El teoleg
JOAN CASAÑAS 

a I'Académia Católica
El passât 18 de maig va tenir 

Hoc Pacte de presentació del llibre 
“El progressisme católic a Cata
lunya. (1940-1980)”, del qual és 
autor el teoleg sabadellenc Joan 
Casabas i Guri. Llibre que és édi
tât per la Llar del Llibre dintre de 
la col.lecció “Nova Terra”, amb la 
col.laboració de la Caixa de Saba
dell.

L’auditori de I’Académia Ca
tólica fou quasi totalment ocupat 
per un public que seguí amb aten- 
ció les intervencions del president 
de 1’entitat, Esteve Renom, i de 
Josep Bigordá, que actuá de pre
sentador, i que és fundador de l’es- 
mentada “Terra Nova”. Tot seguit 
1’autor del llibre, Joan Casabas, 
féu una história del tema de la 
seva obra, glossant aspectos i inci- 
dint críticament en altres.

Espigolem algunos frases de 
Fautor en el transcurs del seu par- 
lament: “L’experièneia eclesiástica 
és una experiéncia histórica”. 
“Potser no es va cultivar prou la 
fe, d’una manera personal i pro
funda”. “La inquietud per la cosa 
social va moure aquell moviment 
religiös”. “L’any 70 el progressis
me català ja estava sentenciat a 
mort”. “L’Església s’ha de reno
var, com ja deia Vidal i Barra- 
quer”. “Sis mil joves a Berga s’ho 
han pregunta!: L’Església s,ha de 
renovar. S’ha de posar al dia”.

El llibre és una llarga exposi- 
ció histórica des d’aquells antics 
membres de la Joventut Obrera 
Católica, de la Germandat Obrera 
d’Acció Católica, de “Pax Cristi” 
o de Cristians del Socialisme... 
“No sé si ens vam equivocar; de 
vegades ho pensó”, digué Fautor, 
ja en el col.loqui, que s’obrí des- 
prés deis Parlaments.

6'rilÛKLDlBUlX 
A SABM)£LI.
P ässe ig de I0 Plaça Major

4  J u n y  1 9 8 9

Ajuntament |ij de Sabadell

EIRA DEL DIBUIX
Un any més s’ha celebra! la 

Eira del Dibuix al passeig de la 
Plaça Major el diumenge dia 5 
d’aquest juny versátil.

Entre els artistes expositors hi 
hem pogut comptar, si no anem 
errats, els locáis: David Graells, 
Llamas, Amprimo, Assumpta 
Guiteras i el col.lectiu lUK Graf
fiti. La concurréncia bé, grácies. 
Per alguns, però, no pas massa i 
per altres déu-n’hi-do. Comptabi- 
litzar les vendes no ens és fácil i 
com que no som d’Hisenda, pas- 
sem-ho per alt...

Enguany el cartell d’aquesta
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Miscel.lània - MisceUània - MisceUània - MisceUània

Pira ha estât obra del jove-ve- 
terà David Graells que, com sem
pre, ha estât present amb els seus 
dibuixos que tenen la seva cliente
la habitual i la que encara no ho és 
(pitjor per elisi...).

Entre els expositors s’hi comp- 
ten pintors a I’oli, aquarel.listes, 
gravadors i, naturalment, dibui- 
xants... Entre tots n’hi ha per triar 
i per vendre. Creiem que en aques
ta Eira caldria que hi assistissin 
més artistes locals que no sabem 
per quins sets sous s’hi posen de 
dateli o se’n inhibeixen. Caldria 
una participació massiva i això 
faria que l ’atracció fos, també, 
més ampie i, àdhuc, participativa 
quant a públic curios i intéressât.

Sabem que en altres indrets on 
se celebren les Fires de Dibuix hi 
ha més participació. Per exemple, 
a la veina Terrassa ens passen al 
davant, segons testimonis expli
quen.

Enguany no ens podem quei- 
xar del temps: no tenim l’excusa 
dels pagesos...

Hem d’anar a més. No podem 
oblidar, corn diuen les pancartes 
que aquests dies Ilueixen per la 
ciutat, que som 6 milions d’euro- 
peus...

* * *
Aquest mati he fet un segon 

itinerari: m’he arribat al Mercat 
Central. A la “fira de les coses 
velles”, on cada diumenge s’hi 
convoca un bon públic a l’entom 
de les parades que rodejen l’edifi- 
ci créât per l’arquitecte Renom. 
Un public que va a badar, a passe- 
jar, a veure, a tocar, a consultar... 
i a comprar.

En una parada de venda de lli- 
bres veils he vist un exemplar 
“Dels carrers de Sabadell”. He 
tingut interés a preguntar el preu:

“Mil sis centes pessetes’’. (El do
ble de preu del de quan es venia; 
ara ja és exhaurit...). Els autors 
poden sentir-se “orgullosos” de la 
revaloritzaciô de la seva obra. (No 
The comprada perqué ja la tiñe, és 
ciar...).

JORDI ROCA 
A GALERIES ROVIRA
El passât dia 23 de maig 

aquest inquiet i polifacétic artista 
ens ha ofert dues noves primicies 
que van de bracet. Ambdues s’han 
présentât albora: un llibre -T ra n s -  
p a r è n e ie s  en  e l  r e c a m b ió -  que 
conté la seva obra poética i que és 
bellament il.lustrada amb uns di
buixos realitzats amb traços àgils i 
suggestius.

L’acte fou présentât pel doctor 
Jesús Prujà i Puig el qual féu una 
originai glossa de l’artista a qui, de 
primera, el presentà com l ’e te r n a  
r e b e l . l ió .

Qui ha seguit la singladura 
d’aquest artista reconeix aquesta 
r e b e l . l ió  constant d’eli amb eli

FOTOGRAF

Ora. Terrassa 394-396 - Tel. 726 88 28 
08206 SABADELL

mateix i amb tot. I feineja com el 
qui més per expressar tot el que li 
bull dintre seu -que no és pas poc.

L’autor agrai la preséneia d’un 
públic que omplenà el local i ex- 
plicà corn va néixer aquesta obra 
poética que llegí a un grup d’a- 
mics que li va suggerir la seva 
publicado. Els dibuixos que tenia, 
com altres obres inédites, guarda- 
des en les seves carpetes, van ser
vir per il.lustrar els poemes. Tôt 
plegat, bellament éditât, és una 
obra selectiva, de la quai se n’ha 
fet un tiratge de cent exemplars 
(60 d’ells numerals i nominats per 
a bibliôfils i els 40 restants amb 
edició normal).

Cal felicitar, una vegada més, 
Jordi Roca per la seva tenacitat i 
per la seva constant recerca de 
noves diccions plàstiques. En 
aquesta ocasió, a més a més, fer- 
ho extensiva per aquest bon recull 
poemàtic.

CONCERT A 
EL MARQUET

El proper dia 8 de juliol el 
magnifie marc illuminât de El 
Marque! tomará a esdevenir el bell 
estoig d’un concert a cura de l’Or- 
questra Simfônica del Vallès. 
Igual com l’any passât, que résul
té un éxit memorable i brillant en 
tots els aspectes.

Els organitzadors d’aquesta 
vetllada esmercen tots els esforços 
perqué es repeteixi el lluïment que 
es va ssolir l’any passât.

42 REIMPRESSIÓ DE 
“UNA HISTORIA DE 

SABADELL PER A TOTS”
Una nova reimpressió d’aquest 

llibre que des de la seva aparició 
(Fabril del 1981) ha merescut una 
franca acceptació. Ha esdevingut

pSEPTORREliA

r . 1

UNA HISTORIA DSABADEU 
PER A TOTS

no solament un llibre d’interés 
dins de la historia local per a tots 
els públics, sino com a eina didác- 
tics a les escoles de la ciutat.

El llibre és del nostre amie i 
constant col.laborador, Josep To- 
rrella, amb el qual s’encetà en la 
col.lecció de la B ib l io te c a  Q u a -  
d e r n . N ’han seguit altres, de títols, 
amb els quais ens ha donat diver
sos tastos de la seva ámplia i rica 
vena literária.

Cal congratular-nos d’aquesta 
nova reimpressió que ve a facilitar 
una eina pedagògica ais nous plan
ters d’escolars que, curs d’arrera 
curs, s’apleguen a les aules d’arreu 
de la ciutat.

Vlé PREMI
"JOSEP VALLVERDÚ"
L'ajuntament de Lleida ens ha 

tramés les bases d'aquest sisé p r e 
m i d 'a s s a ig .

El termini de presentació és el 
29 d'octubre d'enguany. Els tre- 
balls presentáis hauran de tenir 
una extensió de 150 fulls holande
ses aproximadament, mecanogra
fiáis a dos espais.

La dotació es dT .000.000 de 
ptes. Tema Iliure.

M ODA  
D' HOME

i q u e r i a  

t a r l i n o l i

Pje. Jonch , 1 
Tel. 725  89 1 0 -S a b a d e ll

MONTESINOS
Recordi... per 

Catites - Banderes 
Tapisseria - Cortinatges 

Moquetes - Cobrellits

Grècia, 1 8 -T e l.  725 43 08  
Sabadell
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Al CONFIANÇA
H i  ha dues paraules que defineixen am b claredat qué és i qué 
representa la M UTUA DE SEGUROS DE SABADELL: 
C onfianza i Seguretat.

E n  definitiva, to ta una filosofía d ’empresa que ens distingeix 
deis demés i de la qual ens sentim orgullosos. Volem que cone- 
gui el que una empresa asseguradora nacional pot fer per a vosté.

C on fiança  deis nostres assegurats en un servei pie, en un con
tacte directe que garanteix una relació estreta i continuada.

S eguretat d ’unaen tita t ferma, sòlidament 
arrelada i que cobreix qualsevol nécessitât 
dels mutualistes.

I ara que ja  ens coneix una mica més, per qué no entra? 

■ A m b  total confianga.
am b total seguretat.

A\ffM UTUA DE SEGUROS DE SABADELL
--------- UBMSSEGUII----------

S e u  S o c ia l: d  In d ù s tria , 16 - Tel. 7 2 5  91 5 3  - 0 8 2 0 2  S A B A D E L L  • D e le g a c ió  B a rc e lo n a : R a m b la  d e  C a ta lu n y a . 1, le r  , 2 a  - Te l 3 0 1  5 5  3 3  - 0 8 0 0 7  B A R C E L O N A
D e le g a c ió  G iro n a : C ris tò lo l G ro b e r, 6 , 2o n ., 3 a . - Tel. 2 0  5 4  2 9  - 17001 G IR O N A



Aquest estiu 
faci la vista grossa

Aquest estiu faci la “vista grossa” als problemes i pensi només a passar les millors 
vacances. La Caixa de Sabadell li ofereix tots els serveis perquè vostè només s ’hagi

de preooupar de passar-ho bé:

55

Targetes que II permetran 
viatjar sense diners
La Targeta Client, per ob ten ir 
d ine rs en m età l-lic  als ca ixers 
au tom àtics  de  totes les C aixes 
d ’EstaIvi C on fe de ra de s  i utilitzar 
els serve is de  la «Red 6000».
La Targeta VISA, per p a g a r les 
seves co m p re s  i aco nse gu ir 
d ine rs  a B ancs i C aixes de 
m es de  170 països.

Assitència de viatge
m itjançant un contracte 
- q u e  pot fer a les nostres 
o fic in e s -, Europ Assistace 
l'ajudarà a resoldre qualsevol 

incidència. que li pogués succeir 
mentre esta de  vacances.

I molts altres serveis.
M oneda estrangera, “trave llers” , 

crédits, dom iciliac id  de  rebuts, 
cobram ent de  nòmina... i tots els 
serveis que a vostè li calguin  per 
passar més tranquil les seves 

vacances.

Si pensa passar les seves vacances 
a Europa, li regalem  una p ráctica  guia.

I, per al seu cotxe, unes 
ulleres de sol
SoNiciti, abans d ’anar-se'n de 
vacances, a lgún d ’aquests seve is , i 
'obsequiarem  am b unes ulleres per 

al parabrisa del seu cotxe.

Felices vacances.

Caixa de Sabadeil





Un Banc amb seny

BANC DE SABADELL
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Dibuix de Josep Maria Subirachs publicat a la Revista Quadem. 
Obsequi de Mùtua Sabadellenca en adhesiô al M il lenari.

M U T U A
XKBADELUNCA
D'ACCIDENTS

Els mutualistes i subscriptors de Quadem interessats a tenir el marc expressament 
dissenyat per aquesta lámina, poden demanar-lo a les nostres oficines, 
carrer Ilia, 4L Sabadell. Tel. 725 13 00



^Níil anys després d’aquell primer pas vers la independència política, Catalunya segueix cercant 
el seu model de convivència lliure i democràtica, oberta al mon, segura i esperançada en la força 
de la seva rao, de la qualitat humana de la seva gent, del seu posit cultural i del seu demostrat 
afany de superado.

Quadern no podia restar al marge d’aquesta commemoració histórica. Per això el compromis 
contre! amb la Mesa Ciutadana del Mil denari d’editar aquest monogràfic.

El repte era, però, decidir sota quins criteris es bastia aquest número, per aconseguir un mesu
rât equilibri entre l’espai propi de la revista, guanyat amb amorosa perseveráncia al llarg d’onze 
anys, i la necessària renovació i obertura a nous currents d’opinió que Tesdeveniment feia impres
cindible.

Aquest repte l’hem assumi! amb decisió tirant pel carni del mig. Al costa! d’alguns habituais 
coldaboradors de Quadem hi hem pogut incorporar algunes noves i reconegudes signatures que 
ens prestigien i honoren. Hem intentât combinar l’historicisme amb l’anàlisi i la crítica de la reali
tà!, així com una obligada referència a les nostres perspectives de futur més immédiates. Pretenem 
haver fet un monogràfic pluralista, de disseny àgil i modern, on es manifesti el seny i la rauxa; 
l’ahir, l’avui i el demà, d’aquest petit gran pais, el nostre.

Tot això és el que hem intentât. El résultat el tenen a les mans. Esperem que, almenys, el 
nostre esforç mereixi l’aprovacio dels nostres lectors habituais i de tots aquells que, amb motiu 
d’aquest monogràfic, ens facin l’honor de llegir-nos.
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MESA CIUTADANA DEL MIL LENARI

A Acadèmia Católica de Sabadell 
A Acàdemia de Belles Arts de Sabadell 
A A.C.F. Sabadell Sardanista 
A ADENA, Associació de Defensa de la 

Natura
A Agrupació de Pessebristes de Sabadell 
A Agrupació Pedagógica Sant Nicoiau 
A Agrupacions Professionals Narcis Cirait 
A Ajuntament de Sabadell 
A Alliance Française 
A Amies de lArt Romànic 
A Amies de l'Opera de Sabadell 
A Associació Cultural de la Dona 
A Associació Musical Arpegi 
A Associació de Sords-muts de Sabadell 
A Associació de Veins de Can Feu 
A Associació de Veins de Covadonga 
A Associació de Veins de Gracia 
A Associació de Veins de la Creu Alta 
A Associació de Veins dels Hostafrancs 
A Cámara Club 
A Càritas de Sabadell 
A Casal Cultural i Espiai 
A Casal d'Avis de Gràcia 
A Casal de Joves l'Arrel 
A Casal d'Europa
A Club d'Avis de la Plaça del Vallès 
A Club d'Avis de Sabadell-Centre 
A Club de Tir Sabadell 
A Club Falcons
A Cobla Jovenivola de Sabadell 
A Colla Sardanista Anella de Sabadell 
A Colla Sardanista Bell Record 
A Colla Sardanista Espigues Daurades 
A Colla Sardanista Mirant al Cel 
A Colla Sardanista Verge de la Salut 
A CoMegi de Metges de Sabadell 
A Convergència Democràtica de Catalunya, 

CD C de Sabadell
A Coordinadora de Joves Cristians de 

Sabadell
A Coral de Cambra del Conservatori 
A Coral de la U. E. S.
A Coral Gilbert 
A Coral La Industriai 
A Coral Sol Ixent de l'Acadèmia Católica 
A Coral Talia
A C. P. Ribatallada de Sabadell 
A Creu Roja de Sabadell 
A Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra,

ENE de Sabadell

A Equip d'Assessorament Psicopedagógic 
del Departament d'Ensenyament de la 
Generalität de Catalunya a Sabadell 

A Esbart Sabadell Dansaire 
A Escola Experimental de Música 
A Escola Miralles-La Salut 
A Escola Pia de Sabadell 
A Escola Pública Arraona de Sabadell 
A Esquerra Republicana de Catalunya, ERC 

de Sabadell
A Eoment de les Tradicions Catalanes de 

Sabadell i Comarca 
A Fundado Amies de les Arts i de les 

Lletres de Sabadell 
A Fundado Bosch i Cardellach 
A Grup d'Escoles Bressol de Sabadell 
A Grup d'Esplai la Branca del Centre 

Parroquial de la Creu Alta 
A Grup d'Esplai la Trepa 
A Grup de Geganters de Gràcia 
A Grup de Teatre del Centre Parroquial de 

Sant Viceng
A Grup de Teatre S. C. R. El Ciervo 
A Grup de Trabucaires de Gràcia 
A Grup Rial les de Sabadell 
A IKAE, Associació Cultural Esperantista 
A Institut de Batxillerat Joan Oliver 
A Jove Cambra de Sabadell 
A Joventut Atlètica de Sabadell 
A Joventut de la Farándula 
A Joventuts Musicals de Sabadell 
A Lliga pels Drets deis Pobles 
A Ómnium Cultural de Sabadell 
A Orfeó de Sabadell 
A Parróquia de Sant Viceng 
A Partit deis Socialistes de Catalunya, PSC 

de Sabadell
A Partit Socialista Unificat de Catalunya, 

PSUC de Sabadell
A Penya La Ceba del Centre d'Esports 

Sabadell
A Pueri Cantores de Sant Agustí 
A Scena Grup de Teatre 
A Societal Coral l'Estrella Daurada 
A Tregteatre
A UES, Unió Excursionista de Sabadell 
A Unió de Mares
A Unió Democràtica de Catalunya, UDC 

de Sabadell

CATALiUNYi/ it t iSiMYS
Mil lenari del naixement politic de Catalunya.



Joan C usco í A ymamí

SEMBLANÇA d e  CATALUNYA

«... una pàtria tan petita 
que la somio completa».

Pere Quart

Q u a n  ens vam proposar fer un Quadern 
monográfic dedicat al Mil-lenari de Catalunya 
vam haver de distribuir les competencies. A mi 
em van proposar:

—I tu pots fer la semblanza de Catalunya.

Vaig obrir els ulls i la boca amb la mateixa 
proporció. En el meu circuit cerebral van

creuar-s’hi un munt d’idees tot fent-se, entre 
elles, un embolic de ca l’ample.

Van passar uns dies sense deixar-hi de pen
sar ni de nit. De cop, vaig agafar el telèfon i 
vaig marcar un nùmero. De l’altra part respon- 
gué una veu clara:

—Digui, digui.
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—Ets Catalunya?
—Sí, sóc jo mateixa. Qui ets tu?
—(Vaig identificar-me). Veurás; t’haig de 

fer una entrevista per al Quadern amb motiu 
del teu MiMenari... No t’hi negarás, oi?

—De cap manera haig de negar-m’hi.

Més bona predisposició era impossible. I 
així va començar la cpsa. He estât amb ella, 
amb Catalunya. Hem conversât llargues esto- 
nes i hem parlât de l’humá i del divi. Ara pre- 
tenc fer un recull de tot el que vaig anotar.

—Parlem, per començar, de la teva Identi
tät. Et sembla bé?

—Molt bé —digué, i tot seguit exposà, ben 
ciar i catalá: —Una afirmació irrenunciable de 
la meva Identität. Sóc una nació. Ho sóc per 
la meva llengua, per la meva cultura, pel meu 
dret, per la meva história, per les meves insti- 
tucions. Ho sóc, encara més, per la meva cons- 
ciéncia col-lectiva i per la meva voluntat 
indeclinable.

—Una nació sense Estât. Sense reconeixe- 
ment —exposo.

—Ha passât l ’època en qué per a les 
nacions sense Estât no hi podia haver cap més 
fita que aconseguir un Estât. Però no ha pas
sât l ’època en què les nacions, amb Estât o 
sense, aspiren, d ’una banda, a inte gracions 
supranacionals —el procès d ’unificació euro
pea n ’és un exemple per excel-lència—, i de 
l ’altra, a ser cada cop més el que són i a rebut- 
ja r  el que pretén desnaturalitzar-les o 
arraconar-les.

—Aixó ja ho hem viscut en el decurs de 
la nostra história. Tornem a ensopegar amb la 
mateixa pedra....

—Tiñe al darrera mil anys de vida col- lec
tiva i he passât per tota mena de circumstán- 
cies, favorables o adverses, algunes de les quais 
m ’han situât a la ratlla del fracás total. Però 
me n ’he sortit. He sobreviscut grácies a la 
il-lusió, a l ’energia interior i a la tenacitat de 
la meva gent. Per aixó mateix, faig amb con- 
fiança el pas endavant que inicia la ruta d ’un 
segon mil-lenni.

—... que coincideix —aprofito per lligar- 
ho— amb una propera realitat: l’any 1992.

—Es aquest un altre objectiu que consis- 
teix a col- locar-me a l ’altura de les exigéncies 
de la realitat que m ’envolta. L ’any 1992, haig 
d ’haver aconseguit EL NIVELL de competiti- 
vitat suficient per no perdre terrenys no sois a 
Espanya, sinó a tot Europa i arreu del món. 
Aquest és el repte fonamental a qué están sot- 
mesos tots els aspectes de la meva vida des de 
Tensenyament i la formaciófins a la comercia- 
lització deis meus productes, des de la tecno
logia fins a la creació d ’un model social Just 
i atractiu, des de la cultura fins a les comuni- 
cacions. La implantaciô del Mercat Unie Euro
peu esdevé un desafiament no sols econòmic 
ni tampoc exclusiu d ’un sector social. Es tota 
la societat que hi ha de respondre en tots els 
seus àmbits. I  he de confiar que aquesta socie
tat civil, que és la que bàsicament m ’ha fet fins 
al dia d ’avui, assumirà la responsabilitat que 
U pertoca amb vista al demà.
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—Demà equival a futur, a horitzô. I és a 
propòsit la introducció que Vicenç Villatoro fa 
en el seu treball que apareix en aquest QUA
DERN. Ho manllevo: «Fins i tot quan parlar 
d ’Europa encara no havia esdevingut ni una 
moda ni un topic, des de les veus diverses del 
catalanisme politic ja  s ’advertia que Europa era 
l ’horitzó natural per Catalunya. No només 
l ’horitzó economie, sino també allò que donava 
perspectiva i profimditat a la reivindicado polí
tica, allò que feia útil i pertinent treballar per 
la persisténcia de la catalanitat».

—Certament, certament. Jo he estât sem
pre un país oben, però ho he de ser per rebre 
iperdonar. Ara que m ’he vinculatformalment 
a Europa —en esperit sempre he sentit la meva 
condició europea— és el moment de vehicular 
cap a fora un missatge propi. Amb modèstia, 
però amb convicció, puc dir que la meva gent 
també és capaç de contribuir al conjunt de 
valors que constitueix la riquesa d ’Europa. 
Amb la nostra concepció del treball —lafeina 
ben feta—, amb la Sensibilität de les nostres 
creacions artistiques, i si més no amb la joia 
de ser el que som, és a dir, de tenir una identi- 
tat pròpia i de viure-la.

Permeteu-me fer un paréntesi per donar 
unes suscintes notes sobre Catalunya. No cree 
que mai, per sabut, siguí sobren..

Catalunya ve de lluny. Hi ha vestigis 
arqueológics que certifiquen les terres catala
nes s’esdevenen durant el paleolític inferior.

Per la seva situació, pel seu clima, per la 
seva vegetació, per la seva historia i pel tarannà 
de la seva gent, Catalunya és un país mediter- 
rani. Ocupa una extensió de 31.895 Km^. Per 
donar una idea comparativa, és una mica més 
que el territori que constitueix Bèlgica.

El seu perimetre terrestre abasta 707 Km. 
i la seva costa es perllonga al llarg de 580 Km.

La seva població és (ja ho sé que ho sap 
tothom!) de 6 milions de persones. Aquesta 
xifra representa el 15,8% del total de l’Estat 
espanyol. Majorment aquesta població es con
centra a Barcelona —la ciutat comtal que en té 
a prop de 2 milions—, i a les comarques vei
nes, en les quais s’hi concentren els nuclis 
industrials més importants, amb un 68 % de la 
població total.

Podem fer una curiosa comparació demo
gràfica: l’any 1857 Catalunya tenia 1.650.000 
habitants.

L’increment demográfic podem establir-lo, 
en aquest nostre segle, a causa d’unes onades 
immigratòries successives de persones proce- 
dents d’altres indrets d’Espanya, en les déca
des 1920-30, 1940-50, 1950-60 i 1960-70. Avui 
els ciutadans nascuts fora de Catalunya i els seus 
filis (molts d’ells ja catalans de naixença) repre-
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senten el 40% de la poblado total del país. 
Aqüestes circumstàncies immigratöries han 
exercit i exerceixen influències força importants 
en aspectes politics, educatius, lingüistics, cul
turáis, socials... Han contribuït, és dar, a la 
Prosperität de Catalunya.

—Estás d’acord amb aquesta exposidó, 
Catalunya?

—Sí, és així. Vas bé, per ara —concedeix, 
benévola.

—Dones, mira, no puc estar-me de repe
tir el que deia un patriota exiliat, un catalá que, 
de retorn i en retrobar-se amb el que havia 
deixat, experimenté una amarga decepció. I no 
cal pas retreure tota la llista de greuges que li 
omplien el pap. Quan parlava de Barcelona 
—que podria haver fet extensiva a la majoria 
de poblacions catalanes—, deia: «T’enduus una 
sensació d ’urbanisme cadtic, anárquic i 
deforme, amb una circulació rodada frenética, 
que exigeix l ’absorció de calmants. .. Quan a 
l ’ambient, no me’n partis. Tens la sensació 
d ’ésser a Madrid o a Burgos. El 90 per cent 
dels taxistes no parlen català, ni accepten de 
bon grat que els partis amb la nostra llengua. 
Si vols arribar a Hoc, no tens altre remei que 
parlar en castellà. No vaig trobar mai a cap 
restaurant, ni bar, ni cafè, un sol cambrer que 
parlés català. I  a les botigues, amb rarissimes 
excepeions, et pregunten d ’entrada: ¿qué desea 
el señor? I  si passeges per la Rambla, o cami
nes per les voreres deis carrers céntrics, et con
vencerás que el 90 per cent de les converses 
que sents són en castellà». I quan es refereix 
a un altre aspecte, corn aquest: —«...el sucur- 
salisme és el core que matará Catalunya, com

ha matat els sentiments autonomistes de 
França, pel centralisme dels grans partits radi- 
cats a Paris. I les primeres victimes en serán 
els propis immigrants que vingueren a Cata
lunya perqué la nostra terra era diferent de la 
Ilur». Esperava, aquest mateix personatge, «la 
unió de totes les forces genuinament catalanes, 
inequivocament catalanes... Fer que totes 
aqüestes forces catalanes vegin el perill i deixin 
de banda diferéncies de partit, sectarismes i 
intriguetes personals, per unirse a un front 
únic Català. I, mentrestant, fer la pinya a Cata
lunya al costat del President, i a Madrid fer-la 
per exigir que se’ns tomi l ’Estatut del 32 que 
ens varen robar. Robar per la força de les 
armes. I  reparar de seguida les injusticies 
comeses. .. » I encara té una altra cosa a afegir: 
—«/ dins de Catalunya, una altra croada a 
favor de la llengua catalana, com en els temps 
heroics de «La Protectora», de «Nostra Parla» 
i de Pompeu Fabra, perqué tothom parli català, 
perqué els no catalans vinguts a la nostra terra 
l ’aprenguin i llurs jïlls vagin a escoles catala
nes i en surtin tan catalans corn nosaltres. Tôt 
aixô és positiu, segur, or de llei. Tota la resta, 
faramalla, catalanisme de cartró i democràcia 
de matéria plástica». (I així parlé En Pallarola. 
El mateix Domènec de Bellmunt).

Catalunya m’ha escoltat pacientment la 
transcripció d’aquests greuges. Els seus cabells, 
blancs corn la neu dels cimals pirenencs, li con- 
fereixen una serenitat i una madura atenció.
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Diu:
—Té la seva raó. I per arramblar aquests 

greuges estic treballant dia a dia. És el designi 
de la meva Identität: la Iluita constant i indefa- 
llent. Perseverança, constància, afany, treball, 
seny i rauxa, de tot això en tine déu-n’hi-do... 
Efectivament, les meves inquietuds no són pas 
de via estreta. Em plau i necessito la via 
ampia... Per entrar i per sortir, com s’ha dit 
abans. D’enemics, però, n’hi ha dintre meu i 
fora de mi.

—Has estât —que li die— ara, com en 
altres avinenteses, una avançada per Europa i 
per altres continents. No pares. Què pots apor
tar a la Humanität?

—La Humanität 'necessitarà de moites 
aportacions per a no sucumbir. No només apor- 
tacions tècniques, economiques, politiques. No 
només aportacions sobre la manera de produir 
més aliments o d ’evitar l ’esgotament de les 
reserves de primeres matèries o d ’impedir la 
folla de la guerra total. També li calen, apor
tacions de fe, i d ’esperança, i de voluntat de 
ser. Perqué no és la tècnica o la politica pro- 
fessionalitzada o les computadores les que 
poden fer que la Humanität acabi dominant la 
fam en el mon, o contrôlant el perdi atomic, 
sino la voluntat de viure i la convicció que viure 
val la pena. Un mon traumatitzat i sense fe, un 
mon neurotic i cansat de viure, ¿per què no ha 
de prémer un dia el botó de la Gran Catàstrofe? 
Per què no? Per més savi, rie, asèptic que sigui. 
Un món que hagués oblidat les raons del seu

viure, les seves arrels, les seves fidelitats, per 
què un dia no s ’hauria de suicidar? O bé, a 
un món abstráete, que hagués oblidat la grà- 
cia, l ’afecte de les coses concretes, dels homes 
concrets, dels sentiments concrets, ¿qué el sal
varla de morir de consumpció? No de gana o 
de set, ni d ’una guerra atòmica, però si de tris
tesa, d ’ensopiment, d ’anémia espiritual?

—No podem dir-ne d’això «el combat de 
l’esperança»?

—Tanmateix. Per això no hem de morir. 
Per això hem d ’entendre que en aquest racó de 
món que és Catalunya, es Iliura de fa  segles 
un combat, que no és eli tot sol decisiu, però 
que és important, perqué és el combat de l ’espe- 
rança, de la ihlusió renovada i un punt ingè
nua, de la voluntat de ser, contra les liéis 
falsament déterministes de les grans magnituds, 
de les interpretacions històriques, dels farao- 
nismes. No Iluito només —que ja  seria prou— 
per uns quants milions de catalans, per uns 
quants milions d ’homes que troben en mi la 
seva Identität, Iluito també per ideals molt més 
universal. Per la Ilibertat i per I ’intim conven- 
ciment de molts i molts que viure és bo, que 
ningú no ha de renunciar, que ningú no ha 
d ’abandonar. Sobretot que ningú no ha de 
deixar de ser el que és.

Aixi és ella. I perqué és aixi la somiem 
completa, com el poeta...
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QÜESTIONARI «PROUST

El principal tret del men carácter?
Seny i rauxa.

La qualitat que prefereixo en un home? 
Honestedat i fidelitat als seus orígens.

La qualitat que prefereixo en una dona? 
Honestedat i fidelitat als seus orígens. 

Allò que més estimo en els amics? 
Sinceritat.

El meu principal defecte?
Excessivament pactìsta; també poruga i 
gasiva.

El meu somni de benestar?
Lliure, rica i piena.

Quina fora la meva pitjor desgràcia? 
Perdre els signes d Identität.

Què voldria ser?
Com sóc i lliure; i reconeguda arreu del 
món.

On desitjaria viure?
Estic bé aquí, a casa meva.

Quin color prefereixo?
El vermeil de les quatre barres.

Quina flor prefereixo?
La ginesta, la rosella i la rosa.

Quin ocell prefereixo?
El rossinyol.

Els meus autors preferits en prosa?
Els nacionals.

Els poetes preferits?
Els nacionalistes.

Els herois de ficció?
Urant lo Blanch i el Manelic de Terra Baixa.

»

— Les meves heroines de ficció favorites?
— La Mila de «Solitud» i la Colometa de «La 

plaça del Diamant».

— Els meus compositors favorits?
— Els que recuden el cant del meu poblé.

— Els pintors predilectes?
— Són tants els que m ’han pintat tan bé!

— Els meus herois de la vida real?
— Els que han sofert per mi.

— Les meves heroines historiques?
— Les santés.

— Els noms que prefereixo?
— Els d ’arrel llatina.

— Què detesto més que res?
— La violència, la ingratitud, el totalitarisme.

— Quins caràcters histories menyspreu més?
— Els tirànics.

— Quin fet militar admiro més?
— No voldria haver-ne conegut cap.

— Quina reforma admiro més?
— L ’agrària (!?)

— Quins dons naturals voldria tenir?
— Els de les fades.

— Corn m’agradaria morir?
— De cap manera.

— Estât present del meu esperit?
— Recelosa i esperançada.

— Fets que m’inspiren més indulgència?
— La incomprensiô a la meva Identität.

— El meu lema?
— Treballar.

— Corn SÓC?

— Catalana pels quatre costats.
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transcrits d’En Pallerola, que figuren al 
final del llibre citât de Domènec de 
Bellmunt.

(Per la meva part, jo només he posât 
la mà d’obra...) P e r fil

Es petita i eixerida.
(En el pot petit hi ha la bona confitura...) 
Assenyada i arrauxada.
Activa.
Ávida de progrès.
M editerrània.
Nacionalista. (Es 
una nació ...)
Toca de peu s 
a terra, endins, 
i se’ls banya 
en el litoral...)
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E i s  primers historiadors de la música foren els poetes. No hi ha cap civilització, es diu, que no 
compti amb alguna bonica llegenda sobre l’origen i la creado de l’art meravellós de la música. 
Sempre i a tots els llocs hi ha un déu o un heroi que la descobreix abans de regalar-la ais homes. 
La recerca arqueológica ha permés els musicólegs contemporanis de descriare la música de l’anti-
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guïtat amb una precisió remarcable si tenim en compte que no es conserven textos musicals ante- 
riors a l’era cristiana. Manquen, dones, els ressenyaments sobre l’existència d’un sistema d’anotació 
musical dels Sumeris, dels Assiris, de I’antic Egipte i d’Israël.

De totes maneres cal conèixer els orígens de la tradició musical. Així es pot descobrir que 
3.000 anys a. J.C. la civilització sumera-caldea coneixia l’üs de les flautes d’argent, les arpes, la 
lira a cinc, a set i a onze cordes (instruments descoberts en el cementiri reial d’Ur), i que els egip- 
cis utilitzaven instruments anàlegs amb predomini de l’arpa, que fou l’instrument nacional.

La civilització sumèria irradia durant molts anys per tota l’Àsia occidental. Vers l’any 2.000, 
Babilònia triomfant adopta les tradicions artistiques dels vençuts sumeris i les tramet als Assiris. 
Els hitites les fan passar a Egipte, pais rie en tradicions musicals, tot i penetrant a Grècia al mateix 
temps que els etruscs. Quant als hebreus, els textos biblics ressenyen abundosament la importància 
de la música en totes les circumstàncies de la vida i el gènere musical que conreaven (cants de 
guerra, psalms, lamentacions fúnebres, càntics etc.) El Ilibre de Daniel descriu els instruments 
d’una orquestra. Els «Llibres Històrics» han conservât els poemes d’alguns cants antics que cele
bren els grans moments de la història d’Israël. Malauradament, s’ignora corn era la música dels 
hebreus i, per tant, la influèneia que ha pogut tenir sobre la música occidental.

De la Grècia musical se’n tenen noticies a partir del segle vili a. J.C. i no pas pels documents 
de la Creta antiga, una civilització rica, sinó per les nombroses representacions d’instruments fets 
en pintures i baix-relleus. Pel que fa a la música de la Grècia arcaica, es coneix ùnicament mitjan- 
çant el mite d’Orfeu i d’Olimp (que representa la influèneia asiàtica) i de les epopeies d’estil homè- 
ric de les quais se sap solament que eren acompanyades per instruments de cordes (lira, citara) 
O de vent (sirinx, trompetes) i de percussió. Les primeres ressenyes precises sobre la música grega 
venen dels escrits dels filòsofs com Pitàgores (veritable teòric de la música) Plató, Aristòtil, etc. 
Després del segle vili als Jocs de Delphos hi havia concursos artistics en els quais la mùsica hi 
tenia un gran paper.

Terpandre, vers 675, compon els «nomus» (poemes d’estil homèric) que es cantaren als Jocs 
amb acompanyament de citares i aules. Entre els compositors grecs més célebres cal esmentar Pin
dar, Sófocles i Euripides. Sortosament es coneix el sistema de notacions deis grecs, que consistía 
en lletres de l’alfabet inclinades de forma diversa. Grácies a aixó es pogueren desxifrar els deu 
documents musicals més antics, degudament classificats, des de 408 a J.C. fins al segle lll, amb 
l’himne cristriá d’Oxirincos.

Sembla que els grecs no conegueren la polifonia, si més no, tal com es coneix avui dia. El 
«solo» que enriquia la seva música era fet per la doble flauta, per la trompeta doble o per les múlti
ples cordes de la lira, amb la qual cosa podien executar un acompanyament sumari de la part supe
rior; acompanyament que consistía probablement només en una llarga obligada (el primer grau 
de la moda). Per contra, el domini de la melodia, en la música testimonial, era un extraordinari 
art consumât. Els cantors i els instrumentistes tenien la faculta! d’una moda a l’altra per l’alteració 
d’un módul inicial (la modulació). Els cantors de l’època decadent adquiriren el costum de cantar 
moites notes sobre una mateixa síl-laba, cosa inconeguda pels antics grecs.

Quan Roma va conquerir Grècia (146 anys a. J.C.) adaptà l’art dels vençuts, però aquest, lluny 
dels orígens populars, estava en piena decadència. Roma, orgullosa de les seves conquestes, oblidà 
les tradicions étrusques (d’origens diversos, entre ells l’egipci) i condui la música als excesses més
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ridículs i vulgars; constitució de grups d’instruments en forma d’orquestres excessives i la fabrica- 
ció d’orgues de vent gegants (per primera vegada), etc.

Malauradament, no resta cap fragment de música llatina, per bé que els romans ja practicaven 
un sistema d’anotació musical que utilitzava les primeres lletres de l’alfabet. De totes maneres l’Esglé- 
sia cristiana naixent creá una liturgia musical per sintesi d’elements diversos (grecs i hebraics sobre- 
tot). No es coneix cap exemple d’aquesta música primitiva anterior al segle IV, època en qué Sant 
Ambrosi, bisbe de Milà, introdui a la seva diòcesi el cant dels «Antics» i dels «Himnes» tal com 
es practicava en l’Església d’Orient. Encara que se sap que Sant Crisòstom fixava la litúrgia de 
la missa bizantina, introduint a Constantinoble la práctica de les «Antifones» o «Antigües» impor- 
tades d’Antioquia. Tot això dona entenent que existien, entre el ritu ambrosià i el bizanti, grans 
semblances. La música bizantina, hereva de la de Grècia i la d’Orient, era subtil i selecta. Utilit
zava les modes derivades dels grecs més complexos i practicava dos générés principals: la «diatò
nica» que adoptà l’Església russa dels nostres dies i l’«Harmònic» perpétuât per l’Església grega. 
Al mateix temps que s’introduïren els cants vocalitzats orientals a Occident, els Pares de l’Església 
s’alarmaren en veure les grans diferències de concepte entre l’art pròpiament selecte i el que can
tava el poblé. La secta neo-pitagòrica, protesté repetides vegades contra l’abús deis intervals petits 
que consideraven afeminats. Una reacció general es produí a la litúrgia cristiana, que es veia obli
gada a imposar solament l’ús de les modes clàssiques gregues. Aquest llenguatge musical és el 
que ha produit les obres mestres que admiren encara avui sota el nom de «Cant Gregoriá», la be- 
llesa del qual roman viva en la interpretado de les distintes escoles contemporánies. La perennitat 
d’aquest art és un signe de la seva virtut: és el testimoni vivent d’una civilització musical antiga, 
i per això la música cristiana ha resistit les invasions bárbaros que deis segles iv al v afectaren 
Europa tot marcant el començament d’una nova era per a la cultura occidental.

Els musicólegs especialistes han qualificat «Edat d’Or» del cant gregoriá els tres o quatre segles 
que han seguit les grans invasions dels bàrbars. No existeixen pas textos musicals d’aquest período, 
però una sòlida tradició orai ha tramés als segles següents el prodigios repertori «d’Introits», «Anti
gües» «Aleluies» i «Himnes», els autors deis quais, homes obscurs d’església, son totalment desco- 
neguts. La prodúcelo dita «gregoriana» seguí fins al segle xvi, però les obres tardanes son pobres 
reproduccions d’altres de més antigües (la Missa deis Àngels, per exemple, del segle xvi, «l’Ange
lus», conté una melodia del segle xii). Una excepció ha de fer-se a això, car algunos de les com- 
posicions més belles son fetes a partir del segle xill (Dies Irae, i Lauda Sion entre altres). En la 
transmissió oral dels cants relativament dificils d’un extrem a I’altre del mon cristià hi jugà positi- 
vament I’atzar i la fantasia car cada poblé adapté els costums musicals provinents de diócesis llunyanes 
i es configuren noves formes musicals litúrgiques en les quais les melodies antigües son irreco- 
neixibles. Per això Sant Gregori, el gran Papa del 590 al 604 en sentir aquell perill féu un retorn 
a la unitat, implantant una reforma que establia «una gradual típica» (Antifones) que fou imposada 
a totes les diócesis mitjançant missioners encarregats d’ensenyar el cant de l’Església. Més tard 
Carlemany comprengué la importéneia que la unificació dels rituals tenien per al manteniment de 
l’autoritat davant la diversitat de cultures. Fidel defensor del Papat, decidi prosseguir l’obra grego
riana tot revestint aquesta empresa amb un carécter impetuós i enèrgic. Els documents més antics 
existents sobre música, majorment, son obres religiöses, car durant molt de temps sols els repré
sentants de la classe Intel-lectual eren capaços d’escriure música. En el segle ix aquesta classe Ile
trada inventa els «tropus», uns poemes mnemtècnics dificils de retenir, que foren el pretext de noves
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composicions religiöses i que representen el desenvolupament de la música fins al segle xvi (Concili 
de Trento). Segons Jacques Chailley, especialista en música medieval, els «tropus» foren l’origen 
de les «passions» i «misteris» que donaren lloc al segle x de les «Cançons de gesta» que declama
ren els trobadors i els joglars. En la música profana, les primeres obres, foren segurament les dan
ses instrumentals (fiantes, musettes, trompetes, tambors i timbals) i les cançons populars poc o 
molt improvisados sobre temes del cant planer i acompanyats per la velia arpa. Però durant els 
segles XI al Xlll es multiplica una noble espécie de cantors-compositors-poetes coneguts segons 
el país amb el nom de «trobadors» (Provence) «menestrals» (nord de Franga) «bards» (Escócia, 
Irlanda, etc.), «minnesinger» (països germànics) etc. que anaven de poblé en poblé, protegits fins 
i tot per les lleis, tot ensenyant el cant i créant escoles. En la llengua d’Oc es poden retrobar els 
noms de més de 450 trobadors i es coneixen més de 250 melodies. Foren famosos els trobadors 
corn Guillem, comte de Poiters, el duc d’Aquitània, Jofre Rudel, Bernard de Ventadorn, Thibaud 
de Champagne, rei de Navarra, i el cèlebre Adam de Halle, etc. Les seves obres comprenien «can
çons de creuada», «cançons politiques», «cançons malencôniques», «cançons d’amor», etc. Cadas- 
cun d’aquests générés es distingia pel poema, i la melodia que era molt sovint de ritme «ternari». 
Durant aquesta època es desenvolupa la polifonia, práctica musical que per als contemporanis és 
sinónima de la música que neix amb PARS NOVA. A Catalunya, la música culta, per dir-ho així, 
entra amb el cristianisme en l’època visigoda. Tarragona es convertí en la provincia eclesiástica 
més important després de la Bètica. Les primeres noticies sobre la práctica musical dels cristians 
foren escrites per Pacià, bisbe de Barcelona fins 390 i el prélat més cèlebre de la Hispània Romana. 
Es tractava d’una condemna de les celebracions de les calendes de gener amb mascarades, música 
i dansa.
Altres noves detallades en la magnífica Historia de la Música de Catalunya, de Montserrat Albet, 
provenen del Concili de Lleida, que prohibí que els matrimonis fossin celebráis amb balls, i els 
escrits que denoten la presència a Tarragona de clergues bizantins, qual cosa introdui els ritus de 
Bizanci en la litùrgia visigòtica. Albet explica que la incorporado de la Catalunya Vella al mon 
carolingi és parai lela a la penetrado de la litùrgia i el cant romà, tot i que les dues litúrgies, visi
gòtica i romana, coexistiren durant molt de temps. La difusió de la música sagrada es féu gràcies 
als monestirs. Sant Pere de Roda, Ripoll i Sant Cugat en foren protagonistes.

La música profana seguí el corrent corn a componed de la llengua d’Oc i van participar-hi 
els «trobadors» de Provence i fins i tot es convertiren els poetes catalans en propagadors d’aquest 
art a les corts peninsulars. Alfons I de Catalunya anomenat «el Cast» i també trobador, vinculat 
amb Occitánia, tenia a les seves possessions una àrea lingüística provençal, i li son atribuïdes a 
aquest rei una cançô amorosa i un debat. La Crònica de Ramon Muntaner, diu que amb motiu 
de la coronado d’Alfons ili hi havia a la festa una nombrosa participado d’instrumentistes de vent 
i de percussió. En aquella època es confonia la denominado de trobadors i menestrals; per això 
tots ells eren tinguts com joglars fins el segle xiv, en qué foren substituits per la de «ministrers». 
Fins aquí hem parlât de Catalunya pel que fa a la música d’una sola veu. La polifonia, segons els 
musicólegs, fou patrimoni simultani de tots els països com una transformado de l’ARS ANTIQUA.
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Jaume B usqué í M arcet

POBLE, NACIÓ, ESTAT

N o fa pas molt temps va arribar a les meves mans un llibre titulat «Filosofia Jurídica i Social» 
del qual n’és autor Wilhem Sauer, professor de la Universität de Königsberg, traduit a l’espanyol 
directament de l’alemany per Luis Legaz, professor de la Universität de Saragossa. Es tracta d’una 
edició de l’any 1933, de l’Editorial Labor.

De la seva lectura he parat especial atenció en el capítol que tracta de «Poblé, Nació, Estât» 
i m’ha semblât oportú deixar aquí constància d’alguns criteris que sobre aquest punt sosté Fautor. 
Els transcric traduits a la nostra llengua.

Diu: «Es corrent de veure equiparats els conceptes de Poblé i Nació amb l’Estat, principalment 
en el sentit de comunitat estatal» i parla també «d’un poblé de l’Estat». Continua Fautor: «El cert 
és que es tracta de tres productes diferents que, en la seva essència mai coincideixen, i que en 
la forma de manifestar-se, en la realitat histórica, no és precis que coincideixin». Vilhem Sauer 
que, segons el traductor, la Universität de Königsberg ha resumit la seva àmplia i peculiar ideolo
gia que exposa en una sèrie d’obres de magne calibre cientific, quan parla d’Alemanya diu: «tardà 
molt en èsser una Nació»; «Un poblé, ja ho era abans, car el sentiment nacional» diu que no va 
néixer fins al segle XIX. Sauer, a continuació, fa comparances sobre els estats suis, belga, xecoslo- 
vac, polac, rumà, que aglutinen diverses nacions, i fa esment que abans de la Guerra Mundial 
(1914-1918), exemples semblants ho eren Àustria, Hongria, Rùssia, Turquia...

Sauer afirma: «L’estât és la forma jurídica; el Poblé i la Nació són els continguts socials». 
I afegeix encara: «Per altra part el Poblé es distingueix de la Nació en qué el Poblé es mira, prefe- 
rentment, la igualtat de llinatge, i a la Nació la igualtat específica de la cultura». I, no en té prou 
Saurer, amb aqüestes afirmacions car a continuació aclareix dient-nos: «Perqué es pugui parlar 
de Nació manca un cert grau de maduresa de la cultura». Sois, llavors, afirma, s’origina la condén
ela de partenença a aqueixa cultura concisa i és quan neix el sentiment nacional.

El punt de partida del sistema de Sauer, diu Luis Legal en el próleg, ja no és teocrétic, sinó 
práctic, i el seu «per a qué» no és purament intel lectual, sinó humá. Veiem-ho en aqüestes afirma
cions que segueixen: «La Nació és un fenómen propi de les fases més avançades de Fevolució de 
la cultura. En canvi el Poblé és un producte social primari, el qual, no obstant, aixó, segueix coexistint 
amb les formacions més progressives. Estât i Nació, de les quais constitueix el substrat natural».

Observem ara, com Sauer a continuació defineix el concepte de Nació: «D’aquesta diversitat 
de la fase de Fevolució de la cultura, resulta que nació, però no el Poblé, té d’estar delimitada per 
un déterminât territori.

17



L’autor d’aquesta obra diu, també, que semblaría natural i ádhuc ideal que els tres productes. 
Poblé, Nació, Estât, coincidissin en la seva plena manifestació real i histórica, però la realitat no 
és pas així, car afirma: «El poblé subministra la sang, l’Estat el eos i la Nació l’esperit» com volguent- 
nos dir que vertaderament són tres els productes sociológics i diferents.

Si acceptem els principis de Sauer, quedaría ciar que la Nació és l’ànima d’aquest eos repré
sentât per l’Estat. La Nació aporta a l’Estat la riquesa d’una cultura i d’una llengua, la manera 
de fer, de pensar i d’actuar molt peculiars que s’integren al pluralisme de conjunt. El poblé, és 
la vida, és la força, és la vitalitat, car el Poblé aporta a la Nació i aquesta a l’Estat, que només 
forma el cos juridic, la iniciativa particular, el capital per al desenvolupament industriai i agricola 
i l’esforç représentât pel treball de cada dia i de cada moment. Sense Poblé i sense Nació, I’Estat 
no és possible.

Els conceptes que hem transcrit tenen una semblança extraordinària amb Catalunya. Segles 
ha que Catalunya és un Poblé plenament reconegut, el llinatge del qual té origen a més de mil 
anys d’història. Història que li ha donat un escut, una bandera, un himne, un Dret i sobretot un 
idioma propi, d’arrels romàniques, gregues i llatines.

Des de Guifré I El Pelós, fins a Prat de la Riba, i d’aquest fins els nostres dies, han transcorre- 
gut mil anys d’història, politica i social, que han vingut a consolidar les nostres arrels. Des de 
Ramon Llull a Hacint Verdaguer i d’aquest a Pompeu Fabra, han transcorregut segles per a reafir
mar la nostra Identität lingüistica i amb la glorificació d’una Renaixença que ha conduit la llengua 
catalana, com a llengua europea. Des de les arades de Sant Benet, que transformaren les ortigues 
de la Marca Hispánica en camps de conreu, fins avui, el nostre poblé s’ha transformat de la més 
elemental agricultura, a una població industrial de primer ordre.

Referint-nos a la nostra història local, l’any 987, aquest poblat, segons diu Antoni Bosch i Car- 
dellach i posteriorment Miquel Carreras, ja surt relacionat amb el nom de Sabadell, en un cartolari 
que figura a l’Arxiu de Sant Cugat del Vallès, en el quai Lotari I, Rei dels Francs, concedi a l’Abat 
Ot moites senyories, alous, delmes i possessions amb els quais cedeix el domini pie, absolut i lliure 
de Sabadell, que havia donat Nuterd, que conjuntament amb Luisande, foren els primers senyors 
de la terra de Sabadell.

Avui, modernament, Catalunya desenvolupa totes les seves activitats culturáis per a penetrar 
espiritualment a altres pobles i per a transmetre’ls la seva cultura autòctona. Catalunya, per altra 
part, ha estât sempre oberta a totes les cultures estatals; ha acollit sense reserves milers i milers 
de families d’arreu de I’Estat al qual està integrada i que hi han arrelat i s’hi han intégrât amb la 
seva llengua costums. Catalunya és un poblé obert a totes les cultures d’Europa, i europeista és 
la seva mentalitat industrial i creativa. Catalunya ha sobreviscut per damunt de la seva història poli
tica adversa. Tot això és el que forma la seva característica nacional.

Si bé podem dir que en el segle X, la vila de Sabadell, com a tal no existia encara, però no 
tardà molt a ser-ho, i d’acord amb aquesta versió, també nosaltres, hem complert el mil denari, 
quan menys, del nostre topònim.

El que he dit de Catalunya, perqué, no dir-ho, també, de Sabadell?

Malgrat que, en el concert general de l’obra que he comentat, es nota la influèneia germànica 
del seu autor i del seu idéalisme alemany, que moites vegades no concorda amb la nostra mentalitat 
llatina, si avui Wilhem Sauer visqués i volgués escriure novament la seva «Filosofia Jurídica i Social» 
possiblement que, entre les Nacions que hi ha a Europa i que están integrades o sotmeses a un 
Estât, no s’oblidaria d’incloure-hi, Catalunya.
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Joan Josep T harrats

F idelitat  europeista  d e  l a  c u l t u r a  catalana

U n  familiar men que feia anys residia als Estais Units m’esperava al port de Nova York quan 
vaig arribar a América, per primera vegada, l’any 1961. Sempre m’havia parlai en castellà perqué, 
encara que nascut a l’Empordà i de mare catalana, era dels que creien que expressar-se en la llen- 
gua de no sé quin domini, feia molt més fi i distingit. Aquell dia, jo no m’esperava la sorpresa; 
el parent se m’adreçà en un català prou correcte i afectuós.

- I  ara! qué et dona? - l i  vaig d i r -  És que a Nova York has pogut seguir un curs accélérai 

de català?
_No pensis que vull renegar de la llengua de Cervantes —em va dir per tranquil-litzar la seva

consciéncia— Aquí, si et senten parlar espanyol, et prenen per un porto-riqueny o un sudaca. Amb
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els anys que vise a América m’he adonat que el català és una llengua europea. En fi, tot el que 
ve d’Europa té a América un gran prestigi.

A la meva galeria d’art també em varen alliçonar: «No s’amoini, si parla poc anglés. Posi paraules 
franceses allá on no arribi. Tot el que vingui d’Europa és d’un efecte segur. Vosté creu que hauriem 
pogut vendre quadres fàcilment si no fóssim iugoslaus?

Europa. Oh, Europa! La identitat d’europeus, els catalans Them tinguda sempre, des del temps 
de Carlemany. D’Europa, els trobadors en sabien prou bé els camins. Quan, fa més de cine cents 
anys, Joanot Martorell crea el personatge de Tirant lo Blanc, envia el cavalier a Rodes i a Constan- 
tinoble, en ajuda de l’imperi grec —la flor de la cultura— contra els turcs que, aleshores, represen- 
taven l’exotisme i la barbàrie. Tirant lo Blanc, un d’aquells cavaliers «sense temença i sense blasme», 
s’havia anticipât, en un terç de mil-leni, al poeta Lord Byron que morí, en una riba Ilunyana de 
la mar Jónica, en la Iluita per la independéncia de Grècia, contra un mateix enemic. O sia, que 
s’havia immolât, en la defensa d’Europa.

Sense pressa, tranquilla 
i segura, et perfiles en cent rostres, Europa.
El teu respir que ve de lluny, és ampie
com l ’alena del mar en platja oberta,
i és un afany de Ilibertat i d ’harmonía
que té el volum i el pes d ’un brau damunt les prades.
A poc a poc com qui ref à la guerra, 
com qui ajusta minúsculs engranatges, 
aci i allò, en les postes i en les albes, 
boires i fum esquinces.
I et sento, si les mans allargo, i t ’endevino,
i ja  és a prop el dia
que et veurem néixer, lluminosa. Mare.

Aquests són els darrers versos d’una «Oda a Europa» del nostre poeta Tomás Garcés. Foren 
escrits «a la memòria de Carles Riba, humanista europeu, aquest assaig de poesia civil».

Reivindicar l’oficialitat del català, al parlament europeu, no fora altra cosa que respectar els 
drets que, corn a personalitat cultural i lingüística, el nostre país mereix. No és justa ni digna la 
qualificació de minoritària, per a una nació que, encara que sense Estât, compta amb més de sis 
milions d’habitants i pot llançar, cada any al mercat, tres mil Ilibres nous.

Anima mutilada, l’ànima de Catalunya! Quan apareixeràs, dones, tota sencera, ànima de la 
meva pàtria? Les paraules de Hölderlin serveixen de lema al prefaci del Ilibre de Joan Estelrich 
Eènix o l ’esperit de la renaixença (1934) i sintetitzen la substància política d’una obra inquietadora 
i magnífica sobre tota ponderació.

Cal posar més entrebanes a la normalització d’una parla que ha donat tant de prestigi a la 
civilització europea? El català és una llengua oberta, una llengua de diáleg. Quan Josep Carner 
traduia Dickens al català, ens donava una recreació del «Pick-wick» o de «David Copperfield», 
qué feia, sino donar el seu vot a Europa? Apostar per Europa.

20



Quan Riba ens oferia, en rimes catalanes, els versos sonors de Fiutare, Homer, Virgili o Kava- 
fis, qué imaginava, sino donar suport a Europa?

Quan Josep Maria de Segarra ens feia escoltar, sàviament en catalá, el teatre de Shakespeare
0 els Cants de la «Divina Comèdia», qué pretenia, sino donar un testimoniatge de reuropeitat de 
la veu catalana?

Quan el poeta Joan Maragall ens transmetia, en la llengua de la nostra mare, I’intim entendri- 
ment de les elegies de Goethe o de Novalis, quina era la seva inspirado sino la d’apropar-nos al 
convit espiritual d’Europa?

I així mateix, Joaquim Ruyra amb les seves versions de Molière; Xavier Benguerel amb el 
seu entusiasta seguiment de les faules de La Fontaine, dels jardins malèfics de Baudelaire o de 
la perfecció rítmica de Valéry. Si J.V. Foix dialogava amb els futuristes, amb Paul Eluard i els altres 
surréalistes, què feia sino prendre contacte i a la vegada enlluernar les vies de la imaginado euro
pea? I no foren uns homenatges, de Catalunya a Europa i d’Europa a Catalunya, el Premi President 
de la República Francesa, concedit a Joan Oliver i el Premi Montaigne atorgat a Salvador Espriu?

El cor d’Europa, la capital a la vegada simbòlica i real és la ciutat alsaciana d’Estrasburg, 
a la frontera amb Alemanya. Des del 1949 s’hi ha assentat el Conseil d’Europa. La Comunitat Euro
pea, formada per dotze membres, representa avui dia a tres-cents vint milions de ciutadans. Des- 
prés de la Xina i l’Ìndia, figura en el tercer Hoc, com aglomerado humana més important del món. 
Si bé Catalunya no ofereix més que els dos per cent d’aquesta poblado, la xifra d’habitants és gai- 
rebé la mateixa de Grècia, i molt superior a la d’Irlanda, Dinamarca i Luxemburg. Sis milions 
de parlants en catalá poden fornir un molt respectable orfeó.

Històricament, una de les més colossals figures d’aquesta Europa ideal és el poeta romántic 
Johann Wolfgang Goethe. D’aquest esperit universal el nostre Carles Riba deia: «Tothom en Regir 
una biografia de Goethe es sorprén d ’assemblars ’hi però, en realitat, la cosa és a la inversa. Fou 
Goethe que s ’assemblò a tothom... Catalunya ha vist en la influència de Goethe la part millar 
de la seva poesia que tant ha contribuii a salvar-la com a poblé».

És gràcies als poetes que les nostres nimietats s’engrandeixen. Tot el que existeix quedarla 
en l’obscuritat si es perdés la veu, la llengua i la consciència dels poetes.

La trobada de Goethe amb Herder, en una pensió d’Estrasburg, fou un dels moments estelars 
de les lletres alemanyes. El seu nou amie li va fer descubrir el sentit de la poesia, i l’esplèndida 
catedral li va fer obrir els ulls a l’art gòtic. «Quantes vegades —deia Goethe— he tornat per con
templar de tots els costats i totes les distàncies, en cada Hum del dia de la seva majestat i la seva 
grandesal... Amb quina frescor ella brillava, al damunt meu, en els vapors lluminosos del mati, 
amb quina joia jo  li podia estendre els braços, mirar les grans masses armonioses animades en 
innombrables parts, de la mateixa manera que en les obres de la natura eterna, fins a la fibra 
més petita, tot es forma i tot apunta al conjunt; com l ’edifici de fonaments sôlids, immens, s ’éleva 
amb lleugeresa en els aires, corn tot estava obert a la Rum i no obstant aquí per a l ’eternitat».

De Bach a Beethoven, de Wagner a Richard Strauss, la cultura catalana ha cercat en l’esperit 
germànic un dels sens més grans refugis, un dels millors models. Lintel-lectual català s’ha trobat 
molt sovint sol, en la seva pròpia pàtria. És aleshores quan busca, afanosament, un nou impuls
1 representació en les terres del Nord. Alfons Maseras en el seu llibre de poemes La Ràntia encesa, 
que va fer imprimir a Paris, ens dona una prova de les seves divagacions liriques. Els versos tenen 
una semblant malenconia a la que traspua de les estrofes d’Heinrich Heine, el poeta evocat:
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He anat de wmiatge fins a la leva tomba.
Belles fiors i vessaven Ilur delicada olor.
D ’aquelles fiors en prengui una 
i vet-aqui, se h ’és marcida 
pelegrinejant pel mon...
... Marcida en mon romiatge,
sento encara el baume de la tendra flor

La Gran Guerra del 14 va fer, de la majoria dels nostres poetes i artistes, fervorosos defensors 
de la causa de França i dels seus aliats. «El millor de la historia son els entusiasmes que promou», 
deia Goethe. Però la cultura estava molt per damunt de les Iluites fratricides. Caries Rahola deia, 
en el primer nùmero de la revista gironina Cultura, de l’any 1914: «Sigui el que sigui el résultat 
de la gran guerra, hi ha una Alemanya que no morirà: és aquella que va revelar-nos la bellesa 
serena amb Goethe, la que va ensenyar-nos Videalisme constructor amb Fichte, la que va predicar
nos la moral abstracta amb Kant. Aquesta Alemanya no té res a veure amb la de Bismarck ni amb 
la del Kaiser o la del Kronprinz, com l ’estimem, nosaltres que sentim el magisteri secular de Franga 
i com la creiem necessària per a l ’harmonia del móni».

Un altre europeista exaltat, Agusti Esclasans, assegurava que mentre visqué a França va escriure 
tots els seus versos i proses en francés. «Oh Franga! Franga meva! —deia en les seves memòries— 
Franga redemptora del meu cor i el meu cervell de barceloni i révoltât, cervell i cor posats a un 
mateix nivell de comprensió i d ’admirado davant la teva serenitat idolatrada!»

Més europeistes, encara, alguns poetes catalans seguiren la carrera diplomàtica. Salvador Albert, 
de Palamós, fou ambaixador d’Espanya a BrusseMes durant la Segona República. El mateix règim 
nomenà Gabriel Alomar, ambaixador a Itàlia. Josep Carner tingué càrrecs diplomàtics a Ginebra, 
Le Havre, BrusseMes i Paris; fou igualment professor al col legi d’Europa de Bruges. Jaume Age- 
let i Garriga, fili de Lleida, exerci també la professió diplomàtica a Viena i a La Haia on es feia 
imprimir, bellament, els seus reculls de versos.

Deia Erederic Mistral: «Qui té la llengua té la clau que el deslliuri de les cadenes». Catalunya 
ha treballat amb esforç per fer una realitat d’aquesta màxima del poeta provençal. Una parla origi
nai, que ens fou despullada de la seva noblesa creadora, es tornà amb la Renaixença vivificadora 
d’obres mestres. Des de l’inici del Romanticisme català, amb una «Oda a la Pàtria» de Bonaventura 
Carles Aribau —qui a l’any 1823 ja havia fundat un setmanari que es deia El Europeo —son més 
de cent cinquanta anys durant els quais hem assolit una literatura forta que es pot contraposar amb 
les millors del món.
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VicENç V illatoro

C a ta l u n y a  i Europa

F ins i tot quan parlar d’Europa encara no havia esdevingut ni una moda ni un topic, des de les 
veus diverses del catalanisme politic ja s’advertia que Europa era l’horitzó natural per Catalunya. 
No solament I’horitzo economic, sino també allò que donava perspectiva i profunditat a la reivin
dicado política, allò que feia útil i pertinent treballar per la persisténcia de la catalanitat. Amb 
el temps, em sembla que aquesta afirmació gairebé fundacional del catalanisme, aquesta vocació 
europea profunda i real, s’ha anat consolidant com la via correcta i necessària, però també ha 
anat descobrint les seves dificultats i les seves mancances. Més que mai, ara podem dir que el 
nostre horitzó és Europa i no pot ser altre ni d’altra manera, però que aquest horitzó no és ni 
fácil d’assolir ni idfl lic quan s’assoleixi.

Em sembla que hi ha raons objectives i raons subjectives en la fascinado de Catalunya pel 
procès de construcció de la unitat europea. Comencem per les subjectives: Catalunya, per afirmar-se, 
per explicitar la diferència, ha construit sempre d’ella mateixa una imatge d’europeitat, de moder- 
nor europea, a contraposar al tòpic de l’Espanya africana i subdesenvolupada. En els mites de 
la catalanitat sempre hi ha estât aquest apropament a Europa, entès com a fascinació pels règims 
démocraties i per l’Estat del benestar majoritaris al continent i entès al mateix temps com a refus 
de l’autarquia cultural i politica hispánica. Al mateix temps —i això seria ja més objectiu— Cata
lunya ha intuit que l’Europa unida només podria ser si assumia i defensava la diferència. Els Estats 
Units d’Europa, si és que son mai, serán un trencaclosques. No es podran construir al marge de 
les diferències culturáis. En la mesura que el sentit de la diferència és a la base de la Sentimentali
tät, però també de l’estratègia del catalanisme, Europa apareixia i apareix corn el necessari avala- 
dor i garantidor del fet diferencial. Com que Europa no pot ser sense diferències, preservará la 
nostra. Finalment, la vocació europeista de Catalunya podia néixer encara d’un tercer element, 
aquest encara més objectiu, més directament politic. Després de la segona guerra mundial, és difí
cil d’imaginar un retoc de la mena que sigui al mapa d’Europa. La mobilitat del segle xix i la 
primera part del xx, la creado de nous estats, el desmembrament de veils imperis, la mobilitat 
de les fronteres, acaba amb la segona guerra mundial. El catalanisme politic perd alguns punts 
de referèneia que —més o menys allunyadament— havia tingut fins als anys trenta. Catalunya — 
per dir-ho així— no pot ser Irlanda. Si vol ser alguna cosa, será en l’unica modificació substancial 
del mapa europeu que hi ha en l’horitzó: la dinàmica d’unificació. Si voi ser alguna cosa més 
que una regió espanyola ha de ser una peça —de la naturalesa que sigui possible— del trencaclos
ques europeu.

Per a mi, aqüestes raons de fons per justificar una vocació europea són encara válides i no 
tenen alternativa possible en l’horitzó. Ara, amb réalisme hem de descobrir també factors que
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refreden els entusiasmes. Alguns, a Catalunya. D’altres a la mateixa Europa. Factors que fan que 
alguns dels mites damunt dels quais bastim aquest projecte siguin menys solids del que hem pen- 
sat. Per exemple, si la sensacio d’europeitat de Catalunya és un dels fonaments de la nostra vocació 
europea, potser ha arribat I’hora de dir que no som tan europeus com ens pensem. Per ganes de 
desmarcar-nos de la mitja espanyola ens hem imaginât que som Suïssa. I no som Suïssa. Ens falta 
molt. Potser la potencialitat econòmica de Catalunya és notable, a Europa. Però la manera de ser 
i la manera de fer del país encara és molt poc europea. I en moites coses s’assembla més a l’hispá- 
nica —sobretot si pensem que Espanya està vivint un période de modernització important— que 
a la suïssa.

El segon escepticisme ve donat per la sensació que la mateixa Europa no és tan «europea» 
com Them imaginada. Vull dir que si l’europeitat és un déterminât civisme, un ordre just i estable, 
Europa és menys mítica del que l’hem feta. I, sobretot, té un pareil de defectes importants, que 
tard o d’hora ens afectaran. El primer, la feblesa general de la consciéncia europea, demostrada 
d’una manera visible en els índex de participació en les ultimes eleccions al Parlament europeu, 
no solament entre nosaltres. La segona, la limitado geogràfica de l’Europa que estem imaginant, 
que no és Europa en realitat, sino que n’és mitja. L’Europa comunitària és o una avançada d’un 
projecte més ampli o la junta gestora d’una unitat geográficament més raonable. No podrá haver- 
hi un projecte europeu realista i engrescador sino agafa tot Europa, si no arriba a Praga i a Varsó- 
via i a Moscou. Amb tot el que aixó significa.

Però sobretot on l’entusiasme de l’horitzó europeu es pot refredar més és en el tractament 
de la qüestió de la diferéncia. Em sembla evident que Europa només podrá ser un trencaclosques. 
Que els Estats deis Estats Units europeus hauran de ser peces amb una personalitat pròpia, defi
nida. Que no será com saltar d’Ohio a Nebraska, sino una cosa diferent. Ara, quines serán, quines 
podran ser les peces del trencaclosques? Serán només els Estats? I com resoldran els Estats els 
problèmes interns de diferencies? Dit d’una altra manera. En el trencaclosques de la futura unitat 
europea, la peça a encaixar será Catalunya o Espanya? Será una Espanya, si és la segona opció, 
plural o una Espanya com ha estât fins ara sempre Espanya, uniformada i castellana?

Tot i les esperances en l’horitzó europeu, em fa por que el trencaclosques de la futura unitat 
es faci amb els Estats com a peces minimes. Que Europa garanteixi el dret dels Estats a ser dife- 
rents entre ells, però que els garanteixi també la possibilitat de ser per dins d’un sol color, si és 
que volen. Per això l’horitzó europeu per Catalunya passa avui dia pe'r ser, per aparèixer com a 
una peça possible, per generar tots els mécanismes possibles per preservar la diferència, per ser 
presa en considerado. Per això els esforços que s’han fet des de diversos partits per la presència 
del català a Estrasburg com a idioma oficial tenen una importància no estrictament heráldica o 
simbòlica. Ens estem jugant ens aquests anys la possibilitat de ser a Europa. I ser a Europa voi 
dir tal eom están les coses ser a algún Hoc. No hi ha alternativa. O Catalunya és capaç de mantenir 
una personalitat viva, no arqueológica, contemporània, i de fer sentir a Europa que també ha de 
garantir aquesta diversitat, que no és de les diversitats que s’extingiran en el procès d’unificació 
—i d’aquestes n’hi haurà unes quantes— o el futur és una autonomia administrativa com a màxim 
horitzó politic, un provincianismo floralesc i carrincló com a màxim horitzó lingüístic i cultural 
i una subsidiarietat sense possibilitats d’elecció com a màxim horitzó econòmic. Tot i refredar-ne 
els entusiasmes —o refredant-los precisament per tenir més possibilitats d’assolir els objectius— 
Europa continua sent el nostre horitzó. Ni el millor ni el pitjor. L’dnic.
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Al peu de la cultura.

CAIXA DE PENSIONS

"laCaixa”



A nna F ité

E l  m il . l e n  a r i v ist  pe l s  joves d ’a vu i

E l  mon dels joves és, corn tots els mons, com
plex, heterogen! i pie de variants dins la seva 
concepció global. Per aixo és gairebé impos
sible apuntar una idea aproximada del qué ha 
representa! per a ells la celebració del 
Mil-lenari de Catalunya i el mateix fet del 
MiMenari en si, al marge de la seva celebració.

De tota manera, quatre joves sabadellencs 
han accedit a donar la seva opinió sobre aquest

tema, a títol purament individual. Són Elisa- 
bet Palomés, vice-presidenta del Ball de Dia
bles de Sabadell i estudian! de Filologia 
Catalana, Erika Magern directora teatral i estu
dian! de magisteri, Xavier Bretones, del Con
seil de Joves de Sabadell i Anna Grau, 
periodista.

Aquesta és la seva manera de veure’l.
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ELISABET PALOMES
El que no em va agradar gens, de bones 

a primeres, va ser que es fes membre d’honor 
al rei Borbó perqué jo sóc una persona molí 
nacionalista i en aquest aspeóte no hi estic gens 
d’acord i fins cree que és una contradicció molt 
gran a l’hora de commemorar la independén- 
cia del país.

També penso que tot això del Mil denari 
ha estât una campanya publicitària de Conver- 
gència. Per a mi està molt ciar perqué fins i 
tot aquí a Sabadell, em sembla que va ser 
rÓmnium Cultural el que va proposar de fer 
un acte conjunt de totes les entitats d’aquí i a 
l’hora de la veritat es va convocar qui els va 
semblar a una reunió, a la qual no estávem con
vidáis i que hi havia un aire tant d’espardenya 
i barretina que em sembla que ja queda 
desfasat.

Penso que hem d’anar molt més lluny, que 
tenim una mica més d’imaginació i que l’època 
aquesta ja ha passai.

Pel que fa a nosaltres els joves, no cree que 
n’hagim tret gaire partit d’aquesta celebració. 
Potser una cosa bona és que hem pogut saber 
una mica més de la historia de Catalunya, però 
de cara a nosaltres, no hi ha hagut cap acte 
directament dirigit als joves que no estiguin 
polititzats, que ens hagi arribat.

ERIKA MAGEM
Tot el que per a mi ha significai la cele

bració del Mildenari de Catalunya ha estât anar

a veure una exposició d’art romànic a Barce
lona, però res més. Realment m’he assabentat 
de molt poca cosa i cree que tot el que han fet 
no ha arribat als joves.

Es més, jo vaig anar a veure l’exposició a 
través de la facultat, sense que en cap moment 
se’ns fes referéncia al Mildenari del qual ni ens 
n’han parlai. Suposo que aquesta celebració ha 
servit per organitzar coses i moites, però el que 
jo vull dir és que, molta gent, molts joves, no 
ens n’hem assabentat, ens ha quedat lluny.

Sí, per a mi el Mildenari de Catalunya ha 
passai molt desapercebut i això que penso que 
és important celebrar-lo. Però potser s’hagués 
pogut fer d’una altra manera més popular i no 
de manera tant centralitzada per uns organis
mes que és el que m’imagine que han fet, 
monopolitzant-t’ho tot unes institucions. Hau- 
rien hagut de mirar que arribés més a la gent.

Sé que s’ha celebrai perqué he vist cartells, 
propaganda —potser més a Barcelona que aquí



a Sabadell, on hi ha hagut molt poca co sa - 
pero no han aconseguit motivar-me.

De tota manera, confesso que no sóc massa 
radical en tot això, no estic gaire aferrada a les 
tradicions catalanes i potser per això, i per la 
manca de temps per fer-ho, no m’he mogut 
massa per saber de què anava.

XAVI BRETONES
Penso que el Mil denari de Catalunya és un 

fet eminentment nacionalista, que tota persona 
ha de recordar i replantejar-se el seu signifi- 
cat. Donada la situado política de democràcia 
i obertura a Europa, em sembla que per a molts, 
el fet de sentir-se i conservar la Identität cata
lana és complicat. És possible que sigui un fet 
preocupant que ens hem de piante] ar seriosa- 
ment, ja que cada dia més les noves generacions 
que pugen ho fan dins d’un món cultural que 
es va homogenitzant.

Malgrat aquest piante] ament nacionalista 
no sembla que la campanya sigui ferventment 
per destacar aquest fet. Personalment desconec 
els objectius que s’han establert en aquesta com- 
memoració i tinc la impressió que hi ha details 
en la seva organització i desenvolupament que 
no són prou encertats.

Encara que, sí reconec l’espai de partici- 
pació que s’ha proposât amb la construcció de 
Meses ciutadanes arreu, dubto que el Mil denari 
hagi canviat alguna cosa en les entitats mem
bres, ]a sigui a l’hora de fer activitats o de cara 
ais seus participants.

En definitiva la promoció del Mil denari 
dona una imatge massa institucional i no arriba 
a qui no està «sensibilitzat» prèviament pel 
tema. I com sol passar en aqüestes coses, per 
a la ma] orla de la gent el Mil denari ha passât 
de manera discreta i irrellevant.

Espero que aquesta commemoració, aquest 
recordar esdeveniments passats, ens feci replan- 
tejar moites coses. Ja sigui des del punt de vista 
de Catalunya com a nació o deis fets i de les 
condicions de vida i de quotidianitat que pateix 
Catalunya i que grans muntatges com aquests 
—potser massa d’aparador— no serán prou 
efectius per arribar a captar l’atenció del que 
els joves, cree que actualment, volen.

ANNA GRAU
Personalment, a hores d’ara encara no he 

aconseguit fer-me una idea exacta de la impor- 
táncia del Mil denari. És évident que arribar ais 
mil anys d’história ha de tenir alguna transcen- 
déncia per ais pobles, sobretot si aquests tenen 
un passât, remot i recent, tan sotraguejat com 
el nostre.

Però hi ha moites maneres d’assumir 
aquests mil anys. Cree que institucionalment 
s’ha volgut fer un gran esforç per bastir dins 
d’aquesta commemoració una mena de marc de
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Resumint, no sé massa què dir, i m’arris- 
caria a opinar que a molta geni li passa el 
mateix. El Mil-lenari ha quedat surant, a mig 
fer, sona dispers i llunyà. Només sembla solid 
quan sona institucionalment. I, en conseqùèn- 
cia, esdevé poc proper, poc propi. Com si la 
cosa no anés per a nosaltres.

reflexió col-lectiva. I, per això mateix del con- 
cepte coMectiu, diria que s’ha prêtés deixar una 
porta oberta a tot tipus d’iniciatives privades.

El résultat? Per la meva feina tracto amb 
moltissima gent, i molt diversa. I he de dir que 
només a sectors molt determinats he notât una 
autèntica moti vació entorn del Mil-lenari. Per 
a la majoria no passa de ser com una gran con- 
fusió, una capa amplissima sota la qual es pot 
encabir tot. Un calaix de sastre.

L’església catalana ens ha sorprès amb la 
seva impressionant exposició «Millenum». Tot 
d’artistes, pensadors i politics hi han dit o fet 
la seva. I s’ha coincidit en el temps amb un cert 
clima d’exaltació, una febre de les efemérides 
i dates solemnes: Barcelona 92, Sevilla 92, 
l’Acta Unica Europea, etc. Potser una mica a 
causa de tot això, no sé gaire bé quin és el gest 
adéquat per adoptar en aqüestes circumstàncies. 
Es el Mil-lenari un motiu de legitim orgull i 
prou, o podria servir per passar llista deis nos- 
tres problèmes com a nació, i també de les nos- 
tres errades?
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JosEP C arné i Penalva

M il  a n y s  d e  c o u r e  a r g il a

G ra c ies  a aquest procès, la nostra comunitat 
local va poder obtenir peces clan per a la casa, 
la industria, el comerç i el Heure. Si no hagués- 
sim aconseguit un domini tècnic sobre aquest 
element natural, com és el fang d’argüa, qui sap 
com haurien anat les coses però és ben segur 
que, en tots els casos, en aquells nostres pa
rents que ens van precedir els hauria afectat un 
gran endarreriment i encara més grans penali- 
tats de les que van patir.

Permeteu-me des d’aquesta tribuna, trans-

criure quatre gargots d’idees sobre aquest gran 
tema, malgrat sigui des de la perspectiva d’un 
ras apologista de la ceràmica, la quotidiana, la 
utilitària.

Amb tants d’anys de com tractem, pensem 
quantes peces cerámiques i quantes formes dife- 
rents s’hauran elaborat. Per aquesta causa, 
quantes industries primitives, obradors artesa- 
nals, professions i oficis s’hi hauran esmergat. 
Quants homes, dones, veils i nens... ho hau
ran patit i gaudit per obtenir-ho.
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Al cap dels temps, de tota aquesta abun- 
dància d’obra feta i acabada, molta la desco- 
neixem, d’altra no l’entenem perqué s’ha perdut 
la memòria de la seva aplicació, generalment 
efímera, especialitzadissima, restringida, per
sonal, locai, temporal, etc. i molta més que 
encara està per descubrir, soterrada com es 
troba, pendent que els professionals acabin, 
d’una vegada, les excavacions del mon clàssic 
i medieval per poder començar a treballar-hi. 
Un dia o un altre, tal vegada arribarem ja a 
l’estudi de ja ceràmica popular de l’Europa 
moderna, i llavors entendrem, potser una mica 
més que no pas ara, la nostra societat i la lenta 
caminada que ens és pròpia.

Però sense fer ficció del futur que recer
cará el nostre passât més immédiat, en base a 
la cultura material més ordinària, podem infe
rir ja, per indicis actuals, allò que va poder pas
sar, si bé no a la societat però si als productors 
d’obra ceràmica. L’artista-artesà d’avui inventa 
nous camps de realització, actuació i compo- 
sició, per tal de guanyar-se la vida i albora 
demostrar alguna cosa, igual com devien fer 
segles endarrera. Fa abstraccio d’allò que 
I’envolta i s’enfila... Imagina —és I’ofici dels 
humans— un treball que I’ajudi a passar per la 
vida. Si un manyà pot, i cal que ho fad, inven
tar en el seu taller, un nou dentat de pinyons, 
un artista-artesà haurà d’empescar-se una altra 
reunió de materials, amb colors o formes que

facin un tot gratificador, comercial o no —aixó 
ja és un altre problema— però suficientment 
vivificador per a eli.

Reclamarla l’atenció del lector per a qué, 
esforçadament, es desdigués, de mirar els ob
jectes que li proposo no com antiguitats o com 
útils veils i obsolets, sino que se’ls mirés, com 
escultures. Reals obres de creado, abstractos, 
artificials, com un medi suficient de poder-se 
demostrar un individu —de tota manera amb 
certes capacitats revolucionàries— davant, da- 
rrera, contra o al costat de la seva societat, per 
sobreviure corporalment i emocional, amb 
l’oferta del seu producto creatiu.

Proposaria que desclassifiquéssim càntirs, 
mamets, botillos, citres i dolls, per posar no- 
més uns quants exemples, segons els seus usos; 
desdibuixéssim la seva fundó com ex-útils i els 
consideréssim de nou, igual com a la resta del 
gènere, per esbrinar-hi l’execudó inspirada del 
«transformador» de matèria en el nostre objec
te estètic, d’un escultor abstracto —això sí!— 
que va realitzar uns volums que, pensem que 
en tot cas (en una altra realitat diferent de la 
nostra), no tindrien sinó una altra definició i 
sentit objectiu que la d’obra d’art. ‘La terrissa, 
en definitiva, en les seves milionáries formes, 
no voi representar res de natural bell i en can- 
vi n’és de bella, però no és còpia ni represen- 
tació de la naturalesa, és art abstracto...

Quin raig d’idees ens han regalat aquella
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gent! Us invito a recrear-vos en l’herència d’uns 
volums, d’unes tridimensionalitats, on eficàcia 
i estètica conflueixen en multitud d’ocasions.

Hi va haver una llarga tradició per la qual 
van repetir-se moites formes ceràmiques durant 
segles, però també hi va haver l’iMuminat que 
va ensopegar amb una de nova i prescindi de 
les anteriors. Per millorament tècnic, per enginy
0 per noves nécessitais, es van oferir novetats
1 més novetats, en un mercat que en recla
mava... Després llanguiment d’inspiracions; 
més tard, revifalla.

Vitals nécessitais de l’obrer-artesà-artista 
també empenyien i l’enginy de l’espavilat va 
buscar nous productos, formes i belleses a l’ùs. 
L’encertaren uns i s’enfonsaren els altres, però 
el conjunt final que n’ha résultat és grandiós, 
en el cumul de segles, numèricament riquissim, 
inconcebible en la varietat, omnipresent, però 
raquíticament percebut i reconegut. Tot just ara 
quan, a la práctica, la ceràmica d’ús quotidià 
ja ha estât subsituïda per d’altres materials i els 
sens obradors ja s’han extingit.

Estem tractant d’oferir, des d’una visió 
actual, és a dir, en moments queja no la neces- 
sitem, una cara —l’estètica— de la ceràmica 
antiga que no deu sintonitzar, segurament amb 
més d’un critic. L’ideològic tractaria d’atribuir- 
nos una caracterització esllanguida —de saló— 
de la ceràmica utilitària de la quai, l’important 
és, precisament, el seu valor d’ús. El critic 
d’art, en canvi, someguerament, ens faria com-

paracions amb la delicadesa de l’obra xinesa i 
japonesa, seculars del ram. El fet és que no 
neguem pas el valor «primer» sino que n’hi afe- 
gim un altre a tenir en compte. Per una altra 
banda, no estem parlant de continents ries, sino 
de descobrir tots els possibles ries continguts 
en els continents pobres.

No és que ens vulguem mirar el melic, 
amb aquest art «pobre» sino al contrari, reivin- 
diquem que dins d’aquesta modèstia, la terrissa 
honora una societat que, miserable de solem- 
nitat en recursos, va ser capaç de solucionar 
els sens problèmes immédiats amb el màxim 
rendiment, només amb la col-laborado dels 
més elementáis productes i amb una gran dosi 
de racionalitat i d’estètica.

Catalunya —Sabadell— no va saber des
cobrir el kao-li, ni el gres, ni el vidriat cerà- 
mic, ni el reflex metàl lic, però no se li pot 
negar que, en formes i volums, ha estât d’una 
imaginado lluminosa. La qüestió és, però, que 
acceptem allò que hem produit, en els sens jus
tos termes, sense excès ni defecte, i no fem que 
perqué la nostra ceràmica utilitària no és uni
versal, li menystinguem els seus valors socials 
i etnològics, com ara passa, o no fem que, per
qué no és rica, li menysvalorem els continguts 
artistics.

La societat, les comunitats, les ciutats i els 
gmps tenim proclivitat a vanar-nos de les coses 
més nimies de les caricatures i dels emblemes 
—quan no disposem de res més— davant dels
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que la brillen més. Sabadell no n’és pas una 
excepció, però en el terreny que ara «trepitgem» 
—l’argila cuita— curiosament i al contrari, 
penso que podriem haver esperat que s’hagués 
pogut produir, no hem esbombat el fet que la 
nostra ciutat hagués estât, almenys en les épo
ques daurades d’aquella activitat, un dels cen
tres terrissers amb més empenta del nostre país, 
una ciutat ben característica i dotada.

Ni el radiant fenomen d’En Marian Bur
gués no ha estât suficient per calar la nostra 
cobdícia de poder-nos propalar; ni En Bosch 
i Cardellach quan afirmava que Sabadell pro
veía de productes cerámics tot el Vallès, Bar
celona i part de la costa, no va ni ha despertat 
mai la curiositat deis historiadors, sobre els 
valors econòmics i socials de la prodúcelo 
local; i tampoc la nostra afirmado que al s. 
XVIII, a Sabadell, hi havia més de 30 mestres 
terrissers, no immutar à ningù...

És dar que, al cap i a la fi, tot això pot 
ser motivât per fets drcumstandals: Ir) Mai no 
hem trobat els testadals dels nostres terrissai- 
res. 2n) Ens trobem en una dutat afectada pel 
«monocultiu» històric del tèxtil. 3r) Potser el 
tema és excessivament modest, encara.

En fi, direm que si volguéssim trescar pel 
damunt dels incomptables bells racons del Va
llès, veuriem pertot el testimoni ceràmic que 
aflora pels camps, horts, marges i vinyes. Corn

que no en sabem pràcticament res, potser seria 
bo intrigar-nos i, fins i tot, podria resultar gra- 
tificador.

Pel que fa a la nostra persona, durant nou 
anys, vam poder omplir-nos les pupil-les de 35 
O 40.000 pedallassos de ceràmica, recollits a 
Rubí, que reunits, classificats, ordenats i reen- 
ganxats, ens van regalar al final amb un munt 
de formes inédites que es remuntaven des del 
1500 en endavant, probablement sabadellen- 
ques... Al Castell de Barberà, a les rases que 
s’hi van practicar, es repetiren les formes amb 
els tons i les tendèneies. A Polinyà, a Sentme- 
nat, a Castellar, a Ribatallada i a tot el cinturò 
de la nostra dutat, s’hi pot exhumar, amb els 
mateixos résultats que vam obtenir nosaltres, 
peces i més peces de l’extingida i desconeguda 
producció sabadellenca de ceràmica.

Esperarem, pacientment, que algún dia, 
tinguem la dvilitzada fortuna que el nostre 
patrimoni material de l’argila cuita, amb tants 
de transfons humans, ressons i empremptes, 
també pugni ser objecte d’estudi i reconeixe- 
ment, si més no, local...

Pùblicament, no ho hem heretat encara, 
però, potser, el coneixement que podem ser 
hereus d’un gran patrimoni ocult, per modest 
que sigui, ens podria permetre, ves per on, afe- 
gir una petita alegria més al sac.
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M aria A lbareda

C o se s  c u r io se s  d e l  vallès

MIL ANYS ENRERA

L a  historia és curiosa, sempre.
I fa pensar. Com vivien, què pensaven les persones dels segles IX, x, XI...

Aquí hi ha el tema.
No pretenc descobrir la historia del Vallès. D’altres més qualificats hi han fet les seves incur

sions, i molt bé. Simplement, tot llegint llibres dels grans historiadors del nostre segle, vaig anar 
aplegant les notes que em semblaven curioses i fregaven poc o molt la nostra comarca vallesana.

Són notes senzilles, disperses, sense coordinació, de temes generals i no centrados específica- 
ment en cap lloc déterminât. Ni tan sois guarden un ordre cronologie, ja que em semblá millor 
agrupar-les per temes, més que per dates.
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Penso que el qualificatiu de «curiositats» és el que més li pot escaure a aquest treball, i, de 
passada, allò que em pot fer quedar més bé a mi.

Espero que aixi sàpiguen veure-ho.

Preàmbul
L’any 128 abans de Crist arribaren a la Hispània els romans per combatre els cartaginesos, 

els quais els havien precedit en l’ocupacio vers l’any 206. S’establiren en una zona i conservaren 
el topònim que li havien donat els ibers: Arraona.

Més O menys en aquest indret, escenari incessant de Unites, es compta que hi passava la Via 
Aurélia, una de les grans carreteres construïdes pels romans en vistes d’afavorir la pròpia conve- 
niència. Es diu que un d’aquests establiments estigué situât en el Hoc dArraona.

Diu Plini, que a prop d’aquell Hoc hi hagué una deu d’aigua calenta amb un doli molt abun
dant. Els malalts hi anaven a banyar-se i curar les seves nafres, i per aquest motiu el Hoc s’anomenà 
«La Salut». Però, quan els malalts es banyaven en les seves aigües sanitoses, hi deixaven els résidus 
de les seves nafres, i aixi causaven contagis i malalties pitjors que els primers mais.

Amb el temps, aquesta deu fou tancada cobrint-la amb un enrajolat, i, si més no, per aquest 
cantó s’acabaren els problèmes. Malgrat tot, «La Salut» o «Higia» corn l’anomenaven, seguí essent 
venerada com si fos la figura d’una divinità!.

Per què no pot ser veritat aixô tan bell, si Plini també fa esment que als palans dels Césars 
romans hi havia un temple dedica! a «La Febre»?

El general romà Octavià Aureli creuà la comarca vallesana en diverses direccions durant la 
marxa dels sens exércits, i va acampar-hi en moites ocasions. A prop d’algun dels sens campa- 
ments va fundar un monestir i H posà per nom «Octavià». Aquest fou l’inici del monestir de Sant 
Cugat del Vallès.

A principi del segle ix, el monestir fou dotât per Lluis el Piados, fill de l’emperador franc 
Carlemany, d’immenses extensions de terra on regnava una «horrible solitud».

A la primera meitat del s. xi, Hug de Cervellô i, més tard, el seu fill Alemany Hug, inva- 
deixen els alous del monestir situats en Hur castellania, i imposen en aquests, drets d’«horta, cen
sos, servéis, treball de conreu, distinció i dominado».

El Vallès tingué en aquella època, a més del de Sant Cugat, el monestir de Sant Llorenç. Aquest 
estava situât a la punta d’una muntanya, i per aquest motiu fou anomenat «del Munt». A prop d’ell 
hi havia el castell amb la seva castellania. Era tan important, que arribà a tenir 8 parròquies. A 
principis del s. XI, desapareix corn a castell restant-ne només el monestir, el quai decaigué i acabà 
en ruines.

Pere de Marca, en la seva extensa obra «Marca Hispánica», si bé tendenciosa en molts sentits, 
molt valuosa en altres, diu del Vallès; «Al costai de la serra d ’Olesa, situada a sol ixent, ve aquella 
comarca rica i riallera anomenada “el Vallès’’, que té 28 mil passes de llargada i 16.000 passes 
d ’ampiada, plena de viles, fértil de fruits, oli i vi, rodejada d ’altes muntanyes...» Però això no 
fou fins després. Als segles x i xi, continuava essent aquella terra mig erma «poblada de solitud 
i ferotgia». Fins molt més tard no hauria estât possible aplicar a les terres vallesanes el sensible 
i biblic lament del profeta Isaies: «No dirán més la “Desolada’’, V “Abandonada” a la meva terra».
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Repoblado
Que era incerta la «Marca Hispánica» durant molts anys, és cosa provada abastament. Els desor

dres afectaven per un igual els habitants del país i els serraïns que l’invadien. Aquests infestaven 
les comarques amb les seves incursions, agafant totalment desprevinguts els repobladors que s’hi 
establien. El Vallès no en fou una excepció. El territori estava en constant litigi, i cap dels dos 
litigants no hauria pogut concretar amb certesa quin era el terreny que li pertanyia.

L’ocupació i l’establiment de noves terres reconquerides, amb el propòsit de ser conreades i 
aixi consolidar la «Marca», significava pels nous colonitzadors una brega difícil i continua. Repo
blar un lloc era sempre un acte d’heroïsme.

Petits propietaris de Reixac, arruïnats per les tempestes i els pocs mitjans de defensa i de tre- 
ball, desprotegits del tot de les incursions dels sens enemies, i en constant perill de la vida, es 
veuen obligats, el 1003, a vendre llurs petites casetes i els hortets que amb tant perill i sacrifici 
havien construit i conreat. Havien davallat de la inhóspita muntanya empesos per la fam, per establir- 
se en terreny erm i verge, però fértil, encara que no havien guanyat gran cosa.

L’existèneia de Catalunya en aquells moments, meitat i finals del s. X, era una cosa incerta. 
Durant tot el segle X, i fins i tot més enllà, al Vallès hi existien encara grans extensions incultes. 
Però tenim una nota histórica alentadora: vers el 950-60, dues o tres contrades: la plana de Vie, 
el Bages i principalment el Vallès, eren, malgrat tot, considerados els llocs on la poblado havia 
estât més eficaç. Com devien ser les altresì

El nom d’Egara no designava en aquella època sino un lloc —subtus Egara— utilitzat per a 
denominar petits termes de «terra de ningú».

La població de Reixac, al s. X, era anomenada «villa». Però villa no indicava un poblé: podia 
ser un grup d’habitants no organitzats, sense limit de territori. Fins i tot, algunos vegades la deno
minado de «villa» és aplicada a alous adjudicats a pagesos, sense que s’hi esmenti cap habitacle 
humà. També podia ser una «villa» un petit veïnat d’un pareil de cases o una de sola amb una cape- 
lleta al costat. O una petita granja amb els seus annexats.

De pobles ben establerts, n’hi havia pocs.

Els nobles de la Reconquesta, gent pobre
Els principis de la noblesa foren més aviat austers. La majoria procedien de simples families 

muntanyenques del nord del país, del qual davallaven per unir-se a les hosts reconqueridores, que 
des dels roquers dels Pirineus baixaren en tres linios vers la terra plana i el mar Mediterrani, perse- 
guint, O essent perseguits, els elements de la raça morisca.

La victòria els reportava pocs luxes. Més aviat anaven darrera de concessions i d’aprisiona- 
ments de terres. Quan els eren concedidos, la majoria de vegades les mateixes per les quais havien 
Iluitat, prou feina tenien a consolidar-les, per la quai cosa el primer que havien de fer era construir 
un castell de defensa sense oblidar la torre de guaita, amb l’absència de la quai amb prou feines 
haurien subsistit. Poe temps i poques despeses podien esmerçar en luxes. Resguardar i repoblar 
el seu territori personal fou tasca dura pels ferotges guerrers, els quais encara no podien considerar-se 
«nobles».

Corn esmenten els historiadors, l’ocupaciô del terreny conquerit en el transcurs de furients 
batalles, era la «carta de noblesa» que els qualificava, i les grans dinasties no vingueren fins des
prés, quan els individus que les iniciaven prengueren corn a propis els topònims de les seves terres
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i els incorporaren al sen patronimie convertint-los en nom de famflia. Aixi foren els Cardona, els 
Monteada, els Queralt, i altres cognoms famosos en la historia. L’historiador Mn. Joan Segura, 
fill de Sta. Coloma de Queralt, autor de diverses monografies historiques, entre elles la historia 
d’Igualada i la de Sta. Coloma de Queralt, documenta aquest fet en un llarg estudi d’etimologies 
historiques, publient a La Veu de Montserrat.

Però «governar» volia dir també «guerrejar». Per això donaven més importància al seu arma
ment particular que a qualsevol altra cosa. D’altra banda, eren completament rustecs, i ni tan sols 
sabien llegir i encara menys escriure. En aquest sentit, i també en molts altres, no eren millors 

que els seus propis vassalls.
Per donar una petita idea de com era de rùstega la noblesa dels primers temps, esmentarem 

unes dades que tenen 1’interés i l’amenitat de véritables anècdotes.

Per començar: el flamant noble guerrejador no es preocupava de les comoditats familiars ni 
de l’equipament dels seus castells, inconfortables i de difícil accès, a part d’estar situats, la majo- 
ria, per no dir tots, en llocs inhôspits, batuts per tots els vents i borrasques, a més de ser terrenys 
d’«horrible solitud». Fins i tot el seu moblatge era tan rustec i pobre corn el dels seus miserables 
vassalls i, moites vegades, inferior i tot.

En els seus castells, no hi havia cap comodità!, i cal recordar que les fmestres, més ben dit, 
les espitlleres obertes en els murs de 1 i 2 metres de gruixària, estaven obertes al vent sense res- 
guard de cap mena. Alguns d’aquests castells, durant els anys 990 al 1002, encara quedaven situats 
a la radia de l’antiga marca carolingia, en la sempre incerta partió.

El 1003, en morir Guitard, castellà de Barberà del Vallès, deixa un testament ben pobre en 
espècies: posseeix un pareil de calces, una capa, una camisa i un «alamburgo» (vestimenta). Per 
cobrir les despeses del seu funerari cal vendre el seu delm i la seva llança, i per cobrir els seus 
deutes s’hagueren de desprendre d’una certa quantità! de forment (gra), un bou, una somera, una 

espasa i un be.
Adalbert, flll del vescomte de Barcelona, mort el 1010, posseia un Hit de ploma, tres flassades 

i dues catifes, una d’elles de feltre. Aquest era tot el seu mobiliari. Per testament empenyorà ais 
creditors la seva argenteria, consistent en dues copes i un anap.

El bisbe Guisard II, guerrer com la majoria dels magnats eclesiàstics d’aquell temps, llega 
ais seus parents, com unie dot, una «spasa ígnea» (espasa de foc), un venable, tres cotes de malla, 
un escut i un corn, entre altres armes menudes corn una llança i un dard. Pocs podien parlar de 
diners. La majoria no en tenien. És fácil calcular amb aqüestes dades el paramen! general d’un 
«gran senyor» d’aquell temps.

Parament i actes d ’un pagès rie
Corn a contrapunt del dit anteriorment, inserim en aqüestes lleugeres relacions la dels atuells 

corn a parament de casa d’un tal Arnau Vaquer, pagès rie del rodal del Vallès: Hits, una taula, arques, 
és a dir caixes grosses, estoigs, a la cuina ferros per al foc, calderes, una paella. Al celler hi tenia 
bèsties salades, sagins salats, set pells de cabra i divuit de be, que devien ser del seu ramat. Quant 
a la roba, reparteix les seves capes (una amb peli), i voi que la seva filia es faci una «tùnica de 
Montliu» i roba francesa, que no s’havia vist mai a la península. Deixava, també, llana filada i 

per filar.
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Robert d’Eroles, habitant del Vallès, donà el sen escut a la Catedral com única cosa de valor 
que posseïa.

En un testament d’un tal Ramio, del 985, rie propietari del Vallès, s’hi declara la intendo d’anar 
a Cordova. Això era com anar a la fi del món, ja que el viatge durava mesos. Ramio tingué els 
seus tractes amb el «valí» de Cordova (podien ser tractes comerciáis), però en retornar tingué una 
topada amb una colla de serraíns dispersos i, en ella, morí. El pacte de «germandat» que sembla 
havia tingut amb ells durant el viatge, no li serví de res.

El 1011, un pagés rie del Vallès fa un viatge a ComposteMa, precedint el que més tard faria 
Sunifred Flavi, personatge importad fill del comte de Barcelona.

Havien de ser ries per a poder fer aqüestes despeses. La majoria dels nobles no s’haurien pogut 
moure del seu rodai si no fos per anar a la guerra. Existeixen moites notes sobre la penùria dels 
nobles senyors feudals. Relacionades amb el Vallès, de moment no n’hem trobades d’altres.

Notes testamentàrie s
Si quelcom hi ha en la història dels homes, véritablement curios, son les notes testamentàries. 

De sempre, d’ara i de tots els anys endarrerits. En elles es descobreix la personalità! de l’home 
que les ha dictades, i produeixen en l’ànim del lector una fascinació a la qual es rendeix sense 
protesta. Un testament és moites vegades un camp experimental de la naturalesa humana. Trans- 
cripció d’un testament curios.

«Em P lau i em convé, amantissima esposa meva, de demanar-te d ’unir-te amb mi en matri
moni. Amb aquest objectiu (...) ens canviem els anells, que representen les ares de la nostra unió 
(...) I puix que un matrimoni legal no pot ser contret sense que vagi acompanyat d ’un titol de 
dot, per l ’amor que et tinc, per tal que la teva bellesa sigui ornada i pels infants que haurem de 
procrear, etfaig donació de la desena part de tot el que posseeixo, del que bagués pogut adquirir,
0 del que podré adquirir amb l ’ajut de Déu, i t ’ho concedeixo tal com he precrit per les liéis dels 
gots... »

Text testamentari del 999, i un bell exemplar de retòrica medieval que hem hagut de reduir 
per cenyir-nos a un espai més curt en aquesta relació. Llàstima, perqué era tota una lliçô de bon dir.

El testador era un pagès rie del Vallès.
Cal esmentar que en aquesta època, finals del s. x, el matrimoni jurídic té més importància 

que el religiös. Aquest no adquireix valor fins a la segona meitat del s. Xlll.

Per la referència llegida al final de tan extraordinari document, i gràcies, segurament, a la 
ploma d’algun notar! erudit, la Ilei matrimoniai continuava regint-se pel codi visigòtic, després de 
4 segles d’ésser instaura!. Aquest regentava bona part de l’existència de les famflies, i posava la 
Ilei al serve! de les dones.

Explicarem més bé, aquest punt més endavant.

L’I de febrer de l’any 981, es fa public el testament de Guitard, aloer del Vallès. Llega 7 «pesas» 
d’or a diversos santuaris.

El 1005, Guitard, castella de Barberà del Vallès, sense fills, cedeix tota la seva fortuna, fins
1 tot el seu castell, a diversos santuaris, i deixa només un petit alou a la seva germana. Era corren!, 
en els casos de manca de descendèneia directa, deixar la part més important dels béns del testador 
en llegats per a la salvado de l’ànima.
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El 1016, el bisbe Deodat de Barcelona reclama davant d’un tribunal, a la concubina del seu 
predecessor, les deixes testamentàries d’heretats situades al Vallès per retornar-les a la seva església.

El 1006, un petit aloer del Vallès anomenat Seniofred, el quai no posseeix sino una casa i alguns 
trossos de terra, llega a la seva muller Livulo un camp i 10 caps de bestiar.

El 1043, un pagés del Vallès i la seva muller donen a llurs filia i gendre una casa, una vinya 
i uns camps, i béns mobles anomenats «exovale». Amb aquesta grafia una mica variada —eixovar— 
aquest mot ens ha arribat fins als nostres dies amb el mateix sentit.

El 988, un tal Sentemir és acusat per l’abat de Sant Cugat del Vallès d’haver destruït el testa
ment que el seu germá havia atorgat a favor del monestir. Sentemir accepta sometre’s al «judici 
de Déu» per a dirimir la qüestió. Tot i sabent-se culpable. Gonfiava, amb bastant ingenuïtat, val 
a dir, en el poder maléfic i diabolic que posseïa o es creia posseir. La prova era la de l’aigua hu
ilent. Si aquesta no li feia cap butllofa quan hi submergia algún membre despulla!, era innocent 
del delicte.

Per lògica, i tocant una mica més de peus a terra que no pas ell, suposem que no sorti triom- 
fant de la prova.

El 1002, una dona anomenada Mello, rica propietària del Vallès, ordena diversos llegats en 
vestits i aliments als sens nombrosos «fillols», si bé reserva la part més important al seu «filiato» 
(fillol) Pere, el qual fou comprai de nadó en una de les portes de Barcelona.

Aquest era un fet normal: la compra per persones piadoses i amb possibles, d’infants abandonats.

Els fills bords
Cal tenir en compte en el cas del patrimoni familiar, la mala fortuna dels fills bords, els quais 

tenien només, un drei molt petit sobre el patrimoni del pare. I fins i tot aquest dret, moites vegades, 
era passai per alt. Els drets del fili bord es sostenien, més que en l’acompliment de la Ilei heredità- 
ria, sovint vulnerada, en la consciència del seu progenitor.

El 970, un tal Bonell, del Vallès, llega un alou als seus fills naturals sense discutir el valor 
legal d’aquests, el qual sobrepujava la cinquena part que la Ilei atorgava.

Com a contrapunt a aquesta nota humanitária, Recosind, pagés rie també del Vallès, no tenint 
descendéncia legítima, llega tota la seva fortuna a l’església, i no deixa ais seus filis bords altra 
cosa que una vaca i una euga.

El 1022, un testador precisa: «... tots els meus alous, onsevulla que es trobin, han de ser reser- 
vats a aquells fills i filles nats en just matrimoni». I no dona res als fills bords.

La dona, socialment protegida
Sembla que la dona, sobretot la d’una certa alcurnia noble, o simplement rica, tingué en els 

segles X i XI una preponderancia social que no havia tingut abans i que li fou retirada després.

No era solament la dama noble a qui es concedien importants privilegis socials, també la d’esta- 
ment plebeu gaudia d’una immunità! heretada del codi civil visigòtic, pel quai es regia l’autonomia 
del poblé en els afers socials, fins ben entrada I’Edat Mitjana. En aquest «còdex visigòtic» s’inspirà 
en bona part la confecció dels «Usatges».

El 936, en un petit territori de can Mitjans, prop de l’antiga castellania de Terrassa, set families 
explotaven uns quants camps adquirits a certs individus, els quais els havien aprisionáis sense posar-se
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a la Ilei. Quan aquests en foren foragitats, una dona anomenada Adelva, per quantitats molt petites, 
pogué comprar petites parcel-les fent lis de la seva autoritat civil.

En altres époques de la historia, aquest dret només el podia i el pogué tenir l’home. Aquesta 
llibertat d’accio que tenia la dona respecte els sens propis béns, comporté per a ella un major con
fort del que era corrent en aquella època. La dona, amb aquesta llibertat, es preocupé més del 
seu propi vestuari i del seu agençament i millora de la roba de casa.

Hem de dir que en el s. xi, en les noces efectuades, era lliurat directament a l’esposa el «dot 
marital», no corn en el s. vi, que la familia del marit el lliurava al pare de la nüvia. Aquesta fou 
també una Ilei visigòtica.

Al s. X, la muller té dret a supervisar la fortuna del marit, de la qual n’hi correspon la desena 
part. En qualsevol moment, però, la muller pot exigir del marit la cessió efectiva del dret maritai, 
cosa que alguna vegada es fa de cornu acord per evitar impugnacions testamentéries de part dels 
fills o hereus posteriors.

El 1008, Volenda, habitant de Reixac, fa testament. Llega al marit i als fills la seva part de 
casa, de l’hort i de les terres. Fa també un llegat piados de 13 ovelles, 8 porcs i un vedell.

Els veguers i altres homes importants
Des de la meitat del s. x i a principis de l’xi, la noblesa catalana no era pas abundant. A l’antic 

comtat d’Osona, pels volts de l’any 1000, no existien més de 13 famflies nobles.

Per tal d’augmentar la seva categoria social, alguns dels personatges d’aquell temps usaven el 
sistema d’afegir al seu patronimie l’esment de les seves possessions, cosa que convertia els topò- 
nims d’aquestes, o d’alguna d’elles, en cognom de famflia. Ja hem esmentat aquest punt abans. 
Aquest sistema derivé, amb el temps, a una altra utilitat, ja que amb aixô es creé allò que se’n 
podria dir una categoria social anomenada «segona noblesa», amb atribucions menys sonades, les 
quais, situades en el context de la nació incipient, tingueren, no obstant, en ella un paper détermi
nât i també important. La majoria ostentaren els cérrecs de «veguer» i castellans dels nobles que 
estaven per damunt d’ells. Tenien unes atribucions molt émplies, i a vegades, poc definides, cosa 
que comportava certs abusos i arbitrarietats de part d’ells.

La história de les vegueries en els segles x, xi i xii, assumeix el paper d’haver contribuít a 
la nécessitât d’haver de ser plantejada una regulació de liéis i uns arbitratges que foren promulgáis 
pels comtes-reis del Casal de Barcelona.

No era estrany el cas que molts veguers, amb el poder abusiu que molts s’atribuíen, arribessin
a posseir més riquesa que el mateix noble propietari del castell. I algunes vegades, fins i tot, del

-s
mateix rei.

La história fa esment de molts noms de veguers importantíssims i de molt pes dintre la societal.

El 996, Odó, veguer, era propietari d’alous a Palautordera. Bonnucci, veguer, era propietari 
d’alous a la castellania de Terrassa el 996, i d’un molí a Ripoll el 1002. Sesemund i Ramon, veguers, 
tenien tots dos possessions a «Palau Audit» a prop de Sant Cugat. Son citais el 1002 i el 1004. 
Guifre, veguer, subscriu una escriptura de venda del comte Borrell a la castellania de Terrassa, 
l’any 1016. Donnei, veguer, té terres a Sant Minat, molt abans del 1031. Sunifred, de Rubí és citât 
com «home important» el 1026.

Però el més important dels veguers fou Ennec Bonfill, veguer de Cervello, home d’una perso-
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nalitat tan remarcable que (per ell sol) figura en moltes notes historiques d’aquell temps. Ennec 
Bonfill dirigí el 971 la primera ambaixada per tractar amb el Califa de Cordova, el més poderos 
deis reis de l’IsIam en aquells moments. El 987, compra castells al comte de Barcelona que estava 
sota el domini fiscal, procedeix a un intercanvi de fortaleses amb Sant Cugat del Vallès, presideix 
un tribunal amb el bisbe Aeci, i duu a terme importants transaccions al Vallès i al Penedés. Es 
un personatge molt conegut en els ámbits de la historia de tota la Catalunya d’aquell temps, i pel 
que sembla, un home de bé.

De fet, la veguería s’identificava amb el terme «castellania». Veguer i castella, no era ben bé 
una mateixa cosa, però ambdós tenien les mateixes atribucions. El locatiu «castrum» no es limita 
a designar l’edificació castellerà on generalment resideix el veguer o «vicari!», nom amb el qual 
també és conegut. Dintre d’aquest terme lingüístic, un xic abstráete, s’inclouen un conjunt de pos
sessions vinculados directament al castell, les quais formen la propietat, més o menys extensa, 
del noble propietari. En una venda de castell del 992, s’especifica en l’escriptura: «... et venem 
el nostre castrum... amb les torres i les “roches”, amb les cases i els patis, amb la terra i les 
virtyes i tots els alous que hi ha, amb els bascos i les garrigues, amb les muntanyes i els tarons, 
amb els prats i els pasturatges, amb els rius i les fonts, amb els horts i vergers, amb els aiguamorts 
i les aigües corrents, amb els molins i llurs recs, amb les terres ermes i conreades, amb els arbres 
silvestres i els fruiters i amb totes les coses que són a Vinterior d ’aquest terme o limits».

Vies de comunicació
Vers l’any 985, o sia, a darreries del s. X, les vies de comunicació ja s’havien fet més amples. 

Pertot arreu s’havien obert camins. Camps i vinyes eren vorejats per una via o un «semitierium».

El terreny, voltat de solitud i de ferotge incertesa, començava a ser desbrossât i conreat i per 
anar-hi s’aplanaven les voreres dels boscos.

Un dels objectius principals d’aquelles millores, era la de poder enllaçar més fàcilment amb 
els poblets que a poc a poc anaven fent uns fràgils mercats. De poblet en poblet, de veïnat en vei
nât, allí on n’hi havia, els camins eren traçats lleugerament per ser esborrats més tard, eixamplant- 
los O variant-los quan el seu desti final era ja de més importància. Era una característica ben cone- 
guda del món medieval, i en certa forma lògica, que poques reformes podien tenir de moment 
una llarga permanència. A mesura que avançava la civilització en el país, també les coses havien 
d’amotllar-se a aquests canvis. L’entorn del réduit món de llavors per força havia de variar i evolu
cionar d’acord amb el ritme del seu creixement.

Algunos de les noves vies, més aviat corriols més o menys ampies i sinuosos, formaven en 
certs punts un enllaç o un nus amb altres vies de comunicació de llarga distancia. El més famós 
d’aquests eixos fou la «strata Erancisca».

Segons l’historiador Balari, la «Via Francisca» hauria estât construida entre la primavera i la 
tardor del 801 per facilitar el pas de l’exèrcit franc, que havia vingut a deslliurar Barcelona. Balari 
basa aquesta afirmació en un document molt conegut publient pel jutge Bonhom, el quai descriu 
aquest fet en una publicació dos segles després d’haver succeit. En canvi, Pierre Bonnassie dis
crepa d’aquesta nota.

El fet evident, però, és la gran necessitai de comunicar-se, entre élis, els pobles. Aqüestes 
vies, si més no les més principals, eren anomenades «strata merchadera», i aquesta denominació 
avala el seu objectiu.
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«Strata merchadera» s’anomenà també la gran via de transit que, si partint de Girona i passant 
pel Vallès i pel Penedès, feia cap a l’Espanya musulmana.

Millores
El 1002, els habitants de Terrassa posseeixen en comunitat un prat i una «brucharia» (Terreny 

plantat de boix).
A Villalba del Vallès, els pagesos artiguen una parada comunal cap als anys 1013.

La similitud de fets i l’aproximació d’aquestes dues dates, donen a entendre que fou d’ús bas- 
tant corrent, al menys al Vallès, el sistema comunal de treball. Per qué? Es suposa que treballant 
la terra en conjunt podien obtenir millor defensa i millor profit, tant en allò que fa referència a 
l’enemic serrai com, fins i tot, al mateix senyor, sovint explotador dels sens vassalls, del veguer 
en representado seva, i encara més en profit propi.

És simptomàtica —i així ho remarquen els historiadors— l’aparició de la vinya en diversos 
indrets del territori.

Hi ha notes esclaridores de quan la vinya aparegué en diverses comarques, entre elles el Va
llès. Entre el 1001 i el 1050, les notes históriques informen que la vinya es troba «per tot arreu»: 
al pia de Barcelona, al Vallès, al Bages. Les estadistiques indiquen que, del 950 al 1050, la compra 
i la venda de vinyes és abundosa. Aquesta nova inversió del treball, unit a la inventiva de l’home, 
assenyala el moviment i la importància d’aquesta font de vida i creixement.

És curios d’assabentar-se com es cuidava la parra en les modalitats de peu alt i de peu baix. 
A la plana del Vallès la modalitat de cama alta fou la primera.

A la meitat del s. X, les nostres terres tingueren un altre mitjà de desenvolupament i de vida. 
A 957, el monestir de Ridaura compra, d’una en una, acompassadament, les primeres oliveres. 
Tres en total, adquiridos en quantitat de tres, una cada vegada. Fins a l’any 1000 la compra d’aquest 
arbre es cenyeix a la mateixa modalitat.

El 1017, l’abadia de Campro posseeix 6 oliveres en pie rendiment de fruit. A partir de la meitat 
del segle x, el cultiu de l’olivera va prospérant. Més endavant, l’explotació de l’olivera al Vallès 
ja compta a l’economia generai, i el país Ja en gasta d’oli.

Naturalment, no tothom en podia comprar. Aquest fet suscita la modalitat d’intercanvi en espè- 
cies, sense intervenir-hi el diner.

Els molins, l ’aigua i els pastumtges
La institució dels molins fariners és cosa antiga, corn tothom ja sap. A mitjan del segle IX 

i en el X, en molts documents s’esmenten els «molinos molentes». I aixi corn en un principi això 
era cosa de pagesos pobres i aïllats, a la meitat del s. x ja  es comencen a fer seriöses instaMacions 
financiades per grups de propietaris i, fins i tot, de personatges pertanyents a la clerecía.

El temps va passant i la construcció de molins fariners augmenta i es millora en tots sentits, 
deixa de ser una petita edificació aïllada per ser construida en filera, sempre a la riba o molt a 
prop, d’un curs d’aigua més o menys cabalós.

D’aquest« conjunts se n’instal laren al Vallès, a prop de la riera de Rubí, sobre el riu Ripoll, 
a Cerdanyola i a Reixac. En aquesta iniciativa acabaren prenent part les families més nobles i les 
comunitats monacals, fins i tot les més sólides i arrelades.
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Aquesta situació de la qual derivá un propósit essencialment senzill, però necessari, réservât 
a la pagesia més pobra, portà l’establiment d’unes normes usuàries sistematitzades que arribaren 
a ser un niu de raons prestant-se albora ais abusos dels més forts econòmicament.

La primera causa d’aquesta situació havia de ser, naturalment, la possessió de l’aigua, tan neces
sària per fer moure el sistema de moles com per regar les petites parceMes d’horta que abastaven 
la senzilla alimentació de les famflies pageses.

Canalitzada l’aigua per mitjà de diversos —i enginyosos— sistemes, qui en volia l’havia de 
pagar al personatge o al grup explotador, passant abans per diversos tràmits, no sempre encamináis 
a l’afavoriment dels nobres.

Davant d’aquest estât de coses, els pagesos s’agruparen en coMectivitat, cenyint-se a unes nor
matives per tal de salvar el dret per regar i poder moldre, pagani, però, allò estipulat; ratificai 
per un sindic o notari o un altre personatge de lleis. Tenien una oportunitat, sempre que la pobre 
economia dels demandants els ho permetés: podien adquirir els drets de propietat d’algun cabal 
d’aigua en règim cornu i permanent.

Un document del 1020 informa que els habitants de Corro d’Amunt, del Vallès, amb un grup 
de 8 homes représentant de tota la comunitat, compra a la comtessa Ermessenda de Barcelona la 
propietat de diversos rierols que corrien pel vessant sud del mont Figuera.

D’altra banda, amb l’apariciô de lleis de regularitzaciô, era normal que anessin sortint altres 
causes per poder-les aplicar. Ens referim a la implantaciô d’unes lleis de pasturatges destinades 
a regular la pastura, al defora, de bèsties grans: vaques, cabres, ovelles i porcs.

Els boscos, sobretot els d’alzines, la majoria a les propietats dels grans senyors, son vedats 
i mantinguts en exclusiva, destinais principalment per l’aliment dels animals propis. Sobretot en 
allò referent a les alzines i al seu fruit, el gla, principal aliment dels porcs.

A la fi del s. x, al Vallès hi havia, corn en altres contrades, grans extensions de verd, i també 
prats de pasturatge, que amb les noves lleis restaren closos amb tanques i reserváis.

Aqüestes mesures, d’ordre intern, anaven apareguent a mida que l’època feudal anava enfortint-se, 
amb el dret absolut del senyor sobre el pobre. El perfilaven en un horitzô carregat de boires negres 
pels pobres i de clarícies pels ries.

El ferro en l ’època medieval
I amb això arriba el moment de saber aprofitar més bé la duresa del ferro i de donar-li unes 

atribucions més àmplies.
No direm que el seu lis no fos conegut. Les referències de la seva utilització són freqiients. 

La tradició de l’ùs del ferro és, a Catalunya, molt antiga. Glavis, coltells, aparells de pagesia, (re
lies i arades) pies, falçs, etc. Sobretot en les zones més allunyades dels nuclis poblats, allí on ara 
en diriem la ruralia, apreciaven aquest melali, la utilització del qual per a diverses finalitats ja 
ve de l’època pre-romana. No obstant això, són més aviat escasses les mencions del ferro com 
a material extret d’alguna mina o jaciment.

Com a Ú S  i propietat de persones d’estament noble, superior a la simple pagesia reduida a la 
condició de «vassalla», en un document s’esmenta la «mina de ferro» que l’abadia de Sant Pere 
de les Fuelles, de Barcelona, posseeix, des del 945, per donació de la comtessa Riquilda, a «Caste
llar, a prop de Terrassa, al Vallès». L’investigador-historiador de documentació antiga, dóna per
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suposat que aquesta mina fornia de melali, per a la fabricació d’estris de guerra, la pròpia ciutat 
de Barcelona. Sense excloure’n les mateixes esglésies, cenobis i monestirs.

El 1002, una rica propietària del Vallès, dona, totes d’una vegada, 10 destrals (dextrales) a 
Sant Cugat.

Cai remarcar que les destrals, ais anys 1000, representaven principalment una arma de guerra, 
si bé també foren usades com eina de bosc.

Territori sagrai
A partir de les primeries del s. X, es donà a Catalunya un fet curios. Com és sabut, en proce- 

dir a la consagrado d’una nova església, aquesta es considerava, des d’aquell moment, com a «Hoc 
sagrai», amb el privilegi de «refugi». Per acabar-ho de completar, al seu voltant, una ampia rodona 
d’un radi, si fa o no fa, de «30 passos eclesiàstics», segons la importància de l’església, gaudia 
del mateix privilegi.

Com a Hoc sagrai, en principi servi per a soterrar-hi els fidels. Qui gosés violentar-lo vessant 
sang damunt d’eli, queia en deliete i l’esperava l’ex-comunió i l’anatema. En aquest rodai se li do
nava la denominado de «sagrerà».

Però a partir de l’any 1030, les «sagreres» canvien de forma remarcable. El poblé envaeix el 
territori, si bé pacificament, sense violar cap regla. Al Hoc sagrai es van construint petites barra
ques per dipositar-hi les cines de treball. Més tard començaren a guardar-hi les collites.

Evolucionant en la invasió, els pagesos omplien les barraques i les feien més sòlides que no 
pas al principi, de manera que la «sagrerà», com a tal, es reduïa cada vegada més. Un document 
de l’època conta d’un pagès que dotà la seva construcció d’un «estable, una rusca, de parets inte
riors, davegueres i de bassa». I a més, la denominado de «sagrerà» ja no era aplicada solament 
en aquesta, sino que, també, s’anomenava igualment «sagrerà» la construcció intrusa.

Al cap de poc temps, tot multiplicant-se, creixien en valor material, ja que esdevingueren ha
bitables i habitades. El 1072, al Vallès es ven una «sagrerà» per tres mancusos. Aquest sembla ser 
l’inici d’algunes poblacions, entre les quais es compta Sta. Perpètua de la Mogoda, el 1063.

Corn diuen els historiadors, la pressa o l’ambidô per posseir una estada de «sagrerà», gairebé 
sembla una reacció de pànie. No oblidem que els temps eren insegurs per totes bandes.

A tan gran desordre arriba la invasió de la «sagrerà» que, deturant-nos només en una sola nota, 
direm que el 1066, a Sant Julià de Lliçà del Vallès, els morts hagueren de soterrar-se a les portes 
de les cases, de tan invadit corn era el Hoc i de tan poc espai corn havien deixat entre les cases 
dins del clos sagrai. El mateix passà en altres poblacions.

Arribà un moment que la clerecía es prengué seriosament el cas, si bé mai no s’oposà amb 
fermesa a la invasió que rodejava la seva església. Més aviat sembla que la proximitat de tanta 
gent H afavoria la permanèneia de cara a la violència dels ambiciosos i ferotges senyors feudals, 
alguns d’ells descreguts com diables. Els pobres habitants de la «sagrerà» més aviat semblaven un 
petit exèreit amb el qual comptava la humil clerecía de les apartades zones rurals.

Tampoc per això deixà de tenir el recinte —construcció i forania— la fundó de refugi a tota 
persona que s’acoHís ais limits sagrats. Llegim: «... preserie que en un radi de trenta passos al 
voltant d’aquesta església, cap home no persegueixi malignament un altre home, ni l’assoti, ni li 
prengui els seus béns, ni el colpegi ni el fereixi. I si malgrat això ho feia, que caigui en l’ex-comuniô 
(...)»
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Hem d’afegir que quan un pagès s’instaMava dintre del clos de la «sagrera», a la caseta cons
truida amb tants de fatics, havia de pagar un petit censal ais clergues governants de l’església. Aquest 
consistia generalment en una o dues peces d’aviram cada any.

I acabem amb aquesta cáustica pregunta, que també es fa l’historiador: Ve d’aquest fet la deno- 
minació de «Trentapassos» en un Hoc del Vallès situât prop de l’antiga Via Romana?

I acabem, ara si del tôt, amb un toc d’optimisme per a tots els vallesans. Ja no direm com 
el profeta Isaïes, la «Desolada», 1’«Abandonada» a la nostra terra. Ella, amb el seu esforç, s’ha 
fet gran, rica i poblada. Res no conserva d’aquella expressió amb la qual fou coneguda en els fulls 
de la historia antiga: terra de ferotge i desolada solitud.

Bibliografía
Catalunya 1000 anys enrera. Vols I-II —Pierre Bonnassie 

La Marca Hispánica —Pere de Marca 

Enciclopédia Catalana

Deis vissigots ais Catalans. Vols. I-II —Ramon d’Abadal 

Elements d 'Historia de Sabadell. Miquel Carreras i Costajussà.

50



C alassanç B alagué

COMPENETRACIÓ DE L’ESCOLA PIA 
AMB EL POBLE CATALÀ

E l  25 de març de 1983, el Superior Provin
cial de l’Escola Pia de Catalunya, P Josep M. 
Balcells, proclamava lAnunci de les Festes del 
Tricentenari de PESCOLA PIA A CATA
LUNYA. Fou el col-legi de la vila de Moià la 
primera fundació de POrde Calassància que 
anuncià el lema «Pietät i Lletres» de Sant Josep 
de Calasanç al nostre país.

La celebrado d’aquest Tricentenari volia 
dir tres segles d’entesa escolápia amb el poblé 
catalá per un futur més humá i més cristiá.

¿Quants milers de nois, ciutadans de Cata
lunya, deuen haver passât per les aules dels 
col-legis escolapis des d’aquell primer dia que 
la campana «La Coixa» —anomenada aixi per
qué Josep de Calassanç va voler instai-lar-la eli 
mateix i fent-ho va caure de Pescala i en restà 
coix— que assenyalava Pentrada dels alumnes, 
va tocar, per primera vegada, convidant els 
alumnes entrar a classe?

Aixô és feina fêta i llavor plantada en la 
bona terra de Catalunya, es digui el que es 
digui. Catalunya, gràcies primer als escolapis 
de Moià i, de seguida, als coMegis de Puig- 
cerdà, d’Oliana, de Balaguer, dTgualada, de 
Matarô..., de Sabadell —Pany 1818— ... tin
gué Pescóla popular cristiana que necessitava, 
i els escolapis van ser senzills protagonistes, 
oblidats, d’una historia diferent en un dels 
moments més baixos de la Pàtria.

La celebracio del Tricentenari es va cloure 
amb la concessió de la Cren de Sant Jordi per 
part del Govern de la Generalität, amb aques-

tes paraules; «Per tres segles de tasca docent 
i formativa a favor dels nostres infants i joves 
de tots els estaments, en ciutats, viles i pobles, 
amb una pregona identificació amb Pesperit de 
la nostra gent. (DOGC niim. 344, 13-VII-1983).

Josep de Calassang, català, prevere, d ’Urgell
L’any 1557, neix a Peralta de la Sai, bisbat 

d’Urgell. Estudia Filosofia i Teologia a Lleida. 
El 1575, a Balaguer, rep la Tonsura clerical, 
essent ordenat sacerdot a Sanaiija el 1583. Per 
encàrrec del seu bisbe, fa la Visita Apostòlica 
a PAbadia de Montserrat. El 1589 és nomenat 
Secretar! del Capítol de Canonges i mestre de 
cerimònies de la catedral de la Seu d’Urgell. 
És parent del bisbe d’Urgell i Majordom del 
seu palau. El 1589 és Arxiprest de Tremp, i 
actúa com Visitador-Reformador dels arxipres- 
tats de Tremp, Sort, Tirvia i Cardos. Era rec
tor de les parròquies conjuntes de Claverol i 
Ortoneda, quan va sortir del port de Barcelona 
cap a Roma per veure si li oferien alguna canon- 
gia i així disposar de recursos per poder aten
dré económicament la gent de la seva diòcesi.

El 1612 obre la Primera Escola Popular 
Católica a la parróquia de Santa Dorotea, al 
barri pobre del Transtíber, i el 1638 intentà for
mar una fundació al bisbat d’Urgell. El 1648 
mor a Roma.

Sant Josep de Calassang elogia la nació 
catalana

Lletres al P. Melcior Alacchi, fundador del 
col legi de Guissona:
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Al Plcbà de Ortoneda y Claverol g.e. ntro Ŝ  en Claverol.
Imbio ab la present la declaiatio qualment io non puch mes rebrc ni altre per mi lo personal de deset Uiures y deu 
sous que fa la casa del Povill de Vilamitjana per raho del vot de pobresa que he fet y axi lo dit personal està a dispo- 
sitio comforme all’istroment rogat per mo Gaspar Mua y podrá V.m. juntament ab los R.ts de la Pobla cobrar los ter
mes cayguts que crech son dos o tres anys y distribuirlos com se espera de sua charità et prudentia que senza dubte 
alcun ne hauran del Sr. la remuneratio de Roma als 20 de Gener 1620.
Lo Instroment del Personal recoman! io en custodia als Sra. Canonges de Tremp a fi lo conservassen fin a tant que 
vingues Toccasio de metterse en executio V.m. lo podra demanar.

Ser. nel Sig.
Gioseppe de la Mare de Deu, primer dir Calasanz
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«... espero que n ’esdevindrá un gran benefici 
a aquesta Nació que vers ais estrangers que es 
comporten amb ella com cal, és amable i gene
rosa, més que qualsevol altra nació.

Roma, 12 de maig de 1638
Servent en el Senyor 

Josep de la Mare de Déu»

«... procuri no molestar ni enutjar ningú, ni 
comportarse amb paraules banals o lériques, 
ans procurará tractar tothom amb gran man- 
suetud, perqué la Nació Catalana no té parió 
en el món per ais qui es comporten bé amb els 
seus nadius, encara que esdevé tot el contrari 
envers els qui no la tracten així... Si no fos 
d ’edat de 80 anys en qué sóc, vindria de molt 
bon grat a aqueixa fundació.

Roma, 11 de juliol de 1638
Servent en el Senyor 

Josep de la Mare de Déu»

Naixement de l ’Escola Pia catalana
1638: El P. Melcior Alacchi, sicilià, intenta 

fundar-la a Guissona, bisbat d’Urgell. 1641: Es 
funda a la Provincia de Sardenya, amb la inten
do  de preparar escolapis per a les fundacions 
deis Regnes del Consell d’Aragó. 1677: La Pro
vincia de Sardenya és l’encarregada de fondar
ne a Catalunya i a Aragó, amb l’ajuda deis 
napolitans, però fracassen a Barbastre i els 
escolapis sards són repatriáis. 1683: Fundació 
escolápia a Moiá, bisbat de Vie amb cinc reli
giosos napolitans. 1690: Fundació escolápia a 
Oliana i primeres vocacions catalanes. 1699: 
Fundació escolápia a Balaguer, i el 1707 es reti
ren els sards. El P. Tomás Mir és nomenat 
Comissari. El 1742, amb les cases de Moiá, 
Oliana, Balaguer, Puigcerdá, Igualada i 
Mataró, neix la Vice-provincia de Catalunya: 
6 coMegis, 60 religiosos i 2.000 alumnes.

Com ensenyen els escolapis
-L’Escola Pia, com a institució docent, ofe- 

reix, a les poblacions catalanes de fináis de s.

xvn i començaments del xvm, una garantía de 
preparació, qualitat i continuitat en l’ensenya- 
ment deis minyons.

-Malgrat el carácter, básicament humanis
tic, de l’ensenyament en el s. xvill, els escola
pis intensificaren l’aprenentatge de l’aritmètica 
i de les matemátiques, amb un sentit pràctic i 
atenent les nécessitais d’indole comercial de les 
diverses poblacions en l’embranzida econòmica 
del segle.

-Pel que fa als estudis superiors, cal des
tacar l’aula de filosofia que des del 1742 
començà a funcionar al col legi de Mataró, 
estudis que gaudien de reconeixement per part 
de la Universität de Cervera.

-L’Escola Pia fou respectada provisional- 
ment en les supressions d’Ordes de 1837 i 1868, 
atesa la seva fondò social.

-Mercès a la dotació econòmica dels muni- 
cipis, les dotacions piadoses de diverses per
sones, i els estipendis del Ministeri sacerdotal, 
quedava garantida la gratu'itat de l’ensenyament. 
Ùnicament, a partir del 1873, i prèvia autorit- 
zació de la Santa Seu, s’iniciaren cobraments 
als alumnes per diversos conceptos, a fi de com
pensar la minva de les fonts de finançament 
suara esmentades.

-En el pas del segle xix al xx, cal fer men- 
ció de l’atenció donada als ensenyaments 
comerciáis, atenent les nécessitais del pais. En 
aquest sentit, cal destacar per la seva concep- 
ció pedagògica la creació deis «Museus comer
ciáis», especialment els de Sarriá i Mataró.

-Els escolapis participaren en la renovació 
pedagògica del primer terç d’aquest segle, 
essent significativa la figura del P. Joan Profi- 
tós (Balaguer, 1892-1954), animador de mol- 
tes iniciatives pedagógiques de l’Escola Pia de 
Catalunya, autor de Ilibres de text catalans i 
creador del mètodo fono-mímic d’aprenentatge 
de la lectura.

-Avui, la majoria deis coMegis escolapis 
de Catalunya són escoles d’EGB; alguns ho són
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de Batxillerat, i es fa nova atenció a la FP.

-Els antics coMegis on els mestres eren tots 
religiosos, actualment no existeixen. Seglars 
cristians i religiosos escolapis comparteixen les 
responsabilitats de Teducació, i alguns coMegis 
fins i tot son dirigits per personal no religiös.

Avinenga de l ’Escola Pia catalana a Sabadell
Els trámits per a la fundado del Col legi 

escolapi a la vila de Sabadell s’iniciaren a finals 
del 1814, i el juny del 1818 ja fou obert ais alum- 
nes. La comunitat fou rebuda amb gran entu
siasme de la poblado i amb un repic de 
campanes.

Al cap de 50 anys tothom, a Sabadell, 
reconeixia la important i molt efica? feina esco- 
lápica. Així ho testifica la lápida commemora
tiva en record i amb gratitud en motiu de les 
festes centenàries, l’any 1918. El text —prou 
conegut per tothom— diu: «La Ciutat de Saba
dell a l’Escola Pia, educadora deis seus filis, 
promotora de sa creixenga, en recordan^a de 
la commemoradó secular de sa Institudó. 
MDCCCXViii-MCMXViii. (Aquesta lápida està 
exposada al vestíbul del Col-legi).

Certament, aquests dos títols —que Saba
dell reconeixia i reconeix— de l’Escola Pia, 
EDUCADORA deis seus filis i PROMOTORA 
del seu creixement, constitueixen de per si tot 
un resum de Tacciò calassància en aquest «mi- 
llenum», del nostre país catalá, que ara com- 
memorem.

Al curs 1829-30, el coMegi tenia 560 alum- 
nes. Al 1834 n’eren 600. En aquell temps, Saba
dell tenia uns 4.000 habitants.

Els anys 1826 i 1828, segons era costum, 
es mostrà el nivell pedagogie amb uns Exàmens 
publics, en els quals figuren noms d’alumnes 
que després serien dirigents de la sodetat saba- 
dellenca, la qual cosa prova Tamplitud de 
coneixements que s’ensenyaven ais escolapis de 
Sabadell.

Així podem llegir a la plana 167 del Ilibre

Sesenta años de fecunda labor cultural y peda
gógica en los Colegios de escolapios de Cata
luña del P. Leodegario Picanyol: «—Según un 
escrito de Sabadell, ‘ ‘els nostres homes de lie- 
tres, els caps de brot de la nostra cultura, els 
nostres économistes, fabricants i industrials... 
iniciaren ja  l ’engrandiment i creixenga del nos- 
tre poblé, destinât a ésser un deis primers de 
la nostra nissaga ’ ! Estos constituyeron la pri
mera generación injertada y forjada por las 
Escuelas Pías» (A la plana 179, s’hi poden con
sultar les llistes deis primers alumnes).

Davant de la impossibilitat de recollir en 
aqüestes págines tot Thistorial cultural i peda
gogic del P. Picanyol, de la seva obra SABA- 
DELLUM, suplement cultural de SENDA, aniré 
exposant unes notes que poden ésser fîtes que 
marquin Tascendent de TEscola Pia a Sabadell 
durant aquests cent setanta-un anys.

Des del 1818 fins al 1960 arribaren al nom
bre de 38 els escolapis nadius a Sabadell, que 
perseveraren i moriren en TOrde. Actualment, 
en són 3.

Deis testimonis deis primers, tenim el dis
eurs del Batlle de la ciutat Sr. Joan Casanovas 
i Sallarés que amb motiu de la festa literária- 
musical del maig de 1888: «recordó al público 
lo mucho que Sabadell debía al Pío Instituto. 
Dijo que la corona de gloria tanto literaria co
mo industrial que ciñe hoy la ciudad de Saba
dell la tejieron las manos de los doctos y 
piadosos hijos de Calasanz.» (N®., «Acad. Ca- 
lasancia», de Sabadell (1888-maig).

El Dr. Lluís Carreras, en el seu article De 
l ’esperit cristiá, diu: «En cap altre nucli ciu- 
tadá de Catalunya es trabaría elfenomen d ’una 
Institudó educadora com l ’Escola Pia, que, 
durant més d ’un segle, ha estât i és el fogar 
del carácter il- lustrât i expansiu de les quali- 
tats de la gent, amb tanta avinenga i eficácia... 
El pas de l ’Escola Pia, ádhuc en els edificis 
representatius, s ’albira com l ’altitud externa de 
la seva influéncia... Els Escolapis portaren a

54



la nostra gent I ’estímul de curiositat intei lec- 
tual i la preparado de les coneixences, sense 
les quals el treball seria un instint rural. » (Del 
Ilibre Sabadell, 1928).

L’ambient del CoMegi permei instai lar-hi 
el Noviciat deis futurs escolapis des del 1846 
al 1868. Després, va passar a Moiá.

Del 1868 al 1873 són unes lletres (Arxiu 
de Roma) del R Agustí Casanovas al seu germá 
Calassan? les que ens parlen de Testal social 
d’aquells anys. En elles es destaca el costal que 
oferiren els veins de la Villa en pro del CoMegi 
calassanci durant certes tibantors amb TAjun- 
tament d’aquella època. No hi manquen 
al-lusions personals de families.

En el Sabadellum, febrer 1961, el P. 
Picanyol transcriu tot THistorial del Observa
torio metereológico del CoMegi de Sabadell 
escrit pel P. Josep Baburés. L’estació metereo- 
lógica va comentar a funcionar interinament el 
setembre de 1895, essent-ne director el P. Joa- 
quim Corominas, rector del CoMegi. Verificava 
les observacions el professor de ciéncies físico- 
naturals el P. Jaume Serradell i, després, el P. 
Manuel Volart. El 1897 es va inaugurar solem- 
nement la nova estado metereológica, una de 
les millors de la «Red metereológica de Cata
luña y Baleares».

Testimoni de la Inspecció provincial de 
Barcelona en la visita feta al CoMegi de Saba
dell el 26 de febrer de 1897: «La enseñanza de 
los niños por lo que a la escuela pública res
pecta, se halla hoy bien atendida, singular
mente en la clase que está a cargo del P. Luis 
Rodés, quien trabaja con celo e inteligencia en 
el desempeño de su delicada misión educadora, 
complaciéndome mucho en hacerlo constar así 
en la presente visita...» (Inspector Manuel 
Álvarez). D’aquesta mateixa manera s’expres- 
sava «El Delegado Bosch» el 24 d’octubre de 
1897, P.O. de la Junta Provincial.

Després de la Biblioteca pública de la 
Caixa d’Estalvis i de la privada del Sr. Joan

Llonch —diu el P. Picanyol— segurament no 
n’hi una altra de més nombrosa que la del 
col legi dels escolapis: no deu baixar deis 
10.000 volums, encara que la seva existéncia ha 
estât preterida en alguna enquesta o fulletó 
informatiu cultural.

Amb motiu de Thomenatge al P. Enric 
Murt, el 25 d’abril (?), el malaguanyat Josep 
M. Riu, escrivia a Cultura cristiana: «Saba
dell deu a l ’Escola Pia bona part de la seva 
manera d ’èsser, i es pot dir que ella ha seguit 
de prop el seu desenvolupament industrial, cul
tural i religiös, d ’una manera seguida, viva i 
operant».

No pue deixar d’espigolar les expressions 
que el Dr. Lluís Carreras diu sobre aquest mari- 
datge cultural de Sabadell amb TEscola Pia: 
«Inútil fóra cercar en tot Catalunya altra ciu- 
tat tan fosa amb 1’Es cola Pia, com la nostra 
ciutat de Sabadell... La institució calassància 
li és consubstancial. Entre els seus mestres i 
el nostre llinatge hi ha una correntia dolga
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d ’esperii que compensa l ’esforç paternal de 
l ’educaciô amb una falange d ’es colapis illu s
tres que son albora honor de l ’Orde i de la ciu- 
tat. La nostra civilitat és una democràcia 
calassància (permeteu-me el mot) generosa, fei- 
nera, cordial, amiga de la llibertat i avinguda 
amb l ’ordre, avançadora i tradicional... 
D ’aquesta avinença cordial entre l ’escolapi i 
el sabadellenc, en pervé la convivència de sim
patia. .. Com a casa s ’hi troben els fills de sant 
Josep de Calassanç». (I més endavant cita els 
PP. Sallarás, Corominas, Badia i Llonch).

Podem citar l’activitat de la vida liturgica 
que va dur a terme el P. Josep Franquesa, el 
quai —es pot dir— fou el braç dret del Dr. Car
reras. Participà en els Congresses liturgies de 
Montserrat.

Quatre son els eseolapis que han estât guar- 
donats amb la dedicado d’un carrer a la ciu- 
tat: els PP. Francese Sallarás, Joaquim 
Corominas, Francese Clerch i Lluis Rodás. El 
P. Calassanç Casanovas fou el primer coMo- 
eat a la Galeria d’il-lustres sabadellenes.

Una de les activitats que acompliren els 
eseolapis fou el eontacte amb la tot just neixent 
Congregado de les MM. Escolàpies que tanta 
influèneia han tingut a la nostra dutat. Foren 
els PP. Tarter, Feliu i Agusti Casanovas. La pri
mera comunitat i col legi de l’Escola Pia feme
nina radicà al earrer de Sant Antoni, on hi ha 
una lápida que ho recorda.

Lletra enviada pel Badie de la Ciutat en 
nom de Sabadell al P. General, J. Calassanç 
Casanovas: «Sabadell, 26 de abril de 1888. 
Rvmo. Padre: Reunidos en fraternal banquete 
en este Colegio el Exemo. Sr. Alcalde, D. Juan 
Casanovas Sallarés, su pariente, juntamente 
con una Comisión de la Corporación munici
pal que dignamente preside, y el Rector de este 
Colegio con su Rvda. Comunidad, después de 
poner ambas partes la firma al nuevo conve
nio que asegura la enseñanza que los PP. Esco

lapios dan en esta ciudad desde tiempos 
inmemoriales; tienen el gusto de saludar a 
Vuestra Reverendísima y comunicarle la noti
cia del convenio, en la persuasión de que Vues
tra Reverendísima tendrá mucha satisfacción al 
saber la buena armonía que reina entre ambas 
corporaciones. Se ofrecen a Vuestra Paternidad 
Reverendísima y besan respetuosamente sus 
manos. Los firmantes... (segueixen les firmes 
del Batlle, del Rector i deis représentants de la 
Corporació municipal en nombre de deu; amb 
representado de la Comunitat escolápia, 
quatre).

PD. Lo seu germá Rvd. P. Agustí no firma 
per haver aixecat los reales d ’aquest, i haver 
anat a can Manent. No obstant, interprétant els 
seus sentiments s ’adhereix a la idea de tots 
nosaltres».

Ja en els nostres decennis eal meneionar 
PESCOLA DE SUBURBIS. Amb la coMabo- 
ració de «La Asociación Ciudadana de la Indus
tria» i «La Asociación Católica de Dirigentes» 
varen funcionar sis aules —tres per a nens i tres 
per a nenes— a Pescóla de primer ensenyament 
de «La Plana del Pintor», col-laborant-hi la 
Direceió de PEscola Pia, les religiöses Carme- 
lites de la M. Vedruna, de la Divina Pastora, 
de Sant Josep i de les escolàpies. Era Pany 1958.

Encara resta per fer la descripció del grup 
de Rectors que han dirigit PEscola Pia saba- 
dellenca i de Pelenc de personalitats que han 
passât per les seves aules per poder conéixer 
más a fons la feina feta a dita institució. Recor
dern les festes de 1983 en commemoració deis 
cent anys de 1’actual edifici del coMegi.

L’epfleg más eloqüent del Millenum saba
dellenc per part de PEscola Pia, en els moments 
actuals, ás la confiança que els pares sabade- 
llencs demostren envers aquesta Institució, edu
cadora deis seus filis i promotora de sa 
creixença ética i intel-lectual.
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JoRDi R oca í T ubau

F a  m il  a n y s  q u e  so m  u n a  n a c ió

P er a fer carni, sovint cal mirar enrera

Des que el parlament de Catalunya lent ús de la seva maduresa, decidi, per consens, la cele- 
bració del Mil denari politic del naixement de Catalunya com a Nació, moites i prestigioses veus 
s’han pronunciat a favor i en contra d’aquest fet, la qual cosa demostra a bastament el grau de con
solidado democràtica de la nostra societat.
Malgrat èsser més que difícil fixar l’inici de la gestació del procès que ens maná a ser Nació, calia
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fixar una data, per més allunyada que quedés en el temps, una altra cosa, si volem establir una 
vera i fonamentada cronologia, no és possible.

Tot acte, i sobretot si és politic, té més d’una lectura i més d’una interpretado. Per tant, de 
l’encert en la seva divulgado i magnificado, en depèn, en bona mesura, tant el reconeixement 
com el suport, indispensable en ambdós casos per a la seva pervivència popular.

El punt de partença vers la sobirania nacional

El segle X, i en plena època carolingia, les Cases Comtals de la Ribagorsa, el Rossellô i el 
Barcelonés, exercien el seu poder, tant politic com administratiu, en tot el territori de la Catalunya 
Vella, sota l’obediènda dels reis francs.

Però fou Guifré el Pelos qui, amb visió de futur, emprenent la repoblado del despoblat terri
tori amb gent vinguda d’arreu de la peninsula, aixecà llogaters i basti fogars, obri vials i construi 
temples. I per tal que les comunitats no restessin aillades i sense nord, creà vineles civils, militars 
i religiosos, engendrant, aixi per a millor glòria seva, el que seria la Pàtria Catalana.

Una obra semblant és evident, necessitava marcar fronteres i, a Tensems ampliar-les, la qual 
cosa propicià que, de manera naturai, en el cor del poblé hi és, en principi secretament, l’ànim 
de no deprendre dels reis francs. Aixi fou com, amb la voluntat politica de la noblesa, a l’entorn 
de les Cases Comtals, l’any 988, el Comte Borrell declinà sotmetre’s al rei Hug Capet. A aquesta 
actitud iniciava, de fet i de dret, el carni vers la piena sobirania nacional, malgrat no posseir corona 
reial.

El Comte, en executar aquest acte, aparentment senzill, es converti en artifex de la voluntat 
del seu poblé. D’altra manera no hauria prospérât i Catalunya no s’hauria obert al món amb la 
seva personalità!.

No hem estât a l ’altura
Sovint, els mitjans de comunicació ens informen com d’altres pobles del món festegen les efe

mérides més diverses de la seva existència. I és curios remarcar que els més joves, històricament 
parlant, sovint son els que amb més fastuositat celebren els esdeveniments, que han marcat la seva 
presèneia en el conjunt de les nacions.

Nosaltres, amb mil anys constatais d’histôria politica, hem de reconèixer que no hem estât 
a l’altura ni de l’efemèride ni del moment. El nostre MiMenari haurà passa! (ha passât) quasi desa- 
percebut per a la majoria de la nostra gent i, el que és més greu, per a la majoria de la de més 
enllá de les nostres «fronteres». Mil anys d’histôria politica, senyors politics de casa nostra, es 
tenien d’haver aprofitat enfront el panorama de la politica autonómica. Mil anys, senyors politics, 
mereixien un traete més obert, unes mires més engrescadores i sobretot més respecte vers el passât 
que, a fi de comptes, és el llevat del futur. Les nostres arrels s’ho mereixen a bastament. La «madura» 
pluralità! de criteris que conforma la nostra societal és la que, per dret propi, havia d’haver poten
cial i singularitzat tant els actes corn els continguts. El Pais no és patrimoni d’uns pocs, és un bé 
comiî i indivisible que reclama responsabilitat i serve!. Aquest serve!, alenai per milions d’homes 
i dones que confien en els représentants que periòdicament escollim, ha estât francament decebedor.

Però com que fer pais no és una «tasca exclusiva dels politics», em consta que aqui i allá de 
la nostra geografia horn s’ha Iliurat entusiàsticament a la celebrado i a la creado de quelcom que
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perdurés, comptant, aixó sí, amb els sens propis recursos, i al marge de l’omnipotència o de les 
prebendes.

El que no s ’ha fet
El Mil denari havia d’haver estât el catalitzador cornu, per esperonar projectes i sembrar ambi- 

cions arreu. Ha passât un any, i qui més qui menys, Administració inclusa, l’ha deixat escolar, 
sense que es materialitzés res que pogués singularitzar nacionalment aquesta efemèride tan trans
cendental. Llàstima!

Som una Nació! Amb aquest crit hem vingut réclamant, a TAdministració Central, la nostra 
sobirania. Ara que en tenim la consensuada i fefaent demostrado, restem muts i sense esma.

Els érudits, sobretot els més concienciats, ja han fet la seva aportado. Però amb això no n’hi 
ha prou. No n’hi ha prou amb unes quantes publicacions i amb algún acte minoritari, per més 
pompos que aquest hagi estât; no n’hi ha prou amb l’edicio i projecció televisiva del «Dragui». 
En el decurs d’aquest any, s’havia d’haver estimulat, donant suport i, en la mesura justa, subvencio- 
nat actes de tot tipus, tant en els pobles corn en les dutats. I, arreu, el Pais s’havia d’haver vestit 
de gala, per mostrar la flama del passât tot revestint-la amb les essències de l’enginy i la creativitat, 
signes, aquests inequivocament de progrès i de futur.

Ha faltat la gran festa del consens popular.

L’església, una vegada més, ens ha mostrat el seu patrimoni acuradament. L’exposició «Mille
nium» ha estât un éxit, un oasi en el desert i en la indiferéncia. La qual ha remarcat la manca 
d’una mostra monogràfica de l’evolució de la societat civil (la nostra societat civil). Com vivia 
la gent? com actuava? quin era el seu habitatge i el seu medi naturai de subsistència fa mil anys? 
Aquesta mostra, per la seva singularitat, hauria atret i informât la gent que, sense ser erudita, des- 
coneix totalment aquesta evolució. I, a l’ensems, que bona falta ens fa. Per molts diners que hagués 
eostat, no hauria estât pas cap malversació.

Tampoc no hauria estât cap despropòsit compromette els artistes del Pais que mostressin la 
seva Visio de la Catalunya dels propers mil anys.

Catalunya ha desaprofitat I’avinentesa de mostrar a la resta d’autonomies el perqué de la seva 
singularitat. El perqué de la seva idiosincràsia. El perqué del seu idioma propi, i el perqué de la 
seva diferéncia amb la resta de la Península. El MiMenari era una eina prou bona, i malaurada- 
ment s’ha desaprofitat.

La integració
Catalunya, eom a terra de Marca, ve practicant la integració des de sempre. Des que el primer 

Comte de la dinastia catalana aná a cercar la gent fora de les seves fronteres per a repoblar el 
despoblat país. Amb els anys, tota aquella gent esdevingué catalana, com catalans han acabat essent 
tots aquells que, fruit de les invasions, han restât al país. Per tant, nosaltres no som un poblé de 
raça, som una étnia. Som un poblé, suma de molts llevats, que han donat com a résultat una cul
tura, una llengua i una particular manera de ser i de sentir enfront els altres pobles veins. El 
MiMenari, al meu entendre, ha estât totalment desaprofitat. El MiMenari era, és, una eina politica 
que podia haver résultat beneficiosa tant per als catalans precedents de la immigraeió com per els 
de naixement, créant un current més intim de Solidarität i de comunitarisme. Sobretot en el refe
rent a la divulgació dels nostres valors històrics que, avui i ara, són els grans deseoneguts.
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No ens ha de fer por que a Madrid s’escandalitzin i eus eridin a capitol per algún fet o afirma- 
ció que al seu entendre és extemporani. A bastament la historia ens avala i ha de prevaldré sobre 
la manifesta ignorància governamental.

Tots els pobles més avançais del mon, no tal sols no reneguen de la seva Identität, sino que 
constantment Texterioritzen i la potencien com a element diferenciador i integrador a Thora. Tradi- 
ció és senyal, inequívoca, d’identitat. Difondre-la entre els nouvinguts és una teràpia que honora. 
Assimilar-la és un senyal inequivoc de voluntat cultural, humanista i universal.
La immigracio resta parada, ens em d’entendre i ho em de fer assenyadament. Aquest procès és 
un procès generacional que sense discriminació hem d’accelerar. L’eina cultural és, sense cap clase 
de dubte, la millor eina per a fer que «els altres catalans» esdevinguin catalans.

Els signes

Cultivar i difondre els nostres símbols és més que un deure, atés que, amb ells, ens identifi- 
quem i ens projectem, tant a Tinterior com a Texterior.

Com a ciutadans, tenim drets i obligacions. Tenim el dret a la Identität i a Tobligació de preservar
la i difondre-la. Hi ha pobles que fins i tot promocionen els colors de la seva bandera mitjançant 
la moda, i ningú no s’escandalitza. La qual cosa pressuposa una major i personal preséncia en 
el concert de les nacions del món.

Els vers símbols són continuítat, restitució i renovació. La simbologia juga un paper molt impor
tant en la interrelació de la comunitat vers les altres comunitats, ja que la seva solidesa sempre 
és un missatge universal, identificador i propagador albora de cultura, ja que la cultura neix espe- 
cificament en un Hoc i en un clima, del qual Thome fa sorgir objectes, imatges i colors que en 
certa manera Tidentifiquen generado rera generado. A aquesta destil-lacio no pot parar mai, ans 
tot el contrari, s’ha de potenciar. Cada època deixa la seva petja, una petja que és recollida, divul
gada i transformada en llenguatge actual. Però Tessènda sempre és la mateixa. Per pròpia natura
lesa, els símbols no són patrimoni exclusiu de ningú, si bé tothom els pot usar tant per identificar-se 
com per identificar.

El símbol, cal renovar-lo d’acord amb els corrents universals de Testètica, una altra cosa fora 
restar estèticament ancorats en el passât.

Els artistes tenen sempre l’ùltima paraula en Tesmentada renovació i, en bona part, en la bona 
O mala acceptadó. Però els artistes tenen Tobligació de crear-ne de nous per a singularitzar el seu 
propi moment.

Els símbols són quelcom que identifica a bastament els pobles que vénen de lluny.

El futur

Malgrat la decebedora actuadó dels poders establerts i d’aquells que, amb filiadó d’oposidó, 
també fan sentir la seva veu en Themidcle, malgrat la confiança que els hem dipositat, en referèn- 
d a  al Mil-lenari, els nadonalistes seguirem endavant, treballant i reivindicant constantment tot 
allò que verament creguem que és en benefici de la nostra Nadó. I ho farem com sempre, avalant 
els actes, actuadons i realitzadons amb la nostra pròpia persona.

La veu i la voluntat popular no passa, forçosament, pels interessos partidistes, passa inequivo- 
cament per la noble voluntat de ser.

6 0



El fet Nacional s’ha de reivindicar cada vegada amb més fermesa. El fet Nacional ha de sobre- 
viure a les invasions i a les provocacions. La força del fet Nacional ha d’arribar a afermar-se de 
tal manera en el nostre ser que horn ha de sentir-se súbdit català abans que súbdit espanyol.

La nostra ensenya ha de restar clavada en la pregonesa del nostre cor, de tal manera que ningú 
no la pugni arrancar. Aquest és el bell tribut que horn ha de pagar, generosament, per a major 
glòria de tots els que, al llarg dels segles, han deixat la seva vida per defensar la Pàtria.

Cai, dones, fer un gran esforç de conscienciació. Cai fer un gran esforç de promoció dels ideals 
nacionals. Cal fer un gran erit, perqué les ments aletargades es despertin i es posin a caminar pel 
bé del progrès. Cal vestir amb iMusions els nostres actes i cal que la fe retorni pels amples camins 
del país i que envaint els carrers i les places, entri en les liars i aleni els sens habitants. I cal que 
procurem que les velles glôries siguin, venerades, perqué sols aixi fructifiquen de bell nou.

El poblé, el nostre poblé, necessita que li serveixi iMusions a l’abast. Projectes amb els quais 
es puguin identificar i engrescar, dins un marc on el somni del futur planegi més enllà de la realitat 
material de cada dia. En una paraula, hom necessita vibrar espiritualment per viure plenament.

Sols l’esperit és capaç de fer moure tot el que resta emmascarat i orfe de moviment. Hem 
de crear l’avinentesa, perqué hom baixi de les muntanyes i enceti la via, i el crit, que ens ha de 
menar al proper miMeni amb plena sobirania. I perqué amb plena sobirania poguem entrar en 
el corrent de les Nacions, per honrar degudament els Comtes que propiciaren, amb la seva visió, 
el naixement politic de la nostra Nació.
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BANESTO 
AL RITME 

DE (M IIN V A .
Un país que es mou mereix 

un Banc dinàmic.
Un Banc que respongui a les 

seves nécessitais dia a dia i al mateix 
temps que aposti pel futur.

Un Banc que ofereixi solucions 
tecnolôgiques a l’alçada de l’esport 

%  olimpic, perqué a Barcelona 92 hi 
haurà molt en joc.

Un Banc Olimpic corn Banesto. 
Treballant per a vostè. Al ritme 

de Catalunya.
Banesto amb Barcelona 92, 

al ritme de Catalunya.

Banesto
Banesto. Soci CoNaborador 
i Banc Oficial dels Joes Olímpics 
de Barcelona 92.





Sabadell com a realitat urbana és un fet relativament modem, ja que va néixer molt més tard 
que al tres pobles del Vallès. Hem de tenir en compte que el primer document en què s’esmenta 
el seu nom —el «forum Sabatelli»— és una escriptura que data de l’any 1111.

Tot i que Sabadell, dones, no es pot considerar un poblé miMenari, el seu entorn, el seu pobla- 
ment si que pot rebre aquest adjectiu.

Per aquesta rao els orígens de Sabadell s’han de cercar en aquest territori sobre el quai s’assen- 
taria més endavant la vila, i la caracterització primigènia la trobarem en la dualitat existent entre 
les dues realitats d’aleshores: la zona compresa pel Castell d’Arraona, i el pia, amb l’església de 
Sant Salvador dArraona, i el mercat. Tal com diu Josep Roseli, es podría dir que la progenitora 
de Sabadell fou Sant Salvador dArraona, i el «pare» el Castell dArraona.

LA CONDICIO GEOGRÀFICA

Si tal com diu Miquel Carreras, el Hoc genera la poblado, una aproximado a la historia de 
Sabadell ens portará en primer Hoc a dedicar uns moments a l’entorn geogràfic. Es precisament 
aquesta situado geogràfica la que caracteritzarà el naixement i el posterior creixement de la vila.

Segons Vicens Vives,’ en analitzar els factors geogràfics que influiren en el desenvolupament 
de la dutat, dos son els trets que caracteritzen des d’un punt de vista geohistòric la vila de Sabadell 
i la comarca del Vallès. Primer, la seva posició de corredor; i segon. Tèsser un poblé de frontera.

Sabadell, a Tignai que tantes altres poblacions catalanes, es troba enmig d’un corredor. La 
importància de viure en un corredor és ben clara: pel passadís és per on passa la gent. En el nostre 
cas, Invasors que han vingut tant del nord com del sud, Invasors que han portât influèneies i ten
sions de tota mena, però també estímuls i innovacions. Com a conseqüéncia d’aixó, el carácter 
que s’ha anat formant en aquesta gent és el més Hunyá a la passività!. Es evident que viure en 
un Hoc de pas no predisposa a adormir-se, ni a eonformar-se, sino tot el contrari. IntranquiMitat 
i resisténcia son mots que formaran part del ser de la gent. En definitiva, un bon motor per a fer 
história.

El corredor catalá significará pels seus habitants el Higam amb Europa i per tant, a Tedat mit- 
jana i moderna, el Higam amb el món, el Higam amb la história universal. Andren Castells ens 
diu: «Per Vesmentat corredor hem rebut exiliáis que ens han ensenyat nous coneixements; hem 
rebut matèries indispensables per a les nostres indústries; hem rebut mètodes nous de treball i 
d ’estudi i doctrines socials i politiques»

El segon factor geohistòric que ha caracteritzat el naixement de Sabadell ha estât Tèsser un 
poblé de frontera. Entre els segles vili i xi Sabadell, a Tignai que d’altres territoris catalans, es 
troba en una zona fronterera enmig de dos mons socials i culturáis molt diferents. Al nord, el mon 
dirigi! per Timperi carolingi, en el quai Catalunya formava part a partir de Tanomenada Marca 
Hispánica. Aquesta era Textrem sud de Timperi carolingi. A la part meridional hi trobem les terres 
sarraines, amb les quais necessàriament s’hi tenien relacions, però que configuraven un món ben 
diferent.

El viure, dones, entre dos mons dona Hoc a una inestabilitat que, per Vicens Vives, es tradueix 
en una formació social concreta que marca els pobles que s’hi troben. Aquesta formació social 
es constitueix a partir del servei com element essencial. I que Josep M. Salrach^ caracteritza com 
un nou model de societat proper al feudalisme, on parentiu i Solidarität de grup presideixen les 
relacions socials. Comunità! i Solidarität son els trets que marcaran Torigen col lectiu de la poblado.
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EL NAIXEMENT DE SABADELL

Entorn el segle X la vila de Sabadell no existia encara, però en el territori vallesà s’hi vivia. 
Naturalment, les zones poblades eren les que corresponien ais enclaus que permetien una fácil 
defensa i vigilància. L’exemple ens el dona el massís de Sant Llorenç del Munt; una zona mun- 
tanyenca, perifèrica, que serveix de fácil refiigi i amb un clima semblant al que estaven acostumats 
els repobladors que provenien de l’interior del país. Com a contraposició, a la plana tan sois desta- 
caven les viles de Terrassa i Sant Cugat.

El primer creixement de la vila de Sabadell es produirá a partir del segle Xll en un context 
historie on les tensions frontereres ja han disminuít. La frontera sarraína es retirará més al sud 
i aixó farà que la poblado pagesa es traslladi a les zones més baixes i més fèrtils, tal com anys 
enrera ho havien fet els pobladors del voltant, arrelant a les viles de Llinars, La Roca, Caldes de 
Montbui, San Feliu de Codines i Castellar del Vallès.

El terme d’Arraona oferirá en aquests moments —donada la seva relativa tranquiMitat— un 
lloc adient per a l’establiment de la poblado, i podríem dir que, en conjunt, el Vallès, entre els 
segles X i XII, fixa la seva estructura poblacional definitiva.

Segons Josep M. Salrach^ els repobladors baixaren de les muntanyes per establir-se en les mi
nors terres i formar les primeres comunitats rurals. Aquests escolliren les runes d’antics llogarrets, 
i iniciaren la reconstrucció de les velles esglésies, la consagrado de les quais venia a donar existén- 
cia legal a cada localitat. Altres formes de poblament foren l’establir-se a redós d’un senyor feudal, 
entorn al castell que apareix com a símbol d’identitat.

El pía d’Arraona oferia, dins l’àmbit del Vallès, tot el necessari per a l’assentament d’una població. 
Comptava amb extensions suficients per conrear un agricultura cerealicola. I, sobretot, amb el riu, 
que possibilitava en primer lloc una agricultura intensiva i en segon lloc oferia la possibilitat de 
desenvolupar tasques industrials, tot aprofitant la seva força motriu. Aquest és el motiu perqué la 
indùstria agricola —els molins fariners—, la indùstria tèxtil i la indùstria paperera s’hi desenvolu- 
paren amb certa facilitât. Per tant, no ens ha d’estranyar que aviat Sabadell prengui importància, 
sobretot quan compta, a més del que ja hem esmentat, amb una important xarxa de camins que 
la travessa, fet que comportará el trànsit de població i de mercaderies.

La plasmació práctica d’aquest conjunt de circumstàncies es traduirà en la creado d’un centre 
d’intercanvi que, juntament amb l’església de Sant Salvador, suposarà l’inid d’una concentrado 
de població i el germen de la futura vila de Sabadell. La capella de Sant Salvador es trobava situada 
a l’indret de Tactual parròquia de Sant Feliu i fou construida abans del 1054. La citada capella 
se la va conèixer per diversos noms: del Mercada!, Sant Salvador d’Arraona i finalment Sant Salva
dor de Sabadell. El 1076 tingué lloc la seva consagració a càrrec del bisbe de Barcelona. I per 
mantenir la capella fou créât Talou anomenat de la Pabordia de Sant Salvador, la qual, per tant, 
no havia de pagar càrregues feudals al senyor del castell d’Arraona. El citât alou reunirà el nudi 
urbà de la futura vila.

L’arrelament d’un «forum», d’un espai destinât a mercat en una cruilla de camins —el de Rubi 
i Martorell a Mollet i La Roca, i el de Sant Cugat i Barcelona a Caldes i Granollers— és el résultat 
d’aquesta nova situació: «Al món intermitent de guerres i frontera hi corresponia el Castell dArraona; 
ara al món agricola hi correspon un mercat, on els pagesos puguin baratarse els productes» A

El mercat neix com un centre agricola comarcal, amb un gran moviment de mercaderies pro-
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duït pel trànsit quotidià que atravessa la cruïlla de camins. I aviat el mercat no serà tan sols de 
carácter agrícola, sino que tindrà importants tasques de crédit i tràfic.

Neix, dones, un nudi amb una clara vocació comercial, producte de les necessitats deis page- 
sos del voltant, si bé la importáncia inicial del nudi és més aviat escassa ja que li mancava una 
tradició i, naturalment, no podia competir amb altres nuclis que en tenien, com per exemple, Gra- 
nollers amb la seva posició central en el Vallès oriental; o Terrassa, que gaudia d’antiguitat i d’impor- 
táncia des deis temps gòtics. Sabadell, en canvi, neix de nova planta, i compta amb una sèrie 
d’entrebancs com son el fet d’aixecar-se en un terreny problemátic, massa a prop del terme de Ter
rassa, gairebé podríem dir que neix a casa deis altres —hem de tenir present que els limits de 
Terrassa arribaven a I’indret de Tactual Plaça de TAngel.

L’altre problema és que exercirà la competència al veli nudi d’Arraona. Cai pensar que la vida 
a baix el pia, al voltant de Tesglésia i el mercat, era molt diferent a Tordre feudal que es vivia 
al voltant del Castell dArraona. Mentre uns tenien una base pagesa, els altres, situats entom Tesglésia, 
es dedicaven a tasques comerciáis i industrials, lluny del control que exercia el castell. Tot plegat 
suposava el desenvolupament d’una concentrado urbana dins la ruralia, la qual cosa és de suposar 
que provocava repetidos tensions, sobretot quan el nou nudi anava adquirint una importáncia nota
ble, passant per damunt de la seva progenitora.

Tan gran fou Tatracció de Sant Salvador dArraona que en el 1373 el rector de Sant Feliu 
dArraona, aprofitant una absència del paborde, baixà al pia i s’establi a la capella de Sant Salvador, 
allà on tenia la major part dels feligresos. A partir d’aquest moment comença a utilitzar-se corn 
a parroquia i canvia el nom pel de Sant Feliu de Sabadell.

EL PAS A L ’EDAT MODERNA
Les paraules de Miquel Carreras ens introdueixen en els problèmes amb els quais s’haurà 

d’enfrontar la vila de Sabadell durant els segles XV, xvi i xvil: «Tres centúries que s ’ocupen de 
l ’extensiô i enfortiment d ’una autoritat municipalzelosa, provident, interventora, exigent de l ’acti- 
vitat dels sabadellencs obligats a servir al comü en múltiples càrregues, batalladora i en litigi con
tinu contra els résidus de lafeudalitat —des de la batllia natural a les rendes de la terra, passant 
per la cùria i la notarla— i orgullosa, en quan només s ’inclinava dintre l ’esfera parroquial que 
gestionava i presidia».^ La preocupado principal de la vila és la d’aconseguir afermar la seva per- 
sonalitat i, per damunt de tot, assolir una representado i un govern propi.

Resolt, tal com hem vist, el problema de comptar amb dues esglésies cal trobar ara la solució 
a les relacions amb els senyors feudals i aconseguir el pas del municipi a la Corona, car això ultim 
presentava més garanties de desenvolupament i respecte. Aquest fet s’esdevindrà per primer cop 
el 1366, però no será defmitiu fins arribar el 1474, després d’haver estât, entre altres, en mans 
de la dutat de Barcelona.

El creixement durant aquests segles és lent, però progressivament s’abandona Taire de certa 
provisionalitat que tenia el nudi per iniciar la construcció de la futura dutat. Aviat es configura 
un teixit urbà que ultrapassa Tentorn de la velia església de Sant Salvador. A Tantic focus d’atenció 
que era la casa del Paborde —documentada des del 1101— i entorn a la quai s’arremolinaren les 
primeres construccions en forma radial, se n’hi afegiren d’altres, amb les quais s’inicia lallarga- 
ment dels carrers, i es formen petits barris, fins i tot fora muralles, seguint el traçat dels camins 
d’entrada a la vila.
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Al mateix temps hi ha la preocupado per la dotado d’uns servéis dels quais la vila estava molt 
mancada. A més de l’Hospital, que fundonava des del segle xiii, es procurà la portada d’aigües 
i la vila comptà des del segle xv amb uns safareigs i fonts publiques. I, pel que fa al govern muni
cipal, és en el segle xiv quan es parla de la Universität de Sabadell amb els Conseils, els Jurats 
i els Prohoms. El creixement afectará també la capella de Sant Feliu, que serà enderrocada l’any 
1403 per construir-la més gran. Igualment el mercat adquirirá major importància, eixamplant la 
seva àrea d’influènda, els limits més extrems de la quai arribaran a poblacions corn Monistrol de 
Calders, Castellterçol, Lliçà, Montornès, Tiana, Martorell i Olesa.

Pel que fa a la seva primitiva industria, cal destacar l’arrencada relativament tardana en reladó 
a la resta del país. De tota manera, ja des del segle Xli començà l’artesania deis draps i sorgiren 
els primers molins drapers. El pas del riu Ripoll per la vila és cabdal per a tot aquest procès, ja 
que les seves aigües serán canalitzades per séquies —la més important, la Monar o Molinera, cons
truida ja en el segle xi pels monjos del Monestir de Sant Llorenç del Munt—, possibilitant la ins- 
taMació de molins fariners, primer, i a continuació drapers, a la seva vora.

Ja en el segle xiii trobem una estructura més industrialitzada de la fabricado local de draps, 
com ho demostra el fet que en aquell segle els molins de gra ja tenien servei per al batanat i acabat 
dels draps i l’art del teixit esdevenia una tasca quotidiana a la vila, amb l’elaboraciô de productes 
corn els cadins, els fustanys de Ili i els panni. S’ha de dir, però, que en tot aquest incipient desenvo- 
lupament de la industria manufacturera també hi van tenir molt a veure les disposicions de la Corona 
encaminades a la protecció i regulado d’aquesta activitat.

D’aquesta manera, l’activitat manufacturera va desplaçant de mica en mica les tasques agrico
les, i ja en el segle xiv un dels molins del Ripoll s’espedalitza en el batanat de manufactures tèx- 
tils i comencen a aparèixer en els documents els primers noms propis de paraires sabadellencs.

A mitjan segle XIV, Sabadell viurà una conjuntura desfavorable amb la pesta negra, que min- 
vará fortament la poblado, provocant un retrocés en tots els aspectes de la vila. Haurem d’esperar 
al segle xvi perqué Sabadell inidi una nova fase d’expansió.

Aquesta nova fase vindrá marcada per una sèrie de factors: en primer lloc, el fet que Catalunya 
entri en contacte indirecte amb la ruta de l’or americà. L’or que es dirigeix cap els centres euro
peas, passa per Catalunya i aquesta afluència de diners provocará un auge econòmic amb un bene
fici generalitzat del quai Sabadell també se n’aprofitarà. En segon lloc, l’establiment, en el propi 
terme, de teixidors provinents de les grans dutats corn Barcelona, espantats pel naixement del ban- 
dolerisme i per la manca de llibertat que significa l’adscripció a un gremi; i en darrer terme, i, 
corn a fet més destacat, la vinguda de poblado francesa que significará la modernització de la 
industria. Vicens Vives ressalta la importància d’aquesta immigracio francesa, no tan sols per a 
Sabadell, sino per a tot Catalunya, tot indicant que «constitueix la triple font de la nostra sang», 
amb un pes semblant al que puguin haver tingut els pobladors pirinencs o els primitius ibers. La 
importància de la immigracio francesa a Sabadell s’observa en el fet que les dues terceres parts 
de la seva poblado eren d’arrel francesa, provinents de les regions occitanes de Eoix, Tolosa o 
Llimotges i de les de França, Tours, Orleans, Angers i Sens.

Serà, dones, en aquest segle xviquan véritablement la vila de Sabadell tindrà el seu rellança- 
ment, que la portará a una progressiva creixença i al seu coneixement tant a l’interior corn a l’exte- 
rior del pais. Aquest impuls es basa en el desenvolupament d’una indùstria manufacturera, que 
materialitza la transformado dels molins fariners en molins drapers. Aquest fet significa que poc
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a poc els molins no tan sols es dediearan a moldre blat, sino que també contribuirán a la fabricado 
dels teixits. Les feines agricoles comencen a deixar pas a les feines artesanals, industrials i comerciáis.

ELS PARÁIRES
La figura clau en tot aquest procès és el paraire. Si definim la figura del paraire com l’home 

dedicat a la compra de llana en brut, que després la dona a teixir i posteriorment fa l’acabat de 
les peces de roba i la comercialitza, podrem entendre la gran diferència que hi havia entre un teixi- 
dor, que treballava per a la seva familia, i el paraire, que podriem dir queja incorporava un element 
empresarial i directiu, amb una visió molt més general de tot el procès draper.

L’extensió de la figura del paraire durant el segle xvi farà donar, en poc temps, un tomb al 
carácter de la vila. La seva importáncia queda ben palesa en el fet que Ja en el 1559 es funda el 
Cremi de Paraires. Aquest agrupament deis paraires sabadellencs permetrà la primera reglamenta- 
ció de les seves tasques i la creado de servéis coMectius com ara les instai-lacions de tints i, poste
riorment, d’estricadors i rentadors de llana.

Les motivacions que van moure els paraires sabadellencs a la seva agremiado queden ben d a 
res en les primeres ordinadons de la corporadó, entre les quais podriem destacar el fet que tot 
paraire de la localitat tenia l’obligació d’agremiar-se i de marcar els sens draps amb un segell, 
registrant-los tot seguit en el llibre dels Consols del Cremi; l’obligació que tot aquell que importés 
llana al menys l’havia de fer tenyir i aparellar pels obradors de la vila i passar un control de qualitat 
a càrrec dels Consols del Cremi que havien de donar la seva aprovació; o el fet d’establir unes 
obligadons miitues entre teixidors i paraires —dos grups permanentment enfrontats per les seves 
diferents necessitats— en les quais s’establia que tot teixidor que teixis una peça per a fora de la 
vila, n’havia de teixir una altra per a un paraire local, i a la inversa, que tot paraire no podia donar 
en cap cas feina a un teixidor forani sense abans haver-la ofert a un teixidor de la vila.

Del conjunt d’aquestes ordinadons, queda dar que s’estableix un control molt estrióte sobre 
l’activitat manufacturera de la vila en mans del Cremi de Paraires, que a partir d’aquest moment 
supervisará tot el procès. No cal negar, però, que tot plegat será en bona part responsable dels 
ràpids progresses que s’observen en l’activitat tèxtil de la poblado durant aquells anys de la segona 
meitat de segle.

Un exemple d’aquest progrès serà la projecció exterior que adquirirá la industria local, a tra
vés d’aquest Cremi de Paraires. Les exportacions de teixits de llana arribaven a diferents països 
de la Mediterrània catalana. S’establiren convenís amb els «Prohoms de Mar» i es crearen «boti- 
gues de comanda» a Barcelona. Les illes de Còrsega, Sardenya i Malta, els països de l’Orient Pro
per, els reialmes Italians —Palerm, Cènova i Nàpols—, les provincies de Flandes i els Països Baixos, 
sobretot Holanda, foren els diferents mercats als quais arribaren els teixits fabricats a Sabadell, 
un dels quais, la «baieta de Flandes», era potser el més apredat, donada la seva gran qualitat, i 
aportava gran fama a la vila de Sabadell, a la vegada que manifestava la gran influènda francesa, 
que fou la que aportà aquest nou sistema de treball i la nova tecnologia necessària per a la seva 
elaborado.

L’esplendor comercial troba el seu reflex en la consciènda vilatana que per primer cop es preo
cupa de l’establiment del case urbà i de la nécessitât d’uns edificis publics. Aixi corn també en 
la nécessitât d’associar-se, corn és el cas dels teixidors, que seguirán el mateix carni que els parai
res i d’aquesta manera tindran el seu propi gremi després dels litigis amb els paraires, els quais
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pretenien seguir contrôlant tot el procès, sense adonar-se que els teixidors ja havien esdevingut 
per si sols una mena de fabricants. En el segle xvill s’esborraran definitivament les diferències 
entre paraires —considerats aquests corn una classe industrial superior— i els teixidors, que poc 
a poc, corn ja hem dit, passaran a controlar tot el procès industrial. Será un segle marcat pel naixe- 
ment del «fabricant» tal com s’entèn modernament —ho manifesta el canvi de nom del Cremi de 
Paraires pel de Cremi de Fabricants l’any 1769— i també pel canvi en l’orientaciô del comerç. Es 
produeix un retrocès del comerç exterior i un replegament cap a la propia península, cercant ara 
els nous mercats a l’interior del país.

Malgrat aquesta projecció, Sabadell no deixarà de ser un centre mès. Hem de tenir en compte 
que a Espanya la tradició de la indùstria llanera es trobava molt arrelada i que existien centres 
amb una gran tradició. Per tant, al llarg dels segles xvil, xvill i xix Sabadell, com també la veïna 
Terrassa, van haver d’anar guanyant posicions fins arribar a esdevenir els grans centres de prodúc
elo de la industria llanera. A l’esforç i a la tenacità! dels sens habitants s’hi combinen uns factors 
que afavoreixen el seu desenvolupament. Entre aquests hi trobem les bones comunicacions que 
s’hi podien establir i l’existència d’un curs d’aigua, en aquest cas el riu Ripoll, que permetia el 
desenvolupament de les industries.

D’aquesta manera Sabadell, al compas de les grans transformacions que comporta tot procès 
industrialitzador, esdevé una ciutat contemporània, amb unes noves formes de vida i pensament, 
sense oblidar, però, els origens i el que l’ha fêta créixer.
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M ontserrat C arné i Penalva

L ’ART CONTEMPORANI; CRISI O RENOVACIÓ?

Q u a n  es tracta de fer recapitulacions o balanç 
d’un llarg période historie, de fets artístics i 
objectes d’art n’hi ha molts; massa, tanmateix.

Des de la posició d’una nació com la nos
tra —Catalunya, un niu de moviments i

d’artistes— es pot dir que es peca d’excès, de 
desmesurada pretensió. Tenim historia, memo
ria i un munt d’objectes que esdevenen el dolç 
encant deis records. Però avui sentim amb por 
aquesta nostálgia pels «fets», ja que enterboleix
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Miriam Otaegui l’esdevenidor, aquest futur obscur que se’ns 
menja poc a poc.

Com en els altres temes més matérialistes, 
l’art està immers actualment dins una furia 
esbojarrada quasi tocant ais punts senyalitza- 
dors dels rankings de vendes, d’oferta i 
demanda. El marketing substitueix les prime- 
res pretensions del nostre art antic; també les 
vendes i factures substitueixen els manifestos 
de les ideologies d’avantguarda.

No vull pecar de catastròfica, però son 
certs: el desconcert d’avui en tot el que fa refe- 
rència a l’art, i els grans contrastos que exis- 
teixen entre l’evoluciô real de l’art i la 
desconnexió amb els gustos i coneixements 
populars.

És aquí on s’ha de «revalorar» l’art que s’ha 
fet durant mil anys de la nostra història?

O és millor, si més no, fer intents de 
reflexió sobre on som i on s’encamina l’art 
denominat Contemporani? Die contemporani, 
ja que el terme «modem» per a uns és antic i 
obsolet, per altres un misteri de taques de color 
totalment mudes.

Es podria intentar de rebatre aqüestes 
paraules amb els tipies arguments que dirien 
que es nega la importància de la història, dels 
«eterns valors». No; no va per aquí la qüestió. 
Aquesta reflexió parteix des d’ara, però amb 
una visió feta d’história i de respecte per al pas
sât. Però és cert que no vull negar la defensa 
que s’ha de fer de tot el que és nou, encara que 
estigui en l’aprenentatge, encara que sigui a 
costa del passât, si aixô possibilità la maduresa.

Estimo l’art d’ara, l’abstracciô i, si cal, la 
figurado, també els nous «media», però sí que 
és precis i necessari que aquest neixi d’una 
mentalitat canviant, renovada i amb un desig 
d’evoluciô, ja que tot el que es mou, viu. I, cer
tamen!, l’art és pensament, i tota manifestado 
artística sense pensament no és res. Com no 
ho és ara, ni com no ho estât mai, per molt que 
ens agradin els quadres, sols amb deix de temps 
empaltat sobre la tela.



/  ranista, on és avid?

Si parlem de fets artistics, obres i movi- 
ments, ens hem de plantejar per força on queda 
la mà executora, la mà viva. L’artista, des que 
es reconeix l’art com a Art, ha passât per un 
calvari d’etiquetes que van des de l’artesà al 
visionari, passant pel geni, el narrador, 
1’iMuminat i fins i tot el trencador de sistemes 
o el seu mantenidor.

És tan cabdal la seva figura? O és una ente- 
léquia que dona forma ais moviments i ais cor- 
rents inteMectuals i politics?

Un diu: l’art és sentiment. L’altre, que l’art 
és beilesa, o el reflex de la natura, o ciéncia
0 expressió o missatge o Ilei o revolta o reno- 
vació o idea o res, res de res. L’artista, en tots 
aquests casos és el mitjà necessari. La seva tèc
nica dona forma als continguts que vol mos
trar o reflectir.

Ara bé, ¿és l’artista una veu solitària i indi
viduai que dialoga amb la seva obra, o simple
ment és la mera conseqiiència del seu temps, 
una veu reflectora del seu entorn?

Kandinsky, en el seu Ilibre De lo espiri
tual en el Arte, diu, a primers de segle, que 
«tota obra d ’art és filia del seu temps, moites 
vegades mare dels nostres sentiments». Reflex
1 interioritat que neixen d’un mateix centre. 
Individualität i coMectivitat que es barallen en 
un punt per a resultar-ne una Obra.

El sentiment és un fet abstráete, eteri; la 
bellesa també; però les obres es materialitzen 
i es fan, per tant, reals com punys que s’enfron- 
ten a la nostra cara demanant-nos una reacció. 
L’espectador d’ara sempre pateix dins la incòg
nita d’encertar o no el judici just d’una obra 
d’art contemporània. Será bona? Será dolenta? 
Què voldrà dir? I amb el patiment que passa, 
potser oblida deixar-se dur per l’emoció com 
si sentís una mùsica suau. L’artista es qüestiona, 
també, si ha de ser capaç de transmetre o sim
plement reflectir el seu mestratge. La seva Iluita 
passa per mantenir-se enfront de tot el que és

extern. L’espectador buscará arguments fora de 
les idees per a entendre. Les galeries, els cri
tics i la «majoria», però, imposaran les liéis. 
El diner, el Just canal.

Novetat, creativitat, competició

Quan en aquests anys 80 es qualifica una 
obra nova, quins son realment els criteris que 
se segueixen? Quina és la mentalitat?

Tota qualificació neix d’atorgar diferents 
graus a una escala de valors. Però quins son 
els d’aquesta època? Un canvi constant: imagi
nado', la continua producció: el consum', 
l’atracció per la novetat: la moda. I aquesta és 
la roda on ha de córrer un artista d’ara. La com- 
petitivitat també l’esquitxa. I es confon la crea
tivitat amb quantitat, la producció d’obres amb 
un fet artistic, on la idea —suposadament 
renovada— sols és qüestió de formes, i aqües
tes obliden ja qualsevol contingut. Malgrat que 
tot art és forma, entenc que la forma s’esgota 
per si mateixa. L’art per l’art será, dones, ara, 
una pura faMácia.

Crisi, renovado?

Sentim crisi en l’art quan, grácies a tot el 
muntatge económic, perd, en certa manera, la 
seva essència. I això es pot concretar més quan 
és la pròpia societat (el poder) que «reconeix» 
l’Art dit d’avantguarda. El fa seu, l’absorbeix 
i l’integra al sistema com una part més dins 
l’organigrama. S’ha lligat tant a les convencions 
que està perdent l’autonomia, la llibertat i les 
consequents vivesa i mobilitat; i aixi, l’artista 
—fent un paper més de l’auca— entra per propi 
dret dins l’élite, la gent en certa manera extraor
dinària.

Aquesta situació no provoca res, res no 
millora, es manté la Immobilität. Perqué tot el 
que es creia que de nou portaven l’art i les idees 
estétiques, es converteix en un vehicle de moda 
i l’artista en un fabricant de «productes» amb 
transcendéncia econòmica. I com que la moda
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es basa en la publicitat, i aquesta en la sorpresa 
i l’originalitat, s’acaba confonent la gosadia deis 
joves amb la creativitat, oblidant, així, que sois 
de la maduresa pot néixer l’autèntica obra d’art. 
L’Art no ha de ser ni sorpresa ni exaltació d’este- 
ticismes ni de qualitats técniques, sino veritats 
que siguin reflex sensible del nostre entom, abs- 
tracció de l’espiritualitat que de sempre ha pro- 
vocat l’evolució.

¿Cal dir, dones, seguint l’esperít de Nietzs
che que l’Art ha mort? No, certament que no; 
però si ens haguéssim de basar en el que hem

dit fins ara, ens agradaria que aquest «art», tan 
sense-sentit, morís d’una vegada.

Sí; perqué creiem en les possibilitats reno
vadores de l’artista, ja sigui jove o veil. Perqué 
creiem en l’espiritualitat de l’Art, ja sigui abs
tráete o figuratiu. Perqué notem sentit en mol- 
tes de tantes manifestacions artistiques que es 
van produint. Perqué existeix el sentiment artis
tic i la renovado constant de l’artista. Perqué 
traient tot el que és balder la resta continua en 
vida.
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La  d o n a  i l a  leg isl a c ió

C aractéristiques dalgunes lleis catalanes

La nostra nació tingué tradicionalment unes lleis diferents de la resta de l’Estat espanyol. Però 
I’ll de setembre de 1714, Barcelona, i amb ella tot Catalunya, cau sota les armes del monarca bor- 
bònic, Felip V.

A partir d’aquest moment, es van dictar una sèrie de mesures repressives contra l’autogovern 
catalá, i contra les seves institucions. El Decret de Nova Planta de 1716 confirma la supressió de 
tots els organismes del govern, representatius del poblé català. Catalunya queda sense Generalität, 
sense Coïts, sense Conseil de Cent. Dins del camp legal resta, dones, sense òrgans de producció 
del dret català (és a dir, el Parlament) i sense òrgans d’aplicació d’aquest dret (és a dir, sense Tribu
nals catalans). Tota restructura social i administrativa de Catalunya queda destruida. Aixó no obs- 
tant, i seguint el model de centralització francés, la monarquía borbònica va respectar el dret civil 
propi de Catalunya.
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Així és com el dret civil catalá sobreviu malgrat la manca d’órgans que el puguin anar réno
vant. En aquesta situado s’arriba a la promulgado de l’Estatut de 1932, que restableix la Generali
tät, reconeix al poblé catalá el dret d’autogovernar-se, i retorna a Catalunya la seva competéncia 
legislativa.

Fou, dones, en aquella època, durant la vigèneia del nostre Estatut d’Autonomia de 1932, que 
es varen dictar noves liéis catalanes o bé es varen actualitzar les anteriors, per mitjà del Parlament 
Catalá o bé del govern autonom.

Respecte a la dona, els canvis i les reformes foren molts. Catalunya fou en aquell temps un 
deis primers paisos del món a dictar unes liéis igualitáries entre home i dona, tant fora com dintre 
del matrimoni.

La Ilei que havia de servir per fer les funcions d’una constitució catalana fou l’Estatut Interior
0 Ilei fonamental de Catalunya, aprovada pel Parlament català el 25 de maig de 1933. En ella es 
reconeix ja, com a principi que hauria d’inspirar la resta de la nostra legislado, la igualtat total 
entre sexes, sense que el matrimoni fos cap obstacle per a la seva existència. També reconeix l’Estatut 
Interior el dret al sufragi fernen!. En aquest aspecte cal recordar que el 1931, al moment de les 
votacions per aprovar l’Estatut d’Autonomia, les dones catalanes encara no podien votar. Van però, 
recollir centenars de milers de signatures donant-li suport.

Una de les liéis més importants dictados i que fa referència a la dona fou «La Liei sobre la 
capacitat jurídica de la dona i dels cònjuges» de 19 de juny de 1934.

En matèria de Sanitat, la Generalität de Catalunya va promulgar en 1936 una Ilei sobre «La 
Reforma Eugenèsica de l’avortament» que permetia, a petició de la mateixa dona, la interrupció 
volontària de l’embaràs.

A Catalunya va estar vigent la mateixa Liei de Divorci que a la resta de l’Estat. Es varen dictar, 
però, algunos disposicions que contornen certes especialitats sobre el tema. En 1938 es va promul
gar un decret sobre divorci que revisà les anteriors normes, «Espérant l ’hora que una Liei catalana 
feta en el nostre Parlament régulés amb l ’amplitud necessària i de manera definitiva la matèria», 
deia textualment en la seva exposició de motius. El Parlament català no va poder tractar el tema 
abans de la seva dissolució. El decret de 1938 ampliava els motius i alleujava els termes exigits 
per al divorci. Però tota la seva tasca fou inútil i més tard anublada, ja que «estaba al servicio 
de la dominación roja».

Això mateix va passar amb tantes i tantes altres disposicions. La tasca d’un Parlament i d’un 
govern democràtic foren esborrades per la força de les armes. Les nostres liéis catalanes, aprova- 
des durant la vigèneia de l’Estatut de 1932, son derogados. Catalunya resta, a partir del decret que 
va abolir l’Estatut, com ja havia estât des del 1714, amb el Decret de Nova Planta de Felip V: sense 
fons de prodúcelo ni órgans d’aplicació del seu dret. Es torna a la situado anterior al 1932 i passa 
a ser considerada com una «regió forai» conservant una part del seu dret civil. Malgrat tot, i mal
grat èsser anterior al 1714, amb una influèneia directa de l’antic dret romà, és un dret més avançât
1 menys discriminatori per a la dona que el Codi Civil Napoleônic que, a partir del 1939, regirá 
novament en la major part de l’Estat espanyol.

A Catalunya la dona casada catalana, a causa del règim de separado de béns que, llevat de 
pacte en contra, regeix a casa nostra, gandirá d’independèneia econòmica dintre del matrimoni. 
Cadascun dels cònjuges podrá sense llicència de l’altre vendre, comprar, contractar, comparèixer
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en judici i obligar-se. Cal, però, recordar que aquesta independéncia de la dona és només en matè
ria patrimonial. Així, l’esposa catalana es trobará amb la contradicció de poder comparèixer davant 
deis Tribunals per tal de defensar els seus béns, però no per defensar la seva pròpia persona o 
els seus filis: per aixó li caldrà, com per a la resta de les dones de l’estât espanyol, la llicència 
del seu marit perqué en aquest camp imperava el Codi Civil espanyol.

La situado es va anar modificant en tot allò subjecte al Dret cornu, a mesura que es produïen 
les diverses reformes del Codi Civil. El Dret Civil català va èsser modificat per Ilei de 10 de març 
del 1984 pel Parlament de Catalunya, que va reformar l’anterior Compilado del Dret Civil de Cata
lunya del 1960. Aquesta Ilei va fer desaparèixer algunes importants discriminacions de les dones 
que romanien en el nostre dret.

En l’actualitat la diferència fonamental entre el dret de famflia català i el del Codi Civil radica 
fonamentalment en el tema del règim econòmic matrimoniai. Ja he esmentat abans que, llevat pacte 
en contra, segons el Codi Civil en règim que ha de regir el matrimoni és de l’associació o comuni- 
tat de guanys (més coneguda popularment corn «ganancials») Aquest règim, i segons pròpia defmi- 
ció del Codi Civil és: Mitjançant l’assodadô o comunità! de guanys es fan comuns pel marit i 
la muller els guanys i benefids que s’obtinguin indistintament per qualsevol d’ells, que els hi serán 
atribuïts per meitat en disoldre’s aquella».

És a dir, en acabar per qualsevol motiu la societal matrimonial, sigui perqué de comiî acord 
entre els cônjuges acordin passar al règim de separació de béns o algún dels previstos legalment; 
sigui per separació, divorci o nuMitat matrimonial, o per mort d’algun dels dos cônjuges, tots els 
béns que posseïa el matrimoni i que formaven part de la societal es dividirán al 50% entre marit 
i muller.

A Catalunya, i llevat pacte en contra (no és gaire corrent que aquests pactes es facin) el règim 
econòmic matrimonial és el de separació de béns, que reconeix a cada cònjuge la propietat, el 
gaudiment, l’administraciô i la disposició dels seus propis béns.

El tradicional règim econòmic conjugal català és just, i de fet és o hauria d’ésser el que millor 
en principi respectés el precepte d’equiparaciô jurídica dels cônjuges si partissim d’una igualtat
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real entre home i dona. Si els dos treballesin dins i fora del matrimoni per igual, si s’ocupessin 
de manera similar dels fills, si en treballar fora de la llar tinguessin sous similars... Llavors, és 
evident que el règim català fora el millor, el més senzill en la práctica, que donaria a cadaseli la 
llibertat de fer el que volgués amb els seus béns, que evitarla el complicat sistema de consentiments 
conjunts dels cònjuges durant el matrimoni i les complexes regles sobre liquidado del patrimoni 
comd quan apareix una de les causes esmentades que determinen l’extinció del règim economic 
conjugal. Però el que succeeix realment és que en general home i dona no tenen avui encara una 
situado igual. Que les dones son tradidonalment les que tenen cura deis filis i realitzen les tasques 
doméstiques. Que si treballen fora de la llar no tenen sous iguals. Per tant, al moment del trenca- 
ment del matrimoni sorgeix una clara desprotecció econòmica per a la dona. Caldria condoure 
que el règim de separació de béns només potencia d’una forma autèntica Tequiparació de drets 
entre els cònjuges quan ambdós s’ocupen igual de la llar i dels fills i quan ambdós tenen ingressos 
similars. Tots sabem que això, si bé pot èsser real en alguns casos (i tant de bo ho fos en tots) 
és avui per avui poc corrent en la nostra sodetat.

Els articles de Tactual Codi Civil, relatius a la separació, divorci, o nuMitat derivades del 
matrimoni están redactats partint de la concepdó del règim econòmic de Tassociació de guanys. 
És a dir están redactats pensant amb la mentalitat de les lids que imperen de manera general a 
Espanya i no en les de Catalunya i Les Ules (Cal aclarir que al País Valendá el matrimoni té el 
règim econòmic del Codi Civil, és a dir Tassociació de guanys).

La part més débil a Catalunya, és a dir la dona quasi sempre, queda en aquests casos desempa- 
rada legalment. Això ja he dit que succeeix especialment en els moments de crisi matrimoniai però 
també de vegades durant el matrimoni. Ben poques cotes de llibertat patrimonial podrá exercir, 
qui no disposi de patrimoni propi ni de sou per administrar. En aquests casos la muller passa a 
dependre econòmicament de manera absoluta de Tespòs. La práctica ens demostra que aquesta depen- 
dència no serà només econòmica sinó que sovint, com a conseqiiència, es passa a teñir una depen- 
dència forjada en molts altres aspectes de la vida.

Cree, per tant, i sense voler apuntar conclusions concretes, que cal introduir determinats cor- 
rectius en el règim català de separació absoluta de béns, per tal que la part més débil, des del 
punt de vista econòmic, no quedi en situació desfavorable. Això no ha d’implicar establir a Cata
lunya un règim totalment diferent o bé implantar a casa nostra el sistema de Codi Civil. Les solu- 
cions poden èsser moltes (dret a participar en els guanys obtinguts per Taltre durant el matrimoni, 
dret a poder demanar la meitat deis béns (o del seu valor) de Taltre adquirits a títol onerós durant 
el matrimoni, etc, etc.). El que és evident és que cal solucionar aquest tema el més aviat possible. 
Joaquima Alemany, Directora Executiva de la Comissió Interdepartamental de Promoció de la Dona 
de la Generalität de Catalunya va anunciar que s’estava estudian! el tema. Cree que seria una de 
les reformes més importants del nostre dret i que, en tot cas, donaria en part solució a una de les 
problemátiques legáis més importants que pateix, en general, la dona catalana.

En el tema de les successions existeix també una diferent normativa catalana. En cas de suc- 
cessió intestada, és a dir, quan no existeixi testament (fet que succeeix sovint), el Parlament de 
Catalunya va aprovar una Liei el 12 de maig de 1987, que modificava de manera molt positiva la 
situació anterior en qué quedava la vídua o el vidu en aquests casos. De manera incomprensible, 
al meu entendre, el Govern de TEstat ha impugna! aquesta Liei i, de moment, està pendent de 
la Resolució que, en el seu dia, dicti el Tribunal Constitucional. El motiu d’impugnació del recurs
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és per altres motius que no la situació en què queda la vidua o el vidu al moment de la mort del 
seu cônjuge; per tant, aquest aspeóte de la Liei no ha d’ésser modificat.

Segons la Liei de «Successió Intestada», aprovada en sessió del 12 de maig de 1987 pel Parla
ment de Catalunya, el conjugo supervivent, en cas que el causant mori sense fills ni descendents, 
será considérât hereu. Si existeixen fills, la vidua o el vidu gaudirà de l’usdefruit de tota l’herència. 
En situacions anteriors estaven cridats a heretar pares, avis, germans, nebots, abans que la vidua 
o el vidu.

En cas de testament, cal tenir en compte que la Compilado de Dret Civil de Catalunya, d’igual 
manera que el Codi Civil, dona llibertat de testar i, corn a conseqüència, existeix sempre la possi- 
bilitat de deixar els béns a qui un vulgui, respectant els drets dels legitimaris. La quantia de la 
legitima a Catalunya és la quarta part de l’herència (amb deducció dels deutes i darreres despeses). 
Son legitimaris els descendents i els ascendents, però no la muller o el mark. La vidua (i també 
el vidu, segons la darrera reforma, i partint del principi d’igualtat de drets d’ambdôs sexes) té a 
Catalunya dret a reclamar la Quarta vidual. Aquesta consisteix, com el seu propi nom indica, en 
la quarta part de l’herència del consort premort. Si existeixen fills comuns, el vidu o la vidua tindrà 
ùnicament dret a l’usdefruit de la quarta vidual. Aquesta quantitat es podrá reclamar només si el 
supervivent no té mitjans econômics suficients per a la seva congruent sustentado, atès el nivell 
de vida que haguessin mantingut els consorts. A més, existeix en el dret català una institució, que 
s’anomena «any de plor». El cônjuge supervivent té dret a habitar tot l’habitatge conjugal i ha d’ésser 
mantingut a càrrec del patrimoni del premort en consonància amb la seva posició social i la quantia 
del patrimoni.

V- ' '4,' #
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El millor que m’ha passât

Nou Tot un Ford

Automôbils Vila, S.A.



JosEP M aria S ubirachs

E l  t r io m f  d e  l a  creativitat
Y

«L ’arquitectura del futur 
será tova i peluda.» 

Salvador Dalí

L a  historia és apassionant. Un bon dia de 1866 
un tipie représentant del català arrauxat, l’edi- 
tor i llibreter del carrer de la Princesa de Bar
celona, Josep M. Bocabella i Verdaguer, va 
tenir la peregrina idea de construir un temple 
dedicai al seu patró i, per extensió, a la Sagrada 
Familia.

Per portar a terme el projecte, Bocabella 
compra, el 1881, un terreny als afores de Bar
celona, a la zona anomenada el Poblet, i va 
encarregar l’obra a Francisco de Paula del Vi
llar, arquitecte mediocre autor de l’absis neo- 
romànic i la façana neoplateresca del monestir 
de Montserrat, que féu un projecte neogòtic.

Els treballs començaren a la primeria de 
1882, però al cap de poc temps, quan la cripta 
començava a perfilar-se, desavinences amb 
l’arquitecte Joan Martorell, assessor de Boca
bella, van fer que del Villar dimitis. L’obra va 
èsser oferta a Joan Martorell (autor de les Sale
ses del passeig de Sant Joan de Barcelona), que 
va declinar l’encàrrec i va aconsellar que se 
n’ocupés el seu ajudant Antoni Gaudi.

Aixi dones, de retruc, el dia 3 de novem
bre de 1883 Gaudi començà a treballar a la que 
havia d’ésser l’obra de la seva vida. Tenia lla- 
vors trenta-un anys, els mateixos que tenia 
Miquel Angel (que tant ens recorda el nostre 
arquitecte) quan li encarregaren l’obra que el 
perseguirla també durant tota la seva llarga exis- 
tèneia i que deixà també inacabada; la tomba 
de Juli II.

5 U |
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En els quaranta-tres que Antoni Gaudi va treballar en la construccio de la Sagrada Famflia, 
el seu estil evoluciona i per aixô aquest monument representa ell sol una sintesi de tota la seva 
obra. Hi trobem el seu primer estil eclèctil i medievalista (la cripta i l’absis), el més desenfrenat 
modernisme (la façana del Naixement) i l’ùltim Gaudi abstráete i pre-surrealista (les torres i el 
projecte de la façana de la Passio). Com diu la italiana Sara Vinca Masini, «La Sagrada Familia 
és l ’obra colossal en la qual Gaudi va veure la culminació de la seva missió de constructor, de 
creient i d ’inventor deformes, i en la qual, com nou Alighieri, imagina èsser capaç, émulant Déu, 
de crear un microcosmos a semblança del macrocosmos».

I és que Gaudi té, sens dubte, les caractéristiques del geni. Geni és l’artista que no solament 
representa la seva època, sino que, a més a més, s’avança i profetitza el que vindrà. Miquel Angel 
pre-barroc, Rembrandt pre-romànic, Goya pre-expressionista o Orson Welles pre-postmodern son 
clars exemples d’aquests pocs creadors que acceleren el curs de la historia. Amb Gaudi trobem, 
d’una manera més o menys embrionària, quasi totes les innovacions de la plàstica del segle XX 

com, per posar un sol exemple, el d’ésser l’inventor d’una importantissima aportació tècnica: el 
collage.

Però el fet que vull destacar aqui és que aquest tempie, que res no podia fer pensar que passés 
a la història (ja que en mans de del Villar hauria résultat un pastitx sense cap interés, amb el seu 
medievalisme hibrid, i amb Martorell, amb el seu neogoticisme més personal, avui sense cap atractiu), 
amb un cop de sort eau en mans de Gaudi i es produeix amb aixô un esclat d’efectes encara impre
visibles.

Aquest temple, malgrat èsser inacabat, es transforma, gràcies a aquest canvi fortuit i afortunat, 
en el moment més popular de Catalunya, simbol de la ciutat, motor del barri més progressiu de 
Barcelona, acceptació explicita que sigui la nova catedral, desencadenant constamment polémiques 
i admiracions, inspirador d’obres diverses des de Joan Maragall fins a Alan Parsons, visitât per 
milers de turistes, conegut arreu del mon i que desperta l’interès de creients i agnòstics i l’obsti- 
nada aportació volontària del poblé per a la continuació de l’empresa.

Vàrem estar de sort, l’obra va caure en mans d’un gran creador, el millor artista que hem tingut 
al nostre pais, i la Sagrada Familia és aixi la demostrado del miracle que sorgeix de les obres 
d’art véritables: el de transformar la matèria, sovint ben minsa, en font d’energia transcendent, 
ja que Gaudi, com diu lordi Bonet, «reivindica el valor personal de l ’obra artistica, que no sola
ment ha de tenir en compte la matèria (resoldre problèmes d ’estructura, forma, fundó i econo
mia), sino també ocuparse de l ’esperit».

La Sagrada Familia és, dones, en l’etapa realitzada pel seu segon constructor, el triomf de la 
imaginado i la creativitat.
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Ricalzi Calvo

Ja  s ó n  a n y s ,

Màriur. Vilatobà
«Pau Casals», oli s/tela.
Txalapa (Mèxic) gener, 1959
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A .  la Rambla han començat a caure les fulles de la tarder. Cauen, damunt l’asfalt i els panots, 
per recordar-nos que després d’aquest estiu tempestuos que ha segat conreus i vides, i d’aquesta 
daurada, clara, plàcida tarder, ve l’hivern gris, fred; mertal, segurament, per a melts avis. Pas 
de l’any; pas de la vida. Les vides es cempten per anys en el cas de les persenes, els pebles les 
cempten per centuries; els pebles més veils per mil dénis.

El nestre peble, peliticament al menys, és dels més jeves d’aquests pebles veils. En el mement 
que cauen a les mans dels nestres amies lecters aquests fulls de Quadern, Catalunya fa aprexima- 
dament un any que ha ultrapassat el seu primer miMenni: El MiMenari, vet-he aci, que més e 
menys acceptât per una part dels «6 miliens» i més e menys discutit —e fins i tet negat— per una 
altra, va passant per davant de la indiferèneia de la immensa majeria; val a dir, sense pena ni glòria.

A la tarder apareixen depressions, més o menys greus segons els casos, minva el dia —per 
la Mare de Déu d’Agost...— i al cel hi apareixen estels desconeguts, al menys per a mi. Es l’estaciô 
en la quai, anys enrera, m’abellia de recórrer llibreries de veli barcelonines —carrer dAribau, car
rer de la Llibreteria, de la Canuda, de la Palla, dels Tallers...— i trobar, més d’un cop, entre els 
fulls groguencs, fulles seques, encara, però, amb tota la seva dignitat vegetal, alguna de les quais 
havia empremtat la seva forma en el paper, com a bons parents que en realitat son. Fulls i fulles; 
anys i panys...

Perqué les coses siguin, cal que n’hi hagin d’altres abans. Causa/efecte. Amb les persones 
passa igual; pares i fills. En realitat, ja som al segon mil denari, car el primer acabem de deixar-lo 
enrera, i no passa absolutament res. Abans la gent tenia por dels canvis de segle, dels números 
rodons, i hom augurava desastres, desgràcies terribles, però, sobretot, el canvi del mildeni l’esper- 
verava; hi veia implicites grans, irreparables, definitives, calamitats: l’amenaça de l’Anticrist...

No passa res. Qui dies passa...

I la cosa més important és aquesta, l’empènyer els anys.

Aixô el nostre poblé ho sap fer molt bé. Catalunya, de sempre, ha célébrât les victòries, les 
derrotes —ai!, aquell onze de setembre... ai!, aquell u d’abril...— i fins i tot els dies que «no passa 
res», i els seus aniversaris pertinents, de la mateixa manera: No pas amb inauguracions d’estadis 
permeables, ni amb estrenes de «Cristóbalcolons» sonors, si no tot anant a treballar el dia següent. 
Anant a donar la classe, a obrir la botiga, a barrejar el ciment amb la sorra, a fer la cantonada, 
a dir la missa, a ensenyar el mostrar!, a dur la cárrega a bon port, a guarir els malalts, a escombrar 
la vorera, a tirar metres... I, això, a casa i allá on sigui: «Catalonia is an oppressed nation», que 
va dir Pau Casals a l’assemblea dels pobles de la Terra, i va fer-los aquesta observado sense deixar 
d’empunyar la seva eina, tot treballant.

Aqüestes dues coses ja fa un miMenni —jo cree que més temps— que fern I’una i que tenim 
conscièneia —o desig— de l’altra: Ja son anys...

Darrere de I’hivern, la primavera. Darrere la depressió, la reactivado. Dels pobles veils, som 
el més Jove i això cal celebrar-ho: Va, nois, anem a treballar!

27 de setembre del 1989
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M . C rusafont i S abater 
A nna M . B alaguer

M o n e d a  i s o b ir a n ia ; m é s  d ’u n  m il .l e n n i?

E n ca ra  no era Caurlnnya.

Resulta, però, difícil deixar d’evocar que 
quatre segles abans de Crist les ciutats gregues 
de l’Empordà, Roses i Empúries varen emetre 
les primeres monedes de la península. La nos
tra atenció es complau en la contemplaciô de 
les belles dracmes d’argent dins aquell art grec 
mai superat.

Al terrer català hi foren riques les amone- 
dacions ibériques, romanes, visigodes i àrabs, 
però la nostra linia de partença es situa en la 
intervenció dels reis francs a finals del segle 
Vili. Si ais darrers anys del rei Pipí (752-768) 
ja el Rosselló passava a integrar-se ais dominis 
francs, el 785 ho feia Girona i el 801 Barce
lona, ambdues ciutats en temps de Carlemany 
(768-814). No era própiament una conquesta 
sino un acord entre els naturals i els francs per 
canviar la sobirania andalusina per la carolin
gia. Això no vol dir que aquesta voluntat fos 
unànime ni que no trobés els sens entrebancs.

Amb la conquesta de Barcelona, el 801, els 
carolingis assoleixen la cota més extrema del 
seu domini estable. Els intents de guanyar altra 
terra i d’arribar a la ribera de l’Ebre no es 
podran materialitzar.

Una part de la terra catalana restarà inte
grada a l’organització franca i això determinará 
que, molt abans que els altres petits régnés cris- 
tians peninsulars, s’hi bati també moneda. 
Aquesta ja es fabricará en temps de Carlemany, 
ais tallers de Girona, Roses, Empúries i Bar
celona. Es tracta de diners d’argent, de feble

pes (1,2 o 1,3 grams) que porten a una de les 
cares el nom del rei franc (CARLUS REX FR) 
i a l’altra el nom del taller emissor. Aqüestes 
encunyacions monetáries es mantindran durant 
el régnât de Lluís el Pietós (814-840). Ara, 
però, minoraran de pes i s’anivellaran amb les 
monedes franques dels altres tallers. Si la 
moneda de Carlemany sembla una moneda de 
guerra, i d’aquí la seva feblesa de pes, la de 
Lluís el Pietós sembla expressar la plena inte- 
gració deis territoris catalans a l’ámbit caro
lingi. Aquesta situació durará, però, ben poc. 
Amb Caries el Calb (840-875) el pes i l’art deis 
diners decau sensiblement i només ens consta 
en actiu la seca de Barcelona. D’altra banda, 
la cessió al bisbe de Barcelona, Frodoí, del 
benefici de l’encunyació (1/3) que era reserva! 
usualment al comte, comportará aviat l’inici 
d’un procès d’usurpació. Es tracta d’un fet gene- 
ralitzat a tot l’àmbit de l’imperi franc, que 
comença la seva davallada i desintegració molt 
aviat.

És gairebé segur que la cessió del benefici 
monetari a Frodoí, l’any 878, marca un primer 
pas de diferenciació. Ens referim a la substitu- 
ció de la tipologia carolingia dels monogrames 
relais per un altre simbol, del tot originai. ¿Qué 
significa aquest simbol? La major part dels 
estudiosos mostra perplexitat. Algú pensa en 
un templet degenera!. Per la nostra part hem 
suposat que vulgui representar la tomba de 
Santa Eulàlia, descoberta per Frodoí; fet que 
tingué una gran ressonància en el seu temps.
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Les emissions reials-episcopals de Barce
lona, iniciades per Frodoi, porten, dones, 
encara el nom del rei franc (Carles, Lluís), però 
tenen ja una tipologia particular. És un amo- 
nedament tipicament de transido.

¿Quan hi ha emissions del tot autòctones?

La moneda és un signe molt ciar, un dels 
més clars, de sobirania. On hi ha moneda prò
pia hi ha una nació sobirana. Resulta dones, un 
bon indicador per a marcar l’inici de la nació 
catalana el dels amonedaments. Malauradament 
no tenim una data fixa i exacta, però és ben cert 
que aquest punt no ha estât pas tingut en compte 
quan s’ha llançat la iniciativa de commemorar 
el mil lenari català. I ha estât una llàstima, per
qué si bé manca la data fixa sí que tenim evi- 
dència que hi ha moneda absolutament 
autòctona molt abans del 988.

Però per analitzar el problema amb certa 
propietat cal fixar l’atenció en un fet cabdal: la 
Catalunya comtal que es disgrega d’un imperi 
franc no és pas un tot sinó un mosaic de com- 
tats; és a dir un territori amb unes delimitacions 
administratives (els comtats), cada una de les 
quais emprèn la pròpia via d’independitzaciô.

El que sembla vici incurable del centra
lisme ha fet que, altre cop, hem fixât la data 
per a la independència dels comtats catalans en 
base a uns fets que afecten només el comtat de 
Barcelona, o si es vol, el de Barcelona i també

els de Vie i Girona que pertanyen al mateix 
comte.

És ben sabut que ja en aquell lluniyà 827 
els comtats dels Pallars i la Ribagorça s’havien 
deseixit del domini franc. Els comtats més a 
l’Orient s’hi mantindran encara molt més temps 
i les fites que marquen el seu allunyament no 
les podem situar pas a les mateixes dates.

És segur, però, que el grup Barcelona- 
Girona-Vic ja feia moneda completament autòc
tona, quan menys des del 934, és a dir, mig 
segle abans de la fita que ha estât presa per a 
la commemoració.

És probable, en canvi, que en el 912 el grup 
comtal esmentat es trobés encara sota la tutela 
franca. Dos documents cabdals, tots dos refe
rents a la moneda, ens en donen proves con- 
cloents.

L’any 912 el comte Guifred Borrell lega al 
bisbe i església de Vie el terç del benefici de 
la moneda d’aquell comtat; moneda que tenia 
per donació reial. El bisbe de Vie haurà, però, 
de demanar confirmació de la donado al rei 
carolingi. Al marge de nombrosos problèmes 
d’interpretaciô que el document ofereix (vegeu 
discussió al volum Osona I de la Catalunya 
Romànica), el fet és que la cessió es fa a pre
cari i sota la tutela d’un poder superior: el del 
rei frane.

Monedes carolíngies. A l’esquerra reconstruc- 
ció de l’anvers de I’linic exemplar conegut del 
diner d’argent de Roses, del temps de Carle- 
many. A la dreta diner d’argent d’Empüries, de 
Lluís el Pietés.
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L’any 934 el comte Sunyer cedeix en vida 
la mateixa part del benefici de la moneda de 
Girona al bisbe i església d’aquella ciutat. 
Aquest document té un caire molt diferent de 
l’anterior. El comte barceloní disposa plena- 
ment de la moneda de Girona sense invocar 
antecedents ni condicionar la donado a cap 
confirmació franca. Manifesta el dret que té de 
fer moneda eli mateix a Girona; dret que exer- 
cirá sens perjudici de la donado. I, finalment, 
una afirmado ben significativa: si el comte 
decidís més endavant d’alienar la moneda giro- 
nina hauria d’indemnitzar el bisbe en una quan- 
titat que és determinada. El comte actúa, dones, 
plenament com un sobirá: cedeix el ter? del 
benefici de la moneda de Girona i la seva admi
nistrado; és a dir, dona al bisbe justament allò 
que els reis donaven ais comtes-administradors. 
No sois s’afirma en possessió de la moneda sino 
fins i tot amb dret a vendre o alienar aquella 
moneda per única i pròpia decisió.

Si atenem, dones, a la moneda, els com- 
tats de Barcelona-Vic-Girona van deixar de 
dependre, de fet, deis francs entre el 912 i el 
934. Cert és que les alternatives de perill anda
lusi i les freqüents usurpacions a la Cort franca 
produiran osciMacions en l’actitud deis com
tes catalans, les «onades de legitimisme» que 
ha assenyalat Abadal. Podem creure, però, que 
davant el fet contundent i dificilment reversi
ble de l’ùs pie i total de la moneda, aqüestes 
onades no podien tenir gaire més valor que una 
maniobra diplomàtica.

Amb tot això no pretenem pas de discutir 
l’oportunitat de la celebrado o no del mil lenari 
català, sino d’assenyalar, una vegada més, la 
necessitai d’atendre totes les dades històriques 
del problema, i entre elles la monetària, que 
sol tenir molta transcendència.

I no volem entrar en critica, no solament 
perqué pensem que tota ocasió és bona per a

/* k 1̂-*
'y  wììb

Monedes episcopals i comtals. A dalt, diner 
episcopal de Vic, del bisbe Berenguer Guillem 
(1099-1101), unie exemplar conegut. A baix, di
ner comtal d’Empüries, probablement de Ponç 
Hug IV (1277-1313).
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aprofundir en el coneixement de les nostres 
arrels sino, sobretot, perqué cal no ser tan 
monofàsicament centralistes i observar la tota- 
litat del mosaic català.

Aquesta contemplació ens farà veure que 
si Pallars i la Ribagorça s’allunyaven del poder 
carolingi el 827 i el grup Barcelona-Vic-Girona 
ho feia entre el 912 i el 934, d’altres comtats 
semblen prendre iniciatives de decidida inde- 
pendéncia molt més tard. Així, Besalú sembla 
iniciar moneda propia vers el 966, però Empu
ñes i Rosselló és molt probable que no en facin 
fins a finals del s. X o principis del s. xi. El 
mateix sembla succeir a Cerdanya, mentre que 
el comtat d’Urgell comença encara més tard i 
el de Pallars no va emetre moneda, deixant a 
part una emissió esporádica en el llunyaníssim

segle XV, aixó malgrat el seu matiner 
allunyament.

Sembla ciar, dones, que resulta impossi
ble fixar una data per a la independéncia deis 
comtats catalans. Pins i tot resulta molt difícil 
establir una franja ámplia de temps. Al llarg 
del segle X s’ha de produir l’emancipació de 
la major part dels comtats, i el testimoni mone
tari apareix ja ben formulât a mitjan d’aquell 
segle, en un conjunt considerable d’ells.

Nosaltres proposariem, dones, que la pro- 
pera vegada que s’hagi de prendre una data arbi
trària per a commemorar la nostra indepen
déncia nacional caldria recular alguns anys. 
Gairebé mig segle. Aixô ens permetrà d’acos- 
tar el 1100 aniversari.

Monedes de Barcelona. A dalt, diner de billó 
de Ramon Berenguer I, descobert fa pocs anys. 
A baix, diner de Berenguer Ramon I, apare- 
gut per primera vegada a la recent troballa 
d’Orrius. A baix i a la dreta, anvers del diner 
de doblenc de Jaume I el Conqueridor, la pri
mera moneda catalana que porta l’heráldica deis 
pals o barres.
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L lui's C asals I G arcia

M il  a n y s  d e  d r e t  català

Comenraila 
bi De iBargmllee 

fuper vfanciô 
barcbul

«Lleis de la terra les anomenaven els catalans perqué ho 
son, com son de la terra les muntanyes i els rius 

i les costes; producte i imatge de la substància, 
nascudes de les mateixes entranyes de la societat, 

no del cervell d ’un pn'ncep o d ’una cambra legislativa».
(Josep Torras i Bages - La Tradició Catalana).
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D r e t  català, dret dels catalans; dret nostre múltiple i divers com divers és el país, on en pocs 
quilòmetres es passa de zones que semblen alpines, a zones —corn el Delta de l’Ebre— que bé 
podrien semblar el delta del Mekong; on hi ha nevades cimes del Pirineu i la dolcesa del mar Medi- 
terrani; on hi ha I’avet i les flors del Maresme; on hi ha prats i vinyes i terres de cultius de tota 
mena. Això propicia una manera de ser i una manera de viure ben diversa; això origina unes neces- 
sitats diferents; això requereix un dret mùltiple i variât; això representa recollir els usos i costums 
de cadascu; això, en definitiva, ha fet que el dret català sigui no sols diferent, sino d’una concepció 
gairebé oposada al dret castella que se’ns ha volgut imposar. Mentre el dret castellà ha estât sempre 
produit pel poder i imposât al poblé, el dret català ha estât la creació del poblé. A Castella, sobre- 
tot després de Villalar, el Rei consultava les Corts, però era eli qui decidia. Hi ha una disposició 
de r«Ordenamiento del Alcalá» en virtut de la qual pertany en exclusivitat al moncarca no sols 
dictar i promulgar la Ilei, sino àdhuc interpretar-la, esmenar-la i aclarir-la. En canvi, Eiximenis 
explica una anècdota: «Lo Rei Pere d ’Aragó, digué a un servidor seu que Ila va Ilei on voi el Rei, 
e respòs un savi hom al Rei qui era present, e dix: —Hoc, mas no deu èsser Rei qui no té la Ilei 
e no serve aquella». I encara per demostrar la diferència en la concepció del poder reial, quan 
un dia l’esposa castellana del Rei Alfons va dir-li que el seu pare no tolerarla una suposada insolèn- 
cia d’un home, el Rei li contestà: «Estimada Reina i cara esposa: Lo nostre poblé és frane e no 
és aixi subjugat com ho és lo poblé de Castella; car ells tenen a Nós com a Senyor e Nós a ells 
com a bons vassalls e companyons».

La característica principal del nostre dret és que és un dret consuetudinari; sempre ha recollit 
i s’ha nodrit dels costums de la terra, i aixi si ja el nostre dret incipient al segle vili era la lex 
Gothia, ja s’originaven conflictes en tot allò que contradeia els costums del país, en part romana, 
en part germànica amb influèneies sarraina, franca i canònica. No deixa de ser sorprenent, però, 
que el més important recull del nostre dret, que precisament es titula «Usatges de Barcelona», sigui 
en gran manera recull de dret god i no romà, malgrat que el dret romà havia arribat a un estadi 
molt superior com a organitzador d’institucions. Els «Usatges de Barcelona», son una compilació 
d’usos i costums recollits en un période comprès entre 1064 i 1150, si bé més tard s’hi afegiren 
préceptes d’Alfons I, Pere el Catòlic i Jaume I. Aquest text és conegut corn el primer Codi feudal 
europeu, i constitueix l’element primordial i bàsic del dret dels catalans. L’usatge «Unaqueque gens» 
diu: «cascuna gent a si mateix propia ley per sa costuma car longa costuma per ley és haüda».

Dret consuetudinari i dret de llibertat; sorprèn el sentit de llibertat de les nostres lleis i de 
les Constitucions de Catalunya, sobretot elaborades en una època en què el que interessava era 
la seguretat i no la llibertat. Dret de costums, de tal manera que s’ha pogut dir que «tractes fan 
lleis, tractes rompen lleis», cosa inimaginable en dret castellà, on el costum contra Ilei mai no 
ha estât admès. I dret de llibertat. Corn que no fem un estudi de dret, sino només una commemora- 
ció, podriem aturar-nos en un signe de llibertat, que per cert ha estât molt discutiti la llibertat 
de testar. En dret castellà el Pare només pot disposar lliurement d’una tercera part dels sens béns, 
car la legítima és de dos terços. A Catalunya la legítima és d’una quarta part i, per tant, el testador 
pot disposar lliurement de tres quartes parts dels seus béns. Aquesta llibertat ha permès el manteni- 
ment de patrimonis familiars que altrament haurien quedat esmicolats; car el nostre dret té corn 
a subjecte no l’individu —forma característica dels drets individualistes— sino la familia, anticipant-se 
en això en molts cents anys al dret modem que tendeix a considerar la unitat familiar corn a sub
jecte del dret.
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Llibertat en la creado del dret, perqué el seu poder legislatiu es fonamenta en el pacte i mai 
no s’admet aquell criteri que «el que plau al Princep té força de Ilei». Llibertat perqué el Rei és 
el primer obligat a complir-la, i diu una Constitució «Poe valdría fer leys e constitucions, si no 
eren per Nos e nostres officiais observades».

Cal insistir que malgrat la força del dret romà —individualista— que s’ha mantingut en la majoria 
deis drets civils europeus, reforçat encara per l’individualisme del Codi de Napoleó, tan copiât 
també —el nostre dret— té un profund sentit social i, repeteixo, es preocupa de l’entitat familiar, 
de mantenir el patrimoni, que no pas de l’individu. I cal fixar-se com el dret més modern va apli- 
cant el principi català de l’heretament, que no és una cosa antiga, ans més moderna. Fins i tot 
a Espanya, quan s’inverteixen milers de milions en el Pian Badajoz, es disposa que en cas de mort 
del propietari, la finca que li ha estât adjudicada, no passi a repartir-se entre tots els filis —cosa 
que menaria a l’esmicolament del patrimoni— sino «al fili més idoni». És l’esperit del dret català.

I encara es defensa el patrimoni familiar, amb la institució de fideicomís, preveient el cas que 
l’hereu mori sense filis, preocupado, dones, pel patrimoni familiar previsió encara per la millora 
del país amb la institució de l’emfiteusi que va permetre l’accés a la terra a qui no en tenia i trans
formar els erms en terra de cultiu. Un exemple n’és el contracte de «rabassa morta» pel qual es 
cedia la terra al pagés perqué hi plantés vinya i la tingués durant la vida deis ceps —uns cinquanta 
anys— mitjançant el pagament d’una part deis fruits. Cal subratllar com a fet curiós que recent- 
ment el líder soviétic Gorbatxov per intentar resoldre la tràgica situació de l’agricultura soviética 
hagi proposât als pagesos l’arrendament per 50 anys! de la terra que cultivin, iniciativa que per 
altra banda sembla que no ha tingut éxit perqué el régim stalinià va destruir el camperol i va voler
lo transformar en proletari, amb el catastròfic résultat que s’ha vist.

En resum: mil anys de dret, que mentre hi ha hagut possibilitats creadores, ha estât exemple 
de prudéneia i d’eficàcia, de llibertat i de modernisme. Mil anys de dret consuetudinari, respectant 
els costums de cada contrada, la manera de ser deis homes, no perdent-se en programes i teories 
Ilibresques, sino en el sentit pràctic i en la llibertat del pacte. Manera de ser que s’ha mantingut 
a través deis segles i de les prohibicions i de les imposicions. «Tractes rompen liéis». Tractem el 
que sigui bo, el que sigui útil, el que sigui necessari; no l’aplicació de teories d’erudits que sovint 
no toquen de peus a terra.
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M anuel F orasté

E l  m il .l e n a r i d e  Ca ta l u n y a

E n tre  el dia de Sant Jordi de l’any passât i el 
dia de Sant Jordi d’enguany se celebren a tot 
Catalunya les festes del miMenari.

Es commemora el gest d’independència 
política del comte de Barcelona Borrell II en 
deslligar-se de l’obediéncia que Catalunya devia 
al rei franc Hug Capet. Era I’any 988.

El futur Duc de la Hispània Citerior osta
va amb bones relacions amb els reis Francs i 
amb el Califat de Córdoba i gràcies a aquesta 
circumstància Catalunya progressava en les arts 
i en les ciències. Els canvis, però, en la dinas
tia dels reis francs, feia que cada vegada s’anes- 
sin distanciant més les relacions entre els dos 
països, i aprofitant aquesta situado els àrabs va
ren declarar la guerra a Catalunya i van envair 
el nostre territori. El comte va demanar ajuda 
al monarca francés i en ser-li denegada es va 
declarar independent. Des de llavors, en cap 
dels documents hi ha referència al seu vassa- 
llatge i per tant comencem a viure en un pais 
propi i autòcton.

Fins aquí tot és molt normal, però hi han 
algunos opinions segons les quais el miMenari 
de Catalunya podria haver-se célébrât uns 
quants anys abans. Com per exemple:

Bera (801-820), comte de Barcelona, de 
Girona i de Besalú: Fou I’alliberador de Bar
celona i proclamât primer comte. Encara que 
dependent de Carlemany, va intentar d’inde- 
penditzar-se, cosa que li costà un judici i el des- 
terrament a perpetuïtat. Era l’any 820.

Guifré I, el Pelôs (874-898): Fundador de 
la dinastia nacional catalana i reconstructor de 
la nostra terra, tal com diu la llegenda de la seva 
tomba de Bipoli. Comte de Barcelona, de Cer- 
danya, Urgell, Confient, Besalú, Girona, Osona 
i Manresa. El rei franc Carles li va conferir els 
fiscos i els feus i fou el primer comte amb drets 
de successió. El fet de deixar hereus els seus 
filis, ja ens dona una referència dels seus drets 
de propietat. Deixant de banda que durant el 
seu régnât es va fer el descobriment de la san
ta imatge de la Mare de Déu de Montserrat a 
la santa muntanya i confirmant allò que ens diu 
Verdaguer en el seu Virola!: «Amb vostre nom 
comença nostra historia».

Sunyer I (911-947) comte de Barcelona, 
Girona i Osona. Prescindint completament de 
tota intervenció reial féu donació d’un terç de 
tota la moneda que es batia a Girona per les 
despeses de la construcció de la seva catedral. 
El fet d’atorgar dret de moneda a l’any 934 
també hauria estât una bona efemérides.

En fi, aqüestes haurien pogut èsser altres 
de les dades per haver célébrât les festes del 
miMenari uns quants anys abans que el de Cas
tella commémorât I’any 1944.

El motiu d’aquest article és el fet que s’ha 
encunyat una placa de plata amb les aMegories 
própies de la nostra terra en commemoració de 
les festes del MiMenari, i us la volia donar a 
conèixer.
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L’escultor d’aquesta medalla és en Manuel 
Oneto i en ella hi han representáis els nostres 
símbols més principals en el camp espiritual 
i cultural de Catalunya.

Aquesta és la seva descripció:

Escut de Catalunya, format per quatre bar
res de gules sobre camper d’or, que fou adop
ta! per primera vegada per Ramon Berenguer 
IV.

Capitell del claustre de la seu gironina en 
representado del románic catalá del segle Xll, 
en el qual figuren els picapedrers constructors 
de les grans catedrals.

Oliba (971-1046), abat dels monestirs de 
Ripoll i de Sant Miquel de Cuixà i fundador 
dels monestirs de Montserrat i de Sant Miquel 
de Fluvià. Fou un gran impulsor de la cultura 
catalana.

FIs escuts actuals de les quatre provincies 
catalanes. Barcelona, Tarragona, Lleida i 
Girona.

Crist en Majestät, típica representació cata
lana de la crucificció, que bé podria tractar-se 
de la Majestät de Caldes.

La porta d’entrada al recinte emmurallat 
del monestir de Poblet amb les dues torres de 
defensa. Sepulcre deis reis del nostre llinatge.

L’Asclepi, escultura grega trobada a Fmpú- 
ries, que es perd en els temps de la primitiva 
cultura.

Una sirena, un dofí i una ñau amb vela lia- 
tina, símbols de la nostra vocació marinera.

Fis pins pinyoners, propis de les terres de 
la mediterránia i que tant proliferen en les mun- 
tanyes sorrenques de vora la mar.

Una torre suport de les línies eléctriques 
d’alta tensió, que fa referència a l’energia que 
genera el nostre país, signe de progrès.

Terra de bon vi, que també està represen
ta! amb el popular porrò de vidre.

FI tempie de la Sagrada Familia, somni de 
pedra d’un poeta de l’arquitectura, i admiració 
de tothom que visita Barcelona.

La sardana, el ball tipie del país català amb 
la seva peculiaritat musical i la seva curiosità! 
coreogràfica.

Els Mossos d’Esquadra, eos fundat a Bar
celona l’any 1719, d’una gran eficácia i tipisme.

I per fi, i com que no hi podia faltar, la 
santa muntanya de Montserrat coronada per una 
serra, i al costat el bust de la nostra Verge romà
nica, patrona de Catalunya.

I, per acabar, la llegenda que explica el 
motiu de la medalla. CATALUNYA MIL-LE- 
NARI 1988. Record d’una de les fites més 
importants de la nostra existència com a nació.
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Ramon V all i R ímelas

CONSIDERACIONS SOBRE LA FORMACIÓ
DE CATALUNYA

Guerra entre àrabs i catalans. (Biblia de Roda)

L a  celebració del miMenari de Catalunya ha 
donat Hoc a un gran rebombori entre els histo- 
riadors. El fet d’assenyalar una data fixa pel 
«naixement politic de Catalunya» (denominació 
textual que figura en el Decret núm. 397/87 
de la Generalität de Catalunya, de 22 de desem- 
bre de 1987, en el quai s’aprovava la celebra
ció), és molt gruixut i reaiment ningù no s’ho 
pot creure.

Hi han esdeveniments que, efectivament, 
ocorren en un moment concret i exacte: el des- 
cobriment dAmérica, el començament de les 
hostilitats en una guerra, el naixement o la mort

d’un personatge, un aiguat, etc. D’altres, però, 
son el fruit d’una sèrie de fets que es desenvo- 
lupen progressivament durant un période de 
temps més o menys llarg. Un d’ells és, sens 
dubte, el naixement politic d’un pais, del nos
tre, o de qualsevol altre. A més a més, es dona 
el cas, en el nostre miMenari, que Catalunya 
no fou coneguda amb aquest nom fins a les dar- 
reries del segle Xlè, cent anys després de la data 
que hem près corn a referència exacta del nos
tre naixement politic. Mal podem celebrar el 
miMenari d’una nació que encara no existia 
com a tal.
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Per altra banda convé tenir molta cura en 
l’equiparaciô de les defmicions que avui atri- 
buïm a les paraules amb el sentit que tenien en 
l’època en què s’esdevingué el fet que comme- 
morem. En el nostre cas, hauriem de conèixer 
i veure fins quin punt coincideixen el sentit que 
té avui per nosaltres el mot Catalunya i la idea 
que dévia tenir la gent de l’any mil d’aquella 
comunitat de comtats que aleshores existia en 
aquest pais, lligats entre si per uns certs vin
eles familiars, i en els quais s’hi parlava, o s’hi 
començava a parlar, una nova llengua derivada 
del llatí que, amb el temps, anà diversificant- 
se de les altres llengües germanes, anomena- 
des romàniques. Un altre aspeóte a considerar 
seria el concepto que la gent d’aleshores podia 
tenir d'independència política. I així et 
ceteris...

Amb tot, no volem pas minimitzar l’esforç 
que han comportât tots els actes del Mil denari, 
tendents a fer-nos recapacitar sobre el fet dife
rencial de la nostra existència com a pais i corn 
a nació; la independència de la quai, si bé no 
podem situar-la exactament en un moment con
cret i déterminât, si que, evidentment, s’estava 
gestant ara fa un miler d’anys. I que una efe
mérides important d’aquesta gestació fou la 
decisió que, l’any 988, prengué el comte de Bar
celona Borrell II, de fer el sord a les condicions 
que li proposava el rei franc per donar-li el seu 
ajut: Si vols conservar la fidelitat tantes vega- 
des oferta a nos o als nostres antecessors... vina 
a nosaltres... per confirmar la fidelitat pro
mesa... Si prefereixes fer-ho i obeir-nos més 
aviat a nos que als ismaélites, envia ’ns llegats 
que ens assegurin la teva fidelitat...

Fixem-nos que, de fet, el rei Hug no exi- 
gia al comte de Barcelona la seva obediència, 
ni la reclamava. Tan sols condicionava el seu 
ajut (ben problemàtic, per cert) a la prestado 
d’aquesta obediència. Si analitzem bé aquest fet 
hi hem de veure un reconeixement implicit per 
part del rei franc d’una certa independència ja

existent; i en la seva proposta al comte no hi 
ha altra amenaça, en el cas d’insubmissiô, que 
la de no prestar-li l’ajut demanat, sense que hi 
figuri cap avis de càstig, si aixô no es donés.

I és que una certa independència dels nos
tres comtes envers els monarques francs s’havia 
iniciat ja, pràcticament, un segle enrera, a 
l’època de Guifré el Pelos, mort el 897. Grifé 
fou el darrer comte ,nomenat pels reis francs, 
i el primer en llegar als sens fills els comtats 
que regia, (Barcelona-Girona-Osona, 
Cerdanya-Besalu-Ripollès i Urgell). Ajudà evi
dentment aquest procès de deseiximent progres- 
siu de la soberanía franca iniciat per Guifré, 
la decadència del poder carolingi i les crisis fre- 
qüents a qué el regne franc estava sotmés: pre- 
cisament, coincidint amb el govern de Guifré, 
tingué lloc l’any 888 l’entronització, per part 
dels nobles francs, d’un d’ells. Odo, prescin- 
dint dels drets hereditaris de la nissaga caro
lingia. Des de Catalunya estant Odó fou 
considérât com un intrus, i els governants 
d’aqui, en certa manera, es consideraren lliu- 
res de l’obligaciô de prestar-li obediència.

Havent succeit a Odó Caries el Ximple, i 
restaurada aixi la dinastia carolingia, el fill de 
Guifré el Pelós, Guillem Borrell, que havia 
heretat del seu pare el comtat durant el regnat 
del rei intnis, anà deseguida a visitar Carles per 
tal d’oferir-li el seu vassallatge i també, proba
blement, per demanar-li ajuda després de les 
escomeses sarraines en què el seu pare havia 
trobat la mort. Sembla ser que el rei concretà 
l’ajut demanat, no en la tramesa d’un exèrcit 
(fet que en certa manera no calia, ja que aquesta 
missió era precisament la que tenien encoma- 
nada els comtes de la Marca); exèrcit que, per 
altra banda, li era precis per mantenir-se ferm 
en el tron, sinó en l’augment del seu suport eco- 
nòmic, concedint al comte terres fiscals (en el 
llenguatge actual en diriem de l’Estat) i el dret 
de batre moneda a Vie. Fet, aquest, que repre
sentava per al comte obtenir una prerrogativa
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que fins aleshores havia correspost al rei.

Caries el Ximple no pogué mantenir-se 
gaire temps en el poder i en fou desposseït per 
un nou intrús, Radulf. A les nostres terres 
Radulf fou pràcticament ignorât: els documents 
continuaren datant-se, mentre Caries visqué (tôt 
i que estava empresonat), pel seu régnât; des
prés, segons l’any de la seva mort. Els comtes 
de la Marca prescindiren, dones, del rei intrús 
i, no reconeguent la seva autoritat, actuaren en 
conseqüència i assumiren moites de les atribu- 
cions reials. De manera que fins que, mort 
Radulf, el fill de Caries el Ximple, Lluis 
d’Ultramar (dit aixi perqué fins aleshores havia 
visent a Anglaterra) recuperé el tron, no es tor
naren a datar els documents d’acord amb el seu 
régnât. I aleshores s’acudi altre cop al rei en 
busca de préceptes. De totes maneres cada 
vegada l’ajut militar demanat era més difícil de 
ser assumit pel rei que el substituía amb ajuts 
economics, consistents básicament en la ces- 
sió ais comtes de diversos drets de regalia que 
li corresponien, de manera que els comtes cada 
vegada tenien més poder; i aquest poder, de fet, 
anava així mateix acostant-se més i més al poder 
reial.

La substitució de l’ajut militar per unes 
majors prestacions economiques implicava, de 
fet, admetre per part dels comtes de la Marca 
una Ilibertat de moviments per acomplir, com 
ells creguessin millor, la missió de fer de cui
rassa a l’imperi franc enfront dels sarrains. 
Durant tôt el segle xè es succeiren actuacions 
en aquest sentit, que comportaven, cada vegada 
més, una autonomia dels comtes, per no dir- 
ne independència, envers els reis francs. Bási
cament aqüestes actuacions abastaven dues 
branques: la diplomática i la militar. Els atacs 
als sarrains s’anaren alternant amb els tractats 
de pau. Aixi veiem corn el comte Sunyer l’any 
936 ajuda al governador musulmà de Saragossa 
en la seva rebelió contra el califa Abd-al- 
Rahman, sofrint-hi una greu derrota. Amb 
aquest motiu envia unes ambaixades a Cordova

Edifici del segle X: Santa Maria del Marquer

(potser son les primeres que hi envien els nos
tres comtes) per gestionar un tractat de pau que, 
en nom del comte, va signar, un pareil d’anys 
més tard, el bisbe de Girona, Gotmar.

Sembla que una mica més endavant, pels 
volts de l’any 942, els comtes catalans ataca
ren de nou als sarrains, arribant a possessionar- 
se —encara que d’una manera efímera— de la 
ciutat de Tarragona. També, alternativament, 
s’anaren rénovant els tractats de pau i les 
ambaixades a Cordova. En pujar al tron al- 
Hakem II, l’any 961, el comte de Barcelona, 
considerant-lo de carácter feble, l’atacà; la reac- 
ció del califa fou contundent: reatacà immedia- 
tament i obligé, l’any 971, al comte Borrell a 
signar un tractat de pau en què aquest es com- 
prometia a no intervenir en cap Iluita en con
tra del califa i a derruir les fortaleses de la 
frontera. Amb aixô quedava franc el pas a les 
incursions d’al-Mansur de la década següent.
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jírtno

Document de I’any 999 datat segns l ’«any III regnant Robert rei, fill 
d ’Hug que fou due i despres rei»

que culminaren amb Tassait de Barcelona de 
Tany 985.

Un altre fet que ens demostra Testât d’ànim 
existent a favor d’un distanciament del mon 
franc és el viatge que Tany 970 feren a Roma 
el comte Borrell i el bisbe de Vic, Ató, per tal 
d’obtenir del papa la reerecció de Tarquebisbat 
de Tarragona —ubicant-lo momentàniament a 
Vic— per tal que la nostra església pogués 
independitzar-se de Narbona, récupérant 
Tantiga provincia tarraconense. Tot i que el papa 
concedí la petició, el nou arquebisbat no s’ins- 
taurá perqué Ató, quan tornava de Roma amb 
les butlles papals desitjades, fou assassinat.

Quan morí al-Hakem II Tany 976, al- 
Mansur es féu amb el poder musulmá i atacá 
sistemáticament tots els reialmes cristians. El 
primer atac que féu a Catalunya fou Tany 978, 
quan arribá al Penedés. Hi tornà Tany 984. I 
Tany següent culminá les seves escomeses amb 
la presa i barreig de Barcelona; la ciutat fou 
incendiada i saquejada, i bona part dels seus 
habitants que sobrevisqueren a Tatac foren 
enduts presoners a Córdova.

El comte Borrell, immediatament després 
de la desfeta, acudí al rei franc Lotari en 
demanda d’ajuda. El rei, de moment, concedí 
a Borrell els béns fiscals del comtat de Barce
lona (continuant així amb la política d’anar 
cedint prorrogativos régies ais comtes catalans) 
i sembla que prometé, també, ajut militar. El 
març del 986 mor Lotari i el succeeix el seu 
fill Lluís que, així mateix, mor al maig del 987. 
El comte Borrell havia consultât, entretant, a 
través de Tabat d’Aurillac, el monjo Gerbet 
(educat a Ripoll i que més endavant seria papa 
amb el nom de Silvestre II) donat que estava 
molt ben relacionat a la cort del rei Lluís, sobre

la possibilitat de robre Tajut militar demanat; 
la contesta de Gerbert no fou gaire esperança- 
dora. Amb la mort de Lluís es produeix la defi
nitiva desaparició de la dinastia carolingia; 
s’entronitza el duc de França, Hug Capet, i amb 
ell s’inicia la nova dinastia que regnarà a França 
a partir d’aleshores. Immediatament tornen a 
reaparéixer a les nostres terres els dubtes sobre 
legitimitat del rei, com deixen traslluir alguns 
documents de Tépoca, en la datació dels quais 
trobem frases com aqüestes; «any. .. del regnai 
del rei Hug a França, regnant, però, Crist entre 
nosaltres», «any... del rei Hug, que primer fou 
duc, i després rei», «regnant Crist i espérant 
rei». El nou rei, sembla que tingui fretura de 
saber quina era Tactitud del comte de Barce
lona Borrell; aprofitant-se de la petició que 
aquest havia fet al seu antecessor Lotari, i acon- 
sellat pel monjo Gerbert, que continuava amb 
el seu valiment a la cort, reemprén Hug el tema 
i es dirigeix a Borrell requerint-lo, corn a con- 
dició prèvia a la seva ajuda, perqué es defineixi 
quant a la seva lleialtat i li renovi la fidelitat. 
Aixô s’esdevenia a principis de Tany 988, pràc- 
ticament tres anys després de la presa de Bar
celona per al-Mansur.

No coneixem la resposta del comte Bor
rell. Si que sabem, però, la seva actuació pos
terior. El comte —i els seus successors— 
actuaren a partir d’aquest moment sense altra 
relació amb els reis francs que la de cortesia 
que representava el continuar datant els docu
ments de la cancillería d’acord amb els anys del 
seu régnât; però, en canvi, a partir de llavors, 
no es promulga cap més precepte franc refe
rent a Catalunya, ni consta que ningù del país 
vagi a la cort a recaptar-ne. Prescindint total- 
ment dels Capets, els comtes catalans actúen
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cada cop més units en les seves Iluites contra 
els sarraïns, i va prenent increment la prepon- 
derància del comte de Barcelona, el quai s’atri- 
bueix, amb molta freqüència, els titols de duc 
i marqués. Tôt aixô culminará, pràcticament a 
finals del segle Xlè, amb el govern del comte 
Ramon Berenguer I, el quai, ajudat per la seva 
muller Almodis, s’aprofita del desmembrament 
del califat i imposa pàries als reietons musul
mans veins. I en tôt actúa ja, pràcticament, corn 
un sobirà: estableix la seva primada, mitjan- 
çant els vineles feudals que va imposant sobre 
els altres comtes i magnats, i inicia, amb la 
compilado dels Usatges, l’establiment d’un nou 
ordre juridic, créant aixi un Estât que, ben

aviat, es coneixerà amb el nom de Catalunya.
Veiem, dones, que la independèneia dels 

nostres comtes respecte als reis francs s’anà 
assolint a través d’unes situacions de fet i que 
mai es plantejà en l’aspecte del dret, i que 
l’actuado de Borrell II l’any 988 fou un esde- 
veniment important dintre d’aquest procès, però 
no n’és l’ûnic. Els comtes de Barcelona —tot 
i haver esdevingut els sobirans absoluts d’aques- 
tes terres— mai prenen el titol de reis. I, fidels 
observadors de les formules, continúen datant 
els documents segons els reis de Franga. No 
fou fins el tractat de Corbeil de l’any 1258 quan, 
per part dels reis francs, quedà reconeguda, de 
dret, la independèneia de Catalunya.

. ' i i v  c c ' í u í í . í i V  vi’n ' i t . t n í '  ,î,
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Homenatge feudal (Liber Feudorum Ceritanice)
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A^quell vespre, a la nevera només hi havia mig enciam del dia abans i un pareil d’ous. Però vaig 
pensar que més valia això que res i em disposava a preparar-me un honrat repàs d’ous ferrais, pa 
sec i amanida quan van trucar a la porta. «Mentre no sigui algiî que pretengui convidar-se a sopar!», 
vaig dir-me jo mentre anava a obrir. No era ningú amb ganes de quedar-se a sopar, era el veí del 
replà. Escabellat, els ulls sortint-li de les conques, i amb una mena de sanglot histèric embarbussant-li 
les paraules:

—Pestxicotinglaiai! Potxi-potxi fi-fidiuantres armariolestia! —em va deixar anar, si fa no fa.

—I ara!

—Corrents! —va concloure eli, determinadissim.

I com que no feia gens el posât de qui va a casa deis altres amb intendo de quedar-s’hi a sopar, 
no el vaig pas fer passar, sino que el vaig seguir cap al seu pis. Sobretot perqué em va engrapar 
fermament pel candì i em va arrossegar cap a ca seva.

I que no es va aturar al rebedor o a la saleta, posem per cas, sino que em va fer anar fins 
a la mateixa alcova de matrimoni. I alla, als peus del Hit, davant l’armari, em va deslliurar del 
grillo que em castigava el candì.

—La meva dona em matará! —va declarar ara, d’una manera moli més intei-ligible.

La idea no em semblava pas tan forassenyada, si aquella Ilei d’atacs li sovintejaven, però em 
vaig estimar més no opinar, per un si de cas, i vaig continuar amb la meva cara d’enze, mentre 
em fregava el candì adolorit.

—En aquest cas, vai més que m’aviseu quan us hagi fet la feina —vaig intentar fer broma jo—. 
Als detectius ens solen venir a buscar quan l’esguerro ja està fet, i no pas abans de fer-lo...

L’home, però, eslava tan trasbalsat que no em va ni sentir. S’havia assegut pesadament damunt 
el Hit i m’assenyalava amb una mena d’estrany desfici nervios, l’armari.

—El nen! El nen ha desaparegut!

La veritat és que no excd-ldxo pas per la rapidesa amb què capto missatges xifrats, per això 
vaig trigar uns segons en fer-me capaç del que l’home volia dir-me.

—Voleu dir que ha desaparegut aquí dintre? —vaig insinuar jo.

L’home va fer que sí amb el cap, tot deglutint soroHosament.

—Dones obrim la porta de l’armari... —vaig suggerir tot prement el pomet de la porta.

—No! —va saltar eli com si se li haguessin disparat les molles del matalàs.

—No! —vaig concedir prudemment jo, enretirant la mà de la porta perqué no hi hagués dubtes.

—No sabeu pas el que hi ha, aquí dintre!

No, no ho sabia. Ni tenia cap ganes de saber-ho, la veritat. Però es que el veí eslava d’allò 
més disposât a explicar-m’ho. L’home, vist que jo havia renunciat a obrir l’armari, s’havia tornai 
a deixar anar damunt el Hit.

—Eeia temps que la dona deia que ens calia un altre armari, i avui, en tornar de la feina, he 
vist aquest al drapaire de la cantonada. Com que la Joana, la dona, se n’havia anat avui a visitar 
la seva germana i sempre que va a veure la seva germana torna moli tard, he pensât donar-H una 
sorpresa. El moble sembla sòlid i de bona qualitat, i com que el preu m’ha semblât una véritable 
ganga, he tancat el traete aviat, no fos que el drapaire es repensés i m’apugés el preu mentre em 
decidla. El noi m’ha ajudat a pujar-lo per l’ascensor i a entrar-lo fins aquí...
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Em sembla magnifie que els marits complaents comprin armaris de segona mà a les seves dones, 
però en aquell moment em resultava molt més suggestiva una mitja amanida d’enciam i uns ous 
ferrats. Per aixô em vaig mirar les ungles de la mà dreta, mentre em ficava l’esquerra a la butxaca 
i feia sonar les claus del meu pis.

—Ehem! D’aixonsis del dallonses, jo...

—Esperen! —va tornar a saltar amb una inusitada violència el veí; vaig deixar de fer sonar 
les claus de patac.

—No sabeu el que hi ha dins aquest armari!

Ja hi tornàvem a ser! Dones hi devia haver prestatges, barres per a penjar-hi penjadors, calaixos, 
coses d’aquestes...

—Us deveu pensar que hi ha prestatges, barres per a penjar-hi penjadors, calaixos i coses d’aques
tes, oi? Dones no!

—No! —vaig reblar jo solidàriament i per seguir-li la veta.

—No hi ha res d’això! Mireu el que us die: quan el noi i jo hem tingut ben coMocat l’armari, 
eli se n’ha anat a buscar alguna cosa per beure a la nevera i jo he obert aquest trasto per veure 
com era per dins. I ha semblât talment com si bagués obert la porta d’un passadis d’un pareli de 
metres de profunditat, al final del qual s’hi vela una altra porta!

I l’home va callar, tot mirant-me fixament. Em va semblar que esperava alguna mena de reac- 
ció per part meva, i com que no sabia massa com manegar-m’ho vaig deixar anar un «Fixa’t tu!» 
de compromis que em va salvar la situado.

—Si, el que sentiu! Darrera aquesta porta no hi ha calaixos o penjadors, sino un passadis d’un 
pareli de metres de fondària. L’armari fa seixanta centimètres de fons, però el passadis té un pareli 
de metres. Ho podeu entendre?

Boig com un llum. No hi havia cap dubte. Com una cabra. I això anant bé.

—I... I la vostra dona quan dieu que ha de tornar?

—Deixeu-vos de dones! I mireu!

D’una estrebada va obrir la porta de l’armari amb una mà mentre amb l’altra m’engrapava pel 
dateli i m’abocava a l’interior del moble. Hi havia un passadis d’un pareli de metres amb una porta 
al fons, en la penombra. Hi era!

—Us ho creieu ara?

Vaig fer que si amb el cap. En aquell moment tenia prou feines per respirar i no podia fer 
servir la boca per cap altra cosa que per a aconseguir la major quantitat possible d’aire.

—Dones el desgraciat del meu fili, aprofitant quejo m’havia quedat com un estaquirot esma- 
perdut mirant aquest passadis de dos metres dins d’un armari de seixanta centimètres, ha passât 
per sota el meu braç i amb una llauna de coca-cola a la mà ha travessat el passadis i ha passai 
la porta del fons. I ha desaparegut!

—Haver-li anat al darrere! —se’m va acudir de dir quan vaig retrobar l’ús de la paraula.

—I què us penseu que he fet? Entrar al seu darrere. Però sabeu el que hi ha darrere l’altra porta?

Vaig fer que no amb energia. Estava fart d’endevinalles, aquell vespre.

—Dones el mon més horrible que mai us pugueu imaginar! Hi ha com una mena de desert 
calcinai, sense vegetacio, si no és per uns troncs pelais i renegres que s’alcen aqui i allà. El cel
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és fose i pesant, roig per la banda de l’horitzó i negros per la part de dalt. Les bromes que osciMen 
d’una banda a l’altra del cel són també gairebé negres. Tothora xiula un vent malestruc que aixeca 
i remou la cendra del terra. I tan aviat t’enlluerna un llampec que et mata el cuc de l’orella amb 
el seu espetec sec, com que cau una calamarsa violenta i fumejant que omple el terra de boles 
d’un estrany gel brut, o bé plou un fang espès i embrutidor que omple les branques pelades deis 
arbres d’unes estranyes i horroroses fulles regalimants... I entre tot això deambulen, gemegants, 
uns fastigosos éssers malformats i verrugosos, plens de crostes i excrecéncies tinyoses... Això és 
el que he trobat a l’altra banda de la porta del fons per on s’ha escolat el malaventura! del meu fili!

—I? — vaig demanar d’alló més escamnat.

—I U S  he vingut a buscar. Perqué m’ajudeu a anar-lo a rescatar...

Angela! Si més no, començava a lligar caps, jo. El veí no estava liró, sino que estava molt 
més ben centrât que jo no em pensava perqué quan es va haver explicat vaig saber que la meva 
ajuda no havia de ser moral, només. S’esperava molt més, de mi. Molt més del quejo estava dispo
sât a donar espontàniament i per les bones. Però el vei anava a les males. I com que era força 
més fort i gros que no jo, vaig haver d’aventurar-me per aquell estrany passadis d’armari, amb una 
corda lligada a la cintura, mentre eli, assegut confortablement en el seu llit, mantenía entre les 
mans l’ai tre cap de la corda.

Però quan vaig obrir la porta fatídica no em vaig trobar amb aquell mon infaust que m’havia 
descrit aquell barrut, sino tota una altra cosa.

Per començar, res de desert, ni terra calcinada, ni cendres ni cels negres. Ni éssers monstruo
sos. Tot el contrari. Pel que semblava em trobava enmig d’un jardi o un pare d’una gran ciutat. 
Bé, només quan m’ho van dir vaig saber que érem al mig d’una gran ciutat, ja que, el que és vela 
més enllà i pel damunt deis arbres eren amables edificis de dos o tres pisos, tot just. Feia un dia 
magnifie i per la posició del sol vaig deduir que devia ser a mig matí. La gent duia una mena 
de túniques lleugeres i de colors vius i clars. I tothom tenia al rostre com una expressió plàcida 
de satisfaccio i benaurança. Que és el paradis, això, potser?, vaig demanar a un d’aquells éssers 
d’aspecte feliç que passaven pel meu costat. El personatge es va aturar, em va mirar amablement, 
va decantar el cap i va dir alguna cosa en una llengua incomprensible per a mi. En veure que no 
1’entenia, l’home es va treure un petit aparell de la butxaca, i el va col-locar entre eli i jo i em 
va fer un gest d’invitació amb la má. On som, si es pot saber?, vaig demanar. I l’home, suposo 
que gracies al minúscul aparell, em va entendre. I encara més: va començar a parlar i jo entenia 
tot el que em deia, encara que parlava el mateix idioma d’abans. Barcelona-quatre, va respondre’m 
el personatge. Naturalment aquesta resposta em va causar l’efecte d’una martellada enmig del cap. 
Però jo tenia tantes preguntes per fer i tantes coses per aclarir que l’afany de saber no em deixava 
atabalar per la confusió i el desconcert que em produien les amables i pacients respostes del meu 
interlocutor.

Com que semblava que l’home no tenia gaire pressa, ens vam asseure en un banc mentre em 
posava al corren! d’algunes coses. Com per exemple que en aquell món hi havia sis Barcelonés, 
i totes formaven part d’uns Països Catalans, els qual formaven part de la Comunità! Europea, la 
qual formava part de la Federado Mundial, la qual formava part de la Confederado Intergalàctica, 
la qual (i aquí ja em vaig perdre). Em va aclarir que en aquella ciutat, com en tot el País, es parlava 
el català, que era una de les dues-centes llengiies antigües que pervivien i es mantenien vives, ja 
que les macro-organitzacions no sols havien fet desaparéixer les petites comunitats nacionals, sino
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que les protegien i fomentaven, de la mateixa manera que protegien la flora, l’ecosistema del mon. 
Ais terraquis els va costar molts any s, però van aprendre, a còpia de passar-les morades que viure 
i créixer no voi dir destruir i degradar, sino millorar i potenciar, tan sigui en el terreny fisic com 
moral o politic, tan en societat, com en la cultura. Tenim tan poques coses i ens ha costat tants 
seglesperfilar-les que no enspodempermetre el luxe deperdre’n ni una. Ni una mata, ni un insecte, 
ni un ball, ni el dialecte d ’abast més réduit..., em va dir en algún moment, i això em va quedar 
gravat. Eli no parlava el català perqué era foraster, d’un pianeta habitat de la consteMació Alfa- 
Centaure, i per això havia de fer servir el traductor universal. Em va explicar també que si bagués 
estât europeu probablement se m’hauria pogut adreçar en català, perqué tots els terraquis parlaven, 
pel capbaix, una dotzena o més d’idiomes apresos per inducció nocturna. En aquest punt es va 
estranyar que parlant jo el català sapigués menys coses que eli del funcionament social, politic 
i cultural del meu propi món, ja que es pensava que jo, com a català, era també d’allá. Li anava 
a explicar quejo no, quejo venia de l’armari del meu veí, quan la corda, que feia estona que em 
tibava, em va començar estrebar de debó i me’n vaig haver d’anar per on havia vingut.

El veí m’estava esperant alçapremat d’impaciéncia:

—I el meu fill, qué?

Li vaig haver d’explicar que del seu fill res, sobretot perqué el que jo havia trobat a l’altra 
banda de la porta no tenia res a veure amb el món que eli m’havia explicat i que si el seu fill s’havia 
perdut en aquell món sórdid i gris era una cosa, però el que jo havia visitât era tota una altra. 
I ell que si volia aixecar-li la camisa, que havia vist amb els seus propis ulls aquelles miséries 
grises i llampeguejants i crostoses, talment un maison, de l’armari. I jo que demà m’afaitaràs, que 
feia un dia preciós, en un parc deliciós, amb gent satisfeta passant l’estona. I que si si, i que si 
no. I que si són verdes i que si són madures, que s’obre la porta de Tarmar! i apareix el noi:

—Xaxi, tíos! És el forât més super que m’he vist passar pel morro. Tot déu parlant anglés, 
tot americà auténtic, amb marques de primera, paios. I tot de teles pels carrers. Milers de pantalles 
fent programes diferents, amb clips aMucinants, amb un ritme que t’escollona i amb una mùsica 
dabuten paraguai del guai. I a tota merda. La gent ballant pels carrers, plenissims, i això si, com 
un ou de plens. Però amb un soroll i una marxa que és massa de massa de massa. I mira quines 
coques que serveixen. De franc! Es una passada inaguantable!

I mentre deia tot això el passarell ens mostrava una mena de llauna psicolédica i fluorescent 
on bombollejava un sue tornassolat entre rosa i marengo. El seu pare i jo ens vam quedar amb 
un pam de boca oberta, mentres contemplávem el noi, que clavant una bona xarrupada a una palla 
també fluorescent i virotada que sortia de la llauna, se’n va anar a obrir la porta.

Es veu que feia estona que trucaven, però ni el meu veí ni jo no ens n’havíem adonat. Poc 
després el noi que tornava a entrar, encara xarrupant aquella llauna rarissima. Rere seu venia un 
home que semblava un científic mig tocat del bolet. No era un científic mig tocat del bolet. Era 
un científic tocat del bolet. Del tot. I era Tinventor i el propietari de Tarmari. Que va resultar que 
no era un armari, sinó una máquina del temps per anar al futur.

—Futur, futur... —va remugar el meu veí— si el que jo hi he vist era un desastre de no dir; 
tot renegrit i fose i sutjós com si hi haguessin tirât una bomba d’aquelles...

—Precisament! —va fer triomfant el científic— aquesta máquina duu la gent a mil anys vista, 
però van al futur que cadascú pot esperar segons la seva manera de ser, de pensar i de fer. Vós
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deveu ser deis que pensen que una bona guerra no deuria anar malament per arreglar segons què, 
oi? Dones això d’aqui dintre que heu visi deu ser el que hi trobareu d’aquí a mil anys si seguim 
per aquest carni...

El meu vei va restar tan parat per l’explicacio del científic que va restar una estona rascant-se 
la clepsa i dient «ôndia! ôndia!». Jo també vaig quedar força commocionat. Va ser el fili el que 
va reaccionar amb rapidesa:

—Que guai, tio! I com és que tenies la teva máquina a cal drapaire, tu!

—Jo, jo ... —va remugar el veí— estic carregat de deutes. La gent no sap comprendre un geni 
com jo i s’exalten de seguida, si els deus quatre xavos... Res, que em van embargar! I no hi va 
haver manera que em respectessin ni aquesta máquina.

—Però un invent com aquest és una mina d’or! —va reaccionar a la fi el meu vei.

—Nosaltres si que et creiem, paio. Tu ets legal! —va fer el fili.

—I l’armari és nostre, que l’hem ben pagat! —va reblar el pare demostrant que eli si que no 
n’era gaire, de legal!

Però la cara amb què el savi va rebre aquesta última afirmació de propietat i per l’actitud beMige- 
rant del vei, vaig veure clarament que estava a punt d’iniciar-se un altre conflicte, en el quai no 
hi tenia gens de ganes de participar. Del que jo tenia ganes de veritat era de fer un petit i honrat 
repas a casa meva amb l’amanideta i el pareil d’ous fregits. Me n’hi anava a anar, però no va poder 
ser. Es veu que m’havia deixat la paella al foc i amb tota aquella llarga estona s’havia produit el 
que les companyies d’assegurances en diuen «sinistre total». Ens van haver de treure els bombers 
i amb no poques dificultats. I ni parlar-ne de salvar l’armari, la máquina o el que fos...
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Ra m o n  Tr ia s  Fa r g a s

A q u e s t número de QUADERN havia de parlar del MiMenari de Catalunya, del nostre orgull de 
poblé que no ha sorgit de la darrera pluja, amb l’orgull de subsistir malgrat que la vida no ens 
ha tractat prou bé, que les adversitats ens han colpejat massa sovint, que els déus han estât sovint 
ben esquerps envers nosaltres. Voliem parlar exclusivament dels mil anys de la nostra historia i 
del miracle de la nostra super vi vénda; però quan fern balanç sabem prou bé que en un pais no 
és sols camps i muntanyes i rius, ans és també, sobretot, l’esforç dels homes que durant mil anys 
han maldat per donar-li forma, per donar-li consistència: el pagès llaurant la terra i fecundant-la, 
l’artesà amb la preocupado de l’obra ben fêta, els homes de dret procurant fer lleis justes perqué 
el país s‘articuli en formes humanes i prosperi, el metge al capçal de llit del malalt, el sacerdot 
mantenint la fe i l’esperança, la monja a l’hospital aportant la caritat: tot això articula un poblé 
i segons corn s’obri el fa gran o el fa esquifit. Per això guardem la memòria d’homes que han tre- 
ballat, han Iluitat i han sofert perqué el pais anés endavant. Però, més enllà de la història, quan 
en la vida d’avui, tenim homes que treballen, Iluiten i sofreixen pel progrès de Catalunya, sembla 
que haguem d’esperar que passin a la història per donar-nos compte de llur obra i de llur vida. 
Aquests homes que hem tractat, amb els quais ens hem partit el pa i la sal, amb els quais hem 
compartii projectes i esperances, sense adonar-nos prou bé del que representaven per a la història 
del país.

Per això, rompent el projecte inicial que aquest número de QUADERN no parlés més que 
del MiMenari, hem de parlar d’un home que, quan aqüestes pàgines ja estaven a punt de sortir, 
ens ha deixat per sempre, d’una manera inesperada. Hem de parlar de Ramon Trias Fargas, mort 
en acte de servei, al servei de Catalunya, en un dia de cel molt blau i davant del nostre mar més 
blau que mai; explican! formes possibles de solucions ais problèmes del nostre país, amb aquell 
seu sentit que la política hauria de ser pedagogia i no pas Iluita estéril entre posicions diverses 
i totes necessàries. Ramon Trias Fargas, home fidel al seu libéralisme congénit, en un país on es 
fan en política tantes giragonses, ens deixa el missatge de civilitat, d’humanisme i sobretot de fide
lità! ais seus grans ideals: Catalunya, la Ilibertat, la civilitat. Ara que ens ha deixat, tothom es des
farà en elogis a l’home, l’escriptor, l’economista, el politic, el governant: el millor elogi que podem 
fer a la seva memòria, és procurar seguir, en la mesura de les nostres possibilitats, el seu guiatge, 
el seu mestratge: que en la nostra actuado siguem cada dia més humans, millors defensors de la 
Ilibertat, més apassionadament, enamorats de Catalunya.

L luís C asals ¡ G arcía
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Només fa 130 anys Ara fa 130 anys, el 1859, va 
fundar-se la Caixa de Sabadell, 
en un país que ja en tenia 870.

Des de llavors, la Caixa de 
Sabadell ha servil amb eficacia 
i Professionalität a més de cinc 
generacions de cliente que li 
han dipositat la seva confianga.

5 ?  Caixa de Sabadell
Amb la confianga de cinc generacions



M ILLENARI DE CATALUNYA
Comissió a la cura d'aquest monogràfic

Liuis Subirana
Jeroni Benavides • Ricard Calvo • Montserrat Carné 

Joan Cusco • Imma Planell • Albert Taulé • josep Torrella

Entitats ¡ institudons que han contribuït a fer possible la seva edició

Generalität de Catalunya 
Ajuntament de Sabadell 

Banc de Sabadell 
Banesto

Caixa de Pensions «La Caixa»
Caixa de Sabadell

Cambra Oficial de Comerç i Indùstria de Sabadell 
CASSA - Companyia dAigües de Sabadell, S.A.

Club Natació Sabadell 
Construccions Rovi ras, S.A.

E uro jet 
Ford

Gabarro Art 
Galeries Rovira 

Gioca 
Gisbert Art

Gremi de Fabricants de Sabadell 
InteMecte

Mùtua dAssegurances de Sabadell 
Mùtua Sabadellenca 

Negre
SOCARVE - Societat de Cartera del Vallès 

Vallesauto - Opel

Agraïment especial per haver coMaborat en aquest número a
Joan josep Tharrats i josep Maria Subirachs

I a totes aquelles persones que, d'una manera o d'una altra, 
hi han aportat el seu ajut

FUNDACIÓ AMICS DE LES ARTS I DE LES LLETRES DE SABADELL



No 70 NADAL DEL 1989



460

Pompili Avellaneda i Gamins
1936-1989 - Sabadell

Dibuix (1985)

QUADERN - 70



461

Sumari
Portada: Il lustració Llorenç Roviras. 
Disseny de Ricard Calvo

461 SUMARI - ANTONI VILA-ARRUFAT 
RAFAEL SUBIRANA, SABADELLENC

462 SEMBLANÇA DE BENET CASABLANCAS 
i DOMINGO. Per Joan Cusco i Aymamí.

w r SOBRE LA FÍ DELS TEMPS MODERNS.. 
Per Josep Maria Subirachs.

470 UNA OBRA DEL POETA MIQUEL BAUÇÀ 
GU ANYA EL PREMI SANT JOAN DE 
NOVEL-LA. Per Joan Ripoll.

471 ELS ARTISTES AL CLAUSTRE DE 
SANT CUGAT. Per Pep Blanes.

473 SOBRE "SABADELL, INFORME DE 
L'OPOSICIÓ". Per Heimengild Martí i Riera

474 DE SABADELL I EL SEU RODAL: LA 
PLAÇA MAJOR: EL FORN, LES TAULES I EL 
PORXO. Per Joan .Alsina i Giralt.

476 EL CANT GREGORIÀ. NADAL. MISSA DE 
MITJA NIT. Per Antoni Sala i Serra.

477 ULLS NOUS. PESSEBRE VIVENT 
Per Calassanç Balagué.

378“ ART ROMÀNIC: UNES ESCENES 
NADALENQUES DEL BEATUS DE GIRONA. 
Per Ramon Vali i Rimólas.

481 NADALA. ELS SIGNES ZODIACALS DEL 
NADAL

485 EL PAISATGE: AHIR I AVUI 
Per Miriam Otegui.

486 EL MÓN DE FRUCTUÓS GELABERT. 
Per J. Torrella Pineda.

487 TEATRE. SHAKESPEARE AL SOL. 
Per J.T.

488 QUÉ H1 HA DE BÓ.
Per Montserrat Carné i Penalva.

489 ART DES D'ARA. LA COHERENCIA DEL 
CONTRAST. Per Montserrat Carné i Penalva.

490 POMPILI AVELLANEDA I CAMINS. TOT UN 
SÍMBOL. Per Jordi Roca i Tubau.

491 MN. DOMÈNEC COLS I PUIG, ORGANISTA 
DE LA PARRÒQUIA DE SANT FELIU.
Per D. Sanahuja i Capella.

392“ LA MÚSICA A SABADELL. Per Rosa Ten.
493 MISCEL-LÀNIA. Per Equip
495 CONTE: D'UNA LLUNYANA NIT DE REIS... 

Per J.C.
496 PÀGINA POÈTICA. Per Francese Brunet, 

Ma. Teresa Cabané i Manuel Foraster
498 AL PAS DELS DIES. Per Joan David.
499 LLIBRES
500 CINEMA: ELS "10 COLLOQUES" DE 

L'INSTITUT JEAN VIGO DE PERPIGNAN. 
Per. Pere Cornelias i Jordi Graset.

502 GOIGS. Per Jaume Busqué i Marcel.

503
EL "JUSSÀ" QUE VAIG CONÈIXER. 
Per Dolors Viñas.
MASSA AVIAT, JOAN TRABAL... 
Per Joan Cuscó.

504 FILATELIA: EXPO-EXPORT 89. Per BAF

IL.LUSTRACIONS: Pompili Avellaneda, Ricard Calvo, 
Emili Hierro, Agustí Masvidal, Jordi Roca i Llorenç 
Roviras.
FOTOS: Josep Busoms, Joan Cusco, Joan Escapa, Pere 
Parran, Joan Iriarte, Pere Monistrol i Arxiu.
Director: Joan Cusco. Conseil de Redacció: Jeroni Bena
vides, Ricard Calvo, Montserrat Carné, Agustí Palau i 
Josep Torrella.

FUNDACIÓ AMICS DE LES ARTS 
I DE LES LLETRES DE SABADELL

Redacció, Sant Antoni, 5, pis - Tels. 710 52 86-725 43 08 
08201 Sabadell

Realització DÍPTIC, S.A. - Moratín, 62 - Tel. 726 55 99 
____________Dipòsit Legal B-16.799/1978____________

Nota: Els textos signats reflecteixen l'opinió personal 
deis autors respectius

Antoni Vila 
Arrufat (1894-1989)

M.orí el passai 18 de setembre i fou 
enterrât al petit cementiri de Sant Sebastiá 
de Montmajor. Era una tarda grisa; una 
hora biava...

La llarga vida d'aquest mestre ha estât 
rica i exemplar. Va saber guanyar-se l'es- 
tima de tothom per la seva gran bondat, 
pel seu exquisit tracte. La seva paraula, 
sempre assenyada, plena d'harmonia, en
trava al cor. Tot ell irradiava una recepta- 
bilitat, un acolliment afectiu, paternal. La 
seva personalità!, transparent i lluminosa, 
atreia a tot aquell, jove o gran, que s'hi 
apropava. Horn se sentia bé al seu redós, 
perqué tot el que l'envoltava adquiría cali- 
desa.

Fou un artista total, pie; d'eli s'ha dit 
que era un renaixentista; l'ùltim artista del 
noucentisme català. Eli no li agradava, 
però, que se l'encasellés en cap isme. Vila 
Arrufat haviat triât un carni i el segui amb 
absoluta i honesta fidelitat.

Certament, Vila Arrufat ha estât un 
mestre; són innombrables els alumnes que 
han après del seu mestratge. Tots ells el 
recorden amb afecte.

Fou tot un senyor. Era, la seva, una 
distinció innata. Era respectable i respec- 
tuós. A mida que féu anys la seva perso
nalità! adquiría el segell de la venerabili- 
tat. Era talment el que semblava: un pa
triarca. Fou un amè conversaire i alliçona- 
dor, sempre.

Ara gaudeix plenament d'aquella pau 
célica que volgué transcriure en la seva 
obra murai i de cavalle!. El seu testimoni 
viu, queda, com el seu bon record, entre 
nosaltres.

El 1987, se li dedicò un nùmero mono- 
gràfic (59) de Quadern, el qual eli visquè 
i comparti. Fou un tribut i un homenatge 
a la seva persona i a la seva obra.

Rafael Subirana, 
sabadellenc

R,afael Subirana ha estât nomenat fill 
adoptiu de Sabadell.

Ho ha estât arran d'una iniciativa sor- 
gida d'entitats i persones que van proposar 
a l'Ajuntament d'atorgar-li aquesta meres- 
cuda distinció.

En un pie municipal s'acordà el nome- 
nament i s'anuncià l'acte, el quai se célé
bré al Saló de la Caixa de Sabadell, pie de 
gom a gom d'un pùblic que d'aquesta 
manera testimoniava la seva adhesió a 
l'homenatjat, a aquest home senzill i mo
dest que al llarg de la seva vida s'ha dedi
ca! a tasques culturáis. Ha estât un pacient 
i tenaç treballador de la cultura, ell que 
com un self-made-man, genui autodidacta, 
ha reeixit en cada camp on ha cultivât, 
sembrat i recollit albora preats fruits.

En Subirana ha estât, corn bé es digué 
en el curs de l'acte, un mestre fecund. 
Aquesta seva trajectôria va ser reconegu- 
da i glosada en les intervencions que van 
fer-se en el curs de l'acte.

El doctor Pere Roca i Garriga disserté 
sobre el tema "L'art de ser sabadellenc"; 
art que el conferenciant va descriare com 
l'habilita! de viure intensament la ciutat, i 
del quai, segons les seves paraules. En 
Subirana n'és mestre, tôt i no ser sabade
llenc de naixement.

EN AQUEST NUMERO 
S'INCLOU EL SUPLEMENT 
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Semblança de

Benet Casablancas i Domingo
per Joan Cusco i Ay marni Fotos de Pere Monistrol

V.a néixer l'any 1956. Jove d'edat, però 
ja madur en la seva Professionalität. Es 
compositor, filòsof i professor. Com a tal, 
com a professor, exerceix en el Conserva- 
tori de Badalona i a l'Escola de Mùsica de 
Barcelona.

Posseeix un curriculum ben nodrit, 
amb continent i contingut. Ja ho anirem 
veient al llarg d'aquesta entrevista, que 
mantenim al seu estudi, envait de llum 
tardorenca.

La primera impressió que Benet Casa- 
blancas suggereix és la d'un professional 
que viu intensament per aquesta seva vo- 
cació, tan fortament arrelada en ell: la mù
sica. Que la sent molt seriosament, inten
sament, amb un rigor extrem.

Qui vulgui conèixer aquest composi- 
tor-filòsof-pedagog s'ha d'esmolar les an
gles; i fer un esforç per intentar, només, 
apropar-se a la arduïtat, molt notable, amb 
no pocs sacrificis i renùncies. Eli s'ha sa- 
crificat -i es sacrifica- pel seu art, que el 
marca, talment com una empremta.

Es per aquest constant i porfidios es
forç, aplicat aferrisadament, que ha assolit 
unes fites cobejables, estimadissimes.

Sembra i recolliràs. Ho està recollint.
L'ambient del seu estudi, obert a po- 

nent, s'omple d'harmonia musical. Una 
mùsica de fons asserena aquesta hora bia
va de la tarda. Es propicia per a obrir el 
diàleg. Som-hi.

-Amie Benet, excusa'm aquesta pre
gunta que pot ser pueril: la teva mùsica és 
filosòfica o la teva filosofía és musical?

Acuii la pregunta, la mesura i després 
d'una pausa, diu:

-Hom atribueix a Beethoven l’afirma- 
ció que "la Música constitueix una revela
do més elevada que tota filosofía". Certa- 
ment esdevé molt indicativa de la riquesa 
d'implicacions de la qüestió l'existéncia de 
grans personalitats que han intégrât la se
va doble condició de músics i filòsofs, des 
de Pitágores i Plato a Adorno, tot passant 
per Schopenhauer i Nietzsche. De fet, 
pràcticament tots els grans pensadors han 
tingut sempre molt present la música en 
la seva concepció del mon. En aquest punt

Restaurant

Joan
Maragall, 6i

Telèfon 725 23 00
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(Plaça del Gas)
SABADELL

esdevé molt significativa, per exemple, la 
ubicado de la mùsica en el sistema hege- 
lià.

I, tot acompanyant-se amb gesticula- 
cions -talment com un director d'orques- 
tra- continua:

-Sens dubte, darrera de tota gran mù
sica s'hi troba una plèiade d'implicacions 
filosòfiques, de la mateixa manera que, 
probablement, tota filosofia pot encarnar
se, pot exigir la seva música, encara que 
en algún cas - i Adorno ens fa pensar en 
l'univers kafkià; afegim-hi nosaltres la In
tegrität wittgensteiniana! - aquesta es pu
gni veure reduïda al mateix silenci.

-En el camp pedagògic ha mancat molt 
i massa l'educaciô musical, ja en l'escola 
primària i successives. Tu vas patir d'a
questa mancança en la teva infantesa, 
Benet?

-Evidentment. Encara que -si més no- 
a casa hi havia una natural Sensibilität 
musical, que ja venia dels avis i, sobretot, 
es manifestava en el men pare. De tota 
una pila de discs de 78 revolucions (re
cordo Glenn Miller, Machin, Negrete, 
algún fox-trot, però també Liszt i Weber), 
encara conservo amb una gran tendresa 
una edició de valsas de Chopin, ja en el 
modern format del micro sure, en la memo
rable versió de Dinu Pipati, aixî com gra- 
vacions de Rossini i de Bizet, autors que 
al costat de Schubert i Beethoven, eren els 
sens predilectes. Tot pie gat són petites lla- 
vors que, sense pretendre-ho, frühen més 
tard.

-S'ha guanyat molt de terreny en l'edu- 
cació musical dels infants? Creus que s'ha 
assolit un nivell normal?

-En absolut. Comparteixo al respecte 
la preocupació de tants companys, i, en 
Hoc molt destacat, de la meva bona amiga 
Montserrat Busqué, per aqüestes ques
tions, que reflecteixen el nivell de subde- 
senvolupament que pateix el nostre país 
en aquest terreny. Però permeti'm de re
prendre el fil de l'anterior pregunta, ja 
que fou justament la Montserrat la meva 
primera professora de música, degut a la 
il.lusiô dels meus pares perqué pogués es
tudiar piano, la quai cosa ells no havien 
pogut fer en el seu moment. Aquesta ha 
estât una circumstància freqüent a casa 
nostra i palesa la precarietat de la tradi- 
ció musical artística. Jo vaig saber com
prendre més tard la sort que havia tingut i 
que haig també d'agrair a la pròpia Mont
serrat. Einalitzant sobre aquesta qüestió, 
tots els esforços que es puguin fer serán 
pocs, puix sols amb un tractament adient 
de la música ais nivells més elementáis de 
l'educaciô podrá evolucionar deforma sa- 
tisfactòria la cultura musical del país vers 
una progressiva normalització, de la qual 
ara per ara estem molt lluny.

Un rellotge-carilló interpreta, allà, en 
un pany de paret ocupat per llibres, unes 
hores...

-Com veus, a través del teus alumnes, 
el futur de la mùsica al país?

-El veuria millor si entengués que s'es
tán prenent les mesures necessàries per
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assalir les fîtes esmentades en la resposta 
anterior. Però, malauradament, vivim ert 
un país sord en bona mesura a la mùsica, 
i els nostres politics no sempre semblen 
capaços d'endegar programes d'actuació 
a mitjà i llarg termini: els únics -entenc- 
que de veritat poden fer avangar un país. 
En aquest context esdevé prácticament cir- 
cumscrit al voluntarisme personal, a la 
pròpia inquietud de determinats professio
nals la tasca d'introduir modificacions en 
els programes, de promoure la conscién- 
cia crítica des deis ámbits més diversos, 
etc. En la mesura de les meves possibili- 
tats intento aportar el meu petit gra de 
sorra en aquest procès vers una major 
dignificació de la música en el nostre país 
des dels centres on treballo: el Conserva- 
tori Professional de Música de Badalona i 
lEscola de Música de Barcelona. Cree 
que en aquests dos centres -com també 
sens dubte a d'altres- es respira una certa 
inquietud, Ventusiasme necessari per a in
tentar fer cada vegada millar les coses, 
superant través burocrátiques i ordena- 
cions académiques la major part de cops 
clarament caduques i coercitives respecte 
de la veritable formació del músic. També 
és veritat -degut probablement a la pròpia 
crisi de civilització que estem vivint i a 
una certa inhibició del gust- que un nom
bre creixent de medis materials -bibliote- 
ques, fonoteques, etc.- i humans no sem
pre es correspon amb una major dedica- 
ciò per part dels estudiants a aprofondir 
en el seu treball amb el rigor que és de 
desitjar; qüestió aquesta que pertany ja a 
Tàmbit de la seva pròpia responsabilitat.

-En aquests ùltims temps s'han créât 
nous conjunts orquestral, la quai cosa 
genera un ambient optimista. Creus tu que 
ja s'enfila un bon carni?

-La creació de nous grups de cambra i 
conjunts orquestrals -Orquestra Simfòni- 
ca del Vallès, Orquestra Teatre Lliure, 
etc.- sempre cal saludar-la amb la més 
gran satisfaccio. Però també és cert que 
massa sovint sorgeixen a casa nostra ini- 
ciatives d'aquest tipus per a extingir-se 
ben aviat davant la indiferència generai. 
Afortunadament no és aquest el cas de les 
dues formacions que he citât, que consi
dero del màxim interés i han merescut un 
reconeixement generai. En tots els camps 
de Tactivitat humana, i en el de la música 
molt en particular, cal un période llarg de 
temps perqué les iniciatives i els projectes 
es consolidin i puguin madurar. Per 
aquesta raó esdevé del tot necessari que 
formacions com aqüestes puguin gandir 
deis suports pertinents.

-A quin país creus que hi ha més pas- 
sió per la música, avui? I a quin nivell 
situaries el nostre?

-No cal referirse ais paisas centre- 
europeus. De fet, és força insòlit el que ha 
vingut succeint en el nostre país on sovint

Texpressió musical s'ha vist relegada a 
determinats fenómens sociológics -veieu la 
"nova cangó"- que més enllá del seu nul 
interés musical cal remetre primer a ques
tions d'indole politic i, més tard, el consu- 
misme i la problemática del mercat. Però 
els mitjans de comunicació -de tendéncia 
totalitzadora i a voltes servil- i els propis 
cercles Intel.lectuals i il.lustrats del país 
han palesat un notable despreci respecte 
de la gran tradició musical, entesa com 
un deis eixos centrals de la cultura huma
nística occidental. Per no referir-nos al 
terreny de la creació musical coetánia on 
el panorama és encara més desolador, i 
en bona part, conseqüència de les cir- 
cumstàncies abans apuntades. I cal sub- 
ratllar en aquest punt la manca de Sensi
bilität més pregona de la primera institu- 
ció del nostre país envers la tasca dels 
compositors catalans actuals i prétérits, 
que constitueix un trist exemple d'irres- 
ponsabilitat histórica. Es un fet que en tot 
país civilitzat existeix una consideració 
social superior vers la música artística que 
la que podem observar en el nostre país, 
subjecte en aquest camp, corn en tant s 
altres, a importants mistificacions. Respec
te a l'immédiat futur -i degut a tot el que 
discutiem abans- no pue contemplar can- 
vis significatius, encara que tampoc po- 
driem desconèixer una creixent quantitat 
d'iniciatives, algunes de gran interés, que 
ens permeten acollir certes esperances.

-En una època d'excessiu soroll corn la 
que patim, en un dels teus treballs has ci
tât aquella frase de Wittgenstein: "El mi- 
llor que es pot fer és callar".

-Cree que tot creador ha de tenir pre
sent en tot moment la possihilitat limit del 
propi silenci, com la resposta més estricta 
i exigent, més honesta i consequent, en la 
seva trajectória artística. Recordern aque
lla reflexió de Rilke segons la qual reco-

manava a un jove poeta que escrivís poe
sia sois en el cas que li résultés del tot im
possible viure sense fer-ho. Confrontât 
amb aquesta íntima i dolorosa possibili- 
tat, l'artista intentará oposar-se amb totes 
les seves forces a l'inexorable curs del 
temps i la mort -com bellament apuntava 
Shakespeare en un dels seus sonets-, con
jurant el pànie amb els seus personals in
tents d'instaurar l'ordre, a través d'un llen- 
guatge coherent, que corn a tal permeti el 
fenômen de la comunicació, projectant el 
seu testimoniatge més enllà de Tesfera 
estrictament subjectiva.

-El teu llenguatge musical, amb quina 
escola l'associaries?

-Cree que ens correspon interioritzar 
el llegat d'una tradició extraordinàriament 
rica i diversa. I això suposa en primer 
Hoc -corn a pas previ per a tota expressió 
artística, encara que n'esdevingui a la fi 
un element d'importància secundària- el 
domini de l'ofici; objectiu no pas fácil 
d'assolir i que -corn dèiem abans- presu- 
possa una tasca llarga i exigent. Domini 
de l'ofici que -corn a tal- restarà finalment 
velat en tota obra d'art véritablement me- 
reixedora d'aquesta denominació, però 
que al mateix temps s'erigeix en candidò 
de possibilitat de la mateixa.

Dit això, sempre he sentit una afinitat 
especial respecte de la Segona Escola de 
Viena. Particularment m'ha fascinât la ri- 
quesa de les aportacions de Schônberg - 
tant pel que fa a la seva obra, però també 
en la seva vessant pedagògica-, aixi corn 
tot l'univers estètic, artistic i ideolôgic en 
què aquelles es desenvoluparen. Cal, però, 
ser receptiu a l'obra de tots els grans com
positors, fins ais autors més immédiats, 
perqué és ben segur que de tots ells horn 
pot aprendre'n aquells ressorts que defi- 
neixen la grandesa dels mestres. En aquest 
procès d'aprenentatge personal vull citar 
especialment les personalitats de Josep 
Soler i de Eriedrich Cerha, qui han estât 
per a mi autèntics mestres, des de les se
ves personalitats ben diferents, i en dife- 
rents moments de la meva formació.

-De les critiques que fhauran dedicat, 
quines trieries amb les quais et veus més 
reconegut?

-No crée que sigui aquest el Hoc més 
adeqüat per procedir a una reflexió sobre 
el paper de la crítica i la qüalificaciô que 
aquesta ens pot merèixer. Crée sincera- 
ment que el critic més exigent el porto 
dins meu. Pot ser sigui en aquest punt 
oportù recordar a Stravinsky quan es re
feria al fet que hom no escriu mai Tobra 
que s'havia proposât de fer. Al mateix 
temps, sempre he tingut molt d'interès a 
conèixer Topinió que de la meva música 
tenien persones alienes a la professió 
musical, i de dédicacions i professions ben 
distintes, car crée que amb els seus co- 
mentaris podien aportar perspectives prou
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suggerents. Tanmateix podría esmentar en 
aquest punt les reflexions que la meva 
obra ha suscitât en artistes i pensadors 
com son Friedrich Cerha, Andrés Sánchez 
Pascual, Josep Ramón Bach, Karheinz 
Füssl i Josep Soler, i que s'inclouen en el 
Ilibret que acompanya el Compact disc de 
recent publicado, la portada del qual és 
obra de l’artista plástic Agustí Puig.

-Tens algún mètode de treball per 
composar o bé et deixes dur per la inspira- 
ció?

-Aquesta és una qiiestió a la qual au- 
tors tan significatius com Schonberg, Stra
vinsky, Honegger, o el mateix Valéry, en 
un altre terreny, han dedicat reflexions 
concluents, i sobre la qual esdevenen 
igualment reveladores gran nombre d'im
pressions derivades del procès de compo- 
sició dels grans mestres i del coneixement 
de la seva correspondència i anotacions 
personals. Vegeu, per exemple, els qua- 
derns d'esborranys de Beethoven o Wag
ner, o algunes cartes de Mozart o Txai- 
kovsky! Efectivament, el que cal és un tre
ball el més seré possible d'ordinació i 
elaboració de les idees musicals (no obli- 
dem que l'art, com bé assenyala Connetti, 
actúa per un procès d'eliminació) déter
minât per l'aspiració a l'organicitat for
mai, d'altra banda, una de les dificultats 
més grans a què s'ha d'enfrontar la mùsi
ca del nostre temps. En aquest procès és 
imprescindible assumir els nivells més 
elevats d'auto-disciplina. El que véritable
ment considerem gran en les obres mes
tres del passât no és pas la comprovació 
dels nivells de riquesa i coherència del 
seu llenguatge sinó el fet que al mateix 
temps -i ben segur degut a aquesta matei- 
xa causa!- siguin capaces de seguir col- 
pint-nos, interrogant-nos amb tota vigèn- 
cia, en aquesta accepció certament intem-
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poral de la seva presència en el món. En 
aquest punt rau el misteri de tota realitza- 
ció artistica autènticament gran.

La tarda s'esllangueix, però no ens n'a- 
donem. El fons musical ambienta l'estudi i 
l'entrevista discorre en un pentagrama li
neai i pautat...

Benet Casablancas és un esperit inquiet 
que es transpira en tot ell, en tot moment i 
a cada moviment.

Horn li reconeix que...
-...tu ets un compositor privilégiât, tota 

vegada que les teves obres han estât edita- 
des i interpretades, fins i tot intemacional- 
ment. Aixô ja és el summum. Pent una 
valorado de les teves produccions es des
taquen les incursions cameristiques i ins
trumentais, aixi corn per la música escéni
ca. Hi ha alguna cosa més que un projec- 
te, Benet?

-Efectivament, estic acariciant la idea 
d'escriure una òpera de cambra, d'una du- 
ració propera als seixanta minuts, i basa
da en tres o quatre contes fantàstics japo- 
nesos inclosos en el recull que duu per 
titol Kwaidan, i sobre el quai -i amb el 
mateix titol- realitzà Kobayashi un mag
nifie i estremidor film l'any 1965. De fet, 
d'una de les històries -La donzella de les 
neus, terrible!- n'existeix ja una òpera 
deguda a Rimsky, després d'algún intent 
de Txaikovsky, encara que deutora de la 
seva variant tradicional russa, coincidèn- 
cia que no deixa de ser sorprenent. Sem
pre m'ha fascinai l'experièneia teatral -hi 
he servai una atenció continuada, com 
també he dut a terme alguna incursió en 
el món del cinema i la televisió- i en 
aquest moment, després d'haver tractat la 
gran forma simfònica i la veu -recordem 
aqui el "Poema d'E.A. Poe", per a mezzo 
i gran orquestra- i haver tingut l'experièn- 
cia de les "Set Escenes de Hamlet", per a 
recitador i orquestra de cambra, obra-en- 
càrrec escrita per a l'Orquestra del Tea- 
tre Lliure, em sento amb l'energia interior 
i una certa experiència per a assumir 
aquest nou repte, que m'inspira un gran 
respecte. No tine, però, cap pressa, i em 
cal encara deixar madurar aquest projec- 
te per al qual Ja hi han les primeres notes 
escrites.

-Les teves obres ja han traspassat fron- 
teres i aixó és una brillant credencial. Es 
pot repetir en tu allò que "ningú és profeta 
a la seva terra?"

-"Hi ha hagut a Sabadell algunes au- 
dicions d'obres tant meves com d'alguns 
deis meus companys i amies també com
positors. Referint-me a les meves podría 
esmentar la interpretació -ja fa forces 
any s- de les "Dues Peces per a piano" - 
estrenades a la nostra ciutat per Eulàlia 
Solé l'any 1978!-, V"Adagi i Toccata" per 
a claveci, les "Harmonies banals", per a 
guitarra, piano i percussió, T"Aria per a 
flauta i piano", els "Quatre Fragments

per a cordes" -en la seva primera versió 
estrenada pels Solistes de Catalunya-, etc. 
Però cal sobretot subratllar la celebraciô, 
fa tres anys, de la I Mostra de Composi- 
ció Musical Contemporània del Vallès 
Occidental, organitzada per TAjúntament, 
i que posteriorment fou recollida en un 
enregistrament fonografie que incloïa 
obres d'una sèrie de companys; iniciativa 
lloable que cal que tingui la necessària 
continuïtat. Cal pensar que la vida musi
cal de la nostra ciutat pugui entrar pro- 
gressivament en una etapa de major dina- 
mització que permeti la celebraciô d'un 
major nombre de concerts i activitats 
musicals en un procès que s'havia ja ini- 
ciat a Joventuts Musicals fa alguns anys i 
que després es deturà. Darrerament, la 
creació de l'Orquestra Simfònica del Va
llès constitueix una de les realitats més 
esperançadores, que ens agradaría veure 
acompanyada d'una major inquietud per 
part de l'Ajuntament -Cultura i Ensenya- 
ment: la labor i projecció del Conservato- 
ri hi hauran de jugar un paper determi
nant, superant anys d'abúlia- i de totes les 
entitats implicades.

Benet Casablancas ha estât un element 
actiu en entitats sabadellenques i ara ho 
recorda així:

-Ea alguns anys havia participât en 
algunes iniciatives que cercaven una ma
jor difusió de la cultura musical a la nos
tra ciutat. Permeti'm recordar la creació 
de l'Orquestra de Cambra de JJ.MM. - 
que avui ja no existeix-, amb la qual ha- 
víem desenvolupat una modesta però en- 
grescadora experiència, així com la meva 
participació en cicles de conferéncies or- 
ganitzats per Omnium Cultural, Escola 
Illa o l'Escola d'Estiu. Certament ha estât 
més continuada la meva presència a Ter
rassa -possem per cas- probablement de
gut al propi dinamisme del C.I.C., en de
terminada època prou intens. En aquest 
punt sí que cal posar Témfasi, més que en 
les persones, en la nécessitât social que 
actualment cree que existeix, en la deman
da creixent que iniciatives d'aquest tipus 
gaudeixen, com la meva pròpia experièn
cia des de l'as sessoria de la Fundació 
Caixa de Pensions em fa palés. Confiem, 
dones, que Sabadell pugui recollir i po
tenciar aqüestes inquietuds en un immé
diat futur.

La tarda ha fugit del tot.
En aquesta entrevista no vull posar-hi 

el punt final. Si, però, la nota final...
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Perfil______________
Prim com una corxea.

Inquiet com una fuga.

Mélancolie com un re menor. 

Apassionat com un allegro con fuoco 

Andante, andante, va lluny...

És un filosof per dins i per fora.

Ho és també la seva música.

Es mou, ell, en un pentagrama 
de cinc paral.leles infinites...

Questionari “Proust”
4 :̂

-El principal tret del men carácter?
-La passió, la tenacitat, l’entusiasme.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La honestedat, la noblesa.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-Id. La bellesa també interior.
-Allò que més estimo en els amies?
-La sinceritat. La fidelitat.
-El meu principal detecte?
-Certa insatisfacció permanent. Uansietat. 
-La meva ocupado preferida?
-Descobrir música. Conèixer món. En 
general, suscitar la ressonáncia davant 
l'art.
-El meu somni de benestar?
-La tranquil.litat i un decurs lent del 
temps.
-Quina fora la meva pitjor desgrácia?
-La pérdua deis sers estimats.
-Qué voldria ser?
-Una persona recta capag de llegar un 
testimoni musical.
-On desitjaria viure?
-El que véritablement importa és construir 
un espai interior personal.
-Quin color prefereixo?
-Blau turquesa. Vermeil anglès.
-Quina flor prefeeixo?
-Rosa roja.
-Quin ocell prefereixo?
-Gavina.
-Els meus autors preterits en prosa? 
-Kafka, Roe, Bernhard, Borges, Séneca, 
Nietzsche, alguns textos estétics orientals... 
-Els poetes preterits?
-Shakespeare, Novalis, Miguel Angel, 
Goethe, Rilke, Baudelaire...

-Els herois de ficció favorits?
-Don Quixot, Raskolnikov, Harry Haller, 
Nemo, Acab, els diferents Eaust, el 
Cal.lígula de Camus...
-Les meves heroines de ficció favorites? 
-Ofèlia, Isolda, Antígona...
-Els meus compositors preterits?
-J.S. Bach, Mozart, Beethoven, Schônberg, 
Stravinsky, Wagner, Bruckner, Ockeghem, 
Schumann, Mahler, Brahms...
-Els pintors predilectes?
Roger van der Weyden, Van Eyck, Grüne
wald, Vermeer, Botticelli, Granach, el 
Goya dels Afusellaments, Velázquez, el 
Greco de la vista de Toledo del Metropo
litan, Eriedrich, Kandinsky, Rotko, els xi- 
nesos...
-Els meus herois de la vida real? 
-Primordialment en els camps de la cièn- 
cia i Tart, aquelles personalitats que han 
desenvolupat la seva labor sense conces
sions tot enriquint el patrimoni de la hu- 
manitat: Darwin, Beethoven, Bruno, 
Schônberg, Copèrnic, Leonardo, etc.
-Les meves heroines històriques?
-id., Lou Andreas Salome, Clara Wieck, 
etc.

-Els noms que prefereixo?
-Alexandre, Alfons, Griselda, Blanca, 
Ariadna...
-Qué detesto més que res?
-La hipocresia i el cinisme. La pedante
ria, la volubilitat. El fanatisme.
-Quins caràcters menyspreo més?
Els cabdills de tot signe i ordre. Els 
il.luminats.
-Quin fet militar admiro més?
-Cap. Tot i que alguns pot ser son neces- 
saris.
-Quina reforma admiro més?
-Totes aquelles que contribueixen a que 
Thome sigui en una major mesura subjec- 
te de la seva vida i de la historia. De les 
grans convulsions historiques, la Refor
ma, en un primer moment. En general cal 
tèmer les contrareformes. Tanmateix em 
fascina la figura de Akhenaton.
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Serenitat, eqüanimitat. Immortalitat. 
-Com m'agradria morir?
-Sense consciencia.
-Estât present del meu esperit?
-Cansada expectació. Pesimisme vitalista. 
-Eets que m'inspiren més indulgéncia? 
-Tots aquells derivats de la misèria huma
na i que afecten en primer Hoc a qui els 
genera. La por, la covardia.
-El meu lema?
-Viure i treballar positivament, sense per- 
metre'm de caure en la parálisis del desà-
nim.___________
-Com sóc?
-Voldria acabar sabent-ho.
-(Heus ací una qüestió hamtletiana...)
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Sobre la fí dels temps modems
per Josep Maria Subirachs

"Vaig intentar de distreure la mirada res- 
seguint la corba que, des dels capitells de les 
columnes disposades en semicercle, apuntaven 
al llar g de les nervadures de la volta fins a la 
clau, que se sosté sobre una absència, supre
ma hipocresía estàtica, i que fa creare a les 
columnes que empenyen enlaire les arestes, i a 
aqüestes, radiades de la clau, que fixen a terra 
les columnes, mentre la volta és un tot i un ño
res, albora causa i efecte".

Umberto Eco.
"El pèndol de Eoucault".

I j 'arquitectura és, potser, l'aspecte més 
espectacular de la postmodemitat però 
això és degut a una qiiestió de tamany ja 
que això que anomenem, segurament d'u- 
na manera provisional, la postmodemitat, 
està infiltrant-se en totes les manifesta- 
cions de la cultura i és curios el rebuig 
que el vocable postmodern produeix en 
certes persones atentes, almenys aparent- 
ment, a l'actualitat. Aquesta negativa posa 
un serios interrogant sobre si, el que s'a- 
nomena avantguarda, està avui de veritat 
a primera linfa.

Personalment crée que alguna cosa ha 
canviat en els darrers vint anys, i si pen- 
sem que l'edat moderna, que tants 
intel-lectuals insisteixen a no abandonar, 
va començar fa cinc-cents trenta-cinc anys, 
amb la caiguda de Constantinoble, no crée 
que sigui précipitât considerar que som a 
les acaballes d'una època, o millor encara, 
que ja n'ha començat una de nova.

Evidentment no m'interessen moites 
manifestacions anomenades frivolament 
postmodemes corn la "movida madrileña", 
la confusió amb el disseny Memphis, la 
"ideologia" política de la diputada Ciccio- 
lina O certs "tics" de decoradors i arquitec- 
tes a la moda.

Es natural que no tot el que aparegui 
dins la postmodemitat sigui bo. Quin estil 
hi ha que tingui tots els seus exemples 
exemplars? Però s'ha de considerar el que 
tenim davant nostre, com l'arquitectura de 
James Stirling, la novel.la d'Umberto Eco,

hom e / d o  no
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James Stirling, projecle per a lai centre civic a 
Derby.

el cinema de Woody Allen, la coreografia 
de Maurice Béjart, la música de Luciano 
Berio, el disseny gràfic de Milton Glaser, 
la monarquía de Juan Carlos I o, per qué 
no, les meves escultures des de 1964.

Els detractors consideren que els post
modems, com els usuaris del rellotge ana- 
lògic, són retrògrads, però jo em pregunto 
si continuar amb la sistemàtica i amanera
da práctica de l'art abstráete, de l'arquitec- 
tura racionalista o de la mùsica aleatòria 
té, avui, res a veure amb la creativitat, la 
imaginació i en darrer terme amb el pro
grès. De tota manera vai la pena fer un 
esforç per no prendre posicions massa 
apassionades i el que cal és aclarir el que 
anomenem postmodemitat.

Aquesta nova actitud, aquesta nova 
manera de pensar i de fer, neix del desen- 
cfs que produeixen les avantguardes de la 
primera part del segle XX i sobretot els 
seus mediocres continuadors de la segona 
meitat del segle, les obres dels quais són 
cada vegada més elitistes i estèrils, tot i 
que, malgrat la seva nimietat, continúen 
vigents gràcies a la seva facilitai i a estar

sostingudes per una "literatura" transcen
dent fins a la cursilería. Neix també de la 
crisi del projecte de civilització basai en el 
progrès tecnològic, i del fracàs, tant de les 
utopies revolucionàries (especialment del 
desmoronament del món comunista) com 
del pragmatisme a ultrança.

Sóc conscient que som fills de l'època 
dels "ismes" i que per tant seria ingrat i 
injust considerar totalment negatius els 
seus esforços i experiments; fins i tot 
Charles Jencks, en el seu llibre The lan
guage of post-modern architecture, ens fa 
veure que les obres modernes i postmo
demes están totalment imbricades i que, 
moites vegades, la frontera es reconeix 
amb dificulta!.

No obstant, seria estúpid extasiar-se, 
com en el conte El vestii nou de Tempera- 
dor d'Andersen, i considerar genials tots 
els productes que insisteixen a continuar 
indefinidament un llenguatge fácil, ingé
nu, pretensiós i avorrit que va fer excla
mar a Vladimir Nobôkov "l'art és difícil, 
el que és fácil són els gargots que es veuen 
a les exposicions".

Es evident que les tendèneies no co- 
mencen de cop. Jean-Erançois Lyotard, en 
el seu llibre La condition postmoderne, ens 
diu; "La nostra hipótesi de treball és que 
el saber canvia de status al mateix temps 
que les societats entren en l'edat postin
dustrial i les cultures en l'edat postmoder
na. Aquest canvi ha començat al final dels 
anys cinquanta, que per a Europa marca la 
fi de la seva reconstrucció". Però si consi- 
derem que el triomf de l'art abstráete, de 
l'arquitectura racionalista (almenys en la 
seva etapa de vulgaritzaciô), de l'informa- 
lisme se situa precisament en els anys 
següents a la fi de la segona guerra mun
dial, s'ha de buscar més a prop el naixe- 
ment de l'actitud ideològica que anome
nem la postmodemitat. Em penso que el 
canvi es produeix en el période comprès 
entre el 1965 (segons Umberto Eco, 
postil-la a El nom de la Rosa) i el 1970, 
que a criteri d'Alexandre Cirici en el seu
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article de "Serra d'Or" del juny de 1982, 
marca la fi del moviment modem.

El desengany, l'avorriment, el descrè- 
dit de la novetat per la novetat, són el 
motor que eus impulsa cap a la postmo- 
demitat, i l'art toma al tema, a la represen
tado, i no s'avegonyeix de citar obres del 
passai si la citado, entre irònica i admira
tiva, és tractada amb intel-ligència i amb 
volunta! "antipompier". Es recupera així 
per a l'art el fet d'ésser véritablement un 
mitjà de comunicado, la seva fundó na
rrativa i el seu sentit metafòric, l'amenitat, 
la ironia, l'omament i la intendo ludica (la 
intriga en la novel-la, la figuració en l'es- 
cultura i la pintura, la façana en l'arquitec- 
tura), i el nostre món podrá un dia ser 
"moblat" d'una manera que ens doni una 
imatge més semblant, en els sens résultats 
(si no, evidentment, en el seu estil), a la 
Roma del Barroc, al Paris de Haussamann 
O a la Barcelona de l'Eixample, que no pas 
als blocs-dormitori de l'arquitectura fun
cional.

Això ja ve anuncia! de lluny: f a r t  
déco" és els anys vint una pre-post-mo- 
demitat; els surréalistes tenen, de vega- 
des, posicions postmodemes, i en aquest 
sentit en un article ("La Vanguardia", 31- 
VIII-1955) vaig qualificar Dalí com el seu 
genial precursor; Picasso mateix, en la 
seva etapa de 1917 a 1923, treballa en unes 
obres que, com els noucentistes, apunten 
també en aquest sentit; els arquitectes del 
Gmp R, amb la utilització de l'artesania i 
el seu estil Pop, van èsser postmodems 
"avant la lettre".

Es podrá veure, per aquests exemples, 
un eclecticisme descarat, però això preci- 
sament demostra que la postmodernità! no 
és un estil i encara menys una moda, sinó 
finid d'una nova època.

Avui els qui defensen el "modern" són, 
paradoxalment, antics i, a més, han de tenir 
en compte que, com va dir Christian Dior, 
"En les civilitzacions el que mort és el que 
perdura".
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MONOGRAFK DEL MILLENARI
CobertD ieJJ.Tharrats. EsplèndidesiMustracions. 
Encart] iien t; Litografia criginal de Josep Maria 
Subiroch, emmarcablegratuììament. Magnífica 
edícíó commemorativa del Mil bnari de la noi- 
xenca politica de Catalunya. Redactors i 
col-kibofidors habituols I autors de reconeguda 
vàlua nacional contemplen el passât, present i 
futur de h nostra Nadó en diferents camps de les 
arts, lo c jltu ra  i la societal i des d optiques i pers
pectives diverses. Uno dscumentació de consulta 
per a estidiosos aplegada i presentada en forma 
d'ameno miscel-lània. Acurada compaginació i 
disseny. Un vertoder exemplar de bibliòfil. A la 
vostra li) re r ia  habitual

SERIGRAFIA DEL MILLENARI
Originai de Joan Josep Tharrats. Sèrie limitada a 
99 exemplars venais, signats i numerats a mó per 
l'autor. Tirada sobre gran paper amb el relleu en 
see de l'antíc segell deis Amíes de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell, original de Joan Mauri, a.c.s. 
Estampació manual a cinc colors, sota la dirocciò 
de Jordí Garríga. Coda exemplar va présentât en 
una corpeta dissenyada expressament per Ricard 
Calvo. Una preciosa obra d 'a rt que es troba a les 
sales i galeries; GABARRO, GISBERT, INGE MAL- 
TUS,INTEL LECTE,NEGRE,ROVIRAi VIVES.

JOSEP PLANS SOLA, PINTOR
El seu estudiat fo rm t ,  original i racional a l'hora, 
permet l'acurada reproducer a bon tamany de 
l'obra d'aquest fins am poc conegut mostre de la 
pintura local, remcrcoble colorista i ddíciós dí- 
buixant, el perfil humó i artistic del quoi ens 
tracen les plomes de M. Carné, J. Cusco, J. David, 
C. Fábregas, J. Plenas, T. Plans i A. Vila Arrufat, 
de manera cálida i vmda, i la vasta producer 
pictórica del quoi v irem  presentar darrerament 
en l'antològica celebroda a l'Académia de Belles 
Arts. Exhaustiva doiumentacíó gráfica. Un mag
nifie Ilíbre d 'o rt " ie  butxaca". En venda a les 
Ilíbreríes.
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Llibres
Una obra del poeta Miquel Bau^à guanya el Premi Sant Joan de novel la
per Joan Ripoll

Sin cal esmentar els trets que caracterit- 
zen la resolució de la convocatoria del Pre
mi Sant Joan de 1989, s'ha de fer referèn- 
cia a l'atorgació del premi a una obra i un 
autor insòlits en el context de la literatura 
catalana i al fet que el Jurat es pronunciés 
amb total unanimitat, cosa que succeïa per 
primera vegada al llarg de les nou convo- 
catòries de la seva historia.

L'obra es titula ”L'Estuari" i el seu 
autor és Miquel Bauçà, poeta mallorqui 
de cinquanta anys, autor i personatge ads- 
crit a la més pura heterodoxia, solitari i al 
marge de qualsevol corrent estilistic o 
generacional.

Noticia de l'autor
Miquel Bauçà nasqué a Felanitx (Ma

llorca) l'any 1940; estudià Filologia a la 
Universität de Barcelona i es donà a co- 
nèixer ben jove, l'any 1962, amb "Una be
lla historia", que havia obtingut el premi 
Joan Salvat-Papasseit. Abans, però, havia 
escrit "Cants jubilosos" i "Els cans resa- 
ven..." Altres llibres sens -tots de poesia- 
són "El noble joc" (1972), "Poemes" 
(1973), "Notes i comentar is" (1975), i "Les 
Mirsines (Colonia de vacances)" (1983), 
aquest publica! per "Les Edicions dels 
Dies", de Sabadell. Tots aquests llibres 
son aplegats en el volum "Obra Poètica 
1959-1983", publica! per Editorial Empú- 
ries el 1987. Ha estât guanyador dels pre- 
mis de poesia Joan Salvat-Papasseit de 
1961 i el Vicent Andrés Estellés de 1974; 
i, en prosa, deis de Ciutat de Barcelona i 
de la Generalität de Catalunya de 1986.

Esbós d'autobiografía
Miquel Bauçà, parc en les seves pre- 

sentacions, donava aquesta autodefinició 
en el Ilibre "La generado literària dels 
70" : "Misèria inestable, no admesa, ver- 
gonyant, o dit d’una altra manera, un sta
tus no estable, perennement vergonyant"; 
sobre l'escriptura hi deia: "L'escriptura 
hauria de ser ascètica, una activitat ascè
tica, perqué purifica. La veritable escrup- 
tura purifica".

Així mateix, en un colofó al Ilibre "Les 
Mirsines", apuntava aquesta autobiografia: 
"Vaig néixer un 7 de febrer de l'any qua
ranta i el 14 del mateix mes, dotze anys 
més tard, la mare va decidir de constituir
me orfe. No sé si va ser per venjar-se o 
senzillament moguda per un instint d'imi- 
tació. Efectivament, quatre mesos abans, 
jo m'havia fugat de casa, aprofitant l'avi-

nentesa que el pare, home molt temeros 
de Déu, havia convingut de Iliurar-me a 
una secta de dévots varons pagesívols, en
cara amb l'ardor d’haver guanyat la guer
ra.

Tots aquests fets tenien com a escena
ri una llar campanyola de la zona sud-est 
de la més gran de les Ules, llar edificada 
per Lavi matern amb peces de marés, que 
extreia eli mateix d’una pedrera d'allí a la 
vora. Aquest avi havia marxat a l'Argenti
na, en un transatlántic tot pie d’esclaus, 
que bevien, cantaven i suaven dins la 
bodega. En aquest país es va enyorar tant 
que bagué de tornar, sense portar altra 
cosa més que un revòlver que, ben aviat, 
es va novellar, exposât ais mais tractes de 
les criatures.

Aixi, els hiverns, els passava en com- 
panyia d'aquells dévots, a la Capital; a 
l'estiu, en canvi, ajudava el pare en la seva 
passió més definida; construir par et s se
ques per tal de dividir i subdividir un tros 
de garriga, que s'havia comprat amb les 
joies de la seva esposa.

Això va durar fins ais meus divuit anys. 
A partir d’aleshores, no crée que calgui 
fer esment a res d’especialment notable".

"L'Estuari", novel la d'alta qualitat 
literària

Bauçà es autor, a més a més, del llibre 
narratiu en prosa "Carrer Marsala" 
(1985), amb el quai presenta alguns punts 
de contacte "L'Estuari", la novel-la pre
miada enguany amb el Sant Joan. Es trac

ta d'una extensa narrado en un estil de 
prosa poètica, d'alta qualitat literària, en la 
quai es descriu un indret misterios i va
gue, de difícil localització, entre modem i 
irreal; una munió d'estranys personatges 
hi teixeixen les seves relacions: el cantan!, 
la camissera, el general, el sobrecàrreg, 
l'ermitana, l'agrônom..., mentre es desen- 
volupa una guerra misteriosa, on hi parti
cipen conjurais i comissionats. El valor del 
llibre radica, més que en un argument tot 
just insinuât, en el clima creixent de mis
teri i de neguit que es crea a l'entom d'a- 
quest univers boirós que l'autor erigeix de 
manera insuperable amb un domini exem
plar de la prosa.

Les primeres frases de l'obra introduei- 
xen el lector en aquesta atmosfera inquié
tant: "El cantant, al balneari, que albora 
era el porter-recepeionista, somreia ner- 
viosament a la dona que acabava d'entrar 
i seia... El cantant, amb les ulleres cala- 
des, la fitava un cop i un altre... Lafeso- 
mia U era familiar... A la fi s'adonava de 
la carbonissa, que duia en una sabata... 
No. No era ella... Havia vingut de la ban
da de l'adoberia, per tant, de l'altra esta
do... El cantant va deixar de somriure i 
tornà a fullejar el llibre d’inscripcions... 
No. No era la dona del general, es con
vencía... La gazeta, però, havia fet córrer 
que aquesta senyora havia estât indicada, 
feia uns dies, per les cases de la mina... 
Obligatórlament, si era així, havia d'allot- 
jar-se en el balneari..."

Repàs dels finalistes
Malgrat que el Jurat es pronunciés de 

manera inequívoca per l'obra de Miquel 
Bauçà, va voler que quedés constància 
d'altres set obres que, sobre un total de 
trenta-tres, es feien mereixedores d'una 
certa atenció pels sens valors parcials, tot 
renuncian! però, a una votació numérica 
que n'establís cap ordre de preferèneia; 
foren, dones, set les obres finalistes, pràc- 
ticament en igualtat de condicions:

-"Gavines", de Joan Basté, és una 
novel-la romàntico-realista que evoca el 
món sentimental d'algunes obres de Tols
toi, així com el clima angoixós d'algunes 
peMícules de Dreyer: és la história de la 
infidelitat d'una pianista cèlebre, ofegada 
per un clima familiar advers.

-"August de Senestrach" és obra d'Al
fred Bosch, representan! de la nova gene
rado de narradors catalans. Obra ambicio
sa i de ressó simbòlica, descriu la figura
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d'un mite nacionalista coMectiu, a l'entom 
del qual, en Iluita contra el Gran Jerarca, 
els patriotes són devorats per les seves 
própies dissidéncies.

-"La dona liquada", de Josepa Conti- 
joch, és un intent d'introspecció psicològi
ca de dues cosines que, a través de la seva 
crisi personal, s'intercanvien les personali- 
tats. Escrita en tres registres diferents, 
recorda, en la seva temàtica i el seu des- 
envolupament, el film "Persona" d'Ingmar 
Bergman.

-"La claredat incerta de l'alba", del 
valencià (en un temps afincat a Sabadell) 
Josep Gregori, transcorre durant una nit - 
vigilia del referèndum sobre l'OTAN- a 
l'entom de les vivències d'un pintor paci
fista; vida sentimental i familiar, rivalitat 
amb un politic arribista, etc., en un clima 
de vida quotidiana fet de suggeriments i 
subtileses.

-"Irene" fou presentada sota el pseu- 
dònim de "Marta Aragai" i es basa en la 
lectura, per un policía que investiga el cas, 
del diari d'una dona morta: una mestra 
ingènua que es casa amb un home empre- 
nedor, i el pas al llarg del temps de la 
il-lusió al desencant.

-"L'arquitecte i la Tau", del mallorqui 
Pere Morey, és una obra ambiciosa, no 
exempta d'influències alienes ara en voga. 
Es tracta el tema del misteri de la pedra 
filosofal en dos temps: els Templers del 
segle XIII i l'època actual, a l'entom de la 
iniciado de dos joves que moren assassi
nats.

-"El cas Voltar", del ja conegut perio
dista i novel-lista Joaquim Soler, és una 
obra estranya i atrevida, dividida en dues 
parts ben diferents: la primera és una his- 
tória intimista, amb toes freudians, d'un 
home que s'ha automutilat i que explica la 
seva vida amorosa a l'infermera que l'atén 
a l'hospital; la segona és una história d'a- 
ventures a la recerca d'una antiga espia, 
mare de l'infermera.

Com es comprova per aquest tast, la 
convocatòria fou rica en tota mena d'apor- 
tacions, cosa que valora més si cal, la 
decisió unànime de premiar l'obra de 
Miquel Bauçà que, sota el nom de "L'Es- 
tuari", apareixerà d'aqui pocs mesos al 
mercat literari català.

G E S T O R IA ^ A D M IN IS T R A T IV A  
Æ  A S S E S S O R IA  F IS C A L

ADVOCAT CIRERA, 32 BAIXOS 

TELS. 7259322-7259532-7259721 7260164 

08201 SABADELL

Els artistes al Claustre de Saut Cugat
per Pep Blanes

H CLAUSTRE vist per 38 ARTISTES

X ot va començar a la tardor del prop- 
passat any. Era un setembre sense frescor, 
quan la humitat encara no havia aparegut i 
els arbres de fulla caduca deixaven caure 
l'or torrat de les branques i branquillons. 
El terra del jardi era una catifa de fulles.

El brollador encisava tothom; en estar 
situât al bell mig del recinte els nostres 
ulls quedaven fascinais d'aquell espectacle 
grandies on la llum petonejava les pedres 
amb records de segles que conformaven 
aquell entom claustral.

El romànic, la serena bellesa del romà- 
nic, es mostrava davant de nosaltres ofe- 
rint-nos tôt l'encant de la seva proporcio- 
nalitat.

Al claustre del Reial Monestir de Sant 
Cugat del Vallès va començar una bonica 
história de la qual-v'uig ésser, a més de 
testimoni, protagonista.

Tal com he dit, a la tardor del 88 uns 
sabadellencs amants de l'art van plantar 
els sens cavallets per pintar algún o altre 
racó del claustre. Llavors vaig conèixer en 
Frederic Oiler, en Fluís Molins de Mur, 
en Jaume Pérez Castel i en Joan Serra; 
homes ferms amb unes il.lusions pictôri- 
ques molt encomiables. Aviat foren capti- 
vats per l'encant de les perspectives, les 
proporcions i la diversitat de tons de re- 
verberació de la llum tenyida de verds, 
groes, vermeils, blaus... Van enamorar-se 
del claustre i, corn vertaders amants, no 
poden amagar la seva félicitât i la trans-

meten a d'altres companys pintors.
Aixi, setmana darrera setmana conec 

nous artistes sabadellencs, l'Antoni Angle, 
en Ramon Romeu, en Jaume Mercadé.

A la tardor segueix l'hivem i al claus
tre hi fa fred, molta humitat; les Hums han 
canviat, l'hivem té el seu encant... I és ara 
quan vull parlar d'una persona tot nervi, 
estimai i cordialitat, la Marta, que va i ve 
del "Mesón" amb tallats ben calents no 
sols per al seu marit, el Frederic, sino 
també per ais al tres. La Marta és una per
sona entranyable en el gmp d'amics artis
tes.

Una altra dona que també queda em- 
bmixada pel claustre és la Rosa Castella, 
la directora de la Sala d'Art Rovira, de 
Sabadell, que també planta cavallet i pin
ta, com també ho fa el Ramon Clapés, 
l'Eduard Aregall, el Dr. Macià, en Ramon 
Noè, que va exposar a Sant Cugat, l'Emili 
Valentines...

Afeccionáis a l'art pertanyents a l'A- 
grupació Narcis Girali també acudeixen al

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Soletat, 80
Tel. 725 97 77 - 725 99 87 
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claustre, com en Tomás Mampel, en 
Ramon Batalla, en Joan Rafecas, en Jau- 
me Pont, en Pere Picó, en Josep Jové. L'es- 
cultor Salanguera també hi pinta. I en 
Vicenç Ballester, l'últim a afegir-se a la 
llista...

Aquest pomell de gent de Sabadell va 
donar una vitalitat al claustre. N'hi hagué 
que hi acudien, i encara ho fan, cada dia; 
d'altres, els caps de setmana. En ocasions 
pintant o dibuixant al claustre érem quin
ze O setze persones. L'espectacle era grati- 
ficant i els visitants quedaven admirats 
d'aquell bullidor artistic.

També la gent de Sant Cugat s'hi va 
afegir, corn en Ferran Marti, en Miquel 
Casajoana, en Jaume Farré, en José M. 
Gómez, l'Ana Hervâs i també afeccionats 
i artistes afincats a Barcelona, com en Jo
sep Coll, en Ramon Garcia, en Gómez 
Vellvé, en Josep Sánchez, en Joaquim 
Armengou, en Joan Fomós, l'Angel Más i 
en Josep Vilaplana. Sense oblidar el jove 
artista de St. Quirze, en Jordi Calvis i l'Al- 
fons Lleonart, un admirat amie i artista.

I un bon dia, al claustre hi feia calor, 
era l'estiu, i corn aquell que no diu res, el 
Frederic Oller deixa anar el suggeriment 
de retre un homenatge d'agraïment al 
claustre mitjançant una exposició amb les 
obres pintades durant l'any.

Dit i fet; teniem el Hoc, la Sala Capitu
lar al claustre, col.laboraciô del Patronat 
del Monestir i de la Generalität; teniem la 
data, la segona quinzena de setembre, te
niem qui ens ajudés en les despeses, tal 
com ara es diu un espónsor, el Banc de 
Sabadell. Teniem l'ajut de l'Ajuntament. 
Per tant, fil a l'agulla.

Aixi, sota el titol de "El Claustre vist 
per 38 artistes" van aparèixer cartells, 
pancartes, un catàleg i el dia 16 de setem
bre a la Sala Capitular convertida en sala 
d'exposició hi havien més de seixanta 
quadres. La sala, plena de gom a gom; les 
meves paraules, en forma de xerrada d'un 
enamorat del claustre, van donar entrada a 
un inoblidable concert d'arpa realitzat per 
les sensibles mans de la Marta Petxamé, 
professera del Conservator! de Música del 
Liceu, en una selecció d'obres de N. 
Boschsa i de A. fJasselmans. va fer la 
cloenda de l'acte l'alcalde de Sant Cugat, 
Joan Avmerich.

Marta Petxamé

Durant quinze dies visitaren l'exposi- 
ció més de cinc mil persones i l'acte de 
cloenda, el 30 de setembre, va tenir Hoc 
amb una molt interessant xerrada de Ra
mon Vali, un gran entés en el romànic que 
fou molt aplaudit. A continuació, la Pepita 
Perelló, professera d'acordió del Conser
vatori Superior de Música del Liceu, ens 
va obsequiar amb un extraordinari concert 
amb obres de Bach, Chopin, C.H. Mag
nante, Kleplikov, Granados i Grofé.

Estern satisfets; l'homenatge fou sin- 
cer. L'èxit no va èsser nostre; l'èxit va èsser 
per l'art, pel claustre i per l'afició, perqué 
els artistes continúen pintant i dibuixant i 
això que ja entrem de nou a l'hivem.

Com a fruit d'aquest fet hem de felici- 
tar-nos per la constitució espontània del 
Col.lectiu d'Artistes Amies del Claustre 
(CAAC) a la qual es poden adherir tots 
aquells que estimen el claustre i el seu 
romànic.

L'art no fa distincions; la Solidarität, el 
companyerisme, l'amor vers al mateix fet, 
pintar, dibuixar, xerrar o filosofar a l'en- 
tom del claustre, ens uneix a l'entom d'a- 
quests 144 capitells tan semblants però tots 
diferents.

Algú hi trobarà a faltar un comentan 
de valor de l'obra exposada, però això no 
em correspon fer-ho. El que sí pue dir és 
que el ventali d'estils, técniques i saviesa 
pictórica va èsser molt admirat i comentat 
ja que n'hi havia per a tots els gustos.

Amies: a manera de cloenda deixeu- 
me fer-vos una invitació: veniu al claustre 
del Monestir de Sant Cugat i gaudiu del 
seu romànic.

■PoncseR8
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Sobre ‘^Sabadell, Informe de l’Oposició
Alguns aclariments i matisacions entorn deis capítols 28 i 29
per Hermenegild Martí i Riera

f ] í ls  dos últims fascicles del Ilibre de 
l'Andreu Castells “Sabadell, Informe de 
rOposició” varen ser enllestits després de 
la prematura mort del seu autor el gener 
del 1987, grácies a l'esforç del seu fill 
Marc i a l'exceMent predisposició de l'his- 
toriador Jordi Calvet. El mes d'abril d'en- 
guany sorti publicat el fascicle 45, amb el 
qual l'obra acaba.

No obstant aixó, ja sigui perqué alguns 
deis papers dels quais se serviren no eren 
prou clars o perqué faltaven dades per a 
completar o aclarir, s'han escapat, espe- 
cialment en el capítol 29, darrer de l'obra, 
algunes informacions que no s'ajusten del 
tot a la realitat i que, per la meva vivéncia 
personal dels fets, m'agradaria aclarir o 
completar.

1. En el capítol 29.8, apartat “L'As
semblea Ciutadana”, diu: “Es plantejaren 
de presentarse a les eleccions municipals 
pel terç municipal ("sic"; suposo que voi 
dir pel "terç familiar") que se celebraren 
el 13.XI.1973, com va fer l'oposició en al
guns indrets, entre els quais Terrassa i 
Barcelona. Volien presentar de candidats 
Manuel Garriga i Hermenegild Marti i la 
propaganda seria subvencionada per Om
nium Cultural. Finalment, no es va realit- 
zar per l'oposició del PSUC locai”.

Aquí cal fer les següents matisacions:
a) La proposta de presentar com a can

didat en Manuel Garriga no era factible en 
aquells moments, ja que tenia antecedents 
policíacs per haver estât anteriorment pro- 
cessat per motius politics, i fou ell mateix 
qui em cridà a casa seva per si acceptava 
jo èsser candidat. La candidatura proposa
da fou, finalment, la de Maria Antonia Ibà- 
ñez i Marqués i Hermenegild Marti i Rie
ra.

b) Jo era, aleshores, tresorer de la De
legado d'Òmnium Cultural a Sabadell, i 
pue afirmar que en cap moment no es va 
suggerir ni plantejar la subvenció de la 
propaganda electoral per part d'aquesta 
entitat.

c) La retirada de la candidatura fou 
acordada en una reunió a casa d'en Frede
ric Torras, en comunicar el PSUC que re
tirava el seu recolzament.

2. En el capitol 29.10, apartat “Els no- 
alineats”, diu: “Es plantejaren de presen
tar candidats per a les eleccions munici
pals -com es fa ver a Terrassa- i amb el 
pes de la publicitat que pagaria TOmnium 
Culturar.

Aquest fet queda desmentit, tal com

Pintura de Jordi Roca de l'any ¡974.

consigno en l'apartat b) anterior.
Cal afegir que del Grup dels No-ali- 

neats va sortir-ne, el febrer de 1974, la 
majoria dels nous membres de la nova 
junta d'Ômnium Cultural de Sabadell: 
Oriol Civil, corn a president; Frederic Tor
ras , com a tresorer; i Angel Llobet, corn a 
vocal, els quais venien a substituir els que 
cessaven reglamentàriament, entre élis 
Joan Blanquer, que n'era el president, i 
Hermenegild Marti.

3. En el capitol 29.47, apartat “La cai- 
guda de les Escolàpies”, s'explica la de- 
tenció, feta per la policia gobernativa, dels 
assistents a la reunió de la Comissió Per
manent de l'Assemblea de Catalunya el dia 
8 de setembre de 1974.

Sobre aquests fets caldria precisar:
a) En cap Hoc de l'INFORME s'esmen- 

ta que la Comissió Permanent de l'Assem- 
blea de Catalunya ja havia tingut una altra 
recunió a Sabadell, crée que fou a princi- 
pis del 1974 (no ho pue precisar amb exac
titud), al coMegi de les Escoles Pies, a la 
quai hi assistiren, de Sabadell, entre al- 
tres. Manuel Garriga, Lluis Brunet, Feliu 
Crespi, Manuel Pagés, Hermenegild Marti 
Riera, etc. L'entrada i la sortida es feu, 
amb totes les mesures cautelars, per la 
porta del pati que dóna al carrer de Garci- 
laso.

b) Dels quatre detinguts de Sabadell el

8 de setembre de 1974, dos -Lluis Brunet 
i Hermenegild Marti- ho foren el mati, en 
intentar sortir del coMegi de les Escolà
pies, junt amb altres sis o set persones més, 
per la porta posterior que donava al carrer 
de la Creueta. Després d'una breu estada a 
la Comissaria de Sabadell, els detinguts 
foren traslladats a "Jefatura", a la Via Laie- 
tana, on foren interrogats la tarda del ma
teix diumenge. La resta fins als 67, si que 
foren detinguts la tarda del diumenge i 
interrogats el dilluns.

4. En L'index de Noms” s'ha produit 
un "lapsus" en confondre amb mi el meu 
fill Hermenegild Marti i Olivé (conegut 
per Gil Marti) el quai, si bé està mal refe- 
renciat en l'index, apareix correctament 
mencionat en el capitol 28.54, apartat “La 
vaga dels PNNs, el malestar en l'ensenya- 
ment i la creació del Comité d'estudiants 
de Sabadell”.

* * 5):
Crée que a aqüestes precisions podrien 

seguir-ne d'altres que, escrites per aque- 
lles persones que hagin viscut els diferents 
fets històrics que en el llibre es descriuen, 
sens dubte contribuirien a fer més "infor
me" aquesta voluminosa història "diferent" 
que l'Andreu Castells ens va deixar.
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De Sabadell i el seu rodai
La Plaça Major: el forn, les taules i el porxo
per Joan Alsina i Giralt

E v i que fou mercadal de Sabadell, l'anti- 
ga Plaça Major, queda desdibuixat avui per 
l'enderrocament de l'ilia de cases que hi 
havia entre els antics carrers del Pedregar 
Alt i el de Camiceries, a devant i ponent 
respectivament de factual Passeig i a la 
seva part de migdia; ho desdibuixa també, 
però no tant, l'eixamplament de l'antic 
carrer de Manresa, per la part de tramun- 
tana de l'antiga Plaça Major.

La plaça tenia, dones, una ben consi
derable dimensió, tot i que durant força 
anys es veié amb el seu interior ocupat per 
diverses edificacions.

De l'antiguitat del mercat de Sabadell 
no en tenim dades ben concretes. Un do
cument de 1111, una donado feta pel Bis- 
be de Barcelona d'una dominicatura situa
da a Canalies, parròquia de Sant Pere de 
Rexac, esmenta ja el mercat en especificar 
les confrontacions, dient que a ponent ter- 
meneja amb el carni que va al mercat de 
Sabadell, "forum Sabatelli". (Document 
citât per Soler i Palet en "Contribució a la 
Història antiga de Catalunya").

El 1236 es féu la primera edificació 
dins el perímetre de la plaça. El 4 de ge- 
ner d'aquell any el paborde de Sabadell i 
abat del Monestir de l'Estany, Guillem de 
Montoliu, va concedir al notari sabadellenc 
Berenguer de Rosseta, el dret de construir 
un fom de pa a la plaça de la vila, en la 
seva part de tramuntana i una mica cap a 
ponent, "..forn en el quai tots els homes o 
dones que hahitin en dita vila hi tinguin 
de coure el pa ...de la mateixa manera 
que ho fan els de Caldes i de la vila de 
Terrassa...", diu el text llati de l'escriptu- 
ra. (Document esmentat per Josep Salvany 
en "Reflexions críticas sobre la antigüe
dad de la Parròquia de Sabadell").

I no sols era aquest fom el que ocupa- 
va part de la plaça. Diu Bosch i Carde- 
llach en els sens "Anales"; "1293- Consta 
de las capbrevaciones antiguas que el 
Paborde de San Salvador ya por este tiem
po concedia por establecimiento en la Pla
za Mayor de Sabadell ciertos lugares para

MON1STROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL

Plaça Major Sabadell s. XV

vender carne o comestibles, que llamaban 
"taulat" o "taules", pagándole anualmen
te el censo de una o mas libras de cera y 
alguna cantidad de morabatines o suel
dos".

Que aquest consum s'anà allargant en 
el temps ens ho diu el mateix Bosch i 
Cardellach en la seva obra ja esmentada: 
"28 octubre 1425- Francina, mujer de 
Juan Llobet, vendió a Bartolomé Llonch 
por el precio de once libras una tabla de 
carnicería pública cubierta y con tejado 
situada en la plaza delante del mesón de 
Pedro Condals o señorío del Paborde. 
Confrontaba al este con la plaza o con el 
camino que allí habla; al sur, parte con la 
tabla de Guillermo Riera, carnificio, me
diante un camino y parte con la tabla de 
Antic Masferrer y antes Minguet; al oeste 
con la Plaza, delante de las tablas de Ber
nardo Soler; y al norte con el patio del 
horno público".

Aquest bon nombre de taules ens ve

És una gentilesa de:

PEIX I MARISC
J. BARBERÀ
Tels. 714 52 87-714 55 40

CASTELLAR 
DEL VALLES

també confirmât per una escriptura del 
notari Joan de Moles del 1446 (AHS. 
E.27), que ens parla d'una taula a la Plaça 
Major que termenava a l'est amb la plaça, 
a migdia amb el passatge que era entre 
dita taula i altra dels fills de Bemat Gua
rnir, a ponent amb la taula d'Antoni Cisa i 
a cerç amb el passatge que hi havia amb 
la taula de Bemat Soler.

Les taules, sino totes almenys unes de'n 
Ferrer, foren enderrocades a començos de 
la segona meitat del segle XVI.

Es en aquest moment de l'enderroca
ment que ens podem donar compte de la 
complexitat d'aquestes taules. Diu una 
ordinació del 2 de juny de 1562; "I après 
haver destrohides aquelles essent-hi ende- 
rrocat una escala i portes i un batporta, 
algún pany i clau i un armari en lo quai 
havia unes portes i cadenat i més haver 
enderrocat lo primer sostre i la teulada...".

L'enderrocament es féu per poder cons
truir un porxo a la plaça en substitució de

lil@li!IIISIrCi®it
CINE FOTO
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Passeig de la Plaça Major, 4 
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la porxada que hi havia sota l'escrivania, 
casa que s'endinsava cap a la plaça un 
bon tros. El 21 de desembre de 1553 el 
Cornu acordà "donar pie poder i facultat 
a Perot Palau, notari, per cloure Pareada 
de davant la seva casa que té a la Plaça 
de Sabadell, davant les taules de Fran
cese Ferrer". Aquesta arcada es clogué en 
bona part perqué el Conseil deia que "era 
en greu perjudici de l'honor i el bé pùblic, 
per amagarse en ella alguns lladres i al- 
tres joves i dones per a ofendre a Déu a 
les nits".

La construcció del nou Porxo no fou, 
però, una feina gaire àgil; se'n començà a 
parlar l'any 1554 i sembla que no fou 
completada la construcció fins el 1562.

Amb l'edificaciô del porxo desapare- 
gueren les taules de'n Ferrer; en quedaven 
però, d'altres, encara. El 25 de febrer de 
1850 el Conseil "determiné que les taules 
que son en la plaça de Sabadell sien en- 
derrocades i arrasades, ab pacte i condi
cio que lo porxo i la camiceria de la pla
ça de Sabadell sia aliargat fins a les pa
réis del forn que és en la plaça".

La supressió de les edificacions de les 
taules creava, però, la nécessitât de crea- 
ció de llocs adéquats per a la venda; de- 
vien posar-hi taules môbils, i aixi veiem 
que el 24 de febrer de 1600 el Conseil 
n'acorda la regulaciô del preu de lloguer: 
"Que lo arrendador de la imposició hage 
de donar taules als marxants forasters per 
a la plaça los dissabtes i dies de mercats i 
fires i que puga fer pagar per taula tres 
diners ...i les taules sien de llar g de una 
cana lo manco i si triaran més de llarg 
quatre diners per taula i no més".

Amb l'enderroc de les darreres taules 
només quedava l'espai de la plaça ocupat 
pel fom i el porxo.

Ens diu Miquel Carreras (Elements 
d'història de Sabadell, Edició 1932, pàg. 
238) que "el que va obtenir l'esforç del 
municipi va èsser la desaparició de les 
dues institucions senyorials que encara 
influïen en la vida pública de Sabadell, 
aixô és, la notarla i el forn de puges".

Efectivament, el 25 de febrer de 1616, 
els curadors del noble Joan Terré, propie- 
tari aleshores del fom, mogueren un plet
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demanant que Margarit Rifós, Joan Arge
mir i mossèn Jaume Amella "espatllen los 
forns quetenen en llurs cases". El Comú 
de Sabadell es posá al costat deis veins i 
contra l'exclussiva de fom deis Terré. La 
possessió del fom pels Terré, inicialment, 
com hem ja vist, era deis Rosseta, ens l'ex- 
plica Miquel Carreras:

"L'any 1410 havia mort Joan de Togo- 
res carregat de deutes i els creditors van 
embargar la seva heretat i la van admi
nistrar un llarg temps fins que se la va 
quedar un d'ells: Bernat Terré, de familia 
de cavaliers. Entre els bens dels Togores 
hi havia el forn de puja que els Togores 
havien comprat". (Elements d'histôria de 
Sabadell. Edició 1932, pàg. 168).

El plet durà força anys i es resolgué a 
favor de la Vila. Una Ordinació, del 24 de 
febrer de 1630, diu: "Per la major part 
del Conseil fonch feterminat que la casa 
del forn que se ha comprada de la senyo- 
ra dona Maria i don Joan Terré a obs de 
embelliment de la plassa pública, que per 
ço, attès és convenièneia per evitar plets i 
differèneies que fins avui se eren tingudes 
ab dits senyors Terrés i altres causes i 
rahons expressades i ventilades de parau- 
la, sie espadada i assolada del tot per lo 
embelliment de dita plassa conforme está 
motivat en lo acte de dita compra, i sie 
veñuda la manobra de dita casa al més 
donant". A mitjan segle XVII quedava ja, 
únicament, a la plaça, el porxo, que durà 
força més anys.

El 1823, a l'entrada a Catalunya deis 
Cent mil filis de Sant Lluís, les tropes 
constitucionals perdedores es retiraren de 
Sabadell destmint abans el porxo de la 
plaça. El 1825 s'acordà la seva reconstme- 
ció, que es realitzá l'any següent.

El 1856 s'aterrà definitivament, que
dan!, després de més de sis cents anys, 
neta d'edificacions interiors la vella Plaça 
Major.

FO TO  E S T U D l M d r e s  t
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E1 Cani Gregorià. Nadal. Missa de mìtjanit.
per Antoni Sala i Serra

E,d descobriment del cant gregorià com 
a forma d'expressió musical és un fet re
cent. El gust de l'home actual per les ma- 
nifestacions espontànies i primitives i el 
seu desig, cada vegada més fort, de vincu- 
lar-se amb les experiències d'un passai rie 
de suggestions i missatges, li ha permès 
redescobrir, amb emocionada sorpresa, la 
fascinado increiblement viva dels antics 
himnes litúrgics cristians.

Podria dir-se que la més extraordinària 
i inimitable qualitat d'aquesta música rau 
en la seva misteriosa possibilità! de per- 
viure inalterable en el temps i en l'espai. 
El cant gregorià, nascut únicament com a 
medi d'oració, es desenvolupà des de Siria 
a Anglaterra, des d'Espanya a l'Asia Me
nor.

No es pot establir amb exactitud quins 
son els primers cants cristians, però és 
evident que están emparentáis amb la 
"salmódia" hebraica, encara que amb in- 
fluéncia grega i romana. Des d'un principi 
queden exclosos els instruments musicals. 
Sabem per antics documents que el cant 
és part integrant de l'oració dels primers 
cristians, prèviament formulades, a excep- 
ció del Pare Nostre, confien especialment 
a la veu el sentiment que suggereix algu- 
nes vegades la paraula. Junt amb aqüestes 
formes improvisades se'n troben d'altres 
de codificades, com per exemple els 
"salms", influèneia de la religió hebrea, 
que els cristians mantenen seguint el cos- 
tum de recitar-los cantan!. Tot i les pre- 
caucions de l'Església, el cant "planer" es 
propagà amb caractéristiques pròpies per 
les distints regions del cristianisme; prác
tica que degut a les apassionades aporta- 
cions dels fidels, enduts per l'entusiasme, 
introdui a les esglésies cançons d'inspira- 
ció profana. És l'any 387, en el Concili de 
Laodicea, que es prohibeixen aqüestes 
degradacions i s'ordena que el cant ha de 
ser cantal segons les instruccions i amb 
cantors organitzats. Tot això fou definiti- 
vament ordena! per Sant Gregori (590- 
604) dit el Gran.

AMB TOTA SEGURETAT...

A\fS
M ùtua de Seguros de Sabadell

Indùstria, 16
Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL

En aquest mateix pério
de, es desenvolupà l'activitat 
episcopal a Mila de Sant 
Ambrosi (cant ambrosià), el 
qual es pot considerar el pri
mer codificador d'aquesta 
nova teoria musical. Se li 
atribueix l'us "antifonal" en
tona! altemativament per dos 
cors. Però la completa i defi
nitiva sistematització és obra 
de Sant Gregori el Gran, i té 
per finalità! l'organització del 
repertori i de les directrius 
perqué, a la práctica, es des- 
envolupi sense arbitrarie tats.
És el seu "Antifonari", base 
de tota posterior difusió del 
cant que j r̂en el nom de 
GREGORIÀ. Durant el seu 
pontificat adquireixen ano- 
menada com a centres del 
cant gregorià els monestirs 
de Wearmouth, a Anglaterra;
Reichenau i Metz, a Aleman- 
ya; Sant Galli, a Suissa; i 
Rouen, a Erança. Els mate
rials recollits per Sant Gre
gori están constituïts pels 
càntics per a la MISSA. Cai 
recordar que aquesta litúrgia 
de la Missa es distingeix en 
Vordinari, constituí! per 
cants fixes: Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus i Agnus Dei. L'altra part, 
el propi, varia segons les diferents ceri- 
mònies de l'any litùrgic, i, d'acord amb la 
fundó litúrgica, poden ser cants proces
sionals o cants intercalats. Al primer grup 
hi pertanyen I'lntroit, I'Ofertori i la Comu- 
nió; al segon, també, el Gradual i 
I'Al.leluia.

L'Introit, és el cant que acompanya el 
seguid d'entrada del celebrant, obre el sant 
orici, presenta la idea del temps litùrgic de 
la cerimònia, i inicia el misteri del dia. El 
Graduai, antigament, es cantava sobre les 
primeres marxes i té la fundó d'intensifi-

Vartistica
COMPRAVENDA 

Calaixeres, Mobles, Hums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

BORRIANA, 35-37
TEL. 725 62 30 08202 SABADELL

El iliaca Ed e sorprcnt a Sant Gregori en èxtasi. Còdex del s. XII. 
(Biblioteca Reial. Brusel.les).

car la meditació sobre la primera lectura, 
car el text és tret de 1'Antic Testament. 
L'Al.leluia, per contra, és un crit de lloan- 
ça i d'alegria. La Seqüéncia pot conside- 
rar-se com una prolongació, musical i 
poética, de I'Al.leluia. Del gran nombre de 
seqüéncies que existien en l'Edat mitja, 
poques foren conservades després del 
Concili de Trento (segle XVI). L'Ofertori 
és un acompanyament a l'oferiment del pa 
i el vi. La Comunió es cantava durant la 
desfilada deis combregants, fent resaltar 
la unió sagramental.

Tot aixó quedá així després de moites

AMB TOTA SEGURETAT...

w x \ s
Mùtua de Seguros de Sabadell

Indùstria, 16
Tels. 725 91 33 - 725 93 43 SABADELL
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rivalitats entre monestirs durant segles, 
amb distintes interpretacions, de les quais 
per la seva importància i inquietud estu
diosa i conservadora, preval l'antiga esco
la de l'Abadia de Sant Pere de Solesmes. 
L'us de la llengua vernácula arran del 
Concili Vaticà II, féu desminuir el grego- 
riá, però, en canvi, creix el seu interés 
musicológic.

En aqüestes vetlles del NADAL, tal 
com diu Dom Guéranger de Solesmes, 
..."tot és misterios i on el VERB DE DEU 
és l'avantguarda de l'aurora i el seu naixe- 
ment en el temps; Un Infant és un Déu; 
Una Verge esdevé Mare i resta Verge; les 
coses divines es barregen amb les huma
nes i el sublim, la poesia i el gloriós que
den concretáis en una sola paraula evan
gélica: "El Verb es feu cam"...

Es en la beatitud d'aquests dies que ens 
ha fet reflexionar sobre la música més pura 
i representativa a la festività!. Retoman! 
ais origens, és, possiblement la MISSA DE 
MITJANIT GREGORIANA, la que ens 
acosta més al transcendental i sobrenatu
ral fet evangélio, amb música i plegária de 
les veus i cants dels monjos, i per uns 
moments retrobarem en el cant gregorià 
aquell permanent missatge de l'Introit d'a- 
questa nit. DOMINUS DIXIT. "El Senyor 
m'ha dit: Tu ets el meu Fill i Jo t'he en
gendrât avui". "Per qué, dones les nacions 
s'agiten i els pobles mediten, endebades, 
complots?".

DISCOGRAFIA
CANT GREGORIÀ per NADAL

NOEL. Messe de Minuit.
Cor de Monjos de l'Abadia de Sant 
Pere de Solesmes,
Disc SM-43 nùm. 30.10.19

PROPIUM PRIMAE MISSAE IN 
N ATI VIT ATES (Erste Weihnachts
mess)
Cor de Monjos bénédictins del Mo- 
nestir Santa Maria Einsiedeln.
Disc Archiuv Produktion núm. 2533 
131.
HUSVET MAGYAR GREGORIA-
NUM KARACSONYTOL VIZKE-
RESZTIG
Schola Hungarica
Disc Hungaroton SLPX 12050

GREGORIAN »ENEKEK AUSZ- 
TRIABOL VIZKERESZTIG 
Schola Hungarica 
Disc Hungaroton SLPD 12950

Ulis Nous

Pessebre vivent
per Calassanq Balagué

/ \ l s  nostres pessebres tradicionals tot és 
moviment. Nadal és la linia de demarca
do que divideix els homes segons la seva 
capacita! de moure's en direcció de “l'es- 
deveniment”.

Les casetes tenen les portes obertes i 
les finestres també; altres, però, són tanca- 
des. Les figures caminen cap a Betlem; 
altres resten ocupades en els sens quefers 
de la casa o del camp.

Dues categories d'homes: els qui res- 
ponen a la provocació del “fet extraordi
nari” i van a veure, a assabentar-se, a con
templar. I els qui no abandonen el seu 
estatge.

Hi ha una tercera categoria: els indivi
dus com Herodes que s'exciten, están in
quiets, es preocupen perqué se n'adonen 
de la seva “preséneia” corn una amenaça. 
El Nen pot ser un contrincant perillós. Cal 
posar-se en guàrdia, defensar les pròpies 
posicions que trontollen; que no capgiri la 
nostra escala de valors...

Un Déu que baixa, que es mou, que 
s'humilia, que ve a cercar l'home, és natu
ral que obligui a prendre posicions: la 
recerca apassionada o la indiferéneia, el 
desig o la por, la déria de trobar o el te
mor d'haver de passar comptes, la pobresa

Foto J. Busoms

O la sospitosa autosuficiéneia.
Els pastors deixen els sens ramats al 

ras, avisais des del cel, i van sense espera 
a “veure” aixô que ha passât i que el Sen
yor els ha fet conéixer.

I es mouen, també, des de molt Iluny, 
els Mags per anar a adorar el rei deis jueus.

Molts es desinstal-len per causa de la 
noticia. Però molts no abandonen les ca
ses, les seguretats, els costums, el diner, el 
confort.

Aquest Déu no entra als sens progra
mes. Betlem no està en els sens itineraris. 
El nounat no justifica el viatge.

“En Eli hi havia la vida i aquesta 
vida era la llum deis homes”. (Jn 1,4).

Déu, quan baixa a la terra, vol comen- 
çar amb la claror. Nosaltres volem una 
flameta que no molesti massa. Aixi el 
Nadal arriba a ser una festa de portes tan- 
cades, de portes endins.

-No hi ha Hoc per a Déu en les nostres 
llars, habitatges i viles? Quan Jesucrist 
decideix venir al món, espera; no força les 
portes perqué la porta s'obre des de dins. 
Mai l'amor pot ser coacció. L'amor accep
ta el rise de ser rebutjat i refusât.

Després de la primera porta oberta de 
bat a bat, la de la mare Maria - “Heus aquí 
l'esclava del Senyor; que es faci en mi 
segons el que tu m'has dit"- amb el Nadal 
s'inaugura el temps de la paciéneia de Déu, 
de les esperes interminables del divi Cap- 
taire a les portes deis homes.

Que el pessebre de la nostra vida sigui 
vivent i acollidor. Que Jesús nat no hagi 
de sortir fora de la nostra ciutat amb els 
peus cansats de Maria i de Josep descorat- 
jat.
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Art Romànic

Unes escenes nadalenques del Beatus de Girona
per Ramon Valí i Rimblas

t l f n  el segle IXé tingué un gran predica
ment un Ilibre escrit per un monjo de Lié- 
bana, anomenat Beatus, venerat com a 
sant, que conté uns comentan s a l'Apoca- 
lipsi de sant Joan. Es coneix genéricament 
amb el nom de Beatus. D'aquest Ilibre se'n 
feren moites copies que es repartiren per 
tot el món. A Catalunya se n'han conser
vât dos exemplars: un a la Seu d'Urgell i 
un altre a Girona. Son uns Ilibres profusa- 
ment il-lustrats, dintre de l'estil mossárab, 
que més endavant influiren en moites 
obres romániques.

En alguns d'aquests Ilibres, el text del 
comentan de l'Apocalipsi va precedit per 
la genealogía de Jesucrist. El de Girona 
n'és un: en ell s'acaba la genealogía amb 
la representado del naixement de Jesús i 
deis fets que al seu entom s'originaren.

El Beatus que es conserva a la catedral 
de Girona fou copiât per un tal Emeteri i 
iMustrat per una monja anomenada Ende 
l'any 975, probablement a Asturies. Es una 
obra totalment mossárab i, com veurem, 
amb unes caractéristiques temàtiques que 
seria molt intéressant estudiar, en ordre a 
un coneixement més profund de l'origen i 
de la font d'inspiraciô on pouà el monjo 
astur per la redado de la seva obra; que a 
primera vista sembla estar molt emparen
tada amb la cultura copto-heMenística.

Després de la genealogía, com ja hem 
dit, al foil 15 concretament, hi han repre- 
sentades dues escenes en una mateixa 
il-lustradó: l'Anundadó i el Naixement. 
A la part esquerra hi vdem l'arcángel 
Gabriel que transmet el missatge a santa 
María. El Naixement ocupa la meitat dre- 
ta del gravat: sant Josep, assegut en un 
sedal elevat, vetlla l'Infant que está recol- 
zat en un pessebre. També li fan com
pany ia un ase i un bou. La Mare de Déu 
no hi és. El pessebre no és propiament cap 
menjadora, sino que és un soport d'obra 
que vol representar un temple: té l'aspecte 
d'una basílica de tres naus; s'hi veu la 
basflica inferior (com a Sant Martí del 
Canigó, diríem) i la superior, sobre la qual 
reposa Jesús. Aquesta forma de represen
tar el naixement té un acusat sentit teolô- 
gic i recorda el carácter pasqual de tota la 
vida de Jesús, des de la seva naixença fins 
a la seva passió, ja que, de fet, l'Infant està 
estés sobre un altar -représentât per la 
basílica- disposât a ésser-hi immolât. I fruit

del seu sacrifici en serà la renovado del 
llinatge humà, tant el poblé esce Hit com 
els gentils, representats aquí pels dos ani
mals; cosa que dona a entendre la llegen- 
da que hi ha sobre el pessebre: ‘Al pes- 
sehre del Senyor es renovellen el hou i

rase”. Aquesta disposició del pessebre en 
forma de basilica o d'aitar, deformada cer- 
tament, però essencialment igual, la troba- 
rem més endavant en alguns capitells 
romànics. Es curiosa també l'absència de 
Maria i la presència important de sant

ColJabora BANC
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Josep, corri dona a entendre el tamany de 
la seva figura; i la seva posició, que sem
bla estar vetllant, amatent, per tal de que 
tot s'esdevingui tal com està previst. Prefi- 
guració del paper de patró de l'Església 
que, temps a venir, s'assignarà el patriar
ca. Sembla que fou l'església copta la que 
al segle VlIIè començà a venerar sant 
Josep, establint una festa al seu honor el 
dia 20 de juliol.

A l'envers d'aquest mateix foli 15 hi

ha la continuado de les escenes de la nati- 
vitat del Senyor. Consta de tres registres: 
al superior hi veiem l'adoraciô deis reis; 
els dos de sota corresponen a la persecu- 
ció d'Herodes. Els reis de l'adoraciô van 
tocats amb un gorro frigi; sôn joves, im
berbes; i amb gran respecte, sostenen, 
cobertes les mans, les arquetes amb els 
dons de l'oferta. Damunt de cada rei hi ha 
escrit el seu nom: Melcior el primer; els 
altres dos duen uns noms dificils de llegir.

Augusma i Alassara, tal volta; ni Gaspar 
ni Baltasar. Presideix l'escena una estrella 
de vuit puntes, simbol de la renovaciô de 
la Humanität, segons explica sant Agustí: 
“les notes musicals son set, amb la vuite- 
na comença un nou to; tal com la setmana 
es regenera al vuitè dia".

Al registre central hi veiem una escena 
que sembla provenir d'una tradiciô copta. 
Diu aquesta tradiciô que Herodes perseguí 
personalment la Sagrada Eamília, la qual, 
quan fou encalçada, es lliurà miraculosa- 
ment de la seva insidia. L'escena és curio
sissima: mentre la Mare de Déu té una mà 
alçada, en actitud orant, sant Josep, que 
sosté un llibre, sembla que ens beneeixi; 
un ángel amb un braç sosté l'Infant i amb 
fahre el protegeix d'Herodes que, muntat 
a cavali, l'escomet amb la llança. Hi 11e- 
gim: “On Herodes trohà a Crist i a la 
seva Mare i a Josep i a l'Angel del Senyor 
quan fugien a Egipte”. Heu's aquí, però, 
que s'esdevé el miracle, tal com continuem 
llegint: “On Herodes reculà amb el seu 
cavali i aquest U colpejà la cuixa”. Aixi, 
al peu de l'animal hi veiem el mateix He
rodes, ferit per una guitza de la béstia, en 
una superposiciô d'imatges molt corrent en 
les representacions medievals.

Al darrer registre hi trobem novament 
Herodes, malferit pel cop del cavali, aja- 
çat al Hit i assistit pels seus cortesans que 
li ofereixen una poma pel seu mal.

Sôn curiosos i inciten a un estudi se
riös aquests dos fets que fan suposar una 
relaciô amb la cultura copta: la versiô 11e- 
gendària de la persecuciô personal d'He
rodes amb el seu desenllaç miraculôs. I la 
preeminència de sant Josep en una època 
tant primitiva quant a la seva devociô, que 
també apareix en l'escena de la fúgida a 
Egipte: Josep no és el pobre fuster amb un 
farceli a l'esquena, sinô que, assenyalat 
amb un nimbe crucifer i en actitud de 
beneir-nos, ens recorda el seu homònim 
quan, venut pels seus germans, s'exilià 
també a Egipte per salvar, finalment, el 
seu poblé. Precisament enguany que el 
Sant Pare ens ha proposât a meditaciô la 
figura de sant Josep, creiem escaient 
aquesta representaciô nadalenca d'ara fa 
mil anys, en la que eli hi té un paper tant 
rellevant. A part que de la mateixa mane
ra, dones, que vetllava l'acompliment de 
les promeses que s'esperaven del Crist 
Infant ajegut al pessebre, vetlli l'acompli- 
ment de la salvaciô que tenim promesa. I 
la seva benedicciô ens en sigui fermança. 
Com volen ser-ho també aqüestes pobres 
estrenes amb qué fautor us felicita en 
aquest dies.

3E SABADELL
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El paìsatge: ahir i avuì
per Miriam Otegui

JLia historia de la pintura ha estât sempre 
una Unita entre dos vertents: la representa
do fidel de la realitat sensible i l'expressió 
d'altres valors abstractos de la persona. Es 
podria deduir d'això que, en el moment 
que apareix la fotografia, el primer vertent 
abans anomenat hauria tendit a desaparèi- 
xer. Però la realitat no és tan simple ni tan 
senzilla. Una mostra ben clara d'aquest fet 
és el munt d'obres de retrats, bodegons i 
paisatges que envaeixen actualment el món 
de l'art. No parlo de retrats de Van Gogh, 
per al qual la semblança havia de ser més 
interior que física; ni de bodegons de 
Morandi que afegeixen a l'obra la Intimi
tät de la pròpia llar, com representació d'ell 
mateix; ni de paisatges de Kiefer que són 
més aviat una revalorització del seu gest 
personal. Estic parlant sobretot d'aquestes 
obres que únicament es basen en un intent 
d'apropar-se amb la major‘exactitud possi
ble als aspectos sensibles, visuals del que 
ens envolta.

Si fern un recorregut per la história del 
paisatgisme, ens adonarem que aquest, 
com a gènere admès no tan sols per les 
Académies sinó també pel públic en gene
ral, no apareix fins al segle XIX. ¿Es pot 
pensar que els pintors de paisatge prete- 
nien alguna cosa diferent que entrar a for
mar part del món de la pintura tal i com 
s'entenia llavors? ¿Es pot pensar que pre- 
tenien canviar el concepto d'art? L'ùnica 
resposta imaginable és un no rotund. El 
paisatge no era més que un nou tema nas- 
cut de la natura i la vida, per continuar 
parlant, sentint i expressant les mateixes 
idees i inquietuds que fins al moment 
havien mogut els artistes; per seguir pro
vocant i despertant el món intim de cada 
pintor i cada observador.

Si algú imagina Turner o Eriederich 
únicament preocupats pel color d'uns nú- 
vols o de l'alba o d'uns penya-segats, és 
que no ha vist Turner ni ha vist Friede
rich. Qui no entengui que les seves obres 
són no tan sols una traducció en línia i 
color de tota una filosofía romàntica sinó 
fins i tot, en el pía de més fidel represen
tació de la realitat sensible, una mirada a 
la Intensität de la tempesta, el desconcert 
per començar un nou dia o el respecte i 
passió davant de la Immensität del mar i 
la profunditat d'uns penya-segats; qui no 
entengui que la seva mirada es dirigeix 
únicament cap a les idees i cap al que 
d'abstracte tenen aqüestes, és que no ha 
volgut veure ni Turner ni Friederich i no 
ha volgut entendre que els seus temes no 
són -de la mateixa manera que els altres 
générés per ais seus coetanis- més que un

Turner, "Sunset on the Grand Canal of Venice", 1825

mitjà sobre el quai projectar i a través del 
quai transmetre tots els seus pensaments.

Malgrat la diferent formació i les dife- 
rents arrels, podriem agafar l'art oriental 
corn exemple per entendre el paisatge. 
Quasi bé m'atreviria a dir que una cosa no 
existeix sense l'altra. Salvant les distàn- 
cies que es referirien a la Intensität amb la 
quai la natura participa corn a simbol de 
les filosofies orientais -i d'aqui que sigui 
un mitjà idoni per a representar idees-, 
podriem dir que el sentit de les seves pin- 
tures i dibuixos no s'allunya massa dels 
pintors del mateix généré a occident. Tots 
veuen en el paisatge alguna cosa més que 
arbres, aigua o camins. Veuen por o atrac- 
ció, caos o harmonía, incertesa o calma.

Segurament algú dirá que tot aixo es 
va acabar i anomenará com grans paisat- 
gistes els impressionistes, sense tenir 
igualment en compte que l'Impressionis- 
me no era un moviment preocupat sola- 
ment pel "paisatge", sinó més exactament 
per la "llum", per la fugacitat deis seus 
canvis i, en una paraula, pel pas del temps, 
per no fer menció dels seus contactes amb 
els pensadors de la seva época.

El segle XX i l'aparició de les Avant- 
guardes suposa un canvi brusc en el des- 
envolupament de l'art, pel desig, la major 
part de les vegades, de ruptura amb la tra- 
dició i amb el que és immediatament ante
rior, al mateix temps que es produeix un 
intent d'arribar a més públic i per tant, 
d'ampliar un "mercat" que començava a 
organitzar-se amb un sentit menys idealis-

ta i més amb els peus a terra. Són potser 
aquests canvis els que aconsegueixen que, 
per una banda, desapareguin alguns gène- 
res clàsics que ja ni la societal ni els ma- 
teixos artistes comprenien i que per una 
altra, comencin a aflorar-ne d'altres -al
guns dels quais hem comentat abans- corn: 
el paisatge, el retrat, el bodegó i la pintura 
abstracta i fins i tot alguns médis com el 
gravai, la fotocòpia, l'ordinador... Però pre- 
cisament per arribar a més públic algunes 
d'aquestes obres evolucionen cap una tri- 
vialització i una pèrdua del seu veritable 
sentit, així com el perdria la "Teoria de la 
Relativität" d'Einstein explicada a un pro- 
fà en la matèria.

I aixi les coses, els retrats, moites ve
gades, pretenen substituir la fotografia, els 
bodegons suplantar les veiles eines del 
camp i de la cuina que antigament penja- 
ven a les parets dels menjadors i els pai
satges recuperar molt superficialment els 
grans decorats de les pel.lícules de Holly
wood de la més enyorada època.

El greu problema d'aquestes pintures 
no és que siguin corn són, és que tinguin 
pretensions de ser obres d'art sense adme- 
tre que han deixat pel carni el significai 
d'aquest i tenen altres raons de ser. Llui- 
tem perqué siguin reconegudes dins el 
camp de la decoració i l'artesania i els 
"bons oficis" i no continuin embrutant el 
món de l'art que ja, fins i tot per a molts 
aficionáis, és tan confós i queda, des de fa 
temps, tan amagat.
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El mon de Fructuos Gelabert
per J.Torretta Pineda

a .eus aci un llibre extraordinari per als 
interessats en l'art i la tècnica del cinema 
i, sobretot, en la historia de la introducció 
i el desenvolupament del setè art a l'àmbit 
català, tan procliu a tota mena d'iniciati- 
ves.

Fructuos Gelabert (1874/1955), nascut 
a la vila de Gràcia, és considérât ben jus
tament -encara que tardanament- corn el 
pare del cinema català. Ell va viure la 
naixença del cinema i va Iliurar-se al nou 
mitjà en cos i ànima, tan en la seva ves- 
sant tècnica com en l'artistica, que en 
aquella època primitiva discorrien sovint 
un xic confoses. Ell mateix va ser un pro
lific inventor d'aparells i accessoris per- 
feccionadors de I'invent inicial, i a la ve
gada, un expert artista de la fotografia 
cinematogràfica, operador en infinitar de 
cintes, des de les preses de vistes amb 
carácter de reportatge sobre multiplicitat 
de ternes de l'actualitat catalana fins a la 
direcció tècnica en cintes argumentais del 
période del cinema mut.

La biografia de Fructuos Gelabert té, 
dones, per si mateixa, un interés enorme. I 
Joan Francese de Lasa, incansable furga- 
dor en els arcans de la nostra cinemato
grafia -a  més de critic, conferenciant i 
promotor de diverses iniciatives cinema- 
togràfiques- després del seu enriquidor 
contacte personal amb el pioner durant els 
darrers anys de la vida d'aquest -anys di- 
ficils per a ell, dramàtics i tot, marcats per 
un injust oblit coMectiu i oficial- ha éla
borât la minuciosa, documentadissima 
biografía de Fructuos Gelabert i ha tingut 
l'encert d'ambientar-la en l'ampli mare 
d'allò que va constituir el món del pioner; 
és a dir, l'univers de les activitats barcelo- 
nines -i catalanes en general- entom al 
fenomen cinematogràfic; univers adobat 
amb la salsa de la vida social, cultural i 
politica del primer terç del nostre segle. El 
titol del llibre és, dones, ben significatiu: 
“EL MÓN DE FRUCTUÓS GELA
BERT”; o sigui, no la biografia estricta de 
l'home Gelabert sino, a més, la reconstruc- 
ció del món en què es va moure i en el 
qual va deixar una acusada emprempta.

El llibre, de més de quatre-centes pà- 
gines, potser poc engrescador per a una 
editora comercial, ha estât amorosament 
acollit en en Departament de Cultura de la 
Generalität de Catalunya, que l'ha éditât 
amb una gran cura i amb abundosa 
iMustració gràfica. L'investigador Miquel 
Porter Moix, professor d'Història del Ci-
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nema a la Universität de Barcelona, hi ha 
fet una brillant introducció, en la quai 
remarca, entre altres mèrits, el llenguatge 
coMoquial emprat per fautor del llibre; un 
llenguatge que “fa molt més amena, di
vertida a estones i emotiva en altres 
moments, la narració d'uns fets que en la 
seva subjectivitat i sense la salsa de l'àni- 
ma, sense la presèneia de tocs humans i 
quotidians, no tindria ni molt menys la 
força de penetració que aconsegueix”. I 
he volgut transcriure aquest comentar! 
perqué en boca d'un érudit de la talla de 
Miquel Porter és molt definidor del to del 
llibre, allunyat de qualsevol possible ari- 
desa doctoral.

Com a curiositat per a nosaltres, saba- 
dellencs, no puc deixar de merxionar que 
precisament el darrer film de Fructuós

Gelabert (I'any 1928, encara en el cimena 
mut), va ser “La Puntaire”, basat en el 
poema del nostre Manuel Ribot i Serra que 
tanta popularitat havia tingut a tot Cata
lunya en el tombant del segle i que va ser 
tema de més d'una versió teatral. Joan 
Francese de Lasa dedica l'atenció i l'ex- 
tensió que cal a aquest darrer titol de la 
filmografia de Fructuós Gelabert (exacta- 
ment “La Encajera” en el cinema); qui en 
va portar la iniciativa i en va ser co-pro- 
ductor, operador, muntador i, en una pa- 
raula, director tècnic; la qual cosa no im
plica que el seu nom no figurés en el llan- 
9ament publicitari del film, ja que alesho- 
res els directors i tècnics eren ignorats del 
gros public.
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Teatre

Shakespeare al Sol
per J. T.

E,i\ Teatre del Sol va inaugurar la nova 
temporada el 4 de novembre amb la eom- 
panyia titular propia. L’obra és tot un fes
tival escénic: “L’AMANSIMENT DE 
L’HARPIA”, farsa xesperiana que en 
mans de Josep M. de Sagarra com a tra
ductor al catalá no perd ni una engruna de 
la seva “arrencada verbal”.

La comédia és densa, viva, brillant, 
rica en situacions i en tipus. Tanmateix,

en aquest darrer as
peóte ofereix el lluí- 
ment coMectiu d’una 
vintena de personat- 
ges en els quais Te- 
lene del Teatre del 
Sol, reforçat amb 
coMaboracions alie
nes, encara que tam
bé locals, ha jugat fort 
i n’ha sortit amb un 
triomf indiscutible. 
Es cert que Tobra té 
una parella central, de 
la qual no sé si arri- 
bar-ne a dir “protago
nista”, ja que no ho és 
al cent per cent. El 

duo, format per Tharpia i el seu amansi- 
dor, és servit per Montse Vidal, jovenís- 
sim i prometedor descobriment, i el ja ex
périmentât Josep Barceló, ambdós amb un 
domini complet, i molt ben administrât, 
dels hiperbòlics exemplars humans que 
fingeixen. Però entre els altres elements 
del repart, que no els enumerem en detall 
perqué ens resulten excessius per a aqües
tes radies, n’hi ha ben bé una desena que

Foto de Josep Busoms

sobresurten amb llum pròpia per tal com 
encomanen al respectiu personatge una 
ferma identità!.

La direció, compartida per Ramon Ri
balta i lordi Pité -combinat de maduresa i 
joventut- deu meréixer bona part de T ex
traordinari rendiment del conjunt. I una 
cosa que considerem digna d’observació, 
a banda de Texcel-lent actuació individuai 
dels intèrperts en cada una de les seves 
intervencions, són els desplaçaments es- 
cènics, mesurats i ben coordináis, i sobre- 
tot Texpressivitat dels rostres i Telegància 
en la gesticulació que es mantenen durant 
els silencis. No hi ha cap nota discordant 
entom a Thistrionisme, volgut i d’altra 
banda necessari, dels dos personatges cen
trals; histrionisme amb qué autor, direc
tors i intèrprets especulen fins al limit 
possible sense cap reslliscada envers el 
grotesc.

L'espai escénic, ambivalent per a inte
riors i exteriors, suggereix amb sòbri esti- 
lització I'arquitectura de la Itàlia renaixen- 
tista on es desenvolupa facció.

Dues 
reines 
a la
Creu Alta
per J.T.

Elfl teatre sobre temes histories no és 
gaire corrent avui dia. El grup "Centre 
Sant Vicenç", que tothom identifica més 
fàcilment con "de la Creualta", va escollir 
una obra d'aquest tipus per a la seva cam- 
panya de tardor-hivem, la nostra ciutat i 
fora d'ella. Només que l'obra, titulada 
"Elisabet i Maria", és escrita per un autor 
actual, Benet i Jomet (o sigui, directament 
en català), el quai ha extirpât del tema

històric tota la crosta romàntica, que en un 
personatge paradigmàtic com és la reina 
Maria Estuart havia assoli! el seu gruix. 
Justament Benet i Jomet ha eludi! el pro- 
tagonisme univoc de la dissortada reina-

víctima i ha créât un protagonisme 
parai.lel de les dues sobiranes cosines i 
visceralment rivais: l'anglesa i protestant 
Elisabet i l'escocesa i católica Maria; sen
se poder evitar -era obvi- que la simpada 
del propi autor i la de l'espectador es de- 
canti vers la segona.

La direcció de Pere Miró aconsegueix 
en tot el desenvolupament de l'obra el to 
de dignitat i mesura que el tractament del 
text requereix, amb el magnifie pinyol dra- 
màtic del penúltim quadre. L'austeritat de 
l'escenografia fa que brillin intensament la 
riquesa del vestuari, de les Hums i de la 
música. En la interpretació destaquen no
tablement les dues actrius centrais: Espe- 
rança Vegas com a "Elisabet" i Montse
rrat Adalid com a "Maria", i les secunden 
amb correcció els restants intérprets. En
tre els quais val la pena de mencionar 
Miquel Serra com a "comte de Leicester" 
i Ramon Avellaneda com a cec "Melvi
lle".
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Qué hi ha de ho
per Montserrat Carné i Penalva

SABADELL: La dlversitat
Molts fets, molts actes s'han produit. 

S'han visionat moites imatges, molts 
exemples d'una activitat que ha résultat 
intensa. Una exposició -itinerant- ha rela- 
cionat la pintura i la Revolució Francesa. 
Les connexions: poques, potser. Però no- 
saltres som fills d'aquell fet tan capgirador 
de la història.

Ais artistes i intel.lectuals d'avui els 
agrada de rememorar, commemorar i re
cordar grans fets històrics. Tot això vai si 
serveix per a fer anàlisi i "reconduir" el 
que tenim ara i el que ens ve.

També ha estât bo veure en un mateix 
recinte: "El casal Pere Quart" una mostra 
de disseny (La motocicleta a Catalunya) i 
una altre, de recordança dels nostres ori- 
gens (la presentado del nùmero del "Qua- 
dem" dedicat al Mil.lenari de Catalunya). 
És en aquest segle XX on es desenvolupa 
l'enginy de la motocicleta i quan es pro- 
dueix un mil.leni d'existència. Art-disseny, 
història-tècnica: un résultat del nostre 
caminar.

A L'HOSPITALET DEL LLOBRE- 
GAT: Guinovart

Una mostra al "Tecla Sala, Centre 
Cultural Metropolità", que recull la vida 
pictórica de 40 anys d'aquest artista de la 
generado de postguerra. J. Corredor-Mat- 
heos diu d'eli que "no separa l'art de la 
vida". Aixi, aquest recorregut és una vi-

sió del nostre país en 
aquesta època: 1948- 
1988. Lluïsa Bo- 
rràs -comissària de 
l'exposidó- conceptúa 
el seu treball en tres 
grans périodes -que 
comparteixo-: El rea
lisme poètic (1948- 
60), el brutalisme cri
tic (anys 60) i la da- 
rrera etapa de la ma- 
duresa.

La seva feina: in
terpretado i transfor- 
mació. Lucidesa i ima- 
ginació. Violència i 
poesia. Tot un ventali estètico-analitic del 
que es pot fer de la matèria. Pintura, fusta, 
terra. Unes obres pictòriques on el volum 
i l'objecte es fan tan necessaris corn el 
domini del color.

M'agrada pensar en la idea que té en 
Guinovart sobre l'artista: un potencial de 
coneixement i de canvi social a través del 
mon sensible. En definitiva, ser una veu 
crítica dins un mon de bojos.

AL VALLÈS: Tharrats
L'artista és present a Sabadell, Terras

sa i Sant Cugat. Les obres, de tota mena i 
soports. L'inici: el premi de la Fundado 
d'Amies de les Arts i les Lletres de Saba- 
dell. Després, una proposta: una exposició 
en motiu de la inauguració de l'activitat en 
l'Escola Superior de Disseny Tèxtil i de la 
Confecció. Les relacions amb Sabadell i 
amb el tèxtil fa temps que duren. I aquest 
és el résultat: una mostra dels millors car- 
tells de motius tèxtils i confecció en molts 
àmbits diferents (al nostre país i a l'estran- 
ger) i també diversos tapissos en grans for
mats. Uns com a forma pictórica situats 
en els murs, altres als nostres pens. El tapis 
com a descans visual.

Es a Sant Cugat on es mostren les da- 
rreres pintures. Colors en pie combat amb 
la tela i el paper. Com la tinta que defuig 
I'aigua i es cristal.litza en amples ombres i 
reflexes.

Per diferèneia, a Terrassa, es mostra 
més el tarannà de l'artista. Els 'seus escrits 
i publicacions i sobretot, una de les tècni- 
ques que va conquerir als seus inicis: "la 
maculatura", una forma d'estampació en 
la qual la base són objectes qiiotidians. 
Això possibilità imatges i gruixos que s'a- 
llunyen de forma agosarada de les formes 
clàsiques d'impressió: plantxes, aigua- 
forts...

Una mostra plural i complexa que de-

fineix el propi carácter de Tharrats: la 
polivalència plàstica i intel.lectual de l'ar
tista.

LA VITALITÄT EN LA TRADICIÓ: 
El pessebre

Les llargues cues de gent gran i petita 
que es van produint dia a dia al carrer 
Sant Joan, a la seu de l'Agrupació de Pes- 
sebristes, és un petit exemple del grau 
d'acceptació i vigència d'una tradició que 
ha anat mantenint-se fins ara. El pessebre 
és un dels elements que acaben de definir 
unes festes tradicionals, però, amb l'accent 
de casa nostra. I és curiós veure el grau 
d'imaginació demostrada en els autors deis 
Diorames exposats. Autors que hem vist 
d'edats i carácters molt diferents i que 
demostren el bon fer amb l'ús de técni- 
ques i estils variats. Es curiós de veure 
com l'enginy es fa present en cada tema 
représentât, més encara quan és la tècnica 
emprada la que arrodoneix l'efecte. Els 
ternes tractats són sempre els mateixos, 
any rera any, però la gràcia rau a trobar 
nous punts de vista d'aquests passatges 
reproduits. I tot parlant amb els responsa
bles de l'Agrupació i de l'Escola que ha 
nascut d'aquest moviment, hi veiem conti- 
nuitat, seriositat i, sobreto,t rigor. El co
neixement de la perspectiva, del guix, de 
la pintura i fins i tot del modelât -matèries 
quasi obligatòries en l'Escola de l'Agrupa- 
ció- ens fa pensar que l'artesania popular 
té molt de mestratge i d'intel.ligència, i 
com aquest cas demostra, aquesta Exposi
ció de Pessebres no ha d'envejar res a al
tres mostres amb més pretensions artisti
ques no aconseguides.
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"Uns Mags de I 'Orient pregunten: 
-On és el Rei dels jueus que acaba de 
néixer? Vdrem veure el seu senyal i 
hem vingut a fer-li homenatge”.

(Mt2,2)

nadal'89



Is pastors de Betlem varen ser conduits al pessebre d'una co va per adorar Jesús nat.
A rOrient ha començat l'aventura d'uns mags sa vis que han vist "el 
senyal" del Rei dels cels i de la terra, i es posen en cami. Son persones 
capaces de sortir de la seva terra i de les seves creences.

vui ens manquen homes i dones i joves que sàpiguen seguir els senyals amb els 
quais Déu parla a la seva consciència. Manquen persones contempla
tives. Cal posar-se en carni per adorar tot un Déu al nostre abast en la 
persona d'un Infantò petit i tendre. Per aixô anunciem Jesús amb els 
signes del zodiac per saber quins senyals de pista se'ns donen per 
trobar Jesús Salvador.

Fogosos, senten l'ardor de la nit de Nadal. Càlids i sincers. No ho 
sents? Jesús està trucant.

ñ^AURE
Els nadius de Taure rebran una forta influència de Betlem. Les seves 
caractéristiques són l'estabilitat de carácter, ment immutable, persis- 
tència per afrontar dificultats, i valor en Tadversitat. ¿Qué esperes a 
desarrelar allò que no et deixa ser un cristià de cap a peus, i et porta 
enganyat a tu mateix?

EMINIS

Ets força decidit, tu que has nascut sota aquest signe. Tens personali- 
tat ufana i expressiva. Però ets voluble. Cal edificar sobre la roca viva, 
no sobre la sorra. No et deixis desorientar quan trobis tants camins 
que -diuen- porten cap a Betlem.

ANCER

Naturalesa misteriosa i contradictòria. Si, si, està de moda, això, ara. 
Si, però no. Ara ho faré, de seguida però encara no. Com el rabadà de 
la can(;ó... massa neu hi ha!

Simbol de fidelitat. Bons companys! Esposos fidels! Amics de sempre! 
Afectuosos i comprensius amb gran autodomini de si mateixos. 
Excel.lents qualitats per a imitar el missatge nadalenc.

I Text: Calassanç Balagué - D.G. i caplletres: Ricard Calvo - Christma: Llorenç Roviras



IRGO
El signe de Maria de Natzaret. La dona senzilla i de poblé. Són persones 
práctiques, objectives i reflexives, amb gran equanimitat, i que es Heneen 
de cap quan han pres una resolució. Per aixó arriben a la follia de Betlem: 
qué US heu cregut, teñir la criatura en una establia, sense ni bressol "Jané", 
a la menjadora! Aixó només ho fa la Maria de Natzaret!

LIURA

Inquiets i amants de la bellesa: avui, en aquest pórtic, hi trobo a faltar la 
neu i "las pajas del pesebre"...

SCORPI

Els d'Escorpí són enérgics i independents; a Betlem vols venir, tu, rabadá? 
No hi vull anar!

AGITARI

Gran capacitat analitzadora: ¿qué és aquest soroll que sento ací a baix al 
corral? Espereu, que si jo baixo sabreu bé qui és en Pasquali

QUARI

Signe un xic estrany amb molta personalitat: Senyor, qué voleu que faci?

ISCIS

Els d'aquest signe viuen tancats al seu món interior. De gran riquesa es
piritual, i tot sovint difídls de conéixer; per tant, incompresos. Molt emo- 
tius. Em vols acompanyar, amie, a conéixer el perfil psicológic de Jesús?

APRICORN
Les persones d'aquest signe tenen una gran ardidesa. Lluiten sempre pels 
seus propis mitjans amb perseveranza. Estimen els costums del seu poblé 
i fomenten la unió familiar. Hi ha moments que es troben deprimits. 
-Qué será d'aquest Infant que ha nascut sota aquest signe?
-Será un home que viurà i morirà pel seu ideal, i que estimará, molt, tots 
els qui l'envolten: es dirà de nom JESUS.
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ART des d*ara

La coherencia del contrast
per Montserrat Carné i Penalva

HJ  ha tant d'avorriment en Tactual vida 
cultural de Sabadell que, quan es produeix 
algún moviment -per petit que sigui-, m'és 
necessari mencionar-lo. Un exemple d'a- 
quest fenomen tan poc usuai, el vaig tro- 
bar en dos actes que, entenc, serveixen per 
explicar la coherència que a vegades es 
pot trobar en la "diferència" i la possibili- 
tat d'ajuntar dues formes diferents d'ex- 
pressió artística, que amb la base de la 
qualitat es poden casar, mai divorciar.

Em refereixo a les dues exposicions 
que es varen inaugurar al mateix dia, 14 
de novembre d'enguany, a les Sales I, II i 
II de TAcadèmia de Belles Arts: Texposi- 
ció monogràfica d'Assumpció Oristrell i 
Texposició antològica d'en Josep Plans.

Un i altra suposen uns estils diferents i 
una manera d'entendre la representado 
plàstica a través d'una base, formalment 
oposada. Oli i figuració "versus" acrflic i 
abstracció. Ara bé, les obres dels dos ar
tistes, dins el seu entom concret -époques 
i edats diferents-, són exponents d'una 
manera de fer pictórica intéressant: Tobra 
és una sintesi estètica de com es venen les 
coses i com un résultat de la reflexió per
sonal.

Amb en Plans es dona el cas que, a 
través de la pintura de "cavallet", buscava 
en la figuració el que, jo entenc, era el seu 
mon. Tot el que és quotidià: la casa, la 
familia, els amies, els coneguts... Tot ells 
varen ser no sois reproduits d'una forma 
física sino d'una forma ideal. Die "ideal" 
en el sentit que tal plasmació de la realitat

trascendía la pròpia narrado. No era una 
nena, sino "les nenes", no era un amie sino 
"els amies". D'aquí ve, cree, la grácia que 
trobem en alguns quadres de personatges, 
on hi traspua simpada o ironia, amor o 
fredor. La seva feina era del caire del na
rrador que té la ploma ágil i personal.

Però hi ha qui malinterpreta aquesta 
intel.ligència plàstica i sensible a través 
del quadres potser menys afortunats, tam
bé de saber qui organitza la mostra i de 
com va estar muntada -no de Talçada que 
es mereixia-, i adjudica al pintor, d 'una 
forma simple i poc profunda, el mot de 
"clássic" amb el pitjor deis matisos i tam
bé de "carrincló" de forma injusta.

Aquests espectadors, potser també de 
forma simple, es posaran automáticament 
de part de Taltre artista: TAssumpció Oris
trell. I en fer-ho d'aquesta manera tampoc 
es fa justicia. Una artista que en aquest 
moment intenta treballar en aquest món 
pictóric tant "difícil" com és Sabadell, ha 
de meréixer una valorado per si mateixa i 
no per estar oposada "estéticament" a un 
pintor suposadament "passât".

En les obres d'Oristrell es dóna l'at
mosfera plàcida que resulta de combinar 
Tacrílic amb la tela i el paper. Gruix subtil 
i transparéncies com a base per a Tabs- 
tracció. Aquesta, que també neix de la 
"idealització" intel.lectual de Tentom, de 
tot el que és real. La realitat com un con
cepto que agrupa tot el que té trascendén- 
cia sensible. Les contraposicions que usa 
la pintora amb les masses amples i llises 
de color, ens fan veure els matisos que pot 
tenir qualsevol pigmentació. El blau és un 
munt de blaus possibles i, per tant, amb 
moites referèneies quotidianes que reflec- 
teixen, més que históries, el temps aturat. 
I pensant en els dos artistes, recordo allò 
qué al pintor Ràfols Casamada agrada de 
dir: "que la pintura i la imatge són formes 
d'atrapar instants".

Instants, instantànies que cadaseli mol- 
deja a la seva manera. I qui negava "per 
se" el valor d'un adjudicant-lo a Taltre, 
s'equivoca. I qui es negava "per se" a tro-
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bar sentit en un, trobant-lo en Taltre, tam
bé s'equivoca.

I reaiment pocs judicis sobre les dues 
exposicions han estât -al meu parer- 
intel.ligents. Sols uns pocs, que amb més 
O menys any s, d'un estil o un altre, d'una 
classe O una altra, d'uns gustos o altres, 
que tôt voient les errados de cadascù, han 
valorat sincerament i amb independèneia 
de criteri els dos artistes tal i corn es me- 
reixen. Corn dues persones que vieun en 
la pintura. Ni genis ni avorrits, ni modems 
ni antics, ni savis ni incultes.

I és una llàstima que aqüestes opinions 
tan ferotges que he sentit, mai no diguin 
res, ni discuteixin, ni judiquin, ni es revol- 
tin davant les continues, avorrides i me
diocres exposicions, que de paisatges, pai- 
satgets, bodegons, bodegonets, marines i 
barquetes, hem de patir constantment, en 
la majoria de Sales de Sabadell, els que 
ens agrada i estimem l'Art amb majuscu
les. Perqué en el fons, l'Art forma part de 
la cultura, i la cultura és saber i coneixe- 
ment. També és fusió del passât clàssic i 
del que és modem. Perqué és un fet perso
nal i independent al marge d'entitats, insti- 
tucions i estils. Perqué la cultura és signe 
de progrès. I tôt el que no sigui aixô, ja ho 
sabem, no serveix per a res.
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Pompili Avellaneda i Gamins. Tot un símbol
per Jordi Roca i Tubau

E.m Pompili ha estât, per a molts saba- 
dellencs, un símbol de la Iluita social i 
una vertadera mostra de resistència enfront 
l'adversitat. L'autèntica ànsia de viure ha 
estât el drama d'aquest home a qui la vida, 
com a tal, negà, en la flor de la joventut, 
poder assaborir-ne tota la dolçor, tota la 
bellesa, i tota la plenitud. La vida, podem 
assegurar, ha estât, amb eli, gasiva i cruel 
amb escreix i, en contrapartida, partint del 
poc que tenia i alimentant-se amb una fe 
infrangible, convertí el seu ser i la seva 
circumstància amb una brasa incandescent, 
que durà fins esgotar-se.

En Pompili és una peça fonamental del 
meu llibre "GENT DE SABADELL", i ho 
és perqué marca tant amb la seva persona 
com amb la seva actitud tots uns moments 
que avui ja son historia, però que la me
mòria ha de tenir present per tal que mai 
més en el nostre país no es tomin a donar 
unes circumstàncies iguals.

Corn a líder sindical i militant de la 
JOC, la seva singladura es veu troncada 
pels botxins a sou del règim. El seu nom 
es repetia massa sovint i s'estenia amb 
massa puixança, calia estroncar aquell doll 
frese abans que no esdevingués fort co- 
rrent. En Pompili és detingut i empreso- 
nat; un calfred recorre l'espina dorsal de la 
naixent oposició. Es el 1964 que se li 
declara la malaltia: operació cardíaca i 
immobilització física, qui sap si és el ré
sultat dels mais tractes que li infligiren en 
les sòrdides comissaries, el cert és que la 
malaltia el colpiria irremissiblement.

La seva capacitat de superació i la fer
ma resistència a defallir han fet d'en Pom
pili un home singular, fins el punt que, per 
la gent de la nostra generació, evocar el 
seu nom és sinònim de Iluita organitzada 
contra el franquisme.

Pompili, tot i estar tant durament col- 
pejat, restá enamorat de la vida i comen- 
çà, des de les seves própies limitacions, a 
crear-se un món a la seva mida, un món 
on ell, limitât en tot menys en la ment 
començà a cantar l'amor i, "amb onades 
de coratge" i "cercant dins cada vespre 
una rialla del temps" va emprendre un nou 
carni. L'únic carni. Carni que ja no deixa- 
ria mai. Poema rera poema, ens regala les 
seves interioritats i les seves esperances. 
Creu en els amies i en el Pais i, a mans 
plenes, ens descobreix parcel.les del nos
tre entom, ens fa veure la llum i ens espe- 
rona perqué tinguem esperança i sobretot 
perqué no defallim en la fluita.

Pompili Avellaneda Jordi Roca, 1976.

Passen de la dotzena els llibres de poè
mes que ha publicat. La seva edició és 
molt senzilla, però el contingut arriba on 
ha d'arribar i, a poc a poc, es va obrint 
carni. No se sent tant sol, per més que la 
soledat és el seu drama més punyent.

L'any 80 publica el llibre "L'OCELL 
RIALLER" i, en la dedicatória a un deis 
sens germans, amb mà tremolosa, escriu: 
"...cal fer pais compartint el poc que un 
té". Aquesta manera d'entendre el nostre 
redreçament és meravellosa i punyent a la 
vegada, però, quan ens endinsem en la 
lectura, ens adonem que eli ja ho ha donat 
tot, i encara confia a poder seguir donant. 
Aixi, en el poema "ESCOLTEU-ME" diu: 

No vull estar sol i trist, 
enmig de la v or era de l'esperança.

No em cloeu la boca, 
si voleu que jo parli; 
deixeu-me lliure, 
i si podeu, escolteu-me.

Del poema "ARREES FRONDOSES", cal 
destacar aquesta confessió:

Molts de tots nosaltres 
en no ser escoltats, 
ens sentim porucs, 
i a voltes, covards.

I, amb un gran dolor, a "CAP RESPOS- 
TA", ens diu:

El vent quan més aies té, 
més sol es troba al vespre; 
i si jo pregunto d'on ve; 
em mostra una rialla i vola.

Però, a "TOT ÉS NET", ens revela la seva 
valentia afirmant:

SÓC fidel al meu carni,
malgrat que aquest, sigui fose o planer,
car jo crée que tot és net.

Del seu ùltim llibre "SOMNI D'AMOR", 
permeteu-me que en mostri un pareil d'es-

pumes que, per la seva tendresa i contin
gut, retraten abastament l'emotivitat amo
rosa que no era al seu abast, però que vivia 
intensament en l'inesgotable gresol del seu 
pensament. Aixi, a "LA SOLITUD DEL 
VESPRE", diu:

Aquesta solitud que m'esperona 
fa del meu cor, una flor 
que per tu, més d'un cop plora.

I, a "EL SOMNI DEL MEU DOL, 
AMOR", clou el poema amb aquest crit 
que fa que se'ns esborroni la peli en 11e- 
guir-lo.

No em pregunten d'on vine, 
pregunteu-me, el perqué ploro.

I així no acabaríem mai aquest rosari, i 
aquest calvari d'en Pompili. Eli, completa- 
ment lucid, visqué i no visqué totalment 
despullat prop de trenta anys desafiant la 
mort cada dia i cada moment.

Però no sols amb la paraula escrita féu 
front al seu infortuni, també ho féu amb la 
plàstica, i ho féu amb una força expressi- 
va fora del comù. Davant del paper, s'ex- 
pressava amb autèntiques grafies, fins més 
enllà de la seva serena contenció: el résul
tat és que la narrativa esdevé totalment 
diferent dels poemes.

Les imatges, fruit del seu sofriment, 
són, en certa manera, el càrrec que incons- 
cientment eli fa a la societat per haver-lo 
postrat, a l'estât en qué es troba. Les obres 
pictòriques d'en Pompili són, dones, un 
fidel testimoni del que ell pensava i de 
com es vela enfront la comunitat que tant 
estimava, i de la qual, véritablement, tant 
poc rebia. L'obra d'en Pompili és un ver 
testimoni de la fluita que sostingué amb 
eli mateix i amb el seu entom. L'expres- 
sionisme i, a voltes, l'infantilisme són te
rriblement punyents per les veritats i les 
connotacions que porten impresses.

Ell, enmig de la societat que dia a dia 
assolia un millor benestar, no podia gau- 
dir-ne, però seguia vivint, i aferrant-se al 
poc que tenia. Somrient, treballava incan
sable per deixar-nos bocins de la seva 
ànima i del seu pensament.

Pompili Avellaneda i Camins ha estât 
un símbol per a tota la nostra generació. 
Avui que el País i els ajuntaments per fi 
s'han consolidât democràticament, dema
no al nostre, és a dir al seu, que prengui 
alguna iniciativa i com a minim presenti 
amb tota propietat una mostra de la seva 
obra a la ciutat i la faci entrar, amb la dig- 
nitat que es mereix, per la porta gran del 
Museu d'Art de la ciutat. L'obra, fmit de 
tota una vida de fluita i dolor, bé s'ho me
reix.
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Mn. DomèneC Cols i Puig, organista de la parroquia de Sant Feliu
per D. Sanahuja i Capella

N.asqué a Sant Pau d'Ordal (Alt Pene- 
dès i provincia de Barcelona), el dia 11 de 
setembre de 1928. Ordenat prevere el 31 
de maig de 1952, a l'estadi de Montjuic, 
és enviât corn a vicari-organista a El Ven- 
drell, i allí es fa carrée de l'orgue classic 
de la parroquia de la vila, on havia fet els 
primers passos corn a music el mestre Pau 
Casais. Tomará aci l'any 1963, el 18 de 
març, per tal de donar el concert d'inaugu- 
ració de la restaurado de l'orgue junta- 
ment amb el cor-orfeó parroquial.

Del 1956 al 1963 exerceix per oposi- 
ció de mestre de capella i organista 2 de la 
catedral de Barcelona. Durant aquest pé
riode duu a terme els sens estudis musi
cals oficiáis al conservatori superior mu
nicipal de Barcelona, després d'haver fet 
els estudis prévis al conservatori superior 
del Liceu, de la mateixa ciutat. fa piano 
amb el mestre Joan Gibert i Gamins, i 
harmonia amb els mestres Joan Vemet, 
deixeble d'Enric Morera, i amb el mestre 
Josep Poch. Fa els sis cursos d'orgue amb 
Montserrat Torrent i, l'estiu del 1962, par
ticipa en el curs d'orgue de l'acadèmia 
d'estiu de Haarlem, ais Països Baixos, on 
treballan la música espanyola d'orgue amb 
Luigi Perd. Tagliavini, i la improvització 
amb Cor Kee.

El 1959 i el 1960 estudia a Paris i Le 
Mans, respectivament, els cursos fonamen- 
tals del mètode d'ensenyament musical per 
a infants anomenat Méthode Ward, amb 
les pedagogues Odette Hertz i Suzanne 
Bellin; mètode que li ha permès de mante- 
nir un contacte constant amb corals infan- 
tils corn a director o pianista. Els darrers 
cinc anys ha dirigit la coral Sant Esteve, 
de Castellar del Vallès, que eli mateix va 
fundar.

Durant aquest temps rep una forta in- 
fluèneia corn a compositor del Herr Pro
fessor Bernhard Rôvenstmnck, amb el 
quai fa un treball académie totalment ori
ginal en el camp de la tècnica musical que 
inicia l'etapa de creació que més ha carac- 
teritzat la seva activitat musical. Es a par-

MONTESINOS
Recordi... per Califes - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges - 
Moquetes - Cobrellits

Grècia, 18-Tel. 725 43 08 
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tir d'aquest moment que s'especialitza en 
la composició de música per a la litúrgia 
católica; en destaca la musicalització de 
l'ofici divi de l'Església, en català i caste- 
llà, amb la quai atén la nécessitât de les 
comunitats contemplatives que havien d'a- 
dequar la seva pregària litúrgica a les lleis 
de la reforma promulgada en el Concili 
Vaticà II, en la qüestió, sobretot, de la llen- 
gua vernácula.

L'any 1975 fundà el Centre Permanent 
d'Animadors del Cant Litúrgic, escola de 
formado musical depenent del Centre de 
Pastoral Lirúrgica, que ha anat fent un 
excel.lent, encara que silencios, servei a 
les comunitats cristianes, on es treballa la 
direcció del cant, la lectura musical, ele
ments de polifonia, repertori litúrgic, sal
modia i iniciació en el coneixement de les 
lleis litúrgiques.

Cal dir, també, que una de les activi- 
tats musicals més importants que durant 
els darrers vint anys ha desenvolupat és el 
seguit de cursets de formado litúrgica i

musical a les comunitats contemplatives, 
especialment, de tot l'Estat espanyol.

Des de fa quatre anys ha tomat a re- 
emprendre la Intensität de l'estudi de les 
grans obres d'orgue que formen el reperto
ri dels concerts i interpretacions dins la 
litúrgia cristiana; és, dins la represa d'a- 
questa activitat importad, que va ser 
nomenat organista de la parroquia de Sant 
Feliu, de Sabadell, on se'l pot sentir exer- 
cint d'organista a diverses misses i en els 
concerts puntuáis que cada any organitza.

Amb data 18 d'octubre de 1989 el car- 
denal-arquebisbe de Barcelona, Dr. Nards 
Jubany, el nomenà canonge de la Sta. 
Església de Barcelona, amb càrrec de di
rector de l'Escolania de la Santa Creu, 
responsable del repertori i animació de les 
celebracions litúrgiques, i segon organis
ta.

Vegi's la seva producció musical com 
a compositor, les obres del qual son de 
cabdal importància i d'extraordinari valor 
artistic dintre I'aspecte religiös i profà.

TEXTOS AMB MÚSICA DE 
MN. DOMÈNEC COLS I PUIG

"CELEBRACION CANTADA DE LA 
LITURGIA DE LAS HORAS"

1 - Adviento-Navidad
2 - Cuaresma
3 - Tiempo Pascual
4 - Fiestas y Santoral
5 - Tiempo Ordinario
6 - Ferias Adviento
7 - Ferias Cuaresma
8 - Común de los Santos
9 - Fiesta del Señor

10 - (1) Himnos
11 - (2) Himnos

Apéndice 2 y 3 - Antífonas Cuaresma i 
Pascua

I - Viernes-Sábado Santo (Oficio de 
lectura)

II - Ascensión-Pentecostés (Oficio de
lectura)

ESCOLA DMDIOMES

Passeig Plaça Major, 57, entlo.
Tel. 726 50 38

IJjfs ofí* 1 08201 SABADELL

QUADERN - 70



492

III - Navidad (Oficio de lectura)
IV - Completas
V - Santos y Virgen María (Oficio de

lectura)

Viernes-Sábado Santo 
Himnos

CANTOS INTERNACIONALES
CANTO PROPIO MISAS ORDEN 

DEL CARMEN
CELEBRACION CANTADA PRO

PIO LIT. HORAS ORDEN DEL CAR
MEN

CANT PROPI MISSES ORDRE DEL 
CARME

CELEBR. CANT. PROPI. LIT. HO
PES ORDE DEL CARME

LLIBRE DEL SALMISTA. Enregistrât 
en 4 cassettes i inclosos en el repertori del 
Centre de Pastoral Liturgie de Barcelona.

ALTRES OBRES
"CÀNTIC DE LES CRIATURES DE 

SANT FRANCESC D'ASSÍS" per a cor 
d'infants a 3 veus, cor mixte a 4 veus, 
orgue i flauta.

Col.laboraeió, també, amb abundáncia 
d'himnes en el HIMNARI LITÚRGIC 
CATALÀ d'Edicions Regina, que acaba 
de ser publicat.

OBRES ORGANÍSTIQUES
PRELUDI, CORAL I TRES VARIA- 

CIONS sobre el tema gregoriá: Virgo Dei 
Denitrix.

L'autor utilitza ací una tècnica molt 
actual, diguem-ne serial, amb base, però, 
molt arcaica.

Com a conclusió d'aquest treball, plau- 
nos dedicar un sentit record a l'anterior or
ganiste Mn. Camil Geis, bon amie nostre, 
i donar la benvinguda al seu successor Mn. 
Domènec Cois, el qual ja ens ha demos- 
trat el seu mestratge en la interpretado 
d'obres própies i de grans compositors, en 
els diferents concerts que periòdicament 
ve prodigant ais afeceionats de la parrò- 
quia i a tots els sabadellencs en general.

Mn. Cols: esperem el seu proper reci
tal...!

ZAPATA
etra . Terrassa 394-396 - Tel. 726 88 28 
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La música a Sabadell
per Rosa Ten

Setembre, en aquest 1989 que s'exhau- 
reig, va comptar, en les seves darreries, 
amb les dues representacions del "RIGO- 
LETTO" de Verdi, al teatre "La Farándu
la"; de la mà, ja força efleient, dels "Amies 
de l'Opera de Sabadell", i se'n va donar 
després les consegüents representacions a 
altres teatres de Catalunya, concretament, 
Girona, Lleida, Reus i Olesa de Montse
rrat. Un "carro" al quai ara, ja hi volen 
pujar altres teatres d'altres ciutats catala
nes en atenció a l'èxit obtingut per la bona 
gestió dels Amies de l'Òpera de Sabadell, 
sota l'estandart de la Generalität de Cata
lunya, Departament de Cultura. Un èxit 
que després, també a les acaballes del 
novembre del 89, ha donat a Sabadell, - 
només per al nostre Teatre La Farándula 
dues històriques representacions de 
rORFEO ED EURIDICE" de Gluck. 
Quelcom sorprenent a tots ni veils. Mai un 
contratenor havia cantat a l'Estat espanyol 
r'Orfeo", sino que ho feia una mezzo- 
soprano, i aquí s'ha fet tal i corn Gluck 
assenyalà en la seva maravellosa òpera. 
Un gest que cal remarcar, ja que ha donat 
pas a joves cantants.

Octubre i novembre han estât també 
dades importants per a l'Orquestra Simfô- 
nica del Vallès. Aquesta que, a més d'amb- 
dues òperes ha fet possible vetllades molt 
intéressants, amb obres de Bach, Brams, 
Beethoven, Arriaga, Rodrigo i Dvoräk. Di
rectors: Albert Argudo i Enrique Garcia 
Asensio.

Novembre tingué una altra nit de eon- 
cert a "La Farándula", a càrrec de la Coral 
Belles Arts de Joventuts Musicals de Sa
badell, que sota la direcció de Lazio Hel- 
tay i amb una orquestra formada per com
ponents de la Simfònica del Vallès, oferi- 
ren dos Te Deum: "Te Deum Laudamus 
in D, Jubilate Deo in D, (fort St. Cecilia's 
day, 1694), de Henry Pureell, (Londres 
1659-1695) i el "Te Deum Laudamos" 
(Utrechter Tedeum 1713) de Georg Frie
drich Haendel, (Halle, Alemanya 1685- 
Londres, 1759), amb veus solistes entre 
les quais figurà un contratenor.

Altres coneerts i vetllades musieals a 
Sabadell, en aquesta tardor, han estât els 
següents: El concert del pianista Gabriel 
Amat a l'auditori del Conservatori Muni
cipal de Miisica, amb obres de Chopin i 
Albéniz. L'actuaciô de la Coral Polifònica 
de Puig-Reig, a la Romànica, amb un pro
grama de peces del segle XX, amb partici-
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pació de solistes. La Coral "Bell Repôs" 
amb motiu dels "40 anys de presèneia fran
ciscana a Sabadell". La Coral de Sûria, 
que donà un concert a la parròquia saba- 
dellenca de Sant Francese. La Coral de 
Cambra del Conservatori Municipal de 
Música, que dirigeix Maria Teresa Boix, 
que of eri un notable concert de Santa 
Cecilia. "Sol Ixent" fou protagonista d'una 
vetllada a l'Auditori de la Caixa i una altra 
a l'Acadèmia Católica dins la festa de la 
Purissima, patrona d'aquella casa.

Acabarem dedicant unes linies a la 
Coral "Al.leluia" de l'església Evangèlica 
que dirigeix el Mestre Pere Puig, fent 
esment dels concerts celebrats a l'església 
de Crist, del earrer del Sol, amb peces 
hasades en I'antic i nou testament, i amb 
música de Beethoven, Haendel, Dvoräk, 
Braham, Mendelssohn, Bach, Schumann, 
Wolf i Britten.
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MisceUània per Equip

PRESENTACIO DEL 
MONOGRÀFIC DE 

QUADERN DEDICAT AL 
MILLENARI

El proppassat dia 15 de no
vembre tingué Hoc al Casal Pere 
Quart, la presentado del monogrà- 
fic especial que la Fundado Amies 
de les Arts i de les Lletres ha édi
tât amb motiu del Mil.lenari de 
Catalunya. En el decurs de l'acte, 
intervingueren Joan Cusco, presi
dent de la Fundado i director de 
Quadem, el quai va donar les grà- 
des a tots els que han fet possible 
aquest número extraordinari; Lluís 
Subirana, com a promotor i coor
dinador, que destacá la qualitat i 
pluralità! de les col.laboradons 
rebudes i Joan Josep Tharrats, 
autor de la portada i d'un deis arti
cles, que glossá breument la signi
ficado de l'acte.

Al mateix temps es va presen
tar "Mil.lenari", edició limitada de 
carpetes, dissenyades per Ricard 
Calvo, amb una serigrafia comme
morativa reproduint la portada del 
monográfic, numerada i signada 
per Tharrats.

Aquest número extraordinari, 
per gentilesa de Mùtua Sabade- 
llenca, porta incorporât l'encarta- 
ment "Borrell II", litografia de Jo-

sep Maria Subirachs, dedicada a 
la Fundado.

Tots aquests motius van pro
piciar una entusiasta acollida d'a- 
quest monográfic pel nombres pú- 
blic assistent. Va cloure l'acte el 
regidor de cultura, Isidre Creus.

SOPAR DEL MIL.LENARI
Una bona representado del 

Conseil Executiu de la Fundado 
va assistir al Sopar del Mil.lenari, 
que es va celebrar el 24 de no
vembre a l'hotel Urpí, organitzat 
per components de la Mesa Ciuta- 
dana. Sopar que fou presidi! per 
l'alcalde de la ciutat, Antoni Fa- 
rrés i per Antoni Cruells, director 
general de Seguretat Ciutadana del 
Departament de Govemació de la 
Generalität, en representació del 
Conseller de Cultura, Joan Guitart.

Jordi Artigas, en nom de la 
Mesa Ciutadana, doná la benvin- 
guda ais tres-cents comensals que 
es reuniren a sopar representan! al 
centenar d'entitats adherides. Més 
tard, en un emotiu parlament, 
Lluís Subirana en nom del secre
tariat permanent de la Mesa, es re
ferí al programa d'activitats dut a 
terme per commemorar a Sabadell 
un esdeveniment de tanta impor- 
tància, i al que és capaç de fer la

CONTINUÏTAT I SERVEI

Rambla, 14 - Tel. 725 93 33 
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societal civil per la cultura i pel 
país.

També va intervenir, amb un 
parlament d'un ait contingut civic 
i politic l'alcalde Antoni Farrés, re- 
colzant les paraules i els argu
ments prèviament exposais per Su
birana i convidan! a tots a seguir 
treballant pel conjunt de la ciutat.

Per gentilesa de Diptic, SA., 
foren lliurades pel seu autor, Jordi 
Roca, unes litografies commémo
ratives del Mil.lenari a les entitats 
adherides i, a titol individual, a al- 
gunes de les persones que més 
s'han esforçat per portar a bon ter
me les activitats programades du
rant octubre i novembre. També 
hi hagué ocasió de repartir diver
sos exemplars del monográfic de 
Quadem.

CLOENDA DELS ACTES 
DEL MIL.LENARI 

A SABADELL
Al Saló Modernista de la Cai- 

xa d'Estalvis de Sabadell, es va 
celebrar el passai dia 30 de no
vembre, l'acte solemne de cloenda 
de la commemoració del 
Mil.lenari del naixement politic de 
Catalunya, sota la presidèneia del 
M. H. Sr. Joaquim Xicoy, Presi
dent del Parlament de Catalunya, 
acompanyat de l'I. Sr. Antoni Fa
rrés, Alcalde de Sabadell, del H. 
Sr. Francese Sanuy, Comissari del 
Mil.lenari, del Sr. Pere Fonolleda, 
President de la Caixa de Sabadell 
i d'Anna Maria Aguilô, Presidenta 
d'Omnium Cultural de Sabadell i 
Jordi Artigas, President de l'Uniô 
Excursionista de Sabadell corn a 
membres del Secretariat perma
nent i principals impulsors de la 
Mesa Ciutadana. També cal es- 
mentar al Sr. J.M. Ainaud de La
sarte, el quai oferi una disertació 
de gran contingut historie, plena 
de senzillesa i d'alt nivell civic i 
humanista.

Tots ells coincidiren en llurs

parlaments a destacar el fet de que 
Sabadell, ha estât la ciutat que més 
ha aporta! a aquesta commemora
ció, félicitant reiteradament als or- 
ganitzadors d'aquesta iniciativa i, 
per extensió, al centenar d'entitats 
adherides a la Mesa Ciutadana. 
També es comprometeren a recol- 
zar econômicament la construcció 
d'un monument que deixi constàn- 
cia d'aquest fet. Finalment, en nom 
del Secretariat permanent de la 
Mesa, Jordi Roca i Lluís Subirana 
entregaren a les dignissimes auto- 
ritats assistents la litografía i el 
monográfic editats per a aquesta 
commemoració.

EL SARDANISME 
SABADELLENC PREMIAT

L'atorgament dels premis del 
Dia de la Sardana d'enguany, ins- 
tituïts per l'Obra del Ballet Popu
lar, entitat que es troba en procès

de conversió en Federació Sarda- 
nista de Catalunya, ha significa! 
un ciar reconeixement del poten
cial sardanista, que a nivell musi
cal i literari té avui la nostra ciu
tat, tota vegada que dos deis pre
mis foren concedits a persones o
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entitats sabadellenques;
E l Premi a I'assaig sobre la 

sardana, concedit a Jaume Nonell 
i Lluis Subirana pel sen llibre 
"Compás", Compendi bàsic de la 
práctica sardanista, éditât per la 
Caixa de Barcelona.

E l P re m i a la  difusió i promo- 
ció musical, comparût, a la Cobla 
Jovenivola de Sabadell i a la Jo- 
venivola 2, i per extensió a l'Esco- 
la de Música de Cobla de Saba
dell.

Aquests premis, que tenen per 
objecte reconèixer i fer conèixer

tar al Sr. Armet en representació 
de l'alcalde de Barcelona, aixi com 
dels alcaldes de Flix, Malgrat, La 
Bisbai, Olot, Banyoles, Manresa, i 
l'adhesió del de la nostra ciutat, 
Sr. Antoni Farrés.

Q u a d e r n , que assisti també a 
l'acte felicita amb goig aquest pre
mi atorgat a dos dels seus 
col.laboradors, Jaume Nonell i 
Lluis Subirana, aixi com a l'Fsco- 
la de Cobla-Cobla Jovenivola de 
Sabadell i, per extensió, al sarda- 
nisme sabadellenc.

les accions o les actituds relacio- 
nades amb la sardana i que de 
manera implícita la dignifiquen 
com un valor més de la cultura 
catalana, foren atorgats el proppas- 
sat 7 de juliol, en un acte solemne 
davant d'un miler de persones que 
omplien el Pati deis Tarongers de 
la Generalität, amb una important 
presencia de sabadellencs, sota la 
presidencia del Molt Honorable 
Sr. Jordi Pujol, President de la Ge
neralität de Catalunya, al qual 
acompanyaven també el Molt Ho
norable Sr. Joaquim Xicoy, Presi
dent del Parlament de Catalunya; 
Honorable Sr. Joan Guitart, Con- 
seller de Cultura de la Generalität 
de Catalunya, Sr. Joan Vidal i 
Gayola, President de l'Obra del 
Ballet Popular i Sr. Antoni Angue- 
la. Secretan de l'Obra del Ballet 
Popular.

Entre les nombroses persona- 
litats que amb la seva assisténcia 
recolzaren aquest acte, cal esmen-

"LA COBLA JOVENIVOLA 
DE SABADELL" A PARÍS

Amb motiu de celebrar-se a 
Paris el II Apice Internacional de 
la Sardana, la Cobla Jovenivola de 
Sabadell va ser convidada per l'or- 
ganització a participar-hi, a l'igual 
com ho va fer l'any passât a Ams
terdam.

L'Aplec tingué Hoc a la Plaça 
de la Defense el dia 5 d'agost, i 
s'inicià amb una cercavila a càrrec 
dels Geganters de la Federado de 
Catalunya, Centelles, La Bauma- 
Berga-, Sant Celoni, Sant Joan de 
les Abadesses, Sant Just Desvem i 
els Bastoners de l'Esbart Català de 
Dansaires.

A continuació, les cobles Jo- 
venivola de Sabadell, Premianen- 
ca de Premià i Mil.lenària del Ro- 
sellô interpretaren, en sessió de 
mati i tarda, les sardanes progra- 
mades, seguides amb gran expec- 
tació pels tres mil sardanistes vin- 
guts d'arreu de Catalunya i pel

llibreiia sabadell
Passeig Manresa, T - Tel. T2605T0 
Apartat de Correos 355-SABADELL

nombrós püblic parisene que, per 
diverses causes, es trobava de vi
sita en aquest grandiós i extraor
dinari barri d'oficines i supermer- 
cats que conté els edificis més 
modems de Paris.

Finalitzat l'Aplec de sardanes, 
els esbarts Arenys de Munt, Cata
là de Dansaires i Dansaires de 
Tuhir, acompanyats de la Cobla 
Ciutat de Terrassa, oferiren una 
actuació amb les danses més tra
dicional dels Països Catalans.

Corn a cloenda d'aquesta tro- 
bada sardanista a Paris, el dia 6 
d'agost a la tarda, en el marc im- 
pressionant del Palau nùm. 1 de la 
UNESCO, situât a la Plaça Sonte- 
noy de Paris, tingué Hoc un mag
nifie i emotiu concert de sardanes, 
música de cobla i cant coral, amb 
la participació de les Cobles Jove
nivola de Sabadell i Ciutat de Ter
rassa i les corals de Catalunya i 
Heura.

Cal destacar que en tots 
aquests actes, celebrats amb una 
gran assisténcia de públic, entre 
els quais hi havia força sabade- 
Hencs, hi assisti l'Honorable Con- 
seller de Cultura de la Generalität 
de Catalunya Sr. Joan Guitart, 
nombroses personalitats de la cul
tura popular catalana i les càme- 
res de TV-2 i TV-3 que enregis
traren imatges d'aquest important 
esdeveniment de promoció de la 
sardana, fora del seu mare habi
tual.

EL MONUMENT AL 
DR. ZAMENHOF

Aquest és el primer monument 
públic que s'erigeix en una ciutat 
espanyola dedicat al doctor Za- 
menhof. Una vegada més, la nos
tra ciutat, Sabadell, es posa al 
davant de totes les altres amb 
aquest motiu. Fou aqui, també, on 
se H dedicà un carrer, sent la pri
mera ciutat que ho féu.

L'interès a Sabadell per la Hen- 
gua auxiliar internacional, l'espe
ranto, creada pel doctor Zamen- 
hof, arrelá en moites persones i 
entitats. Aquell interés fou reflec- 
tit en perpetuar el seu nom en el 
nomenclátor local. El seu nom 
quedà familiar a la ciutat i ara ho

és més encara amb motiu que uns 
entusiastes esperantistes recolzats 
per altres entitats locals han ende- 
gat el projecte d'erigir un monu
ment públic a Zamenhof. Monu
ment que s'eleva a la Ronda del 
mateix nom.

El dia 17 d'aquest mes de de- 
sembre se n'ha fet l'acte d'inaugu- 
ració.

Es tracta, com es pot apreciar 
en la foto que s'acompanya en 
aquesta nota, d'un singular monu
ment que ha estât realitzat per un 
col.lectiu de l'Escola Ilia, el quai 
pertany a l'Institut Municipal d'E- 
ducació.

ESCULTURES DEL 
DR. SARDA i DE 

MN. GAIETÁ
El diumenge dia 10 d'aquest 

mes de desembre va teñir Hoc a 
l'Asil Sarda i Salvany la 
col.locació d'una escultura i d'un 
relien d'aquests dos sabadellencs, 
obra de l'escultor Camil Fábregas.

L'aete fou organitzat per l'A- 
cadémia Católica i la nostra Fun
dado "Amies de les Arts i de les

TEIX1TS SALVADOR
els teixits que tenen estil

Indùstria, 33 tel. 725 65 90 08202 Sabadell

V IT R A L L S  E .R O IG
EspeciaUtat en vidrieres emplomades, 
gravats a I'acid i pantaUes lipus Tiffany. 
Descompte especial als 
subscriptors de Quadern

Sant Miquel, 79-int. - Sabadell - 
Tel. 717 38 05

QUADERN - 70



495

Lletres". Per aquest motiu va edi- 
tar-se un diptic recordatori en el 
qual figuren unes suscintes biogra
fíes d'ambdós il.lustres personat- 
ges, degudes als nostres amies i 
col.laboradors Jaume Busqué 
Marcet i Jesús Farrés Bemaldo. 
Formant part de l'acte va celebrar
se una missa presidida per Mons. 
Lluís Martínez Sistach, bisbe au
xiliar de Barcelona.

Abans de descobrir-se les es
cultores, col.locades en el vestíbul, 
obrí la tanda de parlaments Mn. 
Joan Busquets, conciliari de l'A- 
cadémia Católica, i a continuació 
van parlar Joan Cuscó i Esteve 
Renom, presidents de la Fundació 
i de l'Acadèmia, respectivament. 
Clogué la tanda Mons. Lluís Mar
tínez Sistach i tôt seguit es desco- 
briren les escultores, enmig d'uns 
càlids aplaudiments de tots els 
assistents.

Camil Fàbregas fou molt féli
citât per les seves obres; unes més 
que s'han incorporât a la seva llar- 
ga i notable presèneia artística a la 
ciutat.

EL NOBEL
PER A CAMILO JOSE CELA

El Premi Nobel de Literatura 
1989 ha estât per a D o n  C am ilo ', 
D o n  C a m ilo  J o s é  C e la . Per la seva 
prolixa, docta, rica, divertida i tôt

el que horn li vulgui trobar a I'o- 
bra d'aquest genial escriptor ga
llee, nascut el 1916 a I r ia -F la v ia ,  
llogaret de I'ajuntament de P a d r ó n  
(La Corunya).

Des d'aquestes pàgines volem 
adherir-nos a les mils i tantes feli- 
citacions que haurà rebut aquests 
dies per aital motiu. I ens propo- 
sem dedicar, properament, un tre- 
ball sobre aquest discutit i indis
cutible personatge i la seva obra.

ESCOLA SUPERIOR 
DE DISSENY TÈXTIL
I DE LA CONFECCIÓ
EL proppassat dia 15 de no

vembre va inauguar-se oficialment 
aquesta Escola per el Molt Hono
rable Senyor Jordi Pujol, president 
de la Generaltat.

L'Escola ocupa l'antic edifici 
deis Docks, que ha estât deguda- 
ment réhabilitât. A aquest acte as- 
sistiren les autoritats i representa- 
cions d'entitats relacionades en el 
món industrial, comercial, econo
mic i social. A tots els assistents, 
que van tenir ocasió de recorrer 
les dependéncies i les aules, en 
plena activitat docent, se’ls obse
quié amb unes serigrafies numera- 
des de Joan Josep Tharrats, signa- 
des per fautor.

Del 10 de novenbre al 9 de 
desembre va estar exposada a fes- 
mentada Escola una mostra de ta- 
pissos de Tharrats, i per aquest 
mateix motiu s'edità un bell catà- 
leg -" T ex tu ra" -. Aquesta exposi- 
ció formava part del cicle "Tha
r r a ts  a l  V a llè s" , que incloïen les 
celebrades a Terrassa i a Sant Cu- 
gat del Vallès.

L'exposició "Textura"  fou or- 
ganitzada per la Secció d'Art de la 
nostra F u n d a c ió  A m ie s  d e  le s  A r ts  
i d e  le s  L le tr e s  d e  S a b a d e l l , amb 
el patrocini de la F u n d a c ió  D is -  
s e n y  i de V E sco la  S u p e r io r  d e  D is -  
s e n y  T é x til  i d e  la  C o n fe c c ió .

Conte
D'una llunyana nít de reís...
perJ.C.

Ja fa molts anys d'aquella nit d'iMusions...
D'ençà de llavors, com que n'he perdudes moites de nits, 

ja no me'n resta cap d’iMusió... Però, com tothom, també 
n'havia tingudes.

Aquell cop l'havia esperada, foli de desigs, la nit de reis.
Havia demanat moites coses. La més, moites armes.
Jo era un rebel.
- Un mal erial -em deia l'ávia.
- Aixd, un mal erial -afegia favi.

Van arribar els reis i em dugueren totes les coses que havia 
demanat, i encara d'altres. Però jo frisava per les armes.

Al cap de poca estona ja m'havia convertit en un guerriller. 
En un temible i armat guerriller. Feia hasarda.

Els avis se senyaven, esporuguits. En canvi, els pares, els 
queia la bava.

I jo, pie d'entusiasme bél-lic, dominava la situació. Tot 
estava sota el meu poder. Jo era el tirá.

I com que volia demostrar-els-hi, vaig començar a fer un 
desori de campionat, aterrant els de casa i els veíns. Vaig 
esporuguir-los a tots.

Davant del meu atac, concebut logísticament, alguns 
varen fugir, i els qui esperaven la meva cleméncia, aquells, 
els pobres d'esperit, varen deixar-hi els ossos... No en va 
quedar cap de viu...

Certament, aquell dia de reis vaig matar totes les iMusions 
deis altres. I, per no ser menys, les meves i tot...

N o és verita t que el 
2 8  de desem bre, la 
C om panyia  d'A igües  
de Sabadell, 
p e r  indicació  de  
l'Ajúntam e ni de ídem , 
fa rà  ra jar, de la font 
del nanu, xam pany  
brut...
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Cant a mítjanít
per M- Teresa Cabané

esús neix a mitjanit 
-abans de l'alba-, 

entre terra i cel hi ha esclat 
-i és que el mon canta-, 

La gent gran, també els petits, 
quanta gatzara!

Tothom sembla més feliç 
-quin gran miracle!- 

I les mans s'uneixen fort, 
tot desitjant-se 

amis tat, pau i I'amor
que encara ens manca

Nit de Reis
per Manuel Foraster

M.onarques de l’Orient 
si en tornant de Betlem passeu per casa 
per portar-li joguines al petit 
vigilen el baleó, hi ha una sabata.

A dins de la sabata hi ha un paper 
amb els quatre gargots de la comanda 
Us hi deixa garrofes pels camells.
La porta del baleó no está toncada.

El baleó está molt ait. -No hi ha recel, 
els patges al venir porten escales.
La nit está molt fosca. -No hi ha por, 
una estrella de llum els acompanyd.

Sobirans de l'Orient 
quan tornen de Betlem no feu gatzara 
Un infant s'ha adormit. Es nit de Reis 
Ditxosa la il.lusió de la diada.

496

Xarxes de llum
per Francese Brunet

^^.elligat per la llum dins l'espai blavós, 
el feix deis colors esvoletega pel mar.
Clasques de petxines calquen el moviment.

Un sotrac del vent empeny una nova Huís sor, 
un gris de boira llampega i entenc un nou color.

Lluna salvatge ets intermitent dins el sol!
De banda a banda prens els colors necessaris!
Primaris esclats de joia es despenjen deis meus ulls.

Passeja ara com en un sol pom un esqueix de cada blavor. 
Quietud de sobte i boirina que es desfá, 
dibuix de blau cel i aroma de dia quotidiá.
Records de dies eixalats dins el vermeil de la sang 
pagaments fets amb el dolor de cada sotrac del cor.
Vermeils de vi de taula i de llavis que parlen!
Blancs de ventres d'oreneta i crits de gavina.
Groes de bandera sense seny o seny que era.

Uesclat de qualsevol onada que empeny la roca!
Xarxes de llum giravolten el meu ull: 
sortosament la veu és com la llum... Iliure.

''S'

.•¿.¿¡«»»I'.......tm,.

LA LLAR DEL LLIBRE
Llibres i Revistes

Pg. Plaça Major, 34 i 12 
Tel. 725 59 59 - SABADELL

Pérez Caldos, 36 
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SABADELL

miiomi
MARCS I MOTLLURES
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Al pas dels dies per Joan David

BERNARDA ANTOLIN 
a INTEL.LECTE

Una vegada més, Antolin pre
senta un nodrit conjunt de la da- 
rrera promoció. Obres que seguei- 
xen representatives de l'esforç que 
l'artista fa, constantment, per tras- 
cendir en ternes en els quais la 
vivacitat del color segueix a un - 
podriem classificar- naturalisme 
liric. Es tracta d'un conjunt que 
respon a una concepció artística 
brillant i concreta.

És pintura d'acció de conjunt, 
de factura exuberant i perfecta- 
ment cenyida a l'argument. Les 
dues obres, al meu burnii enten
dre, que sobresurten son precisa-

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL

ment les que s'incloen en el catà- 
leg corn a representacions figura
tives, per tècnica emprada, per 
solució de problèmes més dificils 
de resoldre i que fugen del simple 
enfoc decoratiu per entrar de pie 
en el fons humà del model. La 
nostra comentarista. Rosa Ten, ens 
fa present que Bernarda Antolin 
"és alumna i seguidora de l'escola 
de Sanvicens i de Teresa Llácer 
que té d'ells la tècnica i els conei- 
xements d'ofici, però que la inspi
rado, la forma personal que em- 
pra el pintar són ben personals..."

Aquests conceptos jo els sub- 
ratllo sense cap mena de dubte en 
analitzar l'obra que en diverses 
mostres i al decurs deis anys ens 
ha corprés; aquesta vegada i degut 
a la gran abundor de pintura pai- 
satgística i decorativa, ens fa in
clinar més especialment vers una 
pintura més influenciada per la 
Teresa Llácer. En cap moment, 
però, no exclou l'expressió d'un 
organisme viu i inquiétant viratge 
d'extraordinària sugestió, entesa 
dels motius i imperios cromatismo 
saturat d'empenta de vida.

EMILI HIERRO
L'obra de Hierro segueix re

presentativa d'unes mañeros de fer 
i entendre les coses representados 
dia a dia, si cap, amb més perfec- 
ció, assolint uns graus de solidesa 
en el lligat afermat d'un joc explí- 
citament constructiu al ensems que 
fonamentalment emocional. La 
ciutat, en una equilibrada repre- 
sentació, és fruit madurat d'un 
continuât esforç de treball i d'un 
net sentit de visió.

Hi ha un lirismo sorprenent 
que relliga serenament la relació 
dibuix i color i ens fa viure el diá- 
leg preciosista en el qual la sínte
sis resolt el problema de la veraci- 
tat palpitant en el tribut que, fidel 
fins al limit, ais temes represen- 
tats ens introdueix d'una manera 
fina i assenyada al fons virtual de 
l'obra.

DAVID PAPELL 
a NEGRE ART

La preocupació de l'artista és 
fer les coses ben fetes i no pas 
simplement copiados; en elles es 
fixa, amb un predomini d'afecció 
al retrat tot ço que es refereix a un 
cert dia, en una determinada hora 
i en un déterminât moment i aixô, 
argumentât amb colors que molt 
possiblement no es tomaran a re
petir; en determinats moments l'ar
tista es sentirà pres per coses que 
ja han passât, però que, en defini
tiva són l'origen informatiu que dia 
a dia i en determinats moments 
sen's presenta com a pintura fres
ca i ben orientada. La màgica vir
tud d'una pintura és que resta prin- 
cipalment quan a temes urbans es 
refereix, s'incriu en el portaveu 
històric de la ciutat i en conse- 
qiiència no es perd una visió i un 
fet que de no haver passât perdria

Rambla de. Sabadell, 82 
Tel. 726 57 85 - SABADELL

EISBERT
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tota eficàcia. L'obra per tant s'ex- 
pressa documentalment amb estil 
ben recomanable. El conjunt i 
diversificació dels temes, acusada- 
ment temes marins i temes florals, 
servirán a personalitzar més i més 
la personalità! de l'artista que avui 
el veiem plenament identificat 
entre la present figuració i la poè
tica del signe.

JOAN BAUSA 
a NEGRE ART

La mostra sorpren per la finor 
amb que es comporta la interpre- 
tació íntimament conceptiva. L'au- 
tor tracta simplement d'expressar- 
se d'acord amb la personalitat que 
preten conquerir; no coneixíem 

pobres anteriors, motiu que ens 
impedeix de fer-ne relació de co- 
heréncia. En una altra ocasió ja 
podrem dedicar-hi més judici.

RUEDA 
a NEGRE ART

En l'obra de Rueda veiem re
collida la matèria pictórica amb 
una visió sensibilitzant; hi ha un 
fons impressionista lluminós i 
unes harmonies cromàtiques que 
allunyen les crueses que en certs 
moments s'afiancen en els contras
tes de color. L'artista ha aconse- 
guit crear una preocupació oferint- 
nos riquesa psicològica, obres 
d'expressió coherent d'una madu- 
resa tècnica i estilística que trans
porta al llenç amb una personal i 
vera fantasia exaltada que, al cap i 
a la fi, sap aprodunditzar en l'e- 
sència de ço interpreta!. En el fons, 
el conjunt respon a una personali
tat que codifica sentiment i visions 
personals.

ALBERT SITJES 
a GALERIES ROVIRA
Albert Sitjes és artista pintor 

al ensems que professor. Posseeix 
per tant coneixements suficients 
per no presentar en les seves ex- 
posicions obres que no posseeixen 
plena responsabilitat; això vol dir 
que tècnicament no ofereixen de
fectos; en totes les vegades que 
hem admira! la seva producció 
sempre s'ha produit la sorpresa i 
aquesta la tècnica ha domina! a 
l'anècdota. Ara, però, el conjunt 
respon a dos punts importants; per 
una part la sàvia preparació i el 
talent de recerca i per l'altra l'ex- 
pressivitat i el ritme intern que la 
transparent exaltació del color i el 
dibuix àgil i segur permeten clas
sificar l'obra en conjunt com a fruit 
d'un art savi, originai i actualis- 
sim.

MOISES
a Acadèmia de Belles Arts
L'obra fotogràfica de Moisés 

és l'obra d'un autèntic artista pro
fessional de la fotografia. La pro- 
fessió, per eli, no posa limit a un 
fet de simple captació del tema 
escollit. El tècnic es recolsa en la 
imatge captada la que profunditza 
en la visió personal i en la que la 
idea inicial pren un sentit personal 
amb una força impresa fruit d'un 
treball dia dia més acurat i en el 
qual l'artista infón aquell saber de 
com es fa la feina que cal fer per 
tal d'assolir, dia dia, el comple
ment més just, si que a l'ensems el 
saber perqué es fa, a fi que tingui 
la profunditat del goig per tal que 
s'aconsegueixi una llum especial 
el seu treball. En el fons de tot hi 
llueix una forma d'expressió sedui- 
da per la visió d'autèntica obra 
d'art.

negne
Passeig de la Plaça M ajor, 38 

Telèlon: 726.56.38 SABADELL
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PERE RUIZ GRIMA 
a NEGRE ART

Vaig llegir una vegada unes 
notes que amb és grat reproduir. 
"Sols captem la piena importància 
d'una obra d'art quan reproduim en 
nostres propi s procesos vitals els 
procesos de l'artista al produir l'o- 
bra". L'actitud que l'artista adopta 
davant els espectadors és una acti
tud obertament disciplinada; l'obra 
realitzada, sigui en dibuix o en 
pintura fa en tot moment la desco- 
berta de l'home, i és precisament 
en l'obra que es revela sempre el 
veritable home, talment un auto- 
retrat que en el moment de realit- 
zar-se es complementa en el mo
del, que sempre que se situa com 
a objecte i que es fa necessari que 
aquest parli al nostre sentiment. La 
tècnica, certament fa miracles, 
empero la passió per la bellesa ha 
dit Baudelaire "és cáncer que tot 
ho devora".

SERRA SOLER 
a GALERIES ROVIRA
Aquest pintor s'ha guanyat un 

crédit amb un tema que és els in-

“ GALERIES
ROVIRA’’

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

teriors de les masies catalanes. I 
bé que ho fa; sap buscar racons i 
angles de cada masia, que tenen la 
nostàlgia de la vellura. Els veils 
estris i atuells propis del camp, de 
la pagesia; les grans portalades 
que s'obren a un exterior llumi- 
nós; racons intims que el temps va 
arramblant...

Serra Soler, però, ho recopera 
i ho vivifica amb la seva amorosa 
dicció plàstica.

LUCA MONZANI 
a GABARRO ART

Heus aci un artista italià, afin- 
cat a la ciutat comtal que s'estrena 
a casa nostra. I ho fa amb una 
notable col.leccio d'obres de con- 
cepció vanguardista. Són riques i

originals tant les figuratives com 
les abstractes.

Juga i conjuga composició i 
color i sap aconseguir una bella 
harmonía que les fa destacables 
amb tot el reconeixement plástic.

Una obra de mèrit, certament.

XAVIER CABA 
a WATTS ART, 

de Castellar del Vallès
Xavier Caba segueix en la 

seva línea en la qual ha adquirit la 
fermesa d'una empremta, assolida 
per un llarg ofici, serios i compro- 
més.

L'obra de Xavier Caba s'admi
ra peí seu rigor en l'execució.

PATXO 
a GARGOTS

Aquesta jove pintora ha pré
sentât unes obres suggerents, ple- 
nes d'imaginació i de tendresa, 
com s'ha dit.

Ens duu en un món d'encante- 
ri, enmig d'una flora i d'una fauna 
plenes de delicadesa. Una concep- 
ció mágica, idílica i onírica, ex- 
pressada amb una dicció clara, 
receptiva.

ASSOCIACIO D'ESCULTORS 
DE CATALUNYA

Aquesta Associació ha présen
tât al Museu d'Art, una mostra en 
la qual hi ha participât disset es- 
cultors, entre ells s'hi compta el 
sabadellenc Tino Izquierdo.

Una variada mostra; variada 
de conceptes i técniques, però, per 
aixó mateix força interessant.

Cal valorar i elogiar la inicia
tiva de la dita Associació per 
aquesta mostra, que és itinerant 
per a una major difusió. Val la 
pena donar-se a conèixer i oposar
se a r'adust i tancat entom".

WAny-Anr
Sala d’Exposicions
Sant Pere d’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

Llibres
LES COMARQUES I ELS MU- 
NICIPIS DE CATALUNYA. 
Marc-Aureli Vila. Col.lecció: 
Població i Territori -4. Edita: 
Generalität de Catalunya. Barce
lona 1989.

Recentment la Generalität de 
Catalunya ha éditât "Les Comar
ques i els Municipis de Catalun
ya" del que n'és autor Marc-Aure
li Vila. El Ilibre conté: 1. "L'orga- 
nització territorial de Catalunya" 
2. "Les comarques i els seus mu
nicipis". 3. "Les llistes oficiáis i 
codificació" i 4. "Anexos". S'hi 
acompanya un mapa de les Co
marques de Catalunya.

Tots els sabadellencs conei- 
xem a Marc-Aureli Vila i Coma- 
posada, geograf, politic i advocat, 
que si bé nascut a Barcelona 
(1908), és fill de Pau Vila i Dina- 
rés, geograf sabadellenc i Mem
bre Honorar! de la Fundació Bosch 
i Cardellach de Sabadell.

El llibre està présentât per 
Josep Gomis i Marti, Conseller de 
Govemació de la Generalität de 
Catalunya i n'ha fet la Introducciô 
el sabadellenc Jaume Busqué i 
Barcelô, geograf, que fa constar 
que "aquest llibre s'ha de conside
rar com la reedició posada al dia i 
ampliada de dos llibres: "Els 
Municipis de Catalunya (segona 
edició Barcelona 1982) i "Les 
Comarques de Catalunya. Notes 
geohistöriques" (Barcelona 1983), 
fautor dels quais fou Marc-Aureli 
Vila, i afegeix, que "sigui un in
strument de consulta i de treball i 
serveixi per el millor coneixement 
dels municipis i comarques de 
Catalunya".

Jaume Busqué i Barcelô, és fill 
del nostre amie i col.laborador de 
QUADERN, en Jaume Busqué i 
Marcet, i és també. Membre Co- 
rresponent a Barcelona, de la Fun
dació Bosch i Cardellach de Saba
dell.

JOSEP PLANS SOLÀ, pintor.
Amb aquesta obra s'enceta una 

nova col.lecció: "Persones", a la 
qual es pretén incorporar aquelles 
persones que en el camp socio
cultural-artistic de Sabadell deixen 
entre nosaltres el seu exemplar 
testimoni.

Aquest primer número és de
dicat a Josep Plans, que fou un 
artista pintor de vocació dotât d'u
na gran Sensibilität. En el llibre 
s'hi glosa l'home i l'obra, amb tex
tos de Montserrat Carné, Joan 
Cuscó, Joan David, Camil Fábre- 
gas, Joan Plans, Teresa Plans i An
toni Vila Arrufat.

A més conté reproduccions 
d'olis, aquarelles i dibuixos -en 
blanc i negre i en color-, així com 
un àlbum fotogràfic que conforma 
una miscel.lània documental d'a- 
quest artista.

El llibre fou présentât per Joan 
Cuscó, a l'Acadèmia de Belles 
Arts, el dia 14 de novembre prop- 
passat, en ocasió de la inaugura- 
ció d'una mostra antològica dedi
cada a Josep Plans; una mostra 
ben representativa d'aquest pintor 
que, en certa manera, ha esdevin- 
gut un retrobament molt adient.

En conjunt, llibre i exposició 
han résultat un homenatge a aquest 
artista, el qual -com bé ho ha dit 
Antoni Vila Arrufat- té un "intens 
sentit musical que informa la seva 
obra, aquesta rica policromia, que 
fa pensar sempre en un gran con
junt polifònic, d'una plenitud i ri- 
quesa de qualitats i timbres, freses, 
joves, ardits, modems, expres- 
sius".
Editât per la Fundació Amies de 
les Arts i de les Lletres de Saba
dell. 64 pgs. (28x14 cms.).
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Pionniers 
dn Cinéma

Cinéinaet
Mânoirellarale

Cinema

Els 10 "Colloques" de l'Institut Jean Vigo de Perpignan
per Pere Cornelias i J  ordì Graset

ï j f l  proppassat novembre, l’Institut Jean 
Vigo organitzà el Xè "Colloque" de cine
ma que, sota l'enunciat genèric de CINÉ
MA ET HISTOIRE/HISTOIRE DU CI
NÉMA, eix vertebrador de la tasca inves
tigadora de l'Institut, es dedica a analitzar 
"La transmissió del saber a través del ci
nema francés". Aquesta tasca es basa, 
fonamentalment, en dues manifestacions 
de caire ben diferent: el "Colloque" i la 
"Confrontation". Sense menystenir les al- 
tres activitats que també porta a terme 
l'Institut i que complementen un treball co
herent i rigorós que s'inicià l'any 1962.
"Les Cahiers de la Cinémathèque", sens 
dubte una de les millors publicacions de 
cinema de França -i, per extensió, d’Euro- 
pa-, deixen constància escrita d'aquest 
esperit d'investigaciô de l'equip que presi- 
deix Marcel Oms. Per completar aquesta 
documentado sobre la Historia del Cine
ma i les relacions entre cinema i historia, 
l'Institut edita, conjuntament amb la Ciné
mathèque de Toulouse, la col.lecciô "Ar
chives", que vol difondre tot el material 
d'interès que, per la seva naturalesa, no 
pot formar part d'uns treballs monogràfics 
corn els que es publiquen ais "Cahiers", 
cada vegada més una plasmació de les 
"Confrontacions" i dels "Colloques".

"Les Amis du Cinéma", antecedent de 
factual Institut Jean Vigo, neixen l'any 
1962. El 1965, organitzen la primera 
"Confrontation" -des de 1976, Festival 
Europeu de Crítica Histórica del Film-, un 
tipus de manifestado de carácter més obert 
i accessible a un public més ampli que el 
"Colloque". Altrament, els "Colloques" no 
neixeran fins 14 any s més tard -el 1979-, 
corn a resposta a la nécessitât de confron
tar els diversos treballs d'investigaciô en 
el marc d'unes jomades d'estudi a les quais 
les ponències i els débats ocupen un Hoc 
preponderant. L'aprofundiment cientific en 
què es basen les fan, inévitablement, més 
restrictives.

L'Institut Jean Vigo, "Centre d'Estudis 
de la Historia del Cinema i de les seves

casa v o s t r a

relacions amb la Historia de les Societats", 
compta amb el suport de l'Ajuntament de 
Perpignan i del Département des Pyrénées 
Orientales i de la Région Languedoc- 
Roussillon, la quai cosa potencia la seva 
activitat i projecdô sense comprometre, 
pel que hem vist, la seva independència. 
El mateix Institut s'autodefineix corn 
"exemple potser unie a França -i a Euro
pa- d'una associaciô d'educaciô popular

que evoluciona progressivament vers un 
organisme d'alt nivell cientific, sense ha
ver perdut, però, cap de les seves ambi- 
cions i objectius originals" I afirma: 
"L'Institut Jean Vigo pren, de cara al fu
tur, un Hoc a part en el panorama cultural 
nacional". (1)

Amb motiu de la publicaciô del "Ca
hiers" n- 41, dedicai al "Colloque" de 
1984, "Pionniers du Cinéma. Cinéma et
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Mémoire Rurale", José Baldizzone repre- 
nia la reflexió sobre la perspectiva i meto
dologia d'apropament al cinema que pos
tula l'Institut, a la llum dels cinc "Collo
ques" fins aleshores célébrais. Una preo- 
cupació permanent és la d'analitzar la in- 
teracció entre les dues disciplines - cine
ma i historia-, de manera que el cinema 
no esdevingui un element secundan al 
serve! de la Historia, sobretot després d'ha- 
ver constatât "històricament" que el paper 
que la majoria dels historiadors conferei- 
xen al cinema és, en el millor dels casos, 
subsidiar!. Diu Baldizzone que "volem 
eliminar la dicotomia que constatem entre 
historiadors de societats i historiadors de 
cinema, atès que aquesta dicotomia en
gendra, per a les dues disciplines, una la
mentable restricció de les seves possibili- 
tats i, concretament per al cinema, un qua- 
lificatiu de modest auxiliar o de matèria 
d'estudis mal acceptada". I afegeix: "Con
frontar la Historia del Cinema a la Histo
ria en general per al millor profit de l'un i 
de l'altre és un dels nostres objectius prio- 
ritaris, tot mantenint corn a linia directriu 
el conferir al cinema un Hoc central, és a 
dir, el considerar-lo la matèria primera i 
el beneficiari de la reflexió". Les temàti- 
ques escollides per als "Colloques" i per a 
les "Confrontations" són fruit de la pròpia 
evolució de la linia d'investigaciô de l'Ins
titut, que enllaça les dues manifestacions. 
Les questions fonamentals són: com es 
reflecteixen determinats fets i comporta- 
ments -el que en diriem "Història de les 
Mentalitats"- a l'àmbit de la representació 
cinematogràfica? En quins contextos so
cial, politic i ideolôgic té Hoc aquesta re
presentació? I, conseqüentment, en quina 
mesura aquests contextos condicionen un 
déterminât tipus de representació, tant des 
del punt de vista de la producció d'imat- 
ges corn de la seva recepció? I, en un al
tre aspecte: en quina mesura certes repre- 
sentacions cinematogràfiques poden pro
piciar un canvi de mentalitat?

Si bé és cert que qualsevol opció críti
ca corre el perill d'obviar altres possibles 
-i també válides- opcions diferents, la de 
l'Institut Jean Vigo té un interés excepcio
nal, tant per les seves possibilitats d'anàli- 
si corn pel rigor amb què aquest anàlisi es

casa vostra
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porta a terme. Potser 
l'ùnica limitació im
portant que té és el 
seu rebuig més o 
menys explicit de la 
"política d'autors", 
que defensava i, en 
gran mesura, segueix 
defensant l'altre im
portant corrent critic 
francés, représentât 
pels "Cahiers du Ci
néma" de Paris.
Aquesta actitud, que 
seria saludable si es 
centrés en una desmi- 
tificació dels aspectes 
més exagerats d'una 
"política d'autors" 
mal entesa, té el rise, 
si s'actua indiscrimi- 
nadament -corn 
creiem que passa a 
vegades a l'Institut-, 
de no donar els ele
ments necessaris per 
poder valorar l'aporta- 
ció fonamental de de
terminats autors a la 
Història del Cinema i, 
albora, a la Història 
de les Societats, per
qué, per entendre i 
explicar aquesta His
tòria a través de l'home que, en definitiva, 
és qui la fa, la Sensibilität i la capacita! 
d'anàlisi de l'artista són determinants. En 
aquest sentit, la pròpia metodologia de 
treball dels "Colloques" és arriscada, per
qué pot deformar o, si més no, no deixar 
prou clara la lectura d'un determina! film, 
en operar, en part, sobre extractes de 
pel.licules -mètode acceptable pel que fa a 
la producció mitjana, però potser distor- 
sionador quan es tracta de l'obra personal 
d'un autor, per l'aspecte descontextualitza- 
dor que suposa. A més, tot això porta l'Ins
titut a prescindir bastan! de l'anàlisi estèti
ca i formal, allò que té de més propi i 
intransferible l'obra d'un creador.

A part del darrer "Colloque", "La trans
mission des savoirs a travers le cinéma 
français", hem assisti! també als dos ante- 
riors. El de 1987 fou "La petite bourgeoi
sie dans le cinéma français" i el de 1988, 
"L'Ancien Regime au cinéma". Justament 
perqué la tasca de l'Institut es basa en la 
investigació i no en l'historicisme, l'anàlisi 
de dos fenômens socio-històrics que ad- 
meten una confrontació experiencial con- 
temporània corn és el cas de "La petite 
bourgeoisie..." o de "La transmission des 
savoirs..." permeteren un débat més fecund 
que la de "L'Ancien Regime...", tot i que

el rigor del treball de l'equip de Perpignan 
fa que tot agafi un nivell francament ait.

En propers "Quadems", intentarem 
d'oferir un resum, el més complet possi
ble, de cada un d'aquests tres "Colloques" 
esmentats, que permet!, si més no, copsar 
el grau de coherèneia i d'interès d'una tas
ca d'investigaciô absolutament inexistent 
al nostre pais. A titol indicatiu i per ordre 
cronolôgic, relacionem els ternes tractats 
als altres set "Colloques":
1/ Els any s vint.
2/ La representació dels politics dins del 
cinema francés d'entre guerres.
3/ La Comuna de Paris en imatges.
4/ La memòria oral del món rural.
5/ Pioners del cinema: cinema i memòria 
rural.
6/ El cinema dels grans homes.
7/ Louis Feuillade.

(1) Institut Jean Vigo. Publicat amb la 
col.laborado del Conseil Régional Lan
guedoc-Roussillon. Perpignan, 1987.
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Els Goigs a lloan^a de la Purissima, Patrona de la 
Parròquia del seu nom a Sabadell
per Jaume Busqué ì Marcel

l3empre s'havia dit que els "Goigs a 
lloança de la Purissima, Patrona de la Pa
rròquia del seu nom a Sabadell, que va 
escriure i musicar mossèn Camil Geis, se'n 
desconeixia la data. Sabien, només, que 
havien estât compostos per encàrrec de 
mossèn Josep Alomà, i que havent-se es- 
crit en català i essent la nostra llengua, en 
aquella època, interdida, la primera edició 
que se'n va fer no porta data ni peu d’im- 
premta, per poder passar com uns gogis 
escrits i éditais abans del 1936.

Tenim la satisfaccio de comunicar ais 
nostres lectors que a l'arxiu de la Parrò
quia de la Purissima Concepció de Saba
dell, entre els documents encara pendents 
de registre, recentment hem trobat la par
titura d'aquests goigs, signada per mossèn 
Camil Geis. Porta data: Any 1944.

Haven pogut comprovar que es tracta- 
va d'aquest any, s'ha buscai d'entre la do
cumentado administrativa, per si podiem 
trobar alguna referència de la seva impres- 
siô. I, efectivament, en data 7 de desem- 
bre de 1944, existeix una factura a nom de 
"Talleres Gráficos M y R. Gilabert, Ven
tas Avda. Pta. Angel 26, Talleres, calle 
Salvá, 13, Barcelona" que diu: "5000 Im
presos a dos tintas y dos caras, Ptas. 435. 
Dibujo, ptas. 35, Cliché, ptas. 72, Total 
Pesetas 542, Cobrado-Venta al contado". 
Cree que no hi ha dubte que es tracta de la 
impressió deis esmentats goigs. Aquesta 
documentació, tant la partitura com la 
factura, ha estât registrada i catalogada 
amb el núm. R.1962,C1.29.G.1.1.

Amb aqüestes referéncies hem consul
tât la "Hoja Diocesana" (Año VI.3 diciem
bre de 1944. Núm. 49) i en la pàgina re
servada a l'esmentada parròquia hi ha una 
nota que diu: "Fiesta Mayor de esta Parro
quia", i després de fer menció de tots els 
actes que per aquest motiu es desenrotlla- 
ren, fa constar: "Al terminar los oficios y 
la función se estrenaran "Els Goigs de la 
Purísima" letra y música de mossèn Camil 
Geis".

PAPERERIA 
MATERIAL D’OFICINA 

REVISTES - DIARIS 
FOTOCÒPIES

En els anys successius no es parlará 
del "cant dels goigs" (possiblement es 
cantaven), en cap dels actes organitzats per 
la parròquia, ni tampoc els que ho foren 
amb motiu de la seva Festa Major anual, 
ni tan sols en els actes organitzats, que 
foren solemnes, amb motiu de I'Any Ma- 
rià, del 1954. Fou el 8 de desembre de 
1955, quan s'anuncià novament i per se- 
gona vegada. Ho feren aixi: "Al final el 
Canto dels "Goigs".

Aixi dones, avui, ens plan assegurar 
que els "Goigs a llaor de la Purissima, 
Patrona de la Parròquia del seu nom a 
Sabadell", lletra i mùsica de mossèn Ca
mil Geis, foren escrits l'any 1944, editats 
a la impremta "Talleres Gráficos M. y R. 
Gilabert, de Barcelona", i cantats per pri
mera vegada, el dia 8 de desembre, festi
vità! de la Purissima Concepció, d'aquell 
any.

/̂ (3-OMBAU
PALANCA, 7 - Tel. 725 87 80 - 08202 SABADELL

SENSERRICH
Joieria,

Sant Quirze, 17 - Tel. 725 75 96 
SABADELL

Goigs

A Sant Llorenç
per J. B. M, ^

f j f l  nostre bon amie Ramon Valí Rim- 
blas, entusiasta escriptor i divulgador de 
l'Art Romànic i assidu coMaborador de 
Quadern, ha éditât, en data 10 d'agost de 
1989, uns "Goigs en alahança de l’insigne 
Diaca mártir Sant Llorenç que es venera 
en l'antiquîssima Església abacial del Mo- 
nestir del Munt en el Vallès i de la quai és 
el titular". Es una edició de 38x25 cms.

Podriem dir que aquests goigs són com 
un homenatge a l'obra boixista d'En Ri
card Marlet. Els boixos, exceMents, d'una 
claredat extraordinària i perfectament 
aconseguits en són un exemple.

L'amie Vall ha escrit al dors d'aquests 
goigs una recordança: "Al pare Antoni 
Cardona i Carreras escolapi, i al senyor 
Ricard Marlet i Saret en el Cinquantenari 
de la Restaurado de l'Aplec de Sant Llo
renç del Munt".

Recordo el P. Antoni Cardona com a 
conciliari del Grup Treball 195 de la Ee- 
deració de Joves Cristians de Catalunya, 
un dels grups més dinàmics del fejocisme 
sabadellenc. El P. Cardona sabé infiltrar
nos ais joves d'aquella época l'amor a 
Catalunya i l'entusiasme i l'alegria per els 
valors cristians. D'En Ricard Marlet, pue 
assegurar que en la meva joventut vaig 
admirar-lo per ser un exceMent gravador 
especialista al boix i que a més de 
coMaborar en moites edicions catalanes, 
ho feu també en la majoria de les sabade- 
llenques.

En Ramon Vall, en el seu escrit, recor
da el Pare Cardona com a conciliari també 
del grup Avantguardista de la F.J.C. "Co- 
ratge". I, d'En Ricard Marlet, el seu mes- 
tratge de dibuix a l'Institut Escola de Sa
badell, on l'havia tingut per professor du
rant la guerra.

Després de descriare l'ascensió a la 
Mola de Sant Llorenç, fa constar que s'han 
estampât aquests goigs -els populars, els 
que aquell dia de l'any 1939 cantàrem- 
amb gravats del propi Ricard Marlet.

”tot un estil”

M(»LE DISSENT 
I DECŒL\C10
SantCugat.ll Sabadell
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El "Jussà" que 
vaig conèixer
per Dolors Viñas

E.meara que en 
el moment del 
trist i malaurat 
accident que, 
arran de vacances, 
costà la vida a 
l'excel.lent amie 
Josep Carreras i 
Costajussá, i que 
amics i coneguts 
expressaren des 
de les págines del 
Diari de Sabadell 

el seu condol per la malaguanyada pér- 
dua, no será en va que des de QUADERN 
es recordi aquest sabadellenc exemplar.

La meva amistat amb en Carreras ve 
d'una mica lluny i per diverses facetes en 
les quals eli va excel.lir. El recordo des 
deis anys en qué tenia un cárrec de con- 
fian9a a l'empresa del senyor Feliu Baino
la. Més tard, quan jo em dedicava a fer 
copies a máquina, sovint m'encarregava 
que li passés articles per ais diaris i revis
tes, sempre referents al seu esport preferit. 
Escrivia a "Ciclismo", a "Ruta", a "Saba
dell Deportes" i, sobretot a la revista fran
cesa "Le Cicliste" articles que eli portava 
ja redactats en un francés perfecte.

A mi em feia grácia que una persona 
ais voltants deis quaranta es dediqués al 
ciclisme, que jo practicava també des de 
molt jove. (La meva primera bicicleta "de 
dona" fou importada de Fran9a per allá els 
anys vint, com una cosa curiosa).

Un altra faceta que més tard em sobtá 
moltíssim fou el pseudònim que usava de 
"Ll. Canyameras" quan firmava articles de 
caire cultural. S'interessava especialment 
per tots els temes de la ciutat i de la nostra 
gent amb un sentit critic i just. Vaig haver 
d'esbrinar qui era quan el Diari de Saba
dell publicá una nota seva demanant l'edi- 
ció d'un treball meu sobre Bartomeu Soler 
a qui ell havia conegut i apreciava.

D'En Carreras, home senzill i planer, 
de mirada viva i brillant, educat i cuite, 
s'ha dit que del ciclisme en féu un magis
teri. Mestre de ciclistes, les seves llÍ9ons 
no acabaven pas amb les excursions, sino 
que més d'una vegada havia ajudat perso- 
nalment i econòmica a la formado escolar 
deis nois que acudien a eli i a mi. S'inte- 
ressava pels seus estudis, per la situado 
familiar de cadascú i procurava que els 
joves biciclistes adquirissin un grau de 
cultura assequible. Recordem amb emoció 
com el ploraven aquests nois el dia de l'en- 
terrament a la Parróquia de la Purissima.

Des de QUADERN, el nostre més 
sentit condol a la seva vidua, fills i néts. 
Bon cristiá com era, no dubtem que el Bon 
Déu el té ben a la vora i que ja gosa amb 
Eli de la pau i de la Llum divina.

Massa aviat, Joan Trabal...
per Joan Cascó (publicat a D.S. lO-X-89)

Gosaria dir, Joan Trabal, que per pri
mera i darrera vegada ens has fet una ju
gada imprevista, impensable: ens has dei- 
xat abans d'hora; massa aviat, home de 
Déu! No m'ho explico. I menys en tu.

Quantes vegades havies dit que "en 
aquest món pel que hi fem ja hi estem 
bé". I tant. Tu estaves bé a tot arreu. El 
món era teu. I sables compartir-lo frater- 
nalment amb tothom. Amb totes les clas
ses.

Indiscutiblement, tu, Joan, eres un ti- 
pus excepcional. Popular. Carismátic. Un 
bon jan. Un bonás. Un exemple.

No poques vegades em recriminaves 
perqué no coneixia el teu -el vostre, María 
Eugénia- "galliner". Tot arriba i un migdia 
vaig "pujar al galliner". Un galliner sense 
aviram; un galliner pie de coses -objectes 
de tota mena, de les més inversemblants. 
Un món curiós, un galliner insólit... Una 
mena de museu heterogeni, divertit, d'en- 
canteri... Per passar-hi hores i hores mi
rant i badant i escoltant les teves explica- 
cions sobre l'origen i la naturalesa de cada 
pe9a...

I, mentre, el temps escolant-se...
Parlar del temps, amb tu? Impensable! 

El temps, per tu, no existia, i ara! FelÍ9 
mortal.

Ni el temps ni la pressa. Per aquesta 
raó -i també per algunes altres- tu eres un 
home felÍ9. capa9 de comunicar i donar 
félicitât i alegria al teu entom. Eres un 
privilégiât, Joan.

Un matí feiner, dreturer, de cop, vaig 
quedar-me clavat -i d'aixó no fa massa 
dies- davant del teu taller. Davant de la 
teva porta vidrada, però, ah! i oh!, amb els 
vidres lluents i nets com una patena.

Tu, vigia del teu carrer estret, fet a 
pams, em vares cridar des del taulell de 
treball. vas adonar-te de la meva impres- 
sió.

- Aixó és una efemérides ciutadana - 
et vaig dir, al.ludint la neteja deis vidres.

Tot memoritzant, em confessares que 
feia quatre anys que no els havies rentat... 
Ara feia goig de veure'ls. Val la pena que 
en quedi un testimoni gràfic, Joan, li vaig 
dir. I vam sortir. I t'hi posares bé. "I aquí 
estic", en la foto.

- La publicarás? -em preguntares, amb 
el somriure ais llavis.

Pocs dies després vas dir-me que ha
via passat l'alcalde i el deis cabells blancs, 
i també van adonar-se que havies arranjat 
la porta, pintada de nou,„ "Es veu que 
tenim la Festa Major al damunt", digue-

I, mira, ara la porta és tancada.
A dins, el temps s'hi ha immovilitzat 

del tot. Queden moites coses a dintre. 
També l'esperit d'un ahir que ja no pot ser 
demá...

I el temps, mentre, travessa pel carrer 
estret.

Un carrer estret, però ample i pie du
rant molts anys per la bonhomia que hi 
bategava d'aquell artesá -artesá de l'ofici i 
artesá de la vida- que ha estât l'amic Joan 
Trabal, que ens ha deixat abans d'hora, 
massa aviat...

L'ùnica vegada que ha fet una cosa de 
pressa: la d'anar-se al Cel...
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Ecos de Societat

La distingida pare!la formada per Josep 
Zeta i Rosa Florisa, després d'haver 
anunciat el seufelig prometatge, es 
disposa adornar l'arbre nadalenc.

Conferència

La senyora Chelo Pomeìa, pocs moments 
abans de donar la seva conferència sobre 
"El Féminisme és cosa de dones”, que se 
celebrò el passât dia 28 de novembre a 
l'Ateneum, que s'omplenà del sexe débil...

504

Filatèlia
Expo-Esport 89
per BAF
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Del 7 al 28 de setembre s'ha exhibit a 
Barcelona una mostra filatèlica de tema 
esportiu i com una més de les que ens ani- 
ran ensenyant fins a l'arribada de l'Olim- 
piada del 92. Ha estât una delicia el poder 
contemplar-la, ja que hi havia autèntiques 
meravelles que per als afeccionáis és sem
pre gratifican! de veure-les, encara que 
algunes ja les teníem vistes en altres cer- 
tamens. Com a record d'aquesta mostra 
s'ha encunyat una medalla de molt bona 
factura, i en quant als records filatélics 
s'han éditât dues targes i un document, tot 
matasegellat amb l'encuny concedi! ex- 
pressament. El document, molt bellament 
imprès, ens ha sorprés per l'idea d'expli- 
car-nos la tradició esportiva barcelonina 
en l'època romana, ja que fou un ciutadà, 
nat a Barcino, que fou el primer campió 
olimpie hispànic. Això s'explica en la re- 
producció d'una lápida que en llati narra 
el fet que citem.

El campió a què ens referim fou LU
CIUS MINUCIUS NATALIS, la vida del 
quai malgrat haver nascut a Barcino, trans- 
corregué en bona part Iluny del seu pais. 
Son diversos els monuments que s'han 
erigit en honor seu a resultes d'haver guan- 
yat la cursa de carros de l'Olimpiada 227. 
Alguns encara ara es poden contemplar a 
Libia, Bulgària i Roma. I en l'antic Olimp, 
a Grècia, on resten les seves despulles, hi 
ha un monument on consta que aquell

campió havia nascut a la Barcino d'Hispà- 
nia. Eou nomenat Pretor i Procónsul de 
Libia. Portà una vida molt atrafegada pels 
càrrecs que ocupà, que l'obligaven a viat- 
jar constantment. El Club Natació Mont- 
juich li ha dedicat un monolit, dissenyat 
pel que fou, en vida, un excepcional cam
pió d'atletisme i doctor en arquitectura. En 
Pere Ricart. Al costat del monument hi ha 
plantada una olivera, especialment porta
da des de l'Olimp, per En Samaranch, 
President del COI a fi de perpetuar l'espe- 
rit olimpie d'un barceloni després de 18 
segles. Reproduïm la tarja on hi ha imprès 
el dibuix d'un mosaic que es troba en el 
Museu Arqueolôgic de Barcelona i que 
representa el carro conduit pel nostre he- 
roi, al quai el carro condui al triomf final. 
Se suposa que aquest mosaic fou exécutât 
en el segles III-IV.

Això que acabem d'explicar és una lli- 
çô més que ens proporciona la filatèlia 
quan s'estudia de veritat i es mira amb els 
ulls de la il.lusiô. Es un nou capitol que 
afegim a la nostra cultura i que en divul- 
gar-lo pretenem que es conegui, ja que de 
cap manera volem èsser exclusivistes. 
Estem saciats de dir que la filatèlia es foci 
més cultural i, albora, més rendible de tots 
els que es coneixen arreu del món. No ho 
poseu en dubte.
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Sem blança de

Joan Alsìna i Girali
per Joan Cusco i Ay marni Fotos de Pere Monistrol

E,il nostre personatge és un home que va 
pel món sense fer soroll. Passi per on pas
si. És tranquil de mena, sense deixar, però, 
mai, d'ésser actiu i constant. És com aque
lla gota d'aigua, silenciosa i persistent... 
És una persona que no es descobreix; l'has 
de descobrir...

I si bé és un home urbà, i que sempre 
li ha agradat ja des de jove trescar per 
camins, conèixer valls i assolir cimals 
muntanyencs d'aci i d'allà, crec que li plau 
tant o més fer via en el seu món interior.

Va néixer el 10 de maig del 1916 al 
carrer Sant Honorât. Fou alumne dels Es- 
colapis i cursà el Peritatge Tèxtil a l'Esco-

k  Superior del Treball de Terrassa.
Ha passât molts anys, fins a la seva 

j ubilació, treballant en una empresa quími
ca a Barcelona. Ha fet moites anades i tor
nades diàries en el tren, de casa seva a la 
cinta: comtal i viceversa. Aquelles hores - 
n:ils d'hores i mils de quilometres- les 
dedicava preferentment a la lectura, que 
ha estât la seva més cara i addicta afició. 
No és pas rúnica: també ha practicat l'ex- 
corsionisme i ha viatjat déu-n'hi-do.

Tan bon punt es jubilà va ser elegit 
director de la Fundado Bosch i Carde- 
llach. de la quai n'era numerar!. Aixô era 
l'any 1981. Ha consumit dues legislatures

Jo cree que son ben poques les 
persones sense interés ni cu- 
riositat per les coses del passai.

al front d'aquesta prestigiosa i quasi cin
quantenària entitat i ara es podrá dedicar, 
més encara, a la seva brega diària en la 
recerca de dades que fan referència a la 
història local. Ell ha estât -i és- un home 
encuriosit pel passât. Horn cren que osten
ta l'honor d'ésser el lector -i l'investiga- 
dor- més constant a l'Arxiu Històric de 
Sabadell. Ja és de la Casa, vaja.

El seu pas per la direcció de la Funda- 
ció Bosch i Cardellach ha estât, com diu 
ell mateix, una experiència més en la seva 
vida. Bé podem dir que ha realitzat una 
tasca positiva i de continuitat. No ha vol- 
gut ni ha prêtés canviar res. Potser si que, 
en el fons, li hauria plagut modificar algu
na cosa... Però no en voi parlar. "Deixem'- 
ho, deixem'ho" -em demana.

Encetem, dones, l'entrevista.
Sento curiositat per saber qué li va 

inspirar aquest interés per la investigació 
del passai. I quan li va venir aquest afany? 
que li pregunto.

-Jo crec que son ben poques les perso
nes sense interés ni curiositat per les coses 
del passât. A algunes, però, a més d'a
questa curiositat i interés ens ve la déria 
de volguer saber el corn i el perqué les 
coses passades esdevingueren d'aquella 
manera. Anomenem-ho investigació? 
Quan em va venir aquest afany? Jo crec 
que Vhe tingut sempre. J a la meva vida 
professional, com a cap d'un laboratori 
químic-téxtil, era bona part investigació. 
La història m'havia intéressât sempre. No 
tenia, però, temps d'endinsar-m'hi a fons. 
El pas, obligat pels anys, de professional 
a jubilât m'ha permés dedicar bona part 
del meu temps a la tafaneria histórica. I 
die tafaneria perqué jo crec que sóc més 
un tafaner que, com vós dieu, un investi
gador.

I ho diu sense falsa modèstia. Eli és 
sincerament i senzillament modest. Ara 
sóc jo el tafaner, insistint a preguntar.

-Amie Alsina, quins descobriments

El pas, obligat pels anys, de pro
fessional a jubilât m *ha permés 
dedicar bona part del meu temps 
a la tafaneria histórica.
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més notables destaquerieu entre les vos- 
tres recerques?

Allarga el braç per apropar el cendrer 
en el qual i aixafa la boriila.

-Més que de descobriments, amb tot el 
que el mot implica de cosa desconeguda, 
jo ho qualificaria de traballes. Una de les 
que cree més intéressants fou la de l'ex- 
tens dossier referent al procès de les brui- 
xes de Caldes, Castellar i Sabadell, que 
permeteren afegir bon nombre de details 
a les suscintes mencions que d'aquest afer 
feien Bosch i Cardellach i Miquel Carre
ras. I una altra fou la traballa de ben ex
tensa i variada documentació que permet

IndubtablementVèpoca més bri
llant de la historia de Sabadell és 
el segle XIX.
I _____________I
afirmar la ja suposada filiació sabade I len
ca de Cristòfol Calvet d'Estrella.

-I quina època més brillant senyalarieu 
en la historia de Sabadell?

No s'ho ha de pensar ni massa ni gens. 
Diu;

-Indubtablement l'època més brillant 
de la historia de Sabadell és el segle XIX, 
sobretot per l’esforç, en aquells anys, de 
tot Sabadell per passar de vila de més o 
menys humils paraires a ciutat de forta 
importància en tot l'àmbit estatal amb els 
seus fabricants de draps. Cal recordar que 
Sabadell va passar dels tres mil habitants 
d'inicis de segle als vint-i-quatre mil de 
darreries

-I quina judiqueu que hagi estât, con- 
tràriament, la menys brillant?

-Sabadell, abans del segle XIX, era una 
Vila de relativament ben poca importàn
cia. No crec que pugui dir-se que hi hagin 
hagut époques menys brillants que altres. 
Però, evidentment, totes son bistòrta.

-Entre els personatges locals que han 
fet historia, que han deixat historia, quins 
destacaríeu més?

La resposta també la té ben assumida. 
Ja la té a la punta de la llengua. Afirma:

-Vaig tenir la sort d'haver conegut, 
veins de tota la vida, Miquel Carreras, 
l'home, crec jo, més important del Saba
dell de tots els temps. Altres la convivén- 
cia deis quais recordo amb afecte, foren 
Joan Montllor i Pujal -aquelles anades a 
l'aplec de Sant Valeriá!- i Josep Roseli i 
Casablanques, amb la sempre interessant 
conversa al seu domicili del carrer Bufi, 
sobre el veli Sabadell!

-Toquem l'altre extrem: Quins altres 
han estât, històricament, els més negatius?

-Històricament negatius no crec que 
Sabadell hagi tingut cap "personatge". 
Potser alguns, en moments històrico-poli- 
ticament dificils, no hagin estât a l'altura 
que Sabadell es mereixia. Però no crec 
que es pugui dir que hagin estât totalment

negatius.
-De tota la documentació histórica que 

posseeix l'Arxiu Municipal, quina part 
d'ella heu consultât? I quina us falta, enca
ra?...

-He consultât, bastant afons, tôt el que 
fa referèneia a l'Escrivania i a la Cüria 
sabadellenques existents a l'Arxiu Histo
rie de Sabadell. Les meves preferèneies 
han estât el période comprès entre mitjan 
segle XV i darreries del XVIII. Aixô no 
vol dir, ni de molt, que ho sàpiga tôt so-

Histôricament negatius no crec 
que Sabadell hagi tingut cap 
^^personatge^^

bre aquest bon aplec d'anys. A quantes 
questions no hauré posât prou atenció! 
M'agradaria molt endinsar-me en el segle 
XIX, però és tan complex, que no sé si 
m'hi veuré en cor.

-Us interessa, amie Alsina, més el pas
sât que el present?

-No és que m'interessi més el passât 
que el present. Des del punt de vista de 
fer-ne l'anàlisi em sembla més adéquat el 
passât que el present. Aquest està tan sub- 
jecte a reaccions tan contradictòries i, a 
voltes, tan inesperades!

-Deixant de mirar el passât, corn veieu 
el futur?

-La gran esperança per al futur és la 
incommensurable capacitai de Vèsser 
humà per adaptarse a totes les circums- 
tàncies. Crec que, vingui el que vingui, la 
humanitat s'hi adaptará. Una de les coses 
que més em desagraden del possible fu 
tur, i potser ja del present, és la, no diré 
excessiva, especialitzaciô de moites per
sones, amb Vinconvenient de l'oblit o ig-

Des del punt de vista de fer-ne 
Vanàlisi em sembla més adéquat 
el passai que el present. Aquest 
està tan subjecte a reaccions tan 
contradictòries i, a voltes, tan 
inesperades!

norància, a voltes gairebé absoluts, de te
rnes aliens a la seva especialitzaciô.

-Estudiós que sou de la història local, 
se us pot demanar que ens feu una valorit- 
zació sintetitzada del Sabadell prétérit?

-L'origen de Sabadell fou el mer cat. 
Els sabadellencs hem estât sempre, amb 
més O menys èxit, mercaders, amb l'avan- 
tatge sobre el mercader clàssic -compra- 
dor-venedor- que nosaltres hem mercade- 
jat amb els productes que nosaltres matei- 
xos hem fet. Que per molts anys pugui ser 
aixî.

-I el Sabadell actual, quina opinió us 
inspira?

-El Sabadell actual, no estrictament el 
d'avui sinó el de fa ja uns quants anys, 
presenta un greu -soluble però, perqué 
no?- problema. Es el de la malaurada - 
fou inevitable?- creado de força barria- 
des de poc o nul arrelament sabadellenc. 
Hauriem de fer esforços, tots, per sabade- 
llitzar els qui encara no se senten prou 
sabadellencs.

Aquest és un problema -un fet històric 
per èsser més precisos- que ens acusa a 
tots. A tots. Sembla que tothom s'hi posa 
d'esquena. Unes Unies fronterices, unes 
vanguàrdies, que cap d'elles no es com
promet a avançar per apropar-se, per aglu- 
tinar-se. Es un problema sociològic com
plex. S'han fet passos, però després s'han 
desfet... La integrado. Heus aci un pro
blema a resoldre. Hi ha una mena de mu- 
ralles...

I parlant de les polémiques muralles 
que tanta polseguera han aixecat, cal pre
guntar a Joan Alsina:

-Vos les haurieu conservât?... Quina 
solució haurieu adoptât si de vôs hagués 
depès?

-Fou una decisió desencertada la que 
va obligar a interrompre les excavacions 
al tros de muralla trobat als Jardinets. 
Calia haver continuât les recerques per 
veure fins on, històricament i arquitectô- 
nicament, portaven. Històricament la tra
balla tingué força importància; arquitec- 
tònicament potser no tanta. Hauria calgut, 
però, continuar les recerques.

La conservació "in situ" hauria estât 
força problemàtica. El trasllat, ajardinant- 
ho, a la asuperficie, potser hauria estât 
una solució? Crec que, en el seu moment 
va haver-hi paques possibilitats d'estudiar 
afons la qüestió. De les restes trobades.
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en queda ara alguna cosa? jo no ho sé.
Encén una nova cigarreta. I posais en 

el terreny critic, li demano quins disba- 
rats denunciaría que s'han cornés al llarg 
de la historia sabadellenca fins ais nostres 
dies.

Somriu lleument i, diplomátic, respon;
-Totsfem "disbarats” de tant en tant, i 

cal dir, a més, que qualsevol acciò d'algú 
pot ser considerada "disharat" per una 
altre. Cree que gairebé podríem conside
rar ciéncia ficció el jutjar que si no s'ha- 
guésfet un "disbarat" tot seria millar. No

La gran esperança per al futur 
és la incommensurable capacitai 
de Vèsser humà per adaptar-se a 
totes les circumstàncies. Cree 
que, vingui el que vingui, la 
humanitat s 'hi adaptará

cree, per altra part, que a Sabadell s'hagi 
fet mai un "disbarat" no remeiable.

Imagineu-nos que saltern un marge i 
entrem en un altre camp, en un altre tema.

-Vós que heu fet molta geografía amb 
els peus (com bé deia el nostre estimât 
Avi Pau Vila- subscriviu la dita de com 
el Vallès no hi ha res?...

-La rima va anar molt bé en aquest 
cas. No queda pas tan poètic dir: "com la 
Garrotxa no hi ha res" o "com la Costa 
Brava no hi ha res".

I, posats ja en vena poètica, deixeu-me 
definir en aquest aspecte, amb uns versos 
de Maragall:

"Si el món ja és tan formés, Senyor, si 
es mira amb la pau vostra dintre de l'ull 
nostre..."

* * *
Joan Alsina és autor de múltiples tre- 

balls. Uns han estât publicáis i altres han 
conformât conferèneies, comunicacions o 
ponéncies, majorment llegides a la Funda- 
ció Bosch i Cardellach. N'hi ha una bona 
llista. Algunes han estât publicades per la 
dita Fundació en els seus Quaderns d’Ar- 
xiu. És assidu col.laborador de Quadern, 
on va publicant diversos articles relacio
náis, gairebé tots ells, amb la historia i la 
toponimia de Sabadell. Dins de la Biblio
teca Quadern hi té publicat Els molins 
del riu Ripoll, il-lustrat per Agusti Masvi- 
dal.

Arran del Xllé CoMoqui d'Onomástica 
que se celebré a Sabadell fabril del 1987, 
l'Ajuntament li publicà el Ilibre índex de 
topónims de Sabadell i el sen terme fíns 
a la darreria del segle XVIII, treball al 
qual la Caixa de Sabadell havia concedit 
una ajuda per a la seva realització (1985).

Cal fer constar que, membre actiu del 
Centre Excursionista del Vallès, on ocupé 
diversos cérrecs, fou l'any 1935 que, junt

amb Jaume Tiana i Angli, publicé la re
vista excursionista La Muntanya, de la 
qual es publicaren quatre números i desa- 
paregué, com tantes altres coses, el 1936. 
L'any 1983 la Unió Excursionista de Sa
badell li publicé 75 anys d’excursionis- 
me a Sabadell, en forma de butlleti extra- 
ordinari. Té altres coses; per exemple:

-Un recull de malnoms que algún dia 
hem de veure publicat. Els nostres avant- 
passats eren molt afeccionats a motejar. 
Heu analitzat per quines raons ho practi- 
caven?...

-El renom, malnom en alguns casos, 
significa, si més no, una familiaritat que, 
malauradament, la massificació del Saba
dell d'avui ha fet perdre gairebé del tot. Si 
abans tothom sabia qui era el Manel de 
la pipa o la Tere seta de les mamelles, ara 
potser hi ha massa pipes i massa mame
lles per identificar una persona amb 
aquests qualificatius.

-Teniu algún altre projecte entre mans?
Entre els dits manté el cap del cigarret 

que col.loca en el cendrer i Taparía al cen
tre de la taula. Ha estât una breu pausa. 
Diu:

-Cap projecte concret. Jo cree que la 
vida ha de ser un projecte sempre variant: 
el d'adaptar-se a les necessitats i conve- 
niéncies de cada dia.

-Quant a la frase de: "Cada poblé té el 
que es mereix", la subscriviu o no?...

-No. Hi ha pables, i gent, que tenen 
més del que es mereixen i altres que tenen 
menys.

-Heu passât vuit anys dirigint la Fun
dació Bosch i Cardellach. Com historia
dor que sou, feu, si us plau, la historia
L_______________________________________________________ I

Hauriem de fer  esforços, tots, 
per sabadellitzar els qui encara 
no se senten prou sabadellencs.

d'aquest période.
Amb la mirada recorre l'estança, que 

és la seu de la Fundació, i resumeix:
-En els vuit anys de director de la Eun- 

dació Bosch i Cardellach, i gràcies a la 
col.laborado de tots els seus membres, 
aquesta ha continuât amb les seves tas
ques habituais: l'estudi de tota mena de 
ternes relacionats amb Sabadell i la seva 
comarca. Han estât no res més, i espero 
que no res menys, vuit anys més en la 
historia de la Eundació Bosch i Carde
llach.

Nosaltres, però, creiem que es pot atri
buir força mèrit personal seu, una marca
da obertura de la institució ais estudiosos 
joves de la ciutat.

La história d'aquesta Fundació va co- 
mençar l'any 1945.

I la história, feliçment, continua...
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Perfil
Precis. Concret.
Fidel.
Constant. Feiner com la formiga.
A  poc a poc...
per fer la feina ben feta.
No gasta massa adjectius.
I no està d'històries.
Un historiador felÍ9...

Questionari “Proust”
-El principal tret del men carácter?
-La fidelitat a les meves creences i la 
constància a fer les coses que em son 
plaents.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-L'honradesa i l'amistat sincera.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-Igual.
-Allò que més estimo en els amies?
-Igual
-El meu principal defecte?
-Potser una excessiva introversió.
-La meva ocupado preferida?
-Anys enrera era el meu trehall professio
nal. Ara és tot el que puc fer en les meves 
hores, totes, Iliures.
-El meu somni de benestar?
-Passar feligment tots els moments de la 
vida en l'ocupació adequada a cada un 
d'aquests moments.
-Quina fora la meva pitjor desgràcia?
-La pèrdua d'algún dels èsser s estimât s. 
-Qué voldria ser?
-Una persona sense enemies.
-On desitjaria viure?
-A Sahadell. Em sento també, però, molt 
content durant les escapades que de tant 
en tant en fai g.
-Quin color prefereixo?
-Tots; el blanc de la neu a la muntanya, el 
groe de la sortida del sol, el vermeil de 
les roselles als volts d'un camp de blat, el 
verd de les prades pirinenques, el blau del

mar, els morats de les postes de sol tardo- 
renques... Tots, enfi.
-Quina flor prefereixo?
-La magnòlia, potser pels records que em 
porta. El magnolier va ser plantat a Teixi- 
da de casa quan jo era infant. Encara hi 
és.
-Quin ocell prefereixo?
-El rossinyol quan canta de matinada. 
-Els meus autors preferits en prosa?
-Una de les ocupacions més plaents du
rant tota la meva vida ha estât la lectura. 
Es tan difícil establir preferéncies! De 
Llull a Pía, passant per Cervantes i Ches
terton, entre molts altres autors, amb tots 
hi he passât moments deliciosos.
-Els poetes preferits?
-Maragall, Sagarra... Cal dir, però, que 
no llegeixo gaire poesia.
-Els herois de Acciò favorits?
-Tirant lo Blanc.
-Les meves heroines de ficció favorites? 
-Carmesina i Plaer de ma vida, del Tirant 
lo Blanc.
-Els meus compositors preferits?
-Bach, Telleman, Mozart, Beethoven.
-Els pintors predilectes?
-Mir, Nonell...
-Els meus herois de la vida real?
-Ghandi, com a exemple de tots els que 
Iluden pacíficament per la consecució de 
les seves idees.
-Les meves heroines històriques?

-Marie Curie, Teresa de Calcuta...
-Els noms que prefereixo?
-Aquells que em fan recordar persones es- 
timades. Corn a exemple, Albert, Anna, 
Joana, els meus néts.
-Què detesto més que res?
-Lafatuïtat i la hipocresía.
-Quins caràcters menyspreo més?
-Tots aquells dels quais valdria més po- 
der-ne oblidar la bistòrta.
-Quin fet militar admiro més?
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-La que van portar a cap els primers cris- 
tians.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Em conformo amb els que tine, tot i que 
els seria necessària una bona millar a. 
-Com m'agradria morir?
-En pau i voltat de tots els que estimo. 
-Estât present del meu esperit? 
-Assossegat.
-Fets que m'inspiren més indulgència?
-Es ben difícil, a voltes, perdonar; però 
cal fer-ho.
-El meu lema?
-Viure en pau, intentant comprendre el 
passât i el present.

-Com sóc?
-Ni alt ni baix, ni gros ni prim...
-(A la seva mida...)
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Helena Dimitrievna Diakonova, àlias: Gala
Joan-Josep Tharrats

E,i\ poeta J.V. Foix, a qui, en els seus 
darrers anys, agradava rememorar algunes 
histories, em contava amb complaença una 
anécdota de la quai fou testimoni. El Port 
de la Selva, com sabem, era la seva resi- 
dència estival. Venia sovint a Cadaqués i, 
si els dies eren satisfactoris, se solia allot- 
jar al desaparegut hotel Miramar, al ma- 
teix Hoc de la plaça de les Herbes que, 
actualment, ocupa el gairebé dalinià mu- 
seu Perrot Moore.

Des d'una terrassa d'aquest mateix es- 
pai encarat al mar, fautor de "Sol i de dol" 
fou un dels observadors més conspicus 
d'una tarda d'agost de 1929, quan el su
rrealisme va fer un gir absolut en la seva 
carrera.

Foix havia quedat sorprès per la rara 
personalitat d'un matrimoni francés i la 
seva filia, que acababen d'arribar i que 
ocupaven la cambra veina. Uns dies des
prés, el poeta de Sarria va visitar el seu 
amie Salvador Dali a la casa on vivia amb 
els seus pares, a la platja del Llané. Al 
taller del pintor havia anat també de visita 
la misteriosa parella de l'hotel. Vingueren 
les presentacions: els foresters eren Gala, 
Paul Eluard i llur filia Cécile. Aquesta 
darrera no havia d'ésser altra que l'única i 
afortunada familiar que, recentment, s'ha 
convertit en la més satisfeta participant del 
llegat de Salvador Dalí.

La trobada de surréalistes va excusar
se de tota mena de conversacions dogmá- 
tiques per encetar expressions més adients 
a un capvespre meravellós, on la natura 
s'havia engalanat amb els colors més ten
dres i ben harmoniques mesures.

La complicitat deis elements va agusar 
l'embadaliment de Dalí, bo i dient, mentre 
assenyalava Gala:

-Heus ací la dona més bonica del món, 
la musa més formosa que mai no s'ha 
pogut veure!

"Mentre parlava amb Eluard de les 
experiéncies del paisatge, de la particula- 
ritat del Cap de Creus, d'unes vetes d'Ura- 
ni que formen tota una estructura, feta de 
pedretes afrodisíaques, vaig notar -deia
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Foix- com Gala i Salvador Dalí ens deixa- 
ven. Sortejaren les rotllanes d'unes sarda
nes que es ballaven a la plaça i anaren 
seguint, riba enllà en direcció a les platges 
de les Oliveres i del Ros, fins a perdre's en 
una fosquedat que ja començava a apun
tar".

Poes dies després, Paul Eluard retor
nava, sol, a París. Cécile es va quedar en 
companyia de la seva mare, que ja estava 
decidida a gaudir i delir més de Cadaqués. 
Al voltant del migdia, Dali solia anar 
apareixent a l'hotel Miramar, espérant Ga
la, per anar junts a la platja i descobrir la 
nuesa d'aquella espatlla femenina que una 
famosa pintura de Marx Ernst li havia 
révélât.

El quadre es deia "Au Rendez-vous des 
Amis". Presentava, gairebé en la seva to
talitär, l'elenc d'actors del grup surrealista, 
minuciosament retratats: Paul Eluard en la 
posició més tallada de tots; André Breton, 
emportât pel vent de les seves arengues; 
Hans Arp; Soupault; el dissortat i solitari 
René Crevel, hoste de Cadaqués durant el 
seu millor viure ; Tristan Tzara; Robert 
Desnos; l'histriônic perfil de Giorgio de 
Chirico; Gala, l'unie i sorprenent perso- 
natge femeni; i, corn a Hürneneres d'ex- 
cepció, el gran Rafael que era presentat 
com a símbol de la perfecció surrealista i 
l'espectre de l'introvertit Dostoievski.

Paul Eluard no havia reconegut, en l'es- 
séncia de Gala, ni la Beatriu del Dant ni la 
Cassandra de Ronsard i, menys encara, la 
Laura de Petrarca. El poeta surrealista duia 
sempre, al damunt, una còpia de la foto
grafia de Gala, presa per Man Ray, i la 
feia circular, entre els seus amies de les 
reunions dadaístes, com un trofeu. No 
representava el rostre d'una esposa submi
sa, sino el d'una amant tan atractiva com 
insolent. Per a Eluard, estimar Gala era 
compartir-la, era concretitzar una expres- 
sió del que ell entenia com l'amor Hiure.

Per a casar-se amb Gala, Eluard havia 
dit que aprofitaria el seu primer permis 
militar. El matrimoni civil i religiös seria 
com tants d'altres que se celebraven en els 
temps abominables de la més cruel de les 
guerres. No invitarien ningú; no hi havia 
temps ni possibilitat. Ni els pares d'Eluard 
pogueren èsser presents a la cerimònia. 
Del casament, segons el ritus ortodox, els 
nuvis tan sols en pogueren copsar la frase 
de comiat del sacerdot: "Senyor Déu nos
tre, corona'ls de glòria i d'honor".

Aquella passió desfermada que, en 
canvi, Dalí va sentir per Gala, es va con
vertir aviat en una obsessió arriscada.

Viure en surrealista podia conduir a uns 
inversemblants extrems.

-Qué esperes de mi?- preguntà, en un 
moment délirant, a Gala.

-VuH que m'esclafis!- va respondre 
ella.

La resposta venia a nodrir tot el recar- 
golament masoquista de Dalí

-No ens separarem mai més, petit 
meu!- va afegir ella.

Agenollant-se als seus peus, Dalí va 
reconéixer com ella havia curat la seva 
bogeria, complétant:

-Gràcies, vuH estimar-te. Em casaré 
amb tu.

Paul Eluard morí l'any 1952. No hi 
hagué, dones, impediment, que Gala i Dalí 
es poguessin casar per l'església católica. 
L'acte tingué Hoc a l'ermita deis Angels, 
prop de Girona, el mes d'agost de 1958. 
Tant l'un corn l'altre pogueren afirmar que, 
convertida en un acte de fe, aquella deci- 
siô donarla un valor sagrai al matrimoni.

En un dels seus "Homenots", Josep Pia 
escriu que la mort de l'escola surrealista 
es troba en relaciô "amb aquell tripijoc 
sentimental pueril. Després dels esdeveni- 
ments de Cadaqués, ni Eluard, ni Dali, ni 
Miró volgueren sentir parlar mai més de 
surrealisme".

"El primer -afegeix irònicament Pla- 
ho féu per caritat; el segon, per discreció; 
i el tercer, Joan Miró, per no perdre's cap 
nota del pistó del clarinet, l'etapa que s'i- 
nicià amb la preséncia de la senyora Gala 
sembla una mica més calmada. Les dones 
fan dormir, tranquil.litzen, són positives i 
tendeixen a la seguretat".

La ruptura amb els pontifexs que capi- 
tanejava André Breton va crear, al voltant 
de Dalí, un mitjà hostil que, avui, després 
la seva mort, es troba en pie funcionament 
quan encara es fa l'exaltació sense limits 
de Joan Miró. A Gala i a Salvador Dalí no 
se'ls podrá mai perdonar la seva indepen- 
dència. Es pot dir que, en el que es refe- 
reix a la publicitat, no han passât mai per 
caixa i sempre Than tinguda de manera 
gratuita. Això si, han hagut de pagar uns
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Gala Eluard, 1926

diners que no podem mesurar: és la factu
ra que, subrepticiament, els han passât els 
sens secretaris.

En les enquestes realitzades durant els 
darrers anys, el nom de Dali no figura mai 
entre els quaranta o cinquanta millors pin- 
tors del segle. Eli, que els ha guanyat a 
tots! Vegeu la força amb què, en alguns 
aspectes qualitatius, es defineix la política 
d'alguns creguts progressistes.

Si arriben a centenars les monografies 
que s'han publicat sobre Dali, cap cronista 
no havia tingut l'acudit d'interessar-se, 
particularment, per l'esplendorôs univers 
d'Helena Dimitrevna Diakonova, més 
coneguda universalment per Gala.

Chantal Vieuille, una periodista que ha 
éditât llibres infantils i, entre altres obres, 
s'ha especialitzat en la traducció de ternes 
cientifics, havia observât que en la histo
ria del surrealisme hi fallava una peça 
fonamental: la biografia de Gala.

ANALISIS CLINIQUES 
i PERFUMERIA 
COSMÈTICA de

Joan Garriga i Manich 
(Analista Diplomat de Samt at, Inspector 

Farmacèutic Municipal).
Passeig Plaça Major, 37 

Telèfon 725 53 53 - SABADELL

Una empresa que damunt el paper es 
presentava fàcilment viable, va resultar 
plena d'obstacles.Les qüestions que Chan
tal feia a uns suposats testimonis d'aquella 
vida, quedaven sense resposta. Semblava 
com si tots els records els hagués dévorât 
el temps. Un dels que hauria estât el més 
ciar confident va contestar d'una manera 
escarida: "No m'agrada parlar malament 
de les dones i, per tant, no penso dir res de 
Gala". Molts voldrien parlar d'ella però no 
s'atreveixen.

Quan Chantal anava a les principals 
redaccions del$ diaris intentava verificar
ne els arxius, es trobava que els reportat- 
ges sobre la parella Gala-Dali havien des- 
aparegut. Dali feia temps que se sentia 
molt maiali i la premsa guardava zelosa- 
ment els seus clixés.

Per la seva banda. Gala, com més en- 
vellia menys es volia mostrar, per refu- 
giar-se a l'ombra. Creia, afegeix Chantal,
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que el que més calia era desmitificar Gala, 
considerada, durant molt de temps, com 
una dona diabòlica, frívola, egoista i do- 
lenta.

Gala ha estât sempre l'anvers i el re
vers d'una mateixa moneda que no existi
ría sense les dues cares. La meva amistat, 
de més de trenta anys, amb Salvador Dali 
em va donar la possibilità! de conèixer-la 
en aspectes ben diferents. Si el transfor
misme de Dali, encara que brillant, ja me'l 
presumía, mai no podia imaginar en quin 
aspecte Gala em rebria: si amb un somriu- 
re fácil, o tancada i silenciosa com un 
senyal d'indiferència. Quan calia li agra
dava mostrar-se dominadora i arrogant, si 
no es mostrava gelosa i amb una certa 
insolència, com el dia que em condui a la 
porta de casa seva i em llançà a la platja 
de Portlligat dient-me; "Tomeu en una 
altra ocasió, que avui no és dia de paga
menti". Recordo que jo havia estât xerrant 
amb Dalí, quan va aparèixer el 
col.leccionista Albarello, que m'havia 
comprai desenes de pintures, i que aquella 
vegada s'interessava en la compra dalinia- 
na del "Crist del Vallès". Quan es tractava 
de negocis Gala no admetia cap mena d'in- 
terferència.

He conegut, en canvi, una altra Gala 
més humana i complaent, quan els Dalí 
m'invitaven a dinar a l'hotel St. Regis o en 
alguna festa del Maxim's. Això si, en el 
moment menys pensât, us deixava de racó 
per a impressionar algún personatge que, 
de sobte, es podia presentar. Semblava 
com si una necessitai d'admiració, de luxe 
i de diners, quedés lligat al context de la 
seva ànima.

Pocs dies abans de la malaltia de Dalí, 
vaig acompanyar una amiga de la critica, 
molt interessada en fer la coneixença del 
pintor. En l'ampia estança, en forma de 
ferradura, de la casa de Cadaqués, Gala 
ens va rebre amb una amabilitat tan extre
ma com desconeguda. Em va prendre, per 
la seva banda, gairebé durant una hora, 
parlant amb una confiança i normalitat que 
mai no hauria pogut imaginar. Aquella va 
èsser la darrera vegada que la vaig veure 
personalment, i aquell és el record, que 
vull guardar, d'una dona que se'm va des- 
cobrir, finalment, corn un èsser feliçment 
sensible i excepcional.

LA LLAR DEL LLIBRE
Llibres i Revistes

Pg. Plaça Major, 34-12 - Tel. 725 59 59 
SABADELL 

Marià Fortuny, 11 
Baricentro, Local 135
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Un Premi Nobel controvertit
per Joan Ripoll

UiNA APROXIMACIO A L'OBRA DE CAMILO 
JOSÉ CELA

La concessió del Premi Nobel de Literatura a l'escriptor ga
llee Camilo José Cela ha despertat, corn és natural, la deguda ex- 
pectació. Per una banda, el fet que des de 1977, amb el poeta 
Vicente Aleixandre, el guardó no havia correspost a un autor 
espanyol; per l'altra, la considerable obra produïda per Cela, i, 
finalment, el carácter histrionic de l'autor, han configurât unes 
aparences que han ultrapassat el terreny literari per envair el de 
la política, el sociologie i, fins i tot, el de l'anècdota personal.

MOTIUS D'UN PREMI
No és pas un secret que la concessió del Nobel sol originar, 

cada any, confusions d'aquest ordre: l'Acadèmia Sueca, ultra els 
gustos literaris personals dels sens membres, ha d'atendre neces- 
sàriament consideracions politiques i socials i gairebé diria que 
geogràfiques: cal repartir la distinció equitativament entre diver
sos països, ètnies i ideologies, i d'aqui ve que la seva atorgació 
origini els inevitables equívocs. Per si no n'hi bagués prou amb 
tot això, en el cas de Cela s'hi han ajuntat la seva actitud exhibi
cionista i els sens problèmes familiars i sentimentals, cosa que 
ha propiciat que el gran public es pronunciés a favor o en contra 
de l'autor, més enllà de les consideracions literàries.

Cal no oblidar que, al cap i a la fi, el premi es dóna al conjunt 
d'una obra escrita i no pas al comportament del seu autor. La 
història de la literatura, d'Aristófanes a Bernard Shaw -posem 
per cas- és piena d'equivocs d'aquesta mena: la confusió entre 
l'actitud de l'autor i el valor intrinsec de la seva obra; una vegada 
més, dones, en el cas que ens ocupa, s'ha de separar una cosa de 
l'altra. Tractem de valorar l'obra, deixant de banda altres consi
deracions més pròpies de la premsa de masses.

En primer Hoc s'ha de fer menció d'una cosa ben ôbvia: Cela 
nascut el 1916, fa més de cinquanta any s que escriu i té al 
darrera seu una obra considerable, tant pel que fa a la quantitat 
corn a la qualitat, cosa aquesta extensiva ais Nobel, que solen 
rebre el guardó en funció de la totalitat d'una obra prèviament 
reconeguda i prou celebrada; diguem que el Nobel no els desco- 
breix ni els valora, en tot cas els consagra. Cela ha conreat la 
poesia, el conte, la novella, el Ilibre de viatges, l'assaig, el qua
dre de costums, fins i tot el teatre, i ha rebut el premi "per una 
prosa rica i intensa, que amb refrenada compassió configura una 
visió provocadora del desamparat èsser humà", segons l'inevita- 
ble to solemne i un xic rimbombant de l'acta de concessió: preci- 
sament, el que no se li pot discutir és que la seva prosa no sigui 
rica ni intensa, ni que amb aquesta prosa ens mostri "una visió 
provocadora" d'una humanitat esqueixada en la qual la persona 
es mostra víctima de la seva solitud i migradesa; visió provoca
dora -afegim- que pot formular-se de maneres diverses: ja sigui 
de forma estrictament realista, jocunda o me tafóric ament hiper
trófica, segons siguin els recursos d'estil emprats en cada ocasió.

CONFIGURACIÓ D'UN ESTIL
Recordem que Cela es doná a conèixer al gran públic l'any 

1942 amb la seva primera novella, "La familia de Pascual Duar
te", que, des de la perspectiva actual, s'ha de judicar sobretot en 
funció del context en que es produia: a l'Espanya de la immedia
ta postguerra, en una vida col.lectiva de misèria i en una literatu
ra curulla de triomfalisme i "garcilasisme", és a dir, girada d'es-

quena a la realitat. L'impacte del "Pascual Duarte", la história 
d'un assassí rural ajusticiat, fou de tal ordre que doná forma a un 
estil després molt imitât, malgrat el rebuig de l'etiqueta pel propi 
Cela: el tremendisme. L'any 1948 publicá un altre Ilibre que 
també feu história: "Viaje a la Alcarria", fruit d'una peregrinació 
a peu per la regió castellana, que constitueix un quadre paisatgís- 
tic, de costums i de tipologia véritablement modèlle. Tres anys 
després, amb significatius problèmes de censura, publica fora del 
país la seva primera gran obra: "La Colmena", una visió realista i 
albora grotesca de la societat espanyola de la postguerra, en for
ma d'un mosaic que es desenvolupa al llarg de tres dies a l'entom 
d'un café madrileny.

De mica en mica, es configura el món propi de Cela: per 
resumir-lo en poques paraules clau, un réalisme irónic, grotesc, 
amb munió de personatges, que vincula per sempre més l'autor a 
una tradició específicament espanyola; em refereixo a la novella 
picaresca del Segle d'Or, a Quevedo, a Valle-Inclán, a Baroja... 
L'any 1953 és decisori en la carrera literária de Cela: publica una 
novella experimental, poc valorada i avui oblidada, que marca 
una censura en la seva trajectória; es tracta de "Mrs. Caldwell 
habla con su hijo", i no és pas perqué sí que per aquesta cinquena 
novella escriu un próleg en el qual reflexiona sobre la seva obra 
anterior. En sintesi, diu que ha escrit cinc novel.les, a cadascuna 
de les quais correspon una tècnica diferent: "Pascual Duarte" és 
una novella lineal, en primera persona, que relata una vida; 
"Pabellón de reposo" és una novella engalzada, en primera per
sona, però que recull els punts de vista de cadascun deis perso
natges; el seu "Lazarillo..." és una novella calendari, també en 
primera persona; "La Colmena", en fi, és escrita en present histó- 
ric, en tercera persona, i és com un rellotge, feta de petites peces 
que encaixen les unes amb les altres: novella sense heroi, exposa 
vides vulgars a través deis seus -diu qui els ha comptât- 346 
personatges; "Mrs. Caldwell..." obre l'etapa experimental de l'au
tor: escrita en segona persona (el "tu"), és un llarg monóleg, 
dividit en apartats breus, d'una mare embogida pel record del seu 
fill mort.

L'any 1956 és ja l'any del reconeixement públic de Cela com 
a gran escriptor: és elegit membre de la Real Academia Española 
(ais quaranta anys!) i, installât a Mallorca -on la seva residéncia 
será un focus de pelegrinatge constant- funda la revista literária 
"Papeles de Son Armadans", de vida llarga i fecunda. "La Col
mena" i "Mrs. Caldwell..." configuren el món ja consolidât de 
fautor: d'una banda, la profundització en els personatges i, en 
conseqüéncia, en les miséries humanes; d'altra banda, la profun
dització estilística i, en conseqüéncia, el repte de les formes lite
ràries noves. D'aquí neixen les seves dues obres més experimen
táis i més discutides, i les que -sens dubte, més enllà de gustos 
personals- donen l'exponent máxim de la seva qualitat d'autor: 
"San Camilo 1936" (1969) i "Oficio de tinieblas 5" (1973).

EXPERIÈNCIA I EXPERIMENTS
Si "La Colmena" era, segons fautor, "un trozo de vida narra

do paso a paso" i constituía una "humilde sombra de la cotidiana, 
áspera, entrañable y dolorosa realidad", heus aquí que "San 
Camilo..." és la gran metàfora de la guerra civil espanyola, cen
trada en els dies del seu inici. Partint de la introspecció d'un jove 
de vint anys, es passa a una visió de les illusions, els vicis i els 
desenganys d'un poblé mesocrátic abocat a una situació extrema;
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redactada en segona persona i prácticament sense signes de pun- 
tuació, és un llarguíssim monóleg que alterna la digressió perso
nal i íntima amb l'epopeia tràgica col.lectiva; oscil.la, dones, entre 
el retaule social de "La Colmena" i el monóleg interior de "Mrs. 
Caldwell...", tot desembocant en un cert tremendisme sexual que 
esdevé la metàfora esquinçada d'una situado tràgica i desespera
da; l'obra conté realment una duresa expressiva notable, per tal 
com pretén ser un espili deformador d'una realitat que és per ella 
mateixa deformada.

Obra més experimental encara, "Oficio de tinieblas..." es pot 
considerar com la creado més difícil i discutible de fautor; es 
tracta d'un extens text poemàtic en prosa, dividit en breus parà- 
grafs numerats, a la manera de versicles llargs, que fautor ano- 
mena "mónadas", pels quais desfilen una sèrie de personatges 
abstractes tot trenant una mena de dansa del sexe i de la mort. 
Amor i mort, plaer i dolor, pretenen mostrar un quadre de misè
ria humana desesperada a través d'un estil surrealista tractat a la 
manera expressionista; festil, basat sobretot en el ritme de la 
paraula, apel.la de manera inconfusible al collage, on s'hi barreja 
l'escriptura automàtica, la greguería o el proverbi moral. L'obra 
esdevé aixi una estranya confessió de fautor, que ell anomena "la 
purga de mi corazón", darrera la qual glateix el món fantàstic i 
neguitejant del Bosco, deWilliam Blake, de Lautréamont, de 
Delvaux...

És comprensible que el mateix Cela es veiés amb el repte de 
superar el sostre que s'havia marcat amb els seus experiments 
estilistics. Potser fou aixô el que el portà a esperar deu anys per 
escriure una altra novel.la, i val a dir que quan ho feu amb 
"Mazurca para dos muertos" (1983) aconseguí renovar-se cabal- 
ment, cosa que assoli per la via de la sintesi. "Mazurca..." és una 
història coral que narra un assassinat i la venjança posterior que 
se'n deriva, en un ambient opresor de barbàrie i violència; narra
da, en unes transicions subtils, en primera i tercera persona, és 
una història sòrdida que discorre en terres gallegues sobre el fons 
de la guerra civil, si bé el temps novel.listic és circular, pautat 
per la pluja i la boira que embolcalla el paisatge fisic i animic 
dels personatges. Novel.la de sintesi, escrita sàviament, en la 
quai es troben ecos de fobra anterior de fautor, de "Pascual 
Duarte" a "San Camilo...", passant per "La Colmena", sense dei- 
xar de ser, però, una novel.la original dotada d'una força estremi- 
dora.

TESTIMONIATGE MORAL
Escriptor cabdal per sobre de tot. Cela és autor de moites més 

obres i un singular creador de personatges, però creiem que amb 
aqüestes cales a f entom de les seves principals novel.les s'hauran 
pogut esbossar les grans linies del seu estil. Caldria, però, fer 
referèneia al seu testimoniatge moral, perqué darrera les formes i 
els arguments fautor manifesta el seu sentit de la vida; la literatu
ra és, al cap i a la fi, un mitjà de comunicació privilégiât i és en 
aquest sentit que Cela es defineix, per exemple, al prôleg de 
f extens llibre "Al servicio de algo" (1968), que recull articles i 
assaigs diversos i que ostenta un titol tan significatiu: "Escritor - 
diu- és sólo el hombre -según pienso- que siente la necesidad de 
decir algo y, precisamente, a alguien, y así lo hace por medio de 
la palabra escrita". Dir, efectivament, però qué?: "A la literatura 
corresponde apoyar -afegirà després-, con la lanza de la palabra, 
a la razón, y resistir, con el escudo de la misma palabra, los 
embates de la fuerza que, tan sólo por serlo, exige que se le llame 
razonable".

Aquests serien, a grans trets, els motius étics i estétics pels 
quais Camilo José Cela s'ha fet mereixedor -per sobre d'anècdo- 
tes i contingéncies- del Premi Nobel de Literatura de 1989.
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De Sabadell i el seu rodal

Les torres de la muralla de la vila de Sabadell
per Joan Ahina i Giralt

' ‘'•“ 'lÍíftS
Dihuix de María Burgués

X ere Roca i Garriga, en la seva ponen
cia "Les muralles de Sabadell", llegida a 
la Fundació Bosch i Cardellach el 26 de 
gener de 1963 i publicada el 1972 en 
"Quadems d'Arxiu" núm. 22, diu: "Algún 
indici referent a l'existéncia de torres a les 
nostres muralles, sí que existeix" (p.l2) 
"L'existéncia de torres al llarg de la mura
lla és, com hem dit abans, quelcom que no 
ha quedat encara ben ciar i que preocupa- 
va de debo Bosch i Cardellach" (p.l9).

Un document de 1446 (AHS. E.26, 
p.94 r.) ens ve a confirmar l'existéncia 
d'aquestes torres, tot i que -reconeixent, el 
document, que n'hi havia diverses- ens 
dona només la situado exacta d'una de les 
torres.

En aquest document, datat a dilluns 13 
de febrer de 1446, Pere Ses Tries, Barto- 
meu Lonch i Raimon Dalmau, jurats en 
aquell any de la vila de Sabadell, esmen- 
ten que el 27 d'agost de 1398 s'havia llegit 
públicament, i ordenat pels Jurats d'aquells 
dies, la següent ordre: "Ara ojats que fa 
hom a saber a tots generalment per mana- 
ment deis senyors que han ordenat los 
jurats i prohoms de la vila de Sabadell, 
amb volunta! de la Cort, que cap home ni 
cap persona de qualsevol estament ne 
condició sia, no gosi emprar ni fomir-se 
en nenguna manera de les torres que són 
entom del mur de Sabadell sino en temps 
de guerra, si dones aquellos no asseguren 
amb carta que les hagen de teñir ells i

^ ^ J ) c í c e / t í a ^ \

OorrervJt
A \da. Barberà, 6 - Tel. 710 36 90, 
V. SABADKII ^
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A. ICs|iai piinicjnl <|iic corrcspnii n l'Esglcsiola «Ir Sniit S alvador. - 1). I.loc on deurla  Itavei -lii el porla l 
gotic. — F. Fincstral."! gotics de la ina tcixa con.slnicció, encara aviii exi.slenl.s. — C. H asam ent de l'acliial 
cain[)anar. -  D. Portal de Sant A ntoni. — F. Portal del ca rre r de la llosa on fon trovada, sola Péscala, 
una im alge de pedra de la V erge, que tam bé es guarda  en el M uscu.
Les parets  rallladcs foren eu d e rro cad es  per eixainp lar el tem ple. Fes parets negres eren  Ies de Pesglé- 
sia crem ada Pany 1909. Les paréis punle jadcs, les del Iciiiple actual.

Lluís Mas i Gomis “Nostra Comarca” núm. 42

llurs hereus en bon condret i per tots temps 
i sens tota detrocació de aquelles, sots bant 
de deu Iliures de moneda de Barcelona per 
cascuna vegada que contrafará".

La menció, el 1446, d'aquesta ordre de 
1398 es fa per advertir al rector de l'esglé- 
sia de Sant Feliu, Antoni Staper, del mal 
estât de la torre que "teniu a la casa de 
dita rectoria, que afronta amb el mur de 
dita vila i el portal anomenat de'n Mateu, 
en el lloc que la muralla i la casa vostra 
afronten vers migdia. Dita torre de dita 
vila está afixa amb dita casa vostra de dita 
rectoria. I la torre está en vies de perdició 
i deterioració".

De la descripció que en fa el document 
de 1446, del plánol, possiblement de mit- 
jan segle XVIII, que ens dona Bosch i 
Cardellach en els seus "Anales" (en el 
manuscrit original de Bosch i Cardellach, 
propietat de Josep Miquel Sanmiquel i 
Planell, i que, curiosament, en els "Ana
les" publicáis el 1882 no hi apareix) i del 
plánol de les diverses modificacions so
lertes per l'església de Sant Feliu, plánol 
que publicá Lluís Mas i Gomis en "Nostra 
Comarca" núm. 42 d'abril-maig-juny de 
1931, podem deduír amb força aproxima
do on dévia ésser la torre de la muralla 
anexa a la rectoria: a factual Racé del 
Campanar, a migdia del propi campanar, i 
possiblement ben a prop de factual paret

de llevan! de l'església actual.
D'una altra torre tenim també noticia, 

encara que de manera menys concreta que 
en el cas de la torre de la rectoria, sí però 
ben fidedigna.

Diu un document de 1596 (AHS. 
D. 12.159): "... en lo carni devers la font 
del Raval, fora los murs, i com fórem 
davant la torre de la muralla...". Aquesta 
torre no pot ser altra que la que ja esmen- 
tava una Ordinació de 22 de juliol de 1561: 
"Que sia adobada del millor modo que 
estigui bé aquella torre la qual és en la 
muralla de Sabadell vora el portal de Te
rrassa...". Aquesta torre era anomenada 
també el Colomer de'n Botet i més tard 
torre de'n Feu ("Pere Joan Alzina aná a 
cercar aigua ais valls de la vila que están 
junt a les muralles i a la torre de'n Feu...", 
diu una Ordinació del 2 de maig de 1628); 
el darrer nom amb que fou coneguda fou 
el de torre de'n Casali (veure el meu arti-
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A) - Capello de Ntra. Sra. del Roser, quines parets 
son les del campanar que és sobre de la capello.
B) - Capello de St. Antoni de Pàdua.
C) - Capello de Ntra. Sra. del Carme.
D) - Portai et que va de l'es glé sia a la rectoria.
E) - Passadis al costai del galliner de la rectoria.
F) - Porta per entrar a l'església passant pel 
cementiri xic.
G) - Graons per entrar al cementiri xic, junt al 
carrer de l'Església davant la casa dita de Miralles.
H) - Casa de la rectoria, tocant el cementiri xic.
I) - Obra nova, de tres canes d'alt, per engrandir 
l'església.
K) - Arcades d ’alçària adequada per passar d'una 
capello a l'altra.
L) - Cos de l'església edificada el 1420.
M) - Capelles de St. Antoni Abat, Verge de Gràcia i 
Sont Crist, edificades el 1623.
N) - Cementiri principal, per quin eixamplament 
començaren les disputes l'any 1751.
(Plànol i traducció del text que dona Bosch i 
Cardellach en el manuscrit dels seus "Anales").

de "El carrer de Sant Antoni" a "Qua- 
dem" nùm. 66 de febrer de 1989). Devia 
estar situada ben prop dels actuals carrers 
dels Vails i Jesús.

Antoni Bosch i Cardellach en els seus 
"Anales" (Edició 1882, p.l85) ens dona 
noticia d'una altra torre; noticia ben fiable 
ja que, encara que de manera poc concre
ta, la documenta. Diu aixi: "1545- Antes 
de este tiempo habia una torre en el muro, 
junto al portal de Granollers, según consta 
en (documentació de ) casa Duran".

Tres torres trobem dones, ben docu- 
mentades, ais volts de la muralla de Saba- 
dell. N'hi havien més?. Es possible que 
fos aixi, però fins ara no s'ha trobat cap 
testimoni documentai que n'indiqui la seva 
existència.

Darrerament, en les malhauradament 
inacabades excavacions als Jardinets, s'hi 
han trobat les parets d'una, possiblement, 
altra torre.

Era torre de la muralla o torre de la 
casa Marquet, després Meca?

Però això és ja una altra història. #

Salvador Espriu
(22 febrer 1913-1985)

A,Lmb motiu del cinquè aniversari de la mort de Salvador Espriu, que ha estât un dels 
escriptors més significatius de la postguerra a Catalunya i un dels poetes catalans més 
importants de tots els temps, volem dedicar-li un emotiu record reproduint un dels seus més 
preats poemes, el qual dedicà a Raimon i en Homenatge a Salvat-Papasseit. Reproduim un 
dibuix que li féu Pia Narbona el desembre del 1967, publicat a “Llibres de Sinera S.A.”, de 
Barcelona, el 1968.

mici DE CÀNTIC EN EL TEMPLE

Ara digueu: “La ginesta floreix, 
arreu als camps hi ha vermeil de roselles.
Amb nova falç comencem a segar
el blat madur i, amb eli, les males herbes.”
Ah, joves llavis desclosos després 
de lafoscor, si sabieu com l'alba 
ens ha trigat, com és llarg d'esperar 
un alçament de llum en la tenebra!
Però hem viscut per salvar-nos els mots, 
per retornar-vos el nom de cada cosa, 
perqué seguissiu el recte carni 
d'accés al pie domini de la terra.
Vàrem mirar ben al lluny del desert, 
davallàvem al fans del nostre somni.
C is ternes seques esdevenen cims 
pujats per esglaons de lentes hores.
Ara digueu: “Nosaltres esco Item
les veus del vent per l'alta mar d'espigues.”
Ara digueu: “Ens mantindrem fidels 
per sempre més al servei d'aquestpoblé.”

B., 1965
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Joan Iriarte
per Josep Maria Subirachs

E.m contemplar l'obra d'en Joan Iriarte 
m'adono que la imatge real, en passar de 
l'ull de la càmera i del fotògraf, es trans
forma en una creació "manipulada" per la 
ment, elaborada amb estil, plena de possi- 
bilitats comunicatives i, per tant, en una 
obra d'art. Joan Iriarte, conscient que l'art 
és sempre metàfora, ha éliminât de les 
seves fotografíes el color, avançant-se a la 
tendència cada vegada més acceptada del 
blanc i negre, per donar-nos una visió en
tre pictórica i poètica, però sempre emi- 
nentment fotogràfica, de la realitat.

La Hum i l'ombra, com en els aigua- 
forts de Rembrandt, es disputen el terreny 
en una obra expressiva i suggèrent, forta i 
delicada on podem entreveure l'enriqui- 
ment que li dona l'altra de les seves ocu- 
pacions: la pintura.

A les fotografíes que podem veure 
aquí hi trobem un deis seus temes habi
tuais: la seva personal visió de les formes 
gaudinianes. La suma de la poderosa crea- 
tivitat de Gaudí més el carácter que Iriarte 
li sap donar, amb el contrast del blanc i el 
negre, ens produeix un fortíssim impacte 
visual.

JOAN IRIARTE IBARZ

Va néixer a Barcelona el 1936.
1954 Estudis de Pintura i Escultura a 

l'Escola de Belles Arts. Malgrat no haver 
abandonat mai aqüestes activitats, la foto
grafía és la seva especialitat més destaca
da.

En l'ámbit fotográfic, treballa en pu- 
blicitat, literatura, periodisme, cinema i 
televisió.

A partir d'aquest any, col-labora en re
vistes de publicitat i fotografía com Desti
no, Arte fotográfico, Imagen y sonido. Ar
tes plásticas. Flash-foto, Cotecflash, Anua
rio de la fotografía española. Photography 
year book, etc.

1970 Corresponsal d'art fotográfic i 
col.laborador directe de temes fotográfics 
sobre l'art popular espanyol al diari 
PRAVDA de Moscou. Director de la sec- 
ció "Mundo de la fotografía" al diari 
MUNDO DIARIO de Barcelona.

1974 Obté el premi PRAVDA de foto
grafía, guardó d'ámbit internacional, amb

el tema "Els valors humans a través del 
periodisme i la fotografía" atorgat per la 
Unió Soviètica.

Viatja a la Unió Soviètica, acompan- 
yat per l'escriptor Josep Maria Gironella, 
per rebre l'esmentat guardó.

Posteriorment, realitza nombrosos viat- 
ges a la U.R.S.S. amb el propósi! d'obtenir 
un important document gràfic literari so
bre la ciutat de Moscou. Presenta una 
mostra fotogràfica dedicada a l'arquitecte 
Antoni Gaudi, que s'exposa a l'Aula de 
Cultura de la Universität de Moscou, sota 
el patrocini del Departament d'Afers Exte
riors de la Unió Soviètica.

1975 Viatge d'estudis als EE.UU. i a 
Anglaterra, on la BBC li concedeix una 
beca.

A partir d'aquesta data, viatja intensa- 
ment per tota l'Àmèrica del Sud i realitza 
diversos treballs fotográfics sobre l'art de 
les cultures pre-colombines per al Museo 
Antropológico de Mèxic i el Museo del 
Oro de Colombia.

1984 Centra la seva activitat fotogràfi
ca en els artistes plàstics i els Intel-lectuals 
del moment, sobre els quais ja ha publicat 
més de vint monografies.

1987 Corn a pintor, prepara diverses 
exposicions a Barcelona, Madrid i els 
EE.UU.

PREMIS
Premi PRAVDA de fotografia, atorgat pel 
diari PRAVDA de Moscou.
Menció d'Honor en el concurs PRAVDA 
del mateix any.
Premi d'Honor en el concurs PRAVDA 
del mateix any.
Premi d'Honor de la UNESCO sobre tema 
humà.
Premi RAMON DIMAS.
Premi CIUTAT DE BARCELONA.
Premi d'Honor dels CONSULATS DE 
L'EXTREM ORIENT de fotografia turis
tica.
Premi CIUDAD DE CUENCA.

Trofeig EGARA de la ciutat de Terrassa. 
Premi GRUP FOTOGRÁEIC (30x40) de 
París.

LLIBRES PUBLICAIS.
Josep Maria Subirachs.
Guinovart.
Félix Re vello de Toro.
Tharrats.
Julián Grau Santos.
Vayreda C.
Jordi Alumá... i un total de 20 monogra
fies.
Salvador Dalí (Portafolios).
20 Artistes Catalans.
Imatge i Obra I.
Imatge i Obra II.
11 Personatges Gironins.
Moscú, retratos de calle.
Els Tallers.
Imágenes en tomo a un cuadro (Félix 
Re vello de Toro).
Prologa! per J.A. Samaranch, President del 
C.I.O.
Subirachs, Sagrada Familia.
Santa María de Vallbona.
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Coco Deco
per J o sep Maria Subirachs

Dans les civilisations, 
c'est le périssable qui demeure.

Christian Dior

D 'efinitivament, l'estil que caracteritza la 
primera meitat del segle XX és l'estil que 
hem convingut en nomenar Art Déco. Es 
tracta d'un estil complex si pensem que 
aquesta manera de ser va de l'Esvàstica 
nazi fins als gratacels de Chrysler, de Jo- 
sep Maria Sert fins a Pau Gargallo, del 
tango al jazz, de l'EUR romà fins a Coco 
Chanel.

Gabrielle Chanel, universalment cone- 
guda corn a Coco Chanel, morí a principi 
de l'any 1971. La desaparició de Coco 
Chanel constitueix tôt un simbol ja que, 
segons Cirici Pellicer, el moviment mo
dem acaba entom del 1970. Aquesta dona 
que havia acomplert un paper molt desta- 
cat en l'avantguarda d'entreguerres, desa- 
pareixia fent costat a altres protagonistes 
de la modemitat: Mies Van der Rohe, 
Walter Gropius, Igor Stravinsky i Pau 
Picasso.

La veritable Coco Chanel no era pas 
aquella dona que, a partir de l'any 1954, 
sortia ben sovint a les portades de la revis
ta ELLE: la veritable Coco Chanel era la 
dona que, en una carrera rutilant, havia 
treballat, Iluitat i triomfat entre el 1913, 
any durant el quai va posar la seva prime
ra boutique, i l'any 1939.

Aquest personatge tan singular va néi- 
xer en un racó perdut de la regió de Cé- 
vennes, al bell mig de la Erança mral, l'any 
1883 i, emergint del no res va saber avan- 
çar Intel-ligentment a través de l'escala 
social, gràcies a la seva creativitat. I, per
qué no, ajudant-se dels homes de la seva 
vida: Etienne Balsan, Arthur Capel, el 
Gran Duc Dimitri, el poeta Reverdy, 
Bend'Or, el Duc de Westminster i el dis- 
senyador Uribe. De tal manera que la seva 
magnitud va brillar en un Paris al costat

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

de Diàguilev, Picasso, Cocteau, Stra
vinsky, Laurens, Max Jacob, Josep Maria 
Sert, Colette, Misia, Dali, Joséphine Baker, 
Visconti...

L'any 1954, al capdavall d'un llarg exi- 
li, retomà a Paris (corn Napoleô de l'ilia 
d'Elba) per triomfar altra vegada, Iluitant 
cos a cos, competint amb el creador que 
dominava aleshores al món de la moda : 
Christian Dior.

Durant els deu anys que va durar l'exi- 
li de Coco Chanel, els franceses aconse- 
guiren oblidar les intimes relacions que 
havia mantingut amb un oficial alemany: 
l'ûnic home que no li servi d'estrep per a 
enfilar-se més; però si d'ensopegada peli
llosa: un caramel emmetzinat.

La segona aparició de Chanel en la 
vida activa de Paris, després del llarg si- 
lenci, coincideix amb la nostra joventut i, 
per aixô mateix, els de la meva generació 
vam tenir una idea no pas massa afortuna
da d'aquesta dona. Per a nosaltres. Coco 
Chanel, amb el seu célebre vestit jaqueta, 
era la modista que vestia, gairebé d'uni
forme, totes les dones burgeses dels anys

cinquanta y seixanta; aquest vestit que 
passarà a la història a Dallas, quan veié- 
rem Jackie portant-lo tacat de sang, aquell 
fatidic 22 de novembre de 1963.

La Chanel important, però, fou la que, 
juntament amb Paul Poiret, alliberà la dona 
de la cotilla; creà, l'any 1912, el barret 
sense plomes ni altres andròmines orna
mentals, preludi, tot plegat, del que, més 
endavant, seria el barret "cloche". L'any 
1913 llançà el vestit d'esport, adaptà la 
gran moda del gènere de punt, col-laborà 
amb els Ballets Russos tot dissenyant els 
vestits pel Train Bleu, animà a Luchino 
Visconti a dedicar-se al cinema, inventà la 
moda unisex, difongué els cabells à la gar
çonne, aconseguí l'acceptació, cap allá els 
anys vint, del color negre en els vestits 
femenins, inicià la moda seriada, dissenyà 
joies d'una simplicitat espectacular i, el 
1929 mateix, imposà un flascó senzill i 
nu, que contrastava amb la cursilería del 
ram, el perfum nùmero cinc (l'habituai de 
Marilyn Monroe).

Coco Chanel, injustament menysvalo- 
rada és, sense cap mena de dubte, una 
creadora indiscutible d'aquell moment bri
llant, frenètic, cant del eigne de la moder- 
nitat, que fou el moment històric que co
rre entre les dues guerres.

Coco Chanel és una d'aquelles dones 
que han tingut un roi preponderant, amb 
una aparièneia de frivolitat, en la història 
dels darrers cent anys, tal com Lou Salo
mé, Alma Mahler, Misia Sert o Gala Dalí. 
Naturalment, en un altre ni veli hi ha Vir
ginia Woolf, Marguerite Yourcenar, Bàr
bara Hepworth, Marie Curie, Eva Duarte, 
Maria Callas... I, encara, en un Olimp 
especial, totes les estrelles de l'escena i de 
la pantalla.

MON15TROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL

QUADERN-71



16

Necrológica del Saló Imperial?
per Josep Torretta i Pineda

El diumenge dia 29 del proppassat mes 
d'octubre va tancar les portes el Saló Imperial, 
després de setanta-vuit anys d'existència. L'e- 
difici havia estât concehut i bastit expressa- 
ment per a cinema; el primer que es construía 
a Sabadell de nova planta amb aquesta finali- 
tat. El fet no es repetirla fins una trentena 
d'anys més tard, després de la guerra, amb el 
cine Rambla.

Suan s'inaugurà l'Imperial, l'any 1911, 
iddi comptava amb quatre edificis 
projectats per a teatre. Eren el Principal, 

el Camps, el Cervantes i l'Euterpe. En 
aquells moments ja tres d'ells havien su- 
cumbit, amb carácter més o menys esta
ble, ais cants de sirena del nou espectacle 
de les ombres; alternant sense cap criteri 
fixe, amb representacions escèniques; 
només el Principal, el degà, s'hi mantenía 
fidel.

La inauguració de l'Imperial va tenir 
Hoc el 23 de setembre del 1911. El terreny 
on s'aixeca era propietat de n'Enric Turull, 
darrer component de la saga llanera més 
rellevant de la ciutat, tresorer de la Caixa, 
president del Banc i diputat a Corts. L'o- 
bra és de l'arquitecte barceloni Jeroni 
Martorell, autor també dels edificis de la 
Caixa i de l'Escola Industrial (avui Obra 
Cultural i Biblioteca). La construcció la 
va emprendre un tal A. Casas mitjançant 
acord amb el propietari, que li cedia l'ex- 
plotaciô del local durant deu anys.(*)

Les notes publicades entom a la inau
guració deien que era el segon local d'Es- 
panya en el seu gènere i que només podia 
competir amb el Gran Salon Doré de Bar
celona (el quai hem de suposar, dones, que 
era el primer), amb cabuda per a 1.600 
espectadors. Tot i aquesta publicitat, el cert 
és que se li donà una estructura més fun
cional que sumptuosa, de cara a pùblics 
massius i a orientacions de modemitat. 
També assegurava la propaganda que en 
la construcció i decoració s'havia recorre- 
gut a tots els recursos que oferia el arte 
moderno.

Eent honor a la destinació expresa a 
cinema es va prescindir de les varietats, 
que aleshores estaven a l'ordre del dia.S'hi 
havia fet escenari, però segurament per
qué encara no es concebia un local d'es- 
pectacles que no en tingués. I poc temps 
va transcórrer sense que l'Imperial donés 
cabuda a les varietats.

També la publicitat afirmava que los 
espectáculos consistirían en las películas 
más modernas de carácter moral e ins
tructivo; condició, aquesta del carácter, 
que deuria haver estât requerida pel pro

pietari amb el fi de tranquil-litzar la cons- 
ciéncia, ja que el cinema no gaudia encara 
de reconeixement artistic i intel.lectual, i 
més aviat es considerava un espectacle 
lleuger i no massa de fiar. A la práctica, 
però, s'hi va fer tot el que en cinema es 
feia aleshores.

Sembla que la nova sala va ser ben 
acollida per part dels sabadellencs interes- 
sats en la diversió de la imatge animada. 
No és que la programació de l'Imperial es 
distingis de la dels altres cinemes, però en 
el seu cas, a la novetat de l'espectacle - 
relativa ja ais seus deu anys- s'hi afegia la 
flamant novetat del local.

Només transcorregut un any de la inau
guració, es van fer càrree de l'explotaciô 
del local els contractistes Miserachs (fus- 
ter). Bañeras (paleta) i Fuster (llauner- 
electricista), els quais devien tenir dificul- 
tats per cobrar la respectiva participació 
en l'obra, i aixi van fer d'exhibidors de 
pel.líenles fins vuit dies abans de vèneer 
el tracte de deu anys amb el senyor Tu
rull, moment en què l'Imperial va haver 
de ser tancat perqué amenaçava ruina.

L'any 19 va passar-se al cinema el 
teatre Principal, darrer de fer-ho. I, aquell 
mateix any, el Cervantes, que reobria les 
portes després d'unes reformes, era arren- 
dat per en Tomás Parcerisa. L'Imperial no 
reobri fins al Nadal de 1925, ja sense va
rietats. Llavors en Parcerisa explotava 
també l'Euterpe, a més del Cervantes; la 
competèneia començava a fer-se difieil per 
a l'Imperial. Però a la seva reobertura, i a 
mans de la distribuidora barcelonina Vila- 
seca i Ledesma, va plantar batalla al nai- 
xent monopoli Parcerisa llançant la nova 
marca nordamericana de pel.icules Metro-

(Gener 1990)

Goldwin-Mayer, que acaparava els astres 
idols del public i convertia en idols els 
que encara no ho fossin. A l'Imperial el 
public sabadellenc es familiaritzá amb el 
Ileó de la Metro, la testa del qual ben aviat 
esdevingué signe de garanda.

En la temporada següent, la 1926/27, 
es registrò a flmperial una experiéncia 
única: l'estrena del film francés "Napoleó", 
amb la innovació de la triple pantalla; rec
tangle de proporcions similars al futur 
cinemascope, però dividit en tres segments 
que a vegades donaven una imatge pano
ràmica única i a vegades un tríptic de pla- 
nificacions diferents o amb les dues dels 
extrems simétriques. Va ser un invent 
concebut per a aquella ambiciosa filmació 
d'Abel Gance, amb la qual la novetat nas- 
qué i morí.

A partir de la temporada 1928/29 l'Im- 
perial va ser arrendat per l'empresa exhibi- 
dora de Barcelona anomenada Cinaes, la 
qual hi va presentar la superproducció 
nordamericana "Ben-Hur", que es projec- 
tava amb acompanyament d'orquestra, 
compost expressament, i amb efectes so- 
nors. L'orquestra actuava en viu, al peu de 
l'escenari, i els sorolls es creaven darrera 
la pantalla.

Aquella mateixa temporada l'empresa 
Parcerisa, que operava amb l'Euterpe i el 
Cervantes, es va fer amb el Camps i, pos- 
seídora de tres locals distribuits estratégi- 
cament d'un cap a l'altre de la ciutat, aquell 
ja de pie monopoli va fer que comencés a 
declinar la brillan tor de flmperial.

D'altra banda, una disposició draconia
na de la Comissió Municipal Gestora que 
governava la ciutat en el període de transi- 
ció de la dictadura de Primo de Rivera, va
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obligar a tancar les sales d'espectacles fins 
que s'hi haguessin dut a terme unes millo- 
res de consolidació i d'higienitzaciô que 
es consideraven imprescindibles. El tan- 
cament va fer-se el 19 d'abril del 1930. 
Justament en aquella temporada cinemato
gràfica que s'acostava a la fi, tots els locals 
de prestigi de Barcelona i de moites altres 
poblacions catalanes s'havien avançai als 
de Sabadell en la instal.lació d'equips per 
al cinema sonor. El mateix mes del tanca- 
ment de les nostres sales s'havia projectat 
a l'Imperial, encara en mut, el film que va 
constituir l'impacte mundial del cinema 
sonoritzat: "El loco cantor". Havia de ser, 
però, la mateixa Cinaes, en el seu cine 
Imperial, qui trenquès el glaç. Per la Festa 
Major del 1930, l'u d'agost, superada la 
quarentena governativa, l'Imperial oferia 
al public sabadellenc un film sonor de gran 
espectacle: "Broadway Melody". I l'octu- 
bre del mateix any el combinat Euterpe- 
Camps-Cervantes estrenava també les se- 
ves instal.lacions sonores.

La desaparició del cinema silent impli
cava la dels acompanyaments musicals a 
càrrec de cada sala exhibidora. Quan l'Im- 
perial va ser inaugurât, l'any 11, hi ame- 
nitzava les projeccions un quintet anome- 
nat "Artistic", que dirigia el pianista Càs- 
tor Vila. Des de 1913 a 1925 hi va actuar 
el conjunt que va prendre el mateix nom 
del cinema -Quintet Imperial-, fundat i 
dirigit pel mestre Cebrià Cabané. A partir 
de la temporada 1925/26 es contracté l'or- 
questrina Sanahuja, que l'estiu del 25 feia 
bail de tarda, els diumenges, en el pati del 
mateix local, situât darrera del café, amb 
entrada combinada amb la del cinema. 
Aquella mateixa temporada 1925/26, l'em- 
presa, que era la distribuidora barcelonina 
Vilaseca i Ledesma, tenia en el seu catà- 
leg la versió fancesa de "Carmen", i va 
facilitar que el mestre Sanahuja pogués 
veure diverses vegades el film a Barcelo
na, en privât, i fes una adaptació de la 
partitura de Bizet ajustada al metratge de 
la película, per al seu quintet de corda, 
augmentât en aquesta ocasió amb flauta i 
clarinet. El film s'estrenà a Sabadell -a 
l'Imperial- el 30 de gener del 26, i després 
va ser programa! a Barcelona, on el con
junt del mestre Sanahuja hi va fer l'acom- 
panyament musical, no pas sense problè
mes amb els professionals que exercien en 
el Pathé Cinema, on es projectava. L'Or- 
questrina Sanahuja va actuar a l'Imperial

fins que hi va ser introduit el cinema so
nor, l'any 30. Un anys abans s'havien in
corporât al conjunt de corda un saxo i un 
batería.

A finid de la temporada 1933/34 l'Im
perial deixà de ser explota! per l'empresa 
Cinaes, i la Parcerisa l'incorporà a la seva 
xarxa, que passava a ser de quatre sales; 
només en quedava fora el Principal, l'ùni
ca, d'altra banda, que persistía amb la pro
gramado mixta de cinema i varietats.

L'agregació de l'Imperial a la xarxa 
Parcerisa va ser definitiva. Tot i que aquell 
grup de locals es va moure durant molts 
anys sota l'ègida de l'Euterpe, fins als ini- 
cis de la década deis cinquanta encara l'Im-

La triple 
pantalla del 
"Napaleó" 
d'Abel Gance 
(1926)

menge; encara que l'empresa, mirant d'e- 
vitar una limitado massa estricta, el bate- 
já com a "cinema familiar". També va 
acollir sessions del Cineclub Sabadell; no 
totes, ja que l'entitat les alternava amb l'au- 
ditori de l'Obra Cultural de la Caixa i amb 
el teatre La Farándula, segons les circums- 
táncies de la programado. I una altra utili
tà! que va teñir flmperial en els seus dar- 
rers anys va ser per a les sessions de la 
Filmoteca de Catalunya, que s'hi celebra- 
ven setmanalment.

El contraete entre l'empresari, en Jo- 
sep A. López Parcerisa (nét de Tomás Par
cerisa, que l'any 19, en fa setenta, s'estre- 
nava com a empresari en el Cervantes) i la

La batalla naval de "Ben-Hur", versió de Fred Niblo (1926)

perlai hi va gandir d'un tracte de preferèn- 
cia, ja que feia tàndem amb l'Euterpe 
compartint una mateixa programado; el 
Camps i el Cervantes formaven, en el 
conjunt del bloc empresarial, l'equip de 
segona categoria. Però a mitjan década 
dels cinquanta ja no sempre l'Imperial 
combiné programa amb l'Euterpe. I, a 
mesura que el cens de locals de cine aug- 
mentava, l'Imperial anava perdent prota- 
gonisme, fins que, a finals dels seixanta, 
desapareixia i tot de la cartellerà en pério
des intermitents.

A les acaballes del setanta l'Imperial 
deixà de ser una sala d'explotació conven
cional i encetà la singladura de cinema 
infantil, les tardes de dissabte i de diu-

propietària de l'edifid, senyora vidua 
Tintoré-Turull, ha quedat rescindi!. Quin 
desti li espera al Saló Imperial?.

(Comunicació llegida a la Fundació Bosch i 
Cardellach el 21 de desembre de 1989)

(*)Andreu Castells a "L'art sabadellenc" dona 
com a arquitecte autor de l'Imperial el cognom 
Turull, sense cap altra referència. Hem de suposar 
que sofri una confusió amb el propietari.
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De sagitaris
per Ricard Calvo i Duran

"Gran capacitai analitzadora: 
¿qué és aquest sor oli que sento ací a baix al 

corral? Esperen, que si jo haixo 
sabreu bé qui és en Pasquali" 

Calassanç Balagué: 
"Els signes zodiacals del Nadal"

.entre em dedicava a compondré i 
caplletrar la Nadala que váreu trobar al 
número anterior de QUADERN, se'm va 
ocórrer d'esbrinar quines personalitats ac
tuals, conegudes ja sigui pel seu cárrec, 
dignitat o bé ofici, són filies del centaure 
armat d'arc i fletxes.

Diuen els astrólegs que els sagitaris 
acostumen a ser audaços, brillants, desor- 
denats, intel.ligents, ansiosos, entusiastes, 
intuitius, malévols, mentalment molt rà- 
pids, optimistes, irracionals i somniadors. 
Que tan si són egregis corn si són anò- 
nims, tenen tots en cornu un idéalisme a 
tota prova i una gran capacitat de Unita 
per superar els mais moments. Que la seva 
honestetat i sinceritat, i el seu carácter 
amistós, fan que trobin sempre a mà l'ajut 
necessari.

Culs de mal seient, la seva característi
ca principal és un sentit molt fort de la 
llibertat i la independència, que els fa cer
car nous horitzons. Són obcecats fins l'e-

D*alt rendiment fisic, ex- 
cel leixen als esports de 
competido

xasperació; quan van equivocats els costa 
un esforç titànio l'haver-ho d'admetre. L'e
quilibri tampoc no figura entre les seves 
virtuts; són insegurs i inestables i necessi- 
ten tostemps alè i recolzador.

L'absolut, l'aventura, la filosofia, l'im- 
previst, els itineraris del pensament, l'o
dissea i les profecies els atreuen: tot to- 
cant de quatre potes al terra disparen les 
seves fletxes cap a l'infinit.

Com amies, però, són abnegats i fidels 
fins al sacrifici, compassius, comprensius, 
liberals i tolérants amb les debilitats hu
manes.

Tenen aptituds i bona disposició per 
fer d'arquitecte, assessor d'empresa, ani
mador, ballari, dramaturg, estrella del ci
nema, locutor, modista, mùsic, model, 
presentador de televisió, periodista, perru- 
quer, professor, relacions públiques o bé 
teòleg. D'alt rendiment fisic, també 
excel.leixen a l'esport de competició, es- 
pecialment a l'atletisme; al bàsquet molts 
jugadors de l'NBA, i jugadors i entrena- 
dors de renom al nostre país, són sagitaris; 
al ciclisme; a la Fòrmula 1, a la qual el 
signe de l'arquer ha donat noms mitics; al

fútbol; a l'handbol; i al tennis, en el qual 
hi tenen diversos campions. Així com 
també brillen dins el món del toreig, on 
sembla que el domini de l'art de Cúchares 
sigui exclusiu deis centaures.

De manera que aquí em teniu, reme
nant diaris i xafardejant revistes que pu- 
guin donar-me pista i noticia d'aquesta 
gent, averiguant-ne les edats, i enfilant un 
nomenclátor d'alguns deis famosos nascuts 
entre el 21 de novembre i el 22 de desem- 
bre; del qual i per no fer la llista inacaba
ble, he exclòs expressament esportistes, 
"jet-sets", militars, politics i toreros, acti- 
vitats i professions que, per cert, no s'a-

FINQUES
CARNER

Agent de la Propietat Immobiliaria 
San Antoni M.® Claret, 18 
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diuen pas massa amb l'esperit de la nostra 
revista.

Heus aci els noms que he trobat: Ma
ria Asquerino, actriu, 62 anys; Woody 
Alien, actor i director de cinema, 54; Ra
fael Alberti, poeta, 87; Alicia Alonso, ba
ilarina, 68; José M- Aguirre, conseller del 
Banc Guipuscoà, 55; Claudio Biern Boyd, 
productor de TV, 49; Lydia Bosch, actriu, 
26; Agusti Borrell, arquitecte, degà del C. 
d'A. de Catalunya, 49; Ruphert Burillo, 
perruquer, 41; Angel Benito, degà de la U. 
Complutense, 57; Jeff Bridges, actor, 40; 
Ricardo Bofill, arquitecte, 50; Josep Ba- 
gués, joier, 42; Dave Bruheck, music de 
jazz, 69; Beau Bridges, actor, 48; Víctor 
Beltrán, trompetista, 60; Oriol Bohigas, 
arquitecte, 64; Anna Maria Ballethó, pe
riodista, 46; Jane Birkin, actriu, 43; María 
Casares, actriu, 67; Emma Cohen, actriu, 
43; Agostino Casar oli, secretari d'estat del 
Vaticà, 75; Eduardo Criado, escriptor, 63; 
Jaume Carner, ex president de Banca Ca
talana, 65; Max Cahner, editor, 53; Jaume 
Camprodon, bisbe de Girona, 63; Joan 
Coraminas, president del Banc de Saba- 
dell, 65; Josep Carreras, tenor, 42; David

L’absolut, Taventura, la 
filosofía, rimprevist i els 
itineraris del pensament 
els atreuen.

Carradine, actor, 49; Miguel Angel Car- 
riedo, ambaixador a la UNESCO, 45; 
Jules Dassin, cineasta, 78; Kirk Douglas, 
actor, 74; Sammy Davis junior, cantant i 
actor, 64; Juan Diego, actor, 47; Pep Do- 
ménech, artista plástic, 40; Susana Estra
da, actriu, 40; Joan Euster, escriptor, 67; 
Verónica Eorqué, actriu, 34; Jane Eonda, 
actriu, 52; Lidia Ealcón, advocadesa, 52; 
Enrique Euentes Quintana, economista, 
65; Jaume Genov art, pintor, 48; Eernan- 
do Guillén, actor, 58; Lola Gaos, actriu, 
65; Antoni Gil, rector de la U. d'Alacant, 
47; Jean-Luc Godard, director de cinema, 
59; Chicho Gardillo, humorista, 56; Angel 
García Roldán, novelista, 43; Josep Ma
ria Guix, bisbe de Vie, 62; Eernando G. 
Delgado, escriptor, 42; Josep Maria Gil 
Vernet, uróleg, 67; Francis Gil Montesi
nos, dissenyador de moda, 39; Josep M. 
Huertas, periodista, 50; Manuel Hidalgo, 
escriptor, 36; Julie Harris, actriu, 64; Ida
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Haendel, v iolinista, 65; Xavier de Godo, 
editor, 48; Eugène Ionesco, escriptor, 77; 
Tony Isbert, actor, 39; Alfredo Kraus, te
nor, 62; Karina, cantant, 43; Claude Lévy- 
Strauss, antropòleg, 81; Marcel Lefévre, 
bisbe integrista, 84; Kiko Ledgard, presen
tador de TV, 71 ; Radu Lupu, pianista, 44; 
Agata Lys, actriu, 39; Paco de Lucía, 
compositor i guitarrista, 42; Abe Lane, 
cantant, 63; Oriol Maspons, fotògraf, 61; 
Joan Marti Alanis, bisbe de la Seu i co- 
princep d'Andorra, 61; Ricardo Montal- 
bdn, actor, 69; Joan Muntané, fisic, 40; 
Alberto Moravia, escriptor, 82; John Ma
yad, music, 46; Bette Midler, cantant, 44; 
C. Martin Gaite, escriptora, 64; Julia Mar
tinez, actriu, 57; Isabel Mestres, actriu, 41; 
M. Martin Ferrand periodista, 49; Rita 
Moreno, actriu, 58; Manzanita, cantant, 
33; Paula Molina, actriu, 28; Elisa 
Montes, actriu, 53; Franco Nero, actor, 47; 
Óscar Nebreda, dibuixant humoristic, 44; 
Ted Nuggent, cantant i guitarrista, 41; 
Bertin Osborne, cantant, 36; Pedro Osi- 
naga, actor, 53; Kraysztof Penderecki, 
I ...................... r:.:.............. :...

Quan van equivocats els 
costa un esfor^ titànio 
Thaver-ho d'admetre.
I............. . ■ ' ■ ............. n
compositor, 56; Adolfo Pérez Esquivel, 
premi Nobel de la Pau, 58; Marguerite 
Porter, bailarina, 41; Raimon Pelegero, 
cantautor, 49; Jesús Puente, actor, 59; 
Matías Prats, locutor, 76; Josep Puig Tor
né, arquitecto, 60; Conxa Piquer, "tonadi
llera", 79; Christopher Plummer, actor, 60; 
Marcos Ricardo, escriptor, 43; Keith Ri
chards, miisic dels Rolling Stones, 46; 
Joaquin Rodrigo, compositor, 87; Espe
ranza Roy, actriu, 51; Silvio Rodriguez, 
cantautor, 43; Lee Remick, actriu, 54; 
Frank Sinatra, actor i cantant, 74; Rafael 
Sánchez Ferlosio, escriptor, 62; Maximi
lian Schell, actor, guionista, director i pro
ductor de cinema, 59; Carlos Soria, pro-
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fessor de la U. de Navarra, 50; A. Soljyse- 
nitsin, escriptor, 71; Jorge Semprún, mi
nistre de Cultura, 66; Helen Slater, actriu, 
26; Paloma San Basilio, cantant, 39; Ma
nolo Sanlúcar, guitarrista, 46; Charlie 
Schulz, dibuixant de cómics, creador de 
Charlie Brown i Snoopy, 67; Federico 
Carlos Sainz de Robles, magistrat, 62; 
Adrianas Simonis, arquebisbe d'Utrecht, 
58; Steven Spielberg, director de cinema, 
42; Tommy Steel, cantant i actor, 53; An
toni Tàpies, pintor, 66; Tina Turner, can
tant, 51; Isabel Tenaille, presentadora de 
TV, 38; Charlene Tilton, actriu, 30; Ra
fael Termes, president de l'Associació de 
la Banca Privada, 71; Alain Tanner, direc
tor de cinema, 60; Jean Louis Trintignant, 
actor, 59; Antoni Ubach, arquitecto, 45; 
Liv Ullman, actriu, 51; Francese Vallver- 
dú, poeta, 54; Concha Velasco, actriu, 50, 
i; Frank Zappa, cantant, 49; els mens, ves 
per on!

Arquitectes, estrelles del 
cinema, financers, musics, 
periodistes, relacions pu
bliques, teòlegs.

-Bé, i ¿perqué -em direu- us preocu- 
peu tant d'aquest signe, i no pas d'un altre 
qualsevol?

-Dones perqué -que us respondré jo- 
aquest és precisament el meu.

No estarla pas gens malament que per 
curiositat, si més no, d'altres col.labora- 
dors s'anéssin ocupant també de cadascun 
deis altres signes; podríem veure quin 
d'ells presenta el saldo més elevai en per- 
sonalitats del món de les arts, les ciéncies, 
les finances, l'humanisme, les lletres i la
musica.

Dia de Sant Estove del 1989

D'APRàs

Professionals 
de la publicitat 
I el màrketing 
al serve! 
de les empteses, 
els comerços 
I les institucions 
de Sabadell

G&A
Grau Associais

C/ d e  la Creueta. 65.
Tel. 727 37 86. Fax. 674 20 24. 

08202 Sabadell.
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Conte

El paraìgua nou
per Xèspir

IN^'agrada la pluja. M'agrada mullar-me 
de pluja, sentir-la al cap... Però, s'entén: la 
pluja mansa i minsa, la pluja amb mesura.

I un dia, pel meu sant, com un con- 
trasentit, van regalar-me un paraigua.

-Veuràs, aquest no és pas un paraigua 
automàtic -van dir-me-. Com que tu ets una 
persona clàssica, tallat a l'antiga...

Em posaren el paraigua a les mans.
E1 primer dia que va pleure el vaig voler 

estrenar. Em tocava anar a cal barber per 
tallar-me els cabells. Quan em deixaren el 
dateli “arregladet”, segons el costum, i ja 
me n'anava, el barber em fa:

A1 carrer ja havia deixat de ploure.
Sortir de la barberia amb el paraigua a 

les mans, em va provocar un sentiment de 
repulsio. El paraigua no em servia de res. A 
més, em sentia ridicul duent el paraigua 
plegat quan el sol començava a treure el cap. 
Eins i tôt ténia la impressio que els altres 
vianants em miraven somaguers.

No havia fet més de dues-centes passes 
quan vaig veure venir una persona que, 
malgrat no conéixer-la de res, em va fer 
bona impressio i li die:

- Tingui, li dono el meu paraigua.
L'home, sorprés, em mira a mi i el

paraigua, i fa:
- Que potser és un hanquer, vostè?
I no me l'accepta...

Noms: sants, dímínutíus i artistes

E .istimat amie.
Tu que ja ets vellet com jo, recordarás 

que quan érem joves bastava que ens di- 
guessin el nom d'una persona per tenir 
moites probabilitats d'endevinar d'on era 
fill: si es deia Eeliu era de Sabadell; si es 
deia Menna, no falla: era de Sentmenat; si 
Narcis, de Girona; si es deia Queralt, de 
Berga; Claustre, de Solsona; Montserrat, 
de Catalunya; Pilar, d'Aragó; Amparo, de 
Valèneia; Almudena, de Madrid. Eren els 
temps en què els Patrons de cada poblé 
encara manaven...

També vàrem viure l'època dels dimi- 
nutius: jo recordó quan de petit acompan- 
yava el meu pare Rambla avail fins al fi
nal per anar el dia de Sant Josep a felicitar 
el senyor Josepet Gorina. Sovint venia al 
despatx del meu pare el senyor Ventureta 
Brutau, i el senyor Fernandet Casablancas 
O el senyor Enriquet Duran. Eren els temps 
dels "Juanitos" dels "Pepitos" dels "Pa- 
quitos" de les Justites, Teclites, Paquites, 
Marietes, Pepetes i Enriquetes. Més tard, 
la moda deis noms que no volien dir res i 
que no sables si eren de persona o de gos

o gat: Eufa, Cuca, Tita, Yeyes, Eifi...
Però ara aixó s'ha acabat: adéu els 

Sants Patrons, adéu els diminutius afec
tuosos; ara qui mana són els artistes de 
cine o de la televisió: dóna una ullada ais 
natalicis de Sabadell que periódicament 
publica la premsa: abunden les Vanessa, 
Jennifer, Ana Belén, Carina, Sara, Lorena, 
Jhonatan, Keisera, Aida, Neiwa, Eric, De
siré, Sunamita, Dina, Noelia, Leila, Sergi, 
Jhonny,... Ja no neixen Joans, Joseps o 
Maries: sembla que están passats de moda. 
Abans, hi havia molta gent que acudia el 
dia del bateig a l'església sense haver pen
sât en el nom que calia donar al nadó: 
aleshores el capellà decidla i -amb total 
manca d'imaginació- optava pel Sant del 
dia, cosa que donava Hoc a noms estrafa- 
laris que després s'arrossegaven tota la 
vida.

Ara, molt abans del naixement, els pa
res ja busquen noms que "facin bonic". 
Com canvien les coses! I si només fos 
aixô! Però, ja en parlarem un altre dia.

Una abraçada del teu veil amie,
Lluís Casals i Garcia
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Toni Turull i Creixell̂ *̂
per Joan Cusco "Jo sóc un producto de l'Espanya negra"

Toni Turull

X oni Turull havia fet unes escapades per 
"seguir" els passos del seu besavi Pere 
Turull i Salient, en el Sabadell-bressol de 
la seva nisaga. Se sentía mig sabadellenc 
per un altre parent, també de parentela 
il-lustre; ens referim a Joan Oliver i Salla
rás, el Pere Quart amb el qual tant s'esti- 
maven i s'admiraven. Toni Turull es lliga- 
va, per aquests parentius, amb la nostra 
ciutat.

Ho palesen fets ben testimonials. Ell 
venia a la ciutat dels seus avantpassats per 
cercar-hi informació de tota mena per a 
fer la historia del seu famós parent, "el 
rico catalan", aquell industrial tèxtil del 
segle XIX, "proteccionista decidit, monàr- 
quic de conveniència, que havia recollit la 
reina Isabell II a casa seva", la casa Turull 
que avui és el Museu d'Art i en la quai 
encara es serven testimonis d'aquell 
temps...

Toni Turull visita la casa pairal, con
sulté documents referents a la seva fami
lia, indagà, s'informà a través d'uns i d'al- 
tres per acomplir el seu propôsit de fer un 
treball exhaustiu sobre els Turull.

Per aquest motiu les seves visites a 
Sabadell havien estât sovintejades, quan 
deixava el seu estimât Bristol, on anà el 
1964 per exercir de professor universitari 
de llengua castellana i on imparti el cata- 
là. Allé hi ha acabat, malauradament, els 
seus dies, el 30 de gener...

Fou el setembre del 1978 que amb 
motiu d'una de les seves visites a la nostra 
ciutat vaig contactar amb eli i vam passar 
unes hores junts; vaig acompanyar-lo a la 
casa Turull i vam parlar de les seves coses, 
dialogant obertament dels seus propòsits, 
dels seus afanys, projectes i inquietuds, i 
dels seus viatges pel Caribe, la seva 
estimada Cuba... Em va conquistar la seva 
afabilitat; vam parlar del divi i de l'hu- 
mà... Era un conversador amé i divertit, 
molt agut, i subtilment flemàtic. (Aquell 
seu accent lleugerament anglès...).

ARQUITECTURA D'lNTERlORS 
DISSENYS A MIDA__________

RONDA ZAMENHOF N o 151 

T. 7265650 SABADELL

Ara, amb motiu del seu traspàs i per 
fer una evocació "in memoriam" he relle- 
git la Sembiança que es publicà en el 
número 5 del Quadern (novembre-desem- 
bre 78). He révisent aquells moments... Em 
sembla que Bn Toni surti de les pàgines 
escrites i esdevingui interlocutor viu... 
Però, no, és invenció literária, senzillament 
in venció...

Ens ha llegat la seva obra: la publica
da, la inèdite i la inacabada... A més d'e-

■ P o m s e R ©
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
SABADELL

lia, ens ha llegat el bon record d'aquest 
Turull, amb barba més apostòlica que ro
mana, que tenia molta vida al davant, rica 
i plena... (Havia dit que li agradaría morir 
"sense emprenyar"...).

Ell ha mort a la blanca Albió, deixant 
moites pàgines en blanc...

(*)(Barcelona 1933 - Bristol 1990)

y ^ A p

SABADELL

M odista
Sant Ferran, 66 - Tel. 710 59 40 

SABADELL
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A rt Rom ànic

Eboràrìa romànica i una imitado catalana
per Ramon Vali i Rimblas

E,il treball del vori assoli un gran predi
cament en l'Espanya musulmana. No té res 
d'estrany, dones, que quan amb la deca- 
dència del Califat de Cordova els regnes 
cristians espanyols prosperen tant econò- 
micament com militar, i s'enriqueixen amb 
el producte de les ràtzies primer, i amb 
fruit de les pàries després, s'afeccionin 
també ais objectes luxosos que fins ales-

Crisl de Ferrali i Sauça (Lieo)

bores només havien pogut ser disfrutats 
pels àrabs. Son d'aquests temps les arque
tes esmaltades, o recobertes de làmines 
d'argent, o amb incrustacions de vori; i els 
ries frontals d'altar d'orfebreria.

De tota aquesta riquesa que envaí els 
regnes cristians d'aleshores ens n'han per- 
vingut molt poques mostres degut a la 
codicia que sempre han despertat les pe
ces d'orfebreria i que han sigut l'objecte 
de tots els saqueigs i barreges haguts en 
tantes guerres com ha sofert el nostre pais 
des d'aleshores. Totes les peces ebúmies 
que coneixem procedeixen de Castella: a 
Catalunya no en tenim cap. Aixô podria 
ser degut també -ultra el fet abans esmen- 
tat- a una menor riquesa de la Catalunya 
d'aleshores respecte Castella i Lieo. Una 
altra causa podria ser la major relaciô que 
aquest régné mantenía amb la Hispània 
musulmana, tant directament, com a tra
vés de la immigraciô mossàrab que es di
rigi a Castella, i a la vali del Duero sobre-

tot on deixà moites restes de la seva repo
blado. No podem oblidar que el vori ve
nia de l'Africa i pràcticament a Espanya 
arribava a través dels musulmans de l'An- 
dalus.

Els materials conservais pertanyen bà- 
sicament a dos grups ben diferenciats, l'un 
centrât a Lleó i recolzat en el poder dels 
sens reis; i l'altre situât al redós del mo- 
nestir de San Millân de la Cogolla. Amb- 
dôs deuen la seva existèneia i inspirado a 
la producció cordovesa; a San Millân de 
la Cogolla s'hi nota més la influèneia 
mossàrab. De manera que sembla com si 
els artifexs del grup lleonès haguessin 
rebut directament la técnica dels obradors 
cordovesos, mentre que els de la Cogolla 
podrien ser mossàrabs immigrais.

L'obra cabdal de l'escola de Lleó i 
exemplar eminent dintre de la producció 
eborària europea, és el Crist de Ferran i 
Sança que aquesta parella reial donà l'any 
1063 a l'església de sant Joan i sant Pelai 
de Lleó que, amb el temps, havia d'esde- 
venir factual Colegiata de sant Isidor. 
Aquesta imatge, conservada avui al Mu
sen Arqueolôgic Nacional de Madrid, és 
una peça bellissima i d'una qualitat excep
cional.

Tant l'aplacat de la creu com la imatge 
són de vori. La creu, que és de fusta re-

Porlapaii II.leni

Col.labora

Arqueta de Sant Millân (San Millân de la Coi>olla)

vestida per les dues cares amb plaquetes 
de marfil, té una decoració delicada i acu- 
radíssima. Darrera mateix del cap del 
Crucificat hi ha un reconditori de fusta en 
forma de creu que guardava una reliquia 
de la Vera-Creu. Sota els peus del Crist hi 
ha Adam ajupit, en actitud suplicant, com 
si esperés rebre sobre seu la sang redemp- 
tora del Crucificat. Sota d'Adam hi llegim 
els noms dels donants: "Ferdinandus rex - 
Sancia regina". Sobre el cap del Crist hi 
ha la llegenda clàssica "IHC Nazarenos 
Rex ludeorum"; més amunt la imatge de 
Crist Ressuscitât; i a dalt de tot el Colom 
eucaristie. Tota la creu està decorada amb 
un fistó de figuretes que representen, les 
de l'esquerra el descens a l'infern deis 
condemnats, i les de la dreta la pujada cap 
al cel deis benaurats, després de la seva 
resurrecció, precedits per Adam i Eva. Les 
parts fondes de la decoració havien estât 
revestides amb una làmina d'or. A la cara 
del darrera hi ha l'Anyell Mistic que ocu
pa el centre de la creu, i als extrems dels 
braços els simbols dels evangelistes.

La imatge del Crist té un vigor extra
ordinari: els ulls corprenen per la seva 
foscor; s'havia suposat que eren d'atzabeja 
però s'ha comprovai que són zafirs. La to-
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vallóla o perizonium té un aspecto molt 
bizantí. La imatge té senyals de policro
mía que podia haver remarcat més acusa- 
dament alguns trets importants, les ferides 
per exemple.

A aquesta escola de Lleó podem in- 
cloure-hi altres peces com són: dues ar
ques de Lleó mateix, la de sant Joan Bap- 
tista i sant Pelai i la de les Benaurances; 
un portapau, també lleonés; i un Crist 
procèdent del monestir de Carrizo, entre 
les més importants.

Del taller de San Millán de la Cogolla 
hem d'esmentar dues arques: la de sant 
Millan i la de sant Felices (o Félix). 
Ambdues foren malmeses quan la invasió 
francesa en la guerra de la independéncia. 
Eren de fusta amb aplacats ebumis. La de 
sant Millan tenia vint-i-dues peces de vori 
a les parts frontals; i ais testers hi havia 
una peça gran i altres més petites, també 
de vori. Després de la seva destrucció pels 
franceses, es dispersaren les peces, havent- 
n'hi ara a Washington i a Leningrad. Al 
monestir de San Millán de la Cogolla es 
conserven setze plaques montados en una 
arca de plata moderna.

En aqüestes plaques s'hi representa la 
vida de sant Millan; constitueixen 
iblustracions al text de la "Vita Sancti 
Emiliani" escrita per sant Brauli, de ma
nera que cada escena porta escrit el text 
corresponent. Gonzalo de Berceo en la 
seva "Vida de san Millán" seguí també el 
text de sant Brauli i possiblement quan 
l'escriví tenia al davant Tarca de vori, ja 
que els versos de Berceo s'adiuen total-

Tapa d'Evaiigeliari (Girona)

Arqueta de Saúl Felices (San Millán de la Cogolla)

ment a les representacions ebúmies de les 
plaques. Es curiosa en aquest sentit la pla
queta que representa una escena en la que 
els diables que posseeixen uns endemo- 
niats volien, servint-se d'ells, cremar el Hit 
de sant Millan mentre aquest dormia; 
"Dum iacet incendunt" (mentre dorm Ten- 
cenen). Miraculosament els endemoniáis 
acaben barallant-se, de manera que quan 
sant Millan es desperta i s'incorpora per 
veure qué passa, s'adona de la batussa: 
"Dum surgit se quoque cedunt" (quan s'in
corpora veu com s'estan barallant). L'ar
tista del vori el representa somrient al 
veure com havien acabat les argúcies del 
diable. Dones bé: Berceo escriu

"El confesor precioso siervo del Criador 
levantó la cabeza, cató en derredor.
Vió esta revuelta, entendió el hervor.
por poco se non riso (no se rió)
tant'ovo grant sabor (tan gran gusto tuvo)"

Com veiem fou l'artista eborari qui 
primer representé sant Millan mig som
rient. I Berceo recollí el matís i el glosá en 
la seva obra demostrant, una vegada més, 
la seva bonhomia. Recordem que Gonzalo 
de Berceo volia "fer una prosa en román 
paladino..." que "bien valdrá, com creo, 
un vaso de bon vino".

Aquesta arca de la vida de sant Millan 
és més mossàrab que la de sant Felices 
que té una figuració més romànica, assem- 
blant-se en aixó a les de Tescola de Lleó.

Com hem dit a Catalunya no conser- 
vem cap obra de vori. Tenim una peça

magnífica de la mateixa tècnica però feta 
amb fusta de boix i no amb marfil, possi
blement per manca de possibilitats econó- 
miques. En aquest sentit convé recordar 
com són d'abundants a Catalunya els fron
tals de fusta que imiten i substitueixen els 
d'esmalts i pedrería o els de metalls pre
ciosos que hi havia ais centres importants 
i més rics.

Aquesta peça catalana és la tapa d'un 
evangeliari del trésor de la catedral de 
Girona: en una de les cares hi ha el Panto- 
crátor sotingut per quatre Angels; i a l'al
tra hi ha el Crist Crucificat amb sant Joan 
i la Mare de Déu al peu de la creu i dos 
àngels a la part superior. Les dues repre
sentacions están emmarcades amb una orla 
d'entrellaços vegetáis molt semblant a la 
que hi ha al tron de marbre de la mateixa 
catedral de Girona, com si s'hi hagués 
inspirât. El conjunt -tot i ser exécutât no 
en vori, sinó en boix- és, com diu Eduard 
Carbonell, "una de les més belles talles de 
Tescultura catalana del segle XII" i pot 
incloure's dintre Teborária romànica pel 
seu virtuosisme i la seva pulcritud d'exe- 
cució que no desmereixen pas de Tescul
tura ebúmia coetánia.
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Las Meninas. Una significado amagada
per Miriam Otegui

C ^ u an  ens apropem a obres d'art histori
ques, que sempre han estât considerades 
així, a vegades ens sentim com aquell 
poblé enganyat que deia veure amb ele
gants vestits el rei del conte, quan, en rea- 
litat, aquest anava nu. Tots hem sentit 
alguna vegada una impressió forta davant 
un quadre, una escultura, un dibuix... i hem 
cregut trobar-hi el misteri al qual sempre 
aspirem, l'aura màgica a qué tan sovint 
fern mencio. Però, en el fons, ¿quantes 
vegades és certa aquesta trobada "místi
ca"?, ¿no ens hi referim amb tal seguretat 
i tal convenciment que nosaltres mateixos 
dubtem sobre la seva veritable Identität? 1 
el que passa és que, quan alguna cosa tan 
espiritual, tan llunyana i a la vegada tan a 
dins nostre comença a convertir-se en el 
comentan habituai sobre una obra d'art, i 
encara més, en l'ûnic comentan, no podem 
fer cap altra cosa que replantejar-nos la 
seva autenticitat i preguntar-nos si el seu 
sentit es va transformar definitivament en 
una simple paraula.

Quan un savi oriental vol parlar de 
misteri, de forces ocultes, d'abstracció 
absoluta, es mou en dues vies: en la poe
sia O en la "paràbola"; recorre a les sensa- 
cions fisiques, a metàfores que utilitzen 
termes de la natura, l'aigua, la muntanya, 
el riu, la cascada... ¿Com podem préten
dre nosaltres, sense ser poetes, explicar 
una obra d'art fent mencio únicament a 
l'esperit que l'envolta?

Aquests últims dies hem vist multitud 
de comentaris ais diaris i a les revistes 
sobre l'obra de Diego de Silva y Veláz
quez, sorgits a propósit de l'exposició que 
el Museo del Prado presenta sobre aquest 
artista fins al dia 30 de març. Llegint-los, 
hem pogut apreciar dues constants: per una 
banda, un repàs de la vida del pintor, els 
sens viatges, els sens estudis i la seva tra- 
jectòria professional; i, per una altra, un 
munt d'expressions d'admiració i reconei- 
xement i lloances d'alguns dels sens 
coblegues actuals, que, en realitat, com- 
parades amb les que Picasso li va atorgar
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ja fa temps (tant a través de la paraula 
corn de l'obra, amb la seva sèrie sobre Las 
Meninas) poc, o res de nou vénen a oferir- 
nos per ampliar la nostra mirada cap 
aquest pintor. I ens preguntem: Quants 
d'aquests artistes actuals han sucumbit de 
veritat davant el "misteri" i quants sola- 
ment han fet l'esforç de creure en la seva 
existència, per no semblar els "tontos" del 
conte?

Artistes d'avui, reconeguts, formats en 
un inconfusible cercle conceptual Iluiten i 
van Iluitar per ampliar la crítica d'art i 
sobrepassar les fronteres de la simple ex- 
plicació formal per a començar a defendre 
la idea, el valor més profund; però potser 
van deixar massa de banda una altra mira
da més "racional". Perqué el que sí està 
ciar és que a la pintura de la história hi ha 
alguna cosa més que idea: hi ha matèria, 
formes, sentiments que s'han transmés de 
manera alegórica; hi ha, fins i tot, "anéc
dota", liéis físiques, del color... que no van 
ser mai un impediment per al misteri, sinó, 
perqué no dir-ho, el seu aliment i la seva 
base. ¿O és que no és important que un 
faraó egipci es représentés més gran que 
un servidor, més estátic i amb més rigor 
davant els cánons? ¿O que Miquel Angel 
despullés la representado del eos de Déu? 
I així, el que pot semblar una pura anéc
dota es converteix en un fet que ens mos
tra una cosa vital a l'actitud d'un poblé o 
d'un artista concret, una cosa tan vital com 
una demostrado de poder o un humanit- 
zar a qui mai ningú no s'hi havia atrevit, 
fins i tot arriscant-se a rompre amb les

regles establertes. I així també, ens pre
guntem: per qué no intentar descobrir 
aquests valors que un pintor va voler uti- 
litzar i, sense menysprear la resta, donar
los la importancia que es mereixen? Ve
lázquez és un bon exemple de com aques
ta utilització es pot fer de forma magistral.

El Ilibre La magia de Las Meninas de 
Angel del Campo y Francés (Edit. Cole
gio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos; Madrid 1978) ens acosta a Veláz
quez, ais seus coneixements, a la seva 
biblioteca, a les seves idees i a la seva 
manera d'entendre la pintura i plantejar-se 
el seu treball. Però més concretament es
tudia l'obra de Las Meninas i ho fa des 
d'un punt de vista simbòlic, mostrant-nos 
com l'autor dels retrats mitològics de Vul
cano (a la seva farga) i de Bacus (amb Los 
Borrachos) revela secretament amb aques
ta obra un ultra-significat semblant al d'a- 
quells.

El primer pas que hem de donar per a 
confiar en aquesta idea és deixar dar que 
Las Meninas no és una representació fidel 
i virtuosista de la realitat, sinó una com- 
posició amb un doble sentit: per una ban
da, una relació de retrats capaç de fer-nos 
creure que el que veiem és una escena 
quotidiana, i per una altra, una representa
ció alegórica amb la qual afegir soterrada- 
ment i voluntària una lectura oposada a la 
que aparentment té l'obra.

Hi ha tres fets al quadre que ens con
firmen que aquest no és una instantània de 
la realitat: l'autoretrat de Velázquez, la 
situació dels reis i el gest de la Menina 
Maria Agustina Sarmiento.

Quan al primer, s'hauria de dir que, 
més que representar-se a si mateix, Veláz
quez fa una referèneia a la atemporalitat 
pel fet de pintar un autoretrat "retrospectiu 
per rejovenit" -tenia ja 57 anys quan va 
realitzar aquest quadre. Va morir 4 anys 
després- i "anticipât per ennoblit" -la creu
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de Santiago que mostra al seu pit no sera 
legai fins 2 anys més tard de la data de 
l'obra.

Respecte a la situado dels reis, si ens 
basem en el fet resumit per Buero Vallejo 
el 1970 i demostrar gràficament per l'ar- 
quitecte Ramiro Moya el 1961, i així, en 
les liéis de perspectiva, óptica, etc., és in- 
teressant comprovar com, contràriament al 
que s'afirma moltes vegades, Felipe IV i 
Mariana de Austria no poden estar reflec- 
tits en un mirali, com tampoc representats 
darrera una finestra. És a dir, comprovar 
com Velázquez els va situar on més l'inte
ressava per altres raons diferents que vo
ler reproduir fotogràficament un moment 
concret.

Finalment, el gest de la Menina Sar
miento té la seva importància si ens ado- 
nem que aquesta no ofereix aigua a l'In
fanta Margarita perqué tingui set, ja que 
n'hi ofereix amb una guerra perfumada i 
sense cap drapet per eixugar-se, com seria 
el correcte. El seu gest, en definitiva, 
comporta un altre sentir que, segons Cam
po y Francés, està relacionar amb la co- 
rrespondència que aquesta figura té amb 
les descripcions que la mitologia fa de 
Hébe, simbol de vida. I encara que no 
aprofundirem en el tema en aquesta oca- 
sió, tampoc deixarem de senyalar que de 
la mateixa manera s'explica també el per- 
sonatge de La Cori en la Menina Velasco, 
que juga, a la vegada, un paper de nus 
entre el llag que formen els marginals (la 
nana, el bufó, les "amas") i la circunferén- 
cia de la qual parlarem més endavant.

Aquests details, aparentment insignifi- 
cants, ens obren el carni per intentar en- 
dinsar-nos en el que, segons la meva opi- 
nió, defineix el que és màgic de la totalitat 
de l'obra, és a dir, en les relacions que 
s'estableixen entre els diferents personat- 
ges. Es poden tragar dues línies básiques 
que, estudiades amb més amplitud, deixen 
de semblar un joc estétic i es converteixen 
no tan sois en les línies claus de la com- 
posició sino, fins i tot, en les claus del 
significat de tot el conjunt.

La primera sorgeix de la unió deis caps 
de les figures més importants (Velázquez, 
les dues Menines, la Infanta i l'Aposenta- 
dor reial) i la segona, de la continuació 
d'aquesta amb les ombres dels quadres del 
fons. La unió deis caps és semblant a la 
posició de les estrelles de la "Corona Bo
realis" (de la qual l'estrella principal, 
"margarita Coronae", és la que en el qua
dre correspon a l'Infanta). Amb aquesta 
forma es veu una ablusió mitològica que, 
lógicament, és la que reconeix, al firma
ment, aquesta corona com la que Ariadna 
va rebre de Bacus, en prova d'amor, en 
trobar-la aquest adormida a Naxos, aban-

1 Diego de Silva y Velâzquez (autorretrat). !.- Ma. 
Agustina Sarmiento. 3.-Infanta Margarita de Austria. 
4.- Isabel de Velasco. 5.- Nana Mari-Bárhola. 6.- 
Bufó Nicolasito Pertusato. 7.- Amas de la Infanta. 8.- 
Reis: Felipe IV i Mariana de Austria. 9.-Aposentador 
reial: D. José Nieto Velázquez. 10. Quadres mitológics 
pintats per Mazo.

donada per Tesen (vencedor del Minotau- 
re), després de la seva fúgida per conduir- 
lo fins a la sortida. El significat que es pot 
deduir d'aquesta llegenda és singularment 
oposat al que deduirem deis mites que 
apareixen ais quadres del fons; com opo- 
sats serán, dones, els significáis de la co
rona i la circunferéncia.

Els quadres de Mazo (cópies de Ru
bens i Jordaens) representen dos reptes de 
la mitologia: el de Aracné que, per véncer 
la deessa amb el seu millor brodât, va 
acabar teixint etemament convertida en 
aranya; i el de Marsias, que va perdre 
competint amb la seva flauta contra la lira 
d'Apol.lo i va ser, en conseqüéncia, dego
llar per aquest.

I ja tenim presents els tres mites: els 
d'Aracné i Marsias que es refereixen a durs 
càstigs per rebel*lar-se contra la divinità! - 
poder- (vida indigna pel que triunfa i mort 
indigna pel que sucumbeix davant d'ella); 
i el d'Ariadna en el qual l'heroi abandona 
immoralment a aquella que l'ha ajudat en 
la seva fluita i li ha proporcional el reco- 
neixement de no ser déu del tot, però
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tampoc home del tot.
Per una altra banda, el símbol circun

feréncia voi dir, segons Juan-Eduardo Cir- 
lot: "la limitació adequada", "el món ma
nifestai" i "el que és precis i regular", i 
"L'acte d'incloure éssers, objectes o figu
res a l'interior d'una circunferéncia té un 
doble sentit: des de dins, implica una limi
tació i determinació; des de fora, consti- 
tueix la defensa d'aquests continguts físics
0 psíquics".

Així dones, podem arribar a la conclu- 
sió que Velázquez, mitjançant la circunfe
réncia (de la qual el centre són els reis i 
que penja deis dos quadres ja explicáis), 
pretenia representar un suport precis i só- 
lid a Felipe IV i la seva esposa situant-los 
en un lloc tancat, concret, quasi com els 
romàntics al Pantocràtor dels seus temples,
1 juntmaent amb dos mites que advoquen 
per la recriminació a aquell que s'atreveixi 
a competir amb el poder establert. Però 
podem arribar també a la conclusiô que el 
que pretenia amb aquesta forma tan evi
dent era únicament convéneer d'això ais 
seus coetanis i fins i tot al propi rei, i que, 
pel contrari, i de forma ben amagada, la 
seva veritable intenció era representar, a 
partir de la "Corona Vorealis" i el mite 
d'Ariadna, la falta de moral de la monar
quía espanyola i el menyspreu per la seva 
desorbitada dominació, poder considera! 
en aquell temps provinent de la grácia 
divina. (No podem oblidar que és fácil que 
el rei i la gent de palau sabessin del signi
ficat deis mites representats ais quadres de 
Mazo i que no els hi fos del tot alié el 
simbolisme de la circunferéncia. I tampoc 
podem oblidar que els coneixements so
bre astrologia eren molt poc divulgáis a 
l'època i quedaven réduits a un grup limi
tât d'inteFlectuals i savis).

Som lliures de creure o no aqüestes 
apreciacions, potser massa subjectives i 
personals; però no podem defugir el fet 
que, quan una obra es presta a interpreta- 
cions tan diverses, alguna cosa hi ha al 
darrera que ens fa sentir atrets per ella i 
per estudiar-la. I això ens fa pensar que 
potser el que està al darrera de Las Meni
nas sigui el própi Velázquez, cridant-nos, 
o no, perqué generacions posteriors, com 
la nostra, desvetllem el seu secret. O pot
ser també al darrera està aquest misteri, 
talent, geni, esperii, al qual, per molt que 
cerquem, ens costa tant d'accedir.
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Van Gogh o la vana esperança de viure en un món de tots
per Montserrat Carné i Penalva

y  incent Van Gogh, l'etem viatger, -"em 
sembla ser sempre un viatger que va a 
algún Hoc i a un desti"- ens fa endinsar, 
encara que no vulguem, dins un món per a 
tots, tant els amants de l'art corn els que 
l'ignoren, a una aventura dramática, a vida 
O mort i que pertany a tots els éssers 
humans: la de conèixer-se i sobretot ser 
honrats amb élis mateixos, malgrat tot. 
Van Gogh ens mostra que reaiment va 
pagar un preu molt ait per ser ell mateix: 
la seva suposada bogeria i la seva ulterior 
decisió de deixar el món que l'envoltava. 
Reaiment ens va deixar sols, ben sols amb 
la misèria i la incomprensió que encara 
ara existeixen davant tantes coses.

En aquest llibre, recull de cartes de 
Vincent al seu germà Théo, es fa el mira
cle a què molts d'artistes actuals i de sem
pre han aspirati la total admiració per la 
Iluita d'una persona per ser ella mateixa i 
que possibilità també canviar les coses ja 
existents. Això ens fa rebaixar el valor de 
molts documents d'assaig fets per molts 
d'artistes, ja que els manca una sola cosa: 
sinceritat i el punt exacte de la idea (en 
estât pur) vista a través d'un pany de clan 
d'una porta que duu al fons, a la veritable 
essència d'una persona. En aqüestes car
tes, pont entre la soledat de Van Gogh i el 
seu germà -única persona que l'aguantava 
moralment perqué l'entenia- no hi ha cap 
mentida, cap fàtua exposició de principis 
ideolôgics: simplement veiem un home 
sincer que Iluita per no estar sol, per dei
xar d'estar aïllat, per ser, amb la seva fei- 
na, la de pintor, un més dins l'engranatge 
de la societat. Aquest llibre ens mostra, de 
forma cruel, que no ho va poder aconse
guir mai. Es ben trist, reaiment.

Les seves cartes, a part d'aquests mati- 
sos que s'entreveuen sobre l'art de viure i 
de morir, ens deixen constància de COM 
es fa un retrat, un paisatge, un esbós, i 
hauria de servir per a tots els escèptics 
davant l'art modem -encara n'hi ha mas
sa!- per saber veure més enllà de les ta
ques fortes de color, de l'esclat exagerat 
de llum, aprendrien a veure que no hi ha 
res que sigui balder, que tot hi és necessa
ri, ja que Van Gogh per cada color, per 
cada traç n'escollia un entre molts, i a tots 
els volia donar un sentit: aixi posava un 
color fort en una cara de trets durs, i els 
colors blanc o groe en una mirada amoro
sa. Ens diu: "busco exagerar l'essencial i 
deixar de forma expressa el que és trivial".

Amb tot, en la seva total lucidesa diu: 
"però nosaltres estem sols amb les nostres 
idees i a vegades voldriem ser ignorants".

Aquesta soledat, que creu en el fons

irremeiable, l'empeny fins al final a inten
tar modificar les coses tot créant el seu 
propi món estètic. Va ser marginai total- 
ment. I encara ara es van fent càbales 
sobre la seva maialila que anomenen bo
geria. Falsa afirmació, crec, afirmen tots. 
Ell ens diu: "Els pintors (...) ja morts i 
enterrais, parlen a la generació segiient o a 
diverses generacions posteriors per les se
ves obres". I realment s'ha d'aprendre a 
veure en les seves obres i sobretot en la 
seva memòria més present i sincera: les 
seves cartes.

Ja que això ens fa replantejar aquesta 
mitificació que es fa de la misèria i la so
ledat de Van Gogh. Ens hi hauriem de 
negar ja que entrariem en un nou movi- 
ment artistic: "L'estètica de la marginació 
utópica" dels artistes que conseqüentment 
acaben convertint, com sempre, i dins un 
embolcall daurat d'idees postmodemes, 
fari en una mercadería per a un petit gmp 
cosmopolita i d'élite, com sempre.

S'ha d'entrar en aquest joc?
Van Gogh en la seva pròpia Unita inte

rior creia que no. És dar que a tots agrada 
la contemplació, la pròpia afirmació a tra
vés dels altres. Però, si entrem en aquest 
joc, no entrem dins el mateix engranatge 
que en el fons critiquem?

I ara, en el Centenari de la seva mort 
prematura es faran "peregrinacions" a Ho
landa plenes, moites d'elles, d'absoluta i 
ignorant admiració, per veure la gran ex-

posició preparada, sobre una pintura -que 
encara no s'entén- i que ha estât veñuda, 
revenuda i fins i tot subhastada per mi- 
lions, per mils de milions, per una gent 
que sois busca "posseír" una obra que ja 
no hauria de ser objecte de mercaders. Sois 
ens en queda aixo, a l'any 90, de tot ple- 
gat, i ens toma de nou un gust amarg a la 
boca.

S'han de llegir, per tant, les caites de 
Vincent al seu germà Théo per aprendre a 
veure'l en les seves pintares, a entendre el 
que hi ha de sincer i de moral en una obra 
d'un pintor com Van Gogh, perqué aixô 
possibilitarà obrir unes noves portes a 
molts d'altres, i, a partir d'aquesta lectura, 
es farà ja immoral discutir sobre el grau 
d'una bogeria, que qui sap si existí, i que a 
més a més converteix també en immoral, 
per poc respectuós, el mitificar la soledat 
de Van Gogh, ja que som nosaltres matei
xos, encara ara, i dins les nostres prôpies 
conviccions "modernes", "intel-lectuals", 
"esquerranes", a vegades, els que margi- 
nem, cada dia, actituds, que més a prop o 
més enfora de l'art, repten les nostres 
"modernes conviccions" i aposten agosa- 
radament i directament per la vida: cal que 
hi pensem, en les actuals marginacions i 
els multiples casos de gent, que corn tots, 
volen viure un món de tots.

Será per a ells també vana aquesta 
esperança?
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La pintura d’Agustí Puig: una subtil no-evidència
per Montserrat Carné i Penalva

JL enso en subtilitat com el reflex d'una 
realitat que Agustí Puig ens ha mostrai i 
amagat a la recent estrenada Sala de Saba- 
dell Inge Maltus. En aqüestes darreres 
obres ens han sorprés la temàtica -quasi 
en el misteri de tan directa-, els procedi- 
ments també quasi primaris i el cromatis- 
me general en totes elles. Es difícil expli
car-nos el perqué de tot piegai. Ens atreu i 
ens repta, més que a reflexionar, a deixar- 
nos dur per altres motius més a prop dels 
sentits. El eos i el rostre són refllex del 
que pot ser net, dels sentiments i, tanma- 
teix, el sac on van tots els cops. El no- 
pensar. La matèria es converteix en emo- 
ció tal i com ho trobem a la peli; la textu
ra, però, en el carácter. Jo vull, jo die, jo 
callo, jo expresso, jo mostro, jo amago. 
En el fons de tot això, jo decideixo fora de 
tota influéncia d'època o d'estils. L'artista 
es converteix en l'amo del pía. La tela i el 
color són les eines.

El tema més reiterai és curiós: homes 
de ra^a negra, que van o vénen i que 
semblen simbolitzar la poesia de la margi- 
nació, el que és estrany, l'estranger. Tam
bé una mirada admirativa, quasi hel-lènica, 
perqué la naturalitat corpória porti la sabi
duría de l'esperit.

Tot això són punts de mira i, per tant.

relatius, però quan un blanc -de la plàsti
ca, que és matèrie, impotent i que existeix 
just per manifestar solament uns trets es- 
sencials- fa pensar en el perqué del vernis 
obscur, aferrissat que s'imposa marcant els 
limits de l'expressiô, sols es veuen petits 
espais nets d'ombra. En aquests clars veu- 
rem el desig de l'artista per remarcar l'es- 
sencial del carácter, unes faccions de la 
cara que s'acosten al moment que l'expres- 
siô del gest, per timidesa, s'anuMa.

També cal mencionar, d'aquestes pin
tores, l'absèneia de color que remarca una 
exaltació quasi espartana per evitar qual-

sevol banalitat. A la senzillesa no li cal 
l'excès de decoració. El dibuix, tractat no 
corn una linia sinó com amples masses 
homogènies de color, passa, per tant, a 
primer terme, corn una arma a fer-ne fus 
concret. També el color o les taques d'hu- 
mitat de la pintura provocaran en alguns 
moments efectes de moviment.

La técnica que és controlada per Agus
tí Puig, la veiem grácies a la Ilibertat amb 
qué la usa, com el vehicle idoni per a l'ex
pressiô. Jo vull, jo faig.

J. Grau-Garriga
per Montserrat Carné i Penalva

i : \ . Sabadell i en tres ámbits diferents, 
veiem exposada l'obra de J. Grau Garriga; 
el Museu d'Art, el Musen d'História i a 
l'Escola Superior de Disseny Téxtil i de la 
Confecció. També diferents formes d'ex- 
pressió que trobem en certa manera para
digmática deis artistes de la seva genera- 
ció. En aquesta obra -d'un nivell inques- 
tionable- es reflexa un punt de desencís i 
la poètica que alguns anomenarien de "les 
restes del naufragi". La temàtica, com una 
barca, símbol de les qualitats humanes, 
com la que ens mostraven els pintors 
romántics i que fluita per sobreviure a to
tes les grans calamitats que envolten l'exis- 
téncia de la persona. De les restes en tro
bem -grácies ais elements plàstics de la 
nostra època- un món nou. Hem de tren- 
car-ho tot per a néixer de nou? Hem de 
recollir les deixalles d'una època per a fer- 
ne una altra més neta? Potser si. Aixi es

veu en l'obra -tant amplia d'en Grau-Ga- 
rriga-, ja que grácies al tèxtil, ais mate
rials d'ús del pintor i d'altres efectes més 
quotidians, ens és créât un nou món plás
tic. História, ironia, pessimisme i esperan- 
ça, són tot un munt d'elements que trobem 
connotáis en les obres exposades d'en 
Grau-Garriga i que han nascut en el tapis 
com a volumétriques i acaben convertint- 
se amb el temps en bidimensionals. No 
són solsament tapissos o escultures, sinó 
també pintares que no poden negar mai la 
procedéncia: el volum i les tres dimen
sions. Aqui l'objecte es toma pont de dife
rents médis. També el veiem com el résul
tat de l'entel.lèquia humana. La raô cami
na entre el desencís, les adversitats i la 
búsqueda continua de la félicitât. Un artis
ta com Grau-Garriga plasma la nostra rea
litat i l'expresa corn espectador lucid que 
és, també però, s'hi recrea.

QUADERN-71



28
Imatge i paraula

Al legoria de Tany
Fotografíes: Moisés Serra

gener febrer

Del ^̂ GeneVy Infant”

El gener, xamôs infant, 
fill de boires i de gebres, 
mig rient i mig plorant, 
esbatana les palpebres.

Mn. Camil Geis

Vametller

A mig aire de la serra 
veig un ametller florit:
Déu te guard, bandera blanca, 
dies ha que t'he délit.
Ets la pau que s'anuncia 
entre el sol, nûvols i vents...
No ets encara el mellor temps, 
pro en tens tota Valegria.

Joan Maragall
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Disseny

Una historia del disseny
per Daniel Yacubovich

Daniel Yacubovich és 
Dissenyador téxtil i 

Professor del taller de disseny, ESDIT 
Traducció: Anna Duesa Esmandia

E,íl rodamón al laberint
Des de l'esséncia deis mites, se'ns pro- 

jecta una ombra llarga, en una permanent 
i bategant mobilitat.

¿Quina era la llum i quina era l'ombra?. 
¿Quina la concepció i quina la fundó?

Com si haguessin estât una en funció 
de l'altra, la llum front l'obscur, el cel front 
fabisme i les aigües front el vent.

Un dels dies en qué va aparèixer Tho
me, al bell mig de totes aqüestes forces, es 
va haver d'inquietar davant l'incert. Para- 
dogicament, el caos va funcionar, engen
drant l'ésser, la identificació o la Identität 
imperturbable i eterna. L'home i la terra, 
la naturalesa i la humanitat iniciaren la 
seva relaciô productiva en temps remots. 
Entre l'entrada i el centre del laberint humà 
i terrenal, la nostra essència i peculiaritat 
és un estât de relativitat.

FORMES
Entre el caos, la pluralitat i Tordre, hom 

troba entitats a les que anomenem formes. 
I formes són les obres de Thome i de la 
naturalesa.

Passar d'una forma a una altra, vol dir 
passar d'una situació de grau d'organitza- 
ció "X" a una altra de grau ó "X-
1". En aquest procès, els homes, indivi- 
dualment o en societats, han sabut conce- 
bre, crear i manipular les formes, intentant 
objectivitzar, mitjançant la forma, un llen- 
guatge per a la utilitat i funcionalitat.

Una d'aquestes societats va ésser la 
dels grecs i, a partir d'ells, els clàssics van 
descobrir aquest procès fonamental per a 
totes les obres de la vida i de l'art. En 
termes de varietat en la unitat, "una obra 
será més composta quant major unitat en 
la varietat tingui".

Al segle XX, el matemàtic Birkhoff ho 
va formalitzar en parlar de la "Mesura 
estética", optima intel-lecció / máxima 
legibilitat d'una forma. La mesura estética 
medeix la relació pluralitat - ordre. La 
mesura estética será major quant més li
mítrofe sigui aquesta relació.

ordre
M.E. = -----------

pluralitat

"DISEGNO"
Al Renaixement, al llarg de la darrera 

meitat del Quatroccento, hi va haver dos 
exponents de Texpressió pictórica, que van 
ésser rivals, la pintura tonal florentina 
(colorire) i el "disegnatore". Piero della 
Francesca ho definia d'aquesta manera: "la

pintura conté tres parts fonamentals, que 
anomenarem disseny, mesura i color; com 
disseny ens referim als perfils i contoms 
que contenen objectes".

Resulta simbòlic el fet que en aquesta 
definició ja hi sigui implícita una relació 
entre forma i funció. "Formes que conte
nen objectes". Els termes forma i contin- 
gut adquireixen, des d'aquesta definició, 
la relació limítrofe i tensa que pot resultar 
de la yuxtaposició ordre - pluralitat.

LES MÀQUINES
Si girem la mirada al segle XIX, no 

ens será gens difícil entreveure els darrers 
Hambrees del romanticisme.

William Morris, inspirât, d'una banda, 
en la bellesa ideal del romanticisme i, de 
l'altra, en el socialisme incipient de la seva 
época, va cercar una fòrmula combinatò
ria. La producció dels seus patterns (mo
dels) va ésser possiblement una de les més 
intéressants de la seva època, en diversos 
àmbits: tèxtil, papers, decoració,...

William Morris va lograr expressar la 
bellesa sense aplicar, però, els ideals so
cialistes referents als preus dels seus pro- 
ductes. Només hi podien accedir les clas
ses més riques.

Pel que fa a la pintura, la dinàmica 
pinzellada impressionista es va veure re- 
flectida per un fugaç feix de llum, que 
hom fotograva, fotografia o cinematogra
fia. La imatge es comença a repetir, igual 
o en séries, indefinidament.

A la ciutat de Chicago, es van sintetit- 
zar i materialitzar els coneixements d'en- 
ginyeria i arquitectura amb acer. Després 
del gran incendi del 1871, es construeixen 
els primers gratacels amb estructura d'a- 
cer, alleugerint les parets de pedra, i am- 
pliant les finestres. Se li va donar el nom 
de "Structural Realism" i "Rational Buil
ding". Juntament amb els moflios de les 
bigues, també es van anar consolidant les

matèries ideolôgiques per al que posterior- 
ment definirla el disseny industrial.

BAUHAUS - DISSENY 
D'UNA ESCOLA

L'any 1919, Tarquitecte Walter Gropius 
va fundar la Bauhaus, "instrument per a 
Testudi d'edifici integral i de les arts apli- 
cades". Per a Gropius, el procedir exitôs 
de l'era tecnològica va ésser la utilitzaciô 
de la nova tecnologia i de la producció. 
"Horn ha de crear models dissenyats per a 
la producció masiva", deia, o "el nostre 
objectiu va ser anular els errors de la 
máquina, sense sacrificar les seves vérita
bles qualitats". Conseqüentment, els estu- 
dis preliminars es van realitzar en tallers 
especialitzats en la investigació de mate
rials: pedra, fusta, metalls, vidre, fang i 
téxtil.

Aquests tallers es van anar transfor
mant en tallers de disseny, véritables hi- 
vemacles d'on sortien diferents objectes 
quotidians, en la seva forma utilitària i de 
possible industrialitzaciô.

¿Existeix alguna Ilei compositiva? 
Suposem aquest món com una creació... 
Els homes van heredar una matèria i una 
vida immenses, i, al mateix temps, un in- 
esgotable repertori de formes. Ens trobem 
en la recerca de respostes que s'adeqüin a 
les nostres nécessitais econômiques, cul
turáis i espiri tuais.

El disseny, el desti, la finalitat d'un 
objecte, créât per Thome o la naturalesa, 
están implicits en la seva forma. La idea, 
el cos, la funció i les matèries es relacio
nen, cada cop més, amb una sensibilità! i 
un sentit estètic majors.

El dissenyador d'avui compta amb una 
gran varietat d'elements, en una societal 
en la quai la producció es massifica, al 
mateix temps que s'especialitza.

Els grups i masses ens aparèixen uni
formes. Si enfoquem, però, la visió cap a 
algún individu del grup i ens adintrem a 
casa seva, descubrirem que hi té molts 
objectes diferents en els materials, formes, 
colors i textures, i, fins i tot, en la seva 
manera de funcionar per a aconseguir una 
mateixa finalitat.

Al dissenyador actual, el desafia, més 
que abans, allò que s'havia formulât corn 
"mesura estètica", o la varietat en la uni
tat. El dissenyador serà, en part, el que 
organitzarà i configurará els seus/els nos
tres desitjos, presents i futurs, respecte al 
caos.
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Josep Olivella i Alier
per Daniel Sanahuja i Capella

Y a néixer a Sabadell el dia 1 de juny de 
1956, fill del conegut mestre de cors Fran
cese Olivella i Company i de Maria Alier 
i Prat.

Aprengué les primeres lletres en el 
col.legi de les Escoles Pies, i entrà als non 
any s a formar part de I'escolania de Sant 
Agustí, fent compatibles des d'aleshores 
els estudis de batxillerat amb els musicals 
a I'Escola Municipal de Música.

A I'any 1973 passà al Conservatori 
Superior Municipal de Barcelona, on 
compietà els cursos de solfeig i començà 
els estudis de fharmonia, el cant i la di- 
recció coral amb els mestres Poch, Marti i 
Ribo, per espai de tres anys.

Motivât sempre per la docència i la 
direcció coral, I'any 1974 fundà, juntament 
amb la seva germana Angels, el cor infan
til "Rodamón" el qual dirigí durant deu 
anys i en el si del qual es formá un petit 
centre d'ensenyament musical.

Simultanejá aquesta tasca amb la par
ticipado activa com a cantaire en la coral 
"Händel", que dirigía el mestre Salvador 
Uyá i, posteriorment, a l'Orfeó de Saba
dell dirigit pel mestre Edmon Colomer.

També d'aquesta època fou l'intent de 
creado d'una associació musical dintre 
d"'Agrupacions Narcís Giralt" en la qual 
s'organitzà un cicle de divulgado sota la 
direcció i assessorament del compositor 
Josep Soler.

A l'any 1976 es féu cárrec de la direc
ció de la societat coral "La Industrial", 
formant part, a l'ensems, de la Cobla Jo- 
venivola de Sabadell com a instrumentista 
de fiscom.

Pel que fa als seus estudis, després d'un 
curs d'anàlisi musical amb el professor 
Albert Argudo i un curset d'higiene i fi
siologia de la veu donat pel catedràtic Dr. 
Azoy, fou becat l'any 1977 per la Direcció 
General de Música de Madrid per assistir 
al curs musical "Manuel de Falla", a Gra
nada. L'any següent, coincidint amb Testa
da a r'Agrupadô Nards Giralt" fundà el 
"Cor lubilo", dedicat al repertori polifonie 
europeu.

Del curs 81/82 al 83/84 es traslladà al 
Conservatori Professional de Mùsica de 
Badalona per completar Tobtendó defini
tiva del títol de professor de solfeig amb 
els mestres Sugrañes i Sardà.

Ha collaborât, al llarg de quatre anys, 
com a représentant tècnic del secretariat 
de Corals Infantils de Catalunya, com tam
bé amb la federació de Cors d'en Clavé.

Cal esmentar també que ha assistit a 
cursets de direcció coral a Bruges i a Bar
celona, impartits per Lazslo Heltay i Pie
rre Cao, respectivament, com també ha 
assistit a Setmanes Cantant celebrados a 
Lucerna, Helsinki i Loubourough (Angla- 
térra).

En Tactualitat dirigeix el cor "Il.lus- 
tració Artística", de Sant Quirze del Vallès, 
i ha estât director del cor deis "Amies de 
TÓpera" amb el qual ha près part en les 
següents obres: "IL TROVATORE" i
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"RIGOLETTO", de Verdi; "LA BOHE
ME", de Puccini; "LUCIA DI LAMMER- 
MOOR", de Donizetti i "CARMEN" de 
Bizet.

Des del 1986 porta a terme la tasca 
d'endagar TEscola Municipal de Mùsica de 
Sant Quirze del Vallès, amb la qual es voi 
potenciar el màxim aquesta especialitat 
artistica dins el context cultural de la vila. 

* * *
JOSEP OLIVELLA I ALIER, conti

nuador de la magnifica obra musical por
tada a cap per aquesta famflia, segueix la 
tradició empresa aportant a Tart musical, i 
al cant coral en particular, les grans dots 
que com a mùsic professional posseeix. 
Correspon aixi a les ensenyances rebudes 
del seu pare Francese Olivella i Company, 
i honora a Tensems la memòria del qui fou 
el seu avi, el conegut mestre de mùsica 
Josep Olivella i Astals.
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Ulis Nous

A rúltim, amies de Déu!
per Calassanq Balagué

Eld Déu que ens mostrà Jesucrist quan 
Ell vingué a la terra fent-se com un de 
nosaltres, plantant la seva tenda en el nos
tre campament, és un Déu que busca l'ho- 
me, un Déu que és Pare, un Déu que és el 
futur de la vida de l'home.Quantes barre- 
res poden ser enrunades per aquest retro- 
bament amb el Déu de Jesucrist! Déu so- 
lament se'l troba buscant-lo.

La recerca de l'increient
Siguem honestos, amb prejudicis no es 

troba pas la veritat. Cercar el déu cristiá 
significa per a I'increient analitzar i sot- 
metre a una sana crítica els motius d'in- 
credulitat, obrint-se humilment al misteri 
últim de la vida.

Vegem les preguntes més freqüents: 
¿l'existéncia del mal en el món porta fatal- 
ment a negar el Déu respectuós de Jesús 
que cerca el bé i sofreix el mal sempre 
prop de l'home? ¿Es el mal un obstacle 
insalvable per reconèixer aquest Déu que, 
en la mort i resurrecció de Jesucrist, obre 
nous horitzons a la nostra existència dolo
rosa? Malgrat tot, la vida val la pena viu- 
re-la. Aixi ho prova la immensa majoria 
de la humanitat enmig de les calamitats.

¿Pot l'adhesió al Déu de Jesucrist ge
nerar la injusticia? Al contrari, un ateismo 
en les seves últimos conseqüéncies, ¿no fa 
inconsistent tota causa digna de l'home i, 
per tant, també la justicia? Es la fe el gran 
potencial alliberador.

Que Déu no sigui científicament com- 
provable, significa que no existeix? ¿No 
hi ha en l'home altres formes de coneixe- 
ment més fundamentals que el coneixe- 
ment científic? ¿Pot la ciéncia fonamentar

C Q SSIC
club

Sant A. M.® Claret, 2 
Tel. 725 01 26 - SABADELL

una ètica? ¿En qué es fonamenten la dig
nità!, la responsabilitat i la Solidarität de 
l'home si no són sostingudes en Déu Pare 
de tots i cadascú de nosaltres? ¿Tal volta 
no és ben dar que el progrés científic no 
ha millorat pas el comportament ètic de la 
humanitat? L'encontre, la fe en el Déu de 
Jesús ens brinda paciència i estimul per al 
present i fundada esperanza per al futur.

El sentit de Texistència
Cap ideologia freda pot sofocar aqües

tes inquietuds: -per qué som aquí? quin 
sentit té la nostra vida? és la mort definiti
va? qui ens donará pit per a viure i per a 
morir?

És impressionant constatar que l'home 
avui conegui tant sobre els seus origens i 
tant poc sobre el seu desti; que sigui tan 
lúcid per trobar els mitjans i tan cec per 
descobrir els fins.

En el món occidental, es pot observar 
en el món intel.lectual, artistic i en certs 
mitjans de comunicació i de l'espectacle, 
que "la pregunta pel sentit de la vida ja no 
té sentit". I en conseqüéncia, tampoc en té 
la pregunta per Déu. "És més fácil -diu K. 
Rahner- deixar-se ensorrar en la pròpia 
buidor que no pas en l'abim del misteri 
sant de Déu,però no suposa pas més corat- 
ge ni tampoc més veritat".

L'altra saviesa
Hi ha una altra saviesa diferent del 

lucre, de la tècnica i de la competència. És 
la saviesa de "l'home interior" que sap 
afrontar totes les situacions finals, les es- 
trictament i indubtable humanes com són 
el pas del temps, el dolor patológic, la 
solitud i la mort. En un món materialista i 
del desenvolupament tot està resolt llevat 
l'essencial: la realitat de la vida quant a 
tal.

Ens trobem, dones, en la cruilla d'op
tar entre el sentit i el sensesentit, entre 
l'absurd i l'esperan9a. En aquesta decisiva 
tria, mentre el creient amb una fe purifica
da, amb una fe práctica i de testimoni, es 
confia amb gratitud al Déu de Jesucrist, 
l'increient pot dirigir-se a Déu més d'un 
cop amb aquella honestedat amb la qual 
pregava Charles de Foucauld: -"Déu meu, 
si existiu, feu que jo us conegui".! sant 
Agustí: "-Déu dóna al qui el troba més 
capacita! per a seguir buscant-lo".
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Cinema

La petite bourgeoisie dans le cinema français
per Pere Cornelias i Jordi Graset

El petit hurgès és aigu que potser va 
somniar d'ésser una altra cosa diferent del 
que és fins que, en un moment donat i quasi 
sense saher-ho, va prendre consciència que 
el que havia somniat era efectivament un 
s Omni.

X-ia petita burgesia se'ns mostra com un 
grup social en procès d'afirmaciô, tant per 
la seva adhseiô a un marc confortable i 
plenament codificai com per la necessitai 
que manifesta en el fet que els altres la 
reconeguin corn a classe. Aixô l'obliga a 
una fidelità! a la tradició i a una ostentado 
i a un protagonismo socials el reconeixe- 
ment alié dels quais li prova la seva prò
pia identità!, la qual cosa no fa sino reve
lar el que, de dins, hi ha de frágil. EM- 
BRASSEZ-MOI, (1932, Léon Mathot), 
ens mostra aquesta necessitai de reconei- 
xement, mentre que CARNET DE BAL, 
(1937, Julien Duvivier), trasllueix una 
resistència nostàlgica al pas del temps, una 
puntuado del rictus, de la tradició, una 
repetició dels hàbits, del gest, en resum, 
l'univers clos que es desitja infinit, com el 
moviment continu i repetitiu de la dansa. 
Un univers dos i un ritual perfectament 
exemplificat a l'extracte de MADEMOI
SELLE BEATRICE, (1942, Max de Vau- 
corbeil), la sortida de missa, la visita al 
pastisser, un diumenge plàcid. Un univers 
que ofega, contra el quai es revela Beatri
ce, que prefereix l'excitaciô de l'incert a la 
insípida estabilitat mancada de sorpreses. 
Tres films, dones, que testimonien amb 
més O menys sentit de l'humor (la manera 
paròdica com sembla que es retrata habi- 
tualment la petita burgesia, era véritable
ment considerada una paròdia a l'època de 
realització de les pel.licules o és només 
ara que ens és permès de mirar-nos-ho 
aixi, amb la perspectiva dels anys?) i, 
conseqüentment, amb més o menys criti
cisme la figura del petit burgès, un petit 
burgès que pot sentir-se més segur de si 
mateix a l'àmbit provincià, on una societal
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molt més tradicional dilata el progrès i, 
per tant, el trauma. Una autonomia fona- 
mentada en el respecte, en la moral con
servadora i en l'autosuficiència econòmi
ca. El petit burgès fa ostentació de tot això. 
Com el capitalista, gaudeix més guanyant 
diners que gastant-los, però gastant-los 
demostra que en té. La seva imatge habi
tual, sobretot la rural, és la del comerciant 
o la de l'home de professió liberal que 
exerceix la seva feina i, ensems, discurse- 
ja sobre les seves fermes opinions: l'home 
de cara en fora. La seva casa, on normal- 
ment té el negoci, és el santuari. Quan suit 
al carrer, l'ordre immutable és garantit pel 
campanar que domina el poblé. (És signi
ficativa la importància, fins i tot visual, 
que té a la cinematografia francesa -com 
potser a cap altra- el fet que una pel.licula 
sigui O no "provinciana", és a dir, que la 
seva acciò transcorri o no al món rural).

Els anys trentes, quan ens topem amb 
BOUDU SAUVÉ DES EAUX (1932) o 
amb LA BÊTE HUMAINE (1938), ens 
colpeix el seu to àcid, grotesc i subversiu. 
Renoir és una altra cosa. Els dos extractes

LANGUAGE
i à m a a i

escollits de BOUDU SAUVE DES EAUX 
il.lustren des de la sàtira la falsa moral 
burgesa als dos centres neuràlgics de la 
vida familiar: la taula i la cambra. Els bons 
costums, la generosità!, el paternalisme, tot 
resta capgirat pel desordre que Boudu in- 
trodueix a casa de Lestingeis. Un Boudu 
que, a la primera part del film -no projec- 
tada-, havia mirât amb menyspreu corn una 
mare educava la seva filia en el bon cos- 
tum de fer caritat als pobres. A continua- 
ciò, subverteix la situació en ajudar un 
burgès a baixar del seu cotxàs i en fer-li 
caritat perqué es compri pa. A "la casa 
decent" de Lestingois -paraules de Mada
me Lestingois-, la norma de comportament 
és la doble moral. El desordre de Boudu 
ho posa tot en ordre, perqué actúa com a 
revelador d'aquesta doble moral. Lestin
gois, però, és un burgès urbà i intel.lectual 
i, per tant, més tolerant, més desprès i més 
obert que els d'ambient rural. Un 
comerciant que regala la seva mercadería 
-els llibres- a un estudian! que no els pot 
pagar i que està més ocupat amb la min- 
yona i amb la seva obra caritativa -Boudu-
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que no pas amb el negoci. BOUDU 
SAUVÉ DES EAUX és un divertiment 
maliciós, pie d'ironia, mentre que LA 
BÊTE HUMAINE, és un drama turbulent 
que ens mostra una parella petit burgesa 
en plena descomposició i és significatiu 
que rúnic episodi de la parella entaulats - 
no visionat al "Colloque"- sigui just el 
contrari del quadre confortable burgès. En 
un apartament d'una sola peça, Roubaud, 
rosegat pels gelos, acabará apallissant Sé
verine: cambra i menjador, tot una unitat, 
envaits per la violència cega i destructora. 
Els anys trentes, Renoir ens oferia, entre 
d'altres, dues mostres ben pessimistes de 
la moral burgesa.

El période bèl-lic imposé un nou espe
rii. El marc confortable, la fe en la tradi- 
ció, l'estabilitat social des del punt de vis
ta de la convivència s'havien esquinçat. 
Una Visio més crua, més amarga, més 
propera a la quotidianitat s'imposava. Dins 
de la societal francesa s'havia produit una 
escissió i LE BAL DES POMPIERS 
(1948, André Berthomieu) n'és un bon 
testimoni. En un altre ordre de coses, el 
viatge, metàfora de progrès, del camp a la 
ciutat, és un ciar element desestabilitza- 
dor, corn proven LE CAFÉ DU CADRAN 
(1946, J. Géhret) i SEUL DANS PARIS 
(1951, H. Bromberger), aquesta darrera 
peWicula, una estimulan! i agradable sor
presa. La parella petit burgesa es disgrega, 
es comença a convertir en classe mitjana 
(LE CAFÉ DU CADRAN), es disol. Vi- 
venda i comerç segueixen constituint una 
sola unitat física, però no espiritual. Un 
tret característic de la nova classe mitjana 
al si de la societal capitalista (la que retra
tará el cinema dels cinquantes i el dels 
seixantes) és que descarrega la seva tensió 
i/o frustració al treball en les relacions 
familiars, reproduint-hi els mateixos es- 
quemes jeràrquics (MILLONNAIRE 
D'UN JOUR, 1949, André Humebelle). El 
campanar protector del començament de 
SEUL DANS PARIS abandona Bouvril i, 
de retom a casa, la resignado ha substituït 
la confiança, la seguretat en si mateix... 
La moral conservadora de l'autoritari 
comandant de JUSTICE EST FAITE 
(1960, André Cayatte) és contestada per 
la nova generado. El comandant vol con
servar el seu univers tancat i fa guàrdia,

cam vostra

ridículament, davant la porta de la casa 
com si fos al quartel. SEUL DANS PA
RIS és una carrera contra el temps. No és 
solament una anècdota, perqué, quan 
Bouvril retrobi Magali Noel, ella ja no será 
la mateixa dona que eli va perdre. Al món 
del petit burgès, el seu temps era la cons
tatado de la permanénda deis seus valors. 
La crisi d'aquests valors comporta que el 
temps esdevingui una angoixa. La classe 
mitjana és un producte de la dinàmica 
industrial, sobretot al si de la societal ca
pitalista. La seva naturalesa competitiva, 
la publicitat, una mitjana de comunicació 
orientals a la massificació i al consumis- 
me, fan que el modem petit burgès -la 
classe mitjana- es perdi entre la multitud 
(SEUL DANS PARIS) i no arribi a tenir 
consciència de classe perqué la seva clas
se és l'anonimat. Révoltât contra la tradi- 
ció, Iluny de la identitat-identificació que 
es trametia de pares a fills a l'univers petit 
burgès, li manca l'estabilitat.

Aixi, la pròpia ideologia ja no es re- 
produeix a través de la descendència i 
d'una determinada reglamentació moral 
s'ha passai a la confusió (PIERRE ET 
PAUL, 1969, René Alilo). Els "rapports" 
entre els dos sexes han variai radicalment. 
Això es palesa a DROLE DE DIMAN
CHE (1958, Marc Allegre!), a L'AMOUR 
D'UNE FEMME (1954, J. Grémillon) i, 
lôgicament, en un film molt més proper, 
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL ET LES 
AUTRES... (1974, Claude Sautet). La 
dona agafa un roi molt més actiu i inde
pendent. Tota una tensió fins ara latent, 
una resignado que era sovint hipocresía o 
una doble moral que vivia bastan! submer- 
gida al si de la familia petit burgesa ex-

ploten i s'assumeixen en gran mesura, 
sobretot per part de l'element que més se 
n'allibera: la dona. Aquest germen de 
transgressió que trobem ais films deis 
quarantes (LE CAFÉ DU CADRAN o 
SEUL DANS PARIS) ha fructificat a 
L'AMOUR D'UNE FEMME. Resta saber, 
és dar, el nivell real de consciència d'a- 
questes manifestacions. La dona que ens 
mostra el cinema francés des de la psost- 
guerra, és només una representació, un 
desig de la realitat, o un retrat fidel de la 
seva época? I, si es tracta d'aixô darrer, 
fins a quin punt la dona, com a ésser indi- 
vidualitzat, és conscient de tots els seus 
actes? De tota manera, aquesta qüestió 
requerirla d'un altre article i ens obligaría 
a endinsar-nos al camp de la psicología 
social. D'altra banda, l'home no sap reac
cionar positivament davant aquesta nova 
situado i s'estableix una causalitat entre la 
inestabilitat professional i l'emotiva: 
DROLE DE DIMANCHE, VINCENT, 
FRANÇOIS, PAUL ET LES AUTRES... 
Al món estable del petit burgès, sustentât 
en elevades dosis d'hipocresia, l'actitud 
laboral professional es fonamentava en una 
série de valors: la paraula donada, una 
acceptació de la seva propia incapacitat 
d'ascensiô acompanyada d'un terror al rise/ 
progrès, el treball ben fet, una relació 
suposadament equilibrada i un cert con
trol de la situació. La classe mitjana és el 
resultant de l'evoluciô del petit burgès al 
si de la societal urbana-industrial, on el 
quadre de valors ètics ha variai substan- 
cialment. A VINCENT, FRANÇOIS, 
PAUL ET LES AUTRES..., François acu
sa els seus companys de transferir el seu 
sentit de fraeàs a la societal. En aquest 
film, observem corn les posicions fluctúen, 
no són solides i el pas del temps és un 
enemic implacable. Vincent, François, 
Paul i els altres han vist corn els seus ideals 
i la seva aspiració a triomfar, tant social- 
ment corn personalment, s'han perdut pel 
cami. Mancats de clares referèneies ètico- 
morals, es segueixen movent entre la nos- 
tàlgia i la frustració.

casa vostra
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El nacìonalìsme musical. Russia (1)
per Antoni Sala i Serra

\^ o m  a tot el món eslau, la mùsica re
presenta per al poblé rus un mitjà d'ex- 
pressió cabdal. Les cançons populars en 
son un gran testimoni. La seva supervi- 
vència, després d'anys d'influències fores- 
teres i estranyes, és una mostra de la seva 
vitalitat. Corn a tots els pobles, el contin- 
gut de les cançons populars representa 
sovint la historia del poblé, les seves Uni
tes i ais sens herois.

Aquests "bylins", poesies de tradició 
oral, són les precursores de tota la literatu
ra nacional russa i, durant molts segles, 
probablement cantades de forma manódi- 
ca o recitados, representen tota l'ànima del 
poblé. Així es desenvolupá un gènere 
nacional paral.lel al deis joglars d'occident 
(trobadors, minnensinger, skolds, etc.).

Aquests "skomorotxi", acompanyats 
per instruments originals (balalaicas, gus
lis, dudkas, etc.), escamparan per tota la 
Gran Rùssia unes melodies tradicionals 
força independents però relacionados en
tre elles d'una forma lliure. L'extensiô del 
país i la complexa configurado etnogràfi
ca fa difícil de parlar d'un folklore ùnic. 
Són molt nombroses les tradicions popu
lars i les diferents anotacions que concre
ten una gran diversitat d'estils. Amb la 
introducció del cristianismo a Rùssia 
(988), sota el rogne de Vladimir Sviatros- 
lavitx, el cant de l'església bizantina es 
desenvolupá de forma paral.lela, al cant 
popular. Com és natural, el cant litùrgic 
combinava la tradició nacional amb ele
ments de la mùsica popular. Aqüestes ca
ractéristiques s'accentuaren en els segles 
XI i XII quan s'introdui l'escriptura neu
mática, coneguda a Rùssia amb el nom de 
"sanamenny rospev", ja corn mùsica escri
ta. Com el "gregoriá", era monódica. Al 
mateix temps, es desenvolupava la mùsica 
profana en la cort de Kiev, que esdevenia 
la mare de les ciutats russes en el marc 
d'una civilització molt evolucionada i rica 
en cerimonials de princeps i d'aristócrates. 
Quan al segle XII, el nét de Gengis-Khan, 
Batyj, ocupá els principáis russos, trobá 
en l'ánim del poblé rus i en la seva expres- 
sió lírica, moites cançons populars plenes 
de tristesa i de laments, però també cants 
heroics que descrivien la voluntat indòmi
ta d'un poblé que, de forma èpica, Iluitava 
per la seva independència. Aquests trets 
marcaran per sempre més la tradició de la 
mùsica nacionalista russa.

Tot això, a més del tradicional misti- 
cisme provinent dels origens etnogràfics 
orientals, carregats de fatalisme, represen
tará el cos de tota la mùsica russa nacio
nalista. Amb la consolidació de la supre
macía dels princeps de Moscou, aquesta 
ciutat es convertí en la "tercera Roma" i 
paral.lelament al seu poder económic tam-

Rimsky Korsakov

bé s'expandí en el domini de les arts, i 
esdevingué la capital de Rùssia. Amb Ivan 
IV, Rùssia fou l'intermediària del comerç 
entre occident i el Volga, amb una impor
tant via de comunicacions fluvials. Ivan 
IV estimava i practicava la cançô popular, 
les corals i la mùsica religiosa. La crei- 
xent afecció dels princeps russos del segle 
XVIII pel luxe, la pompa i la cerimònia 
tingué com a conseqüència la preponde- 
rància i la introducció de les influències 
occidentals. Pere I, El Gran, afavori espe- 
cialment aquesta expansió. A Sant Peters
burg, la nova capitai, es desenvolupá una 
activa vida musical, amb orquestres for
mados principalment per artistes alemanys. 
L'afició a l'òpera donà Hoc a l'entrada de 
l'art musical italià, amb la presència de 
molts compositors d'aquesta nacionalitat. 
Paisello, Cimarosa, Sarti etc. que hi pas- 
saren llargues temporades i alguns s'hi 
establiren definitivament. Un seguit de 
mùsics (imitadors) russos convertiren la 
mùsica del país en una prolongació de l'ò
pera i de la mùsica italiana. Aquesta inva- 
sió cultural italiana no solament afectava 
el teatro, sinó també a la mùsica religiosa. 
Amb tot això, la mùsica russa quedà divi
dida, en aquella època, en dues Concep
cions però d'influència mùtua. El domini 
intel.lectual, per dir-ho d'alguna manera, 
era de motiles occidentals, sobretot l'italià 
en la part vocal, l'alemany en la selectivi- 
tat instrumental de cambra, i el francés en 
la cerimònia de la cort de Sant Petersburg. 
La mùsica popular autòctona, de segon

ordre aflora principalment d'una forma 
rùstega a l'interior del extens país i és 
protegida pels aristòcrates residents lluny 
de la cort.

Els compositors russos d'aquest segle 
XVIII foren M. Beresovski que havia es
tudia! amb el pare Martini, l'admirador del 
jove Mozart, i S. Bortnianski anomenat 
també el Palestrina rus. Tots ells valorit- 
zaven les tradicions nacionals russes però 
seguien incondicionalment el model italià. 
Cal afegir que dintre de la cultura pagesa 
russa del segle XVIII es produi la florida 
d'un gènere específicament rus com és la 
"romança" amb compositors afeccionats, 
molts dels quais, eren nobles. Hi desta
quen Teplovn, Bortnaonski i els germans 
Titov. Però el carni de la mùsica autènti- 
cament nacional fou prepara! per compo
sitors com Alex G. Alabiev (1787-1881) 
creador de la cançô "El Rossinyol" que 
durant tot un segle ha estât i encara és la 
melodia més popular de Rùssia. També hi 
influïren els aristòcrates afeccionats, me- 
cenes generosos, que en els sens dominis 
allunyats de la Gran Rùssia formaven en
tre els sens "servents" grups musicals i, 
fins i tot, d'òpera. Amb el Romanticisme 
europeu, el corren! nacional adquirí im- 
portáncia i començà a germinar i fiorir 
plenament. La invasió de Napoleó produí 
un gran moviment patriótic contra la in
tervenció estrangera i una important reva
lori tzació de tot allò que era nacional. 
Havia arriba! el moment de la mùsica 
nacional russa, i és a partir d'aleshores, 
valorada ja amb selectivitat intel.lectual, 
quan podem comprendre les particularitats 
que la diferencien d'occident. Abans, la 
influència de la moda intaliana i alemanya 
havia bloque] at tot un extraordinari món 
de mùsica pròpia, feta de romances i can
çons populars menystingudes fins alesho- 
res. d'aquest passa! històric, apunta! ante
riorment, cal ressaltar que el poblé rus ha 
sentit, de sempre, la nécessitât de subordi
nar la mùsica a les exigéncies del text. Per 
això, d'acord amb les lletres i amb la poe
sia, que tenen una gran volada, els ritmes 
canvien i són adaptats per tal de fer-los 
perfectament expressius, tot apartant-se de 
la monotonia del ritme uniforme. La lli- 
bertat del ritme pot ser porta! fins a limits 
fantasiosos. I no solament les frases musi
cals poden tenir un nombre desigual de 
compassos sinó que una mateixa cançô pot 
canviar diverses vegades de ritme i de 
compassos. Un altre tret notable de l'obra 
vocal russa és que sovint el tema no és 
escrit amb la gamma europea, la nostra 
gamma actual, sinó que sol ser-ho amb els 
antics modes grecs, origen de la mùsica 
religiosa russa. L'ùs dels modes grecs dóna 
a la mùsica russa una originalità! de girs.
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car en la música grega la col.locació dels 
semitons varia en cada mode mentre que 
en la occidental son fixos.

Rùssia entrà en el segle XIX amb es
plendor vers la cultura del Romanticisme. 
En l'ordre literari, aportà escriptors impor- 
tantissims, corn ara Lermentov -cientific i 
literat-, Puixkin -l'expressiô patètica ro
màntica-, Tiutxev -la meditado lírica-, i 
tindrà una important prolongació amb els 
escriptors realistes com Gogol, la narrado 
testimonial de Turgueniev, el tràgic Dos
toïevski, Txekhov l'escenificador de la 
vida provinciana, i finalment Tolstoi, el 
gran senyor de les lletres russes. Molts dels 
seus escrits serán l'argument d'ôperes i 
poemes musicals, i retrataran la complexa 
ànima russa, amb les seves alegries, triste- 
ses, sentiment tràgic, fatalisme i el confor
misme mistic, conjuntament amb un na- 
cionalisme exaspera!. La música ho com
plementará. Els musics d'aquesta extraor
dinària època d'afirmació nacional son 
Mikail GLINKA (1804-57), anomenat el 
"pare de la música russa", i Alex DAR- 
GOMIJSKI (1813-69). Tots dos foren 
compositors importants, sobretot per les 
seves operes. El primer èxit de GLINKA 
fou l'opéra patriótica. Una vida pel Tzar, 
però el veritable començament d'una mú
sica característica russa pot associar-se a 
un obra més important: Russian i Ludmi
lla sobre un tema de Puixkin. Però, de 
totes maneres, la clau de la música nacio
nal russa será el grup de músics coneguts 
pel "grup de Balakirev" o també "el grup 
deis Cinc". Aquests compositors foren: 
Mili BALAKIREV (1837-1910), Cesar 
CUI, fill de pare francés, antic soldat de la 
"grande armée" napoleónica obligat per 
una ferida a quedar-se al pais, i de mare 
lituana (1839-1881) i Nicolai RIMSKI- 
KORSAKOV (1844-1908). Durant la pri
mera època, aquests compositors estigue- 
ren sota la influència de Balakirev que 
encapçalava el grup, però després evolu
cionaren gradualment i individual cap a 
noves directrius. "Els Cinc" s'oposaren a 
la influència internacional de la música 
alemanya i italiana, especialment interna
cional de la música alemanya i italiana, 
especialment a l'ôpera, però, en canvi, es- 
tigueren molt interessats en l'avantguarda 
musical que representa l'obra de "progra
ma" de LISZT i BERLIOZ. Amb tot, el 
seu interés fonamental fou l'evocaciô de la 
rica història i de les llegendes de Rùssia, 
aixi corn la utilitzaciô dels diferents mo- 
dismes nadius. De bon començament "Els 
Cinc" foren, tots, músics afeccionáis. Ba
lakirev fou pianista i compositor autodiac- 
te. Cui era enginyer militar, i Borodin un 
químic famós. Al començament de la seva 
carrera, Mussorgsky fou militar i més tard, 
funcionan estatal. Rimski-Korsakov fou 
oficial de la marina, s’ha escrit molt sobre 
aquest fet, ja que, llevat de Rimski-Korsa
kov, que més tard va rebre un ensenya- 
ment musical de forma tradicional, tots 
aquests homes foren afeccionáis i encara
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que aixó podria fer pensar que no eren 
capaços de donar una expressió tècnica a 
les seves idees, en realitat no fou així. Ben 
a l'inrevés, el seu llenguatge técnic ema
nava directament del carácter deis mate
rials musicals empleats, circumstància que 
contribueix a donar una importància espe
cial a la seva mùsica. Les anomenades 
"barroeries de Mussorgsky, per exemple, 
foren més aviat el résultat d'un desig de 
representar els temes russos d'una forma 
més naturai i realista. Rimski-Korsakov 
pensava de forma diferent sobre les limi- 
tacions dels seus amies i, amb la seva for
mado tècnica, els va "corregir" moites de 
les seves obres. En canvi, avui es valora 
l'originalitat amb què foren escrites. La 
forma d'expressió més important i carac
terística dels "nacionalistes russos" fou 
l'òpera que és on es poden trobar els te
mes extrets de la història, de les llegendes

M ussorgsky

i de les fantasies provinents de la cançô 
popular, sovint d'influèneies orientals. La 
utilitzaciô de tot aquest material represen
ta! per cançons i balls dona a l'òpera russa 
l'expressiô d'una actitud "naturalista", és a 
dir "realista", tal com deia Cui en els seus 
escrits; "l'art ha de representar la vida" o 
"la veritat bans que no la bellesa". Ultra 
les òperes de Glinka i Dargomiski, les més 
importants i conegudes són: El princep 
Igor de Borodin (1869); Boris Godunov 
de Mussorgsku (1874) i La donzella de 
neu (1874) i El Gali d’Or (1909) de Rims
ki-Korsakov.

BORIS GODUNOV, musical sobre un 
"libretto" de Puixkin, és sens dubte l'òpera 
russa més important i millor del repertori 
universal, i un extraordinari fenomen de 
l'escola nacional russa. El principal prota
gonista d'aquest drama popular represen
ta! pel cor és el sofert poblé rus. L'òpera 
fa musicalment magnifies retrats dels per- 
sonatges russos, especialment del Tzar 
Boris, que govemà durant l'època turbu
lent (1604-13) de la història de Rùssia. En 
el "Boris", Mussorgsky integra la melodia

i el recitatiu com un moviment melòdic de 
forma expressiva i continua. Utilitza, en 
alguns casos, la tècnica del motiu conduc
tor i també la cançô popular. El cor, en la 
grandiosa escena de la coronació, próxima 
al començament de l'obra està basada en 
una cançô popular russa. En aquesta esce
na, les "harmonies barroeres" de Mus
sorgsky amb la seva característica orques- 
traciô, el toc de campanes i el color dels 
instruments, produeixen un efecte inobli- 
dable.

Amb una mirada general sobre el pa
norama de la gran producciô musical dels 
nacionalistes russos, cal emsentar a Glin
ka, Borodin i Cui per les seves cançons 
(Cui en compongué prop de dues-centes) i 
tot i prenent a Mussorgsky com el més 
fidel representan! de tots, val a dir que la 
forma i la melodia no tenen res a veure 
amb el model del "heder alemany", tan 
líric; les cançons de Mussorgsky són qua
si escèniques pel seu dramatisme, fins al 
punt que podrien ser tretes d'una òpera. 
Entre els seus cicles de cançons, cal fer 
esment de "Sense sol" i "Cançons i danses 
de la mort". També són importants dues 
col.leccions -segons un escrit de Cui, el 
més préparât culturalment i el literat del 
grup- de Balakirev i Rimski-Korsakov, 
que palesen l'interès d'aquests músics per 
la cançô nadiua. En la música instrumen
tal, el millor simfonista del grup és Boro
din i la seva "Simfonia en si menor núm. 
2" n'és una magnífica demostració. Altres 
obres remarcables per a orquestra són els 
poemes simfónics: "Rùssia" de Balakirev, 
"Una nit al munt pelat" de Mussorgsky i 
"Scherehezade" de Rimski-Korsakov, etc. 
De la música de cambra són importants 
els quartets de corda de Borodin, i, de 
piano, "Quadres d'una exposició" de Mus
sorgsky, orquestra! més tard per Ravel.

Per bé que és difícil de generalitzar 
amb un grup de músics tan important, la 
música deis "Cinc" té, en termes generals, 
molts elements comuns que confirmen que 
la seva música és, sobretot i especifica- 
ment, russa. Els trets caracteristics sôn el 
material melòdic que pot ser una cançô 
popular genuina i, també, l'ús que fan per 
aconseguir efectes exótics de la melodia 
"orientaUo "asiàtica", conjuntament amb 
la "intercalació d'una mena d'intervals en 
l'orquestració.

L'orquestració russa, començant per 
Glinka, utilitza per regia general els co
lors purs dels instruments solistes i un 
homogeni "impressionisme" dels acords 
especifics de I'orquestra, seguint en part la 
influència o la direcció de l'escola france
sa. A "Scheherezade" de Rimski-Korsa
kov, la construcciô de certes menes d'a- 
cords recorda el Debussy de "La catedral 
submergida". La figura més extraordinària 
de Rùssia en el camp de l'orquestració és 
Rimski-Korsakov, que pot comparar-se 
amb Berlioz per la forma que utilitza 
I'orquestra i pels instruments de vent. El 
seu amor per tot l'oriental, imaginatiu i
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fantàstic, el portará a realitzar tota mena 
d'experiments musicals per tal d'acon- 
seguir efectes i colors espectaculars.

Anton RUBISNTEIN (1829-94) i Pe
ter TXAIKOVSKI (1845-93) foren també 
musics importants i contemporanis del 
grup dels "Cine", però no pertanyien al 
seu cercle musical, i encara que tingueren 
la influèneia i certs trets del nacionalisme 
rus, foren considerats com a tradicionalis- 
tes i reaccionaris, perqué la seva mentali- 
tat i tècnica musical tenia molt en comú 
amb els músics romàntics occidentals. De 
totes maneres, com cosa corrent també en 
els músics contemporanis, tots els compo
sitors russos mantindran sempre en les 
seves obres els trets especifics de la seva 
nacionalitat. Igor STRAVINSKI n'és un 
important exemple.
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Mirada a la ciutat

Cal fer més agradable la ciutat
per Jesús Farrés

Eístic convençut que tots els que habi- 
tem a Sabadell desitjanem que la nostra 
fos una ciutat exemplar en multiples as- 
pectes. Un d'ells és que fos una ciutat amb 
els carrers nets. Però em sap greu consta
tar que no és tan neta com voldríem; i, en 
bona part, això és culpa dels propis saba- 
dellencs. No de tots, com és naturai; però 
de bastants, a jutjar pels résultats.

Per poc que us hi fixeu, i circulant per 
vies cèntriques, -diguem la Rambla, per 
exemple- veureu amb quina simplicitat 
algù que es disposa a encendre el darrer 
cigar del paquet, llença l'envoltori buit a 
terra sense ni mirar on va. I qui diu el 
paquet, pot dir la fulla que un repartidor li 
acaba d'oferir, i que després d'una ullada 
per veure si interessa, la deixa anar de la 
mà que acaba de rebre-la, corn si no hi 
haguessin papereres. O bé, quan acaba el 
cigarret, tira a terra el trosset que en resta, 
amb tota la tranquil.litat del món.

Podríem multiplicar els exemples d'ac
tes semblants, que si som observadors tro- 
bem a cada pas. Corn a exemple un xic 
atipie pue esmentar que fa algunes setma- 
nes, caminant per la vorera de la carretera 
de Barcelona amb direcció amunt, entre el 
carrer de Zurbano i el de Cervantes, vaig 
veure caure a un métré davant meu un 
envàs metàl.lic de Coca Cola que havia 
estât llençat des d'una finestra de la sego- 
na planta d'una fábrica; i ho pue precisar 
perqué era l'unica finestra que estava ober- 
ta d'aquella façana. Certament és un cas 
atipie; però no deixa de ser representatiu 
del poc interés que molts conciutadans 
nostres demostren envers el fet de mante- 
nir neta la ciutat, en el que depèn de no- 
saltres.

Una altra faceta del mateix problema, 
el de la netedat ciutadana, és el de les mes- 
tresses de casa que treuen la bossa de les 
escombrarles tard, quan ja han passât els 
de la recollida, i les bosses es queden alii 
fora fins l'endemà; i sort si encara l'ende- 
mà están senceres!

Dintre d'aquest capitol de bruticia, haig 
de lamentar que en un sector on la voravia 
és ampia, hi ha plan tats un rengle d'arbres 
amb el dot protegit per reixes al peu de 
l'arbre, i alguns veins, possiblement al 
mati, hi porten a passejar el gos. No tinc 
res contra els gossos, però si contra els 
propietaris que els porten habitualment el 
mati, a fer les seves nécessitais fisiolôgi- 
ques. Alguna vegada he vist que l'acom- 
panyant del gos porta una mà protegida 
amb un guant adéquat per a tal ús, i recull 
les deixalles que fa el gos i se les emporta. 
Però és una excepció. Quasi totes les rei
xes están guamides amb excrements de les 
bestioles.

Un altre aspecte de la mateixa falta de 
cura perqué la ciutat no es deteriori, és la 
facilitât que tenen molts conductors d'au- 
tomòvil o de moto, per deixar el seu vehi
cle damunt de les voreres que teòricament 
hem d'usar els que anem a peu. En els 
carrers on l'aparcament està senyalat, se- 
gons la data, en una banda determinada, la 
banda oposada teòricament ha de quedar 
lliure; però ja és un fet habitual que també 
s'hi aparca, si bé per a facilitar el pas dels 
vehicles grans s'ha agafat el costum de 
posar-se a la banda prohibida, però amb 
dues rodes sobre la vorera. En molts casos 
no es pot passar ente el vehicle i la paret, i 
aleshores els que anem a peu hem d'anar 
pel mig del carrer... si no ve, quan prete- 
nem passar, algún vehicle més o menys 
rabent.

La segona part d'aquesta manera Ta
parear, com no podia ser altrament, és la 
destrossa del paviment de les voreres. La 
Rambla mateix, no està exempta d'aquesta 
plaga. Per a facilitar la circulado dels au
tobuses i camions, podeu comprobar que 
la part de la vorera que dona al mig està 
molt malmesa, amb el consegüent perill 
pels que no mirem prou on posem els peus, 
confiant en el civisme dels nostres conciu
tadans.

Per cert que, al carrer de Sant Pau, els 
cotxes tenen obligaciô d'aparcar a la ban
da dreta; però, d'ençà d'un temps, ho fan 
al Hoc que se'ls destina... però amb les 
dues rodes de la dreta damunt de la vora
via. No cal dir, però, que quan el Hoc d'a- 
parcament està pie de cotxes, aparquen a 
l'esquerra, amb les dues rodes correspo- 
nents damunt de la vorera.

Confio que amb aqüestes ratlles no 
hauré ofès a ningù. I possiblement tampoc 
ningù no me'n farà cas. O potser si.
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Uns goigs, un llibre i un sabadellenc heroic
perjaume Busqué i Marcet

Elil P. Calasanç Balagué, Schp.R, en 
aqüestes festes de Nadal, m'ha fet obsequi 
d'uns goigs i d'un llibre. Els goigs son 
"Goigs de la Benaurada Santa Anna, Titu
lar de l'Església de l'Escola Pia de Mata
ré", lletra escrita el 1901 pel P. Josep 
Concabella Schp.P., música d'Antoni Pé
rez Moya, omat amb una imatge de M. 
Cusachs. Al dors hi ha una relació crono
lògica, que va des del 1648 al 1989, de les 
"Efemérides de l'Escola Pia a Mataró". Es 
la primera edició musicada.

El llibre porta per titol "El Retaule de 
Santa Anna de Manuel Cusachs". Es trac
ta d'una edició feta per l'Escola Pia de 
Mataró. 1989. Conté 160 pàgines, en les 
quais, precedit d'una Presentació que por
ta per titol "Un Retaule Singular" que sig
na el P. Josep Liñan, Provincial de les 
Escoles Pies a Catalunya, s'hi publiquen 
tres articles: "Santa Anna uns records per
sonals" per Emmanuel Cuyàs; "Els Esco- 
lapis de Santa Anna de Mataró: 250 anys 
d'història en un retaule" per Joan Floren- 
sa, i finalment "Estudi Periféric sobre l'es- 
cultor Manel Cusachs i Xivillé" per Joa- 
quim Casas.

L'obra està escrita per a commemorar 
els 200 anys de la construcció del temple i 
de la inauguració del retaule de faltar 
major, obra de Manuel Cusachs.

El P. Josep Liñan Schp.P., inicia el lli
bre fent un elogi dels retaules de la cape- 
11a de Santa Agata, de Barcelona, de la 
Parròquia d'Arenys de Mar, de Santa 
Maria d'Igualada i del Roser de Santa 
Maria de Mataró. S'estén després, per fer 
un ampli elogi d'aquest retaule el quai 
qualifica de "lliçô magistral de color i de 
ritme, plasmats amb la força misteriosa de 
l'art genui". Diu que el "retaule parla a la 
imaginació, a la intel.ligéncia i, sobre tot 
al cor". I afegeix: "Està a l'abast de tot 
poblé; però és la gent humil, senzilla, la 
qui més necessita que les lliçons li arribin 
vives, en colors i en formes i, pel carni de 
la retina i del sentiment, s'emparin de tota 
la persona. Es aixô, precisament, el que
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s'ha proposât i ha assolit la inspiració, l'art 
i 1 técnica del mestre Cusachs, émulant els 
grans escultors i tallistes d'altre temps".

Però heus aquí que fullejant aquest 
magnifie llibre. En Joan Florensa i Parés 
ens descobreix un personatge sabadellenc, 
desconegut per a molts, (pàg. 81, 100, 117 
i 122). Es tracta d'un tal Francese Capde- 
vila, nascut a Sabadell. Havia format part 
de l'escolania de Montserrat on es formà 
musicalment i en la liturgia. Quan tenia 
vint anys va entrar a l'Escola Pia i el 1791 
va arribar a Mataró i s'encarregà del culte 
de la nova església, de la classe dels més 
petits, als que ensenyava amb una peda
gogia molt original i que atreia molt la 
mainada. A estones perdudes es dedicava 
a elaborar termómetros i barómetros. Era 
un sacerdot molt apreciat de tothom.

El 1808 els francesos van ocupar la 
Vila de Mataró i un dels seus objectius fou 
el collegi dels escolapis. Els religiosos 
fugiren a refugiar-se a casa de families 
amigues. Les tropes franceses saquejaren

’’tot un estil”
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la vila de Mataró i entraren a l'església de 
Santa Anna i destruiren els altars, llança- 
ren tot el que tingueren al seu abast i pro
fanaren el que pogueren. El P. Francese 
Capdevila havia fugit com els altres, però 
tot d'una es recordà que en el sagrari de la 
sagristia hi havia hòsties consagrados. 
Sense pensar-hi més hi retomà, va sumir 
aquellos hòsties, salvant-les d'una segura 
profanació, però en veure's acosat pels 
soldats francesos es refugià a la biblioteca 
i allí, la nit del 16 al 17 de juny, va morir 
a cops de baioneta.

L'escultor Manuel Cusachs i Xivillé ha 
fet figurar el pare Capdevila en el piafó 
núm. 10, anomenat "Moments pénibles", 
de l'esmentat retaule. Hi veiem la crueltat 
dels francesos quan assassinen el pare 
Capdevila, el bondadós sacerdot i mestre 
de petits, aquell sabadellenc heroic, que 
molt bé podría figurar en els altars.

En Ricard Simó ens ha facilitât unes 
notes històriques escritos pel pare Llogarí 
Picanyol Schp.P. en el "Sabadellum", 
gener 1960, núm. 1, any I. en les que es 
notifica que el P. Francese Capdevila, fou 
el primer escolapi sabadellenc conegut; 
nascut el 6 de novembre de 1755, professà 
a Moià el 28 d'abril de 1776, el 1784 esti- 
gué a Solsona i el 1797 a Mataró. Tenia 
un germà anomenat Jaume, també escola
pi, el quai va morir Jove.
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Estampes Montserratines

La Cova del Salnitre
per Manuel Forasté

D'egut a la conformació orogènica de 
les argües sedimentáries i a la depresió 
originada més tard al sen entom, apare- 
gueren els conglomérats que han confor
mât aquesta singular muntanya. La matei- 
xa depresió que féu aflorar les roques va 
crear en el seu interior unes singulars ca- 
vitats: les co ves de Montserrat. Després 
l'erosió deis elements atmosfèrics i l'aigua 
varen anar modelant els cims donant-los 
aquesta configuració de muntanya serrada 
i recobrint l'interior de les cavitats amb les 
fantástiques sobreposicions de les estalac- 
tites i les estalagmites.

Aqüestes coves foren el sopluig de 
moites civilitzacions primitives, sobretot 
en les edats del Paleolític Superior, del 
Neolític i de les primeres edats deis me- 
talls. Prova d'aquesta estada dins les ca
vernes ens la dóna la gran quantitat d'u- 
tensilis fets d'os, les destrals i les puntes 
de fletxa de sílex i, sobretot, per la singu
lar ceràmica cardial que està decorada amb 
petxines i que al descobrir-se per primera 
vegada a les coves de Montserrat anome- 
nem encara actualment ceràmica montser- 
ratina. En una de les cavitats que encara 
s'anomena La Cova Negra hi han les pa- 
rets embrutades de fum, restes tal vegada 
dels focs que s'hi feien per a coure la ter- 
rissa.

Quan arriba l'home ibèric s'abandonen 
les coves per anar a viure en poblats, però 
en les nostres grutes encara hi ha vestigis 
de la seva civilitzaciô.

A la muntanya de Montserrat hi han 
altres grutes corn son La Cova Gran o La 
Cova Freda i qui sap si se'n trobaran d'al- 
tres, però la més coneguda de totes elles 
és la famosa Cova del Salnitre. S'anomena 
aixi per la gran quantitat de nitrat de pota
si que hi ha en el seu interior i que 
cristal-litza en forma d'eflorescències blan- 
ques. Aquesta substància fou molt utilit- 
zada antigament per extreure'n sai potási
ca i sobretot per a fabricar la pólvora. 
Aquesta fou tal vegada la motivació que 
en l'edat mitjana fos habitada per bando-
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lers que vigilaven el carni ral de Barcelo
na a Lleida i que tenien a prop els ingre
dients per a carregar les seves armes de 
foc. >

La Cova del Salnitre es troba a un km. 
del poblé de Collbató i molt a prop del 
carni antic que anava de Barcelona a 
Montserrat, motiu pel qual aqüestes coves 
foren molt visitados pels pelegrins que 
anaven o venien del Monestir. Així ma- 
teix es va difondre molt la seva populari- 
tat grácies a les cróniques que en feren els 
historiadors de Montserrat, com són en 
Laborde o en Zamora, que li donaren un 
gran renom, però no fou fins al segle pas
sai que se'n va fer una exploració sistemà
tica, i es donaren a conèixer les seves 
meravelles.

Durant la guerra del francés aquesta 
gruta va tomar a teñir anomenada, ja que

visitar la fantàstica balma i la grandiositat 
deis seus elements s'inspirà per a la deco- 
ració de la Sagrada Familia.

En fi, que aqüestes coves, un dels en- 
cisos naturals de la muntanya, han passai 
per la llegenda, la investigació i la litera
tura.

Actualment pot visitar-se la cova amb 
molta comoditat, ja que els vehicles ens 
deixen al peu de I'entrada. Un enfilall de 
graons ens duen a la porta de la cova i 
aquí és on ja comencen els prodigis. 
Només a I'entrar hi cabria tota l'església 
de Montserrat sencera. Per camins i esca
les es va seguint el seu recorregut i a dreta 
i esquerra de l'espectacle meravellós hi 
trobem El Claustre dels Monjos, El Cam- 
bril, El Pabellô de la Verge, el Temple 
Gòtic O  la Sala de la Catedral, i un sens fi 
de relleus fantàstics que sobrepassen la

dari Mansuet, que en fou l'heroi per les 
seves proeses i sense que els franceses 
l'arribessin mai a localitzar. Es conta que 
en certa ocasió i per fugir dels invasors, a 
dintre de la Cova del Salnitre s'hi allotjà 
tot el poblé de Collbató i els franceses 
encara no han entés com en un dia pegué 
desaparéixer tota la gent d'un poblé sense 
deixar ni rastre.

De totes maneres no és fins aquest 
segle que les coves han estât abastament 
explorades, sobretot grácies a l'enllumenat 
que hi féu en Bohigas l'any 1930 i que va 
resoldre els problèmes de les antigües tor- 
xes amb la iMuminació eléctrica del seu 
recorregut.

Verdaguer, que coneixia prou les co
ves i els noms de cadascuna de les gmtes, 
hi situà la morada del dimoni en la seva 
Llegenda de Montserrat, fent sorgir el 
maligne d'una sima que encara s'anomena 
El Pou del Diable, i es conta que Gaudí en

nar-li una nova sortida a 1'exterior que 
facilitaría el seu recorregut, però entretant 
ja n'hi ha prou amb l'itinerari de més de 
mil metres de llargària entre fañada i la 
tomada.

I per si de cas a la muntanya de Mont
serrat li faltava algún altre atractiu, aquí 
tenim aqüestes meravelloses coves que fan 
que sense anar gaire lluny poguem disfru
tar d'un deis més grandiosos escenaris 
naturals de la nostra terra, que val la pena 
de visitar per tal de passar-hi una delicio
sa jomada inoblidable.
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Filatèlia
Donació histórica
per B AF

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS

BOLIVIA

E,d dia 5 del desembre passât, un extra- 
ordinari col.leccionista de segells de cor- 
reu, el president del COI, Joan Antoni Sa
maranch Torelló, prévis els tràmits legáis 
donava oficialment i a perpetuitat la seva 
col.lecció filatélica, considerada la prime
ra del mon, al Museu Olimpio de Lausana 
(Suïssa). Es tracta d'una recopilaciô de tots 
els segells de tema esportiu, emesos fins 
ara, i en blocs de quatre quasi bé tots, que 
al llarg dels anys, 266 països han anat 
nodrint la col.lecció mentada en uns 5.000 
fulls guardats en una vuitantena d'àlbums. 
Aquesta col.lecció, que en aquest darrer 
quart de segle ha estât guardonada allà on 
s'ha présentât, tan al nostre pais corn a 
l'estranger, constitueix un estimul per als 
qui amb bona voluntat, la vagin a admirar 
en una sala acondicionada expressament 
pel màxim organisme internacional, com 
és el Comité Olimpio Internacional (COI).

El gest esplendorós de la seva genero- 
sitat omplena el senyor Samaranch de 
grandesa i d'admiració i el fa creditor al 
reconeixement deis col.leccionistes filaté- 
lics de tot el món. Només un home com 
ell podia fer aquesta donació, ja que la 
seva trajectória vital, ha estât sempre de 
generositat envers tot el que és esportiu.

El gravat que acompanya aquesta nota 
ha estât cedit gentilment, per la casa co
mercial Filatèlia Domfil i és la reproduc-

ció d'un fullet emés oficialment a Bolivia, 
on s'hi pot veure dibuixat un segell de 
rOlimpiada de Seül, la darrera celebrada 
l'any 1988, i un altre de la propera de 
Barcelona l'any 1992. Aquest fullet ha 
estât emès el 1988. I corn a segells autèn- 
tics n'hi ha un que recorda la visita dels 
nostres reis a aquell pais i un altre amb 
l'efigie de mig cos del nostre català uni
versal, senyor Samaranch.

De donacions filatèliques a museus o a 
d'altres institucions se'n fan moites, però 
de la importància corn aquesta mai no se'n 
havia fet cap i aixô és un cas insòlit que 
cal gravar amb lletres d'or en el llibre de 
la nostra vida filatèlica.

I com a final, i crée que no die res que 
tothom no sàpiga, afegiré que l'inici de 
l'era moderna de les Olimpiades la promo- 
gué un francés, el barò Pierre de Couber- 
tin, que des de la tribuna de la Sorbona a 
Paris, convencé unes quantes nacions, 
entre elles Espanya, per continuar aquella 
manifestació esportiva iniciada a Olimpia 
uns quants segles enrera, i que l'empera- 
dor Teodosi suprimi. En aconseguir-ho, la 
primera se celebrá a Atenes el 1896, i 
aquesta de Barcelona, que será la vinticin- 
quena, haurà tardât a arribar a casa nostra 
només que 96 anys, malgrat èsser el nos
tre pais un dels fundadors d'aquesta era 
moderna, en la reunió de Paris, l'any 1896.

ARTSGRÀFIQUES
FOTOCOMPOSICIÓ

D I P T I C
S O C I E T À !  A N Ò N I M A

M0RATÍN, 6 2 -0 8 2 0 6  SABADELL 
Tel. (93) 726 55 99

QUADERN-71



40

MUSICA

H «Lem assistit a vetllades força 
intéressants i, si més no, al menys 
a esforços ben eloqüents del desig 
i de la necesita! de música existent 
a tots nivell, el que és confortant 
pel que fa a la cultura de la ciutat 
que vol fer música i que se sent 
atreta per moites de les mani- 
festacions musicals que es venen 
fent en els darrers temps. Creiem 
que ens podem felicitar ben de cor, 
encara que no tôt sigui dins 
l'exigència que la música demana.

La Música a Sabadell, en els 
darrers dies del 1989, i fins ara, 
que portem ja dos mesos del 1990, 
podem dir que ens ha do-nat 
vetllades aplaudibles. Sí, hi ha un 
mo-viment musical a Sabadell, en 
qué els joves, els ja no tan joves i 
els que fa temps que han deixat de 
ser-ho, es mouen amb afecció vers 
el fet musical, assistint ais concerts 
i recitals, interessant-se pels pro
grames que s'interpreten, qui els 
interpreta, etc. etc. Podría ser una 
enhorabona mirant endavant, cap 
aquesta darrera década del segle 
que ja hem començat!.

Parlarem deis aconteixements, 
però, més destacats d'aquests 
darrer temps. Mereix esment el 
Concert de l'ORFEÓ DE SABA
DELL, al teatre “La Earándula”, 
el 26 de desembre, dirigi! pel 
mestre Gregorio Salvador Rodrí
guez Ruíz, amb un programa molt 
bonic i compromés que ens 
mostré, -fet d'alegria pels segui- 
dors i amants d'aquesta institució 
tan sabadellen-ca- un Orfeó molt 
reeixit musicalment. També es re
marcable el concert a cárrec del 
“COR DELS AMICS DE L'OPE
RA DE SABADELL”, també pel 
desembre, al mateix coliseu, que, 
amb la direcció del seu actiu 
mestre-director, Josep Ferré i amb 
una programado ambiciosa doné 
la mesura joiosa i artístico-musical 
del moment en qué es troba. Cal 
destacar en aquest concert la 
solista local, ROSA NONELL, 
una soprano de gran veu i qualitats 
molt belles per al “bel canto”.

Altres vetllades musicals 
podriem es-mentar en aquest 
moment, que mereixerien d'ésser

comentades, però el poc espai del 
que disposem fa que només ano- 
menem les més significatives per 
la seva dedicado, com son: El 
concert de la coral de la UES a 
l'Académia Católica, amb motiu 
del quart aniversari del traspàs de 
Mossén Camil Geis, organitzat 
pels “Amies dels Goigs” de Saba
dell, amb una semblança musical 
de Mn. Geis, cants populars i 
goigs dels compostas musicalment 
i amb lletres també del propi 
poeta-músic, sota la direcció del 
mestre JOAN AULADELL.

Un altre dels concerts notables 
fou el que fins el mes de gener se 
celebré al Casai Pere Quart, en 
l'obertura de la temporada 
“Música al Casal”, amb el pianista 
terrassenc MIQUEL FARRÉ. Una 
bona vetllada, amb dedicació ais 
compositors catalans i al barroc 
del segle XVIIIé, entre altres.

Gener s'acabé amb òpera; fou 
aquesta vegada “La Bohème” de 
G. Puccini, programada aquesta 
ve-gada dins de “ L'OPERA A 
CATALUNYA”, producció deis

“Amies de l'Opera de Sabadell” 
amb el suport de la Generalität de 
Catalunya. Aquesta vegada, amb 
dos repartiments per tal de donar 
pas als compromisos amb els 
teatres catalans que ho han de- 
manat. Quelcom molt bo i lloable, 
ja que ha dona!, mitjançant un 
concurs, l'oportunitat a joves can- 
tants que han debuta! al món de 
Topera i que són ja nous noms dins 
del món del “bel canto”.

Recordern concerts com el de 
la Coral “AMeluia” de TEsglésia 
Evéngelica de Sabadell, amb el 
seu emotiu i bell concert del pri
mer d'any; i el de la Coral “La In
dustrial”, que dirigeix Maria Cal
zada, a Tesglésia de la Purissima, 
d'entre altres manifestacions força 
estimables de corals locals i foré- 
nies. La música, dones, va arriban! 
a tothom i dóna alegria i emoció 
als públics. Ens podem felicitar.

Rosa Ten

MISCEL LANIA

RELLEU EN LA DIRECCIO 
DE LA

"BOSCH i CARDELLACH"
En Junta General de Membres 

Numeraris celebrada a la Eunda- 
ció Bosch i Cardellach el 18 de 
gener, els trenta "puntáis" de Ten- 
titat procediren a Telecciô de nou 
director per tal de succeir en el 
cérrec el senyor Joan Alsina Gi- 
ralt, que Tha exercit durant vuit 
anys, equivalents a dos périodes 
de quatre anys previstos reglamen- 
tériament. L'elecciô va recaure, 
per unanimitat, en el membre sen
yor Ramon Valí i Rimblas, que en 
algún période anterior havia ocu
pa! el cérrec de vice-director.

Es dóna la circumsténeia que 
tant el director sortint corn l'en
trant són coMaboradors força 
constants de QUADERN; el pri
mer en la seva especialitat d'estu- 
dis histories locals i el segon en la 
del seguiment de Tart roménic. 
Amdós, dones, són "de la casaj', i 
ens plau molt de felicitar-los; el 
primer per la tasca realitzada a la 
Eundació que ha dirigit i el segon

pel seu nomenament que, no dub- 
tem, és auguri d'una acciò 
fructífera.

PREMI SANT JOAN DE 
NOVEL LA CATALANA 1990

El Premi Sant Joan de novel-la 
catalana entra, aquest any 1990, en 
la seva desena edició. Aquest pre
mi, instituít per La Caixa d'Estal-

vis de Sabadell Tany 1981 per tal 
de dotar d'un contingut propi les 
campanyes de tipus promocional 
que Tentitat realitza tradicional- 
ment amb motiu de la diada del 
Ilibre, ha esdevingut una fita im
portant dins dels premis literarís 
catalans, principalment pel nom
bre i la destinació deis Ilibres edi
táis, que són distribuits entre els 
clients de La Caixa. Aquest any, i 
amb carécter excepcional, amb 
motiu de ceMebrar-se el lOé. 
aniversari, la dotació del premi és 
de tres milions de pessetes.

El termini de presentació d'o- 
riginals s'obriré el dia 1 de març i 
es tancaré el dia 1 de juny d'a- 
quest any 1990.

lOé. CONCURS 
JOAN OLIVER 

"PERE QUART"
Aquest doble concurs, literari 

i de cartells, s'adre9a a tots els 
alumnes deis centres d'ensenya- 
ment secundar! de la ciutat i zona 
d'influéncia.

Organitza:
Ajuntament de SabadelI-IME

Centre de Normalització 
Lingüística

Ómnium Cultural-Instituts de 
BUP i FP de Sabadell
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TEATRE

VIURE A MALIBU
El relleu de I'elenc propi del 

Teatre del Sol després de l'èxit 
extraordinari de "L'amansiment de 
l'harpia", va ser cobert pel Centre 
Dramàtic del Vallès-Linia Débil, 
amb l'obra "Viure a Malibii", de 
Ignacio del Moral, direcció de 
Frederic Roda. Es tracia d'una co
mèdia eminentment actual, de les 
que son etiquetades com de "urba- 
nes". E1 context es manté fidel a 
unes coordenades d'humor gratifi
can! i epidèrmic, sense la penetra
d o  sociològica i, sobretot, huma
na, que la situació de partenza pro- 
metia. Jo penso que no calia in
ventar una nova definició -comè
dia urbana- per a aquest tipus de 
teatre, que pot tenir-se per conti
nuador, tan evoluciona! com es 
vulgui, del veil sainet madrileny, 
malgrat l'adaptació que en aquest 
cas n'ha fet el traductor, Josep M® 
Carandell, al paisatge urbà barce- 
loni.

Fins i tot Carandell ha enri-

p erj. Torrella

quit l'original amb un valor afegit: 
el del triple llenguatge. Els tres 
unies personatges parlen cada un 
d'ells el "seu" català, i això sense 
que per cap d'ells s'hagi hagut de 
recòrrer a una vessant afectada, de 
tipus literari. Totes tres línies cor- 
responen a formes d'expressió nor
mals -del carrer- en la nostra 
heterogènia fauna humana i la 
seva preocupan! disgregado lin
güística. Pel que fa a la interpreta
d o , s'ha de dir que constitueix la 
basa decisiva de l'espectade, que 
és com un recital de cada una de 
les tres figures uniques del repart; 
figures que hi son servides per tres 
intèrprets jovenissims; Carme 
González, Cristina Sirven! i lordi 
Figueres.

ELS EILLS DE JOE KELLER
A I'escenari del "Ciervo", i a 

càrrec de I'elenc propi, s'ha estre
na! en versió catalana del signant 
d'aquest comentari el drama d'Art
hur Miller "All my sons", que es

coneixia al nostre país en la versió 
castellana titulada "Todos eran mis 
hijos". Va ser el primer gran éxit 
de Miller com a autor teatral, en 
la postguerra iniciada a mitjan deis 
anys quaranta. Precisament des- 
criu un conflicte familiar i humá, 
d'índole intimista, però deriva! del 
conflicte bèlic. Del comentari que 
figura en el programa imprès re- 
produïm: "Miller dóna a la seva 
obra un tractament naturalista i 
pia, dintre d'una unitat absoluta de 
Hoc i quasi cronològica, sense els 
recursos tècnics d'alteració dels 
espais escènics i temporals que 
després aplicaría a 'Mort d'un viat- 
jant'. Les sorpreses dramàtiques 
van sorgint en un clima de quoti
dianità! domèstica i creen una ten- 
sió que s'accentua sense acabar de 
desprendre's d'un diàleg per da- 
munt de tot coMoquial, i defugint 
de caure en efectismes literaris".

Paco Gilabert, experimenta! 
amateur sabadellenc, va escome- 
tre la direcció de l'obra, de la qual 
va fer una anàlisi en profunditat i 
li ha introduit, a més d'un preàm- 
bul escenogràfic a base d'efectes 
sonors i lluminics, quantità! de

pauses i silencis de marcada in- 
tenció expressiva, alguns dels 
quais esdevenen véritables seqüèn- 
cies mudes.

La tasca dels nou intèrprets 
respon disciplinadament a un mi- 
limetrat esquema directriu que ha 
d'haver representa! per a élis un 
llarg procès de dominació, sobre
tot pensant en la jovenesa del 
conjunt, lôgicament poc bregada, 
si n'exceptuem Pere Pasquet, més 
experimenta! que la resta. Pasquet 
fa el personatge central, que fau
tor mateix descriu corn "de cos 
pesât i mentalitat lenta; prototipus 
de l'home d'empresa que s'ha for
ja! a si mateix i en el quai roma
nen adherides l'empremta del ta
ller i l'autoritat del capataç con
vertit en amo".

Dels restants cal esmentar 
Montse Cerrillo, sostenint la dure- 
sa de la muller i mare que és el 
pal de palier de la situació; Emma 
Pasteller en la grácil i entenimen- 
tada figura femenina juvenil; Car
les Edo en el fill apassionat i tur- 
mentat; i Carles Moraguez, molt 
convincent en el seu escás perso
natge.

LLIBRES

LAVS CATALONIA

LAUS CATALONIA, 
de Josep Tharrats

En una de tantes iniciatives 
dûtes a terme en ocasió del Mil.le
ñar! del naixement politic de Ca
talunya ha estât edita! el Ilibre 
"Laus Catalonia", de Josep Thar
rats, per Parsifal Edicions; Ilibre 
que s'obre amb una "Salutació" del 
cardenal-Arquebisbe de Barcelo
na, Narcís Jubany.

Josep Tharrats i Vilà va publi

car més de vint Ilibres de poemes. 
Havia nascut a Girona el 1886 i 
morí a Barcelona el 1976. Va ser 
un poeta d'un formalisme acadé
mie pulquèrrim, inspirât major
ment per unes muses que mai no 
l'abandonaven: la fe i la pàtria. Ca
talunya, i principalment Girona, la 
seva ciutat, amb totes les seves 
motivacions históriques, culturáis, 
sentimentals, marquen el centenar 
de sonets recollits en l'esmentat 
Ilibre, juntament amb les manifes- 
tacions d'una religiosità! que cons
titueix, amb el sentiment patriòtic, 
una ben travada simbiosi.

El fili del poeta, l'artista Joan- 
Josep Tharrats, ha escrit per al lli- 
bre de sonets del pare una sem- 
blança biogràfica que passa a ser 
document d'inesquivable consulta 
per a l'estudi humà de Josep Tha
rrats, l'home que a la seva mort va 
deixar escrits prop de cinc mil 
sonets. Com diu el fill, "és molta 
poesia; quasi cinc vegades tots els 
versos de "La Divina Comèdia".

Ens plau de reproduir dos dels 
cent sonets continguts en el Ilibre 
"Laus Catalonia". Són, respecti- 
vament, com la quinta essèneia 
dels dos pulmons poètics que insu- 
flaven l'obra de Josep Tharrats, el 
religiós i el patriòtic. Amb la parti- 
cularitat que un dels dos sonets

que reproduïm és l'únic de tot el 
Ilibre amb abséncia de rima.

NACIONALISME
Es l'ànima immortal de Catalunya 
que irradia damunt el front dels

/homes,
la que no pot cap dubte desunir-la 
perqué és l'esséncia íntima de Déu.

Sota el cel, sobre el mar i
Aes muntanyes

cada jom l'esperan9 a és rediviva 
i el cant de renaixen9 a arreu batega 
ressorgint deis abismes sense fons.

És la cam i la sang de la nissaga 
difosa des del Gènesi a la vida 
sempre oberta al llenguatge del Futur.

Catalunya en el somni i en la glòria 
i en una espera mai no decebuda 
somriu a un horitzó de Ilibertat.

DÉU
Jo Us veig dintre la gota de rosada 
i en la vasta amplitud de l'oceá; 
en la llum beneida de l'albada 
i en la porpra del sol que expira enllá.

Jo sento moure'Us en ma cambra;
/en cada

vena on la meva sang circula; en la 
solitud creadora de la prada 
i en la terra que un jom m'engolirá.

Si el món s'esmicolés, i en la tenebra 
s'embolcallés l'espai, i una gran febre 
dantesca tots els astres destmís.

jo en el caos encara Us sentiría; 
orb sería, emperó sempre Us veuría; 
res no podría fer-Vos fonedís.

J.T.

FEINES I OFICIS I TIFUS 
POPULARS DE SABADELL

La Caixa de Pensions i, con- 
cretament, la Delegació de Saba- 
dell, ha éditât aquest llibre amb el 
qual ha obsequia! els seus clients 
amb motiu de les festes nadalen- 
ques.

Llibre aquest del qual en són 
autors Joan Farell, que n'ha fet els 
textos, iMustrats per Agustí Mas- 
vidal. N'ha fet la salutació Josep 
Saló, delegat de l'Área de Saba- 
dell de "la Caixa"; el proleg ha 
estât confiât a Josep Torrella qui 
ens diu que aquesta obra "evoca 
unes facetes del viure local 
prétérit que les envestides dels 
anys amb les guerres succesives, 
van anar escombran!".

Els autors fan un aplec de les 
"feines i oficis", aixi com dels 
"tipus populars" que al llarg del 
temps han deixat un testimoni d'u
na época pretérita que ara ens 
ofereixen, com diu el prologuista, 
un recordatori perenne.

Certamen!, aquest llibre ha 
estât un délicat present nadalenc.
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Al pas dels dies per Joan David

FIDEL BOFILL 
a INTEL.LECTE

La pintura de Bofill, plena de 
color, simplificant dia a dia les 
pinzellades i imprimint la forma 
simplement amb el color que fa 
ajustar els termes i valorar les 
Hums que, dia a dia, prenen una 
independència i un valor plena

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL

ment justificable. Bollii, per da- 
munt de tot, és un autèntic colo
rista que aprofunditza en la matè
ria i aconsegueix amb la força llu- 
minica del color una independèn
cia estilística i dona varietat senti
mental al paisatge que, al cap i a 
la fi és l'expressió del món inte
rior de l'artista. L'obra, per tant, 
va afirmant-se en una posició vic
toriosa intel-lectualment creativa 
de fresca i atractiva qualitat. 

PEPA BEOTAS 
a NEGRE ART 

Pepa Beotas segueix exposant 
obra paisatgística, la tècnica i el 
sentiment inspirador de la qual és 
una perllongació de la feina feta i 
exposada en altres moments; la 
reflexió i l'esperit, fondamental- 
ment decoratiu, s'expressa valoran! 
l'atmosfera que fidelment és un 
tribut ais temes tractats amb crea- 
ció imaginativa, presonera de les 
harmonies cromàtiques i defugint 
la entesa de tota fantasia exaltada.

BARUJ SALINAS 
a NEGRE ART

L'obra presentada d'aquest ar-

negne
Passeig de la Plaça Major, 38 

Telefon: 726.56.38 SABADELL

BISBERT
Rambla, 30

Tel. 725 43 69 
SABADELL

lista d'orígen cubà val la pena de 
tenir-la present; es tracta d'una 
obra profundament pictórica; l'ar
tista transporta a les teles la seva 
ardent fantasia d'efecte agilissim i 
d'una lluminositat neta i natural; 
és obra, en tot moment, presa d'u
na madura formulació que evolu
ciona a la recerca de nous efectes 
lluminosos, en els quais la visió 
poètica és la porta d'entrada que 
uneix la inteMigència del pintor a 
la inquietut de conseguir un llevat 
sensiblement nou.

guAny-Anr
Sala d’Exposicions
Sant Pere d’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

JESUS LLAMAS 
(Olis i dibuixos) 

a Acadèmia de Belles Arts
L'obra actual de Jesús Llamas 

no ens és desconeguda. Les mos- 
tres de dibuixos presentáis a Sa- 
badell, l'any 1981 i 1983 definien 
una personalità! d'expert cronista 
esotèric al ensems que establia 
autèntiques relacions entre realitat. 
emoció i pensament.

Avui a la poètica suggestió del 
signe incomplexe com d'un ara- 
besc, afegeix la mostra de pintura 
a foli dins un expressionisme que 
no deixa al Heure a un simbolisme 
en que el simbol promou una 
deformació figurativa. El color en 
aquest cas, no fa altra cosa que fer 
crèixer l'esforç de l'artista per tal 
de no desmerèixer la personalità! 
del dibuixant, que a fi de comptes 
és l'eix central en el quai s'orienten 
les formes més vitals. El conjunt

de l'obra respira un sentit analitic 
dels temes tractats, estudiats 
minuciosament i escrupolosament, 
en que la unitat del conjunt està 
entre un art merament inteMec- 
tualista i l'art de pura imat-ge.

ELS QUARANTA ANYS 
D'ACTIVITAT AL SERVEI 

DE L'ART EN L'EXPOSICIÔ 
ANTOLÒGICA DE 

JORDI ROCA 
Galeries Rovira

Tota exposició antològica pre- 
tén ser un resum més o menys 
complet, del temps ja passa! i en 
el que la personalità! de l'artista 
aixeca el vol amb significa! precis, 
resumint tot ço que amb paleta 
plena de vida i d'expressivitat 
l'organisme viu ens comunica. Són 
quaranta anys els que la Galeria 
d'art, tradicional i particular dels 
Rovira, han aconseguit de prendre 
amorosament les mostres d'una 
evolució; d'aquesta evolució que 
el fons anímic i humá deis ja 
nostre artista ha aconseguit crear: 
imatges que viuen inquietes i 
plenes de vida i d'insomni.

Un classicisme cromàtic i un 
naturalisme líric per una banda, i 
un sentit analític de les coses, 
tradueixen l'esperit de tendresa i 
de simpatia per l'anècdota que 
forma part de la vitalità! inquiétant 
que, amb imatges plenes de vida, 
recreen el valor educatiu i 
simbólic del signe gráfic. Rosita 
Castella, prologuista del catáleg 
imprés, entre altres virtuts d'encert

“ GALERIES
ROVIRA’’

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

n'ha suggerii unes que jo ara vol- 
dria fer-ne autoría. Ha escrit: “De 
res no servirà pontificar perqué el 
passai sois és el llevat per a pastar 
el futur”.

lordi Roca és artista de cor ge
nerös i profund; en el fons és un 
renovador de tradicions; home que 
en tot moment ha sabut prendre 
una actitud elegant davant els fets

ê S

Rambla de. Sabadell, 82 
Tel. 726 57 85 - SABADELL

i els temes, amb plena respon- 
sabilitat i seríetat en el treball, po- 
lint en tot moment, com a dibui
xant ágil i segur en totes les mo- 
dalitats de l'art. Així, en l'art, po- 
dríem dir-ne intel-lectualista com 
en el de pura imatge i valoran! en 
tot moment la unitat del conjunt i 
resolent-ne els temes amb una 
simplicitat plena de frescor. Jo li 
desitjo que per molts anys visqui 
en la nostra companyia.

RICARD LIGUERAS 
A GRENOBLE

Aquest pintor ha exposât a 
Ginebra la seva obra més recent a 
la seu de l'Organitzaciô Europea 
per la Investigació Nuclear.

Una mostra que ha tingut una 
molt bona acollida, la qual cosa 
ve a reafirmar la linia d'aquest 
jove artista.

Ricard Ligueras, pintor d'un 
Henguatge plástic figuratiu-realis- 
ta, segueix una singladura prou 
vàlida perqué pugui assolir noves 
fites, ja a casa nostra i, com ara, a 
fora, amb possibilitats de repetir 
aquesta positiva experièneia.
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Una joia de l'enginyeria alemanya amb un equipament de 
sèrie fora del comù...

• Computadora de a bord.
• Ràdio cassette esteri.
• Miralls retrovisors elèctrics i tèrmics.
• Liantes especiáis d'aliació.
• Fars antiboira

Un automobil per aquells que saben apreciar els details.
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valiesauto
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(Eírant lo Slanctî

E.il 20 de novembre del 1490 la impremía de 
Nicolau Spindeler, de València, treia al carrer 
la primera edició del "Tirant lo Blanc", de Joa- 
not Martorell.

La Generalität de Catalunya ha déclarai 
Any Tirant el période comprès entre la diada 
de Sant Jordi d'enguany i la del 1991, temps 
durant el quai se celebraran un gran nombre 
d'activitats commémoratives del Vè centenari 
del Ilibre que ha estât considérât unànimement 
el primer dels grans clàssics de la literatura 
catalana, i traduit al castellà, a l'anglès, al fi
nés, a l'italià, al neerlandés i al rumanés, men
tre es preparen les seves versions alemanya, 
xinesa i francesa.

L'Any Tirant es pretén que tingui tres 
vessants: la científica, la pedagògica i la divul
gativa. En aquest sentit, una comissió mixta 
dels departaments de Cultura i d'Ensenyament 
ha elaborai un programa del qual destaquem el 
Symposium Tirant lo Blanc, que es dictará 
sota la presidéncia del doctor Martí de Riquer 
del 19 al 24 de novembre d'enguany a l'Acadé- 
mia de Bones Lletres de Barcelona, i que reu
nirá una trentena de medievalistes d'arreu del 
món; la publicado de Ilibres sobre el tema, de 
Martí de Riquer i d'Anton Espadaler, editáis 
per Quadems Crema; la coordinació d'actes als 
nivells escolars d'EGB, BUP, COU, FP i uni
versitari; l'exposició al saló del Tinell, amb la 
coMaboració de l'Ajuntament valenciá, de la 
primera edició del Tirant juntament amb mos- 
tres de totes les edicions aparegudes fins avui; 
l'actualització de la versió teatral de Maria 
Aurélia Capmany; la realització d'un llargme- 
tratge a càrrec del director cinematogràfic Jo- 
sep Maria Fom; la gravació d'una série de tele- 
visió, amb un cost global de 600 milions de 
pts.; l'ediciô de cómics, a càrrec de "Cavali 
Fort" i d'Edicions B, i la distribució gratuita de 
més d'un milió de punts de llibre amb el logo- 
tipus del Tirant.

Quadern té l'honor d'afegir-se a aquesta 
efemérides, ja des del primer dia de l'Any Ti
rant, que coincideix amb el del 12é aniversari 
de la nostra primera sortida.

FVNDACIO 
AMICSPE LESAAT5 
IDELE5LLETAE5PEJABADELL

"Perqué la influéncia del 
castellà està malmetent

"Jo, per sobre de tot, sóc 
escultor".

"Catalunya és el nom 
d'aquesta rosa i sant Jordi 
la porta sobre el pit".
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Semblança de

Frederic Marés i Deulovol
per Joan Cusco i Ay marni

C ^U A N  una vida s'ha desenvolupat al 
llarg de quasi una centùria i, a més a més 
aquesta vida ha estât fértil i activa, és fácil 
d'imaginar quantes vivències Than confi
gurada, l'han folrada. Així mateix resulta 
difícil i impossible d'encabir-la en poques 
págines. Intentarem, a grans trets, resumir 
dintre de l'espai que permet una semblan- 
ça.

Anotem, d'entrada, que Frederic Ma
rés va néixer el 18 de setembre de l'any 
1893 a Port-Bou (Alt Empordá). Té, 
dones, el privilegi de tenir noranta-sis 
anys, tot servant unes condicions admira
bles. És el cas que Frederic Marés esmer- 
ça una activitat que l'omple d'iMusió, de 
curiosità! i d'interés per tot allò que l'en- 
volta, que gira al seu entom.

Una llarga vida treballada de dedica
d o  i de Iliuraments, de devoció i de millor 
servei a l’art i al col-leccionisme, com s'ha 
dit.

Horn es pregunta com s'ho ha fet per 
arribar -i gaudir- d'aquesta longevità! -jo- 
venivola longevità!- tan lúcida i amena.

Frederic Marés ve a confirmar que l'es- 
perit no té edat.

FI nostre personatge, biogràficament 
parlant, el presenten com escultor, 
col-leccionista i erudit.

Quin percentatge de cadascuna d'a- 
questes qualificacions es podría establir?

-Jo no goso fer-ho, senyor Marés -li 
die, i li demano: -Ho establiríeu vos?

-Jo, per sobre de tot, sóc escultor.

MARÉS, ESCULTOR
Encara que digui que té la memòria 

oxidada, recorda que un dia acompanyant 
el seu germá gran a l'escola, s'hi va voler 
quedar. El seu pare i el professor, davant 
la seva insisténcia, accediren a que es 
quedés. Havia acomplert quatre anys, però 
ja havia après a lletrejar, a dibuixat les 
lletres, a "coMeccionar-les" sense que nin- 
gú li he hagués ensenyat, va contar el seu 
pare al professor. Aquest l'acaroná i li 
digué: "Èspcro que siguis un bon alum
no". Ha estât des d'aleshores un excel-lent 
alumne i un mestre excel-lent.

D'aquells dies conta que se li va des
pertar una afició que havia de determinar 
la seva personalità! artistica. Ho escriu aixi 
a les seves Memòries:

- ’Em trohava ahstret en la lligó d'arit
mètica, capficat en un compte massa difí
cil per a un nen de poca edat, quan vaig 
tenir l'acudit de dihuixar una barca i des- 
prés un peix. Sorti la barca i el peix. Sor- 
près i incrèdul, vaig repetir la sort; la mà 
no dubtà: vaig tornar a dibuixar la barca

i també el peix. No sorda de la meva sor
presa del que velen els mens nils, del que 
la meva má era capag de fer. I vaig aca
bar posant a la barca el pescador amb la 
xarxa i els peixos".

Era en aquells anys de finals de segle 
a Port-Bou, que era un poblé, "si és que 
arribava a ser-ho", diguem un poblé fron- 
teris en embrió. Entre I'aduana i el ferro
carril anava el Joe.

La familia Marés decidí traslladar-se a 
Barcelona I'any 1903. El seu pare establi 
una llibreria a la Ronda de la Universität, 
13.

El Jove Marés allá a l'any 1910, sent 
alumne a l'Escola de Belles Arts, va deci
dir de participar en una exposició d'art. Se 
li concedí el primer premi d'escultura, que 
consistia en una medalla i 500 pessetes, 
quantitat fabulosa en aquell temps. Amb 
aquells diners compra un retaule del segle 
XIV, en el qual la figura del beat Ramon 
Llull apareixia dret davant d'un pupitre 
amb el rostre elevat en éxtasi...

Cal observar que la primera obra que 
adquiria, ais disset anys, era de pintura i 
no d'escultura que, anys a venir, hauria de

constituir la col-lecció bàsica del seu mu- 
seu.

És bo recordar que quan va sortir per 
primera vegada a l'estranger, grácies a una 
beca, tenia divuit anys. En el segon viat- 
ge, també becat, en compila dinou.

A París, la meta somiada deis artistes, 
l'atreien tres mons: el món deis museus; el 
deis intel-lectuals, artistes i literats, i el 
món del col-leccionisme i les antiguitats.

D'ençà de llavors Frederic Marés sem
pre s'ha mogut per aquest món plural amb 
una dedicació i una autorità! indiscutibles.

Ais vint anys fou pensiona! (1912- 
1913) a París, Roma, Floréncia i Bru- 
sel-les.

Fent el servei militar guanyá un con
curs per a un monument a un heroi de la 
guerra d'Africa.

Ha estât professor de Llotja des del 
1914 i catedràtic des del 1943.

Cal destacar que durant quasi mitja 
centuria ocupà cátedra a l'Escola de Llot
ja, per oposició, i quan es creà l'Escola 
Superior de Belles Arts, també guanyá la 
cátedra superior d'Escultura. Al jubilar-se 
fou anomenat, per decret del Ministre, Di-
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rector Honorari de les dues Escoles.
Ha presidit l'Acadèmia de Sant Jordi 

des del 1960; també l'Acadèmia del Far 
de Sant Cristóbal i de l'Institut d'Estudis 
Empordanesos i Académie de la Acadé- 
mia de San Fernando.

La seva obra escultórica està a edificis 
oficiáis i religiosos, places i jardins pu
blics d'Espanya i nacions estrangeres.

El 1946 recreó les tombes relais de 
Pöblet, per encàrrec del govern.

Josep Pia diguè que més que restaurar
les les creà...Aquell mateix any fundà, amb 
la seva coMecció d'escultura antiga i al- 
tres objectes romàntics, i estimulat per les 
indicacions del seu amie Eugeni d'Ors, el 
museu barceloni que porta el seu nom. 
L'alcalde de la ciutat comtal, en sessió 
plenària, en acceptar el nohilissim gest de 
generositat de l'artista, el qualificò de 
"mecenatge sense precedents en els annals 
de la vida artística i cultural barcelonesa".

Per acord municipal del 14 de gener 
del 1948, fou aprovat el projecte definitiu 
d'emplaçament del Museu als edificis 
contigus al Saló del Tinell, que un dia 
foren Palau dels Comtes de Barcelona i 
més tard dels Reis de Catalunya i Aragó.

Premiant la seva magnanimitat, l'ajun- 
tament distinguí Frederic Marés amb la 
màxima qualificació: la Medalla d'Or de 
la ciutat, la qual li fou imposada amb tota 
solemnitat en l'acte inaugural del Museu.

-Feu constar -em demana- que l'alcal
de Miquel Mateu i Pía, Agustí Duran i 
Sanpere, Adolf Florensa i Ferrer i Fran
cese Carreras Candi, van influir a favor 
del Museu...

Val a dir que eli no va proposar que el 
Museu dugués el seu nom.

-Jo volia posar-li: "Museu Sentimen
tal". Es posá a votado secreta i tothom 
proposà que dugués el meu nom...

Una altra de les seves més preades sa- 
tisfaccions fou la d'haver-se concedit per 
la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando la Medalla d'Honor al Museu 
"Frederic Marés". (L'obra deis seus amors, 
la nineta deis seus ulls...).

Ja hem dit que té obra seva escampada 
a ací, allá i acullá... A Sabadell podem 
contemplar, aixecant el cap, el gmp escul- 
tóric que remata l'edifici de la Caixa de 
Pensions.

-En aquell temps "la Caixa" no tenia 
"gaires diners"... L'arquitecte fou En Pa- 
drós, de Badalona...-&xp\icsL.

MARÉS, COL LECCIONISTA
S'ha dit que es neix col-leccionista, 

com es pot néixer poeta, músic, pintor o 
escultor... L'ambient, les circumstáncies, 
tal vegada poden influir o bé predisposar 
a aquest fenomen. En el cas de Frederic 
Marés tal vegada vénen a confirmar-ho.

-Bé, hi ha certa raó per creure-ho -ens 
diu-. Era molt petit quan vaig començar a
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recollir i a guardar làmines, cromos i es
tampes... Vaig estendre-les damunt la tau- 
la, les vaig ordenar i les vaig classificar 
per séries... Aixi: homes, dones, flors, ani
mais, etc.

Afegeix, tot rememoritzant:
-Tenia uns sis any s i recordo hé que la 

mare ens donava, per a herenar, una des
ea de pa i una pastilla de xocolata. Ales- 
hores tant la xocolata corn el sucre, la 
mantega i elformatge, ens venia de Eran- 
ça. Ens era més fácil d'obtenir tot això del 
país veí que no pas del nostre... Les pasti
lles de xocolata, pel seu envoltori, eren 
vistoses i alegres i atreien l'atenció. Seria

Visita del Sant Pare Joan Pau //, a la Catedral de 
Barcelona, acompanyat per l'arquitecte Joan Basse- 

Nonell i l'Exc. Sr. Frederic Marés.

pels seus colors metal-litzats i lluents, que 
eren tan suggestius per els meus ulls que, 
si bé al principi guardava els envoltoris, 
vaig decidir no menjar-me la xocolata i 
guardar-la intacta... Només menjava el pa, 
amb voluntat i sacrifici...

Es curios aquest inici de col-leccionis
ta. Horn pot pensar quants i quants sacrifi- 
cis haurà hagut de fer per mantenir aques
ta seva afecció al llarg de la seva vida! 
Afecció fortament arrelada que l'ha empés 
a cercar per ací i per allá, per terres prope
res i llunyanes, per tal d'adquirir aquella 
peça cobejada pel seu instint artistic. 
Quantes anécdotes podría contar a raó d'a- 
questa ingent quantitat de "coses" que ha 
anat col-leccionant al llarg deis anys! Arri
bó un moment que a casa seva no s'hi 
podia encabir res més. Moites peces les 
tenia en dipósit en el mateix lloc d'orígen 
perqué no tenia lloc ni espai on col-locar
les.

Per fer-se'n una petita idea només cal 
passejar per les sales del seu Museu i po
sar l'esguard en cadascuna d'elles, i en ca- 
dascun deis objectes que no gosem citar

perqué comporta una llarguíssima llista...
Recorrent aquest Museu hom es pre

gunta com és possible reunir tanta quanti
tat i qualitat un home sol!

Hom creu que no és possible quantifi
car dineràriament tot aquest heterogeni i 
rie contingut que atresora el Museu "Fre
deric Marés".

-O si? -li pregunto, per si de cas.
-No seria fácil. Una vegada que vaig 

intentar-ho, fa  anys, em vaig marejar de 
comptar tants milions... I  jo mai he tingut 
mi g milió a les mans!...

-Us hauran preguntat allò de: En cas 
de la nécessitât urgent de salvar una peça 
d'aquest Museu, quina salvarieu, preferent- 
ment? -se li fa, ingènuament.

-Val més no pensar-hi! -diu, i dóna la 
impressió que els cabells se li esbullin.

-Encara incorporaren alguna adquisi- 
ció més a la col-lecció?

-Sempre hi han noves adquisicions.

HEM parlât, abans, que sent soldat 
guanyà un premi. Tot fent el servei militar 
no deixava de treballar en el seu estudi 
barceloni i va concórrer a la Exposición 
Nacional de Bellas Artes, celebrada a Ma
drid l'any 1917, en la qual se'l distingi amb 
una medalla i un premi en metál-lic de 
3.000 pessetes... També aleshores se li 
comunicó, per mitjó de l'Embaixada, que a 
les Exposicions Universals de San Eran- 
cisco de Califárnia i de San Diego, la seva 
obra havia estât guardonada amb sengles 
medalles...

-Vau fer una mili ben aprofitada -que 
li die.

Però explica que no ho va èsser del 
tot. Aquells anys del 1914-1917, foren 
anys de révoltés. Les vagues revolucionà- 
ries sovintejaven. Un dia, conta, se'ls donò 
l'ordre de muntar la seva batería a la Ram
bla, davant del carrer de Sant Pau, i dispa
rar contra una barricada...

-...També vull recordar que un dia vam 
haver de sortir ràpidament cap a Saba
dell. Per cert, se'ns va rebre amb una pluja 
de bales que durá tot el temps que vam 
necessitar per muntar els nostres canons i 
disparar el primer projectil... (1)

En les seves "Memòries" conta que 
quan el seu capitò, davant de l'oficialitat, 
en el "cuarto de banderas", i referint-se al 
premi de les tres mil pessetes, digué: -"Ya 
puedes estar orgulloso, muchacho; lo que 
tú ganaste en un día yo lo gano en un 
año".

Quantes anécdotes de tots colors ens 
podría contar viscudes al llarg del seu 
rosari d'anys! Moltes d'elles les recull en 
les seves esmentades memòries.

La seva il-lusiô suprema és, evident- 
ment, el museu que duu el seu nom. És la
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seva vida. Hi passa les hores i els dies. Hi 
fa vida.

Em consta que se li ha preguntat man
ta vegada:

-Com havia estât possible el "miracle" 
del Museu?

Duran i Sanpere ja li deia que el que 
havia fet era un miracle.

Encara avui, després deis anys i de re- 
petir-li la pregunta, Frederic Marés conti
nua sense saber qué contestar... I I'interro- 
gant queda a l'aire. Obviament, els mira
cles no tenen explicació...

Frederic Marés -ah!- diu que no ha 
estât cap miracle, perqué ha estât al seu 
abast, com pot ser a l'abast de tothom.

No sé si ho clarariré o bé, al contrari, 
ho embolicaré, però goso dir que ell, Fre
deric Marés, és un miracle...

Enmig de tanta obra artística s'ha par
lai de l'art d'avui. I s'ha fet mencio d'un 
article aparegut en un diari barceloni que 
suit en defensa d'en Tapies, en resposta a 
un altre comentarista que el criticava en 
relació al monument de "núvols i cadira", 
que corona la seu de la Fundado Tápies.

-...però jo  no vull dir res. El meu si- 
lenci és la millar resposta que puc fer.

I he anotat altres frases d'En Marés: 
-''En l'art s'han embolicat molts mi- 

lions i molts intéressas".
-"Lo bo és bo sempre".
-"Una obra pot ser molt ben feta, però 

pot ser mal pensada..." (O pensada mala- 
ment, que haurà volgut dir).

Conta que Rousseau era un "pintor de 
diumenges" però el van promocionar tant 
que es cotitzà molt. "Amb Cezanne ho 
havíem comentat...", diu.

Enmig d'un paréntesi, li pregunto:
-Com està, senyor Marés, el "Museu 

del Llibre"?
Aquesta pregunta ha estât com si li ba

gués clavat un estilet.
-Estic avergonyit! -ha dit, aixecant la 

veu.
Cai fer una breu història. Fa nou anys 

que Frederic Marés donà a l'Institut d'Es- 
tudis Catalans una gran coMecció de lli- 
hres, entre els quais cal destacar quasi un 
centenar d'incunables; manuscrits, docu
ments, enquadernacions, etc. Aquesta 
donació es va passar a la Biblioteca de 
Catalunya i avui encara està per inaugu
rar. Bé, fa uns tres anys es féu, en presén- 
cia del senyor Tarradellas, una inaugura- 
ció simbòlica.

El llegat omple quatre sales. Actual- 
ment s'ha créât un patronat i ja s'està fent 
el catàleg, del qual les primeres proves 
d'impremta ja les ha tingut a les mans. Es 
pot dir que ja està a la recta final. Però 
Frederic Marés se sent dolgut i ho expres
sa aixi:

-El cas de la Biblioteca de Catalunya 
és lamentable- i afegeix: -Em sento ferit... 
I ja que m'ho heu preguntat, feu-ho re
marcar.

Eli, anturalment, ho voldria veure in
augurai i exposât públicament.

Frederic Marés, que posseeix una ge
nerosità! ubérrima, s'ha donai i ha donai 
com cap altre. A canvi, se l'ha distingit 
amb titols académies, condecoracions i 
distincions nacionals i estrangeres que om- 
plen un rie curriculum que no detallem, 
per raó d'espai.

És hora ja de tancar i piegar, però no 
volem deixar de dir i de repetir que Frede
ric Marés s'ha guanyat un titol meritissim:

el de ser miraculós eli i la seva obra. Això 
mereix, si més no, moli de respecte i mol
ta admirado.

(1) "L'any 1917 les Sindicáis CNT i UGT 
van promoure una vaga general revolucionà- 
ria a tot Espanya. Elsfets més greus correspo- 
nien a Barcelona i a Sahadell.

A Sabadell van venir forces militars de 
Barcelona degut a la duresa que va prendre la 
situado els dies 14 i 15 d'agost. Aprofitant uns 
solars sense edificar al costat del carrer con
trari al de l'Obrera, van emplagar canons amb 
els quais van disparar contra I'estatge de la 
Eederació Local, si bé sembla que no hi havia 
gent a dintre. Era la primera vegada i, per 
ara, l'ùnica, que a Sabadell hi han hagut cano- 
nades". De "Una història de Sabadell per a 
tots", de Josep Torretta. Biblioteca Quadern - 
pàg. 80-81.

MUSEUS i DONACIONS

Creador i donador del Museu Frederic Ma
rés de Barcelona fundat el 1946. El Museu 
conté coMeccions d'escultura des de i'época 
clássica, grega i romana, i ex-vots ibérics, 
segle IV a. de J., en bronze, fins a l'escultu- 
ra hispánica propiament dita que abasta la 
imatgeria deis segles XII a XVII. A més el 
Museu conté valuoses coMeccions d'arts 
sumptuáries.

Creadpr i donador del MUSEU FREDERIC 
MARÉS de Montblanc (1979). CoHecció 
de pintura i escultura de I'época medieval 
fins el segle XIX.

Creador i donador del MUSEU MONO- 
GRÀFIC DE LA PUNTA FREDERIC 
MARÉS, d'Arenys de Mar (inaugural el 
1983).

Creador i donador de les coMeccions d’ar- 
queologia, escultura, cerámica, vidre i do
cuments... que constitueixen les sales FRE
DERIC MARÉS del MUSEU DE L’EM- 
PORDÀ, de Figueres (1972).

Donació de coMeccions d'armes de gran 
valor artistic i elements d'amès que confi
guren la sala FREDERIC MARÉS del 
MUSEU MILITAR del Castell de Montjuíc, 
de Barcelona (1962).

Donador de les mostres i motllos d'indianes 
exposades a la sala FREDERIC MARÉS del 
MUSEU D'HISTORIA, de Sabadell, (1984).

Creador i donador del MUSEU DEL LLI
BRE FREDERIC MARÉS de la Biblioteca 
de Barcelona (codexs, incunables gotics, 
enquadernacions...).

Donador de la coMecció d'obres de punta 
de malla del Museo de la Academia de Be
llas Artes de San Femando, de Madrid (Oc
tubre 1986).
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Perfil
Escardalenc.

(Figura grecoriana).

Iconólatra.

Una suau aurèola de cabells, sedosos i albins, 

coronen la seva testa, alta i oberta.

Posseeix una voluntat de pedra.
y
Es un escultor que ha sabut 

esculpir generosament la seva vida.

Un col-leccionista de gran mèrit: 

també coMecciona anys...

Questionari “Proust99

-El principal tret del men carácter? 
-Generosität i voluntat.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-Sinceritat.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-Noble sa.
-Allò que més estimo en els amies? 
-Lleialtat.
-El meu principal detecte?
-Generosität.
-La meva ocupació preferida?
-L'art i el Museu.
-El meu somni de bene star?
-Que Déu no em deixi.
-Quina fora la meva pitjor desgracia? 
-Mai no he estât malalt, fins el percaç de 
la cama. (D'una caiguda es trencà el fé
mur).
-Què voldria ser?
-El que SÓC.
-On desitjaria viure?
-On vise.
-Quin color prefereixo?

-No tinc preferèneia.
-Quina flor prefereixo?
-Totes.
-Quin ocell prefereixo?
La cadernera quan refila.
-Els meus autors preterits en prosa?
-Els més sentimentals.
-Els poetes preterits?
-Sant Joan de la Creu.
-Els herois de ficciô favorits?
-El Quixot.
-Les meves heroines de ficciô favorites? 
-Les dels contes infantils.
-Els meus compositors favorits?
-Chopin i Mompou.
-Els pintors predilectes?
-Zurbarán.
-Els meus herois de la vida real?
-Els missioners.
-Les meves heroines historiques?
-Les missioneres.
-Els noms que prefereixo?
-Maria i Teresa.

-Què detesto més que res?
-L'engany.
-Quins caràcters menyspreo més?
-Els que fan les guerres.
-Quin fet militar admiro més?
-El que anticipa la pau.
-Quina reforma admiro més?
-La de Jesús de Natzaret.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Ja estic content amb els que tinc. 
-Corn m'agradria morir?
-Amb gracia de Déu.
-Estât present del meu esperit? 
-Tranquil.
-Fets que m'inspiren més indulgència? 
-Els oberts a la caritat.
-El meu lema?
-Aprendre.

-Corn SÓC?

-Humil, home de fe.
-(En dono fe...)
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Aragó entre Castella i Catalunya
per Frederic Udina i Martorell

Ramón Bcren^ucr l\ ( 1115/-1162)

Urraca, filia d'Alfons VI de Castella i esposa en segones aúpeles d'Alfons el 
Batallador; miniatura del Tumbo A., conservât a TArxiu de la catedral de Santiago.

R ..ealment la Historia sois s'ha d'ocupar 
deis fets que es varen produir i, en molts 
casos, estudiar les causes que els origina
ren; quan la Historia ha cercat d'establir 
liéis, generalment no ho ha aconseguit o 
bé solament ha arribat a formular hipóte
sis, com en el cas de Toynbee!

El que no sembla propi de la Historia 
és estendre's en el que s'hauria esdevingut 
de no haver-se produit uns determinats 
esdeveniments. Malgrat tot, historiadors de 
la categoria d'un Ferran Soldevila, en més 
d'una ocasió ho han fet i, certament, aixó 
ha représentât una certa llum de cara ais 
fets que sí que es van esdevenir.

En aqüestes línies ens volem referir 
concretament a dos fets que han tingut 
grans repercusions per al nostre poblé i 
que d'haver-se produit d'una altra manera 
haurien tingut conseqüéncies molt dife- 
rents i perjudicials per a Catalunya. Ens 
referim a la situado del regne d'Aragó en 
relació amb Castella i Catalunya, i a dos 
matrimonis: el d'Alfons el B ataller amb 
Urraca de Castella i el de Peronella amb 
Ramon Berenguer IV de Barcelona.

Vegem, primer, el que s'esdevingué -

encara que sigui prou conegut- i després 
les conseqüéncies: en el primer cas, si no 
s'hagués trencat el matrimoni, i en el se- 
gon, si no s'hagués celebra!.

Després de la invasió musulmana, a la 
part central i oriental deis Pirineus sorgi- 
ren uns comtats: el d'Aragó, amb el comte 
Auriol o Oriol, i més a llevant els comtats 
de Pallars i Ribagorça, d'Urgell, de Cer- 
danya i Rosselló i més al sud els de Giro- 
ña, Ausona i Barcelona. Els comtats d'A
ragó, del Pallars i Ribagorça aconseguiren 
molt aviat la independéncia, encara que 
Aragó la perdé després en unir-se a Na
varra. Els altres comtats, trigaren més a 
obtenir-la, car restaren vinculats a la mo
narquía carolíngia, fins a la fi del segle X.

Aragó es veié elevat a nivell de regne 
amb Sanç el Major de Navarra, el qual 
deixà aquest regne al seu fill, mentre que 
els comtes de Barcelona seguiren un camí 
d'independèneia de França, encara que sois 
de fet i anaren unifieant el país; també ho 
feren pel seu cantó, els reis d'Aragó. 
Ambdues sobiranies -Aragó i Catalunya- 
anaven eixamplant llurs territoris amb el 
desenvolupament de la reconquesta: Ra-

mon Berenguer IV gairebé domina tot Ca
talunya i Alfons el Batallador conquistá 
Saragossa.

Aquest darrer s'havia casat, abans d'a- 
questa conquesta, amb Urraca de Castella, 
un casament que s'ha considérât com d'u
nes "descomulgadas bodas", com digué 
Menéndez Pidal. El casament podia repre
sentar molt més que una unió conjugal, 
podia ser la unió de les dues corones 
(Aragó i Castella), 400 anys abans del que 
feren els Reis Catòlics, Ferran i Isabel. El 
matrimoni, però, no quallá, fou origen de 
moites desavinences i a la fi fou dissolt. 
Després veurem les conseqüéncies que hi 
podia haver hagut si hagués continuât el 
matrimoni i ádhuc hi hagués hagut des- 
cendéncia.

Vegem ara qué s'esdevingué a la mort 
d'Alfons el Bataller: mancat de filis, dei
xà, com és ben sabut, el regne d'Aragó ais 
Ordes Militärs, però una gran part de la 
noblesa aragonesa no acceptà aquest tes
tament i exigí que un germà del difunt, 
Ramir, el Monjo, sortis del monestir i es 
constituís en subirà del regne. Aixi es feu, 
contra la volunta! del monjo, el qual, per

QUADERN - 72



tal de poder retomar a la vida religiosa es 
casà amb Inès de Poitou, de la qual tingué 
una filla:Peronella.

Aquesta fou donada en matrimoni a 
Ramon Berenguer IV, comte de Barcelo
na, i amb ella Ramir II el Monjo, li donà 
també el régné. De tal manera era la doble 
donació -filia i regne- que àdhuc, en el cas 
que aquest matrimoni no tingués descen- 
dència, o que morís Peronella abans de 
tenir-la, el regne continuaria en mans de 
Ramon Berenguer, que podia tomar a ca- 
sar-se i legar el regne ais fills que pogués 
tenir. Cal aclarir que la preferència del rei 
Ramir per un princep català, sembla que 
va obéir a defugir la influència castellana, 
el mal record de la quai, pel matrimoni 
d'Alfons el Bataller amb Urraca, era enca
ra ben viu.

Fins ara hem donat els fets, tant del 
matrimoni d'Alfons i Urraca, com de Pe
ronella i Ramon Berenguer IV. Ara ve- 
gem, en primer Hoc, el que hauria esde- 
vingut si les "descomulgadas bodas", no 
haguessin estât així i àdhuc hi hagués 
hagut descendència, i en segon Hoc, si no 
s'hagués fet la unió matrimonial entre 
Aragó i Catalunya amb Peronella i Ramon 
Berenguer IV.

En el primer cas, Aragó hauria romás 
unit a Castella amb les següents conse-
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qüéncies; els reis de Castella haurien estât 
també reis d'Aragó i possiblement el nom 
d'Aragó hauria passât a un tercer lloc, com 
passà a un segon el de Lleó respecte a 
Castella (quan s'uniren en temps de Ferran 
III el Sant, l'any 1230). Tot això hauria 
portât conseqüències molt contràries a les 
conveniències de Catalunya: la reconques- 
ta del regne d'Aragó hauria estât ajudada 
per la potent corona castellana (recordi's 
que Castella tenia un regne de gran exten- 
sió territorial i per tant un gran exèrcit) 
que ben aviat s'hauria estés cap a l'est cer- 
cant la sortida al mar per València, tallant 
el pas de la reconquesta catalana (cal re
cordar que ja un segle abans el Cid havia 
près la ciutat del Túria). Tingui's present 
també que Lleida hauria estât segurament 
conquesta aragonesa, com ja s'havia prê
tés. Catalunya hauria restât disminuida 
territorialment i sense possibilitat d'esten- 
dre's cap al sud.

En el segon cas, és a dir, de no haver 
preferii Ramir el Monjo un príneep català, 
Catalunya s'hauria trobat sense el rerapaís 
que li va comportar el regne d'Aragó, amb 
les conseqüències econòmiques també de 
mancar-li el comerç per l'Ebre i benefi- 
ciar-se de les produccions agricoles d'un 
regne que básicament tenia una economia 
agrícola. Catalunya, dones, s'hauria trobat

en unes circumstáncies semblants a les que 
assenyalàvem abans, en el primer cas.

Les "beneídes bodes" de Ramon Be
renguer i Peronella, donaren a Catalunya 
aquests avantatges de disposar d'un rera
país, d'un més ampli camp d'importacions 
i exportacions, unes vies comerciáis molt 
més amples i sobretot no restà el nostre 
país condemnat a un territori petit i rode- 
jat de països forts: França i Castella, o en 
un altre cas amb una folta sobirania Na- 
varresa (cas d'una nova unió d'Aragó amb 
aquest regne). A més, un dels fenòmens 
més importants de la historia medieval de 
la Corona d'Aragó, que fou l'expansiô 
mediterrània, fou possible en gran part per 
l'existència del suport continental del reg
ne d'Aragó. Sense aquest rera-país hauria 
estât molt difícil que Catalunya sola s'ha
gués convertit, com reaiment ho fou, amb 
una potèneia mediterrània.

Corn dèiem al principi, la Història no 
acostuma a seguir aquests laberints que 
hem volgut recórrer, però creiem que en 
seguir uns eamins diferents, resten aclari- 
des moites questions que, efectivament, es 
varen produir.

Frederic Udina i Martorell 
és professor emèrit de la U.A.B.
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Sant Jordi, patró de Catalunya
per Josep M- Ainaud De Lasarte - Historiador

LL VALEROSISIM  M A R T IR  S. GE ORGE.p.aba.pal.e.mov.̂
Gravai català del segle XVII. 
Ahadal, de Mold.

E .is ben sorprenent que de sant Jordi, un 
dels sants més veneráis i des de temps ben 
remots, a penes si en sabem alguna cosa 
com a personatge historie. Els autors més 
documentais, tôt just si gosen afirmar que 
fou mártir, per la fe de Crist, a primers del 
segle IV, en el proper Orient. Possible
ment nascut a Capadôcia, de familia no
ble, era oficial en l'exèrcit romà en temps 
de la persecució desfermada per l'empera- 
dor Dioclecià; no dubtà a proclamar la 
seva fe cristiana i degué morir martiritzat 
vers l'any 303.

La seva fama traspassà ben aviat els 
limits locals i, arreu de les terres del pro-

per Orient, s'escampá l'anomenada del 
Gran Mártir, el "Megalomártir", com es 
deia en grec, i en pocs anys, la llegenda 
del sant ocupa el lloc que la história havia 
deixat vacant.

C QSSIC
club

Sant A. Mi* Claret, 2 
Tel. 725 01 26 - SABADELL

LA HISTORIA I LA LLEGENDA
S'ha dit que, si la historia explica qué 

és un poblé, la llegenda ens diu corn hau- 
ria volgut ser. La llegenda de sant Jordi, 
dones, supleix la manca de noticies certes 
sobre la vida del Jove mártir. Una tradició 
molt estesa a I'Edat Mitjana contava que 
el martiri de sant Jordi havia durât set 
anys, davant un tribunal format per sset 
reis, donant una mostra impressionant de 
fermesa i de valor. Aquesta tradició fabu
losa, condemnada fins i tot per l'Església, 
justificà que el Jove guerrer fós invocai 
com a patró dels cavaliers.

Ben aviat el seu ajut fou invocai per a 
combatre els infidels, i aixi veiem com a 
les Croades actúa de protector dels cris- 
tians, i que en aquell temps l'escullen com 
a patró països tan diversos com Geòrgia, 
Anglaterra, Sèrbia, Grècia, Aragó i els

Paisos Catalans. Apareixen llegendes i 
tradicions de les seves aparicions en ajut 
dels exèrcits cristians: a Antioquia de Si
ria; a la batalla d'Alcòraz, prop d'Osca, el 
1096; a la conquesta de la Ciutat de Ma
llorca (1229); a la batalla del Puig (1237) 
o a la d'Alcoi, el mateix segle. I encara 
una altra llegenda vingué a sumar-se a les 
anteriors, i en poc temps esdevingué la 
més popular. En una contrada imprecisa, 
un drac tenia atemorits els habitants. Per a 
calmar-lo, calia donar-li un anyell i una 
donzella, que era elegida a sorts. Un dia, 
però, s'escaigué de tocar-li a la filia del 
rei, que fou duta a la presència del drac.
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Miraculosament deslliurada per sant lor
di, a cavali d'un corser blanc, el sant ven- 
cé el ferotge drac i converti a la fe de 
Crist la donzella, el rei i tot el seu poblé.

EL CULTE I LA DEVOCIÓ ALS 
PAÏSOS CATALANS

L a devoció al sant en terres catalanes 
es remunta ja al segle Vili, quan tenim 
constància documental de personatges ca
talans que duien el seu nom. Així, un sa- 
cerdot de Tarragona, que fugí a Itàlia quan 
la invasió sarraïna, portava el nom de lor
di; després d'una vida exemplar, morí i 
fou enterrât a Portofino, a la Liguria, amb 
fama de sant. Tindriem, almenys, un sant 
lordi català! També duia el nom de lordi 
un bisbe de Vie del segle X, i al segle XI, 
sabem que l'abat Oliba consagrà un altar 
dedicat al sant en el monestir de Ripoll. 
En aquests segles medievals trobem so- 
vint mostres del seu culte en diverses ca
pelies, altars i esglésies de les nostres ter
res. També els reis catalans li mostraren la 
seva devoció: Pere el Catòlic, el 1201, 
fundà un orde religiös sota la seva advo- 
cació; Jaume I ens explica que l'ajudá a 
conquerir Mallorca, i Pere el Cerimoniós 
instituí un orde de cavalleria sota l'advo- 
cació del sant i n'aplegá curioses relíquies, 
com una del braç, que des de Xipre li envià 
la seva cosina, la reina Maria, des d'aquell 
petit reialme cristià d'Orient. També en fou 
molt devot el rei Alfons el Magnànim, que 
li dedicà capelles en els seus nous régnés 
de Sardenya i Nàpols. Al mateix temps, la 
Generalität de Catalunya, représentant del 
poblé català, en fou la principal manteni- 
dora del culte. A Barcelona, el Palau de la 
Generalität és, a la vegada, una exaltado 
del sant, de la seva historia i de la seva 
llegenda. La seva commemoració litùrgi
ca fou fixada el dia 23 d'abril, en piena 
primavera, fet que explica en bona part les 
tradicions populars que fan del sant un 
protector de les colli tes, especialment de 
Tordi. També explicada la coincidèneia 
amb la popular fira de roses que des del 
segle XV se celebra al pati de la Generali
tät i als volts del palau. Quan aquest es 
reformà, a mitjan segle XV, Tescultor Pere 
Joan -que era fill d'un esclau grec- esculpí 
Tesplèndid sant lordi eqüestre que presi- 
deix la façana gòtica. Tan bella obra la 
consideraren els diputats, que ofrenaren a 
Tescultor el doble de la quantità! que ha- 
vien contracta!. Al mateix temps, a la pian
ta noble, es construí la capella de sant 
lordi, d'un gòtic florit i afiligrana!, model 
d'estil i del bon gust d'una època.

LA FESTA DE SANT JORDI
Impulsada pels reis i per la Generali

tät, la festività! de sant lordi s'estengué 
arreu dels Països Catalans. A Valèneia, el 
1343 ja era festa popular; el 1407, Mallor
ca la celebrava públicament. Al Principal
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de Catalunya, la Generalität feia seva la 
proposició de les Corts de Montsó del 
1436 perqué fos festa principal, i les Corts 
de Barcelona, celebrados el 17 d'abril de 
1456 ho recollien solemnement. Més en- 
davant, el 1609, el virrei de Catalunya 
regalava una reliquia del sant a la capella 
de la Generalität, i per custodiar-la, Tar- 
genter Felip Ros hi féu un esplèndid reli
quiari d'argent.

A la tradicional fira de les roses, que 
encara se celebra avui, es sumá des de 
Tany 1926 Tanomenat Dia del Llibre. És 
una festività! que ha arrelat plenament a 
Barcelona i que s'ha anat estenen arreu de 
Catalunya, si bé en el seu origen era desti
nada a commemorar la mort de Miguel de 
Cervantes. Aquest era el propósi! inicial 
de la celebrado, però en coincidir a casa 
nostra amb la festa del sant Patró, ha aju- 
dat a poteneiar la difusió del llibre català, 
juntament amb la rosa vermella pròpia de 
la diada.

SANT JORDI,
SÍMBOL CATALANISTA

Des del segle passât, la Unita de sant 
lordi amb el drac prengué la significació 
de la Unita dels catalans per a assolir la 
nostra llibertat. Sovint la imatge del sant 
deslliura una donzella que simbolitza Ca
talunya, presonera del drac del centralis
me. Com diuen els seus propis goigs, obra 
del poeta i músic Artur Masriera: "L'art, 
la historia i la llegenda - han brodât vostre 
mantell". Poetes, pintors i escultors exal
taren la figura del sant. Molts artistes el 
prengueren com a tema de llurs obres: els 
escultors Aleu, Amau, Llimona, Rebull, o 
més modemament Penosa, Subirachs i els 
pintors Montserrat Gutiol i lordi Roca, ho 
demostren palesament. Fins i tot un arqui
tecto com Puig i Cadafalch posà la figura 
del sant, com una mena de simbol, en un 
Hoc o altre dels seus edificis. A més, Ta- 
doptaren com a patró i en celebraren espe
cialment la festa, entitats com la Unió 
Catalanista, el Centre Excursionista de 
Catalunya, TInstitut d'Estudis Catalans, 
TEscoltisme català o les institucions cata
lanes de govern, com la Mancomunitat de 
Catalunya o la Generalität, que Tany 1931 
deciará "diada cívica" el dia 23 d'abril.

L'actual Parlament de Catalunya, amb 
molt bon criteri, declarà Festa Nacional 
de Catalunya, el dia 11 de setembre, i dei- 
xà que la festa de sant lordi mantingués la 
característica pròpia d'un dia mig festiu i 
mig feiner. És dia de feina i de festa: una 
manera ben nostra de celebrar la diada i 
de mantenir-se les tradicions populars: la 
rosa, el llibre, i la visita a la capella del 
sant. I com que som un país de llaminers, 
el pastis del sant -exclusiu de Catalunya- 
ha volgut afegir-se al dia del patró dels 
innumerables Jordis que viuen i treballen 
arreu dels Països Catalans. •
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Art Romànic

Els inicis de la devoció a sant Jordi a Catalunya
per Ramon Vali i Rimblas

-L ia figura de sant Jordi està envoltada 
per la llegenda; sembla però que realment 
existí a Palestina durant el segle IVart. un 
mártir cristià anomenat Jordi; la seva fama 
féu que se'l conegués amb el nom de 
megalomàrtir.

Tot i que la seva devoció a Catalunya 
no prengué volada fins ais començaments 
del segle XlIIè., gràcies a la divulgaciô 
que del seu culte feren els Croats, ja de 
ben abans probablement hi havien hagut 
manifestacions del seu culte. Anteriors, 
fins i tot ais temps romànics, a l'Espanya 
visigòtica ja hi ha testimonis de que es co- 
neixia la seva passió, llegendària, cosa que 
permet suposar que també devia haver-s'hi 
estés, en més o menys intensitat, la seva 
devoció. Valeri, monjo del Bierzo del 
segle Vllé. en el seu tractat De vana sae- 
culi sapientia esmenta diversos personat- 
ges relacionáis amb la llegenda de sant 
Jordi; el mateix sant, el César, Crispí i la 
reina Alexandra, cosa que permet assegu- 
rar que a aquelles muntanyes lleoneses es 
coneixien ja les gestes del nostre sant. Un 
segle abans ja era conegut a la Gália, i 
d'allí podia haver-se difós la seva devoció 
a l'església visigòtica. La introducció del 
seu cuite a l'església hispánica d'aleshores 
podia ser deguda a altres motius, perqué 
en aquests temps el papa Gregori el Gran 
havia créât una diaconia dedicada a sant 
Jordi, fet que contribuí en gran manera a

la propagació de la seva devoció. No seria 
res d'estrany, dones, que també a les nos- 
tres terres fós conegut i venerat en aquells 
temps sant Jordi, donada la gran relació i 
unitat que hi havia aleshores entre totes 
les diócesis d'Hispánia.

La primera manifestació certa que te- 
nim a Catalunya del seu coneixement i 
d'un possible culte, és de l'any 914, quan 
fou nomenat bisbe de Vic un tal Jordi. L1 
dia 17 de juny d'aquell any, a la preséncia 
del bisbe de Lodeva, Teodoric, i del de 
Girona, Guiu, la clerecía i el poblé fidel 
demanen i aclamen Jordi com a bisbe de 
Vic, ja que el cárrec havia quedat vacant 
per la defunció del bisbe Idulcari. La pro
posta, segons el document que en dóna fe, 
meresqué l'aprovació de l'arquebisbe de 
Narbona, Agius, i de bona colla de bisbes 
de la Narbonense. D'aquesta manera Jordi 
esdevingué el tercer bisbe que regia la seu 
osonenca després de la restauració feta per 
Gotmar l'any 886. Jordi fou un prélat molt 
actiu que contribuí en gran manera a l'a- 
fermament del bisbat de Vic recentment 
reinstaura!. L1 regí des de l'any 914 fins al 
938. Durant el seu pontificat presidí la 
segona consagració del monestir de Ripoll 
l'any 935 i la de la seu de Manresa l'any 
937.

De Catalunya no tenim coneixement 
de cap més manifestació fins un segle més 
tard, quan l'abat i bisbe Oliba, en reformar

Col.labora

el monestir de Ripoll, dedicò a sant Jordi 
un deis sis altars laterals que feien costat 
al central en el qual s'hi venerava santa 
Maria; els titulars d'aquests altars eren la 
santa Creu, sant Salvador, sant Pong, sant 
Rafael, sant Nicolau i sant Jordi; aqüestes 
obres d'Oliba, iniciades vers el 1020, fo- 
ren acabades l'any 1032, en qué el dia 15 
de gener tingué lloc una nova consagració 
del temple.

Tot i amb aixó la devoció a sant Jordi 
no era pas massa estesa. Bona prova en 
tenim en l'escassedat de temples que se li 
dedicaren. Coetània pràcticament, o molt 
poc posterior a la dedicado d'aquest aitar 
de Ripoll hi ha una primera noticia de l'es- 
glesiola de sant Jordi de Lloberes, situada 
tocant al mas Sant Jordi del municipi de 
Gaià i molt propera del mas soler de Llo
beres: la trobem esmentada, ja amb el nom 
de sant Jordi, en la donació que el seu 
fundador (precisament un personatge dit 
també Oliba, com el prelat), juntament 
amb una torre, en féu l'any 1053 a la seu 
de Vic; aquesta donació, fou confirmada 
deu anys després pels senyors de Gaià, ja 
que Lloberes pertanyia al terme del castell 
de Gaià. L'edifici que ens ha pervingut no 
és pas el que correspon a aquests docu
ments, ja que la seva tipologia respon a 
una época posterior: la volta de la nau és
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apuntada i l'absis, cobert amb una volta de 
quart d'esfera, quasi té la mateixa ampiada 
que la ñau; al centre de l'absis s'hi obre 
una finestreta allargassada, d'una sola es- 
queixada i amb l'arc superior monolític; 
una altra més allargassada encara i també 
d'una sola esqueixada dona una mica de 
llum a la ñau, en la proximitat de l'absis; 
aqüestes dues finestres podien haver per- 
tangut a l'edifici primitiu. Tots els altres 
elements fan pensar en una construcció del 
segle XlIIé., época en qué degué recons- 
truir-se l'edifici primitiu. Al mur de po- 
nent hi ha un campanaret d'espadanya, que 
s'erigí molt més tard, l'any 1806. Consta 
que fou una capella filial de Sant Miquel 
de Terradelles i més endavant esdevingué 
una tenéncia parroquial de Sant Amanç de 
Pedros. Actualment l'edifici está en molt 
bon estât de conservació, després de la res
taurado feta l'any 1964 pel propietari del 
mas Soler, en la quai es repararen els 
danys soferts per l'edifici ran de la profa
nado de l'any 1936. Aquest és el primer 
temple dedicat a sant Jordi que tenim 
documentât a Catalunya i pràcticament 
l'ûnic que conservem d'època románica.

Un centenar d'anys més tard en trobem 
documentât un altre: es tracta de la parro
quia de Sant Jordi Desvalls a l'Empordà, 
esmentada l'any 1146 en la donado d'un 
alou situât a la parroquia de sant Jordi del 
comtat d'Empiiries fêta per Guerau de 
Rupià a l'Hospital de Jerusalem; la parro
quia, sense especificar-ne l'advocació, ja 
la trobem esmentada l'any 1136. D'aquell 
edifici no ens n'ha arribat cap resta, ja que 
l'església actual és posterior.

Podria ser coetània d'aquesta la de Sant 
Jordi de Riquer, de la comarca de l'Anoia: 
és l'església del castell del mateix nom que 
hi ha tocant a Montfar, al municipi de 
Montmaneu. Actualment es conserven una 
torre rodona que havia pertangut al castell 
i unes restes d'una església que s'hi bastí 
el segle XIV. El castell de Riquer surt 
documentât l'any 1176. L'església, però, 
podria ser molt posterior, ja que el castell 
passà a dependre de l'orde militar de Sant 
Jordi d'Alfama, de la qual en fou un prio
ra!; podria ser conseqüéncia d'aquesta per- 
tinença la construcció de la capella, o bé 
la seva dedicació a sant Jordi, si és que ja

existia d'abans.
L'orde militar de Sant Jordi d'Alfama 

fou fundada l'any 1201 pel rei Pere I. Pren- 
gué el nom dels terrenys situats al Baix 
Ebre, coneguts pel desert d'Alfama, que el 
rei cedí a la nova orde per tal que hi edifi- 
qués un convent, un hospital i un Hoc de 
defensa de la comarca enfront de possi
bles incursions musulmanes provinents del 
mar. El castell que hi construiren els cava
liers fou el que es denominé de sant Jordi 
d'Alfama. Les seves ruines, d'una època 
posterior, situados al terme de l'Ametlla 
de Mar, són conegudes amb el nom de 
torres de sant Jordi.

Amb això hem arribat als moments de 
la definitiva implantació a Catalunya de la 
devoció al sant. Jaume I, molt dévot de 
sant Jordi, afavori encara més l'orde de 
Sant Jordi d'Alfama i ajudà a la fundació 
d'un priora! seu a València. La seva devo
ció al sant es manifesté també amb l'ajut 
presta! a la confraria que en honor seu 
s'havia erigi! a Terol. A partir d'ara la 
devoció s'estengué répidament, de tal 
manera que aquest sant que, en tota l'èpo
ca roménica només ens consta amb certo
sa que tingués dedicada una capella, arri
bé, amb el temps, a transformar-se en el 
Patró de Catalunya.

Es per aquest motiu que hauriem de 
venerar aquell primer temple que li fou 
dedicat a les nostres terres, al paratge de 
Lloberes, del qual ja hem parlât al princi
pi, ja que és el primer testimoni arquitec- 
tònic de la nostra devoció al sant.

DE SABADELL
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S A N T

O Sant Jordi...!
Tu ens enganyes!
Nosaltres, t'havem seguit, 
venerat i beneit, 
perqué et sabiem mil manyes 
de coratge i de debt.
Ara el poblé ja s'ha dit:
-Es que tot eren "patrañas"? 
Es que el Sant ens té en oblit? 
Un guerrer tant brau i ardit, 
heroi de tantes "hazañas", 
que mata dragons i aranyes, 
ara, l'espanta un mosquit?

Poesía d'autor anonim, que va soritr en el 
Bloc Manelic-Bonavia, el 23 d'abril del 1925 
i quefou requisat per la policía.
Ha estât recollida, de viva veu, 
de Maria-Antónia Barceló i Fau.

SantJordi
Sant Jordi duu una rosa mig desclosa 
pintada de vermeil i de neguit. 
Catalunya és el nom d'aquesta rosa 
i sant Jordi la porta sobre el pit.

La rosa li ha donat gaudis i penes 
i eli se l'estima fins qui sap a on; 
i amb ella té més sang a dins les venes 
per poder vèncer tots els dracs del món.

Josep M-. de Sagarra 
(1894-1961)

Roses de Sant Jordi
SANT Jordi, amb el seu cavali 
amunt i avail, 
va sembrant roses...
Ai, quin perfum d'Orient 
que escampa el vent 
quan ve Sant Jordi!

Mn. Camil Geis 
(1902-1986)

Pintura. Jordi Roca Plat de ceràmica. Marià Burgués
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J o  R D I
"Senyor sant Jordi, 
Patró,
cavalier sense por, 
guarda'ns sempre 
del crim
de la guerra civil. 
Allibera'ns dels nostres 
pecats
d'avaricia i enveja, 
del drac 
de l'ira, de l'odi 
entre germans, 
de tot altre mal.
Ajuda'ns a merèixer 
la pau

’ i salva la parla 
de la gent 
catalana.
Amén".

Salvador Espriu
(1913-1985)

ORACIONS
Oh, Sant Jordi! Patró d'aquesta térra 
que no gosa dir el seu nom ni llen9ar un crit 
que viu d'enyor i frágil esperau9a, 
doneu, si us plau, un altre cop de llanca 
el drac que sois deixáreu malferit.
Sant Jordi 1946 (No publicat aleshores per raons obvies).

Oh, Sant Jordi! Patró d'aquesta térra 
que encara avui no pot llen9ar el seu crit 
que li ofeguen la frágil esperan9a, 
no deseu massa lluny la vostra llan9a 
que el drac encara és viu. (I és malparit)
Sant Jordi 1990 (Publicat ara per raons obvies, també).

Lluís Casals i García 
(1912)

Litografía. Subirachs Icone B izan tí
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Filatèlia

Sant Jordi en la fílatélía
per B AF

L M 3 L T

F i m i C R A F

VIA MASSAGUÉ.12 - T E L .  7251730 
S A B A D E C L

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Soletat, 80
Tel. 725 97 77 - 725 99 87 

SABADELL

l3 an t Jordi és el més venerai sant cava
lier de principis del segle IV. És venerai 
en diverses i innombrables esglésies de 
l'Orient i de l'Occident. El seu sépulcre a 
LIDDA (Palestina) és de les darreries del 
segle IV. Les Croades (1096-1291) acrei- 
xeren la seva anomenada fent-lo el proto- 
tipus del cavalier i advocat dels qui com- 
batien per la religiô i la pàtria.

A partir del segle XIII, es fundaren 
arreu d'Europa moites associacions i con- 
fraries que el prenen corn a patrô. Hi han 
ordes militars que també el tenen corn a 
protector; el Teutonic i la Jarretiera en son 
un exemple.

A Ripoll hi ha un altar, en memoria 
seva, a la nova basflica que edificà l'Abad 
Oliva l'any 1032.

Diverses nacions també s'han posât 
sota el seu patronatge, tais corn Georgia, 
Rùssia, Lituània, Grècia, Anglaterra, Por
tugal, i cree que també ciutats com Gèno
va i Venècia.

Han emès segells una quarantena de 
païssos que l'espai no hem permet deta
llar, però si algú dels qui llegeixin aquest 
comentari està interessai en saber-les, els 
hi puc facilitar desinteressadament i amb 
molt plaer per part meva, ja que demostra
rá que aquesta temàtica, que és a l'abast 
de tothom, ha calat a fons. Aquesta temà
tica té la virtut de no esser massa extensa i 
molt del nostre país, ja que el comporta- 
ment d'aquest intrépid cavalier capadocià 
representa el símbol deis oprimits i, per 
tant, la Ilibertat. Tots els pobles que l'han 
admès han vist en eli el paladí de la justi
cia i l'associen amb l'alliberament d'una 
infortunada donzella.

Recordem també que el fundador deis 
nois escolta. Lord Baden Powell (1847/ 
1941), l'anomenà patró d'aquest coMectiu 
que defensa la natura i que modemament 
el seu missatge té unes dimensions uni
versal.

No sempre és représentât dall del ca
vali i revestit amb l'elm i la cuirassa, bran
dan! la llança que mata el drac. En algu- 
nes emissions es veu assegni, en altres dret 
i sostenint una senyera blanca amb una 
creu vermella en el centre. La seva repre
sentado gràfica en els segells no merma 
ni desfigura la imatge del Sant, que mal- 
grat tot, segueix éssent el guerrer allibera- 
dor de la innocéncia, personificada en la 
princesa que eli deslliurà de les urpes del 
dimoni en forma de drac.

h o m e / d o n a

FEMINA
c/sant quinze,5 tel. 725 59 50 sabcdell 08208
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Tirant lo Blanc i la protecció del personatge
per Anton M. Espadaler (*)

X er poc que hi pensem ens adonarem 
que són molt poques les obres de les di
verses literatures europees que gaudeixin 
al mateix temps de la considerado de clàs- 
siques i modernes. Aixô vol dir no només 
que l'home contemporani pot passar una 
estona espléndida llegint una historia que 
en el seu fons més autèntic li és força 
acostada. També vol dir que fautor ha fet 
servir un conjunt de mécanismes literaris 
que per genialitat li han permès d'arribar 
fins avui frese i tan pie de vida com en el 
moment en què es disposava a escriure. 
Cal, és dar, que els filôlegs fadlitin la 
feina al lector cornu, sabent que tot lector 
de literatura és, per definició i després del 
Jauss, un lector no espedalitzat, car ningù 
no escriu. per als filôlegs. I cal també no 
esverar-se davant un text medieval: el di- 
ferent no és l'impenetrable. Però tampoc 
convé confiar-se més del compte: els mots 
són en la histôria, no fora d'ella.

Si algún llibre hi ha per damunt de 
tots els altres que presenti aquest carácter 
de ferma i lluminosa modemitat aquest és 
sens dubte el Tirant lo Blanc, i aquesta 
condicio és un guany critic irrenunciable 
que devem a Dámaso Alonso i que ha es
tât posteriorment sancionat per Vargas 
Llosa. De fet, la singularitat moderna del 
Tirant és una apreciado que es ve fent 
des que Cervantes en parlá en el capítol 
sisé del Quixot. Allí es valorava favora
blement el fet que el seu autor -Cervantes 
no sabia que era obra de Martorell- donés 
una magnífica lliçô de réalisme en el trac- 
tament deis fets, i albora que créés situa- 
cions d'insuperable entreteniment per al 
lector, com els "embustes de la Viuda 
Reposada".

Aquest réalisme, més tard fou criticar 
en tant que hom entenia que era degut a 
facceptació d'una convenció burgesa i que 
responia a una visió també burgesa de l'e- 
xistèneia. Hom deia que hi fallava alé épie, 
que hi sobrava humor i que en general els 
personatges, capaços de tot, del més alt i 
el més baix -o hauríem de dir, del més 
corrent?- no anaven mai més enllá d'una 
dimensió humana. Massa humana. El que 
es perdonava a Balzac, molestava en Mar
torell. 1 el que feia més nosa de tot era que 
els personatges es comportessin amb una 
Ilibertat interior tal que en les coses to- 
cants a la Sexualität es moguessin amb una 
desemboltura i una desinhibició insospita- 
das. 1 sobretot les dones, amb els seus dits 
i amb els seus fets. Especialment la prin

cesa hereva de l'lmperi grec, Carmesina, i 
la seva íntima amiga Plaerdemavida. L'e- 
rudit Nicolau Fréret, al proleg de la tra- 
ducció francesa de 1737, deguda al comte 
de Caylus, adduí raons justificatives d'or
dre antropolôgic: les dones del país de fau
tor són molt atrevidos, i deuria creure que 
les gregues també ho devien ser. Les criti
ques a Martorell en aquest terreny han 
durât fins ais nostres dies: el mateix Dá
maso lamenta que no "encubriera más lo 
humano", tot i que anota el valor estétic 
d'aquesta decisió, fruit, en darrer terme, 
de la falta d'intencionalitat moral de la 
novel-la. Sense ánim de polémica, em 
sembla que pertany al nostre moment, 
avesat a pensar aquests afers no com a 
vergonyoses defallences, sinó com a ele
ments propis i inalienables de la humana 
natura, de fer un esforç per situar al més 
correctament possible també aquests as- 
pectes del Tirant.

Tot aixô que vine referint d'una mane
ra extraordinàriament succinta posa en 
relleu tanmateix la vitalitat de la novel-la, 
capaç de provocar débats apassionats, elo- 
gis encesos, i de contagiar al lector un 
entusiasme que molt pocs textos li partici
pen.

Un punt que resulta decisiu per a la 
comprensió de la novel-la en termes de 
versemblança, per tant de relaciô amb la 
realitat de fautor, i, al mateix temps, de 
similitud d'experiéneies de la realitat amb 
el lector, és, com ha estât observât per la 
majoria dels critics, factivitat militar de 
Tirant. Per tal que el personatge sigui creí
ble, Martorell ha de crear una atmosfera 
que també en un aspecte tan definitori com

és el de la heroïcitat manifesti una dimen
sió humana.

La qüestió em sembla que és impor
tant per entendre quin tipus de fets d'ar
mes són els que protagonitza Tirant i, per 
consegüent, quin és el valor narratiu que 
convé atorgar-los. Són potser les accions 
deis personatges allò que diu més sobre la 
naturalesa de la histôria en qué transcor
ren. En aquest sentit, cree que seria útil 
renunciar per sempre a f  aplicació del con- 
cepte aventura en tota la seva plenitud 
artúrica en el Tirant. L'ùnica aventura que 
hi ha al Tirant, i és més un joc que una 
experiéncia anòmala, separada i de sentit 
només obtenible per un cavalier en món 
aillat i pie de senyals própies, la consti- 
tueixen alguns moments de les festes de 
les noces del rei d'Anglaterra. L'altre 
moment d'aventura -car així ho qualifica 
Tirant- consisteix en la trobada amb fer- 
mità, el comte de Vàroic. Però aquí el sig- 
nificat és molt feble, car serveix per re
marcar el fet que, de manera involuntària, 
el cavali l'ha menât al bell Hoc on s'està el 
comte, mentre Tirant dormia.

Si hem d'atendre fantiga i radicai se- 
paració que fa Auerbach entre aquells 
comportaments militars que tenen una 
dimensió històrico-politica, cosa que im
plica un contacte amb el real, per molt 
tocat de llegenda que aquest real pugui 
ser, i aquells altres que només són possi
bles en aquests actes closos en ells matei- 
xos, que s'esdevenen en un món apart, on 
només hi ha nobles, i la realitat hi és ab
sent, o sia faventura, caldrà concloure que 
al Tirant el que domina és la dimensió 
político-histórica. I això es manifesta des
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del primer instant, car ja a la dedicatoria 
s'indica que "conquisté tot l'imperi grec, 
cobrant-lo dels turcs". I això vol dir histo
ria contemporània. Una obsessió ben prò
pia del XV, i que trobem al Curial, on es 
reprodueix la batalla de Belgrad del 1456, 
i al Jehan de Saintré, acabat el 1455.

Riquer ha escrit que Tirant es compor
ta corn un general que comanda un exèr- 
cit. Tenir en compte això és fonamental 
perqué a la novel-la té més importància el 
combat en tant que xoc d'exèrcits, que la 
Iluita en tant que acte en què es mesuren 
dues individualitats. És cert que també en 
les batalles on intervenen mils d'homes es 
pot caure en la desmesura i fer aparèixer 
actuacions que no serien versemblants sota 
cap punt de vista. Tirant no és, certament, 
don Felixmarte de Hircania que eli solet 
s'encarregà d'un exèrcit d'un milió set- 
cents mil combatents.

Fer la guerra és un art que s'obté a 
través de la formado, que és en principi 
física i tècnica, i que comença molt d'ho- 
ra, i que també s'obté viatjant: "tais sabers 
-els bèl-lics- cauen en gents qui van molt 
per lo món", reconeix el rei d'Anglaterra 
al comte de Vàroic. La realitat de fons 
d'aquesta afirmado no es troba tant, em 
sembla, en el viatge amable i turistic de 
Pero Tafur, corn en el contacte més o 
menys directe -formes diverses d'enrola- 
ment- amb els multiples escenaris bèl-lics 
d'Europa i de diverses parts de la mediter- 
rània al llarg del segle XV.

Però aquest general que és Tirant -d'Es- 
tat Major, diriem actualment- no només té 
en compte aspectes propis de la conducció 
en acciò d'un exèrcit, sinó molt especial- 
ment els vessants psicolôgics de la guerra 
i la seva incidència en la poblaciô civil. 
És significatiu que arreu on vagi la seva 
primera mesura sigui la de restaurar la 
tranquil-litat espiritual entre aquells que 
fins a la seva vinguda vivien en tristor i 
captivitat. Que immediatament, en una 
acciò propagandística clara, procuri, amb 
seny i enginy ultrats, atacar la prepoténcia 
de l'enemic, sembrant greus dubtes i te- 
mences entre els seus homes. Que ordeni 
a continuació els ritmes de les ciutats alte- 
rats per la guerra, que s'ocupi deis aliments 
i que abans de cada combat faci unes aren
gues sensacionals, sabedor que l'ánim no 
és un condició pétria de l'esperit, sinó una 
virtut que es troba sotmesa a mutacions 
inconfessables. A diferéncia deis cavaliers 
d'altres temps. Tirant sap que cal comptar 
amb la por, i que pitjor que la batalla és la 
por de la batalla.

Un bon general és aquell que obté la 
més esclatant de les victòries amb el més 
econòmic dels desgastos. Potser és per 
això que per a Martorell el punt àlgid de
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l'art militar es concreta en les estratage- 
mes; accions puntuáis i arriscades, in- 
tel-ligents, fruit d'una experiència molt pre
cisa, que desencadenen les batalles a par
tir del desordre que creen, en dinamitzar 
al màxim una sorpresa de la quai l'enemic 
no se'n pot refer en termes operatius.Com 
és sabut els estratagemes més brillants de 
la novel-la no són obra de l'enginy ni el 
saber militars de Tirant. És el mariner 
Cataquefaràs qui resol la situació a l'estret 
de Gibraltar; l'avisat mariner -sense més 
indicacions- és qui trenca el setge de 
Rodes en un episodi inoblidable; el galiot 
de la galera de Tirant, el genovès Almedi- 
xer, és qui, amb la seva diseredò, fa fugir 
els moros a les portes de Tremicèn; i tam
bé és mariner Galançô, natural de l'Escla- 
vônia, i que proporciona l'estratagema que 
permet de convertir onze naus i dues gale- 
res en setanta-quatre vaixells de guerra.

Tenint en compte dos d'aquests exem
ples, el professor Thomas R. Hart conclou 
que això demostra que Martorell practica 
una narrativa conscient de classe, car tots 
aquests mariners no són altra cosa que 
accessoris, car no es troben implicats en 
l'aventura ni aquest fet els acreix corn a 
personatges, d'on se'n deriva que el realis
me de Martorell té una amplària molt li
mitada.

Deixant de banda els judicis sobre el 
sentit de l'obra de Martorell, i no entrant 
ara a debatre les caractéristiques dels per
sonatges als quais, d'altra banda, i corn ha 
assenyalat Arthur Terry, no els podem 
demanar una entitat més pròpia del segle 
XIX que del XV, cree que es pot enfocar 
l'afer d'una altra manera. He dit fa poc que 
la utilitzaciô del concepte aventura no em 
sembla idoni per al Tirant. Però, a més, 
em fa tot l'efecte que la pregunta més 
adequada no és pas corn és que tan genials 
mariners fan un paper secundan, sinó com 
és que els estratagemes no són invenció 
de Tirant o fruit de la seva experiència 
encara que aquesta bagués de ser forçosa- 
ment llibresca.

M'atreviria a dir que si alguna cosa 
hauria pogut posar en peril! la credibilitat 
de Tirant corn a militar hauria estât justa- 
ment l'excessiva acumulaciô de sabers tan 
especialitzats. Algù podria pensar que 
hauria guanyat en glòria, si la resolució de 
cada acciò bèl-lica, de "comando", l'ha- 
gués determinada ell. Tingui's en compte, 
però, que no és aquesta una fundó que 
s'escaigui a un general, ocupat en la con
ducció global de les batalles; però és que, 
a més a més, hauria créât la perillosa sen- 
sació que al Tirant es narren les accions 
d'un sol home contra exèreits sencers, fet 
absolutament contrapoduent, i contrari a 
la més elemental de les nécessitais d'un

narrador que situa el seu personatge en la 
història.

A més d'aquest motiu, m'aventuraria a 
considerar-ne un altre, tot i que ens duu a 
un terreny tan difícil com el de les rela
cions entre l'escriptor i la seva criatura, 
fins i tot en un cas corn el nostre on tot- 
hom ha afirmat i haurà d'afirmar sempre 
que Tirant recull una forta projecció de la 
personalità! de Martorell.

Marti de Riquer, en el seu estudi sobre 
l'art militar al Tirant lo Blanc, explica 
que els brillants estratagemes de l'avisat 
mariner a Rodes i la de Galançô d'Escla- 
vônia es troben perfectament descrites al 
Dotzé del Chrestià de Francese Eixime- 
nis, el quai atribueix la invenció que fa 
l'avisat mariner a Arxafat "famós corsari 
en Libia". Naturalment és fácil d'imaginar 
i raonable que un home tan orgullôs de 
pertànyer a Testament militar com Marto
rell, havia de conèixer altres tractats de 
cièneia militar, en els quais pot haver après 
altres recursos dispersos en la novel-la. A 
això cal sumar el seu propi coneixement, 
producte directe de la seva particular ex
periència.

Però el fet que es trobin intéressants 
coincidèneies amb el text d'Eiximenis fa 
pensar que Martorell coneixia el que ha
via escrit el franciscà, i per la mateixa raô 
és més que probable que els membres de 
la noblesa valenciana de l'època de Marto
rell també coneguessin aquest text d'Eixi
menis. Que hi bagués, per tant, també en 
aquest punt corn en tants d'altres, igualtat 
de coneixements, corn passa a totes les 
époques, entre lector i autor. I aquí vol- 
dria suggerir que si Martorell atribuía al 
seu personatge massa coses de domini 
cornu entre els seus lectors immédiats, 
llevava originalità! i brillantesa al perso
natge, li proporcionava un saber que els 
seus lectors, també homes d'armes, tenien 
però que no els donava, en tant que lec
tors, cap heroïcitat i creava aixi un impro- 
ductiu antagonisme amb Tirant. Li treia 
també capacita! novel-lesea, car no el se
parava prou d'allò que pot ser massa cone- 
gut i no prévis! per a Tacciò narrativa. Un 
auxiliar, en canvi, pot exhibir el domini 
d'un saber peculiarissim sense que això 
afecti la integrità! del protagonista princi
pal. Un heroi abocat al real, on es troba el 
lector, ha de poder viure, en la ficció, on 
el lector el troba, amb una certa comodi
tà!. Jo diria que Martorell n'és conscient, i 
que opta per solucions corn les que acabo 
d'esmentar, bàsicament per protegir-lo.

Anton M. Espadaler
és professor de Literatura Medieval 
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Del Tirant a l'Indiana
per Ricard Calvo i Duran

"-¡Válame Dios!, dijo el cura dando una gran voz, 
¿qué esté aquí Tirante el Blanco? Dádmele acá, 
compadre, que hago cuenta que he hallado en él 
un tesoro de contento y una mina de pasatiempos". 
Miguel de Cervantes: "El Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de la Mancha"

E,lis guerrers de les Croades que retoma- 
ven a la llar contaven la gesta cavalleresca 
de la mort del drac i el reseat de la prince
sa pel mártir cristiá Sant Jordi, que assen- 
yalaven com ocorreguda a la ciutat de Si- 
lene, a Tactual Libia, i que la tradició cata
lana va situar de seguida a la vila de 
Montblanc. L'eminent Caries Cardó, a 
propósit de la figura del nostre sant cava
lier, ha deixat escrit que li "sabría greu de 
dir que Tepisodi de Sant Jordi amb el drac 
i la princesa alliberada és purament lle- 
gendari, si no sabiem la utilitat de la lle- 
genda, moites vegades superior a la de la 
historia. La llegenda és la historia dels 
illetrats; ells mateixos se Telaboren, se la 
reformen i la van acomodant a la idea 
que tenen entre tots de la persona o la in- 
stituciô que volen simbolitzar-hi. Aixi 
també, la llegenda té una virtut directiva 
en la vida moral del poblé. Al seu costal, 
la historia és una eixarreïda lliçô d'estu- 
di".

De totes maneres, el que si que es té 
per comprovat històricament són una sèrie 
de details i trets personals del sant, com 
ara els anys del seu naixement i de la seva 
mort; els dos llocs probables del seu nai
xement, detall sobre el qual hi han dife- 
rències radicalitzades; el seu origen noble 
i cristià; la seva intel.ligència brillant i la 
seva gran força fisica; els seus sentiments 
morals, demostráis de ben jovenet; Thaver 
abraçat -seguint el seu pare- la carrera 
militar; la seva eficàcia en el combat, que 
arribará a oïdes de Dioclecià, el qual el 
nomenarà tribù de la guàrdia imperiai i, 
indubtablement, Thauria destinât a ocupar 
alts càrrecs de l'imperi si no hagués tingut 
problèmes per causa del seu declarat cris- 
tianisme, confessió que com sabem li 
hauria de costar la vida. Tots aquests trets 
configuren un cavalier avant la lettre, pro- 
totipus a seguir pels medievals i patró de 
la futura orde de la Cavalleria.

A l’època medieval viatjaven de coït 
en cort, incansablement, per camins pol- 
sosos O bé per fanguers, suportan! totes 
les misèries imaginables, fam, ferides, in- 
clemències climàtiques, perills sense fi i 
privacions increíbles, uns personatges 
andarecs d'esperit aventurer, maneres i 
vestit extravagants, que posaven les seves 
armes i la seva vida al serve! dels reis, de 
la mateixa forma que els joglars posaven

les seves habilitais i les seves facècies a la 
disposició dels magnats, o bé que duien a 
terme dificils empreses individuals, arris- 
cades i filan tropiques: els cavaliers errants.

La transmissió oral, de boca de bards i 
trovadors, parlava a balquena dels fets i 
costums d'aquells personatges, de les se
ves virtuts, del seu sentit de la disciplina, 
del seu esperii de sacrifici i del seu caris
ma; Tañar acompanyat, el naixement del 
cavalier, de circumstàncies meravelloses; 
el perfil i les condicions de Taprenent o 
escuder; la necessitai de ser armai per un 
altre cavalier; Tassistència de dames a la 
cerimònia; les fòrmules a emprar en Tacte 
d'armar cavalier; els padrins i padrines; el 
cop d'espasa a Tespatlla; Tacte de cenyir 
Tespasa; la consagrado al serve! de la 
dama; les virtuts que encama la dama; els 
juraments; la manera de proveir-se de 
cabals per a finançar la cavalcada; Talian- 
ça íntima entre Torde de la Cavalleria i el 
Cristianisme; la recerca del Graal; la con-
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venièneia de tenir per aliats, amies i cro- 
nistes a alquimistes, fetillers, frares i ma
gies; Tamès; les justes i els tomeigs; Tacti- 
tud del genet en envestir el contrincant; 
les guaricions prodigioses de les ferides 
del cavalier; els dracs, dromedaris, bèsties 
monstruoses i unicorns, cavalcadures dels 
personatges -enemies o bé favorables- que 
el cavalier trobarà en el seu carni; els viat- 
ges per terra, mar i cel; Tobligaciô de pre- 
sentar-se al rei, a d'altres dignitats o bé a 
la dama, i de retre'ls compte dels fets, de 
les proeses realitzades o dels favors re
buts...

En aqüestes condicions de vida no és 
gens estrany que aquells homes ja fossin 
tinguts al seu temps per allò que Goethe i 
Nietzsche -segles més tard- ens proposa
ran com a ideal ètic, més enllà del bé i del 
mal, al quai hem de tendir "corn a realit- 
zació de la llibertat, de la fidelitat a la 
terra i de la voluntat de poder"; és a dir, 
per superhomes.

Fruit dels relats i can9ons de gesta deis 
bards, es comencen a manuscriure recalls 
anónims dedicáis a paladins reals o, la 
majoria de vegades, llegendaris. La inven
ció de la impremía, com és logic, donará 
major difusió després a aqüestes obres, 
conegudes, com tots sabem, per Llibres de 
Cavalleries.

ARS ARTIUM OMNIUM 
CONSERVATRIX

L'art que conserva totes les arts. Així 
fou denomina! Tinvent de Joan Gutenberg 
(Maguncia, Mainz en alemany, 1441), que 
permet que el "Tirant lo Blanc" vegi per 
primera vegada la llum a Valéncia, el 1490 
-ara fa cinc-cents anys-, i sigui reedita! a 
Barcelona set anys més tard.

Inspirât, amb tota probabilità!, en la 
figura de Roger de Flor que, segons la 
crònica de Ramon Muntaner, portà tropes 
expedicionàries a Grècia des de Sieflia per 
defensar del ture TImperi d'Orient, arribà 
a César de TImperi, emmaridà amb una 
neboda de TEmperador, i mori, de manera 
dramática, a Andrinòpolis, el personatge 
Tirant no és cap remake de TAmadis de 
Gaula, ni dels Galaàs, Galvany, Lancelot,
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Perceval i Tristany artúrics, sino que con
corren en el seu perfil trets de cavaliers 
reals, borgonyons, castellans, gallees i 
hongaresos, de la segona meitat del segle 
XV, que li confereixen un look realista, 
humoristic i xiroi molts cops, la qual cosa 
el fa veure com a possible per la societat 
culta de l'època, que veu en l'aventurer 
més aviat un personatge quotidià que no 
pas un heroi estereotipat, hieràtic i teatral 
a l'ùs dels que protagonitzen els Ilibres de 
cavalleries apareguts fins aleshores.

El Tirant és, dones, ja un personatge 
de noveMa d'aventures no pas massa dife- 
rent de les que Walter Scott escriurà més 
endavant, de noveMa moderna en tant que 
realista, retrat i mirali de la societat de 
l'època, i verista, més que no pas un heroi 
santificai. Les seves aventures tenen per 
escenari l'Anglaterra, Constantinoble, l'Im- 
peri bizanti, Grècia, Rodes, Sieflia i Tu
nis, en Hoc de països imaginais, de reial- 
mes encantáis i d'ambients estrafolaris.

El seu creador, mossèn Joanot Marto- 
rell, hi treballà des del 1460 fins el 1468, 
moment de la seva mort, i el dedica a l'in
fant Ferran de Portugal. Fou continuât per 
Marti Joan de Galba, el quai el revisà, in- 
tervingué en algún dels passatges del Ili
bre i, fins i tot, en va refer algún altre.

Cervantes afirmará del Tirant que "por 
su estilo es éste el mejor libro del mun
do", puix que a les seves págines "comen 
los caballeros, y duermen y mueren en sus 
camas, y hacen testamento antes de su 
muerte, con otras cosas de que todos los 
demás libros carecen" i, en el seu Quixot, 
el posará a la Ilibreria del cavalier boig 
amb el titol de Los cinco libros del esfor
zado caballero Tirante el Blanco, en la 
primera traducció castellana publicada a 
Valladolid el 1511. Sense l'existència d'a- 
questa obra, de ben segur que el Quixot 
no s'hauria escrit de la mateixa manera que 
el coneixem.

Un dibuixant anglés anònim fou el 
primer que va representar la flaca figura 
del Quixot i la del seu escuder Sanxo. A 
The History o f Don Quichote, The first 
parte. Printed for Ed. Bloune, Londres, 
1618, veiem ja el bon cavalier amb el 
famés elm de Mambrino al cap i una ban
derola a la llança. Rera d'ell un mosso 
vestii amb afectació i amb espasa a la cin
tura, d'indubtable filiació saxona, espero- 
na fase. Per si l'elm no acabés d'identifi-
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De les Croades 
a l’ùltim Croat..,

car aqüestes dues figures amb els perso- 
natges cervantins, al fons de l'estampa 
encara apareix, damunt d'un suau turó de 
la verda terra anglesa, un monumental 
moli de vent; però no pas corn els de la 
regió manxega, si no un moli exòtic, arren- 
cat de les fredes planûries d'Holanda o bé 
de la Bretanya.

I ja que estem parlant de l'art que con
serva totes les arts, o sigui de la impremía, 
d'entre les quais excel-leix el dibuix, per- 
meteu-me que faci un gran salt i, des d'a- 
quest dibuix anònim, me'n vagi a la sèrie 
de cómics creada el 13 de febrer del 1937 
per Harold Foster, Prince Valiant, el ca
valier errant viking que durant més de mig 
segle cavalca sense interrupció per les 
planes dominicals de la premsa nordame
ricana.

Només una lectura completa de la pro- 
ducció de Foster permet de copsar els alts 
valors narratius del Princep Valent, de la 
mateixa manera que tan sols la contem- 
plació del paper de premsa original, amb 
el seu gran format, muntatge i color, per
met de valorar tota la seva potència comu
nicativa i artistica.

El concepte clan de la saga és l'itinera- 
ri, repartit en tres étapes ben definides: 
L'itinerari del fill del rei exiliat de Thule, 
sota la sentència de la fetillera Horrit "no 
trobaràs la felicitai en cap Hoc", es des- 
envolupa a través d'una atmosfera llegen- 
dària, del tipus dels relais de sword and

sorcery, i el porta fins a Camelot on co- 
neix Galvany, Lancelot i Tristany i se'l 
nomena cavalier de la Taula Rodona, re
cupera el tron de Thule, inicia la cavalca- 
da pel món conegut carni "comme il faut" 
de la Terra Santa i, deu anys després de la 
seva aparició als Sundays, es casa amb la 
bellissima Aleta de Misty. A la segona 
etapa Valiant i Aleta arriben a Nordaméri- 
ca, imitant la llegenda de les expedicions 
vikingues d'Erik el Roig, on neix el seu 
fill, el princep Am. A partir d'aquest punt 
Valiant es convertirá en un cavalier errant, 
que només sojomarà intermitentment a les 
seves tres liars: Thule, Camelot i les Hies 
Misty. La tercera etapa s'obre amb el re- 
tom d'Am al seu Hoc de naixement, Niá
gara, i amb la presa del relleu de l'aventu- 
ra. El present de Valiant declina en favor 
del seu passât exuberant, que en va inten
tará de reviure. Sense pau ni tan sols a les 
seves tres liars, acomplint-se implacable
ment la profecía de Horrit, veu el seu iti
nerari convertit en un angoixés drama 
sense solució, encara que el seu autor, a 
l'aventura Fluita contra el Temps, H doni 
l'oportunitat de véncer el Temps a cops de 
puny.

Constituida per una fascinant amalga
ma de mites medievals, la saga del Prince 
Valiant pregona la teoria nacionalista del 
Rei Artur, al serve! del qual Valiant des
cuidará fins i tot els sens intéressés com a 
princep de Thule, i converteix Camelot 
amb els sens habitants (Artur, Ginevra, 
Merio en una mena de melic del món des 
d'on s'escampen les propostes nietzschia- 
nes de llibertat,fidelitat a la terra i volun- 
tat de poder, la idea que personifica tot 
això resulta inconfusible si hom té en 
compte per què, quan, qui, i on s'ha créât 
aquesta sèrie: els Estats Units d'América, 
orbis mater.

"Don't let it be forgot
That once there was a spot
For one brief shining moment
That was known as Camelot".

DE CAMELOT A LA CORT DE 
LA 20th CENTURY

Als inicis del procediment Cinemasco
pe, de la Fox, el veterà director Henry 
Hathaway va portar al ceMuloide el Prin
ce Valiant. Això passava el 1954 i, deu 
anys després, l'honrat cineasta hauria de
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reconèixer que: "No m'agrada. Reconec 
que hi ha escenes d’accio que no están 
malament, però Robert Wagner va resul
tar un actor molt dolent. La noia era Janet 
Leigh, una dona molt bonica; era una bona 
actriu, però estava molt preocupada amb 
la seva poca experiència, évitant de caure 
endavant". La frase final, sens dubte, es 
referia als exubérants atributs femenins de 
l'artista.

El 1968 la Warner Bros convertirla en 
film el gran espectacle musical de Broad
way, Camelot, amb Joshua Logan com a 
director i Vanessa Redgrave, Richard 
Harris i Franco Nero de protagonistes; film 
en el qual aquesta visió del gran símbol 
nacionalista ens oferiria un rei Artur de- 
sesperat, que ha vist trencar-se la Taula 
Rodona i se'n dol desesperadament amb 
els versos que recita a l'infant Thomas Ma
lory: "No deixis que s'oblidi que un dia va 
haver-hi un Hoc que, per un breu moment 
de glòria, va dir-se Camelot".

Hollywood s'havia encarregat d'ento- 
nar el Rèquiem per els cavaliers errants. 
Però el show business es veu obligat de 
tant en tant, i fatalment, a revisar-se, reno- 
car-se, àdhuc a contradir-se: Les vendes 
de bitlletatge baixen a tot arreu i cal revis- 
colar el mercat cinematogràfic. El genial 
Steven Spielberg encerta el clau, juntament 
amb Lucas, quan ressucita la figura del 
cavalier errant. En Hoc d'armadura i elm H 
posará caçadora i barret tou; en Hoc d'es- 
pasa, Hança i escut, l'armarà de fuet, re
vòlver i navalla; en Hoc de ser d'origen 
noble serà professor universitari; de jove, 
en Hoc d'escuder, serà boy scout; en Hoc 
de gegants, màgics, monstres i dracs, tin- 
drà per enemies el seu coMega Belloq i 
els nazis; per escuder no tindrà un macip, 
si no el seu pare...

Aranyes esgarrifoses, àspids, màgia, 
escamots nazis, trampes mecàniques, 
serps, agents secrets, vérins i tancs són els 
obstacles que, corn a bon cavalier errant, 
haurà de vèneer a les envistes de la sego- 
na guerra mundial per tal d'aconseguir els 
seus objectius, tendents sempre -com els 
de l'orde de la Cavalleria- cap els objectes 
sagrats del Cristianisme; això és: l'Arca de 
l'Aliança i la copa en la qual Josep d'Ari- 
matea va recollir la sang de Crist, en evi- 
tació que el Tercer Reich en pugni fer ús 
per dominar el món, i amb la sempre sana 
intenció que aquest ús el puguin fer els
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...realització de 
la llibertat, de 
la fidelitat a la terra 
i de la voluntat 
de poder.

Estats Units: amb la voluntat nietzschiana 
de poder.

Aquest personatge, dissenyat de mane
ra tan barroca i rocambolesca, rep el nom 
ài Indiana Jones, Doctor Jones durant les 
hores lectives i Indy per els amies.

La primera part de Titinerari d'indiana 
la recul! la producció Paramount del 1981 
"En busca del arca perdida" interpretada 
per Harrison Ford, Karen Allen i Wolf 
Kahler. L'accio se situa en l'any 1936, 
quan rep l'encàrrec dels servéis secrets de 
recuperar l'arca en la quai, segons la tradi- 
ció, están guardades les Taules de la Liei, 
i té un final de gran guinyol en el quai un 
mosso remolca l'arca a un magatzem dels 
servéis de seguretat americans on hi han 
estibados milers de caixes idèntiques. La 
segona part, de producció posterior, amb 
el titol de "El templo maldito", continua 
passejant-lo pels escenaris ja habituais 
d'Amazònia, Egipte, Tibet, Temple de 
Salomó, etcétera, i a la tercera, on és aju- 
dat pel seu pare (Sean Connery, l'antic 
James Bond), titulada "La última Cruza
da), anirà de Venècia a Petra on, amb 
guerrer medieval-zombie inclós, localitza-

rà ¡i per qué no, home! el Sant Graal de 
rigor.

Els cavaliers; vencedors de gegants i 
de dracs, conqueridors de reialmes i Sal
vadors de donzelles, cantats per trovadors 
i poetes, Hoats per les plomes més ben 
tallados, i picats avui als teclats més ben 
remuneráis de l'univers-món, iconografiats 
pels burins, maces, Hapis, pinzells i aeró- 
grafs més celebráis, a l'hora fantasia, fic- 
ció, folklore, história, literatura, Hegenda, 
mite i tradició a parts iguals, cercadors del 
Graal a perpetuitat, "desfacedores de en
tuertos" o paladins del maccarthysme, i, 
encara avui, líders de vendes en cómic, 
cinema i videotapes. Glòria a vosaltres!

DE LA FUSTA DELS HEROIS
El cavalier es diferencia del soldat de 

fortuna o del mercenari, en el sentit que - 
encara que posi la darga al servei d'un 
déterminât magnat- serveix una idea, en
camada pel seu eventual senyor, mentre el 
mercenari serveix només el senyor -no 
important quina sigui la idea ni els inte- 
ressos d'aquest senyor- que més el pagui: 
es ven al miìlor postor, en una paraula. I 
la idea sempre és completament coinci
dent amb la seva pròpia -ètica, filantròpi
ca o/i religiosa-, de manera que utilitza la 
infraestructura o poder que H brinda el 
magnat per a poder-la realitzar.

També -el cavalier- es desmarca de la 
figura del "condottiero", car, encara que 
ocasionalment n'hagi de fer les funcions 
(v. Roger de Flor portant els comandos 
cap a Grècia), H plan molt més d'encarar 
les empreses de manera individual (v. 
Indiana Jones).

Aquest és, dones, el clarobscur en què 
es mou el cavalier: clarobscur que, si bé 
coneix moments de glòria, té molts episo- 
dis de grisor, soportables només amb el 
seu gran esperit de sacrifici i sentit de la 
disciplina. Els conceptes nietzschians hi 
són, a l'hora, intermitents i altematius: res 
no és prou ciar, però tampoc prou obscur. 
Llibertat per a cavalcar les vastes estepes, 
per a enfrontar-se amb allò desconegut; 
però a la vegada obligatorietat d'acompli- 
ment del mandat, observança de la disci
plina, deure de retre comptes. Fidelitat a

MONISmOL
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Dels cavaliers errants 
a Indiana Jones...

la terra: ¿quina, la propia -si se'n té- o bé 
la del senyor? (v. Prince Valiant descurant 
Thule en favor del nacionalisme artúric), i 
voluntat de poder. En aquest cas, dema- 
nem-li al cavalier: ¿quina de les dues for
mules cerca, el cesarià (Roger de Flor/ 
Tirant lo Blanc), o el mitic del superho- 
me-semidéu?

Potser la resposta ens la doni Santiago 
Ramón y Cajal en la seva Psicología del 
"Quijote" y el quijotismo, quan es demana 
¿per qué Cervantes no va fer assenyat al 
seu heroi? La defensa coratjosa i eloqüent 
del réalisme en l'esfera de l'art, diu, no 
exigia necessáriament la follia del cava
lier de l'ideal. Convinguem, tanmateix, que 
un Quixot merament filántrop, encara que 
apassionat i vehement, no hauria abando- 
nat de bon grat la blandicia i els regáis 
de la vida burgesa per llençar-se a les 
arrise ades i temer dries aventures. /  enca
ra, donat el cas, que la cobdícia de gloria 
i l'ànsia de justicia fossin poder oses per 
treure'l de polleguera, portant-lo a militar 
ardidament contra l'egoisme i la perfidia 
del món, ¿haurien donat peu les seves 
gestes, en tant que matèria de treball ar
tistic, per a forjar els épies, meravellosos 
i sorprenents episodis que tots admirem 
en el Ilibre immortal i que tan alt parlen 
del sobird enginy i vena creadora del prín- 
cep deis prosistes? I, al final del seu dis
eurs, conclou, després d'haver dit que en 
la novel-la se succeeixen -com en el cine- 
matògraf de la consciéncia humana- 
aquestes dues emocions antipodes i alter
nants, el plaer i el dolor, tot apuntant que 
-els quixots- posen la finalitat, no dins de 
si, a les baixes regions de l'ànima concu
piscent, sino en l'esperit de la persona 
col-lectiva, del qual es reconeixen com a 
cèl-lules humils i generöses, tant com per 
sacrificar sense vacil-lar la seva pròpia 
existència per al triomf d'aquesta idea. ^

ARTS GRÀFIQUES 
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virruoíiflím a fenyoríaaccepteuco 
t e  feruitor afectar la prefent obra* 
£ a r  fi tcfalUm enfs afgons b í  fon. 
certament fenyor nes en part cau/ 
fa la tita  lengua a n g le fa . óla qual 
cnalgunes p artitcs fsim poíTíblc 
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fenj^oria. I R o  bauent ígiiart ala ru  
tita t  tela oroinacio: e tiferencia ó 
fentcnciesrafi que per voflra v írru t 
la com umqueu entréis feruttorere 
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perque en la preféc obra altrí no pu 
ya dler increpar rítefallím entalgu 
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En els cinc cents anys de “Tirant lo Blanc”
per Jaume Busqué i Marcel

E m el capítol VI de "Don Quijote de la 
Mancha", Torn I, que tracta del "Donoso y 
grande escrutinio que el cura y el barbero 
hicieron en la librería de nuestro ingenio
so hidalgo", Miguel de Cervantes Saave
dra ens explica que quan Don Quijote 
dormia varen entrar a l'estança on es guar- 
daven els Ilibres que li havien fet tant de 
mal, i diu que n'hi trobaren més de cent, 
de grans i de petits, degudament enqua- 
demats. Primer prengueren un bol amb 
aigua beneita i un hisop, espergiren la 
cambra per si hi havia algún encantador, 
per foragitar-lo del món i després llançar 
tots els Ilibres per la finestra que donava a 
un corral i fer-ne una gran foguera.

Llegir el "Quijote de la Mancha" en la 
seva versió castellana és gratificant, diver
tit i instructiu, però ja en arribar en aquest 
capítol, ben prompte horn s'adona de la 
grandesa de la literatura cervantina, i es 
complau, amb Marti de Riquer, a reconèi- 
xer que "fait mèrit de Cervantes, si bé està 
en algunes de les seves Novel-les Exem
plars, la seva obra màxima és el "Don 
Quixot". I això ho corrobora el fet que en 
la literatura castellana es crea una opinió 
d'estudi critic de la vida i de la obra de 
Cervantes que es denomina "Cervantis- 
me".

L'autor crea en aquest capítol dos per- 
sonatges capdals: "El Cura-Licenciado" i 
el "Barbero", els quais, abans de prendre 
una decisió tan important com irresponsa
ble, fan una tria.

El "Cura-Licenciado" condemna "Las 
sergas de Esplandian", "Amadis de Grè
cia", "Don Olivante de Laura", el "Jardin 
de las Flores", "Florismarte de Hinarvia", 
el "Caballero de la Cruz", "Espejo de 
Caballerías" el "Palmerín de Inglaterra", 
"El Palmerín de Oliva"... i així succesiva- 
ment van caient un a un, i en cada volum 
el "Cura" dicta la seva senténcia, objecti
va i raonada. Amb alguns pocs Ilibres de 
versos, només de cavalleries se salven 
d'aquella foguera inquisitorial dos exem
plars: un, "Amadis de Gaula", perqué di- 
gué el "Licenciado": "según he oido decir 
este libro fué el primero de caballerías que 
se imprimió en España". L'altre, la "Histo
ria del famoso caballero Tirante El Blan
co" perqué el "Cura", després d'exteriorit- 
zar la seva alegria per aquella troballa, 
manifesta: "haber hallado en él un tesoro 
de contento y una mina de pasatiempos". I 
no en tingué prou d'aquest elogi, que hau- 
ria estât suficient, sinó que hi afegí: "Di-

JOANOT MARTORELL 
MARTI' JOAN DE GALBA

TIRANT 
LO BLANC

VOLUM II

BIBIJOIECA BRBi: DE BOLSIUi) ̂ LIBROS DE EMACE

Naveta que el corsari Joan de Torrelles oferi a la Seu de Saragossa, on es conserva. És una 
bella obra d'argent de mitjan segle XV, i té caractéristiques semblants a una de les naus que 
capitanejà Tirant lo Blanc a la novel-la de Joanot Martorell. Portada del segon volum, de 
Tedició 1969, en commemoració del V Centenari de la mort de Joanot Martorell, amb prôleg 
i text de Marti de Riquer.

goos verdad, señor compadre, que por este 
estilo es el mejor libro del mundo".

I aquest Ilibre és "Tirant lo Blanch", la 
primera edició del qual aparegué a Valén- 
cia el 20 de novembre de 1490, escrit en 
prosa valenciana, per Johanot Martorell i 
Martí Joan de Galba. Probablement que si 
Cervantes no n'hagués fet elogi en la seva 
obra capdal, "Don Quijote", el llibre hau- 
ria estât un de tants deis mencionats pels

historiadors de la Literatura. El "millor 
llibre del món" d'históries cavalleresques 
és escrit en llengua deis paísos catalans. 
Es, per tant, un gran encert que es vulgui 
commemorar aquest cinqué centenari com 
una prova fidelíssima del reconeixement 
de la llengua catalana.

Fem história. En el llibre TIRANT LO 
BLANCH, consta: "Dedicatória de Joha
not Martorell al Molt IMustre Príncep
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Ferran de Portugal, començant el llibre el 
2 de gener de 1460". L"'Acabament de 
l'obra (és a dir, la primera edició) "editio 
princeps" a Valéncia, el 20 de novembre 
de 1490".

Entre la documentació hi ha el con
tracte suscrit per l'impressor Nicolás Spin- 
daler i els primers editors, Joan Cervello, 
Lluís Bertrán i Pere Trancher per a impri
mir 400 exemplars, Valéncia 8 d'agost de 
1488, i un nou contracte entre el citât 
impressor i Joan Rioch de Chur, que va 
fer 715 exemplars, Valéncia 28 de setem- 
bre de 1488.

Johanot Martorell va morir el 1468, va 
restar solter tota la vida, foren els sens 
hereus els sens germans Galceran, Aldon- 
ça, vidua de Galceran de Monpalau, i 
Damiata, soltera. Era cunyat de Aussiàs 
March. El va sobreviure Marti-Joan de 
Galba, coautor del Tirant, qui va fer testa
ment el 27 de març de 1490 i va morir el 
27 d'abril.d'aquell mateix any, és a dir, ni 
l'un ni l'altre no van poder veure la prime
ra edició. Gerard de Galba, hereu de Mar- 
ti-Joan, va rebre 10 exemplars del "Tirant 
et originale dicti llibri"; aixô s'esdevenia 
el 30 d'abril de 1497.

Johanot Martorell va estar a Anglater- 
ra (1438-1439) i havent recollit idees i 
material, hom pensava que en llengua 
anglesa havia estât escrita aquesta novel-la 
cavalleresca, per això a través del temps 
s'han produit diverses polémiques sobre la 
llengua en qué "Tirant lo Blanc" fou es- 
crit. Abans però, com he dit, aquesta obra 
fou dedicada al Princep Ferran de Portu
gal, fill del rei Eduard I, de Portugal i a 
Donya Elionor d'Aragó, filia del rei Fer
ran d'Antequera. El jove princep va néixer 
a Almeria el 17 de novembre de 1433; 
més tard fou Duc de Viseo, senyor de 
Beja, Salvaterra, Serpa, Moura i Madera. 
Fou el noble més opulent del seu segle. 
Mestre de les "Ordes de Santiago i de 
Cristo". Va morir quan encara no havia 
complert els 37 anys.

Al final de la primera edició, s'escri- 
gué:

"Aqui feneix lo llibre del valerós e 
estrenu cavalier Tirant lo Blanc, princep e 
César de l'Imperi grec de Constentinoble, 
lo quai fou traduit d'anglés en llengua 
portuguesa, e après en vulgar llengua va
lenciana, per lo magnifie e virtuós cava
lier Mossén Johanot Martorell, lo quai, per 
mort sua, no en pogué acabar de traduir 
sinó les tres parts. La quarta part, que és 
la fi del llibre, és estada traduida, a pregà- 
ries de la noble senyora Dona Isabel de 
Lloris, por lo magnifie cavalier Mossén 
Marti-Joan de Galba; e si défait hi será 
trobat, vol sia atribuït a la sua ignorància; 
al quai Nostre Senyor Jesucrist, per la sua
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inmensa bondat, vulla donar, en premi de 
SOS treballs, la glòria de paradis. E protes
ta que si en lo dit llibre haurà posades 
algunes coses que no sien catòliques, que 
no les vol haver dites, ans lo remet a cor- 
recció de la Santa Católica Església".

Sembla que Martorell, ja en anteriori- 
tat, s'havia dirigit al princep, car aquest li 
havia demanat la traducció quan va co- 
mençar l'obra, i li contesta: "...sinó més 
encara, de la portuguesa, en la vulgar llen
gua valenciana perqué la nació d'on soc 
natural pugui alegrar-se i conéixer los in
signes actes alli descrits". No obstant els 
propis historiadors continúen avui pregun- 
tant-se quina fou la primera llengua en qué 
el Tirant fou escrita. Molts dels estudiosos 
en la matèria coincideixen que ho fou en 
la nostra llengua, car la reina Elionor era 
catalana, el princep Ferran eoneixia també 
la llengua de la seva esposa per alguns 
dels seus servidors precedents de Catalun
ya i Valéncia. Johanot Martorell es diu 
servidor del princep i probablement for
mava part de la comitiva de la jove reina.

Que l'obra va ser escrita en català, ho 
demostren els titulars nobiliaris: "Comte 
de Bell-lloch", "Comte de Sent Angel", 
"Comte de Plegamans", "Senyor d'Agra- 
munt", "Senyor de Malvehi", "Comte de 
Bellpuig", "Comte de Montserrat" i 
"Comte de Mont-Negre". En el Tirant, 
apareixen noms tan catalans corn el de la 
Vidua Reposada, Plaerdemavida, Scala- 
rompuda, duc de Maeedònia, duc de Pera, 
lo Prior de Sant Joan, el marqués de Sant 
Jordi, el comte d'Aigües Vives i d'altres 
que han arribat fins ais nostres dies com 
Rocafort, Galansó i Fontseca.

Totes les batalles descrites en el "Ti
rant lo Blanc", tenen un fons históric: la 
defensa de Tilla de Rodes, Tepopeia deis 
catalans a Orient capitane]ats per Roger 
de Flor, la traició del fill de Temperador 
Andronico. Qui llegeixi la "Crònica" de 
Muntaner i conegui el "Tirant lo Blanc", 
del mestre Johanot Martorell i Marti-Joan 
de Galba, podrá establir alguns 
paral-lelismes.

Tota l'obra gira a Tentom de les aven
tures cavalleresques i militars, i els amors 
de Tirant i Carmesina, filia de Temperador 
grec, són una visió sentimental, psicològi
ca i sensual.

Tirant lo Blanc és una de les grans 
novel-les europees, que es llegeix amb 
fruició i complaença. Per això no és ex- 
trany que Cervantes, en el Quixot, digués; 
"Que por este estilo es el mejor libro del 
mundo".
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La música a l’època de ‘‘Tirant lo Blanc”
per Antoni Sala i Serra

E,ils escenaris de Tacciò de TIRANT LO 
BLANC, Timaginari heroi de la novel-la 
de cavalleria de JOANOT MARTORELL, 
són el món sumptuós de les corts i dels 
palaus, o bé els camps de batalla. Els pro
tagonistes són els cavaliers Iluitadors per 
Thonor en batalles individuals i cortesa- 
nes. una comparseria de vassalls els acom- 
panyen en una societat plena de contrastos 
de riquesa i de misèria. Els països on s'es- 
devé Tacciò són Anglaterra, Itàlia, Bizanci 
i les costes meridionals del Mediterrani. 
L'època, el segle XV, ais finals de la Guer
ra deis Cents Anys i de Tentrada triomfal 
de Caries VII a París.

Els ducs de Borgonya es converteixen 
des de Flandes en la clau política d'Euro- 
pa, amb el futur imperi romano-germànic 
dels Habsburgs, que tindrà com a impor
tants protagonistes ais reis hispànics d'a- 
questa dinastia. El Concili de Basilea pac
ta la fi de la guerra husita de Bohèmia. 
Van Wyck pinta els dos retrats dels Còn- 
juges Arnold. Brunelleschi acaba la volta 
de la catedral de Florència. Fra Angélico 
acaba els freses de Sant Marc de Florèn
cia. Ausiàs March escriu els sis "Cants de 
la mort" i el "Cant Espiritual". Comença 
la segona etapa del Renaixement en una 
Itàlia refinada, aristócrata i comerciant, i 
d'un Bizanci heMènic, incorporador de la 
filosofía grega al cristianisme i la polèmi
ca platònica. El Mediterrani és el mar de 
la civilització i de la conquesta. Per tot el 
continent TARS NOVA és el nou movi- 
ment musical que després d'un segle cul- 
turalment vacil-lant queda consolidât de la 
mà de Guillaume de Machaut i de Fran
cesco Landini. La polifonia religiosa i 
profana substitueix el gregorià d'una Roma 
decadent en una Itàlia que de moment perd 
el protagonisme musical traslladat a Fran
ga. La batalla d'Azincourt (1415) és un fet 
i una data important en la història del se
gle i també per a la música. Amb la seva 
victòria, els anglesos prenen possessió de 
les provincies maritimes de Franga i, amb 
aixô, Tintercanvi cultural entre les Ules 
Britàniques i la resta d'Europa es fa in- 
tens. L'anglès Dunstable, un dels més
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grans musics dels segle XV, conjuntament 
amb altres, viatgen sovint pel continent, 
segons els manuscrits trobats a Bolonya, 
Dijon, etc. que en delaten el pas. Són els 
moments inconcrets culturalment amb 
Franga i Itàlia en transició musical i una 
Anglaterra que ha sabut fer una evolució 
de l'art de la polifonia de la mateixa ma
nera que Tarquitectura gòtica francesa del 
segle XIII retoma perfeccionada d'Angla
terra amb Testil "flamboyant". Els grans 
polifonistes rebran també una ARS NOVA 
transformada de les Ules Britàniques. 
Aqüestes composicions, provinents del 
"trecentto" italiá, són fonamentalment el 
"madrigal", la "balada" i la "caccia". Es 
tracta d'obres polifóniques sobre textos 
poétics a tres o quatre veus.

L'arribada a la cort del jove bretó TI
RANT LO BLANC, tal com explica el 
Ilibre de Joanot Martorell, trobaria en les 
lestes i tomeigs i en els actes d'afirmació 
com a gentilhome de cavalleria la música 
del compositor John DUNSTABLE (1370- 
1453), el més gran músic anglés del seu 
temps. Aquest donará a la música del seu 
país la particular suavitat harmónica i la 
tendra melodia que diferenciará els com
positors anglesos dels del continent. Henry 
PURCELL (QUADERN núm. 66) més en- 
davant en será el més genial représentant. 
A mitjans del segle XV el centre de la 
vida musical es trasllada des d'una Franga 
en decadèneia davant de la presèneia an- 
glesa, a Flandes. La música que hi floreix 
és refinada, gairebé podria dir-se que "ofi
cial" perqué va lligada als gustos d'una 
societat pròspera i poderosa, propensa a 
considerar la vida corn un espectacle poli
cromar i esplenderôs. Durant molt de 
temps Flandes és govemada per Felip el 
Bo i Caries el Temerari, ducs de Borgon
ya, d'una personalità! singular, pròpia d'a- 
questa època elegant i arbitrària, plena de 
protocol i d'etiqueta. Són protectors de les

arts i enamorats de la música. Tot això en 
els intèrvals de les seves campanyes 
bèl-liques. És l'època dels tomeigs cava- 
llerescs, entre belles armadures i sump- 
tuoses vestidures amb els grans cerimo- 
nials de "TOrde cavalleresc del Toisó 
d'Or". Els artistes i artesans flámenes tre- 
ballen en un món sorgit de les ruines de 
l'Europa medieval, dirigida per dues po- 
tències: el Pontificat i TImperi. El primer i 
genial representan! de la mùsica flamenca 
del segle XV és Guillaume DUFAY 
(1400-1474), nascut a Cambray i que va 
viatjar a Itàlia, on va conèixer Therència 
musical del "Quattrocento" de la qual es
tudia i troba la manera de coordinar els 
coneixements nascuts amb Machaut, el 
músic francés, amb Tequilibri i les propor- 
cions de Tescola de Bolònia. Les obres 
mestres de Dufay, com el motet "Vergine 
Bella" sobre un text de Petrarca o la missa 
"Ave Regina Coelorum", són una afirma- 
ció entre els estils anteriors de Tescola 
francesa i els nous conceptos Italians, però 
d'una forma de fer mùsica molt personal. 
La gran figura de Dufay domina d'una 
forma incontrastable el panorama musical 
de la primera meitat del segle XV, tot i 
que no falten músics iMustres com Gilles 
BINCHOIS (1400-1460), nascut a Mons, 
autor de delicioses cangons profanes, per 
bé que tots ells están lligats d'alguna ma
nera amb el geni de Dufay. En genera- 
cions succesives fins a les portes del segle

ARQUITECTURA D'INTERlORS
DISSENYS A MIDA.
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XVI, hi sobresurten tres grans musics 
emparentats per elements comuns, per bé 
que dotats de distintes caractéristiques 
personals. Son Ockeghem, Obrecht i Jos- 
quin Des Prés.

Johannes OCKEGHEM (1425-1495) 
va néixer a Termonde, Flandes oriental i 
és l'únic músic flamenc que no viatja a 
Itàlia. Fou mostre de capella dels reis de 
França, i el seu motet a 36 veus DEO 
GRAFIAS fou el prototip i origen duna 
immensa afloració de composicions con- 
trapuntistes extremadament complexes. Fa 
seva música sacra demostra un esperit sen
sible extremadament agut, llançat cons- 
tantment a través de la música a la recerca 
de les raons de la vida. Un altre aspecto de 
la seva música és la capacitat per l'enca- 
denament i la sobreposició de les veus amb 
una successió harmónica plena de contras
tos.

Una altra figura rellevant és Jacob 
OBRECHT (1450-1505), nascut a Utrech. 
Va treballar a Cambray, Bruges, Anvers i 
viatjà a Ferrara (Itàlia), on va morir de la 
pesta. Fa seva mùsica, una mica inferior a 
la d'Ockehem, és, però, més variada i bri
llant, per bé que superficial. Els artificis 
contrapuntistes son utilitzats per Obrecht, 
sovint, amb gran llibertat i amb un sentit 
més obert, brillant i rie, amb novetats, 
encara que potser més esquemàtic i fred.

Contemporani d'Obrecht és el gran 
Joaquin DES PRES. No es coneixen da
dos precises de la seva vida. Nascut entre 
1400-1450 a Hainaut o Picardía, extrem 
meridional de Flandes, seguí probablement 
els sens estudis a Cambray; viatjà a Itàlia i 
entrà de cantor a la catedral de Milà. Va 
estar al serve! dels Sforza; després, a 
Roma, fou músic de la Capella Papal. 
Retomà a Milà i ensenyà també a Ferrara. 
Deixà Itàlia després d'una residèneia de 
més de trenta anys, per França. Passà els 
sens ùltims anys al serve! de Maximilià I, 
lEmperador, avi de Caries I d'Espanya. 
L'art de Des Prés, per la seva complexitat 
i la seva dimensió humana, és difícil de 
definir. Assimila totes les experièneies 
musicals anteriors i li dona una nova for
ma musical enterament personal, tançant 
aixi, amb la seva obra magistral, tota una 
època de la història de la mùsica. Quel- 
com comparable en certa manera al que 
feren Bach i Mozart, destinats, com el 
mostre flamenc, a concloure tot un vast 
procès històric. Tampoc tingué Des Prés 
successors directes, però el seu ensenya- 
ment perdurà, després de la seva mort, 
perllongant-se en el temps fins a enllaçar 
amb la música "madrigalesca" italiana del 
final de "Cinquecento", i amb la religiosi- 
tat alemanya del segle XVII.

Molts músics flámenes s'instaMaren a 
Itàlia en el temps que Willaert, De Roure, 
els Gabrieli i, després, Monteverdi (QUA- 
DERN nùm. 52) componen madrigals i
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motets a Venècia ja en pie florigeli del 
Renaixement italià. El centre musical de 
Flandes passa a Itàlia, on, després del 
descobriment d'América en 1492, es viu 
un período d'esplendor cultural i econo
mic. Es l'època de Miquel Ángel, de Leo
nardo da Vinci, de Machiavelli, i d'Arios
to. Aquest esplendor arribà a les ciutats de 
la Mediterrània que s'influenciaven mûtua- 
ment gràcies a les expedicions comerciáis 
i guerreres de la gent d'occident.

No seria estrany que les imaginàries 
aventures de TIRANT LO BLANC per 
terres d’Itàlia, Grècia i Bizanci, en el 
moment de les Unites per la caiguda de 
rimperi oriental en mans dels turcs, en cas 
de fer-se realitat, tinguesin la companyia 
de les llegendes d'un mon oriental, a més 
de tôt l'ambient occidental aquí breument 
apuntat.

DISCOGRAFIA
John DUNSTABLE (1380-1453)
Himne a Azincourt PSA 41/080287 
Veni Creator/Veni sánete Spiritus id.

Guillaume DUFAY (1400-1474)
Missa de "L'home armat" EMI EL 270426 
Rondos Adeu els bons vins de Lennoys 
El meu cos es toma böig pensant en tu 
HYPE 466144
Missa sine nomine ERATO 24/325

Guilles BINCHOIS (1400-1460)
Música per a burgesos 
Jo Iloo l'amor 
Trist plaer
Filles per casar SAP 89745

Johannes OCKEGHEM (1425-1495)
Missa per a difunts ARCHIV 2533145 
id. Quartto tonni DGC 108 408 
Alma redenptoris mater VAL MB 909 
Cançons Polifòniques ARCHIV 215874

Jacob OBRECHT (1450-1505)
Fantasies sobre el motet Salve Regina
Forts solament SVT 9332 B
Missa Sub tuum presidium cofugimos DGGA
198406

Josquin DES PRES (1450 7-1521 )
Missa de Beata Virgine TURNABOUT TV 
3447 S
Deploracions sobre la mort d'Ockeghem 
ARCHIV 2333 145
Compendi de Motets (1490-15205 DGGA 
198171

Nota:
Existeix un estoig important titulat THE ART OF 
COURTLY LOVE, de la marca EMI BOX 38301, 
que és un compendi de mùsica sobre Guillaume de 
Machau, la Cort de Borgonya i la mùsica del segle 
XV.
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Cinema
El cine historie espanyol i la manera de tractar l'edat mitjana
per Ana Fernández Cine Club Sabadell

E,d cine historie espanyol, comparât amb 
abres filmografies, presenta un esquema 
bastant simple: la projecció sobre el pas
sai d'uns codis morals, ètics i religiosos 
convertits en una ideologia que, perseguint 
allò transcendental -en el seu sentit mis- 
tic-, trencava el mécanisme de la memòria 
col-lectiva. Em refereixo a un cine espan
yol que transcorre entre les décades dels 
anys quaranta i cinquanta.

Si comparem aquest esquema amb una 
estructura com la que proposa la cinema
tografia americana, el seu simplisme ens 
apareix cristal-li. La producció americana 
del film d'època optà generalment per la 
llegenda: la temàtica cavalleresca o la 
dedicada a Robin Hood - tinguem en 
compte les diferències entre un Thorpe, 
un Curtiz o un Huston, per exemple. Com 
en el cinema espanyol, també el present 
immédiat es projecta sobre el passât -un

passât que' històricament, no els pertany, 
però, diferentment, aquesta projecció es fa 
mitjançant l'estilitzaciô de l'heroi: l'espec- 
tador és conscient que allò que veu és l'a
ventura. Ni quan els ternes precisen de 
figures altament significatives de la seva 
història, el diseurs no és dogmàtic. Un film 
corn FORT APACHE (1948), de John 
Ford, que tracta la figura del general Cus
ter, és, abans que res, un film de Ford, que 
permet a l'espectador llibertat de lectura 
davant els fets que ens mostra. LOCURA 
DE AMOR (1949), de Juan de Orduña, en 
canvi, no és, per sobre de tot, un film 
d'Orduña -no permet una lectura oberta 
dels fets, és unilateral i en planteja una 
sola interpretado.

Quant a la utilització dels actors i el 
cube als personatges històrics (Errol 
Flynn/Robin Hood, per exemple), no és 
una altra cosa que una estilització estètica. 
Aquella nimfa verda en què es converteix 
Robin Hood és un model estètic, no mo
ral. També ho és la humanització del mite 
que Lester fa amb Robin a ROBIN AND 
MARIAN (1976). Des de la tesitura de la 
fàbula, el maniqueisme no existeix, s'ex- 
pliquen llegendes, no s'exemplifica com a 
les històries espanyoles que, des de l'anèc
dota literària, intenten fixar fets històrics: 
AMAYA (1952), de Luis Marquina, INÉS 
DE CASTRO (1944), de M. Garda Viño- 
las.

Un altre dels esquemes a comparar pot 
èsser el tractament que el cinema europea 
ha donat a aquests films. Homes que, des 
d'actituds diferents, miren amb curiositat 
el passai: Dreyer, Bresson, Rossellini, 
Rohmer, etc. Bresson ho fa amb erudició, 
plantejament que, des del sentit lingüistic, 
farà seu Rohmer. Rosellini intentará fer 
possible la mirada al passai mitjançant la 
crònica. Els primers, influïts per l'escola 
de l'estudi de les mentalitats; Rossellini, 
pel substrat italià de l'Humanisme, entés

casa vostra

en la seva forma moderna.
A Espanya, no tan sols li mancava 

imaginació ideològica al cinema històric, 
passava el mateix amb abres temes. Com 
a exponent immediat eslava el cinema re
ligiös: "...Folletón lacrimógeno, labor mi
sionera, aspecto trágico, problemas ínti
mos, misiones urbanas, etc." (1). Així 
defineix aquest cine Angel Talquina a fi
nals dels anys seixanta. Un cine absoluta-

ment lineal i superficial que havia fet afir
mar a García Escudero: "...la realidad his
tórica es la más difícil de recrear... Entre 
nosotros no se pecó tanto, como en otras 
partes, de hacer, en vez de cine, "roman
ce", sino por lo que cinematográficamente 
es más peligroso: por retórica, por patrio
tismo de juegos florales, que, naturalmen
te, no es lo que debemos entender por 
patriotismo, pero que, sobre todo, no de-

TE1XITS SALVADOR
els te ix its  que ten en  estil

Indùstria, 33 tel. 725 65 90 08202 Sabadell
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bemos entender como cine... Porque prefi
rió la Apología a la Historia, nuestro cine 
histórico se quedó en enfático". (2)

Aquest émfasi que ens denuncia Escu
dero el 1962 ja havia estât gestat els anys 
quaranta. Carlos Fernández Cuenca ens 
diu: "...cine de las grandes evocaciones 
históricas..." (3). I, com ens informa Felix 
Fanés (4), entre 1947 i 1951 será CIPES A 
la productora que millor catalitzará aques
ta forma de fer "evocación histórica". L'es- 
quematisme repetitiu del cinema espanyol: 
l'anècdota amorosa insertada en un clari- 
vident transfons polític (5). No resisteix la 
comparació amb altres cinematografíes, ni
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tan sois amb la italiana que, técnicament, 
la supera. Haurem d'esperar a la década 
deis vuitanta per sortir d'aquest esquema 
mediocre; ho farem amb films com LA 
CONQUISTA DE ALBANIA (1983), de 
Alfonso Ungria, o EL DORADO (1989), 
de Carlos Saura.

Pròpiament, l'historicisme cinemato- 
gráfic espanyol es basava en la potencia- 
ció individualista, en la reducció de la

’tot un estil’

MOBLE DISSENT 
I DECC*L\CÏÔ
SantCugat,ll Sabadell

coMectivitat a simple anècdota. Herois, 
sense transcendentalitzar, utilitzats com a 
instruments tranquil-litzadors des de la 
idealització del subjecte. Així, l'especta- 
dor minimitzat en la impoténcia quotidia
na els converteix -ais herois- en una irrea- 
litat conformista. En aquesta línia, podem 
classificar films americans - com és tota 
la récula de Rambos- que pretenen alterar 
en la memòria col-lectiva el sentit real de 
la história.

L'heroi deificat col-loca l'espectador en 
un clarivident estât de conformisme. La 
novel-la cavalleresca, o l'inconformisme de 
l'aventura, es rebutjada per la cinemato
grafia espanyola. I més, el tractament 
transcendental que els anglesos havien 
treballat amb els herois shakesperians, que 
els americans havien estilitzat amb les lie
gendes cèltiques, etc., aquí s'ignoren, s'ig- 
noren les paraules de Paul Valery: "...Allò 
que ells anomenen èsser superior és un 
èsser que s'ha equivocal". El sentit tràgic 
de la Cavalleria, per exemple, és incom
patible amb el sentit triomfal que, des del 
camp hagiogràfic, es perseguía. Per aixô, 
amb poques excepcions (6), la história, per 
al cinema espanyol, començava a l'època 
moderna, quan els fets eren susceptibles 
d'adoptar l'èpica moralitzadora de l'Impe- 
ri. I és aquí on neix la crítica que farà 
d'allò que és ibèric, nacional, un argument 
per a la cinematografia.

Així, films com DON QUIJOTE 
(1948), de Rafael Gil, es convertirán en 
teatrets de Sentimentalität patriótica: un 
Quijote sense ironia, sense lucidesa, sense 
el sentiment càustic que aporta el seu au
tor. I és que qualsevol peça que es prestés 
a la política de "souvenirs" es convertía en 
"Film de Interés Nacional".

El cinema espanyol va fer néixer la 
história amb els Reis Catòlics i, amb un 
bon salt. Tacaba amb Tobsessiu tractament 
de la Guerra Civil. L'època medieval resta 
sumida en un xiu-xiu. Es tracta de quel- 
com llunyá i políticament ambigu. El 
romanticisme intel-lectual deis anys setan- 
ta realitzará alguna frivolitat medievalista, 
però sempre emmirallant-se en models 
foranis. Fins aleshores, la introspecció a la

cam vostra

propia história restará limitada a recrea- 
cions literáries. Com he dit abans, els vui
tanta ens donaran, finalment, títols dignes 
de tenir en compte.

Notes;
(1) Angel Falquina. "¡Cine religioso español!". 
Cine Estudio n- 69-1968.
(2) García Escudero. CINE ESPAÑOL. Libros 
de cine Rialp, 1962.
(3) Carlos Fernández Cuenca. "El sentido na
cional de LA CALLE SIN SOL".
(4) Eelix Eanés. CIEESA LA ANTORCHA DE 
LOS ÉXITOS. Institut "Alfons El Magnánim" 
Dp to. Provin. de Valencia. 1982.
(5) En aquest sentit, Eelix Eanés, a la mateixa 
obra, desenvolupa tôt un complet quadre so
bre la tipología i continguts del cinema histo
rie espanyol. Pga. 178.
(6) Com a excepcions: EL SEÑOR EEUDAL 
(1925), de A.G. Carrasco. AMAYA (1952), de 
Luis Marquina. ROBIN HOOD NUNCA MUE
RE (1974), de F. Belmunt, i DEL AMOR Y DE 
LA MUERTE (1977), de A.G. Rico.
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Sobre l'inceri esdevenidor de la llengua
per Josep Torrella i Pineda

X  er si no n'hi hagués 
hagut prou amb I'alter- 
cat entom a la reivin- 
dicació del dret a I'au- 
todeterminació i amb 
el promogut per la ro
ba bruta del Guerra 
germà, en un àmbit 
més domèstic, el cata- 
là, es produi fa poc un 
petit enrenou gràcies 
als auguris catastrôfics 
d'uns experts en lin
güística, els quais as- 
seguren que, si no s'o
péra un canvi impor
tant en el procès nor- 
malitzador que està se- 
guint la nostra llengua, 
la seva vida no té fu
tur més enllà d'una 
cinquantena d'anys.

Creíble o no, la 
profecía, cal reconèi- 
xer que d'inquiétant ho 
és, el futur del català, 
malgrat els esforços 
que es realitzen per 
conduir-lo a bon port. 
I és que l'obra norma- 
litzadora ha de Iluitar 
contra dos fronts d'u
na fortalesa difícil de 
combatre. Un és el bi
linguisme; imposât, 
més que per textos le
gáis, per una realitat 
social aclaparadora: la 
preséncia d'una massa 
castellanoparlant que

És curios que Om
nium Cultural, un deis 
organismes més efica- 
ÇOS en la tasca de nor- 
malització del català, 
s'hagués qüestionat, a 
l'adveniment de les 
institucions catalanes, 
la seva dissolució.
Omnium va néixer 
l'any 1961 amb finali- 
tats de mecenatge cul
tural que més tard va 
aixamplar a tasques de 
promoció i, sobretot, 
d'ensenyament de la 
llengua i de formació 
d'ensenyants. La seva 
labor podia, dones, 
considerar-se de "re- 
sisténcia" durant la 
dictadura franquista, i fins i tot va ser go- 
vemativament clausurat durant uns anys. 
Però en ser recuperades les institucions 
politiques catalanes, hi va haver un cor- 
rent dintre de l'entitat que considerava su
pèrflua la seva permanència. Per sort va 
dominar el criteri dels que volien veure 
com es desenvoluparia el procès autono
mie.

Aquest fet, que he conegut ara per 
unes manifestacions fetes pel president 
d'Omnium a un mitjà de comunicació, em 
recorda una vivència de la meva primera 
joventut, en relació a l'Associació Protec
tora de l'Ensenyança Catalana. Era una en-

titat de llarg historial, 
que va ser fundada el 
1899 i, en certa 
manera, es pot ben con
siderar com un antece
dent d'Omnium Cultural. 
Quan l'any 1932 Cata
lunya va poder regir-se 
per primera vegada sota 
un régim autonomie, jo 
era secretan de la dele
gado local d'aquella en- 
titat, impartint-hi, a més, 
ensenyament per a 
adults. Algú, encara que 
a títol privai, va opinar 
que la permanència de 
l'Associació ja no tenia 
sentii, i heus ací que en 
ser comentat aquell cri
teri a la tertulia del Cen

tre Català, el senyor Francese Tiana, per
sona de rellevant considerado social a la 
ciutat, va fer una afirmació saga9 i con- 
tundent. "L'Associació Protectora de l'En- 
seyan§a Catalana -va dir- ha de subsistir 
fins i a tant que no es faci necessari de 
crear una associació protectora de l'ensen- 
yan§a castellana". Malauradament l'Asso
ciació va ser clausurada l'any 1939 amb 
la implantació de la nova dictadura. I, a la 
desaparició d'aquell régim, la história es 
va repetir. Però s'ha vist ben dar que, com 
ha dit el president d'Omnium, el proble
ma no era només la prepoténcia del dicta-
dor sinó les incomprensions de sempre.

OM NIUM  CULTURAL
representa una meitat 
de la població i que exigeix una cura ex
tremada si no es volen ferir susceptibili- 
tats que, especulades demagógicament, po- 
drien fer perillar la convivéncia entre els 
dos blocs linguistics que ocupen el sòl 
català. Un altre enemic és l'actitud reti
cent, a voltes involutiva i tot, dels qui te- 
nen a les mans el desenvolupament i les 
interpretacions de la legislado estatal; 
legislado no pas massa generosa pel que 
fa als drets histórics de Catalunya, ja que 
bagué de ser fruit d'una transició consen
suada i tranquil.litzadora.

Hi ha un fet obvi que condueix el cata
là cap a un retrocés preocupant. L'accepta- 
ció del bilingüisme -que, no ho perdem de 
vista, és unidireccional- ha fet que l'ús del

emocionáis entom a fe- 
nomens que esporádi- 
cament incideixen en 
les nostres arrels pa- 
triótiques, però ens mo- 
vem amb atonia en tot 
allò que reclama la 
nostra constància de 
formigueta. ¿En quan- 
tes activitats d'ordre in
dividuai o coMectiu, en 
àmbits professionals, 
mercantils, pedagògics 
i d'altres, deixem d'ac- 
tuar amb la normalitat 
que la llengua ens exi
geix?. ¿Quants catala- 
nistes de tota la vida - 
Espinàs dixit- han dei- 
xat de fer el minim es- 
forç per aprendre a es- 
criure la llengua pròpia 
amb una elemental cor- 
recció?.

M'he referit a la 
insuficiència de l'actua- 
ció politica i de la civi
ca, però encara he de 
lamentar la manca -to
tal aquesta- d'una terce
ra actuado: la d'ordre 
científic. La dicotomia 
entre el català "acadé
mie" i el del carrer s'a- 
greuja dia a dia. A la 
nostra llengua també li 
falta, per a la seva ple
na normalització, la 
voluntat d'encarrilar-ne 
l'evolució biològica; fe-

catalá deixés de ser imprescindible. Ja es 
poden anar posant pegats per afavorir la 
plena normalització de la llengua supedi
tada i es poden aconseguir eleváis percen- 
tatges en la COMPRENSIÓ del català; 
mentre es pugui prescindir del seu US pot 
ser que no esdevinguin més que pegats en 
un banc.

Ara bé; la vitalitat del català no depén 
només de les actuacions politiques, de les 
normatives autonomiques. Hem de reco- 
nèixer que a la societal catalana hi ha una 
manca de voluntat cooperadora. Amb no
tables, i fins i tot nombroses, excepcions, 
la societal catalano-parlant mostra un evi
dent desinterés envers el problema. Som 
capaços d'impressionants commocions

nomen que afecta el ca
talà en la mateixa mesura que afecta totes 
les abres llengües i que en la nostra està 
abandonat de la mà de Déu des de fa mig 
segle. Com a reacció a la paràlisi norma- 
litzadora- insisteixo que estic referint-me, 
ara, a la normalització filològica, no a la 
sociològica-, s'ha produit des de la transi
ció democràtica una reacció aperturista 
que si bé de base és prou justificada, amb 
el seu desgovem pot ser tan nociva per a 
la bona salut de la llengua com l'immobi
lisme que ella voi combatre, majorment 
coincidint com coincideix amb la pressió 
ambientai que hi exerceix el castellà.

Perqué la influéncia del castellà està 
malmetent el català. L'aspecte més greu 
en aquest sentit no és pas el del vocabula-
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ri, tot i que no deixa de ser lamentable. 
Com totes les llengües, la catalana experi
menta la introducció de barbarismes; so- 
bretot, en el cas nostre, precedents del cas- 
tellà, però no oblidem que també de l'an- 
glès. No és tan greu, dones, el problema 
de si es poden acceptar o no veus com el 
passejat "barco", i no val tant la pena de 
polemitzar sobre castellanismes discutibles 
com "cuidar", "entregar", "disfrutar" i al- 
tres que, per a més entrebanc, no troben 
entre nosaltres un substitut pràctic. Men
tre la incidència de la llengua dominadora 
vagi menyscavant la riquesa dels nostres 
partitius i dels nostres pronoms febles, per 
exemple; mentre el sentit genuí d'algunes 
paraules catalanes es canvii pel que tenen 
les seves morfológicament equivalents cas- 
tellanes; i mentre es construeixin frases a 
la manera de la llengua que ens cohabita 
en tants casos en qué aquella manera dife- 
reix de la nostra, el catalá s'anirà inclinant 
cap a una estructura mental castellana. I 
aixó, segons els augurs de la seva extin- 
ció, el condueix irréversiblement a con- 
vertir-se en un patués.

Aquest factor, la degradado, figura, 
dones, entre els esgrimits en la diagnosi 
mortal. I potser justament per aquest carni, 
el de la degradado, és com es pugui pro- 
duir aquella possibilitat, entenent que el 
catalá desaparegués en tant que llengua 
culta, amb personalitat pròpia definida, 
encara que subsistís com a pintoresc dia
lecte del castella. Però totes les répliques 
que s'han expressat -i en quantitat- a la 
nostra premsa, respecte a la gravissima 
senténcia, es mouen dintre la idea duna 
major o menor IMPLANTACIÓ del cata
lá, i silencien el factor DEGRADACIÓ, 
com si aquest no tingués importáncia, com 
si l'únic objectiu hagués de ser la perma- 
néncia de la llengua mal fos en un estât de 
descomposició vergonyant.

La vessant filològica de la llengua 
depén básicament de I'Institut d'Estudis 
Catalans. Per tant, aquest organisme deu 
ser l'indicat per a la salvaguarda de l'idio
ma en el seu aspecte essencial, a banda 
del de quantificació de l'ús. Però és el cas 
que I'Institut, en el recent débat sobre la 
possible extinció de la llengua, s'ha man- 
tingut en el mutisme que el caracteritza 
des de fa anys i panys; un mutisme inex
plicable. És una llástima.

D'altra banda també em semblarla molt 
convenient que l'Administració autònoma 
orientés les seves campantes de normalit- 
zació de cara no sols a l'US sino també al 
BON US, divulgant massivament, per tots 
els mitjans, la correcció dels vicis que 
corrompen la llengua.

Rellotges

E .stimat amie.
Fa unes quantes setmanes vaig llegir 

al diari una noticia que em va surprendre 
molt: A Espanya l'any 1986 es varen im
portar vint-i-cinc milions de rellotges, la 
majoria del Tapó. Això representa aproxi- 
madament dos rellotges per cada tres ha
bitants del país. Em va semblar una xifra 
enorme, sobretot per un país que mai s'ha 
preocupar de l'hora: un país que es lleva 
tard, dina tard, sopa tard, va ais especta- 
cles tard, que arriba sempre amb retard... 
Potser d'ara endavant cambiará de manera 
de fer, de manera de viure. Aquí la gent 
dina a les hores en qué a Anglaterra ja 
preparen el té de la tarda; es berena quan 
els altres sopen i es va al teatre quan els 
altres van a dormir. Jo tenia una cunyada 
de París que quan venia a casa del meu 
pare, deia que sabia que menjava, però no 
sabia quin àpat feia.

Mira els horaris: els Bancs i les com- 
panyies d'assegurances concretament, fan 
horari fins a les tres de la tarda; els seus 
empleats quan arriben a casa seva són dos 
quarts de quatre; amb sort comencen a 
dinar a les quatre i acaben a les cinc.

Però ara les coses se'ns han complicat: 
ara ja hem entrât al Mercat Comú: si un 
industrial o un comerciant de qualsevol 
país del Mercat telefona a un col-lega de

Barcelona, ha de fer-ho a mig matí, car si 
telefona de 2 a 5 de la tarda, no trobará 
ningú al seu lloc de treball. I a Holanda, la 
gent plega generalment a les cinc; per tant, 
que no ens vinguin amb urgéncies: "Vuel
va Vd. mañana". Però mañana tard, car 
abans de les deu, molta gent no acut al 
despatx.

Flavors qué passa? Passa que quan 
hem de discutir un afer ens troben endor- 
miscats i hi sortim perdent; els nostres in
terlocutors van a dormir a les 10 i es lle
ven a les set i han dormit moites més ho
res que nosaltres. Recentment vaig assistir 
al merescut homenatge que es feia a un 
distingit coMega. La festa consistia en un 
concert de mùsica de cambra i un sopar en 
un restaurant a uns vint quilômetres Iluny. 
El concert començava a dos quarts de nou, 
i el sopar va començar a un quart de dot- 
ze; total, ens ficàvem al llit a dos quarts 
de quatre, després del sopar i els discursos 
corresponents. I l'endemà, lleva't. Ara, 
però, siguem optimistes: tot canviarà, te- 
nim 25 milions de rellotges més i per 
quelcom servirán; anirem a l'hora i mai 
més no arribarem amb retard. AMeluia!

Una folta abraçada del teu veli amie.
Huís Casals i Garda
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De Sabadell i el seu rodal v

Les placeles de 1’Angel i de Manresa
per Joan Ahina i Giralt

E, terme de Sabadell, abans del 1852, 
quedava limitât per la seva part de tra- 
muntana i, seguint des de ponent a lle- 
vant, pels actuals carrers dels Vails, Via 
Massagué, Puigjaner i Sant Maties, cami 
que en aquest darrer tram anava al molí 
de'n Samsó o de'n Amat.

Aixi, dones, els actuals carrers dels 
Vails i el començ de la Via Massagué no 
eren més que els darreres de les cases dels 
carrers de Sant Antoni i Raval de Dins. I 
aquests darreres donaven ja al terme de 
Sant Pere de Terrassa.

Tot i que al segle XV ja s'havien cons
truit força cases al Raval de Dins, aquest 
quedava fora de la vila, que era tancada 
pel Portal de Manresa situât a I'espai que 
és avui plaça de l'Angel i començ del pas- 
seig Manresa.

La creixença del Raval de Dins, o 
Raval de Vilanova corn s'anomenà inicial- 
ment, fou considerable durant el segle 
XVI. Tant fou aixi que a inicis del segle 
XVII l'antic Portai de Manresa es traslladà 
més cap a tramuntana i es desdoblà en 
dos: el Portai de Caldes, o de l'Àngel, al 
començ de factual carrer de La Salut, i el 
Portai del Raval, d'en Mates o, més tard, 
de la Mare de Déu d'Europa, a factual 
cantonada Verge de les Neus-Via Massa
gué. Curiosament factual carrer de la

Verge de les Neus, abans Viladot, s'ano- 
menava del Raval de Fora i no pas Raval 
de Dins. Aixi veiem que la "Guia históri
ca, estadística y geográfica de Sabadell" 
de Josep Sardà i Agusti Rius, editada f any 
1867, ens dóna el Raval de Dins amb en
trada a la plaça de l'Angel i sortida al 
Raval de Fora, i el Raval de Fora amb 
entrada al carrer de La Salut i sortida a la 
carretera de Manresa.

Cal recordar que el carni de Manresa 
no passava pels inicis de factual Via Mas
sagué sinó pel Raval de Dins. No fou fins 
a inicis del segle XIX que s'obri un pas de 
la plaça de l'Angel fins al carrer dels Valls.

Aixi ens ho recorda Bosch i Carde- 
llach ("Memories...." Edició 1944, pàg. 
343): "5 abril 1803 - Se tirà a terra la paret 
ahont estava la font dita de'n Cudinas an
tes de fany 1770 en que se passà al capda- 
munt del carrer de Manresa. Aixi quedà 
patent la comunicació entre lo carrer de la 
Plassa dita del Portai de f Angel i lo carni 
que roda la vila cerca los antedits Valls. 
Hi havia alguns que molts anys atrás ho 
desitjaven, però los Ajuntaments resistien 
obrir dit Hoc per impedir la comunicació 
entre la vila i lo terme de Terrassa que 
confina allí, tement que allí amb major 
facilitât se faran cases, contra lo que pre- 
tén dit Ajuntament no obstant que molts

ho desitgen".
Però la comunicació rodada entre el 

final del carrer Manresa i el començ de la 
Via Massagué no s'aconseguí pas encara. 
La configuració, ben complexa, de la pla
ça de l'Angel ho impedia. No es resolgué, 
com anirem veient, fins a darreries del 
segle XIX i inicis del segle XX.

Vegem aquesta complexitat de la pla
ça de l'Angel. Miquel Carreras ("Eléments 
d'història de Sabadell", Edició 1932, pàg. 
213) ens en diu: "Segle XVI - En la que 
és ara Plaça de l'Angel es van formar dues 
placeles desiguals que hi hagueren fins a 
les acaballes del segle XIX, que s'anome- 
naven de Manresa i del Raval per llur 
posició, a feixida del primer d'aquests 
carrers i entrada del segon".

En el plánol que reproduím del Saba
dell en fany 1792, plánol inclòs en el 
"Proyecto de ensanche y reforma de la 
Ciudad de Sabadell", (documentació exis
tent a l'Arxiu Históric de Sabadell) i fet 
per farquitecte Miquel Pascual i Tintorer 
fany 1886, podem veure-hi les placeles, 
tot i que no retolades, de Manresa i de 
l'Angel i podem comprovar-hi a més la 
inexisténcia de pas entre el carrer de 
Manresa i fenforcament deis actuáis Valls 
i Via Massagué.

Aquesta situació d'impossibilitat d'ei-

Sahadell l'any 1792
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xamplament del nucli de Sabadell en 
aquesta part sense envair un terme muni
cipal alié, no es va resoldre fins a comen- 
ÇOS de la segona meitat del segle XIX.

El 10 d'agost de 1851 I'Ajuntament de 
Sabadell envià una sol-licitud a la reina 
Isabel IF demanant l'annexió de part de 
l'antic terme de Sant Pere de Terrassa. Una

77

d'Europa.
Una altra reforma que cada dia es feia 

més necessària era l'eixamplament i unifi- 
cació de les placetes de Manresa i del 
Raval o, com s'anomenava més corrent- 
ment, de l'Ángel.

Ja el 1880 l'arquitecte Pascual i Tinto- 
ré havia fet aquest plánol:

reial ordre del 31 de juliol de 1852 auto- 
ritzava aquesta annexió. El nou limit amb 
Terrassa quedava establert en el Regarot 
d'en Salt, actual Ronda Zamenhof, i la 
Riereta, actual Ronda de Ponent.

Un deis primers efectes d'aquesta 
ampliació del terme sabadellenc fou la 
transformado deis antics vails en carrer, 
amb la construcció de cases a la seva ban
da de tramuntana, i també l'edificació de 
la banda de ponent dels inicis de factual 
Via Massagué. Aquest darrer troç de ca
rrer prengué el nom de carrer Bolsos. En 
la "Guia..." de Sardà i Rius ja esmentada, 
i publicada, com ja havíem dit, l'any 1867, 
hi consta aquest carrer Bolsos i s'hi indica 
que comença al carrer dels Vails i acaba a 
la carretera de Manresa, que s'iniciava amb 
aquest nom al Portal de la Mare de Déu

I més tard, en el "Proyecto de ensan
che..." de 1886, del qual ja havíem parlât, 
continuava insistint en aquesta reforma.

No fou, però, fins al 1877 que la idea 
es començà a fer realitat. En un informe 
de l'Ajuntament del 7 de juny de 1887 s'hi 
diu: "En el piano general de reforma de 
esta Ciudad trazado por el señor arquitec
to Dn. Miguel Pascual Tintorer y pendien
te de aprobación de la Superioridad se 
proyecta entre otras reformas el ensanche 
y regularización de las Plazas de Manresa 
y del Angel por medio del derribo de siete 
casas todas ellas de construcción antigua 
y alguna hasta ruinosa...".

I en l'acta de la reunió de l'Ajuntament 
del 8 de juny, l'endemá mateix de l'infor
me que hem esmentat, s'acorda comprar 
dues cases a Miquel Guardiola per eixam-

plar les places de Manresa i de l'Ángel.
Poc a poc s'anava fent l'eixamplament 

de la plaça. Gairebé dos anys més tard, en 
un document titulat "Proyecto parcial de 
rectificación de la calle Carretera de Man
resa - Memoria explicativa", datat a 6 de 
maig de 1889 (AHS. 13.2-14.15- 
1887.1897), s'hi diu: "No ha dado la pi
queta el último golpe en el derribo de las 
casas que han debido expropiarse para el 
ensanche de las plazuelas de Manresa y 
del Angel que ya el vecindario de esta 
Ciudad se ha dado cuenta de la trascen
dencia de la mejora que se está realizando 
y de la imperiosa necesidad de completar
la haciéndola extensiva a la calle de la 
carretera de Manresa, cuyas casas de los 
números pares (els darreres de les cases 
del Raval de Dins) impiden que la visual 
pueda estenderse desde la calle de Manre
sa y que la circulación pedestre y rodada 
se verifique fácilmente y sin rodeos...".

Aviat s'emprengueren les obres i, prác- 
ticament completades, l'Ajuntament acor
dé, en sessió de l'l 1 d'abril de 1901, donar 
el nom de Via Massagué al nou carrer ei- 
xamplat des de la plaça de l'Ángel fins a 
la cantonada de factual Ronda Zamenhof. 
Per prendre aquest acord fou pregat a fal- 
calde, que era el mateix Massagué, que 
abandonés el saló de sessions. Joan Mas
sagué i Vilarrubies moría pocs dies des
prés.

De les antigües placetes de Manresa i 
de l'Ángel ens en queda un bon record: 
aquests dibuixos de Domènec Soler, guar- 
dats al Museu d'Histôria de Sabadell.
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Notician de la Fundació Amies de les Arts i de les Lletres

B »IBLIOTECA QUADERN
Dos nous llibres vénen a incorporar-se 

a aquesta coMecció, quan encetem una 
nova primavera. Un estalona l'altre. Co- 
mencem pel primer, corn és preceptiu. Es 
titula:
POEMES D'AMOR I DE MORT, i n és
autora Esther Miñana i Eatjó, coneguda 
pintora, que s'ha iMustrat el seu propi Ili
bre.

DAMOR
IDE
MORT

MIÑANA i FATJÓ

És un recull de poemes que s'identifi- 
quen amb el seu títol. Són poemes vius, 
íntims; són, alguns, com clams d'angoixa, 
desesperança, desencís, envolcáis d'om- 
bres. Invoquen la mort com l'alliberació; 
una ruptura de les baumes que encadenen 
la vida... També hi ha espumes d'esperan- 
ça i de llum, però subtils, quasi impercep
tibles...

Poemes que respiren una sensualità! 
anímica i corprenedora.

S'enceta el Ilibre amb una Semblança 
que de l'autora ha escrit Joan Cusco, amb 
fotografíes de Florenci Rial i una caricatu
ra de l'agut artista Emili Hierro.

La Semblança ens presenta l'Esther

LA LLAR DEL LLIBRE
Llibres i Revistes

Pg. Plaça Major, 34-12 - Tel. 725 59 59 
SABADELL 

Marià Fortuny, 11 
Baricentro, Local 135

Miñana en el seu propi escenari que ha 
omplenat d'elements que formen part d’e- 
11a mateixa, com ens diu fautor, el qual ha 
prêtés descobrir-nos-la amb les Hums i les 
ombres que fenvolten i la configuren. 
Finalment ve a perfilar-la com una heroí
na de tragèdia grega...

Les il-lustracions, en blanc i negre - 
llum i ombra, una estreta simbiosis- són 
figures femenines, que mostren la seva 
Intimität, la seva nuesa, cautament.

El Ilibre és presenta el 19 d'aquest mes 
d'abril, al Cava de l'Hotel Urpí, Via Mas- 
saguer, 38.

EL PORTAL D’EUROPA I EL SABA
DELL DEL SEGLE XVI", és el segon 
deis nous llibres de Biblioteca Quadern. 
N'és autor Joan R ío s  Masanell, president 
del Senat Europea de l'Àrea Mediterrània, 
de la Jove Cambra Internacional el qual 
ha volgut aportar un aplec d'escrits histò- 
rics sobre el Portal d'Europa, i anomena- 
da també la Verge de la Mare de Déu de 
les Neus.

Joan Rios i Masanell

EL PORTAL D’EUROPA 
I EL SABADELL 
DEL SEGLE XVI

^ , />/■  ̂̂ / c\-U'

/ / i  c’cu¿.K Je ctcey>e,ât-Ct.A
S'y£’ tw ^ y».

/4P1» e /n v v * e ^ (rtu , y

;í4yÁ'//?»*^Av4pe' yít ^

y e  /a. yYiy’
Y í O Í/Yhx. y y  /ÍY n .

En el Ilibre s'hi reprodueixen, a més a 
més, uns plànols sabadellencs de l'època i 
cites deis historiadors locals, com Bosch i 
Cardellach i Miquel Carreras.

Agustí Masvidal ha realitzat uns dibui- 
xos en els quais presenta aspectes referits 
a l'obra, a fi de donar una idea gràfica del 
Sabadell del segle XVI-XVII.

Josep Torrella n'ha escrit el pórtic.

QUA-COMIC
Aquest suplement de cómic que al llarg 

de cinc anys s'ha encartat en els números

QUADKI^

de Quadern, tanca un cicle. Són 23 núme
ros que ara s'apleguen en un volum en- 
quademat especialment. La portada es deu 
ais dibuixants Calbius i Iron.

Qua-Còmic deixarà d'aparèixer per ara. 
Ja ha compier! la majoria d'edat i estimem 
que s'ha de pretendre que tingui una auto
nomia pròpia. Els seus responsables bus
quen la manera que això sigui possible i 
en una nova singladura es pugui presen
tar, superada i ampliada, la precedent.

Confiem que la cosa s'ho val i que més 
endavant poguem anunciar la segona èpo
ca.

VOLUM SISE DE QUADERN
Amb el número nadalenc, Quadern 

núm. 70, es tanca el 6é volum, que corres- 
pon ais anys 1988-1989. Están en impres- 
sió les tapes, i es treballa en la recopilació 
de l'índex per noms d'autor. Recordern que 
aquest volum el composen els Quadern 
núm. 61 al núm. 70.

EN PREPARACIO
En preparació, certament, hi ha el lli-

LLIBRERIA
DR. PU IG 40. a  726 90 02 •  08202 SABADELL
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bre de Tomás López i Navarro, enginyer 
industrial, ensenyant i publicista, que té 
per títol LES REIXES DE FORJA DE 
SABADELL.

L'autor ha treballat una bona pila 
d'anys recollint gráficament les varietats 
de reixes de forja, moites de les quais ja 
han desaparegut per les noves edificacions 
que modifiquen la nostra ciutat. L'autor ha 
tingut un especial interés a recopilar-les i 
n'ha fet un exhaustiu estudi, que presenté 
en una ponéncia recent a la Fundació 
Bosch i Cardellach.

Ja tindrem ocasió de parlar-ne més en- 
davant.

LA FUNDACIÓ VIATJA
La Secció d'Arts Plástiques d'aquesta 

Fundació está en una activitat ben plausi
ble. Amb motiu de l'Exposició dedicada a 
SOROLLA, a Valéncia, el passât mes de 
febrer, un grup d'amants de l'art, van orga- 
nitzar un viatge a la ciutat del Túria.

Ara, organitzat pel seu cap, Ferran To
rrents, han visitât l'Exposició VELÁZ
QUEZ, a Madrid, els dies 13 i 14 d'aquest 
mes d'abril.

LOCAL DE LA FUNDACIO
El nou local -provisional- de la Funda- 

ció és al carrer Sant Antoni, 5, pis.
Dintre de poc s'obrirà "oficialment" i 

s'anunciaran les hores d'oficina.
En el local són exposades totes les 

obres que composen el EONS D'ART DE 
LA FUNDACIÓ. (Hi ha un fons d'obra 
gráfica que no s'exposa per no estar em- 
marcada encara). Aquest any passât s'han 
incorporât noves obres cedides i ja n'han 
entrât d'altres durant el que portem d'any.

La Fundació bé sommia en posseir un 
local més ampli i idoni per desenvolupar 
activitats dintre de la propia seu. Entretant 
sommiem i esperem de tenir-lo.

FINALMENT, un bon conseil: incor- 
pora't a la Fundació, si encara no ho has 
fet. Tens tres opcions:

Co-Partícip.
Membre-CoMaborador.
Subscriptor de Quadern.

A més de la visita al Museu del Prado, 
amb tota facilitât, van tenir ocasió de visi
tar el Palacio de Congresos, on es couen 
els Parlaments de la nació. El diputat i 
amie nostre Jordi Casas Bedós, va acom- 
panyar-los en la visita, de la qual en ser
ven un gratíssim record.

D'ambdues visites ens plau reproduir- 
ne uns testimonis gráfics.

Hi ha el programa de fer un viatge a 
Amsterdam per visitar l'Exposició Antolò
gica dedicada a VAN GOGH.

Del programa "Viatges Culturáis" de 
la Fundació els membres-coMaboradors, 
co-partícips i subscriptors n'estaran degu- 
dament informats. La proposta s'esten, per 
atenció, ais simpatitzants.

■librería sabadeii
Passeig Manresa, 7  - Tel. 7 2 6 0 5 7 0  
Apartat de Correus 3 5 5 -SABADELL
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Ulis nous

Practicar la Fe
per Calassanç Balagué

D 'iu sant Agustí que Déu "dona a qui el 
troba, més capacitat per seguir buscant- 
lo". Aqüestes paraules podríen ser una 
invitado per a aquelles persones creientes 
que els toca viure o conviure amb altres 
homes i dones que ignoren Déu, el neguen 
o, fins i tot, l'ataquen. Cal, però, que se- 
gueixin purificant la fe, practicar-la i do- 
nar-ne testimoni.

Purificar la fe
La persona increient refusa un Déu 

"enemic de l'home", que no és pas el Déu 
mostrat per Jesucrist. ¿No será que els 
mateixos cristians els hem ofert aquesta 
equivocada concepció de Déu? Les nos- 
tres infidelitats, els recels davant deis co- 
rrents alliberadors en el camp científic, 
davant de la imatge democràtica de la 
convivéncia i de la justicia social, han fet 
que la nostra real idea de Déu no afirmava 
amb força la imatge de Déu de la vida i de 
Déu alliberador. Cal, dones, que intentem 
revisar contínuament els nostres esquemes 
dins deis quais podem engabiar i deformar 
la idea clara del Déu vertader.

Practicar la fe
Diu el Concili Vaticá II: -"En la génesi 

de l'ateisme, els creients hi poden tenir una 
bona participació, en tant que per una 
negligent educació de la fe, o per una 
exposició fal-laç de la doctrina, o fins 
també pels defectes de la seva vida reli
giosa, moral i social, cal dir que més aviat 
velen que no pas revelen, el rostre autèn- 
tic de Déu i de la religió".

Aqüestes paraules ens han de fer en
tendre que la fe en Déu comporta irremis- 
siblement l'exigéncia d'un comportament i 
d'un compromis pràctic per a I'alliberament 
de l'home. Ens demana un culte que Iluiti 
contra tota mena d'injusticia social o con
tra tota mena de complicitat amb ella. La 
fe és una exigèneia de vida justa.

Testimoniar la fe
Davant de l'abandô de la fe del mon 

modem que viu d'esquena a Déu, hem

d'esfor9ar-nos a viure amb tal fidelitat i 
coherència les nostres pròpies conviccions 
cristianes que la nostra vida es converteixi 
en un interrogant i estimul que animi a 
cercar amb sinceritat la veritat ùltima de 
la vida en Déu. La nostra societt està fre- 
turosa de creients que sàpiguen donar raó 
de la seva fe i de la seva esperan9a amb la 
seva paraula i amb la seva cristiana d'una 
pega.¿Som els cristians més caraalegres, 
més lliures, més humans i més humanitza- 
dors des de la fe?
Les petges de Déu

E1 gran signe de la presència de Déu 
és Jesucrist; Eli és la manifestació de la 
bondat de Déu i del seu amor als homes. 
E1 trobarem en el missatge del seu evan
geli, la bona nova a la humanitat.

Malgrat la degradado que l'home en 
fa, la naturalesa és també la imatge on 
l'home modem pot rastrejar el seu Crea
dor.

I ¿no será l'experiència de la bellesa el 
signe joiós que ens invita i ens remet des 
d'ara a l'absoluta formositat i glòria de 
Déu?

El ser humà és insaciable. El qui posa 
l'esperanga en el cosmos, tard o d'hora 
haurà d'enterrar-la. Amb aquesta experièn- 
cia, han dit sant Agustí i tants d'altres: - 
"Ens has fet, Senyor, per a Vós, i el nostre 
cor està inquiet fins que no reposi en Vós". 
I també: "Déu omple els cors, no les but- 
xaques".

Finalment: Hem callat en moments 
dificils? Hem perdonat sense esperar-ne 
res? Hem sabut fer algún sacrifici en fa
vor d'altri? Hem seguit la veu de la cons- 
ciència sense donar-ne cap explicació? 
Hem actuat exclusivament per amor a Déu 
malgrat ser com un salt al buit? Hem fet 
algún gest amable sense cap mena de sa- 
tisfacció? Si hem trobat en la nostra vida 
aqüestes experiències, és que hem trobat 
d'alguna manera el mateix Déu.

Entra dins el teu ser i surt de tu mateix 
per a trobar els altres: el carni, la doble 
actitud per a descobrir les petjades que ens 
parlen de Déu.

ESCOLA D'IDIOMES

LONGUOGE
MDRKET

Passeig Plaça Major, 57, entlo. 
Tel. 726 50 38 
08201 SABADELL

Goigs
Al Sant Crist de l'Agonia, 
de la parròquia de la 
Santissima Trinität 
p er  Jaum e B usqué i M arcel

(////
A

E,d passar dia 1 d'abril, la parròquia de 
la Santissima Trinität, a més de celebrar la 
festivitat litùrgica del dia, volgué comme
morar el centenari del cos de portants de 
la Pia Unió del Sant Crist de l'Agonia 
(1889-1989).

S'estrenaren els "Gois al Sant Crist de 
l'Agonia" que han estât escrits per mossèn 
Miquel Aleu Cotonar, rector de la parrò
quia de la Santissima Trinität; hi ha posât 
mùsica mossèn Albert Taulé i Viñas, rec
tor de Sant Vicenç.

La imatge que hi veiem correspon a la 
del "Sant Crist Petit" de l'Aspirantat, re- 
producció de Josep Llimona i Bruguera 
(Barcelona 1864-1934). El dibuix que els 
ecoma és originai d'Agusti Masvidal i 
Salavert. Com molt bé diu el text: Té la 
particularitat de ser l'ùnica imatge que va 
sobreviure (soterrada en un pou) la perse- 
cució religiosa de 1936-1939. Acabada la 
contesa, va presidir la primera missa i la 
primera processió de Sabadell, el Dijous 
Sant de 1939.

Finalment hi hagué una Exposició- 
Poste de Goigs dedicats al Sant Crist, on 
en preferència hi destacaren els que han 
estât editats per la parròquia de la Santis
sima Trinität, pels de la parròquia de la 
Purissima Concepció (la devoció del Sant 
Crist de la qual el centenari s'acompli el 
1986) i els anomenats històrics, Lepanto, 
Piera i Balagué, aixi com el Sant Crist 
d'Igualada, (que enguany es qelebra el 
quart centenari del miracle de la Sang i la 
Suor); exposició celebrada com homenat- 
ge a la devoció cristològica, existent a 
Catalunya.
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Sant Josep vist per Paul Claudel
per Jesús Farrés

U.s die sincerament que he tingut un 
disgust, quan s'ha précisât oficialment que 
per Sant Josep no sigui festa. I penso que 
aquest sentiment és compartit per molta 
gent a Catalunya. Quin deu èsser el motiu 
que faci palés que la festa de Sant Josep 
sigui una data tan entranyable en la vida 
del nostre país?

Certament que molts catalans, d'origen 
o bé d'adopció per residéncia, porten 
aquest nom (jo mateix el tiñe de segon 
nom de bateig); però això tot sol potser no 
explica aquest interés tan generalitzat a 
Catalunya, perqué la festa sigui conserva
da.

Potser és influéncia de la seva situado 
en el calendari, tocant a l'equinocci de pri
mavera, que s'escau al dia 20 de març. El 
cert és que, sigui per una circumstància o 
altra, el dia de Sant Josep per a nosaltres, 
els catalans, té un encis particular.

Recordo que fa molts anys, quan érem 
un grupet d'adolescents ais quais, els al- 
tres ens motejaven de "lletraferits", anà- 
vem ca-da dijous al vespre a casa de I'en- 
yorat Mn. Geis, a aprendre d'escriure una 
mica menys malament al català; i en una 
ocasió el nostre dilecte mestre i amie ens 
féu a mans un Ilibre d'escrits del literat 
francés Paul Claudel, que tenia per títol 
"Positions et propositions" perqué hi fés- 
sim exercicis de traducció al català; i a mi 
em tocà un escrit titulat "Lletra sobre Sant 
Josep", que després d'haver passât pel 
sedàs de les mi-llores que hi va introduir 
el mestre, meresqué d'ésser publicat al 
setmanari "FLAMA", de la Federado de 
Joves Cristians de Catalunya.

Claudel feia una série de reflexions 
sobre el que els Evangelis ens expliquen 
de Sant Josep, que no és molt. La Sagrada 
Escriptura diu que era un home "Just", 
paraula que allí equival a "Sant"; però ens 
conta ben poques coses personals d'eli. No 
heu remarcat mai que no hi ha als Evan
gelis cap paraula pronunciada per Sant 
Josep? Dones és aixi. Però, certament, no 
devia pas èsser mut.

CONTINUÏTAT I SERVEI

Rambla, 14 - Tel. 725 93 33 
SABADELL

Per lamentar la mala nova d'haver-se 
perdut la festa, crec que avui és oportù de 
fer una memòria d'aquest Sant tan vincu- 
lat al sentir del nostre poblé, transcrivint 
literalment una part d'un text de Paul Clau
del. És com segueix:

"Sant Josep, com devia èsser de pa- 
cient i fort contra l'enuig, com el sol, que 
cada matí recomença, sense enutjar-se, la 
seva ruta! Jo el veig tomant de Caifa, un 
dia de tardor, on s'ha anat a cercar la seva 
fusta amb un carretó atrotinat. Jo el veig 
que passa Sizon, en aquest indret on hom 
albira davant seu tota la plana d'Esdrelon 
fins a les muntanyes de Transjordánia, el 
territori ell sol de sis tribus. El carretó s'en- 
fonsa en el fang fins a la roda. Després el 
veig al seu taller un mati de sol; jo sento 
la serra i el bruit sonor dels trossos de 
fusta, sento un infant que vé a cercar-lo i 
que crida "Josep, Josep!" El seu obrador 
devia èsser estimât pels noiets, com ho 
són sempre tots els dels fusters. Després 
el veig que retoma de Jemsalem, davant 
de l'astorament de tothom, amb la seva 
promesa tan Jove i tan dolça, (no pas gaire 
estimada del mon, ella també). Jo els veig

quan arriben, i la veína complaent que els 
havia préparât la casa... Quins comentaris, 
sobre tot aixo, el vespre, a la font!

Josep és el patró de la vida amagada. 
L'Escriptura no diu d'ell ni un mot. És el 
silenci qui és el pare del Verb. Quins con
trasts, en elüÉs el Patró dels sobers i dels 
pares de familia; el dels laics i el dels 
contemplatius: el deis sacerdots i el deis 
homes de negocis. Perqué Sant Josep era 
fuster. Estava obligat a discutir amb els 
clients i de signar petits contractes, de 
perseguir els deutors recalcitrants, de pie- 
dejar, de comprometre, de comprar les 
seves provisions en la forma més avantat- 
josa, reflexionant sobre les ocasions, etc.

Com els seus darrers dies de feblesa 
degueren ésser entendridors, entre Jesús i 
Maria, quan ja no podia treballar! Jo veig 
el cotxe d'alguna d'aquelles belles dames 
que anaven a les aigiies de Tiberiades atu- 
rant-se davant de la casa del fuster malalt 
per fer reparar el carruatge. És Jesús ma
teix el que se n'encarrega i li pren les ei- 
nes de les mans.

Tot aixô s'esdevé sense remor al més 
profund d'aquest Imperi Romà, pie d'or- 
gull i de crims, corn la nostra civilització 
actual! No és ni César ni Plató. No hi ha 
més que tres pobres persones que s'esti- 
men, i són elles les qui van a canviar la 
faç del món. Tot aixo passava al peu d'una 
muntanya tota rodona que és el Thabor, i 
al lluny s'albira el gran cimal del Carmel. 
Les viles veines s'anomenen Caná, Najum, 
Endor, Mageddo. En tres hores s'arriba a 
aquest brillant país del Ilac de Genesareth, 
que era el que és avui Aix-les-Bains, i que 
ara es troba desert i inhabitat".

(Del Ilibre "Positions et Propositions")

VISITEU ELS SECTORS DE 
GAMMA BLANCA 

INFORMÀTICA 
TV - COLOR - VIDEO - HI-FI 

DISCS - COMPACT DISC
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Estampes Montserratines

El Cavali Bernat
per Manuel Forasté

X ota la muntanya de Montserrat és un 
bosc de turons i de cimals de pedra que, 
formant agulles, sorgeixen deis fons deis 
precipicis i s'enlairen de forma capritxosa 
cap al cel. Aquesta conformació geològica 
ha fet que l'escalada a Montserrat siguí 
una veritable escola de grimpaires i aques
ta muntanya única sigui considerada com 
el paradis dels escaladors.

Cada turó té el seu nom, i cada via per 
a pujar-hi té la seva denominació, però 
n'hi ha un que per la seva grandiositat i 
esveltesa, per la seva altitud i dificultat, 
ha estât sempre considérât com un cim 
especial. Es el Cavali Bernat.

Aquest gegant de pedra té una altura 
sobre el nivell del mar de 1.099 metres, 
però l'enorme tija que s'eleva des de mitja 
muntanya té una alçària, des del peu, de 
150 metres que és el que el fa més respec
table. És tan magnífica la seva situado 
predominant sobre la muntanya que l'ar- 
quitecte Gaudi va tenir la idea de fer un 
mirador al capdamunt del cimai. Hi volia 
fer una escala que s'anés cargolant pel 
cingle fins arribar a dalt de tot, on hi hau- 
ria una gran corona de ferro forjat. Sobre 
la corona, una estrella enllumenada. Ma- 
lauradament aquest projecte no es va dur 
a terme.

Les dificultats naturals de l'emplaça- 
ment feien difícil que a l'escalada mont- 
serratina, on tots els cims eren assolits un 
per un, el Cavali Bemat es resistís a la 
seva ascensió pels grans entrebancs que es 
presentaven. No hi havia manera de po- 
der-lo coronar.

No fou fins a l'any 1935 que un grup 
format per tres escaladors va poder assolir 
la cima per primera vegada. Aquesta noti
cia va remoure tot l'excursionisme català i 
el fet fou considérât corn una gran proesa. 
A partir de llavors han sovintejat les as
censions, i a nosaltres ens cal remarcar 
que la sisena coronació del cim fou fêta 
l'any 1940 pel Centre Excursionista del 
Vallès de la nostra ciutat.

L'any 1946, i degut a la devoció a la 
Patrona dels escaladors, es va entronitzar 
una imatge de la Mare de Déu de Montse-

Tipus I

rrat a dalt de tôt del cim. (Era la primera 
vegada que es feia una entronització d'a- 
questes caractéristiques a tôt Espanya). 
Aquesta imatge era feta de pedra artificial 
i, corn que pesava molt, la van fer a troços 
i la van muntar a dalt del turó. L'escultura 
no va poder resistir les inclemències del 
temps degut a la poca qualitat dels mate
rials i es va anar désintégrant poc a poc.

Vista la mala impressió que donava als 
escaladors una Verge tan desfigurada, i 
aprofitant el 75è aniversari de la corona- 
ció de la Mare de Déu de Montserrat, les 
entitats excursionistes de Catalunya van 
portar a terme una nova entronització. 
Aquesta vegada es tractava d'una imatge 
fêta d'alumini i reproducció de la versió 
idealitzada per l'escultor Camps Amau. A 
la cordada per pujar la nova Mare de Déu 
al cim s'hi aplegaren una quinzena d'esca- 
ladors, entre élis dos monjos del mateix 
monestir, i fou presencial per més d'un 
centenar de persones. En arribar la Verge 
a dalt el public esclatà en un clamoreig 
d'aplaudiments. Amb motiu d'aquesta se- 
gona entronització es va encunyar una

medalla amb l'alumini sobrant després de 
fondre la imatge; medalla que es va rega
lar a tots els excursionistes (tipus I).

Sovint, i per honorar la seva Patrona, 
hi pugen paredes de nuvis escaladors aca- 
bats de casar per tal d'oferir-li a la Mare 
de Déu de les allures el ram de nùvia. 
Moites vegades és un ram de flors bosca- 
nes collii a la mateixa muntanya.

L'any 1952, amb motiu del XXXV 
Congrès Eucaristie Internacional de Bar
celona que es va celebrar sota el patronat- 
ge de la Mare de Déu de Montserrat, es va 
dir una missa al cim del turó per suplicar 
de la Verge el bon résultat del Congrès. 
No cal dir que els preparatius de la ceri
mònia, com són la pujada de l'aitar i de 
tots els ornaments necessaris, fou a càrrec 
dels incansables escaladors que fins i tot 
hagueren de fer vivac a dalt del cim tota 
la vigilia. Era el dia 27 d'abril, festa de la 
Mare de Déu.

Moites són també les escaldes femeni- 
nes que han pujat el Cavali, i també són 
molt notables les escalades efectuades pels 
estrangers, que arribats a dalt es queden 
meravellats de la seva panoràmica.

No fa molt, i segurament portats per 
una mala idea, algú va desclavar la imatge 
d'alumini que ja feia trenta anys que hi era 
i la va robar.

Però l'esperit devot de l'excursionisme 
ha pogut més i altre cop hem assistit a una 
nova entronització. Aquesta vegada la 
Verge és de fundició de ferro, obra de l'es- 
cultor lordi Alvarez, i pesa 200 kg. Va 
èsser dipositada a la cima per un helicòp- 
ter. En commemoració d'aquest fet s'ha 
encunyat una altra medalla (tipus II).

I aixi, des d'ara, quan altre cop els for
çats excursionistes arriben a la cima del 
Cavali Bernat, la Patrona dels escaladors 
els rep amorevsament i els dóna la benvin- 
guda amb la dolcesa del seu somriure.

Tipus n

QUADERN- 72



83

Llibres
LA SARDANA I ELS 
INTELLECTUALS 

(De la Renaixença a la 
República 1833-1933) 

de Lluis Subirana 
Edit. Ausa

Tot i tractar-se d'un estudi 
cronolôgic, aquest llibre del nos- 
tre col-laborador no deixa de ser 
escrit amb esperit reivindicatiu 
enfront a l'olimpic menyspreu de 
la classe intel-lectual d'avui envers 
el fet sardanista, oblidant el paper 
que va jugar en l'impuls cultural 
del país i la dedicació que li van 
prestar els grans noms de la músi
ca, la literatura i les arts plàsti- 
ques fins al trencament histèric de 
la guerra civil. Aixi s'exposa en la 
Introducciô que n'hem pogut co- 
nèixer corn a tast anticipadament 
a l'aparició pública.

Lluis Subirana és coautor del lli
bre "La Sardana i les Cobles Ju
venils" (1986) de la col-lecciô 
Biblioteca Quadern, com també 
del "Compás” (Compendi básic 
de la práctica sardanista), éditât 
per la Caixa de Barcelona.

J.T.

ELS COLORS DE LA NIT 
de Erancesc Garriga

Columna Edicions S.A.
L'anterior llibre de poemes d'a- 

quest autor sabadellenc data del 
1973 ("Paraules cap al tard"). Abans 
havia publicat "Entre el neguit i el 
silenci" (1959), "Foc nostre, som- 
ni..." (1960) i "Paraules" (1962).

Encapçala aquest seu nou llibre 
amb el conegut:

-"...What do you read, my lord?-
-"Words, words, words!"- respon Hamlet. (Acte II escena II).

Paraules i paraules que es lliguen, conviuen, s'enfronten, 
intimen en aquesta gamma dels "colors de la nit".

segueixo mil camins 
que em dicta l'enyorança 
i em perdo cor endins

O bé
els somnis bumerangs. 
la gent que rambla amunt camina 
fretura la paraula que l'uneixi 
a aquells que, rambla avail, 
no escolten.
qui ens fur ta les paraules?

S'evoca
la mare,
retail de blau en la finestra oberta 

Neguits de paraules, somnis, colors, que li fan demanar 
transporta'm vela blanca 
al limit dels ocells.

I, la nit es clou, verament en un 
a dé U.
quan tu tanques la porta 
jo tanco el meu poema, 
i espremo la llimona dels records.

L'autor "ens apropa a un mon tens, contrastât, pletôric de contenció i 
argùcies, en què la presència gairebé obsessiva de l'altre esdevé un 
suggestiu desencadenant de tota mena de reaccions".

La il-lustraciô de la portada del llibre és de Joan Vilacasas.
J.C.

Teatre per J. Torre Ha

REVOLT PERILLOS.
Teatre del Sol

L'equip del Teatre del Sol, 
amb Ramon Ribalta al capdavant 
com a director i com a escenògraf, 
ha tomat a fer a la ciutat i a la 
comarca un regai esplèndid: la 
posada en escena de "Revolt peri
llos" el primer gran éxit teatral de 
l'escriptor anglés J.B. Priestley en 
el ja llunyá 1932.

Es tracta d'una mostra ex- 
ceMent del teatre de smoking com 
a vitrina elegant que oculta els dra
mes personals interns; amb pocs 
personatges, rigurosa unitat d'es- 
pai i de temps, i una acciò ininte- 
rrompuda que és una continua 
capsa de sorpreses. Prestley va 
estrenar en aquesta obra la seva 
original tècnica escénica que des- 
prés desenvoluparia amb més pro- 
funditat conceptual a "Truca un 
inspector" i "El temps i els Con-

vay". Una tècnica basada en el joc 
del que és i del que podia ser, en 
el descobriment de les veritats 
ocultes en cada un deis personat
ges de la ficció, i cocatenades les 
unes amb les altres, de forma que 
el desenvolupament deis diálegs 
desvetlli l'accentuat atractiu del 
suspens. Cenyint-nos a "Revolt 
perillós", l'esclat dramátic sorgeix 
i s'estén en progressió a partir d'un 
fet insignificant i fortuit, un fet al 
qual Fautor ens recondueix al fi
nal, amb l'atrevida innovado de 
repetir la llarga primera escena de 
l'obra, aparentment banal, fins 
arribar a la bifurcado on es posa 
en evidéncia la facilitât amb qué 
el drama podia haver deixat d'a- 
florar i seguís hipòcritament sote- 
rrat a les consciéncies de cadas- 
cun deis protagonistes.

La posada en escena és extra
ordinària. S'hi ha fugit de la fictí-

cia frontalitat enfocada a la platea 
a través de la quarta paret invisi
ble. Les figures es mouen amb la 
lògica d'un espai realment quadrat, 
insolidàries respecte a l'especta- 
dor. Els set personatges, sense cap 
lideratge entre ells, són servits per 
altres tants intérprets que s'emmot- 
llen com un guant al conjunt i que 
quan Faccio ho reclama tenen el 
seu protagonisme i el serveixen en

la mesura precisa per no desento
nar. Diguem-ne els noms, per For- 
dre en qué figuren al programa 
imprés; Josep Pont, Pepita Alguer- 
suari, Montserrat Vidal, Joan Vi
ves, Fanny Bulló, Jaume Bemet i 
Rosa M- Aymamí.

El traductor, Jordi Voltas, va 
encertar el nivell i el to requerits 
pel context.
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Al pas dels dies
per Joan David

JOSEP COMAS 
i BUSQUEIS 

a NEGRE ART
A I'encert de la tècnica em- 

prada i al domini de la mateixa, 
es mostra plena de personalitat. 
La qualitat d'aquest tipus de 
pintura aconsegueix que I'obra 
persisteixi en tot moment amb 
una flonjor i presència sedosa; 
les Hums no fan reflexes i per 
tant ofereixen una unitat tant en 
el dibuix en si com en la totali- 
tat de la composició, sempre 
precisa d'una seguretat en el traç 
no a propòsit per a totes les 
proves a fer.

Josep Comas és un autèntic 
especialista que aconsegueix ré
sultats sorprenents.

JOAN PUJOL 
a NEGRE ART

En contacte per primera ve
gada amb l'obra presentada, que 
ho fou a l'any 1983, ja vàrem 
acusar els résultats com si es 
tractés d'una obra d'artesania 
pulcrissima; artesania estereoti
pada que seduïa a l'ensems per 
la qualitat artística, lògica con- 
seqüència del maridatge entre la 
qualitat artística inherent amb la 
inquietud ideològica formativa 
del dibuixant i del pintor.

Avui novament l'obra no 
aconsegueix altra cosa que pre- 
sentar-se en el seu conjunt com 
a realitat bàsica al servei de la 
representado deis objectes, pro- 
veint-los d'unes qualitats dife
renciáis consequents a virtuts 
exclusivament d'ofici, impregna- 
des d'un ciar lirisme i un afany 
d'aconseguir: mesura, equilibri, 
firmesa i solidesa.

MIQUEL TORRECILLAS 
a NEGRE ART

Pintura totalment floral que 
sorprén venturosament en l'es- 
tudi del món vegetal. Presen-

ciem amb pura emoció la repre
sentado pictórica del conjunt 
orgánic d'uns espais florals en 
els que fácilment podem enten
dre l'intens treball de l'artista, 
resolt amb inteMigent entesa. El 
conjunt de les obres ens desco- 
breix l'afiançament a un tot ele
gant i aristocràtic; les formes 
son interpretades ágilment amb

tant que es proposa la descrip- 
ció deis temes a tractar, i aixo 
fá perqué de fet acredita un ta
lent artistic en plena concentra
do i a un estil personal d'evi- 
dent bon gust, sense que en cap 
moment, tôt i la simplificado 
dels temes, en desaprofiti la 
realitat.

NATIVITAT AYALA 
a INGE MALTUS

Amb una técnica suau i lleu- 
gera, l'artista s'orienta certament 
per tal de produir una obra ple-

coherència i vivacitat. A l'im- 
pacte dels temes l'artista respon 
amb un conjunt de lirisme i va
lors que concedeixen a l'ofici 
qualitats diferenciáis.

VALUS ARENY 
"Olis i Aquarel les" 

a NEGRE ART
Valls Areny, certament, se- 

gueix per un carni que ja fa 
temps ha près amb tot interés, 
carni de simplificació sense, 
però oblidar la temàtica de les 
formes. Tot el conjunt respira 
destresa i refinament intel-lec- 
tual; dibuix ben après i que en 
cap moment desfà la construc- 
ció de l'anècdota que presideix 
en cadascun.

La Sensibilität de l'artista 
respon a un esforç inquiet en

na d'equilibri. La solució, com a 
fenomen essenci aiment decora- 
tiu, ens sorprèn amb uns bode- 
gons que pictòricament són la 
resposta definitiva per tal d'a
conseguir l'equilibri intencionat 
d'estructures seriöses.

Presideix l'obra el sentiment

de l'ordre i el sentit elegant, pu
risme que presideix i serveix de 
tònic a un realisme que voreja 
el somni. En resum,acredita una 
simplicitat dominant i ait tem
perament de recerca.

J. BUSQUEIS GRUART 
a INTEL LECTE

Busquets no podem oblidar 
que rebé el mestratge del mala- 
guanyat Manuel Rallo; això ha 
fet que, no deixés en el carni les 
més bones orientacions rebudes. 
De fa temps que, el deixeble s'ha 
convertit en mestre. La seva per
sonalitat corn a pintor ja fa 
temps que ha près el seu Hoc i 
al meu entendre no admet rega- 
teig. L'obra actual posseeix viri- 
Htat; dibuix i color s'ajuden i, 
francament, són ben compene
tráis.

Treball seriós, contrastai i 
Huminós, totes les obres són 
com una festa de forma i color, 
subjectes a una autonomia plàs
tica sàviament preparada. Bus
quets treballa de fa temps amb 
un treball seriós i responsable, 
en el qual l'alegria del color ha 
près autèntica autonomia.

ALBERT CARNICÉ 
a GALERIES ROVIRA
Aquest artista acompleix la 

seva anual cita amb la seva ciu- 
tat i amb el public. Un any més 
Albert Camicé ha penjat la seva 
recent producció en aqüestes ga
leries i, com a cada ocasió, l'è- 
xit l'ha acompanyat.

WATir-Am'
Sala (TExposicions
Sant Pere d ’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

GI5BBRT Art

Rambla, 30 Tel. 725 43 69 
SABADELL

GALERIA DART

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL
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Ha estât una mostra llumi- 
nosa, presentada amb el rigor i 
l'habitud preceptius en ell. Té 
una óptica plàstica que sap des- 
cobrir els paratges i sap trobar a 
cadascun els temes més sugges- 
tius i atractius.

La seva paleta té una apti
tud màgica; en ella es conjuguen 
i juguen els colors, que confor
men una gamma força plural. 
No és cap sorpresa constatar que 
els quadres d'aquest artista pin
tor són admirats per un public 
tan addicte com nombres.

Camicé continua en la seva 
singladura, però a cada mostra 
es confirma que la seva dicció 
plàstica assoleix més amplitud, 
ádhuc més madura.

BUDESCA 
a INTEL LECTE

Budesca a cada nova apari- 
ció ve a confirmar la seva valo
rado plàstica, cada dia més i 
més reeixida.

Hábil dibuixant, posseeix 
una línia mestrívola que s'ha 
plasmat en Ilibres que ha 
iMustrat. Quant a la seva técni
ca a l'oli i a l'aquareMa, es re
ferma amb una força de color i 
harmonía agermanades amb la 
composició de cada obra, ja si
guí en els temes varis amb els 
quais s'enfronta.

Una concepció dinàmica i

vital predomina en la seva obra, 
que és feta amb un rigor estétic 
ben plausible.

FLORIT
a GISBERT ART

Florit és un valor reconegut, 
i aquest ben guanyat prestigi es 
palesa a cada exposició.

Ha presenta! una varietat 
d'obres i varietat de temes en els 
quais, a més deis paisatges, hi 
ha incorporât figures i curses de 
cavalls.

Florit domina l'ofici i cada 
tela és una ratificado del seu 
bon fer. Obra seriosa i vàlida 
tant com inqüestionable.

JOSEO
a GABARRO ART

Joseo ens presenta una nota
ble coMecció en la qual es pale
sa la seva constant progressió. 
Figures i paisatge harmonitzen 
perfectament. Hi ha un lirisme 
plástic a cadascuna de les seves 
obres.

En les marines de Joseo es 
plasma una serena i poètica 
quietud; i així també en les se
ves figures infantils, majorment.

Els pinzells d'aquest artista 
crean idíMics de forta sugges- 
tió, dintre de la seva acurada 
dicció realista.

In memoriam

Frederic Oller

L'home i l'obra són testimo- 
nis eloqüents d'una tradició que 
en tot moment han fet possible 
l'entrega total vers un misteri 
définit, actualitzant allò que des- 
cobrim com a simple actitud se
rena i docta, unida a una plena 
serietà! i responsabilitat en el 
treball.

Dibuixant ágil i segur, pintor 
i artista de cor, pintor nat, treba- 
llador i Iluitador amb un ritme 
intern que ofegava tot inici de 
malvolences.

La nostra -la meva- amistat 
amb Frederic Oiler va néixer no 
fa pas molts anys; fou el primer 
contacte amb la seva persona i 
amb la seva obra. Aleshores nas- 
qué el pressentiment d'haver vis- 
cut free a free aquell seu amor 
intens per la natura.

Els dies han passât i la cosa 
ha seguii el mateix ritme i la reac- 
ció no ha desfet el concepte pres
sentit de maduresa tècnica i esti
lista.

La reacció sentimental deis 
darrers temps ha palpiatat amb 
veracità! i com a vigéncia espiri
tual en la profunda quietud i mis
teri indefinit del claustre de Sant 
Cugat del Vallès, on enmig de la 
seva llum i obres, n'ha copsat 
amb els pinzells tot el seu encant 
aquests últims anys.

La seva obra, immersa en una 
atmosfera estereotipada pel co
lor, respira una intensità! d'amor 
difícil d'oblidar. En traducció 
directa de l'observació óptica, ens 
recordará sempre la fresca i fran
ca polifonia d'unes transcripeions 
en colors, valors. Hums i formes, 
estímuls i virtuts, que juntament 
a l'aparença i observació són l'a- 
rrel i el suport que ens deixa com 
a Ilegal.

Que Déu aculli amb les mans 
obertes i generöses a l'amic i que 
el nostre record visqui conscient 
de l'home i de la seva obra.

Joan David 
Bellaterra, març-1990

C A U  D ’A R T  
S A B A D E L L

Plaça de les Marquilles, 2 
Tel. 726 07 35 
SABADELL

Rambla de Sabadell, 82 
Tel. 726 57 85 SABADELL

“ GALERIES
ROVIRA“

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL
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Imatge i paraula

El calendari en refranys
Fotos de J  o se P Busoms

MARÇ
Quan el març fa de maig, el mai g fa  de març.

Sol de març, pigues i barbs.

Març ventos i abril plujós,fan èsser el pagès orgullos.

Març marçot, mata rovella i l'ovellot, i a la velia a la 
vara del foc i a la jove si li trob.

Si vols mel,fes-la per Sant Miquel.

Per Sant Josep, verdeja el cep.

Per Sant Benet, cada cu-cut canta al seu indret.

Per Sant Josep, el marduix treu el bec.

Quan al març trôna, Vametlla és bona.

No hi ha març que no marcegi, ni boi g que no bogegi, 
ni fili d'ase que no brami.

ABRIL
Per Sant Jordi, garbes d'ordi.

Per Sant Just i Pastor, tenen les nous ja  sabor.

Pluja d ’abril i sol de tardor, solenfer l'any millor.

L'abril, aigües mil.

Per l'abril, no et treguis unfil.

Prona Vabril, ve bon estiu.

Per Sant Jordi, espiga l'ordi. Per Sant Marc, espiga el 
blat.

Març ventos i abril plujós,fan el maig florit i hermós. 

Abril finat, hivern acabat.

Si no plou per Sant Jordi, tururut ordi.

A l'abril cada gota en val mil.
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DEL LLIBRE

D

DEL 23 D’ABRIL A L’U DE MAIG: EXPOSIC1Ô «DE L’ESCOLA INDUSTRIAL 
A L’OBRA CULTURAL. HISTÔRIA D’UN EDIFICI (1910-1990)«

Sala d’Exposicions de la Caixa de Sabadell 
Carrer d’en Font, 1

illuns, 23 d’abril imecres, 25 d’abril

Jardins de la Caixa de Sabadell
De 10 a 2 del mati / De 5 a 8,30 de la tarda 
FIRA DE LLIBRES I FLORS 
Col-laborado de Llibreries i 
Entitats Culturáis Ciutadanes 
Jardinería: Original Decor

Amfiteatre
De 10 a 11 i d’ll a 12 
ESPECTACLE 
INEANTIL DE 
TITEELES
«UNA HISTORIA DE 
DOS LLEONS»
Peí Crup Els Munchis 
CoMaboració de 
«Rialles» de Sabadell

Jardins
A les 6 de la tarda 
AUDICIÔ DE 
SARDANES PER LA 
COBLA 
«JOVENÎVOLA 
SABADELL 
Col laboracio de 
«Sabadell Sardanista

Auditori de la Caixa de Sabadell
A les 7,30 del vespre 

EVOCACIÖ DE L’ESCOLA 
INDUSTRIAL 

CONFERENCIA 
D’ESTEVE DEU: 

«L’ESCOLA 
INDUSTRIAL I EL 

SABADELL DEL 
PRIMER TERC 

DEL SEGLE XX»

D
ijous,
3 de maig

^2

Auditori de la 
Caixa de Sabadell
A les 7,30 de! vespre 

EVOCACIÖ DE 
L’ESCOLA 

INDUSTRIAL 
CONFERENCIA DE 
JOAN BLANQUER: 
«L’AAEEL ENTITAT 
POC CONEGUDA» 

Col laboracio de la 
Fundacio Bosch i 

Cardellach

OBRA SOCIAL
Caixa de Sabadell
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Semblança de

Miki Moto
per Joan Cusco i Aymamí Fotos: Pere Monistrol

E./m va citar per a la una -les tretze- quan 
acaba el seu programa a Catalunya Ràdio.

A la Diagonal tot respira i transpira 
pressa com per a començar I'estiu.

He arribat més aviat de I'hora convin- 
guda. (Una de les meves manies: la pun
tualità!). He esperat en el vestíbul, mirant 
les entrades i les sortides, controlades, 
d'una gent diversa, observable. A la una 
en punt en el vestíbul apareix gent jove. 
S'ha acabat el programa que Miki Moto té 
en directe. Entre el seu public, jovenívol, 
mig texá, apareix eli, Miki, texá del tot, 
somrient, dinámic, repartint salutacions i 
acomiadaments a esquerra i a dreta... (1 
també al centre, perqué tothom quedi con
tent i ningú no es quedi sense...).

No ens havíem vist mai, que jo recor- 
di. Però em sembla com si el conegui de 
sempre. M'és familiar. Será que l'he vist 
vegades per la TV3. I puc afegir que m'a- 
grada veure'l actuar, per la seva natural 
desimboltura i Originalität.

Asseguts còmodament en un angle del 
mateix vestíbul, on continúen les entrades 
i les sortides de gent, hem encetat conver
sa. Eli ja coneix la nostra revista, perqué a 
casa de favi i dels pares, la tenen "de 
sempre".

-Quan et vaig demanar per fer-te sortir 
al Quadern, qué vas pensar?- és una de 
les primeres preguntes de la tanda.

Aspira profundament; se li dilata més 
encara el tórax; s'ho pensa i diu:

-Em va sorprendre. Vaig pensar: ca- 
ram! si que sóc important! Potser si que 
vine a desmentir allò que ningú és profe
ta a la seva terra... Bé, cree que hi ha 
moites persones que tenen més importàn- 
cia que jo per sortir a Quadern... M'afa- 
laga sortir-hi, si, m'afalaga -repeteix.

Seguim conversant, amb interrupeions. 
És requerit per teléfon. A través d'eli con
certa horaris. "Okey"... "Molt bé"... "Tot 
lligat"... "O.K."... "Conforme... dijous"...

Continuem. Al seu costa! té el paquet 
de tabac, però no té temps de fumar la 
cigarreta... El tomen a demanar: -"És El 
Pais, Mikel", li diu una de les noies que 
atent "Informació".

(Mentre està parlant per teléfon aprofi- 
tem-ho per dir que Miquel Calzada i Oli- 
velia té 24 any s. Va néixer al carrer saba- 
dellenc de Sant Jaume. Eou alumne dels 
Escolapis. Fa la impressió que és un jove 
amb una madura experiéneia... Ingressà a 
la Universität i començà Filosofia i Lle- 
tres, però això l'avorria massa i penjà els 
llibres. Eli és de pàgines obertes, sense 
Horn, desenguamades... Recorda favi Oli- 
vella que el duia a passejar i a veure els

trens entrant i sortint a l'estaciô del Ferro- 
carrils de Catalunya...) Tomem a engegar.

-Corn va néixer el teu pseudònim, 
Miquel?

-Jo tenia, ja de nanu, la faldera de 
tenir una moto, però els pares no me la 
vollen comprar... Quan vaig guanyar els 
primers diners és el primer que vaig fer: 
comprar-me-la!... A la Ràdio, un dels 
Companys, en Mingus B. Formentor, va 
dir: -"Mireu, ja tenim el Miquel de la 
Moto!". En aquells moments va sortir el 
Miki Moto, amh el quai em va conèixer 
tota la casa...

Pensó que cal viure amb 
coherencia amb els teus 
pensaments i ja 
s’aconsegueix amb el 
temps arribar a una fita...

El nom té fonética japonesa i així li 
transcric en el Perfil.

-Es que hi ha realment un Miki Moto 
japonés -confirma.

Resulta que al registrar el nom li van 
observar que ja era registrai. El titular, 
japonés, havia estât el descobridor de com 
cultivar les perles artificials...

-Ostres! -se m'escapa.
Es posa a riure. I diu:
-Eli el té registrat com a marca de joie- 

ria i em va concedir que jo pogués usar-lo 
en el meu exercici professional.

-Ets més identifica! amb el teu pseu
dònim que no pas amb el teu D.N.I.?

-Opino que el nom no fa la cosa, però, 
certament, pel psudònim sóc més identifi
cai... Ara bé, un i Valtre som un...

-Amb Miki Moto has emprés molta 
marxa. Aquesta "Moto" té molt per correr 
o et proposes arribar a una meta i després 
canviar de "moto"?

-Espero arribar a una fita... però hi ha 
encara molt camp per córrer.

-Et mous en el circuit català, però has 
pensât projectar-te més enllà d'aquest cir-
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Admiro a tothom i no cree 
que es pugni rebutjar 
ningú que surti en un 
mass-medi

cuit?
-Dones, sí, ho hem pensât... Certament 

és difícil, però, vaja, estic pensant-ho i, 
fins i tot està previst i confio que arrihi...

-On somies arribar?
-Em seria difícil explicar-ho... Penso 

que cal viure amh coheréncia amh els teus 
pensament i ja s'aconsegueix amh el temps 
arribar a una fita...

Eli ha incorporât una Originalität en el 
seu treball; els seus programes són dife- 
rents ais altres. Ací rau el seu notable éxit, 
un éxit que es dobla a la ràdio i a la tele. 
Horn li reconeix aquesta seva peculiar 
dinàmica davant del micro i de les cáme- 
res. Encara que eli ho salti dient que tot ja 
està inventât...

-Tens algún idol amb qui has volgut 
emmirallar-te?

-El meu avi. En Josep Olivella Astals, 
al cel sigui.

-Deus conéixer un bon repertori de 
noms de showmen televisius i radiofònics. 
A qui admires més, entre tots?

-Plome, em resulta difícil dir algún 
nom; no voldria deixar de banda ningú. 
Admiro a tothom i no crec que es pugui 
rebutjar ningú que surti en un mass-medi.

-Aquesta teva desimboltura davant del 
public, és estudiada -professionalment 
parlant- o és innata en tu?

-La verdat no és que sigui innata. Es 
un model que vas adquirint amh l'expe- 
rièneia... T'has d'emmirallar amh altres i 
és corn passar-ho pel teu propi turmix i 
aixi es forma la teva personalitat.

-La teva dinàmica, ágil, i fins i tot a 
voltes frenètica, et comporta una prepara- 
ció d'hores?

-La verdat: és laboriosa tant la ràdio 
com la tele... En el hen entés que jo sol no 
podría; estic envoltat d'un equip que em 
trehalla, que m'ajuda.

-Hi ha molta improvisado -improvisa- 
ció a propòsit- en les teves actuacions?

-Jo crec, pel que fa a la improvisado, 
en aquella frase que la millor improvisa
do és una cosa hen preparada.

Ara pretenc situar-lo en un altre temps 
i en un altre Hoc.

-Quan de petit et preguntaven què vol- 
dries ser quan fossis gran, quina era la 
teva resposta?

-Volia ser dihuixant de còmics. Als set 
anys vaig guanyar un premi de dibuix 
sobre la "Vuelta” ciclista, en el Favellò 
d'Esports Municipal... Però cap als tretze
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anys va començar a interessar-me la rà
dio, que l'escoltava amh interés. Pensava 
que algún dia jo podría arribar a fer al
gún programa per ràdio.

I des d'aleshores aquell vailet juga en 
el camp de les ones hertzianes...

-T'has plante] at, Mikel, que un dia pots 
canviar i propiciar-te endagar una altra 
cosa diferent de la que fas ara?...

-Sí, és dar... Les coses s'han de fer 
amh ihlusiô i amh ganes i quan has cre- 
mat una etapa has de pensar dedicar-te a 
una altra cosa nova.

-T'agrada fer "castells"?
-Bastant. Acostumo inventar-ne i pen

sar en modes coses. M'imagino modes co
ses...

-En tens alguna al magi? O son top- 
secrets?...

-En tine varis, però són top-secrets...- 
i ho diu cloent els ulls, com per no desco- 
brir-los, i fins i tot somrient; però, ara, 
amb la boca dosa...

-A la vista dels teus èxits, t'han xiulat 
algunes propostes?

- No és que m'hagin xiulat moites pro
postes; és, senzillament, que jo mateix en 
tine per fer i sense que ningú em posi pals 
a les rodes.

-A veure, Mikel: amb la teva agilitat 
mental, no et veus en un pais immens 
gaudint d'una audièneia també immensa?

-Si en comptes d’haver nascut a Cata
lunya hagués nascut als Estats Units, és 
evident que tindria un potencial d'audién- 
cia més gran, però també tindria més 
competéneia. I potser em seria més difícil 
compaginar els meus programes. Amh tot, 
també la competéneia seria més ferotge. 
Tot és molt relatiu...

-Corn elabores els teus programes?
-Som un equip i ens reunim un cop al 

mes o cada quinze dies... Tots els com- 
panys proposem idees, temes, i els estu- 
diem, i els guionistes els confeccionen. Es 
un treball d'equip.

Deixo en blanc un petit, breu, parènte- 
si i li pregunto:

-Ets timid?
-Sí, molt, massa.
-Quins idols tenies a la teva infantesa?
-Elvis Presley. Quan tenia dotze anys 

em van regalar un disc d'ell, quan es va 
morir el 1977, i me'l vaig aprendre del 
tot.

T’has d’emmirallar amb 
altres i és com passar-ho 
pel teu propi turmix 
i així es forma 
la teva personalitat
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Jo cree, peí que fa a la 
improvisado, en aquella 
frase que la millor 
improvisado és una cosa 
ben preparada

-I quins has incorporât a mida que has 
anat sumant anys?

-Amh el temps he anat incorporant 
noms, molta gent, però no podría citar-los 
especialment... No m'he fixât en un model 
concret.

-Quin joc t'agradava més practicar?
-No sé... Divertir-me, en general.
-I ara?...
-També... Divertir-me, passar-m'ho hé.
-Miki Moto, et pregunto: Qué voldries 

ser quan siguis més grani
-Home, una mica més assenyat del que 

SÓC, si és que arribo a èsser gran...
-Miquel Calzada, et repeteixo la ma- 

teixa pregunta: Què voldries ser quan si- 
guis més gran?...

-Es exactament la mateixa resposta.
Com que falten unes setmanes per 

començar les vacances, tinc curiositat - 
corn vostès, potser- per saber on les pensa 
disfrutar aquest incansable treballador. I 
diu:

-No ho sé... A lArgentina, o a Itàlia, o 
a les Seychelles, o a Cuba...

-On fagradaria més passar-les?...
-No tinc cap preferèneia. El que tinc 

ciar és poder desconectar-me... Marxar 
Iluny.

Desconectar-se dels micros, de les 
càmeres i d'aquesta immensa xarxa de 
cables que lliguen i comuniquen aquest 
mon radiofonie i televisiu.

-A propòsit -li die-. Tu actúes en dos 
mitjans, la ràdio i la televisió. No vull 
preguntar-te en quin dels dos mitjans et 
sents "més realitzat"... Però, imaginem-nos 
que algún deis teus oidors o televidents et 
fa aquesta pregunta...

Somriu obertament i respon també 
obertament:

-Pregunta tòpica, però la resposta no 
sé si és tòpica o no. M’agrada més el fet 
radiofònic, per la raó que tens un públic 
que no veus, que et poden imaginar si fas 
aquest moviment o en fas un altre; un 
públic que fa l'esforç d'imaginar-te... Ben 
diferent del que està davant de la tele, que 
tot H posen al davant, tot fet, sense obli- 
gar-lo a fer cap esforç...

-T'han proposât fer cine?... O teatre?...
-Vai g fer teatre amh el grup en el quai 

ballava sardanes... La colla "Verge de la 
Salut"... No, no m'ho han proposât fer cine 
ni teatre.

-El teu public és majoritàriament jove. 
Els teus espais son pensats per als joves. 
T'hi inspires, en élis?...

-Actuó més davant dels joves... Els tinc 
presents, però tinc ciar que Taudièneia no 
tan sols és per al públic jove que em se- 
gueix, sinó també la gent gran... Els temes 
son per a gent jove i Thor ari també és 
més per a ells... Penso que la meva labor 
no és que siguí moralitzant, però sí que és 
una mica pedagògica... En quant això de 
comptar també amb una bona audiència 
de gent gran, això m'afalaga.

Fa estona que tinc una pregunta a la 
punta de la llengua; tan a la punta que suit 
així:

-No et plauria presentar un programa 
especial, extraordinari, en directe, de cara 
al public, a Sabadell, que és a casa teva?...

Es remou. Llisca les mans obertes 
sobre les cuixes, fins als genolls. Amb el 
pensament es deu traslladar a la ciutat que 
té al darrera de la serra de Collserola. Diu:

-Si, m'agradaría, però que pogués te
nir unes vacances abans.

Per descomptat, perqué se les té ben 
guanyades...

AQUESTA entrevista Them realitzada 
en els dos camps professionals on es mou 
el nostre personatge com el peix a I'ai- 
gua... De la seu de Catalunya Ràdio, Dia
gonal 614, ens hem traslladat als Estudis 
de TV3, a Sant Joan Despi. Hem volgut 
veure'l en el seu MIKI MOTO CLUB, 
entre bastidors, càmeres, micros. Hums, 
reflectors i tot plegat mogut per un equip 
de professionals, actiu... Ho hem presen- 
ciat abans de la gravado i mentre es feia. 
Molt interessant.

Les coses s’han de fer amb 
¡Musió i amb ganes i quan 
has cremat una etapa has 
de pensar dedicar-te a una 
altra cosa nova

Abans, a l'espera en una saleta, hem 
eoincidit amb Terenci Moix, amb qui hem 
pogut mantenir una amena i divertidissi- 
ma conversa. Eli era el personatge invitât 
en el programa de Miki Moto. En el plato 
tenien preparados unes bales de palla, per 
allò de presentar fautor del Ilibre "El pre
cio de la paja"...

Hem seguit la realització del programa 
i hem pogut contemplar com Miki Moto, 
davant de les càmeres, mastegant xiclet, 
desitjava a tothom:

-Bona tarda!
Així comença eli. Així acabo jo...

TEIXITS SALVADOR
els teixits que tenen estil

Indùstria, 33 tel. 725 65 90 08202 Sabadell
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Miki Moto va a tota pastilla •  No hi ha stops en la seva carrera- 
(Carrera apresa a la università! del carrer, que és la més gran...) •
En el front té dues entrades, i en el cap, moites, moites "sortides"... També alguns cabells arborats i 
punteguts... •  Té ofici. Domina el joc: sempre juga amb els trumfos a la mà... •
La fonètica del pseudònim és japonesa, però eli és ceballut, del Vallès. (Quasi res!...).

Qüestionari “Proust”.
-El principal tret del men carácter?
-La perseveranga.
-La qualitat que prefereixo en un home?
-La sinceritat.
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-La sinceritat.
-Allò que més estimo en els amics?
-També la sinceritat.
-El meu principal defecte?
-La pressa per veure fets els meus projectes. 
-La meva ocupado preferida?
-Treballar.
-El meu somni de benestar?
-Continuar treballant, però aturant-me quan 
vulgui.
-Quina fora la meva pitjor desgràcia?
-Perdre la confianga en mi mateix.
-Què voldria ser?
-El que sóc.
-On desitjaria viure?
-No tinc cap Hoc especial.
-Quin color prefereixo?
-El negre.

-Quina flor prefereixo?
-El gessami.
-Quin ocell prefereixo?
-Un pardal mateix...
-Els meus autors preferits en prosa?
-Simenon i Pia.
-Els poetes preferits?
-Salvat Papasseit i Josep Viceng Poix.
-Fis hcrois de Acciò favorits?
-Tin Tin.
-Les mcvcs heroines de Acciò favorites?
-No en tinc.
-Els meus compositors favorits?
-Encara que sigui estrany, Listz, Prince...
-Els pintors predilectes?
-Els impressionistes.
-Els meus herois de la vida real?
-En general els que Iluden contra qualsevol 
mena d'injusticies.
-Les meves heroines històriques?
-Cap en especial.
-Els noms que prefereixo?
-Carme, Laura, Meritxell, Teresa...

-Què detesto més que res?
-La infidelitat i la mesquinesa.
-Quins caràcters històrics menyspreo més?
-En general els fanatismes.
-Quin fet militar admiro més?
-No me n'agrada cap, i si de cas, els fets de 
Prats de Molió.
-Quina reforma admiro més?
-Totes les que es fan amb carácter constructiu. 
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Els que tinc.
-Corn m'agradria morir?
-Havent fet tot el que pensava fer.
-Estât present del meu esperii?
-Ansiós.
-Fets que m'inspiren més indulgència?
-Tots els que es fan amb ingenuïtat i amb bona
fe-
-El meu lema?
-Voler és poder.
-Com sòc?
-Timid, però fet de cues de sargantana.
-(Això és acabar amb cua!...)
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De la Fundació Amies de les Arts i de les Lie tre s

Una primera reunió informativa
X er primera vegada la presidència de la 
Fundació "Amies de les Arts i de les Lie- 
tres", va convocar els seus membres i fins 
i tot els suscriptors directes de QUA- 
DERN, a una reunió de carácter informa- 
tiu. L'objecte era, en primer lloc, d'establir 
coneixença mùtua i, en definitiva, de can- 
viar impressions i escoltar suggeriments i 
-per qué no?- opinions critiques.

El president del Patronat, Joan Cuscó, 
obrí l'acte amb una bren exposició deis 
antecedents i deis objectius de la Funda- 
ció. Seguidament l'administrador i mem
bre del Patronat, Jaume Busqué, també de 
forma resumida però ben entenedora, en 
va explicar els aspectes jurídics i econó- 
mics, així com les diferents naturaleses 
deis membres: els que integren el Patro
nat, els membres co-partíceps i els mem
bres coMaboradors. Altra vegada intervin- 
gué Joan Cuscó, ara a títol de director 
accidental, per tal de donar a conéixer la 
composició deis órgans que mouen la 
Fundació, és a dir, Comissió Executiva i 
Seccions, i de les activitats que es duen a 
terme i que es tenen en projecte.

Un apartat final, però extens, de precs, 
preguntes i suggeriments, va permetre que 
els assistents a la reunió poguessin mani- 
festar-se. I ho van fer, especialment en- 
torn a la revista QUADERN, que tant pel 
seu historial d'anys com per la seva esta-

Folo de Joan Escupa.

bilitat no deixa de constituir l'activitat 
bàsica i permanent de l'ens. En aquest 
sentit, i reconeixent d'entrada el bon ni- 
vell, tant el literrai com el gráfic, que s'ha 
assolit, van ser plantejats i comentats els 
següents punts: nécessitât i possibilitats 
d'incrementar la seva difusió; convenién- 
cia o no d'una expansió extra-local sense, 
però, perdre el seu segell localista; i ani- 
mació del seu contingut amb temes vius 
entom a questions d'actualitat, especial-

ment relatius, d'una manera genérica, al 
món de la cultural sabadellenca.

La reunió, que va celebrar-se a l'audi- 
tori de la Cambra de Comerç, gentilment 
cedit, el dijous 24 de maig, es tancá amb 
el compromis de ser convocada per a ben 
aviat una taula rodona en la qual s'estiin 
d'una manera exclusiva i exhaustiva -o tan 
exhaustiva com sigui possible- tots aquests 
aspectes de la revista.

Les cartes sobre la taula
D ,esprés de dotze anys de vida QUA
DERN ha rehuí la primera carta d'un lec
tor -que és lectora-. De parers, suggeri
ments, i alguna que altra lleugera queixa, 
no ens n'han faltat mai. Però majorment 
se'ns han manifestai verhalment, per allò 
que tots ens coneixem, que tot queda a 
casa.

Ens plauria molt que aquesta carta no 
fos única; que hi hagués continuítat co
municativa. Per la nostra parí, obrim amb 
ella la secció que titulem "Les caries so
bre la taula", en la qual publicarem els 
textos que ens arrihin, sempre que el seu 
contingut en sigui mereixedor tant per l'in- 
terés del tema com per un mínim nivell 
epistolar. Recomanem que l'extensió del 
text no sigui excessiva, que el contingut 
no sigui ofensiu, i que es refereixi primor- 
dialment ais ámhits culturáis en qué es 
mou Quadern.

Si l'autor de la carta la firma amb ini
ciáis o pseudònim li respectarem la seva 
reserva, però cal que faci constar al peu 
el seu nom complet, l'adreça i el número 
del seu DNI. Endavant.

HI FALTA UNA MICA DE NERVI
Sóc antiga lectora de QUADERN, se- 

gurament entre els primers lectors, i com 
a tal va interessar-me de participar a la 
Fundació de les Arts i de les Lletres. Na- 
turalment vaig assistir a la reunió amb qué 
la Fundació va invitar els seus membres i 
coMaboradors i haig de confessar que em 
va sorprendre l'observació que s'hi va fer, 
en el sentit que a la revista potser li falti 
una mica de nervi. Jo l'he trobada sempre 
molt ben feta, en tots els aspectes, i els 
seus articles m'han semblât sempre molt 
intéressants, però ara m'adono que potser 
si que s'hi troben a faltar informacions i

articles sobre questions vives, i a vegades 
polémiques, de la vida sabadellenca, so- 
bretot en allò que afecta al terreny de les 
arts i de les lletres, a la cultura en general. 
Ara mateix tenim damunt la taula aquest 
tema concret de la cultura, de la manera 
com hagi de ser enfocada, orientada i aju- 
dada per part del municipi. Ja fa mesos 
que una colla de ciutadans van redactar 
una espécie de manifest en aquest sentit, i 
darrerament sembla que l'AJuntament es 
disposa a ocupar-se del tema i parla de 
crear un Conseil Municipal de Cultura. De 
tot això no recordo que la revista se n'hagi 
fet ressò, i em sembla que seria interes
sant que ho fes.

Discolpi la meva intromissió, que no 
vaig fer a la reunió degut a la meva timi- 
desa i perqué em va ser necessari de pen- 
sar-hi amb deteniment. Gràcies.

Lluisa
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In memorìam

Ramon Vidal i Caúsente (Sabadeii 1931-1990)

d 3 d'aquest mes de juny 
va morir ais cinquanta-nou 
anys, víctima de malaltia 
implacable, Ramon Vidal 
Caúsente, procurador dels 
Tribunals. En Vidal era molt 
conegut per les seves activi- 
tats teatrals en el si de Jo- 
ventut de La Farándula, on 
des de molt jove, com a mi
litant de la Congregado Ma
riana, havia tingut una par- 
ticipació constant i fins i tot 
en va ser president. Com 
actor en Ramon Vidal va 
destacar força i durant molts 
anys entre el nombres i 
constantment renovellat 
elenc de la casa. Però a part 
de la seva sovintejada pre- 
sèneia a l'escenari, la seva 
dedicado a l'entitat va ser 
constant i en multiples as- 
pectes. A més, contragué 
matrimoni amb una "faran
dulera", Anna M. Gumí, i 
entre els dos van saber im
pregnar en la filiada l'espe- 
rit juvenil i ánimos de l'enti- 
tat dedicada al teatre per a 
infants i adolescents, en la 
qual es pot dir que la fami
lia Vidal-Gumí ha viscut 
immersa. I encara en Ramon 
conreava una altra dèria: la 
pintura, bé que en aquest 
camp artistic s'hi mantenia 
més tancat. Humanament en 
Ramon Vidal ha estât una 
figura entranyable i modéli
ca, d'aquelles que els qui 
s'han mogut al seu entom 
troben molt a faltar. Reposi 
en pau. ESTUÜl DE CAE. üihui.x ul carhó (45 x 32 ans.)-
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Reflexions sobre la creativitat
per Josep Maria Subirachs

X  lato ens explica en "El banquet" a tra
vés d'Aristófanes, un mite citât després per 
molts autors, des de Sigmund Freud en "A 
més enllà del principi del plaer" fins a Joan 
Margarit en el seu darrer llibre "Edat roja". 
Aquesta cèlebre faula ens conta que: " Al 
principi el nostre cos no estava format com 
ara, ja que hi havia uns éssers que tenien 
quatre mans, quatre peus, dos rostres... 
Aixô va moure Zeus a dividir-los en dues 
parts... Corn que tots van ser seccionats en 
dos, l'enyorança els impulsava a ajuntar 
les dues meitats, s'enllaçaven les mans, 
s'entortolligaven fosos pel desig de viure 
units".

Jo he pensât un mite paraMel: "Al prin
cipi el cos dels humans no era mortal com 
ara, sino immortal. Això va moure Zeus a 
prendre a totes les criatures aquesta quali-

tat que els feia iguals als déus. Com que 
llavors tots els éssers van ésser mortals, 
l’enyorança de l'estât anterior feia que 
aspiressin a deixar una empremta que en 
certa manera els fes immortals".

Aquests son els dos grans problèmes 
de l'home: la solitud i la mort. O, més ben 
dit, el coneixement de la mort. Crée que la 
raô profunda de l'existència de l'art és el 
fet del coneixement que l'home té d'aques- 
ta realitat. Per aixô ni les granotes, ni els 
mosquits, ni els gossos, que no en son 
conscients, no fan obres d'art ni en tenen 
cap nécessitât. Que no ens enganyin el niu, 
la teranyina, el ruse o el termiter fent-nos 
pensar que tenen alguna cosa a veure amb 
l'art; a tots els falta una condició fona- 
mental: l'estil, que és condició imprescin
dible de l'obra humana. Totes aqüestes

construccions, que sense cap dubte són 
d'una gran bellesa i, sobretot, d'una gran 
funcionalitat, no tenen el més petit indici 
d'estil i són, només, realitzacions instinti- 
ves, prótesis que perfeccionen la vida fi
siológica de Tèsser.

La mort és, evidentment, un fet nega- 
tiu, però l'home el transforma en el motor 
que Timpulsa a la creació. Així, dones. 
Tèsser humà, davant la tràgica informació 
es revolta i en un suprem esforç Iluita en 
una batalla perduda per endavant. Grácies, 
però, a aquesta batalla perduda, Thome, en 
intentar burlar la seva fugacitat, deixa unes 
empremtes que el sobreviuen, unes frágils 
particules d'etemitat. Amb aixó no em 
refereixo, evidentment, a alió que corrent- 
ment es diu sobre la hipotética immortali- 
tat de l'artista (ben vacil-lant tanmateix).
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sino que penso en el carácter intemporal 
de l'obra, en el seu valor metafísic. Valor 
del qual es beneficia l'home en general, 
l'artista, però també l'espectador, l'enamo- 
rat del fet artistic, en sentir-se guardat, 
protegit del buit, del no-res.

Si considerem l'art com a antídot de la 
mort i el comparem amb la pulsió sexual, 
antídot de la solitud, podría semblar que 
l'espectador de l'obra d'art és un "voyeur". 
No, l'espectador, l'usuari de l'art, partici
pa, evidentment d'una manera més passi
va, més receptiva en aquesta relació en la 
qual l'obra d'art és el centre; el contacte 
artista-espectador és una còpula, i l'art no 
tindria raó d'existir si no hi hagués aques
ta comunicació. Ben sovint, sobretot en 
l'art del segle XX, l'espectador comple
menta i acaba l'obra iniciada pel realitza- 
dor.

En insistir en la comparació entre la 
creativitat de l'artista i la libido podríem 
dir que el plaer sexual, trampa posada per 
resoldre problèmes de supervivéncia, po
dría èsser equiparable al plaer de la realit- 
zació i de la contemplació estétiques. 
Aquest és igualment una "trampa" per 
atraure l'interés sobre la vertadera fundó 
de l'art: la d'ésser un document de la seva 
contemporaneitat i un intent d'esbrinar els 
interrogants que, malgrat els progresses, 
són, i cree que sempre serán, hermétics a 
la ciéncia.

Tomant a la idea del coneixement de 
la mort com a origen de l'art, diré que no 
cree que la vida sigui contrària a la mort, 
ja que totes dues s'assemblen massa, sino 
que el que s'hi enfronta ha d'ésser quel- 
com fora de la natura perqué pugui servir 
d'antídot a la fatal malaltia. Fora de la 
natura, com l'art que s'hi oposa, com arti
ficial és el contrari de natural. L'home fa 
jardins en Hoc de selves, estàtues en Hoc 
de pedres i pirámides en Hoc de muntan- 
yes, i la natura es venja i intenta, amb 
l'ajut del temps, apoderar-se dels jardins 
tomant-los salvatges, mutila les estàtues i 
transforma les pirámides en turons.

És evident, dones, que la vida de l'art 
consisteix precisament en la resistèneia 
que l'obra, la matèria feta forma, fa al 
constant desgast, i podem dir que corn més 
bona és l'obra més persisteix la seva exis- 
tèneia malgrat els danys que pugui sofrir.

La gran Esfinx de Gizeh, el Partenó 
d'Atenes, la Victòria de Samotràcia, Sant 
Pere de Roda, el Colosseu de Roma, El 
sant sopar de Leonardo, mantenen la seva 
poderosa presèneia encara que hagin su- 
portat tantes agressions, tants estralls, tan
tes mutilacions. Un petit fragment d'aques- 
tes grans obres conserva la qualitat que 
tenien originàriament i, en conseqüència, 
podem imaginar, com fan aquells savis que 
reconstrueixen l'esquelet d'un mamut amb 
una sola vèrtebra, l'esplendor que aqüestes 
obres mestres tenien per als sens contem- 
poranis.

Quan s'intenta aprofundir en els dife- 
rents aspectes en què es pot estudiar l'art:
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la tècnica, la correlaciô entre la forma i la 
matèria, la historicitat, l'estil o la creativi
tat, és sens dubte aquest ùltim el més difí
cil de tractar.

Espero que estarem tots d'acord que la 
creativitat és una facultat imprescindible 
de l'artista, ja que sense ella l'obra no té 
Originalität, no aporta res i en conseqüèn
cia no té raó d'existir. És a més una virtut 
difícil de posseir, perqué és intransferible, 
i només pot èsser potenciada per la volun
ta!, l'esforç i el treball de l'artista mateix. 
El fet d'enriquir, d'aportar quelcom de nou 
al patrimoni de la humanitat és el que en- 
tenem per creativitat.

La creativitat és, dones, la primera de 
les qualitats i per tant la més important i 
definitiva per a poder considerar que una 
producció humana té la categoria d'obra 
d'art.

La creativitat és aquesta energia que fa 
que l'home faci sorgir del no-res l'obra que 
el rescabala d'aquest no-res al qual està 
comdemnat. Per a reforçar aquesta idea 
voldria citar aquell fragment especialment 
revelador de A la recherche du temps per
du de Marcel Proust que, referint-se a la 
frase de la sonata de Vinteuil, diu: "Potser 
el no-res sigui l'ùnica veritat i tot el nostre 
somni sigui inexistent, però Havors veiem 
que és inevitable que aqüestes frases mu
sicals, aqüestes nocions que en relació amb 
eli existeixen, no són res tampoc. Mori- 
rem, però ens endurem com a ostatges 
aqüestes divines captives que correrán la 
nostra sort. I la mort, amb elles, ens sem
blará menys amarga, menys misera, pot
ser, fins i tot, menys probable".

Arribats aquí, es veu clarament el pa
per creador del veritable artista, forjador 
d'uns éssers que ens acompanyen i ens 
consolen, ens iMusionen i ens enorgullei- 
xen, ens redimeixen i ens donen la má a 
través del temps -aquesta Celestina que ens 
relaciona amb la mort- per poder passar, 
amb una certa serenità!, el frágil pont.

Aquests éssers tenen nom, són la reina 
Nefertiti, els Guerrers de Riace, el Panteó 
d'Agripa, Santa María del Mar, la Capella 
Sixtina, Macbeth, Las meninas, La ronda 
de nit, Faust, El roig i el negre, Tristany i 
Isolda, la Pedrera, El cant de la terra, la 
Simfonia deis Salms, La persisténcia de la 
memoria, Ronchamp, el Ciutadá Kane, o 
les figures reclinades de Henry Moore.

Després d'aquesta Hista que sortosa- 
ment podría èsser molt més extensa, repe
tiré aquí les paraules que Marguerite Your
cenar fa sentir a Zenó (el metge, alquimis
ta i filósof de L'oeuvre au noir), pie d'ad- 
miració davant l'obra de Pitágores o de 
Copémic: "Li vingué un sentiment d'or- 
guH en veure que pertanyia a aquesta crea
tiva i inquieta raça dels homes que domi
na el foc, transforma la substància de les 
coses i escruta el carni dels astres".
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Natividad Ayala: el pas del temps en forma de natura morta
per Laura Mendiluce Alsina

A-ia galeria Inge Mai tus, a la Rambla de 
Sabadell 173, presentà durant tot el mes 
de març l'obra de la pintora local, Nativi
dad Ayala.

Sabadell és una de les ciutats amb més 
pintors per mitja d'habitants, la quai cosa 
és una mostra de la inquietud artística i 
inteMectual que hi ha a la ciutat.

Aquesta inquietud és una tradició des 
del segle passât, quan els grans industrials 
del sector tèxtil es convertien en protec
tors d'artistes. Algunes figures importants 
de l'art català d'entre finals del segle pas- 
sat i principis d'aquest són filis de Saba
dell, com el recentment desaparegut Vila 
Arrufat, i com Durancamps, nascut en 
1891 i deixeble de Joaquim Mir.

Així, dones, aquesta activitat s'ha anat 
mantenint al llarg deis anys, i de Sabadell 
han anat sorgint molts i diferents pintors 
que, en certes ocasions s'han présentât en 
grups, com el Grup Gallots proper al 
"happening" cap al 1960.

Avui aquesta activitat hi és, i ha près 
una nova força en la persona i l'obra d'una 
colla de pintors joves que es poden agru
par per edats més que per coincidéncia en 
el seu art. Alguns pintors d'aquesta nova 
generació es presenten a vegades en 
coMectives, com la recent exposició de 
gravats presentada en el Museu d'Art de 
Sabadell, amb obres d'Agustí Puig i Fran
cese Bordas, entre d'altres.

Natividad Ayala es pot incloure en 
aquest context de pintors joves. En 1988 
va participar en una exposició col-lectiva, 
"6 de Sabadell", organitzada per l'Estudi 
Quasar de Sabadell a l'Hospitalet, en el 
centre Alexandre Girici. En aquesta expo
sició es van presentar, entre d'altres, obres 
deis joves Miquel Forrellad i Natividad 
Ayala.

Es ciar que aquest context no és una 
raó suficient perqué hi hagi una obra de 
qualitat, però sí que ho afavoreix, com el 
fet que les galeries de Sabadell, que són 
prou nombroses, presenten regularment 
obres deis artistes de la ciutat.

Natividad Ayala va néixer a Sabadell 
el 1956. Entre 1975 i 1980 cursa els estu- 
dis a l'escola Massana de Barcelona i es 
gradua en Arts i Oficis per l'Escola Llotja. 
Assisteix a les sessions del Cercle Artistic 
de Sant Elue, de Barcelona.

Entre 1981 i 1987 realitza la carrera de 
Belles Arts a la Universität de Barcelona i 
es llicencia en l'especialitat de pintura.

En la década dels vuitanta ha partici
pât en 7 col-lectives, ha estât seleccionada 
dues vegades per al premi a la Biennal 
d'Art del Vallès; premi que guanya final-

ment en 1989. A més d'aquestes participa- 
cions ha mostrat la seva obra en exposi- 
cions individuals a Sabadell i altres ciu
tats, en 1989 a Granollers i aquest any a 
Reus i Lleida, a més de les exposicions a 
Belles Arts i a Inge Maltus, a Sabadell.

E1 tema és el mateix: la natura morta 
convertida en símbol de la mort, la sole- 
dat, el pas del temps. Però observem va- 
riacions en l'estil i en la tècnica.

En la col-lectiva "6 de Sabadell", si
mulava el paisatge amb un "collage" que 
feia al-lusió a una arbrada, i en mig de la 
natura morta hi deixava una flor. Eren 
obres de gran format, la qual cosa repre
sentava un nou repte, pel fet d'aconseguir 
una atmosfera intimista, molt més fácil en 
obres de format petit. En l'exposició indi
viduai que presentava després de tres anys, 
a Granollers, a més del "collage" s'hi po-

dien veure dibuixos.
La diferència més gran entre les ante- 

riors i l'actual exposició, és que la de Inge 
Maltus no presenta cap figura humana, que 
sí apareixia en la obra anterior, i tampoc 
el "collage"; els formats són més petits, 
només hi ha una peça reaiment gran.

El tema de la mort ha estât tractat per 
molts artistes, i de maneres molt diferents, 
al llarg del temps.

El tractament que en fa Natividad 
Ayala em sembla molt intéressant. Ella l'ha 
resolt a partir de natures mortes. En veure 
una de les seves peces és absolutament 
dar que no es limita a la representació de 
bodegons d'iconografia paleocristiana. Les 
seves obres van més enllà, expressen un 
tema subjectiu. La mort és sempre perso
nal, però també universal, perqué està en 
l'essència de tots els homes; a partir de la 
seva obra, Natividad Ayala ha objectivât 
la seva experiència per poder-la fer arribar 
ais espectadors.

Les seves natures mortes no són des
criptives; són irreals i per això aconseguei- 
xen el carácter de simbols, amb els espais 
irreals formats per perimetres plans que 
actúen de suport ais objectes. Crea atmos- 
feres immaterials i sense perspectiva. A 
aquesta irrealitat hi contribueix la repro- 
ducció, en certa manera barroca, del clar- 
obscur.
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En l'exposició d'Inge Maltus, Nati 
Ayala presenta olis i peces de tècnica 
mixta sobre tela.

Una formado tècnica, que sense cap 
dubte té la pintora, pot facilitar la nécessi
tât d'expressió deis artistes, malgrat no 
sigui una garantia d'una obra de qualitat.

Amb la recerca de qualitats matériques, 
de les possibilitats lumíniques del color i 
la capacitat lírica del dibuix, Nati Ayala 
ha trobat una forma adient per expressar 
la seva idea. Cada una de les obres és una 
forma diferent d'una mateixa reflexió. Per 
aixó la seva obra és sempre diferent, però 
és sempre la mateixa. Per aixó en l'exposi- 
ció de Inge Maltus hi ha una total conti- 
nui'tat en les obres; podría ser l'exposició 
d'una sola obra en la qual les coses retor
nen a l'estrat anterior a tota nominació.

La suggerència dels diferents estrats en 
qué es descompon la matèria per faccio 
del temps ho aconsegueix amb ressorts 
d'estratifícacions quasi incolores.

En el context de factual art català, en 
el qual molts dels artistes s'interessen 
només per la realització d'una obra "ben 
feta", fobra de Nati Ayala em sembla una 
esperança per a factual art contemporani 
català. La pintora ofereix un diseurs inté
ressant (la mort i la soledat no tenen edat), 
i una obra de qualitat en el sentit formai.

En un primer moment pot sorprendre 
en una artista jove el tema de la mort i del 
pas del temps, i més si és un tema cons
tant. Però pels artistes les seves obres han 
de ser la materialització d'una nécessitât 
d'expressar-se, i si és aquesta la nécessitât 
de Nati Ayala és bo que aixó ho faci, per
qué ha trobat una forma intéressant per a 
la seva idea, per al seu diseurs. I segur 
que abans de deixar que el seu art es con- 
verteixi en una repetició o es limiti a una 
recerca formal, variará el seu diseurs.

Cal establir una diferéncia total entre 
el tema i fassumpte. Una obra abstracta, 
per exemple, en qué no apareix cap as- 
sumpte, pot tenir un tema trascendental, 
que està en la mateixa obra, en el simple

"èsser" de fobra. El tema d'una obra d'art 
és la llum, el color, el tractament de fes- 
pai, és la formulització d'una experiéncia, 
en aquest cas de fexperiéncia de la mort; 
però no és la mort el tema sinó la formu
lització de fexperiéncia que ha tingut N. 
Ayala, en colors, formes i en un espai créât 
sense perspectives i sense Hums directes, i 
també fesforç, reflectit en fobra, que ha 
fet per arribar-hi.

El joc del clar-obscur recorda les obres 
dels mestres del Barroc.

L'obra de Nati Ayala atreu sense estri- 
dèneies i, per aquest fet es distingeix de 
molts dels pintors actuals que pretenen 
arribar al pùblic quasi corn ho fa la publi- 
citat, amb un primer cop d'ull, i que des
prés d'aquesta primera visió ja no pot inte
ressar perqué no provoquen cap reflexió i 
no "milloren" fespectador.

L'art hauria de millorar la societat, és 
ciar que no en el sentit de moralitat que 
entenien els pintors del Néoclassicisme, 
sinó en el sentit d'ètica, que es troba en 
festil, la tècnica i la capacitat de formalit- 
zar una experiéncia. Però aquesta millora 
de la societat l'artista no sap que la fa. Es 
fespectador el que pot fer que una obra el 
millori o el deixi indiferent. Aquesta ca
pacitat de millorar fespectador ve donada 
pel fet que l'art és una forma de coneixe- 
ment absolut, ja que és la sintesi de la 
consciéncia i de la inconsciéncia, de la na
turalesa i de la Ilibertat de l'artista.

L'obra de Nati Ayala atreu poderosa- 
ment per l'atmosfera inquiétant, envolvent, 
que introdueix fespectador en la interiori- 
tat de l'artista, que és un món intim, comù 
a tots dos, i a tots els homes, en el qual 
l'artista ha méditât sobre el temps, la mort 
i la soledat; reflexió que ha objectivât en 
les seves obres i que fespectador, que no 
es limiti a "veure" les obres, també haurà 
de fer.
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Dibuix i disseny
per Luis Felipe O. de Uhler

V- '̂Onegut I'establiment curricular del 
DIBUIX quan pren cos com a práctica 
diferenciada, quasi com a assignatura, en 
el Codi de Regles de l'Acadèmia del Di
segni de VASARI, tal i com ens ho refe- 
reix PEVSNER (1), una lectura inicial 
clarificadora de la considerado i toponi
mia del Dibuix i el Disseny, ens remet a 
\Arti del Disegni, terme ja extensament 
difós en aquell moment. Près del text en 
la seva tradúcelo literal, el terme Disegno 
pot adquirir el doble sentit de Dibuix i 
Disseny. Conceptes modemament deslli- 
gats d'una forma un xic frívola.

Atendré al sentit exacte que VASARI 
va donar-li ens retrotreu als usos anteriors 
del terme, com l'aplicat per ALBERTI un 
segle abans en el seu text DE PICTURA 
en considerar que: l'edifici és com un cos, 
i com tots el cossos consta de disseny i 
matèria: el primer és aquí producte de 
l'enginy; el segon és résultat de la natura
lesa (...) (2).

La dualitat procès mental/procés grà- 
fic apuntada per GARRIGA (3) es comen- 
ça a impiantar com a concepte però mati- 
sat. D'aquesta manera com artistes i trac- 
tadistes del Quattrocento van integrant el 
terme DISEGNO, però vinculat amb 1'Ar
quitectura. Una mostra ens la dóna AVER- 
LINO II Filarete en el seu TRATTATO DI 
ARCHITETTURA del s. XV: (...) La parti- 
cularitat de la seva forma (Varquitectura) 
s'ha trobat en cercar la bellesa en la ma
nera de fer-les. És veritat que comporten 
diversos ornaments i semblances, però 
quan les dissenyarem ja us aclariré corn 
les entenc jo. (4)

Igual que GIORGIO MARTINI en el 
seu TRATTATO DI ARCHITETTURA CI
VILE E MILITARE, de 1480-85, referint- 
se a les regles per a la construcció d,una 
fortalesa: (...), que davant de la porta hi 
hagi una barbacana, construida d'alguna 
de les formes de les quais mostraré més 
endavant el seu disseny. (5)

O bé GHIBERTI en els sens COM
MENTARI!, de mitjans del segle XV, es-

ARQUITECTURA D'INTERIORS 
DISSENYS A MIDA__________

RONDA ZAMENHOF N o 151 
T. 7265650 SABADELL

crits sobre temes culturáis i artístics vin
culáis a la seva faceta d'escultor, encara 
que no del tot aliens a l'Arquitectura, puix 
era un gran coneixedor deis textos de 
VITRUVIO: (.. .) A més vai g dissenyar per 
a la seva execució en marbre la sepultura 
de Ludovico degli Obizi... (6)

Aquesta orientació monogràfica del 
DISEGNO romandrà a Itàlia fins a l'apari- 
ció de IL LIBRO DELL'ARTE, de CEN- 
NINI a fináis del s. XV, on en el capitol 
II, en parlar De com, entre els qui es dedi
quen a l'art, uns ho fan per amor i els 
altres per lucre, diu: (...) l'intel-lecte es

deleix per principi en el dibuix (disegno), 
la naturalesa mateixa incita a això, sense 
comptar amb la guia d'un mestre, per sim
ple inclinació; i per aquest plaer prenen 
la decisió de prendre un mestre i es sot- 
meten a les seves indicacions, amb amor i 
obediència, mantenint-se submisos per 
assolir la perfecció. (7)

Implicant un acte mecànic i un acte 
mental, Cennini sembla influir en una més 
àmplia aplicació del concepte. Aixi l'uti- 
litza TUCCIO MANETTI, a la VITA DI 
E ILI PRO BRUNELLESCHI, datable cap a 
1480, en descriure com l'artista: Es delia 
per naturalesa en el dibuix i la pintura, 
des de molt petit i amb molta gràcia, i en 
el moment de col-locar-lo, el seu pare, en 
algún ofici, com és costum, Eilippo va 
triar ser argenter; i el seu pare, que era 
home prudent i vela les seves aptituds, li 
donò consentiment, i en aquell ofici aviat 
va teñir molt de nom gràcies al que és el 
seu fonament, el disseny, que de seguida 
va resultar ser en eli quelcom meravellós. 
( 8)

Igual que RAPHAEL i CASTIGLIO
NE en la CARTA A LLEÓ X, manifest 
de 1519, referint-se a fare de Constanti: 
(...) les escultures són maldestres, sense 
art ni bon disseny (9). O la DISERTACIÓ 
SOBRE LA PRIMACIA DE LES ARTS 
de VARCHI en 1547, introdueix una nova 
accepció del DISEGNO: (...) les arts es 
distingeixen pels sens fins i totes les que 
tenen el mateix son essencialment un sol 
art, encara que puguin ser diferents en els 
accidents. Ara reconeixen tots que no sols 
lafinalitat és la mateixa, és a dir una ar
tificiosa imitado de la naturalesa, sino 
també el principi, és a dir el disseny; (...)
(10). D'aquesta forma implica VARCHI al 
disseny com acciò mental o intima, igual 
que PONTORMO en carta a l'anterior: (...) 
qui incorri en errors o inadvertències mas
sa evidents és que no té el fonament del 
disseny, perqué les errades en details mi
nims són de mal evitar tant en un art com 
en un altre .(11)
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Tanmateix, cal indicar que no a tot 
arreu es modificaven les accepcions de 
dibuix i disseny; tal i com ho registra el 
DICCIONARIO DE LAS NOBLES AR
TES PARA LA INSTRUCCION DE 
AFICIONADOS, Y USO DE PROFESO
RES, de REJÓN DE SILVA, datat a Se
govia el 1788 i on el concepte Disseny 
significa: El dibuxo ó traza de una obra 
de Arquitectura. (12) Si bé el concepte de 
Dibuix es desglosa d'acord a les especifi- 
cacions marcades per PALOMINO a 
MUSEO PICTÓRICO O ESCALA ÓPTI
CA de 1715-1724.

Només nou anys després, MENGS 
publica les seves OBRES, on després de 
referir-se al dibuix en casos particulars 
aborda el concepte del Disseny al final de 
l'obra, en les seves LECCIONES PRAC
TICAS DE PINTURA, atenent per disseny 
el concepte més laconic del dibuix (...) el 
contom o circumferéncia de les coses, amb 
la proporció de la seva longitud, latitud i 
forma, (13). Però deslligat del tradicional 
ús arquitectónic.

També PINO encunya el terme, aques
ta vegada per parceMar l'art de la pintura, 
en un bren tractat de pintura de 1548: L'art 
de la pintura imita la naturalesa en les 
superficies i per fer-ho entendre millar ha 
dividiré en tres parts, des del meu punt de 
vista: la primera part será disseny (...). 
En quant a la primera part anomenada 
disseny, vull també dividir-la en quatre 
parts: en la primera denominarem judici, 
en la se gana circumscripció, en la tercera 
práctica, a l’ùltima corréete composició.
(14) . Més o menys diversificada, aquesta 
concepció del disseny emfatitza els seus 
aspectes més contundents, el mental i el 
pràctic-gràfic, encara que és VASARI qui 
destaca més el seu aspecte no material, en 
la seva INTRODUCCIÓ A LES ARTS 
DEL DISSENY: El disseny, pare de les 
nostres tres arts, arquitectura, escultura i 
pintura, procedint de l'intel-lecte, extreu 
de la pluralitat d'aspectes de les coses un 
judici universal, semblant a una forma o 
idea de tot el que existeix a la naturalesa.
(15) Coincidint amb aquesta apreciado, 
encara que més lacónic, DANTI es refe- 
reix a la diferéncia entre imitar i repro- 
duir, com a sinònim de crear: reproduir

tot un estiP
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seria el medi perfecte d'arribar a l'art del 
disseny (16).

Sens dubte, és ZUCCARI, responsable 
de l'Académia de San Luca, de Roma, qui 
tracta més racionalment i pormenoritzada 
el concepte de DISEGNO: i volent discó
rrer i tractor del disseny com a causa i 
regla de l'ordre, cal que jo en raoni amb 
ordre (...) abans que res die que el dis
seny no és matèria, no és eos, no és acci
dent de cap substáncia, sinó que és forma, 
idea ordre regla, fi i objecte de l'intel-lecte 
(...) (17). Aquest intemporal i rotund con
cepte del disseny-dibuix, gresolat per les 
évolutives revisions ontològiques, en un 
maniérisme tardà, podria comparar-se amb 
les modernes concepeions que respecte a 
eli transiten. En l'intermig, paradògica- 
ment, el seu diseurs es pragmatitza, recol- 
zant-se en els aspectes més materials o 
aparents, corn ho descriu, MILIZIA, vin
cula! a la primigènia ESCOLA GRATUI
TA DE LES ARTS DEL DISSENY, tam
bé anomenada del DIBUIX, qui a finals 
del S. XVIII diu: és, dones, el disseny l'art 
de donar a cada objecte la seva veritable 
mesura i proporció i de completar les for
mes amb contorns diversos per fixar les 
actituds i les expressions de qualsevol f i
gura i en qualsevol cas. Estudi immens 
perqué la naturalesa es diversifica a l'in- 
finit: conservar en cada figura una exacta 
aparença de proporcions en tota la diver- 
sitat de moviments, de distàncies, de re- 
duccions, (...) exprimint molt amb pocs 
trets, però sense duresa ni grolleria, ans 
el contrari, amb gràcia i elegància. (...) 
(18)

Entenent aixi el dibuix racionalment, i 
escéptica, sembla respirar d'un academi- 
cisme enrarit. No serà fins al moment 
bauhausià de principis del segle, quan, 
encara arrelat en el romanticisme del se
gle anterior, es recupera pel "DISSENY 
MODERN" el concepte totalitarista d'acte 
mental/acte mecànic, existent des de l'edat 
mitjana fins al barroc, però será aquest un 
Disseny deslligat del Dibuix, que corn a 
disciplina académica patirà les mateixes 
envestides i desqualificacions que l'Aca
démia més tradicional.

La divisió entre disseny i dibuix, arren- 
ca en el si d'aquesta revisió académica 
provocada pels moviments postromàntics, 
a més de raons econòmiques, politiques i 
sociològiques en general, des dels seus 
textos fonamentals; assenyala MOHOLY- 
NAGY: Tine Tesperança que l'obra (La 
Nova Visió) servirà d'estimai a tots aquells 
que s’interessin per l'art, la investigació, 
el disseny i Teducació (19).

El disseny apareix ja corn una àrea 
autònoma del dibuix, tal com ha quedat 
fins a l'actualitat.

L'expressió gràfica que esdevé en dis
ciplina académica, amb el S. XVI, i que 
ZUCCARI sintetitza en les seves concep
eions del DISEGNO INTERNO I DISEG
NO EXTERNO, determinará els paráme- 
tres d'una activitat creativa configurada 
modemament dins i fora de l'ámbit artis
tic, el DIBUIX PROJECTUAL ha transfe
rí!, en menys de quatre segles, la seva 
accepció de DISSENY, en la ideado o 
execució d'una obra, estigui vinculada a 
l'art o no.

Luis Felipe O. de Uhler.
és Secretari de Divisió de Ciéncies 

Humanes i Socials de la Eacultat de 
Belles Arts - Universität de Barcelona
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Al meu Manolo
per Camil Fàhregas i Dalmau

El passai febrer-ahril, va celebrarse al Museu d'ArtModern, Barcelona, una exposició que constava de 185 obres, 
entre les quais hi havia 102 escultures, 12 joies, 36 dibuixos, 40 pintares i un llibre illustrât que, tot piegai, 
configurava una visió àmplia i completa d'aquest artista, que abarcva les diferents étapes de la seva producció. 
Manolo Hugué havia nascut a Barcelona, 1872, i mori a C aides de Montbui, 1945. La seva personalitat és coneguda, 
en bona part, pel llibre deJosep Pia "Vida de Manolo Hugué contada per eli mateix”, publicat el 1928, del qual s'han 
fet repetides edicions. Avuipubliquem un treball que lamie Camil Fàbregas va escriure allò als anys 70 per haver- 
li sollicitât la Rosa, lafillada del matrimoni Manolo Hugué i Jeanne Rochette (Totote), i que havia d'inserir-se en 
un llibre que nos'arribà a editar. El treball, dones, ha restai inédit fins avui i s'illustra amb un dibuix originai, i també 
inédit, del mateix Manolo que féu al seu amie dels darrers anys, Camil Fàbregas. La publicació del text de Camil 
Fàbregas constitueix un homenatge a Manolo i una adhesió a la Mostra recentment celebrada a la ciutat comtal.

M.anolo: no sé pas com desempellegar- 
me'n per negar-me, a qui m'ha demanat -i 
poi fer-ho- a escriure sobre vós, ja que no 
tine capacitai ni condicions de cap mena i 
res no és més allunyat d'un lletraferit que
jo.

Però empraré el costum de sempre, de 
venir a dialogar, millor dit, a monologar 
amb vós, ja que ara sols puc parlar jo, al 
revés del temps en qué convisquérem i 
éreu vós qui parlava i jo callat, escoltava, 
fent sois unes preguntes, delerós de la res
posta.

Tothom parla i escriu sobre vós, sobre 
en Manolo, tothom des de l'amistat i co- 
neixen^a amb vós, il-lustra als altres. I, 
vinga insistir, potser, amb desmesura, en 
el tópic de la picaresca, de vestimenta es- 
trafolária, de dites enginyoses i profundes, 
de trapelleries. S'opina de si éreu aixó o 
allò, fins i tot de si no éreu creient i em- 
pràveu expressions esqueixades. ¿No 
creient, vós, que amb les vostres preocu- 
pacions de l'existència o no de Déu, m'a- 
rribàreu a donar una convicció segura de 
la seva realitat!

Si; aqüestes servituds formen part, amb 
les grandeses, de la vostra personalitat lliu- 
re, sense prejudicis, que podia encandelar 
a tothom qui se us apropava, pendent del 
cùmul de pensaments i idees que sorgia 
de la vostra, que algú -no recordo qui- 
digué, i vós repetieu amb divertida satis- 
facció, parfaite vóute cranéenne. Però 
molt sovint tot això no era més que una 
cuirassa per defensar la vostra interioritat, 
que oferint obertament als oients tota la 
vostra generosa ensenyanga i exemple, 
barrava el pas de la vostra Intimität, a la 
qual sols a molt pocs permetieu d'arribar, i 
aquests us sentien molt més senzill, molt 
més humá, molt més profund.

Les llargues converses amb mi sol, 
sobre petites coses intimes o intrascen- 
dents o grans coses de l'esperit, caminant 
a poc a poc, pas a pas, al volt i redós de la 
vostra casa de Caldes, tan vostra, tan im
pregnada de vós, que encara avui se us 
assembla; les vetlles de l'Ametlla pendent 
de la vostra dialéctica, que fins tard, fins 
molt després d'haver-vos jo curat el peu, 
ben acotxat al vostre Hit i jo aclotat en el

meu, anava desgranant les vostres opinions 
i experiéncies, em donaren bé el contingut 
i el pes exacte de la vostra vàlua. 1 en el 
treball en qué, físicament, vaig ajudar-vos, 
les indicacions certes, exactes del vostre 
cop d'ull, segur, em feren emprendre el 
carni dreturer en la interpretació de la 
vostra obra.

Em parlàveu també dels semblants i 
m'ensenyàveu a estimar-los, com un jom 
que en una conversa amb altres, davant 
d'unes pintures, havieu defensat fautor 
amb abundosos elogis i, en quedar sols i 
jo protestar, em diguéreu: "És ciar que 
estic amb tu, però aquest té de viure, eli, 
la dona i els fills". I aquell altre en qué, 
després de fer molta avant-sala perqué ens 
rebessin, no poguéreu més i exclamàreu, 
ja emprenyat, "els ries són emmerdants". 
El que no fou obvi perqué després fôssiu 
franc i obert amb élis, oblidada ja la des
cortesía. Recordo, també, que durant un 
àpat dels servits a ambdós per una bruna 
pagesa, mare de familia, que ens feia el 
bon menjar i ens cuidava a taula, dona 
poc instruida, però de sentit cornu, garlai- 
re, riallera i decidida, m'explicàreu: "Saps 
per qué ens hi trobem bé amb la X? (no 
recordo el nom); perqué és del nostre braç, 
m'entenes, perqué és del nostre braç".

De tot em parlàveu llavors, de tot el 
divi i l'humà, de la vostra vida a Barcelo
na, a Paris, a Ceret, a Caldes, de les vos
tres dones, la Totote i la Rosa, a les que 
somniàveu comprar tots els terrers dels 
voilants de la casa perqué poguessin viure 
bé després de vós. De les avinences i des- 
avinences que us unien, tan naturals dins 
la vida familiar que vós adoràveu. I em 
deieu: "Ja podries èsser un bon escultor 
tu, encara que fossis Miquel Angel, però 
aqui no hi ha més escultor, ni més bo que 
jo, per a elles, i aixi ha d'ésser".

Amies i amigues acudien de tot arreu, 
fins de terres molt llunyanes i estrangeres, 
per veure-us i escoltar-vos encisats. Un dia 
em diguéreu: "Tothom xerra, tothom par
la, comenta, que si aquesta i jo, que si jo i
aquesta.... Que brétols! A la nostra edat,
jo passant dels setanta, qué et sembla que 
pot passar?..." A uns que, parlant d'una 
jove femella, formosa a tot ésser-ho, criti-

caven el seu taranná tot negant-li 
intel-ligéncia, els diguéreu, sorrut, amb to 
rotund "té el talent de la bellesa, i ja n'hi 
ha prou".

Jo anava, dones coneixent-vos de més 
en més, a vós i els ambients en qué vis- 
quéreu arreu, escoltant les descripcions 
animades que em féieu dels grans artistes 
que veneràveu, corn Renoir, noblement 
envellit, a qui esperàveu a les portes del 
Louvre, disputant-vos entre artistes joves 
l'honor de conduir el seu cotxet de tulit a 
través de la pinacoteca. Joves llavors, 
plens d'iMusions, d'investigaciô i de crea- 
ció artistica, grans artistes avui. Del vostre 
marchant que us allunyà de Paris per sal- 
var-vos i ajudar-vos a èsser el que sou i 
amb el quai sempre us he vist compartir el 
mutu agraïment. I aixi sé de la gent humil 
de poblé, entre els que sempre haveu con- 
viscut.

Però em regalava, sobretot, amb el que 
expressàveu sobre qüestions d'art, d'espe- 
rit, d'estètica i d'escultura. Aquests 
coMoquis i el treballar conjuntament (ja 
sé que jo sols portava, en això, una estric
ta aportació física, que vós compensáveu 
amb una clara exposició del vostre con- 
cepte de l'art i de l'escultura), em feren 
entrar de mica en mica en la comprensió 
directa de la vostra obra escultórica i em 
donaren el convenciment que éreu, que 
sou, el més ben dotât, el més escultor deis 
nostres escultors, posseídor del domini 
dels volums i les estructures. Aquesta gra
cia, aquest talent, no era mérit vostre, ja 
que US havia estât graciosament atorgat, 
però vós l'usáveu incansablement i gene
rosa, el donàveu als altres demostrant com 
de qualsevol cosa inerta o animal vivent 
en podieu fer una meravella escultórica de 
justos, animats i ubérrims volums, plens 
de sucosa humanitat, sense caure en elu- 
cubracions ismátiques de cap mena, sois 
visió conceptual deis volums de l'home 
real i del que realment l'envolta, i el tot 
imprégnât d'humanisme, per al gaudi del 
que vós en dèieu la vostra clientela, els 
éssers senzills, gens malejats per falsa 
iMustració, o dels verament inteMigents i 
ja educáis però ambdós sensibles.

Expressament he emprat sol el qualifi-
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catiu d'escultor, però ¡quin escultor i de 
quina inigualable qualitat! No us he titllat 
de gran escultor o estatúan. ¿Per qué? 
Molts es creuen que és gran el que fa co
ses grosses, voluminöses. Pobres equivo- 
cats, enganyats per la seva ceguera igno
rant i insensible! L'escultura és gran quan 
és escultura veritable en concepte i con- 
tingut. Tan grans i importants són en la 
história de l'escultura els blocs de Tilla de 
Pasqua, els deis egipcis i deis azteques, 
les grans estàtues gregues, assíries, perses, 
gòtiques, etc., com ho són els marfils gò- 
tics, les tanagres gregues, les estatuetes 
mortuòries egipcies, els capitells romànics 
i les obres d'en Manolo, Potser amb més 
propietat aqüestes, car són pensades en 
gran i realitzades en el petit format obligat 
que us permitien les vostres pobres mans 
dolorides i la manca de comandes dels poc 
avisais pseudo connaisseurs. Quantes 
vegades, al Louvre, parat davant les vitri
nes plenes de meravelles, bronzes, mar
fils, talles i terres cuites de grans époques 
i pobles, he imaginât la vostra obra entre 
elles com de la familia, i potser, potser, 
com a germana gran. Poquíssims escultors 
podrien aguantar aquesta confrontació.

He comprovat, també com us feia gran 
pler Tajudar i guiar a qui se us acostava 
amb délit del vostre mestratge, aconse- 
llant-lo i orientant-lo. En veure'm entestat

a resoldre la meva pobra escultura amb la 
forma i la técnica vostres, em déieu: "Mira, 
fes-ho a la teva manera, de la forma que a 
tu et surti i no et preocupi la técnica d'al
tri. És el fons d'alló que has d'expressar el 
que compta, no la carcassa exterior. 
Aquesta ha de sorgir sola, espontánia, del 
teu enginy, com Texpressió de la teva 
pròpia personalitat, amb habilitât o inha- 
bilitat, que també és manera d'arribar a 
mostrar el que portes a dins". I veient com 
estava jo atrafegat a acabar o pulir el tre- 
ball, m'indicáveu: "Abans d'acabar el que 
facis, primer has de posar les coses al seu 
lloc, dir tot allò que pretenguis o sentis 
fretura de dir. Aleshores pots acabar tan 
com vulguis, fins a arribar al fini. Però, 
escolta: si ja tens les coses al seu lloc, si 
ja has expressat tot el que pretenies dir, no 
et sembla que ja no val la pena de fer-li un 
acabat, a la teva obra? ¿No creus que és 
perdre el temps, si els altres ja poden 11e- 
gir clarament la teva cosa? I, també: "No 
cal treballar massa. És convenient pensar
les, madurar-les, les coses i fer-les, és ciar; 
però que el massa trastejar, perqué si, 
sobre Tobra, no faci perdre la cosa directa, 
sentida. Cal treballar, sí, però saborejant 
el treball amb intel-lecte. Ja saps que és el 
concepte el que compta".

Jo vaig arribar tard a vós, al vostre 
traete, a la vostra amistat. El primer con

tacte fou a Tany 35, a les Galeries Syra, 
aleshores al carrer Conseil de Cent, en 
inaugurar jo la meva primera exposició 
barcelonina. Just, acabàveu de clausurar- 
ne una de vostra a les mateixes galeries de 
la Montserrat Isem i a la mateixa sala. Us 
recordo com si fos ara, a vós, a la Totote, 
a la Rosa, jovenissima, fent anar amunt i 
avall un yo-yo, joguet de moda, i a la 
Montserrat. Condescendent, resseguíreu 
les meves obres. I, malgrat l'enorme dis- 
tància entre la vostra gran escultura i les 
meves migrades i incipients obres d'ado
lescent, sapiguéreu baixar fins a mi i 
comentar-les graciosament, ádhuc amb 
lloança, que em deixà els ulls esbatanats 
de sorpresa i agraíment. Fins arribàreu a 
fer-me un quite davant un probable com
prador, que no recordo si embestí.

Un temps després, aprofitant el meu 
pas per Caldes en un viatge a Moiá, vaig 
pujar per primera vegada a casa vostra, al 
Mas. Tímidament vaig preguntar per vós. 
No US havíeu llevat encara. Sota el xiprer 
i Teucaliptus vaig romandre llarga estona, 
immers en el cant deis ocells, el brunzir 
de les abelles i el so de conversa entre la 
Roseta, que es torrava al sol amb banya- 
dor a la terrassa de sobre el portal d'entra- 
da, i un tipus que Tacompanyava, que per 
Taccent vaig deduír qu era estranger. Però 
Tautobús no esperava, i vaig haver de 
marxar, perdent contacte, i la guerra ho 
desballestà tot.

Ja acabada la guerra, en Gusi, fotògraf 
de Sabadell i Caldes, em portà una nit de 
dissabte a passar una vetlla amb vós. Una 
rebuda clara i riallera de tots vosaltres. 
Unes fotos d'en Gusi, que guardo. Una 
porta oberta que ja no es tancá mai més 
per a mi. Un llit parat i un plat a taula, per 
sempre que ens hem nécessitât o m'ha 
plagut acudir. Encara ara.

L'amistat s'establí entre nosaltres i arri- 
bá fins a la coMaboració en el treball que 
a ambdós encoratjava. Amistat de més en 
més forta i cree que fou l'ùltima que guan- 
yáreu, i segur una de les més fermes i 
lleials que vós lligáreu.

Malauradament, la mort ja us vetllava. 
A no tardar molt, massa aviat, se us em- 
portava, després de curta malaltia. Les 
ultimes nits us vetllárem els amies fidels 
de Caldes, de TAmetlla i de Sabadell, 
habituais al romiatge al vostre Mas, la 
vostra casa, per aplegar-nos al redós vos
tre a rebre les lliçons de vida i art que ens 
prodigáveu. Vostra enteresa i jove esperit, 
els conserváreu fins a la fi, i us féu pler de 
veure al volt del vostre llit, la joventut que 
US estimava i confortava.

Ens deixáreu un gran buid que senti- 
rem fred i irreparable, però, sortosament, 
sois fou físic; vós mateix i molt aviat, 
quasi a continuació, el reomplireu amb el 
vostre esperit, les vostres ensenyances i la 
vostra obra cada dia més viva, més com
presa i estimada.
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Sant Francese, entre la significado i el silenci
per Francese Cutehet i Doménech

X ossiblement, un deis motius pels quais la directora italiana de cinema Liliana 
Cavani escometé la realització de la pel-líenla "Francesco", fou la oportunitat del 
creixent moviment ecologista que, des de fa uns anys, s'escampa arreu del món. 
Mickey Rourke, el seu protagonista, és un actor popular, com popular va ser al seu 
temps el personatge al qual dona vida: Sant Francese d'Assís. El cúmul de coincidén- 
cies no és gratuit, però això és una altra història...

El present escrit és la crònica d'unes anècdotes i d'unes situacions que en el seu 
conjunt formen una particular història: la de la pintura que del sant d'Assís féu el 
polifacètic artista sabadellenc Ricard Calvo i Duran per al Museu General de l'Orde 
dels Caputxins de Roma.

Ricard Calvo: "Sant Francese", 1983 
(Detall). Oli sobre tela damunt fusta. 
Residència Assis, St. Quirze del 
Vallès.

Pàg. segùent, a l'esquerra: R. Calvo 
davant del seu "Reverend Martin L. 
King", juny del 1968. Oli s/tela. Aca- 
dèmia de Belles Arts de Sabadell, 1- 
mostra "Grapa Grup".

QUADERN - 73



ANTECEDENTS
IneMudiblement, la historia ens demos

tra com la concreció d'un fet ve determi
nada per uns precedents que van posant 
les bases que les circumstàncies ordena
ran fins arribar a la determinado puntual: 
el fet en si.

Cronolôgicament, és la propia vida de 
Sant Francese (1181-1226) allò que deter
mina la posterior concatenació d'esdeveni- 
ments; una vida reiteradament novel-lada, 
pintada, filmada... El pobrissó d'Assis ha 
estât, a través dels temps, punt de referèn- 
cia artística des de diferents enunciáis i 
diferents interpretacions, però amb la con- 
vicció que l'aventura personal i coMectiva 
d'aquest home no tenia rebuig històric per 
als creients ni àdhuc per als no creients.

A les acaballes dels anys seixanta, 
Ricard Calvo, coincidint amb els movi- 
ments socials que succeïren, inicià un 
projecte, entre d'altres, per tal d'intentar 
humanitzar i fer més propera a les cir
cumstàncies una branca de la pintura com 
és la religiosa. Fruit d'aixô anà sorgint una 
obra que paradoxalment s'inspirava en 
aquest sant, amb la particularitat que hom 
havia d'intuir el concepte puix que unica- 
ment estava représentât l'hàbit, despullat 
de tota fisonomía. Pot semblar una contra- 
dicció el fet de voler humanitzar una pin
tura i desproveir-la precisament de l'ele- 
ment humá, però recordant les circums
tàncies que modificaren en aquell temps 
les relacions socials, i més concretament 
l'art, no resulta cap enigma, ans al contra
ri, la no concreció de la figura tenia un 
marcat component conceptual. La història 
de Sant Francese, la seva voluntat d'igual- 
tat entre tots els éssers (a tot li anomenava 
germà/germana), unificaven en aquell ros
tre sense faccions a totes les criatures, a 
totes les coses; era, en definitiva, un crite
ri d'universalitat. Avui dia, aquell quadre 
es conserva a la coMecció Atalaya de 
Barcelona.

Catorze anys després Ricard Calvo 
coneix la Residèneia Assis, de Sant Quir- 
ze del Vallès, i conseqüentment el pare 
Lleó E. Vandellôs, el quai en saber la fa-
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ceta artística d'en Calvo, li encarrega de 
bones a primeres una imatge del sant per a 
presidir la institució que administra. En 
Calvo, sobtat per aquesta inesperada co
manda que prové d'un home al quai acaba 
de conèixer, el convida, abans de conti
nuar qualsevol altre conversa sobre el 
tema, a visitar el seu estudi. Després d'al- 
gunes entrevistes a l'obrador de l'artista, 
finalment accepta l'encàrrec, motivât entre 
altres raons pel retrobament d'aquell hu
manisme que trencava amb el melôs art 
religiôs i que va concretar-se amb la pin
tura de Sant Francese executada l'any 
1968. La inauguració d'aquesta nova obra 
es produeix a Sant Quirze l'any 1983, coin
cidint amb la celebraciô del sant que es fa 
habitualment el mes d'octubre.

Passa el temps i l'any 1989 el pare 
general de l'Orde Caputxina, fra Flavio 
Roberto Carraro, visita la residèneia del 
nostre veí municipi. El pare Vandellôs li 
mostra les instal-lacions com qui ensenya 
la casa a un convidat, però sense entrar en 
massa details puix que hi ha molt a veure 
i el temps passa depressa. De sobte el pare 
Vandellôs es troba sol en un passadis 
"parlant a les parets"; el pare generai i els 
seus acompanyants han desaparegut. -Però 
si fa un moment em seguien!- pensa. Re
cula sobre els seus passos fins que els tro
ba, abstrets, mirant el quadre que l'any 
1983 pintà en Calvo per a la residèneia.

R. Calvo: "Sant Francese", 1968. (Dibuix 
preparatori). Tècnica mixta s/paper. CoMecció 
particular.
A seta: L'Honorable Conseller Dr. Josep 
Laporte, R. Calvo i el P. Lleó E. Vandellôs, 
Caputxi, davant del "Sant Francese", octubre 
del 1983. Residèneia Assis.
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Cenni di Pepo, Cimabue: "Sant Francese", S, 
XIII (Murai. Frese. Basilica de Sant Frances
co, Assisi. Església interior.
A la dreta: R. Calvo: "Sant Francese", 1982 
(Estudi i esbossos preliminars). Llàpis de 
color/grafit/tinta sobre paper. CoMecció de 
l'artista
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Un murmuri acompanya el so de les petja- 
des del pare Vandellós, -"bello, bello" van 
dient els caputxins italians- i, amb la ma- 
teixa resolució que anys enrera emprà el 
pare Vandellós, el generai de l'Orde diu 
que està tan entusiasmat que voi un qua
dre igual per al Museu General de l'Orde 
dels Caputxins de Roma. (No teniem co- 
neixement que aquests impulsos estiguin 
estipulats en les Regles franciscanes, però 
mostra hi ha que són d'ùs habitual per part 
dels frares d'aquesta Orde). I ja tenim un 
nou encàrrec per a Ricard Calvo; un altre 
Sant Francese, igual, idèntic. Cai dir, però, 
que aquesta igualtat variará en els dies que 
seguiren a la visita del general de l'Orde 
puix que, al principi, aquest seguia dia a 
dia el procès, en contacte telefònic amb el 
pare Vandellós. En una de les trucades, 
fra Carraro digué que en comptes de pin- 
tar-hi un fons impersonai, camps de con
rea i boscos que podien pertànyer a qual- 
sevol indret, volia que el quadre que havia 
d'anar a Roma tingués representados la 
Residència d'Assis de Sant Quirze i les 
terres del Vallès. (Tampoc teniem conei- 
xement que aquest religiós venecià hagués 
llegit mai Pere Quart: "Com el Vallès no 
hi ha res...").

L'OBRA, LES OBRES
La vida de Sant Francese és un cumul 

de contradiccions. Des de petit fou un mal 
estudiant de pèssima escriptura. Tant és 
aixi que quan havia de signar ho feia amb 
una creu, sense cap ànim mistic. La possi- 
bilitat d'estudiar li venia donada per l'esta- 
bilitat econòmica i social dels seus pares, 
comerciants, en un periodo critic per a l'es- 
glésia, fruit de Iluites politiques i héréti
ques en les quais el Papa era el principal 
protagonista i àdhuc instigador.

L'encara Francesco de Bernardone va 
Iluitar a la guerra contra Perusa, fou fet 
presoner (1204) i quan obtingué la lliber- 
tat tornà a agafar les armes... Potser eren 
les virtuts del temps que corria, però el fet 
és que el seu pare el desheretà, segura- 
ment per no atendre els negocis familiars. 
FÓU en aquesta època quan madurà en eli 
la vocació religiosa. Amb el temps tornà 
al seu progenitor tot el que conservava, 
canvià els vestits per un sac (1207), i es 
dedicà a partir d'aquell moment a predicar 
la pau, la igualtat entre els homes, l'allun- 
yament de la riquesa, etc... Uns canvis 
molt sobtats en la vida d'aquest home, un 
rebel del segle XIII, com anuncia el film 
de la Cavani.

A través deis temps, pintares evocant 
la vida de Sant Francese se n'han fet mol- 
tes, però hom tendeix a reconèixer a Giot
to com el seu principal biògraf plástic. Per 
fer un paraMelisme amb les pintares de 
Ricard Calvo, hem triât Giotto i Cimabue; 
aquest últim, quasi contemporani del sant 
i "descobridor" de Giotto mentre aquest
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dibuixaba en una pedra les ovelles del seu 
ramai. A Cimabue (el nom verdader del 
qual era Cenni di Pepo, 1240-1302) se li 
deu la superado de la tradició bizantina 
dins de l'art italià i, en conseqiiència, el 
naixement d'un nou llenguatge expressiu. 
Entre les poques obres que n'han arribat 
documentades als nostres dies, tenim un 
Sant Francese (mural) que es conserva a 
l'església inferior de la basflica que el sant 
té erigida a Assis. Sense conèixer aquesta 
pintura, els primers esborranys de l'obra 
que féu en Calvo després de documentar
se tenien una tangible semblança, en les 
faccions, amb la de Cimabue. Aquest fet 
encoratjà en Calvo, puix que la imatge que 
eli havia déduit tenia una gran coincidèn- 
cia amb la d'aquell pintor que, per la con- 
temporaneïtat, podia tenir més fresques les 
referències morfolôgiques del sant. Igual 
que Cimabue, eli havia pintat el pobrissó 
d'Assis amb unes faccions que denotaven 
una intensitat tan expressiva corn dramáti
ca. Els dos donaven un mateix sentit al 
volum i a l'espai circumdant, els quais, 
units a l'interès humà, feien una aproxi- 
mació a la persona més amb la rao que 
amb l'esperit. Contràriament, Giotto fou 
conscient que la seva obra sobre Sant 
Francese havia de tenir una utilitat, una 
funcionalitat: decorar la basilica. Aquesta
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tasca de Giotto (Ambrogiotto = diminutiu 
d'Ambroggio, 1267-1337) li ha fet osten
tar el privilegi de ser el creador de la co- 
rrent gòtica de la pintura. Cimabue repre
senta el trencament amb l'art bizanti i el 
seu alumne i seguidor, Giotto, l'iniciador 
com a corrent reconeguda d'un moviment 
que havia de perdurar, un canvi general 
del llenguatge figuratiu, obra en gran part 
d'artistes anònims.

De qualsevol manera nosaltres, aprio- 
risticament, potser per raons romàntiques, 
ens quedem amb l'obra de Cimabue pel 
seu aspecte terrenal, molt més humà que 
no pas Giotto. El Sant Francese de Cima
bue, igual com passa amb el de Ricard 
Calvo, ens presenta un home "in extenso", 
més proper a una existència problemàtica 
i de privacions que no pas la idealitzaciô 
que d'ell en fa Giotto.

L'ambient de l'obra de Calvo tendeix a 
unificar els diferents espais, el terrenal, 
l'humà, l'espacial i l'espiritual, seguint uns 
criteris que ha conreat abastament, corn 
son la inteMigent concreció dels efectes 
de delicadesa cromàtica. La seva és una 
obra plasticista on es combinen la Iluita 
diària amb l'esperança espiritual, sense ser, 
ni de bon tros, el que hom entén corn una 
pintura religiosa "strictu sensu". Ricard 
Calvo utilitza tots els elements que la tèc

nica li posa al seu abast i la seva indubta- 
ble qualitat corn a dibuixant i pintor per 
obtenir allò que busca: una obra que aglu- 
tini la història amb l'humanisme, el mite i 
la realitat.

La pintura del nostre conciutadà és 
meticulosa; per això és de destacar el de- 
tallisme sobre el qual se sustenta la peça. 
Cal observar les obres d'aquest artista per 
assimilar detall a detall aquesta figuració 
no realista o aquest réalisme no figuratiu 
que ha près cos des de la idea.

El Museu de Roma on definitivament 
ha quedat instaMada aquesta obra, conser
va molts trésors artístics. Li fan compan- 
yia peces de Zurbaran, Lucca Giordano, 
Van Dyck i Efrem da Kcynia, per citar 
alguns dels pintors representats.

Cadascú ha de valorar per si mateix la 
importància que té el que a Ricard Calvo 
se li hagi demanat la seva contribució per 
engrandir la coMecció dels franciscans, 
però el fet indubtable és que dels seus 
pinzells ha sortit una obra digna, sense 
pretensions, colateral a la història que amb 
el temps ha fet que aquesta orde religiosa 
no hipotequés el seu futur a un passât més 
o menys gloriós. L'afany del dia a dia, de 
les circumstàncies actuals i l'assimilació 
dels esdeveniments, semblen donar-los, 
per ara, un elevada dosi de raó.

SAN LORENZO DA BRINDISI

El Museo Francescano, de Roma, conserva trésors valuo- 
sissims en matèria de còdexs miniats, icones bizantins i grecs, 
imatgeria, incunables, laques, majòliques, manuscrits, orfe
brería religiosa, porcellanes, talla, tapis i vitrail, essent remar
cable, d'entre totes les seves coMeccions, l'importantissim fons 
del gabinet i arxiu d'estampes del Renaixement i del Barroc, 
que entre dibuixos, planxes originals i gravats calcogràfics, 
compta cap al voltant de disset mil peces.

Acuii a les seves sales una extraordinària coMecció de 
pintura gòtica, primitiva, renaixentista i barroca de les escoles 
italiana, alemanya, espanyola, flamenca i francesa, que com-

prèn obres deis seus mestres més celebrats. S'hi troben també 
representades, en menor grau, d'altres époques i tendències de 
l'art universal; simbolisme, prerrafaelisme, impressionisme i, 
especialment, expressionisme.

Fundat fa cent anys i situât des de fa uns vint-i-cinc a les 
modernes instal-lacions d'Aurelio, extramurs de la Ciutat Eter
na, a tocar del Grande Raccordo Anulare, el museu de Xlstitu- 
to Storico dei Cappuccini està equipat amb actualitzats siste
mes de seguretat, catalogació i conservació, a la cura d'ex
perts museòlegs sota la direcció del P. Zervus Gieben.
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D’on surt aquest Marti Rialp?
per Pere Roca i Garriga

E .IS dona el cas que Túnica obra de crea- 
ció literària de Miquel Carreras fou edita
da sota pseudènim i, encara, amb Tartifici 
d'atribuir a un personatge incognit el seu 
contingut. Es tracta, corn és obvi, del lli- 
bre "Conceptes i dites de Marti Rialp" que 
figura ser d’un tal Miquel Costa. L'autor - 
el veritable- queda ben parapeta! darrere 
una doble ficció. "Si mai fas un Ilibre, no 
en parlis, no el recomanis, ni el signis de 
propi nom. Sotmet-lo a la prova de I'obs- 
curitat i del silenci..." Són paraules de 
Martí Rialp a Miquel Costa, al final de 
Tobra. Miquel Carreras es prengué molt 
seriosament la recomanació del seu "do
ble" i assegurà, per activa i per passiva, 
fent-lo gairebé impenetrable, el secret.

Més d'una vegada m'he pregunta! qui
na podia ésser la rao d'aquest anonimat de 
segon grau que s'inventà Miquel Carreras 
per oferir-nos una obra seva, quan totes 
les altres que publicá les encapçala -o les 
signa- amb el seu nom. Potser és que en 
els altres treballs, que són básicament 
obres "sávies" o erudites -d'historiador, de 
filóleg, de geógraf...- no hi bolea la seva 
Intimität, mentre que en aquesta, tal com 
se sol dir en casos semblants, es despulla 
del tot. Per aixó, die jo, portá a Textrem el 
seu pudor i no volgué que el seu nom hi 
aparegués de cap de les maneres. També 
hi ha segurament el factor circumstancial 
que aconsellava no sortir amb un text com

el que Miquel Carreras volgué publicar a 
contracorrent de la ideologia aleshores 
(1938) imperan!. Fer-ho a la declarada, 
podia tenir males conseqüències...

Sigui com sigui, ens trobem amb 
aquest fet que no podem interpretar, en tot 
cas, com una frivolitat i que incita a refle- 
xió. Per qué Miquel Costa? D'on suit 
aquest Martí Rialp?

Pel que fa a Miquel Costa, només es 
tracta, com veiem, de la supressió del 
cognom patent. Carreras, i d'una reducció 
del matent, Costajussà. Com és sabut, en 
aixô de l'Onomàstica Miquel Carreras hi 
havia profunditzat amb especial delectan- 
ça, i havia arriba! a considerar que, per la 
seva etimologia, el de Miquel era un dels 
noms personals més ferms i de més alta 
significació dels que horn pugui trobar en 
el santoral. Ni en amagar-se sota pseudò- 
nim volgué renunciar-hi. L'absència de Ca
rreras s'explica en primer Hoc per assegu- 
rar Tèxit de la facècia de dificultar la seva 
identificació com a autor d'una obra tan 
sincera. Em temo que Tescamoteig no li 
representà gaire gros sacrifici, puix cau de 
pie dins la linia d'abnegació una mica ma- 
soquista que, a tort o a dret, segui Miquel 
Carreras quant a la seva projecció social. 
D'altra banda, posar-se Costa representava 
un homentage -si voleu, en to menor- a la 
seva mare, per la qual sentia veneració. 
L'arcàngel i la mare formaven un blasó o

un escut rere el qual se sentia, per dir-ho 
aixi, segur.

Ja és una altra qüestió la del personat
ge fictici Marti Rialp. En aquests mots ens 
resulta difícil trobar-hi disfressat Miquel 
Carreras. On va anar a cercar aquests dos 
noms i per quin motiu els atribuí a un 
personatge que, en realitat, és el seu "alter 
ego"? Pel que fa a Marti, em sembla que 
qualsevol conjectura és lícita. No he sa
but, fins ara, descobrir perqué el va esco- 
llir per fer parella amb Rialp. Eufonia?... 
Aneu a saber! Etimologia?... És possible! 
De moment m'inclino a considerar el cas 
com una incògnita molt respectable. Mi
quel Carreras no feia les coses a la babalà.

Quant a Rialp, si que em sembla haver 
trobat una pista. M'explicaré. És cosa sa- 
buda Tadmiració extraordinària que Mi
quel Carreras senti pel doctor Joaquim 
Balcells, el professor de Llengua i Litera
tura Platines que tingué a la Universität. 
N'estava, corn si diguéssim, fascina!. "Si 
haguessis sabut corn t'admirava, altre 
temps, a l'aula de Barcelona, quan recita- 
ves versos llatins, Joaquim Balcells!", 
exclama, per boca de Marti Rialp, en el 
llibre en qüestió. De Tadmiració, Miquel 
Carreras passà a Tamistat -tan respectuosa 
i discreta com vulgueu- amb el seu mestre 
de llatinitat. Tant és aixi, que hi mantin- 
gué correspondència epistolar i un bon dia, 
des de Camprodon on passava una curta 
temporada d'estiueig, s'ho féu venir bé per 
anar-lo a veure... a Rialp, que és on el seu 
admira! amie estiuejava. A Rialp!

A continuació dels mots que he trans
crit, afegeix Miquel Carreras -vull dir 
Marti Rialp- pujant el to i transcendenta- 
litzant les coses: "Que enllà dels dies, als 
Camps Elisis cristians, frescos com els 
prats pirenaics de Rialp, te'ls pugui infini
tes vegades sentir (se sobrentén, aquells 
versos)!". En la ment de Miquel Carreras, 
el Hoc i el nom de Rialp adquiriren una 
categoria de simbol de les seves més altes 
aspiracions. Quan, degut als atzars de la 
guerra, incorporât a la milicia, fou traslla- 
dat amb el seu batalló al front del Segre, 
on havia de trobar la mort, escrivia als 
sens pares: "Estic aci a Tiurana, poblé de 
la provincia de Lleida, contigu a la Baro
nia de Rialb, prop del riu Rialp". Això era 
el 27 de juliol del 1938. Al cap de pocs 
dies, se n'anava amb el secret a aquells 
Camps Elisis cristians on, si no vaig errat, 
Tany 1936 hi havia fet cap el seu sempre 
recordat amie i mestre.
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Mirada a la ciutat
El dia d’Europa a Catalunya, célébrât a Sabadell
per Jesús Farrés

F:N
a o v e ;  í  INDAE1 
EÍHCAJE MBICAT 

EN ElJECiLE XVIII 
0 POAÍAI D'EXJAOPA

úiÁ OEWIOPA J  0 MÁiQ i f f  O

mguany la Generalität decidí que la 
celebració de l'anomenat "Dia d'Europa", 
que l'any passât es celebrà a Ripoll, fos 
commémorât a la nostra ciutat. La diada 
fou celebrada el dia 5 de maig, d'una 
manera discreta, tal com esquela a una 
festività! que per la seva novetat no s'ha 
popularitzat encara entre nosaltres; però 
cal dir que, dintre de l'austeritat amb què 
es plantejà, s'ha celebra! amb la dignità! 
deguda.

Els actes es concentraren a la tarda del 
dissabte, dia 5 de maig; i el primer d'ells 
va consistir amb una audició de sardanes, 
i la descoberta per l'Honorable Sr. Antoni 
Comas, Conseller de Benestar Social de la 
Generalität de Catalunya, i per l'Alcalde 
de la ciutat, Sr. Antoni Earrés, d'una pla
ca, al carrer de la Mare de Déu de les 
Neus, que recorda l'emplaçament allí ma
teix d'un portal de les antigües muralles 
de Sabadell, que en el segle XVII existia i 
era conegut amb la denominado de "Por
tal d'Europa". En el mateix portal hi havia 
una petita imatge de la Mare de Déu, que 
segons l'historiador Bosch i Cardellach era 
denominada "Mare de Déu d'Europa", per 
bé que en el nostre temps s'hi venerava 
sota l'advocació de la Mare de Déu de les 
Neus.

Després, les autoritats i un bon nom
bre de conciutadans es traslladaren al saló 
modernista de la Caixa d'Estalvis de Saba
dell on es celebrà la commemoració del 
"Dia d'Europa". L'acte académie consistí 
en un pariament del Sr. Alcalde, que donà 
la benvinguda de la Ciutat als représen
tants de la Generalität i a les restants per
sones que havien acudit a Sabadell per a 
participar en la celebració; i a continuació 
hi hagué la interessant conferèneia que 
desenvolupà el prestigiós historiador Sr. J. 
M- Ainaud de Lasarte, sobre el tema "L'e- 
voluciô d'Europa des del segle XVI fins 
els nostres dies", que fou escoltada amb

viu interés pel public que omplia la sala.
El conferenciant destaeà la importàn- 

cia que tingueren els esdeveniments ocor- 
reguts a Europa a partir de l'esmentat se- 
gle XVI, i la fonda repercussió que origi
naren en el desenvolupament de la Cata
lunya de l'època; i remarcà d'una manera 
brillant la transcendéneia que tingueren en 
la vida del nostre país, sempre atent i 
sempre vincula! ais esdeveniments euro
peas, destacan! la forta mentalització eu
ropeista que els catalans de totes les épo
ques hem experimental al llarg de la nos
tra història. Tots els grans temes que han 
afecta! Europa han tingut fonda repercus
sió al nostre petit país.

En la seva documentada i intéressant 
disertació, que meresqué una atenció ex
traordinària per part dels assistents, remar
cà fins a quin punt participava Catalunya 
en els esdeveniments europeus, fins i tot 
de forma tangible, corn fou el cas, entre 
altres, de les guerres dels segles XVII i 
XVIII, quan tropes catalanes Iluitaren 
conjuntament amb les angleses i les ho
landeses en l'ocupaciô de Gibraltar; ja que 
Catalunya cómprenla que el seu interés 
politic coincidía amb els defensors de l'Ar- 
xiduc Caries, contra els que Iluitaven a 
favor de França, la qual finalment imposà 
per rei d'Espanya el que regná amb el nom 
de Felip Vé., de triste memòria per a no
saltres, catalans. I aquesta vinculació amb 
la situació europea no l'experimentá Cata
lunya tan sois en aquesta ocasió que es- 
mentem, sinó sempre que hi han hagut 
commocions en l'ámbit europeu.

I també ara, quan Europa està reno- 
vant-se, ens cal estar atents per a partid-

casald'europa
sabadell

par, si ens escau, en els fets que es plante- 
gin. La vocació europeista de Catalunya 
ens vé de lluny; i en aquest moment és 
evident, una vegada més, aquest sentir del 
poblé catalá, que desitja estar present d'u
na manera activa en la nova Europa que 
s'està créant.

Com a comentan, i plantejant les co
ses a nivell local, seria curiós que es po- 
gués fer una estadística deis sabadellencs 
que, en una ocasió o altra, hem procurât 
fer una o diverses escapades cap a Euro
pa, sigui en viatge de negocis, cas cada 
dia més freqüent, o bé simplement en visi
ta turística.

Evidentment, Sabadell demostra que és 
una ciutat que es projecta de cara a Euro
pa. I creiem que aquesta celebració del 
"Dia d'Europa" a la nostra ciutat, ha cons- 
tituìt una excel-lent demostració del sincer 
sentit europeista dels sabadellencs.

L'Honorable Conseller de la Generali
tät, Sr. Antoni Comas, felicità el Sr. Ai
naud, remarcan! alguns dels aspectes del 
seu Parlament, i manifestant la voluntat 
europeista que la Generalität restaurada ha 
tingut en tot moment, ja que la projecció 
del nostre país a la nova Europa que s'està 
gestan! és un dels objectius que el Conseil 
de la Generalität té més presents en la seva 
actuació. Una bona mostra n'és la celebra
ció a Catalunya del "Dia d'Europa" que 
establi l'any passât al nostre país.

El nombrós public assistent a l'acte 
seguí amb un gran interés el parlament del 
Conseller Sr. Comas, que fou llargament 
aplaudit.

Finalment, el quintet "Sibaris" delectà 
el públic amb un breu i selecte concert; i 
l'acte acabà amb l'Himne d'Europa, el 
"Cant a la loia", de L. Van Beethoven, 
que interpretà el mateix Quintet, i que el 
públic assistent escoltà dempeus.
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La Fundacio Bosch i Cardellach nascuda com a "resistencia" cultural
per Josep Torrella Pineda

E,il relleu produit fa poc a la direcció de 
la Fundado Bosch i Cardellach, que aviat 
complirá mig segle -relleu, cal remarcar- 
ho, efectuat dins d'unes circumstáncies 
normals, com tots els anteriors-, m'ha brin- 
dat la idea de parlar d'aquesta institució. 
Segur que molts sabadellencs desconeixen 
la seva peculiarissima naixença, aixi com 
la seva singular estructura. No falta qui la 
té per un cercle més aviat recios. I s'ha 
d'admetre que en certs aspectes, com el 
del seu accès no Iliure i el de la seva jerar- 
quització interna, potser sí que ho és. Però 
no es pot dir igual pel que fa a la seva 
participado en les qüestions importants de 
la vida local ni en la seva projecció exter
na.

Per aquell que no les conegui cree que 
és interessant de divulgar les circumstán
cies que van determinar la seva creado i, 
albora, els obstacles formais que calia 
superar per aconseguir-ho. Eren els pri
mers temps de la postguerra. S'havia ins
taurât el règim dictatorial, que impregna
va, per la força de l'autoritat, tots els as
pectes no sols de l'activitat oficial sino 
també de la vida civil. Algunes entitats 
havien desaparegut -òbviament, les de 
signe politic amb llur important bagatge 
cultural- i les que continuaven ho havien 
de fer amb pie sometiment a les normes 
del règim, excluint tota activitat que po- 
gués tenir ferum de reivindicació dels pa- 
ràmetres sodo-culturals propis de la Iden
tität catalana. La creado de nous 
coMectius no era possible sino sota l'em- 
para de l'instrument govemamental ano- 
menat "Educación y Descanso", a l'ombra 
del qual havien hagut d'acollir-se, per tal 
de poder subsistir, bona part de les entitats 
ja existents.

Uns ciutadans benemèrits, Ramon 
Arquer i Miquel Crusafont Pairó, els quais 
invitaren Joan Montllor i Pujal -de molta 
més edat que élis- perqué s'hi unis, van 
pensar de fer alguna cosa per tal que els 
elements estudiosos es poguessin aplegar 
i mantinguessin i avivessin el caliu d'unes 
essèneies ciutadanes -podríem dir-ne un 
"sabadellisme iMustrat"- al marge d'inter- 
feréncies politiques. Venia a ser com vo
ler organitzar un moviment de "resistén- 
cia" de tipus cultural. Van sotmetre el seu 
intent, discretament definit com a "centre 
d'estudis locals i comarcáis", a l'alcalde 
Josep M- Marcet. Com el temps ha posât 
en evidèneia, Marcet tenia mà esquerra; 
no s'havia deixat ofuscar al cent per cent 
per la "Victòria". I va admetre que es 
créés, sense base jurídica ni governativa, 
una institució de la quai eli ostentarla la

BOSCH_y 
[CAaP£lüM::H|

Més d'una vegada algú ha mani
festai estranyesa per la "y" que tan 
visiblement apareix en el segell de la 
Fundado Bosch i Cardellach. La cosa 
té la seva explicado. Quan aquest 
centre d’estudis locals va ser forma- 
litzat corn a Fundado tots els impre
sos havien de ser redactáis en l'ùnica 
llengua aleshores oficial. L'agudesa 
del senyor Pere Valls i Carreta, que 
fins a la seva mort, fa set any s, va ser 
illustre "cervell gris” de la casa, va 
trobar la manera que l'escut -ara se'n 
diu logotip- no fes mal d'ulls a les 
autoritats de l'època, sense haver de 
renunciar a una si més no relativa 
catalanitat. En el català que s'estila- 
va abans de les normes fabrianes la 
conjunció "i" s'hi escrivia amb i gre- 
ga. Un sentit de respecte, dones, a la 
forma corn el mateix Bosch i Carde
llach, a cavali dels segles XVIII i XIX, 
havia escrit el seu nom, podia justifi
car el manteniment de la "y" davant 
la gent catalana. Si, a més, es reduïa 
el mot "Fundado'' a "Fund.", com si 
l'estretor de la part superior del con- 
torn no donés Hoc a la paraula sence- 
ra, Ja es tenia el problema resoli.

En la democràcia s'hauria pogut 
fer un logotip nou, és cert, però es 
manté un sentiment de fidelitat envers 
el disseny que, tanmateix, ja es pot 
considerar històric.

presidencia honorífica, que era com dir 
que en respondria personalment. Condi- 
cions: que es fessin tots els papers en la 
"lengua del Imperio", que les sessions no 
fossin publiques, si més no ordináriament, 
i que la participació no fos oberta, sinó 
mitjangant selecció. L'estatge del centre 
seria el Musen de la Ciutat, aleshores únic.

Així és com va néixer la, de moment, 
"Institución Bosch y Cardellach", gairebé 
com una dependencia municipal. El se
nyor Marcet se sentia cofoi del seu padri- 
natge i fins i tot presidia les sessions, bé 
que a títol merament representatiu. Tot

anava bé, però no deixava de penjar da- 
munt el sostre estantís de l'entitat una es- 
pasa de Dámocles que podia desprendre's 
en una no pas gens hipotética substitució 
de l'alcalde per fulminant ordre superior o 
degut al malhumor d'una jerarquía que fos 
descarregat directament damunt les espat- 
lles de la frágil institució. S'estudià una 
fòrmula que oferís seguretat, a la vegada 
que signifiqués més clara independéncia 
respecte al tutelatge municipal. Aleshores 
la Institució va ser transformada en Eun- 
dació mitjançant escriptura notarial subs
crita per l'Ajuntament, la Caixa i el Cremi 
de Fabricants com a "patrons"; suport ins
titucional que ha romàs inalterable al llarg 
dels anys, sense que mai s'hagi intentât 
d'immiscir-se en les interioritats de Tens 
apadrina!.

Pel que respecta a l'estructuraciô inter
na la Fundació és formada per un "nudi 
basic i permanent", que són els trenta 
membres anomenats "numeraris", als quais 
corresponen les decisions fonamentals 
corn són reglamentació interna, incorpora- 
ció de nous membres, designació de de- 
terminats càrrecs -director, vice-director i 
administrador-, pressupostos i comptes. 
Després vénen en nombre il-limitat els 
membres dits "coMaboradors", sempre 
designats per la Junta de Numeraris, a la 
quai tenen preferèneia per accedir, cobrint- 
ne les baixes, aquells "coMaboradors" que 
hagin mostrar un esperir de participació 
evident. Cal dir que els membres 
coMaboradors poden ser elegits per for
mar part de la Comissió Directiva com a 
vocals de les diverses Seccions, i que 
poden participar en les votacions corres- 
ponents. Jo diria que es deu poder atri
buir, en bona part, a aquest mécanisme de 
doble sedaç el fet que la Bosch i Carde
llach funcioni amb una regularitat que no 
sempre es detecta en coMectius de tipus 
cultural. En mig segle -que cumplirá l'any 
que ve- no ha visent cap crisi de desànim 
ni, tampoc, de crispació. I mai no ha dei
xat de celebrar les seves metòdiques ses
sions plenàries, mensualment; ni mai no 
ha faltat, a les dites sessions, la lectura de 
treballs a càrrec majorment dels propis 
membres; ni les seves publicacions, enca
ra que amb un ritme no tan précis, no han 
sofert suspectes solucions de continuïtat.

Acabo de fer esment de les activitats 
que podríem considerar quotidianes, a les 
quais he d'afegir la cura de l'arxiu; una 
feina de formiga que té aplegades i dispo
nibles per a la consulta unes 24.000 uni- 
tats entre llibres i documentació diversa. 
Les sessions són obertes al public i l'arxiu
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.loan Mont ¡¡or i l^uiult. un dels phnic s dc ¡a I- toiducio BomIi / i aide Uadi, u;^roinl ¡'¡¡omcnut^c que ¡¡Jon deduut 
¡'any ¡955.

Dr ¡'ator^avio de ¡a incdaUu d'or dc ¡a Ciulat a¡ Dr. M¡qnc¡ Crn.sujoní Fan o. L'¡ionienaljal s'adrcqa a ¡es 
representadons de Ies quaranía emitats sahadeüenques que van adherir-s'hi.

també. A més, la FBC compta amb un 
historial dens i important dc participació 
ciutadana; sobretot en el qae es refereix a 
actuacions i projectes municipals. I ho ha 
fet sempre sense renúncia cel seu esperit 
critic i de fidelitat ais seus criteris nascuts 
del coneixement de les matéries afectades 
i de l'interés páblic, encara que aquesta 
actitud li hagi reportât alguns enfronta- 
ments. La Casa Duran, la Gran Via, el Pía 
General d'Ordenació, la Mancomunitat 
Sabadell-Terrassa, el Catáleg d'edificis 
historico-artístics, el Nomenclátor urbá, la 
Casa Barata, les muralles, els veils mo- 
lins... han motivat l'atenció de la Funda-

ció, a vegades amb prioritat a d'altres ér- 
gans i amb reiterada tossuderia. La temá
tica urbanística, concretament, a la qual la 
FBC va dedicar un Curs d'Introducció, ha 
recabat tothora l'interés de l'equip d'espe- 
cialistes que formen la Secció idonia.

En el terreny de la historia, i a part de 
nombrosos estudis i publicacions -entre 
elles el "Primer Llibre d'Acords del Con
seil de la Vila de Sabadell (1449 a 1472)" 
i la participació en l'edició de l'estudi so
bre el "Llibre de Privilegis de la Universi
tät i Terme de Sabadell"- la FBC va orga- 
nitzar tres cursos d'Iniciació ais Estudis 
Locals, va convocar diversos premis de

tema historie i, ja l'any 59, va programar i 
publicar la magistral conferéncia de Jau- 
me Vicen^ i Vives "Sabadell en la historia 
universal". I va ser la FBC la promotora i 
principal coordinadora en la commemora- 
ció del Centenari de Sabadell-Ciutat. Ac- 
tualment la Fundació està conduint el li- 
deratge ciutadá en el projecte d'un Musen 
de la Indùstria Tèxtil Llanera, d'àmbit 
nacional.

També la FBC s'ha ocupat de temes 
literaris i artístics. En els anys cinquanta 
el fill de Pere Martí i Peydró li confià el 
premi que eli creava a la memòria del pare; 
premi del qual la FBC va teñir cura al 
llarg de setze convocatòries anuals. A l'ha- 
ver de la Fundació hi ha l'organització d'un 
curset sobre Joan Maragall en l'avinentesa 
del seu centenari, i una exposició de lli- 
bres d'autors sabadellencs, en la realitza- 
ció d'un repertori dels quals ha pres part.

Amb respecte a la llengua, ja a finals 
dels cinquanta, en pie règim dictatorial, la 
FBC dugué a terme un Curset de Lingüís
tica Catalana. I el 1981 va redactar un 
document sobre normalització de la llen
gua, que va distribuir a entitats, partits 
politics i centres d'ensenyament. L'any 
següent celebrava un cicle de conferèn- 
cies sobre "Valoració de la llengua catala
na".

Un aspecte que la FBC ha tingut molt 
present és el d'honorar figures rellevants 
de la cultura sabadellenca, comengant pel 
propi Bosch i Cardellach, de qui va adop
tar el nom, i seguint per Montllor i Pujal - 
encara en vida-, per Ribot i Serra i Narci- 
sa Freixas. Va ser la coordinadora dels

(Passa a la pàg. 142)

Pan I da. nicnibrc ¡lonorari dc ¡a Pundacio B. i C . 
¡legelx una comumeadó a ¡a X Assemh¡ea Interco- 
marcal d'Estudiosos que Pany 1968 va ser celebrada 
a Sabadell. Al seu costal, el Dr. Joan Ainaud de 
Lasarte.
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Histdries de VEastEnd

Ëls frigorifies
per Maria Albareda i Vidal

X  els voilants de l'interessantissim mer
cal central del peix, situai a la riba del 
Tàmesi, hi passen coses estupendes. Mol- 
tes d'elles, res no tenen a veure amb 
aquest, que està molt concorregut degul a 
fer-hi cap gran majoria de cuiners deis in
nombrables restaurants allargassats ran de 
la zona riberenya, molts d'ells, i potser els 
millors, regentáis per xinesos.

Però com que la proximitat d'una cosa 
determinada sembla radiar una influèneia 
molt marcada a les altres del voilant, 
aquest voilant s'imprégna d'aquests eflu- 
vis i degut a aquest procès, un indret per 
eli mateix anodi i sense elegància ni clí
max especial, només pel fet de la "proxi
mitat" adquireix un relleu marcai que l'i- 
dentifica corn a Hoc "d'interès especialis- 
sim". Aixi, en pejoratiu. I no hi manquen 
"coses", moites coses que el fan interes
sant.

En aquest punt arriba la part de fora 
del mercal del peix de l'East End, amb el 
seu riu tan a prop, que el bressolar de les 
barques produeix la il-lusiô que d'allà en 
pot venir l'aventura.

Però per anar-la a trobar, hom desco- 
breix que no li cal moure's d'alli mateix. 
Són totes, però, petites, molt petites aven
tures, i passen en aquest rodai on estem 
situais en aquests moments.

De primer antuvi, no hi veiem res. Però 
allí mateix, segons els dies, les hores, i 
també les circumstàncies en què s'han de 
moure els futurs afers, tots supeditáis a 
una mena de reglamentaciô especialissi- 
ma, corn formant part d'un codi especial 
en fundó de reserva, s'hi desenrotlla una 
mena d'altre mercal clandestí, conegut de 
tothom i aprofitat sense reserves quan està 
allò que en podriem dir "oberi al public". 
Es el mercal de les coses producte d'uns 
robatoris una mica especiáis.

No és que aquest funcioni amb una 
tranquil-la immunità! a estalvi, deslliurat 
de tot perill. No van aixi les coses. Què 
més voldrien els venedors, els "comer- 
ciants" d'aquests productes, que a dreta 
Ilei, per l'esforç, l'enginy i el perill que 
representa la seva venda pública, hauria 
de cotitzar els sens productes a un preu 
major donat-los tota mena de seguretat en 
la venda!

Però posem-nos ara dins la mentalità! 
d'un jugador, i sabrem que a major perill 
major glòria. Al jugador de cor no li inte
ressa, la majoria de les vegades, la jugada 
pel seu profit liquid i material, sino que

Una île les cinc esi>lésles, totes edificades dins de! 
mateix estil, en l amplia zona de l'East End. Obra de 
Hawksmore, deixeble de l'arquitecte Christopher 
Wren. Aquell protagonitzava les seves construccions 
amb una nota sinistre. A l'esquerra de la imatge, a 
l'altra banda de carrer, hi ha elfamôs "pub" "Jack the 
Ripper", retornat ara a l'antiga denominado per 
imposició de les dones britàniques: "The ten bells". 
Les deu campanes.

està a l'aguait, i en saboreja l'èxit per ell 
tôt sol sense pensar en altra cosa.

Es ciar que si queda algún benefici 
dones, millor, i no és just, ni ètic, ni pràc- 
tic, despreciar-lo olimpicament corn un 
potentat carregat de bitllets a la butxaca. 
Per aixô, rise i benefici van tan junts, i un 
no desdiu de l'altre, almenys en aquest Hoc 
especial, tan especial, que fins i tôt la poli, 
més d'una vegada, fa veure que ni es re
corda que existeixi.

Quan tôt està quiet i el gran rodal del 
mercal del peix és com un Hoc qualsevol 
de la zona, en algún racó estratègic -i si 
pot ser dissimulât- hi compareix de tant 
en tant una furgoneta, o un tros de cotxe 
candidat a la jubilado, o, simplement, tres 
O quatre caixes grosses, temptacions per 
als vianants de l'escala social adequada a
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aquesta mena de trifulques.
S'obren les portelles dels vehicles o les 

tapes de les caixes, i apareix de tot: jerseis 
en un munt, trossos de roba estampada, 
tovalloles de tots colors i mides, sabates i 
botes barrejades, cistells, bufandes, i tota 
mena d'articles que "casualment", sempre 
han "caigut" de camions despistáis mentre 
circulaven per alguna carretera, amb la 
porta del darrera que s'havia obert. Natu- 
ralment, ells, els venedors improvisáis, ho 
arreplegaren. Qui no ho fa? Els preus de 
venda són baratíssims.

Mentre fan l'article a la clientela, com 
a ben experimentáis hi tenen un uH i un 
altre al final del carrer, per si apunta per 
allí la parella de "polis". Però no, aquell 
dia no hi aniran. Ho ensumen. Com ningú 
no ho sap. Sembla com si portessin el 
compte de les rondes de vigilància. Es ciar, 
a vegades no ho endevinen, però aquest és 
el rise i el remat i l'emociô de la jugada.

Més d'una vegada, la patrulla va amb 
parsimònia i els dóna temps a plegar els 
hams. S'estimen més que s'escapin que no 
pas emprendre la tasca de demanar com- 
provants i haver de tancar-los a la garjola. 
El veritable problema és sempre aquest: 
tancar-los, alimentar-los durant els dies de 
reglament, i aviar-los després per falta de 
proves. I a Anglaterra, fins i tot la "poli" 
és práctica. L'ilia sencera és práctica de 
dalt a baix, perqué el fet pràctic el porten 
a la sang, ja no el calculen. Saben bé prou 
que no tenir sentit pràctic té un preu, i 
aixô, O sigui engarjolar certs elements, no 
deixa de ser un gravamen a l'economia 
sempre una mica trontollant dels Ajunta- 
ments de cada zona. Ni tan sols és un 
escarment.

Saben que no solucionaran res ficant 
quatre pilléis famolenes dins dels sens 
cotxes, més o menys emmanillats. Els 
"bobys" ja tenen prou feina amb els delin
quents de veritable envergadura.

Els eastenders del mercal aixi ho sa
ben, i entre Testament fora de la Ilei i Tes
tament polititzat, hi ha establert com una 
mena de pacte o germanor. El cas és que 
no s'han de deixar agafar "in fraganti". 
Aixô no ho feu, nois, estigueu alerta. O us 
haurem d'engarjolar, cosa molt empipado- 
ra per a nosaltres i per a vosaltres també. I 
amb aquest precedent ben assentai, tot va 
com una seda. Val a dir que els "vene
dors" improvisais, recollidors de peces 
"caigudes", no abusen. No hi van a gra- 
pats, ni cada dia. Entre ells s'ho van com-
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binant, amb molta estratègia i calculant- 
ho molt bé, espaiant la dosi.

És un historial decent, després de tot, 
si bé es mira. I molta gent hi surt benefi
ciada contra un unie perdedor: l'Estat.

És ciar que les lleis civiques aixô no 
ho aproven, i menys encara ho aconsellen, 
però costa molt fer rutilar la vida d'una 
ciutat de dotze milions d'habitants sempre 
pels cans de la legalitat més absoluta. No 
hi ha prou vigilants i, en canvi, hi ha prou 
delinqüents, i mentre els segons es menti- 
guin en uns limits que no freguin els de 
l'abùs, no cal esqueixar-se les vestidures 
per mantenir una aparença de moralitat que 
els grans comerciants, grans financers, 
grans économistes, grans jugadors i usur- 
padors, de tot el mon, deixen bastant de 
banda.

M'agradaria dir clarament, si fos pos
sible, que els il-legals del mercat del peix 
més aviat em son simpàtics i fins i tot els 
trobo enginyosos i originals. Però, és ciar, 
espargir idees d'aquestes dona mala fama 
a qualsevol i és difícil que ningú n'enten- 
gui el to. Aviat et diñen que ets un cinic, 
O un desaprensiu, o un pocasolta. Les per
sones donem molta importància a les apa- 
rences quan no ens toca més remei que 
viure a tocar, colze amb colze, amb els 
que han encastellat el molt "honorable" 
entre dues forces infíexibles com són la 
moralitat i la integritat. Quan en el fons 
són tan vulnerables com un pastis de 
mantega posât al costat d'una estufa.

En fi: disgregacions.
La darrera anècdota d'aquesta espècie 

humana va ocórrer el darrer Nadal.
Aquell dia, ells els venedors extems 

del mercat del peix, havien hagut de bui- 
dar corrent una botiga a causa de la mort 
de l'amo, que era amie seu. No havien 
robat res. Només s'havien prestai per "aju- 
dar" a la venda de la mercadería, que no 
es podia guardar. Article a la venda: un 
lot molt important d'indiots destinais a les 
taules nadalenques, ben morts i empaque
tais en les seves bosses de plástic. Tot molt 
ben acondicionat. Feien un goig que ena- 
moraven, "el nostre amie estaría content si 
pogués veure com ajudem a salvar la seva 
mercadería. Tot això per ajudar la seva 
familia, pobret. Ha mort de pressa. A 
meitat de preu, vaja. A meitat de preu! 
Atari's, "dear girl", per vostè aquest tan 
"guapo". Fa de bon comprar. No en voldrà 
dos? Quantes persones són, a la seva fa
milia? I tan poca gana, tenen? Vaja, ati- 
pi'ls bé, que això és una ganga. Si el nos
tre amie ho veiés...!"

Realment, valia la pena, el material era

A partir del poni de "VicU)ria i Albert" popularment unomenat "Pont de la 'Porre", eomeiK^a la gran .ona 
misteriosa i fins fa poc desconeguda de l'East End.

bo i barat. Estaven fresquets i feien la mar 
de goig. Están trets del congelador, pot- 
ser? Es dar, ara fa poca estona encara hi 
eren. No es notava la frescor?

La cantarella feia, com sempre, el seu 
efecte. I això de la mort de l'amic era un 
truc moli bo. Ja s'havia explotat altres 
vegades, però mai a les vigflies de Nadal i 
amb aquella mercadería. La gent, davant 
d'un reclam tan agut i simpàtic i caritatiu, 
s'emportaven les peces de seguida.

El rodal bullia de gent. Els cotxes, 
essent ja a tocar la festa nadalenca, ana
ven i venien deis supermercats de la zona 
creuant aquell rodal de carrerons terrosos, 
vorejats de solars a mig edificar, amb el 
sòl embardissat d'obstacles, dibuixant-se 
més enllá les altes siluetes de les antigües 
grues portuàries, eneastades en el paisatge 
urbá com una miroia. En aquest rodal 
també s'hi troba situât el començament de 
f i l ia  deis Gossos", d'un interés fenome
nal per la seva história tétrica i a l'ensems 
misteriosa i secreta.

Aviat s'hagué enllestit la venda. Plega
ren els hams i la furgoneta emprengué la 
marxa sense més contemplacions. desapa- 
regué de seguida i no es va veure més. Els 
polis no s'havien deixat veure. Era vigilia 
de Nadal i també ells tenien famflia.

Uns quants dies més tard, al periòdic 
local hi aparegué una nota. No era molt 
llarga i era posada com una simple curio- 
sitat. Les paraules que hi havia, però, eren 
suficients i prou explicatives, i ningú no 
les pogué passar per alt. S'hi deia que uns 
desaprensius (?) havien fet aquelles vigí- 
lies un gran negoci. Havien comprat, o 
robat -això el periòdic no ho aclaria i

tampoc no era important- una gran partida 
de galls dindi ja morts i ben embolicats i 
els havien venuts a les proximitats de 
f i l ia  deis Gossos", lloc comú de moites 
vendes per l'estil.

La noticia, però, no era aquesta. Per 
tal que es conservessin en la seva frescor 
de congelament i no es malmetessin i per- 
dessin la seva bona preséncia en detriment 
del bon nom del mercat de vendes, havien 
trobat per ais animalets unes instal-lacions 
frigorifiques fantàstiques i molt segures. 
Havien estât introduits ais calaixos con- 
servadors de la Morgue d'aquella zona de 
l'East End! El lloc era ideal: hi havia la 
frescor necessària, ni més, ni menys. A 
part, els calaixos aquells dies estaven gai- 
rebé buits del tot. Era després de festes, 
que s'omplien. Qui no aprofita l'oportuni- 
tat? Tenien un amie que treballava a la 
Morgue i aquest els havia presat els reci
pients. Quin mal hi havia, en això? Cap, 
no?

No sabem com va acabar la història i 
ni si tan sols va acabar d'alguna manera 
diferent de la normal, tal com acaben totes 
les històries en les quais, de fet, no hi passa 
res. És a dir, sense donar-hi importància.

Com a gent práctica, suposem que s'ho 
van agafar com un fet consumât. Després 
de tot, no havien molestât a ningú, i si van 
trencar la Ilei... quina era, aquesta?

Cap autoritat no va respirar. Després 
de tot, quan el públic va assabentar-se'n, 
ja se'ls havien cruspit, i ben de pressa... 
"Dear girl, atipi els de casa..." I no havien 
fet pas mal a ningú...
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Art Romànic
Dels Ilibres
per Ramon Vail i Rimblas

E.m I'antiguitat els llibres no tenien la 
forma d'avui dia, sino que estaven consti- 
tuïts per unes tires llargues de papir o per
gami que s'enrotllaven sobre si mateixes 
formant un rotile. Encara avui dia els jueus 
guarden l'Escriptura en rotlles; i l'entrega 
ais seus adolescents de la Torah, contin- 
guda també en un rotile, constitueix una 
festa que a Jerusalem celebren tots els 
amies i familiars davant del Mur de les 
lamentacions: els homes a l'interior del 
recinte que tenen réservât; i les dones a 
fora, on és conduit el minyó, aixecat sobre 
les espatlles d'uns quants homes, un cop 
acabada la cerimònia.

Aquesta disposició dels llibres estava 
condicionada pel material de suport que 
originàriament tenien; el papirus, consti- 
tuit, com sabem, per unes tires extretes de 
la planta del mateix nom que es cultiva a 
les vores del Nil; s'encolaven dues capes

Coherta il'csmalis.

d'aquestes fulles, amb les seves fibres dis- 
posades perpendicularment i aixi es for- 
maven uns fulls; normalment uns quants 
d'aquests fulls, una vintena com a màxim, 
s'enganxaven l'un a continuado de l'altre i 
es formava aixi una tira llarga sobre la 
que s'escrivia el text, formant columnes; 
la tira, que tenia una ampiada d'uns dos 
pams i una llargària compresa entre uns 
cinc i deu metres, s'enrotllava sobre sí 
mateixa formant-se així el rotile.

L'escriptura de textos curts o de notes 
que no arribaven a fer un Ilibre es feia 
sobre unes tauletes de fusta, d'argila o de 
cera mitjançant uns punxons o estilets. Les 
tauletes de cera eren usades sobretot per 
prendre notes, ja que passant la part plana 
de l'estilet per sobre de la cera escrita, s'es- 
borrava el text anterior. A vegades s'unien 
pel Horn dues o més tauletes, formant-se 
un díptic, un tríptic o un políptic, segons 
el nombre de tauletes que tenia.

En època romana ja, es començà a usar 
el codex que ha donat lloc a la forma ac
tual deis llibres. En certa manera els có- 
dexs deriven deis políptics, però en lloc 
d'estar formats per unes tauletes unides per 
un deis seus marges, ho son per uns fulls 
de pergami, plegats pel seu centre i encai- 
xats uns dintre dels al tres, formant un 
quadern; cada quadem tenia de quatre a 
sis fulls; els diversos quadems que consti- 
tuíen el códex es cosien pel Horn a unes 
tires de cuiro, que formaven els nervis del 
còdex, i aquests nervis se subjectaven a 
unes cobertes de fusta que protegien el 
volum.

Correntment els còdexs no eren de 
papir sinó de pergami, matèria molt més 
résistent. Els que es feien amb papir acos- 
tumaven a tenir el primer full del plec de 
pergami de manera que aixi es protegía la 
resta del quadern.

El pergami no és res més que el cuir 
de xais, cabrits o vedells de menys d'un 
any, degudament adobat: la peli de l'ani
mal es posava en remull per estovar-la i se 
sotmetia després a l'acciô de la calç, pro- 
vocant-se aixi el desprendiment de la lla
na O pèl. Albora que es treia el pèl, es 
separaven també totes les restes carnoses i 
després la peli s'estenia a assecar subjecta- 
da a un marc de fusta per tal que quedés 
ben estirada. Un cop seca es raspava amb 
una ganiveta, es polia per les dues cares 
amb pedra tosca i finalment es blanqueja- 
va. Sempre quedaven dues cares de textu
ra diferent en el pergami: la que s'anome-

Col.labora

Raspa! del perniami.

nava la flor era la més fina i corresponia a 
la part on hi havia hagut el pèl; mentre 
que la cara de la earn era més revessa.

Un cop tractat el pergami es tallava en 
fulls; segons el seu tamany els fulls (i els 
còdexs que en resultaven) prenien el nom 
de forma major, mitjana o petita. Amb 
quatre o sis fulls es formava un quadem, 
dit també plec perqué es feia plegant els 
fulls in-folio o in-quarto, noms que han 
donat lloc ais nostres folis i quartilles. Al 
formar aquests plecs es tenia molt de 
compte que les pàgines que quedaven en
carames fossin o flor o cam les dues, per 
assolir aixi una més gran uniformitat en el 
còdex.

El pergami resultava molt car; s'ha dit 
que la riquesa d'alguns monestirs muntan- 
yencs provenia precisament del bestiar que 
podien criar en les seves pastures i que els 
permetia produir i vendre pergami en 
abundància. El seu cost elevat explica que 
a vegades en els fulls de pergami s'hi tro- 
bin forats: no es podia pas menysprear un 
full per un petit foradet; a vegades es ta- 
paven, encolant-hi pedacets de pergami. 
Però en general el forât hi quedava. Tam
bé aquest preu car explica que moites 
vegades els pergamins es reaprofitessin, 
esborrant el text que hi havia sigut escrit i 
escrivint-ne un de nou a sobre; s'han tro-

QUADERN - 73



Kellií>ür.

bat pergamins reutilitzats més de dues 
vegades. Actualment hi ha sistemes per 
llegir les escriptures que es destruíren, cosa 
que permet conèixer amb certesa la Priori
tät en el temps dels textos a qué correspo- 
nien. Aquests pergamins reaprofitats re- 
ben el nom de palimpsests.

L US del paper fou bastant tardà al nos
tre país, tot i que el paper, provinent de 
l'Orient, s'estengué a Europa a través de 
les nostres terres. Les primeres fàbriques 
de paper de la Península foren les de To
ledo i Xàtiva, en terres àrabs encara. El 
paper fou molt més emprat pels àrabs que 
pels cristians. Possiblement el primer molí 
paperer de casa nostra fou establert a Vi- 
larodona el 6 de juny de l'any 1202 pel 
bisbe de Barcelona Berenguer, ja que d'a- 
questa data coneixem un document en el 
quai esmenten dos molins a Vilarodona, 
un d'ells draper. Pràcticament el paper no 
fou usât fins més endavant en la confecció 
de llibres, de manera que d'època romàni
ca només podem parlar pràcticament de 
llibres de pergami.

Tornant dones al pergami, que és l'ù- 
nic suport dels llibres romànics, un cop 
formats els plecs i abans d'escriure el text, 
el copista amb un estilet marcava les ral
lies i els marges de l'escriptura; prèvia- 
ment, havia assenyalat la seva posició 
mitjançant uns petits foradets distribuïts 
regularment als marges de la pàgina. Des
prés, amb una ploma d'au començava la 
pesada tasca d'escriure el text. La tinta del 
text era negra i s'elaborava amb agalles 
d'alzina o roure, goma i algún sulfat
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metál-lic (coure, ferro o zinc), anomenat 
vidriol. Els títols i les instruccions o indi- 
cacions fora de text s'acostumaven a es- 
criure amb tinta vermella {rubra) que en 
lloc del negre de les agalles tenia com a 
colorant la mangra o el vermelló. Aqües
tes notes fora de text en els llibres litur
gies que, com és logic, eren els més co- 
rents en aquella época, explicaven la for
ma com havia de desenvolupar-se la ceri
mònia; per aixó, amb el temps, el mot rú
brica adquirí factual significació de regla 
a seguir en les cerimónies liturgiques.

S'acostumava també en els llibres més 
luxosos ornamentar les iniciáis de les pá- 
gines o parágrafs importants, constituint 
aqüestes miniatures véritables obres mes- 
tres de l'art. En aquest cas les tintes ja no 
eren solament negres i vermelles sino que 
n'hi havia de tots colors: grogues, blaves, 
verdes... Més endavant aqüestes tintes fo
ren substituides per colors espessos que 
requerien l'ús del pinzell. També es féu ús 
de lámines de plata i d'or, que un cop fixa- 
des al pergami es brunyien i adquirien així 
un aspecte fascinant.

No solament es decoraven amb minia
tures les caplletres, sino que també s'hi 
il-luminaven págines senceres deis llibres. 
La miniatura fou una manera de transme- 
tre motius decoratius i temes ornamentals 
d'un país a l'altre que s'utilitzaren després 
per ser copiais en la pintura, tant mural 
com sobre taula. S'han trobat moites ana
logies entre el famós portal esculpit de 
Ripoll i una Biblia que en el seu temps 
havia pertangut a aquell monestir.

Un cop acabada la tasca d'escriure un

Coherta de cuiro.

Ilibre calia relligar-lo: aixó es feia, com 
hem dit, cosini els plecs als nervis del re- 
lligat i subjectant aquests nervis a les co- 
bertes, que normalment eren de fusta re- 
coberta o bé de peli sense depilar, o bé 
d'un cuir, generalment de color fose, dé
corât amb incisions que formaven quasibé 
sempre dibuixos géométries; altres vega
des es tallava la fusta de la coberta i es 
recobria després amb una làmina d'argent 
i pedreries; també hi havien cobertes es- 
maltades. Gairebé totes tenien unes pro- 
minèneies, corn uns claus, decorades, que 
les protegien del fregadis quan el llibre es 
coMocava en posició horitzontal, que pre- 
cisament era la forma corrent de ser guar- 
dats.

La confecció d'un llibre era, dones, una 
tasca llarga, pesada i cara. Això feia que 
el seu cost fós molt onerós i que els llibres 
constituissin en aquella època un bé escás: 
hi havia biblioteques en qué determinades 
obres es guardaven estacades amb una 
cadena al faristol on podien ser consulta- 
des. Els présteos de llibres, tot i la seva 
raresa, i potser a causa d'ella, eren fre- 
qiients i solien viatjar a llocs distants dels 
d'origen, bé per ser copiais, bé per vendes 
o llegáis. Per això no ens ha d'estranyar 
que el papa Silvestre II, que havia sigut 
format a Catalunya, anys després, quan ja 
havia assolit el soli pontifici, demanés al 
seu amie l'ardiaca de Barcelona Sunifred 
Llobet un llibre cientific que li interessava 
llegir.

Copi.SUI.

DE SABADELL
QUADERN - 73



118

Sobre la formado de la Rambla
(El carrer de Barcelona, el fílador d’en Manyosa i el girant de Sant Oleguer)
per Joan Alsina i Giralt

I :  ins ben entrât el segle XIX per anar de 
Sabadell a Barcelona s'utilitzava el veil 
carni que, sortint de la vila pel Portal ano- 
menat de Barcelona, al capdavall dels Jar
dinets, tirava avail pel que avui anome- 
nem Rambla i que aleshores es coneixia 
corn a carni de Barcelona i més tard, quan 
a la darrera meitat del segle XIX es va 
començar a edificar, carrer de Barcelona.

En els primers anys de la segona mei
tat del segle passât el carrer de Barcelona 
començà a anomenar-se popularment "la 
Rambla".

El reconeixement oficial d'aquest nom 
no esdevingué, però, fins l'any 1855. L'ac- 
ta de la reunió de l’Ajuntament, de l'I de 
setembre d'aquell any, ^nota que s'ha 
"acordado que se dé nombre a las calles 
de la Villa que no lo tienen": i, curiosa- 
ment, aixi corn indica que el carrer de la 
Font de l'Espirall s'anomenarà Mendizà- 
bal i el de Cabo de Parrots prendrà el nom

de Lacy, en el cas de la Rambla s'hi diu: 
"y a la Rambla, Rambla”: aquesta frase 
cree que deixa ben ciar que ja es coneixia 
corn a Rambla però que fins aleshores no 
era reconegut oficialment.

Era, aquella època, la de la creixença 
de Sabadell.

No teniem, però, carretera, amb cate
goria d'aquest nom, que ens enllacés amb 
Barcelona. Fou el 1841 que es començà a 
remoure la idea de fer-la. El 21 de febrer 
de 1841 l'Ajuntament, presidit per Antoni 
Grau, convoeà una reunió a la quai foren 
també convidades diverses persones de les 
més importants, des del punt de vista eco- 
nòmic, de Sabadell. En facta d'aquesta 
reunió (AHS. Actes Ajuntament-1841) s'hi 
parla "de la grandísima necesidad que tie
ne esta población de que se construya 
desde ella, con dirección a la ciudad de 
Barcelona, una carretera hasta encontrar 
la que va de dicha ciudad a la de Vich y

fo to  de Pere Alemany i Vila.

otros puntos de la montaña"', i continua 
dient que "Habiéndose penetrado de todo 
no solo el Ayuntamiento sí que también 
los demás ciudadanos, han acordado es
tos unanimemente que por su parte no de
jarían de anticipar alguna considerable 
cantidad...".

La llista de voluntaris contribuents -no 
hi consten les quantitats de diner- era: Pere 
Turull, Antoni Casanoves, Josep Duran, 
Joaquim Casanoves, Joan Romeu i Arti
gues, Joan Salt i Busquets, Didac Mimó, 
Magi Planes, Joaquim Catalá, Lloren9 
Sardá, Josep Llobet i Soler, Francese d'As- 
sís Cirera, Joan Sallarás i Marra, Josep 
Cuberta, Josep Cirera i Folch, Joan Turull 
i Salient i Doménech Casanoves i Manent.

Tres dies més tard, el 24 de febrer' 
l'Ajuntament dirigí un "Recurso a la Di
putación Provincial solicitando el estable
cimiento de la Carretera" (AHS. Copia- 
dors Oficis-1841) en el qual s'hi deia:
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"Algunos vecinos de esta villa y otros que 
no lo son y que tienen en una gran parte 
sus intereses en las fábricas de esta Villa 
y sus inmediaciones han demostrado a este 
Ayuntamiento palpablemente lo muy ne
cesario que es favorable que seria a los 
intereses de varios pueblos el que se con
tinuara desdel torrente llamado de Tapió
las o de donde mejor pareciera hasta esta 
Villa el trecho de carretera que falta. Para 
el efecto han ofrecido un anticipo de 90 a 
100.000 reales con que auxiliar a la Exma. 
Diputación Provincial si convencida de la 
utilidad general que de ella deben repor
tar los miserables pueblos del alto Vallès 
y de esta Villa, se digna tomar sobre sí la 
construcción del mencionado trecho de co
ìr etera”.

Va tardar, però, a fer-se. Miquel Ca
rreras (Elements d'Història de Sabadell, 
Ed. 1932, p. 313) ens en diu: "Van sor gir 
moites questions entre els dos pobles va- 
llesans (Sabadell i Terrassa) sobre la di- 
recció de la carretera, perqué els terras- 
sencs volien que anés el més recte possi
ble a casa llur, sense desviarse per a 
tocar Sabadell. Aixi va retrassar-se To- 
bra, que va arribar al nostre terme tot 
just per Tany 1847".

No era, però, sols la carretera el que 
preocupava l'Ajuntament; també l'angunie- 
java l'entrada de la carretera a Sabadell.

El 28 de març de 1841 tingué Hoc una 
reunió de l'Ajuntament (AHS. Actes Ajun- 
tament-1841) "para deliberar la dirección, 
anchura y demás dimensiones que podria 
y deberia tener la calle llamada de Barce
lona" i acordaren "que las casas que se 
construyesen en la parte de poniente dis
tasen de las ya construidas cuando menos 
ochenta palmos por ser la dimensión de 
que a lo menos deberia constar la anchu
ra de la referida calle".

El tros de carrer a qué es refereix 
aquesta nota devia ser entre els actuals 
carrers Jardí i Lacy ja que s'hi menciona 
el "camp de Pere Oliver", actual casal Pere 
Quart.

Una anyada més tard es continuava 
ordenant l'alineació del carrer de Barcelo
na. El 23 de febrer de 1842 l'Ajuntament, 
presidit per Antoni Mimó, es reuní i acor
da (AHS. Actes Ajuntament-1842) "la di
rección y dimensiones que deberia darse 
a la calle de Barcelona en aquel trecho a 
prolongarse des del punto llamado el Ci
rant de Sant Oleguer" i resolgueren que 
"tota la prolongación de la calle desde el 
citado punto llamado el Cirant de Sant 
Oleguer, se corriese recticionalmente y 
que su piso constase de 80 palmos de lati
tud y que en cuanto al trecho que media 
desde el Colegio de los Escolapios hasta 
la casa de Duran y Sors, se hiciesen tam
bién casas sugetándose en su construcción 
a los puntos marcados, que son el canto 
de la referida casa y la línea o faja blan
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ca levantada en la pared de la Escuela 
Pia ya con dicho objeto".

El Girant de Sant Oleguer devia estar 
situât en el que és avui primer tram del 
carrer Lacy: recordem que el carrer de 
Sant Oleguer, ande carni, comença preci- 
sament al carrer Lacy. La casa de Duran i 
Sors, cal Pissit, era, i és encara, a Tilla que 
formen Rambla, Alemanya, Sol i Montse
rrat.

De l'alineació del capdavall de la 
Rambla, ais volts del carrer Borrell, TA- 
juntament en parlá el 12 de novembre de 
1843. En Tacta de la reunió d'aquest dia 
(AHS. Actes Ajuntament-1843) es ratificà 
que "con motivo de querer el propietario 
José Borrell dar en emphiteosis y al efec
to de construir casa en un campo que se 
halla en la misma línea de la calle de Bar
celona y teniendo entendido que ya los 
Ayuntamientos antecesores habian acor
dado de que la anchura de ella fuese a lo 
menos de 80 palmos, por tanto se ratifica
ron a lo mismo".

Tenim ja tot el carrer de Barcelona 
alineat. Quedava, però, inversemblant- 
ment, un lloc conflictiu: el capdamunt del 
carrer. No fou fins força més tard que 
començà a posar-s'hi remei. El 2 d'abril de 
1846 l'Ajuntament, sota la presidèneia de 
Pere Turull, es reuni (AHS. Actes Ajunta
ment-1846) "al solo y único objeto de tra
tar el arreglo definitivo de la calle de Bar
celona en aquella parte que ocupa el Ei- 
lador llamado den Manyosa y atendiendo 
a que forma un cuerpo que entra en el 
piso de dicha calle el que al paso que la 
constituye irregular, la estrecha un buen 
tanto", i acordaren "que se remueva dicho 
cuerpo o Eilador hasta dejar regulariza
da dicha calle" i es proposés a en Manyo
sa que dos perits, un per cada part, valo- 
ressin el terreny per fer-ne la compra. 
Sembla, però, que en Manyosa "no se des
prenderá de él sin que se le dé una canti
dad que no vale en realidad"; així es diu 
en un comunicai que l'Ajuntament dirigí 
al Jefe Político de la Provincia (AHS. 
Copiador Oficis-1846), demanant que "se 
sirva manifestar si está en su derecho 
(l'Ajuntament) el poderle obligar (a Ma
nyosa) al nombramiento que resiste".

Per fi es posaren d'acord Manyosa i 
l'Ajuntament. En Tacta de la reunió d'a
quest darrer, el dia 25 d'octubre de 1846 
(AHS. Actes Ajuntament-1846), s'hi diu: 
"Por cuanto para que la calle de Barcelo
na tenga en todos sus puntos la anchura 
que en algunos, al mismo tiempo que su 
superficie y piso sea plano y tan cómodo 
como sea posible y siendo un obstáculo 
para ello aquel cuerpo de tierra que entra 
en dicha calle y sirve a Erancisco de Asís 
Manyosa para la filatura del cáñamo que 
necesita para su oficio (Manyosa era cor
der i espardenyer) cuyo cuerpo de tierra 
es conocido vulgarmente como el Eilador

de’n Manyosa", acorden "comprar a dicho 
Manyosa el citado cuerpo o trozo de tie
rra el solo objeto de ensanchar la carre
tera o camino de Barcelona y darle por él 
la cantidad de cuatro cientos cincuenta 
libras moneda catalana".

El notari Camil Mimó féu Tacta de 
venda, el 25 d'octubre de 1846, 
(AHS.E.454, p.270), i en ella s'hi detallen 
les dimensions i terminacions: "el trog de 
terra campa anomenat lo Eiladó que té de 
ampie quatre canes poc més o menys i de 
llarg o fondo des del carrer i comí que 
roda la Vila fins al carrer anomenat de 
Sant Pere. Afronta a sol ixent ab lo citât 
cami O carrer anomenat de Barcelona, a 
migdia ab lo prédit carrer de Sant Pere, a 
ponent ab honors dels hereus de Pasqual 
Pont i a tramuntana ab lo Colegi de Pa
res Escolapis de esta Vila, mediant lo men- 
cionat comí que roda la Vila".

Al capdamunt del carrer de Barcelona, 
a Tantic Eilador de'n Manyosa, es comple- 
tà definitivament Talineació de Tactual 
Rambla.

Hem volgut il-lustrar aquest article 
sobre la formació de la Rambla amb 
una foto, ja histórica, de Pere Ale- 
many Vila, traspassat fa poc. El sen- 
yor Alemany va ser un industrial dels 
que es formen a si mateixos, treballa- 
dor, humà i molt sociable. Va tenir, a 
part del treball, dues grans afeccions. 
Una era la fotografía, gràcies a la quai 
ha quedat un arxiu de força interés per 
a la ciutat. L'altra era el cant coral. 
Des de jove entrà a TOrfeó de Saba
dell, on conegué la que esdevindria la 
seva esposa, i ja casats continuaren 
durant llargs anys amb la seva fideli- 
tat orfeonistica. Darrerament el sen- 
yor Alemany va ser uns anys presi
dent del Club dels Avis de la Plaça 
del Vallès, a la tasca del quai va pres
tar una amorosa atenció. I encara te
nia una altra déria: la d'escriure ver
sos, amb els quais va publicar un vo- 
lum poc temps abans del seu decés.
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/ \q u e s ta  nova secció no vol establir 
necessàriament la práctica del bilinguis
me, però tampoc no pretén renunciar-hi. 
Som pluralistes, com s'ha demostrat ètni- 
cament, i dit d'una manera més plana: com 
és el nostre tarannà. Un tarannà que, se- 
gons Néstor Lujan, "som, objectivament 
parlant, la gent més còmica de la història 
de la humanitat: seriosos, transcendents, 
superbs. Creiem saber-ho tot, sense que 
de tant en tant una riallada, una riallada 
espontània i burnii, ens avisi".

No cal descobrir res, però el país no 
gasta humor. La gent no riu. És mal vist, 
aixó de riure. I bé prou ens diuen els cien- 
tífics que "riure és fer salut". És una tera
péutica sanissima, econòmica fins i tot. 
Però no té consum. No es gasta. Som 
capaços de gastar-nos més del que es co
bra o es guanya (que no és igual), i en 
canvi no gastem ni una pesseta per poder 
riure.

Ara si que fem una riallada. ¿Ja heu 
tingut ais dits això que és una pesseta, que 
té el valor -quin valor!- econòmic d'una 
pesseta? Ja és ben poca coseta una pesse
ta, avui; ahir, retardant-nos uns anys, amb 
una pesseta podiem comprar un diari, i 
més enllà, un llibre i tot... (És parlar de la 
prehistòria, avi!...).

He intentât veure qué es podria com
prar avui amb una pesseta. L'he colocada 
damunt de diversos taulells de diferents 
comerços i en cap, en cap, han pogut ven- 
dre'm res a canvi. Ep! només en una pape
reria, tot pensant-ho molt, m'han ofert una 
quartina, si bé no les vénen d'una en una. 
En aquest cas m'han fet una distinció...

En resum, que la moneda de UNA 
PESSETA té un valor tan minim com 
minim és la seva actual forma. Bé prou 
els estadistes i économistes l'ha fan resis
tir en el mercat... Altres diuen que no es 
pot suprimir perqué és la unitat monetària 
del país. No ens queixem de la seva re- 
ducció diamétrica, perqué altres paísos 
també les tenen esquifides de volum. I, 
fins i tot, en alguns són més petites.

Horn proposaria convertir el seu nom 
en diminutiu, com s'escau: pesseteta. Ai- 
tres proposaran, tal volta, dir-ne: puceta...

Xéspir

...

AZORIN
(Monóvar, 1873 - Madrid, 1967)
Les despulles d'Azorín van tomar al 

seu poblé natal, Monóvar (Alacant), el dia 
9 d'aquest juny, després de 23 anys d'ha- 
ver estât enterrât junt amb la seva muller, 
Julia, a l'església sacramental de Sant Isi- 
dre, de Madrid.

A Monóvar hi ha la Casa Museu Azo- 
rín, i amb motiu d'una reforma, i després 
de tants anys de pensar-ho, tant l'AJunta- 
ment com els azorinistes i biógrafs de l'es- 
criptor monovart, van decidir que les se- 
ves despulles fossin guardades en el ce- 
mentiri municipal, on s'ha inaugurât un 
monument funerari, obra de l'escultor 
Vicenç Ferrer.

Aquesta iniciativa va sorgir de l'AJun- 
tament i ha estât recolzada amb la 
coMaboració de la Generalität valenciana, 
l'AJuntament de Madrid, la Diputació d'A- 
lacant i Renfe, la qual va disposar un tren 
-"Tren Azorín"- per aquesta ocasió, i van 
viatjar-hi els familiars de l'escriptor, els 
mitjans de comunicació i les autoritats mu
nicipals monovarines. Les despeses totals 
han sumat els 12,5 milions de pessetes.

Azorín, aquest escriptor es destacá per 
l'estil, concis, la frase breu , i els adjec- 
tius, albora precisos i contrastats. Té la re
tòrica de la simplicitat. Tendresa, detallis- 
me, recerca del temps perdut i pinzellada 
plàstica o crítica caracteritzen el seu món 
literari, com bé l'ha descrit Albert Manent.

Azorín -Josep Martínez Ruiz- havia 
tingut l'afany de singularitzar-se. Se'l re- 
corda amb el seu paraigua vermeil, el seu 
monocle i la seva tabaquera de plata, que

Junt amb les seves idees anarquitzants 
espantaven i astoraven a la gent. Després 
es passà al conservadurisme.

Si eli pogués veure ara el seu retom, 
segurament que li suggeriria una de les 
seves cróniques, saboroses i agudes, tan 
llegides en el seu temps.

L'obra d'Azorín ha quedat entre nosal- 
tres i encara és bona de llegir -i de relle- 
gir-. Ara ha tomat a èsser noticia i ha estât 
una vegada més protagonista. Nogens- 
menys que d'aquesta petita i senzilla crò
nica evocativa. I anecdótica...

X.

PROU DE XERRAR!...
Malgrat que la paraula "xerrar" figura 

entre els sinónims de "parlar" (un cente
nar llarg), molta gent oblida que ho és però 
amb un matís déterminât. Segons el Fabra 
i segons la Gran Enciclopédia Catalana, 
"xerrar" voi dir, exactament: "Parlar molt 
i sense substància, pel sol gust de parlar, 
fora de propósi!", i també: "Dir, contar 
(alguna cosa) indiscretament, manca! a la 
reserva deguda". Però tot i que més d'un 
comentarista ha denuncia! l'ùs i l'abùs d'a
questa paraula i la inadequada aplicació 
que se li dóna, es persisteix en aquests 
tretze. I ho fa el nostre Ajuntament, que 
l'aplica a l'agenda cultural que publica 
cada mes.

De xerrades n'anem plens. Es xerra a 
tort i a dret. I els conferenciants de torn 
que s'anuncien en les xerrades ho deuen 
admetre tranquil-lament.

A través de la premsa local s'ha elevat 
més d'una queixa critican! el seu us, però 
no se'n fa cas i seguim fent xerrades amb 
els "xerraires" participants. Fins quan se- 
guirem amb les xerrades?...

Demanaria fer us degudament de les 
paraules. No és tan difícil, penso jo.

Em sap greu pels "xerraires" Ramon 
Heréter, periodista; per Toni Cirera, viat- 
ger; per Albert Rubio, antropòleg; per 
David Serrano, Imma Baucells, Josep M. 
Alboquers, viatgers; per Judith Vicente, 
traductora de rus; per Ramon Mora, viat- 
ger; per Pere Satorra, membre del Vallès 
Fer... tots els quais tenen cura de les xe
rrades anunciades, això és: són els "xe
rraires" que figuren a l'Agenda Cultural 
Sabadell- juny 90.

Ja no vull dir res més. Que xerri qui 
vulgui...

X.
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Ulis nous

En recerca de Thome
per Calassanq Balagué

E,m acabat de tocar el nostre carni de fe 
en Déu, anem a la recerca del vertader 
rostre de l'home i de la dona, estimats, 
cridats, invitats per Déu a la vida, els quais 
veiem Iluitar avui en mig d'intenses con- 
tradiccions sense trobar resposta als seus 
interrogants obscurs, atacats per la incer- 
tesa i la por, mancats més que mai d'espe- 
rança.

Amb "ulls nous", voldria intentar anun- 
ciar-vos que solament l'home i la dona 
plens de vida poden donar glòria al Déu 
proclamât per Jesucrist.

El marc actual
Després de les ultimes décades i amb 

la instaurado de l'aprenent democràcia, el 
nostre poblé ha despertat en un clima di- 
ferent. Corn son els homes i dones d'avui? 
Quins son els interrogants que ens negui- 
tegen? A on hem arribat i en què fracas- 
sem?

Ha canviat el clima sòcio-cultural. En 
pocs anys s'ha intensifient el pas d'una 
societat rural a l'altra més urbana i indus
trial més complexa i burocràtica. S'ha 
implantât un nou marc politic amb moites 
incerteses. La tecnificació de la vida ha 
transformat les condicions de la vida. Hem 
entrât en una societat programada per es
tructures tècniques, cada vegada més anò- 
nimes, amb poc caliu humà. Tot s'orienta 
cap a un unie objectiu: treballar, produir i 
consumir. No cal detallar els nombrosos 
problèmes de la greu crisi sòcio-econòmi
ca del món industrial i del món laboral 
amb les tensions de la vida individual i 
col-lectiva. I per acabar la breu descripció 
del marc actual -en el qual també hi han 
molts aspectos positius- veiem la constant 
degradació de la natura que, per ara, nin- 
gú sembla que ho pot aturar.

Protagonista, l'home
Aquesta transformació del nostre en- 

tom material i social modifica vigorosa- 
ment la forma de ser i d'actuar de les per
sones.

Així cal confessar que la persona arri
ba a ser molt competent en el camp pro
fessional, però és en el peril! d'espatllar-se 
el seu ser. No té temps d'estar per a ella 
mateixa, perd el seu propi rostre, es troba 
incoherent amb si mateixa, buida d'identi- 
tat i joguina deis poders extems que són 
els qui en realitat menen la seva existén- 
cia.

¿Quina mena de Ilibertat és aquest alli- 
berament de tabús antics que ens porta a 
noves dependéncies i que ens domestica 
de tantes maneres?

Els mitjans de comunicació faciliten 
tota mena de contactes entre les persones, 
cadaseli viu envoltat de tota mena de

comunitats però es troba sol; no es troba 
amb els altres. Llars on les persones es 
toleren amb indiferéncia; infants que no 
coneixen l'amor i la tendresa; joves que 
descobreixen amb amargor que l'encontre 
sexual pot amagar un egoisme maliciós. 
Amants que se senten cada vegada més

sois després de l'amor. Amistats que es 
desmunten per interessos mesquins. En 
una societat competitiva no n'hi ha prou 
en viure un al costat de l'altre.

Certament que les condicions de vida 
han millorat; però l'home ha caigut en la 
trampa del "tenir" més i més, despreocu- 
pant-se del "ser". La seva vida es conver- 
teix en una cadena de desigs i satisfac- 
cions. No és estrany que hom cerqui la 
seva Identität en la marca del seu automó- 
bil. ¿Com és possible pensar en una socie
tat cada vegada més justa i més fraternal?

El sentit de l'home
L'home de tot temps necessita donar 

sentit a la seva existèneia. Al revés, resta 
atrapat en un huit existencial que l'impi- 
deix créixer com a ser humà.

Aixi podem veure que una cosa és el 
que ansiegem i l'altra el que després en 
realitat som o aconseguim. Som més inde
pendents de qualsevol autoritat familiar, 
religiosa o moral, però més dependents de 
modes, de consignes o de corrents d'opi
nions. Més instruits culturalment, però més 
pobres de raons per donar un sentit a la 
vida. Més proveïts per Iluitar contra el 
dolor, però més febles davant el sofriment 
i les contrarietats de la vida. Amb més 
possibilitats de satisfer els capricis, però 
més ansiosos de seguretat, afecte i tendre
sa.

L'home és un ser pie de contradiccions: 
desemparat per cercar seguretat; nascut per 
a viure i abocat a la mort.

Qui som? Per què vivim? Qui, i per 
què, m'ha regalat la vida? Són preguntes a 
les quais les nostres cièneies i nostra tèc
nica no poden respondre. La ciéncia sola
ment estudia el funcionament deis sers, 
però està al marge del sentit de l'existèn- 
cia. Haver perdut la resposta al misteri de 
la vida, ¿no será la més gran tragèdia de la 
vida? Necessitem saber el "des d'on i a 
on" de la nostra existèneia. (Continuará)
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L'arxiu de la Parroquia de la Purissima Concepció, de Sabadell
per Jaume Busqué i Marcet

E.m el mes de novembre de 1986 es va 
celebrar a la Parroquia de la Purissima 
Concepció, de Sabadell, la Trobada Gene
ral de tardor de les "Trobades d'Anima- 
dors de Cant per la Liturgia" que organit- 
za l'Abadia de Montserrat.

M'encarregaren una ponència amb el 
titol "La mùsica a la Parroquia de la Puris
sima Concepció de Sabadell, durant cent 
anys". A mossèn Joan Nonell, rector de la 
parròquia, va semblar-li que es podia edi
tar, però després vam pensar que aquesta 
història es podia ampliar. D'aqui en sorti 
la idea d'ordenar i catalogar tots els Ili
bres, documents i escrits que hi havia 
amuntegats en paquets i en prestatges i 
mossèn Joan Nonell em va demanar si 
podia portar a terme aquella tasca. Vaig 
acceptar-la, però també vaig dir-li que 
seria una labor llarga i pacient.

Enguany es cumplirán quatre anys d'a- 
quella conversa. El mes d'abril del 1987 
llibres i més llibres, paquets i més paquets 
pujaren l'escala de la casa parroquial, cor
rióla amunt fins a les tribunes de la part 
esquerra de l'església. S'hi feren obres de 
paleta, fuster, electricista i pintor. L'arxiu 
compta amb 250 metres lineals de prestat- 
geria, tres vitrines, una calaixera per a 
làmines, i tres taules de treball.

Seguidament vam poder comptar amb 
la coMaboració d'Antoni Virgili i Molins, 
Maria Neus Salvó i Puigdomenech, Joa- 
quim Vilanova i Huertas i posteriorment 
s'incorporaren Joaquim Trepat i Morral i 
Maria Neus Bertrán i Riba. La senyora 
Maria Vila, Vidua d'Escorihuela, ha assu
mi! la tasca de netejar tot el material de 
culte que forme el nostre petit museu.

El 31 de desembre de 1987, haviem 
registrai i catalogai 1.700 unitats i ordenat 
el contingut de 87 capses de documenta- 
ció parroquial, 8 capses de documentació 
diversa i altres 18 capses de música. Hi 
ha, també, nombroses capses que conte- 
nen coMeccions de les revistes ALBA, 
Portaveu, Pulí Parroquial, Butlletí del Bis- 
bat, i , un centenar de devocionaris d'a- 
bans del Concili.

El 31 de desembre de 1988 havíem 
anotat 2.529 noves aportacions i a l'arxiu 
ja hi havia les següents seccions: a) Histò
ria de la Parròquia; Confraries, associa- 
cions i congregacions: Centre Parroquial. 
Fundacions. Administració. b) Documen
tació diversa; Activitats de les comunitats 
parroquials. Biografíes de persones desta- 
cades de la parròquia. c) Documentació

d'altres parróquies de l'arxiprestat; Una 
capsa per a cada parròquia de Sabadell. 
Congregacions religiöses de la demarca- 
ció parroquial. Santuari de la Mare de Déu 
de la Salut. Residència Albada, etc. d) 
Retails de periòdic; Relatius a l'activitat 
de la parròquia. De l'activitat religiosa a 
Sabadell. Altres que pel seu contingut es 
creuen d'interés. e) Biblioteca; Tema reli- 
giós. Altres temes.

El 31 de desembre de 1989 havíem 
registra! altres 850 aportacions i actual- 
ment l'Arxiu de la Parròquia de la Purissi
ma Concepció, té registrades 4.000 uni
tats. Queden pendents d'estudi unes 20 
capses de documents, alguns d'ells d'ad- 
ministració i d'altres programes d'actes 
religiosos celebráis.

Del fons bibliográfic de revistes desta
ca; "CoMeccions de Vida Cristiana" (edic. 
Abadia de Montserrat), "Cavali Fort", 
"Mundo Nuevo", "En Patufet" (edic. 1936-
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1939). "Agermanament" (Volum I, II i III), 
"Boletín de Militantes de la HOAC", 
"Vida Nova", "Sal Tarrae", "Eclesia". La 
coMecció de goigs és modesta; 241 exem
plars. Posseïm la totalità! dels goigs édi
tais per la parròquia.

Del fons bibliográfic en llibres hem 
d'anotar; 15 volums de la "Història del 
Cristianisme", "Obres Completes del Dr. 
Torras i Bages", "Obres completes del Dr. 
Sardà i Salvany", "Història de las Religio
nes", "Enciclopédia de la Religión Católi
ca", Dues Bíblies (edic. 1619 i 1780), "La 
Sintaxi. Compendi de la llengua Harina" 
de Joan Torrella. (edic. 1760), i "Flos 
Santorum" de Pedro Ribadeneyra. (Edic. 
1751) Volums I, II i III.

De la bibliografía que fa referència a 
la història de la parròquia, es disposa; Del 
"Llibre de la Jermandat de Jesus Nasareno 
de los P.P. Escolapios de la Bila de Saba
dell. Fundada el 1848", "Visita Jubilar de 
los Enfermos de Sabadell y Comarca del 
Real Sabtuario de Nuestra Señora de la 
Salut, de 3 de diciembre de 1954", 
"Memòria dels Joes Florals celebráis a la 
Parròquia en l'Any Jubilar de 1954", "Lli
bre de Repartiment d'Almoines de les 
Conferències de Sant Vicenç de Paul" 
(1906-1935), "Llibre de l'Apostolat de 
l'Oració" (1921-1922 i 1939-1946), "Lli
bre de rAcciò Católica" (1940-1948), Lli
bres d'Actes de la Congregació del Sant 
Crist de la Bona Mort. "Llibres de les 
Fundacions establertes a la Parròquia".

Entre la documentació histórica hi ha 
documents relatius a la Confraria del Cor
pus Christi, Apostolat de l'Oració (tenim 
les autoritzacions episcopals), Confraria de 
Jesús Natzaret, els seus reglaments i amb 
la partitura dels goigs, inèdita encara, es
crita per Josep Molins i Fàbregas, Manual 
de la Confraria de la Mare de Déu de l'Es- 
perança, amb els seus reglaments, nom- 
brosos programes, invitacions d'actes ce
lebráis, molts d'ells, sortosament, d'abans 
del 1936.

Actualment guarda aquest arxiu 325 
partitures que contenen una respectable 
coMecció de Misses Polifòniques i Grego- 
rianes. Aves Maria, Pare Nostres i moites 
d'altres dedicades a les funcions religiöses 
d'antany com Rosaris cantats, Trisagis, 
Novenes, etc. Altres capses que guarden 
música diversa dels més renomenats mú- 
sics. Entre aqüestes hi ha 18 capses que 
guarden música de mossèn Angel Roda- 
milans i Canals, mossèn Miquel Ferrer i
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Joaquim  Vilanova i Jaunie Busqué.

Ramonacho, mossèn Josep Musei i Ferrer, 
i una coMecció de partitures, algunes d'e- 
lles encara inédites, escrites per Josep 
Molins i Fàbregas, que són els mestres de 
capella-organistes que antany tingué la 
parroquia. Tenim la biografia de cada un 
d'ells.

Entre la bibliografia profana: "L'Aris- 
metica" d'Ivan Ventayol. (edic. 1619), 
"Aritmetica Domestica" de Paulo Maurico 
(edic. 1678), "Elements dAritmetica" de 
Manuel Poy (edic. 1818), un "Tratado de 
materia farmaceutica" de Manuel Jimenez 
(edic. 1818) i un "Prontuario. Obligacio
nes del Soldado" (Edic. 1813). Hem sen- 
yalat que en cada una d'aquestes obres hi 
consta l'expressa autorització de l'Església 
per poder èsser editades.

Aquest fons bibliogràfic i documentai 
ha estât motiu per a poder escriure: "La 
mùsica en la Parroquia de Santa Maria de 
la Purissima Concepció, durant cent anys" 
obra que ara será possible completar. Au
tor: Jaume Busqué i Marcel.

"La Confraria i Germandat de Jesús 
Natzaret, fundada en l'església dels P.P. 
Escolapis, el 1848", comunicado llegida 
en el Pie de la Fundado Bosch i Carde- 
llach, el 27 d'abril de 1988.

"El Llibre de la Mare de Déu de les 
Neus" Edic. 1988. Autors Maria Neus 
Salvo i Puigdomenech i Jaume Busqué i 
Marcel.

"Retails d'Història" escrits en el dors 
dels goigs de la Purissima Concepció, 
Mare de Déu de Riusec, Mare de Déu de 
les Neus i Crist de la Bona Mort.

Per la Festa de la Purissima Concep
ció, desembre de 1989, es va celebrar a la 
parròquia una Exposició antològica de les

Confraries i Associacions d'abans del 
1936, en la qual s'exhibiren 100 documents 
del fons de l'arxiu.

Gràcies a una aportació econòmica de 
la Caixa de Sabadell, ha estât possible ini
ciar l'ordenació i catalogació del fons mu- 
seistic que posseeix la parròquia: objectes 
de culte retirais, custòdies, calzes, canalo- 
bres, canadelles, portapau, imatges i una 
bona part d'objectes de pietat com rosaris, 
medalles, escapularis, etc.

No s'ha prêtés fer un arxiu més, ni 
tampoc restar una documentació -qui ho 
podria pensar- que podia ser destinada a 
altres arxius de prestigi històric de la cin
tai, els quais estimem i admirem. Hem fet 
i pretenem fer, concretament, un arxiu 
històric d'una parròquia -la de la Purissi
ma Concepció de Sabadell- i d'una sola 
temàtica, sense inhibir-nos, naturalment, 
de qualsevol document (hi queda inclòs 
àdhuc un programa d'una festivitat o una 
estampa recordatori) que tingui relació 
amb les activitats religiöses de la pobla- 
ció. El nostre anhel és que els filigresos 
tinguin un Hoc d'estudi on aprofundir en 
la història de la parròquia. No obstant això, 
aquest naixent arxiu està a la disposició 
de tots els estudiosos que hi tinguin inte
rés. Nosaltres, l'equip que hi treballem, i 
el rector, com vaig dir en la conversa del 
novembre de 1986, no hem fet més, fins 
ara, que posar la primera pedra en aquesta 
obra.
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Els historiadors espanyols del cinema fan feina
per Joaquim Romaguera i Ramio

/ \ l s  lectors que no 
estiguin familiaritzats 
amb I'estudi de la his
toria en general, o que 
no s'hagin apropat mai 
a la del cinema en par
ticular, tal vegada els 
sorprengui de saber I'e- 
xistència d'una entitat 
que agrupa els qui ens 
hi dediquem, si bé con
fio més que ho trobin 
la mar de normal i lò- 
gic. Dones sí, i fins i 
tot existeix amb deno- 
minació catalana. Tam
bé aquest punt mereix 
la seva menuda crònica 
o la seva petita histó- 
ria. Vegin-la.

Quan vam posar 
dempeus l'entitat, l'a- 
gost del 1987 a O Car- 
balliño, una vila de la 
provincia d'Ourense, 
aviat la batejárem amb 
el nom de "Associació 
d'Historiadors de Cine
ma de l'Estat Espan- 
yol", en catalá, però 
també, és ciar, en cas- 
tellá, en gallee i en 
éuscara, tot sobre el paper. Ja l'any se- 
güent vam celebrar el I Congrés i la I As
semblea General a Xixón (Astúries), i un 
deis últims articles dels Estatuts que allí 
vam aprovar diu que "tant el nom de l'en- 
titat com els sens Estatuts s'editaran en 
les llengües de l'Estat espanyol, tant per a 
ús intern com per a Ilur difusió. Els textos 
de ponències i comunicacions es publica
ran en la llengua que desitgin els seus au
tor s".

Més tard, i també dins el 1988, vam 
celebrar a Bilbao (Bizkaia) el II Congrés i

MON15FROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL

L'autor d'aquest article, escrit ex- 
pressament per a QUADERN, comp
ta, tot i la seva joventut (cinquanta 
anys escás sos) amb un currículum 
molt nodrit en questions cinemato- 
gráfiques, des de la creado i direc- 
ció de diversos cineclubs (que el 
portà a la direcció de la Federado 
Catalana) fins a la publicado, a ve- 
gades com a autor i altres com a 
editor, de bon nombre de Ilibres, 
passant per la crítica de cinema ais 
diaris "Avui" i "Diari de Barcelona” 
i en diverses revistes especialitzades.

Com a un deis creadors de l'As- 
sociació d'Historiadors de Cinema de 
l'Estat Espanyol ha près part molt 
activa en els tres Congresses que 
aquesta entitat ha realitzat en dife- 
rents llocs de la peli de brau. I en el 
darrerament célébrât, el febrer d'a- 
quest any, a Donò stia (San Sebastián) 
hi va llegir una ponència en què do
nava a conèixer i analitzava els 
"Trenta anys d'experimentado en el 
cinema amateur català", dintre de la 
temàtica genèrica del Congrés, que 
era Las vanguardias artísticas en la 
historia del cine español. Recordar i 
revalorar la desconeguda significa
do que pot tenir el cinema amateur

catalá dintre del conjunt del Cinema 
de tota mena fet a l'Estat espanyol, 
és una tasca que cal agrair-li a Joa
quim Romaguera i Ramio, i tant més 
ens correspon de fer-ho ais sabade- 
llencs tota vegada que de la vintena 
de cineistes catalans que ha recollit 
en el seu estudi com a creadors en 
més o menys escala d'un cinema d'a- 
vantguarda o d'experimentado, tres 
d'ells són sabadellencs. Es tracta de 
Llorenç Llobet-Gràcia i de Joan Llo- 
bet, malauradament desapareguts, i 
d'Arcadi Gili que encara tenim entre 
nosaltres.

De Llobet-Gràcia cita els films 
"Suicida" i "El valle encantado", i 
més extensament analitza "Pregária 
a la Verge dels Colls". I també fa 
una referèneia al film professional, 
"Vida en sombras", que encara guan- 
ya batalles, com el Cid, al cap d'una 
quarantena d'anys de la seva existèn- 
da incomprensiblement confinada.

De Joan Llobet analitza "Erase 
una vez" i "Cámara soñadora". I 
d'Arcadi Gili destaca les seves crea- 
cions íntegrament abstractes com 
"ABC del agua", "El sol y sus lente
juelas" i "Sinfonía en gris".

J.T.

tint i ja materialitzades 
les resumeixo a conti

la II Assemblea General, i es van produir 
alguns canvis en els Estatuts, entre els 
quais hi ha el de la denominado de l'enti- 
tat, que passava a ser "Associació Espa- 
nyola d'Historiadors del Cinema", i això 
perqué es va voler majoritàriament sinto- 
nitzar amb la forma com es solen denomi
nar les estrangeres; "francesa", "italiana", 
etc., no sense -això sí- una certa "resistén- 
cia" per part de força historiadors geogrà- 
ficament ubicats a la periféria. L'article 
referent a l'ús de les llengües es va mante- 
nir íntegrament tal com l'he transcrit en 
cursiva.

Bé. Amb aquest breu excurs vostés ja 
saben quan va néixer l'AEHC (Associació 
Espanyola d'Historiadors de Cinema) i, 
ara, ens trobem el 1990 amb un III Con
grés i una III Assemblea General que vam 
celebrar a Donòstia (Gipuzkoa) a princi- 
pis de febrer. Tot això per explicar que 
l'AEHC ha nascut amb empenta i amb 
força idees a il-luminar. Les més sobresor-

nuacio.

I Congrés: Metodolo- 
gies de la Història del 
Cinema (Xixón-Astú- 
ries, 1988)

Aquest lema va 
semblar que convenia 
tractar-lo com a quasi 
presentació o primera 
passa a donar per una 
entitat que té com a 
objecte d'estudi prefe- 
rent/prioritari la història 
del cinema i, dones, 
com estudiar-la, de qui
na manera més comple
ta i profitosa, amb qui
nes eines, etc. O sia, en 
sintesi: quina/quines
metodologies existei- 
xen/coexisteixen, sobre 
quines bases s'assenten 
i com aplicar-les eficaç- 
ment. Es una matèria 
prima absolutament 
necessària de dominar i 
de posar sempre en 
qüestió, i després d'a- 
quell encontre encara és 

un camp a continuar explorant i a apro- 
fundir molt més, veient com es treballa en 
altres indrets amb més tradició historio- 
gráfica, veient com se les empesquen els 
universitaris i com s'ho fan els qui no te
ñen aules ni cátedres davant o darrera de 
la seva voluntariosa, vocacional, entusias
ta i aíllada tasca investigadora.

A Xixón hi van haver aportacions 
substancioses de, per exemple, Santos 
Zunzunegui, Joan M. Minguet i Félix Fa
nés; i un servidor va presentar-hi dos tre- 
balls: un sobre l'estât actual de la historio-

CINE FOTO
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Llohct-Grùvia prepara una presa "a iniat^e per nuali^e" pa  al hall d'ampolles 
del seu film "Contrastes".

grafia cinematogràfica a Catalunya i un 
altre sobre fonts bibliogràfiques de les ci
nematografíes de l'Estat espanyol, "per tal 
de poder estudiar i historiar el nostre cine
ma", o sia, per tal de deixar d'estudiar-lo 
sois des de la perspectiva en qué s'ha estu- 
diat prácticament sempre: sota el rétol de 
español, quan hi ha un corrent (metodolo
gia, per tant) que ho veu no del global ais 
particulars (autonomies i regions, les es- 
pecificitats vemácules, les práctiques no 
professionals, i un llarg etcétera), sino que 
des deis particulars és com es pot i s'ha de 
bastir un global, una historia justa, equili
brada i sense exclusions ni marginacions 
de cap tipus (socio-cultural) ni de cap 
mena (técnico-artística). Aquest, com els 
altres punts, és un debat (punt de vista, 
per tant) que resta obert fins que hi tor- 
nem, quan toqui.

II Congrès: Hora actual del cinema de 
les autonomies de I'Estat espanyol (Bil- 
bao-Bizkaia, 1988)

Aquí també ens va semblar que des
prés d'haver atacat de cara les metodolo- 
gies calia haver-se-les amb les pràctiques

C experiéncies concretes. I seguint amb el 
cue deia abans, si el normal és que es parli 
i s'escrigui (er historia) de "cinema espa
nyol", a Bilbao vam intentar veure la glo- 
balitat des de s angles de les nacionalitats.

Així, i per ordre alfabétic, s'hi feren 
aportacions d'Andalusia, Aragó, Astúries, 
Catalunya, Galicia, Lieo (o més pròpia- 
ment Castella-Lleó), Madrid (o més prò- 
piament Comunitat Autònoma de Madrid) 
i País Valencià (o, per segons qui, Comu
nitat Valenciana). En el cas de Catalunya 
els ponents foren: Ivan Tubau (sobre la 
llengua catalana), Romà Oltra (sobre la 
prodúcelo a Catalunya 1930-1960), Joan 
M. Minguet (sobre els referents catalans 
del nostre cinema), lordi Artigas (sobre el 
cinema d'animació a Catalunya), Caries 
José (sobre el mercat filmic català en l'àm- 
bit de la CEE) i un servidor (sobre el pen- 
sament cinematogràfic català fins a finals 
dels anys deu i sobre una primera relació 
entre la literatura i el film catalans). Si 
l'anterior és un tema a voltes abstrus i que 
roman obert, aquest és un ternari amplis- 
sim i que tant de bo mai no s'acabi d'esgo- 
tar del tot.

Ill Congrès: Les avantguardes artisti
ques en la història del cinema espanyol
(Donòstia-Gipuzkoa, 1990)

Sense abandonar encara el país, en 
aquest recent Congrès ens vam endinsar 
en una visió del cinema des de la perspec
tiva del film experimental, o de l'experi- 
mentació amb el llenguatge del cinema, o 
del tractament formal amb allò imperant i 
que no és admés per la industria i, per 
tant, que sovint no arriba al public. En fi, 
diverses maneres d'entendre l'avantguarda 
artística i l'experimentació cinematográfi
ca que es van posar damunt la taula del

Fotograma din- deiS films ahstractes d'Areadi Gili.
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Congrès que més requesta ha tingut, tam
bé -és ciar- perqué l'AEHC ja comença a 
recollir uns fruits després de llaurar força 
feixes.

Ternes corn -per exemple- el de la 
"Escuela de Barcelona" (tocat per Esteve 
Riambau), o el Teatro Linares Riva de La 
Corunya (Luis Miguel Quiroga); noms 
corn els de Carlos Saura (Norberto Alco- 
ver), Rafael Porlân Merlo (Rafael Utrera)
0 Ramón Martínez de la Riva (Xosé Ma
ria Eolgar); revistes com Mirador (Palmi
ra González), La Gaceta Literaria (Alber
to Sánchez) o Cine Experimental (un ser
vidor); sectors com el del cinema alterna- 
tiu a Galicia (Emilio Carlos García), el 
d'animació a l'Estat (lordi Artigas), el ci
nema amateur catalá (un servidor), o films 
com Arriluce de José Ángel Rebolledo, 
poden servir de tast de l'ámplia participa- 
ció que a Donóstia va descabdellar-se i 
polemitzar entorn d'un tema que es fa pre
sent en diferents moments de la historia 
del cinema realitzat en aquest pais, amb 
una punxa singular que cal situar ais anys 
vint, quan també a la resta d'Europa les 
avantguardes feien de les seves: futurisme
1 expressionisme dels anys deu avançats, 
fins als dadaisme, surrealisme, excentri- 
cisme i abstracció que s'allarguen fins a 
les envistes de la Segona Gran Bogeria 
Mundial.

Bé. I ara podriem acabar parlant una 
mica del que l'AEHC té en cartera, pen
sant ja en un nou congrès, amb ternes tais 
corn: El cinema primitiu espanyol, o El 
pas del mut al sonor en el cinema espan
yol, o Del cinema dels anys cinquanta al 
Nou Cinema Espanyol. N'hi ha més, però 
per ara guanyen punts aquests tres, com 
també guanya adeptes realitzar una troba- 
da open, és a dir, sense tema fix, on els 
historiadors presentin treballs inédits fruit 
de la tasca investigadora que cadascú con
rea amb predilecció o que ha desenvolu- 
pat en un cert moment i que encara es
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Foto de rodatge de "La cámara soñadora", de Joan Llohet.

manté inédit. Perqué una de les grácies de 
l'AEHC és que de cada encontre en deriva 
un volum que recull ponéncies i comuni- 
cacions, i per tant ja n'hem éditât tres, que 
es venen en Ilibreries, distribuíts per En- 
llaç de Barcelona. I anar fent, sense preci
pitado, però sí que de cada passa en resti 
una feina sòlida, el máxim d'engrescado- 
ra, novedosa a ser possible, que explori un 
camp pregonament, encara que sense pré
tendre mai d'esgotar-lo, cosa quasi impos
sible en historiografía, i també pensant ja 
en aprofundir les relacions fins avui esta- 
blertes amb associacions estrangeres 
(Canadá, Erança, Itàlia, Alemanya, etc.), 
de cara a realitzar intercanvis i 
coMaboracions de moites menes i nivells. 
Un futur prometedor per a una entitat jove 
que ja exhibeix un patrimoni o un actiu 
francament optimista, i no sois pels Ilibres

publicats (notaris de la nostra feina), sino 
també per la seixantena de membres que 
fins avui s'hi han donat d'alta.

En seguirem parlant quan hàgim donat 
una nova passa endavant.

FOTOGRAF
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Cotxe de l Any
a Espanya

ha estât elegit 
el Miller Cotxe de l'Any 

a Espanya.
El títol més cobejat en el món del 
motor. I un guardó concedit per 
aquells que més entenen de 
cotxes. És a dir, els periodistas deis 
mitjans de comunicació més 
prestigiosos.

Hi ha raons suficients.

Pel seu disseny innovador, per la 
seva mecánica infal-lible i per disposar 
de la més avangada tecnologia. De fet, 
és l'únic en la seva classe amb ALB, 
antibloqueig de frens Ford.

Per descomptat que aquesta 
distinció ens enorgulleix. Però, encara 
més, la confianga de tots aquells que 
han fet del nou "Fiesta" el cotxe de la 
seva vida.

Automobils Vila, S.A.
Rambla Iberia, 18-22 - Telefon 726 39 00 - Telefax n̂ . (93) 726 91 96 - 08205 SABADELL
VEHICLES D'OCASIO - C/. Vilarrubias cant. Gran Via - Tel. 726 07 02 - 08202 SABADELL
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CincTtia
“LAWRENCE OF ARABIA”, el miratge del poder
per Jordi Graset Cine Club Sabadell

E,i\ s britànics s'establiren a Aden -al sud 
de la península arábiga- l'any 1839. El 
1869, s'obrí el canal de Suez i el seu inte
rés pel domini de la zona augmenté pro- 
gressivament. Durant la primera guerra 
mundial, s'obrí un segon front al proper 
Orient. D'un costat, els turcs -enemies tra
dicional dels àrabs- pugnaven per esten- 
dre la seva zona d'influèneia ajudats pels 
alemanys, abats sens. De l'altre, els angle- 
sos ajudaven els àrabs prudentment amb 
la doble finalitat de disgregar el potencial 
germànic (els bàrbars) i de consolidar el 
seu domini colonial amb el minim des- 
gast. En aquest context, sorgeix la figura 
de T.E. Lawrence, un oficial anglès in- 
conformista i indisciplinat que, deguda- 
ment manipulât, es revelará utilissim per a 
aquest darrer fi.

L'apropament que David Lean, realit- 
zador, i Robert Boit, guionista, fan del per- 
sonatge correspon a un posicionament ètic 
que constitueix l'eix vertebrador de l'obra 
del director, en la quai observem un lli- 
gam ferm entre films tan diferents corn 
THIS HAPPY BREED (La vida manda), 
1944, BRIEF ENCOUNTER (Breve en
cuentro), 1945, o DOCTOR ZHIVAGO 
(Doctor Zhivago), 1965, en qué els dra
mes personals i/o familiars no son sino el 
résultat d'un procès historic i sociocultural 
perfectament contextualitzat, la compren- 
sió del qual enriqueixen.

Heroi contradictor! i controvertit, 
Lawrence s'emparenta amb el Coronel 
Nicholson de THE BRIDGE ON THE 
RIVER KWAI (El puente sobre el rio 
Kwai), 1957, i el Pavel "Pacha" del DOC
TOR ZHIVAGO, tres personatges obsti- 
nats i carismátics que queden superats per 
la propia obra. Lawrence és la personifi- 
cació de dues forces que no s'exclouen 
sino que es superposen: la civilització i 
l'atracciô bárbara. Sovint mitificades des 
de posicions morals excloents, son font 
constant d'equivocs. Una bona mostra n'és 
la refinada hipocresia del comandament 
anglés que opta per ometre l'assisténeia 
médica urgent als ferits de Damasc en 
benefici del seu objectiu politic. L'altre, 
Ali (Omar Sharif), que apareix corn un 
bàrbar, tant als ulls de Lawrence corn als 
nostres, quan li mata el guia i que, pro- 
gressivament, es constituirá en el referent 
étic als excesses de l'heroi. Ali acaba es- 
sent el punt d'equilibri, la linia horizontal 
d'aquest desert excitant. Lawrence, en 
canvi, és la passió, l'ambició desmesura-

da, el sol encegador. El seu procès de re- 
torn als origens no tendeix a la regenera
do sino a la degenerado. Joc d'aparences 
equivoques, dones: Ali vesteix de negre, 
Lawrence de blanc i, albora, joc de falses 
dicotomies: civilitzaciô/barbàrie, valent/ 
covard, heroic/no heroic, entre dos perso
natges que mai no assoleixen una transfe- 
réneia positivadora. L'ambigüitat de 
LAWRENCE OF ARABIA somou els 
nostres fonaments culturáis: El princep 
Faisal (Alec Guiness) li diu a Bentley, el 
periodista (Arthur Kennedy): "Els nostres 
valoren l'home pels sens éxits en el camp 
de batalla". Per la mateixa raô, els oficiáis 
anglesos afalaguen un Lawrence que, des- 
vestit d'heroisme, basculará entre el 
menyspreu i la indiferénda. I, justament. 
Bentley cerca un heroi que engresqui els 
seus condutadans davant del fet imminent 
de l'entrada dels EEUU en la confrontado 
bél-lica. Tant li fa que tot sigui una 
faMàcia i que l'idol de peus de fang llisqui 
per la pendent de la decadénda, de la bar
bàrie.

Lawrence és un personatge tràgic en la 
mesura que el seu exacerbât narcisisme el 
mena a transcendir l'humà. Al comentar! 
que el desert pot ser divertit, Dryden 
(Claude Rains) li contesta: "El desert 
només és divertit per als beduïns o per als 
déus". I eli no pot ser ni beduï desenga- 
nyat, mostrará a Ali la seva peli blanca- ni 
Déu. Entre l'iMusori i el precari, les seves 
accions esdevindran estérils. Aixi, el seu 
fracassat Conseil Arab. Lawrence és un 
individu clos en si mateix. Lean, amb la 
concisió i la facilitât per a la metàfora dels 
grans mestres, ens ho mostra mitjançant la 
construcció simètrica de la primera i dar- 
rera seqüències. La mirada perduda en el 
desert infinit és la visualitzaciô de la seva 
mort espiritual. Una mort més important 
que la física -que no veurem-(l). La pre- 
tensió de transcendir l'humà és manifesta 
al llarg d'aquest itinerari, en el quai Law
rence acomplirà la gesta i gaudirà de la 
glòria per, finalment, devallar als infems. 
Senyor de la vida i de la mort -colpidora 
seqüència de l'execuciô de Gasim a qui 
havia salvat de morir en el desert-, jutge i 
llum enmig de la tenebra- la seva vesti
menta blanca iMumina aquesta seqüència 
nocturna en qué evita un vessament de 
sang-, "El Orens", renascut i rebatejat, con- 
duirá els moradors del desert cap al seu 
"alliberament" -Aqaba, la terra promesa-. 
Ali, culminât el tram més perillos de la

travessa del desert, li insisteix: "Agreix-ho 
a Déu!". Però al "Escrit està..." biblic, 
Lawrence hi oposa el "res no està escrit" i 
torna a refer el carni del desert per donar 
la vida a Gasim. Acomplida la conquesta 
d'Aqaba, la posta de sol li confereix una 
aura mitica, en la qual es recrea. Tot se- 
guit decideix anar-se'n cap a El Cairo atra- 
vessant el desert del Sinai. Auda Abu Tayi 
(Anthony Quinn) li censura aquesta insen- 
satesa. Lawrence li contesta: "Moisés el 
creuà!, i Auda, al seu torn: "Però Moisés 
era un profeta! I estimât de Déu!". El càs- 
tig a la seva supèrbia serà la mort del seu 
servent a qui no aconsegueix deslliurar del 
pou de sorra. Però "El Orens" es resisteix 
a ser, simplement, Lawrence. Passejarà la 
seva aura triomfant per damunt del tren 
després de desafiar les bales del militar 
turc que jeu agonitzant. Riu, invulnerable, 
i la seva ombra majestuosa es projecta 
damunt del desert - seqüència que ens re- 
trotrau a l'exhibiciô iconoclasta que se- 
gueix al seu bateig àrab- Però, ben aviat, 
només li restaran uns quants fi del s. I quan 
els pregunta: "Qui vol caminar amb mi 
sobre les aigües?. Ningü no respon. Han 
perdut la fe. Ja no és Déu. Ni tampoc no 
ha arribat a ser un àrab. La posterior 
flagel-lació és un darrer acte de supèrbia 
que evidencia la gratuïtat dels seus actes. 
Definitivament, el miratge s'ha esvaït. El 
Lawrence que segueix és una caricatura 
de si mateix, un individu cruel i patètic.

Amb el naixement del dia al desert, 
premonitori del renaixement de Lawren
ce, comencen cent minuts prodigiosos de 
cinema fins a l'arribada a El Cairo-, que 
constitueixen el cor d'una obra mestra fas
cinant. El desert és el gran protagonista. 
Exuberant, ferotge, plàcid i enigmàtic. Un 
repte desmesurat per als qui li són es- 
tranys. El desert amplifica la tragèdia 
humana, en tota la seva insignificança i 
grandiosità!. Reverbera la pròpia imatge 
fins a l'infinit i, en el limit, els éssers 
mostren el que tenen de millor i de pitjor. 
No hi ha cap resposta, solament l'eco de la 
pròpia veu. Una solitud i una emoció, 
també, infinites. En cap moment el paisat- 
ge té una fundó decorativa, sinó que ac
túa sempre com un element viu. La plani- 
ficació -element bàsic de l'estètica de 
Lean- no li atorga, solament, una funcio- 
nalitat narrativa, sinó un poderós contin- 
gut simbòlic. Els altres elements de la 
posada en escena, també orquestrats ma- 
gistralment pel realitzador, ens donen una
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de les pintures impressionistes més acon- 
seguides del cinema. La mateixa música, 
a voltes una palpitado, altres vegades una 
queixa ofegada, sovint una explosió d'e- 
moció, traspua tota la força de les imat- 
ges. La càmera de Lean sap extreure del 
desert tots els estats d'ànim dels personat- 
ges, reflectint-ne els contrastos: el desà- 
nim, la impotència, la fatalitat o l'eufòria. 
Uns personatges que s'expressen en tota la 
seva Intensität enfrontats a un mitjà hostil, 
una situado típica en els films de Lean. 1 
en això rau el veritable espectade. Un ci
nema intimista i espectacular que no eau 
mai en el monumentalisme, cosa que un 
Mann o un Ray, victimes del bronstonis- 
me, no van poder evitar. Revelar tota la 
força semàntica de la realitzadó de Lean 
no demana un article sino un estudi i, per 
tant, em limitaré a alguns exemples. En 
reladó a aquesta renuncia conscient a l'es- 
pectacularitat, és obligat remarcar la se- 
qüència de l'assalt a Aqaba. Després d'uns 
primers plans propers de I'inici de l'assalt, 
la càmera s'allunya mostrant-nos els llocs 
de defensa abandonats i els canons muts i 
immòbils cara al mar. Ha estât, simple
ment, una victoria fácil i Lean renuncia a 
adomar-la amb els topics de sempre. Res 
que ens distregui deis personatges prota
gonistes que, immediatament, tornen a 
omplenar el llenç. Una altra seqüència que 
permetria recrear-se en l'espectade: la de 
l'extermini de la brigada turca. Solament 
en la mesura en qué l'extrema crueltat de 
l'accio evidencia el grau d'alienació a qué 
ha arribat Lawrence, Lean ens mostra l'ex
termini en tota la seva cruesa. Una verita
ble orgia de sang a les antipodes de les 
victories épiques gratificants. LAWREN
CE OF ARABIA no és mai un cant épie, 
sino que bisca del poema liric cap a l'ele
gia. L'atac als turcs és precedit en solitari 
pel d'un dels seguidors de Lawrence, en- 
follit perqué el vilatge que acaben d'arra- 
sar els turcs era el de la seva gent. La seva 
càrrega suicida és neutralitzada pels trets 
turcs. Damunt de la sorra, queda una taca 
de sang que té el seu corresponent géomé
trie amb el pia que ens mostra el camp de 
batalla sembrat de cadàvers turcs. La lec
tura de les imatges és fácil: la violéncia 
engendra violéncia -un diseurs constant en 
l'obra de Lean-, però la inserció de la 
metàfora en el si de la narrado sense re
correr a la retòrica, sovint només és a l'a- 
bast dels grans clàssics. Un altre exemple 
magistral: la manera d'explicitar el paper 
de la dona. Un element com el camell, 
que forma part del paisatge i que resulta 
indispensable per a la supervivéneia, però 
que no té veu pròpia. Primer, solament 
veurem les mans d'elles que surten per sota 
de les petites tendes muntades damunt dels

Omar Sharif. Fêter ü'I'ooie i Anthony Quinn, très ciels protagonistes de LAWRENCE OE ARABIA.

camells. En una altre ocasió, un pia des 
del darrera de la tenda enquadrarà les se- 
ves figures negres i immòbils retallades 
sobre l'expediciô guerrera que es posa en 
marxa i a la quai acompanyaran amb els 
seus crits -l'ùnica vegada que les sentirem- 
: un udolar de coratge i de queixa.

Tota la vena poética que recorre 
LAWRENCE OF ARABIA es fonamenta 
en la seducció subjacent a la superposició 
civilització/barbàrie. Auda, decebut per 
l'engany que amaga la seducció -el gros 
rellotge que ha près corn a boti no funcio
na- opta per procurar-se un boti en estât 
natural: un preciós cavali blanc. Canviarà 
la Iluna reflectida en l'aigua del pati del 
palau de Damasc per la seva Iluna del de
sert. Auda, a diferéneia d'Ali, sempre in- 
tueix el parany que s'amaga sota el seduc
tor Lawrence i només el segueix quan 
serveix als seus interessos. Lawrence és 
un ególatra dins del qual la seducció del 
desert i la seva pròpia formen un tot: 
exceMent metàfora emmirallant-se en la 
daga. Lean ens alerta sobre la seducció: 
moites d'aquestes metàfores tenen un sig- 
nificat ambivalent. Les mateixes projec- 
cions d'ombres humanes sobre el desert 
són tant un símbol de poder com de mort. 
En el desert, cel i terra es confonen en un 
miratge. En aquesta dimensió precària, es 
produeix la metamorfosi de Lawrence. 
Entre cel i terra, camina inexorable cap a 
l'autodestrucciô.

La travessa del desert -llevat de mo
ments excepcionalment emotius- està pla
nificada, preferentment, en panoràmiques 
O travel-lings panoràmics. Per contrast, 
l'entrevista entre Lawrence i el general 
Allenby (Jack Hawkins) al pati del local 
d'oficials està planificada en travel-lings o 
panoràmiques circulars a fi de reforçar l'a- 
corralament del personatge. L'exercici del

poder exigeix autocontrol i cinismo, dues 
"virtuts" que Lawrence no posseeix. El 
princep Faisal comenta a Bentley: "Per a 
Lawrence, la pietat és una passió, per a 
mi, una qüestió de bona educació. Jutgi 
qui és més de fiar". En el món sense es- 
crúpols de la politica, ni eli ni el coronel 
Brighton (Anthony Quayle) hi tenen ca- 
buda i, ambdós es veuran -literalment- 
obligats a sortir d'escena.

Tant els actors protagonistes com els 
secundaris -diferenciació que a LAWREN
CE OF ARABIA no s'escau gaire- confe- 
reixen una sòlida entitat psicològica als 
seus personatges. Un altre encert de Lean.

LAWRENCE OF ARABIA és una res- 
tauració per agrair i un film per enyorar. 
David Lean, un autor que cal reivindicar.

Notes:
(1) : La mort espiritual -que no física- del 
Pavel "Pacha” de DOCTOR ZHIVAGO 
està representada pel mateix pia d'unes 
ulleres penjades a unes branques, esta- 
hlint-se aixi un lligam inequivoc entre 
aquest personatge i Lawrence.
(2) : Tres dels films de la darrera època 
tenen per titol el nom del protagonista: 
LAWRENCE OE ARABIA, DOCTOR 
ZHIVAGO i RYAN'S DAUGHTER (La hija 
de Ryan), 1970. THE BRIDGE ON THE 
RIVER KWAI, en canvi, és el d'aquesta 
obra que supera el propi creador.

MONTESINOS
Recordi... per Califes - Banderes - 

Tapisseria - Cortinatges - 
Moquetes - Cobrellits

Grècia, 18 - Tel. 725 43 08 
SABADELL
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El nadonalìsme musical. Txecoslovàquia (II)
per Antoni Sala i Serra

A-ia República de Txecoslovàquia fou 
configurada després de la desaparició, en 
1918, de la monarquía austro-hungaresa 
amb tres països de nacionalitats ben defi- 
nides: Bohèmia, Moràvia i Eslovàquia, que 
durant anys havien Iluitat pel reconeixe- 
ment de la seva nacionalitat, provinent de 
profundes arrels historiques europees. La 
seva llengua eslovaca, branca occidental, 
es basa en formes dialectals provinents de 
la Bohèmia central, junt amb fortes in- 
fluències de les altres nacionalitats. S'es- 
criu amb caràcters llatins amb un comple
ment de signes diacritics. En el carácter 
de la seva cultura els conceptes de música 
i musicalitat son sens dubte les manifesta- 
cions més importants. Nascuda en el sen
timent popular, va estar estretament Híga
da a la idiosincràcia de la vida del poblé i 
el seu desenvolupament cultural i politic. 
Tingué, per aixó, un paper cabdal en les 
époques de dominado estrangera i en la 
Iluita de la nació vers la Ilibertat i la inde- 
pendéncia. Aquesta noble missió cultural i 
politica és una caracteristica de la música 
txecoslovaca, pais que es guanyá un lloc 
molt respectât en la cultura europea. L'his- 
toriador H. Burney, en la descripció d'un 
viatge en 1733, contempla admirat que 
molts infants saben primer de música que 
de lletra. Per aixô situa aquests països 
entre les nacions de més categoria musical 
i els considera com el Conservatori musi
cal d'Europa.

La historia nacional de la mùsica txe
coslovaca comença amb el cristianisme, 
en el segle IX. Allà es trobaren dos cor- 
rents religiosos i culturáis. Els Sants Ciril 
i Metodi, vinguts de Bizanci, portaren amb 
el cristianisme la influència bizantina i 
estengueren la litùrgia eslava. En queda 
un antic testimoni amb el càntic txec 
"Hospodine" (Senyor tinguen pietat). Però 
aquesta influència aviat hagué de cedir el 
pas a l'Europa occidental i a l'Església 
romana. La sintesi d'aquests dos movi- 
ments tingué una gran influència en el 
desenvolupament musical posterior.

El cant gergorià, transmès per l'esglé- 
sia romana, fou practicat en totes les for
mes compreses les "seqüències", "trops", 
"himnes" etc. i culmina el seu extraordi
nari ÚS en el régnât de Caries IV (1346- 
78). En aquesta mateixa època es compo- 
nien càntics txecs amb elements populars 
(Cant de Sant Wanceslau, Princep Sant, 
etc.). La cançô profana estigué molt in
fluida pel "minnensang" alemany, que es- 
tava molt de moda a la cort dels reis txecs 
del segle XIII. El mateix rei Wenzel II era 
trobador, i sota el seu régnât el "minnen-
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singer" H. Van Meissen (popularment 
anomenat Frauenlob) es trobava a Praga. 
Amb l'arribada al tron txec de les dinas- 
ties deis reis luxemburgesos, la influència 
alemanya fou sustituida per la francesa. 
És el moment d'"ARS NOVA" amb Gui
llaume de Machaut, que va viure a la cort. 
Les relacions d'aquest Caries IV amb la 
Itália humanista del Renaixement (Petrar
ca) va introduir les primeres teories sobre 
l'ópera de Floréncia. Però aquest desenvo
lupament forani fou interromput per l'apa- 
rició del moviment político-religiós deis 
huisites i la seva influència com a cultura 
autòctona. Per causa de les guerres reli
giöses es produi durant llarg temps una 
barrera a les influències estrangeres enca
ra que aixô suscità el cant de l'església 
husita. Aquesta creació purament popular 
es distingueix per una força molt simple 
però d'una gran potènda melòdica i al 
carácter popular s'hi uneix el concepte li- 
túrgic. Ées cançons guerreres hi tenen 
igualment una gran importància, com la 
coneguda "Aqui estem els combatents de 
Déu".

El càntic hussita influirà durant la Re-

forma en els cants dels Germans de Bohè
mia i també en els luterans alemanys. 
Diverses coMeccions de càntics d'aquests 
temps son testimonis de la riquesa melò
dica d'aquestes creacions. Només després 
de les guerres hussites i del tractat del 
Concili de Basilea es refermaran les rela
cions culturáis i la música occidental. Les 
innovacions de la polifonia de l'escola fla
menca foren seguides amb entusiasme per 
les organitzacions gremials burgeses txe- 
ques; les "Fratemitates litteratorum". Pra
ga es converteix aleshores en el centre 
musical de l'Europa central. Allà visque- 
ren excel-lents mestres de la polifonia 
vocal, corn De Monte, Luyton, Jac Reg- 
nart i Jacob Gallus. I entre els mùsics txecs 
cal esmentar, Krystof Harant. La Capella 
de la cort de Praga i les de les residències 
de la noblesa rural propagaren la formado 
de grups d'instruments de música barroca, 
conjuntament amb l'ùs del madrigal i l'ô- 
pera a la italiana. Aquests principis pro- 
metedors foren novament interrromputs 
durant mig segle pels esdeveniments poli
tics amb la repressió de la revolució txeca 
de 1620 i la Guerra dels Trenta Anys. La 
renovado de la cultura musical txeca, 
després d'aquests desastres, Andrà lloc 
durant el segle XVII, gràcies a la música 
religiosa. Cal ressaltar l'obra dels compo
sitors Cemohorsky, Turna i Zach. En la 
música profana, les capelles i teatres d'ó- 
pera aristocrátics feren d'enllaç amb els 
compositors italians. En la segona meitat 
del segle XVIII la música instrumental 
txeca tingué tanta importància que la seva 
influència es féu notable sobre la cultura 
musical europea, particularment sobre el 
classicisme vienès (Haynd, Mozart). 
Aquesta influència es deu en gran part a 
l'emigraciô massiva de mùsics txecs, que, 
tot i el seu talent, no podien destacar en el 
seu pais en uns moments de repressió cul
tural i d'absolutisme politic. F. Benda va a 
Berlin, J.V. Stamitz i F.X. Richter a Mann
heim, J. Myslivececk a Itàlia, J.L. Dus- 
seck a Alemanya i França etc. En totes les 
nacions era fácil trobar en catedrals i or- 
questres de les corts molts músics proce- 
dents de Bohèmia. Aquesta expansió fou 
un poder vivificador de la música nacio
nal txeca, sobretot en el moment del ro
manticisme musical, i enforteix l'amor 
propi nacionalista i independent. La litera
tura floreix dirigida principalment vers 
l'ôpera i la cançô popular. Els moviments 
literaris i politics que propicien la inde- 
pendència nacional arribaran al seu punt 
culminant amb les revolucions liberals 
europees de 1848.
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Tot i que els moviments politics per a 
I'establiment constitucional d'un govern a 
Praga (Congrès Eslau, 1848) foren anulats 
per les mesures repressives de l'imperi 
austríac (1849). Les aspiracions nacionals 
s'endegaven per aquesta causa i en certa 
forma, especialment després de 1860, vers 
un floreixement literari de la llengua bo- 
hémia i cap al moviment musical que 
encapçalava SMETANA i altres composi
tors. Caldrà centrar tot el nacionalisme 
musical Txecoslovac en els compositors 
Bedrich SMETANA (1824-86) Antonin 
DVORAK (1841-1904) Z. FIBICH (1850- 
1901) i Leos JANACEK (1854-1928).

Per la dificultat, en els ritmes clássics, 
de la llengua txeca, no havia sobresortit 
abans de Smetana cap compositor impor
tant d'opera nacional txeca. Aquest com
positor, després d'una joventut com a pia
nista i violinista pels pobles, fou nomenat 
tutor de música de la familia del comte 
Thun i es dedicà a la composició de pol
ices. Després de la revolució de 1848, en 
la qual participá, s'exilià i, recomanat i 
recolzat per LIZST, es féu cárrec de la 
direcció de la Societat Filharmónica de 
Goteborg (Suècia). Retoma a Praga el 
1863 i es destacé novament el seu pensa- 
ment nacionalista en les composicions de 
temes patriótics. Les operes comiques de 
SMETANA, "La núvia veñuda" (1866) i 
"El secret" (1878) foren estrenades a Pra
ga amb un gran éxit popular. La primera 
és fácilment retrobable encara avui en els 
circuits intemacionals d'opera. Resulta 
innecessari estudiar el rerafons d'agitació 
política d'aquestes operes per valorar les 
pintoresques escenes plenes de balls cam- 
perols, polkes fogoses etc. i una brillant 
orquestració. Entre 1874 i 1879, SMETA
NA va escriure sis poemes simfónics que 
aplegá sota el nom de "Ma Vlast" (Pàtria 
meva). Els dos primers, d'una gran beilesa 
melòdica, descriuen el paisatge de Bohé- 
mia; és prou conegut el segon, "Vlatava" 
(el riu Moldau), i el quart, "Des deis camps 
i hoscos de Bohémia". Els restants són un 
homenatge patriótic al radical HUSS i els 
seus seguidors en les guerres religiöses del 
segle XV. En 1882 va escriure el "Segon 
quartet de corda" profundament malencô- 
nic i també autobiogràfic. L'any següent, 
colpit per una malattia mental, fou inter
nat en un manicomi, on acabà els seus 
dies. S'ha dit, i amb justicia, que SMETA-

CONTINUÏTAT I SERVEI
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Bedrich SMETANA.

NA és el fundador i el pare de la música 
moderna txeca; les seves obres, particular- 
ment els poemes simfónics i les òperes, 
formen les obres mestres sagrades del 
nacionalisme txec i van lligades a la seva 
evolució cultural. Reflecteixen meravello- 
sament l'ànima, el carácter, la vida i els 
ideals de la nació. Es una valuosa herèn- 
cia per a tot un poblé. L'historiador V. 
Helfert diu: "Smetana realitza la sintesi de 
l'individualisme musical nacional amb la 
cultura europea". Certs trets de la seva 
obra queden relacionats amb la passada 
època clàssica de Bohèmia, per bé que 
pertany plenament al món del romanticis
me.

Antonin DVORAK és considérât corn 
el successor de SMETANA en el món 
musical nacionalista txec. Cal admetre-ho, 
perqué DVORAK estigué de sempre ple
nament en contacte amb el poblé. Almenys 
durant la seva joventut de camisser i mù- 
sic de violi per les festes populars.

L'any 1857 marxa a Praga on alterna 
els estudis musicals amb la seva vocació 
d'instrumentista i compositor. Ais trenta 
anys, amb motiu de l'èxit popular de les 
seves obres sobre poemes rústics i el pri
mer volum de les seves "Danses eslaves" 
es dóna a conèixer en el món musical de 
Praga. El difícil BRAHMS el recomana i 
li obté una pensió govemamental. Fins a 
la seva marxa a América es dedica també 
a l'ensenyament musical al Conservatori 
de Praga. El 1882 es féu cárrec de la di
recció del Conservatori Nacional de Nova- 
York on conegué la música negra i india 
que inspira la seva "Cinquena simfonia" 
("El Nou món"). Aquesta música també 
havia d'influir més tard en els franceses 
Debussy i Milhaud. A més de les seves 
simfonies, prou conegudes avui, va escriu
re molta música de cambra i un magnifie 
"Stabat Mater" per a solos, cor i orquestra.

De les seves òperes, molt representa
dos a Alemanya, cal ressaltar "Russalka". 
Deis concerts cal tenir present l'extraordi- 
nari "Concert de violoncel en si menor OP 
104", escrit a América i tan propagat

mundialment per Pau Casals, i el "Concert 
de violi en la menor OP 53". Va morir el 
primer de maig de 1904 i està considérât 
com una glòria nacional txeca. La seva 
extensa obra musical és inspirada en unes 
constants: la influèneia del folklore i l'es- 
tructuració derivada dels contradictoris 
estils de LISZT i de BRAHMS. Igual que 
SCHUBERT, DVORAK fou un dels més 
grans compositors naturalistes de la músi
ca. Una font gairebé inexhaurible d'inspi- 
ració el portava de forma natural cap a la 
melodia, sincera, espontània i sense altres 
finalitats que les d'aconseguir un encade- 
nament de vitalitat, tendresa, color i poe
sia en una atmosfera popular. El rùstie 
paisatge de Bohémia és present sempre en 
les seves obres.

De Zdeneck FIBICH són molt conegu
des al centre d'Europa, les seves simfonies 
i òperes, però és un mùsic que ha quedat 
apagat, malauradament, per la importàn- 
cia dels seus contemporanis i per les in- 
fluèneies rebudes en les seves estades a 
Paris i Mannheim, que resten radicalisme 
a la seva música nacionalista.

De totes maneres, el veritable succes
sor de SMETANA fou Leos JANACEK, 
un home singular, orgullós, amb una exis- 
tèneia retirada, esquerpa i individualista. 
Per aixô resulta difícil de comprendre la 
seva vocació musical tardana i el seu èxit 
pòstum. JANACEK va escriure la seva 
primera obra important als quaranta anys i 
fins als seixanta no comença a ser conegut 
al seu pais. Les seves caractéristiques 
obres mestres foren escrites als setanta 
anys. El reconeixement de la seva impor
tant valúa no va arribar fins després de la 
seva mort, tot i el coneixement anterior de 
la "Simfonietta" i de la missa "Glacolit- 
hic". Les extraordinàries òperes, avui re- 
conegudes arreu, "Katya KABANOVA", 
"Janufa" i la "Guineu astuta" (una tendra 
història sobre un cicle integral humà i 
animal de la Natura) no foren representa- 
des fins a l'any 1950. La seva música 
comparada amb la de SMETANA i DVO
RAK, és més autèntica i moderna, i s'hi 
poden trobar afinitats en certa manera amb 
l'expressionisme alemany de primers de 
segle. En algún moment JANACEK acon- 
segueix, a despit de l'omissió melòdica, 
un sentit tràgic i un intens panteisme, a la 
vegada que demostra i descriu musical- 
ment el coneixement de la naturalesa 

(Passa a la /w í,’ . 142 )
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Opera
“Carmen” al teatre La Farándula
per Joan Baptista Torrella

VIIIFestival de ”Amies de VOpera” de 
Sabadell i II Cicle "Opera a Catalunya"

E,d 4 de maig, i amb el cartell d"entrades 
exhaurides" a la porta del teatre, s'alçà el 
teló per a un deis espectacles lírics més 
famosos del món de la música: l'opera 
"Carmen", del compositor francés Geor
ges Bizet, estrenada el 1874.

Programar una òpera tan difosa arreu 
del món tenia un cert rise. Els especta- 
dors, gran part dels quais són bons conei- 
xedors de l'obra, acudiren al teatre amb el 
ferm propòsit de gaudir d'una peça gratifi- 
cant; però, a l'ensems, serien exigents en 
quant al résultat. Sota el meu punt de vista 
se'ls va donar el que esperaven: una repre- 
sentació plena de passió, d'interès, de Pro
fessionalität i, per damunt de tot, plena 
d'una intensa qualitat musical.

El paper principal fou encomanat a la 
mezzo-soprano colombiana Sofia Salazar, 
que Huí una preciosa i potent veu, així 
com grans recursos vocals. Comodissima 
en tots els registres, donant al personatge 
una seguretat i un carácter molt marcats. 
Molt bon fraseig i, senzillament, correcta 
en la pronunciació. Espléndida escènica- 
ment, amb un constant desplegament de 
feminitat i sensualitat que ratllà l'erotisme. 
Es de lloar que sabés mantenir tota l'obra 
el vigorós ritme que ella mateixa encetà, 
portant a terme una alegre, joiosa i atracti- 
vissima Carmen que encisà per complet el 
respectable.

Francisco Lázaro encamà un apassio- 
nat i romàntic Don José. Fou la parella 
ideal que es posà a l'alçada de la gran ac- 
triu que fou Sofia Salazar. Bon coneixe- 
dor del paper, Lázaro es mostrà segur, 
donant un sorprenent realismo a l'escena. 
Aixó li facilità la labor vocal, executada 
amb una gran Sensibilität musical. Veu 
bella i fácil, que no li ocasionà cap pro
blema. Sorprenent fou el canvi constant 
que experimentà durant l'obra; passà molt 
hàbilment d'un Don José senzill i amorós 
a un de fracassat i patètic. Soberbi en el 
darrer acte, féu una memorable interpreta- 
ció d'un embogit i perdudament enamorat 
Don José.

Pobra i, sortosament curta, la interpre- 
tació del bariton grec Louis Manikas en el 
rol del torero Escamillo. De veu potent 
però ingrata, evidencià una manca d'agili- 
tat vocal així com els aguts i els greus 
molt dèbils.

Bona interpretació de Rosa M. Conesa 
en el paper de Micaela. Totalment Iliurada 
al personatge, es mostrà segura i en féu 
una creació exquisida. Posseídora d'una

veu potent i bonica, que va fer servir 
cómodament i sense cap problema. Pre
ciosa en l'ària "Je dis que rien ne m'épou
vante".

Correctíssim i brillant el baix Stefano 
Palatchi en el paper de Zúñiga. Amb grans 
dots interpretativos, féu ús d'una pronun
ciació perfecta del francés. La veu fluía 
amb facilitât fabulosa, modulada amb 
molta musicalitat. Veu, cal dir, poc fre- 
qüent en els baixos assidus a l'ópera de 
Sabadell. El quartet de contrabandistes 
interprétât per Rosa Gutiérrez, Mercé 
Obiol, Manuel Garrido i Alfred Heilbron, 
funcioné a la perfecció. Es va sortir sobra- 
dament de les dures exigéncies de la parti
tura. Veus adequadíssimes a l'ocasió i ben 
usados en tot moment, protagonitzaren un 
deis millors moments de l'obra.

Ramon Pujol féu una creació força 
intel-ligent del rol de Morales. Si sumem 
la bona planta i el bon saber estar en esce
na, a una bella veu, fácil i molt melosa, en 
resulta una interpretació espléndida i to- 
talment en la línia que requereix aquest 
paper.

RESTAURANT

S u íe n ftc

MMIU.I
SABMKU

T. 725 01 26 
PARKING

El cor d'Amies de l'Opera Huí un con- 
junt de boníssimes veus i aconseguí un 
perfecto empast i una grandissima potén- 
cia. Preparació acurada i molt efectiva que 
cal agrair al director Josep Ferrer. 
Excel.lent la baralla i soberbi el "Voici la 
quadrille" del quart acte.

Complement del cor fóu l'Escolania de 
Sant Agustí dirigida per Josep Vidal. La 
mainada se'n sorti divinament, mostrant el 
bon moment musical que travessa aquesta 
institució.

Correcte el Jove Ballet de Catalunya, 
dirigit per Pastora Martos, amb una ben 
estudiada coreografía.

L'escenògraf sabadellenc Francese 
Ventura, després d'una Harga abséncia en 
l'escenari operístic, torné amb un muntat- 
ge molt intel-ligent. Decorat auster però 
espaiós. Permetia de moure-s'hi amb co- 
moditat. Excel-lent distribució de masses 
pel que fa a dirocciò escénica, que contri
buía a una molt bona estética.

El mostre bùlgar Ivan Anguelov porté, 
amb una solemnitat i efectivitat sorpre- 
nents, la batuta de l'orquestra Simfònica 
del Vallès i va treure el sue d'una comple
xa però preciosa partitura. Molt unificada, 
la Simfònica, féu un treball interesantis- 
sim. No hi va mancar en cap moment l'ac
cent tant alegre com dramàtic que l'orques
tra, de la mà d'Anguelov, posava al serve! 
de les emocions del public.

Que per molts anys poguem seguir 
gaudint d'actes operistics de l'esplèndid 
nivell que tingué aquest.
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Estampes Montserratines

Sant Benet, advocat contra la pesta
per Manuel Forasté

Pesta, junt amb la Fam i la Guerra 
eren els tres flagells que Déu enviava per 
castigar els pobles. Contra aquesta male- 
dicció divina la gent es proveía de meda- 
lles beneïdes dels diferents santuaris este- 
sos arreu del món, i a falta de coneixe- 
ments médics per combatre les terribles 
épidémies es refugiaven en la fe religiosa 
i en les pregáries. Prova d'aixo és que les 
medalles antigües de bronze que la gent 
portaven penjades al coll amb un cordill, 
presenten totes elles un gran desgast que 
arriba moites vegades a desfigurar-ne la 
imatge i a esborrar-ne les llegendes. Així 
ens han arribat moites de les medalles amb 
l'anella girada deis segles XVI al XVIII.

Sobre aqüestes pestes que han assolat 
els paísos durant tants segles, els historia- 
dors medallistes com en Pfeiffer o en 
Brettauer a l'estranger o en Ll. Domingo o 
en J. Casas a casa nostra que s'han preo- 
cupat d'estudiar les diferents épidémies i 
els medis de qué disposaven per a comba- 
tre-les, arriben a la conclusió que les creus 
i les medalles de Sant Benet que es troben 
repartides per tots els santuaris bénédic
tins d'Europa foren beneïdes i repartides 
al poblé com a preservatives contra la 
pesta. El mateix Sant Pare Gregori XIII i 
provinent del Concili de Trento havia re- 
comanat l'ús de les medalles de Sant Za- 
caries amb la seva orado i les de Sant 
Benet amb el seu escut protector, com 
advocats per a combatre les diferents pla
gues. Moites vegades es troben ambdues 
advocacions en una sola medalla que els 
hi confereix un accentuât símbol contra la 
pesta i les épidémies, devoció católica 
adoptada també pels paísos protestants 
com és ara Alemanya, d'on procedeix 
aquesta creu pestilencial, (fig. 1). Recor- 
dem de passada que a l'any 1525 s'encun- 
yaren a la Bohémia-Sajónia uns thalers 
anomenats de la pesta "El Pesthaler". Al 
revers porten una escena de la crucificció 
de Jesús.

A Catalunya també arribaven les pes
tes europees i llevat de les épidémies de 
l'edat mitjana que están poc documenta- 
des trobem ja les grans plagues deis se-

JOIERIA
SENSERRICH
de Teresa Senserrich

CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quirze, 17 - Tel. 725 75 96 
08201 SABADELL

Figura 2.

gles XIV al XVI que assolaren el nostre 
país i que es repetien invariablement cada 
deu anys, fins que varen remetre a mitjans 
del segle XVI. No obstant cap ais seus 
finals hi hagué un nou rebrot que fou de
vastador. (1589-1590).

Durant el segle XVII una altra terrible 
epidémia s'instal-lá a casa nostra. La Pesta 
Negra. Feu tants estralls que es creu que 
va morir un terç de la població deis Paísos 
Catalans, perdent-se el conreu de les te
rres i la majoria deis oficis. La fam, la 
guerra i les secades foren els móbils més 
importants del desastre que finalment va 
minvar cap a finals de segle.

■ P om seR e
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
SABADELL

Aquesta plaga també s'estengué fora 
d'aquí i fou novament el Papa Benedicte 
XIV qui tomà a recomanar l'ús de les 
medalles de Sant Benet contra la pesta a 
l'any 1741. Aqüestes medalles que eren 
fetes a Roma portaven a Sant Benet i el 
seu escut i a més duien la benedicció de 
Sant Zacaries. Aqüestes medalles es tro
ben repartides per tots els cenobis béné
dictins d'arreu d'Europa com són els de 
Maria Plain, Salsburg, Freising, Tergem- 
se, Ettal, Montserrat i d'altres.

Com veiem també arriben a casa nos
tra aqüestes medalles barroques que feien 
a Itàlia, amb la imatge de Sant Benet a 
una cara i la Mare de Déu de Montserrat a 
l'altre. (fig. 2). Però, i aquí és on hi ha la 
curiositat del cas, és que les medalles fe
tes pel nostre país no portaven a una de 
les cares l'oració de Sant Zacaries com a 
la resta d'Europa, sinó que aquí ja en te- 
niem prou amb la Verge de Montserrat 
corn advocada contra les épidémies, corn 
ho demostra el fet que a l'any 1590 es va 
fer una romeria de Sabadell a Montserrat 
en acciò de gràcies a la Mare de Déu per 
haver lliurat de la pesta la nostra vila.

Més tard ens vindrien la Febra Groga 
O el Cólera, però ara ja estava més avan- 
çada la medecina i es disposava d'altres 
medis per a combatre les plagues endémi
ques. Ara, i com a record, ens han quedat 
aqüestes grosses medalles de devoció amb 
la figura de Sant Benet a una cara i la 
Mare de Déu de Montserrat a l'altra com a 
Patrons contra la pesta.

I aixi, resumint, ens trobem que grà
cies al sant benedictí, en les coMeccions 
de medalles de temàtica médica o pesti
lencial s'hi inclou la nostra medalla de la 
Mare de Déu de Montserrat també com a 
Patrona de la pesta europea i tanmateix 
aquest pot èsser el motiu que la nostra 
Verge, junt amb Sant Benet, es trobin tant 
estesos per la resta de les nacions d'Euro
pa.

ANALISIS CLINIQUES  
PERFUMERIA  

COSMÈTICA de
Joan Garriga i Manich 

(Analista Diplomat de Sani tat. Inspector 
Farmacèutic Municipal).

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL
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Ara, Sabadell
per Nasi Petit

COMERCIAL

m Ì  a l e m a n y
CENTRE DE JARDINERIA, 
AGRICULTURA I FORESTAL 
Tallers i servéis postvenda

etra. Barcelona, 22- 26 
Tel. 725 81 80 - SABADELL

D 3 al 15 d'abril d'enguany s'ha cele
bra! al Casal Pere Quart una exposició sota 
aquest enuncia!, que ha estât la resposta 
de 79 deis 200 artistes convidats pel nos
tre Ajuntament a manipular lliurement una 
serigrafia de 70x100 cms que duu estam
pada una xemeneia simbolitzadora del 
nostre passa! fabril.

La resposta, un 65% de la qual ha estât 
casolana, ha comprés també artistes de 
Barberà, Barcelona, Bellaterra, Castellar, 
l'Hospitalet, Matadepera, Martorelles, 
Rubí, St. Quirze, Tortosa (¡!) i Vilanant 
(¡!ü). De tot aquest "àmbi!" de suposat 
coneixement de la nostra existència biolò
gica, realità! actual, problemàtica social i 
megalomaniac futur, ha estât de la Ciutat 
Comtal -el nostre barri maritim- d'on ha 
provingut la més nombrosa aportado, rica 
en figures capdavanteres de la "modernor" 
més engegada. Aixô ha tingut reciprocità! 
-noblesa obliga- en enviar la nostra ciutat 
al Centre d'Estudis i Recursos Culturáis 
del carrer de Montalegre, de la capital, una 
reduidissima selecciô del bo i millor que 
s'ha penjat al Casai, que del 6 al 15 de 
juny ha estât acollida per pùblic i premsa 
amb més pena que glòria.

Del luxés catàleg i de l'immens pòster 
-que s'han éditât a misses dites i amb ine- 
xactituds- hom en desprendrà la pluralità! 
de les respostes, que van des del cofoisme 
i la bona fe fins a la crítica i la provocació 
més O menys descafeïnades, tot passant 
per l'ambigüitat i l'hedonisme actualment 
en voga. L'ùnica obra que atreu l'atencié 
és la proposta conceptual de l'Andreu Ba- 
lius, el quai redueix a "confetti" el suport 
de paper de la serigrafia i ens el serveix 
intel-ligentment contingut dins d'una bos

sa de plástic amb l'etiqueta de venda d'uns 
grans magatzems que, ben aviat, s'obriran 
a la nostra ciutat.

Seria d'agrair, parlant d'economia, que 
els cabals que l'Administracié destina a 
l'esbarjo dels bons esperits anessin desti
nais a accions no tant "d'aparador" i si més 
fructifères i rentables des del punt de vista 
civic: La frivolitat i el tarannà de grup 
d'esplai sén, évidemment, cultura, però la 
creatività!, l'autoexigèneia i el rigor sén 
els motors que possibiliten el fet que 
aquest mot calgui, de tant en tant, escriu- 
re'l amb majùscula. És en aquest sentit que 
haurien d'èsser esmerçats els diners del 
comú, i no pas en el dirigisme de quatre 
divins que "saben de què va" però són 
incapaços d'explicar la peMicula als quins, 
en definitiva, som els que paguem la fes
ta.

Café» ̂ ont
Ferrán Alsina, 38-40 Tel. 726 62 22
Sant Antoni, 34 Tel. 7260546 

SABADELL (Barcelona)
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MisceMània per Equip

SOBRE LA CRISIS DE 
CÁMARA CLUB 

SABADELL
Després de reunions i un cop 

acabada l'Assemblea anual re- 
glamentària, i sense veure clara 
la continuïtat d'aquesta entità! de 
més de quaranta anys d'activi- 
tat, la Junta Consultiva va con
vocar una Assemblea Extraordi
nària, en la qual hi podien assis- 
tir els associais i els simpatit- 
zants a l'Entitat. Aquesta reunió 
se celebrà el dia 4 d'aquest mes 
al mateix locai social.

Com sigui que s'havia comu
nicai per tots els mitjans la criti
ca situació de Cámara Club, 
arran del cessament del seu pre
sident, Antoni Gran, que l'ha 
presidida al llarg de treize anys, 
acompanyant-lo la resta dels 
seus més directes coMaboradors, 
unes entitats locals van oferir-se 
a ajudar-los. Les tres entitats, 
segons es comunicà en la matei- 
xa reunió, han estât: l'Acadèmia 
de Belles Arts, TAgrupació Nar- 
cís Girali i la nostra Fundació. 
Sortosament, però, no ha calgut 
aquesta oferta tota vegada que 
entre els socis s'ha pogut com
posar un grup que s'ha compro- 
més, de moment, a mantenir la 
supervivéncia d'aquesta entitat, 
la qual direm de pas, té, com a 
fita important, continuar amb les 
seves Biennals internacionals, 
entre les altres activitats.

A veure si es referma la si
tuació i Cámara Club Sabadell 
continua aquest carni de prestigi 
que ha assolit.

10 ANYS DEL MUSEU
D'ART DE SABADELL
Fou el 30 de maig de 1980 

que les portes de la Casa Turull 
s'obrien oficialment i definitiva- 
ment en un acte inaugural que 
va aplegar, tal com es diu en 
l'opuscle éditât per aquesta oca- 
sió commemorativa, els repré
sentants del conjunt d'entitats 
més destacades de la nostra ciu- 
tat.

L'exposició que es presenta 
per aquest motiu, pretén mostrar

la história viscuda pel Museu 
des de la seva inauguració fins 
al dia d'avui.

La década deis vuitanta es 
caracteritza per la revaluació 
que els museus han tingut com 
a centres culturáis actius d'inte- 
rés, seguim transcrivint.

L'activitat i la gestió que el 
Museu d'Art està realitzant no 
s'escapa d'unes critiques força 
personalitzades. No creiem que 
es pugui negar ni afirmar del tot 
-diem del tot- el que es critica o 
s'elogia. Bo seria que la critica 
fos positiva. Sempre, si és pos
sible...

Aprofitem, de pas, esmen- 
tar la Memòria 1989 que el Pa
tronat dels Museus Municipals 
de Sabadell ha éditât, que con
forma un Index amb Introduc- 
ció, Patronat dels Museus Mu
nicipals de Sabadell, Retiment 
de comptes de l'any 1989, Ac
tivitats, Estadística de pùhlic i 
Adquisicions.

A la portada d'aquesta Me
mòria s'hi reprodueix una mos
tra de teixit, quadre gales. Aigu 
ha dit que deu tenir un doble 
sentit. No ho sabem, però si que 
la mostra està colocada incorrec- 
tament. Tal com es tallà la mos
tra caldria haver-la publicada en 
sentit horitzontal, no en vertical 
corn es reprodueix. Es un lapsus 
que a la Manchester catalana no 
li pot caure prou bé. Pot passar, 
potser perqué la ciutat ja no és 
prioritàriament téxtil, corn havia 
estât.

DE QUAN L'AIGUA NO
ERA COSA CORRENT
En el Museu d'Historia, del 

carrer sant Antoni, ha tingut Hoc 
un muntatge amb el quai s'ha 
volgut fer una petita historia de 
"quan l'aigua no era cosa co
rren!".

L'organització i muntatge 
d'aquesta exposició han estât a 
cura de I.B. Arraona i del propi 
Museu, i els guions i textos han 
estât realitzats per alumnes de 
l'EATP d'Arqueología Industrial 
de 3r. de BUP de l'IB Arraona; 
Nuria Juan-Muns i Xavier Mo
reno, comptant amb altres 
coMaboracions.

Resseguint aquesta mostra, 
es comprova que no han trans- 
corregut pas tants anys per veu
re com s'ha passai d'aquells 
temps que l'aigua calla pouar-la 
o anar-la a cercar a les fonts 
publiques, amb galledes, tota 
vegada que l'aigua corrent no 
era corrent, perqué no existia, 
ais nostres dies en qué només 
ens cal obrir l'aixeta.

L'ACADÈMIA DE 
BELLES ARTS

Aquesta secular Entitat en
ceta una nova singladura, la qual 
recau en el nou president, Al
bert Estrada Vilarrasa, 
aquarel-lista i editor, que ha for
mat la nova junta.

En aquesta avinentesa cal 
donar l'enhorabona ais nous 
mandataris i desitjar-los una 
bona trajectoria per al bé de la 
propia entitat, tan representativa 
a la ciutat, a la mateixa ciutat i 
ais seus ciutadans que, d'una 
manera o altra, tinguin inquie- 
tuds culturáis.

LA EIRA DEL DIBUIX
El diumenge, dia 3 d'aquest 

mes de juny, se celebrà la 7- edi- 
ció de la Eira del Dibuix, al Pas- 
seig de la Plaça Major.

Una vegada més s'hi aplega
ren artistes de diferents tendén- 
cies, els quais exposaren llurs 
obres, no solament dibuixos, 
també pintares i grabats. N'hi

havia per a tots els gustos.
Alguns expositors critiquen 

que aquesta Eira del Dibuix no 
es limiti a ser únicament per al 
Dibuix.

Enguany la Eira no ha estât 
ni més ni menys que com altres 
anys. Es manté en un nivell es
table. Potser aquesta convocato
ria no atreu tants dibuixants com 
en altres llocs on se celebra i, 
segons diuen, amb més partici- 
pació en general. Potser caldria 
intensificar més la seva difusió, 
si és que aquí rau el motiu.

Horn creu que la Eira del Di
buix hauria de gaudir més pre
dicament en aquesta ciutat que 
es vanta d'ésser la que té més 
artistes i pintors "per metre qua
drat" que laresta del país. Per 
altra part caldria captar una més 
gran participació de dibuixants 
aliens.

Cal destacar, entre els expo
sitors, l'obra del terrassenc Jo- 
sep Badia, que per primera ve
gada ha participa! a la Eira, 
aportant-hi una rica coMecció de 
gravats i aigua-forts.

No hi podia faltar David 
Graells, amb la seva coMecció 
de dibuixos, "acabats de fer", 
desimbolts, plens d'intenció i de 
grácia. Aquest "noi" septuage- 
nari ho fa, de sempre, força 
bé...

PREMI TENACITAT 1990
La 6- edició d'aquest Premi 

instituit per Agrupacions Narcís 
Girali, s'ha atorgat a Joan Oliu i

QUADERN - 73



137

Pich, conseller-director general 
del Bane de Sabadell, "pel seu 
exemple de tenacitat, Profes
sionalität i rigor" al llarg de 
cinquanta anys dedicáis a 
aquesta entitat.

L'acte se celebrà el dia 15 
d'aquest mes de juny en el res
taurant del Cercle Sabadellès, 
amb un sopar, en el qual van 
assistir més de 250 comensals, 
amb els quais es representava 
bona part de les diverses enti- 
tats i estaments locals. Una re
presentado força plural.

Al final del sopar s'obrí una 
tanda de Parlaments. Es llegí 
l'acta del jurat atorgant el nome- 
nament i, tot seguit, el president 
de les Agrupacions, Tomás 
Mampel dirigí unes paraules de 
salutació i de glossa, destacant 
la personalitat de Joan Oliu i, a 
continuado cedí la paraula al Sr. 
Miquel Strubell, Cap de Servéis 
de Normalització Lingüística de 
la Generalität. Seguidament ho 
feu l'alcalde, Antoni Farrés, el 
qual amb paraula fácil glossá 
l'homenatjat, que el coneix de 
tota la vida, per l'amistat amb 
el seu pare, Jesús Farrés, un 
deis antics empleáis del Banc de 
Sabadell. Feu una al-lusió que, 
si hé entre amhdós hi ha les se-

ves "diferències", no deixa de 
consultar-li, quan cal, el seu pa
rer. Al final de la seva interven- 
ció el propi Joan Oliu, va fer 
una evocació dels 50 anys de 
treball en l'entitat bancària, 
amb referències anecdotiques 
que van iMustrar la seva inter- 
venció. Un general i càlid aplau- 
diment clogué aquest acte.

Cal resenyar que a l'home- 
natjat li fou atorgat una placa 
commemorativa del Premi Te
nacitat 1990, com també una 
litografia de Jordi Roca, la qual 
també s'obsequià a tots els as-

sistents.
Tot piegai esdevingué una 

festa en la qual es palesà el re- 
coneixement a una persona i la 
seva obra, meritissima i tenag, 
realitzada en una de les entitats 
més capdavanteres de la ciutat.

Un any més, la Tenacitat ha 
tingut el seu merescut Premi...

CONCERT DEL DESÈ 
ANIVERSARI

Hi ha hagut en aquesta pri
mavera un altre esdeveniment 
musical a la ciutat, que és el 
concert amb què l'Escola d'En-

senyament Musical que regenta 
i dirigeix la professera M. An
tonia Ibàhez, a la Rambla, ha 
celebrai els sens deu anys de 
funcionament. No es tracta, 
dones, d'un convencional con
cert de fi de curs, a càrrec ma- 
jorment d'alumnes d'un centre 
d'ensenyament, sino d'una audi- 
ció molt selecta, a càrrec dels 
propis professors del centre i la 
seva directora. Aquest acte va 
tenir Hoc al teatre La Farándula, 
el 20 de maig, a les 6 de la tar
da. L'organitzaciô a cura de Jo- 
ventuts Musicals.

En el seu proveídor habi- f 
tual trobará les tapes del 
QUADERN, Volum 6 
(1988-1989), que compren 
els números del 61 al 70 
juntament amb l'índex 
d'autors.
1 també les tapes del 
QUA-CÓMIC(1985-1990)
Igualment es poden adqui
riréis volums enquademats.

OJfjeMc

Teatre per J. Torrella

AMB LA RABIA AL COS.
Teatre del Sol

Aquest ha estât el darrer mun- 
tatge deis presentáis en el Teatre 
del Sol al llarg de la temporada 
1989/90. I ha correspost al Centre 
Dramátic del Vallès, l'elenc alter- 
natiu del propi de la casa.

Es diu que John Osborne va 
iniciar, amb aquesta obra, l'any 56, 
un moviment literari de "joves 
irais". Si en fem una anàlisi pres- 
cindint de les motivacions i de les 
intencions que duguessin Osbome 
a escriure una peça considerada a 
posteriori com a emblemàtica, 
veurem que tant pot ser que el fet 
respongués a una irada denuncia, 
producto o no de reflexes autobio- 
gráfics, com que obeís a meres 
observacions de tipus i fets cone-

guts en el seu entom socio-cultu
ral. Si hi ha una postura irada, ni 
fautor ni el protagonista no la re- 
flecteixen. El rar Jimmy Porter 
més aviat diriem que se sent ré
voltât envers eli mateix, en un 
grau de descentrament psicopàtic 
que el mena a turmentar-se i a 
turmentar els qui l'envolten. D'in
dividus insatisfets i malhumoráis 
n'hi deu haver hagut en totes les 
cantonades deis temps. Aquest té 
la gràcia de no discursejar ni filo
sofar, ni de fer demagogia fácil; 
es mostra tal com és, i punt.

L'obra es desenvolupa a tra
vés de nombroses i més o menys 
breus seqüències separados només 
per l'enfosquiment escènic, sense 
cap espai intermedi, durant dues 
hores. Els diàlegs, dones, també

son escassament élaborais, i aixô 
no ho remarco pas com a defecte. 
Incisius, aliteraris, no se'ensenyo- 
regen de l'escena, supeditáis com 
son a una acciò continua que fa 
moure els personatges dintre deis

esquemes més prosaics de la quo- 
tidianitat domèstica, fins i tot es- 
catofflics en alguns moments pot- 
ser innecessaris. Només n'hi ha un, 
de diàleg -gairebé monôleg-, d'un 
relatiu desenvolupament en com- 
paració a tota la resta, que és la 
confessió intimista d'una vivèneia 
pretèrita.

L'especial forma de vida dels 
personatges comporta una esceni- 
ficació i un tractament hiperrealis- 
tes al marge de tot prejudici estè- 
tic i decent. Aquest clima és ben 
aconseguit, i cal aplaudir-ne l'a- 
daptador i director, Jorge Vera; 
l'autora de l'escenografia -d'un 
"barroquisme" gairebé asfixiant-. 
Carme Vidal; i, no cal dir-ho, els 
quatre intèrprets, Jordi Vilà, Pep 
Pia, Montse Esteve i Teresa Sán
chez, dotais tots ells de la joventut 
i el tremp artistic adéquats.
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Al pas dels dies
per Joan David

Ceràmiques de ARCADI 
BUSCÀ i CLERIES 

a INTEL LECTE
L'obra de Buscà acredita 

l'artista per les qualitats d'ente- 
sa aixi en la concepció, l'estil i 
les solucions que tècnicament 
aporten a un conjunt que do
nen vida personal sens pro- 
moure esgarrifances que més 
de les vegades prenen un alti- 
sò que les destrueix.

En resum, l'obra pren una 
personalità! piena de dignità!, 
sentit decoratiu i equilibri en 
el color.

PILAR CONSTANS 
a INTEL LECTE

El conjunt presenta! per 
l'artista barcelonina exposa una 
obra amb autèntica qualità! 
pictórica; la mostra és plural, 
bodegons resolts amb un estil 
personal que acrediten una for- 
mació plural en els que dibuix, 
color i sentit d'entesa perspec
tiva fan preveure dots de for- 
mació assenyats; el comple
ment és format per ternes flo
rals i modus d'interiors. Sor- 
prèn l'equilibri aixi en quant a 
impremisibilitat corn en quant 
a rigorisme tècnic.

JOSEP BAQUÉS 
a INTEL LECTE

La personalità! de Josep 
Baqués; fill de Montmelô 
(Barcelona), pintor de forma- 
ció autodidacta, obtingué ja 
l'any 1962 el 1er. Premi de 
dibuix del "Cercle Artistic de 
St. Lluch", grafista de 1- fila 
que l'any 1980 ens oferi a Sa- 
badell a la Galeria "Art 2000" 
una exposició individuai de la 
qual avui encara en guardem

un bon i bell record. Un ex- 
pressionisme que no ha deixat 
mai de conreuar i que en el seu 
passar ha deixat a Catalunya, 
Espanya resta d'Europa i ciu- 
tats d'Asia i América, mostres 
d'obres de piena personalità! i 
responsabilitat.

JOSEP LLUÍS JUBANY 
a INGE MALTUS

Grafismo que persisteix en 
una tasca realitzada en la qual 
predomina com a valor evoca- 
tiu i simbòlic del signe gràfic, 
inspirât en la manera de fer i 
sentir dels grups pioners del 
Pop-Art amb variacions que 
presenten en tot moment rea- 
litzacions essencialment vistes 
per l'enteniment i plantejades 
amb un esperi! de fluita i crea- 
ció.

SANAGUSTIN 
a GAVARRÓ ART

Les pintares a l'aquareMa 
d'aquest pintor sabadellenc, 
sonoritzen el color i en certs 
moments podríem dir-ne d'una 
manera salvatge, la Sensibilität 
però, d'una manera intel-ligent, 
sensible i enèrgica s'endinsa 
amb el paisatge, profunda, 
sonora i serenament com en un 
ferment viu d'encerts cromátics 
notables amb el qual la grácia 
ondulant dels temes respon a 
una barreja de realismo i espi- 
ritualitat.

FRANCESC ROMAN 
a GALERIES ROVIRA
La darrera exposició de 

l'aquareMista fou al mes de 
febrer de 1988. Les notes in
scrites en aquell moment po
dríem reproduir-les avui i no

caldria afegir-hi substancial- 
ment res més; l'obra en con
junt realça la inspiració poèti
ca amb alegre polifonia dels 
elements inclosos en el paisat
ge que traducció óptica d'un 
espectacle en qué l'artista acu
sa amb els valors dels colors 
Hums i formes els estimuls del 
pintor.

JAUME MERCADER 
a GALERIES ROVIRA
L'obra exposada recull un 

doble album "Sardanes al vent" 
dels compositors J.M. Bernat, 
J. Martinez Vinaroz, lordi 
Molina, Carles Rovira i Ricard 
Viladesau, degudament inter
pretados per la Cobla Mont- 
grins. Jaume Mercader vibrant 
amb un impuls amorós ens 
ofereix una pintura d'acció de 
valor educatiu i simbòlic amb 
imatges inquietes plenes de 
vida i predominant amb un 
esperi! pie de tendresa la sim- 
patua pel nostre paisatge i per 
l'anècdota.

MAITE TORRENT HOMS 
a GALERIES ROVIRA
Bodegons, en els qual 

veiem un punt de maduresa 
sorprenent amb obres que re- 
corden una tradició amb un 
empelt de responsabilitat i se
rietà! en el treball amb compo- 
sicions completes d'emoció 
pura. Es tracta en fi, d'un pin
tor nat.

TOMÁS MAMPEL 
a GALERIES ROVIRA
L'obra d'aquest artista, de 

fa temps absent en quant a 
presentació en aquesta Sala, 
retorna i es mou per un mateix 
estimul, emprò amb una pro- 
funditat més clara en quant a 
les matèries tractades.

Un naturalisme més acurat 
avui que segueix consolidant el 
carni amb obres inspirados i

narrativament saboroses.

JOSEFINA TUTUSAUS 
a KRONOS

Amb motiu del lOè. aniver- 
sari de l'escola de ceràmica 
d'aquesta artista i professera 
Josefina Tutusaus, s'ha presen
ta! en aquesta galeria de la 
Rambla, 209, una mostra con
formada per una varietà! de 
peces dels sens alumnos, petits 
i grans.

Alguns alumnos avui ja 
exposen i ensenyen l'art de la 
ceràmica après a l'obrador de 
la Josefina Tutusaus, com diu 
Rosa Ten, que ha fet la pre
sentació del programa.

"Cai Xic" ja té una solera 
en el marc local de l'art i de 
l'ofici de la ceràmica, que en- 
degà aquesta artista i professe
ra i que en aquesta mostra 
commemorativa bé es fa pale
sa.

TAULÉ,
a la Galeria d'Art 

"LOLA CERDAN"
Taulé, en el seu periplo ar

tistic, ara novament ha arriba! 
a la ciutat comtal, en aquesta 
Galeria situada al carrer de 
València, 290, en la qual ex
posa la seva obra recent.

Recordem la seva anterior 
exposició al Saló Tinell. Això 
era el 1979.

Les obres que Taulé pre
senta en aquesta exposició 
venen a palesar que és un pin
tor que combina sota procedi- 
ments plàstics una preocupació 
filosòfica, àdhuc literària. 
Aporta, si més no una versió 
sempre al-legòrica i ritmica.

RAFAEL DURANCAMPS
La Sala d'Exposicions de la 

Caixa de Pensions, Via Laieta- 
na, 56, es veié concurregudis- 
sima amb motiu de la inausu-

GALERIA DART

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL

GISBERT A.,

Rambla, 30 Tel. 725 43 69 
SABADELL

WATir-Am'
Sala dTxposicions
Sant Pere d’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS
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rado duna coMecció d'obres 
d'aquest pintor català. (I de 
Sabadell, afegim per èsser més 
precisos).

És un total de 80 obres, 
entre pintura i dibuixos, com- 
preses entre els anys 1915 i 
1945. "La mostra es basa -tal 
com diu el president de la Cai- 
xa, Joan Antoni Samaranch, en 
un d'aquests périodes, concre- 
tament en l'obra dels primers 
trenta anys. Aquest recorregut 
per les époques més allunya- 
des en el temps ens permet 
penetrar en la proposta estètica 
de Durancamps i recuperar 
alguns dels treballs menys es
tudiáis de la seva incansable 
producció, tot contribuint a 
incrementar el nostre coneixe- 
ment de l'art català d'aquest 
segle".

L'exposició restarà oberta 
des del 25 de maig al 15 de 
juliol. Val la pena aprofitar 
aquesta bona ocasió per veure- 
la.

EMILI HIERRO 
a KREISLER

El nostre excel-lent amie i 
coMaborador de QUADERN, 
ha presentai la seva darrera 
obra, en la qual, una vegada 
més, llueix abastament aquesta 
seva empremta, que la fa dis- 
tingible i distingida. Tot això 
fa' indiscutiblement, que la 
seva obra és favorablement 
acollida -i adquirida- per un 
public atret per la creatività! i 
originalità! deis temes, ja as- 
pectes urbans de geografia 
diversa, ja en uns bodegons on, 
fins i tot juga amb una filigra
na de concepció i realització. 
Són temes ben escollits i tant o 
més exécutais per la seva ha
bilitai d'artista que hi aporta 
també algunes referències 
anecdotiques, que amenitzen 
encara més l'obra.

MARTA HIERRO, 
a L'Auba, 

Palma de Mallorca

El lector recordará que en 
el QUADERN de Sant lordi es 
reprodueix una portada del 
nostre sant cavalier, obra ori
ginal d'aquesta jove artista, fi
lia del matrimoni Hierro-Nin, 
que ha heretat la vena artística 
de la familia, si bé ella ha en- 
cetat un carni diferent, amb una 
dicció plàstica personal.

Aquesta seva primera ex- 
posició ha estât molt ben aco
llida a les Ules; ha merescut 
una bona atenció del public i 
també la dels critics que Than 
comentada molt favorable
ment.

Marta Hierro ha començat 
amb bon peu la seva singladu
ra artística. Enhorabona.

BELLOSTA 
a NEGRE

La mostra d'aquest pintor 
ens ofereix una visió plàstica 
amarada d'una atmosfera que 
intima amb l'espectador.

Paisatges que gaudeixen 
d'una llum tènue, amb uns co
lors suaus que configuren 
aquesta "hora misteriosa" que 
l'artista ha sabut idealitzar.

Una mostra que aporta un 
llenguatge plástic molt sensi-

negiae
Passeig de la Plaça Major, 38 

Telèt'on; 726.56.38 SABADELL

ble i que ens comunica el mis- 
satge seré i harmonios que l'ar
tista duu a dintre seu.

ROSA NIN 
a NEGRE ART

La darrera exposició que jo 
he vist és la que em dona mo- 
tiu per fer-ne uns comentaris 
amb qué concretar una mica 
les coses i els motius de les 
coses; difícilment en sortiria 
amb unes notes curtes, l'obra 
en conjunt i particularment la 
selecció exposada fa possible 
l'esquematitzar-ne les particu- 
laritats més vistents tota vega
da que no ens trobem amb una 
dispersió de temes i sí però 
amb variacions de tècnica i 
punts de vista. Pintares a l'oli 
sobre tela i altrament sobre 
paper, ambdós casos eficient- 
ment resoltes. Es tracta de di- 
ferents sentits analítics deis 
personatges que es mouen dins 
els temes retratístics en un es- 
tudi carnavalesc o circenc de 
la figura femenina. Ben pen
sât, en la contemplació de les 
obres accepte de cor el con- 
cepte que una vegada en la 
meva joventut corn escriptor 
vaig llegir i em prengué per 
sempre. La frase es de André 
Maurois: "L'Art és una evasió, 
no una de mo strac i ó". A l'en- 
sems que "En cada nit es mira 
el passai com un somni i com 
un misteri el pervindre" i 
"L'art d'envellir és l'art de 
conservar alguna esperança". 
En els dibuixos i pintares de 
Rosa Nin hi traspua que s'han 
realitzat amb senzillesa i clare- 
tat, amb agudesa de visió, cap
tant la poesia del moment, el 
sentit de la llum i un fons ani- 
mie i humà. Les excel-lents 
dots de retratista ja fa dies que 
han desplega! el vel i es mouen 
entre ritmes fluids, elegants i 
harmoniosos, figures que viuen

Rambla de Sabadell, 82 
Tel. 726 57 85 SABADELL

en una convincent entonacio 
lírica.

III MOSTRA D’ESTIU 
a GABARRO ART

Aquesta Sala presenta la III 
Mostra d'Estiu (del 15 de juny 
al 31 de juliol). Com és cos- 
tum de la Galeria, és aquesta 
una col-lectiva poc nombrosa: 
hi participen exclusivament 
cinc pintors, l'obra dels quais 
s'anirà rénovant al llarg del 
mes i mig que durará la Mos
tra.

Els artistes son: Lydia Lo
zano, Leopoldo Sánchez, cone- 
guts del públic per les seves 
exposicions, en temporades 
anteriors, en aquesta mateixa 
Galeria; el sabadellenc Bus
quéis Gruart, ben conegut pel 
seu bon fer; Mario Bedini, ar
tista italià afincat a Barcelona, 
i Rafael Romeu, tarragoni, els 
quais es presenten a la nostra 
ciutat.

Caloria {Jaén) bOxbO ile J. Busquéis 
Gruart.

Els cinc artistes han apor
ta! una acuradíssima selecció 
de la seva obra més recent. En 
aquesta col-lectiva és represen
tada la figura i el paisatge. Es 
tracta d'una Mostra diversa i 
qualificada.

A la Sala més gran, que és 
dedicada al Fons d'Art, els vi
sitants poden comprobar una 
renovació, tant dels pintors 
habituais de la galeria com 
d'obra antiga.

“ G A L E R IE S
R O V IR A ”

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL
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Llibres
UNA NOIA A L'HIVERN 

de Philip Larkin.
Traducció de Jordi Arbonés.

Edit. Eumo
"Allò que els altres poden 

donar-nos té uns limits tan infran- 
quej ables com els que tenim no- 
saltres en allò que els podem ofe- 
rir"./"És molt més fácil imaginar 
la félicitât que no experimentar- 
la"./"La vida és avorrir-se al prin
cipi, i després tenir por".

Aqüestes tres frases, extretes 
de declaracions de Larkin, ens 
mostren la visió que tenia de la 
vida i que es reflecteix en aquesta 
novel la sobre l'heroisme de l'ho- 
me i la dona comuns, i del seu 
esforç per seguir vivint cada dia 
amb dignitat.

La traducció de Jordi Arbonés 
recrea en català la llengua subtil i 
directa de Larkin per reproduir 
l'atmosfera de realisme i nostàlgia 
de la novel la.

LA DESAPARICIÓ DE LA 
INFANTESA 

de Neil Postman.
Traducció de Pepi Anaven.

Edit. Eumo
¿Com és possible que en el 

segle dels Nens, com s'ha qualifi
cai al segle XX, la infantesa com 
a categoria social estigui perdent 
tota la seva Identität? ¿La perma
nent necessitai de reformular els 
Drets de l'Infant no és un simpto- 
ma que están desapareixent les 
caractéristiques que determinaven 
la infantesa?

Neil Postman en aquest polè- 
mic i brillant assaig posa a l'abast 
del lector tots els elements que li 
permetran corroborar la tesi que 
la infantesa desapareix. I tal com 
diu fautor, ja que això està pas
sant, si més no adonem-nos-en.

Neil Postman (1931) és un 
prestigiós assagista nord-americà, 
professor a la Universität de Nova 
York i editor de la revista "Et

LLIBRERIA
DR. PUIG 40. a  726 90 02 • 08202 SABADELL

IEI.PUNT

Cetera". Especialista en temes re
lacionáis amb la comunicació i 
l'educació.

L'AUTOMÓBIL NEGRE 
de Daniel Palomeras.

Edit. Eumo
Un automóbil negre, el del 

senyor Trias, l'amo de la fábrica, 
arriba a Ripoll el dissabte al ves- 
pre. L'endemà a la mateixa hora 
enfilará el carni de retom a Barce
lona. Entremig la vila es desplega 
davant nostre mostrant-nos la vida, 
les passions, els odis i les espe
rances de la seva gent. La noticia 
de l'assassinat d'en Quim Rovira, 
un sindicalista de la vila, quan 
baixava del tren a Barcelona, cor
re de boca en boca i de casa en 
casa i cadascú prova de buscar-hi 
una explicado a la seva mida, 
entre ells el lector, que es veu 
transportât d'un escenari a l'altre, 
d'una veu a l'altra. Mentrestant 
anirá coneixent els fets i la realitat 
de la vila des d'óptiques i inter- 
pretacions ben diverses, des del 
comandant, borratxo i baladrer, 
però al capdavall lucid, que viu 
encara entre els records vaporosos 
de la guerra de Cuba, fins al jutge 
Palau, antiquari afeccionat a les 
aventures exôtiques.

L'autor, metge a Ripoll, fins 
ara havia escrit només noveMes 
juvenils. Amb aquesta ha sabut 
construir una gran novel-la de fic- 
ció per a adults.

MIQUEL CARRERAS, 
CIUTADANIA i PENSAMENT 

(Miscel-lánia d'homenatge)
Com a colofó deis actes com- 

memoratius del cinquanté aniver- 
sari de la mort de Miquel Carreras 
ha estât publicada aquesta 
Miscel-lánia dintre de les "Publi- 
cacions de la Fundació Bosch i 
Cardellach", institució promotora 
de l'homenatge.

El Ilibre conté els següents 
estudis originals:

"Biografia de Miquel Carreras 
i Costajussà", Imma Planell i Al
bert Taulé.

"Miquel Carreras, un assaig 
bibliogràfic", dels mateixos autors.

"Miquel Carreras i Costajus
sà, historiador", Esteve Deu.

"Miquel Carreras, humanista i 
filòleg". Pere Roca Garriga.

"Miquel Carreras, mestre i 
educador", Miquel Forrellad.

Diu la Nota Introductôria que 
"aquesta miscel-lània pretén d'aju-

dar a fer conèixer l'obra i la perso
nalità!, bon gic negligides, de 
Miquel Carreras i Costajussà'. El 
llibre ha estât pulcrament éditât, i 
conté, a més dels textos, setze 
pàgines centrals d'interessant do
cumentado fotogràfica. En defini
tiva, es tracta d'un esforç dut a 
terme amb rigor i dignitat.

FOLKLORE de SENTMENAT
de Jordi Vinyets Jiménez
Llegendes, refranys i cançons 

s'apleguen en aquest llibre que 
sorti la passada diada de Sant Jor
di.

L'autor ha recollit records i 
coneixements entre els avis i àvies 
de Sentmenat i també ho ha am
plia! a través d'una bibliografia 
consultada, des de l'Amades a 
Vidal Alcober.

Entre els refranys propis de 
Sentmenat, subratllem els que fan 
referència a Sabadell, corn: "A 
Sabadell, estiren la peli", "Ai, si 
els de Sabadell ho saben!", "Val 
més "la Salut" que Sabadell"...

El llibre és il-lustrat per Josep 
Vinyet, pare de l'autor, i 
col-laborador de Qua-Còmic, há
bil dibuixant.

Ha estât publica! pel Crup 
d'Amies del Museu-Arxiu de Sent
menat, que és un grup que fa mol
ta feina a la poblado veina. 
Aquest recent llibre és un bon tre- 
ball sobre el folklore, del quai, 
corn bé diu el seu autor, "és un 
mon apassionant".

COM S'HA FET UNA CIU- 
TAT. Els carrers de Barberà.

D'Agusti Palau Codonyers
Aquest llibre ha estât éditât 

per l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès i fou presentai en la Diada 
del Llibre al Casai de Cultura de 
la veina ciutat, pel Doctor Josep 
M- Marti i Bonet. Se n'ha fet una 
tirada de vuit mil exemplars per 
ser-ne obsequiáis els barberencs.

Agusti Palau és prou conegut 
a casa nostra. Forma part de l'e- 
quip de la Redacció de Quadern i 
està vincula! a la Fundació des 
dels primers moments. Es un estu- 
diós, rigorós i primmirat. Es mes
tre, en actiu, de català. Al llarg de 
la seva vida ha estât un activista 
cultural i té molta història per 
contar. També és poeta i el seu 
més recent recull s'aplega en el 
llibre L'ESTEL I LES ARGELA- 
GUES. En prosa té altres llibres 
publicáis.

Si haguéssim de definir breu- 
ment el llibre COM S'HA FET 
UNA CIUTAT, hauriem de dir 
que si bé no és una obra essen- 
cialment d'història, si que és un 
manual de petites històries locals. 
S'hi recuden anecdotes i biogra
fíes del poblé i de la seva gent; es 
descriuen costums i racons i, tot 
piegai, conforma un ampli conei- 
xement d'aquesta ciutat veina.

L'autor ens recorda que quan 
es va fer el primer "fogatjament" 
(empadronament) -1359- al pais, 
tot Catalunya comptava llavors 
amb 468.000 habitants. Barberà, 
en aquell 1359, tenia 27 cases i 
uns 135 habitants. El 1981 n'havia 
aconseguit 28.800.

Agusti Palau, que gasta bon 
humor, aprofita per dir que en 
aquest territori -Cerdanyola, Bar
berà, Sabadell- s'hi projectà un 
poligon, Ciutat Badia, i "ves per 
on! Si al Berguedà tenien El Pi de 
les Tres Branques, nosaltres al 
Vallès tindriem La Ciutat dels 
Tres Alcaldes".

"Elegir aquest llibre és un 
plaer, una distracció i un enriqui- 
ment cultural. Val la pena", tal 
com es diu al final del próleg, 
confiât a Francese Torrella i Niu- 
bó, doctor en Història.

Per la nostra part, ens adherim 
a aquesta afirmació. Plenament.

TRES CREUS, '65-73 ■ SANT LLORENÇ, 84-86 
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D'e fa uns anys el Correu espanyol emet 
una sèrie cada any, dedicada a I'artesania 
del pais. La d'enguany ho ha estât sobre la 
farga, amb una fulleta de sis exemplars, 
més tres vinyetes sense valor postal. Els 
dediquen: un a Castella-La Manxa, amb 
un trucador del segle XVII; un altre a An
dalusia amb una balda del sgle XVI; Eus- 
kadi hi és representa! amb una planxa es- 
calfadora sense data; Aragó hi és amb un 
trucador del segle XV; Galicia amb un 
pany, també sense data, i Catalunya amb 
una pistola del segle XVII, concretament 
feta a les fargues de Ripoll. Com es pot 
veure en el gravat, la vinyeta no postal del 
mig porta dibuixat el famós martinet ripo- 
llenc.

Avui, i com sempre, parlem de segells 
que tenen relació amb Catalunya i per tant 
ho fem ara amb el de Ripoll, on el Conseil 
d'Europa, el dia de sortida del segell, hi

PAPERERIA 
MATERIAL D’OHCINA 
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FOTOCÒPIES
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patrocinà una exposició filatèlica.
Cai tenir en compte que la vila de 

Ripoll, en els segles XVI, XVII i XVIII, 
fou el centre productor d'armes de foc 
portàtils més important d'Espanya i un dels 
millors d'Europa. Dels nombrosos obra- 
dors ripollesos van sortir gran quantità! 
d'armes de tota mena i estil, principalment 
durant el segle XVIII, proveint el mercat 
interior i exportant als països de la zona 
mediterrànea, a les colonies espanyoles 
d'aquella època i a Cuba i Mèxic inclusiu.

Les armes ripolleses gaudien de molta 
estima per la perfecció amb què eren fa- 
bricades. Precisament destaquen per la 
perfecció de cada un dels sens components 
(canons, panys, enceps), fabricats amb 
solidesa per a rendir la màxima eficàcia. 
Els mestres armers feren combinar la be- 
llesa de l'arma i el seu valor balistic, mi- 
llor que en altres centres on els preocupa- 
va més la decoració que l'eficàcia. S'acon- 
seguia mercès a l'habilita! en el treball del 
ferro i a la especialització en la feina; els 
canoners només feien canons, els pany ers 
solament panys i els encepadors es con-

cretaven en el enceps contribuint-hi 
l'exceMent qualitat de la matèria que 
empraven. El ferro de la farga catalana 
aleshores era reconegut a tot arreu corn un 
dels millors que es coneixien.

La influència del monestir de Santa 
Maria fou el fogar de cultura, el foment 
de l'agricultura, la indùstria i les ciències 
acompanyades de les arts que predomina- 
ven en aquells temps, ara tan Ilunyans.

Per acabar direm que a finals del segle 
XVIII, els mestres armers establerts a 
Ripoll eren més d'un centenar i ajudats per 
minyons de les més variades procedències 
que acusaren un fort corren! immigratori, 
més que res per apendre forici.

I com a cloenda del comentar! podem 
dir que del segell que representa a Cata
lunya, O millor Ripoll, junt amb la vinyeta 
que té al costat, se n'ha perforât una petita 
quantità!, amb el dibuix que també repro- 
duïm i que és una raresa filatèlica de les 
que avui proliferen malhauradament.

r artística
COMPRA-VENDA 

Calaìxeres, Mobles. Hums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

BORRIANA, 35-37
TEL. 725 62 30 08202 SABADELL
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La Fundado Bosch i 
Cardellach nascuda com a 
“resistència” cultural
{ve de la pàgina 113)
actes d'atorgaciô de la Medalla d'Or de la Ciu- 
tat al Dr. Crusafont. Va promoure l'atorgaciô 
del titol de "fill adoptiu" de la ciutat al Dr. 
Ernest Mateu. Homenatjà Pau Vila en el seu 
norantè aniversari. Gràcies a la Fundado, en la 
quai va tenir activa presència, l'eminent geô- 
graf redescobri i valorà la seva arrel sabade- 
llenca i aixô va fer que llegués a l'entitat les 
seves importants col-leccions de goigs, ro- 
manços i auques; donació augmentada des
prés del seu décès amb el conjunt de les 
distincions de tota mena que havia rebut. 
La FBC, a través del premi Martí y Peydró, 
va propiciar el reencontre de Joan Oliver amb 
la seva ciutat, recent tomat el poeta de l'exili i 
quan encara, amb la vigéncia del régim fran
quista, no se li havien retut els honors que més 
tard li foren dedicats arreu.

La FBC ha prestat una atenció especial a la 
figura de Miquel Carreras, de qui l'any 1949, 
tot i que havia mort en el front de guerra repú
blica, va tenir el gest de reeditar el Ilibre 
"Conceptes i Dites de Martí Rialp" publicat 
durant la contesa; i va convocar un concurs per 
a treballs entom a la figura del desaparegut; i 
ara, en el cinquantenari de la seva mort, des
prés d'haver dut a terme un ampli recull i l'or- 
denació dels sens escrits, ha realitzat una colla 
d'iniciatives per a les quais ha obtingut una 
estesa i generosa cooperado.

El contacte de la FBC amb les inquietuds 
comarcáis del país, en el qual té escampats una 
trentena de "membre corresponents", ha estât 
sovintejat. L'entitat -que és centre d'estudis 
locals, però també comarcáis- ha efectuat in- 
tercanvis i ha participa!, a més d'altres mani- 
festacions esporádiques de carácter extra-local, 
a les Assembles Intercomarcals d'Estudiosos 
que se celebren any darrera any en forma itine
rant, i una de les quais va fer-se a Sabadell 
sota la cura de la Fundado. I, a través de l'en
titat, diversos deis seus membres van 
col-laborar, en les especialitzacions respectives, 
a la redacció de la "Gran Geografía Comarcal 
de Catalunya". Finalment, amb visió universa
lista, la FBC va tenir part en la creado d'un 
Casal d'Europa a la nostra ciutat; iniciativa 
inèdita en el país.

Actualment la FBC està sotmesa al règim 
de Fundacions privades reglamenta! per la 
Generalität de Catalunya.

He procura! -no sé si ho he aconseguit- de 
sintetitzar el recull que ja en si mateix no passa 
de ser una sintesi de la tasca de la Fundado 
Bosch i Cardellach. La Singularität d'aquest 
centre, que s'autoqualifica "d'estudis" però que 
també ho és d'iniciatives i de realitzacions - 
Singularität unida a la continuitat que, dintre 
d'un nivell rigorós, sosté-, penso que el fan 
digne del Hoc prestigiós que té conquerit en el 
ventali de la vitalità! socio-cultural sabadellen- 
ca; no pas pobre, per cert.

El nacionalìsme musical. 
Txecoslovàquia (II)
(ve de la pàgina 131 )

humana a través de les passions i debilitáis. No 
és un music descriptiu, com els anteriors, de la 
natura, tot i la seva profunda emoció pel folk
lore de la seva Mogravia natal. En tot cas apa- 
rella o anteposa els valors i conflictes humans 
a la bellesa del paisatge. JANACEK, va consi
derar desproporcionada l'aliança de l'harmonia 
amb l'abrupta i enèrgica melodia que requereix 
l'expressiô del seu llenguatge nadiu, del quai 
fou un fidel representan!.

Els trets comuns dels musics nacionalistes 
txecs és el coneixement extraordinari de la 
tècnica musical. Tots ells s'aplicaren a l'ensen- 
yament de la mùsica com a professors, i fins i 
tot directors de conservatoris (Smetana a Suè- 
cia, Dvorak a América, Janacek en académies 
privades pròpies). Un altre fet que els és comù 
és que posen la música al serve! del patriotis
me, com a expressió personal dels ideals o 
propagan! l'enamorament envers el paisatge i 
la natura del seu país, que descriuen en les 
seves obres. Finalment s'ha de remarcar la seva 
vena poètica, irònica, melangiosa i tràgica, 
provinent de les seves arrels eslaves.
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Una joia de l'enginyeria alemanya amb un equipament de 
sèrie fora del comù...

• Computadora de a bord.
• Ràdio cassette esteri.
• Miralls retrovisors elèctrics i tèrmics.
• Liantes especiáis d'aliació.
• Fars antiboira

Un automobil per aquells que saben apreciar els details.

L'esperemL
vaÊlesauto

etra, de Terrassa, 225. Tels. 726 31 66 / 726 35 43. 
SABADELL (Barcelona)

■0-

Concessionaris Oficiáis e
Millors per experièneia



Aquest est'u,
windsurfing!

Promoció especiar 
per als nostres clients
Planxa i vela de windsurfing 
per y  249  -

(*) Limitada a existències 
Termini 12 mesos. TAE 17’23%

BIC Sport
Case: Melody White 
Aparellatges: Fun Lite 5 ’5

Caixa de Sabadelll
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I S O C IE T A T
Cas Subirachs: Després de lo tempestap»- fttmcm-. Poftèxwa

1990, cita amb Van Gogh
p« louro MeodíioCB Alsino

E m aquest número de QUADERN s'hi 
ha incorporal una innovació. S'hi inclou 
un plec dedica! a un tema, sota un títol 
genéric. En aquest primer Iliurament el 
títol és ART I SOCIETAT i ens l'ha susci
tât la dinámica de les dues magnes expo- 
sicions d'enguany, que han fet desplaçar a 
d'altres contrades els nostres amies i se- 
guidors -Madrid (Velázquez) i Amsterdam 
(Van Gogh)-, el fenomen de les xifres 
arximilionáries (gairebé impossibles) que 
es paguen en subhasta per obres cimeres 
de l'art que bé podrien considerar-se patri- 
moni de la Humanität, el corrent revisio
nista i critic de les avantguardes histori
ques que s'està despertant al Regne Unit, 
els moviments detractor o defensor de l'ac- 
tuació del nostre amic l'escultor Subirachs 
a la façana de la Passió de la Sagrada 
Famflia i, en fi, les envistes de l'any 2000 
en les quais, a juí d'economistes i socio- 
legs, es preveu el pas a la civilització de 
l'oci, en la qual les arts visuals -i de tota 
mena- hi jugaran un important paper. 
Evidemment que no podem -ni ho volem- 
fer de cadascun d'aquests plecs quelcom 
exhaustiu ni tancat. Els ternes sempre 
continuaran oberts i es poden tomar a trac- 
tar en tants números futurs corn calguin. 
Anirem douant pas, no necessàriament en 
cada edició de QUADERN, a altres plecs 
monogràfics, el primer dels quais, repe- 
tim, el lector el té ja a les mans.

Al lector voldríem recordar-li, de passada, 
que vam obrir la secció LES CARTES 
SOBRE LA TAULA a través de la qual 
ens agradarla conèixer allò que potser el 
preocupa, i rebre els seus suggeriments, 
en la seguretat que ens servirán per es- 
mer^ar-nos a servir-lo encara millor.
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Semblança de

Sabadell
per Joan Cusco i Aymamí

X-i'altre dia (veure Quadem-69) amb 
motiu del MiMenari vaig fer la semblanga 
de Catalunya. Die aixo perqué, no sé si 
per fred de peus o per ser protagonista en 
una nova ocasió, Sabadell m'ha demanat 
que ara que tenim la Festa Major a sobre, 
podría fer-la sortir en el programa, ep! vull 
dir en el Quadem.

No m'hi podia negar; no podia oposar 
excuses de mal pagador. Ni fer l'omi. Vaig 
acceptar. Mans a l'obra, que ja no ve d'u- 
na. Són tantes les obres de reforma que es 
fan a la ciutat! (Té els intestins a faire) 
Citem-ne algunes només: l'Eix Maciá, la 
Ronda Ponent, el Párking del centre -i 
d'altres-, el veil escorxador, la vella esta
do de la Renfe i la plaça Alcalde 
Llonch...i d'altres que es fan i es desfan a 
cada barri.

Jp.

Però tomem al principi que és on es 
comencen les coses.

Situem-nos. On som? Sabadell està 
situada ais 41- 3 T 55" latitud nord i la 
seva longitud a l'est és de 5- 47' 59". L'al- 
çada mitjana damunt el ni veli del mar és 
de 182 metres. (Segons veils documents, 
Sabadell està a tres llegües de Barcelo
na...).

Els "castissos" de sempre diuen que 
Sabadell està entremig de Barcelona, que 
és el seu barri maritim, i de Terrassa, que 
és la seva part de muntanya. És un nus de 
comunicacions, malgrat que el serve! de 
la Telefònica cada dia es fa més incomu- 
nicant...

El seu clima és see, tirant a humit, no 
gaire recomanable per els asmàtics. Sort 
que ben a prop té llocs residenciáis com 
Bellaterra, Matadepera, Castellar del Va
llès, Sant Quirze del Vallès, Sant Eeliu del 
Racó...

La seva extensió ocupa uns 37 quilò- 
metres quadrats. I la seva població no arri
ba ais 190 mil habitants.

Sabadell -i no voldria que s'enfadés- 
no és bonica. De "maca" no ho ha estât 
mai. És, sí, plana com el palmell de la mà. 
És oberta. (No tenim muralles històriques 
ni de cap mena). El que arriba aquí, aquí 
es queda. I s'hi fa veli, si no l'enterren 
abans, malauradament.

Tampoc té massa historia, de la gran. 
Ni té testimonis antics; ni edificis notables 
que donin fe d'un passât gloriôs o relle- 
vant. No s'hi poden comptar les xemeneies 
industrials que van fer dir al poeta, allá 
l'any 1929:

"Aquí teniu una ciutat en marxa: 
les xemeneies fumejants al vent".

Algunes d'elles s'han escapçat; d'altres 
s'han enderrocat i les que hi ha s'han que- 
dat sense fum... No pot presumir de blas- 
sons i nissages historiques. Potser per no 
tenir massa historia és més feliç...

La seva gent és d'estar per casa. Gent 
de mena treballadora, deixant de banda

aquells que duen el regle a l'esquena...
Anys enllà es va fer popular aquella 

dita: "Un home de Sabadell i un senyor de 
Terrassa"...

Bé, fins aquí he volgut descriure amb 
pinzellada grossa Sabadell, abans de dia
logar amb ella i conformar aquesta entre- 
vista-semblança, que veurem corn acaba... 
Tanquem aquest preàmbul i comencem de 
veritat. Au, a la feina!...

-Hola, Sabadell, com estás, "maca"? - 
li die, per encelar.

-Sempre em trabes feinejant... Ara, al 
damunt, preparant-me per celebrar la Fes
ta Major. Per cert, ja has vist el progra
ma que hem préparât? -fa i pregunta al
bora.

-Només he vist el cartell, que enguany 
s'ha confiât a l'Alfons Borrell. Penso as- 
sistir a alguns deis actes. Recorda, però, 
que molta gent ho aprofita per marxar de 
tu i escampar la boira en altres indrets.
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-Com canvien els temps! La gent, 
abans, esperava la Festa Major per cele- 
brar-la amb un bon dinar; tenir forasters 
amb qui compartir la taula i la festa, anar 
a ballar a Venvelat, assistir a les cerimò- 
nies religiöses, anar al teatre a veure sar- 
suela...

-Ara es busquen altres alternatives en 
altres llocs. La gent fuig, s'escapa, s'eva- 
deix... Però no et queixis del tot perqué 
com que la festa s'ha fet tan popular, de 
gent, de multitud, no en falta pas... Tam- 
poc falten els gegants i els capgrossos. Per 
cert, per qué no demanes als veins terras- 
sencs que et deixin el "cap gros" que van 
fer del nostre alcalde?...

-No està mal pensât... Será qüestió de 
de manar-ho al Royes.

-No està pas poc emprenyat amb tu i 
amb falcalde.

-Es ciar, com que Vhi passem al da- 
vant amb tantes coses! 1 espera quan vegi 
tot el complexe de l'Eix Macia! Tothom 
caurà de dateli!... Quan hi penso em ve 
no sé què...

-Bé es veu prou que les satisfaccions 
t'engreixen -la galantejo. I afegeixo: -Tal 
vegada seria bo que et preocupessis per
qué s'engreixés una mica el teu Toni, l'al
calde, que sort que és molt alt, passa de 
mida, sino caldria que passés dues vega- 
des per veure'l.

-El "Toni" res no el pot engreixar. Ni 
amb suc ni sense PSUC eli no augmenta
rá de P es.

-Serà que treballa molt per a tu. Per 
cert: ia li pagues prou bé pel que fa per tu, 
per Sabadell?

-No m'hi poso en aquesta qüestió de 
sous.

-Dones mira que hom pensa que tens 
una nòmina municipal que esgarrifa. Tens 
molta gent ficada a la Casa Gran. El con
tribuent s'exclama que paga molt i que no 
està prou ben servit. Delinqüéncia, inse- 
guretat ciutadana, permissibilitat i toleràn- 
cia, sorolls incontrolats que ensordeixen, 
les nits amb eues de les discoteques, un 
cementiri que fa plorar, un Tauli amb un

sòl arrugat; gamberrades de tota mena... 
En fi, una descurança que fot fàstic! Ets 
una ciutat incòmoda.

-Para, para de queixar-te! Amb tot el 
que dius sembla que em comparis amb el 
Xicago del temps d'Al Capone!... Afluixa, 
afluixa, que no tot és tan negre, home!

Paro, malgrat que podria continuar...
-Parlem de cultura -li proposo.
-Ja veig que vols posar cullerada en 

el Manifest i tot Tenrenou... I també del 
"Ara, Sabadell"...

-Dona, pose't la mà al pit (que no el 
tens ni de bon tros com el de la Sabrina) i 
dígue'm: Tu creus que no "passa" res?...

(En aquest precis moment travessava 
la plaça sant Roc el conseller de Cultura, 
l'Isidre Creus, amb la testa bianca i piena 
de "coses" que li deuen bullir... Deixem- 
lo tranquil. Altres ja l'empenyen o l'em- 
prenyen...)

L'Ajuntament ha elaborat, conseqiient- 
ment, un document per provocar un débat 
cultural obert a la ciutat. Això és: "Per a 
un punt i a part"...

L'escut amb la ceba

-A tu, Sabadell, se't pot dir que "en- 
senyes la ceba", com també que ets la 
ciutat que té més ceballuts que cap altra.

-No pue amagar-ho; ni vull amagar- 
ho.

-És fácil que se't faci aquesta pregun
ta: Per qué una ceba?

-Cal recordar que la majoria de les 
poblacions tenien com a emblema herál- 
dic Tanomenada arma parlant. Et poso 
uns exemples: Cabrera, una cabra; Car
dona, un card; Manresa, una mà; Caldes, 
una caldera; Castelldefels, una torre de 
castell; Cervera, un cèrvol...

De tot això és fácil deduir que la pa- 
raula SERA -forma incorrecta de ceba- no 
té altra relació amb el nom de SABADELL 
que la semblança fonètica.

I continua:
-En el segle actual, hi han hagut dife- 

rents campanyes per substituir la ceba.

però cap prosperò i la ceba ha quedat.
-No fa massa algù va dir que la ceba 

podria representar una bossa de les que es 
feien servir abans per posar-hi diners...

-També, recent encara, Joan Oliver en 
va deixar anar una de grossa en aquesta 
mateixa revista (Quadem-43-gener-febrer 
1985, pág. 252). S'oposava a la preséncia 
-i la presidéncia- d'una ceba grillada a 
l'escut teu...

-Qué opines tu? -em pregunta.
-No cree que s'hagi de menysprear, 

després de tantes centúries que l'arrosse- 
guem... Per altra part, "èsser de la ceba" és 
dir "èsser catalanista". Horn s'apunta amb 
el mateix Joan Oliver quan diu que és 
millor acceptar, i fins i tot agrair, anome- 
nar-nos ceballuts', ben altra cosa que ano- 
menar-nos ceballots, és a dir: estùpids o 
beneits...

Deixem la ceba, grillada o no, on està...

Origen i edat

"Heus ací -ens diu un historiador- que 
els íbers van poblar diversos llocs deis 
!errenys que avui són Sabadell; entre ells, 
la serra que ara es coneix per La Salut. I 
és amb els íbers que va néixer el nom 
d'Arraona. Després vingueren els romans, 
els quais s'hi van establir al llarg de sis- 
cents anys, fins que els gods els en van 
treure. Aquests, els gods, ocuparen la Ca
talunya des de l'any 414 fins al 711. Des
prés vingueren els moros (711 al 801); any 
en qué els francs van guanyar Barcelona, 
foragitant els moros o sarrains. Arraona 
deixà d'ésser sarraína per a esdevenir una 
avançada d'Europa dintre la part de Cata
lunya reconquerida... Entre els uns i els 
altres Arraona i el pía que més tard seria
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Sabadell van ser terra de frontera, i, tam
bé, a vegades, camp de batalla.

Resumint: "L'historiador Jaume Vicens 
i Vives va comparar humorísticament 
aquest viure incert amb les peMícules de 
rOest, on els cowboys ataquen els indis i 
els indis ataquen els cow-boys". I afegí, 
que aixó va donar a la gent d'aquestes 
contrades un esperit de sacrifici i de resis- 
téncia.

La seva denominació apareix en un 
document de l'any 1111 ; si bé la seva anti- 
guitat es remunta a un segle anterior, se- 
gons un document xifrat l'any 1017.

En 1236 Sabadell va adquirir el títol 
de Vila. Vila que anà creixent i augmen
tant, fins que l’any 1877 se li conferí el 
títol de Ciutat. Una ciutat oberta, plural, 
hom diría. I per èsser una ciutat pròspera 
per la seva industria, ha atret al llarg deis 
últims temps gent d’altres regions: andalu- 
sos, murcians, castellans, gallees, valen- 
cians... Tots fem una bona pila. Algún dia, 
fins i tot, tal vegada, podrem dir: una bona 
pinya...

Donem, tot de pas, un breu recull de 
dades curioses:

En 1319 va const!tuir-se un Consell de 
prohoms i jurats per contrarestar el poder 
feudal.

El rei Pere IV va autoritzar, en 1367, 
I'aprofitament de les aigiies de la Font de 
la Rosella i en 1370 decreta que la vila 
tingués representado en les Corts gene
rals.

En 1390 va construir-se el primer hos
pital i en 1554 la primera escola. En 1573 
ja hi havia rellotge public. El teatre Prin
cipal va construir-se l'any 1839 i factual 
cementiri fou benei't en 1840. El 8 de maig 
de 1853 va inaugurar-se la llum de gas, i 
fou Sabadell la segona poblado d'Espan- 
ya i la quarta d'Europa que en posseí.

El primer ferrocarril va inaugurar-se el 
10 de febrer de 1855 i el servei de telé- 
grafs públics comen9á a funcionar el 9 de 
juliol de 1867. I el de teléfons en 1889.

A Sabadell, el fet de ser una ciutat 
eminentment textil li valgué el sobrenom
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de Manchester catalana. La fama def  ̂seus 
draps data del segle XIV, època en fa qual 
les seves manufactures eren disputades 
pels més ríes marxants d'Itália i d'Holan- 
da, i reconegudes per tot el món.

Molt més cap aquí ens van aplicar allò 
de "Sabadell, primer centro lanero de Es
paña". Venint de Barcelona, al Coll de 
Monteada, es podia llegir aquest gran ré- 
tol. Uns dies més tard d'ésser coMocat, 
algú va intentar canviar la paraula "lane
ro" per la de "pavero"...

També se la distingi amb "Sabadell, 
ciudad piloto del deporte español".

Quin será el próxim eslógan?...

Aixo de parlar ciar i catalá...

-La teva situado socio-lingüística, se- 
gons el padró de 1986 (s'està élaborant el 
nou padró), del total de la població 
(184.280 habitants), el 87% entén el cata
lá, el 54% el parla, el 51% el llegeix i el 
30% l'escriu. Aixo, estadísticament par
lant. Ja sabem que les estadístiques no son 
sempre massa fiables. Si ens les hagués- 
sim de creure totes, som el país millor del 
món!

-Cal valorar la feina que fa el Centre 
de Normalització Lingüística. Ara realitza 
un treball que inclou tres punts bàsics: 
Intervenir en el marc de l'ús del catalá. 
Crear prou necessitats individuals i 
col-lectives per tal de modificar la cons- 
ciéncia lingüística deis ciutadans i les 
seves actituds. I assessorar i incrementar 
el nivell de coneixements i d'ús deis ciuta
dans.

-La llástima és que hi ha encara molts 
ciutadans que tot "aixo" tant els fa, per no

dir tant els fot...

Cent mil. Dos cent míls...

-No cal anar més enllá del temps, però 
quan vas arribar a teñir cent mil habitants 
va celebrar-se com un esdeveniment triom- 
falista. Ara vols assolir els dos cent mil. 
Amb l'expansió que vas agafant sembla 
que aquesta xifra està a l'abast de la teva 
má... Estás creixent, Sabadell, i hom es 
pregunta, amb certa por: Créixer és pros
perar? Un creixement rápid produeix efec- 
tes negatius sobre la vida en la comunitat. 
Ho vam veure en altres ocasions. Ja sa
bem que el teu propósi! és igualar creixe
ment i millorament per a la comunitat. 
Però, no quedarem embafats?... Ho pai- 
rem bé aixó?...

-Tot està previst. Tot està lligat i ben 
lligat.

(Em recorda alguna cosa aquesta ex- 
pressió...).

• m  - ■'tjr

Capital del Vallès

-Ja sé, Sabadell, que estás amoinada 
perqué, no essent capital de provincia, 
malgrat que tens més habitants que algu- 
nes capitals, no et poden atorgar els privi- 
legis d'aquelles. Aixó és injust, és dar. 
Qué creus que fhaurien de concedir, eh?...

-Mira, per exemple, el Banc d'Espan- 
ya (malgrat que tiñe el "meu" banc i que 
em puc riure’m d’altres); un Palau de Jus
ticia; una Central de Correas com Déu 
mana; una Delegado del Ministeri de Ma
rina...

(Ho deu dir per la Bassa i pels llacs 
artificials que hi ha en projecte, diría jo, 
vaja...).

-...ja tenim El Corte Inglés i...
-...i els de la ciutat-germana no fagafa- 

ren més tirria?
-Mira, ja se li donará un bisbat.
-Amén.
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Valors a la baixa...

M'ho ha dit ben clan
-Pensa, cronista, que estic passant per 

un période força plural. La ciutat es re
mou, en tots sentits, uns més visibles que 
altres. Tinc pressions, propostes, reclama- 
cions que omplirien la Bassa de Sant Ole- 
guer... Fes-te càrrec que hi ha moites né
cessitais de tota mena. Una ciutat corn jo 
no es pot alliherar de tenir molts mais de 
cap. En tinc el cap pie.

-...i molts ciutadans en tenen el pap 
pie.

-No ho nego; a la vinya del Senyor, 
eh...

-Ja es comprèn que es fa difícil donar 
missatges ètics o civics a la ciutadania, 
però és evident que aquí, com en altres 
ciutats, la degradació de l'esperit civic és 
progressiu. No hem d'oblidar que civisme 
és benestar.

-Eli estic d'acord; del tot.
-Horn creu que des de l'Ajuntament 

s'haurien de promocionar els valors de la 
Sensibilität social, de civisme que, malau- 
radament, es veuen trepitjats.

-Es travessa una notable crisis de va
lors. Es aquesta societat moderna que s’es- 
tà transformant dia a dia, que comporta 
aspectes bons, altres regulars i la resta, 
els contraris. Una ciutat és una gran fa 
milia en la quai, certament, hi ha també 
"les ovelles negres". Jo bé prou sommio 
en ser una ciutat còmoda, neta, el menys 
sorollosa possible, segura, respectada i 
respectable... Voldria èsser la ciutat mi
llar del pais. Un espili perqué les altres 
poblacions s’hi poguessin emmiraliar.

(Estern a l'estiu. Tot això pot semblar 
el somni d'una nit d'estiu...).
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Qüestionari
“Proust”
-El principal tret del meu carácter? 
-Inquieta i feinadora.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-Que tingui alguna ceba al cap.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-Igual, amb ceba...
-Allò que més estimo en els amics?
-Que m'estimin com jo els estimo.
-El meu principal defecte?
-Potser allò de "A Sabadell cadascú va 
per eli".
-La meva ocupació preferida?
-Ocupar-me de tot, que no és poc.
-Quina fora la meva pitjor desgrácia? 
-Perdre la meva personalitat.
-El meu somni de benestar?
-Ser la ciutat millar del món.

-On desitjaria viure?
-Estic molt bé aqui mateix on sóc. Això si, 
posa: amb menys soroll, amb menys bro- 
git, amb menys bruticia... Ho has posât? 
(Posât està, li die).
-Quin color prefereixo?
-Els de la meva senyera: blanc, verd i 
groe.
-Quina flor prefereixo?
-Totes. Però encara que no sigui una flor, 
posa la ceba...
-Quin ocell prefereixo?
-Tots m'agraden
-Els meus autors preferits en prosa?
-Els de casa.
-Els poetes preferits?
-També els de casa.

-Els herois de ficció favorits?
-El Batman, el Tintin i TSnoopy.
-Les meves heroines de ficció favorites? 
-Les fades.
-Els meus compositors favorits?
-Els de casa.
-Els pintors predilectes?
-Són tants els que m'han pintat, i em pin
ten tan bé!
-Els meus herois de la vida real?
-Els contribuents.
-Les meves heroines històriques?
-Les dones que hanfet casa i ciutat.
-Els noms que prefereixo?
-Joan, Josep, Maria i tota una gran filera. 
-Qué detesto més que res?
-La incivilitat.
-Quins caràcters històrics menyspreo més? 
-Els que atempten contra els drets humans. 
-Quin fet militar admiro més?
-La batalla de cada dia.
-Quina reforma admiro més?
-En aquests moments, la reforma de TEix 
Macià...
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Conservar els que tinc i recuperar els que 
he per dut...
-Corn m'agradria morir?
-De cap manera: vull ser eterna, com 
Roma...
-Estât present del meu esperit?
-Sempre alertada. No s'hi val a badar. 
-Fets que m'inspiren més indulgència? 
-Els que es fan sense malicia; innocent- 
ment.
-El meu lema?
-Treballar per ser una ciutat millar per a 
tothom.
-Com SÓC?
-No SÓC maca, però tinc bona planta, sóc 
semilla, honesta i feinadora, com he dit 
abans.
-(Una bona pubilla, vaja...)

PERFIL
Una ciutat amb progrès.
Va endavant...
Com que ha crescut tant, 
alguns vestits li son curts... 
No és vella ni bella. 
(L'estimem tal com és).
És ceballuda de mena.
Com ella no n'hi ha una altra.
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Res més
S'han apropia! la terra, però no allò que crema, 
la brasa on fermenten les roques, les deus 
i la flama amb qué el foc sempre amenaça. 
S'enduran, si voleu, allò que vam fer i no és nostre, 
però cinc continents continúen comptant diners 
i béns explotables, 
i nosaltres no som així, sino el llamp 
més terrible i mai captiu 
i també el cor tranquil que sap que tot és etem 
mentre dura,
i dura un amor, potser tendre i petit, 
l'amor ara ocult a l'ombra dels murs veils, 
sota els arbres despulláis de l'hivem 
i prop del riu on les paredes s'abracen, 
aquest amor on som immensos i invencibles 
mentre ningù no ens allarga les mans.

Manuel de Pedrolo

F  a uns anys -1975- vaig tenir l'oportu- 
nitat de creuar amb Manuel de Pedrolo 
algunes cartes. En aquell temps, en els 
meus dies de Heure m'entretenia en "fer" 
la ruta de la Segarra, consistent a seguir 
un a un els poblets, la majoria mig aban
donáis i alguns abandonats del tot, d'aques- 
ta comarca etemament oblidada, deslluïda 
i austera, d'unes caractéristiques ben dife- 
rents de les seves veines comarcáis, més 
esplendents i senyores. En total, vaig se
guir 135 pobles, incloent-hi els que foren 
séparais l'any 1934 de la Segarra estricta i 
incorporais a les comarques veines del 
Solsonès, l'Urgell, l'Alt Camp i l'Anoia. 
Cal remarcar que aquesta separació no 
complagué la majoria dels pobles afectats, 
alguns deis quais encara segueixen, a bo
res d'ara, considerant-se íntimament segar- 
renes, si bé s'han cenyit al canvi en quant 
els afers de la seva administració.

Seguint aquesta ruta segarrenca, vaig 
passar bores meravelloses. També freds 
vius a rhivem, pluges inesperades, sois 
tòrrids a l'estiu sense un got d'aigua a l'a- 
bast, vagant per aquells altiplans polsosos 
i amarais de sol, tipies de la Segarra. Però 
això si: mai no vaig penedir-me de trobar- 
me en situacions dificils, moites vegades 
rodejada d'una solitud i un silenci vérita
blement corprenedors. Les molèsties dei- 
xaven de ser-ho, compensades per les al- 
tres sensacions.

La meva llarga caminada especulativa 
durà set anys, al final dels quais em vaig 
trobar que tenia entre mans un volum de 
60 capitols. "Coses de la Segarra". (Natu- 
ralment, inédit). Un per cada un dels po
bles on, a més de l'obligada visita, havia 
pogut recollir dades històriques que com- 
pletaven la meva curiositat i el meu inte
rés, al mateix temps que enriquien els 
meus coneixements sobre la història rural 
de les terres centrals de Catalunya. Cada 
nou descobriment era també una nova ale
gría, i a bores d'ara recordo el meu deam
bular solitari entre la solitud marcada pel 
temps, com una de les sensacions més 
completes de la meva vida. El pöblet en la 
Ilunyania, moites vegades de carni dificil, 
la silueta de les cases amb el derroca! cas- 
tell damunt. O l'esglesiola romànica aban
donada, amb les pedres que van caient...

L'entusiasme i l'emociô em corprenien 
cada vegada que un nou poblet m'oferia la 
profunda sensació de vorejar els carrerons 
tortuosos i callats, de contemplar les pe
dres salicoses d'humitat i vellûria, plens 
d'evocacions fendais determinant una épo
ca de la història rural d'unes terres poc 
conegudes.

Aixi, a l'expectativa, vaig arribar un 
dia al poblet solitari de l'Aranyô, al cor 
mateix de la velia Segarra. De Iluny, ja es
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Un record de Pedrolo, en el temps
per Maria Albareda i Vidal

destacava la torre de guaita d'un castell 
corn si fos l'avançada d'allô que havia de 
trobar-hi. Res no va defraudar-me. Un 
recinte nturallat amb un ull obert de volta 
fosca, unes arcades a l'entrar. Un castell a 
dins i unes quantes cases arraconades, 
amuntegades corn si s'aguantessin les unes 
amb les altres. Dessota la volta fosca d'en- 
trada al recinte casteller, una porta dove- 
llada mostra un escut amb unes lletres 
arabitzades, que no han trobat identifica- 
ció. No és àrab pur. Al costat, hi Ilueix 
una grossa esquerda que sols les gruixu- 
des i fermes parets son capaces de mante- 
nir sense produir altres complicacions.

Contemplo durant una estona el castell 
de l'Aranyô, on va veure la primera llum 
Manuel de Pedrolo. Estada de la familia 
de Pedrolo i de Gomar.

Justament estava llegint aquells dies un 
dels sens primers llibres, "Cendra per a 
Martina", que, al meu entendre, podia 
considerar-se corn una ben aconseguida 
consagració del seu afer noveMistic.

La curiositat m'esperonava, no per ella 
sola i en quant al fet de l'evocaciô, sino 
també perqué cercava completar aquesta 
amb notes més positives encaminades al 
meu propi profit. I amb aquella sobtada 
resolució pròpia de les persones timides 
quan aconsegueixen vulnerar la crosta de 
la seva inhibido, tine una resolució ràpi
da: escric a Manuel de Pedrolo, fent-li 
algunes preguntes que m'interessaven per 
el meu treball. Alli mateix, en quatre pa- 
perots-borrador que duia a sobre.

Només tinc una sola carta de les tres 
que ens vàrem creuar, amb una amabilitat 
insospitada de part seva, però que de 
moment em va semblar normal. Es veu 
que no ho era, car Pedrolo, amb el temps, 
va anar expandint una fama de retret i poc 
donat a divulgar ni la seva imatge ni les 
seves intencions. Però això, llavors, enca
ra no se sabia, i menys podia saber-ho jo, 
innocent i concentrada en les meves dè- 
ries.
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Em mortifica haver deixat extraviar les 
altres cartes, perqué en aquella breu cor- 
respondéncia hi aparegué de seguida un 
no sé si amagat o ignorât humanisme fi i 
pie de Sensibilität.

Copio part de la primera i única carta 
existent:

"Vaig rebre la seva carta, i m'agrada 
molt de llegir que l'Aranyó l'havia capti- 
vada prou per a fer-hi tres visites se gui
des. No hi ha dubte que és un llogarret 
bonic i pintoresc, o, per dir-ho més bé, ho 
era, perqué ara les coses han canviat una 
mica. Hi vaig anar fa un pareli d'anys i 
vaig veure, com diu, la granja avícola i 
porcina que no hi feia cap falta. Les pe
drés, però, continúen a lloc, i això és el 
que compta. (...) El castell, que pertanyia 
a la familia Dalmases, amb la qual devia 
emparentar la meva, fou venut ja fa molt 
anys pel meu pare, i jo, de gran, ben pa
ques visites hi he fet. Hi vaig néixer, però 
al cap d’un any ja érem a Tórrega i, de 
nen, hi anàvem només a Testiu. Sempre 
m’agradà passar-hi aquells mesas i, senti
mentalment, em sento lligat al país.

No hi ha hagut mai, del meu record, 
"cap de familia”, i menys hi hauria de ser 
ara, quan els Pedrolo s'acaben i jo, d'al
tra banda, em sento molt allunyat de qual- 
sevol possible tradició relacionada amb 
privilegis i amb els abusos que el privilegi 
comporta sempre. Si m'ha llegit amb una 
mica d'atenció ja ho deu haver vist.

Cree que és verament una llàstima que 
aquests poblets estiguin tan abandonats, 
però això és inevitable quan la gent se'n 
va...".

No puc ni comentar el contingut de les 
altres dues cartes, car fa molts anys del fet 
i la memòria no concreta tant a la llarga. 
Sé que moites de les preguntes -algunes 
devien ser impertinents- no pogueren ser 
contestades, car Pedrolo no coneixia certs 
antécédents entre els quais burxava el meu 
interés històric. Però mai no va defraudar
me fent-me sentir la seva introversió.

No vaig haver de molestar-lo més, car 
vaig trobar en altres indrets, principalment 
en estudis històrics, tantes informacions 
com vaig voler.

De la seva estada a Tàrrega, no me 
n'he preocupat mai, i no sé per qué, tenint 
en compte que aquesta ciutat és prou asse- 
quible de veinatge. En fer-se gran va ha- 
ver de deixar-la per a dedicar-se a estudis 
més superiors que els que Tàrrega podia 
oferir-li. En tos cas, no tinc esments de 
ressons de la seva estada familiar entre 
aquelles cases. Potser ara, a raó de la seva 
mort, es remourà el pósit d'aquesta tonga
da de la seva vida, i li passarà com passa 
sovint amb el "rei" quan aquest ha mort, 
que se li ressuscita la fama.

Caldrà arribar-se a Tàrrega i indagar.
Hem vist, dones, que els Pedrolo dei- 

xaren l'Aranyó i el castell pairal, però en 
eli hi restaren dues tietes solteres que hi 
visqueren ocupant unes habitacions possi
blement inhòspites, com acostumen ser les 
d'aquestes enormes construccions. Uns 
sostres alts d'on el fred no se'n movia... 
Un dia, un d'aquests sostres va esfondrar- 
se, carregat de neu i atrapà a sota una de 
les senyores. Mori entre els enrunalls. 
Després devia venir la venda...

Ara, només hi ha la silueta fosca de les 
parets amb el ressò del passât amagat a 
dintre, i una quietud que ho envolta tot.

A sota el turó rocós on poblé i castell 
s'assenten, les terres segarrenques roma
nen dures al bat del sol. Com en el segle 
XI. Com en temps de Manuel de Pedrolo. 
Com ara. Com sempre...
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L’Aranyó, el poblé de Pedrolo
per Maria Altare da i Vidal

V .eig l'Aranyó així que he deixat a mà 
dreta -direcció Agramunt- l'enèrgic castell 
de Montcortès, una més de les ferrenyes 
fortaleses segarrenques. L'Aranyó és a l'al- 
tra banda de carretera, cara a cara i gaire- 
bé ambdós, separats només que per una 
curta distància. Hi ha una desviació curte- 
ta d'un quilometre des de la carretera prin
cipal, que puja talús amunt per entre camps 
ressecs dessota la soleiada. Al faldar del 
turó, de poc hi han plantat una granja aví
cola. No amoïnarà ningú. Només les om
bres, que també volen estar tranquil-les.

Estic acaloradíssima. És tanta la roen- 
tor del sol i l'escalfeïment damunt de la 
pell, que de moment sois tiñe ganes d'a- 
geure'm dessota l'ombra d'un arbre. No n'hi 
ha cap.

Rellegeixo les notes que porto abans 
de donar un pas per dins.

"Municipi de la Segarra, situât a la riba 
del riu Sió, a 456 mts. d'altura. Enclavat 
en els altiplans que separen la valí del Sió 
de la del riu Ondara, al limit amb l'Urgell. 
De l'Aranyó se'n tenen noves ja el 1100, 
quan s'anomenava "castro Arigui". Beren- 
guer de l'Aranyó figura com a benefician 
a raó de la seva missió repobladora els 
anys 1150-1176. La torre del castell és 
edificada segurament entre els segles XII i 
XIII. En el cens del 1359, s'anomenava 
"Seranyo", tenia 3 focs i pertanyia a la 
veguería de Cervera. El castell, que forma 
un bloc massís molt auster d'una grandio- 
sitat de línies notable, era regenta!, en el 
segle XIII, per la familia deis Montsuar. 
L'historiador Lladonosa informa que Pere 
"el Cerimoniós" confiá el castell de l'A
ranyó, vers el 1340, al prohom Vicens de 
Montsuar, ciutadá de Lleida.

"El 1365-1370, compareix dins del 
cens de la veguería de Cervera un "loch 
de Caranyo qui es den Bort de Pallars", 
amb 7 focs. Amau d'Altarriba n'era senyor 
a finals del segle XIV.

"El 1428, l'Aranyó fou admés en el veí- 
natge de Cervera. Reformat en diverses 
époques, el castell de l'Aranyó sembla que 
tal com és ara fou acabat el 1569.

"En la relació del cens del 1831, ja 
apareix amb la grafía correcta actual, sen- 
yoriu deis Pedrola i de Gomar, amb 12 
habitants. Extingits rápidament els senyo- 
rius com a tais, apareix en la primera 
meitat del s. XIX un Manuel de Pedrolo, 
més que com a títol de propietarí, com a 
terratinent comarcal, amb terres a Canós i 
l'Aranyó. El 1923, el propietarí era Rafel

l Ha vista (Ici pable.

Arcades que donen entrada a! poblé.

de Pedrolo i d'Espona. L'any 1918, neix 
en aquest vast caseriu el novel-lista més 
característic de la post-guerra: Manuel de 
Pedrolo.

"Se celebra la festa el dia 15 d'agost. 
Hi ha escola de nois i noies ".Regiro la 
mirada per aquell dissortat amuntegament 
d'enrunalls. Sembla impossible que en 
algún temps tot aixô hagi estât en peu, i 
hagi tingut un Hoc déterminât que se'n deia 
"escoles", i pares i mares, nois i noies, i

un mestre i un capellà. Més aviat hom 
creuria que han d'aparèixer d'un moment a 
l'altre tot de genets ferrenys muntats a les 
gropes dels sens cavalls agengats amb els 
sens estris de guerra, les ferradures dels 
quals fan espetegar els blocs de pedra que 
són la base de totes les edificacions que 
tine davant dels ulls.

M'acull la fortissima impresió d'haver- 
me traslladat a una altra època, i allí ma- 
teix, asseguda en els graons escantonats
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que pugen cap a la porta de l'antiga forta- 
lesa, d'esquena contra uns carreus i sentint 
un gran respecte, escric unes notes que no 
son tais, sino l'expressió gairebé mística 
d'unes sensacions inesperades corn for
mant part d'inesperats esdeveniments.

Crée en elles corn a cosa sincera, sorti- 
des de molt endins, producte d'un aigua- 
barreig entre el sentiment i la fantasia. 
Enlluemen el meu esperit amb una sensa- 
ció idealista de la vida. Llàstima que des
prés es perd.

Les guerres de Joan II, que tan funest 
impacte produïren en les terres centrais del 
Principat i en el cor de la mateixa Segarra, 
tingueren en l'Aranyô un Hoc escaient que 
servi moites vegades de refugi i de defen
sa militar, a l'ensems que de motiu d'alar- 
ma. Molt curioses son les notes d'aquell 
temps.

El castell de l'Aranyô, que s'havia 
mantingut fidel a la causa catalana, és près 
finalment per les tropes joanistes. Les dues 
hosts contendents, les joanistes i les cata- 
lanistes, d'acord cornu havien promogut i 
signât una treva des del mes d'abril al juny 
de 1463. Però el 20 de maig, oblidant 
aquest compromis contret i la treva, eixi- 
ren fora murs del castell set o vuit homes, 
els quais, estenent-se per tot el terreny del 
terme, feren gran mal i grans estralls. Els 
cerverins es queixaren en una lletra a Joan 
de Beaumont: "... que VII o VIII homens 
del loch de Aranyô son venguts a aquest 
terme e han robat 3 o 4 amesos, dines e 
robes; los de Sta. Coloma també se né han 
vengut a Las Pilas. Los de Montfalcó ro
ben bisties als vehins...".

El 15 de març del 1464, se sap que en 
el castell de l'Aranyô hi tenen empreso- 
nats alguns homes cerverins, tenint-los l'e- 
nemic en forta presó i vigilància. El Con
seil de Cervera es reuneix per mirar d'a- 
conseguir la seva alliberació, que pel que 
es dedueix no era cosa gens fácil. L'ene- 
mic de la pàtria, Joan II, guanyador de la 
terra cada vegada més, envanit, fa el joc 
de refusar reseats i canvis. L'Aranyô es 
converteix en un punt de mira dels pro- 
homs i els grans capitans de la contesa. La 
seva immillorable situaciô estratégica, la 
solidesa del seu castell, la inexpugnable 
situaciô de la seva torre de vigia, sôn una 
garantía per aquell que es refugiï dins dels 
sens murs. L'alta torre quadrada adosada a 
un lateral dels murs del castell, encara avui 
sembla no haver pogut oblidar el desti que 
tingué dintre els esdeveniments històrics 
del segle XV.

A la placeta del pati del castell, dos 
gossos negres com dimonis, ferotges com 
dues feres de I'infem, fermats a dues cade- 
nes que donen el just per barrar el pas 
d'un intrus, ensenyen unes dents de llopa-
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La massissa i alta torre del castell.

ITO udolant com uns esperitats. No és fácil 
que ningù s'apropi a la casa que defensen, 
l'ùnica on s'hi noten restes de la presèneia 
de l'home, servint de magatzem d'estris del 
camp.

Retrotreient-me a l'esperit del passât, 
penso que entre les pedres d'aquell castell, 
que el 1100 s'anomenava "castrum An
gui", els anys i els segles finalment hi 
dolmen en pau, quiets i pacifies, oblidats 
de tota Iluita i oblidats també dels homes 
que han deixat buides les seves parets per
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anar a on.plir les quatre parets vincladis- 
ses dels pisos de ciutai Dament de les 
tapes d'un llibre de Manuel de Pedrolo, 
"Acte de violèncie", qu2 em serveix de 
suport. escric unes notes cálices que no 
ensenyaré a ningm L'idealisme i la Sensi
bilität d'una persona en uns bells instants, 
no tenen valor positiu, encaixonats corn 
están entre el ma:erialisme de la vida. Sôn 
per a un matei c

Els terribles gossos fermats a les Har
gnes cadenes Hadren Hcrgamen: en sentir 
el sor nil cel motor en marxa. Els sens 
udols de fera ben entrmada s'enlairen per 
damun: cels bells escames del castell for
midable, de perfil estañe i agressiva alti- 
vesa, immobH comí un gegant encadenat.

Devallo lentamenl la petimi carretera 
fins a trotar la carretera més gran.

Adéu, Castro Arigui, Saranyó, Ara- 
nyó... Cem te diguis.
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Diada nacional, consciència nacional?
per Lluís Subirana

X-ia naixença d'un poblé, d'una nació, no 
es produeix de cop i volta, sino que és el 
fruit d'una gestació de segles. Cal primer 
una personalitat configurada per compo
nents genètics i geogràfics, un tempera
ment capaç de demostrar unes condicions 
diferenciadores i una llengua pròpia per 
expressar els sentiments derivats d'aquesta 
personalitat.

Quan la gestació i maduresa d'aquests 
trets propis: carácter, personalitat i llen
gua assoleix un nivell òptim, s'inicia el 
procès d'independència política. La reivin- 
dicació de la nostra nacionalitat no és, per 
tant, un caprici promogut per una determi
nada situació política, no és solament un 
desig sinó una afirmació de la nostra per
sonalitat nacional iniciada amb la marxa 
cap a la independéncia deis comtats cata
lans i enfortida per un renaixement cultu
ral centrât bàsicament ais cenobis de Ri
pulì i de Cuixà. Pàtria miMenària forjada 
ais embats de la história cercant sempre la 
Ilibertat i la grandesa. Un llarg rosari de 
fets i gestes que han marcat el seu esdeve- 
nir, alguns deis quais, ben significatius, 
que de passada val la pena recordar:

Les Unites per l'expansió peninsular i 
mediterránia entre el 1200 i el 1350. La 
integració deis Paisos Catalans per Jaume 
I el Conqueridor. L'extinció de la dinastia 
catalana amb els darrers reis del casal de 
Barcelona i el problema successori fins al 
compromis de Casp i l'entronitzaciô de la 
dinastia castellana. La caiguda de Barce
lona del 1714. La fi de l'antic règim i la 
industrialitzaciô, després d'acabada la 
guerra de successió. La guerra gran amb 
la França revolucionària, i una altra vega
da el patriotisme dels catalans en la guerra 
del francés. Les reaccions i revolucions

del période 1814-1823 amb la crisi final 
de la velia societat. La revolució liberal i 
la revolta popular entre 1833-1843. La 
revolució de setembre del 1868, el fédéra
lisme, la República del 1873 i els intents 
de proclamar l'Estat Catalá. La restauració 
de finals del segle XVIII, el républicanis
me, l'anarquisme i l'esclat renaixentista. El 
predomini de la Lliga Regionalista, la for- 
mació de Solidarität Catalana, les reper
cussions de la Setmana Tràgica i la gesta- 
ció de la Mancomunitat de Catalunya. La 
crisi del 1917 amb l'esfondrament del sis
tema, la dictadura de Primo de Rivera i el 
nacionalisme radical de Erancesc Maciá. 
L'Estatut del 32, el Govern de la Generali
tät, Lluís Companys, la guerra civil i l'exi- 
li. I després de molts anys de dictadura 
franquista, la recuperació deis drets demo- 
crátics.

Una llarga Iluita per la Ilibertat, sem
pre amenaçada, sempre reivindicada. Som 
i serem gent catalana, diuen els versos de 
la sardana La Santa Espina deguts a la 
inspiració d'Angel Guimerá. Que ho som 
de gent catalana és un fet elemental, pri
mari, indiscutible. Ara, que ho siguem 
sempre dependrà només de la nostra vo- 
luntat de ser-ho. El fet històric d'una nació 
catalana independent és indiscutible. Ho 
haviem estât fa mil anys, ho hem tomat a 
ser en périodes molt concrets de la nostra 
história col-lectiva i, com a nacionalistes, 
tenim el dret i l'obligació de voler-ho tor
nar a ser.

Avui però, fern el que cal per defensar 
la nostra Ilibertat? Molt sovint, alguns 
esdeveniments em fan meditar sobre la 
nostra actitud nacionalista i tiñe la sensa- 
ció que, en general, aquesta no correspon 
al concepto d'exigéncia que les circums-

táncies del nostre país requereixen. El 
nostre nacionalisme obeeix més a una dis- 
posició emocional, a un sentiment senso
rial que no es tradueix en accions vers l'e- 
xercici práctic del dret nacional.

Hi ha una gran diferéncia entre sentir
se nacionalista i ser nacionalista. Horn pot 
sentir-se nacionalista pel fet de penjar la 
senyera al baleó cada 11 de setembre. El 
sentiment és una actitud mental, que guar- 
dem dintre de nosaltres mateixos i que 
només exterioritzem a impulsos del nostre 
estât d'ànim o per alteracions de resque
ma emocional.

Així, davant d'algunes provocacions 
que sovint l'ataquen, reaccionem i expres- 
sem el nostre disgust amb una vehemén- 
cia desproporcionada si la comparem amb 
la passività! en qué portem a la práctica 
Tacciò nacionalista. Será possiblement per
qué no tenim ben assumi! el concepto de 
nació i el dret inherent de tota nacionalitat 
a construir el seu estât independent. En 
plena democràcia, encara ens imposa el 
parlar d'alliberament nacional, condició 
bàsica per assolir la plena independéncia. 
Per aixó embolcallem els nostres senti
ments amb un nacionalisme passiu, con
servador, que actúa a la defensiva davant 
d'un altre nacionalisme actiu, absorbent i 
agressiu. Segur que molts tenim ciar el fet 
diferencial, territori, llengua, costums, i 
sabem que aquests són determinants en el 
concepto de nacionalitat, però això sol no 
ens fa ser nacionalistes. Per ser-ho cal ma- 
terialitzar els sentiments en accions. Ac
cions politiques, linguistiques i culturáis 
per preservar i potenciar precisament 
aquests trets diferenciáis que, sembla que 
almenys sentimentalment, tenim tan ben 
assumits. (Passa a la pág. 158)
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Felip V contra el bisbe de Barcelona
per Jaume Busqué i Marcel

Quan es produî la Guerra de Successiô, a 
la mort de Caries II, era hisbe de Barce
lona Benet de Sala i de Caramany. L'ad- 
hesiô d'aquest prélat als drets de l'Arxi- 
duc d'Austria en oposiciô al prétendent 
borhdnic, li van fer pagar cara els gover- 
nants espanyols i especialment el nou 
monarca Felip V.

/ \  mitjant del segle XVII el cognom 
Sala era cornu entre les families gironines 
més distingides.

Als consorts Francesc d'Assis Sala, 
Doctor en Dret, i Anna de Caramany i 
Cella, Déu els concedí un fill, que batejat 
quatre dies més tard, li fou imposât el nom 
de Benet. Foren els sens padrins Josep de 
Lanuza i de Rocaberti, comte de Plasèn- 
cia, que després fou virrei i capità general 
del regne de Mallorca, i Magadalena 
d'Homs, vidua de Francesc d'Assis Des- 
bach i Descatllar i senyor d'Orriols, domi
ciliada a Girona.

El jove Benet de Sala quan tenia deu 
anys va ingressar al monestir de Montse
rrat. El 1656 inicià els sens estudis de Fi
losofía a la Universität de Barcelona i el 
1665 els de Teología a la de Salamanca. 
Fou professor i desempenyà la cátedra de 
Filosofía, i es doctorà en aquella Universi
tät salmantina.

Els monjos el nomenaren visitador 
general dels monestirs catalans, i el 1682, 
abat del monestir de Montserrat. (El P. 
Anselm Albareda, en la seva "Historia de 
Montserrat", any 1931, en la página 110 
el cita d'entre els "homes insignes que 
regiren el nostre Monestir").

El 1684 fou nomenat abat de Sant Pau 
del Camp, de Barcelona, i aquell mateix 
any, el 16 d'abril, era abat de Santa Maria 
de Gerri. El 1696 culminà la seva dignitat 
abacial amb el titol d'abat de Ripoll, que 
va renunciar. (En l'abaciologi de Ripoll hi 
figura: "Benet de Sala i de Caramany, 
electe, 1696-1697, després Bisbe de Bar
celona i Cardenal").

La mort del bisbe de Barcelona Ma
nuel de Alba (1693-1697) va donar ocasió 
al monarca espanyol per a presentar Benet 
de Sala per al bisbat de Barcelona, justifi- 
cant els sens mèrits i patriotisme i per la
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Benet de Sala i de Caramany (1646-1715)
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seva ciència i virtuts. Va rebre el nomena- 
ment el mes de març de 1698 i va prendre 
possessió el 27 de gener de 1699. (El 
Dietari General de l'Ajuntament de Barce
lona confirma aquest fet, data dilluns 26 
de gener de 1699).

Aquell mateix any va assistir al Conci- 
li Provincial tarraconense i va erigir la 
capella de les dones arrepentides.

El 12 de novembre del 1701 va traslla- 
dar el Cos de Sant Oleguer, bisbe de Bar
celona, a la nova capella (on avui s'hi 
venera la imatge del Sant Crist de Lepant).

El 1702 feu més severa la clausura de 
la Tercera Orde de Sant Francesc, i el 1705 
va posar la primera pedra per a construir 
una casa per aquesta orde.

Va protegir les ciències i les arts i va 
deixar un bon nombre d'escrits dedicats al 
clero i a la seva filegresia.

En la mort del rei Caries II es varen 
produir greus esdeveniments arreu d'Es- 
panya, i aixi es va esdevenir l'anomenada 
"Guerra de Successiô". Aquest fet va in
fluir poderosament en els destins del bisbe 
de Barcelona. Adversan franc i lleial del 
partit borbônic i defensor dels drets de l'ar-
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xiduc d'Àustria, s'uni a la bandera que els 
catalans enarboraven en defensa dels sens 
furs i de les seves llibertats.

A primers de març de 1705 l'Exm. Sr. 
Francisco de Velasco, Virrei de Catalun
ya, va presentar al bisbe de Baracelona 
una R.O. expedida pel "Supremo Consejo 
de Aragón" prevenint el bisbe perqué es 
présentés a Madrid. El prélat va sortir de 
Barcelona el dia 17 d'aquell mateix mes i 
va arribar a la cort el dia 5 d'abril.

Durant aquell exili tingué diversos 
contactes politics i eclesiástics, fins el dia 
4 d'agost, que anant de la vila a Alcalá, al 
mig del carni reial, una partida de soldats 
el feren presoner i el varen conduir a la 
Ciutadella de Baoina, després al Castell 
de les Trompetes de Burdens, i el dia 24 
de març de 1707 a Avinyó, residéncia del 
Papa.

Des del seu exili d'Avinyó, el bisbe 
Benet de Sala va dedicar tota la seva acti- 
vitat en defensa deis drets de Catalunya, 
de l'església i de la diócesis barcelonina.

El mes de desembre de 1712 el nunci 
del Papa a la cort de París, mons. Bentivo- 
glio, per conducte del vice-llegat d'Avin
yó, li féu a mans la seva Ilibertat. Es feú el 
propósit de retomar a la seva diòcesi, quan 
el dia 30 de juny de 1713, el Papa Cle
ment XI li Iliurava el nomanament de 
Cardenal "in pectore" de la Santa Església 
Romana, des del 18 de maig de 1712.

Benet de Sala i Caramany el 10 d'abril 
de 1713 novament entrava triomfalment a 
la ciutat de Barcelona.

El dia segiient el comte de Starhem- 
berg i el due de Populi, comandant en cap 
de les forces alemanyes i les de Felip V a 
Catalunya, signaven el tractat de pau d'U- 
trech; tractat en el quai s'estipulava la 
supressió de les hostilitats i l'evacuaciô del 
Principat, per part de les tropes austria- 
ques, segons convingut pels plenipotencia- 
ris a Utrech.

El nostre bisbe va negar obedièneia al 
duc d'Anjou i, per tant, després del Reial 
Decret, signât per Felip V el 24 de març 
de 1713, el 3 de juny d'aquell any, nova
ment es veia obligat a abandonar la seva 
estimada diócesis i Catalunya. Els cata
lans resistiren, encara, fins 1' 11 de setem- 
bre de 1714, i Benet de Sala, moria a

nngne
Passeig de la Plaça Major, 38 
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Roma el dia 1 de juliol de 1715.
A continuació, pel seu interés historie 

transcric l'esmentat Reial Decret:

"Real Decreto de Felipe V. publicado 
en Madrid, contra el Obispo de Barcelo
na:

Haviendo tan perjudiciales a mi Serv-. 
y a la quietud de mis Vasallos los escan
dalosos procedimientos del Obispo de 
Barna. desde mi ingreso a éstos Reynos 
(como es notorio) faltando en uno y otro 
al juramento de fidelidad, que me hizo, y 
a las demás obligaciones, que le incum
ben por Vasallo y Prelado, conspirando; 
y teniendo al mismo tiempo varias inteli
gencias con los Enemigos, en que tan no- 
toriante. ha hecho manifestar su influen
cia; y por cuyos indignos procedimientos 
y Medios. Ultimamente ha conseguido la 
Dignidad Cardenalicia, a repetidas vio
lentas instancias del Archiduque, y a mi 
nominación suya con el usurpado título 
de Rey Catholico de España; y no siendo 
justo ni de mi Rl. Decoro, dexar sin algu
na manifestación de mi devido ressenti
miento de un acto tan ojfendido y oppues- 
to a la Magd, de mi Corona del S, 
Collegio; he resuelto por todos estos 
motivos, ordenar a mis Ministros no reco
nozcan a tal Cardenal, al referido Obispo 
de Barna., de que también he querido 
advertir al Consejo, para que lo tenga en
tendido, y observe assi en la parte que le 
toca; previniéndole justamente, que he 
mandado participar essa Resolución al 
Rey Chrismo. mi Abuelo, pidiéndole, or
dene lo mismo a sus Cardenales, y Minis
tros, en las partes donde se hallan. Rubri
cado de la Rl.M. de su Magd. en Madrid a 
24 de marzo de 1713. = Al Presidente del 
Consejo. (Document VIH. pág. 73 de la 
"Biografia del Cardenal Gerundense de 
Dr. Fray Benito de Sala y de Caramany", 
por Enrique Claudio Girbal. Gerona 
1886).

Felip V no en tingué prou. El P. Josep 
Massot i Muntaner, O.S.B., en l'Enciclo- 
pédia Catalana, Tomo 13. pág. 66, afirma 
que "Felip V, prohibí que se li fes oració 
fúnebre a Barcelona i que se li donés el 
nom de Cardenal".

Bibliografía:
Episcopológico de Barcelona. Sebastian Puig i 
Puig. Gerona 1806. Biografia del Cardenal 
Gerundenses Fray Benito Sala y de Caramany, 
per Enrique Claudio Girbal. Gerona 1886.
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Diada nacional, 
consciéncia nacional?
(ve de la pàgina 156)

Ser nacionalista és defensar la propia 
Ilibertat d'una manera plena i absoluta. I 
és sota aquest principi de plena Ilibertat 
individual que hom pot sentir-se solidad 
amb els altres pobles i no al revés, com 
molts ens volen fer creure.

Caldria que la nostra consciéncia de 
nacionalitat, la nostra catalanitat, no pré
cisés de bastes provocacions per emergir 
de dintre el subconscient. Hauríem de ser 
capaços de comprendre que no són més 
que un reflex d'intencions molt més pro
fundes i molt més perilloses per a la nos
tra Identität col-lectiva. Caldria dones tra- 
duir els sentiments en accions dirigides a 
enfortir tots els elements que composen la 
nacionalitat: territori, historia, raça, llen- 
gua, drets, costums, cultura, etc., enfor- 
tint-los tant i tant que cap provocado 
aconseguís alterar el més minim la solide- 
sa deis seus fonaments.

Accions per les quais no calen consig
nes, que poden dependre de nosaltres 
mateixos, perqué el viure diari ens porta a 
situacions que ens permeten exercir els 
nostres drets nacionals, molts d'ells reco- 
neguts per liéis, que la nostra "precaució" 
no ha ajudat gens a desenvolupar fins els 
limits de la legalitat.

Cal per tant passar dels sentiments a 
les accions. Del nacionalisme passiu a la 
práctica nacionalista, perqué el teritori és 
Catalunya, la nostra llengua i cultura són 
catalanes, perqué nosaltres som catalans i 
això no és només un sentiment, és la cons- 
tatació d'una realitat que ens ha fet tal com 
som.

Amb el pas dels segles hem créât tam
bé els nostres símbols que, a més deis ele
ments essencials de la nacionalitat: llen
gua, dret, historia, costums, territori, insti- 
tucions, etc., són un signe visible de la 
Singularität del nostre poblé: la bandera 
amb les quatre barres, Sant lordi, Mont
serrat, la sardana...

Cal que reivindiquem els nostres sím
bols, no com a un sentiment nostàlgic del 
passât, sinó com a una opció de futur, 
basada en la nostra Singularität mil-tenària.

Cal també reivindicar constantment la 
Ilibertat de la pàtria, no per a tancar-nos al 
seu dos, sinó per obrir-nos solidáriament 
a Europa, d'on ja en rebérem influéncies 
determinants en la nostra concepció de 
país de marca.

Cal que reivindiquem la nostra catala
nitat, que exercim a tothora i en tot mo
ment de catalans i que cada Diada Nacio
nal sigui un nou punt de partida, un nou 
motiu que ens comprometi a seguir llui- 
tant per la Ilibertat, la justicia, la pau i la 
Solidarität.
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Pere Camps. Mont-ras
per Joan David

Pere Camps a Mont-rus. {Poto Je .loan Iriurtei

E ,is present en la meva memòria un pen- 
sament de Leopardi que fa; "En el mon 
son homes insignes per Ilur probitat 
aquells dels quais, tenint-hi familiaritat, 
pots, sense esperar cap favor, no temer-ne 
cap desfavor".

Vet aci la meva porta oberta en entrar 
a la casa del pintor, amie incondicional, 
ara fa ben pocs dies.

El motiu és ben dar: "L'Espai d'Art" 
que recull la darrera producció d'aquest 
artista de Sabadell que ja fa quasi vint anys 
féu acte de presència en aquest petit poblé 
que és Mont-ras, encimbellat per damunt 
de Palafrugell, en el cor del Baix Empor- 
dà, que Josep Pia batejà amb el nom de 
"L'Empordanet". Josep Pia descansa al 
petit cementiri de Llofriu, ben aprop del 
Mas Pia al quai s'accedeix en la compan- 
yia d'una filera de xiprers, altius i serens.

El Mont-ras en qüestió, prop del mar 
hi serva unes petites cales, estotjades per 
uns penyasegats contra els quais s'hi esta- 
vellen les ones quan la mar està brava.

Mont-ras és al peu de la carretera de 
La Bisbal a Palamôs. El presideix l'esglé- 
sia de Sant Esteve, amb el seu campanar, 
altiu i punxegut, a l'ombra del quai s'hi

apleguen quatre cases. Al costat mateix de 
l'església, el veil edifici de la rectoría on 
ara fa uns vint anys troben caliu i repos 
Pere Camps (pintor del mar), la seva mu- 
11er, fills i néta. L'estada no solament ser- 
veix de casa de repos per a l'estiu, sino 
també de bones estirades de dies en el 
transcurs de l'any, quan s'hi recull la fami
lia.

Pere Camps ha captat en dibuixos i 
pintures tots els moments en què la força 
de la llum -per excès o per defecte- crea 
problèmes de difícil solució i, en tots els 
casos, l'artista n'ha sortit, reafermant la 
seva personalitat, aconseguint fer particep 
l'espectador de la poesia que intemament 
el fa viure.

Eli crea ais peus del seu taller de h'Es- 
pai d'Art, que la visió inteMigent de la 
seva muller Sussi Custodio va fer possi
ble. Estiu rera estiu s'obren les portes als 
visitants encuriosits. El vemissatge ha 
complert el seu paper aplegant la darrera 
producció de l'artista. En un rètol ceràmic, 
exécutât per Xavier Salient, de Sabadell, 
dues gavines i una mar blava assenyalen 
l'estatge.

La pau fa estada en aquest Hoc, d'eco-

logia envejable. El temps dóna crédit a 
aquest espai que ha complert sobradament 
la finalitat, ben entesa del fi pel quai va 
ésser créât. Personalitats diverses dels qui 
viuen cara al món de l'art, estrangers i gent 
de casa, en aquest pacific recés han visent 
les impressions produïdes per les obres 
d'aquest pintor que s'ha expressat en les 
seves obres amb un llenguatge plástic tipi- 
cament mediterrani i que en tot moment 
respon a la seva plural activitat. Esperem 
que amb la Sensibilität demostrada, així 
com amb la iniciativa i lliurança de la 
muller, tot aquest esforç es vegi compen
sât.

No faig ara crítica artística. Una sola 
cosa se'm fa present: els camins nous, 
moites de les vegades, únicament conduei- 
xen a ofegar la personalitat adquirida amb 
tenacitat i esforç. Els anys són els censors 
naturals del nostre fer. La llum que ha 
donat personalitat a la teva obra, Pere, que 
no perdi l'equilibri que avui ha assolit.

Aqüestes notes informatives són les 
d'un amie.

QUADERN - 74



160

Jordi Pujol rep la visita de “Quadern”

Desquerrá a dreta: J.J. Tharrats, Josep Torrella, Anton' Sala, Teresa Ooradors, LluL: Casals, Jordi Pujol, Joan Cusco, Josep Casas, Joaquim Busquéis, M- del Carme 
Tello i Jaume Busqué.

Leus ací el tes
timoni gràfic d'u- 
na visita memora
ble. El divendres 
27 de juliol la 
Fundado "Amies 
de les Arts i de les 
Lletres", editora 
de la revista 
QUADERN i de 
BI BLI OTECA 
QUADERN, va 
ser rebuda oficial- 
ment en audiéncia 
per l'Honorable 
president de la 
Generalität de Ca
talunya, senyor 
Jordi Pujol, en el 
seu despatx presi
dencial.

El grup visi
tant era format pel 
Patronat de la 
Fundado en pes 
(Joan Cusco, pre
sident; Lluís Casals, vice-president; Jau
me Busqué, administrador; Josep Torrella, 
secretan; Joaquim Busquets, Josep Casas 
i Antoni Sala, vocals, més les senyores

Teresa Obradors i M- del Carme Tello, 
cel Consoli Executiu, i l'artista Joan Josep 
Tharrats, ccMaborador i bon amie de
QUADEPJSO-

En forma molt 
resumida l'hono
rable president va 
ser informât sobre 
el carácter, estruc
tura i funcions de 
la Fundado, i li 
van ser lliurats 
exemplars dels 
darrers números 
de QUADERN 
publicats aixi corn 
del que es dedicà 
l'any passât al 
MiMenari de Ca
talunya. Precisa- 
ment li fou lliura- 
da també una seri- 
grafia -la número 
1- de l'obra de 
Tharrats que ho- 
norà la coberta 
d'aquell número.

Els visitants 
van ser atesos 
amb la proverbial 

cordialitat del President, el quai s'interessà 
especialment per la marxa i difusió de la 
revista QUADERN i en va fer elogiosos 
comentaris.
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C as Subirachs:

Després de la tempesta
(Publicata r'AVUr - 15-7-90)

Passada la tempesta de l'acte al carrer contra la continuaclô de les obres de la 
Sagrada Familia i en especial contra l'escultor Subirachs, l'autor de l'article es 
distancia obertament de les opinions deis organitzadors I albora lamenta l'estil 
d'un acte en què la visceralitat suplantava la raô. Seria lamentable que amb 
aquesta iniciativa s'hagués aixecat “la veda de la caça de l'home”.

P odem creure que quan una empresa artística provoca 
passions és un senyal de la vitalitat del mon cultural que 
ens envolta. Tot el que s'ha produit darrerament a l'en- 

torn de la participado de Josep Maria Subirachs en la continua
do de les obres de la Sagrada Familia seria per això un bon 
simptoma d'aquesta vitalitat.

Tanmateix, el desenvolupament de tota aquesta historia m'ha 
deixat un regust amarg a la boca, i he detectat la mateixa 
sensació en molta altra gent. De fet, la historia és molt comple
xa, i no es pot sintetitzar en poc espai tota la tempesta que s'ha 
produit. Han entrât en joc molts factors, molts més dels que 
s'han expressat pùblicament aquests dies. Tant de bo algún 
dia, aigú, amb el cap fred i bona informado, pugui dissecar el 
que ha passât exactament amb tot això, perqué tindrem molt 
més que la resposta a un problema estètici tindrem un millor 
coneixement del comportement col-lectiu de les persones.

Sembla que la Sagrada Familia tingui un especial malefici, ja 
que el mateix Gaudi, l'arquitecte que va modificar el projecte 
inicial i li va donar l'empenta monumentai que ara té, va ser 
sovint atacat en vida per la seva creació en aquell tempie. Se 
sol dir que varen ser els noucentistes els que I'atacaren, però el 
cert és que tampoc els modernistes veien la seva obra amb 
bons ulls. Com va dir Valenti i Fiol, Gaudi, figura que ell qualifica 
de “ultramoderna”, va ser rebutjat en nom justement de la “mo- 
dernitat” , i els que el rebutjaren començaren per ser, clarament, 
els mateixos modernistes.

El principal motiu que provoca aquella animadversió és el 
mateix que, en la meva opinió, segueix essent ara el principal 
motiu de Tactual oposició a la continuado per part de Subirachs 
d'aquesta obra. En realitat, no és Tart de Gaudi ni tan sois ara el 
de Subirachs el que realment provoca tanta oposició. Com ja 
vaig dir en una entrevista a televisió entorn d'aixó -i que des- 
prés no es va emetre-, Tart contemporani, en haver trencat els 
codis que el mediatitzaven en el passât, ja no té cap punt de 
referénda sólid sobre el qual basar-se per dir si és bo o si és 
dolent. Al segle XX, només podem qualificar un artista del nos
tre temps des d'una perspectiva de subjectivitat, i d'acord amb 
el particular bagatge de cultura de cadascù. Afirmar taxativa- 
ment TexceTIència o la mediocritat d'un artista d'ara només és 
licit fer-ho, molt sovint, parlant en primera persona del singular.

El Hast amb qué s'han trobat els artistes que han gosat 
posar-se al serve! d'aquesta obra monumental és el carácter 
religiós tradicionalista que constitueix la mateixa essència de la 
idea del temple. La Sagrada Familia té el contrasentit de ser 
una obra fora d'època, una catedral gegantina bastida en un 
segle agnòstic, un tempie amb vocació de triomf en una època 
en què TEsglésia ja no mana o mana molt menys. I si el résultat 
d'aquesta aventura fora de sèrie hagués estât una obra banal, 
el fet no hauria inquiétât ningú, però Tobra de Gaudi, per una 
cabriola de la história, no és banal, com tampoc ho és la de 
Subirachs, malgrat que per simplificar el problema es vulgui fer 
creure així. I aquí rau el que no encaixa en Tesquema diríem 
lógic: si el tradicionalisme católic dóna fruits com la basílica de 
Lourdes no passa res, és el previst, però quan el résultat és la

Sagrada Familia, la reacció -s'està veient al llarg de tot el segle- 
pot ser de recelosa irritado. Per això, curiosament, ara Tobjectiu 
dels dards dels activistes contraris a Tactual obra de la Sagrada 
Familia no son els continuadors més o menys mimètics de To
bra gaudiana ni els escultors més o menys discrets que hi han 
anat afegint figurâtes de pessebre, sino Subirachs. Perqué ell 
és, es vulgui o no, Thome més representatiu de la renovado 
escultórica de la Catalunya de postguerra, i per això no encaixa 
en Tesquema. Contra altres intervencions contundente sobre 
il lustres edificis modernistes, tanmateix civils, no s'ha aixecat 
cap veu qualificada, fora dels habituais subministradors de ma
terial de les seccione de cartes al director dels diarie; senyal 
que no és el que es pugui fer al patrimoni monumental moder
nista, el veritable desencadenad de postures de defensa irada 
d'aquest patrimoni.

Aquí, però, arribaría a fer teoritzacions que no caben en un 
article de diari i deixaria de dir algunes coses molt més concre
tes sobre tot aquest afer que m'han fet pensar. Jo estic d'acord 
que dissentir és molt saludable i que és la demostració més 
clara de la imprescindible pluralitat de la societat. En tota aques
ta história, però, hi veig un sìmptoma molt alarmant, i no només 
per a Tart, sino per a la pura i simple convivència: que en el cas 
Subirachs, malgrat que els organitzadors han déclarât carregar 
l'accent en el seu carácter lúdic, hi he observât una molt consi
derable dosi de visceralitat. I la visceralitat és perillosa perqué 
suplanta la raó: en Hoc del cap decideix el ventre. I encara més: 
en aquesta história molts s'han posât d'acord a considerar que 
s'ha aixecat la veda de la caga de Thome -amb un fort regust, 
d'altra banda, de caga de bruixes-; molts semblen haver arribat 
a la conclusió que tot vai: el cop baix, la bromata de calle 
Mayor, la desqualificació insultant, la punyalada enginyosa. La 
mateixa paraula oprobi, que s'ha fet servir per qualificar les 
frases adverses a Tobra, té al diccionari un significat de “desho
nor públic", de posar a la picota un dissident, sense miramente.

I el pitjor és que al darrere de tot hi ha un home digne, un 
artista independent, que ha fet molt per a la modernització de 
Tart d'aquest país i per al seu prestigi internacional, un artista 
que -malgrat Tenvejable estoicisme de què ha fet gala- li están 
fent passar els pitjors dies de la seva vida amb allò que en 
castella en diuen saña; amb aquella saña que gasten certs 
escolars, sempre en colla, contra el company de curs que veuen 
vulnerable, tendéncia que sol desaparéixer o controlar-se amb 
Tedat adulta.

No, tot el que ha passât no ho veig com una divertida activi- 
tat lúdica; jo ho veig com un primer indici, i desitjo ferventment 
que siguí passatger, que després d'uns anys en qué en aquest 
país hem après a respectar-nos -fins i tot entre gent que tenia 
deutes vitals mutus molt greus-, ara podem caure per frivolitat 
en el parany de desfer el carni iniciat tan treballosament. No és 
Subirachs el que més em preocupa, sino que es confirmi que 
de debó s'ha aixecat la veda de la caga de Thome.

Francese Fontbona
Historiador de l'Art



1990, cita amb Van Gogh

T ot va començar com comencen sempre aquests viatges: 
-Qué, hi anem?

-Bé, som-hi.
-No, ja no queden entrades.
-No, no tenim hotel...
Però finalment, i també com sempre, tot es va arreglar de cop i 
volta:
-Divendres a 2/4 d'una a “Sortides Internacionals”.

Aixi, dones, acabats eis exàmens, i després de moites ana- 
des i vingudes, una colla de vint alumnes de la U.A.B., volàrem 
cap a Amsterdam. (Està ciar que amb ganes ho aconseguim 
tot, i més).

És segur que el que més recordarem de la nostra estada a 
Amsterdam serà la pressa que teniem. Ho voliem veure tot, i la 
veritat és que vam tenir temps. Vàrem poder conéixer la ciutat i 
eIs principals museus; el Rijksmuseum, que reuneix una impor
tant coMecció d'art oriental i de pintors holandeses, entre eis 
quais destaca, sense cap dubte, Rembrandt. L'altre museu és 
el Stedelijk, amb una interessantissima col-lecció, entre quadres 
i muntatges, deis principals artistes contemporanis.

Les nostres entrades per a l'exposició de Van Gogh eren pel 
diumenge a partir de les nou. I a les nou ja hi érem tots.

El Rijksmuseum Vincent Van Gogh d'Amsterdam presenta 
des del 30 de maig i fins el 29 de juliol una exposició comme
morativa, coincidint amb el centenari de la mort de l'artista. 
ParaMelament a Otterlo s'ha organitzat una exposició amb els 
seus dibuixos i aquarel-les.

Per l'exposició deis olis s'ha dividit el museu en dues parts, 
de manera que queden separades les primeres i les últimes 
obres. Hem de dir que el museu està acondicionat amb llum 
natural, de manera que es poden apreciar perfectament les 
obres.

L'obra de Van Gogh representa per primera vegada l'ex- 
pressió de la Sensibilität de l'artista. Des de 1886, en qué es 
realitza l'ùltima exposició impressionista, l'art deixarà d'imitar la 
Naturalesa. Quan Van Gogh pinta un paisatge, pintará la seva 
experiéncia intima davant la Naturalesa. Per això, els colors no 
hauran d'imitar la realitat. Ni els colors ni la Hum. Des del mo
ment en qué l'art no imita la Natura, les Hums dels quadres no 
han de tenir justificació, ni els colors han d'avenir-se amb la 
Naturalesa, ni la forma s'ha de sotmetre a la massa, el volum i la 
Hum.

Van Gogh pretenia canviar el món amb la seva pintura, però 
fer-ho a un nivell pràctic, quasi a nivell social, de manera que la 
seva actitud no era contemporània perqué totes les actituds 
politiques similars, corn la de la Comuna de Paris, havien fra
cassai. Van Gogh donava a la seva pintura el valor de la veritat 
cristiana i a partir de les seves obres pretenia expressar el seu 
amor. I aquesta voluntat el portará a la recerca d'una técnica; 
va ser un pintor autodidacta que reconeixia la necessitai de la 
técnica per aconseguir el que eli pretenia. I el seu art reflectirà 
aquesta necessitai de superació, aquesta confrontació entre el 
que era i pintava i el seu ideal d'home i d'artista.

Finalment s'adonarà, però, que si vol canviar la societat a



partir de l'art, només ho podrá fer a partir de l'estètica i el que 
primer haurà de fer és canviar eli mateix. Haurà d'adonar-se 
que l'art només té valor en si mateix, i és précisément amb 
aquest valor que aconsegueix la seva força veritable.

L'obra de Van Gogh ens demostra, una vegada més, que 
l'art és imprevisible i que les obres d'art aconsegueixen molt 
més del que eis artistes pretenien, perqué sense ell voler-ho, 
tots els seus olis, sobre tot els últims, expressaran el seu mon 
intim i desesperat.

Una de les coses que ens poden sorpendre contemplant 
l'exposició, és el fet que hi hagi algunas peces repetidas. La 
raó d'aquesta repetició, que no és mai exacta, és que Van 
Gogh pretenia aconseguir una coMecció completa, una gran 
obra que no es limités a un sol oli, sino que fos un conjunt 
complet de les saves millors obres. Per aixé, quan creia que 
havia aconseguit un oli que sobressortia de la resta, el repetía 
per possibilitar la seva venda sense que quedés desteta la seva 
col-lecció. Una d'aquestes obres és l'oli que mostra la seva 
cambra, del qual, entre setembre i octubre de 1889, va fer tres 
cépies.

I és que no podem oblidar que Van Gogh va estar sempre 
preocupat per la seva carrera en relació al públic. EN volia 
agradar al públic, i fins i tot reconeix en les seves cartes que 
piotava temes que poguessin conectar fácilment amb possibles 
compradors, com retrats i vistes de diferente ciutats.

Però a mida que ens acostávem a les obres deis seus últims 
anys, ens podíem adonar que la seva obra adoptava cada 
vegada un segell més personal.

És, dones, en els olis on trobem el Van Gogh que els pintore 
posteriors consideren com a precursor, sobre tot els expressio- 
nistes, mentre que els dibuixos i les aquarel-les mostreo l'evolu- 
ció tècnica.

És molt difícil plantejar-nos quina és l'obra que més ens va 
impressionar perqué totes les obres exposades són extraordi- 
náries, però, com sempre, trobem una, dos o tres peces que, 
no sabem per qué, ens impacten i ens atreuen més que la

resta. És quelcom inexplicable el que ens fa aturar davant d'una 
obra d'art concreta, i que ens deixa totalment bocabadats 
mentre el nostre cap comença a pensar i a imaginar, tot i que 
sabem, com era el nostre cas, que ens trobem totalment envol- 
tats de grans peces. Però sense saber el qué ni el com, ens 
aturem davant d'una que contempiem amb més atenció i amb 
una sensació diferent...

En aquesta exposició, aquests quadres “especiáis” per a 
mi, foren, sobre tot, “Natura morta amb quatre gira-sois”, de 
1887 i “Nit amb esteis”, de 1889. Altres obres també em van 
sobtar força, com “El café de nit”, “La terrassa del café de la 
Place du Forum” o l'autorretrat de 1887-8 i també “Camp de 
blat amb corbs”. És véritablement difícil explicar el que es pot 
arribar a sentir i a pensar davant d'aquestes peces.

La natura morta amb quatre gira-sols és pràcticament un 
estudi combinat de dos estudis anteriors, amb dos gira-sols 
cada un. Aquest tema era molt popular en les arts décoratives 
del moment.

“La nit amb estels” va suposar un intent de reflectir el que la 
imaginado podia oferir a la pintura i, per tant. Van Gogh s'acos- 
ta, amb aquesta obra, ais simbolistas Gauguin i Bernard.

És indubtable que l'obra de Van Gogh no ha perdut la seva 
força en cent anys; és més, avui és totalment contemporánia, i 
és que ja ho sabem, els artistes están avançats a la seva épo
ca. Per aixó no ens podem sorprendre si molts dels visitants de 
l'exposició commemorativa quedaven sorpresas i no favorable
ment. Perqué no tothom pot connecter amb la força dels colors 
i de les composicions de l'artista. Un altre punt és que, per mo- 
tius de “moda” o de “bona imatge”, tothom el consideri un geni. 
Aquesta és l'altre cara de l'art. El “marketing”, que fa pujar i 
baixar els artistes, vius o morts, i que està convertint l'art en un 
negoci.

Però nosaltres no ens ho vàrem voler plantejar. Tant se'ns en 
dona si tot és un muntatge per fer que les obres de Van Gogh 
siguin les més cares del mercat. Som conscients d'aquesta 
situació i ens n'aprofitem. Gràcies a aquest “muntatge” hem



tingut I'oportunitat de gaudir de l'exposició més completa c'un 
deis precursos indiscutibles de l'art contemporani

Així, dones, la visita 8 Amsterdam va ser un éxit. Ara \a 
estem pensant en la del curs vinent. Encara ro ho tenim deckdit,

petser será París, o potser Berlin, però segur que, anem on 
ar»em, tet anirá molt, molt bé...

Laura Mendiluce AIsina
Estud^ant d'História de l'Art.



Nota de Societat

Nascut nou mesos després de la mort de Gaudi, sempre 
he estât profundament intéressât pel seu treball, espe- 
cialment per les seves realitzacions més reeixides: l'es- 

glésia de la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervellô i la 
casa Milà del Passeig de Gracia de Barcelona. La restauració 
d'aquesta última ha posât 
un accent en la darrera 
obra civil del nostre arqui- 
tecte, i és curiós observar 
com el vianant habitual 
queda impressionat da- 
vant d'aquesta meravella, 
com si la veiés per prime
ra vegada.

Acabada ara fa vuitan- 
ta anys, la Pedrera es tro- 
ba, malgrat ser una edifi- 
cació mitgera, entre les 
obres capitals de l'arqui- 
tectura del nostre segle, 
destacant per la força 
escultórica de la seva fa- 
çana i per unes solucions 
estructuráis, funcionáis i 
decorativos d'extraordinari 
interés.

Entre altres aspectos a 
destacar d'aquest singular 
edifici cal esmentar la 
planta Iliure, formada per 
un entramat de pilars i jas- 
seres que, juntament amb 
la façana i les anelles deis 
seus dos patis, permet la 
diversitat i la possible mo- 
bilitat deis seus espais 
habitables; el garatge sub- 
terrani amb el sostre sos- 
tingut per una original es
tructura metal-lica en for
ma d'ombrel-la; el túnel 
que envolta la casa, per on 
passen totes les conduc- 
cions, i el pas de ronda a 
nivell de la mansarda; la 
lluminositat interior que hi 
propicien els dos celo- 
berts; l'accés directe ais 
pisos per mitjà dels aseen- . 
sors; la riquesa de relleus 
i textures a les parets, els 
sostres i els paviments; l'a-
curat disseny dels elements menors corn passamans, manetes, 
reixes, tapajunts i espiares; la impressionant plasticitat de la fa
çana de pedra i ferro, i l'ondolat i escalonat terrât construit 
sobre unes golfes amb arcs parabòlics d'altures desiguala on hi 
ha les célebres xemeneies, les sortides d'escala i els ventila
dora, véritables esculturas de carácter ja clarament surrealista.

Però el que aquí vuli assenyalar és que quan Gaudi traballa
va en les seves dues ùltimes obres: la Pedrera i la Sagrada 
Familia, els seus “critics” consideraven que havia perdut el tren

de la historia, perqué l'arquitectura ja anava per altres camins. 
Louis Sullivan, Adolf Loos i ben aviat Walter Gropius o Mies van 
der Rohe iniciaven el que seria I'Estil Internacional, i el nostre 
arquitecte quedava com un représentant d'un passât caduc. 
Encara avui, el menyspreu de certes persones envers Gaudí és 

: notori. A la recent exposi-
cié sobre Domènech i 
Montaner, i a la sala dedi
cada a personalitats de 
l'època, van “oblidar” po- 
sar-hi el retrat del més 
gran dels nostres artistes. 
També és força correct so
brevalorar el treball dels 
seus coMaboradors a fi 
d'intentar rebaixar la seva 
extraordinària creativitat. 
És una desgraciada carac
terística del nostre pais 
retallar els cims quan po
den fer ombra. En el cas 
de Gaudí, és l'enveja amb 
efectes retroactius.

El 1906, l'any que Gau
dí va començar la Pedre
ra, s'iniciava a Catalunya 
un moviment contrari al 
Modernisme que adopté el 
nom de Noucentisme i que 
contribuí a fer que Gaudí 
quedés cada vegada més 
aïllat. En aquesta última 
etapa va ser considérât, 
pels artistes i els 
inteMectuals noucentistes i 
més tard pels avantguar- 
distes del GATCPAC, un 
personatge excèntric, in
temporal, una pura curio- 
sitat, fins i tôt un mal ar
quitecte i, encara que mai 
no va perdre la veneracié 
del poblé, els seus darrers 
anys van ser dificils. Eli 
mateix anava a pidolar per 
poder continuar treballant 
en l'obra que s'havia con
vertit en la seva única 
obsessió: la Sagrada Fa
milia

La visió crítica tan miop 
deis seus detractors de- 

mostra que els “savis” tambe poden equivocar-se i que és el 
temps el jutge definitiu, ja que moites obres, que sois tenen el 
valor de la innovació, empaMideixen davant l'auténtica creativi
tat. Així dones, l'impacte que produeix actualment la Pedrera 
restaurada és una demostració clara de la indiscutible genialitat 
d'Antoni Gaudí que avui, malgrat certs escarafalls, és recone- 
guda arreu del món.

Josep María Subirachs
Escultor





Figurado i avantguarda
Al Jesús, allí on siguí.

¿Y no es quizás buena parte del arte con
temporáneo la cursilería de la /ntelligent- 
z\a?¿No puede decirse de su vanguardis
mo, de su lucha contra toda repetición y 
todo tópico, lo que la niña del chiste?: 
"Mamá, fíjate si será cursi que no quiere ser 
cursi".
Xavier Hubert de Ventós: "Teoria de la Sen
sibilität". Tercera edició en castellá. 
Setembre del 1979. P. 207.

Qualsevol terminologia artística resulta difícil d'entendre I d'aplicar correctament, 
i aixó es fa especialment difícil amb el réalisme ja que engloba al mateix temps un 
concepte filosofie i una manera de treballar suposadament caducada amb la 
guai, suposadament també, havien trencat les avantguardes dites historiques.

R ealistes s'autoproclamaven ja aquells artistes de l'“aire 
Iliure”, les obres deis quais eren sistemáticament refusa- 
des ais salons oficiáis. Elis seguien les lliçons rebudes 

deis pintors de l'atmosfera (Boudin i Jongkind) i de la natura tal 
com se'ns ofereix (Corot i Courbet). En la primavera del 1874 
van constituir, a l'estudi fotográfic de Nadar, la Société Anony
me Coopérative d'Artistes Peintres, Sculpteurs et Graveurs; as- 
sociació que, justement, va descorrer la porta de les avantguar
des.

Possiblement el menys afortunat de tots els "ismes" ha estât 
el realisme. No va ser mai indos en el desenvolupament lineal 
dels moviments pictòrics que han anat succeint-se des de finals 
del segle XIX, com no fos en estranys apèndixs que no se sabia 
prou bé com integrar, i ha arribat ais nostres dies sota l'ample i 
difús paraigua de la nova figurado, barrejat, a vegades, dins 
del mateix sao amb una pintura mimètica purament artesanal i 
sense cap valor i, d'altres vegades, amb postulats plàstics el 
Hoc dels quais podría potser estar més a prop de l'expressionis- 
me, per dir quelcom.

El realisme no ha tingut massa suport intel-lectual, galeristic 
ni -encara molt menys- institucional, pel fet de no estar ajustât a 
uns plantejaments encotillats ni rigorosos ("allò" que s'ha de fer i 
"allò" que no s'ha de fer, en art), cosa que si que acostumen a 
fer eis moviments d'avantguarda. Aixô no obstant, des de mit- 
jans de la década que ara acabem s'ha desenvolupat amb gran 
força a Escòda corn a moviment {The vigorous imagination). I 
enguany, a Glasgow, capital cultural d'Europa pel 1990, s'ha 
présentât al Print Studio la mostra del realisme espanyol de 
novissim encuny Other echoes-Spanish realism for the nineties. 
Si a aqüestes dues dades hi sumem l'exposidô antològica, al 
Barbican de Londres, de les escoles figuratives angleses amb 
Stanley Spencer corn estrella, coincident amb la de Glasgow i 
precedida d'una altra mostra londinenca on s'ha analitzat criti- 
cament el gir de les avantguardes envers el Classicisme (1910- 
1930) podrem començar a pensar que -al menys al Régné Unit- 
s'està produint una revisió important del panorama de l'art con- 
temporani de la quai en podria molt bé sortir airosa la figurado 
corn a dipòsit encara no prou explorât de possibilitats aportati- 
ves i innovadores i de noves veus personals que tinguin quel
com encara a dir de diferent.

Perqué, no hem pas d'enganyar-nos, el més important son

eIs treballs i no pas les etiquetes que intenten compartimentar- 
los i definir-los.

L'eclosiô de les avantguardes
L'any 1913 s'organitza a Nova York \'Armory Show, un dels 

esdeveniments més importants de la història de l'art del nostre 
segle, amb 2.000 obres catalogades: Cubisme, Expressionis- 
me. Fauvisme, Impressionisme, Orfisme, Braque, Delaunay, Du
champ, Matisse, Picasso... Tres cents mil visitants desfilaren 
devant de tot aquest veritable show del quai en destaca el 
famés Nu baixant l'escala, de Duchamp, el quai és définit pels 
critics com una "explossiò en una fábrica de teixits" i provoca 
entre el gran públic reaccions que van des de la sorpresa fins a 
la indignado.

El dinamisme dels futuristes deixarà ais Estats Units una 
llavor que donará fruits de signe ben diferent; fruits que aniran 
des de la decisiva influèneia de la seva visualitzaciô sobre l'o- 
bra de Jackson Pollock fins a la recerca de la congelado de la 
imatge que Edward Hopper (1882-1967) realitzarà tot viajant 
per Franga durant dues décades per tal d'acostar-se al to at- 
mosfèric i evocador dels postimpressionistes, especialment 
d'Alfred Marquet, i adquirir-ne el rigor constructiu, l'esquematis- 
me compacte i la vibrado pictórica que des d'aleshores presidi
rá la seva obra; una obra que copsa eis instants, la fugacitat, 
gairebé la temperatura.

Aquest desig rénovât de visualitzar la realitat exterior en 
termes figuratius altra vegada, així com l'interès per la figura 
humana no en tant que simple model a pintar i si quant a testi
moni social O existencial, fa que l'art realista (no \'art realitat, 
que és una altra cosa) vagi Iligat molt estretament ais movi
ments avantguardistics, ja sigui incorporât en élis, ja sigui fent- 
los de contrapunt.

El concepte de "realista" no vol pas significar aquí "regres- 
siu", sino "continuista"; però no d'acord amb allò que dicta la 
tradició sino fet a força de trencaments i d'assumir rises. Encara 
que De Chirico ens asseguri que la tècnica pictórica del Renai- 
xement és la millor i que Carré ens vulgui fer creure que pinta 
com el Giotto, allò que és més cert és que tant el Futurisme com 
la pintura metafísica, o bé el Surréalisme d'ambdós, van més 
enlié que no pas l'art dels mestres en els quais afirmen emmira-



Ilar-se. El temps no passa endebades i la pretensió de I'avant- 
guarda és, justament, la de ser sempre la tendència més avan- 
çada, tant estèticament (diseurs) com tècnicament (sintaxi), de 
manera que el résultat mai no serà un simple sòsia de la refe- 
rèneia (model), sinó la "seva" novetat (proposta).

Malgrat aquesta pretensió més o menys romàntica i ideolò
gica el fet que la seva militància, al sap i a la fi, hagi fatalment 
de pintar pro panem lucrando fa que les avantguardes vistes 
amb prou perspectiva ens puguin semblar avui molt menys ra
dicals, revolucionàries i virulentes del que pretenien ser en el 
seu moment històric. Mireu-vos, sino, un Kandinsky o bé un Pi
casso: están molt ben composats. I io  diguem res d'un Calder 
o bé un Mirò: están perfectament equilibrats. Ahir, instruments 
de provocació i pedra d'escàndoi; avui, pintura decorativa i co-

Un retorn a! Classicisme. Pablo Picasso ’Banyista" (1921)

bejades peces de coMecció. El temps no passa pas endeba
des.

En piena eclosió de les avantguardes (1910-1930) alguns 
dels grans artistes del nostre segle, entre ells De Chirico, Léger 
i el propi Picasso, es deixen temptar per un retorn al Classicis
me. El résultat d'això será un néoclassicisme falsament seré. 
Les propostes icòniques universalitzants d'aquest refregit estè- 
tic serán aprofitades immediatament pels feixismes corn a in
strument de Propaganda, de la mateixa manera que Rùssia 
empra el naturalisme academicista decimonònic (Realisme So
cialista) corn a instrument del dogmatisme, mentre a casa nos
tra aqüestes propostes "neo-neoclàssiques" donen peu a les es
tructures ideològiques dissenyades i exposades per D'Ors i To
rres García; és a dir el Noucentisme, molt més adéquat a la 
idea burgesa del nostre proverbial "seny" que no pas el Moder
nisme, el quai comença a ser tingut per massa aventurer i sos- 
pitôs de vehicular idees de tall ácrata i socialistitzant prece
dents d'Alemanya i de les illes britániques. Davant d'un món 
cada vegada més interrelacionat i interaccionat -com un ve'ínat- 
es produeix el retorn a l'arcaic com a "nou ordre".

Els sistemes i ideologies totalitaris i fagocitadors, en matèria 
d'art almenys, no han aportat gairebé absolutament res: la seva 
suposada estètica s'ha définit més aviat en virtut d'alló que han 
condemnat, Entartete Kunst, que no pas d'alló que han postulat. 
Roqueta cosa -allò que n'ha restât- i, a sobre, retrògrada.

Les escoles figuratives angleses
Sense altre propòsit que el de preservar la pintura figurativa 

del periliós flux i reflux de les avantguardes, que a voltes Than 
negat i escarnit, durant la década dels anys trentes comença a 
definir-se al Regne Unit allò que s'ha étiquetât corn a escola 
figurativa británica i hereva del Quattrocento i deis prerrafaeli- 
tes. Els precursors són el danés Sickert, que funda l'escola de 
Camden Town, i David Bomberg, que es deixa influir pel primer, 
renega del Futurisme, i amb trag fort i colors violents cerca 
d'unir el táctil amb el visual, cosa que potser aconsegueixi a 
Ronda (Andalusia), on es retira amb el seu problema.

Sir Stanley Spencer (1891-1959), deixeble del danés i consi
dérât avui el paradigma de la figurado británica, es compiau a 
imitar minúcies i optimismes arcàdics que resum en el seu 
meraveliós Saint Francis of Assisi, prodigi de composició i de 
puresa de colors Italians. Cristià, i colpit per un greu sentit de 
culpa, pinta la earn cansada i lletja com a símbol del pecat en 
el seu Selfportrait with Patricia Preece (1936): pitrera i sexe en 
evidèneia, Patricia ultrapassa en patetisme al també nu autore- 
tratat, que amaga la seva frustrado rere unes simbòliques ulle- 
res.

Amb tot i que l'Imperial War Museum conserva el seu qua
dre Travoys Arriving with Wounded at a Dressing Station (1919) 
inspirât en les experièneies viscudes i els horrors vistos durant 
la primera gran guerra a Smol, Macedònia, Spencer es distin- 
geix per la seva aportació a la figurado religiosa moderna i per 
la seva volguda ignorància del fet social en les seves obres, 
cosa que no passa amb els pintors de l'escola d'Euston Road 
que responen a la crisi econòmica d'aquells anys trentes amb 
una produedó d'esperit socialitzant i documentai.

La segona guerra mundial desplagará el centre de l'art des 
d'Europa als Estats Units, però un grup, l'escola de Londres, 
encara seguirà desenvolupant un llenguatge figuratiu que es 
coneix per new realism i que es basa en la torta i dramática 
personalitat de cadascun dels seus components, d'entre els 
quais destaca a partir de 1950 Francis Bacon, seguit de Lucien 
Freud i de l'anglès d'origen alemany Frank Auerbach.



Producte d'aquest esperii de conservatori, i gairebé de gre- 
mi, encara queden avui patriarques d'aquestes escoles, com 
ara Carel Weight (Paddington, 1908), Ruskin Spear (Hammers
mith, 1911) i Robert Buhler (London, 1916) que n'han assegurat 
la continui'tat a través del seu mestratge en diverses académies.

El realisme nordamericà
Privada de tradicié propia, la pintura americana de comen- 

çaments de segle es troba encara en una fase colonial, depo
nent del continent europeu que forneix les col-leccions dels 
grans capitans de la indùstria i de les finances ianquis, a través 
de grans operacions comerciáis d'objectes d'art del tipus de 
{'Armory Show, al principi esmentat.

El gran públic i la classe mitjana nordamericans, de tarannà 
ultraconservador alimentât constantment per les pintures de 
Norman Rockwell, patriotiques, anecdotiques i de costume, de 
gran efecto realista, difoses per mitjà de les portados del Satur
day Evening Post, i sense cap mena de ganes de fer l'esnob 
com els seus industrials i financers, reben amb total indiferència 
el desplaçament del centre de l'art des d'Europa cap a la costa 
atlàntica i, més tard, a California. Això s'esdevé els anys de la 
segona guerra i següents.

Únicament la premsa se'n fa ressò en sentit ironie i satiric. 
Els acudits dels diaris no deixaran d'explotar la veta del pintor 
no figuratiu, o surrealista, que "està com una cabra". Els artistes 
són tinguts per "pobra gent", refugiada d'una Europa arruinada 
per la guerra, que ha d'anar -com el mateix Dalí- a prostituir el 
seu art ais estudis de Hollywood en el millor deis casos, quan 
no són tinguts per boixevics i per perillosos socials, per trinxe- 
raires.

El gran públic rebrá molt més bé les novetats que li portará 
la década deis seixantes que no pas les primores avantguardes 
de {'Armory i les taques informes deis refugiats de la guerra. 
L'hiperrealisme i, darrere d'ell, el "pop-art" serán acceptats per 
l'americá mig i prendran carta de naturalesa cultural ais Estats 
Units sense cap dificultat pel fet de ser producte totalment made 
in U.S.A., d'una banda, i de l'altra perqué utilitzen la figuració 
més fotogràfica i plana (que recorda l'escola del Mig Oest de la 
qual fugia Hopper quan va anar a Franga en busca de l'atmos
fera i la temperatura dels postimpressionistes) aixi com les imat- 
ges de la publicitat, de {'star system i àdhuc dels cartoons com 
a formes d'avantguarda artística. Malauradament se n'ha fet tal 
abùs comercial amb la posterització de les seves imatges més 
caractéristiques, la seva incorporació al packaging dels béns 
de consum de masses, i el seu retorn al món de la publicitat 
d'on provenien els seus temes, que encara avui continúen pre
sents com a revival comunicacional i subproducto cultural a 
I'abast de totes les butxaques i de totes les sensibiliats. Això 
s'esdevé especialment amb les menys afavorides i desenvolu- 
pades, a través de les pseudo-obres d'art dels iMustradors ae- 
rogràfics entestats en autoetiquetar-se d'hiperrealistes, que des 
de fa un quart de segle no es cansen de vendre a un públic 
cada vegada més jove els mateixos tòpics que ja va rebentar 
l'art "pop".

La degeneració de les avantguardes
És curiés comprovar que malgrat l'esperit innovador i pro- 

gressiu de les primores avantguardes (influèneia sobre Pollock 
de la visié disolvent de la realitat de Marcel Duchamp, p.e.) els 
artistes es giren aviat cap a referents o models cada cop més 
regressius. Marquet (Hopper); Prerrafaelismo (Spencer): Veláz
quez (Bacon): Piero della Francesca (Dalí): Renaixement (De

Chirico): Quattrocento (Sickert): Giotto (Carrà); Classicisme (De 
Chirico; Lége', Picasso. Torres García), p.e., serien prou refe- 
réneies corn per comengar a pensar en quelcom més que en 
meres anèccotes aïllades.

Ja hem reoetit que e temps no passa endebades.
Les avamguarces, aJs seus inicis, es basaven en uns princi- 

pis de Iliberlat (Paris, 1874. Constitucié de Société Anonyme, 
grup defensor de Impressionismo) i en coherèneia amb aquest 
esperit inspirador estaven disposades a publicar manifests i a 
l'activisme i a a contes'.acié; àdhuc a arribar a la provocado 
per la provocacié, a faire l'emmerdant, a la negacié de la matei- 
xa realitat més tard fins i tot a la destruccié de l'art (Dada). 
Però han passât cesprés per étapes de pura 'etòrica Zen du
rant les cuaJs res no han tingut a veure amb la progressió i 
l'obertura, novetats que han vingut donados per realitats i ne- 
cessitats socia s i per invencions i descobriments cientifics al 
marge de la seva intervenció o capitaneig. Passada aquesta 
crisi han aoandonat una bona part dels seus intéressés ètics, 
humanístics i liberlaris; i, enllepolides per la possibilitat de poder 
fer una mort com a de Dalí, veil, rie i marqués -mentre que un

La influèrcia del Fjturisme. Jackson Pollock: "La dcna-lluna" (1942)



altre pintor de geni, Van Gogh, havia hagut de matar-se ara fa 
cent anys, jove, pobre i boig-, han après el joc del marketing 
s'han réfugiât prop de ¡'establishment, han arribat a constituir un 
sistema dintre del sistema i s'han convertit en mera indùstria 
cultural: en moda, en beautiful people i fins i tot en article de 
rebaixes, en fantasma (Transavantguarda, postmodernitat...} 
d'allò que havien, o bé podien, haver estât.

Allò més inquiétant de tot l'exposat és aquell fort componen: 
autoritari -"allò que s'ha de fer" i "allò que no s'ha de fer"- 
intransigent i ultraista ("nou ordre") que històricament han com
portât, i la seva connivència actual amb l'"ordre" ja establert. De 
vegades -diuen ara- allò més progressista és ser reaccionari 
La qüestió és "anar endavant" o, almenys, fer-ho veure...

Pinta, que quelcom queda...
La felig conjunció que els tres pintors d'aquest segle més 

coneguts a nivell mundial -Picasso, Miró, Dalí- hagin nascut er

El réalisme tòpic nordamericà. Bruce Wolfe: “Olympic" (1983)

aquesta banda del Pirineu fa c je  en aqüestes últimes décades 
si gu i ben acceptada internacionalment tota tela que porti el 
segell made in Spain, puix cue els marxants, galeristes i critics 
nés espavi ats no dubten gens a explotar aquesta dada per tal 
de suggerir possibles lagos de consanguinitat del seu autor 
amo aquests genis: la "marca de la raga".

D'aquesta manera, productes artistica "de confecció" es 
Tiercadegen per aqüestes gale' es de Déu tot proclamant haver 
estât pintats pels hereus ce Murillo, Ribera i Zurbarán que 
rmanlleven alguna senzilla recepta surrealistitzant a Dalí o algún 
discret toc de trompe /'oe/7als oiperrealistes. És el prêtés réalis
me esparyol contemporani que signen firmes de menor entitat: 
una pintura hábil i efectista fins a la truculéncia, de temàtica 
més aviat superficial i folklórica encara que -sens dubte- feta 
per gent "anb ofici" que podria fer seus aquells cínics versos de 
Lope de Vega:

Puesto que pagan es justo 
hablarles en necio 
para darles gusto.

L'autèntica pintura realista es fa a Madrid, al voltant de la 
figura bonhomiosa i humil d'Antonio López García, "Antoñito" 
iTonelloso, 1936), el pintor espanyol viu més important del món.



amb xifres pagadas per algún dels seus quadres que ultrapas- 
sen de llarg els cent milions de pessetes. El grup format pels 
Argüello, Avia, de Casas, Antonio, Franoisco i Julio López, Maya, 
Mezquita, Moreno, Pardo, Quetglas, Quintanilla i Quintero pot 
considerar-se -encara que no es digui ofioialment- l'"escola " de 
López. Són gent emparentada, o unida per raons d'amistat, que 
conrea una figuració aspra, bronca, telúrica, molt castellana i 
nascuda més aviat d'un sentiment compartit, d'una actitud vital, 
que no pas del propósit de constituir-se en moviment avant- 
guardista -o contraavantguardista- i que manté bones relacions 
amb d'altres artistes com Gran, Higueras, Moneo, Lucio Muñoz 
o Saura, de tendéncia molt diversificada.

La continu'ftat de l'escola de Madrid -o, si voleu, d"'Antoñito''- 
está assegurada amb els joves César Galicia (Madrid, 1957) i 
José Manuel Ballester (Madrid, 1960), considérât l'hereu d'Anto
nio López. Del primer sabrem dir que va estar treballant més de 
oatorze mesos en La motocicleta (1986), una obra de grans 
dimensions que és el retrat d'una velia Ducati venut a un 
col-leccionista de l'altra banda de l'Atlàntic i exposât juntament 
amb el seu treball dels darrers tres anys a la galeria Staempfli. 
L'éxit d'aquesta mostra li ha permés d'instal-lar-se a Long Island 
amb un futur de treballs i contractes força prometedor. Galicia 
traballa sempre sobre fusta, amb una base aorílica molt pulida.

sobre la qual hi encaixa perfectament el dibuix, i el taca amb 
aquarel-la i després hi traballa amb tot tipus de materials: llapis, 
tinta xinesa, scotch brite, gouache, oli, esmait, resina, en un 
procès molt lent que acaba perfilant amb grafit. Quan pinta 
aparells doméstica en dibuixa primer del natural les tripes élec
troniques, car mai no utilitza fotografies, i va recomponent el 
model a l'ensems que prog'essa la pintura, de manera que 
l'espectador mai no veurà l'interior (generador de la forma ex
terna) de l'objecte représentât tot i que és a les capes inferiors, 
cobert per la mixtura de la superficie del quadre. Com a fons 
busca d'apropar-se a les qualitats matèriques -a les textures- 
del millor Tàpies. De Ballester direm que a primer de juliol d'en- 
guany ha despenjat la seva exposició a la Capilla del Qidor, 
d'Alcalá de Henares, on ha oresentat el seu quefer d'aquests 
darrers dos anys consistent en paisatges urbane -d'edificis en 
construcció i de velles estacione abandonados- d'un cantó, i de 
l'altre en paisatges rústecs, romantics i tenebrosos. En amb- 
dues opoions la figura humana és la gran absent. L'obra que eli 
mateix manifesta que la considera el seu propi limit com a pin-

Una mort com la de Dalí, veil, he i marqués...(Foto: Florenci Rial, 1989)



L'“escola” de Madrid. Antonio López (Pintura en execució)



tor és La vieja y la nueva estación (1989), 
en la quai ha invertit vuit mesos.

La força d'aquests pintore madrilenys, 
la vigència i l'acceptació de la seva obra, 
fan que -volent-ho o no- hagin agafat la 
categoria d'avantguardistes. EIs joves, per 
l'edat més agosarats i provocatius que el 
seràfic "Antoñito", quan se senten dir clas
sics o bé académies contesten que els 
academicistes son eis “modernos" de la 
Facultad de Belles Arts -abstractes i 
neoexpressionistes- que pinten d'acord 
amb les regles i receptes dictades per les 
patums de torn, mentre que ells son eis 
véritables experimentadors i investigadora 
que han de "buscar-se la vida'', tot partint 
de zero, diàriament i davant el mateix 
quadre, durant mesos i mesos...

A Catalunya el fet que la majoria de 
galeristes i coMeccionistes consideri molt 
a la lleugera que realisme és igual a ana- 
cronisme, el gust per l'épatant i la mania 
del "passem-ne via", el pes d'un Tàpies 
omnipresent i de la nostra avantguarda 
histérica, Dau al Set, l'haver estât la pintu
ra no figurativa bandera del catalanisme 
politic en la Iluita antifranquista, i, sobretot.
Tactual interés ben marcat dels comissaris 
institucionais per Tart conceptual, pel 
neoexpressionisme i, no diguem, per 
modernors de ben escassa consisténcia o 
bé per exotismes amb ben poc o nul arre- 
lament a la nostra cultura, fan que la pintu
ra realista hagi tingut una preséncia timida 
i gairebé vergonyant durant aqüestes da- 
rreres décades. L'agut Josep Pia, en de
fensa de la pintura de Dali, ja va titilar de 
cretins amb cataractes els clients d'una 
acreditada galeria de la Ciutat Comtal que, 
eniluernats pel pseudo-impressionisme 
que fins no fa pas gaire era el plat únic de 
la casa, eren incapagos d'apreciar el de- 
tallisme i Thabilitat del mestre de Port Lli- 
gat.

Cai, aqui, tenir també en compte Tas- 
pecte economic, car no hi ha per aquests 
verals ningù disposât a pagar més de 700.000 pts., inclosos 
TIVA i la substanciosa "comissió" del venedor, per un quadre de 
pintor poc conegut, el plantejament del qual demana mesos i 
mesos de treball i l'artista se Tha de treure de davant en vuit o 
quinze dies a tot estirar, per raó d'aquesta limitació financera. 
Això dóna com a producto una pintura que, si bé és més "culta" 
que la castellana, també s'ha de dir que és menys treballada: 
és més "prima" que aquella. Però sobretot és la manca de su- 
port oficial, la desidia de les institucions vers un fet artistic altre 
que la retòrica actualment en voga al pais, la causant de Tostra- 
cisme humiliant al qual se sotmet la práctica del nostre art rea
lista. A la Generalität, que li hem d'agrair l'haver fet venir, el 
febrer del 1984 a través del seu Departament de Cultura, els re-

alistes de Madrid al Salò del Tinell, li hem 
també de retreure el no haver promocio- 
nat enilà del nostre territori els nostres 
realistes contemporanis. I el no haver-ne 
fet gairebé esment ni a casa nostra ma
teix.

Amb tot, encara podem presentar una 
nòmina més o menys sòlida de mestres i 
de joves valors, que fou aplegada per la 
galeria Subex de Barcelona sota el titol 
ó'Entre limits i en forma d'exposició itine
rant per Catalunya en homenatge al desa- 
paregut Carlos Mensa. Això, que s'esde- 
vingué el 1985, ha estât la primera i, fins 
ara, ùnica mostra quantitativa i qualitativa- 
ment important del que es fa al Principat 
dins d'aquesta tendéncia de Tart contem- 
porani.

Conclusió interrogativa
Si el critic Leroy, davant del quadre de 

Monet Impression: Soleil levant (1872), 
penjat en la primera exposició del grup 
Société (1874), no els hagués endossât 
Tetiqueta d'"impressionistes' ben segur que 
els joves Bazille, Cézanne, Degas, Guillau
min, Manet, Monet, Berthe Morisot, Pissa- 
ro, Renoir i Sisley -pioners del plein air- 
haurien passât a la història amb la deno- 
minació de "realistes" que élis mateixos s'a- 
plicaven. D'aquesta manera es relativitzen 
les etiquetes, i els currents postimpressio- 
nistes, amb molta probabilitat, s'haurien 
pogut també anomenar "postrealistes".

A partir d'aquesta hipótesi:
A: El terme "realisme" podria haver 

quedat obsolet a finals del segle passât 
corn el d'"impressionisme"? En tindriem, 
avui, el concepte que en tenim?

B; De no haver existit els realistes de la 
Société, s'hauria produit el fenômen de les 
avantguardes?

C: El surrealisme, el realisme socialis
ta, el realisme màgic, el neorrealisme, el 
realisme fotogràfic, Thiperrealisme, el rea

lisme contemporani, el realisme figuratiu i el realisme critic, en 
conseqüéncia, haurien existit? S'haurien présentât sota d'altres 
denominacions?

i D: El desenvolupament lineal de Tart d'aquest segle s'hau
ria produit igual corn s'ha produit?

Per això, tal com apunta Jean Schuster al pròleg del llibre Le 
Surréalisme de José Pierre, Paris, 1966, en cantar la pintura (de 
qualsevoi tipus) la nostra veu no s'ha de fondre amb les dels 
cors que entonen lloances indiscriminades i que, en el millor 
dels casos, están determinades pel caprici, Thumor o la moda.

Ricard Calvo i Duran
Pintor

La Qualität matèrica. César Galicia: "Boxador“ (Obra recent)
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Literatura de viatges

Relais de llocs i geni
per Llorenç Roviras i Sampere

Les guies turístiques presenten un munt 
de dades que sovinî el pas del temps fa 
antiquades, i penden així la utilitat per qué 
estaven pensades. Hi ha, però, una litera
tura de viatges que dona una informació 
més puntual i permanent, encara que 
menys detallada, sobre els hábitats i els 
habitants.

ü / n  la elaboración de una Guía Turís
tica se puede seguir uno u otro de estos 
dos criterios: un criterio puramente mecá
nico, frío, estrecho, encaminado a dar con 
toda precisión los nombres de hoteles y 
restaurantes, detalles arqueológicos e his
tóricos, planos de calles y plazas, todo esto 
aderezado con la emisión intermitente de 
adjetivos amables, y otro más amplio, que 
sin perder de vista la necesidad de dar en 
lo posible todas estas noticias en lo que 
puedan tener de más permanente, proyec
te sobre el trabajo la experiencia personal, 
lo que podríamos llamar -si el lector per
donara el atrevimiento- la sensibilidad del 
autor (...) Una guía debería construirse con 
una suma de conocimientos de todas pro
cedencias, vastísima, que quizás la con
virtiera en un libro insulso y pedregoso. 
Mi guía pretende ser exacta y, al mismo 
tiempo, divertida y poética".

Perdó per citar Josep Pía en castellá. 
Aixó és de la seva "Guía de la Costa Bra
va", i també la tesi d'aquest article, tesi 
arrodonida per la declaració d'Aristótil que 
en la poesia hi ha més veritat que en la 
história; que la simple enumeració de les 
dades d'interés fa obres sense interés. Les 
dades aviat canvien i necessiten ser actua- 
litzades, el text es fa avorrit. És el cas de 
moites guies turístiques.

Però encara hi ha quelcom pitjor; la 
narració de coneixements de segona má 
adornada amb epítets optimistes, "magni
fie", "preciós", "captivador", "incommen
surable"... i que no va més enllá del pai- 
satge i deis monuments més vistosos. Ens 
presenten una fotografía acolorida artifi- 
cialment. Com a exemple d'això tenim 
algunes revistes de viatges i quasi tots els 
"magazines" dels diaris del diumenge. El 
reportatge central del número de juny d'u-
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na d'aquestes revistes es titolava "Tahiti: 
feliz y paradisíaca", talment que el repor
tatge l'hagués pagat el Ministeri de Turis- 
me de l'anomenada illa.

En canvi, es troben casos de periodis- 
tes, escriptors o viatgers que fan un esforç 
per copsar l'ambient del lloc, el carácter 
deis seus habitants, les tradicions 
mil-lenáries i els canvis que están expéri
mentant. L'autor de l'obra explica una 
experiéncia viscuda o tal com els locals 
l'hi han explica! a eli. Llavors, transmeten 
la sensació autèntica, epidèrmica, d'un 
déterminât país, regió o poblé. (El mateix 
Pía deia que l'epidermis és el que té de 
més profond el eos humá, i la teoria del 
coneixement ens diu que l'aprehensió no 
requereix la penetració física de la super
ficie de l'objecte après).

Podem posar alguns exemples, segura- 
ment pocs, però és que la cam és débil, 
les neurones es cansen com tothom i la 
vida és curta (especialment quan s'és jove). 
Hi ha les obres de Josep M- Espinás, 
Miguel Delibes, Camilo José Cela, Torn 
Wolfe, la revista National Geographic, les 
fotografíes de Francese Català Roca, d'An
sel Adams, de Sebastian Salgado, els do
cumentais de Robert Flaherty. Anant molt 
més lluny, les obres dels exploradors dels 
segles XVIII i XIX tenen sempre una cer
ta gràcia i a vegades una certa utilitat. El 
diari d'abord del capità Cook ens explica 
com els aborígens australians desprecia- 
ven els seus obsequis i com vivien i dor- 
mien a l'aire lliure, mentre que la majoria

de guies turístiques prefereixen explicar on 
trobar artesania aborigen a bon preu.

Però Josep Pía és, al meu entendre, el 
que millor ha combinat la necessitai d'a- 
nálisis i de sintesi, abocan! coneixements 
enciclopédics junt a fets reals, quotidians, 
el dia de cada dia. I a més, en un estil 
planer (i planià). Era una mica antropòleg, 
com tot viatger que s'interessa pels cos- 
tums i la forma de vida del lloc on va, 
amb la diferència que Pia parlava de casa 
seva, del seu país.

Avui l'home necessita comprendre més 
l'home, sigui el primitiu (de societats no 
tècniques) o el modem (de societats tècni- 
ques). L'antropologia té cada cop més re- 
coneixement public, la literatura de viat
ges és cada cop més gruixuda. Que això 
ajudi a fer-nos menys intransigents i etno- 
cèntrics, i que ens ajudi a estimar-nos més 
els uns ais altres, etc.
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El viatge dels sentiments

2.000 Kms. per la pau
per Carles Girali i Pep Feliu

E,

Caravana.

ils campaments de réfugiais
Al sud-oest argelià, a la re

gio de Tinduf, prop de 200.000 
réfugiais saharians viuen exiliáis 
des de finals del 1975 (com a 
conseqüència de la signalura a 
Madrid dels acords Iriparlils 
amb Marroc i Maurilània i des- 
prés que aquesls dos països ocu
paren el lerrilori de l'anliga co
lonia espanyola), en unes condi- 
cions exlremamenl dures, en 
espera del relom a la seva Ierra 
lan avial com els acords de pau 
els ho permelin.

Aquesla poblado viu en 
campamenls de "haimes" (ten
des de campanya donades per 
l'All Comissarial de les NNUU 
per ais Refugiáis), en una de les zones 
més inhóspiles de la Ierra, un deserl on les 
tempestes de sorra són conslanls, les lem- 
peralures oscil-len d'un exlrem a l'allre i la 
precària infraeslruclura fa moll difícil de 
resoldre óplimamenl problèmes lan básics 
com̂  l'abasl d'aigua o d'energia.

Es així com infanls, dones i ancians 
(la majoria deis bornes eslan a les zones 
de guerra) es Iroben, després de lanls anys, 
en una siluació difícil per les seves precá- 
ries condicions. L'esforç de molls anys de 
pacienl i dur Ireball es veu, mica a mica, 
recompensar. D'unes Ierres on ni els in
sectes hi Vivien, n'han aconseguii uns 
magnifies hoits dels quais Ireuen loia mena 
de producles, corn cebes, lomàquels, re- 
molatxa, paslanagues, elc.

Anualmenl s'ha de renovar la primera 
capa de terra degul a la seva salinilzaciô, i 
l'aprofilamenl de l'aigua n'és un dels fac
tors fonamenlals; però malgral loi, la co
lilla és bona i cada any s'amplia el nombre 
d'heclàrees cullivades.

La caravana al Sáhara
Arran de l'experiéncia RAINBOW 

ROVERS promoguda per Lord Winchel- 
sea (membre de la Cambra Brilánica deis 
Lords) sorgeix el projecle de la "Caravana 
Pau al Sáhara" amb els objeclius de: 1) 
Donar a conèixer a la ciuladania la pro- 
blemálica d'aquesl soferl poblé; 2) expres- 
sar la solidarilal deis pobles de l'Eslal 
Espanyol amb la Iluila del poblé saharaui 
i deis seus represenlanls, el Proni POLI- 
SARIO (Frente Popular de Liberación de 
Saguia-el-Hamra y Rio de Oro); 3) acon
seguir loi un conjunl de vehicles loi le- 
rreny, camions i ambuláncies per a portar
los ais campamenls de refugiáis i lliurar- 
los a les aulorilals de la R.A.S.D. (Repú
blica Arab Saharaui Democrálica); i, 4) 
realilzar una campanya de recollida de 
material escolar, alimenls, roba i medica-

menls per a omplir al máxim possible els 
vehicles aconseguils i ajudar, així, a 
pal-liar en la mesura del possible les seves 
dures condicions de vida.

Després d'uns quanls mesos d'inlensa 
feina, lanl pel volum de la campanya com 
per la seva localilzació en diferente ciulals 
de Calalunya, l'Associació Calalana d'A- 
mics del Poblé Saharaui (enlilal dedicada 
a la solidarilal amb el poblé saharaui), de 
la qual formem parí acliva, várem assolir 
un lolal de 1res vehicles Land Rover dels 
llargs (dos jeeps i una ambuláncia equipa
da) i més de 10 Iones de material.

Amb aqueste vehicles, junlamenl amb 
allres 18 de la resla de l'Eslal, ens concen- 
Irárem a Madrid el 14 de març d'enguany, 
realilzanl un acte en qué presenlárem la 
caravana i demanárem al govern espanyol 
una poslura clara envers aquesl tema, re- 
clamanl que es deixi de vendre armes al 
Marroc, com a cosa priorilária, i el reco- 
neixemenl oficial del Fronl Polisario com 
a unie i legílim represenlanl del poblé 
saharaui.

Els vehicles, engalanáis amb senyeres, 
banderes de les nacionalilals paiticipanls i 
banderes de la R.A.S.D. i del Fronl Poli
sario, formanl una llarga, sorollosa i mul- 
licolor caravana, van dirigir-se cap a la 
ciulal d'Alacanl per embarcar en direcció 
a Orán, al dia següenl.

El viatge
Tol el vialge va eslar pie de records 

inoblidables.
Des que vam posar els peus a Ierres 

argelines, els fels s'anaren succeinl, i ens 
deixaren un record inesborrable deis deu 
dies que várem eslar en el conlinenl afri- 
cá.

La primera gran impressió la várem 
tenir amb el poblé argelí, que ens moslrá 
la seva grandesa en compartir parí de la 
seva Ierra amb els saharauis, i demoslranl-

nos, en cada poblal per on pas- 
sàvem, la seva solidarilal i el 
recolzamenl al noslre projecle.

Cada cop que enlrávem en 
algún poblé, soitien a rebre'ns 
tote els habilanls, de vegades ja 
ens esperaven. La "V" de vicló- 
ria amb els dite, era el signe amb 
el qual ens idenlificávem múlua- 
menl amb aquesl gran poblé 
argelí.

Varen èsser 2000 quilòme- 
Ires de "cárrega de piles" o qua
si bé de "baleries". Tol aixó no 
era més que el comen9amenl. 
Però i ¡com vibrávem!.

Les aulorilals argelines ha- 
vien previsl fins el més minim 

detall i no vam teñir ni un sol problema.
Várem descobrir una sensació gairebé 

telepàtica de Solidarität i d'alegria amb un 
poblé quasi bé desconegut, dirigides a un 
altre poblé que Iluila per una de les causes 
més justes que es puguin trobar, sinó la 
que més: La Pau i la Llibertat.

L'arribada
L'arribada ais campaments de refugiáis 

saharauis a Tinduf fou el dia 23 de marg a 
les 11 de la nil. Les abragades ais nostres 
germans del Sáhara, sota el testimoni 
impressionant de la nil del desert, 
il-luminada per milers d'estels, era el re
flex de molts mesos de Ireball dur per 
poder arribar a aquesl meravellós moment.

Explicar en poques rallies la gran ex- 
periéncia viscuda aquesl dies i poder-ne 
transmetre les sensacions que portem a 
sobre és realment molt difícil.

S'han d'esborrar molts dels valors per 
als quals normalment ens regim i adquirir- 
ne uns altres que es manifesten en la 
humilitat, el calor humá, la companyonia, 
el Ireball per ais altres, per a un nou mo
del de societal...

Quina gran lligó, viure amb aqueste 
pensaments!

Que impressionant compartir un te, 
sense cap més altra cosa que el record i la 
companyia deis qui estàvem asseguts a 
terra aguantant un vas amb la mà.

La vida als campaments
I és en aquesl moment, com si desper- 

téssim d'un somni i aquesl es fes realitat, 
que ens várem trobar amb una organitza- 
ció social molt avan9ada i progressista.

Una altra IU9Ó per aprendre. I sense 
cap ànim d'entrar en comparances, sinó 
analitzant tranquil-lament tot el viscut, ens 
ve al cap el món dels animals. En particu
lar allò que coneixem tots sobre el Ireball 
que fan les abelles o, per exemple, la tasca 
que fan les formigues o d'altres que treba-
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lien incondicionalment per a la seva so
cietal.

Dins la Immensität del desert, on la 
sanitat pot èsser realment caòtica, on el 
més minim i petit focus d'infecció pot fer 
estralls en aquesta desemparada població, 
on els mitjans tècnics brillen per la seva 
absència; la responsabilitat individuai i la 
pròpia disciplina col-lectiva fan vèncer 
qualsevol perii! davant aquesta perpètua 
amenaça.

No recordem haver visi ni tan sols un 
tros de paper reposant sobre la sorra cá
lenla i brillant.

Tampoc recordem d'haver vist bruta la 
vestimenta a ningú.

Voldríem destacar el treball de les 
dones saharianes. Per exemple, contínua- 
ment un grup d'elles té cura de les perso
nes més grans, a les quais ajuda a fer la 
neteja de les "Haimes" i tot el que neces- 
sitin.

Cada "Daira" és suficientment propera 
a les altres com per no perdre el veinatge 
normal entre els seus habitants i, al mateix 
temps, és suficientment llunyana per si, 
per desventura hi hagués una infecció, es 
pogués estar aillat de la resta.

Aqüestes "Daires" o pobles, com ací 
en diríem, fan cercle a l'entom de l'escola 
i l'hospital de la "Wilaya" (conjunt de 
"Daires"), situades al seu centre.

Escolaritat
L'escolaritzaciô és total, pràcticament 

des que els nens neixen. Passen per bres- 
sols, guarderies i escoles.

En aqüestes escoles, els mestres han 
de procurar que arribi a tots els alumnes el 
poc amterial escolar i didàctic de què dis- 
posen. De vegades, i aixô ho podem cons
tatar perqué els nostres ulls n'han estât 
testimoni^ els nens han de compartir una 
Ilibreta. Es a dir, l'un dibuixant al paper de 
I'esquerra i I'altre, assegut al seu costai, 
sobre el paper de la dreta de la llibreta.

Els nens fan l'ensenyança bàsica de 
totes les matèries en hassanía (és el seu 
propi dialecte), dérivât de l'àrab.

Abans, però, han passai per guarderies, 
situades als mateixos llocs on treballen i/o 
les seves mares aprenen oficis per autoa- 
bastir-se, tais com cosir, produir la seva 
roba, fabricar catifes amb les seves mans, 
amb les quais guameixen les Haimes i a 
més a més fan "caliu". També cultiven els 
horts, on després de quinze anys han acon- 
seguit de transformar els daurats grans de 
sorra en formosos tomàquets, remolatxa, 
O pastanagues, tal com apuntàvem abans.

Aquellos escoles sobre les quais escri- 
víem anteriorment, tronquen amb el pai- 
satge que les envolta. Són els unies llocs 
on hi ha color diferent del groe que regna 
per tot.

Les parets, fetes d'adob, són guarnidos 
per aquells simpátics personatges de di- 
buixos que nosaltres hem vist "animats" i 
que allá, quiets i sempre amb el mateix 
posât i la mateixa expressió, encara acon-

Dones saharianes.

segueixen fer somriure ais nens cada matí 
quan entren el col-legi.

Més endavant van a un gran internat 
on acaben la formado en el batxillerat.

Hem de recordar que des deis set anys 
tots els nens aprenen el castellá, que ofi- 
cialment és la segona llengua del país.

Un cop acabat el temps d'internat i per 
mitjà de beques concedidos per molts pai- 
sos amies, alguns d'aquests nois van a l'es- 
tranger a fer carrera universitària perqué 
el dia que tomin a la seva terra puguin 
aixecar el país i posar-lo en el lloc que es 
mereix.

D'altres, allá mateix, fan la Formació 
Professional i aprenen tot tipus d'oficis.

La resta es prepararan en un curt pe
ríodo de temps amb tot l'orgull i la glòria 
com a poblé, per a Iluitar contra I'invasor i 
aixi tomar a reconquerir tot allò que els va 
èsser vilment robat: la terra, la llibertat, la 
seva vida.

La tercera edat
Un capítol apart es mereix la "tercera 

edat".
Ells, van patir tot el pes de l'èxode, 

van portar el seu poblé lluny de les bom
bes de napalm que els queien a sobre, 
molts es quedaren pel carni, (bombes, fam, 
set, calor, malalties...), però els que acon- 
seguiren arribar a terres acollidores, van 
haver de començar la tasca mes dura de 
totes les que poguem imaginar. Es per aixô 
que el seu poblé no solament els respecta 
sinó que els seus conseils són escoltáis i la 
majoria de vegades posais a la praxis in
closes altes decisions politiques. "Cala" 
molt endins sentir parlar les noves genera- 
cions sobre els seus ancians.

La duresa del desert, quinze anys de

guerra, quasi totes les families trencades 
per aquests fets, la responsabilitat de no 
caure en la desesperació i el conformisme, 
vèncer el cansament, mantenir les 190.000 
flames enceses perqué cada dia sentin més 
a la vora el tomar a les seves liars i abra- 
çar aixi aquells pares o germans o fills 
que no van poder escapar i que avui están 
totalment cercats i sense que pràcticament 
se'n tinguin noticies.

Tot això té un preu molt alt. És una 
població que envelleix molt aviat.

Malgrat tot, el poblé saharaui camina 
amb esperança cap a la victòria d'una 
guerra que mai han buscai i que mai han 
volgut; la van decidir "altres".

La Solidarität
Nosaltres continuarem aquí amb la 

nostra vida, però treballant per un Sàhara 
lliure i amb més esforç que mai, perqué la 
lliçô d'aquest poblé dit "tercermundista" 
no l'oblidarem mai. Aquesta guerra que 
ocasiona tants estralls ens pensàvem que 
ens ensenyaria a odiar, però l'odi es trans
forma en amor quan veus la mà d'una 
persona que t'ofereix un vas d'aigua quan 
a ella li escasseja.

Potser, tal com ens deia un conegut 
abans de marxar, sigui un dels pocs punts 
de referèneia que queden quan un se sent 
aclaparat per tot el que l'envolta.

Éntre la gent dels diferents pobles de 
l'Estat Espanyol comença ja a sentir-se la 
frase: "La segona Caravana per la Pau al 
Sàhara".

Tant de bo que aquesta arribi a la cos
ta atlàntica, en lloc dels campaments de 
Tinduf, en el mig del pitjor, però més 
acollidor, desert del món.

Conclusió
Si amb poques paraules volem expres- 

sar, a manera de conclusió, el que pensem 
i sentim d'aquest viatge, ho podem resu
mir amb l'expressió: "El viatge dels senti
ments". Mai no hem viscut amb tanta sen- 
zillesa i pobresa material però tant emo- 
tius i plens sentimentalment, i és que els 
béns materials no solament ens tomen 
desconfiats i egoistes sinó que ens fan 
perdre els valors humans que emanen dels 
nostres sentiments. Hospitalitat, amistat, 
Solidarität, companyonia, estimació, són 
alguns deis valors viscuts molt intensa- 
ment aquests dies d'estada ais campa
ments.

Sincerament, quan més ens despren- 
guem de la nostra afecció al benestar ma
terial, més feliços podrem ser. Això ho 
hem constatât en el nostre viatge al Sàha
ra.
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Entrevista ambAnna Sabaté

A Tentorn deis estudis superiors de música
per J. C.

r \ n n a  Sabaté (24 anys) està ampliant els 
seus estudis musicals a Trossingen (RFA) 
amb el professor Boris Lvov en el Con
servatori Superior.

Va començar els seus estudis de músi
ca ais vuit anys al Conservatori de Saba- 
dell i més endavant als de Terrassa i Bar
celona. El curs 85-86 estudia al Conserva- 
tori Superior de Sevilla on rep classes del 
pianista Ramon Coll. Toma a Barcelona 
per realitzar estudis superiors amb la cate
drática Paula Torròntegui.

Mentrestant realitza diversos concerts 
com a solista i també de música de Cam
bra. Va obtenir una Mencio d'Honor en el 
Concurs de Joves Intèrprets de Vilafranca 
del Penedès (1982). Ha assisti! als cursos 
impartits per Vlado Perlemuter i Frede- 
rich Gevers.

Anna Sabaté ha estât uns dies entre 
nosaltres i els ha aprofitat per donar al- 
guns concerts, els quais li han aporta! una 
ajuda per a costejar-se els seus estudis que, 
com hem dit abans, continua a la ciutat 
alemanya de Trossingen.

-Es que no tens cap ajuda econòmica? 
-li preguntem.

-No. Cap.
-No has anat a demanar-la enlloc ni a 

ningù? -insistim.
-No he anat a demanar-ho a ningü - 

ens ratifica. I ho diu en un to ciar i net, si 
bé amb una expressió d'escepticisme evi
dent.

L'Anna és una d'aquestes noies que té 
una folta vocació i per ella es desviu i 
aspira assolir les millors perfeccions en 
aquesta seva vocació. Un esforç ben per
sonal, singularissim.

Horn es pregunta perqué cada vegada 
son més els joves que marxen a I'estran- 
ger.

-Qué ofereixen els altres pa'isos que no 
ofereix el nostre?

-En primer Hoc cal dir que en el país 
on jo estic, la matèria que hi estudio està 
reconeguda a nivell de qualsevol altra car
rera. De manera que quan et pregunten: - 
"I tu, qué estudies?", contestes: -"Estudio 
piano, música". I allá mai et fan aquesta

CONTINUITAT I SERVEI

Rambla, 14 - Tel. 725 93 33 
SABADELL

pregunta fatídica que aquí és vulgar i ca
rrent:- "Ah, i qué més?" o -7  quina carre
ra?... Vas a la Universität?"... El fet que 
estudiar piano, violone el o compos ició 
sigui equiparable a estudiar medicina, dret
0 física és degut sense cap dubte a una 
inversió molt més gran en el camp cultu
ral. Inversió que equidista anys Hum de la 
que es realitza en el nostre país. I faig 
referéncia en tot moment a actes culturáis 
d'un minim interés i qualitat... Evidentment 
sempre és un rise invertir en assumptes 
productius a llar g termini que no pas f er
ba amb els que ho són a curt termini. Es 
per aquesta raó que el nostre país opta 
per la segona idea.

I tot segui!, continua:
-En conseqiiència, pel que fa referén

cia a l'Alemanya en concret, hi ha una 
riquesa considerable des de l'organització 
de la matèria, passant pel seu desenvolu- 
pament, fins arribar als résultats natural
ment satisfactoris i évidents.

Aleshores iMustra el seu comentan 
amb un fet:

-Corn s'explica sinó que, en la convo
catoria de places per a una orquestra del 
nostre país, a la qual vaig assistir recent- 
ment com a acompanyant d'un candidat, 
el 90 per cent dels que s'hi presentaven, 
estudiaven o havien estudiat a Vestranger?

-És que a Espanya no hi ha bons pro
fessors? -preguntem.

-/ és dar que n'hi han, i de molt bons. 
Al guns fins i tot están donant classes fora 
d'aquí. El problema rau amb la mala or- 
ganització que regna en els conservatoris
1 fora d'ells; és molt difícil crear un clima 
de treball adient... Es un cercle tancat que 
comenga per la falta d'un recolzament es
tatal, seguint per uns professors que tre-

ballen una quantitat d'hores setmanals 
(moites vegades exagerada) de manera 
caòtica, desordenada i mal pagada. De
gut a aixó, s’han de decidir entre dedicar
se a una familia o intentar etudiar en les 
paques estañes Hiures que els queden, fent 
un esforç sobrehumà per concentrarse si 
valen fer, a més, algún concert... I,final- 
ment, el cercle queda tancat amb el perju- 
dici de l'alumne, el quai de quatre classes 
mensuals d'instrument, només en pot apro- 
fitar una... Estic parlant, naturalment, a 
nivell d'estudis pràcticament superiors, en 
els quais se suposa que si algù rep classes 
és per voluntat i interés propis, i si aigu 
les dóna és exactament per les mateixes 
raons.

Davant d'aquesta exposició s'imposa 
una breu pausa, reflexiva, analítica, que 
diríem, però l'Anna té més coses a afegir.

-Mira, Anna, fés com si t'expliquessis 
davant d'un grup de persones que posen 
interés a les teves paraules. Endavant, 
noia!

-Pel que fa referéncia al Conservatori 
de Trossingen, i sense ànsies de fer cap 
tipus de comparació, m'agradaria descriu- 
re'l una mica perqué vai la pena que se'n 
pugui donar una idea. Veureu: Es tracta 
d'un edifici de tres plantes ubicat al bell 
mig d'un pare; la pianta baixa disposa 
d'una sala d'audicions; una sala d'estar, 
un petit restaurant-bar, i les aules on s'en- 
senyen matèries que requereixen l'assis- 
tència de grups nombrosos.

Al primer pis s'hi troba: per un cantó, 
els diferents departaments de secretariat, 
i per Taltre, la resta de les aules on s'im- 
parteixen les restants matèries. Cada aula 
està proveída d'un piano de cua Steinway, 
encara que Tassignatura que s'imparteixi 
no requereix necessàriament el piano. 
Totes les portes de les aules són dobles, 
de manera que la insonorització és quasi- 
bé total. I, per ùltim, al pis de dalt hi tro- 
bes les aules d'estudiar, on moH sovint s'hi 
fan eues... també hi ha una biblioteca pro
veída de fonoteca i videoteca... No cal dir 
-afegeix l'Anna- que tot està net com una 
patena i emmoquetat de dalt a baix, cosa

,j fíá d lo & K U Á ^
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que li dona un aspecte encara més llus- 
trós.

Ara, tot enllaçant els dits, continua: 
-En els Conservatoris alemanys oferei- 

xen una ajuda mensual ais alumnes es- 
trangers, si és que no comptes amb di
ners. L'ajut és molt petit, però ja és un 
ajut. Fins i tot hi ha la possihilitat de tra
bar petites feines, com donar classes, que 
és el que acostumen a fer molts estudiants 
d'aqui, corn també elfet de poder tocar en 
alguna orquestra, tota vegada que el país 
en gaudeix d'un nombre considerable.

Cada Conservatori té la seva pròpia 
orquestra, de manera que els examens de 
nivell més elevat d'instrument consisteixen 
entre altres coses, a tocar un concert 
acompanyat d'orquestra, el que suposa un 
plaer realment indiscutible.

Fa una breu pausa i continua: 
-L'organització dels estudis d'una Es

cola Superior de Música té tres nivells

diferents. El primer té una durado de vuit 
semestres, és a dir: quatre anys, després 
del qual s'obté el títol de professor que 
equival al que s'obté a Espanya un cop 
acabat el vuité curs d'instrument i les as- 
signatures complementáries correspo- 
nents. Al principi de cada semestre hi ha 
unes proves d'entrada que marquen una 
determinada selecció de l'alumnat.

El segon nivell d'estudis dura quatre 
semestres. L'alumne rep classes únicament 
de l'instrument al que es dedica, sense cap 
assignatura complementária (ja estudia- 
des en el primer nivell). Seguidament s'ob
té el títol que equivaldría (insisteixo, 
només a nivell de paper) al superior d'Es- 
panya.

I, per últim, hi ha el que s'anomena 
nivell o estudis de concert, d'una durado 
igual que l'anterior, en qué l'alumne toca 
el concert que ha treballat, acompanyat 
d'orquestra. Entre els diferents nivells, hi

ha dos exámens: el de sortida d'un i d'en
trada a Valtre.

L'Anna podría allargar-se més. Podem 
afegir, però, que realitzar aquests estudis 
li reporta un cost d'unes 45 o 50 mil pes- 
setes mensuals, en concepte de cost de 
vida. Quan a la matrícula li resulta unes 
tres mil pts. anuals, tota vegada que l'altra 
part va a càrrec del mateix Conservatori, 
pel fet d'haver estât seleccionada. S'allotja 
en un pis compartii amb altres noies estu
diants.

En resum, el cost d'un curs és d'unes 
dues centes mil pessetes. I, com s'ho fa? 
hom es pregunta.

-Els pares m'ajuden... He fet alguns 
concerts...

I també mira al cel, per veure si li cau 
algún mannà.

En la música hi ha aguts i greus, tam
bé...

MUTUA SABADELLENCA
D'ASSEGURANCES

Mutualität de Previsió Social Nùm. 0112 
cA Illa, 45-51 - 08202 SABADELL - Telèfon 725 13 00 - Fax 725 59 57
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Màrius Cabré, un dels últims romàntics
per Rosa Ten

l^ 'h a  dit d'eli que és el darrer dels ro
màntics a casa nostra, però ens costa una 
mica de creure que el romanticisme, mal
grat la duresa del • nostre temps, s'hagi 
esvaït del tot, ja que sempre resta dins 
nostre un brot d'aquest sentit que ha mo- 
gut i, vulguem o no, mou encara el mon...

Ben a prop és encara la presència de la 
personalitat d'en Màrius Cabré, un artista 
polifacètic i un home inquiet, portador del 
més profund i réconfortant sentir romàntic 
en la seva més bella de les facetes huma
nes: la de ser, en tot i sempre, tot un se- 
nyor.

Nat a Barcelona l'any 1916, fou torero, 
actor de cinema i de teatre i sobretot, poe
ta. Als set anys va pujar a un escenari i als 
deu va escriure el seu primer poema. D'in- 
fant ja jugava a fer de torero al carrer. Tot 
o va fer bé. Amb seriositat, amb emoció i 
respecte. Tot el seu fer també va assolir el 
respecte de tots els publics en totes les 
seves especialitats, perqué el respecte i la 
seriositat, l'honradesa en tot el que es fa, 
comunica els mateixos sentiments en els 
altres.

Màrius Cabré exceMi corn a torero 
amb la capa i la muleta, va prendre l'alter
nativa l'any 1943 i va fer una carrera co
rrecta i seriosa amb molts èxits. Es retirá 
l'any 1960.

També en el teatre fou bon actor i 
senyor sempre dins l'escena. Recordern les 
representacions de "Don Juan Tenorio" de 
Zorrilla, i aquelles que ho foren amb una 
escenografía daliniana... En el teatre cata- 
là, obres de Rusiñol i de Guimerà. I en el 
cinema diverses interpretacions. Entre les 
quais hi trobem la prodúcelo: "Pandora y 
el Holandés errante", -d'ella arrenca una 
de les pàgines romàntiques més rellevants 
de la seva vida, potser, per culpa de la 
publicitat que explotà l'idiMi d'ell amb la 
bella i forta personalitat d'una de les ac- 
trius més impressionants del cinema: Ava 
Gardner.

Però com actor de cinema, féu un pa
per correcte i bonic. Va viure Tacciò dins

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes - 

Tapisseria - Cortinatges - 
Moquetes - Cobrellits

Grècia, 18 - Tel. 725 43 08 
SABADELL

Marins Cabré entregant a Joan Escapa de "Escapa Unos." el diploma de col-lahorador dcl A \ Certanien de la 
Moda Masculina, Barcelona, 1973. Eoto: Pérez de Rozas.

el cinema a partir de Tany 1946 i poste- 
riorment, actuá en els films: "No compten 
amb els dits", (1967) i "Noctum, 29", 
(1968), de Pere Portabella.

Màrius Cabré, poeta, té una bona i 
també seriosa i important producció lite- 
rária. Les seves obres són ara difícils de 
trobar al mercat. A Sabadell, ni a llibre- 
ries ni a la tan ben "assortida" biblioteca 
de la Caixa d'Estalvis, no es troba cap Ili
bre d'ell. Darrerament, però, se sap que, 
com a autor-editor, publicá a Benicasim, 
(Castellò de la Plana), en els anys 1979 i 
1981, els Ilibres: "Peldaños de Eternidad", 
"Recortes de Amor" i un Ilibre sobre Pa
blo Ruiz Picasso. Fou en el temps d'estada 
al Centro Termalístico Helios de Benica
sim, on era convalescent en aquells anys.

Eli era sobretot un poeta nat. Les hon
res, en el seu enterrament a Barcelona, el 
dia 2 del passât juliol, a Tesglésia parro
quial del Corpus Christi li foren donades 
principalment com a torero. El món del 
toro i la "capea" Thonoraren, però tampoc 
hi faltà Tentranyable presència del teatre i 
la literatura. S'esmentà, en sentit d'home-

natge, un record per les seves composi- 
cions líriques, que sovint, -es va dir en el 
respons- es van adreçar al Creador. La 
crònica va fer notar les paraules de Tofi- 
ciant que va dir que "Déu va premiar 
Màrius Cabré amb una vida profunda i 
creativa, cosa que el va fer molt estimât 
per tothom".

Es fa difícil de parlar sobre una perso
nalitat aixi de polifacética i de mitica, tan 
impressionant. Un home que no va desa- 
profitar ni un sol moment de la seva vida. 
L'esperit del poeta el va presidir sempre i 
el va moure en tots els seus camins. La 
vocaciò poètica TimpeMi a cadascuna de 
les seves afeccions. S'enamoraria del to- 
reig, com a art i presència de valor, en la 
gran bellesa dels llibres de Cossio expli- 
cant la història de Tart de Cuchares?

L'amor a les lletres el portaria al tea
tre? L'interès per la qualitat i la bellesa de 
la imatge, al cinema?

Incidi també en el mòn de la moda 
masculina, com a organitzador i coMabo- 
rador en certamens i desfilades.

“ GALERIES
ROVIRA”

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

FOTOGRAF
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EI meu somni d'una nit d'estiu
per Calbius

/  quan va descloure el setè segell, 
es vafer un silenci en el cel com 

d'una mit ja hora. 
Apocalipsi, 8.1

I després vaig veure el gos verd oliva 
amb clapes blanques i negres corn entrava 
al vestibul emmoquetat tot just acabat de 
començar el primer acte de “Manon”. I 
corn dels seus quatre ulls maragdes, els 
dos del mig tenien cadascun per nineta tres 
triangles negres. I vaig sentir que el porter 
i l'acomodador temien que, si lladrava, se 
n'aniria en orris la representado. I vaig 
veure'l enfilar el passadis del guarda-roba 
i desaparèixer rere la cortina.

I ensems vaig veure l'altre prodigi: la 
Dona, que venia del carrer i que deia ser- 
ne la mestressa. Alta, atlètica, espigada, 
rossa i amb un pareli de grans i transpa
rents ulls verds-blaus. I vestida amb una 
camisa turquesa, folgada i de màniga cur
ta, i uns bombatxos negres. I vaig ajudar- 
la a recuperar el seu ca, amb la valuosa 
coMaboració del personal del teatre. I vaig 
sostenir-lo a coll perqué la bella pogués 
posar-li el capuç que va fer-lo invisible.

Ella va dir-me que es deia Phara i em 
va fer un llarg, càlid i humit petó d'agraï-

ment. I em contà que viatjava amb la 
“troupe” d'un cire, i que acabava de deses
timar I'oferiment d'un ancià savi, ric i refi- 
nat, conegut meu, de passar a ser la seva 
protegida. I al bar del teatre vàrem pren
dre dos martinis. I hi havia un piano cor- 
bat com un juke box i jo vaig dedicar-li 
“Amapola”. La música tenia un so xava, 
com d'“honky-tonk”. I I'Esther Williams i 
el Ricardo Montalbán ens somreien des de 
la cartellera.

I festona amb ella anava transcorrent 
de manera molt agradable. Més tard vin- 
gueren aquells quatre carallots del circ, el 
més presentable deis quais semblava pré
tendre ser alguna cosa de la Phara. Vaig 
començar a mosquejar-me. I em va des
pertar festrepitós terrabastall deis moto
ristes que sortien de la discoteca. I vaig 
aixecar-me per heure un got d'aigua i en
cendre un cigarret. I vaig pensar que una 
flor fa la planta més formosa. Encara que, 
de fet, la planta també és formosa sense 
ella. I vaig tomar al Hit.

Ais deu anys de la mort de Pau Vila
perJ.T.

>3'han complert deu anys de 
la mort de Pau Vila, el gran 
geograf i pedagog que va néi- 
xer a Sabadell i que va venir 
de ben poc com no hi morí. El 
seu decés va tenir Hoc a Barce
lona, el 15 d'agost del 1980, ais 
noranta-nou anys d'edat. Darre- 
rament havia passât una bona 
tongada de dies a Sabadell, a 
casa de l'escultor Camil Fábre- 
gas, atés amb afecte filial pel 
matrimoni amfitrió i va ser 
traslladat a Barcelona quan la 
seva fi es va veure imminent.

Precisament a Sabadell se 
li havia tributa! un homenatge 
en ocasió de complir els seus 
noranta anys, el 1971. I l'any 
79, un abans de la seva mort,
Pau Vila havia formalitzat el 
Hegat de les seves valuoses 
coMeccions de goigs, auques i 
romanços a l'arxiu de la Fun
dado Bosch i Cardellach, de la qual era 
membre honorari. La premsa barcelonina 
només té en compte la naixença del mes-

tre a Sabadell, d'on sorti ben menut pel 
trasllat de la seva famflia a Terrassa, de
gut a motius de treball del seu pare, i no

es té present I'ampli i cordial 
retrobament de Pau Vila amb 
la seva ciutat natal al retom de 
I'exili americà.

Avui que es fa servir tant el 
mot "ecologia" val la pena de 
pensar que Pau Vila va ser un 
avança! i genial ecòleg, quan 
encara aquest concepte no ha
via fet irrupció. Però és evident 
que ais seus mèrits com a geò- 
graf i com a pedagog cal afe- 
gir-hi els d'ecòleg, perqué la 
seva tasca com a geògraf no es 
limitava a estudiar i analitzar i 
descriure el país sinó que es 
comprometía en una pugna 
constant i aferrissada per la 
defensa i la protecció del patri
moni natural i fins i tot de l'ur- 
bá, contra deis disbarats que en 
nom de l'urbanisme es perpe- 
traven quan eli, l'any 1960, va 
tomar al seu país, i que tal com 

ell remarcava, afectaven no sols el paisat- 
ge sinó també I'home.
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^^Adieu...”
per Joan Cusco

''Quan je songe, je suis le plus heureux des hommes. 
Et dès que nous croyons heureux, nous les sommes".

Callin d'Harleville

x \v u i ,  en ordenar una mica -molt poc, 
perqué no sóc home de molt-, la meva 
biblioteca, he agafat un llibre de color 
vermellós, anyenc i veil, el qual m'ha 
evocat un record. Ha estât com un 11am- 
pec. El llibre en qûestiô és un tractat de 
francés, el Perrier dels meus anys breus. 
Dintre de les seves pàgines hi servo un 
petit dibuix al llapis en el qual vaig voler 
dibuixar una persona que vaig admirar i 
considerar: Madame Françoise.

Vivia en una casa a prop de la nostra. 
Anys ha s'havia casat a la seva ciutat pari
sina -oh! la la!- amb un català que havia 
anat a Paris a cercar inquietuds artistiques, 
ideals i somnis, fam i bohémia... Es van 
conéixer, intimaren i s'uniren en matrimo
ni. Van venir a viure aqui i, aqui, després 
de llargs anys, moriren. Eoren, en vida, un 
matrimoni molt unit, molt identificats l'un 
amb I'altre. Ella era molt dolça, molt 
"chic". No tingueren fills.

Ella, madame Françoise, va voler do- 
nar-me algunes lliçons de francés. Em par
lava, perqué aixi li demanava, amb la seva 
llengua, si bé feia esforços per poder 
comprendre-la, però el fet d'oir-la parlar 
amb la seva fonética em plaia d'allò més. 
Em fixava amb els seus llavis. Ileus i fins, 
i la manera com els arrodonia per pronun
ciar aquelles melòdiques vocals que em 
semblaven notes musicals...

Me'n duia a casa seva el "Perrier", més

TnèftRAi
Arimón, 113- 117 

Tels. 725 49 77 - 725 41 87 
' SABADELL

Trofeus
Copes

Medalles
Insignies

Clauers
Rètois

Etc.

Dedicai a Mme. Augusta Couturier de Casals.

vermeil que ara, més útil que ara. El meu 
veil "Perrier": tu i jo podem evocar la 
dolça Françoise...

Vaig cansar-me aleshores de les lli
çons. Vaig cansar-me d'altres coses. Ens 
cansem d'unes i en provem de noves...

Perdem... Guanyem... Es el Joc del 
temps: guanyar i perdre. Tot és un atzar. I 
regles. Moites regles complexes de la vida, 
tan simple per ella mateixa.

Aquell feliç matrimoni envelli. Elis ca- 
minaven per un cami de la vida amb un 
avançar lent. Jo, a tranques i barranques.

corrent, saltant, o parant-me, pensatiu... 
Mirant parpellejar les estrelles... Els nú- 
vols fugissers...

Entre els veins només jo li deia Mada
me. M'agradava dir-li-ho. Ella ho agraïa i 
sempre m'obsequiava amb el seu bell i 
dolç somriure. Encara la veig somriure, 
madame...

Emmalalti. No prolongá la seva ago
nia. Eou breu, com les coses subtils. Dei- 
xá d'existir un dia qualsevol que no puc 
recordar. Sí, devia ser un dia lluminós, 
com la seva faç... Recordo que vaig pre
guntar al seu marit:

-Ha patit?
-No, fins i tot a l'últim instant em 

somreia i digné una sola paraula, molt 
suau, quasi imperceptible...

-Quina? -vaig inquirir.
-"Adieu..."

Tu, el meu veli llibre de francés, el 
meu Perrier, digues-me:

-Per qué m'has dut aquest record?... Ho 
has fet a propósit?... Ara et deixaré en un 
lloc, darrera d'altres Ilibres, perqué no vull 
ferir-me amb el record. Però, això sí, et 
deixo amb un acomiadament, amb una sola 
paraula que tu sabrás comprendre doble- 
ment: ADIEU...

1 N G E M A L T U S
G A L E R 1 A D ' A  R T

R A M B L A  1 7  3 T  E L . 7 2 7 4 2 3 7
0 8 2 0 2 S A B A D E L L ( B A R C E L O N A )
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Noves news
per Xèspir

I^O PA DEL MON DE FUTBOL I EL 
CONCERT DE L'ANY

A la vigilia del partit de fútbol de la 
final -jugat a Roma entre els equips d'Ale- 
manya i Argentina el passât dia 8 de ju- 
liol-, se celebrà un Concert "Mundial" a la 
mateixa capital romana; al recinte de les 
termes de Caracalla, en el quai van inter
venir els tres divins: Plácido Domingo, 
Josep Carreras i Luciano Pavarotti, sota la 
batuta de Zubin Mehta, que dirigí el con- 
junt de les Orquestres de l'Opera de Roma 
i la del Mayo Florentino, les quais van 
brillar a la mateixa altura que els tenors.

Fou un Concert, un concertàs, millor 
dit, que va entusiasmar tots els presents - 
sis mil espectadors, i foren més de cent 
mil soMicituds que no pogueren ser ate- 
ses-, apart uns vuit-cents milions d'espec- 
tadors a través de la retransmisió per qua- 
ranta quatre canals de televisiô de tôt el 
mon, en directe, i per altres seixant-vuit 
en diferit. Un concert summum. Un dels 
esdeveniments musicals més espectaculars 
dels últims temps. S'ha dit d'ell; irrepeti
ble.

Els responsables de l'organitzaciô del 
recital, la idea inicial del quai l'aportà el 
tenor català Josep Carreras, pensen fer l'e- 
dició d'un vídeo que podría comercialit- 
zar-se i així poder augmentar els ingresos 
d'aquest concert, que ha estât per a fins 
benèfics i cap deis actuants no han cobrat 
res.

Els tres divins son, a més a més, afec- 
cionats al fútbol. Han compartit l'especta- 
cle, si bé quant al del Campionat del Món 
de Fútbol en aquesta edició ha decebut. 
No han brillât les estrelles de l'esport rei.

No es poden pas comparar els dos ac
tes, aquests dos esdeveniments. Es una 
altra cosa. Es una altra música...

Així m'ho sembla a mi, que ho he pre- 
senciat des de la butaca davantera (de la 
saleta de casa...).

"SUPER GARCIA"
José María García- el famós comenta

rista de ràdio, de l'hora 0, que "tothom" ha 
escoltat alguna vegada les seves informa- 
cions, que serveix amb tots els ets i uts -i 
sense embuts-, emprant epítets que riute'n 
d'en Cela, que descobreix totes les coses 
que es fan i es desfan en el món esportiu 
espanyol; que no deixa "títere con cabeza" 
i que deixa verds i vermeils els seus per- 
sonatges escollits, que se li posen a tir; 
l'home que té un poder amplíssim, un 
auditori amplíssim en el mitjà radiofonie 
majorment, José María García, diem, s'ha 
salvat d'entrar a la presó. Commutât. (No 
repetirem tot aquest afer perqué fins i tot 
les formigues ho saben...).

Aquest afer de s '/í /  entro o no hi entro, 
ha durât 32 dies que per "Butanito" han 
estât 32 infiernos. S'han omplert centenars 
de fobs que conformen un dossier legisla- 
tiu-judicial i, si s'hagués de comptabilitzar 
tot el que aixô ha costat de ben segur que 
se'ns posaria la peli de gallina.

Total: que el "Super Garcia" ha quedat 
mitificat. I corn que no té pèls a la llen- 
gua, seguirà realitzant les seves populars 
émisions, i anirà posant sal i pebre, i posa
rá a la picota als mandamasos de l'esport 
i, fins i tot podrá passar-se a altres te- 
rrenys. No se n'ha escapat ni el mateix 
president del govern, amb allò que "antes 
era un hombre pobre y ahora es un pobre 
hombre"...

I com que és en va que se li vulgui 
recomanar: no et passis, Garcia, eli, miti
ficat, farà el que voldrà. El que vol.

Després de tot, pels quatres dies que 
ens queden, agafem-nos-ho bé...

"EL GRAS I EL PRIM"
Stan Laurel (1890-1965) i Oliver 

Hardy (1892-1957) -el Prim i el Gras, res- 
pectivament- varen formar una parella de 
cómics que realitzà unes dues centes 
peMícules. Ara els evoquem amb motiu 
que es commemora el centenari del naixe- 
ment de Stan Laurel, que havia nascut el 
16 de juny del 1890, a Ulverston, un po-

blet al nord d'Anglaterra, en el qual se li 
dedicà un musen.

L'any 1919 Laurel i Hardy coincidei- 
xen fugaçment per primera vegada en un 
film. Però no fou fins set anys més tard 
que Hai Roach (que havia descobert Ha
rold Lloyd), té l'encert de reunir-los en una 
peMícula ("Slipping Wives"). Probar sort 
reunint dos personatges ben diferents, el 
Gros i el Prim, obté un èxit ciar i rotund. 
Des d'aleshores aquest tàndem interpreta 
un o dos curts metratges al mes.

Stan, fill d'actors, i Hardy, que s'havia 
Ilicenciat en Dret però que no arribá a 
exercir, formen la parella més còmica del 
cine. Altres paredes (Bud Abbot i Lou 
Costello o bé Jerry Lewis i Dean Martin 
no van poder eclipsar el record de Laurel i 
Hardy).

Encara avui les seves peMícules, pas
sades per la televisió, segueixen suscitant 
interés d'un public que es diverteix amb 
les seqüéncies d'aquest humor destructor, 
que el temps no ha arríbat, per ara, des
truir...

El Fati (com aquí l'hem conegut) i el 
Prim ens van divertir força en les seves 
paródies.

Aquests dos actors, tant en el treball 
com en la vida privada, congeniaren força 
bé. Però arribà l'any 1945 i el tàndem es 
desfà, després del film "Stan i Oliver, to
reros a la força".

El 7 d'agost del 1957, als 65 anys, mort 
Oliver, però ja no és el Gras, el Fati, sinó 
un esquelet quasi irreconegut, que a penes 
pesa 40 quilos... El seu company no pot 
assistir a l'enterrament per trobar-se pos
trat en una cadira de rodes.

Laurei morirà uns anys després, el 23 
de febrer de 1965, als 75 anys.

Volem evocar, amb motiu del centena
ri d'aquest actor, aquella parella de còmics 
que, fins avui, no han pogut ser superats 
ni oblidats.
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Conte

El Sant al carrer
per Josep Torrella Pineda

E,t\ Tomaset trobà el seu pare ajupit a 
l'hort, el xapo a les mans, fent que l'aigua 
anés cobrint ordenadament els rengles de 
tomaqueres.

-Els de la parroquia us demanen. Com 
que en aquesta hora sempre sou a casa...

Tenia rao el vailet. En Llogari sempre 
era o a la botiga o al magatzem, en aque
lla hora. La gent que havia d'acudir a eli 
com a alcalde -perqué de jefe de Falange 
ningú no semblava recordar-se que ho fos- 
sabien que l'hi trobarien. (A la velia i des
curada casa que representava ser consisto
rial no pagava la pena de cercar-li). Però 
com que mai de mai no plovia en Llogari 
bé havia d'aprofitar l'aigua del ree quan li 
tocava.

"Quina vespa els haurà picat ara als de 
la parròquia?", pensava en Llogari tot tor- 
nant a casa. Dones justament era per la 
qiiestió de la sequera; aquella sequera que 
amenaçava de no acabar-se mai i la gent 
del poblé ja s'estava posant frenètica i fri
sava per treure el Sant en processò implo- 
rant-li el benefici de la pluja. Sempre s'ha- 
via fet aixi en situacions com aquella -no 
calia pas que li ho recordessin a en Lloga
ri, que prou ho sabia-; els avis ja ho ha- 
vien sentit contar als seus avis, i a Lluer- 
na, el poblé de més a prop i el més fatxen- 
da de la rodalia, ja ho havien fet amb el 
seu, de Sant -"que no era pas bisbe com el 
nostre"- la setmana abans.

-¿I per què m'ho heu de plantejar a mi, 
això?. Es cosa del senyor rector, em sem
bla.

Sí, era cosa del senyor rector, però 
passava que el senyor rector no el veien 
gaire disposât a tirar-ho endavant, i per 
aquest motiu havien pensât que en Llogari 
li'n podria parlar com a alcalde.

Ves ara, aquests, anar-li a en Llogari 
amb trencacolls eclesiàstics, com si no en 
tingués prou amb els altresì.

I és que, de fet, a en Llogari li venien 
una mica grans les obligacions del càrrec 
sota consignes del règim. És cert que ha
via estât sempre un home d'ordre, que els 
"rojos" li havien fet la guitza tant com 
havien pogut i que eli havia aguantat i va 
fer tot el que pogué per la causa deis 
"nacionals". Però no n'hi devia haver d'al
tre amb mèrits més vistosos que els seus 
quan el van posar d'alcalde i jefe de Falan
ge, i que no s'hi valia negar-s'hi. Va actuar 
com li va semblar millor i, havent de guar
dar fidelitat al règim, algunes vegades es 
va haver de mudar. Quan va ser necessari 
va ser dur; ei, els primers mesos, que des
prés va afluixar. Ara, aquella fanfàrria 
d'uniformes i d'himnes eli trobava que no

feia per als pobles de pagès, i molts pa
pers que li arribaven de les jerarquies pro
vincials es limitava a complimentar-los en 
pur tràmit; és a dir també a base de pa
pers, els uns cursats a la jerarquía i els 
altres exposats al tauler d'avisos.

Als de la parròquia en Llogari els va 
dir que sí, que ja n'hi parlaría, al mossén, 
puix, pel que li exposaren els comissio- 
nats, no era pas cosa només de quatre 
missaires el ferm desig de fer la processò, 
sinò de la majoria de gent del poblé. Però 
aquell dia el senyor rector era al mas La 
Fàbrega, convidat a celebrar el sant de l'a
mo.

Amb aquest mossèn en Llogari hi ha
via tingut pocs tractes. Havia vingut al 
poblé no feia molt, quan el seu antecessor 
va ser elevat a arxiprest. Aquell era un 
bon puntai per al règim, amb mèrits con- 
trets ja durant la guerra, però com que, tot 
i aixi, quan li semblava convenient feia

(è
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valer l'autoritat eclesiástica, això havia dut 
rector i alcalde a més d'una situaciò tensa, 
encara que mantinguda pels dintres, que 
no pas exterioritzada, i sense que arribés 
la sang al riu ja que cada un procurava 
respectar les prerrogatives de l'altre. El 
rector d'ara, com que semblava no recor- 
dar-se gaire de l'autoritat civil, vet aquí 
que l'autoritat civil, o sigui en Llogari, 
tampoc no es recordava massa d'eli, fora 
de les ocasions solemnes.

L'endemà, dones, en Llogari va anar a 
veure el senyor rector.

-¿No li sembla, mossèn, que s'hauria 
de treure el Sant al carrer?. Sempre s'ha 
fet. I el poblé ho demana. Recordi, a més, 
que a Lluema ja ho van fer.

El mossèn pensava que l'alcalde s'hau
ria de preocupar dels assumptes de l'alcal- 
dia, ja que al poblé no li mancava només 
l'aigua; també li feia falta una escola en 
millors condicions i un escorxador com 
Déu mana, i tot això, i altres coses més 
que en aquell moment no recordava, no 
eren com la pluja, que depenen de més alt, 
d'una altura a vegades inaccessible; tot 
això depenia d'eli, de l'alcalde.

-Mireu, Llogari; a mi no m'agrada gai- 
re for9ar ni la voluntat del Gel ni el curs 
de la Naturalesa. Penseu que a cada missa 
elevem una pregària demanant el benifet 
de la pluja (potser no heu tingut ocasiò 
d'assabentar-vos-en) i cadascú a casa seva, 
vòs mateix, pot pregar amb igual sentii. 
Però treure el Sant al carrer em sembla un 
repte; és com voler forgar-lo, o posar-lo 
en un compromis.

¿I no és un repte a l'autoritat militar - 
es preguntava en Llogari com si ho pre- 
guntés en veu alta al mossèn- el que fèieu 
ahir al mas La Fàbrega, que j a ho he sabut 
de bon mali per una bona animeta, jugant 
a cartes tota la tarda amb la parella de la 
Guàrdia Civil que eslava complint el ser
ve! de vigilància pels boscos del terme, i 
van haver de córrer a fer-la sortir per la 
porta de la tina quan us vau sentir sorpre- 
sos amb farribada del tinent cercant els 
seus "números"?

-Escolti mossèn; el poblé té la seva fe, 
i li manca sender! i temps per dedicar-se a 
cercar tres peus al gat. Hem de mirar que 
es mantingui la fe del poblé, que es con- 
servin les tradicions. Tot això ajuda a sen
tir el temor de Déu i a viure conforme a la 
religió.

"¡Qui parla de temor de Déu i de reli
gió! -es deia el mossèn pels seus dintres-. 
Tu el que vols és que el poblé visqui dis- 
tret amb la religió extema i no s'adoni
massa de com vas enfortint la teva econo- 

(Passa a la pàg. 174)
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MisceMania

LA COBLA JOVENIVOLA 
DE SABADELL A ZURIC

La cobla Jovenivola de 
Sabadell va participar els dies 
4 i 5 d'agost al III Aplec Inter
nacional de la Sardana a Zuric. 
Recordern que les dues ante- 
riors edicions, també amb la 
presència de la cobla sabade- 
llenca, es van celebrar a Ams
terdam i Paris.

Més de tres mil persones 
van viatjar a la ciutat suïssa de 
Zuric per assistir als actes d'a- 
quest aplec organitzat per les 
Jornades Internacionals Folklo
riques de Catalunya (J.I.F.), la 
Comissió d'Aplecs Sardanistes 
de les Comarques Barcelonines 
i el casai Casa Nostra de Zu
ric.

La máxima representació 
oficial catalana l'ostentava el 
conseller de Cultura de la 
Generalität de Catalunya, Joan 
Guitart, que fou rebut per 
membres de l'Ajuntament de 
Zuric i que aprofitá la seva 
estada, per presidir una reunió 
amb représentants de diverses 
cases catalanes d'Europa, d'on 
en van sortir ja peticions per 
l'organització del IV Aplec

Internacional.
Aquest aplec va consistir 

també en una gran manifesta- 
ció de cultura popular amb la 
participado de geganters, bas- 
toners, corals, esbarts, grallers, 
représentant a una vintena de 
poblacions catalanes, que ani
maren els principals carrers i 
places de la ciutat. A més de la 
Jovenivola també hi participa
ren les cobles Ciutat de Terras
sa i Juvenil Ciutat d'Igualada.

La participació de la cobla 
sabadellenca consistí en un 
concert de sardanes i música 
de cobla célébrât al teatre 
Kausfleuten, amb l'assisténcia 
de més de 800 sardanistes, el 
dissabte a la tarda i l'actuació a 
l'aplec el diumenge mati i tar
da a la plaça Bürkiplatz. Du- 
rant el decurs de l'aplec es va 
estrenar la sardana "Sardanes a 
Zuric" original del compositor 
sabadellenc Josep Auferil.

DE SABADELL A ROMA
Anunciat oportunament 

mitjançant T'Igualada", perio
dic de l'Anoia, del 10, i el 
"Diari de Sabadell" del 29 de 
març d'enguany, es féu un viat-

ge a Roma per tal de preparar 
l'entrada al Museo Francesca
no dell’Istituto Storico dei 
Cappucini del quadre de Ri
card Calvo, encàrrec personal 
del General de l'Orde i rèplica 
de l'existent a Sant Quirze del 
Vallès, de la qual cosa en tro- 
bareu prou referència al treball 
contingut al nostre nùmero 
anterior que signa Francese 
Cutehet.

L'itinerari del viatge, efec- 
tuat entre els dies 16 i 22 d'a- 
bril, passà per Avinyó, Alas- 
sio, Pisa, Roma, Perugia, As
sis, Siena i Florència. A tot 
arreu el grup que encapçalava 
el caputxi P. Lleó E. Vande- 
llós„ i que acompanyava a fau
tor i la seva esposa, fóu rebut i 
obsequiat amb la senzilla i ale
gre hospitalitat franciscana que 
s'excedi en atencions. A la 
Ciutat eterna, on van ser trac- 
tats com a convidats d'honor, 
calgué, després de l'audiéncia 
pontificia i del recorregut pels 
Museus Vaticans, dedicar la 
major part del temps a visites 
protocoMàries i a la gestió a 
Belle Arti de la documentació 
oficial necessària per a l'ingrés 
de l'obra al Museum en ser 
aquest de carácter public i re- 
conegut per l'Estat italiá. A la 
Curia van deixar-hi un cartró 
esbós del quadre, com a pre
sent personal de l'artista al 
Ministre General.

L'u de juny, a les 12'29 
hores, el quadre fóu lliurat per 
la duana de Eiumicino al P. 
Servus, Director del Museu, i 
al P. Luciano Pastorello, co- 
missionat pel P. General. Al 
cap de poca estona féu la seva 
entrada solemne al Museo 
Francescano, i quedà instal-lat 
a la secció de Moderni.

Tots aquests fets han moti
vât un epistolari entre Roma i 
la nostra terra del qual, i pel 
seu interés, n'hem volgut ex-

treure i traduir alguns passat- 
ges i comentaris sobre amb- 
dues obres.

Cità del Vaticano: De Gre
gorio Smutko, caputxi, histo
riador de l'Art Cristià a la Uni
versität Pontificia Gregoriana, 
a Ricard Calvo i Duran:

11 de maig: "Felicitats per 
les vostres magnifiques obres 
d'art".

Collegio Internazionale 
San Lorenzo da Brindisi: De 
Jesús Maria Iriarte, caputxi, 
psicòleg, a tot el grup:

2 de juny: "Certament es 
veu la mà del famós pintor 
català, sobretot els matisos de 
l'hàbit i el perfil del rostre de 
Francese".

Museo Francescano da 
Roma: De Servus Gieben, ca
putxi, director, a Ricard Cal
vo:

4 de juny: "Aquesta insig
ne obra d'art franciscana".

Curia Generalis Fratrum 
Minorum Capuccinorum: De 
Fr. Flavio Roberto Carraro, 
Ministre General, al P. Lleó E. 
Vandellós:

9 de juny: "Tan extraordi
nari valor artistic, i de signifi- 
cació tan alta".

A Ricard Calvo:
9 de juny: "Versió artistica 

exquisida del Seràfic Pare S. 
Francese, tan elevat i tan pre
sent, oferint a través del seu 
cos llagat el do del seu esperir 
de "germà universal".

"El quadre és al nostre 
Museu, afegint bellesa al seu 
conjunt amb la seva originai 
expressió franciscana".

19 de juliol: "És quelcom 
maravellós".

Conscients del que tot això 
representa per a la carrera del 
nostre conciutadà, amie i 
coMaborador, unim la nostra 
felicitació més cordial a les que 
rep des de Roma.

A N Á L IS IS  C L ÍN IQ U E S  
PER FU M ER IA  

C O S M È TIC A  de
Joan Garriga i Manich 

(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 
Farmacèutic Municipal).

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL

■ p o n is e le
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
SABADELL

l'artistica
COMPRAVENDA 

Calaixeres, Mobles, Uums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

BORRIANA, 35-37 
TEL. 725 62 30 08202 SABADELL
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Llibres
EL GAT SE M'HA MENJAT 

EL MALLOT 
de Paula Danzinger.

T r a d u c c ió  d e  l 'a n g lè s  p e r
C a r o l in a  T u h au  M o lin a  

E d it. P a r t ie
"Em die Marcy Lewis, tinc 

treize anys i faig el novè grau a 
l'escola Dwight D. Eisenhovewer 
Junior". Aixi comença la protago
nista d'aquesta novel-la, de la quai 
s'ha dit que és una de les millors 
de qui es coneix corn "la mestra 
de la literatura juvenil actual. D es
criptora americana Paula Danziger 
amb un estil entenedor, ágil i di- 
námic retrata en aquesta novel-la 
els problèmes quotidians d'una 
adolescent que, tot i tenir un esta
tus social bo, pateix la incomodi- 
tat del seu propi cos. "...Una Jove 
fati, amb ulleres metàl liques i 
cabells de color de rata", corn es 
descriu la mateixa Marcy.

Del seu problema en treu si- 
tuacions comiques i divertides i a 
través de la seva lectura, el Ilibre 
és un modem plantejament i d'es- 
til que obre, certament, moites 
possibilitats de débat i de reflexió.

EL TALP I BERVELY 
MILLER

de Allan Frewin Jones.
T r a d u c c ió  p e r  C a r m e  G e r o n è s  

i  C a r ie s  U r r itz . E d it. P ô r t ic
Una parella de joves, Michael 

i Beverly feia poc més d'un mes 
que anaven J unis i tôt anava força 
bé fins el dia aquell en què acaba- 
ven de deixar-se i Beverly va tenir 
un accident de bicicleta i va que
dar en coma profund.

Durant el temps que abasta des 
del contratemps fins al desenllaç, 
fautor, Frewin Jones, ens descriu 
el mon de l'adolescència: el pro
cès de reafirmado, els dubtes, el 
conflicte generacional, les rivali- 
tats entre amies i, també, el desco- 
briment de l'amor.

Escrit amb emotivitat i tendre- 
sa, aquesta obra descobreix els 
interessos i els problèmes reals de 
la joventut; una joventut que s'en- 
tusiasma amb la música dels U2 o 
amb Bruce Springsteen.

Ambdues novel-les pertanyen 
a la coMecció E l h r o t  j o v e  amb 
els números 13 i 14, respectiva- 
ment.

ESCRIURE / DESCRIURE 
de Montserrat Fité Salvans

Amb aquest titol s'hi apleguen 
uns poemes que l'autora estableix 
des dels anys 1985 al 1990. 
(Aquesta obra, ciclostilada, va 
apareixer fabril d'enguany).

L'autora ens manifesta lirica- 
ment impressions que son, al dir 
d'ella, retails de la seva vida.

En "Secretament" evoca a Pere 
Quart i es pregunta "...qui soc jo, 
si tu ho ets tôt /  dins les paraules, 
dins dels poemes /. Avui, ni el 
record pot omplir-me fenyoran- 
ça..."

Corn un clam a "Malgrat tôt 
sobreviurem": Sobreviurem a la 
nit sense estrelles / i a les estrelles 
que no tenen llum..."

I, "Aixi, per a tu", promet 
que... "Pue portar-te un nùvol, o 
bé un estel...", i "...també pue 
agafar un raig de sol...".

D'aci i d'allà, podriem espigo- 
lar pensaments poètics que es 
contenen en aqüestes pàgines, en 
les quais l'autora hi expressa an- 
hels i sentiments.

MOSSÈN TRONXO
de Josep Maria Bailarín

E d it. E l C lu b  d e ls  N o v e l- l is te s

J.M. Bailarín va néixer a Bar
celona el 1920. Des del 1953 es- 
devingué el capellà de Santa Ma
ria de Queralt. A partir d'alesho- 
res, escriure es converti en bona 
part de la seva tasca pastoral. Duu 
publicáis deu volums. Setmanal- 
ment col labora a f'Avui". "Mos- 
sèn Tronxo" és la seva primera

novel-la. Novel-la que comença tôt 
dient: "No volia acabar els torrons 
sense un homenatge al rector de 
pagès". Aquest personatge que 
"coneix més camins que carrers, 
més trepadella que gespa de jar- 
di". Aixi: "Sense més, El Tronxo 
és terra".

"Els del tronxo -va dient- par
len el català més veil, bell, net, 
polit, acalorit, ufanos, ajustai, es- 
ponerôs, virolat i cantaire que al 
mon sia".

És aquest un llibre que entre
té, diverteix i alliçona. No en va 
està al davant del rànking de ven
des. Corn bé ha dit Teresa Pàmies: 
llegir-lo és \m a fe s ta s s a .

PERFILS I SEMBLANCES 
de Josep Tharrats/

Joan Josep Tharrats
El nostre amie i col-laborador 

de Quadem, Joan Josep Tharrats, 
amb aquest llibre ret un homenat
ge a Girona, la seva ciutat nadiua, 
i a alguns dels homes que la van 
fer possible.

Joan Josep Tharrats, amb els 
sens records personals i amb faju- 
da d'una correspondèneia familiar 
molt intéressant, evoca vint perso- 
natges -sobretot escriptors i artis
tes- d'aquella Girona mítica que 
correspon a la seva adolescència i 
primera joventut. I acompanya a 
aquesta evocació la veu del seu 
pare, protagonista d'aquesta histo
ria , a través d'uns sonets que son 
uns retrats fidels d'aquells amies 
que, tal com diu Modest Prats i 
Domingo que n'ha fet el proleg, 
se'ns poden fer proxims i cálida- 
ment presents. A més, s'hi incor
poren uns collages que realitzà 
Tharrats i que foren exposais a la 
galeria Expoart de Girona, amb els 
quais reflecteix la imatge i fobra 
d'aquests personatges.

"Si hi afegim que aquest llibre 
es concreta també en un gest de 
generositat per Girona, la donado 
de tota la col-lecciô de collages al 
Museu d'Histôria de la Ciutat, te- 
nim ja aplegats tots els elements 
que aporta aquest nou llibre que 
enriqueix les col-leccions del Ser
ve! Municipal de publicacions". 
(Hem transcrit aquest paràgraf 
final de la Presentado que ha fet 
Joaquim Nadal i Farreras, Alcalde 
de Girona, d'aquest llibre que ve a 
augmentar la bibliografía del poli- 
facètic i incansable Joan Josep 
Tharrats).

Professionals 
de la çubllcitat 
I el màtkellng 
al servel 
delesempreses, 
els comerços 
i les Inslitnclons 
de Sabadel

Grau Associats

C/ de la Creueta, 65 
Tel. 727 37 86. Fax. 674 20 24 

08202 Sabadell
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Conte
El Sant al carrer
(ve de la pàgina 171)

mia gràcies a les facilitais que et donen el 
règim i el càrrec, ni de com et tiren més 
les faldilles de cal Penja que les de casa 
teva".

Però es va arribar a un acord. Es faria 
processò perqué, és dar, tampoc no s'hi 
podia girar tant d'esquena el mossèn; feina 
hauria estât la seva si hagués volgut fer 
entrar tothom a la pica. Això si; li va po
sar una condició, a l'alcalde: que no hi fes 
anar aquells quatre galifardeus uniformáis 
del Frente de Juventudes, que llavors pia 
que fora una coacció del règim, armada i 
tot, perqué el Sant hagués d'accedir per la 
força. Si en Llogari hi volgués participar a 
titol d'alcalde, amb la vara, bé; eli era l'au- 
toritat civil del poblé, encara que imposa
da de més amunt, però podia acceptar-se 
com a símbol.

Tot sortint de la visita en Llogari va 
dir-se que un dia d'aquells hauria d'anar a 
veure el jefe provincial aconsellant-li que 
parlés amb el senyor bisbe. Aquell mos
sèn anava massa per la seva i moites coses 
de les que deia li semblava, a en Llogari, 
que no eren prou "cristianes" des del punt 
de vista de la "doctrina" del règim.

La decisió conjunta d'ambdues autori- 
tats, la civil i l'eclesiástica, va produir una 
gran agitació en el poblé. Tot eren comen- 
taris, de primer: que si ja era hora, que si 
sort d'en Llogari -tant que en malparlaven, 
generalment-; i de seguida tot van ser pre
parados. Les beates van treure la pois del 
Sant i el van abrillantar. Les noies del cor 
assajaren els goigs. L'agutzil va tapar uns 
quants sots que s'havien fet pel carrer de 
baix, on la processò havia de passar. I a 
cada casa la mestressa raspallava aquell 
vestit de l'amo que es treia de l'armari per 
la Festa Major i en ocasions com aquesta. 
Ara bé; era un acord unànim, bé que tàcit, 
que s'havia de posar tota la cam al foc 
perqué la processò no desmereixés de la 
de Lluema, ans al contrari.

El diumenge de bon mati van repicar 
les campanes. I vet aquí que, tot d'una, 
mentre se celebrava la missa el cel es va 
posar d'allò més negre i començà de caure 
aigua a bots i barrais.

Senyor; allò era una joia, un présent 
del cel!. Però la gent, uns dintre l'església 
i els altres a les cases, no se la veia cap 
mica contenta. I és que cal posar-se al seu 
Hoc. El xàfec els havia caigut ben bé a 
tots com un xàfec. Ja no eren a temps de 
fer aquella processò tan desitjada, tan pre
parada i tan competitiva. Al Sant se li 
havia avançât el rellotge. O ells havien fet 
tard per culpa deis miraments del senyor 
rector.

Sala d'Exposicions
Sant Pere d’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

MŒ3LE DISSENT 
I DECCKL\CIÓ
S a n tC u g a t . l l  Sab adell

TESTA.
M O B L E S

Les Vails, 24 SABADELL 
Telèfon72535 78

VITRALLS E.ROIG
Especialitat en vidrieres emplomades, 
gravats a l’àcid i pantalles tipus Tiffany. 
Descompte especial als 
subscriptors de Quadern

Sant Miquel, 79-int. - Sabadell - 
Tel. 717 38 05

ARQUITECTURA D'INTERlORS 
DISSENYS A MIDA_________

(yù&Ÿ^My&

RONDA ZAMENHOF N o 151 
T. 7265650 SABADELL

La Fundado viatja

TOULOUSSE-LAUTREC
i el

LLENGUADOC

6 d'octubre:
CARCASSONA
Visita a la ciutat monumentai 
Sopar, nit i esmorzar en Hotel 
de 3***

7 d'octubre;
ALBÍ
Visita al Museu Toulousse-Lautrec 
Recorregut per la ciutat monumental 
Dinar en Restaurant

INFORMACIÓ
725 27 80 725 60 34

INSCRIPCIONS
Fins el 27 de setembre

Direcció tècnica;

VIATGES CODINA,S.A.

ESCOLA D'IDIOMES
Passeig Plaga Major, 57, entlo. 

Tel. 726 50 38 - 08201 SABADELL

Grup A Títol 412
Sant Quirze, 11 - Tel. 725 62 99 

SABADELL
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Bestiari
per Estere Pujol i Pons

ROMANg DEL CANARI DINS 
LA GÀBIA
Ai, canari groe de casa, 
que tens por a la llibertat; 
sé que si et deixava lliure 
et moriries de fam.
Dones no ho sembles, que no pares, 
d'un saltador a l'altre vas; 
ets un nervi, et mous i brinques, 
com si et manqués més espai.
Si t'obria la porteta 
i distret mirava el mar, 
sortiries al cel lliure...
...sense saber on anar!,
...i aniñes a la panxa 
d'algun gat espavilat.

Ai, canari groe i inútil, 
sois ets lliure a la presó, 
sois pots viure si et reclouen, 
sois et salven els barrots.
No ets pas tu sol, groe canari, 
qui a la llibertat té por, 
ja que hi ha humà tan inútil 
que, quan pot fer allò que voi 
(quan li diuen: Ara vola!), 
no sap què fer... i queda mort.

LA TORTUGA DEL SI-NO-FOS
-Escolta, tortuga.
-Escolto, senyor.
-Digue'm per qué vas 
tan a poc a poc.
-Es que porto closca 
i no em deixa correr; 
aquesta és la eausa, 
no n'hi ha pas cap més.
Si no la portava, 
ai com correria!
-Escolta, tortuga.
-Escolto, senyor.
-Si no duies closca, 
series velo9...
...com ho és la marmota!, 
i t'assemblaries...
...a l'ágil gripau!
-Es ben cert, senyor; 
mes també és segur 
que em serveix d'excusa.

FALLA DE LA GARSA
Qué en penses, garsa fosca, del nostre món? 
Qué en penses, garsa negra i blanca?

Els homes sou com jo -pensa la garsa-; 
només rumieu d'emmagatzemar 
tot allò que brilla;
US capta la brillantor de l'or 
i els mirallets ridiculs 
(tant se vai si us estrafan la cara) 
i aplegueu luxes brillants 
i vanitats que lluen...
...i tot allò que brilla, com faig jo.
Com que aplegueu vanitat, com jo, 
ningú no us voi ni ningú us desitja, 
i el vostre cant no és cant, 
sinó un esgarip horrific, 
i el vostre aspecte és fose 
i mengeu róssa;
i caminen pedants i remenant la cua, 
com faig jo;
però és que jo sóc un ocell 
amb poc cervell; 
no com vosaltres.

QUADERN- 74
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C ATALUNYA HA ESTAT DE SEMPRE una terra d'homes i dones d'en- 
giny, preocupáis pel progrès, per les arts i per la cultura. 1 d'entre 
aquesta gent hi exceMetxen aquells que, sorgits de les condicions so
cials més humils, han deixat a la human!tat I'empremta del seu pas i 
del seu temps, deixant el nom de la nostra terra en un Hoc de privilegi 
dins la cultura universal tot escampan! ais quatre vents la cultura 

catalana i la nostra forma de viure i de pensar.
Entre aqüestes persones el nostre poblé té l'honor d'haver vist nétxer en 

Joan Vila i Puig. Ha estât una persona entranyable, molt humana, respectada 
i volguda per tothom. Aquesta naturalità! i qualitat roman ais seus quadres, on 
els seus pinzells hi han deixat tanta claror i tant de color.

En el dia del centenari del seu naixement m'agradará veure-us ais actes que 
en el seu honor se celebraran a la nostra vila, així com ais que en distints 
punts i al llarg d'un any s'han programa! en la seva memoria.

Antoni Forran i Miró



”la Caixa”
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS 

DE BARCELONA



Programa

Migdia Missa a l'església parroquial, Plaça de 
a les 12 la Vila, 2, on hi intervendrá la Coral

Sant Quirze, dirigida per Josep Oliveüa 
i Aller.

a r i  Acte-homenatge davant de la casa 
natal de Joan Vila-Puig, carrer Vila- 
Puig, núm. 45. Salutació del senyor 
alcalde Antoni Ferran Miró. Glossa de 
l'artista a carree de Joan Garriga 
Manich.

a 2/4 Inauguració de l'Exposició Antològica 
de 2 de Vila-Puig, al Casal de Cultura,

carrer Nou, núm. 10. Dies i hores de 
visita: del 10 al 25 de novembre, de 
dilluns a divendres de 6 a 9 de la 
tarda; dissabtes de 12 a 1 del migdia i 
de 6 a 9 de la tarda i festius de 12 a 2 
del migdia.
Presentació del Quadem monográjic 
dedicai a Joan Vila-Puig.

a 2/4 Dinar al Restaurant "Niu del Mussol", 
de 3 carrer Barcelona, 94.

(Reserva i adquisieió de tíquets a l'Ajuntament 
-Consergeria-. I també ala Fundació Amies de les 
Arts i de les Lletres de Sabadell, e/. Sant Antoni, 5. 
Tels. 710 52 86 - 725 43 08 i 725 27 80).
Fren del tiquet: 3.000,- ptes.

Tarda Concert a La Patronal. Avgda. Pau 
a 2/4 Casals, s/n. Actuará la soprano Maria 
de 8 Carmen Rodriguez, acompanyada al

piano per Maria Glòria Vila-Puig.

" - . i  - ■
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F A TEMPS -UNS TRES ANYS- que amb Santiago Vila-Puig i Godina - 
com a veu de la familia Vila-Puig- vam recordar que el 1990 s'esqueia 
el centenari del naixement del seu pare, i ens vam comprometre mú- 
tuament en organitzar la commemoració de tan assenyalada efeméri
des quan en fos l'hora. I, efectivament, quan en va ser l'hora vam 
establir contactes amb institucions, amb entitats i amb persones a fi 

de preparar i fer possible la celebració del Centenari que ja tenim en marxa, i 
del qual aquest monográfic forma part.

Joan Vila-Puig bé s'ho mereix. Fou un home senzill que assolí per mérits 
personals -humans i artístics- l'estimació de tothom. S'ho guanyá amb escreix.

Vila-Puig ens llegá el seu testimoni doblat: per una banda el seu carisma 
d'home humil, honest -"sóc home de palla"- i per l'altra, la seva obra. Una 
extensa obra que avui, com un tast, podem admirar en unes antologiques; de 
primer, a Sant Quirze, on ell va nétxer, i dintre de poc a Barcelona.

Joan Vila-Puig s'incorporà de molt jove a la nostra ciutat, si bé els últims 
trenta anys els visqué a la veïna Bellaterra, on acaba el seu camí.

Format artísticament a Sabadell, Them considérât tant de casa com el qui 
més.

Sabadell no podia restar aliena a la commemoració. Ha estât precisament la 
Fundado Amies de les Arts i de les Lletres de Sabadell, qui ha endagat aquesta 
iniciativa, comptant, naturalment, amb estimables coMaboracions amb les quais 
compartim l'honor de l'organitzaciô.

I és una publicació tan sabadellenca com QUADERN la qui ha volgut recollir 
tôt aquest batee en el present monográfic. En les seves pàgines hem prêtés 
d'aplegar l'estima de la Ciutat envers la persona i l'obra d'aquest pintor vallesà, 
tan arrelat a la terra, a la seva terra, que és la nostra...

Joan Cusco Aymamí



ly iU T U A
SABADELLENCA
D'ASSEGURANCES

Mutualität de Previsiö Social Nüm. 0112
c/. lila, 45-51 - 08202 SABADELL 
Telefon 725 13 00 - Fax 725 59 57

PUBL I C I TAT
I

COMyNICACIÖ 
G RA F I C A

Grau Associats
PUBLICITAT I MARKETING

C / de la Creueta, 65 
Tel. 727 37 86 - Fax 727 41 83 

08202 Sabadell



J
OAN VILA I PUIG, PINTOR nascut a Sant Quirze el dia 10 de novembre 
de 1890.

Tots plegats hem de eoMaborar, hem de treballar perqué els eentra- 
lismes vagin desapareixent.

De eentralismes n'hi ha molts.
Eneara és potent, massa potent, el eentralisme eultural.

Per uns, en Joan Vila i Puig és un pintor bareeloní; per uns altres, sabade- 
llenc; per altres, vallesá...

Dones, no.
En Joan Vila i Puig és un pintor de Sant Quirze.
Cree que enfront de tant centralisme bareeloní és convenient reivindicar el 

lloc de naixement de cadascú.
El fet que tots els actes en commemoració del centenari del seu naixement 

s'iniciïn a Sant Quirze i tinguin la plena coMaboració, adhesió i iMusió del 
Poblé-Ajuntament del municipi on ell va néixer el trobo molt positiu.

Aquest retomar a l'home cada cosa, recuperar la nostra historia, donar a 
conéixer la nostra gent, és una tasca necessària. Segur que aquest esdeveni- 
ment ajudarà que en Vila i Puig siguí més conegut, més estimât, més valorat.

També penso que aquest homenatge ajudarà a clarificar, a estudiar, a apro- 
fundir el cognom VILA.

A la nostra terra del Vallès, jo quasi asseguraria que aquest cognom s'ha 
d'estudiar genéticament...

VILA ARRUFAT
VILA BERGUEDÀ (Grapa)
VILA CASAS 
VILA CINGA 
VILA GRAU 
VILA PLANA 
VILA PUIG
VILATOBÀ... i segur que me'n deixo...
Deixo fills, néts i ignoro si algún besnét...
Per tant, agraeixo el molt de treball que es portará a terme perqué la nostra 

gent s'assabenti que el dia 10 de novembre de 1890, a Sant Quirze, va néixer 
un pintor, un gran pintor: en JOAN VILA PUIG.

Isidre Creus
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AJUNTAMENT DE SANT 
QUIRZE DEL VALLÈS 

CASAL DE CULTURA
CARRER NOU, 10

1 N T E N A

1890/1990

EXPOSICIÓ ANTOLÒGICA
Inauguració cia 1C de novembre del 1990 a 

2/4 de dues del migdia.
Presentació del monogràfic de la revista Quadern 

dedicai a uOAN VILA-PUIG.
HORARI:

de dilluns a divendres de 6 a 9 de la tarda 
dissabtes de 12 a 2 i de 6 a 9 de la tarda 

diumenges de 12 a 2 del migdia
L'Exposició restará oberta del 10 al 25 de novembre de 1990





1949 - La bôbila. Sani Fruitós de Bages. OU sobre tela, 146x114 cm. Col. particular
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EXPOSICIO ANTOLOGICA
Del 12 de desembre de 1990 al 8 de gener del 1991

MANEL MAYORAL
GALERIA D'ART

CONSELL DE CENT, 286 - 08007 BARCELONA - TEL. 302 75 30
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La naturalitat de Vila Puig

S I EM DEMANESSIN QUIN ÉS el tret que jo considero més just sobre la 
personalitat de Vila-Puig, contestaría de seguida: la naturalitat

Si em fessin precisar què penso del seu carácter, diria; la senzillesa. 
I si encara em preguntessin què opino de la seva pintura, respondria: 

la perjecció.
Es pot jutjar l’obra del pintor sense conètxer personalment el seu 

autor, però és obvi que no es pot criticar un artista, en tant que creador de 
beilesa, si no es conetx la seva obra.

L'ideal complet em sembla que és poder parlar d'un pintor i de la seva obra 
quan es té la sort de conèixer l'autor i les seves pintures, i encara més, si 
també et són familiars els llocs on vlsqué i que, no solament despertaren la 
seva creació de paisatgista, sino que li oferiren generosament els temes més 
bonics de les seves obres.

Com que no sóc critic d'art, parlo només com a comentador, és a dir, sóc un 
simple observador, un d'aquells curiosos que desfilen per les sales d'exposi- 
cions i que badén davant les obres exposades. Si puc, m'agrada visitar exposi- 
cions amb algún amie o amiga sensibles davant les obres d’art -Tha agradat?, 
em pregunta el meu o la meva acompanyant. Contesto donant la meva impres- 
sió, positiva, negativa o neutra, segons el cas. Però faig aquest incís per subrat- 
llar que la gran majoria de curiosos visitadors d'exposicions no són critics d'art 
ni coneixen les misterioses regles que s’ensenyen a les escoles de Belles Arts, 
però són, en definitiva, els que, a còpia de veure exposicions i de comprar 
quadres, fan la glòria dels pintors. Són els que en sortir de la sala exclamen: - 
M'ha agradat. 17
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I aquesta afirmació representa en sintesi la millor eritiea de l'obra visitada, 
l'aprovaeió sineera i entusiasta, és a dir, l'existèneia d'una sineronitzaeió natu
ral entre el gust de l'admirador anònim i l'obra estétiea de l'artista.

Vila-Puig era un pintor eserupulós que deia sempre la veritat quan agafava 
els pinzells davant d'un paisatge. No feia eoneessions. Sabia interpretar el 
llenguatge de la terra, de la plana, de la muntanya, deis eamps o deis boseos. 
Era un geògraf que feia poesia amb els set eolors de l'are de Sant Marti.

Vila-Puig visitava el nostre meravellós pais i en deseobria gráeies deseonegu- 
des. Jo li he vist diversos paisatges de la Segarra, terra sobria i aspra, enyora- 
dissa del ree i sospiradora de pluges! Bé, no li ealdria posar a sota del paisatge 
"Raeó de la Segarra", perqué el quadre t'ho diu a erits. Te'l mires bé i tens la 
impressió que d'un moment a l'altre sortirà una liebre d'un eau amagat entre 
gatoses, farigola i romani. En altres lloes ja he dit el que pensava del "París de 
Vila-Puig", de quan visqué uns anys a la eapital del Sena.

1 tomo a repetir que la sineerítat i la bondat de l'home es refleetelK en la 
seva obra del pintar naturalista, frane, bo, lleial, eonseieneiós de la seva téeni- 
ea, obsessionat per la veritat del paisatge que l'ha inspirât i que eli, amb el seu 
talent, ha immortalitzat fent-ne una obra d'art.

L'eseola de Sabadell, la de Vila Cinea, de Vila Armfat i de Vila-Puig és la 
foija artistiea del Vallès. Una versió naturalista del paisatge eatalá, eom l'eseo- 
la de Vayreda és la versió impressionista de les belleses olotines i de l'Empor- 
dá.

Tanmatetx, l'important per mi és que Vila-Puig ja és a la historia de l'art i 
que, eom diu el meu admirat Joan Cortés en la seva biografia del mestre de 
Bellaterra, eli s'ho ha guanyat a pois, treballant honradament, sense haver 
hagut de reeórrer mai a trues publieitarís, exeentrieitats ni exageraeions deli- 
berades per fer parlar de la seva persona.

Domènec de Bellmunt
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1925

Febrer 1925 - Círculo de Bellas Artes, Madrid. Vüa-Puig, María Costa, Jacinta Duran, Reina Victoria Eugenia.

1930

1930 - Sala Castelucho Diana, París. Exposició Vüa-Puig.



Centenaris

STIMAT AMIC,
Quan ets molt jove, si et parlen d'un centenari t'imagines una cosa 

tan remota com si et parlessin del temps dels cartaginesos. Com a 
màxim admets centenaris de Napoleó, de Cervantes, de Ramon Llull; 
és només quan et fas veli que comences a commemorar centenaris de 
gent amb la qual has conviscut, que has conegut i que has estimât. És 

llavors quan t'adones de com la vida és efímera, de com passa depressa el 
temps.

Et passa amb els centenaris, com amb el noms dels carrers: quan ets molt 
jove, els noms personals dels carrers no t'evoquen més que una imatge llibres- 
ca, a tot estirar; i és després, quan comences també a trobar noms de persones 
que han visent amb tu i la imatge viva dels quais guardes ben clara. Ara, amb 
el nou nomenclátor de la nostra ciutat, trobo dotzenes de noms de persones 
amigues, amb la desaparició de les quais encara no m'he résignât.

Ara celebrem el centenari de Joan Vila Puig, i em sembla impossible. Encara 
veig la seva imatge, encara em sembla veure el seu somriure sempre afectuós, 
sentir la seva veu amable. El veig encara pujant a l'estació de Bellaterra amb la 
seva gorra encasquetada fins a les orelles, i encetávem una conversa planera, 
senzilla; mai no feia cap ostentació del seu art, com si el que ell feia ho pogués 
fer qualsevol. ¡Quin diferéncia de tants artistes que només admeten que el 
Greco, Velâzquez i Goya els poden ser superiors! Vila Puig era el contrari 
d'aquests vanitosos; era d'una humilitat franciscana. Ara fa cent anys que va 
venir a aquest món i en fa masses que ens va detxar. Va venir, va complir la 
seva missió d'home i d'artista, va deixar el seu llegat d'art i de bondat i se'n va 
anar cap a la glòria; aquella glòria de la quai molts artistes no parlen, perqué 
aspiren només a la d'aquest mòn, però que per a Vila Puig era més important 
que tota la faramalla d'aqui baix. Devia arribar al cel amb el seu somriure 
bondadòs i abans de passar comptes, devia treure la seva caixa de pintures, 
devia piantar el seu cavallet a l'entrada del Paradis i començar a pintar el carni 
d'entrada i els arbres del fons amb la llum del seu Vallès tan estimât.

A tu, que no el conegueres, he volgut parlar-te d'aquell home bo del qual ara 
celebrem el centenari. Jo no volia fer un article literari; volia només fer un 
record, allò que en les necrologies ens demanen: un record i una oraciò. 
Aquesta, en el silenci; aquell, amb les presents paraules que t'envio amb 
l'afecte de sempre.

Una forta abraçada

Lluís Casals i García
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1948 - Tredos. Oli sobre tela, 73x60 cm. Col. particular

I A\f im v  A\ I

Sant Pere, 22 - Tel. 726 19 59 -08201 SABADELL



La tartaneta

A IXÍ, LA TARTANETA, ÉS COM moteja el seu cotxe, aquell Citroën 5 HP.
L’havia comprat el 1939 a un seu amie i company d'afeccions artisti
ques: Pere Gorro i Costa. Un dibuixant, un aquareMista prou conegut 
a casa nostra.

Aquell Citroën havia sortit del concessionari Josep Bonet, amb el 
número corresponent de matrícula: B-18951; exactament l'any 1925. 

Cal dir que Vila Puig 1'adquirí per quatre mil pessetes. (És ciar, eren pessetes 
de plata...).

Segurament que la historia d'aquest cotxe hauria passât desapercebuda si 
no l'hagués adquirit el pintor Vila Puig. Possiblement que no hauria tingut el 
relleu que representa. Era el cas que Joan Vila Puig se l'enduia -qui a qui, cer- 
tament?- per tots aquests rodais del Vallès. (Quants viatges no féu a Santiga?, 
a quatre passas, a quatre quilômetres de casa). Fins i tot, agosarat i pertinaç, 
també hi va voler córrer aventures fins arribar-se a la Vali d'Aran; i també a la 
Segarra. Amb asma o sense, la tartaneta havia anat fent carni -com el del 
poeta- per la geografia diversa. Al seu conductor i propietari, viatger, li plaia 
anar aci i alla per treure apunts, i més encara realitzar les seves teles, les 
quais encabia dintre de la tartaneta. No podien pas ser més grans que les 40 F, 
això és: 100x80 cms. La mida màxima per poder-les introduir per la porta. 
(L'ùnica que tenia el cotxe). Una porta que li resultava estreta i que, en un 
moment decisiu, decidí atxamplar. Unes circumstàncies ineludibles li aconse- 
llaren de fer-ho. Una va ser l'amistat que l'unia amb el critic i secretan que fou 
de la Real Academia de San Fernando, de Madrid el quai, per la seva obesitat - 
no pas tant corn us podeu imaginar- li resultava difícil i incòmode ficar-se dins 
de la tartaneta. La senyora Maria Codina, esposa de Vila Puig, també era de 
naturai pleneta; quan havia de pujar-hi també tenia les seves dificultats. Total: 
som-hi!, va fer-se atxamplar la porta. Tot arranjat i solucionat; tothom content. 
Endavant! primera, segona, directa i, xano-xano, amunt tartaneta!...

Anant per les carreteres i camins d'aquest món de Déu, hom podia desco- 
brir, estacionat a la cuneta, mig inclinât, el cotxe del pintor. Allá, a uns metres 
enllà, l'artista havia instaMat el seu cavallet i copsava el paisatge que se li 
oferta davant dels seus ulls, plens de Hums; davant dels seus pinzells, plens de 
color...
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1941 - Exposición nacional, Madrid. Vila-Puig, Serrano Suñer, General Franco, Ibañez Martin, Josep Ciará, Luis Gil Filini.



Avui la tartaneta -feliçment recuperada, arranjada i endiumenjada- s'ha 
volgut incorporar a aquest homenatge amb motiu del centenari del qui fou, 
durant una filera d'anys, fins a la seva mort, el seu propietari; més encara, el 
seu fidel, constant i inseparable company...

Quantes converses i monôlegs s'havien manifestât dintre de la tartaneta! A 
l'estiu, amb les finestres obertes, per sentir faire i els flaires de la naturalesa...

Avui la tartaneta s'ha fet present en aquest centenari i, és ciar, també en 
aqüestes pàgines que s'han dedicat plenament i merescuda a fartista-pintor, a 
l'home bo, que fou Joan Vila Puig.

Hem pogut sentir els batees dels 5 HP. Ens han rejovenit, però, sobretot i 
per damunt de tot, ens han fet bategar els nostres cors evocant l'home i l'obra 
d'un entranyable artista.

Ha estât, tot, una exemplar associació...

Joan Cusco i Ay marni
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Vila Puig, un pintor del Vallès

N O UN DE TANTS, SINÓ el millor. I per tots cantons i causes.
Nasqué a Sant Quirze del Vallès i allí passà la seva infantesa i 

després residí part de la seva vida a Sabadell. Aquí comença l'ofici de 
pintor de parets. Em pensó que a can Palà i Catxach. Corn és natural 
anà a l'Escola Industrial i d'Arts i Oficis i, és ciar, fou detxeble del mes- 
tre de tots nosaltres, en Joan Vila Cinca. Entra a l'Acadèmia de Belles 

Arts i entre aquells amies trobà la rao de la seva vida. Detxà de pintar parets i 
es llançà a pintar teles.

D'arrels pageses i obrer actiu corn era, es trobà quasi sense adonar-se'n 
immers en la natura vallesana que entre arbres, camps, ocells, nùvols, masies, 
etc. es converti en el seu enamorat objectiu. L'ambient de l'època, que era 
d'amor a la creació i a la naturalesa, a la vida i a l'home, l'absorbi totalment. 1 
en sorgi un gran pintor. Un gran pintor del Vallès i també, perqué no, de Cata
lunya. 1 no és que es dediqués solament al paisatge del Vallès, no. També té 
pintures, moites i bones, per cert, del Pirineu, de la Segarra i altres llocs, com 
també marines de la costa. Ah! I, com no, moites figures i retrats. 1 a més a 
més, naturalment, dibutxos i fins i tot gravats a l'aiguafort. O siguí, un artista 
complet. Endinsar-me en la seva pintura i en la crítica d'aquesta pintura, no 
ho puc fer perqué no sóc qui i n'hi ha molts d'altres que poden fer-ho i ho fan 
amb més inteMigéncia i conerxement que jo.
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1941

1941 - Circulo de Bellas Artes de Madrid. Maria Codina, Domènec Vila-Puig, Marceliano Santamaria, General Moscardo, 
Maria Guzman, Codina, Aurea de serra, José Francés i Carmelo Moscardo.

1943 - Salón Cano, Madrid.



Quan el coneixíeu i compartíeu la seva amistat, vèieu com n'era d'autèntic 
en els seus sentiments i objectius en el seu treball constant que I'omplenava 
totalment, tant a I'estiu com a I'hivem, mati, tarda o nit.

Era fidel als amies i a la ciutat. El tine present en les tasques i en l'amistat 
que compartírem. Convisquérem junts a París als anys 30 quan hi féu una 
exposició a les Galeries Castelucho-Diana, a Montparnasse, que fou un gran 
éxit, i la Casa de Catalunya parisenca li féu un gran homenatge i un sopar 
molt concorregut.

Rememoro també quan, a Madrid, ja malalt, en un hotel de la Porta del Sol, 
en qué també nosaltres pernoctávem, ens acompanyá, fent un esforç, a Vila 
Arrufat, a en Trias Pagés i a mi a entrevistar-nos amb el director general de 
Belles Arts, aleshores en Gratiniano Nieto, per demanar ajut per a la nostra 
Académia sabadellenca. Ajut que obtinguérem. Aixó era durant els principis 
dels anys serxanta. Eli era un deis més ferms i grans defensors de la nostra 
entitat artística; no en va havia nascut dins d'ella a la vida de l'art, corn molts 
de nosaltres. En tomar a Sabadell, ens proporcionà ajut i coMaborà en l'Expo- 
sició Pro-Damnificats per les riuades del 62, que fou un gran éxit per a l'Acadè- 
mia i el Cercle Sabadellès.

Poe després se li agreujà la malaltia i morí a Bellaterra. L'Antonio, en Trias, 
jo i alguns altres acompanyàrem els familiars en els moments tris tos i decisius.

Més endavant, no massa, amb l'Antonio Vila Arrufat corn a capdavanter, 
organitzàrem una gran exposició antològica d'homenatge al nostre gran amie i 
pintor al Palau de la Virreina. Tot Catalunya s'hi adherí.

Totes aqüestes ratlles les he escrites perqué la familia i uns amies, conjun- 
tament amb els Ajuntaments de Sant Quirze i de Sabadell, commemoraran el 
centenari del naixement de Joan Vila Puig amb actes oficiáis i una exposició 
itinerant en diversos llocs.

Camil Fábregas i Dalmau

29



i / r y ^

Construaiones Roviros s.a.



Joan Vila Puig

C OMMEMORAR EL CENTENARI DEL NAIXEMENT d'un artista és sem
pre emotiu, però encara més quan es tracta d'un pintor de casa.

Nascut a Sant Quirze del Vallès, Joan Vila Puig va iniciar l'aprenen- 
tatge de la pintura a l'estudi d'en Joan Vila Cinca, que ben aviat va 
copsar les possibilitats del detxeble.

En aquells dies no tan sols no era fácil obrir-se carni en aquest mon 
artistic sino que també s'havia de Iluitar davant la incomprensió dels més 
pròxims enfront d'una vocació com aquesta. Vila Puig va saber combatre tots 
aquests entrebancs i aconseguí d'imposar el seu desig. Inicià els seus estudis a 
I'Escola de Belles Arts Llotja de Barcelona per tal de perfeccionar la seva 
tècnica. Més endavant aconsegui una borsa d'estudis de l'Ajuntament de Saba- 
dell per poder desplaçar-se a Madrid, a l'Acadèmia de Bellas Artes de San 
Fernando, que en aquella època era gairebè un pas obligat per als artistes 
novells. Un cop a Madrid va poder familiaritzar-se amb les obres dels grans 
mestres exposades al Museu del Prado, i amb el seu afany perfeccionista va 
dedicar gran part del seu temps a copiar algunes d'aquelles obres, com n'és 
una bona mostra la Dànae del Tiziano, que hi ha al Museu d'Art.

Uns anys més tard va fer una estada a Andalusia, realitzant la seva primera 
exposició a Granada, l'any 1918. En les seves primeres obres apareixen retrats 
i figures que amb el temps anirà abandonant per dedicar-se plenament al 
gènere paisatgistic.

L'any 1919 fa el seu primer viatge a Paris, on se sent atret pels preimpres- 
sionistes, sobretot Constable i Corot. També la seva visita a Italia li permet 
entrar en contacte amb els artistes venecians i florentins del Renaixement, que 
li permeten aprofundir en el tema de la llum, de gran interés per a ell. Aquesta 
presa de contacte amb l'ambient artistic de fora li será una aportació intéres
sant per a la seva formació. 31



1943

Can Codina, Bellaterra.

1 - El mestre d'obres sabadellenc Enríe Roig 12 - Sra. Garriga 25 - José Franeés
2 - Domènec Codina 13 - Joan Garriga Manieh 26 - L'arquiteete Gabriel Braeons
3 - Capità Gil 14, 15i 16 - pintors terrassenes 27 - Mateu Abella
4 - Mossèn Sebastià Cirac 17 - Glòria Vila-Puig 28 - Sra. Franeés
5 - Javier Bordiu 18 - Pintor terrassene 29 - Maria Costa
6 - Enne Ferrer 19 - E1 dibutxant Juneeda 30 - Carmen Isem
7 - Lluis Lleonart 20 - L'eseultor Ramon Solarne 31 - Maria Codina, esposa de Vila-Puig
8 - Domènee Vila-Puig 21 - Lluis Mas i Gomis 32 - Doménee Colillas
9 - Bru Lleonart 22 - Josep Serrano 33 - Sr. Grimau

10 - Costa, pintor terrassene 23 - Roser Solanie 34 - Antònia Saltor
11- Santiago Vila-Puig 24 - Vila-Puig 35 - Maria Gusi
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L'obra d'en Vila Puig mostra un gran domini de la tèeniea pictórica, un 
domini de l'espai i un coneixement profund del terreny que trepitja. Assumint 
tot allò que ha conegut i estudiat, sap sublimar-ho i deixar de banda les 
influències directes que en un primer moment podien detectar-s'hi, aconse- 
guint una obra cada vegada més personal.

Si bé no pot considerar-se en Joan Vila Puig, com un pintor que trenca 
motiles, sí cal saber valorar el seu trencament voluntan amb l'academicisme i 
la seva aposta decidida per a un art inspirât en la natura, fugint d'un encase- 
llament coercitiu.

Corn diu Angel Marsà en el catàleg de l'exposiciô Vila Puig a l'Acadèmia de 
Belles Arts, l'any 1973: "Vila Puig Iluità i triomfà en la difícil peripècia de 
traslladar a l'aire lliure els cavallets dels nostres pintors i de convertir el 
paisatge en protagonista del nou concepte pictòric".

Sense buscar la grandiloqüència ni l'exotisme, Vila Puig es converteix en el 
gran pintor de paisatges senzills, aquells que eli coneix i domina totalment. No 
li és aliena la seva procedència rural, que li permet copsar nitidament l'interès 
d'aquest paisatge que per alguns pot resultar monòton, però on ell sap trobar- 
hi mil i un recursos i diferències, fruit d'un canvi d'estació, d'intensitat llumini- 
ca aixi corn els diferents punts de mira d'un materx Hoc.

Gracies a eli tenim una gran varietat de perspectives dels indrets propers a 
Sabadell, el seu Vallès trepitjat pam a pam, a més d'altres incursions fetes més 
enllà que no faran sinó enriquir les possibilitats sortides d'aquell saber mirar i 
saber plasmar mitjançant uns recursos tècnics acurats, tot un ventali d'aspec- 
tes quotidians del paisatge rural en qué l'artista ha esdevingut un mestre.

La pintura d'en Vila Puig és una obra sense estridències, però que se situa 
en l'època que li correspon, fent un pas endavant en el tractament que sap 
donar-li, sense sentir-se temptat per les incursions a la moda del moment ni 
voler immiscir-se en noves opcions i tendències. Es tracta d una obra molt 
personal que es pot emmarcar en l'interessant paisatgisme català.

Joan Mates, en la seva obra "Vila Puig", diu: "Vila Puig, ben Iluny d'ésser un 
pintor desposseit d'anhels renovadors, amb la limitaciô i la bona fe que el mot 
implica, és, corn hem vlngut dient, un pintor essencialment naturalista. I és 
precisament aquest fer les coses tal com elles són, "d'après nature", ço que el 
fa èsser respectuós amb el geni representatiu de la pintura, que accepta l'o
rientalisme i la fantasia colorista d'un Joaquim Mir, Però que no vol invencions 
arbitràries".

La trajectòria en l'obra de Joan Vila Puig permet apreciar un aprofundiment 
en el tractament de la tècnica i de l'estudi de la llum, que no deixa en cap 
moment d'enriquir i modular, constituint la seva recerca personal, en aquest 
camp, una aportació important en el món de l'art català.

M- Dolors Forrellad
D irectora  del Patronat dels M useos M unicipa ls de Sabadell
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1945

14 d'octubre de 1945, Sant Qutrze. Homenatge a Vila-Puig.

/  " X

1945 - Mas Manolo, Caldos de Montbui. Vila-Puig i Manolo.



L e s  plan e s  d e  "QUADERN" CORRESPONENTS als mesos de novem
bre i desembre de l'any 1978 incloiren unes notes critiques que vaig 
afinar, referents a la personalità! pictórica de Joan Vila Puig. No penso 
reproduir-les en el seu context, però si fer-ho d'un apartat que tot i la 
diferència de temps passa! conté unes afirmacions que no han perdu! 
riquesa de matèria ni vigència d'autoritat. En aquells moments vaig 

deixar imprès que: "per nosaltres, Vila Puig és productor d'una pintura que el 
temps no altera; pintura a pie aire, robusta i agrària i, fins en certs moments, 
agressiva; pintura mai dosa i sempre com un mirali que es dirigeix a un horit- 
ZÓ obert i que amb generosità! ens resumerx la predilecciô especifica per les 
Hums i les ombres d'uns paisatges, ries de matèria, que viuen d'aquest mon 
exterior que, al dir d'un poeta "ens entra a l'ànima i la fecunda amb l'avidesa 
dels sentits... avidesa que no sols és fam si que també set, i deler i pruïja i 
destici i anhel de l'ànima i passió".

Un passa! i un patrimoni que ens ha deixat i que li fou de guia amb clara 
Visio i honradesa constructiva. Vila Puig en cap moment no s'avergonyia d'a- 
companyar l'aprenentatge, estimant i recreant-se en els primers estudis, trans
portant imatges i emocions amb la mirada fixa en els testimonis d'un passât, 
incorporant-ne la histôria fixa del gloriós passa! incert en la Histôria de l'Art 
Català.

Vila Puig no trigà a fer vivent la seva serenità! artistica i en el trajéete de 
l'evolució, als seus anys jovenivols, sedui't per les fetes del Romanticisme impe
ran!, s'hi afegeix la visió d'entesa de l'impressionisme del qual prengué el fons 
vital de la llum que ja mai més no deixaria d'estimar i reproduir, cosa que jo 
cree creá l'únic punt que coroná definitivament la seva obra.

Vila Puig des d'aquest moment deixà complet l'espectacle que ja mai més 
deixaria en lUbertat. Del naturalisme de Ramon Marti Alsina, ànima construc
tiva del nostre paisatge en sotllevá el fons de construcció del paisatge que per 
altra part segurament havia près orientât en els estudis del seu mestre Joan 
Vila Cinca, i que a l'unison assimilá en la lluminositat de Joaquim Mir.

Vila Puig home, fou per essèneia l'home honest, sencill i capacita! que no 
accepta el mercadeig de les seves obres.

Vila Puig nasqué a Sant Quirze del Vallès el dia 10 de novembre de 1890 i 
mori a Bellaterra, al casai dels Codina, on vivia, el 6 de març de 1963. La 
familia ha visent sempre integrada en el que es refereix al mon de l'art en 
general i de forma activa en l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell.

La familia Vila Puig ha esdevingut un autèntic clan d'artistes: fills i néts 
viuen immersos en l'art d'avui.

Coincidint jo amb Vila Puig en el veinatge de Bellaterra, la nostra amista! 
adquirí un alt preu i una sincera estima.

Joan David
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1945

1945 - Estudi de Vila-Puig. Vila-Puig amb Addano del Valle.

1947

1947 - Salón Cano, Madrid. Josep Sanmiquel, José Francés Aurea de Serrà, Josep Maria Marcel, Maria Codina. 
Vila-Puig, Marceliano Santamaria i Planas Doria.



A la  p in tu r a  d e  VILA-PUIG, no se li poden atribuir intencions fotogrà- 
fiques, manca de profunditat. Pintor sincerament naturalista, el que 
més li plau és d'establir un traete d'afectuosa convivència amb el pai- 
satge. La seva pintura ateny la figuració orgànica de les coses a base 
d'interrogacions. Hi ha, en les seves obres més reeixides, un gran alè 
confidencial. El seu lema, coMoqui amb el paisatge, el porta a fer la 

pintura clara de la bona escola impressionista, el conduetx a distingir el color 
propi de cada objecte i a destriar-ne les modificacions que determinen la Hum 
i els reflexos. Com pot veure's, els elements que li cal establir i coordinar a 
Vila-Puig son pocs, però fonamentals; i la seva tècnica, orfe de complicacions, 
arriba a sintetitzar-los magistraiment. Dintre d'aquesta limitació d'horitzons, 
Vila-Puig, que és un home fort perqué és humil, troba el fonament i el sentit 
moral de la seva pintura; una pintura que ha bandejat, d'antuvi, els prejudicis 
académies de tesi; i que després, tampoc no ha volgut lligar tractes massa 
estrets amb els recercadors arborats de dogmes inteMectualistes i altres petits 
demagogs del moviment artistic. Pintura persuasiva, directa, una mica sen
sual; pintura feta de bon sentit i discreció. La força la pren del color, de la 
joiosa harmonía del Hoc i del misteri inefable de l'hora. Ja no cal dir que, per 
aixó materx, la visió concreta 1 lògica de Vila-Puig, sovint transcendeix en pres
tigi local, en eloqüéncia figurativa d'alló que transcriu. En aquest sentit, el 
Vallès i també les terres enfonsades de Mura, han proporcionat al pintor Vila- 
Puig realitzacions magnifiques. Hi ha, a la part central de la Comarca del 
Vallès, un paratge de selecció preterit de l’artista, S'anomena Santiga. El poblet 
de referéncia és format per una pinya de masies, un cas tell i una església del 
segle XVI que té un campanar amb unes pedres moradenques que s'encenen a
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I'hora de la posta. Horn diria que, traspassant les muntanyes de la Conreria, la 
claror del mar hi arriba en trajectòria lluminosa, i omplena de fines lluïssors 
transparents d'ametista, aquell tocom rural singularment encisador. D'aquest 
Hoc de privilegi, el pintor Vila-Puig n'ha estât el narrador més gentil. Sense 
caure en l'afeminament ni la deliqüescéncia, ha explicat totes les particulari- 
tats d'aquestes terres delicadament ondulades, amb el sentit precis i la humi- 
litat de l'home que per elles sent devoció. 1 és que Vila-Puig, no és pas un 
gegant amb peus d'argila. Per contra, és un home modest i considérât, que 
toca sempre de peus a terra. No és ecléctic ni sistemàtic. La seva capacitat de 
treball, recalzada en l'esforç i la parsimonia, fa semblar que tot, en ell, tingui 
un aire doméstic apascible, un caire sedentari feinejador i ordenat. Aixi i tot, 
Vila-Puig no és pas un conservador de marca, ni tampoc un home espantadis. 
Si per un cantó li desplau exaltar el paté tic humil de les coses, per l'altre no 
defuig de glossar amb entusiasme i profunditat certs aspectes dramàtics de les 
terres desolades. En són un exemple els sens paisatges de La Segarra alta; 
amb uns arbres que semblen de ferro foijat, barrocs i tràgics a ultrança, amb 
unes cases miseres, que més que edificades en aquelles afraus particularissi- 
mes, inhospitalàries, hom dirla que hi han nascut, i que son protuberàncies 
vives de l'estepa.

El pintor Vila-Puig, que corn tots els homes profundament timids, és sovint 
impetuós, ha sabut transparentar l'esglai dels baguenys ombrivols de La Sega
rra, i sense desatendre la preponderancia del seu accent adust, n'ha fet una 
pintura densa, palpitant.

La gama argentada d'aquests paisatges, com cendra fina que cobretx un 
caliu poderosament vivificat, els dona escalfor; sense aconseguir, però, de 
llevar-los-hi la tristesa congènita del varai segarrenc, una tristesa immensa, 
com la que ofereix l'horitzó carbonitzat d'una litografia d'Ensor.

Fidel a la seva visió del naturai, aquest pintor cerca sempre de fusionar 
l'ambient qualitatiu del paisatge amb la seva veritat geogràfica estricta. 1 ho 
aconseguetx les més de les vegades. Quan s'ha acarat amb el paisatge del Va
llès, n'ha extret el seu equilibri liric habitual. Quan ha pintat els aspectes 
d'una contrada abrupta, no ha abdicat el seu gust pel veritable, i ha fet una 
obra forta, ferrenya, sense concessions a la plasenteria ocular.

Són aqüestes pintures gràvides, plenes de sentit pregón, les que donen a 
Vila-Puig les caractéristiques peculiars d'un recercador convençut de putxança 
realista.

Com si diguéssim, és un continuador de la pintura catalana: en té l'esperit 
postivista, el sentiment autòcton i l'instint creador.

Vila-Puig, ben Iluny d'ésser un pintor desposseït d'anhels renovadors, amb 
la limitaciô i la bona fe que el mot implica, és corn dèiem més amunt, un pintor 
essencialment naturalista.

1 és precisament aquest fer les coses tal com elles són, d'après nature, ço 
que el fa èsser respectuós amb el geni representatiu de la pintura, que accepta 
l'orientalisme i la fantasia colorista d'un Joaquim Mir, però que no vol inven- 
cions arbitrarles.

Les invencions estrafolàries, només les acolli un temps -corn a manifesta- 
cions anarquitzants- l'antipintura; la quai, a pretext de recerques fantasioses, 
arribà en l'impudor de menysprear l'ordre plástic i a emprar matèries vils.
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Avui, però, en la impotència de crear un ordre nou, els gmps iconoclastes 
d'arreu van retomant a l'ordre. Els punts principals de la polèmica sobre l'art 
figuratiu, retomen amb noblesa a la recerca objectiva natural, que és allò que 
en pintura anomenem nosaltres el seu geni representatiu. Les preocupacions 
d'invenciô funambulesca perden terreny cada dia més. Això ens autoritza a 
restablir els matetxos punts d'abans i a continuar polemitzant, corn si aquí res 
no bagués passât. Polemitzarem, dones, uns breus moments, el temps just 
d'exposar un pareil de conclusions molt senzilles.

A just dir, la pintura en general, ens aparebc més corn un inventari que corn 
un invent, putx que segons opinio nostra, ella és, de fet, una continèneia: conté 
tot allò que d'essencial la naturalesa oferebc al pintor, i que aquest ha tractat 
de copsar àvidament per tal de traduir-ho i materialitzar-ho en bellesa pictóri
ca. Aquest és el punt certament més difícil d'assolir; car a la matèria colorant 
harmonitzada, mai no podrem detxar d'exigir-li cap de les circumstàncies espí
ritu als de ponderació o agudesa que, imprescindiblement, són necessàries a 
tota manifestació d'art qualitatiu, d'art superior.

En pintura de qualitat, pintura representativa, podem passar per la delicio
sa Ilibertat poètica d'un Matisse, i també per la gran voluntat arquitectónica 
d'un Seurat. En canvi, ens serán sempre sospitoses certes veritats post-cézan- 
nianes; si bé es mira, exclusMstes o purament intel-lectuals; aplicades gairebé 
sempre per cubistes i surréalistes, en detriment de l'esperit orgánic i totalista 
de la pintura. A aquest esperit, li repugna el parcialisme apassionat i la intros- 
pecció délirant; sense etxerraïments aprioristics, vol que el pintor, serenament, 
cerqui sempre les veritats fonamentals en la Natura, ço és: en l'assumpció del 
natural, allò que va de dins a fora i fa atenció a les liéis immutables i integrals 
del món objectiu.

Ja no caldria dir que Vila-Puig actúa en la direcció damunt expressada, i 
que degut a les condicions especifiques que d'ell hem ressenyat, el seu ideal 
artistic és d'assolir amb plenitud l'assumpció del natural, no pas la còpia.

És en aquest sentit, que en començar déiem que a la seva pintura no se li 
poden atribuir intencions fotográfiques, manca de profunditat.

Tot, en les obres de Vila-Puig, és franc i directe. En aqüestes obres, l'absén- 
cia d'introspecció, és absoluta. No hi ha transposicions plástiques d'idees con
ceptuosos. La naturalesa, en canvi, hi és com xuclada per un alé poderos i 
magnánim. L'espectacle natural copsat amb la major vitalitat i concreció, cons- 
tituetx el punt més exceMent d'aquestes pintures.

Joan Mates
(Del Ilibre "Vila-Puig". Edició La Má Trencada, Barcelona, 1934)
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Regraciament

Ajuntament de Sabadell 
AJuntament de Sant Quirze del Vallès 

Banc de Sabadell 
Berrocal

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 
Caixa de Sabadell

Cambra Oficial de Comerg i Indùstria de Sabadell 
Casal de Cultura de Sant Quirze del Vallès

CASSA
Construccions Roviras, S.A.

Dip tic, S.A.
Familia Vila-Puig 

Gabarro Art 
Galería Central 

Galería Iris 
Galería Rovira 

Gisbert Art 
Grau Associats

Gremi de Fabricants de Sabadell 
InteMecte 

Manel Mayoral 
Museu d'Art de Sabadell 

Mùtua d'Assegurances de Sabadell 
Mùtua Sabadellense 

Negre
Restaurant Marcel 

Watts Art
i als coMeccionistes que gentilment han permès la reprodúcelo 

de les obres d'aquest monográñc
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Judicis critics

c^-

SÁrntít/iU

INTURA SANA LA de Vila- 
Puig, afalaga als sentiments 
no als sentits...
Joan Mates
La Veu de Sabadell - 1911111925

Vila Puig, desconegut ahir gairebé a 
Madrid, és avui a Madrid un triomfa- 
dor. Sense dir-ho, sense proclamar- 
ho, sense escarafalls ni ostentacions, 
té el bon gust de voler fer creure que 
no se'n sap avenir.
Rafael Marquina
Madrid - La  Veu de C ata lunya-11 /2/1925

Vila-Puig. Mestre en gai pintar! Nos 
atreveríamos a decir sólo por como la 
parafrásica osadía del dicho resume 
nuestra idea de lo que es la pintura

de Vila-Puig, entrañablemente lírica y 
catalana. Sólo un catalán pinta así a 
Cataluña. Sólo un poeta la da esta 
himnaria grandeza!
José Francés
La  Esfera  - M adrid  29151192

Su paleta es espontánea; su percep
ción colorista perfecta. La hermosa 
tierra catalana brinda a su amor el 
prodigio del mar, el encanto de los 
pueblos bañados de sol...
Bernardino de Pantorba 
Gaceta de las A rtes - M adrid  1/5/1926

Vila-Puig ha sabut extraure deis pai- 
satges més humils el seu sentit etem. 
Rafael Benet
La  Veu de Catalunya -2 5 / 1 / 1 9 2 8
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L'art de Vila-Puig és sincer. Hi ha 
unitat d'expressiô, hi ha sobretot una 
emoció serena i palpitant que el si
túen entre els millors dels nostres 
pintors actuals.
Joan Rosareda
L'Opin ió - Barcelona 2 6 ! 1211930

Je puis dire que Vila-Puig met au 
service de l'art classique un tempéra
ment exceptionnel.
Robert Collet
Paris - 1611111930

Sa sensibilité exquise lui fait découv
rir les voies les plus sûres et son pro
fond amour de la Nature lui donne de 
merveilleusesarmes pour vaincre. 
Clement Morro 
Revue des A rts  - Paris - 151511930

Vila-Puig va dejando sobre las telas 
su emoción, su aima encantada y ad
mirada, su cultura y su inteligencia 
para recreo de nuestros ojos y salud 
de nuestro espíritu.
José Prados López
G aceta de Bellas A rtes - M adrid  - Enero 1935

Su pintura es siempre suave y tibia, 
jugosa y expresiva. Pero aún hay otra 
excelente cualidad en la pintura de 
Vila-Puig. es la serenidad...
Javier Tassara
La Voz - Córdoba - M arzo 1935

Vila-Puig ha llegado a una cima cen- 
tradora desde la cual su mente es
tructura ya desde un principio las 
sensaciones más fugitivas del paisaje. 
Juan David
Diario de Sabadell - M arzo 1942

Vila-Puig expresa a la naturaleza con 
una voz serena donde el arrebato de 
lo sentimental no enturbia jamás el 
aguzado y despierto equilibrio de los 
sentidos.
Rafael Manzano
Solidaridad N acional - B arce lona - 15/12/1949

Los paisajes de Vila-Puig son corpu
lentos, robustos, vigorosos e impetuo
sos.
Luis Gil Fillol
Luna y Sol - M adrid  Octubre 1950

Vila-Puig es el pintor maestro, lleno 
de experiencia y de verdad.
Fernando Gutierrez
L a  Pensa - Barcelona M ayo 1957

En la pintura de Vila-Puig late cons
tantemente una fresca y vivacísima 
emotividad que no es, ciertamente, 
una de sus menores cualidades.
Juan Cortés
D estino - Barcelona - M ayo 1957

La obra de Vila-Puig es fuerte y es 
bella. Posee una salud plástica y 
moral extraordinaria.
José Maria Junoy
La  Estafeta  L iteraria  - M adrid  - M ayo 1944

LA VANGUARDIA
 ̂ »«CELOKA £  3  p  O  £  -rrt;. ; ; t . -í '

Al» Í.XXX. '
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Evocant Vila-Puig

E v o c a r  e l  c e n te n a r i d e l  NAIXEMENT d'En Joan Vila-Puig és re- 
frescar un seguit de records que el temps no pot esbravar. Perqué en 
eli lligaven l'home i el creador tot d'una peça. Com altres, havia entrât 
en aquest mon per a pintar. El pinzell plasmava tot el que li entrava 
pels sentits bo i endintsant-se, com una font inestroncable, en el cos i 
en l'ànima del paisatge. Dirla que de l'art en féu un culte, com un 

sagrament. Tot el testimoniatge d'una vida plena esmerçada a plasmar la 
presència del Creador, com una reencarnació del paisatge, bo i mirant amb 
amor els temes i els termes humils: el carni, la pairalia, la topografia, l'humus 
de la terra, masies, els paliers... Els paliers de Santiga, inoblidables, grassos, 
ventrelluts i sensuals d'En Vila-Puig! EU mateix m'ho retreia amb humilitat i 
amb un punt d'ironia amable: sóc home de palla.

El paisatge d'En Vila-Puig és un paisatge fort, madur, del grumoli de la 
terra, i, més que creador de tot el que el seduia, és el materx paisatge que el 
captiva a eli, se'l fa seu, el cenyia. Com un contrallum del món.

Quan era malalt de mort vaig visitar-lo a la seva llar de Bellaterra. Els ulls li 
brillaren un moment, i bo i encoratjant-lo com vaig poder, em digué: No hi ha 
res a fer. 1 el que em dol és que no he fet res de tot el que havia de fer...". "Molt 
- vaig replicar -i heu donat testimoniatge,- tant de fora com del paisatge 
interior: sou un home de fe, un francisca pur, d'una plenitud de llum i de 
termes sorprenents. Certament que mai no farem prou, car pot esdevenir allò 
del nostre Maragall: aquell etern tornar a començar".

Amb el bo i enyorat mossén Camil Geis acompanyàrem el cadáver de la 
parroquial de Sant Feliu de Sabadell al fossar. Férem una pregària intima, 
quasi en silenci - silenci meditatiu, veu del silenci. 1, de retom a la falda del 
Montseny, assaboria jo, com un caliu de repòs, la suavitat del contacte de 
l'home, de l'artista, de l'infant (mireu, si us plau, el seu autoretrat). Jo, de 
retorn al meu terrer, i, eli, a la llar definitiva del Pare, en la plenitud de la llum 
i d'una flaire vivissima d'immortalitat.

Pere Ribot
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Vila-Puig: Vivències i impressions

S OM AL CENTENAR! del seu 
naixement. Els cent anys d'un 
dia deu de novembre en que 
nasquè a la llum un nin que 
esdevindria un pintor vallesà; 
un pintor què qui sap si en 

anar creixent s'anà enamorant d'a- 
questes lluminositats i d'aquesta co
marca, i somnià ja en plasmar-les 
algún dia damunt les teles que enri- 
quiria amb colors i passió d'artista.

Vila-Puig en el seu art! Un art força 
conegut arreu del pais i enllà dels nos- 
tres limits territorials...!

De tot arxô, i en el seu honor, n'hi 
hauran lloances i estudis en aquests 
dies commemoratius del seu centena- 
ri. Tota una "moguda" literaria i vi
sual; important i merescuda. Ara, i 
aquí, només els records, les vivències, 
les impressions dels pintors o gent del 
petit grupet de l'art del nostre redos 
que el conegueren, I'admiraven i esti- 
maven.

JAUME MERCADÉ
A1 costat mateix d’en Vila-Puig, al 

centre de la foto- Jaume Mercadé ens 
porta moments de la vida artística del 
mestre. Son gent de l'Art, dins els 
moments més feliços dels del Depar- 
tament d'Art de les Agrupacions Pro
fessionals "Narcis Giralt": Picó, Bata- 
lla-Vila, Joan Blasco, Adolf Salangue- 
ra, el malaguanyat Valverde, Reverter 
i Beijano... Un temps iMusionat i de 
frescor en els pinzells que esgrimien 
davant la tela, sota l'ullada de Vila- 
Puig.

Jaume Mercadé, un deis pintors 
més versàtils, de pinzellades més atre- 
vides i retrobador de temes encisadors.

ara, també, mestre; fou un deis qui 
en la seva jovenesa bevia art de les 
fonts d'en Vila-Puig. Ho recorda tot! 
Ho admira tot! Sobretot, les seves 
paraules de quan anaven a pintar al 
seu redós. Las ha escrit moites vega- 
des, i d'eli, dels seus escrits i records, 
n'evoquem amb gust: "La naturalesa 
és el rieroi, i la boira, i l'herba, i el 
vent entre les fulles; és la glòria del 
sol i la bellesa dels arbres. Per arxò és 
tan bonic pintar paisatges!".

-Era un esplendorós mah de juny, 
-diu Mercadé- d'aquells que quan el 
sol comença a sorgir entre les bromes 
de la matinada, ja promet una diàfa
na lluminositat per a tot el dia... Fé- 
rem una visita a Vila-Puig en la seva 
joliua i acollidora casa de Bellaterra. 
Eli, tot donant-nos la benvinguda, ens 
feia observar, amb els ulls mig closos 
-com si somniés interiorment- el pla
cid paisatge de Bellaterra, amb les 
Hums i colors daurats, mentre s'ana
va esvaint la calitxa impregnada de 
suavitat d'aquell harmonios matí d'es- 
tiu.

Jaume Mercadé, que és poeta i 
pintor, ho conta amb tota mena de
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1951

1951 - Salón Pardo, Madrid. Vila-Puig, Marqués de Lozoya i Luis Gil Fillol.

Vila-Puig pintan! a la ciutat de Lleida.



bells details i en fa, de l'artista, un 
impressionat panegírie. Ens diu eom 
el mestre els volgué aeompanyar a 
pintar. Taear les teles; ell féu una nota 
del seu jardi. Però, quina nota! Tal, 
que tots deixàrem de pintar per tal 
d'observar-lo. Tot un eneantament 
que, eom sortint d'un somni, es desfé 
quan exelamà:

-"Ja veieu eom n'és de fàcili Apa a 
treballarl".

-1 vam aprendre més en aquells 
moments, que en dies i dies d'incerts 
temptatives.

LLUÍS MOLINS DE MUR
Vila-Puig... Un pintor que va sentir 

i va portar a la pintura la veritat del 
camp, i que es va identificar amb el 
paisatge de Santiga, descobrint-lo, 
recreant-lo per a l'art. Estimava la 
terra.

-És cert que se'l conetxia amb el 
nom de "el marqués de les roderes?"

-Si, pel seu amor al món pagès i a 
corn el plasmava.

I Molins de Mur, gran retratista i 
pintor i mestre, amb la seva generosi- 
tat i elegancia crítica, ens fa un perfil 
de l'artista i de l'home en una de les 
seves breus però tan eloqüents confe- 
réncies.

EMILI MORGUI
Entre la gran coMecció d'autoretrats 

al seu estudi; enmig de moites de les 
seves obres més recents, on el mar i 
les barques hi sòn presents amb la 
bellesa, el moviment que sap infondre 
ran de platja, ens deturem a parlar 
dels sens records d'en Vila-Puig.

-Com el recorda?
-De quan jo era molt Jove, un esco

lar... Ell era un pintor. Nosaltres, ve- 
neràvem els tres artistes que ja eren 
mestres: Duran Camps, Vila Arrufat, 
Vila-Puig... D'eli, jo n'havia copiât un 
calendan. -El mostra. És una peça que

serva amb iMusió- Era una bona per
sona -diu-, de temperament poc obert. 
El que sentía ho demostrava pintant. 
Quan vam començar a pintar ens va 
dur a Guimerà. Li agradaven els po- 
blets; el món rural eren els sens te
mes predilectes. -Mostra un bonic 
tema de paliers a Santiga-. Ell va des- 
cobrir Santiga. Feia quadres extraor- 
dinaris en aquells paratges. Recordo 
que ens deia: "No feu mai el verd de 
I'herba igual que el dels arbres. L'her- 
ba és gemada i els arbres no...". Sem- 
pre he recordat aquesta lliçô. Alxô i 
que en els sens quadres no tenen mai 
sobralles els primers termes. Son un 
poema!

RAIMON ROCA
És un dels sens admiradors. El 

recorda amb afecte, amb admiració.
-Un estiu, a la Vall d'Aran, anàrem 

a pintar plegats. També a Santiga. 
Nosaltres l'observàvem amb atenció. 
Era un home d'un tarannà molt se
rios, molt conscient del que feia. Te
nia un automatisme personal que el 
feia curios i respectable. Tôt ho feia 
calmos, tranquil, pas a pas... A la rec
toría de Santiga li guardaven les teles, 
i ell hi arribava mudat, impecable. No 
es tacava mai, i si li queia una goteta, 
se la treia tôt seguit i restava corn a 
punt d'anar al Casino. Es portava una 
capseta petita per a les pintures i un 
cavallet petit també, fet a Paris, i que 
ocupava poc Hoc. Me la va deixar per
qué la copiés. Es posava a pintar i 
mesurava cada pinzellada. Si era el 
temps de les olives, en collia unes 
quantes i les tastava. Reflexionava, 
observava, no feia mai un pas en fais... 
Recordo quan arribava amb la seva 
"tartaneta" -ho déiem del seu petit 
cotxe amb qué anava a tôt arreu. Cada 
any hi anava, a la Vall d'Aran, i tot- 
hom es preguntava corn podia arribar- 
hi. Ell, impecable, imperturbable, va
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fer el mateix durant anys i anys. L'es- 
guardavem admirats i encurosits! Era 
introvertit, molt prudent i molt quiet. 
Recordo... -somriu divertit i afectuós- 
que a l'estiu anava a pintar amb un 
"salacot"- com si anès a un Safari a 
caçar Iléons-, perqué delà que hi ana
va frese. A l'hivern, el substituía per 
una gorra de xeviot i tapa-orelles!

Afegerx admiratiu, respectuós:
-Fou un home net en el més ampli 

sentit de la paraula.
Son paraules i impressions de Rai

men Roca, un dels paisatgistes més 
intéressant del nostre Vallès. Cálida 
pinzellada, vida intensa en l'ambient. 
Un dels grans del nostre mon pictòric.

AGUSTÍ MASVIDAL
Tan precis en l'art del dibutx, tan 

fidel observador, amb vena artística 
cent per cent en tot el que fa, Agustí 
Masvidal ens porta l'evocació d'unes 
breus memories sobre la personalitat 
de Vila-Puig:

-Aquí, a casa, venia el fotògraf An
toni Serra, que es revelava les fotos ell 
matetx. Tenia un esteroscopi i en treia 
gran partit, de les fotos. Un dia em va 
detxar una carxeta i unes fotografíes 
del riu Ripoll, fetes al Turell. Eren molt 
boniques i jo les hi vaig demanar. Les 
vaig ensenyar a Vila-Puig. EU les va 
mirar amb atenció i, mentre ho feia, 
va anar exclamant amb un entusias
me crerxent: "Col...! Col...!! Col...!!!". 
Després d'anar pujant el to de veu, va 
decidir: "Hi hauré d'anar". Però ja no 
hi va poder anar...

Conta també, en Masvidal, que en 
el temps en qué ell estudiava a Barce
lona i anava i venia amb el tren, acos
tumava trobar-se amb Vila-Puig moi
tes vegades. Un cop, en passar per 
Valldoreix, el va veure alçar-se del 
seient i posar-se al mig del passadis, 
mig aclucant els ulls i ajupir-se tot 
mirant a fora en aquesta postura, gens

còmoda. Em vaig alçar a preguntar-li 
què li passava. Em respongué: "Veig 
un quadre en aquesta finestreta!".

1 Masvidal seguerx en els sens re
cords amb una nota trista:

-Aquí, a rentrada del carrer Tres 
Creus, hi havia la casa de la Cinteta 
Rompa,- sogra d'en Vila-Puig-; era on 
Vivien amb la seva esposa Maria Codi
na. Fou en el temps en qué tiraren a 
terra la casa i jo vaig correr a pintar
la. Un temps més tard, en venir Vila- 
Puig a casa, li vaig mostrar el meu di- 
burx. EU, en veure'l, es posà a plorar. 
Em va emocionar! Després vingué amb 
la seva esposa i ambdòs, veient-lo, 
anaven comentant on i corn tenien les 
coses, els mobles, tot, a casa seva...

Un temps després, el que va ende- 
rrocar aquella casa em va comprar el 
quadre.

ANTONIA CLAPÉS, Vda. GUBERN
Recorda molt bé aquells temps... 

L'admiraciò que tots sentien per Vila- 
Puig, el pintor que el seu espós, el 
pintor Alfons Gubem, havia conegut 
quan sols tenia dotze anys, un temps 
en qué ja era "tocat" per la vocació de 
pintor. "El pintor de les garberes" que, 
darrerament, en els joms de les da- 
rreres lliçons de Vila-Puig, aquest li 
observà un dia: -"Mira, Gubern, les 
veus? Ja se'ns acaben, sòn les "teves" 
garberes... A mi possiblement que m'a- 
nomenin "el pintor dels paliers", però 
les "teves" garberes -repetí- no hi ha 
qui les iguali...". 1 tenia raò, el mestre 
Gubem ha estât un dels millors pin- 
tors del nostre Vallès, enamorat de la 
terra, corn eli; de les Hums i els colors 
del camp i de la vida senzilla dels sens 
homes. Estimava aquell crit del poeta; 
"Com el Vallès no hi ha res!". En el 
seu article, -perqué Gubern era pro
sista, poeta i conferenciant a la vega
da que mestre- publicat en el Butlletí 
d'Agrupacions "Narcís Giralt" amb
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motiu del Centenari de Sabadell Ciu- 
tat, quan parlava dels pintors que 
Sabadell té, considerava Vila-Puig, 
com: "Potser el més autèntic".

Molts records té al cor i a la memò
ria, Antònia Clapés, de tots aquells 
anys. Records i anècdotes també que 
son amables i agradables.

En diu una:
-Amb Vila-Puig, anàvem un dia a 

pintar a Cadafalch, un paisatge del 
qual es va enamorar. 1 anàvem amb 
el seu cotxe, el petit "Citroën"... - Ja 
altres artistes han fet notar com ana
va mirant el paisatge i sortia de la ca
rretera i deis camins i es ficava per 
les vlnyes - Mirant, mirant, es va 
posar en una cuneta i s'hi va quedar. 
Admiraven el paisatge!. Sort, -afegetx- 
que com era un cotxe petit, entre els 
tres el vam poder treure! -riu-. Era, 
però, Vila-Puig, un artista i un home 
molt serios i correcte.

RAMON ESCOBET VILARDAGA
Fou el mecánic exclusiu, durant 

molts anys, del cotxet d'en Vila-Puig, 
al seu taller del carrer de Cervantes. 
Ara té molts anys, però el recorda 
molt bé. Ell és favi dels de la Galeria 
"Gisbert-Art", de la Rambla. El seu 
nét Jaume, qué ja està retratant els 
quadres del mestre que posseerx 
aquesta Galeria, pensant en la seva 
coMaboraciò al monogràfic de Qua- 
dem, li comenta el fet d'aquest anec- 
dotari i l'invita al record.

L'avi rejovenerx i re torna als temps 
passats, i ens conta tot un regitzell de 
details sobre aquell cotxe, la gran per-

s o n a l i t a t  d e l m e s t r e ,  la  s e v a  S e n s ib i l i 
t ä t  i  b o n h o m ia ,  la  q u a l i t a t  d e  g r a n  
s e n y o r  d e  l ’a r t . . .

-Recordo molt especialment un dia 
dels que venia a recollir el cotxe al 
taller, perqué portava una tela sota el 
braç, i me la va ensenyar; i m'explicà 
que la portava al seu gran amie, l'A- 
gusti Borguñó, el célébrât compositor 
i director d'orquestra que tenia la seva 
residéncia a Nova York, i que en aque
lla ocasiò estava passant uns dies a 
casa del seu cunyat, el sastre Escoté.

Bonics records i belles amistats. 
Música i pintura sempre han estât 
enamorades l'una de l'altra. En els 
Vila-Puig arxô és ben cert, ja que mú
sica i pintura han estât en élis sem
pre ben agermanades.

Fins aquí, tot un plec de records 
que ens arriben en olor de sincer 
homenatge. un dels millors que hom 
pot oferir a un gran artista i a un 
gran home: el record, l'admiració i el 
respecte. I... l'estimació a l'obra que 
derxá rera la seva vida. 1 diem "fins 
aquí" perqué serien molts més els 
artistes i professionals i músics que 
serven la seva memòria... L'espai, 
però, d'aquest treball no permet d'a- 
llargar-se més. Resti, dones, la pre- 
séncia d'aquests testimonis i l'agraï- 
ment nostre vers l'amabilitat i aques
ta lliçô que amb els seus sentiments 
ens donen. Sí, encara podem creure 
en la humanitat que estima tot el que 
és bell i noble!

Moltes gràcies a tots!

Rosa Ten
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El discret encant personal de 
Joan Vila-Puig

E LS m e u s  NEXES AMB la  persona de Joan Vila-Puig van ser només 
dos, i tots dos indirectes.

El primer és la seva amistat de soltería amb el meu oncle Benet 
Torrella. Jo era un infant de ben pocs anys. Vila-Puig li va fer al meu 
oncle un retrat al carbó, datat el 1914; retrat que posa en evidència el 
seu domini del gènere; una captació exacte del model i la força expres- 

siva que li encomana. Aquell retrat, ùnic bé material que va deixar el meu 
oncle -sense descendència directa- el vaig heretar i el tinc penjat a casa meva, 
en Hoc preferent. I sempre m'ha estranyat que Vila-Puig no pintés més figura; 
és ben bé que el paisatge el va prendre i el va adsorbir.

L'altre contacte amb Vila-Puig se'm va presentar de gran, en forma esporádi
ca, però aquesta vegada tangible. Jo era corresponsal a Barcelona de la revis
ta "Primer Plano", que des de Madrid dominava el panorama cinematográfic es- 
panyol quan encara no s'havien prodigat les revistes del cor. El seu director era 
el poeta Adriano del Valle, possessor del premi nacional de literatura "José 
Antonio Primo de Rivera" i deis "Fastenrath" i "Mariano de Cavia". Era una 
figura molt ben situada en el régim. L'any 45 va guanyar la Flor Natural en els 
Jocs Florals de Terrassa i s'hagué de desplagar a Catalunya per rebre el premi 
en l'acte programat com a estrella de la Festa Major egarenca. Hi vaig haver 
d'assistir; ja vaig ser avisât confidencialment la vigilia, essent encara el premi 
una incògnita, per tal que no hi faltés i en pogués donar fe en una de les meves 
cròniques a la revista.
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Va ser una festa brillantissima, amb tot un ministre del govern, 
I'exceMentissim senyor Eduardo Aunós, com a mantenidor. Don Adriano -per a 
tothom era "don Adriano"- va pujar a I'escenari de bracet amb la reina de la 
festa, enfundada en smoking creuat la seva corpora de senador romà, i va 
entonar el seu poema guardonat, que es titulava ni més ni menys que Canto a 
la paz de España. Sempre he maliciat que les forces vives de Terrassa havien 
volgut assegurar la concurrència als Joes, condicionada al premi, d'un guanya- 
dor amb rang de vate nacional i de probada adhesió al règim.

L'endemà don Adriano va aprofitar la seva estada a Catalunya per visitar els 
rodatges que estaven en curs als estudis de cine de Barcelona; rodatges on era 
rebut i afalagat com si es tractés del ministre del ram. És la força dels monopo
lis que, a sobre, son oficiáis; i la revista "Primer Plano" gaudia d'ambdós 
privilegis. Però el tercer i darrer dia del seu sojorn a Catalunya vam aconse
guir, junt amb en Llobet-Grácia, que hi havia fet coneixença i amistat abans 
que jo -i d'aquí venia la meva-, vam aconseguir, die, dur-lo a Sabadell, oficial- 
ment invitât per "Amies del Cinema", el nostre grup. 1 una de les visites que li 
vam organitzar -la primera, concretament- va ser la masia que era residéncia i 
estudi de Vila-Puig a Bellaterra, ja que coneixíem el seu apassionament per les 
arts plástiques i sabíem també que havia conegut el pintor a Madrid, en ocasió 
de les exposicions. Don Adriano va estar molt content de reveure l'artista en el 
seu sancta-santorum, i Vila-Puig va agrair la visita i, a invitació nostra, es va 
afegir a les visites que es van fer a continuació.

Una d'elles va ser a l'escultor Manolo Hugé, a la seva casa de Caldes de 
Montbui. En Manolo era força amie tant de Vila-Puig corn de don Adriano. 
Després va tocar el tom a les pintures murais d'en Vila-Arrufat a la Salut, on 
vam ser molt gentilment atesos per mossèn Ernest i vam dinar tots junts a la 
hospedería del santuari, prèvia autorització de l'Ajuntament, del qual depenia.

Encara a la nit vam oferir a l'iMustre visitant una projecció intima de films 
primitius de Georges Méliès que en Llobet-Gràcia havia obtingut per al seu 
natxent museu-biblioteca filmic, i també de bobines de peMicules amateur del 
mateix Llobet-Gràcia i d'altres cineistes sabadellencs. En aquesta vetllada cine
matogràfica Vila-Puig ja no ens hi acompanyà.

He de dir que Vila-Puig em va fer una grata impressió personal. Era un 
home senzill, modest, més aviat retret -és a dir, poc parlador- però sense que 
fos en absolut adust o esquerp. No traspuava mai Vego de l'artista; al contrari, 
semblava que es volgués mantenir en una discreta segona linia. Fins i tot a 
casa seva, en el seu estudi, i tot mostrant obres seves al visitant, no va 
sobreposar-se en cap moment com a protagonista de la visita; semblava com si 
fos una persona anònima, sense la més minima pretensió, a la qual l'amfìtriò 
hagués confiat l'encàrrec de representar-lo.

Després de "passar llista" dels noms que he esmentat en el breu article, 
m'adono que soc l'ûnic supervivent. No sols han detxat d'existir en Vila-Puig i 
el meu oncle Benet, sinò també don Adriano, en Llobet-Gràcia, en Manolo 
Hugué, en Vila-Arrufat i el doctor Ernest Mateu; tots ells meretxedors d'un 
sentit record.

Josep Torrella i Pineda
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Sintesi biogràfica

J
JOAN VILA PUIG VA NÉIXER a Sant Quirze del Vallès, en aquells 
moments Sant Quirze de Galliners, el 10 de novembre de 1890. Fili 
d'Isidre Vila Matas i de Maria Puig Ustrell, pagesos. Va passar tota la 
seva infantesa a Sant Quirze fins que els seus pares es van traslladar 
a viure a Sabadell.

Estava destinât a èsser constructor de carros; però gràcies a la 
influència del pintor Joan Vila Cinca, amie de la familia, que va descobrir la 
predisposició d'en Vila Puig per al dibuix i la pintura, el seu futur va canviar. 
Joan Vila Cinca va influir perqué anès a l'Escola Industriai i d'Arts i Oficis de 
Sabadell, quan comptava uns 15 anys d'edat, a la vegada que treballava en 
una empresa de pintura decorativa, on va estar treballant durant set anys.

Posteriorment, l'any 1911, es va matricular a l'Escola de Belles Arts de 
Barcelona, la Llotja, on un dels seus mestres va ser Modest Urgell, que va 
influir de manera decisiva en la seva pintura paisatgista. En aquesta escola li 
ès conferida la Medalla de Paisatge durant el curs 1916-17.

També estudia fins a 1917 a l'Escola de Belles Oficis de Barcelona. En 
aqüestes dues escoles es forma la seva personalitat de pintor.

L'any 1917 l'Ajuntament de Sabadell li concedeix una beca, gràcies a l'ajut 
de Joan Vilatobá, per anar a estudiar a l'Escola Superior de Belles Arts de San 
Fernando de Madrid, on té de mestre Julio Romero de Torres. Aquí obté bones 
qualificacions i el primer premi d'Estètica. Al mateix temps, fa visites al Prado 
on fa còpies de Tizià i Tintoretto.

Acabats els seus estudis, va anar de viatge a Andalusia, concretament a 
Granada, Còrdova i Sevilla. Tenia flavors 28 anys i va fer la seva primera 
exposició al Centre Artistic de Granada, el juliol de 1918. Va exposar obres de 
petit format, de temes de paisatge andalús i olis amb els temes del Généralité, 
l'Albaicín i l'Alhambra.

L'any 1920 es troba a París, on entra en contacte amb els impressionistes 
Corot, Daubigny i Millet.
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La segona exposició la fa al març de 1920 al Cercle de Belles Arts de Madrid.
El mes de novembre exposa, per primera vegada, obres a Barcelona, i ho fa 

a les Galeries Laietanes.
A partir d'aquest any, Vila Puig no deixa de fer exposicions i comença a 

obtenir premis i distincions, a la vegada que és ben tractat per la crítica.
L'any 1922 es casa amb Maria Codina Duran. Viatja a Itàlia, on el contacte 

amb els primitius, els venecians i els florentins del Renatxement I'ajuden a 
aprofundir en el problema de la Hum.

L'any 1925 exposa les seves obres al Cercle de Belles Arts de Madrid al quai 
va assistir la reina Victoria. Hi va presentar quaranta-cinc obres, dibutxos, 
natures mortes, aiguaforts, figures i, sobretot, paisatges.

El 1927 exposa a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell.
L'any 1928 comença a exposar a la Sala Parés de Barcelona.
A l'Exposiciô Internacional de Barcelona, l'any 1929, va obtenir una tercera 

medalla.
Aquest materx any fa una exposició a Madrid, al Saló de Biblioteques i 

Museus, amb 36 olis i 10 dibuixos. L'exposició va ser un éxit.
A l'Exposició Nacional de Belles Arts, a Madrid, l'any 1930, li és concedida la 

segona medalla. També exposa a la Sala Barcino de Barcelona. I fa el segon 
viatge a París on treballa a l'Studio de la Rue de la Grand Chaumière, a 
Montparnasse. Exposa a la Galería Castelucho Diana.

Fa un tercer viatge a Paris l'any 1932 on fa estudis de figura i paisatges del 
Sena.

L'any 1934 obté la Primera Medalla a la Nacional de Belles Arts amb l'obra 
Hivem, que és adquirida pel Museu d'Art Modem de Madrid.

En l'Exposiciô Internacional de Madrid de l'any 1941 obté la segona medalla; 
aixô significa la seva consagració definitiva.

L'any 1942 va ser un any molt important per Joan Vila Puig. A la primavera 
li és concedit el Premi Extraordinari del Ministeri d'Educaciô per l'obra Girona, 
a l'Exposiciô Nacional de Belles Arts de Barcelona. Al juny és elegit membre 
corresponent de la Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando. Al juliol li 
és otorgada la Medalla de Plata de la Ciutat de Sabadell.

És elegit president de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell l'any 1944. 
Exposa a Argos.

El seu poblé natal, Sant Quirze de Galliners, l'any 1945 li ofereix un home- 
natge. Es dona el nom de Vila Puig al carrer Major del poblé i es coMoca una 
placa commemorativa a la façana de la casa mral on va nétxer.

Exposa aquest any a la Sala Gaspar de Barcelona, on Vila Puig va tenir la 
satisfacció d'obtenir un merescut èxit.

El 1948 aconseguí Medalla d'Honor del Cercle de Belles Arts de Madrid.
Se li concedí la Medalla Vila Cinca a la Primera Biennal de Sabadell l'any 

1953.
El 1955, al Saló de Tarder de Madrid obtingué una nova Medalla d'Honor. 

Aquest any, al Segon Saló Biennal organitzat per l'Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell, va tenir dedicada una sala d'honor, en la quai figuraven 24 olis.

Continua exposant. L'any 1957 ho fa a Madrid (Salón Dardo) i a Barcelona 
(Galeries Laietanes).

La darrera exposició la fa l'any 1961 a Madrid, a la Sala Eureka.
El 6 de març de 1963, a l'edat de 72 anys, mor a Bellaterra, a la seva casa 

"Can Codina".
Milagros Torres
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Taxació i restaurado 
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HORARI
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Recordant el pare

E
l  pr o pe r  n o v e m b r e  es  COMPLIRÀ el centenari del naixement del 
nostre pare, el pintor JOAN VILA-PUIG.

És amb aquesta important ocasió que em demanen de recordar el 
pare. De parlar primordialment de la seva vida quotidiana, de la seva 
manera de fer, dels sens hàbits de treball. 1 ho faig amb goig i emoció, 
ja que possiblement per la meva afecció a la pintura, vaig ésser jo qui 

dels tres germans vaig passar més hores al seu costat per acompanyar-lo 
sovint en les seves sortides pictôriques.

Va néixer ara fa cent anys {el 10 de novembre del 1890) a la casa número 45 
del carrer Major de Sant Quirze de Galliners, avui del Vallès. Fill de pares 
pagesos, que a més tenien una petita tenda. Fou per aquest motiu que Joan 
Vila Cinca, que pintava i fabricava sifons i gasoses i proveía d'aquestes begu- 
des el petit comerç, va conèixer les aptituds i bona predisposició per al dibuix 
del petit Joan i va demanar que el portessin a les seves classes de dibuix.

Vila-Puig anà a viure molt aviat a Sabadell, la ciutat veïna des de la quai, 
corn deia Joan Mates, es guardava a l'horitzô les xemeneies de les seves fabri
ques que sobresortien per damunt de l'ufanôs pinar de Can Feu.57



A Sabadell alternava les elasses de dibuix amb el treball d'aprenent a una 
empresa de pintura deeorativa. Molt sovint reeordava "Vaig anar molt temps 
empenyent el earretó dels taulons i els pots de pintura"... No fa massa anys es 
podien eneara contemplar en algunes cases de la Rambla les boniques pintu- 
res amb motius modernistes, obra de la seva primera etapa de pintor de 
parets...

La iMusió i l'entusiasme posats en les ensenyances de Vila Cinca, aviat 
donaren fruit i el jove Vila-Puig, becat per lAjuntament de Sabadell, pogué 
assistir a les classes de Modest Urgell a la Llotja de Barcelona, i posteriorment 
a l'Escola de Belles Arts de "San Fernando" de Madrid, d'on recordava, de 
manera especial, les que va rebre de Julio Romero de Torres.

L'any 1918, i després d'uns mesos d'estada a Andalusia, exposà per primera 
vegada a Granada i l'any següent a Madrid, amb critiques molt favorables. En 
aqüestes primeres mostres alternava eneara la figura i el retrat, per cert molt 
intéressants, amb els paisatges, temàtica a la quai més endavant va dedicar-se 
plenament.

Els camins de terra crua, els daurats rostolls i els paliers i masies del seu 
Vallès natal foren els sens ternes preferits i, possiblement, junt amb els paisat
ges de la Segarra, on millor es desenvolupà la seva obra pictórica.

El setembre del 1936, poc temps després que els seus habituais residents 
en sortissin Vila-Puig traslladà la seva residència a Bellaterra. El moment no 
era potser el més adient, però calia preservar la casa recent acabada i que no 
s'havia eneara estrenat... Ja no se'n mouria fins que hi morí el 6 de març del 
1963. Foren quasi 30 anys els viscuts a Bellaterra, durant els quais pintà 
importants obres, moites d'elles dels voltants del seu mateix estudi.

Els antics bellaterrencs han de recordar perfectament la presència diària de 
Vila-Puig, bé creuant amb el seu cotxet el pas a nivell del carni de Cerdanyola,
0 bé l'andana de l'estaciô espérant l'arribada del tren...

El pare fou home de tarannà senzill i planer. De carácter afable i bondat 
franciscana. No pas massa alt, però fort i ferreny. Vestia sempre correctament, 
fins i tot quan pintava; americana i armilla, de la qual penjava la cadena del 
seu rellotge de butxaca, i com digué el dibuixant Junceda "solía cobricelar-se 
amb una gorra fosca" que sols canviava per un capell quan alguna tarda havia 
d'anar a Barcelona...

La seva vida fou també ordenada i metòdica i, com és natural, aquests trets 
primordials del seu carácter s'endevinen clarament en la seva pintura, senzilla
1 honesta però transcendent i important al mateix temps.

La seva jomada de treball començava amb el dia. Sortia de casa quan 
començava a clarejar, per arribar amb les primeres Hums davant del tema 
escollit. Sempre pintà al natural. A l'estudi hi feia solament algún bodegó.

Com he dit, en aquella època jo l'acompanyava amb molta freqüència. Agra- 
dant-me dibuixar i pintar, em plaïa énormément sortir amb eli, fer una petita 
excursió amb la "tartaneta" (aquest era el nom amb què havia batejat el seu 
inseparable Citroen de 5 H.P.) i per descomptat escoltar les indicacions que 
durant la sessió em feia...

El pare pintava sempre dret, jo diria per poder contemplar millor la tela en 
la qual treballava. Quan es posava davant el quadre era tot un altre home. 
Perdia el seu aspecte tranquil i asserenat i es tornava menys comunicatiu... 
àdhuc les seves faccions s'endurien... S'havia iniciat la Unita de la qual eli 
sempre parlava; per això deia que no podia pintar dins les quatre parets de 
l'estudi... li calia sortir i encarar-se amb l'autèntica natura... En aquests 
moments era certament arriscat que algù que estigués contemplant-lo mentre 
pintava intentés donar-li conversa. Si es limitava tan sols a mirar, no passava
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res. Si preguntava quelcom molt discretament, tampoc, però si l'home s'engres- 
eava i anava buscant o donant eonversa s'exposava, eosa ben sorprenent amb 
el earáeter del pare, que el eonvidessin a "mirar i eallar".

La sessió solia durar un pareli d'hores llargues, durant les quais el pare se 
m’aeostava dues o tres vegades i em deia, eontemplant la nota quejo intentava 
embrutar. "Com va aixó, Jaumet?". Jo solia arronsar-me d'espatlles. La eosa, 
normalment, eom podeu eomprendre, no aeabava mai de rutilar. Llavors eli, 
paleta i pinzells en má, em donava alguna indieaeió i si tan malament ho veia, 
agafava eolor i amb tres o quatre toes deis seus, eonvertia la note ta amb 
queleom que ja s'aguantava i que hauria pogut reeixir totalment si jo no ho 
hagués tomat a espatllar.

Aeabada la teina, normalment perqué la llum durant aquella estona havia 
eanviat de manera notable, fèiem l'obligada visita a en Meliton i la Quimeta, els 
guardians de Termita de Santiga, que eren uns grans i anties amies del pare. 
La Quimeta ens eonvidava sempre, bé amb unes torrades amb oli, bé amb una 
truita teta amb ous aeabats de pondre i que en Meliton anava a eerear.

¡Quines estones tan agradables les passades en aquella cuina tosea i tran
quila! Que difíeil resulta avui poder gaudir de plaers tan senzills però, per aixó 
mateix, tan delieiosos i enyorats!

Després, un eigarret. En Meliton no fumava, però guardava tabae per al 
pare, que no dubtava en eargolar-ne un, eneara que mai hi tingué massa 
traça...

Cap al migdia empreniem de nou el retorn a Bellaterra, i un eop a Testudi el 
pare eoMoeava el quadre en el gran eavallet i seia al seu davant eontemplant- 
lo una llarga estona, al temps que saborejava el segon eigarret del dia, tot 
taraMejant una melodia preferida o aprofitant el fons musieal que la meva 
germana, bona estudiant de piano, li brindava des de la seva eambra, impen- 
sadament.

A Testiu o prineipis de tardar, havia també aeompanyat el pare en les seves 
sortides eap a La Segarra, Sant Llorenç dels Morunys o ...la Vali d'Aran. La 
eosa tenia llavors molta més importàneia. Passar de 8 o 10 Kms. a fer-ne més 
de 300 no era massa fàeil tenint en eompte que el nostre vehiele habitual era el 
ja meneionat Citroen de 5 H.P. de prestaeions més aviat limitades. Però la 
"tartaneta" amorosament euidada no va fallar mai! Penseu que en aquells 
temps, per exemple i eom sigui que la gasolina eseassejava per aquells indrets, 
ealia emportar-se amb un bidonet el eombustible per anar i tornar!

Quan el pare passava un mes o dos fora de easa, treballava de valent, i si el 
temps li ho permetia, treballava en dues o tres obres diferents aprofitant les 
diverses Hums del dia...

A la Vali d'Aran solia trobar bons amies de Sabadell i Bareelona que feien 
molt més agradable Testada per aquelles muntanyes, on quan eomençava a 
ploure ealia eomptar en matar T estona xerrant o fent eomentaris, que normal
ment versaven sobre art. Reeordo perfectament que amb el grup de persones 
afins que eoineidiem a Salardù, haviem anat a eseoltar les simfonies de Beet
hoven que, en dises de 78 revolueions i amb un primitiu aparell, tenia la bona 
fe de portar des de Bareelona un dels amies, per poder tenir el goig d'eseoltar 
les obres del gran músie en plena natura!

Si bé el pare fou un treballador infatigable, no pintà mai a un ritme seguit o 
forçat per un horari de treball, podriem dir. A voltes, i durant una bona 
temporada, la seva aetivitat es reduïa a pintar algún estudi, a fer algún bodegó, 
o bé anar a la elasse de natural del Cireol Artistie de Bareelona on havia fet 
intéressants obres de nu.

Santiago Vila-Puig Codina
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1960

1960 - Santiga.



D e  s e m p r e , la  pr e g u n ta  q u e  generalment se'm fa a l'hora de de- 
manar-me qui soc, d'on vine, què faig i corn em die, és aquesta: "Vila, 
pintor i de Sabadell...? Així sereu parent d'en Vila Arrufat o d'en Vila 
Puig, oi?". L'aclariment per part meva sempre els ha detxat força dece- 
buts. Èsser sabadellenc, pintar, dir-te Vila, i no tenir ni el més remot 
parentiu amb els dos famosos Vila de la nostra ciutat, és com si es trobessin 

davant d'un tipus absolutament indocumentat, el tipie pobre diable americà 
que es diu Rockefeller i que no té un duro. Allò que de seguida t'adones que la 
meva resposta els decepciona. Els comprenc. Em falla la nissaga, el llinatge. 
No SÓC artista de casta superior. Ells, com una gran majoria actual, pertanyen 
al mon de la fitxa, de la classificació ràpida, l'encasellament informatitzat. 
Topar amb algù que no figura al seu disquet fa que no et programin per 
insignificant, per la teva falta de filiació. Consti que no en sento cap recança. 
Anar per Iliure, sempre ha estât el meu desti, una mena de manera de pensar, 
que si bé no et dona pas massa amies ni coneixences, t'ofereix la sort de no 
casar-te amb ningù, d'estar d'acord o en desacord amb tu matetx, de practicar 
la paradoxa, l'aparent antonimia, el contracorrent quan s'escau.
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Dintre d'aquests paràmetres, pot sorprendre que sigui jo, justament jo, un 
pintor abstráete, qui avui faci l'apologià d'un artista figuratiu, eminenment 
tradicional. Més d'una persona benpensant no ho acabará d'entendre "¿Aquest, 
justament aquest, és qui ens ha de valorar un art i un artifex que és precisa- 
ment l'altra cara de la moneda, tot l'inrevés d'allò que ell creu i practica?" Allò 
que dèiem de la paradoxa i les contradiccions. Si, perqué partint d'aquesta 
Visio esquifida i minsa, segons élis qui hauria de retre homenatge al mestre 
Vila Puig, ùnicament podría ser un dels sens, d'absoluta confiança, de totes 
garanties, addicte incondicional a la causa de la més conspicua figuració. 1 per 
contra, per inversemblant i absurd que sembli, un dels pròfugs de l'Académia, 
passât a l'abstracció amb armes i bagatges, avui considera amb molt de res
pecte un nom i una obra de la qual ahir n'estava força distanciat. ¿Penedit? 
No. Jo vaig intentar fer la meva modesta revolta, com la va fer al seu moment 
el pintor Vila Puig; com deu fer-la tothom que, equivocat o no, es proposi 
quelcom i s'hi llenci a fons.

Machado recorda al vianant que de carni no en trobarà cap. Únicament el 
que ell matetx es desbrossi. Una dita popular, per centra, afirma que n'hi ha 
molts i que tots menen a Roma. Un i altre coincideixen en creure que l'únic 
que de debò compta és el propi caminant i l'objectiu que es voldria assalir. Res 
d'estrany, dones, que aquest aprenent de pintor que sóc jo, malgrat els anys 
que porto fent la vida, ensopegant una i mil vegades en la materxa i en moites 
altres pedres, reconegui la ferma personalitat d'aquell modest santquirzenc, no 
avalat tampoc als sens inicis per cap parent conegut en el camp de les arts, i 
que després de passar la maroma de les vacil-lacions i les hasardes, acabats 
els estudis al taller del pintor Vila Cinca -un altre Vila il-lustre- i alliberat de 
les disciplines de I'Escola de Llotja, decideix resoludament dedicar-se per com
plet a la seva vocació: èsser pintor.

No cal pas fer massa esforços d'imaginaciô, ni tabular gaire, per suposar la 
lletania de lamentacions i condolences que li degueren ploure per tal d'incitar- 
lo a reconsiderar la seva insensata determinació.

Si fa O no fa les mateixes que ens devem haver sentit tots els enganxats a la 
paleta, d'avui i de sempre, en adonar-nos que no hi ha carni de retorn i que la 
droga de tela i pigments se'ns converterx en imprescindible sobredosi.

Aixô no vol dir que els raonaments circumspectes i els conseils assenyats 
prevenint el rise, no hagin tingut tostemps un bon carregament de seny. Viure 
de l'art, vendre un quadre, deu haver estât difícil sempre. Ha estât difícil 
sempre. Em refererxo, és ciar, al pintor que es posa simplement, senzillament 
al rengle després de demanar tanda. Al professional de bona fe que cada dia 
tira la porta amunt i organitza la parada defugint trucatges publicitaris i 
esquers astuciosos. A l'ùltim de la fila.

Fem un retracés, situem-nos als felieços anys vint i esbossem, a tali de 
crònica breu, el panorama de l'art vigent a l'època que en Vila Puig, després de 
l'obligada participació a les coMectives de tom, penja una primera exposiciò 
individuai a Granada. El modernisme, el fort del modernisme ha passât ja al 
record. Un xarampiò d'aquella envergadura, però, forçosament havia de detxar 
reliquia, sobretot en pintura. Les adolescents consiroses del Bruii, els retrats 
de dames enguantades sortosament molt principals, del Masriera, les bucòli- 
ques composicions del Tamburini, els cementiris infinitament apaïsats de l'Ur-
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geli, son emocions d'aquelles que no s'obliden fàcilment. El potentat, l'iMustrat, 
el refinat de l'època, malgrat que els temps canvien i haver adquirit la primera 
Kodak de butxaca, pensa encara en allò, que ell en dirà sempre més "clàssic". 
No hi fa res que Gaudi intenti obrir-li els ulls amb una arquitectura d'anticipa- 
ció, ni que hi hagin ja uns pin tors que pretenguin actualizar-li el gust. ¿Qué li 
han d'explicar a ell els Sunyer, Togores, Torres Garcia, Miró... i el grup en pes 
que presenta en Joan Merli? Picasso i Manolo li han passât arran de ñas i ni 
els ha vist; i de Nonell, si és que n'ha llucat alguna cosa, no li ha fet cap mena 
de grácia.

Pocs, comptats són els qui s’interessen pels corrents nous que prediquen 
Joan Sacs i Rafael Benet. Excepció feta de quatre intel-ligents coMeccionistes 
interessata per la transició, el rutinari comprador en poténcia continua creient 
que un quadre ha de fer joc amb la casa, i l'art que li proposen aquesta 
evolucionistes, a part de lleig, no s'adiu ni amb el mobiliari ni amb l'empaperat 
del seu imperi. Anant enllá, molt enllà, s'han arribat a admetre els Rusinyols i 
els Cases. A en Joaquim Mir li faran gruar l'èxit.

Lentament, però, es produeix el canvL. Entra al pais el linealisme rectilini de 
restii "Art Déco" que aquí anomenarem simplement "cubista". Comença a tras- 
formar-se la decoració; el disseny de carácter essencialment géométrie s'impo
sa. Santiago Marco eleva el nou moble a nivells de qualitat extraordinaris. La 
perfumería Mirurgia crea dibuixos que la personalitzen encara avui. S'ha donat 
un sait evidentment. Un gran salt. Però a l'artista renovador encara li costa 
Déu i ajut vendre una tela. Així i tot, i en aquest estât de coses, l'exposició del 
nostre pintor no passa desapercebuda. 1 de retom de Granada reprén la tasca 
disposât novament a anar per feina. Cap deis doctrinaris d'avui, que amb el 
millor deis propósits propugnen per la socialització de l'art, i la plena integració 
de l'artista al context laboral que l'envolta, negará que en Vila Puig, aquesta 
filosofia la practicó amb rigorosa puntualitat ja en aquells temps. Tot un 
pioner. Parlant-me d'ell, elogiant-lo, recordo un veil amie pintor diumenjaire 
que es deia Moragues, que amb el seu pintoresc i sabadellenc ieisme de "taie- 
ret" de la Creu Alta, em repetía sovint: "En Vila Puig? Un trebaiador de la 
pintura. Un trebaiadorás. Que t'ho die io, buionsl".

Un obrer de l'art? Havia d'esser-ho. Pintar per a eli, presuposà sempre una 
Unita ininterrompuda contra un "naturai" que no se li donà mai d'entrada. El 
mestre Vila Cinca, les aules de Llotja li han ensenyat l'ofici, però no pas una 
facilitât que quan no es té no s'aprèn. 1 eli sap que abans de donar per enlles- 
tida una obra, en llenguatge laboral, hi ha tingut molts jomáis d'escarràs.

Quan la seva estada a Paris, seduït per les filtrades grisalles de Corot i les 
delicadeses de Sisley, en plantar el cavallet davant del Pont Neuf o ais pedris- 
sos de Notre Dame, la seva caMigrafia, el seu gest esdevé més ágil i desimbolt. 
L'impressionisme, el patró museístic, l'afrancesament hi traspua pels quatre 
costats. Cara a la venda i en argot marxant, la producció d'aquell moment és 
més llaminera, més comercial, més vendible. Pensant en el calaix i coneixent el 
gust del client l'avenir de l'artista és clarissim: mitja dotzena d'exposicions 
l'any i la "belle vie" a la salut del gavatx. Se li fa present que un cert sector de 
l'escola olotina explota aquesta sistematització amb résultats econòmics òp- 
tims.

Però; no. Eli no serà mai un industriai de l'art. La vocació és massa torta per
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a adotzenar-se, per a mercantilitzar-se. No hauria servit tampoc per aquest joe. 
A més de l'audàcia, de la picardía, copiar-se i recopiar-se, fabricar pintura a 
metres exigerx una punyeteria, una destresa que ell per sort no posseeix. I tria, 
no cal dir-ho, el carni més difícil: trobar-se, afirmar-se just pel costat oposat a 
la facilitât i les troballes còmodes. 1 s'endinsa de pie en els ocres i terres - 
ombres del paisatge de casa nostra, tornant al seu ruralisme, als seus origens. 
Cada dia i a la matetxa hora, ell treballarà el viarany i la rodera, el single i el 
pollane, el palier i la fetxa. 1 sirgará, posant-hi els cinc sentits, a consciència, 
en constant esforç. Perqué, la pintura que per a molts de la professió és un 
espiai O un distret passatemps, a eli li representa llargues sessions d’afanys i 
pertinacia. 1 cada cop se li fà més difícil. 1 la insisténcia esdevé reiterativa, 
punyent. La gracia i espontaneitat del primer toc de pinzell, del "ja fa bonic" de 
la taca inicial, de la impressió ràpida, eli tot just si la conservará en les notes 
d'estudi. Perqué segons el seu codi, una nota pot èsser un bon quadre, cert. 
Però un quadre de mides superiors, ell no el firmará mai en estât de nota.

Als ocres, els sienes i els cadmiums, s'hi afegeixen més tard, accentuada- 
ment, el rabiós ultramar i les tintes més obscures. El vel de transparències de 
les primeres teles s'ha convertit en agressiu contrast de llum i ombra. El gest 
s'ha fet molt més incisiu i tallant. Obstinadament, tossudament, treballa un 
tema i les seves variacions, fins a l'esgotament. L'empastament de la matèria 
sobreposada ara li agafa qualitats d'estuc. Però allò que més definirà la seva 
evolució, el que més el singularitzarà dintre l'escola paisatgistica del moment, 
és el rigor, la força d'un estructuralisme basat, més que en el tema, en la 
brutal confrontació del clar-obscur.

Cara a la galeria no és pas la seva pintura la que més interessa. Perqué el 
client s'hi embadaleixi, el paisatge ha de tenir una preceptiva molt concreta: un 
punt de pessebrisme, i un poc o un molt de diorama. Bambalines, laterals, 
diversitat temàtica, telò de fons, celatge i, per damunt de tot, una suau calitja 
que suavitzi l'atmosfera i tregui tota l'aspror de la parida. El mestre Joan 
Colom triomfa seguint aquests cànons. Això no obstant, Vila Puig, rebec, im- 
pertèrrit, ceballut -que ve de ceba i de Sabadell- es mantindrà en els seus 
tretzes. No hi fa res que hi hagi qui li digui que carrega massa les tintes, que la 
rigidesa de les pénombres li esbronquina l'harmonia. EU sosté a dreta i esque
rra que aquell és el seu carácter, el seu jo, i cada dia, molt i molt matiner anirà 
al terrer amb el mateix délit d'aquell seu primer contacte amb l'església de 
Santiga i el seu rodai, fa molts anys.

Hi ha, sempre hi ha hagut, el pintor que elabora el paisatge sense moure's 
de la intimitat del seu estudi. EU, Vila Puig, a distància, en fret, de laboratori, 
no hi pintará mai. No podría. Per a enfortir el seu gest, necessita sotmetre's a 
un ineMudible exercici d'observació pel qual la referència immediata del model 
li és indispensable. 1 s'enrabia quan li canvia la llum, i es dona a tots els 
dimonis quan un cel de maltempsada li trenca sobtadament les oracions. 
Demà hi tornará, però. Plogui o nevi. Deu, quinze, vint sessions... Les que 
calguin. Caparrut, intransigent, impersuasible. Aquest neguit, aquest sentir-se 
vençut però tornar a la palestra, és allò que el potencia i fa que el seu art 
estigui molt per damunt d'aquell que ens han derxat uns formalistes possible
ment més dotats.

Algù que no sigui del ram, i l'hagi conegut personalment, si em llegetx es
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demanará segurament sorprèsi "Voleu dir que ho era tant de tossut, d'avina- 
grat...? ¿No en feu un gra massa? Però si era l'equilibri, la calma, l'afabilitat en 
persona...".

Si. Una afabilitat, però, de reaccions imprevisibles quan el cas s’ho portava. 
Recordo que al meu pas per la vocalia de la junta de l'Acadèmia de Belles Arts, 
ais anys quaranta-cinquanta, just quan ell n'era president, una vegada, una 
sola vegada, això sí, vaig adonar-me del gènit i com les gastava aquell afable i 
tranquil mandatari. Parlo de quan l'Acadèmia ocupava els baixos del "Círculo 
Sabadellès" vulgarment conegut com a Casino dels senyors, avui convertit en 
establrment bancari, en un angle de la plaça de l'Ajuntament. El fet venia de 
lluny. Es tractava de la pressiò qie el "Círculo Sabadellès", propietari de l'edifi- 
ci, per tal d'arribar a la fusiò amb l'Acadèmia, exercia amb esgotadora insistèn- 
cia sobre Belles Arts. Les negociacions, ofertes i contraofertes malgrat els anys 
que duraven no es resolgueren mai favorablement pel propietari. Quan la 
questió es plantejà de nou a la nostra junta, les promeses del "Círculo" eren 
tota una temptació, per a doblegar-se una vegada per totes a les seves propos
tes, i en abraçada solemne tancar el llarg conflicte. Quan la cosa semblava ja 
donada i beneïda, el cop de puny damunt la taula d'un president que es 
negava a la renúncia i abandó d'un patrimoni per a eli sagrat, l'Acadèmia, 
trencava tots els tractes. Segons eli, i possiblement amb molt conerxement de 
causa, la pretesa fusiò equivalia en realitat a la seva absorció i desaparició. 
Obvi, dones, que sense el gènit de futims d'aquell calmós i immutable Vila 
Puig, que en faria de temps que la nostra Acadèmia de Belles Arts hauria 
passât a la història.

Segur, arxò sí, que l'endemà materx del seu vigorós i trascendent cop d'estat, 
més cercabregues que mai s'haurà passât tres hores llargues paleta en mà 
atacant un carrerò de Guimerà. o les quatre feixes que vorejen Mura. En 
veure'l ningù creurà que aquell és l'home révoltât camusià que el dia abans ha 
tingut l'agosarament de derxar amb la paraula a la boca els senyors del Casino 
sabadellenc. I si malgrat estar altre cop en pie acalorament creador se li acosta 
el veli de cal Costa o el Joan de la Fonda, derxarà paleta i nervis, els allargarà 
la mà, els somriurà beatificament i els etzibarà aquell "caram, caram, caram!!!" 
tan planer, tant seu, i que tant havia contribuït a la fama d'una afabilitat 
personalissima dificilment alterada, encar que la processò anés per dintre, que 
la tela se'n ressentis, o que el sol se n'hi anés per moments.

Enllestida la tasca, asserenat, tomará a ser el que era. Es treurà la visera, 
es posará la gorra, netejerà pulcrament els pinzells, aplegará el cavallet, ho 
entaforarà tot al seu prehistòric Citroën cinc cavalls -un setrill curosament 
conservât-, mirará el nivell de l'oli i l'aigua del radiador, passarà el drap pels 
vidres, donará el contacte i a Sabadell altre cop, en home del carrer, en 
aparent ciutadà de tercera malgrat els sens premis i medalles, darrera les 
ulleres fosques com per voler passar encara més inadvertit. El saludarem des 
de l'altra vorera de la rambla o des de l'escaparata del salò de l'Acadèmia de 
Belles Arts. Adéu-siau senyor Vila Puig.

Joan Vilacasas
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Apunt. Dibuix a la tinta. 20'4x26'8 cm. Col. particular.
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Apunt. Dibuix al llapis gris. 20'4x26'6 cm. Col. particular.
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Apunt. Dibuix al llapis carbo. 20’4x26'8 cm. Col. particular
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Apunt. Dibuix al üapis gras. 25'6x27'7 cm. Col. particular.
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Apunt. Dibuix al llapis gras. 22'7x31,4 cm. Col. particular.
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1919 - Retra t de la m are del p in tor 
O li sobre tela  
65x44 cm.
C o l S. S im ó Vila
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1920 - Sant Pau  de R iusec  
O li sobre tela  
46x38 cm.
C o l M useu d 'Art de Sabadell
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1920 - Santiga  
O li sobre carió  
36'5x33 '5 cm. 
C o l particu lar
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1920 - Can Feu. Sabadell 
Oli sobre carió  
65x54 cm.
Col. particu lar
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1920 - Fobie v is i des del ria  
O li sabre tela  
41x33 cm.
Col. particu la r
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1921 - R etra t de Vesposa del p in to r 
Oli sobre tela  
81x70 cm.
Col. V ila-Puig
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1923 - Caldetes 
Oli sobre tela  
60x60 cm.
C o l particu la r
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1930 - E l Sena. París 
Olí sobre tela  
55x46 cm.
Col. particu lar
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1935 - Santiga  
o n  sobre tela  
65x54 cm.
Col. particu lar
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1935 - M e rca t Tdrrega  
Oli sobre tela  
46x38 cm.
Col. particu lar



1935 - Santa  Colonna de Farmers 
Oli sobre ca riò  
46x38 cm.
Col. Sa lvador Codina
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1935 - Pob lé del Bages  
O li sobre carió  
35'5x34 cm.
C o l particu lar
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1936 - Passeig  dels anglesos. Caldetes 
Oli sobre tela  
61x50 cm.
Col. particu la r

83



1938 - Palters. Santiga  
Oli sobre tela  
55x46 cm.
Col. particu lar
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1940 - Escu ltu ra  i L libres  
O li sobre cartó  
46x38 cm.
Col. particu lar
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1942 - Bodego  
Oli sobre tela  
46x38 cm.
Col. particu lar
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1942 - Garberes. Bella terra  
Oli sobre tela  
55x46 cm.
C o l particu lar
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1943 - Vallfogona de R iucorp  
o n  sobre tela  
100x81 cm.
Col. particu lar
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1944 - M asía  de Sant Cugat 
O lí sobre tela  
41x33 cm.
Col. particu lar
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1944 - Carni. Santiga  
O li sabre tela  
41x33 cm.
Col. particu lar
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1945 - Gualba  
O li sobre tela  
61x50 cm.
Col. particu lar
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1945 - Santiga en gris  
o n  sobre carió  
46x38 cm.
Col. particu lar
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1945 - B reda  
Oli sobre carió  
41x33 cm.
Col. particu la r
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1947 - Pollensa. M allorca  
O il sobre carió  
46x38 cm.
Col. particu lar
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1947 - L a  G uingueta  
O li sobre carió  
41x33 cm.
C o l particu lar
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1948 - La  gravera. Bellaterra  
O li sobre cortó  
46x38 cm.
Col. particu lar
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1948 - Can Dom énech. B ella terra  
Oli sobre fu s ta  
42x34 cm.
C o l particu lar
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1949 - Palters. Santiga  
O li sobre tela  
73x60 cm.
Col. particu lar
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1949 - Ma. G lòria a l p iano  
Oli sabre tela  
46x38 cm.
Col. G. Vila-Puig
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1949 - Pallers de Santiga  
O li sobre tela  
35x27 cm.
Col. particu lar
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1949 - L a  casa del pintor. B ella terra  
Oli sobre cortó  
46x38 cm.
Col. particu lar
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1950 - C arn i Bellaterra  
O li sabre tela  
146x114 cm.
C o l particu lar
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1950 - Guim erá  
Oli sobre carió  
41x33 cm.
C o l particu lar
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1957 - Po llers  a  Santiga  
O li sobre cortó  
73x60 cm.
Col. particu lar
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1958 - A rbres d 'h ivem . Santiga  
O li sobre tela  
92x73 cm.
Col. particu lar
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1962 - Paisatge  
O li sobre tela  
74x54 cm.
Col. M usen d ’A rt de Sabadell
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Santiga. Oli sobre tela. Col. Caixa de Sabadell
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ment sis sabadellencs d'entre tots els que 
ens han deixat.

L'Eduardo, el Francisco, el Juan, el 
Juan José, el Miguel i el Ramón, sis treba- 
lladors de la seguretat ciutadana, de la 
nostra seguretat, que han estât brutalment 
arrencats d'entre nosaltres per la bogeria, 
el fanatisme, la foscor, l'odi, la por i la 
violència.

Sis amies que trobarem a faltar al ca
rrer aquest Nadal i sempre, perqué, com 
va deixar dit el Pobrissó el nom del qual 
duu el segon d'ells, nosaltres entenem l'Ho- 
me com un instrument de pau que on hi 
ha foscor hi posa la llum, i no pas com un 
monstre capaç de canviar l'amistat, el ca
lia i la concòrdia, pel dol, l'impotència i la 
misèria.

Perqué no ens interessa res d'allò que 
puguin dir els assassins en justificació de 
la seva maldat. Perqué no hi ha cap ban
dera digna de ser hissada per humiliar una 
altra, cap llengua digna de ser parlada per 
emmudir una altre, cap ètnia que no pugni 
coexistir amb les demés ni cap interés 
digne de consideració que pugni prevaler 
contra els interessos deis demés. Perqué 
no hi ha res de res que valgui més que una 
vida humana, i si hi fos no hi creuriem.

Perqué només creiem en la confiança, 
la llibertat, la mesura, el progrès, el res
pecte i la tolerància. Perqué de la mateixa 
manera que sabem distingir entre garces i 
perdius, sabem fer-ho entre gangsters i 
patriotes.

Bon Nadal, amies.

E.istas Navidades nuestra gran fami
lia para la que trabajamos, que es nuestra 
ciudad, encuentra particularmente a faltar 
a seis sabadellenses de entre todos los que 
nos han dejado.

Eduardo, Francisco, Juan, Juan José, 
Miguel y Ramón, seis trabajadores de la 
seguridad ciudadana, de nuestra seguridad, 
que han sido arrancados brutalmente de 
entre nosotros por la locura, el fanatismo, 
la obscuridad, el odio, el miedo y la vio
lencia.

Seis amigos que encontraremos a fal
tar por la calle en estas Navidades y siem
pre, porqué, como dejó dicho el Pobreci- 
11o cuyo nombre lleva el segundo de ellos, 
nosotros entendemos el Hombre como un 
instrumento de paz que donde reina la 
obscuridad pone la luz y no como un 
monstruo capaz de cambiar la amistad, el 
calor y la concordia por el luto, la impo
tencia y la miseria.

Porqué no nos interesa nada de lo que 
puedan decir los asesinos en justificación 
de su maldad. Porqué no hay ninguna 
bandera digna de ser izada para humillar a 
otra, ninguna lengua digna de ser hablada 
para acallar a otra, ninguna etnia que no 
pueda coexistir con las demás ni ningún 
interés digno de consideración que pueda 
prevalecer por encima de los intereses de 
los demás. Porqué no hay nada de nada 
que valga más que una vida humana y si 
lo hubiera no creeríamos en ello.

Porqué solo creemos en la confianza, 
la libertad, la mesura, el progreso, el res
peto y la tolerancia. Porqué de la misma 
manera distinguimos entre garzas y per
dices sabemos hacerlo entre gangsters y 
patriotas.

Bon Nadal, amigos.
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Semblanqa de

Mn. Albert Taulé i Viñas
per Joan Cusco i Ay marni Fotos: Pere Monistrol

M.olt conegut com el rector de la Creu
Alta.

Tot un rector, sí senyor.
Es de carácter obert, parlador de bona 

mena i de veu clara. Horn diria que parla 
de manera musical, amb harmonía. Será 
perqué és musicóleg. També compositor. 
Aquesta, la música, és la seva vocació. De 
fet és home de vocacions.

-A veure, Mn. Albert, quina vocació 
fou la primera?

Diu sense deixar el somriure:
-Cronológicament, les meves voca

cions van ser: la música, la comptahilitat 
i el sacerdoci. Vaigfer estudis i tiñe títols 
académies en les tres coses. En el moment 
actual, l'ordre d'importància és un altre: 
primer sacerdoci i, després, música. La 
comptahilitat ara, per a mi, no és més que 
un hobby.

Avancem-nos a dir, no fos cas que ens 
ho deixéssim al tinter, que el nostre perso- 
natge va néixer el 2 de desembre del 1932. 
Acaba d'estrenar els 58 anys. (I com passa 
el temps, marededéu!)... Ell va treure el 
cap a la parroquia de la Creu Alta i fou 
batejat en aquesta mateixa església de Sant 
Vicenç de Jonqueres, de la qual n'és rector 
des de l'any 1975, alternant l'activitat pas
toral amb les tasques musicals.

Apuntem que ais vint anys ingressà al 
Seminari de Barcelona. A més deis estu
dis filosófics i teológics té ocasió de se
guir estudiant piano i d'iniciar-se en l'or- 
gue.

Ais catorze anys, però, ja havia escrit 
la seva primera sardana, per a cobla, de 
forma totalment autodidacta; sardana que 
dedicà a la seva germana.

Foren els seus pares que el van iniciar 
en la música, ja des de petit. Quan tot just 
comptava set anys el van matricular a I'Es- 
cola Municipal de Música. Aleshores ja 
s'atrevia a compondré senzilles melodies.

L'any 1961 és ordenat sacerdot. Té 
ocasió de perfeccionar estudis a Roma, on 
obté la Ilicenciatura en Teologia a la Uni-

Jo prefereixo la pedagogia de 
l'amor, perqué respecta millor la 
Ilihertat de la persona.

versitat Gregoriana. Dos anys dedica a 
especialitzar-se en música litúrgica al 
Pontifici Institut de Sant Pius X, de la 
Ciutat Eterna, on treu també una llicencia- 
tura.

Quan retorna a Sabadell, pren part en 
un concurs de Cançô Catalana que se ce
lebrò a La Selva del Camp (1964), i hi 
obté els dos primers premis. Això li obre 
les portes de la casa Edigsa i enregistra

diverses cançons seves. No deixa d'alter
nar la dedicació a la música religiosa amb 
la tasca pastoral, tot fent de vicari de San
ta Maria de Sants, a Barcelona. Aleshores 
és nomenat professor de música del Semi
nari Major i Consultor del Secretariat 
Nacional de Litúrgia de Madrid.

En el camp musical publica molts dels 
seus cants enregistrats en discos i casetts. 
La seva obra musical s'interpreta a gairebé 
a totes les esglésies de Catalunya. També 
és autor d'un recull titulat "Cantoral de 
Missa Dominical", del quai s'han imprès 
280.000 exemplars des de la seva aparició 
(1970).

Podriem seguir escrivint més i més 
notes en el seu pentagrama, però deixem 
lletra i música i encetem l'entrevista. En
trevista que hem fet en el seu despatx pa
rroquial, a la mateixa església de Sant 
Vicenç de Jonqueres, que presideix la pla
ça de la Creu Alta en la quai hi ha la nova 
creu de terme amb els braços oberts...

Avui que entre Església i Estât s'ha 
suscitât una filípica en la quai no ens vo- 
lem ficar perqué, véritablement, doctors té 
l'Església, volem obtenir unes impressions 
sobre ternes sôcio-religiosos amb aquest 
sacerdot que no està en cap extrem. Horn 
diria -ens ho ha confirmât després- que ell 
està en el centre...

-Mossén Taulé: de segles ençà l'Esglé
sia ha incidit força en la vida dels pobles 
cristians. Ha minvat aquesta incidéneia en

els ùltims temps. L'han suplantada altres 
propostes. Ens les vol analitzar amb pin- 
zellada grossa, si us plau?

-En contrast amh els tres primers se
gles del cristianisme, en què l'Església va 
ser perseguida per l'Imperi Romà, les co
ses van canviar amh la conversió de l'em- 
perador Constanti i, des d'aquell moment, 
l'Església va exercir un paper de clara in- 
fluència en la societat civil. Amh la pèr- 
dua dels Estats Pontificis el segle passât, 
la influèneia de l'Església es va situar més 
aviat a nivell d'autoritat moral i 
intellectual: recordem els temps de Plus 
XII. Però des de Joan XXIII i el Concili 
Vaticà II, l'Església ha près una postura 
de respecte davant la societat secular, que 
té la seva autonomia, i la seva influèneia 
està més en la lînia del "llevat que fa fer
mentar la massa", corn diu l'evangeli. Això 
fa que no es noti tant.

-A les escorrialles del segle XX, ¿corn 
es pot creure en l'amenaça de l'infem i la 
promesa del cel? ¿Es que ara no es distin- 
geixen tant els dolents dels bons o será

Es cert que avui no distingim tant 
entre bons i dolents, potser perquè 
sont conscients que aquests estats 
no existeixen quimicament purs i 
tots som una harreja de les dues 
coses.
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Com sempre, quan folta lafe 
veritable, vèneri els sucedanis 
a omplir el buit: sectes, 
parapsicologia, astrologia...

que els homes som més iguals?...
-L'insistència en suhratllar l'infern, 

prdpia d'époques anteriors, no era més 
que una pedagogía, que utilitza la por com 
a mitjà per a fer reaccionar les persones. 
Les autoritats civils utilitzen aquest mitjà 
continuamenî: les multes, els inspectors 
d’Hisenda... Nosaltres, ara, insistim més 
en l'amor: està més d'acord amb el mis- 
satge de l'evangeli. L’amor és un altre 
motor poderos que tenim les persones, 
encara que més feble i més lent que el 
temor. Jo prefereixo la pedagogía de l'a
mor, perqué respecta millor la llibertat de 
la persona. Si considerem l’altre extrem, 
és cert que també s'ha afeblit el fer les 
coses pel premi del cel. Una fe ben purifi
cada, una confiança en Déu i un amor 
ben désintéressât, ens porten a fer les 
coses més gratuïtament. Déu Ja sap el que 
ha de fer amb nosaltres i estem segurs 
que no es quedará curt en la seva recom
pensa.

La segona part de la pregunta, prefe
reixo respondre-la sense relació amb la 
primera: és cert que avui no distingim tant 
entre bons i dolents, potser perqué som 
conscients que aquests estats no existei- 
xen quîmicament purs i tots som una ba- 
rreja de les dues coses. Cal veure en qui
na proporció, si volem classificar-nos.

Jo diria que VEsglésia, a l'Estat 
espanyol, ara deu estar en un 
cinqué o sisè Hoc del ranking. 
Abans de VEsglésia, jo hi posaria 
els politics, els mitjans de 
comunicació (televisió, etc.) i 
algún altre poder que deu estar 
actuant des de Vombra.

-La tan explotada dita de Nietzche "la 
religió és l'opi del poblé", ja ha passât a la 
historia. Ara bé, l’home busca altres afir- 
macions. Quines l'han suplantat, aquella?...

-Sembla que aquella dita s'havia d'en
tendre en el sentit que l’opi adorm la per
sona. Per a Nietzche la religió era una 
fúgida deis problèmes reals d'aquest món, 
situant el pensament en un altre món hi- 
potétic.

Primer de tot, hauríem de dir que 
aquesta apreciació no és encentada. Les 
religions intenten aportar solucions a al- 
guns deis problèmes més profunds que tota 
persona es plante ja: saber quin sentit té
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la vida i lafinalitat del que hom estáfent; 
el per qué deis sofriments; saber qué hi 
ha més enllá de la mort...; tot això és quel- 
com énormément útil, ara i aquí. No és 
adormirse, sinó, ben al contrari, estar 
despert, lúcid. A més, el cristianisme, en 
particular, ha demostrat abastament la 
seva eficácia en la solució de molts pro
blèmes humans al llar g de la historia. No 
és una evasió, sinó tot el contrari: una 
encarnació.

Com sempre, quan falta la fe verita
ble, vénen els sucedanis a omplir el buit: 
sectes, parapsicologia, astrologia...

-La Iglésia ha estât un dels màxims 
poders establerts a l'Estat. Ha cedit algu- 
nes posicions en el ranking. On podriem 
establir-la ara?

-Sempre deien que els poders fàctics 
eren la banca, la milicia i el clero. Jo 
diria que VEsglésia, a l'Estat espanyol, ara 
deu estar en un cinqué o sisé Hoc del ran
king. Abans de VEsglésia, jo hi posaria 
els politics, els mitjans de comunicació 
(televisió, etc.) i algún altre poder que deu 
estar actuant des de l’ombra.

-Creieu que hi ha més incrèduls ara 
que mai? Tal vegada hi influeix la crisi 
religiosa o, en resum, la Fe és un valor a 
la baixa?

-És difícil quantificar amb estadisti- 
ques una cosa que és tan intima i, de la 
qual la gent no en parla espontàniament. 
Podriem dir que, sociològicament, les ma- 
nifestacions exteriors de lafe no són tan 
presents com abans a la vida pública i a 
les institucions. També és cert que el be- 
nestar material i el progrès técnic predis- 
posen al matérialisme. Déu no sembla tan 
necessari i la relació amb eli (pregària, 
adoració, acciò de gràcies) s'afebleix.

La llibertat democràtica, per altra 
part, fa desaparéixer tota la coacció dels 
autoritarismes passats. La gent es mani
festa tal com és i el "bluf del "tots som 
catòlics" es desinfla. La veritable fe en 
surt enfortida, de tot això: el cristià d’a- 
vui és molt més auténtic i crée que el ba- 
lanç acaba essent positiu.

-Persisteix la manca de vocacions reli
giöses. Per altra banda, s'ha tomat a re- 
moure el célibat dels clergues. Voleu fer 
un comentan?

-Vivim en un món en qué la majoria es 
regeix per la Ilei del minim esforç; guan- 
yar molt i treballar poc; "passar-s'ho bé"; 
consumir, en Hoc de produir... El sacer- 
doci és una vocació de servei, que com
porta un gran idéalisme: fer coses per als 
altres, sense esperar contrapartides. I això 
és el que escasseja: no solament per al 
sacerdoci sinó en molts altres camps de 
Vactivitat humana.

A vegades s'ha volgut vincular la man
ca de vocacions a la qüestió del célibat. 
Alguna relació deu tenir una cosa amb 
l'altra, però també s'ha dit que un célibat 
opcional no resoldria del tot el problema 
de vocacions, ja que les esglésies protes
tants i ortodoxes, que ordenen homes ca-

sats, també tenen dificultats en trobar per
sones que vulguin dedicarse al ministeri 
sacerdotal.

-"Pau entre els homes de bona volun- 
tat". Frase preciosa; i prou?...

-La par aula "pau" es pot prendre en 
molts sentits. En el que més plau és quan 
la pau brolla de Vinterior, de Vadequació 
entre el que et diu la consciéneia i el que 
reaiment estás fent. Aquesta serenar, a 
vegades, pot coexistir amb els conflictes i 
Unites que vénen de fora. Una pau exte
rior és gairebé impossible, d'una banda, 
perqué la vida mateixa és dura i força

També és cert que el benestar 
material i el progrès tècnic 
predisposen al matérialisme.

complicada. 1, si som idéalistes, nosaltres 
mateixos ens la compliquem encara més. 
Per altra part, hem de conviure amb gent 
conflictiva que sembla disfrutar créant 
problèmes innecessaris.

-Mossèn Taulé: Quin missatge nada- 
lenc penseu dirigir als vostres feligresos 
amb motiu del venturos Nadal?

-Consequent amb el que acabo de dir, 
aquest any pensó destacar Valegria que 
surt de dins, contraposant-la a ValdaruH 
artificial que ens ve de fora. L'encarnació 
significa que Déu viu a Vinterior de nosal
tres mateixos. És la força que ens empeny 
a transformar el món amb iVlusió.

-A la majoria d'escoles s'ha apartat l'en- 
senyança de la religió. Com també s'ha 
bandejat ensenyar la bona educado, el 
respecte al proxim, la Urbanität, i fins i tot 
la bona lletra, la caMigrafia...) S'han plan- 
tejat ais pares s'hi apuntaven els seus filis 
a les assignatures de Y ética o de la religió. 
L'opció ha estât a favor de la primera... 
S'ha fet algún acudit dient que alguns pa
res optaven a l'ética sense saber qué era!... 
Voleu fer algún comentan?

Vivim en un món en qué la majoria 
es regeix per la Ilei del minim 
esforg; guanyar molt i treballar 
poc; "passar-s'ho bé"; consumir en 
lloc de produir...

-Pel que he anat veient, Velecció entre 
ética o religió a les escoles no es fa tant 
seguint ideologies, sinó per circumstáncies 
conjuntarais: el que és més fácil d'apro- 
var, el professor més simpátic... actual- 
ment es dóna el fenómen de molts que van 
comengar fent ética i es passen a religió, 
perqué la matèria és molt més atractiva. 
L'ética no deixa de ser una matèria filosò
fica, eixarreìda. La religió, en canvi, a més
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d'incioure l'ètica cristiana, té molts altres 
aspectes força variats. Per altra part, no 
cal témer "una menjada de coco". La reli
gió que es pot fer en una aula escolar és 
molt diferent d'una catequesi a creients. 
Tots els professors de religió són hen 
conscients que, a Tescola, l'ùnica cosa 
possible és donar informació. Informació, 
però, que será ben útil a Thora d'entendre 
la història de l'art, de la mùsica, del pen
sarne nt...

-Ens aculturem?
-L'aculturació, ara més que mai, és

Hem de conviure amb geni 
conflictiva que sembla disfrutar 
créant problèmes innecessaris.

inevitable i, com totes les coses té aspec
tes positius i aspectes negatius. Tot orga
nisme viu està assimilant constantment 
coses noves i es desprèn d'altres. Amh les 
cultures dels pohles passa el mateix. és 
evident que ara hi ha una assimilació 
massiva, per part de la nostra cultura, de 
tot el que ens ve dels Estats Units, bo i 
dolent. També és evident que ens estem 
desprenent de moites coses autòctones. El 
que cal és que exercim un control d'a- 
quest procès, de forma individual i 
col-lectiva. Per exemple, és bénéficiés tot 
el progrès de la informática i de la cièn- 
cia, en general, i és llàstima que impor- 
tem música de discoteca mentre estem 
marginant la sardana i totes les altres 
manifestacions de la nostra pròpia cultu
ra. Amh un gran complex, ens pensem que 
som inferiors, quan és tot al contrari. 
Acabo de rehre un enregistrament dels 
Estats Units, amh cants tradicionals de 
Nadal catalans, cantats en anglès.
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Cree que, amb l'educaciô tan 
permissiva que s'ha donat 
els darrers anys, i amb el 
matérialisme instaflat en la vida 
social, tot això svanirà détériorant 
encara més.

-L'Església ha anat, poc o molt, evolu- 
cionant. Ha perdut rigidesa i austeritat i ha 
guanyat amb comunicació. Es comunica 
més sense tants sermons, qui diu.

-Certament, ha minvat la separació 
entre clergues i laies i s'ha establert més 
diàleg. Cal continuar en aquesta linia.

-En canvi, la linia en l'aspecte familia 
és discontinua. La parella ja no és estable. 
Les relacions entre pares i fills també pa- 
teixen d'aquesta mateixa discontinuïtat... 
Preveieu que aquest comportament es pot 
agreujar més encara o bé hi ha perspectiva 
que millori?...

-Avui dia la gent no es regeixper prin- 
cipis sinó per sentiments. Eer o deixar de 
fer una cosa, depèn de si allò agrada o 
no. Les conseqüències están a la vista. I 
no sembla pas que la situació s'arre gli a 
curt termini. Cree que, amb la'educació 
tan permissiva que s'ha donat els darrers 
anys, i amb el matérialisme instal-lat en 
la vida social, tot això s'anirà détériorant 
encara més. Eins que vingui un revulsiu i 
la gent torni a valorar què és ser persona, 
és a dir, donar la primada a la 
intel-ligència, que ens fa capaços de cop- 
sar uns principis ètics, i a la voluntat, que 
ens permet de prendre responsahilitats, 
dominant els instints i els sentiments. Pot- 
ser d'aqui a cinquanta o cent anys...

-Això és a molt llar g termini... No pas 
una lletra a noranta dies...

Durant l'entrevista, mossèn Taulé po- 
ques vegades ha deixat de somriure. Sera 
perqué està il-lusionat mirant endavant. 
Perqué és optimista. Evidentment, parlar 
amb eli reconforta. Line curiositat per fer
ii una darrera pregunta:

-Modifiquerieu, si de vós depengués,

Avui dia la gent no es regeix per 
principis sinó per sentiments.

al guns dels pecats capitals?... Per posar
los al dia, és dar...

Esten els braços, obrint les mans, i diu:
-Totes les paraules amb qué están de- 

finits són força entenedores, llevat de la 
luxúria, que és un terme poc usual i mas
sa genèric, perqué inclou moites coses, 
força importants avui. Pedagògicament, 
aniria bé destriar-les: el mal ùs de la S e 
xualität, l'ostentació de de riquesa, la vida 
còmoda i materialista, els vicis de l'alco- 
hol i de la droga. La gola, també hi esta- 
ria inclosa. Però potser per allò del nom-

Jo cerco comunicar-me, abans que 
tot, i per aixd utilitzo un llenguatge 
que pugui ser entes per una gran 
majoria. Aquesta és la raó per la 
qual cultivo la música popular, 
tant en el camp religiös com en el 
profá.

bre set, que és mític, ho van classificar 
així.

El temps s'ha escorregut molt depres
sa. Massa depressa. Hem d'acabar, però 
com que hem començat parlant de mùsi
ca, acabem-la preguntant-li:

-Qué en penseu de la música actual, 
vós que sou musicòleg?

-Coexisteixen dos tipus de música: la 
popular i la d'avantguarda. Jo reconec 
que el compositor, com tot artista, ha de 
cercar nous camins, nous llenguatges es- 
tétics. Es d'admirar, per tant, el trehall de 
tants compositors actuals que estrenen a 
les sales de concert, malgrat que ùnica- 
ment són compresos per minories. Pen
sant en el que fai g, jo no hauria de tenir 
Tatreviment de considerar-me compositor 
sinó, simplement, constructor de melodies. 
Jo cerco comunicar-me, ahans que tot, i 
per això utilitzo un llenguatge que pugui 
ser entés per una gran majoria. Aquesta 
és la raó per la qual cultivo la mùsica 
popular, tant en el camp religiós com en 
el profà.

Hem arribat el moment de posar el 
punt final. O la coda final...
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Clergyman, de cap a peus • Parla amb veu clara. (S'entén i es fa entendre) • Es home de comunicació 
diària... • Posseeix notes -i dots- molt alts, tant o més alts que el sen campanar escapgat... • Ell inspira 
el "veniu a mi..." • El que ell diu, va a missa...

Qüestionari “Proust”
-El principal tret del men carácter?
-La capacitai de trehall.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La comprensió.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-La fermesa.
-Allò que més estimo en els amics?
-La lleialtat.
-El meu principal detecte?
-La necessitai de sentir-me útil.
-La meva ocupado preferida?
-La música.
-El meu somni de benestar?
-Estar sol.
-Quina fora la meva pitjor desgrácia? 
-Quedar sord, o cec.
-Qué voldria ser?
-En aquests moments, ja m’és igual: el que 
sóc.
-On desitjaria viure?
-Qualsevol lloc del món el considero casa 
meva.
-Quin color prefereixo?
-El verd deis pins.
-Quina flor prefereixo?
-M’agraden totes.
-Quin ocell prefereixo?
-Tots els que canten.

-Els meus autors preterits en prosa?
-No ho sé. Fa temps que llegeixo poc.
-Els poetes preterits?
-Els que, a més de ser poetes, saben posar 
bé els accents i fan que els versos, sois, ja 
cantin. Flavors, compondré a base d'a- 
quests textos, es torna fácil.
-Els herois de ficció favorits?
-No en tiñe.
-Les meves heroines de ficció favorites? 
Tampoc no en tiñe.
-Els meus compositors favorits?
-Els romántics: Schubert, Schumann, Men
delsohn, Brahms, Wagner, Tchaikowski... 
-Els pintors predilectes?
-No hi entenc massa.
-Els meus herois de la vida real?
-Se'mfa difícil de dir.
-Les meves heroines historiques?
-També em costa respondre.
-Els noms que prefereixo?
-No en tine de preferits.
-Qué detesto més que res?
-L'actitud d'aquells que, conscientment, 
perjudiquen els altres.
-Quins carácters histories menyspreo més? 
-Em costa ser sever amb els altres; ni que 
estiguin lluny en el temps. ¿Qué en sabem

de les circumstáncies?
-Quin fet militar admiro més?
-Cap. Mai no m'han agradat les accions 
militars.
-Quina reforma admiro més?
-La contrareforma. (Era un acudit. Ara, 
seriosament.j En els temps recents, cree 
que la reforma de la litúrgia católica ro
mana per part del Concili Vaticá II, ha 
incidit molt en la vida de TEsglésia. 
-Quins dons naturals voldria tenir?
-M'agradaria ser més líder. Cree que en 
els nostres temps en manquen.
-Com m'agradria morir?
-Ni de sobte, ni després de llarga malal- 
tia. Sois demanaria unes hores per a pre- 
parar-me bé.
-Estât present del meu esperit?
-Ihlusionat de cara al futur.
-Fets que m'inspiren més indulgéncia?
La situació de tants margináis, sigui per 
culpa seva o per culpa de la societat.
-El meu lema?
-Sempre endavant! Vers el punt Omega!

-Com sóc?
-Això ho haurien de dir els altres. 
-Vostés tenen la paraula, lectors...
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Pedrolo, abans i ara
per Joan Ripoll

I  ot just en comengar el darrer 
estiu, Manuel de Pedrolo ens dei- 
xava, tan silenciosament com ha- 
via viscut ais darrers anys, apartat 
de la vida pública, decehut de la 
política, oblidat pels nous lectors.

UNA TRAJECTORIA BRILLANT
La figura de Pedrolo i el seu significai 

en la literatura catalana de la postguerra 
conviden a fer-ne una reflexió. Tenia se- 
tanta anys i deixava una obra copiossissi- 
ma en el terreny, sobretot, de la narrativa, 
però també en el del teatre, l'assaig, i fins 
i tot en el de la poesia, sense oblidar la 
seva tasca exemplar de traducció. La seva 
importància com a autor indiscutible és 
reconeguda, per exemple, per Joan Triadú 
quan el qualifica com la "personalitat més 
poderosa i original de la postguerra", de la 
mateixa manera que Joan Fuster reconei- 
xerà que el conjunt de la seva obra "té un 
interés excepcional, sense precedents en 
la literatura catalana".

Pedrolo es doná a conéixer pública- 
ment l'any 1955 en guanyar el premi Joa- 
not Martorell amb la seva novel-la "Es- 
trictament personal"! obrí, des d'aleshores, 
una nova época en la considerado deis 
procediments narratius en el context tan- 
cat i tradicional de la literatura catalana. 
La versatilitat i l'abundáncia de la seva 
creado és literalment esbalaídora, cosa que 
durant una vintena d'anys el portará a 
guanyar tots els premis del país: a més del 
Joanot Martorell ja esmentat, el 1956 ob- 
tindrá el Víctor Catalá amb "Crédits hu
mans"; el 1957, el Josep Yxart amb "Cita 
de narradors" (compartii amb els altres 
autors del Ilibre, de carácter antológic); el 
1962, el Sant Jordi amb "Balanç fins a la 
matinada"; el 1966, la Lletra d'Or amb 
"Cendra per Martina"; el 1968, el Pruden- 
ci Bertrana per "Estât d'excepciô" (publi- 
cat sota el títol "Acte de violéncia"); del 
1968 al 1977 guanya diverses vegades el 
de la Crítica "Serra d'Or" amb obres com 
"Totes les bésties de càrrega", "Situado 
analítica", "Contes i narracions" i "Procès 
de contradicció suficient"; llista que cul
mina el 1979 amb l'atorgadó del Premi 
d'Honor de les Lletres Catalanes, concedit 
-i acceptai- no solament en considerado a 
la seva obra, sino ais valors civics i les 
conviccions politiques de les quais sem
pre ha fet gala.

Amb aquesta trajectòria tan brillant, 
Pedrolo aconsegueix el que véritablement 
és el seu millor éxit: donar aparença de

normalitat en una societat i una literatura 
que, de fet, es mouen en un context anor
mal.

D'aquí sorgirá el primer equívoc sobre 
la seva obra, que es produirá entre aquest 
esforç de novetat i de continuítat per una 
banda, i, per l'altra, en una certa confusió 
que la mateixa obra promou en xocar amb 
una circumstáncia adversa (problèmes de 
censura, d'oportunitat editorial, de com- 
prensió crítica, principalment).

DE L’ABUNDÁNCIA A LA CONFUSIÓ
En primer lloc, cal reconéixer que 

Pedrolo és l'introductor de técniques i 
temátiques que ell coneix prou bé a través 
de la literatura anglosaxona contemporá- 
nia (Faulkner, Dos Passos, Miller, en pre- 
feréncies). Versátil, com déiem, fautor 
empra indistintament estils realistes, sim- 
bolics, psicologics, policíacs, així com les 
técniques del monoleg interior, el contra- 
punteig, la confrontado deis punts de vis
ta deis personatges, etc. La seva obra és 
una continua experimentació, i Joan Fus
ter remarcará que la "forma" de la novel-la 
se li converteix en una obsessió excitant. 
Albora, es rastregen en la seva obra trets 
del pessimisme, de l'existencialisme, de 
l'absurd, i els seus temes solen ser, per 
exemple, la naturalesa incomprensible del 
món, el sentit de la vida o la vida sense 
sentit, falineació de la vida quotidiana, etc.

A la dificultat d'assimilació d'unes téc
niques i d'uns temes no massa freqüents 
entre nosaltres, cal afegir un fenomen cu- 
riosíssim que ha afectat profundament la

comprensió de l'obra pedroliana. Em refe- 
reixo al fet que, ja sigui per problèmes 
obvis de la censura de l'època, per cir- 
cumstáncies d'oportunitat editorial o per 
la mateixa precarietà! de la vida cultural, 
les obres de Pedrolo han estât publicades 
sense cap ordre cronològic i, sovint, molts 
anys després d'haver estât escrites, cosa 
que ha impedit un coneixement orgánic de 
la seva progressió i, naturalment, de les 
analogies i contraposicions entre un títol i 
un altre. A tall d'exemple, esmentem 
només que una obra tan decisiva com 
"Cendra per Martina" fou escrita el 1959 i 
publicada el 1970, quan entremig, és ciar, 
se'n publicaven d'altres més recents; un 
detall significatiu és el que aporta Joan 
Triadú quan afirma que el 1960 -quan fau
tor començava a ser conegut- tenia dotze 
novel-les inédites, remarcan! amb aixó el 
desfasament que es produía entre el temps 
de creado i el temps de publicado.

L'abundáncia i la confusió que queden 
apuntades configuren -al marge del valor 
intrínsec de cada obra per separat -el "cas 
Pedrolo", al qual s'hi afegeixen altres con- 
notacions. En primer lloc, el volum i fem- 
penta de l'obra facosten a aquells feno- 
mens de grafomania que foren Joan Puig i 
Ferrater i Josep Pía, amb els quais com- 
parteix la torrencialitat i -inevitablement- 
les desigualtats d'escriptura; per altra ban
da, la pruíja de fexperimentació no fexi- 
meix d'un cert estancament en la mateixa 
evolució de festil; i faparició de nous 
models d'escriptura a cárrec de les noves 
generacions de narradors (Quim Monzó al 
davant), que ja es desenvolupen en un 
context social i cultural més normalitzat, 
fa que la seva obra s'allunyi de mica en 
mica deis gustos del lector. Finalment, cal 
corroborar que el seu carácter un xic fe- 
réstec i la seva irreductible posició nacio
nalista fallunyen d'un context social evo
luciona!, en el qual la política própiament 
dita i la mateixa política editorial s'enca- 
rrilen -per bé o per mal- per altres camins.

En resum, cree que s'ha de tenir Pe
drolo per un autor significatiu en la litera
tura catalana contemporánia, i figura re- 
llevant en el decenni crucial deis anys sei- 
xanta; però també cree que la seva obra 
s'haurà de garbellar i situar en la seva jus
ta perspectiva per tal d'extreure'n tots els 
valors, al marge de les inevitables limita- 
cions.
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L'any Amades i la cultura popular avui
per Lluis Subirana

A-ia commemoració del centenari del 
naixement de Joan Amades convida a una 
sèrie de reflexions a l'entom de la situado 
de la cultura popular avui, tant pel que fa 
a la seva promoció institucional, com al 
seu desenvolupament quotidià arreu del 
país.

Es evident que el concepte "cultura 
popular" abarca una diversa i variada 
quantitat d'aspectes sobre estudis de lexi
cografía, etnografia, etnologia, etc., per 
citar només els més freqiients. Cada una 
d'aquestes especialitzacions té la seva prò
pia problemàtica, tot i que ens referirem 
bàsicament al folklore, faceta principal en 
la qual destacà Joan Amades i Gelats, fins 
a convertir-se en el folklorista català més 
conegut del nostre segle, per la seva va- 
luosa i extensa obra.

L'interès per a l'estudi del nostre folk
lore s'inicià a mitjan segle XIX, impulsât 
pels sentiments romàntics que s'expendien 
arreu d'Europa enfront del néoclassicisme

MON15TROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL

i l'academicisme imperant. Romanticisme 
que aquí,, a casa nostra, anà vinculat a un 
moviment nacional, poètico-literari en els 
sens inicis, i decididament politic després, 
conegut corn a Renaixença.

La recuperaci© dels valors ètnics, la 
recerca i propagado de la rica i variada 
cultura popular, fou utilitzat per recrear la 
nacionalitat catalana i així redescubrir els 
trets definidors de la nostra personalitat. 
Ais politics de la Renaixença, ais 
intel-lectuals del romanticisme i el renai- 
xentisme, no els calgué cap mena de pacte 
cultural, ni molt menys, cap intent d'in
ventar formes d'expressió cultural postmo- 
demes, perqué tenien molt dar que era 
necessari, precisament, elevar a la màxi
ma difusió el rie patrimoni contingut en 
les própies formes de cultura, fruit de 
generacions amb trets marcadament dife- 
renciats i tant o més, per ser els propis, 
dignes i necessàriament propagables.

La promoció i l'estudi de la cultura 
popular en general i la del folklore en 
particular, portava implícitament a l'estu- 
di, assentament i profusió del catalanisme, 
com a reivindicació de la nostra manera 
de ser.

Avui, però, no són aqüestes les estra- 
tègies, ans el contrari. Llevat de bones 
paraules i una relativa promoció situada 
sempre des d'una perspectiva lúdica i fes
tiva, no hi ha una decidida voluntat políti
ca de reconèixer i promocionar la nostra 
cultura popular, el nostre folklore, com a 
un signe d'identitat diferenciadora, com a 
un element bàsic d'afirmació de la catala- 
nitat.

Homenatges, Centenaris i Mil-lenaris, 
sí. Però els acords presos en el Primer 
Congrès de Cultura Tradicional i Popular 
(Barcelona, 1981-Girona, 1982), romanen 
arxivats i oblidats per els qui tenien l'obli- 
gació de desenvolupar-los i activar-los. 
Aixó era almenys el qué esperavem de la 
nostra recobrada i màxima institució, els 
qui, iMusionats, participárem en aquelles 
memorables jomades.

Una il-lusió gens nostàlgica, fonamen- 
tada en el convenciment que contribuíem 
a recuperar i analitzar els records 
coMectius, revestint-los amb noves idees 
de progrès.

Si després que ha passât ja quasi un 
decenni comparem les resolucions adopta- 
des amb la feina feta, el balanç és franca- 
ment decebedor. Totes les reflexions fe- 
tes, més o menys institucionalment, sobre 
la cultura a cárrec de politics i 
intel-lectuals han ignorât sistemàticament 
la cultura popular, en un moment en qué

aquesta, com sempre sota l'impuls d'incan- 
sables i entusiastes dirigents de les, mal- 
grat tot, centenars d'entitats de tot el país, 
multipliquen la seva activitat Iluitant con
tra el desànim provocat per la incompren- 
sió i la manca de suport politic i económic 
pel que fa a la seva promoció.

Per tot això caldria, dones, que l'Any 
Amades, altrament un just i necessari re- 
coneixement a la tasca ingent d'un home 
admirable, servís per a quelcom més que 
de política d'aparador. Caldria que fós el 
compromis d'una voluntat ferma i decidi
da de recuperar el temps perdut, de poten
ciar per al poblé el que és del poblé, la 
seva cultura, les seves tradicions.

Aquest seria el millor homenatge a 
Joan Amades i a tots aquells que, amb 
més o menys encert però amb gran dedi- 
cació, segueixen el seu exemple.

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL
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Evocado de Francese Gòdia, col-leccionista d’art
per Maria Peña (Conservadora de la Cohlecció Gòdia)

H.a mort Francese Gòdia Sales. La noti
cia ha estât com una urpada que a tots els 
qui el coneixíem ens ha arrabassat una part 
de la frágil seguretat quotidiana. La seva 
presència generava una mena de cercle 
màgic on semblava que no podia tronto- 
llar mai res. Aspecte sòlid, mirada aguda, 
gest agrados, tarannà aplomat, podia -si 
s'esqueia- aclaparar en la discussió; però 
preferia sostenir amb el millor somriure 
els seus arguments. Havia estât des de molt 
jove Iluitador i tenaç, treballador i intuïtiu, 
qualitats que el portaren -acabada la carre
ra de dret- a reeixir en multiples iniciati- 
ves dins del mon esportiu, empresarial i 
artistic. Li agradava més ser reconegut 
com a empresari que corn a financer, i ara, 
als seixanta-nou anys, era l'antitesi del 
"yuppie" al qui aventatjava, molt més que 
en edat i experièneia, en el concepte humà 
de l'empresa econòmica. Concepte que el 
portà, també, a donar un caire molt perso
nal a la seva vida esportiva com a corre
dor de formula 1 i que justificava 
l'apel-latiu "gentleman driver" que se li 
adreçà.

Conductor en carreres diverses i cava-

TEIXIT8 SALVADOR
els  te ix its  q u e  te n e n  e s til

Indùstria, 33 tel. 725 65 90 08202 Sabadell

Her sempre; especialment quan en la seva 
maduresa reemprengué el coMeccionisme 
d'art en el qual I'havia iniciat el seu pare. 
Amb instint segur, s'aboeà a l'adquisició 
d'obres molt importants d'imatgeria medie
val, pintura catalana i ceràmica espanyola 
amb la mateixa passió que abans corria 
als circuits i, també, amb la mateixa sen- 
yorivola gentilesa podia regalar a un mu
sen la peça que li havia guanyat en el 
comerç. Aquesta disposició i la conscién- 
cia de l'interés públic de l'obra d'art propi
ciaren un veritable mecenatge del qual 
podia sentir-se justificadament orgullós. 
No sois recuperava i adquiría les obres, 
sinó que les feia documentar, conservar i 
restaurar per especialistes; publicá uns 
catàlegs -véritables joies bibliogràfiques- 
per obsequiar els amies i nodrir les biblio- 
teques pùbliques; obria la seva llar a insti- 
tucions i estudiosos i deixava que les mi- 
llors peces figuressin a les exposicions; 
tasques, totes elles, de les quais els saba- 
dellencs en podem donar fe a bastament.

El seu coMeccionisme, hereu d'una 
tradició ben arrelada a Catalunya, ha tin- 
gut un marcat component esportiu d'es-

RESTAURANT

Francese Codia i Maria 
Peña durant l'entrevista 
que M~ Lluïsa Borràs 
(a la dreta) realitzà el 
desemhre de 1986, per 
al suplement de 
La Vanguardia 
Coleccionistas de Arte 
en Cataluña.

barjo, rise i divertiment. En aquest sentit, 
no ha fet una coMecció per lucre sinó per 
luxe, per plaer de l'esperit. Tant és aixi 
que, aquests darrers anys, tot contemplant 
les obres aplegades a casa seva es mostra
va preocupat i perplex pel desmesurat 
augment del seu valor de canvi en detri
ment de llurs possibilitats d'ùs. Sabia que 
inversió i diversió formaven una dicoto
mia irresoluble que podia acabar amb el 
coMeccionisme privât: el que neix del 
carácter i les nécessitais estètiques d'una 
persona concreta fins a esdevenir-ne la 
seva imatge.

Per aixó ningú que conegui la 
CoMecció Gòdia pot ignorar que les gita
nes de Nonell, les máscares de Gutiérrez 
Solana, els calvaris medievals, les pietats 
hispano-flamenques, les "alcuzas" d'Ara- 
gó, els morters gótics o les catifes de 
Cuenca no són únicament objectes desta
cáis del patrimoni cultural, sinó també 
elements que perfilen, matisen i modelen 
el retrat d'un gran col-leccionista d'art i 
d'un home que cercá en tot la intensità! i 
la coheréncia.

C u U n fie

RAMBU.I
SUAKU

T. 725 01 20 
PARKING

MONTESINOS
Recordi... per Catifes - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges - 
Moquetes - Cobrellits

Grècia, 18-Tel. 725 43 08 
SABADELL

QUADERN - 76



187

Rosebud, 50 anys després
per Josep Maria Subirachs

"II me semble que 
les grands artistes ont, 

toute leur vie, 
raconté la miême histoire".

Jean Renoir

E,il cinema té una data crucial: 1939. 
Aquell any Orson Welles va firmar un 
contracte amb la RKO i va començar a 
preparar-se per a realitzar la primera 
peMicula. Sense la seva incorporado com 
a director, la cinematografía americana, i 
consegüentment tot el cinema, no seria allò 
que és.

Així, no és estrany que la seva primera 
peMícula, Ciutadá Kane, es trobi sempre 
en la llista quan els critics fan una rigoro
sa selecció d'obres de la ja impressionant 
história d'aquest art, nascut prácticament 
amb el segle i que tant ha infíuit en tots 
nosaltres.

Però el que vull destacar aquí és que 
aquesta obra mestra va ser el primer tre- 
ball cinematográfic que va realitzar We
lles, i la seva qualitat i la seva Originalität 
son tan altes que, si em permeteu la com- 
paració, és com si el primer quadre pintat 
per Velázquez bagués estât Las meninas o 
la primera escultura de Miquel Angel 
hagués estât La nit, de la capella deis 
Médicis.

A primera vista podria semblar que 
Marcel Proust amb A la recherche du 
temps perdu constitueix un cas semblant, 
però de fet no és el mateix perqué Proust 
ja havia escrit abans, encara que la seva 
obra anterior sigui poc coneguda pel gran 
public, i la Recherche és un gran "frese" 
format per vuit llibres que omplen quasi 
tota la seva vida d'escriptor. També es 
podria pensar en "El nom de la rosa", però 
no m'atreviria a qualificar aquesta atracti
va primera novel-la d'Umberto Eco d'obra 
mestre ja que la seva aparició és massa 
recent i perqué l'enlluemadora irrupció 
com a "best-seller" treu claretat al judici.

El cas d'Orson Welles, però, és unie, 
ja que, si bé la seva creativitat ja s'havia 
demostrat a la ràdio i al teatre, amb Ciuta- 
dà Kane va iniciar la seva vertadera pro- 
fessió.

Va ser a l'estiu de 1939 quan Welles, 
després de firmar el contracte i trepitjar 
per primera vegada els estudis de Holly
wood, pronuncié la coneguda frase: 
"Aquest és el més meravellôs tren eléctric 
que un xicot hagi pogut somniar mai".

Primer Welles va esmerçar el temps 
familiaritzant-se amb els mécanismes del 
plató, àvid de saber-ho tot sobre la técni
ca. i també es va fer passar les cintes que 
el posarien al dia del que, fins llavors, el 
cinema havia aconseguit. Aixi, aquest 
creador cerebral i apassionat de vint-i-cinc 
anys adquiría les uniques qualitats que 
poden èsser apreses: la historicitat i la 
técnica. L'altra de les qualitats fonamen-

tals de l'obra d'art: la creativitat, virtut in
transferible, ja la tenia en escreix.

Seguidament, en col-laboraciô amb 
Herman J. Mankiewicz (col-laboraciô que 
alguns han fet servir per rebaixar la seva 
creativitat, de la mateixa manera que de 
vegades es vol retallar el valor de Gaudi 
esgrimint el nom del seu ajudant Jujol), 
Welles va començar el guió, però el rodat- 
ge no es va iniciar fins el 30 de juliol de 
1940 davant de tota la premsa. L'endemà, 
el "Motion Picture Herald" titulava aixi 
l'article que li va dedicar: Silenci, un geni 
treballa. Era veritat; la seva obra té totes 
les caractéristiques de la genialitat: l'ùs de 
la càmera emfàtica que ageganta els per- 
sonatges ens recorda Miquel Angel els 
vigorosos contrastos de Hum i ombra ens 
fan pensar en Rembrandt, l'espectacular i 
aclaparador barroquisme, que no està so- 
lament en l'escenografia, sinó sobretot en 
el ritme i en l'esséncia de la narració, i la 
potent plasticitat de les imatges ens evo
quen el Gaudi abstráete, les deformacions 
expressionistes i l'exageració de les pers
pectives que creen un clima metafísic, i la 
potenciació deis sovint mediocres argu
ments imposats (com en l'espléndid film 
de 1947 La dama de Xangai), que a les 
seves mans es transformen en drames sha- 
kespearians, fan d'Orson Welles un deis 
mítics representatns de mitjan segle XX, 
juntament amb Picasso, Le Corbusier, 
Henry Moore, Igor Stravinski o Saul Stein
berg.

Ciutadà Kane, que va ser rodât en 15 
setmanes amb actors de teatre, molts d'ells 
inédits a la pantalla, i amb un laboríos

muntatge que duré 9 mesos, és el résultat 
de moites innovacions, de moites audàcies 
formais.

La valentia de Welles ja la trobem en 
el guió, en canviar l'ordre cronolôgic dels 
fets i portar a la darrera conseqüéncia el 
"flash-back". L'ùs dels grans angulars que 
deformen les imatges accentua la perspec
tiva i exagera encara més els efectes d'una 
altra de les troballes de Welles: la profun- 
ditat de camp. Tot això s'encadena evi- 
dentment amb les célebres decoracions 
"amb sostre", lôgic résultat també de l'a- 
dopció del contrapicat. Una altra de les 
seves caractéristiques és el pla-seqüéncia 
que, juntament amb la sobrietat en l'iis 
dels primers plans, ens recorda l'home de 
teatre. El ritme implacable l'aconsegueix 
no sols pels trucs de la càmera o del mun
tatge, sinó que es troba també present en 
la palpitaciô narrativa mateixa.

L'argument, a mig carni entre la intriga 
policíaca, el drama psicològic i el film de 
denuncia social, està directament inspirât 
en un personatge sumament poderós de la 
vida americana: el multimilionari Willian 
Randolph Hearst.

Hearst., que tenia 28 diaris, 13 revis
tes, 8 emissores de ràdio, un milió d'hec- 
tárees de terra, hoscos, mines d'or, de pla
ta i de coure, pous de petroli..., a vint anys 
havia comprai un petit diari de provincia 
sense lectors: "The Examiner", i el trans
formé en un periòdic sensacionalista, 
fomentant escàndols, oprimint els sens 
rivals amb el poder del diner i amb I'ab- 
séncia total d'escrúpols, iniciant aixi el 
trust de premsa més poderós del món.

Hearst vivia amb la seva amant, Ma
rion Davies, en una propietat fabulosa 
enmig d'un immens parc on tenia fins i tot 
un jardi zoològic. Havia comprai i recons
truit pedra a pedra una església medieval, 
un castell escocés i un palau del Renaixe- 
ment. En la seva finca colossal guardava 
un valuosissim recull d'obres dignes d'un 
gran museu, destacant sobretot una extra
ordinària col-lecció d'armadures.

Ciutadà Kane comença quan el mag
nat, abandonat per tots al moment de la 
mort, pronuncia la misteriosa paraula 
"Rosebud". Deu anys més tard de l'estre- 
na, que va tenir Hoc a Nova York l'I de 
maig de 1941, W.R. Hearst moria exacta- 
ment corn a la pel-licula que per tots el 
mitjans havia intentât destruir i que, sorto- 
sament per a tots nosaltres, va resultar ser 
"una história immortal".
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Societal Ilimitada
per Ricard Calvo i Duran

"De totes les mudances originades pel temps 
no n'hi ha cap que afecti tant les estàtues 

com el canvi de gust dels sens admiradors".
Marguerite Yourcenar: 

Le Temps, ce grand sculpteur

\ ^ u i  potest capere, capiat"
Durant la transició operada al nostre 

país els anys setantes, dues frases van 
quedar gravades a la meva memòria, en
cara que, per enrevessades, el seu signifi- 
cat va trigar anys a fer-se'm evident.

La primera era un grafit traçat al mur 
duna indùstria de Terrassa que deia aixi: 
Batallada sasinato. Per la lectura poste
rior d'altres escrits d'intencionalitat sem
blant, he arribat a deduir-ne: Basta y a de 
asesinatos.

La segona, orai, va deixar-la anar en 
piena Rambla barcelonina un marroquí 
d'aquests que es dediquen a la venda 
ambulant de boligrafs i encenedors. Era 
un dissabte a la tarda i la ciutadania es 
dedicava a passejar, a anar de compres i, 
com és práctica habitual en aquella popu
lar artèria, simplement a badar.

En aqüestes que arriben els vehicles 
antiavalots, els impopulars "grisos", i 
comença un ball de bastons d'antologia; 
sense més ni més els pots de fum, les ba

les de goma i les garrotades son àmplia- 
ment repartits entre contribuents i turistes, 
entre propis i estranys.

Llavors el venedor musulmà diu, al 
meu costat, corn si m'avisés del perill: J a 
si ha follao il formón!. I ja ens teniu, co- 
rrent corn a ximples, cercant refugi als 
carrerons adjacents.

Amb els anys, tal com die al principi, 
he arribat a formar-me la hipótesi següent, 
després de sentir parlar en castellà d'altres 
germans del meu berber de les Rambles: 
¡Ya se ha formado el follón!, i aprofito 
l'avinentesa per agrair amb retard i des 
d'aquestes ratlles l'interés fraternal del bon 
home per la integritat física d'un "paissa" 
a qui no coneixia de res.

El beneit del poblé
Fa uns vint-i-cinc anys, a Sôller, va 

sortir-me una tarda al pas un quidam mal- 
girbat, amb la camisa fora les calces, arros- 
segant els peus bruts i descalços, i bran- 
dant amb la mà dreta un diari mentre a
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l'esquerra en sostenía uns quants més. Si- 
tuà la seva cara sense afaitar prop de la 
meva i, tôt fent bellugar un ullot esverat, 
cap enrera, cap a la meva vista, i cap als 
diaris, successivament, amb un to entre 
sensacionalista i confidencial em digué: - 
"S'ha penxat un homo!", en una clara invi- 
tació pregnant que li comprés un diari per 
tal de recrear la meva suposada morbosi- 
tat amb els details del succès.

La veritat és que les meves coneixen- 
ces a Sôller es reduïen a un cercle molt 
estret: la propietària, l'escàs personal i 
algún hoste de l'hotel Mar-Bell; el fillet 
d'un jove matrimoni vei, Paco, que cada 
mati m'entretenia veient-lo jugar assegut a 
terra, davant la seva humil caseta de pes- 
cadors; en Figaro, Tamable propietari d'un 
dels bars de la platja; el comandant metge 
de la base naval, de qui a casa meva en 
conservem un record inesborrable; el lli- 
breter del poblé, que si encara és viu, bo
res d'ara no deu haver acabat pas d'escriu- 
re'n la historia, i n'Eugènio, un escultor en
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fusta d'origen madrileny que entre souve
nir i souvenir tenia temps de tallar vérita
bles obres d'art. Del seu.obrador, de fer-la 
petar com d'altres tantes tardes, sortia jo 
quan va escometre'm aquell periodista sui 
generis.

Per tant, les tristes circumstàncies que 
haguessin pogut empènyer un "homo" - 
d'entre els aproximadament deu-mil cinc- 
cents seixanta habitants del partit judicial 
restants- a penjar-se tenien per a mi molt 
poc interés.

Amb tot, i pensant que el pobre diable 
que m'ampliava ara la noticia tot especifi- 
cant que el suicida havia utilitzat una oli
vera -a Sóller també es conreuen ametllers 
i garrofers- devia dependre de la venda de 
diaris per a subsistir, n'hi vaig comprar un 
exemplar. Número que va tractar-se ser 
d'un "Sóller Esportiu" de tres mesos enre- 
ra que, per descomptat, a part de partits de 
costellada i curses locals de bicicletes, no 
parlava de gran cosa més: ni molt menys 
no deia res d'"homos" penjats.

Quan parlo o bé em parlen de publici- 
tat i màrketing directe, i, sobretot, quan 
assisteixo a dinars de treball i "tempestes 
de cervells" carregats de teories llibres- 
ques, emparades per graduats, llicenciatu- 
res, masters i doctorats dignament emmar- 
cats i estèticament penjats per les parets, 
encara sembla que vegi davant meu l'ullot 
que giravolta i el babau genial que em diu 
a eau d'orella; "S'ha penxat un homo...".

En un pais més liberal i menys corpo- 
rativista que el nostre, un element aixi pot 
arribar a president de la nació; a Sóller, 
però, sempre será només el ruc del poblé.

Estudiantina Portuguesa
Fa un pareli d'anys, a Coimbra, vaig 

sentir -encara que no anés per a mí direc- 
tament- una altra frase que no se m'esbo- 
rrará mentre visqui i que té un to impera- 
tiu, entre eslógan i precepte pedagógic.

Visitávem la seva Universität, la més 
antiga (1288) i, fins el 1911, l'ùnica uni
versità! portuguesa. Ens acompayava un 
tal Ventura, advoca! en exercici, professor 
de Dret, i, durant la temporada turística, 
guia eventual. Recordava una anècdota del 
qui en aquelles mateixes aules havia estât 
el seu mestre, el catedràtic Andrade, i per 
poder-nos-la referir amb tota propietat, 
volia abans dibuixar-nos un esbós del 
concepte que, durant els sens anys d'estu- 
diant, s'explicava com a "fet juridic".

La cosa més aviat era abstrusa. En 
Ventura parlava un mal castellà, barrejat 
amb portugués, i esquitxat de llatí. L'escás 
public, totalment liée en la matèria, seguia 
in albis des de l'inici del seu diseurs. La 
peroració s'allargava massa i ningü no veia 
on aniriem a parar.

Una senyora va posar-se a enraonar 
amb una altra, i, completament desconnec- 
tada del que en Ventura estava dient, va
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pujar despreocupadament el volum de la 
seva veu fins a interferir la del jurista-guia. 
Flavors aquest, amb tota l'autoritat que, 
amb els anys, li havien donat les aules, el 
bufet i la cort de justicia, li deixà anar 
amb imperi: -"Tu calla, que encara que no 
ho entenguis, almenys n'hauràs sentit a 
parlar!".

En un dels sens assaigs ("Jocs d'espills 
i focs follets", 1975), Marguerite Yource
nar deixa apunta! que entre els centenars i 
milers de pàgines llegides és natural que 
la nostra memòria no sàpiga ja ben bé si 
unes quantes linies en particular han estât 
rememorades tal com eren, o bé si, al con
trari, han estât retocades per la nostra 
imaginació, o, millor encara, inventades 
com acostuma inventar la imaginació; és a 
dir, combinant entre ells details i noms 
agafats d'una altra banda.

La frase de Francisco Ventura, endol- 
eida de to, l'he emprat ja dues vegades 
amb els meus estudiants d'art, quan els 
explico, tot just inicia! el curs académie, 
les funcions, situacions i utilitzacions del 
punt i de la linia sobre el pia -la impaga
ble contribució de Kandinsky a l'anàlisi 
dels elements pictòrics- i algù no m'entén, 
per molt que ens escarrassem tots dos: Que 
dibuixi molts punts i moites línies, que 
experimenti sobre molts formats -aquells 
cents i milers de pàgines que diu la Your
cenar- i, sobretot, que pensi molt; tard o 
d'hora ja ho entendrà. Al peu de la lletra, 
retoca!, o bé inventât. I només en l'ùltim 
cas, quan la seva imaginació sigui capaç 
d'inventar, podrá començar a pensar serio- 
sament en ser artista o bé dissenyador.

La pluja a Perugia
L'abril d'enguany, tomant de Roma, 

parem a Perugia, la capital de la provincia 
homónima i de la Umbria, que situada en 
una elevació, a prop de 500 metres, domi
na la vali del Tevere. El pare Lleó, que 
mena la nostra expedició per les terres del 
Pobrissó, té un especial interés per aques
ta ciutat medieval de carrers empedrats i 
costeruts, que cal fer a peu, pedra a pedra, 
pam a pam i carrer per carrer.

La germana aigua ens voi acompanyar 
tota la tarda, fresca, fina, menuda: ùmile, 
que diu el seràfic Francesco.

ARQUITECTURA D'INTERlORS 
DISSENYS A MIDA_________

RONDA ZAMENHOF N o 151 

T. 7265650 SABADELL

Els aparadors de les nombroses boti- 
gues, petits, i que deixen veure l'interior 
de les tendes huit de compradors per cau
sa de la pluja, llueixen un visten! cartel! 
edita! pel comù de la vila, que homenatja 
el campió piemontès Fausto Coppi i re
corda que el 1940, ara fa cinquanta anys, 
va guanyar per primer cop el Giro d'Itàlia, 
proesa que repetiría manta vegada al llarg 
de la seva brillant carrera i que faria ex
tensiva al Tour de França. Ell fou un dels 
herois llegendaris de la meva infantesa, 
habituai de les primeres planes dels diaris 
i dels No-Do, i de les meves primeres 
coMeccions de cromos. Diu que va fer 
present al Papa Plus XII d'un bicicleta de 
curses folrada d'or.

Quatre-cents anys abans d'aquest pre
sent, les relacions de Perugia amb el papat 
no devien ser pas tan bones, ja que Pau III 
va fer-hi aixecar la famosa Rocca Paulina 
(1540), construida per Antonio Sangallo 
el Jove i ideada en forma de tenalla. 
Aquesta fortificació, que tancava la ciutat, 
impedia que en sortissin tropes per com- 
batre contra els exèreits pontificis.

El nostre interés, però, se centra prin- 
cipalment en la Fontana Grande, del s. 
XIII, amb escultures de Nicola Giovanni 
Pisano, i en la loggia de Braccio Forte- 
braccio i el Palau dels Priors, del XV.

A l'hora de berenar ens aixopluguem 
en una cafeteria. Ah, el deliciós pa de 
pessie de la regió i el réconfortant cap
puccino... Allí sento dir a un parroquià - 
botiguer al mateix carrer- una frase gràfi
ca i curta, que jo tenia més aviat per prò
pia dels romans: -Porco governo!, tot ca- 
rregant als politics les culpes fins i tot del 
fenomen metereològic que fa emmudir la 
campaneta de les caixes registradores.

Les pressions que rep de politics, fun- 
cionaris i papadiners, el poblé les evacua 
per la via de l'esport, tot transformant els 
partits intemacionals en conteses de ca
rácter nacionalista, que se salden amb la 
destrossa de béns publics i privats i, fins i 
tot, amb victimes humanes. El potencial 
simbòlic de les Unites ètniques, religiöses 
i nacionals, aplica! al camp de l'esport, és 
d'una tremenda evidèneia, corn ha quedat 
palés aquest juliol al Mundial de fútbol 
ltàlia'90.

En el periodisme esportiu s'empren tots 
els tòpics del masclisme i del racisme més 
visceral, àdhuc s'ha evocat la segona gue
rra mundial en referir-se a Alemanya. Aixô 
denuncia una por subconscient, latent en 
el més profund de restructura ideològica 
europea, envers d'altres races, religions i 
continents, i particularment l'Islam, reavi
vada -curiosament- en vigilies de la crisi 
del Golf Pèrsie.

Per respectar \ùmile pluja d'aquella 
tarda d'abril, a Perugia, en Hoc de diner en 
efectiu, només hem utilitzat les targetes 
de crédit.
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Cartes obertes

¿Qui ha de manar?

E.Ístimai amie,
La dita catalana que val més ser cap 

d'arengada que cua de lluç, és terriblemen
te nefasta, ens aboca a ser un país d'aren- 
gades escapçades. Fixa't en política: ningú 
no vol ser el número cinc, tothom voi el 
número ú o com a máxim el número dos 
esperan! que el primer peti. Els persona- 
lismes han fet malbé tantes iniciatives, 
tants projectes! Tothom voi ser mestre, 
ningú no es voi dir deixeble. Quan veus 
en altres països gent eminentissima que es 
vanagloria d'haver estât deixeble de tal o 
tal personatge, sempre sents una gran 
enveja. Ens falta l'esperit de les institu- 
cions. Fins els partits politics, sovint no 
son més que un nom del lider: la gent era 
maurista, lerrouxista; avui pujolista, feli- 
pista, joancarlista. I et preguntes: què pas
sarla si aqüestes persones faltessin? On son 
els números dos, tres, quatre, cinc i sis? 
Per aclarir-ho una mica et transcriure una 
historia.

"Una vegada, un home estava reposant 
una tarda d'estiu molt calorosa, mig enso- 
pit a I'hora de la sesta a I'ombra d'una ve- 
11a alsina. Dins del seu cos es va comen- 
çar a discutir qui havia de dirigir, qui havia 
de ser el cap, el que manés. El cervell, va 
dir: No hi ha cap mena de dubte, que em 
correspon a mi el manar; jo sóc qui té les 
idees, qui imagino el que cal fer i el que 
cal crear. Els peus varen prendre la parau- 
la per argumentar que eren ells a qui co- 
rresponia el poder, el manar: Nosaltres 
hem d'ésser el cap; som els qui us podem 
dur d'un Hoc a I'altre, conèixer el mon, 
posar-vos en contacte amb altra gent. Els 
ulls varen replicar immediatament; Què en 
treuríem d'anar d'una banda a l'altra si no 
poguessim veure res, ni llegir, ni fer-nos 
una cultura, ni poder apreciar una obra 
d'art; suposem que admetreu que som no
saltres els que hem de manar. I el cor va 
dir: I si jo deixés de bategar, qué passaria? 
Em correspon el poder. I els pulmons, 
digueren: Que no veieu que sense respirar 
estaríeu perduts. Les mans varen interve
nir a continuació: Qui fa la feina? qui tre- 
balla per poder-vos alimentar? El poder 
ha de ser per a nosaltres! Finalment va 
prendre la paraula el forat del cul. Desgra- 
ciats! que no veieu que sense jo quedarieu 
plens de merda? Es a mi i només a mi a 
qui correspon el poder i el manar! Tots els 
altres esclataren en una enorme riallada; 
mai no se'ls hauria pogut acudir semblant 
barbaritat, que trobaren d'un mal gust fora 
de tota mida. Llavors el forat del cul, ve
xât per la burla i la riota deis altres ele
ments, decidí tancar-se a la banda i deixà 
de funcionar: oclusió total. El ventre es va 
omplir de merda, el cervell va començar- 
se a obscurir, els pulmons indicaven ma- 
nifestament una greu sensació d'ofec; les 
carnes no tenien esma de fer ni un sol pas, 
les mans queien al costa! del eos inermes i 
defallides. A cap de poc varen haver de 
demanar -tots- al forat del cul que obrís la 
porta i fes la seva fundó".

Moralitat: "mai no saps prou bé qui ha 
de manar, ni qui nécessita a qui. El més 
humil es pot carregar l'imperi.

Una abraçada del teu veil amie

Lluis Casais i Garcia

Hem de viure bé 
el Nadal!
per M- Teresa Cabané

Vivim un dia, un altre dia, 
la nostra vida va passant... 
cauen els fulls del calendari 
mes, tot de sobte i expectant 
ja vé Nadal! Joiós arriba 
i tot ens sembla diferent.
La fe s'aviva, ens agermana, 
som més amables amb la gent. 
Sentim un goig a dintre nostre 
-el cor batega amb iMusió-. 
Gaudim serens, ja que el Missatge 
és que a les dotze vé el Nadó. 

Aquesta nova -amb benaurança- 
ens ha colpiti Nets de pecat 
hem de pregar que ens beneeixi 
i cantar fort: "Déu és lloat!"

h o m  e  / d o  n o

FEMINA
c/santquirze,5 tei. 725 59 50 sabodell 08208
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Relativa utìlìtat de Tautomobil
per Joan Domingo i Solones

J o  camino, tu camines, ell 
camina; diem quan conjuguem 
en singular el present d'indicatiu 
del verb caminar, donant a en
tendre que ens traslladem a peu, 
passa a passa, d'un Hoc a I'altre.
Dones, bé, quan més passa el 
temps menys es camina, ja que 
les cames han estât gairebé subs- 
tituïdes per aparells de locomo- 
ció. Els usen sobretot els que 
sempre tenen pressa per anar a 
gran velocitat a déterminât Hoc, 
a pesar que hi ha el rise que mai 
més retomin. Es un costum que 
sens dubte guanyarà adeptes, 
perqué actualment a la mainada, 
amb les excepeions de rigor, 
se'ls duu en automôbil a l'esco- 
la, malgrat que la distància sigui 
curta. Aviat, però, aniran damunt 
d'una bicicleta; després es tras- 
Hadaran en una moto o un cotxe 
i romandran tan units a la má
quina talment es podría dir com 
uns germans siamesos.

Un hàbit que afecta el com- 
portament, perqué no agrada 
gens quan, per una ordenança 
municipal o per manca d'aparca- 
ment, s'ha d'anar a peu a déter
minât indret, fins i tot quan és 
per divertir-se, i encara la mo
lèstia augmentará si l'espectacle 
és allunyat i multitudinari. Per 
aquest motiu no és sorprenent 
que el batlle de Barcelona, apro- 
fiti qualsevol ocasió pública per 
expressar la nécessitât ineludible de cons
truir el metro de Montjuich, però sense 
oblidar la convenièneia que arribés fins a 
prop de les portes de l'estadi. La demanda 
de Pasqual Maragall és justificada, car ja 
disposa de proves del problema que repre
sentará accedir a les instai-lacions esporti
vos en el curs dels disset dies que durará 
l'Olimpíada del 1992. L'exemple del dia 
de la inaugurado de l'estadi, que per dis
sort coincidí amb les famosos goteros, és 
poc engrescador, malgrat que el consorci 
barceloní actués com un mecenas espor- 
tiu. Es prohibí acudir-hi en cotxe particu
lar, obligació que propicié un empipament 
general.

En compensació hi havia l'oportunitat 
d'anar gratis en autobús des de l'Avinguda 
María Cristina a l'estadi, i viceversa. Una 
disposició municipal, al meu entendre 
emparentada amb la "Ilei de l'embut", per
qué és obvi que els barcelonins que no 
havien desitjat presenciar les competicions 
atlétiques, no havien d'haver contribuít a 
pagar un transport del qual no havien fet 
ús. No obstant aixó, l'experíment no ha

servit per a rectificar, cosa que confirma 
que l'experiéncia només serveix per a 
constatar continues equivocacions. La sin
gular Ilei, en diferent disposició, fou apli
cada una altra vegada amb motiu de l'ac- 
tuació de Luciano Pavarotti, al Palau de 
sant lordi, per cert ja batejat com la "joia 
olímpica", s'establí un carril réservât ex- 
clusivament a taxis i autobuses públics. 
Aquests sortien de l'avinguda M- Cristina 
i el viatge costava el mòdic preu de cent 
pessetes, graciosa atenció de í'Ajuntament 
ais automobilistes que havien renunciat 
"olímpicament" a l'automóbil i ais que no 
en tenien. Per ais inveteráis afeccionáis a 
anar a cavali, hi havia dues classes d'apar- 
cament. Els que van adquirir dues entra- 
des per valor de cinquanta mil pessetes!, 
tenien el privilegi d'aparcar davant de la 
porta de la marató. Els altres, menys adi
neráis, ja que Barcelona és bona "només" 
si la bossa sona, van haver d'aparcar, per 
exemple, al costai del Parc d'Atraccions, 
distància que representava una excursió 
per ais pocs acostumats a caminar. Els 
arguments del batlle barceloní, que com-

parteixen alguns comentaristes 
esportius, puix fins i tot s'ha dit 
que seria una "pena" que no 
hagués metro, m'han recordat 
l'Exposició Internacional del 
1929. Aleshores ni a Darius 
Romeu i Freixa, barò de Viver, 
batlle de la ciutat, ni ais barce
lonins, se'ls acudí pensar en la 
necessitai d'un metro. Cal recor
dar que a la inauguració de l'es- 
tadi, actualment reestructurat, hi 
van assistir 60.000 espectadors 
que degut al migrât parc d'auto- 
mòbils i la poca capacitai del fu
nicular, que suit de l'avinguda 
del Paral-lel, la majoria van 
anar-hi caminant des de la plaça 
d'Espanya, que ja era un impor
tant centre de transports públics, 
puix hi arribava el metro i dife- 
rents linies de tramvies i auto- 
busos. Tanmateix retornaren 
eufòrics, perqué la selecció ca
talana de fútbol havia guanyat 
per 4 a 0 a un equip de jugadors 
anglesos, en aquells moments 
considérais uns mestres en do
nar puntados de peu a una pilo
ta. Ultra això, amb la sorpresa 
extraordinària de presenciar 
admirais el meravellós especta- 
cle de les fonts i cascades 
il-luminades de diferents colors. 
Avinences que gaudien perqué 
"caminant passa a passa d'un 
Hoc a I'altre", els proporcionava 
l'oportunitat de contemplar un 

prodigi amb atenció joiosa, que no el po- 
dien apreciar els automobilistes, sobretot 
els que anaven a gran velocitat.

No obstant això l'automóbil és indis
pensable per a una societat on la rapidesa 
és un dels signes que la caracteritzen, 
malgrat que ara a l'individu H reporta un 
problema de difícil solució, perqué ja no 
proporciona l'autonomia que prometen els 
constructors, fins i tot en propagandes més 
pròpies de peMícules amoroses.

L'escriptor italià Albert Moravia, mort 
recentment, havia explicat, en una entre
vista, la contradicció. Pregunta! quina opi- 
nió li mereixia la ciutat deRoma, contesté 
que era magnífica, exceptúan! el caótic 
tránsit. Puntualitzá, però, que no suposava 
animadversió per ais vehicles, ja que eli 
feia ús d'un automôbil, però sí que lamen
tava molt que n'hi hagués tants, perqué li 
feien la "punyeta" per les vies públiques 
romanes.
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Art Romànic

Escenes nadalenques al pòrtic de M oissac
per Ramon Vali i Rimblas

Collabora BANC DE SABADELL
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M.oissac és un pöblet del Quercy, si
tuât a la confluència dels rius Tam i Caro
na, que va formar-se a l'entom d'una gran 
abadía benedictina que hi bastí un deis 
monuments més notables de l'arquitectura 
romànica francesa, sobretot pel que es 
refereix a la seva decoració escultórica. 
La historia d'aquesta abadía es perd en el 
temps: sembla molt probable que fou fun
dada el segle Vllè per sant Amand, cris- 
tianitzador de l'Aquitània, que en fou el 
seu primer abat. Més tard, l'any 732, fou 
incendiada pels sarraïns i reconstruida per 
Pepi el Breu i Lluís el Piados. Novament 
destruida el segle Xè pels hongaresos i els 
normands, el conjunt del monestir es re
construí aviat, però la nova església 
s'ensorrà el 1030 i els edificis monástics 
s'incendiaren el 1042. Després d'aquesta 
calamitat el monestir se subjectá a l'obe- 
diéncia de Cluny, començant-hi així un pé
riode molt glorios.

El nou abat cluniacenc. Duran, em- 
prengué la construcció d'una nova esglé
sia, que es consagrá, sense haver-se 
acabat del tot, l'any 1063. L'edifici fou 
acabat a finals del segle Xlè. Seguidament 
s'inicià també la construcció del claustre, 
les obres del qual es completaren l'any 
1100. Entre els anys 1110 i 1115 es co- 
mençà de construir a la part de ponent de 
l'església, un pórtic i el portal actual; 
abans, però, d'haver-se acabat del tot 
aqüestes obres es decidí fortificar la faça- 
na occidental, i amb aquest motiu la porta 
es traslladá a la de migdia. L'església fou 
destruida el segle XIV durant la guerra 
dels Cent Anys i avui només en queda el 
claustre, el pórtic-campanar i el portal.

Aquest portal és riquíssim per la seva 
escultura. En ella hi distingim dues éta
pes: a la primera li correspon el timpà; fou 
executada abans del trasllat del portal a la 
façana sud. Un cop traslladat, entre els 
anys 1125 i 1130, es decoraren els mon
tants laterals de l'arcada que protegeix el 
portai. En el timpà hi ha representada l'a
poteosi del Senyor d'acord amb el relat de 
i'Apocalipsi. Al montant lateral esquerre 
hi trobem representáis els vicis, amb els 
cástigs que esperen ais qui s'en deixen 
dominar. I a la dreta hi han representados 
una sèrie d'escenes del cicle nadalenc que 
avui glossarem més ámpliament.

Les escenes que hi han representados 
són les següents: L'Anunciació, la Visita- 
ció, l'Adoració deis Reis, la Presentació al 
Temple i la Fúgida a Egipto. L'ordre en 
que s'hi representen és un xic xocant: 
comença per la part esquerra del registre 
inferior, segueix després cap a la seva 
dreta; puja al registre central i finalment 
s'enfila al superior, el qual cal seguir de 
dreta a esquerra. Els dos registres infe
riors están emmarcats dintre de dues arca
des; el superior forma com un fris. En la 
seva execució s'hi aprecien dues mans: una 
més cuidada en els registres inferiors i una 
altra, no tant fina en la part del fris.

L'Anunciació correspon al model siríac

en el que la Verge está dempeus davant 
l'arcángel Gabriel que porta a la má es
querra el bastó deis heralds i aixeca la 
dreta en l'actitud en qué se solien repre
sentar els oradors antics. La Verge té la 
seva má oberta sobre el pit. Cal notar que 
la cara de l'ángel correspon a una restau- 
ració bastant maldestra feta a les-'darreries 
del segle passât.

L'escena de la Visitació correspon, en 
canvi, al model hel-lenistic. La Mare de 
Déu i santa Isabel estant distants l'una de 
l'altra, en actitud reverend, sense demos
trar l'efusió que veiem en les representa- 
cions siríaques. No ens ha d'estranyar tro- 
bar en una mateixa composició els dos 
models tipies de les representacions me- 
dievals d'aquests temes: el siríac i 
l'heMenístic; perqué en aquests moments 
els artistes ja no s'inspiraven en models 
originals, sino en altres representacions 
posteriors i no distingien entre l'una i l'al- 
tra font d'inspiració. En aquesta escena de 
la Visitació convé notar una actitud de la 
Verge, que no hem sabut trobar enlloc 
més: la Mare de Déu s'aixeca vel que li fa 
de brusa i mostra a Elisabet la seva sina 
en confirmació del misteri; misteri que, 
per altra banda, segons ens consta Llue en 
el seu evangeli, féu saltar de goig l'infant 
que duia Isabel en el seu si.

En el registre intermig hi ha la repre- 
sentació de l'Adoració deis Reis. La Mare 
de Déu, asseguda com una reina damunt 
un Hit de columnetes tomejades i vestida 
amb un ropatge molt ric, presenta l'infant, 
ja crescut i amb la Majestät d'un Déu, als 
Magues perqué l'adorin. Darrera de la 
Verge, vetllant, hi ha sant Josep; i a dalt 
de l'escena hi veiem el bou i la muía. A la 
part esquerra els tres Reis s'acosten amb 
una actitud reverend per adorar l'infant. 
Un vel cobreix les seves mans per tal de 
que no ensutzin els presents que li oferei-

xen. Els reis no representen aquí els diver
sos pobles, com més endavant s'acostuma- 
rá a fer: el rei blanc, el ros i el negre; sinò 
les tres edats de la vida: la senectut, la 
maduresa i la joventut. Els reis van vestits 
com uns personatges poderosos de l'èpo
ca, amb unes túniques riques i corona a la 
testa. Aquesta escena de l'Adoració res
pon també el model grec o hel-lenístic.

A la part dreta del fris superior hi 
veiem la Presentació al Temple. Simeó, 
pie de joia, porta a coll l'infant; en la seva 
actitud l'artista hi ha volgut representar-hi 
gràficament el seu cántic: "Ara, Senyor, 
deixa anar el teu servidor en^pau..., car els 
meus ulls han vist la teva salvació". El se- 
gueixen Maria, menudeta i humil, portant 
els colomins de la seva pobra ofrena; i 
Anna, que amb els seus vuitanta-quatre 
anys no para de lloar Déu i de parlar d'a- 
quell Infant. No tot podia de ser joia i 
gaubança, però: en la mateixa escena, a 
l'esquerra, hi ha sant Josep, tombât enrera 
parlant amb un ángel: és l'enviat de Déu 
que li comunica els mais designis d'Hero- 
des i li recomana de que marxi desseguida 
cap a Egipte, si vol salvar l'Infant.

Al costai s'hi representa aquesta fúgi
da. La Verge i Jesús abraçats tendrament 
en una de les primeres manifestacions d'a- 
quest sentiment de l'art medieval, van 
montais a dalt d'un ase que mena Josep. 
L'ase va lleuger, tal com l'artista ha volgut 
indicar amb la posició de les potes, que 
marquen un moviment ágil. A la seva arri
bada a Egipte, tal com narren els apócrifs, 
amb la seva sola preséncia el Déu Vivent 
fa caure els idols del seu pedestal. Es cu
riosa la representació del temple pagá del 
que cauen els idols: és talment la imatge 
d'un temple llimosí coetani de l'escultura. 
També és digna d'atenció la forma en qué 
són representáis els idols que cauen: sem
blen més aviat uns joglars fent acrobácies 
que no pas unes estátues que s'esfondren.

Com hem dit al començar, a la part 
oposada de la porta hi veiem representáis 
els vicis i els pecats; la luxúria, l'avaricia, 
el mal ric i Llàtzer el pobre... I a dalt del 
timpà la glòria de Déu, enmig dels seu 
àngels i sants. Amb aquesta composició 
els artifexs del portai de Mossale volien 
transmetre'ns aquesta lliçô: Per lliurar-nos 
del pecat i de la mala vida tenim un re
me! : el que Jesús, amb la seva vinguda al 
món i la seva manifestació als homes, 
vingué a portar-nos. No al jueus solament, 
sinó a tota la Humanität. Com ja prefigu- 
raven, per una part els Magues, vinguts 
d'Orient, al retre el seu homenatge al Sal
vador; i Jesús en el seu viatge a Egipte, on 
amb la seva preséncia enderrocava els 
idols i alliberava les ànimes de pecat. Fruit 
d'això serà, el dia de demà, la nostra pre
séncia eterna davant de Déu, cantant-li 
d'una manera joiosa i eternai la seva glò
ria.
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Ulls nous

Tots hi som a Betlem
per Calassanq Balagué
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• • •  X oto orbe in pace composito", 
mentre eren allá, es van complir els dies i 
va néixer el fill de Maria, el primogènit. 
Ella l'embolcallà i el posà en una menja- 
dora, perqué no havien trobat Hoc adéquat 
per a élis a l'hostal.

Betlem, l'antiga Efrata segons els tex
tos biblics més antics, es troba a 8 kms. al 
sud de Jerusalem. Tota la ciutat és un 
pessebre amb un gran nombre de cristians. 
Aquí va néixer David. La Basílica fou 
construida en temps de Constanti. Baixem 
a la gruta on nasqué Jesús, descendent per 
via paterna del rei David. Sents un calfred 
emotiu en pensar que "aquí" -com senyala 
la nova estrella davidica- el Fill del Pare 
saltironejà a la nostra cam.

Josep i Maria.- Els pastors trobaren 
Maria i Josep, i I'infant acotxat a la men- 
j adora. Amb uns animalons tranquils, te- 
nim el primer pessebre. Aixi son els plans 
de redempció. Els nostres pessebres "no 
funcionen" mentre no sapiguem trobar I'in- 
fant en els milions de rostres humans, i 
malgrat hagin guanyat el primer premi del 
concurs nadalenc.

Però encara hi podem trobar el que será 
el capgirell de la història. En la genealo
gia de Jesús, Adam és el projecte de la 
humanitat; en Jesús tenim la plenitud de
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la realitzaciô del projecte, i duna forma 
singular. L'ùltima anella de l'arbre genea- 
lôgic és Josep, fill de Jacob. I, quan sem
bla que fautor, Mateu, hauria de dir -se
gons la linia directa -Josep engendré Je
sús, diu: -Jacob engendró Josep, l'espôs 
de Maria de la quai nasqué Jesús.

Aquí s'hi pot veure una aMusió al nai- 
xement virginal de Jesús i a la novetat de 
faccio de l'Esperit en la nissaga dels fills 
de Déu. Josep és el pare de Jesús i aquest 
és de la familia de David.

Els pastors.- Al camps dels pastors, 
recordava que aquests eren els únics que, 
després de f anunci dels missatgers, busca
ren el Mesies. El varen trobar tal com fàn- 
gel els ho havia dit. Jesús no va arribar 
per via diplomàtica; arribà per via d'un 
nómada entre els nómades "sense on repo
sar el seu cap" (Mt. 8,20).

Heredes.- Aquest monstre de la histò
ria, camisser com tants d'altres de tot 
temps, també rep fanunci, però resta rece
lés i ataca.

En més o menys escala és una imatge 
de la nostra societat que diu: Sí, però No!

Són molts els qui tot ho confien en 
pures "teories". A Jesús el reconegueren 
els pastors i festrella va complir el seu 
paper de signe, de guia. El rei i els savis 
no sabien de qué anava. Investigada la 
qüestió, els savis es queden a casa. El rei, 
decebut, perseguirà la Vida.

Els Mags d'Orient.- Es l'evangelista 
jueu, Sant Mateu, qui ens ofereix aquesta 
narració, no per motius histórics sino per 
a mostrar-nos que la "crida" a la salvació 
és universal. Els mags són el símbol del 
qui rep "les pistes" del carni; l'accepta i en 
posa en carni. Però "festrella" no resol pas 
tots els problèmes. La fe no és pas una 
"autopista de fesperit". A Betlem s'hi arri-

ba amb la fidelitat i la constancia.
Tu i jo i nosaltres.- Al personal que 

ens environa en el dia de Nadal el preocu
pa qué li portaran al noi de la mare! I, de 
fet, Déu, en les nostres ofrenes, el que més 
té en compte és el que ens quedem per a 
nosaltres. Per tant, fofrena millor que li 
podem oferir és el nostre "jo". Déu espera 
de nosaltres la nostra admirado davant del 
prodigi del "dies natalis=dies nadalis=del 
dia de nadal". Portem les mans tan plenes 
de "coses" que ens deixen embotomats. 
Hem perdut la capacitat d'admirar-nos per 
les senzilleses de Déu que ens mostren que 
Déu encara no s'ha cansat de nosaltres, 
que ens vol ajudar a mirar el món i les 
persones amb ulls nous, sorpresos; ulls de 
filis de Déu.

Jesús es fa gran.- Jesús creixia...! 
Aquell any els seus pares el portaren a 
Jerusalem per la Pasqua: ja tenia dotze 
anys i, segons la Ilei jueva, era major d'e- 
dat. Es queda a Jerusalem. -Per qué em 
buscáveu? No sabieu que jo només podia 
ser a la casa del meu Pare?.

Des d'ara, Jesús ja no pertany ni a 
Maria ni a Josep. No obstant aixo, baixá 
amb ells i ana a Natzaret, i els obeia en 
tot. Jesús creix i descobreix la direcció de 
la seva vida amb fajut i el sosteniment 
deis seus pares. Tot un exemple!
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Josep Busoms



L'edat del si no fos

S embla que s'ha posât de moda parlar de la vellesa corn 
si fos retapa de la vida més desgraciada. Penso que 
això no és del tot cert, o si més no, no és l'etapa negati

va per excel-lència.
La vellesa és important en la vida de les persones, però no 

ho és ni més ni menys que la infantesa, la jovenesa o l'edat 
adulta. La vellesa és un pas més en el caminar per aquest món 
de Déu.

Té els seus entrebancs, però, no hi ha entrebancs també en 
altres moments? Tant de bo tots arribéssim a veils! Això voldria 
dir que hem superat molts obstacles i que seguim...

En els darrers temps hem esmerçat molta tinta per parlar de 
la solitud de la persona gran. Jo em pregunto: només són els 
anciens els qui están sols? També hi ha molts infants abando- 
nats, molts joves sense amies... Només sòn els avis els que 
están malalts? També hi ha molts nois i adults amb pluri-patolo- 
gies que els invaliden... Només són els veils els pobres? Encara 
hi ha massa adults que demanen almoina pels carrers...

La salut o la malaltia, la riquesa o la pobresa, l'amistat o la 
solitud es poden donar en cada moment de la vida, el que 
passa és que a mesura que ens fem grans, si no fos perqué 
ens costa pujar les escales, si no fos perqué hi sentim menys, si 
no fos perqué el fred ens molesta més, si no fos que ens tornem 
més rondinaires, si no fos que ens neguem a cedir el testimoni 
perqué ens agafin el relleu... no en parlaríem tant.

Els anys ens resten força, però ens sumen experiéncia. Els 
anys ens resten memòria, però ens sumen cultura. Els anys ens

Antoni Grau

augmenten els rises de contraure malalties, però ens sumen 
temps per tenir cura de nosaltres mateixos. Globalment, podem 
fer un balanç équilibrât.

De totes maneres, la realitat és més complexa i tots sabem 
que hi ha veils sois, pobres i malalts. Possiblement, ja eren 
joves sense amies i adults sense recursos. Això ens ha de fer 
pensar que per tenir una vellesa acompanyada hem de vetllar 
per cultivar l'amistat sempre. Això ens fa pensar que cal asse- 
gurar més pensions i més que dignes -si la persona adulta pot 
compensar un sou baix amb feines complementàries, el jubilât 
no pot reclamar cap augment individualitzat de la pensió que 
d'altres li estipulen. Això ens fa pensar a adquirir un bon coixi 
cultural, hàbits per a la lectura, la mùsica o el que sigui, per 
poder-los exercitar convenientment quan tinguem hores vagaro
sas, quan ens estalviem anar a "fitxar“.

El pas de la infantesa a l'edat adulta no és traumàtic, hi ha 
tota l'adolescència entremig, això ens facilita l'adaptació d'una 
etapa a l'altra. En canvi, el pas de l'edat adulta a la vellesa, 
moites vegades si que és traumàtic perqué, avui tinc força per 
llevar-me a treno d'alba i anar a traballar i demà que ja he fet 
els 65 anys, compte amb la mateixa força però no tinc res a fer. 
Perqué aquest pas no sigui negatiu, cal ser-ne conscient, cal 
haver acumuiat experiéncia, cultura i ganes de viure i d'ajudar 
els altres.

Pilar Porcai i Ornar
Assistent social



Senectud y asistencia social

E l problema de la asistencia a las personas que presen
tan limitaciones en el normal desenvolvimiento de su 
vida, con la consiguiente merma de su autonomía tanto 

parcial como total, es un reto muy importante para nuestra so
ciedad. Esta asistencia, que debe ser entendida en su más 
amplia acepción, incluye por lo tanto todos los aspectos que 
afectan a este grupo de personas y a su entorno tanto físico 
como humano.

La magnitud de la importancia de este problema asistencial 
y la de su urgente resolución son afirmaciones universales que, 
si bien se hallan cargadas de muy buenas intenciones, en la 
práctica quedan reducidas a actitudes sociales rayanas en la 
indiferencia. Pero es que hay más, ya que cuando a esa magni
tud y a esa indiferencia se añade el hecho de que la desasis
tencia afecta a una persona anciana, el problema acarrea una 
grave y peculiar carga de dramatismo.

Y es precisamente ese dramatismo con su gravedad y su 
peculiaridad el que nos induce a dedicar unos instantes de 
reflexión al estudio y a la solución del problema de la insuficien
te asistencia social que en el momento actual reciben nuestras 
personas mayores.

El hecho evidente del notable incremento de la vida huma
na, más manifiesto en los últimos decenios, ha dado lugar a la 
creación en nuestra sociedad de un grupo de población impor
tante: el de los senectos. Esta importancia nace no sólo de su 
cuantía numérica sino también de la especificidad de su vivir. 
Este grupo de personas de más de sesenta y cinco años - 
contingente in crescendo-, tiene además implantada en el seno 
de nuestro entramado social su marcada personalidad.

Adentrándonos un poco más en esta reflexión que hemos 
iniciado, nos encontramos de inmediato con el nudo gordiano 
de la actual estructuración de nuestra sociedad tan distinta de 
la que vivieron las dos generaciones precedentes. Esta distin
ción tiene su más florida expresión en los cambios habidos en 
nuestras estructuras laborales y familiares. En cuanto a las pri
meras, salvo en el caso de la invalidación previa, el anciano 
legal -cronológico, no biológico-, se ve privado de su actividad 
laboral y este apartamiento de su trabajo significa la quiebra de 
un gran afecto vital, la ruptura del puente que ha unido su vida 
toda a su condición trabajadora; él, operario, y su circunstan
cia, su realización humana -dentro del más puro pensamiento 
orteguiano- han sido separados; este anciano legal se ha visto 
privado de este afecto, es un ser carente de afecto laboral, es 
un ser laboralmente desafectado.

En el medio familiar también se da una desafección y asi
mismo con características peculiares. En primer lugar nos halla
mos con el hecho biológico de la separación del anciano de la 
generación que le sigue, razones obvias de ilusiones e inquietu
des propias de cada edad explican esta situación, que de 
manera general y comprensivamente la persona mayor acepta. 
Esta desafección se ve en gran manera paliada por el afecto 
que le depara al anciano el compañero o compañera de toda la 
vida, vida que comparte con más intensidad al disponer de 
más tiempo de atención mutua. Pero cuando llega el aciago 
momento de que uno de los dos se ausenta -razón biológica 
también-, la desafección familiar adquiere un gran dramatismo, 
situación que alcanza su más alto valor cuando el superviviente 
es el varón. Y finalmente la sublimación de este desafecto fami
liar se presenta cuando la persona que sobrevive ha de ser 
residenciada en un Hogar de Ancianos.

En este breve estudio de las desafecciones hacia la senec
tud hemos de añadir una tercera desafección, la social. El an
ciano es tomado, en general, socialmente como un ser molesto

e incordiante; la manida imagen del "viejo cascarrabias" y la no 
menos sobada referencia de "las batallitas del abuelo" son evi
dentes muestras de la anterior afirmación. Estas manifestacio
nes sociales, que en no pocas ocasiones se dan ya en la prese
nilidad tanto en el medio familiar como en el laboral, tienen su 
traducción práctica en una automarginación de la persona an
ciana. La realización de alguna actividad laboral menor y, en el 
caso de la mujer, el cotidiano trabajo de la casa, juntamente 
con la asistencia a casinos o clubs, específicos o no de la 
Tercera Edad, mitigan en no poca manera esta desafección 
social.

Esta carencia de afectos, en su triple dimensión laboral, 
familiar y social, se ve en la ancianidad acompañada de otras 
dos carencias más, la de la salud y la económica.

La carencia de autonomía -vital viene determinada por las 
limitaciones propias de la involución senil -más próxima a lo 
fisiológico quea lo patológico-, cuyas manifestaciones más 
importantes se presentan en los aparatos de la visión, de la 
audición y locomotor. A estas limitaciones habría que añadir las 
de la patología presenil que se exacerban en este período y las 
propias de la patología senil que, como es sabido, presentan 
unas características muy especiales.

Esta conjunción de lo senil fisiológico y lo presenil y senil 
patológicos determinan una carencia de calidad de vida que, 
con la carencia citada anteriormente y con la que se añade a 
renglón seguido, queda completado el síndrome carencial so
cial que presenta el anciano desasistido.

Nos queda por señalar la carencia número tres; la carencia 
económica, fruto de la exigüidad de las pensiones de vejez; 
carencia tremenda que se agranda a tenor del imparable dete
rioro monetario. Es éste tema tan bien debatido como mal re
suelto, pues nuestra mezquina sociedad nunca ha centrado su 
objetivo en la realidad social de la debida retribución a la dedi
cación de toda una vida a la más notable actividad humana: el 
trabajo. Porque es evidente que el anciano precisa del dinero, 
tal vez de no mucho, pero sí del suficiente para atender sus 
necesidades con toda dignidad tanto cuando vive en el propio 
hogar como cuando se halla alojado en una residencia.

Este breve comentario sobre la triple carencia -de afecto, de 
salud y económica-, que acompaña a nuestra ancianidad en el 
que ciertamente nada nuevo hemos aportado, pues en el ánimo 
de todos nosotros está presente la realidad de esta sangrante 
situación, no tiene otra pretensión que la de conseguir incre
mentar la sensibilidad de nuestro cuerpo social un poco más 
hacia ese grupo marginal que constituye la tercera edad, cuyas 
humildes demandas no son otras que:

1. El mantenimiento de su entorno afectivo: sus hijos, sus 
nietos, su casa, su barriada, etc., dejando las Residencias de 
Ancianos para casos extremos y en todo caso que éstas suplan 
los afectos perdidos.

2. La disposición de unos idóneos Servicios Sociales y de 
Salud, cuyo funcionamiento permita llegar a ser una realidad el 
clásico dogma geriátrico de "dar vida a los años".

3. Que la cuantía de las pensiones de vejez alcance un nivel 
digno, en consonancia con la dignidad con que nuestros ancia
nos deben vivir.

Resta añadir a este comentario, como reflexión final, que las 
evidentes complejidades de nuestro momento social no sirvan 
de pretexto para caer en un nihilismo inoperante sino que, al 
contrario, se constituyan en el estímulo necesario para la bús
queda de soluciones a las razonadas y bien merecidas deman
das de nuestros mayores.

Miguel Soriano Edo
President del Col-legi de Metges de Sabadell



El veil m alalt a casa
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P arlar del "veli maiali" és parlar d'una situació en la qual 
conflueixen dos fets: la vellesa i la maialila. I es poi 
parlar d'aquesi iema com a persona direciameni o indl- 

reciameni afeciada, com a simple especiador del tei, o iambé 
des d'una òpiica professional, que és el puni de visia a pariir 
del qual en parlare jo.

Com a professional de la infermeria, he visi, al llarg de la 
meva experiència, força veils malalis per les cases. És dar que 
quan en una casa hi ha un veli maiali canvia ioialmeni la vida 
familiar en aquella llar, i en froni d'aquesia realiiai hi ha dues 
aciiiuds clarameni diferenciades, iani per pari dels qui envolien 
al maiali com iambé del propi maiali. Per pari de la familia que 
conviu amb el veli maiali hi poi haver una aciiiud de màxima

assisiència i aienció vers el malali, o bé una aciiiud ben dife- 
reni, que no siiua pas el veil malali en el cenire d'inierès fami
liar. I per pari del propi veil malali iambé podem parlar d'una 
aciiiud, ben difereni, de desagraïmeni, aniipaiia i rebel-lia.

De les aciiiuds que prenguin uns i alires dépendra l'accep- 
iacié 0 rebuig d'aquesia si iuacié, sempre difícil i delicada.

Per aixô haig de dir que benaurai és aquell que arriba a la 
vellesa pie de salui i viialiiai, desig que faig exiensiu a fois eis 
lectors d'aquesi escrii.

Gaietà Pareja
ATS de l'Institut Català de la Salut
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Resìdènda Albada:

Perspectiva histórica

S i calgués resumir el sentit de la historia de l'Hospital i 
Casa de Beneficència en una expressió, possiblement la 
més adient seria la del caliu popular. No sols perqué es 

tracta de la Instituciô més antiga de Sabadell, sino perqué al 
llarg dels seus 700 anys es pot seguir el suport que la poblado 
li ha donat fins a forçar de vegades eis propis governante a una 
actuació en favor de l'Hospital.

La histéria de l'Hospital i la de Sabadell han anat plegadas. 
Els canvis més significatius produits a l'Hospital i Casa de Be- 
neficéncia sovint han anat Iligats a fets politics i socials d'espe- 
cial relleu que, per voluntat popular, han estât aprofitats per 
aconseguir realitats assistencials. l'origen de l'antic edifici de la 
casa de la caritat es troba en la crema de convents de 1835 i 
en la pressió ciutadana perqué el solar es destinés a l'Hospital- 
Asil i no a caserna. El trasllat d'aquest a Tactual residéncia 
Albada està vinculat a les tragiques riuades de 1962.

Al llarg de set segles, en la seva doble vessant hospitalaria i 
asilar, aquesta instituciô ha merescut la confiança de ciutadans 
i governante. Parlar de sanitat i de serveis socials en sentit 
histéric a Sabadell, és parlar de l'Hospital i Casa de Beneficén-

cia. Gairebé tots els progresses en nous serveis assistencials, 
sanitarie o socials, han tingut en la instituciô eIs seus origens; 
des de Tensenyament a nens orfes fins a les intervencions qui- 
rùrgiques.

La ciutat ha volgut que la instituciô creixés constantment 
perqué sabia que hi trobaria la resposta a les seves necessitate 
assistencials.

Actualment, la residéncia Albada es regeix pel mateix Con
seil de Govern del Consorci Hospitalari del Parc Taulí, amb la 
missiô que es defineix en el seu Marc Conceptual de "donar 
una assisténeia integral, personalitzada i de qualitat a la pobla- 
ciô que té assignada".

El Model assistencial es concreta en Tassisténeia integral, 
personalitzada i globalitzada, en el quai el protagonista del 
model es Tancià o el malait, és dir, Tassisténeia ha de cobrir 
tota la problemàtica que presenta Tancià o malait, tant médica i 
sanitària com social i assistencial, tenint en compte els seus 
aspectes fisics, emocionáis i espirituals i contemplant tot allô 
que contribueixi a millorar i dignificar la seva qualitat de vida.



Resìdència A lbada:

Un punt important de la filosofia assistencial: 
partir de les possibilitats

Un deis punís bàsics de la nostra filosofía assistencial és 
partir de la POSSIBILITAT i no pas de la dificultat o la 
impossibilitat de l'avi.

És freqüent que les persones grans, sobretot quan Ingres
sen en una residencia, pateixin malalties, disminució d'algunes 
funcions fisiques o psiquiques o fins i tot estiguin invalides i 
algunes greument incapacitades.

Si enfoquem l'atenciô partint només de les seves limitacions 
fisiques 0 psiquiques perdem moites oportunitats de millorar la 
qualitat de vida d'aquestes persones.

Nosaltres mateixos eis limitem la possibilitat de gaudir de 
moites coses a partir del concepte d'incapacitat: ''és que no pot 
caminar", "no hi sent", "no es pot moure".

Aquest "no pot..." elimina moites vegades el plantejament 
del que encara pot fer o pot fer-se per l'avi incapacitat.

És per aixô que nosaltres hem introduit corn a concepte 
bàsic assistencial el concepte de POSSIBILITAT que és molt 
més positiu i a la práctica está ajudant a millorar notablement la 
qualitat de vida deis nostres anciens.

Partir del que POT SER suposa plantejar-se rigorosament les 
possibilitats que encara resten a l'avi malalt o invalid per gaudir 
de la vida.

En el cas d'una persona paraplègica que encara conserva 
els sentits de la vista, l'oïda i la comprensió, podem ajudar-la a 
gaudir d'estimuls visuals i auditius agradables, podem posar-li 
música que li agradi, llegir-li una novel-la, parlar-li, etc.

En el cas d'aquells anciens molt demenciats que encara 
responen ais estímuis tàctils, podem fer-los sentir millor mitjan- 
çant les carícies.

Aquest concepte de POSSIBILITAT pot permetre que els 
avis invalids participin en les sortides, vagin ais espectacles, 
etc. Tot és plantejar-s'ho partint del que encara poden fer i de 
qué poden gaudir. El que nosaltres hem de fer és aportar mit- 
jans técnics o esforços humans per facilitar a l'avi allò que 
necessita per poder participar.

Potser caldrà buscar un restaurant sense barreres arquitec- 
tóniques, potser buscar un autocar que no plantegi gaires pro
blèmes per pujar a les persones invalides, potser que una infer
merà els acompanyi a les sortides per tal de prestar les aten- 
cions que puguin necessitar ais avis que están délicats.

Introduir el concepte de POSSIBILITAT en l'atenció a les 
persones grans, ais malalts, ais invalids és molt esperançador i 
té, sens dubte, un alt nivell de rendibilitat humana.





GENEALOGIA DE JESUS

Is evangelis sinòptics, Mateu i Lluc, ens presenten dues genealo
gies de Jesús: la una de Mateu 1,2-16, que va des 
d'Abraham fins a Jesús; l'altra de Lluc 3,23-38, des de 
Jesús fins a Adam.
Com és naturai, no són genealogies completes des de 
l'aparidó de l'home a la terra fins el naixement de 
Jesús, Déu i home. Mateu ens presenta 14 genera- 
cions des d'Abraham a David; 14, des de David a 
Joatam, i 14, des de Joatam a Jesús. Lluc ens presen
ta 21 generacions des d'Adam a Abraham; 14 des 
d'Abraham a David; 21, des de David a Salatiel, i 21, 
des de Salatiel a Jesús.
Aquí s'interromp la genealogia per via masculina. 
Alguna cosa especial ha passât: Jesús fou engendrât 
per virtut de l'Esperit Sant en el si maternai de la 
Mare verge.
En aquesta Nadala s'han acoblat les dues llistes dels 
progenitors. La finalitat és presentar els avantpassats 
de Jesús en els quais hi trobem tota mena de perso
nes. Jesús és un de la nostra raça.

' Del text: Calassanç Balagué. Del dibuix: Ricard Calvo.



ARBRE GENEALOGIC DE JESUS

P'APAM  A ABRAHAM
ADAM-EVA 

SET
Sustituí d'Abel 

ENÒS
Culte a Jahveh

CAÏN AM
MALELEEL 
"Déu brilla"

JÀRET
HENOC

"Déu se l'emportà"
MATUSALEM 
Visqué 969 anys
LÀMEC - ADÀ

NOÉ
Aliança amb Déu 

SEM
ARFAXAD

SALA
ÉBER

FÀLEC
RAGAU 

"Amie de Déu"
SERUC

NAJOR - MILKÀ i CONCUBINA 
TARÉ

Emigrà a Ur 
ABRAHAM

D'ABRAHAM A DAVID
ABRAHAM - SARA i AGAR 

(1720-1700 a.C.)
Pare de la fe

ISAAC - REBECA 
Fill de la promesa

JACOB - RAQUEL 
Entrada a Egipte pel seu fili Josep

JUDÀ - TAMAR 
Fundador del regne de Judà

FARES 
Avi de David

HESROM

ARAM

AMINADAB
La seva filia fou esposa d'Aaron

NAASSON

SALMON - RAHAB

BOOZ - RUT 
Estrangera

OBED

JESÉ
"Home de Jahveh"

DAVID

DE DAVID A JOATAM
DAVID - MERAB i BEBSABÉ 

Rei de 1012 a 972 a.C. a Betlem 
Fundador de la nació d'Israël

SALOMÓ - PSUSENNES 
Edificació del temple de Jerusalem

ROBO AM
Primer rei de Judà després de 

la divisió d'Israël

ABIÀ
Va tenir 14 dones, 22 fills i 16 filles

ASAF - ASUBÀ 
"Déu s'ha apoderat de mi"

JOSAFAT
4rt rei de Judà: 23 anys de régnât

JORAM - ATALIÀ 
5è rei de Judà: 849 a.C.

OZÍAS
Regnà associai amb el seu fill Joatam 

JOATAM

DE JOATAM A SALATIEL
JOATAM

lié  rei de Judà: 738 a.C. 

ACAZ
Culte als idols 

EZEQUIAS
"Jahveh és la meva fortalesa" 

Reforma religiosa del país

MANASÉS - JUDIT 
12è rei de Judà: 693 a.C.

AMON 
14è rei de Judà

JOSIAS
"El pietés": 16è rei de Judà 

Renovació del culte

JECONIAS 
19è rei de Judà

Exili a Babilònia per Nabucodonosor 

SALATIEL

DE SALATIEL A JESUS
SALATIEL 

"He pregai Déu"

ZOROBABEL
520 a.C.: Governador durant 

el domini persa

ABIUD

ELIAKIM 
Predilecte d'Isaias

ASOR

SADOC

AQUIM

ELIUD

ELEAZAR

JACOB

JOSEP - MARIA
De la qual nasqué Jesús, Salvador, 

Déu i home
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KŜ yôuvcU
ADVOCAT CIRERA.32 BAIXOS 
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(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 

Farmacèutic Municipal).
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FERRER, S.A.
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EISBERT Art
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SABADELL
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Consorci Hospitalari del Pare Tauli

P LA PILOT DEL CONSORCI PER DESENVOLUPAR MO
VES UNITATS FUNCIONALS D'ATENCIÓ SÒCIO-SANI
TÀRIA

El Consorci Hospitalari del Paro Tauli, en coherència amb el 
seu Marc Conceptual, ha de donar una resposta adient a les 
demandes sòcio-sanitàries que li pertoquen a l'àrea de referèn- 
cia.

En el moment actual la Residència Albada està assumint 
amb un alt nivali de qualitat l'atenció sòcio-sanitària de la gent 
gran en règim d'internament i dels adults amb malalties cròni- 
ques 0 invalidases greus. Tanmateix és un objectiu del Consor
ci donar també una resposta terapeùtico-assistencial adient a la 
demanda d'atenció de malaits terminals i convalescents, mitjan- 
çant la posada en marxa d'un Pia Pilot -intern del Consorci-, 
que desenvolupi la creació d'Unitats Funcionáis dedicadas 
específicament a la seva assistència.

És l'objectiu d'aquest document fer una reflexió sobre les 
implicacions derivadas d'assumir l'assistència d'aquestes de
mandes en coherència amb el Model Assistencial del Consorci, 
i tragar les línies bàsiques del Pia Pilot, per tal d'incorporar, amb 
prudència i fent un seguiment permanent, les noves Unitats 
Funcionáis a l'oferta assistencial del Consorci.

DEMANDA ASSISTENCIAL SÒCIC-SANITÀRIA ACTUAL

Durant els darrers anys s'ha incrementat progressivament el 
nombre i la proporció de persones grans al nostre país. Segons 
el cens de 1986, el 12'5% de la població de Catalunya té més 
de 65 anys (734.966 persones) i es preveu que a l'any 2000 
aquesta proporció será del 17%, incloent aproximadament 
1.064.036 persones. Tot i que l'envelliment no és una malaltia, 
és ben cert que en les persones grans augmenta la incidèneia i 
prevalença de moites malalties i que la seva autonomia i el seu 
benestar fisic i psiquic es redueixen progressivament.

ParaHelament, s'han produit avenços molt importants en el 
tractament i suport de persones amb malalties cròniques i in- 
guaribles, i s'ha incrementat la seva supervivencia i qualitat de 
vida, augmentant alhora la seva demanda de suport. Ens refe- 
rim a les persones en situació de malaltia terminal, deguda al 
cáncer, a la SIDA o a d'altres processes. Cada any moren al 
nostre país 12.000 persones a causa del cáncer, i al voltant de 
300 a causa de la SIDA.

És palés, d'altra banda, que s'està produint un increment 
progressiu en el nombre de malalts que, un cop superada la 
fase aguda de la seva malaltia, presenten expectatives d'assolir 
un increment en el nivell d'autonomia, que pot permetre una



reinserció eficaç en el seu entorn sòcio-familiar. La demanda 
d'assistència rehabilitadora, en aquests processes de convales- 
cència, precisa d'un plantejament terapèutic interdisciplinar i 
integrador.

Tots ells requereixen de mesures de suport que no sempre 
és possible atendre en el si de l'entorn sôcio-familiar, en el quai 
han esdevingut importants canvis socials i culturáis (estructura 
de la familia, incorporació de la dona al treball, paper dels avis 
a la societat, no acceptació de la mort corn a fenomen natural).

Tant la fase de convalescència, corn les fases avançades 
de malalties inguaribles, aixi corn les persones grans malaltes 
requereixen d'un model d'atenció que promogui la qualitat de 
vida amb una concepció integral de la terapèutica i del suport, 
que tingui en compte el pronostic del procès, les necessitats 
fisiques, emocionáis, socials i espirituals i que sigui activa, re
habilitadora i eficaç per a respondre a les necessitats dels 
pacients.

El conjunt d'aquestes demandes, multifactorials i relaciona
dos entre si, originen al nostre país, com a totes les societats 
industrials avançades, un increment molt important de la de
manda d'atenció sòcio-sanitària, que es pot classificar en qua
tre grans grups:

• Gent gran
• Adults amb malalties cròniques
• Malalts en fase avançada de malalties inguaribles
• Malalts en fase post-aguda que precisa d'un pia terapèutic 

i rehabilitador per a la seva reinserció sòcio-familiar
És la internacionalitat del Consorci Hospitalari del Parc Tauli, 

qui reaferma la nécessitât de promoure un Pia Pilot per desen- 
volupar i fer el seguiment de les Unitats Funcionáis dedicados a 
l'atenció de les demandes sòcio-sanitàries.

En el projecte de Pia Pilot les Unitats Funcionáis serán ubi- 
cades a l'edifici Vllè Centenari i en dependència funcional de la 
Residència Albada, bàsicament per raons de disponibilitat d'es- 
pai i per tal d'assolir una màxima permeabilitat amb el Model 
Assistencial Residencial,

Les unitats que es proposa desenvolupar són:
• Unitat de Convalescència i Rehabilitació -U.C.R.-
• Unitat de Cures PaMiatives -U.C.P.-
• Unitat d'Atenciô Diürna -U.A.D.-

• Control de símptomes
• Confort
• Suport emocional de:

El malait
La familia
L'equip assistencial

Nombre de places:

6 places (4 en habitacions dobles i 2 en habitacions indi
viduals)

UNITAT D'ATENCIÓ DIÜRNA
Unitat que ha de proporcionar suport diürn a persones amb 

certa dependència i amb necessitats d'atenció sòcio-sanitària, 
que per condicionants sócio-familiars es considerin idónies per 
ser ateses en aquest nivell. La Unitat d'Atenció Diürna pot 
complir un ampli ventali de funcione, inicialment será una oferta 
assistencial que cobrirá les següents:

• Assistència prèvia a l'ingrès a la Unitat de Cures PaMiatives
• Assistència continuada i de manteniment després de l'alta 

de la Unitat de Convalescència i Rehabilitació
• Assistència a malalts en Hista d'espera per a la Residència 

Albada

Objectius especifics:

Establlr plans terapèutics d'actuació per a cada malalt, 
que consideraran la periodicitat amb què acudirán a la Uni
tat i els serveis que els hi serán prestats.

CARACTERISTIQUES BÀSIQUES DE CADASCUNA DE LES 
UNITATS FUNCIONALS

UNITAT DE CONVALESCÈNCIA I REHABILITACIÓ

Unitat de tractament de malalts que, un cop superada la 
fase aguda de la seva malaltia, tenen l'expectativa que a través 
d'un pla d'atencions i rehabilitació poden assolir en un période 
raonable de temps el màxim nivell de recuperació de la seva 
autonomía, i aquest nivell és compatible amb la reinserció en el 
seu entorn sôcio-familiar.

Objectius especifics:
• Determinar l'expectativa de recuperació posada com a 

objectiu terapèutic.
• Rehabilitació
• Aprenentatge de la superació
• Adaptació
• Autonomía
• Reinserció

Nombre de places:
14 places en habitacions dobles

UNITAT DE CURES PAL-LIATIVES

Unitat de tractament paMiatiu i de comfort a malalts afectes 
de malalties inguaribles en fase avangada i terminal.

Objectius especifics;



Actuació municipal en 
el camp de la vellesa

E I camp de la vellesa 
ha esdevingut, des 
de l'actuació munici

pal, un tema prioritari d'in- 
tervenció en els últims 
darrers anys, a partir de la 
constatado d'importants mo- 
dificacions en els ambits de
mografie, economie i social 
de la poblado velia.

Una de les transforma- 
cions més remarcables ha 
estât l'augment gradual del 
coMectiu de persones grans 
en relació a la poblado total: 
la previsió de persones ma
jors de 65 anys a l'any 2000 
és de prop del 20% de la 
poblado total a Europa.

A Sabadell, la tendéncia 
a l'envelliment en els propers 
10 anys es preveu que sigui 
d'un 60% més de l'existent
( 1) .

Les causes d'aquest pro
cès són ben conegudes: 
ailargament de la vida i aug
ment de l'esperança de vida, 
d'una banda, i, de l'altra, 
disminució de la natalitat.

Aquest fet, que és posi- 
tiu en si mateix, presenta, 
però, repercussions impor
tants en molts dels àmbits en 
qué es desenvolupa la vida 
de la persona.

La vellesa, dones, no 
s'ha d'entendre ùnicament 
corn un concepte cronolô- 
gic, ni tan sols biolôgic, sino 
corn un procès complex que 
implica, generalment, pér- 
dues importants en els àm
bits: econòmic, de salut, d'autonomia, psicològic, familiar, d'ha- 
bitatge.

Tota aquesta sèrie de circumstàncies que transcorren, al 
mateix temps, dins d'un marc social en continua transformacié 
(canvis tecnolôgics, en restructura familiar...) han dut a una 
reconsideració de la funcié social, cultural i econòmica de les 
persones grans i a un replantejament d'intervenciô per part de 
les administracions pùbliques.

L'Ajuntament de Sabadell, l'any 1984, va dur a terme un 
estudi sobre les necessitats de la gent gran a Sabadell i va 
elaborar una proposta d'intervenciô a partir de les necessitats 
detectadas.

El Pia d'Atencló a la Vellesa consta de dues parts. A la 
primera part queden reflectides les dades demogràfiques de la 
poblaciô velia de Sabadell i queda définit el marc d'objectius i 
prioritats. A la segona part s'exposa la proposta d'actuaciô, 
classificada per programes i per nivells d'atenciô (primaria i 
secundaria).

Els criteris que van determinar la confecció del Pia d'Atenciò 
a la Vellesa, van ser:

a) Coordinado de les di- 
ferents administracions i en- 
titats que actúen en el camp 
de la vellesa a través d'una 
programado conjunta i déli
mitant àmbits d'actuaciô.

b) Potenciació del nivell 
d'atenciô primària, basat en 
l'atenciô a la persona en el 
seu propi context personal, 
familiar, social i comunitari.

El nivell d'atenciô secun- 
dària (servéis especialitzats) 
tindrà un carácter de darre- 
ra instància quan la qualitat 
0 el cost de l'atendó des del 
nivell primari resulti inadé
quat.

c) Tractament global del 
tema de la vellesa a Saba
dell, mitjançant un pia coor- 
dinat entre tots els departe
ments de servéis personals 
(sanitat, servéis socials, en- 
senyament, participaciô ciu- 
tadana, esports, cultura).

d) Disseny de recursos 
generals per a tota la pobla
ciô donant prioritat a aquells 
sectors que presentin man- 
cances més importants.

e) Adequació de l'oferta 
de servéis a les diferents ne
cessitats de les persones 
grans, oferint una gamma de 
recursos que cobreixin des 
de les necessitats dels avis 
més vàlids a les dels més 
deteriorats, tenint en comp
te, aixi mateix, les necessi
tats futures a partir de la 
tendéncia d'envelliment de

JosepBusoms p^blació.
A partir de les necessitats detectadas en la part d'estudi del 

Pia d'Atenciò a la Vellesa i seguint els criteris exposats, l'Ajunta- 
ment de Sabadell ha anat créant una xarxa de recursos munici
pals que es tradueixen, en l'actualitat, en la següent oferta de 
servais: Els Centres d'Atenciò Primària, Servai d'Ajuda a Domi
cili, Servai d'Atenciò Telefònica, Servai de Volontariat, Centre de 
Dia, Hospital de Dia, Habitatges Protegits, Residències, Resi- 
dència Assistida Albada, Casals d'Avis, Centres Civics, Escola 
d'AduIts, Esports.

QualsevoI informaciò en referència a aquests tipus de ser
vais es pot obtenir en els Centres d'Atenciò Primària situate als 
districtes de la ciutat.

Ajuntament de Sabadell
Departament de Servels Socials

(1) "La poblado I l'habitatge a Sabadell“
(Anna Alabad i Jordi Sapés).
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La vellesa o bellesa a Europa

Una falta gramatical? Totes les edats tenen el seu propi 
sentit estètic i cronologie; tant és aixi que son compta- 
des per diverses fases: primera, segona, tercera, quarta 

edat. O també podriem dir primera, segona, tercera, quarta 
classe... Valorem l'edat i les seves possibilitats productives, no 
el que puguin significar corn a éssers humans. Aqüestes últi- 
mes no donen diners però sí que tenen una enorme bellesa es
piritual.

Existeix tota una xarxa informativa i propagandistica de re- 
colzament a la infantesa i la joventut, però quasi no en trobem 
de dirigida a la gent gran. Exceptuada la campanya de vacuna- 
ciò contra la grip, analitzeu vosaltres mateixos si els avis no 
tenen SIDA, si no tenen nécessitât d'utilitzar condons, si no 
están abandonats...

Ara, que ho tenim molt fácil. Mireu; els tanquem tots junts en 
una casa per a ells i ja no ens n'hem de preocupar mai més. Jo 
em pregunto: si tanquem els infants i els joves, en aquest cas 
serem uns criminals, però quan es tracta dels avis ningú ens 
acusa.

Deixem aqüestes discussions que, malgrat ser molt intéres
sants, no s'ajusten al nostre tema, que és l'avi a Europa. Per 
tant, direm, prenant un context molt general, que a la resta 
d'Europa no hi ha massa diferéneies amb nosaltres, vull dir que 
també se'l treu de casa i se'l posa en una residèneia, però els 
governs tenen més cura a posar regles, condicions i ajudes. 
Unes regles generals no les podem donar perqué el que avui 
es fa no és el futur immédiat; a tota Europa están canviant les 
tendéncies per millorar el futur dels avis.

Per explicar com funciona la garantía en alguns dels estats 
d'Europa hem de definir-la o diferenciar-la del qué és la perso
na gran. Des de fa anys que a Anglaterra, Suécia i Bèlgica 
aquesta especialitat existeix com una manera de treballar en
trent a la problemátiea de les persones grans que es queden 
soles, però com a tal especialitat (titulaciò) només fa uns cinc 
anys que existeix amb els noms de Geriatria i Gerontologia, 
aquesta segona es dedica a l'estudi de les persones d'edat 
(malaits o no) i el seu entorn social. La primera té un significat 
més puntual; es dedica des del punt de vista médico-social a 
persones d'una edat mitjana de vuitanta anys, que la majoria de 
vegades están immóbiis, que tenen una polipatologia (vuit enti- 
tats médiques de mitjana) i que tenen una problemática social. 
Aquest darrer punt és basic per poder definir el qué és la geria
tria o el pacient geriatrie. Com podem veure, no és el mateix 
una persona geriátrica que una persona d'edat avançada. Per
qué ho tingueu més ciar, una persona de noranta anys, amb 
una activitat normal, que ingressa en un hospital només per una 
pneumónia, no és pacient geriatrie, ja que li falten els altres 
requisits per a ser-ho.

El que més ens preocupa és poder donar l'assisténcia, no 
només mèdica sinò també social que necessiten les persones 
grans, sense confondre el fet de voler que un avi vagi a una 
institució per a sempre i el fet que realment ho necessiti. Això 
ùltim és el que preocupa la societat dels països europeas, i 
cada un d'ells té les seves maneres de solucionar-ho.

Per exemple, a Suècia l'avi pot comprar un apartament en 
un complex arquitectònic per a gent gran que té tot el substráe
te social d'ajuda a l'avi, com metge, infermeres, activitats so
cials, etc. ...Quan aquesta persona es mori, l'apartament pot ser 
revenut a un altre avi.

A Anglaterra hi ha residències per avis on es diferencia si 
l'avi té problèmes físics i/o mentals o no els té.

A tos aquests països, i això és fonamental, tenen un subs
tráete d'ajuda a domicili molt important. L'exemple més gràfic

és el cas de Bèlgica on, a més del metge de capçalera, hi ha 
tot un seguit de mitjans d'ajuda a domicili molt ampli, que enu- 
merarem: servai d'ajuda a l'avi que es cuida de rentar la roba, 
cuinar o fer altres feines de casa; servei d'infermeria a casa 
que els renta, posa injeccions, té contacte amb el metge; servei 
de neteja a domicili; servei de reparacions a casa, bombetes 
aixetes, etc., coses que eli mateix no pot arreglar; ergoterapia 
kinesiteràpia; sistemes d'alarma per ais avis que viuen sois 
servei de menjars cuinats; servei d'acompanyament al metge, 
hospital, rehabilitació, etc., servei de voluntaris; hospital de dia 
per a avis, on se'ls ocupa durant les hores que no poden estar 
a casa; i d'altres que podríem afegir.

Per qué tantes institucions d'ajuda a domicili? S'ha de dir 
que a tot arreu les llistes d'espera per entrar a una residèneia 
sòn molt Nargues; arriben a més de sis mesos, perqué allò que 
va començar com una nécessitât s'ha convertit, amb el temps, 
en cases per a gent no malalta, gent que no és volguda per la 
familia o per la societat. Elis mateixos ho arriben a desitjar per 
les pressions socials que tenen. La quai cosa representa que, 
molt abans que arribi l'hora crítica, ja estiguin apuntats en dife
rente residències; allò de per si un cas... Això representa que, 
àdhuc en països on hi ha un excès de residències, encara en 
faltin. Si en Hoc d'enviar-los a "l'hospici", els deixem a casa amb 
les ajudes necessaries, està ben demostrat que els avis viuen 
més temps i amb una millor qualitat de vida; àdhuc és més 
barat que estar en una residèneia.

No és una utopia. Arreu es practica, encara que comporta 
molta teina un canvi de les idees que té la societat.

Les residències les hem de reservar per a les persones que 
realment ho necessiten; ja és prou penôs que algù hi hagi d'a- 
nar. Aquest és el canvi que s'està produint a Europa, intentant 
potenciar l'ajuda a domicili, reutilitzant les actuals i no fer més 
construccions que les justes i necessàries. Oblidar-se dels grans 
complexos hotelers per poder individualitzar les necessitats de 
cada avi, fer-los independents, accepter la seva voluntat i fer-la 
possible. Pregunteo a un avi si voi anar a una residèneia; us 
sorprendrà la seva resposta, sempre sincera. Nosaltres matei
xos els marginem, els diem el que han de fer.

Ajudem-los a viure millor. Els podem augmentar la qualitat 
de vida d'una manera increíble. Nosaltres només hi hem de 
posar els mitjans necessaris, el que ells voien i necessiten. Fern 
hotels per a les Olimpiades, però no barraques per a ells, en les 
quais els posem però no els en deixem sortir fins que...

Tot el més bo es pot criticar i amillorar. Perdoneu-me si en 
alguna línia he estât agressiu, però vai la pena tenir l'esperança 
que els avis siguin ocells sense gàbia.

Jordi Miguel Ramos
Geriatre per ¡a Universität de Leuven, Bèlgica



Els ¡oves davant del tema de la vellesa

L es llargues llistes d'es- 
pera que fan terenyines 
en els arxius de moites 

residències d'avis, desaparei- 
xeran en el transcurs del temps 
si es pot fer cas del que ara es 
desprèn de l'actitud deis joves i 
adolescents davant del tema de 
la vellesa i de l'ingrés deis avis 
a les residències.

Perqué segons s'ha pogut 
observar a través de nombroses 
converses mantingudes amb 
nois i noies de 13 a 18 anys, els 
joves no están massa d'acord 
que els pares separin els avis 
del nudi familiar, i gairebé tots 
troben inhumé portar-los a viure 
en una residéncia.

A tali d'exemple, segueixen 
algunes respostes força intéres
sants;

"Sembla que ara els avis 
facin nosa a tothom. Portant-los 
a la residéncia fa l'efecte que 
es desfan d'ells. I aixé que com- 
prenc que hi ha familias que no 
els poden cuidar per manca de 
temps, però no estic d'acord 
que se'n desprenguin per l'ùni
ca raó que fan nosa" -pensa la 
M. Dolors, de 17 anys. I quan 
se li pregunta si ha pensât mai 
que quan es faci gran es pot 
trobar en aquesta situació diu, 
molt convençuda: "Si; sé que 
aixô em pot passar. Hi penso i 
no em preocupa, sinó que m'hi 
vaig fent a la idea".

"La meva èvia s'acaba de quedar vidua i se'n va al club 
d'avis però només a passar-hi la tarda i estar amb les amigues, 
cosa que trobo molt bé. Però ella ara viu a casa. I no per aixó 
vuli dir que els avis no estiguin bé a la residéncia, és ciar. Però 
creo que alié els falta alguna cosa". (Rosa, 17 anys)

QUAN L'AVI ERA PARE NO TENIA PAS ELS FILLS A LA 
RESIDÉNCIA

"El meu aviu viu al pis de sota nostre i jo el veig cada dia. 
Sobre aquest tema jo penso que el que no s'ha de fer és obligar 
l'avi a anar a una residéncia si eli no ho vol. Si és eli el que hi 
vol ingrossar perqué creu que allé estaré millor, dones molt bé. 
Però quan hi va forçat ja no ho considero tan bo, perqué l'avi 
abans havia estât pare, i quan ho era no tenia pas els filis a la 
residéncia sinó que els cuidava igual corn es mereix que ara el 
cuidin a eli". (David, 18 anys)

"Jo estic totalment en contra de portar els avis a la residén
cia perqué penso que una familia ha de recoiçar una persona 
quan ja és gran i se sent sola. La familia ha de recoiçar una 
persona quan ja és gran i se sent sola. La familia l'ha d'ajudar i 
donar-li motius per viure. No l'han de deixar amb altra gent on

Antoni Grau

tothom se sent igual, reprimit, i 
notant que la familia no els esti
ma. L'ùltim que faria jo seria 
enviar els meus pares a la resi
déncia i espero que els meus 
filis pensin igual, vaja". (Mérius, 
13 anys)

"Els meus avis no viuen amb 
nosaltres però cada dia els vaig 
a veure. No m'agradaria que els 
portessin a la residéncia si nin- 
gú no pogués fer-se'n cérrec. 
Abans fins i tot els cuidarla jo! 
Ha de ser molt fort per ells per
qué pensarien que la familia no 
els estima. Encara que alié esti- 
guessin bé, els hi faltarla l'es- 
calfor de la familia". (Agusti, 17 
anys)

"Hi ha familles que s'han 
aprofitat deis avis quan els ne- 
cessitaven per fer de cangur o 
ajudar-los amb d'altres coses, i 
després, quan ja no els servei- 
xen, els porten a la residéncia. 
A mi no em sembla gens bé". 
(Sara, 13 anys)

"El meu avi té un amie in- 
gressat a la residéncia i jo no hi 
estic d'acord. Penso que és 
com si li féssin una mala passa- 
da, perqué tothom té dret a viu
re on voi. Si aigú pensa que no 
té prou espai, que compri una 
casa més gran o busqui la solu
ció que sigui, però que no tre- 
gui l'avi de casa". (Oscar, 13 
anys)

"Si no vol molestar la familia, és logic que acceptin portar-lo 
a una residéncia. Pel que fa al futur, ho veig molt lluny tot 
plegat. Quan arribi el moment... no ho sé. Mai no pots pensar 
que et passaré d'aqui a 40 o 50 anys. Ara en tenim 18 i ens en 
falten molts. Quan arribi el moment ja ho veurem". (Diverses 
opinions)

Pel que es desprèn d'aquestes manifestacions, cal esperar 
que aquests joves d'avui, adults del demé, actuaran de manera 
que la solitud i la rnarginació dels veils quedin reduïdes només 
a casos extrems. És per tant, una nota d'optimisme de cara el 
futur.

Anna M- Fité
Periodista



La prova del XX

Quan acaba el segle XX amb la sensació que les grans 
revolucions coMectives que ens havien promés, o han 
fracassai o han estât tra'ídes o han descobert el plom 

fundacional que portaven a l'ala, pot semblar que cent anys han 
passai en va. Que el segle ha voltai damunt d'ell mateix i ha 
tornai al seu punt zero. I potser en política és així, si més no en 
part. Però en altres coses, no. En altres coses, el segle XX ha 
estai immensament revolucionar!. Hem viscut en aquest segle 
una veritable revolució tecnològica, un salt endavant en la tec
nologia absolutament impressionant. I hem viscut també, en el 
mateix période, una extraordinaria transformació deis costume, 
de les maneres de viure, de les estructures familiars. Sobretot 
en la segona meitat del segle, i grades ais avenços en l'eman- 
cipació de la dona, el món ha canviat profundament.

Una manera de viure ha entrât en crisis, aquest segle. I era 
una mala manera de viure. VulI dir que estava fonamentada en 
la injusticia de recloure la dona a un paper subsidian, servil 
mancat d'horitzons, si no de drets. Però la transformació del 
paper de la dona, que ha significai un increment en la justicia, 
que ha estât un pas positiu, ha impaciai en el centre d'una ma
nera de viure, que era injusta, però coherent. Que tenia fona- 
ments inacceptables, però que a partir d'aquests fonaments 
construía tota una trama de relacions que de fet solucionaven 
eis problèmes vitals. L'estructura familiar no era només una ga- 
rantia de companyia, de reproducció i de producció. Era també 
una assegurança de vellesa. Resolia el problema de les perso
nes grans.

Antoni Grau

El segle XX ha significai dues coses, en aquest sentit. La 
seva revolució tecnològica ha allargai les esperances de vida i, 
per tant, ha incrementai el nombre de persones grans, ha fet 
envellir la societat. La seva revolució familiar ha trencat una 
estructura que bé o malament tenia bastit un aixopluc per a la 
vellesa. I en el période on som ara, en el période de metabolit- 
zar eIs avenços i de pair eIs salts endavant, ens adonem que no 
tenim solució per aixô, que hem trencat la velia trama injusta, 
però que la nova, més justa, és menys completa. I que falla per 
les bandes més febles: eis nens i eis veils. La nostra societat és 
més justa i més Iliure, però ho és per als qui están en condi
cione de preferir la Ilibertat a la seguretat, eis adults, eis joves. 
Durant un temps hem intentât passar a l'Estat eis problèmes 
pendents, però l'Estat no ha donai tant de si i no respon. Eis 
veils, sobretot eis veils, ens plantegen la necessitai de fer com
patible una societat més Iliure amb una societat que no margini. 
És la prova del XX.

Vicenç Villatoro
Escriptor i periodista
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Música per a Nadal

" Stille nacht, heilige nacht" la N adala de la Pan
per Antoni Sala i Serra

Em uns moments que l'eco 
del soroll de les armes toma a 
sentir-se i que la máquina de 
la guerra sembla a punt de 
posar-se novament en marxa, 
s'escau en les Pestes Nadalen- 
ques de recordar i fer ressaltar 
una nadala que ens parla de la 
Pau d'una forma senzilla, com 
el seu propi origen. Sortida 
d'un Hoc remot, amagat entre 
muntanyes de la vali del riu 
Salzach, a Austria, és l'expres- 
sió de l'ànima popular.

Ens parla de la Santa Nit, 
d'Amor i de Pau amb una me
lodia pianera, sense pretensions 
musicals i, per això, sentida i 
entranyable. Per això el mira- 
ele de la seva pervivéncia des- 
prés de dos segles. Traduida i 
cantada en tots els idiomes, és 
interpretada de forma perma
nent, any rera any, pels pobles 
a tall de pregària i d'expressió 
de l'afany que es faci realitat el 
missatge evangélio nadalenc.

Fou al poblé d'Oherndorf, 
en la regió de Salzburg, que es 
cantà per primera vegada al 
"land" dels antics princeps ar- 
quebisbes i pàtria de Mozart, de qui I'any 
vinent se celebrará el bicentenari de la 
mort, en un paisatge de muntanyes, prats, 
boscos i rius, que els dies hivemals de la 
festività! de Nadal es converteix en un 
bucòlic panorama nevat al peu del Hauns-

.w*

berg, fronterer amb Alemanya. Era I'any 
1818, en una petita església, esdevinguda 
ara un lloc de peregrinatge a les vigílies 
nadalenques, on el desconegut coadjutor 
Joseph Mohr va escriure un petit poema, 
"Stille Nacht, Heilige Nacht", Nit d'Amor,
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Nit de Pau. El mateix dia, l'or
ganista Franz Xavier Gruber, 
del veí poblé dArnsdoif, hi po
sava una música molt senzilla 
per a dues veus amb un cor 
acompanyant. Tot ben natural 
i senzill en una comarca de pa- 
gesos. A la missa de mitjanit 
d'aquella vigilia de Nadal del 
segle passât, el mateix Mohr, 
acompanyant-se d'una guitarra 
per comptes de l'orgue tradi
cional, cantà la primera veu, 
mentre Gruber, el compositor, 
ho feia de baix. Un improvisât 
cor de infants i feligreses els 
acompanyà.

El ressò d'àquelles veus, tot 
tan senzill i humil, que canta
ren per primera vegada el Nit 
d'Amor, Nit de Pau, encara 
perdura, i serà novament 
aquest any a totes les esglésies 
de l'univers cristià que es re
cordará, bo i cantant, aquell 
tocom de la velia Austria, d'on 
han sortit tantes melodies po- 
pulars que inspiraren a tants 
musics, entre els quais, Mo
zart. Un poblé no pas tan dife- 
rent de Betlem es feia porta- 

veu, davant del món, del missatge evangè- 
lic, testimoni de la seva nécessitât: Pau 
entre els homes de bona voluntat, expres- 
sat d'una forma senzilla, amb una Nadala 
que avui tothom cantará.
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La Rumania de Ceaucescu

R ecord s d ’un  v ia tge
per Montserat Senserrich

E,ils canvis politics dels països de l'Est i 
els grans esdeveniments de Rumania en 
particular, fan que recordem amb especial 
venerado una anada a Rumania deu anys 
enrera, quan encara els viatges turístics a 
aquell país no estaven de moda. La nostra 
anada a Rumania potser va èsser una mica 
temerària; fer tanta distància amb cotxe i 
amb nanos a un país amb un régim totali
tari com el de Ceaucescu no era massa 
aconsellable, però sí emocionant. El mo- 
tiu: un Congrès de Medicina a Bucarest.

El visât l'aconseguim sense massa difi- 
cultats a l'ambaixada rumanesa a Belgrad. 
Ja a la frontera rumanesa les preguntes de 
rigor que es repeteixen al llarg del país: 
on anem?, per quins motius?, trajéete?, 
quants dies hi estarem?. La resposta ès 
prou convincenti el Congrès a Bucarest. 
El recorregut no ho és tan; la ruta pels 
Càrpats no ès precisament el carni mès 
recte. Ens fan deixar vint-i-quatre dòlars i 
passem tres barreres vigilades per soldats 
amb fusells i emissores.

La carretera ès ampia, ben cuidada; els 
arbres, enblanquinats de baix; el verd, ta- 
llat i pie de flors. La primera impressió ès 
la d'un país net i polit. El dia ès plujós; ès 
setembre i aquest clima ens acompanyarà 
durant tot el viatge. Ens dirigim cap a 
Timisoara. El nostre cotxe, un Renault 12 
familiar, ès de la mateixa marca que els 
pocs cotxes que circulen pel país. Això 
ens tranquilitza enfront el possible proble
ma mecànic que hi pugui haver. La circu- 
lació ès lenta; seixanta quilòmetres per 
hora. Un bon nombre de carretes fan el 
transport de mercaderies i gent. Soldats, 
homes, dones i nens amb maletes i pa
quets, caminen per les vores de la carrete
ra, saluden i demanen cigarretes i cara
mels. Gallines, ánecs i galls dindis també 
sovintegen per aquells indrets.

Arribem a Timisoara, una joia de la 
cultura alemanya i hongaresa que tan sois 
ès l'ombra del seu passât, present en I'ar- 
quitectura dels sens edificis. Per la seva 
situado prop de les fronteres hongaresa i 
iugoslava, aquí es preparen les fugides del 
país. D'aquí fugirà la gimnasta Nadia 
Comanecci. Degut al mal temps decidim 
no montar la tenda i aprofitar els bunga
lows dels campings que s'extenen per tot 
Rumania. Aquest ès sota una bonica rou- 
reda, una part molt petita ès per a turistes; 
la resta ès per la gent del país en situació 
de repòs o d'altres. No es pot parlar amb 
estrangers, no es poden fer fotografíes i en 
el moment de la inscripció ens fan les 
preguntes habituais.

El problema mès important que tin-

drem en aquest viatge el comencem a pa
tir aquí: els avituallaments. Gairebè res a 
les botigues, les eues no s'acaben mai per 
aconseguir productes de dubtosa qualitat i 
molt mal aspecte: fruités petites i corcades 
que no s'assemblen gens a les que vèiem 
pels camps, conserves xineses o polaques, 
galetes que et fan passar la gana nomès de 
veure-les i, enlloc, cams fresques. Tenim 
dòlars i no podem comprar queviures, les 
botigues per turistes a les ciutats tan sols 
tenen artesanía i records.

Fem una primera decisió. Al costat de 
les carreteres, en comptes de pins o po- 
llancres hi ha arbres fmiters: perers, po- 
mers i pmners que sembla siguin de tot- 
hom; en collim i en mengem ben a gust.

La segona decisió va èsser seguir els 
conseils d'un enginyer, amb qui varem 
parlar mig d'amagat en un camping, en el 
quai es trobava per motius de salut i ens 
va recomanar la gent dels pobles per si 
voliem aconseguir queviures. Això no ès 
tan fácil; no ens entenem gens, les nostres 
llengües, encara que llatines, no ens per- 
meten expressar-nos. Descobrim, però, 
paraules ben catalanes dins el seu vocabu- 
lari: porta, curiós, dama, comediant, emi
grant, pacient, magic, etc. Altres de sem
blants, com frumós-formós. Amb signes i 
sons aconseguim ous, llet, pollastre, ... La 
gent, molt espomguida però amb ganes de 
donar-nos el poc que tenen, fins i tot ens 
bullen la llet i ens venen el pollastre que 
tenen a punt per cuinar. Això no hauria 
estât possible en aquests últims anys de 
"El Conducator", perqué cada agricultor 
havia d'alimentar un nombre d'animals i

tomar-los a l'Estat. La pérdua d'un obliga- 
va a una restitució, donat que tots els ani
mals están marcats. En una de les moites 
vegades que várem viure aquesta situació 
es va produir el moment més emotiu de 
tot el viatge: l'home de la casa va venir 
cap a nosaltres molt solemne, amb un 
paquet blanc que agafava amb les dues 
mans i ens l'oferia amb molta tendresa 
dient-nos que era Rumania qui l'oferia a 
Espanya. l'obrim; és mig pa blanc casolà, 
encara calent. El moment és indescripti
ble. Els donem mitja teula de xocolata 
Nestle, aconseguida a Jugoslàvia, que en 
aquells moments és un trésor per nosal
tres. El menut de la casa se la menja tot 
seguit.

Seguim endavant per una gran exten- 
sió agrícola. La terra, molt fértil, fa pensar 
en la provincia de Girona i la Plana de 
Vie. Blat de moro, girasols, tabac, tomà- 
quets, remolatxa, vinya. Grans extensions 
que impressionen per la gran quantitat de 
persones que treballen plegades. L'agricul- 
tura està ben mecanitzada, el país rie i la 
gent, amb un aspecte dépriment, té ener
gia, agricultura, ramaderia, ...però la co- 
rrupció i l'obsessió de Ceaucescu per pa
gar el deute exterior els ha empobrit com- 
pletament.

Pobles de cases baixes pintades amb 
colors ocres, verds, tons pastel; cases de 
fusta treballades amb moites creus a les 
teulades i també al cancell; creus molt 
adomades pels camins, prats i avets, ho
mes i dones amb vestits tipies, armilles de 
pell amb molts brodats de colors. Homes 
amb faldilles blanques i pantalons blancs 
a sota. Grans cartells de "Ceaucescu 
Rumania" per tot el pais. Dels tretze mil 
poblets, més de sis mil havien de desapa- 
réixer segons la Ilei que es va dictar el 28 
d'octubre de 1974 amb el projecte d'una 
nova Rumania totalment controlada. En 
aquests últims temps alguns ja havien es
tât destruïts i els agricultors concentrais 
en ciutats prefabricades.

Seguim ruta cap a Cluj. Es la capital 
de Transilvània, ciutat hongaresa en deca- 
déneia i en altres temps centre de la 
intel-lectualitat centre-europea. Trobem 
dones cuidant ramats, que filen al costat 
de la carretera. Ens aturem pels mercats; 
hi venen mel, fruita, roba i calçat. la gent 
ens fa rotllana tocant els nens i ens donen 
les mans. No aconseguim passar desaper- 
cebuts; no és tan sols en la roba que ens 
distingim, la diferéneia està en la cara, en 
els ulls, en aquelles mirades tristes, de fam, 
de misèria, de desencant, de por, ...El seu 
aspecte i els del seus fills són imatages de
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la nostra post-guerra.
Volíen fer algún àpat a una casa parti

cular com havíem fet a Austria i a lugos- 
lávia, però és completament prohibit par
lar amb forasters, no et deixen aparcar 
davant de la casa perqué la milicia no 
sospiti. Aquell dia però, vam tenir sort; 
preguntem a uns camperols on podem anar 
a dinar, un d'ells entra a casa seva i tot 
seguit suit enseyant-nos dos ous i unes 
patates per si ens va bé. Hi estem d'acord.

Al moment ja entrem a la casa, el cot- 
xe bastant més avail, la dona préparant el 
dinar i l'home vigilant per la finestra, amb 
cara angoixada, el pas de la milicia. Avui 
ja hi som, però decidim no fer patir més a 
aquesta gent tan senzilla i hospitalária. la 
casa és de muntanya, amb tapissos fets a 
má a terra i a les paréis. Surt un fill dient 
que sap francés, però la veritat és que no 
en sap gens. Ens asseiem tots a taula. Ens 
serveixen; per començar, una gran gerra 
de iogurt casolà, pa negre, una mena de 
formatge engrunat, trocets de cansalada, 
trocets de ceba i un vas de llet. La nostra 
cara de sorpresa davant coses tant dife- 
rents fa que el cap de casa ens faci la 
demostrado de com menjar-ho: un trosset 
de cada cosa, tot barrejat. Com que els 
productes són de qualitat, la insòlita ba- 
rreja fa de bon menjar. Després, ous i pa
tates fregides per a tothom. Preguntem de 
qui és tot allò: casa, terrenys i bestiar. Tot 
és de l'Estat; la dona no, però. Marxem 
més depressa del que hauriem volgut; l'an- 
goixa d'aquell home vigilant de retili per 
la finestra porta a la nostra memòria les 
paraules del poeta camperei rumanés 
George Cosbuc que escriu:

"Injuriats, fuetejats, escopits, acceptem 
vergonya i ruina com a desti".

Ens acomiadem molt efusivament i 
fem fotografíes del seu pou que és una 
joia de fusta pintada.

Seguim la nostra ruta cap ais mones- 
tirs de la Moldàvia, Voronet, Humor, etc, 
...El primer, amb les pintures exteriors 
d'uns blaus magnifies; el d'Humor, amb 
les pintures ja esborrades pel temps, però 
totes molt intéressants.

Eem carni i prop d'un poblé sentim 
força gatzara. Ens aturem pensant que és 
una festa popular; tres musics, un violi, un 
acordió i un petit tambor. Una noia vesti
da de nùvia ens convida a passar; ens 
donen confits, unes pastes i vi bo, a tots 
menys al conductor, la Ilei no ho permet. 
Están contents de tenir uns convidats tan 
exôtics al casament i ens fan una rotllana 
agafant-se uns i altres i ballant tot seguit 
la mùsica al nostre voltant. Les seves mi- 
rades senzilles i ingénues contrasten amb 
la Visio esperpéntica que donen aquell 
munt de rialles de dents argentades corn 
no hem vist mai.

Tothom vol sortir a les fotografíes, 
petits i grans. Ens donen les adreces. Els

vàrem enviar les fotografíes, però no sa- 
brem mai si les varen rebre, imaginem que 
no. Sorprén la resignació d'aquesta gent i 
recordem un proverbi rumanés: "Un cap 
doblegat, no és un cap tallat".

Podriem omplir pàgines i pàgines de 
la nostra inoblidable estada a Rumania, 
però potser deixarem temes per un segon 
article.

Acabarem amb Testada al monestir de 
Dragomima celebrant la festa dels Morts. 
El monestir, rie i sumptuós amb catifes de 
colors i trônes a les bandes. La gent, gai- 
rebé ajeguda a terra. Al mig, el capellà 
ortodox, gran barba bianca i cabellera amb 
aspecte majestuós, oficiant la cerimònia. 
Les monges, a un costat responen amb 
càntics celestials, vestides com a Tedat 
mitjana, amb una gorra al cap tapada amb 
mocador i túnica. Preguntem si hi ha pos- 
sibilitat de parlar amb alguna persona en 
francés i ens diuen que "El Pope" que ce
lebra la cerimònia i que és convidat d'un 
altre monestir coneix aquesta llengua. 
Nosaltres volem aconseguir allotj ament al 
monestir. La Ilei no ho accepta. Després 
d'unes mirades amb la mare superiora, ens 
conviden molt especialment al seu dinar 
de festa. Ja ens tens a tots: capellà, dià- 
cons, mare superiora, monges, gent i no
saltres, per uns corredors foscos de parets 
molt gruixudes que porten al gran menja-
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dor. Nosaltres, presidint com a convidats 
importants. La taula és parada amb tres 
plats i dos gots; un amb licor de cirera i 
l'altre amb una mena de vi; entremeses de 
tomáquet, olives negres i formatge, tot 
sense oli. Es el primer plat. Després ens 
posen a tots un cap de peix, excepte al 
mossén convidat que té el peix sencer; tot 
acompanyat d'una sopa vegetal. Després, 
un peix arrebossat, sens dubte que deu 
ésser la continuació d'aquell cap tot sol 
del principi. El pa, de blat de moro trin- 
xat, es menja a pessics.

I finalment la benedicció del pastís. 
Les monges comencen un cántic. Mossén 
Teofil diu que ens obsequia amb un cant, 
que gravem. Les monges Tacompanyen 
amb un fil de veu. tots agafem el pastís i 
anem saesejant junt amb gots i botelles 
acompanyant els càntics. Es molt emocio- 
nant. I les deferéncies de tothom envers 
nosaltres, que diuen que som de tan lluny, 
fan que sigui un deis actes més emotius 
que haguem celebra! mai lluny de la nos
tra terra.

Mossén Teofil lamenta no poder-nos 
rebre en el seu convent, ja que está de 
viatge, i ens demana que li enviem alguna 
cinta; ell ens enviará cançons populars. No 
hem rebut mai noticies, malgrat haver-li 
enviât les cassetes i les fotografíes. No 
creiem tampoc que ell hagi tingut la 
il-lusió de rebre les cintes.

IMusions...! Aquesta paraula no és 
possible a la Rumania de la dictadura 
familiar i mafiosa de Ceaucescu. Per aixo 
els darrers esdeveniments ens alegren i 
pensem que són un pas endavant perqué 
aquest poblé deixi la fam, la miséria, la 
desesperança i la por...

No cal dir que a nosaltres el pa blanc i 
els Hits d'un motel italiá ens varen sem
blar el paradis.
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El senyor Coll
E l senyor Miquel Coll i Alentom va
néixer el 12 de maig del 1904, diada de 
Sant Pancraç, advocat dels qui busquen 
feina. (Sant Pancraç, salut i feina al nostre 
braç, corn diu el refrany). Talment "corn 
si aixè fos un presagi de la molta feina 
que em caldria fer al llarg de la meva 
vida", tal com va dir aquest vailet quan 
esdevingué home.

El senyor Coll ha estât l'home politic, 
l'historiador, el docent i l'enginyer; quatre 
facetes indestriables de la personalitat d'a- 
quest prohom que a cada camp ha deixat 
la seva empremta d'home fidel i persévé
rant dels sens ideals.

El 1984 va ocupar el càrrec de presi
dent del Parlament català. Es va retirar de 
la política activa el 1988, any en què va 
rebre la Medalla d'Or de la Generalität.

EU, home de diàleg, comprensiu i bo, 
ha merescut el respecte, l'admiraciô i l'es
tima de la gent d'aquesta terra, d'aquest 
pais que ell estimà i servi a cor pie. El 
senyor Coll ha mort el 15 de desembre, 
als 86 anys.

Una vida la seva fecunda i exemplar.

Manuel Ibáñez 
Escofet

í ^ l  seu cor que ja s'havia queixat, provo- 
cà un infart el qual no va superar. La mort 
li barrava la vida ais 73 anys.

Havia dit que va néixer el mateix dia 
de la mort de Prat de la Riba i, curiosa- 
ment, mori el dia 15 de desembre, a la 
vegada que Miquel Coll i Alentom, un 
altre personatge fidel a Catalunya.

Manuel Ibáñez era un mestre del pe- 
riodisme. Gran amie que fou de Josep Pia, 
deia que no el copiava, però "quan em 
diuen que la meva modesta prosa recorda
va, salvant les distancies, a Pia, si tingués 
cua la mouria com els gossos, quan están 
contents".

Ea pocs dies es presentà el volum de 
les seves memòries que batejà amb el titol 
"La memòria és un gran cementili". La 
primera edició s'esgotà ben aviat.

No podem ampliar més aquesta infor- 
mació, però en el proper número li dedi- 
carem un treball.
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Opera

"Don Q uichotte", de M assenet
per Joan Baptìsta Torrella Ibáñez

El llistó va pujant. Un nou repte de l'As- 
sociació d'Amics de l'Opera de Sabadell 
el posa encara més amunt. Els dies 3 i 5 
d'octubre es visqué a la nostra ciutat una 
experiència sense precedents en l'àmbit 
operístic local. Per primera vegada, l'Ope
ra trencava les fronteres per a venir a 
instaMar-se a Sabadell. Eou una produc- 
ció francesa: el "DON QUICHOTTE" de 
Jules Massenet (1842-1912), muntatge 
produit pel "Festival de Saint Céré".

El public que hi assisti no va voler 
perdre l'oportunitat de conèixer una obra 
que no ha estât gens difosa en el nostre 
país. Alguns potser es quedaren a casa, no 
volent-se arriscar en un espectacle poc 
conegut. Dones, bé; els afortunats que 
anaren a l'espectacle gaudiren d'un mun
tatge revolucionar! i pie d'una qualitat ar
tistica exhuberant.

El baix Jean-Philippe Courtis fou l'en- 
carregat de donar vida a Don Quichotte. 
Se'n sorti amb maestria. Féu palesa la seva 
gran habilitai, movent-se amb una como
dità! sorprenent. Dominò en tot moment 
l'escena, i la constant mobilitai del perso
natge no li portò cap problema. Amb la 
seva agilita! vocal efectuó uns pianíssims 
(tant els aguts corn els greus) que corpren- 
gueren el pùblic. Bellissima i poderosa veu 
aixi corn aptituds teatrals excel-lents.

L'etem acompanyant de Don Quichot
te, Sancho (Jean-Marie Frémeau) un ban- 
ton de veu potent i molt agradosa, fou el 
complement perfecte a la creado de J. Ph. 
Courtis. Tal i com requería el seu rol, 
Frémeau actuó amb senzillesa i innocén- 
cia i dugué a terme una interpretació mu
sical que ratlló la perfecció, i donó al seu 
paper una molt forta córrega d'emotivitat. 
Molt simpótic i planer es ficó el public a 
la butxaca.

Valérie Marestin fou una atractiva i 
seductora Dulcinée, amb una veu de Mez
zo-soprano molt dúctil i que li féu més 
fócil dur a terme un molt difícil personat-

ge. A l'igual que els seus col-legues, exhi
bí unes dots interprétatives boníssimes.

Els amants de Dulcinée (Allouche, 
Foumié, Todorovitch i Vassière), que ac
túen gairebé tota l'obra en forma de quar
tet, es compenetraren molt bé i se'n sorti- 
ren airosament, de la dura prova musical 
que els fou imposada en la partitura.

Meravellós el Cor deis Amies de l'O- 
pera de Sabadell, ajudat en tot moment 
per una petita representació del Cor del 
Festival de Saint Céré. Més ben prepara! 
que mai per Josep Ferré, mostrò un cop 
més una alta qualitat vocal, que no deixa 
d'augmentar amb el pas del temps. Coor- 
dinació excel-lent i emissió potent (quan 
calgué) i acuradíssima.

Ariel Garda Valdés ens deixó bocaba- 
dats amb el seu modem i revolucionar! 
muntatge escénic. Jugó amb molts pocs 
elements decoratius però amb la llum, 
sempre correcte, donò a tota la representa
ció un dima d'intriga i tensió. Sobèrbia la 
creació escénica en l'acte de la Unita amb 
els molins.

L'Orquestra Simfònica del Vallès fun
cionó amb correcció. Tapó en algunes 
ocasions els bellissims "pianos" dels can- 
tants amb un excessiu volum, però inter
pretò amb molta sensibilità! i emotività! la 
bella partitura de Massenet. Frédéric Chas- 
lin la dirigí amb mò jove però ferma. Tre
güé tot el sue d'una obra molt bonica. El 
"solo" de viol-loncel, però, ens féu patir 
una mica.

Un cop més, dones, l'Associació Amies 
de rÒpera s'ha vist capaç d'augmentar el 
prestigi musical aixi com la qualitat dels 
espectacles. Tots esperem amb deli! la 
propera produedó, que aquest cop serò 
locai, de l'òpera "Norma", de Bellini.

Una altra vegada hem fruit d'una de- 
mostració de com s'han de fer les coses i 
de l'eficôda i l'interès que l'Associació ens 
ofereix des de ja fa vuit anys.
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La Fundado viatja

Visita al m useu Toulouse-Lautrec

"Mai una vida breu, febril i dissortada 
va ésser tan il-luminada pel 

resplandor del geni 
com la de Toulouse-Lautrec..."

Henry Perruchot

E Is passais dies 6 i 7 d'octubre, i organitzat per la Secció 
d'Art Plàstica d'aquesta Fundació, es realitzà un viatge a 
Carcassona i a Albi. El motiu principal era fer una visita al 
Museu de Toulouse-Lautrec, a Albi.

Es visità, en el curs d'un dia esplèndid, la bella ciutat de 
Carcassona -l'antiga cité, anellada per les seves superbes 
muralles- i l'altra part d'aquesta ciutat del Llenguadoc, que 
s'establi fora del seu recinte emmurallat.

Es feu nit a aquesta histórica ciutat i a l'endemà se sorti 
a Albi. Un dia ben diferent a l'anterior. Un dia gris amena- 
çant pluja, la quai aparegué per la resta del dia.

Es visità el que era l'objectiu: el Musseu dedicai a allot- 
jar l'obra més important de Toulouse-Lautrec. L'antic palau 
arquebisbal és un estoig que guarda l'esperit i l'obra del seu 
iMustre fill, nascut el 1864. Morí a Malromé el 1901.

L'obra d'aquest artista es pot admirar en les seves varia- 
des temàtiques, totes d'una gran força. Va saber representar 
fidelment la vida bohèmia; freqüentà els cafés, music-halls, 
teatres, prostibuls... Féu nombrossissims cartells per bona 
part dels cabarets de Paris. Cal mencionar que el 1891 rea
litzà el seu primer cartell per al Moulin-Rouge. Toulouse- 
Lautrec posseïa un traç àgil, amb el quai expressava el 
moviment que, com s'ha dit, fou una de les seves grans 
preocupacions.

Qualsevol visitant, enamorat de l'art, surt captivât de 
l'obra d'aquest artista, que va tenir una vida accidentalment 
molt marcada. L'expedició s'ho va passar força bé, esperant 
noves ocasions com les que breument hem resumit. A més 
del bon record se serven els testimonis gràfics. La pluja, 
però, no va aiguali l'excursió... (No faltarla més en una terra 
de bons vins!).

Carcassona. Fola I j i i i l i  .Min'i’ni

Carcassona. Foto Trinols

Albi. Foto Ricard Mol ins
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D’escenaris i de pantallas
per Josep Torrella Pineda

E,iL VENTALL, de Goldoni
El muntatge que Teatre del Sol ha fet 

de la peça de Carlo Goldoni "El ventali", 
és un autèntic mécanisme de rellotgeria. 
L'autor no es proposava res de transcen
dent fora de divertir els espectadors del 
seu temps, el segle XVIII, amb la carica
tura d'ells mateixos. Potser una mica des
orbitada, la caricatura, però molt viva.

La comèdia retrata el veínatge d'una 
ciutat italiana petita on s'entrecreuen sen- 
yors, menestrals i servents; tots girant a 
l'entom d'unes déries matrimoniáis condui- 
des per camins que avui ens semblen ridí- 
culs i fins i tot artificiosos, oblidant que 
les normes socials, els costums, han fet 
espectaculars tomballons en els dos-cents 
anys recents.

El desplegament de la trama -tan es- 
tantissa com vulgueu, però eficaç per a un 
divertimento-, dóna voltes com una nòria 
al voltant d'un ventali que passa d'una mà 
a l'altra i que és vital de recuperar-lo per 
solucionar els embolies que se n'han esde- 
vingut. Diàlegs i acciò són motors que 
s'acoblen en una successió ininterrompuda 
de sorpreses, de moviment, de répliques 
verbals. Tot plegat com una cascada, com 
una torrentera. El llenguatge saltironeja 
sense perdre mai la seva naturalitat ni la 
precisió de tot allò que vol expressar o, 
agudament, donar a entendre; i penso que 
la versió catalana de Miquel Desclot hi té 
la seva part proporcional de mèrit.

No hi ha un o dçs protagonistes mar- 
cats, a la comèdia. Es una obra coral, on 
cada personatge constitueix una peça in
dispensable del tauler com a element uni
tari. En aquest sentit, direcció i intèrprets 
han assolit la perfecció. L'espectacle, que 
es presenta d'una sola tirada, no grinyola 
en cap moment. Els actors entren i surten 
com autòmates moguts per un ressort in
visible i es mouen sense vaciMació i es 
fan sentir amb seguretat i amb aplom. 
L'espai escénic, obra de Ramon Ribalta, 
tot i figurar que és en pie carrer, va ser 
concebut i realitzat de forma que agombo- 
la la representació com una autèntica cai- 
xa de ressonáncia.

Sigui'm permés que en l'elogi de la 
direcció, que és de Ramon Ribalta i lordi

Fité, hi enclogui tots . cada un dels intèr
prets, aixi com tetes les restants 
coMaboracions, evitant-me, en gràcia a 
l'escassetat d'espai, la tirallonga de noms.

LA TERANYINA, d’Antoni Verdaguer
Entre l'escassa producció cinematogrà

fica en llengua catalana sobresurt "La te- 
ranyina", film recentment estrenat a la 
nostra ciutat simultàniament amb Barcelo-

na. Es tracta de l'adaptació, força fidel, de 
la novel-la homónima de Jaume Cabré, que 
va guanyar el Premi Sant Jordi de l'any 
1983.

L'acció s'esdevé a principis de segle i 
en una ciutat catalana que l'autor encobri 
sota el topònim fictici de Feixes i que de 
seguida es va descobrir que era Terrassa, 
la seva ciutat nadiua; sense, però, que els 
fets concrets que s'hi narren siguin histò- 
rics, sinó, simplement, emmarcats en un 
moment de la história catalana contempo- 
ránia. En el film se segueix silenciant el 
nom de la ciutat però les imatges ens 
mostren el campanar del Sant Esperit, i la 
façana i la sala de ball del Casino, entre 
altres elements terrassenes. Amb aquests 
referents és fácil de preveure l'entramat 
social de la narrado, íntimament sorgit de 
la característica fabril de la moderna Ega
ra, amb totes les seves implicacions patro- 
nals i sindicáis, les quais s'entreteixeixen, 
com espessa teranyina, entom dels mem
bres d'una familia prepotent i ambiciosa, 
bé que insolidária dins d'ella mateixa i 
víctima d'una ambició externa més astuta. 
El film, però, manté oculta fins cap al fi
nal la personalitat de qui mou els fils.

L'adaptació cinematogràfica ha estât 
força fidel a la densitat de Tacciò i a la 
pintura dels caràcters. Van treballar en el 
guió, a més del novel-lista mateix, els 
també novel-listes Vicenç Villatoro i Jau
me Fuster; tot un equip, el pes del qual es 
nota en el résultat. La interpretació és 
excel-lent: hi destaquen, al capdavant seu, 
Fernando Guillén i Amparo Soler Leal, 
dues figures amb una extensa veterania 
professional; i també els actors joves Ser
gi Mateu i Ramon Madaula, (sabadellenc 
aquest darrer). Ambientació, vestuari, fo
tografia, mùsica, és tot molt cohesionat. 
El realitzador, Antoni Verdaguer, només 
amb el bagatge d'una sola pel-licula ante
rior de tema lleuger, "L'escot", ha aconse- 
guit en "La teranyina" de lligar tots els 
caps sense perdre la correcció formal ni el 
complex dramatisme del fons. Va propo- 
sar-se de no discórrer per camins massa 
personals i això, tractant-se de la seva pri
mera realització important, va ser el seu 
principal encert.

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Soletat, 80
Tel. 725 97 77 - 725 99 87 

SABADELL
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Rock existencialista

La vida és dura
per Llorenç Roviras Sampere

mitjan dels anys setanta van aparèi- 
xer a I'escena musical tres nous corrents: 
el new romàntic, el tecno Pop i el heavy 
metal. Dels dos primers mai més no se 
n'ha sentit parlar; han desaparegut o pot- 
ser s'han anat fonent amb el pop. El heavy 
metal és l'únic que s'ha mantingut viu, 
diferent i cada cop amb més força.

El heavy metal o rock dur ha sobrevis- 
cut perqué evoca un estât emocional que 
no cobreix cap altre tipus de música. Ex- 
pressa un intent de provocació, d'escanda- 
lització, un atac ais valors dominants de la 
nostra cultura, una rebel-lió, un crit de 
rábia. I no sois la música expressa aquests 
sentiments i actituds; també ho fan les lie- 
tres, la manera de vestir, els pentinats, els 
videoclips. Per aixo ha agafat fort, sobre- 
tot entre els membres joves de les capes 
marginals de la societat, els grups d'escás 
poder adquisitiu i els inadaptats, incloent- 
hi, és ciar, els terroristes.

La tendéncia d'aquesta corrent musical 
ha estât la constant superado deis limits 
de duresa i velocitat de les cançons. Hi ha 
molta gent a qui aquesta música fa mal de 
cap i contra aixo no hi ha argumentacions. 
Jo tenia un professor de música que deia 
que el rock dur és per ais durs d'oïda. Del 
meu punt de vista, els valors estrictament 
musicals a vegades hi son i a vegades no.

Qui més mal fa a la societat 
son les persones optimistes i 
els qui es prenen amb broma 
els ternes seriosos.

Vull dir que, amb tot, les cançons a vega
des son bones i a vegades no. El que és 
segur és que el rock dur és un corrent ori
ginal i innovador, creador de nous sons, 
nous acords, nous ritmes, nous de tot i 
amb el, per a uns pecat, per a al tres glo- 
riós goig d'haver introduit l'estridència i la 
dissonància en el mon de la música.

Però recentment ha aparegut una nova 
tendència. El que un periodista de "La 
Vanguardia" anomena heidi metal. En 
Miki Moto en diu rock bolly cao i ha pro
duit la contradicció heavy light. Dins d'a
questa tendència, la música s'ha convertit 
en una fòrmula fácil, repetida amb lleuge- 
res variacions per centenars de grups i 
cantants. Els vídeos están dissenyats per a 
no agredir l'espectador i si, en canvi, agra
dar; només per a agredir la societat en 
abstráete o per a agredir alguna actitud

conservadora. I el mateix passa amb el 
vestir. I les lletres tracten principalment 
de Ilibertat, rebel-lió, coses salvatges, for
ça, poder, sexe. Son euforitzants, servei- 
xen com a medicina contra la depressió i 
la tristesa. Es la música que fa gent com 
Whitesnake, White Lion (per favor!). Bon 
Jovi, Giant. Són ovelles disfressades de 
Ilop, el sistema que ataquen, el capitalista 
burgés, els ha fagocitat.

El rock dur autèntic és el que fa sentir 
rábia, odi, frustració, por, vertigen, dolor, 
tristesa, encara que la lletra parli de ma- 
rietes i papallones. Per exemple, la cançô 
"Me and my wine", de Def Leppard, mos- 
tra la dependéncia alcohólica amb gran 
cruesa. Una manera almenys tan bona com 
una altra de descriure la nàusea és fer-ho 
amb cruesa, i intentant provocar-la, com 
en un quadre de Munch o en una novel-la 
de Bret Easton Ellis. El problema és que 
hi ha qui això pot mal interpretar-ho i 
veure'n una celebrado. En qualsevol cas, 
cree que qui més mal fa a la societat són 
les persones optimistes que volen donar 
una imatge bucòlica de la vida i els qui es 
prenen amb broma els ternes seriosos.
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Cinéastes Amateurs de Sabadell

Realitzadors de cinema
per Llorenç Raviras

Eids Cinéastes Amateurs de Saha- 
dell son dels pocs que encara fan 
pellicules en Super-8 a la nostra 
ciutat. Fan els sens propis "pas
ses", participen en concursos, dis- 
cuteixen sobre què pot fer i què 
hauria defer un amateur i els pre
ocupa que algún dia deixi de fabri
carse i revelarse la pellicula de 
Super-8.

Cada cert temps agafen la càmera i fan 
un viatge, o busquen un objectiu local, o 
inventen una historia, alguna cosa que els 
interessi. Prèviament s'han documentât 
sobre el tema. Després munten el que han 
rodât i hi posen títols de crédit, música i 
veu. Es consideren uns enamorats del ci
nema amateur. Son els "Cinéastes Ama
teurs de Sabadell", una entitat creada el 
1977 en el si de les Agrupacions Profes
sionals Narcis Girali. La seva finalitat és 
ser Hoc de trobada, d'intercanvi d'idees i 
de diàleg, i oferir altres serveis als aficio
náis a la realitzaciô amateur de peMicules.

-Jo crée que el cineasta amateur, si es 
que es pot diferenciar, és el que fa alguna 
cosa més del normal. Ja busca una per- 
fecció tècnica, ja busca que aquell cine no 
es que di solarne nt a casa seva, sino que 
pugui tenir una projecció a l'exterior, que 
el pugui veure una persona que no tingui 
cap relació amb el que va fer la pel-Ucula. 
Es cineasta amateur quan la seva produc- 
ció comença a tenir una sortida exterior, 
que vol dir tant concursos com projec- 
cions.

-/ que té una continu'itat. Hi ha qui, en 
lloc d'"amateur", diu "no professional". 
Llavors és mes fácil: tot aquell que no s'hi 
guanya la vida.

A l'agrupació es fan diverses activitats. 
Hi ha les estrenes i retrospectives, cada 
darrer dimecres de mes, de peMicules dels 
sods, el que ells anomenen "passes". Això 
permet als autors mostrar les seves obres.

i al pùblic, conèixer i gaudir del cinema 
fet a Sabadell. També hi ha la participa- 
ció, amb aqüestes mateixes peMicules, en 
concursos i mostres d'arreu de Catalunya i 
Espanya, on s'han recollit un gran nombre 
de premis. I hom sol assistir a concursos 
celebrats en localitats prôximes per tal de 
veure el que es fa.

Però el més important és la reunió o, 
més aviat, tertulia de cada dimecres al ves- 
pre, en què els socis es dediquen a parlar 
del que els agrada i miren les peMicules 
dels company s. Expliquen què van veure 
a l'ùltim concurs, es consulten sobre la 
millor manera de fer un contrai lum o una 
sobreimpressió, es plantegen el futur del 
cinema amateur, es passen informació 
sobre els viatges fets o parlen de la ciutat, 
d'art, de literatura, de politica,... Nomès 
està prohibit parlar de fútbol.

-Ja veuras quins bons résultats et dona 
empalmar amb cel-lo amb pel-lîcula Ko
dak. Es que no veus els "empalmes", per
qué la pel-lîcula Kodak és més gruixuda 
que la Fuji i, és ciar, si U afegeixes un 
gruix proporcionalment més petit es nota 
menys. I en aquests projectors nostres que 
tenen la presa mòbil, quan passa 
1'"empalme" per la presa la belluga molt 
més, fa molt més el "vano" que no pas 
quan la pel-lîcula és molt més gruixuda i 
per tant ja està més donada.

Charles Chaplin apart, és el cineasta 
amateur a qui millor pot anomenar-se 
"realitzador de cinema". El cineasta ama
teur produeix, dirigeix, escriu el guió, posa 
so, música i veu, posa titols de crédit. S'ho 
fa tot ell. Es com un franc-tirador; apunta, 
prem el gallet i la peMicula s'impressiona. 
Aquesta independèneia (anava a dir finan
cera però seria massa pretenciós) fa que, 
en principi, l'obra no estigui subjecta més 
que als criteris creatius personals i, és dar, 
a les limitacions del mitjà.

-El senyor Rovira Beleta deia: "Vosal- 
tres els amateurs, que no heu d'obéir a

cap manament d'un tinglado comercial, 
vosaltres que podeu experimentar i dir el 
que US dona la gana, sembla mentida que 
intenteu imitar el cinema comercial". D'a- 
cord, però ara fot-te en el món deis jurats 
de concursos de cinema amateur. Valoren 
molt més una pel-lîcula que s'assembla a 
una de professional que una de molt tre
me ndista o molt avantguardista. Aqüestes 
ni les classifiquen.

El mitjà en qué treballen és la peMicula 
cinematográfica (impressió quimica de la 
imatge en un material fotosensible) en 
format Single-8 o Super-8, on el número 
indica l'amplada en milimetres del foto
grama. Tot i que la seva qualitat d'imatge 
està molt per sota de la que pot aconseguir 
el cinema professional, on es fa servir un 
format de 35 milimetres, el cinema en 8 
milimetres dóna més definició i nitidesa 
que qualsevol altre mitjà domèstic, o si- 
gui, que el video. Aquest, però, ha despla- 
çat aquell de la majoria de les liars i cada 
cop resulta més difícil trobar càmeres, 
projectors i altre material de cinema i llocs 
on facin el revelat dels rodets.

-El video té uns avantatges évidents, 
és molt bo per fer un reportatge urgent, 
per publicitat, per la indùstria. Té una 
gran rapidesa, el material (les cintes, no 
els aparells) té un cost réduit i pots treba- 
llar en condicions de molt poca Hum. Però 
té uns inconvénients que per mi són més 
importants: menys definició, profunditat, 
contrast, en qualitat óptica menys de tot; 
forma de projecció més esquifida; editat- 
ge molt més difícil; pèrdua de qualitat en 
cada còpia; la cinta es desmagnetitza amb 
el temps i s'e sborra la imatge; i el cost de 
la càmera és elevadìssim comparât amb 
la de cinema. Jo diria que el video és com 
un llapis, per pendre notes; el pots esbo- 
rrar, mentre que el cinema és com una 
piuma estilográfica, serveix per fer coses 
maques.

Els "Cinéastes Amateurs de Sabadell"

T ^

QUADERN- 76



203

no entonen, altra gent sí, el cinema ama
teur com el primer pas d'un carni per arri
bar al cinema professional. Per a ells, es 
tracta d'una activitat que els dona satisfac
cio com la fan, amb independència i amb 
projecció en circuits réduits, i no la vol- 
drien fer de cap altra manera. D'això, se'n 
pot dir "hobby" o se'n pot dir una forma 
de veure la vida. I de reflectir-la.

REQUADRE DOCUMENTAL 
TÍTOL: SITUACIÓ DEL CINEMA AMA
TEUR A CATALUNYA

La fahricació de càmeres i projectors 
de format Single-8, Super-8 o 9,5 és nula. 
Però per catàleg es poden trotar models 
de fa cinc anys, i costen un deu per cent 
del que costaven llavors. El revelat de 
pel-licules Agfa o Kodak tarda de set a 
deu dies, el revelat de Fuji tarda aproxi- 
madament un mes. Es complicat aconse
guir pel-lícule s de sensihilitats especiáis o 
en blanc i negre.

Des de fa 10 anys, el nombre de con
cursos de cinema amateur celehrats a Ca
talunya anava reduint-se, però des de fa 3 
anys, s'ha estahilitzat. Els que han desa- 
paregut, ha estât perqué les entitats que 
els finangaven han deixat de fer-ho o per
qué els que se n'ocupaven se n’han cau
sât. A tots els concursos hi ha encara una 
participado elevada.

Els "Cinéastes Amateurs de Sahadell" 
pensen que el que hi ha és una crisi gene
ral d'agrupament de gent. Ja sigui pel cot- 
xe, la televisió o la informàtica, la gent 
s'ha aïllat molt a casa seva. A Sabadell ha 
desaparegut el Centre d’Escacs, hi ha cri
si al Càmera Club, etcétera. Tot i això, 
creuen que el cinema amateur continuará 
mentre hi hagi demanda, només quan 
aquesta pari deixaran de fabricarse 
pel-licules.

Es fan concursos de cinema amateur 
al Centre Excursionista de Catalunya, a 
Barcelona; a la Societat Coral Joventut 
Terrassenca, i a clubs i organitzacions de 
Manresa, Igualada, Navàs, Vilafranca, 
Molins de Rei, Vilanova i Valls, entre al- 
tres.

Al Vallès Occidental hi ha un gran 
nombre d'aficcionats, entre els que podem 
nomenar Baca, Vinyals, Botifoll, Casama- 
yor. Barba i Garriga.

L'adrega dels "Cinéastes Amateurs de 
Sabadell" és: Agrupacions Professionals 
Narcis Giralt, carrer Tres Creus, 9, 08202 
Sabadell, teléfon 725 67 39.

Olga-Agata Xirinacs
"Cementiris lleugers" a rOrient Express
per Pere Font Grasa

/ \ g a t a  Xirinacs va guanyar el Sant Joan. 
Va de terror. Com una mena de Bela 
Lugosi a la brasa. Segons Olga Christie, 
arran del mar tarragoni s'escriu amb depu
rada melodia. Toca el piano; era la pianis
ta del mes. Art a les tecles de Pompen 
Mozart, la Xirinacs era l'escriptora del mes 
d'octubre per adjudicado directa dels fac
totums de les Lletres Catalòniques.

"Les torres de Sant Joan" un títol pre
monitori. Des de l'atalaia es podia guaitar 
el cenacle on els sants barons preparaven 
la castanyada. Descartada, "Suoreta de Pe- 
drot" i "Una porta massa oberta", el Sant 
Joan arribava als deu anys amb una 
novel-la santjoanista. Desencis? Sorpresa? 
Marquetin?: De cop i volta el soterrani del 
sobre -amb el xec de 3 milions- ens va 
descobrir que les holandeses de la Xiri
nacs tractaven de cementiris. Lleugers, 
això sí. L'escriptora del mes va entendre 
que el Sant Joan -rara avis- mai no l'havia 
assolit. Va capbussar-se sota el mediterra- 
ni tarragoni amb la disfressa d'Aloysius 
Bertrand, es va empassar mil bobines de 
cinema negre i n'ha fet una novel-la de 
suspens. Com les tecles del piano; negrís- 
sima i amb ritme.

La festa d'un Sant Joan que amb deu 
anys de vida agafa volada. Ens han can- 
viat els panallets i el cava per un recital de 
música de cambra que alimenta l'esperit. 
Un Sant Joan més digestiu, més cultural, 
més universalista. Menys casolá. No vam

veure els "voyeurs" que esperaven el pin- 
yó, el pinyonet, el cambrer del miracle. El 
Sant Joan és ara una vetllada literario- 
musical i, logicament la guanyadora és una 
escriptora de tot l'any que no perd passada 
amb les blanques-negres del piano; Da- 
vant del mar, fregant la Rambla, albirant 
l'horitzó d'un Mediteráni que és com un 
conjunt de "Cementiris lleugers".

Olga-Agata ens presenta la neboda- 
pubilla, heretera universal, que troba em
bolies, intimitat, por, morts, espelmes i una 
trama més negre que una gola de llop. Han 
calgut setze Ilibres per descobrir que Olga- 
Agata, era aferrissada llucadora deis per- 
sonatges de la venerable mare de cabells 
blancs, que per in-etemum viatja en els 
cementiris lleugers de l'Orient Express. 
Piranesi, Bela Lugosi i Aloysius Bertrand, 
son els alter-ego de la Xirinacs.

Mallorquins, valencians, 
tarragonins...
EL SANT JOAN 
MOLT UNIVERSAL I 
POC LOCALISTA
• Un mallorqui de Provença, Antoni- 
Lluch Ferrer. "Adéu, turons, adéu".
• Un terrassenc, Vicenç Villatoro. "Pais 
d'Itàlia".
• Una tarragonina, Margarida Aritzeta. 
"Un febrer a la peli".
• Un valencià entramaliat, Manuel Joan 
i Arinyó. "Les nits perfumados".
• Un Carli de Sants, Manuel Bofarull. 
"Els hereus de la terra".
• Un altre mallorqui, Gabriel Janer Ma
nila. "Els rius de Babilònia".
• Un tercer mallorqui, Miquel Bauçâ. 
"L'Estuari".
• Un barceloni-sabadellenc, el mala- 
guanyat Antoni Turull. "La torre Ber- 
nadot". (1)
• Una tarragonina premiadissima, Olga 
Xirinacs. "Cementiris lleugers".

(1) Re-nét, descendent del fundador de 
la Caixa de Sabadell és la vegada que 
més s'ha acostat el Sant Joan de novel-la 
a la cultureta local. Mitja dotzena d'es- 
criptors sabadellencs intenten (si-us- 
plau-per-força) guanyar el Planeta de les 
lletres vallesanes.
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El III Congrès Liturgie de Montserrat
per Dolors Viñas

N.0 podem parlar del III Congrès Litur
gie de Montserrat, célébrât el passât estiu, 
sense fer referèneia als dos precedents, 
principalment el del primer de l'any 1915, 
del quai en fou l'ànima el sacerdot sabade- 
llenc Dr. Lluis Carreras i Mas, un dels 
homes que més treballaren en l'apostolat 
litúrgic.

El Dr. Carreras treballà tota la seva 
vida, corn en una veritable croada, a favor 
de la litúrgia. Fou la seva obra magna a 
partir d'aquell primer Congrès Litúrgic de 
Montserrat, al quai assistiren mès de dues 
mil persones. A les sessions generals del 
Congrès devem, en bona part, el renove- 
llament litúrgic de les nostres esglèsies, 
fent que l'Evangeli "retomi al poblé en sa 
llengua" corn deia l'historiador Godofred 
Kurth. (1)

Horn es proposava el coneixement de 
les disposicions pontificies sobre la Sagra
da Litúrgia entre els sacerdots i el poblé 
fidel i fomentar-ne la práctica, encaminar 
la devoció popular cap a la vida social 
litúrgica amb la participado activa dels 
fidels i propagar la publicado catalana i 
vulgarització dels Ilibres litúrgics.

El moviment litúrgic iniciat anava as- 
solint maduresa arreu d'Europa i, sota l'im- 
puls de sant Pius X, començava a arrelar a 
î'Esglèsia sencera.

Després del Concili Vaticà II (1962), 
que es va fer seus els fruits del moviment 
litúrgic, es convoeà el 1965 el II Congrès 
Litúrgic de Montserrat, al cap de cinquan
ta anys del primer, per decidir que calia 
reformar la litúrgia per a "fer conèixer 
continuament la vida cristiana entre els 
fidels. El tema principal fou "La litúrgia 
de demà". Hi foren representades comuni- 
tats cristianes de Catalunya en nombre de 
700, entre prélats, sacerdots, religiosos i 
laies, que van saber respondre a la convo
catoria per estudiar què calia fer.

Les conclusions generals foren redac- 
tades en dotze apartats, alguns dels quais 
coincideixen amb els del primer Congrès, 
sobretot en el que fa referèneia al millora- 
ment de la catequesi; la fundó particular 
de la música en la litúrgia donant partici- 
pació adequada als fidels en sentit ample, 
cantant o escoltant; l'adopdô de les llen- 
gües vemacles, estudiades i viscudes en 
tots els graus d'ensenyament (seminaris, 
noviciats, escoles...); estudi de l'Art Sa- 
grat, etc.

1 arribem al III Congrès Litúrgic de 
Montserrat, de l'any actual. La seva finali- 
tat primordial fou aprofundir, reflexionar i 
realitzar una autocrítica de la reforma li
túrgica al nostre país.

Amb l'assistència de 600 persones fou 
inaugurât pel cardenal Martínez Somalo, 
prefecte de la Congregació per al Culte

Divi i la disciplina dels sagraments, acom- 
panyat del cardenal Jubany, l'arquebisbe 
de Barcelona Ricard Maria Caries, l'arque- 
bisbe de Tarragona, Ramon Torrella i l'a- 
bat de Montserrat Sebastià Bardolet. El 
secretar! del Congrès, Llluis Martínez i 
Sistach, bisbe auxiliar de Barcelona, llegi 
una carta del papa Joan Pau II, adreçada 
al Congrès, en la quai s'assenyala que "el 
moviment litúrgic ha tingut, entre nosal- 
tres, una característica ben definida; haver 
estât impulsât i guiat pels pastors de les 
esglèsies locals".

La primera intervenció académica fou 
a càrrec del Dr. Pere Tena, subsecretari de 
la Congregació per el Culte Divi, a Roma, 
el quai afirmà que, "entre les prioritats 
futures cal inscriure la nécessitât de pen
sar mès directament en la litúrgia de î'Es- 
glèsia corn a tal, que no pas en la seva 
reforma, ja que les reformes són passatge- 
res i la litúrgia ès una realitat permanent".

Coincidèneies en moites respostes al 
programa, foren:

CATEQUESI: Cal també un treball 
catequètic amb particular pedagogia entre 
el món dels infants i dels joves, als quais 
s'ha de donar una formació bíblica, aliada 
a la litúrgia, d'una manera permanent.

LLENGUA: Un deis beneficis mès 
valorats foren l'ús de les llengües própies 
de cada comunitat, la participació deis 
laics i laiques en les celebracions religiö
ses. Segons el Dr. Tena, no n'hi ha prou 
amb canviar la llengua litúrgica, sinó que 
se n'ha de canviar el llenguatge, perqué 
conecti amb la gent.

La fredor, la grisor i l'avorriment de 
moites celebracions litúrgiques a les es- 
glésies de Catalunya -digué el Dr. Rovira

Belloso-, són els tres enemies amb qué 
s'enfronta el tercer Congrès... el món d'a- 
vui és el de la comunicació i no hi podem 
restar insensibles".

HOMILIES: Gran part de les 10.000 
opinions rebudes per escrit voldrien "que 
s'ajudi a millorar les homilies". Una homi- 
lia llarga o de poca qualitat trenca, certa- 
ment, l'equilibri i el ritme de la celebració.

Tomant al Dr. Tena destacé que "avui 
existeix una certa reacció contra l'excessiu 
verbalisme de les celebracions i proposé 
el millorament de les homilies; més ben 
construïdes, més correctes de llenguatge, 
més solides de doctrina... i més curtes.

LA RELIGIOSITÄT POPULAR: Es 
criticé que els signes litúrgics no siguin 
gaire explicits per a la gent d'avui i es 
demaná de tenir en compte les manifesta- 
cions de religiosità! popular deis no prac- 
ticants, com part integrant del cristianis- 
me. Cal un acolliment per aquest sector 
de cristians, de forma que signifiqui comp- 
tar amb ells, com un àmbit normal de 
pastoral.

MÚSICA: Una qüestió molt discutida 
és la qualitat de la música a les esglèsies. 
Es demana que, més que cantar qualsevol 
cosa - de valor literari i musical discuti
ble- durant la missa, es procuri cantar la 
missa, és a dir, els textos bíblics que la 
litúrgia mateixa ja defineix. Es important, 
també, vetllar l'execució. Per aixó cal for
mar musicalment els fidels, les corals i els 
instrumentistes.

En conjunt, la proposta de les Conclu
sions del Congrès és "que la Litúrgia sigui 
l'eix vertebrador de la vida espiritual del 
cristié".

Per damunt de tot, fou una assemblea 
rica en matisos i integrada: laics i religio
sos; bisbes i preveres; especialistes, pas
tors i fidels...

El Congrès ha acabat, però la feina 
continua.

(1 ) Per Carreras i el Congrès del 1915, vegeu 
DOLORS VIÑAS.- El Dr. Lluís Carreras i 
Mas, en el centenari del sea naixement. Pu-
blicacions de l'Abadia de Montserat, 1985.

VIATGES CODINA,S.A.

Grup A Títol 412
Sant Quirze, 11 - Tel. 725 62 99 

SABADELL
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Del Centenari de Vila-Puig
per Rosa Ten

nFeliç el poblé que sap Honorar 
als seus fills illustres..."

/Aqüestes paraules del poeta escauen, amb 
tots els mereixements, al poblé veí de Sant 
Quirze del Vallès que ha sabut retre homenat- 
ge a un dels seus fills; el pintor Vila-Puig. Sí 
que fou sota l'iniciativa de la Fundado "Amies 
de les Arts i de les Lletres de Sabadell", però 
amb l'abraç ferm i decidit, desitjôs d'honorar- 
lo i de fer-ho amb tota la dignitat, de l'Ajunta- 
ment de Sant Quirze i del Crup d'Investigació 
i Història de la mateixa localitat. Recordem 
amb emoció i simpatia aquell dissabte 10 de 
novembre de 1990, que ni la pluja, ni la fres- 
queta, ni el temperi rufol van empal-lidir! 
Gran representació del Sabadell immers en el 
mon de les arts i les lletres, i simpatitzants del 
fet, es trobaren a l'església per tal d'assistir a 
la missa del centenari del seu naixement; re- 
corregueren, sota la pluja, els carrers fins a la 
casa nadiua del pintor i després formaren com 
una processò carrers enllà fins al Casal de 
Cultura on s'inaugurava l'Exposició i on hi 
havia, també, la presentado del monogràfic 
de "Quadem" glossant la personalità! de l'ar
tista.

Tota la sala a vessar de visitants; els par- 
laments d'organitzadors i personalitats. Alcal
de de Sant Quirze del Vallès, Conseller de 
Cultura de l'Ajuntament de sabadell, artistes 
coMaboradors en la publicació del monogrà
fic, i admiradors i aimants de l'art de l'home- 
natjat. Un bell acte; un jom joiós que encara 
va tenir, -i sempre sota la forta pluja i el mal 
temps- un dinar de gran festa i, al vespre, un 
Huit concert de piano i cant. El gran grup 
acompanyà al llarg de tot el dia els familiars 
d'en Vila-Puig, en un free a free emocional i 
homenatjant en tots els actes.

Maria Glòria Vila-Puig, al piano; Maria 
Carmen Rodriguez, soprano, al cant... Tot un 
recull d'obres de J.S. Bach, Haendel, G. Pai- 
siello, Schumann, Brahms i A. Alabieff, en la 
primera part. De Mozart, Donizetti, Rossini, 
F. Mompou, M. Falla, J. Massià, Granados, 
E. Morera, J. Altident, X. Montsalvatge i 
Rodrigo, a la segona part, i un record amable 
de cada interpretació en els assistents.

Bell acte coronant un dia de joia, d'art i 
d'honor, aplaudible, i que cal imitar com 
exemple d'un poblé que sap honorar, amb 
devoció i respecte els seus fills il-lustres que 
han enaltit el seu nom.

Felicitáis, Sant Quirze...!! A

Restaurant

Joan Advocat
Maragall,6i

Telèfon 725 23 00 SABADELL
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I ara, qui será el professor Higgins?
per Pere Cornelias

D.'es del 2 de juny d'enguany, efectiva- 
ment, un personatge busca actor. Es tracta 
de Henri Higgins. Com imaginar-nos-el 
ara sense la mirada someguera i el som- 
riure entre distant i divertit d'aquell culti
vât anglès nascut a Huyton, el 5 de març 
de 1908? París, Londres, Nova York...Mai 
no he tingut la sort de poder veure Rex 
Harrison dalt d'un escenari. I era una cria
tura -mai no es té l'edat justa- quan My 
Fair Lady s'estrenava (1) a la capital an- 
glesa, aclaparadora bellesa i íntima alegría 
del gran musical. En canvi, més tard, a 
Londres -i abans a Nova York-, vaig viure 
el somni inoblidable de The King and I i 
vaig descobrir la fascinado del teatre con- 
cebut com un espectacle per al plaer i els 
sentits. Vaig tenir Yul Brynner a pocs 
metres i vaig comprendre que només ell 
podia ser el rei de Siam.

La referéncia no és gratuita, perqué el 
primer paper de Rex Harrison a América 
va ser, precisament, aquest a la versió 
cinematográfica de John Cromwell el 1946
(2). No será, d'altra banda, 1 unie de més o 
menys exotic dels primers anys del Harri
son americà. Recordem, per exemple, THE 
GHOST AND MRS. MUIR (1947, EL 
FANTASMA Y LA SEÑORA MUIR), de 
Joseph L. Mankiewicz, en qué interpreta 
el fantasma d'un mariner enamorat de casa 
seva i de la noia que hi va a viure. Una 
historia simpática, amb un cert toe román- 
tic -sobretot al final-, en qué la mirada de 
factor reflecteix ja un nivell d'intel-ligéncia 
que esdevindrá inconfusible, encara que ja

algunes rialles massa ostensibles traeixin 
l'esséncia del que será el millor Harrison. 
O KING RICHARD AND THE CRUSA
DERS (1954, EL TALISMÁN/EL REI 
RICARD I ELS CROATS), de David 
Butler, un improbable Saladí -tan impro
bable com el Ricard Cor de Lleó recreat 
per George Sanders-, més ben vist per 
Butler que el rei cristià. Ja en aquesta 
época, el tipus de personatges que inter
pretava tenia els mateixos trets generals 
que els deis que, més endavant, el farien 
famós. Tocats d'un cert escepticisme, amb 
una marcada capacitat de distanciament, 
pedants però atractius, en certa manera su
periors. Pensem en el Juli César de CLEO
PATRA (1963) o en el Cecil Fox de THE 
HONEY POT (1966, MUJERES EN 
VENECIA), en tots dos casos dirigit per

Mankiewicz. I, és ciar, en el professor 
Higgins de MY FAIR LADY (1964), de 
George Cukor.

El Harrison auténtic -la distinció i I'e- 
legància enteses com a sinònims del bon 
viure- se'ns apareix definitivament a THE 
RELUCTANT DEBUTANTE (1958, 
MAMÁ NOS COMPLICA LA VIDA), de 
Vincente Minnelli, un cineasta que sem- 
blava fet a mida per a ell. Rex Harrison 
se'ns ofereix aquí com un excel-lent actor 
de comédia: la seva cara de murri i una 
estudiada estilització de tots els moviments 
del seu cos, que adquireix tot un nou sen
tit enmig del món convencional de l'alta 
societat que el film retrata.

Tanmateix, serán els anys 60 els que 
faran de Rex Harrison un deis grans ac
tors anglesos de tots els temps. Quatre tí- 
tols destaquen poderosament, quatre au- 
téntiques obres mestres. La primera és 
CLEOPATRA, un Mankiewicz menystin- 
gut durant molts anys i encara avui la
mentablement incomprési una rica integra- 
ció, que flueix natural i lògica, entre l'es- 
pectacle i la história intimista. Una 
peMícula de personatges. Una interpreta- 
ció continguda i austera, greu. Un Juli 
César lucid, i per aixó escéptic, però vul
nerable i humá -Mankiewicz remarca in- 
tencionadament la seva vulnerabilitat con- 
ferint ais seus atacs d'epilépsia una espe
cial importáncia a l'articulació dramática 
de la história. Fins i tot en aquests mo
ments, Harrison manté una interpretació 
absolutament controlada, que ajuda extra- 
ordináriament a donar a la peMícula el to 
de re-presentació que té, allunyat d'un 
prêtés dramatisme realista. I, mai, malgrat 
tot, sota la vestimenta de Juli César, sem
pre Rex Harrison: el mateix posât, la ma- 
teixa prestáncia, tot hora elegant. Encara 
que interpreti diferents personatges, se'ls 
fa tots a la seva mida. Es sempre ell qui, 
sota mil disfresses diverses, ens mira des 
de la pantalla. Es de la mena d'actors que 
no es transformen en el personatge, sinó 
que porten el personatge al seu terreny. 
Corn fan, salvant totes les distàncies, Jean- 
Pierre Leaud, Fernando Rey, John Wayne 
O bé Orson Welles.

El mateix Mankiewicz el tomará a di
rigir a MUJERES EN VENECIA. Un di
rector tan intel-ligent i subtil corn ell -un 
veritable intel-lectual, d'una vasta cultura- 
havia, certament, de sentir-se d'allô més 
satisfet de tenir tantes vegades a les seves 
ordres (3) un home de les caractéristiques 
de Harrison. MUJERES EN VENECIA és 
un pervers microcosmos, imprégnât d'una 
bona dosi de sentit de 1'humor, del teatre
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del mon. Fervent admirador de Volpone, 
un clàssic anglès del sgle XVII de Ben 
Jonson, Cecil Fox decideix construir-se'l. 
Es constitueix, dones, en Creador. Con- 
verteix una ficció teatral en realitat de la 
mateixa manera que Welles feia real una 
historia de llegenda a THE IMMORTAL 
STORY (1967, UNA HISTORIA IN
MORTAL). Cecil Fox fa de Déu. Com ho 
havi fet, en certa manera, a MY FAIR 
LADY -el Pigmalió de Bernard Shaw- dos 
anys abans. Un paper, com es pot veure, 
que sembla també especialment pensât per 
al seu actor. L'estilització és portada al 
limit amb l'afició del personatge pel ball. 
Veure'l bailar tot sol a la seva habitado - 
el seu palau de cristall, per sobre del món- 
és una veritable delicia, impagable mostra 
d'harmonia visual.

Enmig -després de CLEOPATRA, 
abans de MUJERES EN VENECIA- va 
ser l'impassible professor Higgins. La dis- 
tinció és ja una norma, una determinada 
manera d'actuar. Acompanyat d'un repar- 
timent insuperable -Audrey Hepburn, 
Stanley Holloway, Wilfrid Hyde White, 
Gladys Cooper...-, amb el gran Cecil Bea
ton al costat, amb una partitura musical de 
Erederik Loe we i Alan Jay Lemer, amb 
André Previn com a director d'orquestra i 
dirigit per George Cukor -la decisiva pre- 
sèneia del decorat, el teatre del cinema-, 
Rex Harrison va fer, com ja és sabut, el 
treball més reconegut de la seva carrera, 
aquell gràcies al quai ha esdevingut quasi 
un mite, i va obtenir, a més, l'Oscar de 
Hollywood.

Tanmateix, cinc anys després, un film 
molt menys conegut, que no va tenir mas
sa èxit i no va ser degudament apreciat al 
seu moment, significarla potser el punt 
culminant del talent interpretatiu de Harri
son. Estic parlant, és ciar, del Charlie de

THE STAIRCASE (1969, LA ESCALE
RA), de Stanley Donen, un paper intensa- 
ment dramátic i, com el film, mancat de 
qualsevol tipus de concesió. LA ESCA
LERA és un retail intranscendent del viu- 
re quotidià de dos homsexuals -magnifie 
també Richard Burton-, la vida de parella 
vista per Donen, un deis seus analistes més 
minuciosos: TWO FOR THE ROAD 
(1966, DOS EN LA CARRETERA). En
cara que intencionadament amanerat, el 
Charlie de Harrison no és mai la imatge 
fácil de l'homosexual, sino, més senzilla- 
ment, la d'un home que ho és. Un home 
insegur i dominât per la por al món exte
rior, a tot el que no es circumscriu a casa 
seva, una por que pretén amagar sota uns 
aires de superioritat que aquí són només 
un trist fingiment. Es tracta, en definitiva, 
d'un deis millors treballs de Donen.

El teatre, paral-lelament, ocupa, durant 
tots aquest anys, l'altra vessant de la carre
ra artística de factor. Tres setmanes abans 
de la seva mort, actuava encara a Brod- 
way a l'obra The Circle, de Somerset 
Maugham. Però aquest és el Harrison que 
no conec, com tampoc les seves 
coMaboracions a la televisió. Es curios: la 
meva estimado al cinema ha tingut sem
pre un lloc réservât per a Rex Harrison, 
un deis noms que formen part de la meva 
llista particular de somnis i alegries -una 
llista intransferible. I resulta que només el 
conec a mitges i ja mai no el podré conéi- 
xer de cap altra manera.

( 1 ) Harrison va reaparèixer a Brodway 
amb aquesta obra l'any 1980.

(2) ANNA AND THE KING OF SIAM 
(ANA Y EL REY DE SIAM)

(3) Quatre vegades, les tres que comento i
ESCAPE (1947), que no he vist.

Filatèlia
L'any de Tirant 
lo Blanch
per B AF
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n la nostra revista QUADERN, ja s'ha 
escrit a bastament sobre aquesta novel-la 
amb motiu dels 500 anys de la seva publi
cado i aixô, ara, per a fer-ho filatèlica- 
ment hem trobo lligat, ja que no pue repe
tir ni tomar a fer-ne la història. Limito per 
tant, la meva contribució filatèlica, amb 
uns pocs details, més aviat tècnics i histô- 
rics, que es menten en l'obra de JOANOT 
MARTORELL. L'obra fou escrita entre els 
anys 1460 i el 1468, any que va morir 
fautor. S'ignora si fhavia acabada o no, 
però sí és segur que, més o menys retoca
da, ho fou per MARTÍ JOAN DE GAL
BA, i que l'any 1490 es publicà a Valèn- 
cia i el 1497 a Barcelona.

TIRANT LO BLANCH és una novel la 
d'aventures que s'enquadra dins el final de 
les novel-les de cavalleria cap al moder
nisme d'aquells anys. Joanot Martorell 
nasqué a Gandia entre el 1413 i 1415, tin- 
guent una vida plena d'aventures. Hi ha 
qui escriu que aquesta novel-la és un fidel 
reflexe de la seva pròpia vida. Quant 
començà a escriure aquesta narració tenia 
ais voltants dels 42/45 anys i la dedicà a 
finfant Ferran de Portugal, tal com consta 
en la primera pàgina del Ilibre.

El segell reprodueix un fragment del 
començament de fedició príncep, impresa 
com hem dit a Valèneia el 1490, un exem
plar del qual es conserva a la Biblioteca 
General Histórica de la ciutat del Túria. 
L'ùnica edició castellana que es coneix és 
de l'any 1514 i es conserva en la Bibliote
ca de Catalunya a Barcelona. Posterior- 
ment a aqüestes dates es traduí al francés i 
a fitaliá.

El disseny per a la filatèlia fou exécu
tât per Marià Salamanca, cap de l'àrea de 
dissenyadors de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, i el gravai l'ha realitzat 
Jesús Terriza, deixeble del gran artista 
gravador Joan Lluis Sánchez Toda, també 
de la F.N.M.T.

El segell es posà en circulació el 19 de 
juny passât i fou imprés en calcografia i 
offset combinats, sobre paper estucat en- 
gomat i fosforescent. La tirada fou de 
3.000.000 d'exemplars i el seu dentai és el 
13. 1/4.
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Carme Sanglas a la Galeria Central
per Laura Mendiluce

Em veure l'exposició que la Galena 
Central va presentar el 4 d'octubre, la pri
mera impressió fóu de sorpresa.

El primer cop d'ull em va desvelar una 
obra totalment personal, de gran Sensibili
tät; una obra gairebé etèria i que, imme- 
diatament em féu pensar en l'art medieval 
i en les hieràtiques figures orientals. L'ex
posició constava de més d'una vintena de 
peces de la pintora barcelonina Carme 
Sanglas. La major part de les obres eren 
de petit i mitjà format, treballades amb 
guash i full d'or sobre paper o fusta, i es 
caracteritzaven, técnicament, per una cons- 
trucció plana, heréncia, potser, de la for
mado de l'artista durant el "boom" del Pop 
Alt i del cartel!.

La sorpresa inicial es transformava, 
poc a poc, en una nécessitât de reflexió. 
Per qué la pintora triava aquests temes?. 
Per qué els donava forma amb uns mate
rials sempre orgànics?. Eren obres nascu- 
des de l'instint, o esdevenien el résultat 
d'una reflexió?.

¿És aquest últim el punt clan per en- 
dinsar-nos o, si més no, apropar-nos al 
procès de concepció i formulització de C. 
Sanglas?.

En l'Art de C. Sanglas, el temps ante
rior a la materialització de les seves obres 
és essencial. Cada un deis seus quadres és 
la formulització d'una reflexió, d'un tre- 
ball de la memòria i de l'inteMecte. Tots 
els artistes, en les seves obres, reflexionen 
sobre l'art anterior a ells, i en el cas de 
Carme Sanglas la seva reflexió la porta a 
la miniatura medieval i a l'art oriental. Però 
el seu treball intel-lectual neix de l'obertu- 
ra a la inconsciéncia, a la força de la natu
ra que li exigeix pintar. Es, però, una ober
tura exigida i treballada. Ella no cerca, 
troba, perqué és alerta al que la seva in
consciéncia li pugni oferir. Ella "endevi- 
na" "darrera de la Iluor de l'ónix o de l'a- 
quosa tibantor del marbre" (escriu en 
1983). Endevina el que materialitzará en 
un quadre.

Cada peça comença amb aquest treball 
conjunt de la inconsciéncia i la conscién- 
cia, de l'instint i la reflexió; i acaba amb la

És una gentilesa de:

PEIX I MARISC
J. BARBERÀ
Tels. 714 52 87-714 55 40

CASTELLAR 
DEL VALLES

reflexió que la formulització del que far
rista ha pensât i imaginât, provoca en l'es- 
pectador. Així, dones, la tria deis colors, 
dels formats, de la técnica, és una tria 
conscient i necessària per a cada una de 
les obres.

Tot el que és convencional en un qua
dre està al servei de la voluntat expressiva 
de Carme Sanglas. Els marcs no limiten 
les seves obres, les continúen; els títols no 
les descriuen, les expliquen. Marc i títol 
són dos elements més, com ho són el pa
per, la fusta, l'or o els colors, al seu servei.

L'Art de C. Sanglas no és fácil. No fa 
una obra davant la qual l'espectador pugui 
quedar indiferent. Exigeix a qui la con
templa el procès que ha portât l'artista a la 
consecució de cada un dels quadres. L'es
pectador passa de la sorpresa inicial a la 
reflexió. Per gaudir de l'obra d'aquesta 
artista es necessita un procès lent, perqué 
el plaer no es troba només en el primer 
cop d'ull, sinó també en el treball de 
l'inteMecte, de la memòria i de la imagi- 
nació de l'espectador.

La lentitud i cura en la concepció i 
formalització de les seves obres fa que les 
exposicions individuals no siguin molt 
nombroses en la carrera d'aquesta pintora. 
Hem tingut sort, dones, que la Galeria 
Central reunís per a la presentació de Car
me Sanglas a Sabadell més d'una vintena 
de peces, que ens han permés una primera 
aproximació a la intéressant obra d'aques
ta artista.

In memoriam
Francese Fortuny 
i Aragall
per Joan Cusco i Aymamí

E i n  Eortuny ha mort ais vuitanta-sis 
anys. Ha acabat el seu pelegrinatge en la 
vida i ara ha iniciat aquest nou carni de 
l'Infinit.

Era un home vital. Alt i fort, de bona 
fusta; de bon metall.

Per dintre, amb una ànima oberta i un 
cor immens en el qual tot hi encabia.

Generós: es donava a mans plenes. 
Havia fet favors i mai a canvi de res. (Si 
de cas, algún agraíment...).

Fou un treballador incansable. Sempre 
vestia roba de treball: granota biava. I quan 
no estava enfeinat, oía música. Era un 
melóman.

De les seves mans feinadores i del seu 
cor imparable en sortiren, amb noble fosa, 
algunes campanos que són per ací i per 
allá i que han brandit hores d'alegria i 
hores d'oració...

En la mort d'En Fortuny totes elles, 
simbólicament, han acompanyat el seu Voi 
i li hauran dedicat harmonioses batallados, 
talment música empírica...

("A la meva mort, m'agradaria que 
m'escrivisis quatre paraules..." -m'havia 
demanat. També les hauria escrit, amic 
Fortuny, encara que no m'ho haguéssiu 
demanat...).

(Puhlicat a D.S. el 18-12-90)

rartística
COMPRA-VENDA

Calaixeres, Mobles, Hums. Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

BORRIANA, 35-37
TEL. 725 62 30 08202 SABADELL

Ram bla de Sabadell, 82  

T el. 726 57 85  S A B A D E L L

QUADERN - 76



Notician
1 ERESA CUNILLE, ACTRIU

La Fundació Amies de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell va adreçar al senyor 
alcalde, Antoni Farrés, una instáncia pro
posant l'atorgament de la Medalla de la 
Ciutat a l'actriu sabadellenca Teresa Cuni- 
llé i Rovira. S'hi acompanyava un curri
culum vitae.

Per aquest motiu s'ha adreçat carta 
acompanyada de còpia de la instáncia a 
les entitats sócio-culturals sabadellenques, 
invitant-les a adherir-se a 1 iniciativa.

Esperem que aquesta sol-licitud arribi 
a assolir aquest reconeixement ciutaa -ofi
cial i privât- envers la nostra conciutadana 
en premi a la seva trajectòria artistica al 
llarg de la seva vida, dedicada a la seva 
gran vocació. Cai recordar que l'any 1987 
va ser distingida amb el Premi de Teatre 
"Margarida Xirgu".

"SABADELL PALO ALTO"

Sota aquest nom s'organitzà una mani- 
festació artística, degut a la iniciativa dels 
germans Carles i Robert Enrich, sabade- 
llencs.

L'acte era dedicat a tres pintors: Rami
ro Fernández, Agusti Puig i Oriol Vila- 
Puig, les obres dels quais omplenaren les 
parets d'una gran nau ex-industrial que 
avui, seguint models forans, és utilitzada 
per a manifestacions artistiques.

La nit i la matinada del 27 i 28 de 
novembre se celebrà aquesta manifestado, 
que despertà un gran interés i curiositat i
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convoeà una assistèneia ben nodrida que 
omplí el recinte. El "tot" Sabadell s'hi aple
gó i compartí la festa amb barcelonins.

Cal destacar el poder de convocatória 
-sigui de qui sigui-, que resultó ben plau
sible. Cal felicitar-los. Aixó no passa cada 
dia. Ni cada nit. Ha succeít al Poblé Nou, 
en una velia fóbrica. A Palo Alto.

PREMI PERE QUART 
D’HUMOR I SATIRA

Enríe Larreula, finalista l'any passât 
d'aquest Premi, enguany n'ha estât el 
triomfador amb la seva obra "La propina". 
Premi que és instituìt per l'Ajuntament de 
Sabadell i Edicions La Campana.

Aquesta ha estât la 4- edició i Larreula 
ha rebut, de mans del mateix alcalde, el 
milió de pessetes amb les que estó dotât el 
Premi.

A l'acte del lliurament al Casal Pere 
Quart, van assistir-hi també l'escriptor 
Artis i Gener "Tisner", que va glossar la 
personalitat humana i literória de Joan 
Oliver. Tot seguit Miquel Desclot, escrip- 
tor i poeta, guanyador de la primera edició 
d'aquest Premi, va presentar l'obra guan- 
yadora i el seu autor. Destacó que en l'hu- 
mor de Larreula s'hi conjuminen la ironia 
i la sótira. Fou la seva comunicació molt 
descriptiva i divertida.

El cantant i actor Ovidi Montllor llegí 
uns poemes de Pere Quart.

El guardonat va dirigir unes paraules 
d'agraîment i el senyor alcalde tancó l'ac
te, tot destacant la consolidació d'aquest 
Premi en el camp literari.

La sala estava plena com un ou i el 
public assistent s'ho passa bé.

Amb "La propina" també ens ho hem 
passât bé, perqué és un recull de narra- 
cions originals i divertidos. Es el que ha 
d'assegurar el Premi d'Humor i Sótira Pere 
Quart.

CENTENARI DEL NAIXEMENT DE 
JOAN ARÚS (1891-1982)

El proper dia 1 de gener del 1991 s'es- 
cau el centenari del naixement de Joan 
Anís i Colomer. Nascut a la veîna Caste
llar del Vallès, Joan Anís esdevingué, ja 
des d'alumne a l'Escola Pia, un sabade- 
llenc més. Eli "visqué i malvisqué" -se- 
gons expressió seva- bona part de la seva 
llarga vida a la nostra ciutat. Aquí hi arre-

foncseae
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
SABADELL

1Ó la seva vida, el seu treball, les seves 
inquietuds, compartint anys i afanys amb 
tota aquella época del noucentisme. d'a- 
quell Sabadell inquiet i dinamitzat pels 
Trabal, Oliver, Obiols, Marlet, Carreras, 
Garriga...

QUADERN, del qual Arils fou amie i 
col-laborador, li va retre un pòstum home- 
natge, en prova d'afecte a la seva persona 
i de reconeixement a la seva obra, amb un 
monogrófic (Quadem -núm. 29- 1982).

L'Arús fou poeta, escriptor, assagista, 
critic, polemista, va ser Mestre en gai 
saber i fou distingit corn a Mestre del 
Sonet.

Ara, amb motiu del centenari del seu 
naixement, serán editats els dos primers 
volums de I'Obra Completa de Joan Anís, 
dedicats a la poesia.

Era el seu somni: veure publicada la 
seva Obra Completa. Aquest bell somni 
es farò realitat. L'edició i cura és de Mi
quel Desclot i té el recolzament de l'Arxiu 
d'História de Castellar, on hi ha una Sala 
que duu el nom de Joan Anís.

I no voldria acabar aquesta evocació 
sense dir que els qui hem conegut I'home i 
estimât la seva obra hauriem de dedicar-li, 
ara, un testimoni més en escaiença del seu 
centenari.

DONACIÓ

El nostre amie i col-laborador Jaume 
Busqué i Marcet ha disposât la donado de 
la seva col-lecciô de goigs i altres lômines 
afins a la Fundació Bosch i Cardellach, de 
la quai és Membre Numerar!.

Es tracta d'una rica col-lecció gogística 
que Jaume Busqué al llarg del temps ha 
anat aplegant amorosament i prop d'acom- 
plir vuitanta anys d'edat ha decidit, de 
comii acord amb la seva esposa i fills, 
realitzar aquesta donació.

Aquesta col-lecció se sumaró a la que 
posseeix la Fundació Bosch i Cardellac pel 
llegat de Pau Vila.
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Llibres

COMES
BUSQUEIS

ÀLEX SUSANNA

COMES BUSQ UEIS  
Àlex Susanna

Col. Ars Hodierna 
Edit. Ausa

En aquesta obra s'inclouen 
unes 80 reproduccions en color 
(algunes a doble pàgina) i també 
alguns dibuixos d'aquest pintor 
realista que posseeix un llarg i 
nodrit bagatge artistic. Solid, per 
afegitura.

Com bé diu l'autor del Ilibre, 
Àlex Susanna, "en pocs casos tro- 
barem un salt qualitatiu en la vida 
professional d'una persona com en 
el que ens ocupa. El salt de passar 
de ser un bon artesà a ser un 
excel-lent artista".

Alguns judiéis critics s'aple- 
guen en les págines d'aquest Ili
bre, bellament éditât. Espigolem 
fragments d'alguns d'ells. "Cere
bral, detallista, cartesiá... Tota una 
sèrie de caractéristiques es donen 
en la pintura de Comes Busquets" 
(J. Llop S.).

"Réalisme amb ànima, sole- 
dats aparentment fredes, però amb 
vida interior. Josep Comes i Bus
quets sap transmetre la veritat de 
les coses..." "...No copia, sino que 
explica" (J.M® Cadena).

"El réalisme de Comes Bus
quets nos acerca a cuanto conoce
mos con la dimensión del tiempo, 
con la lirica del paso del tiempo" 
(Francese Miralles).

Comes Busquets, és obvi, "sap 
perfectament qué és el que porta 
entre mans. Sap que en art tot ja 
ha estât dit i admirablement esta- 
blert" ...com diu fautor del Ilibre,

el qual ens presenta l'artista dins 
"dels escenaris del record".

La seva lectura ens amplia el 
coneixement de l'home i de l'obra. 
Els que hem seguit la seva singla
dura artistica ens afirmem -i afer- 
mem- que Comes Busquets és tota 
una definitiva confirmació...

ECOLOGIQUES 
de Manuel Foraster

Un altre Ilibre d'aquest autor 
(prou conegut en aqüestes págines 
en temes medallistics montserra- 
tins), que ha distribuít entre els 
seus amies. Una edició limitada.

El tema versa sobre l'ecologia 
i és una alerta - una alerta més- 
que s'aixeca per salvaguardar els 
valors naturals del món, tan ame- 
naçat i maltractat greument.

Demana ais infants que facin 
una carta ais reis mags, com la que 
fa ell i que reproduím, com un tast 
d'aquesta obra:

Infants de tot el món
miren de demanar en la vostra carta
a més de les joguines usuals
menjar pels famolenes que passen
gana.

Menuts de tots cantons 
puig esteu ahrigats a dins de casa 
demaneu a la carta a més a més 
vestits pels indigents que el fred 
con glaça.

Petits de tots indrets 
no us oblideu al fer-nos la comanda 
de demanar que hi hagi a tot arreu 
més justicia social, que no n'hi ha 
massa.

FAUNA,
CATÀLEG DE SEGELLS

Ed. Domfil. Sabadell
Aquest catàleg conté 1.025 pá

gines -per donar la xifra exacta- i 
és dedicat a la divulgaciô de la 
imatge del món dels animals. Ha 
estât éditât en quatre idiomes: 
castellà, francés, anglès i alemany. 
Els segells que s'hi reprodueixen 
ho són per ordre alfabètic de tots 
els països que han dedicat algún 
segell a alguna espècie animal. 
Són aproximadament uns trenta 
mil segells.

Cal destacar que tots els se
gells duen el nom cientific de cada 
animal en llati.

Mamifers, aus, reptils, insec
tes, papellones, fauna marina, ani
mais prehistòrics i animais fôssils 
hi són reproduits.

.IDOMFÍL

ííi
CATALOGO

:0E
SELLOS

#  #  i
Tots els segells van catalogats 

amb una numeració propia del 
catáleg, així com la deis catálegs 
mundials més famosos (Yvert fran
cés, Michel alemany, i Scott ame- 
ricá). també duen les cotitzacions 
en les monedes corresponents ais 
esmentats catálegs.

La presentació d'aquest catá
leg és a cura del prestigiós Cate- 
drátic de Biología Animal de la 
Universität de Barcelona, doctor 
Jacint Nadal Puigdefabregas.

Cal felicitar de debó la tasca 
d'aquesta editorial sabadellenca, 
de la má de Jordi Domingo Gime- 
no.

Domfil ha fet la XXVIII edi
ció del catáleg DEPORTES (1990) 
en la qual s'hi amplíen noves idees 
i conceptes. Ambdos catálegs són 
gairebé els únics que existeixen en 
el món. La seva distribució és 
d'ámbit internacional. Podem 
avan9ar que aquesta editorial pu
blicará a principis d'any vinent el 
tercer volumen dedicat a Elors i 
Bolets. Una nova i rica aportació 
en el món filatélic.

Cartells de 
Remígi Casas
per Nasi Petit

xA.partat dels circuits comerciáis 
de l'art, però de sempre gran con- 
reador del dibuix -la década dels 
cinquanta va debutar en el camp 
del còmic- Remigi Casas ha pre
sentai del 5 al 16 de desembre una 
escollida coMecció de propostes 
gràfiques al bar Xarop, locai que, 
en el seu dia, ja va acollir la pre
sentació del nostre suplement 
Quacòmic. A propósi! d'això vai a 
dir que en el número especial que 
várem dedicar al rock’n'roll s'hi 
troba una magnífica coMaboració 
-signada Remy- d'aquest artista 
que en aquell moment meresqué 
grans elogis, dedicada al desapa- 
regut Elvis Presley.

Amant de la feina ben fêta, 
dotât d'un esperi! humanistic, d'u
na fina ironia i d'una contenció 
que li permet de comunicar a l'es- 
pectador amb elegáncia els seus 
punts de vista particulars sobre 
l'art, la societal i la política. Casas 
se'ns mostra com un agut observa
dor i un exacte comunicador vi
sual de les seves conclusions, a qui 
no li cal emprar la tipografia.

En el seu llenguatge hi conco
rren referéncies a l'art clássic, ais 
mass-media, a la publicitat, a la 
música "pop": a la iconografia, en 
fi, que forma part del bagatge cul
tural del ciutadá mig. Tot manipu
lant aqüestes imatges, tractan-les 
d'acord amb el seu diseurs teòric, 
i donant-les-hi unitat -dins d'un 
cert to entre surrealista i concep
tual- transmet missatges que van 
des de l'al legoria -la metàfora 
visual- a la paradoxa. Aquest és el 
cas, per exemple, de l'obra "Testa
ment de Dalí", en la qual un pin- 
zell amb els péls pintats amb els 
colors de la senyera -l'art catalá- 
deixa anar una amarga llágrima. 
De la parella nua -manllevada 
d'una tomba Miquelangelesca- 
convertida en cambrera i parroquiá 
d'una "barra americana", o bé, per 
acabar, de l'Estátua de la Llibertat 
amb maquillatge de Clown que 
serveix de fons en el treball "Et- 
nies d'U.S.A.".

Una remarcable i recomanable 
exposició que, no obstant aixó, 
motiva que fem una recriminació 
al seu responsable: ¿Per qué es 
prodiga tan poc?
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Nou Ford Orion
Alta

Temptacìó

emptació al contemplar el seu nou 
i espectacular disseny, amb un coeficient 
aerodinàmic de 0,33 que el fa distingir-se 
i destacar-se del resta.

Temptacìó d'entrar en el seu immens 
espai interior, per trobar el més complet 
equipament de sèrie. I opcions com el 
ABS electrònic, sense precedents en un 
cotxe de la seva categoria.

Temptacìó, en definitiva, de posar en 
marxa el seu motor CVH gasolina o 1.8 
diesel i sentir sota el seu peu tot el poder 
que transmet els fogosos cavalls amagats 
sota el seu capó.

Nou Ford Orion. Alta temptacìó.
Preu màxìm recomanat des 

de 1 .6 3 5 .0 0 0  ptes.
(Transport i IVA inclós).

GRAN ESPAI 1 CONFORT, AMB EL MÉS COMPLET 
EQUIPAMENT DE SÈRIE

MOTOR CVH DE 9 0 /108 NOU COEHCIENT AERODINÀMIC DE 0'33 ABS ELECTRONIC OPCIONAL

Automobils Vila, S.A
Rambla Ibèria, 18-22 - Tel. 726 39 00 - 08205 Sabadell
C/. Vilarrubias xamfrà Gran Via - Tel. 726 39 00 - 08202 Sabadell
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LA CONQUESTA DE L’ENGINYERIA ALEMANYA.
Si vostè pensa que ja ho ha vist tôt 

pel que fa als automôbils d’élit, puji al 
nou Omega 2.6i: Motor de 6 cilindres 
amb injecció Motronic M 1.5, sistema 
Dual-Ram i catalitzador incorporât.

Antibloqueig de frens ABS, direcció 
DSA, Aire condicionat, equip musical
* Preu recomenat pel fabricant (Península i Balears) 
Transport, IVA i despeses de pre-entrega inclosos.

HI-FI, computadora d’abord, check- 
control, tancament centralitzat, alarma 
antirobatoh..., tot de sèrie.

Omega 2.6i GLS: 3.454.000 Res.^ 
Omega 2.6i CD: 3.610.000 Res.*
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PREMIS FUNDACIO
Aquesta Fundació ha convocat la segona edició dels Premis amb l'objectiu de 

fer palesa l'obra creativa que durant el bienni 1989-1990 hagin portât a terme 
persones o entitats en el camp de les Arts Plàstiques, de les Lletres i de la Música.

El Jurat format per membres del Patronat i del Conseil Executiu de la Fundació 
i amb la participació de les entitats: Acadèmia de Belles Arts, Agrupacions Narcis 
Giralt, Agrupació Sardanista Sabadell, Associaciô Amies de l'Ôpera, Cámara Club 
Sabadell, Centre P. de Sant Vicenç, Cercle Sabadellès, Conservatori Municipal de 
Música, Escola Superior de Disseny i Confecció, Eundació Bosch i Cardellach, 
Orfeó Sabadell, Teatre del Sol i Unió Excursionista del Vallès, i d'acord a les 
propostes que s'han présentât, ha emés el veredicte següent:
Ambit sabadellenc
Premi Arts Plàstiques 
RAMIRO FERNÁNDEZ SAUS
Premi Lletres 
JOSEP GÔRRIZ

Premi Música 
ORFEÓ DE SABADELL

Ambit catalá
Premi Arts Plástiques 
MONTSERRAT GUDIOL
Premi Lletres
EQUIP GUIONISTA DE "LA GRANJA" 
DE "LA VIDA EN UN XIP" DE TV3
Premi Música
JOVENTUTS MUSICALS DE 
CATALUNYA

Els Premis tenen carácter honorific. Els guanyadors se'ls entregará un guardó 
dissenyat especialment per Josep Maria Subirachs.

L'Acte del Iliurament deis Premis tindrá lloc el proper dia 9 de marg, dissabte, a 
dos quarts de deu del vespre, en el transcurs de la Eesta-Sopar a celebrar en el Saló 
de l'Hotel Urpí.

En el proper número s'informará ámpliament deis guardonats i de l'acte de 
Iliurament deis Premis Fundació.
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Semblança deJoan Oliu i Pich

Joan Cusco i Aymamí Fotos de Josep Busoms

E,i\ nostre personatge, Joan Oliu (69 
anys) bé podría ser protagonista d'una d'a- 
quelles biografíes genuínament nordame- 
ricanes que, al llarg de la seva historia, 
Nordamérica ha llençat i ha venut com un 
deis seus productes Made in USA. No es 
pot declinar aquest símil perqué Joan Oliu 
ha estât un veritable man-in-self. S'ha fet 
eli mateix. I com qui res fa ho explica 
planament, sense donar ni posar cap relien 
a la cosa, cap importáncia magnífica, com 
diria Josep Pia. Es el més natural que si
guí així; no cal magnifcar-se ni emfasit- 
zar. Mai ningú l'haurá vist "inflar-se"... 
Sap guardar les maneres i, fins i tot, man- 
tenir la línia. La línia de la conducta.

Joan Oliu va néixer el 22 de setembre 
del 1921 a Sabadell, a la casa número 69 
del carrer, avui, de L'Espirall. (Un carrer 
que ha passât per diverses denominacions: 
Mendizábal, Zumalacárregui...). Fou alum- 
ne deis Escolapis i de les Académies La
bor i Cots.

Ais catorze anys deixa les aules i entra 
en el món del treball. Era el 1936. Ho fa a 
Romeu Voltà i, després, a Garriga Herma
nos. Un temps després ingressa a treballar 
al ram de l'aigua. Allà, per la mullena, el 
noi usava esclops. Deixà els esclops en un 
racó de la nau per entrar amb sabates 
noves al Banc de Sabadell, llavors ubicat 
al carrer de Sant Quirze, on treballaven 
quaranta empleats.

-T'havies pogut imaginar que un dia 
arribaries on has arribat?

-Mira, amb mi trehallava en Fidel 
Trias, que U agradava dibuixar i pintar, 
que era la seva dèria... A mi m'agradava 
aquella mevafeina però aspirava a pujar 
el més amunt possible, no limitar-me a 
estar en un escriptori o darrera d'un tau- 
lell atenent clients. Aspirava a pujar i pu
jar...

El que avui és Sabadell, es deu a 
Vesforç continuât de tothom, al 
llarg d'aquests últims 50 anys.

D'aquells temps de formació, recorda, 
entre altres, el seu primer mestre; Jesús 
Farrés. No ho ha oblidat mai. L'Oliu és de 
la casta dels agraïts. I dels que no perden 
la memòria...

Aleshores Francese Monràs n'era el 
director. Havia assumit feia uns anys el 
repte d'acomboiar I'entitat. Aquella fou una 
época -época-épica- del Banc de Sabadell. 
Ho salvà una pinya, una pinya d'homes. I 
Monràs fou l'home que va saber fer equip.

Joan Oliu ha estât un producte fet a sem
blança de Francese Monràs.

Aixi, en pinzellada grossa, podem pin
tar el quadre. Es ciar, un quadre de pintura 
ràpida. Tot això s'explica en pocs mo
ments, en poques paraules, però els fets i 
les circumstàncies tenen molta més exten- 
sió. Moltissima més.

Mantenim aquesta entrevista en el des- 
patx que va ocupar el propi senyor Mon
ràs una vegada va passar a la "reserva" i 
fins a la seva mort. Un despatx que d'ençà 
de llavors s'ha mantingut réservât, intacte, 
sense ocupar-lo ningú. Ara s'ha tomat a 
obrir i és ocupat per un ex-director gene
ral també que, per jubilació, ha deixat d'és- 
ser "actiu". Joan Oliu ha passât a flamant 
nou vice-president del Banc de Sabadell. 
Eli, pel seu temperament i per la seva 
capacitat i experiéncia, no pot desarrelar- 
se del Banc, que ha estât bona part de la 
seva vida. Cinquanta anys, plens i rodons. 
Ha estât la seva obra. L'altra part, la fami
lia.

Joan Oliu ha mantingut una gran pas- 
sió pel seu treball. S'hi ha dedicat de cor i 
ánima. Ha aglutinat el seu fervent senti
ment en dues paraules: el Banc i la Ciutat, 
Sabadell. Dos noms que han conformât la 
seva personalitat i el seu tarannà. Per 
aquest seu fer, pragmàtic i tenaç, se'l va 
distingir amb el Premi Tenacitat, instituït 
per l'Agrupaciô Narcis Giralt (1989).

En reconeixement a la seva persona i a 
la seva tasca, se l'ha distingit ùltimament 
amb la Medalla de la Ciutat al Mérit Eco
nomie i Social. Moites entitats, diverses, 
s'hi han adherit. L'Ajuntament en pie, i 
per unanimitat, acordà atorgar-li aquesta 
Medalla, la quai li fou entregada pel propi

alcalde en un acte célébrât a l'auditori del 
Banc el passât dia 15 de gener, esdevenint 
un acte força brillant i emotiu. Joan Oliu 
s'emocionà i li van brillar unes llàgrimes. 
Els banquers també ploren...

Ara, però, somrient, ens acuii disposât 
a contestar les preguntes que li formulem. 
1 com que el temps diuen que és or, no en 
perdem. Som-hi!

Així, per encetar, fern:
-Diuen que els catalans no tenim fusta 

de banquers, encara que tu siguis una ex- 
cepció en la regla.Admeten que sabem 
treballar però ens censuren, que no sabem 
manar. És cert que els bancs catalans no 
han sobreviscut, descomptant clares i ex
cepcional casos com és, per exemple, el 
Banc de Sabadell. Quina análisis faries 
davant d'aquesta exposició?

-Cree que en bona part és un topic. 
Cal considerar que els presidents de dos 
grans Bancs, (el Banco Hispano America
no i el Banco Popular) són catalans (Clau
di Boada i Fluís i Xavier Valls). Ara bé, 
raons sòcio-econòmiques i politiques han 
dificultat aquesta activitat, però s'ha pro- 
piciat el creixement de les Caixes d'Estal- 
vi, i és d'esperar que en desaparèixer 
moites de les funcions diferenciadores i 
amb la nova cultura financera que es res
pira, la importáncia de la Banca a Cata
lunya creixerà.

-Es parla del seny i de la rauxa del 
català. Podries mesurar quina proporció 
d'ambdues has esmerçat en la teva vida 
professional?

Jo penso que la Ciutat i el Banc 
s'han influii, molt i per bé, 
recíprocament.

-Clarament, el seny. No em considero 
persona arrauxada.

-I, el mateix en la teva vida privada?...
-Encara que les he mantingut totalment 

separades, la persona era la mateixa i, 
per tant, amb les mateixes virtuts i defec- 
tes.

-Des de la teva taláia professional hau- 
rás pogut veure i viure l'evolució econò
mica de Sabadell. Com la descriuries?

-Com Vesforç d'una col-lectivitat que 
acabava de sortir d'una guerra i que sa
bia que havia de treballar molt per sortir- 
se'n. I així es va fer, tant per part dels 
nascuts a Sabadell, com per part dels que 
vingueren d'altres indrets.
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Els fets ens han demostrat que no 
ens vàrem equivocar. Erem i 
voliem ser sabadellencs i a la 
vegada bons banquers.

El que avui és Sahadell, es deu a l'es- 
forg continuât de tothom, al llarg d'aquests 
últims 50 anys.

-L'economia incideix fonamentalment 
en tots els aspectes de la societat. Ningù 
pot dubtar que el Banc de Sabadell ha 
incidit molt i força en la nostra Ciutat, 
principalment. Ens pots donar una valora- 
ció d'aquesta incidència?

-Jo penso que la Ciutat i el Banc s'han 
influii, molt i per hé, reciprocament.

-En unes circumstàncies us van "reco- 
menar i proposar" la conveniència de can- 
viar el nom del Banc i, fins i tot, desplaçar 
la seva ubicado local. No obstant, s'afer- 
mà el criteri de mantenir ambdues posi- 
cions. Pots donar-nos una historia d'aques- 
tes circumstàncies?

-Quan el Banc de Sahadell va anar 
creixent i consideràrem la importància de 
l'expansió geogràfica, ens posàrem en 
contacte amò persones especialitzades per 
a recollir la seva opinió i algunes ens 
manifestaren que, com a Banc que porta
va el nom d'una ciutat que ni tan sols era 
capital de provincia, el més convenient era 
que canviéssim el nom per un altre més 
adient i que représentés més la seva acti- 
vitat que no pas els sens origens i, natu- 
raiment, aixô hofeien extensiu a la ubica
d o .

Tant el Conseil d'Administraciô corn 
els executius no en vàrem fer cas i els fets 
ens han demostrat que no ens vàrem equi
vocar. Erem i voliem ser sabadellencs i a 
la vegada bons banquers.

-L'eslôgan de bon serve! ha estât una 
propaganda o un repte?

-Una manera d'expressar el que vo
liem fer i, a la vegada, naturalment, un 
repte.

-En la teva singladura bancària hauràs 
visent algunes anècdotes. Corn sigui que 
posseeixes el natural sentit de l'humor, 
¿voldries explicar-ne algunes?

-Quan comprem, per exemple, una fin
ca per a instai-lar una nova oficina i, des
prés de la negociado corresponent, ens 
accepten el preu, sempre ens queda el 
duhte de si hauriem pogut aconseguir un 
millor preu, i aixô suposo que passa tant 
al venedor corn a nosaltres, i per aixô a 
voltes regategem fins a les ûltimes conse- 
qüències, per estar tranquils nosaltres i el 
venedor. I ara vé l'anècdota. Un d'ells, 
fabricant de paper higiènic, ens va dir: 
"No pue baixar més el preu, però si volen 
els enviaré un camió dels grosses pie del 
nostre producte". I vàrem acceptor.

-Per un banquer, dos i dos fan més de 
quatre?

-No crée que facin més de quatre, però 
hem d'assegurar que facin quatre.

Quan va a Madrid (cal recordar que és 
conseller del Conseil Superior Bancari i 
de l'AEB) diu i repeteix en les reunions 
que eli és un banquero de pueblo. Sovint, 
quan se'l requereix a donar una opinió, sol 
dir: -"Bien, desde mi pueblo lo vemos 
así... etc. etc.". Amb aquesta simpada i 
clarividència innata s'ha guanyat el reco- 
neixement i l'apreci dels sens amies 
col-legues, no tan sols els de la meseta 
sino els d'arreu.

-Amie Joan, quan plou ¿uses més el 
paraigua que la gabardina?

-Ahans, el paraigua; ara, la gabardi
na, ja que el cotxe fa de paraigua.

-Els banquers també ploren?... Has 
plorat algunes vegades?

-Si, i me'n sento satisfet. Cree que 
demostra que tenim cor, i tendre, com vai g 
dir recentment, quan Temoció i l'agraï- 
ment t'emharga...

-El banquer, neix o es fa?
-Corn en altres activitats, es fa, però 

es requereix unes condicions que poden 
venir de naixença.

-Quina qualitat més destacada s'ha d'e- 
xigir a un banquer?

-Honradesa, tenacitat, prudèneia, as- 
sumir riscos calculais i, sobretot, pensar 
sempre que està administrant cabdals del 
pròxim.

-I quina no se li pot tolerar?
-Voler córrer massa, entrar en opera- 

cions enlluernadores que si fallen poden

Restaurant
Joan
Maragall, 6 i
Telèfon 725 23 00

Advocat 
Cirera, 38 

(Plaça del Gas)
SABADELL

posar en rise TEntitat.
-Hi ha vocacions de banquers?... N'hi 

ha crisis?...
-Jo cree que hi ha més vocacions que 

crisis, encara que a vegades penso que 
algunes vocacions no són de banquer, 
encara que les canalitzin a través de la 
Banca.

-Tu has estât mestre i has sabut crear 
equip. Com t'ho has fet?

-D'una manera molt natural. Treba- 
llant molt, predicant amb l'exemple, pro
curant aprendre dels bons mestres i sa- 
bent rodejar-me de bons col-laboradors i 
tenint sempre present que un director és 
important, però calen bons músics per 
tenir un bon sò.

-Quins conseils dones ais tens alum- 
nes?

-Que no defalleixen mai, que sempre 
s'aconsegueix el que un es proposa, si no 
s'és massa ambiciós.

-Tant tens, tant vals?
-Et diria que si, però douant més am

plitud a Texpressió "tan tens", o sia com- 
prenent-hi no tant sols els valors patrimo- 
nials, sinó sobretot els valors humans, 
intel-ligència, eficiència, no regatejar es- 
forgos per aconseguir la feina ben feta, 
etc. Cree que m'entens...
Honradesa, tenacitat, prudèneia, 
assumir riscos calculats i, 
sobretot, pensar sempre que està 
administrant cabdals del pròxim

-Un dels lemes del Banc de Sabadell 
ha estât fer exclusivament de banquers i 
no posar-se en altres negocis... ¿Será per 
allò que no es poden servir dos senyors 
albora?

-En part si, però sobretot per Texpres
sió castellana "zapatero a tus zapatos", i 
per considerar que haviem de posar tots 
els nostres cabdals i esforgos al servei deis 
nostres clients i que els negocis, les em
preses, eren per a ells, que eren els que en 
sabien.

-Voler és poder. Aquest aforisme, ha 
perdut vigéncia?.

-Diria que guarda bona part de la seva 
vigéncia. Quasi diria que per "poder" al
guna cosa, cal voler-la.

-"L'amo de tota riquesa és Déu i si la 
desitges l'has de demanar a EH". O és més 
pràctic demanar-la al banc?

-També et contestaré amb una expres- 
sió castellana "A Dios rogando y con el 
mazo dando".

-Una pregunta: La frase de "si vols ser 
véritablement gran has d'aprendre a ser 
senzill", la vas inventar tu?

-No, però la comparteixo.
Durant l'entrevista, Josep Busoms va 

prenent instantànies des de tots els angles
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i Joan Oliu, com que ja hi està avesat, 
deixa fer, sense immutar-se. Segueix par
lant i fent gestos molt expressius que son 
els que el fotògraf va captant.

-Aquella frase bíblica: Demana i se't 
donará, quantes vegades l'has viscuda?

-Moites.
-Els nord-americans son molt aficio- 

nats a editar llibres per als quais instruei- 
xen i alliçonen com fer-se rie, com fer-se 
executiu, com tenir èxit en els negocis, 
etc. etc... T'hauràs entretingut llegir-ne 
algún?

-Quan era bastant jove si i, franca- 
ment, alguns estaven força bé, péro pen
sava també que hi ha llibres que t'expli- 
quen com guanyar a la loteria.

-Amb motiu de la Guerra del Golf, 
podries donar-nos la teva impressió sobre 
la seva incidència sòcio-econòmica? (en 
generai).

-Es una pregunta molt difícil de con
testar en poques paraules. Depèn de la 
durada, del cost, de la Pau.

Des d'aqui, a Espanya, cal suposar que 
la incidència no será greu i, fins i tot, 
egoistament, com que tot és per referèn- 
cia, pot ser beneficiosa.

Compte, no m'entenguis malament, la 
Guerra és sempre terrible, sembla que tots 
plegats hauriem de ser més conscients i 
mai hauria d'existir, però, ¿quantes vega
des i quants anys fa que ho anem dient?. 
Almenys ara que ha començat, que sigui 
curta.

-Als banquers us pengen mala fama. 
Et será fácil desmentir-la i et dono l'oca-

La guerra és sempre terrible, 
sembla que tots plegats hauríem de 
ser més conscients i mai hauria 
d'existir, però, ¿quantes vegades i 
quants anys fa  que ho anem dient?. 
Almenys ara que ha començat, que 
sigui curta.

Hi ha la dita popular que els 
banquers sois deixen el paraigua 
quan no plou, i jo  preguntarla ¿és 
que algú demana el paraigua quan 
fa  sol?. No es pot deixar quan hi 
ha tempesta; llavors el paraigua 
no serveix, et mulles i el perds.

sió de fer-ho, si la vols aprofitar...
-Jo cree que és per manca de coneixe- 

ment i per demagógia fácil. Hi ha la dita 
popular que els banquers sois deixen el 
paraigua quan no plou, i jo preguntarla 
¿és que algú demana el paraigua quan fa  
sol?. El que passa és que hi ha pluja be
neficiosa i, a la vegada, cal paraigua. No 
es pot deixar quan hi ha tempesta; llavors 
el paraigua no serveix, et mulles i el perds.

-El diner es pot posar al banc o sota 
una rajóla, però també es posa al cap, la 
qual cosa, de les tres, és la pitjor. La mi- 
llor és la primera, però els clients es quei- 
xen que escatimeu l'interés... No sou mas
sa garrepes?

-Jo dirla que no, i ara menys que mai. 
Pensa que els diners són la primera matè
ria deis Bancs i és lógic que es vulgui 
obtenir el millor preu, però ja es cuida la 
competéncia, el mercat, que no sigui així, 
a més, quan més car el paguem, més car 
haurem de cobrar-lo quan el deixem.

-Has llegit "El capital"?
-Alguns fragments; mai no he pogut 

amb eli.
-Els ninotaires d'abans sollen ridiculit- 

zar els banquers amb un aspecte volumi
nös i estufats, amb un gran babà que els 
omplenava la boca, ben al contrari de la 
imatge actual. Será que uns han canviat 
d'òptica o els altres heu canviat d'estètica?

-Cree que els temps han canviat d'òp
tica i d'estètica, i els banquers s'hi han 
hagut d'adaptar, com tothom.

-A veure: Els bancs no donen res; dei
xen, a canvi d'uns interessos. Coneixes 
algún negoci més rodó?

-Cree que en totes les activitats co
merciáis i industriáis, el que pretén, a part 
del servei que es dóna i els productes que 
es fabriquen, és comprar a uns preus, 
afegir-hi les despeses de fabricació o 
transformació i vendre amb el marge co- 
rresponent.

La Banca fa igual, però la seva prime
ra matèria són els diners i com que aixó 
és un bé molt cobejable, perqué amb eli 
s'obtenen els productes, d'aquí venen els 
malentesos.

-Si no haguessis estât banquer qué 
t'hauria agradat ser?

-No m'ho he plantejat mai. Ea cinquan
ta anys que exerceixo i no me n'he penedit 
mai.

-Tens alguna aficció o hobby?
-Lectura, cinema i sobre tot, passe jar 

pels camps a la meva casa de pagès. Per 
cert ara amb el Suzuki que em varen re
galar els meus companys de treball, hau- 
ré d'esforçar-me més per caminar i no 
caure en la temptació.

-No t'has posât mai davant d'aquest 
gran edifici, a certa distància, contemplant 
la teva obra?. (Ja sé que em dirás que no 
és una obra solament teva, sino dels ho
mes que has tingut al teu costat).

-Naturaiment; si que I'he contemplât, 
aquest edifici, pensant que és la seu del 
nostre Banc de Sabadell i conseqüència 
del seu creixement i de la seva f  ortale sa.

M'agrada sumar, multiplicar i 
dividir. La que menys, restar.

-Avui, tant o més que mai, hi ha eva- 
siô de cervells; executius que són dispu
tais per empreses i entitats... Més d'algu- 
nes propostes t'hauran fet al llarg deis anys 
que has estât al peu del cañó o, millor, al 
peu del banc. Quina raó principal t'ho ha 
fet refusar?

-Que sempre he estât considérât i ben 
tractat, que exercia una professió que m'a- 
gradava i que l'obra anava creixent amb 
mi i la Ciutat. A més, la feina al Banc 
sempre ha estât per a mi gratificant i en- 
grescadora.

-De les quatre regles aritmètiques, di- 
gues-me, si et plau, la que més t'agrada i, 
al contrari, la que menys...

-M'agrada sumar, multiplicar i dividir. 
La que menys, restar.

-Digues-me ¿El client sempre té la 
raó?

-No seria sincer si contestés amb un si 
escarit. Cree que de vegades la té i altres 
no, però com que cren que la té, ens hem 
d'esforgar per situar-nos dins la seva óp
tica i procurar de servir-lo i complaure'l. 
I convence'l.
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PERFIL
D'estatura baixa 
i de molta talla.
I ceballut de bona menja.
És un valor d'al9a constant.
Pragmatic.
Serveix el SI o el NO amb un somriure 
(o amb dos, que no ve d'aquí...)
Sap nedar i guardar... el bañe.
I mentre neda, no es mulla...
Deis pecats capitals ell opta pel capital...

Qüestionari “Proust”
-El principal tret del meu carácter?
-La serenitat i la tenacitat.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La inteligéncia i la modèstia.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-La mateixa, i si, a més, és agradable i 
bonica, millor.
-Allò que més estimo en els amies? 
-L'amistat.
-El meu principal detecte?
-Voler tenir raó, però, és que la tiñe.
-La meva ocupado preferida?
-La que he fet durant 50 anys.
-El meu somni de benestar?
-Poder tenir el que es desitja i ser cons
cient del que es pot desitjar.
-Quina fora la meva pitjor desgrácia? 
-Perdre la salut.
-Qué voldria ser?
-El que he estât.
-On desitjaria viure?
Allá on he viscut, Sabadell.
-Quin color prefereixo?
-Blau.

-Quina flor prefereixo?
-La rosa.
-Quin ocell prefereixo?
-La cadernera.
-Els meus autors preterits en prosa? 
-Josep Pla, André Maurois.
-Els poetes preterits?
-Salvador Espriu, Jacint Verdaguer, Joan 
Maragall.
-Els herois de ficció favorits?
-Don Quixot i Sanxo Panza.
-Les meves heroines de ficció favorites? 
-Jane Eire.
-Els meus compositors favorits?
-Els clàsics; Mozart, Beethoven, etc.
-Els pintors predilectos?
-Els impressionistes.
-Els meus herois de la vida real? 
-Churchill, De Gaulle, Cambó.
-Les meves heroines historiques?
-Joana dArc.
-Els noms que prefereixo?
-Joan, Josep, Jaume, Miquel, Pere.
-Qué detesto més que res?

-La sobèrbia i la hipocresía.
-Quins caràcters històrics menyspreo més? 
-Els ambiciosos, a benefici propi per 
damunt de tot i de tothom.
-Quin fet militar admiro més?
-El 2 de maig i l 'i l  de setembre.
-Quina reforma admiro més?
-Concili Vaticà IL
-Quins dons naturals voldria tenir?
-intehligèneia i bondat.
-Corn m'agradria morir?
-Com he viscut, en pau.
-Estât present del meu esperit?
-Normal, tirant a millor.
-Eets que m'inspiren més indulgència? 
-Els errors per excès de bondat o zel.
-El meu lema?
-Ser responsable i coherent.
-Com sóc?
-Cree ser un bon professional i un bon 
amie.
-(Cinquanta anys ho avalen...)
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Cartes obertes
Huís Casals i Garda

1^'O B R A  DEL CINQUE DIA
Estimât amie,
Ja saps com m'agraden els gossos i que 

fins i tot quan vull esverar la gent die que 
en una vida anterior devia ser gos, ear 
eonservo bastantes manies de gos i parlo 
la llengua gos eneara que amb un 
aeeent eatalá. El eert és que m'hi 
entene molt bé i sé el que eal dir- 
los per fer-los eontents. Reeordo 
que un dia vàrem visitar una mena 
de easa-eastell on a l'entrada hi ha- 
via un enorme gos Sant Bemat, 
gran gairebé eom un poney. El 
meu eompany no va voler baixar 
de l'auto i m'aeonsellá de no aeos- 
tar-me al gos, que podia ser peri
llos. Hi vaig anar, i el meu amie 
de lluny es va sorprendre en veure 
que el gos remenava alegrement la 
cua i finalment s'ajeia panxa enlai- 
re, dolç com un anyell. -Qué li has 
dit? va preguntar-me. -Allò que 
ningú li ha dit mai; li he dit: petit 
eli, tan petit i tan bufó! I aquell 
gegant s'entendri en sentir-se trac- 
tat tan inacostumadament. Jo sa
bia que els gossos molt grossos 
tenen un complexe de gos falder i 
vaig jugar amb èxit aquesta carta.

Et die això perqué avui vull 
explicar-te una història que trobo 
deliciosa i que no sé si ja te l'he 
dit alguna vegada perqué, com que 
m'agrada molt, la repeteixo sovint.
No sé si la vaig llegir o si també 
me l'han explicada; no faig més 
que transcriure-la.

Diu que el cinqué dia de la 
Creació, Déu estava al punt má- 
xim de la seva inspiració, i va crear 
el gos. Quan va ser créât, Déu va 
dir-li: -Noi, ara cap a la Terra. -La Terra? 
Qué voleu que hi faci jo a la terra; m'he de 
quedar prop vostre car necessito un Déu 
per estimar-lo, per servir-lo, per acompan- 
yar-lo. Déu insistia que calia anar a la 
Terra i el gos regatejava, oferint de que- 
dar-se només a l'entrada, per poder fer 
quatre salts i manyagueries cada vegada 
que Déu sortiria a prendre la fresca. Però 
la decisió de Déu era definitiva: a la Te
rra. Llavors el gos, va suplicar: -Si he d'a- 
nar a la Terra, creeu un altre ser que jo 
pugui estimar, servir, adorar... -No; se 
m'ha acabat la inspiració, i si fes un altre 
ser seria un pitafi. -Senyor! Encara que 
sigui un pitafi, creeu un altre ser, feu-ho 
per mi. (L'endemà Déu va crear l'home; 
evidentment és un pitafi, però el gos està 
content).

hom e / d o  na

FEMINA
c/santquirze,5 tel. 725 59 50 sabodell 08208

CQSSIC
club

Sant A. M? Claret, 2 
Tel. 725 01 26 - SABADELL

SENYALS
Els pobles, les nacions, els estats, te

nen o han créât uns signes, unes senyals 
que els distingeixen: una bandera, un 
himne, una moneda, un folklore... Els que 
en tenen, procuren defensar-los i mante- 
nir-los, encara que només siguin un sím- 

bol, però són tan importants, que 
són susceptibles de crear fortes 
emocions: per una bandera, que al 
cap i a la fi no és més que un tros 
de drap, els homes són capaços 
d'actes d'heroisme; per una mùsi
ca, per una cançô, són capaços de 
plorar. Per això, els uniformitza- 
dors, voldrien suprimir aquests 
signes per imposar els seus. Això 
passa a Espanya: el centralisme 
mesetari s'ha esforçat a través de 
la història a intentar annidar, pro
hibir tot els que els altres pobles 
de la Península tenen de propi. A 
Catalunya, quan la dictadura de 
Primo de Rivera va prohibir Els 
Segadors, vàrem cantar l'Himne a 
la Senyera; quan aquest va ser el 
seu tom prohibit, cantàvem La 
Santa Espina, que escoltàvem 
dempeus. (El poeta Aragon té un 
vers a La Santa Espina: "On t'é- 
coutait debout, t'en souviens-tu?", 
nova prohibició, i cantàrem La Ba- 
languera...

Però ,m'he preguntat sovint, 
¿per qué tants fums? Al capdevall 
volien prohibir coses auténtiques i 
nostres, per coses que ni tan sols 
eren d'ells: la bandera espanyola 
fou Caries III que la va fer amb la 
meitat de la bandera catalana; 
l'himne espa-nyol -la Marcha 
Real- és una marxa de granaders 

alemanya; la moneda, la peseta, era una 
moneda catalana i el seu nom en traeix 
ben clarament l'origen; fins el bail més 
castís deis madrilenys, el xotis, és un bail 
escocés: "schottish". El folklore, per "es
pañolear", és flamenc (de Flandes?) o gi
tano; d'espanyol, res.

Per cert, cree que l'himne espanyol no 
té lletra: en moments importants, nosaltres 
cantem "Els Segadors", els francesos "La 
Marsellesa", els anglesos el "God save The 
Queen", etc., però ¿i els espanyols?. Em 
sembla recordar de quan era petit, que sí, 
que hi havia una lletra que començava: 
"La Virgen Maria que es nuestra protecto
ra"... Veig malament el senyor Carrillo, 
quan es va aprovar la Constitució, cantant 
"La Virgen Maria etc.".

Una abraçada del teu veli amie.
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La llengua del "Tirant"
Josep Torretta Pineda

Segons el Diccionari de la Real Academia 
Española, el valencia és "la variedad de 
la lengua catalana que se habla en la mayor parte del antiguo Reino de Valen-

1490 -  1990

cía

ÆL eró ja sabem prou com les gasten al 
País Valenciá pel que fa a la llengua, so- 
bretot des que el Regne es convertí en 
Comunitat Autònoma. Un sector majorita- 
ri, en el qual formen com un sol home els 
qui detenten el poder politic, s'entossudeix 
a negar que la seva parla és catalana. O, si 
es voi, de familia catalana en modalitat o 
variant pròpia, valenciana. No és pas qües- 
tió d'exigir-los el rebaix a la subcategoria 
de dialecte; que és, per cert, el que feia 
l'académic J. Casares en el seu famós 
"Dicciona
rio Ideoló
gico" de
1942.

Actual- 
ment, men
tre un 1 libre 
de primer 
curs de
BUP, deis 
que s'usen 
ais instituts 
valencians, 
d e l i m i t a  
perfectament les terres on es parla el cata- 
lá: ...las cuatro provincias de Cataluña, 
los valles de Andorra, el departamento 
francés de los Pirineos orientales, zonas 
del este de Aragón, la mayor parte de la 
Comunidad valenciana y las islas Balea
res..., un de 5é d'EGB, sortit de la mateixa 
editorial (la Anaya), diu: En España se 
hablan varias lenguas. De ellas las más 
importantes son el castellano (que por ser 
lengua oficial del estado se llama también 
español) el catalán, el valenciano, el ga
llego, el vasco.

I s'arriba a extrems francament surréa
listes com el de la persona que condueix 
el timó de la televisió autòctona, que va 
fer una llista de paraules que guionistes, 
locutors i presentadors han de tenir esbor- 
rades totalment del seu vocabulari per 
massa catalanes. Com si la gran majoria 
de paraules que conformen la parla deis 
valencians no ho fossin, de catalanes, en
cara que pronunciades en l'accent propi 
d'aquell territori; igual com, dintre del 
Principar mateix, el catalá és pronunciar 
en accents diferents pels habitants de dife- 
rents zones.I no hi ha cap òrgan amb autoritär.

política o científica, que talli aqüestes at- 
zagaiades. D'aqui la me va sorpresa en 
rebre, la primavera passada, en acurada 
tipografia, la "Declaració" solemne que 
feia el Conseil de la Generalität Valencia
na sobre l'ANY DE "TIRANT LO 
BLANC". Encara que en el text de l'im- 
prés es parla, sí, d'una "Diada del Llibre 
Valenciá", així com de la novel-la cimera 
de la literatura valenciana, una i altra for
ma de dir es poden interpretar com a lloc 
d'edició i d'impressió, l'una, i com a com
partiment geogràfic d'una localització més 
ámplia, l'altra. Però el text -jo diria que 
amb estratégia calculada- no arriba a pun- 
tualitzar que "Tirant lo Blanc" fos escrit 
en llengua valenciana.

Heus ací, però, que examinant meticu- 
losament el text de la "Declaració", que

DECLARACIO DEL CONSELL 
DE LA GENERALITÄT 
SOBRE L’ANY DE 
“TIRANT LO BLANC”

conté unes 1.200 paraules, hom no deixa 
de sorprendre's pel fet de trobar-hi el léxic 
catalá estándard i la subjecció a les nor
mes ortográfiques amb qué Fabra va codi
ficar la llengua catalana. S'accentua amb 
el mateix criteri i es distingeix entre ac
cent greu i agut (aparició, dedicatória); es 
fa igual ús de l'accent diacritic (un món 
de, és voluntat de) i de la dièresi (traduí- 
da); deixa d'apostrofar-se l'article femení 
davant de paraula començada en / o u 
febles (la humanitat); és té cura de la 1 
geminada (noveMa), deis dígrafs ny (any) 
i eix (mateix); s'observa la diferent grafia 
dels sons homòlegs ss, c i ç (sessió, cele- 
bració, adreçarà); es respecta el joc dels 
pronoms febles amb els verbs (retomar-li.

RESTAURANT

MMIU.I
SABAKU

T. 725 01 26 
PARKING

assabentar-los); s'empra la forma "en po
sar" i no "al posar", i la "per a", tan discu
tida entre nosaltres que fins alguns parti- 
daris del català light s'han près la llibertat 
de prescindir-ne en benefici del "per", 
mentre que a València es manté ben viva 
(entre els qui no s'han passât al castellà).

Totes les diferències que he détectât 
en el text de la Generalität Valenciana 
respecte al català estándard són les se- 
güents: el possessiu seua, les formes de 
subjuntiu que allí acaben en e en lloc de i 
{celebre i no "celebri", i altres), hómens 
per "homes" (i tenint en compte que en la 
forma valenciana reclama accent), denà- 
mic per "dinámic", hui per "avui". Tot 
plegat representa mitja dotzena de formes 
diferents del catalá, entre les quais el seua 
es repeteix, en singular o en plural, una

altra mitja 
dotzena de 
voltes, fent 
un total de 
12 voca
bles entre 
1.200 que 
conté el 
text. Un 1 
per cent.

N a tu -  
r a 1 m e n t 
que en un 
text de re

gistre no intel-lectual, sinó coMoquial, el 
nombre de diferències normatives i fins 
lexicals hi serien en major nombre. Però 
això també succeeix en les variants co
marcáis dintre del Principal, com passa en 
els dialectalismes geogràfics del castellà i 
de totes les llengües. El cert és que un 
català pot llegir el text a què m'he referit 
sense entrebancar-se en el significai de cap 
paraula, cosa que no deuria poder dir un 
castellanoparlant. Per aquesta raó el "Ti
rant" va haver de ser traduit al castellà i 
no ho ha estât mai al català. (L'actualitza- 
ció d'un text datat cinc segles enrere no és 
una traducció).

La "Declaració" de la Generalität Va
lenciana assenyala que el "Tirant" ha estât 
traduit al castellà, a l'italià, al francés, a 
l'anglès, al romanès, a l'holandès i a l'ale- 
many. ¿I no s'adonen, els prohoms de la 
Generalität valenciana, que no va ser tra
duit al català?. ¿I no se n'estranyen?. ¿No 
pensen que no calia traduir-l'hi, al català, 
per la senzilla raó que ja hi va ser escrit?.
Nota: Les referències a dos llihres de text són trefes d'un escrit de Joaquim González i Cañirla, d'Alacant, publicat al diari "Avui" el 21/ 
9/90.

t
GENERALITÄT
VALENCIANA
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Paisatge després de la batalla
J o sep Maria Subirachs

Em veure la frivolitat i la buidor de la 
majoria de les "obres d'art" de la segona 
meitat del nostre segle, em pregunto quin 
será el judici que mereixeran en el futur 
aqüestes realitzacions. No seria la primera 
vegada que obres considerades positiva- 
ment per la crítica han estât posteriorment 
devaluades, i altres, menyspreades en vida 
dels autors, han passât definitivament a 
primer pia. Aixi va succeir amb Stendhal, 
Gaudi i Van Gogh.

Moites de les obres actuals, sobretot 
dintre de l'abstracciô, malgrat tenir el su- 
port ditiràmbic de certa crítica, son un 
producto nul, elitista i estéril i provoquen 
en l'espectador una indiferéncia total.

Alguns critics, per demostrar que en 
saben molt, no paren d'omplir paper inten
tant explicar-nos allò que aquest "art" per 
si sol és incapaç de fer per la senzilla raó 
que les obres de les quais parlen no tenen 
res a dir. Quin missatge transcendent ens 
pot donar un apilament de ferros o l'es- 
quitxada de pintura en una tela? Quin en- 
riquiment mental ens poden donar "els 
gargots que es veuen en les exposicions" 
tal com deia Nabòkov?

L'art anomenat d'avantguarda passa de 
la demagògia més furibunda i obsessiva al 
decorativismo més huit i arbitrari, encara 
que aqüestes dues actituds, per allò que 
els extrems es toquen, són en el fons la 
mateixa cosa: falta de creativitat.

Els termes que els comentaristes d'art 
fan servir amb més assiduïtat per a justifi
car els productos que veuen de bon grat 
són l'experimentació, la investigació i la 
recerca, però la recerca de què? Moites 
vegades consisteix simplement a mostrar
nos formes i textures producto de l'atzar i 
de la improvisació. Si solament es tracta 
d'experimentar amb els materials, l'interès 
és ben limitât, ja que la matèria i la tècni
ca són només el llenguatge que serveix 
per a comunicar les idees.

Aquests critics, utilitzant una literatura 
sublim fins a la cursilería, es preocupen 
d'ensinistrar-nos sobre les excel-lències de 
la música aleatòria i electroacústica, el 
fons filosófic deis acudits de la poesia 
concreta, les pensados de l'art conceptual 
o el que no sabem veure en la plàstica 
abstracta. És ben paradoxal que l'abstrac
ciô, que va néixer amb el desig de netejar 
d'anècdota i literatura l'obra plàstica, tin- 
gui tanta nécessitât de literatura per a dis
simular la seva vacuïtat. A més, aquests 
apôstols del no-res s'autoerigeixen en pro- 
pagadors de la veritat, en dictadors abso- 
luts, en jutges severs, organitzen actes de 
fe, processes i processons, anatemes i ro-

saris de desagreujament i condemnen amb 
rigor els culpables de desviacionisme.

SÓC conscient que som fills de l'època 
dels "ismes" i seria injust considerar nega
tives les seves aportacions. Charles Jencks, 
en el seu llibre The language of post
modern architecture, diu que les obres, 
modernes i postmodernes (la postmoder
nità! és un intent de recuperar l'art com a 
mitjà de comunicació) están estretament 
imbricados i la frontera es reconeix amb 
dificultat. Seria estúpid, però, considerar 
genials les obres que insisteixen a conti
nuar un llenguatge fácil i avorrit, els au
tors de les quais són uns mediocres conti- 
nuadors de les avantguardes de la primera 
meitat del segle. D'una manera paradoxal- 
ment pompier, repeteixen els sens produc
tos pretensiosament creatius i revolucio- 
naris, quan solament són rebequeries d'im- 
maduresa, i dediquen la major part del seu 
esforç al marketing.

És difícil preveure avui el definitiu

desemmascarament dels "sastres de l'em- 
perador", perqué en una època en la quai 
es busca el minim esforç possible, on tot- 
hom s'atreveix a "dissenyar" però ben pocs 
saben dur l'obra a terme, aquests produc
tos, per fàcils, tendeixen a fer-se crònics, i 
a sobre permeten als critics en qüestió 
demostrar la seva sapiència per damunt 
dels pobres mortals. De tota manera, murs 
més infranquejables hem vist cauro els 
darrers temps. Si no fos així, amb tants 
textos, articles, comentaris, catálegs, opús
oles i Ilibres s'aconseguiria coaccionar la 
história i s'arribaria al convenciment que 
el gargot i la ferralla són la metàfora su
blim deis nostres problèmes existencials o 
de les nostres necessitats metafísiques.

Espero que tot això sigui únicament 
un maison i, com sempre ha passât, triom- 
fi un cop més la veritable qualitat. Men- 
trestant, cadascu continuará représentant el 
seu paper, encara que, després de la bata
lla, el paisatge haurà canviat sensiblement.
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Recordant un gran periodista:Manuel Ibáñez Escofet

Jaume Busqué i Marcet
E, dissabte dia 2 de febrer vaig tenir la 
satisfaccio de poder-me reunir, en un di
nar, on l'amistat i la germanor era la divi
sa, amb els periodistes igualadins, i en 
particular amb els coMaboradors de 
l'“IGUALADA”, amb motiu de la festivi
tà! de Sant Francese de Sales, patró del 
periodisme català.

El dia anterior havia llegit en el diari 
IGUALADA, del 30 de gener, que l'amie 
i historiador Josep Riba Gabarro, prepara
va un recull d'escrits publicáis per I'inves- 
tigador Pere Voltes i Bou amb el titol "Els 
Godo, editors i diputáis d'lgualada".

L'ambient, la diada que festejàvem i, 
tractant-se dels fundadors de "La Vanguar
dia" era propici per a pensar que bé podia 
aportar-hi un record a la memoria d'un 
gran periodista i d'un antic amie: Manuel 
Ibáñez Escofet, Sub-Director de La Van
guardia.

Vaig conèixer En Manuel Ibáñez Es
cofet a principis del 1936, a la redacció de 
FLAMA, organ de la Federado de Joves 
Cristians de Catalunya (F.J.C.). Jo n'era 
corresponsal a Sabadell, com a militant del 
Grup Treball 195 que dirigía el P. Antoni 
Cardona, escolapi, i teníem les nostres 
activitats socials on hi ha ara la rectoria de 
la parroquia de Sant Feliu.

Manuel Ibáñez, malgrat la seva jove- 
nesa (tenia llavors 18 o 19 anys) 
coMaborava assiduament a FLAMA i al 
diari EL MAXI. Formava part de l'escola 
d'oradors i propagandistes catòlics de l'è
poca. Després va treballar a Tele-Expres, i 
el 1976 va incorporar-se a LA VAN
GUARDIA, com a Sub-Director. Fou 
component de la Comissió Abat Oliva; va 
escriure noveMa i assaig, i fou un 
exceMent articulista.

El 18 de juliol de 1936, amb les seves 
conseqiiències, va separar aquella amistat 
iniciada, però vaig guardar d'eli un bon 
record.

Més tard, l'amic Antoni Peig i Fonta- 
nals, reconegut col-leccionista de goigs, 
delegai a Sabadell dels "Amies dels Goigs" 
de Barcelona, i professionalment vincula! 
a la representado d'una important empre-
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sa cotonerà, féu arribar a les meves mans 
els goigs mecanografiats, que es trans- 
criuen, dedicats a "Sant Antoni Maria 
Claret. Patró dels Cotoners". No hi consta 
el nom de fautor ni la data. En preguntar- 
li qui n'era fautor, l'amie Peig va dir-me 
que tenia noticies que podrien ser d'en 
Manuel Ibáñez Escofet, que llavors ja era 
Sub-Director de LA VANGUARDIA.

Aquests goigs foren publicáis el 1980 
per la Cambra de Corredors de Coto Filât, 
en una memòria titulada: "Seixanta Anys 
d'Història. 1918-1978" (pàg. 89 i 90) la 
redacció de la qual fou encomenada a Pere 
Vinyoles i Vivet; i aquell mateix any es 
publicaven, en un llibre a cura de Joan 
Creixell, "La fi del cagaelàstics, poesia 
politica anònima 1939-1979" (pàg. 32, 33 
i 34) (Comentaris pàg. 163 i 164). Dades 
que foren fadlitades per Antoni Trallero i 
Alós, un altre bon amie, enginyer indus
triai espedalitzat en aigiies, però 
col-lecdonista de bibliografia i gogista de 
pro.

Tant en l'un com en f altre d'aquests 
dos llibres tampoc no hi consta el nom de 
fautor; més encara, els dóna com d'autor 
anònim. Però es diu que podrien haver 
estât escrits en els anys 1956 o 1957.

En els gogis editats en els llibres es- 
mentats, la primera estrofa difereix dels 
que m'havia entregat f Antoni Peig. Allà 
on aquests diuen: "...Deixeu quiets els 
conta-fils / i ofegueu els obrers vils / que 
volen més setmanada"., en els llibres s'hi 
va escriure: "...Deixeu quiets els compta- 
fils / i ofegeu les passions vils / als d'àni- 
ma emmetzinada".

Es tracta, dones, d'uns "goigs" meitat 
broma i meitat sàtira, on fhumorisme i la 
picaresca hi són representats en frases ben 
traçades.

Els "Amies dels Goigs" de Sabadell 
volien editar una carpeta de "goigs fes
tins" i aquests els hi volien incloure, però 
davant d'aquestes dues versions i la inse- 
guritat de fautoría, se'ns presentaven tres 
preguntes que calia contestar: Era, vérita
blement, fautor En Manuel Ibáñez Esco
fet? A quina de les dues versions corres-
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ponia l'original? Teníem autorització per a 
publicar-los?

Fou llavors quan, recordant fantiga 
amistat, que abans de la nostra guerra ens 
havia unit en el mateix ideal, em vaig 
proposar visitar-lo en el despatx que ocu- 
pava en l'important rotatiu, al carrer de 
Pelai, de Barcelona.

En veure'm, s'aixecà del silló del seu 
escriptori i, amb una abraçada amical, que 
segellava d'entrada el nostre encontre, va 
dir-me:

-Busqué! Què et porta, després de tants 
anys?

Vaig dir-li
-Manel, es teu aixô?
-Oi si. D'on ho has tret?
Llavors va explicar-me el motiu que el 

va induir a "carregar-se" el gremi de coto- 
ners d'aquella època. Vam comentar les 
edicions dels llibres esmentats i va dir-me 
que l'original corresponia a aquell full 
mecanografiat que li portava. Aquests 
"goigs", va afirmar, són motiu d'“una ven- 
jança” d'un acomiadament injust que es 
féu... (Després d'una pausa afegí): Digues, 
d'un amie.

Haviem projectat una altra entrevista 
per a preparar, amb els "Amies dels Goigs" 
de Sabadell, una edició, però la seva sob- 
tada mort ho va impedir.

Aquests goigs són un veritable reflexe 
de la situació politica, social i sindical de 
la década dels anys cinquanta, i això ho 
diu també en Joan Creixell en el seu lli
bre. Heus ací alguns aclariments sobre 
concepte i noms que figuren en el "Goigs".

Amb "cuenta combinada". Es l'època 
de "festraperlo", paraula inventada a ran 
d'uns fets produits pel que fou exaltador 
de masses i després líder del "lerrouxis- 
me" espanyol. La solució d'aquesta "cuen
ta" era exportar i cobrar en cotó. Pere Guai 
i Villalbí (que donava moites conferèneies) 
antic secretari del Foment del Treball 
Nacional, era un expert en política econò
mica i fou nomenat ministre sense cartera 
(1957-1965) i, amb tot, no representà cap 
paper important en el canvi de signe de la 
política econòmica d'aquell temps. Els
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"cupos" era una forma de repartiment de 
cupo que s'entregava a les empreses que 
mai cobrien les nécessitais reals i que 
malgrat haver promulgai la Ilei de "tasses" 
havien de recorrer al "diner negre". El 
Califat Nacional Sindicalista (C.N.S.) era 
el sindical unie i obligatori que aplegava 
patrons i obrers, al principi controla! per 
la Falange. Mort en Franco, mort el Sindi
cal. Mentre la PODFE escaguitxa; la 
PODFE era un organisme oficial dirigi! 
per l'advocat Narcís de Carreras, que anys 
després fou President del Club de Fútbol 
Barcelona. La PODFE pagava la diferén- 
cia entre les hores treballades i el salari 
convingut. IMumineu el Consorci es refe
ria a l'organisme patronal destinât a incre-
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mentar les exportacions catalanes, les 
quals, com s'ha dit, es cobraven amb coto. 
Seria llarg si continuéssim el nostre co
mentan però diguem finalment: Que, des 
deis Obrers vils, que voleri cobrar més set- 
manada, passant pel preu d!un pareli de 
samarretes fins al piset de la corista, i la 
tomada: Sant Claret, bon teixidor / escol
ten la nostra veu ! feu que mai més el coto 
/ arribi a baixar el preu, la sàtira no pot 
ser més substanciosa.

Aixi és, dones, com vam saber que 
aquells "Goigs a llaor de Sant Antoni 
Maria Claret. Patró dels Cotoners" que 
tothom donava com d'autor anònim, eren 
escrits per Manuel Ibáñez Escofet, després 
Sub-Director de LA VANGUARDIA.

GOIGS A LLAOR 
de

SANT ANTONI MARIA CLARET 
Patró dels cotoners

Sant Claret, bon teixidor, 
escolten la nostra veu; 
feu que mai més el coto 
arribi a baixar de preu.
Deixeu-nos viure tranquils 
ais pobres patrons textils 
amb la "cuenta combinada" 
deixeu quiets ais conta-fils 
i ofegueu ais obrers vils 
que volen més setmanada. 
Sant Claret....Feu Claret, Sant teixidor, 
Arquebisbe i confessor 
de Donya Isabel Segona, 
que cap més importado 
gaire important de coto 
ens arribi a Barcelona.
Sant Claret....
De miracles, sant varó, 
ens heu omplert el caixó 
-de miracles i pessetes- 
Ara quasi bé un mil-lió 
val un quilo de cotó 
i un pareil de samarretes. 
Sant Claret....
Sant Claret, si vos sou fi 
no ens volgueu el remolí 
de la ingrata competéncia; 
ni que tinguem de sofrir 
que en Pere Gual Villalbí 
ens dongui una conferéncia. 
Sant Claret....
Guardeu-nos del Sindical 
i els cupos i el califat 
Nacional Sindicalista; 
doneu-nos teler paral 
i, amb el ronyó ben forrat, 
piset per una corista.

El treball és ambició 
i el nostre ideal, Senyor, 
es treballar hora i mitja; 
no volem preocupació 
ni viure amb angúnia i por 
montres la PODFE escaguitxi. 
Sant Claret....
Mai més de Nova-Orleans, 
que es país de protestants, 
volem que ens arribin bales. 
No volem que nostres mans 
estenguin més albarans 
que ens puguin costar les ales 
Sant Claret...
Sant Claret, vostre llaor 
canta qui viu del cotó. 
IMumineu al Consorci.
No ens convenen, Sant varó, 
comptes de financiació 
perqué nostra pau es torci. 
Sant Claret...
Sant Claret, vos que a Salient 
vegereu la llum potent 
de Déu que al cel us convida 
deixeu que el nostre lament 
de burgés noble i conscient 
tingui al cel bona acollida. 
Sant Claret....
Sota vostra advocació, 
hem visent el temps millor 
i US donem bella lloança 
Amb tres unces de cotó 
i la vostra protecció 
ens sentim plens d'esperança 
Sant Claret bon teixidor 
escolten la nostra veu 
feu que mai més el cotó 
arribi a baixar de preu.

Mossén Quirze Estop
( 1906- 1991)

na llarga trajectória sacerdotal la de Mn. Quirze Estop, bona part de la qual 
desnvolupà fora de la seva cintai nadiua. Mai, però, s'hi desarrelà i es recorda molt 
i força els seus anys de Consiliari de l'A- cadèmia Católica de Sabadell (1955-1975).

"Joventut", portaveu de l'Acadèmia 
Católica, li ha dedicai el nùm. 77, febrer, i 
en les seves pàgines s'evoca tota la seva 
singladura. Veils amies seus, Jaume Bus
qué i Salvador Codina, com també Lluís Tarruell i Josep M- Farrés, el glossen a 
bastament.Mn. Estop fou vicari a Santa Maria de Piera; professor del Seminari Conciliar 
(1939-1963); al CoMegi de Carmelites de Gràcia, a l'Institut d'Estudis Mercantils "Ansias March" de Barcelona i a l'Escola Professional de la Dona, de la Diputació Provincial de Barcelona. El Dr. Modrego, 
bisbe de Barcelona, l'hi atorgà un benefici 
del capítol de Sant Sever i l'hi encarregà 
la reestructuració i presidència del CoMegi de Preveres; fou Consiliari de l'Agrupació 
Católica de Graduades, de la cintai com
tal, i el 7 de març del 1955, Consiliari de 
l'Acadèmia Católica de Sabadell. Fou Rector del Seminari Conciliar i durant el 
Concili Vaticà II, feu alguns viatges a Roma. També fou president de la Comis- 
sió Interdiocesana per a la versió dels tex
tos liturgies al català.Entre la seva llarga bibliografia cal destacar que sota la seva direcció i amb la 
coMaboració de Pere Valls i Carreta, es feu una edició per a bibliófils de 150 exemplars de la traducció al català de l'o- 
bra completa d'Horaci, feta pel canonge 
Dr. Josep Llovera i Tomás.Aquests últims anys els passà a la 
Residéncia Sacerdotal de Sant Josep Oriol, de Barcelona, on morí el passai 28 de 
desembre, ais 84 anys de vida cristiana i 54 anys de ministeri sacerdotal. Descansi 
en pau.
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De Sabadell i del seu rodalDel carrer de la Rosa

Joan Ahina i Giralt

N<o és pas amb aquest nom d'una flor 
que els vells sabadellencs van començar a 
conèixer aquest carrer, un deis més andes 
de la nostra ciutat.

Miquel Carreras, en els seus "Eléments 
d'història de Sabadell", ens recorda el nai- 
xement del nom del carrer -i que potser 
fou el naixement del mateix carrer- quan 
ens diu: Cap a les acahalles d'aquesta cen
tùria, segle XII, sahem que Pere de Rossa 
va construir una casa en terrenys que li 
va estahlir la Pahordia, prop de la Plaga, 
i en el carrer que es nomená d'en Rossa 
per redifici que aquest hi bastí.

El nom de "carrer d'en Rossa" es po- 
pularitzá ben aviat; se'n troben nombroses 
referéncies. Una de les més antigües és 
una escriptura de la venda, per part d'Ar- 
nau Mari a Jaume Canalies, d'una casa "in 
vico den Rossa" (AHS. E. 18), feta l'any 
1430.

El carrer començava, i comença enca
ra, a la Plaça Major, avui desapareguda, 
convertida en Passeig i rebatejat amb el 
nom de Passeig de la Plaça Major; acaba- 
va, com ara, a l'enforcament amb el carrer 
de Grácia, carrer que no es començà a 
edificar fins el segle XVI o inicis del 
XVII.

Al final del carrer de la Rosa hi havia 
el portal vulgarment anomenat de l'Esglé- 
sia i també dit d'en Anís, possiblement pel 
nom d'algun altre veí del carrer amb casa 
propera al Portal.

Tocant a aquest Portal, i a la banda de 
migdia, hi havia l'hort i el tint d'en Folch, 
com ens testimonia una Ordinació del 13 
de juny de 1593; Determinaren que los de 
la casa d'en Folch, que tenen lo tint prop 
lo Portal de en Arús al costat de la Esglé- 
sia, fas sen per manera que la aigua que 
llansen deis perolats que en dit tint ten- 
yeixen hagen de recollir totes les aigües, 
que no caiguen al valí com ara cauen, la 
qual dona molta f astiò i pudor ais circun- 
ve'íns del valí ahont cau la aigua. (En 
aquesta Ordinació no es parla del que se
ria el carrer de Grácia; s'hi menciona el 
valí, ja que no era encara carrer).

Aquest tint d'en Folch ve força esmen- 
tat en tota l'antiga documentació sabade- 
llenca. Diverses vegades s'hi havia fet la 
reunió del Conseil de la Vila. La primera 
referéncia que trobo d'aquestes reunions 
és del 26 de maig de 1550; la darrera és 
del 21 d'octubre de 1565.

El 24 de febrer de 1578 el Conseil de 
la Vila acordá que per tenir grandissima i 
urgent nécessitât de fer una secrestia en 
la església de Sabadell per tenir vesti- 
ments, argent, cotes i altres coses de l'es-

Dibuix de Liais Mas Garnis, segons fotografia.

glésia i Universität de Sabadell, és con
cordat que lo honorable Jaume Folch deix, 
del seu hort té al costat de dita església, 
terra convenient i necessària per fer dita 
secrestia. Es possible, tot i que no n'he 
trobat referéncies concretes, que la nova 
sagristia es fes en aqüestes terres de l'hort 
d'en Folch. Continuava, però, el tint en el 
mateix Hoc, com hem vist en l'Ordinaciô 
ja citada, del 13 de juny de 1593.

Encara que amb acusades dilacions, es 
feu més endavant la compra del restant de 
l'hort i del tint.

La primera noticia d'aquest projecte de 
compra ens la dóna una Ordinació del 20 
d'abril de 1609: Que es compràs lo tint i 
hort de Joan Baptista Folch de darrera la 
església... per embelliment de la església...

Les coses no anaven, però, gaire de 
pressa. No és fins el 29 de març de 1615 
que es toma a parlar d'aquesta qüestió. Diu 
rOrdinació d'aquest dia; Attés i considérât 
la multitud del poblé de la present vila i 
Universität és gran i en los dies de festes 
anyals i en temps de quaresma no caben 
en la esglésis parroquial... desitgen am
pliar aquella... prenent de un tint del dit 
pubill Folch de la present vila tot lo que 
será menester...

Per fi el 20 de juliol del mateix any 
1615 es pren, en Conseil General, la de- 
cissió definitiva: Determinaren que sia 
pres lo hort i tint té lo pubill Folch junt a 
la església per a fer les capelles del San- 
tissim Nom de Jesús, de la Nostra Senyo- 
ra de Grècia i de Sant Antoni i que en

recompensa de dites coses li sia donai... 
un trosset de pati o terra té la vila al 
Portai de la Palanca de la present vila.

En aquest 20 de juliol de 1615 queda- 
va propietat de l'església tota la part de 
migdia, propera al carrer de Gràcia, del 
carrer de la Rosa.

També tocant el vali, futur carrer de 
Gràcia, però a la banda de tramuntana del 
carrer de la Rosa, hi hagué, i hi és encara, 
un edifici amb força història.

Aquesta comença el 21 de novembre 
de 1599 quan els del Conseil de la Vila 
determinaren que esfassa un e studi al vali 
que és qui ix per lo Portai dit d'en Arús, a 
mà dreta...

La construcció de l'estudi s'inicià de 
seguida. En l'Ordinaciô del 24 de setem- 
bre de 1600 s'hi troba anotat: Se és comp
tât lo que se ha gastat per lo e studi... aixi 
mestre de cases, fustes i altres coses... I 
en la de 1 de gener de 1601 s'hi diu: Se 
done incènda ais senyors Jurats que pu- 
gan obrar la casa del estudi nou de la 
fusta que los aparrà millar, o de fustes de 
pi melis o de alba o de pi i també de altra 
obra necessària. L'obra s'anava complé
tant; els Consellers, el 23 de juliol de 1601, 
determinaren que en lo del estudi no es 
toc lo portai i la escala esfassa defora.

No he trobat documentació escrita 
donant compte de quan s'acabà l'obra. En 
tenim, però, un bell testimoni, ben visible 
avui encara al carrer de Gràcia, a can 
Barbosa. És la binda de pedra d'un baleó, 
i porta esculpida la ceba de l'escut de la 
Vila de Sabadell i la data de 1602.

Aquesta binda crec que devia estar 
col-locada originalment en la façana prin
cipal al carrer de la Rosa; recordem que el 
carrer de Gràcia era encara vali i, tot i que 
ja hi havia alguna casa edificada, fora 
murabes. Aixi ho cregué també Lluís Mas 
quan feu l'interessant dibuix que repro- 
duïm.

L'edifici, inicialment escoles, fou aviat 
utilitzat també com a Casa de la Vila. No 
sé quan va començar aquesta utilització 
però ja era Casa de la Vila el 1606, com 
ens diu una Ordinació del 4 de setembre 
de 1606: Determinaren que sia adobada 
la casa nova de la vila, de sota lo sostre...

No seguia pas l'edifici l'alineació del 
carrer de la Rosa. Hi havia, davant, una 
placeta, com es veu en el dibuix de Lluís 
Mas; placeta que durà força anys.

Una bona referéncia d'aquesta placeta 
ens la dóna l'acta de la reunió de l'Ajunta- 
ment del 18 de novembre de 1846, en la 
quai s'acordà l'ampliaciô de la casa de la 
vila per la seva part de tramuntana; am-
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pliació que més tard, l'any 1859, fou on 
s'instaMà la primera seu social de la Caixa 
d'Estalvis.

Grec que val la pena reproduir en la 
se va totalitat aquesta acta ja que, a més de 
donar-nos compte d'aquesta ampliado de 
l'edifici, ens fa évidents la penùria d'espai 
de la Casa de la Vila i les dificultáis eco
nomiques que n'impedien una millora.

Vegem l'acta de l'Ajuntament: En la 
Villa de Sahadell a 18 de noviembre de 
1846 - Por cuanto la experiencia ha dado 
a conocer que la Casa Consistorial de esta 
Villa es insuficiente por la pequeñez para 
que puedan caber en ella los vecinos de la 
población cuando son convocados en Jun
ta general y en atención a que la escasez 
de recursos ni permite construir otra nue
va y mas capaz, ni tampoco prolongar la 
actual hasta la esquina de la casa de Dn. 
Josep Campdepadrós haciéndola ocupar 
todo el espacio que desde dicha esquina y 
caminando hacia poniente forma una pla
ceta. Por tanto, convocados y congrega
dos los Sres. componentes del Ayunta
miento, presididos por el Alcalde Dn. Pe
dro Turull, resolvieron y acordaron: Que 
a lo menos se ensanchara dicha Casa 
Consistorial por aquella parte que mira 
al Norte y también confronta con la casa 
del mencionado Campdepadrós, reducien
do a edificio todo aquel patio que en el 
dia solo sirve de un depósito de escom
bros; y que luego de construido, se consti
tuyera dentro de dicho local nuevo, la Se
cretaria y Archivo del Ayuntamiento dán
dole el embellecimiento y ornato que per
mitiere la penuria de los fondos. Así lo 
acordaron y firmaron.

Sembla, però, que uns anys més tard la 
situado econòmica havia millorat una 
mica, com ens ho venen a demostrar les 
paraules de Josep Sardá i Agustí Rius en 
la seva "Guia histórica, estadística y geo
gráfica de Sabadell", publicada el 1867; 
En la actualidad se está construyendo en 
la antigua Casa Consistorial un cuerpo 
avanzado hasta la línea de la calle de la 
Rosa.

Aqüestes obres donaren al capdavall 
del carrer l'aspecte que té avui.

ANÁLISIS CLÍNIQUES 
PERFUMERIA 

COSMÈTICA de
Joan Garriga i Manich (Analista Diplomat de Sanitat, Inspector Farmacéutic Municipal).

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL

Estampes monts erratine sEl Cremallera
Manuel Foraster

w;fS'iiW:í -n '1

Postal amh el pas a nivell de la carretera. 
Fotografia de Jungué O.S.B.

-L ia Companyia deis Ferrocarrils de 
Muntanya de Grans Pendents S.A. es fun- 
dà a Barcelona a I'an '̂ 1882 per tal de 
construir i explotar la concessió del ferro
carril de cremallera que aniria de Monis- 
trol a Montserrat.

En la capitalització del projecte hi va 
intervenir la Unió de Banques Suisses, i 
així mateix era suis l'inventor deis trens 
cremallera, en Roman Abt, ja que grácies 
al seu invent es feia possible la realització 
del projecte.

El primer comboi va arribar al mones- 
tir el dia 6 d'octubre del 1892 i fou beneit 
solemnement pel bisbe de Barcelona Jau- 
me Catalá, acompanyat per l'abat de Mont
serrat Miquel Muntades i de tota la resta 
d'autoritats de Catalunya.

El seu recorregut era de 8.625 metres i 
s'enfilava a una altura de 715 sobre el 
nivell del mar. La dificultat més gran va 
ésser la d'excavar perforant la dura pudin- 
ga. Fou el primer tren d'aquestes caracté
ristiques que es construía a tot l'Estat Es- 
panyol.

El viatge resultava d'allo més pinto- 
resc, ja que en tot el trajéete hi havia una 
série de situacions que el feien sobrema
nera atractiu; el canvi de la máquina de 
tren que passava del davant al darrera quan 
arribava a l'estació de La Bauma, i que la 
gent aprofitava per esmorzar i per com
prar coques; el pas a nivell de la carretera

Medalla de la Verge de Montserrat de principis de 
segle, amh el popular carrilet pujant la muntanya.

reial on hi havia un gos que feia de guar- 
dabarreres amb la gorra i la bandera d'un 
emplea! de ferrocarils, i aconseguia que la 
gent li tirés una bona pila de xavalla; el 
traçat atrevit del seu recorregut enfilant-se 
pels singles i deixant a la seva vora uns 
espadats que feien hasarda; el pas del tú
nel deis Apóstols amb aquella foscor i 
aquella nuvolada de fum que entrava per 
les finestres deis vagons de tipus jardinera 
i, finalment, la sortida de la foradada amb 
la visió de l'ábsis del monestir i deis ta
rons de Santa Magdalena amb una explo- 
sió de llum que, més que un paisatge, s'as- 
semblava més al decora! d'un teatre en 
plena fundó.

A l'any 1904, i per tal que la familia 
reial espanyola pugés a Montserrat amb el 
cremallera, es va fer un vagó especial amb 
compartiments de luxe, que després restá 
guarda! i fora de circulació.

A principis de segle es posaren a la 
venda unes medalles de Montserrat on s'hi 
veu el tren quan arribava al monestir, 
contribuint que el cremallera es convertís 
en un deis seus atractius turístics.

Duran! el période de la Guerra Civil, i 
encara que el monestir restava tanca! ais 
fidels, el carrilet no va deixar mai de fun
cionar.

Dissortadament, a l'any 1957 i degut a 
un greu accident, el ferrocarril deixava 
d'existir, i es desmantelaren totes les vies 
i tot el material ferroviari. Era el dia 12 de 
maig.

Actualment, promogut per la Generali
tät i a instáncies del Patronat de Montse
rrat, s'està projectant la reinstauració d'un 
nou tren cremallera per pujar a Montse
rrat, cosa que facilitará l'accés i evitará el 
colapse de cotxes actual. Es preveu que 
será de doble via i que es podrá inaugurar 
durant l'any 1992 coincidint amb el cente
nar! del primer cremallera i amb el quart 
centenar! de la consagració de la Basílica 
de Montserrat, que es va fer el dia 2 de 
febrer del 1592.

QUADERN - 77



229
La Fundado viatjaViatge a LIançà - Museu de TAquarel la
/

Secció d'Arts Plàstiques té el goig de comunicar- 
vos que ha organitzat un viatge per al pròxim dia 17 de 
mar9 , diumenge, a Llan9 à, amb l'objectiu de visitar el 
Museu de l'AquareMa, de la Fundado Martínez Lozano.

Pepe Martínez Lozano ens acollirà amb la seva reco- 
neguda cordialità! i també ens farà una demostració de 
com pinta les seves aquareMes.

Després ens aplegarem en el Restaurant Manel de 
Llan9á.

La sortida será a les vuit del matí, davant del Bar Co-

lon, a la Pla9 a del Mercat, amb autocar de Vitages Codi
na S.A. Parada a mig carni per esmorzar. El retom està 
previst sobre les nou del vespre.

Preu: viatge i dinar, 4.200 pts.
Poden reservar i adquirir el tiquet a la mateixa oficina 

de Viatges Codina, carrer Sant Quirze, 11.
Qualsevol altra informado poden demanar-la a Tere

sa Obradors, tel. 725 60 34.
Assegurem passar un bon dia, faci sol o no.

WATIZAnT
Sala (TExposicions
Sant Pere d’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

VIATGES CODINA.S.A,

Grup A Titol 412
Sant Quirze, 11 - Tel. 725 62 99 

SABADELL
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Wa-§â'Allàh
Ricard Calvo i Duran

"350.000 individus son els que Déu 
ens dona cada any corn a naixements, 
i he partit del principi que podriem 
sacrificar en aquesta marxa... la 
coluta d'un any de naixements".

Hassan II
"La Marxa Verda" (Andalan, 1975)

/^ lí-B a b á  i 
eren germans

Ben-Cain 
El primer 

era mercader, el segon era 
advocat. El primer era 
creient, el segon era aten.
El primer, un bon dia, va 
topar-se amb quaranta 11a- 
dres: la seva historia ja 
ens la va contar mil-i-una 
vegades la princesa She- 
rezada quan érem menuts, 
i ara no fa al cas. El se
gon, un mal dia, va topar
se amb Mahoma i va es- 
devenir un il-luminat: de 
lladres també va topar-ne 
molts.

Tan intensa va ser la 
iMuminació, que el pobre 
home va restar enlluemat 
per tota la resta dels seus 
dies. Va canviar la toga 
per l'amès, el bufet pel 
cavali, la cartera per l’es- 
pasa i l'art retòrica per les 
arts marcials; encara que 
era incapaç d'encetar ti
rant a pistola un autobús a dos metres. Va 
erigir-se en dictador, es féu místic i va 
envair el veinat en el nom d'Allah.

No distingia la gimnástica de la mag
nèsia ni l'intifada de la dansa del ventre. 
Nô  entenia la peMicula, però tenia acu- 
dits. Quan treia la llengua a passejar tan 
aviat podia sortir-vos amb que, per a gua
rir la sida, calia fer anar de barjaules al 
personal, com amb que la guerra era san
ta: com seria, dones, la pau?

M ERPy CH/?ISTM/15
Una vegada, posât a embolicar més la 

troca, se les enginyà per parir "la mare de 
les guerres". Com si totes les conflagra- 
cions que fins llavors hi havia hagut al 
món no haguessin estât guerres, sinó bere- 
nars de germanor. O és que potser volia 
dir que les guerres, a més de ser santés, 
fins aleshores havien estât orfes de mare?

És indubtable que el bon home no hi 
era pas tot. És évident que podia tenir 
raons, o bé inventar-se-les, però que no

tenia pas la raô. És cert 
que un boig, marcant el 
pas de l'oca amb un tim
bal de llauna i un case de 
paper, només inspira llàs- 
tima, però és que a eli l'hi 
haviem donat up milió de 
soldats, tancs, canons, 
avions i tones i tones de 
missils... amb capçals 
quimics i nuclears! I les 
seves ximpleries se les 
creien fins i tot els pobres 
magrebins, desesperáis 
per la fam, per l'opressiô 
dels seus propis tirans i 
reietons, i també per la 
humiliació a la quai els 
sotmet avui l'Occident, en 
paraules d'un premi Con
court, el novel-lista Tahar 
Ben Jelloum.

Podria ser molt possi
ble que un carallot aixi -i 
d'altres monstres com ell- 
engegués un mal dia el 
planeta a prendre pel sac, 

com també podria ser-ho que els horrors 
que vèiem per televisiô a partir de la sego- 
na quinzena de gener fossin deguts a algu
na imaginació fantàstica, semblant a la 
d'Orson Welles quan, el 31 d'octubre del 
1938, difonia per la ràdio la memorable 
emissió "The End of the World": Aixi ho 
vulgui Déu.
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Montserrat Gudiol
Milagros Torres i López

M^a Fundació d'Amies de les Arts i les 
Lletres de Sabadell ha concedit el Premi, 
que amb carácter biennal té oportú oferir 
a un artista del Principat de Catalunya per 
la seva tasca realitzada dins el panorama 
de les arts plàstiques, a l'artista MONT
SERRAT GUDIOL. Premi que ha otorgat 
el jurat per majoria absoluta.

Montserrat Gudiol (1933) és una artis
ta dedicada al dibuix i la pintura des de la 
seva infantesa. Amb quatre anys ja dibui- 
xava i amb vuit va fer el seu primer qua
dre a l'oli. El primer dibuix que es coneix 
es remunta a 1947 (tenia l'artista catorze 
anys) i es tracta de Reír at de Teresa Amat- 
¡ler, fet a llapis. La primera exposició data 
de 1950, feta al Casino de Ripoll, localitat 
on estiuejava la familia. La mostra es 
componia de retrats d'amics i deis seus 
germans; va ser muntada sense que l'artis
ta en tingués noticia. Eou una gran sorpre
sa per a ella. Després va venir la primera 
exposició a l'estranger, concretament l'any 
1953, al Museo de Miami, on s'exposaven 
dibuixos. No va deixar de treballar mai i 
el següent pas important dins la seva ca
rrera artistica, després d'haver guanyat 
diversos premis (Primer premi a l'Exposi- 
ció de Pintura Eemenina, CICF. Segon 
Premi Sant lordi de la Diputació de Bar
celona. Tercera Medalla a l'Exposició 
Nacional de Belles Arts de Madrid i Pri
mer Premi a l'Exposició Internacional de 
Dibuix "Ynglada-Guillot" a Barcelona) va 
ser l'entrar en contacte amb la Sala Gaspar 
de Barcelona, on va exposar per primera 
vegada l'any 1962. A partir d'aquest 
moment la seva trajectória ha estât impa
rable. Guiada per la mencionada Sala 
Gaspar ha exposât tant a territori espanyol 
com a Europa i América, on la seva obra 
és molt apreciada.

Tenen quadres sens els museus d'art 
Modem de Barcelona, Madrid, Bilbao, 
Johannesburgo, San Diego (Califòmia), 
Miami (Florida) i el The Joseph Cantor 
Foundation (Indianapolis) entre altres.

Volem destacar que malgrat les seves 
nombroses exposicions, només n'ha fet una 
al Vallès, concretament a la Galeria AB

GISBERT A rt

Rambla, 30 Tel. 725 43 69 
SABADELL

de Granollers, el novembre de 1983.
L'obra de Montserrat Gudiol, per una 

part, està caracteritzada per la seva inde- 
pendència de les tendències pictòriques 
imposades en la societat.

Per una altra part, es tracta d'una obra 
completament personal, on la figura hu
mana és la protagonista, majoritàriament 
femenina. Els personatges semblen, en 
moltes ocasions, surgir del no res, i es 
mantenen com flotant dintre del buit, sota 
una terra que semblen no trepitjar. Les 
figures se sitúen dintre d'una atmosfera 
suprarreal. Perqué, el mundo a que hace 
referencia la pintura y el dibujo de Mont
serrat Gudiol no está fijado en un tiempo 
ni en un espacio determinados. Todo ocu
rre en un plano interior, que el especta
dor comparte suhstancialmente (Corredor- 
Matheos).

Es tracta d'una creació totalment sensi
ble. Són personatges que formen part del 
món de l'artista i que ens posa al nostre 
pas. I tal com li interessa a l'artista l'espe- 
rit d'aquest ser el reflecteix amb tots els 
seus punts positius i negatius, amb les 
seves pors i les seves alegries. J.E. Cirlot 
va definit aqueste idea: "...Montserratpin
ta en apariencia lo "sentimental" (mater
nidades, seres a los que une una fatalidad

presente o soñada, futura o experimenta
da. Pero pinta en el fondo los avatares 
del sentimiento en sí, de un sentimiento 
maduro-identificado con el color y con la 
línea, con la forma y la ausencia- como 
si, al negar, afirmara y al plasmar destru
yera" ).

I dintre d'aquest camí, d'aquest món 
propi, ha continuât créant i evolucionant 
fins arribar al moment actual, en el qual el 
seu art se halla en la plenitud y los pasos 
que sigue dando son cada vez más decidi
dos y seguros.

Des del Vallès, concretament des de 
Sabadell, i de la má de la Fundació deis 
Amies de les Arts i les Lletres, es vol re- 
conéixer també l'art de MONTSERRAT 
GUDIOL.

Rambla de Sabadell, 82 
Tel. 726 57 85 SABADELL
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Art RomànicEsglesioles pre-romàniques

Ramon Vali i Rimblas

X ^ ’estil romànic és una manifestació ar
tística que s'estén a partir de l'any mil per 
tota l'Europa d'aleshores, i que dura a 
Catalunya fins entrât el segle XIII, mentre 
que a França feia ja un segle que es cons
truía seguint la manera de fer gòtica. La 
introducció de l'art romànic fou lenta i 
costa d'establir amb certesa a partir de quin 
moment els monuments son ja plenament 
romànics, o bé encara están en aquell pé
riode anterior de gestació de l'estil, que va 
evolucionant cap el romànic i que, per de- 
finir-lo d'alguna manera, en diem pre-ro- 
mànic donant-li un títol prácticament ne- 
gatiu ja que amb aquesta denominado 
únicament afirmem que estem davant d'u- 
na forma artística que encara no és romà
nica. A Catalunya algú ha proposât dir-ne 
art comtal, prenen el nom de la situado 
política del nostre país en aquell temps, 
anterior, com s'ha dit, a l'any mil. A Fran
ça, pel fet d'haver-hi hagut l'imperi caro
lingi se'n podria dir, i de fet moites vega- 
des se'n diu, art carolingi', però aquest estil 
és fugisser i ben aviat canvia per passar a 
una altra forma que hem de dir-ne art oto- 
niá. Davant d'aquests dubtes i de les dife- 
rents formes que prenen les manifestacions

Sant Estere de Tuhau.

artistiques en aquest période, la forma més 
corrent i general de distingir-lo i anome- 
nar-lo és, com ja hem dit, art pre-romà- 
nic.

D'aquest estil, denominat així d'una 
manera genèrica, ens n'han pervingut pocs 
edificis; i molts d'aquests són deis més 
simples, situats en ámbits rurals, en els 
quais la pobresa posterior féu que no es 
modifiquessin les construccions existents, 
de manera que són comptats els edificis 
importants que avui dia es conserven. La 
desaparició d'un bon nombre d'aquestes 
construccions es deu básicament a dues 
raons: una fou la migradesa deis elements 
amb qué foren bastides. I l'altra la febre 
edificadora que envaí el món al començar 
el segon mil-leni. Es intéressant recordar 
aquí el text de Raúl Glaber, un monjo 
benet de l'època, que en un deis seus cinc 
Ilibres, escrits abans de l'any 1044, deia: 
"Quan era a punt de començar el tercer 
any després de l'any mil, arreu de la terra, 
i d'una manera particular a les Gàlies i a 
Itàlia, es començà un renovellament de les 
naus de les esglésies, tot i que la majoria 
estaven prou ben construïdes per poder- 
se'n passar. Però cada nació cristiana riva- 
litzava per veure quina tindria el temple

més remarcable. Horn hauria dit que el 
món es sacsejava per despullar-se de la 
seva vellesa i es revestía amb un vestit 
nou, tot ell blanc d'esglésies. Quasi tots 
els edificis religiosos, catedrals, monestirs, 
capelles de les viles, foren convertits pels 
fidels en una cosa millor".

Hem d'admetre, però, que a casa nos
tra, terra de frontera, la majoria dels edifi
cis anteriors a l'any mil havien sigut cons
truits d'una manera molt precària; els pocs 
que d'una certa importància ens han arri- 
bat (d'una manera més o menys fragmen- 
tària), están a l'actual Catalunya Nord o a 
l'Empordà, és a dir, a les comarques més 
allunyades de la frontera musulmana que 
era, també, la zona menys castigada per 
les incursions i ràtzies; en canvi, a prop de 
la frontera, els edificis devien ser més 
precaris donada la seva perillosa situació. 
Llevat, dones, d'uns pocs exemplars d'una 
certa importància, la majoria de restes 
corresponen a petits edificis rurals, situats 
en llocs que es quedarien estancats, sense 
progressar, de manera que hi resultà im
possible no tan sols seguir el corrent cons
tructor dels començaments del segle XI 
que esmenta Glaber, sinó, més endavant 
en el temps, pensar en qualsevol renova-

Col.labora BAN(
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ció de l'edifici.
La majoria d'aquestes construccions 

responen a una tipologia bastant repetida: 
Són de reduídes dimensions; tenen una ñau 
rectangular, coberta amb encavallades de 
fusta, capçada per la part de devant amb 
un absis de menor altura i de planta rec
tangular o trapezial, cobert amb pedra en 
forma de volta de cañó. En molts casos 
aquesta absidiola està lleugerament des
viada respecte la ñau. Acostuma a haver- 
hi una única finestreta al centre de l'absis, 
en forma d'espitllera, d'una sola esqueixa- 
da. La porta origináriament estava situada 
a la façana de migdia. La paret que separa 
l'absis de la ñau acostuma a sobresortir a 
l'exterior per sobre de la teulada de la ñau.

Aquest tipus d'edifici no és privatiu de 
les nostres terres, sinó que s'estén França 
enllà; pràcticament en trobem en tota la 
Septimània, és a dir en totes les terres on 
s'hi havien establert els visigots. Aixô ha 
fet suposar que podrien haver-se originat 
a partir de la baixa romanitat. Per aixô 
aqüestes esglésies s'anomenen també, a 
vegades, amb el qualificatiu de tradició 
visigòtica. Avalarien aquesta suposició les 
troballes que s'han fet en algunes d'elles 
d'elements anteriors incorporats a l'edifi- 
cació, a vegades de difícil interpretació: el 
més enigmàtic que coneixem és una pedra 
calada, amb unes obertures en forma de- 
petites arcades de ferradura, disposades 
aparentment sense cap ordre i entre les que 
hi ha gravades unes creus; estava incorpo
rada, com una pedra més, a la paret sud 
d'una esglesiola d'aquestes dedicada a 
santa Margarida i situada vora la masia 
del Soler, a Timoneda.

Pel que fa a la freqüent desviació de la 
capçalera hi ha tota mena de teories i su- 
posicions: des de qui hi vol veure la imat- 
ge de Jesucrist mort a la creu, amb el cap 
inclinât cap un costat, a qui creu que l'ab- 
sis es desviava per tal d'assolir que el sol 
entrés per la finestra del centre justament 
en el moment de la seva sortida el dia de 
la festa del sant patró, segons uns, o de 
l'equinocci, segons altres; el moment de la 
sortida no és pas sempre el de l'alba, ja 
que si l'església està enclotada l'arribada 
del sol a les seves parets pot endarrerir-se 
bastant. D'altres consideren que la desvia
ció ve obligada per les caractéristiques 
topogràfiques del terreny. Hi ha qui sim
plement suposa que aqüestes desviacions 
es deuen únicament a la impericia dels 
constructors. Totes aqüestes teories tenen 
el seu punt flac: a la que defensa la repre- 
sentació del Crist mort, pot oposar-s'hi la 
consideració de que moites vegades aques-

Pedra procèdent de Santa Margarida del Soler de Timoneda.

ta desviació passa inadvertida i si es nota, 
corn que aixô té Hoc des del mateix pla de 
l'església, no suggereix pas a l'observador 
la imatge del Crist difunt, cosa que només 
es donaria si es mirés l'església a vol d'o- 
cell, és a dir des de dalt d'un avió, possibi- 
litat inexistent quan es construïren aquests 
edificis. Quant a una possible correcció de 
la direcció de l'absis per assolir l'entrada 
del sol per la finestra en un moment déter
minât, cal dir que aixô fa suposar que la

construcció de l'edifici s'hauria iniciat per 
la nau, quan totes les versemblances són 
de què es feia al revés; al trament també 
costa de creure que la preocupació per l'o- 
rientació sorgis a l'acabament de l'obra i 
no s'hagués establert la correcta orientació 
al seu començament. Les exigències topo
gràfiques del paratge es donen certament 
algunes vegades, però són les menys, fet 
que desacredita aquesta teoria. Potser la 
més convincent és la que atribueix la des
viació a la correcció de l'orientaciô dona
da a la nau, que s'hauria construit primer, 
per tal d'assolir l'entrada del sol en un 
moment déterminât prèviament establert a 
través de la finestreta central de l'absis; 
però per comprovar-ne la seva certesa cal- 
dria fer uns estudis i unes comprovacions 
que fins ara no s'han fet enlloc.

Els edificis del segle X, es caracterit- 
zen per una construcció molt rudimentà- 
ria; se'n coneixen d'altres fets ja amb ca
rreas més treballats i amb una construcció 
molt més cuidada. Hi ha qui suposa que 
aquests edificis ja no serien pròpiament 
pre-romànics, sinó que s'haurien bastit en 
una època posterior, mantenint, però la 
forma antiga que encara era supervivent 
en els médis rurals. Un cas d'aquests seria 
l'ermita de sant Esteve, veina de la casa de 
Tubau, vora Frontanyà: aquest església a 
més té la porta d'entrada a la façana de 
ponent, fet que ajuda a suposar-li una 
època de construcció més tardana.

Sant Joan de Can Nadal.
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Cinquantenari d*“Els Pastorets” de la Congregació Mariana
Manel Camps

M-Ja ciutat, coincidint amb les passades 
festes nadalenques, ha commémorât el 
Cinquantenari del naixement de l'antiga 
Secció de Teatre de la Congregació Ma
riana de Sant Lluis. Aquesta efemèride 
locai ha girat, precisament, al voltant d'un 
esdeveniment ben arrelat al Nadal com són 
les representacions de "Els Pastorets", la 
popular i tradicional obra d'en Josep Ma
ria Folch i Torres, que ja l'any 1940 fou el 
pretext últim perqué una colla de joves 
adolescents s'apleguessin a l'entom d'un 
escenari i constituissin un elenc teatral que, 
amb el pas dels anys, es convertirla en La 
Joventut de La Farándula i permetria que 
Sabadell hagi ocupat sempre un Hoc privi
légiât dins del teatre afeccionat.

Els actes del Cinquantenari han servit 
per a moites coses, però, sobretot, per re
cordar a la ciutat que, cinquanta anys en- 
rera, en temps de post-guerra civil i de 
persecució de la nostra llengua i cultura, 
temps dificils en què, tots plegats, ens hi 
jugàvem molt, una iniciativa sorgida d'uns 
-aleshores- adolescents inquiets guiats pel 
Pare Josep Ma. Nolla va permetre de 
mantenir viva una tradició molt nostra i, a 
l'ensems, evidenciar que aquella antiga 
Secció de Teatre, potser oblidada pel pas 
inexorable del temps, fou una peça clan i 
decisiva per a la consolidació del teatre 
afeccionat locai i, també -i sobretot-, per 
al teatre per a infants a Catalunya, com 
s'ha posât de manifest ara amb la perspec
tiva que permeten cinquanta anys, Ja ho 
va destacar l'alcalde, Antoni Farrés, du
rant l'acte d'inauguració del Cinquantena
ri, que va tenir Hoc a l'Aula Dr. Fluís 
Carreras de l'Acadèmia Católica el passât 
dia 29 de desembre, en referir-se al valor 
de la feina fêta per aquella Secció de Tea
tre. "Gràcies -digué- en nom de la ciutat 
perqué veu mantenir viu el teatre en català

i perqué la vostra tasca ha estât molt im
portant en moments dificils de la nostra 
història recent".

Aquest reconeixement ciutadà manifes
tât pel primer sabadellenc, però, va veu- 
re's massivament refermât amb motiu de 
la representació extraordinària de "Els 
Pastorets" que els antics components de la 
Secció de Teatre van posar en escena al 
Teatre Municipal Farándula el dia de Reis 
a la tarda. L'éxit de public i l'emotivitat de 
l'acte van fer que aquell fos el punt culmi
nant dels actes del Cinquantenari, els quais 
van cloure's el dia 11 de gener amb una 
celebració eucaristica, en acciò de gràcies 
i en memòria dels congregants difunts, i 
amb un sopar que va tenir Hoc a l'Hotel 
Urpi.

CRONOLOGIA BASICA D'ALLO 
QUE PASSÀ ARA FA CINQUANTA 
ANYS
1936-1939

Un grup de joves adolescents es dedi
quen a passar les tardes dels diumenges 
de guerra fent teatre, màgia i Jocs de tota 
mena, normalment a casa de Pere Elias o 
de Pau Maria Canet.
1940

Acabada la guerra, decideixen d'incor- 
porar-se a la Congregació Mariana, per
qué només a través d'una entitat religiosa 
podien, aleshores, fer activitats. El teatre 
els fa moure. Es l'època del teatre ais Ca- 
tecismes dels barris. A la primavera, el 
Pare Nolla, director de la Congregació 
Mariana que presideix Sever Salvador, 
aconsegueix un local a la Creu Alta que, 
a més, té un teatre. Es tracta de l'antic 
Circol Republicà Eederal de la Creu Alta, 
llavors incautat i de propietat municipal, juny

El dia 23, amb l'obra "Els dos sar- 
gents francesos" s'estrena el nou local i el 
teatre. Els joves actors que hi intervenen 
són: Hermenegild Martí, Pere Elias, Joan 
de la Creu Ballester, Pau Ma Canet, Va
lenti Mestre, Antoni Virgili, Josep Payos, 
Ramon Vila, Josep Basagañas i Prederic 
Oiler; aquest, però, com a escenògraf. 
setembre

El Pare Nolla encarrega a Pau Maria 
Canet, Joan de la Creu Ballester i Pere 
Elias laformació d'una Secció de Teatre. 
novembre

Nou locai. Han hagut de marxar de la 
Creu Alta i l'Ajuntament els facilita un 
altre locai al carrer de Colón, núm 54, 
antiga seu de societat esperitista "Centro 
de Estudios Psicológicos". desembre
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En aquell local s'hi escenifica la pri
mera representado de "Els Pastorets” que 
enguany s'ha commémorât.
1941

Per diferències amb el "Erente de Ju
ventudes" han d'abandonar aquell local i 
van a parar al carrer de l'Estrella -ales- 
hores de Pérez Galdós- núm. 110, a l'an- 
tic local de l'Obrera, també incautat i, per 
tant, en poder del municipi.

Aquell Nadal, "Els Pastorets" s'esce
nifiquen al Café Teatro Español de Bar- 
berà del Vallès
1942

Després de gairebé un any de teatre 
itinérant, sense gandir d'un local fix, acon- 
segueixen que el Col-legi de la Sagrada 
Eamüia del carrer de la Indûstria els dei- 
xi el teatre de la Comunitat i s'escenifi- 
quin "Els Pastorets".
1943

"Els Pastorets" son un bon motiu per 
inaugurar el teatre del Centre Parroquial 
de la Purissima Concepció. No tenen elenc 
teatral i els de la Congregado Mariana 
els ajuden a constituir-lo. Anys més tard, 
aquell elenc nascut a "La Americana" 
esdevindria el Crup de Teatre "Palestra".
1944

"Els Pastorets" tornen a ser el motiu 
per estrenar un altre escenari, en aquest 
cas, el del Patronat Eulàlia Garriga, al 
carrer de la Salut, número 42.
1945

L'èxit assolit, i la impossibilitat de 
poder accedir al Teatro Alcázar, fa que 
"Els Pastorets" d'aquell any es tornin a 
escenificar al mateix escenari que Tany 
anterior.1946

"Els Pastorets" es poden escenificar al 
Teatro Alcázar, L'Esbarjo que se'n deia 
popularment. Les gestions de Pere Pla
nas, Valenti Mestre i Joan de la Creu Ba
llestee; la mà esquerra i dreta del Pare 
Josep Maria Nolla i la bona predisposició 
de Josep Maria GU, Jaume Truyols, Eran- 
cesc Torruella i Joan Llobet, de la Com- 
panyia La Earàndula, fan possible aquest 
"miracle".1947

El "miracle" del Nadal deriva cap a 
un fet més important per al futur del tea
tre local: Tantiga Secció de Teatre de la 
Congregació Mariana queda convertida 
en La Joventut de la Earàndula. A

GESTORIA''ADMINISTRAT)VA 
X  ASSESSORIA FISCAL

ADVOCAT CIRERA, 32 BAIXOS 
TELS.7259322-7259532 7259721 7260164

08201 SABADELL

Francese Elias Bracons (*>
Joan David

P  rancesc Elias Bracons el 27 del prop- 
passat mes de gener va Iliurar la seva àni
ma a Déu.

El record de la seva persona, com a 
home i com a artista, cree que durará en la 
meva memoria afiançat per una amistat 
que va néixer l'any 1980 i que més d'una 
vegada hauré de crear-ne imatge amb tota 
la seva valorado.

Francese Elias nasqué i visqué dins el 
cercle que acollia i acuii la memoria d'una 
familia netament d'artistes inserts en un 
période noucentista de les arts a Catalun- 
ya.

Fou el germa mitjà, ceramista del qui 
l'Andreu Castells, en la seva obra d'histò- 
ria de l'Art Sabadellenc ja fa present que 
"procedía de famflia d'arrel sabadellenca, 
que ressucità, via Sabadell, la ceràmica 
amb Francese Quer Selves".

L'any 1979, a la revista Quadem, Joan 
Cusco i Aymami n'escrigué la "Semblan- 
ça", article-interviu d'especialissim interés 
en el quai es tradueix la vida i el fer de 
l'artista.

Fins a l'any 1980 jo en coneixia l'obra; 
persona de l'artista, no; la coneixença inti
ma fou la que amb motiu d'exposar la seva 
obra a Sabadell, a la galería "Tot-ART" 
del carrer de Sant Pere, em fou encarrega- 
da la presentado al catàleg. De la conver
sa intima que valorà la nostra amistat tot

just nascuda, juntament amb un especulat 
estudi de l'obra presentada, en faig recor- 
dança de la serena confiança amb què 
dominava l'exercici de la professiô; con
fiança lògica d'un lliure respirar en els mo
ments de crear.

Els camins que constantment li servien 
per agilitzar sentiments, ja fôs en el sentit 
d'ofici, ja en el d'enriquir les varietats 
décoratives que en les mostres ceràmiques, 
corn en les decoracions de vidres, eren 
multiplicacions d'activitats que ho foren 
seguint per camins pensats i repensats. 
Lectors i amies: Ja aigu va deixar escrit 
que "La mort és un sermô més eloqüent 
que els sermons de les esglésies". Amie 
Francese: Bona cosa ha d'ésser l'esperança 
d'un retrobament a la dutat de l'Amistat 
Eterna.
(*) (Sabadell, 1892 - Reus 1991}
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Rosson, Tarlequí
Pere Font Grasa

H.e titulat Rossori, l'arlequí, perqué l'ad- 
mirava. Si escrivís a MARCA l'encapçala- 
ment hauria estât un clássic: DON RI
CARDO ROSSON; EL LANERO SOLI
TARIO. Un article necrologie que, sota el 
més pur estil madrileny, finiría amb ¡UN 
ABRAZO!

Ricard Rosson no pot sortir a QUA- 
DERN. No era pintor. No escrivia. No feia 
solfa. No potinejava entre cenacles. En 
resum, no fabricava cultura. El fútbol no 
és cultura. Cultura Higa amb agricultura.

- És del tot cert. La cultura rossoniana 
(es pronuncia russuniana...) només lligava 
amb l'entitat: Centre d'Esports Sabadell. 
D'ací sorgeix l'anàlisi cultura que volem 
justificar.

Rosson conjuminava poéticament pro- 
fessió i vocació. Era fácil combinar pilota 
amb literatura. Més aviat amb l'argot lite
rari que sorgia de les boques apassionades 
de la gradería.

Rosson pintava quadres. La plàstica 
policromia de la samarreta de nylon. Ros
son era pintor d'arlequins. Repintava amb 
màgic traç els quadrats d'or: blau-blanc; 
blau-blanc. Quan la tela perdia tintada, allí 
al costat de Ca l'Estruch l'herba verda de 
la Velia Cren Alta li donava un toc de 
distinció.

Rosson va escriure pàgines d'antropo
logia. Uns humans enfilats dalt les tan
ques, aquell dia gloriós del 3-0 al Realisi- 
mo.

La prehistoria forjada a pals i pedres. 
Temps era temps, quan Campillo no va 
aturar la bimba promocional de l'obùs llan- 
çat per Cabello.

Rosson va inventar noves professions. 
Relacions Publiques a Madrid: ¡Encanta
do! ¡Un abrazo! ¡Mañana comemos jun
tos, hace?. Parafemália capitalina per 
ampliar la Primera a divuit equips i sal
var-nos del naufragi.

Filosofia vallesana en vendre tela d'a- 
bric al desert. Suma teològica a l'hora de 
repartir "trajos" al refli. Mitologia per crear 
un mite del no res: un Centre d'Esports 
que va "aguantar" una dotzena de tempo- 
rades a Primera.

TESTA.
mobx.es

Les Veils, 24 SABADELL 
Telèfon7253578

Ricard Rosson i Josep Unis Vilaseca (Secretari General de l’Esport de la Generalität de Catalunya).

Si les matemàtiques son cultura, Ros
son era una barreja d'Einstein i de Solcha-
ga. Don Ricardo no només comptava per 
metres les peces venudes des de Planas & 
Rosson; sino que fora d'hores va esmerçar 
els millors anys de la seva vida fent fili
granes amb els bitllets verds. La seva pro
verbial trucada ais industrials i "forces 
vives", a l'hora de demanar suport crema- 
tistic per la bossa del Centre d'Esports.

Logaritmos. Números "prims" -mai 
grassos- per tal que Garzón, Ortuño, Mar
tínez, Isidro, Pini, Amai, Vidals, ...i tota 
la trepa, poguessin percebre la mesada.

Rosson feia cultura rossoniana perqué 
va donar allò que la modèstia arlequinada 
volia, quan els inteMeetuals deien que el 
fútbol era l'esport-embriac per tal que la 
gent no pensés en la revolució etemament 
pendent.

InteMeetuals del "barri maritim de

■P0TÏÏS6SÎ©
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
SABADELL

Sabadell", que ara fan olimpisme barrejat 
amb especulado immobiliària.

Traspàs de Rosson en época d'arlequins 
sense joc. De jugadors mal portais i amb 
poc sue i bruc. Éls manca la cultura d'En 
Rosson, la táctica d'En Pasieguito i l'ex- 
plosió del soci des de la gradería.

Ara començaria la crònica esportiva, 
pura i dura. No fa el cas. Era un obituari 
per demostrar que Rosson Higa amb cultu
ra
P.D.:

Valldeperas també ens ha deixat. Eli 
era l'hereu. El complement ideal. Els si- 
lencis del president eren preludi de la 
tampesta d'Én Cisco. Un tàndem que va 
marcar molts de gols més enllá de la ges- 
pa: ais despatxos.

JOIERIA
SENSERRICH
de Teresa Senserrich

CASA FUNDADA EN 1882
Sant Quirze, 17 - Tel. 725 75 96 

08201 SABADELL
QUADERN - 77



237

De Quadern a Quadern
Lluís Subirana

B'ONS REIS
La cavalcada de Reis d'enguany ha 

millorat passades edicions, on la preséncia 
d'elements aliens (maj oretes i altres espé- 
cies d'importació) eren un escami al signi
ficai de la festa i a la tradició popular. 
Aquest any però -de savis és rectifiar- la 
participació ha estat més d'acord amb els 
simbolismes de la diada, amb una organit- 
zació molt ajustada i uns horaris perfecta- 
ment respectáis. Posats a demanar, uns 
quants camells carregats de joguines hau- 
rien impressionai molt més els il-lusionats 
infants que es miraven els tigres engabiats 
amb més temor que admiració.
PAGAR PER NO CIRCULAR

La Ronda Ponent, tallada. El carrer 
Martí Trias, també. La Rambla, set mesos 
tancada al tránsit. La Gran Via, 
coMapsada. El Passeig, en ús restringit. 
Els carrers paral-lels a l'eix central, una 
cursa d'obstacles. Davant d'aquest panora
ma, les nostres autoritats municipals ens 
aconsellen de deixar el cotxe al garatge. 
Si així ho fem, ens eximirán de pagar l'im- 
post de circulació?
1991

Ves per on un any que només havia de 
servir de pont per arribar al tan glorificai 
1992, s'ha convertit, per obra i desgrácia 
de la guerra del Golf, en protagonista des- 
tacat. Es preven un allau d'anuncis ais 
diaris on els vidents, cartómans, endevi- 
nadors, profetes, vaticinadors, mags, 
iMuminats, visionaris, futurólegs, astró- 
legs, parapsicólegs, tarots, llegidors de

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges - 
Moquetes - Cobrellits

Grècia, 18 - Tel. 725 43 08 
SABADELL

nonna
Passeig de la Plaça Major, 38 

Telét'on: 726.56.38 SABADELL

Montscn at Sensen ich.

mans, médiums, exorcistes i restants "pro
fessionals" del ram, s'atorgaran I’haver 
prédit aquest important esdeveniment. 
Tenen feina assegurada.
ERASES NO TAN CÉLEBRES

"SÓC un fan d'aquest Hospital"
(Xavier Trias, Conseller de Sanitat).

Dones ja sap on ha d'anar si un dia té 
un patatús. I li desitgem que, si aixó li 
passa, quan en suiti pugni continuar sent- 
ho.

"L'economia sabadellenca està molt forta" (Josep Oliu, Director General del 
Banc de Sabadell)

Com estarla, dones, si no fos per la 
crisi del tèxtil, si no fos per la progressiva 
desaparició de la indùstria metaMùrgica, 
si no fos per la caiguda de les vendes del 
sector immobiliari, si no fos...

VITRALLS E.ROIG
Especiaütat en vidrieres emplomades, 
gravats a l'àcid i pantalles tipus Tiffany. 
Descompte especial als 
subscriptors de Quadern

Sant Miquel, 79-int. - Sabadell - 
Tel. 717 38 05

"El tèxtil té capacitat i decisió per 
sortir de la crisi que travessen alguns 
subsectors" (Caries Gasòliba, Eurodipu- 
tat).

Només alguns subsectors? És ciar que 
no cal dubtar de la capacitat i de la deci
sió, però, i els recursos? Qui posa els di
ners?

"Tu treballes o esquies? (Anunci te- 
levisiü)

I els que voldrien treballar per poder 
anar a esquiar, qué?
PASSADA... PER AIGUA

Eestivitat de Sant Antoni 1991. Aigu 
recorda els TRES TOMBS al voilant del 
Passeig?. Enguany la passada ha estat vis
ta i no vista. Diuen que per culpa del mal 
temps -altrament, el que li correspon fer 
per aqüestes dates-. La "Colla Vella", però, 
desafiant els elements adversos va voler 
complir amb la tradició. La "Colla Nova", 
en canvi, va preferir "no mullar-se". Sig
nes dels temps.
FUGA DE CERVELUS

Eons ben informades provinents de la 
CASA GRAN, han desmentit que els 
"cervells" que han dissenyat els pirulis del 
parking del centre, hagin estat contractais 
per una important administració pública 
europea.
DERIVACIONS IMPERFECTES

Bac, Bah!, Baf, Buf, Bluf, Bush.
Saga, Saldo, Sàdic, Satan, Saddam.

”tot un estil”
M (»LE DISSEXY 
I DECOÍLACIÓ
Sant Cugat, 11 Sabadell

GALERIA DART

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL
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Andrés Hispano
Laura Mendiluce

"Esto es todo lo que queda. De las 
historias que los engendraron ya no re
cuerdo casi nada. Tan sólo estos pocos 
nombres y algunos de sus colores”. (A.H. 
Catáleg de Texposició, gener, 1991)

Me a tres anys, R.T. recomenava ais lec
tors del Diari de Sabadell que no perdes- 
sin la pista d'un jove pintor que exposava 
a Gabarro Art. Es referia a Andrés Hispa
no, que el 8 de gener d'aquest any va inau
gurar la segona exposició a Sabadell, i a 
la mateixa galería. Però el dibuix que el 
1988 prenia forma de marina o interior, 
ara marcava les línies d'una figura femeni
na.

L'exposició de la seva obra actual 
mostrava la consolidació d'un cicle, per
qué el canvi que s'observà era producte 
d'una evolució; no era un tall brusc sino 
una continuació, malgrat que els treballs 
de les dues exposicions fossin totalment 
diferents. En l'exposició d'aquest any hi 
havia, dones, connexions amb la seva obra 
anterior; per exemple, eren molt clares en 
els "bodegons", o en certes games de co
lors que apareixien de nou. Aquest treball 
continuât s'ha pogut veure a la sala de baix 
de Gabarró Art, on A. Hispano, al llarg 
d'aquests anys, ha anat exposant les seves 
obres més recents.

Ell comenta que va de pressa, que cre
ma étapes: va deixar l'abstracciô i ha tor-

nat al figuratiu, perqué "necessitava" di- 
buixar; ha deixat les figures amb domini 
total del negre, i ha suavitzat les formes i 
els temes, però tot això reflectit en les 
obres actuals. Per això és dar que ha acon- 
seguit una continuitat. E1 seu estil, sobre 
tot pel que fa al dibuix, és totalment iden- 
tificable i personal, i dona homogeneitat a 
la seva obra actual i la connecta amb l'an- 
terior.

Els canvis, l'evolució, demostren que 
l'obra d'un artista és vàlida, perqué són 
conseqiiéncia d'una continua recerca (o 
troballa), però en el cas d'Andrés Hispano 
el moviment i el canvi són conceptes on- 
herents a la seva obra. No pot saber en 
quin moment considerará que una obra 
està acabada. Abans, la mira, la pensa, la 
treball i la transforma.

Eli sap perfectament el que voi, però 
fins que no ho troba no s'adona del que és. 
En molts casos, l'atzar l'ajuda a decidir-se, 
i són bastant nombroses les obres en les 
quals el representa com un dau.

És impossible preveure quin curs se
guirà la seva obra, però és segur que será 
vàlida, perqué té un bon fonament, técnic 
i intel-lectual.

En la seva obra es reflecteix una conti
nua investigació. A. Hispano és Ilicenciat 
en Belles Arts i considera cabdal la infor- 
mació. Està obert a tot, però té la capacitai 
de saber destriar el que li pot aportar quel- 
com del que no, tant del que pertany a la 
Història de l'Art, com dels artistes i movi- 
ments actuals. Considera que en art, com 
en tot, és vàlid el que el sorprengui, el 
provoqui o el faci pensar, i d'aixó copsará 
el que aplicará, potser, o gairebé segur, de 
manera inconscient, ais seus quadres. Però 
no en farà una forma nova, d'un concepto 
ja treballat, ni repetirá les imatges ja sabu- 
des per tots. Les influéncies hi són, però 
treballades i personalitzades.

L'obra actual d'Andrés Hispano arribá 
a Sabadell en un moment en qué la nostra 
ciutat s'està obrint a les noves tendéncies, 
a l'art anomenat "d'avantguarda", fet que 
és una conseqiiéncia lògica del treball dels 
artistes locals, que cada vegada amb més

ARQUITECTURA D'INTERlORS 
DISSENYS A MIDA__________

RONDA ZAMENHOF N o 151 
T. 7265650 SABADELL

freqüéncia están penjant les seves obres 
en les galeries de la ciutat.

L'exposició que es va presentar el mes 
de gener a la galería Gabarró Art, mostra
va 17 peces, amb un predomini quasi ab
solut de la figura femenina presentada en 
colors foscos, negres i variants de blaus i 
grisos.

És molt intéressant el tractament que 
A. Hispano fa del color; preten adequar la 
línea al color, que configura la massa de 
les seves obres. En el seu treball més re
cent podem fer una distinció entre les 
obres treballades amb "blancs", vistes a la 
galería al marge de l'exposició, i les obres 
treballades amb un predomini del negre i 
variants.

Són dos tipus d'obres que reflecteixen 
dues necessitats. La nécessitât de donar 
forma a quelcom de "profund", i la neces
sitai de pintar per diversió. La seva hones
ta! fa que les obres fetes en aquest sentit, 
ho mostrin: tenen un carácter més inme- 
diat, una técnica més ràpida.

Es ciar que hem de considerar, com un 
tot, títol, técnica i tema perqué configuren 
cada quadre. El títol és la idea prèvia, el 
tema; que la técnica transforma en imat
ges: en figura, en marina... o, simplement, 
en formes i colors.

L'obra d'Andres Hispano és la formu- 
lització d'un treball mental, i la seva ne
cessita! d'expresar-se de manera ràpida el 
fa utilitzar, en les seves obres, paraules i
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frases, junt al dibuix rápid i segur.
El treball intel-lectual, que eli conside

ra cabdal, comença amb la tria d'una idea, 
d'un record, i continua amb la recerca de 
la millor formulització, en olis i acribes, 
sobre el paper.

El treball previ a pintar és el més im
portant, però l'ha de fer concret perqué 
nosaltres el coneguem. Quan ho aconse- 
gueix, fa que l'espectador realitzi un tre
ball Intel-lectual, perqué el títol, o les pa
raules i frases que escriu, o els símbols 
que dibuixa en els papers, mai fan evident 
el tema. I el tema és la relació home-dona 
i la manera com ho ha formulitzat. Una 
obra d'A. Hispano comença en la seva 
ment, en els sens records, i només acaba 
en la ment d'un espectador que la pensi i 
la imagini.

"Desayunamos al aire libre, (eso si lo 
recuerdo)" y "Ana que duerme un sueño 
eterno", son dues de les peces que vàrem 
poder veure en l'exposició d'aquest any a 
Gabarro Art.

Son dues obres molt diferents, en les 
quais s'entreveu una ironia, com, de fet, 
en totes les seves peces, que és un tret de 
la personalitat d'A. Hispano.

En la primera apareix cert estudi de 
perspectiva i una insinuació de "collage". 
La seva relació amb obres anteriors és 
molt clara. El "collage" i el titol podrien 
fer referéncia a la importància que prenen 
les coses insignificants, però, i sobretot 
vista en el context de tota l'exposició, 
connecta amb el tema del binomi home- 
dona.

L'altra obra està més en la línia del 
que va ser la seva exposició. Es una figu
ra femenina que adopta la posició d'una 
Madonna, i que contrasta o sobressurt d'un 
fons més ciar. En aquesta obra la nécessi
tât d'expressió més inmediata es resol amb 
els símbols, i és un exemple de la capaci
tar d'Andrés Hispano per a donar expres
sions a les seves figures, amb les línies i 
colors del rostre i amb el treball del gest.

Es impossible comentar una obra de 
manera totalment objectiva si el que pre- 
tenem és quelcom més de donar-ne les 
dades técniques.

El que veiem de manera més clara en 
l'obra d'Andrés Hispano, és l'expressió 
d'ell mateix, però en el moment que dóna 
forma a les seves idees, fa possible que 
cada espectador extregui de les seves obres 
quelcom de personal i propi, que és també 
de tots.

De les experiéncies de les quais han 
sorgit les obres, només queden ara els 
records de colors i formes, però aquests 
records desapareixeran i només quedaran 
les obres, que provocaran noves experién
cies a qui permeti actuar la seva imagina- 
ció i faci treballar el seu intel lecte davant 
d'elles.

Jordi Prat Pons

J_Ja mostra que ens ha présentât aquest 
jove pintor a la Galería Rovira, ha impac- 
tat un fort interés. Perqué la seva pintura 
té força, té una dicció ferma i segura, sen
se vaciMacions.

És de pinzellada assenyada i fuig 
d'"efectistes efervescéncies" i "está marcat 
per la volunta! i la confiança en si ma
teix", com bé es diu en la presentació del 
catáleg.

Jordi Prat ja va projectar-se artística- 
ment ben lluny d'aquí. EE.UU., Japó i 
França han exposât la seva obra i ara, tot 
just clausurada la seva mostra a l'esmenta-

da Galería Rovira, s'ha presenta! novament 
a Nova York, on ha repetit l'éxit. Cal re
cordar que la Sala Parés ja el té com un 
deis seus joves valors.

Certamen!, Jordi Prat du "el segell in- 
confusible d'un ferm exponent de la jove 
pintura catalana". Compartim aquesta 
mateixa afirmació, però no volem acabar 
aquesta nota sense senyalar els seus temes 
esportius, en els quais s'hi conjuga -s'hi 
transpira plasticità! i harmonia. I seria bo 
que un dia acceptés la idea de presentar la 
seva obra plàstica sobre el lema: Art i 
Esport.

És una gentilesa de:
P E IX  I M A R IS C
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MúsicaEl nadonalísme musical. Escandinàvia (III)

Antoni Sala i Serra

V^aldrà el ROMANTICISME i els fets 
politics, que finalment portaran a NORUE
GA i FINLÀNDIA a la seva independèn- 
cia, perqué molts musics d'aquestes nacio- 
nalitats facin ressaltar radicalment els trets 
populars diferenciats d'una Identität nega
da. Per a NORUEGA la seva independèn- 
cia arriba el 1905, i per a FINLÀNDIA en 
1917, després de la desfeta russa en la I 
Guerra Europea. Aquests moviments pa- 
triòtics tindran també, de forma molt im
portant, l'ajuda del romanticisme literari. 
A SUÈCIA, la mùsica romandrà més en la 
linea cosmopolita d'un fet nacional provi- 
nent d'arrels autòctones del folklore però 
amb grans influències d'una cultura forà
nea fins aleshores dominant, procèdent de 
DINAMARCA i d'ALEMANYA.

NORUEGA, en haver-se mantingut 
durant segles relativament aïllada, ha con
servât sempre les restes de velles tradi- 
cions del folklore, molt millor que el seu 
pais vei. Les condicions geogràfiques han 
contribuït, amb les seves valls esquerpes, 
els fiords, amb males comunicacions, a la 
supervivència d'una reserva de melodies 
provinents de balades medievals, que s'han 
transformat en un gènere de cançons de 
bressol, cants amorosos i religiosos que 
son encara en molts punts usuals en la vida 
quotidiana. Les balades constituïren fins 
el segle XIX un grup de gran riquesa. La 
majoria, sobretot en l'època medieval, 
provenen d'un tipus de dança. aqüestes 
balades, conegudes per "Draumkvede" 
{Draum, somni; Kvede, cançô), tractaven 
sobre liegendes, fets misteriosos, viatges i 
mons imaginaris. Mentre la balada, a 
NORUEGA, és avui molt rara, en canvi 
son corrents les melodies "Stev", que és 
una construcció de quatre estrofes de caire 
liric sobre ternes amorosos. També s'hi 
manté i hi té molta importància la cançô 
infantil "Bansulls" (Ban, nen; SuUs, petita 
melodia) que tenen molt de cornu amb les 
cançons de bressol. En la vida quotidiana 
de la muntanya, sôn també usuals els 
"Lokk", que sôn cançons per aplegar el 
bestiar. Tenen melodies llargues i elabora- 
des amb "melismes" ries que fluctúen 
moites vegades entre la crida i el cant; la 
pastora hi barreja els noms dels animals i 
serveix així de comunicació en la llunya- 
nia amb altres pastors. Quan a les cançons 
religiöses de NORUEGA, de la mà d'un 
cristianisme primari d'un incipient catoli- 
cisme, mai arrelat del tot, en suit un him- 
nari procèdent de distints périodes i movi
ments religiosos. El "pietisme" reformista, 
provinent d'Alemanya, serà aquí molt ra
dical, i, en el segle XVIII, els corrents

Edward Grieg {¡H43-I907).

religiosos més tardans produiran gran 
quantitat de cançons, encara que, en ser 
molt puristes, faran desaparèixer moites 
balades precedents de danses folklôriques. 
Les obres d'orgue del danés Diderik 
BUXTEHUDE i la música d'església de 
l'alemany Heinrich SCHÜTZ hi foren 
conegudes. En la NORUEGA medieval, 
la música instrumental tenia preferèneia 
els instruments de corda corn el laüt, un 
violi anomenat "hardingfels" i les compo- 
sicions corn les "draumkvede" i els "ste
ve" hi tenien finalitat festiva. Més ende- 
vant es donará a eonèixer "l'harpa jueva" i 
la trompa de fusta "jetertur", molt sem
blant al "alphom" suis. A partir del RO
MANTICISME, durant el segle XIX, pre
ñen importància entre els compositors els 
reculls de les cançons folklôriques del 
passât que serán l'obra bàsica de la música 
nacionalista. Ludwig LINDEMAN (1812- 
87) fou en aquest aspecte el més impor
tant. Compositor de música religiosa, re- 
colli més de 2.000 melodies provinents de 
distintes regions. La influèneia d'aquesta 
música, inspirada en danses rùstegues
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("spring danse") i del "hailing", és molt 
important i fins i tot es troben en l'obra de 
GRIEG. El patrimoni nacional sortirà d'a
questes balades, cançons de pastors i de 
pescadors, i cal fer ressaltar d'entre elles 
"Que bonica es la meva pàtria" de Lars 
Moller IBSEN i "Si estimes aquest pais" 
de R. NORDRAKK, que esdevingué 
l'himne nacional nomee. Els primers sim- 
fonistes, poc coneguts avui, foren J. SVE- 
DESEN i M.A. UDBYE, dins del primer 
période pre-romàntic nacionalista. La tro- 
bada de GRIEG amb la figura senyera de 
la música nacionalista noruega R. NOR
DRAAK, centra el moment cabdal per el 
futur de la música del país. Durant aquells 
anys la influèneia de la música alemanya 
era molt important, i amb aquesta amistat 
i coMaboraciô la música noruega retoma 
la mirada al trésor folklòrie del passât, que 
inspirará, encara que amb una técniea ger
mànica, un nou sentit nacionalista. Aixó 
no obstant, aquest carni vers el nacionalis- 
me l'assenyala al començament l'obra 
musical del danés Niels G ADE (1817-90) 
que es pot considerar com el fundador 
d'aquesta escola musical. A tot això cal 
anteposar-hi el llenguatge literari noruec, 
que tenia com a herois nacionals IBSEN 
el dramaturg, BJORSON el poeta i a 
HAMSUN el contradictori novel-lista. 
L'escola nacionalista escandinava quedará 
formada per quatre compositors: el danés 
Niels GADE (1817-90), els noruecs Ed
ward GRIEG (1843-1907) i Christian 
SINDING (1817-1914) i finalment, enca
ra que més llunyá, el finlandés Jan SIBE
LIUS (1865-1957).

GRIEG és, de totes maneres, el com
positor més important del grup. Format en 
el romanticisme alemany, estudia al Con
servatori de Leipzig i retoma després a 
Noruega entussiasmat per la música de 
Schumann. La seva trobada amb R. NOR
DRAKK l'orientá vers la cultura popular 
del seu país. Es aleshores que es consagra 
a la causa nacionalista amb la seva música 
i amb altres activitats, com en la fundació 
de l'Académia de Músiea de Noruega i la 
Societat Musical de Cristiania. A GRIEG 
se'l coneix sobretot per l'extraordinária 
suite PEER GYNT (1876) i pel concert de 
piano en la menor (1868), però fou també 
un destacat compositor de peces curtes de 
piano, música de cambra, cançons etc. La 
seva música, que en certa manera s'acosta 
a l'impressionisme de Debussy, se separa 
de l'estètica modernista per l'abundáncia 
colorista de les harmonies cromàtiques. La 
seva vena melòdica provinent de la base 
folklórica del seu país, té un sentit origi-

QUADERN - 77



241

nal que li proporciona aviat un gran èxit 
arreu. Més a prop de l'impressionisme 
francés hi ha Christian SINDING, compo
sitor recordat per la seva elegant i sensible 
suite Murmuris de la Primavera, de caire 
romàntic i també per l'exceMent Quintet 
per a Piano. Aquest music marca el de- 
cantament del nacionalisme musical cap 
al cosmopolitisme musical noruec.

En totes les nacions nordiques apareix 
una certa afinitat, independentment de la 
situado política, pel que fa al llenguatge 
musical que s'inspira en el lèxic comú de 
balades, cançons sobre liegendes, poemes 
heroics, etc. però si cal trobar-hi trets di
ferenciáis, pqdem dir, que la musica po
pular de SUECIA està impregnada d'una 
dolça malenconia en contrast amb el so
bri, trist i fins i tot tràgic de la de NO
RUEGA o de la monotonia i regularitat de 
la de DINAMARCA.

La mùsica segui a SUECIA camins 
distints car a més de la influència de la 
mùsica popular, tingué el suport de la Cort 
i de les Esglésies. Per això la mùsica tin- 
drà sempre a SUECIA un valor cosmopo
lita, al igual que a DINAMARCA i a l’in- 
revés de la NORUEGA. Aquesta caracte
rística féu que la seva prodúcelo musical 
quedés apagada i, fins i tot, desconeguda 
davant de l'hegemonia dels compositors 
alemanys i de la singularitat nacionalista 
dels noruecs. Amb la introducció del cris- 
tianisme a SUECIA el segle XI, hi arriba 
el cant gregorià, i tot i que el país depenia 
de la diòcesi d'Hamburg, grácies ais mo- 
nestirs locals i a l'orde del Cister la in
fluència més folta prové aviat de França 
de l'escola musical de Notre Dame de 
París. Naturalment, el cant gregorià seguía 
la moda continental. Però és durant el 
segle XIV que es troben en suec oficis 
amb vers de Birgen GREGORSSON. L'ú- 
nic ritual original fou el "Cantus sororum", 
ofici setmanal de les religiöses de l'orde 
de Santa Brígida de Vastena. La mateixa 
santa era partidária d'un esperit litùrgic 
ascètic i senzill i s'oposà a l'ús del "dis- 
cantus" i de l'orgue. Foren els estudiants 
suées a la Universität de Paris els qui por
taren la polifonia, però aquesta influència 
francesa i flamenca minva arran de la gran 
pesta del segle XIV quan els estudiants 
freqüenten les noves universitats aleman- 
yes i recondueixen novament la mùsica 
cap el gregorià. Per això aquest cant tin- 
drá sempre més, fins i tot durant la Refor
ma luterana, un gran arrelament a SUE
CIA. La Reforma no aporta en aquest país 
transformacions radicals, i el gregorià hi 
conviu durants molts anys amb les corals 
luteranos.

Amb la guerra dels Trenta Anys, 
SUECIA tingué molts contactes amb al- 
tres nacions, especialment amb ALE
MAN Y A després de l'ocupació de Karelia 
i la Pomeramia pel rei Gustav Adolf II de

Jean Sibelius {1865-1957)

Suècia. Molts artistes hi inmigraren entre 
els quais la Familia DUB AN, que ha estât 
considerada com la fundadora de la mùsi
ca nacional sueca. Així, de Gustav DU- 
BAN i el seu germá Andreas es coneixen 
"lieders" i áries de concert a la "mode fran
çaise". Durant el segle XVIII, per bé que 
predomina la mùsica dels compositors 
alemanys i Italians, com ara Haendel, Eux, 
Graun, Scarlatti i Lotti, sobresurten com
positors nacionals com J.H. ROMAN, 
AGRELL i ZELLEBELL, que empreñen 
els camins que durà a una mùsica pròpia- 
ment sueca. Durant els principis del 
ROMANTICISME, literatura i mùsica 
avancen paral-lelament a SUÈCIA tot ali- 
mentant-se de Ies mateixes fonts nacionals. 
Pel que fa a l'òpera en canvi compositors 
com Andreas HALLEN, PETRESON- 
BERGES, etc. seguirán la moda wagne
riana.

Referent a la mùsica per a orquestra, 
de gran importància en la cultura sueca, hi 
hagué molts compositors de mùsica de 
cambra i simfonies avui oblidats. De tots 
ells, com a supervivent ùnic, amb una 
mùsica que s'anticipa al seu temps i que 
mai fou compresa pels suecs, cal esmentar 
a Franz BERWALD (1796-1868). Aquest 
mùsic avui força reconegut prové d'una 
familia de gran llinatge musical, compara
ble amb la de Bach, i fou autor d'òperes,
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mùsica de cambra i simfonies, i formà part 
de rOrquestra Reial. Tot i la quantitat de 
mùsica que compon per a les sales de con
cert de Viena, Berlin i París no assoli mai 
la independència econòmica i va haver de 
dedicar-se a la fabricació d'aparells orto- 
pèdics i a la direcció d'una fábrica de vi- 
dre a Viena.

Avui és considérât, com, juntament 
amb el danés Carl NIELSEN, el millor 
simfonista nòrdic i ha estât comparât amb 
Mendelssohn i Schumann. Les seves qua
tre simfonies, titulades "Seriosa" la nùm. 
1, "Capriciosa" la nùm. 2; "Singular" la 
nùm. 3, conjuntament amb la nùm. 4 "en 
mi major", es poden trobar en el mon de 
la discografia. Cal dir que la seva mùsica, 
per la seva Originalität, era difícil que en 
el seu temps fos entesa. El perfil melòdic, 
el seu enginy i les avançades harmonies i 
modulacions eran inusuals. Es podría 
comparar amb les estructures del recone
gut SPOHR i també amb la primera línea 
de joventut de BRAHMS al quai s'havia 
anticipât.

FINLÀNDIA té des de temps inme
morial cançons populars en llengua sueca 
i finesa. Amb la Reforma luterana es trans- 
criuen antigües melodies i es posa mùsica 
a salms i cantates. Amb el ROMANTI
CISME creix el sentit nacionalista de la 
mùsica; un nacionalisme de defensa con
tra Rùssia que recorda el de Noruega con
tra Suècia. L'any 1835 Elias LONNROT 
publicava KALEVALA, cinquanta cants 
de versos nòrdics que constituïen un aplec 
dê  totes les liegendes conegudes de FIN
LÀNDIA. Tenien un caire màgic amb la 
natura de primer pia. Els pioners de la 
mùsica finlandesa, GENET, HANNI- 
KAIEN i KAJANUS compongueren sola- 
ment cors patriòtics, cançons i mùsica per 
a teatre que no foren conegudes més enllà 
de FINLÀNDIA. No fou fins els ùltims 
anys del segle XIX que la mùsica no paga 
el tribut que tenia envers el pais en tres 
coses entrenyables; El sentiment nacional, 
el "Kalevala" i la bellesa dels grans hos
cos i llacs de FINLÀNDIA. Ho faran les 
primeres obres majors de Jan SIBELIUS 
(1865-1957).

SIBELIUS, com era costum aleshores 
a Finlàndia, estudia a Berlin i Viena, però 
resulta un mùsic tan nacionalista que que
da apartat dels corrents contemporanis de 
caire més cosmopolites. La seva Originali
tät i talla musical queda establerta per pri
mera vegada amb l'obra "EN SAGA" de 
1892 i amb la brillant suite a llaor de la 
provincia sud-oriental "KARELIA" el 
1893. A aqüestes composicions seguirán 
les primeres manifestacions que evoquen 
"Kalevala" "QUATRE LLEGENDES" i la 
popular suite "FINLÀNDIA", que produí 
un escándol politic tan important que fou 
prohibida. La producció i l'estil de SIBE
LIUS, de carácter molt divers, comparteix

QUADERN - 77



242

un tractament molt original de l'orquestra 
que afavoreix un mosaic de motius curts 
que en les simfonies no se sintetitzen 
completament fins al final. Aquests mo
tius curts es poden agrupar en petites obres 
mestres corn el "VALS TRIST", "TAPIO
LA" O "LA FILL DE POHJOLA" que no 
son pas menys importants que les seves 
grandioses obres simfôniques, profundes 
evocacions del paisatge nôrdic i de les 
forces de la natura. Les seves set simfo
nies el situaran entre els musics romàntics 
nacionalistes més importants al costat de 
SMETANA, DVORAK, MUSSORKSKI 
i GRIEG.
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NORUEGA
Edward GRIEG (1843-1907)
Concert de Piano RCA LSC 2429 
Lieders RCA ERA 9770 
Danses noruegas VOX Stv 34041 
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Straicghquartet RCA LSC 2948 
Christian SINDING (1857-1941)
Suite Murmuri de la Primavera NEK 30020 
Quintet per a Piano NEK 30011 
Caprices piano Harmonia Mundi ETC 1047

SUECIA
Franz BERWALD (¡796-1868)
Simfonies 1,2, 3 i 4 DG 415502 
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DINAMARCA
Carl MESON (1859-1831)
Cine Simfonies EMI EM estoig 290 444 
Suite Aladdin Harmonia Mundi DKP 9054 
Niels GADE (1817-1890)
Streichquartet Op 63 VOX STV 34187

FINLANDIA
Jan SIBELIUS (1865-1957)
Suite En Saga CBS 72340
Finlandia DG 138961
Karelia DECA SXL 6084
Vais trist DG 139016
La filia de Pohsola RCA LSC 2666
Concert de Violi DG 138961
Set Simfonies DG 138574-139032
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VOpera‘^Norma”, de Bellini
Joan Baptista Torretta Ibàüez

E,d passai dia 30 de gener s'estrenà al 
Teatre Municipal "LA FARÁNDULA" l'opera NORMA, dê  Vincenzo Bellini, 
dintre del III Cicle d'Òpera a Catalunya.S'inicià la representado amb l'obertu- 
ra, que fou executada amb destrqsa i com- penetració. L'ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DEL VALLÈS, conduida pel mestre FRANCESCO CORTI sona en aquests 
primers compasses d'una forma decidida i 
molt compacte. Especialment la secció 
dels metalls brillà en tot moment.

El baix soviètic VLADIMIR KARIMI, en el paper d'OROVESO envolcallà tot el 
teatre amb la seva veu potent i molt ben dominada. Acusà, però, en algún moment una certa dificultat en coMocar els aguts 
als que havia d'acudir ajudant-se amb notes greus. Pel que fa al discurs cal dir que 
fou dar i entenedor però pati una mica a 
l'hora de pronunciar l'italià.La soprano bùlgara VENETA JANE- VA, en el paper de Norma, cantà amb molt 
gust i musicalitat però evidendà una certa 
incompatibilitat entre les seves aptituds i 
les que requería el rol. Aguantà fermament tota la representació amb un carácter molt 
marcat però la veu, massa petita i tosca en 
les agilitats, no li va permetre de comple
tar la seva creació del personatge.FRANCISCO ORTIZ (POLLIONE), 
pel contrari, es desenvolupà amb desim- voltura i seguretat. Trepitjá ferm l'escena- 
ri i cantà amb comoditat. Arribá amb una 
facilitat sorprenent als aguts i es mogué

molt bé en el registre més baix. En el registre mig, però, no va assolir la màxima qualitat ja que en algunes ocasions penja- va una mica l'afinació. tingué problèmes també en la pronunciació, el que l'obligá a 
incluir en el text original uns petits adobs 
de "codita pròpia" que l'ajudaren a cantar.La mezzo-soprano, també búlgara 
KATIA ANGELONI incorporá el paper 
de la sacerdotessa ADALGISA. De potèn- 
cia molt superior a la seva compatriota VENETA JANEVA i en un paper força 
incòmode, dugué a terme una interpreta- ció molt acurada i rica en matisos. En els 
nombrosos duets que cantà amb la JANE
VA es vdé obligada a aminorar el volum 
de la veu i fou el regulador vocal que en alguns moments necessità la seva compan- 
ya. Cálida i bella veu en tots els registres. La seva participació en l'espectacle fou un 
gran alicient.El paper de CLOTILDE fou interpre
ta! per la sabadellenca ROSA NONELL, 
coneixedora ja d'aquest rol. Es comple- 
mentà molt bé amb la soprano búlgara i cantà molt correctament. No bagué de forçar la veu en cap moment ja que aquesta fluí amb bonic color i molt ben contro
lada.El tenor, també sabadellenc, RAMON PUJOL (FLAVIO) ens tomá a sorprendre amb una interpretació contra tot pronòstic. 
No tan sols estigué a l'alçada d'un simple 
paper com aquest sinó que mostrà una 
evident millora en les seves incursions en
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el mon de Topera. Molt segur i, un cop 
més, molt còmode en escena, cantà amb 
una bella veu i amb un timbre molt bri
llant. Les seves creixents condicions vo
cals el fan un ferm candidat a futures apa- 
ricions -esperem que properes- en els es- 
pectacles dels Amies de TOpera.L'escenografia corregué a càrrec de PERE FRANCESCH, un expert en el 
camp de la lírica. Molt bonic, sobre tot el 
muntatge escènic del primer quadre (el 
bosc dels Druides) on un majestuós arbre 
es feia el protagonista de la palestra.

Els demés quadres mancaren, potser, 
d'originalitat però la il-luminaciô, perfecte 
en tot moment, coMaborà en el résultat final. Correcte la distribució de masses tant en el moviment corn en la Immobilität. El 
vestuari, un pèl confós, no acabà d'agradar 
prou degut a la senzillesa (sobre tot en els 
vestits femenins) i la poca varietat.

Un cop més, el COR dels Amies de 
TÔpera de Sabadell, fou una peça clau en 
el résultat final. Sens dubte, va ser un dels 
factors més importants de la representa- 
ció. JOSEP FERRÉ segueix conduint els 
destins d'aquest conjunt pel carni més in
dicai. Cal remarcar un ample ventali de 
matisos aixi com una conjunció en les veus 
molt mesurada.Després d'un excel-lent inici, TOrques- 
tra Simfônica del Vallès caigué un cop 
més en Texcessiu volum que no va perme- tre al public apreciar alguns moments molt 
suaus de Tobra. Les entrades i els finals 
foren en alguns instants desacompassats. 
No van ser, en definitiva, un acompanya- 
ment apropiat a les veus.

Si d'alguna cosa no n'hem de tenir cap dubte és que Tespectacle va ser complet i, en conjunt, vam fruir tots d'una vetllada, corn ja és habituai a Sabadell, inoblidable.Esperem, dones, amb interés la prope- 
ra producció dels Amies de TOpera que serà "LA TRAVIATA" de Giuseppe Ver
di.

Pintor Borrassà, 43-45 Teièfon 726 27 91 
SABADELL

Café« ̂ 0nt
Ferrán Alsina, 38-40 Tel. 726 62 22 
Sant Antoni, 34 Tel. 72605 46 

SABADELL (Barcelona)

Antològica Pere Elias (1893-1988)
Roser Escalante

partir de Tl de març tenim Toportuni- 
tat de visitar a Barcelona una intéressant antològica del pintor sabadellenc Pere 
Elias. Sota el comissariat del critic i histo
riador de Tart Francese Miralles i de Josep 
Casamartina i Dante Rios, aquesta pot 
considerar-se com la primera antològica 
de l'artista a Barcelona després de la seva 
mort a Tany 1988. S'ha comptât amb la 
coMaboració de la galeria Inge Maltus de Sabadell, la qual presentà pel setembre de 
1990 una mostra d'olis i dibuixos d'aquest autor. Igualment ha contribuìt especial- 
ment Caja Madrid. Aquesta entitat ha cedit 
la sala d'exposicions de la Plaça de Cata
lunya número 9 i ha éditât un catàleg, primera publicació a Barcelona de l'artista, 
ajudant a una més àmplia difusió de la 
seva obra.D'aquesta manera es continua el reco- neixement de l'artista que va començar a 
la seva ciutat natal Tany 1987 amb una exposició antològica que li dedicaren el 
Museu d'Art de Sabadell i TEstudi Quasar.Per a Tautològica de Caja Madrid, To
bra, que prové en la major part de 
coMeccions particulars de Sabadell, ha estât curosament triada; la mostra és, dones, representativa de la producció de 
Pere Elias. La seva obra és ben difícil de catalogar cronològicament ja que fautor 
mai no va datar les seves obres i, sovint en va fer moites versions. Per això s'ha 
optât per agrupar-les en tres grans blocs que comprendrien tres grans périodes.

El primer grup inclouria les obres fe
tes per l'Elias des de mitjans dels anys 20 fins a finals dels 30, època de molta acti- 
vitat de l'artista. Durant aquest période és 
quan Elias resideix a Paris (1926-27) on

hi fa la seva primera exposició a la Gale
ria Carmine, al mateix any que hi exposa, 
també, Joaquim Torres García. Al tomar 
de París entre els anys 1928 i 1933 exposa 
a les Galeries Dalmau, la Sala Parés, les 
Galeries Syra i les Galeries Laietanes - 
llocs més prestigiosos de la Barcelona d'a- 
quella època.Després de la guerra Elias es retira de 
Tambient artistic i comença el que pot 
considerar-se el segon gran période, del qual ens ha deixat ben poques referéncies. 
Solament exposa tres vegades; al 1951 a 
Barcelona a les Galeries Augusta i al 1953 i 1954 a TAcadémia de Belles Arts de 
Sabadell amb un éxit escás. I no és fins Tany 1969, amb Texposició realitzada a 
TAcadémia de Belles Arts de Sabadell, que 
Elias obté un reconeixement local, sobre 
tot, entre el public més jove. És en aquest 
moment quan comença la tercera època 
caracteritzada per exposicions periòdiques 
a Sabadell. A part de dues exposicions fe
tes a Barcelona a la Galeria Rosa Bisbe i a 
la Galeria Matisse, cal destacar la presen- 
tació de les seves abstraccions Tany 1985 
a TEstudi Quasar, realitzades en gran part ais anys 30 i inédites fins aleshores.

És en aquest période comprès entre 
1970 i 1988 quan refà els temes més re- 
presentatius de la seva obra: retrats feme
nins, figures en interiors, escenes de caba
ret, bodegons, paisatges urbans (carrers de 
Paris i de Barcelona).Coincidint amb Tantològica de Pere 
Elias trobem, també, a les sales de Caja Madrid una altra intéressant recuperació: 
la de Joan Brotat. Brotat, mort no fa gaire, 
igualment que Pere Elies va ser autodidacta i molt sensible ais corrents artistic 
del moment.

Q] LLW IT
FOTOCRAF

VIA  M A S S A G U É .I2  - T E L . 7 251 730  

S A B A D E C L

La Campana
HERBES 

SALVATO ES

^ ^ S A JO L ID A
La Rosa, 12 Tel. 725 26 71 SABADELL

QUADERN - 77



244
Cine Club SabadellPere Gimferrer: cinema i literatura

Jordi Graset

>3ovini ens hem sentit decebuts davant 
de l'adaptació al cinema d'una novel-la que 
estimem. Altres vegades, en canvi, l'adap- 
tació ha superai, clarament, el material li
terari. Rares vegades, però, una gran 
novel-la dona Hoc a una gran pel-licula. Si 
això passa, és, justament, perqué el film 
no és literari. Per un apropament metòdic 
i vast de l'adaptació literària al cinema ens 
ha mogut a organitzar un llarg cicle que, 
pel seu plantejament, és força excepcio
nal.

En el nostre país, ningú com Pere 
Gimferrer ha aprofundit tant en l'anàlisi 
de les relacions entre aquests dos camps 
artistics. El seu assaig CINE Y LITERA
TURA (1), junt amb la conferència intro- 
ductòria al nostre cicle, que en fou una 
breu sintesi, enriquida amb una actualitza- 
ció de les seves reflexions, constitueixen 
un material d'estudi fonamental, tant des 
del punt de vista de les relacions de de- 
pendència corn des de la perspectiva his
tórica. Intentaré sintetitzar-ho en el breu 
espai de què disposo:
PERSPECTIVA HISTÓRICA

El cinema, després de quasi un segle 
d'existència, encara es mostra, bàsicament, 
subsidian del model narratiu dickensià.

Macbeth.
fixât d'una manera magistral per Griffith, 
des de la seva época de maduresa.

La vocació del cinema des dels sees 
inicis ha estât explicar histories. Primer 
(Lumière i Méliés), d'una manera teatral i, 
posteriorment, d'una manera literària, i és 
aquesta la que ha prevalgut a despit d'e?<-

THE FOUR HORSEMEN OF THE APOCALYPSE (Los cuatro jinetes del Apocalipsis, 1962).

periéncies d'avantguarda, tipus L'ÂGE 
D'OR {La edad de oro), 1930, L. Buñuel. 
Experiéneies, però, que a l'igual que les 
de Resnais, no han influït el gros de la 
producció cinematogràfica i que, com 
aquesta, no han sinó confirmât que el ci
nema continuava essent un camp subsi
dian de la literatura. Es el cas del "Nou
veau Roman" francés dels cinquantes. Així 
arribem a experiéneies extremes de des- 
trucció del llenguatge cinematogràfic en 
Godard, que porten no ja a remetre'ns a la 
literatura pel cinema sinó a redescubrir la 
lectura -néologismes de NUMERO DEUX 
(1975) O COMMENT ÇA VA? (1976). 
Però, atesa la marginalitat d'aquest tipus 
d'experièneies, és inevitable preguntar-se: 
Perqué el cinema sigui acceptât, està con- 
demnat a explicar històries? Si és aixi, la 
dependéneia novel-lesca permaneixerà, i 
serà, bàsicament, una dependéneia del 
model dickensià, ja que dificilment el llen
guatge visual podrá equivaler al monòleg 
interior de Joyce o de Faulkner o a la téc
nica del punt de vista desenvolupada per 
Henry James.

A mesura que la novel-la ha caminat 
cap a la introspecció psicológica, al cine
ma li ha estât més difícil la seva adapta- 
ció. Al segle XIX, la intriga dramática 
ocupava un Hoc privilégiât. No és el cas 
d'una Highsmith o del mateix "Nouveau 
Roman" de qué parlàvem. Autors com 
Antonioni o Wenders {El amigo america
no) intenten, mitjançant els temps morts - 
abséneia o quasi abséncia d'acció- mos
trar-nos la "consciéncia disgregada" dels 
personatges. Però de la mateixa manera 
que el cinema ha tomat cada vegada més 
a la manera clàssica de narrar històries, la 
novel-la ha fet similarment, si bé d'una 
manera molt més adulta.
LLENGUATGE CINEMATOGRÀFIC

Atés que la narrativa literària es basa 
en el relat successiu, mentre que el relat 
cinematogràfic és simultani, el pla-seqüén- 
cia es configura com a una unitat lingüís
tica específicament cinematográfica, que 
equival al que en literatura és el capítol, i, 
en teatre, l'escena. Al cinema mut, no li 
era possible narrar una história mínima- 
ment complexa utilitzant, com a base, el 
pla-seqüéncia, però el relat novel-lesc s'e- 
quilibrava pel desenvolupament d'una rica 
expressivitat visual. El so permeté la con- 
tinuítat de l'espai i del temps i, grácies a 
l'evolució de la tècnica i al treball en la 
profunditat de camp d'autors com Renoir 
o Welles, el cinema adquirí una forma 
d'expressió plena i independent. En aquest
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TOUCH ()/■  TA IL {Sed de mal. I95S).
sentit, és perfectament exemplificador el 
cas de Dreyer. El sait entre la fragmenta- 
ció de la seqüència a LA PASSION DE 
JEANNE D'ARC {La pasión de Juana de 
Arco),\^21, i els plans-seqüència d'OR- 
DET {La palabra), 1954, o GERTRUD, 
1961. S'havia aconseguit veure i relacio
nar simultàniament els personatges i 
aquests en relaciô al décorât i, albora, no 
estar condicionat ni per l'espai escènic ni 
per una visió unívoca, com passa al teatre. 
Aquest avenç no fou immédiat a l'aparició 
del so. Momentàniament, i llevat d'intents 
conscients de les possibilitats estètiques de 
la nova tècnica, el gros de la prodúcelo 
propicià que es narressin histories teatrals 
a la manera novel-lesea, retrocedint-se en 
formes d'expressió purament visual que 
havien assoli! el cim en les darreries del 
mut.
FORMES NARRATIVES SUBSIDIA
RIES DE LA LITERATURA

Esclau d'una narrativa novel-lesea prè
via, el cinema s'ha esforçat a trobar equi
valents visuals a expressions literàries. 
Així, el "flou" es converteix en l'equiva- 
lent a la imprecisió o l'ambigüitat verbal, 
de la mateixa manera que la sobre-impres- 
siô seria l'equivalent de la metàfora. Dos 
recursos en aparença especificament cine- 
matogràfics per la seva resolució tècnica 
però, en realitat, procediments mimètics 
de la narrado literària i que, corn a tais, 
han caigut en desús. Contràriament, la 
solució bergmaniana, a PERSONA, 1966 
-els dos mitjos rostres units dels dos per
sonatges, formant-ne un de sol-, sobre l'ex- 
pressió de la conscièneia disgregada, és 
absolutament idònia. Això permet la supe- 
ració del model dickensià. En ell -com en 
Balzac o Stendhal-, el cicle es tanca amb

el desenllaç. Expressions com "Jo és un 
altre", de Rimbaud, freqüents en la litera
tura moderna -Cortázar empra, indistinta- 
ment, la segona i la tercera persona per 
referir-se a un mateix subjecte-, prenen, 
en Bergman, una expressió lògica.
TEATRE I CINEMA

En la mesura que Sheakespeare, corn 
quasi tot el teatre clàssic, descansa en la 
importància de la paraula, es pot dir que 
donat que el teatre modem està més preo
cupa! per la posada en escena que pel text, 
aquest, reforçat pels primers plans, adqui- 
reix un superior relleu en el cinema i en
cara més en la televisiô.

La validesa d'una adaptado teatral al 
cinema no descansa en la varietat de dé
corât, desplaçament de personatges o qual- 
sevol altre alliberament de l'espai fisic 
condicionador del teatre, sino en la capa
citai del cineasta per a l'adequada planifi- 
cació cinematogràfica i en el fet d'aconse- 
guir en el nou mitjà dominar el ritme in
tern i la seva resolució visual.

Una confrontació Welles/Olivier de les 
adaptacions de Shakespeare ajuda a esbri- 
nar la controvèrsia i els limits entre el que 
és cinematogràfic i el que és teatral. Tot i 
el lloable esforç d'Olivier per "sortir-se" 
del teatre (HENRY V), el seu film no dei- 
xa de ser una recuperació teatral a través 
del cinema. El seu propósi! d'intentar uti- 
litzar al màxim la semàntica cinematogrà
fica li resta, en alguns moments, eficàcia 
dramática. El monòleg abans de la batalla 
d'Enric V, récitât amb veu "en off", és, 
purament, cinematogràfic, però no té, de 
bon tros, la força de la paraula. Ealla la 
comunicació. Welles, en canvi, no fa pa
lesa la necessitai d'alliberar l'obra de la 
càrrega teatral, perqué té un domini natu

rai de la posada en escena cinematogràfi
ca. Welles tracta el material de Shakes
peare com si fos un guió propi.
LA FIDELITAT DE L'ADAPTACIÔ

Es curiós observar que, sovint, l'adap- 
tació cinematogràfica cerca la fidelitat a 
partir d'aspectes absolutament secundaris. 
Es a dir, que no importen a fautor literari, 
com pot ser la descripció física del medi 
social. Però, justament, pel seu carácter 
visual, és més fácil per al realitzador con- 
centrar-se en aquest aspecte, mentre es 
descuiden d'altres de fonamentals, com el 
clima moral. A mesura que la literatura es 
preocupa de la fundó dramática del deco
rai en relació ais personatges (Balzac o 
Zola) és més fácil que, aparentment, l'a- 
daptació sembli més fidel. La qüestió és: 
Qué és important per a fautor? Això es 
conserva en fadaptació o es posa fémfasi 
en aspectes secundaris?. La fidelitat ha de 
ser-ho a fesperit de fobra, no a la lletra.
L'AUTOR CINEMATOGRÀFIC

Hi ha un fet objectiu que diferencia 
radicalment, la narrativa cinematogràfica 
de la novel-lesca. La descripció del deco
rai, a la novel-la, és, bàsicament, funcio
nal o, en qualsevol cas, la seva utilització, 
funcional o no, és una opció de fautor. 
Mentre que al cinema no es pot escamote- 
jar res del que hi ha dins del pia. Justa
ment per la qualitat realista de la imatge, 
veiem com les distorsions acaben caient 
en desús. Els cinéastes dels seixantes 
(Godard, Passolini, Bertolucci, Rohmer,...) 
són la generació que s'ha plantejat d'una 
manera més profunda aquesta disjuntiva. 
No tots ni sempre han reeixit.

En la mesura en qué un autor cinema
togràfic és capaç de reelaborar -adaptar
on material fent-ne una obra absolutament 
personal, es pot assolir fobra mestra tot i 
que s'opti per fer modificacions -o, justa
ment, grácies a aqüestes- importants, però 
sense trair fessència de fobra. Aquest és 
el cas de THE EOUR HORSEMEN OE 
THE APOCALYPSE {Los cuatro jinetes 
del Apocalipsis), 1962. Obres mediocres, 
com IMITATION OF LIFE o anodines, 
com BADGE OF EVIL, reelaborades per 
Sirk (IMITATION OE LIEE -Imitación a 
la Vida, 1958) o per Welles (TOUCH OE 
EVIL -Sed de mal, 1958), respectivament, 
han donat Hoc a obres mestres. Però cap 
dels grans clàssics de la novel-la ho ha 
estât del cinema perqué quan s'arriba a la 
plenitud estètica es fa molt difícil trobar 
l'equivalent en faltre àmbit artistic.

Al llarg dels dos cursos que Cine Club 
Sabadell dedica al CINEMA i a la LITE
RATURA OCCIDENTALS tindrem oca- 
siô d'anar aprofundint en aquests ternes de 
reflexió que ens proposa Gimferrer.
(1) Cine y literatura. El Cine. Enciclopédia 
Salvai del 7° Arte. Barcelona, 1978.
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Cine-Club Fritz LangCinema a la Universität
Llorenç Roviras Sampere

la Universität Autònoma, al campus 
de Bellaterra, hi ha el cine-club Fritz Lang, 
una associació d'estudiants que es dedica 
principalment a l'exhibició i critica d'obres 
cinematogràfiques, amb la intendo d'es- 
tendre el coneixement i l'apreciació del 
cinema. Recentment li ha estât concedit el 
Premi de Cinematografia de la Generalität 
de Catalunya, en reconeixement a la feina 
realitzada en aquest sentit.

Els cine-clubs van aparèixer sobre el 
1920 i van arribar a la màxima eferves- 
céncia durant els any s 60 i 70. Actual- 
ment, com quasi totes les associacions no 
lucratives, han davallat una mica. Acostu- 
men a ser d'àmbit local, de barri o univer
sitari. N’hi ha a Catalunya al voltant de 
200, dels quais uns 60 están federats. La 
Federado Catalana de Cine-clubs lloga a 
les entitats que en formen part peMicules 
del seu fons i peMicules de distribuidores 
comerciáis que aconsegueix a preus avan- 
tatjosos.

El cine-club Fritz Lang està format per 
aproximadament quinze persones, que es 
reparteixen les tasques d'administració, 
economia, relacions amb el Vicerectorat, 
contacte amb la Federado, amb el projec- 
cionista, disseny i impressió de cartells, 
fotocòpies, etcétera. La decisió de la pro
gramado del curs, amb totes les activitats 
complementàries i els canvis que van sor- 
gint, es fa conjuntament. El pressupost per 
al funcionament de cine-club és de 
600.000 pessetes, que administra el Vice- 
rectorat de Coordinació Institucional i 
d'Estudiants de l'Autònoma.

El cine-club Fritz Lang va ser créât 
durant el curs 1986-87 per iniciativa del 
professor d'Art Félix Ibáñez Fanés. La 
primera i única peMicula que va veure's 
aquest curs va ser "Strangers on a train" 
de Hitchcock. En el curs següent, es co- 
mencen, amb la projecció de "Metropolis" 
de Fritz Lang amb acompanyament a dos 
pianos de la música original de la 
pel-licula, les sessions quinzenals de films 
en versió original, sempre que serà possi
ble presentades per estudiosos i critics

GRANJA
Esmorzars
Berenars
Gelateria

Passeig de la Plaça Major, 59 
Tel. 725 79 77 SABADELL

El logotip del cine-club Fritz Lang, amb el robot 
Maria del film "Metropolis"

cinematogràfics. És llavors que es crea 
també el logotip. El 1988-89, estudiants 
d'altres facultats s'incorporen al cine-club, 
que voi ser una institució cultural de i per 
a tota la Universität. Per a completar l'o- 
ferta, s'inicien els cicles de videu; el pri
mer, dedicai a Almodovar i amb la parti
cipado de les seves actrius. Durant 1989- 
90, a més, es participa en actes diversos 
organitzats conjuntament amb l'Espai*de 
Teatre, l'Aula de Música, el Centre d'Es- 
tudis Japonesos; es celebra un cine-fòrum 
amb Héctor Fáver, director de "L'acte",...

En el curs present, coincidint amb el 
centenari del naixement de Fritz Lang, es 
prepara un cicle en homenatge al director 
vienés de qui el cine-club prén el nom. Es 
prepara també una revista de cinema de 
coMaboració oberta. Alguns deis films que 
s'han pogut veure aquest curs són " 1 0 1  
dálmatas" de Disney, "La grande bouffe"
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de Ferreri, "Berlin, die Sinfonie der Gross
tadt" de Ruttmann, amb mùsica originai 
interpretada en directe pel grup Pegasus, 
"L'imperi dels sentits" d'Oshima; i entre 
els programats per a més endavant hi ha 
"La caduta degli dei" de Visconti, "Nola 
Darling" de Lee, i "An architect's belly" 
de Greenaway. Aquest esforç d'apropa- 
ment del cinema a la università! que ha fet 
el cine-club Fritz Lang s'ha vist recom
pensa! públicament amb el Premi de Cine
matografia que li ha atorgat la Generalität.

Tot això, el públic a vegades critica 
que es passen molt poques peMicules, que 
troba a faltar segons quin tipus de cinema 
o que les projeccions están poc anuncia- 
des. Mike Ribalta, que ha estât al davant 
de Fritz Lang durant tres any s, explica els 
problèmes amb qué es troben: les limita- 
cions econômiques; la densa burocràcia de 
l'Autònoma, amb el problema de les com- 
peténcies entre departaments; el relleu dels 
sens components conforme van acaban! la 
carrera. "Això fa que el cine-club canviï 
de personalità! i que pugui arribar a invo- 
lucionar i a anar enrera". El cine-club pot 
quedar a vegades una mica penjat en épo
ques d'exàmens, perqué els estudiants no 
poden dedicar-hi tanta estona. "A més, 
l'horari de projeccions, les dotze del mig- 
dia, no sempre invita a assistir-hi. La vida 
extraacadémica universitària és avui molt 
minsa".

Però "mentre el públic assisteixi a la 
sala" diu Mike Ribalta, "i mentre els que 
en formem part ens ho passem bé, el cine
club Fritz Lang continuará existint".

L'adreça del cine-club Fritz Lang és: 
Porta, 85-121 A 
Departament d'Art 
Universität Autònoma de Barcelona 
Telèfon 581 13 70
L'adreça de la Federado Catalana de 

Cine-Clubs és:
Enric Granados, 125, principal 1-
08008 Barcelona
Telèfon 237 74 31 i 237 76 01

MON1STROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL
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Ulis nousHome i projecte

Calassanç Balagué

X ornant a enfilar "en recerca de l'home" 
podrem veure que sigui quina sigui la res- 
posta que els homes donem a les pregun
tes pertanyents al nostre desti, una cosa 
sembla que se'ns imposa: l'home no esde- 
vé home si no és fent el bé. Podrá haver- 
hi criteris discutibles tocant a què és el bé
0 el mal, que s'ha de fer o què s'ha d'evi
tar. Però la crida de la consciència huma
na a fer el bé sembla ser una constant 
inherent al ser humà.

Però l'experiència personal també ens 
diu que podem désobéir aquesta crida i 
fins i tot l'home pot arribar a justificar les 
pitjors averracions portadores d'odi, de 
destrucció i de mort.
Bondat i maldat

Som temptats a ser pessimistes i diem, 
per exemple, tres de cada cent joves son 
enganxats a la droga. Per què no diem de 
cada cent joves només tres són addictes a 
la droga? (I encara és massa!)

No és pas difícil descobrir gestos bons
1 constructius entre els homes. Tothom 
podria fer una llarga llista d'homes i dones 
responsables en la vida particular i social, 
generosos amb el marginats.

Certament, però, el progrès no ens ha 
proporcionat pas un món més humà. La 
nostra història contemporània segueix es- 
sent la història de tots els temps: una Iluita 
entre el bé i el mal.Nécessitât d'un projecte

L'home i la dona sempre són projecte.

La seva vida té sentit en la mesura de ser 
capaç de fixar-se una meta de plenitud i 
de saber caminar vers ella. Necessitem un 
"per què?" final, un objectiu illtim que 
mantingui el nostre caminar. Però no un 
final relatiu -això seria un de tants mit- 
jans- sinó un final en el qual hom s'hi 
pugui confiar i descansar. Fet i fet, l'home 
i la dona necessiten conèixer qui són i 
quina será llur realització final. Necessi
ten saber que la seva fita és el Ser Abso
lut. Ha dit un savi que per damunt de les 
liéis particulars de l'univers, hi ha d'haver 
una Liei universal que les ordeni.
La via dels valors

La concepció de la vida humana ha de 
traduir-se necessàriament en una forma 
d'actuar. L'home i la dona sols atenyen la 
seva meta d'una manera progressiva i a 
través de moites decisions que, una i altra 
vegada, ha de prendre al llarg de la seva 
vida. Cal, dones, per a comprometer-nos 
en una o altra direcció, conèixer els valors 
que donaran sentit a la vida que volem 
realitzar.

¿Quins són aquests valors? La cièneia 
ens pot mostrar els mitjans o els modes en 
el nostre existir, però no té consciència i 
no ens poden indicar el carni.

Si l'home, en la recerca de la seva rea
lització, es mira a si mateix i la història de 
la humanitat, descobreix que l'home és una 
altemança constant de frustració i d'espe- 
rança.

Així, veiem promeses de grans canvis 
i de grans millores en la societal, s'anun- 
cien importants alliberaments, i els fruits 
són sensiblement inferiors a les promeses. 
Esperàvem, esperàvem... i ens hem trobat 
amb l'atur, inseguretats, violències, terro
risme. I malgrat els assoliments lograts, 
avui tenim el desencis en les solucions 
politiques.

I a nivell personal, quantes vocacions 
professionals frustrados, quants amors 
humans esfondrats, quantes iMusions es- 
vaides, quantes liars desfetes... no podem 
alliberar-nos de la frustració.

Així, dones, hem d'acceptar que el pri
mer dels valors és l'existència del Ser 
suprem que ha posât en les nostres mans 
els dons de la creació. El que fa que les 
coses existeixin, que els sers vivents vis- 
quin, creixin i es multipliquin; que l'home 
pensi, conegui i es conegui -arribant a la 
dignitat de persona i esdevenint capaç d'u
na vocació i d'un desti unies en el temps i 
en l'etemitat-és aquesta presèneia de Déu, 
el Ser suprem.

Déu ha parlât, i ara tôt ens parla de 
Déu. La vida és el segon valor de l'home i 
la dona. La vida és la nostra oportunitat; 
aprofitem-la. La vida és un repte; afron- 
tem-lo. La vida és un combat; acceptem- 
lo. La vida és una aventura; esgotem-lo. 
La vida és una félicitât; mereixem-la. La 
vida és la Vida; defensem-la.
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X els fruits els coneixereu!
En certa ocasió, a la trobada de cate- 

quesi d'adults d'una parròquia segons la 
ideologia del Concili Vaticà II, es va sus
citar un viu i animat débat. Era pels vol- 
tans de Nadal.

Al responsable de tom d'aquella set- 
mana, se li ocorregué presentar la parente
la humana del Messies des dels sens ori- 
gens més remots. L'ocurrèneia fou molt 
ben rebuda.

Arribà el dia de la presentació. La 
descripció fou detallada i gairebé exhaus
tiva segons les fonts que havia pogut con
sultar. La idea mare era: Jesús és un de la 
nostra raça. Raça amb totes les seves tares 
i xacres, pecats i debilitats. I Jesús és l'ù- 
nic salvador universal.

L'exposiciô durà una mitja hora. Eou

aplaudida calorosament. Però -com en 
temps de Jesús- no va mancar-hi el petit 
grup dels modems fariseus hipòcrites i 
gata maúles. (Els fariseus pel seu esperit i 
mentalitat -supèrbia, hipocresia i orgull- 
foren durament fustigats pel Mestre de 
Natzaret, segons Mt. 23,3).

Aquests, dones, així que escoltaren que 
alguns dels avantpassats s'havien amulle- 
rat amb una prostituta i que el rei David 
havia comès adulteri, protestaren enèrgi- 
cament perqué aquesta exposició era obs
cena, immoral i indecent.

El ponent -que potser ja ho sospitava- 
va treure de la carpeta tot un reguitzell de 
cites evangèliques en les quais Jesús sal
vador té predilecció per tota aquesta pobre 
gent marginada: -Si algú ha de menester 
el metge, són els malalts, no pas els bons.

No he vingut pas a convidar els justos sinó 
els pecadors. I com aquesta, Mt. 5, 20; 
Mt. 8 , 12; Mt. 12, 21; Mt. 23, 13-35; Le. 
15, 1-2;... I, per acabar, digué: Ais fari
seus, que com aquests aquí presents, ron- 
dinaven perqué els publicans i pecadors 
de tota mena s'acostaven a Jesús per a 
escoltar-lo, Jesús explicà la paràbola de 
rovella esgarriada (Le. 15, 1-7). I Mateu 
cap. 21, 31 diu: Sí, us ho asseguro: els 
publicans i les prostitutes us passan al 
davant cap al Regne.

-Amie lector, si ho voleu comprovar 
en el text originai, el teniu al principi; m'ha 
servit de titol d'aquest apunt biblic. C.B.
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Samuel Beckett, o l’analitica de Tèsser humà
Rosa Ten

U.na de les figures de les lletres del 
nostre temps més especifiques; algú que 
ha mogut quelcom en la creado literària 
de moites plomes, ha estât, sens dubte, 
Samuel Beckett. La seva obsessió per l'es- 
tudi de l'home... L'home sol enmig deis 
altres! Sol, amb el seu problema nu, sense 
fabric necessari dels afectes. Protagonista 
del seu drama personal...

Heus aquí el fet que el portaría a es- 
criure. No és massa corrent aixó. Eli ho 
fa. Glossa unes vivències i converteix en 
acciò uns maisons i les temences, créant 
una i altra vegada el món fidici, però 
també existent dins el fur més íntim de 
l'home. I l'obra, ja novel-la, ja peça teatral, 
despulla damunt del paper uns homes que 
esdevenen com titelles d'una acciò. Es el 
de menys! El que importa és l'home nu, 
sol, protagonista del seu problema anímic. 
La narraciò té una vertent social. Les ne- 
cessitats més elementáis de tot humà. En 
elles, basa Beckett les seves narratives. 
Fuig de tot el que és emprat. Com Ibsen, 
arriba ais racons més íntims i s'hi rabeja 
en el dolor. Eli, però, no ho resol perqué 
el problema segueix i és viu mentre visqui 
l'home. És fanti tot! I no obstant això, 
impressiona festudi; presenta l'home sen
se res més que la seva soledat, la seva por 
i fextensió del seu drama, i el plasma 
damunt les planes d'un Ilibre, damunt d'un 
escenari, i cal comprendre la intenció per 
entendre aquesta seva llarga i imperant 
reiteració d'acciò i paraula, fins al cansa- 
ment, per endinsar-se fins a l'ànima dels 
protagonistes i participar del seu drama: la 
soledat d'ells entre els altres. Problema 
social, problema anímic i, en eli, potser 
també finquietant masoquisme del sofrent 
davant fexposició del desesperant abandó 
al dolor.

Són pensaments nascuts tot recordant 
l'obra beckiana, sorgits ara, en ocasió que 
en el nostre Teatre del Sol un grup jove de 
teatre terrassenc, f “Knuk”, de la má pre
sentadora del Centre Dramátic del Vallès, 
viu en fescena les desventares deis perso- 
natges de "Tot esperant Godot", d'aquest 
autor. Un grup de bons intèrprets que en 
fan una notable creaciò. Diríem, amb tota
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la certosa d'aquest coneixement de festudi 
animista de Beckett davant la humanitat. 
És una obra que impressiona perqué és la 
trobada amb aquells que viuen dins la 
desesperaciò, i sense veure-hi sortida per 
enlloc. Que res tenen ni res poden ja teñir. 
Sòn dins la més gran de les indigències. 
unes vides anónimos que ningú veu! Gent 
que, en el nostre dir vulgar, diríem que 
han nascut amb el peu esquerro... I una 
gent que, encara que són en aquest ex
trem, sentón l'alé d'algú que els pot socó- 
rrer i salvar. Algú, que saben, ha promés 
de venir i d'ajudar-los. Que no ve... que no 
ve avui, que no ve demá, però que pot 
venir... Ells tomen al lloc indicat, un dia i 
un altre, esperen! I, entretant, i, incom- 
prensiblement, dins el capir humà, davant 
l'abandó de tot, sobreviuen per fesperan- 
9a. I fins i tot, en topar-se amb altres com 
ells, o pitjor encara que ells mateixos, se'n 
compadeixen i deixen perdre fos o el ro
segó que podrien teñir, en atenció ais al
tres.

Tanmateix, una breu, com de passada, 
IIÍ9Ó, en el muntatge de Beckett, que ens 
diu -i ara sense paraules, amb tantos com 
n'hi ha a l'obra!- que no tot és perdut; que 
l'home té fesséncia de fesperít, que, sense 
dir-s'ho, que sense parar-hi esment, exis- 
teix i manté la vida incól-lume, passi el 
que passi, una vida que un dia pot canviar.

Té missatge, dones, l'obra de Beckett. 
Un home nascut a Foxrock (Dublin), el 
1906. Que fou novel-lista i dramaturg en 
la seva verda i poètica Irlanda. Un home 
d'origen burgés que cursá estudis al Tri
nity College; que a fany 1937 s'instal-lá a 
París i que durant la guerra participá en la 
Resisténcia. La seva obra, escrita en llen-

gua anglesa i francesa, fou guardonada el 
1969 amb el Premi Nobel. Autor de les 
novel-les: "Murphy", 1938; "Molley", 
1951; "Malone meurt", 1951; "L'innom
mable", 1953; "Comment c'est", 1961, i 
les obres teatrals: aquesta, "Tot esperant 
Godot", 1953; "Fin de partie", 1957 (in
terpretada recentment al Teatre del Sol per 
La Gàbia de Vie) i, "Happy Days", 1962... 
Peces cuites, textos radiofönics... L'obra 
de Beckett es diu que ha estât de difícil 
adscripció estética, que és caracteritzada 
per un despullament dels elements formais 
del teatre i de la narració i per una volun- 
tat de penetració en la circumstància ele
mental de l'home... S'indica que té el seu 
precedent principal en James Joyce... Qui 
sap! També fou corn ell un escriptor irlan
dés en llengua anglesa. Un home nat dins 
el si d'una familia que acabà en una dura 
misèria. Que va viure una vida plena de 
dificultats agreujades per una pèrdua gra
duai de la vista. Un home tristament con- 
flictiu: educat en col-legis i en el Univer
sity College, regits per Jesuïtes, abandonà 
el catolicisme cap els vint anys. Que resi
dí des del 1904, ensenyant anglès o fent 
periodisme, a Paris, Trieste i Zurich. Que 
fou admirador d'Ibsen, de qui en feu un 
pareil de versions, i que fou promogut per 
Ezra Pound, poeta i assagista nord-ameri- 
cà. Joyce, sovint poguè sobreviure gràcies 
a ajuts i algún mecenatge generós; fou un 
dels innovadors, pel que fa a la creació 
lingüística -estilista-, més radicals i solids 
de la literatura contemporània.

Beckett i el seu temps, els artistes que 
tractà i la trencada amb tota norma i cos
tums literaris, el portaren a aqüestes análi
sis humanes que encara avui sorprenen 
perqué ens dol de veure, d'acceptar, la 
misèria interior humana i la soledat de 
l'home que, a temps, no es sap revestir 
fesperit amb fesperança de la fe i fent 
fesforç per dir-se: Déu ens diu "ajuda't i 
fajudarè!".

I... potser si que Beckett, amb la seva 
anàlisi, ens ajuda a veure la veritat d'a
quest pensament. I, en aquest cas, és pos
sible que sigui bo de retrobar-lo damunt 
(l'un osfonari.
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Imatge i paraulaL’alta soletat del bosc

Joan Cusco

)3 e  m'ha fet tard a la tornada i la llum es va fo- 
nent a aquesta hora baixa. Conec el carni, però tiñe 
una mena de por... Conec els arbres que m'han vist 
créixer més depressa del que jo els he vist créixer a 
ells; sé del seu remor entre el fullatge; recordo el 
trinar deis ocells que s'hi arreceren; i també recordo 
com canvien els colors durant l'anyada... Ho conec 
prou bé, però ara, a aquesta hora soliua i quieta, tiñe 
por...

A cada pas damunt el carni nevat, sento una mica

Foto: Fiorenti Rial

més de fred en tot el eos... Un aire prim es fica a les 
orelles com si volgués revelar-me misteris... A voltes 
alleugero el pas per fer més via, però em sento més 
cansat com mai...

Tiñe por, avui.
Sé que no la tindré tan bon punt vegi, a la sortida 

del bosc, com fumeja la xemeneia de casa, on la mare 
a la llar de foc fa les sopes de pa amb herbes boscanes 
que tant m'agraden.

No ho diré pas a casa que acabo de passar por...
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TeatreFi de partida, de Samuel BeckettJ.T.P.Dxsprés del caramel que és "El Ven- 

tall", de Goldoni, el despullament conven
cional del teatre de Beckett és un contrast 
molt fort. El grup de Vie, "La Gàbia", 
manté uns vineles especiáis de fidelitat en
vers l'obra de Beckett "Ei de partida", amb 
la quai el Teatre el Sol obre un breu me
morial de fautor irlandés premi Nobel de 
literatura. Fa deu anys el grup representa- 
va aquesta obra sota la direcció de Joan 
Anguera, factor que n'interpreta el primer 
paper. Ara fha reciclada sota una direcció 
nova, la de Jordi Mesalles, conservant An
guera la interpretació de "Hamm".

El dramatisme de "Fi de partida" no 
pot ser més patétic descrivint en esquema 
l'agonia física i mental de fhome que no 
acaba de vegetar entre quatre parets tétri- 
ques d'un món ja mort. La grácia de Bec
kett és que per aconseguir aquest drama
tisme no es val d'un diáleg realista o reto
ñe; a la inversa, paraules i gestos són com 
la propia caricatura del drama, com si fau
tor se n'hagués volgut distanciar i deixés 
que fespectador bagués de descobrir-lo 
entre faparent farsa que se li ofereix. Es 
el seu segell personal.

Muntatge, direcció i interpretació es 
converteixen en cómplices eficaços de 
fautor per a fobtenció d'una unitat escéni
ca fascinant. I val la pena de fer constar 
que la traducció de Joan Cavallé va obte
nir el premi Josep M. de Sagarra 1988.

n s

Aquest és el nom de la nova galeria 
d'art que el dia 9 d'aquest mes s'inaugu- 
rà. S'obri amb una col-lectiva d'artistes 
locáis i de forans, conformant una va
riada mostra.

En aquesta estrena s'han exposât 
pintures i dibuixos.

L'acte de la inauguració fou molt 
concorregut i el seu director artistic, 
Jaume Mercadé, prou conegut en fàm- 
bit plástic de la ciutat, es multiplicava 
saludant a uns i altres amb la seva fran
ca cordialitat.Aquesta nova galeria està situada a 
la Ronda Zamenhof, 116.

La cuina de la Teresa

E .ÍS una nova secció gastronòmica que 
ve a incorporar-se en aqüestes pàgines: La 
cuina de la Teresa.

Perqué ens agrada entrar a la cuina 
atrets per les bones olors que s'hi couen i, 
si més no, per la curiositat de saber-ho. 
Solem destapar les cassoles, aspirem el baf 
que se n'escapa, tanquem els ulls i diem, 
satisfets:

-Fa bona olorLO bé; Té bona pinta!
Es com una mena d'aprovació d'allò 

que la dona de la casa està cuinant. Una 
feina que fa cada dia, per no perdre el 
costum.

Avui entrem a la cuina de la Teresa 
atrets per la bona olor del que en ella s'hi 
cou.

-Qué fas avui per dinar, Teresa?- li 
preguntem amb la confianga que ens ator-
ga- -Mira, per primer plat, d'entrant, unes 
carxofes a la planxa i després un plat d'hi- 
vem; peus de porc.

I ella, gentil, ens explica com ho pre
para: Vegem-ho:
CARXOFES A LA PLANXA

Tots sabem, ens din ella, que disposar 
d'un bon foc de carbó o llenya porta fei
na, i més teñir les brases al "punf. I com 
que gairebé sempre anem amb pressa, el 
més pràctic, sino el millor, és fer-ho a la 
planxa.

S'agafen les carxofes; se'ls talla la cua 
i s'obren una mica perqué es puguin 
aguantar dretes. Es posen a la planxa, cua

amunt. Quan es veuen fetes per aquesta 
banda es giren de Valtre cantó i s'hi posa: 
sai, una mica de pebre i oli abundant, 
deixant que s'acabin de coure lent ament, 
a fi que no quedin crues per dins i si ben 
torradetes per fora. Es treuen les fulles 
que hagin pogut quedar mig cremades i ja 
están a punt per menjar.
PEUS DE PORC

Es posen a bullir els peus, amb aigua 
i sai fins que estiguin tous. A part, s'agafa 
una ceba grossa, es radia i, en una paella 
amb oli d'oliva o de girasol, es fa el sofre- 
git fins que quedi ros; s'hi afegeix tomà- 
quet ratllat, dos o tres alls trinxats, una 
fulla de llorer, herbes (romani, farigola, 
etc.}, sai, pebre i una mica de peli de ta- 
ronja. Es deixa que es coguifins que que
da una salsa e spessa i ben condimentada. 
Es posen els peus en una cassala de fang 
junt amb la salsa i es deixa acabar defer, 
tot fent xup-xup, una bona estoneta...

Com que hem quedat ben satisfets (no 
podem dir que ens hem llepat els dits, que 
no està bé fer-ho) tomarem a la cuina de 
la Teresa en el pròxim Quadem. Abans, 
volem advertir que la mateixa Teresa ens 
puntualitza que aquests meniis són a la 
seva manera i que els mateixos plats po
den ser guisats de diferents estils i queden 
tan bons o més. Ve a corroborar alió que 
s'ha dit sempre que cada maestrillo tiene 
su librillo.

QUADERN - 77



Si ja ha triât un bon cotxe agafi un bon crédit. ■  ■ ■

Si voi comprar un cotxe, preocupi’s només de 
triar-lo.

Nosaltres li explicarem com el pot pagar, a través 
del SERVEI PRÉSTEC AUTO, Els diners que 
vostè precissi i la forma més còmoda de 
tornar-lo, des de 12 mesos fins 
a 5 anys.

V ingui’ns a veure a 
qualsevoi de les 
nostres Oficines: 
amb el SERVEI 
PRÉSTEC AUTO  
tindrà la resposta 

al

5 ?  Caixa de Sabadell
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Alxí viuen el present els 
dssegurats de la MUTUA 
DE SEGUROS DE SABADELL.

E. futar ba deixa: de preDcupar-los.^
Saben qae un ec uip d’honies 
i danés trehalla intensament per 
a la seva 3egure:at. A prop seu.
I vostá? ?er qué no acaba d’una 
vegada aaib totes les seves 
preocupacions?
Vingui a conéixer-nos.
A la MUTUA DE SEGUROS DE
SABADE!.U sabem com convertir-lo 
en un veritable professional de k  
tranqiiMitat.
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VOLVO AUTO CABA
Agència Oficial

EXPOSICIÔ I VENDES
Avgda. 11 de Setembre, 88 
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TALLERS I SERVEI TÈCNIC
Montllor i Pujal, 81-87 
Tels. 716 14 33-716 91 65 
08208 SABADELL
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PREMIS FUNDACIO

A-i'acte del lliurament dels Premis Fun
dado -segona edició- esdevingué una 
festa plena i brillant. Hi eren representa- 
des les entitats sòcio-culturals, artisti
ques i economiques, amb la presència 
del badie de la ciutat Antoni Farrés, el 
conseller de cultura de l'Ajuntament, Isi- 
dre Creus, i la senyora Guiomar Amell, 
cap de serveis del departament de Cul
tura de la Generalität de Cata-lunya.

Es llegi una carta del Molt Honora
ble senyor lordi Pujol, President de la 
Generalität, en la quai lamentava no 
poder assistir a aquest acte, tota vegada 
que el mateix dia partia cap a Mèxic. 
Igualment s'havia excusat pel mateix 
motiu el senyor Joan Guitart, conseller 
de Cultura de la Generalität.

Van assistir-hi com a invitats, J.J. 
Tharrats, el compositor Xavier Montsal- 
vatge, el qual feu entrega del guardò a 
Joventuts Musicals de Catalunya a la 
persona del seu president, Esteve Maria 
Costajussà; Josep Maria Subirachs, crea
dor del guardò, qui l'entregà a Montse
rrat Gudiol, distingida amb el Premi

d'Arts Plástiques, en l'ámbit catalá; Rami
ro Fernández, artista-pintor guardonat el 
rebé de mans del senyor alcalde; a l'es- 
criptor sabadellenc Josep Górriz li Iliurá 
la senyora Guiomar Amell; l'esposa de 
Jaume Cabré, en nom de l'equip de guio- 
nistes de "La Granja", del programa "La 
vida en un xip", de TV3, rebé el guardó 
de mans del conseller de cultura, Isidre 
Creus i, finalment, Joan Cuscó, president 
de la Fundació, féu entrega a Jesús Fer
nández, com a president de l'Orfeó de 
Sabadell, del premi atorgat a aquesta enti- 
tat.

Hi hagueren breus parlaments per part 
dels propis guardonats. També Josep Ma
ria Subirachs glossá l'obra i la persona de 
Montserrat Gudiol; també intervingueren 
Joan Cuscó, com a president de la Funda- 
ció, la senyora Guiomar Amell i, final
ment clogué l'acte el senyor alcalde.

El nou saló de l'Hotel Urpí fou un bell 
escenari d'aquests Premis Fundació, ja 
consolidats, i cal esperar que en la propera 
edició -1993- es repeteixi l'éxit assolit en 
les dues primeres.
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PREMIS
AMBIT PRINCIPAT

Montserrat Gudiol, 
ARTS p l a s t iq u e s .

Sr. Joan Borràs, l'esposa de Jaume Cabré i Angel Colomer 
en representado de l'equip de guionistes de "La Granja" 
de "La vida en un xip" de TV3. LLETRES

Esteve Ma. Costajussà i Relat, 
President de Joventuts Musicals de Catalunya, 

Entität guardonada. MÚSICA
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FUNDACIO
AMBIT SABADELL

[ye LL) LLt l/ \ t )  Ul\ Ramiro Fernandez Saus, 
^  ' ARTS PLÁSTIQUES.

Jesús Fernandez,
President de l'Orfeó Sabadell, 
Entität guardonada. MÚSICA
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Semblanqa de

Josep Gòrriz
Joan Cusco i Ay marni Fotos de Pere Monistrol

X aiment com si entrés a l'aula per donar 
classe, ho fa en aqüestes pàgines. Amb el 
seu aire de mesurada parsimònia es 
col-loca davant de la taula i, tot aixecant a 
mig aire la mà, oberta de dits, sembla que 
disposi:

-Bé, podem comengar la classe.
Caldrà començar la lliçô tot explicant 

que Josep Gòrriz Verdù va nèixer el 24 de 
desembre del 1956. Vigilia de Nadal. Una 
premonició. S'ha guanyat el capricorn. I 
no sortim de la seva infantesa, perqué cal 
saber que quan era un marrec i tenia mitja 
hora de pas de casa seva fins a l'Escola 
Nostra Llar, feia i desfeia el carni quatre 
vegades al dia. El trajeóte era pie de fàbri- 
ques i de cases angleses ("made in Saba- 
dell"). Un trajéete àrid -explica- i aburrit. 
1 per aixô s'inventava històries de mai 
acabar. Era una manera d'excitar la seva 
imaginació, evadir-se d'aquella aridesa i 
fer créixer la seva curiositat per les coses i 
pels llibres. Elegia i també escrivia pàgi
nes i pàgines que acabaven tirades a la pa- 
perera, esmicolades. Però un dia va dir-se, 
tot acabant de llegir el que havia escrit: 
"Mira, aixô té bona pinta". I d'ençà de 11a- 
vors ja va tenir el eue que l'empenyia a 
escriure.

I, certament, el que escriu té bona pin
ta. I no cal que ho digui ell: ja ho diem els 
seus lectors (i abans ho han dit els edi
tors). Ja té una bona pila de llibres escrits 
i publicáis i d'altres a punt de sortir al 
carrer, i els que vindran.

Cai apuntar que amb Montserrat Bel
tran comparteix la direcció de la revista 
de creació literària "Laberint", que es fa a 
Terrassa.

Josep Gòrriz -tomant a la lliçô- es va 
diplomar en Magisteri a l'escola de Sant 
Cugat i va treballar com a professor 
d'E.G.B. des de 1979 fins el 1985 a Saba- 
dell, al C.P. Romànica i al C.P. Cifuentes. 
Simultàniament, estudiava Filologia Cata
lana i començava a escriure. Fou el 1985 
quan guanya les oposicions d'Agrégat i 
després de passar un any a l'I.B. Egara, 
ingressà a l'I.B. Blanxart, a Terrassa. Allá 
-o bé podem dir aquí, perqué estem a 
quatre passos de l'antiga Egara-, va conéi- 
xer Montserrat Barrull i s'hi va casar. Per 
aquesta raó fixà la residéncia a Terrassa.

Des de finals del 1986 viu abocat a la 
literatura. Duu publicats tretze llibres -si 
és que no em descompto. I amb això se 
suscita la naturai pregunta:

-Podries viure de la ploma, ara?
-Ara per ara encara no. Però si algún 

dia pogués, m'ho pensaria molt. M'agrada 
fer classe.

I ho justifica aixi:
-No hi puefer res: a comengament dels 

anys 70 vai g estudiar Magisteri a l'escola 
de mestres de Sant Cugat.

Cree en aquella velia dita que diu que 
"cada maestrillo tiene su librillo".

-Tu deus tenir el teu, és ciar. Die jo. O 
no? -faig.

-Comengaré per dir-te que ahans de 
posar-me a escriure desenvolupo un guió. 
Hi faig moites voltes, intento lligar tots 
els caps.

-Creus, però, en la inspiració?
-A mitges. La inspiració no ho és tot. 

Escriure és unafeina molt delicada. Té la 
seva tècnica i s'aprèn treballant.

-I quantes hores de treball hi ocupes? - 
pregunto, curiós.

-Tine un horari estricte: de 9 a 12 del 
mati i de 3 a 5 de la tarda. Només el tren
ca per assisti}' a entrevistes, reunions, xe- 
r rades...

-Les teves històries, amb quina propor- 
ció són reals o imaginàries?

-Qualsevol cosa que vegi o senti, un 
comentari, una nota a la premsa, un tele- 
noticies, una simple frase... pot ser Tinici 
d'una novella. El résultat será un treball 
de ficció, però amb referents reals.

-Són una mixtura de realitat i d'imagi- 
nació, vaja.

-Exactament -concedeix.
-Ja té una explicació el fet que les te

ves novel-les són urbanes. T'atrau més la 
ciutat que la ruralia.

-Sóc fili de Sabadell. Hi he viscut 30 
anys i uns altres 4 a Terrassa. Tan sols 
canee la muntanya ai'ì'an d'esporàdiques 
excursions. El meu entorn és, per tant, 
urbà, i la meva obi'a està condicionada 
per aquest entorn.

Sense mouren's de l'asfalt, comparo:
-Trobes temes diferents, però, entre 

ambdues ciutats? Són germanes semblants 
o són ben diferents?...

-Cadascuna té la seva idiosincràcia. 
Penso que hi ha tal diferència que si po
gués veure per una reixeta com actúen deu 
persones de les dues ciutats, podria dir de 
quina són totes deu sense equivocar-me.

(En Gòrriz té nas detectivesc i més 
encara...)

-Ambdues ciutats, malgrat la seva pro- 
ximitat fisica, tenen temes novel-lesc i 
personatges i escenaris diferents. ¿Es aixi?

-Si. I ho tinc ben present a l'hora d'es- 
ci'iure. Si Tescenari és Sabadell o Teì'ras- 
sa, el maì'c ambientai de la novella no és 
exactament el mateix.

-Cada autor acostuma posar-hi part de 
la seva pròpia biografia. Hi recorres molt

en aquest recurs?...
-Si s'escau, no me n'amago. No em fa 

res confessar en boca d'altri les meves 
feble se s.

-A veure: la societal actual, tan dinà
mica, tan atrafegada i agosarada, i tan 
apressada, motiva que les novel-íes puguin 
tenir més acciò com mai?

-Sí. Tot i així, intento que les meves 
novelles no siguin pura acciò. M'interes- 
sa molt descriare l'ambient i, sobretot, ma- 
tisar les relacions humanes entre perso
natges.

-Entre els personatges que has conegut 
en la literatura, n'hi ha algún del qual fhau- 
ria agrada! ser-ne fautor?

Rápid en les respostes, nega:
-Cap. M'estimo més crear els meus 

propis personatges.
-Hi ha una literatura determinada que 

t'agrada més que una altra?
-No mesuro les novelles per la seva 

procedéncia. A un Ilibre -i a un autor, és 
ciar- li demano que jo, com a lector, pu- 
gui enh'ar flu'ídament en la seva história, 
que m'atrapi.

Sembla que algú el vulgui encasellar 
com escriptor de per a nens i/o joves. Jo
sep Gòrriz s'hi oposa, tot explicant que eli 
no escriu pas estrictament per a joves, ans 
escriu per a tothom; això és, per a joves i 
adults. Que pugui tenir més lectors joves 
será, a parer seu, que els seus personatges 
són joves.

-Penses ampliar el teu camp literari?
-De moment el que m'apassiona és 

explicar històries.
-Deus tenir algunes preferéneies; per 

exemple: quin autor t'interessa més en la 
literatura catalana i quin en la castellana?

-Pere Calders i Pio Baroja.
-En quins autors estrangers fagrada 

emmirallar-te?
-Jules Vei'nes, Robert Louis Stevenson, 

Mark Twain... N'hi ha tants!
-S'ha questionai entre literatura escrita 

per dones i l'escrita per homes. Vols po- 
sar-hi "cullerada"?...

Tot somrient, diu:
-Aquesta mena de divisions no em 

semblen del tot seriöses. L'obra és bona o 
dolenta en si, independentment del sexe 
de Vautor.

Josep Gòrriz és un autor prou guardo
na! amb premis i, en quant al més a prop. 
Terrassa (finalista del Lola Anglada, Pre
mi Calassang, Premi Eerì'an Canyame- 
res...) i, quant a Sabadell, fou finalista 
(novembre-89) del Premi Sant Joan de 
Novel-la, amb el seu treball Irene, el qual 
ha estât editai ara mateix per l'Editorial
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Egara, encetant la col-leccio La Font del 
Gat. Altres premis venen a sumar-se als 
que deixem esmentats. El més calent, el 
que acaba de guanyar: El nostre premi 
FUND ACIÓ. El de casa...

-Aleshores, amie Gòrriz, ja deus pen
sar guanyar-ne alguns d'altres. Tu creus 
en la conveniència dels premis, davant de 
les critiques que ara i abans susciten?...

-Sí. Malgrat tot, son un estimai. I l'es- 
criptor, que és un ser solitari, necessita 
tota mena d'estimuls.

-Quins projectes més immédiats tens a 
mà?... I a més llarg termini?

Ho duu ben memoritzat. Diu:
-Aquest Sant Sordi es publica el que tu 

acabas d'anunciar: Irene; Diana Caça- 
dora (Ed. Edelvives) i El Notavi (Ed. 3 i 
4) i, després de l'estiu. Hotel Salamandra 
(Ed. Cruïlla), Tràfìc i Diner crida diner 
(Ed. Pirene). També hi ha prevista Tedi- 
ciò d'Aigua de Pau (Ed. Barcanova), Un 
creuer a les Ules gregues (Ed. Edelvives) 
i Inquietud a l'aula 51 (Ed. Cruïlla). I un 
dels meus projectes més immédiats és la 
creado d'un detectiu que pugui protago- 
nitzar tota una sèrie d'aventures, com sir 
Conan Doyle vafer amb Sherlock Holmes 
O Agatha Christie amb Hercules Poirot.

Seguim a la classe... I pregunto:
-Com veus Tactual literatura de la na

rrativa, el conte, o sigui: la novel-la breu?
-Francament bé. Si tenim en compte 

que la nostra llengua no està normalitza- 
da, els fruits que es van obtenint són molt 
esperançadors.

-I tu, Gòrriz, segueixes el teu carni al 
marge de modes o postures actuals?

260

-La literatura no és la fixació d'un ca
rrent. Es intemporal. Intento evolucionar, 
però sense cenyir-me a cap patrò.

-No sé si quan comences una novel-la 
et suposes el résultat, però alguna vegada 
t'haurà sorprés en més al com Thavies 
imaginât?

-De primer, sí, perqué anava escrivint 
allò que em venia. Però ara, com que tre- 
ballo en base a un esquema, la trama i el 
desenllag ja els he resolt d'antuvi.

L'estic observant i em pregunto en veu 
alta:

-Vius dues vides?...
-Intento que tot formi part d'una ma

te ixa vida.
-Et diverteix la teva vocació o et re

presenta una mena de turment?
-Em diverteix i, més que res, m'apas

siona.
-Què és el que et preocupa ara, en 

aquests moments?
-El calendari tan pie de sant Tordi. 

Aquests dies t'has de multiplicar i no vol- 
dria patir cap sobrecàrrega.

-T'agrada mirar al darrera?
-Just el suficient per treure conclusions 

dels meus errors i esmenar-los..
Fern un gir. Exposo:
-T'agrada viure "corn Déu mana", pres- 

cindint d'Ell?...
-No. Crée que la vida no és ni de bon 

tros un fenomen casual.
-Creus en un més enllà?...
-Si. Per mi la vida és un trànsit. Però 

un trànsit que hem de viure amb tota la 
seva Intensität.

-Molt cerebral?

-Em diuen que potser massa.
-En el teu cas, ser novel-lista és aven

tura q ventura?...
-Es una meravellosa aventura.
-Qualsevol temps passât ha estât pit- 

jor?
-Per descomptat que no. La nostàlgia 

és el principal enemic de la jovialitat.
-Si és que et critiques alguna cosa, 

quina és la que més?...
-Em sap greu no disposar de temps per 

fer esport, muntanya... Escriure m'absor- 
beix massa.

-T'espanta eaure en la medioeritat?
-No jutjo els meus llibres. Ho deixo 

per als altres. Però me'ls escolto atenta- 
ment. Procuro asimilar les critiques i evi
tar els error s.

-Pessimista o optimista?
-Optimista. I realista. No donen res. 

S'ha de Iluitar per les coses.
La paradoxa és que, a vegades tot llui- 

tant es perd., i fins i tot qui sense Iluitar, 
guanya... Però, ep! no posem aigua al vi!

-Amie Gòrriz, per acabar aquesta clas
se, de la qual no sé quines lliçons se'n 
podran treure, m'he deixat per el final dues 
preguntes. La primera: Què és el que no 
t'agrada de la nostra ciutat?

-"A Sahadell cadaseli va per eli". Tro- 
bo que és desgraciadament cert.

-I si alguna cosa té de bo, quina desta- 
caries?...

-Ei seu esperit. L'afany de fer coses, de 
tanta gent. Sabadell és una ciutat jove. Cai 
deixar temps al temps.

I aquí acabem el nostre...
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PERFIL
Ni alt ni baix: al mig • Fomit. Cara-rodó • Té tanta lletra com pesa... • Té l'ofici -i el desfici- d'escriptor • 
Sap el que vol • I com ho vol • És un home d'avui, del present, que té el futur a la má...

Qüestionari “Proust”
-El principal tret del meu carácter?
-La constáncia.
-La qualitat que prefereixo en un home?
-La nohlesa.
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-La nohlesa.
-Allò que més estimo en els amics?
-El fet que fan per tu el que farien per a ells 
mateixos.
-El meu principal detecte?
-La meva incapacitat en les coses manuals.
-La meva ocupado preferida?
-La passió d'escriure.
-El meu somni de benestar?
-Tener cohertes les necessitats essencials.
-Quina fora la meva pitjor desgracia?
-Trair o ser trait per la gent que estimo.
-Qué voldria ser?
-Una persona digna de Tespai que ocupo.
-On desitjaria viure?
-M'imagino que puc adaptar-me al hategar de 
qualsevol ciutat.
-Quin color prefereixo?
-El lila.
-Quina flor prefereixo?
-La mimosa.
-Quin ocell prefereixo?
-L'oreneta.

-Els meus autors preterits en prosa?
-Pío Baroja, Cervantes, Jules Verne, Mark 
Twain, Pere Calders...
-Els poetes preterits?
-Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, 
Miquel Martí i Poi...
-Els herois de ficció favorits?
-Aquell home que se'n va anar al mercat a 
vendre un cavali i, tot fent canvis, va tornar a 
casa amb un sac de pomes podrides.
-Les meves heroines de ficció favorites? 
-Alicia ("en terra de meravelles").
-Els meus compositors favorits?
-Beethoven, Bach, Txaikowski.
-Els pintors predilectos?
-Picasso.
-Els meus herois de la vida real?
-El president Macià. Johan Cruyff.
-Les meves heroines històriques?
-Tantes i tantes dones anònimes que ha engolit 
la historia i que, tot i que no en tenim referèn- 
cia, han déterminât aquest present nostre tant 
O més que els homes.
-Els noms que prefereixo?
-Roger, Bernat, Oleguer; Xelma, Laura, Délia, 
Helena.
-Qué detesto més que res?
-La hipocresía.

-Quins caràcters histories menyspreo més?
-La intolerància i la repressió.
-Quin fet militar admiro més?
-Tots aquells que, malgrat la sang, han signifi- 
cat un pas endavant quant a les condicions de 
vida de la humanitat.
-Quina reforma admiro més?
—La fi (?) de Tesclavitud; la fi de la Inquisi- 
ció...
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Habilitât per a les manualitats.
-Corn m'agradria morir?
-Content de la vida que hagués viscut. D'haver 
pogut tenir tan bons amics. Dels projectes rea- 
litzats.
-Estât present del meu esperit?
-En plena efervescèneia creadora.
-Lets que m'inspiren més indulgència?
-La infelicitat masoquista que arroseguen tan
tes persones.
-El meu lema?
-Estimar és donar sense esperar res a canvi 

-Com sóc?
-Sóc un més a la democrácia. Un que, a més, 
escriu. Sóc conscient, dones, de la meva res- 
ponsabilitat amb els lectors. I amb el meu país. 
-(Una responsabilitat ben assumida...).
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Objectiu incert
Josep Gòrriz

Premi de narrativa Turó de Les Tres Creas - V Joes Florals del Valles Oriental (Montmeló 1988)

E, batalló aven9ava, indeturable; això 
no obstant, el comandant no es vela prou 
satisfet de la táctica que el duia a l'èxit, ja 
que, malgrat ocupar el territori enemic, 
havia sacrificat una companyia sencera. Va 
obrir la nevera que li acabaven de dur i en 
tragué el conyac; mirant endavant, vers les 
posicions ocupades, però sense veure res, 
destapà rampolla lentament, com si l'ope- 
ració de fer-se el "sol-i-sombra" de sem
pre li plagués més que l'acte de beure-se'l. 
Tanmateix, també preferia escrutar en el 
mapa els moviments del combat que no 
pas aixecar el cap i passejar la vista per un 
camps de cadávers i fum que s'estenia

enllá de l'horitzó. Va omplir amb parsi
mònia mig got de conyac i, en abocar-hi 
l'anís, el meravellós licor que el suavitza i 
s'empastifa plácidament per tots els racons 
del paladar, recordá la caiguda de l'oli al 
morter on, de petit, la seva mare es consu
mía préparant l'all-i-oli. "A les seves or
dres, comandant. L'enemic abandona les 
darreres posicions. Podem considerar aca
bada l'operació i caldria transmetre el 
missatge". "Grácies. Jo mateix l'enviaré". 
No, no tenia pressa; estava cansat i es tro- 
bava còmode assegut a terra, recolzant l'es- 
patlla contra un pi, amb el got ais dits, 
ballant-li a la má i buidant-se quasi imper
ceptiblement; i li vingué a la memòria el 
misteri del caminar pausat de lesagulles 
del rellotge, una qüestió que l'havia obses- 
sionat de petit, quan es passava festona 
mirant-les i remirant-les amb el desig de 
trobar-les fent el gran salt, però no hi havia 
manera; i si, distret, enretirava la vista del 
rellotge, en clavar-la-hi de nou descobria 
que el temps l'havia enganyat i les agulles

assenyalaven un indret ben diferent. El 
comandant odiava la guerra, però no en 
tenia la culpa. A eli tan sols li pertocava 
obéir i havia de procurar que el rendiment 
de la tropa fos consequent amb els desit- 
jos del generai. Vela molt dar que l'ene
mic, aquells nois que, com els seus, com
pilen com millor sabien les ordres dels 
superiors, eren earn Innocent, la palla que 
cobreix I'aparell malèfic: l'únic i veritable 
objectiu a destruir. Potser per això es con
siderava un bon comandant; no ignorava 
el prestigi que tenia entre el gruix de la 
tropa, sabia que com a cap I'havien desit- 
jat sempre els soldats d'altres batallons, els 
quais ara, a més, feien la guerra en condi- 
cions inferiors. Però, al capdavall, I'opri- 
mia pensar que la mort se'ls enduia a tots. 
Va mirar el got i comprovò que ja era

pràcticament huit, l'havia buidat sense 
adonar-se'n i pensò altre cop en el misteri 
de les agulles del rellotge. Però reconegué 
que la lògica és implacable i l'home adult 
ha de saber que les sensacions enganyen. I 
un militar ha de ser més lògic i coherent 
que ningú, ja que disposa legalment de la 
vida i de la mort. I és responsable d'aques- 
ta legalitat. Molt més lleuger que abans, 
com si de la rapidesa en depengués el ré
sultat de la guerra, es preparò ròpidament 
un altre "sol-i-sombra". El conyac el re- 
confortava, però el feia pensar d'una ma
nera estranya, era com si l'obligués a alli- 
berar unes idees que havia dut sempre 
presoneres, i ara, amb la guerra, l'asetja- 
ven a la primera copa. Ell Iluitava per un 
pais, per una terra i per la seguretat i be- 
nestar dels homes que hi vivien. Però es 
preguntava si aquests no eren els mateixos

que abandonaven la llar per falta de feina 
i de pa, els mateixos que treballaven de 
sol a sol només per subsistir, els mateixos 
que deixaven els fills a la bona de Déu i 
aquests, abans de tornar-se i viure com els 
pares, prenien, feréstecs, la forma de l'in- 
dret on creixien, com aquelles herbes que 
s'espavilen en un medi advers, sense que 
ningú vetlli per elles. Caldria trobar res
ponsables, es repetí mentalment unes 
quantes vegades, i tingué la sensació que 
l'havien estât enganyant, una sensació que 
l'havia perseguit els darrers anys i ara ja 
no tenia arguments per defugir; l'estaven 
enganyant, o potser pitjor: l'havien estât 
utilitzant en un joc brut que, sense saber- 
ho, havia acceptât entusiasmat. A ell, un 
cap de l'exèreit; a ell, l'estratega en qui 
més confiava el general, l'havien engan
yat, en nom d'una bandera, d'un simbol 
que per segona vegada se li esdevingué 
abstráete i confós, identificant-se amb els 
crits dels soldats que ja no farien mai més 
la guerra. Contemplà el got una llarga es-

tona -ara en vigilava el consum- i somri- 
gué per força. S'examinô a fons, seriosa- 
ment, no es tenia contemplacions. Era com 
un nen, abraçat sempre a la mateixa idea, 
sense mirar d'entendre res ni d'escoltar 
ningú. Recordò les maniobres en temps de 
pau i quan era capitò; eren més que un 
joc, es tractava d'una gran competició, un 
quelcom vital que l'omplia del tot; la seva 
companyia solia guanyar sempre i, en 
acabar, es reunien els caps a la tenda dels 
oficiáis, prenien un bon aperitiu i, engres- 
cats, comentaven les incidèneies dels exer- 
cicis. Com una partida d'escacs entre mes-
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tres. Fins feia poc creía que l'enemic es 
reduia a allò, al rival a qui calia demostrar 
la pròpia superioritat táctica, però ara ja 
no entenia bé aquest terme. Ara era molt 
diferent, terriblement diferent, es diría que 
no tenia res a veure una cosa amb l’altra i 
amb prou feines cómprenla per qué feia 
de cap en el gran joc de la mort. De sobte, 
pensá en la Rosa. La memòria li domina
va el pensament i, alliberades del tot, el 
sorprenien idees remotes.

El comandant no era home de dones, 
com la majoria deis oficiáis. La seva vida 
es limitava al fútbol, el "sol-i-sombra" i 
les maniobres. Però durant aquell mes de

permis oficial que va passar a Barcelona, 
quan era capitá i la joventut li somreia, 
havia tingut l'oportunitat de fer un tomb 
radical a la seva vida. I ara, se'n penedia? 
Sí, probablement sí. De mica en mica li 
tornà la memòria el bell episodi en qué 
conegué la Rosa i, amb els ulls mirant el 
no-res, el revivía intensament, com si 
pogués canviar el curs deis fets, modificar 
la seva história. Recordava nítidament la 
seva estampa forastera, dissonant i tímida, 
en aquella festa de fi de curs a la qual 
havia assistit gairebé per força, convidat 
per un company de tota la vida, el carni 
del qual se separava definitivament del
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seu; però va ser en el transcurs de la vet- 
llada quan la conegué. Des del moment en 
qué li fou presentada ja va notar-li un 
atractiu especial, centrât en l'expressió del 
rostre. Una expressió que li suggeria sen- 
zillesa, però que dibuixaria dintre seu, 
durant enceses i fumejants nits d'armes, 
paisatges idíMics i verges, tenyits de ten
dres tonalitats verdoses i solcats per cas
cades silents: una expressió que reivindi- 
cava la plenitud de les coses creades, que 
incitava a fabelliment i no pas a la des- 
trucció. Simultániament, el contrast entre 
la pal-lidesa del seu cutis i la vermellor 
deis llavis, aquella cortina de cabells ros- 
sos que se li escampaven Iliurement entre 
les galtes i, sobretot, el somrís net i franc 
que li delatava una serenità! absoluta, van 
ser els trets principals que li van fer des
cubrir l'encís d'aquella noia extraordinà
ria. Aquella mateixa nit van encetar una 
animada conversa que els féu parlar sobre 
temes polémics, però el temps ajomà les 
discussions. Així, com si tinguessin pen
dent alguna cosa important, es van anar 
veient cada tarda i al cap d'una setmana ja 
anaven junts. Al costat d'ella, el capità va 
anar coneixent la ciutat, barri a barri, de 
les manifestacions artistiques més notables 
ais habitacles dels afores, on, amb un 
somrís ais llavis, la noia l'obligava a pene
trar; en evocar-ho, li vingué a la memòria 
aquella sensació de passejar-se per les 
gábies insólites d'un zoológic humá. Però 
al mateix temps, durant aquella estranya 
manera de visitar la ciutat, la Rosa li oferí 
el seu amor i el capitá va sentir plena- 
ment, com una emoció suprema, el signi- 
ficat més profund del verb estimar. Se 
succeíren uns dies de félicitât inconeguts 
pel militar, el quai semblava dubtar per 
primer cop dels seus ideals; ara trontolla- 
ven, com un castell de sorra envestir per 
un vent innegable i cert, cada cop més 
poderós, que per primera vegada el bufa 
de prop. Un munt d’interrogants vitals 
començaven a plantejar-se-li amenaçado- 
rament quan se li acabà el permis. En 
aquell instant va sentir l'impacte d'un rui- 
xat d'estiu a l'esquena del banyista fredo- 
lic. Això no obstant, va prometre a la noia 
retornar de nou i per sempre al seu costat. 
"Tinc por que no sàpigues tornar, però ja 
saps que fespero... perqué t'estimo", van 
ser les darreres paraules de la Rosa.

Recordava tot allò com viscut en un 
altre temps, infinitament llunyà, com un 
record d'infantesa. Perqué llavors ençà 
havia tornar al fútbol, el "sol-i-sombra" i 
les maniobres, primer de broma i ara de 
veritat, amb foc real i morts legáis. ¿No 
havia estât tota la seva vida un paréntesi 
menys aquell mes extraordinari en qué 
aprengué tantes coses i en posà en dubte 
moites més? Amb la peli de gallina, va 
alçar la vista i contemplé el paisatge, see, 
improductiu, desértic, monóton, com la

seva vida, sense cap motiu d'alegria, i ara, 
a més, embrutit per tanta sang, injustament 
vessada. ¿Fins a quin punt la responsabili- 
tat el senyalava?, es preguntà, acusant-se. 
Desitjà fervorosament sentir la Rosa al seu 
costat, rient, però se la imaginà en un pa- 
ratge radicalment oposat, pie d'arbres, d'o- 
cells i de flors, un paisatge d'eterna prima
vera que albirava massa lluny de les seves 
possibilitats, ara que se sentía veli i cansat 
i no coneixia res més. Agafà el bloc i, 
tremolós, va escriure mecànicament, com 
si clogués la seva senténcia: "Objectiu 
aconseguit. Posicions ocupades. Sol-licito 
noves instruccions". Una altra vegada 
posava la seva intel-ligéncia al servei de ja 
no sabia qui -de l'enemic, potser?-. Va 
aixecar-se, amb recança, en direcció al 
soldat transmissor. Llavors, com si el pé
nétrés la fredor d'una daga, el sobtà la 
impressió que feia la guerra contra la Rosa. 
Va tancar fortament les parpelles, prement- 
les amb fùria, al mateix temps que petava 
el got, ja huit, contra la pois del terra. En 
obrir novament els ulls, va caminar, deci
dir i apressat, cap al soldat transmissor, a 
qui lliurà el missatge. Finalment es dirigi, 
més apressat encara, a la tenda dels ofi
ciáis, els quais, ebris del tot, celebraven 
sorollosament l'éxit de l'operació.
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De Quadern a Quadern
Lluís Subirana

IMPOST MUSICAL
La "Sociedad General de Autores de 

España", ha avisât ais establiments publics 
que reprodueixen música per a entreteni- 
ment deis seus clients, que per poder fer- 
ho, els cal sol-licitar el permis pertinent, 
tota vegada que aquest tipus de "comuni- 
caeió pública" está protegida per la Llei 
de la Propietat Intel-leetual i, en conse- 
qüéncia, qui ho vulgui fer ha de pagar la 
quota corresponent.

El proper pas d'aquesta "Sociedad" ja 
podem intuir cap on anirà: al qui agafin 
xiulant pel carrer serà denunciat i obligat 
també a sol-licitar el permis. Després 
només ens restará, si és que encara tenim 
humor, el cantar mentre ens dutxem, aixô 
si, ben fluixet, no sigui que la nostra ex- 
pansió musical pugui, a través del cel 
obert, arribar a les orelles dels veins de 
l'escala i ser també considérât il-legal, i 
per tant, sotmès a tributació.

EL PODER DE MOZART
Malgrat el bicentenari de la seva mort, 

el poder de Mozart és tan gran que ni el 
president del Govern espanyol s'ha pogut 
sostreure de la seva infìuència. A la borsa 
politica-musical de l'estât, Mahler baixa i 
Mozart puja. El temps ens dirà quins in- 
tèrprets de les dues tendències han desafi- 
nat més.

MONUMENT POLEMIC
El projecte guanyador del monument 

al Mil-lenari de Catalunya ha suscitât cri
tiques adverses. Jo sempre he dit que 
aquest concurs no s'havia d'haver convo- 
cat. Si fem una mica de memòria recorda- 
rem que la idea d'erigir un monument, a 
Sabadell, dedieat al Mil-lenari, va ser de 
la Mesa Ciutadana que ja va proposar un 
avantprojecte a l'Ajuntament, en visita 
efectuada a l'alcalde Antoni Farrés, l'any 
1989. La idea fou ben aeollida, però per 
questions tècniques es desestima la ubica- 
eiô inicial proposada a l'avantprojecte (en 
terrenys del Consorci Hospitalari) i se si-

ARQUITECTURA D'INTERIORS 
DISSENYS A MIDA_________
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ll-lusti aciâ de Moiitseirai Seiiseirich.

tuà a la rotonda de Can Feu. A finals del 
1989 i en l'acte de cloenda del Mil-lenari, 
Franeesc Sanuy es va comprometre pùbli- 
cament que Sabadell tindria el monument 
finançât per la Comissió que eli presidia. 
Aquest organisme va facilitar a la Mesa la 
tria d'unes escultures, ja realitzades per 
encàrrec a diversos autors, sense que cap 
d'elles agradés a la Mesa, ni a l'Ajunta
ment, ni al propi president de la Generali
tät segons ens manifestà en l'audiència que 
ens eoneedi. Vistes aixi les coses, i de
mostrat que el compromis oficial del Sr. 
Sanuy consistía en "eol-locar-nos" una 
obra ja realitzada i, suposem que pagada, 
l'alealde va assumir el compromis munici
pal de fer-se càrrec de l'assumpte. I és a 
partir d'aquí quan se'ns diu que, per trac- 
tar-se d'una obra pública, s'ha de eonvocar 
un concurs d'idees, cosa que entendriem si 
aixô fos práctica normal, però és obvi i 
demostrable que no és pas aixi. Flavors, 
per què el projecte de monument al 
Mil-lenari va a concurs d'idees i altres 
realitzacions de molt més abast ciutadà no? 
No era més representatiu del sentir ciuta
dà un projecte présentât per la Mesa, cons-

RESTAURANT

timida per més d'un centenar d'entitats 
sabadellenques? A qui podia "molestar" 
això, o dit d'una altra manera, a qui calia 
fer content no acceptant el projecte pré
sentât per la Mesa?

El résultat ja Them vist: es convoca un 
concurs i es facilita ais concursants un 
plànol d'emplaçament on hi figurava ja un 
avantprojecte que, al final, resultarla ser el 
guanyador. Per acabar-ho d'arrodonir, el 
seu autor manifesta (D.S. 16-2-1991): 
"Vohra és abstracta i no fa cap allegoria 
directa a res", contravenint aixi totalment 
les bases del concurs que, de forma ex- 
pressa, manifesten que "el monument ha 
de ser una al-legoria al Mil-lenari de Cata
lunya". Uns dies després (D.S. 21-2-1991), 
segurament avisât de la patinada, rectifi
ca: "hi ha diversos punts de contacte entre 
les formes de l'escultura i el sentit del 
millenari". Evident, tractant-se d'una obra 
abstracta tothom hi pot intuir el qué més li 
plagui.

Tot plegat, lamentable. Tindrem mo
nument al Mil-lenari, sí, però una vegada 
més, no és això eompanys, no és això...
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Una ’’revolució francesa" a nivell lingüístic
Josep Torrella Pineda

E,mtremig del conflicte del Golf sen 
produí un a França, de conflicte, molt lo
cal però que va ser capaç d'aixecar una 
petita guerra de carácter dialéctic. Les 
armes eren opinions, manifestacions, pro
testes; i, com a camp de batalla, els mit- 
jans de comunicació.

Es tracta d'unes lleugeres reformes or- 
tográfiques, limitades, després de tot, a uns 
pocs punts molt concrets. Però ja sabem 
com en són, d"'ells", els franceses, i com 
estimen i amoixen la seva llengua.

La cosa havia començat fa dos anys. 
amb una enquesta feta a 1.200 ensenyants. 
el 90% deis quais van contestar manifes- 
tant-se partidaris de simplificar l'ortogra
fia. La polèmica va ser servida. El minis
tre d'Educació deia que els mestres s'ocu- 
pessin de la seva feina, però deu lingüistes 
de prestigi van publicar un manifest do- 
nant suport ais mestres. Hi va prendre 
cartes el primer ministre, que va decidir 
de convocar el "Conseil Supérieur de la 
Langue Erançaise", en el quai hi ha justa- 
ment sis Armants del dit manifest, ¿éma
nant que s'elaborés un informe sobre la 
qüestió.

No es pretenia més que estudiar cinc 
punts de l'ortografia, els que provoquen 
més vacil-lacions a l'hora d'escriure. El 
juny de l'any passât fAcademie" aprova- 
va l'informe élaborât per una comissió 
d'experts. El govern, però, no s'atreví a 
prendre resolucions massa categòriques. El 
primer ministre, Rocard, va limitar-se a 
publicar un text en el butlleti oficial, el 6 
de desembre, amb carácter de "document 
administratin'' i advertint que els canvis 
no obligarien la gent adulta, ja que afecta- 
rien només l'ensenyament primari.

Noves protestes; que fan el seu efecte i 
pel gener d'enguany, el 91, l'Acadèmia 
torna a reunir-se i acorda no donar suport 
a les rectificacions. Ni tan sols admet 
aquest terme, "rectificacions", amb què el 
document administratiu havia estât inserit 
en el Butlleti, ja que l'Acadèmia les consi
dera "recomanacions". Contra la postura 
dels académies -els "immortals", com els 
diuen- un grup d'intel-lectuals encapçalat 
per un membre de l'Acadèmia crea una

GALERIA DART
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Terracota de Camil Fàhregas (Foto Pere Monistrol).

associació per a "la salvaguarda de la llen
gua francesa". El govern no s'atreveix a 
enfrontar-se amb els "immortals" i tot 
queda en no res.

I bé: ¿en què consisteixen aqüestes tan 
qüestionades "rectificacions"? No pas res 
substancial, d'autèntica revolució. Una d'e- 
lles suprimeix els guionets que uneixen els 
mots compostos, els quais s'hauran d'es
criure units (contreprojeí, porteclé). Una 
altra suprimeix la "s" final no pronuncia
da, en mots dubtosos de si l'han de dur: 
{cureongles, reviolis). Se suprimeixen 
també vocals que no es pronuncien, com 
la "i" de oignon i la "e" d'asseoir. S'esta- 
bleixen unes lleugeres modificacions en 
l'ús deis accents greus i aguts. Després de 
sis setmanes de débat entorn a l'accent 
circumflex, s'acorda de suprimir-lo damunt 
de la "i" i de la "u", però es deixa igual 
per a les altres vocals. I unes poques 
menuderies més.

Els opositors diuen que els qui fins ara 
cometien faites d'ortografia continuaran 
cometent-les. I segurament que en aixô 
tenen raô. Corn més s'avança en coneixe- 
ments filolôgics més malament s'escriu, 
suposo que a França corn a tot arreu. Però

é
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no es pot deixar d'admetre la complexitat 
ortogràfica que pesa damunt de certes llen- 
gües, la catalana compresa. En canvi la 
castellana viu bastant feliç, gràcies, en 
bona part, a la invariabilitat dels sens sons 
vocàlics i, segons alguns opinants, gràcies 
a l'encert de la seva ortografia, que -diuen- 
és una de les millors que existeixen. L'a- 
cadèmic Manuel Seco explica que a vega- 
des s'han aixecat veus réclamant algunes 
simplificacions, corn la supressió de la "h" 
muda que els Italians ja van fer, però el 
citât académie espanyol objecta que nor- 
malment aqüestes veus són de gent que 
desconeix el tema. "Hay chalados ortográ
ficos como hay chalados de otras cosas".

Però al revés de l'opinió de Manuel 
Seco, per a qui l'ortografia és el que man- 
té la unitat de l'idioma, per al lingüista 
catalá Joan Solá l'ortografia és la matèria 
menys important d'una llengua. I conside
ra lamentable que "els governs i les aca
démies no sentin la necessitai imperativa 
de deixar de malgastar una fabulosa quan- 
titat d'hores ensenyant un aspecte mera- 
ment material de la llengua". I ho diu un 
científic que ha dedicai prop d'un centenar 
de pàgines d'un seu Ilibre -"Questions 
controvertides de sintaxi catalana"- a l'es- 
tudi alambinat del "per" i el "per a", dis- 
tinció que alguns partidaris del català 
"light" consideren risible i que han elimi
nai pel seu propi compte.

Jo cree que al nostre país -em referei- 
xo concretament al Principat- ens convin- 
dria força una revisió de la normativa lin
güística, no solament en l'àrea de l'orto
grafia. Això si: amb totes les garanties 
académiques i amb la benedicció de l'au- 
toritat administrativa a qui correspongui. 
La llengua ho necessita, i aixô acabaria, 
suposo, amb tantes llicències desorienta
dores que campen entre nosaltres i amb 
les discussions que ocasionen i que no 
condueixen a cap résultat pràctic. Una 
llengua amenaçada per un bilingüisme 
desbaratador necessita més que altres la 
simplificaciô dels problèmes tècnics i l'a- 
puntalament sôlid per part dels òrgans que 
han de vetllar per ella.
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Sobre un encuentro entre Kierkegaard y Schelling

El arte es sagrado
Javier Diez Galán (*)

Schelling (¡775-1854).

un libro de Kierkegaard cae sobre las 
hojas de otro filósofo, un viejo sabio ale
mán. Y pensando encima de mi mesa veo 
el golpe que se dieron estando tan cerca
nos. Después de leer a Sóren he recordado 
su visión estética; una máscara para ir a lo 
religioso. Una total división entre la vida 
exterior de la belleza y la profundidad 
desgarradora del cristianismo. Un gran 
golpe cuando la memoria escudriña las 
aulas en las que Sóren Kierkegaard escu
chaba las lecciones de Schelling, el que 
fuer un ídolo en Alemania. Hegel había 
muerto y Schelling fue enviado a Berlín 
por el Kaiser con el fin de limpiar la uni
versidad del panteísmo. Precisamente 
Schelling, el filósofo del romanticismo, 
otro panteista.

No estaban muy lejos, pero no se com
prendieron. El maestro apasionado por la 
ciencia y la razón, confiando en el poder 
casi absoluto de lo racional, interpretaba 
el mundo y las religiones, escribía sobre 
la mitología, y alzaba la voz hablando del 
arte.

Sóren volvió desengañado a Copenha
gue y tiró las vestiduras de sus escritos 
estéticos para proclamarse únicamente 
escritor religiosos. El absurdo de la vida 
hacía que pensara en la religión como un
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salto total, un rechazo de un mundo que le 
abrumaba; un mundo que hasta en su 
dimensión más humana y gustosa, hasta 
en la estética, le sabía a poco.

El mundo que Schelling gozaba y 
amaba. Sin embargo, Schelling era en su 
pensamiento profundamente religiosos, 
aunque no tan tajantemente cristiano, qui
zá de ahí, su confianza en la razón y en la 
sabiduría del mundo. Su panteísmo era un 
panteísmo transcendente; algo así como 
palpar la presencia de Dios radicalmente 
en todas las cosas, y más allá.

El viejo maestro, oculto con los años 
por la gloria de Hegel, su antiguo amigo, 
no fue comprendido del todo. Quizá sea 
ahora en nuestra época cuando salte a este 
mundo postmoderno del sueño que le otor
gó la historia.

El mundo del arte era para él lo más 
alto, donde toda filosofía y religión se 
fundían, la culminación del universo y la 
solución de todas las contradicciones.

En la experiencia estética del que con
templa un gran cuadro o goza un gran 
poema, lo irracional se funde con lo racio
nal, lo consciente con lo inconsciente, lo 
claro con las brumas de lo indefinido, lo 
sugerente, lo que lleva a un más allá. En 
esa misma experiencia se une por un goce 
especial a todos los seres, a todo el uni
verso, al Todo; es decir, a Dios.

Con la experiencia musical, al trasla
damos a lo sublime sin palabras, se pensó 
en el arte como un lenguaje que uniera a 
todos los pueblos, a todos los hombres. 
Evidentemente ésto también ocurre con la 
pintura, la escultura y las restantes artes, 
de diversos modos. Schelling vio que era 
un unirse con todo y que hacía superar
nos, elevar el espíritu a un plano divino, 
para empaparse de todo lo excelso. Y pre
cisamente ahí, en esa inmensidad, donde 
la experiencia estética vivida con profun
didad palpa lo infinito, ahí cada hombre 
se encuentra plenamente. El hombre se 
reconoce, se contrasta al contacto de una 
obra de arte, ahí ve lo sublime y ve todo, 
y se ve a sí mismo.

Esta es la tremenda actualidad de Sche-
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Kierkegaard (1813-1855).

lling; conocerse a sí mismo en el espejo 
de la estética y transcender al más allá, 
fundirse con todo, con lo divino. Y un 
nexo con todo es lo mismo que el amor 
religioso que no desdeña ni lo más peque
ño y humilde. La perfección de cada per
sona por el arte fue vista desde otro punto 
de vista por Sóren. Sehelling miraba la 
religión como un paso para lo estético y lo 
estético como una mística, y unía todo. 
Kierkegaard miraba la estética como un 
paso para la religión, pero sajaba todo; 
había un abismo entre ambas y había un 
salto.

Quizá sea la hora de unir a ambos; una 
especie de Amor Dei, o amor de lo Infini
to que no implique un odio del mundo, 
sino un amor total. Precisamente en estos 
tiempos, tan dados a la estética, donde 
unos por simple placer y otros para tapar 
sus abismos, se encuentran. Sehelling des
de la estética accede a la naturaleza y a 
todo. Quien goza de lo sublime no está 
llamado a la brutalidad. Quizá sea un buen 
momento para volver a juntarlos y vivir 
todo lo artístico, todo lo bello, es decir, 
todo, en su máxima excitación.
(* )  Javier Diez Galán és col-lahorador hono- 
rífic del Dept. de Filosofía II de la Universi
dad Complutense de Madrid.
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El J  o sep Pia periodista

La interpretació clara i profunda de la realitat
Llorenç Roviras Sampere

J o s e p  Pía era periodista. Ho va 
ser des deis 23 anys fins a la seva 
mort. La seva extensa obra.
29.000 planes d'Obra Completa 
més uns quants articles de jove- 
nesa i un pareil de llibres que va 
rebutjar, és en la major part pe- 
riodisme. Ho afirmava ell mateix, 
amb la intenció, habituai en eli. 
de fer-nos creure que l'havien 
portât les circumstàncies i que eli 
res no havia pogut fer per evitar- 
ho: "No m'he pogut alliberar en
cara (de la dispersió periodística) 
i això fa que jo pensi, amb una 
gran nostàlgia, en aquests escrits 
d"'Aigua de mar" com a possibili- 
tats del que hauria pogut fer". 1 
ho afirma Jaume Vidal Alcover, 
amb la intenció de desmerèixer 
l'obra de Pia, de demostrar que no 
arribava a la categoria d'escriptor:
"Tot és, en realitat, material pe- 
riodistic".

Molt pocs han estudiat l'obra 
de Josep Pia com a obra periodís
tica, deixant momentàniament de 
banda les seves qualitats literàries. 
Narcis-Jordi Aragó, en un article 
a "El País" del 27 d'abril de 1984, 
defensa la vàlua de Pia com a 
periodista, i Josep Maria Casasiis. 
a "Lliçons de periodisme en Jo
sep Pia" aixi com en altres treballs, analit- 
za extensament els acompliments de Pia 
en els diversos générés periodístics. Amb- 
dós autors coincideixen a senyalar que Pia 
tenia les actituds necessàries per a la prác
tica d'un periodisme professional i modem 
i que en alguns moments de la seva obra 
va arribar a les cotes més altes de la pro- 
fessió.

Narcis-Jordi Aragó esmenta dues con- 
dicions fonamentals del periodista, que Pia 
posseïa: la curiositat i l'escepticisme. Lluis 
Maria de Puig cita també "l'escepticisme 
progressiu i militant". Manuel Ibàhez Es- 
cofet diu que "mogueren sempre Pia la 
curiositat, la capacitat d'observació i d'ab- 
sorció, les empentes dels fets i, sobretot, 
la voluntat de millorar i refinar la tècnica 
narrativa". El mateix Pia diu: "El periodis
ta que davant la realitat es decanta devers 
un cantó o un altre -fins i tot en els casos 
d'adhesió popular- es torna un politic, és a 
dir, un predicador. La qiiestió és compren
dre. No s'ha de caure mai d'un cantó o 
d'un altre. La vida humana és massa curta 
per a saber de quin cantó les coses es 
decanten", "Es molt més còmode i fácil de 
creure que d'aprendre, que de conéixer", i

també: "la primera obligació d'un escrip- 
tor és observar, relatar, manifestar l'època 
que li ha tocat viure. Això és infinitament 
més important que les inútils i estèrils 
temptatives per arribar a una Originalität 
salvatge i primigènia".

La tècnica narrativa és consequent amb 
la finalitat periodística; raó existencial de 
Josep Pía, com hem pogut veure: "Arribar 
a una banalitat profunda pot èsser, al meu 
entendre, un auténtic propósit literari", "El 
millor estil és el de les caites a la familia, 
però sense l'excès d'abandó que solen te
nir aqüestes cartes", i "Si vol dir que la 
meva prosa queda dura, poc greixada, 
desproveída de languidesa i de caigudes 
d'ull, té raó. Si vol dir que la meva ten- 
dència -inassolible- a la claredat la perju
dica, també". Pia busca expressar-se amb 
la màxima claredat, la seva escriptura és 
un esforç constant per definir amb preci- 
sió, amb brevetât, amb un llenguatge 
comprensible per a tothom, amb un to 
neutre, sense afectació. La seva recerca 
d'una forma escrita que repeteixi amb fi- 
delitat l'original copiât el porta a una veri
table Originalität. Ea, per exemple, sines- 
tèsies -trasposicions de les sensacions- de-

finitives: "L'absorció de sardines 
a la brasa produeixen en el meu 
organisme una intensa segregació 
sentimental. Les sardines em fan 
regalimar els sentiments, m'afe- 
bleixen la raó i poblen la meva 
imaginació de formes plenes de 
gràcia". I adjectivacions creuades 
inigualades: "tedi Oceànie", i so
bre la passivitat del seu amie Ale
xandre Plana: "recalcitrant, emba- 
dalida, orientai admiració".

Durant tot el segle XX ha 
existit una tendència clara cap a 
la identificació, o confusió, entre 
noveMa, assaig i article periodis- 
tic. Per als linguistes i sociolin- 
gUistes, l'escriptura és una forma 
de comunicació, que requereix 
reflexionar, estructurar, redactar, 
buscar les paraules i les construc- 
cions sintáctiques adients, revisar, 
corregir; i l'escriptor competent és 
el que escriu amb correcció gra
matical, coheréncia semàntica i 
adequació de vocabulari, contin- 
gut, estil, etcétera, a la fundó co
municativa pretesa. Llorenç Go- 
mis diu que la fundó del perio
disme és "interpretar la realitat, 
és a dir, comprendre i expressar 
mitjançant el llenguatge". Pora 
d'això, dones, no hi ha diferèn- 

cies entre un text periodistic i un text lite
rari. Tot és escriure.

Josep Pia era investigador de la matè
ria humana, observador escèptic de la rea
litat, intel-lectual, viatger, coneixedor de 
la llengua i dels mécanisme del llenguat
ge, passió d'escriure, expressió buida de 
convencionalismes, tendència inassolible a 
la claredat. La seva obra va ser la més 
llegida a Catalunya durant molt anys, i va 
contribuir énormément a la normalització 
linguistica. Pels valors ja esmentats, és una 
obra encara intéressant, actual, exemplar.

Segons Casasús, Pía va influir l'estil 
de Josep Maria Planes, Josep Manyé, 
Manuel Ibáñez Escofet, Andreu AveMí 
Artis, AveMí Artís Gener, Caries Sentís, 
Joan Puster, Nestor Lujan, Josep Maria 
Espinàs, Baltasar Porcel. Jo hi afegiria 
Josep Maria Casasús mateix i Ramon 
Polch i Guillem. Autors, tots aquests, d'es- 
til, personalitat i creació diferents, que han 
fet aportacions importants al periodisme 
catalá modem, però amb aquest nexe comú 
entre ells i amb Josep Pía, la fidelitat a la 
realitat, l'observació profunda, el llenguat
ge dar, comunicatiu, descriptiu.
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Art-Ficció
Ricard Calvo i Duran

"¿Cómo puede haber verdad sin 
mentira?"

SANTIAGO DE ALVARADO, Nue
vo mundo caduco y Alegrías de la mo
cedad en los años de 1781 hasta 1792.

E,d Whalhall era el lloc on habitaven els 
déus de la mitologia germànica. D’aquesta 
veu alemanya se’n féu una pronunciació co- 
rrompuda (walhala) entre la bohémia estu
diantil i artística de la Barcelona de final del 
segle passât, la qual de seguida va degenerar 
picarescament en el mot Guaiaba, per desig
nar un lloc entre taller i “piset” en el qual 
hom podia indistintament treballar, retirar- 
s’hi, o bé Iliurar-se al Ilibertinatge més 
desfermat, sempre que alguna “guaiabeta” 
s ’ avingués a posar la seva part en 1 ’empresa. 
En fi, un Olimp d’estar per casa.

Un pis de la plaça de l’Oli, davant ma- 
teix del carrer de les Donzelles, compila 
amb aqüestes honestes funcions i, l’any 
1901, l’ocupava un tal Joan Vidal i Ventosa 
per la mòdica suma de vint pessetes al mes. 
L’habitatge es composava d’unes quantes 
cambres i un terrât equipat amb pou i comu
na.

Ajudaven a finançar el lloguer i restants 
despeses del Guaiaba, tota vegada que l’e
conomia d’en Vidal no era prou sòlida, 
Joaquim Borralleras, Enríe lardi, D’Ors, 
Ynglada, Gosé, Monegai, Nonell, Labarta, 
Elias, el “Patas”, Junoy, Folch i Torres, 
Raventós, Picasso i la resta de la tropa del 
café deis Quatre Gats, fins que el 1908 la 
piqueta municipal els expulsà del paradis.

Al taller d’en Vidal, el Guaiaba, que 
eufemisticament era el punt de reunió d’en- 
tusiastes wagnerians (Lothar-Günther Buch- 
heim, Picasso, Ediciones Destino, B., 1961) 
per causa de l’origen del seu nom en el del 
mitològic Walhall, s’obtingué la famosa 
fotografia de Picasso el 1905, entremig de 
Fernanda Olivier i Ramon Raventós, la quai 
placa, cinquanta anys després. Max Aub 
faria manipular per Josep Renau, li canvia- 
ria la data per la de 1902, i passarla a ser 
Tunic document fotogràfic de la hipotética
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existéneia del pintor Jusep Torres Campa- 
lans.

Amb la complicitat d’uns, i amb la bona 
fe de d’altres (Alfonso Reyes, Jean Cassou, 
Aranda Osorio, govemador de Testât mexi- 
cà de Chiapas, André Malraux, Jaume To
rres Bodet, José Maria González de Mendo
za, Daniel-Henry Kanhweiler, François 
Fosca, Georges Braque, Antonina Vallen
tin, Enríe Beltran i Casamitjana, Enríe Cabot, 
Juan Castrasana, familia Merkel de Dussel
dorf, Alicia Pardo, Francisco Giner de los 
Ríos i el ja esmentat Josep Renau), Max 
Aub recull dades i imatges, retalla, enganxa, 
canvia, inventa, i el juny del 1958 treu de les 
premses de Gráfica Panamericana, de Méxic, 
la primera edició, 2.000 exemplars impre
sos sota la direcció del mestre A. A.M. Stols 
amb el segell editorial de Tezontle, del Ilibre 
Jusep Torres Campalans.

Max Aub fa néixer el seu personatge a 
Mollerusa, el 1886, el mateix any que nai- 
xien els pintors Oskar Kokosehka, Diego 
Rivera i Foujita, i el fa desaparéixer a Chia
pas cap el 1956, setanta anys després. Don 
Jusepe, li deien els mexicans.

El trencaclosques composât per Aub 
proporciona ai pintor uns pares, Genaro 
Torres i Moll i Vicenta Campalans i Jofre,

naturals de Bellpuig. Un full d’inscripció 
ais registres de la parróquia de Sant Esteve; 
el foli 17 del Ilibre corresponent al 1886 
que, curiosament, va ser cremat Tany 1936. 
Uns primers -i curts- estudis al seminari de 
Vie. Una joventut a Girona fent d’aprenent 
en una fonda, de carter, d’escrivent en una 
notaria, en el despatx d’una companyia de 
Sant Joan de les Abadeses, d’obrer en una 
fábrica de Palamós. Una ideologia catala
nista fins al molí de Tos, molt propera ais 
postulats de Prat de la Riba i Cambó. Unes 
creences religiöses molt arrelades. Una 
amistat -des deis quinze anys- amb Pablo 
Ruíz Picasso. Uns desenganys amorosos. 
Un canvi ideológic cap a Tanarquisme. Una 
obligada anada a París i una dilatada estada 
que comprendrá la unió amb Ana María 
Merkel, dotze anys més gran que eli, i el 
tracte i fins i tot Tamistat amb personatges 
reals; Max Jacob, Juan Gris, Diaghilev, 
Mondrian, Apollinaire, Stein, Vollard, 
Braque, Manolo Hugué, Rainer María Ril
ke,... Unes cases, a Paris, on va viure o 
pintar: 117, rue Rambuteau; 168, boulevard 
de Clichy; 48, rue Caulaincourt; 16, Place 
Dancourt. Menys la de la rue Caulaincourt, 
totes aqüestes cases han estât aterrades abans 
del 1958.

El llibre està cientificament organitzat 
amb una biografia, una cronologia, ressen- 
yes de la critica, catàleg raonat amb una 
seixantena d’obres entre dibuixos i pinta
res, i acaba amb la frase castellana “Aquí 
paz y después gloria”.

I la glòria Taconsegueix ais nostres dies 
un altre pintor cubista catalá inexistent: 
Antoni Huberti, suposadament mort en el 
més absolut anonimat el 1980 i les obres del 
qual han començat a aflorar des de fa quatre 
anys.

En una subhasta celebrada recentment a 
París, s’han realitzat vendes d’obres d’Hu- 
berti -olis i escultores de petit format- per 
valor de quasi 400.000 dòlars, i el perfil 
biogràfic del pintor que s’inclou en el catà
leg el sitúa com nascut a Barcelona el 1898, 
des d’on es traslladaria més tard a Paris per 
tal de seguir el mestratge de Picasso.

Però -’’sic transit gloria mundi”- una
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altra sala de subhastes d’art ha sospitat de 
Tautenticitat d’unes obres d’Hubert! i ha 
demanat a un especialista que les examini: 
el résultat de l’anàlisi ha demostrat que son 
acabades de fer. I una investigació efectua
da pel Sunday Express, de Londres, i pel 
Canal 4 de la televisió británica, ha determi
nar que aqüestes obres -cercades amb desfi- 
ci pels coMeccionistes- han estât pintades 
per artistes desconeguts. En el moment de 
descobrir-se aquest frau, la galería Maru- 
mo, de la capital del Sena, tenia preparada la 
inaugurado d’una mostra amb quaranta 
obres del pintor fantasma.

Bernard Globermann, afeccionat de vui- 
tanta-quatre anys, era qui signava les teles 
amb el nom d’Antoni Hubert!, mentre que 
Brigitte Menais, infermerà de trenta-quatre, 
dedicava el soterrani de la seva casa pari- 
senca -custodiada per un pistoler i gossos al- 
sacians- a taller clandesti per -segons ella- 
ajudar a joves artistes desconeguts, que 
continuaven essent absolutament anònims 
mentre que la senyora Memais es feia d’or 
amb la venda, fins al moment, dels cinc- 
cents Hubertis sortits del seu taller. Taller 
que, irònicament, podríem nosaltres perme- 
tre’ns de batejar amb l’històric nom de 
Guaiaba, que li escau d’allò més bé, car a 
l’Argentina i a Cuba, a més de designar un 
fruit tropical, aquest mot significa també 
“boia”, mentida.

I és que no tenim remei; mentre hi hagin 
burros hi haurà qui anirà a cavali. Per fer 
sortir de l’anonimat els artistes incipients, 
una màfia de l’altra banda dels Pirineas es 
posava ara fa uns dotze anys en contacte 
amb els llàtzers de torn i els proposava epis- 
tolarment, amb el membret d’una entitat 
que ara no ve al cas, la possibilitat de pro- 
porcionar-los un brillant curriculum mitjan- 
çant el pagament, naturalment, d’una forta 
quantitat en divisa. El dossier que rebrien a 
canvi del pagament anticipât comprendria 
catàlegs d’exposicions a l’estranger, com- 
provants d’expedició de les obres, retails de 
premsaespecialitzada, ressenyes i critiques, 
referències galeristiques, de coMeccionistes 
i, fins i tot, de museus, distincions i men- 
cions académiques, premis intemacionals... 
Per suposat que tota aquesta documentació 
“préte-à-porter” seria rigurosament falsa: 
no n’hi hauria un pam de net.

Però, al menys, una sola cosa hauria de 
ser certa, die jo: l’artista hauria d’existir 
realment, si no, qui pagaria la festa? 0
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Joan Alsina.
13. Vida teatral sabadellenca. Josep Torrella i Pineda.
14. Els 70 anys de la Mutua. Josep Torrella i Pineda.
15. Del torrent de la Tosca. Joan Cusco i Joan Farell, amb dibuixos 

i aquarel-les d'Agustí Masvidal.
16. Poemes d'amor i de mort. Esther Miñana i Fatjó.
17. El portal d'Europa i el Sabadell del segle XVI. Joan R íos i Masanell.
18. Darrera Garba. Frederic Alfonso i Orfila.
19. Les Reixes deis Vapors i Altres Exemplars de la Forja a Sabadell. 

Tomás López Navarro. Propera publicació.
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Cartes obertes
Huís Casals i Garda

D,TUS I IDOLS
Estimât amie,
Tu que saps tantes coses de la mitolo

gia grega, m'has parlât a vegades dels déus 
d'aquell Olimp, i me'ls fas veure corn uns 
déus divertits i entremaliats, plens de les 
nostres humanes passions, empaitant les 
deesses i fent tota mena de trampes per 
aconseguir realitzar durs desigs, transfor- 
mant-se si cal, en cigne o castigant trans
formant en vaca a la rebel que no volia 
cedir. Per contra m'has comentat la feroci- 
tat dels déus de 1'América precolombina, 
que eren uns perfectes brètols sanguinaris 
al s quais calia sacrificar una donzella de 
tant en tant o algún desgracia! presoner de 
guerra.

Semblava que el régnât dels déuscruels 
i àvids de cam humana, o fins dels dracs 
de la nostra llegenda que calia nodrir amb 
cam fresca s'havia acabat, però ara ha sor
gi! un nou déu feroç, un nou idol sangui
nari, que es diu Automôbil. A aquest idol 
cal sacrificar-ho tot: diners, tranquil-lita!, 
ciutats, monuments, la vida mateixa. 
Abans les cases principals tenien una por
talada d'entrada important o al costat, un 
oratori; ara la gran porta està reservada a 
l'automòbil, i es reserva una porta esquifi- 
da pels estadants de la casa, quan no és 
una petita escaleta per pujar al pis, que
dan! els baixos -que abans eren la planta 
noble- per al nou idol. Perqué pugui tran
sitar còmodament, s'han ensorrat cases i 
carrers per fer-li espai, sense tenir en 
compte que corn que és un déu insaciable 
mai no en tindrà prou i caldrà fer nous 
sacrificis. Els monuments més nobles, 
s'han vist empastifats per plaques indica
dores per facilitar a l'idol el seu carni. Les 
pedres més venerables, s'han corromput i 
destruit pels excrements de l'idol, que ho 
contamina i rosega tot. Però, el culte, 
sembla imparable; la gent s'empenya, es 
priva de moites coses, per adquirir i des- 
prés alimentar l'idol. Hi ha drames de 
familia provocats per eli. Però el més greu, 
és el tribut quotidià que exigeix: a falta de 
donzelles -que escassegen- es conforme 
amb altra earn, però millor que sigui jove.

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Soletat, 80
Tel. 725 97 77 - 725 99 87 
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que és la preferida. Prou s'aixequen veus 
d'alarma, veus de gent pagana que pugnen 
contra aquest déu feroç: no hi ha res a fer. 
Els governs, que sempre tenen tendéneia 
al laicisme volen començar a posar través 
al culte, encarint l'aliment de l'idol, posant 
peatges als camins per on sol circular... Es 
inútil. La maniobra de l'idol per captar els 
sens fidels es fa dient-los que eli els dóna 
la força, la poténeia, la llibertat. No els 
diu que els dóna, sobretot, la llibertat de 
morir estúpidament, per l'engany d'arribar 
més aviat, més depressa. Més aviat, més 
depressa, a la mort. Déu meu, Déu meu! 
Teniem un Déu d'amor i de misericòrdia i 
l'abandonem per un déu de la crueltat!

LA FAULA I LA REALITÄT
La més coneguda de les faules de 

l'il-lustre Monsieur La Fontaine -i per a 
molts, la única- és la de la cigala i la for- 
miga. Explica que la cigala es va passar 
l'estiu cantan! i quan va arribar l'hivem es 
va trobar sense un pa a la post; va anar a 
demanar un préstec a la formiga que, ada- 
leradament, havia treballat tot l'estiu 
emmagatzemant provisions pel temps fred. 
La formiga, sense cap mena de compassió 
O de Solidarität, li va contestar altiva: ¿Qué 
feieu a l'estiu? -Cantava. -Cantàveu? Oh, 
com m'encanta; molt bé, dones ara, ba
llen.

Aquesta faula, és una auténtica infà
mia. En primer Hoc, la formiga, que sem
pre ha tingut la fama de feinera, viu del 
treball d'una petita minoria; les altres s'a- 
giten molt, amunt i avail, però de feina

"to t un  e s til”

MC»LE DISSENT 
I DECŒL\CÏÔ
SantCugat.ll Sabadell

poca, segons han pogut afirmar observa- 
dors atents; qué fan? Són funcionaris, ren- 
distes, jubilats o desvagats? En segon Hoc, 
la cigala no podia anar a pidolar res per a 
l'hivem, perqué a l'hivem és mor. En ter
cer Hoc, si hi ha algù que s'aprofita de 
l'altre és la formiga que acut a la soca dels 
arbres que la cigala perfora per a nodrir- 
se, i xarrupa la saba que regalima sota el 
foradet que ha practica! la cigala. Però la 
vida és aixi: la formiga ha mantingut 
sempre la fama de treballadora i la cigala, 
d'inconscient i despreocupada.

Per compensar-ho et vuH transcriure 
una história: "La Formiga anava tot temps 
adelerada, preocupada pels afers pendent 
del negoci i del guany; sempre amunt i 
avail, tantos! a la borsa de Zurich, com a 
la de Francfort, Londres o París; se la veia 
sovint al pont aeri en animada conversa 
amb algún executiu d'aquell vol. Sovint, 
per compromisos professionals, havia d'a- 
nar a dinar amb algún personatge a restau
rants de luxe. Un dia estava dinant 
tranquil-lament al Via Veneto, quan va 
veure entrar la Cigala. -Aquesta aquí? Si 
mai no fa res, ni sé de qué viu! Però la 
Cigala, en veure-la, s'hi va acostar per a 
saludar-la. -Ui, ui, ui! va dir-se la Formi
ga; ara vindrá a demanar-me diners! Però, 
no; la Cigala la va saludar afectuosament i 
va interessar-se per la seva salut i els seus 
afers. La Formiga, va correspondre. -I tú, 
qué has fet aquest estiu? -He canta! molt, 
he anat afinan! la veu i el meu repertori i 
la setmana entrant vaig a Paris on donaré 
dos concerts a l'Olimpia pels quais em 
pagaran cinc milions. -Cinc milionsü 
Verge Santa!! Escolta, m'hauríes de fer un 
favor: quan vagis a Paris, si veus un tal 
Monsieur La Fontaine, digues-li que se'n 
vagi a fer punyetes!".

Aquesta és la história tal com me la 
varen contar.

Moralità!: no és qui més tresca, qui té 
millor fruit!.

Una forta abraçada del teu veli amie.

Lluis Casals

GESTORIA-'ADMINISTRATIVA 
r  ASSESSORIA FISCAL

ADVOCAT CIRERA, 32 BAIXOS 

TELS. 7259322-7259532-7259721 7260164 

08201 SABADELL
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Ex-libris: senyal, marca, disseny
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E l marqués de Sant Joan de Pedres Albes el defineix com 
a "marca, equivalent ai titol legitim de propietat sobre un 
Ilibre, feta per l'amo de la biblioteca". En aquest sentit, 

dones, el primer ex-libris s'escriu a Baviera, a les acaballes del 
segle Xllè, sobre un codex medieval. A partir d'aquí, el senyal o 
ranagrama autògrafe del propietari són la seva forma mes usual 
fins a la invenció de la impremta.

Al segle XVIé apareixen els primers ex-libris tipográfics, 
gravats amb fusta, i més endavant a l'aiguafort, amb marques 
de congregacions religiöses i amb escute d'armes. Aqüestes 
estampes i gravats són abundante a les biblioteques de la 
noblesa germànica, mentre que a Franga ho són els blasons, 
divises i escute, daurats o repújate sobre les fines i riques pells 
dels volume, per anunciar "urbi et orbi" qui n'és l'amo.

Les revolucione i la IMustració fan que la lectura deixi de ser 
privilegi de clergues i d'aristòcrates per passar a ocupar un 
Hoc, cada vegada més ampie, a la societat, i també que passi 
de moda l'ùs d'elms i motius heràldics en favor de la vinyeta 
historiada amb al-legories sobre el carreo o l'ofici del propietari 
de cada biblioteca: arquitecto, artista, geógraf, jutge, metge, 
militar, músic, etc. El desenvolupament deis sistemes de gravat 
i d'impressió abarateix i fa més senzilla la reproducció d'origi- 
nals. La litografia i, ben aviat, el fotogravat, assoleixen una gran 
perfecció técnica, tot i que es continúen estampant xilografies i 
gravats a l'aiguafort.

L'exiibrisme apareix com a moviment de coMeccionisme, 
estudi, producció i promoció de l'ex-libris a l'Europa del darrer 
quart del segle passât, i el 1872 es publica a Franga el primer

Ilibre amb aquests continguts, mentre que el mateix any el bi- 
bliófil Marian Aguiló encarrega al dibuixant Serra Gibert la con- 
fecció de la seva marca de biblioteca. Malgrat aquest prece
dent a'íllat, no és fins tres anys més tard que Mariano Pardo de 
Figueroa, "Doctor Thebussem", no introdueix el tema al nostre 
país mitjangant un article publicat a "La Ilustración Española y 
Americana". Després d'una estada a Anglaterra, el pintor i noble 
Alexandre de Riquer, ja molt entrada la penúltima década del 
segle passât, porta l'ex-libris a Catalunya i, amb eli, les informa- 
cions, les técniques i els gustos estétics que priven ais pai'sos 
nórdics des de ja fa una vintena liarga d'anys.

Triadó i de Riquer a Barcelona, i Casals i Vernis a Reus, 
enceten alió que algún dia pot ser la história del disseny d'ex- 
libris catalá. Una história que comenga amb l'Art Nouveau, el 
Modernisme de casa nostra, i continúa amb el Simbolisme, l'Art 
Deco, el Noucentisme i, al seu torn, el Cubisme; que rep la 
influéncia deis expressionistes alemanys, i en la qual s'hi veu, al 
seu moment, la referéncia al racionalisme de la Bauhaus.

I un carni que inicien els de Riquer, Josep Triadó, Casals i 
Vernis, Joaquim Renart, Jaume Llongueras, Josep Maria Sert, 
Víctor Oliva, Joan Vilà (D'lvori), Borrell, Moya, Ricart, Obiols, i 
pel qual hi veiem desfilar una liarga corrua dels nostres millers 
artistes plàstics i grafios que deixen el senyal del seu desenvo- 
lupat criteri estétic i del seu bon fer de mà, en una targata 
deliciosament composada i exquisidament estampada o impre
sa, discretament amagada rera la primera tapa d'un Ilibre.

Ricard Calvo i Duran



D'ex-libris i d'exlibrisme

A ctualment hi ha una nova reflorida en l'afició ais ex-libris 
i a l'exlibrisme, si ho hem de jutjar pels signes externs 
apareguts en aquests anys de 1989 i 1990.

En l'any 1989 sortiren els números 1 i 2 de la nova revista 
titulada EX-LIBRIS -Quaderns d'lnvestigaoió exilbrística-, i en 
aquest any 1990 ja ha sortit el número 3.

Més o menys simultániament, l'ASSOCIACIÓ CATALANA 
D'EXLIBRISTES, creada i legalitzada en el passât any 1989, 
també va fer sortir el número 1 d'una altra revista també anome- 
nada EX-LIBRIS, com el seu portaveu, i en aquest any 1990 n'ha 
fet sortir el segon número.

Hem passât, dones, d'uns anys d'eixut en l'afició a aquesta 
activitat artística manifestada pels escassos o nuis signes publi- 
citaris locals, a una embranzida I un resorgiment que recorden 
els bons anys de l'exlibrisme amb les seves variades manlfesta- 
cions externes.

No cal dir que els nostres artistes exiibristes continuaren 
sempre treballant a l'escalf d'una afició mai ofegada.

A les revistes menclonades cal afegir-hi el lllbre publicat per 
la Biblioteca Nacional -Madrid 1989- "Catálogo de Ex-libris de 
Bibliotecas Españolas en la Biblioteca Nacional", amb uns ín- 
dexs molt complets, tant d'artistes especialitzats en ex-libris corn 
de les persones de qui eren aquests ex-libris; i de les exposi- 
clons i catàlegs amb les ressenyes corresponents en diaris i 
revistes, corn les exposicions d'Ismael Smith i d'En Josep Obiols; 
cosa que ha motivât que es parlés molt de la faceta exiibrista 
d'aquests artistes.

Tôt plegat ha ocasionat una saesejada en el món de l'exli- 
brlsme i un donar a conèixer aquesta activitat artística i la seva 
historia, des de les aparicions dels primers exiibris artistics, 
allunyats dels de tipus heraldic tradicional, a les noves genera- 
cions. Historia que es pot llegir en el número 1 de la revista EX-



LIBRIS, de l'ASSOCIACIÓ CATALANA D'EXLIBRISTES, i que 
juntament amb el capítol dedicai als ex-libris i exiibristes en el 
Ilibre d'Eliseu Irene i Ballester "LES ARTS GRÀFIQUES DE L'È
POCA MODERNISTA A BARCELONA" -1977-, libre important 
dintre la nombrosa bibliografia referent al tema, poden donar un 
bon punt de partida a aquells a qui el tema pugui interessar.

La finalitat d'aquest treball, però, no és de parlar d'una 
manera generai de l'extens món exiibrista, sino de donar a 
conèixer resumidament aquells artistes que han conreuat l'ex- 
libris i que directa o indirectament han tingut alguna relació 
amb Sabadell. Aquests noms es poden anar espigant dels lli- 
bres i publicacions exiibristes generals, de les nostres publica- 
cions locals d'art o de les dades aplegadas de la convivèneia 
ciutadana.

En primer Hoc esmentarem el gran pintor Josep Maria Sert i 
Badia (1874-1945). Fill de la sabadellenca Maria Badia Capde- 
vila. Passà temps de la seva infantesa a Sabadell, a la casa 
pairal dels Badia al carrer de St. Josep. L'artista En Joan Mauri 
Espadaler deixà unes notes escrites d'aquests sojorns de l'in
fant J.M. Sert a Sabadell; notes que el Sr. Ricard Simó féu 
conèixer en uns articles publicats al Diari de Sabadell, sobre la 
Sra. Josepa Capdevila Amat i sobre Mn. Joan Badia Capdevila, 
èvia i oncle, respectivament, de J.M. Sert i Badia. Eren molt 
recordados les facècies del jove Sert i els seus dibuixos, d'as- 
pectes locals presos al naturai, entre els seus parents sabade- 
llencs; per això no és d'estranyar que en Joan Mauri podés 
pouar details que els familiars sabadellencs d'En Sert mante- 
nien vivissime. (I avui expliquen vivències encara no publica- 
des) En J.M. Sert sembla que podría èsser el primer exiibrista 
del país en quan a data de la creació del primer ex-libris, l'any 
1892, dissenyat per a M. Bultô, segons opinió que en desfà 
d'altres molt tradicionale que donen aquesta paternitat a Ramon 
Casals i Vernis.

Si d'En Sert, corn exiibrista, solament se li coneix un ex- 
libris, de l'artista que parlarem a continuació. En Modest de 
Casademunt i Cirait, se li'n coneixen molts més.

En Modest de Casademunt i Cirait nasqué el 1881 a Barce
lona. Va èsser dibuixant, decorador, pintor, ceramista i grava- 
dor. Realitzá el seu primer ex-libris cap a l'any 1904. CoMaborá 
en la Revista Ibèrica d'Ex-libris (1903-1906) i en exposicions 
amb aquests elements artístics. Tenim referenciats uns 28 ex- 
libris seus i, reproduits, vint-i-un.

Es casé amb la sabadellenca Joaquima Mir i Puig, filia del 
metge Josep Mir i Marcet, i des de l'any 1921 fins a la seva mort 
el 1964, va viure i traballar a Sabadell. En "L'Art Sabadellenc", 
de l'Andreu Castells, i en l'article que En Ricard Simó va publi
car sobre eli en el Diari de Sabadell, hi trobareu molts details de 
la seva vida.

Com exiibrista queda molt ben considérât en les obres quan 
es parla d'ell.

Per ordre de data, ara ens toca parlar de l'Ismael Smith 
Mari. (1886-1972). Dibuixant, escultor, modelador, gravador, pin
tor, dissenyador. El seu contacte amb Sabadell -en espera de 
noves troballes que podrien venir i aixamplar aquests coneixe- 
ments-, els té a través els seus cosins, germans Mari Coromi- 
nas. El més conegut i vinculat a Sabadell fou en Joan Mari 
Coraminas (1889-1964), pels seus vineles familiars, socials, 
politics i econòmics. Aquest era fill de Joan Mari Smith i nét 
d'Andreu Mari Vails, qui va portar a Sabadell les aigües de 
Terrassa a través de l'empresa coneguda popularment "Mina 
d'aigües de Terrassa". La mare de l'Ismael Smith, Mònica Mari 
Smith, era germana de Joan Mari Smith, pare com hem dit de 
Joan Mari Coraminas. Possiblement també hi havia un parentiu 
a través dels Smith, que no hem pogut aclarir, almenys fins ara.

De l'Ismael Smith Mari se n'ha tornat a parlar molt ara darre- 
rament. El nùmero 2 de la revista EX-LIBRIS -Quaderns d'inves- 
tigació exlibristica- Barcelona, desembre de 1989, està dedicat 
exclusivament a aquest artista. En l'article de Joan Ainaud de 
Lasarte "Semblança humana d'Ismael Smith", s'hi llegeixen les 
relacions familiars entre els Smith de Nova York i En Joan Mari

Coraminas de Sabadell; i en l'article d'Enrique Carcia-Herraiz, 
"Ismael Smith, exiibrista", ens ve definida la seva trajectòria en 
aquesta activitat. Pel novembre-desembre de 1989, a la sala 
d'art ARTUR RAMON, de Barcelona, tingué Hoc una exposició 
d'escultures, dibuixos i gravats de l'Ismael Smith, amb l'edició 
d'un documentât catàleg. Així mateix a la Biblioteca de Catalun
ya tingué Hoc pel mes de febrer una exposició de gravats, plan- 
xes de coure i litografies, amb la publicaciô del Hibre "Ismael 
Smith, gravador" corn a catàleg.

De totes aqüestes exposicions se n'ha fet ressô la premsa, 
amb la publicaciô de documentades ressenyes. La revista "Se
rra d'Or", del mes de maig, publicà l'article "Ismael Smith, un 
primitiu al Hindar de la Modernität", a càrrec de Carmina Borbo- 
net, especialista d'aquest artista, el nom de la quai trobem en 
altres treballs, i la "Revista de Catalunya", també del mes de 
maig, publicà un article de Montserrat Castillo, "El gravador 
Ismael Smith".

Naturalment que ens plauria poder aixamplar el coneixe- 
ment de les relacions entre els Smith Mari i els Mari Coraminas. 
Podrem aconseguir-ho?

Si fins ara els artistes mencionats estaven vinculats per Hi- 
gams més o menys familiars amb Sabadell, ara, amb Ricard 
Marlet i Saret, entrem de pie en un artista plenament sabade- 
Henc, per naixença i per les seves vinculacions familiars i de 
treball amb la ciutat que el va veure néixer l'any 1896. Però, per 
mor de la feina i de l'ambient, es traslladà a viure a Matadepe- 
ra, a cavali de Sabadell i Terrassa, on va morir l'any 1976. Fou 
dibuixant, pintor, pintor al frese, escultor, gravador, etc. Cap 
manifestado artística no li fou aliena i les tractà totes amb gust 
exquisit. En el seu aspeóte de gravador al boix fou mostre ex
cepcional, si no el més prolific, si un dels més délicats. És difícil 
de trobar en els seus boixos defectes de dibuix o de gravat. Per 
a eli la perfecció del seu treball era primordial. Traballava curo- 
sament els seus més minims details. No hi trobareu en els seus 
gravats cap linia, ni trag sobrer. En el camp dels ex-libris gra
vats al boix en va fer més d'una cinquantena. I dintre del seu 
estil noucentista, no son compHcats, respiren placidesa, són 
expresius i, corn totes les seves xilografies, amb aquell estil 
propi inconfusible de la seva autoria. La revista portuguesa "Arte 
do ex-libris", de l'ASSOClAÇÂO PORTUGUESA DE EX-LIBRIS, 
corresponent al primer semestre de l'any 1984, n- 103, publicà 
un article del P. Oriol M. Divi, també gravador al boix, deixeble 
d'Ollé Pinoli a l'escola Massana, amb la Hista quasi total dels ex- 
libris que va ter En Ricard Marlet i Saret i amb la reproducció 
d'uns quants exemplars.

Sabadellenc de naixença fou també en Marc Pareil i Jorba 
(1902-1982). Dibuixant, gravador a l'aiguafort, a la litografia i al 
linòleum, pintor i pintor al frese. IMustrador de Hibres i de góigs, 
i també exiibrista.

Com exiibrista va fer un ex-libris per al Hibreter Angel Batlle, 
especialitzat en la venda de goigs i d'ex-libris, qui li va propor
cionar altres encàrrecs.

No voldriem acabar aquest treball sense parlar d'en Mateu 
Avellaneda, dibuixant terrassenc, que va fer uns cinquanta ex- 
libris, publicats en un Hibre seu, dintre del peculiar estil propi. 
Dintre d'aquesta coMecció d'ex-libris n'hi han dos de sabade- 
Hencs corresponents un a l'Amat Gosàlbez i l'altro al seu fili 
Francese Gosàlbez.

Tampoc no voldriem deixar de recordar tots aquells altres 
artistes sabadellencs que segurament al Harg de la seva pro- 
ducció artistica hauran confegit alguna vegada algún ex-libris, 
però davant del perill de cometre moites omissions ho preferi- 
riem conèixer pels interessats, com així ho ha fet l'Agusti Masvi- 
dal Salavert, o per aquellos persones que tingueren interés de 
fer-se algún ex-libris, les quais ens proporcionarien dades de 
molt interés.

Antoni Trallero
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Modest Casademunt

Una de les notes biogràfiques que el cronista i estimât 
amie, Ricard Simó i Bach, deixà impreses en les planes 
del "Diari de Sabadell" amb data 17 d'octubre de 1985, 

fou la que dedica a Modest Casademunt Giralt "dibuixant, ex- 
librista, decorador de vidre i ceramista, nat a Barcelona el 17 de 
juny de l'any 1881 i mort a Sabadell el dia 10 d'abril de 1964 a 
l'edat de 83 anys". Ja amb anterioritat, l'any 1921 a la revista 
"Garba" i a propòsit d'una exposició d'ex-libris de l'artista, 
instal-lada en el saló-biblioteca de l'Acadèmia Católica de Sa
badell, l'obra d'exiibrista de Casademunt fou amplament co
mentada.

En aquell article el nostre Miquel Carreras ens fa present 
que "El mot llati -Ex-Libris- es tradueix amb la frase catalana 
"segell de Ilibres", més evocadora, i per ella, una definició".

Aquest segell classifica quelcom d'especific, forma lírica de 
descomposició de l'objecte del quai afiança el sentit de propie- 
tat i recull el ferment basic de l'artista dignificant-ne la composi- 
ció, que no deixa de compter el que significa la projecció bàsi
ca impresa, que en fer-ne rpproducciô -sigui el gravador, sigui 
l'impressor-, ens fa estimar oportunament la gracia de creació 
de l'artista.

L'ex-libris és en veritat una petite meravella de l'art en que 
l'artista ha aprofondit en la mateixa essèneia de la composició i 
en fa un complement testimonial.

En un assaig históric, ben raonat, de Josep M- de Riquer i 
Palau, fill d'Alexandre de Riquer Inglada, dibuixant, gravador i 
escriptor, nat a Calaf l'any 1856 i mort a Mallorca el 1920, veiem 
corn en el començament del "Modernisme" tingué cura d'iniciar i 
proposer entre eis catalans l'aficiô a l'ex-libris.

Maria Casademunt, l'any 1907 pren volada en l'especialitat 
corn a dibuixant d'ex-libris i sorprèn la crítica amb una exposi
ció al "Cercle Artistic de Barcelona", i entre les notes rebusca- 
des veiem la seva coMaboració a la revista "Feminal", revista 
filial de la "IMustració Catalana", coMaboració que va publicar
se del 28 d'abril del 1917 al 30 de desembre del mateix any.

En totes les parceMes d'activitat artística, l'obra d'aquest ar
tista, que per raó d'estada bé podem classificar dins l'escola de 
les Belles Arts a Sabadell, prengué relleu la seva fidelitat tribu
taria al tema sigui aquest simple dibuix, decoració de vidre, 
ceràmica i, en el cas a qué fem menció especial, com a expert 
i sensible exiibrista.

Joan David
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Ricard Marlet i Saret, 
un mestre de l'art i de la vida

GOIGS

E ncapçalem aquest record, ben adient a la iMustració ar
tística de llibres i publicacions, -l'art exaiçant les lletresl- 
fent esment de l'artista sabadellenc Ricard Marlet i Sa

rei, traspassat ara fa quinze anys, a Matadepera, on des de feia 
temps tenia la seva llar i l'estudi. Artista fi, elegant i acurat. 
Creador de bells boixos que encara son admiració i inspiradora 
de respecte per la seva bellesa i serenor, dolcesa i gracia... 
Sbn moites les publicacions, -goigs, especialment- que tenen 
corn a il-lustraciô eis seus boixos. Sants i motius religiosos moti
varen moites obres seves, posseïdor d'un encant que no ha 
estât superat.

Ricard Marlet formà part del moviment inteMectual sabade
llenc en eIs seus anys joves i també en la seva maduresa. Alla 
pels anys vint, amb inteMectuals corn Francese Trabai, Joan 
Garriga, Joan Oliver, Parcerisa, Armand Obiols, Costa i Deu, 
Vila-Arrufat, i altres. Marlet contribuí a donar a Sabadell la seva 
empenta cultural.

Josep Maria Riu, en la necrológica que féu amb motiu del 
traspàs de l'artista, en comenta molt admirat les obres murals 
que tenim a l'Altar del Sagrat Cor, de la Parroquia de la Purissi
ma Concepció, i a l'altar major de l'església romànica de Sant 
Pere de Terrassa, aixi corn aquesta copiossisima obra en boi
xos, retaules i distintius. Exaiça, a més, el seu tarannà de tipie 
sabadellenc, obert, incansable, creador, inquiet i espiritual. Parla 
de corn estimava el seu Vallès i la seva pàtria, Catalunya; la 
familia, els amies...

Nosaltres, eis de "Quadern" en aquesta festa del Ilibre i 
dediquem el nostre homenatge amb el record del seu art i amb 
aquest petit boix amb qué "Amies dels Goigs", de Sabadell, 
iMustren els seus programes i missives. És un boix ben demos- 
tratiu del seu sentir i fer. Pietät, bondat i dolcesa hi són expres- 
sades a vessar.

R.T.
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Marc Pareil, dibuixant, ninotaire, il-lustrador, gravador for
mat artisticament alla eis anys 20 a la sabadellenca Es
cola Superior i d'Arts i Oficis a l'entorn de Vila Cinca. 

Marc Pareil, jove inquiet, fou un exceMent esportista. Practi
ca la natació al Club local, del qual fou un deis pioners; partici
pa en les travessies del port de Barcelona; practica la marxa 
atlética i arriba a ser sots-campió de Catalunya. Péu excursio- 
nisme i tot el rodal (la Mola, Sant Miquel del Pai, Sant Sebastia 
de Montmajor...) el recorregué manta vegada:

Cuan al camp artistic, cal recordar que l'any 1924 un grup 
d'amics van presentar la seva primera mostra del seu incipient 
art (Camil Pàbregas dixit) a l'Acadèmia de Belles Arts. Eren: 
Pere Artigas, Rafael Salvat (pinturee); Marc Pareil (dibuixos); 
Ricard Mariet (gravats al boix); Pere Torrella i Camil Pàbregas 
(esculturas). A la premsa local d'aleshores {Diari de Sabadelf), 
La Veu{ôe\ vespre), /.'/\ver7//'(setmanari d'esquerra), La Revista 
de Sabadell, aparegueren critiques i comentaris de Sallarás 
Castells, Sanllehi, Joan Mates, Prancesc Trabal, Joan Oliver,

Joan Vilatobà... Alguns els encoratjaren sense, però, faltar-hi 
alguna estirada d'orelles, car abans les critiques eren sinceres i 
dares i no com avui que s'aboca pel broc gros l'adulació i 
propaganda, exultant I'odonisme personal. (Camil Fàbregas, di
xit).

Marc Pareli se n'anà a viure a Barcelona, on havia trobat 
molta teina en editorials barcelonines i revistes infantile.

També realitzà murals i pinturee al frese a Moia, Igualada, 
Calcila (Maresme), Barcelona, Sabadell...

Mare Pareli retorna a la seva ciutat nadiua on retrobé veils 
amics. Mori el 1982.

El seu veli i fidel amie, Camil Pàbregas, n'ha escrit un bon 
treball del qual avui només hem extret uns apunts que, per dret 
propi, incorporem a El Plec dedicai a l'Ex-libris, tota vegada 
que eli en féu alguns. En publiquem els que servem i de molt 
segur que en féu d'altres que desconeixem.

J.C.A.
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París fi de segle
J o sep Maria Subirachs

l \ \  final de la perspectiva urbanística 
més espectacular del mon, que va des de 
l'arc de La Défense fins al palau del Louv
re, es va inaugurar, faja dos anys, una pi
ràmide de melali i vidre de més de 20 
metres d'alçada, que serveix d'entrada a 
factual residència parisenca de madame 
Récamier.

Quatre mil sis-cents anys després que 
a Egipte Imhotep construis la primera pi
ràmide, l'arquitecte nord-americà d'origen 
xinès, leo Ming Pei n'ha realitzat la darre- 
ra, aconseguint una de les meravelles del 
segle XX, malgrat haver-la acompanyada 
de tres pirámides nanes que treuen Singu
larität i grandiosità! a la principal.

Set mesos de càlculs amb ordinadors i 
cent dies de treballs in situ han fet possi
ble aquesta obra, primera peça del Gran 
Louvre, que ha d'estar definitivament aca
ba! el 1995. De tota manera, afegint-se a 
la commemoració del bicentenari de la 
Revolució Francesa, s'ha procurât que es- 
tigués ja en funcionament el 1989, preci-

GiseeRT A r t

Rambla, 30 Tel. 725 43 69 
SABADELL

sament a prop del Hoc on van ser guilloti- 
nats Lluís XVI i Maria Antonieta. Però 
per no molestar els monàrquics, entre la 
piràmide i el Hoc que va ocupar el patíbul, 
s'hi ha erigi! l'estàtua que Gian Lorenzo 
Bernini va fer del rei Sol.

L'arquitecte ha hagut de resoldre nom- 
brosos problèmes tècnics. un d'ells consis
tía en intentar que aquesta forma d'origen 
tan Hunyà, recuperada per l'actitud post
moderna del seu creador, i que ocupa 
1.250 metres quadrats de la "Cour Napo
león", facilités el pas de la Hum i no des- 
torbés la visió de les façanes del palau. 
Per aixô s'ha treballant de valent per asso- 
lir un vidre de gran puresa, éliminant al 
màxim l'ôxid de ferro que bagués donat 
l'habituai transparència verdosa. Les 666 
peces de vidre de 2,15 cm de gruix i de 
150 Kg. cadascuna, s'ajusten a una estruc
tura d'acer inoxidable tensada interiorment 
per uns cables com si fossin obencs d'un 
veler. L'estructura està coberta per sis mil 
elements d'alumini lacat que donen al

WATiz-Anr
Sala d’Exposidons
Sant Pere d’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

conjunt, malgrat les seves 180 tones, una 
sensació de Heugeresa com si d'una enor
me teranyina es tractés.

De fet, leo Ming Pei ha volgut acos
tar-se a l'esperit de Le Notre amb la sòbria 
geometria ¿'aquesta gran bombolla de ca
res triangulars, encerclada per set estanys 
de granit negre, també triangulars, que 
serveix per a cobrir el cráter que ens intro- 
dueix en una cripta d'on sorgeixen tres 
galeries subterrànies. Elles ens porten en 
presència d'unes dames etemament joves 
que no refusen compartir amb nosaltres 
Hur intimità!. Encara que trobem Lisa del 
Giocondo pudorosament protegida darrere 
un vidre antibales, descobrim per altra part 
Betsabé banyant-se. Antiope completa- 
ment despullada fent la migdiada. Mada
me Gabrielle d'Estrées i la duquessa de 
Villars, ocupades en Hur cerimoniosa "toi
lette", les filles d'Ingres al bany turc, les 
de Fragonard xipolejant a l'aigua i la de 
Milo que, seminua, continua indiferent als 
seus multiples "voyeurs".

A

SantPere,22 Tel. 726 19 59 
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Diuen que les modes tornen
M- Dolors Godayol

E,ds que anem pels quaranta i els que ja 
els han superat, haviem vist els nostres 
avis bailar el tango: hi posaven la gracia 
del cos i la força de l'ànima.

La nostra época, "els 60", va introduir 
canvis en el mon occidental en molts sen- 
tits, i la música i el ball no foren una ex- 
cepció. Van ser els dies del rock, del twist 
i abres balls per l'estil, una característica 
deis quais era l'evolució  ̂per separat de la 
parella que els ballava. Es curios observar 
com aquest fenomen es dona precisament 
en una época de tantes Ilibertats, mentre 
que el tango, caracteritzat per un quasi 
permanent i suggestiu contacte físic amb 
la parella, prenia vida en un période de 
grans prohibicions.

Ara, després d'uns anys de certa dis- 
bauxa i permissivitat (diguem-ne de rela- 
xació de costums), bona part del nostre 
jovent reivindica, de sobte, cert retom ais 
costums étics deis nostres avis i és ara, 
curiosament, que ens toma la moda deis 
balls antics i, per qué no?, del tango.

Per parlar precisament d'aquest tema, 
una trentena de concurrents ens vam aple
gar el dijous, 14 de febrer, en el local del 
CoMegi de Metges de Sabadell, del carrer 
Sant Llorenç, 23, al voltant del senyor 
Valenti Codina, que fou qui el proposé 
com a tema de la tertulia i que el va intro
duir amb gran encert, il-lustrant-lo amb la 
projecció d'alguns fragments de la 
pel-licula "El día que me quieras", filmada 
l'any 1935 i protagonitzada per Carlos 
Gardel i Rosita Moreno, i amenitzant-lo 
amb la seva propia interpretació, acom- 
panyat de la guitarra, de tres tangos que 
van provocar en els presents una certa 
nostàlgia dels temps passats.

Entre comentar! i comentar!, la parella 
de joves balladors formada per l'Antoni i 
la Nairn, ens van delectar amb les seves 
evolucions, tôt ballant uns tangos molt 
coneguts de Gardel: "A media luz", "La 
comparsita"...

Segons Jean Richepin, poeta i 
novel-lista francés del segle XIX, forigen 
del tango caldria cercar-lo en una dansa 
anomenada "bourrée" que al segle XVII 
es ballava a l'Auvémia.

Un tal Eléchier, prelat, escriptor i ora
dor, escrivia en les seves memories de 
mitjans d'aquell segle que aquests balls es 
van prohibir "per la seva complaenga en 
descriure les figures més indecoroses", i 
qualifica aqüestes dances d"'inconvenients 
per a la moral. Per la seva banda, en les

seves "Caites de Vichy", Mme. de Sévig- 
né en fa mencio, qualificant-les de "suma- 
ment llicencioses".

Sembla, però, que actualment els ente- 
sos en el tema consideren poc probable 
aquesta relació entre el tango i la "bou
rrée". Alguns parlen dels origens mexicans 
d'aquesta dansa. L'opiniô més acceptada 
és la que defensa el seu origen cubà.

Sigui corn sigui, segons el llibre de 
Carlos Zubilaga titulat "Carlos Gardel" - 
Ed. Jùcar - (1976), en el quai ens recol- 
zem bàsicament per elaborar aquesta peti- 
ta ressenya, l'ambient que propicia i acuii 
els primers tangos el trobem cap al 1880 
en els barris baixos de la ciutat de Buenos 
Aires, poblats majoritàriament per immi
grais europeus, (principalment italians i 
espanyols), i els marginals argentins, arri
báis a la capital fugint de la misèria del 
medi rural. En els prostibuls d'aquesta 
periféria urbana, sovint freqüentats per 
joves de casa bona, i que Jorge Luis Bor
ges descriu d'aquesta manera: "Los lupa
nares se ahondaban en grandes patios, 
aptos para la amistosa o discutidora con
versación, para la bebida y la danza", és 
on surgeix el tango.

Els caràcters definidors d'aquest bail 
es corresponen amb els caràcters defini
dors dels sens intérprets: tristesa, nostàl
gia, inconformisme, frustració... ja que el 
porteny no té una tradició pròpia; li man
ca un passai identificable per causa del 
seu desarrelament.

Zubillaga defineix aquests primers tan
gos com a "remedos del acto sexual", pre
cisament perqué els seus origens están 
vinculáis ais ámbits prostibularis. En zo
nes poblades per una gran majoria d'ho- 
mes, el problema sexual sembla que era 
d'una magnitud social difícil d'imaginar. 
Neix, dones, com una manifestado artísti
ca primitiva en aquest entom espiritual- 
ment immadur, culturalment conflictiu.

"El tango es un baile anticuado: 
no hay más diferencia que 
antes se bailaba echado 
y ahora se baila de pie”.

La práctica d'aquest ball va ser total- 
ment rebutjada, en aquella época, pels 
sectors oligàrquics de la societal i fins i 
tot arribé a condemnar-lo el Papa Pius Xè 
per "immoral". Però, poc a poc, amb la 
liberalització del vot i les reformes uni- 
versitàries, comença una lenta penetració 
del tango en els sectors socials abans réti
cents. Per aquest motiu, "cal abandonar 
un xic les lletres procaces i atemperar la 
coreografia sensual". Es en aquest context 
quan apareix a Buenos Aires la figura de 
Carlos Gardel que el popularitza i apro- 
fundeix en els canals expressius del senti
ment de les classes mitjanes.

Des d'ara, el tango, amb Gardel, es farà 
famós arreu del món occidental, catapultai 
sobre tot des de Paris, capital cultural d'Eu
ropa.

Els grans temes del tango són l'amor 
(La cumparsita); la ciutat de Buenos Aires 
(Mi Buenos Aires querido); el temps 
(Volver), i els problèmes socials de les 
clases menys afavorides (Tango argenti
no).

Des del punt de vista rítmic, el tango 
és semblant a l'Havanera, essent el seu 
temps de 2 per 4 i el seu moviment un xic 
més viu, augmentant progressivament fins 
al final.

Heus aquí un fragment de tango ar
genti molt popular:

Carlos Gardel, el nom veritable del 
qual fou Charles Gardes, va néixer a To
losa de Llenguadoc el 1887 i va morir en 
un accident d'aviació a Medellin (Colòm- 
bia), el 1935.
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Teresa Cunillé i “L’hort dels drerers”
Josep Torrella Pineda

V.a ser un gran encert de "Teatre del 
Sol" el de pensar en l'actriu sabadellenca 
Teresa Cunillé per al muntatge de l'obra 
de Txèkhov "L'hort dels cirerers".

Teresa Cunillé no sols va néixer a casa 
nostra. La naixença a vegades és un fet 
circumstancial, però encara que aquest no 
és el cas de la Teresita -que aixi la conei- 
xiem en la seva jovenesa- entre ella i la 
seva ciutat hi ha força cosa més en relació 
a la seva carrera artística.

Teresa Cunillé es va iniciar en l'art 
escènic a Sabadell, de la mà i del guiatge 
del seu pare, Jaume Cunillé, home de tea
tre vocacional (actor, director, empresari). 
I en escenaris sabadellencs, d'aquells que 
eren camp de batalla dels grups amateurs, 
la filia va donar vida, adolescent encara, a 
múltiples heroines del teatre liric i del 
dramàtic. Va ser entre nosaltres, dones, 
que Teresa Cunillé va endegar una llarga, 
llarguissima, i fructífera, carrera escénica, 
i a la vegada hi va assentar els fonaments 
d'una altra també sortosament llarga i 
exemplar trajectòria humana amb el seu 
matrimoni amb Domènec Vilarrasa, com
pany de bambolines, amb qui Teresa 
compartí, i segueix compartint, la seva 
doble vida privada i pública.

Teresa Cunillé mereixia que un equip 
teatral de la solvència de "Teatre del Sol" 
li tributés l'homenatge sabadellenc que 
significa la seva presèneia al capdavant del 
repart d'una obra tan digna i tan bella com 
"L'hort dels cirerers", adaptada al català 
precisament per un tan il-lustre sabadellenc 
corn va ser Joan Oliver. I que aquest 
homenatge no fos consumit en si mateix, 
sino que assenyalés el principi d'un reco- 
neixement molt més ampli, i fins i tot so
lemne, com será l'atorgament da la Meda
lla de la Ciutat que s'està tramitant sota 
l'impuls de la Fundado "Amies de les Arts 
i de les Lletres", amb el suport de diverses 
entitats i la decisiva participació de la 
corporació municipal.

El curriculum artistic de Teresa Cuni
llé ens honora, als sabadellencs, no només 
pel Hoc singular que ella ha ocupat en el 
món del teatre -a part d'altres activitats 
paral-leles, i també meritóries, a la ràdio, 
al cinema, al doblatge i a la televisió- sino 
també per les caractéristiques de Profes
sionalität i d'honestedat que són constants 
en ella i que li valgueren els premis "Enríe 
Giménez" (1947) i "Margarida Xirgu" 
(1987).

Veure-la i aplaudir-la en el nostre Tea
tre del Sol, compartint altra vegada, des- 
prés d'un paréntesi de més de quaranta 
anys, la posada en escena d'un coMectiu

també nostre, i de tanta exigéncia artística 
com el "Teatre del Sol", és una gran satis
faccio per a nosaltres; i, a la vegada, s'en- 
devina, es palpa, que també ho és per a 
ella. La seva entrada en escena, pocs mi- 
nuts després d'encetada la representado de 
"L'hort deis cirerers", és tot una aMegoria. 
La propietária Andreievna toma a la seva 
casa després d'uns anys de ser-ne absent; 
la figura de ficció en la persona de Teresa 
Cunillé, avança fins a primeríssim terme, 
de cara a la suposada vidriera des d'on se 
suposa que es domina el cirerar -en reali- 
tat de cara a la platea- amb els braços 
oberts, la joia en el rostre i en la veu. L'ac
triu marca, a partir d'aquest moment, el 
seu personatge pletôric, generös, jovial; a 
la vegada que sembla corn si proclamés el 
goig del seu retrobament amb la seva ciu
tat.

Des d'aquesta dona apassionada, bé 
que irreflexiva, que retoma al seu caseriu 
just quan l'està perdent, i que ha d'abando-

nar-lo, ara per sempre, i seguint d'un a un 
els personatges que es mouen al seu en- 
tom, s'ha de dir que cada un d'ells, per poc 
text que hi tingui, és tot un prototipus, 
pensât i élaborât per fautor amb subtil 
penetrado. Un d'ells, el més sorprenent, 
és el veli criât -del quai Francese Moragas 
fa una autèntica creació-, objecte de po- 
ques i molt breus intervencions, amb el 
cop d'efecte final, impressionant dins de 
la seva sobrietat, amb què fautor clou el 
retrat d'una decadència social, ara reblada 
amb focàs fisic del fidel majordom.

La resta de la galeria de personatges 
troba els intèrprets idonis. Un d'ells és el 
marit de Teresa Cunillé, el també profes
sional Domènec Vilarrasa, que incorpora 
el germà de la protagonista, esplèndid de 
figura i de dicció. I destaquen també Lluís 
Matas, Josep Barceló, Fanny Bulló, Joan 
Vives, Mercè Adalid, Manuel Labrande- 
ro; seguits per Montserrat Vidal, Rosa 
María Aymamí, Josep Seguí, Miquel Se
rra.

He de completar l'elogi dient que di- 
recció i espai escènic, de Ramon Ribalta, 
amb la coMaboració de Jordi Fité en el 
primer aspecte, són extraordinaris, aixi 
com el vestuari, les Hums i els fons musi
cals.

Ens agradaría que no fos única aquesta 
participació del matrimoni Vilarrasa-Cu- 
nillé en el Teatre del Sol. Ha estât una 
Haminadura summament temptadora.

QUADERN - 78



274

M ural de Jordi Roca a la Cam bra de Comerç
Francese Catchet i Domènech

"L'home és la mesura de totes les coses: 
de les que son, en tant que son i de les 
que no son, en tant que no son" 

Protàgoras S.V.

D'es que l'any 1599 es creà a Marsella 
el que hom pot considerar com la primera 
Cambra de Comerç del mon, a moites 
ciutats, i també a la nostra, s'han créât 
aqüestes entitats de carácter apolide, pro
fessional i amb absèneia d'esperit classis
ta. Les Cambres de Comerç centren llurs 
esforços en la representado i tutelatge dels 
interessos mercantils d'una zona determi
nada, potenciant l'activitat comercial mit- 
jançant la publicado d'estudis economics 
i estadistics, que puguin contribuir al mi- 
llor coneixement de l'economia local, en- 
demés de dur a terme complementària- 
ment, tasques de tipus socio-cultural rela- 
cionades amb la dutat.

La Cambra Oficial de Comerç i Indus
tria de Sabadell, fou constituida el dia 10 
de desembre de l'any 1886, al voltant de 
la indùstria tèxtil llanera, essent el seu 
primer president el Sr. Josep Antoni Pla
nas i Borrell. Sabadell comptava en aquell 
temps amb 20.000 ànimes. Cent cinc anys 
després, la dutat té un cens deu vegades 
més elevat, uns 200.000 habitants. Aquest 
creixement humà ha anat acompanyat amb 
un desenvolupament tecnologie que fa 
passar Sabadell per ser un dels indrets 
punters del país, pel que fa a les noves 
tecnologies. La modemització de la indùs
tria i l'esdat del sector terciari, ha estât

possible per l'anhel de superado dels 
homes d'aquesta vila, uns homes que tam
bé han sabut desenvolupar i situar en un 
pía paraMel a la seva tasca diària, les se- 
ves facultats de conèixer i relacionar-se 
amb tota la xarxa d'activitats que es suc- 
ceeixen a la ciutat. Per aquesta rao, i quant 
a la realitat artística, hem vist a la Cambra 
peces de Joan Vila-Puig, Márius Vilatobá, 
Vilacases..., però el que aquí ens aplega 
és el nou mural que l'artista local Jordi 
Roca ha pintat en una de les parets d'a
questa entitat, una composició que apunta 
sensacions, aglutina missatges i que res
pecta la funcionalitat preexistent de la du-
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resa i verticalitat arquitectónica imposada 
per la paret. Aixi dones, ell no ha transfor
mât, ha intervingut sobre el treball d'altri.

En l'al-legoria de lordi Roca, hi ha una 
subjectiva interpretació de l'esperit i ob- 
jectius de la Cambra, al-legoria on destaca 
els elements histories, el component dinà- 
mic i també la càrrega emotiva que tot 
això pot significar, i ho intenta transmetre 
des de la perspectiva de l'abandonament 
del tipisme, per accentuar el fet caracteris- 
tic i identificatiu, amb sobrietat però tam
bé amb molta dosi d'exuberància.

Jordi Roca ha construit el mural amb 
interseccions de linies ferides pel color, 
un mosaic cromàtic que força l'espectador 
a canviar constantment el punt de visió, 
fins que aquest comença a adquirir la 
consciència de la "totalitat".

Intrinsecament, aquesta "totalitat" ens 
aproxima a la visió sofista de l'home: 
"L'home és la mesura de totes les coses...", 
així dones, els valors i liéis en les cién- 
cies, el dret, la moral..., són creacions his- 
tóriques, producto de l'esperit humà i, en 
conseqüéncia, de la má de l'home. Jordi 
Roca així ho creu i amb la concepció del 
mural es veu que l'esforç de l'home és el 
que el duu a conquerir quelcom diametral- 
ment oposat a les teories d'Eurípides quan 
afirmava que l'home era una joguina de 
l'atzar.

Una primera atalaiada al mural ens fa 
adonar de tot 1'anteriorment exposât. Les 
imatges d'una dona i d'un home ocupen un 
espai predominant en l'al-legoria, uns és- 
sers entre mitolôgics i actuals, ni vestits ni 
despulláis com a simbol d'intemporalitat. 
La dona sosté un cistell amb coloms corn 
a clara representado del comerç al detall 
i, l'home al seu costal, agafa Pegasus per 
la regna, un Pegasus que des de sempre ha 
estât el símbol de la força i del progrès, 
però l'home, agafant amb poténcia la reg
na i segur de si mateix, és qui domina la 
situado i el qui posa les condicions de 
futur i de progrès. També, si ens guiem 
per la mitologia, podrem veure en aquest 
nexe home/Pegasus, entre la raó i la força, 
el desdoblament d'una altra Identität mito
lògica molt important en relació a les acti- 
vitats de la Cambra. Ens referim a Her
mes, el qual, de conductor d'ànimes a l'in- 
fern, va passar a convertir-se en el déu del 
Comerç (vegi's la cara d'astùcia de l'Her- 
mes pinta! per P.P. Rubens i que es con-
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serva al Museu del Prado, Madrid).
Pegasus és, en un principi, una energia 

que només el temps i l'esforç de l'home 
pot dominar. Per això el cavali alai no està 
en el mateix pia que l'home i Iluita per 
desfer-se de les régnés que el sostenen, tot 
inician! el voi cap un apunta! semicercle, 
el llindar que separa realitat i mitologia, 
l'aquí i el més enllá, i l'avui i el sempre de 
les energies incontrolades.

Les figures de l'home i de la dona 
semblen sortir d'un portal, la casa, l'aixo- 
pluc, la llar on l'home continua, en l'as- 
pecte quotidiá, el carni que s'ha marcat, i 
fer certa la seva capacita! quasi il-limitada 
de superació. Aqüestes figures (home/ 
dona), igual que l'Hermes de Praxiteles, 
no tenen res d'heroic, res d'aristocràtic, són 
éssers carregats de dinamisme, plens d'e- 
nergia, que subratllen des de la pretesa 
intemporalitat, allò momentani, el dia a 
dia, és a dir, vesteixen allò incomplet amb 
les suggerèneies que transmeten a l'espec
tador sobre el seu motiu de ser i d'estar.

Des de la base del mural, emergeix un 
fragment de columna jónica, de línies 
sóbries i fermes, com a símbol de la cultu
ra. L'ésser humà es manifesta corn a tal 
per la seva assimilaciô, concepció i lis de 
la cultura que ha hereda!. L'herència his
tórica es presenta aqui amb un símbol tan 
fàcilment relacionable que tota referèneia 
resulta, per evident, òbvia.

La banda inferior esquerra ens presen
ta un sol corn a mesura de les coses i del 
temps. Sol-rellotge que marca la cadèneia 
i la periodicitat dels esforços de l'home 
per a la consecució d'un fi.

Hem dit que les Cambres tenen per 
funeiô representar les activitats comerciáis 
i industrials d'un indret déterminât, són ens 
d'àmbit territorial i, per aquesta raó, dins 
d'un estrany cub es presenta l'escut de 
Sabadell, ciutat on es desenvolupen les 
accions que duen a terme els homes que 
construeixen el futur d'aquesta. Una bara- 
na tanca Tacciò i imposa els limits territo
rials.

Aquests són els elements que compo
sen aquest mural que recentment fou inau
gurât a la Cambra de Comerç de Sabadell 
(carrer d'Alfons XIII, 45), uns elements 
que són la base d'interpretacions de plans 
inclinais i tangencials, plens alguns d'ells 
de llum-color que dóna dinamisme i con
creta Tacciò de Tal-legoria.

■PomseR©
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Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
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Les proporcions són del tot aleatòries, 
cada imatge és un cumul d'històries, parti
culars i també coMectives, presentades 
amb absència de perspectiva, sense punts 
de fuga referencials, una planimetria en la 
qual Tespai existeix de forma surreal.

Jordi Roca ha begut de les fonts de la 
mitologia, però la seva digestió la fa de 
peus a terra, en el present, amb elements 
tangibles i reconeixibles, una pintura amb 
continguts que no pretén alterar res que ja 
hagi jutjat el temps.

El seu mural de la Cambra, igual que 
altres murais que ha fet aquest artista a 
diferents indrets de la ciutat i àdhuc fora 
d'aquesta, conserva volgudament Taspecte 
dur i vertical de la paret, la quai empra 
corn a suport, no concebint-la corn una 
finestra on la gent hagi de veure que al 
darrera passen coses, no; les històries pas- 
sen allà, damunt d'aquella paret on Texe- 
cució del motiu juga amb la visió de Tes- 
pectador. Perqué a més a més de pintar 
allò que anhela, també pinta el que ell creu 
que anhela la col-lectivitat dins de la quai 
es mou, una xarxa social que eli bé co- 
neix, corn coneix també els seus assoli- 
ments tècnics. Per això refusa pintar els 
murais amb qualsevol altre material que 
no sigui el que eli sempre utilitza, Tacrflic, 
puix que intentar de fer-ho al frese, per 
exemple, fóra tocar relíquies. "L'home - 
diu Jordi Roca- ha d'utilitzar els mitjans 
que la tècnica li proporciona i assimilar la 
feina que varen fer tots aquells que ens 
precediren".

Des d'ara, la més important Cambra de 
Comerç de Catalunya, després de la de 
Barcelona, gaudeix d'un mural al-legôric 
amb uns continguts conceptuáis que en- 
galzen passât i present, però amb una cla
ra vocació de futur.

L»N»3UÍIGE
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Jovenívola, 15 anys
Liais Subirana

Introducció
Quan, amb motiu del lOè Aniversari, 

l'Editorial Quadem va publicar el Ilibre 
"La sardana i les cobles juvenils", ja va 
quedar explicat tot el procès de formació i 
evolució de l'Escola Experimental de 
Música de Cobla de Sabadell i de la Cobla 
Jovenívola. Han passât cinc anys i, més 
que d'evolució, cal parlar ara de confirma- 
ció i consolidado, tant pel que fa a la 
propia Cobla com a l'Escola, que han fet 
possible l'aparició de la Jovenívola-2.

Ens ha semblât oportú, per tant, d'a- 
profitar I'avinentesa d'aquest 15è Aniver
sari, per fer una actualització de les dades 
estadistiques de què disposem i remarcar, 
a la vegada, alguns dels fets més impor
tants esdevinguts aquests darrers cinc anys, 
bo i considérant que el fet més important, 
al nostre entendre, és la propia continuïtat 
de la cobla, mantenint sempre un bon ni- 
vell de qualitat i la fidelitat dels sens 
components, ja que no hem d'oblidar que 
alguns d'ells, formen part del nucli dels 
fundadors i, altres, de les incorporacions 
produïdes durant els primers anys d'actua- 
ció. Aquesta continuïtat, la seriositat i exi- 
gència de qualitat en totes les seves inter- 
pretacions, son aspectes fonamentals que 
han propiciat l'èxit i el prestigi que la 
Jovenívola s'ha guanyat en totes les seves 
actuacions arreu de Catalunya.

Continuïtat i estabilitat
La formació de la Jovenívola, durant 

aquests darrers cinc anys, ha mantingut 
una gran estabilitat. Les forçades absèn- 
cies d'algun dels sens components a causa 
del servei militar, han estât perfectament 
cobertes per antics elements de la cobla o 
amb incorporacions de la Jovenivola-2.

Es poden considerar baixes d'aquests 
anys només les de Xavier Chacón i Eduard 
Figaró per passar a d'altres formacions 
musicals, Joan Esplugues per a dedicar-se 
més especificament als estudis de violon- 
cel en incorporar-se a l'Orquestra Simfô- 
nica del Vallès, i la de Josep Macià per a 
dedicar-se a la docència musical, malgrat 
que continua vinculat a l'Escola dirigint la 
Jovenivola-2.

També Xavier Puig, Lluis Macià i 
Manel Larroya no formaran part habituai 
de la cobla aquesta temporada 1991/1992, 
malgrat que restaran a la seva disposició 
per tal de cobrir qualsevol baixa ocasional 
que es pugui produir.

Menció especial mereixen Josep Ma
cià i Xavier Puig, dos dels fundadors de la 
cobla, perqué han estât elements impor- 
tantissims en el seu assentament i evolu
ció, amb una fidelitat a tota prova i amb 
un comportament exemplar que els fan 
dignes de ser admirais i recordáis amb 
especial estimació.
Direcció i representació

La direcció musical de la cobla conti
nua en mans del mestre Francese Elias, 
des que se'n va fer cárrec pel gener del 
1983. Per tant, ja va viure el desé aniver
sari, i ara li pertoca la satisfacció d'haver 
conduit la cobla fins a aquest quinzé.

Vuit anys dedicat a un treball pacient i 
constant, dominant sempre el difícil equi
libri entre l'exigéncia i la toleráncia. Una 
exigéncia fonamentada en un gran sentit 
de la responsabilitat i en el compromis i la 
qualitat que eli sap que els seus deixebles 
poden assumir. Una toleráncia fruit de la 
seva exquisida cortesia i humanitat, bon 
sabedor que no sempre s'ha de forçar al 
limit, tota vegada que els components de
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la Jovenívola no són pas professionals de 
la música.

Francese Elias és, i esperem que ho 
sigui molts anys més, el director idoni de 
la cobla. respectât i estimât per tots, és 
garantia de futur i exemple de feina ben 
fêta.

La representació, contractació i coor- 
dinació segueix, des del primer dia, en 
mans de Salvador Saumoy. Eli és el veri
table "pal de palier" on es recolza tota la 
dinàmica que la intensa activitat de la 
cobla genera. A Salvador Saumoy es deu 
una bona part de l'èxit assolit i del fet que 
es pugui celebrar aquest quinzè aniversari. 
La seva constant dedicació, la seva capa- 
citat d'encaixar-ho tot, el seu esperit pac- 
tista per naturalesa i la seva gran populari- 
tat arreu de Catalunya, han résultat provi
denciáis moites vegades.

El binomi Saumoy-Elias, recolzat quan 
ha calgut pel Pare Josep Vidal i amb el 
suport constant dels musics de la cobla i 
dels més fidels coMaboradors i seguidors, 
ha fet possible aquesta gran realitat que 
avui podem celebrar, impossible de predir 
en aquell memorable dia de la presentació 
oficial, el 23 d'abril del 1976.

Formació actual de la cobla
La formació, per aquesta temporada del 

quinzè aniversari, és la següent:

ANÁLISIS CLINIQUES  
PERFUMERIA  

COSMÈTICA de
Joan Garriga i Manich 

(Analista Diplomat de Sani tat. Inspector 
Farmacèutic Municipal).

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL
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Flabiol: Mercè Ferrer.
Tibies: Albert Ramírez i Marcel Artiaga. 
Tenors: Jordi Figaro i Enrié Orti. 
Trompetos: Fluís Subirana, Josep Fluís 
Fópez i Joan Ramírez.
Trombons: Joan Ferrer, Joan Salanguera i 
Joan Caries Castillejo.
Fiscorns: Isidor Fova i Xavier Ramírez. 
Contrabaix: Salvador Ventura.
Direcció: Francese Elias.
Nou compositor a la cobla

Marcel Artiaga va estrenar la seva pri
mera sardana "Anbei" a Sabadell, en el 
decurs del concert de Sant Esteve del 
1989. Durant l'any 1990 ha estrena! dues 
sardanes més: "Aquell Cap d'Any" i "Ri- 
pollet 15 anys". Aquests pocs títols són ja 
una bona mostra del que en Marcel pot 
arribar a fer. Fa seva bona preparació 
musical, el seu bon gust i ampli sentit de 
la responsabilitat, faran segurament que 
mesuri molt acuradament la seva produc- 
ció, per tal d'intentar oferir sempre unes 
obres d'acord amb el nivell de qualitat i 
d'exigència que ell mateix s'imposa.

Actuacions
Durant aquests 15 anys la Jovenívola 

ha superai les 1.500 actuacions, entre ba
llades, concerts i aplecs, actuant també al 
costal de les principals cobles del país. 
Moltíssimes són les actuacions rellevants 
i es fa difícil destacar-ne algunes pel rise 
que això suposaria de ferir la sensibilità! 
d'alguna de les entitats que contracten la 
cobla amb regularitat.

En aqüestes darrers cine anys, la pre- 
sència als aplecs s'ha consolidât i augmen
tai, s'han fet també concerts importants i 
s'ha participai als tres Aplecs Intemacio- 
nals celebráis fins ara: Amsterdam, París i 
Zuric.

D'aquestes 1.500 actuacions cal remar
car la participado a 330 aplecs i a 140 
concerts, havent-se interpreta! en total unes 
8.730 sardanes.

Tot piegai ve a demostrar la importàn- 
cia d'aquest 15 Aniversari que, a part de la 
lògica alegría i satisfacció que reporta a 
tots aquells que d'una manera o altra han 
contribuii a aquests fets, representa també 
un estímul i un compromis de seguir tre- 
ballant per la cobla, la sardana i, en defi
nitiva, per la cultura del país.

COBFA JOVENÍVOFA DE SABA- 
DEFF, PER MOFTS ANYS ! ! ! •

Cafés ̂ ont
Ferrán AIsina, 38-40 Tel. 7 2 6 6 2 2 2  
Sant Antoni, 34 Tel. 72605  46 

SA B A D ELL (Barcelona)

Estampes monts erratine s

Ignasì de Loiola
Manuel F oraste r

E,fl dia 29 de setembre de l'any passai 
(1990) es van inaugurar a Manresa els 
actes d'obertura de l'Any Ignasià a Cata
lunya que durará tot un any. Se celebren 
el cinquè centenar! del seu naixement i els 
quatre-cents cinquanta anys de la funda- 
ció de la Companyia de Jesús.

Ignasi neix a la valí de Foiola, del País 
Base, a l'any 1491.

Durant la seva joventut estigué al ser
ve! del rei d'Aragó, Ferran II, llavors re
gent de Castella com ajudant del compta- 
dor major. A l'any 1517 passá al servei 
del seu parent, el duc de Nájera, virrei de 
Navarra, i fou ferit a la cama durant el 
setge de Pamplona per les tropes de l'e- 
xèreit francés.

Durant el recobrament es dedicá a lle- 
gir Ilibres religiosos, com la biografía de 
Jesucrist o les vides deis sants, i aixo l'im- 
pressioná tan profundament que resolgué 
canviar de vida i anar de pelegrí a Terra 
Santa.

I aquí el tenim, cavalier a dalt d'una 
muía, fent camí cap a Barcelona per em- 
prendre el viatge per mar cap a Jerusalem. 
Tenia llavors trenta anys.

En el seu recorregut passá per Montse
rrat i va quedar tan commogut de la vida 
monástica i de la imatge de la Mare de 
Déu, que va decidir quedar-se aquí i can
viar els plans que abans havia fet. María li 
havia somrigut i en la seva mirada havia 
entés tot el missatge que la Verge li volia 
conferir.

Es va despullar de les riques vestidu- 
res que portava i es va vestir amb una 
túnica de tela de sac. Va oferir les seves 
robes i la seva espasa a la Mare de Déu i 
li va vetllar les armes tota una nit a l'estil 
deis antics cavaliers. Va fer confessió 
general amb l'ermità P. Xànon, i es va 
retirar a fer vida eremítica a Manresa du
rant una temporada.

Després va anar a Barcelona amb el 
délit d'estudiar gramática i teologia. Viatjà 
més tard a Roma i a Paris per completar 
els sens estudis, i finalment tomà a Mont
serrat.

Es quedà a Manresa i retirât en una

La Campana
HERBES 

SALVATO ES

f ^ SAJOLlDA
La Rosa, 12 Tel. 725 26 71 SABADELL

cova va redactar els estatuís de la nova 
Orde dels Jesuites que pensava fundar, i 
va eseriure els seus famosos Exercicis 
Espirituals.

S'ha discuti! molt de si Ignasi va fer 
servir l'Exercitatório de la Vida Espiritual 
de Gardas de Cisneros per als seus Exer
cicis Espirituals o bé si és que n'estava 
molt influenciat, però el fet és que els uns 
i els altres tenen molta similitud. No vai la 
pena d'entrar en disquisicions, ja que 
ambdós fan honor als seus valors morals i 
a la seva popularitat.

Fa nova Orde fou acceptada pel Sant 
Pare Pau III, l'any 1540, encara que no en 
en seu sentii de milicia.

Fa comunità! es dedicà, primer, a la 
prèdica de la pobresa i a les obres de cari
ta!, passant més tard a formar centres on 
s'ensenyaven estudis universitaris.

Els Jesuites s'han escampa! arreu del 
món i han donai, al llarg de la seva exis- 
tència, grans missioners i diversos sants. 
Ignasi fou aixi mateix canonitzat l'any 
1622.

Ignasi de Foiola ha esdevingut un sant 
universal, però el que a nosaltres ens dóna 
més complaen^a és que la seva vocació 
religiosa va néixer aquí, entre les penyes 
d'aquesta muntanya, i encara avui, quan 
els novicis jesuites professen, vénen a vi
sitar la Mare de Déu de Montserrat en 
record de la vocació religosa que el seu 
fundador Ignasi de Foiola va sentir als 
peus de la nostra Verge.

El pelegrí que anava a Terra Santa va 
canviar de ruta en descobrir en aquesta 
serra el seu propi Montserrat.
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Música

L̂ èpOCa Mozart (Bicentenari de la seva mort. I)
Antoni Sala i Serra

M<.OZART neix el 27 de gener de 1756 
a les vuit de la tarda i mor el 5 de desem- 
bre de 1791 a la una de la matinada. Da- 
rrera hi queden trenta-cinc anys de vida 
del segle XVIII.

Una època que es configura en la his
toria de la Humanität com el SEGLE DE 
LES LLUMS o també el SEGLE DE LA 
FILOSOFIA. En aquesta època tindrà Hoc 
el moviment espiritual europea més im
portant des de la REFORMA, i influirá 
sobre el desenvolupament politic del segle 
XVIII: LA IL-LUSTRACIÓ. Els antece
dents més immédiats de tot això son El 
RACIONALISME de l'anterior segle XVII 
i l'auge aconseguit per les ciències, la in- 
vestigació i la tècnica. Però la IL-LUS- 
TRACIÓ no és ùnicament un moviment 
cultural, sino que, corn diu Von Wiese, 
"incideix en les distintes formes socials de 
la vida comunitària dels homes". L'ideal 
de la IL-LUSTRACIÓ és la natura domi
nada per la raó. Per això no es fonamenta 
en postulats concrets, com el racionalisme 
anterior, sinó que actúa com una força 
transformadora de la realitat. La seva con- 
cepció del mon, que comprèn els aspectes 
de la vida i és assimilada per la burgesia 
(conscient d'ella mateixa grácies al seu 
poder econòmic), es transforma en el fac
tor ideolôgic que més contribuirà a la gran 
convulsió histórica de la Revolució Fran
cesa de final de segle. La raó, l'impuls a la 
crítica, la llibertat espiritual i la tolerància 
religiosa passen a substituir la tradició. Tot 
això s'inclou a la idea d'una formació na
turai (racional) i una educació humanista 
que garanteixi el progrès i promogui la 
"fratemitat humana" i la félicitât indivi
dual unida a la Prosperität general La filo
sofia iMustrada es caracteritza per les teo- 
ries angleses de Cherbury, Collina i Shaf
tesbury, que tracten d'aconseguir l'autènti
ca moral (ètica) mitjançant la unió de la 
bellesa i el bé. El pensament de la IMus- 
tració és perceptible en els hereus del sen
sualisme, corn David Hume, que manifes
ta una postura escéptica en qué els conei- 
xements no són altra cosa que un estât de 
la consciència. Tot això será defensat en 
els escrits de Bayle i en els sercasmes de 
Voltaire. La propagadora d'aquestes idees 
és l'ENCICLOPEDIA, destinada a recollir 
i a divulgar tot el saber de l'època des d'un 
punt de vista de la ideologia iMustrada 
radical, basada en el matérialisme, l'ateis- 
me i en el fet de creure en el progrès de la 
tècnica (Denis Diderot).

La configuració del mapa europeu del 
segle XVIII queda així: Després dels pé
riode de conflictes religiosos del segle
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passât, amb la Guerra dels Trenta anys i el 
domini de l'absolutisme politic, correspon 
a la decadència de la dinastia dels Habs- 
burg en benefici dels Borbons que implan
ten la seva presència a Espanya amb Felip 
V, i els repartiment amb la pau d'Utrech 
de l'imperi espanyol europea. Una França 
que titula aquesta època com la del "An
cien Regime" amb un Lluís XV dominât 
per les Dubarry i Pompadour i amb deutes 
per les guerres de Lluís XIV, el Rei Sol, 
però que confirmaran la important expan- 
sió territorial de les noves fronteres. En el 
centre europeu, una Prússia dels Hohen- 
zollem, agressiva i a la recerca de fronte
res més grans a costa d'un mosaic de pe
tits régnés, principats i ducats alemanys i 
d'una Austria dels Habsburg germànica 
que domina Bohèmia, Hongria, i els rég
nés d'Itàlia, juntament amb conflicte amb 
França i Espanya com a restes del Sacre 
Imperi Romano-Germànic. Com a coixi i 
aliat, sempre canviant, resta el regne de 
Baviera dels Witelsbach. Al Nord, Suècia, 
finalment sofrenada amb la capitulació de 
Poltava per la Rùssia immensa i ignota, 
eterna enemiga dels estats Báltics i d'una 
Polònia sempre disputada amb Austria. 
Finalment Anglaterra, disposada a aplicar 
el principi que cap Estât no pot ser prou 
poderós per amenaçar els altres estats. Per 
això en certs moments será aliada o ene
miga de França o d'Austria. Aquest equili
bri será sempre en benefici propi. Així ho 
demostra amb la pau d'Utrech i de Ras- 
tadt.

La societat del segle XVIII estava or
denada segons estaments compostos per 
la NOBLESA, la BURGESIA, l'ARTESA- 
NAT i els CAMPEROLS. La nohlesa es
tava composta per l'alta nohlesa, amb in- 
gressos per tributs senyorials, pensions 
reials, cárrecs cortesans; i la nohlesa ru
ral, amb drets de senyoriu, explotació agrí
cola, etc. També entrava en aquest esta- 
ment la nohlesa de toga, la nohlesa mili
tar i Valt clergat. La noblesa i el clergat 
constituíen els estaments privilegiats i de- 
tentaven la part més important de la pro- 
pietat territorial. El tercer estât era format 
per la hurgesia, amb banquers, fabricants, 
comerciants, metges, etc. de creixent po
der econòmic afavorit pel mercantilisme; 
l'artesanat, vinculat ais estatuts gremials, 
però amb una desintegració de les seves 
corporacions durant aquest période, en qué 
neix el "proletariat industrial" a conse- 
qüéncia de la creació de fábriques que 
nodreixen el consum massiu de béns per a 
la cort de l'exércit. Els camperais, presen
ten grans desnivells. Una minoría de pro-
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pietaris lliures viu econòmicament bé, 
però sempre amenaçat per la reacció feu
dal, amb els titols de propietat de la no
blesa. Els censataris, obligats per formes 
juridiques feudals molt dures, i els bra
cers, aproximadament el 50% de la pobla
do sense béns, i exposais continuament a 
l'atur i a la misèria. D'ells en sortiran els 
soldats d'aventura. Contra aquest estât de 
coses es dreçarà la IMustració en el pía 
ideológic; la pròpia classe privilegiada 
que, tot i aferrada al dret feudal, per in- 
fluéncia de les idees de la IMustració s'en- 
frontará amb Xahsolutisme monárquic i 
amb la hurgesia que aspira a la igualtat de 
drets i a una participació política real. En 
aquest segle Europa parla una llengua 
comuna: el francés, i aixó será una de les 
causes de la penetració de la cultura fran
cesa pel continent. N'és una mostra el fet 
que en el tractat de pau de Rastadt els mo
narques implicáis accediren a signar per 
primera vegada un acord redactat en fran
cés. Aquesta llengua substituirá el llatí 
com a llengua diplomàtica, i tots els prin
ceps d’Europa, imitais pels seus cortesans, 
parlen i escriuen en francés. El mateix 
Frederic II, rei de Prussia, considerava l'a- 
lemany com una llengua poc culta i difícil 
d'entendre. Es així que l'art francés envaeix 
Europa i l'estil rococó impera com a últi
ma etapa del barroc italiá i decora salons i 
palaus. El vestuari femení i masculí, frí- 
volament sumptuós, blondes i faramelles 
obren el gust per les aristrocrátiques parti- 
tures musicals, danses. Ilibres i quadres. 
Tot Europa va prendre França com a mo
del de l'art cortisà. Els princeps tracten 
d'imitar el palau de Versalles, i no sola- 
ment en els costums sinó que politicament 
intenten convertir els principals en Estais 
absolutistes centralitzats i burocràtics, 
model del passai segle XVII, en uns 
moments que ja s'accentua la fablesa de 
"l'Ancien Régime" francés i el procès de 
descomposició de l'absolutisme davant la 
ineptitud de Lluis XV i el desprestigi de la 
Corona, afectada pels fracassos de la polí
tica exterior i les exigències a l'interior dels 
Estais Generals. Les caractéristiques de la 
política exterior en el segle XVIII respo- 
nen a una època de desordres, conflictes, 
menys llargs i greus, però, que els de l'è
poca anterior, encara que sempre cons
tants. La Iluita entre Estais adopta aspec
tos d'una política familiar. En efecte, són 
les families dinàstiques les que han format 
els Estais i les Nacions, i aqüestes s'encar- 
nen en la persona del sobirà. La barreja de 
costums feudals, Ilaços de parentesc, de 
matrimonis, herències, etc., donà a les 
families dinàstiques sobiranes drets sobre 
una infinitat de territoris. Quan pretenen 
engrandir-se en interés propi o dels seus 
sùbdits, O quan volen impedir l'engrandi- 
ment d'altri, sempre troben el dret sobre el 
territori desitjat o en litigi. La Iluita entre
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Estais adopta sovint també la forma de 
conflictes succesoris. Per aconseguir les 
finalitats, es dessimulan els interessos sota 
les raons d'Estat o del henesîar public i 
tots els médis són vàlids. Aixi es fan i es 
tronquen aliances, i els tractats són vio
lais.

Els sobirans d'AUSTRIA, la pàtria de 
MOZART, en aquella època són els reis 
de la dinastia dels Habsburg precedents 
del segle XIV i que sobreviuran fins la 
desfeta de 1918. Tots portaran el títol 
d'Emperador electe, per bé que ar^ sola- 
ment és com una mena de dignitat, no amb 
el poder de l'època de Caries V, primer 
d'Espanya; el seu poder real serán les se- 
ves possessions, tot el mosaic d'Estats 
repartits entre Austria, Bohémia, Hongria, 
Paisos Baixos, Itália, etc. Aquests territo
ris deis Habsburg tenen tot l'aspecte me
dieval estrany i están constituits per peces 
disseminades des del mar del Nord fins a 
la plana russa, i de l'Alemanya central fins 
al Po i a l’Adriàtic. Les relacions entre les 
distintes parts són lentes i dificils; els 
pobles austriac, hongarès, xec, eslovè, ita- 
lià, flamenc, vaiò, etc. s'ignoren entre élis. 
Cadascun está lligat als Habsburg per un 
contracte distint. Gaudeixen d'autonomia, 
i els seus estais generals, provincials i 
assemblées, format per nobles i eclesiàs- 
tics, defensen les seves llibertats i privile- 
gis. Elis mateixos nomenen els seus admi- 
nistradors entre nobles, menys a les ciu- 
tats en mans de la burgesia. Aquesta com
plicada confederació de pobles distints es 
regia pel Conseil General, i el govern de 
Viena tenia autoritat sobre política gene
ral, hisenda, comerç i guerra. Els reis d'a- 
questa època foren CARLES VI, l'aspirant 
en la guerra de successió al tron espanyol 
amb el nom de Caries III (1714-40), la
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seva filia MARIA TERESA (1740-80) i 
els seus néts JOSEP II (1765-90) i LEO
POLD II (1790-92). La historia els consi
derará com a "dèspotes il-lustrats" perqué 
I'esperit del réformisme forma part de les 
seves decisions. Serán reis hàbils, cultes i 
realistes. La mateixa Maria Teresa (plene- 
ta, rosada i tranquil-la) piedosa i estimada, 
és venerada per tot aquest mosaic de po- 
bles corn la "mare de la pàtria". Mantin- 
gué el mercantilisme estatal, però evolu- 
cionà cap a la llibertat comercial. Aqües
tes idees progressistes de la IMustraciô no 
foren ben enteses per molts dels seus súb- 
dits, i van irritar els catòlics per la política 
religiosa, els nobles per les mesures so
cials, i els camperols es van sublevar.

Les ciutats més importants en la vida 
de MOZART foren: SALZBURG, on va 
néixer, i VIENA que fou el seu délit cons
tant, tot i que els vienesos no el van arri
bar a entendre mai del tot.

SALZBURG fou des d'abans del segle 
X la residència dels princeps eclesiàstics 
autònoms titulars, com a arquebisbes de 
Salzburg, amb una provincia o "land" que 
s'estén fins a la regió dels llacs. El riu 
Salzach divideix la ciutat en dues parts, 
l'antigua i la moderna, i des de la prehistò- 
ria té molta importància en aquesta zona 
l'extracciô de la sal, provinent, diuen, de 
les seves aigües. Protegida la ciutat per les 
muntanyes de Moenchsberg i Kapuziner- 
berg i per la fortalesa de Hohenssalzaburg 
i els prôxims Alps, se senda segura i joio- 
sa pel seu paisatge bucòlic i per l'esplèn- 
dida arquitectura de palaus, esglésies i 
convents; Torde benedicti hi estava afin- 
cat. Salzburg era un recés de pau i d'equi
libri conservador pel que fa ais aspectes 
econòmics, eclesiàstics i militars. En Tè
poca dels MOZART, pare i fill, hi gover- 
naren els arquebisbes Franz Anton von 
HARRACH i Segismund von SCHARAT- 
TENBACH, i finalment Hieronymus 
COLLAREDO amb qui MOZART fill hi 
entrà en conflicte. Les places de musics 
de Tesplèndida coït eren d'un centenar. 
Aquest musics s'ocupaven de Tensenya- 
ment i de la composició musical per als 
cultes de la Catedral i de les nombroses 
esglésies, i també componien per als sa
lons de la coït i per el teatre de Tòpera. 
L'activitat cultural era intensa en un am
bient cortesà i eclesiàstic de carácter se- 
lecte i aristocràtic. La composició social i 
cultural de Salzburg, amb servents, els 
estudiants, els musics i el poblé planer, 
era sumament estranya i diversificada. Els 
ciutadans foren sempre politicament do- 
minats per la severitat ideològica de Tar- 
quebisbe, però no se'n planyien perqué 
podien fruir en canvi del brillant especta- 
cle de la cort eclesiástica i no tenien les 
molèsties de pensar, cosa que es deixava 
de bon grat a la divina gràcia. Amb tot, es 
reconeixia Thabilitat diplomàtica del prín-

280

cep eclesiàstic que havia aconseguit de 
mantenir allunyats els conflictes armats 
fins i tot durant la Guerra dels Trenta 
Anys. Bona part dels habitants de Salz
burg es mantenía de la cort, de la paga de 
jubilacions i de pensions de gràcia. Tot- 
hom, fins i tot el més pobre, vivia amb 
una indiferent despreocupació i les esglé
sies i tavernes eren sempre plenes. Tots 
aquests trets marcaran per sempre MO
ZART.

VIENA, quan hi arriba MOZART el 
1781, era una població murallada amb 
recintes militars que emmarcaven un cen
tre presidit per la Catedral de Sant Esteve, 
el Hofburg o Palau Impérial i un conjunt 
d'esglésies, palaus i edificis publics amb 
carrers estrets de tavernes i comerços. 
Tenia una població de 250.000 habitants. 
Els ingressos de TEstat eren de 65 milions 
de florins. La societat vienesa era liberal i 
protocolària i aparentment afectuosa, aco- 
llidora, i aixi Mozart pot escriure, en arri
bar, que havia trobat accès fácil al palau 
del canceller de TEstat i als dels princeps 
Kaunitz i Gallizin, on es feia habitualment 
música. El to amable d'aquestes reunions 
contrastava amb la crítica sarcàstica del 
poblé planer a la forma corn Josep II ente- 
nia "les llibertats innates dels seus sùb- 
dits". Un pùblic procèdent de tots els punts 
de Timperi, heterogeni i diferenciat, inva
día Viena i li donava un aire cosmopolita 
en el quai es manifestaven els nous co- 
rrents culturáis. El Danubi era un gran 
mitjà de comunicació i transport. El ca
rácter vienès contrastava la informai no
ció que tenia del confort i les relacions de 
societat amb els médis econòmics de ca- 
dascun. Aixô feia que la imprevisió i la 
despreocupació també fos una nota nor
mal en la vida ciutadana i s'arrelava, amb 
alegría, una participació comuna de la 
població en el teatre, la música i les fes- 
tes. L'obertura del "Augarten" imperial al 
gran públic fou el senyal de la suprema 
concórdia amb els costums hereditaris. 
VIENA esdevindrá amb tot això la capital 
continental de la música i el gresol de tots 
els corrents musicals en els quais MO
ZART esdevindrá un gran protagonista. A 
VIENA, MOZART hi viurà els seus úl- 
tims deu anys de la seva curta vida i allá 
coneixerá els éxits i els fracassos d'una 
vida d'aventura viscuda en Tèpoca de la 
ILLUSTRACIÓ. •

E,i\ 29 de març del 1891 va néixer a 
Sabadell Rafel Duran Camps. Ara s'escau 
el centenar! del seu naixement.

Per aquest motiu la familia i alguns 
amies ja s'han mogut per programar la 
commemoració d'aquest centenar!. Així, 
Tomás Casañas; Teditor Albert Estrada, 
president de TAcadémia de Belles Arts de 
Sabadell, i Joan Cuscó, que ho és de la 
Fundació Amies de les Arts i Lletres de 
Sabadell, han establert contactes per enda- 
gar aquesta iniciativa.

Podem avançar a dir que hi ha el pro- 
jecte d'editar, per part d'Ausa, un Ilibre 
dedicat a Durancamps.

■'7
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Evocació d 'E n ric  G ranados (I867-1916)
J.C.A.

/ \ r a  s'acompleix el 75é aniversari de la 
seva mort. Havia nascut el 27 de juliol de 
1867. En el seu Diari íntim diu que "a 
penes va tenir temps de néixer a Lleida" i 
que fou portât tot seguit a Canaries, on el 
seu pare, militar espanyol nat a Cuba, i la 
seva mare, asturiana, s'instaMaren en un 
ex-convent del qual el nen només recorda 
"els tarongers i les llimones"... A causa 
d'un accident del seu pare, el noi arriba a 
Barcelona, on la familia ha de viure estre- 
tament d'una pensió.

Estudiant de piano -"un infant genial"- 
als disset anys té escrites les Danzas espa
ñolas. En el seu esmentat Diari íntim, tai
men! com si volgués aclarir alguns retrets, 
diu: "Les meves danses espanyoles daten 
de 1883". 1 subratlla: "Potser vai la pena 
que se sàpiga".

Gran amie de Pau Casals, junts van 
donar molts concerts. Prengué part a les 
tertulies en les quais amistà amb Lluis Mi
llet, Albèniz, Amadeu Vives, i al Quatre 
Gats es veu amb Picasso, Rusiñol i Utri
llo... Es una època "en què el romanticis
me enyoradis del passât, s'ha transformat 
en un anarquisme intel-lectual, extremat i 
violent, pie de somnis i de perdis, que 
només parla del futur"... "Tothom creu que 
comença una nova era"... "Lluis Millet 
funda l'Orfeó Català, amb la resurrecció 
emocionant de la cançô popular catalana. 
Guimerà, en el teatre, i Maragall en poe
sia, donen a la literatura catalana un to 
internacional. Picasso i Nonell, provocati- 
vament vestits "d'artista", exposen els pri
mers dibuixos i pintares, més revolucio- 
naris de procediment i més carregats de 
protesta social que les bombes que, al ca
rrer, posen els anarquistes d'acció. Gaudi 
crea noves formes d'arquitectura. Tothom 
creu en la força redemptora de l'art, i l'in- 
térpret ha d'ésser genial. Els pianistes, 
Malalts i Vidiella, el mateix Granados, 
entusiasmen els publics. Casals és una 
revolució"...

Granados, aleshores, posa música a 
textos d'Apel-les Mestres. Com també féu 
Casals. Ambdós volen fer una obra en 
coMaboració sobre el text d'una de les 
novel-les de Blasco Ibáñez, al qual li va 
complaure la idea i l'acceptá, complagut, 
però el projecte no es realitzá.

Impressionai per la pintura de Goya, 
composé Goyescas, la seva obra més im
portant. Les seves danses i cançons ex- 
pressen un esperii que no és ni 
l'"andalusisme, ni l'espanyolada".

A Nova York on havia anat amb la 
seva muí 1er a estrenar Goyescas en el 
Metropolitan Opera House, el seu intim

amic Pau Casals va dir que "fou l'éxit més 
gran que jo he vist mai en el teatre". Abans 
d'embarcar-se cap aqui. Granados diu, en 
veu baixa, a Casals: "Tine el pressenti
ment que no veuré mai més els meus fills". 
Tot un terrible pressentiment. Al Canal de 
la Mànega, prop de Dieppe, el "Sussex" 
fou torpedinat per un submari alemany. 
Aleshores Europa patia la I Gran Guerra 
Mundial.

Ismael Smith i Mari (Barcelona 1886- 
Nova York 1972), va fer-li dos Ex-lihris, 
on constava "Enric Granados-Catalonian 
composer".

Amb motiu que en aquest número s'hi 
inclou EL PLEC dedica! a l'Ex-librisme 
sabadellenc, reproduim el que a l'any 1921 
li feu Smith.

Aquest recull s'ha elabora! sobre "Evo
cació de Granados", del Ilibre de Joan 
Alavedra "Personatges inoblidables i al- 
tres records", de l'Editorial Selecta. El 
propi Alavedra, en la dedicatoria que m'hi 
escrivi (1975), diu: "En aquest Ilibre recu- 
11o impressions de coses i homes que he 
conegut, i que no hauriem d'oblidar". Per 
aixo ho recordem...

Çlestcu(r€inù

JÌCarayia/l, 6̂
’ .Á cáw ixit Gérerâ , SS’ ^ a sj

CTel. 7 2 6  2 S  00 

06’20/ <SaÁac/e/l
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Llibres
L'Anuari 

Sabadell 1990
R.T.

D*es del 1929 que no s'havia publicat 
cap anuari sabadellenc. Aquell darrer, va 
ser éditât per Joan Salient. Fins ara, dones, 
no es trenca aquest silenci de 62 anys. Tan 
sols del "Diari de Sabadell" a cada acaba- 
ment d'any publica un resum de la vida 
local de l'anualitat finida.

El nou Anuari de 1990 ens porta la 
crònica dels dies viscuts en aquest any 
recent, amb intenció de seguir en el futur, 
any rera any. Una important iniciativa que 
ha portât a terme Josep Mercadé, junt amb 
Andreu Masagué que n'ha fet la fotografia 
en general.

El llibre ha estât éditât amb el suport 
de la Generalität de Catalunya, l'Ajunta- 
ment de Sabadell, el Banc de Sabadell i la 
Caixa de Sabadell.

Tota la vida cultural, social, esportiva, 
religiosa, teatral, popular, musical, econò
mica, artística a tots nivells i política i és 
present. És un recull ordenat, amb 
il-lustracions de bona qualitat. Conté ín
dex diversos que faciliten la consulta.

És un fet ben aplaudible, que mereix 
la continuítat. 0

La cuina de la Teresa
M enú lleuger de 

prim avera

T rulla d'espàrrecs silvestres
S'agafen els espárrecs i es fan a tros- 

sets d'uns 3 o 4 cms., de llarg. Quan es 
ressisteixen a partir-se és que ja s'ha arri- 
bat a la part dura i se'n llença la resta.

En una paella es fregeixen amb oli 
d'oliva, fins que agafin un bonic color ros. 
S'hi tiren els ous batuts -1 o 2 per perso
na- amb la sal corresponent, i es fa la trui- 
ta donant-li la volta per les dues bandes.

Rap a la menieure
S'ha de comptar amb dos o tres tails de 

rap per persona. Després de net i salat el 
rap, s'enfarina i es fregeix amb oli d'oliva 
fins que quedi ben ros; s'escorre i es deixa 
en una plata.
A part, es talla all i julivert ben petit. En 
una paella s'hi posa mantega. Quan la 
mantega està força calenta s'hi afegeix l'ail 
i el julivert i es tira per sobre del rap. 
S'acompanya amb unes patates petites 
senceres fetes al vapor, o simplement bu- 
llides, i unes rodanxes de llimona.

Ulls nous
Una resposta a  l'horitzó
Calassanç Balagué

M-Ja natura humana és limitada i caduca, 
i, per tant, l'home i la dona cal que Iluitin 
incansablement contra el mal, el sofriment 
i la mort. ¿Hi haurà quelcom que pugui 
alliberar-nos de la desmoralització? ¿Hi 
haurà una plenitud que ompli els nostres 
afanys i ens encoratgi per a viure, i també 
per a morir?

Reserves vitals
L'home i la dona no són cap máquina 

ni solament un problema per a ser desxi- 
frat científicament. Són un misteri al qual 
no sabem pas trobar-hi una resposta. Ne- 
cessitem la llum que ens mostri qué hi ha 
de veritat en les nostres mentides; qué hi 
ha de victória en els nostres fracassos; qué 
hi ha de sentit en els nostres absurds.

L'home i la dona són una feina a fer. 
Elis aprenen a ser persones mitjançant el 
que fan i el que viuen. Però l'experiència 
ens diu una i altra vegada que no encer- 
tem orientar la nostra història vers el Qui 
ens pot fer més humans.

A l'home contemporani li encanta atri- 
buir-se a eli mateix tota mena de protago- 
nisme total i exclusiu de bastir la seva his
tòria. Però, ¿és realment, l'home, capaç 
d'atànyer, solament amb les seves forces, 
la llibertat que cerca? ¿No serà veritat que 
tota la seva programació supera les seves 
possibilitats, si no compta amb una Lli
bertat més piena? L'home i la dona poden 
intentar complir totes les seves aspiracions, 
però cal que cerquin Aquell -el Déu fet un 
de nosaltres en Jesucrist- que s'ha lliurat 
com el Do suprem.

Déu amb nosaltres
Cai que l'home i la dona comprenguin 

que no són abandonats als nostres projec- 
tes de vida: Déu és amb nosaltres, com- 
partint la nostra condició humana. Creiem 
que Jesucrist és la clau, el secret del mis
teri humà. Eli, a la creu, va redimir el mal 
i la injusticia, sempre presents en la vida. 
Ell ha volgut viure la nostra experiència. I 
aixi hem d'entendre que la nostra vida no 
passa al marge de Déu.

La història dels homes ja no és una 
immensa Unita en solitari, sense fonament 
ni garanda de l'èxit final. Jesucrist és qui 
empeny el dinamisme humà i l'orienta vers 
el vertader desti. La història dels homes ja 
no pot fracasar.

Solidarität total
Jesucrist ha viscut la responsabilitat 

amb l'home fins a la situació terminal: la 
mort, i mort de creu. No s'ha quedat lluny, 
indiferent al sofriment humà, permetent

que els homes i les dones restili sois, llui- 
tant, protestant, desplomant-se a la seva 
pròpia misèria i a la mort.

La creu és la salvació; però, al mateix 
temps, és el senyal que ens acusa que la 
humanitat no ha acceptât la proposta de 
Jesucrist. I així tomem a matar Jesús sem
pre que matem i fern tota mena d'injustí- 
cies: esséncia de tot pecat.

No salven les ideologies, ni la tècnica, 
ni el desenvolupament económic, ni la 
violéncia o el poder. Ens salva l'amor de 
Jesucrist mort a la creu. No calia que hi 
hagués hagut cap més mort.

Matinada d'esperança
Però no tot va acabar en la creu. L'a

mor no podia restar a l'ombra de la mort. 
La donació de la vida, engendra vida. La 
mort no té l'ùltima paraula. La mort va ser 
assumida pel projecte de vida. La mort no 
és un tali en la història de la humanitat. La 
mort ens torna a les mans del Creador. 
Diu sant Pau: -"Ha estât sembrat un cos 
que es consumia, però ressuscitarà un cos 
que mai es consumirá; era feble i misera
ble, i ressuscitará fort i gloriós" (1 Cor 42- 
43).

La ressurrecció de Jesucrist en aquella 
matinada d'esperança ens revela la inten
ció definitiva de Déu envers l'home i la 
dona. I Déu és fidel. No defrauda mai 
ningú.

Jesucrist ressuscitât és el patró del fu
tur definitiu de la humanitat futura. Eli és 
l'Home Nou realitzat en totes les dimen
sions.

Tota mena de desequilibri, la injusti
cia, la violéncia... han estât despullats del 
seu poder temporal i absolut. Mai més cap 
butxí triomfará sobre la seva víctima. Hi 
ha esperança per a tots, fins i tot per a 
aquells que a través dels temps han estât 
vençuts, humiliats o sacrificats, i avui són 
oblidats.

Però tots no ressuscitaran a la vida 
eterna del Déu pacificador. Aquells qui 
d'una manera piena i deliberada, refusen 
realitzar-se en l'amor i la justicia, no acon- 
seguiran mai llur alliberament final. Tots 
aquells qui han treballat per construir una 
societat més justa i més humana, fruirán 
de Jesucrist, jutge just en pro de la Vida, 
de l'Amor i de la Veritat (lo 11,25).
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La Fundado viatja

Visita al Museu de l’Aquarel Ia. LIançà
j.c. Fotos de Joan Monistrol

X ots els que d'una manera o altra estem 
vinculáis a la Fundació i al QUADERN, 
vam rebre informació sobre un viatge a 
LIançà amb motiu de visitar el Museu de 
l'AquareMa, de la "Fundació J. Martínez 
Lozano", per part de la nostra Secció 
d'Arts Plàstiques.

Un bon grup, més de quaranta viat- 
gers, vam desplaçar-nos el passai dia 17 
de març, diumenge, a la vila marinera on 
ens esperava l'artista i amie Pepe Martínez 
Lozano, amb qui vam compartir unes bo
res inoblidables. Vam compartir també 
taula amb cordialissima companyonia.

El nostre gentil amfitrió ens ensenyà 
el seu estudi on s'hi apleguen obres seves, 
olis i aquareMes, algunes de gran format. 
Un magnifie estudi que l'artista ha dotât 
del seu esperii i carácter. Tot seguii ens 
acompanyà a casa seva. La pianta baixa és 
una mena de sala d'e.xposició i les voltes li 
donen un segell encara més notable. A les 
parets s'hi mostra una selecció d'obres 
seves entre altres de diversos autors. L'ar
tista ens anava explicant i comentant les 
obres amb la seva característica amenitat. 
Després vam dirigir-nos al Museu de 
l'AquareMa, que duu el nom de "Fundació 
J. Martínez Lozano". Es un nou edifici de 
l'Ajuntament. El segon pis acuii dues gran 
sales. A la primera s'exposa una variada i 
rica coMecció d'aquarel-les de Martínez 
Lozano, força representativa, óbviament. 
L'altra sala l'omplen diferents obres de 
reconeguts aquarel-listes, i entre elles "una 
del meu primer mestre: Domingo Soler", 
ens explicá. Ens obsequiá a tots amb un 
catáleg del Museu i a la sortida es féu la 
fotografía de rigor al peu de l'edifici. Se- 
guidament vam dirigir-nos a la platja, on 
l'artista instal-là el cavallet per realitzar 
unes demostracions d'aquest seu art que 
domina drestament, mestrívolament. Da- 
vant d'un atent public composà tres obres, 
entre paréntesis que omplia amb explica- 
cions amenes i divertides. Fou una demos- 
tració práctica i plàstica força intéressant.

El gregal bufava i refrescava l'ambient 
asolellat i anava moblant el cel de niivols 
que fien preveure que ens portarien pluja.

CONTINUITAT I SERVEI

Rambla, 14 - Tel. 725 93 33 
SABADELL

MUSEU DE rAOUARELLA
Fundacìó J. Martínez  L ozanoX

Acabada la sessió plàstica, vam entau- acte d'homenatge a aquest excel-lent pin-
lar-nos al restaurant Manel en un ambient tor i amie, afincat a Terrassa, envers el
pie de cordialitat. qual voldriem, en certa manera, correspon-

A1 final de l'àpat es va anunciar que en dre a la seva afabilitat i gentilesa, 
una propera ocasió s'oferirà a Sabadell un

VIATGES CODINA,S.A.

Grup A Titol 412
Sant Quirze, 11 - Tel. 725 62 99 

SABADELL

¡̂jRàjdSjoGnâuL.
VISITEU ELS SECTORS DE 

GAMMA BLANCA 
INFORMÀTICA 

TV - COLOR - VIDEO - HI-FI 
DISCS - COMPACT DISC
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Cine Club Sabadell

Els viatges d’Swift, 200 anys després
Pere Cornelias

El dia 9 de maig, s'estrena a Sabadell la 
versió original subtitulada de SULLI
VAN’S TRAVELS (1941, LOS VIAJES DE 
SULLIVAN), dins del cicle Cinema i lite
ratura occidentals, que están programant, 
en aquests moments, TAjuntament de Sa
badell, Cine Club Sabadell i la Eilmoteca 
de la Generalität de Catalunya. Aquest 
fdm s'emmarca dins el bloc Viatge i fasci
nado: el cinema i la gran aventura del 
XIX. Donada la seva importáncia, publi
co tot seguit la part del meu treball sobre 
aquest tema que está específicament dedi
cada a la pehlícula de Preston Sturges.

S i  bé els crédits de SULLIVAN'S TRA
VELS comencen amb un dibuix deis per- 
sonatges interpretáis per Joel McCrea i 
Veronika Lake, autèntics gegants si els 
comparem amb les miniatures humanes 
que hi ha sota seu -una veritable imatge 
de LiMiput-, el cert és que, a continuació, 
no hi veurem cap referència a Swift. Es 
tracta d'una versió absolutament lliure. 
Però el titol és perfectament significatiu: 
"Gulliver" i "Sullivan" son, ambdues, pa
raules de tres síMabes i d'una claríssima 
similitud fonètica.

Un cineasta de Hollywood, director de 
cómedies i de musicals, es disposa a fer, 
per primera vegada, una pel-lícula "social". 
Convençut, però, del seu total desconeixe- 
ment del que és i del que representa la mi
sèria, decideix vestir-se de vagabund -el 
que eli anomena un experiment- i anar a 
viure-la directament. Aquesta excusa tan 
simple serveix a Sturges, una vegada més 
(1), per reflexionar sobre la fai sedal so
cial, l'obsessió pels diners, la inutilitat dels 
actes voluntaristes i, en definitiva, la hipo
cresía que impregna la moral reaccionària 
de bona part de l'alta societal nord-ameri
cana -i del món de Hollywood en concret, 
única explicació de l'absurda "aventura" 
del protagonista.

Sturges conserva l'estructura recurrent 
del Ilibre d'Swift. Fixem-nos-hi:

Passeig de la Plaça Major, 48 
Tel. 726 78 33 (4 Unies) SABADELL 
TERRASSA - BARCELONA 
HOSPITALET - TARRAGONA

Swift

Viatge a LiMiput

Viatge a Brobdingnag

Viatge a Lupaia, als Balnibarbars, a 
Glubbdubdrib, a Luggnagg i al Japó

Viatge al país dels Huyhnhms

La intensitat dramática deis últims vint 
minuts del film contrasta amb el to de la 
resta. No és fácil, tanmateix, que una 
comèdia derivi bruscament en tragèdia - 
per tomar a la comèdia en darrer terme- 
sense que aixó trenqui l'equilibri de la 
narració. Sturges hi reíx plenament i 
aquest és un deis mérits més sobresortins 
de la peMícula. D'altra banda, és, potser, 
la mostra més fefaent de la preséncia 
d'Swift.

Sturges

Persecució en la millor tradició del cómic 
nord-americà, breu estada en una casa 
de la burgesia benestant i viatge amb 
camió.

Viatge amb tren fins a Las Vegas, ja amb 
Veronica Lake.

El més llarg fragment sense diàleg del 
film. "Travellings" suaus sobre 
mendicants asseguts al carrer, el dormitori 
i el menjador coMectius, el menjar infecte 
i els robatoris: primers indicis del canvi 
de to que es produirá a continuació.

Repartiment de diners ais pobres.
Sullivan és assaltai per un lladre, que 
mor atropellat pel tren. Escena de 
violéncia extrema entre eli i un empleat 
del ferrocarril. Sullivan és condemnat a 
6 anys de treballs forçats. Dramática 
convivéncia amb els altres presos.
Definitu retom a Hollywood.

El quart viatge de Gulliver's travels és 
absolutament diferent ais altres tres. El 
món deis cavalls significa, per al protago
nista, el punt d'arribada de la seva pro- 
gressió moral: després de conèixer els 
Huyhnhms, ja no podrá tomar a ser mai 
més el mateix home. A Anglaterra, será, 
per sempre més, un estrany: "La darrera 
setmana vaig començar de permetre a la 
meva muller que s'assegués a taula amb 
mi, a l'extrem, però, més allunyat d'una
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llarga taula, i que respongués (això sí, amb 
el máxim de brevetât) a les poques pre
guntes que li faria. Com que l'olor d'un 
Yahù continua ofenent-me força, sempre 
mantinc el meu nas tapat amb ruda, espi- 
gol, O fulles de tabac; i encara que sigui 
difícil per a un home d'edat d'eliminar els 
veils hàbits, no perdo l'esperança que din- 
tre d'algun temps sofriré la companyia d'un 
Yahú sense els neguits que em causen les 
seves dents o les seves grapes" (2). 
Igualmnet, la quarta sortida de Sullivan 
permet al protagonista de conèixer, aquest 
cop si, la vertadera cara de la misèria. Li 
roben els diners, és llançat literalment dalt 
d'un tren i rep les primeres patacades de la 
seva vida. Inesperadament, el joc ha dei- 
xat de ser-ho i s'ha convertit en un increí
ble maison. Després de colpejar un home 
-amb ràbia, brutalment-. Sullivan es troba 
enmig de lladres i assassins. 
L'"experiment" és, ara, una realitat. Aques
ta vegada, no ha estât ell qui ha anat a 
trobar la pobresa sino la pobresa la qui 
l'ha engolit en la seva tràgica espirai. I 
aquest canvi de sentit dels esdeveniments 
farà que Sullivan, com Gulliver al país dels 
cavalls, doni el pas que li permetrà, final
ment, comprendre.

El final de la peMicula -desprovist 
conscientment d'ironia- sintetitzarà tot el 
que ha après. Ja no vol dirigir "Germà, on 
ets?", el drama social amb el quai creia 
que podría mig "redimir-se", sino, senzi- 
llament, una altra comèdia: "Fer riure la 
gent m'agrada molt més. Sabeu que hi ha 
persones que només tenen això? No és 
molt, però he pogut comprovar que és 
millor que res en aquest món en què vi- 
vim. De veritat". La sessió de dibuixos 
animats que, pocs dies abans, havia vist a

l'església amb la resta dels presos l'ha aju- 
dat a obrir els ulls. Eli també va riure i, 
justament, quan més ho necessitava. Sulli
van's travels conté, dones, tota una refle- 
xió sobre el cinema com a mitjà artistic i 
social.

L- Llegiu l'article de Jordi Graset publicat 
al n- 46 de "Quadem", maig-juny 1985: Pres
ton Sturges: en una altra óptica de l'Amèrica 
rooseveltiana.

2.- M'he servit de la tradúcelo de Parran i 
Mayoral, Edicions 62 i "La Caixa". Barcelona, 
1981. Els Yahiis són els altres habitants del 
país dels Huyhnhnms. Vegem què en diu el 
propi Gulliver: "Com que jo em penso haver 
comprès la naturalesa humana molt més bé 
d'allò que suposo possible per a la comprensió 
del meu amo, m'era fácil d'aplicar el carácter 
que ell atribuía ais Yahús a mi mateix i ais 
meus compatriotes, i creia poder fer nous des- 
cobriments per observació pròpia". L’amo de 
Gulliver és un Huyhnhnm.

N O T A .- A l'article de Jordi Graset del 
número de "Quadern" del mes de febrer està 
equivocat el peu corresponent a la fotografia 
de la pàgina 245. Aquesta foto pertany al film 
de Dreyer ORDET (1954, LA PALABRA) i no 
a TOUCH OF EVIL (1958, SED DE MAL), de 
Welles.

COMERCIAL 
ANÒNIMA 
VICENÇ 
FERRER, S.A.
(LES DROGUES)

PINTORES

Sucursal SABADELL
Passeig Plaça Major. 60 i 64 - Tel. 725 01 6.7

TRES CREUS, 65-73 ■ SANT LLORENÇ, 84-86 
T E L .  72 7 49 32 - F A X  72 7 49  56 
0 8 2 0 2  S A B A D E L L

Vartística
COMPRA-VENDA 

Caîaixeres, Mobles, Hums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

BORRIANA, 35-37
TEL. 725 62 30 08202 SABADELL

Ilíbrería sabadell
Passeig Manresa, Y - Tel. T2605T0 
Apartat de Correus 355-SABADELL

LA LLAR DEL LLIBRE
Llibres i Revistes

Pg. Plaça Major, 34-12 - Tel. 725 59 59 
SABADELL 

Marià Fortuny, 11 
Baricentro, Local 135
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D.'ONACIO
La senyora Marta Petxamé vidua de 

Frederic Oiler, ha fet gentil donatiu a la 
biblioteca de la Fundado Amies de les 
Arts i Lletres d'una col-leccio de textos 
teatrals (més de quatrecentes obres) que el 
seu espòs, Frederic Oller i Silera anà for
mant al llarg de la seva vida.

Aquesta coMecció figurará en l'arxiu 
de la Fundado amb el títol: "Biblioteca de 
Teatre. Frederic Oller".

En el proper número de Quadern hi 
dedicarem un treball que ara, en tancar 
l'edició d'aquest número, no podem fer.

Agraim a la senyora Marta Petxamé 
aquesta donado que estimem i valorem 
molt sincerament.

FUNDACIÓ THARRATS
El nostre bon amie i col-laborador de 

Quadern, Joan Josep Tharrats, ha cedit 
obres seves i d'altres autors al municipi de 
Pineda de Mar. Aquest donatiu ha confor
mât un musen dedicat a obra gràfica. De 
moment, la Eundadó està situada dins del 
mateix Ajuntament, on s'ha emplaçat la 
sala d'exposidons.

Tharrats, que fou fundador del ja mític 
grup Dau al Set junt amb Tápies, Brossa, 
Ponç i Cuixart, editá la revistadel mateix 
nom. Ha célébrât més d'un centenar d'ex
posidons arreu del món. Es un catalá uni
versal. Ha estât impulsor de la revista d'art 
i poesia Negre+blau (1983). Autor de Ili
bres tan intéressants com: Antoni Tàpies o 
el Dau Modern de Versalles (1950), Artis
tes espanyols en el hallet (1950), Cent 
any s de pintura a Cadaqués (1981), Pi
casso i els artistes catalans en el ballet 
(1982)...

El 1984 li fou concedida la Creu de 
Sant lordi de la Generalität. 1 el 1989 va 
èsser distingit amb el nostre PREMI FUN
DACIÓ. Ell realitzà la serigrafia del 
Mil-lenari de Catalunya, que es reproduí a 
la portada del Quadern monogràfic en 
commemoradó d'aital efemérides.

Quadern té el projecte de dedicar-li un 
ampli espai en aqüestes págines. S'ho 
mereix a bastament. Ara, però, en aquesta 
nota volem felicitar-lo per aquesta nova 
fita: Fundació Tharrats, Museu d'Obra 
Gràfica.

CREU DE SANT JORDI
Aquesta alta distindó que concedeix 

anualment la Generalität de Catalunya a 
aquelles persones o entitats que s'hagin 
distingit en la defensa de la Identität cata
lana des de la cultura i facció cívica, en- 
guany ha estât Iliurada a Joan Oliu i Pich,

Notician

actual vice-president del Bañe de Saba- 
dell, i també a una secular entitat local: 
l'Académia Católica de Sabadell. Cal as- 
senyalar que també fou distingit el qui fou 
rector de la Parróquia sabadellenca de Sant 
Feliu, mossén Jaume Serrano.

En aquesta edidó s'ha concedit el guar
dó a 34 personalitats de diferents camps 
professionals i a 8 entitats.

Des d'aquestes págines expressem la 
nostra cordial felidtadó ais guardonats.

EX-LIBRIS
Amb motiu d'EL PLEC dedicat a l'ex- 

libris a Sabadell que s'indou en aquest 
Quadem, sol-lidtem a aquelles persones 
que siguin posseídores d'ex-libris d'autor 
sabadellenc o relacionar amb la nostra 
ciutat, tingui a bé comunicar-nos-ho.

En aquest PLEC no hem pas publicar 
tots el ex-libris que s'han realitzat a Saba
dell i fins i tot els que fan referènda a la 
nostra dutat. Però seria bo poguer ampliar 
la col-lecdó i fer-los conèixer en una nova 
edidó.

CENTENARI VILA-PUIG

ÎQUADEÎ N ° 75 
iXiyBRE 
1990

Els actes celebrats en commemoradó 
del CENTENARI VILA-PUIG (1890- 
1990) que van tenir Hoc a Sant Quirze del 
Vallès i posteriorment a Barcelona, reflec- 
tits en el Quadern monogràfic dedicat a 
Vila-Puig (nùm. 75-octubre'90), ara s'es- 
cau fer la continuitat a Sabadell, la dutat 
que l'artista estimava com a pròpia i, en la 
qual, es formà artisticament al redós de 
l'Acadèmia de Belles Arts.

La mateixa Acadèmia obrirà l'acte en

el seu auditori el dia 1 de juny en el qual 
hi assistirà el senyor alcalde en fundons 
(cal recordar que el dia 16 de maig s'hau- 
ran célébrât les elecdons municipals). 
Santiago Vila-Puig pronunciará una con- 
ferència sobre el seu pare, contemplât com 
a artista i com a home.

En aquest mateix acte tindrà Hoc un 
concert a càrrec de Glòria Vila-Puig, al 
piano, i d'Anna Cornelia Vila-Puig, al 
violoncel. Seguidament s'obrirà a les Sa
les de la mateixa Acadèmia una notable 
exposidó que s'hi aplegaran obres d'Artis
tes Contemporanis de Vila-Puig.

L'acte ha estât organitzat per aquesta 
Fundació i l'Acadèmia de Belles Arts, amb 
una mùtua i franca coMaboradó.

Ambdues entitats ja informaran ais 
sens sods i coMaboradors oportunament, 
aixi com al públic en general.

Xè ANIVERSARI DE LA MORT DE 
JOSEP PLA

El dia 23, Diada de Sant Jordi, s'acom- 
pleix el desè aniversari de la seva mort.

Enguany surten noves biografíes sobre 
Pia; nous homenatges per commemorar 
aquest aniversari. Sembla que Josep Pia, 
després de mort, guanya més reconeixe- 
ments corn mai.

Quadern, una vegada més, H dedica 
un treball.

Ara, un jove escriptor, enamorat de 
l'obra planiana, fa una evocadó del Pia 
periodista, del mestre que ha estât i se- 
gueix sent. Perqué l'obra -una obra com
pleta- de Josep Pía continua tant viva com 
sempre. O més.
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Aixi viuen el präsent eis 
assegurats de la MUTUA 

DE SEGUROS DE SABADELL.

El futur ha deixat de preocupar-Lcs.

Sahen que un equip d’homes 
i dones treballa intansamen: per 
a la seva seguretat A prop seu.

I vostè? Per qué no acaba d’ioa  
vegada amb tetes les seves 
preocupacions?

Vingui a conéixer-uos.

A la MUTUA DE SEGUROS DE 
SABADELL saoam com convertir-lo 
en un veritable professional de la 
tranquil'litat.
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AMPLIACIO DE CAPITAL
Emissor: Societal de Cartera del Vallès, S.A. S.I.M.
Domicili: c/. Sant Quirze, 30. - 08201 Sabadell 
Valors que s'emeteran: 50.000 accions nominatives.
Nominal de cada acciò: 1.000 pessetes.
Import de l'emissió: Una acciò nova per cada 5 de velles.
Tipus: a la par.
Plaç: del 25 de juny al 25 de julioi de 1991.
Emissiò inserita en eis Registres Oficiáis de la CNMV, en data 21 de maig de 1991. 
Hi ha un fullet a disposiciò del pùbiic.

SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLÈS S.I.M., en anagrama SOCARVE, 
fou constituida a Sabadell el 18 de febrer de 1974 devant del notari Sr. 
Ramon Ramoneda Viver.
Figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el torn 2.016, foli 
189 i full 284 i en el Registre de Societats d'Inversiô Mobiliària de Capital 
Fixe en la Comissió Nacional del Mercat de Valors, amb el nùm. 158. 
SOCARVE té el seu domicili social al carrer Sant Ouirze, 30. - 08201 
Sabadell. Tel. 726 15 26. N.I.F. A-08342065.

La Societal está acollida al Règim Juridic Fiscal régulât per la LIei 46/1984 
del 26 de desembre, i Reial Decret 1393/1890 de novembre i disposicions 
complementàries que regulen les institucions d'inversiô coMectiva.
EIs estais financers corresponents a l'exercici tancat el 31-12-90 han estât 
auditats per Fidem Auditors S.A., inscrita amb el nùm. 85 en el ROAC.
Les accions de SOCARVE están admeses a cotització Oficial en la Borsa 
de Barcelona, en l'apartat "Societats d'inversiô Mobiliària de Capital Fix 
(SIM)".
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Imatge i Paraula

Català del Vallès. Castellar del Vallès
Xèspir

M.és de quatre, entrant per alguns dels 
accesses a la veina vila, veient el rètol 
s'hauran pregunta! si és que s'havien equi- 
vocat de Hoc o despista!. O, si de cas, pot- 
ser aixô de la normalitzaciô lingüística hi 
tenia alguna cosa a veure...

El rètol indicatiu de Català del Vallès 
substituint el de Castellar del Vallès, més 
de quatre se'l van prendre amb un somriu- 
re. D'altres feren alguns comentaris amb 
humor, és ciar. Tot plega! durá no massa. 
Els rètols aparegueren de nou en la seva 
normalitat. Segueixen essent Castellar del 
Vallès. Res no ha canviat. Tot segueix com 
abans, igual. Bé, com abans, no, perqué la 
Vila amb el temps ha canviat déu-n'hi-do. 
La Vila s'ha aixamplat, s'ha estés, s'ha 
engreixat -per no dir que s'ha fet més ple- 
neta- i amb aquest constant i constructiu -

Foto, Pere Monistrol

i destructiu- creixement ha perdut part 
d'aquella tranquil-litat i placidesa que te
nia...

No ha fet ni més ni menys del que han 
fet altres pobles, viles i ciutats: la mania o 
la nécessitât de créixer i créixer... Potser 
per allò de com més serem més riurem. 
De ben segur que Joan Arús hauria com
posât algunes de les seves ingeniöses i 
cáustiques dites sobre aixó del Català del 
Vallès. Hom recorda d'ell que solia dir: 
"Jo escric en català, però penso en Caste
llar...".

Cal agrair al fotògraf que captá aques
ta curiosa imatge que, si més no, ha esde- 
vingut anècdota.

I com anècdota hem volgut recollir-la. 
La resta són trons...
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Semblanqa de

Pepe Martínez Lozano
Joan Cusco i Aymamí Fotos de Pere Monistrol

-Pepe, t'agrada mirar enrera? 
-Sí, per aixó vai g endavant.

V ^om  eli no n'hi ha cap altre d'igual. 
Acabat de fer se'n destruí el motile. Eli és 
eli. Agafa'l o mira'l per on vulguis. I la 
veritat és que no em decideixo per on haig 
de començar. Quan arribo a aquest dilema 
procuro emprar allò de 'Tordre dels fac
tors no altera el producte".

Aquest personatge és prou conegut en 
el mon artistic de casa nostra. És barcelo- 
ni de naixença, però ha anat de la Seca a 
la Meca i coneix les carreteres, els camins 
i les dreceres com el qui més. I un dia 
s'instaMà a la veina Terrassa. Com que té 
amies a tot arreu, també, és ciar, en té una 
bona colla aquí a Sabadell.

Acostuma a vestir unes originals bru- 
ses. És el seu uniforme de treball i de fes
ta.

Quan féu el viatge des del Toboso a 
Terrassa amb Sandalio, que és el nom de 
fase amb el quai va fer aquest curiós i 
anecdòtic trajéete, es vestí amb una brusa 
morellana. Éls de Morella cree que el 
deuen tenir corn un fill predilecte... A 
vegades es cobreix amb una mena de go
rra, però normalment li agrada Huir la seva 
calva, com si volgués ensenyar que no té 
ni un pel de tonto...

És un personatge divertit. Sembla que 
tot li somriu i ell correspon fent bona cara 
a tot i a tothom. Gasta una filosofia eco
nòmica però práctica. D'ençà que el van 
desmamar, per comptes del biberó fuma 
puros. Havans o fáries. Fumador, sí, però 
no té fums...

La seva déria, la seva més gran passió, 
és pintar. Dia i nit, si convé, perqué el 
treball no l'espanta. (No cree, per altra part, 
que l'espanti res. Està curat d'espants...).

-De no èsser pintor, quina altra cosa 
hauríes pogut ser?

-Modista.
Els seus familiars s'oposaven a la seva 

decissió d'ésser pintor. Però prou tossut 
devia ser perqué, malgrat tot, ell seguí la 
seva déria.

RESTAURANT

Suten̂
MMILA.I
SUAKU

T. 725 01 26 
PARKING

La seva formació académica, però, l'i- 
nicià els anys quaranta a l'Escola d'Aits i 
Oficis del Clot, de Barcelona. Allá rebé 
les primeres lliçons del professor Domé- 
nec Soler, sabadellenc. Després passà sota 
el mestratge de Ramon Sanvicens i de 
Joaquim Torruella.

La seva primera exposició individual 
la celebré a Figueres, on féu el servei mi
litar. La presenté a Can Fortunet. Era el 
1946. A la capital de l'Alt Empordé amis
té amb personatges del món cultural. Va 
obtenir una beca de la Diputado de Giro- 
ña, amb la qual va poder ampliar els estu- 
dis a Venécia. Alié, entre altres, es fa amie 
de Giuseppe Quirubini, pintor vuiteentis- 
ta.

D'aquell viatge retoma a Barcelona 
amb una sèrie d'obres de la bella i romàn
tica ciutat veneciana i l'exposa a la Sala 
Gaspar (1951). Després, seguirà exposant 
en altres ciutats.

Ha estât un viatger. S'ha passejat per 
França, Anglaterra, Itàlia, Bèlgica, Portu
gal, Romania... exposant a cada Hoc. Ha 
muntat tallers a Montblanc, Tarragona, 
Terrassa i Llançà. En aquesta pintoresca 
Vila marinera va fundar l'Escola d'Art i 
Oficis, de la mateixa manera que ho havia 
fet a Campo de Criptana, a la Manxa. A 
Llançà hi té la seva segona residència si 
considerem que Terrassa és la primera. El 
1956 va establir-se a la veina ciutat. Ara, 
es passa mitja setmana a cada Hoc. Fa de 
Hançadora...

Durant aquests anys ha obtingut pre-

mis i guardons que seria Harg de relacio
nar. Ja sé que deu pensar; ìdo t'hi emmoï- 
nis; segueix, segueix...

-Tu ets pintor de vocació i de profes- 
sió. Tens, al costat, alguna altra vocació?

Els seus ullets encara es perfilen més i 
sembla que vulgui dir alguna cosa intéres
sant, però fa.

-...posa tres punts suspensius... -i els 
poso i, punt.

-Tens esperit aventurer, però a part de 
l'aventura que vas protagonitzar amb 
"Sandalio", quines altres recordes amb més 
estima?

Tanca els uHs; aspira l'havà delitosa- 
ment, es mou i remou i H endevino la in
tendo: posa tres punts suspensius...

Artista que domina la pintura a foli 
com a l'aquareMa. En ambdues s'hi ex- 
pressa corn és, si bé acostuma definir-les 
aixi: foli és sexual, i sensual l'aquareMa, 
referida a la seva obra, òbviament.

-Pintant, Pepe, creus que has arribat al 
màxim que pots donar?

-No vull arrihar-hi... -i repeteix, corn 
els politics fan: -No vull arrihar-hi...

-Mortal: creus en la immortalitat?
-Ni earn ni peix -diu, i si bé H demano 

que sigui més dar, em segueix afirmant 
que "ni earn ni peix"...

-A veure: què voldries que diguessin 
de tu quan hagis dit fùltim adéu?

-Ai! Pepe, quina nit!
(És una expressió que té sovint a la 

boca -com l'havà-...)
-Com veus l'Art, avui?
-Està fent les últimes revifalles -afir

ma, contundent, tot xuclant el puro.
-Tu, que has viscut tan intensament els 

teus dies, ¿creus que qualsevol temps d'a- 
bans era pitjor o millor que avui?...

-Ahans hi havia hohèmia... Ara no n'hi 
ha... Hi falta.

-Quins vicis et reconeixes, a part de 
fumador de cigars?.

-Mira, treient els vieis petits: les do
nes.

-Tens alguna mania. Pepe?
-No, no en tine eap. Ni una -afirma.
-Conserves amies de tota la vida? (No

cassie
duò

Sant A. M." Claret, 2 
Tel. 725 01 26 - SABADELL
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confondre tenir amistats amb tenir amies, 
que és cosa diferent).

-Si, fine amies que ho son des de tota 
la vida.

-Perich, en un programa que sortia a la 
tele, preguntava als seus personatges invi- 
tats si preferien més pit o cul. Desqualifi- 
co aquesta pregunta però a canvi et faig 
aquesta: cap o cor?

Sense pensar-s'hi poc ni gaire, respon:
-El cap, que ho domina tot.
El nostre personatge és generös de 

mena. Però:
-Et compensen o et corresponen, en 

general?
-Si, en general, si.
-En el teu ampli cercle d'amistats hi ha 

més amies que amigues?...
-Tine més amigues.
-I penses que tothom és bo?
Belluga la seva carcassa humana i diu:
-Espero...
Entre els artistes es critiquen mútua- 

ment amb més o menys justicia. No és 
estrany, perqué la crítica és el vici nacio
nal. (I en podríem citar algún altre més...).

-Quan algún pintor et demana la teva 
opinió sobre la seva obra, procures ser més 
critic que condescendent?.

-Depén de la categoria del pintor.
-Récordes algún bon conseil que t'hau- 

ran donat en la teva vida?
-No demanar "quartos”.
-I quins conseils dónes, tu, artística- 

ment parlant?
-Que trempin.
Entre els seus alumnes n'hi ha que han 

seguit emmirallant-se amb l'obra del mes- 
tre. Aixó sol passar. Es més endavant que 
l'alumne adopta la seva pròpia dicció.

-T'agrada que et copiïn la teva pintu
ra?

-Mira, allò que diuen: "Benaventurats 
els imitadors que d'ells serán els meus de- 
fectes".

En "Pepe" viu, com ja hem dit abans, a 
la vora del mar i també terra endins. Cal 
preguntar-li:

-T'agrada més pintar de cara al mar o 
bé d'esquena al mar?

-Depén del vent.
(Sobretot s'hi bufa la tramuntana...)
-T'estimula ensenyar, fer de mestre?
-Mira, em provoca adrenalina.
El nostre personatge ha contemplât les 

pujes que ha sofert la pintura, assolint 
cotes de preus inasequibles. O faraóniques.
I li preguntem com s'ho explica, eli, aques
ta alta cotització.

-La bona pintura no té preu. Per altra 
part també hi influeix la vanitat social... 
les circumstàncies.

-Segueixes l'evolució plàstica de Saba
dell, on tens bons amies?

-Si, que le segueixo, i també la com
parte ixo.

-I corn compares factual moment plàs-
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tic de Terrassa amb abans, quan tu vas 
establir-t'hi?

-Els dolents han crescut.
Segurament que Pepe té anècdotes per 

donar i per vendre. Bé prou li demano que 
n'expliqui alguna, però no "pica". Per 
donar-ne un tast, deixa anar aquesta:

-Una anècdota?... Mira, quan demano 
fideus i em foten macarrons!

-Pepe, fagrada mirar enrera?
-Si, per això vaig endavant.
Entre una de freda i una de calenta, 

aquest home desconcerta.
-Al marge de la critica i del public, 

quina opinió tens formada de la teva prò
pia obra?

-Opino que és el màxim gourmet de la 
sensualitat. Emfa sentir.

-Aleshores, si haguessis de tornar a 
començar, repetiries la teva vida, com a 
home i com artista?

-La repetiria, si, però amb un altre cal- 
gador.

-Aquesta impressió de rapidesa que 
dona la teva pintura, és feta en un obrir i 
tancar d'ulls? O és conseqiiència de molt 
laboratori cerebral?...

-No, és trempera. Abans anava a cent 
per hora i no em movia de Hoc. Ara vaig 
a 30 i "volo".

-No series feliç si no fossis pintor?
-Com que sé que l'artista ho és amb 

tot, em sentiría igual.
-De fet. Pepe, dónes la impressió pie

na que ets un home feliç. M'agradaria que 
ens donessis la teva definició de la félici
tât.

-Conseguir arribar a no ser res. Ales
hores ho saboreixes tot -defineix amb la 
seva filosofia que ha après en la gran aula 
de la vida.

-I corn a pintor, amb quin color pinta
rles la félicitât?

-Amb dos colors: el groe, esquizofrè- 
nic; i el vermeil, la potèneia.

-Imagina't en diàleg amb la teva pròpia 
obra: qué et diu?...

-Ai! Pepe, no paris.
-Dones, no paris...

Per si algú no ho conegués, crec que és 
normal que en aqüestes pàgines es parli de 
les aventures de Pepe i Sandalio.

Veureu: tot va comen9ar amb una ju- 
gesca. Consistía a fer un viatge en burro 
des del Toboso fins a Terrassa. Pepe va 
acceptar el repte i ja el tens, amb alguns 
amics, arribant-se a la Manxa. allí es va 
comprar un burro, de nom Sandalio, i 
ambdós van iniciar el curiós viatge. un 
viatge que fou divulgat per tots els mitjans 
de difusió. Per on passà l'artista, vestit amb 
la brusa morellana i carregat -el burro- amb 
els estris de l'artista, deixà arreu la seva 
petja carismàtica, ben singular, a més dels 
apunts que anà prenent a cada Hoc. Passà 
una llarga aventura -uns 730 quilòmetres- 
en la qual i inverti tres setmanes. La seva 
arribada a la ciutat egarenca fou apoteòsi- 
ca. Tothom sorti al carrer a rebre en Pepe i 
el Sandalio.

Si fins llavors Pepe Martínez Lozano 
era un personatge prou conegut, la seva 
popularitat es multiplicà. Amb motiu d'a- 
questa aventura Vicente Serrano n'escri- 
gué un llibre en el qual es relata tota la 
història.

En el decurs d'aquesta entrevista ens 
ha parlat d'aquest episodi, una anècdota 
més a afegir a les pàgines d'aquest artista 
que ha sabut donar més vida a la pròpia 
vida. Ell és un personatge de novel-la 
exemplar...
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PERFIL
Personatge de Ilibre de cavalleria • Tipus Sanxo Pança -amb menys panxa... • (No veu gegants on no n'hi ha...) • 
Arrauxat com la tramuntana • Fogós com la canícula • Espaterrant com la mar brava • Un bon vivant • Et bon 
gourmet... • Eli és un "homenot"... de Terrassa

Questionar! “Proust”
-El principal tret del men carácter?
-La "xispa".
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-Que no presumeixi.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-Que àngui "corrent”.
-Allò que més estimo en els amics?
-L'espontaneìtat.
-E1 meu principal defecte?
-Curt de talla: xampinyó.
-La meva ocupado preferida?
-La companyia de les amigues.
-Quina fora la meva pitjor desgràcia?
-No poder pintar.
-Qué voldria ser?
-El que sóc 
-On desitjaria viure?
-On em trobi hé.
-Quin color prefereixo?
-El groe i el vermeil.
-Quina flor prefereixo?
-Totes.

-Quin ocell prefereixo?
-El que no canta.
-Els meus autors preferits en prosa?
-No tiñe temps per llegir.
-Els poetes preferits?
-Dante.
-Els herois de ficció favorits?
-Els del TBO.
-Les meves heroines de ficció favorites? 
-Les amigues.
-Els meus compositors favorits? 
-Txecovski.
-Els pintors predilectes?
-Sanvicens, Ramon Reig, Joaquim Torrue- 
lla, Domingo Soler...
-Els meus herois de la vida real?
-Els amics.
-Les meves heroines històriques?
-La mare.
-Els noms que prefereixo?
-Eduard i un llarg etcétera.
-Qué detesto més que res?

-El que no es pot aprofitar.
-Quins caràcters històrics menyspreu més? 
-Els de la nostra guerra.
-Quin fet militar admiro més?
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-La Sagrada Familia.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Els que tinc.
-Com m'agradria morir?
-No hi penso.
-Estât présent del meu esperit? 
-Tramuntana.
-Fets que m'inspiren més indulgència? 
-Els que son curts, perqué allá on no n'hi 
ha no en pot rajar.
-El meu lema?
-Ai, Pepe!

-Com sóc?
-Ah! Castís!
-(Ho és, ho és...).
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Lluís Casals rep la Crea de Sant Raìmon de Penyafort

f j l  nostre estimât amie senyor Lluís 
Casals, vice-president de la Fundació 
Amies de les Arts i de les Lletres, i 
coMaborador de QUADERN, ha estât dis- 
tingit amb el máxim guardó que es conce- 
deix entre els professionals del Dret: la 
Creu de Sant Raimon de Penyafort, que li 
ha atorgat el Ministeri de Justicia en virtut 
d'expedient instat per l'IMustre CoMegi 
d'Advocats de Sabadell.

El Iliurament de la Creu va ser fet el 
13 d'aquest mes de juny en un acte acadé
mie amb qué el CoMegi honora cada any 
el Sant Patró, i en el qual fa la imposició 
de toga ais nous coMegiats. Aquesta cele- 
bració es va fer a la masia Can Rosás, 
edifici histórico-artístic del segle XV en el 
terme de Valldoreix, sota la presidéncia 
del Conseller de Justicia de la Generalität, 
Agusti Maria Bassols, i amb la preséncia 
del president del Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya, Josep Antoni So
malo, i de l'alcalde de Sabadell, Antoni 
Earrés, precisament també advocat.

Josep Ricard Rovira, degá del CoMegi, 
condui l'acte, i a l'hora d'imposar la Creu a 
Lluis Casals va fer un parlament en el qual 
resumi amb fervorós elogi la trajectória 
professional i humana de l'homenatjat, i 
aquest hi va correspondre amb la seva 
proverbial agudesa.

A continuació de la sessió académica, 
i en el mateix marc espléndid de Can 
Rosás, se celebré un sopar de germanor. 
El senyor Casals, envoltat deis seus fami
liars més intims, presidi una de les taules i 
va ser objecte novament de nombroses 
mostres d'homenatge i simpatia.

Des d'aquestes págines ratifiquem la 
felicitació que personalment vam expres- 
sar al bon amie senyor Lluis Casals en 
l'esmentat acte.

Transcrivim el breu parlament que l'ho- 
menatjat dirigi als assistents:

Honorable Senyor Conseller de Justicia, 
Exem. Senyor President del Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya, 
Il-lustre Senyor Alcalde de Sabadell, 
Estimât Degù,
Companys, Senyores i Senyors:

Voldria que les meves primeres páran
les fossin molt semilles: Gràcies, moites 
gràcies. En primer Hoc agraiment, car 
quan es rep una distinció, s'ha de pensar 
que deu haver-hi una part de mèrits pro- 
pis, però, sense cap mena de dubte hi ha 
una gran part d'afecte, de simpatia i esti
ma dels que n'han promo gut la concessió; 
per tant, moites gràcies a la Junta del 
nostre Col-legi, del men Col-legi per ha-

L'Honorable Conseller de Justicia de la Generalität, Agustí Maria Bassols, 
ahraça a Lluís Casais després d'imposar-li la medalla de Sant Raimon de 
Penyafort (Foto, Pedro Zapata).

ver demanat al Ministre de Justicia aques
ta condecorado que agraeixo, que m'ho
nora i que m'emociona.

En segon Hoc, sensació de tranquil-li- 
tat: car acceptai' una Creu és sempre una 
responsabilitat: t'obliga a fer les coses mi- 
Hor del que normalment faries, a enqua- 
drar la teva conducta a les normes de TOr- 
de al que ingresses. Per exemple, un sol
dat a qui posen la Creu del Valor mai no 
podria fugir davant Tenemic. Però aques
ta responsabilitat, sé que no me la dema
nar eu pas; ara no m'exigireu ni coratge 
ni empenta. Aquesta no és una Creu amb 
obligacions de futur, sino en tot cas, pre
mi al passât. Es una Creu de terme.

Per què accepta aquesta Creu? -Si és 
per haver exercit molts anys amb devoció, 
honestedat i bonafe, la nostra carrera, ho 
accepta perqué sempre -si no ets un vani- 
dôs- estás preocupat i temerás de que els 
teus arguments no siguin prou convincents 
per a fer prosperar la causa que defenses, 
ho accepta. Si és per haver estimât apas-

sionadament i servit a la mida de les me
ves forces la Pàtria de Sant Raimon de 
Penyafort, que és la meva, ho accepta 
també. Si és una prova de record, amistat 
i afecte dels meus companys, ho accepta 
també profundament agraït.

Voldria acabar amb les mateixes pá
ranles que el meu Pare va pronunciar 
quan pocs mesos abans de la seva mort, 
el nostre Col-legi -del que era fundador- 
li féu homenatge concedint-li la Medalla 
d'Or.

Deia: "I quan arribes a dalt de tot del 
carni, amb la vista cansada de tants folis 
escrits i Hegits, quan Thoritzô és només 
una tènue boirina biava que no et deixa 
distingir on s'acaba la terra i on comença 
el Cel, és aleshores quan t'adones de que 
després d'haver-te passât la vida dema- 
nant justicia, davant de l'ùltim i més im
portant Judici, Ja no pots demanar justi
cia, sino abandonar-te, sols, a Tinfinita 
misericòrdia". d

Moites gràcies. ^
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Barcelona entre el seny i la rauxa
Josep Maria Subirachs

HÀ ha ciutats que tenen un estil que les 
caracteritza. Podriem considerar Roma 
barroca, Nova York art déco i Barcelona 
modernista. Això no voi dir naturalment 
que aqüestes ciutats no tinguin altres es- 
tils. A Roma, que des de l'antiguitat etrus- 
ca ha sigut un Hoc on la historia ha deixat 
tantes empremtes, hi podem trobar exem
ples d’estils diversos, però l'esperit que ha 
configurât l'urbs és el barroc. Nova York, 
que des de la seva fundado ha sigut un 
Hoc on s'hi han expérimentât totes les in- 
novacions, és un mosaic de tendències 
diverses. Però el Nova York més repre- 
sentatiu és el que correspon a l'estil que té 
el seu punt culminant entre les dues grans 
guerres del nostre segle i que s'ha convin- 
gut en anomenar Art déco. Barcelona té 
també, com sabem, exemples de vàries 
époques. Des dels escassos records ro
mans, passant per l'important monument 
romànic de Sant Pau del Camp i, sobretot, 
el Gòtic. Aquest gòtic català sense fullara- 
ca ni guamiments, tipie d'un poblé sobri i 
que té precisament a Barcelona la seva joia 
més valuosa: l'església de Santa Maria del 
Mar, obra mestra de Berenguer de Monta- 
gut, que fou traumàticament "purificada" 
pel foc el juliol de 1936. D'exemples re- 
naixentistes n'estem, lôgicament, més 
mancats però podriem esmentar la façana 
italianitzant del Palau de la Generalität. 
Del nostre moderat barroc n'és un exem
ple el Palau de la Virreina i, del neo-clàs- 
sic, l'imponent edifici de la Llotja, una de 
les poques edificacions civils que per les 
seves proporcions és signe d'una gran 
capital.

No obstant això a Barcelona el que

destaca és el traçat ortogonal, summament 
ordenat, dels sens carrers, i l'arquitectura 
lirica, eixelebrada, del Modernisme. 
Aquest contrast explica segurament el 
carácter català, mescla d'ordre i de disbau- 
xa; "el seny i la rauxa", que queda perfec- 
tament simbolitzat en aquesta anomenada 
"Mançana de la Discòrdia" on, dins de la 
seva forma geomètrica tipica del pia Cer- 
dà i en la cara que dóna al Passeig de 
Gràcia, s'hi troben les obres de Domènech 
i Montaner, Gaudi, Puig i Cadafalch i 
Sagnier.El moviment modernista té a Bar
celona, sorprenentment, una força extraor
dinària i és una demostració de l'atractiu 
que ha tingut per a molts de nosaltres mirar 
vers el nord d'Europa. La moda, a finals 
del segle XIX, d'un neogoticisme de tipus 
vertical i de terminacions agudes (en opo- 
sició al genui gòtic horitzontal català), la 
passió per a Ricard Wagner, el primerenc 
i entusiàstic interés per l'obra d'en Henrik 
Ibsen i de Eriedrich Nietzsche, el mestrat- 
ge que tingué Goethe sobretot per a Joan 
Maragall i fins i tot per a un noucentista 
com Eugeni d'Ors, l'aparició del grup "Dau 
al Set" i "L'assaig de càntic en el tempie" 
de Salvador Espriu, podrien ser alguns dels 
exemples que corroboren aquesta idea.

Diferents raons varen fer que el Mo
dernisme marqués d'una manera tan pro
funda la ciutat i que avui en dia, malgrat 
les destruccions sofertes, sigui encara l'es- 
til predominant.

En l'origen d'aquest despertar cultural 
es troba primerament l'enderrocament, 
l'any 1854, de les muralles, possibilitant 
aixi la imparable expansió de la ciutat. En 
segon Hoc, l'aprovació, per Reial Decret

del 31 de maig de 1860, del Pía de l'Ei- 
xample que proposava l'enginyer Ildefons 
Cerdá. Pía d'una gran modemitat que feia 
viable l'engrandiment indefinit de Barce
lona i facilitava, amb visió profètica i grá- 
cies a la seva trama sense jerarquies, el 
tráfic en una época exempta encara d'a
quest problema. Tercer, l'embranzida que 
va donar a la ciutat l'Exposició Universal 
de 1888, celebrada precisament en el pri
mer gran pare urbá que va tenir la ciutat, 
per la cessió deis terrenys de la ciutadella 
militar. Encara que en aquest certamen el 
carácter que imperava fos l'eclecticisme 
historicista i el réalisme, alguns details, 
com els fanais i altres elements ornamen
tals dissenyats pel propi Gaudi, Havors 
ajudant de Josep Eontseré, i el café-res
taurant de Domènech i Montaner, un deis 
primers edificis "Art Nouveau" d'Europa, 
anunciaven ja l'esclat de l'estil modernis
ta. Quart, el renaixement cultural amb uns 
noms destacáis d'arquitectes, escultors, 
pintors i intel-lectuals que, juntament amb 
uns artesans extraordinaris, varen fer pos
sible unes obres sorprenents, mescla de 
virtuosisme i d'imaginació. I, finalment, 
que a Barcelona treballés i hi deixés quasi 
tota la seva obra el geni del Modernisme; 
Antoni Gaudi.

Quan es pensa en els arquitectes que 
configuraren aquest estil, ens vénen fàcil- 
ment a la memòria els noms de Gaudi, 
Domènech i Montaner i Puig i Cadafalch, 
però podriem fer una Harga Hista d'altres 
constructors, evidentment de desigual 
qualitat, que han coMaborat també en la 
creado del clima modernista o pre-moder- 
nista de Barcelona: Josep Oriol Mestres,
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Elies Rogent, Francese de Paula i del Vi
llar, Bernardi Martorell, Jeroni F. Grandi, 
Camil Oliveras, Rafael Guastavino, Roc 
Cot i Col, Josep Vilaseca, Pere Falqués, 
Joan J. Hevàs, Joan B. Pons, Bonaventura 
Pollés, Josep Plantada, Maurici Augé, 
Furie Sagnier, Josep Domènech i Estapà, 
Antoni Gallissà, Bonaventura, Joaquina i 
Pere Bassegoda, Ramon Ribera, Enrié 
Fatjó, Antoni Alabern, Jaume Bayó, 
Domènech Boada, Telm Fernández li Ja- 
not, Manuel Comas, Juli Batllevell, 
Eduard Mercader, Josep Brenys, Francese 
Fargas, Salvador Soteres, Melcior Viñals, 
Antoni Serrallach, Josep Coll, Joan May- 
mó, Josep Masdeu, Amau Calvet, Isidre 
Raventós, Ramon Viñolas, Joaquim Codi
na, Antoni Rovira, Josep Barrenys, Fran
cese Farriol, Ferran Romeu, Francese 
Berenguer, Josep Majó, Juli Fossas, Pau 
Martorell, Miquel Madorell, Joan Marto
rell, Adolf Ruiz Casamitjana, Joan Rubió, 
Pau Salvat, Domènec Balet, Emili Sala, 
Antoni Serra, Salvador Valeri, Antoni 
Falguera, Josep M- Jujol, Manuel Raspali, 
Gabriel Borrell, Jaume Torres, Eduard 
Farrés, Josep M- Pericas, Manuel Sayrach, 
Francese Mariné, Salvador Viñals, Ale
xandre Soler, Antoni Millàs, César Marti- 
nell...

FI Modernisme ha tingut molts ene
mies. L'erosió que li ha fet el temps, l'ús 
incorrecte del ferro i la fragilità! de certs 
materials emprats habitualment, com la 
pedra de poca qualitat, la ceràmica o el 
vidre, han contribuït a un deteriorament 
més espectacular que el sofert per obres 
més antigües com, per exemple, les me- 
dievals. No obstant aixô el pitjor de tots 
ha sigut l'home. Per un cantó, l'animad- 
versió que els noucentistes tingueren en
vers aquest estil, i per un altre, les destro
ces de la Guerra Civil, però sobretot les 
de la postguerra, ocasionades per la incul
tura i la indiferèneia dels qui haurien d'ha- 
ver vetllat per la conservació del nostre 
patrimoni.

Molt s'ha perdut, com ho hem pogut 
constatar en la recent exposició "El qua
drat d'or", i caldria pensar que d'ara en 
endavant no es destruirá cap més obra 
capdal. Aixi i tot, s'ha d'estar alerta de 
manera que tota botiga, portal o entrada 
de casa es conservi, ja que, per al conjunt 
de la ciutat, tant interessen els grans mo
numents com les obres menors.

Darrerament s'ha fet a Barcelona un 
gran esforç en la restauració d'edificis 
modernistes, però s'hauria de tenir present 
que l'estât deplorable del Parc Güell o res
tructura de ferro per aguantar "El nùvol" 
sobre l'edifici de l'antiga editorial Monta- 
ner i Simon, demostren que no podem 
badar si volem que es respectin les obres 
que fan de Barcelona una ciutat única en 
el món.

L'Aplec de la Salut
Joan Fotos de Pere Monistrol

f'Aplec de la Mare de Déu de la Salut, 
que s'escau en dilluns -enguany el 20 de 
maig- i se celebra a l'explanada del San- 
tuari del mateix nom, el precedeix, és ciar, 
un diumenge amb festa grossa.

Gegants i capgrossos, trabucaires, dan- 
saires, castellers, cantaires, cobles, cotxes 
d'època i altres complements, han omplert 
part de la ciutat amb musiques, ballades i 
sorolls. De tôt i força. I amb molta gent 
per a disfrutar-ho.

Volem acompanyar aqüestes lletres 
amb documents gràfics. Veiem els caste
llers aixecant la torre humana davant de 
l'Ajuntament, amb les Autoritats espec- 
tants, corn el public.

L ' e s V e 1 t 
campanar de 
Sant Feliu com- 
peteix amb l'al- 
çària de la pare- 
11a de gegants, 
abillats de festa.

El cotxe an- 
tic que fa figa i 
cal donar-li un 
cop de mà. Deu 
resultar-li difícil 
fer la gimkana 
de la Rambla - 
ai! la Rambla 
dels Disbarats, 
la Rambla d'O- 
bra Eterna, la 
Rambla Des-

panxarrutada que, algún dia o altre, veu- 
rem enllestida i sense peril! de trencar-nos- 
hi coll i barra, o la cama o el fémur.

Al Santuari de la Salut se celebrà com 
Déu mana, l'Aplec. Römers que hi pugen 
a peu i altres amb rodes i, tots, allá d'alt 
s'hi apleguen amb devoció i alegria. La 
cerimònia religiosa, celebrada en el tem
ple pie de gom a gom, resultò solemnissi- 
ma. La Verge semblava estar joiosa de 
debò. No va ploure, cosa a assenyalar. El 
sol Iluia, primaveral, i presidi un esplen- 
derós Aplec.

Que la Mare de Déu de la Salut se- 
gueixi donant-nos salut i fe.
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De Quadern a Quadern
Huís Suhirana

/ \ V I S
En Solidarität amb la nova Ilei que ha 

aprovat el Parlament restringint el consum 
de tabac i alcohol, es fa saber que en 
aquesta secció "De QUADERN a QUA
DERN", tampoc es permet de fumar.

VIRUS
La descoberta d'un nou virus informá- 

tic que destrueix les dades emmagatzema- 
des en els ordinadors afectats i que té com 
a finalitat denunciar el mal servei de Tele
fónica amb el missatge: "Campanya anti- 
Telefónica. Menys tarifes i més servei", 
ha mobilitzat de nou els técnics experts en 
anti-virus per tal de fer front a aquesta 
plaga que tants estralls pot fer al mercat 
de la informàtica. A més, si tenim en 
compte que aquest virus es va començar a 
propagar a finals de l'any passât, o sigui 
abans deis darrers i abusius increments 
proposats pel ministre Borrell, es pot pre- 
veure, ara encara més, una virulent revifa- 
11a de la infecció.

Llástima que el que podia haver estât 
una acciò rebuda amb molta simpatia pels 
soferts usuaris d'aquest "servei", no s'hagi 
encaminat només a destruir les dades dels 
ordinadors de Telefònica fins a obligar
los a emetre uns rebuts on els consums i 
els imports facturats poguessin ser revi- 
sats pels propis clients. Encara que, de
mostrada abastament la incapacitat cròni
ca que pateix Telefònica, és molt possible 
que no li afectés un virus de més o de 
menys.

DERIVACIONS IMPERFECTES
Badada, Bajanada, Bandarrada, Banda- 

rra. Barra, Ibarra.

PROTESTO
Resulta que he estât désignât per for

mar part d'una Mesa Electoral a les elec- 
cions del dia 26 de maig i el primer que se 
m'ha fet saber és que, en cas de no assis- 
tir-hi, pue ser sanciona! amb pena d'arrest 
major i multa de 30.000 a 300.000 pesse- 
tes. I aixô passa al mateix temps que es
ulata l'escàndol de les votacions al Sénat i 
que es demostra que els qui més haurien 
de ser respectuosos amb l'acompliment de 
les lleis, les vulneren impunément. Aixi 
resulta que si un ciutadà incompleix la Ilei 
electoral pot ser duramen! castiga! i, en 
canvi, si un senador incompleix l'article 
79 aparta! 3 de la Constitució, que diu que 
el vot deis représentants del poblé és per

Il-lustrack) de Montserrat Senserrich.

sonal i indelegable, no li passa res, perqué 
per aquest fet, al meu entendre molt més 
greu, no hi ha previst cap tipus de sanció. 
Amb aquests exemples, vendre l'article de 
la participació, del respecte a les institu- 
cions i als sens représentants, a la credibi
lità! democràtica en conjunt, serà cada cop 
més difícil. I més quan a nosaltres ens 
demanen que abans de votar fem servir el 
cap, mentre élis després voten amb els 
peus.

ELECCIONS
Escric aqüestes notes poques hores 

abans de celebrar-se les eleccions munici
pals. Podriem dir, per tant, que estic en 
période de reflexió. damunt la taula, re
tails de diari, programes electorals, cartes 
dels caps de llista que em demanen el vot. 
Tres de les candidatures están encapçala- 
des per persones que m'honoren amb la 
seva amista! i amb les quais comparteixo 
aspectes dels seus programes respectius. 
M'agradaria votar-los a tots tres perqué, al 
meu entendre, cada un d'ells representa 
una manera de ser i de fer propia de la

società! sabadellenca actual on tots ens ne- 
cessitem, on el respecte i la convivéncia 
han de cimentar sempre les bases del pro
grès.

Però la Ilei electoral no m'ho permet, 
tota vegada que m'obliga a votar una llista 
tancada, és a dir un partit i el seu progra
ma. I això fa més difícil la decisió, i més 
quan hom analitza a fons els programes i 
comprova que sota les sigles dels partits 
que els identifiquen hi consten noms d'a- 
mics i coneguts que faries més propis d'al- 
tres llistes. Possiblement aixô és degut a 
un excès de compromis civic o a una de- 
formació político-cultural deguda als molts 
anys de rodatge per aquests camps de la 
ciutadania militant. Segurament, com ja 
m'ha passa! altres vegades, acabaré la 
meva reflexió votant no per uns amies, ni 
per unes llistes; ni per uns programes, sino 
per un ideal.

Com que el vot és secret, no us el puc 
dir, aquest ideal. Però us el podeu imagi
nar.
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Centenari de les Bases de Manresa 1892-1992
M- Dolors Godayol

/ \ m b  motiu de la celebrado, el proper 
any 1992, del centenari de les Bases de 
Manresa, la Delegaciô Territorial de Sa
badell d’ÒMNIUM CULTURAL va orga- 
nitzar el passât 18 d'abril, a la Sala d'actes 
del CoMegi de Metges de Sabadell, l'acte 
de presentado de la commemoració d'a- 
quest centenari i de la Comissió Gestora 
Comarcal del Vallès Occidental (Sabadell 
i comarca) de l'esmentada commemoració. 
Van intervenir en aquest acte la Sra. Anna 
Ma. Aguiló i Sabadell, presidenta d'OM- 
NIUM CULTURAL de Sabadell, l'hono
rable Sr. Josep Miró i Ardèvol, president 
del Comité Olimpie de Catalunya i el Sr. 
Jordi Porta i Ribalta, director de la Funda- 
ció Jaume Bofill, que van parlar de la 
necessitar que tenim els catalans cons
cients de reflexionar seriosament sobre el 
futur del nostre País, mirant la ruta recor- 
reguda durant aquests cent anys a fi de 
saber ben bé on som i decidir quina direc- 
ció ens cal prendre, buscant formes que 
puguin ser válides per al desenvolupament 
de la nostra Identität en el segle XXI, que 
estem a punt d'encetar.

Recordern, dones, breument, la historia.
"Durant el segle XIX, diu Vicenç Vi

ves, el catalanisme era només un estât d'es- 
perit" definit per quatre reaccions concre
tes que Antoni Ferret, en el seu llibre 
COMPENDI D'HISTÒRIA DE CATA
LUNYA, resumeix aixi;

la. - El sentiment que Catalunya era 
formada per una estructura social especí
fica, diferent de la de la resta d'Espanya; 
el de la vigéncia d'UN Dret i uns costums 
propis, d'una llengua diferent, del record 
d'unes institucions de govern pròpies i au- 
tónomes, el d'una situació econòmica, 
social i política també particulars.

2a. - Consciéncia de la manca que hi 
havia, dins l'Estat espanyol, de lligams in
terns i de projectes extems, provocant, 
aquesta manca, les grans crisis económi- 
ques que el país va patir al llarg de tot 
aquell segle.

3a. - L'experièneia del desencant pro
duit després del seu recolçament a l'Estat 
liberal, que fou contrari en tot moment als 
sens interessos més respectables.

4a. - Sentiment de repugnància contra 
la corrupció del sistema administratiu es
panyol.

Decidits a acabar amb aquesta situa
ció, alguns intel-lectuals catalans funden, 
l'any 1892, la Unió Catalanista, amb la 
finalitat d'agrupar les diverses entitats en 
una acciò comuna. En la primera de les 
assemblées, que es féu a la sala de ses-

L'assemblea catalanista reunida a la sala de sessions 
de la Casa de la Ciutat de Manresa. (Fragment del 
dihuix al natural per Jaume Pahissa, puhlicat a la 
"Ilustració Catalana” el 15 d'ahril de 1892).

sions de la Casa de la Ciutat de Manresa, 
els dies 25, 26 i 27 de març de 1892, es 
van discutir i aprovar unes "Bases per a la 
Constitució regional catalana" que foren 
datades a la mateixa ciutat de Manresa el 
29 de març i anaven signades per Lluís 
Doménech i Muntaner, com a president; 
Josep Soler i Palet i Enric Prat de la Riba, 
com a secretaris.

Aquest esbós de Constitució, d'inspira- 
ció federalista i historicisme romàntic, era 
dividit en tres parts: la la. dedicada al 
Poder Central, la 2a. al Poder Regional i 
la 3a. a disposicions transitóries.

En aqüestes Bases encara hi és emprat 
el mot "régionalisme". Però en l'assem
blea de la Unió Catalanista celebrada a 
Balaguer el 1894, hom parla ja de "nació"
0 "nacionalisme": "Catalunya és una na
ció dins l'Estat anomenat Espanya".

Segons aquest document, el catalá 
havia de ser l'ùnica llengua oficial a Cata
lunya; tots els qui exercissin cárrecs pu
blics havien de ser catalans; l'ordre public 
havia de ser confiât al Mossos d'Esquadra
1 dependre exclusivament del Poder català 
que, fins i tot, havia de poder emetre 
moneda pròpia, amb curs legai arreu d'Es
panya; l'ensenyament seria organitzat d'a- 
cord amb les nécessitais de la nostra cul
tura; el Tribunal Superior de Catalunya 
seria el màxim òrgan judicial, sense 
apehlació contra les seves sentències a 
Madrid i, per ùltim, el serve! militar hau-

ria de ser voluntar!.
Les Bases de Manresa eren catalanis- 

tes, però conservadores. La reflexió cris
tiana hi figurava com a element determi
nant i no s'admetia el Sufragi Universal.

Els darrers anys del segle XIX les jo- 
ves generacions donaren l'ùltim to al cata
lanisme politic amb la seva intenció d'o- 
bertura a Europa. Gràcies a elles van fer 
entrada a Catalunya els diversos corrents 
de la cultura europea i amb elles els an- 
hels nacionalistes, progressistes i demo- 
cràtics.

Però, aqüestes idees no van ser ben 
vistes pels politics espanyols, que titllaven 
de séparatistes les Bases i els seus impul- 
sors. El projecte d'autonomia catalana 
comptava, en realitat, una profunda trans- 
formació constitucional que la monarquía 
no va voler acceptar. Per altra banda, la 
Unió Catalanista no va rebre tampoc el 
recolzament de les corporacions empresa- 
riáis catalanes, que es van decantar clara- 
ment per la política monárquica, que de- 
fensava el manteniment del domini sobre 
Cuba i Eilipines, mercats molt importants 
per a l'economia catalana d'aquells mo
ments.

Cent anys després, la societat catalana 
es planteja altra vegada la nécessitât de 
reflexionar sobre la situació de la Cata
lunya actual que, des d'aleshores, ha expé
rimentât uns canvis molt profunds: al se
gle passât, el 55% de la poblaciô activa 
catalana es dedicava a l'agricultura, men
tre que actualment s'hi dedica només el 
4'6%. El sector servéis ocupava el 19% de 
la poblaciô activa; ara, ocupa el 51 %. La 
taxa d'analfabetisme era del 50%. La pro- 
porció dels habitants de Catalunya que no 
havien nascut aquí era, a final de segle, 
insignificant, mentre que ara supera la 3a. 
part de la poblaciô, que aleshores era de 
menys de dos milions d'habitants i ara 
supera els sis milions.

La intenció de la Comissió per a la 
Commemoració de les Bases de Manresa 
és, dones, triple:

a) Informar i ajudar el Pais a reflexio
nar sobre la situació de l'autonomia i de la 
forma corn aquesta afecta a la nostra vida 
quotidiana.

b) Recollir i sistematitzar les Bases que 
hauran de configurar quin tipus de sobira- 
nia vol actualment el poblé català.

c) Aprovar formalment aqüestes Bases 
per part de totes les entitats adherides, en 
un gran acte commemoratiu del Centenari 
i Iliurar-les després ais partits politics ca
talans, perqué les assumeixin a principis 
de 1992.
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La voluntat d’ésser d’un poblé
Josep Sabater

Porto la modesta, operativa presidèn- 
cia d'un centre català, familiar universal 
de carácter no lucratiu, emplagat a casa 
meva, al sud-oest del gegantesc Canadá, 
a poc més de 200 km. de la frontera de 
E.U.A.

Sahadellenc de naixenga i creixement, 
per raons literalment literàries i culturáis, 
vaig emigrar al Canadá fa gairehé sis 
anys, des d'on l’escriptura i la llengua ca
talana és el pa de cada dia d'aquest ceha- 
llut de soca rei, a qui se li concedeix el 
gust de dir la seva en aquesta oberta f i 
nestra opinadora d'àmpia visió que és 
"Quadern".

Em els temps presents, res no ens ha de 
fer oblidar, per molt que ens llisquin ment 
enfora els nostres trets més arrelats, que la 
realitat de ser català prové, primordial- 
ment, de la voluntat d'un poblé que, ba
vent nascut en la historia de les estructu
res socio-humanes, ha pogut, sovint amb 
severes dificultats, lliurar la transmissió 
més O menys constant d'un déterminât ta- 
rannà. La voluntat de ser del poblé català 
al llarg de la historia, ha estât l'herència 
que avui els catalans podem recollir amb 
més realisme i orgull. Només considerant- 
nos legitims continuadors d'aquesta mane
ra d'ésser específica, reconeixerem la nos
tra actual catalanitat.

Si podem gaudir d'una tradició que ens 
emplaça en el present com a poblé amb

memoria col-lectiva i consciència nacio
nal, es deu en bona part, a la força históri
ca que ens impulsa cap endavant. Un 
ímpetu ben real que arrenca de la voluntat 
inquieta i incoercible d'aquells homes i 
dones propiciadors de la continuado i 
progrès del nostre poblé. Humans ignorais 
per la gran majoria que s'han Iliurat en cos 
i ànima a donar-nos historia i personalitat 
nacional.

Situats en aquest corrent historie en 
qué l'ahir, l'avui i el demá català es corres- 
ponen en vigent conciliació, tothom que, 
nascut o no a Catalunya, vulgui sentir-se 
verament català, haurà d'assumir fins a 
l'entusiasme seré, el passât del poblé del 
qual es creu part, viure el present de for
ma responsable i coherent amb el seu sen
tir i construir les bases d'un futur que, 
enriquit pel passât i fecundat pel present, 
superi les diverses mancances existents, 
amb una visió transformadora i solidària. 
Una actitud així es fa apta per despertar 
les conscièneies dels qui, tot i tenir-se per 
catalans, no veuen prou dar quin és llur 
compromis historic com a tais, es tracta 
d'un bon nombre de dutadans amb la ment 
un xic endormiscada i desmotivada i, per 
tant, endarrerida pel que fa a llur posició 
pàtria, els quais semblen desentendre's de 
tot el que, d'una o altra forma, ateny al 
pais on viuen, exposant-se passivament a 
un progressiu abandonismo i descatalanit- 
zació.

Donat que és la voluntat d'ésser del

poblé català la que clarifica el sentiment 
de pertinença referencial a la terra que el 
sosté i li defineix la seva Identität, l'apro- 
piació del Hoc que emmarca i configura la 
vida del dit poblé, s'acara ineludiblement 
a la superació activa i agosarada de les 
condicions histórico-polítiques i sócio-lin- 
güístiques que s'interposen a la seva plena 
afirmació nacional.

En relació a la consciència lingüística, 
voldria assenyalar que tot aquell que parli 
en català dirà molt més a favor d'aquesta 
llengua si ho fa amb l'exigent i enèrgica 
voluntat de fer-se-la seva, d'incorporar-la 
enterament a la seva personalitat i vida 
diària. Així, si Catalunya és la terra dels 
qui hi volen viure, créixer i formar-se 
humanament, la llengua catalana hauria de 
ser per aquells qui la volen parlar, l'esti- 
men i en tenen cura. El seu ús, abans que 
res, ha de respondre a la genuina voluntat 
deis parlants. I ací, a les nostres institu- 
cions els pertoca donar exemple de corat- 
josa i dinàmica competència lingüística; 
d'una moderna i profunda aposta de cata- 
lanització político-social.

Eer-se cárrec del caractér català, supo- 
sa voler i saber fer-se necessari, avinent i 
útil l'emprament de la seva llengua, sen- 
tint-se part activa i implicada en el carni 
de desplegament nacional. En altres mots: 
aprendre a fer-se poblé.

Josep Sabater és President del 
Centre Català "El Cresol", 

Cranhrook (Canadá)
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Vila-Puig i la sera època

Un homenatge just
Rosa Ten

U.'n conjunt d'actes que començaren al 
seu mateix poblé, Sant Quirze del Vallès, 
amb la presentació d'una acurada exposi- 
ció amb obres del mateix artista i uns 
quants actes brillants i emotius, donaren 
pas a uns joms mereixedors d'ésser recor- 
dats. Ho foren, precissament per baver 
estât celebrats al seu mateix poblé, on va 
néixer, va créixer i començà a fer art. 
Seguiren després amb l'exposiciô a la 
Galería Mayoral de Barcelona, d'una se- 
lecciô important d'obra seva amb la quai 
s'aconseguia a la vegada que es posés aten- 
ció en la vida del pintor i l'home. Ara, ja 
en la cloenda del centenari, retrobem Vila- 
Puig amb aquesta nova mostra tan impor
tant, "Vila-Puig i la seva època", si cap 
més important encara, perqué suposa l'es- 
forç dels organitzadors de tot aquest se- 
guit d'actes. Fundado Amies de les Arts i 
de les Lletres de Sabadell, i altres 
coMaboradors, en oferir al public l'admi
rable col-leccio artística que s'ha pogut 
veure a l'Acadèmia de Belles Arts.

Son obres d'artistes del temps d'en 
Vila-Puig; artistes que l'havien conegut i 
admirat,^ i que s'enorgullien de ser-hi 
amies. Es una mostra poques vegades 
possible de trobar, ja que hi han obres, 
tant de pintura com de dibuix i d'escultu- 
ra, de gran qualitat i que és difícil de po
der veure juntes. Obres de gran interés ja 
que reflecteixen époques i moments dels 
artistes que les signen. Gràcies, dones, a 
aquest homenatge tan merescut, les sales 
del Passeig de Manresa han estât objecte 
d'admiraciô i es veuen molt visitados per
qué és, certament, una avinentesa difícil 
de trobar; perqué honoren Sabadell i son, 
cara al public, un ferm grao de cultura i 
presèneia histórica d'art dels anys que es 
manifesten en el fer dels artistes.

Una bella mostra dones que fou inau
gurada el dissabte, 1 de juny, amb una 
salutació de Joan Cusco president de la 
Fundado Amies de les Arts i Lletres 
agraint la presèneia de l'Alcalde, senyor 
Antoni Farrés, i de tots els assistents, i 
destacant la coMaboració de les institu- 
cions, entitats i persones que han fet pos
sible aquest acte de cloenda del Centenari 
de Vila-Puig, el qual -va evocar- era pre
sent amb imatge i amb esperit. (A l'esce- 
nari, vestit per l'escenógraf Francese Ven
tura, hi havia un cavallet amb l'autoretrat 
de l'homenatjat). Després d'aquest breu 
parlament se celebré un concert de violon- 
cel i piano a cárrec d'Anna Comellas i 
Gloria Vila-Puig, néta i filia, respectiva- 
ment de Joan Vila-Puig.

Va ser un concert selectíssim, on s'as-

mmik DE BELES AITI M SABADELL fAL M JW DE JM

Portada del catáleg, éditât per Ausa.

sistí a la interpretació d'una molt jove so- 
lista-violonceMista, i per una mostra del 
piano. Retrobar Gloria Vila-Puig, "fent 
música", en companyia de la jove prome
sa Anna Comellas, fou un joiós esdeveni- 
ment.

Després, i seguint amb el protagonis
mo familiar en aquest homenatge, el fill 
de l'artista, Santiago Vila-Puig, féu un 
parlament en el qual evoeà el pare com a 
home i artista. Ho va fer amb paraules 
amorosos, emocionados, i sabé donar del 
pintor Vila-Puig una visió real, humana. 
N'evoeà moments de record de l'infantesa, 
de la joventut, de la vida familiar i dels 
passos corn a pintor, sol i entre els altres, 
davant del públic, sempre correcte, serios, 
digne i entregat al seu art, al redós fami
liar... Fou un parlament pie d'amor, de 
respecte i de serenitat, d'enyorament... Un 
retrat entranyable.

TESTA.
MOBLES

Les Veils, 24 SABADELL 
Telèfon72535 78

ARTISTES REPRESENT ATS

Modest Urged 1839-1919 
Joan Vila Cinca 1856-1938 

Francese Gimeno 1858-1927 
Eliseo Meifrén 1859-1940 

Segundo Matilla 1862-1937 
Joaquim Vancells 1866-1942 
Domènec Soler 1871-1952 

Manolo Hugué 1872-1945 
Joaquim Mir 1873-1940 
Tomás Viver 1876-1951 
Joan Vilatobà 1878-1954 
Joan Colom 1879-1955 

F. Planas Doria 1879-1955 
Joan G. Junceda 1881-1948 

Rafael Benet 1889-1979 
Olga Sacharoff 1889-1967 

Manuel Humbert 1890-1975 
Joan Vilá-Puig 1890-1963 

Rafael Durancamps 1891-1979 
Márius Vives 1892- 

Josep de Togores 1893-1970 
Gustan Vila "Grapa" 1894-1955 
Antoni Vila Arrufa! 1894-1989 
Emili Bosch Roger 1894-1980 

Rafael Solanic 1895-1990 
Lloren9 Cairo 1896-1981 

Casimir Tarrassó 1900-1980 
Pere Pruna 1904-1977 

Ramon Clapés 1904-1960 
Camil Fábregas 1906 

Josep Puigdengolas 1906-1988 
Márius Vilatobà 1907-1969 

J.M. Mallol Suazo 1910-1986 
Emili Grau Sala 1911-1975
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Cartes obertes

De la grandesa i de la petitesa
Lluís Casals i Garda

Efstimat amie,
S'ha parlai tant de la 

"grandeur" de França (de 
Gaulle els anava tant bé: pel 
nom i per l'alçada física) que 
m'agradaria que parléssim 
una mica del sentit de la pe
titesa.

A França la paraula "pe
tit" mai no té un sentit pejo- 
ratiu: recordo que abans de 
la guerra hi havia molts dia- 
ris que prenien el nom de 
petit, "Le Petit Parisien", "La 
Petit Marseillais", "Le Petit 
Provençal", "La Petit Daup
hiné" i molts d'altres que en 
aquest moment no recordo.
Per cert que en acabar la se- 
gona guerra mundial, com si 
tots sortissin de la presó, 
varen suprimir el "Petit" i el 
varen substituir per "Liberé":
"Le Parisien Liberé", "La 
Marseillais Liberé", "Le Pro
vençal Liberé", "Le Dauphi
né Liberé"... No va durar 
massa, però el "petit" no va 
tomar: varen quedar a se
ques: "Le Marseillais", "Le 
Provençal", "Le Dauphiné".
El "Parisien" va desaparéixer 
del tot.

I també durant la guerra es parlava 
sempre de "nos petits soldats", "nos petits 
prisoniers". Fins per a la història de Fran
ça, Napoleô és "le petit Caporal".

Tantes i tantes cartes d'amor dirigides 
a l'enamorada, han començat: "Mon Petit" 
(aixi, en masculi. No sé s'hi amaga en 
transparèneia "Mon Petit Trésor").

Paradoxalment, les mares quan s'adre- 
cen a les filles els diuen "Ma grande"!

Nosaltres no: no estem per petiteses; 
s'ha posât de moda el qualificatiu d"'Alta". 
Tot és ait: "Alta Gastronomia", "Alta Pe- 
rruqueria", "Alta Cosmètica", "Alta costu
ra", "Alta confecció", "Alta Fidelitat (Fi-

delitat, alta, molt empleat parlant de discs). 
Potser només hi ha la tensió, que pot ser 
"alta" o "baixa"...

Però, no et fads iMusions: la història, 
o potser els escribes, ja es cuidaran de fer 
desaparéixer les grandeses i fins el nostre 
record. Mira; et citaré dos exemples per 
veure com en poc temps desapareixen les 
coses. Hi havia inscrita al Registre de la 
Propietat, una finca de Sant Cugat, el li
mit Est de la qual era "Catalonia Land and 
Company, Limited" (que era la Compan- 
yia dels trens avui de la Generalität). En 
una inscripció posterior el "Limited" ha
via desaparegut, i deia: "Al Este, con Ca-

talonia Land an Company". 
Més tard desapareix el 
"Company" i deia: Al Este, 
con "Catalonia Land" i la 
darrera inscripció deia: "Al 
Este, con Catalina Lanz". 
¿Qué et sembla? Una altra; 
a factual barri de Gràcia de 
Barcelona, quan encara era 
un municipi independent, hi 
havia tres matrimonis molt 
ben avinguts i units per fes- 
perit de mecenatge; entre al- 
tres coses, varen donar a l'A- 
juntament uns terrenys im
portants per a la construcció 
d'escoles. Com a prova d'a- 
graiment l'Ajuntament va 
decidir donar els seus noms 
a carrers del barri; a les es
poses va dedicar el Carrer de 
Les Tres Senyores (que en- 

. cara subsisteix) i al marit
I més important del grup, el
* seu nom propi: Torrente

P Flores. Però, ha passai el 
temps. Un escriba espavilat 
li va semblar que aquella 
grafia no era correda i va 

_  posar "Torrente de las Flo-
^  res" que després es va cata-

lanitzat i ara se'n diu: "Ca
rrer del Torrent de les 

Flors". Mai no hi ha hagut allà cap torrent 
i menys encara un torrent florit. Ja ho 
veus! Pobre senyor Torrente Flores! Qui 
recorda avui el seu mecenatge? La glòria, 
el prestigi, la fama, són efímers i están a 
la mercè d'un escriba qualsevol.

Per tant, d'això de la grandesa, caldria 
anar més en compte. Potser sí que tenien 
raó els franceses quan parlaven de "petit" ! 

Una abraçada del teu veli amie,

Lluís Casais

TEIXITS SALVADOR
els teixits que tenen estil

Indùstria, 33 tei. 725 65 90 08202 Sabadell

MC»LE DISSENT 
I DECCÄLLC10
Sant Cugat, 11 Sabade 11
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La volta dels Escolapis a l'actual plaça del Dr. Robert
Joan Ahina i Girali

C ^uan  s'iniciaren els primers cursos d'en- 
senyança ais Escolapis, el setembre del 
1818 i en l'antiga casa Meca, cedida pel 
seu propietari, i descendent dels Meca, 
Antoni Cortès d'Andrade, Marquès de 
Ciutadilla, el 26 d'abril de 1816, els Esco
lapis comptaven ja en aquest edifici ini
cial amb una petita habitado destinada a 
capella. Tot i això la idea de fer una esglé- 
sia espaiosa i escaient aparegué ja de se
guida.

Amb aquest fi, el 13 d'agost de 1818, 
Gabriel Coll, Prevere obtentor del Benefi
ci de Sant Joan Evangelista fundat en l'es- 
glésia parroquial de Sant Félix, i Josep 
Antoni Borrell, regidor degà de l'AJunta- 
ment i administrators de l'hospital de la 
vila (recordem que l'Hospital era en 
aquells anys on avui hi ha la Caixa de 
Pensions), acordaren (AHS. E. 378, pàg. 
I l i )  que per a proporcionar al colegio de 
P.P. de las Escuelas Pias que en virtud de 
Real Decreto se ha establecido en la pre
sente Villa sitio o lugar para edificar en 
él la iglesia del mismo Colegio, ceder para 
tan piadoso e interesante objeto una por
ción de terreno inculto que se halla junto 
al referido Hospital.

Més endavant, el document diu que 
hay una porción de terreno inculto como 
de unas veinte y dos varas de ancho a 
poca diferencia por la parte que confron
ta con dicho colegio y de largo hacia la 
parte que confronta con el patio del Hos
pital, treinta y dos varas a poca diferen
cia. I segueix més endavant donant les 
confrontacions del terreny: linda a orien
te con el patio o salida del citado Hospi
tal; a mediodia parte con una porción de 
terreno llamada comunmente los valls, que 
Dn. José Puigjaner, Rector de Monistrol 
de Calders, su dueño, espera ceder al 
mismo Colegio de las Escuelas Pias y 
parte con una porción de terreno también 
llamada los valls, propia del Común de 
esta villa; a poniente con la citada calle 
del Pedregar y a cierzo con el Hospital y 
patio del mismo.

El gener de 1819 el reverend Josep 
Puigjaner (AHS. E. 379, pàg. 12) De son 
grat i certa ciéncia, no induit d'engany ni 
compel-lit amb força ni temor algún, dóna 
i per títol de donació pura, perfecta sim
ple i irrevocable, que se diu entre vius, i 
de present concedeix a la molt reverent 
Congregació Provincial de Pares Regu
lars de les Escoles Pies de est Principat.... 
tota aquella porció de terra inculta de 
tinguda de llarg o fondo vint canes i de 
ampie des del carni que roda la vila fins a 
trabar una porció de terra del referit

Collegi i que antes f ou del Hospital de la 
mateixa vila.... I afronta a sol ixent amb 
una porció de terra del Comú que espera 
cedir a dit Collegi; a migdia ab la era i 
pallissa del senyor donador mediant el 
carni que roda la vila; a ponent ab el refe
rit Collegi mediant lo carni reial i a tra- 
muntana ab honors del mateix Collegi.

El troç de terra del Comú fou cedit per 
aquest el 3 de març de 1819. Era (AHS. E. 
379, pàg. 22) una porció de terra erma de 
tinguda de llargària o fondo nou canes 
quatre pams poc més o menos.... Confron
ta a sol ixent ab un troç de terra que Pau 
Peig, pagès, ha cedit al mateix Collegi; a 
migdia ab el carni que roda la vila; a po
nent ab un troç del mateix Collegi que 
antes fou del reverent Josep Puigjaner i a 
tramuntana part ab lo pati de l'Hospital i 
part ab honors del prédit Collegi que an
tes foren del prédit Hospital.

Pocs dies abans, el 22 de febrer del 
mateix any 1819, Pau Peig havia cedit el 
seu tros de terra. Era (AHS. E. Pàg. 21) 
una porció de terra erma de tinguda, de 
sol ixent a ponent, tres canes i de migdia 
a tramuntana també tres canes poc o més
0 menos.... Confronta dita porció de terra 
a sol ixent ab honors del donador; a mig
dia ab el carni que roda la vila; a ponent 
ab una porció de terra que los dits sen- 
yors Regidors esperen cedir a dit Collegi
1 a tramuntana ab lo pati de l'Hospital de 
la present vila".

A començos del 1819 ja tenien els Es
colapis la propietat dels terrenys on 
edificar la nova església. No devia, però, 
ser fácil trobar diners per començar l'obra. 
Això no s'aconseguí fins ben prop de deu 
anys més tard.

El 10 d'abril de 1828 el rei Ferran VII 
i la seva muller Maria Amàlia visitaren 
Sabadell i s'hostatjaren al CoMegi dels 
Escolapis. Aprofitant l'ocasió, el rector 
dels Escolapis, el pare Tomás Miret, va 
sol-licitar al rei el finançament de la cons- 
trucció de la nova església. El rei hi acce-

Plànol datai el 1873, que ens situa l'arc, el collegi 
resglésia.

di i el 22 de gener de 1829 es publicà un 
Reial Decret concedint 480.000 rais per a 
la construcció de l'església.

Les obres començaren el 3 de gener de 
1831 i foren dirigides per l'arquitecte An
toni Cellés i Azcona, académie de les 
Académies Reials de Sant Ferran i Sant 
Caries i director de la de Barcelona. L'es
glésia es consagré el 9 de setembre de 
1832.

Els dos edificis dels Escolapis, col-legi 
i església, quedaven separats pel carrer del 
Pedregar. (Cal recordar que en aquells 
anys el carrer Alt Pedregar anava des de 
la Plaça Major fins el cap de la Rambla).

Es creà, però, un punt d'uniô entre els 
dos edificis.

Agusti Rius i Borrell, en el seu llibre 
"Sabadell-Monografia", publient l'any 
1918 per la Biblioteca Sabadellenca amb 
el nùmero 20; escrit, però, segons ens diu 
Francese de P. Xercavins en el prôleg, 
l'any 1882, ens diu d'aquest punt d'uniô; 
L'Ajuntament, alguns particulars i la Jun
ta de l'Hospital cediren els terrenys i l'es
glésia s'aixecà al costai d'aquest amb nous 
locals per a escoles; i aquest nou edifici 
s'uni amb l'antic mitjançant un arc de dos

Pintura original conservada ais Escolapis.
Dibuix de Josep M~ Massagué a partir de la pintura 
original.
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Ai¡iiarel-lu de Domèiicc Soler, del Musen d 'flis lò iia  de Sabadell.

pisos, el quai fou aterrat fa pocs any s en 
un moviment popular.

Un document de 1877, una carta de 
l'Ajuntament de Sabadell al govemador 
civil de la provincia (AHS. Escoles Reli- 
gioses-Escola Pia, 12.5, 1873-1898), de la 
quai tindrem ocasió de parlar-ne més a 
fons, ens confirma la construcció d'aquest 
arc i ens en dona més details. S'hi diu, en 
aquesta carta: ....en virtud de cesión del 
Exmo. Sr. Marqués de Ciutadilla en el año 
1827 de otro edificio antiguo colocado 
enfrente y a la izquierda de diha calle del 
Pedregar (d'aquest edifici antic altres do
cuments de la mateixa época en diuen "la 
portería, antes cochera"), pasaron dichos 
Padres Escolapios a construir un arco o 
puente que uniendo las dos edificaciones 
facilitara la comunicación entre las mis
mas....".

Amb tot el vist fins ara sembla ben 
ciar que la volta, anomenada popularment 
"deis Escolapis", fou edificada per aquests 
ais volts de 1827.

Si fos així, cosa que jo francament 
cree, es fa força difícil acceptar com a 
válida la interpretado que, de la pintura a 
l'oli d'autor desconegut, datada possible
ment l'any 1816, on es veu el Marqués de 
Ciutadilla fent donado del casal deis Meca 
a l'Escola Pia i que conserven els Escola
pis, en fa l'arquitecte Josep M- Massagué, 
publicada al Butlletí de la UES n° 87 co- 
rresponent a maig-agost de 1989, en un 
article de Lluís Fernández López.

I no és que dubti de la interpretació 
d'en Massagué. Del que sí dubto és de la 
fidelitat del pintor envers la realitat.

La volta s'enderroeà el 1873. Miquel 
Carreras, en "Elements d'História de Sa- 
badell", ens ho conta així: El 28 de maig

GESTORIA^ADMINISTRATIVA 
X  ASSESSORIA FISCAL

K ^ y â ù ic U
ADVOCA! CIRERA.32 BAIXOS 

TELS. 7259322-7259532 7259721 7260164

08201 SABADELL

Û Û  U  Q  02 □
UA VOLTA

el delegat de l'exércit reialista carlí va 
exigir la contrihució a la vila i en el 8 de 
juliol esdevingué la célebre acciò d'Alpens 
on morí el guerriller liberal Cabrinetti. 
Aixó i el fet que nombre de joves de la 
vila s'incorporessin ais rebels, va portar 
un estât d'excitació en el poblé. En 13 de 
juliol els Escolapis abandonaren els dos 
edificis antics, que foren ocupáis pels vo- 
luntaris republicans. L'Ajuntament va 
aprofitar-se d’aquesta circumstáncia per 
derrocar Vareada que, través sani el car
rer Alt del Pedregar, unia els edificis de 
banda i banda.

L'enderroc de l'arc, que es realitzá en
tre agost i setembre del 1873, originá, un 
cop retomáis els Escolapis, que pretenien 
reconstruir-lo, un llarg plet que s'afegí al 
que ja existia sobre l'alineació del nou 
edifici deis Escolapis (actual Ajuntmaent). 
Les discussions s'acabaren quan el 1877 
els Escolapis cediren a l'Ajuntament tots 
els seus edificis i es traslladaren al seu 
nou i encara actual CoMegi.

La carta del 30 de gener de 1877, du
rant encara el plet, que l'Ajuntament dirigí 
al govemador civil, carta que ja haviem 
esmentat, deixa ben clara l'opinió de l'A- 
juntament en el que es refereix a l'arc. Diu

DIhulx de Mariä Burgués, de "Sabadell del meu 
record".

que els Escolapis el feren atentos unica
mente a su personal comodidad pero ha
ciendo caso omiso de las pésimas condi
ciones que acompañaban a una construc
ción que atacaba todas las reglas de hi
giene, moralidad y ornato y aun los esca
sos preceptos de las leyes de la policía ur-

Dibuix de Mariä Burgués, de "Sabadell del meu 
record".

baña de unos tiempos en que se hallaba 
casi en un estado rudimentario, ya que no 
solo obstruía la vialidad en uno de los 
sitios más céntricos, sí que debiéndose 
transitar por debajo de un arco de 12 
palmos de alto por 13 de amplitud y 10 de 
largo motivaba la práctica de actos alta
mente repugnantes.,.".

Són poques les representacions gráfi- 
ques que tenim de la Volta deis Escolapis: 
Dues aquarel les de Domènec Soler i un 
pareli de dibuixos de Marià Burgués.

Tot i el seu esquematisme em sembla 
més prop de la realitat el dibuix de Marià 
Burgués que l'aquarel-la de Doménec So
ler, especialment pel detall que és Marià 
Burgués qui hi dibuixa dos pisos sobre 
fare, d'acord amb el que, com ja haviem 
vist, deia Agusti Rius: ....s'unì amb l'antic 
mitjangant un are de dos pisos...

Cal recordar que tant Agustí Rius 
(1837-1912) com Marià Burgués (1851- 
1935) foren contemporanis de l'arc, men
tre que Doménec Soler (1871-1951) no 
podia haver-lo vist.

Marià Burgués també ens dibuixá una 
escena de l'enderrocament.
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Mercè Rodoreda
M.ercè Rodoreda reviu en les dues re
cents biografíes que se n'han publicat. 
Mercè Ibarz i Montserrat Casals en són 
les autores i els seus treballs han estât 
publicats per Empúries i Edicions 62, res- 
pectivament en la Diada de Sant Jordi 
d'enguany.

Evidentment la figura de Mercè Rodo- 
reda resulta un personatge ideal per a ès
ser biografiat. Ambdues biógrafes l'han es
tudiada i l'han contemplada des de dife- 
rents angles. La primera s'ha fet a partir 
de material periodístic i de les caites d'An
na Murià i de Joan Sales. Pel que fa a la 
nostra conciutadana Montserrat Casals i 
Couturier -que ha titulat el seu Ilibre Mer
cè Rodoreda. Contra la vida, la literatu
ra- ha inquirit "en details, personatges i 
fets d'una manera impressionista i, a vol
tes, més lírica que no periodística i sembla 
impregnada pel to de la mateixa Rodore
da", que com diu la biografa, escrivia a 
raig.

ALBES I NITS
I

En quin ombrivol paradis m'esperes 
d'aigiies planyents i d'arbres sense vent, 
engelabrit del teu desestiment, 
espectre de les meves primaveres?

Enmig de tantes coses passatgeres 
tu sol passaves inefablement?
Sols vaig comprendre el teu llenguatge ardent 
quan ja amb les dures albes no vingueres.

Ara estic sola en la presó de faire.
Amb una mà indecisa de captaire, 
oh nit, ja fregues mon indúctil fang,

fins que, convulsa, arrencaràs tôt d'una, 
entre tu i jo feréstega vedruna, 
l'eura vermella de la meva sang.

II
Sang sense esclat, afany secret de l'arbre, 
fronda que el vent de la tardor consum, 
sobre el meu pit, oh somni près en marbre, 
un déu reneix embriagt de llum.

Cimbals bateu, el meu orgull em deixa! 
Quina pluja d'amor nodreix l'arrel? 
Vençuda i tôt, vull esser jo mateixa, 
abella furiosa de sa mel.

LA LLAR DEL LLIBRE
Llibres i Revistes

Pg. Plaça Major, 34-12 - Tel. 725 59 59 
SABADELL 

Marià Fortuny, 11 
Baricentro, Local 135

Volent contribuir a l'aportaciô de da- 
des i testimoniatges entom a la figura lite- 
rària de Mercè Rodoreda, Quadem es 
complau a reproduir avui el poema que va 
proporcionar a l'escriptora el titol de Mes
tre en Gai Saber. Es tracta de "Albes i 
nits", composició premiada amb la Flor 
Natural en els Jocs Florals de 1949 que 
van ser celebrats fora de Catalunya, com 
tots els del période franquista, i va ser 
publicada per la revista "Tramuntana". 
Revista de Roussillon, número 314, no
vembre, 1949, a la França que per a nosal- 
tres és la Catalunya-Nord.

Tant se val, tant se val que l'amagada 
mà de l'aurora hagi escanyat en cada 
bardissa un pobre rossinyol cansat,

incendiada nit, oh fugissera,
que em deixes panteixant per la sendera
de joia, en el meu rost emmetzinat.

III
Negra ciutat de la melanconia 
que estrenys encastellada en un tombant 
els teus pollancs de fulla délirant 
i el gemec adollat que te'ls destria!

Inesperada al cim deis teus pendissos 
entre plomalls de boira que es desfan, 
l'alba sempre aturada al teu voltant 
sense crit, sense foc ni ocells feliços!

Quina oblidada música, quin plany 
a penes dit, llen9a el secret tirany 
fins ais súbits carreus d'ombra aglevada?

Ciutat d'enlloc on tota cosa va! -  
afany obscur del buit que voi salvar 
l'últim somni d'una aigua dispersada.

IV
Oh ressaca estel-lar del violeta, 
esborronada minva de la nit 
que radia amb la ferida del seu crit 
el voi cricificat de l'oreneta!

El vers s'esmuny pels brins, el blau s'alzina, 
murs de la llum i torres de l'esglai 
amb iris que es despleguen en desmai 
com si el cel fos el bue d'una petxina.

Entremesclat panteig, doble agonia, 
l'espasa irrefutable que ens destria 
ens ha tallat d'un branc de somni, sois!

presos en tosca planitud sobtada, -
oh lenta soledat, arremorada
pel tomb de l'or tranquil dels girasols!

(Flor Natural ais Jocs Florals) 
Mercè Rodoreda
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La Russia d’ahir
Maria Altare da

M7he decidit a escriure aqüestes notes 
ran de l'actualitat russa sobre el govema- 
ment de Gorbachev. No serán unes notes 
politiques; no estic prou preparada per 
opinar, endinsant-me per uns trencacolls 
que no acabo d'entendre, car la política és 
un misteri bastant obscur. Allò que el lec
tor pot llegir de Russia actualment, té una 
marcada diferència amb allò que trobàrem 
en el país l'any 1983, data d'un intéressant 
viatge per les ciutats de Moscú i Lenin
grad i per una de les províncies anexes a 
la Unió Soviètica; Geòrgia, amb la seva 
capital Tblisi (o Tiflis).

El viatge resultò aprofitat i alliçona- 
dor, car anárem, per dir-ho d'alguna ma
nera, "per Iliure", és a dir, prescindint de 
l'organització de cap agéncia interior. La 
majoria deis turistes, encara no massa 
abondants en aquell temps per raó del 
control oficial pujaven i baixaven molt 
dels autocars. Nosaltres, sortosament, 
"caminàvem". La guia oficial i imposada 
de rintertur ens "perdia" moites vegades, 
cosa que la posava de molt malhumor. Ella 
era la responsable de les nostres actua- 
cions.

El fet de no haver-nos de cenyir a un 
rápid i planejat horari ni a unes disposi- 
cions programades contra rellotge, ens 
permeté d'aprofitar al máxim les nostres 
possibilitats observadores, entrant en al- 
guns lloc no aptes per a ser visitats i amb 
l'oportunitat de poder veure més coses de 
les habituais en els grups programats per 
l'agènda russa.

Per acabar-ho de completar, a més de 
la guia oficial imposada -oficialment és 
també l'espia- que ja ens esperava a l'aero- 
port, portávem una companya que parlava 
perfectament el rus per haver viscut i tre- 
ballat uns anys a la capital soviètica.

El grup nostre era intéressant, pel fet 
d'estar format per persones amb unes afi- 
nitats culturáis precises i remarcades, les 
quais afavorien els desplaçaments espon- 
tanis a certs llocs que altrament resulten 
poc a propósit quan el personal viatger no 
s'hi sent intéressât. La majoria dels viat- 
gers eren funcionaris de l'ONU de Lon
dres, i qui més qui menys parlava dos, tres 
i fins i tot quatre idiomes, a més de l'an- 
glès inicial. Die aixô perqué l'afany 
intel-lectual ajuda corn a complement del 
canvi d'impressions i d'interès per l'entom.

Acabava de morir Kruschev, però tan 
sols arribar tot seguit vàrem adonar-nos 
que enlloc, en cap establiment, ni que fos 
oficial, ni en cap tanca de carrer, ni vestí- 
bul d'hotel, no hi havia del desaparegut 
dirigent ni una sola fotografia. Ni un sol

Cartells permanents en les paréis de Moscú, anih ¡a 
figura de Lénin. Compari's amb l'home de la vorerà.

esment. Ni una sola referèneia. Com si 
dintre la caixa on jeia difunt, hi haguessin 
posât ben cargolada la seva ombra. Molt 
significativa aquesta absèneia. tots sabem 
de l'especialitat dels russos en fer desapa- 
rèixer persones i coses com si el seu pas 
per la terra bagués tingut la trajectôria d'un 
meteor.

Naturalment, teniem els ulls ben oberts 
i preniem moites notes. I totes les meves 
impressions es basen en el fet viscut en el 
moment de cada dia dintre la vida del país, 
constrenyit en unes lleis tan rigides corn 
dictatorial, imposades per una dura polí
tica repressiva de molts anys.

L'aéroport de Moscú és gran i fúnebre 
com una capella de cementiri. Hi falten 
Hums i bancs per seure. L'ambient policial 
que govemava el pais se'ns féu prou evi
dent com per a sentir damunt de la pell la 
sensació que, en posar els peus a terra, 
Europa quedava més lluny del que en rea- 
litat era. Amb una llunyania de percepció 
que el control policial fa encara més per
ceptible. Un control que manté palplantat 
el viatger aguantant fixament la mirada del 
policía que, amb el nostre passaport a les 
mans, vol penetrar fins a dins de la nostra 
conscièneia. Un enutjós escrutini indig

nant.
Passem dues hores a l'Aduana. A un 

xicot jove de la nostra colla li havien tro- 
bat una biblia camuflada en el doble fons 
d'un maletí. Per si no era una biblia nor
mal, i també perqué ho era, va haver de 
ser curosament analitzada.

Creuárem Moscú per una urbanització 
de blocs en gris. Arribem a l'hotel Kos- 
mos. Té un vestíbul espaiós de moviment 
continu. Dues mil habitacions amb una 
mitjana de 5.000 viatgers diària.

El Kosmos fou construit l'any 1980 
amb motiu deis Jocs Olimpios celebráis a 
Moscú. Fou dissenyat per enginyers fran
ceses i té 25 pisos d'alçada. Es el més 
gran deis hotels turístics de la capital.

Veiem dos o tres passejants d'aspecte 
indiferent badant pel vestíbul, observant 
les entrades i sortides de la gent. Resulten 
ser la primera tanda d'espies de les moites 
que anirem trobant en el nostre intéressant 
viatge.

El "Kosmos" és un bon hotel, sobretot 
tenint en compte que els estrictament rus- 
sos no ofereixen el més minim de como- 
ditat ni res que s'assembli a les sofistica- 
des exigéncies en qué es mouen els viat
gers de tot el món comercialitzat. En els 
hotels turístics els russos no hi poden en
trar sense una ordre especialíssima, poc 
prodigada, naturalment.

Una cosa semblant passa en l'embarc 
dels avions: els turistes embarquen des
prés d'haver-ho fet els del país, a mitja 
carcassa cada grup. Una cortina espessa 
separa els dos compartiments. Cap con
tacte no hi ha d'haver entre ells. En gene
ral, en cap lloc de Rùssia no els és permès 
de tenir relaciô amb la gent d'occident. 
Aquesta norma de "no contacte" es man- 
tingué durant tota Testada. Austeritat exa
gerada a tot arreu, patent en mil details de 
la vida diària.

En moites cantonades de la ciutat de 
Moscú hi ha petits quioscs semblants als 
dels periòdics en les ciutats d'occident. 
Romanen tancats moites hores. No hi ha 
res per vendre. Quan se n'obren les gasta- 
des i febles portes de fusta, immediata- 
ment, en un minut, es forma una cua. Es 
coneguda la bossa de plástic que les per
sones, sobretot les grans, porten sempre 
penjada a la mà. Aquesta imatge Tha fet 
cèlebre el periodisme i el cinema. Quan 
passen per davant d'un quiosc que ha obéit 
la porta, és que quelcom hi ha per com
prar. Un dels vegetáis més corrents corn a 
alimentado del poblé són els cogombres. 
I de tant en tant arriben taronges, però són 
tan cares -al canvi resulten a 600 ptes. el
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Paisana del pulan de Caterina / / ,  a la ciutat de Puskiii, ais afores de Leiiiiigrad. 
Aquesta fagana té I km. de Hurgada, gairehé.

Part de les cúpiiles de la catedral de Saut Basili, a Moscú.

quilo- que generalment se'n compra una, o 
dues a tot estirar. Un quart de taronja ens 
va ser servit en un hotel, i ningú no va 
tastar-la, ignorants que allò fos un verita
ble requisit. No ho sabérem fins una altra 
vegada.

Moscú és una ciutat gris i freda, amb 
encant de ciutat velia dispersa per diver
sos indrets en contacte amb un dépriment 
bosc de pisos. En aquests blocs, de 25 
plantes la majoria, en cada estada hi viuen 
de dues a tres families en régim comú de 
cuina i bany, i una habitació per a cada 
una d'elles. Alguns privilégiais, quan han 
ascendi! en algún càrrec cultural o estatal 
han pogut obtenir un pis per a ells sois, si 
bé els dirigents i els "grossos", ja no cal 
dir que tenen la seva "dacha" equivalent a 
la torre de luxe de la Costa Brava, però 
ben amagada dins dels hoscos, lluny de la 
capital.

També les dones deis dirigents vestei- 
xen elegantment a la moderna, amb robes 
bones i cares importades de la propera -i 
tan llunyana i inabastable- Europa. Les 
tendes dels privilegiats del partit rauen en 
un carrero format per una tanca rústega i 
tronada. En ella hi ha una porta que no 
crida l'atenció, i darrera d'ella un pati gran. 
El cotxe oficial, gran i negre, traspassa 
aquesta porta, que es tanca darrera seu, i 
ningú no s'assabenta d'allò que passa un 
cop han entrât a dintre.

D'altra banda, les dones, s'entén les 
obreres, vesteixen segons arribin al país 
grans remeses de saldos de magatzems, 
tant en vestits, abrios o sabates, cotxets de 
criatura -que van molt soMicitats- i pinta- 
llavis que et demanen pels carrers. Un 
regai dels més apreciats són les mitges, i, 
no cal dir, i és inabastable, la roba interior 
femenina. Es d'us corrent el mocador del 
cap. Aquesta imatge de la dona russa és 
coneguda arreu del món.

El dia 1 de maig, festa nacional a Rùs
sia, poguèrem contemplar la desfilada des

del carrer, escapant-nos de la imposició 
de la guia -consigna del partit-, que féu 
seguir part del nostre grup i el mantingué 
en el seu Hoc d'observaciô durant les dues 
llargues hores que durà la desfilada.

No era cosa de riure la mena de panot- 
xes fetes d'escuma de nilô que portaven, 
en Hoc de flors de debo, els manifestants. 
També ens adonàrem que les incontables 
finestretes dels blocs de pisos Huïen, en 
Hoc de cortinetes de punta, un drap His 
sense arrugar. La roba és un article car i 
escás; obtenir-lo és un privilegi.

Una americana de la nostra colla, se- 
cretària de les Nacions Unides a Londres, 
havia conegut a América, en circumstàn- 
cies especiáis i poc corrents, un enginyer 
moscovita, el quai H donà el seu número 
de telèfon. En trobar-se a la capital, l'ame- 
ricana trucà al seu amie. Quedaren de tro
bar-se, si bé aixô s'hagué de fer corn si es 
tractés d'un acte d'espionatge: al vestibul 
d'una estado de metro. El noi, corn obse- 
qui especial, ens comprà un clavell per a 
cada un de nosaltres. Aquells clavells cos
taren al jove l'equivalent de mitja mesada 
de sou.

Ens acompanyà fins a l'hotel, sense 
atançar-se ni a la porta. El convidàrem a 
dinar amb nosaltres. No podia ser. Com- 
mogut, s'acomiadà. No podia exposar-se 
que el veiessin amb gent occidental. Podia 
quedar fitxat com a coMaboracionista i s'hi 
jugava tôt: podia perdre la feina, i el pis, i 
qualsevol altra privilegi. Quan H donàrem 
la mà tenia els uHs plens de Hàgrimes.

No fou l'ûnica vegada que un comiat 
s'acabà aixi. El nostre dinar d'aquell dia 
fou silencios i trist.

A Moscú, una passejada de nit ens 
mostrà un grapat de coses meravelloses. 
La primera, més a free dels nostres uHs 
perqué estava davant mateix de l'hotel 
Kosmos, fou l'estela Huminosa enlairada 
amunt; monument commeoratiu de faña
da a la Huna del primer astronauta, Yuri

Gagarin. Aquesta imatge la coneix tot el 
món. Però el veritable objectiu d'aquella 
nit era la visita al metro. Només a l'entrar, 
ja tinguérem la primera topada de turista 
inexpert: un guàrdia, molt educadament 
per cert, i en perfecte anglés, -bona part 
de la població russa en actiu entén o parla 
anglés- ens féu saber que allí s'havien 
acabat les cigarretes. Prohibit fumar, ni al 
capdamunt de les escales. Fins al carrer i 
prou. Aqüestes Heis a Rùssia són sagra- 
des, i les respecta tothom.

Les estacions del metro de Moscú són 
véritables sales d'art, meravelloses. Tingué 
raó Stalin quan, a canvi del vot popular 
que H donà el poder per una colla d'anys, 
va prometre al poblé noscovita que els 
construirla un "Metro" -no en tenien- que 
fóra l'admiració i l'enveja de tot el món. I 
així va fer-ho. Llàstima que molts dels 
seus electors potser no varen tenir temps 
de veure'l; les "purgues" de Stalin les 
coneix tothom.

I, l'endemà, la plaça Roja, on hi ha la 
tomba de Lenin custodiada permanentment 
per piquets de soldats escollits que s'alter- 
nen nit i dia. Escollits i ben escollits, per
qué no tothom pot i sap fer d'autômata. 
Quan un soldat forma part d'aquest piquet, 
és que ha supera! unes proves gairebé dia- 
bôliques, dignes de l'escola d'entrenament 
més dura del món. Si arribes a veure un 
canvi de guàrdia, situant-te al mig de la 
plaça Roja, com el vàrem veure nosaltres, 
ben clarament, una esgarrifança de verita
ble terror et recorre l'espinada i la suor del 
front se't refreda en un moment. Si mai 
has vist una cosa sinistra, esgarrifosament 
controlada, maquiavélicament pensada i 
estructurada per a representar el cos humà 
sense el funcionament normal del seu cer- 
vell, ni batees dintre el pit, ni pois agita! 
per cap emoció profunda, és el piquet de 
guàrdia efectúan! el pas militar, amb les 
faccions rigides, els uHs insensibles amb 
una mirada fixa i liquida, desnaturalitza-
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Carni de guàrdia a la toudui de Lenin. A la paret del 
fans, escuts de les 25 provincies anexionades.

da, i el fuseli com si fos, no un estri mate
rial que s'apuntala simplement a l'espatlla 
d'un home de cam i ossos, sino un estri 
infernal fet de material insensible, amb 
vida pròpia però d'intencions selvatges.

Aquella imatge ens colpi de terror irra
cional, però poguérem esvair-lo perqué 
douant només una volta al nostre cos hom 
queda ja al davant de la bellissima cate
dral de Sant Bassili, de cupules daurades, 
rutiMants, interposades les unes sobre les 
altres en una riquesa de composició com 
no es pot descriure en paraules. S'ha de 
veure personalment, car les imatges plas- 
mades en fotografía no són prou 
eMoqüents per a fer-les comprendre en 
allò que son.

Durant la darrera guerra, amb els con- 
següents bombardeigs que assolaren la 
capital, aqüestes cupules en forma de ceba 
varen ser recobertes d'un material fose i 
opac, que servi de camuflatge per a dissi
mular el seu recobriment daurat, i aixi 
evitar que els avions enemies poguessin 
identificar-les i destruir-les.

En una certa part del Kremlin, conjunt 
d'edificacions amalgamades, s'hi troben les 
estades i el palau del famós tsar Pere "el 
Gran" que a més de "gran" en sentit pejo- 
ratiu, tenia gairebé dos metres d'alçada. En 
la llargada d'una paret hi ha situais els 
quinze escuts amb les armes i els colors 
pertanyents a les quinze regions que for
men avui la totalitat de la nació soviètica. 
Originàriament, sense aquesta expoliació 
de nacions, annexionades la majoria con
tra la seva voluntat, la Rùssia estricte era 
formada d'un territori ben petit.

Altres edificacions, esglésies, monu
ments antics i modems, la Universität, el 
parc Gorki, té la capital moscovita. Però 
les has d'anar a cercar si més o menys 
saps on cauen o consultes un mapa, o te 
les trobes de casualitat, car el recinte ciu- 
tadà és gran, amples els sens carrers, i pots 
caminar hores sense sortir d'aquell mar de 
ciment enlairat en forma de centenars de
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blocs de pisos grisos i depriments.
La revolució respectà la majoria de les 

velles edificacions i obres d'art, i les es
glésies foren buidades de sants i deixades 
simplement com a miroia de la part exte
rior. En algunes s'hi instal-laren museus i 
escoles.

Més d'un edifici intéressant vàrem tro- 
bar tot fent passos per localitzar un café, 
car estàvem cansats, teniem ganes de seu- 
re una mica i de prendre un café ben ca- 
rregat acompanyat d'una copeta de con- 
yac. A algún altre li abellia un xérès, si 
podia ser acompanyat d'una pasta, i un 
altre volia una cervesa. I tot comentant els 
gustos de cadascù, i amb ganes de trobar 
una cadira, ens topem en un substitut de 
cafétéria capaç d'afeblir l'esperit del soldat 
més fort i disciplinât. L'ànim se'ns aplanà 
només d'entrar-hi.

Un pareil de taules rodones aguantant- 
se amb un sol peu al mig, com un bolet 
una mica gros; cap cadira per seure. La 
poca gent que hi havia prenia la consumi- 
ciò a peu dret. I de totes aquelles belleses 
que enumeràvem... no n'hi havia cap. Una 
xacolata desfeta, i gràcies. Perqué encara 
no hem dit que a Rùssia, a Moscú princi- 
palment, no hi ha res fora deis hôtels tu- 
ristics per a fer un bon dinar casolà i re- 
gar-lo amb un bon heure entremig, que no 
sigui el clàssic vodka.

Les poques botigues que es troben, són 
especifeament abastides d'uns pans de 
camota vermella i dura, embolicada amb 
un pam i mig de greix que ni els gosos del 
nostre país no voldrien. I en les que no hi 
ha això, les llaunes de peix, ùnic article 
alimentari que abunda. Però de quin peix? 
Ah, les referències no el fan pas tempta- 
dor de menjar-ne. I aquí s'ha acabat l'a- 
bastiment, perqué de la resta que pogués 
haver-hi de mengivol n'hi havia tan poc, 
que molta gent no arribava ni a poder 
adquirir-lo. El pa és el més assequible i 
abundant, i de passada és bonissim. Les 
patates. I els indispensables cogombres, i 
de tant en tant, alguna remesa de mantega 
provocant les indispensables cues.

Demanárem els servéis i ens indicaren 
un quartet de bastiment sense porta. Com! 
I no es pot tancar? Dones "aquesta" no es 
tanca, perqué la porta no hi és, qui sap on 
para, potser algù se la va emportar per a 
fer-ne un prestatge a casa seva. Qué sa- 
bem!

Carregant-nos de bona voluntat i te- 
nint présent que estem a Rùssia, ens alter- 
návem per entrar dins deis servéis que- 
dant-se les altres companyes fent de guàr
dia a la porta.

Era ciar, nosaltres veníem del país del 
consumisme, que allí és tan secundar! com 
anar a la perruqueria, que no s'hi va, ni les 
noies no poden pintar-se els ulls ni els 
llavis, i et demanen pel carrer si tens un 
pintallavis de sobres, i tu t'estiraries els

Una vista del Neva al seu pas per Leningrad. Es una 
ciutat meravellosa.

cabells per no haver sabut, abans de sortir 
de casa, que amb un llapis vermeil, unes 
mitges fines, i per ais homes tabac anglès 
i un encenedor de benzina, podies fer un 
poblé feliç. Saber-ho; el problema era 
aquest.

Aixi i tot, quan sortirem del Kosmos 
per embarcar-nos vers Geòrgia, pàtria de 
Stalin, i finalment vers Leningrad, ciutat 
preciosa, la més bonica que he vist, a les 
noies de les habitacions no els donàrem 
diners com s'acostuma a casa nostra. De 
res no els serveixen, ja que res no poden 
comprar-se, de nou o luxós. amb un gest 
de Solidarität internacional, ens despren- 
guérem d'allò que bonament poguérem i 
ens arrencàrem amb emoció de les seves 
mans que premien les nostres.

I deixàrem plorant la guia-espia, que a 
part de ser espia professional, tenia una 
animeta de noia presumida com qualsevol 
altra del món occidental.

Sembla que hem dit moites coses, ve- 
ritat? Dones no hem dit res de les moites 
que vàrem observar, escapant-nos, a la nit, 
i de dia, desafian! les celles de la vigilanta 
dels passadissos de l'hotel que al mateix 
temps era espia del turista.

Aquesta dona, triada expressament per 
a fer aquesta desagradable feina, està as- 
seguda al capdamunt de tots els passadis
sos amb una tauleta a la falda. Li has de 
Iliurar la clau de la teva habitació quan 
surts, i ella te la dóna quan tomes. I al 
mateix temps, consigna el teu nom, el 
nùmero de la clau, i l'hora en qué surts i 
entres.

I quan ja te'n vas del país, ho fas amb 
la sensació que si a casa teva necessitessin 
trobar-te per qualsevol emergéncia, i es 
valguessin de l'ajut policial del teu país, la 
policía de Rùssia no tardaría ni un quart 
en localitzar-te. Allí dins hi estás controla! 
del tot, i cada passa teva és com si la 
marquessis sobre una pauta de fang.
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Splendor Vallès: una exposició verament esplendorosa
Ramon Vali Rimblas

'exposició SPLENDOR VA
LLES que aquests dies s'ha exhi
bit al saló modernista de la nostra 
Caixa com a primera activitat de 
la recentment creada "Eundació 
Caixa de Sabadell" ha constituït 
reaiment una mostra esplendorosa 
de deu segles de l'art de l'Església 
al Vallès, és a dir, durant tota la 
nostra historia com a nació i com 
a país. Resulta evident, al visitar 
l'exposició, la importància que el 
mecenatge de l'Església ha tingut 
en la formació del patrimoni ar
tistic i cultural del nostre poblé.

Foques vegades, per no dir 
mai, hi ha hagut l'ocasió de poder 
admirar reunides en una sola sala 
i sota un mateix sostre, formant 
una mostra -només una mostra- 
les peces artistiques que s'han 
recollit de les nostres esglésies, i 
la influéncia que l'existéncia d'a- 
quest patrimoni ha tingut en la 
formació de la cultura de tots 
nosaltres. Es sorprenent veure 
com en petits poblets que no de- 
vien arribar ais dos-cents habi
tants, es feien encárrecs a artistes 
de la talla de Pere Garda de Be- 
nevarri per un retaule com el deis 
sants Quirze i Julita de Sant Quir- 
ze del Vallès, o com el de les 
santés Justa i Rufina del mestre 
Vergós, per una ermiteta veina de 
Lliçà. I hem esmentat solament els 
dos que ens han arribat més com
plets, de manera que al repasar 
tots aquells deis que només se'n 
conserven fragements, podem 
imaginar-nos com dévia ser de 
rica la nostra comarca en obres 
d'art de primeríssima qualitat. Cal 
tenir en compte, a més, que els 
grans centres urbans de la comar
ca están poc representats en el

recull, perqué, moites vegades, la 
seva mateixa riquesa feia que s'a- 
nessin mudant les decoracions de 
les esglésies, seguint les diverses 
modes que el temps imposava.

No cal oblidar tampoc els ele
ments exposats que provenen dels 
grans centres eclesiàstics de la 
comarca, com pot ser el monestir 
de Sant Cugat, tot i que la des- 
trucció i expoliació que sofri quan 
la desamortització del segle pas- 
sat, l'empobrí quasi del tot. I el 
material que avui dia tenim i part 
del qual s'exposa, és una petitíssi- 
ma part del que hi havia al mo
nestir a mitjans de la centuria 
passada. No podem menystenir, 
tampoc, la destrucció quasibé to
tal, que es feu del patrimoni reli- 
giós durant la nostra darrera gue
rra. Ben poques són les esglésies 
que l'any 1936 no foren incendia
dos; i menys encara les que no en 
fou cremat el seu mobiliari, per- 
dent-se aixi quasi tots els retaules 
barrocs i renaixentistes que hi 
havia arreu.

Una mostra molt representati
va del qué ha sobreviscut a tots 
aquest temperis, gràcies a la 
munificència de la Eundació Cai
xa de Sabadell i a la coMaboració 
de l'Arquebisbat de Barcelona, 
podem admirar-la a Sabadell. 
Bona part del material exhibit 
pertany al Museu Diocesà; però 
hi ha també una part important, 
sobre tot quant a orfebre ria, que es 
guarda encara a cada parròquia, 
perqué és d'ús normal en el serve! 
del culte, de manera que és molt 
difícil que pugui veure's reunit 
una altra vegada: una de les cus- 
tòdies, per exemple, fou retirada 
de l'exposició el dia de Corpus,
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Una vista general de l’acte célébrât en el Saló de la Calxa. En el fans es distingelx l'úhsis de Sant Salvador, 
de Polinvá.

D'esquerra a dieta: Fere Fonal leda, president de la Caixa de Sabadell: Ricard M. Caries, arquebishe de 
Barcelona; Josep M~ Martí Bonet l Antonl Farrés, alcalde, davant la imatge de la Mare de Déu de Santa 
Maria de Toudell.

perqué havia d'utilitzar-se en la processò 
de la festivitat.

Seria prolixe detallar totes les peces 
exhibides. Convé destacar la peça més 
antiga que s'hi exposa: és la lauda sepul
cral del prevere Orila, que morí l'any 872, 
a l'edat de 80 anys. És de Sant Pere de Vi- 
lamajor i fins fa ben poc estava a la faça- 
na d'aquella església, exposada a qualse- 
vol malvestat; ara s'integrarà al musen dio- 
cesá. Aquest prevere devia viure ben se
gur la reconquesta del país, de manera que 
nasqué quan els sarraíns dominaven el

Vallès i morí ja alliberat d'aquell jou.
Com a peces romániques importants 

tenim les pintures murals de Sant Salva
dor de Polinyá, que havien estât guarda- 
des anys y panys el musen, i que sois s'ha- 
vien mostrat (i encara sense poder-se 
montar en la seva totalitat, per manca d'al
tura suficient en les sales on s'exhibien) 
comptades vegades. Sortint de Sabadell ja 
s'instaMaran definitivament a la seu de 
musen diocesá, recentment inaugurada. Hi 
ha també els fragments de les pintures 
murals de Sant Iscle de les Feixes, ermita

de la vora de Cerdanyola, dificilíssimes 
també de veure fins ara. Pel que fa a la 
pintura sobre taula podem veure-hi fanti- 
pendi, ja de transició, de Santa Perpètua 
de Mogoda. L'orfebreria de l'època hi està 
representada per quatre peces importants: 
l'arqueta de les reliquies de sant Cugat i el 
bàcul de l'abat Guerau de Clasqueri, pro- 
cedents del monestir de sant Cugat del 
Vallès; i la veracreu, probablement la més 
antiga de Catalunya i la creu processional, 
procedents de la parròquia de Riells del 
Fai, i que devien haver pertangut al mo
nestir de Sant Miquel del Fai, situât dintre 
de la seva demarcació. No podem oblidar 
tampoc les imatges de la Mare de Déu que 
procedents de tota la comarca podem 
admirar-hi: també aqüestes imatges, degut 
a què la devoció ho impedia, al no poder 
ser retirades dels llocs de culte per anar a 
raure al museu, sofriren grans pèrdues 
durant la darrera guerra.

Pel que fa a l'art gòtic ja hem fet es- 
ment dels retaules, quasi tots fragmentats, 
que s'han reunit en l'exposiciô, i que mos- 
tren el què devia ser el nostre bagatge de 
pintura gòtica, en bona part perduda du
rant les maltempsades que hem hagut de 
sofrir.

El nostre país entrà en franca decadèn- 
cia a l'època del Renaixement; aquesta 
circumstància i les destruccions que el 
nostre patrimoni religiös ha sofert, fan que 
el material d'aquesta època sigui pràctica- 
ment inexistent a l'exposiciô. Hi han, però, 
dues peces de transició que ens mostren 
els inicis del Renaixement: els fragments 
del Retaule de Santa Agnès de Malenya- 
nes, de Jaume Fomer, i el de les santés 
Magdalena i Apolònia, de Sant Pere de 
Vilamajor, que precisament s'ha près com 
a distintiu de l'exposiciô per figurar, amb 
una estampa ja típicament renaixentista, 
en els programes i cartells que l'anuncien.

L'orfebreria, com ja hem dit, hi està 
representada amb una quantitat de peces 
important: custòdies, calzes, bacines, reli- 
caris, etc., moites vegades de parróquies 
humils, se'ns mostren reunits formant un 
conjunt inigualable.

Finalment entre els teixits exposats s'ha 
d'esmentar l'alba i un fragment de la capa 
amb que fou sebollit l'abat Biure, assassi
nat mentre, revestit de pontifical, presidia 
les Maitines de la nit de Nadal de l'any 
1350.

Cal felicitar a les dues institucions que 
han fet possible aquesta mostra: a l'Arque- 
bisbat de Barcelona i a la Fundació Caixa 
de Sabadell, que amb ella inicia les seves 
activitats. I fer vots perqué les successives 
siguin tan encertades i esplendents com 
aquesta.
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Perafita
j . c .

u p
X erafita és un pöblet d Osona, situât 

a 15 quilometres de Sant Quirze de Beso- 
ra, que és l'estació que té més a prop i a 
uns 780 metres d'altitud. Hi passa la carre
tera provincial d'aquest darrer poblé a Prats 
de Lluçanés i està unit a Olost per un cami 
veinai. Correspon al bisbat de Vie; té una 
església parroquial dedicada a Sant Pere, 
construida en el segle XVIII ...Era Pohle 
reyalench. Fafesta major lo 29 de Juny...".

Empro aqüestes cites de Cels Gomis, 
de la Geografía General de Catalunya 
(1908). I parlem de Perafita perqué Joa- 
quim Busquets Gruart des de fa uns anys

WATizAm'
Sala d’Exposicions
Sant Pere d ’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS

hi proposé la idea de decorar faltar major 
de l'església. Aquella idea ja s'ha anat ma- 
terialitzant; s'han fet avant-projectes i pro- 
jectes amb els quais ara podem iMustrar 
aqüestes págines.

El projecte ha merescut la "benedic- 
ció" del bisbat de Vic. L'autor ja té realit- 
zat sobre el paper el que haurà d'ésser tot 
el conjunt de faltar major i els laterals.

Per donar-ne una idea cal dir que el 
mural frontal es compondrá d'un complex 
conjunt de 21 teles pintades a foli. Les 
mides són 6x8'5 metres. Els dos laterals 
fan 3'7x3'2 m. cadascun. En el de fesque-

rra de faltar major s'hi representa la pro
cessò del Remei i en el de la dreta f aplec 
de Santa Margarida.

Ais peus de cada lateral el composaran 
dotze retaules de 80x185 cms. cadascun.

En el presbiteri hi haurà una cren amb 
el Crist, suspesa, que a la vegada será la 
lámpara de faltar major.

En el mural central hi són representa- 
des les tres Virtuts teologals: Fe, Esperan- 
9a i Caritat. També s'hi representa el po
blé de Perafita, unit Iliurement en la Pau, 
representat pels símbols deis coloms 
blancs.

A

SantPere,22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

GALERIA DART

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL
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L'autor, Joaquim Busquéis, pensà en 
un principi fer servir geni del poblé com a 
models per la seva composició, però com 
que tothom hi volia soritr, l'autor adoptà 
una decissió salomònica: per evitar allò 
del "per què tu si i jo no" entre els perafi- 
tencs, decidi cercar els personatges entre 
els actors de la Passió d'Esparraguera...

Els apunts ja són realitzats i a punt 
d'ésser traslladats a les teles per poder 
començar a pintar. De fet, l'artista ja hi 
està treballant.

Pel setembre pròxim es començarà a 
col-locar els bastidors on hauran d'anar les 
teles.

El conjunt de l'obra és tot un repte per 
aquest artista-pintor, que s'ha proposât 
enllestir-la per tot el 1993.

Si bé l'artista ho fa desinteressadament, 
s'editaran unes litografíes en les qual s'hi 
representará el mural central, el projecte 
del qual també es reprodueix en aquesta 
pàgina. Les litografíes (50x69 cms.) es po
saran a la venda i serán numerades i fir- 
mades per fautor. Aquesta será una de les 
vies per poder assumir el cost de tan bell 
projecte.

Joaquim Busquéis, sabadellenc i pera- 
fitenc albora, bé es mereix que Quadern 
es faci ressò d'aquesta bella iniciativa.

FVNPACIO 
AMICSDE LESAATS 

DE LE3 LLETAE5 DEJABADELL

Fons d'Art
El FONS D'ART de la Fundació Amies 

de les Arts i de les Lletres, des de la seva 
presentado pública amb motiu de la inau
gurado del Casal Pere Quart en la Festa 
Major del Setembre 1988, s'ha vist incre
mental amb noves donacions d'obres dels 
artistes que ens plau relacionar i, especial- 
ment, agrair:

Bartomeu Berrocal
Mn. Bosch

(donadó d'Anna M- Pons)
Maria Fardi
Joan Farriol

Ramiro Fernández

Montserrat Gudiol
Tino Izquierdo

Josep Martínez Lozano
Josep Martínez Romero 

(donació de T. O.)
Ricard Molins
Emili Morgui

Teresa Obradors
Antoni Poyato

Rosa Pujol

Jordi Roca
Ramon Romeu

Joan Serra

Joan Josep Tharrats
Antoni Trepat 

(donació de F. C.)
Josefina Tutusaus

Hi ha el projecte que aquest Fons d'Art 
pugui ser exposât públicament en altres 
ocasions i, fins i tot, en altres localitats 
veines.

El Fons d'Art de la Fundado és expo
sât permanentment en el local de l'Entitat, 
carrer Sant Antoni, 5, pis.
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Ramiro Fernández Saus
Laura Mendiluce

E,m el context de les últimes tendències, 
sembla que l'art que es considera plena- 
ment contemporani és un art del quai inte
ressa la idea que l'ha générât i la reflexió 
que pot provocar, i no la forma que aques
ta idea pren; si més no, no interessa en 
ella mateixa i, per tant, pot ser efímera. És 
un art que busca i utilitza nous suports i 
que pretén establir una relació més directa 
amb l'espectador i provocar-li una reflexió 
sobre la quotidianitat, l'espai i el temps, 
d'una manera que és més evident. No vol 
convertir-se en un "objecte d'art" però avui 
comença a ser assumit i a tenir el seu es- 
pai en els museus. La forma ha d'anar 
acompanyada d'una explicació perqué es 
pugui produir la reflexió que l'artista pre
tén; tot i que pot generar una reflexió per
sonal i individualitzada és, però, si més 
no, orientada.

En aquest context sorprèn trobar l'obra 
de Ramiro Fernández Saus, en la qual no 
només és important la forma sinó que 
aquesta forma voi ser bella. La part mate
rial de la seva obra és tant important com 
la idea que formulitza i la reflexió que pot 
provocar. La seva validesa està en la idea, 
en la fidelitat de fautor a la seva convic- 
ció i en la bellesa i Originalität de la seva 
forma.

La part material del seu art pren la 
forma, per exemple, d'un paisatge, però 
no és un paisatge concret i reconeixible, 
perqué ell vol copsar l'esséncia de la Na
tura que es manifesta en un bosc, en l'at
mosfera que crea la duna entre els arbres... 
Voi pintar el seu sentiment en el moment 
en qué es troba unit i identificat amb la 
Natura. La seva pintura és idealista per
qué pretén donar forma a allò que no en 
té. Per aixó els seus apunts del natural mai 
són realistes, i en les seves obres les for
mes que distingim no són el més impor
tant.

Els arbres, el cel, la lluna o les figures 
que apareixen en els seus quadres són l'ex
cusa per una combinació de Hums, colors 
i volums. Trobem unes formes repetides i 
unes altres de noves en la recerca d'una 
millor representació.

R. Fernández Saus fa un treball que 
neix de la inspiració, durant la quai es 
troba identificat amb la Natura que vol 
copsar i que li permet trobar la forma més 
adient per representar aquest estât, però 
que és també un treball conscient, refle- 
xiu, insistent...

Aquest treball conscient i inconscient 
vol que sigui formulitzat en una forma 
bella, que tingui validesa en ella mateixa i 
que perduri. Això no converteix la seva

obra en una retòrica del paisatge ni el seu 
estil en un exercici de virtuosisme, perqué 
cada quadre, malgrat sigui un tot définit, 
fa referéncia a una trajectòria, que és sig
ne d'una personalitat definida, i es recolza 
en una idea que s'ha anat formant a mida 
que R. Fernandez l'ha vist formulitzada en 
les seves obres: una idea inconscient que 
reconeix en els seus quadres i de la quai 
en són fruit.

Les seves obres recorden les formes 
del Rococó i els paisatges romantics, però 
també són una reflexió sobre els "ready-

mades" de M. Duchamp. R. Fernández 
assumeix la tradició i treballa el seu co- 
neixement de la história de l'art, però està 
ciar que no es limita a fer una retòrica 
d'aquestes formes del passât, sinó que les 
actualitza per expressar-se com a artista i 
home d'un temps i un espai concret. La 
seva obra és l'expressió de la seva Indivi
dualität per la via del sentiment, la sen- 
sualitat, però en el moment en qué queda 
formulitzada esdevé universal.

L'expressió d'una individualitat total- 
ment definida és el que trobem també en 
les obres de M. Duque, O. Vila-Puig i P. 
Aizoiala. Pel costum d'associar i comparar 
hom els ha constituït en "grup". Elis no 
tenen aquesta voluntat però s'aprofiten 
d'aquest fet per mostrar la seva obra en un 
moment en qué les diferéncies amb tot el 
que s'està fent els uneix i identifica.
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Carles Bellosta: una promesa feta realitat
Milagros Torres i López

A^es nostres terres sempre han estât te
rres d'artistes. Sabadell ha donat molts 
noms importants a la historia de l'art, per
qué la nostra gent és gent sensible, imagi
nativa, que sap apreciar un paisatge, uns 
colors, una música... i per això aqüestes 
terres continúen sent niu d'artistes.

Últimament podem comprovar com 
están sortint a la Hum molts artistes joves, 
amb un treball serios i amb ganes de llui- 
tar dintre d'un mon tan difícil com és el 
mon de l'art. Un d'aquests artistes a què 
fem referència és Caries Bellosta (Saba
dell, 1962).

Caries Bellosta ha estât un entusiasta 
de la pintura i el dibuix des de molt petit. 
Ja a l'escola era conegut pels seus perfec- 
tes dibuixos. En anar creixent va conti
nuar amb aquest amor per la pintura. Per 
aquest motiu va anar a l'Escola Teas de 
Sabadell i es presentava per lliure als exà- 
mens de l'Escola de Belles Arts de Barce
lona, dita Llotja, on obtingué molt bones 
qualificacions.

Durant un temps va deixar la pintura, 
degut a fer atletisme; esport en el quai va 
èsser internacional tres vegades, una ve
gada campió de quatrecents metres llisos 
de Catalunya, i altra vegada va quedar 
segon en la mateixa modalitat. A aquest 
temps s'hi va afegir el dedicat al servei 
militar.

Passats aquests anys, torna a la pintu
ra, assisteix a l'Escola Massana i comença 
a donar-se a conéixer.

La primera persona que es va preocu
par per la seva obra va ser Lluís Bosch, 
qui en aquells moments dirigia la Sala Cau 
d'Art, des d'on portava una politica d'ajut 
al jovent, molt important per als artistes 
que començaven. Carles Bellosta va expo
sar en aquesta sala i, a partir d'aquell 
moment, ha portât una carrera ascendent

que culmina ara amb una exposició indi
viduai a la Sala Subex de Barcelona.

Abans d'arribar aquí ha exposât a Vic, 
Castellò, Terrassa, Barcelona (a 
coMectives... i Sabadell. A Sabadell vam 
poder veure obra seva fa un any, fabril de 
1990, a la Sala d'Art Negre. Dues exposi- 
cions ha fet a Sabadell, però encara que 
són poques, les persones que les van veu
re se'n recorden perqué la seva obra és 
totalment personal.

Com diem, hem pogut veure la creació 
de Bellostas amb una quantitat d'obres 
considerable a la Sala Subex de Barcelo
na del 21 de maig al 8 de juny.

L'obra exposada, que és la que en 
aquests moments està realitzant Bellosta,

es caracteritza per la seva temàtica inspi
rada en crepuscles i noctums. Són hores, 
moments del dia molt difícils de recollir 
per la seva instantaneïtat, pel seu canvi 
constant. Per Bellosta, aquests moments 
del dia signifiquen un repte, a la vegada 
que s'hi sent completament atret.

Degut a l'interés per aqüestes hores 
determinades, el tema de l'obra no és la 
part fonamental; no interessa el tema per
qué, realment, en els noctums o capves- 
pres el tema no es veu, no hi ha llum sufi- 
cient perqué el tema sigui allò que la vista 
capta en un primer moment. Els protago
nistes són l'atmosfera, la llum i el contrast 
de tonalitats que es poden observar, i just 
és això el que capta la paleta del nostre 
artista; una atmosfera que envaeix el qua
dre.

La perspectiva utilitzada és l'atmosfè
rica. Bellosta busca sempre l'horitzó, la 
qual cosa dóna una gran profunditat al 
quadre. Les seves són obres obertes que 
poden ser continuades pel qualsevol deis 
seus extrems. Això fa que l'espectador 
senti una atracció extraordinària, que es 
veu ampliada quan en l'obra se'ns mostra 
un carni ampli en primer terme, que con
vida l'espectador a caminar-hi i a intro- 
duir-se en l'obra a través d'ell, formant part 
de l'obra mateixa. La gamma de colors que 
fa servir són els blancs, blaus, marrons, 
verds, carbasses... i els dóna una utilitza- 
ció molt particular, de tal manera que les 
seves teles tant es poden contemplar a 
plena llum com gairebé a les fosques, la 
quai cosa els dóna una nova dimensió.

La pinzellada té molta importància per 
a Bellosta, i ho demostra donant un tracta- 
ment diferent a la pinzellada del cel que a 
les de la terra. La pinzellada esmerçada 
per la zona del cel és oberta, àmplia; es 
veu, es pot apreciar, és en certa manera
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atmosfèrica; mentre que la de la zona del 
terra és més unificada, més llisa, més uni
forme, perqué és una zona més dura, més 
forta. I, amb la pinzellada, l'artista voi 
establir una distinció entre les dues zones. 
L'empastament en les dues parts està molt 
repartit; no s'hi aprecien zones on el gruix 
sigui visible.

Es tracta d'obres equilibrades, amb 
pocs elements compositius; matorrals, 
arbres, alguna casa, la Iluna, nùvols am
ples... son els elements que fa servir.

Amb tot aquest conjunt, Bellosta crea 
una obra que parla per si mateixa. L'es- 
pectador no es queda passiu davant un dels 
sens quadres, sino que es veurà transpor
tât a un altre mon; un mon de tranquiMitat, 
de relaxament o d'inquietud segons sigui 
el seu estât animic. És una creado la seva, 
que cada jom dirà una cosa diferent al seu 
public, segons l'hora del dia en què es miri 
i segons el seu estât psiquic.

Aquesta possibilitat d'entrar en l'obra, 
de formar part d'ella i poder-la escoltar, fa 
que sigui una creació totalment suggèrent 
i important.

Amb motiu de l'exposiciô a Subex, de 
l'obra de Bellosta, volem des d'aqui dedi- 
car-li un aplaudiment i recordar-li que a 
Sabadell apreciem la seva obra.

nngnn negnn nagpD negnn nngnn negnn negnn negnn
PASSEIG DE l A PLACA MAJOR, 38
TEL. 726 56 38
SABADELl

Marti Poi, Premi d’Honor 
de les LIetres Catalanes

E l  poeta de Roda de Ter, el poeta que 
tothom estima i l'obra del quai tothom 
valora, ha estât distingit amb el Premi 
d'Honor de les LIetres Catalanes.

Quadern s'adhereix a la unànime feli- 
citació que sens dubte es mereix aquest 
poeta del poblé.

A la foto el veiem, francament som- 
rient, en una festa celebrada el passât dia 
7 d'abril a Santiga on rebé un popular 
homenatge que se li dedicà especialment.

Quadern hi era present, com ara, per
qué Martí Pol s'ho mereix. I ell ho sap 
agrair amb el seu franc, ample i generös 
somriure.

EL POBLE
El poblé és un veil tossut,
és una noia que no té promès,
és un petit comerciant en descrèdit,
és un parent amb qui vam renyir fa molt de temps.

El poblé és una xafogosa tarda d'estiu, 
és un parapet damunt la sorra, 
és una pluja fina de novembre.

El poblé és quaranta anys d'efilar-se per les bastides, 
és el petit desfici del diumenge a la tarda, 
és la familia com a base de la societat futura, 
és el conjunt d'habitants, etc., etc.,

El poblé és el meu esforç i el vostre esforç, 
és la meva petita mort i la vostra petita mort.
El poblé és el conjunt del nostre esforç 
i de la nostra veu 
i de la nostra petita mort.
El poblé és tu i tu i tu 
i tôt d'altra gent que no coneixes, 
i els teus secrets 
i els secrets del al tres.
El poblé és tothom, 
el poblé és ningù.
El poblé és tôt.

QUADERN - 79



318

L’e n ig m a  de Mozart (Bicentenari de la seva mort. II)
Antoni Sala i Serra

E,a pas del CLASSICISME vers al 
ROMANTICISME va introduir en la 
musica el sentit SUBJECTIU com a ele
ment conscientment expressiu. Per això la 
producció biogràfica i histórica d'aquells 
moments i, en la transido, es té la impres- 
sió que la paritat de drets entre \a forma i 
el contingut és valorada com una cosa 
positiva que ens concedeix la possibilitat 
de donar una mirada a la vida interior de 
l'artista. Es pretén qualificar l'obra a tra
vés del personatge, mentre que abans reg
nava una situado objectiva, professional o 
d'ofici, que ens velava l'anàlisi de l'impuls 
creador a través del seu comportament 
personal, de totes maneres, aquesta ohjec- 
tivitat no fou elevada com a principi 
CLÀSSIC i molt menys fou declarada com 
una etapa primitiva d'allò que la mùsica 
pot expressar. Com a regia generai, ser- 
veix, en part, equivocadament per estimu
lar la idea segons la qual hauriem de veu- 
re la HISTORIA DE LA MÙSICA com 
una construcció en la qual han treballat, 
com en una catedral gòtica, diferents ar
tistes en diferents époques en les quais 
s'hagueren d'acontentar a només la sort que 
els tocava, sabent que no en veurien cul
minado. En aquest cas, el zènit de la crea
do musical, des d'aquest punt de vista, 
seria BEETHOVEN. Tot i sabent que la 
seva música és impensable sense HAYDN 
i MOZART, cosa que era conscient per al 
compositor, és impossible d'acceptar 
BEETHOVEN corn a continuador de 
MOZART, i, per tant, considerar-lo en un 
nivell superior. Caldria pensar, dones, que 
la Història de la Mùsica no equival a una 
conquista continua de nous territoris que 
fan perdre tot el valor dels anteriors. Si no 
fos aixi, hauriem de reconèixer que DU
FAY fou substituït per ORLANDO DI 
LASSO, i aquest per SWEELINCK, i aixi 
s'esborrerien els uns en els altres fins arri
bar a l'apogeu de l'edat clàssica, després 
de la quai, corn opinen molts, s'iniciaria la 
decadèneia musical.

Cal interpretar, per això, que en el 
decurs de l'evoluciô histórica cada època 
tindrà distintes interpretacions, totes va- 
luoses, que configuren el seu moment en 
la vida cultural dels pobles.

En el pas del CLASSICISME (època 
de la IL LUSTRACIÓ) al ROMANTICIS
ME (època REVOLUCIONÀRIA) es pro- 
duirà un canvi total, diferenciat i extraor
dinari amb un trencament. Mentre MO
ZART fou un home de la IL-LUSTRA- 
CIÓ, BEETHOVEN, tot i el seu llenguat- 
ge musical clàssic, fou un home del RO
MANTICISME. Partint d'aqui, podrem

aprofundir amb MOZART a la recerca del 
seu ENIGMA. Fer-ho des d'una visió 
romàntica és inútil. Podrem arribar a 
comprendre la seva extraordinària obra, 
però mai el personatge. Això no passa aixi 
amb BEETHOVEN, en el qual mùsica i 
personatge formen una unitat perfecta. El 
seu rostre defineix amb fidelitat la seva 
mùsica. Em MOZART, la seva aparença 
encara avui segueix produint estranyes 
opinions.

Per definir l'home de la IL-LUSTRA- 
CIÒ caldria dir que era extremadament 
contradictori. Potser perqué en aquesta 
època convergeixen els corrents i les idees 
modernes que portaran a la seva desapari- 
ció. La persona de la IL-LUSTRACIÓ és 
inquieta, amanerada, educada i galant, però 
també vulgar, amb barreja d'un passât ja 
gairebé ridicul i un futur estrany que s'en- 
devina. Té costums més aviat Ilicencioses, 
amorals, un léxic brillant, enginyós. Des- 
preocupat i alegre com correspon al cap- 
vespre del "Grand Siede". La "docuer de 
vivre" és el lema del moment i es prefe- 
reix el refinament de l'estil rococo al su- 
hlim del barroc. Frueix de la bellesa i de 
la companyia femenina, de festes, palaus i 
salons. En politica i religiô són ben pale- 
ses les seves contradiccions. Es pot ser 
reaccionan absolutista, liberal i revolucio
nan. En religió, tradicionalista, reformis
ta, franemaçô, escèptic, i tot això sense 
gaire coherència. L'iMustrat és viatger i 
cosmopolita, i fácil receptor de l'encant de 
les modes, sobretot les franceses. Són 
exemples d'aquest moment Voltaire, Rous
seau, etc. La mùsica de la IL LUSTRACIÓ 
és una recerca de I'expressió de la bellesa

clàssica. Moltes voltes solament galant i 
de plaer.

L'home del ROMANTICISME és més 
auster. Idealista de mena, tant en la moral 
corn en la politica. Enamorat de la natura, 
en farà antològiques descripcions literàries 
i musicals. Revolucionan, no respectará ni 
regles, ni tècniques, i molt menys els cos
tums del passât. Necessitarà definir-se i 
comprometre's sobre la llibertat, la justicia 
i la moral dels pobles. Inidivudalista i so
litari, és orgullós, i, com a creador d'art i 
de cultura, aconseguirà ocupar llocs préé
minents en la societat. Intel-lectualment es 
decanta per les formes abstractes i subjec
tives i busca, mitjançant la inspiració, el 
missatge de l'univers. Venera la dona com 
un ideal provinent del temps dels troba- 
dors; és la seva "estimada immortal". 
Odiará la perfecció del classicisme i bus
cará models estètics i ètics de l'Edat Mit- 
jana màgica i aventurera que l'incita a la 
fúgida al passât per por del present. D'a
qui la seva enyorada i trista concepció de 
rUnivers. Té una intensa vida interior. En 
són exemples Holdetlin, Novalis, Wacken
roder, Schlegel, etc. Musicalment, será 
BEETHOVEN qui, en el decurs de la seva 
evolució, emprarà la mùsica com a llen- 
guatge especific d'aquest missatge.

La condició de mùsic de la IL-LUS- 
TRACIÓ, de la quai MOZART fou l'ùlti
ma figura, era al capdavall entrar al serve! 
de gran senyor o protector. Per això re
quería una gran Professionalität i un im
portant coneixement de l'ofici i la seva 
tècnica. No es podia admetre l'artista que 
treballa a rampells com será el mùsic 
román tic.

MOZART domina, des de jovenet, 
d'una forma genial i extraordinària, aques
ta tècnica, i només és comparable en això 
amb J.S. BACH, el mùsic del barroc tardá 
alemany. La seva prodigiosa memòria 
musical li permetia fer rápidament una 
sintesi de la idea musical. Aquesta facili
tât de sintesi li fou negada a BEETHO
VEN, que Iluitava i patia per aconseguir- 
la. MOZART en fruïa. Per això en l'obra 
de MOZART domina la linia alliberada i 
continuada fins a l'infinit. El seu impuls 
creatiu en forma de treball transparent 
flueix amb facilitât, i queda acabat abans 
que el treball tècnic del detall comenci.

L'elaboració en période de transcripció 
al pentagrama comença amb una escriptu- 
ra segura, meticulosa i elegant. A MO
ZART li agradava posar el nom, el titol i 
les dades de la creació en perfecta caligra
fía com si escrivis una lletra de compli
ments a un corresponsal. Ben a l'inrevés
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de la seva vida quotidiana, desordenada, 
precipitada, improvisada. En la seva mú
sica tot era ordenat i planificat, i amb la 
seva lectura s'obté la sensació de serenitat, 
alegría i félicitât, cosa que, segons els seus 
biògrafs, poques vegades va viure. Tot 
això fa pensar que en la seva vida existia 
una mena de desdoblament de personali- 
tat. Tota la perfecció i l'ordre que atreso- 
rava, MOZART la posà al serve! de la 
mùsica. Els defectes de la seva formació 
humana, el seu infantilisme, la frivolitat, 
la mala administrado etc., resta a part. Per 
això els critics de MOZART solament 
poden traçar els contorns de la seva obra. 
Ningú no arriba al nudi sencer del missat- 
ge que és el que suscita emocions. Tot 
això pot semblar imprécis i poc científic, 
però fins i tot els musicòlegs més compe
tents han volgut explicar precisament l'i- 
nexplicable en la mesura que van creure 
en l’home MOZART la confirmació que 
justificava la divagació metafísica. L'E
NIGMA de MOZART consisteix precisa
ment en qué, com a clau interpretativa, 
falta Thome. Se sostreu de la seva obra, ja 
sigui durant o després de la seva vida.

MOZART mai no es va projectar al 
món circumdant. La invocado de "vosal- 
tres" li era desconeguda. Per no parlar del 
"oh, vosaltres, els homes" amb el qual 
BEETHOVEN comença el seu testament 
de Heiligenstadt que significa clarament: 
"sóc superior a vosaltres per bé que de 
bona gana hauria volgut ser com vosal
tres". En canvi MOZART considerava que 
fonnava part, com un de tants, del món en 
qué vivia. Mai no hauria intentât comuni
car voluntàriament quelcom del seu món 
interior, com ho féu BEETHOVEN. En el 
cas que MOZART hagués menjat pa amb 
llàgrimes, no s'hauria plantejat mai de for
ma pública aquest problema i si aquest 
aliment li piata, va gandir del món circun- 
cant en el Hoc que aquest li prometia. Res 
més allunyat del seu pensament que creu
re que el món li devia quelcom; aspirava 
ùnicament al reconeixement i al respecte 
per la seva capacitat musical i un Hoc com 
a mùsic de la cort. ¿Per què més, si feia 
allò que li agradava, i fàcilment? Fins molt 
tard, massa tard, de la seva vida, no va 
saber qui era véritablement. La seva sole- 
tat fou aleshores la més profunda, però 
també la més discreta. No se'n va adonar 
fins ais últims mesos de la seva vida. En
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tingué sospita un pareli d'anys abans, però 
la va reprimir. Sempre que era possible 
mirava d'oblidar aquesta impressió. No 
s'ocupava d'eli mateix com ho fa el pseu
dogeni que administra el propi dolor i en 
frueix del benefici. Cap Déu no encarregà 
a MOZART que exterioritzés els seus so- 
friments. Però tampoc no resta callat en la 
seva pròpia pena que probablement vivia 
com una altra cosa. ¿Però quina altra cosa? 
Aquest és l'ENIGMA que no reflectirà mai 
en el pentagrama musical. En el temps que 
el seu pare encara vivia, MOZART tenia 
de si mateix una representació abstracta. 
Pensava que amb això podia millorar el 
seu carácter. Més tard, a Viena, va perdre 
aqüestes idees i fins i tot es va perdre a si 
mateix. La submissió i la diligència les hi 
imposaven per nécessitât, fins que se'n va 
atipar del tot i es va cansar de les seves 
pròpies virtuts. Per nécessitât aplica un 
ritme de treball sense seny. No podia es- 
tar-se mai quiet. Feia i componia música 
en tot moment; mentre viatjava, passejant, 
jugant a bitlles o al billar. No tenia pério
des de repôs i, si se H presentava l'ocasió, 
tampoc no restava tranquil. Segons es- 
criuen els seus amies, sempre hi havia 
quelcom amb eli que treballava i no po- 
dien imaginar-se'l d'altra manera. Era un 
treball frenètic i desordenat que, com per 
un miracle, no afectava per res a la seva 
música. Mai no H faltava inspiració ni ofi- 
ci.

La idea de glòria futura o del valor 
perenne de la seva mùsica no formava part 
del bagatge inteMectual de MOZART, 
massa immers en el seu treball i en la vida 
quotidiana. El concepte de posterioritat no 
li era familiar. En això fou més clarivident 
el seu pare Leopold. La seva intuició so
bre el valor de l'obra del seu fili ens admi
ra encara avui. Fins que es va 
desil-lusionar de Wolfang i se'n va sepa
rar, tot els projectes estaven en fundó del 
seu fili, i tingué sempre en la seva ment la 
imatge precisa del futur de la seva obra.

El concepte de "conscièneia artística" 
H era també cosa estranya a MOZART, i 
H va seguir essent fins a l'impuls final, 
que fou el repte que el Higava a la vida. 
Però això va ocórrer ais seus deu últims 
anys a Viena, i féu falta que MOZART 
s'adonés que la seva missió en aquest món 
no era complaure patrons i amos i satisfer 
les seves pretensions i preferèneies. Ma- 
lauradament això no ho aprengué mai del 
tot, però fou suficient per a perdre les 
seves proteccions. No va mirar d'evitar- 
ho, i, com és sabut, no se H va estalviar el 
càstig.

Fou en aquest moment que MOZART 
compongué unes obres desconcertants per 
al pùblic vienès, poc acostumat a aquest 
Henguatge musical allunyat del seu estil. 
MOZART en el Quintet en Sol Menor 
K.516, aixi com en la Sinfonia en Sol

Menor K 550, o en el Concert Piano nùm. 
20 en Re Menor K 466, usa la tonalitat 
Menor, impossible de trobar, pel drama- 
tisme de les seves notes, en el compositor 
de la IL-LUSTRACIÓ, i si, en canvi, en el 
del ROMANTICISME. ¿Qué havia pas
sât? MOZART havia pénétrât en un te- 
rreny nou en eli, tot i que, en alguna com- 
posició ja es trobava en forma latent. Ens 
referim a "l'Andantino" del Concert de 
Piano nùm. 9 K.271, que té un fort i dra- 
màtic recitatiu dialogal. ¿Qui està parlant 
a qui, i amb qui? MOZART està parlant 
amb si mateix, amb un idioma intraduible. 
¿No serà tota la seva música un diàleg 
interior amb si mateix, deixant tothom fora 
d'aquesta conversa? MOZART, sense 
dubte, es degué adonar del creixent allun- 
yament del món circumdant dels seus dos 
últims anys de vida. No sabem fins a quin 
punt va intentar afrontar-ho interiorment o 
fins a quin punt ho va reprimir. En aquest 
aspecte, tot i la quantitat de cartes que va 
escriure en la seva vida, mai no es va 
pronunciar. Seguia endavant, sempre en- 
davant, no precisament impertorbable; al 
contrari, cada vegada més torbat treballa- 
va com si no res. La seva actitud era cada 
vegada més irritant, i el seu món interior, 
inaccessible; d'ell no n'ha quedat ni una 
sola paraula autèntica que el Higués amb 
la seva música. De MOZART no es pot 
arribar a algún aclariment "a posteriori". 
Tant la seva aparició en aquesta época de 
la IL-LUSTRACIÓ, com la seva desapari- 
ció, foren regides per una Ilei diferent. A 
més, les regles que van regir la seva vida 
no eran les nostres. MOZART fou un 
fenòmen únic i no podem Hiurar-nos d'a- 
quest Hoc comú, usât aquí no com una 
expressió fanàtica d'adoració, sinó simple
ment com un intent de posar un punt fix 
de classificació. Tot i posant-lo com a 
model exemplar de si mateix en l'època 
que va viure, al contrari de BEETHOVEN, 
és inservible: en la seva elaboració. Una 
característica que comparteix sens dubte 
amb la majoria dels grans artistes d'abans 
del segle XIX, però que, en el seu cas, 
l'aparent abundància de fonts primàries 
augmenta la temptació de proporcionar 
una interpretació. De fet, és en aqüestes 
fonts que rauen els fonaments de l'ENIG- 
MA.
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Òpera

Traviata”
Joan Baptista Torrella Ibáñez

D<'esprés de nou anys d'activitat gairebé 
ininterrompuda, els Amies de l'Opera de 
Sabadell segueixen sorprenent el public 
que, fidel com sempre, no se'n vol perdre 
cap representado.

El repartiment del dia 26 d'abril fou 
comandat per la soprano MARGUERITE 
ZYGMANIAK en el paper de Violetta. 
Prestacions excel-lents. en quant a emissió 
i qualitat de veu. Les dots tetrals també es 
varen notar en la interpretado de la 
ZYGMANIAK. Es deixà endur sempre pel 
romanticisme de l'obra i protagonitzà pas- 
satges molt emotius. La seva amabilitat a 
l'hora de cantar i les seves bonissimes 
qualitats vocals van contribuir a fer que el 
public premies quantiosament la simpatia 
que MARGUERITE ZYGMANIAK em- 
prà en tot moment. Molt correcta en tots 
els registres, així com en les agilitats, rea- 
litzà una interpretado rodona.

El tenor sud-americà FRANCISCO 
CASANOVA interpreté l'apassionat Alfre
do Germont. Interpretado, a nivell vocal, 
francament brillant. Timbre molt agrados 
i potència notable. Bona dicció i molta 
facilitât en els aguts, els quais foren realit- 
zats amb una gran seguretat i fermesa. 
Mancà, però, de credibilitat en I'escena i 
no pas pel treball vocal, que fou molt 
acurat, sino pel treball com a actor. CA
SANOVA es veié limitât en tot moment i 
molt curt en recursos escènics. Tot això 
cal atribuir-ho a problèmes de complexió 
fisica que l'obligaren a realitzar una inter- 
pretació estàtica i mancada de vida.

El bariton mahonès LLUIS SINTES, 
ben conegut entre nosaltres des que l'any 
passât obtingué el Premi Ajuntament de 
Sabadell en l'edició del concurs EUGE
NIO MARCO, féu palesa la indiscutible 
millora que ha expérimentât aquest darrer 
any, interprétant el pare d'Alfredo, Gior
gio Germont. D'edat bastant inferior a la 
que requería el rol, SINTES Ilui unes dots 
interpretativos considerables. Féu gaudir al 
públic en tot moment amb una veu molt 
bonica, plena de recursos musicals. Cantà 
amb molta Sensibilität i això l'ajudà a aca
bar de donar forma a un molt creíble pa-
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per. El públic li va agrair la seva afortuna
da aportado a l'espectacle amb diverses 
ovacions que es repetiren durant la seva 
interpretado.

Molt correctes en els sens respectius 
rols MANUEL GARRIDO, ADRIA DEL 
CASTILLO i ROSA NONELL, i ex
cel dents les interpretacions de PERE 
FARRÉS, RAMON PUJOL i MARIA 
URIZ.

La sorpresa de la nit es produí de la 
banda de î'escenografia. Un escenari gai
rebé huit, negre i força avorrit, desperté 
en alguns dels assistents els més cruels 
comentaris; altres ni tan sols s'atreviren a 
esmentar-ho i una silenciosa minoria re- 
conegué la inteldigènda del muntatge.

Si bé es tracté d'un décorât tristot i poc 
Huit, la iluminado i la distribució de les 
masses fou sempre encertada. El punt 
negre cal anotar-lo, dones, a JEAN PIE
RRE VERGIER, si més no pel que fa al 
décorât. Altres incongruèneies feren de la
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direcció escénica un autèntic desajust: 
Mentre Violetta Huía les més variades te
les, Alfredo bagué de soportar el matei x 
frac durant tota la representació, incluint- 
hi l'acte que transcorre en la més dolça 
informalitat en una casa de camp als afo
res de Paris. L'aportaciô del director d'es
cena ARIEL GARCIA VALDÈS no fou 
pas encertada del tot.

Aquesta vegada sí que podem parlar 
d'una orquestra que deixa cantar i escol
tar. L'Orquestra Simfónica del Vallès no 
fou sortosament la protagonista de l'acte, 
com ha estât altres vegades degut a l'ex- 
cessiu volum que imprimía en les seves 
interpretacions. Però, de totes maneres, no 
acaba de trobar la compenetració definiti
va que cal en un fossar. Alguns desajustes 
en les cordes són encara un problema per 
a la Simfónica. En general, però, la inter
pretado fou correcte i brillant en molts 
moments. IVAN ANGUELOV dugué fer- 
mament I'orquestra que, si bé no va arro- 
donir la interpretado, va estar en el seu 
Hoc.

Quant al Cor dels Amies de l'Opera de 
Sabadell, cal dir que segueix sense fre la 
seva ascendent linia, assolint cotes altissi- 
mes de qualitat i potència. JOSEP FERRÉ 
segueix regint els destins d'aquesta ja ex
perta formació que no deixa de ser una de 
les parts dans dels espectacles.

I aixi ha estât represenada per tercera 
vegada a Sabadell LA TRAVIATA de G. 
Verdi. Obra ben coneguda entre nosaltres 
però que segueix despertant en el public 
un profund desig de reveure-la.

I si són els AMICS DE L'OPERA DE 
SABADELL els que la produeixen, millor 
que millor.

Cai anotar un altre EXCEL-LENT en 
el marcador de l'AAOS que ja fa nou anys 
que acumula èxits sense parar.

La Campana

•A»’
HERBES

SALVATGES

^ ^ SAJOLIDA
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Conte

Viatge a un altre pianeta
Roger Amer

A^'Edmund puja a peu els vuit pisos de 
l'edifici. No hi ha ascensor. És un edifici 
molt veli i pobre. La majoria dels pisos 
están deshabitats. Truca a la porta .Obra 
la Lara, contentissima. Té un gran sac de 
viatge al terra. Darrera seu es veu la sala i 
les habitacions totalment buides. Sense 
mobles, semblen molt grans, dares i fre- 
des. Se'n van cap a I'espaiport. Deixen la 
porta oberta.

L'Edmund recull agunes coses de la ta
quilla i firma els papers de registre i de 
duana mentre ella espera ais passadissos, 
incòmoda, amb el temor que algú la des- 
cobreixi. Però a aquesta hora quasi no hi 
ha ningii. La llum és tènue. Algunes bom- 
betes s'han fos i deixen espais en penom
bra. L'Edmund acaba els tràmits. Suit a 
pas ràpid. Van a la porta d'embarcament. 
Pel vidre veuen les pistes d'aterratge i al
gunes Hums al fons. És de nit. Bufa un 
vent lleugerament frese. Surten. El guarda 
deixa passar la noia pensant que només 
acompanya el pilot fins al peu de la nau, o 
tant li fa.

L'Edmund posa en marxa els motors
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de la nau. S'ha passât la tarda préparant la 
càrrega i comprobant el funcionament dels 
circuits. Els motors es van calentant. La 
nau ja quasi està llesta per enlairar-se. De 
la torre de control donen la sortida. Es 
comencen a moure. La Lara s'ho mira tot 
amb interés, tot és nou per ella, no sap 
qué fer. Observa i espera que l'Edmund 
tingui un moment i li digui alguna cosa. 
S'enlairen. es comença a veure la silueta 
irregular del planeta, les Hums a les zones 
habitades i a les mines, la foscor a la res
ta. La Lara mira enrera i veu com el pla
neta es va fent petit, minúscul, invisible.

Durant les primeres hores, van veient 
passar algunes naus, i capten nombroses 
senyals de ràdio, la majoria de tránsit es
pacial o d'informacions d'última hora so
bre el conflicte amb la galáxia de tres bra- 
ÇOS. Després, la freqüéncia de vaixells i 
de missatges radiofónics va baixant. L'Ed
mund abandona el comandament. Sembla 
que tot està en ordre i que tindran unes 
quantes hores de tranquil-litat. Explica a 
la Lara on pot deixar les coses, on dormi
rà, com va la cuina... Serveix dos cacaus i
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s'asseu a taula amb ella. És tard. Es troben 
més Huny del planeta del que la Lara ho 
ha estât mai. Tots dos deixen el planeta 
per molt temps, potser per sempre. Tal 
com están les coses, els humans perdran 
segurament aquesta colònia. Tant fa. No 
hi han deixat res, allá. Ningú, cap cosa, 
cap record. Segurament, la vida on van 
ara será molt més agradable. Hi ha civilit- 
zació, gent, moviment. Més oportunitats 
per guanyar-se la vida. Un planeta més 
gran, amb una gravetat superior, amb una 
atmosfera més pesant. L'Édmund explica 
a la Lara tot el que sap del planeta -eli hi 
ha estât abans-. Ella ho escolta amb aten- 
ció, vol aprendre coses sobre eli, i també 
vol parlar, comunicar a algú els sens te- 
mors i desitjos.

Están asseguts al comandament. la 
Lara parla del futur. L'Edmund l'escolta i 
va corregint la trajectòria de la nau. Final- 
ment, la Lara s'adorm recolzant el cap a 
l'espatlla d'ell. L'Edmund es queda pensa- 
tiu. La Lara està al seu costat, les estrelles 
no semblen moure's, el camp d'energia 
propulsora fa un persistent xiuxiueig.

VIATGES CODINA,S.A.
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Evocacions d'una paraula de dona: “Victor Català”
En el 25è. Aniversari de la seva mort. Caterina Albert i Paradis, 1869-1966

Rosa Ten

|i3i hom es troba a la bonica població de 
l'Escala, a l'Alt Empordà, i tot passejant 
enfila aquell estret carreret que mena al 
capdamunt, tot anat a les ruines d'Empù- 
ries, i molt abans d'arribar al final del ca
rrer, es troba, pujant a l'esquerra, una casa 
senyorial on al costat de la porta hi ha una 
placa en què es constata que fou el Hoc de 
naixement i la llar de Caterina Albert i 
Paradis, l'escriptora catalana que signava 
les seves obres amb el pseudònim de 
"Victor Català".

Si, Caterina Albert i Paradis, nascuda 
en aquesta amable i poètica entrada de mar 
que es diu l'Escala, a l'any 1873, on mori 
també 93 anys després, el 1966, fou una 
singular novel-lista, narradora, autora tea
tral i poetessa, que, dins el caire naturalis
ta, emprà aquest pseudònim de "Victor 
Català". Un nom d'home, qui sap si per
qué, en el seu temps, corn la Concepció 
Arenal i altres dones de tremp fort i bata
llador que volien fer quelcom gran, tin- 
guessin por que la seva condició femenina 
els en privés, en la mesura de la fita on 
volien arribar.

I, vet aqui que la Caterina Albert, filia 
d'una important familia de propietaris ru- 
rals que portà -ho diuen els seus biógrafs- 
una vida reclosa i, que no abandoná mai 
la seva localitat! Ella, potser per tal de 
combatre aquesta monotonia, es diu que 
pintava, que llegia molt i que escrivia... 
Tingué, dones, una formació d'autodidac- 
ta, i es mantingué fidel, en el seu mig segle 
de prodúcelo, ais esquemes literaris que 
imperaven en el seu temps. Moment de 
naturalisme, i una mica més tard, de mo
dernisme. S'inicià amb la poesia i el tea- 
tre. (Són coneguts els seus monòlegs com: 
"La Infanticida", "El llibre nou", (Jocs 
Florals d'Olot del 1898); "El cant dels 
mesos", (1901) i, "El llibre blanc", (1905); 
"Quatre Monòlegs", (1902) i, "Teatre Iné
dit", (1967), perqué el teatre fou la seva 
gran passió, que començà en llengua cas
tellana i, des del 1898, segui en català. Se 
li concedeix, d'aquell temps i obra, per part 
de la critica, un interés marginai i una 
qiialitat discreta, a diferència de la narrati-

Autorctrat, ctl carhó, de quali ¡'autora escrigué 
"Solitud".

va, que fou, en la major part constituida 
per monòlegs, de carácter tràgic. I exel-li 
en el camp de la narració, -qui sap si per 
la seva vertent de poetessa, influent, so- 
bretot, al començament de segle.

Es comenta que fou extremadament 
individualista... Ella assegurava -es diu 
també- no tenir "ni mestres ni aprioris
mes" i es declarava -afirmen- partidària 
d'un "electrisme desesperat"... Els critics 
sitúen la seva obra en quatre étapes:

Primera: "Drames rurals". (1902); 
"Ombrivoles", (1904); "Caires vius", 
(1907), i la novel-la, "solitud", (1905), qua- 
lificada corn la seva obra cabdal.

Segona: Novel-la, "Un film (3.000 me
tres)", (1919) i els contes de "La Mare 
Balena", (1920). Separats de l'anterior per 
dotze anys.

Tercera: Narracions. "Les Marines", 
(1928), i, "Contrallums", (1930). S'ha dit 
també que és un dels millors reculls.

Quarta: Separada gairebé per vint anys. 
"La Vida Mólta", (1949) i "Jubilen", 
(1951), considerada com fugint del realis
me, de l'objectivitat científica i d'influèn- 
cia francesa.

A aquesta autora se la considera com 
la creadora d'un univers totalment mitic; 
dotât, però, de realitat, de força i de vive- 
sa. Deguè de ser, a casa nostra, com una 
de les primeres novel-listes del gènere 
"Negre", amb la presentació d'un paisatge

rural inhòspit i caòtic, fatalista... Amb, 
pinzellades, també s'assenyala, d'humor 
negre.

I, no podem deixar de dir que mereix 
capítol a part de la seva novel-la "Solitud" 
-ja esmentada-, perqué fou la seva consa
grado com a autora d'una obra mestra de 
la literatura del moment, en llengua cata
lana, i que té encara vigència piena. En 
ella es mostra com a gran narradora, ja 
que la descripció de l'alta muntanya, on 
situa faccio, pren tot el Hoc preponderant 
i es fa frapant i esfereidora del principi a 
la fi. A vegades ens recorda a l'Emily 
Bronte en les seves "Cumbres Borrasco
sas", i adquireix el mateix nivell emotiu i 
angoixós deis moments més culminants 
sense treva, junt amb la seva visió de la 
tràgica impoténcia de la dona, -en el cas 
de l'obra catalana- per a establir un Higam 
profund d'amor amb els éssers que l'en- 
volten. En aquest darrer paràgraf és com
prensible el punt de vista de la comenta
rista de "Solitud", la també gran escriptora 
catalana. Maria Aurélia Campmany, que 
defineix ben acertadament tot el nudi de 
l'obra. Una obra que obtingué éxit tital, 
esclatant, des del primer moment en qué 
aparegué en forma de terminis a la revista 
"Joventut", del 19 de maig de 1904, fins 
al 20 d'abril de 1905. No fou editada en 
Hibre fins al 1945. "Una novel-la, -diu 
Maria Aurélia Campmany- que no podia 
ser comparada a cap de les grans novel-les 
deis seus contemporanis. "Solitud" tingué 
un atractiu "màgic". I sí, és com un poema 
en prosa.

Com a nota curiosa, recordem que 
Dolors Miralles va passar la novel-la 
"Solitud" en estenografía i, grácies a ella, 
Caterina Albert va teñir noticia de Saba- 
dell i de l'afany cultural que en aquells 
moments animava la nostra ciutat. Amb- 
dues van mantenir correspondència i amis- 
tat.

-------------------COMERCIAL
ANÒNIMA 
VICENÇ 
FERRER, S.A.
(LES DROGUES)

PINTURES
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Calaixeres, Mobles, Llums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

BORRIANA, 35-37
TEL. 725 62 30 08202 SABADELL

Çiesùuinmù

^oarv ^iiara^aM, 6̂
' C)¿rer{t, cjPcP (Vel ̂ a s j

^ e l. 72Ó 2 S  00 

0S20/ <Sa¿Kû /¿

Nit de Sant Joan
u,n dels costums més estesos i caracte- 
ristics de la nit de Sant Joan és l'encesa de 
fogueres. Si bé el ritu d'encendre fogueres 
s'ha anat perdent majorment a les ciutats 
pel peril! que comporta. A aquest costum 
s'hi adherí la d'enlairar coets i cremar focs 
d'artifici. Els productos pirotècnics son un 
element propi de la revedla.

El foc és l'element d'immolació per 
excel-lència i també té la qualitat de rege
nerar i de convertir la forma caduca i velia 
en nova i jove. Aquest és el principal sig
nificai de les fogueres de Sant Joan. Fo
gueres que s'alimenten d'estris i mobles 
veils. Era la mainada que solia recollir-los 
de les cases uns dies abans.

Una altra característica de la revedla 
son els guamiments amb qué es decoren 
els espais on se celebra la festa. La mùsi
ca i el ball esdevenen la mateixa essència 
de la revedla. Tampoc hi pot faltar la coca 
remullant-ho amb tota mena de begudes, 
però la més tipica és el cava.

La nit de Sant Joan ha estât ben glosa
da pels poetes i avui aportem el sonet que 
es recull en el recent Ilibre "Darrera gar
ba", de Frederic Alfonso i Orfila. Llibre 
indos en la coMecció "Biblioteca Qua
dern" i que aparegué a la Diada del Llibre 
d'enguany. Malauradament, fautor, el bon 
amie Frederic Alfonso, moria uns dies 
abans. Aquest sonet té ara una evocació 
més entranyable.

NIT

Ocre emmarcat per feixes indécises, 
entre verds amb besllums primaverals. 
Ocells, corn revolar de volves grises, 
espien blats futurs i ordis tendrais.

S'estira el sol de Juny vora el pedris 
i a l'avi que s'hi asseu fa companyia. 
D'antic records d'un temps Ilunyà, feliç, 
tal volta en suggereix la lletania.

A plaça, hi ha el fustam de la foguera. 
L'alegre nit de Sant Joan espera 
el crit i les rialles dels infants.

Quin neguit té la nit en fer-se dia! 
Celistia de coets en Ilunyania.
Mor el silenci amb pólvora a les mans.

i * ' /  W a% é , àÊ
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Estampes Monts erratine s

Els Castells de Montserrat
Manuel Foraster

G.uifré I de Barcelona, ano- 
menat el Pelés, comte de Cer- 
danya i Urgell, comte de Besa- 
1Ú, Gonflent i Girona, comte 
d'Osona i Manresa i, més tard, 
comte de Barcelona, és la figura 
més típica de la reconquesta 
catalana ais àrabs.

Fundador de la dinastía na
cional catalana i reconstmctor de 
la nostra terra, es destacà per la 
seva obra més important, que 
fou la solidificacié dels territo- 
ris adquirits. Iniciada per la vall 
de Lord i prosseguint pel Ripo- 
llès, rOsona i el Bages, arribà a 
deixar establerta la frontera amb 
els sarraïns al llarg de les con
ques del Llobregat i del Segre.

Fundà el monestir de Ripoll 
i el de Sant Joan de les Abade- 
ses i, senyor de la muntanya de 
Montserrat, féu donacié de di
verses ermites al monestir de 
Ripoll; entre elles. Termita de 
Santa Maria.

Calia, a més, fortificar les possessions 
conqueridos, i aixi trobem que per fer front 
a les embestidos dels moros, es basteixen 
a la muntanya de Montserrat, i sota el seu 
vassallatge, no menys de cinc castells, que 
son els següents.

El castell d'Otger, situât a la part orien
tal i a prop de Termita de Santa Magdale
na. Aquest és el castell més polèmic de la 
muntanya, ja que estarla situât en un punt 
de difícil accès. Tanmateix podria tractar- 
se d'una torre d'observacié des d'on es 
podrien fer senyals en cas de perill. Les 
seves restes es poden confondre amb els 
fonaments de les vellos ermites.

El castell de Collbaté, emplaçat molt a 
prop de Tactual nucli de poblacié del ma- 
teix nom. D'aquest castell se sap que era 
propietat del vescomte de Barcelona Gis- 
labert Udalard, i que al cap d'uns anys a la 
familia de Guillem Durfort, que en féu 
donacié al monestir. Es conta que en 
aquest castell hi féu estada el rei Pere III 
en tomant de la reconquesta de Mallorca

I r  ^  %  >

Tany 1344.
El castell de La Guàrdia, que estava 

dins del terme del Bruch aturonat a Toest 
de can Maçana i era propietat vescomtal. 
Estava situât en un Hoc molt estratègic i 
dominava les terres dels voltants des d'I- 
gualada fins a Manresa. Tan important fou 
aquest castell que fins i tôt tenia capella 
propia, la de Tactual església de Sant Pau 
Veil.

El castell Marro que estava adossat a 
les parets de Santa Cecflia i li servia de 
defensa, uns anys més tard el comte Sun- 
yer, a instàncies de la seva muller Riquil- 
da, en feu donacié al vei monestir de 
mongos benedictinos, i esdevingué més 
tard en una espècie de mas.

I, finalment, el castell de Montserrat, 
que estava situât en un indret des d'on 
dominava el monestir i el protegía. Es 
conta d'ell que fou abandonat i ocupat per 
uns bandolers que amenaçaven la gent del 
monestir amb una pluja de podres si no els 
hi lliuraven menjar o diners. Una vegada

ANÁLISIS CLÍNIQUES  
PERFUMERIA  

COSMÈTICA de
Joan Garriga i Manich 

(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 
Farmacéutic Municipal).

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 -  SABADELL

foragitats de l'inexpugnable cas
tell, aquest fou enderrocat i el 
pare Burgos, flavors abat del 
monestir, va bastir en el mateix 
indret una ermita. L'ermita de 
Sant Dimes, el bon lladre.

Acabada la reconquesta ca
talana i expulsats els sarraïns 
més enllá de Valéncia, els cas- 
tells de Montserrat deixaren la 
seva fundé de defensa i es con- 
vertiren en estados senyorials de 
régim feudal.

Els senyors deis castells, 
amos del tros que ocupava cada 
terme, varen ajudar a la cons- 
truccié de la primera església de
dicada a la Mare de Déu de 
Montserrat i contribuíren al 
manteniment del seu cuite, però 
amb el temps la possessié de 
drets sobre el territori proporcio
naría conflictos al nou monestir, 
que dificultaven la seva expan- 
sié.

Així fou com el prior Jaume 
de Vivers anexionó a Montserrat els cas- 
tells més propers a la muntanya, entre ells 
el de La Guàrdia comprat Tany 1370, amb 
tots els seus vassalls i les seves rendes, i 
el de Collbaté, adquirit Tany 1377 per 
donacié testamentària.

Els castells de Montserrat han desapa- 
regut del tot i sois en resten trossos deis 
antics fonaments perduts per la muntanya, 
però el que sí encara perdura és la línea 
succesória deis seus descendents. El cog- 
nom de Montserrat, adoptat pels antics 
senyors del castell de Collbaté i relacionat 
amb la muntanya, no s'ha perdut a través 
deis anys i per heréncia o per enllaç conti
nua vigent en Tactual baré d'Altafulla, 
marqués de Tamarit i vescomte de Mont
serrat al llarg de dotze segles. (Una altra 
branca ha anat a parar a Valéncia). En els 
seus escuts nobiliaris hi figura la silueta 
inconfusible de la nostra famosa muntan
ya coronada per una serra. Símbol perma
nent del seu llinatge.

EISBERT Art

Rambla, 30 Tel. 725 43 69 
SABADELL
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Ronda Zamenhof, 116 
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MON1STROL
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Ulis nous

Homes i dones nous
Calassanç Balagué

D'esprés d'analitzar quin és el Verlader 
rostre de l'home en els tres darrers escrits, 
intentaré dibuixar la fisonomía cristiana de 
l'home i la dona nous. Jesucrist és "el 
carni, la veritat i la vida " (Jn 14,6). Si el 
seguim, trobarem la nostra veritat; si con- 
fiem en eli, trobarem la plenitud de la 
nostra vida.

La nostra existència està salvada per
qué podem seguir el mateix desti de Je
sus; viure, morir i ressuscitar com Ell. Els 
interrogants, els sofriments i contradic- 
cions no mancaran, la salvació és realista; 
però segura. El qui està en Crist -diu Sant 
Pau- és un home nou (2Cor 5,7). Corn 
arribar a aquesta novetat plena?

Solidarität
L'amor té un nom nou, la Solidarität. 

L'home només pot ser fill de Déu sent 
germà dels homes. No és cap obligaciô; 
cal que sigui obertura fraternal. Els homes 
i dones contemporanis defugen aquesta 
actitud. Cadaseli cerca la seva "salvació", 
la seva petita félicitât. No n'hi ha prou per 
a la convivèneia amb la simple correlaciô 
de deures i obligacions. Sols la Solidarität 
fraterna pot salvar tantes persones solità- 
ries, incomunicades i malaltes.

Un món obert
Quan el món sorti del no-res, tot era 

bo per a tothom. Ara l'home es cren omni
potent i l'ha convertit en font d'energia i 
riquesa només per a uns quants. El món 
fou lliurat a l'home perqué continués i 
acabés l'obra del creador, ara s'han desen
cadenar tants i tan greus processos de des- 
trucció que la humanitat es pregunta qué 
s'ha de fer per assegurar-ne la supervivén- 
cia.

Seguir Jesucrist és col-laborar decidi- 
dament al creixement i progrès de l'home 
i comprometre's a un procès de canvi i 
transformació de la sócietat.

La Unita contra el mal
No n'hi ha prou amb analitzar les cau

ses sociológiques per arribar a l'arrel de 
l'esclavatge del ser humá. El mal que sub- 
juga l'home i la dona -en cristiá- en diem

pecat. És la incapacitat d'estimar amb amor 
total, gratuit, persévérant, universal.

¿No necessitem els homes i dones d'a- 
vui descobrir tota la profunda opressió del 
pecat, no sois com a data abstracta de la 
condició humana, sinó com un mal con
cret en la persona i en les institucions in
justes, en els costums i en les estructures 
economiques i politiques que generen dis- 
criminacions, violéncies, injusticies i mar- 
ginacions? Segons Jesucrist, el pecat, no 
solament pot ser perdonat, sinó que ha 
d'ésser desarrelat de la humanitat.

La conversió suposa construir una so
cietal més justa i fraternal des de la situa- 
ció deis depauperáis, deis desposseits, des 
deis qui són anorreats en els seus esforços 
per a ser tractats amb més justicia.

Heus aci el pecat modem de la socie
tal: tot está enfocat al servei deis rics i 
deis poderosos.

Home i dona, una comesa
Tots podem intuir que l'home i la dona 

són uns éssers inacabats. Són una escome- 
sa. La vida és do de Déu i tasca nostra. I 
podem confiar-hi perqué el mateix Déu ha 
confiât, per Jesucrist, en el projecte humá. 
I no és possible una vida humana sense 
una confiança radical en els seus protago
nistes. En Jesucrist, home com nosaltres, 
podem confiar en l'home i la dona malgrat 
la seva capacitat de fer el mal i malgrat 
els fracassos de la seva historia. Aquest 
hauria de ser una de les tasques més im
portants de les nostres comunitats cristia
nes: creure en l'esperança.

L'esperança fa creure en el futur. Un 
present sense esperança i sense cap pers
pectiva és anublar la nostra existència. 
"Heu d'estar sempre disposais a respondre 
a qualsevol que us demani explicacions 
d'allô que espereu." (IPere, 3,15).

Aixi també, ser home i dona és saber 
assumir de manera responsable i clara la 
tasca humana que se'ns ha encomanat. 
Aquesta feina apassionant de transformar 
el món per fer-lo més digne de l'home i de 
la dona i millorar la vida per tal que pugui 
ser viscuda de manera més humana i joio- 
sa per tots.

En aquesta tasca, els crients no ens 
mantenim solament en les própies forces 
sinó en "l'amor de Déu que ha estât vessat 
en el nostres cors (Romans, 5, 5, de Sant 
Pau). Foragitem tota mena de falsa pre- 
sumpció i de temptació de resignació te- 
morenca. Que tothom pugui veure que "si 
ens escarrassem i Iluitem, és justament per 
aixô, perqué tenim posada l'esperança en 
el Déu vivent." ( l a  Timoteu de Sant Pau).

QUADERN - 79



326

Cine Club Sabadell
UNO DE LOS NUESTROS (Good Fellas): retrobem Scorsese

Jordi Graset

ovament, el repartiment dels Oscar ha 
tingut més en compte els intéresses co
merciáis i la textura "artística" d'un film 
que els seus véritables mèrits. BAILAN
DO CON LOBOS (Dancing with wolves), 
un film decebedor, acaparà guardons men
tre que GOOD FELLAS, que concorria a 
sis premis, solament n'obtenia un i, preci- 
sament, per al millor actor secundar!, Joe 
Pesci, d'altra banda totalment merescut. 
Però la carrera comercial de GOOD FE
LLAS ja estava prácticament acabada i, 
per tant, no oferia les mateixes expectati
ves de rendibilitat deis Oscar.

Mentre BAILANDO CON LOBOS no 
és sino un refregit poc afortunat de Ford i 
Fuller, entre d'altres, GOOD FELLAS 
marca -des del punt de vista genéric- una 
veritable evolució, així com una madura
do de l'obra personal de fautor. Tant fes- 
quema narratiu, com fapropament román- 
tic a la figura del gangster, que es consoli- 
dá a primers dels trentes amb LITTLE 
CAESAR (Hampa dorada), 1930, de 
Mervyn Le Roy, THE PUBLIC ENEMY 
(El enemigo público), 1931, de William 
Wellman, i SCARF ACE (Scarface, el te
rror del hampa), 1932, de Howard Hawks 
-Scorcese confessa la seva profunda ad
mirado per aquests dos darrers-, no expe- 
rimentà grans canvis al llarg de les dues 
décades següents. Solament les circums- 
táncies socio-polítiques modificaven la 
perspectiva moral, però el cinema de 
gangsters individualitzava aquesta figura 
que, reiterativament, seguia festructura 
clàssica: ascensió-apogeu i caiguda. Tot i 
que el Sindical del Crim nasqué a Atlantic 
City, fany 1929, fOrganització no tingué 
preséncia cinematográfica -al marge de 
referéncies d'ordre local- fins a la década 
deis cinquantes -a conseqüéncia del pro
cès Kefauver-. Però seguia intéressant més 
fespectacularitat que proveien les guerres 
de carrer dels vints i fheroi individualit- 
zat. No és fins fany 1972, amb THE 
GODFATHER, de Francis F. Coppola, 
que es produeix un apropament renova
dor: una interiorització de la visió del crim 
organitzat en la quai s'analitza el seu en-

Caf0 0  IPütit
Ferrén Alsina, 38-40 Tel. 7266222
Sent Antoni, 34 Tel. 7260546

SABADELL (Barcelona)

GOOD FELLAS (Uno de los nuestros).

tramai social i la conducta dels gangsters 
tant en fàmbit familiar com en la seva 
projecció pública, que s'assenta en una 
moral convencional rígida. Per primera 
vegada, se'ns oferia un retrat integral i 
integral del gangster. Observant dos films 
contemporanis a THE GODFATHER, 
podem mesurar millor encara la seva im- 
portáncia. Tant THE VALACCHI PA
PERS (Los secretos de la Cosa Nostra), 
1972, de Terence Young, com THE DON 
IS DEAD (El Don ha muerto), 1973, de 
Richard Fleischer, parteixen d'una supe
rior informació en relació a la Mafia -grà- 
cies a les délacions de Joe Valacchi fany 
1963-, però no superen el nivell d'un "thri
ller" convencional, ni representen cap nova 
aportació al cinema de gangsters.

La influéncia d'un film innovador no 
es percep d'immediat sinó que es sedimen
ta dins del gènere. Així, un film sobre la 
Màfia ben diferent del de Coppola: PRIZ-

FINQUES
CARNER

Agent de la Propietat Immobiliaria 
San Antoni M.® Claret, 18 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76 

SABADELL

ZrS HONOR (El honor de los Prizzi), 
1985, de John Huston, comença amb una 
llarguissima seqüència de noses que ens 
permet contemplar la vida privada de la 
famflia mafiosa i ens retrotrau a la matei- 
xa introducció de THE GODFATHER I.

El GOOD FELLAS de Scorcese és una 
adaptado fidel de la novel-la de Nicholas 
Pileggi: WISEGUY-LIFE IN A MAFIA 
FAMILY, publicada el 1985, basada en 
fexperièneia personal d'un dels seus 
membres, Henry Hill, que delatà la seva 
"famflia". El film, corn la novel-la, s'es- 
tructura des de dos punts de vista: el del 
narrador i el de Henry, amb una vocació 
quasi documentalista. La primera seqüèn
cia acaba amb una foto fixa, un recurs 
narratiu que Scorcese anirá utilitzant al 
llarg del film. Aquesta seqüéncia,situada 
acronologicament, ens dona el to i la clau 
de la lectura del film. En primer lloc, calia 
evitar festructura del film de sanesters

LANGUnCE
MORKÊT

ESCOLA D'IDIOMES
Passeig Plaça Major, 57, entlo. 

Tel. 726 50 38 - 08201 SABADELL
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clàssic i introduir-nos a la historia amb el 
degut to de violència i naturalitat. En se- 
gon Hoc, en tancar la seqüència amb una 
foto fixa seguida de la narrado subjectiva 
es produeixen tres efectes. a) s'accentua la 
subjectivitat per la fixaciô visual dels mo
ments excepcionals. b) es remarca el ca
rácter de crònica que es reforçarà amb la 
utilitzaciô de la veu "en off" i c) "es para 
el temps". Finalment, aquesta seqüència 
evita qualsevol interpretació romàntica o 
nostàlgica. Quant a l'efecte de "parar el 
temps", la foto fixa es combina amb la 
dilatado de determinades seqüències, com 
la del bar entre Henry (Ray Fiotta) i de 
Vito (Joe Pesci) i amb la planificado en 
pla-seqüència, a fi i a efecte de nivellar la 
narrado d'una panoràmica de vint-i-cinc 
anys que correria el rise de caure en una 
cronologia de fets. Scorcese fuig de la 
crònica de titulars per penetrar la interiori- 
tat d'aquest món paral-lel que és el crim 
organitzat i mostrar-lo a partir d'una imat- 
ge social, d'unes pautes de comportament 
i d'unes ambicions que no difereixen de la 
resta de individus sinó és en els mètodes 
per satisfer-les. En aquest sentit, el perso- 
natge de Ray Fiotta, a qui repel la violèn
cia, estableix un punt de contacte. En el 
seu cinisme i, en darrer Hoc, en la seva 
cobardía, es reflecteixen uns actituds so
cials àmpliament compartidos. Quan 
Henry Hill comença el relat, diu: "Sempre 
havia volgut ser gangster". Al final, sola- 
ment lamentará deixar de ser-ho, és a dir, 
tomar a formar part de la massa anònima. 
Cap remordiment. Ni cap actitud moralit- 
zadora per part del realitzador. Cap dels 
personatges de GOOD FEFFAS atrau la 
nostra simpatia. Scorsese els situa tots en 
el mateix pia moral. Solament els diferen
cien questions temperamentals i fins i tot 
la fidelitat i l'amistat que constitueixen la 
seva ètica bàsica, queden traídes. Al final, 
és l'individualisme ferotge el que preval. 
El to del film varia d'acord amb la con- 
ducció que en fa Hill, fruit de la seva 
evolució personal. D'un optimisme jovial 
salpicat d'humor, la història, puntuada per 
una execució freda de la violència i, so- 
vint, gratuita, avança cap a un desenllaç 
d'agror i de desconfiança.

Amb una posada en escena magistral, 
Scorsese equilibra els punts de vista ob- 
jectiu i subjectiu, aconseguint una precisa 
introspecció psicològica dels personatges

I hi E  GODE ÄTHER {El paujínu).

i una anàlisi social eberta i, albora, pfo 
fundu. Fna bona mostra és l'esplèncida 
seqüència de la reunió de les dones dels 
gangsters, d’un fort cor.tingut simbòlic. El 
DUEFfSME d'aquest mon, que no ref.ee- 
teix sinó el nostre, és palés en aquesta 
trobada ritual dedicada, en bona part, a 
maquillar-se.

Quan la fòrmula "padrino" dóna clars 
senyals d'esgotament Î THE GODFATHER 
III), el film de Scorsese ens impacta pel 
seu equ. ibri i per un trac:ament de la vio
lència que faig dels recursos estereotipa:s, 
com el de crear la tensió. sistemàticamenfi 
per mitjà de la fragmentació. Fa planifica- 
ció : el muntatge han de respondre, ùnica- 
rTient. a les exigencies narratives. Fa vio
lencia Ja és prou frapan: per si mateixa. 
Xomés eal mostrar-la. La seva recreacio 
no condueix a rebutjar-la sinó a fer-la es
tètica.

Les conseqi-èneies de la delacic de 
Heruy afectaran la seva familia mafios a 
fins al nivell immédiat superior, però r.o 
pas a 1 Organització. Es repeteix la histò
ria lie MEAN STREETS (Malas calles).

1973. En aquest film "familiar'' de Scorse
se. els desheretats de la seva ' Fittle Ita^y" 
es maten pels carrers mentre el 'eapo" 
mafiós contempla oer la televisió FOS 
SOBORNADOS (The big heat). 1553. de 
Fritz Fang. Justarr.ent, la seqüeneia en qué 
la dona del poHcia es assassir.ada per or- 
ere del gangster que domina la politica i 
1 aparell poiieial locai. Els ' don xicets" 
(Good fellas) del darrer Scorsese ja tenen 
ur. "status ' -l'inferior de forganigrama-, 
però segueixen pertanyent a ia galeria de 
perdedor? que configura l'univers del rea- 
litzadoT.

COMERCIAL

Al ALEMANY
CENTRE CE JARDINERIA, 
AGRICULTURA I FORESTAL 
Taller: i servéis pastverda

C:ra. EarcelonL. 22- 26 
TU. 725 81 SO - SABAXiELL
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Estalvií s problemes 
de circulació, gasolina 
i aparcament.

Ara, la Caixa de Sabadell li ho posa 
fácil, per adquirir la seva "scooter". 
Amb tots els avantatges de la tècnica 
del servei YAMAHA.

Per només 4.615 ptes/mes.*
I, a més, li pot sortir gratis:
Sorteig 31/7/91.
(Bases a les nostres Oficines)—

Vingui i estalvii sobre rodes! »  Caixa de Sabadell
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CENTENARI DEL COL LEGI 
SAGRADA FAMÍLIA

Aquest passai mes de maig s'ha cele
brai el Cenienari del CoMegi Sagrada 
Familia. Una celebració en la qual s'ha 
volgui donar iesiimoni que aquesi CoMegi 
ha esiai força vinculai a la ciuiai des d'a- 
quell dia que les germanes de l'Insiiiui 
religiös s'hi esiabliren. Fou Maria Pilar 
Vilà, una germana assenyada, una mesira 
amb gran vocació, qui obri l'escola i des 
d'aleshores per aquesi CoMegi han passai 
molies generacions.

Generacions que avui han esiai evoca- 
des amb documenis gràfics i escriis i per 
labors manuals pedagogiques. Toi piegai 
ha esiai exhibii en una exposició, la qual 
ha esiai moli visiiada i força comeniada. 
Ex-alumnes, professorai seglar i religiös 
han formai un equip per preseniar la iasca 
hisiòrica que aquesi CoMegi ha prodigai 
al llarg d'aquesia ceniuria. Una evocaciö 
jusia i eniranyable que cal valorar moli 
posiiivameni.

NUMISMATICA SABADELL S.C.P.
Numismàiica Sabadell segueix la seva 

aciiviiai; àdhuc segueix publicani el seu 
caiàleg-builleii que disiribueix als seus 
socis, clienis i simpaiiizanis.

Els germans Joan i Josep Rosales 
Fuenies han coniinuai el que va endegar 
Lluis Bosch, això és: posar al serve! dels 
amies, socis i piiblic inieressai, ioia mena 
d'informaciö sobre la numismàiica. Horn 
diria que Numismàiica Sabadell és més 
que un comerç dedicai a la seva especiali-

Notician
iai. És una foni d'informació i d'assessora- 
meni especialiizada.

Amb la publicado del seu caiàleg-bui
lleii faciliia una exhausiiva informació. 
Les subhasies que d'una manera regular 
organiiza donen fe de l'aienció i del serve! 
que faciliia al public.

D'aquesia publicació se'n fa una iirada 
de 1.000 exemplars que es disiribueixen 
per ioia la geografia hispana. A les sub
hasies que organiiza en sala iambé s'hi poi 
concórrer per correu. El darrer caiàleg que 
hem rebui és del 25 d'aquesi mes de juny i 
consia de 50 pàgines, i a molies d'elles 
s'hi reprodueixen les monedes amb la seva 
descripció, origen i coiiizació.

Les subhasies de Numismàiica Saba- 
dell ienen Hoc habiiualmeni al Resiaurani 
Rubion, del carrer Sani Jaume, 25, ben 
aprop de l'eniiiai. L'exposició dels lois 
s'exposen abans en Numismàiica Sabadell, 
carrer sani Jaume, 4.

JAUME MERCADE 
a Watts Art

Aquest polifacètic pintor ha presentai 
les seves darreres obres a la dita Sala cas- 
tellarenca. Obra, la seva, en la qual el llen- 
guatge plástic hi és expressat amb gest 
ardii, sense vaciMacions. La dicció colo
ristica s'hi expressa amb vehemència, en 
veu alta, com si diguéssim.

Cada vegada -cada mostra- manié la 
coherència, i cada cop més s'hi percep la 
sintetització. Ja amb espátula, que empra 
tant o més que el pinzell, l'usa amb exube- 
ráncia i la matèria composa relleus que 
accentua aquest seu llenguatge en qué res 
hi escatima.

L'hora de la nostra visita va coincidir 
en un breu i improvisai concert de piano a 
la mateixa Sala. El mestre Daniel Sanahu- 
ja hi interpretà entre altres una original 
composició seva, "La Bruixeria", que bisà. 
Una peça que té el vigor musical tan ca-

racteristic en l'obra d'aquesi autor. Una 
rapsoda, Enriqueta Canals, ens oferi "El 
timbaler del Bruc". Tot piegai arrodoní una 
bona vetllada.

Jaume Mercadé és doblement noticia. 
L'Associació de Veins de Can Feu i la 
nostra Fundació han presentai l'exposició 
monogràfica que l'any 1970 ja es donà a 
conèixer pùblicament. Aquest inquiet pin
tor es féu el propósi! de pintar el castell de 
Can Feu segons corn el "pintarien" els fa
mosos: Van Gogh, Gauguin, Corot, Sis- 
ley, Cézanne, Matisse, Dalí, Picasso... 
Això ens ha ofert de veure el castell saba- 
dellenc en diferents llenguatges plàstics. 
Una exposició intéressant i, si més no, ori
ginal.

CONCERT DE MIQUEL JORBA

En el local que el Cercle Sabadellès té 
al carrer de Sant Pau, i organitzat conjun- 
tament per aquesta entitat i la Fundació 
Amies de les Arts i de les Lletres de Saba
dell, va tenir Hoc el passai diumenge, dia 
5 de maig, un concert a càrrec del Jove 
music olesà Miquel Jorba, qui va fer una 
excel-lent interpretació al piano de la So
nata en Mi Major, Op. 81. a. de Beetho
ven, d'una Sonatina de M. Ravel i del 
Carnaval, Op. 9 de Schumann.

El jove concertista va aconseguir entu
siasmar el public que, malgrat fer una tar
da desplaent per causa del mal temps, va 
omplir la sala i H va dedicar càlides ova- 
cions.

En Miquel va conquerir del tot el cor 
dels assistents quan, del ram de flors amb 
qué el van obsequiar, va desprendre'n una 
rosa i la va oferir a la seva mare, que seia 
entre el public.

Miquel Jorba va néixer a Olesa de 
Montserrat el 1964. Cursá els estudis de 
música a Barcelona i actualment perfec
ciona la seva técnica a Viena, sota les di- 
rectrius del professor José Erancisco Alon
so.
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Va ser Premi d'Honor de fi de carrera i 
ha estât guardonat amb diversos premis.

Actualment està fent concerts a Ma
drid i Barcelona.

La presentació de l'acte la féu Gaietà 
Pareja, del Cercle Sabadellès, qui va agrair 
a la Fundado Amies de les Arts i les Lle- 
tres de Sabadell la seva coMaboració i, al 
public, la seva assistèneia, i destaeà la 
qualitat professional del pianista.

LLORENÇ ROVIRAS

Aquest pintor que ja havia exposât 
obres seves en coMectives organitzades 
per entitats diverses, ara ho ha fet a la 
Galeria Inge Maltus amb una mostra d'o- 
bra recent. Una mostra que el dia de la 
inaugurado convoeà una nodrida concu- 
rrèneia que omplenà la sala.

El conjunt d'obres d'aquest pintor no 
ens ha sorprès del tot, perqué ja seguiem 
la seva singladura. Es destaca en tota ella 
la seva dicció plástica, gestual, "entre el 
gest irregular i el racionalisme géométrie, 
entre la Ilibertat d'acció i el mesurament 
ordenat", com bé diu Conxita Oliver a 
l'AVUI (12-6-91).

Llorenç Roviras amb aquesta mostra 
ens confirma que ha volgut manifestar-nos 
el que duu dintre seu expressat amb la seva 
eloqüéncia vital, subratllada, evidentment. 
"per l'espectacularitat del color, valent i 
arrauxat".
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La cuina 
de la Teresa

E,m aquest temps, quan ens acostem al 
solstid d'estiu, la cuina comença a adap- 
tar-s'hi i hom prepara els plats més adients, 
aixo és: més lleugers, més ágils, més re- 
frescants... I un d'ells ha agafat de temps 
ençà un bon predicament. Ens referim al 
gaspatxo, que segons el descriu Casares 
(traduïm) és "sopa freda que es fa amb 
aigua, sal, oli, vinagre, cogombre, ceba, 
etc. La seva composició varia molt d’unes 
localitats a altres". Certament, els que han 
recorregut força geografía hispánica ho 
han pogut comprobar. El gaspatxo més an- 
tologic que jo, pensonalment, recordó, el 
vaig degu.star a la capital murciana.
Ara, volem presentar el gaspatxo a la 
manera de la Teresa. Vegem com ho pre
para ella.

GASPATXO
Preparem els ingredients: 1 pebrot 

verd, 200 grams de tomáquets madurs, 1 
cogombre, 100 grams de molla de pa, una 
dent d'all petit, dues cullarades grans de 
salsa mahonesa ben espessa, 3/4 de litre 
de brou o bé d'aigua, tres cullarades de 
vinagre, pebre i sal.

Per la guamició necessitarem: un pe
brot, dos tomáquets ben vermeils i durs, 
un cogombre, una ceba i 50 grams de pa 
tallat a daus, lleugerament torrat. Aquests 
ingredients es tallen a trossets, es 
coMoquen en safates individuals i se ser- 
veixen junt amb el gaspatxo.

Els ingredients els posarem en un pot 
gran i els triturarem bé. Si es vol un brou 
més fi, es passa per un colador xinés. Es 
deixa a la nevera una bona estona per tal 
de servir-lo ben fred. Servir-ho en tassons 
grans. Com que resulta un plat un xic la
boríos, recomano que es doblin les quanti- 
tats i aixi n’hi ha per dues vegades...

La Teresa proposa un postre que bé 
pot servir també per acomplir, fins i tôt, 
un berenar simpàtic. Es tracta de

MELÓ SORPRESA
Agafem un meló de bona mida i al 

punt, l'escapceu una mica d’un extrem, 
només perqué es pugui aguantar dret, i per 
l'altre extrem talleu una tapa. El buidareu 
amb molta cura de no foradar-lo i l'ompli- 
reu amb préssec, pinya i el meló que hem 
tret, tôt taliat a daus. També cal afegir-hi 
raïra. Amaniu-ho amb el suc de pinya, 
sucre i el contingut d’una botella de cava.

Es tapa el meló altra vegada, quedant 
ben dissimulât i’escapçament, i se serveix 
fred. Veureu que els vostres invitats que
daran sorpresos.
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Aix- viuen el present als 
assegurats de la MUTUA 

DE SEGUROS DE SABADELL.

'v  El fiatur ha deixat de preacup ar-los.

Saben que un equip d’homes 
i dones trebalia intensament per 
a la seva seguretat. A prop seu.

I vosté'’ Per qué no acata d’cna 
vegada arnb totes les sevas 
preocupacions?

Vingui a coneixer-nos.

A la MUTUA DE SEGUROS DE 
SABADELL sabem con convertir-lo 
en un verdab.e professional de la 
tranquiMitat.

/

/ / f

EN TID A D  C O L A B O R A D O R A
MUTUA DE SEGURAS DE SABADELL

Ritii Rnrial' CJ indiiatria 16 - Tel 725 91 33 • 06202 SABADELL • Delegació Barcelona; Rambla de CablunfB. 1 ,1er. 2a. - Tel. 301 55 33 -  08007 B A TO E l^A  
Seu S oci... C /- In ^ jW a ^ e L  ^  91 »  17001 G1BÍWA « QgiMflCté SlAngllgffi: Bg. Sgnl Bartom e»¿7 - Tbl. 879 37 3^ | | | | | | | A | p  ■ •





50
ANYS

FVN:^AG0 A M IG  PE LES AATS ' PE iS  ELETAA PEJABAPEL

6 D'OCTUBRE 1991 
MONOGRÀFC 

NUM. 80

A G R U P A C I Ó  
DE P E S S E B R I S T E S  
DE S A B A D E L L

I M
\J\J



Des de 1949M l

Sati So:ia

COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL



'̂Ves

L’ARQUEBISBE DE BARCELONA

Estimats pessebristes de Catalunya,

Us saludo amb motiu de la XXII Trobada 
Anual que enguany celebreu el dia 6 d'octubre a la 
ciutat de Sabadell.

Es una tradició que cada any es va 
consolidant amb les vostres trobades arreu del 
Principat, per fer-nos admirar les vostres 
composicions plenes d'art i de religiositat, 
mantenint viu el costura del nostre Nadal en una de 
les manifestacions més populars i sentides del 
poblé cristià, com és el pessebre.

El pessebre ens ajuda a descobrir la 
bondat i l'amor del nostre Déu, que s'ha fet 
solidari amb nosaltres i contribueix a despertar 
la nostra actitud contemplativa perqué puguem 
viure millor el misteri de Nadal.

Gràcies per la vostra dedicació i que Déu 
beneeixi el vostre treball.

Barcelona, 9 de setembre de 1991,

Ricard M. Carles 
Arquebisbe de Barcelona
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M I S T .

Rambla, 8

B O U T IQ U E  A R T
Rambla, 30 - Sol, 3 

Tel. 725 43 69 
08201 Sabadell

t
Té el goig de comúnicar-vos que l'onze d'octubre, 
a les set de la tarda, inaugura la reforma del locai 
amb l'obertura de la temporada, en el qual us hi 
invita ben espeoialment per brindar tots plegats.

S a n t  P e r e ,  2 2  T e l è f o n  7 2 6 1 9  5 9  0 8 2 0 1  S a b a d e l l
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setembre
1991

L’A L C A L D E  D E  S A B A D E L L

Sr. Joan Farei! i Domingo
President de l'Agrupació de Pessebristes de Sabadell 
C i u t a t

Benvolgut amie,
Voldria felicitar-vos a tots els que formeu part de 

l'Agrupació de Pessebristes de Sabadell pel 50è Aniversari de - 
la vostra fundació i per ser l'entitat organitzadora de la XXII 
Trobada de Pessebristes de Catalunya.

Massa vegades el ritme de vida vertiginosa que por- 
tem i els avenços tecnològics -entre d'altres factors- ens es - 
tan incitant a tots plegats a una vida massa individuai i a res 
tar tancats a casa. Per això, tot esforç col.lectiu, tot el que 
pugui ajudar-nos a mantenir i consolidar activitats i associa - 
cions mereix un reconeixement public com a aportació a fer una 
societat en què el civisme i la capacitai de conviure en siguin 
els eixos vertebradors.

Cinquanta anys d'una entitat voi dir també una llar 
ga trajectòria al servei dels membres de l'entitat però també,- 
sens dubte, de la Ciutat.

Considero un encert fer coincidir aquest aniversari 
amb la celebració de la XXII Trobada de Pessebristes de Catalun 
ya que ajudarà a obrir les portes de la nostra ciutat a la res
ta del País i donará a conèixer els esforços que cada u en el - 
seu camp estem fent per al redreçament de Sabadell i Catalunya.

Rebeu la meva felicitació més cordial.
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NOU OPEL OMEGA 2.6i. 6 CILINDRES

LA CONQUESTA DE L’ENGINYERIA ALEMANYA.
Si vostè pensa que ja ho ha vist tot 

pel que fa als automôbils d’élit, puji al 
nou Omega 2.6i: Motor de 6 cilindres 
amb injecció Motronic M 1.5, sistema 
Dual-Ram i catalitzador incorporât.

Antibloqueig de frens ABS, direcció 
DSA, Aire condicionat, equip musical
* Preu recomenat pel fabricant (Península i Balears) 

Transport, IVA i despeses de pre-entrega incloses.

HI-FI, computadora d ’abord, check- 
control, tancament centralitzat, alarma 
antirobatori..., tot de sèrie.

Omega 2.6i GLS: 3 .553 .500 Ptas.* 
Omega 2 .6 i CD: 3.745.500 Ptas.*

i
OPEL

Uesperem

vattesauto
etra, de Terrassa, 225. Tel. 726 31 66 /  726 35 43. SABADELL (Barcelona)

E ____________
Concessionaris Oficiáis
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A  L'AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES 
DE SABADELL

S i  erti demanessin que escrivis l'afecte que erti fa contemplar una sortida de sol darrera l'horitzó 
d'aquest maltractat mar nostre, no cree que me'n sortis gaire bé; dones, plasmar en un paper una 
meravella com aquesta que em fa vibrar les més amagades fibres sensibles, ho copso, però no ho 
sé explicar. El mateix em passa en veure un Pessebre fet amb Sensibilität i art; gaudeixo d'eli, 
però solament sé expressar: és molt bonic!. Ara, em passa un cas semblant en voler felicitar-vos 
amb motiu de celebrar els cinquanta anys de la fundado d'aquesta benvolguda Agrupació.

La vostra tasca envers la mainada i el jovent, les exposicions, la falsò de ser, l'amistat i altres 
moltes virtuts; están molt arrelades dintre meu, igual que segurament en tots els pessebristes de 
Catalunya. Es per tot això i per no saber-me expressar més bé, que solament us puc dir: Conti
núen per aquest carni... Que aquest cinquanta anys siguin solament el comengament d'una tasca 
mai acabada... que enllaci de generació en generado, per a perpetuar la nostra tendrá, cristiana i 
franciscana tradició de bastir el Pessebre per NADAL.

Felicitats per aquest cinquanta anys. I per l'organitzadó de la XXII TROBADA DE PESSE
BRISTES DE CATALUNYA. En nom de tots ells, rebeu una forta abracada. Grácies, amics de 
Sabadell.

JOSEP MOLA i COLOREU
President de la Federado Catalana de Pessebristes

FEDERACIO'CATALANA 
DE PESSEBR ISTES
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ARQUEBISBE DE BARCELONA

Ricard M. Carles

AJUNTAMENT DE SABADELL

Antoni Farrés i Sabater 337
AL'AGRUPACIO DE PESSEBRISTES 
DE SABADELL

Josep Mola i Coloren 339

SEMBLANÇA
DE JOAN PARELE i DOMINGO

Joan Cusco Aymamí 341

TRILOGIA GOGISTICA

Jaume Busqué i Marcel 351
CARTES OBERTES
UN PESSEBRE PROVENÇAL

Lluís Casals i G arda

CONTE
EL MEU PESSEBRE.

PESQ U E FAN FIGURES

355 Joan Cusco 356 Albert Estrada i Farreres

MEMORIA 1990

361

AGRUPACIO DE PESSEBRISTES 
DE SABADELL
R ESU M D E50A N Y SD 'H ISTÒ R IA

Joan Pareli i Domingo 367

LES CANÇONSNADALENQUES  
D E FIL IC A N Y A

J .F .D . 373
L'ARTI EL PESSEBRE CONSELLSDEPESSEBRISTA EL “PESSEBRE” DE PAU CASALS

Josep Pagespetit 377 Antoni Moliné i Sibil 381 Antoni Sala i Serra 382
PRIMERESREPRESENTACIONS 
DESCENES NADALENQUES

Ramon Vali i Rimblas

En aquest número de QUADERN s'hi inclou 
el catáleg de lExposició Homenatge al 
Centenar! de Vila-Puig (1890-1990) que se 
celebra a l'Académia de Belles Arts.
És una gentilesa de lEDITORIAL AUSA.

EL FANG ES OBEDIENT
FVNPACIO AMICSPELESAAT5 

KZ I DE LES LLETAS DEJABADELL
REDACCIÓ: Sant Antoni, 5 pis. Tels. 710 52 86 • 725 43 08 
FOTOCOMPOSICIÓiIMPRESSIÓ:
DIPTIC, S.A. Moralin, 62 -Tel. 726 55 99 
PORTADA: Fotografia de Lluis Brunet 
CONTRAPORTADA: Josep Subirachs 
FOTOS: Vicenç Mas, Pere Monistrol, Arxiu Agrupado de 
Pessebristes de Sabadell i Arxiu Quadern.
CARICATURA: Emili Hierro.
Dipòsit Legal B-16.799/1978

Vicenç Mas

En el proper número dedicarem unes evocacions a tres 
estimades persones que, cadascuna en la seva àmplia 
vesant, ha tingut un relleu sôcio-cultural a la nostra 
ciutat, corn també a Quadern. Ens referim a l'ôbit de 
DOLORS VIÑAS i CAMPS ( t i  1-7-91); de 
R IC A R D S IM Ó iB A C H (tl6 -8 -91)ide 
FREDERIC MARÉS DEULOVOL (T16-8-91).

REGRACIAMENTa
Ajuntament de Sabadell • Banc Sabadell • Cremi de Fabricants de Sabadell • Cambra Oficial de Comerç i Industria de Sabadell

i a totes aquelles persones que d’una manera o altra han aportat el seu ajut.



Joan C usco A ymamí

S e m b l a n z a  d e

JOAN EARELL i DOMINGO

Joan Fardi (78 anys) en el paisatge pesse- 
brístic de Sabadell és una de les seves prime- 
res i principals figuras. Eli bé ocupa -i l'ocupa 
bé, certament- el cárrec i el compromís de 
presidir aquesta Associació de Pessebristes 
que enguany celebra el seu 50é aniversari i 
que ha viscut, any darrera any, la llarga fita 
de cinc décades com un deis seus constants i 
indesmaiables actors.

Caldria recorrer anteriors xifres d'aquest 
cicle de cinquanta anys per contemplar com 
Joan Fardi vivia i trescava en el camp pesse- 
brístic. Lligams familiars i afectius -i subjec- 
tius- l'entroncaren amb aquesta manifestació 
plena de tradicionalisme autócton.

Joan Fardi té la qualitat de la perseveran
za i està ben lluny de les mitges tintes. Infati
gable de bona mena i entossudit a la màxima 
en la feina ben feta, horn 
ha de córrer esperitada- 
ment si voi prendre-li 
avantatge. No us acon- 
sellaria de voler compe
tir amb eli en aquest 
camp de l'accio i de fer 
les coses primmirades i 
amb rigor. Us deixaria 
aculats, de debò. Per 
això ara i aquí ens dedi- 
carem a conèixer una de 
les seves plurals activi- 
tats: la del pessebrisme.
E1 tema monogràfic que 
ocupa aquest Quadern 
és dedicat a aquesta ma
nifestació i commemora- 
ció d'El Pessebrisme a 
Sabadell.

Comencem a trescanar.
-Joan, què representa per a tu el pesse

brisme?
-El pessebrisme i el contacte de tants 

anys amb veterans i joves pessebristes no ha 
fet més que proporcionar-me satisfaccions, es- 
pecialment en el moment en què, l'any 1941, 
vam constituir l'Agrupació de Pessebristes. 
Com enamorat que sóc de les tradicions i de 
tot allò que ens ha pervingut de la vellùria 
del temps, el pessebrisme m'ha propiciat la 
participado adiva en aquesta manifestació 
tan estimada pel seu sentii profundament cris- 
tià i pel sentii d’amor i lligam familiar que 
sempre ha tingut.

-Récordes el teu primer pessebre?
-Recordo amb gran satisfaccio el meu 

primer pessebre artistic que vaig presentar al 
6è concurs locai convo
cai pel Nadal de 1930, 
ara fa  justament 61 
anys. En aquest mateix 
any el gran mestre dels 
pessebristes, en Lluis 
Mas i Gomis, amie de la 
meva familia, va dema
nar ais mens pares si em 
deixaria anar a ajudar- 
lo a fer el pessebre de 
la Casa de la Caritat 
que des de l'any 1923 
feia ell tot sol. En aquell 
any jo era encara un 
xaval de disset anys i va 
comengar la meva dedi- 

(U cació a l'obra del pesse-
bre, actuado que no ha 
pas minvat encara.



-De tants que n'hauràs fet i desfet, de quin 
et recordes més especialment?

-Recordo amh enyorança els més de qua
ranta any s que vaig col-laborar amh en Lluis 
Mas, que entremig ja esdevenia el meu sogre, 
i amh el seu fill Vicenç, en fer el gran pesse- 
hre de la Casa de la Caritat. Em plau evocar 
les hores passades fent aquells pessehres i 
recordo amh nostàlgia les deliciases tertulies 
amh les germanes de la comunitat de Sant 
Vicenç de Paül.

-El pessebrista té les seves singularitats. 
Podries descriure'ns quines el conformen?

-Ha de ser posseïdor de solides convic- 
cions religiöses i estimar-ne a l'ensems les 
seves manifestacions més tradicionals. Ha de 
deixar-se captivar per la ingenuïtat, la senzi- 
llesa i l'eSpiritualität que flueix del pessehre, 
la seva obra en definitiva. Quan els primers 
pessehres l’han encativat, llavors el pessehris- 
ta s'entrega amh entusiasme i il-lusiô a la seva 
obra. Poe a poc, any rera any, apareix l'ar
tista capaç de donar-nos les més belles mani
festacions d'aquest art popular.

Joan Farei! ens ha presentat el tipus mo
del del pessebriste. Ens dona peu perqué li 
preguntem:

-En el camp pessebristic locai, pots sen- 
yalar les persones que més s'hagin destacat en 
el decurs dels anys fins arribar a aquesta efe
mérides?

-Amie Joan. Si responc totalment al teu 
interrogant hauré de donar-te una tirallonga 
de noms que, si hé tots ells mereixen el meu 
record, per massa llarga, seria feixuga i mo
nòtona. Pots comprendre que en seixanta-un 
anys de convivèneia amh pessehristes, n'he 
fet una llarga coneixença. Em limitaré, dones, 
a recordar únicament aquells pessehristes que 
avui ja no son entre nosaltres. Déu vulgui 
que la memòria em sigui fidel. L'escolapi P. 
Ramon Hostench, Lluis Mas i Garnis, Fran
cese Casabas Riera, Antoni Vila Arrufat, Vila 
Puig, germans Ramon i Lluis Clapés, Esteve 
Trullds, germans Gil, Joan Argelaguet, Joa- 
quim Montaner, Mateu Iglésies, Ricard Mar- 
let, Domingo Serra, Francese Viñas, germans 
Torras, Manuel Salas, Jaume Serradell, 
Modest Alfaro, Joan Brunet, Mateu Ahella,

Josep Llivina Canadell i segurament algún 
altre que ara no em ve a la memòria.

Una bona llista per formar un quadre d'ho- 
nor amb orla i tot. Aixi, homes i fets, cal 
completar-ho i s'imposa fer aquesta pregunta:

-En la llarga crònica del tema pessebrís- 
tic, quins fets assenyalaries com a més desta- 
cables, en ordre cronològic?

-Si havia de fer una relació cronològica 
i exhaustiva dels fets i actuacions més desta
cadles duts a terme per TAgrupació en el 
decurs d'aquests cinquanta anys tindriem tela 
per estona. Ahreujarem fent-ne una relació 
molt e scar ida:

-Promoció Tany 1940 de la primera fira 
de pessehres de Sahadell.

-Constitució de TAgrupació de Pessebris
te s Tany 1941.

-L'any 1947, "Acción Católica Españo
la" ens desposseix del local que sis anys abans 
ens havia ofert.

-Commemoració del 25è Concurs de 
Pessehres.

-Commemoració del 25è aniversari de 
TAgrupació.

-Coincidència de celebrarse Tany 1977 
el 50è concurs de pessehres amh el Centenari 
de Sahadell Ciutat, circumstància que ens va 
permeine de disposar durant tres anys d'un 
esplèndid locai a la Rambla.

-Celehració, en aquest mateix any 1977, 
de la 8- Trohada de Pessehristes de Catalun
ya a la nostra ciutat, que aplegà a la radia de 
500 pessehristes.

-Edició de tres recalls de cançons popu- 
lars nadalenques.

-Edició dels goigs del pessehre amb lle- 
tra i mùsica de mossèn Camil Geis.

-L'autorització per ocupar com a locai 
social el primer pis a TAcadèmia Católica on 
actualment cada any s'hi exhiheixen uns 34 
pessehres; 13 dels quais, fets per pessehristes 
veterans, 12 pel Grup Jovent i els restants 
pels alumnes de TEscola de Pessehrisme. 
Aquests pessehres any per altre són visitais 
per entre 25 i 28 mil visitants dels quais uns 
6.000 són escolars.

-Convocatòria anual del concurs de pes
sehres. Escola de Pessehrisme.
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-Curset sobre la manera defer un pesse- 
hre popular.

-Col-laboració en la constitució de jurats 
de concurs d'altres localitats.

-Edició de dues auques que ensenyen com 
fer un pessebre artistic o un de popular.

-Exposicions de figures i de pessebres 
miniatura, xerrades radiofdniques i televisi- 
ves.

-Construcció de pessebres en parrdquies, 
entitats i comerlos.

-Intervenció molt activa en la constitució 
de la Eederació Catalana de Pessebristes, de 
la qual la nostra agrupació va ostentar la 
primera presidencia.

-Participació al Saló de la Infancia i de 
la Joventut que cada any organitza la Gene
ralität.

—Coblaboració activa en la primera i se- 
gona Mostra del Pessebre Catalá que van 
teñir lloc a Terrassa i Girona, respectivament.

I, com la madeixa no pararla de donar 
fil, aprofito un "xemic" i "peto el fil".

Que el lector no se sorprengui si s'enso- 
pega amb algunes paraules que són -o eren- 
habituals en l’argot textil. No oblidem que

Joan Pareil és l'autor del "Locucionari téxtil"
(1979) . D'en Pareil ja en vaig fer una sem- 
blança que es publicá en el Quadern núm. 16
(1980) . Pareil, enginyer industrial, que s'ha 
mogut entre máquines i sorolls, mai, mai ha 
escrit amb máquina d'escriure. Pel seu gust 
potser escriuria amb una ploma d'ànec...

-Sabadell, per la seva naturalesa de ciutat 
industriai i, per tant, manufacturera, ha hagut 
d'espavilar-se per vendre i exportar alguns dels 
seus productes. Curiosament en aquesta veta 
tampoc el pessebrisme n'és alié. Pes-nos un 
comentan, encara que sigui amb poques pas
sades... - li demano.

-Tens tota la raó, amie Joan. Els pesse
bristes sabadellencs han fet importants i reei- 
xits pessebres més enllà de Tàmbit locai. Hi 
ha pessebres nostres a la Seu Velia de Lleida, 
al Museu de la Vida Rural de TEspluga de 
E rancali, a Sant Andreu de Palomar, a To- 
melloso, a Albarracin i a Burgos. També més 
enllà de les nostres fronteres: Caracas (Ve
nezuela). Den Helder (Holanda), a TArena de 
Verona (Bàlia) i segur ament n'oblido alguns. 
Tine de dir-te que Texpansió dels nostres pes
sebres podria haver estât més extensa, però
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els pessebristes de Sabadell sempre hem pre
ferii dedicar el màxim d'esforços ais pesse- 
bres i a l'expansiô del pessebrisme a la nos
tra ciutat.

-...I bé sigui dit, de pas, que el pessebris
me està ben arrelat a Sabadell i només cal 
veure que ha comptât i segueix comptant amb 
escultors i figuraires; amb constructors i crea- 
dors que han aportat innovacions al pessebre 
(el paisatge, l'escenografia, etc.); amb lletra- 
ferits, escriptors i poetes que Than glossat; 
amb musics que Than interprétât en goigs... 
¿No val la pena, amie Joan, que els citis tu 
mateix?...

-Actualment VAgrupado compta amb 184 
socis. Amb la col-laboraciô personal de la 
major part d'ells omplim totes les necessitats 
de qualsevol ordre que experimenti l'entitat. 
Malaguanyadament vam perdre mossèn Ca- 
mil Geis, el nostre gran poeta i consiliari. 
Entre els figuraires traspassats en el curs d'a- 
quests 50 anys hem de recordar Lluís Duran 
(Pastefines), i Valeri Bar deri i el Jove Josep 
Llivína que havia emprés un bon carni. Comp- 
tem amb dibuixants de la categoria d'en Vi- 
cenç Mas, Agustí Masvidal i Joan Alay. De- 
coradors i cartellistes de qualitat: Miquel 
Vallhonrat, Jordi Portolés i Ramon Bielsa. 
Escultors i figuraires de casta com l'Adolf Sa- 
languera, Vicenç Mas,
E rane esc Eayos, Joan 
Caries Capdevila, Ra
mon Avellaneda, Joan 
González i la seva espo
sa, Antoni Lorde, etc.i 
amb un estol de traguts 
pessebristes que resso- 
len tots els problèmes 
que planteja la cons- 
trucció d’un pessebre 
amb habilior i delicade- 
sa ben remarcables.

-La historia del pes
sebre és remota. I al pas 
del temps haurà viscut 
algunes innovacions.
Com l'historiaries, tu, en 
sintesi?

-Eli ha opinions di
verses sobre quin va ser

el primer pessebre, des de les representacions 
iconográfiques del segle IV fins ais historia- 
dors que opinen que el primer pessebre cal 
atribuir-lo a Sant Francese d'Assís en el 1223, 
quan va celebrar una missa dins d'una cova a 
Greccio (Bàlia) on sobre de la menjadora deis 
animals va col4ocar-hi unes imatges de Jo
sep i Maria.

D'aquesta missa en devien derivar diver
ses representacions impulsades naturalment 
pels franciscans i que en els segles XV i XVI 
van prendre molta importància entre les fa 
milies nobles i benestants que encarregaven 
la construcció i les figures a artistes d'ano- 
menada i que fins i tot sols ho ensenyaven 
prèvia invitado. Al mateix temps es represen- 
taven escenes del Naixement en forma d'auto 
sacramental a les portes i atris de les esglé- 
sies.

Sembla, però, que el pessebre de tipus 
familiar tal com el coneixem avui va comen- 
çar a expandirse vers el segle XVIII, quan 
modestos figuraires van començar a produir 
figuretes a preus assequibles a la gent. De fi
guraires arte sans n'hi havia a gairebé totes 
les poblacions d'una certa importància. Del 
sentiment popular envers el misteri del naixe
ment de Jesús i de les possibilitats que oferi- 
ren els elements de la naturalesa en devien 

néixer els que avui ano- 
menem pessebres popu- 
lars, és a dir, els fets 

amb suro, molsa, bruc, 
galzeran, farigoles, are
na i molts altres ingre
dients que gratuïtament 
ofereix la naturalesa.

El pessebre artistic en 
què restructura, la pers
pectiva, les formes i de
tails, la llum i el color 
son elements fundamen
tals, sembla que va co
mençar a fer-se en una 
certa quantitat en el dar- 
rer terç del segle passât, 
però la gran difusió la va 
tenir en el moment que 
va ser possible il-lumi- 
nar-lo per l'electricitat.



Després d'aquesta àmplia exposició que 
ha fet el nostre personatge, cal contemplar el 
pessebrisme a Sabadell des de l'atalaia d'avui. 
Preguntem:

-El pessebrisme sabadellenc té enregis
trât un passât que ja ens has descrit. Quant al 
present cal valorar-lo corn a dinamitzador i, 
per tant, viu, però pots comprometre't a fer de 
futurôleg i ens avances corn preveus el demà?

Amb les mans referma les ulleres corn 
per mirar millor aquest demà i diu;

-He de dir-te amie Joan que el futur del 
pessehre és esperançador. Avui es copsa corn 
arreu hi ha un retorn vers l'estima de tot allò 
que és tradicional i que de segles ha forjat la 
peculiar manera de ser del nostre poblé cata- 
là. El pessehre segueix ben arrelat als cos- 
tums de moites families, si bé cal dir que cada 
dia va essent més difícil mantenir-ne fami- 
liarment el seu sentit espiritual, de joia i con- 
vivència familiar. La vida familiar no és avui 
com anys passats. Les cases i els pisos mo
derns son cada vegada més un impediment a 
la construcció del pessehre. Ningú pensa en 
anar al hose a proveir-se dels elements ne- 
cessaris per a fer el pessehre cassolà. La 
minva de creences religiöses és un altre fac
tor negatiu i l’arbre de Nadal ha desterrat de 
moites cases Ventranyahle pessehre.

No ohstant aixô, malgrat aquests impedi
ments cada dia hi ha a Catalunya més asso- 
ciacions de pessehristes. De ben estructura- 
des i conegudes n'hi ha pels voltants del cen
tenar. L'exemple que avui pot oferir Sabadell 
en aquesta qüestió val la pena de recordar
lo. L ’agrupació sabadellenca organitza el 
concurs de pessehres que aplega any per al
tre de 70 a 90 concursants. Tenim Escola de 
Pessebrisme on aprenen a fer pessehres entre 
15 i 20 alumnes perqué en el local escola no 
n'hi caben més. Es convoca cada any un cur- 
set per ensenyar a fer el pessehre popular 
amh més de 40 alumnes. En el nostre local 
s'hi poden veure cada any entre 35 i 37 pes- 
sebres. Es la poblado que en mostra més de 
tot Catalunya, i fern encara més enllá d’una 
suh-zona d'altres pessehres repartits per pa- 
rróquies, entitats, comergos, centres culturáis, 
etc. Tota aquesta gran feinada ocupa anual-

ment més d'una seixantena llarga de pesse
hristes actius.

L'óptica optimista de Joan Pareli, que 
recolza en una realitat ben tangible, també li 
fa veure amb bons ulls aquesta expansió pes- 
sebrística més en fora. Ens ho corrobora així:

-Jo diria que fora de Catalunya l'afició a 
fer pessehre també va en augment. En terres 
de parla no catalana on es feien anys passats 
uns pessehres ben destartalats, és a dir, que 
feien solsament el belén, des de fa uns anys 
han cone gut els pessehres catalans i s'afan
yen a copiar-los. Avui en moites ciutats cas
te lianes importants s’han constituït associa- 
cions de helenistas que gaudeixen de subs
tanciases suhvencions.

Posem punt i apart. I reprèn;
-En moites nacions europee s la tr adido 

de fer pessehres els ve de lluny, corn la cata
lana i la provençal, i fan admirables pesse
hres copiant en bona part Vestii català. En 
algunes ciutats europees importants s'han 
constituït museus del pessehre, cosa que a 
Catalunya, a desgrat de la llarga tradició i la 
importànda del pessebrisme, encara no hi ha 
hagut la possihilitat de crear-ne ni tan sols 
un de ben estructurat.

Enfonem la darrera pregunta:
-A un pessebrista de dalt a baix corn ets 

tu, cal preguntar-li què trobes a faltar a la 
nostra ciutat, amie Joan?

Ara es treu les ulleres i em diu amb tota 
la gravetat de la seva veu:

-Parlant de pessehres troho a faltar tots 
aquells que des de molts anys es feien en enti
tats religiöses, d’esharjo, cohlegis, etc. que 
podien ser visitats per tot Sabadell, com per 
exemple: el de la Casa de la Caritat, el dels 
Escolapis, dels centres excursionistes, de les 
Germanes Tereses, dels Maristes i molts ai- 
tres, encara.

-I per què, amie Joan, no ho demanes en 
una propera carta als Reisl...

1 aquí arribem al final del plegador. Pa- 
rem l'emharrat.

El tema pessebristic segueix, però, ines- 
gotable. Com el temps mateix...
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Pessebre de la Casa de la Caritat. Autor Lluis Mas. Any 1946.

Figura de fang polieromat. Autors, Pere i Joan Muixi.



PERFIL
Cabells canosos, allisats i clenxats, 
que no li tapen les cebes que duu al cap. 
Veu de baix.
Loqua^.
Sentimental, amb llágrima i tot...
Es d'una activitat febril i fabril.
Res no se li escapa: tot ho fitxa.
Té geni i figura:
ell sol ompliria un gran pessebre...

347



Pessehre realitzat per Sehastiù Bermudez i Rafe! Vilaiiova. Any 1950.
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QÜESTIONARI “PROUST”
-El principal tret del men carácter? -Mossén Geis, Pau Casals, el mestre Nico-
-Tenacitat, desinterés i sinceri tat. lau. Morera i, en especial, tots aquells anò-
-La qualitat que prefereixo en un home? nims que van compondré anys passats les
-Si és pessehrista, sentiment religiös, esperit melodies de moites cançons tradicionals.
infantil, humilitat i entregar a la feina. -Els pintors predilectes?
-La qualitat que prefereixo en una dona? —Tots aquells que a toe de pimeli marquen
-Si el marit o els fills són pessehristes, que els termes d'un pessehre i envelleixen els ca-
sigui tolerant, animosa, i que senti i estimi rreus simulats d'un pontet a la riera.
l'ohra feta. -Els meus herois de la vida real?
-Allò que més estimo en els amics? -Tots els pessehristes de Sahadell que tant
-Si són pessehristes, aquelles qualitats que sahen de fer pessehres i que tant han
he apuntat ahans. col-lahorat a fer que el nom de la nostra ciu-
-El meu principal defecte? tat sigui conegut arreu de Catalunya i més
-De ser massa anys president de l'Agrupació. enllá.
-La meva ocupado preferida? -Les meves heroines històriques?
-Conduir l'estol entusiasta de pessehristes de -Les mares, esposes i promeses deis pesse-
Sahadell. hristes de tots els temps.
-El meu somni de benestar? -Els noms que prefereixo?
-Que un cop acahat el cinquantenari em dei- -Tots. No puc fer distincions.
xin piegar. -Qué detesto més que res?
-Quina fora la meva pitjor desgràcia? -La vanitat i les enveges.
-No poder acahar l'any cinquantenari. -Quins caràcters històrics menyspreu més?
-Què voldria ser? -Tots aquells que han estât contraris a les
-Més jove per poder ajudar amh més empen- tradicions en general i al pessehre en parti-
ta els Companys pessehristes. cular.
-On desitjaria viure? -Quin fet militar admiro més?
-A la meva ciutat perqué és capdavantera en -Cap.
el manteniment de la tradició pessehrista ca- -Quina reforma admiro més?
talana. -Totes aquelles, insignificants si es vol, que
-Quin color prefereixo? més han contrihuït al manteniment de les tra-
-El verd que té la molsa tofuda i húmida. El dictons catalanes.
vermeil de les haies del galzeran i els toes de -Quins dons naturals voldria tenir?
groe que animen els roquissars assoleiats. -Percehre infantilment tot el sentit cristià que
-Quina flor prefereixo? hrota del més insignificant pessehre.
-Totes aquelles tan xicarrones de les herhes -Corn m'agradria morir?
hoscanes que aromen el pessehre popular. -En la pau de Déu. Rodejat i estimât de tots
-Quin ocell prefereixo? els meus familiars i recordat pels pessehris-
-Aquells tan petitois que esgratinyen i picote- tes.
gen a l'era de la caseta de pagés fe ta de suro. -Estât present del meu esperit?
-Els meus autors preferits en prosa? -Tranquil i reposât. Darrera meu hi ha una
-Tots els que han glorificat el pessehre en el florida de pessehristes apassionats, hàhils i
seu sentit familiar, tradicional i religiös. entregats a la tradició.
-Els poetes preferits? -Eets que m'inspiren més indulgència?
-Els que han glossai el pessehre, com : mos- -Les petites entremaliadures dels company s
sén Geis, mossén Cinto Verdaguer, Pere de taleia.
Quart, Joan Alavedra, etc. -El meu lema?
-Els herois de ficció? -Glòria a Déu a les altures i, a la terra, pau
-Cap. En el pessehre no hi tenen cahuda. als homes de hona voluntat.
-Les meves heroines de ficció? -(Aquest hauria d'ésser el lema de tothom i
-Recorda el que t'acaho de dir. de cada dia...)-
-Els meus compositors preferits? •
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Goi^ de Mn. Camil Geis dedicai a ì’Ai>rnpació Fes.schri.sla de Sabadell
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Jaume B usqué í M arcet

T r il o g ia  g o g íst ic a

I
Retail d'Història

A les Ules de Mallorca, a la Sardenya, el 
Rossellô i el Gonflent, a Catalunya, València, 
Aragó i Navarra i al Pais Base, les cobles 
populars impreses en elogi a la Mare de Déu 
en la seva vida terrenal, l'Anunciació, la Pre
sentado al Temple, la Vida de la Sagrada 
Familia, l'Ascensió, la Pentacosta, l'Assump- 
ció, aixi corn en les diverses advocacions que 
la fe popular l'invoca; a Nostre Senyor Jesu- 
crist, pregàries a les imatges que el represen
ten en el Naixement, l'Adoraciô dels Pastors i 
dels Reis, la mort dels Innocents i en els atri- 
buts de la seva Passio i Mort; a llaor dels 
Sants i Santés del martirologi romà i en les 
seves intercessions en els patronatges de po- 
bles, viles, parròquies, ermites i santuaris; 
totes aqüestes cobles s'anomenen: GOIGS. 
L'origen és Mariá. Els "Gaudia Beatae Maria 
Virginis" foren traduits i imitats en totes les 
llengues romániques i germániques, ja en el 
segle XIV.

Aixi, els Goigs esdevenen el cant tradi
cional deis gremis catalans que des de l'Edat 
Mitjana fins avui, encara perduren. Els joiers, 
platers, fusters, corders, carreters, estampers, 
pagesos, metges, notaris... cada gremi tenia 
els seus goigs o cobles en alabança del sant 
patró de les Confraries i Germandats a qué 
estaven associats. A Barcelona, a l'Institut 
d'Història, a la Biblioteca de Catalunya, a les 
del Seminari Conciliar i de l'Abadia de Mont
serrat i el Monestir de Poblet; en totes l'estu- 
diós i l'investigador hi trobarà vertaderes joies 
impreses en els segles XV, XVI i XVII.

I els gogistes catalans, conscients de les 
arrels d'aquesta història proclamaren com a

patró, de la seva voluntat d'escriptors, investi- 
gadors i coMeccionistes a Sant Gabriel Ar
cángel, que, amb la salutació "Déu vos salve 
Maria" es presentò com Ambaixador de la 
Concepció de Jesús, l'Angel que també anun
ció ais pastors, el Naixement en el Pessebre 
amb el "Glòria a Déu a les Altures i sobre la 
terra pau entre els homes de bona voluntat", 
foren els primers goigs.

Són uns impresos, en una fulla de paper 
"in folio" amb un gravat al-legóric i els en- 
capçala la dedicatória, que s'anomena "Endre- 
ça" (introducció), i apareixen enquadrats per 
una o més orles amb alegories, blasons, mo- 
nogrames, etc. acaben amb l'oració de la mis- 
sa del Sant, amb la nova antífona o responso- 
ri. L'endreça, al final, rep el nom de "Toma
da", avui.

Des del segle XII arrenca el costum de 
cantar alabances de Jesús, Maria, els sants i 
santés, en les festes i misses solemnes. Recor- 
da els himnes litúrgics en llengua llatina, que 
l'Església havia usât des deis primers segles 
del cristianisme. Els pobles de Catalunya, 
Provença, Aquitània, i Llenguadoc, des de 
principis de l'Edat Mitjana, mostraren la seva 
tendéncia a cantar aqüestes llaors en el seu 
propi idioma, neollatí, i aixó fou l'origen deis 
laus, llaus, lloies, cobles, goigs, pregàries, 
clamors, súpliques i virolais.

Un deis testimonis més antics és la "Ba
ilada deis Goitx de Nostra Dona en vulgar 
cathalan a ball rodó", continguda en el ma
nuscrit del Llibre Vermeil de Montserrat que 
es conserva a l'Abadia, i unes Nadales del 
segle XV, que l'any 1928 el prestigiós folklo
rista Valeri Serra Boldú va publicar a "Arxiu 
de Tradicions Populars". Els goigs han estât
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escrits d'acord al model de les "Trobes en 
llaors de la Verge Maria", primer llibre en 
català, escrit per mossèn Bernat Fonollar, el 
1474. I aixi els veiem, després, els antics 
missals de la liturgia catalana, i en els primers 
impresos de Vic, Tarragona, Girona. Hi figu
ren les misses dels "Set Goigs" i els menciona 
també els "Goigs de la Mare de Déu del 
Mon", popular!tzats en el segle XV: "En el 
mon pus sou dotada / dels Set Gogis, Mare de 
Déu / d'altres set sou heretada / en los cells 
com mereixeu". Després es cantaren els 
"Goigs del Roser", els que més s'han popula- 
ritzat a Catalunya.

A través dels goigs es pot seguir el pro
cès de la poesia mística a tots els Paisos Cata
lans. Gràcies ais goigs pot refer-se I'advoca- 
ció i la historia del culte dels sants, que el 
temps havia dut a I'oblit. El cant dels Goigs, 
forma part de les arrels de Catalunya.

II
Els Goigs i el Pessebrisme

En el dia de Nadal de 1921 nasqué l'As- 
sociació de Pessebristes de Barcelona que, 
conjuntament amb la ja constiuïda associaciô 
d'expressiô alemanya, "krippelenarrem", po
den considerar-se corn l'avantguarda del pes
sebrisme mundial.

A Catalunya, des de Perpinyà fins a Va- 
lència, les Ules de Mallorca i la Sardenya, els 
cants a l'entorn del pessebre son molt més 
antics a la fundado de les esmentades asso- 
ciacions, si bé amb la creado aqüestes han 
contribuït, eficaçment, a la divulgado dels 
goigs i a la composició de nous, amb noves 
formes poétiques i literàries, que han concu- 
rregut en certàmens i han valorat i enriquit la 
llengua. Poesies d'altres dengues, sàviament 
traduïdes a la nostra, s'han incorporât a la lite
ratura catalana.

No es pot saber quan ni corn els cristians 
començaren a tocar instruments, declamar, 
cantar i bailar en els temples, en el carer, 
davant del Pessebre. Les lletres, en principi, 
eren escrites per versaires del poblé i musica- 
des pels trobadors, els noms dels quais resta- 
ven anônims. La Renaixença, asseverada per

mossèn Jacint Verdaguer, avivà aquesta mo- 
dalitat del cant popular de l'Església i en el 
decurs dels temps el cant dels goigs ha adqui- 
rit una millor qualitat i la seva composició 
poètica ha anat evolucionad fins avui, i ja no 
són anônims els sens autors, els conreen poe
tes, musics, artistes del gravai i del dibuix i 
s'hi han incorporât la ploma ágil i investiga
dora de l'historiador.

Tenim davant nostre Goigs Nadalencs, els 
quais corresponen al segle XVIII que canta- 
ven les Religiöses Clarisses en el Convent de 
Jerusalem de Barcelona; en el Monestir de 
Valldonzella; a la Vila de Pals, de Girona, i 
altres que es van popularitzar. Del segle XIII, 
Goigs del Naixement del Nen Jesús que es 
cantaven a les esglésies de Betlem i del Pi, de 
Barcelona. Podem llegir, amb fruició, els 
Gogis que es cantaven en el convent del So- 
cós, en el Monestir de Sant Miquel de Cuixà i 
en el Monestir de Santa Maria de Montserrat.

Acabada la Guerra de Successió, el 1714, 
amb la pérdua de les Ilibertats catalanes les 
manifestacions del poblé de Catalunya i la 
seva llengua són perseguides. I és llavors, en 
el segle XVIII, quan la major part dels goigs 
que hem consultât són escrits en llengua cas
tellana, i després de la guerra civil 1936-1939, 
els publicáis en català s'imprimien en data 
d'abans, per burlar Tacciò de la censura, però 
malgrat això, la nostra llengua s'ha imposât 
en els Goigs i aixi els veiem en català publi
cáis a Madrid i cobles a Nova York. En caste- 
llà a València, en galleg i en xinès a Barcelo
na, en francés a l'Alt Confient, en català a 
Perpinyà, Alguer, la Val d'Aran i en el segle 
XVII a la Illa de Sardenya i altres que hem 
visi en sard, italià, euskera. Aixi, la Universa
lität de la devoció al Nen Jesus en el Pesse
bre, i la Universalität dels goigs, queda de
mostrada. No obstan!, podem assegurar que 
Tabundància d'aquests fulls anomenats 
GOIGS, a Catalunya, supera en molt a tots 
els altres pobles hispànics, i que aquest ma- 
teix fet el trobem en la cançô popular, la qual, 
els catalans manifestem per mitjà dels nostres 
orfeons, corals i orquestres, en els tradicio
n a l concerts que durant el cicle Nadalenc es 
donen en els temples i en les sales de música.
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Ill
Els Goigs del Pessebre, a Sabadell
A la nostra ciutat les primeres cobles que 

hem trobat corresponen al Llibre d'Òbits de 
Sant Julià d'Altura (1508-1531): "Cobles de 
la Nit de Nadal", de les que en féu una trans- 
cripció mossén Emest Mateu. Les podríem 
qualificar d'un conjunt de paraules en forma 
de vers, d'un estil arcale, molt propi de la 
poesia popular del segle XVI. Vegem una de 
les seves estrofes: "Una cosa novaleta / feta 
ab gran dalit / per una burnii donzella / qui 
jau partera en son Hit. Si la voleu visitar tro- 
bar-la en la stableta / que comensa de latar / 
te son fil en la faldeta / cantali una cansoneta 
/ y cantala ab gran dalit / aquesta burnii don
zella / qui jau partera en son lit".

Després, en el segle XIX, trobem una al
tra nadala, que porta el títol "La Non Non". 
La música s'atribueix al mestre de capella 
Antoni Oiler Biosca (1805-1877).

El mestre 011er era nascut a Terrassa, fou 
escolá de Montserrat, fagotista del teatre del 
Liceu, salmista de la catedral de Toledo, or
ganista de Santa Maria d'Igualada i, finalment, 
director de l'Escola de Música de Sabadell i 
organista de Sant Félix.

Aquesta Nadala fou publicada per prime
ra vegada en forma de goigs, el 21 de desem- 
bre del 1921, per la Biblioteca Sabadellenca, 
dirigida per Joan Costa i Deu, a la memoria 
del Dr. Feliu Sardá i Salvany, autor de la lle- 
tra.

En principi es desconeixia la partitura del 
mestre 011er. Horn pensava que havia desapa- 
regut durant les vicisituds que a través del 
temps havia sofert l'esmentada parroquia. 
Amb tal motiu mossén Camil Geis, l'any 1931 
en va compondré una altra que més tard fou

publicada en un recull de cançons de fautor, 
amb el títol "Nadal i Sagrada Familia". Re- 
centment s'han fet gestions per a trobar la 
primitiva partitura i, s'ha trobat a l'Arxiu del 
Cor Parroquial de Santa Maria d'Igualada. 
Aquest fet ha quedat ámpliament constatât en 
l'edició núm. 105 deis Amies deis Goigs de 
Sabadell. Any 1990.

El 1941 es va fundar 1'Agrupado de Pes- 
sebristes de Sabadell, els Amies deis Goigs 
de Sabadell, entitats vinculades a l'Académia 
Católica, que cada una, en la seva activitat 
concreta, han contribuit a incrementar les edi- 
cions de goigs sabadellencs; el 1967, fou eri
gida una parróquia sota l'advocació de la 
Sagrada Famflia, que manifesta la devoció 
nadalenca de la nostra ciutat. Abans de la 
guerra civil 1936-1939, la Congregado Ma
riana ja havia promocional, també, la cons- 
trucció de pessebres.

La bibliografia gogista s'ha vist enriquida 
en abres edicions de Goigs a llaor de la Sa
grada Familia, en commemoració del Cente
nari de la Caixa de Sabadell (1859-1959) i 
una abra amb motiu del 125é aniversari 
(1859-1984).

L'Agrupació de Pessebristes de Sabadell, 
porta editados tres cárpeles de "Cinc Cançons 
Populars" cadascuna per a cantar en el Pesse
bre, per a festivar els pessebres bastits per la 
nostra Agrupació al Casal de l'Académia Ca
tólica, amb iMustracions de Vicenç Mas i Joan 
Alay. I, el 1982 va editar, per primera vega
da, el "Goigs del Pessebre" edició homenatge 
a mossén Camil Geis en l'escaiença del seu 
80é aniversari. Cal dir que mossén Geis, en 
aquests darrers anys, fou l'artífex de la tradi- 
ció nadalenca a la nostra ciutat.
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Pessebre realitzat per Joan Alay i Rafael Vilanova. Any 1958.

Figura de fang polieromat. Autor Gabriel Bracons "En Panxes".



CARTES OBEREES

Lluís Casals í G arcia

U n  p e s s e b r e  p r o v e n ç a l

/Stimai amie,

Recordo... Era el mes de desembre de l'any 1944. Jo vivia a Avignon; la guerra mundial 
encara no travia acabat, però França estava ja totalment lliure de l'ocupació nazi, després de 
quatre anys de ràbia, d'angoixa, d'humiliació i de por. Hi havia plantejats, encara, tots els problè
mes de la postguerra, amb violències, venjances, represàlies, manca de menjar, manca de tot: 
però s'havia acabat el maison de l'ocupació, dels bombardeigs. S'acostava Nadal; per a mi seria, 
després de vuit Nadals seguits de guerra, el primer Nadal de pau. Aquella Pau de la quai es parla 
tant per Nadal i que nosaltres haviem perdut primer en una guerra civil i una revolució salvatge, 
i després en una guerra mundial que visquérem en terra estrangera, però sabent que era també la 
nostra guerra.

Volia preparar el pessebre; Provenga té una molt antiga tradició pessebrística, si bé els 
pessebres són força diferents deis nostres. Hi ha pessebres catalans que són auténtiques obres 
d'art i figuretes que són auténtiques petites escultures. Els pessebres provengáis són més ingénus, 
més a l'abast de tothom. En les figures no hi ha la preocupació del tamany ais efectes de la 
perspectiva; són prácticament totes del mateix tamany. Se'ls dóna un deliciós nom provençal: 
"tous santouns", els santets; corn si en la nit meravellosa de Nadal, tota aquella gent que acut a 
I'establia fos santificada pel càntic del Cel: "Pau als homes de bona voluntat". I són santets, el 
pastor que s'afanya amb I'ovella al coll, la pagesa amb la gallina agafada per les potes, l'altra amb 
el cistellet pie d'ous frescos... i els deliciosos anacronismos: "lou cagaire", el senyor alcalde amb 
la banda tricolor a través del pit, el senyor rector ensotanat i amb el barret de teula... No hi manca 
tampoc "lou cagaire" i una figureta que es diu "lou ravi" (el meravellat, l'admirat); és una figureta 
que només té fins a la cintura, perqué suit a la finestra per veure qué passa, i es queda tot admirat, 
ravi.

Una miqueta de paper de plata, unes branquetes de farigola, i naturalment, el naixement.
Acabava de muntar el meu humil pessebre i va venir-me a veure el Père Poucel, un eminent 

jesuíta ja molt gran, que ens estimava molt: sense fer cap comentan es va agenollar davant la 
taula on hi havia el pessebre, va adúcar els ulls i es va posar a resar. Tots els santons del pessebre 
varen somriure contents d'aquella visita i semblava corn si anessin més depressa per arribar abans 
a I'establia... Pessebre de Provenga, de l'enyor i de l'exili, de la Pau tan esperada i no del tot 
aconseguida encara. Recordo... era el mes de desembre de l'any 1944...

Una abraçada del teu veli amie.
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CONTE

Joan C usco

E l  m e u  p e s s e b r e ,

A q u e s t  mati he volgut posar una mica d'ordre en un indret de la golfa on hi enfarfego una i 
cent coses. He descohert una capsa de cartró en la quai s'hi llegeix la paraula "Pessebre". En la 
capsa s'hi recullen les figures i tots els compléments propis d'un pessebre; el que fèiem tradicio- 
nalment quan a casa hi havia infants... Mai he volgut desprendre'm d'aquesta capsa que guarda 
plàcids i enyorats records.

LA paraula pessebre escrita en un costat de la capsa, ja està força despintada. El temps l'ha 
descolorit. La capsa està lligada amb un cordili. Un cop deslligada l'he oberta amb certa curiosi- 
tat. Uns fulls de diari -uns fulls vells i groguencs- cobrien el contingut. He anat treient paquetets 
embolicats amb paper de diari, igual de veli i groguenc; a cada paquet hi ha una figureta de 
pessebre... He anat descobrint-les una darrera l'altra. He destapat tots els paquets i les figures les 
he coMocat damunt d'una taula raconera.

-Mira -m'he dit- ara muntaré un pessebre.
HE començat a agafar els tres reis i els he coMocat en filera, com és preceptiu. Primer el rei 

blanc; després el rei ros i el rei negre...
-Ep! -ha dit Baltasar- potser que no hem possis al darrera de tot. Ja sé que sempre s'ha fet 

aixi, però a veure si per una vegada sóc jo el que vagi al davant de la comitiva...
Melcior no ha protestât... Tampoc Gaspar s'ha pronunciar. En canvi Baltasar ha afegit, 

seguint tutejant-me amb tota naturalitat:
-No en negarás que si a mi em posen al darrere deis tres no sigui per racisme... Jo també 

voldria anar al davant i, si més no, al mig.
He fet el que calia fer: posar un nou ordre a la fila reial, això és: primer el rei negre, després 

el ros i darrere el blanc... Cap deis tres no s'ha manifestât. M'ha semblât observar que Baltasar 
estava més radiant com mai.

Tot seguir he coMocat Vase prop de l'estable, que ja l'havia deixat al mig de la taula del 
pessebre. L'ase ha bramat:

-No em posis encara a l'estable; posa'm al camp, per sentir-me més lliure i pugni fer més 
fase...

Tot just acaba de parlar l'ase, el hou m'ha advertir:
-No em toquis fins que hi hagi el Naixement parat... Mentrestant deixem remugar...
El pescador, quan l'he posât a la vora del pont, amb la canya enlairada, em fa:
-No em posis aquí, que en aquest lloc no hi pescaré res... Posa'm a l'altra riba, i un tros més 

enllá.
El pastor, quan el posava en el carni, m'ha dit:
-En el carni no. Posa'm en aquell indret, que així tindré a la vista les meves ovelles...
He anat coMocant les ovelles i totes feien be-be-be... No n'he fet cas. Será perqué ben a prop 

he posât el gos d'atura i ja han deixat de belar.
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Tocava el tom a la pagesa, carregada amb un feix de llenya a les espatlles; l'he posât al bel! 
mig del carni.

-No em possis tan separada de l'establia; posa'm més a prop, que no hauré de caminar tant, 
carregada com vaig...

Quan he agafat la casa de pagés no pensava pas que hem digués paraula, però també ha 
tingut quelcom a dir:

-Fixa't bé: posa'm de cul al nord.
-I què sé jo on té el cul, el nord?... Estás bé aixi?
-No. Gira'm... Ara, ara estic bé:
He agafat el caganer.
-On vols que et posi?
-Mira, aixô d'ensenyar el tres és el meu desti... Et deixo triar, posa'm allà on vulguis... Ep! no 

massa a prop del Naixement, eh!... I tal volta seria millor que no sigui massa a la vista de tothom.
Quan he agafat el capellà, amb sotana, amb barret de teula i paraigua, tenia els meus dubtes 

d'on calia posar-lo.
-Teniu algún Hoc escollit, mossèn? -li he pregunta!.
-Jo sóc una figura original. Duc paraigua obert i no plou ni fa sol... Tiñe la impressió que em 

deuen prendre per un capellà despista!... Je, je!... Será millor que em posis prop de la masia, 
perqué els masovers solen obsequiar-me amb un vas de ratafia...

M'he quedat contemplant el pessebre, per uns moments. Només faltava instaMar a Testable la 
Verge Maria, el bon Josep i el Jesuset... Aleshores m'he adonat que el petit Jesuset em mirava i 
em somreia. Eins i tot diria que m'ha fet Tulle!...

Figura de fang policromat. Autor, Josep Molieres i Sala.



A lbert E strada ¡ Farreres

E ls  q u e  fa n  fig u r e s

N o voldria analitzar aquí I'origen del pesse- 
bre ni estudiar-ne la seva evolució histórica, 
ni tampoc endinsar-me en el mon dels pesse- 
bristes i escoles que en époques passades han 
contribuït a la creado dels diversos estils; cree 
que son temes per a estudis més especialitzats 
i que poden ser tractats per persones molt més 
versados i autoritzades. Només voldria remar
car la importáncia cabdal d'aquells que, albo
ra pessebristes, en fan les figures: "ELS FI- 
GURAIRES", creadors de figures originals i 
no pas copiados o emmotllades, inclosos dins 
l'àmbit català, tot fent esment de la importán
cia que han tingut els figuraires sabadellencs.

Els autors de figures de pessebre són per
sones desconegudes, principalment els que 
han realitzat figures per al pessebre popular. 
Són noms immersos en l'anonimat més abso
lut. Les figures de caire artistic, en canvi, han 
estât modelados per escultors i figuraires que 
obtingueren gran renom, gràcies ais encàrrecs 
que els feien gent de notable influència so
cial.

Durant el segle XVIII els artistes realitza- 
ven figures per a la noblesa aristocràtica, i 
representaven sobretot personatges populars 
propis del seu pais natal i seguien els corrents 
artistics i estètics del moment. Aquesta ten- 
dència autòctona provenia de l'escola pesse- 
brista napolitana, la qual arrelà i marcà les 
directrius del pessebrisme artistic que alesho- 
res es feia a Catalunya.

El més famós i singular escultor-figuraire 
d'aquella època fou Ramon Amadeu, barcelo- 
ni (1745-1821). En el decurs del seu temps va 
omplir gairebé totalment el món de la figura 
modelada. Les seves figures, segons Joan

Amades, "tenen una catalanitat i respiren un 
agre de la terra que els dóna una rellevant 
personalità! i un segoli ben propi i especial. 
Per als pessebristes les seves obres constituïen 
l'ideal de les figures que podien coMeccionar 
i coMocar en llurs pessebres, -el que avui 
poden representar les figures dels germans 
Castells, d'en Traiter o d'en Carratalà-, ja que 
Amadeu creava elements populars de gran 
realisme: representava pastors, rabadans, bu- 
gaderes, llenyataires, llauradors, captaires i per 
damunt de tot infants menuts acompanyats de 
la seva mare, d'una expressivitat i un realisme 
insòlit en la imatgeria popular catalana.

Durant l'època napoleònica Amadeu s'es- 
tabli a la ciutat d'Olot i allí creà una escola de 
figuraires, les figures dels quais representa
ven el tarannà de la gent menuda, gent del 
poblé, tot destacan! el vestuari amb qué les 
figures estaven abillades.

La gran afecció al pessebre que hi bagué 
en el segle XIX, causada per l'enaltiment del 
sentit popular que consolidà la Renaixença, 
va fer sorgir un gran nombre d'escultors i 
imatgers que feien les seves própies figures. 
L'esmentat Amades recollí dades de més de 
cent figuraires catalans entre els quais hi hau- 
rà una gran competència. Fou en aquest 
moment quan es creà en el nostre país una 
indumentària qualificada "d'hebraica". El seu 
representan! principal fou Pere Teixidor, que 
volgué reflectir la realitat histórica del naixe- 
ment de Crist enfront de la indumentària local 
que Amadeu havia popularitzat.

No obstan! això, el pes de la producció 
de figures a casa nostra venia representa! per 
aquells figuraires que portaven llurs figures a
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les fires. Generalment eren figures senzilles 
molt distanciades d'aquelles que es feien per 
encàrrec. Aquells que tenien més anomenada 
es coMocaven arran de la Catedral de Barce
lona, i pels voltants s'hi distribuïen la resta de 
figuraires.

A poc a poc van desaparèixer les figures 
de caire artistic per quedar només les d'estil 
popular fetes en série, amb motiles i per gent 
que no era de l’ofici. Solia tractar-se de perso
nes que reunien una certa habilitât manual 
amb l'únic objectiu de guanyar-se "els torrons 
de Nadal" i complementar així els minsos 
ingressos que els reportava el seu treball ha
bitual.

L'ofici d'aquests figuraires populars fou 
ben divers; en sobresortien els teixidors, do- 
nat que tenien per patrona Santa Llúcia i du
rant la festivitat de la Santa -13 de desembre- 
anaven a la fira per a vendre les figures i 
treure'n així un sobresou amb la seva venda. 
En acabar el segle XIX eren sobretot pintors 
de parets els que es dedicaven a fer figuretes, 
a més d'alguns herbolaris que omplien de fi
gures els aparadors propis de les seves tendes 
pels voltants de Nadal. En iniciar-se el segle 
actual l'activitat passá a mans d'electricistes, 
fusters, guardes urbans, paletes i treballadors 
de boviles per la facilitât que tenien aquests 
últims d'obtenir fang. Com podem deduir, tot 
eren persones d'oficis amb ingressos molt 
magres i per tal d'equilibrar l'economia fami
liar es dedicaven a altres activitats estacio
náis.

El mercat de més renom era la fira de 
Santa Llúcia situada a l'entom de la Catedral 
de Barcelona. Allí acudien prácticament tots 
els figuraires de Barcelona i comarques 
(Maresme, Vallès, Bages...) Els models de 
figures que es venien eren aquells que pobla- 
ven els pessebres familiars i casolans: la bu- 
gadera, el caçador, el capellá i el caganer n'e- 
ren les més típiques. La introducció de tots 
aquests personatges era donada pel tarannà 
local dels sens autors, ja que desconeixien 
"fortodôxia" del pessebre i es guiaven per un 
afany d'originalitat que els portés a vendre'n 
quants més millor.

Els figuraires locals seguien en general la

tònica que imposaven els temps. Joan Ama- 
des, en el seu llibre "El Pessebre", ens cita 
corn a primer sabadellenc en JOSEP GLA- 
NETA, escultor, que havia fet figures de pes
sebre molt reexides durant les darreries del 
segle passât. La major part de figures que 
havien poblat els pessebres de Sabadell du
rant la seva època, havien estât modelades per 
eli, especialment per a aquells pessebres que 
hom creia importants. També destaca la figu
ra d'un altre figuraire: PERE MUIXI, terrisser 
de Sabadell. La majoria de figures existents 
en els pessebres humils de Sabadell durant la 
segona meitat del vuit-cents sortiren de la te- 
rrisseria d'en Muixi. La història local ens 
remarca el seu carácter polifacètic, donat que 
compartía l'ofici de terrisaire amb el de mu
sic, cosa que li permeté donar nom a la popu
lar orquestra "ELS MUIXINS" molt recorda
da pels sabadellencs.

Un altre figuraire fou en Bruguera, dibui- 
xant de lletres per a marcar roba casolana. En 
totes les fires d'hivem hi instal-lava la seva 
parada de figures al començament de la Ram
bla, segons cita Lluis Mas i Gomis en el seu 
estimât llibre "El pessebrisme a Sabadell". La 
gent i sohretot la mainada s'hi dalia per a 
contemplar aquelles rangleres de figuretes 
fetes en sèrie i poder-ne adquirir alguna per 
al seu pessebre. Conclueix en Lluis Mas: eren 
figures de fang, emmollades i cuites, i pinta
des amh una pintura Huent i sempre a l'ahast 
de totes les fortunes.

El mateix autor repassa, en l'esmentat lli
bre sobre el pessebrisme a Sabadell, la facto
ría de JOSEP MULLERES I SALA, fill d'O- 
lot, tintorer i seguidor de la clásica línea 
"hebraica"; En MULLERES fou el primer 
pessebrista local que feia pessebres a domicili 
a tot aquell que li demanava i així en treia un 
mòdic ingrés complementari durant l'època 
nadalenca. Segueixen tot un estol de figurai
res afincats al nostre Vallès occidental, de 
professió terrissaires, que portaven les seves 
casetes de fang a la Eira de Santa Llúcia se- 
guint la tradició dels terrissaires céramistes 
del Vallès i singularment sabadellencs.

Mencio a part, i contemporani d'en Lluis 
Mas, fou en LLUÍS DURAN, escultor, el qual
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en el seu taller de Saba- 
dell muntà una industria 
de figures de pessebre 
que s'exportaven a tôt 
l'estât i fins i tôt a l'es- 
tranger. Els originals 
eren obres reexides del 
seu art. També hem d'es- 
mentar el nom de VA
LERI BARDERI, que 
modelava figures una a 
una, de gran valor artis
tic; en VICENÇ MAS, 
que modelava figures 
singulars en el pessebre 
de la Casa de la Caritat; 
el professor Josep M- 
Brull, que encara que no 
era sabadellenc, exercia 
de professor de modelât 
a l'escola Industrial 
d'Arts i Oficis, de la 
nostra ciutat; i tan altres 
que, encara que immer- 
sos en l'anonimat més absolut, resten per 
sempre en la ment de tots aquells que esti- 
mem el noble art de fer pessebre.

No voldria cloure aquest escrit sense 
endinsar-me una mica en la represa que ha 
tingut el pessebrisme a Sabadell durant la 
década deis 80, iniciada en acabar els anys 
70, exactament l'any 1977 en qué la nostra 
ciutat acollí la VIII Trobada de Pessebristes 
de Catalunya i que ha servit per a mantenir el 
pessebrisme sabadellenc en el lloc capdavan- 
ter del pessebrisme catalá.

Sabadell, durant aquest anys, ha bastit, 
principalment en les dependéncies de l'Aca- 
démia Católica, un estol de pessebres que han 
estât orgull per a la nostra ciutat i, més im
portant encara, ha créât una escola de pesse
brisme que ens permet mirar amb optimisme

el futur per tal de perpe
tuar una de les tradi- 
cions més completes 
que distingeixen a ciu- 
tats i pobles. Aquesta 
obra ha estât feta gràcies 
a l'esforç de tôt un estol 
de pessebristes guiats 
sàviament pel mestratge 
d'un gran president, en 
JOAN PARELE i 
DOMINGO, de qui al
gún dia la ciutat haurà 
d'agrair l'enorme tasca 
realitzada al front del 
pessebrisme sabade
llenc.

Aquesta labor no ha 
estât pas feta dins d'uns 
corrents plenament fa
vorables ais temps que 
ens envolten. La civilit- 
zació actual, tan unifor- 

Liuis Duran. mista i centralitzadora
albora que deshumanitzada, no és que afavo- 
reixi gaire totes aquelles activitats fruit de la 
tradició més nostrada. Conseqüència d'aques- 
ta cultura de la pressa, del consumisme i la 
máquina ha estât la desaparició real de la 
paraula "ofici" i, en definitiva, del protagonis
ta d'aquestes ratlles EL FIGURAIRE.

Aleshores els pessebristes ens hem hagut 
de plantejar la substitució de les nostres figu
res O bé crear-ne de noves. Aquesta nécessitât 
ha fet que el pessebrista més que mai hagi 
hagut de ser figuraire i aixi han sorgit, dins de 
l'agrupaciô, pessebristes que continuaran la 
historia del pessebrisme a Sabadell: faig refe- 
rència als Capdevila, Fayos, Gonzalez... que 
algún dia serán els continuadors dels Glaneta, 
Muixi, Duran...
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MEMORIA
REVISTA

QUADERN
EL PLEC

L a publicació de la revista QUA
DERN, creada fa dotze anys pel 
senyor Joan Cuscd i sostinguda 

regularment sense interrupció, constitueix 
la tasca básica de la Fundacló i la més 
puntual.

Durant l'any 1990 se n'han publlcat 5 
números ordinarls i un de monográfic, 
que correspon del 71 al 76 inclosos.

La Qualität de la publicació, tant en el 
que afecta al seu contingut com a la seva 
presentacló tipográfica, ha acusat en 
aquest darrer any una indiscutible millo- 
ra. Sobretot és considerable l'lncrement 
de les coMaboracions foránies. Els arti
cles habituais dels coMaboradors saba- 
dellencs s'han vist acompanyats durant 
aquest any amb textos de Joan Josep 
Tharrats, Josep M- Subirachs, Daniel 
Jacubovich, Frederic Udina Martorell, 
Josep M- Ainaud de Lasarte, Anton M. 
Espadaler, Lu's Felipe O, de Uhler, Joa- 
quim Romaguera Ramio, Domènec de 
Bellmunt, Rere Ribot i Joan Vila Casas.

a H
I SOCIETAT
Cas Subirachs: Després de la tempesta

Nota de Societot

Figuració i ovantguorda
par Ricard Ĉ io I CXiron

rVNtn:OAMICSPEIiSA/tTSICtl4SütT/^PtSAy^DtLL

sL ĤMAAts i[.>t vvvm;ul

En el número 72, dedicat a la diada 
de Sant Jordi i al cinquè centenari de 
"Tirant lo Blanch", s'hi va Insertar el facsí
mil de la segona pagina de cadascun 
dels tres exemplars coneguts de l'edició 
del famós Ilibre a Valéncia, l'any 1490. 
En el número 74, de Tarder, es va Iniciar 
la insercló d'un plec monografie de 16 
pagines, en paper diferent, i amb el títol 
genéric EL PLEC. Aquest primer número 
va ser dedicat a ART I SOCIETAT. En el 
número 76, de Nadal, EL PLEC núm. 2 
es dedica a VELLESA I FUTUR, i s'hi 
inclogué una nadala a doble full sobre 
L'ARBRE GENEALÒGIC DE JESÚS.

Per contra, a partir del núm. 72 QUA- 
DERN ha deixat de publicar el seu su- 
plement QUA-CÒMIC; decisló que va ser 
adoptada per raons estratégiques, con
sidérant que s'havia acomplert una fun
dó Iniciadora i d'estímul que ara corres- 
ponla ser continuada en altres llocs més 
idonis. QUADERN va facilitar les cober- 
tes per a l'enquadernació deis QUA- 
CÒMIC publicats.

Quant al monografie dedicat al cen
tenari del pintor Vila-Puig, octubre 1990, 
núm. 75, conté 107 pagines i 40 repro- 
duccions pictóriques a tot color, així com 
un bon nombre de reproduccions foto- 
gráfiques que es poden considerar ja 
históriques.

La direcció de QUADERN és a ca
rree de Joan Cuscó, amb un Conseil de 
Redacció compost per Ricard Calvo, 
Montserrat Carné, Agustí Palau, Llorenç 
Reviras, Lluís Subirana i Josep Torrella. 
Per a la cura del monografie Vila-Puig es 
nomená una comissió integrada per Fe- 
rran Torrents, Ricard Calvo, Teresa Qbra-

® H ) E R Í J
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1890.1990 f

dors, Lloreng Reviras, Milagros Torres i 
Santiago Vila-Puig, sota la direcció de 
Joan Cuscó, disseny gráfic de Ricard 
Calvo i compaginacló de Jordi Roca.

Q U K b V C1985 1990



BIBLIOTECA
QUADERN

CENTENARI DEL PINTOR 
JOAN VILA-PUIG VIATGES

L 'edic/ó de Ilibres d'autors sabade- 
llencs, sobre tema local o no, va 
ser també iniciada peí senyor 

Joan Cusco l'any 1980. Durant l'any 1990 
s'han publicat els volums 16 i 17, POE
MES D'AMOR I DE MORT, d'Esther Mi-

ñana i Fatjó, i EL PORTAL D'EUROPA I 
EL SABADELL DEL SEGLE XVI, de Joan 
Ríos i Masanell. El primer és iMustrat per 
la mateixa autora i conté una "Semblan- 
ga" de Joan Cuscó, una caricatura d'E- 
mili Hierro i fotos de Florenci Rial i "Tira- 
ma". El segon conté un pórtic de Josep 
Torrella i dibuixos d'Agustí Masvidal. Tant 
l'un com l'altre responen a l'acurada nor
ma de tots els altres volums de la 
coMecció.

Juan Ríos i Masanell

EL PORTAL DTUROPA 
I EL SABADELL 
DEL SEGLE XVI

E n aquest any 1990 s'esqueia el 
centenari de la naixenga de l'ar
tista pintor Joan Vila Puig, tan vin- 

culat a Sabadell, encara que nascut a 
Sant Quirze del Vallès. La Fundació va 
iniciar i conduir una sèrie d'actes com- 
memoratius, en estret contacte amb la 
familia del pintor, i d'acord amb el sen
yor alcalde de Sant Ouirze; amb l'ajut 
economic de Banc de Sabadell, Caixa 
de Sabadell, Caixa de Pensions, Mùtua 
de Seguros de Sabadell, Cambra de 
Comerg i d'indùstria, i amb la coMabo- 
ració de diversos coMeccionistes.

El 10 de novembre va ser la data en 
qué es concentraren els diversos actes 
del centenari. Una missa a l'església pa
rroquial de Sant Quirze, una exposició 
antològica al Casal de Cultura de la lo- 
calitat, on l'alcalde va pronunciar una sa- 
lutació i fou llegida una glossa de l'artista 
escrita per Joan Garriga Manich. També 
en aquesta sessió va ser présentât el nù
mero monografie de la revista QUADERN 
del qual s'ha parlât abans. Al migdia se 
celebrò un dinar en un restaurant de Sant 
Quirze i a la tarda es féu un concert a La 
Patronal, amb la soprano Maria Carmen 
Rodríguez, acompanyada al piano per 
Maria Glòria Vila-Puig, filia del pintor.

L a Secció d'Arts Plastiques va or- 
ganitzar al llarg de l'any 1990 
quatre viatges. El primer va tenir 

per objecte visitar l'exposició Sorolla, a 
Valèneia, el mes de febrer. El segon es 
va fer a l'abril, a Madrid, amb motiu de 
l'Exposicié de Velázquez, i al mateix 
temps es visita el Palau del Congrès 
acompanyats pel diputat senyor Jordi 
Casas, sabadellenc. Pel maig, aprofitant 
el pont de l'Aplec, s'anà a Holanda, on 
es visitaren les dues exposicions de Vin
cent Van Gogh; una d'oiis, al Rijksmu
seum, i una de dibuixos i aquareMes a 
Qtterlo, i es van adquirir per a la bibliote
ca de la Fundació els dos volums editats 
especialment per a aquesta circumstàn- 
cia. La darrera de les visites va ser l'oc- 
tubre, a Carcassona i a Albi. A Carcas- 
sona es visita la Cité, a més de la ciutat 
moderna, i a Albi el Museu dedicat a l'o- 
bra més important de Toulouse-Lautrec, 
que és a l'antic palau de l'arquebisbat.



REUNIO
INFORMATIVA

El 24 se maig la Fundació va convo
car una reunió de carácter informatiu a 
l'objecte d'establir coneixença entre els 
membres del Patronat, els coMaboradors 
de la Fundaoió i els ooMaboradors i su- 
criptors de la revista QUADERN, i de tenir 
entre tots ells un ampli canvi d'impres
sions; cosa que no s'havia fet mai i que 
sembla molt convenient atesa la circums- 
tància de la recent creació de la Fundació 
que els aglutina a tots.

La trobada va ser força oonoorregu- 
da, gairebé omplint l'auditori de la Cam
bra de Comerç.

El president Sr. Cusoô va explicar els 
antecedents de la Fundació i els seus 
objectius. L'administrador Sr. Busqué va 
exposar els aspectes administratius i eco- 
nómics de l'entitat. A continuació es va 
obrir un ooMoqui en el quai participaren 
nombrosos assistents i principalment es 
concentra en la marxa de la revista QUA
DERN.

corn de la serigrafia creada per Joan Jo- 
sep Tharrats per al dit Quadern dedicat al 
MiMenai. El senyor Tharrats també forma
va part del grup visitant, així corn dues 
senyores membres del Conseil Executiu.

esorit a les entitats sócio-oulturals de la 
oiutat, aoompanyant-hi còpia de la 
soMicitud cursada a l'Ajuntament i del 
curriculum vitae de l'actriu, i invitant-les a 
adherir-se a la iniciativa.

En acabar l'any 1990 aquesta petició 
es troba en el seguiment del tràmit legal.

VISITA A L'HONORABLE 
PRESIDENT DE LA 

GENERALITÄT

El 27 de juliol el Patronat de la Funda- 
ció en pie va ser rebut en audiéncia espe
cial pel Molt Honorable President de la 
Generalität, Sr. Jordi Pujol. En aquesta 
visita, que va ser molt cordial, es va fer 
Iliurament al Sr. Pujol d'un exemplar de la 
revista QUADERN dedicat al MiMenari de 
Catalunya, i alguns altres diversos, així

PETICIO DE LA MEDALLA 
DE LA CIUTAT PER A 

TERESA CUNILLÉ

La Fundació va iniciar la petició de ser 
concedida a l'actriu sabadellenca, Teresa 
Cunillé, la Medalla de la Ciutat, com a 
premi a la seva dilatada trajectória artísti
ca al llarg de la seva vida, per la qual 
l'any 1987 li va ser concedit el Premi de 
Teatre "Margarida Xirgu".

La propia Fundació va adregar-se per

LOCAL SOCIAL

La Fundació s'ha installât en un nou 
local del carrer de Sant Antoni núm. 5, 
pis; molt més oéntric i independent que 
l'anterior, si bé igualment amb oarácter 
provisional, dada la seva pooa capacitat. 
En el nou looal hi han estât exposades 
totes les obres que composen el FQNS 
D'ART DE LA FUNDACIÓ.

Entretant, la presidénoia ha fet ges
tions prop del Sr. Alcalde per a la cessió, 
per part de la Generalität, de l'edifici del 
carrer Illa que havia estât la Maternitat i 
que ara és ocupat per Omnium Cultural, 
entitat amb la qual la Fundació el podria 
compartir. La petició va ser molt ben vista 
pel Sr. Alcalde, qui prometé vetllar per la 
resolució que en definitiva recaigui sobre 
la propietat de l'edifioi.

A la consecució d'aquest, o d'un altre 
looal ampli i digne, podria estar condicio
nada l'acceptaoió del llegat Mercé Rodo- 
reda que li ha estât ofert a la Fundaoió 
per la ñora de l'escriptora.



PREMIS FUNDACIO 1991

Amb la necessària antel-laciô va ser 
acordada la convocatôria dels Premis 
Fundació per a Arts Plastiques, LIetres i 
Música, en eis ambits local i de la resta 
del Prinoipat, la proclamaciô dels quais 
correspon fer-la l'any 1991, dos anys 
després de la primera edició que, corn 
es recordará, va ser un esdeveniment 
ciutadà de primer ordre.

A tal fi es va crear una Comissió en- 
carregada de l'organitzacid i realitzaciô 
de la festa; sota la responsabilitat del Sr. 
Cusco, amb el quai col-laboraran els Srs. 
Emili Hierro, Rosa Nin, Teresa Obradora, 
Carme Pons, Montserrat Senserrich, Lluis 
Subirana, M- C. Telle, Rosa Ten, Ferran 
Torrents i Alfons Pareja; aquest darrer 
corn a ooordinador.

D'altra banda, la Fundació, a invitació 
de les Agrupacions Narcis Giralt, va pro- 
posar per al premi Tenacitat que aquella 
entitat otorga, el mestre de mùsioa i in
vestigador Daniel Sanahuja.

El Patronat de la Fundació s'ha reunit 
tres vegades en l'any 1990.

La primera d'elles, el 19 de gener, la 
segona el 4 d'abril i la tercera I ' l l  de 
desembre. A la primera van ser nome- 
nats carrées per a la Comissió Executi- 
va. A la segona s'aprovà el balanç de 
1989 i el pressupost per a 1990, i s'acor- 
dà la ereació d'una Comissió Económica 
que preveu l'art. 26 del Règlement. A la 
tercera presenta la dimissió, per raons 
d'edat, l'administrador Sr. Busqué, i s'a- 
cordà que es fes carree de l'administra- 
ció, provisionalment, el president Sr. Cus- 
CÓ, amb vot de confiança per a nomenar 
un administrador adjunt.

També en aquesta tercera reunió van 
ser elegits com a nous membres del Pa
tronat els senyors Franoesc Enrich Vails, 
Joan Oliu Pich i Ramon Ramoneda Vi
ves, els quais havien estât prèviament 
consultata.

En el tancament de l'any, dones, el 
Patronat està format corn segueix: Joan 
Cuscó, president; Lluis Casais, vice-pre
sident; Josep Casas, Antoni Sala, Joa- 
quim Busquets, Jaume Busqué, Francese 
Enrich, Joan Oliu i Ramon Ramoneda, vo
cals; Josep Torrella, seoretari.

CONSELL EXECUTIU

A mitjan 1990 va ser incorporât al 
Conseil Executiu el senyor Gaietà Pareja 
Gabarró com a cap de la Secció de Mú
sica. D'aleshores, i fins al final de l'any, 
el Conseil va ser format corn segueix: 

Director accidental, Joan Cuscó; ad
junt a l'Administració, Marta Montoya; tre- 
sorer i secretar!. Carme Pons; cap de la 
Secció de Lletres, Lluís Subirana; cap de 
la Secció d'Arts Plastiques, Ferran To
rrent; cap de la Secció de Música, Gaie
tà Pareja; vocals: M- del Carme Tello, 
Teresa Obradora i Montserrat Senserrich 
i Llorenç Reviras.

Aquesta Memòria, redactada pel secre
tan Josep Torrella I Pineda, va ser apro- 
vada pel Patronat en reunió del 17 de 
julioi de 1991.

D'esquenu a dieta: JJ. l'hunats, Josep Torrella, Antoni Sala, Teresa Obradors, Unís Casais, Jordi Pujol, Joan Cuscó, Josep Ca.sas, Joaquim Busquets, 
M- del Carme Tello I Jaume Busqué.



Figures d ’Adolf Salauguera realitzades per a la Caixa d’Estalvis de Sabadell.
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Joan Farell í D omingo

A g r u pa c ió  d e  p e s s e b r is t e s

DE SABADELL
RESUM DE 50 ANYS D'HISTÓRIA

A principis del segle passai era ja ben arre- 
lada a la nostra ciutat la cristiana tradició de 
fer pessebre per Nadal. Preparar el pessebre 
era participar amb anticipació de les joioses 
diades nadalenques. En la construcció del pes
sebre popular casolà, és a dir, aquell que es fa 
amb suro, molsa, arena, atsavares, galzeran i 
paper de piata, hi prenia part tota la familia.

Aquests pessebres casolans es proveïen 
de les figúreles que alguns artesans obraven, 
a voltes en hores perdudes, i es posaven a la 
venda fent-ne encant a la fira o al mercat. En 
aquell temps era costum que, previ avis, la 
xicalla i les families visitessin els pessebres 
fets en cases particulars amigues o els fets per 
la parentela. Generalment s'anunciava la visi
ta amb una certa antel-lació per tal que el 
pessebrista tingués prou temps per encendre 
els gresols i quinqués que il-luminaven el 
pessebre. Era tanta la reputado que havien 
adquirit alguns d'aquests pessebres, i eren 
visitais per tanta gent, que quasi tenien la 
consideració de pessebres publics. El de "can 
Panxes" era un dels més visitais i fins hi tot 
es feia pagar 18 quartos per a veure'l.

Cap a finals del segle passai algunes enti- 
tats i ordes religiöses començaren a fer grans 
pessebres: populars alguns, però la majoria 
iniciaven fer-los amb obra, guix, xarpellera, 
etc. Tenien un marc o boca per on mirar-los i 
la perspectiva i el color hi eren importants. 
Son els pessebres que prompte serán anome- 
nats "artistics". Del primer que tenim cons- 
tància documentai és un fet a l'Acadèmia 
Católica l'any 1886. Dintre del primer terç del 
segle actual aquests pessebres socials havien 
pres una gran volada. Recordern els de la Casa

de la Caritat, Escolapis, Acadèmia Católica, 
Congregació Mariana, Patronat Social Cató- 
lic, Germanetes dels Avis Desamparats, Cen
tre de Cultura Popular, Escola Cantorum, 
centres excursionistes del Vallès i Sabadell, 
Lliga Regionalista, Acadèmia Miralles, Ger
manes Tereses i encara d'altres.

De les entitats filiáis de l'Acadèmia Cató
lica en surt l'any 1925 la idea de convocar per 
Nadal el primer concurs local de pessebres, 
l'organitzaciô del quai és encarregada a la 
Congregació Mariana que convoca els dels 
anys successius fins al 1935. L'any 1939, un 
cop acabada la Guerra Civil s'encarrega nova- 
ment de fer la convocatória pertinent. Els 
premis amb què llavors es guardonaven els 
primers classificats eren més o menys adé
quats a l'obra del pessebre i facilitats major- 
ment per la própia Congregació i comerços 
locals. Passat el concurs no es feia, en el eurs 
de l'any, cap activitat dedicada al foment de 
la tradició ni a l'ensenyança de fer pessebre.

L'any 1940, entre alguns joves que ha
vien près part en concursos d'abans de la Gue
rra Civil i alguns veterans pessebristes, van 
iniciar-se converses encaminades a la consti- 
tució d'una Agrupació de Pessebristes. Aques
ta idea va rebre per una banda el rebuig del P. 
Director de la Congregació i, per altra, el 
beneplàcit de "La Obra Sindical de Educa
ción y Descanso" la quai pretenia que la no
vella entitat entrés a formar part de la seva 
acaparadora organització. I com que l'obra 
dels pessebres té, naturalment, un sentit cris- 
tià, una altra organització nacional, "Acción 
Católica Española", volia així mateix apro- 
piar-se de la novella entitat, que maldava per
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ser totalment independent, tot i que en aquell 
temps les independències societàries eren di- 
ficils d'assolir.

Entre aquest estira i arronça, l'any 1940 
la Congregado Mariana va organitzar el 13è 
Concurs de Pessebres. Un cop tancat el eide 
nadalenc, el dia 23 de febrer de 1941, un bon 
grup de joves pessebristes que pertanyien a la 
Congregado i altres veterans van acordar de- 
finitivament constituir l'Agrupació de Pesse
bristes sabadellenca. Després de pensar-hi 
molt, la novella entitat va decidir sense massa 
il-lusió apropar-se a Acciò Católica ja que 
aquesta havia ofert ais pessebristes una petita 
part del local del carrer de Sant Josep, l'antiga 
casa deis Barata.

La primera junta directiva va ser consti
tuida pels pessebristes següents: president 
Lluís Mas, secretari Joan Fardi, tresorer Jau- 
me Serradell i vocals Ramon Masadera i 
Antoni Tarruell. En la primera reunió es va 
fixar la quota anyal deis associats: 10 pesse- 
tes. Va ser consiliari de l'Agrupació l'arxiprest 
de Sant Feliu, mossén Josep M- Vázquez, 
d'origen gallee, que no va prestar mai massa 
atenció ni al pessebrisme ni ais pessebristes.

L'entitat para-estatal "Educación y des
canso" va fer-se cárrec del patrocini del Con
curs de pessebres a través d'una mena de pa
tronat que plenament no va funcionar mai. 
L'Agrupació va organitzar ja el concurs de 
l'any 1941. Els pessebristes, disposant de lo
cal, van ser capaços d'assolir amb éxit totes 
les il-lusions que s'havien forjat: fer uns pes
sebres socials, organitzar un curset per ensen- 
yar de fer pessebre al jovent, fer excursions 
orientatives i, naturalment, donar més impuls 
al concurs. Però ja en aquest primer any van 
sorgir problèmes per l'ocupació del local. 
L'any següent, el 1942, el president Sr. Lluís 
Mas i el Sr. Marallera van presentar la dimis- 
sió deis cárrecs respectius. Va ser nomenat 
president el veterá Jaume Serradell. L'arxi
prest, consiliari de l'Agrupació, com que els 
entrebanes i problèmes que s'anaven présen
tant li costava molt d'assumir-los va nomenar 
per a substituir-lo mossèn Camil Geis Parra- 
gueras, prou conegut i estimât per tothom i 
gran entusiasta de I'obra dels pessebristes. Mn.

Geis va patronejar l'entitat des del gener de 
1943 fins que una greu malaltia va allunyar- 
lo definitivament de l'Agrupació.

L'any 1943, en la reunió general regla- 
mentária, el president Jaume Serradell va 
dimitir del cárrec de President. Per substituir
lo va ser nomenat en Joan Pareil i Domingo. 
Els altres cárrecs eren: Ezequiel Catalá secre
tari, Joan Brunet tresorer, i Jaume Serradell, 
Mateu Abella, Vicenç Mas i Modest Alfara, 
vocals. Cada any en apropar-se Nadal sorgien 
problèmes per la disposició del local on fer 
els pessebres. El 25 d'octubre de 1946 l'arxi
prest va convocar una reunió de junta directi
va extraordinària a la casa rectoral per tal de 
comunicar ais assistents que havia près la 
decisió de nomenar un nou president, home 
confiança d'Acció Católica. El disgust dels 
pessebristes va ser tibant, però van haver d'ac- 
ceptar a la força la imposició, amb I'esperan- 
ça que un dia o altre els pessebristes es po- 
dien sentir totalment lliures del seu desti. El 
nou president va ser el Sr. Josep Farriol, molt 
afecte a Acciò Católica, però des del primer 
moment va sentir-se captivat per l'obra tradi
cional del pessebre i dels seus nous amies 
pessebristes. En la nova junta directiva, el 
déposât president va passar a ocupar la vice- 
presidèneia. Quan al cap d'uns anys el Sr. 
Farriol va deixar d'ostentar cárrecs a Acciò 
Católica, va renunciar a la presidèneia de l'A- 
grupació i llavors Joan Farell va ser nomenat 
novament president i va reorganitzar la junta 
directiva nomenant vice-president al pesse- 
brista Antoni Sala Serra.

Un any després -1947- el consiliari i cap 
principal d'Acció Católica, mossèn Vázquez 
va fer avinent als pessebristes que a partir 
d'aquell moment ja no podien disposar de cap 
local on fer els pessebres i dur a terme totes 
lesaltres activitats. Des d'aquell moment ja no 
va ser possible cap actuació llevat de l'orga- 
nització del concurs de pessebres. Tot feia 
preveure la desfeta de l'Agrupació, però una 
vegada més va posar-se de manifest la tenaç 
voluntat, la decisió i l'enpenyiment deis pes
sebristes. Els pessebristes confiaven 
iMusionats, que el greu problema de la falta 
de local un dia o altre tindria un bon desen-
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!4n. Camil Geis en l'acte de repartiment de prends. An\ 1977.

Joan Pareil en un acte de repartiment de premis.
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Ilaç. El que no es podia preveure de cap 
manera és que es tardaria exactament trenta 
anys a obtenir una bona solució. Seria per 
Nadal de 1977.

En el curs d'aquests trenta anys I'activitat 
principal de l'Agrupació va centrar-se en I'or- 
ganització del concurs de pessebres esmer- 
çant-hi tot l'esforç, per tal de fer-ne un esde- 
veniment reeixit. Es van buscar noves sub- 
vencions -Ajuntament, Banc de Sabadell i 
Caixes d'Estalvis de Sabadell i de Pensions, 
especialment- les quais van fer possible que 
tots els concursants rebessin un premi, i els 
primers classificats una medalla i figures de 
pessebre. L'acte de repartiments es procurava 
que tingués una certa solemnitat i era sempre 
acompanyat per grups corals que hi posaven 
un punt de joia.

Tôt i no posseïr local social, l'Agrupació 
va desplegar altres activitats en el curs d'a
quests anys. L'any 1952 es va convocar el 
25è Concurs, l'any 1966 es va presentar l'o- 
portunitat de fer un pessebre a la finestra de 
l'antiga casa rectoral, al carrer de l'Església. 
Una gran exposició de pessebres va fer-se a 
la Caixa d'Estalvis; s'hi exhibien també figu
res de l'Associaciô de Barcelona, del Museu 
d'Arts Populars del Poblé Espanyol i pesse
bres de Terrassa i Castellar del Vallès. Amb 
motiu d'aquesta exposició l'escultor Adolf 
Salanguera va fer, per encàrrec de la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell un Naixement de terra- 
cuita gairebé de tamany natural. El 25è ani- 
versari de l'Agrupació de Pessebristes va pas- 
sar força desapercebut. Es va convocar un 
concurs de modelât de figures de pessebre 
que, conjuntament amb alguns pessebres, va 
ser exposât en el local de la Travessia de l'Es- 
glésia, anexa a la casa rectoral. L'any 1970 es 
va presentar una oportunitat per a fer el pes
sebre social. El Hoc era ben insôlit, una fines
tra de can Duran, a la placeta del Baix Pedre- 
gar; finestra que permetia veure el pessebre 
fet sobre les posts parts del cup on anys pas- 
sats s'hi trepitjava la verema de les vinyes de 
can Ustrell. En aquesta finestra van fer-s'hi 
pessebres 9 anys seguits.

Per generosa disposició dels Pares Esco- 
lapis a partir de l'any 1976 van poder-se pro-

fessar els cursets per ensenyar de fer pessebre 
a la xicalla. A més d'aquestes i d'algunes al
tres activitats poc rellevants, els pessebristes 
desplegaven altres actuacions destinades a fer 
sentir a la ciutat la presència de l'Agrupació: 
es donaven conferències, lliçons i cursets en 
entitats locals i viles de la comarca. Es 
coMaborà en la formació de jurats de concur
sos organitzats per entitats locals i foranes. 
Cal remarcar que des de fa 22 anys seguits els 
pessebristes de Sabadell formen part del jurat 
del concurs que cada any organitza la S.A. de 
Teixits Industrials de La Garriga. Es feien 
xarrades radiofòniques i, més ençà, televisi- 
ves. Es coMaborà en el Congrès Pessebristic 
Internacional de Barcelona i en les festes 
commémoratives del Centenari del Naixement 
de Pau Casals i es començaren a fer els pri
mers pessebres en aparadors d'alguns comer- 
ÇOS locals.

L'any 1977 s'esqueia celebrar el 50è con
curs de pessebres. L'Agrupació, a desgrat de 
no tenir locai social, s'havia compromès a 
organitzar a la nostra ciutat la 8- Trobada de 
Pessebristes de Catalunya. En aquest mateix 
any es cumplien cent anys que a la vila de 
Sabadell li havia estât concedit el titol de ciu
tat. Per commemorar aquest centenari s'havia 
constituir una comissió, de la qual formava 
part l'Agrupació de Pessebristes, encarregada 
d'organitzar els actes commemoratius, però 
aquesta comissió tampoc disposava de locai 
on celebrar-los. Un sabadellenc benemèrit va 
cedir un gran casalici que posseïa a la Ram
bla, el qual van repartir-se la Comissió del 
Centenari i els pessebristes. En el Nadal pro
per els pessebristes van exposar-hi set monu- 
mentals pessebres.

La 8- Trobada de Pessebristes va cele- 
brar-se amb tota esplendor i va comprar amb 
la presència de 430 pessebristes d'arreu de 
Catalunya. Per ajudar en l'organització de la 
junta va constituir-se el Crup Jovent que l'any 
següent va fer una dotzena de bonics pesse
bres. Aquells pessebres van ser visitats per 
unes 25.000 persones. Va encunyar-se una 
medalla i van editar-se dues auques.

Després de Nadal de 1979 una inoportu
na comunicació frustrava novament les

371



iMusions dels pessebristes i estroncava de 
cop els èxits obtinguts. El propietari del local 
de la Rambla feia avinent als pessebristes la 
nécessitât que tenia del local. Aquesta desa
gradable comunicació va desencisar als pes
sebristes i va estar a punt de fer trontollar la 
continuitat de l'Agrupaciô. La divina provi- 
dència, que dévia vetllar pels bons pessebris
tes, va fer que quasi inesperadament fos ofert 
a l'Agrupaciô un local de tan bones condi- 
cions corn mai s'hauria pogut pensar. Era 11a- 
vors president de l'Acadèmia Católica un ve- 
terà soci de l'Agrupaciô, en Lluis Tarruell 
Plans, qui coneixia, naturalment, la insegura i 
desesperada situaciô dels pessebristes. En 
Tarruell va oferir a l'Agrupaciô la possibilitat 
d'ocupar tôt el primer pis de l'edifici de l'Aca- 
dèmia que des de l'incendi de 1936 no havia 
estât encara obrat. Per tal de facilitar l'accès 
dels visitants als pessebres la Junta Directiva 
de l'Acadèmia va decidir començar les obres 
necessàries, inici de la reconstrucciô total, fent 
l'escala principal. Pel Nadal d'aquell any 1980 
s'hi van exposar 24 pessebres, dotze dels quais 
eren fets pel Grup Jovent. Per commemorar 
aquesta feliç oportunitat van fer-se edicions 
d'unes nadales i diplomes i segell nous.

L'any 1982, en escaiença de cumplir 80 
anys el nostre estimât consiliari, mossèn 
Camil Geis, l'Agrupaciô va demanar-li que 
redactés uns goigs del pessebre; goigs que han 
assolit una bona acceptaciô per part de moites 
associacions catalanes. Quatre anys més tard 
mossèn Camil Geis moria a la nostra ciutat 
després de 44 anys de ser el nostre consiliari.

L'estada a l'Acadèmia Católica ha propi- 
ciat en tots sentits una major activitat a l'A- 
grupaciô. Els visitants d'aquests darrers anys 
han osciMat, any per altre, entre els 24 i 28 
mil, dels quais uns 6 mil sôn escolars. S'han 
organitzat "Setmanes" i "Jomades del Pesse
bre", funciona amb notables èxits i résultats 
l'Escola de Pessebrisme i es professa cada any 
un curset per ensenyar de fer el pessebre 
popular. S'han éditât carpetes amb cançons 
nadalenques i pessebres retallables. S'ha 
coMaborat amb entusiasme en activitats pes
sebristes d'altres localitats. Hi ha exposats 
pessebres sabadellencs a la Seu de Lleida, al

Museu de la vida Rural de l'Espluga de Fran- 
coli, a Tomelloso, a Albarracin, a l'Arena de 
Verona, a la ciutat de Saix (França), a Ferma 
(Burgos), a Den Helder (Holanda) i a Cara
cas, capital de Venezuela, i va presentar pes
sebres a la primera i segona Mostra del Pes
sebre Català, celebrades a Terrassa i Girona 
respectivament.

L'Agrupaciô sabadellenca va ser la cap- 
davantera en la constituciô de la Federaciô 
Catalana de Pessebristes; després de la seva 
legalitzaciô, l'Agrupaciô de Sabadell va os- 
tentar-ne la primera presidència.

L'any 1989 es van produir alguns canvis 
en la composiciô de la Junta Directiva. Anto
ni Sala Serra, vice-president, va deixar el cà- 
rrec a fi de donar responsabilitats a pessebris
tes més joves. La nova junta va quedar cons
tituida així: president, Joan Pareli Domingo, 
vice-president, Joan Carles Capdevila; secre
taria M- Teresa Marsillach, i Francese Payos, 
tresorer. El nombre de vocals és il-limitat; tal 
com va estructurar-se fa anys, poden ser-ne 
tots aquells sods que més ganes o possibili- 
tats tinguin de coMaborar a les tasques de l'en- 
titat.

La commemoració cinquantenària com
porta, com és natural, despeses extraordiná- 
ries que, com les normals de cada any, han 
estât cobertes amb les aportacions económi- 
ques mai prou estimados, del nostre Ajunta- 
ment -Departament de Cultura- Banc de Sa
badell, Caixa de Sabadell, Gremi de Fabri
cants, S.A.T.I. de La Garriga, i comerços com 
La Gironina i altres empreses que ens oferei- 
xen els materials necessaris per a fer els pes
sebres.

Ara, avui, dia 6 d'octubre de 1991, quan 
hagi vist la llum aquest número extraordinari 
de la revista Quadern, els 184 socis de l'A- 
grupació de Pessebristes de Sabadell, ben en- 
diumenjats, ens appressarem a rebre tots els 
components de la XXII Trobada de Pesse
bristes de Catalunya, que faran cap a la nostra 
ciutat per festivar conjuntament el cinquante
nari de la constituciô de la nostra estimada 
Agrupació de Pessebristes.
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J. F. D.

L es  c a n ç o n s  n a d a l e n q u e s

DE FIL I CANYA

E s  cap a finals del segle XVII quan els ro- 
manços i cançons populars comencen a pren
dre gran difusió i se n'imprimeixen fins als 
primers anys del segle actual. Els romanços - 
amb aquest nom genèric també s'anomenaven 
els fulls amb cançons- formaven part de tot 
un gran aplec de fulls de literatura popular 
que es coneixien habitualment amb els noms 
de "literatura de cordill", "cançons de fil i 
canya" o "romanços de cec" ja que eren 
aquests, els orbs, els que majorment n'oferien 
pels carrers i places. Els romanços de sentit 
religiös eren també força nombrosos i eren 
cada any esperats amb marcat interés, princi- 
palment quan s'apropaven festes senyalades. 
Especialment esperats ho eren els dedicats a 
la Passió, Mort i Resurrecció de Nostre Sen- 
yor Jesucrist, i els que recollien les belles i 
puérils cançons nadalenques que els versaires 
d'aleshores qualificaven amb el titol de náda
les, cobles, "letrillas" i "villancets".

Aquesta literatura popular, de composi- 
ció a voltes no massa poética ni reeixida, es 
feia fonamental en aquells temps per il-lustrar 
i per fer sentir a la gent del poblé, tan manca
da de cultura, els fets més destacats de la reli- 
gió i molts d'altres que s'anaven produint. 
Bona part d'aquests fulls o papers de "fil i 
canya" eren escrits en castellá, per tal com en 
aquells temps els qué "tenien lletra" conei
xien millor la llengua castellana que la catala
na. Solien ser escrits en vers, i molts d'ells, la 
majoria, narraven fets verídics succeits lluny 
de la vila, altres de caire esgarrifós com crims, 
animals ferotges, fets imaginatius o satirios. 
Els romanços i cançons que contenien lletra 
de sentit netament religiös relataven amb re-

veréncies, respecte i delicadesa el sentit del 
devocionari popular, la vida deis Sants i els 
seus miracles, els misteris i tradicions religiö
ses i especialment el fet miraculös del Naixe- 
ment del Bon Jesús, la vida exemplar de la 
Sagrada Famflia i es feien ressò també de la 
gran devociö que el poblé fidel tenia a la 
Verge Maria.

Molts dels autors d'aquesta tan diversa 
literatura de "cordili" eren gent del poblé; 
alguns, analfabets fins i tot. Altres eren orbs; 
alguns de naixement, que gaudien d'una ágil i 
fértil memòria i imaginaciö. Hi havia impres- 
sors de cançons i romançons que tenien con- 
tractades persones que sabien escriure i eren 
les encarregades de recollir les narracions 
verbals dels versaires i lletrats. En general la 
capçalera o gravat principal d'aquests fulls era 
il-lustrada amb bonics i expressius gravats 
dibuixats per gravadors de bona mà i sentit 
artistic.

Els romancers cees sovint anaven acom- 
panyats per un pobre noiet o noieta que pels 
carters anaven recitant en veu alta i potent el 
contingut de les capçaleres o bé algún frag
ment del text literari de la cançô o romanço. 
Molts d'aquests orbs eren ben eixerits i es 
vantaven de ser sabedors de tot allò que pas
sava al seu entom:

Ja veieu jen ajerida 
com el segle que vivim 
no son ciegos per desgracia 
els que vista no tenim.

Els venedors de romanços sovint feien 
encant dels seus "fulls de fil i canya" en els 
llocs més concorreguts, carrers i places, i
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CANCIONES EN CATALAN T CASTELLANO.
para cantar en los pesebres, en loor al nacimiento del

N I Ñ O  J E S U S .

LO NOK DE U  MARE.
Al cantarse el coro, se dará movimiento á las pier

nas y brazos; bailando al compás del canto.
Bon Jesaset, sia la enhorabona 

per la gran nova que ’1 Cel nos ha dat, 
y aquí ’n venim tots humils á adorarvos, 
pnix per Vos lliores serém del pecat.

CORO.
¿ Qué li darém á n’ al Noy de la Mare,

Íué li darém que li sápiga bo ?
'ansas y figas, y nous y olivas, 

y una píatela de mel y mató.
Pansas y figas, y nous y olivas, 

y una píatela de mel y mató.
Pastor primer.

Ja que una mala y un bou vos escalfan, 
regonexentvos per son Criador,

pensera dexarvos, despres deis regalos, 
la nostra prenda millor, qu’ es el cor. Cero.

Pastor segon.
Que Is Reys ne vingan y us porlin riquesa , 

y US oferexin or, mirra y encéns , 
que encar quen sian mes richs que nosalires, 
no US duran pas un amor mes inténs. Coro.

Pastor tercer.
Entre altras cosas donemli mantega , 

enciamadas y un pa de pessich , 
frescas merengas , tortells y melindros, 
cosas que puga paésarsen el Xich. Coro.

Pastora.

Demne á Maria una pessa de tela 
per camisetas y algún llensolet. 
y escoLpulons dé bayeta y de panyo 
pera que pugui guardarlo del fret. Coro.

Portada de l'opuscle de fil i canya procèdent de l'Arxiu Fundaciô Bosch i Cardellach, del llegat Pau Vila.
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també en fires i aplecs, coMocant dues canyes 
d'uns deu pams d’alçada a unes dues o tres 
paces de distància, estontolades contra una 
paret i enllaçades I'una amb l'altra per tres o 
quatre cordills -d'aqui prové el nom de "lite
ratura de cordili" o "de fil i canya"- a manera 
d'estenedor i en els quais penjaven, amitja- 
nats o valent-se d'agulles d'estendre la roba, 
un exemplar de cada un dels diversos fulls 
fent per manera que el public badoc i babau 
es fes ben capaç de l'oferta. El romancer feia 
sovint ostentado de la seva memoria i capaci
tai declamatòria recitant amb forta veu el 
contingut dels fulls presentáis. Abans de 
començar demanava a Déu força i destresa 
per fer el pregó:

Dadme Dios siquiera un rayo 
de vuestra luz soberana 
pues son mis fuerzas tan malas 
que sin vos no puedo nada.

A finals del segle passai el preu a l'en- 
gròs d'aquests fulls era de 60 rals la raima, o 
sigui a 3 rals la má, equivalent a 3 céntims 
cada full. A la menuda se solien vendre a 5 
céntims. Per tenir una noció de la importáncia 
que prenien aquests "fulls de fil i canya" 
podem dir que l'any 1877 l'impremta Vidal i 
Companyia, successor de l'antiga d'Antoni 
Bosch, de Barcelona, tenia editáis, i no era 
pas la més important, entre romanços, can- 
çons, "letrillas", nádales, villancets, proves 
d'amor i altres, un total de 512 títols diferents.

Les nádales i cançons eren narrades i 
cantades per cada romancer al seu aire i amb 
melodies senzilles i fàcils que es feien aviat 
apegaloses a l'oída de la gent. Alguns recita- 
dors més espavilats les cantaven aprofitant 
aires de cançons profanes ja passades de 
moda. Moites d'aquelles cançons ens són avui 
desconegudes probablement perqué no van

arrelar prou a la memòria del poblé per raó al 
seu ingénu contingut o per la poca qualitat li- 
terária que tenien. Algunes, convenientment 
agengades per poetes i compositors més do
cumentáis, han arriba! fins ais nostres temps. 
Entre altres podem recordar-ne de ben cone- 
gudes: "Ai Josep vostre fill m'enamora", "el 
Rabadà", "el Cant dels Ocells", el "Eum, fum", 
"Lo tarn pa tan tarn".

En aqüestes can9 ons de I'antigor i en al
tres més modernes s'hi copsa tota la pau espi
ritual que traspua del fet transcendental d'a- 
quella Nit Santa. Els nostres avantpassats ja 
les cantaven davant del pessebre casolà que 
havien ajengat amb la coMaboració de tota la 
familia. Ens corprén de trobar en el seu con
tingut literari, per popular que sigui, l'humil 
ofrena de totes les menges més dolces i deli- 
cades que el Nadó podia assaborir: la mel, el 
mató, l'arro9 , les sópeles de llet o bé l'anyellet 
de bianca i tofalluda liana. Qualque can9 Ó ens 
esborrona quan ens fa sentir l'esgarrifor i el 
fred d'aquella gélida i estrellada nit en qué 
havia nascut el Noiet que mancava d'embol- 
call i faldar, i per bressol tenia una menjadora 
amb quatre brinets de palla compartits amb el 
bou i la mula. El bon Jesús, com el del pesse
bre, sois tenia la serena i lleial companyia 
deis pastors de la contrada, que hi havien arri
ba! per caminéis de molsa encara húmida de 
la gebrada matinal. Els nostres avis, junt amb 
els àngels del pessebre, cantaven boniques 
can9 ons a l'Infant que no voi dormir, acom- 
panyades -ho diu el can9 oner- pels sons me
lodiosos dels flaviols, de la sonorità! gangosa 
i estrident del grall, del crec-crec de les cas- 
tanyoles, del dring deis ferrets o de la suau 
sonorità! del sac de gemecs, mentre l'àngel 
del pessebre que presideix i velila la cantúria 
anuncia la Bona Nova.
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JoSEP Pagespetit

L ’ART I EL PESSEBRE

A m b  poc rigor i no massa lògica hem con- 
traposat els conceptes de "pessebre popular" i 
de "pessebre artistic", cada un d'ells amb els 
sens estils i les seves peculiariats; però sem
pre, com a estació terminal d'on surten i on 
arriben les modalitats possibles de pessebre, 
les dues direccions definitives i absolutes: o 
pessebre popular o pessebre artistic. Penso, 
amb el cor a la mà, que ni aqüestes dues di
reccions són tan oposades, tan absolutes ni, 
molt menys, tan uniques. Ni són dos elements 
contradictoris aquells que l'existéncia de l'un 
exclou la presència de l'altre en un mateix 
punt. Rellegim-ho i ja veurem que els dos 
conceptes de pessebre que, com a hipótesi de 
treball, definim com a "popular" i "artistic" 
no són contradictoris. En tot cas, complemen- 
taris o, en el pitjor dels casos, amb una fron
tera deliquescent i subtilissima.

Trobarem, a més, que ni al defensor acé- 
rrim del pessebre popular li mancaran argu
ments per a defensar la veritat i l'autenticitat 
del "seu" pessebre, com no li en mancaran 
tampoc al defensor del pessebre més elaborat 
i més académie.

El pessebre popular es nodreix d'elements 
naturals, directament extrets deis espais vius, 
immédiats. Aquesta Sensibilität pels elements 
directes és compartida per qualsevol pesse- 
brista. Cada vegada que ens endinsem en un 
bosc o en un prat, en un panorama "llegim" la 
Naturalesa com en un text pessebristic. Anem 
a la descoberta d'elements nous, lliçons natu
rals de composició de volums i de perspecti
ves, d'harmonia de tons i matissos. Fern una 
suma de vivèneies "populars" amb les quais 
alimentem la nostra més gran o més petita

potèneia creativa i enriquim la nostra "cultu
ra" pessebristica, sigui quina sigui la nostra 
militància d'estil.

Jo SÓC un enamorat del pessebre popular. 
Alguns, potser no massa, recordaran aquella 
mostra presentada per la nostra Agrupació en 
l'últim Congrès. Tal volta és l'expressió més 
sensible, de més tendresa i de més bellesa que 
pot copsar un enamorat del pessebre. Era la 
voluntat encamada de descobrir els espais 
petits, racons meravellosos, véritables pesse- 
bres vius i dipositar-hi les figures immòbils 
fingint moviment. Era la recerca adelerada de 
la llum més real, més sublimada de la real, 
més real que la real i embolcallar-ho tot amb 
els remors silenciosos de l'entom. El poblé 
enlairat a pessebre. Buscàvem, senzillament, 
el miracle.

No és privilegi del pessebrista, és dar. 
Aquest contacte amb els elements no és un 
monopoli. Hi ha obres d'art universals que no 
donen només la impressió, sinó que incorpo
ren l'element que dóna la impressió. En "Les 
Estacions", de Vivaldi, hi ha la primavera en 
abstráete. En la "Pastoral", de Beethoven, hi 
ha la primavera "popular", amb la tempesta, 
amb un cucut veritable, tret de les branques 
del bosc i estrafet per la flauta travessera.

Un pessebre "pastoral", fet amb aquests 
materials tangibles i no manipulats, si és fet 
amb tendresa, amb esperit creatiu i amb l'em
pirisme sensible que ens va inspirant el conei- 
xement de la Natura, tot això embolcallat en 
profunditat per l'Amor vers allò que amb eli 
estem représentant i significant, no és una obra 
menor, un subgènere: haurem fet una verita
ble Obra d'Art.
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Si la veritat només fos aquí i el futur del 
Pessebre depengués ùnicament d'aquesta ex- 
pressió, no n'hi bagués d'altre, jo m'hi apunta
ría ara mateix.

Però hi ha la segona tendència, sempre 
tenint en compte que aquesta dualitat no és 
excloent, sino només d'hipótesi de treball. Hi 
ha l'anomenat "pessebre artistic".

Entenem-ho. El qualificatiu d'artístic no 
será "per se", per eli mateix. Será artistic si 
s'acomoda i està régit per les regles, normes i 
cànons que, sense coartar mai la inspirado i 
la potència creativa de fautor, requereix qual- 
sevol obra d'art.

Un pessebre pot ser i serà una obra d'art; 
i fins i tot en el seu grau més elevat, ja que en 
eli s'hi ajunten unes possibilitats expressives 
que no es donen en cap altra manifestació 
artística: composició, il-luminació, escultura, 
pintura, escenografía, bistòrta. Biblia i inven
ció creativa. Un pessebre pot ser i será una 
obra d'art perqué ens permet d'escollir el pro- 
pi estil, de manifestar-nos amb la nostra sin- 
ceritat figurativa, de ser nosaltres mateixos 
explicant una bistòrta participada...

I ara, digueu-me: amb tot aquest horitzó 
de possibilitats, amb aquesta eina sublim de 
manifestació creativa, ¿com ens expliquem 
que el pessebre sigui tan poc valorat artística- 
ment i sigui coMocat en una categoria tan 
humiliant en relació a les abres arts?

Aquí potser caldria que hi aboqués les 
meves observacions subjectives, volgudament 
personals.

¿Tal volta és que no acceptem les regles 
de joc?

Si he dit que la frontera entre el pessebre 
popular i l'artístic és deliqüescent, vaporosa, 
ens deixem endur per una certa ambigüetat. I, 
per temor de caure o per voluntat de no caure 
massa en una o abra banda ens quedem entre 
les dues fronteres. Ens falta gosadia. No pre- 
nem un compromis seriós per l'un o per l'al- 
tre. Potser perqué sempre tindrem una suau 
nostálgia deis nostres primers pessebres po- 
pulars, una addheréncia d'enyor del temps 
passât. Potser perqué no estem prou conven- 
çuts del que representa artísticament el segon 
tipus de pessebre.

Tal volta, perqué renuciem a un auténtic 
métode d'estudi.

Fem un pessebre a l'any. Som, una mica, 
com el music que només dóna un concert l'any
0 el ciclista que només s'apunta a una cursa 
anyal. Entre Nadal i Nadal hi ha un buit sense 
proposició personal o col-lectiva d'estudi deis 
colors, de técniques. Som massa "estacionáis".

Tal volta, perqué parlem poc de pesse
bres.

Al professional, al lligat laboralment, no 
li sol plaure el parlar de la seva feina quan es 
Iliura d'ella. Però el pessebre no és una pro- 
fessió: és una vocació social. Hi ha d'haver 
una interrelació humana, un enriquiment cor- 
poratiu d'idees, recerca compartida de nous 
camins, de noves técniques. Véritablement, 
parlem poc de pessebres.

Tal volta, perqué hi ha gent de bona fe, 
capaços de llegir amb els ulls clars allò de 
"Pau entre els homes de bona voluntat", que 
han empetitit el pessebre. L'han volgut fer 
fácil i donar-li gust de rondalla. El pessebre 
és com la décima a favi. Ha de ser a fabast 
de tothom, diuen. Tenen una mica de raó. Però 
hi ha una joventut ardida que vol i estima les 
coses que costen, que vol pujar les muntanyes 
de difícil escalada, no pas només els turons a 
peu pia. Només els pobres d'esperit van a la 
captura del que no vol esforç. Gent de bona 
fe que, en abraçar amb entusiasme el "pesse
bre artistic", prescindeix de normes, cànons i 
de qualsevol esperit académie lôgic amb la 
producció de pessebres que comencen i aca
ben en élis mateixos, tot fent-se élis mateixos 
catedràtics, constructors, critics i àngels de 
f Anunciata.

Tal volta perqué els periodistes, els infor- 
madors, els publicistes no volen penetrar en 
la sublim realitat del pessebre com a convic- 
ció i com a realitzaciô i, entre tots, fhan cata- 
logat com una aportació graciosament folkló
rica, com una omamentació més de les festes 
nadalenques.

Com a fruit de tot això, com a sedimenta- 
ció d'aquestes reflexions d'un pessebrista, 
podreu endevinar com crec d'utils i necessà- 
ries aqüestes trobades. Ja només pel fet social
1 amical de veure'ns, de parlar, de compartir
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amistats i relacions se t'omple l'esperit de goig 
i d'estimuls. Però quan al vespre retomo a 
casa i en la reflexió personal em pregunto si 
hem après quelcom que abans no sabiem, si 
ens hem enriquit "de pessebre", si hem estât 
capaços de copsar aspectes nous de millorar 
el nostre pessebrisme, em sento trist. Son 
vespres entre la melancolía i l'esperança...

I és que recordo el pas de l'emperador per 
entre els picapedrers que, agenollats, repica- 
ven cubs de pedra en una esplanada de Re
ims:

-Què fas? -deia a un jornaler.
L'home, apesarat, les celles plenes de 

polsim, responia entre dents:
-Em guanyo el pa.

Ho preguntava a un segon picapedrer. I 
aquest deia, ja més alegre:

-Guanyo el pa per a la meva familia, sen-
yor!

Feia la mateixa pregunta a un tercer. I 
aquest li contestava, gloriosament, amb una 
rialla triomfal ais llavis:

-Senyor Emperador, faig una catedral!! 
Nosaltres fem pessebre. Relatem plásti- 

cament la Historia més gran jamai contada.
No treballem per encárrec. Sobre cada 

diorama hi encenem la bombeta de la Fe. Hi 
ha molt esperit en cada miMímetre quadrat de 
pessebre. Per aixó pensó que el pessebrisme, 
més que una afieló, és un estil de vida.

o

Medatles commémoratives del 50 anys de UAgrupado i la XXII Trotada de Pessehristes de Catalunya.
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A ntoni M oliné í S ibil

CONSELLS DE PESSEBRISTA

1 17 33
Un subjecte molt formal Si ben servit vols estar. Primer terme amb boca gran;
vol pessebre per Nadal. molts oficis cal tocar. perspectiva atenuant.

2 18 34
Com que no hi entén pas res. Que si un clau clavar no saps. Si de front, els altres fas.
s'aconsella amb un d'entès. plega... i fora maldecaps. perspectiva forçaràs.

3 19 35
Em poses en un destret, Nocions de ciéncies tindrás. De caminets, fes-n'hi uns quants;
jo de mestre, mai n'he fet. o si no fracassarás. que agraden a xics i grans.

4 20 36
Pro pren-ne el que vagi bé, Per respondre bonament I poblets per les contrades;
de tot el que jo et diré. al visitant exigent. amb cases també escampades.

5 21 37
Per fer un paisatge com cal, Si gran el pessebre fas. No facis pas coses rares!
copia'l del natural. un metre vint l'alçaràs. que et poden sortir molt cares.

6 22 38
Deixa postals i gravats. Si ha d'ésser molt petit. Tocant a l'enllumenat.
sois per ésser consultats. per aquest, no hi ha res dit. força'l sempre d'un costat.

7 23 39
Si vols ésser pessebrista. La plataforma muntant. Fuig d'ombres exagerades
has de fer-te excursionista. la inclinarás vers davant. corn les massa allargassades.

8 24 40
Seguir valls, cims i muntanyes. Lloc pel treball deixaràs. Els tons pinta en gradació.
runes i coses estranyes. 0 si no, ja patiràs! sortint sempre del teló.

9 25 41
Observa l'horitzó bé. Quan celatge posarás. Primer terme decidit.
veient com puja també. forma oval li donarás. pintarás ben enfortit.

10 26 42
Sobretot procurarás No el coMoquis molt baixet. Molsa i arbres, als primers;
que et vingui ben recte al ñas. que hi tafaneja... el xiquet. i molt llisets els darrers.

11 27 43
(En fixar-lo, si ets xiquet... Pinta el celatge primer; No hi posis pas aigua viva
posa'l un xic més altet.) i evita esquitxar el darrer. que realisme li priva.

12 28 44
Sempre escolta grans i xics. De tons clars el pintarás; Imita-la amb vidre i vernis.
i fins tontos presumits. i mai te'n penediràs. que resulta més precis.

13 29 45
I sobretot la mainada Cordills i altres instruments No hi posis massa figures
que sempre té una pensada. serveix-te'n per pocs moments. que tal volta el desfigures.

14 30 46
Si vols tenir temps sobrer. Que si no tens bona vista. No posis de cap manera
comença'l ja pel febrer. mai serás bon pessebrista. les més altes al darrera.

15 31 47
Aprofita bé els moments. A l'horitzó fit a fit Ni les xiques al davant.
per evitar contratemps. mira sempre decidit. perqué es vegin a l'instant!

16 32 48
Que el pessebrista formal. Si el paisatge fas baixant. Honra la Familia Sagrada
l'ha d'enllestir per Nadal. tindràs més feina pujant. en un lloc preferentment coMocada!
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A ntoni S ala ì S erra

E l  “p e s s e b r e ” d e  pa u  c a s a l s

E n  la historia de la mùsica s'hi pot trobar al llarg dels segles molta mùsica que glossa el 
NADAL. Els trobadors, els mùsics del Renaixement, el barroc musical, el naixement del Nen 
Jesús inspira en alguns casos d'una forma entre visió i pregària a molta gent. Els millors senti
ments intensament lirics saturats d'una suau claredat celestial han servit per glorificar la diada del 
NADAL. En certes obres s'ha fet pròpiament dintre la litúrgia de l'Església, altres com a missatge 
i també com a alegoría popular. En alguns casos han tingut la forma espectacular com si la 
música fos una catedral gòtica. Els ORATORIS deis grans mestres han ressonat en les grans naus 
per donar testimoni de la fe. Però el poblé, en la seva simplificació, ha créât tonades i mùsica 
popular que ha estât el seu acompanyament gaudiós pel gran dia. Ha estât cantada vora la llar en 
el capvespre invernal i al voltant del PESSEBRE la representació gràfica del Misteri del NA
DAL, que ens ensenya Sant Francese d'Assis. I és en aquests pessebres on la tendresa de senti
ments ens ha acostat més a la senzillesa del portal de Betlem.

PAU CASALS, un home de la nostra terra, volgué que aquest PESSEBRE arrelat en la 
tradició del poblé catalá fós un missatge de pau per mitjà de la seva música, en un oratori que 
resumis profundament i artística els emocionants episodis de la história bíblica. Una história que 
grácies a la seva lletra es transforma en una estampa entranyablement popular deis costums de la 
nostra terra. I aquesta tradició catalana, grácies a PAU CASALS ha estât escampada per totes les 
terres de l'univers. Es el professor Alfred Matilla qui en els sens escrits explica com I'any 1944 el 
poeta Joan Alavedra va entregar a Pau Casals el text de EL PESSEBRE i animà el músic a 
escriure un Oratori créât en una atmosfera i un carácter catalans. Casals va treballar-hi anys i 
virtualment acabà les tres primeres parts de l'obra. Quan les Nacions Unides van invitar-lo per tal 
que el seu missatge de pau arribés a tots el racons del món, va renéixer en Pau Casals la idea de 
seguir treballant en el seu oratori EL PESSEBRE, i l'any 1960 revisà el que ja estava fet i acabà 
la quarta i última part en la quai va voler oferir corn un resum, en un gran coral, el missatge dels 
sens íntims sentiments de PAU i fratemitat humana. Hi va treballar a la seva llar de Puerto Rico 
amb tot el fervor i convicció.

EL PESSEBRE és un tema de pau, de puresa de sentiments, de fe i d'esperança, pensant que 
d'aquesta mateixa puresa en sorgirà la grandiositat de l'esperit. Res millor que aquest món, entre 
ingénu i commogut, del NADAL cristià. El poeta li proporcionava un doble fervor: el de la 
Nativitat i el de l'evocació simultània de la Passió; el de l'alegria de l'estrella anunciadora i 
l'agonia del sacrifici pel mateix home. I Pau Casals treballa amb aquesta doble emoció: l'infant 
Déu que plora com si en el seu plor hi pogués cabre tot el sentiment del món i l'estampa 
endevinada d'un crist adolorit, morint per amor a la Humanität i per redimir-la del seu oblit de 
l'esperit.

El poema és escrit en català i mai ha estât traduit. Pau Casals utilitza la seva mùsica al serve! 
del seu propi idioma i de la seva fonda condició de català. No utilitza elements folklòrics de la 
riquesa popular de Catalunya; els seu temes són originals tot i que conserven el perfil i el carácter 
del seu ambient poètic.
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Per la mateixa raó Pau Casals va utilitzar en la composició una tècnica clara i neta fugint de 
qualsevol efectisme popular. La preocupació del music fou la de servir la grandiosità! i la puresa 
de la idea amb tota la sincerità! expressiva del coneixement i del sentiment. Cada pia, cada 
estampa, fins i tot cada episodi, responen a un estât d'ànim deriva! d'una identificació de L'artista 
amb l'home que desitja veure triomfar un ideal de justicia. I la musica a penes és ornamentai sino 
linea recta, noble i generosa. I EL PESSEBRE s'ha convertit en un missatge universal de la mà 
d'un home també universal per tractar d'unir els pobles, de convèncer a tothom i de commoure els 
que encara siguin capaços de commoure's. Tan grandiosa idea ha estât feta precisament en un 
dels missatges més humils i senzills de la Humanität. El que féu en el segle XII "el poverello" de 
Perugia, Sant Francese d'Assis, i que la tradició catalana popular ha transmès fins els ncstres dies. 
La beatitud musical de Pau Casals, la seva inspirado, han servit per a universalitzar, en un 
document poètic musical, la representado de l'esperit català, rendint pleitesía a la seva tradició en 
EL PESSEBRE.

Pau Casals i Joan Alavedra amh la partitura d'orquestra de l'Oratori "El Pessehre"
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Ramon V all ì R imblas

P r im e r e s  r e p r e se n t a c io n s

D’ESCENES NADALENQUES

L e s  representacions d'escenes nadalenques 
son molt antigües en I'art cristià. Son, també, 
molt diferents de les representacions pesse- 
bristiques posteriors. Aixi com en el pesse- 
bre, instituit com tots sabem per sant Fran
cese d'Assis, hi trobem el nostre món de cada 
dia que voi festejar el naixement de Jesús, en 
totes les representacions anteriors a sant Fran
cese hi domina l'aspecte dogmátic i teologie. 
Fixem-nos sino, en les primeres escenes na
dalenques que ens han arribat: es tracta de 
l'Adoració deis reis, l'Epifania, és a dir la 
manifestació de Jesús ais gentils. Aquest fet 
no deixava de corprendre a tots els pagans 
convertits, que eren la majoria deis cristians: 
perqué en aquells reis vinguts d'Orient s'hi 
veien representáis ells mateixos; i l'estrella que 
els guiava era per a ells la figurado de la 
crida que els hi havia fet el Senyor a la con- 
versió.

Aqüestes representacions de l'Epifania 
apareixen molt aviat. A les catacombes roma
nes del segle III, n'hi ha diverses: sempre 
mostrant l'adoració i la reveréncia amb que 
els reis es comporten davant de l'Infant-Déu, 
assegut al sí matem, com si la Mare de Déu 
fós el seu tron. Els details dels personatges no 
están massa definits encara: els reis no tenen 
nom, ni edat, ni són de races diferents; ni tan 
sois está ben establert el seu nombre: en una 
pintura de les catacombes de Domitila n'hi ha 
representáis quatre. Més endavant apareixe- 
ran les llegendes pietoses que aniran definint 
les caractéristiques de cada rei: l'edat, la raça 
i, més tard encara, els seus noms.

En aquesta época la representado del 
naixement sense l'adoració deis reis és desco- 
neguda: del naixement de Jesús només se'n 
contempla la seva manifestació ais homes, en 
una primera exposició de la seva missió sal
vadora; en aquells temps el naixement i l'epi- 
fania anaven sempre lligats, de manera que 
fins i tot es celebraven conjuntament en un 
mateix dia. Més endavant s'estableix la com- 
memoració del Naixement, com una festa 
independent amb caractéristiques propies. 
Segurament que per cristianitzar la festa del 
solstici d'hivem, les festes que es feien per 
finid de l'augment de la llum diurna es faran 
ara per celebrar l'aparició de la nova llum, 
l'infant Jesús que ha de redimir el món: Lux 
nova fulgebit hodie super nos, una nova llum 
ha aparegut avui per a nosaltres, canta un res- 
ponsori de l'ofici de Nadal.

De l'escena de l'adoradó deis reis amb 
l’infant assegut a la falda de la Mare de Déu, 
es passa, dones, a una representació del nai-
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xement en la que Ell i la Verge acostumen a 
estar emmarcats per dos grups de personat- 
ges: a un costat els pastors, els del país; i a 
l'altre els reís, els forasters, els gentils; i so- 
brevolant l'escena els àngels que canten la 
gloria de Déu i anuncien la seva pau a tots els 
homes de bona voluntat.

Més endavant es passa a unes representa- 
cions del naixement ja sol, sense els reis, però 
que continúen essent un anunci de la futura 
salvado ja que conserven sempre la seva 
dimensió pasqual. En la majoria hi veiem la 
Mare de Déu pensativa, com si estigués ab
sent de l'anècdota del moment i pensés única- 
ment en la grandesa del misteri que s'havia 
esdevingut. No n'hi havia per menys, però: 
una noia que concep sense haver tingut traete 
amb cap varó, que prèviament ha rebut un 
missatger celestial, que li demana, aixó sí, la 
seva aquiescéncia pels fets maravellosos que 
s'havien d'esdevenir i deis que n'havia de ser 
la principal protagonista, no pot fer altra cosa 
que anar pensant qué és alió, tan inconcebible 
i tan sobrehumá que s'està esdevenint. Un 
misteri que començà en les seves entranyes i 
que continua esdevenint-se encara. Per aixó, 
en aquelles representacions deis primers se- 
gles, quan els cristians tenien tot aixó molt 
més dar que no es té avui dia (en que els 
erdents han heretat el seu cristianisme, i el 
segueixen i practiquen més per tradició que 
per una decisió personal fruit d'un raonament), 
hi traspua un sentit teològic i divi, molt allun- 
yat dels nostres pessebres d'avui: l'home que 
llaura, el pescador, la dona que renta, el cape- 
llá amb paraigua... (per no fer esment d'altres 
figuracions menys reverents encara). Sant 
Josep està encara més preocupat, perqué eli 
encara entén menys qué passa...

Aquell simbolisme teològic que caracte- 
ritzava les primeres representacions del nai
xement aná continuant fins els temps romà- 
nics, quan s'introdueixen escenes tretes dels 
evangelis apòcrifs: el bou i la mula, els mira
cles de la fúgida d'Egipte, les llevadores que 
renten l'Infant, etc. Aqüestes representacions 
no són, però, anecdòtiques sino que responen 
a símbols introduits pels pares de l'Església: 
en la presèneia del bou i la mula hi ha el ressò

d'una profecía d'Isaïes que deia el hou coneix 
son amo i l'ase l'estable de son senyor (Cap. 
I, 3). Les llevadores hi són, segons els apò
crifs, per testificar la virginità! de la Mare de 
Déu...

Ademés de les representacions del Nai
xement i de l'Adoradó dels reis, trobem tam
bé altres escenes relacionades amb la vida de 
la Mare de Déu, sobretot després del concili 
d'Efès, quan se la reconegué com a tal Mare 
de Déu (a. 431). Són freqiients les representa
cions de l'Anunciació i de la Visitació.

Aqüestes escenes es donen segons dues 
tendències: l'heMenistica i la siriaca. La pri
mera correspon a un sentit de la vida més 
clàssic, i per tant més humà. I la segona és el 
fruit de la visió dels fets segons el sentit ju- 
daic, més tradicional. En les imatges de l'A
nunciació de caire hel-lenistic la Verge rep 
l'arcàngel Gabriel asseguda, com una reina 
que és; mentre que en les siríaques. Maria 
està dempeus, per reverència al gran Misteri 
que se li comunica. En l'Adoració dels reis 
segons el corrent siriac, la Verge està hieràti- 
ca, fent de tron a l'Infant que té a la falda; 
Jesús també està en una actitud majestàtica 
per rebre l'homenatge dels reis. En la tradició 
hel-lenistica, en canvi, tant la Mare com el 
Eill es giren envers els mags i festegen la 
seva vinguda, tot plegat amb un sentit potser 
no tan transcendental del fet, però més humà.

Més endavant, ais voltants del segles IX i 
X, ja apareixen conjunts amb diverses esce
nes reunides: la Degollació deis innocents, la 
Presentació al Temple, la Eugida a Egipte... 
Totes elles conserven encara el sentit teològic 
de la naixença del Crist: els infants morts per 
Herodes són, de fet, les primeres victimes 
innocents immolades per eli, de manera que 
podien ser considérais corn uns premàrtirs; 
fixem-nos que l'Església a l'endemà de Nadal 
celebra la festa de sant Esteve, el primer már
tir; i el dia següent els sants Innocents, uns 
màrtirs inconscients i occits abans d'hora, 
podriem dir, però morts a causa del Crist in
fant. La presentació al Temple, sinbol de l'ac- 
ceptació i assumpeiô per part de Jesús de l'An- 
tiga Ilei que Eli venia a perfeccionar i subli
mar; fou aquí on Salomó profetitzà que Jesús
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era la gloria d'Israël i la Hum que s'havia de 
revelar a les nacions.

Entrais ja els temps romànics l'escena del 
Naixement canvia i es desdobla ocupant dos 
nivells: En la part inferior la Verge i sant 
Josep continúen en l'actitud pensativa a què 
ja ens tenien acostumats; tots dos preocupáis 
pel misteri que cap dels dos entén ben bé; 
però que mediten i accepten. En la superior 
rinfant descansa en un bressol que no és ja 
cap menjadora, sino un altar en el que més 
endavant, quan sigui gran, será immolât per 
nosaltres; el bou i la mula li fan costal mante- 
nint el sentit de la profecía d'Isaíes abans 
esmentada; i a sobre els àngels que, a la vega

da que anuncien el fet ais homes, adoren el 
gran Misteri de la redempció del llinatge humá 
que amb aquell naixement s'inicia.

Aqüestes són les primeres representacions 
del naixement i de la infáncia de Jesús. Ja 
veieu si en són de lluny del nostre bon Jesuset 
de les panses i figues i deis nostres pessebres, 
molts dels quais, per desgràcia, solament apro- 
fiten Nadal com excusa per construir un dio
rama, molt ben fet i bonic, això si, però molt 
pobre quant a contingut, i buit de I'esperit que 
donaven aquells nostres avantpassats a les 
seves representacions; el primer acte de I'alli- 
berament de la Humanität. El preludi de la 
Pasqua, en fi.

Pintura murai del segle XII de l'església romànica de Santa Maria de Barberà.
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Figura de fang policromat. Autor Viceng Mas. Any 1959.
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VicEN Ç M as

E l  f a n g  és  o b e d ie n t

J a  de ben petit vaig familiaritzàr-me amb el 
guix, el martell, els clans i els colors, quan de 
la mà del men pare, en Lluís Mas, anava a la 
Casa de la Caritat, on any rere any des del 
1923, ell hi construía el pessebre. Mossèn 
Geis dona fe del seu mestratge al proleg del 
llibre El pessebrisme a Sahadell escrit pel pare 
I'any 1958.

En el meu record veig el llarg i ample 
passadis, on aquells anys es feia el pessebre 
que quedava al costat dels dormitoris i del 
menjador dels nois, als quais Sor Clara -bai- 
xeta i força cridanera- premiava el bon com- 
portament, deixant-los anar a tafanejar i a 
ajudar el Sr. Mas mentre feia el pessebre 
(escombraven, donaven claus, etc.). Tot aixo 
fins que començava la gresca; corredisses pel 
passadis, boles de guix voladores... llavors el 
pare ens enviava a tots al pati humit del carrer 
Convent, a jugar (amb pilotes de drap, als 
quatre cantons...) on Sor Clara, a l'hora en 
punt, ens repartía pa amb xocolata per bere- 
nar.

Vaig passar uns anys ajudant a fer el 
pessebre i després vaig començar com a figu- 
raire, modelant fang de 120 mm. de mida que 
portava a coure al terrisser Massana, que es- 
tava content de les meves figures i les coïa 
amb molt de compte, enmig de la seva propia 
terrissa.

El pare ja em feia participar en els sens 
projectes per a cada nou pessebre, i llavors 
fou quan sorgi la nécessitât de fer unes figu
res més grans, amb posicions i actituds ade- 
quades als diorames prèviament pensats. L'any 
1942, amb figures de 300 mm, ja vaig establir 
un contacte més gran amb el fang. Pocs mate-

rials son tan dùctils corn el fang, que es deixa 
modelar fàcilment i permet començar una 
mena de diàleg a vegades sensible, a voltes 
apassionat, amb la massa de matèria, que 
captiva al figuraire aixi, tot d'una surten sense 
saber com uns volums que s'han d'anar refor
çant, aprimant o aixafant. El fang accepta els 
retocs amb obediència i la figura va adquirint 
la personalitat que desitja el figuraire, corn si 
intuís el que se n'espera. Se li pot girar el cap 
quan vols, tirar el braç amunt o avail, recull 
les sensacions que se li transmet. He dit que 
el fang és obedient, però al mateix temps és 
molt exigent, ja que quan es comença a mo
delar has d'estar per eli i anar ràpid, perqué 
no accepta retards: s'asseca amb rapidesa i no 
et dòna temps a retocar. Un cop s'està con- 
vençut de l'obra, s'ha de deixar assecar sol 
fins arribar a la cocció i la pintura. Ja llesta, 
es coMocarà al Hoc corresponent del pesse
bre, on ningù millor que el figuraire podrá 
gaudir i contemplar el résultat final del procès 
que ha viscut tan intensament.

Els pessebristes celebrem plens de joia el 
50è, aniversari de l'Agrupaciô, aixi corn la 
convocatòria del 3r. concurs de modelatge de 
figures de pessebre. Tampoc no pot faltar a 
cap pessebrista l'esperit senzill i humil del seu 
iniciador, St. Francese d'Assis. La seva imat- 
ge, fêta l'any 1982, fou pensada perqué presi
dís la sala dels pessebres de l'Agrupaciô de 
Sabadell.
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Semblança de

Teresa Cunillé
Joan Cusco i Ay marni

X eresa Cunillé Rovira va néixer actriu. 
Segurissim.

La seva aparició en "el gran teatre del 
món" fou el 22 d'octubre de l'any 1924. 
Ara ha pogut apagar, duna sola bufada, 
les espelmetes del pastis del seu 67è ani- 
versari. (Felicitats, Teresa).

Al llarg d'aquests anys, Teresa, aquella 
Ter esita que vam conéixer en els sens 
principis, s'ha fet com ella volia ser: una 
actriu. Ho ha assolit plenament. Aquella 
noieta belluguet, activa, inquieta i alegre 
com un enfilall de picarols, que mai ha 
deixat el somriure, avui se'ns presenta amb 
el mateix somriure, amb la seva alegria 
interna i extema, i segueix fent-se admi
rar. Els veils amies associem l'ahir amb 
l'avui i la sentim igual. (El temps ha pas
sât, però el rellotge és el mateix...).

Ella, heroína real i heroína de ficció, 
ha sabut ser-ne en tot moment. Fidelment, 
en la Vida i en el Teatre.

Retrobant-nos en la memòria en el 
temps, veiem aquella Teresita amb trenes, 
quan encara no tenia catorze primaveres 
esclatants, formant part d'aquella memo
rable "Companyia de Comèdia, Sarsuela i 
Opereta Cunillé-Cabané".

Al costat del seu pare, Jaume Cunillé, 
ambdós feren una parella ben identificada 
a cada obra sarsuelera. A part d'aquestes i 
altres obres briques, també representava 
obres còmiques i dramàtiques. Aleshores 
ja ho feia amb actors tan prestigiosos com 
Enric Borràs, Enríe Guitart, Maria More
ra, Pepeta Fomés, Antoni Gimbemat, Jo
sefina Tàpies i amb cantants com Marcos 
Redondo, Emili Vendrell, Vicens Simón, 
Ricard Mairal... Eins el 1947.

Havia deixat el diminutiu i ara la Tere
sa era contractada com actriu professional 
per la "Compañía de Irene López Here
dia", sota la direcció de Luís Hurtado. 
Actúa a Barcelona, Madrid, Palma de 
Mallorca, Valéncia, Alacant, Murcia...

Cal apuntar que Teresa Cunillé ingres- 
sá a l'Académia de Dansa de la bailarina 
Maria Josepa Izard, a Barcelona (1940- 
1942); el 1942-45 fa uns cursos de Dansa 
Clàssica amb el Mestre Joan Magrinyá, i 
cursos de Ball Espanyol amb la professera 
Trini Burrull, de Barcelona; tot seguit 
ingressa a un curs d'Interpretació a l'Esco- 
la de Cinema del Conservatori del Liceu i, 
ais anys 1944 a 1947, cursa estudis d'Art 
Dramátic a l'Institut del Teatre de la Dipu- 
tació de Barcelona, a la fi dels quais obté 
el ' Premi Extraordinari Enric Giménez", 
que és el máxim guardó que atorga fes- 
mentada institució.

A partir d'aquí fa una gira amb la

companyia esmentada de López Heredia 
per la resta d'Espanya, représentant el re
pertori habitual de la companyia amb obres 
de Jacinto Benavente ("La Infanzona" i 
"Los cachorros") i de Víctor Ruíz Iriarte 
("Academia de Amor" i "Miedo").

El 1949, amb la Compañía de Come
dias de José Suhirana, en el Teatre Comè
dia de Barcelona, interpreta "Locura de 
amor" de protagonista junt a factor Adolf 
Marsillach.

En els anys 1951 a 1957 forma part de 
la Companyia Titular Catalana del Tetre 
Romea, contractada pel Patronat Català. 
N'era director Lluís Orduna i més tard ho 
fou Esteve Polls. Durant aquell période 
participa com a protagonista en diverses 
obres, entre les quais n'assenyalem algu- 
nes: Maria Rosa, d'Angel Guimerà; El 
mûrit ve de visita, de Xavier Regàs; La 
vida d’un home, de Eeliu Aleu; L'alcova 
ver me lia, de Josep Maria de S agarra i, del 
mateix autor, La fetida lluminosa...

Als estius de tots aquells anys, gira a 
diari de la Companyia per tota la geogra
fia catalana, representan! les obres de cada 
temporada.

Teresa Cunillé ha estât primera actriu 
de la Companyia de Lluís Orduna actuant 
en el Teatre Guimerà de Barcelona. Entre 
les obres representades figura "Bala per- 
duda', de Lluís Elies, sabadellenc.

Al llarg de la seva vida professional ha 
actuat junt als actors i actrius més nota
bles de fescena catalana i castellana. Per 
relacionar tots els noms fariem barga la 
citació i encara ens en podríem deixar 
alguns. I, quant a directors, n'ha conegut 
tants com una cinquantena, i de tots ells 
en guarda bons records, perqué...

-A part del teu primer mestre, que fou 
el teu propi pare, Jaume Cunillé, quins 
altres han influít en la te va carrera artísti
ca? -fem la pregunta.

-Principalment un: el meu marit, en 
Domènec Vilarrasa, i a part, tots els al
tees directors que m'han dirigit. Tots han 
deixat una empremta en la meva carrera 
artística.

-Domènec Vilarrasa ha estât el teu in
separable company: en la vida i en el teta
re. Presenta'l com espòs i com actor.

-En Domènec ha estât per mi "tota la 
vida"; és el millar espòs del món, el mi
llar pare i el millar guia. Com actor és un 
actor sincer, honrat i responsable del que 
fa.

Eou tant així que el matrimoni decidí 
formar companyia pròpia. Era fany 1959. 
la nova "Companyia de comédies Teresa 
Cunillé", amb la direcció de Domènec

Vilarrasa, s'estrena en el Teatre Romea 
amb fobra de Cecilia A. Mántua "La Pepa 
Maca", amb la qual realitzen una gira a 
diari per tot Catalunya. A parí del Teatre 
Romea la Companyia actúa al Teatre Ta
lla, de Barcelona, presentan! "Extraña 
mujer", de J. Casanova i "Culpables", de 
Jaime Salom. També en el Teatre Calde
rón, de la rambla barcelonesa, amb fobra 
"Princesa de Barcelona', de Cecilia A. 
Mantua, amb la qual fan després gira a 
diari per Catalunya. De la mateixa autora 
presenta "Maria Coral", al Teatre Barce
lona. El 1961 retorna la Companyia al Ro
mea amb fobra de fesmentada autora 
"Diana a foficina" i amb "Reina", de Jo
sep Maria de Sagarra.

Amb aquest brillant i prolific escriptor 
van compartir unes amenes i divertides 
tertúlies en el mateix Romea amb tots els 
actors.

L'any 1962 es dissol la Companyia 
Teresa Cunillé coincidint amb fingrés de 
la Teresa, com a primera actriu, a la Com
panyia Dramática Marquina, sota la di
recció d'Antoni Chic.

L'any següent s'incorpora a la compan
yia de comédies d'Alejandro Ulloa, corn a 
primera actriu, i actúa al Teatre Windsor 
de Barcelona, amb fobra de J. Calvo So- 
telo "La visita que no tocó el timbre".

Un any després, el 73, passa a la 
Companyia de Màrius Cabré, actuant en 
el Romea en commemoració del Centena
ri del naixement d'Enric Borràs, amb fo
bra "Terra Baixa", de Guimerà.

I aixi podríem anar citant la seva sin
gladura artística relacionant-la amb les 
millors companyies teatrals, amb els més 
notables actors i actrius i directors, però 
estimem que és hora que fem sortir ara, en 
directe a la Teresa Cunillé, en persona, 
sense cap mena de caracterització. Així, 
ella, tal com raja.

-Teresa, s'ha portât bé la Vida amb tu?
-Meravellosament.
-S'ha porta! bé el Teatre amb tu?
-Més del que cree merèixer.
-Quin ha estât el moment més feliç de 

la teva vida?
-El moment en qué em vaig unir amb 

la persona que estimo i que he estimât 
tota la vida.

-I quin el més feliç a fescenari?
-L'escenari m'ha proporcionat molts 

moments feliços.
-Quina obra teatral consideres més 

important?
-De les que he interprétât poden ser 

"Maria Rosa", "La Dama enamorada" o
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"Misteri de dolor".
-Qué és el que et preocupa més ara?
-El futur del món.
-Tomarles a "ensopegar" amb la ma- 

teixa pedra?
-Segurament que sí, perqué sóc molt 

despistada i no m’en recordaría on era la 
pedra.

-Deis papers que has interprétât, quins 
creus que han estât els millors?

-"Maria Rosa", "La Dama Enamora
da", ”Misteri de dolor", "Es així, si us ho 
sembla", "El harret de cascavells" i el que 
estic assajant ara, que és "La Vida perdu
rable".

-La teva vida ha estât el teatre?
-Sí.
-Amb quina proporció?
-Ele pogut compartir molt bé la meva 

vida privada amb l'artística. Posem-hi, 
dones, un cinquanta per cent.

-T'ha quedat algún paper per a inter
pretar o que t'hauria haver agradat fer?

-Sí, és ciar, per exemple: "La boja de 
Chaillot".

-Com veus el teatre actual?
-Molt esperançador.
-Hi ha crisis d'autors?
-En aquest moment, no. N ’hi han molts 

de nous i bons.
-Hi ha crisis d'actors i d'actrius?
-Tampoc. Creix un planter molt maco 

i que promet molt.
-Com veus el "gran teatre del món", 

des del teu lloc?
-Molt preocupant. -(Ha desdibuixat el 

seu somriure).
-La teva vida, ha estât fácil?
-Molt, moltíssim. -(Ha tomat a esbos- 

sar el somriure).
-El teatre és una mentida?
-Es una Mentida Meravellosa. -(Ho 

acompanya amb una mirada lluminosa...).
-Has viscut de pressa o a poc a poc?
-Al ritme de les circumstáncies que 

m'envoltaven.
-Per dintre, ets tranquil-la o inquieta?
-Inquieta.
-Qué prefereixes interpretar: drama o 

bé comédia?
-M'agrada tot.
-D'entre els actors i les actrius que ja 

han fet mutis, amb quins t'has sentit més 
feliç, artísticament parlant?

-Hi ha noms entranyables que estimo 
molt en el teatre, que són, per exemple: 
Maria Vila, Ramon Duran, Enric Borràs, 
Maria Morera, Lluís Orduna... He treba- 
llat molt de gust amb ells.

-Et proposo "interpretar" un Joe de 
preguntes i respostes. Et citaré alguns 
noms de personatges que tu has conegut i 
d'altres amb els quais has treballat. Cal 
que els descriguis com tu els has vist:

-Enric Borràs.
-Un geni.
-Enric Guitart.

-Un actor molt brillant i gallard, amb 
un gran tempérament.

-Maria Morera.
-El saber fer i el saber dir d'una épo

ca.
-Marcos Redondo.
-Una veu d’or amb un gran talent mu

sical.
-Teresa Planas.
-Una tiple de les que millor ha inter

prétât la sarsuela.
-Emili Vendrell.
-El que sabia cantar la cangó catala

na amb més tendre sa.
-Adolf Marsillach.
-Un actor amb més cervell que cor.
-Josep Maria de Sagarra.
-Un geni de les lletres catalanes.
-Alejandro Ulloa.
-Un bon actor i un gran cavalier.
-Joan Capri.
-Una comicitat inimitable i irrepetible.
-Márius Cabré.
-Una excellent persona i un bon amie.
-Silvia Munt.
-Una gran actriu i una amiga entran- 

yable.
-Joan Manuel Soriano.
-Un director radiofonie amb una veu 

excepcional.
Queden altres noms perqué són moites 

persones que han tingut un paper en la 
vida professional d'aquesta artista polifa
cética. Perqué Teresa Cunillé ha actuat i 
segueix actuant (i per molts anys, Tere
sa!) en el Teatre, a Rádio-Teatre, en el 
doblatge de peMícules, en el Cinema i a 
Televisió...

Cal recordar que el novembre del 1988 
li fou concedit en el Teatre Romea el

"Premi de Teatre Margarita Xirgu", el qual 
s'atorga a la millor actriu de l'any.

Entre els aplaudiments, éxits i honors 
que ha rebut d'ací i d'allà, ara és Sabadell, 
el seu bressol, que li concedeix la Medalla 
de la Ciutat al Mérit Escénic.

-Com vas rebre la proposta per aquesta 
distinció?

Fa un parpalleig i emocionada, diu:
-Amb gran sorpresa. Com caiguda del 

cel. No m'ho creia. Jo només he fet que 
dedicar la meva vida al teatre... i res més. 
Ara he vist que tine molts i molts amies 
que m'estimen i ho he pogut comprovar 
durant les representacions de "L'hort dels 
cirer ers" en el Teatre del Sol.

I aquí podriem acabar l'acte. Però com 
un bis li demano que ens expliqui alguna 
anécdota de les moites que haurà viscut. 
Són dues que tenen un bon argument... 
Escoltem corn ella les explica:

-Era en una temporada que en el Tea
tre Romea haviem estrenat "La Tercera 
Vegada", una comédia d'en Lluís Elies, 
també sabadellenc, autor de "Bala Perdu- 
da”. Comengava Tobra estant en escena 
la Mercé Bruquetes vestida de núvia i jo, 
que era la seva "minyona", ajudant-la a 
vestir. Llavors al Romea hi havia una 
parella de gats que els tenien per foragi- 
tar les rates. Recordo que a un d'ells U 
deien: "Nero". Un dia, abans de comen- 
gar la representado, la parella estavafent- 
se moixaines davant del teló. En donar els 
Hums de la batería i dels focus es van es
pantar i s'agafaren a la cortina que en 
aquell moment s'algava. Quan el teló va 
ser a mig aire relliscaren pel serrell i van

QUADERN-81



^drlesùucrunù

Æara^ui/l, 6̂
• .Âx/oocaly (jirtro/, <9(9 f̂ Siaço/ c/el J  

^el. 726 2S 00 

0^20/ <Sa¿Hu/e/¿

398

caure aclofats a Vescenari. Davant d'a- 
quell fet el pùhlic ho va trobar tant gra
dos que començà a riure i nosaltres dues 
també. I fou llavors quan vaig col-laborar 
amb l'autor dient: "Un moment, senyore- 
ta", i agafant pel ganyot els dos gats es- 
paordits, un a cada mà, tot fent mutis li 
vaig dir: "Ja torno, vaig a tancar-los a la 
galeria". Desfer-me'n i tornar a escena va 
ser molt ràpid, tot dient: "Què em dèia, 
senyoreta Cristina?” i llavors va comen- 
çar el veritable diàleg de l'autor.

L'altra anècdota:
-Estàvem a l'ùltim acte del drama: "La 

Puntaire" de Salvador Bonavia, en el tea- 
tre Casino de Caldes de Montbui. En el 
moment més dramàtic, quan l'Agnès, el 
personatge que jo interpretava, s'està mo-

rint en escena dient uns versos molt emo- 
tius que finalitzaven així: ".,.qui sap si 
l'any que ve podré tornar", llavors jo diri
gía la mirada cap al cel i després moría 
asseguda a la cadira onfeia puntes al coi- 
xí. Aquell dia, en algar els ulls cap al cel, 
vaig veure unes noies del primer pis de la 
sala que, abocades a la barana per poder 
veure-ho millor, molt emocionades plora- 
ven a llágrima viva. Ploraven tant, que jo 
vela com aquellos llágrimes queien avall 
com una pluja. Abans de cloure els meus 
ulls dramáticament, vaig mirar de cua 
d'ull on anaven a parar aquellos llágri
mes. A la platea hi havia un senyor calb 
que emocionat i tot inconscientment s'a- 
nava eixugant el cap amb un mocador...

I aquí acaba la representació...

Qüestionari “Proust”
-El principal tret del meu carácter?
-L'alegría i l'afabilitat.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La sinceritat i l'honradesa.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-Les mateixes, més la feminitat.
-Allò que més estimo en els amics?
-Que ho siguin de veritat.
-El meu principal defecte?
-El "despiste".
-La meva ocupado preferida?
-El teatro.
-El meu somni de benestar?
-Que hi haguessin vint-i-cinc companyies 
de teatro a Barcelona actuant totes al ma- 
teix temps i de forma continuada, sempre 
amb els teatros plens.
-Quina fora la meva pitjor desgrácia? 
-Que el teatro s'acabés definitivament. 
-Qué voldria ser?
-Actriu, i després actriu i sempre actriu. 
-On desitjaria viure?
-On vise.
-Quin color prefereixo?
-El verd.
-Quina flor prefereixo?
-La violeta.
-Quin ocell prefereixo?
-L'oreneta.
-Els meus autors preferits en prosa?
-Si t'agrada molt llegir, en cada autor 
acostumes a trobar en el Ilibre que llegei- 
xes págines que fan que sigui el preferit 
en aquell moment.
-Els poetes preferits?
-Em passa igual que amb la prosa, però 
t'en diré uns quants: Verdaguer, Mara- 
gall, Salvat Papasseit, Martí Poi, Espriu, 
Vinyoli...
-Els herois de ficció favorits?
-El Quixot i Superman.
-Les meves heroines de ficció favorites? 
-No en tiñe cap.

-Els meus compositors favorits?
-Són molts: Mozart, Albinoni, Straus, Ea- 
lla, Albèniz, Joaquín Rodrigo i altres. Tot 
depèn de Testât d'ànim.
-Els pintors predilectes?
-No SÓC experta. M'agraden: Van Gog, 
Velázquez, Manet, Casas, Sor olla...
-Els meus herois de la vida real? 
-Gorbatxov.
-Les meves heroines històriques?
-Totes les dones que han estât victimes 
d'una guerra.
-Els noms que prefereixo?
-Domènec, Araceli, Silvia, dèlia. Alba, 
Carla, E erran i "Nan".
-Què detesto més que res?
-La violència.
-Quins caràcters històrics menyspreu més? 
-Napoleó, Hitler, Pinochet... i tots els que 
utilitzen la violència.
-Quin fet militar admiro més?
-No admiro cap fet militar.
-Quina reforma admiro més?
-La implantado dels Drets Humans. 
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Augmentar-los tots, especialment la 
intehligèneia i la comprensió.
-Com m'agradria morir?
-En pau amb tothom i sense assabentar- 
me'n.
-Estât present del meu esperit?
-Bé. Perfecte. De serenar i agraïment. 
-Fets que m'inspiren més indulgència? 
-Sento indulgència per gairebé tot error o 
falta.
-El meu lema?
-Estima i t'estimaran.

-Com SÓC?
-Aixó ho han de contestar els que hem 
coneixen.
-(T'ho diuen amb aplaudiments...).
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PERFIL
Actriu plena de mediterranitat. 
Vital .
En el teatre, tots els papers 
de l'auca...
Esvelta.
De mirada límpida, transparent. 
Ven clara, sonora.

Té un esperit lluminós.
El teatre li dona vida.
I ella dona vida al teatre...

y* .  _
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Centenari de la fundado de VOrfeó Català

El moviment coral a Catalunya
Antoni Sala i Serra

E, moviment coral a Catalunya neix 
d'unes circumstàncies, unes entitats i unes 
persones. Tot molt concret. Les circums
tàncies hi son presents en I'ambient social, 
politic i cultural que envaeix Catalunya des 
de mitjans del passât segle XIX. El pano
rama historie d'aquell moment s'emmarca 
en el fet reivindicatiu de la Identität d'un 
poblé que políticament i cultural rep unes 
influèneies forànies de més enllà dels Piri- 
neus i és prou sensible i receptiu per a 
diferenciar-lo de la resta d'Espanya. És 
l'època de la denominada Renaixença, del 
Modernisme, de l'Impressionisme, la mù
sica wagneriana etc. en el cultural. En l'e
conomia, el Iliure canvi, la industrialitza- 
ció, l'expansió del tèxtil etc. En el social, 
el creixement de la importància de la bur- 
gesia contraposat amb l'obrerisme i les 
Unites sindicáis. En la política, el libéra
lisme obre nous camins i presenta noves 
idees: La Unió Catalanista, Les Bases de 
Manresa que després lligaria bé amb l'o- 
bra de Prat de la Riba La Nacionalitat Ca
talana, etc. Les entitats d'aquest moviment 
coral, prou diferenciades en el que fa a la 
música, serán Els Cors d'en Clavé i L'Or- 
feó Català. El primer és l'obra d'un home 
del poblé, Josep Anselm Clavé, i l'altre, 
de Lluís Millet i d'Amadeu Vives, provi- 
nents de mitjans menestrals. La personali- 
tat i el taranná de cada un d'ells marcará el 
pas d'aquestes entitats. Josep Anselm Cla
vé considera el moviment coral com un 
mitjà de dignificació de l'obrer, elevant el 
seu nivell cultural amb el cant coMectiu 
popular. Tot, d'una forma reivindicativa, 
cercant lloc i pes en el moviment obrer 
("treure'l de les tavernes") per presentar-lo 
en les celebracions i festes populars com a 
testimoni orgullos de la seva classe social. 
Aqüestes idees fruitaren en una extraordi
nària implantació per tot Catalunya. En 
pobles i ciutats els Cors de Clavé, amb els 
seus estendards i senyeres, feien acte de 
presèneia en el nou ambient social català. 
En Josep Anselm Clavé fou un home in- 
tuïtiu i de brega, tot i que pervé d'una 
famflia de comerciants (la seva mare tra- 
duïa el francés i tocava el clavicorn); s'en- 
tregà de cos i ànima al moviment obrer 
amb unes idees de rerafons politic (fou 
ferit en una barricada revolucionària). El 
moviment orfeonistic és un hereder d'a
quest nou ambient coral però amb més pes 
especific de cultura musical, i se singula- 
ritzà en rebre suport i coMaboració de la 
petita burgesia i classe menestral que tam
bé comprengueren el que representava tot 
això per a la idea catalanista. Amb aquest 
propòsit neixia el moviment orfeonistic a

Catalunya. A cada poblé i ciutat tindran, a 
més dels Cors de Clavé, el seu Orfeó on 
s'aplegà al redós d'una senyera una gent 
afeccionada a la música que entendrà que 
l'iniciació al cant coral és una nova forma 
d'agermanar-se. Tot això tindrà un gran 
poder popular de convocatòria entre totes 
les classes socials.

L'OREEÓ CATALÀ, que ara celebra 
el centenari de la seva fundado, fou l'as- 
sociació més representativa de tot aquest 
moviment coral, i capdavantera en contri
buir a unificar les forces musicals catala
nes. La seva fundado queda lligada a 
noms importants corn Lluis Millet i Pagès 
i Amadeu Vives. La forta personalitat de 
Josep Anselm Clavé i la seva important 
obra, s'esdevé quelcom semblant amb 
Lluis Millet tot i que la diferèneia de cri- 
teris sobre el valor al pais i la tenacitat en 
el compliment d'allô que esdevé la passió 
de llurs vides. Per a Lluis Millet fou L'OR- 
EEÓ CATALÀ. L'ideari estètic de Millet 
és complex i pie d'influèneies sentimen
ta l  i espirituals traduïdes en un gran sen
tit religiös i un rerafons musical de serie
tat i disciplina quelcom germànica. Tot 
això tindrà la seva aplicado en l'ORFEÔ 
CATALÀ. Amadeu Vives, més que corn a 
home de l'Orfeô, és conegut per la projec- 
ció de les seves composicions musicals 
que li donaren rei leu per tot Espanya, però 
en els passos iniciáis del moviment orfeo
nistic fou un company important per a 
Lluis Millet.

L'ORFEÔ CATALÀ en el decurs de la 
seva llarga trajectòria té dades molt im
portants per a Catalunya i per a la mùsica, 
com són la inaugurado del seu estatge 
social, l'important edifici modernista pro- 
jectat per l'arquitecte Lluis Domènech i 
Montaner el 1908, que representà l'arrela- 
ment de l'associació coral. Les estrenes en 
català de la Passió segons Sant Maten i 
voratori de Nadal, de J.S. Bach, El Mes
sies, de Haendel, la Missa Solemnis, de 
Beethoven, El Pessehre, de Pau Casais, 
els pioners viatges per fer audicions a l'es- 
tranger etc. Una perllongada activitat que 
coincidí amb la formació d'un repertori

A
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La Reina de la festa al seu tron cahdellant la 
madeixa. Al-lusiô a la cançô popular catalana.

bàsicament de cançons catalanes harmo- 
nitzades dignament i una seriosa dedica- 
ciò a la polifonia renaixentista, barroca i 
clàssica. A tot aquest geganti treball cal 
incloure-hi el fet que el seu estatge social, 
el PALAU DE LA MÙSICA CATALA
NA, ha esdevingut el centre de les mani- 
festacions més importants de mùsica, de 
la mateixa manera que el LICEU ho ha 
estât per a l'òpera. Cai, dones, en aquest 
CENTENARI, que els catalans recone- 
guem el mèrit d'un Orfeó que durant 
aquests cent anys de vida ha sabut aplegar 
tanta valuosa gent de cantaires, composi
tors, homes de lletres, directors etc. que 
amb l'esforç coMectiu han donat dies de 
glòria a la cultura catalana.
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Barreres arquitectòniques
Josep Maria Subirachs

Foto de Henry Cartier cedida gentHment per La Vanguardia.

¡961 -  Tres ciutadans germanorientals dirigeixen les seves mit ades al Berlín occidental per sobre el mur recentment construit.

J a  podem celebrar el segon aniversari 
de l'enderrocament, després de vint-i-vuit 
anys de vergonya, del mur que feia extre- 
madament difícil transitar Iliurament per 
Berlín.

El sinistre monument de formigó i fi
lât espinos que vorejava una terra amara
da de sang i que des del 13 d'agost de 
1961 feia de l'antiga capital alemanya una 
presó, ja no és més que un mal record.

Les set trompetes de la Perestroika van 
ser suficients per destruir les muralles d'a- 
quest Jericó del segle XX i els seus frag
ments han esdevingut material preat per 
l'àvida societal de consum que els ha con
vertit en clauers i petjapapers. Aquella 
Capella Sixtina del graffiti s'ha esmicolat 
per enriquir les coMeccions privades al 
costal d'altres records turistics corn les 
Torres Eiffel d'antimoni, les Sagrades 
Families de plástic, les Estàtues de la Lli- 
bertat de melali cromat i altres entranya- 
bles cursileries. Els trossos de la trista- 
ment famosa paret, corn les estelles de la 
creu de Crist, s'han multiplicat fins a ja no

saber si són Verladers o falsos, però tots 
serveixen per a alimentar les subhastes, 
escasses de pintares de Van Gogh.

Per fi la porta de Brandenburg serveix 
per al que han de servir les portes: per a 
èsser franquejades. Berlin, cruelment divi
dida en dues classes pels qui paradoxal
ment vollen una societal sense classes, ha 
pogut reparar I'atemptat urbanistic més 
monstruós de la historia: el d'haver posât 
una barrera insalvable que impedia que la 
familia berlinesa pogués, sense el perill 
d'ésser metrallada en la Franja de la Mort, 
abraçar-se per Cap d'Any, visitar la reina 
Nefertiti o prendre una cervesa a la Kur
fürstendamm i, recíprocament, que els 
turistes poguessin visitar faltar de Pérgam 
o el teatre Bertolt Brecht sense haver de 
marxar precipitadament a mitjanit com la 
Ventafocs.

L'esdeveniment, pel valor real i sim- 
bòlic ha entrât a la mitologia dels fets 
emblemàtics de la nostra historia recent. 
Roger Waters, Alan Parker i Pink Floyd 
han estât els pioners dels artistes que, sens

dubte, s'inspiraran en aquest fet transcen
dental. Si la vida i la mort de Marilyn 
Monroe ha desencadena! tanta iconografia 
i tanta literatura, es pot preveure que la 
vida i la mort del Mur de Berlín será tam
bé el gran protagonista d'aquest fi de se
gle. Només la frivolitat i la poca qualitat 
intel-lectual i creativa de la majoria deis 
nostres artistes podría èsser la causa que 
aquest esdeveniment fos desaprofitat. Si 
fos així, els nostres successors tindrien raó 
de pensar en la nostra estupidesa i decre- 
pitut.

La desaparició de la tristament cèlebre 
paret ha unifica! la ciutat i, de rebot, un 
país de vuitanta milions d'habitants, i aju- 
dará, amb tota seguretat, a la unificació de 
tot el continent que esperem estigui for
mat per un mosaic d'autèntiques nacions. 
A més a més, el mur, en caure com un joc 
de fitxes de dómino, ha arrosegat altres 
"murs" que semblaven inexpugnables. 
Esperem que aquest enderrocament sigui 
total, encara que, en l'estrépit, se'n ressenti 
fins i tot la Gran Muralla de Xina.
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Cartes de Paris

“La glòria és el sol dels morts”
Joan-J O se P Tharrats

Dxia Balzac que "la gloria és el sol dels 
morts". A pie sol, dones, podem trobar al 
cementiri del Père Lachaise els paladins 
de desenes de generacions. Potser, corn jo, 
n'heu arribat a conèixer algún, o heu par
lât amb élis, en un moment més esbravat. 
Era quan semblava que, tant d'un costat 
corn l'altre de la nostra vida, gairebé tots 
els dies encara eren per estrenar.

Hi ha més personatges que, en aquest 
recer, ja prenen el sol de la glòria i que no 
se US hauria mai ocorregut trobar. Elis 
s'havien avançai esperant que, en un pen- 
sament o altre d'eternitat, vindrien a fregar 
un xic de la seva pois.

Paris és un bon Hoc de trobada per fer- 
hi amies. Absents del tot, o tal volta un 
xic presents, poden haver deixat com a 
record un bri d'herba o el perfum d'una 
flor silvestre, que ells hauran vigoritzat, 
amb algún rastre de saba que debia vagar 
a l'èter.

Deixem en primer Hoc -ja que eli ma- 
teix us el reclamarla- a Oscar Wilde. Va 
morir a la Rue des Arts on eli vivia. Al 
número 13 hi ha encara un medalló que 
ens ho recorda. L'esfinx de la seva tomba 
fou esculpida pel seu compatriota Sir Ja- 
cop Epstein i realitzada a Paris (1911).

El dandisme té en Marcel Proust 
(1922) el gran renovador de la novel dis
tica. És un bon représentant que, al Père 
Lachaise, sembla que ens vulgui oferir tota 
la logistica de "A la recherche du temps 
perdu".

Si us trobeu a prop del Columbàrium 
veureu la tomba d'una actriu ben conegu- 
da: Simone Signoret (1985). L'haureu se- 
guit sovint en alguns films franceses i és 
probable que, amb el seu marit Yves 
Montand, l'hàgiu pogut escoltar, encara no 
fa molts anys, en una famosa representa
do de "Les Bruixes de Salem". A poca 
distènda d'ella es troba la cantant Édith 
Piaf, desapareguda ja fa més de vint-i-cinc 
anys, el mateix dia que va coincidir, a l'e- 
ternitat, amb el nostre amie Jean Cocteau.

Seguint el mateix sender tres personat
ges que sempre us han séduit; el composi
tor Paul Dukas, creador de f'Aprenent de

Bruixot", Max Ophuls, un dels més refi- 
nats cinéastes i la bailarina, sempre de He- 
genda, Isadora Duncan. Recordo haver 
conegut, encara no fa tant temps, al seu 
germà Raymond Duncan teixint, en una 
galeria de la Rue de Seine, les seves indu- 
mentàries de Hi.

Una tomba que s'ha convertit en una 
atracció continuada, segurament la més 
cuidada de totes, és la d'Allan Kardek, el 
fundador de l'esperitisme. Fa més de cent 
anys que el personatge va morir i mai no 
falten flors fresques damunt la seva sepul
tura en forma de dolmen.

En el mateix sector podeu Hegir la 
indicado que esteu prop de restes de Ge
rard de Nerval, (-1-1855), una ànima tortu
rada que havia pogut afirmar: "La deses- 
peració i el suicidi son el résultat de certes 
situacions fatals per al que no té fe en la 
immortalitat, en les seves penes i alegries". 
Corn deveu recordar, Gerard es va suici
dar penjant-se una nit, dalt d'un fanal de 
gas. Poe abans havia deixat escrit: "la 
meva única estrella és morta i el meu Haüt 
constel-lat du el sol negre de la malenco- 
nia".

Théodor Géricault fou el peoner de la 
pintura francesa romàntica amb la gran 
composició "El rai de la Medusa".

El mateix impuls d'una pendent us 
apropa a la tomba del pianista Frederic 
Chopin (-1-1849). Cinc anys abans de co
nèixer la tomba vaig poder entrar a la casa 
natal del músic, a Zelazowa-Wola, un 
diumenge al matí d'un dia assolellat d'es- 
tiu que, com de costum, la visita era acom- 
panyada d'un concert en el petit jardí me- 
ravellosament cuidat. Al Père Lachaise, 
l'estatueta de la musa Erato i el perfil del 
compositor polonés són de Clesinger.

La tomba d'Alfred de Musset està 
emplaçada, tàcticament, prop d'un salze 
ploraner, no gaire Huny de I'escriptora 
Colette, morta el 1954, però que sempre 
espereu trobar ais jardins del Palais Ro
yal, conversant amb el seu amie i vei Jean 
Cocteau.

A Paul Eluard (-1-1952), el primer ma
rit de Gala, l'han deixat sol a Paris, la ciu- 
tat que tant va estimar. Honoré de Balzac 
(-1- 1850) hi és representa! amb un bust de 
David d'Angers. Jules Romains (4-1972), 
Charles Nodier (-1-1844) i Georges Courte- 
lina (-1-1929) representen, tots tres, mo
ments esteMars de la literatura francesa.

Raymond Radiguet (-1-1923), intim 
amie de Cocteau, gairebé no tingué temps 
de viure però sí d'escriure una novel-la, 
"Le dibale au corps", que féu les delicies 
d'algun cinèfil. Pierre Brasseur (-1-1972)

ens havia agradat amb la interpretació d'o- 
bres teatrals de Camus, Sartre i Anovilh.

Guillaume Apollinaire va morir l'any 
1918, el mateix dia que finalitzava la pri
mera guerra mundial. Poeta i critic d'art, 
fou l'inventor dels poemes visuals que eli 
anomenà "Cal-ligrames". Amie de Marie 
Laurencin (-fl956), Max Jacob i Picasso i 
de l'inefable aduaner Rousseau (1910) fou 
un dels grans animadors del cubisme en 
els sens moments de floració. Entre 
aquests creadors solia aparèixer la pintora 
i novel-lista Gertrude Steim (-fl946), 
col-leccionista d'alguns dels millors Picas
so i Juan Gris.

Christian Bérard (-fl949) fou un dels 
dos o tres pintors i decoradors més impor
tants del Paris del seu temps que fou molt 
breu. Treballà per a Louis Jouvet i per a 
Jean Cocteau en les seves versions de "La 
Belle et la Bête".

Loie Fuller (-fl928), que incorporé a 
l'espectacle la dansa de la serpentina, tin
gué tanta acceptació que aquelles repre- 
sentacions continuaren molts anys, realit- 
zades pels sens seguidors. Era tota una es
tètica etèrea de l'estil art nouveau que re- 
cordem encara d'algunes sessions al teatro 
del Liceu.

Una tomba que té uns visitants d'un 
talent generös és la que guarda les despu
lles de George Footit (-fl921), el cèlebre 
clown que algunes vegades havia servit de 
model a Toulouse Lautrec, aixi Yvette 
Guilbert (-f 1944), una gran cantant i actriu 
de cabaret.

Més gent de teatro, encara: Beaumar
chais (-fl799), el creador del personatge 
Fígaro, el criât que simbolitza la révolta 
de Testament popular que va inspirar les 
òperes "Les Noces de Figaro", i "El Bar
ber de Sevilla", on tot acabava en 
cançons.Cyrano de Bergerac (-f 1655), una 
de les volles tombes del cementiri del Père 
Lachaise, fou l'escriptor que va servir de 
model a Edamond Rostand. Rachel 
(-fl858), la gran actriu tràgica; Talma 
(-fl826), protegit per Napoleô i el primer 
actor que tingué la idea de sortir en escena 
vestit a l'època; la gran Sarah Bernard!

G R ^ i J
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(+1923), malgrat la distància que ja va sé
parant la seva activitat, és una de les tom
bes més visitades. Molière (+1673), el co- 
mediògraf i actor per excel-lència, a la 
seva mort, passà directament del teatre al 
cementiri.

Uns quants musics que hem anat es- 
coltant, i el so dels quais podem guardar, 
a casa, per fer-los reviure, al moment vol- 
gut, fins a fer-ne oblidar la mort. Eduard 
Lalo (+1892), d'origen castellà, creador de 
la "Simfonia espanyola", d'un magnifie 
Concert de Violi, relacionat amb el nostre 
Enrié Morera i seguidor de Wagner i de 
Vincent d'Indy; Ernest Chausson (+1899); 
Georges Bizet (+1875) fou un de tants 
compositors francesos que han fet la mú
sica d'inspiració espanyola millor. Geor
ges Rnesco (+1955), alumne de Eauré i 
Massenet, coMaborà amb Pau Casais, fou 
considérât corn el gran compositor nacio
nal romanès.

Reinaldo Hahn (+1947), natural de 
Caracas, s'expressà en francés i féu la cri
tica musical del diari "Le Eigaro". Com a 
autor d'óperes realitzá "Le Marchand de 
Venise". Nascut a Catánia (hem pogut 
conèixer la seva casa) Vicenzo Bellini 
(+1835) mori sobtadament en plena joven- 
tut i en el més floreixent dels èxits. Una 
altra tomba dels passants de Paris que s'hi 
queden. A pocs metres d'ell hi ha la sepul
tura de Cherubini (+1842), Gustave Char
pentier (+1956) fou el feliç autor d'una 
òpera "Louise", on faccio succeeix a Pa
ris. El més excepcional, però, dels com
positors francesos fou Berlioz (+1869). Els 
seus compatriotes han estât, a vegades, els 
darrers d'assabentar-se d'obres seves de la 
qualitat de "Els Troians", fins a tal punt 
que, fautor de la "Simfonia Fantàstica" 
havia acabat dient d'una manera festiva: 
"Quin talent tindré el dia de demà".

També reposa al cementiri del Père 
Lachaise un dels poetes més parisencs de 
France: Baudelaire, "Sortiré d'un pais on 
faccio no és germana del somni?" Una 
altra de les seves frases ens presenta al 
poeta de "Les Flors del Mal" gairebé com 
un asceta: "Sieu beneit. Déu meu, que 
doneu el sofriment com un divi remei a 
les nostres impureses".

Un habitant del turò de Mont Louis, 
Blaise Pascal (+1662), el més savi de tots, 
deia: "El silenci etem d'aquests espais 
m'espanta". Mentre que fexquisida poe
tessa Anna de Noailles (+1933) en el seu 
llibre de poemes "Els Enlluernaments" 
escrivia: "Voldria consumir, damunt meu, 
tota fetemitat".

I encara m'he deixat més artistes: Gus
tave Doré, Ingres, Daumier, Corot, Nadar, 
Georges Seurat, Edouard Détaillé, Modi
gliani, Eugène Delacroix (+1863), tan gran 
en la seva personalitat de pintor com Ber
lioz amb la música. Noms que, en un 
moment o altre, han estât companys de la

El triomf dels immortals. Arc del Triomfde Paris.

vostra vida o de la imaginació adquirida 
els trobareu, com gloriosos que són, a pie 
sol, damunt el pujol del cementiri del Père 
Lachaise de Paris. Si bé dormen, us espe
ren per veure-us. En prendre la sortida per 
agafar el Boulevard de Ménilmontant, 
sento el bellugueig d'unes fulles que el 
vent deu haver agitat. Em giro i se'm des- 
cobreix la tomba de Georges Méliès 
(+1938). Fou el creador del cinema com a

GISBERT Art

Rambla, 30 Tel. 725 43 69 
SABADELL

art; del trucatge i la fantasia, de l'inimagi
nable "Viatge a la Lluna" i 4.000 films 
més, obres que no deuen tenir malbarata- 
ment.

Hi ha un nou bellugueig de fulles, però 
d'un fregadis més insistent. El vent té a 
vegades la seva manera de parlar. Les fu
lles s'expressen com igualment parla un 
rajoli d'aigua, o una porta bâtent. Repetiu- 
vos mentalment els sorolls fortuits, com 
fentonació de les batallades del campanar 
de Cadaqués, per registrar en el cervell 
quantes n'han sonat i que no havieu arri- 
bat a comptar per trovar-vos distret.

Aquell vent, entre fulles, segur que em 
deia: "Ei! que no em dius res? Sóc en 
Méliès! Encara que tard, perqué no m'ha- 
vies vingut a veure, et dono les gràcies 
d'aquells poemes que em vas escriure en 
un nùmero de "Dau al Set".
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Una ciutat per retrobar
Josep Sabater

E,i\ temps de separació de Sabadell, sis 
anys, m'ha fet adonar ben aviat del seu 
important procès de transformació i mo- 
demització: reformes urbanistiques, am- 
pliacions de comerços, remodelacions ar- 
quitectoniques, etc. Efectivament, la vida 
de la ciutat ha eixamplat el seu pols in
tern, projectant nou espai amb el qual re- 
definir-se. He vist, també, patir un cert 
estrangulament en les vies centrals a cau
sa d'unes obres sonades que s'estimen 
beneficioses per a la ciutat i que subrat- 
llen fortament l'impuls des del qual es 
volen millorar les seves condicions glo- 
bals d'habitabilitat.

Tot aixo reflecteix, indubtablement, un 
dinamisme general que, al vaivé incessant 
de la gent, mena a pensar en un Sabadell 
revitalitzat, progressista, diferent. I cree 
que és especialment en l'eix Maciá on 
aquest Sabadell modem sembla apuntar 
amb més ambició i il-lusió. I és així que, 
des d'aquesta apreciable expansió urbana, 
aposta per obrir-se positivament al futur, 
tot responent a les nécessitais i reptes més 
diversos deis seus ciutadans.

Des de la perspectiva d'algú que ha 
nascut i viscut en aquesta ciutat per quasi 
trenta anys i que en el present ja no n'és 
ciutadá de fet per raó d'una autoexigida 
emigració literária, es fa bastant complex 
i problemátic el seu feliç retrobament. No 
essent jo ben bé ja de Sabadell, encara

me'n sentó, havent-hi estât recentment de 
pas, encara hi noto les meves arrels, ob- 
servant-hi el notable desenvolupament deis 
últims cinc anys, veig que ja no hi tiñe 
lloc; si més no, m'ha costal trobar-m'hi. 
Comptant-hi encara familiars, amies i 
coneguts, no he sabut tal volta veure'm 
prou reconquerit per ells. M'he trobat, 
dones, per unes setmanes, emplaçat en un 
Sabadell que, pels motius referits, vaig 
haver de deixar i on ara veig força difícil 
tomar-hi. Sabadell ja no és la mateixa 
ciutat; ni jo, sabadellenc d'ahir, ja no sóc 
tampoc el mateix. I per molt que hagi re- 
conegut de seguida la meva ciutat natal, jo 
no m'he reconegut del tot en ella. En tant 
que escriptor, Sabadell no m'ofereix, en el 
présent, cap avenir estable. Potser perqué 
jo no he volgut fer altra cosa que escriure. 
I ja se sap, en aquest afer tan poc lucratiu, 
pels que no guanyen premis milionaris o 
escriuen "best-sellers" per encárrec, la 
capital del Vallès, com tantes altres ciu- 
tats, avui per avui no sembla disposar de 
cap mécanisme ni ressort d'ajut, public, 
institucional o privât, ais escriptors no 
reconeguts. No es tracta pas de fer absur
des inculpacions a una ciutat per la petita 
desventura d'un fill seu emigrat. Al cap i a 
la fi, cadascù s'ha de triar el seu cami a la 
vida i hom no sempre el pot seguir allá on 
voldria.

Actualment, vise a cavall de dos mons.

GESTORIA'^ADMINISTRATIVA 
Æ  ASSESSORIA FISCAL

ADVOCAT CIRERA,32 BAIXOS 

TELS.7259322-7259532 7259721 7260164 

08201 SABADELL

TEIXITS SALVADOR
els teixits que tenen estil

Indùstria, 33 tei. 725 65 90 08202 Sabadell

Foto Andreu Massaguè.

el català i el canadenc, i se m'imposa, cada 
dia més, escollir un d'ells, renunciant a 
l'altre indefectiblement. Per molt fort i viu 
que sigui el meu testimoni de catalanitat 
al Canadá, mai ningù allí no em veurà ben 
bé català, car la cultura i la llengua des de 
les quais obligadament expresso la meva 
catalanitat, són unes altres. I és en elles, 
més que en les meves d'origen, on els 
canadencs em reconeixen i identifiquen 
últimament, per bé que amb certes parti- 
cularitats.

Amb aixô em vine a dir una obvietat 
no sempre admesa: només em sentiré i seré 
reaiment sabadellenc i català vivint i tre- 
ballant a Sabadell i a Catalunya. El pes 
definidor de pertinença referencial a una 
ciutat i nació es resoli necessàriament i 
inequívoca essent i vivint en elles.

Al Canadá, em temo que seré -per tant 
temps com hi resideixi- un català a mit- 
ges, dévaluai, i en constant tensió identifi- 
cadora. Per la força de l'ambient cultural i 
linguistic en què em moc, patiré mal d'es- 
trangeria crònica, talment un sofert metec.

Aquesta és, estimât lector, la meva 
modesta, personalissima impressió provi
sional: hom no pot ser de dos paisos albo
ra. Cal triar. Prendre conscièneia de na- 
cionalitat. Assimilar vivencialment i rea
lista el marc sòcio-cultural i linguistic en 
el quai hom vol fer carni.

WATCZAm'
Sala d’Exposicions
Sant Pere d’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS
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Davant el Quart Centenari

La poesia de Sant Joan de la Cren
Joan Ripoll

E,lì 24 de novembre de 1942, la Biblio
teca de la Caixa d'Estalvis de Sabadell 
commemorava, amb un acte académie, el 
IV Centenari del naixement de Sant Joan 
de la Creu, acte en el qual el sacerdot i 
poeta mossèn Camil Geis dissertà sobre 
"La poesia de San Juan de la Cruz", text 
recollit en la publicado que la mateixa 
Caixa editava la primavera de l'any se- 
giient.

VIDA BREU I INTENSA
El record d'aquesta commemoració és, 

precisament, el que avui ens porta a evo
car, de manera breu, els quatre-cents anys 
de la mort del frare carmelita i poeta ex
cels; fet ocorregut el 14 de desembre de 
1591, després d'una vida breu i intensa, no 
exempta de penalitats. Juan de Yepes - 
nom civil del personatge- havia nascut a 
Ávila, de familia burnii; fili de vidua, féu 
d'aprenent de fuster i de sastre, es dedicà a 
obres de caritat i segui estudis d'arts i teo
logia a Salamanca. Als vint-i-un anys en- 
trà a l'orde del Carmel, conegué Teresa de 
Jesús i l'ajudà en la seva obra de reforma; 
aquesta tasca li valgué enemistats i fou 
victima de les Iluites internes de l'orde, 
fins al punt de ser empresonat al llarg de 
nou mesos en una ceMa fosca, sotmès a 
vexacions. Hoc del qual aconsegui escapar 
de manera agosarada.

De vida i obra breus, però intenses, 
Joan de la Creu escrigué de fet els seus 
textos estant en aquesta presó, tot supe- 
rant l'angoixa per mitjà de l'ascensió espi
ritual i mistica: "Aunque sea de noche..." 
será la tornada d'una de les seves poesies 
més conegudes, model de transformació 
de les precarietats fisiques en anbei de la 
recerca divina per part de l'ànima. Home 
menut, però de tremp vigorossissim, és 
retratat per Unamuno en uns versos en- 
tranyables: "Juan de la Cruz, madrecito / 
alma de sonrisa seria...", o aMudit en uns 
abres per Dámaso Alonso: "Juan de la 
Cruz prurito de Dios siente"; versos que 
copsen la seva personalitat humana i espi
ritual, reflectida en una obra poètica d'a- 
paren^a també frágil però d'una Intensität 
i una pregonesa extraordináries.

LIRISME ESPIRITUAL
La poesia de Joan de la Creu es deu, 

des del punt de vista formal, a la norma de 
la seva época, el regnat de Felip II: mane- 
res renaixentistes, influéncia de Roscan i 
Garcilaso, espiritualitat i influéncia deis 
clássics llatins com en Fray Luis de

León...; però, a partir d'aqui, s'introdueix 
un factor inédit: la inspiració mistica que 
transforma aquesta poesia en un fenomen 
singular, inexplicable, que l'eleva molt per 
sobre de qualsevol apreciació literária i 
fins i tot teològica. És el fet de trobar l'i- 
nexpressable a través, precisament, de l'ex- 
pressió: tot aplicant els usos de l'època - 
l'estrofa de la lira, que alterna heptasil-labs 
i hendecaslMabs; el veil "romance" popu
lar en octosiMabs, etc.-, aquesta poesia s'e- 
leva vers l'éxtasi mistic i aconsegueix de 
fruir i transmetre el goig inefable de la 
contemplació divina. Talment li serien 
atribuibles al poeta els mateixos versos que 
eli aplica al mistic: "Subi tan alto, tan alto, 
/ que le di a la caza alcance".

Obra poètica que ha influit extraordi- 
náriament en la resta de la lirica espanyo- 
la, fins ais nostres temps, és tan breu que, 
de fet, pot ser llegida en mitja hora. Cons
ta, com a obres considerades majors, de 
tres composicions: "Noche oscura del 
alma", "Cántico espiritual" i "Llama de 
amor viva", que s'acompayen d'uns textos 
en prosa en els quals fautor glossa el sig-
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nificat de les metáfores emprades a la llum 
del seu pensament teológic; set poesies 
vàries "hechas a diferentes asuntos", i deu 
"romances", popularització de diversos 
temes religiosos. L'obra per exceMéncia 
és el "Cántico espiritual entre el Alma y 
Cristo su esposo, que no és sinó una parà
frasi del "Cántic deis cántics" de Salomó, 
però expressada en versos memorables, 
alguns deis quals han fet fortuna i han estât 
utilitzats després com a motiu d'altres 
composicions poétiques o musicals: per 
exemple, heptasiMabs com "el ciervo vul
nerado", "las insulas extrañas", "la música 
callada", "la soledad sonora"..., d'una ca- 
déncia i un significat estremidors.

UN TESTIMONI SIGNIFICATIU
Aquesta influéncia arribá fins i tot a la 

generació de 1927, que compta amb un 
esplet de grans poetes. Un d'ells, Luis 
Cemuda, dedicà a Joan de la Creu un breu 
i substanciós assaig, en el qual assenyala 
vinculacions no sois ja amb Garcilaso i 
Fray Luis, sinó també amb Hölderlin, el 
gran poeta romántic alemany. Però, ce- 
nyint-se al propi Sant Joan, Cemuda de
clara com, si se'l llegeix amb esperit pro- 
fá, "quedamos hechizados por la hermosa 
sensualidad que respira"; poeta de l'amor 
divi, empra termes i imatges de l'amor 
humá, vehicle inevitable d'un llenguatge 
que no es pot expressar d'altra manera, per 
la qual cosa s'ha de tenir en compte que 
"en San Juan de la Cruz la belleza y pure
za literaria son resultado de la belleza y 
pureza de su espíritu; es decir, resultado 
de una actitud ética y de una disciplina 
moral". Tanmateix, hi ha una certa difi- 
cultat d'accés a aquesta poesia, per causa 
de la seva mateixa claredat, i aixi Cemuda 
diu: "Me refiero a la luz que recelan sus 
versos, los cuales parecen tan serenamen
te claros primero, mas llegan luego a inti
midamos con la immensidad luminosa tras 
ellos presentida".

Poeta transcendent, contemplador i 
descriptor de la llum divina, en recordar
lo en l'aniversari de la seva mort, podriem 
dedicar-li com a epitafi escaient aquells 
versos que tanquen les seves "canciones 
del alma":

"Quédéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado,
cesó todo, y dejé me
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado".
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Francese Codina Agut
j . c .

J-i'altre dia em va sorprendre veure una 
pàgina del diari locai a mena d'anunci amb 
motiu del cinqauntè ani versar! de la Ges
toria Codina (1941-1991). Mig segle! La 
sorpresa fou: ¿com és que havien passât 
tan de pressa cinquanta anys?... Aquella 
pàgina era com un document en el qual 
quedava reflectit el testimoni de cinc dé
cades d'una oficina dedicada a gestoria. 
Una de les gestories més antigües de la 
nostra ciutat. Fem un repás de les altres 
amb tanta o més historia que la que ens 
ocupa: La Gremial, Miralles, Tràmit, 
Masso, Aguilera... La primera, si mal no 
recordo, que es va constituir a Sabadell 
fou La Gremial. Després, en el rosari dels 
anys se n'hi van afegir d'altres i avui aquest 
servei de gestors hom creu que està ben 
dotât a la ciutat.

La Gestoria Codina fou iniciada per 
Francese Codina i Agut i la primera ofici
na s'obrí al carrer Calderón, 8. L'any se- 
güent es traslladá al carrer de Grácia, 11 i 
uns anys després ho feu a factual empla- 
çament del carrer Advocat Cirera, 32.

Al llarg d'aquests anys Francese Codi
na ha estât al davant de les seves oficines, 
ateses per un equip de professionals que 
es dedica a les seves respectives especiali- 
tats administratives.

En Francese, per èsser un veli amie de 
tota la vida, crée que pue vanar-me de 
coneixe'l una mica. Mai es coneix del tot 
a ningú. Cal, com deien els antics, menjar 
un quintar de sal junts. 1 un quintar de sal 
no hi ha qui se fempassi...

En Codina -el pare, favi Codina- és un 
d'aquells homes incansables, que sempre 
han estât dedicats al treball amb vocació 
plena. Avui, encara, creu que el treball és 
vida i que és la millor terapèutica per 
mantenir-se en forma...

Pel seu despatx hi han passât milers de 
persones, de totes condicions. Es pot asse- 
gurar que ha conegut "tot Sabadell". El 
seu despatx de treball ha estât com una 
mena de confessionari. Quantes confes
sions se fhi han confiat al llarg d'aquest 
seu sacerdoci professional!

Eli podria escriure unes memories que 
farien tronar i ploure!

Ha hagut de gestionar -és la seva fei- 
na- tota mena de situacions. Hom creu que 
podria omplir fulls i fulls d'anècdotes de 
tot color.

En Francese ha assoli!, amb els anys i 
amb fexperiència professional, un presti
gi. Eli, com tothom, no pot pas escapar-se 
d'haver tingut algún error. Com tot humà, 
qui no els té? Però és capaç d'afirmar que

com ell no hi ha ningú. Cal creure'l. (Amb 
eli es trancà el motilo...).

Ha conduit la nau, que ell construí, per 
tots els mars. Haurà conegut maragasses, 
tempestes i dificultats, però se n'ha sortit 
com a bon timoner que sempre ha tingut 
les mans a farjau, conduint-la finalment a 
bon port després de qualsevol atzarosa 
singladura... La seva energia és inesgota- 
ble. Per això cal admirar aquesta mena de 
guerrers que mai es donen per vençuts i 
que res ni ningú els espanta. Són fortale- 
ses humanes.

Cal valorar aquests cinquanta anys 
d'una empresa amb tots aquells que ho han 
fet possible (familiars, empiétas, clients, 
coMaboradors i un etcétera perqué no 
quedi exclós ningú). En aquest punt, fa- 
mic Francese vol dedicar un especial re
cord al seu germá Joan ("qui no el recor- 
da, eli, tan alegre!"), el qual durant molts 
anys el va tenir al seu costat, a la gestoria; 
després s'establí pel seu compte a Barce
lona on morí ais quaranta quatre anys 
(1969).

De Francese Codina acabarem dient 
que ha estât i és un feinador de bona raça 
que es mereix, si més no, una medalla del 
Treball... A

h o m e / d o n a

FEMINA
c/santquirze,5 tel. 725 59 50 sabadell 08208

H(
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enatge a Joan Garriga Manich
Fotos d'Alba Tardos

o,'RGANITZAT per Amies de Bellate- 
rra se celebrà el 19 d'octubre un homenat- 
ge dedicai a Joan Garriga i Manich, degà 
dels farmacèutics de Sabadell i critic d'art, 
faceta en la quai pot vanar-se d'ostentar el 
deganat.

El migdia es descobri una placa com
memorativa a la casa de l'homenatjat, on 
s'afincà l'any 1940. Fou una de les prime- 
res families que s'instal-laven en aquella 
aleshores urbanització que, amb el temps, 
ha esdevingut un nudi residencial i avui 
compte amb uns dos mil residents.

Encetà l'acte Frederic Roda, qui glossa 
l'homenatjat i la fértil nissaga dels Garri
ga, fent una al-lusió que si a Espanya fo- 
ren els Austries els Garriga ho son a Be- 
llaterra... Frederic Roda, de paraula àgil i 
brillant, fou un bon preàmbul d'aquest 
homenatge a Joan Gamga. Aquest desco
bri la placa: una bella ceràmica realitzada 
per Xavier Salient. L'homenatjat dirigi, 
emocional, unes breus paraules davant 
d'un nodrit grup d'assistents. Familiars, 
veins i amies s'hi aplegaren i feren palés 
el testimoni d'estimació a Joan Garriga.

Seguidament se celebrà a la sala del 
Club Bellaterra, la inaugurado de l'expo- 
sició de l'obra plàstica de Joan Garriga, i 
també un apice de dibuixos i il-lustradons 
que contemplen una llarga i fecunda tra- 
jectòria. Aquesta faceta d'artista plástic l'ha 
cultivada al decurs de la seva vida, si bé 
no s'exposà públicament. Es una col-lecció 
antològica que fa goig de veure. Joan 
Garriga ha estât un critic d'art des de la 
seva jovenesa. Ara, als quasi noranta anys 
(va néixer el febrer del 1902) es dedica a 
reorganitzar els gavadals de llibres i docu
ments, sense deixar de pintar, amb el seu

D'esquen il a eli cla: i  rcih u Roca, prc.sulciil Aiiiic.s de licllalcrra. .loan Cu.sco. Sanliaiio \  ihi-Riiiii. .loan 
Garriga I Joan Vilacasas.

jovenivol entusiasme i il-lusió que mai ha 
abandonat.

L'acte culminà amb una taula rodona 
en la quai el vice-president del Club Be
llaterra, Sr. Mas i el president de l'Unió de 
Veins, Jordi Macarull, destacaren la per- 
sonalitat de Joan Garriga, tot Iliurant-li uns 
délicats presents. Frederic Roda llegi una 
efusiva adhesió cedint la paraula als po- 
nents. Joan Cusco feu un breu parlament 
glossant l'amic Joan i donant-ne el perfil. 
Santiago Vila-Puig llegi un treball en el 
qual repasava la vella amistat que unia 
l'homenatjat amb la familia Vila-Puig i 
Codina, com també aquella Bellaterra deis 
anys cinquanta. Finalment, fou el torn de 
la intervenció de Joan Vilacasas, el qual 
llegi la seva col-laboració a l'homenatge. 
Una dissertació descriptiva i plástica amb

unes observacions d'humor d'escola saba- 
dellenca, com ens té acostumats aquest 
excel-lent artista-pintor i escriptor.

Joan Garriga Manich, emocional de 
debó, clogué l'acte amb unes paraules d'a- 
graimen a tots els assistents que omplena- 
ven la Sala. (La majoria a peu dret. "Jo no 
en tiñe la culpa"... observa Vilacasas, en 
una pausa de la seva dissertació).

Se servi un aperitiu amb el qual es 
cloia aquest merescut homenatge a un sa- 
hadellenc de Bellaterra que al llarg de la 
seva vida ha sabut fer-se estimar per les 
seves qualitats humanes.

Als assistents se'ls Iliurá un petit opús
ole en el qual es publiquen uns articles 
deguts a Joan Cuscó, Joan Vilacasas i 
Santiago Vila-Puig Codina, en aquest orde.
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La darrera garba de F. Alfonso i Orfila
Josep Torrella Pineda

J. ot i el titol amb què el poeta va encap- 
çalar aquest esplendorós recull de sonets 
-un titol no pas gens esotèrici al contrari, 
clarament significatiu de testament poètic- 
tot i aquest intencionat DARRERA GAR
BA, l'autor no devia pas preveure que el 
Ilibre veiés la Hum just a temps que ell 
perdria la seva. "No hem de témer el no- 
res que se’ns acosta..." diu, un dels sonets.

Setanta-set anys. Una vida pletòrica, 
esmerçada en l'alternança de la tasca fun- 
cionarial i la ferma vocació lírica. Frede
ric Alfonso i Orfila havia publicat cinc 
llibres de poesia abans d'aquest, a part 
d'altres incursions en la prosa, el teatre, 
l'article periodistic, la conferència i el guió 
radiofònic. I havia assolit la cima poètica 
del mestratge en Gai Saber.

Totes les composicions d'aquest seu 
últim llibre son sonets, i tots havien estât 
premiats. I n'hi ha un grapat, cap als cent- 
quaranta. De fet, no es tracta pas d'una 
garba única sino de tota una garbera, ufa- 
nosa i ventruda. Les garbes que la formen 
son els grups separats en què l'autor es
tructura el volum per temes: Sonets bí- 
blics, Sonets franciscans, Sonets espiri- 
tuals, Sonets de tardor, els dos capítols 
dedicats a l'esposa i a la filiada, un en qué 
es glossen figures literáries que devien scr
ii entranyables, i un de "Dispersos".

La forma del sonet era, dones, la pre
ferida d'Alfonso i Orfila entre els diversos 
motiles normatius. I si el sonet és l'aristo- 
crácia de la poesia, n'hem de coMegir que 
Alfonso i Orfila ha estât tot un senyor del 
quefer poètic, fidel a les preceptives de 
mètrica i rima en què eli es va formar, 
sord a les veus de sirena renovelladores. 
Gustar la mùsica serena, lluminosa, sensi
ble, dels versos d'Alfonso i Orfila, tot 
penetrant les seves pregoneses de pensa- 
ment i d'imatge, és un autèntic plaer dels 
déus.

El llibre ha estât objecte, per part de 
Biblioteca Quadern, d'una edició molt 
acurada. S'obre amb un prôleg de Pere 
Ribot i és il-lustrat amb uns traços de di- 
buix de lordi Roca, alats com la mateixa 
poesia que en constitueix el cos essencial. 
En conjunt, i donada la circumstància - 
dolorosa circumstància- de la mort del 
poeta amb una simultaneïtat que no podia 
ser previsible, es pot ben dir que la publi- 
cació de la seva darrera garba constitueix 
un digne homenatge -gairebé pòstum- a la 
seva dilatada obra poètica i a la seva exem
plar trajectòria humana.

Frederic Alfonso celebrant els 70 anys.

F K E D E W C  
Al l-uVSt ) 1 OKhl A

SONFi'S

BfBUOTECàQl'AntKN

DARRERA GARBA, de Frederic Alfonso i 
Orfila. Sonets. Pròleg de Pere Rihot. 
Il-lustracions de lordi Roca. BIBLIOTECA 
QUADERN, volum 18. 181 pàgines. Dia del 
Elitre 1991.
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Estampes Montserratines

La Nova Observança
Manuel Foraster

V ^ap als finals de l'Edat Mitjana es des- 
vetllà en els monestirs bénédictins un in- 
tens desig de reforma en l'observança més 
estrióte de la Regla i de retom a la vida 
comuna més austera. El costum de nom
brar abats comandataris, que se'ls enduien 
el benefici de les rendes, fou també una 
de les causes d'aquest moviment.

Aquesta reforma, iniciada a Itàlia als 
convents de Montecassino i de Santa Jus
tina, passà també a Espanya i fou implan
tada sobretot al monestir de San Benito el 
Real, de Valladolid. Els de la Comunitat 
Tarraconense, de la quai depenia el mo
nestir de Montserrat, no s'hi volgueren 
afegir.

No obstant aixô, l'abat de Montserrat 
Joan de Peralta (1483-93), gelés de la dis
ciplina claustral volia introduir la nova 
reforma a Montserrat i amb aquest intent 
va demanar al rei d'Aragé que intercedis a 
fi que poguessin venir a casa nostra al- 
guns monjos d'Itàlia o bé de Valladolid 
com a implantadors de la nova regla.

El rei Ferran II passà la comanda a la 
comunitat vallisoletana la quai hi va estar 
d'acord amb la condicié que el monestir 
de Montserrat passés a ésser priorat del 
convent de Valladolid. L'abat Peralta no 
s'hi va avenir i llavors el rei el va nomenar 
bisbe de Vie per treure'l de la comunitat 
benedictina i aixi quedava obert el cami 
per on vindrien els nous monjos de Valla
dolid.

El dia 28 de juny del 1493 arribava a 
Montserrat una comitiva formada per ca- 
torze monjos presidits pel prior castellà 
Juan de San Juan, que vingueren disposats 
a implantar a Montserrat la Nova Refor
ma.

Uns dies després, reunida la Congre- 
gació, es va nomenar nou prior de Mont
serrat Garcías de Cisneros, monjo de Va
lladolid i cosí germà del famés cardenal 
del mateix nom.

TESTA.
M O B IL E S

Les Valls, 24 SABADELL 
Telèfon72535 78

Escili (le l'Ahut Cisneros.

Aquest période de dominacié castella
na es va caracteritzar per una situacié 
conflictiva permanent, motivada per les 
intervencions de caire politic i de difícil 
convivèneia entre els monjos castellans i 
catalans.Tot i aixi es va tenir la sort de 
trobar en el nou prior Cisneros un home 
excepcional que es va fer càrrec de totes 
les dificultats i tôt ho va resoldre amb el 
seu bon criteri.

Home del Renaixement, obert a les 
noves cultures, va implantar la impremta 
a Montserrat. Va reformar les ordenances 
del monestir adequant noves normes per a 
la resta de residents, com eren els preve
res, els donats, els ermitans i l'escolania. 
Augmenté el nombre de monjos, eixamplà 
la seva residèneia i construí de nou l'edifi- 
ci del noviciat. Bastí la biblioteca i la dotà 
de tots els llibres que fessin falta per aug
mentar la cultura de la seva comunitat. Féu

--------------------COMERCIAL'
ANÓNIMA  
VICENÇ 
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construir cistemes per l'abastament de l'ai- 
gua, continuà l'edificacié de la nova es- 
glésia i es preocupà de la conservacié de 
les ermites.

L'abat Cisneros es féu estimar pel 
poblé de Catalunya, que vela en ell un 
home just i recte, i que també es va ena
morar de la nostra terra fins al punt que 
escrivia les seves cartes en català quan es 
relacionava amb els pobles de la rodalia.

En fi, un home providencial que, dotât 
de bones aptituds de govern, es féu càrrec 
del carácter excepcional del nostre mones
tir i s'hi adapté plenament.

Escriptor brillant, va redactar el "Di- 
rectério de las Horas Canénicas" i el seu 
"Exercitatério de la Vida Espiritual" que 
fou de gran influéncia en la devocié mo
derna i que tant va incidir en Ignasi de 
Loiola.

Aquell que va començar essent prior 
esdevingué abat per una butlla del Papa, i 
tant es va identificar amb el nostre país 
que fins i tot es va distanciar de la congre- 
gacié vallisoletana per les seves exigén- 
cies econémiques i centralitzadores.

Fray Garcías de Cisneros va ésser prior 
de Montserrat durant sis anys i abat du
rant onze, ja que era reelegit cada vegada 
que hi havia un nou Capitol.

La seva doctrina es va continuar en els 
sens successors i sobretot en l'abat Bur
gos, també castellà i autor de la primera 
histéria de Montserrat.

L'abat Cisneros és enterrât a Montse
rrat i, en record de la seva memòria, hi té 
un carrer dedicat al seu nom que arrenca 
de la plaça de Santa Maria i continua per 
la part superior del recinte fins a desem
bocar a la plaça de l'Abat Oliva.

I aixi fou corn la Nova Observança, 
que va venir imposada des de fora, es va 
convertir en el môbil d'una de les époques 
més esplendoroses del nostre monestir de 
Montserrat.

VIATGES CODINA,S.A.

Grup A Titol 412
Sani Quirze, 11 - Tel. 725 62 99 

SABADELL

QUADERN - 81



Avgda. 11 de Setembre, 38 
Sant Maties. 5
HOTEL Tel. (93) 723 48 48 (12 Ifnies) 
BAR. Tel. (93) 723 54 19 
Fax. 723 35 28 
08208 SABADELL

M O TEL l/ m

Una vista del Salò amb capacitat per 900 comensals.

Sala de convencions • 100 habitacions amb bany, aire acondicionat, telèfon i TV • Snack Bar



411

De Quadern a Quadern
Huís Subirana

1 OLOSA, UN SIMBOL
Enguany, l'Aplec Internacional de la 

Sardana en la seva quarta edició, ha tingut 
lloc els dies tres i quatre d'agost, a Tolosa 
del Llenguadoc en especial reconeixement 
a la celebrado del seu 40é Aplec de la 
Sardana. Després deis aplecs a Amster
dam, París i Zuric, aquest de Tolosa ha 
tingut possiblement una major càrrega 
emotiva donada la importáncia de la colo
nia catalana exiliada i resident a la capital 
del Llenguadoc. Emotivitat desbordada en 
el decurs del concert que la Cobla Jovení- 
vola de Sabadell i les corals La Lira, 
Heura, Catalunya i Lamote de Grignon 
efectuaren a la basílica de Sant Semi, l'es- 
glésia romànica més gran d'Occitània i la 
segona de l'estât francés que, tot i així, va 
resultar insuficient per a encabir les prop 
de 1500 persones assistents al concert. La 
cercavila, l'actuació deis grups folklórics i 
l'aplec sardanista es desenvoluparen en 
l'espaiós marc de la plaça Capitol davant 
de l'ajuntament, amb l'assisténcia de més 
de 3.000 persones.

Aquesta visita a Tolosa ha estât per a 
mi especialment emotiva perqué m'ha 
proporcionat l'oportunitat de conéixer un 
veli i bon amie del meu pare, el senyor 
Miquel Galceran, ex-alcalde republicà 
d'Esparreguera, exiliat durant la guerra, 
impulsor i ànima del Casal Català i dels 
Aplecs de la Sardana, i que recentment, 
als seus 85 anys, li ha estât atorgat el Pre
mi Batista i Roca en reconeixement a la 
seva tasca de promoció de la cultura cata
lana a l'exterior.

També vaig tenir l'oportunitat de retro
bar la cantautora occitana Teresa Rebull i 
de recordar amb ella les seves visites a 
casa de l'amic Ricard Simó, pel qual em 
va demanar de trametre-li les seves ex
pressions, cosa que malauradament, ja no 
he pogut fer.

MON1STROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Teléfon 725 49 25 
SABADELL

VINYES VERDES...
Gairebé és tradicional que un dia de 

les vacances el dediqui a visitar uns amies 
que viuen a pagés, envoltats de vinyes, al 
bell mig d'una extensa plana de l'Alt Pe-

nedés. Després d'uns dies passais a la 
Cerdanya, aquest paisatge suau em retor
na records d'infantesa, només que ara, el 
matxo i el carro han estât substituïts pel 
tractor i el 4L, l'era ja no hi és i el doll 
d'aigua fresca de la sínia surt impulsât per 
corrent eléctric del motor. Però els camins 
són els mateixos, la terra argilenca, els 
ametllers, la figuera i els presseguers. I 
també, les vinyes: la velia, la nova... Els 
ceps, en un any en qué el clima ha estât 
especialment propici, curulls de raims, 
atapeíts, a punt d'esclatar.

Es preven una gran collita en un 
moment de grans excédents vinícoles. Es 
l'eterna servitud del pagés i la seva soledat 
davant de tants imponderables que no pot 
dominar. Mentre cau la tarda i el sol de 
ponent enrogeig el verd deis pámpols, em 
vénen a la memòria aquells versos saga- 
rrians:

Vinyes verdes, soledat 
de verd en Vhora calenta. 
Rai'm i cep retallat 
damunt la térra lluenta, 
vinyes verdes, soledat.

DEGANS EN EL RECORD
Dos deis degans de la cultura sabade- 

llenca, coMaboradors de QUADERN, ens 
han deixat recentment: Dolors Viñas i 
Ricard Simó. A tots dos estimava i admi- 
rava pel que havien representa! en la meva 
formació cívica i cultural. Era alumne de 
la Sra. Viñas quan em va recomanar al Dr. 
Miquel Crusafont perqué l'ajudés en les 
tasques administratives i d'arxiu a la seva 
biblioteca particular i al Musen. Aquella 
experiéncia, el contacte amb el món 
intel-lectual i científic del Dr. Crusafont, 
el seu mestratge i l'estima que em profes
sava, van marcar profundament la meva 
joventut. Per aixó havia manifesta! sem
pre el meu reconeixement i agraiment a la 
Sra. Viñas per haver confiât en mi.

En quant al Sr. Simó, he de dir que, 
conjuntament amb el meu pare, és qui més 
ha influït en les meves afeccions, animant- 
me constamment a treballar al serve! de la 
cultura, de la ciutat; en definitiva, del país. 
En un dels seus llibres, una generosa dedi
catória diu: "A l'estimat amie Lluis Subi
rana, germà d'ideals i esperances amb qui 
m'uneixen vineles d'amor a la nostra ciu
tat i a la nostra cultura".

Uns vineles que quedaran per sempre 
units al record d'un gran home, mestre i 
amie, exemple a seguir, l'obra del qual és 
un rie llegat al patrimoni cultural sabade- 
llenc.

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges - 
Moquetes - Cobrellits

Grècia, 18 - Tel. 725 43 08 
SABADELL

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL
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Art Romànic

El Tetramorf
Ramon Vali i Rimólas

E.is corrent en les figuracions románi- 
ques la representado del Pantocrátor o 
Maiestas Domini. La figura de Déu hi 
apareix sempre amb un nimbe crucifer, és 
a dir amb l'atribut de Jesucrist, ja que Déu 
Pare, el Jahveh deis jueus, és irrepresenta- 
ble; aquesta figura, que està encerclada per 
una orla en forma d'ametlla, Vametlla 
mística o mandorla, es representa quasi 
sempre amb la má dreta beneint, mentre 
que amb l'esquerra sosté un Ilibre. Ais 
quatre angles fora de la mandorla s'hi re
presenten els símbols dels quatre 
evangelistes: sant Mateu és représentât per 
un home; sant Marc per un Ileo; sant Lluc 
per un toro; i sant Joan per una àliga.

Aquesta forma de representar la Divi
nità! en la seva majestat és correntissima, 
tant en la miniatura com en la pintura, ja 
sigui murai com sobre taula. A les dife- 
rents representacions atribuides a cada 
evangelista s'hi ha volgut donar una expli- 
cació relacionada amb els trets més carac- 
teristics dels evangelis respectius: en l'à- 
guila s'hi ha volgut veure la densità! teolò
gica dels escrits de sant Joan, que s'enlaira 
vers Déu, tal com ho fa l'àliga en el seu 
voi; en l'home, la humanitat de l'evangeli 
de sant Mateu, etc. De fet, si bé aqüestes 
relacions son força escaients, no és pas 
per elles que els evangelistes es represen
ten aixi, sino per uns motius molt més re
mots i que, en principi no tenien res a 
veure amb aqüestes explicacions, ni tan 
sols amb els quatre evangelistes.

Si volem buscar l'origen d'aquestes 
representacions ens hem de remontar a una 
Visio del profeta Ezequiel que després 
havia d'influir en l'Apocalipsi de sant Joan. 
Quan Ezequiel narra la visió de la glòria 
de Jahveh hi esmenta la presència de qua
tre éssers animats, dels quais diu que 
"...quant a l'aspecte de les seves cares, era 
una cara d'home, i una cara de Ileo al cos
tai dret dels quatre; una cara de brau al 
costai esquerre dels quatre, i una cara d'à- 
guila..." (Ez. 1.10).

Aquesta visió d'Ezequiel la recali Joan 
en el seu Apocalipsi quan descriu Déu en 
el seu sedai. Diu: "...entorn del sedai, 
quatre vivents plens de rinxols pel davant 
i pel darrera. El primer vivent, semblant a 
un Ileo; i el segon vivent semblant a un 
brau; i el tercer vivent té el rostre corn 
d'home, i el quart vivent, semblant a una 
águila d'ales desplegades..." (Ap. 4, 6-7).

No fou fins a finals del segle II quan 
es començà a relacionar aquests éssers, 
que Ezequiel i Joan vegeren entorn del 
tron del Senyor, amb els evangelistes. Eou 
sant Ireneu el primer que establi aquest

Biblia d'Àvila (segle XII).

lligam. Ireneu pertanyia a la tercera gene- 
ració després deis apôstols; surt esmentat 
com l'església de Lió amb modu de la 
persecució que sofri en temps de l'empe- 
rador Marc Aureli, l'any 177; més tard el 
trobem ja com a bisbe d'aquesta ciutat. En 
la seva obra Contra les heretgies (Adver
sas Haereses) establi per primera vegada 
la relaciô entre els quatre éssers vivents 
de les profecies i els autors del quatre

evangelis. Ireneu escrivi aquest llibre per 
rebatre les doctrines agnostiques que aca- 
baven d'aparèixer amb les explicacions 
d'un tal Montà a l'Asia Menor. En un dels 
punts de la seva obra tracta de desvirtuar 
els evangelis apôcrifs que havien prolifé
rât molt en aquells moments, i en els que 
es recolzaven moites de les asseveracions 
dels agnostics; Ireneu defensa l'autendci- 
tat única dels quatre evangelis sinôptics i 
recorre a les visions de Joan i d'Ezequiel, 
douant a entendre que aquells quatre és
sers vicents que assistien al Senyor en el 
seu soli, no eren altres que els autors dels 
evangelis sinôptics; i que fora d'ells no hi 
havia cap altre evangeli autèntic. Més 
endavant, a començaments del segle cin- 
què, sant Jeroni, al traduir la Vulgata, re- 
colli la doctrina d'Ireneu i l'assumi, atri- 
buint un dels quatre signes a cada evange
lista.

La representació gráfica d'aquestes fi
guracions dels evangelistes la trobem per 
primera vegada pel que sembla, a una 
Biblia dita de sant Agusti, perqué pertan
yia a Agusti primer bisbe de Canterbury, 
que fou enviât a Anglaterra pel papa Gre- 
gori el Gran l'any 596 (per tant no Them de 
confondre amb sant Agusti bisbe d'Hipo- 
na); aquesta Biblia, de la que només s'en 
conserven dues pàgines, seria la que el 
Papa hauria entregat a Agusti quan li en- 
comanà la cristianització d'Anglaterra. En 
una d'aquestes pàgines, que deu corres
pondre a l'inici de l'evangeli de sant Lluc, 
hi ha représentât el sant i al seu damunt la 
figura del toro que el simbolitza.

Més endavant, en el segle següent, 
trobem novament aquesta figuració a les 
biblies irlandeses que aleshores comencen 
d'escriure's. La més antiga és probable
ment la coneguda com el Llihre de Du- 
rrow, de finals del segle VIL En aquesta 
Biblia, si bé s'hi estableix ja la relaciô en
tre els vivents de la visió i els quatre 
evangelistes, la correspondència entre els 
uns i els altres no és en la forma que 
després esdevindrà definitiva. En ella, hi 
trobem trabucades les representacions del 
Ileó o de l'àguila: aquesta s'atribueix a sant 
Marc, mentre que a sant Joan se li assigna 
el lleô. En aquesta obra, a més de la repre
sentació de cada evangelista a l'inici de 
l'evangeli corresponent, com es feia a la 
Biblia d'Agusti, hi ha també una figura on 
es representen els quatre simbols junts, 
coMocats en forma de creu.

En altres evangeliaris o biblies irlan
deses coetànis hi tomem a trobar la repre
sentació dels evangelistes en la forma dels 
quatre éssers vivents corresponents a la
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visió apocalíptica. Podem esmentar l'e- 
vangeliari d'Echternach, de voltants de 
l'any 690, i el de Lindisfare de la mateixa 
època. La trobem també en el Llihre de 
Kells, que havia sigut considérât anterior 
ais abans descrits, però que ara se'l creu 
escrit a finals del segle Vili o a 
començaments del IX, i per tant un segle 
més tardá.

En aquesta època comencen a aparéi- 
xer aquests símbols en les miniatures 
mossàrabs de les bíblies ibériques cone- Bíhlia de Sant Isidor, de Lleó (segle X).

Símhols deis quatre evamgelistes.

gudes. Trobem representats els evangelis- 
tes d'aquesta manera en les bíblies de León 
deis anys 920 i 960. I es va repetint en la 
majoria de bíblies hispániques posteriors.

En totes aqüestes representacions, no 
obstant, només hi trobem l'evangelista amb 
el seu signe corresponent, en certa manera 
com si es tractés d'un seu retrat. Però en- 
lloc no hi ha una referéncia concreta a la 
visió apocalíptica d'aquells éssers vivents 
descrits per Ezequiel i per sant Joan com a 
assistents de l'Altíssim arran del seu tron i 
que sense interrupció, ni de dia ni de nit, 
eternament canten la seva glòria; i que 
cada vegada que donen honor i acatament 
al que seu al setial, els vint-i-quatre an- 
cians que allá també hi ha, adoren el Sen- 
yor llançant les seves corones i cantant la 
seva glòria.

Es més endavant, quan arribem ais 
temps romànics, que es toma a aquesta 
representació total i en la que els evange- 
listes, com ho estaven els quatre éssers 
vivents, están lligats a l'exaltació de la 
Divinitat. Es el tipie Pantocrátor o amb 
més propietat, com es diu ara, la Maiestas 
Domini a qué ens referíem al principi, 
quan descrivíem la seva forma més cone- 
guda: Déu Omnipotent, amb el nimbe 
crucifer, envoltat per l'ametlla mística; i 
ais seus quatre angles la representació dels 
quatre evangelistes, denominada Tetra- 
morf, és a dir les "quatre formes". La tro
bem en les pintures murais de molts absis 
(recordem el de Sant Climent de Taüll, 
per exemple), en frontals pintats sobre 
fusta i en altres representacions, corn són 
tapes d'evangeliaris o d'altres llibres litur
gies, O quan es vol representar la majestat 
del'Senyor en algún text (la Biblia de 
Rodes, O el llibre De scripturis patrum, 
ambdós precedents de Ripoll, poden ser- 
ne uns exemples). També en altres formes 
distintes de la mandorla trobem la repre
sentació de la Majestat de Déu acompan- 
yada dels quatre evangelistes: una d'elles 
podem veure-la al dm de la portalada del 
mateix monestir de Ripoll.

Aquest és l'origen del Tetramorf: no és 
el fruit lliure d'una interpretació de les 
caractéristiques de cada evangeli; sinó que 
és l'assignació d'unes figures bibliques 
preestablertes a cada una de les diferents 
narracions; i que, en el seu origen, alguna 
vegada s'havien intercanviat.

CoMabora

Banc Sabadell
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Dolors Viñas i Camps
J. T. P.

U na noia sabadellenca corn tantes d'al- 
tres, en el primer terç del segle. Estudiosa, 
casolana, treballadora, religiosa practi- 
cant... i sardanista. La pèrdua del marit en 
plena joventut, amb tres fills petits que 
s'havien de fer créixer i formar-los, la va 
marcar. A partir de l'especialitzaciô en què 
excel-lia en els despatxos notarials on va 
treballar -la mecanografía i la taquigrafia- 
va iniciar el que amb el temps esdevindria 
Acadèmia Taulé-Viñas, per la quai han 
passât, i passen, milers d'adolescents.

Parai-lelament, la senyora Viñas exer- 
C Í de seeretària en el Museu -l'ûnic que hi 
havia- i a la Fundado Bosch i Cardellach. 
Durant vint-i-cinc anys va ser correspon
sal sabadellenca a "La Vanguardia". Però 
no en va tenir prou.

Va cursar estudis secundaris i de ma
gisteri. I encara no en va tenir prou. Mal- 
grat els anys i l'atenciô quotidiana que 
requeria la seva Acadèmia, va fer estudis 
universitaris i, ja molt gran, va obtenir la 
llicenciatura de Filologia Hispánica.

La seva labor, d'antuvi secretarial, més 
tard pedagògica, va reunir ambdues face
tes en els manuals de mecanografía i de 
taquigrafía que va publicar. I els estudis 
superiors li van obrir horitzons 
intel-lectuals més elevats. A la Fundado 
Bosch i Cardellach, centre d'estudis locals 
i comarcáis, passà de seeretària habilitada 
a ser-ne membre numerari, la primera dona

que hi ingressava. Els seus treballs bio- 
gràfics sobre la poetessa Agnès Armen- 
gol, l'escriptor Bartomeu Soler i el Dr. 
Fluís Carreras, acrediten la seva capacitat 
en la investigació i, sobretot, la seva pe- 
netració en l'estudi psicolôgic dels perso- 
natges als qui va dedicar tants d'esforços. 
La seva biografía del Dr. Fluís Carreras, 
fil-lustre sabadellenc que tant va incidir 
en la vida, no sols religiosa, sinó també 
social i política de la seva dutat i de Cata
lunya i d'Espanya, li va merèixer el premi 
Josep M-. Sanabre i l'ediciô per part de 
l'Abadia de Montserrat.

Fa tres anys li va ser atorgada la Me
dalla de la Ciutat. I ja en feia catorze que 
havia estât víctima d'un infart. Des d'ales- 
hores la seva afecció cardíaca reclamà pre- 
caucions continues. Però el seu cor no va 
ser capaç de restar-li vitalitat, optimisme i 
ganes de treballar. Els fills li havien anat 
alleugerint la responsabilitat i les hores de 
dedicado a l'Acadèmia, on finalment ja 
era poca cosa més que una ombra tutelar, 
però ella encara hi feia sentir el pes de la 
seva indestructible personalità!. Va ser 
profundament cristiana, mare, pedagoga i 
sabadellenca fins al darrer moment. Un 
darrer moment no anunciat, no previst, que 
la va trobar a Tortosa, on a ella li va sem
blar que no podia faltar-hi per a la ceri
mònia de proclamació del nou bisbe. Te
nia vuitanta-tres anys.

Ricard S

Acte d'homenatge als degans de Qiiadern, 14 d'ahril del

T et ací un home de personalitat ben 
peculiar. De naixença humil, amb escola- 
ritat primària, als dotze anys començava 
I'aprenentatge de barber en un establiment 
del centre, sortint del qual va exercir I'ofi- 
ci a la barbería de barri del seu pare. Allí, 
entre una clientela predominantment obre
ra i obrerista, afloraren les seves inquie- 
tuds político-socials, i esdevingué militant 
del Bloc Obrer i Camperol i del POUM.

Va combatre com a voluntan en la 
Guerra Civil i conegué l'exili. A Tolosa de 
Llenguadoc, tot exercint el seu ofid va fer 
coneixença amb destacades figures del 
món politic i cultural catalá, a les quais 
servia com a barber. Aquelles amistats van 
obrir-li horitzons culturáis més amplis. 
Retorna! a Catalunya l'any 1943, va ser 
empresonat i en la reclusió començà a es- 
criure el Ilibre "Barberos y peluqueros - 
técnica y profesionalismo", que fou edita! 
l'any 1953 i va meréxer una extraordinária 
difusió, acompanyada d'un serios reconei- 
xement entre els entesos. Pocs anys des- 
prés penjá els estris de barber i es passà al 
ram téxtil com a viatjant, i en aquesta nova 
feina aprofitá els seus recorreguts per mit- 
ja Espanya per fer coneixença amb presti
giosos intel-lectuals. Militá en el Partit 
Socialista de Catalunya (Reagrupament), 
de Josep Pallach, veil amie seu, i participá
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O í Bach

en la Fundado de l'Omnium Cultural de 
la nostra ciutat.

L'any 1976, en què va jubilar-se, inicià 
el que havia de ser la seva tasca cultural 
de més gruix i importància: el Diccionari 
Biogràfic de Sabadellencs. Anà recollint 
dades per a la biografia de tots aquells 
ciutadans que haguessin destacat amb més 
O menys grau en una faceta o altra. Durant 
quinze anys va treballar intensament en 
aquesta singular empresa. D'ella en van 
sortir centenars d'articles publicats setma- 
nalment al periodic local des de 1981 fins 
a la seva mort, aquest agost darrer, als sens 
80 anys, aixi corn els llibres "Cent saba
dellencs en els nostres carrers", "Sabade
llencs morts en l'exili" i "63 dones saba- 
dellenques dignes de recordar".

Aquesta comesa, que el condui a infi- 
nitat de contactes amb gent de tota condi
cio social, subjectes directes de la seva 
recopilado o familiars i coneguts dels tras- 
passats, va corroborar el seu temperament 
obert i cordial, que el convertía en amie 
de tothom amb qui establia coneixença. 
Per a la ciutat, l'arxiu biogràfic de Ricard 
Simó té un interés real. No solament cons
ta de tot el que va publicar en el diari i en 
els sens tres llibres, sinó també el que ha 
deixat recollit, complet o no, inédit, cor- 
rresponent a sabadellencs en vida.

La trista matinada del 16 d’agost
Josep Maria Subirachs

F rederic Marés i Deulovol escultor, 
col-leccionista, érudit, creador de museus, 
restaurador de monuments, escriptor, vet- 
llador del patrimoni artistic, bibliòfil, pe- 
dagog, académie, memòria vivent del nos
tre segle XX ha mort.

Ell era l'ùltima personalitat que ens 
quedava del grup d'artistes i intel-lectuals 
que ja havien treballat i triomfat abans de 
la Guerra Civil i, com a deixeble de l'es- 
cultor Eusebi Arnau, ens unia amb el llun- 
yà Modernisme.

Amie d'Eugeni d'Ors, promotor'del 
noucentisme, era l'últim représentant d'a- 
quest estil amb dares aproximacions a 
"I'art déco".

Havia nascut el 18 de setembre de 
1893 a Portbou i ens ha deixat a la mati
nada del dia 16 d'agost a la frontera dels 
cent anys.

Les seves obres: les seves escultures; 
els museus que va crear faran que estigui 
sempre present entre nosaltres.
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Ricard Simó, un exemple de tenacitat
Jordi Roca i Tubau

X enaç: acèrrim, incansable, 
irreductible, obstinât, persévé
rant. (Diccionari Bar canova de 
la Llengua).

Ricard Simó, Iliberal i 
humanista albora, fou un saba- 
dellenc que reuní d'una manera 
molt personal totes aqüestes 
qualitats. I, a més, les reuní i 
exercí exemplarment.

Ricard Simó fou un saba- 
dellenc que amb la seva acti
tud i perseverança ens ha lle- 
gat una manera de fer ciutat, 
una manera d'entendre l'amis- 
tat, una manera d'entendre la 
vida, una manera d'esser con
sequent i, el que és més admi
rable per a mi, una manera de 
fer país i d'exercir la catalani- 
tat.

Ricard Simó, amb la seva 
peculiar afabilitat i predisposi- 
ció natural, es comunicà al 
llarg de tota la seva vida amb 
les personalitats més rellevants 
de la vida política, cultural i 
religiosa de Catalunya, essent 
sovint part activa en els mo
ments d'avantguerra, de la gue
rra i de la postguerra. Eli mai 
no refusá ni el compromis ni 
l'acció. Fou un "activista" amb constant 
operativitat, convençut de la veritable 
nécessitât de Iluitar per aconseguir la Ca
talunya Iliure que tants i tants catalans 
volem aconseguir pacificament.

Horn podia estar d'acord o no amb els 
sens plantejaments, però, el que sí que és 
cert, és que hom acabava reconeixent que 
el redreçament de Catalunya passava iné
vitablement per les linies mestres que eli 
exposava i defensava amb total convicció.

La voluntat, i el treball constant en pro 
d'un objectiu marcaren el fecunt période 
de les ultimes décades de la seva vida. 
Criticat pels no operants i pels dogmàtics 
immobilistes, i respectât pels actius i cons
tructivistes, anà imposant el seu bon fer, 
fins a esdevenir una font de consulta tant 
per als sabadellencs corn per als no saba- 
dellencs, a l'hora de cercar referències d'al- 
gun home o dona que bagués fet quelcom 
remarcable en la seva vida viscuda a Sa- 
badell o, en el seu defecte, allò que havia 
fet un sabadellenc fora de la seva ciutat. 
El seu "Diccionari”, mai publicat, el portà 
a furgar en el passât d'aquells sabadellencs, 
que eli, amb el seu personal criteri, creia 
que havien fet quelcom en la vida corn per 
a figurar en un llibre que fefaentment re-

Retrat de Ricard Simó pintat per Jordi Roca per el 
llibre "Gent de Sabadell" (1985).

collis esforços, condueles i realitzacions 
singulars.

Obstinadament cercà informació arreu; 
informació que anà classificant i arxivant 
curosament en multiples dossiers. En la 
seva proliféra recerca, descobri i redesco- 
bri noms de vàlua que sobrepassaven de 
molt l'àmbit de la nostra ciutat. Noms que, 
indubtablement, sense l'agosarat apassio- 
nament d'en Simó haurien romàs en l'o- 
blit. El "Diccionari Biogràfic de Sabade
llencs" és, dones, una obra cabdal per al 
coneixement de l'element humà sabade
llenc.

Aquesta obra mai publicada, cree que 
és de justicia que vegi la llum, corn més 
aviat millor. Es més; crée que la ciutat 
s'hauria de fer solidària, per tal que l'es- 
forç d'aquest sabadellenc, que tant estimà 
la seva ciutat, es vegés "recompensa!" amb 
la publicació del "Diccionari", obra de qué 
tant i tant n'han parlai propis i estranys. 
Aquest seria un ver homenatge a la seva 
tasca en pro del que tant estimava; la Sin
gularität dels abres. Aixó sí. Puntualitzant 
que ningú hi afegeixi ni en resti un sol 
punt ni una sola coma.

Sabadell, està demostrat, és 
més que una ciutat industrial 
que es desenvolupa a l'àrea 
d'influèneia de Barcelona. Sa
badell, com a ciutat, està cri
dada ha èsser una ciutat model 
en el mapa de Catalunya del 
futur. El flux dels seus homes 
i dones, que constantment so
bresurten per damunt del comú 
dels ciutadans d'arreu, fa de la 
nostre ciutat una comunità! di
ferenciada de la resta del país. 
El treball, la preocupació so
cial, la investigació, l'art i la 
mùsica i, el que és més impor
tant, la consciència col-lectiva 
de fer un Sabadell qualitativa- 
ment millor, fa que en el seu si 
s'hi fecundin i desenvolupin 
homes com en Simó, "rara 
avis" necessàries i imprescin
dibles en totes les societats que 
es preín de tenir els ulls i les 
esperances flxades en el futur.

A mesura que passaren els 
anys, la tenacitat i la inspiració 
el conduiren a emprendre la 
tasca d'una obra superior a la 
seva preparació intel-lectual, 
però que anà consolidant i pre- 
nent eos i interés tant pel seu 

volum com per l'abast aconseguit, la qual 
cosa el portà a recloure's, cada dia més, en 
el seu estudi, veritable "confessionari" com 
el titulava ell. Assegni al davant de la seva 
máquina d'escriure, omplia folis i més fo
bs, redactan! i contestant cartes arribades 
d'arreu del món, tant per agrair com per 
demanar informació. Però malgrat la total 
i absorbent tasca, el seu "confessionari" 
restava oberi als amies de sempre. Eli no 
hauria viscut sense poder parlar amb al
gún amie i poder repetir-li les mateixes 
cuites, els mateixos recels i les mateixes 
il-lusions que el portaren a èsser un singu
lar més d'entre els també homes singulars 
que ell cercava.

No en va l'any 1986, les Agrupacions 
Professionals Narcis Girali, reconeixent els 
mérits que el distingien, li concediren el 
Premi Tenacitat.

En el seu "Sancta sanctorum", Cata
lunya hi era present, amb un abast ralliant 
la religiositat: fotografíes, llibres, objectes 
i records de tota mena l'envoltaven fisica- 
ment. Catalunya era l'ànima i el motor 
suprem de la seva existéncia, i la seva fe, 
l'oli que alimentava la llàntia incombusti
ble de l'esperança vers la consolidació de 
les llibertat del nostre país.
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Sabadell, amb el seu traspàs, ha perdut 
un sabadellenc singular i, ensenas Cata
lunya, un català de soca-rel.

Homes corn aquest fan falta en la geo
grafía humana de cada poblé de Catalun
ya. Homes com aquest, entregats a una 
tasca constant, son els qui donen contin- 
gut i dimensió qualitativa al país, homes 
com aquest, que tossudament, treballen en 
bé del proïsme, son els qui haurien de 
rebre suport de l'administració i no com 
sovint passa, ignorais voluntariament per
qué, com molts malauradament sabem, no 
son rendibles politicament.

La Singularität dels homes d'una co
munità! marca amb segell de bona Ilei tant 
la qualitat com I'abast universal de vida 
d'aquesta. Desentendre's o ignorar Ilur tre- 
ball equival a renunciar al progrès i a l'au- 
tovaloració de llur comunità!, sabent d'a- 
vantmà que cap d'ells no renunciará, mal- 
grat tots els malgrats, a allò que està fent, 
perqué n'està convençut. La Ilibertat és el 
denominador comú. El nostre país, és cer- 
tament un país petit però, quant a creativi
tà!, és molt més gran que d'altres, ho seria 
més encara si els nostres govemants so
vint no fossin tan gasius a l'hora de "pro- 
tegir" un bé tan ait i escás com és el de la 
Singularität: do natural i instranferible.

Espero que Sabadell, en propi benefi
ci, reconegui la tasca d'en Ricard Simó, 
que no essent un "savi" per a uns ha estât 
un Verlader savi per als qui, valent-se de 
la seva proverbial generosità!, els facilità 
informació per als sens treballs, per a 
completar o descobrir quelcom que desco- 
neixien. Ricard Simó ha esdevingut un 
historiador per vocació, tot i no tenir cap 
títol universitari, i pot molt ben passar que 
com Marià Burgués, el seu Ilibre (que no 
dubto que es publicará) esdevingui font 
inesgotable de consulta en les futures ge- 
neracions.

Ricard Simó, descanseu en pau. Els qui 
t'hem estimât sempre restarem fidels al teu 
taranná, i el teu testimoni de ciutadá exem
plar el portarem present en tots els nostres 
actes. Malgrat tot, la ciutat i el país s'ho 
mereix amb escreix.

FINQUES
GARNER

Agent de la Propietat Immobiliaria 
San Antoni M.® Claret, 18 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76 
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La Fundado viatja

Vallbona de les Monges i 
Sta. Coloma de Queralt

l3 'ha  organitzat pel prôxim dia 16 de 
novembre, dissabte, un viatge per visitar 
Vallbona de les Monges i Santa Coloma 
de Queralt.

La sortida serà a les 8 del mati, davant 
del Bar Colom, a la Plaça del Mercat, amb 
autocar de Viatges Codina S.A. Parada a 
mig cami. Arribada a Vallbona de les 
Monges a les 10. Visita al Monestir.

Continuarem viatge a Santa Coloma de 
Queralt, on es visitaran els sens monu
ments. A ambdues visites ens acompanya- 
rà un guia.

Dinar al restaurant "El Colomi". Des
prés, si encara hi ha temps, podrem realit- 
zar una breu visita al poblé de Guimerà.

E1 retom a casa està previst sobre les 
nou del vespre.

Se US recomana dur cal^at còmode.
Els bons aficionats a la fotografia que 

es preparin a obtenir les millors fotos. Al
gunos sortiran en el QUADERN.

Preu: viatge i dinar, 3.900 pessetes.
Reserva i adquisició de tiquets a la ma- 

teixa oficina de Viatges Codina, carrer 
Sant Quirze, 11, fins el dia 14-11-91.

Qualsevol altra informació podeu 
demanar-la a Teresa Obradors, teléfon 
725 60 34.

Com sempre, assegurem passar un bon 
dia, faci sol o no.
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Una evocado

Rabindranath Tagore
Rosa Ten

E.m aquest 1991 s'acompleixen els cin
quanta anys del traspàs d'aquest eximi poe
ta bengali; un, potser, dels més idonis, 
classificat d'entre els que han plasmai en 
prosa i rimes els més grans sentiments me
nais per l'humana bonesa sota el signe de 
l'espiritualitat. Un autor la fita del qual fou 
sempre la bellesa en el dir, en el plasmar i 
resoldre unes intencions, en les narracions 
que en tot moment el protagonista resultes 
de ser el bé i la noblesa de cor. Els homes, 
els paisatges, la Hum, els colors de la seva 
estimada pàtria: l'India... els médis expres- 
sius, no pròpiament de la seva vida i peri- 
pècies, sino del bé i aquesta bondat i amor 
a la bellesa com a abraçada de tot allò que 
l'home ha rebut de l'Altissim.

TAGORE, un personatge al qual, amb 
tota aquesta tanda de qualitats, s'hi ajunta- 
va una forma poètica excelsa, vinguè a 
ser, en els nostres anys joves, el poeta més 
admirat i respectât a més, pel seu mestrat- 
ge, els seus grans coneixements en art, 
ciències, història i politica. I perqué fou 
també un gran patriota idolâtrât. I... també 
-per què, no?- comprava en nosaltres aque
lla iMusió pel misteri que el màgio pais i 
la seva gent ens despertaven a través de 
lectures, cinema i liegendes...

Llegiem TAGORE amb devoció. L'ad- 
miràvem!

I vet aqui que ara, cinquanta anys des- 
prés de la seva mort, vivint dins un món 
immers en el més fred bagatge de mate- 
rialitat, retrobem el poeta bengali, repas
sant els seus llibres, i ens diem que si, que 
encara ens frapa el missatge de bellesa, de 
bonesa i d'espiritualitat dels seus contes i 
poemes. Que... encara ens arriba frese i 
amable el seu amor a la pàtria, a l'ances- 
tralitat del seu món i netedat dels seus 
sentiments. El concepte net de l'amor, la 
familia, l'ambient on va nèixer, créixer i 
sapigué explicar al món, exposant la força 
i, a la vegada, senzillesa del seu esperii, 
que era el de la seva terra. Aixi com el va 
conèixer eli, des del bressol.

RABINDRANATH TAGORE, nasqué 
al si d'una familia consagrada a la renova- 
ció espiritual de Bengala. Una familia gens 
adient a l'ensenyament que es donava a 
les escoles clàssiques, s'educà al costai del 
seu pare, en el retir que ell tenia a Santini- 
kestan. Estudis molt densos que el porta
ren, entre 1878 i 1880, a Anglaterra a es
tudiar liéis, encara que es dedicà més , i 
amb caire principal, a la Literatura i a la 
Música europeos. Tagore havia publica! 
coses al seu pais, en les edicions que pu- 
blicaven els seus germans més grans, i el 
1881, de retom a casa, publicá els records

d'aquest viatge per Europa, en el mateix 
peròdic literari, "Bhrarati", fundat pels 
seus dos germans més grans, el 1876.

I, seguidament, ja venen de la mateixa 
época alguns deis seus bonics drames 
musicals, com són: "El geni de Välmitki", 
(1882), "Els cants del crepuscle", del ma
teix any, i la novel-la histórica: "La Eira 
de la reina recent casada", del 1883. Poc 
abans havia escrit un poema que titulá: 
"El despertar de la Cascada", recollit deis 
seus "Cants de l'Aurora". Temps en el qual 
es data el seu casament amb una noia de 
setze anys i en el qual es diu que va dedi- 
car-se plenament a l'administració deis 
béns de la seva familia, de la seva esposa, 
i a viatjar per tot el pais de Bengala.

Sembla que hi ha un silenci en el 
temps, que va des d'aquest moment fins a 
l'any 1890, en qué realitzá un segon viatge 
a Anglaterra. Moments dels quals es daten 
les seves obres: "Citrá" i "El Ilibre deis 
aniversaris", fets entre els 1896 i el 1900.

La tristesa es féu poderosa en Tagore, 
dins d'aquest temps, ja que, a més de la 
mori de la seva esposa i dels dos fills del 
seu matrimoni, mori també un dels seus 
deixebles preferits: el poeta Salir Chandra 
Roy.

La seva vida literària no es detura, 
però, i l'any 1904 publicà l'assaig literari i 
politic, "El Moviment Nacional", on es 
pronuncia a favor de la independència de 
la seva pàtria. Un any després atacà la 
politica británica de dividir l'India, i aju- 
dava els estudiants expulsáis de la Univer
sität per motius politics. Tot un esclat pa- 
triòtic que el posà al costai de les reivindi- 
cacions de llibertat per al seu poblé. No 
deixà mai, però, la seva vocació literària.

El 1910 aparegué el llibre "L'Ofrena 
Lirica", una de les seves obres més cone- 
gudes.

Aixi, Tagore (ó Thakur), nat a Calcuta 
el 1861, que va viure la seva infantesa a 
Santiniketan, Bolpur i mori a Bengala el 
1941, ha deixat per a la posteri tat la pre- 
sència d'un gran poeta, un mùsic selecte, 
un notable pintor i el pas suprem d'un filò- 
leg bengali d'excepció. Ell fou el darrer
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dels catorze fills d'una familia selecta. El 
seu pare fou filàntrop, un conegut creador 
del recés de Santiniketan. Un home que 
estudià lleis, literatura i música occiden
tals. Tagore també, i de retom a l'India, 
després deis seus viatges i estudis a Brigh
ton i Londres, no pará de treballar per ais 
seus i per a la cultura i les Ilibertats del 
pais. A Shileida i Sayadpur establi un 
contacte amb les tradicions populars, aixi 
com amb la pobresa i l'endarreriment deis 
pobles; notes dominants, des de llavors, 
en els seus escrits.

Al 1901 fundá Tagore, a Santiniketan, 
una escola basada en els postulats de la 
llibertat intel-lectual i la formació harmo- 
niosa de l'home, controvertida més tard, 
en la Universität de Visva Sharati, institu- 
ció que combina antics ideals indis amb 
tendéncies europees.

La literatura tagoriana es caracteritza 
pel lirisme que amalgama harmonicament 
els estils indis i els anglesos, i pel seu 
pensament humanitza un fet que té albora 
la protesta social. Un poeta que ha estât 
sempre considérât com escriptor d'una 
fertalitat mental immensa, que aconsegui 
de revolucionar la majoria dels générés 
literaris indis, tradicionals, poemes, 
novel-les, balades, obres de teatre i assaigs. 
Que tingué un impacte profund en les 
seves generacions d'escriptors indis i del 
món. Imposà el seu art descriptiu i valorà 
les emocions pures, ja que la seva obra, - 
s'ha dit abastament- reflecteix el seu ca
rácter mistic i la seva altura espiritual. I 
fins i tot la mort de la seva esposa i fills, 
entre els anys 1902 i 1907, inspiraren al- 
gunes pàgines de la seva millor poesia. 
Són de recordar amb so d'homenatge obres 
com: "Gitañgali", (Ofrena de càntics, 
1910); -Traducció catalana del 1973, i una 
obra que li valgué el "Premi Nobel de 
Literatura, 1913; "Sisu", (1913), que ell 
mateix, com moites de les seves obres, 
traduí a l'anglès, amb el titol "The Concert 
Moon", coneguda entre nosaltres corn "La 
Lluna nova", amb traducció catalana del 
1966. "The Gardener", ("El Jardiner", 
també del 1913, traducció catalana del 
1974, i una de les més belles obres de 
Tagore); "Lovds Gild and Crossing", 
("Present d'enamorat"), "Trànsit", el 1918, 
traducció catalana de 1962, aixi com al- 
tres poemes i recalls que han estât traduits 
al català entre els anys 1968 i 1976.

Cal recordar també que tots aquests 
llibres de Tagore foren traduits al castellà, 
per l'escriptora Zenobia Camprubi, esposa 
del poeta Juan Ramon Jimenez, I'inoblida- 
ble creador del bell poema "Platero y yo".
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Seize any s d*Eléctrica Dharma

Ball llunàtìc
Llorenç Roviras

E,d 1974, tres germans Fortuny, Esteve, 
Josep i Joan, Carles Vidal i Jordi Soley, 
veins de Sants, Barcelona, es van ajuntar 
per formar... una comuna. Se'n van anar a 
viure a una masia de Girona i uns mesos 
després, el febrer de 1975, la Companyia 
Eléctrica Dharma treia el seu primer disc, 
titulat "Diumenge".

Alguns membres del grup havien estu
dia! al conservatori però ho van deixar 
estar perqué trobaven que l'ensenyament 
era massa formal i hi havia poca investi- 
gació. Tenien poques ocasions per practi
car i menys els estils musicals que els 
agradaven, que eren el pop-rock, el blues i 
el jazz. Els músics que admiraven i que 
volíen imitar eren els Beatles, els Rolling 
Stones, limi Hendrix i sobretot Miles 
Davis, Chick Corea i Weather Report. 
Amb aqüestes influéncies van començar a 
tocar i van formar la Companyia Eléctrica 
Dharma. El nom del grup era la sintesi de 
la instrumentació dels grups angloameri- 
cans i de la filosofia hippie: Dharma és un 
nom hindú que significa "el carni" i el van 
treure d'una novel-la de Jack Kerouac, "Els 
vagabunds de la Dharma".

A partir de la publicado del disc 
"Diumenge", la Dharma va començar a 
interpretar les seves cançons en diferents 
punts de la peninsula Ibérica. Van partici
par ais festivals de rock de Burgos i de 
Canet.

El 1976 van col-laborar amb Els Co- 
mediants en un espectacle teatral-musical, 
el primer d'aquest tipus a Catalunya, ano- 
menat "Catacrok". El public va respondre 
molt favorablement i la critica va valorar 
la qualitat de la representado i la conjun- 
ció entre teatre i música. Per a la Com
panyia Eléctrica Dharma va significar un 
canvi en la manera d'entendre la música. 
"Va ser una experiéncia única. Ens va 
posar en contacte amb También! de festa 
major, que sempre haviem rebutjat". Però 
al cap d'un temps van deixar-ho perqué no 
volien fer sempre d'acompanyants. Van 
treure el disc "Oucomballa" que recollia 
aquesta nova influéncia de la música po
pular catalana sense abandonar el jazz i el
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rock, i van fer una nova exitosa gira per 
Espanya. L'any següent va ser un nou disc, 
"Tramuntana", i una nova gira al costa! de 
grups com Miguel Rios i Triana que va 
acabar amb un concert al Pabellón Depor
tivo del Real Madrid davant 5.000 perso
nes. Al metro de Madrid es veien pintades 
de "Dharma al poder".

"L'àngel de la dansa" (1978) va mar
car un nou canvi en Tevolució musical del 
grup. El to del disc és més dur que el dels 
discos anteriors. La inicial alegria per la 
caiguda del dictador s'havia convertit en 
progressiu desencis. Això ho expressa cla- 
rament la redacció de la contraportada, 
escrita per Josep Eortuny: "(El disc és) 
paît i cagat. Rábia, més neurótic que folk- 
lóric". El disc està dedica! ais Joglars. En 
aquella época, Albert Boadella estava 
empresonat per fer una obra teatral parò
dica de Texércit. Lany 1979 la Dharma va 
fer "Ordináries aventures" ja sense Jordi 
Soley. L'any 1980 van compondré el poe
ma musical "L'Atlántida" amb Lluís For
tuny com a nou membre de la banda. L'any 
següent van actuar a les festes de la Mercé 
amb récord de pùblic, 100.000 persones.

La Dharma tenia una série de cançons 
pensades per ser interpretades amb cobla. 
Es van dedicar a realitzar-les. Van tocar 
amb la Cobla Mediterrània primer a algu- 
nes poblacions catalanes i finalment al 
Palau de la Música Catalana, on van enre
gistrar el seu primer disc directe. Aquest 
concert i disc van significar el reconeixe- 
ment popular més extens del grup fins al 
moment després del "Tramuntana" de 
"Dharma al poder". El proloqui de Josep 
Eortuny a la contraportada del disc diu 
aquesta vegada: "(...) aquest és també un 
disc d'influéncies. Influéncies d'una dimen- 
sió épica, mediterrània, antiga. Influéncies 
étniques i paganes d'un acaloriment i d'u
na intensità! tan lírica com el so, el crit i 
el plor de la Cobla (...) I nosaltres, eufó- 
rics i enamorats, hem encara! aquesta 
experiéncia, no pas com una reconstrucció 
arqueológica, freda o erudita, sinó com una 
continuità! en Temoció. L'emoció d'aques- 
ta sonorità! magnífica, del seu primitivis
me ingénu i esvalotat. Com Tesela! de les 
ones gronxant-se".

"Catalluna" (1984) és el seu següent 
disc i també representació escénica. Va ser 
presenta! al Teatre Grec i recull versions o 
adaptacions de composicions tradicionals 
catalanes. El desé aniversari del grup es 
va commemorar amb els disc "Força Dhar
ma. Deu anys de resisténcia". "Enmig de 
nits eléctriques i brutals, vam sortir a ba
ilar Tantiga dansa. Vam esgarrapar visions

de festa ais carrers atormentáis. Vam 
mossegar amb dents tendres, quan de fet 
calien queixalades" diu el proloqui. En 
aquest dise hi ha ja un ùs complet de la 
veu, assatjat a "L'Atlántida". Aixô va 
comportar a la Dharma la pérdua instantà- 
nia i total del públic espanyol. En canvi, 
va guanyar un nou sector del públic cata- 
là, més jove i sovint acompanyat d'expres
sions nacionalistes. El 1986 la Eléctrica 
Dharma va fer la seva primera 
col-laboraciô cinematográfica, la música 
per la pel-licula "Bar-cel-ona" de Ferran 
Llagostera; i va editar el seu segon dise en 
viu, "No volem ser". La música de la 
Dharma és cada vegada més dura, i les 
lletres cada vegada més directes i nacio
nalistes. La cançô que dóna el nom al dise 
comença fent "iee ieeeee! independéneia!".

La Dharma estava en un dels moments 
culminants de la seva existéneia. A cada 
concert venien totes les localitats i eren 
rebuts amb entusiasme. El 19 d'agost, Es
teve Eortuny, ánima del grup, patia una 
hemorràgia cerebral mentre feia un con
cert amb el grup a Cardedeu. Moria a 
l'Hospital Clinic de Barcelona. Tenia 32 
anys. Aquest fet va afectar molt la resta 
del grup. Van perdre les ganes de tocar. A 
més, el panorama musical no era gens ciar. 
Estaven desanimats. Semblava que el 
moment de TEléctrica Dharma havia pas
sa!. Aixô durant una temporada. El 1987 
van gravar T"Homenatge a Esteve Eor
tuny", un dise amb quatre poemes musi
cals escrits per TEsteve i no publicats 
abans per la seva dificulta! técnica. El 
1989 van gravar un altre dise, "Eibres del 
cor". Els dubtes sobre la continuïtat de la 
Dharma s'havien esvaït sense ells adonar- 
se'n. Simplement van continuar tocant. En 
aquests dos ùltims discos ja hi participava 
la Maria Eortuny, germana dels altres 
Eortuny, al piano.

Els dos ùltims anys han estât especial- 
ment actius per TEléctrica Dharma. Pri
mer van rebre la noticia de la formado del 
col-lectiu "Amies de la Dharma" a Sants, 
el mateix barri de Barcelona on el grup té 
la base. "Amies de la Dharma" està a la

ARTICLES FELL I VIATGE
Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
SABADELL
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carretera de Sants, 71-73, 08014 Barcelo
na, i el sen telèfon és (93) 421 21 20. 
Segon, han anat a buscar nous publics. 
Van anar a la fira del Mars de Paris i van 
anar als Estats Units a fer una gira d'onze 
concerts per l'estât de Nova York. La gira 
va ser un èxit. Es va celebrar un concert 
extraordinari a la sala Sob's de Manhattan 
davant un publie especialitzat i es van ini
ciar els contactes amb la casa Island Re
cords de cara a la futura edició a América 
dels seus discos, mentre MTV emetia re- 
gularment el videoclip de la cançô "Con
tra el fuseli, un somriure". Tercer, acaben 
de gravar el seu tretzè disc. I per ùltim, els 
seus plans pel futur són la gira per Cata
lunya de promoció del disc, i la participa
do a la fira del Midem de Cannes al gener 
i al New Music Seminar de Nova York el 
juliol.

El nou disc es titula "Tifa Head". Té 
una cara cantada, amb sis cançons, i una 
cara instrumental, amb dotze danses i un 
cant. Hi ha composicions de l'Esteve For
tuny (va deixar molt material sense publi
car al moment de la seva mort), del Josep, 
del Lluis, de la Dharma, populars adapta- 
des i una de limi Hendrix. Continua la 
narrado "Inventari de la ràbia", que conti
nuará: "(...) Hi ha dents tendres, hi ha 
queixalades i ferides obertes, encara". 
(Algún dia s'hauran de recopilar tots 
aquests escrits). El disc està "dedicat a la 
gent arraconada, humils caminants, infants 
d'ulls tristos, tendres amants, àngels que 
han perdut les ales, nàufrags desesperáis. 
Als qui es fan preguntes i s'emmerden i se 
la foten".

Els grups que escolten més ara els de 
la Dharma són R.E.M., Sting, Mano Ne
gra. La influència de Mano Negra en la 
mùsica del grup és descarada. Però el rit
me no és tan contunden! com el de Mano 
Negra ni com el deis últims discos de la 
Dharma. Les formes musicals s'han sua- 
vitzat. La música sona ara estranyament 
melòdica. Hi ha també un acostament al 
pop-rock català. La cançô "Que bé que 
va" recorda molt Els Pets. La separado de 
música instrumental i música cantada en 
cares diferents pot indicar que no saben 
molt bé quin carni seguir, si entrar en la 
corrent de la mùsica que es fa ara o re
marcar les seves singularitats."Ara tenim 
més duresa, però duresa per demanar 
'Contra el fuseli..' Ja estem causais de vi
gilar. Volem parlar dar, expressar els sen
timents tal com rajen". Els de la Dharma, 
que ja no creuen que pugin canviar el món, 
continúen Iluitant per actitud, perqué al- 
menys ningù els pugui prendre l'orgull. 
"Vivim en el fang, però aixequem els ulls 
cap a les estrelles". Són dels tipus que 
Oscar Wilde parla. Per a ells la mùsica és 
una necessitai bàsica, la necessitai d'ex- 
pressar la seva relació amb el món per a 
trascendir-lo. "Si no haguessim tingut la

UiCffiìCA íWAÍiVt
Dharma no hauriem aguanta! tots aquests 
anys".

L'Eléctrica Dharma ha fet durant seize 
anys música moderna. No han barrejat 
tradició i actualitat sinó que han fet una 
cosa moderna recollint les influéncies del 
passai. Ens sentim atrets a aquesta música 
per la seva sonoritat local i actual i pel seu 
ressó universal i ancestral. Ens crida a tots 
els sentits a través deis colors clars del 
sol, del xivarri del mercal, de la festa, de 
l'agitació de la flama, de la calor de les 
nits d'estiu, de la llum de la lluna, de l'a- 
pagada remor del mar, de la terra i del 
vent; i la ballem amb ràbia, amb passió i 
amb esperança, com àngels comdemnats i 
mortals.

L'ELECTRICA DHARMA 
A SABADELL

La primer actuado que va fer l'Eléc- 
trica Dharma a Sahadell va ser als inicis 
de la seva carrera, al 1975, al Teatre Mu
nicipal La Farándula, amh TOrquestra 
Mirasol. Van tornar a La Farándula el 
1977. La primera actuado en púhlics 
acompanyats de la Cohla Mediterránia va 
ser a Sahadell, també a La Farándula, el 
novembre de 1981, i després van tocar al 
Palau de la Música Catalana de Barcelo
na i van gravar-hi el disc directe. Els as- 
sajos d'aquestes peces es van fer a una 
ñau de Sahadell que era propietat d'un 
deis components de la Cohla Mediterrá
nia conciutadá nostre. El setemhre de 
1983, per la festa major, la Dharma va 
fer amh Medina Azahara un concert al 
pare de Catalunya que va ser un deis més 
multitudinaris que han fet mai. El van 
presenciar unes 60.000 persones.
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Semblança de Joan Hernández Pijuan
Milagros Torres

r ^ m b  motiu de l'exposició de Joan Her
nández Pijuan a Sabadell, concretament a 
la sal d'art Negre, creiem oportú fer una 
semblança d'aquest pintor, recordar la seva 
trajectoria artística des deis inicis fins a 
l'actualitat.

Joan Hernández Pijuan neix a Barcelo
na el 1931. Va començar a exposar en 
col-lectives l'any 1953, després d'haver 
realitzat els seus estudis a l'Escola d'Arts i 
Oficis Artístics i a l'Escola de Belles Arts 
de Sant Jordi, de Barcelona.

El seu nom comença a sonar, quan amb 
els artistes Eduard Alcoy, Rovira Brull i 
Carles Planell constitueixen el Grup Silex 
que exposà per primera vegada a Alacant. 
l'any 1956. Un any abans va tenir Hoc la 
seva primera exposició individual, al 
Museu Municipal de Mataré, présentât per 
Rafael Santos Torroella.

L'any 1958 la seva obra, que anterior- 
ment es trobava, com tota la del Grup Si
lex "en una especie de expresionismo 
poscubista, con tendencias hacia el primi
tivismo y el simbolismo gráfico" (1), evo
luciona cap a l'abstracció, i el 1959 s'in- 
trodueix dins l'lnformalisme, de carácter 
gestual, realitzant obres de gran format 
amb pinzellades negres damunt un fons 
blanc. D'aquest estil van ser les obres que 
exposà l'any 1960, realitzades dins un 
esquema crucial en qué, com va dir Cirici, 
dominava el patetisme (2). Es tracta d'o- 
bres on les pinzellades són perfectament 
visibles, de gran força i vitalitat.

L'any 1962 es distingueix en la seva 
obra un nucli de taca gestual i la resta del 
quadre és espai dins el qual s'allotja aquest 
gest; tot aixo dintre d'una monocromia. En 
aquesta línia segueix a l'exposició que 
realitzá l'any 1963, a la Galena René 
Metras de Barcelona, on fa servir games 
fosques contrastades amb blanc, de tal 
manera, que "en el ámbito de cada una de 
estas pinturas asistimos a un momento de 
esa lucha dramática que sostienen perpe
tuamente la luz y la sombra, el color que 
son todos los colores y la claridad que son 
todas las claridades, aquél y éstas en algo 
así como su primigenio estallido" (3). 
Santos Torroella va definir aquesta pintu
ra com la "pintura que se produce de den
tro a fuera, de la luz y el color hacia la 
objetivación de unas manchas y unos ade
manes que se nos brindan, así, como re
sultados primeros y últimos del acto de 
pintar" (4). Hernández Pijuan va cap a la 
simplicitat en aqüestes obres, a fañada cap 
al gest pur, de tal manera que l'any 1964 
els seus quadres es reduíen gairebé a "un 
gesto esbozado, ágil y leve" (5).

Cap el 1965 Hernández Pijuan es plan- 
teja investigar un nou carni fora de l'àmbit 
gestual, que troba l'any 1967, "en este año, 
pasadas las experiencias básicas de una 
pintura con programa y proceso, empren
dió un camino de remontamiento, con la 
reincorporación del icono. Para realizarlo 
tomó unos objetos muy puros, que poseen 
en alto grado la plenitud formal, la irra
diación de un espléndido aislamiento, y 
producen la sensación de cosa íntegra, 
inmejorable, exacta y, pese a todo, real: el 
huevo, la copa, el vaso, la manzana..." (6). 
D'aquesta manera l'any 1967 apareixen en 
les seves obres ous i copes, i l'any 1968 
introdueix la poma, sempre preocupat per 
portar a la tela l'espai real existent.

L'any 1968 realitza una exposició a la 
Sala Gaspar, en la qual es podien observar 
aqüestes creacions, i davant la qual Giralt- 
Miracle opinava: "elabora hasta sus últi
mas consecuencias la problemática de 
positivos y negativos, de unicidad y seria- 
bilidad, de sus copas traslúcidas, manza
nas partidas o huevos, junto a formas geo
métricas, sobre sus tradicionales fondos 
oscuros, amoratados o grisáceos, siempre 
elaborados con técnica pulcra, precisa y 
plana" (7).

De la mateixa manera la crítica del 
moment lloava el silenci que impregna els 
seus quadres, així com el tractar-se d'una 
obra realitzada amb intefligéncia, amb 
estudi i meditació, "i tot això realitzat d'u
na forma pulcríssima, amb una manera 
virtuosista, precisa, fruit d'una meditació

profunda que té com a finalitat fonamen- 
tal l'obra pictórica ben feta" (8).

Dins aquest tipus de creació continua 
els anys setanta, preocupat per la plasma- 
ció d'un espai real, d'un espai que es pugui 
mesurar, dins el qual s'inscriuen una sèrie 
d'elements, que per si mateixos es vincu
len amb el treball creador, com són la 
regla, les tisores, la quadrícula i l'escriptu- 
ra del mateix artista fixant mides, xifres i 
noms de colors. De la mateixa manera, en 
aquesta época s'introdueix a l'espai verd 
del paisatge.

Dins la temàtica del paisatge, observa
da des d'un prisma molt personal, evolu
ciona la seva obra dins els anys vuitanta. 
Del tractament de grans superficies modu- 
lades passa a aMudir plantes i flors, i arri
ba a introduir el xiprer com element que 
s'aixeca i mitjangant el qual el gest queda 
totalment marcat.

D'aquesta manera arrivem fins a l'ex
posició actual a la sala d'art Negre de 
Sabadell, on s'exposen part de les darreres 
produccions de l'artista. On els contorns 
són nítids i la superficie monocroma, on 
el dibuix assumeix l'expressió del gest 
mitjangant línies que s'introdueixen en l'o
bra i que es porta un aire frese, dins el 
qual nosaltres mateixos podem acabar de 
completar el nostre propi paisatge.

NOTES:
1. - CIRICI PELLICER, Alexandre - Her

nández Pijuan, pintor del espacio mesurado, 
"Cuadernos Guadalimar", Ediciones Rayuela, 
n- 9, Madrid, pàgina 24.

2. - Per més informació es pot veure CIRI
CI PELLICER, art. cit.

3. - SANTOS TORROELLA, Rafael - Her
nández Pijuan, text per al Catáleg Galeria René 
Metras, Barcelona, 16 gener fins el 7 de febrer 
de 1963.

4. - SANTOS TORREELA, art. cit.
5. - CIRICI PELLICER, art. cit.
6. - CIRICI PELLICER, art. cit. pàgina 27
7. - GIRALT-MIRACLE, Daniel - Hernán

dez Pijuan, "Destino", n- 1626, Barcelona, 
30.11.1968^

8. - ANÒNIM - Hernández Pijuan, "Ques
tions d'Art", Any II, n° 8, Barcelona, 1968
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Teatre

Biblioteca de “Frederic Oller”
Dolors Godayol

E.m el número 78 de QUADERN anun- 
ciavem la donado per part de la senyora 
Marta Petxamé, vídua de Frederic Oiler, 
d'una coMecció de textos teatrals que el 
seu espos, Frederic Oiler i Silera, havia 
anat reunint al llarg de la seva vida.

En aquella nota prometiem ampliar 
aquesta noticia amb algunes dades que 
poguessin ser d'interès per ais nostres lec
tors. Es amb aquest motiu que visitem la 
senyora Marta Petxamé, que ha tingut l'a- 
mabilitat de rebre'ns a casa seva, on hem 
parlât llargament sobre la vida i l'obra del 
seu marit.

Frederic Oiler va ser, juntament amb 
altres joves companys seus d'aquella épo
ca, un deis pioners en el muntatge deis 
Pastorets de la post-guerra, així com d'al- 
tres obres de teatre de les quais va ser 
director i per a les quais pintava els deco- 
rats.

Aquesta afecció, que mantingué al llarg 
de tota la seva vida, va servir per aglutinar 
moka gent entorn del món teatral, sobre 
tot una vegada construit el Centre Parro
quial de la Creu Alta, conjunt projectat i 
dissenyat, precisament, pel nostre conciu- 
tadá. No és d'estranyar, dones, el gran in
terés que va tenir en coMeccionar obres 
de teatre, les quais, com déiem, han passât 
a formar part del fons de la biblioteca d'a- 
questa Fundació.

El recull consta d'un total de 415 lli- 
bres, la majoria dels quais pertanyents a 
coMeccions d'apariciô setmanal o mensual 
D'aquests 415 exemplars, 236 son editats 
en llengua castellana i 179 ho son en cata- 
là.

Dels escrits en castellà, podriem desta
car com a més antic, una traducció de l'o
bra d'Anton Chejov "EL JARDIN DE LOS 
CEREZOS", editada l'any 1904. (Recor- 
dem que aquesta obra va ser representada 
en català la passada temporada per l'elenc 
del Teatre del Sol i que va tenir corn a 
protagonista la nostra admirada Teresa 
Cunillé). També hi trobem algunes traduc- 
cions d'autors estrangers prestigiosos, com 
per exemple Graham Green (EL PODER 
Y LA GLORIA); Arthur Miller (TODOS

M dPCS I 
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Frederic Oller. Oli de Unís Malins de Mur.

ERAN MIS HIJOS); Víctor Hugo (RUY 
BLAS) o Molière (EL AVARO), entre 
altres.

Entre les obres en català hi trobem 
edicions molt més antigües, a destacar: 
MARIA ROSA, d'Ángel Guimerá, editada 
el 1894; l'HEROE de Santiago Russinyol, 
edició de 1903; 16 exemplars de la 
coMecció "CATALUNYA TEATRAL", 
editats entre 1933 i 1935 i una traducció 
de CORIOLA, de Shakespeare, editada el 
1915, entre altres.

L'afecció de Frederic Oiler per al tea
tre i la seva aportació en aquest camp, han 
estât des de sempre ben conegudes pels 
sabadellencs, essent sovint destacades en 
la premsa locai, que es va fer ressò pel 
gener de 1986 dels actes d'homenatge que 
la gent de la Creu Alta va organitzar en el 
seu honor i el d'altres dos companys o de 
les celebracions amb motiu del Cinquan
tenari dels Pastorets de la Congregació 
Mariana, pel Nadal de 1990.

Però Frederic Oiler no fou solament 
un home de teatre. Aquesta era una activi- 
tat que combinava amb altres tant o més 
importants i que l'omplien profundament.

L'esposa, Marta, ens parla de la seva 
condició d'autodidacte, d'home de gran 
humanitat i molt preocupat per la cultura. 
En aquest sentit, recorda corn gaudia par
ticipant en moites de les activitats cultu
ráis que s'organitzaven a la nostra ciutat. 
Una coMecció de fotografíes que ens

mostra, donen fe d'una de les seves ocupa- 
cions favorites durant 20 any s: la organit- 
zació de les cavalcades de Reis, de les 
quais eli mateix dissenyava i decorava les 
carrosses, ajudat sempre per la seva espo
sa i altres coMaboradors.

Eminent artista i polifacétic, Frederic 
Oller era, per damunt de tot, originalíssim 
arquitecto i dissenyador i exceMent dibui- 
xant i pintor: quedem fascinats davant la 
gran quantitat de fotografíes i dibuixos 
deis dissenys de mobles, vitralls, baranes, 
escales, murals, decoració d'interiors, etc., 
d'una Originalität i una beilesa extraordi- 
náries.

Quant a la seva vocació de pintor, que 
era la seva activitat preferida, la seva 
muller ens refereix algunes anécdotes que 
iMustren, més que cap altra paraula, la 
personalitat del nostre protagonista: "En 
els anys de la seva infantesa, el pare li 
posava com a condició per tal de poder 
assistir a classes de dibuix, que sortis cada 
setmana al Quadre d'Honor de l'escola, 
cosa que acompli rigurosament fins a l'e- 
dat de 10 anys, en que es va veure obligat 
a deixar-la per posar-se a treballar".

Però eil desitjava pintar més que cap 
altra cosa i ho va aconseguir amb esperit 
de superació i una voluntat de ferro. "Un 
dia que dibuixava estirat a terra, en la 
botiga dels seus pares, un viatjant va des- 
cobrir les aptituds del petit Frederic i es 
va oferir a acompanyar-lo els dies de festa 
a veure exposicions", ens diu la Marta. I, 
ufanosament, ens mostra un bodegó de 
quan eli tenia 6 anys.

Durant tota la conversa ens hem anat 
adonant de l'admiració que sentia pel seu 
espòs, del que destaca, sobre totes les al
tres qualitats, la humilitat i l'esperit opti
mista. "Es per aixó, diu ella, que m'he 
proposât que ningú l'oblidi".

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Soletat, 80
Tel. 725 97 77 - 725 99 87 
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La música de Mozart (Bicentenari de la seva mort) III
Antoni Sala i Serra

E, procès historic de la música del segle 
XVIII i de l'època de la IL-LUSTRACIÓ 
pot seguir-se pas a pas amb Haydn, que 
supera el barroc tardà de Bach i Haendel i 
restii galant del rococo. Son molts com
positors, MOZART entre élis que s'adona- 
ren de la importància de Haydn i que el 
prengueren, si no corn a model, com un 
punt de referència.

La seva vida professional fou prou 
perllongada per a ser testimoni dels nous 
corrents musicals del segle. De Haydn i 
Mozart sortirà la mùsica d'allò que s'ano- 
mena "època clàssica". Els músics com
presos en aquest période són els de VIE- 
NA: Ditersdorf, Wengenseil, Gluck. A 
ALEMAN Y A, els que formen l'escola de 
Mannheim: Canabich, Toeschi, Statimtz. 
A PARÍS, Davaux, Riegel, Gossec. I a 
ITÀLIA, viver de la música violinística, 
Pugnani, Nardini, Manfredi, l'itinérant 
Boccherini i Sammartini, el creador de la 
simfonia. De les modes i particularitats 
nacionals i internacionals, de tots aquests 
estils musicals n'és exemple una obra de 
Ditersdorf titulada Simfonia de les cinc na- 
cions.

En aquesta simfonia el "allegro" és a 
l'estil alemany; italiá el "adaggio", el 
"vivace" anglès, el "minueto" francés, amb 
un "trio" a la turca. MOZART, que decla
ra el seu deute envers Haydn, influït pos
siblement per tot això, en farà una lectura 
i un diseurs musical propi. Aquesta genial 
facultat de copsar el millor de cada gènere 
i estils aconsella, per tal d'estudiar la 
mùsica de MOZART, fer un resum preli
minar de les possibilitats estilistiques del 
món musical als voltants de 1770. En ter
mes generals, tot això és on convergeix 
l'obra de MOZART. L'estil galant, més o 
menys extrovertit, fenomen evident amb 
la melodia. La vessant seriosa de l'estil 
galant que fa servir Philip Emmanuel 
Bach. La melangia i tristesa de les tonali- 
tats menors de Schubert. La recerca de 
l'harmonia. L'estil "osservato", contrapunt 
académie base de la mùsica sacra a l'estil 
de Palestrina, molt reconegut i aplicat a 
Salzburg. L'experiència "laica" del contra-
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punt, redescobert amb I'obra de J.S. Bach 
(el pare). I'estil heroic de l'òpera seriosa 
de Gluck. El corrent cómico-nacional 
("Singspiel" alemany, "opera-comique" 
francesa, "l'opera buffa" italiana) molt 
adient al frivol públic il-lustrat. L'estructu- 
ració sonata-simfonia. Etc. etc. Molts d'a- 
quests générés ja eren emprats pels mú
sics de l'època, però en aparèixer MO
ZART la seva mùsica esdevé la millor 
aplicació de tot això, a més de crear noves 
formes en qué la música té lectures a dos i 
tres plans, tot establint una relació de dis
ants punts i matisos que interfereixen corn 
un teixit. Amb tot aquest conjunt MO
ZART forja un llenguatge musical de 
grans possibilitats. MOZART només va 
viure trenta-cinc any s. Si fa no fa la mei- 
tat d'una vida, segons els comptes de Dant. 
Sempre s'ha dit que el seu cicle vital es va 
desenvolupar frenèticament a una veloci- 
tat doble del promig normal, i d'aquesta 
premissa en deriven dues conseqüències: 
la producció de MOZART (enorme i quan
tiosa, solament comparable als provectes i 
gegants de la música barroca Hasse i Te
lemann) no fou truncada repentinament per 
la seva mort, sinó que apareix corn un cicle 
esgotat conjuntament amb una època que 
s'acaba amb el final de segle i amb la 
Revolució. D'altra banda el millor de la 
seva obra li arribará tard i fora de temps.

El marc cronològic de l'obra de MO
ZART presenta dades memorables que 
corresponen aproximadament a les déca
des de la seva vida: 1763-1773, la década 
de la formació, 1773-1781, l'època de 
maduresa i del seu allunyament de Salz
burg, i el 1781-1791, els seus ùltims anys 
a Viena. Els treballs d'infantesa s'emmar-

quen en el signe de l'exploraciô dels di
versos générés musicals que havia cone- 
gut en els decurs déls seus viatges. Les 
simfonies de Londres 1765 (K 16-19-22) 
per exemple, consten de tres moviments, 
tipus simfonia d'ôpera italiana, però mo- 
delades segons l'estil de Johann Christian 
Bach i es desenvolupen amb uns "allegros 
cantables", d'esperit galant; en canvi els 
"andantes", al menys el "do menor" de la 
K 16, té un patetisme greu a l'estil de 
Schubert que va conèixer a Paris. De re- 
tom a Salzburg, entre 1867-76 les simfo
nies (K 43-45-48) adopten la forma de 
quatre moviments, amb el "minuet" situât 
en tercera posició i sense oblidar I'estil 
galant ara amb el to seriós del barroc-ro- 
COCÓ vienès. L'amalgama dels estils ga
lants i cultes és ben notòria en les vint-i- 
set simfonies nascudes durant els anys de 
viatge per Itàlia. I una cosa semblant s'es- 
devé amb els quartets; aquí els primers 
són "italians", seguint les empremtes de 
Sammartini, però són més uniformes que 
les simfonies; van més enllà i es basen en 
el moviment lent, amb abundància de sig
nes expressius en tonalitat "menor" (tam
bé s'hi pot trobar el "pathos" tràgic de l'ò
pera Lucio Sila amb l'escena nocturna en 
la tomba de Mario). Però MOZART, en 
un d'aquells seus sorprenents canvis, em- 
pra una altra direcció més rigorosa, una 
mica a la manera de Haydn. La primera 
formació de MOZART és netament instru
mental, però l'òpera (tema que tractarem a 
part) no trigaria a arribar, com a conse- 
qiiència de l'anàlisis clarivident que 
MOZART anava fent de l'evolució musi
cal. MOZART, que en aquells moments 
està sobre el quinze anys, se situa ja en la

QUADERN - 81



via mestre del gust europeu amb els seus 
apunts operistics de Milà, però que roma- 
nien a l'ombra dels compositors Hasse, 
Jomelli i Johan Christian Bach. El desti 
historie dels générés musicals sobressurt 
decididament, i aixi, mentre Haydn publi
ca les seves simfonies influenciat pel 
moviment romàntic "Sturm und Drang", 
també MOZART, a Salzburg, es treu de 
sobre l'estil fácil i galant. La Simfonia K 
183 és un punt "sturmisch" de MOZART 
pel perfil heroic del tema. En la Simfonia 
K 201 es dona el mateix cas, i l'estil ga
lant queda superat per una melodia exqui- 
sida i una fascinant sensualitat de combi- 
nacions. En una carta al Pare Martini (el 
cèlebre sacerdot italià, musicòleg i conse- 
ller de molts musics), MOZART explica 
que a Salzburg "s'aconsola escrivint músi
ca de cambra i d'església per enganyar el 
temps". En efecte, en aquest période de 
1775-1777 s'adapta al càrrec de 
"Koncertmeister"salzburguès i accepte 
molts encàrrecs de divertiments, serenates 
i obres menors com a vessant oposat a les 
Misses (K 257-259-262-275) en les quais 
per les concisions imposades per l'arque- 
bisbe Collaredo hi aplica també una gra- 
vetat d'opera i concert que la cordialitat 
del barroc-rococò vienès encara li permet. 
En aquest periple trobem novament un salt 
imprevist cap endavant: els concerts per a 
instruments solistes i orquestra. De 1775 
són els cinc concerts per a violi sintesi de 
la sabiduría italiana filtrada pel pare Leo
pold, i de 1776 són els tres primers per a 
piano, tots esborrats pel genial Concert en 
mi bemol major (K 271) anomenat Jeune- 
homme (una pianista arribada a Salzburg). 
En aquest concert, després de quatre com
passes, el piano estableix una mena de 
diàleg (amb qui dialoga MOZART?) amb 
un mi bemol major greu i sumptuós, parti- 
cularitat que MOZART ja no abandonará 
fins a la La Flauta Màgica i que solament 
retrobarem amb el Beethoven de la Sim
fonia Heroica. El neguit del "Sturm und 
Drang" queda plasmat en aquest concert 
amb "l'Adaggio" en do menor, en qué el 
piano frega melangiosament de forma 
inhabitual el recitatiu instrumental mentre 
que al final restableix la solemnitat arqui
tectónica. Ens trobem per primera vegada 
amb el MOZART genial. El viatge a 
Mannheim i a París,, mena MOZART a 
noves recerques instrumentals. Davant l'a- 
cademicisme de Mannheim, MOZART 
escriu les Sonates per a violi (K 296 i 
301-303) amb esquemes més dúctils des
prés de contomejar completament l'estil de 
Gluck amb una minuciositat de signes que 
no es concebia en les seves recents simfo
nies. També descobreix l'ús de les fami
lies de vent del clarinet, que tindran en les 
próximes obres de MOZART un gran 
protagonisme. Però la gran codita simfó- 
nica de l'experiéncia de Mannheim-París
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madura tot just arribat a Salzburg. Retor
nava d'aquest viatge sol, desil-lusionat (la 
seva mare, que I'acompanyava, morí i fou 
enterrada a Paris) i sense diners, però en- 
riquit amb noves idees i tècniques que 
emprarà en l'extraordinària Simfonia Con
certant (K 364) per a violi i viola. "L'An
dante" en do menor és un temps tan pro
fund que horn hi ha volgut veure un re
cord emocionat de la seva mare. El final 
és un brillant i alegre "Presto" en ritme de 
contradança a la italiana, que piafa molt a 
Sammartini i a Johann Christian Bach, 
però sense ornaments. Després d'aquestes 
obres MOZART retoma a les composi- 
cions religiöses de Salzburg i trobarem 
aleshores novament I'arquitectura sòlida i 
complexa de les obres sacres. Són la Mis
sa K 337, Les Vespres Solemnes K 339 i, 
en particular, el grandiós Kyrie K 341.

El conjunt de l'obra que neix a Viena 
durant els anys en què treballa corn a pro
fessional independent, presenta, respecte 
al panorama anterior, l'abandó gairebé to
tal dels dos générés més lligats a la cort 
de Salzburg; la mùsica religiosa i la d'en- 
treteniment. La seva llibertat no manifesta 
canvis imprevistos, tret de l'esclat dels 
concerts per a piano i orquestra; d'altra 
banda, la maduració del llenguatge mo- 
zartià dels anys vuitanta és acceptât com a 
cosa destacada. Però a Viena el geni de 
MOZART fermenta amb el coneixement 
del contrapunt de J.S. Bach, amb la pre- 
sentació pública dels seus concerts per a 
piano, amb el nou tipus de comèdia musi
cal de Paisiello, la lectura de Beaumar
chais i Da Ponte, els ideals de fratemitat 
humana de la magoneria i, una vegada 
més, l'òpera nacional alemanya. Tot això 
MOZART dificilment ho hauria pogut 
conèixer en l'aillament de Salzburg des
prés que l'arquebisbe el privés dels viat- 
ges. Aquests últims anys a Viena serán els 
de l'enigma de MOZART, amb una vida 
complicada, frenètica, decadent, però de 
la qual resulta genialment una mùsica, 
profunda, intensa, dramática, en qué s'ins- 
criuen obres com ara el motet Ave Verum, 
les Fantasies per a orgue, les delicades 
veladures del Concert per a clarinet, la 
noblesa maçônica dels últims Concerts per 
a piano, els nostàlgics Quintets de corda, 
etc. Tot això ho retrobarem a La Flauta 
Màgica, una obra que posa punt final a la 
creació de MOZART, més que no pas el 
Requiem que deixa inacabat. D'aquesta 
manera MOZART, sense pensar mai a 
reformar res, amb un carácter que era Iluny 
de fioritures teòriques, havia compromès 
sistemàticament tots els générés musicals 
del seu temps; i si mesurem tota la creaeiô 
mozartiana des del rococó dels primers 
anys a les últimes obres de Viena, aquest 
lluminós conjunt musical constitueix una 
veritable revolució interna que va aixam- 
plar les possibilitats comunicatives de la

mùsica fins a fronteres desconegudes 
abans. MOZART ens deixa un llenguatge 
musical extraordinàriament enriquit per un 
equilibri de cordialitat i de sentiment nos- 
tàlgic tipicament vienès, embellit per la 
perfecció clàssica; la marca de l'ùltim 
MOZART.

Viena no acabará d'entendre mai del 
tot aquest MOZART; això que ha sigut 
considérât durant segles com l'expressió 
més genuina de la denominada civilitza- 
ció vienesa que ha encisat tot Europa i en 
la qual Beethoven, almenys a primera vis
ta, semblará un intrùs arribat del Nord.
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W. A. Mozart

Dades de tota una vida 1756-1791
A. S. S.

E,ils 
certes 
lligats 
1756 
1762

1763
1764 
1766
1768
1769
1770 
1775

1777

1778

1779
1781

1782

1783

1784

1785
1787

1788

1789

1790

1791

documents sobre MOZART, especialment la seva correspondència, permeten a 
époques seguir la seva vida dia a dia, amb els fets més importants majorment 
amb les seves principals obres mestres.
27 de gener. Naixement, a Salzburg, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Gener. Viatge a Munich i primer circuit de concerts. A Viena actúa davant de 
l'Emperador.
Novembre. Arribada a Paris.
Gener. Els Mozarts son invitats a Versalles per Lluis XV.
Maig. Després d'un viatge a Londres, nova invitació a Versalles.
Octubre. Viena. "Hastien i Bastienne", primera època.
Desembre. Viatge a Itàlia, que dura fins el març de 1771.
Desembre. Milà. "Mitbridate", primera gran òpera.
Gener. Munich. "La Finta Giardiniera". Salzburg Concert per a violi núms. 2, 3, 
4 i 5.
Gener. Salzburg. Concert per a piano núm. 9 "Jaume Homme".
Agost. Primera dimissió de la seva plaça de music al serve! del 
princep-arquebisbe Collorado.
Octubre. Arribada a Mannheim. Wolfgang s'enamora de Eloysi Weher, la qual 
després serà la seva cunyada.
Paris. Concert per a flauta i arpa. Simfonia núm. 31 "Paris"
El 3 de juliol mort la seva mare a Paris, Anna-Maria.
Salzburg. "Missa de Coronado".
29 de gener. Munich. "Idomeneo"
16 de març. Viatge a Viena acompanyant a l'arquebisbe Colloredo.
9 de maig. Ruptura amb l'arquebisbe Colloredo. Instal-lació definitiva a Viena. 
Juliol. Viena. "El Rapte del Serrali"
4 d'agost. Matrimoni amb Constance Weber, germana de Aloys.
Juliol. Darrer viatge a Salzbourg.
Agost. Salzbourg. Gran Missa amb unt menor.
Octubre. Linz. Simfonia núm. 36 "Linz".
27 d'abril. Viena. "Les Noces de Figaro".
Desembre. Afiliació a la francmaçoneria. Sis quartets dedicats a Haynd.
Viena. Els grans "Concerts per a piano núms. del 14 al 24".
28 maig. Mort del seu pare, Leopold, a Salzbourg.
10 agost. Viena. "Petita música de nit".
29 octubre. Praga. "Don Juan".
26 de juny al 10 d'agost. Viena. Les tres darreres simfonies núms. 39, 40 i 4L 
"Júpiter".
Abril-juny. Viatge a Berlin.
Setembre. Viena. Quintet de clarinet.
Gener. Viena. "Cosi fan tutte".
Octubre. Viatge a Francfort en el coronament de Leopold IL
5 de gener. Viena. Concert per a piano núm. 27.
Juliol. Encàrrec del "Rèquiem".
6 de setembre. Praga. "La Clemència de Tito".
30 de setembre. "La Flauta Màgica".
Octubre. Concert per a clarinet.
5 de desembre, a la una del mati. Mort a Viena W. A. MOZART.
Tenia trenta-i-cinc anys.

rartistica
GALERIA DART
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Alfe
/A lfons Borrell és un dels pintors més 
consequents en si mateix i en la seva linia 
no figurativa. Des d'un procès relativament 
ràpid, passà d'un figurativismo clàssic (es- 
tança a Mallorca) a un figurativisme geo- 
metritzant, per arribar al climax abstracto 
i gairebé d'"Action Painting" amb el grup 
els "Gallots" de Sabadell als primers anys 
60. A partir d'aqui desenvolupà, paulati- 
nament i sòlida, un geometrisme liric i es- 
paial. És un home voluntariós que amb 
tenacità! ha anat posant fites en el dificil 
carni escollit de l'art pictòric. Les nombro- 
ses exposicions en són una prova evident, 
i també ho és el seu renom internacional. 
Caldrà, però, esbrinar el perqué i el com 
del seu art.

El pintor em rep al nou estudi que té 
en una casa antiga de Sabadell. La cambra 
on pinta i crea és lluminosa, gairebé bian
ca, de sostres alts i bigues amples. És un 
home de tarannà reposât que mentre parla 
m'ensenya els seus últims treballs i unes 
màscares que ha estât manipulant per a 
una galeria d'art de Barcelona. El trasllat 
al nou taller el fa quaranta anys després 
que el pintor decidis fer de la pintura "part 
de la meva existència".

Resposta: Mira... no saps mai quan 
comences a pintar. Quan vaig venir a 
Sabadell, devia tenir vuit anys, ja tenia una 
mena de predisposició especial per a la 
pintura. Cap allá als dinou anys vaig veu- 
re que estimava la pintura i la volia, si bé 
encara no em vaig piante) ar el fet de ser 
pintor. En aquella època la pintura era un 
llenguatge que a mi m'anava molt bé d'uti- 
litzar.

Pregunta: I quan va néixer la vertadera 
passió?

R. - Jo vaig comengar a pintar com 
tothom: pintant paisatge, retrats, hode- 
gons... El que passà és que jo vaig tenir la 
sort d’anar a Mallorca; millar dit, va ser 
una sort provocada perqué hi vaig anar a 
fer la mili. Allá, al port de Pollenga, hi 
havia un pintor, l’Anglada Camarassa, que 
em va fer descobrir el vertader món de la 
pintura. Grácies a eli, vaig comengar a 
desenvolupar una feina importantissima, 
vaig conéixer pintors, escultors... Tot 
aquell ambient em va ser molt favorable.

P. - La seva obra s'inicia amb l'estil 
figurativista i va anar desembocan! a un 
expressionisme i més tard a l'abstracció. 
Quina en va ser la causa?

R. - El canvi es va donar per atzar, 
per casualitat. Al 1955, després de passar 
per diferents étapes molt figurativistes, 
vaig anar tendint cap a un expressionisme 
que era ja una deformado de la forma.
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Borrell o el simbolisme del color
Raquel Planas i Silva

Per un seguii de circumstáncies emocio
náis, em vaig adonar que, per exemple, el 
sentiment de la solitud, de l'angoixa, de 
l'amor... i molts altres sentiments, no ca
lia que fossin figuratius. Em va passar un 
cas físic que em va fer veure que amh 
aquest amor i aquesta desesperado no 
podia posar una figura en una tela, sino 
que s'havia d'explicar d'una altra manera. 
El color em dominava més que la forma, i 
lentament vaig anar suprimint les formes 
pels colors i al final ho vaig trohar. El 
color es va transformar en forma i aques
ta en dramatisme.

P. - D'aquí es pot deduir la importán- 
cia del color en la seva obra?

R. - Sí. Utilitzo molt els colors, sohre- 
tot els primaris. A pesar de tot, hi ha co
lors que son emhrutats amh grisos, també 
el negre i el blanc, però aquests son acro- 
màtics. El vermeil, els verds grisosos i el 
rosa, que ja no és un color primari.

P. - Hi ha amagat un simbolisme da- 
rrere de tots aquests colors?

R. - ...Si que hi ha un simbolisme. En 
la meva obra és l'ùnic que hi ha, perqué 
no hi ha ni forma. Només color, camps de 
color: el hlau de l'univers, els verds de la 
natura i dels prats, el vermeil que no és 
un color de sang, sino un vermeil taronja 
de la llum, de la sortida del sol on la vida 
et dona tranquihlitat de pau, i el rosa, que 
és un color molt especial... i penetrant.

P. - Així, no es pot arribar a dir que 
sigui una abstracció total?

R. - No, jo faig una abstracció radi
cal, però a la vegada es veu sempre el que 
respiro. Qué és el que die d'un paisatge 
urhà, social, d'una figura... Faig una ahs- 
tracció de les coses i després tota la meva 
pintura és un simhol.

P. - El grup "Els Gallots" fins a quin 
punt el va influenciar?

R. - Mira amh els "Gallots" em van 
passar dues coses. Una és que jo en aque
lla època estava fent una pintura matèri
ca. He de reconèixer que Tàpies en aquell 
moment m'influía molt, era una persona 
que va crear malestar entre els pintors. 
Vers el 1960, a Sahadell es va comentar 
molt que hi havia uns pintors a Paris que 
utilitzaven el gest i que estaven molt in- 
fluits per pintors nord-americans com Po
llock, o el francés Mathieu, entre d'altres. 
Aleshores, com que jo estava en una si- 
tuació d'intentar el canvi i localitzar tota 
l'energia de la base de la pintura, vaig es
tar molt disposât a agafar aquest carni. 
Cada un dels vuit pintors del grup ho va 
agafar pel cantó que li interessava. Les 
accions "Gallots", on es pintava el gest

desenfrenat com entre la intuieió i el mé
canisme del gest, em van anar molt hé.

P. - I l'altra?
R. - Però també em va ser perjudicial 

perqué després vaig passar molts anys 
sense pintar o pintant molt poc; va ser 
una destrossa total. A més, jo no accepta- 
va les coses que a vegades es deien com a 
grup. Aquesta mena d'inconformisme va 
durar poc, com passa normalment amh 
aquest tipus de grups. Però el halanç és 
positiu perqué vaig trohar una llihertat 
que amh el figurativisme no tenia.

P. - Parlant d'influèneies, pot ser que 
hi hagi una influèneia de l'arquitectura en 
la seva obra?

R. - Per què ho dius? Per l'ordre?
P. - Si. I per les formes rectes.
R. - Mira, es tracta d'un ordre innat. 

No hi ha una influèneia directa de l'arqui
tectura; és a dir, de fet no té res a veure. 
Després deis "Gallots", al 72-73, vaig 
conèixer un pintor que ordenava molt Ves
pai. Aquesta persona em va permetre des- 
cohrir un ordre en la meva pròpia obra 
que ja existia en l'època del gestual. No 
era un ordre maniàtic de les coses ben fe- 
tes; era un sentit en mi mateix. Ei'a una 
llihertat ordenada.

P. - 1 la profusió dels arcs, què expres
sa?

R. - Feia temps que el mateix traç de 
la mà em feia una corba. Però arrel de 
problèmes familiars greus, es va convertir 
en una linia de recolliment que a mi em 
portava, i suposo que també a l'especta- 
dor honrat, a una actitud d'espiritualitat 
dins la pintura a través d'àurees de color 
que queden tancades.

P. - De tranquil-litat?
R. - Si com de tranquil-litat, però tam

bé d'inquietud.
P. - És la pintura, dones, inquietud?
R. - Sí. La pintura ha de crear un sen

timent d'inquietud en el sentit de provocar 
una situació ingrata o grata. Cai, dins el 
món de l'abstracció, provocar situacions 
e spirituals. No se'n parla de l'espirituali- 
tat i, en canvi, crec que és l'ùnic carni de 
la pintura.

P. - Aixi, dones, què ha de ser la pin
tura?

R. - La pintura sempre ha d'anar més 
enllà, ha de crear expectatives, transfor
mar l'espectador, i és aquí on radica la 
sorpresa, la mògia de la pintura. No ha 
de fer honic, sinó que ha de provocar una 
situació molt personal en l'individu. No 
ens hem de quedar a la superficie; ha de 
provocar sentiments, sinó no serveix per a 
res.

P. - Què significa per a vostè la pintu
ra?

R. - La pintura, com qualsevol art, 
forma part de la meva vida, de la meva 
exis tènda.

P. - Què és el pitjor en un artista?
R. - L'egoisme de l'artista és molt 

molest. Voler ser mimât i no acceptai’ que 
ho siguin els altres.

P. - Segueix algún tipus de disciplina 
al moment de crear?

R. - Hi ha unes normes de trehall, però 
vaig en compte, perqué un mètode et pot 
fer caure en un estil. Quan arribes al ta
ller, hi ha dies que vols sortir ràpid, et 
eau a sobre. Altres vegades, ja vas pen
sant durant el carni què és el que vols fer. 
Arribes aquí, poses música, mires el que 
vas fer ahir... A vegades, una taca es pot 
transformar en una cosa totalment ines
perada.
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Darío Aguilar a Gabarro Art
Laura Mendiluce

E,lì 1 de novembre s'inaugura la Galeria 
Gabarro Art, l'exposició coMectiva de dos 
artistes de Barcelona: Andrés Hispano i 
Darío Aguilar. El primer ha fet ja altres 
exposicions a la mateixa sala (l'ùltima al 
gener d'aquest any), però Darío Aguilar 
presenta la seva obra a Sabadell per pri
mera vegada.

Un repàs a la història de l'art més re
cent, la del segle XX, ens mostra entre 
d'altres dues grans controvèrsies, per una 
banda la diferenciació entre els artistes 
conceptuáis i els que treballen amb els 
suports tradicionals, i per l'altra, i concre- 
tament en la pintura, l'oposició entre els 
figuratius i els abstractes.

Si bé Duchamps havia demostrar que 
les possibilitats deis artistes anaven més 
enllá deis suports tradicionals, podem 
observar com es produeixen nombrosos 
retoms a la pintura; per exemple a finals 
dels anys 60 les figures invertides de 
George Baselitz demostraven que l'art 
deixava de ser una sorpresa visual i que la 
práctica pictórica era de nou un mètode de 
coneixement i anàlisi.

I dins del treball pictòric podem esta- 
blir de nou dues vies: la de la figurado i 
la de l'abstracció. Després de la I Guerra 
Mundial es produeix un moviment realista 
amb un carácter plenament d'oposició als 
moviments contemporanis com eren el 
dadaïsme i l'abstracció. Els neorrealistes 
pretenien recuperar el clima anterior a la 
guerra mitjançant el respecte als grans 
mestres, el cuite als museus i l'admiració 
al cubisme pel seu rigor constructiu. Es- 
tem parlant dels neorrealistes franceses i 
els neorplasticistes Italians.

El conservadorisme que trobem a Eu
ropa es dóna també als Estats Units, on es 
tradueix en una reacció contra les avant- 
guardes europees i en el desenvolupament 
de VAmerican Scene, amb ternes i paisat- 
ges tipicament americans.

En el période anterior a la II Guerra 
Mundial es va créant el que s'ha anomenat 
abstracció lírica, que trobarà una forta 
oposició després de la guerra en la nova 
figuració. Aquesta tendència replantejava 
el problema de la dimensió de la imatge i 
de l'objecte, amb un carácter analitic i cri
tic que la separa del pop-art. Será una 
posició decisiva a favor de la pintura de 
l'objecte i de la figura. I per acabar aquest 
rápid esment a la pintura figurativa en el 
segle XX, només ens cal recordar 
l'exposició Realism Now, a Nova York 
realitzada I'any 1965, en la qual els hiper- 
realistes americans es presentaven per pri
mera vegada com un grup coherent.

La figuració que trobem en les obres 
de Darío Aguilar no té la voluntat de re- 
buig contra l'abstracció que tenien els 
moviments realistes anteriors, tampoc 
podem considerar que Darío Aguilar s'in- 
clogui dins un cicle de retorn a la figura- 
ció O en un moviment que defensi la pin
tura enfront de l'art concepte. Actualment, 
en un moment en què conviuen totes les 
tendències, en un moment en el quai un 
artista pot pintar un paisatge mentre un 
altre munta una instal-lació, sembla estú- 
pid plantejar distincions entre un o altre 
corrent. El que cal distingir avui, com 
sempre, és l'art del no-art i, darrere l'obra, 
la honestedat de l'artista en realitzar-la.

Darío Aguilar ha triât la via de la figu
ració per donar forma a la seva idea, una 
forma que en el seu cas será reconeixedo- 
ra, com ho és en molts dels grans artistes 
del nostre segle, per exemple en els realis
tes americans com ara Edward Hopper o 
Andrew Wyeth.

El context dels figuratius americans és 
molt diferent del context que troben els

europeus. La gran tradició pictórica del 
veil continent, que és bàsicament figurati
va, pesa massa en els artistes que avui 
prenen aquesta via i sobretot en el public, 
de manera que es pot arribar a jutjar una 
obra d'art només per la bellesa del tema 
triât, per la capacitar del pintor en copiar 
els colors de la naturalesa o per les seves 
possibilitats en el desenvolupament de la 
tècnica.

De tota manera n'està pie, de pintors 
que cerquen només això. Uns serán uns 
virtuosos de la tècnica del dibuix, altres 
faran composicions abstractes aMucinants, 
però uns i altres només són pintors "d'ofi- 
ci", els primers tenen el mèrit de la tècni
ca que els permet copiar la natura, els 
segons... potser la capacitar de combinar 
els colors amb més o menys Originalität?

No és aquest el cas de Dario Aguilar 
com tampoc ho és el d'altres artistes, _oves 
o madurs, que están fent un treball seriós i 
honest, plenament contemporani.

El que fa que un quadre sigui una obra 
d'art i que sigui actual ho podem trobar en
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les obres del renaixement, en els paisatges 
román tics, en els ready-mades de Du
champ o en els quadres de Darío Aguilar, 
perqué la modemitat és la idea, la quai 
esdevé el model de l'obra d'art.

Aixi dones, podriem dir que la idea és 
l'art. El mite de l'obra d'art ha desaparegut 
i l'artista no ha de ser sempre qui realitzi 
materialment la seva obra. Però la forma 
és important, també és l'art, perqué fa 
concret el que és infinit i possibilità que 
un altre home ho pugui conéixer.

En les obres de Darío Aguilar les for
mes son cafeteres, cossos de dona o plat- 
ges, pintades sobre fusta, sobre tela i amb 
oli treballat de diferents maneres. Aquest 
treball material és per a eli més técnic, la 
tria del format adient, del suport, dels co
lors, la realització de l'obra pensada i 
imaginada és per a eli un treball quasi 
mecànic. Es la tria del mal anomenat tema, 
la tria de l'anècdota de cada quadre que és 
inconscient instintiva. Quan eli ha trobat 
la llum, la perspectiva i la forma que sen
se saber-ho cercava, l'obra ja està feta, 
només caldrà passar-la a un suport, i quan 
la vegi finalitzada, concretada en unes 
formes, reconeixerà la seva idea.

Com tota obra d'art un quadre de Da
río Aguilar neix de la consciéneia i de la 
inconsciéneia, per aixô l'art és l'acte més 
complet i complex de l'home. Sense sa- 
ber-ho l'artista la seva obra va més enllà 
de les formes i de la matèria, el que eli 
pensa que és subjectiu esdevé plenament 
objectiu perqué a partir de la forma co- 
mença en l'espectador el procès de desvet- 
llament de les facultats representatives que 
el portaran a identificar-se amb l'objecte 
de la seva contemplado: l'obra d'art.

La contemplado d'una obra d'art, corn 
la seva creado, és també conscient i in
conscient, racional i irracional. Si una obra 
ens copsa, mai no podrem definir tot el 
que ens provoca. Podrem concretar que 
ens atrauen els colors, les formes o les 
textures que hi veiem, però sempre hi 
haurà un qué misteriós que el nostre 
inteMecte no podrá identificar ni reduir a 
un concepte.

Cafe0 ̂ oìit
Ferràn Alsina, 38-40 Tel. 726 62 22 
Sant Antoni, 34 Tel. 72605 46

SABADELL (Barcelona)

Cine Club Sabadell
Dues pel licules de Lamorisse: Reobrim ei débat?

Pere Comelies

Els dos herois de CRIN BLANC.

X-ia revisió (1) dels dos films més reco- 
neguts d'Albert Lamorisse, CRIN BLANC 
(1952) i LE BALLON ROUGE (1956), 
m'ha portât a rellegir un article de Joan 
Marsà, aleshores membre de la Junta de 
Cine Club Sabadell, publicat a "Quadern" 
fa 12 anys (2), i un dels dos manifestos 
programàtics elaborats per l'Entitat amb 
motiu del seu vintè ani versar! -gener del 
84-, el titulat "Deu cursets de cinema per 
a nois". Sembla que no hagi passât el 
temps. El que deia el Joan l'any 79 podría 
continuar dient-ho ara, amb la mateixa 
resposta de general incomprensió. En tot 
cas, potser retocarla l'estil -sortosament, 
per a eli sí que han passât els anys- i mati- 
saria algunes afirmacions, però l'essénda 
restaria intacta: "...recordem que l'infant 
és una persona intel-ligent que està en edat 
de formació i, per tant, mereix el mateix 
respecte (que l'adult). Aixó sí, haurem de 
mirar que l'obra que li oferim sigui ade- 
quada a la seva edat i haurem de tenir en 
compte que la seva Sensibilität no és la 
mateixa que la d'una persona formada". 
Fa 7 anys, al manifest programàtic abans 
esmentat, afirmávem: "...cal aquí (...) re
marcar el refus de l'antinómia cinema in- 
fantil-cinema per a adults. L'únic criteri 
vàlid de classificació per al cinema és el 
qualitatiu. Si un film és bo per als nois ha 
de ser-ho també per als adults". Com és 
possible que, encara ara, unes considera- 
cions tan òbvies siguin només defensades

per una raquítica minoría? Com s'explica 
que quasi ningii no s'hagi decidit a ente
rrar d'una santa vegada una expressió tan 
desafortunada com la de "cinema infan
til"? Hi ha, lógicament, raons estrictament 
comerciáis, l'aprofitament sense manies 
d'un déterminât mercat. Tanmateix, la 
qüestió de fons és molt més preocupant: 
costa énormément que es generin idees i 
criteris enraonats dins d'un cos social cada 
dia més allunyat de la reflexió i de l'auto
critica.

Lamorisse és un cineasta que, certa- 
ment, pensa en els nens -corn hi pensaven 
sovint Max Linder, Jacques Tati o Fran
çois Truffaut, per no moure'ns de França. 
Però és un adult.

CRIN BLANCA -el relat del naixe- 
ment de l'amistat entre un nen i un cavall- 
ens porta a la Camarga francesa, un Hoc 
quasi desèrtic on habiten manades de ca- 
valls salvatges. Està rodât a base de plans 
generals i plans de conjunt, amb un blanc

mNGunGE
MORKET

ESCOLA D'IDIOMES
Passeig Plaça Major, 57, entlo. 

Tel. 726 50 38 - 08201 SABADELL

QUADERN - 81



430

i negre extremament acurat. És un film 
quasi sense diàleg -amb alguns apunts en 
"off" del propi Lamorisse-, amb abondants 
quadres plástics dins d'un paisatge que 
s'erigeix, també, en protagonista visual de 
la historia. Hereu de les imatges poétiques 
que, des de Flaherty, han marcat el cine
ma francés deis 30 i deis 40: el Jean Vigo 
de L'ATALANTE (1933-34), el lean Re
noir d'UNE PARTIE DE CAMPAGNE 
(1936) o el Jacques Tati de JOUR DE 
FÊTE (1949). Définit pel seu lirisme ex- 
positiu, el relat, però, no s'endinsa defini- 
tivament al mon de la fantasia fins als 
darrers plans, quan el cavali i el nen, 
enmig de les aigües, se'n van cap al pais 
meravellôs on els homes i els cavalls son 
amies, tôpic afegitó que malmet una mica 
la resta de la pel-licula. CRIN BLANCA 
fou premi Jean Vigo 1953 i gran premi 
internacional al curtmetratge del festival 
de Cannes del mateix any.

EL GLOBO ROJO -ara, l'amistat, pels 
carrers de Montmatre, entre un nen i un 
globus- no té, a primera vista, tantes pre
tensions artistiques com CRIN BLANCA, 
però és bastant millor. Utilitzant bàsica- 
ment plans de conjunt, amb un color 
excel-lentment elaborar i amb una estilit- 
zació visual del paisatge urbà que recorda 
el Tati de MON ONCLE (1958), EL 
GLOBO ROJO explica, en sintesi, la ma- 
teixa història de CRIN BLANCA, el ca
vali substituït pel globus i els homes que 
el volen caçar pels nens que el rebenten. 
Però és una pel-licula més Iliure i menys 
redundant. La fantasia hi apareix des del 
primer moment i el final, dones, molt 
semblant també al de CRIN BLANCA - 
tots els globus de Montmatre s'enduen 
volant el nen-, se'ns presenta aqui perfec- 
tament intégrât a la resta del film. Fins i 
tot els pocs plans de l'escola son tractats 
per Lamorisse amb la suficient 
intel-ligéncia corn perqué aparegui, vist i 
no vist, una sutil critica social, que ens 
porta de seguida des del ZERO DE CON
DUITE (1932-33), de Jean Vigo, fins a 
bona part de l'obra de Truffaut: LES MIS- 
TONS (1957), LES QUATRE CENTS 
COUPS (1959) O L’ARGENT DE POCHE 
(1976). L'any 1956, EL GLOBO ROJO va 
guanyar la Palma d'Or del Festival de 
Cannes i la Medalla d'Or del cinema fian
cés.

Apropament critic adult per a un cine
ma adult. La meva filia, que encara no té 
cinc anys, es va mirar les pel-licules amb 
mi. Espero que aviat el cavali i el globus 
formin part del seu univers.

Corn podem reobrir un débat que mai 
no s'ha tancat? Però, això si, podem insis- 
tir-hi. "Les obres són de qualitat o no, i 
prou; nosaltres no donariem mai a un in
fant una obra que no creguéssim també de 
qualitat per a un adult" (3). "Dóna modus 
per reflexionar veure com els captivà (als

El GLOBO ROJO.

nois) la sessió en qué es projectà, acom- 
panyat al piano per Joan Pineda, el film 
mut LA CARAVANA DE OREGON, de 
James Cruze; la impressió que els causé 
LA ELAUTA MÁGICA, d'ilngmar Berg
man, en versió original subtitulada; o l'in- 
terés que mostraren per un film tan com
plex corn EL ESPÍRITU DE LA COL
MENA, de Victor Erice" (4).

Diuen que l'Art no té fronteros. No, no 
en té. En cap sentit.

1. - A TV2, al mati del diumenge, 22 de 
setembre.

2. - Cinema i educado. Joan Marsà per a 
Cine Club Sabadell. "Quadem". n- 11. Novem- 
bre-desembre 1979.

3. - Cinema i educado.
4. - Deu curséis de cinéma per a nois. Cine

Club Sabadell. "Quadem". N- 39. Març-abril 
1984. Aqüestes pel-licules que es citen en 
aquest paràgraf es van projectar als cursets de 
cinema per a nois que, durant 14 anys, va or- 
ganitzar el nostre Cine Club. Els assistents eren 
nois que tenien de 10 a 14 anys. A

"TerracoHes" Toiler dArt
MODELAT r \
DIBUlX r \  \
PINTURA ( \  S
T. Obradors
Riego, 96 • Telèfon 725 60 34 • Sabadell

La cuina  
de la Teresa
r  ASTIS DE PATATA I FREDULICS

Es couen les patates amb abundància. 
és a dir, calculant les raclons corn si es 
tractés d'unes senzilles patates guisados, 
amb aigua i sal. Quan siguin cuites s'esco- 
rren i s'aixafen bé.

Tôt seguit ens posarem a guisar els 
fredolics, que ja tindrem netejats i tallats a 
bocins i en quantitat abundant. Posarem 
una paella al foc amb oli, s'hi tiren tros- 
sets de cansalada en regular quantitat i 
quan estiguin ben fregits s'hi afegeix un o 
dos ails trinxats i fregits abans; després 
els fredolics tallats a bocinets o sencers si 
són petits, sacsejant-los fins que comencin 
a daurar-se; en aquest punt és quan s'hi 
barregen les patates aixafades acabados de 
coure, i que siguin espeses. Se segueix 
refregint bé tôt el conjunt fins que quedi 
amb forma de truita, rodona i plana per 
ambdós costats, tirant-hi unes gotes d'oli 
perqué quedi ben daurada.

Servir tôt seguit acabat de coure.

(Hi ha més feina a "caçar els fredo
lics" que fer-los tan bé corn ens ho explica 
la Teresa...).
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MisceMània
MEMBRES NUMERARIS 

D’HONOR

La Fundado Bosch i Carde- 
llach va obrir el curs 1991-92 el 
passai dia 5 d'octubre amb un acte 
académie célébrât en el marc in
comparable del saló de la Caixa 
d'Estalvis. Presidia la sessió el 
regidor de Cultura, Pere Vidal, 
junt amb représentants de les in- 
stitucions ciutadanes que integren 
el Patronat de la dita Fundació i el 
seu director Ramon Vali.

Diversos membres correspo- 
nents de l'entitat -a Barberà, Santa 
Perpètua, Caldes, Castellar del 
Vallès i Terrassa- llegiren sengles 
comunicacions referidos a les lo- 
calitats respectives. El doctor Jau- 
me Truyols, catedrátic emèrit de 
la Universität de Oviedo, un deis 
antics membres de la Fundació 
que actualment n'és membre co- 
rresponent en aquella capital, va 
pronunciar la lliçô magistral de 
l'acte, referida a l'estât actual de la 
Paleontologia, en el curs de la quai 
es va fer extensa aMusió a la per
sonalità! i l'obra científica del Dr. 
Miquel Crusafont Pairó, que va ser 
un dels fundadors de l'entitat.

En el mateix acte es va fer la 
presentació del Ilibre "Evocació 
sabadellenca del Dr. Lluís Carre
ras", estudi biográfic inédit que 
deixà escrit Pere Vails i Carreta, 
en edició que conté un text intro
ductor! del Dr. Pere Roca Garriga 
i que té carácter d'homenatge pós- 
tum al qui fou rellevant membre 
de la Fundació.

Després d'aquest acte tingué 
Hoc a l'hotel Urpi un dinar d'ho
menatge a Joan Farei! Domingo i 
Josep Torrella Pineda, als quais 
foren lliurats els titols de Membre 
Numerari d'Honor de la Fundació; 
titols plasmats en sengles perga- 
mins realitzats per Agusti Masvi- 
dal, també membre de l'entitat. A 
la taula presidencial acompanya- 
ven als dos homenatjats i les res
pectives mullers, el regidor de 
cultura Pere Vidal, el president del

Consell Comarcal Oriol Civil i el 
director de la Fundació Ramón 
Valí.

PREMI HUMOR I SATIRA
Enguany ha obtingut aquest 

premi Ramon Folch i Camarasa 
amb el seu "Manual del perfecte 
escriptor mediocre". Premi promo- 
gut ara fa cinc anys per l'Ajunta- 
ment de Sabadell dotât amb un 
milió de pessetes i el convoca 
compartint-lo amb Edicions La 
Campana. El proper 29 de novem
bre, aniversari del naixement de 
Joan Oliver, es farà Iliurament del 
Premi en un acte a celebrar al 
Casal Pere Quart.

En la propera edició ja ho 
comentarem amb més amplitud.

PREMI TENACITAT 1991

Aquest Premi, instituït per 
Agrupacions Narcis Cirait com a 
reconeixment a la trajectoria hu
mana i professional dels ciutadans 
sabadellencs en l'àmbit social, cul
tural, artistic i economic, ha estât 
lliurat enguany a Joan Farell i 
Domingo.

L'acte se celebrà el 18 d'octu
bre en el curs d'un sopar-home- 
natge al Cercle Sabadellès, en el 
quai, amb una nodrida concurrén- 
cia l'homenatjat feu un parlament 
amb el qual repassá les seves par- 
ticipacions en totes aquelles ini- 
ciatives sócio-culturals sabadellen- 
ques al llarg de la seva vida. Una 
vida plena i efectiva. Tothom ho 
va reconéixer amb un aplaudiment 
llarg i afectiu. L'alcalde va fer 
public que la ciutat li reconeixia 
la seva meritíssima tasca. Aquest 
Premi ve a adherir-se justament a 
la feina ben feta que ha realitzat 
l'amic Joan Farell.

Els comensals se'ls feu obse- 
qui d'una litografía, obra d'Agustí 
Masvidal -"Molí Torrella"- feta 
expressament per aquesta ocasió.

FRANCESC ENRICH VALES
El senyor "Paco" Enrich ha 

estât homenatjat pel Club d'Avis 
de la Plaça del Vallès en reconei- 
xement al fet quan era president 
de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, 
ara fa 35 anys, va crear aquest 
club, el primer del país.

L'acte, celebra! en el Saló de 
la mateixa Caixa que ell presidí, 
s'omplená d'un public que sent de 
la denominada "tercera edat" en la 
seva majoria, ha sabut mantenir la 
inquietud i l'entusiasme, fins i tot 
la iMusió, de la Joventut. El propi 
alcalde va explicar una curiosa 
anécdota d'un jove de 82 anys que 
estava estudian! alemany... L'acte, 
en el qual el senyor Enrich féu un 
parlament d'evocació histórica a 
l'ensems que d'agraïment, recollí 
el testimoni afectiu de tots els 
presents.

En el mateix acte es Iliuraren 
uns diplomes i uns obsequis a tots 
els socis nonegenaris del Club.

Resulté un acte entranyable i 
emotiu, verament.

SABADELL A MOZART
L'associació "Amies de 

rOpera"de Sabadell va elaborar un 
programa amb motiu de la cele- 
bració del 200 Aniversari de la 
mort de W. Amadeus Mozart. 
Unes 11 Jomades Mozartianes amb 
un seguit d'actes a celebrar entre 
el 25 d'octubre i el 5 de desembre, 
dia aquest del traspás del célebre 
compositor austríac.

Quadern, amb motiu d'aquest 
Bi-centenari ha dedica! en els 
números publicats d'aquest any 
uns treballs deguts a la ploma del 
reconegut melóman Antoni Sala i 
Serra. La seva coMaboració ha 
bastit un cicle mozartiá força inte
ressant que es clourà en el Qua
dern de Nadal'91. En el mateix 
proper número es publicará una

àmplia informació sobre aqüestes 
II Jomades Mozartianes que, quan 
tanquem aquesta edició, comencen 
d'iniciar-se brillantment.

50 ANYS DE PESSEBRISME 
A SABADELL

QUÄDERJJ
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50
A G R U P A C I Ó  
DE P E S S E B R I S T E S  
DE S A B A D E L L

Amb motiu d'acomplir-se el 
50é aniversari de l'Agrupació de 
Pessebristes de Sabadell i coinci- 
dint amb la XXII Trobada de Pes
sebristes de Catalunya, s'organit- 
zaren uns actes que gaudiren d'u
na nodrida convocatoria.

Se celebré una Missa a l'es- 
glésia del Escolapis i seguidament 
un concert al Teatre La Farándula, 
amb la intervenció de la Coral de 
Puigreig. Un concert força Huit, 
que el públic, que omplenava el 
teatre, va reconéixer amb cálids 
aplaudiments.

Després, al saló de l'Hotel 
Urpí se celebrà un Dinar en el qual 
hi assistiren uns cinc cents comen
sals. Com a invitât d'honor predisí 
tots aquests actes dom Cassiá Just, 
ex-abat del Monestir de Montse
rrat.

En el decurs del dinar es feren 
uns parlaments. Dom Cassiá Just 
féu una breu dissertació elogian! 
l'esperit d'aquesta Trobada i aquest 
cinquanté aniversari d'una associa- 
ció dedicada a l'art pessebrístic 
amb tanta relleváncia i reconeixe- 
ment.

Se citaren les associacions 
pessebrístiques que assistiren a 
aquesta anyal Trobada; hi hague- 
ren alguns parlaments i fou el pre
sident senyor Farell, l'ánima de 
l'Agrupació de Pessebristes de 
Sabadell, qui agraí la preséncia de 
tots els assistents amb una exposi-
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ció cálida i emotiva amb el seu 
verb rie i expressiu, habitual en 
eli.

En aquesta ocasió QUADERN, 
des d'un principi, s'hi adherí amb 
l'edició d'un monográfic, especial- 
ment dedicat ais 50 anys de l'A- 
grupació de Pessebristes de Saba- 
dell.

DURANCAMPS
Amb motiu del centenari del 

naixement del pintor Rafel Duran- 
camps, tal com vam informar en 
el Quadern 78 (abril, 1991), s'ha 
obert una exposició antològica 
d'aquest artista a la sala Wildes- 
tein de Nex Band Street, en el 
nudi londinenc de l'activitat artís
tica. Una mostra ben representati
va d'aquest pintor sabadellenc, que 
el marqués de Lozoya denominé 
"catalá universal". La mostra ha 
estât oberta al public des de la 
primera desena d'octubre fins el 6 
de novembre.

L'Editorial Ausa ha éditât un 
esplèndid llibre en tal efemérides. 
Un testimoni que valora l'obra 
d'aquest artista. El llibre l'ha escrit 
Francese Miralles i està ricament 
il-lustrat. Un exceMent llibre de 
continent i contingut.

Dintre de poc es farà una ex
posició antològica de Durancamps 
en les sales de l'Académia de Be
lles Arts, organitzada per la ma- 
teixa Académia i amb la 
coMaboració de la Fundació 
Amies de les Arts i de les Lletres.

HOMENATGE AL 
MESTRE OLIVELLA

Amb motiu del desé aniversa- 
ri de la mort del Mestre Josep 
Olivella i Astals, se l'ha homenat- 
jat amb un programa d'actes els 
dies 19 i 20 d'octubre.

Del programa cal destacar la 
conferéncia i el concert al Saló de

la Caixa de Sabadell. El conferen- 
ciant. Pere Solà, professor de la 
UAB, és un especialista en la his- 
tòria de l'educació i de la cultura 
popular. L'acte el presenté Joan 
Bipoli, director de l'Obra Cultural 
de la Caixa de Sabadell. Després 
s'oferí un concert amb l'actuació 
de les corals S.C. Montseny, de 
Barcelona i el Cor La Maquinista 
de la Colònia Güell, les quais, com 
a cloenda, interpretaren l'obra 
"Glòria al Mestre Clavé", original 
del propi Josep Olivella.

L'endemà, al migdia, a la pla
ça Mestre Olivella, es feu una 
ofrena floral davant del monument 
que hi té dedicat i que dóna el nom 
a la plaça. Actuà La Societat Co
ral Estrella Daurada, dirigida pel 
fill del mestre Olivella, Francese 
Olivella i Company, qui al final 
dirigi unes paraules al public as
sistent. Seguidament intervengué 
l'alcalde Antoni Farrés, que glossà 
el Mestre Olivella a qui ara fa deu 
anys s'hi erigi aquest monolit i se 
l'hi donà el seu nom a la plaça on 
ara es feia la commemoració.

La Cobla Sabadell interpreté 
una audició de sardanes composa- 
des pel Mestre Olivella. L'acte 
final del programa se celebré a la 
tarda a l'església de Sant Félix, 
amb la intervenció de la coral 
organitzadora de l'homenatge. La 
Coral Industrial, que dirigeix la 
néta del mestre Olivella, Maria 
Calzada Olivella. També intervin- 
gueren els grups infantil i juvenil, 
dirigits per una altra néta de l'ho- 
menatjat, l'Angels Olivella i Aller. 
La Industrial doné un recull del 
seu repertori, d'ahir i d'avui.

És bo fer una evocació al 
Mestre Olivella perqué és viva 
aquella tasca en la qual hi esmer- 
çà tota la vida. Ell fou, evident- 
ment, "un apóstol d'Anselm Cla
vé".

5.000 DIES D'AVUI
El diari AVUI el 2 d'octubre 

compii la 5.000 edició.
Ês una fita força important que 

comporta més de 15 anys en la 
premsa catalana. Aparegué la dia
da de Sant Jordi de l'any 1976.

Cal desitjar una continuïtat a 
aquest diari català i que pugui 
sumar un bon enfilall de centenà- 
ries edicions.

CQSSIC
club

Sant A. M.® Claret, 2 
Tel. 725 01 26 - SABADELL

MARIA AURELIA CAPMANY
A l'edat de 73 anys ha mort 

aquesta escriptora que havia nas- 
cut el 3 d'agost de 1918, a Barce
lona. "Estic segura -havia dit- que 
el fet d'haver nascut la matinada 
del 3 d'agost ha d'haver influït en 
el meu esperit estiuenc".

L'escriptora i autora teatral va 
irradiar cultura en tots els àmbits. 
La seva mort ha constituit una 
constemació. Amb ella ha desapa- 
rescut una de les personalitats ci
viques i literàries més carismàti- 
ques del país.

Algú digué d'ella que donava 
la impressió d'haver escapat d'un 
drama de Sagarra. Era tot un ca
rácter. Ha estât, évidemment, "un 
personatge clan de la vida civica 
barcelonina".

L'ultim treball literari de l'es
criptora havia estât la finalització 
de la traducció al català de A la 
recherche du temps perdu, de 
Proust. Treball que no havia po- 
gut acabar el seu marit, l'escriptor 
mallorqui Jaume Vidal i Alcover, 
que va morir fa nou mesos.

Maria Aurélia Capmany ha 
deixat una gran obra en tots els 
camps culturáis. Havia estât regi
dora de Publicacions de l'AJunta- 
ment de Barcelona. Havia estât 
regidora de Publicacions de l'A- 
juntament de Barcelona. Citem, 
d'entre la seva prolifica obra lite- 
rària: Necessitem morir (1947), El 
cel no és transparent (1948), Un 
Hoc entre els morts (1968), QuimI 
Quima (1971), Mala memoria 
(1987), Això era o no era i La 
Rialla del mirali (1989) i Aquelles 
dames d'altres temps (1990).

PREMI SANT JOAN
L'onzena edició d'aquest Pre

mi no s'ha atorgat.
En aquesta edició s'hi havien 

presentat 35 originals. El Jurat del 
Premi Sant Joan de novel-la cata
lana, un cop llegides i valorades 
adequadament les obres presenta
dos a concurs, no va trobar cap 
novehla que reunís les condicions 
escaients per a ser premiada, 
"malgrat les qualitats que reconeix 
en algunos". En conseqüéncia 
acordé per unanimitat no adjudi
car el Premi Sant Joan de 1991, 
com consta en l'acta del veredicte.

RESTAUR ANT

SABAKIL
T. 725 01 26 

PARKING

Reproduim la portada del su- 
plement del núm. 223 de la revis
ta L'UOMO VOGUE del novem- 
bre'91, en la qual esté dedicat a la 
nostra ciutat que és contemplada a 
través de sengles articles.

Aquest suplement, rie en con
tingut, conté 180 pégines magnífi- 
cament il-lustrades. El text és en 
italié i duu un resum del sumari 
en anglés. Aquest és el tercer su
plement que els editors dediquen 
a les ciutats industrials. Anterior- 
ment han merescut aquesta distin- 
ció les ciutats de Biella, capital del 
Véneto, i també Vicença, ciutat 
piomentesa, que és el principal 
centre italié de la industria téxtil 
de llana. Sabadell ha merescut l'a- 
tenció d'aqusta important publica- 
ció milanesa.

El batee de la ciutat, en els 
seusaspectes sócio-culturals-indus- 
trials, hi són tractats especialment.

El Gremi de Fabricants de 
Sabadell, fundat l'any 1559, ha 
estât un factor important en 
lacoMaboraci'ó d'aquest exceMent 
testimoni d'una projecció interna
cional prou coneguda.

M(»3LE DISSENT 
I DECŒUYOÔ
SantCugat.il Sabadell
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Llibres
NOU CONTES, 
de J, D. Salinger

Es un volum de l'Editorial 
Empúries (Narrativa). Es tracta, 
exactament com diu cl titol, de 
nou narracions d'aquest autor 
nord-americà, en la quai precisa- 
ment retrata els tipus sofisticats o 
tocats una mica de l'ala d'aquell 
gran país, amb una gran força crí
tica. Son molt sucosos els exten
sos i repetitius diàlegs dels perso- 
natges -deliberadament repetitius- 

La traducció no és "de reme
sa"; porta la firma d'un escriptor 
català que s'ha fet un nom en el 
terreny de la literatura de creació: 
el de Quim Monzó, en el treball 
del quai s'hi endevina l'esforç de 
transcripció i de fidelitat, "fins on 
fos possible", al registre d'argot i 
en ocasions potser dialèctic i gai- 
rebé sempre descordat, dels per- 
sonatges.

SÉ ON HI HA PENJADA 
LA CLAU, 

de Gudrun Mebs

És també de l'Editorial Empú
ries, però es tracta d'un llibre, pe
tit en format i en extensió, de 
gènere entre infantil i adolescent 
que narra en primera persona l'es- 
plèndida aventura que s'ha muntat 
un vailet agafant la clau de la ca
seta de vacances. El relat és gra- 
ciosissim i es llegeix amb plaer, 
tant si el lector és jovenet corn si 
és adult. L'autor és alemany, i a 
més de fer teatre i de tocar la flau
ta travessera, escriu noveMes per 
a nens i per a joves.

DIANA CAÇADORA, 
de Josep Gòrriz

Aquest autor sabadellenc, afincat 
a Terrassa, incansable treballador 

i narrador nat, ens ha ofert un 
nou llibre amb el quai guanyà el

Premi Canyameres 1990.
Josep Gòrriz s'ha guanyat ja 

un reconegut prestigi en el mon 
de la narrativa de misteri i d'intri- 
ga. Sap compondré una trama ágil 
que desperta interés fins al final 
de l'obra. L'autor sap mantenir al 
lector lligat amb els personatges 
que mou en una dinàmica argu
mentai que manté en la constant 
incertesa. Per al final reserva la 
sorpresa del desenllaç, sempre 
imprevist.

Amb Diana caçadora passa 
tres quartos del que duem dit: una 
trama intrigant sobre una estatueta 
de la deessa Diana, aparentment 
d'un valor insignificant i que es 
converteix en la peça clau de l'o
bra.

És éditât per Edelvives i ha 
estât iMustrat per Caries Castellvi

MANUEL FORASTER
El nostre assidu coMaborador 

Manel Eoraster, que a cada edició 
de Quadern ens dona Estampes 
montserratines, ultimament ha es
tât un dels finalistes del IV Con
curs de Poesia Marinera célébrât a 
Vilanova i la Geltrù. L'autor hi 
presentà Cançô de platja. Amb el

LA LLAR 
DEL LLIBRE

Llibres i Revistes

Pg. Plaça Major, 34-12 
Tel. 725 59 59 - SABADELL 

Marià Fortuny, 11 
Baricentro, Local 135

primer premi es distinguí l'obra "I, 
la mar, tothora", de Maria Dolors 
Juan, de Vilanova.

Manuel Eoraster duu publicats 
diversos llibres de poesia de te
rnes variats i de sempre ha estât 
un estudios del tema montserratí. 
La seva coMecció de medallística 
montserratina és una de les més 
completes del país. Tot el que té 
relució amb la nostra Muntanya 
desperta el seu interés, ja sigui 
com estudiós o com a 
col-leccionista.

Una vegada més ens complau 
felicitar aquest poeta, enamorat de 
la natura i conreador del bell dir.

PAPERS ROBATS QUE 
CREMEN, 

de Vicenç Villatoro 
Ed. Empúries. L'Odissea

VICENÇ VniATORO 
PAPERS ROBATS 
QUE CREMEN
EMPÚRIES
L’ODISSEA
Narrativa per a joves

Vicenç Villatoro és prou co- 
negut. Com a periodista, ha obtin- 
gut un ampli ressò présentant i 
dirigint programes culturáis a 
TV3. Com a escriptor ha publicat 
vuit llibres de narrativa, entre els 
quais País d'itàlia, (Premi Sant 
Joan 1983).

Papers rohats que cremen - 
Premi Joaquim Ruyra de literatu
ra juvenil- és una novel-la de lla- 
dres i serenos que bé podría pas
sar a Los Angeles, Shangai o Lon
dres, però l'autor ha triât per esce- 
nari una ciutat catalana més o 
menys semblant a Terrassa, que és 
la seva ciutat nadiua.

Al llarg de la trama -una tra
ma policíaca- ben sostinguda, l'au
tor penetra en la vida quotidiana 
d'aquesta ciutat, en la qual l'alcal
de és víctima d'un robatori apa
rentment absurd i és un j ove capo
ral de la policia municipal que 
s'encarrega de desembolicar la 
troca... Però millor que el llegiu 
perqué hi passareu una bona esto- 
na. De debó.

METODE PER APRENDRE 
A ACCENTUAR BÉ de Xavier 
Coromina i Jacint Creus

"Vocal? Consonant? Gradual? 
Síl-laba? Accentuar? Obert? Tan- 
cat? Els alumnes no en tenen ni 
idea i no hi ha manera de fer-los 
aprendre una cosa tan senzilla". 
Així parlen els mestres quan es 
refereixen a les dificultats per 
ensenyar les regles d'accentuació. 
Per això dos professors amb expe- 
riència i gràcies al résultat d'anys 
de dedicació a l'ensenyament, pre
senten aquest métode que és una 
bona eina didáctica força eficaç.

LES GARRIGUES.
ESTRUCTURA TERRITO
RIAL, DEMOGRÀFICA I 

ECONÒMICA
Aquest és el titol del llibre que 

en el mes de març d'aquest any ha 
estât éditât amb el suport de la 
Caixa d'Estalvis de Catalunya.

Es tracta d'una obra de 470 
pàgines i és el résultat de l'estudi 
monogràfic sobre la comarca de 
referència dut a terme entre finals^ 
de 1988 i mitjans del 1990, per 
encàrrec de l'esmentada Caixa, i 
forma el trentè volum de la 
"Col-lecciô Comarcal" d'estudis 
socio-econômics que dita institu- 
ció patrocina i publica per a fer 
coneixer la realitat econòmica de 
les comarques que configuren el 
país.

Conté dotze capítols, que es
tudien minuciosament, i de forma 
clara i precisa, el medi físic, la 
població, el creixement, la mobili- 
tat, els sectors agrari, industrial i 
terciar!, els equipaments, les in
frastructures, la gestió pública i la 
visió síntesis de la comarca actual 
de les Garrigues.

L'obra ha estât dirigida per 
Gelasio Nogueira Esmoris i Joan 
Tort i Donada, a cura de redacció 
per Joan Font i Garolera, i un 
equip de coMaboradors tots ells 
membres de la Societat de Geo
grafia de Catalunya. Dos sabade- 
llencs figuren en aquesta obra: 
Lluís Casassas i Simó, Catedràtic 
de Geografia i Membre de l'Insti
tut d'Estudis Catalans, i Jaume 
Busqué i Barceló, geògraf. Mem
bres corresponents a Barcelona, de 
la Fundació Bosch i Cardellach, 
de Sabadell.

ELSDÌÈ̂I
LLIBRERIA |

I C A R R E R  DI
■  TEL.  7'é
■  S A B A

C A R R E R  D E L  S O L ,  55 

TEL.  7 2 5 4551  

S A B A D E L L
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Diàlegs filotòpics

La rata
Xèspir

E,illa. - Ramón: tiñe l'evidéncia que tenim una rata.
Eli. -On?
Ella. -Aquí, a casa.
Eli. -En un pis de la Rambla?! No és possible teñir una rata 
convivint amb nosaltres.
Ella. -No facis broma! Segur que hi és... He trobat unes cagaru- 
lles.
Eli. -Unes qué?... (No ho havia sentit bé).
Ella. -Uns cagallons, borne!
Eli. -Ah!... On són?
Ella. -Allá, al peu de rarmari. Em fan fástic, Ramón. Ja els 
treurás tu.
Eli. -Ja els treurá la Dolores.
Ella. -La Dolores fa festa perqué ha tingut d'acompanyar la filia 
al dentista.
Eli. -Ja els treuré jo.
Ella. -Qué hem de fer, Ramón, amb una rata a casa?
Eli. -Deixa'm pensar-ho... Aquesta és una situado que cal estu
diar.
Ella. -Estudiar, dius?
Eli. -Sí, home, dona! dic... Haurem de col-locar una ratera.
Eli. -Ai!
Eli. -No et queixis, que la ratera és per la rata!

Ella. -1 si no s'hi agafa?... Pot ser una rata eixerida, tu.
Eli. -S'hi entrampará, ja veurás... Ara baixaré a comprar una 
ratera.
Ella. -Ah, no, Ramon, no em vull quedar sola al pis amb una rata. 
Eli. -Aleshores baixa tu a comprar-la i jo em quedaré vigilant el 
pis.
Ella. -Tampoc... Qué dirán si em veuen comprar una ratera? 
Pensaran que tenim rates al pis!
Eli. -Dona, pots dir que la ratera és per posar a la casa que tenim 
al camp.
Ella. -No m'agrada dir aquesta mena de mentides. Endemés per
qué no és veritat que tenim una casa al camp.
Ell. -Es un supósit, dona.
Ella. -Baixa tu a comprar-la... Jo em tancaré a fora el baleó... 
Estaré més segura.
Eli. -Hi ha una altra solució: teñir un gat. Els gats són els ene
mies més temibles de les rates i, allá on hi ha gats, de rates no 
n'hi han.
Ella. -No m'agraden els gats ni els gossos, ja ho saps... No penses 
en una altra solució, tu que tens tantes idees?...
Eli. -Una altra n'hi ha, és dar.
Ella. -Quina?
Eli. - Canviar de pis...

Semblaya ser que allò de 
que r'Africa comença ais 
Pirineus" havia passât a la 
história...
Un lector de QUADERN 
que ha estât a Anglaterra, a 
l'aeroport de Birmingham ha 
obtingut aquesta fotografía 
en la qual gráficament queda 
ciar on comença l'Africa...

Un picapedrer, ocupat en les 
obres de la Rambla, en un mo
ment de descans...

Per gentilesa del bon amie Alfons Figueras, El bon Jan, publicat a l'AVUI.
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Nous  B M W T u r b o  d i e s e 1: 3 2 5 t d y 5 2 5 t d s •

rÚ LT IM  EN LA SÈRIE 3 ÉS UN TURBODIESEL.

L'ÙLTIM EN TURBODIESEL ÉS UN SERIE 5 .
Per tots aquells que associavem dinamisme i 

prestacionssolam entalsautomòbilsdegasolina.ila 
fiabilitat ¡ la duració sobretot als diesel, BMW pre
senta el m illor d'ambdós conceptes: 325 td 1525 tds. 
Els seus nous turbodiesel.

Potente, silenciosos i àgile...Economics, fiables 
i poc contaminants. Superaran la seva idea del que és 
un vehicle diesel. En definitiva, són una sèrie 3 i una 
sèrie 5 de BMW.

Ambdós compten amb un nou motor de sis 
cilindres, 2'5 litres i turbocompressor, i són els únics 
vehicles en el món amb Eletrónica Digital Diesel.

E ne l3 25 td . unic sis cilindres de laseva 
categoria, vostè trobarà una nova forma 
de disfru tar del com fort i la seouretat 
característica de la sèrie 3 i, sobretot, del

seudinamisme.EI motor, ambcàmeres de combustió 
de nou disseny i pistons més lleugers, redueix el 
consum i la contaminació de forma definitiva.

D insde l525 tdstrobaràunbrillan tequ ilib ri entre 
dimensió i mobilitat. A més de turbocompressor 
compta amb intercooler. Els seus 143 CV li donen 
una acceleració extraordinària i el converteixen en el 
diesel més ràpid del món.

Ésl'unicdiesel que pot incorporar canviautomàtic, 
de cinc velocitate, amb control electrònic-hidràulic.

Si voi saber quin dels dos models s'acosta més al 
que vostè desitja, li recomenem que el provi en la 

nostra Concessió. Fins ara, en el 900- 

102030 , Servei Telefonie BMW 
:TmV V K  podem avangar-li tota la intormació 

que precisi.

Finance
Leasing

EQUIPAMENT DE SÈRIE: Motors de 6 cilindres, amb 115 i 143 CV. ABS. Electrónica Digital Diesel. Tancament centralitzat. 
Eleva-llunes elèctric davanters. Retrovisors elèctrics de control remot. Ears d'òptica elipsoidal. Pneumatics de perfil baix. 

Direcció assistida en el 325 td. Servotrònic, servodirecció electrónica de duresa variabie en funció de la velocitat en el
525 tds. que, a més a més, compta amb aire condicionat.

Preu final recomenable. IVA inclós: 325 td: 3.695.000 pts. 525 tds: 4.538.000 pts.

MOIOR MUNICH, S.A.
Bruc, 2-8. Te!. 712 11 23 

SABADELL
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440 Joan Cusco i Aymamí
SEMBLANÇA
DE PLÀCID GARCIA-PLANAS 
i MARCEE

467 Rosa Ten
UNA ABRACADA PER LA MÚSICA
MOZART iSABADELL

445 Josep Maria Subirachs
GAUDIR GAUDÍ

446

448

Joan-Josep Tharrats
CARTES DE PARÍS
L'INDRETMÉS VISITAT DE PARÍS

Lluís Casais i Garcia 
CARTES OBERTES 
TRESORS

449 MONTSERRAT ROIG

US DESITJA 
BON NADAL

1

FELIÇANY

1992 .
S U M A R I

468 Antoni Sala i Serra
L'OPERA DE MOZART
BICENTENARI DE LA SEVA MORT i (IV)

471 Joan Baptista Torrella Ibáñez
ÒPERA
DONGIOVANNI

472 Milagros Torres
AGUSTÍPUIG

473 Milagros Torres
MONTSERRAT GUDIOL

451 Lluis Subirana
DE QUADERN A QUADERN

Maria Teresa Cabane
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Semblança de

Plàcid Garcia-Planas i Marcet
Joan Cusco i Ay marni

N .at a Sabadell l'u de desembre del 1962. 
(Mantenim aquesta entrevista pocs dies 
abans d'acomplir el seu natalici). Ens con
ta que fou alumne del Sant Nicolau. Des
prés, del Vilaró. Ingressa a la Universität 
de Navarra on cursa la carrera de perio- 
disme, i hi obté el títol al final deis cinc 
anys.

Es ben fácil deduir que el nostre per- 
sonatge és besnét, nét i fill d'industrials 
tèxtils. Plàcid és el nom del seu besavi 
matern.

Sense moure'ns de la seva infantesa, li 
preguntem si recorda aquella frase que es 
repeteix ais infants: "Qué voldrás ser quan 
siguis gran"?. Quina era la teva resposta?

-Ser arqueóleg. Ahans de decidir-me a 
estudiar i ser periodista. Al cap i a la fi, 
arqueóleg i periodista es dediquen a f er el 
mateix... Uns investiguen el que va passar 
en els últims milers d'anys i els altres el 
que passa en les darr er es hores.

-Quins motius o circumstáncies van 
influir en la teva vocació periodística?

-Senzillament, m'agradava.
-La teva professió ha estât vocacional, 

dones?
-Aixó de les vocacions té quelcom de 

suhjectiu, de misteriós. Mai se sap qué pot 
tenir un dintre seu per descohrir. Mai he 
tingut un pal de golfa les mans, però... ¿i 
si resulta que sóc millar que Severiano 
Ballesteros?...

Qui sap, qui sap...
-Dins el camp periodistic quina espe- 

cialitat et seduïa més?
-Cap en especial. Solament escriure, 

contar històries als altres.
-Quins foren els tens inicis en el perio- 

disme?
-Els meus primers articles es van pu

blicar en una revista per a estudiants, de 
la mateixa Universität. Després vaig tre- 
hallar a Diano 16; vaig estar una tempo
rada en atur i vaig acabar entrant a La 
Vanguardia.

-Corresponsal a l'estranger és el teu?
-No, especialment. Les cróniques judi

cials, per exemple, em semblen apassio- 
nants.

GRANJA
Esmorzars
Berenars
Gelateria

Passeig de la Plaça Major, 59 
Tel. 725 79 77 SABADELL

Un aspecte de la .sccciô inicniacional de La Vanguardia.

-La teva primera experiència en el 
camp internacional, on fou?

-Fou a l’enterrament de Jomeini. Amb 
altres periodistes vam arribar a Teheran 
la nit abans de Tenterrament. No vam 
poder dormir perqué la policia ens va 
retenir cinc hores a Taeroport, registrant- 
nos. Sense haver aclucat ull, vaig perdre'm 
entre la multitud que plorava i semblava 
que era d'un altre segle... Vaig acabar com 
aturdit, com drogat.

Pou enviât, corn a corresponsal de 
premsa, a la recent Guerra del Golf.

-Ens podries explicar aquella experièn
cia?

Desplaça unes fotografíes testimonials 
que hi ha damunt la taula i diu:

-A Occident no hem sabut comprendre 
aquest conflicte. L'hem interprétât en el 
nostre llenguatge, és a dir: els d'esquerra 
des de la seva óptica deformada i els de 
la dreta des de la seva, igualment defor
mada. El món és una cosa molt complexa. 
Fou una guerra esclava de les ideologies, 
plena de tópics. Per Tesquerra, que mai 
va posar en la mateixa balança Nicarà
gua i Afganistà, tots els kuwaitians o sau- 
dis eren jecs obesos i corruptes que tenien 
merescut el que els passava, oblidant que, 
malgrat tôt, fins i tot la renda per càpita 
més alta del món té dret a no èsser envaï- 
da i torturada. Pels de Tesquerra fou una 
guerra entre ries i pobres, oblidant que 
TIrak és un país molt rie, rie en petroli i 
rie en allò pel qual tornaran a aixecar les 
espases en TOrient Mig: AIGU A. La dreta 
es recolzà en el malvat que era Saddam, 
oblidant que fou l’Occident que el va

armar fins a les dents i el va convertir en 
un monstre. La dreta justificava la guerra 
dient que no es podia deixar en mans de 
Saddam el "quart exèrcit del món". Des
querrá advertía ais Estats Units que una 
acciò armada encendria el món àrab com 
un reguer de pólvora. Uns i altres es van 
equivocar. No era el quart exèrcit del món 
ni ningù en el món àrab va aixecar un dit 
per Saddam.

-Vas estar en peril! en algún moment, 
aleshores?

-Vaig passar menys perdi del que es 
podia pensar des d'aquí i més del que jo, 
en aquells moments, estova passant...

-Vas sentir por, alguna vegada?
-Sí -confessa. Por que em detingués la 

policia militar americana passejant pel 
front de batalla, que estova prohibit pet
als periodistes.

-Pensaves que aquell conflicte bél-lic 
seria breu, o tot el contrari?

-Des del primer moment vaig imagi- 
nar-me que seria una guerra de paques 
setmanes per la desigualtat entre els dos 
bándols. El que no podia imaginar-me és 
que tant els árabs, els europeus i els ame-

T B S m
M O B IL E S

Les Veils, 24 SABADELL
Telèfon72535 78
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ricans arrivessin a ohlidar tan ràpidament 
aquella guerra.

-Creus que aquella guerra ha promo- 
gut o ha inspirât aquesta Conferéncia de 
Pau sobre l'Orient Mitjà...?

-Sí -afirma. Si es feu alguna cosa peí
ais kuwaitians també s'havia de fer algu
na cosa per els que no tenen petroli, co- 
mengant pels palestins.

-Tu has estât un deis periodistes desta
cáis a Madrid. Com resumiries aquellos 
jomados?

-Molt senzillament: Estats Units va 
estirar les orelles a israelians, palestins, 
siris i lihanesos i els va arrastrar a un 
taula perqué s'entenguessin. Una vegada 
posats tots a la taula, Estats Units ha de 
treure i ensenyar constamment el cinturò 
perqué ningú s'aixequi.

Sense moure'ns de la nostra taula, faig:
-Al marge de les conferéncies i els 

contactes oficiáis, podrios comentar algu
nos anécdotes o vivéncies deis passadis- 
sos i des de les avantsales a l'entom deis 
assembleistes?...

-Els passadissos foren ahurrits perqué 
les delegacions es tunearen des del pri
mer moment. Hi va haver molt de teatre. 
Tots, especialment israelians i siris, ha- 
vien de demostrar que no fluixaven, que 
eren més ''durs” que ningú a fi que en els 
sens països no els poguessin acusar que 
s'estaven venent... Son massa anys d'en- 
frontaments. Els siris rebufaren el palau 
perqué només hi havia una sala de lava
bos i no estoven disposats a coincidir-hi 
amb els israelians...

(Quins mais de ventre, horn pensa de 
tot això...)

-Segons la premsa, Plàcid, Madrid ha 
sabut fer molt bé el paper d'amfitriona. 
Destacarles alguna Singularität?...

-Efectivament, Madrid ha estât una 
excel-lent amfitriona. Recordo que un pe
riodista estrange}- felicità un grup de pe
riodistes espanyols pel bé que tot s'havia 
organitzat, tenint en compte que Espanya 
havia tingut solament deu dies per prepa
rar la Conferéncia. "Da lo mismo -contes- 
tà un periodista espanyoT. Si hubiésemos 
tenido un año para prepararlo hubiera 
quedado igual porque lo habríamos pre
parado todo en los diez últimos días".

-Quins personatges t'han impressionai 
més, d'aquesta Conferéncia de Pau?

-Bush. El diseurs de George Bush en 
l'acte inaugural fou una obra mestra. "Si 
no ho fan per vostés, facint-ho pels sens 
fills", acabà demanant a àrabs i jueus. El 
ministre d'Assumptes Estrangers siri tam
bé realitzà una jugada política mestrívola 
en ensenyar el cartell de la "busca i cap
tura" que en els anys quaranta els birtá- 
nics van Hangar contra Yitzhak Shamir peí- 
terrorista.

-D'aquesta Conferéncia de Pau, quina 
impressió n'has tret: optimista, escéptica.

Sota restructura del fous, feta de containers, fou enterrât Jomeini.

pessimista...?
-Més hé pessimista. El résultat de la 

Conferéncia dependrà de laforga amb qué 
estiguin disposats els Estats Units a pres- 
sionar Israel perqué cedeixi, i de la capa- 
citat dels palestins i els israelians mode- 
rats a controlar els radicals, que faran tot 
el possible per dinamitar el procès de pau.

Deixem aquests ternes d'interés univer
sal i situem-nos a ternes més propers.

-En el camp periodistic hem conegut 
excel-lents corresponsals internacionals. 
Ara ens vénen a la memoria Augusto As
sia (Felipe Fernández García y Armesto), 
Joan Ramon Masoliver, Santiago Nadal, 
Josep M- Massip, el mateix Pía, Caries 
Sentís... Quins t'han interessai més en la 
leva carrera?

-Quan vaig comengar a tenir l'edat per 
llegir diaris, cap d'aquests periodistes, 
exceptuant Caries Sentís, escrivia ja per a 
La Vanguardia. Mai els he llegit. Sé per 
referéncies que foren uns mestres. Van 
crear una escola i sobre tot un est il. Es 
conta l'anècdota d'un bidell d'un ministeri 
de Madrid que va entrar en -el despatx del 
seu "jefe" i H va dir: "Ministro, fuera es
tán esperándole tres o cuatro periodistas

És una gentilesa de:

PEIX  I M ARISC

J. BARBERÀ
Tels. 714 52 87-714 55 40

CASTELLAR 
DEL VALLES

y un señor de La Vanguardia"...
I afegeix, diplomáticament:
-Excuso citar noms d'altres periodis

tes, que n'hi ha de molt bons...
No sé si té una preferéncia de país on 

li agradaría instaMar-se com a correspon
sal. Així li exposo; a més, li die:

-O prefereixes ser nómada?...
-Ser corresponsal no és sinonim de 

moviment. Depén. Ser corresponsal a Itá- 
lia no és el mateix que ser-ho per tot Asia 
o Sudamérica. Hi ha periodistes que, des 
de Barcelona, es mouen més que molts 
corresponsals.

-Ara, des d'aquí, després d'haver voltat 
força món, com veus el panorama interna
cional en els camps social i politic?

-En el camp social veig un món molt, 
molt injust i en el camp politic un món 
molt, molt caôtic.

-T'aventures a fer de futurôleg?
-El futur del món dependrà del gros 

que arrivi a ser el forât de la capa d'ozó i 
altres forats ecologies; i també de la min- 
sa generositat nostra envers els que viuen 
més al sud.

Discorrent entre preguntes i respostes 
faig un gir i encelo nova via.

-El llibre del teu avi "Mi ciudad y yo" 
(Veinte años en una Alcaldía. 1940-1960) 
publica! el 1963, quan el vas llegir, quina 
impressió et feu?

-Vaig llegir-lofa deu anys. Em semblá 
un llibre directe i honest.

-Podríes fer una semblança del teu avi 
matem?

-No el vaig conéixer. Quan morí, jo 
feia pocs mesos que havia nascut. El meu 
avi fou un politic de raga. El que importa
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en les persones compromeses politicament, 
amh la dreta o amh l'esquerra, és que si- 
guin honestes. El meu avi fou un home 
molt compromès i molt honest. Cree que 
després de la guerra va ajudar i va donar 
treball a molts republicans en uns anys en 
els quais ningù ho feia. Cree que va tenir 
problèmes amb el governdaor civil de 
Barcelona per fer discursos oficiáis en 
català a l'Ajuntament de Sabadell...

Fem memoria que Josep Maria Marcet 
i Coll exerci d'alcalde entre els anys 1940 
i 1960, i la seva popularitat fou coneguda 
per tot Espanya.

-Quant al teu avi patern, Josep Maria 
Garcia-Planas, pots fer-nos-en una sem- 
blança?

-Quasi no el vaig conèixer. Quan va 
morir, jo només tenia set anys. Per mi fou 
l'exemple perfecte del que ha de tenir el 
capitalisme: un profund sentit social. 
Quan altres, a l’Est i a l'Oest, aixecaven 
salvatges Bellvitges per als treballadors, 
eli va aixecar un barri de cases amb jar
dins i proporció humana que, després 
d'uns quants decennis segueix sent una de 
les zones de Sabadell on millor es viu.

Fa una breu pausa i continua evocanti
-Ea pocs anys es va erigir un petit 

monolit dedicat a la seva memoria en el 
barri que va fundar. L ’Ajuntament no vol- 
gué enviar a l'acte de la inaugurado cap 
représentant perqué el meu avi fou un 
empresari, un "capitalista". Els ideals que 
van moure a l'avi, el capitalisme social, 
no han obtingut un triomf aplastant... Sé 
que l’avi va ajudar a diversos sacerdots 
perseguits pel règim de Eranco.

-Opines que a ambdós no se'ls ha fet el 
reconeixement que es mereixien?

-Cap dels dos avis meus esperava re
coneixement. Van actuar, cadaseli a la 
seva manera, com creien que havien d'ac- 
tuar. I ja està. Els meus avis van pertàn- 
yer a una altra època. La recerca del re
coneixement és mésforta avui que abans; 
és quelcom més modern que no pas antic. 
Avui la gent escriu les seves memories als 
30 anys.

-Quan et reconeixen com el nét de l'al
calde Marcet o del senyor Garcia-Planas, 
què sents?

-Una barreja d'or gull, por i indiferèn- 
cia. Orgull perqué vaig tenir els millors 
avis del món. Por perqué em poden posar 
el llistó molt alt. Indiferència perqué no 
es poden jutjar les persones pels sens cog- 
noms.

-Si haguessis de fer un resum periodís- 
tic sobre la teva ciutat, Sabadell, com la 
descriuries?...

-Com quasi en totes les coses d'aquest 
país, Josep Pia ha estât el que va trabar 
les paraules més exactes. Escrigué, lite- 
ralment, que Sabadell "és la ciutat més 
catalana del Principat" per la sintesi es- 
pontània que es dona en la nostra ciutat

Reste.s d'un misil Patriot que va caure damunt de 
¡'Hotel Dahran.

entre la teoria i la práctica. Va escriure 
que "l'ànsia d'ascensió social, que és una 
de les caractéristiques de tot el país, es 
manifesta a Sabadell amb tota la seva pui- 
xança". La va descriare com una ciutat 
poc conformista, molt nerviosa i curiosa. 
I també escrigué que, exceptuant Barcelo
na, en tot Catalunya no hi ha una ciutat 
més propera a la vida, considerada com 
una Iluita, que es pugui comparar amb 
Sabadell...

-S'ha qüestionat, Plácid, que amb tanta 
informado àudio-visual que tenim a l'a- 
bast, la premsa en pot resultar perjudica

da. Creus que la premsa pot caure en cri
si?...

-Miri, la imatge televisiva entra sense 
esforç pels ulls amb tot el seu color i so... 
La premsa escrita sobreviurà en la mesu
ra en qué sápiga "enganxar" amb imagi- 
nació el lector, en qué aquest no s'aho- 
rreixi llegint. El primer director que va 
tenir el diari "El Sol" va col-locar a totes 
les parets de la redacció: -"¿Quién c... 
pasa del tercer párrafo?".

-Prefereixes la premsa sensacionalista?
-No m’agrada que la premsa sigui sen

sacionalista. M'agrada que la premsa si
gui sensacional.

-Dins del camp periodístic, en quin 
terreny et sents més a gust?

-En el terreny deis homes.
-T'agrada l'aventura?
-Sí, però, compte! Aventura no és sois 

perdre's amb una motxilla per un país 
exótic. Elegir un Ilibre o anar a l'ópera 
pot resultar tan apasionant i perillos com 
perdre's per l’Amaçones...

-Tens algún projecte immédiat o per 
més enllá?...

-Mai sé on estaré demá. El món és 
imprevisible. En aquesta meva professió 
és difícil fer projectes. En la meva prime
ra sortida a l’estranger com a periodista 
no vaig tenir temps ni de fer la maleta. 
Vaig arribar una tarda a La Vanguardia 
sense saber res i vaig sortir disparat; vaig 
trucar al meu germá perqué passés per 
casa i em dugués una maleta amb roba a 
l'aéroport...

-Per últim. Després del teu nom i cog- 
noms, al costat del substantiu periodista, 
quin adjectiu hi coMocaries?...

-...sabadellenc.

Els soldais americans esaiuen els seas missatges d'anior en els tanquets iraquians.
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Perfil
Jove, ell. (Per dins i per fora...) 
D'ample front.
De mirada clara.
Viu per a la noticia i de la noticia. 
Duu calçat per fer mil llegües...
I amb la motxilla plena de pervindre. 
Arrelat en un passât, viu el present 
tot somiant en el demá...
Transmet placidesa.
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Qüestionari ‘‘Proust”
-El principal tret del men carácter?
-SÓC massa directe.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La sinceritat.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-La sinceritat. Per qué haig de preferir 
diferents qualitats entre homes i dones? 
-Allò que més estimo en els amics? 
-L'amistat.
-El meu principal defecte?
-La timide sa.
-La meva ocupado preferida?
-Somiar.
-El meu somni de benestar?
-La netedat... Que la meva habitado sigui 
neta, que els hoscos siguin nets.
-Quina fora la meva pitjor desgrácia? 
-Que els meus pares no s'haguessin cone- 
gut.
-Qué voldria ser?
-Periodista.
-On desitjaria viure?
-En el meu país.
-Quin color prefereixo?
-El color de l'aigua.
-Quina flor prefereixo?
-Les del bosc.
-Quin ocell prefereixo?
-L'oreneta.
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-Els meus autors preferits en prosa? 
-Evelyn Waugh i Eiodor Mijailovitx Dos
toïevski. Sap? Ea poc vaig estar a Sant 
Petersburg. El pis on ell havia visent és 
ara un musen que ningú visita. El cuida 
una velleta que, cada matí, li serveix en la 
seva taula de trehall una tassa de te ca
lent, tal com li agradava a Eiodor Mijai
lovitx. Al dia següent li torna a dur una 
altra tassa d'herbes calenta...
-Els poetes preferits?
-David Bowie.
-Els herois de ficció favorits?
-Tintín i, sobretot, Sehastiá Elyte.
-Les meves heroines de ficció favorites? 
-La Castafiore. Es la dona que més vega- 
des ha posât el ñas en les aventures de 
Tintín i aixo és tota una heroïcitat, no? 
-Els meus compositors favorits?
-Serguei Vasilievitx Ratxmaninov. Nasqué 
a Novogorod i va morir a Beverly Hills. 
No és apassionant?
-Els pintors predilectes?
-Kasimir Severinovitx Malevitx i els pin
tors de Sahadell.
-Els meus herois de la vida real?
-Tots els europeas que després de Iluitar 
contra el feixisme van haver de Iluitar 
contra el comunisme.

Passeig de la Plaça Major, 48 
Tel. 726 78 33 (4 Unies) SABADELL  
TERRASSA - BARCELONA 
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n $
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08208 SABADELL

-Les meves heroines històriques? 
-Agustina d'Aragó que, com tot el món 
sap, era catalana.
-Els noms que prefereixo?
-Els deis nostres avis.
-Qué detesto més que res?
-Els que tiren la pedra i amaguen la má. 
-Quins caràcters històrics menyspreu més? 
-Els que han provocat guerres.
-Quin fet militar admiro més?
-Soldats ajudant a apagar un incendi fo 
restal.
-Quina reforma admiro més?
-La contrareforma.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Poder volar... Moure els dragos i elevar
me.
-Com m'agradria morir?
-Escoltant Serguei Vasilievitx.
-Estât present del meu esperii?
-Viu, que ja és molt.
-Lets que m'inspiren més indulgència? 
-Tots els provocats per Tamor.
-El meu lema?
-Res és el que aparenta.

-Com sóc?
-Com Déu em va fer, suposo.
-(Suposes bé...).
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Gaudir Gaudi
Josep Maria Subirachs

E.m el conjunt espectacular del temple 
en construcció de la Sagrada Familia, de 
Barcelona, hi ha una humil construcció de 
tan sols 180 metres de planta que és sens 
dubte una obra mestra de l'arquitectura, 
comparable a altres joies de petit format 
corn el templet de Nike-Aptera a l'Acrô- 
polis d'Atenes, el "tempietto" de San Pie
tro in Montòrio de Bramante a Roma, l'es- 
tació de metro a la Karlsplatz vienesa d'Ot
to Wagner o el pavellô de Mies Van der 
Rohe a Barcelona. Em refereixo a l'escola 
de pàrvuls que Gaudi va acabar l'any 1909 
i que malgrat el lamentable estât actual i a 
certs canvis en les successives reconstruc- 
cions, una després de l'incendi el juliol de 
1936 i l'altra després de la seva destrucció 
el 1939, és juntament amb l'església de la 
Colonia Güell de Santa Coloma de Cerve- 
11Ó, un exemple memorable d'arquitectura 
orgànica.

En ser una obra de carácter provisio
nal, l'arquitecte va procurar que el seu cost 
fos minim i per aixó les façanes només 
tenen el gruix d'un envá doble, fet amb 
maons posats verticalment a matajunt i, 
no obstant la seva aparent feblesa, aquests 
murs perduren grácies a la seva ondula- 
ció. Es el mateix sistema que trobem a les 
petxines, la resisténcia de les quais és 
deguda ais plecs que solquen les seves val- 
ves, i que ens fa pensar en com Gaudi 
s'inspirava en la natura: estudiant a fons la 
seva manera d'actuar en comptes de que- 
dar-se ùnicament amb la imitació de la 
seva aparença.

L'estructura d'aquest edifici singular 
està formada per dues biguetes verticals 
que fan l'ofici de pilars i sostenen una jàs- 
sera continua que, corn una columna ver
tebral, va de punta a punta de l'edifici i 
acaba descansant pels sens extrems en el 
mur exterior. En aquesta jàssera central 
s'hi entrecreuen unes bigues transversals 
que són el costellam de la coberta fêta de 
tres gruixos de rajóla que van canviant de 
posició i originen una superficie guerxa 
on altemativament es formen concavitats i 
convexitats. Per a recollir l'empenta de la 
coberta, els murs s'inclinen quan aquesta 
pren més altura, provocant també d'aques- 
ta manera una superficie de corbes regla- 
des, tipica de l'obra gaudiniana. El pavi- 
ment de ciment continu està a uns 60 cm 
del nivell del terreny i descansa sobre una 
capa de pedra calcària posada en sec per a 
evitar la humitat.

El conjunt és, dones, d'una gran unitat 
i seria difícil trobar, després naturalment 
de l'església de la Colonia Güell ja esmen- 
tada, una construcció amb una estructura 
tan coherent i homogènia. Tant la seva 
planta corn el seu alçat ens fan pensar en 
la perfecta anatomia d'un ser orgànic.

Són intéressants els details com els 
frontons, trencaigües de les obertures, que 
están fets amb la superposició esglaonada 
de rajóles i les finestres que s'obren bas
culant sobre un eix horitzontal. També són 
curioses les fonts i els petits bancs ados- 
sats a la façana i, en els pads, l'esquelet 
d'uns para-sols de ferro en forma d'arcs

parabólics per aguantar el teixit de bruc. 
Les parets que tanquen els pads están arre- 
bossades de ciment enfosquit per a servir 
de pissares a l'aire Iliure. A l'interior, dos 
envans divideixen l'espai en tres aules.

L'any 1928, dos anys després de la 
mort de Gaudi, quan la seva obra estava 
desacreditada pels noucentistes i avant- 
guardistes, i la seva figura era solament 
una curiositat per ais intel-lectuals de l'è
poca, Le Corbusier, en una visita a Barce
lona, s'interessà vivament per aquest petit 
edifici i en prengué uns apunts en el seu 
quadem de viatge. Més tard, en una de les 
seves darreres obres, el pavelló Philips a 
l'Exposició Universal de BrusseMes de 
1968, hi veiem un record de l'impacte que 
li feu, trenta anys abans, aquesta obra 
gaudiniana.

Aixi, dones, en aquest microcosmos 
que és la Sagrada Eamilia s'hi poden veu- 
re tots els diferents aspectes de l'obra d'An
toni Gaudi des de l'estil neogòtic de la 
cripta i de l'absis, el neoplateresc sui gè
neris del claustre, el modernisme portât a 
l'ùltima conseqüència de la façana del 
Naixement, el pre-surrealisme de les tor
res, l'expresionisme del pòrtic de la Pas- 
siô, fins a l'art "povera" représentât per 
l'edifici de les escoles que avui hem inten
tât donar a conèixer.
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Cartes de Paris

L^indret més visitât de Paris
Joan-Josep Tharrats

E,i\ Pont de Sant Lluis Higa l'ilia del 
mateix nom amb l'ilia de la Ciutat. Forma
va un sol arc de fundido que es va tren- 
car, l'any 1839, pel xoc d'una embarcació. 
Un nou pont de vianants uneix les dues 
illes des de 1970.

El passatge damunt del Sena, Pont 
d'Arcole, du aquest nom perqué, l'any 
1830, un jove revolucionan hi fou mort 
mentre piantava una bandera tricolor quan 
es dirigía a l'Ajuntament. "Recordeu que 
em die Aereóle!", va cridar el patriota 
quan expirava. Paris sempre ha sabut tro- 
bar senyals convincents per honorar els 
sens herois impulsius.

El "bateau-mouche" us va conduint 
amb una certa somnolència damunt el riu. 
Es l'hora forta del migdia i el sol sembla 
guarnir tot l'espai, menys el tendal que us 
protegeix directament dels seus raigs. El 
vaixell no té res a veure amb les mosques, 
ni amb la seva manera de volar, anant i 
venint corn una llançadora d'un Hoc a l'al- 
tre. El nom Mouche era el del barri de Lió 
on aqüestes embarcacions es construïen. 
Aneu resseguint la riba amb curiositat, 
entre cada petita pausa de la narcosi di
gestiva. Tot i essent una ciutat monumen
tai, a vegades, a Paris allò que us envolta 
sembla fet a escala humana. Les cases són 
petites, les finestres també es veuen pro- 
porcionades i els restaurants, ara en plena 
activitat, se us mostren corn diminuts. 
Anaïs Nin, la filia del nostre pianista i 
compositor Joaquim Nin, veia menuda "la 
gent asseguda a les petites taules amb Han
tons rojos petits, quelcom semblant a una 
casa de nines. Inclus els agents de policía 
eren petits, a l'invers de Nova York que es 
veuen grans i grosses".

Mentre us apropeu al Pont de Notre 
Dame, els mariners que us han servit el 
"plateau de fromage" us vénen també a 
oferir un gelât aromatitzat amb el fruit de 
la gerdera d'un vermeil apetitiu. Espledo- 
rosament, la visió de la mola perfecta de 
la catedral ve a espavilar-vos.

Amb més de trenta mil visitants diaris. 
Notre Dame es deu convertir en l'indret

AT7¡

■

”tot un estiP 
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més visitât de Paris. L'espai interior ja ens 
impressiona de sobte i, corn més s'omple, 
més proporcions sembla tenir. Els trenta- 
tres metres que ens separen del sostre ar- 
quejat podrien contenir una construcció 
d'onze pisos. La profunditat, corn a sego- 
na dimensió, ens dóna una Hargada de 110 
metres. L'amplada, molt més extensa que 
l'alçada, fa que el conjunt, encara que sos- 
tingut per grans pilars, ofereixi una har
monía altament equilibrada.

"Com podría èsser que les finestres, 
destinades a introduir la Hum fins al fons 
de l'arca santa, haguessin pogut defugir 
una significació espiritual? -comenta Paul 
Claudel. En el Hibre "El Cántic deis Cán- 
tics", l'Amada diu a l'Amat divi que fa el 
tron del seu cor, que eli miri per tots els 
forats, que ell penetri per totes les esclet- 
xes. Es el que l'Església ha imaginât defi
nir, mitjançant un cristall transparent, el 
limit immaterial d'on pren dia damunt l'es- 
pai exterior i on es discuteix, entre dos 
index diferents de densitat, el de l'ànima 
profunda, recollida en ella mateixa, i el de 
la Hum del voltant immediata".

Els tres grans rosetons que constituei- 
xen la més excelsa maravella visual de 
Notre Dame han conservât en part Hurs 
vitralls del segle XIII. La "rosa d'occident" 
constitueix, en la seva banda superior, una 
mena de mirali animic d'un breviari mo
numental de l'època on fou construida. El 
tercer cercle enumera dotze vituts. A la 
mateixa alçada, i en un segon cercle, hi ha 
els dotze vidres que es contraposen.

La recerca de la Hum es va convertir, - 
a la primera meitat del segle XII- en un 
dels millors atractius. L'evangeli de Sant 
Joan deia, referint-se a Jesús, "Jo sóc la 
Hum del món...". La claror no identificava 
solament el Creador sinó també el seu fill, 
el Messies.

Per a la fabricació del vidre deis gran 
finestrals es feia fondre una mescla que 
cómprenla dues parts de cendres de faig i 
de falguera, produint potassa, i una part 
de sorra de riu, ben rentada. Per facilitar 
el treball s'hi afegia més tard un xic de sal 
marina. El vidre es tenyia en la massa amb 
ôxids metàMics. El gruix d'aquest vidre 
varia d'un a tres milimetres.

Volves d'aire, impureses, bombolles, 
contribueixen al guspirejar, a les ombres o 
a les explosions de Hum.

La "rosa del nord" està dedicada ente- 
rament ais profetes, els reis, els jutges i 
els grans sacerdots. En conjunt, vuitanta 
figures de 1'Antic Testament que foren 
testimonis de la història d'Israel. Tots 
aquests personatges es giren cap el meda-

Hó central, adomat per la Verge que du, 
ais seus braços, Jesús Infant.

La "rosa del migdia" ha estât molt 
averiada, durant els dos darrers segles. 
S'han perdut alguns fragments de la relle- 
vant composició que l'arquitecte Viollet- 
le-Duc degué restaurar per èsser substi- 
tuits per una imatge del Crist de l'Apoca- 
Hpsi, voltada pels símbols del quatre évan
gélistes. Essent el cant considérât com un 
element fonamental de la pregària, l'Es- 
glésia de l'Edat Mitjana va contribuir d'u
na manera eficaç a l'evoluciô de la música 
occidental. Notre Dame tingué la seva 
pròpia escola. Leoni i Perotin el Gran fo
ren els més iMustres compositors reunits 
en aquest centre musical. El prestigiós 
instrument de l'orgue, que podeu escoltar 
en ocasió de diferents oficis que es perpe
túen a la catedral de París, sona en les 
interpretacions magistrals de Pierre Coche- 
reau, factual titular del cárrec d'organista. 
Però, en qualsevol instant, us pot sorpren- 
dre la vibrant musicalitat de Notre Dame. 
Recordeu, corn una de les majors satisfac- 
cions auditives de la vostra vida, una mis- 
sa solemne de Bach que interpretada per 
un conjunt alemany us feia patent la joia 
de viure per un miracle inesperat. Sense 
haver-se anunciat, corn si fos una exalta- 
ció de Hoança de cada dia, d'un centenar 
de veus i instruments us venien a confir
mar que Paris bé valia una missa.

Una de les Hoses del paviment de No
tre Dame du la inscripció: "25 desemhre 
de 1886. Conversiô de Paul Claudel. Mag
nificat". Claudel havia confessât que en 
les seves oracions mai no deixava d'invo
car Arthur Rimbaud.

Aquella ovella esgarriada fou una guia 
espiritual per al moment de la seva con
versiô. Claudel es trobava sotmès a les 
tenebres del matérialisme quan va Hegir 
"Les Illuminations". Tingué la revelado 
espontània del sobrenatural. Sis mesos més 
tard fou quan, ajudat per tal lectura, va 
trobar la fe a la catedral de Paris. En aque
lla època, afegia Claudel, cal recordar que 
l'ambient no era gaire favorable a la fe
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Foto de Josep Biisoms.

católica i "ésser cristià era fer afirmació 
d'imbecilitat", una reacció sectària que 
encara va persistint.

En "La meva conversió", publicada 
l'any 1913, Paul Claudel afegeix: "Em tro- 
bava dret, entre un grup d'assistènts, prop 
del segon pilar, a l'entrada del cor i a dreta 
del costat de la sagristia. Fou aleshores 
quan es va produir l'esdeveniment que 
govemà tota la meva vida. En un instant 
el meu cor fou colpit i VAIG CREURE. 
Vaig creure amb una total força d'adhesiô, 
d'un esvalotament de tôt el meu ésser, 
d'una convicció tan poderosa, d'una corte
sa no deixant cap mena de dubte que, des 
d'aleshores, tots els Ilibres, tots els raona- 
ments, tots els atzars d'una vida agitada, 
no han pogut fer trontollar la meva fe ni, 
en veritat, tocar-la. Vaig tenir, de sobte, el 
sentiment commovedor de la innocència, 
l'etema infància de Déu, una revelació 
inefable".

Quan, després del pont de l'Arquebis- 
be, l'ilia de la Ciutat va quedant més afua- 
da pel Sena, darrera la catedral i al Square 
Joan XXIII, un illot de verdor, tranquil i 
retirât ens condueix a la punta de l'ilia on, 
un altre jardi guarda la cripta del Memo
rial de la Deportació, obra de l'arquitecte 
Henri Pingusson.

Cal seguir la riba fins al quai Sant 
Bernard per trobar el jardi Tino Rossi i el 
Museu d'Escultura a l'Aire Lliure que re- 
cull obres originals d'alguns artistes de la 
segona meitat del segleXX. Inaugurât l'any 
1980, aquest conjunt força intéressant no 
ha pogut resistir a la intempèria ni al van
dalisme, provocat per la reacció d'un per
sonal que respon destruint les obres d'art 
que no pot, o no vol, comprendre. Entre 
les aportacions que podeu distingir, durant 
el vostre pas silent sobre les aigües, aneu 
trobant la "Taula del Silenci", del romanès 
Constantin Brancusi; "Demeure n-1", que 
el vostre amie Etienne Martin ha endegat, 
amb quatre elements de bronze; "Marsei
lle" construcció de César de l'època de les 
primeres compressions de cotxe; "Gran 
Finestra", d'Agustín Cárdenes; "Esperit, 
Aigua i Sang" de Gilioli i "Hydrorrage" 
una escultura d'Ipousteguy de l'any 1975.

Entre els papers que sempre dueu al 
damunt, ara se us ocorre obrir un llibre 
que heu adquirit, abans de pujar al vaixell, 
a un dels "bouquinistes del quai de l'Hotel 
de Ville. El llibre du per titol "Ofrena a 
Paris dels intel lectuals catalans a l'exili". 
Editât al mateix Paris, en finalitzar la II 
Guerra Mundial, conté article, poemes i 
dibuixos d'alguns amies. L'obriu i, corn si

freturés ésser recordat, us salta el nom de 
Lluis Companys. Les anotacions, escrites 
des de Montpelier, son d'A. Rovira i Vir
gili i diuen aixi:

"Després de cinc dies d'estada a Paris, 
enmig del fred intens d'aquest gener duris- 
sim. Uestes les reunions politiques i les 
converses literàries, vaig a acomiadar-me 
del President Companys. Em queda molt 
poc temps i l'escena és ràpida. Unes pá
ranles afectuoses i unes abraçades. Gaire- 
bé més abraçades que paraules.

- A reveure!
- A reveure!
Jo SÓC a la porta del pis. Veig que 

Companys va corrent cap a mi amb un 
paquet a la mà.

- Espera't -em diu-... Té, té aixô. T'ho 
guardava. T'ho tenia préparât, i ara em 
descuidava donar-t'ho. Es el meu record 
de Paris per a tu. M'ha semblât que aixô 
és el que més t'agradaria.

Són llibres, és ciar.
Companys i jo ens tomem a dir "a 

reveure!"
Però no ens tomem a veure mai més. 

Els llibres que aquell dia em va donar 
Lluis Companys son per a mi una deixa 
sagrada".
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Cartes obertes

Tresors
Lluís Casals i Garcia

stimat amie;

En un país on la gent no li agrada tre- 
ballar, l'esperança del trésor caigut del cel 
és enorme. Imagina la quantità! de rifes, 
loteries, concursos que hi ha en joc, per 
fomentar el desig de poder viure sense fer 
res: loteria nacional, lotería del zodiac, 
lotería primitiva, bonoloto, cupons de 
l'ONCE, loto 6/49, superdeu, trio, traves- 
ses del fútbol... I potser m'en deixo. Però 
millor encara els concursos de la televisió; 
fa poc, una senyora, només per haver 
enviât una etiqueta d'un cert detergent, va 
rebre per telèfon la noticia que la seva 
carta havia estât escollida i li varen donar 
tretze milions i mig de pessetes! Qualse- 
vol treballi! Ara es tracta d'anar enviant 
etiquetes, o codis de barres, i esperar. Ea 
poc un ciutadá va guanyar en una travessa 
de fútbol més de mil milions de pessetes i 
un altre va guanyar a la loteria nacional 
altres mil milions. Però la carambola més 
grossa; fa unes setmanes una senyora va 
guanyar en un concurs de televisió totes 
les séries d'un número de la loteria nacio
nal, i aquell número va sortir premia! amb 
la grossa del sorteig: mil tres-cents mi- 
lions de pessetes!! No sé si et fas càrrec - 
tu que sempre la balles tan prima del que 
representa aquesta xifra: mira, si algú et 
donés una pesseta cada segon, tardaría més 
de quaranta anys per poder-te pagar els 
1.300 milions!

Però és que l'afany dels trésors no és 
d'ara; fa segles que s'està buscan! el trésor 
dels càtars. Pobrets! Si em sembla que amb
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les idees que tenien, devien ser més po
bres que una rata. També des de segles es 
busca el trésor dels Templers, que aquest 
sí que podria ser important, car l'Orde del 
Temple fou la gran força financera de la 
seva època. Quan les tropes de Jaume II 
varen entrar al Castell de Miravet, darrer 
bastió de la resistència dels templaris ca
talans, després d'un setge llarg i cruel, es 
varen precipitar a la Torre del Tresor, amb 
un nom que era temptador, però només hi 
varen trobar objectes del culte religiôs i 
una mica de diners, però cap fortuna, ni 
res que justifiqués aquell nom. Hi va ha
ver la busca dels trésors d'América des
prés de l'arribada de Colom, i durant molt 
temps es va buscar la ciutat de "El Dora
do", en la quai els carrers estaven pavi
mentáis amb lloses d'or. Més tard, però, 
aquests trésors d'América, anaven a parar, 
els uns, al fons del mar, on durant segles 
també han incitât la cobdicia dels busca- 
dors; els que arribaven a la península, eren 
en gran part encamináis a subvencionar 
les guerres de Elandes, si bé només n'hi 
arribava un petit percentatge i quedava la 
part més important a mans dels saltaca- 
mins i bandolers de tota mena que espera- 
ven el pas dels trésors tot al llarg de l'in
terminable carni. Encara avui es busquen 
els galions espanyols naufragats al mar del 
Carib. Uns ja buidats pels pirates; altres, 
victimes de la inclemència del mar.

Però hi ha un trésor molt més impor
tant i molt més curiós. Jo no sé si és cert 
el tema d'una peMícula recent, "A la re
cerca de l'Arca perduda", en qué uns en
viais de Hitler busquen la bíblica Arca de 
l'Aliança. Qué era i qué contenia l'Arca de 
l'Aliança? En principi, les Taules de la 
Liei, que tradicionalment, s'ha dit que 
contenien el Decàleg. Però no sembla gai- 
re versemblant. Fixa't: segons la Biblia, 
l'Arca era guardada al Sancta Santorum 
del Temple i no s'hi podia acostar ningú; 
només el Summe Sacerdot, i encara sois 
una vegada l'any. Qui s'hi acostés, tenia 
pena de mort. Si realment només hi havia

el Decàleg, no calia tant misteri, al contra
ri, s'havia d'exhibir a la plaça pública per
qué tothom en tingués coneixement i n'a- 
pliqués les disposicions. No; el més pro
bable és que l'Area contingués quelcom 
de molt més secret i reserva! ais iniciats. 
Quelcom que calia preservar. Hi ha una 
mig-història mig-llegenda, segons la qual 
nou cavaliers de la flor i nata de França i 
de Borgonya, l'any 1118 varen anar a Je
rusalem i, havent-se presentai al rei Bai- 
dui -era el temps del regne cristià de Jeru
salem-, els instal-la al Tempie de Salomó, 
que fa evacuar els canonges que hi vivien 
i que més tard abandona també el propi 
rei; els deixen sols; i qué fan? Busquen 
algún trésor. L'Arca? El fet és que poc 
temps després tornen a França, organitzen 
l'Orde del Temple, que pren aquest nom 
precisament per haver-se iniciat al temple 
de Salomó. I flavors floreix a França un 
art nou, perfecte, que no sé per què s'en 
diu gòtic, però que neix sense cap tem- 
teig; perfecte des del primer moment. D'on 
havia sortit el secret de la seva tècnica? Hi 
ha un romànic primitiu; no hi ha un gòtic 
primitiu. No havien trobat els secrets, els 
nou cavaliers de Jerusalem, a l'Arca? Per
qué és que no sorgeix una catedral; ans, 
en 150 anys, més d'un centenar d'enormes 
bastiments s'edifiquen a França. I les grans 
catedrals dedicades a Nostra Senyora; 
Paris, Reims, Sens, Rouen, Chartres...

Aquest és un tema apassionant, del 
quai voldria que un dia en parléssim més 
extensament. O potser en una próxima 
carta t'en donaré més details. Per avui, 
prou.

Una abraçada del teu veli amie.
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Montserrat
Roig

ï j f l  passai dia 10 de novembre mori, als 45 
anys, aquesta escriptora i periodista catalana, 
víctima d'un cáncer. La noticia de la seva mort 
va causar nombroses reaccions de condol des de 
tots els àmbits de la vida catalana i espanyola.

Montserrat Roig s'havia guanyat un preat 
carisma a través de les seves obres i de la seva 
presència diària a la premsa. Aquests últims 
temps la seva coMaboració a l'AVUI, a la darre- 
ra pàgina, amb el seu "Un pensament de sai, un 
pessic de pebre".

Va escriure, com bé s'ha dit, llibres de tots 
els colors i tots els générés. Des de Molta roba i 
poc sabó (1971) fins a Digues que m'estimes 
encara que sigui mentida (1991). Vint-i-quatre, 
en total. Obtingué els Premis Víctor Catalá 
(1970), el Sant Jordi (1976), el de Crítica Serra 
d'Or, el óiAssaig de la Generalität de Catalunya 
amb rAguila daurada...

Montserrat Roig ha deixat una obra literária i 
periodística ámplia i sòlida. I ens ha deixat, a 
més a més, un record imborrable. QUADERN 
vol fer-la present també en aqüestes pàgines re- 
produint el seu darrer article, redactat des de la 
Clinica del Pilar de Barcelona i publicat el passât 
9 de novembre a la darrera pàgina del diari 
AVUI. Un article que acaba amb una frase es- 
cruixidora, certament: "Només les vides que no 
tenen sentit arrabassen la vida que sí que en té".

<o

Un mùscul traidor
Conten d'un famés director de teatre 

que no aconseguia emocionar els sens ac
tors amb una obra de Shakespeare.

-Es que ens queda tan Iluny, la història 
del rei Lear!

Aleshores el director els va dir que 
acluquessin els ulls, que premessin tot 
seguit amb força les parpelles i, quan el 
tel color de rosa esdevingués negre fose, 
comencessin a pensar en la tragèdia del 
rei Lear. Primer, com a rei. Més tard, corn 
a pare.

I aixi ho feren. El rei els quedava Iluny, 
el pare, no tant. I acabaren per entendre 
una de les tragédies més contemporànies 
de William Shakespeare. Potser nosaltres, 
forçats a escriure un article cada dia, anem 
perdent a poc a poc espumes d'emoció. 
Les històries son recurrents. La fredor 
s'imposa. No és que ens vantem de tenir 
un cor gelât, perqué el cor no té cap tem
peratura. "Es un mùscul ben résistent", 
deia Woody Allen.

I tant, que n'és, de resistenti Els pul- 
mons poden assecar-se, l'oxigen pot tras- 
lladar-se per la nostra sang de manera més 
relativa, però el cor resisteix. Un bon 
múscul. Un múscul traidor, tanmateix. 
Traidor en la recurrèneia.

MONTSERRAT ROIG
Perqué a penes si fa uns dies que ha- 

viem d'enraonar de la Irene, la nena que 
s'ha quedat sense cames a causa d'una 
bomba terrorista. I ara la Irene ja és noti
cia velia. Carpetada per a les cames de la 
Irene. La història de la seva recuperado 
será un dossier veli. Una altra noticia vola, 
deierosa de protagonisme: un nen acaba 
de morir a causa d'una altra bomba terro
rista. Un nen de dos anys que a penes si 
aprenia a enraonar. Un bessó. ¿Sabran els 
pares quin és el fili que ha mort? Ells ho 
sabran, ells no s'equivocaran pas. Com 
tampoc s'equivoquen els terroristes. Han 
matat una altra criatura només per demos
trar-nos que sí que ho sabien. Que ja ho 
sabien, que havien cornés una barbaritat 
en deixar una nena de dotze anys sense 
cames. Al Hoc del cor, una esponja. Una 
esponja eixuta.

I són ells els qui ens obliguen a escriu
re articles récurrents. A les repeticions. 
Voldriem caure en el tedi, sospitar per la 
malenconia tarderai, celebrar un novem
bre tan benigne. Voldriem celebrar, tam
bé, que ja s'acaba l'any Mozart i podrem 
escoltar altres compositors, i que fan dues 
O tres pel-licules molt bones, o bé enra
biar-nos perqué Amantes no va a Holly

wood, voldriem saber qué fan en aquests 
moments Robert de Niro, o la mare d'en 
Robert Niro, a qui una vegada li vaig re
galar una capsa de carquinyolis...

Voldria, sobretot, avorrir-me. Que l'ho- 
ritzó del món fos un quilòmetre i mig de 
platja de devant, amb l'arena fina i les 
gavines assassines. I no haver de tornar a 
comptar els nens morts per aconseguir l'e- 
moció que els fallava als actors que ha
vien de representar El rei Lear. Però ¿qué 
en saben, els terroristes, del rei Lear, del 
cor com a múscul résistent i del dolor que 
senten els qui han d'admetre que una cria
tura de dos anys acaba de desaparéixer?

No els cal parlar del mar, germans, als 
terroristes. Ni de Shakespeare. Totes dues 
realitats queden massa Iluny de la seva 
closca buida de neurones, de pensaments i 
de sentiments. Només les vides que no 
tenen sentit arrabassen la vida que sí que 
en té.
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De Quadern a Quadern
Lluís Subirana Il-lustració de Montserrat Senserrich

/^.LUM INOSI POLITIC
El debat al Congrès de Diputats de 

Madrid, sobre l'aprovaciô de la Liei de 
Seguretat Ciutadana, o sigui l'anomenada 
Liei Coronerà, independent de ser cert o 
no que conté elements que, segons han 
manifestât els partits de l'oposiciô, ratllen 
la inconstitucionalitat, ha esdevingut un 
espectacle lamentable on les acusacions, 
els insults i les desqualificacions perso
nals han estât la nota predominant. Com 
que, desgraciadament, aquest no és un fet 
aïllat, tota vegada que les pàgines dels 
diaris ens informen sovint de les picabara- 
lles politiques, els atacs indiscriminats i 
sistemàtics a l'adversari, les critiques difa- 
matòries i la presentado de tot tipus de 
querelles per suposades irregularitats, hau- 
rem de convenir que els fonaments ètics i 
morals duna determinada classe politica, 
están afectats per un greu i corrossiu pro
cès d'aluminosi. Caldrá, dones, que la 
societal civil prengui mesures correctores 
per tal d'apuntalar l'edifici comú de la 
democrácia, retirant la seva confiança a 
tots aquells que, amb la seva deplorable 
actuado, fan dubtar de tot allò que tant 
ens ha costal d'aconseguir.

REESCOLTAR MOZART
La commemoradó de l'Any Mozart, 

amb motiu de celebrar-se el bicentenari de 
la seva mort, està arriban! a la seva fi. Son 
molts els articles publicáis sobre aquest 
tema i moltissims també els actes organit- 
zats: conferències, concerts, exposidons, 
etc., que palesen el grau de popularitat que 
la música d'aquest genial compositor ha 
assoli! actualment. A la nostra ciutat n'hem 
tingut una bona prova amb la celebrado 
de les II Jomades Mozartianes que amb 
tant d'encert i amb l'eficàda acostumada 
ha organitzat l'Associadó d'Amies de l'O
pera de Sabadell.

Però -sempre hi pot haver un però-, 
amb el permis de l'admirat company en 
aqüestes pàgines de Quadern, el prestigiós 
melòman senyor Antoni Sala, m'atreviré a 
fer una consideradó al respecte. A mi em 
sembla que aquest Any Mozart ha tingut
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MflRKET

ESCOLA D’IDIOMES
Passeig Plaça Major, 57, entlo. 

Tel. 726 50 38 - 08201 SABADELL

molta celebradó i poca investigado. Si 
considerem l'extensissima produccció del 
compositor (20 òperes i un total de més de 
600 composidons diverses), les obres 
programades han estât, generalment, a l'en- 
tom de les seves cinc òperes més conegu- 
des i del centenar de peces més interpreta- 
des al llarg dels anys. S'ha parlai molt de 
Mozart, de la seva obra, però a l'hora de 
programar se'ns ha fet reescoltar (altrament 
amb veritable plaer), les seves obres més 
conegudes i que podrem seguir escoltan 
(les multinadonals del dise se n'ocuparan 
prou) també d'ara en endavant. S'ha per
du!, per tant, una bona oportunitat perqué 
el gran public enriquis el seus coneixe- 
ments de l'obra mozartiana, amb alguna 
de les seves obres menys divulgades i que 
ara serà ja molt més difícil de poder escol
tar.

PESSEBRE VIVENT
No saben on anar. Per no tenir, no 

tenen ni una humil establia per resguar- 
dar-se del fred. A la mula i al bou se'ls ha 
gelât l'alè. Els pastors s'han quedat sense 
ramai i damunt l'espatlla hi porten el pes 
de la impoténcia. La dona del pollastre fa 
molts dies que no pot donar menjar ais 
seus fills. L'àngel anunciador fa pudor de 
sofre. L'estrella ha quedat amagada darre- 
ra el fum del foc dels morters. Els reis del 
món s'han quedat a casa perqué allá on 
calia que anessin no hi ha petroli. Dels 
canons dels fusells no en floreixen pas 
flors. La llum s'ha fet tenebres. Els morts 
al carrer no adoren ningú. Els homes s'han 
rendit, cansats d'esperar la bona nova de

la pau. Les dones, en processò, expressen 
el dolor de la tragèdia. En els ulls esbata- 
nats deis infants no hi ha lloc per a la 
il-lusió; están plens d'horror i de por.

S'ho creuran a Croácia que Jesús és nat?

MALGRAT TOT, L'ESPERANÇA
Per molt difícil que ens ho posin, i 

encara que alguns apunts critics exposais 
en aquesta secció al llarg de l'any puguin 
semblar tot el contrari, la meva confiança 
en la humanitat, la creença que d'alguna 
manera un dia arribará la pau per a tot- 
hom, que será possible viure en el respec
te i la toleráncia i que els infants podran 
créixer ignorants de les guerres, està per 
damunt de qualsevol defallença que la 
realitat diària pugui provocar. Per tant, la 
millor manera d'acabar aquest darrer "De 
Quadem a Quadem" corresponent a l'any 
1991, és expressant el fervent desig que el 
1992 sigui, en tots els aspectes i per tot- 
hom, un any millor que el passai, i que el 
colom dé la pau no es cansi de volar re- 
partint brots d'olivera que, corn a simbol 
de fratemitat universal, arrelin indestructi
bles per tots els racons de la terra.

La Campana
HERBES 

SALVATO ES

^ T s a j o l i d a

La Rosa, 12 Tel. 725 26 71 SABADELL
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De Sabadell i el seu rodai
A la plaça de Sant Roc: l’Hospital i els Quarters

Joan Ahina i Giralt

U,n començ adient a la nostra histèria 
d'avui ens el dona una escriptura feta pel 
notan sabadellenc Joan Miquel Tristany 
el 12 de setembre del 1590. Aquesta es
criptura diu; "Elisabet de Meca, a Barce
lona populat, ven a Pere Llobet, agricultor 
de la vila de Sabadell, la peça de terra en 
el terme de Sabadell, prop de les muralles, 
en el lloc dit prop los estricadors, que té 
per le Prepositura de Sant Salvador. Dit 
troç de terra medeix d'orient a occident 
vint-i-set canes; de migdia a cerç dotze 
canes i quatre pams. I termena dita terra a 
devant amb el cami reial que va de Girona 
a Montserrat, a migdia (il-legible), a po- 
nent amb el carrer que va als tiradors i a 
cerç amb la plaça que allí és". (AHS. 
E.95).

Aquest terreny, com anirem veient, era 
el que uns anys més tard fou ocupat pel 
segon emplaçament de l'Hospital i pels 
Quarters.

Prop d'un centenar d'anys més tard el 
terreny era ja edificat. Aixi ho testifica una 
escriptura del notari sabadellenc Joan 
Baptista Asbert, fêta el 16 de maig del 
1682, en la quai es diu que "Josep Llobet, 
agricultor de la vila de Sabadell (el supo- 
sem descendent de Pere Llobet, compra
dor del terreny) arrenda a Pere Joan Llo
bet, prevere i bénéficiât de l'Església de 
Sant Leliu de la vila de Sabadell... tota 
aquella casa gran, amb lo tint i un hort 
tancat prop de dita casa, quejo tiñe i pos- 
seeixo en la vila de Sabadell i en la Place
ta dita de Sant Roe. I termena dita casa a 
orient amb una altra casa meva, a migdia 
amb el camí que roda la vila, a ponent 
amb el carrer del Portalet de Sant Roe i a 
cerç amb dita Placeta de Sant Roe..." 
(AHS. E.254). A la seva defunció el pre
vere Pere Joan Llobet llegá tota la casa a 
l'Hospital. Així ens ho fa saber una Ordi- 
nació del 9 d'octubre del 1698: "Han de
termina! que ohit lo llegat que lo quon
dam Pere Joan Llobet ha fet ais senyors 
Consellers de la present vila de la casa 
amb cinc portals que dit reverent Pere Joan 
Llobet possehia en la Plaça dita de Sant 
Roe.... a obs i perqué en dita casa se fassa 
Hospital deis pobres de dita vila, que per 
ÇO dits senyors Consellers i Administra
dor de l'Hospital prenguen possessio de 
dites coses....".

Cosa curiosa d'aquesta Ordinació és 
que s'hi autoritza una presa de possessio 
quan tres dies abans ja s'havia fet, com 
consta en una acta del ja esmentat notari 
Asbert amb data de 6 d'octubre del 1698: 
"Els honorables Pau Moret, Josep Turull i 
Pau Bruguera, Consellers de la present vila

Situado sobre el traçai actual de la Ciutat del segon edifici de l’Hospital, anys 1698 a 1751.

i Joan Varés, corder, com a Administrador 
de l'Hospital de la present vila. En virtut 
del llegat fet per lo reverent Pere Joan 
Llobet, quondam, Prevere de dita vila, corn 
consta ab lo testament per ell fermât en 
poder de Joan Navés, notari de Barcelona 
als 9 de juliol any 1696, constituits devant 
la casa de dit reverent Pere Joan Llobet, 
situada a la Placeta de Sant Roch, han pres 
pocessió de dita casa tancat i obrint las 
portas de aquella i de las dos casetas a 
dita casa annexas i del hort tancat.... pro
testant voler tenir dita pocessió en nom de 
dit Hospital. Testimonis són Josep Torra, 
fuster i Magí Torra, paraire, de dita vila". 
(AHS. E.185).

No tot el llegat de mossén Llobet es 
convertí en hospital. Bona part fou veñu
da a d'altris a fi de crear censáis a profit 
de l'hospital. Bosch i Cardellach ho co
menta: "20 diciembre 1698 - Los Conce
lleres como a administradores del Hospi
tal vendieron una casa-pajar situada fuera 
la puerta o portal de San Roque... estas 
fincas pertenecian a dicho Hospital.... por 
legado a él mandado en testamento último 
del reverendo Pedro Juan Llobet. Del pro
ducto de estas ventas se crearon censales 
a utilidad del mismo hospital". (Bosch i 
Cardellach, "Anales", Edició 1882, pág. 
420). Efectivament, en l'esborrany del 
manual del notari Joan Bta. Asbert (AHS. 
E.185) s'hi llegeix: "Los honorables Pau 
Moret, Joseph Turull i Pau Bruguera, con- 
cellers de Sabadell i Joan Varés, adminis-

tradors de l'Hospital de la present vila, en 
dit nom venen a Pere Guai, pagès dedita 
vila, aquell camp i payssa que posseeixen 
en dita vila que fonch de la casa del reve
rent Pere Joan Llobet, prevere,.... "i en una 
nota al marge s'hi diu: "Pere Guai crea un 
censal a dit hospital de tres lliures i deu 
sous....". Aquest document ve datat a 20 
de desembre de 1698. I en el mateix llibre 
i amb data del 29 del mateix mes i any hi 
ha la nota: "Don Joseph Meca per a pagar 
cent lliures per lo preu del hort tancat.... 
que li fa la casa del hospital, antes de 
mossèn Llobet....".

No he trobat referències que indiquin 
quan es passà de l'Hospital veli, al costa! 
de la capella de Sant Jacint, al nou lloc a 
la Plaça de Sant Roc. Sembla, però, que 
fou durant aquests anys 1698 o 1699.

No durà, però, gaire temps la 
tranquil-litat al nou Hospital.

Un dels problèmes que tenia el Comü 
de la Vila en aquella època era la qüestió 
de l'allotjament dels soldats, de pas i esta
da ben sovint a Sabadell. Corn diu Bosch i 
Cardellach, estaven "sobrecargados estos 
vecinos con los frecuentes alojamientos 
que padecían a la ocasión de estar siempre 
esta provincia inundada de tropas". (Bosch 
i Cardellach, "Anales", Edició 1882. pág. 
419).

Amb la intenció de resoldre aquest 
problema l'Ajuntament determiná fer quar
ters a l'Hospital; sembla que la primera 
decisió fou, només, de fer-hi estables per
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als cavalls de la tropa. L'acta de la reunió 
de l'Ajuntament del dia 21 d'agost del 1707 
diu; "Fonch délibérât que es fasse cortei 
de stablias al Hospital....". Dades concre
tes de l'establiment d'aquest "cortei de sta
blias" no les he trobat. Fa la impressió que 
aquesta ocupació de l'hospital pels quar
ters s'anà incrementant cada dia més.. Si 
l'edifici s'utilitzava per quarter o estables i 
hospital, amb ben poca comodità! devien 
estar-hi cavalls, soldats i malalts. Tant era 
aixi, les necessitats d'aquarterament ana- 
ven augmentant cada dia, que l'any 1725 
es decidí l'adquisició de més terrenys per 
a fer-hi quarters. Bosch i Cardellach ens 
ho conta aixi: "11 marzo 1725 - El Ayun
tamiento creó un censal de propiedad 250 
libras y censo iredimible de 10 sueldos a 
favor de la Candela por precio de unas 
casas que a efecto de acuartelar la tropa le 
vendió Pedro Juan Llobet situadas en la 
Plazuela de San Roque". (Bosch i Carde
llach, "Anales", Edició 1882, pàg. 466). 
El mateix Bosch i Cardellach ens dóna 
més details d'aquests nous quarters i de la 
situació; "Dichos cuarteles hoy (recordem 
que aquest "hoy" voi dir darreries del se
gle XVIII) la extensión de 11 canas, 7 
palmos por la parte del este; 23 canas, 3 
palmos al sur; 10 canas, 1 palmo al oeste 
y 32 canas al norte, todo medida del país. 
Estos cuarteles deben dividirse en dos 
partes; una propiamente cuarteles que es 
la situada mas al este, de un piso de alto.... 
que antes de venderla dicho Llobet no 
era.... sino parte de un huerto cerrado.... y 
....otra parte de los mismos es contigua a 
la primera y es un edificio casi cuadrado, 
de dos pisos, de buena conformidad, si
tuado al oeste y esta parte es la que man
dó el reverendo Llobet para hospital ". 
(Bosch i Cardellach, "Anales", Edició 
1882, pàg. 418). Miquel Carreras ens posa 
ben en ciar la situació deis nous quarters; 
"L'any 1725 l'Ajuntament va comprar a 
Pere Joan Llobet unes cases que tenia a la 
Plaça de Sant Roe, a continuació de l'Hos-
pital, per a convertir-les en quarters.....Els
quarters ocupaven tota la banda de migdia 
de la Plaça de Sant Roc, però no coinci- 
dien amb la radia de cases actuals, sinó 
que estaven més ençà i davant d'elles, corn 
si arranquessin de la cantonada de l'edifici 
de l'Ajuntament d'avui dia, que era hört de 
la casa Meca". (Miquel Carreras, "Ele
ments d'història de Sabadell", Edició 1967, 
pàg. 423).

Aqüestes descripcions de Bosch i Car
dellach i de Carreras ens fan adonar de 
Terror de Joaquim Ferrandis i Duran quan 
en el seu llibre "Història de l'Hospital i 
Casa de Beneficèneia de Sabadell" (Edi
ció 1983), situa el segon emplaçament de 
l'Hospital al Hoc on hi ha avui el Banc de 
Sabadell.

L'any 1726 s'estaven construint encara 
els quarters, com pot deduir-se d'una nota

Bosch i Cardellach 
en el seu "Plan de la 
Villa de Sahadell- 
1789" (AHS. Manus
crit de Bosch i Car
dellach "Topografía 
de la Villa de 
Sabadell y su comar
ca") ens situa els 
quarters -ell encara 
els hi havia vist- ben 
correctament.

de Bosch i Cardellach; "28 marzo 1726 - 
Se logró un decreto para imponer cierta 
cantidad a los individuos del término de 
Tarrasa terratenientes de Sabadell, para 
edificar cuarteles" (Bosch i Cardellach, 
"Anales", Edició 1882, pág. 466). I Tagost 
del 1727 estaven ja inaugurats; "Sabemos 
por cierto que en este año se estrenaron 
los acutales cuarteles a cuyo fin Servian 
las casas que hasta el presente habían ser
vido de Hospital" (Bosch i Cardellach, 
"Anales", Edició 1882, pág. 468). L'espai 
ocupa! per THospital s'anava reduint cada 
dia més a profit del quarter.

Per solventar els problèmes de THos
pital l'Ajuntament adquirí, Tany 1751, la 
casa anomenada "El Retiro" per a fer-hi 
un nou hospital. Aquesta casa és Tocupa- 
da actualment per la Caixa de Pensions a 
la cantonada Pedregar-Plaça del Dr. Ro
bert.

L'edifici a la Plaça de Sant Roc quedá 
totalment per a quarter. Bosch i Carde
llach en la seva "Memoria de las cosas 
notables de la Vila de Sabadell" (Edició 
1944) ens dóna ben sovintejades noticies

de la utilització deis quarters fins el 1800 
quan, com diu; "23 febrer 1800 - A las si 
horas del matí caygué lo quartel de la tro
pa en sa part conciderable de la escala del 
racó ab tota sa pare! considerable de la 
escala del racó ab tota sa pare! mestre, 
teulada, sostre, etc. quedan! intacta la pa
re! de la altra part que en 1794 feren nova.

Miquel Carreras ("Elements d'História 
de Sabadell", Edició 1932, pág. 319) ens 
dóna les darreres noticies deis quarters; 
"L'any 1834 l'Ajuntament volgué obrar un 
propósit, anys ha concebut, que era el d'es- 
tablir, per a cases, els solars dels antics 
Quarters de Cavalleria de la Placeta de 
Sant Roc que, d'ençà de la guerra del fran
cés estaven en ruines. Maties Sales, que 
havia ofert un solar que a prop d'aquells 
tenia, per eixamplar la Plaça, es va oposar 
a Tintent de la Corporació i va evitar que 
es construis a la Plaça de Sant Roc. En 
1845 l'Ajuntament que presidia en Pere 
Turull va acordar eixamplar-la i, alesho- 
res, Isidre Sales va donar la terra que el 
seu pare havia ofert".
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Arcadi Gili i el seu cinema
Josep Torre Ila Pineda

/A.rcadi Gili Garcia ha mort el 14 de 
novembre darrer als setanta-cinc anys. 
Havia nascut a la nostra ciutat el 18 de 
març de 1915 i aquí va residir tota la seva 
vida, dedicat professionalment a una in
dùstria tèxtil que eli mateix va crear i que 
darrerament li va ocasionar seriosos dis
gustos; als quais s'ajuntaren problèmes 
d'indole mèdica, capaços, entre els uns i 
els altres, de vèncer la fortalesa d'ànim més 
sòlida. Però l'Arcadi no es deixava aco- 
vardir. Quinze dies abans del seu òbit hi 
vaig sostenir una tarda de conversa amb la 
més absoluta normalitat i vivor, fora de 
veure'l mig estirat en un Hit plegable, i 
malgrat que, com sempre, afloraven en la 
conversa els fantasmes del seu desenllaç 
empresarial. I fins pocs moments abans de 
la fi mantenia la seva clarividència i men- 
java a taula rodejat deis sens.

A banda de la seva fe religiosa, L'Ar
cadi va conreuar, des de jovenissim, una 
afecció que li encomanava molta vida. Era 
la fotografia i, d'una manera especial, la 
fotografía animada, o sigui el cinema. Des 
de molt jove va ser un cineista deis ano- 
menats "amateur", en plena i incansable 
activitat. Va començar rodant en grup al-

gunes cintes de ficció, d'aquelles amb qué 
els cineistes amateurs novengans volen 
seguir la pauta del cinema professional. 
Però aviat s'adonà que aquell no era el seu 
carni i decidí d'anar per Hire, captant imat-

ges de carácter documental, interferides 
sovint pel reportatge. Als trenta anys se 
sentí reconegut en el Concurs Nacional 
que anualment convocava el Centre Ex
cursionista de Catalunya, a Barcelona. Era 
l'any 1945, en qué hi obtingué medalla de 
plata amb seu film Per Ampúries. Deu 
anys més tard, el 1955, obtingué medalla 
d'honor pel seu film Sant Miguel del Fai, 
ja en color.

A Gili li preocupava més l'esteticisme 
de la imatge per ella mateixa que l'interés 
documental, ja que ni tan sois posava 
comentaris explicatius en els seus films. 
La seva càmera anava sempre a la percala 
del moviment, de la fluidesa, de la Hum, 
del color. En aquella época deis seus éxits 
iniciáis només va fer un documental amb 
objectivitat i rigor documentalistes. Va ser 
Suro, extens i exhaustiu, que l'any 1958 li 
va valer medalla de plata. Però dos anys 
abans, en el film Tres platges s'hi conte
nia, podríem dir que ocasionalment, un 
reportatge sobre la pesca de la tunyina, 
que per si sol adquiría un nivell molt 
remarcable.

A partir de l'any 1959 Gili es decantà 
cap a l'experimentació en preses d'aigua

Fotograma del film "Tres platges". Fotograma d ’un deis films ahstractes d'Arcadi Gili.
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A. Vila Arrufat en el seu estudi de Sant Sehastia de Montmajor. (Del documental sobre el pintor).

marítima, que distorsionava per mitjans 
tècnics. Ballet de I’aigua, ABC de I'aigua, 
El sol i els sens lluentons i Simfonia en 
gris, son breus especulacions d'abstractis- 
me, que van causar impacte en els publics 
i en els jurats. D'ells, ABC de I'aigua i 
Simfonia en gris van obtenir medalla d'ho- 
nor en el Concurs Nacional i van ser se- 
leccionats, cada un en el seu any, per al 
Concurs Internacional, on el segon va ser 
distingit amb mencio. I és interessant de 
remarcar que, després deis seus brillants 
experiments amb el color, Simfonia en 
gris, tal com el títol indica, va ser rodat en 
blanc i negre, aportant noves i sorprenents 
variacions sobre l'assagisme aquátic. 
També va filmar en blanc i negre El molí, 
film en el qual explorava la fotogénia de 
l'arcaic molí de vent amb abundants efec- 
tes plástics i cinematográfics.

Després, Gili, que no va ser mai 
"medallista", va deixar de participar en 
competicions. Però no va deixar de filmar, 
cosa que va fer fins que les dificultats físi- 
ques li ho van impedir. En la década dels 
setanta, a cavali dels vuitanta, Gili va fil
mar uns quants documentais d'art en els 
quais es recull l'obra artística i la humani- 
tat de figures corn Vila-Cinca, Vila-Arru-

fat, Manolo Hugué i Camil Eàhregas; cin- 
tes que per a Sabadell tenen un especial 
interés.

En la primera época del Cineclub Sa
badell, Gili va formar part del Patronat i 
va ser professor en el curset sobre cinema 
amateur que l'entitat va organitzar.

En els darrers anys, i sense poder 
moure's de casa, Gili es dedicava sovint a 
revisionar els seus films i a enregistrar 
amb el video totes aquelles obres del cine
ma mundial que ell recordava amb emo- 
ció i amb les quais anava formant una 
nodrida filmoteca particular.

Amb Arcadi Gili acaba de desaparéi- 
xer el tercet de llorejats cineistes amateurs 
sabadellencs que eli formava junt amb 
Llorenç Llobet-Gràcia i Joan Llobet. Vaig 
gandir de l'amistat més entranyable amb 
tots i cada un deis tres i els recordo amb 
afecte, i els hi recordaré mentre visqui.
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Teatre
Invents a 
dues veus

J. T. P.

D'esprés de les darreres representacions 
de "L'hort deis cirerers" el Teatre del Sol 
va donar cabuda a La Gábia, de Vie, que, 
presentada pel Centre Dramátic del Va
llès, ha posât en escena durant una colla 
de dies, entre novembre i desembre, l'obra 
INVENTS A DUES VEUS, de Roland 
Dubillart.

No es tracta d'una peça teatral en el 
sentit convencional del mot. Són un seguit 
d'escenes breus, desconnectades comple- 
tament les unes de les altres, a través de 
les quais dos unies actors, en un escenari 
simplificat al màxim, desgranen uns dià- 
legs que, junt amb el treball interpretatiu, 
han de sostenir tot l'interés de l'espectacle. 
La prova és un repte, i més si afegim que 
els diàlegs no s'endinsen en disquisicions 
filosôfiques o psicolôgiques, ni pretenen 
d'introduir cap missatge ni desvetllar cap 
emoció. La força d'aquests diàlegs resi- 
deix en élis mateixos, en els jocs verbals 
amb qué especulen; jocs que a vegades, es 
basen en el pur filaberqui sofistic. Altres 
vegades el malabarisme verbal té inten- 
cionalitat crítica, com en l'escena de la 
confessió. I en un dels episodis, el del 
somni, serveix de suport a una escenifica- 
ció surrealista d'extraordinària creativitat. 
Encara que a simple vista pugui semblar- 
ho, no es tracta de teatre de l'absurd, a 
l'estil de lonescu; no hi ha cap situació ni 
cap diàleg absurds en aquest "Invents a 
dues veus". Tot té la seva lògica; fins i tot 
el somni al-ludit es mou dintre les coorde- 
nades pròpies del món oniric.

Els dos actors, Joan Anguera, que 
també és el traductor i adaptador, i Ramon 
Vila, que a la vegada col-labora en la 
il-luminació amb Iva Vigatà, la directora, 
fan una interpretació acuradíssima dels 
seus respectius personatges que, com hem 
dit abans, son tipus diferents en cada un 
dels episodis. Remarco especialment Joan 
Anguera en el diàleg del bar, on fins ca- 
racteritza la manera de parlar.

cassie
club

Sant A. M.® Claret, 2 
Tel. 725 01 26 - SABADELL

QUADERN - 82



456

Conte

Bailarína, la bruìxa roc
Josep Gòrriz Il-lustració: Elisabeth Medina

x \questa  nit hi ha reunió de bruixes a 
lafont Flàvia. La velia bruixa Amarcanda 
escoltará amb atenció les seves malifetes.

Bailarina no està gens preocupada. Ella 
fa molts anys que no en té, de feina. Al 
bosc deis Encantats ja no hi viu ningù. A 
còpia de no fer mal, la bruixa Bailarina 
s'ha anat tomant bonica. Molt bonica.

Com que s'avorria, ha decidit tenir un 
conjunt roc. Ha embruixat esquirols, co- 
nills, guineus, cademeres i puputs. N'està 
ben orgullosa. La bruixa Bailarina té el 
millor conjunt roc de la història.

A mitjanit, l'esplanada de la font Flà
via es va omplint de bruixes. Bruixes nè
gres, i molt lletges, de tantes males ac- 
cions que han fet. S'expliquen quina l'ha 
fêta més grossa. Riuen pels descosits. Tot 
d'una, callen. Acaba d'arribar la velia brui
xa Amarcanda.

Amarcanda seu en un petit nùvol. Té 
els ulls tristos. Es velia i es cansa de se
guida.

Les altres bruixes comencen a explicar 
una tirallonga de barbaritats.

Li toca el tom a Bailarina.
-Com que al meu bosc no hi viu ningù, 

no he pogut fer cap encanten -diu decidi
da.

-Mentida! Mentida!
Es la bruixa Mequi-Mequi, que no la 

pot veure.
-La bruixa Bailarina es passa el dia 

ballant. Si estigués per la feina, sabría que 
al seu bosc hi viu una parella.

-Embustera! -es queixa Bailarina.
-Ah, sí? -riu Mequi-Mequi.
La velia bruixa Amarcanda agafa l'es- 

combra pel mànce i se l'acosta als ulls, 
com si fos un telescopi.

Mira. Remira. I troba.
-Si, noi. Hi ha una parella. L'Albert i 

l'Alberta. I semblen feliços.
Bailarina, vermella com un tomàquet, 

arrenca a plorar de ràbia.

Abans que no surti el sol. Bailarina ha 
trobat l'ùnica casa del bosc. Passa per sota 
la porta i entra al dormitori.

L'Albert i l'Alberta dormen profunda- 
ment.

Bailarina espolsa l'escombra perqué 
surtin els mais esperits. Però voi assegu- 
tat-se'n i aboca damunt els llençols el pol- 
sim màgic de les baralles.

"Feina feta!", pensa. 1 se'n va corrents. 
L'espera la seva orquestra.

El que Bailarina no pot veure és que al 
bel! mig del seu nas hi ha crescut una 
berruga.

Avui l'Albert s'ha llevat amb el peu 
esquerre.

-Alberta! -crida-. On és l'esmorzar?
-No haviem quedat que avui et tocava 

a tu?
-A mi? No treballo prou tot el sant dia?
-I jo? Que potser em rasco el nas?
L'Albert, tossut, toca el dos amb un 

cop de porta, mentre l'Alberta es queda a 
casa plorant.

Aquell dia ha de fer dissabte del dor
mitori. Obre la finestra i renta els llençols.

Els mais esperits, que no estaven acos- 
tumats a treballar, quan venen la finestra 
oberta fugen muntanya amunt. I amb la 
bugada, el polsim deis llençols es dissol 
en l'aigua i perd el seu efecte.

Al vespre, l'Albert arriba plorant.
-Perdona'm, estimada -li diu a l'Alber

ta-. No sé qué m'ha passât! Aquesta set- 
mana els cuinaré jo, tots els ápats. I el 
sopar també.

L'Alberta riu.
-Ja està fet, el sopar.

Al punt de la mitjanit, a l'esplanada de 
la font Flàvia hi torna a haver reunió.

Amb grans rialles, les bruixes expli
quen les seves malifetes.

-La parella que viu al meu bosc ja esti
ra els plats pel cap -diu Bailarina.

-Mentida! -salta Mequi-Mequi-. Són 
més feliços que mai.

La velia bruixa Amarcanda pren l'es- 
combra com si fos un telescopi i toma a 
mirar pel mànce.

Mira. Remira. I troba.
-Es veritat! Són més feliços que abans.
Mequi-Mequi riu de pura malicia.
-Velia bruixa Amarcanda -demana-, 

pren la vareta a Bailarina.
Però Amarcanda, de tan velia, és una 

mica bona.
-Abans vull donar una segona oportu- 

nitat a Bailarina. Mequi-Mequi, vés amb 
ella.

A Bailarina no li fa gens de gràcia que 
l'acompanyin. Però Mequi-Mequi n'està

encantada.
-Tinc un pia -diu-. Embruixarem el pa 

amb arrels de castanyer bord triturados.
A la bmixa Bailarina l'encanteri li ba

lla pel cap. Fa memòria. Si, recorda. Les 
arrels triturados de castanyer bord capgi- 
ren els sentiments. Es a dir, converteixen 
l'amor en odi.

De castanyers bords només n'hi ha un. 
Es força lluny i Mequi-Mequi ha de suar 
tot buscant-lo.

Finalment el troba. Li treu totes les 
arrels i les tritura.

Entra a la cuina per sota la porta is'en- 
tafora a l'armari del pa. En fa un petit fo
rât i l'omple d'arrels triturados. Diu unes 
paraules i les arrells es barregen amb la 
molla, tan ben barrejades que no es nota 
ni en el gust.

Però heus aquí que aquell dia l'Alberta 
fa pa nou. L'altre és massa sec.

-Vatua! -exclama Mequi-Mequi, que 
no té més arrels.

-Em sembla que ho pue arreglar -fa 
Bailarina.

Tanca els ulls. Enlaira la vareta i, di- 
buixant estranyes formes en l'aire, pronun
cia les paraules màgiques.

-Tirubi-Tirubi nop-nop. Que el pa sec 
del calaix es tomi tendre i el pa tendre de 
sobre la taula sigui més sec que un roc, i 
que l'un vagi al Hoc de l'altre.

Bailarina obre els ulls.
-la està! -diu satisfeta.
-Ets meravellosa! -pica de mans Me

qui-Mequi, que contempla com l'Albert i 
l'Alberta suquen afamats el pa a la xocola- 
ta.

Mengen amb tan délit que li han fet 
venir gana.

-La boca se m'està fent aigua. No te 
les menjaries pas, unes torradetes?

-Jo no tinc gana -contesta Bailarina-. 
Però tu no te n'estiguis.

Mequi-Mequi se'n va al calaix on Ba
ilarina ha fet viatjar el pa tou després d'as- 
secar-lo, se'n talla ben bé set llesques i les 
posa a les graciles de la llar de foc.

-De veritat que no en vols? -insisteix 
Mequi-Mequi.

FINQUES
GARNER

Agent de la Propietat Immobiliaria 
San Antoni M.̂  Claret, 18 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76 

SABADELL

QUADERN - 82



457

-Que no, dona, que no! -respon Baila
rina.

Mequi-Mequi té tanta gana, que, des- 
prés de sucar-les amb all, se les menja 
totes set. I encara se'n fa set més.

-I que bones que són! -diu amb la boca 
plena, entre mossegada i mossegada.

Però Mequi-Mequi no sap que Bailari
na ja no se'n recorda, de fer encan te ris

malévols. L'ha ben ensarronada. El pa sec 
del calaix no s'ha bellugat de lloc i el pa 
tou de la taula tampoc. Mequi-Mequi s'ha 
menjat, dones, el pa sec del calaix barrejat 
amb arrels de castanyer bord triturados.

Tot el seu odi s'ha convertit en amor.
I la berruga de Bailarina, aquella be- 

rruga tan lletja, s'ha fos com per art de 
mágia.

Bailarina torna a dirigir el conjunt, el

superconjunt roe del Bosc deis Encantats. 
Ara, a més deis animals, s'hi han afegit les 
plantes: romanins, farigoles, espígols. El 
conjunt ja és una orquestra.

Tothom a fer sarau.
Però el que ha revolucionat el conjunt 

és la prodigiosa vareta mágica de la brui- 
xa Mequi-Mequi.

Visca la música!
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Dels Nadals de la ruralia
Maria Altare da

"Per Nadal el pore en sal 
les gallines al corral 
el peixet a la paella 
el tupí al cap del pi 
toca toca Valenti 
ara passen bous i vaques 
les gallines amb sabates 
els capons amb sabatons 
ai corren corren minyons 
que la mare fa torrons 
la guineu els ha tastats 
i ha dit que eren poc salats"

/^.questa és una corranda que no és ex
clusiva d'un sol poblé de la ruralia. Amb 
diverses i lleugeres variacions, es canta, o 
es cantava, en diversos pobles de l'Alta i 
la Baixa Segarra. Aixó, quan la gent no 
tenia a l'abast altra so musical que la veu 
propia, acompanyada d'algun instrument 
rústec i primitiu: les grades, algún violi 
raspós, i, com a cosa excepcional, el piano 
tocat per un ex-escolá de l'Escolania de 
Montserrat que hi havia a la Vila.

Per aixó, en aquella època benhaurada 
deis nostres avis -o vesavis?- la corranda 
popular tingué tanta importáncia i accep- 
tació, sobretot entre els estaments socials 
més pobres. Per aixó, més d'un cervell 
indagador, personatge inquiet, fent feina 
de fura, esmerçà la seva vitalitat a fer el 
recompte per pobles i comarques, cercant 
aquesta reí rural, veritable exponent de 
l'ànima dels pobles. Entre tots tenim ben 
present els reculls de Joan Amades.

La corranda de l'encapçalament, en el 
poblé de Santa Coloma de Queralt -com 
en els adres pobles- era cantada dintre les 
diades nadalenques, prop de les liars en
ceses en els racons de les cuines fumades 
d'aquell temps. No cal dir que l'acte ma
xim de les festes era l'assisténcia a la 
Missa del Gall. A Santa Coloma antiga- 
ment se celebrava a les cinc de la matina- 
da.

Però deixem que parli un agradable 
vellet que "hi era".

"-I és més natural. Els galls no canten 
a les dotze de la nit, sinó a la matinada. A 
dos quarts de cinc el pare ja ens cridava. 
"Apa, nois, que ja fan el darrer toe". Tots 
romancejàvem una mica. S'estava tan ca
lentó, colgats en el Hit! I a fora, feia tant 
de fred!".

Com a cosa excepcional, precedien a 
la Missa del Gall tres refilades de campa
na. Les adres misses només en tenien una. 
No cal dir que els toes eren toes; el cam- 
panar s'hi Iluia. A casa no érem tan pobres 
com adra gent -per dir que els diumenges

portávem sabates tots set germans- i en 
tomar de la missa ho celebrávem. Ja ens 
havia passât la son. Abans de marxar de 
casa havíem deixat a la clotxa el boscall 
més llarg i gruixut perqué s'anés encenent 
i trobéssim la cuina calenta. El pare i l'avi 
s'asseien a l'escó, amb la punta de les es- 
perdenyes apuntalades a la clotxeta. Era 
l'hora de passar el rosari.

De tant en tant, entre la monotonia de 
les avemaries, el foc feia un espetec i sal- 
taven tot d'espumes. El rosari -les tres 
denes- no s'acabava mai. finalment -i per 
allí anava la festa- la mare posava a la 
taula la coca, el xareMo i els torrons. Una 
barreta prima, esblanqueída, de torró de 
massapá. Modes de les cases del poblé no 
el podien ni tastar.

La mare posava el xareMo en una xi- 
cra per a la canalla, i per ais homes en 
unes copes de vidre molt gruixut, engan- 
yadores. Encara en tenim. Les he mesura- 
des alguna vegada i em pensó que n'hi 
cabia més a les nostres xicretes. Les copes 
tenen un "fondo" que ja, ja... Es repartía la 
coca i també els torrons. En tocava un 
centimetre a cadascú. La barreta havia de 
durar fins tot el Nadal i per Cap d'Any.

La canalla, amb la xicreta de xareMo, 
el foc i l'alegria que dúiem a dins, ens 
engrescávem una mica. Ja s'hi veia del tot 
quan ens en tomávem al Hit, si el temps 
era com el deis adres dies. Ara, si a la nit 
havia nevat -i va nevar molts Nadals de la 
meva infantesa- no hi havia qui ens fes 
anar a jóc. Nosaltres, al carrer, o al pati de 
darrera. O dad del terrât. A tocar neu. A 
empaitar-nos i tirar neu ais vidres.

Un any, el pare, per la fira de setembre 
va comprar un anyell. Se'n va fer quinze 
pessetes, i fou la miroia de tota la familia, 
i per ais menuts la nostra joguina, el nos- 
tre company. L'anyell, ben peixat, aviat es 
va fer gros.

Aquell Nadal hi va haver una variant 
importantíssima en la vida de la parróquia. 
L'adoració de l'Infant es va fer amb l'afe- 
git d'una bella estampa franciscana: sorti- 
ren del fons de l'església uns pastors "de
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debô" i avançaren vers faltar, entre el si- 
lenci reverent de la concurrèneia. Entre 
élis hi anava el meu germà gran, en Eran- 
cesc. Feia dies que la padrina i la mare 
cosien misteriosament. Retails de vellut 
fose, una camisa blanca del pare posada a 
la mida, una barretina sortida del fons d'un 
calaix... I el be. En Francese, amb el vestit 
de vellut i la barretina, el portava al costat 
pel mig de l'església, dócil, una mica esta- 
bornit pels Hums i l'espectacle inesperat, 
però ja hi estava acostumat, en una casa 
de colla com la nostra. El be, grandassot 
ja, i matusser, portava al coll un Haç ver
meil que li havia posât la mare.

Aquell be va viure molt de temps a 
casa i se li va endurir la cam. Cap de no
saltres no volia que el matessin. El dia 
que aixó va succeir, tots ploràvem. Alguns 
anys es va repetir la cerimònia de l'esglé
sia, i cada any -el pare ja n'havia après- 
passat Nadal desapareixia el be protago
nista mentre la quitxalla era a estudi. S'ar- 
ribava, no es veia el be enlloc i tots que- 
dàvem muts. Ja ens ho esperàvem. L'ha- 
vien dut a cal pastor de la vila i d'alli no 
en tornava cap béstia viva.

Anys enrera -i això ho havia oït contar 
a casa moites vegades però jo no vaig arri
bar a veure-ho mai- a les cases caçaven 
ocellets vins i els aviaven dins de l'esglé
sia a l'hora d'adorar. Quin renou movien! 
Totes aqüestes coses fan pobres els nos- 
tres Nadals d'aleshores, comparats amb els 
Nadals d'avui, però els fan també inobli- 
dables. Ah, i després deis torrons no pará- 
vem de cantar una cançô que diu... Veiam 
si me'n recordaré...

"Per Nadal el porc en sal 
les gallines al corral 
el peixet a la paella..."

Aquesta narració és totalment auténti
ca. Oida de veu d'un vellet, mort fa uns 
anys a l'edat de noranta-nou.
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Més de mig segle que 
Construcciones Roviras, S.A. 
ve felicitant-vos les Festes de Nadal, 
desitjant sempre i per a tothom 
Prosperität i pau per al futur.
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Art romànic
El naixement segons el Codex aureus

Ramon Vali i Rimblas

E, Codex aureus és un Evangeliari 
del segle XI, de la Biblioteca de l'Es- 
corial, a la que hi fou aportat per Eelip 
II quan l'erecció del monestir. El co
dex prové d'Alemanya, probablement 
de l'escriptori de Reichanau (monestir 
situât en el llac de Constança i fundat 
l'any 724 per Pimeni, un hispà escà- 
pol dels sarraïns) o del d'Echternach, 
una altra abadia beneta, situada a 
Luxemburg. Felip II havia heretat el 
manuscrit de la germana del seu pare, 
la seva tia Maria, reina d'Hongria; 
aquesta, al seu torn, l'havia heretat 
d'una altra tia seva, la princesa Mar- 
garida, vidua del fill dels Reis Catò- 
lics, Joan, mort el 1497 i germana de 
Felip el Formós, el marit de Joana la 
Boja. Margarida, dona d'una gran Sen
sibilität i d'extensa cultura, l'havia ad- 
quirit per la seva biblioteca de Mati
nes; allí consta que va consultar-lo 
Erasme quan preparava la seva edició 
del Nou Testament.

El codex pot considerar-se com una 
de les darreres obres de l'escola oto- 
niana. Fou escrit entre els anys 1033 i 
1043, tota vegada que hi figuren com 
a patró el rei Enrié III, fill de I'empe-

rador Conrad II, en vida encara d'a- 
quest: Hi llegim Quatre sants Evan- 
gelis, escrits en lletres d’or, per ordre 
del rei Enric,fill de Vemperador Con
rad, anomenats Llihre de la Vida.

El manuscrit és de considerables 
dimensions: 50,7 x 33,5 cm; consta de 
171 foils, profusament il-lustrats, amb 
unes miniatures de colors suaus, d'una 
gran elegància; moites porten escrita 
una breu referéncia al seu significat. 
El text está escrit en lletra Carolina, 
reminiscéncia de la pertinença origi
nal de l'imperi otoniá al carolingi, al 
que substituí en les terres germàni- 
ques. Les miniatures són valuoses, 
també, perqué a través de la vestimen
ta, del mobiliari, i d'altres diversos 
objectes ens donen a conéixer aspee- 
tes de la vida quotidiana a Alemanya 
en l'época en qué el Ilibre fou escrit.

Entre aqüestes miniatures n'hi han 
cinc de tema nadalenc. Tres pertenei- 
xen a l'evangeli de sant Llue: L'anunci 
a Zacarías del futur naixement del seu 
fill Joan, el Baptista, i l'Anunciació a 
la Verge María, en un sol conjunt; el 
Naixement; i la Presentado al Tem
ple. Les altres dues corresponen a l'e-

vangeli de sant Mateu: són l'Adoració 
del Reis i la Degollado deis Innocents 
(aquesta última conservada en no gai- 
re bon estât). En cap d'elles hi trobem 
altres figuracions que les rigurosament 
évangéliques, com correspon a unes 
iMustracions pertanyents a un Evan
geliari. L'ùnica concessió ais Evange- 
lis apócrifs és el nombre de tres en 
qué figuren els Mags en l'escena de 
l'Epifania. La representació del Nai
xement, d'acord amb el model usual a 
les miniatures germániques, es desen- 
volupa en dos registres: el superior, 
que correspon al món celestial, en la 
seva part esquerra hi mostra l'Infant 
en una menj adora en forma d'estoig o 
d'altar, amb el bou i la mula al seu 
costat; a la dreta hi ha la cort d'àngels; 
mentre que al registre inferior, que 
correspon al món terrenal, hi ha, a un 
cantó la Mare de Déu i sant Josep, i a 
fai tre els pastors, amb el seu ramat, 
als que l'àngel anuncia la bona nova.

Bona nova que, junt amb la pau 
que cantava la cort celestial, fautor 
voldria transmetre-us també, amb fe- 
vocació d'aquestes escenes nadalen- 
ques del Codex aureus.

Oberts els seus trésors, els mags oferiren al 
Senyor or, encens i mirra.

Vet aquí que uns mags vinguts d'Orient arri
baren a Jerusalem, tot demanant: On és el rei dels 
jueus que ha nascut? Es que hem vist el seu estel 
a l'Orient, i hem vingut a adorar-lo.

Ja dins la casa van veure el Nen, amb Maria 
la seva mare, i caient de genolls, el van adorar; 
després van obrir els seus trésors i li oferiren 
com a presents; or, encens i mirra.
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Llavors li aparegué un ángel del Senyor, 
dempeus a la dreta de l'altar de l'encens. I en 
veure'l, Zacarías va esbalair-se, i la por s'apoderà 
d'ell. Però l'àngel li va dir: No et contorbis, car 
ha estât escoltada la teva súplica: la teva muller 
Elisabet t'infantarà un fili, i per nom li posarás 
Joan.

L'àngel digné a Maria: concebràs i parirás 
un Fili que anomenaràs Jesús.

L'àngel Gabriel fou enviât per Déu a una ver
ge esposada amb un home per nom Josep, del 
casal de David. El nom de la verge era Maria. I 
en havent entrât a casa d'ella digué: Alegra't, pie
na de gràcia. El Senyor és amb tu. Vet aci que 
concebràs al teu si i infantaràs un fili i per nom li 
dirás Jesús.

Avui ens ha nascut el Salvador.
Maria donà a llum el seu primogènit, l'embol- 

callà i el reclinà en una menjadora.
En aquella contrada hi havia uns pastors que 

vivien al camp i que de nit vetllaven el seu ra- 
mat. Un ángel del Senyor se'ls aparegué i la glò
ria del Senyor els embolcallà en claredat i agafa- 
ren qui-sap-la por. Però l'àngel els va dir: Avui 
US ha nascut el Salvador, que és el Crist Senyor,

I de sobte va ajuntar-se a l'àngel una mu- 
nió de milicia celeste.

La qual lloava Déu bo i dient: Glòria a Déu 
en les altares; i a la terra, pau, en els homes, per 
heneplàcit del Senyor.

Prenent Simeó l'infant Jesús a les seves 
mans, el benei i digué: ara envieu el vostre 
servent en pau.

I en haver-se complert els dies de la seva 
purificació el dugueren a Jerusalem per presen- 
tar-lo al Senyor. I heu's aquí que hi havia un 
home per nom Simeó, just i pietós; esperava la 
consolació d'Israel i l'Esperit Sant era en eli.

Mogut dones per l'Esperit, havent près Jesús 
ais braços, digué: Ara deixeu anar, Senyor, el 
vostre servidor en pau, segons la vostra paraula; 
car els meus ulls han vist la vostra salvado, que 
heu préparai davant tots els pohles, llum per 
il-luminar les nacions i glòria del vostre poblé 
Israel.
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Homilía de Nadal
Mn. Miquel Aleu

Di'ifícil és parlar del bon Nadal, 
sens repetir-lo com un vell poema; 
hi ha uns tópics enganxats vora el seu pal, 
com l'heura al mur, igual que un antic tema.

Dir que Nadal és una evocació, 
ésdir una cosa exacta, de rellotge, 
que neix en l'home, en el que té millor, 
en el bonás i en el que és tartallotge.

El naixement d'un Déu, fet cam d'infant, 
té aquest poder perqué ens ve fet tendresa; 
i amb decisió desalvar al xic o al gran, 
i aquell que és fort i aquell que és tot feblesa.

I aixó teixeix mil fils al sentiment, 
molt bells i delicats, que són de sempre, 
i es repeteixen encertadament, 
i en el vocabulari, Nadal empra.

Encara que Nadal impulsa, empeny 
perqué no ens fem somniadors de coses, 
fent-ho sentir a l'orella com un reny, 
per fer camí de pressa, sense noses.

LECTURA (Is 9, 2-4. 6-7; Heb. 1-3. 5-6)

Es la rao: que hem vist néixer un nen, 
per trossejar el dur jou que ens prem l'esquena. 
¿No hem vist en Eli una gran llum, fulgent, 
fent-nos parracs les ombres i la pena?

Ens ha nascut un noi, donat un fill,
-deia Isaies, a plena gargamella.
Lligará óssa i be amb un cordill 
i mudará l'espasa en útil relia.

Ens portará una pau que no té fi, 
que basará en el dret i la justicia; 
i és que du al pit un zel humá i diví, 
aquest Infant, que és tot una caricia.

I tanta guerra que tenim al món 
que ens amena9a tot el nostre viure!
Ens cal algú que ens tregui aquest malson, 
per no teñir planes de sang d'escriure.

Salm 95, l-2a. 26-3. 11.12.13

Val a cantar al Senyor un cántic nou, 
d'un cap a l'altre de la terra 
-com diu el salm amb un to tou-, 
d'Aquell que és vencedor de tota guerra.

Perqué n'hi ha per alegrar-se'n fort 
de la vinguda del prédit Messies, 
que ens ha nascut avui per trencar el tort, 
en nostra circumstáncia i nostres dies.

2a Lectura (Tit 2, 11-14)

Oh, si, germans; s'ha revelat l'amor 
de Déu que vol salvar-nos -som tan pobres !- 
i treure'ns, del més fons, la borda por 
que, tantes voltes, tots tenim de sobres.

Perqué es compleixi bella i feliçment, 
al viure enjovenit, nostra esperança; 
no anant de tomballons per la tangent, 
passant la llengua per nostra recança.

Que EU es lliurés a si mateix, dócil i mans, 
per rescatar-nos d'un dur esclavatge, 
deixant-nos nets i fer un poblé de sants, 
apassionats pel bé... Quin bon guiatge!

Evangeli (Le 2, 1-14)

Ara el veiem, nadó, sota un portal, 
entre el bestiar, en una menjadora, 
en no trobar un hostatge dins l'hostal.
D'anar a salvar havia tocat l'hora!

Fill de Maria, esposa de Josep, 
pastat amb sang i earn humana, 
és Déu que plora i riu, i la nit rep 
enmig de cants angélics i glaçada,

que escolten uns pastors, vivint al ras, 
guardant el seu ramat, sentint sa esquella, 
i que d'esglai es beuen tots el vas, 
enlluernats de llum i meravella.

rt]
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Epileg

Nadal ens colla a tots ben suaument; 
ningú s'escapa de la seva xarxa, 
el miri amb ull commós o mig absent, 
amb marxa viva o lenta contramarxa.

Hi ha el Nadal magre del qui en fa un consum, 
per més que digui ell que mai d'ell "passa"; 
i en fa de compra-venda un embalum, 
i el converteix, al fons, en paperassa.

Com hi ha qui el deixa en un angle huma, 
tot transforman! la festa en recordances; 
en llargues sobretaules en la llar, 
entre paraules i turrons i panses.

I es pot passar així del bon Nadal, 
tancant-lo, sois guaitant-lo d'una cara.
Perqué Nadal és baix i és també alt, 
huma i diví, i no és cap cosa rara.

Nadal, germans, és ell, ni més ni menys, 
que una obertura o és ben poca cosa.
Ens obre a un Déu que salva nostre seny, 
fet carn, i del pecat sense la nosa.

Per assolir aquest ágil taranná, 
obert, que és el que cal, hi ha sois la via 
de ser senzill, posant-se a eaminar; 
per ser campana on soni l'alegria.

Oh, l'actitud oberta del pastor 
que sirga amb viu deler cap a la Cova, 
al punt just que li arriba la remor 
de les veus d'ángels a tocar la roba!

I és aquest Taire obert, de bat a bat, 
d'una Maria, fixa a la Paraula 
dormida en el bressol: Jesús, fet blat, 
per proveir de pa, del món la taula.

Maria i els pastors són els grans fars 
de Tobertura nadalenca pura, 
dictant-la a tots amb gests lluents i clars, 
com la IIÍ9Ó impressionant que dura.

Com la faríem bona, oh germans, 
vivint a Tombra, no encertant la crida 
de caminar camins de pau, nets, grans, 
d'aquells que reconforten donan! vida.

Nadal ens colla suaument a tots, 
ningú s'escapa de la seva anella, 
ni els qui són savis ni els estaquirots; 
tothom mossega tanta meravella.

Falta tan sois que ens hi deixem collar 
igual que una figura de pessebre; 
veient Nadal amb ull diví i huma 
i amb un cor cálid pie de santa febre.

Mural de Raiman Roca. Panc'yquia de la Santissima Trinität (Sabadell).

Ai, que siguem com el pastor, planta! 
sobre les moisés verdes, del temps d'ara. 
Per ser tots homes de bona volunta!, 
que rebem Déu, senzills, amb bona cara.

I al cor d'aquesta nit sentim de nou, 
Tesgarrifança d'un Déu nat que plora, 
i ens ve baixat del cel com aquell rou 

que posa arreu, com pois d'argent, l'aurora.

Amb llavi encès d'un foc que ve de dins, 
diguem el "Glòria a Déu en les altures", 
obrint uns braços ja sense confins, 
que abracin coses bones, belles, pures.
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Com nasqué el 
primer pessebre?

Maria Teresa Cabané

Mi.irem enrera. Molt enrera.
enllá...

Imaginem rhumil, petit
pessebre...

Potser hi havia avets vestits 
amb gebre

i rierols que el fred un xic 
gla9á?

En un racé es trobava una 
establia

coberta amb fulles velles
i un gran ja9,

on Josep i Maria
-pas a pas-

van arribar cansats de
tot el dia.

Malgrat senzill, I'estatge els 
fou plaent.

A mitjanit, aquell estrany 
Missatge

es feu real enmig d'aquell 
paisatge

arid, desert i on mig xiulava 
el vent.

Jesús nasqué voltat de gran 
pobresa

i els angels el seu nom van 
pregonar...

L'eco -emotiu- la nova va
escampar

i, des d'antany, Nadal és tot 
dolcesa!

Ulls nous

Fer-se nen
Calassanç Balagué

”Imentre eren allá es van complir els 
dies i va néixer el seu fili, el primogénit. 
Maria l'embolcallà i el posà en una menja- 
dora, perqué no havien trobat Iloc adéquat 
a l'hostal". Total, només tres radies per a 
comunicar-nos l'esdeveniment més solem
ne de la historia, tres ratlles; no obstant 
aixó, molt enutjoses perqué titilen la nos
tra celebració nadalenca, ampulosa de re
tórica, atapeida de poesia vulgar i melosa; 
plena de llumetes i pellingots, i fastuoses 
taules. Espiritualment, no passem d'un 
sentimentalisme bucòlic. Protestem perqué 
no hi havia lloc per a ells tres; no, no els 
deixem fora. Som més ben educats. ¿No 
será un fais enuig?

No tíngueu por!
La nit de Nadal ve a esvair les tene- 

bres. No és pas un pur centelleig de fana- 
let. És una llum provocativa que posará 
les coses al seu lloc, que descobreix les 
nostres miséries, i ens mostra el carni de 
la cova rocallosa de Betlem.

No tingueu por! La llum de Betlem 
engendra joia. Jola, perqué podrem saber 
que hi ha un Déu que pensa en nosaltres 
amb amor. Que Déu s'atança fins a l'home 
i es fa home. Joia, perqué se'ns obre la 
possibilitat de poder ser Déu! N'hi hauria 
per tornar-nos boigs de joia amb la boge- 
ria de Déu! 1 no és pas així: estem prou bé 
a la cova deis nostres criteris i egoismes. 
Com si Jesús, Déu fet home, volgués ser 
un intrus inoportú en les nostres vides i en 
les nostres taules plenes de viandes i te
rrón s.

Trobaren el nen a la menjadora
Tots els anys, munto el meu pessebre. 

No hi manca res. Les figures, des de l'any 
passât, es mouen. Lis amies em feliciten. 
Sembla un paratge contemplât des de la 
finestra. Però el pessebre, dins el meu in
terior, no funciona. Me n'adono que les 
figures funcionen, però la imatge de Jesús 
està pansida. No he sabut reconéixer el 
Nen en cada un deis rostres humans amb

TEIXITS SALVADOR
els teixits que tenen estil

Indùstria, 33 tel. 725 65 90 08202 Sabadell

els quais topo cada dia. Solament "perdent 
el temps" amb els homes tino la certesa 
d'arribar a trobar Jesús a la menjadora, a 
l'hora en punt de la seva cita.

Fer-se nen
"Si, us ho asseguro: el qui no es faci 

com un nen, no es farà seu el Régné de 
Déu. I Jesús abra9à els nens i els beneïa".

Nadal, la festa dels qui es fan com un 
nen. La fe adulta no està pas oposada a 
"fer-se nen". No es tracta pas de "restar 
sempre nen", sino "fer-se nen". És el ma
jor grau de maduresa, fer-se com nens. 
Aquest carni no és pas sinònim d'infanti
lisme. "Com nens" vol dir acollir el Régné 
amb confiada simplicitat, credulità! sense 
restriccions, abandonament total, decisió 
generosa.

Lis adults están plens de complica- 
cions, de pretensions, de reserves mentals, 
de compromisos sospitosos. L'adult, tan- 
mateix, més que rebre el Régné, "se'n de
fensa", perqué es té per "home fet". L1 nen 
"es deixa fer".

Lis homes "envellits", incapaços de 
seguir el senderol de la infància, aspiren 
presentar a Déu un programa acabat, sen
se que Déu hi pugui afegir la més petita 
proposició per part seva. No som nosal
tres amb el nostre esforç els qui hem d'ar
ribar a Déu; és Déu el qui vol venir a 
nosaltres. La nostra missió és no posar-li 
cap obstacle. No som nosaltres els qui 
estructurem, amb les nostres mans, la san- 
tetat. Hem de "deixar-li fer".

Ler-se nen, vendre allò que ets! Ven
dre les teves complicacions mentais. Ven
dre les teves estructures intel-lectuals, els 
teus compromisos, el teu sentit comù, la 
teva senil prudéncia, la teva experiéncia, 
els teus dubtes... Ven el teu cristianisme 
prefabricat! Ven el que ets i tornarás a 
retrobar-te amb la teva infància; trobaràs 
aquell nen que serás.

Nadal, la festa en la quai Déu ens aca- 
rona perqué veu en nosaltres la imatge del 
seu Lili fet nadó.

■POTïïsesie
ARTICLES FELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
SABADELL
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La Fundado viatja
Viatge a Vallbona de les Monges i Sta. Coloma de Queralt

Dolors Godayol

X al i com haviem anunciat en el n- 81 
de QUADERN una trentena d'amics i 
simpatitzants de la Fundado Amies de les 
Arts i les Lletres de Sabadell, ens vam 
aplegar el dissabte dia 16 de novembre, 
per fer un viatge de caire cultural, recrea- 
tiu i convivencial, a fi de visitar el Mones- 
tir de Vallbona de les Monges i la vila de 
Santa Maria de Queralt.

Vam arribar a Vallbona amb ànim 
excel-lent i, acompanyats encara per un 
vent entremaliat que feia amb les nostres 
perruques meravelles dignes de la més alta 
perruqueria (sobre tot en els senyors), vam 
disposar-nos a visitar el monestir.

En el claustre vam poder admirar ve
tustos capitells d'estils arquitectònics di
versos i la figura majestàtica i gòtica del 
cimbori, que presideix el conjunt. En les 
Hoses de la sala capitular vam contemplar 
els escuts familiars de les mares abadesses 
allá enterrades; tot admirant l'originalitat 
del cimbori-campanar des de l'interior de 
l'església, ens assabentarem, per boca del 
guia, que en el monestir hi vivien, actual- 
ment, una trentena de monges que compa
ginen el treball amb la vida contemplati
va. També a l'interior de l'església, 
excel-lentment il-luminada amb la Hum 
provinent de l'exterior, grácies a la ben 
estudiada disposició deis finestrals, s'hi pot 
admirar la imatge gòtica, esculpida en 
pedra del país (anomenada popularment 
"pedra dolça"), de la Mare de Déu del 
Claustre, d'una bellesa encisadora.

De nou dalt de l'autocar i de carni cap 
a Santa Coloma, jugávem a empaitar les 
ombres que les boires enjogassades pro- 
jectaven en aquell paratge de bellesa aus
tera i serena.

A Guimerá parávem mitja bore ta per 
tal d'admirar l'original conjunt medieval 
que va créixer a recer del turò que presi-

Foto de Ferran Torrents.

dia el castell, del qual sols en queden les 
restes d'una torre, que es perfilava aquell 
dia sobre fosca boirada i que, embestida 
pel vent, prenia un aspecte nostàlgic i 
desvalgut.

Tot pujant-hi, ens van fascinar els ca
rrerons estrets i anàrquics que feien gala 
de portais gòtics i exhibien els seu corres- 
ponent repertori de noms i mots familiars 
sobre les Hindes.

Passat migdia, seguiem carni cap a 
Santa Coloma de Queralt. Allà, de la mà 
de Maria Albareda, vam recòrrer el nudi 
antic: Plaça Major, porticada; també porti- 
cada i molt recollideta, la Plaça de I'Om; 
església de Santa Coloma, edificació gòti
ca també, que alberga el famós retaule de 
Sant Llorenç, esculpir en alabastre; el 
Castell i la Font del Compte, on vam re
cordar amb enyorança les époques infan- 
tils, endinsant els peus en la tova catifa de 
fullaraca que bastia la placeta i on vam 
tastar l'aigua fresca i abundant que brolla- 
va de les seves vuit deus.

El dinar, al restaurant "El Colomí", va 
resultar del gust de tothom i va afavorir 
encara més les relacions d'amistat entre els 
assistents, que vam departir animadament 
durant tot l'àpat, intercalant notes d'humor 
O serietat, segons s'esqueia.

Per rematar degudament la tarda i pair 
el dinar, visita al Santuari de Santa Maria

de Bell-lloch, on hi ha els sépulcres dels 
Comtes de Queralt.

Tomàrem a casa satisfets i decidits a 
repetir força vegades.

Us hi esperem a tots en la propera 
ocasiô.

Foto de Gabriel Bracons. Foto de J. C.
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La nostra Teresa Cunillé
Rosa Ten

>3abadell li tributà, en la tarda del passât 
18 de novembre, un ben emotiu homenat- 
ge al Saló de Plens de l'Ajuntament. Fou 
un acte entranyable, dedicat a l'actriu sa- 
badellenca que tothom, -sobretot entre la 
gent del teatre locai- estima i desitjava 
veure fet realitat. Fou una iniciativa de la 
nostra Fundació de les Arts i de les Lie- 
tres de Sabadell, que de seguida es feu 
cos, i s'estengué a entitats i estaments ciu- 
tadans. I... vet aquí que arribà a la Casa 
Gran i aquesta se'n feu ressô, perqué en el 
seu fer ciutat, s'hi apunten també, l'hono- 
rar les persones que, nascudes a Sabadell, 
són quelcom important en el pais i més 
enllà de les nostres provincies.

Un acte joiós, en què es va fer també, 
honor a l'art escènic, especialment en la 
persona d'una dona de Sabadell, qui, al 
llarg dels anys, tot compartint art i escena 
amb la més normal vida de familia, d'es- 
posa i mare, ha fet historia del teatre cata- 
là i espanyol; del teatre a la ràdio, al cine
ma, al doblatge i a la televisiô, aportant 
aquesta seva naturalitat, serenor i gràcia 
que tantes comentaren en aquella tarda.

Un acte oficial pie de dignitat, glosât 
amb tendresa, just sentit d'homenatge, fent 
que l'ànima del fet esborrés la fredor de 
les coses oficiáis. Quedà ben palés que 
s'estima l'existéncia d'aquesta filia de Sa
badell que honora al teatre; un dels més 
bells oficis del món!

Ambient, dones, amable i cálid en 
aquesta entrega de la Medalla de la Ciutat 
al Mérit Escénic a la Teresa Cunillé. Un 
acte que traspuá emoció en tots moments. 
S'observava en els rostres de tots els nos
tres comediants de les diferents associa- 
cions locals, i en els que vingueren de fora 
de Sabadell, com en el cas del conegut 
actor Josep M- Flotats, directors i amies 
que es sumaren, amb la seva preséncia, a 
aquest homenatge. No sabem si, a la ciu
tat comtal O en altres ciutats catalanes s'ha 
atorgat aquesta Medalla a un actor o a una 
actriu, corn ha fet la nostra ciutat, moites 
vegades davantera en fets tan diversos.

ARQUITECTURA D'INTERIORS 
DISSENYS A MIDA_________

RONDA ZAMENHOF N o 151 
T. 7265650 SABADELL

Flotats en dona, amb les seves páran
les, un també homenatge. Josep Torrella 
féu historia del teatre a Sabadell, contant 
des d'un inici tota la vida deis Cunillé al 
teatre local que, amb el seu impuls, dona
ren grans moments a l'escena. Historia de 
l'homenatjada, amb sempre pie sentit just, 
amb el seu art d'expressió i d'explicació, 
valorant les actuacions de la Teresita, des 
de la infantesa fins al moment actual. La 
representado de la Generalität, en la per
sona de Jaume Serrats, en va remarcar amb 
respecte, aquest carácter de concessió de 
la Medalla. Seguí el Batlle de la Ciutat, 
Antoni Farrés, donant una relació altament 
humana de la decissió de l'Ajuntament en 
concedir-li la Medalla al Mérit Escénic, 
sobretot, aquest donar vida al Teatre, tre- 
ballant per la ciutat que l'ha vist néixer i 
fer patent l'amor al teatre a través d'unes 
actuacions de qualitat, fent, dia a dia, nit 
rera nit, cultura.

Un acte que s'acabá amb unes paraules 
de la propia actriu. Un emotiu repás a la 
seva vida desde joveneta, quan comen9á a 
fer teatre al costat del seu pare, Jaume 
Cunillé. Els seus somnis, la seva estima
do a l'Art de Taha, l'estudi, el treball, la 
vida familiar i quotidiana, el créixer en art 
per l'esforg i el desig de ser una actriu dig
na, es mostraven per l'emoció, entremig 
de les seves paraules. Uns desitjos que s'ha 
demostrat que es feren realitat.

Certament que fou un acte molt bell i 
que tothom qui estimi l'art no podrá obli- 
dar. El teatre es viu perqué hi ha hagut al 
món, i en la história de tots els pobles, 
gent així, com, en aquest cas, i en el nos
tre àmbit local i de país, com la Teresa 
Cunillé.
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Una abragada per la música

Mozart i Sabadell
Rosa Ten

V.et aquí que acabem de viure un fet 
joiós; una trobada piena de moments ama
bles i que en passar ja, ha fet historia. 
Mozart i Sabadell... Uns dies plens d'in- 
centius que han fet estimar una mica més 
aquesta mùsica mozartiana, i que han es- 
tret Ilaços amb la ciutat que el va veure 
nèixer: Salzburg. Boniques segones Tor
nades que, sota l'“slogan” SABADELL A 
MOZART, han estât un èxit més de 
r'Associació dels Amies de l'Opera de 
Sabadell" i de la Comissió que, des de 
l'entitat mateixa, ha fet possible.

Salzburg, Viena, Sabadell... Un "Slo
gan" que s'assembla una mica a aquell que 
prodigà, fa ja molts anys, una de les grans 
ciutats catalanes, seu de cultura i d'econo- 
mies benestants: "Reus, Paris, Londres"... 
Sembla que a Sabadell ara hem vingut a 
fer més o menys el mateix, només que el 
nom de la nostra ciutat. Them posât, hu- 
milment, al darrera.

Sabadell, però, ha fet possible aqües
tes Tornades, tot seguint a aquelles prime- 
res, que, en ocasió de les funcions d'ôpera 
en què es representà "Le Nozze di Liga
re", tot homenatjant Mozart, foren el pre
ludi d'aquestes segones del bicentenari de 
la seva mort. Entranyable germanor entre 
el nostre poblé i el d'Austria, la pàtria de 
Mozart. I, un esclat d'actes que també ens 
han honorât, ja que en pocs llocs hi han 
hagut tantes celebracions dins d'un pro
grama que ha comprès sessions a tots ni- 
vells. Cultura musical des de concerts, 
exposicions, un monument a Mozart que 
és l'ùnic d'Espanya. Cinema, òpera de 
cambra, conferències, recitals de cant i 
piano i violi, unes notes populars tan sim- 
pàtiques corn: la coMaboració dels comer- 
ciants amb l'engalanament d'aparadors 
amb gust i Originalität; respecte al record 
del gran músic i, aquella passejada mozar
tiana d'un matí de diumenge pels carrers 
de Sabadell, i amb ofrena floral al monu
ment de la Plaça Laietana... Després, les 
dues representacions de l'ôpera "Don Gio
vanni" a "La Laràndula"; cloenda del IXè. 
festival d'Opera en el Tercer Cicle d'Ope- 
ra a Catalunya. Dues bones representa
cions en l'esforç sempre viu i ferm de l'As- 
sociació d'Amies de l'Opera, sota la direc- 
ció general de la seva fundadora, MIRNA 
LACAMBRA, una autèntica "Dama de 
Perro" que ha fet possible aquest gran pas 
en la cultura musical sabadellenca... Tam
bé, una gala corroborant tot el que s'havia 
célébrât anteriorment: Un magne sopar que 
aplegà bon nombre de sabadellencs i fora
nts en una molt Huida festa que s'acabà 
amb una desfilada de models, -home-dona.

Monument a Mozart, obra de Jordi Roca situât a la 
Plaça Laietana.

de l'època de Mozart. Trajos fabulosos 
cedits per aquesta ocasió. Una festa que 
palesà la qualitat, el bon gust i l'art dels 
organitzadors.

L'acte rei, però, de les Tornades fou 
sens dubte, el "Requiem" en la nit del dia 
5 de desembre, data del traspàs de Wol- 
fang Amadeus Mozart, ara fa dos cents 
anys. Un public immens acudí a les portes 
de l'església de Sant Peliu espérant poder 
escoltar i estar present en aquest acte d'ho- 
menatge al jove geni de Salzburg en un 
moment en què a tot el món, i cantant 
aquest Requiem, era homenatjat. Un con
cert al quai assistiren almenys uns dos 
milers de persones de totes les edats i 
condicions, portais per l'anhel d'escoltar el 
Requiem, en aquesta oferta a titol popular 
de r'Associació dels Amies de l'Opera de 
Sabadell", i que es sumaren a l'èxit d'a- 
questa despedida de les Tornades mozar- 
tianes de Sabadell. Un bell Requiem, ben 
cert, en una exceMent interpretació per 
part de les Corals sabadellenques que uni- 
ren les veus d'uns 150 cantaires, els solis
tes i l'Orquestra de Cambra Sant Cugat, 
que dirigeix el mestre TOSEP PERRÉ, 
director també del "Cor dels Amies de 
l'Opera de Sabadell", un Cor dels que més 
han estât protagonistes en moites de les 
celebracions d'aquestes segones Tornades. 
El "Requiem" de Sabadell, que s'uni, -i 
aquest ha estât un fet emocionant, unie en 
la història de la mùsica al món- al que en 
el mateix dia, -5 de desembre-, en els 
moments en què es compilen els dos-cents 
anys del traspàs de Mozart-, en moites.

gairebé en tots els països del món, les 
ciutats més importants, cantaven el seu 
Requiem en homenatge i memòria de la 
gran personalitat, grandesa i puresa de la 
seva mùsica. Un fet que ja no es podrá 
tornar a veure al llarg dels nostres anys, ja 
que fins d'aqui a cents anys més, no s'a- 
complirà un homenatge de centenari. Ha 
estât molt gran i molt important que, de la 
mà dels nostres "Amies de l'Opera" i de la 
seva Comissió Mozart, s'hagin pogut viu
re moments tan eloqüents corn els d'aques
tes jomades.

Cal esmentar que aqüestes segones 
Tornades amb les que Sabadell honorà 
Mozart en el bicentenari del seu traspàs, 
comptaren amb tot un aplec de 
coMaboracions tant pel que fa als actes 
artistics i musicals com en el pia oficial i 
popular. En el primer cas, és l'organitza- 
ció deis programes musicals, on trobem 
solistes com: Tosep Maria Bosch, Rosa 
Nonell, Montserrat Torruella, -sabade
llencs-; Maria Angels Miró, Angels Sarro- 
ca, Enric Serra, Plorenci Puig, Rosa Ma
ten, Tosep Perrer, Pilar Torrebianca, Tosep 
Bros, Patricia González, Silvia Tro, Car
men Hernández, Miguel Sola, Miguel 
López Gaiindo, Oscar Amaro, Eulàlia 
Llargués, Toan Ribalta i Olga Sala, -també 
sabadellencs-, i Anna Aparicio, Mariona 
Benet, Anna Peu, Antònia Pranco, Rosa 
Gaiindo, Toan Gallemi. M. Tesùs Prieto, 
Taume Puigmarti. Solistes instrumentals: 
Tosep Lluis Puig, violi, i Gabriel Amat, 
piano. Cor dels "Amies de l'Opera de 
Sabadell"; Coral de Cambra del Conser
vatori, Coral Garbi, Coral de l'UES, Orfeó 
de Sabadell, Orquestra de Cambra de Sant 
Cugat del Vallès, Orquestra de Cambra de 
l'Aula d'Opera del Conservatori Superior 
de Mùsica del Liceu, i Orquestra Simfòni- 
ca del Vallès. Direcció, respectivament de: 
Tosep Perré, Prancesc Guillén, i Odón 
Alonso; Carmen Bustamante, M- Teresa 
Boix. Exposició de pintures i monuments 
a Mozart: Tordi Roca. Conferenciants: Be
net Casablancas i Roger Alier. Direcció 
generai: Mima Lacambra.

Les II Tornades Mozart a Sabadell 
comptaren amb la presència oficial, en la 
persona del batlle de la Ciutat, Antoni fa- 
rrés, que presidi la inauguració del Monu
ment a Mozart, i assisti a la primera repre- 
sentació del "Don Giovanni", junt amb les 
autoritats autonòmiques i locals i l'esposa 
del president de la Generalität, Marta Pe- 
rrusola. I autoritats austriaques que amb la 
seva presència donaren escalf i molta sim
patia als actes.
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L’opera de Mozart (Bicentenari de la seva mort) i IV
Antoni Sala i Serra

C ^uan  neix MOZART , el 1756, la mù
sica d'escena eslava dominada per l'òpera 
italiana. Després d'un llarg recorregut des
de la seva creació a Florència ("La Carne- 
ratta"), passant per Venècia (Monteverdi, 
Cavalli, etc.) i per Nàpols (Alessandro 
Scarlatti, Pergolessi, Stradella, Jumelli, 
etc.) queda rejuvenida per Traetta, Anfos- 
si i Piccini, als quais s'unirà Paisiello. Tots 
consideran l'opera com un drama musical. 
Aquest concepte és compartii per Johann 
Christian Bach, el menor dels fills de 
Bach, que MOZART conegué a Londres. 
El poeta predilecte per als "libretti" conti
nua essent Metastassio. A França el co- 
rrent operistic segueix encara les orienta- 
cions de Lully, igual que Rameau, per bé 
que de forma orquestralment més rica i 
amb una concepció bàsica molt académi
ca. Es la "Tragédie lyrique", en la quai té 
gran importància el "ballet". Els franceses 
estimen en grau superlatiu la claredat de 
la forma ben estudiada i degudament or- 
questrada, i troben la música italiana "bra
va", agressiva i massa estrident. Als Ita
lians, per contra, els entusiasma la inspira- 
ció espontània i l'exuberància de la melo
dia, i troben la mùsica francesa massa 
esquemática i mancada d'imaginació. 
Aquesta polaritat francesa-italiana perviu- 
rà molt de temps i l'aparició de Gluck, a 
Paris, representará, a més d'una Unita en
tre ell mateix i Piccini, la continuado de 
la "querelle des buffons" juntament amb 
la renovado de l'òpera, de la qual MO
ZART, tot i la seva débilitât italiana, no 
en romandrà indeferent. Gluck, amb un 
fons d'influència francesa i de "sensibilità! 
burgesa" (que socavava el classicisme 
grandiloquent de la "tragedie lyrique" i 
també "L'opera buffa" italiana) presentará 
com una nova perspectiva reformadora 
l'òpera Orfeo i Euridice estrenada a Viena 
el 1762. No es tracta d'un simple assaig 
per a reformar "l'òpera seriosa" metastas- 
siana, sinó una unió dels dos estils, créant 
una "tragédie lyrique" italianitzada. El 
punt culminant d'aquest estil fou seguit 
anys més tard per MOZART, amb "l'òpe
ra seriosa" Idomeneo in Creta (Munich 
1781). Aquesta òpera seria molt distinta si 
MOZART no hagués conegut abans l'òpe
ra Alceste de Gluck. A Anglaterra la mù
sica d'escena estará més a prop de l'estil 
francés que de l'italià. S'anomenarà "Mas
carada", i es diferenciará de l'òpera que es 
feia al continent per les llargues melodies 
melangioses i tristes, tretes d'un fons po
pular. Purcell será el compositor més 
important, i Dido and Raneas la culmina- 
ció extraordinària de l'òpera nadiva angle-

■I.' J I / / / /  'fíe / r v'/fJL /

Retrat en silueta de Mozart realitzat el 1785 per 
H. Löschenkohl per incluir-lo en el Musikund 
Theater-Almanach puhlicat Tany 1786.

sa. Amb l'arribada de l'alemany Haendel a 
Londres després dels sens viatge a Itàlia, 
arriben també a Anglaterra l'òpera italiana 
i les composicions pròpies, tot i la forta 
tendéncia italiana será considerada una 
òpera de versió anglesa. De totes maneres 
el públic anglés, després d'acceptar l'obra 
convencional italianitzada de Haendel, hi 
perdrà interés, i per aixó Haendel es dedi
cará a foratori i a la Cantata amb gran 
profit. Londres, més endavant, s'interessa- 
rá, en canvi, per l'òpera mozartiana. A 
Viena, a mitjan segle XVIII, els composi
tors del moment són, a més de Gluck radi
ca! a Paris, Anfossi, Cimarosa, Dittersdorf, 
Paisiello, Salieri etc. El predomini de l'es
til italià és evident tot i l'interés de Josep 
II per la creació d'una òpera nacional ale- 
manya a partir del "singspiel". MOZART 
haurà de competir amb tots aquests com- 
possitors, perjudica! per intrigues i enve- 
ges i pel seu propi carácter. L'interés de 
MOZART per l'òpera fou evident des de 
jovenet. Els viatges el convertien en una 
persona cosmopolita (amb un traete de 
molta gent i amb facilita! per a copsar tota 
classe d'ambients de distints paisos). 
MOZART no fou mai un solitari que né
cessités de concentrar-se en la solitud per

assolir una inspiració, com li succeia a 
Beethoven. Al contrari, buscava i necessi
tava la companyia de mùsics, de cantants i 
artistes, i del pùblic. Un batibull de perso
nes, com explicará en la seva abundant 
correspondéneia. Aquesta correspondéneia 
és rica en descripcions i análisis de les 
persones que tractava, la quai cosa demos
tra la seva capacitai d'observació. Per a 
MOZART, el món era una gran especta- 
cle, i eli és qui hi posa les veus i la mùsi
ca. Les seves òperes formen un univers 
sonor caracteristic. MOZART actuará en 
els limits imperants en aquells moments; 
"l'òpera seriosa", "l'òpera buffa" i el 
"singspiel". No tindrá gaire fortuna amb 
els "libretti", fins que troba Da Ponte. La 
música és difícil de sintetitzar-la per tal 
com acuii moites influéncies i estils, cosa 
que també passa amb l'obra instrumental. 
En tot cas, s'hi fa palés tant l'enginy com 
la capacita! técnica, conjugados amb una 
facilita! extraordinària d'inspiració. La vir
tù! assimiladora de MOZART supera tots 
els punts de referéncia general i troba 
matèria en cossos minims. Tot això actúa 
com un ferment en un univers estilistic 
coherent. En el primer viatge a Itàlia co- 
neix a Piccini i és aconsellat pel Pare 
Martini. Tenia tot just dotze anys i són els 
sens inicis operistics amb Bastien und 
Bastienne, La Finta Semplice i Mitriade 
re di Ponto. L'acceptació d'aquesta ùltima 
obra, estrenada a Milà, fa que l'Arxiduc 
Ferran, govemador de Lombardia, estigui 
disposa! a contractar MOZART, però la 
seva mare, l'Emperadriu Maria Teresa, li 
aconsella que "no s'emboliqui amb gent 
que va pel món com captaires". En el se- 
gon i tercer viatge per Itàlia presenta l'ò- 
pera-serenata Ascanio in Alba i l'òpera 
seriosa Lucio Siila. El limitât ressò d'a
questa ùltima obra, que será l'últim encàr- 
rec rebut d'Itàlia, indiea que l'estrella de 
MOZART corn a jove prodigi està décli
nant; ara té setze anys i ja no és el feno- 
men que tan orgullôs exhibia el seu pare. 
Amb això començà un période en el quai 
la conscièneia de la seva immensa capaci
ta! s'havia de confrontar a una gran quan
tità! de competidors amb experièneia i que 
tenien altres armes que no eran precisa- 
ment el somriure d'un adolescent. Men- 
trestant, però, la seva obra instrumental 
creix i adquireix anomenada. A finals de 
1774, MOZART és a Munich, però tam- 
poc l'estrena de La Finta giardiniera no li 
produeix résultats notables. Desanima!, 
escriu al Pare Martini "que no pot aguan
tar l'ambient musical del seu pais i que vol 
tornar a Itàlia". L'Arquebisbe Collaredo li
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nega el permis de fer el viatge. MOZART 
deixa el seu serve!, però no anirà a Itàlia, 
sino a Paris, acompanyat de la seva mare. 
Tomará sol, abatut per la mort de la mare, 
però amb més inquietuds i coneixements 
musicals. El 1775, estrena a Salzburg II 
Re pastore, amb "libretto" de Metastassio. 
és una òpera d'ambient bucòlic que queda 
com un espectacle solament divertit per la 
falta d'acció, encara que té belles àries. El 
1780, MOZART organitza, per trencar la 
monotonia de Salzburg, una mena de re- 
presentació operistica alemanya que rep el 
nom de la protagonista, Zaide. L'obra, 
d'ambient oriental, amb els habituais equi- 
vocs de personatges que tant plaïen a 
MOZART, és un "singspiel" que anticipa 
clarament el que farà més endevant amb 
Die Entfungrung aus dem Sarail (El rapte 
del serrali). Per a la mùsica utilitza parti- 
tures instrumentals com ara la Simfonia 
num 32 (K 318) i la Marxa num. 1 (K 
335). Aquest mateix any rep l'encàrrec 
d'una òpera seriosa a Munich. Per fi sem
bla que té la gran oportunitat. L'obra és 
Idomeneo in Creta, amb "libretto" de l'A
bate Veresco, capellà de la cort de Salz
burg, amb qui MOZART es barallarà al 
cap de poc. Tot i el convencionalisme de 
la lletra, la mùsica és noble, digna, i hi 
destaca la concepció integral de la partitu
ra. L'obertura demostra de bon comença- 
ment l'elevat concepte que tenia MOZART 
de "l'òpera seriosa". En els primers intents 
operistics, MOZART s'havia preocupat 
molt per oferir als oients i als artistes, la 
mùsica que aquests volien, però ara era un 
home de vint-i-cinc anys amb prou expe- 
riència per penetrar en la idiosincràcia dels 
personatges escènics. Potser li falta encara 
el tret psicològic que trobarem a Les no
ces de Figaro i al Cosi fan tutte, o la natu- 
ralitat i la senzillesa de La Flauta Màgica, 
però en aquesta òpera hi ha el MOZART 
plenament madur i l'home de teatre. Pas- 
saran divuit mesos fins a la propera òpera. 
El rapte del serrali. Durant aquest temps 
MOZART va viure tres fets molt impor
tants per a la seva vida; el trencament amb 
l'arquebisbe Collaredo, la separació amb 
el seu pare i el compromis matrimonial 
amb Constanze Weber. Tot això no afec
tará gens la nova òpera encarregada ur- 
gentment per Josep II, que volia un "sings
piel" alemany per a neutralitzar l'interès 
vienès envers l'estil italià. En realitat, El 
rapte del serrali serà una barreja d'estils 
incompatibles, tot i la importància generai 
de la mùsica. MOZART tingué la dissort 
de comptar per a l'estrena amb bons can- 
tants italians que imposaren unes àries, per 
al seu lluiment personal, que estavaen fora 
de l'estil caracteristic del "singspiel". Des- 
prés d'aquesta obra MOZART deixarà 
inacabados dues òperes i n'estrenarà una 
tercera, Der Schauspieldirektor, a Viena, 
amb poc d'èxit. Quatre anys més tard.
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MOZART, enriquit musicalment per la 
seva producció instrumentai de concerts 
per a piano, quintets i quartets de cambra, 
etc. retorna al camp de la comèdia musi
cal amb Les noces de Figaro (1786) i Don 
Joan (1787). La seva frisança per tornar a 
l'òpera es fa evident en les cartes al seu 
pare. Es nota que per fi se sent capaç de 
lligar el llenguatge musical amb Tacciò 
psicològica teatral, i que té una meta més 
ambiciosa que les descripcions d'herois de 
la Grècia clàssica i les reconstruccions 
arqueològiques que plaïen tant a Gluck i a 
la seva època. L'extraordinari aprenentat- 
ge musical situa a MOZART en més bona 
situació que Paissiello i Cimarosa per a 
tractar "Topera buffa". En les primores 
notes de la simfonia d'obertura d'aquestes 
òperes ja apareix el nou estil dinàmic i 
d'acció de MOZART. A continuació s'en- 
creuarà tot un joc de combinacions, acom
panyat d'exquisides àries de sentiment, que 
mostren que els protagonistes són homes i 
dones reals, moguts per formes contrasta
dos i no pas ùnicament per simbols. 
Aqüestes dues òperes tindran, injustament, 
un èxit relatiu a Viena, escandalitzada per 
Tatrevida temàtica dels "libretti" de Da 
Ponte (Beethoven, més endevant, dirà que 
Don Joan és una obra immoral i Taristo- 
cràcia de Viena, que se sent retratada a 
Les Noces de Figaro demanarà que sigui 
prohibida per llibertina). En canvi Praga, 
ciutat on s'estrenarà Don Joan el 1787, 
Tèxit de MOZART és clamorôs. La sego- 
na part de la década de MOZART a Viena 
comença amb la Simfonia Júpiter com a 
part instrumental complementada operisti- 
cament amb les obres Cosi fan tutte (1790) 
La Flauta Magica (1791) i La Clemenza 
di Fitto (1791), tres mesos abans de la seva 
mort. Cosi fan tutte és un "singspiel" i 
"opera buffa" d'acció i picardia, piena d'e- 
quivocs a Tescena que tant plaïen al pú- 
blic il-lustrat. Musicalment revela el rea
lismo psicològic de MOZART i demostra 
una compassiva simpatia per les flaqueses 
humanes, amb un encadenat d'àries d'una 
bellesa extraordinària, que dóna Originali
tät a un argument convencional que preten 
ser elegant. La Flauta Màgica és un altre 
món. Es una obra extranya, entre òpera 
fantàstica i conte de fades. Concebuda com 
a entreteniment popular, esdevé, per pri
mera i ùnica vegada en MOZART, una 
lliçô moralista i de missatge. Viena la 
considerará subversiva per Tal-legoria 
maçônica que deixa entreveure. MOZART 
hi aboca tota la seva ciència instrumentis- 
tica, amb un estil rie i variât que comprèn 
desde les tonades populars de Papageno 
fins als passatges de greu contrapunt ba- 
chià. Tot queda unificat amb un conjunt 
harmònic que és enganyosament senzill, 
particularitat essencialment mozartiana. La 
Flauta Màgica és una obra profundament 
humana i és també la primera òpera veri-

tablement alemanya. El critic Dent afirma 
que és "la primera i ùnica obra mostra 
creada deliberadament per a les masses". 
L'ùltima òpera de MOZART, La Clemen
za di Fitto és una obra d'encàrrec que, com 
a "opera seriosa", restarà antiquada, tot i 
els encerts musicals i la seriositat profes
sional amb què MOZART atonia els com
promisos. L'estiu de 1791, Praga festeja 
encara MOZART després de l'estrena de 
La Clemenza di Fitto, escrita per a la co- 
ronació de Leopold II com a rei de Bohè- 
mia, i també de la presentació de La Flau
ta Màgica, que obté un èxit immédiat a 
finals de setembre. Això li retorna la po- 
pularitat dels primers anys vienesos. Però 
ja és massa tard perqué MOZART pugui 
refer la seva situació, consumit per la 
malaltia i Tesgotament. Morirà el 5 de 
desembre de 1791. ¿Per què MOZART va 
haver de pagar un preu tan alt per la seva 
llibertat? Deixant de banda el fet que 
MOZART fou poc hábil per a organitzar 
la seva vida i la seva carrera professional, 
hom es pregunta quina base histórica falta 
per a la integració en el professionalisme 
lliure que, en canvi Haydn aconseguirà tan 
fàcilment. El fracàs de MOZART en la 
Viena imperiai, tot i la bona posició acon- 
seguida el 1785, no té encara avui una 
explicació satisfactòria. Sense insistir gai- 
re en les hipótesis, es podria atribuir tam
bé a la brevetât de la seva vida. MOZART 
-era qüestió de pocs anys- ostava a punt 
de tenir èxit entre la burgesia més avança- 
da d'Europa. La tardor de 1790 li havien 
arribat a Londres diverses invitacions. 
Tenia ofertes semblants d'Amsterdam, i 
també els magnats hongaresos estaven 
disposats a donar-li una subvenció anual 
de 1.000 florins. Sens dubte en tot això hi 
intervenien factors del naixent nacionalis
mo, després de tantes décades de predo
mini musical italià. A ciutats corn Magùn- 
cia, Mannheim i Munich, es constat un 
interés germànic per MOZART. Però 
sembla que encara era massa aviat perqué 
aquests gérmens convergissin en MO
ZART, de la mateixa manera que més 
endavant ho faran en Beethoven. Són pocs 
anys, però entremig tenim Napoleô i la 
invasió de Viena, que produirà una reac- 
ció patriótica de les nacions germàniques. 
L'aristocràcia i la burgesia tancaran files 
al voltant de Beethoven i el convertirán en 
un idol no solament musical sinó com un 
représentant dels nous corrents revolucio- 
naris i romàntics que de forma tan extra
ordinària explica el llenguatge beethove- 
nià. Però tot això, per al MOZART dels 
anys 1781-1791 no pertanyia encara a la 
realitat histórica.
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Opera

Don Giovanni
Joan Baptista Torretta Ibáñez

ontinuant amb la programació corres- 
ponent al 3er cicle d'ÒPERA A CATA
LUNYA, els AMICS DE L'OPERA DE 
S AB ADELE, presentaren el passât dia 13 
de novembre, una prodúcelo de l'òpera 
DON GIOVANNI de W. Amadeus Mo
zart.

Aquest acte, aixi com la seva reposició 
el dia 15 de novembre, està emmarcat en 
les 2es. JORNADES MOZARTIANES 
DE SABADELL, celebrades per comme
morar el bicentenari de la mort del com
positor austriae.

El primer encert de l'AAOS fou incor
porar dos cantants sabadellencs en els pri
mers papers: Rosa Nonell i Josep Maria 
Bosch. Un altre encert fou el d'incloure-hi 
joves intèrprets que han passât pel con
curs EUGENIO MARCO, el que fa evi
dent la projecció i el carácter promocional 
d'aquest certamen.

El vienès SEBASTIAN HOLECEK 
interpretà el paper de DON GIOVANNI. 
Amb molta movilitat en escena i, al meu 
entendre, bon coneixedor del personatge, 
s'hi entregà amb tota convicció. Mostrà 
aptituds vocals molt correctes i cantà amb 
una facilitât sorprenent, fent us d'una veu 
agradable, potent i molt ben col-locada.

El seu company de penes i fatigues, 
LEPORELLO, fou interprétât pel ja cone- 
gut, entre nosaltres, ENRIC SERRA. El 
cantant barceloní creá un personatge pie 
de vida. Cantà amb molt gust i musicali- 
tat. Eli provoeà la majoria de les rialles 
del public, ja que va estar perfecte en els 
recitatius donant molta comicitat al diá- 
leg. La veu li fluía amb seguretat i volum 
molt adéquats i es mostrà com un gran 
coneixedor del rol, malgrat que aquesta 
era la primera vegada que l'interpretava. 
Al final, el públic va saber premiar el can
tant amb una més que merescuda ovació.

PILAR TORREBLANCA fou DON
NA ANNA. Al llarg de la vetllada, va tenir 
alguns problèmes amb la seva veu; no pel 
que fa a l'emissió, que fou correcte, sino 
per la dificultat que presentava el paper, 
amb una sèrie d'agilitats que el feren in
grat per a la intèrpret. Cree que aquesta no 
era una òpera indicada pel seu repertori. 
La gran potència que imprimí en alguns 
moments, sobre tot en els concertants, fou, 
al meu entendre, excessiva. Però cal dir 
que va complir amb l'escomesa bastant bé 
i cantà amb força expressivitat i entrega.

El personatge de DONNA ELVIRA 
fou incorporât per la soprano madrilenya 
PATRICIA GONZÁLEZ. Lluí una veu 
impressionant, molt bella i agradable. 
Donà al seu personatge un aire de misteri

. ______________ _ //// ______________
OPERA A CATALUNYA
------------------ — --------------------------------

AMICS DE L'ÒPERA DE SABADELL
lllim

molt encertat pel que feia al cas. Cantà 
molt bé i, si anem a filar prim, però, amb 
un volum també excessiu.

JOSEP MARIA BOSCH fou DON 
OTTAVIO, paper molt apropiat a les se- 
ves caractéristiques. La veu, molt bonica, 
i el diseurs força ciar i entenedor. Cantà 
amb musicalitat i sinceritat, si bé no va 
acabar de concretar en les agilitats.

El paper de ZERLINA fou interprétât 
per SILVIA TRO, guanyadora del darrer 
Concurs Nacional EUGENIO MARCO, 
célébrât l'any passât a la nostra ciutat. La 
joveníssima mezzo-soprano valenciana, 
reafirmá les seves excel-lents qualitats ja 
demostrades, cantant amb molta mà dreta 
i evidenciant un nivell de perfecció poc 
usual a l'edat de 21 anys. Mostrà moites 
taules i seguretat damunt l'escena. Una 
molt bella veu així com una gran facilitât 
en les agilitats, feren de la seva interpreta- 
ció un veritable i merescut éxit.

La parella de SILVIA TRO fou el bar
celoní JOSEP EERRER (MAZETTO).

Eorça cómic i divertit, es complementá bé 
amb la seva companya, al menys pel que 
fa a l'escena. Pel que fa al cant, en regles 
generals, va estar correcte. La veu, però, 
molt jove, li jugà alguna mala passada en 
els aguts, ais quais hi arribà amb no massa 
elegància.

Molt enceldada la interpretació del baix 
MIGUEL LÓPEZ GALINDO en el rol de 
IL COMMENDATORE. Excepte tenir 
algunes dificultáis en els aguts, cantà molt 
bé i amb potència àmplia i, en tot mo
ment, adequada.

EL COR DEES AMICS DE L'ÒPE
RA, en les seves breus interpretacions, es 
mostrà ben empastat i, una vegada més, 
molt correcte.

L'ORQUESTRA SIMEÒNICA DEL 
VALLÈS, conduïda pel mestre ODÓN 
ALONSO tocà bastant bé la difícil parti
tura de Mozart. No totalment compactada, 
imprimí una vegada més un excessiu vo
lum, problema que atribuirem a les pèssi- 
mes qualitats acùstiques de LA EARÀN- 
DULÀ, al menys pel que fa a òpera.

Una vegada més, PERE ERANCESCH 
s'encarregà de l'escenografia i de la direc- 
ció escénica. Deixeu-me confessar que, 
sota el meu punt de vista, la gestió esce
nográfica fou un rotund fracàs. La falta 
d'assajos feren que la il-luminació es con
vertís en un dels principals enemies de la 
producció. En repetides ocasions els can
tants hagueren d'interpretar a les fosques i 
quan el raig de llum acudia a ells ja ha- 
vien canviat de posició. Eou com una 
mena de joc del gat i la rata, en el qual, i 
permeteu-me l'expressió, el gat es va que
dar en dejú. El decorat, ferm, estable i molt 
ben construit mostrà en molts pocs mo
ments la situació en la qual transcurría Tac
ciò. Amb petits canvis en la distribució de 
Tescassissim atrezzo, es podia passar de 
ser en una cambra de palau al bell mig del 
camp. D'aquesta manera s'arribà a com
pactar un total de nou escenes en un ma- 
teix decorai. Aquesta vegada, la funciona- 
litat i senzillesa del decorai, tant de moda 
en Tactualitat, només va servir per a des
pistar ais espectadors.

Permeteu-me, dones, un conseil. Obli- 
deu aquest darrer paràgraf, o al menys no 
li presteu Tatenció que ben segur que es 
mereix, i recordeu el que ha estât aquesta 
producció; un altre pas endavant en el que 
esperem i desitgem que sigui una llarguís- 
sima vida de TAAOS.
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Agustí Puig
Milagros Torres

K.gusti Puig (Sabadell, 1957) és un ar
tista de la nova generado de Sabadell que 
té per davant un carni pié, d'éxits dintre 
del món de l'art.

Agusti Puig Pinyol sempre s'ha sentit 
atret pel món artistic, ell se'n recorda que 
ais nou anys ja li agradava molt barrejar el 
colors i fer-los servir. Ais onze anys inicià 
els sens estudis amb Angle, que duraren 
tres anys. Seguidament aná a l'Escola In
dustrial on tenia, entre altres, com a pro
fessor a Rayo. Ais quinze anys ingressà a 
l'Escola Massana. Dels divuit ais vint-i- 
quatre anys Agusti Puig abandoná tempo- 
ralment el món de l'art per dues raons; per 
una part, pel seu desencant cap a l'art 
conceptual i, per altra, per poder-se dedi
car al negoci familiar. Degut a que els seus 
pares eren grans i necessitaven l'ajut de 
l'hereu, Agusti Puig que es sentia moral- 
ment lligat, va dedicar uns anys de la seva 
vida a continuar el negoci familiar. Però, 
poc a poc, la seva nécessitât d'expressar- 
se per mitjà de l'art va tornar a sortir-li i 
ho va fer, aquesta vegada, per mitjà de 
l'artesania, utilitzant el cartró-pedra que 
podriem dir és una artesania lligada a fes- 
cultura. D'aqui va passar a fer disseny 
gráfic i cartellisme (cosa que continua fent 
en l'actualitat, ja que ha estât seleccionat 
per fer un deis cartells de les properes 
Olimpiades) i va anar entrant progressiva- 
ment de nou en el món de la pintura.

Es va relacionar amb el Centre Artistic 
de Sant Lluc i va portar durant un temps 
la Sala 3 de l'Académia de Belles Arts de 
Sabadell.

La primera exposició individual va 
tenir Hoc la'ny 1983 a la Sala 2 de l'Aca
démia de Belles Arts de Sabadell.

La seva creació d'aquesta época corres- 
pon a un paisatge de tipus romántic, in- 
fluít pels alemanys Eriedrich i Bócklin. Es 
una obra de caire misteriós i tenebrós, 
realitzada amb tonalitats fosques on incloïa 
pocs elements compositius: xipressos, al
guna casa, la natura en general i algún 
carni obert en primer terme que convida a 
l'espectador a introduir-se dintre d'aquest 
món misteriós que se li ofereix per desco- 
brir. Són obres cálides en les quais, poc a 
poc, es va introduint l'ambient i el paisat
ge del Marroc, palmeres, moros... passen 
a formar part dels seus elements composi
tius.

Després d'un any i mig d'entregar-se a 
aquesta creació, canvia de temàtica, enca
ra que es trobarà influït durant un temps 
pel món del Marroc i pels seus habitats. 
Aixi la temàtica que farà servir en aquest 
moment té com a protagonistes els homes

de color, gimnastes i esportistes. Els ho
mes de color apareixen principalment com 
a caps i irradien una gran virilitat i primi
tivisme. Els gimnastes ens mostren la seva 
musculatura i els esportistes són boxeja- 
dors, captats en diferents moviments, la 
quai cosa dóna una gran movilitat a l'obra.

A la vegada realitza un altre tipus de 
quadre, en el qual els protagonistes no són 
els personatges humans, sinó els objectes: 
camions, palanganes, neumàtics, bicicle- 
tes i la Coca-Cola, element que sortirá tant 
en les obres d'objectes com en la deis 
homes de color, en les quais crea un con
trast entre el primitivisme i el món civilit- 
zat-consumista. La Coca-Cola a partir d'a
quest moment será un element caracterís- 
tic de la seva creació, i encara que es rela
ciona amb la societat de consum, "apare
ce en contextos plásticos distintos de los 
pop" (1); per aquest motiu encara que tin- 
gui un cert paraMelisme amb el Pop-Art, 
la utilització de l'element Coca-Cola és 
diferent, així ho expressa José Carlos 
Suárez en la introducció al catáleg de la 
galería René Metras, "(...) la seva obra

presenta un cert paraMelisme amb algún 
deis pressupòsits que configuraven el Pop- 
Art, si bé els referents que allá apareixien 
plasmats d'una manera impersonal i asép
tica, perfectament delimitats per tintes pla
nes i identificables, aquí sembla com si 
tendessin a la desaparició, però conservant 
en canvi tot el poder de la seva aparença" 
(2). Encara que ha canviat de temàtica, no 
canvia a l'hora de fer servir els colors, 
continua emprant la gamma fosca, ma
rrons, negres, ocres... i com a material de 
suport comença a utilitzar el cartró, junt 
amb el paper, "para nuestro artista el car
tón tiene la calidez de la madera y una 
textura más frágil, de ahí que sea uno de 
sus soportes preferidos" (3).

D'aquest tipus d'obra va passar a la 
realització d'una nova etapa que es carac- 
teritza, en relació a les anteriors, per la 
sustracció deis elements compositius. Ara 
trobem com a unies protagonistes objectes 
quotidians com; sabates, pens, cadires, sin- 
dries i barrets, presentats tant de forma 
individual com conjuntament. Aixi podem 
trobar, en una mateixa obra, una cadira.
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una síndria o un barret. A la vegada que fa 
obres on els protagonistes son les flors ja- 
ponitzants o els toros.

Encara que sembli que les diferents 
étapes de l'artista son completament dife
rents, no és aixi; hi ha un fil conductor, 
una evolució progressiva que el fa elimi
nar elements compositius i quedar-se amb 
allò que troba més important. Com a ele
ments continuadors es troben la taca, que 
en les darreres obres ha passât a ser d'oli, 
les tonalitats fosques que comencen a 
obrir-se al crear uns fons blancs, i sobre 
tot el seu domini de la pinzellada i del 
traç, la potència del seu gest i la importàn- 
cia de la matèria en les seves obres, des de 
les primeres, on la pintura mateixa feia el 
gruixut matèrie, fins a les actuals on el 
tractament del fons és totalment matèrie, 
recordant en certa manera l'Informalisme.

Agusti Puig busca explicar coses a tra
vés de la pintura, que l'obra tingui un 
misteri que la faci atractiva a l'espectador 
i que li pugui comunicar una sèrie de sen
timents. Li interessa sobretot l'energia d'un 
tema, d'una emoció i que aquesta energia 
passi al public i el faci vibrar.

Agusti Puig s'impossa un horari rigo- 
rós de treball i no deixa passar périodes 
d'inactivitat. Per aquest motiu no li falten 
projectes futurs entre els quais podriem 
anomenar dues exposicions al Japó, una al 
mes de març i l'altra a fabril; dues exposi
cions a Nova York, i dintre del nostre pais 
exposará a Madrid, Valèneia i a la Galeria 
Inge Maltus de Sabadell. A la vegada tre- 
balla corn a professor a l'Escola Ilia de 
Sabadell.

La seva obra forma part d'importants 
coMeccions; aixi compten amb obra seva 
l'Ajuntament de Sabadell, la Caixa de 
Pensions, el Banc de Sabadell, la Caixa de 
Sabadell, Enher i el col-leccionista Mano
lo Escobar, entre molts altres. També 
compta l'artista amb compradors a Colò
nia, Lyon, Paris...

Mirant l'obra d'aquest artista sabade- 
llenc, des dels sens inicis fins a l'actuali- 
tat, podem dir que ens trobem davant d'un 
gran creador que evoluciona constantment 
cap a una obra sintètica plena d'expressi- 
vitat.

NOTES:
1. - GUASCH, Ana. "Minimalismo figura

tivo o la pasión por la pintura de Agusti Puig", 
E l G u ia , Año II, Núm. II, octubre-noviembre 
1991, Barcelona, pàg. 60.

2. - SUAREZ, José Carlos. Text pel catàleg 
de la Galería René Metras, setembre-novembre 
1991, Barcelona, pàg. s/n.

3. - MAS, Maria José. "La nostalgia corno 
vehículo inteligente en la obra de Agusti Puig", 
F o r m a s  P lá s t ic a s , Año VI, Núm. 44, setiem
bre 1991, Madrid, pàg. 45.

D'Agusti Puig és la portada del Quadem 
núm. 60 Nadal 1987.

Montserrat Gudiol
Milagros Torres

JT  er primera vegada podem veure a Sa
badell, concretament a la Galeria 
Intel-lecte, obra de l'artista Montserrat 
Gudiol. Aquesta exposició és un fet im
portant per a la nostra ciutat, ja que ens 
permet apreciar part de la creació d'una de 
les grans figures del panorama artistic ac
tual.

La Eundació Amies de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell, aquest any va conce- 
dir el Premi Arts Plàstiques a aquesta ar
tista.

Així, per mitjà del Premi i d'aquesta 
exposició, des de Sabadell també reconei- 
xem la importància de Montserrat Gudiol 
dintre de l'art català i mundial.

La figura humana sempre ha estât la 
protagonista dins les seves obres. Es una

creació molt sensible; per aquest motiu es 
tracta d'una obra que no passa desaperce- 
buda a l'espectador, sinó que obligatòria- 
ment el fa aturar-se a mirar el quadre i, 
una vegada l'ha observât, un estât de 
meditació fenvairà, meditació sobre Tès
ser humà, les seves passions, les seves tris- 
tors i preocupacions, la seva soledat... 
meditació que durará més enllà de Tobser- 
vació del quadre. D'aquesta manera l'es
pectador, a la vegada que observa la per- 
fecció de la tècnica que fa l'artista, capta 
els sentiments mateixos del quadre i s'es- 
tableix un diàleg entre l'obra i el seu pu
blic.

Montserrat Gudiol es troba en la pleni
tud de la seva creació, la qual cosa podem 
comprobar en aquesta mostra.

negne
Passeig de la Plaça Major, 38 

Telèfon; 726.56.38 SABADELL

GALERIA DART

Pedregar, 10 
Tel. 726 51 22 
SABADELL
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L’expressivitat del paisatge
Raquel Planas i Silva

E/mili Valentines és sabadellenc, si bé la 
seva pintura neix al peu del cim del "Ca
vali Bernat". Es enmig deis arbres, les 
roques, el cel, l'aigua, en fi, el paisatge de 
la muntanya, on el pintor crea els seus 
qu adres.

Emili Valentines és una persona que 
s'exigeix molt a eli mateix, i no es confor
ma fácilment amb la seva obra. Continua- 
ment experimenta amb noves formes i téc- 
niques d'expressió a través de la pintura. 
Es un home pie d'inquietuds a qui no li fa 
por plantejar-se nous reptes que li perme- 
tin trobar la millor manera de projectar les 
seves idees. Darrera la joventut del pintor 
hi ha amagada una gran voluntat, i una 
vocació per la pintura que no ha estât for
tuita, només cal escoltar-lo per veure de 
seguida que la pintura forma part del seu 
món.

La pintura d'E. Valentines no és de 
"fácil comprensió", com diu eli mateix, ja 
que parteix d'uns colors insòlits però d'u- 
na beilesa i agressivitat latents, on el pai
satge esdevé l'excusa que permet al pintor 
exterioritzar els seus sentiments i estât 
d'ànim.

PREGUNTA: A qué es deu Telecció 
del paisatge com a tema de la teva pintu
ra?

RESPOSTA: El paisatge funciona com 
un símbol que cree que, ara com ara, la 
gent potser no entén. Ho veu més com un 
paisatge impressionista però s'ha d'enten
dre que és més que aixô. El paisatge se
rien els arbres, l'aigua,... Els arbres els en- 
tenc com un èsser viu, i m'agraden perqué 
són alts i pugen, i están en contacte, fins i 
tot, amb el cel. De l'aigua m'agrada la 
vivesa que té, el seu moviment... Però no 
vull que només sigui una aigua que reflec- 
teixi com un mirali; vull que sigui movi
ment, que sigui expressió.

P: Quina és la realitat que defineixes 
a través de la pintura?

R: Jo crée que cada cop que pinto de- 
fineixo el món en el quai estic, el meu 
món personal. Es un món tancat, ja que és 
la realitat de la persona.

A

Sant Pere, 22 Tel. 726 19 59 
SABADELL

P: La teva pintura és d'espontaneïtat o 
de reflexiô?

R: Jo diria que és de reflexiô. Jo treba- 
llo amb uns ternes figuratius, però en el 
moment d'expressar-los i analitzar-los està 
sortint la manera com entenc les coses, 
com entenc el món, el meu estât d'ànim, el 
que he anat aprenent..., i tot això es plas
ma en l'obra i es va veient una evolució. 
Jo escullo un tema que em suggereixi al
guna cosa i, finalment, el plasmo com el 
sento. Aleshores ja no és pintar a fora, 
vull dir, a fora hi pue pintar en un primer 
moment, però després els quadres els faig 
a l'estudi. Es fan amb la reflexiô d'un 
mateix tot sol.

P: Quan tu pintes un quadre de carác
ter espontani, et penedeixes d'haver-lo fet 
al cap d'un temps?

R: Mira, un quadre sempre té alguna 
cosa d'espontani, ni per gros que sigui. 
Però després requereix ser paît i revisar- 
lo.

P: És a dir, segons el teu estât d'ànim 
o sentiments, t'expressaràs d'una manera 
o d'una altra?

R: Hi ha una constant d'estil o d'ofici 
que és el que marca més, perqué pots tenir 
moites idees, però en últim terme és la mà 
la que ho ha de fer i, per tant, et limita. 
L'iînic que pot fer l'estât d'ànim és que un 
quadre et surti més brillant, o més expres-

siu de color.
P:Per tant, Telecció del color no és 

aleatòria?
R: No, t'ho demana el teu esperit. He 

passât una època durant la qual he pintat 
uns quadres molt foscos.

P: Quès és el que determina les di
mensions d'un quadre?

R: Ho determina les ganes que tens de 
treballar la matèria fins a l'ùltim extrem. 
Quan un quadre és molt gros és perqué un 
mateix s'ho demana fer. Un quadre de 
grans dimensions és com si gairebé m'hi 
pogués ficar a dins. Però, a la vegada, 
planteja seixanta mil reptes, i tota l'habili- 
tat que puguis tenir en un de petit, en el 
quadre gros es desmunta. A més, tens més 
possibilitats en perdre't, i perdre la idea 
inicial. Un quadre gros no és fruit d'un 
moment, sinó que et demana temps, és una 
idea que necessita ser treballada.

OUATEZAnr
Sala (TExposicions
Sant Pere d’Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71
CASTELLAR DEL VALLÈS
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P: Quins son els pintors que admires, 
i en certa manera t'han marcai?

R: A vegades penso quin és el pintor 
amb qui més em fixo, però potser va a 
moments. Per exemple, m'interessa molt 
el dibuix i el color de Piero della Frances
ca; també m'agrada molt com treballa 
Velázquez. De Rembrandt admiro com 
treballa la matèria i els colors. Dels pin- 
tors catalans, m'agrada la forma com tre
balla la matèria en F. Gimeno, com sentia 
aquell home la pintura, que és una mica el 
que jo voldria fer. També m'agraden mol- 
tes coses d'abstracte, encara que jo no en 
faig. Per altra banda, em fixo amb Jorge 
Castillo, amb Antonio López que és molt 
realista però m'agrada veure que, per so
bre de tot, el que fa és pintura. La gent es 
queda molt per sobre perqué només admi
ra la perfecció d'aquelles cares; però el que 
importa en la seva pintura és el sentiment 
que emana d'ella. En resum, m'agrada 
veure que pots expressar sentiment amb la 
pintura, i que no és el tema sinó el color i 
l'expressivitat els que compten.

P: D'aquí es dedueix la teva concepció 
de la pintura...

R: La pintura no et pot deixar mort, 
fha de punxar, sinó és aixi és perqué és 
superficial, i la pintura no en pot ser, de 
superficial. Ara corn ara, la pintura ha 
d'expressar les coses del qui la fa.

P: Es difícil per a un pintor jove intro- 
duir-se en el mon de la pintura?

R: Si, és difícil, molt difícil. Però és 
que un pintor jove, en primer Hoc, conti
nuament s'està formant, i aprenent. A més, 
constantment es pregunta pel fet de pintar. 
En segon Hoc, hi ha el "handicap' que si 
vol pintar ha de ser reconegut, ha de po
der viure de la pintura. Això pot portar-lo 
a conflictos personals, a haver de canviar 
la manera de pintar... Pot arribar un dia 
que el voler viure de la pintura et condi- 
cioni a canviar les idees que tenies de 
pintar.

P: Per tant, un pintor ha d’intentar 
combinar la pintura amb altres coses...

R: Sí, i de mica en mica anar fetn en
tendre a la gent què és allò que està fent. 
Jo sóc conscient que si faig una exposició 
i en vene mitja, això no em serveix per a 
viure, però si que em serveix per donar-\ 
me a conèixer i perqué la gent estimi allò 
que faig.

P: Aleshores, un pintor no es pot exi
gir sempre ser el millor?

R: No; si jo em digués: l'any que ve 
haig de ser el més famós de Sabadell i 
Barcelona i haig de pintar tal cosa..., així 
ja no pintes, et tomes boig.

P: Aquest podría ser el mal de tot pin
tor?

R: Sí; jo cree que el pitjor que li pot 
passar a un pintor és que arribi un dia que 
es pregunti qué és el que ha de pintar, i 
què és el que està de moda, és a partir
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d'aquí quan arriba el conflicte, perqué tot 
allò que està de moda és molt concret i, al 
final, només acaba fent refregits del que 
ha vist en una revista o catàleg. El pintor 
ha de veure que l'únic que té valor és el 
que faci eli, per eli mateix. No pots refiar
te i preguntar qué és el que està de moda o 
agrada, ja que quan es va tançant el cercle 
es veu que només hi ha unes obres que 
són més valorades que d'altres.

P: Tens algún quadre ideal, quelcom 
que t'agradaria molt pintar?

R: M'agradaria pintar un quadre que 
tingués la força d'un autoretrat de Rem
brandt de quan eli ja és veli.

P: Qué és el que més por et fa com a 
pintor?

R: La vanitat... que un mateix es posi 
una barrera i digui: ja he arribat fins aquí i 
ara em paro i em recreo amb el que faig. 
Això és el que més m'espanta. Un pintor 
no s'ha de voler posar un límit, un confor
misme i creure's que és el millor. Això és 
la vanitat.

P: Així, dones, es podría dir que la 
fama és pelillosa?

R: Mal portada, sí... El pintor necessi
ta de la fama, d'un cert reconeixement, ne
cessita ser valorat. Però això no et pot 
enganyar, ni perqué vens quadres i et re- 
coneixen ja mai més tomar a tenir la in
quietud que tens quan no ets ningù.

P: Què és el millor que U pot passar a 
un pintor?

R: Ser cohérent, i ser honrat amb un 
mateix. Suposo que el més difícil és ser 
honrat amb un mateix, i que allò que facis 
tingui honradesa i lucidesa... i saber ser un 
mateix... no trair-se mai.

P: Què hi ha de comû en els pintors 
joves de Sabadell?

R: Als anys vuitanta hi ha hagut moi
tes ganes de pintar, hi ha hagut una eufò- 
ria per pintar. Tots podem anar dins una 
mateixa caixa, i tots reflectim el moment 
d'expressar-nos a través de la pintura. Tots 
tenim empenta per embarcar-nos... Però 
cada un de nosaltres ha trobat maneres 
diferents, dins la pintura, per expressar-se.

Rambla de Sabadell, 82 
Tel. 726 57 85 SABADELL

Carta a la Fundado de les 
Arts i de les Lletres de 

Sabadell

Bellaterra, 3 de novembre 1991

Volguts amies.
El proper dissabte farà un any que, sota 
una pluja de tardor persistent, celebràrem 
a Sant Quirze el centenari del naixement 
del pare.
Dificilment podrem oblidar la prova d'a- 
mistat dels nombrosos assistents que ens 
acompanyaren durant tota la jomada i l'au- 
tèntic sentit de cada un dels actes organit- 
zats.
Foren uns mesos de treball intens. Dema- 
nant les col-laboracions literàries que nin- 
gù negà, regirant arxius, seleccionant fo
tografíes, comentant les diferents possibi- 
litats d'irnpressió, buscant les obres més 
representatives i... perseguint l'imprescin- 
dible recolzament material que finalment 
s'aconsegui.
Però l'entusiasme vostre, amies de la Fun- 
dació, feu que el dia 10 de novembre 
poguesin començar elsactes que seguiren 
després tal com haviem previst... i d'això 
ja fa un any!
Avui, primer diumenge de novembre, no 
puc per menys que recordar tot el que fé- 
rem pel pare, i donar-vos-en una vegada 
més les gràcies.

Ben vostre,
S. Vila-Puig
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Miscellània

A GAUDI

SAU D’EXPOSICIONS DE U  U KA  DE SABADELL

Gracia. 17. Sabaddl, dd 4 al 30 de novembre de 1991

FRANCESCCATALÀ-ROCA • 'W # .

Fotografíes

ssiBsA/mus ASsooAn

A la Sala d'Exposicions de la 
Caixa de Sabadell s'ha presentai 
una magnífica mostra de fotogra
fia de Francese Català Roca.

Aquesta mostra ha représen
tant un homenatge a Antoni Gau
di, el nostre genial arquitecte, gran 
creador de formes d'avantguardes 
agermanades amb altres tan tradi- 
cionals -tan mediterrània i catala
na- de la volta d'escala i del re- 
voltó.

Francese Català Roca ha cop- 
sat, de manera perfecta, amb una 
gran Sensibilität, details de les 
obres gaudianes. Un recorregut 
gràfic per l'arquitectura gaudiana 
des dels arcs parabolics del 
Col-legi de les Teresianes, del 
Parc Glieli, de La Pedrera i de la 
Casa Batlló, i ens hem encimbe- 
llat per les torres i pinacles del 
Temple de la Sagrada Familia.

Una exposició digna, meritís- 
sima, que s'ha pogut admirar des 
del 4 al 30 de novembre.

MONUMENT DE 
SUBIRACHS

Un monument de Josep Maria 
Subirachs s'ha inaugurai a la Pla
ça de Catalunya, davant de l'edifi- 
ci del Banc Sabadell. Aquesta obra 
data del 1940; és, dones, una obra 
de la primera etapa en la quai l'es- 
cultor combinava elements figura- 
tius i arquitectônics.

El monument és una peça 
composta de tres blocs de pedra 
de Sant Vicenç, que s'uneixen en 
sec. El seu pes és d'unes 13'5 to- 
nelades. Té una ampiada de 2'90 
metres i una alçada de l'50 me
tres.

Aquest monument era empla- 
çat als jardins d'E/ Pedregal, de 
Bellaterra, propietat del Jove no- 
negenari F. Estrada Saladich i ha 
estât adquirit pel Banc Sabadell.

A l'acte de la inaugurado el 
passât dia 28 de novembre hi as- 
sistiren l'Alcalde, Antoni Farrés i 
el Conseller de Cultura, Pere Vi
dal, aixi corn el Conseil d'Admi- 
nistració del Banc de Sabadell, 
senyors Joan Corominas, presi
dent, Bonaventura Garriga, Tomás 
Casañas, Antoni Ferrer, Joan Oliu, 
Esteve M- Faus, Gabriel Cirera, 
Feliu Crusafont així com alts cà- 
rrecs de la Direcció General de 
l'Entitat.

En la foto, entre Josep Maria 
Subirachs i Tomás Casañas, el 
matrimoni Estrada.

SOPAR DE UA NIT DE 
UES BEUUES ARTS

F'Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell va celebrar el II Sopar de 
la Nit de Belles Arts el passât dia 
30 de novembre. Aquesta convo
catoria pretén reunir els associais 
d'aquesta centenària entitat, com 
també a tots els sens simpatitzants.

Enguany reuní a prop de 400 
comensals al restaurant Can Font.

En aquesta ocasió els Premis 
d'aquesta II Nit s'otorgaren al 
compositor Xavier Benguerel; a 
I'escriptor Andreu AveMi Artis 
"Sempronio" i en carácter pòstum 
a I'artista-pintor Rafel Duran- 
camps, amb motiu del centenari 
del seu naixement (1891-1991) i a 
l'Entitat Caixa de Sabadell, pel seu 
mecenatge en el camp sòcio-cul- 
tural, en la persona del seu presi
dent senyor Pere Fonolleda.

Hi assistiren I'Honorable pre
sident del Parlament de Catalun
ya, senyor Joaquim Xicoy amb la 
seva esposa; i el president de I'A- 
cadèmia de Belles Arts de Sant 
Jordi, Joan Bassegoda, els quais 
van pronunciar uns parlaments.

Fou un acte brillant que fa 
preveure la seva continuïtat, corn 
bé va dir el president de l'Entitat 
organitzadora, l'aquarel-lista i edi
tor Albert Estrada Vilarrasa, en la 
seva intervenció al final de l'acte.

7ena. MOSTRA D'ART 
CONTEMPORANI 

CATAUÀ -1990
Del 4 al 23 de desembre s'ha 

pogut visitar aquesta Vena. Mos
tra al Casal Pere Quart, Rambla, 
67-69. Una mostra itinerant que 
s'inicià a Sant Cugat, als claustres 
del Reial Monestir i s'ha exposât a 
diferents poblacions al llarg d'a- 
quest mig any: Igualada, Girona, 
Terrassa, Mollet del Vallès, En
camp (Andorra), Tortosa, Cam- 
brils, Badalona, Tarragona, Llei- 
da, Sant Sadumi de Noia, Castell- 
defels, Platja d'Aro, Banyoles, 
Barcelona i finalment Sabadell.

A la nostra ciutat es clausura 
aquesta Vena. Mostra, de carácter 
biennal que organitza Josep Ca
nals, de Galeries Canals de Sant 
Cugat; a eli es deu aquesta dinà
mica iniciativa que, amb un ait 
esperii digne d'aplaudir i admirar 
ha sabut endagar i continuar 
aquesta Mostra.

En la d'enguany s'han presen
tai al concurs 373 artistes, dels 
quais participen a la Mostra, 33. 
La ceramista sabadellenca Mont
serrat Sánchez figura en aquesta 
Mostra, que ha organitzat el nos
tre Ajuntament, Subseu Olímpica 
i, per tant, dins de l'Olimpiada 
Cultural.

PREMI BAUDIRI REIXACH
Ricard Mira i Roseli, sabade- 

llenc, alumne de 3r. de BUP de 
l'Escola Gresol, de Terrassa, ha 
estât guardonat pel seu treball 
presentai amb el titol La Torre de 
TAigua en els XIII Premis Baldiri 
Reixach 1990-91, convocáis per la 
Fundado Jaume I.

Aquest seu treball ha estât 
distingit amb un bell diploma 
acompanyat d'un xec per un valor 
de setanta cinc mil pessetes que 
ha d'ésser invertit en l'adquisiciô 
d'un lot de llibres.

Ens plan fer-nos ressô d'a- 
quests Premis que es destinen a 
estimular i promoure l'Escola Ca
talana arreu dels Països Catalans i 
que son concedits anualment a les 
Escoles, Mestres i Alumnes. En 
aquesta ocasió la satisfacció és 
doble per aquest Jove sabadellenc 
i pel tema que va escollir, aquesta 
Torre de l'Aigua que ha esdevin- 
gut, amb els anys, tot un testimoni 
emblemàtic de Sabadell.

EL PREMI PERE QUART
Ha estât fet el lliurament del 

Premi Pere Quart d'humor i sàtira, 
en la seva edició convocada com 
les anteriors per l'AJuntament de 
Sabadell. Enguany el premi va ser 
atorgat a Ramon Folch i Camara- 
sa pel seu llibre "Manual del per- 
fecte escriptor mediocre". Folch i 
Camarasa és un conegut escriptor, 
fill de Josep M- Folch i Torras. Té 
publicáis més de trenta llibres, 
entre els quais alguns li han guan- 
yat els premis més prestigiosos de 
les lletres catalanes.

A l'acte del lliurament del pre
mi, celebrai al casal Pere Quart, 
es va fer també la presentació del 
llibre, que va ser confiada a Josep 
Fauli, membre del jurat. També va 
ser presentai el llibre "Humor amb 
lletra i mùsica", de Bartomeu Bar- 
dagi, finalista.

La nota més destacada de l'ac- 
te, que presidí l'alcalde senyor An
toni Farrés, va ser l'evocació que 
del seu pare, Joan Oliver, va fer 
Silvia Oliver, membre del jurat, la 
qual va descriare un retrat intim, 
domèstic, del poeta i escriptor 
sabadellenc, que per als qui ha- 
viem tingut la sort de conèixer-lo 
va ser emocionant.

50 ANYS DE PESSEBRES
El 7 d'aquest mes de desem

bre l'Agrupació de Pessebristes de 
Sabadell ha inaugurai els pesse- 
bres d'enguany, a l'Acadèmia Ca
tólica, i l'acte s'ha fet coincidir 
amb la presentació del llibre 50 
ANYS D'HISTÒRIA, que ha es- 
crit el president de l'entitat, Joan 
Farei! i Domingo, en el qual es 
recuden i s'expliquen els avatars 
de l'Agrupació al llarg del seu mig 
segle de vida.

El conjunt de diorames pesse
bristes exposais són una mostra 
eloqüent de l'alt nivell artistic i 
artesanal a qué han arribat els in
cansables membres de l'Agrupa
ció.
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La cuîna 
de la Teresa

V^UIXOT DE PORC
Ingredients: 1 cuixa de porc de 4 a 5 

Kgs.
Macerado: 1 litre de vi negre de bona 

qualitat, 1 ceba, 1 pastanaga, 1 menât 
d'herbes aromàtiques, 1 mica d'api, 1 co
peta de conyac i pebre; 1 llimona (la pell i 
el suc).

Per entatxonar: 1 llauneta de trufa, 100 
grs. de cansalada fumada tallada prima, 1 
copeta de ginebra i sal.

Salsa: 35 grs. de mantega, 30 grs. de 
farina i el sue de coure el cuixot, colat.

Entatxonar 2 dies abans, amb la trufa i 
la cansalada fumada, macerar amb tots els 
ingredients tallats a trossets. Donar-li la 
volta cada 8 bores.

Escórrer la cam i injectar amb una 
xeringa la ginebra barrejada amb sal a 
diferents parts de la earn. Deixar reposar 
mitja hora o més. Saleu-la una mica per 
fora.

Posarem la cassola al fom. Es calcula 
45 minuts de cocció per cadaJCg. de pes 
de cam.

Regarem amb freqüéncia amb el sue.
Salsa: Escalfeu la mantega, afegir la 

farina, deixar-ho coure, regar-lo amb el sue 
de coure la cam i deixar que cogui 5 mi
nuts.

Posarem la cam en una safata i la salsa 
en una salsera. Ho acompanyarem amb 
una amanida verda.

Llibres
RETRATS CONTEMPORANIS 

d'Agustí Pons. Eumo Editorial, Co. 
Narrativa, 27

R E T R A T S
C O N T E M P O R A N IS

A G U S T Í  P O N S

Retrats Contemporanis és una tria deis ar
ticles que sota l'epígraf Figures, paisatges es 
publiquen cada dia a la darrera plana del diari 
AVUI. Amb un traç ágil i agut, fautor duu, dia 
a dia, el retrat d'aquells personatges que desta
quen en els mitjans informatius, sigui d'aquí, 
sigui d'allá. El mosaic és plural, divers i sem
pre intéressant perqué fautor domina fofici. 
Amb els precedents dels grans mestres del 
periodisme en català d'abans del 36 com: Pia, 
Xammar, Rovira i Virgili, Josep Maria de 
Sagarra... que foren mestres inigualables en fart 
de l'article curt. Agustí Pons va créant i recreant 
figures i paisatges i en aquesta tria el lector es 
recrea en la lectura -i relectura- d'aquest Ilibre 
que, com bé diu Albert Viladot en la presenta- 
ció: "...aquesta galería de "Retrats" manté la 
seva vigéncia més enllá del dia a dia trepidant 
d'un diari".

NENS I ASSASSINS 
de Hermann Ungar,

Eumo Editorial. Narrativa, 28
L'autor, xec (1893-1929), fili d'un fabricant, 

estudia filosofia i dret a Berlin, Munie i Praga, 
on morí. Sempre será un solitari del cercle de 
Praga entom a Kafka, Max Brod i Ernst Weiss. 
La seva narrativa, a més de Els Mutilais (Na
rrativa, 16) inclou una altra novel-la Die Klase,

■libreria sabadeii
P a s s e i g  M a n r e s a ,  7  -  T e l .  7 2 6 0 5 T 0  
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i dos llibres de contes Nens i assassins i El 
Viatge de Colbert.

La que comentem està format per dues 
obres mestres atractives per fart de fer sentir 
allò animicament extrem, excèntric, grotesc i 
tot, amb allò pròpiament humà, i pel fet de 
tractar-jo d'una manera exacta, sospesada i res
ponsable com si moralment fos fassumpte més 
serios del món" (Thomas Mann).

AIRES DE PRIMAVERA 
de Manuel Foraster

Manuel Eoraster és coMabo-rador de Qua- 
dern i ens presenta habitualment les Estampes 
montserratines. Es un deis estudiosos d'aquest 
tema mariá i a més a més és un notable 
col-leccionista de medallística montserratina. I 
també cultiva la poesia i ja ha éditât alguns 
llibres. El més recent és Aires de primavera. 
Pomes que des del Desglaç, Pluja d’abril, Sant 
Jordi, Dijous Sant fins La cangó del grill, con
templa i respira els aires primaverals, que re- 
cull en evocacions entranyables. Donem un 
tast.

Vent de maig
No m'agrada el rugit de l'huracá 
ni m'agrada el bramul de la ventada 
ni m 'agrada la fùria impetuosa 
ni la ratxa que xiscla enfurismada.

M'agrada més l'oreig captivador 
m'agrada més el vent de marinada 
m'agrada més el zéfir enciser 
i l'aura que acaricia assossegada.

JOCS DE FALDA
L'Institut de Ciéncies de l'Educació de la 

Universität Autònoma de Barcelona, ha éditât 
aquest llibre, el quai és autora la nostra com- 
patricia i professora de pedagogia musical Na 
Montserrat Busqué i Barcelô; hi ha un prôleg 
de Na Rosa Garrió i Soldevila, amb 
il-lustracions de Na Montserrat Torres.

El llibre ha estât pensât per a fus dels alum- 
nes-mestres de la Facultat de Pedagogia Musi
cal de la U.A.B. És un instrument pedagògic; a 
més de les cançons que les mares cantaven als 
infants a la falda, hi ha la lletra, la partitura i 
les explicacions didàctiques. Corn diu fautora, 
és un recull de jocs, de forma oral, amb un 
grup d'alumnes, molts d'elles mestres de fa 
temps.

És una obra de 55 pàgines, amb una exten
sa bibliografia en la quai figuren les altres obres 
escrites per la pròpia autora, la relació de jocs 
nous apresos i la seva procedència, les variants, 
l'index, etc. Una veritable eina de treball per 
als pedagogs.

LLIBRERIA PAPERERIA  
SALA D ’ART

Rambla, 209 - Tel. 726 56 11 
Ap. Correus 195 - SABADELL
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V Mostra de Música Jove
Llorenç Roviras

E,i\ cap de setmana del 15 al 17 de no
vembre es van pogner escoltar a Sabadell 
sons molt variats i en gran quantitat, fets 
per sabadellencs joves amb espontaneïtat i 
innocència i reproduits amb entusiasme i 
amb una habilitât relativa. La V Mostra de 
Mùsica Jove va portar a l'escenari trenta- 
quatre grups locals. Els grups de rock i 
pop es van repartir entre divendres a la 
nit, dissabte a la tarda i a la nit i diumenge 
a la tarda l'escenari de Can Borràs. Els 
grups d'altres générés de la mùsica popu
lar, van actuar el diumenge al matí al Pas- 
seig i a la tarda al Casal Pere Quart. Cada 
grup va disposar de mitja hora per fer 
sonar la seva mùsica. Disset dels grups 
actuaven a la Mostra per primera vegada. 
També per primera vegada es va haver de 
fer una selecció -l'any anterior es va esta- 
blir un dia més de concerts, el dijous, per 
donar cabuda a tots els grups, però ni a 
élis ni al pùblic va agradar la solució-. 
Onze dels grups van ser exclosos. El crite
ri aplicat per la selecció era tenir un mi
nim de qualitat. Alguns d'aquests grups 
van considerar el criteri poc objectiu. En 
la próxima edició de la Mostra, es reser
varan les places als grups que hi hagin 
actuat menys vegades, criteri que segons 
Josep Pia, un dels organitzadors, s'ajusta 
més a la filosofia de la Mostra.

Josep Serrano, del departament de 
Cultura de l'ajuntament, va explicar que la 
Mostra "és una iniciativa per promocionar 
els grups que encara no han entrât als cir
cuits professionals. Les bandes tenen oca- 
siô per donar-se a conèixer al pùblic i als 
mitjans de comunicació". Per fer que 
aquesta exposició sigui el més gran possi
ble, l'ajuntament va enviar informació 
sobre la Mostra a molts mitjans de comu
nicació de la comarca i va convocar una 
reunió amb els components dels grups per 
decidir de quina manera podien emprar-se 
millors els ingressos obtinguts de l'entrada 
i del bar -unes 22.000 pessetes per grup si 
es repartien-. Es van fer ressò de la Mos

tra el programa "Sputnik" de Canal 33 i 
diverses emissores de ràdio i diaris de 
Barcelona. I a la reunió es va decidir gra
var una maqueta amb dos o tres temes per 
cada grup.

Per una altra banda, per Josep Pía, "la 
Mostra és una tradició d'aquesta ciutat a 
nivell cultural, i l'intens moviment cultu
ral és, amb la indùstria, un deis signes d'i- 
dentitat de Sabadell". Van assistir a la V 
edició de la Mostra unes 3.000 persones. 
Tot i que és una xifra superior a la d'ante- 
riors edicions, sembla molt baixa per una 
ciutat amb prop de 190.000 habitants i 
amb més de cinquanta conjunts i intérprets 
de mùsica popular, alguns d'ells de fama i 
éxit com Tancat per De fundó, La Madam, 
Bars, Albert Pia, Sergio Dalma, etcétera.

Els Midnight Specials -grup format per 
César Giravent, guitarra i veu, Pep Caba, 
batería i percussió, Albert Mas, baix, 
Màrius Roman, guitarra, i Viviana Gaete i 
Sònia Giravent, cordes, es manifesten es- 
céptics sobre l'ambient musical de Saba
dell, "de moguda, no n'hi ha. Perqué n'hi 
hagi, calen llocs on tocar. Hi ha molts 
grups però com si no hi fossin, están en la 
foscor". Lamenten l'estancament genera- 
litzat de la creativitat. Elis toquen rythm 
& blues i soul. Els interessa més la força 
que la técnica, "no ens interessen els vir- 
tuosismes instrumentais, sinó transmetre 
emocions". Tenen bastants cançons prô- 
pies, la majoria cantades en català i algu
na en castellò. Amb més de cinquanta ac- 
tuacions al darrera en quatre anys i una 
dedicació constant, són un dels grups més 
sòlids i més cohérents. Aquesta és la ter
cera vegada que actúen a la Mostra. "Ja 
ens hem mostrat prou", "Ara volem gravar 
una nova maqueta, triar les actuacions i 
evolucionar, consolidar l'estil propi". Un 
estil molt midnight i molt special.

The Rigodons és una banda que amb 
només tres components -Ivan Lusa, guita
rra i veu, Elies Saball, bateria, i lU Creus, 
baix- aconsegueix molta contundéncia i a

la vegada un so molt ciar. Els estils que 
practiquen van del punk-rock al reagge- 
ska passant pel garage. Tenen unes setze 
composicions própies. El que més els cos
ta són les lletres. "Tenim lletres diverti- 
des, séries, que parlen de vivéncies, lletres 
per omplir... també tenim cançons dedica
dos als amies; però moites cançons están 
encara sense lletra". Totes les lletres són 
en castellò. The Rigodons van començar 
l'any 1989 i des de llavors han fet molts 
pocs concerts perqué l'Elies va haver d'a- 
nar a la mili. L'Iu diu que la Mostra els ha 
servit "per tocar a Sabadell", "per tocar en 
directe" diu l'Elies. Els plans per aquesta 
temporada són fer més concerts, encara 
que no són gaire optimistes quant a les 
possibilitats de tenir éxit algún dia. "No et 
pots fer rie tocant la mùsica que t'agrada", 
"hi ha molta amistat entre els tres; ja no es 
pot demanar més". El que més els preocu
pa com a mùsics és fugir dels estereotips i 
tenir creativitat.

Uns altres que fugen dels estereotips 
són els Desert. Parteixen de la convicció 
que en el món actual es valora més els 
diners o la llengua en que es canta que la 
mùsica i intenten mantenir-se al marge 
d'aquestes pressions. "Nosaltres cantem en 
anglés per fonética, perqué és com sona 
millor. Ens fa fàstic pensar en cantar en 
català per tenir éxit.". Tant el nom del grup 
corn el tema general de les lletres parla 
del huit existencial, "de que en el fons 
estás sol...". Desert són Josep Maria 
Cruells, guitarra solista i veu, lordi del 
Bas, guitarra rítmica i cors, Oscar Santies- 
tevan, bateria i percussió, Ramon Serrate, 
teclats i efectes sonors, i Albert Renom, 
baix i cors. Tots tenen entre 20 i 22 anys. 
Encara no se senten preparats per tenir una 
exposició al pùblic intensa. "Creiem que 
és massa d'hora, ens queden molts anys 
per aprendre a tocar i per aprendre a es- 
criure cançons". La importáncia de tocar a 
la Mostra és que "ens ho vem passar que 
t'hi cagues".

Percústic: Toni Vails, Joel Martí. David Martínez i Kim Crespo. Els Loes en una actuado a Castellar del Valles.
Passa a la pág. 481
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^ Cine Club Sabadell

Acid però romàntici La comèdia de Billy Wilder
Pere C omelie s

Dotze anys (1960-1972) serien sufi- 
cients per poder considerar Wilder un dels 
grans del cinema nord-americà. Set 
peMicules esplèndides -algunes, magis
trals- configuren aquesta etapa de plenitud 
de la seva filmografia, globalment la més 
important. Però és tot el conjunt de la seva 
obra, i l'evolució que ha anat expérimen
tant, el que ha fet d'eli un autor de prime- 
rissima linia. Amb pel-licules com DOU
BLE INDEMNITY (1944, Perdición) -un 
dels films més significatius del cinema 
negre dels quarantes- o SUNSET BOU
LEVARD (1950, El crepúsculo de los 
dioses), -l'amarga i penetrant visió del fi
nal d'una època i d'unes persones del món 
de l'espectacle-, tan allunyades del gènere 
que quasi l'acabaria definint. Perqué, efec- 
tivament, i a pesar que el propi Wilder 
parla sovint del seu interés per anar can- 
viant de gènere -si bé, per exemple, no ha 
rodat mai un musical ni un "western"-, la 
comèdia s'ha convertit, en definitiva, en el 
seu gran segell distintiu (1).

Nascut l'any 1906, a l'antiga monar
quía austro-hongaresa, va viure a Viena 
des de molt petit i es va dedicar, de ben 
jove, al periodisme. Es va traslladar a 
Berlín l'any 26 i s'hi va estar fins al 33. 
Berlín era, aleshores, la ciutat més viva i 
progressista de l'Europa Central. Wilder 
hi va fer primer de periodista i, ben aviat, 
va començar a escriure-hi guions. Va tre- 
ballar, entre d'altres, per a Edgar Georg 
Ulmer i Robert Siodmak (2). La follia 
imparable del nacionalsocialisme va deci
dir Wilder a anar-se'n a París, on va diri
gir el seu primer film, MAUVAISE 
GRAINE (1933, Curvas peligrosas), en 
coMaboració amb Alexandre Esway. 
Immediatament, però, feia el salt definitiu 
ais Estats Units.

Amb el temps, tres grans aspectes el 
definirien: la seva labor com a guionista, 
l'estil ciar i senzill de la seva posada en 
escena i l'absolut control artistic que aca
bará exercint sobre la seva obra. Durant 
els quinze anys en qué va fer de guionista 
per a d'altres directors (1933-1948), va 
treballar, per exemple, per a autors tan
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Billy W ilder.

importants com Ernst Lubitsch, Mitchell 
Leisen i Howard Hawks (3). Home metò- 
dic i antiintuïtiu a l'hora de construir la 
història i d'escriure els diàlegs -més sensi
ble a la improvisació ais moments del 
rodatge, quan s'han de decidir els empla- 
çaments de la càmera-, confessa haver 
après de Lubitsch i Hawks que contenia 
tota una filosofia estètica i moral: "La 
càmera ha de ser sempre a l'alçada de full 
de l'home". La sàtira extrema que farà del 
món comunista a ONE, TWO, THREE 
(1961, Uno, dos, tres), recorda inélucta
blement el to, imprégnât de sarcasme, de 
NINOTCHKA, que havia escrit per a 
Lubitsch 22 anys abans. I THE ERONT 
PAGE (1974, Primera plana) és un "re- 
marke" de la versió de Hawks, HIS GIRL 
FRIDAY, de l'any 40, una de les grans 
comédies critiques de l'època. Wilder farà 
un cinema intel-ligent, però ciar i entene- 
dor. Utilitzarà els plans curts sempre que 
necessiti tallar un pla-seqiiència massa 
dens, dinamitzarà el ritme de la narració 
tant com calgui per fer-ho tot més digeri
ble i de fácil comprensió. L'espectador i la 
seva resposta es convertirán en els sens 
referents, i això no li impedirà de realitzar 
autèntiques peces mestres, que potser 
només s'expliquen, precisament, a partir 
d'aquests plantejaments. Com passava amb 
Ford i amb Hitchcock. L'èxit comercial de 
molts dels seus films li permetrà, a partir 
de THE BIG CARNAVAL (1951, El gran 
carnaval), de produir la majoria de les 
seves peMicules i, dones, de poder contro
lar els muntatges definitius. I d'erigir-se, 
aixi, en un autor del tot complet.

La primera peMicula de Wilder ais

Estats Units és una comèdia, THE MA
JOR AND THE MINOR (1942, El Mayor 
y la menor), una curiosa història entre un 
major d'una acadèmia militar (Ray Mi- 
lland) i una noia (Ginger Rogers) que es 
fa passar per una nena per poder pagar 
només mig billet per agafar el tren que 
l'ha de tornar a casa seva. Si bé és objecti- 
vament poc rellevant, el film permet d'en- 
treveure algunes de les que serán les cons
tants temàtiques de fautor: la disfressa -és 
a dir, l'engany- la falsedat i la convenció 
social i, molt especialment, l'ascensiô so
cial i/o moral del personatge femeni: la 
Sabrina Fairchild (Audrey Hepburn) de 
SABRINA (1954), l'Ariane Chevasse 
(també Audrey Hepbum) de LOVE IN 
THE AFTERNOON (1957, Ariane), la 
Eran Kubelik (Shirley Mac Laine) de THE 
APARTMENT (1960, El apartamento), 
l'Irma (Shirley Mac Laine altre cop) d'IR- 
MA LA DOUCE (1963, Irma, la dulce) o 
la Polly (Kim Novak) de KISS ME STU
PID (1964, Bésame, tonto).

SABRINA i ARIANE són dues comé
dies dolces i lleugeres, agradablement ben 
fetes. La primera és com un conte de fa
des: la filia d'un xofer d'una familia de 
l'alta societat nord-americana acabará en- 
duent-se a Paris a un dels principals ac- 
cionistes de la xarxa empresarial de la 
familia, un dur executiu, més gran que ella, 
solter i distant (interprétât per Humphrey 
Bogart, encara que Wilder havia pensât en 
Cary Gran per a aquest paper). ARIANE - 
primer guió de I.A.L. Diamond és bastant 
semblant, encara que més ben elaborada: 
la història d'amor entre la filia d'un detec- 
tiu -parisinament interprétât per Maurice 
Chevalier- i un don Juan multimilionari 
nord-americà (Gary Cooper). L'acció 
transcorre totalment a Paris, que també era 
present a SABRINA, però a la ment dels 
personatges més que en directe. Moites 
són, efectivament, les peMícules de Wil
der l'acció de les quais passa, en part o 
totalment, en un Hoc o altre d'Europa: A 
FOREIGN AFFAIR (1948, Berlín Occi
dente). SABRINA; THE SPIRIT OF ST. 
LOUIS (1957, El héroe solitario); ARIA-
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NE; WITNEES EOR PROSECUTION 
(1957, Testigo de cargo); UNO, DOS, 
TRES; IRMA, LA DULCE; THE PRIVA
TE LIEE OF SHERLOCK HOLMES 
(1969, La vida privada de Sherlock Hol
mes); AVANTI (1972), o FEDORA 
(1978).

Entre SABRINA i ARIANE, Wilder 
roda THE SEVEN YEAR ITCH (1955, 
La tentación vive arriba), film mític pel 
famós pia de rodatge de Marilyn Monroe 
dreta sobre la reixeta de ventilació del 
metro. La pel-licula, que és excessiva i 
pesant, sobretot a la seva primera part, 
parla, parla, en un to suposadament distès, 
de la repressió sexual de la parella ameri
cana mitja i posa en dubte el sentiment de 
fidelitat del marit en el moment en qué, 
sol a casa seva -és l'estiu, la dona se n'ha 
anat de vacances amb els nens-, pot dispo
sar d'una certa llibertat de decisió. El re- 
trat que fa Wilder del personatge (que in
terpreta correctament Tom Ewell) sembla 
cruel, però no resulta especialment pun- 
yent. En son els culpables la falta de ritme 
de la primera part de la història i també, 
segurament, que a Wilder li faltava encara 
quatre any s per trobar-se amb Jack Lem
mon.

L'astracanada que és de fet SOME 
LIKE IT HOT (1959, Con faldas i a lo 
loco) -homes disfressats de dones- se sal
va, certament, per la preséncia, per prime
ra vegada, del qui será factor emblemátic 
de Wilder. Jack Lemmon, que protagonit- 
zarà set dels seus films (4). La matança de 
Sant Valenti desmunta les que eren fins 
aleshores les més elementáis regles de 
cortesia: com hi pot haver morts i sang en 
una comèdia? Però el xoc revulsiu, pro- 
ducte d'aquesta llibertat creativa, no el 
provocará Wilder fins que sigui absoluta- 
ment capaç d'integrar-lo a la història i de 
convertir-lo en un fet natural: és el que 
aconsegueix plenament a AVANTI i a 
PRIMERA PLANA.

L'any 60, Wilder, Diamond -que 
col-laborará amb el director fins a la seva 
darrera pel-lícula-, Trauner -que será di
rector artistic o decorador de vuit deis seus 
films- i Lemmon formen ja un equip i el 
primer résultat en será EL APARTAMEN
TO, aportació magistral de fautor. Una 
gran sala amb un nombre infinit d'escrip- 
toris -pur Kafka, creació d'Alexander Trsu- 
ner que reveurem, en petit, a UN, DOS, 
TRES-, que simbolitza, amb la feina, la 
rutina, la fredor i fanonimat. C.C. Baxter 
(Jack Lemmon) sap com sortir-se'n: deixa 
el seu apartament de solter als seus supe
riors perqué puguin passar-hi les seves 
aventures. Això el promociona fins que 
arriba a ser el secretan del més alt càrrec 
de fempresa, J.D. Sheldrake (Fred Mac 
Murray). Tot hauria anat bé, però Baxter 
s'enamora de l'ascensorista (Shirley Mac 
Laine), que és, casualment, l'ùltima aven-

When someone 
knocks on your
.- ÍA n r  n n r l  s m f -

permesso?

be careful 
boforn 
vou say
Avanti!

JACK LEMMON JULIET MILLS
»BILKWILDERFUM AVANTI!

K U*irt«( Arlit)»

AVANTI: la pel-Ucula més romàntica de Wilder.

tura de Sheldrake. Uns diàlegs 
intel-ligentissims, una posada en escena 
explicita i neta, una superba direcció d'ac- 
tors i, naturalment, una interpretació 
excel-lent donen a aquesta història tan 
senzilla tota la força de les grans critiques 
morals. Corrupció i sexe comercialitzat. 
Un personatge insensible i vuit, el J.D. 
Sheldrake del pis de dalt. Però també re- 
dempció: al final, C.C. Baxter s'estima més 
sentir-se digne de si mateix que no pas el 
lloc preeminent que Sheldrake li tenia 
préparât. I amor, un apartament només per 
a dues persones. Es una pel-licula amb 
sabor amarg, però, en el fons, encesament 
romàntica.

Com passa a THE FORTUNE COO
KIE (1966, En bandeja de plata), la pri
mera col-laboració per a Wilder de Lem-

GI5BERT Art
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mon i Matthau. La història d'una estafa i 
d'una amistat. La corrupció i, també, la 
redempció: Harry (Jack Lemmon) i "Boom 
Boom" Jackson (Ron Rich) corrent i sal- 
tant a festadi als darrers plans del film. 
L'amistat ha estât també, com no podia ser 
altrament en un cineasta nord-americà - 
altre cop Hawks i Frod-, un altre dels 
temes recurrents de f obra de Wilder: CON 
FALDAS Y A LO LOCO, PRIMERA 
PLANA o BUDDY (1981, Aqui un ami
go). Un fracàs comercial, tan gran com el 
de BÉSAME TONTO, però, com aquesta 
darrera, una absoluta obra mostra.

IRMA, LA DULCE i AVANTI són les 
dues pel-licules més explicitament romàn- 
tiques de fautor.

IRMA, LA DULCE és una comèdia 
impossible d'amor i gelos. Entre festilit- 
zació i la caricatura, es troba just en aquell 
punt en qué totes les coses poden ser tole
rados, just on tot pot ser bonic. A les Ha
lles, el barri popular de Paris -el Paris 
vulgar, brut, però viu-, la connivència en
tre el món de la prostitució i la policia és 
absoluta. Com caigut del cel, un policia 
honrat (Jack Lemmon) provocará el caos. 
Expulsât del eos - un gra incòmode enmig 
de la bruticia-, s'enamorarà d'Irma, la més 
atractiva de les dones de carrer de les 
Halles. El que seguirà és una història de 
despropósits, disfresses, falsos assassinats 
i resurrecions, fins arribar al divertit acu- 
dit del final. La pel-licula està ben cons
truida, amb un excel-lent treball de deco- 
ració de Trauner, el guió és ágil i divertit i 
la preséncia de Jack Lemmon i Shirley 
Mac Laine és sempre d'agrair, però, des
prés d'EL APARTAMENTO i just abans 
de BÉSAME TONTO; EN BANDEJA DE 
PLATA; LA VIDA PRIVADA DE 
SHERLOCK HOLMES, i AVANTI, no 
deixa de ser una comèdia notable, però 
inferior.

AVANTI és, possiblement, l'ùltima 
obra cabdal de Wilder. Wendell Armbrus- 
ter Jr. (Jack Lemmon) és un alt executiu 
amb dona i fills, que podria ser el C.C. 
Baxter d'EL APARTAMENTO si no sa- 
béssim que aquest darrer va dir prou a 
temps, i que no deu estar massa allunyat - 
encara que en un altre registre- del perso
natge que el mateix Lemmon interpretava 
a DAYS OF WINE AND ROSES (1963, 
Dias de vino y de rosas), de Blake Ed
wards. La mort del seu pare a l'ilia d'Is- 
chia f obliga a volar-hi sense poder fer cap 
preparatiu. A Itàlia, descobrirà véritable
ment el seu pare, coneixerà una noia an- 
glesa. Pamela (Juliet Mills), de qui acaba
rá enamorant-se i xocarà amb un món di- 
ferent al seu, un tipus de vida i uns cos- 
tums que li costa d'entendre: el viatge 
esdevindrà un replantejament a fons dels 
seus valors, aquells que creia intocables.

Wilder ridiculitza simpàticament la 
burocràcia italiana, però tracta amb espe-
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dal afecte el maître de l'hotel, el Cariucci 
interprétât per Clive Revill. Dona una 
imatge primitiva de la gent del camp, però 
ensenya Italià amb sol i mar. Armbruster 
viu tota una experiència iniciàtica i, quan 
toma als Estats Units, és ja un altre home. 
Mai no veiem la seva dona ni els seus 
fills, però som perfectament capaços, 
només per les poques converses telefòni- 
ques a què assistim -sempre des del punt 
de vista d'Armbruster-, de dir com són. 
Aquell és un món insuls on es fan negocis 
i es juga al golf. Però AVANTI no és ja 
un Wilder dels cinquantes, no pot ser, 
dones, un conte de fades. Quan els pares 
d'eli i d'ella serán enterrats al cementiri 
deis Cariucci, Armbruster, acompanyat 
d'un antipátic membre d'Exteriors que l'ha 
vingut a buscar en helicópter, retomará a 
América: hi ha coses que tenen més pes 
que el desig; en el fons, la realitat és la 
que és i no es pot canviar. Per a la seva 
dona i per ais seus filis, d'altra banda, 
tampoc no seria just. Però Cariucci tindrà, 
cada estiu, l'habitació preparada per a ells 
dos, per si, enmig de la realitat omnis
cient, volen viure, cada any, uns dies de 
passió i de joia.

He deixat BÉSAME, TONTO per al 
final. Es tracta de la més àcida de les 
comédies de Wilder, desprovista de qual- 
sevol concessió a la Sentimentalität, la més 
próxima a les amargues comédies de Pres
ton Sturges (5) -encara que també s'hi 
puguin relacionar, sense massa esforç, EL 
APARTAMENTO i EN BANDEJA DE 
PLATA. És també -i ja sé que el judici és 
agosarat- la millor de Wilder.

Construida miMimétricament -la part 
final té la precissió del rellotge suis-, evo
luciona, des del principi, amb una lògica 
implacable. Són quatre personatges: Dino 
(Dean Martin), un cantant famés, cregut i 
antipàtic; Orville (Ray Walston), un mos
tre de musica d'un poblé que vol que Dino, 
que hi ha anat a raure per casualitat, cone- 
gui i canti algunes de les seves cançons; 
Zelda (Felicia Farr), la seva dona, que l'es
tima i és fidel, i Polly (Kim Novak), la 
noia de la rulot, la cambrera més 
sol-licitada del bar. Per un moment les 
seves vides es creuen i tothom fa allò que 
mai no hauria somniat de fer. Dino acaba 
cantant a la televisió una de les cançons 
d'Orville; aquest fa l'amor, al seu Hit de 
matrimoni, amb la Polly, un acte d'estima- 
ció i de respecte, perqué ha descobert la 
capacitar d'estimar en una persona que ell 
menystenia; i els dos personatges feme- 
nins intercanvien els seus rols: la Polly és 
per una nit -un somni tan real i irreal com 
el d'Armbruster i Pamela- la senyora Spoo
ner i ha descobert que podia ser estimada, 
i la Zelda, després d'una monumental bo- 
rratxera, ha fet de Polly per a Dino, també 
per una nit, i ja mai més no podrá tenir la 
mateixa estreta moralitat de la resta de les
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dones benpensants del poblé, cadascú tor
nará a casa seva -com Armbruster tornava 
ais Estats Units i Pamela a Anglaterra-, 
però alguna cosa ha passât a les seves 
vides.

Al final. Wilder reuneix els quatre 
personatges en una extraordinària darrera 
seqüéncia, model de sintesi i concisió na
rrativa. Orville i Zelda són al carrer, dis- 
cutint. Ella el voi fer patir, tot dient-li que 
vol divorciar-se. Ell, desesperat, Iluita per 
impedir-ho. La televisió de l'aparador d'u
na botiga propera és oberta: Dino està 
cantant. Tot de gent s'hi acosta. Orville i 
Zelda segueixen discutint, fins que ell 
reconeix la tonada. Mentre comprova, 
il-lusionat, que, finalment, una de les se
ves cançons será coneguda, la rulot de la 
Polly se'n va del poblé. Si es quedés, po- 
dria comprometre el bon nom de l'Orville 
si s'arribava a saber que havia estât a casa 
seva. Una nova mostra d'afecte i d'agrai- 
ment: per una nit, l'Orville la va fer sentir 
una senyora.

la no ens arribaran més pel-licules de 
Wilder. Però Cariucci, cada estiu, del 15 
de juliol al 15 d'agost, té la suite del seu 
hotel oberta i a punt.

1. - De les 26 peMicules que dirigi, més de 
la meitat són comédies i, concretament des de 
SABRINA (1954), ho són 12 de les 16 que va 
fer.

2. - MENNSCHEN AM SONNTAG (1929) 
i DER MANN, DER SEINEN MÒRDER 
SUCHT (1931).

3. - Per a Lubitsch, BLUEBEARD'S 
EIGHTH WIEE (1938. La octava mujer del 
Barba Azul) i NINOTCHKA (1939). Per a 
Leisen, MIDNIGHT (1939, Medianoche), 
ARISE MY LOVE (1940) i HOLD BACK 
THE DAWN (1941 Si no amaneciera). I per a 
Hawks, BALL OF FIRE (1941, Bola de fuego) 
i A SONG IS BORN (1948, Nace una can
ción).

4. - CON FALDAS Y A LO LOCO; EL 
APARTAMENTO; IRMA, LA DULCE; THE 
FORTUNE COOKIE (1966, En bandeja de 
plata); AVANTI; PRIMERA PLANA, i 
BUDDYM BUDDY (1981, Aquí un amigo).

5. - Concentrades bàsicament a la década 
dels quarantes, des de THE GREAT 
MCGINTY (1940) fins a THE BEAUTIFUL 
BLONDE FROM BASHFUL BEND (1949).

I  S S c o c í a
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE

Plaça St. Roc, 5 
Tel. 725 59 29 - Sabadell
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Els Lacs -lordi Marti, veu, Tomás 
Copete, guitarra solista, Agustí Candela, 
guitarra rítmica, Quim Alabau, baix, Xavi 
Casnoves, teclats i eos, i Miquel Humbert, 
batería- també pretenen passar-s'ho bé fent 
música i que el public s'ho passi bé. 
"Només pretenem un rock divertit {rock 
loe)". Pel fet de cantar en catalá, sovint els 
han classificat de eonjunt de rock catalá, 
però ells afirmen que "el rock catalá no 
existeix, hi ha tipus de música i res més, 
el llenguatge no té importáncia. La parau- 
la rock és molt àmplia, hi ha heavy, roc
kabilly... Nosaltres fern un rock més agra
dable". Els Loes componen i assaigen les 
seves cançons a la Societal Cultural Re
creativa El Ciervo, a Gràcia. Les lletres de 
les cançons acostumen a ser divertides, 
iròniques i parlen de noies. Els projeetes 
per aquest any són gravar una maqueta, 
comprar algún material nou i seguir to
can!. "La millor escola és l'escenari". Vo
len anar aprenent i volen arribar a més 
gent però sense abandonar la progressió 
tranquil-la que han mantingut des del 
moment de la seva ereació, a l'octubre de 
1990, fins ara.

Percùstic és un grup de molt recent 
formació -setembre del 91- basai en una 
instrumentació ùnicament percusiva i en 
uns ritmes bàsieament afro-cubans: samba 
i bossa. És un grup de earacteristiques 
bastant inhabituals. Els quatre eomponents, 
Kim Crespo, David Martínez, Toni Vali i 
Joel Martí, d'edats entre 19 i 20 anys, to
quen la batería, timbals, rumberes, mara- 
ques, esquellots, triangles, etcétera. L'ob- 
jectiu és investigar les possibilitats expres
sives de la percussió, "experimentar, bus
car nous sons, i també estem préparant una 
coreografía i amb el temps volem incor
porar gent de teatre. Volem fer un espec- 
tacle que combini música i imatge". De 
moment participen en balls de diables i en 
carnestoltes. No desprecien la possibilità! 
de dediear-se més endavant a grups més 
convencional. Percústic pot ser un punt 
de partida per fer altres coses.

Els God Buits són, eom els Percústic, 
un deis pocs représentants a la Mostra de 
les alternatives al rock i al pop. Els deu 
membres del grup tenen entre 18 i 23 anys, 
es conéixen del món de l'excursionisme i 
comparteixen l'interés per recuperar la 
música/o//:. "La música popular està mal 
vista ais eonservatoris, no s'ensenya, no es 
coneix. Però la gent està farta de guita- 
rres, el rock està supera!. Torna a haver-hi 
un eert interés per la música folk, que és 
una músiea alegre i que en el fons signifi
ca música popular". Els Gods Buits inter
preten en bars, easals d'avis, esglésies i, 
sobretot, al carrer, tonades irlandeses, cel
tes, bretones i catalanes. Les fonts de la 
músiea/o//: són inesgotables. Esperen tor
nar l'any que ve a la Mostra i si hi hagues- 
sin més grups folk els agradaría actuar a 
Can Borrás, on la gent podría dansar i on 
podrien demostrar que "no ealen bateries 
per donar canya".
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Diàlegs filotòpics

La carta
Xèspir

E.illa.- Qué fas, Enric?
Ell.- Em posava a escriure una carta. A la 
tia Filo.
Ella.- Per fi! Quin sant s'ha despenjat que 
se t'hagi acudit fer aquesta ditxosa carta 
que fa un any que et demano que escri- 
guis?...
Eli.- Mai és tard quan...
Ella.- Calla, calla! si aixo és un miracle! 
Pensar, tu, amb la tia Filo! Fer-li aquesta 
carta que li devem fa més d'un any!... 
Eli.- Irene, io no li dec res a la teva tia 
Filo.
Ella.- No comencem!
Eli.- ...a més, que coi haig d'explicar-li?... 
Ja et die que seria millor que la fessis tu la 
carta.
Ella.- Mira, noi, quan era jove no t'ho 
hauria demanat, perqué n'havia escrit més 
d'una i de cinquanta de cartes, ja ho saps... 
Ell.- Ho sé, ho sé...
Ella.- I si em faig pesada demanant que 
l'escriguis tu és perqué, a més d'haver-ne 
jo perdut la mena, d'escriure, tu ens saps 
més... Recordó aquella carta que vas es
criure al director del diario, sí, a cartas al 
director... Que no la récordes, tu?... Si els 
teus amics et van llegir-te i et preguntaven 
si escrivies en els diaris?... Bé prou t'afa-

lagava poder dir que t'havien publica! una 
carta al diari...
Eli.- Sí, dona, ho recordó... Recordó que 
vaig parlar queixant-me que l'aigua duia 
massa cloro... Es que llavors l'aigua de 
l'aixeta no servia ni per heure ni per cui- 
nar...
Ella.- I d'ençà d'allavors l'aigua ja no va 
tenir tant mal gust de cloro.
Eli.- En van fer cas -{diu ell, triomfant). 
Ella.- Em faig pesada demanant-te que 
escriguis a la tia Filo i per fi ha arribat el 
sant Martí...
Eli.- No, nena, avui precisament és sant 
MarceMí.
Ella.- Veus, daixo sí que te'n récordes: de 
felicitar els teus amics!
Eli.- No comencis... O no començo a es
criure a la teva tia.
Ella.- Recorda que també és la teva de 
tia... I caldria que l'estimessis més del que 
l'estimes... Recorda que ens podria deixar 
alguna cosa...
Eli.- (Et deixarà la seva coMecció d'es
tampes marianes, pensa ell). Vols que li 
digui alguna cosa en especial?
Ella.- I tant! Mira: pots explicar-li que 
l'Eduard ja té el segon fill...
Eli.- Aixo ja ho sap, dona; recorda que

vam enviar-li aquella targeteta del néixer. 
Ella.- Tens raó... Dígues-li que l'Eduard 
ha canviat de casa i que ara està millor 
que abans... Que la Marta està de sis me- 
sos... Que fa tres mesos que vam estrenar 
un cotxe nou... Posa el nom de la marca 
perqué faci més impressió, i també el preu 
que va costar (no li diguis que hi ha lie- 
tres)... Que jo ja no em tenyeixo... Digues- 
li també que no coneixeria la ciutat, que 
s'ha fet més gran i més maca... No, no li 
posis aixo, perqué no és veritat aixo de 
maca... Que tu acabas de fer 56 anys... 
No, Enric, no li posis perqué ella calcula
rá els que tiñe jo... De fet, ja ho sap, però 
no ho posis, eh... També li pots dir que ja 
ens hem apuntat per l'estiu que ve, que 
pensem anar a Austrália...
Eli.- No, dona, a Austria.
Ella.- Sí, home, és el que volia dir... Que 
li enviarem una postal de... de... ajuda'm a 
recordar, home, allá on fan els panets de... 
Eli.- Viena.
Ella.- Aixó: Viena... Que penso ballar al- 
guns valsos... Qué li pots dir més?... Au, 
que no penses dir-li res, tu, Enric, a la tia 
Filo?
Eli.- Saps que pensava? Fer-li un telegra
ma amb quatre paraules... Paré més via...

Un lector de casa nostra, tot 
visitant la Catedral de 

Mallorca, (i abans dañar a 
comprar les ensaimades de 
precepte), va obtenir en el 

elaustre, aquest testimoni, que 
no Higa amb el barroc.

Pels enyoradissos, pels que 
creuen, encara, que "qualsevol 
temps passât fou millor"... els 
ensenyem la plaça del Doctor 
Robert dels anys seixanta...
Au, miri, miri...

El bon Jan - Per gentilesa de! bon amie Allons Figueras (Pubiicat a l'AVUI).
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Quan es jubili, segur que desitja mantenir el 
seu nivell de vida, conservar el seu nivell 
d'ingressos. Com Vosté ja sap,
Tactual sistema de retribucions 
de la Seguretat Social no cobreix 
en cap cas el sou que obtingué 
estant en actiu.
Per aixó, per no viure la jubila- 
ció amb Taigua al coll, el Bañe Sabadell us. 
ofereix el seu Pía de Pensions: un Pía amb 
grans avantatges.

PLADE
PENSIONS

La màxima desgravació fiscal que pot 
començar a gaudir avui mateix, en estalviar 

-i pel demá. Una alta rendibilitat i 
una amplia flex ib ilita t que li 
permetran organitzar el Pía al 
seu gust. Millor no ho deixi per 
demá. No s'ho pensi més. Amb el 
PladePensionsdel BancSabadell 

viurà la jubilado sense ofecs.
Per te n ir  m és in fo rm a c ió , v in g u i a v eu re 'n s  o t r u q u i al:

9 0 0  3 2 3  3 2 3

Banc Sabadell
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En aquest monográfic dedicat al 5é Centenari 
del descobriment d'Amèrica, comptem amb una 
portada molt especial Teta per l'artista Josep 
Guinovart (Barcelona, 1927). Des d'aquestes 
línies volem agrair-li la seva coMaboració. Es 
tracta d'una obra que no necessita una explica- 
ció, perqué certes obres parlen per elles 
mateixes, i en aquesta comunicació entre l'obra 
i Tespectador (en aquest cas, tots els lectors de 
Quadern) és quan l'obra adquireix el seu 
significat. Cada lector sentirà, veient la portada, 
un sentiment diferent, encara que els colors 
utilitzats i les seves figuracions parlen per si 
mateixes. Es, per tant, una portada que parla, 
comunica una sèrie de sentiments i ens trans
porta a l'època concreta del descobriment 
d'Amèrica i tot el que això va comportar, tant de 
positiu corn de negatiu, per als americans i per 
als espanyols.

Guinovart va entrar en contacte amb Llati- 
noamèrica quan l'any 1972, concretament al mes 
de juny, va viatjar a Mèxic per realitzar el 
muntatge d'una exposició. A Mèxic va recórrer 
des de les capitals fins als pobles on pervivien 
els costums més primitius; va poder captar-en 
aquest viatge la mescla de cultures, la riquesa, 
la misèria i el color; va acumular una impressió 
densa i forta que va quedar dins la seva mirada i 
que el va apropar a aquest immens continent, al 
seu passât i al seu futur.
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Carta dei Bisbe Casaldàliga

E, dia 12 d'octubre de l'any passai es 
van reunir al Santuari de la Mare de Déu 
de la Salut de Sabadell, els coordinadors a 
les comarques catalanes dels "Amies del 
Bisbe Pere Casaldàliga" els quais, consti- 
tuits en Assemblea General de Socis, va
ren aprovar els estatus de l'Associacio que 
prèviament havien estât inscrits al Regis
tre d'Associacions de la Generalität de 
Catalunya.

Aprofitant l'avinentesa de trametre al 
Bisbe Pere un exemplar dels estatuts de 
l'entitat que porta el seu nom i donada la 
seva estreta vinculaciô amb la nostra ciu- 
tat (que fou, segons una frase seva, el seu 
"primer amor pastoral"), li vàrem dema
nar una coMaboració per a "QUADERN", 
i precisament pel número que havia de 
tractar sobre el tema del "Cinqué Centena- 
ri".

La seva coMaboració ha arribat en for
ma de carta que, per conservar-la en tota 
la seva fidelitat, la reproduím tal com 
l'hem rebuda. En ella hi respira l'alenada 
de les seves "causes": la superació de la 
fase colonialista del descobriment, la Soli
darität dels pobles del Primer Món amb 
els altres pobles, la fidelitat de l'Església a 
les exigéncies évangéliques de la historia.

H.M.
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SaoFelix do Araguaia, MT 
25 de gener de 1992

Hermenegild Marti i Joan Cusco 
S a b a d e l l  / Catalunya

Benvolguts: Us escric conjuntament, anant per feina, 
com ho feu vosaltres a la meva enfeinada Sabadell! Potser una mica 
tard. Perdoneu-me. Nadal i les primeres setmanes de 1'any sempre les 
tenim força ocupados, amb celebracions i reunions pastorals...

No se si arribo a temps pel número del "Quadern " ni us envió 
un article, sino una carta.

Hermenegild, gracies per tota aquesta Solidarität entorn de l'en 
tj tat que porta el meu nom i que porta dins sobretot les meves, les 
nostres Causes.

I aquest es el tema i el desaflament, Joan, del famos i conflic- 
tiu CINQUE CENTENARI: les Causes dels Pobles della^postra America, la 
Causa de la Solidarität dels Pobles delPrimer Mon -sobretot d'aquells 
països O estats que més directaiment varen fer i estant fent la con - 
questa, la colonització, l'explotació dels nostres Pobles: indigena, 
negre, mestis. I de l'Església que bé i malament va fer i fa 1 *evan- 
gelització dels mateixos Pobles.

Llegir la veritable HISTÒRIA d'aquests 500 anys. Reconèixer el 
pertinaç etnocentrisme de la Societat i de l'Església del Primer Mon, 
aquella tan ambigua "Civilització Occidental Cristiana". Reconèixer 
tambe-1 aixo sera molt més dificil perqué comporta conseqüencies eco
nomiques- que el DEUTE EXTERN és"vostre" no pas "nostre"! I com a So
cietat germana i com a Església véritablement universal, deixar-nos 
és4r nosaltres, diferents, complementaria.Anar de cor, de cap i peus, 
versUN SOL MÖN HUMA, de persones i de pobles iguals.

Reconec que aixô suposa una veritable revolució i penso que to - 
tes les véritables revoluciona, passades i presents, aixô volien,pot
ser d'una manera folla; i aixô volem quan contestem radicalment el 
"nou ordre mundial" de 1' emperador Bush o quan contestem fraternal - 
ment el centralisme del Vaticà.

No celebreu el V Centenari, perqué seria celebrar tot un massacre. 
Les organitzacions indigenes del Continent ho har>hit prou d a r .  Po - 
driem celebrar 1'arribada de 1'Evangeli ala nostra Abia Yala - a qui 
després van posar el nomd'América..rperò hem de reconèixer i confe - 
ssar evangélicament que 1'evangelització d'América no sempre va coin
cidir, ni de lluny, aimb l 'Evangeli! Mireu de descobrir l'America real; 
nosaltres mirarem de"auto-descobrirnos". Contesten, amb organitzacions 
solidarios, la politica economica i el neoimperialisme del Primer Mon. 
Perdeu consumismo, perdeu suficiencia, perdeu també desencis! Perqué 
és possible la "Civilització de 1'a mor", que demanava Puebla sempre que 
la sapiguem construir amb la "civilització de la pobresa", que demana
va el teòleg i mártir Ellacuria.

Amb aquest compromis i amb aquesta esperança, us abraça
el vostre amie i company de carni
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El poblament de les Amériques
M arc-A ureli Vila (Gedgraf. Membre del I.E.C.)

k^erveixi de preàmbul a aqüestes notes 
geogràfiques la següent formai declarado: 
tot festejament dels cinc cents anys de I'a- 
rribada de Colom i de la seva gent a les 
illes Lucaies, conegudes avui pel nom de 
Bahames, no es pot considerar com des- 
cobriment del Non Mon que de primer fou 
denominat les Indies i després rebé el nom 
d'Amèrica. Aquest continent, conjunta- 
ment amb les illes Lucaies, que corn moi
tes altres illes están relacionades amb el 
continent americà, havien rebut poblaciô i 
per tant foren descobertes milers d'anys 
abans de l'arribada de Colom. Les desco- 
briren gent procèdent de terres continen
tals i insulars situades a l'occident de l'O- 
ceà Pacific; l'occident respecte a América. 
Molt més tard, en el segle X, tingué Hoc 
la descoberta i poblament de la gegantina 
ilia de Groenlandia per part dels normands, 
els quais i al següent segle, arribaren al 
litoral atlàntic de la part septentrional del 
continent americà.

Colom i la seva gent proporcionaren 
ais europeas, a les acaballes del segle XV, 
el testimoni irrefutable de l'existència d'u
nes terres poblades que no eren pas les 
Indies que buscaven. Les terres a les quais 
havien'arribat es trobaven enllà de l'Oceà 
Atlàntic. Unes terres on s'hi podia anar i 
retomar des d'Europa. Aquest fou el résul
tat certament ressaltant i positiu de la reei- 
xida aventura colombina. Cal afegir que 
la geografia fou d'allô més amical amb els 
expedicionaris, ja que els estalvià Tacciò 
de cap cicló dels que freqüenten les ai- 
gües de TAtlàntic subtropical, en els me- 
sos que Colom les recorría.

S'ha de considerar desconsidera! fins a 
Tescami, el fet de commemorar amb es- 
pectaculars realitzacions que comporten 
despeses desmesurades, amb cerimònies 
més O menys protocolàries i amb manifes- 
tacions que pretenen assolir nivell acadé
mie, Tinici d'una conquesta aniquiladora 
d'innombrables vides humanes i de riques 
cultures, corn a primer pas per a establir, 
per la força, una política espoliadora dels 
béns de les terres i dels pobles aborigens 
americans. Entrem en matèria.

El definitiu enlairament, ocorregut en 
el pleistocé inferior, de les serralades que 
cobreixen les terres de la façana occiden
tal del continent americà, que están estre- 
tament relacionades amb els sistemes oro- 
gràfics que cobreixen bona part de TAmé- 
rica Central, no incidí massa, pel que fa a 
TAmérica del Nord ni a TAmérica del Sud, 
en la geomorfologia de les immenses de
pressions que separen les esmentades se
rralades de les formacions muntanyoses

que s'havien original en époques géologi
ques molt més antigües. Aqüestes darreres 
formacions orogràfiques constitueixen 
regions fisiogràfiques que per la resistén- 
cia que presentaren ais moviments tecto
nics posteriors a la seva integració, reben 
el nom d'escuts. Aqüestes formacions o 
escuts són propers a TOceà Atlàntic en 
diversos sectors de la geografía america
na.

L'arc insular de les Antilles s'ha de 
considerar autônom respecte els sistemes 
muntanyosos de TAmérica Central i del 
nord de TAmérica del Sud; i estretament 
relaciona! amb les plaques litofériques que 
formen el subsol profond del Mar Carib.

Cal tenir present les diferéneies, prou 
conegudes dels geôgrafs, que existeixen 
entre la immensa depressió central d'A- 
mérica del Nord i la també immens de
pressió central d'Amèrica del Sud. La pri
mera d'aquestes depressions és del tot 
continuada i s'estén des de TOceà Glacial 
Artic fins el golf de Mèxic i ho fa per una 
distància d'uns 7.000 km sense que els 
indrets més elevats de la depressió ultra- 
passin els 500 m. El sector més estret d'a- 
questa depressió assoleix els 900 km.

Els vents que recorren de nord a sud i 
de sud a nord aquesta depressió a tot el 
llarg del seu recorregut, no troben cap 
obstacle al lliure pas. Durant Thivem de 
Themisferi nord, avancen per la depressió 
vers el sud els vents gèlids de TArtic; a 
Testiu, les masses d'aire que circulen de 
sud a nord aporten a la depressió la calor 
del golf de Mèxic i els sens efectes es fan 
sentir Canadá endins.

D'acord amb el comportament climàtic 
exposât, la cobertura vegetal espontània i 
per dessota el paraMel dels 50- N és la 
denominada de pradeña. Les praderes arri
ben fins el paraMel dels 40- N. A partir 
d'aqui la vegetació tendeix a empobrir-se 
ràpidament corn a résultat d'un estiu llarg, 
molt càlid i sec. Les praderes foren Thàbi- 
tat de grans ramats de bisons en constant 
transhumància, que durant molts mil-lennis 
constituïren la raô del poblament nómada 
dels pells roges; una denominació genéri

ca que es popularitzá per a denominar els 
aborígens d'Amèrica del Nord. Més tard, 
'tant els bisons com els aborígens quasi 
foren aniquiláis del tot; i les poques mino- 
ries que restaren, tant pel que fa ais ani
mals com ais indis, foren réduits a viure 
en zones de reserva.

Les terres de pradera, que són la conti- 
nuació vers el sud dels grans hoscos on 
dominen les conifères, esdevingueren te
rres de cria de bestiar vaquí, de conreus a 
gran escala de blat i de moresc; i més al 
sud de la depressió, del conreu del cotó 
per grans espais.

La cria tecnificada dels vaquins i tam
bé dels porcins en granges, afavori la 
instal-lació d'industries conserveres. 
Aquesta producció de cams, més les acti- 
vitats agricoles, promoveren realitzacions 
estretament relacionades entre elles, com 
foren les de les comunicacions per terra 
d'est a oest i Testabliment de nuclis con
centrais de població que, en nombrosos 
casos i en poques décades, es convertiren 
en ciutats.

El poblament, en bona part motivât per 
la industrialització de la façana atlántica 
d'Amèrica del Nord, originà un poderôs 
mercat consumidor de productes agraris 
precedents de la gran depressió central. A 
aquest mercat, i més tard, s'hi sumà el 
mercat genera! pel cada moment més po
tent poblament de la façana occidental; 
especialment pel que fa a California.

Som molt conscients que aquesta ex- 
posició peca àmpliament de simplista; com 
igualment simplista será la que proporcio- 
narem referent a TAmérica del Sud. Trac- 
tarem de presentar en unes notes breus les 
diferéneies substanciáis entre el poblament 
interior d'Amèrica del Nord i el de TAmé
rica del Sud. El parlar del poblament de 
litoral d'ambdós subcontinents americans i 
per esquemática que es faci Texposició del 
tema, requereix, com a minim, un altre 
aplec de notes.

Aturem-nos, ni que sigui per un mo
ment, en TAmérica Central.

L'América Central és de complexa 
constitució tant pel que es refereix al des- 
plegament del seu relleu corn a la distri- 
bució de la seva poblaciô. Els condiciona- 
ments establerts pels climes, pel que fa al 
poblament, provenen tant dels pisos altitu- 
dinals com de les aigües marines que vo- 
regen, tant per Test corn per Toest, aquesta 
América ístmica. El poblament aborigen, 
així com també el colonial, tingué molt a 
veure amb la diversitat de dimes. En el 
cas de Mèxic, cal considerar que está for
mat d'un conjunt de paisatges relacionats
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Mapa del segle XVI que té molt de portolari. Compren part de la Costa d'América del Sud. 
Resulta molt interessant el dihuix de la ñau on s'hi precisa el velam i l’exterior del huc.

amb América del Nord i d'altres amb l'A- 
mérica Central; i entre aquests paisatges 
es troben els secs i cálids de la Baixa Ca
lifornia i la península del lucatan. El sec
tor més estret de l'istme está ocupat pel 
sector depressionat de Panamá, d'un clima 
plujós i cálid en gran manera.

La població d'América Central, i allá 
on ha estât possible, s'ha concentrât ma- 
jorrnent en els pisos tèrmics temperáis.

Es evident que la gran depressió d'A
mérica del Sud no es presenta tan conti
nuada com la d'América del Nord. Ho 
motiva, per una part, que el massís de 
Guaiana relaciona! amb l'escut tectonic del 
mateix nom, fa d'obstacle a la successió 
de la depressió, drenada pel riu Orinoc, 
respecte a la molt més grandiosa depres
sió drenada pel riu Amazones. Així també 
es veu obstaculitzada la continuïtat de la 
depressió central sudamericana per la pre- 
séncia dels estreps orogràfics que es deri
ven dels Andes a les proximitats del 
paral-lel 18- S; i del relleu brasiler en el 
que es destaca la formació geolôgicament 
molt antiga, del Matto Grosso.

De nord a sud, la gran depressió suda
mericana, i a partir del paral-lel 8"N fins 
el paral-lel 40- S, cobreix una distància 
d'uns 5.500 km. Repetim, però, que aques
ta depressió no es desplega de forma fran- 
cament continuada. Tres principals subde
pressions la integren: la dels llanos de 
I'Orinoc on domina una vegetació sabane
ra en bona part hervàsia sotmesa a un ré- 
gim pluvial de sis mesos de pluges i sis 
mesos de sequera no sempre régulât. La 
temperatura hi és alta tot l'any. La subde- 
pressió amazónica está coberta per den
ses, caloroses, humides i plujoses selves, 
la hilea amazónica, creuades per rius de

"tot un estil"

MOBLE DISSENT 
I DECORACIÓ
Sant Cugat,11 - SABADELL

gran cabal d'aigües com són I'Amazones i 
els sens afluents. Aquests rius han estât 
les uniques vies que han fet possible les 
relacions humanes, i aixó des de l'época 
precolombina fins a l'actualitat. Els perde- 
dors senders de la selva són de difícil re- 
corregut a no tractant-se deis aborígens.

Les terres de ribera del riu Amazones 
en el seu recorregut per la depressió, reco- 
rregut situât un poc al sud de la ratlla 
equatorial, i per extensions que poden arri
bar ais 200 km, están constantment inun- 
dades o, si més no, empantanados: unes 
terres conegudes amb el nom de várzeas. 
D'aquí que el poblament ribereny a base 
de centres d'alguna importáncia, sigui nul. 
No n'és exepció la ciutat de Manaos, do
na! que aquesta ciutat sorgida de l'explota- 
ció del cautxú, es troba a la ribera del riu 
Negro i no de I'Amazones.

Els habitants de les selves amazóni- 
ques són molt escassos i están en perill de 
desaparéixer a causa de l'acció deis "civi- 
litzats" que, al llarg deis temps, els han 
explota! o simplement assassinat. Els des
graciáis intents de construir carreteres a
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Restes restaurades de la missió de la Divina Pastora deis capntxins catalans de Giiaiana. Segle XVlll.

través de la selva amazónica constitueix 
un atac directe a l'ecosistema selvós més 
important del món.

Els llanos de Bolivia es relacionen pel 
sud amb les terres d'espinars creuades per 
rius pobríssims d'aigua durant la major part 
de l'any; es tracta del territori del Gran 
Chaco. Aquest territori no ha atret mai un 
poblament de certa importància i en un 
moment donat es considerà que la seva 
riquesa potencial podia ser els dels jaci- 
ments petrol ifers.

Al llarg de les époques historiades que 
s'iniciaren molt abans de l’època colonial, 
la poblado andina no s'ha manifestât en 
cap moment delitosa per traslladar-se a les 
terres baixes interiors llaneras. I així, els 
llanos de los Mojos pogueren conservar 
una poblado aborigen de certa densitat 
fins que en el nostre segle aquesta pobla
do va entrar en contacte amb els explota- 
dors del cautxú de les selves amazòniques 
els quais els utilitzaren com mà d'obra 
forçada amb la corresponent alta mortali- 
tat. Morien molt Iluny del seu hàbitat.

Al sud del Gran Chaco, i en evident 
contrast geogràfic, dominen unes terres 
pantanoses l'origen de les quais es deu al 
nul nivell dels sols i a la pujada estacional

Llibrerig
Gracia, 48 

725 29 31 Sabadell

de les aigües dels rius. Han actual a favor 
de l'establiment de la poblado d'aquestes 
terres els avantatges que proporcionen per 
a la cria de bestiar i les facilitais que pro- 
porcionava, i proporciona, el riu Paraná 
com a via de sortida a l'Atlàntic.

A continuació i sempre marxant vers 
el sud, s'obren les pampes amb la seva 
vegetado herbàda no equiparable amb les 
praderes del Nord América. El règim de 
precipitadons i altres factors dimàtics 
corn la temperatura, son molt diferents, 
corn també la mena de sols, i no oferien, 
en els temps precolombins, ramats de bi
sons que facilitessin la permanènda en 
l'hàbitat d'una poblado aborigen numèri- 
cament consistent. A les pampes, la cace
ra era d'animals d'un rendiment poc consi
derable.

Al sud de les pampes s'inida la Pata
gonia, de clima fred i sec, apte, aixô si, 
per a la cria en gran escala de l'ovella. 
Empero la Patagonia no forma part de les 
terres depressionades car és un paisatge 
intervingut pels estreps andins que cobrei- 
xen la regió totalment. La cria de l'ovella 
va atraure poca pobladó, i aixô, encara, 
des de finals del segle XIX. La pobladó 
aborigen sempre hi fou escassa.

El poblament de les pampes ha estât 
baix. Altra cosa és a la perifèria d'aquesta 
regió natural. Els nudis de pobladó més 
importants es situaren a la perifèria occi
dental de la regió, ocupant la franja de 
peu de muntanya andina. A l'est la pobla
dó tendí a ocupar el relleu ondulât que 
limita la regió i que compta amb la proxi- 
mitat de corrents fluvials aprofitables corn 
a vies de transport.

La topografía planera de les pampes

facilità les relacions humanes i, conse- 
qüentment, les econômiques entre les con- 
centracions urbanes perifèriques; i el d'a
questes amb el grandiós estuari de Rio de 
la Plata que, obrint-se a l'Atlàntic, esde- 
vingué la porta de relaciô amb Europa.

El riu Mississipi, que drena gran part 
de la depressió central d'América del Nord, 
fa el seu recorregut de nord a sud, amb la 
qual cosa proporcioné a l'economia en 
desenvolupament, i a partir especialment 
de principis del segle XIX de l'interior 
d'aquest subcontinent la sortida a l'Atlàn
tic a través del golf de Mèxic; sense que 
les mercaderies es veiessin obligades, per 
a la seva exportació, a creuar les serrala- 
des de la façana orientai dominada per les 
formacions orogràfiques apalaxianes.

Els rius que creuen les depressions d'A- 
mèrica del Sud desemboquen a l'Atlàntic; 
emperò els corrents que els originen es 
formen en l'aiguavés oriental dels Andes. 
Fa exepció l'Orinoc, que s'origina en el 
massis de Guaiana; si bé molt dels sens 
afluents llaneros, els principals, provenen 
de la vessant oriental andina.

L'Orinoc, a tot el llarg del procès colo- 
nitzador i amb antecedents precolombins 
que s'han fet évidents gràcies als treballs 
de l'antropôleg català Josep Maria Cru- 
xent, ha tingut poblaciô de ribera concen
trada en centres poblats situats a les ba
rrancas; O sigui en aquells llocs de les 
vores del riu que per la seva altitud sobre 
el corrent fluvial en aigües altes llibera els 
habitants de les inundacions.

Es de sempre que ha existit una dife- 
rència de magnitud molt considerable, pel 
que fa al poblament, entre les altes serra- 
lades occidentals d'América del Nord els 
pobladors aborigens eren més aviat pocs; 
en els Andes d'Amèrica del Sud, en canvi, 
els aborigens hi establiren ciutats i règims 
politico-econòmics d'un molt alt nivell.

Les principals causes geogràfiques d'a
questa tan notòria dissemblança correspo- 
nen a la diferència en la successió altitudi
nal dels pisos tèrmics d'acord amb les lati- 
tuds; i ensems, per la manca d'extensos 
altiplans habitables a les Rocoses, cosa que 
no succeix als Andes Colombians, equato- 
rians, peruans i bolivians. Els altiplans 
d'aquests paisos permeteren el desenvolu
pament de pobles i cultures substituits més 
tard pels colonitzadors.
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Cristòfor Colom, català
Josep Porter

La primera noticia de la desco- 
berta d'Amèrica fon escrita en 
català per Cristòfor Colom en 
una carta-relació adre^ada a 
Lluis de Santàngel i publicada 
per Pere Posa, impressor de Bar
celona, l'any 1493.

E,il 1963 vaig presentar al Congrès In
ternacional de Bibliofilia una comunica- 
ció proposant el que s'expressa en el títol 
d'aquest treball. La proposta però, la feia 
amb un sentit interrogant. Avui la faig 
afirmant la meva proposició. Prop de tren- 
ta anys després de meditar m'han dut a 
aquesta conclusió. Confio que algú no em 
digui que sóc un temerari o un xovinista, 
però els fets són els fets i vaig a explanar
los seguidament.

El rei Ferran el Catòlic probablement 
no va creure en Colom fins que el va re- 
bre a Barcelona de tornada del seu primer 
viatge a les Indies. Va permetre que el seu 
"escrivà de ració", el valencià Lluis de 
Santàngel, prestés la major part dels di
ners per a realitzar l'expedició, però tota la 
glòria de la descoberta caldrà adjudicar-la, 
com els historiadors han fet sempre, a la 
reina Isabel. Ferran, aclaparat per mil pro
blèmes a Itàlia, França i a la pròpia penin
sula, on el més gran era conquerir Grana
da, amb les arques buides i, sobretot, per 
causa dels conseils dels sens "savis" que 
tenien Colom per un boig, Ferran, repetei- 
xo, no podia pensar d'altra manera que 
com ho féu. Home realista però, el rei quan 
s'adonà del bon résultat d'una empresa tan 
incerta, cuitá a rectificar i començà a or- 
ganitzar des de Barcelona mateix el segon 
viatge, i, aixi mateix, més tard autoritzà 
els altres dos viatges que Colom va fer a 
les Indies.

En el primer viatge, les tripulacions de 
la Santa Maria, la Niña i la Pinta, estaven 
formades en gran part per andalusos. Hi 
havia alguns bascos, uns quants d'altres 
parts d'Espanya i menys encara estrangers, 
però el viatge va ser, segurament, el que
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Primera noticia impresa existen del descohriment de les Indies!
Capgalera de la Carta-Relació que Cristófor Colom envía a Lluís de Santangel el 1493, impresa a Barcelona 
per Pere Posa el mateix eny 1493. Ohservi's que a la linio vuit, el nom de la tercera illa és Ferrandina, del 
nom catalá del rei, no Fernandina com seria en castellá.

el professor Pérez Embid es complau d'a- 
nomenar un "viaje andaluz". En l'extensa 
bé que incomplerta llista, també incom- 
plerta, que ens dona la Duquessa de Alba, 
hi figura un "Juan Martinez de Açoque, 
vecino de Dénia" i un "Bartolomé Bibes 
(Vives?) vecino de esta villa" (Palos?). 
Llevat de dos i el mateix almirall -segons 
l'opinió que he expressat més amunt- no 
sembla que hi hagués en les tres embarca- 
cions altres tripulants catalans, valencians 
o balears.

Escut del descohridor, contenint la llegenda "Por 
Castilla y por León nuevop mundo hallo Colom." 
L'anterior escut figura en la "Historia de las Indias" 
publicada el 1535 per Gonzalo Fernández de 
Oviedo, que coneixia al genial mari, autor que, en 
l'ohra, el cognomena sempre Colom, amh ema. En 
l'escut no hi posa el Colón castella, sinó Colom en 
català.

En el segon viatge, com en el primer, 
acompanyaren Colom una multitud d'an- 
dalusos, però també hi havia gent d'altres 
regions entre els quais varis catalans, al
guns molt importants. Assenyalaré Miquel 
Ballester, expert navegant tarragoni, home 
de gran confiança de Colom a qui va de
signar alcaid de la fortalesa de la Concep
ción, el va trametre d'emissari ais reis quan 
la rebelió de Roldán i va nomenar-lo apo- 
derat i procurador del seu fill Diego. Ber
nat Boíl, de Tarragona segons el P. Cares- 
mar; aragonés segons el P. A.M-. Albare- 
da, primer missioner d'Amèrica, antic se- 
cretari del rei Joan II, pare de Ferran el 
Catòlic. El P. Boíl va ser ermitá de Mont
serrat i de l'ermita de L'Abellera (Brades), 
després monjo de l'ordre de Sant Francese 
de Paula. El cavalier empordanès Pere de 
Margarit, molt considérât pels reis, a qui 
va ser encomanada la primera missió mili
tar. Colom va nomenar Margarit govema- 
dor de la fortalesa de Santo Tomás al 
Cibao. Entre gent de menys importáncia 
que acompanyaven Colom en el seu segon 
viatge hi figura el boter balear Nicolás 
Estéfano (Esteve) i altres del món català.

Quan més tard. Fray Bartolomé de las
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Fragment d'una pàgina del catáleg de la Biblioteca Colombina de Sevilla en la que el gran bibliòfil que era Hernando Colón, fill de I'almirall, deixa constància de que 
posseía la Carta-Relació que el Descobridor enviá a Luis de Santángel, com es pot veure en la línia assenyalada:
"letra enviada al escrivá de ració a 1493, en catalán".-4743.

Casas arribá a les Indies trobarà instal-lat 
allí, d'acord amb el que ens explica en el 
capítol XX de la seva Apologètica, un 
catalá anomenat Fra Ramon Pané "que 
conocía el lenguaje de los indios" i al qual 
Colom havia encarregat una relació sobre 
les antiguitats i l'idioma dels natius. Quan 
el valencià Rodrigo de Borja, elevat al soli 
pontifici amb el nom d'Alexandre VI, va 
expedir la famosa butlla que marcava la 
línia divisòria entre les conquestes atlànti- 
ques de Castella i de Portugal, els Reis 
Catòlics varen fer intervenir en la confec- 
ció del document corresponent un altre 
català il-lustre, el cartògraf Jaume Ferrer 
de Blancs. Esment a part mereix el valen
cià Lluis de Santàngel, que he citât suara i

al quai tomaré a referir-me més endavant.
Corn es pot observar per les dades que 

acabo d'expressar, els anys de la desco- 
berta d'América están plens de gent im
portant nascuda en terres de parla catala
na, contràriament a allò que s'ha prêtés 
que la Corona d'Aragó i els sens estats no 
varen tenir cap intervenció en el trascen
dental fet. Encara podria afegir altres noms 
a aquesta exposició però la clouré fent 
esment d'un andalús il-lustre. Luís de la 
Cerda, Duque de Medinaceli, casat amb 
una filia del príncep Caries de Viana, he- 
reu deis estats de la Corona d'Aragó i, per 
tant, de Catalunya. Per a mi resulta molt 
significatiu que Medinaceli sigui el pri
mer en prestar ajut efectiu a Colom quan

EpíftoUChríftoferí Colom (cui eras noíIraniuU 
turn dcbet: de Infulís ín man' Indico nuper muens 
tís : ad quas perquirendas odauo antea mcnfe : au* 
fpícíis i í  çre inuidilTimi Fcrnandí Hifpaníarú Re« 
gis miíTus ñíeratjad Magníficü domínú Raphae= 
km  Sanxisteíufdem fercniiTimi Regís Thcfaurari 
um miíTa : quam nobilís aclítteratus vír Alíander 
deCofco: abHífpanoídcomaten'n lacínum con: 
uertitrtercío Kalendas Maíí.M.cccc.xcúj.Pontífií' 
catus Alcxandrí Sexri Anno primo.

Carta-Relació de Colom traduída per Leandre Coscó. Una de les paques edit ions en lletra rodona

aquest arriba a Espanya venint de Portu
gal, vuit anys abans de la descoberta. El 
"pobre extranjero" viu dos anys a casa del 
duc i aquest està disposât a tirar endavant 
l'empresa del descobriment fins que, la 
reina Isabel decideix fer-la seva. Quan, 
sense cap mena de dubte, apareix per pri
mer cop en la História el nom del desco
bridor d'América, és a Portugal, el 1473. 
El nom és Christovao Colom. Quan ve a
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Espanya el 1484, diu que és un "pobre 
extranjero". Per raons que ara no són del 
cas exposar, ja que escapen al motiu d'a- 
quest treball, no m'hi estendré. Algún dia 
m'ocuparé d'aquesta misteriosa "estranje- 
ría" en la qual es va embolicar el futur 
almirall. En entrar a Espanya, Colom, 
canvia el seu nom. Ja no es diu Christo
vao Colom, com a Portugal, sinó Cristóbal 
Colomo, i Cristóbal Colomo es dirá fins 
que en les Capitulacions de Santa Pe de 
1492 el seu nom será altra vegada canviat. 
Des d'aleshores, almenys en els documents 
oficiáis espanyols, el nom del descobridor 
será Cristóbal Colón. I die des d'aleshores 
perqué, durant el période que va entre 
1484 i principis de 1492, el seu nom será 
sempre Colomo. El duc de Medinaceli 
seguirà anomenant Colomo a Colom, en
cara després de Santa Fe. En els arxius de 
Sevilla, Simancas cree també a Córdova, 
hi ha documents provatoris que Cristóbal 
Colomo, o Cristóbal de Colomo, va perce- 
bre diverses quantitats de diners que els 
reis manaven pagar-li en concepte del seu 
sosteniment, esperant la realització de 
l'empresa.

La transformació de Colom en Colomo 
no és estranya. efectivament a finals del 
segle XV i principis del segle XVI, quan 
Montserrat era Montserrate; Vie, Vique; 
Montjuic, Montjuique; pensant que aixó 
podia contribuir al triomf de llurs ambi- 
cions, molts dels naturals dels països de 
parla catalana que anaven a la Coït, es 
castellanitzaven llur nom. Per no pecar de 
meticulôs, només citaré, com exemple, el 
famós poeta barceloní Joan Boscà i Almo- 
gàver, universalment conegut per Juan
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Boscán. Cristófor Colom va fer el mateix; 
va afegir una o al seu cognom catalá Co
lom i el va transformar en Colomo. Poden 
adduir-se altres proves per tal de demos
trar que el veritable cognom del descobri- 
dor d'Amèrica no és altre que Colom. N'as- 
senyalarem les dues següents: Primera; A 
l'Archivo de Indias de Sevilla s'hi guarda 
el manuscrit de 1498, Libro de los privile
gios del almirante Cristóbal Colón. En 
aquest manuscrit, malgrat que des de les 
Capitulaciones de Santa Fe de 1492 el 
cognom Colom o Colomo va ser transfor
mat en Colón, s'hi troben diversos docu
ments amb la grafia Colom, cosa que no 
oblida d'assenyalar amb el corrsponent sic, 
el docte catedràtic Don Ciriaco Pérez- 
Bustamante en l'edició que dels Privilegis 
li va publicar la Reial Acadèmia de la 
Història. Segona: Entre els cronistes d'In- 
dies contemporanis de Colom, el primer i 
més conscienciós és Gonzalo Fernández 
de Oviedo y Valdés; millor que Pietro 
Martire de Anghiera, el qual, en realitat 
va ser un humanista convertit en repòrter; 
incomparable amb Ramon Pané, la croni- 
queta del qual només té la vàlua de la seva 
primigènia; superior al mateix Las Casas, 
sempre tan apassionat amb els seus indis. 
Dones bé, al llarg de la seva voluminosa 
Historia generai y naturai de las Indias 
(1535), Oviedo escriu alguns centenars de 
vegades el nom del descobridor d'Amèri
ca, dels seus ascendents i descendents i 
sempre escriu Colom. També diu Colom 
el nauta el cronista portugès Joao de Ba
rros. Cree, per tot això, que no és cap 
temeritat, sinó ben al contrari, sostenir que 
Cristóbal Colón és originari d'un país de 
parla catalana.

Perdonen si m'he estés massa, però he 
cregut necessari de fer-ho aixi per tal de 
comprendre millor el que exposaré ara 
sobre l'enunciat d'aquest treball.

En tornar del seu primer viatge, Co
lom escriu una cart en la qual explica la 
seva descoberta, i, a qui l'adreça? La seva 
relació va adreçada a Lluis de Santàngel, 
el qual, amb el préstec dels seus diners va 
fer possible l'empresa. I si s'adreçava a 
Santàngel el llenguatge del qual com a 
valencià era el seu mateix, quin llenguat
ge havia de fer servir sinó el català que els 
era cornu?

Va ser, dones, sense cap mena de dub- 
te, en català que l'almirall es va adreçar a
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Miguel Servet en la seva edieió de l'Aíles de 
Ptolomeu, imprés a Lió per Meleior i Gaspar 
Freschel en 1535, va ser el primer europeu que 
protesta per que a! Non Món se ii donés el nom 
d'Amériea (d'Americo Vespuccio) en Hoc de 
Colombia (de Cristofor Colom).

Santàngel. És més, després de tantes amar- 
gors, davant del seu triomf, se sent segur, 
i desfent-se de les temences que fins ales- 
hores han oprimit el seu ánim, signa la 
relació a Santàngel amb el seu veritable 
nom: Colom. No signa pas Colomo, ni 
Colón, ni Colomo; signa Colom, i de la 
mateixa manera apareix el seu nom en deu 
de les dotze edicions del text original i de 
les traduccions que es varen publicar de la 
carta en el segle XV a Europa, incloses 
tres de les edicions impreses en la mateixa 
Itália.

Anem ara a demostrar documentalment 
l'existéncia de la carta de Colom a Santàn
gel. Per a aixo presentarem les dues pro
ves següents: Primera: El 1497 la carta és 
traduída a l'alemany i publicada a Estras- 
bourg. En el colofó d'aquesta edieió ale- 
manya es llegeix clarament que la traduc- 
ció ha estât feta de la llengua catalana. 
Segona prova: L'erudit i apassionat bibliô- 
fil Fernando Colón va formar, amb els lli- 
bres i papers del seu pare l'almirall i amb 
els mateixos seus, la famosa Biblioteca 
Colombina, restes de la quai encara avui 
es poden veure a Sevilla. Del contingut de 
la seva biblioteca el fill de Colom fa un 
catàleg O index, i en aquest catàleg, corn 
es pot comprovar, deixa constància que 
posseïa la carta en català.

Demostrat que la carta en català va 
existir i que, amb tota probabilitat, va ser 
originalment redactada en aquesta llengua, 
anem a considerar la possibilitat que fos 
impresa en la mateixa llengua la primera 
edieió.

De les 160 obres aproximadament que

es varen imprimir a Catalunya durant el 
segle XV, 153 ho són en llati o en llengua 
autòctona. Això no és estrany si tenim 
present que en aquell temps, a Catalunya, 
la llengua oficial i la llengua del poblé era 
la catalana. Llevat de dos incunables im
presos a Lleida, dubtosos, tres impresos a 
Montserrat, un altre en el Monestir de Sant 
Cugat del Vallès i la carta de Colom -de 
la qual per cert, hi ha, només, un exem
plar conegut- fins a ben entrât el segle XVI 
no hi ha impresos en castellò en aqüestes 
terres. Deixant de banda els dos incuna
bles dubtosos de Lleida, impresos sense 
indicacions tipográfiques, l'adjudicació 
deis quais a la ciutat del Segre, si és certa, 
resultaría un honor per a Catalunya, ja que 
es tracta de dos Ilibres que es faran famo
sos i que no tornaran a imprimir-se a Es- 
panya fins al segle XVI, els altres cinc 
impresos castellans existeixen per raons 
molt poderosos. En aquell temps el Mo
nestir benedictí de Montserrat ostava ocu- 
pat per monjos de la Congregació de Va
lladolid, i essent-ne abat Dom García de 
Cisneros, s'imprimeixen allí, en castellò, 
els tres incunables que veieren la llum els 
dos últims anys del segle. L'incunable de 
Sant Cugat és una traducció castellana del 
Ilibre De Religione de l'abat Isach, feta, 
precisament, per Bernat Boíl, home de 
gran confiança de Forran el Católic, i, com 
hem vist, company de Colom en el seu 
segon viatge a les Indies. Pel que fa a la 
versió castellana de la carta de Colom a 
Santàngel, publicada a Barcelona per l'im- 
pressor-editor Pere Posa el 1493, era natu
rai que trobant-se la Cort a la ciutat Com
tal, se'n fes, a més de la primera en català, 
una edició en el llenguatge de Castella.

Avui no es coneix cap exemplar de la 
carta en català de què m'he ocupat. Fa ara 
cent anys que tampoc se'n coneixia cap de 
l'edició en castellò de Pere Posa fins que 
n'aparegué una. Confiem que algún dia 
tinguem la sorpresa de veure la desitjada 
peça en algún catàleg de llibreter antiqua
ri. I res més per avui. En un llibre inédit 
que apareixerà abans del 12 d'octubre de 
1992, es donen moites més dados que les 
que hem donat en aquest treball. Fins ales- 
hores, dones.
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Bartolomé de Las Casas, advocat deis indis
Dolors Godayol

E,i\ 12 d'octubre de 1492 desembarcava 
Colom a Guanahaní, una de les moltíssi- 
mes liles de l'arxipélag de les Bahames, 
avui identificada amb filia de Watling. Al 
cap de pocs mesos de ser descoberta, els 
espanyols la varen abandonar. No fou fins 
al tercer viatge quan van trepitjar les te
rres del continent americà per primera 
vegada: havia començat la gran peripécia 
del "Descubrimiento". Una aventura que 
portarla Prosperität i riquesa a molts ho
mes a canvi d'infortuni i tragèdia per a 
molts altres.

La historia ens ensenya que no hi ha 
canvi ni transformació sense sofriment i 
trasbals. La creado de l'anomenat "Nou 
Món” no va representar una excepció: 
fambició i la crueltat dels conqueridors es 
va manifestar ben aviat i sota el seu domi
ni van desaparèixer dramàticament cultu
res i pobles (1): violència, injusticia, cruel- 
tats i grandeses; Iluites per a fadaptació; 
mort i vida: de tot hi va haver en aquella 
epopeia.

Cinc-cents anys després, la humanitat 
és ben conscient de tot el que de positiu 
aquella feta histórica i trascendental va 
comportar. No obstant, cal que es plantegi 
una dolorosa i punyent reflexió al voltant 
de les trágiques conseqüéncies que va te
nir per ais pobles sotmesos, els quais, 
encara avui, en pateixen amargament els 
résultats.

Però no és l'objectiu d'aquest article 
jutjar la história. La seva intendo no és 
altra que la de dedicar un petit record a un 
home polèmic i encara actual, investigat 
per molts historiadors: alguns Than con- 
demnat pel seu carácter apassionat; altres 
l'han admirat per la seva tenacitat. Però 
tots han coincidit en posar de manifest que 
Bartolomé de Las Casas va dedicar la seva 
vida a la defensa deis indis.

Bartolomé de Las Casas va néixer al 
barri de Triana, a Sevilla, l'onze de no
vembre de 1484. Era fill de Pedro de Las 
Casas i d'Isabel de Sosa, matrimoni per- 
tanyent a la classe mitja baixa sevillana 
però molt vinculat, per parentiu, al canon- 
ge Luís de Peñalosa i, per tant, a l'ambient 
intel-lectual entorn de la catedral.

El noi de Triana, dones, va rebre una 
sòlida formació i va aprendre a dominar 
perfectament el llatí, essent alumne del 
prestigiós catedrátic Antonio de Nebrija, 
excel-lent gramátic i humanista (2) con- 
vengut.

L'any 1493 el pare de Bartolomé es va

allistar en el segon viatge de Colom. Va 
tomar a Sevilla amb un esclau indi que 
l'almirall li havia regalat i aviat els dos 
nois es van fer amies. Quan Pedro de Las 
Casas va tornar a embarcar per anar a 
América per segona vegada, Bartolomé, 
que ja tenia 18 anys i s'havia ordenat de 
menors, el va voler acompanyar. La seva 
qualitat de clergue li havia permés de te
nir opció a una plaça de "doctrinero" o 
mestre d'indis, que era força ben pagada. I 
com que sembla que entre els eclesiàstics 
d'aquella época el carácter sagrat no ex- 
cloia forçosament els interessos profans, 
(més tard ell mateix no s'estigué de dir 
que quan va començar a veure la realitat 
era tingut per un home àvid de riqueses) 
es va fer "encomendero" (3).

El seu comportament, en els primers 
anys que va estar a América, era el de 
qualsevol altre dels espanyols als qui 
acompanyava: Iluitava contra els indige
nes i formava part de les expedicions de 
conquesta.

"La causa par que han muerto y des
truido tantas y tales e tan infinito número 
de ánimas los cristianos, ha sido solamen
te por tener por su fin último el oro..."

Fou en una d'aquestes expedicions, 
concretament en la de la conquesta de fi
lia de Cuba, quan Bartolomé s'adonà de 
Ies grans barbaritats que es cometien con
tra els indigenes. La terrible matança de 
Caonao i fesferidor suplid que va patir el 
cade Hatuey el van fer reflexionar sobre 
la pravitat deis procediments esmerçats 
pels espanyols per exercir f'apostolat" 
entre els indis.

"Dijo luego el cacique, sin más pen

sar, que no quería él ir allá (al cel) sino 
al infierno, por no estar donde estuviesen 
(els espanyols) y por no ver tan cruel gen
te".

Penedit i contret per haver contribuit a 
fundar sobre fevangelització un gran ne- 
goci basat en fexplotació humana, es va 
fer dominie.

Des d'aquell moment es dedicá de pie 
a llegir i documentar-se, en un intent de 
reorientar la mecánica de la colonització 
espanyola d'América: viatges a Espanya; 
entrevistes amb alts mandataris; presenta- 
ció de projectes que pretenien demostrar 
que era possible colonitzar els indis sense 
arrabatar-los els drets sobre les seves te- 
rres ni atropellar-los físicament o cultu
ral...

"Todas estas universas e infinitas gen
tes crió Dios los más simples, sin malda
des ni dobleces, ohedientísimas y fidelísi
mas a sus señores naturales e a los cris
tianos a quien sirven; más humildes, más 
pacientes, más pacíficas e quietas, sin 
rencillas ni bullicios... sin odios, sin de
sear venganzas, que hay en el mundo. Son 
asimismo las gentes más delicadas, flacas 
y tiernas...; son tambiém gentes paupérri
mas y que menos poseen ni quieren po
seer de bienes temporales..."

..."entraron los españoles... y otra cosa 
no han hecho de cuarenta años a esta 
parte, sino despedazadas, matadas, angus
tiadas, afligidas, atormentadas e destrui
das..."

..."no han tenido más respeto, no digo 
que bestias (porque pluguiera a Dios que 
como bestias las hubieran tratado y esti
mado), pero como y menos que estiércol 
de las plazas".

Pocs éxits i molts fracassos d'un con- 
veu9 ut pacifista que pugnava per eviden
ciar les qualitats humanes i culturáis deis 
indigenes i les possibilitats pacifiques de 
la seva cristianització.

"Y sé por cierta e infalible sciencia que 
los indios tuvieron siempre justísima gue
rra contra los cristianos, e los cristianos 
una ni ninguna tuvieron justa contra los 
indios".

L'any 1542 aconseguí que es firmessin 
les anomenades "Leyes Nuevas de Indias", 
que haurien constituit la reforma legislati
va més important mai realitzada en relació 
als territoris d'ultramar. Però Las Casas es 
va trobar amb la resisténda passiva de la 
gran majoria deis govemants, als qui no 
interessava, com és natural, la seva aplica- 
ció. (4)

Un altre greu fracás el va patir quan, 
essent bisbe de Chiapas, el 20 de mar9 de
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1545 publicà una pastoral mitjançant la 
quai imposava l'alliberament de tots els 
esclaus a tots aquells qui volguessin que
dar absolts en confessió.

Però el seu ànim no decaigué. El 1547 
torna a viatjar a Espanya amb la intendo 
de justificar-se davant les Corts. Un en- 
frontament amb Juan Ginés de Sepulveda, 
brillant llatinista i defensor del colonialis
me més dur i del sistema de les "enco
miendas", li fa llegir, en una exposició de 
560 folis, que va haver de fer en cine ses
sions, una de les seves obres més conegu- 
des i transcendentals, amb la qual posa de 
manifest les grans injustícies que patien 
els pobles colonitzats.

Tampoc aquest esforç va obtenir l'èxit 
que ell esperava. I tampoc va decaure el 
seu ànim per culpa d'aquest nou revés. El 
bisbe de Chiapas va seguir escrivint, in
cansable, fins el dia de la seva mort, que 
va tenir Hoc a Madrid, el 17 de juliol de 
1566. Les seves ultimes paraules foren, 
una vegada més, de protesta i de recança 
per no haver sabut fer més per a la justa 
defensa dels indis.

NOTES A PEU DE PÀGINA
(1) A mode d'exemple: Després de 80 anys 

de colonització espanyola a l'imperi asteca, van 
quedar menys de dos milions d'indigenes dels 
25 milions que hi havia quan van arribar.

(2) Humanisme - Moviment intel-lectual 
del Renaixement que revalora la dignitat de 
l'esperit humà, avantposant la félicitât de l'ho- 
me a qualsevol altra instància, refusant les li- 
mitacions morals imposades pel dogmatisme 
de l'Edat Mitjana.

(3) Encomienda - Cessió, a un "encomen
dero", dels drets que els indis havien de pagar 
a la Corona. En canvi, f'encomendero" es 
comprometía a instruir i evangelitzar el lot d'in- 
dis que li havia tocat i que treballava per eli 
(encomienda de servicio personal) o que paga
va en diner (encomienda de tributo).

(4) Leyes Nuevas de Indias - 1542. Esta- 
blien que hom no concedís noves "encomien
das" i que, les ja concedides, desapareguessin 
en caducar i els indis tornessin a dependre de 
la Corona. Des d'aleshores, i malgrat la forta 
oposició deis "encomenderos", la institució ca- 
miná lentament cap a la seva desaparició, ac- 
celerada al segle XVIII per les mesures deis 
Borbó espanyols i pels factors econòmics, quan 
l'augment del nivell de vida feu que els ingres- 
sos precedents de les "encomiendas" tingues- 
sin carácter secundar!.

(5) Juan Ginés de Sepulveda (Pozoblanco, 
Andalusia) 1490-1573. Humanista. Cronista de 
Carles V i de Felip II. Remarcable més per la 
qualitat de la seva prosa llatina que corn a his
toriador. Antierasmista (Antapollogia), comba- 
té Bartolomé de Las Casas quan aquest publicà 
"Destruyciôn de las Indias", per escrit i oral- 
ment.

La conquesta i la ■ olon'tzaciâ. Mural de Rivera. Palau Nacional D.F. Mè.\,c.
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SERIE 7 de BMW

QUAN ES PARLA DEL MILLOR 
AUTOMÒBIL DEL MÓN 

SEMPRE HI HA DIFERENTS VERSIONS.

Finance

Leasing

Ha de ser gran, molt gran o, simplement, logic? Cal que
tingui personalitat però no que imposi la seva presència per 
simples O pures dimensions.

Ample per donar cabuda a la seva idea del plaerdeconduir, 
però no tan gran que sigui una càrrega. Al cap i a la fi, el pes 
de més no solament resta maniobrabilitat sino que augmenta 
el consum i, per tant, la contaminació.

Potent, molt potent o, simplement, que no tingui limit? 
Ha d'oferir una gamma de prestacions extensa però lògica. I 
per damunt de tot, ha de ser capaç d'equilibrar-la amb les 
propostes més avançades en seguritat activa i passiva i amb 
el màxim respecte pera l'entorn.

Quina versió elegir? A Alemanya, per als lectors d'Auto 
Moto und Sport, des de fa cinc anys, comprès el 1991, 
l'automôbil que encarna totes aqüestes caractéristiques és el 
Série 7 de BMW. I per les mateixes raons és el més venut de 
la seva categoria a Espanya en eis tres darrers anys.

En totes les seves versions: 730i. Sis cilindres, 188 CV i la 
manejabilitat, la seguretat i les prestacions que defineixen tota 
la série.

Amb eIs seus 211 CV el 735i ofereix grans dosis de 
dinamisme i, a la vegada, de seguretat i confort interior.

EQUIPAMENT DE SÈRIE; Motorilzacions de 6 i 12 cilindres. Potències des de 188 a 300 CV. ABS. Servotrònic. Crash sensor. Climatització per aire acondiciona! i reoulat electrònicament. 
Cataiitzador. Check-Control. Elevallunes elèctrics. Tancament centralitzal. Retrovisore electrics amb sistema anti-baf. OPCIONS: ASC, control antirelliscament (patinada). EDC, control 
electronic de la suspensió. Airbag per a conductor i acompanyant. NOVETAT 1992. JAENOPCIÓ: PDC, control electronic dedistància en aparcament, doble acristal lament i SCA, 

tancament hidràulic automàtic de portes i maleter. VERSIONS EXTRALLARGUES: 735IL i 750IL

Entre els 12 cilindres i els 300 CV del 750i s'hi troba 
l'equilibri més alt entre raó i passió. I el mateix plaer per a qui 
el condueix com per a qui es deixa conduir.

La Sèrie 7 en versió 92. D'una versió a l'altra, la Sèrie 7 
ofereix el més gran ventali de tecnologia pera un automòbii de 
sèrie. En seguretat, amb l'aplicació més avantatjosa de l'elec- 
trónica: ABS, ASC o fins i tot la Servotrònic o el EDC. En 
confort, amb climatització electrónica o el microfiltre de l'aire 
de l'exterior.

Avui, el doble cristall de les seves finestres laterals i 
posterior, l'assisténcia en aparcament amb control electrónic 
de distáncia, el tancament hidràulic automàtic per portes i 
maleter, no solament són noves proves de la seva continua 
evolució, sino que demostren a qui decideix comprar-lo que 
posseeix el millor que avui es pot posseir o teñir.

En el 900-102030, Servei Telefónic BMW, ens plaurá molt 
d'ampliar-li la informado. Des de les novetats per al 92 fins a 
la gamma de preus recomenades, que, impostes compresos, 
comencen en les 5.707.000 pessetes del 730i. No obstant 
aixó, per saber quin és el millor automòbii del món, el millor 
és probar la versió que més interessi, cosa que 
podrá fer amb tota comoditat a la nostra Concessió.
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Caputxins catalans a FAmazònia
Fra Valenti Serra de Manresa (Arxiver provincial deis jf.mm. caputxins de Catalunya)

J-r/'evangelització de la conca amazónica 
es remunta a l'any 1542 quan, el dominicà 
Gaspar de Carvajal, acompanyant la pri
mera expedició d'Orellana, hi féu els pri
mers contactes. Tanmateix, l'obra evange- 
litzadora s'iniciaria molt més tard, ja en el 
segle XVIIè, des de la Missió del Mara- 
ñón, gestionada pels jesuïtes, els quais 
feren algunes incursions seguint el curs de 
l'Amazones i, també, des de Quito, amb 
algunes sortides efectuades pels francis- 
cans observants que, l'any 1637, van repe
tir de bell nou, la gesta d'Orellana. Amb 
l'expulsiô dels jesuïtes decretada per Car
ies II, la cura espiritual d'aquest vast sec
tor de l'Amazònia quedava confiada ais 
franciscans de la Missió d'Ucayali. L'evan- 
gelitzaciô, però, no es consolidaria fins que 
la Santa Seu, en 1904, eregi la Prefectura 
Apostòlica del Caquetà-Putumayo-Amazo
nes, de la quai el caputxi fra Fidel de 
Montclar (1867-1934), en seria désignât 
el primer Prefecte Apostòlic. La tenacitat, 
intuïcions i esforços d'aquest primer pré
lat, aconseguirien d'estructurar, a l'Ama- 
zònia Colombiana, unes bases sòlides on 
recolzar la catequització i evangelització 
estable dels indigenes. Així mateix s'ex- 
pressava Fidel de Montclar en un informe 
que presentà en el marc de l'exposiciô 
missional de Barcelona l'any 1929:

"Para conseguir los fines que la Santa 
Sede se había propuesto al crear la Pre
fectura, se vió la necesidad de establecer 
bases sólidas y duraderas sobre las que 
estribase la catequización permanente de 
los indios. Para ello no quedaba otro me
dio que abrir un camino que comunicara 
la Amazonia Colombiana con los pueblos 
civilizados de la misma nación. Los mi
sioneros catalanes se lanzaron a una em
presa que, según la humana prudencia, 
era excesivamente temeraria. Al principio 
no contábamos sino con el trabajo de 
algunos indios. Los misioneros, al frente 
de sus amigos abrían trochas en la selva, 
dormían en los páramos, aguantaban las 
inclemencias del tiempo y, resueltos a 
abrir un camino a todo trance, soporta-

l 'artística
COMPRA-VENDA

Calaixeres, Mobles, Llums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

Borriana, 35-37 • Telèfoni 725 62 30 
08202 SABADELL

Crup Koreguaje, de la familia lingüística Tukano a 
Guamal (Caqueta), préparant la "yuca" per a fer al 
"casabe". (Arxiu Provincial dels Caputxins).

ron penalidades indecibles y amarguras 
sin cuento".

Mercés a aquesta ferma voluntat de 
consolidar l'evangeli a l'Amazònia, la 
missió experimentà un progrès tan notable 
que, el maig de 1930, era elevada a Vica- 
ritat Apostòlic i, Gaspar Moncunill n'era 
désignât el primer bisbe, el qual, ran la 
seva mort, seria succeit el 1947 per Mons. 
Placid C. Crous. Durant el pontificat d'a
quest darrer prélat, essent ja molt florei- 
xent la missió, i tenint en compte l'enorme 
extensió territorial, el 1951 la Santa Seu la 
subdividí en tres entitats: el Vicariat Apos
tòlic de Florència, el Vicariat Apostòlic 
de Sibundoy (a càrrec dels caputxins Cata
lans fins el 1971), i la Prefactura Apostò
lica de Leticia, de la qual n'era elegit pri
mer Prefecte Apostòlic, Mons. MarceMià 
E. Canyes (germà camal del missioner i 
antropòleg Marcel-li de Castellvi), que 
estigué al capdavant de la missió fins el 
1989 en què es traspassava el "ius com- 
missionis" a una diòcesi colombiana, que- 
dant, això si, com a coMaboradors, un petit 
grup de caputxins catalans.

Originàriament la missió del Caquetà- 
Putumayo-Amazones, quan fou eregida, 
tenia per limits els mateixos que els de la 
República de Colòmbia per la banda ama
zónica, tot i que el mapa colombià, a ini- 
cis d'aquest segle, abastava les conques 
fluvials de l'Aguarico, el Napo i l'Amazo
nes fins a Leticia; aquests eren els limits 
"de iure", però com que "de facto" el Perù 
no els reconeixia perqué era l'unic país 
que, d'una forma real, ocupava aquells 
territoris tan ries en cautxú; els caputxins 
catalans, no pogueren actuar eficaçment 
en el que seria el territori de la Prefectura 
Apostòlica de Leticia, fins l'any 1934, una 
volta acabat el conflicte armat colombo-

peruà. El territori, abans de la triple divi- 
siô en les tres entitats eclesiàstiques es- 
mentades, comprenia una extensió de 
257.000 km  ̂amb un poblament de 25.355 
indigenes, format principalment per Ingas, 
Kamsà, Sionas, Makaguajes, Koreguajes i 
Kofanes, a la zona de Sibundoy i. Yagua, 
Tikuna, Huitoto, Yuria, Bora, Yukuna i 
Makuna, a la zona del trapezi amazônic.

Atesa la conveció de missions entre la 
Santa Seu i el govern colombià, els mis- 
sioners catalans gaudiren d'àmplies potes- 
tats sobre el govern dels indigenes que, en 
aquells anys i situació, donà résultats be
neficiosos; s'organitzaren "cabildos" indi
genes a la part alta i mitjana del territori i, 
es produi a la descoberta sistemática de 
tribus a la part baixa, una volta acabada la 
guerra amb el Perú. En aquesta zona ama
zónica, se seguí el criteri de fundar inter
nats indigenes en llocs estratègics, i aixi 
promoure l'alfabetitzaciô i agrupació dels 
indigenes.

Des del Ilunyà 1893 en què es féu una 
llarga excursió exploratoria, i des del 1896, 
en qué hi hagué la primera fundació a 
Mocoa, més de cent religiosos caputxins 
catalans han esmerçat esforços en evange- 
litzar aquella vasta zona de l'Amazônia 
colombiana dels quais, prélats a part, cal 
destacar els noms d'Estanislau de les Corts, 
enginyer del cami de ferradura i fundador 
de Puerto Asis; Bartomeu d'Igualada, ex
plorador i indigenista excepcional; Andreu 
de Cardona, organitzador de les terres de 
la missió a la Vall de Sibundoy amb l'ano- 
menada "reforma agrària caputxina". 
Menció a part mereix el nom del benemè- 
rit antropôleg i etnolingüista MarceMi de 
Castellvi, fundador del CILEAC (Centro 
de Investigaciones Científicas y Etnográ
ficas de la Amazonia Colombiana) i de la 
revista "Amazonia Colombiana America
nista", i autor d'un seguit d'estudis linguis
tics i etnográfics, que li valgueren el reco- 
neixement d'eminents americanistes com 
Paul Rivet i que, la majoria deis quais, 
foren publicats al "Journal de la Socié
té des Américanistes" i a la revista del 
CILEAC.

LANGUAGE
MORKET

ESCOLA D'IDIOMES
Passeig Plaça Major, 57 enfio. 

Tel. 726 50 38 • 08201 SABADELL
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Mapa ètnic de la missió dels Caputxins Catalans a l'Amazònia colombiama
(Arxiu Provincial dèls Caputxins).

Internat indigena de "La Chorrera". (Arxiu Provincial dels Caputxins.)
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Reflexions sobre el Cinquè Centenari
M il. Jord i Jorbci (Delegar diocesà de Missions de rArquehishat de Barcelona)

E líNVIATS A L’AMERICA LLATINA
El 15 d'octubre de 1963 quatre preve

res barcelonins vam agafar el vaixell italià 
"Americo Vespucci" que, després de 26 
dies de navegació, eus va deixar al port de 
la ciutat d'Antofagasta, al nord de Xile. 
No érem els primers ni hem estât els da- 
rrers missioners que hem deixat la nostra 
terra per anar a col-laborar en l'evangelit- 
zació i en la promoció d'altres pobles.

Aleshores no es parlava encara del V 
Centenari del descobriment i de l'evange- 
lització d'Amèrica. Erem un grup de joves 
il-lusionats per la crida que Pius XII i Joan 
XXIII havien fet ais capellans diocesans a 
dedicar uns anys de la nostra vida al ser
ve! deis germans cristians d'Amèrica Pla
tina.

Els missioners "enviats" per l'Església 
barcelonina erem membres d'un moviment 
anomenat "Agermanament", intégrât per 
preveres i laics. Tots teníem el desig d'o- 
brir les nostres comunitats d'aquí ais ger
mans del món, compartir amb ells els 
goigs i les esperances, potenciar el desen- 
volupament integral deis pobles del Ter
cer Món i viure així la dimensió universal 
i missionera de la fe cristiana.

Teníem molt ciar que no hi anàvem a 
fer "hispanitat" ni tampoc diners. Hi anà
vem a donar i a donar-nos... i resulta que, 
tant els qui ja hem retomat a casa corn els 
qui encara hi treballen, tots constatem que 
hem rebut més del que hem donat.

ELS LLATINOAMERICANS ENS 
ENSENYEN

Els germans de l'Amèrica Platina ens 
han ensenyat a ser capaços d'acollir l'al- 
tre corn una persona i mai com un núme
ro; a ser valorat pel que ets i no pel que 
tens, a acceptar i a saber perdre el temps 
amb cada persona.

Hem après, també, l'esperiî de sacrifi
ci. Les circumstàncies socials, economi
ques i politiques (pensem en les cruels 
dictadures), la dependència dels Estats 
Units i de les multinacionals, han empo- 
brit, encara més, els pobles llatinoameri- 
cans. Corn passa sempre, els qui ho pa
guen són els més pobres. Això, però, no 
els enfonsa, sinó que les dificultats els 
enforteix i els mou a resistir i a treballar 
per un món millor.

Cai destacar la senzilla i ferma espe- 
rança en el Déu de la vida. Ells saben que 
están a les seves mans i que mai els deixa, 
que sempre els il-lumina. Això explica la 
seva serenor i la seva alegria en mig dels 
problèmes de cada dia.

El que segurament ens ha colpit més

Mn. J orba amh un grup d ’ex-alumnes a la ciutat de 
Calama (agost 1987, Xile)

ha estât el seu crisîianisme gens complicat 
i espontani, que els mou a cercar un major 
coneixement de la Paraula de Déu, a viure 
la fe en petites "comunitats cristianes de 
base" i a intentar dur a la práctica la "teo
logia de l'alliberament" de l'home i dels 
pobles segons el voler del Senyor. Espe
ren que aixi es realitzarà el pia salvador 
de Jesucrist que vol que tots els homes 
tinguem una vida digna, lliure i eterna.

UNA AMÉRICA LLATINA AMB 
FUTUR

Hi ha un fet important que no podem 
oblidar: la situació actual de l'Amèrica 
Platina és molt diferent de la del temps de 
la Conquesta i de la Colònia. És també 
diferent la manera de veure i de jutjar els 
seus problèmes els qui aquí se'ls contem
plen de lluny o els qui hi viuen o hi hem 
passât molts anys de la nostra vida.

Cal assumir la història d'Amèrica tal 
com és, sense deixar-nos portar pels co- 
rrents interpretatius extrems; la "llegenda 
negra", que només veu els aspectes nega- 
tius de la conquesta i de l'evangelització o 
la "llegenda rosa", que tan sols es fixa en 
el que hi ha hagut de positiu.

Tinguem molt present la història però 
fern que la celebració del V Centenari 
millori el present i posi les bases d'un fu
tur millor per a tots els pobles i països de 
l'Amèrica Platina. Ella necessita retrobar
se a si mateixa partint de la realitat actual 
-plena encara d'injustícies i de pobresa-

sabedora de la immensa riquesa que té.
S'ha dit moites vegades que l'Amèrica 

Platina és el "Continent del futur" per la 
seva gran riquesa humana, cultural i mate
rial, sense oblidar que el 63'5% deis cató- 
lics del món viuen al continent americà.

L'avinantesa del V Centenari desvetlla 
l'interès de tots pel que és i pel que signi
fica l'Amèrica Élatina. Això és molt im
portant però cal fer molt més: els politics, 
col-laborant a fer caure "el mur" de pobre- 
sa i d'explotació que encara separa el 
"Nord" del "Sud". Els missioners -homes i 
dones cristians de casa nostra o d'altres 
països- col-laborant amb ells i essent un 
pont de germanor entre aquells països llun- 
yants i els nostres. I tots, deixant-nos col
pir pel dolor i la injusticia que pateixen 
tants homes i dones llatinoamericans, 
començant per rebre els emigrants que 
arriben a casa nostra amb una actitud d'a- 
colliment semblant a la que ells tenen allá 
amb nosaltres.

CINC FRUITS DEL V CENTENARI
Acabo aqüestes reflexions formulant 5 

desigs -un per cada Centenari!- nascuts de 
la meva gran estimació per a tota l'Amèri
ca Platina i sobretot per Xile, on vaig viu
re i treballar durant 10 anys;

- Desitjo que els historiadors estudiin 
i donin a conèixer els fets de la colonitza- 
ció i de l'evangelització d'Amèrica amb 
objectivitat, indicant clarament els seus 
encerts i els seus errors.

- Desitjo que s’enforteixin cada cop 
més els lligams dels nostres pobles amb 
tots els que formen l'Amèrica Platina, en 
esperii de respecte i de bona col-laboració.

- Desitjo que creixi el nivell cultural, 
social, econòmic i politic dels diferents 
països llatinoamericans. Que s'alliberin del 
pes feixuc del deute extern i que no els 
manqui n bons govemants.

- Desitjo que els cristians -corn ens va 
ensenyar Jesús- sapiguem demanar perdó 
pel que hem fet malament en el passai, i 
siguem, en el futur, capdevanters en el 
serve! dels pobles de l'Amèrica Platina.

- Desitjo, finalment, que avanci el pro
cès à'integraciô dels diferents països que 
formen l'Amèrica Platina, perqué junts 
puguin assolir i gaudir millor dels drets 
fonamentals de les persones i dels pobles: 
la justicia, la llibertat, el progrès i la pau.

S'ho mereixen!
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Estampes Monts erratine s

Els catalans d’Amèrica
Manuel F oraste r

E>ils emigrants, quan deixen llur Pàtria, 
s'emporten al cor un tros de la seva terra 
al pais on van, i aixô també es compleix 
amb tota la seva força en els catalans que 
radiquen fora de les nostres fronteres. La 
nostàlgia i l'enyor fan que revisquin en 
altre llocs els nostres signes d'identitat, 
corn son l'idioma, els costums, o la nostra 
fe.

Un dels signes religiosos més univer
sa l de Catalunya és sens dubte la Mare 
de Déu de Montserrat, o la seva muntan- 
ya, ja que gràcies a l'emigraciô es troba 
escampada arreu del mon, des d'Europa 
fins a les Filipines o des d'América fins a 
Austràlia.

Un dels llocs on preferentment trobem 
advocacions montserratines és precisament 
a l'Amèrica Llatina, i son promogudes per 
associacions catalanes. No oblidem que 
quan Colom emprengué el segon viatge 
s'emportà dotze monjos de Montserrat sota 
el coman ament del Primer Vicari Aposto
lic de les Indies Occidentals, en Bemat de 
Boil, monjo també de Montserrat. Al llarg 
de la travessia descobriren a les Antilles 
una illa que, per la semblança amb la nos
tra muntanya, l'anomenaren Ilia de Mont
serrat. Nom que encara perdura.

Desembarcaren a terra ferma i és fama 
que la primera capella que s'erigi a la nova 
terra descoberta es va dedicar a la nostra 
Patrona, la Verge de Montserrat.

Des de llavors no han faltat esglésies, 
capelles o fundacions dedicados a Cata
lunya i sota l'advocació de la Mare de Déu 
de Montserrat, a tôt América. Persisteixen 
encara l'Abadia de Rio de Janeiro i els 
Priorats de Colombia, Méxic, Lima o l'Ha- 
vana. És la Patrona de Santos (Brasil) i té 
nombroses capelles escampados per tot el 
territori americá com són les de Cotia, 
Tucuman, Guatemala o Perú.

Testimoni d'alguna de les efemérides 
celebrados al Nou Món per entitats catala
nes són aqüestes medalles commémorati
ves que ens han quedat com a record. 
(Solament ens referirem aquí a les meda
lles que tenen alguna referéncia montse-

rratina, ja que de societats catalanes n'hi ha 
moites d'altres).

CENTRE CATALÀ de MENDOZA: 
Medalla de la inauguració del Centre. 
AMegoria de Catalunya amb una matrona 
que aguanta la bandera de les quatre ba
rres. A una banda, les muntanyes de Mont
serrat amb un sol ixent. En el revers, l'es- 
cut de Catalunya envoltat duna corona de 
llor. Inscripció: ARGENTINA i CATA
LUNYA. Any 1908.

MONTEPIO DE SOCORS MUTUS de 
Buenos Aires: Medalla de la inauguració 
d'un altar dedicat a la Verge de Montserrat 
en el panteó de l'entitat. A l'anvers hi figu
ra la muntanya de Montserrat amb el mo- 
nestir catalá tal com es troba actualment i 
amb un sol que emergeix del darrera de les 
muntanyes. Any 1908.

CENTRE CATALÁ de Buenos Aires: 
Medalla deis vint-i-cinc anys de la seva 
fundació. A l'anvers hi figura la cimera del 
rei en Jaume sobre l'escut de Catalunya. 
En el revers, l'estampa d'un forjador i, a un 
costat, una matrona que representa la Pà
tria asseguda sobre el fons de les muntan
yes de Montserrat. Any 1911.

SOCIETAT DE BENEFICIÈNCIA DE 
NATURALS DE CATALUNYA de l'Ha- 
vana: Medalla de la inauguració de la pri
mera capella de Montserrat. A l'anvers hi 
figura la nostra Verge asseguda en un tron. 
Any 1921.

Medalla del centenar! de la fundació de 
l'entitat. La mateixa imatge anterior, i l'any 
1940. (tipus I)

Medalla de la inauguració de la segona 
capella dedicada també a Montserrat. Bust 
de la Mare de Déu actual mirant a la dreta, 
i la següent inscripció: AVE REGINA 
CATALONIAE. Any 1945 (tipus II)

I segurament que en trobaríem d'altres, 
escampades per tot el territori americá, que 
provenen de la devoció montserratina que 
els catalans portem dintre nostre i que es 
manifesta en terres llunyanes ais peus d'un 
altar presidir per la nostra Verge de Mont
serrat.

A

Sant Pere, 22 
Tel. 726 19 59 
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Entre el passât i el present, la historia i la llegenda
Maria Altare da

âuan un dia ciar del passât mes de se
re vaig trobar-me a Mèxic visitant les 
ruines de Mitla, em sentia corn si no fos 

jo. El "sait" d'un continent a l'altre per 
damunt de les aigües turbulentes dels 
mars, m'havien produit la sensació que 
d'aquella aventura no podia malbaratar-ne 
ni un segon de temps, ni una gota d'ener- 
gia. Tot ho tinc aquí, ara, damunt de la 
meva taula de treball, en 36 capitols de 
sabor nostàlgic d'unes experiències inobli- 
dables. Algunes d'elles es refereixen als 
enclaus arqueologics més famosos: les 
ruines de Mitla.

Mitla està situât a 45 km. de la ciutat 
de Oaxaca, un indret urbanitzat molt inte
ressant per la presència de grans monu
ments colonials sortosament respectats i 
conservais fins els nostres dies. Oaxaca és 
també un dels estais més pobres del país. 
Antigament, en temps de les grans cultu
res indigenes, estigué habitada pels indis 
zapotèques i els mixteques, fundadors d'u- 
na gran i antiga civilització. Encara avui 
restes del seu poblé son els principals 
habitants de la zona indígena. Viuen entre 
les muntanyes en barraques anomenades 
"culatitas", a 3 o 4 quilometres unes de les 
altres, en plena solitud.

Prop d'aquests indrets hi ha les intéres
sants ruines de Mitla. Eou en aquest en- 
clau arqueologic dels maies on em fou 
facilitada la informado més sorprenent de 
tot el viatge, que motiva aquest escrit.

Corn aquell qui res, el nostre guia Luís 
deixà anar una frase, un cop s'hagué ado- 
nat que veniem d'Espanya: un espanyol, 
allí mateix, comentant les ruines de Mitla, 
digué que "en una ciutat del nord d'Espan
ya, d'uns 10.000 habitants, hi havia visent 
una de les filles de Moctezuma".

Aquesta observado, poc definida, car 
Luís no ens pogué dir si la ciutat era del 
nord d'Espanya o de Catalunya, motivà 
una carta a "La Vanguàrdia" exposant dit 
dubte, tema que mai no hauria sospitat que 
tingués entre els lectors tant de ressè. 
Trucades i més trucades per telèfon i di
verses cartes de bona voluntat informant- 
me del tema, apart de les notificacions que 
anaren apareixent en el periodic durant 
molts dies. M'informaven d'un petit poblet 
de la Cerdanya anomenat Toloriu. Segons 
els comunicants allí trobaria proves -una 
lápida- acreditant Testada d'aquest perso- 
natge en terres de Catalunya.

El fet de coincidir la majoria dels 
comunicants en una mateixa i ben detalla
da informació, despertà en mi una curiosi- 
tat considerable; curiositat que, corn a 
qualsevol altra persona perseguida per una

Façanci de l'església i campanar.
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La lápida de marbre blanc a la façana de l'es g lé s la.

dèria, se'm feia difícil de resistir.
Aviat vaig estar decidida: caldria visi

tar aquell poblet.
I un mati d'un setembre ja alliberat de 

les vacances d'estiu, plena d'ildusió i de 
tafaneria, vaig emprendre el viatge. Ana-

va carregada de mapes, de blocs, de boli- 
grafs i de carrets de retratar.

Al sortir de casa a aquella hora de bon 
mati de setembre, anava de cara al sol. 
Igualada, Manresa, després Cardons, pu
jada amunt, amb ullada apreciativa del 
nudi del casteil famós. Resulta tant a Ta- 
bast, que hom gairebé se sent obligat a 
fer-hi una parada, i la temptació és sempre 
forta. Més enllà ve Solsona, preciosa capi- 
taleta del Solsonès, gentil i cuidada, una 
parada més. Però... quina pressa tenia? 
Aquesta Thavia deixada en sortir de casa, i 
la sensació de llibertat, de deseeiximent, 
és una de les coses més estimulants i toni- 
ficadores que, prescindint de les pastilles 
farmacèutiques i quimiques, i superant 
aqüestes en eficàcia, pot vanar-se d'acon- 
seguir Thome modem. Res no hi ha com 
Testimul naturai, nascut del mateix home.

El vehicle obeïa el commanament de 
la persona, i la persona, que era jo, obeïa 
un commanament parabòlic bastant miste- 
riós. Vull dir que el cor em donava tombs 
i se m'eixamplava amb Tespectacle bellis- 
sim del Port del Comte, lliure de cotxes 
tant amunt com avail. Les altes crestes 
interposades en diversos tons de grisos i 
reflexes, esmorteïts per una lleugera boiri- 
na, em feien obrir els ulls intentant abar
car tot el paisatge. Tot. Però, per això 
m'havia de deturar en els vallats de les 
cuñetes, cosa que feia a cada moment, 
extasiada, solitària i esporuguida de tanta 
immensitat com es trobava inclosa entre 
les vessants de les muntanyes. Com si la 
immensitat se m'hagués d'emportar, alada, 
per a deixar-m'hi entremig sense protecció 
ni companyia de cap mena.

Quina sensació d'astorament, d'abandó, 
de solitud, em rodejava! Quin sedant 
monstruós per un esperir que es causi de 
viure i de conviure!

Nit a Sant Llorenç de Morunys. No cal 
descriure'l. Tothom el coneix.

No tinc cap pressa, i em puc permetre 
tots els luxes de distracció, de peresa, d'o- 
blit, de relaxament, d'un bany de matinada 
fresca i húmida, de badoquejar pels jar
dins ensonyats, d'escoltar el silenci de les 
finestres tancades, dels carrers buits, de la 
benzinera vetlladora, de Taigua que raja 
no allá on et penses, sinó en un indret 
amagat, de les campanes fòniques en un 
món encara en somnis... Delicies de Tin- 
somni que et treu del Hit i t'espavila. Déu 
meu, que bonica és la terra. Taire, la nit, el 
dia... I la vida!

Me'n vaig per una carretera estreta i 
bonyeguda, despreciant l'altra més gran. 
En aquella hi trobo perspectives inédites.
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pocs Hums i molta remor de fulles, cants 
dels ocells i ressò de campanes llunyanes, 
i a la punta d'un turonet una filigrana de 
fum blanc s'enlaira amunt anunciant que 
hi ha un foc encès i algù que vetlla davant 
de la cafetera.

Allí preñe un café tonificador i m'aco- 
miado d'un bon home.

Aixi empalmo amb la carretera gran 
que va de la Seu d'Urgell -possiblement la 
ciutat de 10.000 habitants (abans) del guia 
Luís- a Puigeerdà. I allí, abans d'arribar a 
Martinet, hi ha un indicador que informa: 
Toloriu. A mà dreta de la marxa.

El carni s'anuncia dolent i si el vehicle 
hagués estât un company menys estàtic, o 
sigui, humà, se l'hauria mirât amb la ma- 
teixa prevenció d'una servidora.

Pugem amunt voltant un paisatge més 
aviat àrid, però rodejat de les caractéristi
ques muntanyes cerdanes, entre llunyanes 
i properes, entre allí i aquí. Fern quatre o 
cinc quilòmetres amunt, i ens trobem da
vant del poblet de Toloriu, una mica en- 
clotat dins d'un altiplà divergent esglaonat 
després d'una placeta molt bonica, on s'hi 
destaquen tres o quatre cases agençades 
de bell nou guardant un bon estil entre 
còmode i rústec.

En aquesta placeta hi ha una gran i 
valuosa església, o almenys així ho distin- 
gim en el primer moment. Però en baixar 
del cotxe i acostar-nos a ella, ens sobtem: 
ens ha enganyat el miratge. L'església té 
un campanar soberg, és cert, i a la portala
da d'entrada les caractéristiques dovelles 
de la construcció romànica, però només 
les parets foranes marquen un clos. Obrint 
la porta, veiem aquesta en total abandó, 
sense sostre, ni senyals d'altars, ni arca
des, ni altre aditament que pugui indicar 
la construcció interior d'un tempie. Tot són 
runes disperses, entre les quais s'hi desta
ca un sol arbre verd. Tota la resta és un 
esbarzerar i un clos pie de males herbes.

L'església té, o tenia, un valor real, no 
solament en allò que pogués tenir història, 
sinó també pel valor artistic que es des- 
prèn en i de les venerables despulles d'an- 
tiga església-fortalesa. Es podria revaluar 
amb una assistèneia digne, car s'ho.val.

I la història està allí. En una placa de 
marbre blanc col-locada a la façana en- 
ganyosa, prop de la porta d'entrar:

"Le Chapitre des Chevaliers de l'Ordre 
de la Couronne Azteque de France 

a la memoire de
SA. L Princesse Xipaguazin Moctezuma

Epouse du noble Juan de Grau
Baron de Toloriu
Decodes en Tany 1537
1963 - Chevalier L. Vilar Pradal de Mir.”

Curiosament, aquesta placa està escri
ta en francés, i respecte a ella sembla que

En aqiiest dos de cementiri podría estar soterrada 
Marta Xipaguazin Moctezuma.

hi ha una història que no he pogut esbri- 
nar. O millor dit, respecte ais cavaliers 
franceses que la col-locaren allí.

Maria Moctezuma Xipaguazin, dama 
asteca de noble origen déterminât. Filia 
legal d'un pare que s'hagué de rendir ais 
conqueridors de la seva terra, que no sem
pre van obrar respecte els conquerits amb 
justesa i honor.

Com diu un comentarista de les cróni- 
ques históriques de la Conquesta, "els 
conqueridors actuaren en moltíssimes oca- 
sions com véritables salvatges, cometent 
violacions i pillatges i oprimint els natius 
amb el dur treball de les mines, molts deis 
quais hi morien".

Moctezuma, mort misteriosament 
mentre era presoner deis espanyols en el 
seu propi palau de Tenochtitlan, la bella i 
luxosa ciutat que els invasors destruíren, 
edificada sobre el Ilac Texcoco i canalit- 
zada sàviament per una xarxa de séquies 
prodigi d'enginyeria. La ciutat de les mil 
meravelles que els espanyols admiraren 
"como no había otra ni siquiera en Espa
ña" - diu Bernal Díaz del Castillo, cronis
ta deis fets. Però la ciutat no fou respecta
da, sinó destruida misérablement.,

En un deis seus recintes sagrats s'hi 
conservava un petit promontori resguardat 
i venerat com una véritable reliquia de la 
gent asteca.

Els asteques foren primitivament un 
poblé nómada, errabund, sense pàtria ni

La Campana
HERBES 

SALVATGES

f ^ S A J O L I D A

La Rosa, 12 • Tel. 725 26 71 • SABADELL

cultura pròpia, provinent del nord del país 
i arribat casualment, en un deis seus des- 
plaçaments, a la riba del Ilac d'aigua sala
da, el Texcoco. En arribar a les seves 
envistes, veieren una àliga posada damunt 
d'un arbre en un deis illots que poblaven 
el Ilac, menjant-se una culebra. I així sa- 
beren que aquell era el lloc escollit on 
havien de plantar definitivament el seu 
poblé, car era el símbol anuncia! pels seus 
déus que marcaria la fi de la seva vida 
nómada.

I aquest és avui el símbol heráldic de 
la nació mexicana.

I allí es quedaren, es feren forts i amb 
les cultures manllevades deis seus enemies 
indigenes, ais quais anaren vencen! i apo- 
derant-se de més i més territori, crearen 
una cultura pròpia i imposaren al món de 
la seva época una nova cultura desperta i 
vibrant, formant després una formidable 
dinastia.

Moctezuma, darrer dels grans reis dels 
asteques, deixà dues de les seves filles 
legáis en mans dels espanyols, que se les 
endugueren a Espanya. Es diu que una 
d'elles. Maria, fou casada amb Joan de 
Grau, soldat capità de fortuna de les hosts 
d'Hernán Cortés, un dels poquíssims cata
lans que prengueren part en la conquesta 
del continent mexicà. Grau, barò de Tolo
riu, es casà amb ella i se n'anaren a viure 
al castell de Toloriu, entre els amples pai- 
satges de la Cerdanya catalana. Allí morí, 
potser de velia, potser no tant, qui sap si 
enyorada de la seva pàtria, tan Ilunyana, 
tan inabastable, que deixar-la en les con- 
dicions que fossin, era dir-li "adéu" per 
sempre.

Pobre Maria Moctezuma! La seva ve
ritable història, els seus més intims senti
ments, mai no podran saber-se, perqué cap 
relaciô no se'n té respecte d'ells.

Res en concret no podem dir de la 
familia Moctezuma -Motecuçoma de nom 
tribal en llengua nàhualt, la seva-. L'ùnica 
nota concreta que tenim sobre aquesta in
téressant odissea, és que va ser batejada 
amb el nom de Maria i casada amb el 
noble Joan de Grau.

Ressò d'ella en el poblé de Toloriu?
Només aquesta lápida blanca.
Ni en el fossar no es pot saber res d'e

lla. Es diu, suposant que en eli va ser sote
rrada, que la seva tomba fou saquejada 
durant la guerra civil en recerca d'un cab
dal d'or problemàtic.

Llegenda.
Soterrada, potser, dessota l'ùnic arbre 

crescut en el clos ara dévastât de l'Esglé- 
sia?

Rumors.
Algún érudit discrepa fins i tot del seu 

matrimoni, posant arguments disidents en 
allò que tant pot ser història com llegenda.

Perqué... qui ho sap?
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Aproximació a Fart precolombí
Milagros Torres

El Castell en el centre de Chichen-Itzá vist des del grup de les mil colnnmes, toles cilíndriques. Cultura Maya. Méxic.

JL/'Art Precolombí es l'art creai i desen- 
volupat pels pobles indigenes de tot el 
continent Americà abans de l'arribada deis 
europeos al 1492

En primer lloc, no podem deixar de
mencionar l'existéncia d'un art rupestre 
americà que es troba a la costa meridional 
d'Alaska, Perú amb la Cova de toquepala 
datada al 7.630 a.C., amb representacions 
d'homes i animals; Xile; Brasil on són 
abundants les pintures d'estil seminatura
lista i sobretot a la Patagonia on s'ha po- 
gut realitzar un estudi que distingueix set 
estils diferents dintre de les pintures ru
pestres, podent-se datar les més antigües 
cap al 8.000 a.C.

De l'art rupestre s'ha de passar al Pé
riode Preclàsic, en el qual els dos grans 
estils artistics son I'olmeca a Mesoamerica 
i el Xavin a l'àrea andina. Dintre de l'art 
olmeca tenien un relien molt important 
I'escultura, amb els sens caps colossals, 
caps de gran tamany, de 1'60 a 3'00 m 
d'alçada i amb un pes de 10 tones, i la 
petita estatuaria com I'estatua de Tuxtla o 
les denominades "hachas Kuns" que re
presenten un personatge portant un gani- 
vet de sacrificis. Un altre camp escultòric 
olmeca de gran riquesa és el dels relleus 
que es desenvolupen en dos tipus de mo
numents: els altars i les esteles. Tot l'art 
olmeca presenta una estreta dependència 
amb la temàtica religiosa i mitològica;

divinitats com el déu-nen, déu-gras, déu- 
vell; objectes sagrats com els altars amb 
escenes mitológiques; tot es relaciona amb 
allò sagrat, molt poques escultures repre
senten a individus ordinaris.

A l'art Xavin es pot generalitzar dient 
que la major part de les obres escultòri- 
ques van ser realitzades en relació a l'ar- 
quitectura. Les caractéristiques principals 
d'aquest art són: la simetría sobre la base 
de l'us d'un eix vertical; la repetició, el 
modul d'amplada i la reducció dels motius 
a una combinació de linies rectes i curves 
senzilles.

Del Période Preclàsic pasem al Pério
de Clàsic, durant el qual a Mesoamerica i 
a l'àrea andina es van desenvolupar una 
sèrie d'estils artistics que van constituir 
véritables tradicions i van representar l'es- 
pecificació concreta d'una sèrie de cultu
res.

Dintre de Mesoamerica s'ha de desta-
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car la ciutat de Teotihuacan, que ja era un 
conjunt de runes quan arrivaren els espan- 
yols a Méxic. La primera característica a 
destacar de l'art teotihuacano és el seu 
aspecte urbanístic, que es pianificava so
bre grans espais i la seva arquitectura. Les 
unitats principals d'aquest tipus de planifi- 
cació són: la piràmide esglaonada, les pla- 
çes, les avingudes, les plataformes i els 
altars. La piràmide esglaonada és una es
tructura religiosa de planta quadrada i una 
proporció d'alçada/amplada que dóna una 
apariéncia aplastada a aquest tipus de pi
ràmide que contrasta amb l'esveltesa de 
les pirámides d'estil maya. Aqüestes pirá
mides es situaven al mig de grans places o 
al fons d'avingudes; així es situaven la 
piràmide de Quetzalcoatl i la piràmide de 
la Lluna. A l'arquitectura s'adhireixen el 
relien, I'escultura i la pintura. L'escultura 
theotihuacana es caracteritza pel seu hié
ratisme, geometria, estatisme, frialtat i 
rigidesa conceptual, la pintura mural, en 
canvi, es caracteritza pel seu moviment, 
acciò, vivacitat i expresivitat dinàmica.

Arribem així al classicisme maya. L'à
rea maya dintre de Mesoamerica compren 
la península de Yucatán, Belice, Guate
mala i alguns territoris de El Salvador i 
Hondures. L'arquitectura maya és fona- 
mentalment religiosa o ceremonial, l'ele- 
ment principal és el temple piramidal que 
es caracteritza per la seva verticalitat. Aixó
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provoca que la plataforma superior sigui 
molt petita i limitada i el temple que allá 
s'aixeca és una continuació de la piràmi
de. Per donar-li més alçada al conjunt, 
molts temples d'aquest période porten en 
la seva part superior una "peineta" que 
duplica l'alçada del temple, tot condueix a 
augmentar l'idea d'alçada i verticalitat i el 
carácter aeri de restructura. La piràmide 
no té elements decoratius; la seva bellesa 
resideix en l'harmonia de les seves pro- 
porcions i en el joc de Hums i ombres que 
la seva propia forma dona. La funció prin
cipal de les estructures piramidals era ser
vir de base pels temples i algunes vegades 
per tombes. Les tombes es podien trobar a 
la base de la piràmide o a l'interior d'algun 
deis seus pisos.

A part dels temples, l'arquitectura maya 
ofereix una gran varietat de tipus d'edifi- 
cis: palaus, plataformes, altars, jocs de 
pilota, ares triomfals, observatoris, torres, 
banys de vapor, muralles, etc.

Dintre de l'escultura els mayas van fer 
servir la pedra, el fang, l'estuc, la fusta e 
inclus l'hule. L'escultura es basava sobre- 
tot en relleus fets en altars, esteles i din- 
tels; la máscara jugava un paper impor
tant; la máscara de jade trovada a l'interior 
de la tomba del rei Pacai, de Palenque fa 
referència a la representado com a retrat 
del difunt, en altres casos el sacerdot es 
disfressava de déu amb la máscara que el 
simbolitzava.

Els mayas del Periode Clàsic també 
van ser notables pintors. Es tracta de pin
tores amb un color brillant, amb gran va
rietat d'escenes, amb uns personatges que 
demostren dinamisme. Al seu valor estétic 
s'ha d'afegir la informado que donen so
bre el desenvolupament de la vida en 
aquells moments.

En l'àrea andina el Periode Clàsic dona 
pas a la civilitzaciô moxica, a la cultura 
nazca i a la civilitzaciô tiahuanaco. L'art 
dels moxica és un art realista, van treba- 
llar la fusta, l'or, el coure i sobretot la ce
ràmica, per mitjà d'aquesta es pot recons
truir la vida quotidiana d'aquesta societat. 
L'art nazca és un art de carácter religiös i 
simbòlic, tenint al mateix temps una te
màtica naturalista. L'art de Tiahuanaco és 
un art estàtic, géométrie, hieràtic, molt 
estilitzat i abstráete. Les escultores són 
treballades com a blocs géométries treba- 
llats en relien pels seus quatre cantons, 
representen figures humanes en peu amb 
rostres d'expressiô hieràtica, portant al cap 
una espécie de turbant, els exemples més 
representatius són el denominat Monolit 
Bennelt, el Monolit Ponce, etc. aquesta 
técnica és la que es va fer servir per fer el 
monument més conegut de Tiahuanaco: la 
Porta del Sol. Tiahuanaco va ser el dm de 
la metalurgia del coure i el bronze, amb 
élis van fer instruments i multitud d'a- 
doms.
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La fi del période Clàsic és tant per 
Mesoamerica corn per l'àrea andina, un 
moment de crisis: crisis econòmica, políti
ca, religiosa e inclus artística. La crisis 
comença a mitjans del segle Vil amb la 
caiguda de Teotihuacan i es propaga cap 
al sud de forma lenta, així, mentre es plan- 
teja dramáticament en la regió maya, en el 
Méxic central ja s'havia resolt mitjançant 
la instauració d'un nou ordre representa! 
per l'Imperi tolteca.

D'aquesta manera s'entra en el Période 
Posclàsic que compren de l'any 1000 fins 
a l'arribada dels espanyols.

Tractem ara de les cultures tolteques i 
mixteques de l'àrea central de Méxic que 
van ser superades i dominades per l'impe- 
ri azteca. En tot l'art tolteca està present la 
figura del déu Quetzalcoatl i es tracta d'un 
art fonamentalment escultòric en contrast 
amb l'art mixteca que és un art pictòric, 
pintures que es poden trobar als còdex, la 
ceràmica i l'orfebreria.

L'art dels aztèques és la culminaciô 
d'una tradició que es fonamenta a Teoti
huacan i es desenvolupa especialment al 
camp de l'estatuaria, fen servir el realisme 
a les formes junt amb el simbolisme a la 
temàtica.

A l'àrea andina durant el période Pos
clàsic va arribar la conquesta militar dels 
inques, però com altres pobles conqueri- 
dors els inques no van ser grans creadors 
al terreny de les arts plàstiques. L'escultu
ra es troba en relació a objectes de petit 
tamany, especialment en metall, ceràmica 
O fusta. L'arquitectura era mes aviat un 
treball d'ingeniers, van buscar la funciona- 
litat abans que l'estètica. La pintura mural 
va ser pràcticament ignorada. De manera 
general, es pot dir que l'art del inques és 
un art hieràtic, fred e inexpresiu. "El sig
nificado intrínseco del arte inca refuerza 
la impresión general de un estado opresor. 
Es como si, con la expansión militar del 
imperio, todas las facultades expresivas, 
tanto individuales como colectivas, se 
hubieran visto reducidas a un nivel de 
calidad cada vez más bajo por razones 
políticas" (1).

La primera exposició europea d'art 
precolombí va tenir Hoc l'any 1520 a Bru- 
seles i Alberto Durerò que la va veure 
opiná: "Jamás había visto nada que ale
grara tanto mi corazón como estos obje
tos. Porque he visto en ellos maravillosas 
obras de arte y me ha admirado el ingenio 
sutil de los hombres de tan lejanos países. 
Y apenas puedo describir las cosas que 
allí he visto" (2).

•
Notes:
1. - KUBLER, G. Arte y Arquitectura en la 
América Precolonial, Manuales arte Cátedra, 
Madrid, 1986, pàg. 490-491
2. - DISSELHOFF, H.D-LINNE, S. America 
Precolombina, Editorial Seix Barrai, S.A., Bar
celona, 1962, pàg. 105.
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Cartes obertes

Colom
Lluis Casais i Garcia

E.istimat amie,
Quina bona memòria tens! Em recor- 

daves fa pocs dies una conferència que 
vaig fer quan devia tenir disset o divuit 
anys, en la qual vaig dir, parlant de Co
lom, que "havia sortit sense saber on ana
va, va arribar no sabia on, i va tomar sen
se saber on havia anat". Pobre Colom! Un 
personatge que hauria pogut ser el més 
important de la história, i va estar carregat 
de problèmes. Per començar no sabem ben 
bé com es deia: sembla que es deia Joan i 
que Cristófor no era més que "Christofe- 
rens" -el que porta C Crist- per haver dut 
el cristiansime a América. Després ¿on va 
néixer? Estudis molt profonds i de gran 
valor científic semblen demostrar que era 
catalá o mallorquí, potser jueu. La gent 
del Centre, però, prefereix que sigui geno- 
vés abans que catalá. Si fos genovés i es 
digués Colombo, ais castellans no els cos
taria res de pronunciar aquest nom; però 
si es deia Colom, els castellans no saben 
dir-ho i per aixô diuen Colón. (La ema 
final no la saben pronunciar i així diuen 
Jerusalén, per Jerusalem, Belén per Bet- 
lem. Adan per Adam, Abrahan per Abra
ham, i fins Benidom, per Benidorm. Es a 
dir que els castellans mateixos confirmen 
que aquell senyor es deia Colom.

Però, pobre home! Imagineu-vos el 
viatge; amb una tripulació constituida en 
la seva majoria per presidiaris, ais quais 
cada dia calia mentir per apaivagar-los els 
ánims. Amb unes naus que eren auténti- 
ques closques de nou; i amb una alimenta- 
ció ben precària.

L'home estava convençut que anava al 
Japó i va creure-ho, encara, quan arribà a 
una barrera que s'interposava entre Euro
pa i Asia i que eli no havia previst. A més 
ara se li discuteix la seva prioritat en la 
trobada d'Amèrica, on sembla que els vi
kings feia segles hi havien arribat. I la 
mala passada més grossa que li varen fer: 
donar el nom d'Amèrico Vespuccio al 
continent i donar el seu nom només a un 
pais que seria Colòmbia!

Més coses estranyes: sembla que aque
lla arribada triomfal a Barcelona, immor-

ll-lustració retallada amh tisores per Elisabeth von 
Rathlef, mestra en el veil art de les siluetes.

talitzada per un quadre célebre, amb un 
Colom acompanyat d'indis emplomats i 
ocells exôtics, tampoc no és veritat, car el 
Manual de Novells Ardits que és l'escru- 
pulôs dietari de Barcelona, on s'anoten els 
fets de cada dia, la majoria d'infima relle- 
vància, no hi ha ni una sola paraula sobre 
la pretesa arribada a Barcelona i la recep- 
ció reial. Pobre Colom! Encara havia d'a- 
nar a raure a la presó i morir al final ben 
arraconat i sense que ningù li'n fes cap 
cas. Neixes no saps on ni corn, no saps 
com et dius, trobes impensadament un 
enorme continent i li donen el nom d'un 
coMega teu de segona o tercera fila. S'ha 
parlât més de la teva altra descoberta: fou 
de Colom, descoberta que si l'haguessis 
fet abans, t'hauria ensenyat que per aguan- 
tar-se dret has d'aixafar la closca d'altri, 
abans no t'aixafin la teva!

Una abraçada del teu veil amie.

72/  3 3  00 
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Monument dedicst al "Quinto Sol", 
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Museo Nacional d'Antropologia.



El mexicano no quiere ser indio ni español. Tampoco 
quiere descender de ellos. Él empieza en sí mismo. 
Octavio Paz ("El laberinto de la soledad")

Un mural de José Clemente Orozco a la ñau del que havia estât capella d'un 
antic Hospici (ara Institut d'Estudis, a la ciutat mexicana de Guadalajara) mostra, 
una mica en picat, un espai imprécis, despuliat, dividit per un mur que el 

travessa d'un costai a l'altre. A la part posterior de la separado hi són representáis un 
indi asteca i un guerrer espanyol del segle XVI. El mur té una porta ùnica, entreoberta, 
en el moment de ser creuada per una figura humana de perfil indefinit i de rostre que 
és totjust una nebulosa. La figura ve de la zona on hi ha l'indi i el guerrer, i penetra al 
primer terme, encara buit. Esdevé prou feliç la imatge plàstica amb què l'artista expres- 
sà com de la conquesta, de la mescla entre natius i colonitzadors, en sorgia una raga 
nova.

De fet, el contingut humà de Mèxic és de majoria mestissa. L'exemplar, masóle o 
femella, que s'identifica com a mexicà pels seus trets i el seu color, no és merament 
folklòric, propi dels médis rurais i escadusser a les concentracions urbanes; com, 
sense haver trepitjat el país, podríem pensar-nos per la imatge que ens n'ha donat el 
cinema. Ais Bancs, a les oficines públiques, ais establiments comerciáis, us atendrán 
joves i senyoretes correctament empolistrats d'acord amb els patrons estàndard occi
dentals -elles coquetament pentinades i maquillades- perd amb el rostre torradet, els 
pdmuls sobresortints, nas lleugerament aplanat, estatura més aviat escassa.

També hi ha indigenes, dels qui tothom en diu indis. Són successors directes, 
sense interferències, dels natius que hi van trobar els conqueridors. Hi són en minoria, 
una minoria un xic important. Uns vegeten encara en tribus marginades, lluny deis 
territoris de poblado més densa. Altres, en pobláis propers a les ciutats, des d'on han 
fet l'esforg minim per acostar-se a la civilització vinguda d'Europa i poder-ne viure. 
Altres, en fi, mesclats en els eixams de ciutats i pobles, més o menys integráis però 
coupant els escalafons més baixos de la societat.

Hi ha, naturalment, una gradació de matisos en els trets físics deis mestissos, so- 
bretot en el pigment de la peli, entre l'extrem prieto deis aborigens i el güero deis 
blancs, que deu ser segons el grau d'eventualitat o de persisténcia deis encreuaments, 
i també d'acord amb les sorpreses que les liéis génétiques de Mendel proporcionen.

I una observació que invita a l'anàlisi és que l'empremta del mestissatge es debilita 
conforme els subjectes ocupen graons més eleváis de l'escala social, fins a confondre- 
s'hi amb el model europeu. O almenys així ho sembla.

La meva pregunta és si aquesta realitat antropológica plural respon a les teories 
expressades per l'escriptor Octavio Paz i pel pintor José Clemente Orozco, mexicans 
ambdós, cada un a través del seu mitjà expressiu. El mexicà mestís, que considerarem 
com l'estàndard ¿se sent reaiment membre d'una raga nova i rebutja les dues ascen- 
dències, l'espanyola i l'india?.

Intentaré de trobar una resposta satisfactòria a l'interrogant, però n'avango el meu 
supòsit: que els mexicans senten més corn pròpiament legitim el patrimoni ètnic indige
na que l'espanyol; aquest darrer no deixa de ser per a ells una herència forastera, 
sobrevinguda.

G uadalajara (1.500.000 h) és la sego
sa ciutat de Mèxic, capitai de l'estat 
de Jalisco, en el qual va néixer el 

pintor José Clemente Orozco (1883/1949).
L'ex-Hospicio Cabañas, avui convertit 

en Institut d'Estudis, és un edifici vuitcentis- 
ta amb 23 patis interiors porticats, que des 
de pocs anys fa de teló de fons a una 
avinguda nova de la ciutat, piena de jocs 
d'aigua. L'església d'aquest edifici va ser 
decorada, en el seu canvi de destinació, 
per Orozco, que hl bagué de supeditarse a 
les unitats independents de les arcades, les 
petxines i la bóveda, a més deis dos panys 
laterals, en Hoc dels seus acostumats mu
rals de superficies generöses, que ja l'ha- 
vien fet famés. Tot i així, no va renunciar a 
l'expressionisme desbordat, valent-se de 
figures de grans dimensions, ajustados a la 
geometria peculiar deis espais que havia 
d'omplir.

La ciutat de Guadalajara, considerada 
“la perla d'Occident" (de l'occident ameri- 
cá), és plana, amb domini d'edificacions 
baixes, i gaudeix d'un clima primaveral, 
amb lleugeres variants d'estiu i d'hivern. Els 
seus carrers i places centonen quantitat de 
roses i de buguenvíNies. La catedral s 'aixe- 
ca, afilada, en el centre de quatre places si- 
métricament dissenyades en forma de creu. 
Les dues torres de la façana I la cúpula del 
presbiteri són revestidos d'una ceràmica 
aurífera que brilla sota el sol. Revestiment i 
forma cónica de les torres bessones dife
rencien aquest temple de la major part de 
les catedrals del país, que seien ser de 
Unies derroques molt fistonejades.

Tipus mexicans.



¿Con qué derecho, con qué justicia tenéis en cruel y horrible 
servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis 
hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban 
en sus tierras, mansos y pacíficos?¿Estos no son hombres? 
¿No tienen ánimas racionales?
Fray Antón de Montesinos, missioner a Santo Domingo.

H ernán Cortés i les seves hosts van desembarcar a la costa mexicana el 1519, 
vint-i-set anys després del "descobriment". L'imperi deis asteques s'estenia d'un 
oceá a l'altre sota restructura d'una confederació de tribus. Era una civilització 

que havia assolit un alt nivell de cultura. L'emperador, Moctezuma II, monarca instruit, 
bon guerrer i bon astròleg, a més de muy pulido y limpio, segons el militar-cronista 
Bernal Diaz del Castillo, havia conduit l'imperi al seu més gran esplendor. La capital, 
Tenochtitlán, antecessora de Tactual ciutat de Méxic, celebrava un mercat que era 
freqüentat diáriament per multitud de persones, arribades de tots els racons de l'imperi. 
El citât cronista es rendí d'admiració davant la Inmensa cantidad de mundo y de 
mercaderías que allí se encontraban.

Per poc que ho pensem, la conquesta havia de ser un xoc patétic per al poblé 
asteca. La Iluita en si, atacant els uns i resistint els altres, era del tot desigual: la pólvora 
contra la pedra; canons, colobrines, ballestes i arcabusos contra llancas i masses; i, a 
més, els cavalls, que prestaven una gran rapidesa de movimenta i infonien pànie ais 
indigenes. Qüestió de tecnologia, diríem ara.

Cortés va governar Méxic com a perfecte dèspota, encara que per un temps breu, 
i batejá el conjunt del país amb la fàtua denominació de Reino de Nueva España. Va fer 
enderrocar tot el centre de la capital i bastir-hi una ciutat nova per a ús exclusiu deis 
espanyols. Pensem que per injusta que fos Torganització asteca -i ho era, evidentment- 
la imposició d'una civilització estranya havia de ser summament dolorosa i no podia 
generar altra cosa que odi.

La conquesta de tot el territori mexicà -molt més gran del que és ara, i ara fa quatre 
vegades el d'Espanya- va durar dos segles. Els colonitzadors anaven seguint els pas
ses ais conqueridors; la cort espanyola envià a la Nueva España una Targa tongada de 
virreis, no pas poos dels quais eren cruels i corruptes; probablement, alguns d'ells 
també ineptes. La metrópoli ostava situada molt lluny, amb tot un oceà entremig, i les 
riqueses naturals del pais -la plata, sobretot- eren molt temptadores. Prou la cort caste
llana promulgava liéis que intentaven de protegir els indigenes, però generalment no es 
complien o eren desvirtuados; deixant de banda que obeïen a una idea paternalista 
més que a un principi de justicia social.

Altra cosa va ser la que allí s'anomena "conquesta espiritual", la tasca dels missio- 
ners, que també n'arribaven en les naus espanyoles, i donaven a conèixer als natius 
una religió basada en la igualtat davant de Déu -un déu ùnic- i en Tamor entre els 
homes; una fe tan diferent dels sistemes politeistes, teocràtics, amb divisió de castes i 
amb sacrificis humans.

Ara bé; una cosa eren els frares que recorrien poblats amb afany pacificador i 
formatiu, i altra els sacerdots i mitrats de saló amb deliri de poder, bona part d'ells. I 
encara, si entre els evangelitzadors n'hi havia que es preocupaven de protegir els 
indigenes de tot maltracte i els ensenyaven Talfabet llatí, i ells mateixos s'esforçaven 
per interpretar les parles del país i n'escrivien diccionaris i gramátiques, altres se 
sentien possei'ts del deure -que ells tenien per sagrat- de destruir temples, escultures i 
códexs.

E n una de les llenques que fan de 
base ales arcades laterals -al'es- 
glésla de I'ex-Hospicl Cabañas, de 

la qua! he parlai abans- Orozco hl va pintar 
la figura gegant d'un guerrer, tot ell cobert 
de cota de malla des de les puntes dels 
peus al dm de la testa, rostre comprès. El 
pintor va imaginar el tipus genèric del militar 
espanyol corn subjectivament el dévia 
veure l'indigena, per a qui el guerrer era 
una Imatge Inédita.

Hernán Cortés, l'home de ferro de la 
conquesta de Méxic, ocupa una altra de les 
llenques, entre arcada I arcada, també 
gegantí I metahiitzat, amb unes armadures 
subjectades per cargols de voluminöses 
cabotes.

En l'Inconformisme d'Orozeo -a vega
des demagog i tot- que és la constant de la 
seva obra, s'hi endevina un Imperatlu ata
vio; l'espanyol és sempre, per a I'artista, el 
foraster i, encara més, l'intrûs, I'usurpador. 
En els murais del que havia estât capella de 
l'Hospici Cabañas s 'hi veu una major madu- 
resa d'Orozeo que en els del Palau del 
Govern de la mateixa ciutat de Guadalaja
ra. El furor revolucionan d'aquells havia 
remés en benefici del fervor étnic. Les di
verses unitats pictôriques de la capella re- 
sumeixen el serial del poblé mexicà des de 
la protohistôria. I, a la cúpula, triomfa l'apo- 
teosi: l'al-legoria de l'home del pervindre 
que es fon amb la resplandor de l'Univers 
mitjançant la seva mateixa llum.

Hernán Cortés pintat per Rafael Orozco en un 
mural de Darmonth College, el 1932, antecedent 
del que més tard pinta a l'Institut Cabañas de 
Guadalajara.



Españoles y latinoamericanos vivimos tres cientos años de 
historia común y, en estos tres siglos, la tierra a qué llegó 
Colón desapareció y fue reemplazada por otra, sustancial
mente distinta.
Mario Vargas Llosa
(Del seu discurs a Oviedo, novembre de 1986).

A mb el temps va anar prenant força l'anhel independentista. Ara no eren els indis 
qui es disposava a la brega contra l'invasor sinó la nova raga mixta que l'invasor 
mateix havia generat.

Hi ha a Méxic una Ruta de la Independéncia, degudament indicada. El centre 
neuralgic en va ser la ciutat de Guanajuato, capital de l'Estat del mateix nom, un xic 
més al nord que el de Méxic capital. Allí s'hi reunlen els dirigents de la Iluita ja des de 
quan es movien en la clandestinitat; allí s'hi van adoptar les primeres mesures de 
govern i es van nomenar els primers carrees. Des d'aquell indret tranquil era menys 
arriscat de conspirar que a la capital de la Nació.

L'iniciador del moviment va ser el sacerdot Miguel Hidalgo (1753/1811) que ha 
passât a la história com el cura Hidalgo. Al clergue el van moure motivacions més 
d'índole social i indigenista que no pas politiques; sentit que dóna Singularität a l'inde- 
pendentisme mexicà -conduit per sacerdote rurale i militare novençans- respecte al 
dels altres pai'sos de l'Amérlca llatina. Hidalgo, des dels graons de la seva església, a 
la ciutat Los Dolores, va Hangar el 15 de setembre de 1810 allò que ha quedat com el 
grito de Dolores; una proclama, una veu subversiva que intenta de remoure l'ensopi- 
ment dels miseriosos.

La Independéncia va ser obtinguda el 1813, però el cu/a Hidalgo no'va poder 
participar del triomf. El Tribunal de la Inquisició li va obrir doble procès, civil i eclesiás- 
tic, i va ser afusellat. Després de la victoria, el topònim Los Dolores va passar a ser 
Dolores-Hidalgo en homenatge al sacerdot cabdill i mártir.

A Hidalgo se li havia ajuntat Ignacio M. Allende, de la ve'ína localitat San Miguel el 
Grande. Allende era militar de carrera (1779/1811) i va donar ais insurrectos una 
organització combativa de caire professional. Va ser també afusellat en el mateix temps 
que Hidalgo, i el topònim San Miguel el Grande va ser convertit, amb el triomf del 
moviment, en San Miguel Allende.

A Hidalgo i a Allende els substituí José M- Morelos, procèdent de la ciutat de 
Valladolid, capital de l'estât de Michoacan, vei del de Guanajuato. Morelos era un 
mestís d'ascendéneia humil, que als vint-i-cinc anys abandona el treball al camp i 
ingressa al seminari regit per Hidalgo. Als trenta anys va ser sacerdot i, a conseqüén- 
cia del grito, s'uní a Hidalgo; i quan Hidalgo i Allende van ser afusellats, Morelos penjà 
els habits i es posé al capdavant de les tropes Independentistes. EN mateix fou qui 
proclama la Independéncia victoriosa, l'any 1813; en va ser cap del primer govern i va 
participar en la redacció de la Constitució. Però va caure en mans de les tropes 
espanyoles, que encara cuejaven, i també va ser afusellat. En memòria seva hom 
canvià el nom de Valladolid, a la ciutat on va néixer, que passé a dir-se Morèlla. D'altra 
banda, amb els noms de Hidalgo i de Morelos van ser batejats dos dels trenta Estats 
mexicans.

L a ciutat de Guanajuato, encara que 
capital d'Estat, només té 50.000 
habitants. És ubicada dins d'un clot 

muntanyenc, de forma ovalada, a 2.000 
metres d'altura, on la ciutat hi és com ajoca- 
da. El tons longitudinal del sot marca l'artè
ria central de la població, on els edificis 
nobles s'hi empenyen però en harmonie 
amb petits espais ajardinats. Els edificis 
ofereixen el mostrar! coloristic de les pe
drés de la regió. En el centre mateix, enca- 
bida entre les altres edificacions I alxecant- 
se per una de les vessants laterals, hi ha la 
Universität. Donada la petitesa de la vila, el 
focus universitari anima l'estret recinte urbà 
a les hores vesprais amb un xiroi ambient 
estudiantil que compta amb tuna i tot. A' 
l'estiu se celebren a la ciútaf festivals inter- 
nacionals de teatre. A les margenádes late
rals s'amunteguen lee cases de condició 
humil, i una via circular elevada permet de 
seguir tot l'òval des d'una discreta altura 
dominant , ‘ ‘

Morèna, capitai de l'estatvéh ,Michoa
can, té 170.000 habitants. El seu centre és 
rie en edificis nobles i mansions de regust 
colonial. La catedral domina l'estesa urba
na amb dos altissima camp anars de gallar
da estampa plateresca. Hi ha Uni</ersitat i 
un aqueducte de 253 metres.

En el seu conjunt, l'estât de Michoacan 
és considérât un dels més bells de Mèxic. 
És el que compta amb més abundor de 
llacs i deus d'aigua. La configuracip de 
valisimuntanyes, de discretaalçària, aqües
tes, però unes i altres riques en verdor, 
recorda alguns dels paisatges catalans. .

Un atractiu de Michoaeân és ei llac de 
Pàtzcuaro, amb l'ilia de Janitzio dihtre seu. 
És un monticle rodó, poblat en la seva part 
inferior per un apinyament de cases corn de 
pessebre amb les teulades marronoses i 
perfectas, de dues o de quatre vessants. Al 
dm de la il lata s'hi eleva una estatua gegan- 
tesca, de figura xaparra i Unies cantelludes, 
que vol representar Morelos, el fill predilec
ta d'aquell Estât.

Monument a José Maria Morelos, a I'illa Janitzio 
del llac Pàtzcuaro.



Piràmide del Sol, Teotihuacàn.



V
/ el meu amie mexicà em digué: “Mira; a nosaltres no ens 
van descobrir. La veritat és que ens van atrapar per sorpresa' 
Pere Caldere (D'un article publicat en el diari "Avui").

Una de les maquetes més espectaculars del Museu d'Antropologia reprodueix la 
ciutat de Tenochtitlàn, antecessora de la capitai del Mèxic actual.-Va ser 
erigida en el segle XIV com a capital de l'imperi asteca.

Els asteques, en la seva recerca de la terra que els déus els havien profetit- 
zat com a establiment definitiu, la van denar per trobada en una vali que en realitat era 
terreny d'aiguamolls. Hi van construir un bastió que van anar engrandint fins a fer-ne 
una illa urbanitzada, travessada per canals corn una Venècia india. Era dividida en 
quatre barris simètrics, amb nombrosos jardins, palaus i temples. I no hi mancava un 
gran centre cerimonial, amb pirámides. Tot i ser molt més moderna que Teotihuacán, 
de la qual hem parlai en el capítol anterior, de Tenochtitlàn no en resta res. Els conque- 
ridors espanyols van quedar enlluernats per aquell prodigi -"com un encantament, com 
un somni", diuen les cròniques-, però a fi de poder-la haver la van destruir.

L'emperador, Moctezuma II, era un monarca refinat, culte i bon diplomatie. Quan va 
tenir noticia del desembarc d'Hernán Cortés li va enviar un carregament de régals 
valuosos. Cortés, esperonat, va emprendre la marxa cap a la capitai. Moctezuma el va 
rebre amb tots els honors i l'instaMà al seu palau. Pocs dies després Cortés se l'enduia 
presoner. En una sublevació del poblé asteca Moctezuma va ser obligat a sortir per 
calmar els sublevats i mori d'un cop de pedra. Va regnar un altre emperador, cosa d'un 
any. I el febrer de 1521, en piena ofensiva de Cortés contra la capitai, s'asseia al tron 
un emperador d'una vintena d'anys, Cuauhtémoc. El 13 d'agost queia presoner d'Her
nán Cortés, després d'una resistència aferrissada. Prèviament torturât, Cuauhtémoc va 
ser enviât a una expedició en terres d'Honduras i allí Cortés el va fer penjar acusat de 
conspiració.

Malgrat que Cuauhtémoc no va tenir temps de demostrar si valia o no com a 
governant, la seva resistència militar, el seu martiri i la seva immolació, tot això més la 
seva extrema joventut, passate tres segles -i obtinguda la independéncia del país- van 
propulsar-lo a la cúspide patriótica deis mexicans. El seu nom és repetit en carrers i 
avingudes de moites poblacions i, en les importants, hi té monument i tot. A la ciutat de 
Mèxic el monument a Cuauhtémoc és emplaçat junt als gratacels més cèntrics. Un 
president. Cárdenas, va posar Cuauhtémoc com a nom de pila d'un seu fili, ]a en el 
nostre segle XX. Cuauhtémic és tot un mite. A rise de caure en esquematismes massa 
simplistes, podriem dir que les cultures pre-hispàniques de Mèxic convergeixen emble- 
màticament en la persona del darrer dels seus cabdills. El jove sobirà mártir vindria a 
ser el vértex d'una piràmide que tingués per basament tot el país anterior a la colonitza- 
ció. Quan Hernán Cortés foia executar Cuauhtémoc, en aquella persona jovenissima i 
ja egrègia exterminava simbòlicament tota una raga i tot un conglomérat de cultures 
germanes.

E l darrer combat que van Iliurar els 
asteques defensant-se dels con- 
queridors -aquell en què Cuauhté

moc va caure en poder d'Hernán Cortés- va 
tenir per escenari una ciutat anomenada 
TIatelolco, que avui, integrada en la gran 
metròpoli, és la seva Plaça de les Tres Cul
tures. Una placa hi conserva perenne re
cord de la desteta definitiva.

La Plaça de les Tres Cultures té la 
gènesi següent. En unes obres d'enderroc 
i d'infrastructura que es telen per tal de 
bastir un ambiciés projecte urbantstio amb 
capacitai per a 70.000 persones -quan la 
ciutat de Méxic ja no sabla corn col-locar la 
seva cada dia més creixent poblacié- van 
ser descoberts basements de construc- 
cions pre-hispàniques que corresponien a 
la desaparescuda ciutat de TIatelolco. 
Aleshores el projecte va ser modificat per 
ta! de respectar les troballes arquolôgi- 
ques. I també hi va ser respectada una 
església de l'època colonial. El résultat va 
ser una gran explanada, en tres costats de 
la qual, talment un escenari, van ser aixe- 
cats els blocs de pisos i un gratacels de 
marbre per a servais governamentals; 
conjunt d'elements que vénen a ser el 
décorât de tons.

Al centre de l'escena hi van ser deixats 
els basements de pirámides asteques, les 
plateformes on els presoners eren immolais 
i, entremig, l'església barroca. Vet act el 
topònim: Plaça de les Tres Cultures.

Una via important que passa pel frontal 
descobert del gran qaudrilàter, permet 
d'admirar e! curiós diorama natural i perma
nent, amb els seus contrastos arquitectó- 
nics i temporals.

A les superficies planes de la plaça, els 
vailets -els chamacos- descendants albora 
deis indígenas i deis oolonitzadors, juguen 
i corren en bicicleta, indiferents als simbo-

La "Plaza de las tres culturas", ciutat de Mèxic.



VI
Nuestros mexicanos de hoy son religiosos de ocasión, sin 
vínculos ni raíces profundas. Verdaderas manadas de gente 
humilde que acude año por año a pedir salud, a pedir pan, 
a pedir limosna, a pedir, pedir, pedir... para poder vivir. 
Oriol Anguera/Vargas Arreóla 
(Del Ilibre "El Mexicano. Raíces de la mexicanidad")

L levât dels petits reductes que no van integrar-se, el poblé mexicà manté una 
religiositat que en actes externs no pot ser més aparatosa. Això malgrat el 
rigoros laïcisme oficial del país, establert amb les liéis de Reforma.

No resulta rar de trobar una dona que camina en plena via pública tot passant el 
rosari. Com tampoc no ho és de veure entrar aigú a genollons en una església, avangar 
així fins al presbiteri i retrocedir-ne després d'una estoneta de pregaría. Les mostres de 
religiositat s'observen tant entre homes com entre dones, i tant entre persones d'apa- 
renga acomodada com entre gent de baix nivell social.

Al pinacle de la religiositat del país hi està entronitzada la Verge de Guadalupe, de 
rostre moré, prieto. És patrona de tota la República i fins de tota l'América hispánica. 
Cal palpar la fe del poblé mexicà en la seva Verge per tenir una idea del que represen
ta. La seva imatge és present a les cases, ais cotxes, a les cárteres de butxaca. 
Sembla ser que es poden trobar alguns indiferents en religió que, a la vegada, siguin 
fanátics de la Guadalupana. Segons Octavio Paz, después de dos siglos de experi
mentos, el pueblo mexicano, hoy día, sólo cree en la Virgen de Guadalupe y en la 
Lotería Nacional.

En aquesta estesa popularitat hi pot haver tingut la seva influéncia una motivació de 
carácter étnic. La Verge s'aparegué a un minyonet indi, Juan Diego. El fet miracuiós és 
datat en el 1531, només deu anys després de la presa de Tenochtitlan per Hernán 
Cortés, amb qué es va consumar la conquesta. Juan Diego era, a més, un indi, conver
tit al catolicisme però precedent d'una altra religió i d'una altra raga; un indi que prenia 
el protagonisme religiös del seu poblé. El fet venia a ser el primer crit vindicatiu del 
geni aborigen soterrat.

Com sigui que l'aparició, segons el reiat del noiet, va manifestar-se en imatge plana, 
la iconografia de la Verge no adopta mai, en la seva concreta versió guadalupana, una 
forma corpória. No se'n fan imatges escultériques; només pintores, i sempre en variants 
d'una mateixa imatge pilot. El quadre de la Verge que hi ha penjat en un mur de la 
basílica a Ella dedicada -un quadre de dimensions molt discretes- ofereix una altra 
característica d'indole sobrenatural: horn assegura que a la seva pupil-la dreta s'hi pot 
apreciar, valent-se d'alguna ajuda óptica i amb un xic de bona voluntat, la figurata de 
I'indiet Juan Diego.

L a grandiosa basílica de Guadalupe, 
aixecada en el recinte de l'aparició 
de la Verge, no molt lluny de la 

capitai, és la cinquena que s'hi ha edificai, 
cada vegada més gran per tal de donar 
cabuda a la diària corrua de visitants, na- 
clonals i estrangers. Té una estructura 
moderna, en forma de voicà, tota ella de 
marbre I amb capacitai per a deu mil perso
nes. (Això de la forma de voicà ho diuen les 
guies turístiques, però jo diña que també 
pot ser presa com una gegantesca tenda 
de campanya). I real ment sorprén que en 
un país tan pletòric d'ornamentació religio
sa, no hi hagi, en tota la grandària de la 
basilica, altra imatge que un quadre de la 
Verge aplicat en un gran pany de pare! 
brunyida, d'un color taronja cremai, dintre 
del conjunt de porpres i marrons amb què 
están decoráis murs, paviments i llànties.

En general, als edificis religiosos, que 
tant abunden al pais, hi domina l'arquitectu- 
ra barroca, contemporània de la colonitza- 
ció. La catedral metropolitana -la de Mèxic 
ciutat- es diu si és el monument més Impor
tant de l'arqultectura religiosa no sols de 
Mèxic sinó de tota l'América. El seu Interior 
és corn una apoteosi del barreo. Els altars 
vessen dels murs laterals i de la volta de les 
fornícules que, tot I ser prou amples i altes, 
resulten Insuficlents, com si els altars s'en- 
filessin, talment plantes arrapades.

També hl ha esglésies manors, blan- 
quejades per fora i per dintre amb details 
ornamentals daurats.

Fervor religiös mexicà a la verge de Guadalupe.



IV
La pirámide de Egipto es una iosa que sepulta.
La mexicana es una flor que asciende.
Oriol Anguera/Vargas Arreóla.
(Del Ilibre "El mexicano. Raíces de la mexicanidad").

A
 mb la consecució de la Independéncia es va consolidar en els mexicana el 
concepte de Patria. La descoberta de les civilitzacions antigües va ser per a ells 
el recobrament d'una Identität que havien perdut.

S'ha de dir que abans de la conquesta el país no formava una unitat nacional. Havia 
estât pobiat per cultures diverses i s'hi parlaven múltiples llengües. La més antiga 
d'aquelles cultures era l'olmeca, entre els 800 i els 300 anys a.C., a la costa del golf de 
Méxic. Els olmeques tenien escriptura, sistema numéric i calendari.

Tot i no existir entre aquelles comunitats -separadas en l'espai i en el temps- una 
cohesió histórica, s'hi poden apreciar determinadas constants: l'entramat militar i teo- 
crátic, la divisió en castes, les matemátiques i l'astronomia, els cuites en centres ceri- 
monials, les pirámides i els temples. No és d'estranyar que les troballes arqueológiques 
de molts dels testimonis que, coberts de terra i de malesa, havien perdurât, desvetlles- 
sin en els mexicans, condimentat amb el corrent romántic del segle XIX, un acendrat 
orgull de casta.

Potser el més important d'aquells vestigis és el de Teotihuacán, la ciutat que va ser 
capital d'un gran imperi en actiu des deis 250 anys a.C. fins als 650 de la nostra era. 
Només n'ha quedat el recinte litúrgic, però ocupa més de 4.000 m. quadrats. Sembla 
que Teotihuacán era una de les ciutats més grans del món contemporani seu; sobretot 
en compareció amb les d'Europa. El seu recinte cerimonial va ser el més important del 
país. El centre és travessat per la Caiçada dels Morts, llarga de 3 km. i al seu extrem 
sud s'hi aixeca la piràmide de la LIuna. A la part orientai hi ha la del Sol, de 220 m. de 
costat i 64,46 d'aiçada.

Les pirámides mexicanes no tenen finalitat sepulcral. Eren erigides per al culte als 
déus. Les cerimònies religiöses s'hi feien a l'aire lliure. Els déus -el Sol, la LIuna, el Vent, 
la Pluja- participaven directament del culte.

Teotihuacán va extingir-se com a ciutat viva el segle XII i acabà destruida per 
Invasors dei nord. Els asteques en van descobrir els vestigis uns segles després, però 
enderiats en l'éxode cap a una incògnita terra promesa, també la van abandonar. Els 
espanyois no en van veure res, de Teotihuacán; tot estava cobert de terra i vegetado.

De tot el superb museu naturai espargit pel territori mexicà, se'n pot admirar una 
sintesi, recollida en el Museu d'Antropologia de la capitai. Visitar-lo és com seguir un 
curset sobre les civilitzacions antigües del país. Cada una de les cultures pre-colombi- 
nes hi té una sala. Partint del prop! edifici, erigit expressament per a museu, tot respon 
a criteria de rigor cientific I de munificència escenográfica. És, sens dubte, la millor 
instaMació museistica de Mèxic, ubicada en el fantàstic bosc de Chapultepec, on hi ha 
també el palau de l'emperador Maximilià. Tot l'edifici del Museu disposa de comunica- 
ció constant amb la verdor del pare, i al voltant seu hi ha situadas peces monumentais 
que semblen eixides de les sales de l'interior a la recerca d'un entern ecològic sem
blant al dels seus llocs d'origen. Podría dir-se, d'aquest Museu, que és com la catedral 
metropolitana del riquissim prétérit indígena mexicà.

E n la ventada d'ardor romantic que 
va seguir a les descobertes arqueo
lógiques, hi va tenir força a veure un 

català, Manuel Vilar (Barcelona 1812/Mèxic 
1860), que va ser director d'escultura a l'A- 
cadèmia mexicana de San Carlos, de la 
quai eli va renovar l'edifici i reorganitzar els 
estudis.

Vilar va ser qui primer ressucità en pedra 
un heroi pre-colombi: l'emperador Mocte
zuma. A continuació, els seus deixebles 
van esculpir estatúes d'altres figures pretè- 
rites. I els pintors s'abocaren ais quadres 
d'història. fins que es va arribar ais grans 
muralistes mexicans Diego Rivera i José 
Clemente Orozco.

D'aquest darrer n'hem parlai en els 
capitals I i II. Quant a Rivera (1886/1957) va 
decorar amb grans composicions els murs 
de l'escalinata del Palau Nacional, que 
ocupa tot un costat de la grandiosa plaça 
del Zócalo, a la ciutat de Mèxic. En aquests 
frescos, l'artista hi sintetitzà la histaria del 
pais en una captació global, múltiple, feta 
de perspectives temporals i espaials que 
s'humanitzen amb amor i amb dolor, amb 
una passió agra, a vegadas rancuniosa. A 
diferèneia d'Orozeo, Rivera és més realista, 
d'un realisme que el seu tractament perso
nal del color i dels espais convertía en 
decoratiu. A part del seu tans de protesta, 
l'obra de Rivera té intéressants valors docu
mentais, aspeóte en el qual arriba al deta- 
llisme.

Tant Orozco com Rivera van ser deixe
bles d'un català: Antoni Fabrés (Barcelona 
1854/Roma 1938). Fabrés va estar tres anys 
a Mèxic, cridat pel president Porfirio Díaz, 
que el va fer inspector general de Belles 
Arts, i va realitzar-hi una labor museística i 
pedagógica molt important.

Mercat de Tenochtitlan, antecessora de la ciutat 
de Méxic. Fragment d'un deis murals pintats per 
Diego Rivera.



Catedral de Morelia, una de les ciutats més belles de Mèxic, capital de l'estât de Michoacân.



VII
El respeto al derecho ajeno es la paz 
Benito Juárez

N o es pot dir que Méxic s'hagués guanyat la tranquIMitat, amb la Independéncla. 
Els enfrontaments entre dominadors i dominais van ser permutate en picabara- 
lles internes; de moment, entre fédéralistes i centralistes; d'idees liberals, els 

primers, i de doctrines conservadores els segone. Va ser establert un régim monárquic 
tan près a la valenta que s'arribà a proclamar un emperador, com si ressucités el 
sentiment imperial asteca. Més tard fou proclamada la República. I més tard Mèxlc 
entrà en guerra amb els Estate Units, a resultes de la quai Mèxlc va perdre extensos 
territoris del nord. I, gairebé a continuacib, el pais va submergir-se en guerra civil.

Aquí entra en escena Benito Juárez, indi zapoteca nascut el 1808; és a dir que tenia 
quatre anys quan va ser pronunciai el grito de Dolores. Com a advocat i com a politic 
Juárez va ser un ferm defensor dels drets dels indis. Després de ser governador en el 
seu Estât de Oaxaca, va ser vice-president de la República i es destacá com el més 
decidit inspirador de la Constitucló liberal de 1857, la que provoca la reacció que 
condui a la guerra civil. Acabada la contesa, l'any 1860, Juárez va ser elegit president, 
però la seva política no va ser grata a Espanya, ni a Franga i Anglaterra. Aquests tres 
Estais van emprendre una intervenció armada a Mèxic, si bé poc després Anglaterra I 
Espanya signaven un acord i reembarcaven les tropes. Franga, en canvi, ocupà la 
capital de Mèxic i va imposar l'emperador Maximilià d'Habsburg. Juárez va refugiar-se 
al nord del pais i, des d'alli, ajudat pels Estais Units, reprengué la guerra. L'any 1867, 
afusellat l'emperador d'opereta, Juárez recuperava la poltrona presidencial i duia a 
terme una intensa reforma de l'exércit, de l'administració i de l'ensenyament. Així va 
redregar el país de l'anquilosament colonial i el situá en l'órblta del món modern. La 
seva reforma va ser la Reforma, amb majúscula, que donarla nom a l'artèria urbana 
més important de la ciutat de Méxic.

Que un descendent directe de les antigües cultures del país -suplantadas i arraco- 
nades, i postergai l'element humá a les situacions més baixes- fos en bona part el 
creador del Méxic modern i de debó independent, penso que no deixa de mostrar-se 
com una solemne paradoxe. És com si Juárez, autèntic predestinai, bagués romàs en 
hivernació durant tres segles en el frigorifie de la raga.

Val la pena de remarcar una cosa: que al chamaco Juárez li va ser possible de 
cursar estudis gràcies a la protecció d'aigú que va creure en les seves possibllitats 
personals, o les va Intuir. Aquest algù no era un mexicà ni un espanyol sinó un italiâ. 
Fins i tot li va atorgar la filia en matrimoni.

Amb Juárez tenim, dones, tres indis eleváis a mites del mexicanisme: Cuauhtémoc, 
representatiu del passai ètnic i les seves cultures; Juan Diego, représentant de l'as- 
sumpeiô religiosa; Benito Juárez, que marcava la consagrado d'una nova cultura.

M entre Juárez va ser president ocupà 
com a habitatge unes sales de l'ala 
esquerra del Palau Nacional. Les 

dependèneies que van ser residencia pri
vada del primer magistrat es conserven 
com a record enaltidor del personatge I 
conformen un petit museu que contribueixa 
agegantarla figura delpatricl. Visitar aqües
tes senzilles estances és gairebé tant corn 
establir contacte humà amb el mite. Junt 
amb d'altres testimonis histories -docu
ments, cartes, fotografíes- hi són recollits 
l'alcova amb el Hit matrimonial de ferro, un 
escriptori de campanya i objectes perso
nals; entre ells, un costurer que pertanyia a 
I'esposa.

En una pega recollida, talment un petit 
santuari, hi ha una escultura monumentai 
de Juárez que pràcticament l'omple, sere- 
nament assegut en un silló majestàtic. És 
una obra tractada amb estil naturalista de 
cap a peus, tan propi de finals del segle 
passât; I fosa en bronze, el dels canons que 
van ser presos ais enemies de la Constitu- 
cié que Juárez havia propugnai. Tant la 
posa del model com l'estructura del conjunt 
escultòric s'assembleo en total de Lincoln 
que hi ha en el Capitoli de Washington; 
només que aquell és en pedra blanca. 
Lincoln va ser elegit president dels Estais 
Units d'América en el mateix any que Juá
rez ho va ser, per primera vegada, a Méxic, 
el 1860, i en les trifulges internacionals 
Juárez va tenir sempre el recolzament de 
Lincoln.

Juárez va morir de mort natural, exer- 
cint la presidéneia, i, dones, en aquelles 
mateixes estances que van ser la seva llar 
i avui son museu.

Benito Juárez, estatua de bronze situada al Paiau 
Nacional, obra de l'escultor Miquel Morena.



"Concuista y cclonizacicn’ . Mi.ral pintat per Dieco Ri.-era en 3l Talac o de Lortes", Cuernavaca.



vili
Y es que hay cosas, lo sé por experiencia, que México nunoa 
acabará de perdonar. Algo del terror ante la prepotenoia his
pana dura y  debe perdurar oomo infinito recelo o reticencia. 
Xavier Rubert de Ventos 
(Del Ilibre "El laberinto de la hispanidad").

Q ué en va quedar deis tres segles d'história compartida amb la metròpoli oolonit- 
zadora: ressentiment, amor filial, raspeóte?. ¿Es conserven vius i consistants els 
conceptas de Madre Patria i de Hispanidad, o hi han acabat en poca cosa més 

que fantasmes verbals?.
En realitat Espanya només ho és a mitges, de mare-pàtria; especialment a Méxio, 

on tan predomini hi tenen les arreis anteriors a la colonització. He pogut experimentar 
com per a bastante mexicans encara un espanyol segueix essent un gachupín, terme 
despectiu amb qué es margina el représentant d'una raga intrusa, dominadora i expo
liadora. En segone quins ambients i nivelle socials, li resulta més pràctic a un espanyol 
de no fer gaire ostentació de la seva nacionalitat. No és que s'exposi a res dolent, però 
disimulant-ho li pot ser més fácil de sentir-se atés de manera més normal. I no vai 
d'argCiir, en oontra d'aquesta observaoiò, la bona aoollida que van tenir els exiliats 
espanyols -molt d'ells, oatalans- a conseqüéncia de la nostra guerra civil, ja que en 
aquella circumstància hi van concórrer factors excepcionais; el més deoisiu, el polítio, 
promogut per les esteres governamentals.

En nivells de certa formació cultural es reconeix que cal posar en un plat de la 
balança, a favor d'Espanya, el oonoepte d'unitat naoional que va aportar als aborigene 
front a la seva dispersió tribai; aixi oom la inoorporació a la cultura europea, amb les 
adquisicions afegides d'una llengua vertebrada en aquella oultura i d'una religió basa
da en l'amor i la igualtat. Però la massa sol "passar" d'aquestes elucubracions i, tot 
acceptant la seva història, que no pot pas rectificar, no deixa de mantenir un pòsit de 
rebuig, bé que tot just latent.

El fervor nacionalista desvetllat en el segle XIX va influir molt en el sentiment popular 
de rebuig envers l'ex-metrôpoli. Fins no fa pas molts anys s'inculcava a les escoles una 
assimilació patriótica molt aguda, que anava des de la idealització de les cultures pre- 
colombines i dels herois de la Independéncia, fins a l'hostilitat envers el conqueridor i el 
colonitzador. Segons uns Ilibres escolars -sembla que reoentment superate- la Inde- 
pendència cerró un parèntesi lúgubre restableciendo la continuidad histórica interrum
pida durante los tres siglos de noche colonial.

Vaig conéixer una mestissa -senyora distingida i culta- casada amb un catalá, la 
qual em contava com un nen seu, llavors ja adolescent, tornant un dia de l'escola, li 
havia preguntat: ¿Verdad, mamasita, que papá no es malo como los demás españoles?

No fa molts anys que els llibres de text són objectius. El radicalisme xovinista h¡ 
persisteix, però els fets de la conquesta i de la subsegüent colonització -que, d'altra 
banda, no poden pas ser silenciats- hi són tractate amb una asépsia total; no s'hi 
capten intencione de greuge, però tampoc d'afalao ni de reconeixenga. Fan, això sí, 
una respectuosa distinció entre la oonquesta militar i la que allí s'anomena "conquesta 
espiritual".

A l'entrada de la década deis vuitanta, essent president López Portillo, va ser 
inaugurada oficialment una estatua de Hernán Cortés, no pas emplagada a la via 
pública sinó en el pati interior d'un deis hospitals més antics de tot el continent ameri- 
oá, que havia fundat el cabdill espanyol. Aquest fet va aixecar un munt de protestes, 
que es manifestaren en els periódics. Si pensem en el nombre d'estàtues que Cuauhté- 
moc, el darrer emperador asteca, té erigidas en plena via pública, la comparanga 
resulta força explicativa.

Migració.
Fragment del mural de José Clemente Orozco 
pintat al Darmouth College.



IX
Fue en 1892, en plena resaca de la pérdida de las colonias, 
cuando se empezó a celebrar en España el "descubrimien
to" de América -que fue así, propiamente, el descubrimiento 
de que la había perdido.
Xavier Rubert de Ventos
(Del Ilibre "El laberinto de la hispanidad").

A les escoles mexicanes es conrea una formació patriótica de signe paramilitar 
que, en alguns details, fa pensar en la del nostre franquisme. Un cop a la setma- 
na s'hi realitza un acte de salutació a la bandera, amb l'alumnat en formació 

militar, seguit del cant de l'himne nacional. Ho vaig veure fa uns deu anys i no precisa- 
ment en una escola pública.

El 12 d'octubre, dia de la nostra Hispanidad, a Méxic no és festiu ni tan sois a les 
escoles i ais centre oficiáis. Allí la festa patriótica gran és la que en diuen del grito, la 
proclama del cura Hidalgo amb qué s'iniciá el moviment independentista. Justament 
aquesta commemoració significa que se celebra l'alliberament del domini colonial 
espanyol.

El dia 12 d'octubre només és una de les 29 ocasions de l'any en qué el preceptuar! 
cívico-militar estableix que cal bissar la bandera de la Nació en els edificis públics. 
Anomenen aquella data Dia de la Raza, però deu ser per inércia, ja que tot l'émfasi de 
la commemoració el posen en l'efemérides de l'arribada de Colom al continent ameri- 
cá. En diguin "descobriment" o defugin aquest terme, consideren el desembarc de 
Colom un fet históric d'abast universal, al marge de les cobejances de riquesa i de 
poder que va despertar. Per ais mexicans Colom és una figura que no té relació directa 
amb l'enorme daltibaix posterior que Espanya va organitzar en el Nou Món. Colom és 
per a ells l'home que va dur a terme una expedido audag, de carácter científic, i que, 
després de tot, ni tan sois era espanyol de naixenga. Se li han dedicat múltiples honors; 
un d'ells, a part dels monuments públics, és l'adjectivació "pre-colombí" que empren 
per expressar l'univers americà anterior a la descoberta, que en aquest país nostre 
s'acostuma a qualificar de "pre-hispánic". També, a tall de concepte supranacional que 
ja s'inculca a les escoles, llegireu allí América latina i no América hispana.

El triomfalista espai televisiu que amb tant d'empatx panhispanista es produí a 
Espanya amb el títol 300 millones, s'emetia a Méxic en un canal que en alguns Estats 
mexicans és suplert pel regional propi, i en aquells Estats, dones, no es veia l'espai 
deis 300 millones. I en els Estats on era emés, apareixia amb el subtítol afegit de 
Variaciones en España, com si es tractés d'un show sense altre objectiu que el de 
distreure l'audiéncia; silenciant, a més, la participació tan manifesta que hi prestaven 
els países americans de parla castellana.

En definitiva, es podría dir que per ais mexicans Espanya és poca cosa més que un 
país estranger entre d'altres. Un país on es parla una llengua que representa ser la 
mateixa; però aixó no és pas un privilegi per a Méxic, ja que aquella llengua també és 
parlada en altres países del centre i del sud del continent americà.

En canvi, la influéncia nord-americana a Méxic és perceptible en múltiples nivells. 
La coneixenga de la llengua anglesa és tinguda per fonamental i es fa indispensable a 
la gent d'oficines i deis comergos de certa categoria, en els quals prolifera la rotulació 
en l'idioma de Shakespeare. A les ciutats importants hi ha escoles angleses per a 
l'ensenyament basic.

El catolicisme, en molts aspectos pintoresc, de la gent mexicana, no va poder 
resistir la batalla del Pare Noel, que allí es coneix com a Santa Claus (pronunciat Santa 
Clos) i que per a la quitxalla és Papi Clos.

Monument a Cuauhtémoc (ciutat de Méxic).



A pesar de tantas diferencias, México es uno.. 
Es más lo que nos une que lo que nos separa. 
(D'un Ilibre escolar de Ciéncies Socials,
4t, grau, any 1979).

L a divisió de Méxic en Estais federáis imitant el sistema nord-americà va adap- 
tar-se a la propia divisió anterior en "províncies", i és explicable que aquell patró 
inicial s'hagués basat en blocs tribals, climatológics, geográfics o de riqueses 

naturals existants abans de la conquesta. Les fronteras deis Estats no són línies rectos 
com algunos de les tragados en el mapa d'Estats Units. En la trentena d'Estats mexi- 
cans n'hi ha un de tan redui't com Tlaxcala, situât a un costat del de Méxic, amb una 
superficie equivalent a mitja provincia de Barcelona, i un de gran. Chihuahua, fronterer 
amb els EEUU, que és com mitja Espanya.

Una divisió tan irregular sembla ser filia de diverses realitats diferenciados pre- 
existents, però el cert és que amb la colonització va anar prenent forma la idea d'una 
comunitat nacional entesa com a unitat que engloba tot allò que havia estât dispers i 
variât. Una vegada la máquina colonitzadora tingué consolidât el pais, els moviments 
socials i politics van obéir tots ells a una concepció unitaria. Fins en raspeóte espiritual 
es percep aquest monolitismo: la veneració a la Verge de Guadalupe és compartida 
per igual a tot el territori, ben diferentment dels regionalismos en la devoció a les 
marededéus espanyoles. També alli hi ha marededéus locals, però la Guadalupana té 
més "poder" que totes.

Ja des de l'ensenyament primari s'intenta inculcar a la mainada un criteri politico- 
social unitarista, tot i el federalismo en qué el pais està estructural, que fins i tot la seva 
denominació oficial és Estados Unidos de México. En alguns dels Ilibres docents es 
defuig d'analitzar la divisió en Estats Federáis i s'hi fa, en canvi, una partició del pais, 
purament especulativa, en vuit zones geogràfico-econòmiques, i de cada una d'elles 
se n'estudien fins i tot els aspectos històrico-culturais, com si constituïssin una comuni
tat d'aquest tipus. Els signes d'identitat propis de cada un dels Estats se solen silen
ciar, i potser fins i tot sigui dificil de concretar-los.

El poblé "passa" de tot el que se surti d'un sentiment de mexicanisme global a 
ultrança. A Méxic no existeix el concepte de patria chica, tan immers en el regionalismo 
espanyol. Alli només n'hi ha una, de pàtria, la gran. I del cofoisme amb qué tothom 
estima i valora la pàtria comuna en va sortir la dita popular Como Mexico no hay dos.

El foment d'aquesta idea tan monolitica de pàtria ha contribuít en gran mesura a 
potenciar l'auto-estima del pais propi, compresa l'ascendéncia india que li ve del 
mateix terrer, en detriment de l'ascendéncia espanyola.

Si no n'ha estât suprimit recentment l'hábit, cada any, el 15 de setembre, comme- 
moració de la Independéncia, són enviados delegacions a diferents ciutats nord-ameri- 
canes on hi ha colonia mexicana. Els individus que formen aqüestes delegacions repe- 
teixen pels carrers el grito del cura Flidalgo per tal que no caigui en l'oblit entre els 
mexicans emigráis. Els nord-americans s'ho miren amb indiferéncia, perqué no saben 
de qué va, i molts dels emigráis també, perqué per a ells és com si l'haguessin tornai 
a perdre, la independéncia.

La mostra més flagrant de xovinisme d'ait nivell la vaig trobar en el Planetari d'un 
centre d'investigació i de divulgació en qüestions de fisica. Alli es projecta per ais 
escolars visitants, però també per ais curiosos en general, un audio-visual envoitant i 
impressionant sobre la naixenga i formació de l'Univers. I s'aprofita l'ocasió per encolo- 
mar ais estudiants una injecció de droga patriotera mitjangant un altre audiovisual que 
voi ser una sintesi d'história de Méxic. El xovinisme oficial assoleix cotes de deliri pel fet 
que la veu en of representa ser ni més ni menys que la veu del Sol, oportunament 
humanitzat. L'astre rei no té manies per parlar de Méxic com del seu pais predilecte 
entre tots els del món. I ho justifica com a recompensa per l'adoració preeminent que li 
tributaren els antics pobladors deis territoris que avui són Méxic, entre els quais ell, el 
Sol, era el Ser Suprem. A la civilització conqueridora i colonitzadora el Sol no li agraeix 
res; bo que no li tiri en cara el bandejament que va fer del culte ais astres i als 
fenomens naturals, aixi corn la imposició d'una divinitat única, invisible i desconeguda.

Donada la seriositat cientifica i pedagògica del centre em costaria de creure que tot 
piegai fos una broma.

N

Quadre realitzat amb estam. Comunitat Huichol 
de l'estât de Nayarit.



Monument a Mèxic, obra de Subirachs (1968, Mèxic D.F.).
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Apuntes de literatura hispanoamericana
Amelia del Caño García

Un dato que hoy a casi nadie se le escapa al hablar de literatu
ra hispanoamericana es el hecho de que la América española 
formara parte durante tres siglos del imperio colonial de España. 
Entre 1492 y 1550, las grandes civilizaciones americanas fueron 
prácticamente aniquiladas, pasando a ocupar su lugar la cultura 
de los conquistadores. No obstante, aquéllas no desaparecieron 
por completo. Debido principalmente a la supervivencia de mu
chas de las lenguas indígenas, fue posible la preservación de 
costumbres, leyendas, narrativa mítica o poesía, de tradición oral, 
y que en nuestro siglo han constituido un poderoso foco de in
fluencia en la literatura culta (por ejemplo, en las novelas de José 
M- Arguedas o en la poesía de Ernesto Cardenal). Por su parte, la 
alfabetización, en los primeros años después de la conquista, per
mitirá conservar tradiciones como el caso de los manuscritos 
mayas del Chilam Balam y el Popol Vuh (este último esencial en 
la obra de Miguel Angel Asturias).

Al iniciarse el tráfico de esclavos africanos en el siglo XVI, 
se introduce un nuevo grupo de oprimidos, obligados a mantener 
su identidad mediante la transmisión oral de leyendas, canciones 
y ritos. La aculturación de los negros, mucho más brutal que la 
de los indígenas por constituir aquéllos un proletariado desarrai
gado de sus orígenes en un mundo nuevo y ajeno, originó una 
especie de cultura de resistencia que, desde entonces, se plasmó 
en ceremonias de santería o brujería, música y baile (conservados 
hasta hoy, y de amplio espectro en obras como las de A. Carpen- 
tier).

Los primeros frutos literarios de la conquista fueron, no obs
tante, las cartas, crónicas, relaciones e historias que trataban so
bre las hazañas del descubrimiento y las primeras impresiones 
del nuevo mundo y sus habitantes. Entre estos documentos se 
encuentran los Cuadernos de bitácora de Colón y las Cartas de 
Hernán Cortés, libros que fundan los esquemas mítico-poéticos 
de la literatura hispanoamericana, en la cual predominarán los 
temas del viaje y la búsqueda. A su vez, las conquistas de Cortés, 
en México, o Pizarro en Perú, enfrentados a fuerzas muy superio
res e inmensos peligros naturales, van a adquirir una autèntica 
aureola mágica. Así, en la Historia verdadera de la conquista de 
la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo -soldado de la tropa 
de Cortés-, cada accidón y hecho será el molde original de un 
mito americano. Y es que, a partir de entonces, acontecimientos 
como la muerte de Moctezuma en México o la de Atahualpa en 
Perú van a convertirse en origen de leyendas y de una literatura 
tan fecunda como las guerras de Troya.

De este río de historias participan cronistas que, como fray 
Bernardino de Sahagún, utilizaron los informes de los mismos 
indios a fin de recopilar datos sobre sus costumbres, economía, 
gobierno y religión. Mas tarde se contará con los Comentarios 
reales del Inea Garcilaso -inestimable testimonio acerca de la 
cultura inca, que incluye transcripciones de cantos y plegarias 
que, de otro modo, se hubieran perdido- y con la Historia natural 
y moral de las indias del jesuíta José de Aeosta, donde se puede 
apreciar la conmoción que provocó en las estructuras intelectua
les europeas el descubrimiento de América. Así, el diálogo sobre 
la naturaleza del indio culminó en la protesta que el dominico 
fray Bartolomé de las Casas dirige eontra el trato dado a los 
aborígenes de Sto. Domingo y Cuba en su Brevísima relación de 
la destrucción de las Indias -parcialmente responsable de ayudar 
a crear la leyenda negra de la crueldad de la España colonial.

En una sociedad colonizada no suele ser frecuente la libre 
expresión del talento: la imaginación parece haber sufrido tam
bién una eolonización, pasando a depender de los derivados cul

turales de la metrópoli. Sólo así se entiende que en el Nuevo 
Mundo no llegase a florecer una autèntica novela de calidad, ya 
que durante dos siglos estuvo prohibida toda manifestación lite
raria de ficción que pudiese hacer concebir dudas a los indígenas 
acerca de las verdades religiosas.

Por su parte, el teatro, género más popular de todo el siglo 
XVII, se vio notablemente empobrecido por perseguir su repre
sentación exclusivamente una finalidad religiosa y doctrinal. La 
poesía, con menos restricciones de censura, fue el género más 
floreciente. No obstante, la mejor epopeya en verso del Nuevo 
Mundo, la araucana, no fue escrita por un criollo, sino por un 
español, Ercilla.

A pesar de este ambiente poco propicio a la originalidad, en 
México sobresale, en el siglo XVII, sor Juana Inés de la Cruz, 
cuya vida demuestra las posibilidades y límites de la creación 
literaria durante la época colonial. Como poeta fue más intelec
tual que lírica, siendo uno de sus temas predilectos la pugna entre 
razón y sentimientos, que a menudo se plasma en ingeniosos 
juegos de conceptos, de reconocible sabor hispánico, pero que 
ahogan todo el lirismo que pudiera existir en sus versos.

La estabilidad de la América española duró hasta el siglo 
XVIII? Los viajes al extranjero posibilitaron el conocimiento di
recto del Siglo de las Luces; el comercio facilitaba la importa
ción de libros prohibidos, como los de Rousseau o Montesquieu; 
los periódicos comienzan a aparecer con regularidad, dejando 
sentir cada vez más frecuentemente las críticas hacia la Iglesia y 
la monarquía absoluta. Por su parte, la producción literaria mues
tra también la necesidad de nuevas formas de expresión más 
críticas. Las obras características de la época serán distintos tra
bajos periodísticos y de ensayo (entre los que cabe citarse El 
lazarillo de ciegos y caminantes de Garrió de la Vandera, que 
incluye una de las primeras descripciones de los habitantes nó
madas de la Pampa, los gauchos), y cuya originalidad reside en 
la observación directa y el espíritu crítieo de sus autores, los 
cuales demuestran, así, una nueva eonciencia del mundo que les 
rodea, plasmado en obras que no eran imitaciones serviles de las 
modas europeas. En este sentido. El Periquillo Sarniento, del me
xicano Lernández de Lizardi, cumple la misma función. Conside
rada como la primera novela americana, y narrada en clave pica
resca, tiene como tema la búsqueda de la Utopía, reflejando los 
nuevos valores de los criollos, que quedaban al margen de casi 
todos los privilegios, a la vez que critica los del estamento colo
nizador.

El imperio español dejó una huella indeleble en América, 
tanto en su aspecto físico como en su literatura. La lengua y la 
tradición española fueron sus cimientos, pero la asimilación de la 
experiencia americana y su transmutación en arte fue una tarea 
mucho más difícil de lo que pareció en un principio.

A partir del movimiento independentista observaremos lo dura 
que fue la lucha del escritor para liberarse de su "imaginación 
colonizada" y lo urgente que era la búsqueda de la autenticidad. 
El problema, en cualquier caso, era la falta de tradición, la ausen
cia de todo sentido de identidad nacional en países de origen tan 
reciente.

Las respuestas correrán a cargo del Romanticisme. La poesía 
moralizadora y la novela histórica pasan a ser los instrumentos 
por medio de los cuales los escritores inmediatamente posteriores 
a la independencia trataron de establecer normas y tradiciones en 
el vacío intelectual que siguió a la expulsión de los españoles. En 
la tarea participan reconocidos poetas y ensayistas de la talla de 
Andrés Bello, José Joaquín Olmedo o Juan de Montalvo, quie-
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"Ahora la identidad 
indigenista de la mano del 
mito que constituye una 
realidad distitnta per ser 
atemporal y ahistórica". 
Il-lustració:
Elisabeth Medina

nes, además, creían en un humanismo universal capaz de reflejar
se en la literatura del Nuevo Mundo. Por desgracia, la experien
cia argentina de los años posteriores demostrará que ese huma
nismo sólo era asequible para una minoría.

La literatura argentina, que surge de un movimiento de pro
testa contra la dictadura de Rosas, tiene en la "generación de los 
desterrados" su mejor representación: Juan Bautista Alberdi, in
spirador de la constitución argentina; Domingo Sarmiento, que 
alcanzará la presidencia en 1868; Esteban Echevarría y José Már
mol. Todos ellos pretenden demostrar que la barbarie se ha con
vertido en algo institucionalizado durante la dictadura, comparti- 
nedo la idea del enfrentamiento establecido entre los impotentes 
representantes de la civilización y las luces y las fuerzas de la 
violencia, asimiladas al elemento racial (indios, gauchos y ne
gros). Sin embargo, hay otros autores que no participan de esta 
dicotomía. El poema de José Hernández, El gaucho Martín Fie
rro, capta la vida de estos tipos humanos en vías de extinción, in
iciando toda una tradición literaria, la "gauchesca", defensora de 
los ideales de valentía e independencia, virtudes de una edad 
heroica que el siglo XIX estaba destruyendo.

No obstante, habrá que esperar a José Martí para que un 
escritor hispanoamericano intente hallar virtudes en la barbarie 
que la civilización europea condenaba sin remisión. En su caso, 
como en el del peruano González Prada, nos hallamos ante inte

lectuales para quienes literatura y revolución van íntimamente 
unidas. Cambiar el lenguaje significa para ellos otro modo de 
cambiar las actitudes. Así, Martí adoptó la tesis emersoniana de 
un lenguaje poético arraigado en las verdades profundas y las 
cualidades humanas que residen en el pueblo, en esa sociedad 
multirracial que es Cuba, en la que él ve un motor de cambio y 
liberación. Tanto en su poesía como en los ensayos de Nuestra 
América, muestra Martí su idea de que la barbarie consiste más 
en el consentimiento de la injusticia que en el "hombre natural".

La urgencia para crear un nuevo lenguaje y unas nuevas for
mas no es sino el síntoma de los nuevos tiempos, de esa concien
cia y crisis espiritual "fin de siglo" de que es portador el Moder
nismo. Este movimiento, que lo abarcó todo, se erige, en lo esté
tico, en mediador entre el gusto europeo y la barbarie hispanoa
mericana. así, conscientes de su falta de tradición y rechazando 
pertenecer a una cultura, la española, que ya había muerto para 
ellos, los modernistas se adhieren sucesivamente a distintos pos
tulados artísticos procedentes de Francia: romanticismo, pama- 
sianismo, simbolismo... Pero en Hispanoamérica no se llegó a 
contar con nada que pudiese ser considerado como un "estilo" 
reconocible, capza de ser desarrollado o perfilado; más bien hubo 
impulsos paralelos de diversa influencia, cuya figura más sobre
saliente será Rubén Darío.
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Aunque la nueva sensibilidad literaria ya es reconocible en 
poetas anteriores a Darío -Julián del Casal o los mexicanos Díaz 
Mirón y Gutiérrez Nájera-, y lo seguirá siendo con posterioridad, 
en lista interminable (Herrera y Reissig, Jaimes Freyre, Amado 
Nervo, Deimira Agostini, López Velarde, Leopoldo Lugones...), 
es en la obra del nicaragüense -quien acuñó el término "Moder
nismo"- donde confluyen todas las tendencias contradictorias del 
movimiento. Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza 
son buen ejemplo de ello; Rubén lo fue todo, pero sin entregarse 
a ninguna escuela en concreto, y libre para inspirarse en todas 
ellas. De ahí su importancia histórica y el que pueda considerár
sele como el primer escritor verdaderamente profesional de Lati
noamérica, gracias al cual la literatura desarrolló una preocupa
ción más seria por la forma y el lenguaje.

Fueron no obstante, los poetas de los años veinte los encarga
dos de acentuar esa obsesión formalista. Las vanguardias euro
peas -cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo- abrieron el 
depósito del subconsciente, desvelando toda una nueva zona de 
imágenes y temas literarios. Los escritores están obligados a dar 
una visión del mundo inédita, con un nuevo lenguaje que se 
aparte de lo convencional.

El mejor exponente de dicha actitud será Vicente Huidobro, 
quien, con el "creacionismo", ofrece una auténtica palabra "libe
rada" de su instrumental idad como medio de comunicación, asu
miendo propiedades mágicas y divinas.

Otro va a ser el caso del peruano César Vallejo y del chileno 
Pablo Neruda. Ambos, forjados en la diversidad que brota de la 
vanguardia, la superan y van más allá. Tratando de expresar esa 
opresora conciencia de disolución y decadencia, trivialidad y 
absurdo tan propias del hombre de este siglo, sus imágenes sur
gen caóticas y fragmentarias, en un lenguaje insólito por des
membrado y apenas sin snetido (aunque esta línea se quiebra 
cuando la Historia les hace escorar hacia posturas más comunica
tivas, que incluyen la reivindicación política, la descripción o el 
humor y la fantasía).

A su vez, y al margen del vanguardismo, se situarán la "sen- 
cillista" Gabriela Mistral o Nicolás Guillén -poeta del afrocuba- 
nismo y la "negritude"-, llegando a las promociones actuales con 
una nómina de autores extensísima y amenudo bifurcada entre lo 
que algunos han dado en llamar "línea mágica y ensimismada" 
(en laque incluiremos a su promotor. Octavio Paz, así como al 
colombiano Alvaro Mutis) y "línea comunicativa y exteriorista", 
representada por Ernesto Cardenal y Mario Benedetti, entre otros.

Por lo que respecta a la prosa, en la primera década del siglo 
XX los novelistas hispanoamericanos cobran conciencia de su 
entorno geográfico. Como reacción al cosmopolitismo modernis
ta, intentan replantear su identidad nacional inscribiéndola en el 
marco de la lucha del hombre con el medio. Así, mientras la 
poesía evoluciona hacia las vanguardias, la narrativa destaca por 
su realismo y regionalismo, fruto del impacto del positivismo 
comtiano. De este modo, aunque el tratamiento de la naturaleza 
tenga que ver con una preocupación por Injusticia social, es más 
común ver en ella un factor de oposición al frágil barniz de 
civilización del hombre en Latinoamérica. Escapar del mundo 
urbano no implicaba aquí ir a parar a una naturaleza sabia y 
maternal, sino feroz e implacable. Los escritores que mejor ma
nifiestan este sentimiento de hostilidad del medio ambiente son J. 
E. Rivera y H. Quiroga. Por su parte, el regionalismo paternalis
ta e idealizador de la vida rural, en la cual se contendrían los 
principios de la regeneración nacional, estará representado por el 
argentino Güiraldes y el venezolano Rómulo Gallegos, y en la 
misma tendencia realista, aunque movidas por otros vientos, habrá 
que citar también las novelas de la Revolución mexicana, cuyo 
mejor exponente, Mariano Azuela, ofrece en Los de ahajo un 
esquema determinista y cerrado de los acontecimientos, pare

ciendo expresar así la debilidad de cualquier movimiento que 
dependa de una clase cuyos ideales estén gobernados por oscuros 
intereses económicos.

Por último, los dos problemas rurales que más agudamente 
azotan a Hispanoamérica, la posesión de la tierra y la justicia 
social para los indios, van a ser tratados en las novelas indianis- 
tas de Alcides Arguedas, J. Ycaza, Ciro Alegría y J. M-. Argue- 
das. Pero las actitudes indias sólo llegarán a ser expresadas debi
damente cuando el realismo quede superado. Entonces aflorará 
la identidad indigenista de la mano del mito, que constituye una 
realidad distinta por ser atemporal y ahistórica. Este nuevo con
cepto lo descubren novelistas como M. A. Asturias (Leyendas de 
Guatemala) o A. Carpentier.

El problema de cómo enfrentarse a la realidad de Latinoamé
rica topa, en la literatura moderna, con los movimientos de van
guardia, siendo sustituida la observación de lo real por la fanta
sía. El surrealismo, con su reivindicación del sueño, el azar y la 
visión desintegradora de la realidad, será la fuente en la que los 
autores que llenen el período 1940-50 hayan bebido previamen
te. Este es el caso de Borges, Marechal, Mallea, Sàbato, Onetti, 
Asturias, Carpentier y Lezama Lima. Con ellos se libra definiti
vamente la ficción de ese realismo engañoso de lo aparencial; 
con ellos triunfa la fantasía y el humorismo, y se renuevan las 
influencias filosóficas; con ellos se conquista al gran público 
internacional. Son, todos, autores muy dispares, pero homogé
neamente caracterizados por su erudición y eclecticismo, así como 
por su constante esfuerzo en bucear dentro de la condición hu
mana. De ahí que sus novelas a menudo sean metafísicas y psi
cológicas -tratando de revelar el caos existencial y la desolación 
espiritual que nos atenazan-, que en ocasiones elijan la protesta 
política como vehículo para desenmascarar la tiranía y el impe
rialismo, o que se decanten por el "realismo mágico", reafirman
do el derecho a la invención por parte del autor para crear su 
propia historia, en lugar de copiar lo observado.

El "Boom" de los años sesenta no se relaciona con un cambio 
en la naturaleza de la novela, que en general continúa por los 
caminos abiertos en los años cincuenta; marcará, eso sí, un incre
mento espectacular de autores y obras, una mayor confianza del 
escritor en su arte y un reconocimiento internacional de su cali
dad. Otros puntos comunes entre ellos son: vivir en el extranjero, 
aunque encuentren su fuente de inspiración en la propia herencia 
cultural; ser teóricos de la narrativa, debido a su profunda con
ciencia de la creatividad; utilizar técnicas francamente innovado
ras para presentar sus historias -técnicas que a menudo se con
vierten en una pura afirmación del Ineguaje-; arropar su "nueva 
novela" con una crítica muy favorable y un paralelo boom edito
rial dirigido casi siempre desde Barcelona. No existió, sin em
bargo, un manifiesto o propuesta literaria conjunta, ni podemos 
hablar de "generación". La evolución de la "nueva novela", algu
nos de cuyos responsables fueron, J. Cortázar, C. Fuentes, García 
Márquez, Vargas Llosa, A. Roa Bastos, J. Donoso, G. Cabrera 
Infante, M. Benedetti o M. Puig, sigue abierta -aún a pesar de 
que algunas voces hayan cesado definitivamente- y llega hasta 
hoy en forma de "Boom junior". Los mexicanos F. del paso y S. 
Elizondo, los cubanos S. Sarduy y R. Arenas, el venezolano S. 
Garmendia, el peruano A. Bryce Echenique, los argentinos P. 
Orgambide, H. Conti y D. Viñas, los uruguayos E. Galeano y C. 
Peri Rossi o el guatemalteco A. Monterrosso son tan sólo unos 
pocos autores representativos.

Como hemos visto, la literatura hispanoamericana nació de la 
disidencia: disidencia externa que supuso hacerse cargo de los 
caracteres propios; pero, sobre todo, subversión interior. Así nace 
una literatura libre que no sólo inquieta por su contenido político 
y social, sino por su poder de penetración en la realidad. La 
literatura surge para cambiar los hábitos y la perspectiva del 
lector; éste ha sido y es el gran logro de la hispanoamericana.

QUADERN - 83



44

Poesía hispanoamericana contemporánea
Amelia del Caño García

A-ia literatura hispanoamericana nace al siglo XX a través de un 
amplio movimiento denominado Modernismo. Con anterioridad 
habían dado sus frutos en América latina diversas corrientes 
importadas de Europa. Los descubridores habían descrito el 
Nuevo Mundo en sus crónicas. Fueron los primeros viajeros que 
se enfrentaron a una realidad geográfica y humana desconocida. 
Pero los pueblos indígenas poseían una cultura propia de la que 
nos han llegado escasas muestras escritas. Sin embargo, es éste el 
sustrato sobre el que se asentarán la cultura y literatura colonia
les. El Barroco, la Ilustración y el Romanticismo dan a luz una 
serie de autores ocupados en combinar las influencias culturales 
metropolitanas con un cada vez más personal modo de hacer y 
ser.

El auténtico crisol de las letras de América latina fue, no obs
tante, el Modernismo. Este traduce la crisis espiritual de "fin-de- 
siécle" a términos estéticos, plasmándola en imágenes. De ahí su 
urgencia por crear un nuevo lenguaje y nuevas formas; de ahí su 
rechazo por la decrépita cultura hispánica, que parece definitiva
mente agotada; de ahí, por último, su volver la vista a Francia, 
cargada de propuestas renovadoras y que, desde el siglo XIX, 
había conseguido crear una estética definida. Parnasianos y sim
bolistas -y tras ellos los poetas "modernos"- se afanan por de
mostrar que la poesía era una actividad plenamente autónoma y 
sin utilidad. La doctrina del "arte por el arte" rompe, así, con 
todo lo anterior.

Como ya se ha dicho muchas veces, el Modernismo es una 
época y no una escuela. La unidad de esa época consistió en 
producir grandes poetas individuales que se definen por su fuerte 
personalidad, y todos juntos por el hecho de haber iniciado una 
literatura independiente, de valor universal, que es principio y 
origen del gran desarrollo de la literatura hispanoamericana pos
terior.

La nueva sensibilidad ya es reconocible en Martí {Ismaelillo, 
Versos libres y Versos sencillos), José Asunción silva -poeta del 
paraíso perdido-, J. del Casal -que lo es del erotismo y el ambien
te exótico por su repugnancia a participar de la vida común-, S. 
Díaz Mirón y M. Gutiérrez Nájera -el más cosmopolita de todos, 
el poeta de lo francés, lo frívolo y decadente.

Sin embargo, es en Rubén Darío donde confluyen todos esos 
elementos dispersos y aún contradictorios del movimiento. Des
de Azul -aún romántico en su inspiración-, pasando por Prosas 
profanas -en que el gusto por lo decorativo, refinado y mitológi
co revela la voluntad del poeta de erigirse en mediador entre la 
unidad divina y el mundo visible, descubriéndonos un sentido de 
armonía oculta.

El vate, el sacerdote, suele oír el acento 
desconocido; a veces enuncia el vago viento 
un misterio, y revela una inicial la espuma 
o la flor; y se escuchan palabras de la bruma.
Y el hombre favorito del numen, en la linfa 
o la ráfaga, encuentra mentor: demonio o ninfa.-.

Se llega a Cantos de vida y esperanza, momento de madurez 
vital y poética. Aquí hermana Rubén, definitivamente, el aristo- 
cratismo estético con el compromiso poético y político propio de 
un poeta cívico que cifra su ideal en una lírica profètica. No 
obstante, tal vez lo más valioso sea su intento de aplicar esa 
expresión progresivamente enriquecida a un sentir más honda
mente humano, dejando paso a un fluir rítmico cercano a lo 
consersacional:

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo 
y más la piedra dura, porque ésta ya no siente, 
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, 
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.

En cierto sentido, R. Darío llevó a cabo una labor semejante a 
la de Garcilaso, domesticando lo exótico y ajeno para abrir las 
puertas a nuevas formas de sentir y expresarse. El lo fue todo - 
parnasiano, simbolista, decadente y nativista-, pero supo mante
ner libre su personalidad creativa para poder inspirarse en cuanto 
le rodeaba.

Además de todo lo dicho, hay que señalar a otros que estuvie
ron junto a Rubén introduciendo el nuevo estilo y haciendo que 
llegara a ser un estado de cosas de vigencia general. Este es el 
caso de J. Herrera y Reissig -para quien la poesía fue un refugio 
imaginario en el cual separarse del mundo-, R. Jaimes Freyre - 
cuya fama se debe a Castalia bárbara, donde evocaba una mito
logía nórdica y un mundo heroico ajenos a este otro trivial y mo
derno-, Deimira Agostini -con su obsesión erótica-, santos Cho- 
cano, L. Lugones y López Velarde- que evolucionan hacia el 
regionalismo y representan la vertiente "mundonovista" del 
modernismo.

El vanguardismo, como prolongación de la estetica anterior, 
en la poesía hispanoamericana no tiene punto de arranque fijo. 
En realidad, los primeros atisbos de renovación poética se habían 
dado, aunque tímidamente, en algunos posmodernistas muy sen
sibles al cambio de vientos que se estaba produciendo en Europa. 
Pero fue Vicente Huidobro quien madrugó en esta aventura, afir
mando haberse anticipado a muchas de las ideas que llegaban de 
ultramar.

Inventor del "creacionismo", Huidobro deja de querer imitar 
el mundo real para, por medio de una palabra liberada de su 
función instrumental en la comunicación, tratar de crear un nue
vo orden universal, como si el poeta fuese un nuevo dios. Y su 
obra más importante, "Altazor", refleja esa caída dolorosa del 
hombre moderno desde el orden teológico y providencial al ab
surdo;

Vamos cayendo, cayendo de nuestro cénit a nuestro nadir, 
y dejamos el aire manchado de sangre para que se envenen 
los que vengan mañana a respirarlo.

Y es que el hombre necesita lo que posiblemente no puede 
tener en el mundo moderno: fe, certidumbre.

Dadme una certeza de raíces en horizonte quieto, 
un descubrimiento que no huya a cada paso.

Por eso, al final, deviene la frustración de saberse limitado. 
En la época de los experimentos de Huidobro era general en 

Hispanoamérica la necesidad de un nuevo lenguaje y unas nue
vas formas. Quizá ninguna línea poética la exprese mejor que el 
movimiento ultraísta representado por Borges-, que defiende una 
poesía antisentimental capaz de traducir la emoción desnuda, 
depurada de detalles emocionales, sólo apoyándose en el ritmo y 
la metáfora.

Aunque la aproximación a los vanguardismos fue fecunda en 
autores y obras, y abarcó desde Argentina a México y Cuba, los 
dos mayores poetas surgidos de esta coyuntura -que no tardarán 
en superar- son César Vallejo y Pablo Neruda.

En el primero -autor de Los heraldos negros, Trilce y Poemas
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" La poesía no significa el dominio de la palabra sino su libertad".

humanos-, asumir la extrañeza del lenguaje que se ve forzado a 
usar (esto es, la tensión entre la cultura indígena y la europea) le 
lleva a desarticular el idioma de modo insólito, tratando de ex
presar su desesperación en frases que apenas tienen sentido, acor
des con su concepción de humanidad deshumanizada.

Oh valle sin altura madre, donde todo duerme horrible me
diatinta sin ríos frescos, sin entradas de amor. Oh voces y ciuda
des que pasan cabalgando en un dedo tendido que señala calva 
Unidad. Mientras pasan de mucho en mucho, gñanes de gran 
costado sabio, detrás de las tres tardas dimensiones 
Hoy Mañana Ayer
(¡No, hombre!).

En Neruda -Veinte poemas de amor.... Residencia en la tierra. 
Tercera residencia-, la palabra nace como un impulso espontáneo 
que parece brotar de la misma naturaleza, y que ha de ser capaz 
de revitalizar una cultura decrépita. En cualquier caso, posee la 
misma conciencia que hallábamos en Vallejo de disolución y 
decadencia, de trivialidad y absurdo (expresados en imágenes 
aparentemente caóticas y fragmentarias)

Dime, del tiempo, resonando 
en tu esfera parcial y dulce,
¿No oyes acaso el sordo gemido, (...) 
aumento oscuro de paredes, 
crecimiento brusco de puertas, 
delirante población de estímulos, 
circulaciones implacables (...)?

Il-lustració: Elisabeth Medina

¿No oyes la constante victoria
en la carrera de los seres
del tiempo, lento como el fuego (...)?

Esta línea se quiebra para dar lugar a la perspectiva histórica 
y reivindicativa de Canto General, a la tierna y delicadamente 
descriptiva de las Odas elementales o al humor y fantasía de 
Extravagario (para citar tan sólo unos ejemplos de su obra cau
dalosa):

Es tarde ya. Tal vez
sólo fue un largo día color miel y azul,
tal vez sólo una noche, como el párpado
de una grave mirada que abarcó
la medida del mar que nos rodeaba,
y en este territorio fundamos sólo un beso,
sólo inasible amor que aquí se quedará
vagando entre la espuma del mar y las raíces.

Conviene, a estas alturas, añadir un apartado para nombrar a 
otros autores que cronológicamente pudieron ser parte de la van
guardia, sin entrar realmente en ella, o que emergen de la misma 
tras un relativo contacto -generalmente hacia los años 30-, pero 
sin responder por ello a su clima histórico.

Así, Gabriela Mistral, en su línea "sencillista" (Desolación, 
Tala, Lagar), fue poeta del corazón, los hijos y la fe religiosa, y 
Nicolás Guillén, promotor del afrocubanismo y la "negritude", 
logra armonizar la exaltación de la espontaneidad y vitalidad del 
negro cubano con el sencillismo del lenguaje. Motivos del son.
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Sóngoro-Cosongo y Cantos para soldados y sones para turistas 
dan buena muestra de ello.

Por su parte, el nicaragüense J. Coronel Utrecho incorpora a 
la lírica hispanoamericana el ingrediente anglosajón de las van
guardias, adelantando una vía poética que va a tener en Ernesto 
Cardenal su figura más relevante.

Las promociones sucesivas a Neruda y Vallejo no han dis
frutado de tanta atmósfera de "boom" como los narradores. Quizá 
sea debido a que, como se viene repitiendo insistentemente, el 
reino de la poesía no es ya de este mundo; pero, también, aque 
la cumbre creativa había sido alcanzada precisamente con esos 
grandes autores.

En general, puede hablarse de una dualidad divergente en lo 
poético; de un lado, una lírica que, partiendo del surrealismo, 
escora progresivamente hacia el ensimismamiento; de otro, la 
línea etiquetada como "realista", "comunicativa" o "exterioris- 
ta", que leería preferentemente en inglés.

Para sendas opciones los más notorios vates serán Octavio 
Paz y E. Cardenal.

El primero exalta el sentido del lenguaje para acceder a una 
oscura zona donde la palabra sea oracular; el segundo asume el 
uso lingüístico como parte del habla cotidiana, del comentario 
(ético) del vivir.

O. Paz, sin duda la figura dominante de este período, refleja 
en Libertad bajo palabra, Piedra de sol, Ladra este. El mono 
gramático o Vuelta, la evolución de esa poesía que, para él, ha 
de recuperar el poder y la magia que primitivamente había teni
do. La poesía no significa el dominio de la palabra, sino su 
libertad; no es sólo un arte, sino una religión, una revelación:

Dormía en mi pequeño cuarto de roedor civilizado,
cuando alguien sopló en mi oído estas palabras;
"Duermes, vencido por fantasmas que tú mismo engendras.

y en tanto tú deliras, otros besan o matan, 
conocen otros labios, penetran otros cuerpos 
y de sus manos nace cada día un mundo inagotable, 
la piedra vive y se incorpora,
y todo, el polvo mismo, encarna en una forma que respira,

Ernesto Cardenal, sin embargo, defiende una poesía de gran 
aliento épico, exteriorista y melodiosa, prosaísta y de denuncia, 
comunicativa y sentimental:

Se oyeron unos tiros anoche.
Se oyeron del lado del Cementerio.
Nadie sabe a quién mataron, o los mataron.
Nadie sabe nada.
Se oyeron unos tiros anoche.
Eso es todo.

Entre la nómina inacabable de autores que llena la poesía his
panoamericana hasta llegar a hoy, sería conveniente rescatar para 
la nuestra nombres de la talla de Mario Benedetti y C. Peri Rossi 
(Uruguay), Álvaro Mutis, G. Arango y M. Rivero (Colombia), C. 
G. Belli (Perú), R. G. Aguirre, A. Girri y C. Fernández Moreno 
(Argentina), Nicanor Parra, G. Rojas y E. Lihn (Chile). A. Chu- 
macero, M. A. Montes de Oca, J. García Terrés, J. sabines y J. E. 
Pacheco (México).

Muchos de ellos se han adherido a una de las dos líneas ante
riormente descritas, pero, en general, la evolución personal de 
cada uno ha motivado que cada vez sea más difícil hablar de 
tendencias poéticas conjuntas, rompiéndose toda posible homoge
neidad para dar paso a la pura multiplicidad individual.
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La música del nou mon. Héctor Villa-Lobos
Antoni Sala i Serra

E, musicòleg nordamericà Nicolás Slo- 
nimsky va publicar en el diari "The Chris
tian Science Monitor", de Boston, un mapa 
folklòric de l'Amèrica Llatina amb una 
indicació aproximada dels balls i la músi
ca popular més característics d'aquests 
paísos i la seva distribució geogràfica. 
Entre altres hi figuraven els titulars: hua
pango, jacahe, corrido i jarana a Méxic; 
el son guatamatelc, el vals tropical, el pas- 
sillo, la danza, la mejorana, el punto, el 
tamborito, el merengue i Yhahanera en les 
républiques de l'Amèrica Central; el tor
bellino, el joropo, el bambuco, el sanjua- 
nito, la cachucha, el yaravi, la marinera, 
el huaino, el aire indio, el triste, la polca 
guaraní, la zamacueca, etc. En l'Amèrica 
Espanyola del Sud; el coco, el maracatu, 
la macumba, la maxixa, el batuque, la con- 
gada, la modhina, i la samba en el Brasil. 
Tota aquesta música popular en distintes 
époques ha inspirât a musics, molts d'ells 
europeus, però si cal singularitzar el més 
important caldria fer ressaltar el brasileiro 
HÉCTOR VILLA-LOBOS considérât el 
millor compositor americá. VILLA-LO
BOS, amb una Ilibertat absoluta d'escrip- 
tura i amb un sentit extraordinari de la 
fantasia i dels timbres sensuals, amb una 
turbulenta voluptuositat en l'aplicació dels 
ritmes, va crear una mùsica utilitzant els 
antics cants i balls del seu pais en la més 
neta virginitat evocant el lirisme i la pal
pitado emotiva de la seva terra amb un 
realisme moites voltes al-lucinant. Nascut 
a Rio Janeiro en 1887 es transformará en 
una de les figures de la mùsica contempo- 
rània universal. Les seves obres, tot i la 
pàtina de motius autòctons de la terra bra- 
sileira, tindran entrada en les sales de 
concert i en els teatres d'ôpera d'arreu. Als 
divuit anys començà, corn a concertista, a 
recorrer el seu immens pais, apassionant- 
se pels cants i les danses genuïnes que re
copila i utilitza ben aviat corn a base in
spiradora de les seves primeres composi- 
cions. Aixi va conèixer i frequentar els 
grups de "choroes", mùsics populars ca- 
rioques assimilant la seva original instru- 
mentació.

VILLA-LOBOS va residir llarg temps 
a Paris en imtima amistat amb els compo
sitors que han donat fisonomia a la músi
ca europea de la primera mitât del nostre 
segle, i va quedar en part influenciat pel 
"verisme" italià i per fimpressionisme" 
francés que privava per aquelles dates. 
Retomat a la seva pàtria el 1930 hi realit- 
zà una activa campanya a favor de la 
música coral com a medi educatiu de la 
joventut, fundant corals i orfeons i entitats

Héctor Villa-Lobos (Rio de Janeiro ¡HH7-1959). 
Amazonià per la seva fecunditat creadora, híbrida i 
tropical.

de formació artistica, entre elles el Con
servatori Nacional de Cant Orfeonistic i 
l'Acadèmia Brasileira de Música. Per 
aquella època començà les seves nombro- 
ses gires intercontinentals en les quais 
donà a conèixer la seva prodúcelo que al 
decurs dels anys arribà a ser extensissima. 
Va escriure prop de mil obres dels més 
variats estils i formes, des de la senzilla 
melodia per a un cant infantil fins a les de 
major complexitat formai i instrumental. 
En totes elles hi fulgura, com una flama 
més o menys perceptible, el sentiment 
nacionalista brasileiro al que va donar una 
dimensió universal.

Encara resta prematur fer una sintesi 
del millor de la seva prodúcelo, part de la 
qual encara no és coneguda, si més no a 
Europa. En les últimes llistes de les seves 
composicions (algunes d'elles ja dintre del 
món discogràfic) hi figuren cinc òperes, 
divuit ballets, cinc simfonies, deu poemes 
simfònics, abundants sonates, trios de

cambra, tres concerts, i moites cançons i 
peces per a piano.

El que millor defineix la personalitat 
de VILLA-LOBOS son els seu "Choros" i 
les "Bachianas Brasileires". Els "Choros"
0 laments populars son ^'un acusat gust 
racial i s'hi troba l'expressiô més profunda
1 emotiva de l'ànima brasileira que reviu 
en les formes musicals més improvistes 
(sonata, concert, rapsodia, etc.) i en molt 
curioses combinacions i timbres. Les 
"Bachanianes" succeiren cronolôgicament 
als "Choros". Es tracta de nou "suites" que 
responen a un concepte instrumental molt 
afi al de J.S. BACH. La primera d'elles té 
la data de 1930, any en què VILLA-LO
BOS va donar per acabada la década dels 
"Choros". En aquesta época es va iniciar 
una evolució temperamental de VILLA
LOBOS amb una aproximado a les noves 
formes i conceptes musicals essencialment 
abstractes. Aqüestes obres, escrites també 
per a diversos conjunts instrumentals, te
ñen un vertader missatge orientador de la 
música contemporánia. HECTOR VILLA
LOBOS va morir als 72 anys, en moments 
de plena vitalitat creadora. Era oficial de 
La Legió d'Honor Erancesa. Pertanyia a 
l'Acadèmia de Belles Arts de Erança i a 
l'Acadèmia d'Arts i Cièneies de Nova 
York, i també de 1'Argentina, i a la Reial 
de Santa Cecilia de Roma. Deixà una he- 
rèneia de música del NOU MON conver
tida en essèneia molt característica que 
ocupa un importnat Hoc entre les obres 
dels compositors contemporanis.

DISCOGRAFIA
Cinc Preludis. Estudis núm. 1. Suite 
popular brasileira. Philips CD 420 245-2

Bachianas Brasileires núm. 5 cantada per 
Kiri Te Kanawa. Becca 411 730-2

Bachianes Brasileires núms. 1-5-7 
cantada Barbara Hendricks.
EMI 270 444-1

Choro núm. 8 dos pianos. Pinacle. 
Chandos 6220322

Concert per guitarra i orquestra.
EMI EL 270330

Choros violi i orquestra 2-4-7 
Chandos K 478.335

Saudades das selves brasileires 
Decca417 650

Aries de concert. CBS 42 122.

QUADERN - 83



48

Rufino Tamayo: Setanta anys de creació artística
Joan-Josep Tharrats

D'urani alguns anys varen tenir massa 
pes el nom dels 1res grans représentants 
de la pintura mexicana -Diego Rivera, José 
Clemente Orozco i David Alfaro Siquei
ros- perqué, en el país amie, pogués alçar- 
se un quart nom i donar-li la mateixa con- 
fiança i dedicado de la part de la crítica. 
Una lògica singular feia sotmetre, dones, 
per una mena de rutina, la curiositat de tot 
un poblé ais tres pintors esmentats.

I, no obstant aixó, Rufino Tamayo es 
trobava allí, en el seu Méxic, completa- 
ment apassionat per les seves idees i tre- 
balls, i convençut de la trascendéncia del 
seu nou llenguatge pictóric. Amie d'un 
grup de poetes anomenats "Los Contem
poráneos", desitjava, com ells, que les 
seves obres es cenyissin dins els vérita
bles limits de l'art.

"L'engany ha estât veure l'art corn una 
forma Intel-lectual. L'art va directament als 
sentits, sense cap mena de raonament. Per 
aixô és intéressant escoltar el que pot dir 
el poblé sobre una pintura o un gravai. El 
poblé no raona, voi sentir, voi tocar". Aixi 
es pronunciava Rufino Tamayo, paral-lela- 
ment als amies poetes: Carlos Pellicer, 
Octavio Paz i Luis Cardoza, que Iluitaven, 
amb esforç, per restituir en la lírica mexi
cana els sens valors essencials, desbros
sant tot el que era anècdota, eloqüència i 
prosaïsme.

L'any 1939, Tamayo va anar a residir 
a Nova York, ja que el seu pais es trobava 
insensibilitzat per la seva pintura, encegat, 
corn hem dit, pels immenses murais dels 
tres genis. Orozco havia anat repetint: "La 
forma més elevada, la més lògica, la més 
pura i la més poderosa de la pintura són 
els frescos murals. Es també la més desin- 
teressada puix que no es pot convertir en 
un objecte de lucre personal. No pot ser 
dissimulada en profit d'alguns privilégiais. 
Està destinada al poblé, és per a tothom".

Però han estât sincers, aquests tres 
grans muralistes mexicans, amb el seu 
treball? Ens temem molt que no. La tea- 
tralitat, la loquacitat oratoria i un excesiu 
desig de proselitisme han estât els ingre
dients especiáis de la seva pintura. Qué 
Iluny es trobaven de la pietosa rebelió d'un 
Jean François Millet!

Un cant a la vida

Eugeni d'Ors assenyalava, molt atina- 
dament, que Vindigenisme i la tendencio- 
sitat foren les principals tares de la pintu
ra mural. És cert que el mestre afegia una 
tercera tara, Xahstracció, però ha quedat

d'una manera ben evident que a Xènius no 
li va interessar mai l'art abstráete. Després 
de la segona guerra mundial, als Estais 
Units, a Franga, a Itàlia i Alemanya, al
guns artistes varen començar a decorar els 
murs dels magatzems i de les fàbriques. 
S'ha demostrat que els treballadors de les 
factories se sentien més independents i 
donaven un millor rendiment que abans, a 
l'època de les parets brutes i escarbotades. 
No hi ha res que pugui convenir millor a 
un espai arquitectônic que la simplicitat i 
l'equilibri d'una composició pictórica, pres- 
cindint de simbols i guamiments. Els jero- 
glifics ja tingueren la seva justificació en 
l'art egipci. El que cal ara interpretar és un 
nou paisatge asserenai, sense nuvolades, 
nascut en la Intimität del creador, sense 
resentiments, ni transtorns psiquics per 
assolir aquell cant a la vida que deuen 
aspirar els millors artistes.

Diego Rivera, un home afavorit per la 
fortuna i per la societal, va malmetre, 
sovint, les seves qualitats de gran pintor 
per revoltar-se contra el mateix clima que 
el féu possible, per sembrar, amb els seus 
pinzells, una política de malvolença que 
podia entabanar fàcilment als ries, en lloc 
d'una comprensió oberta, oblidant que no 
és, amb l'exercici de l'art, on hem d'exhu- 
mar les nostres ocultes rancúnies.

Als Estais Units, i més tard a París,

Iluny de la pàtria, Rufino Tamayo no va 
mai trair el sentiment mexicà. La seva obra 
està imbuida de l'accent de la terra natal, 
amb tota l'esplendor de la natura. Són els 
paisatges volcànics en la seva puresa, des
provistos de qualsevol concessió folklóri
ca, on Tamayo es mostra el més identifi
cai de tots els artistes, ja que vol represen
tar la més genuina interpretació de la plàs
tica mexicana moderna. El seu gest és 
temperar i equilibrar la força del llenguat
ge. Els homes, les dones, els animals i, 
fins i tot, les fruités que ens ofereix Tama
yo -és inaudit el desig que ha experimen
tal al pintar síndries roges; tallades de sín- 
dria com petites mitges Hunes comestibles- 
que tot aquest conjunt sembla animat pel 
mateix batement i, aquesta pulsació, no és 
altra que l'ànima del mateix artista que es 
trasllueix en ells.

En l'obra de Tamayo existeix un nexe 
entre el món fisic i l'espiritual. El colorii 
és intens, però no frágil i amable, com en 
la pintura dels "fauves", sinó que, els seus 
blaus, els morals, els verds i els groes, 
aixi corn els tons rosats, són dramàtics. El 
color, la matèria i la linia es fonen fins al 
punt d'aconseguir un objecte plástic inde
pendent, per la vitalitat i dimensió, al seu 
creador.

En una monografia, recentment publi
cada a Barcelona, 3. Corredor Matheos,

Tamayo davant els seus origens.
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que en fa la presentado, es pregunta: 
"Tenen véritables sentiments els personat- 
ges de Tamayo? Els tenen els de Klee i 
els de Miró? Tots tres pintors tenen una 
concepció sagrada del món, treballen el 
misteri i són els primers sorpresos del que 
descobreixen".

"La pintura revolucionária no 
va revolucionar res"

Aquest punt de vista es troba, dones, 
en contraposició ais deliris deis tres mura-

49

üstes histories. "El muralisme era una 
imitació -diu Tamayo-. Jo estic per la lli- 

bertat, en l'art i en la vida. Si bé va deixar 
algunes vivéncies de la revolució, ni Die
go Rivera ni Siqueiros feren cap aportació 
a la pintura. Ho die clarament: els murals 
que ens varen deixar i que foren presen- 
tats com a pintura revolucionária no varen 
revolucionar res. El muralisme no ha obert 
cap camí. L'art i la política deuen ésser 
separats. Aquells pintors deien que la seva 
obra era la deis nacionalistes mexicans. 
Sense haver-ho de pensar, el mexicá sóc 
jo, perqué els meus pares foren indis i la

Home amh guitarra. 1950. OH sobre tela, 1 95x131- crn.
Musée National d'Art Moderne, Centre National a'Art et de Culture Georges Pompidou, París. 
Il-lustracions del Ilihre “TAMAYO”, de J. Corredor-Matheos. “Ediciones Poligrafa, S.A."

meva primera formació fou india. Aixó no 
és un mèrit, ni un defecte, és la pura reali- 
tat, és un fet”.

Fa alguns anys, a l'època d'esplendor 
de la Galeria de França, en el Faubourg 
Saint Honoré de París, Rufino Tamayo 
tenia oberta una espléndida exposició de 
les seves obres. El vaig anar a trobar, per 
tenir una conversa amb eli i donar-ne una 
referéncia al setmanari "Revista", on 
coMaborava. Em va emocionar la variació 
infinita deis seus blaus, el mestratge i a la 
vegada tendresa amb qué tractava la matè
ria. era aleshores una manera inèdita de 
deixar la sensació, el rastre auténtic de 
l'ànima d'un artista.

El centre del diáleg es va moure aquell 
dia -ja que es trobava en plena vigéncia- 
sobre el concepte monumental deis prede
cessors muralistes. Quines eren, per la seva 
banda, les fites de la pintura? -li vaig pre
guntar-.

- L'art és un producte, el valor del qual 
deriva, únicament, de les seves qualitats 
plástiques. Una qualitat obtinguda per 
mitjà d'un procediment de depuració per 
arribar-ne a l'esséncia.

- I quina és la via per assolir aquest 
résultat?

- L'esséncia plàstica ha d'ésser ordena
da per una concepció poètica i limitada 
curosament en el quadre -continué dient 
Tamayo-. Aixó és el que jo reconec com a 
pintura. Tot el que s'allunya d'aquesta 
concepció és, per mi, fotografia, periodis
mo, literatura i qualsevol cosa més. I tam
bé se'n pot dir demagògia.

Malgrat algunes de les seves objec- 
cions sobre el muralisme, Rufino Tamayo 
va decorar, abans de sortir de Méxic, 1'Es
cola Nacional de Música. I ais Estats Units 
un gran piafó per al Smith College. Les 
obres poden mostrar la seva desinteressa- 
da actitud. Els projectes de decoració són 
versions poétiques de les anteriors pinta
res i han estât realitzades en un concepte 
subjectiu, net de qualsevol proselitisme i 
presumpeiô. Mai no s'ha doblegat a cap 
altra ideologia que la de l'art.

Cal remarcar, també, entre les grans 
realitats, el mural que va realitzar per al 
Museu Nacional d'Antropologia de Mèxic 
i el de l'edifici de l'Unesco de Paris. L'any 
1981 es va inaugurar, al Parc de Chapulte- 
pec de la capital mexicana, el Museu In
ternacional d'Art Contemporani Internacio
nal Rufino Tamayo que recull l'obra de 
prop de 200 artistes. A l'entrada hi hem 
pogut veure un grandiós muntatge tèxtil 
de Grau Garriga, que cobreix uns cinquan
ta metres quadrats d'un mur.

A Barcelona, Tamayo ha treballat a 
diverses séries de litografíes i aiguaforts 
per a la Poligrafa. Dues grans mostres 
antolôgiques van celebrar-se, fa un temps, 
a Mèxic, els 70 anys de l'activitat creadora 
de Tamayo.
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Una visió de conjunt de la narrativa 
hispano-americana contemporània

Joan Ripoll

/^ b a n s  de penetrar en el frondosíssim 
terreny de la literatura hispano-americana 
contemporània cal prendre algunes precau- 
cions; de fet, les mateixes que caldrien per 
endinsar-se en qualsevol de les selves en
cara existents en un Continent tan vast, 
per tal de no quedar ofegat per la riquesa i 
la varietat, per la proliferació i l'esplendor 
que ofereixen. Caldria, almenys, comptar 
amb una brúixola i un mapa per no per- 
dre's-hi i, si fos possible, amb un guia 
expérimentât. Tota vegada que, ara ma- 
teix, no podem disposar de tants recursos, 
permeteu-me que traci, en aquest resum, 
els trets fonamentals d'aquesta selva lite- 
rária que tractarem de contemplar en pers
pectiva. A efectes diguem-ne metodolo- 
gics, ens limitarem a parlar només de

Gabriel García Márquez, Colombia (1928)

novel-la i de la vintena d'autors de dife- 
rents nacionalitats que millor la represen
ten. Altrament, parlarem de narrativa his
pano-americana per definir amb un terme 
tan controvertit com aquest el conjunt de 
països d'Amèrica Central i del Sud, de 
parla espanyola (deixant, dones, el Brasil 
a part) i considérant el Continent com a 
un tot, fent abstracció de les diverses na- 
cions que, als nostres efectes, presenten, 
per altra banda, una homogeneïtat no so- 
lament lingüística sino també estilística.

ELS PRECURSORS
Fetes aqüestes precisions, remarquem 

com tots els critics que s'oeupen del tema 
coincideixen en situar cap el 1940 el nai- 
xement de la nova narrativa d'aquelles 
contrades. Coincidint amb binici de la 
postguerra espanyola -i l'arribada de molts 
exiliats espanyols republicans-, per una 
banda, i amb el desenvolupament de la 
Segona Guerra Mundial, per l'altra, als

països hispano-americans es dona, des del 
punt de vista literari, un trencament amb 
la tradició anterior, anclada en el costu- 
misme rural i l'estètica realista encunyada 
al segle passât, i que troba la màxima 
expressió literária en les obres, encara 
profundament racials, de Rómulo Galle
gos o Ricardo Güiraldes.

Tot d'una, a l'època de la crisi europea 
de la década deis anys quaranta, es des- 
perta a l'América hispana un desig d'au- 
tenticitat juntament amb un repte per la 
renovado del llenguatge, tot superant els 
topics i el retoricisme que els expressava: 
es plantegen temes de crisi de conscién- 
cia, vivéncies historiques col-lectives, i es 
tracta d'aprofundir, a través del conduele 
literari, en la realitat per l'ús de la imagi- 
nació; és així com el mite queda incorpo
rât al relat objectiu, eix central de tota la 
narrativa posterior. Aquesta invenció de 
noves realitats literáries troba el seu ante
cedent immédiat en els contactes que uns 
deu o quinze anys enrera mantingueren 
alguns poetes amb el món de les avant- 
guardes europees, sobretot en les seves 
estades a París: foren l'argentí Jorge Luis 
Borges, el peruá César Vallejo, o els xi- 
lens Vicente Huidobro i Pablo Neruda els 
qui importaren aqüestes inquietuds i 
aqüestes vivéncies, com ho feu en la sego
na postguerra europea el mexicà Octavio 
Paz. És curiós constatar el fet que siguin 
els poetes els qui obrin les portes de la 
renovació als narradors, cosa que ja havia 
succeít a les darreries de segle amb Rubén 
Darío, el poeta de Nicaragua que portà a 
América els efluvis franceses amb els 
quais s'hauria de crear la rica prosa mo
dernista hispano-americana.

Degut a aqüestes influéncies, sens 
dubte, anys després es dóna el fenomen 
literari de la substitució de la versemblan- 
ça real per la via imaginativa i per la forja 
de metáfores ja no linguistiques sinó fins i 
tot argumentais. Apareixen així tres grans 
noms precursors del nou estil: Miguel 
Angel Asturias, Jorge Luis Borges i Alejo 
Carpentier, bons coneixedors, per les se
ves estances europees, dels recursos de 
I'expressionisme i del surréalisme. Ells son 
els primers en realitzar la ruptura amb els 
esquemes naturalistes imperants i en con
figurar el nou estil, les caractéristiques del 
qual enumera el critic francés Jacques 
Joset: integració de noves técniques narra
tives, preocupació formal, propensió al 
barroquismo, imaginació desbordant, vio- 
léncia expressiva d'acord amb la violéncia 
histórica viscuda, tendéncia épico-mítica, 
i criticisme. D'acord amb aquests trets

generals, s'encunya aviat la famosa expres
sió del "realismo mágic", que el 1948 el 
venezolá Arturo Uslar Pietri ja defineix 
així: el plantejament de l'humá com a 
misteri, enmig de dados plenament veris- 
tes; tanmateix, l'any següent, el cubá Ale
jo Carpentier clou el próleg a la seva 
novel-la paradigmática "El reino de este 
mundo" amb aqüestes paraules: "¿Pero qué 
es la historia de América toda sino una 
crónica de lo real maravilloso?"

TRES GRUPS GENERACIONALS
Si la realitat ja es pot transformar en 

mite, heus aquí que un grup generacional 
posterior s'enriqueix encara amb l'assimi- 
lació de les mañeros de la gran novel-la 
europea i nord-americana de la primera

Carlos Fuentes, Méxic, 1928

mieitat del segle: d'antuvi, Proust i Joyce, 
amb tots els seus recursos innovadors, però 
també Faulkner i fins i tot Sartre i l'exis- 
tencialisme; són, fonamentalment, Uslar 
Pietri, Onetti, Mujica Laínez, Sàbato, 
Lezama Lima, Arguedas, Cortázar, Rul- 
fo..., autors que prenen consciéncia de la 
renovació formal que cal portar a terme. 
Immediatament posterior és un altre grup 
de novel-listes que proposa el carácter fic- 
tiei de la narració en tant que producto 
verbal, restructura de la qual és estricta- 
ment de naturalesa lingüística: són Roa 
Bastos, Donoso, Fuentes, García Márquez, 
Vargas Llosa, Cabrera Infante...; d'aquest 
grup cal remarcar dues observacions que 
en defineixen els trets: així, el mexicà 
Carlos Fuentes dirà que "la novela es mito, 
lenguaje y estructura", i el peruá Mario 
Vargas Llosa definirà la literatura com 
"una reconstitución de la realidad a través 
de otra realidad puramente verbal".

Tots ells, en fi, obriran el carni a una 
generació més jove, que ja troba el terreny
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abonat per llançar-se del tot a les expe- 
riències del llenguatge, seguint el carni 
joyceà més agosarat: aquesta penúltima 
generació -autors nascuts ais anys trenta- 
la formarien Severo Sarduy, Manuel Puig 
o Alfredo Bryce Echenique, després de la 
qual apareixen nous escriptors, les obres 
deis quais van arribant al nostre coneixe- 
ment. Per resumir els trets comuns ais 
grups generacionals anotats -grups, enten- 
gui's, no estrictament cronológics, sino 
afins per qüestions d'estils- podem apeldar, 
una vegada més, ais recursos emprats: el 
llenguatge treballat al máxim, recorrent a 
la metàfora, la metonimia, la polisémia, el 
joc de paraules, etc., i l'ús desbordant de 
la imaginació. Es aixi que podem subs- 
criure les afirmacions del critic Emir Ro
driguez Monegai quan diu que "el lengua
je es la última realidad de la novela" i que 
"se ha reconocido que la relaidad oculta 
de Iberoamérica sólo puede ser descubier
ta por medio de la absoluta ficción".

TEMES, GÈNERES, ESTILS
Després d'aquests intents de definició 

coldectiva, no s'ha de creure, però, que 
tota aquesta narrativa és idèntica i que, 
llegida una novelda qualsevol s'han de 
donar per llegides totes les altres. El sor- 
prenent és que, partint d'aquest denomina
dor comú relligat a lus del llenguatge i la 
imaginació, hi ha una varietat infinita de 
recursos i de temes, que fins i tot podem 
descobrir en una mateixa obra. Els qui 
hagin llegit -i poso per cas una obra cone- 
gudissima i celebrada al seu temps- "Cien 
años de soledad" de Garcia Márquez, re
cordaran els diferents registres que s'hi 
poden trobar: d'antuvi, i en aparença, és la 
história d'una familia a través de diverses 
generacions, però també és la história d'un 
pais, una anàlisi d'unes creences i supers- 
ticions, una crònica de costums, una de
nùncia d'una realitat o bé un conte mera- 
vellós, entre altres moites coses.

De la mateixa manera, en aquesta no- 
drida selva literária trobem temes i enfocs 
ben diferents. D'acord amb l'experiéncia 
politica d'un Continent tan atzarós, es dóna 
la constant del tema del dictador politic: 
inaugurât per Asturias en "El señor presi
dente", el tracten de diferents maneres 
lisiar Pietri en "Oficio de difuntos". Roa 
Bastos en "Yo, el Supremo", o Garcia 
Márquez en "El otoño del patriarca"; el 
tema de la colonització el trobem de ma
nera diferent en "El siglo de las luces" de 
Carpentier, o en "Cambio de piel" de 
Fuentes; les tensions de la ciutat moderna, 
en "Sobre héroes y tumbas" de Sàbato, en 
"Rayuela" de Cortázar, o en "Tres tristes 
tigres" de Cabrera Infante; la denùncia 
politica explicita, en "El beso de la mujer 
araña" de Puig o en "Conversación en La 
Catedral" de Vargas Llosa; els mons mi- 
tics perduts, en "Bomarzo" de Mujica,

51

"Paradiso" de Lezama, o "Pedro Páramo" 
de Rulfo, etc.

Per altra banda, els générés. L'histôric, 
a "El siglo de las luces", "Bomarzo" o 
"Terra Nostra" -aquesta, de Carlos Fuen
tes-; el fantàstic, en qualsevol narració de 
Borges o en "El obsceno pájaro de la no
che", de Donoso; l'intimista introspectiu, a 
tall de Proust, en "Paradiso"; el fulletó, en 
les primeres noveMes de Puig, "La trai
ción de Rita Haywprth", "Boquitas pinta
das", "The Buenos Aires Affair", etc. Tota 
una variació de temes, arguments, tracta- 
ments, posició de fautor, que ens condui- 
rien a formular esquemes i subdivisions 
sens fi.

Per acabar, m'atreveixo a assenyalar 
tres linies mestres estilistiques que, d'una 
manera aproximada, ens situarien els au
tors citats. En primer Hoc, marcaria la in- 
fluència de l'inteMectualisme, vinculat als 
corrents europeus i nord-americans més 
experimentáis, i que, per tant, respira un 
cert cosmopolitisme, amb referències més

Mario \ argus Llosa, Perú (1936)

O menys explicites a la literatura o al cine
ma: foren les experiències de Borges 
("Ficciones") o Cortázar ("Rayuela" es pot 
llegir ordenant els capitols de manera di
ferent); els jocs i sobreentesos de Cabrera 
Infante, Puig o Sarduy; la mateixa cinefi
lia explicita de Cabrera (antic critic de 
cinema) o Puig, que basa "El beso de la 
mujer araña" en els arguments de 
pel-licules que un près explica al company 
de cel la; l'hermetisme i el barroquisme de 
Lezama Lima, que aboca totes les vivèn- 
cies d'home malalt i solitari i tot l'enyor 
de la infantesa a "Paradiso", una obra 
major en tot el conjunt del Continent. Una 
altra linia estilistica seria la del "réalisme 
mágic" pròpiament dit, d'arrels atàviques, 
que ha donat més fama internacional al 
conjunt, i en el qual figurarien els dos 
Nobels de novel la, Asturias i Garcia 
Márquez (altres Nobels no novel-listes, i 
que aqui no considerem, són Gabriela 
Mistral, Pablo Neruda i Octavio Paz, de 
moment), linia que també comprendria

Mujica, Arguedas, Rulfo, Donoso, Fuen
tes... La tercera i última linia la configura- 
rien els qui més aviat practiquen un réalis
me critic, d'abast politic i social més ex
plicit, i en la quai compten Uslar Pietri, 
Onetti, Roa Bastos, Vargas Llosa i Sàba
to, fisic i matemàtic, autor pràcticament 
d'una sola novel-la, "Sobre héroes y tum
bas", una obra estremidora i magistral, que 
situa la literatura argentina en un lloc des- 
tacat en tot aquest conjunt que hem inten
tât explorar una mica.

UN MAPA LITERARI
I ja que parlem d'explorar, heus aqui la 

brúixola i el mapa que reclamávem al prin
cipi d'aquest treball. En funcions de guia, 
si no expérimentât almenys ben intencio- 
nat, proposo al lector que hagi arribat fins 
aqui una llista, per ordre cronològic, dels 
vint autors citats, amb expressió del pais 
d'origen, any de naixement i, si s'escau, de 
mort, citant una obra representativa de 
cadascun i l'any en què fou publicada. Tot 
plegat com a aclariment i il-lustraciô a un 
panorama tan esponerôs, i també com a 
incitació a fomentar la lectura d'algunes 
de les obres que es poden considerar entre 
les més significatives de la literatura uni
versal de la segona meitat del nostre se- 
gle:

- Miguel Angel Asturias.- Guatemala, 
1899-1974. "El señor presidente" (1946)

- Jorge Luis Borges.- Argentina, 1899- 
1986. "Ficciones" (1944)

- Alejo Carpentier.- Cuba, 1904-1980. 
"El siglo de las luces" (1962)

- Arturo Uslar Pietri.- Venezuela, 1906. 
"Oficio de difuntos" (1976)

- Juan Carlos Onetti.- Uruguay, 1909. 
"Juntacadáveres" (1964)

- Manuel Mujica Laínez.- Argentina, 
1910-1984. "Bomarzo" (1962)

- José Lezama Lima.- Cuba, 1910-1976. 
"Paradiso" (1966)

- Ernesto Sàbato.- Argentina, 1911. 
"Sobre héroes y tumbas" (1961)

- José María Arguedas.- Perú, 1911- 
1969. "Los ríos profundos" (1958)

- Julio Cortázar.- Argentina, 1914-1984. 
"Rayuela" (1963)

- Augusto Roa Bastos.- Paraguay, 1917. 
"Hijo de hombre” (1960)

- Juan Rulfo.- Méxic, 1918-1986. "Pe
dro Páramo" (1953)

- José Donoso.- Xile, 1924. "El obsceno 
pájaro de la noche" (1970)

- Gabriel García Márquez.- Colombia,
1928. "Cien años de soledad" (1967)

- Carlos Fuentes.- Méxic, 1928. "Cam
bio de piel" (1967)

- Guillermo Cabrera Infante.- Cuba,
1929. "Tres tristes tigres" (1967)

- Manuel Puig.- Argentina, 1932-1990. 
"El beso de la mujer araña" (1976)

- Mario Vargas Llosa.- Perú, 1936. 
"Conversación en La Catedral" (1969)

- Severo Sarduy.- Cuba, 1937. "Cobra" 
(1972)

- Alfredo Bryce Echenique.- Perú, 1939. 
"Un mundo para Julius" (1970)
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SABADELL

Laonde d’Amèrica
Joan Cusco Ay marni

X OT va començar amb una carta que 
vaig rebre d'América. Era de Tonde Ma- 
nel, el germà del meu pare, que un dia 
marxà de casa per no haver de Ter el ser
ve! militar. Va passar molt de temps sense 
saber-se res d'eli. El pare m'ho havia ex- 
plicat. De fet en parlava tan poc com gens, 
del seu germà. La familia no li perdonava 
que hagués tocat el dos sense avisar a 
ningú. Això va passar quan jo encara no 
havia vingut al món.

Alguna vegada la mare, tot fent bro
ma, li atzivava:

-Tu rai que tens un germà a América i 
el dia menys pensât es presentará a casa 
com un indià, carregat d'or i de diners!

Un dia se'm despertà la curiositat de 
preguntar al pare per Tonde Manel: en 
quin país vivia d'América, com era, ell... 
El pare poc pogué informar-me:

-Alguna vegada he sabut d'ell que era 
a Venezuela, altres, a Cuba, i fins i tot a 
l'Argentina...

I afegi;
-El meu germà sempre ha estât un 

taraMirot i, pel que es veu, un rodamon... 
Que es convertis en pròfug no m'estranyà, 
perqué sempre havia dit que no li agrada
va jugar a soldats i que d'aixô de servir a 
Texércit ja en pariaria...

Acabà dient-me que havia començat 
molts oficis i que no n'havia acabat cap.

-Té molta terra a THavana; vull dir que 
li agradava bravejar.

Fora d'això no vaig poder ampliar cap 
més detall sobre Tonde Manel.

Tornem a la carta que havia rebut i 
que em va fer evocar el que acabo de 
contar. En la carta de Tonde Manel s'hi 
deia que no havia format familia a Améri
ca, que estava sol i també que se sentia 
cansat i volia tornar a casa... Em demana- 
va si jo el podria acollir per ser Tunic 
familiar que tenia en el món... "Si m'ac
ceptes -em deia en la carta- penso arribar 
a Barcelona el proper juny". M'ho vaig 
pensar molt i força. No tenia cap parent 
per poder compartir aquesta nova. Només 
en vaig parlar amb el Rafel, Tamic de més 
confiança que tiñe. Ambdós vam sospesar 
els pros i els contres que presentava aque
lla decisió a fer. En Rafel, que és més 
práctic que jo, raoná d'aquesta manera:

-Pot ser que Tonde Manel, el teu onde 
d'América, hagi fet fortuna i pensi acabar 
de gaudir-ne aquí, a la seva terra, i com
partir-la amb tu que ets Túnic familiar que, 
com diu eli, té en aquesta valí de parado
xes... En el cas que vingui pelat com una 
rata, amb una má al davant i l'altra al da-

rrera, aleshores la cosa será com posar-te 
una mena de dogal al coll... Les decisions, 
les definitives, vindran després del résul
tat d'aquesta experiéncia... Tu m'hi estás 
complicant i que jo ho accepto amb la 
salvetat que si la cosa no et va bé no em 
pengis els neulers a mí... Si és que la cosa 
acaba bé, será qüestió de celebrar-ho amb 
tots els ets i uts...

M'hi pensava i repensava, i finalment 
vaig enviar la resposta a Tonde: li obria el 
cor, els braços i la porta de casa. Ho havia 
decidit així. I d'ençà d'aleshores vaig pen
sar en América com mai hi havia pensât. 
I, sobretot, amb el meu oncle d'América. 
Sentia una impaciéncia com mai no havia 
sentit per cap motiu.

Davant meu s'obria un nou futur. Un 
imprevisible futur.

Un telegrama, a principis de juny, 
m'anunciava que arribarla a Barcelona. No 
sabia som i quan vindria, exactament. 
Calia esperar. Cada vegada que arribava a 
casa pensava trobar-me'l en persona o tro- 
bar un telegrama senyalant-me dia i hora 
de la seva arribada. La meva impaciéncia 
augmentava. S'hi afegia un nerviosisme 
creixent per acabar d'omplir la cosa. De 
fet, em preguntava: He fet bé d'acceptar a 
casa Tonde? M'hauré equivocat en la de
cisió? En el treball i a tota hora del dia i 
de la nit m'obsessionava la mateixa qües
tió... Cosa que mai havia fet: mossegar- 
me les ungles... I aixô que d'un temps ençà 
havia mig perdut la gana. La mateixa si- 
tuació nerviosa m'havia provocat una ina- 
peténeia.

Era un dissabte, a primera hora de la 
tarda, quan el timbre de la porta trucà més 
fort corn mai. Vaig anar a obrir. Davant 
meu, emmarcat en Tespai de la porta, se'm 
presentà el que dévia ser Tonde Manel. 
Aquest exclamà:

-Ja SÓC aquí! -tot obrint els braços de 
bat a bat, després de deixar un maleti que 
duia en una mà.

-SÓC Tonde d'América! -exclamà corn 
un clam triomfant.

Vaig quedar impressionat; amb la boca 
oberta corn un peix eixit de Taigua i sense 
saber qué dir. Em van sortir unes parau
les:

-Passa, passa, oncle!
L'oncle va avançar corn un braç de mar 

oceànic. I, obrint novament els braços, 
m'abraçà estretament, fortament, contra el 
seu pit.

-Sembla un somni! Sembla un somni! 
-repetí, sense deixar d'abraçar-me. M'opri- 
mia tan fortament que em privava de res-
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Montserrat Senserrich
pirar. Em sentia mig ofegat. Durà just el 
temps per no asfixiar-me del tot, perqué 
aleshores es desprengué de mi i diu:

-Ajuda'm a entrar les maletes.
Eren dues maletes que havia deixat al 

replà de l'escala. M'hi vaig agafar però no 
les vaig poder aixecar totes dues albora.

-No podrás! Pesen un continent! -m'ad- 
verti l'oncle.

L'oncle parlava un català amb deix 
melos, propi de terres sudamericanes. Em 
demanà que tenia nécessitât d'anar al lava
bo. Mentrestant jo mirava aquelles male
tes tan pesades i preguntant-me què dimo
nis hi hauria dintre perqué pesessin tant. 
Sentia que el cap em donava voltes. Vaig 
asseure'm damunt d'una de les maletes 
perqué sentia que les cames em feien figa. 
Sentia un débil tremolor tot jo. El mon - 
incluint-hi- les Amériques- semblava que 
rodolava dintre del meu pobre cap. Aque
lla situado m'havia deixat baldat. El so- 
roll de l'aigua del wàter em retornà. L'on
cle Manel sorti del lavabo i em posà una 
mà damunt del cap, com si endevinés que 
m'estava voltant, i volgués aturar-lo.

-Ara tinc set. Qué pots oferir-me?
-Tinc cervesa, coca-cola, aigua...
-No tens conyac?
-També, però amb aquesta calor..
-Es que s'ha de heure alcohol i no co

ses fresques ni gelades, perqué l'estòmac a 
l'estiu és una caldera i no és bo posar-hi 
coses fredes... En el trôpic ho fem aixi.

Vam entrar al menjador i li vaig servir 
conyac. L'ensumà, es posà la copa ais lia- 
vis, delitosament...

-Es bo, aquest brandy.
Es passà la punta de la llengua pels 

llavis, inclinà el cap endarrera, estirà les 
cames, obri els braços i posà les mans, 
obertes, damunt els braços de la butaca, i 
aixi, ben repapat, digué;

-Ara és el moment dolç per fer una 
bacaina...

Féu un petit, subtil badali, tancà els 
ulls, inclinà el cap i a continuació va des- 
patxar uns roncs...

L'oncle d'América dormia plàcidament. 
Em feia l'efecte talment de veure'l sota 
l'ombra d'un palmeral tropical...

Jo em vaig quedar contemplant-lo. I 
donant voltes als pensaments incontrolats. 
Veia que l'oncle tenia una bona retirada 
amb el seu germá, el meu pare. Associant 
la semblança d'ambdós, vaig recordar al-

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliaria

San Antoni M® Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76

gunes de les coses que me n'havia contât 
el pare. Bé prou burxava en la memòria 
però no hi trobava res de nou. I seguia 
cabdellant pensaments, imaginant com 
havia viscut fonde Manel per aquells 
mons de Déu. Sentia la curiositat de saber 
coses d'eli; calia esperar, esperar que con
sumís la bacaina i poder oir les seves vi- 
véncies...

Quan es desperté obri els braços amb 
laxitud, badallá discretament i disposé:

-Anirem a sopar a fora... Tinc el desig 
d'anar a sopar a la Barceloneta, que sem
pre he recordat...

Vam anar a sopar a un "merendero" i 
vam parlar de tot una mica. Res del que 
jo volia saber. O esperava saber...

En tornar a casa fou eli qui proposé 
d'obrir les maletes. Devia intuir la meva 
curiositat. Eli, al contrari, estava força 
tranquil.

Obri una maleta i començà a treure el

contingut. Eren unes bosses de plástic 
transparent. Però... però aparentment -i 
reaiment- contenten terra. Només terra, 
una terra normal, com deuen ser totes les 
terres de tots els països del món. De 
moment no m'ho acabava de creure. I de 
cop vaig recordar una senténcia que algu
na vegada havia repetit el pare:

-El meu germá és deis que tenen molta 
terra a l'Havana!...

RESTAURANT

S u ie n ^

MMIU.I
SABAKU

T. 725 01 26 
PARKING

QUADERN - 83



54

LLDUT
LJM y yj

F O T t t C R A F

Via Massagué, 12 • SABADELL
Telèfon 725 17 30

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Soletat, 8 0 * SABADELL 
Tels. 725 97 77 - 725 99 87

TEIXITS SALVADOR
els teixits que tenen estil

Indùstria, 33 tel. 725 65 90 08202 Sabadell

■ p o rïïseæ
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
SABADELL

ARQUITECTURA D'INTERlORS 
DISSENYS A MIDA_________
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RONDA ZAMENHOF N o 151 
T. 7265650 SABADELL

Descubrim iento: Sabadell va perdre passada
Pere Font Grasa

IN ^algrat haver estât una investigació 
exhaustiva, no hem trobat cap document 
acreditatiu. Amb I'aval atorgat per unes 
quantes "rates d'arxiu" cal concloure que 
cap indígena sabadellenc no va ser mari
ner conqueridor a bord de les tres 
caraveMes.

Paraires i drapaires tenien altres tas
ques més lucratives: Banzim, banzam, 
banzim, banzam!!!, era el cansat cant dels 
telers de fusta amb llançadora plena.

Quan els vaixells van ser més segurs, 
aleshores si que vam creuar el bassal At- 
làntic. N'hem enumerat mitja dotzena de 
sabadellencs -secs corn un fus- que vis- 
queren passionals aventures americanes. 
Intrèpids, cercaven poder i gloria. De ve- 
gades fins i tot "glòria-in-excelsis-deo"...

Pau Vila i Dinarés ha estât la més gran 
aportado que Sabadell ha fet a les Améri
ques. NUEVA GEOGRAFÍA DE CO
LOMBIA (1945) i la GEOGRAFÍA DE 
VENEZUELA (1946), son producte d'un 
exili. L'avi Pau es va sentir tant venezolà 
que fins i tot va "naturalitzar-se", l'any 
1961. Un estol de deixebles ha estât l'a- 
portació científica. Si Pau Vila hagués 
viatjat amb Cristôfol Colom, un tal Amé- 
rico Vespuccio no s'hauria anticipât en el 
copyright del Nou Continent, que s'hauria 
conegut corn SABADELLIA... o Colom
bia.

Joan Oliver i Sallarés va canviar la 
cultura al front per unes corrandes d'exili. 
Les va escriure a França, abans d'arribar a 
Xile quan la bota hitleriana trepidava Eu
ropa:

"A Catalunya deixí 
el día de ma partida 
mitja vida condormida; 
l'altra meitat vingué amb mi 
per no deixar-me sens vida"

"no em moriré d'enyorança 
ans d'anyorança viuré"

Foren unes vacances pagades a una 
terra plena de catalans de la diàspora. 
Vacances pagades en terra de naufragis 
d'unes decapitacions i d'un bestiari. No, 
no era la tragèdia de Lil-liput, més aviat el 
DESCUBRIMIENTO d'unes Amériques 
-si-us-plau-per-força- a cop de nostàlgia. 
Sense l'exili potser mai no hauriem réci
tât:

"En ma terra del Vallès 
tres turons fan una serra, 
quatre pins un bosc espès, 
cinc quarteres massa terra.
Corn el Vallès no hi ha res".

Francese Trabai i Benessat, viatger 
inquiet, xilè perqué el vaixell fugia del 
submari i d'un Vais que a la Judita sem
pre li havia agradat. Trabal va co-fundar 
l'INSTITUTO CHILENO-CATALAN DE 
CULTURA, quan cercava feina extra-li- 
terària. Interpretava aquell personatge de 
l'any 1931: "Quo Vadis, Sánchez?". Lluny 
quedava la Mirada literària. Més lluny 
encara l'admiració per un VALS desco- 
bert pels néts, fills de la generado perdu- 
da. Trabal fou el conqueridor del tabac 
per pipa... Va fer-ne plantaciô a Colom
bia. Surrealisme novel-lesc d'uns sabade
llencs que descobriren América.

Explica la historia popular com el 
Senyor Monràs va intentar fer les Améri
ques els anys 50s. créant una sucursal del 
Banc de Sabadell a Buenos Aires. Es va 
anticipar tant i tant al seu temps que una 
mica més hi perd bous i esquelles. Cada 
cop que els Corominas and Oliu boys pre
paren una "estratègia internacional", surt 
la frase histórica: "Recordeu l'aventura 
argentina del senyor Monràs".

Modemament l'ajuntament d'esquerres 
ha estât sempre al costai dels governs o 
guerrillers de l'Istme Centreamericá. Hi ha 
agermanament vallesá amb ciutats de Ni
caragua o d'El Salvador. Ha estât un 
DESCOBRIMENT per salvar els drets 
humans trinxats a les repúbliques hiper- 
bananeres.

Els capitalistes sabadellencs també fan 
negoci, fins i tot amb els hipercomunistes 
de Cuba. Curiosament se'ls venen redac
tors de velocitai, variadors mecánics i 
reguladors electrónics... Són exemples del 
DESCUBRIMIENTO deis sabadellencs. 
Com aquesta colla de joves empresaris 
que han multiplicat Tesqui a San Carlos 
de Bariloche, en pie mes d'agost. El go
vern argenti els ha donat les máximes 
facilitais. El negoci, rutila. Per pijos, per 
"modelnos", o per lliscar mentre d'altres 
queden torráis de sol; els filis de la burge- 
sia cerquen noves experiéncies andines.

I la llegenda negre dels negocis del 
segle dinové, quan el RICO CATALAN, 
el senyor Turull, finançava transports d'es- 
claus des de l'Àfrica a TAmèrica. Llegen
da vergonyant (¡!) que caldria aclarir a 
través d'un pressupost extraordinari d'a- 
portació de la ciutat de Sabadell al seu 
particular DESCUBRIMIENTO...

Com diria el Sánchez Trabalista: "Jo 
Tunic Colon que conec és el Casinet".
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hoto dc Joscp Closa Mirallcs, de la col-leccid "El ciiiladd Crisiofol" (¡979).
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Cine Club Sabadell

La conquesta: la còlerà i el desencís
Ana Fernández

D'ues peMícules, un mateix tema (1). 
Dues opcions diferents, un mateix perso- 
natge. Dues maneres de mirar la historia, 
la vida, antagoniques: AGUIRRE, DER 
ZORN GOTTES (1972, Aguirre, la cólera 
de Dios), de Werner Herzog, i EL DORA
DO (1987), de Carlos Saura. La primera, 
un tema com a pretext per mostrar les 
pròpies obsessions del seu director. La 
segona, un estil personal de narració que 
pretén explicar-nos els antecedents d'un 
present actual: El Descobriment.

El primer film manté un gran barro- 
quisme sentimental, des de l'aspecte vi
sual a l'expressivitat dels actors, un barro- 
quisme basat, no tant en l'abundància com 
en la carénela. En aquest sentit, Herzog fa 
de la simplicitat i del no-passa-res una 
hipérbole narrativa, la Intensität sentimen
tal d'allò que no veiem, però que endevi- 
nem, és tal que l'aparent manca d'acció 
sembla com si desaparegui per a impres- 
sionar-nos i immiscir-nos en una trepidant 
cursa cap a la follia. Paradigma de tot això 
és el picat en espirai amb el qual sucum- 
beix Aguirre i finalitza el film. Saura s'a- 
llunya substancialment d'aquesta posada 
en escena. Mentre que Herzog ens mostra 
impulsos, ell ens explica motivacions, in-

scriu el seu treball en una tesitura intimis
ta i allunyada ideològicament de la claus- 
trofòbica visió de Herzog.

L'eix dramàtic dels dos films el consti- 
tueix un home, una voluntat de voler èsser 
allò que se li negava a la seva pàtria: ser 
algú. En aquest aspecte, són coincidents 
els dos treballs a l'hora d'oblidar el carác
ter coMectiu de l'episodi històric, no es 
parla de civilitzacions, de nacions, es par
la de l'home i, a través d'eli i com a conse- 
qiiéncia, sorgeix el sentit sòcio-històric de 
la narració.

Però qui és l'Aguirre de Herzog? I qui 
és l'Aguirre de Saura? Herzog ens invita a 
conéixer un individu astut, primitiu en els

Coöina, si.a.
Grup ATitol 412

Sant Quirze, 11 • Tel. 725 62 99 • SABADELL

seus impulsos, desconfiat, paranoie... Sau
ra ens presenta un Aguirre sensible, justi
cier, desenganyat, amargat... Tots dos, 
però, arriben a ser cruels. El primer vol 
estar sol, el segon se sent sol.

Herzog utilitza el personatge per evi
denciar la genialitat de la bogeria, corn 
faria a FITCARRALDO (19 ) amb el
mateix actor: en definitiva, están parlant 
de si mateixos. Contràriament, Saura l'uti- 
litza per justificar la no-raô d'una política 
imperialista basada en traslladar mécanis
mes feudals en un context que clamava 
per la modemitat. Una pueril esperança en 
confiar en un pou sense fons de matéries 
primeres que havia de suplir la manca de 
voluntat política a l'hora d'entrar a la His- 
tòria Moderna, en no apostar per la poten- 
cialitzaciô de la manufactura corn a motor 
econòmic a Castilla. Saura ens parla del 
fraeàs de l'individualisme, un fraeàs dra
màtic que omple el film de romanticisme, 
absolutament absent a la peMicula de 
Herzog. Ens ensenya la tragèdia d'un sen
tit comii que actúa mediatitzat per un sub
jectivisme que és conseqüència de la insa- 
tisfacció, del no-reconeixement per part 
dels altres de les seves qualitats, dels seus 
somnis i de les seves aspiracions.
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En el terreny més intim, l'Aguirre-pare, 
eis dos directors ens ofereixen dos regis
tres diferents. Al primer film, les relacions 
patemals no están exemptes de possesió, 
un exercici de poder, ell la sotmet i ella es 
mostra dolça i ignorantment sotmesa, és 
l'exemple de la docilitat i del carácter 
anodi de la prole del geni. Al segon, les 
relacions patemals i filiáis són més ambi- 
giies, hi ha tendresa, responsabilitat, però 
també hi ha desig. A través de la seva 
filia, Aguirre endevina la dona estimada. 
Aquest Aguirre viu sotmès a la por de les 
seves pròpies contradiccions, entreveu l'in- 
cest, s'escandalitza, es repiega en si ma
tei x. No és arbitrari que Herzog diferenciï 
tan ostensiblement Ana de Mendoza de la 
filia d'Aguirre i que Saura les presenti fi- 
sicament tan semblants. Amb la mateixa 
dubitació respon l'Aguirre de Saura davant 
la seva filia que davant l'atemptat contra 
el poder, només que aqui no s'atura sino 
que sucumbeix a la seva pròpia insatisfac- 
ció i es llança al desig més pur: el poder.

El festeig amb el poder ens ésexplicat 
de formes molt diferents pels dos direc
tors. Herzog ens parla d'ambicions, de 
supèrbia. Per a Aguirre, ja no existeix el 
cordò umbilical amb la corona espanyola 
des de molt abans d'emprendre l'aventura, 
es va trencar en el precis moment en què 
Aguirre es va reconèixer a si mateix. A 
l'Aguirre de Saura, es va trencant a poc a 
poc, el cop d'estat té valor com a tal per
qué arriba per convenciment, per estratè- 
gia, s'ha modelât gradualment com a pro- 
jecte, la teranyina s'anava formant durant 
el viatge i embolcallava subtilment eis 
personatges. En Saura, hi ha Sentimentali
tät, dramatisme, produit, sobretot, per la 
violació del poder amb l'assassinat de don 
Pedro de Ursua, que ens recorda la teatra- 
litat iconogràfica de Delacroix. Allí, a la 
seva tenda, s'esquinça el vel, el poder és 
violât amb el mateix to de desengany que 
ens dóna la traició de Brutus a Cesar. En 
Herzog, no hi ha progrès, no hi ha evolu- 
ció, la traició ja habitava en els cors dels 
homes. Per això, la violència emergeix a 
cops d'oportunisme, existeix com a gène
si, no és una conseqüència com al film de 
Saura. L'atzar com a determinant i arma 
perillosissima en mans d'un boig. En 
aquest film, el cop d'estat és pura panto
mima: Herzog és satiric, sarcàstic (2); 
contràriament. Saura pretén ressaltar l'a- 
fany legitimista i legalista que persegueix 
el personatge en aquest episodi. Una de 
les peces sentimentals d'aquest puzzle és 
don Fernando de Guzmán. Herzog ens el 
mostra com un fantotxe. Saura el fa més 
entranyable, és débil, però a la manera 
shakespeariana dels personatges liicids, és 
tràgic. La pel-licula de Saura recull l'at
mosfera tràgica del teatre shakespearià, 
està dividida en actes comprensibles, ope- 
rístics, on anem descobrint els personat-

ges. Allò que té de més shakespeariana, 
però, és la reflexió sobre el poder com a 
sinònim de solitud. Herzog manté un acte 
unie que es perllonga en un viatge cap a 
enlloc i no es dóna la sinonimia poder/ 
solitud, sinó que el plantejament és més 
líric: genialitat/solitud. Herzog parla de 
Herzog.

L'Aguirre de Saura entra en aquesta 
passió boja per la voluntat de ser-algú. 
L'Aguirre de Herzog és dins de l'huracá 
perqué és diferent. Saura, a la manera de 
Bertolucci al seu NOVECENTO (1976), 
pretén fer un frese históric, una crònica 
épica, però sense renunciar a l'intimisme, 
tal com va fer Mankiewicz a CLEOPA
TRA (1961-1963). Herzog s'allunya radi- 
calment d'aquest estil i ens ofereix una 
visió microscópica de les passions. L'A
guirre de Herzog vol estar sol és un solita
ri. Per al primer, des de la primera se- 
qüéncia, es tracta de fer un viatge ais in- 
fems de la bogeria; per a Saura, és un 
descobriment: Aguirre es reconeix com a 
tal.

Visualment, Herzog fa un homenatge 
a l'espirai barroca, centrifuga els senti
ments i ens desfà la història. Saura repro- 
dueix l'horitzontalitat clàssica, no és una 
mirada barroca, és humanista, arrenca de 
l'ideal renaixentista i ens fa amables, si no 
comprensibles, les débilitais humanes. 
Herzog crea una xarxa radicai destritica a 
través de la qual la història tarda a arribar, 
produint-se una forta descàrrega que con- 
vergeix de forma resolutiva en el tràgic 
picat de de la càmera sobre Aguirre al final 
del film. Saura dibuixa un viatge de flux i 
reflux que acaba en forma d'un travelling 
de se sperai.

(1) Basades en el diari de Fray Gaspar 
de Carvajal, que narra l'expedició de Biza
rro des de l'altiplanície peruana, a la recer
ca d'El Dorado. Original perdut i que ens 
ha arribat a partir de dues cópies, una a la 
Real Académia de la Historia i l'altra, del 
segle XVI, a la Biblioteca Nacional de 
Madrid.

(2) En aquest sentit, Saura és més dis
tant, el seu to és de lucidesa.

NOTA.- A més d'altres petits errors que la 
inteMigéncia del lector ja haurà sabut esmenar, 
falta quasi una frase sencera a partir de la vui- 
tena línia de la segona columna de l'article de 
Pere Cornelias del número anterior: ACID 
PERÒ ROMÀNTIC: LA COMEDIA DE 
BILLY WILDER. Hauria de dir: "...confessa 
haver après de Lubitsch i Hawks la seva senzi- 
llesa, la seva naturalitat a l'hora de filmar, la 
significació profunda d'aquella frase de Hawks 
que contenia tota una filosofia estètica i mo
ral...". A més, en cap Hoc no surt correctament 
escrit el titol originai del darrer film de Wilder. 
És BUDDY, BUDDY.

GALERIA DART

Pedregar, 10 
Telèfon 726 51 22 
08202 SABADELL
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Ulis nous

La fe esqueixada
Calassanç Balagué

ödem creure avui? Podem parlar de la 
fe en Déu? Un clima de incredulitat (in- 
creença) sembla negar-nos corn la barca 
de Pere aquella nit fosca en el llac de 
Galilea.

Per poder dominar aquesta increduli
tat, cal saber conéixer i analitzar les seves 
arrels socio-culturals i senyalar els possi
bles itineraris que poden conduir-nos avui 
a un possible allunyament de la Fe.

Aquest perill ha de sotregar-nos per 
entendre que necessitem "ulls nous" i 
veure una interpel-lació a aquesta fe es
queixada. L'única sortida és anar a l'en
contre de l'home i de la dona: justament 
aquí, hi trobarem Déu. D'aquesta manera, 
ens trobarem creients i no creients. Tots 
tenim una plataforma comuna: les nostres 
aspiracions, els nostres problèmes, i el 
nostre futur.

Inquietud comuna
Són molts els creients que se senten 

desconcertats i amb malestar en veure's 
davant del clima d'incredulitat. No pocs 
sofreixen en la seva llar la desavinença 
entre els sers estimats que ja no compar- 
teixen la fe cristiana.

Més encara. Sovint les fronteres del 
creient amb el no creient no es veuen 
massa clares. Ningú está immunitzat. La 
incredulitat (increença) pot entrar sense 
adonar-nos-en.

Per tant, aquest "virus" és tot un repte 
i una interpel-lació: Som o no som; cal 
prendre posicions clares, definides, tal com 
varen adoptar els primers cristians, els 
nostres conciutadans de la guerra del tren- 
ta-sis, i els pobles de fest que han sortit de 
la tenebra amb les cicatrius corporals o 
mentals de la persecució.

La crisi religiosa, contemporánia amb 
altres crisis, ha de purificar la nostra fe de 
totes les falses adheréncies i descobrir-nos 
nous mitjans i possibilitats per viure el 
compromis del baptisme que ens va com- 
prometre amb la persona de Jesucrist i la 
seva bona nova, l'evangeli.

Qué se n'ha fet de la fe? Per qué s'han 
allunyat de l'Església? Qué poden esperar 
els no-creients deis creients? Podem tre- 
ballar junts?

Análisi de la incredulitat
1. Cultura i descreença. El Concili 

Vaticá II va dir: "La negació de Déu o de 
la religió, o el prescindir-ne, ja no són un 
fet insolit i individual com en altres épo
ques; avui s'afirmen sovint com una exi- 
géncia del progrès científic o d'un déter
minât nou humanisme" (7 de desembre de

1965). Aqüestes paraules ens diuen que la 
visió científica del món, l'estudi psicolo- 
gic de l'ésser humá, la filosofía, l'art, la 
literatura, els mitjans de comunicació que 
entren en les nostres liars, divulguen una 
cultura que suposa o facilita la incredulitat 
(in-creença, no creure).

La fe -sentit últim i esperança de sal- 
vació- avui s'afirma com un fet desfasat. 
La religió és considerada com un résidu 
d'una por infantil, de la ignoráncia o d'una 
culpabilitat mal assimilada.

Parlo de la incredulitat i no de l'ateis- 
me. No hi és, en general, a la societat un 
refus obert i sistemátic de Déu. Déu no 
intéressa massa, s'ha caigut en una mena 
d"'ateisme vital" o práctic. Déu no apareix 
en l'horitzó de la vida, ni tan sois com a 
problema.

2. Allunyament de l'Església. Es criti
ca la jerarquía i les seves normes morals. 
Es dubta de la seva capacitat de donar una 
resposta apta a les vertaderes necessitats, 
ádhuc les espirituals, de l'home modem. 
Molts tenen un ressentiment de les expe- 
riéncies religiöses de la seva infáncia. En 
resum, cadascú redueix la fe segons el seu 
criteri sense comptar amb la Paraula de 
l'evangeli ni amb cap celebració religiosa.

3. Manca de compromis personal. Es 
un fet general la caréncia de responsabili- 
tat professional. Aixó també afecta la fe. I 
per altra banda, apareixen el dubte, la 
vacil-lació, l'ánsia i la manca de seguretat.

Per a molts, la fe religiosa ha deixat de 
ser la base deis valors humans fonamen- 
tals. Hi ha un "buit étic" pel que fa ais 
bons costums, fruit d'aquest "buit religiós". 
Tot aixó podría ser una de les causes de la 
proliferació de les sectes. (Continuarem).

Entrem amb sinceritat a la Quaresma: 
quaranta voltes pel desert del silenci per a 
sortir de la terra d'esclavatge de la des- 
creeu9a.

home /  dona

FEMINA
c. Sant Quirze, 5 • Tel. 725 59 50 • SABADELL

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Telèfon 726 57 85

■librería sai>adeii
Passeig Manresa, 7 - Tel. 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL

FOTOGRAF

Z A P Ä I A
etra. Terrassa 394-396 - Tel. 726 88 28 

08206 SABADELL

ELS DIES II
RERIA ILLIBRERIA

CARRER DEL SOL, 56 
TEL. 725 45 51 
SA BA D E LL

WATiAAnr
Sala d'Exposicions

Sant Pere d'Ullastre, 9 • Tel. 714 55 71 
CASTELLAR DEL VALLÈS

QUADERN - 83



59

Teatre

Molt soroll per no res
Òpera

J.T.

'elenc titular del Teatre del Sol ens 
porta de sorpresa en sorpresa. Cada mun- 
tatge seu sembla que marqui un cim difí
cil de sobrepassar i, per goig de tots, se 
sobrepassa. Aquest Shakespeare d'ara 
constitueix tota una marca; l'ensamblatge 
de tots els sens components és perfecte. 
Escenogràficament I'espectador es troba 
amb la primera sorpresa només en entrar a 
la sala, abans de començar la representa
do. L'escenari hi apareix disposât al cen
tre, corn la pista d'un cire, només que rec
tangular en Hoc de rodona, i despulla! de 
tot element decoratiu. Però en el curs de 
la representado es produeixen sorpreses 
imprevisibles que van donant a Tacciò 
escénica Tambient adéquat a cada nova 
ubicació. D'aquest procès n'és responsable 
Ramon Ribalta. Els fons musicals, a cà- 
rrec de lordi Fité, son inédits, creats ex- 
pressament per a Tobra amb mitjans elec- 
trônics; no cal dir que donen el to just que 
cada situació reclama. El vestuari, dissen- 
yat pel Ja citât Jordi Fité, i la il-luminadó, 
encarregada a Marc Prunés, compleixen 
degudament el seu cornés.

Hem de fer punt i a part per a entrar en 
la interpretació i la direcció. Encara que 
Tobra dóna especial Iluíment a diversos 
deis seus personatges, no hi ha dubte que 
subratlla el protagonisme de la parella 
incorporada per Montserrat Vidal i Josep 
Barceló amb aplom absolut. Una parella 
que en certa manera fa pensar en la de 
"L'amansiment de Tharpia", del propi Sha
kespeare. Barceló matisa el seu rol amb 
seriosa comicità!. Ella li dóna la duresa 
que li cal. En els secundaris, destaca Lluís

Matas en TAgutzil, encertada caricatura de 
Tagent d'autoritat curt i fatu. Ramon Ave
llaneda compon la patética figura d'un 
batlle de barriada insignificant. Josep Pont, 
Caries Cano, Josep Seguí, Manuel Labran- 
dero, M. Antónia Vidal i Pepita Alguer- 
suari es comporten amb pie domini dels 
respectius personatges. I una sorpresa més 
la constitueix el Joveníssim Joan Bta. To- 
rrella, en el dramátic Claudi, Jove senyor 
de Floréncia.

A propósi! del qualificatiu "dramátic" 
que acabo de col-locar, he de remarcar el 
gir que dóna aquesta comédia shakespe- 
riana en la seva segona part, que sobta pel 
contrast que estableix dintre de la seva 
tònica general, quan sembla que hagi de 
derivar cap a una clàssica trama d'embo- 
lics o malentesos. M'arribo a preguntar si 
tanmateix entrava en Tesquema de Sha
kespeare aquesta dualitat "comédia-drama" 
o si havia concebut Testructura global del 
seu "Soroll" dintre d'un registre desinhi- 
bit, de farsa, com pot fer pensar el to face- 
ciós del títol.

I no ho die a tall de re tret envers el 
muntatge que n'han fet els del "Teatre del 
Sol". Justament tal com ells han "vist" To
bra li imprimeixen una impactant teatrali
tà!. La direcció, dones, que és compartida 
per Ramon Ribalta i Jordi Fité, la conside
ro qualificable en alt grau.

I només em resta referir-me a la tra- 
ducció. Josep M. de Sagarra es permet més 
de quatre Ilibertats, però es corresponen a 
les que Shakespeare es devia prendre, com 
a geni que era, amb la seva pròpia llen- 
gua, especialment en aquesta vessant del 
seu teatre que tan deliberadament s'aparta- 
va de les "grans catástrofes humanes", com 
Sagarra qualificava les tragédies del gran 
dramaturg anglés, i que li permetia de 
jugar a cor qué vols amb els registres lin
guistics. Les traduccions de Sagarra no 
pequen mai de freda erudició sinó que 
resulten suculentment erudites. •

Nota aclaratoria
En la Semblança de Plàcid Garcia-PIanas i 
Marcel publicada en el número anterior, en 
la línia 36 de la pág. 442 -1- columna- quan 
el protagonista diu que: "Els ideals que van 
moure a favi, el capitalisme social, no han 
obtingut un triomf aplastan!...", va transcriu- 
re's incomplet el paràgraf que seguía, el qual 
queda esmenat d'aquesta manera: "Però al- 
menys no han fracassa! estrepitosament i a 
tot arreu com les idees dogmatiques que 
moveren a Tajuntament a no enviar cap re
presentan! per recordar a un home que, per 
altra part, va ajudar a diversos sacerdots 
perseguits pel règim de Franco".

DonPasquale
Joan Baptista Torrella Ibàüez

AQILL, Teatre “La Farándula”
dlnecres 291 dlvesdresSI de 0 «ur. 9 del vespro

IT  oques vegades s'ha vist a Sabadell un 
muntatge de les caractéristiques del "DON 
PASQUALE" presentai per AMICS DE 
L'OPERA DE SABADELL el passai dia 
29 de febrer a LA FARÁNDULA. I enca
ra menys vegades s'ha dut a terme amb la 
pulcritud i la professional senzillesa d'a
quest.

Cai dedicar les més efusives felicita- 
cions als responsables de la producció; la 
satisfacció que produeix el veure un tre- 
ball ben acabat i molt ben presentai creix 
en veure que això ha estât possible en una 
ciutat com la nostra.

L'escenografia presentava un decorai 
ferm, funcional i molt atractiu, ambientai 
a Roma el 1992. Igualment atractiu fou el 
vestuari, i gratament coherent i organitzat 
el moviment escénic, tant dels principals 
intérprets com de Tincreïble COR DELS 
AMICS DE L'OPERA que, a part de les 
seves excel-lents qualitats liriques ja de- 
mostrades en moites ocasions, demostrà 
que pot adaptar les seves interpretacions a 
qualsevol tipus de moviment, per compli
cai que pugui ser. Els quatre solistes, 
ENRIC SERRA, SANTOS ARIÑO, JO
SEP BROS i SUNG-EU KIM, es deixaren 
endur pel divertit argument i s'entregaren 
amb cos i ànima a Tenjogassada partitura 
de GAETANO DONIZETTI. Cantaren 
amb molta gràcia i, a Tensems, amb molta 
mà dreta. Correctissims en tots moments, 
foren mereixedors d'una extensa ovació al 
final de la funció.

La SIMFÒNICA tocà força encertada- 
ment i mostrà en alguna individualitat el 
bon nivell d'algun dels seus membres.

La veritat és que els AMICS DE L'O
PERA DE SABADELL no podien haver 
començat millor la commemoració del seu 
desé aniversari. _
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MisceMània

T
LA  C A N YL JO  EM QUEDO 

PER V E ST IR  SANTS
El Centre Dramàtic del Vallès 

va actuar en el nostre Teatre del 
Sol amb unes representacions d'a- 
quest espectacle que rememora 
una cupletista de principis de se- 
gle, potser més com a figura re
presentativa que com a retrat pun
tual. En aquest segon sentit la cosa 
seria molt mancada, ja que allò 
que concretament se'ns ofereix 
dalt de l'escenari no passa d'un 
recital de cançons, molt ben inter- 
pretades per Esther Eormosa en 
tant que cançonetista i en tant que 
actriu. Els brevissims monôlegs 
que s'intercalen entre algún deis 
números musicals no arriben a 
contenir substància escénica sufi- 
cient; no passen d'esbossar el per- 
sonatge, descrit en realitat per la 
intérpret, la qual fa una autèntica 
creació.

La direcció és de Miquel Go- 
rriz. De la idea i el text no se'n 
revela la patemitat.

LA  M ED A LLA  DE 
LA  C IU TA T A 

JO SEP M̂  G IL  I SANCHÍS
El dia 29 de gener d'enguany 

l'AJuntament de Sabadell, presidit 
per l'alcalde Sr. Antoni Earrés, va 
aprovar la concessió de la Meda
lla de la Ciutat al Mèrit Escènic al 
Sr. Josep M- Gil i Sanchís, la qual 
havia estât sol-licitada per diver
ses entitats ciutadanes i per mol- 
tes persones en reconeixement i 
admirado per l'activitat que ha 
tingut el Sr. Gil en favor del teatre 
amateur a Sabadell, de forma de- 
sinteressada, durant més de mitja 
centuria, tant actuant com a direc-

tor, o com a actor, o com anima
dor de grups sabadellencs.

La imposició solemne tindrá 
Hoc a la Sala d'Actes del mateix 
Ajuntament el dijous dia 19 de 
març, coincidint amb el dia de la 
seva onomàstica, a les vuit del 
vespre.

El mateix dia, seguidament 
després de l'acte del Iliurament, se 
celebrará un sopar d'homenatge al 
Restaurant Urpí.

HOM ENATGE A 
JOAN G A RRIG A  MANICH

El 19 d'octubre de l'any pas
sât, els Amies de Bellaterra van 
organitzar un homenatge dedica! a 
Joan Garriga, degá deis farmacéu- 
tics de Sabadell i critic d'art, face
ta en la qual pot vanar-se d'osten
tar el deganat. En el Quadern-81 
del passa! novembre vam dedicar
li una ressenya.

Ara, el dia 18 d'aquest febrer, 
a l'Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell, se li ha ofert un altre

homenatge, precisament en vigi- 
lies del seu norantè natalici, que 
s'ha escaigut el dia 20. Ha estât 
una llarga i fructífera singladura 
la d'aquest polifacètic personatge. 
Un homenatge oportù i merescut.

Ens plau evocar que des del 
maig del 1978 ha estât un fidel i 
assidu coMaborador de QUA
DERN. EH ha format part deis 
DEGANS DE QUADERN (veure 
Quadern núm. 67, abril-1989).

A més, en aquest homenatge 
s'exhibeix una coMecció d'obres 
plàstiques d'aquest "artista clan- 
desti", recull de la seva llarga 
dedicació a l'art. Joan Vilacasas hi 
pronuncià una conferència amb el 
titol "Joan Garriga Manich, un 
artista clandesti".

La coincidència de l'homenatge 
amb els últims dies per el tanca- 
ment de l'edició d'aquest nùmero 
de QUADERN ens priva de co-

mentar-lo degudament.
Amie Joan: Que per molts més 

anys poguem servar la vostra ve
lia i valuosa amistat -i coMabo- 
ració- que ens honora i ens distin- 
geix.

POESIA A L  TEA T R E
Organitzat per l'AJuntament de 

Sabadell amb la coMaboració del 
Teatre del Sol, s'ha inaugura! un 
cicle de poesia. Una nova propos
ta cultural adreçada a tots els ciu- 
tadans de Sabadell. L'objectiu d'a- 
questa programado és convertir la 
veu del poeta en una veu entene- 
dora, que ens diu coses que a tots 
ens son properes.

S'ha convida! poetes catalans 
contemporanis que ens faran sen
tir la seva veu per mitjà d'altres 
veus, les de les actrius i els actors 
que pujaran a l'escenari no tant per 
representar sino per servir de ve
hicle a les paraules d'aquells. En 
definitiva, tal com es diu en el 
programa, pujarem la poesia dalt 
de l'escenari.

El cicle té cinc recitals amb 
aquest ordre:
Diiluns, 20 de gener 
Joan Brossa
Interpretado, Nuria Candela
Diiluns, 3 de fehrer
Eeliu Eormosa i Eranc. Parcerisas
Direcció, Emili del Bas
Diiluns, 2 de març
Margarida Ballester i Narcís
Comadira.
Direcció, Josep Torrents.
Diiluns 6 d'ahril
Álex Susanna i Ma. Mercè Marçal 
Direcció, Emili del Bas 
Diiluns, 4 de maig 
Jordi Doménech i Joaquim Sala i 
Sanahuja
Direcció. Salvador Lité

Macià Alavedra i l'alcalde de la 
ciutat, Antoni Earrés.

La inversió ha representa! uns 
180 milions de pessetes. La capa
cita! de l'auditori és per 192 pla
ces. L'arquitecte, Alfons Anguera, 
ha estât l'artífex d'aquesta remo- 
delació. El nou auditori està dotât 
de camerins i d'unes instal-lacions 
tècniques per a la projecció de 
cinema i video, amb una perfecta 
sonorització. També s'ha crea! una 
nova sala de conferències amb una 
capacitai per a cinquanta persones.

Tant l'auditori com la nova 
sala de conferències són a la dis- 
posició de les entitats, fins i tot a 
aquelles empreses que ho 
soMicitin.

L'acte de la inauguració l'en- 
cetà el senyor Pere Eonolleda, 
president de la Caixa de Sabadell. 
A continuació el professor Antoni 
Argandoña: "L'economia espanyo- 
la davant un any difícil"; la dis- 
sertació de l'alcalde: "Sabadell: 
ciutat industrial/ciutat de servesi", 
tançant l'acte, Macià Alavedra, 
amb: "Catalunya: una regió euro
pea cap el futur".

Un acte i un marc, magnifie.

PREM I SANT JOAN 1992
La Caixa de Sabadell ha fet 

pública la convocatória del Premi 
Sant Joan de Novel-la Catalana 
d'enguany, el qual assoleix la seva 
dotzena convocatória. El Premi 
compta amb una dotació econòmi
ca de 2.500.000 pessetes.

Joan Brossa i Nuria Candela 
al final del recital del 20 de gener.

NOU AU DITO RI DE 
LA  C A IX A  DE SA B A D ELL

La Caixa de Sabadell ha ober! 
el nou auditor!, després de nou 
mesos d'obres, el passât 28 de 
gener i, l'acte de la inauguracio, 
fou presidit pel conseller d'Econo- 
mia i Finances de la Generalität,

Les bases poden soMicitar-se 
a qualsevol de les oficines que té 
establertes la Caixa de Sabadell. 
El termini de presentació d'origi- 
nals s'obrirà el dia 2 de març i es 
tancarà el dia 2 de juny d'aquest 
any 1992.
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Mirador
Milagros Torres

Sala d'Art Negre 
JO SE BERRU EZO

Obres hiperrealistes duna gran 
qualitat són les d'aquest artista, 
fetes amb aquarel-la. Una 
aquarel-la que destaca per estar 
molt treballada, de tal manera que 
mostra amb gran realismo fins els 
més petits details; com, per exem
ple, la ceràmica del terra.

Berruezo mostra en aquesta 
exposició dos tipus d'obres, segons 
la temàtica; unes són cambres en 
les quais inclou portes o finestres 
obertes que donen una gran pro- 
funditat a l'obra, ja que mostren 
diverses estancos, una darrera l'al
tra; i les altres són obres d'exterior 
en qué la profunditat ve marcada 
per la preséncia de la mar.

Galeria Rovira 
CO RES

Les obres de Cores mostren 
personatges captats amb una gran 
subtilitat mitjançant linios i for
mes. Es tracta de personatges des- 
personificats, deis quais podem 
apreciar el continu moviment, i 
ádhuc els seus estats anímics, per 
les postures que adopten; però no 
podem comprovar de quins perso
natges concrets es tracta, perqué 
poden ser tots i cadascun deis 
nostres coneguts; es tracta de la 
importáncia de la persona en si 
mateixa.

En els quadres exposats es pot 
comprovar que Cores no té una 
gamma predilecta de colors, ja que 
tant ens trobem amb tonalitats 
suaus com fortes; elles poden in
dicar l'estat anímic deis personat
ges i el seu voltant.

S'ha de destacar la gran movi- 
litat d'aquestes obres amb un cert 
aire oriental.

Galeria Nova 3 
C O L LE C T IV A

Aquesta nova galeria dedica
da a l'art d'última creació, compta 
com a coordinador amb David 
Martínez Farré, qui aporta una 
experiéncia acreditada amb el seu 
darrer treball a la desapareguda 
Galería Central. Va ser inaugura
da el pasat 26 de novembre amb 
obra de l'artista Guinovart. Vam 
poder gandir a Sabadell de la crea- 
ció d'aquest artista consagrat. Sens 
dubte, un bon inici.

Darrera d'aquesta exposició, el 
21 de desembre va inaugurar una 
col-lectiva de joves pintors de 
Sabadell: Agustí Puig, Oriol Vila- 
puig, Miquel Forrellad, Ramiro 
Fernández, Oriol Vilardell i Didac. 
Aquesta mostra destaca la impor- 
táncia i el bon treball deis "nostres 
joves artistes. Podem veure reuni

da part de la nova generació i 
comprovar la seva manera d'enten
dre l'art.

El 25 de gener inauguré Didac 
i Oriol Vilardell, amb un muntat- 
ge que mostra les darreres tendén- 
cies expressives d'aquests artistes.

Galeria InteMecte 
E M ILI V A LEN TIN ES

Una exposició plena de color 
que ens mostra l'expressivitat del 
paisatge amb blaus, vermeils, 
verds, que s'entremesclen donant 
lloc a unes obres que parlen per sí 
mateixes d'un paisatge real i albo
ra imaginan. Per aixó, encara que 
la figuració és patent, l'artista se 
n'allunya i dóna pas a l'expressivi
tat del color per eli mateix.

Es tracta d'obres obertes que 
es poden continuar pels seus qua
tre costats i que l'espectador pot 
seguir créant i imaginant.

Galeria Inge Maltus 
JO IE R S  I GRAN BASAR
Durant part del mes de des

embre vam poder apreciar la joie- 
ria de recerca i d'avantguarda que 
están realitzant sis artistes joiers. 
Aixô ens va permetre comprovar 
com evoluciona l'art de la joieria i 
cap on camina. Darrera aixô s'hi 
ha instal-lat el gran basar. Es de 
destacar que es tracta del primer 
basar d'art contemporani que es 
produeix a Sabadell i que té corn 
a missió contribuir a difondre l'art 
d'última creació, així com fomen
tar el coMeccionisme i aprofitar 
les dades de l'exposició (desem
bre) per introduir en el public la 
possibilitat de considerar l'obra 
d'art com a motiu d'obsequi. Una 
bona iniciativa que esperem es 
pugui continuar realitzant al llarg 
deis anys.

Fundació Caixa de Sabadell 
JOAN V ILA  CINGA

La Caixa de Sabadell ens brin
da l'oportunitat de poder apreciar 
un nombre important de les obres 
de Joan Vila Cinca (1856-1938). 
Concretant, un total de dues-cen-

tes trenta que recuden paisatges 
molt frescos i expressius, marines 
i figures, tant en grup com de for
ma individual. La mostra presenta 
obres a l'oli, oli sobre tela o sobre 
fusta, dibuixos realitzats amb 11a- 
pis o carbó sobre paper, i aqua- 
rel-les; técnica, aquesta, en qué 
també va destacar Vila Cinca, que 
va ser un deis fundadors de l'"As- 
sociació d'Aquarel-listes de Cata
lunya".

Amb aquesta exposició podem 
comprovar que la creació de Vila 
Cinca, encara que passin els anys, 
continua fresca i actual perqué 
camina amb el temps a la vegada 
que fa història en mostrar com 
eren les nostres terres a principis 
de segle.

Galeria d'Art 
A LB E R T  C A R N IC É  

a Galeria Rovira
Puntual a la cita anyal, Cami- 

cé ha exposât la seva darrera obra 
a Rovira, amb la quai s'evidencia, 
una vegada més, que aquest pintor 
segueix ratificant-se en la seva 
dicció plàstica. És evident que l'ar
tista va aportant una execució més 
madura i assenyada.

Watts Art 
ROSA NIN

Rosa Nin ha exposât a partir 
del 15 d'aquest febrer fins l'I de 
març, les seves figures; figures de
licacies inspirades en l'ambient car- 
navalesc (le la bella ciutat vene
ciana. Una coMecció notable, feta 
amb una exigéncia de rigor -i 
amor-. Obra ben feta, en la qual 
l'autora s'hi expressa amb tota la 
seva personalitat. I feminitat. Les 
figures semblen talment que apa- 
reixen en els marcs per comuni- 
car-nos els seus sentiments, plens 
de somnis bells... A cada figura 
descobrim algún batee de la prò
pia autora; ens confirma que és 
una obra personalissima.

Els seus musics interpreten 
una harmonia perfecta, de color i 
de forma. Rosa Nin està en una 
plenitud plàstica, plausible, com 
diria En Pia.

IRON
Iron és el pseudònim de Car

les Hierro. Un "veli" coMaborador 
del QUA-CÒMIC que, ja enqua- 
demat, llueix la portada originai 
d'aquest dibuixant que s'ha guan- 
yat un lloc dins del Còmic actual. 
Té pervenir. Posseeix un dibuix 
vigorós, dinàmic. Iron és exigent 
amb si mateix.

Ara, El Víbora, li publica un 
àlbum; el protagonista és VAngel, 
un personatge violent i assassi. Tot 
està girant en una espirai d'acció i 
destrucció. "És una mica/atxa, el 
tio..." diu el seu creador. L'editor 
assegura que aquest Angel "no 
deixarà indiferent a ningù, perqué 
és un personatge amb molta força,

molt carisma, un destroyer total"...
Iron té molta empenta i amb 

ella arribará, en el carni del Cò
mic, molt lluny.

Oda
LLO R E N Ç  RO VIRAS

A Oda, de Terrassa, Llorenç 
Roviras ens dóna la seva darrera 
obra, amb la qual es confirma 
aquesta dicció plàstica piena de 
força, d'una vitalità! gestual im- 
pressionant. Una obra que és una 
explosió de color i de forma, d'u
na abstracció que imanta total- 
ment.

Cap obra no duu titol. Per 
qué? Perqué no cal que s'expliqui; 
ella mateixa, suggereix i inspira 
tant corn cadascu la tradueixi. 
Aquí bi ha el repte de fautor que 
s'expressa amb veu alta -plàstica- 
ment parlant.

Una rauxa -una rauxa assen
yada- que, talment un remolí, 
transporta i eleva.

Subex
C A R LE S  B E LLO ST A

Al tancar aquesta edició ens 
queden, per comentar, altres ex- 
posicions que ens dol no poder 
incloure amb més espai. És el cas 
de Caries Bellosta que ha obtingut 
un éxit total, la qual cosa ve a ra
tificar el que es va dir d'ell: "Car
ies Bellosta: una promesa feta re
alità!" (veure Quadem núm. 79, 
juny 1991).

RAMON CLAPÉS, ha presen
ta! una variada coMecció d'olis a 
Galeries Rovira, amb una repre- 
sentació paisatgística que sap plas
mar amb una ferma dicció.

ENRIC FORNELL A Iris, 
amb temes de paisatges i flors, de 
molt bon veure.

PEPA BEOTAS exposa nova- 
ment a Negre una mostra en la 
qual aporta un canvi en el seu llen- 
guatge plástic que cal valorar de- 
gudament. A la mateixa Sala es 
presenta MIA MARTI. Ambdues 
exposicions es podran visitar fins 
el 3 de març. ANTONI TRA VER 
s'ha presenta! a Intel-lecte; una 
representació amb carácter extra
ordinari, com se senyala en el 
programa. Olis, aquarel-les i dibui
xos que palesen el bon fer d'aquest 
artista que ha assoli! distingits pro
mis.

MAGADA ESTERLI, està 
exposant a LArcada, de Blanes, 
una bella coMecció d'olis.

TINO IZQUIERDO, a la So- 
ler-Casamada, de Terrassa, s'ha 
presentai amb una coMecció de 
pintures i escultures.
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Les reixes dels vapors i de les cases pairals, a Sabadell
J. T.

i - i a  Biblioteca Quadem, d'aquesta Fun- 
dació "Amies de les Arts i de les Lletres", 
ha publicat un volum -el seu dinovè vo- 
lum- titulat LES REIXES DELS VAPORS 
I DE LES CASES PAIRALS, A SABA
DELL, original de Tomás López Navarro, 
enginyer resident des de fa molts anys a la 
nostra ciutat.

Tomás López Navarro és un enamorat 
de les quantioses reixes de ferro forjat que 
des de fa anys ha vist escampades per 
Sabadell i que, metaMurgic per vocació, 
s'hi va sentir de seguida intéressât. Les ha 
estudiades durant anys, les ha fotografia- 
des i dissenyades, i s'ha documentât res
pecte als artesans forjadors que en són 
autors i als industrials que les van enca- 
rregar per a les seves fàbriques o les seves 
cases. El seu llibre és un document de gran 
interés ciutadà, que ha de complaure en
cara que no sigui un especialista en el

tema. Precisament un deis sens mèrits és 
que ens descobreix a tots els sabadellencs 
aquesta riquesa patrimonial de les reixes 
davant de les quais hem passât tantes ve- 
gades sense adonar-nos del que per a la 
ciutat representen.

No cal dir que el llibre, molt ben rea- 
litzat tipogràficament a Diptic, amb dis- 
seny i compaginació de Jordi Roca, és 
profusament iMustrat amb fotografíes i di- 
buixos, del propi autor.

5
març

Acte de presentació del llibre "Les Reixes dels 
Vapors i de les Cases Pairáis, a Sabadell" 
de Tomás López N avarro a I Auditori del Centre 
Metal lurgie de Sabadell, carrer Tres Creus, núm. 66. 

Hi participaran: Josep Torrella Pineda, Fundació 
Amics de les Arts i de les Lletres de Sabadell. Antoni 
Marsal Fábregas, President del Centre Metal lurgie i. 
Fautor Tomás López Navarro.

Finalment, s’obrirá un col loqui.

5 de mare del 1992, dos quarts de vuit de la tarda.

á M
CENTRE METALLURCIC

IVNUYIO  
AMICS CUES AAIS 

lITlLSIin/'tSdf VSBAWLL

9
març

Exposició de fotografíes del llibre
"Les Reixes deis Vapors i de les Cases Pairáis, a Sabadell" 
de Tomás López Navarro a la Sala I de FAcadémia 
de Belles Arts, Passeig Manresa, 20.
També s'exposaran tres reixes originals, cedides pels seus 
propietaris.
Inauguració: dilluns 9 de marc a dos quarts de vuit de la tarda 
L'exposició estará oberta del 9 al 14 de marc de 1992.
Horari: Feiners de 18 a 21, Festius de 12a 1 4 i de 18 a 2 1.
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Llibres
RODATGES DE 
POSTGUERRA 
A BARCELONA

Coincidint amb el période 
nadalenc va veure la llum un lli
bre del nostre benvolgut amic Jo
sep Torrella Pineda, membre del 
patronat de la Fundació Amics de 
les Arts i de les Lletres i del con
seil de redacció de QUADERN. 
El llibre és éditât per l'Institut del 
Cinema Catalá, i duu per títol 
RODATGES DE POSTGUERRA 
A BARCELONA. UN RECORRE- 
GUT PEES ESTUDIS DE CINE
MA.

El propi autor, en el seu 
Preámbul, dóna una idea del con- 
tingut del llibre. Diu:

"La base del llibre és consti
tuida per testimoniatges viscuts 
per mi en el meu exercici d'una 
corresponsalía periodística; testi- 
moniatge en els quais apareixen

les formes de producció i de rea- 
lització de films de fa una bona 
quarantena d'anys; les interioritats 
dels estudis i els rodatges, amb el 
seu anecdotari; les figures de di
rectors i d'artistes de l'època, 
molts dels quais són historia pas- 
sada i altres, en canvi, es mante- 
nen en actiu i en solids pedestals; 
les condicions d'inferioritat de 
Barcelona respecte a Madrid en 
la producció cinematogràfica; el 
dirigisme i el control del régim 
en el ram; l'aillament cultural de 
l'Espanya franquista; les primeres 
col-laboracions d'empreses i pro
fessionals estrangers; les iniciati- 
ves singulars que encara l'empen- 
ta catalana aconseguia de fer surar 
(com les aventures del cinema en 
color i deis dibuixos animats en 
llargmetratge), etcétera".

Del próleg, escrit per Caries 
José i Solsona, reproduim:

"El llibre de Josep Torrella 
ens restitueix una part del nostre 
passât cinematogràfic, un frag
ment d'aquells dies en què a Bar-

Josep Torrella Pineda
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celona hi havia estudis de rodatge. 
Des de l'inici de la seva corres
ponsalía a la revista "Primer Pla
no" fins a l'època de piegar veles 
en aquesta comesa, fautor fa una 
llarga passejada per un bon

segment de la vida cinematográ
fica a Catalunya en els anys 
quaranta. I aquesta vida traspua en 
els parágrafs de Torrella; entremig 
de títols, deis comentaris • sobre 
actrius, actors, directors o tècnics, 
horn percep el baticor agradolç 
d'una manera de fer cinema ja irre
cuperable. Al retrat ambiental que, 
a poc a poc, va trenant el recorregut 
per diferents filmacions s'afegeix 
inévitablement l'asfixiant atmosfera 
política -cristal-litzada en la figura 
d'Adriano del Valle- que amara, 
directament o indirecta l'activitat 
quotidiana".

Aquest nou llibre de Josep 
Torrella està escrit en un llenguat- 
ge planer i en un registre amé i a 
estones divertit i tot. Es precedit 
d'un extens próleg de Caries José i 
Solsona, i d'un "perfil biográfic" 
signât per Joaquim Romaguera i 
Ramió. Conté nombroses il lus- 
tracions i, al final, un índex de 
noms propis i un de films citats.
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Estern molt a prop Des de 1859, la Caixa de Sabadell serveix 
amb eficàcia i Professionalität els seus 
clients. Estern a prop dels seus problèmes, 
dia a dia, per aconseguir solucione a través 
d'un servei a la mida que li proporciona un 
doble interés: el financer per als seus diners, 
i el de l'atenció personalitzada per a vosté.

Estern molt a prop de vostè. A tot Catalunya.

Sempre ens trobarà al seu costat.

Caixa de Sabadell
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La portada d'aquest número de Quadern 
és obra d'Oriol Vilapuig (Sabadell, 1964). 
Es tracta d'un quadre realitzat Tany 1991, 
en què el contrast entre el blanc de les Hors 
i l'obscuritat del Tons és patent.

En aquesta època de Tany en la quai 
ens trobem, la primavera, reneixen multi
tud de végétais, animais i fins i tot reneixen 
nous sentiments dintre de les persones, 
provocats pel canvi de temps. Aquests 
sentiments son els que podem experimen
tar davant d'aquesta obra; per una part, la 
visualitzaciô de les Hors i de les fruités 
dona certa frescor i alegría en comprovar 
tot el que la natura ens depara; però (Jarrera 
es troba l'obscuritat, les Iluites passades, les 
tragédies, i tot conjuntament forma la vida, 
tristor i alegría, penes i joies, i sempre 
haurien d'anar per davant les alegries, com 
aqüestes flors i aqüestes fruités están 
situades en primer lloc, ressaltant el contrast 
amb el segon terme, amb l'obscuritat, amb 
la tristor.

El treball d'Oriol Vilapuig, aquest jove 
artista que porta a la sang el gust per la 
creado artística, és un treball que s'endinsa 
en la história de Tart, un treball barroc que 
busca la reflexió dintre de Tart actual

Milagros Torres

102 Jordi Graset
CINECLUB SABADELL
NÉSTOR ALMENDROS:
LLUM CONTRA IL IU M IN AC IÓ

104 Milagros Torres
MIRADOR

106 M ISC ELIAN IA
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David Graells, Emili Hierro, Agosti Masvidal, Elisabet Medina, Raimen 
Roca, Frederic Ribas, Montserrat Senserrich, Oriol Vilapuig i Arxiu.
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J. Cusco, P. Farran, Gasull, Joan Iriarte, P. Monistrol, Prats i Arxiu. 
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Joan Cusco, director; Dolors Godayol, Josep Górriz, Elisabet Medina, 
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Subirana, Josep Torrella i Milagros Torres.
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Semblanqa de

Pere Vidal i Palet
Joan Cusco i Ay marni Fotos de Pere Monistrol

E,íl regidor de Cultura del nostre 
Ajuntament va néixer a Terrassa el cinc 
de març del 1950. Fa poc més de vuit 
mesos que ocupa aquest cárrec i fa la 
impressió que el té ben assumit i que ja hi 
està adaptat. Té aplom. Aparentment 
gaudeix d'un flemátic temperament.

Pere Vidal cursà estudis a l'Escola 
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barce
lona (Universität Politècnica de 
Catalunya). Especialitat d'Urbanisme, 
obtenint-hi el títol amb la qualificació 
d'Excel-lent (1976). Ha desenvolupat una 
prolixa activitat professional, part de la 
qual l'ha realitzada pel Vallès i des de fa 
uns anys ha coMaborat en projectes i 
realitzacions per a l'Ajuntament de Saba
dell. Coneix la nostra demarcació a 
bastament.

Ens reunim en el seu despatx oficial. 
És una oficina normal. I molt normal és 
que comencem preguntant-li:

-Com veus la ciutat -culturalment 
parlant- des de la talaia del departament 
que menes?...

-Sabadell és una ciutat amh una gran 
activitat cultural, difusa i poc sorollosa. 
Amh una harreja de productes d'alt valor 
amh d'altres d'interès més redui't.

-La cárrega que comporta el cárrec, 
com la peses?...

-Amh una harreja d'il-lusió, de temor, 
de dedicado, d'esperança, de prudencia i 
de paciéncia.

De tota manera em sembla que tot 
i ser important Vassignació actual 
a Cultura, és insuficient per abor
dar un programa serios i 
complexe.

-Segons vas dir, s'ha elaborat un pro
grama d'activitats amb una filosofía 
d'austeritat i, a la vegada, de coMaboració 
amb les entitats culturáis de la ciutat. Es 
desprén que el pressupost destinât a 
aquesta conselleria s'haurà rebaixat 
enguany comparât amb anteriors?

-En allô referent a les activitats 
culturáis directes (cinema, teatre, museus, 
festes...) el pressupost inicial per a 1992 
és inferior al pressupost final exécutât per 
a 1991. En d'altres capitals, com son les 
transferències a Patronats, per exemple 
son superiors.

Si hi afegim el pressupost previst per a 
inversions, manteniment, i dotacions en els 
equipaments municipals, que és de l'ordre 
de 73 millons de pessetes, la xifra total

del pressupost adscrit a la regidoría és de 
472.367.823 ptes. i en conseqüència el 
percentatge sobre el total és del 5,01%.

-Quin tant per cent estimes que, corn a 
minim, s’hauria de dotar el departament 
de Cultura?

-Cree que no podem parlar de 
percentatges minims, com a receptes se
gures. La distrihució dels percentatges és 
el résultat d'una politica global sobre la 
ciutat, i correspon a aquesta el disseny 
conjuntural i temporal de les assignacions. 
De tota manera em sembla que tot i ser 
important l'assignació actual a Cultura, 
és insuficient per abordar un programa 
serios i complexe.

-En una ocasió, l'anterior regidor, 
Isidre Creus, va dir que "Sabadell és una 
de les ciutats que més diners i atencions 
dedicava a la Cultura". Ara, tu, podríes 
afirmar el mateix?

-Depén de les ciutats amh qui es 
compari. Em sembla que som de les ciutats 
que més pressupost dediquem a la gestió 
cultural i on es percep una Sensibilität 
molt important per aquest tema. Però això 
no és cap consol ja que les necessitats i 
requeriments son grans i seria bo de 
millorar-ne el pressupost i l'atenció.

-Aquesta regidoría ja ha elaborat un 
programa en el qual es contemplen 
iniciatives oficiáis i d'altres en 
coMaboració amb entitats culturáis. Es un 
programa rigid o tindrà certa flexibilitat 
per atendré iniciatives que puguin anar 
sorgint en el decurs d'aquest exercici?...

-El programa d'activitats a qué fas

referencia és pel primer semestre 
d'enguany, i hem volgut que a més de ser
vir per donar a conéixer les activitats 
previstes, s'hi puguin llegir algunes de les 
intencions i procediments de la 
programació general que pensem conti
nuar i que proseguir d'ara endavant. No 
és un programa rigid i tindrà flexibilitat, 
sempre dins els limits d'una coherència 
general, per a ser sensible a iniciatives no 
previstos.

Em sembla que som de les ciutats 
que més pressupost dediquem a la 
gestió cultural i on es percep una 
Sensibilität molt important per 
aquest tema.

-Com definirles la ciutat de Sabadell i 
el tarannà dels sabadellencs?

-És dificil de parlar d'aquest tema amh 
poc e spai, i és fácil de caure en els tòpics. 
Per sobre dels defectos inhérents a una 
ciutat no massa gran, amh els 
corresponents components de localismo i 
de comunitat petita, penso que a Sabadell 
s'hi pot trehallar primitvament per a 
construir projectes. Exist eix un 
pragmatisme saludable, una dosi elevada 
de sentiments ciutadans, un respecte 
fecund entre institucions, agrupacions, 
partits, organitzacions i persones, i una 
independencia de criteri i autonomia 
pròpia en cada àmhit i sector. Penso, 
dones, que existeix un tarannà dels
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sahadellencs favorable a la millora i el 
creixemenî de la ciutat, i no es posen pals 
a les rodes quan s'esîà per la feina.

-En l'ordre artistic, amb quina branca 
et sents més inclinât, a part de 
l'arquitectura?

-Amh la pintura i el tea tre.
-Segurament que vas esbossar un pro

grama d'actuació. Com el descriuries?
-El programa que voldria impulsar in

tenta posar ordre i donar coheréncia i 
finalitat a l'enorme conjunt d’aspectes i 
temes relacionats amh la política cultural.

No cree que siguí excessivament 
intéressant l'anàlisi comparatiu, sino més 
aviat cree que és millor trehallar per do
nar sentit a l’acció cultural, administrar 
el millor possible els recursos economics 
publics i ser sensible al pois de la ciutat.

-No sé si ja haurás pogut captar tot el 
mosaic -complex mosaic local-, però 
podries assenyalar quina branca cultural 
judiques més destacable de les altres?

-.4/ meu parer, Sahadell disposa d'un 
ventali molt ampli d'activitats culturáis 
especifiques que son d'interès rellevant: 
el teatre, la música, el disseny industrial, 
el disseny textil i la moda, l'escultura, la 
literatura, l'arxivística, la pintura, 
l'arquitectura; fins al punt que cree que 
ens trohem en una etapa singular de la 
ciutat per la qualitat i quantitat de la 
producció i creado artística. A vegades 
l'excessiva modèstia, saludable d'altra 
banda, impedeix de destacar amh justicia 
aquest mosaic i el pes de la ciutat dins el 
panorama cultural nacional.

Si cal precisar més, m'inclinaria per 
destacar, pel seu abast, el sector 
relacionat amh la música. Cal relacionar 
l'enorme varietat i importáncia de cada 
ámhit: òpera, música simfónica,
compositors de música simfónica 
contemporánia, corals, cors, cantautors de

música pop i catalana, grups de música 
rock, intérprets de lieds, i segur que me'n 
deixo. Cal afegir-hi la multitud 
d'associacions, institucions i escoles 
dedicades a promoure i trehallar per la 
música, que no relaciono per no adargar
me.

El programa que voldria impulsar 
intenta posar ordre i donar 
coheréncia i finalitat a Venarme 
conjunt d'aspectes i temes re
lacionats amb la política cultural.

-I quina contemples que és la 
ventafocsl

-Cree que n'hi ha una que està per 
sota de les altres, sempre dins del context 
que ens movem: es tracta de les activitats 
relacionades amh la cultura popular ca
talana. Existeix afició i aficionats però no 
qualla com a moviment ampli ni de 
qualitat, llevat, com sempre, d'excepeions.

-Qué t'ha sorprès més del context cul
tural, de manera positiva?

-Tot allò relacionat amh la dedicació, 
l'energia, la sensihilització, la preocupado 
envers el món cultural. La multiplicitat 
d'iniciatives i Tentusiasme dels seus 
promotors, la honhomia generai i el traete 
directe i no afectat, les esperances en

i  S S c o c í a
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça St. Roc, 5 

Tel. 725 59 29 - Sabadell

millorar les coses, la permeahilitat i la 
vitalitat.

-I quines altres, negativament?
-L'excessiva concentració de cada 

grup, artista, associació i entitat en sí 
mateixa, en el seu tema o diseurs. La 
manca de dedicació al context general de 
la ciutat, a una preocupació estructural, a 
la sintesi i a Telahoració de projeces 
glohals.

A mi m'agradaria que pogués haver-hi 
molts grups identificats amh allò que 
n'anomeno interlocutors amh voació de 
servei pùhlic. Per construir un projecte 
cultural calen molts interlocutors d'aquest 
estil. També cree que hi ha una falta de 
correspondència entre el gran nombre de 
persones que són actives en la creació i 
producció artística i cultural, com he dit 
ahans, i Tinsuficient nombre, sovint, 
d'espectadors que assisteixen ais actes i 
espectacles que es programen.

També, finalment -per qué no dir-ho-, 
alguns tics de comunitat toncada, de 
comunitat sectorialitzada i d'inèreies i 
conservadorismes.

-S'ha dit que Sabadell és una ciutat de 
moites inquietuds. Com la mesures?

-Em sembla que ja m'hi he referit 
ahans. Certament, per a mi, Sahadell és 
una ciutat amh moites inquietuds o, millor 
dit, amh una bona colla de geni i de grups 
molt actius, sensibles, oherts a la cultura i 
inquiets. Cree que aquesta actitud positi
va hauria d'encaminar-se a contrarestar 
els aspectes, que jo almenys perceho 
sovint com a dominants, del conformisme, 
el diversionisme, la passivitat, 
l'individualisme, la gresca i el soroll 
indiscriminat.

Cree que és necessari una certa 
militáncia cultural, si em permets 
Texpressió, per tal que albora que es 
gaudeix i s'aprén, es pugui contribuir a
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edificar una societat milor, tot handejant, 
allá on es presentin, les actituds 
pintoresques que consideren la cultura 
com una assignatura "maria", o un penjoll 
estétic, o un tema de conversa de distinció,
0 un atribuí de diferenciació.

-Horn ja aprecia que amb la teva 
incorporació hi han hagut canvis. (Tot 
canvi comporta renovacions i innova- 
cions...) Bé, com contemples aquest futur 
que tenim al davant?

-Amb prudencia i il-lusió. Existeix un 
patrimoni de gestió cultural important, 
acumulat durant els darrers 12 anys, i a 
la regidoría podem comptar amb el treball
1 l'esforg sense reserve de tots els 
companys i companyes que hi col-laboren.

Cree, però, que per avangar hem de 
combinar les presses i els canvis ràpids 
amb el temps adéquat per a la 
programado i l'elaboració de projectes 
estables. Aquesta feina es pot fer però cal 
lligar elements disperos, cal cimentar les 
coses, cal organitzar i cal disposar de re
cursos i de recolgament. Cree que es po
den fer coses, que es pot millorar la 
situació actual i que val la pena de 
treballar-hi. Confio que les condicions 
serán favorables.

-També s'ha dit que l'Ajuntament de 
Sabadell és un deis més ríes en patrimoni. 
Pots imaginar-te, però, quantes entitats en 
són llogateres?...

-No sé si aquesta afirmació és certa. 
Sabadell és una ciutat que en aquests 
darrers anys (des de l’adveniment de la 
democrácia), ha intentât superar déficits 
histórics, ha intentât millorar les 
condicions de vida de tots els ciutadans, 
ha intentât estructurar l'urbanisme i 
millorar lafesomia de la ciutat. També ha 
procurât, d’acord amb les previsions del 
Pía General d ’Ordenació, adquirir 
patrimoni immobiliari per a equipaments 
públics o pares.

Tot i així, no som pas una ciutat 
abundosa en aquest aspecte, i gairebé tot 
el patrimoni de qué es disposa té una 
destinado prevista ben definida.

Ben segur, d'altra banda, que existeix 
un gran nombre d'entitats llogateres i amb 
dificultats per a fer-hi front. Aquesta és 
una realitat no pas exclusiva de Sabadell, 
i que cal contemplar amb prudéncia, sense 
falses expectatives, ni clientelismes 
barroers.

GESTORIA^ADMINISTRATIVA 
X  ASSESSORIA FISCAL

ADVOCAT CIRERA.32 BAIXOS 

TELS. 7259322-7259532-7259721 7260164

08201 SABADELL
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-Com tota altra ciutat, Sabadell té unes 
mancances, com també té coses que li so
bren. Pots dir-nos, a parer teu, quines són 
les unes i quines les altres?

-En el capítol de les mancances, a part 
naturalment de tots els aspectes que po
den ser millorats mitjangant una major 
quantitat de recursos, penso que a Saba
dell li falten escenaris urbans i arquitec
tura, amb pcténcia, singularitat o evocado 
histórica. També diria que la ciutat està 
infradotada en equipament públic i privat 
de tipus cultural, de qualitat, funcional, 
modern i amb vocació supramunicipal. 
Einalment afegiria que malgrat els 
esforgos esrnergats per tothom, la ciutat 
encara no està del tot vertebrada ni inte
grada tant urbanísticament com 
culturalmem.

En el capítol d'aspectes sobrers 
segurament cal fer referencia a les 
dificultats, sovint superiors als avantatges, 
que suposa la ubicació de la ciutat dins 
una gran conurbadó urbana i la seva 
proximitat amb una gran ciutat com Bar
celona. La manca cada vegada més 
evident de limits identificables, la falta de

relació fluida i definida amb el paisatge 
circundant, el trossejament i la dispersió 
del que podem anomenar la rodaba, són 
aspectes sobrers i les mancances cal si- 
tuar-les com a dades del problema, o com 
a punts de tensió a superar. L'ánima de la 
ciutat, el taranná propi, els escenaris 
evocadors, Tarquitectura que puntua, la 
gent que n'és ciutadá, configuren un 
paisatge peculiar i característic que 
sempre pot ser entranyable.

L'entrevista s'ha mantingut amb un 
coMoqui distés.

Cal afegir que Pere Vidal és un viatjer; 
li agrada conéixer mons, noves fronteres; 
escenaris i protagosnistes diferents ... La 
seva curiositat -la seva afieló- el duu a 
obtenir unes fotografíes originalíssimes de 
temes sorprenents. A vegades, per ésser 
tan intranscendents adquireixen uns relleus 
insospitats.

Ens hem acomiadat a la porta de la 
Regidoría de Cultura. Al davant l'Ajun
tament, on onejen quatre banderes ...

Qüestionari “Proust”
-El principal tret del meu carácter?
-El neguit.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-El sentit de Thumor.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-El sentit de Thumor.
-Allò que més estimo en els amics?
-El respecte.
-El meu prin;:ipal defecte?
-La son, al matí.
-La meva ocupació preferida?
-No fer res.
-El meu somni de benestar?
-Viure sense haver de fer res.
-Quina fora la meva pitjor desgrácia?
-La bogeria conscient.
-Qué voldria ser?
-B aliar í
-On desitjaria viure?
-A diferents ciutats, per temporades. 
-Quin color prefereixo?
-Blau.
-Quina flor prefereixo?
-El pensament.
-Quin ocell prefereixo?
-El pardal.
-Els meus au:ors preferits en prosa?
-./. Goytisolo, P. Pasolini, E. de Azua. 
-Els poetes preferits?
-K. Kavafis, Matsuo Bascho, J. Vinyoli. 
-Els herois de ficció favorits?
-El Capitan Trueno.
-Les meves heroines de ficció favorites? 
-Sigrid de Thule.

-Els meus compositors favorits?
-Debussy, Mahler, Chopin.
-Els pintors predilectes?
-A. Tàpies, J. Miró, A. Borrell.
-Els meus herois de la vida real?
-Cada vegada m'en queden menys.
-Les meves heroines històriques?
-La meva àvia.
-Els noms que prefereixo?
-Maria, Anna, Antoni.
-Qué detesto més que res?
-La intolerància, l'integrisme, el xantatge. 
-Quins caràcters histórics menyspreu més? 
-Qualsevol forma d'opressiô.
-Quin fet militar admiro més?
-Admirar, cap. Mirar, els menys possibles. 
-Quina reforma admiro més?
-Totes les que serveixen per a construir 
un món més Just i millor.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-El del gentilhome.
-Com m'agradria morir?
-En silenci.
-Estât present del meu esperit?
-Volada intensa amb algunes turbulències. 
-Eets que m'inspiren més indulgència? 
-Els que provenen de tot allò que 
considerem pobresa.
-El meu lema?
-Respectar i que et respectin.

-Corn SÓC?

-Del signe de peixos.
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Perfil
Aspecte de novici francisca.
Amb un front de fagana ampia ... 
Llavis fins, lineals.
Amable.
Intuitiu. Receptiu.
Té vista i perspectiva ...
Diria que mai no ha trencat cap rajóla 
Té base i fonaments ...
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Entrevista a Joan Brossa, poeta
Raquel Planas i Silva

J o a n  b r o s s a : " l a  c u l t u r a
MAI NO CANVIARÀ EL MÓN 
PERQUÉ NO ÉS UNA FORÇA DE 
XOC".

Per aquí, per allá. A dreta, a esquerra. 
Per tot arreu hi ha coses. Piles d'objectes 
insòlits que criden l'atenció: zoòtrops, 
papers, cadires amb el cognom d'alguns 
directors i actors de cinema. Ilibres, una 
coMecció de balancins... 1 enmig de tots 
ells, i gairebé per mágia, sorgeix la figura 
d'un personatge sorprenent en la seva 
creado poètica i en la seva persona. Es diu 
Brossa. Joan Brossa.

Assegut en una de les cadires de di
rector de cine, Joan Brossa escolta les 
meves preguntes amb interés. A mesura 
que avança l'entrevista, descobreixo un 
poeta i home duna personalitat molt mo
desta, que viu per la seva obra, sense im- 
portar-li el que puguin pensar o dir. Però 
això no significa que es mantingui al 
marge del que l'envolta. Tot el contrari, 
Joan Brossa és un poeta vinculat al món 
que el rodeja, i crea els seus poemes tenint 
en compte el moment. És un poeta del seu 
temps.

-Com ha anat créant totes aqüestes 
col-leccions d'objectes tan diversos?

-Jo no tiñe afany de coMeccionar, les 
coses em vénen. Tiñe una coMecció de 
diaris de l'època de Franco que no em vaig 
proposar fer, però quan vela una cosa 
xocant la retallava. No les buscava amb 
desig de coMeccionar-les. És a dir, he anat 
fent una hemeroteca sense una intenció 
determinada. Hi ha gent que sí que es de
dica a buscar coses. Jo em limito a trobar- 
les.

-Però, tot i així, vosté té una gran 
afició, i és la de col-leccionar coses d'en 
Frégoli?

-Sí, això sí. En Frégoli va morir l'any 
1939 i es troba a cavali entre el segle 
passât i aquest. Va triomfar l'any 1900 a 
París amb el seu espectacle de trans
formisme, però quan va arribar el cinema 
les coses van canviar una mica. Això vol 
dir que les seves pistes s'han de buscar. 
Aqüestes sí que les he de buscar.

-Per tant, es pot relacionar la seva 
poesia amh l'espectacle de transformació 
d'en Frégoli?

-Sí que hi ha una relació. En Frégoli és 
el transformisme. Ell fa obres amb un sol 
personatge, però representa que n'hi ha 
molts en escena, perqué es canvia 
constantment. La poesia té molt del 
transformisme en el sentit que obté un gran 
efecte amb molt poca cosa. El poeta també

busca el mateix.
-/ vosté sempre Jugo amh l'element 

sorpresa.
-Mira, és una norma que jo sempre he 

seguit i que precisament jo també la trobo 
en el transformisme. Amb en Frégoli 
sempre hi ha la preocupació per sorprendre 
l'espectador. El poeta també és una mica 
aixi. L'art d'en Frégoli comporta rapidesa i 
sorpresa, i avui no tothom qui es diu 
transformisme en té suficient.

-Parlant de sorpreses i canvis, crea 
que els poetes d'avui tenen aquesta 
capacitat de sorpresa?

-A mi em sembla que no la tenen 
perqué no la busquen. Els poetes d'aquí 
Catalunya, pel que conec, són gent que 
està una mica parada, que està mirant 
enrera. N'hi ha que fan noucentisme, altres 
neo-romanticisme. I la poesia s'utilitza de 
forma poc ambiciosa: parlen dels seus 
problèmes, ce les seves emocions. Van 
amb el fre posât. Si fossin pintors pintarien 
natures mortes i postes de sol. Per sort 
l'art no sempre té baixades.

-La seva obra es basa en la ironia, la 
mògia, l’humor i, corn hem vist, el 
transformisme. Hi ha algún d'aquest s 
elements del qual no es podría 
desprendre?

-No; de fet són elements que jo he 
trobat al llarg de la meva vida i que els he 
utilitzat perqué m'han anat bé. Tots ells es 
troben incorp-orats a la meva manera de 
fer. Coses que han tingut Hoc en espais 
diferents però que s'han trobat i han 
convergit i tot plegat ha anat servint per 
configurar l'obra.

-La seva admirado per la mùsica del 
compositor alemany R. Wagner forma part 
també d'aquest conjunt d'elements?

-No, no hi ha cap relació. Wagner m'ha 
agradat molt sempre. És una d'aquelles 
coses de les quais no en sé l'origen. 
Recordo quan el meu pare em portava als 
concerts de la banda municipal. Si sentia 
alguna cosa de Wagner, com "La 
Cavalcada de les Walkiries" sempre em 
feia una mica d'impressió, sentia com una 
mena d'esborronament. Quan vaig ser més 
gran vaig corèixer Wagner, el vaig estu
diar i des d'aleshores encara m'agrada més. 
A mi, l'òpera oer l'òpera no m'acaba de fer 
el pes; en canvi Wagner és una altra cosa. 
Wagner planteja problèmes humans, i la 
seva tetralogia abarca una concepció del 
món. El mateix "Tristany i Isolda" obre la 
porta que condueix a l'atonalisme de 
Schoenberg. Amb els altres autors em 
quedo amb gena. Si jo l'hagués d'associar

amb algù, ho faria amb Picasso. Picasso 
és un individu d'una gran potència i 
Wagner també ho és, encara que en un 
gènere diferent.

-Hi ha alguna raó que jus tifi qui 
l'elecció de la poética com a forma 
d'expressió?

-No; no perqué això de la prosa i de la 
poesia és una manera de dir-ho. Pots fer 
una prosa perfectament poètica i pots fer 
un poema perfectament prosaic. Segons el 
teu estât d'ànim i el que vulguis dir, es pot 
interpretar d'una manera o d'una altra.

-Aleshores, Pestai d'ànim juga un 
paper molt important en tota creado 
literària?

-Sí. No sé qui era que deia que "allò 
important no és fer l'obra sinó estar en 
disposició de fer-la", moites vegades el 
môbil són els diners. Els pintors, 
generalment, parlen més de diners que de 
pintura. Per tant, canvia molt el fet de 
pintar un quadre perqué te'l demana el 
marxant o, un quadre que et cal fer-lo 
perqué el teu esperit t'ho demana.

-Al llarg de la seva trajectòria, vosté 
s'ha mantingut sempre al marge de modes 
i estils. Per qué?

-Jo he anat fent l'obra. Sempre l'he 
considerada com un procès. Jo vaig 
començar-la en la post-guerra, on era molt 
difícil publicar. A més, sempre he escrit 
en català. Per tant, havia de Iluitar en dos 
fronts: el front del català i el front de 
l'experimentalisme, perqué jo feia i faig 
una obra d'investigació. Això m'ha portât 
a treballar per a mi mateix, sense fixar-me 
amb el que feien els altres i sense pre- 
ocupar-me pel fet de no publicar Ilibres.

-Això pot haver retardai, en part, la 
difusiô de la seva obra?

-Sí. Jo no he tingut pressa a publican 
Ara, en canvi, hi ha els escriptors joves 
que tenen pressa per ser famosos; escriuen 
un Ilibre per portar-lo a un concurs. Però 
fer un Ilibre perqué et donin un premi no 
té sentit. Penso que no s'ha de ser un poeta 
a la carta. El poeta ha d'anar a la seva; si 
et premien, bé i, sinó, també. Lobra ha de 
tenir una significació pròpia, que no depèn 
de premis.

-La forma de la seva poética també 
pot haver estât un obstacle?

-Bé, la meva poesia ha estât una mica 
atipica. Hi ha Ilibres que et criden, i en 
canvi, n'hi ha d'altres que hi has d'anar. La 
meva poesia, de vegades, encara sobta el 
lector.

-El lector s'ha de convertir en cómplice 
i participar?
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-Efectivament. Però ara amb la 
televisió la geni no voi fer cap esforç; vol 
que li donin tot mastegat. I això està ben 
lluny d'afavorir la cultura.

-Es dedueix que la geni no està prepa
rada per al consum de la cultura?

-No hi està preparada però no hi té cap 
culpa. A mi a l'escola em van ensenyar a 
guanyar-me la vida, però no em van ex
plicar qué era la vida. Per tant, el proble
ma ja arrenca de les escoles. Els 
govemants els interessa que la gent no es 
preocupi de res perqué així és més mane
jable i no crea problèmes.

-La situació de la cultura pot ser un 
index de valoració deis intéressas deh 
politics d'un país?

-Els politics només parlen de cultura 
quan tenen eleccions. Quan han de retallar 
pressupost, el de la cultura és el primer 
que es retalla. Aquí, i a tot arreu, la cultura 
és el parent pobre. A la majoria de fets 
culturáis les subvencions no arriben. Per 
això en el teatre i en el cinema només han 
de fer coses que agradin segur. La gent ja 
té prou feina a viure. Tot és una cadena 
que ens porta a la mediocritat.

-Aquesta actitud crítica l'ha perju- 
dicat?

-Rebutjo el gust del public quan només 
busca satisfer la seva ignoráncia.

-Però això li haurà créât problèmes.
-Jo no m'he callat mai res. Quan sento 

o penso una cosa, la die. I és dar, això es 
paga. Si parles amb la gent del món de

l'art, veuràs que mai no diu la veritat. Io no 
ho sé fer això. Si un festi no m'agrada, no 
hi vaig. La società! no està prou bé perqué 
les coses bones agradin a la majoria; per 
tant jo faig el que cree i no el que s'estila. 
Si reaiment evoluciones, vas canviant de 
paisatge. Es com un tren: quan està parat 
sempre veus la mateixa imatge. Quan el 
tren corre vas veient coses noves. Hi ha 
vegades que tens un paisatge favorable i 
altres, menys.

-/ com és el paisatge d'ara?
-Ara és un paisatge més favorable 

perqué, si més no, puc divulgar les meves 
coses, en un sentit més ampli.

-On ha estât més ràpidament 
reconeguda la seva obra, al país o a 
l'exterior?

-Aquí, perqué una novetat agradi ha de 
venir de fora. A casa nostra impera una 
manera de fer bastant tradicionalista. Si 
en un moment hi ha un individu que 
s'escapa una mica, será més ben accepta! 
si ve de fora.

-L'any 1988 se li va concedir a Paris 
la medalla "Picasso" de la UNESCO 
juntament amb Rafael Alberti i Octavio 
Paz. Per què va acceptai' aquesta medalla 
i n'ha rebutjat d'altres?

-Aquella medalla la vaig acceptar 
perqué me la donaven pel carácter 
d'investigació de la meva obra. Però aquí 
va ser curios, ja que, si bé en aquell 
moment la Generalität parlava molt de la 
projecció de la cultura catalana a l'exterior.

no van mencionar per res la meva meda
lla. Un fet molt equivoc i que diu molt de 
com van les coses entre nosaltres.

-Tornen a sortir els interessos que hi 
ha amagats darrera la cultura.

-I n'hi ha molts. Generalment es vol 
una mena de cultura. Si triomfa una per
sona que fa una altra proposta, aleshores 
no compta. Per sort el temps ja es cuida 
de posar les coses al seu Hoc, però els 
manaires, de moment, intenten frenar el 
curs de la història tant com poden.

-Però a vegades, el temps arriba massa 
tard.

-Sí, i no passa poques vegades. 
Reaiment estem en una società! que no 
funciona. Es trist.

-Quina ha de ser l'actitud d'un poeta 
davant aquests fets?

-Només n'hi ha tres: aprofitar-se de la 
situació, combatre-la o prescindir-ne.

-I quina ha escollit vostè?
-Depén, a vegades una i a vegades una 

altra. En una ocasió vaig dir que en els 
moments de ràbia em sento guerriller i en 
els moments més lirics em sento prestidi
gitador. L'obra va seguint el seu curs i jo 
procuro no lligar-me al résultat de la feina, 
o sigui procuro no perdre la llibertat. 
Davant la cultura oficial sóc un objecte de 
consciéncia.

-Creu que la poesia ha de ser un arma 
contra la politica o contra determinada 
política?

-Cree que la cultura en general és una 
força d'ocupaciô; mai no fa la revolució. 
Hi ha d'haver un guerriller que faci fora 
aquell que mana i que es troba instal-lat. 
Després ja podrá venir la cultura per edu
car la gent. Però una cultura mai no 
canviarà el món, perqué no és una força 
de xoc.

-Es definiria com un poeta avant- 
guardista?

-Jo no m'he considérât mai un poeta 
avantguardista. Jo sóc un poeta del meu 
temps. Procuro fer el que convé en cada 
moment. El que passa és que hi ha molta 
gent que se la pot considerar reraguardista 
perqué el cos el tenen en el présent però la 
ment la tenen en el passât. També n'hi ha 
que tomen de les coses sense moure's de 
Hoc.

-Podria servir, això, de conseil per 
aquells que están fent poesia o que 
comencen a fer-ne?

-Personalment penso que el poeta ha 
de ser a tot arreu. Una de les meves 
ultimes obres es titula precisament "Els 
entra-i-surts del poeta".

-Com qualificaria la seva relació amb 
la crítica?

-No em preocupa. Que diguin el que 
vulguin. A la vida hi ha les persones que 
fan les coses i les persones que només en 
parlen. Jo sóc deis primers.
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Quan Albània hauria pogut èsser catalana
Joan J  o sep Tharrats

a més d'una vintena d'anys vaig 
projectar un viatge a Grècia i a Turquía, 
imaginant que posât en marxa, amb el meu 
"dos cavalls" podría fer una marrada per 
lugoslàvia i Albània, en direcció d'anada
0 de tomada. Es donava el cas que aquell 
any també exposava a la Biennal de Ve- 
nécia i les vacances serien més aprofitades.

Per estalviar carretera, i per la 
impossibilitat de poder entrar a Albània, a 
Venécia vaig prendre un vaixell de 
l'Hellenic Mediterranean Lines que es deia 
"Apollonia". Feia el trajéete Venécia, 
Ancona, Brindisi Corfú i Atenes, per 
endinsar-se més tard a les illes de 
l'arxipélag.

La ñau era d'un blanc, suaument 
lluminós, i la tripulació grega, perfec- 
tament uniformada, seguía amb ordre na
tural el reeorregut damunt un mar de 
cristall que la calma feia confortable. 
L'Adriática era d’aquell color verd que tant 
enamorava al poeta Gabriele d'Annunzio.

A menys de tres milles del litoral, creía 
que se'm donaría l'ocasió de tenir almenys 
una petita visió d'Albània, un país que fins
1 tot, per les poques referéncies que en 
podíem tenir, podia mai no haver existit. 
Com si els sens pobladors, volent èsser 
diferents de la resta del món, haguessin 
pensât borrar la pàtria del mapa.

La prova del viatge maritim em féu 
encara més evident que aquell territori 
secret havia desaparegut. Anàrem fregant 
gairebé una costa i no haviem apercebut 
la presència del més lieu senyal de vida. 
Ni una sola embarcació, ni la visió, encara 
que llunyana, d'un sol habitacle, ni un ocell 
errant i, més impossible encara, trobar un 
d'aquells desitjats estols de gavines que, 
eom a missatgers de pau, els vaixells 
atrauen talment una llarga i generosa 
escorta...

S'hauria dit que Albània no havia 
existit mai, encara que tinguéssim, a les 
mans, una carta marina que ens la situava 
davant del nostre nas, i que aspiréssim la 
flaire inconfusible d'una mar, esplendoro- 
sament vivent.

dll FILATELIA
DOMFIL
SEGELLSI 

MONEDES PER A 
COL.LECCIONS

Sant Antoni, 3 
Tels. 725 87 79 - 725 29 18

"Coneixeu algún albanès?", vaig pre
guntar mentre començava a endevinar el 
contorn de Tilla de Corfú. Però ningù no 
em va poder donar resposta.

Existeix, o ha existit mai, un albanès? 
Aquella grandiosa geologia de muntayes 
que -des del port de Corfú- em venien a 
tapar el cel, podien èsser el que havia 
quedat d'Albania?

On s'havien amagat les portes d'entrada?
Corn a heroi nacional, Albània ha 

tingut el gran patriota Scanderberg (1405- 
1468). El seu nom real era Gjerc o lordi 
Kastriota, fill de Gin Kastriota, senyor de 
Croia (Epir). Durant la invasió dels turcs 
fou enviât corn a hostatge al soldà de 
Constantinoble, del quai obtingué la 
confiança i al quai se li donà el sobrenom 
d'Iskadërborg. Va dirigir diverses 
expedicions turques. En morir el seu pare, 
va ocupar Croia i prengué alçament dels 
seus súbdits com a denominadors. 
Esdevingué el cap de la Confederació de 
senyors de TEpir o Lliga de Pobles 
Albanesos, el 1444.

Per la seva iniciativa lordi Kastriota es 
va posar en contacte amb el rei de 
Catalunya i Aragó, Alfons el Magnànim. 
Va signar, a Nàpols, una aliança on es 
comprometió, juntament amb Demetri 
Paleòleg, dèspota de Morea, a defensar els 
catalans d'Atenes i del ducat de Neopàtria, 
a canvi de Tajuda d'Alfons, contra els turcs 
i Venècia. Els catalans participaren, entre 
altres accions, al setge de Sfeligrad (1449).

Jordi Kastriota i Alfons el Magnànim
Kastriota signà un tractat on es 

declarava vassall d'Alfons, cedia el seu 
castell de Croia ais oficiáis reíais i 
reconeixia la sobirania del rei sobre les 
conquestes albaneses. Les tropes abades 
venceren els tures a la frontera de 
Macedònia però la intervenció veneciana 
impedí que el monarca es traslladés 
personalment a Albània. D'acord amb el 
Papa Calixt III, Alfons va preparar una 
croada per defensar Albània. Continuà les 
relacions amb Ferran de Nàpols, al quai 
va ajudar en la Iluita contra els Anjou, a 
Itàlia.

Des de Sicilia i Nàpols el rei Alfons 
IV el Magnànim havia dirigit els afers del 
món oriental, disposât a estendre-hi el seu 
imperi. Era un moment propici perqué, des 
d'Anatòlia a Albània, i d'Egipte a Tripoli, 
tots els estats temien Tamenaça turca. Al 
rei d'Aragó li interessava, preferentment, 
mantenir i ampliar les relacions mercantils 
dels seus régnés amb els ports d'on venien

les espècies. Volia encara establir llocs 
fortificats que poguessin servir d'escala als 
seus vaixells i punts d'atac contra la 
navegació enemiga.

Aquesta fou la idea que seguí d'una 
manera relativa des de Testabliment del 
consolât de catalans a Modó, al Peloponès, 
aixi corn la provisió d'altres legacions a 
Candía, a Ragusa i al castell de Croia - 
Tactual Krüge- on el català Bernat Baquer 
n'ocupà el castell.

Ramon d'Ortafà, virrei d'Albània
Un altre dels nostres, Ramon d'Ortafà, 

fou enviât a l'Orient corn a virrei 
d'Albània, de Grècia i d'Eslovènia, mentre 
que Joan Claver esdevingué el virrei d'Epir 
i de Morea. L'ofensiva contra els turcs es 
dibuixava en tots els fronts. Tot això 
s'enllaçava, encara, amb Toferiment de la 
corona d'Hongria, al rei Alfons IV, pel 
Voivoda de Transilvània Janos Hunydi i 
altres magnats hongaresos.

La figura d'Alfons el Magnànim, amo 
i senyor de Nàpols, àrbitre d'alguns 
contorns de la política italiana i oriental, 
quedava dibuixada amb Tesclat de la seva 
cort de lletrats i humanistes. "La seva fi
gura impressionava -podría escriure 
Thistoriador Santiago Sobrequés- i els 
missatgers de Catalunya se n'acomiadaven 
besant-li, agenollats, les mans i els peus". 
Però el que més colpia era el refinament 
cultural que Tenvoltava. Aquell edifici que 
semblava tan sôlid i que li havia costat 
tant d'esforç va trontollar fàcilment. El seu 
compatriota, el Papa Calixt III -el mateix 
que havia fet revisar el proeés i declarar 
innocent Joana d'Arc- va posar bastons a 
la roda quan el rei Alfons IV estava 
préparant la croada per defensar Albània, 
cosa que no pogué tenir efecte. La 
potentissima ofensiva dels turcs no es 
pogué aturar. Inconscient de la magnitud 
de la révolta que s'estava préparant a 
Catalunya, Alfons IV morí, a Nàpols, Tany 
1458. Albània, que hauria pogut èsser 
eminentment catalana, tampoc va tenir 
aquesta oportunitat.

■ F O T T G ea e
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
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SKENDERBEU ME ..ÜFTE ME TURQlT

Galêpiîa uFrc

Albanesos en una òpera de Mozart
A la recerca d'albanesos que mai no 

hem pogut trobar, cara a cara, recordem 
que Wolfgang Amadeus Mozart -del qual 
hem celebrai el segon centenari de la mort- 
ens ve a recordar amb la seva mùsica que 
sovint anem escoltant com acompanya- 
ment de fons, mentre escrivim, que en fa 
aparèixer dos en una de les seves òperes. 
Em refereixo a "Cosi fan Tutte", segons 
un llibret de Lorenzo de Ponte.

Amb el subtitol de "L'Escola deis 
Amants", l'òpera bufa en dos actes fou 
composta el 1790, i estrenada a Viena un 
any abans de morir, el geni de Salzburg 
ens ve a revelar que mai no va perdre el 
sentit de l'humor. L'escena discorre entre 
sis personatges: Fiordiligi, una dama de 
Ferrara que viu a Nàpols; Dorabella, la 
seva germana; Guglielmo, oficial i promès 
de Fiordiligi; Ferrando, oficial i promès 
de Dorabella Despina, cambrera i Don 
Alfonso, veli filòsof.

A la terrassa d'un café napolità els 
joves presumeixen sobre quina de les noies 
pot èsser més fidel. Don Alfonso fa una 
aposta, assegurant que cap d'elles no ho 
serà més que l'altra si es disposa a fer-ne 
la prova.

Indignats, els oficiáis accepten l'aposta, 
mentre la condicio sia que han d'esser 
obeits durant tot el dia. El filòsof surt 
plorant perqué sap que els dos militars han

d'incorporar-se al camp de batalla. El do
lor que sent Dorabella no impressiona a la 
cambrera. Aquesta aconsella que les dues 
germanes imitin els soldats i que 
substitueixin els objectes de llurs passions.

Alfons compra la complicitat de 
Despina per presentar a les germanes dos 
amies sens, precisament, albanesos.

Aquests no son altres que Ferrando i 
Guglielmo, que apareixen disfressats. L'un 
i l'altre fan semblant de canviar llurs 
corresponents sentiments. Les damisel-les 
reaccionen amb indignaci© davant les 
paraules deis estrangers, cosa que d'antuvi 
tranquiMitza els militars.

Com és de suposar, el joc de "flirteig" 
acaba malament i les noies sucumbeixen 
davant els bells cants deis albanesos. Però 
finalment, un cop desfets tots els cofis-i- 
mofis, la serenità! s'imposa mentre 
Ferrando intervé dient a Fiordiligi: "A voi 
s'inchina, Bella damina, il cavaliere 
deU'Alhania!”.

En aquesta faula, però, els albanesos 
que hem trobat resulta que tampoc eren 
albanesos, sinó napolitans disfressats.

Sembla ben bé que l'ùnic que s'ha topat 
amb autèntics oriunds del país de les Dues 
Aguiles ha estât Josep Pia, quan pot 
escriure en les seves "Escales de Llevant" 
que en el periple ha descobert certs 
albanesos, corpulents i gegantins, amb cara 
de pirata".

Les reixes dels 
vapors i de les cases 
pairals, a Sabadell

f i l  5 de març se celebra l'acte de
presentació del Ilibre que encapçala aquest 
comentan, el quai se celebrà a l'auditori 
"Ferran Casablancas" del Centre MetaMùr- 
gic de Sabadell.

Hi participaren Josep Torrella i Pineda, 
de la Fundado Amies de les Arts i de les 
Lletres, el quai glosà amb la seva fácil 
paraula aquesta obra que és un document 
històric per a la ciutat, destacan! la bona 
tasca del seu autor, Tomás López Nava
rro, del qui feu una semblança i destacé la 
seva trajectòria professional i vocacional.

El propi autor, seguidament feu una 
anàlisi de l'obra tot i aprofitant donar una 
exposició sòcio-econòmica de l'actualitat, 
força interessant.

A continuació s'obri un coMoqui entre 
els assistents que arrodoni l'acte.

El vicepresident del Centre MetaMùr- 
gic, Baptista Domedel fou qui obri l'acte i 
el clogué elogian! la labor de fautor i 
citant-ne uns paràgrafs del final de l'obra.

Quatre dies després, el dia 9, a 
l'Académia de Belles Arts, Sala I, va tenir 
Hoc una exposició de fotografies del dit 
Ilibre LES REIXES DE FORJA DELS 
VAPORS I DE LES CASES PAIRALS, 
A SABADELL. Una selecció de foto
grafies ampliades gentilment pels
Lahoratoris 24x30. També s'exposaren 
unes reixes originals, cedides pel Museu 
d'Art de Sabadell i per Marc Castells.

Una mostra força curiosa i intéressant 
que despertà un veritable interés.

Cal regraciar la gentilesa de
l'Académia de Belles Arts en cedir el seu 
local per aquesta exposició, que restà 
oberta al public fins el 14 de març. ^
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Catalunya a Francese Macià
Josep Maria Subirachs

X  er fi s'ha pogut inaugurar el dia de 
Nadal de 1991 el monument que Catalun
ya dedica a Francese Macià.

Tot va començar un llunyà gener de 
1977 amb l'obertura per part del diari 
Avui, d'una subscripció popular per a la 
construcció del monument, iniciant-se aixi 
una complicada historia que culminaria 
l'onze d'octubre de 1989. Aquell dia el 
president Pujol, en una roda de premsa en 
el palau de la Generalität, va anunciar que 
s'havia posât d'acord amb l'AJuntament de 
Barcelona per a encarregar-me'n la 
realitzaciô.

Vaig començar a treballar-hi tot seguit, 
però fins als darrers dies de 1991 no el 
vaig poder finalitzar. Dificultats tècniques 
corn el seu emplaçament sobre la volta del 
Metro o el fet que coincidís amb un accès 
a un aparcament subterrani van fer difícil 
la seva execució.

L'obra té nou metres d'alçada i un pes 
aproximat de 300 tones, i quatre són els 
materials que la componen; la pedra, el 
formigó, el bronze i el ferro. Està situada 
a l'extrem sud de la plaça en la diagonal 
que va del Passeig de Grácia a les Rambles 
i avança, com la proa d'un vaixell, cap a la 
cruïlla de Canaletes.

La part de l'escultura que arrenca des 
de terra és de pedra de traverti i representa 
la nostra història. Està formada per blocs 
de diferents mides coMocats a trencajunt. 
A la cara frontal, de textura molt marcada, 
s'hi poden llegir noms de personatges, 
dates i llocs relacionats amb Macià, gra
vats d'una manera informal per donar-li 
carácter de grafit, i a dalt d'aquest para- 
ment hi ha la dedicatória: "Catalunya a 
Francese Macià". Al seu dm es formen 
tres graons que representen els tres anys 
durant els quais Macià va presidir la Ge
neralität i les paraules que va pronunciar 
el 14 de desembre de 1932 adreçades als 
parlamentaris: "Aixi heu de voler Cata
lunya, com tantes vegades jo l'he promesa 
al poblé: politicament lliure, socialment 
justa, econòmicament pròspera i espiri- 
tualment gloriosa", es troben gravades a la 
part posterior.

La forma de formigó simbolitza el país, 
el qual, sostenint-se sobre l’obra del pri
mer president de la Generalität moderna, 
avança graó a graó cap al seu futur. El 
final inacabat suggereix que el nostre país 
és viu i s'està constraint dia a dia. En la 
part posterior, suspès en el formigó, hi ha 
l'escut de Catalunya realitzat en ferro.

En el bronze es troba el retrat de Ma
cià, rèplica del que Josep Clarà va fer-li

\-W A.-’' ■■Í' [ \ f  ■K,4 A Ó' i '<
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l'any 1932. Jo mateix n'he fet l'ampliaciô, 
ja que l'original, propietat de la senyora 
Maria Macià, filia del president, és de petit 
format. He volgut incloure aquest bust 
com a document de l'època i per altra 
banda perqué serveixi d'enllaç amb l'estil 
noucentista ce la plaça. La incorporació 
de la popular estàtua "La deessa" del ma
teix escultor dins del conjunt monumen
tal, a més de restituir aquesta obra en el 
lloc on ha estât sempre, té igualment la 
mateixa finaLtat: servir d'uniô amb la res
ta de la plaça, projectada per l'arquitecte 
Erancesc de P. Nebot l'any 1924.

He volgut que aquest monument tin- 
gués una gran sobrietat, (característica més

destacable de l'art català) i a la vegada un 
to èpic ja que ha de servir per a recordar 
la figura d'un dels politics més carismàtics 
del nostre poblé.

L'entorn, enmarcat per unes grades i 
amb un llac central, dissenyat pels arqui- 
tectes Albert Viaplana i Helio Piñón, ha 
estât resolt amb la creació d'una "piazzet
ta" dins dels cinquanta mil metres qua
drats d'aquesta plaça que enllaça la ciutat 
velia amb la nova i que, malgrat la poca 
qualitat dels edificis que l'envolten, la 
proliferació d'entitats bancàries, l'habitual 
instal-lació de barracons en el centre i l'a- 
bandó en que es troba actualment, és i 
seguirà sent el cor de la ciuat. •
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André Ricard, el perqué del disseny
Llorenç Roviras

/ \ n d r é  Ricard va néixer a Barcelona de 
pares franeesos. Té 62 anys. Ha estât un 
dels pioners del disseny industrial a Bar- 
eelona, fundador de l'ADI-FAD (Associa- 
ció de Disseny Industrial-Foment de les 
Arts Décoratives), vice-president del CIS- 
DI (Conseil Internacional de les Societats 
de Disseny Industrial), guanyador d'onze 
premis Delta ADI-FAD entre altres. Té 
elegàneia, el eabell blane, els ulls blaus i 
la mirada serena. Li interessa la forma; 
afirma que les solueions formais més co
hérents son també les més boniques i ha 
dissenyat multitud d'objectes qüotidians 
que ens han fet la vida més agradable.

-Quina és la relació entre la forma i la 
fundó d'un objecte?

-No creo que hi hagi funció sense for
ma. Una ajuda l'altra. És a dir, la funció 
en estât pur no existeix, la funció es realit- 
za mitjançant la conformació. Per enten- 
dre'ns, és difícil calçar-se si el calçador no 
té la forma que ha de tenir. La forma és 
una manera de poder complir una funció. 
Àdhuc en els objectes més complexos, un 
cohet espacial està fet de formes entrella- 
çades.

-/ ha de reflectir, la forma, el carácter 
del se U creador i de l'època i del Hoc en 
qué s'ha créât?

-La forma omet també, com qualsevol 
cosa, un missatge. Això és evident. El que 
cree és que en els objectes ùtils no s'ha de 
buscar aquest missatge. S'ha de buscar la 
utilitat, i el missatge ve després, corn una 
conseqüència. El mateix problema, pré
sentât a diferents dissenyadors, tindrà di- 
ferents solucions, possiblement de la ma- 
teixa validesa funeional, però el missatge 
que es rebria crée que és involuntari. Aixi 
corn tine un to de veu i els ulls d'un color, 
tine una manera de fer les coses que no he 
pogut, ni protone, reprimir. El que passa 
és que hi ha artistes que tenen un earàeter 
tan maroat que és difícil que puguin no 
expressar sobretot el seu earàeter. Hi ha 
creatius que tenen una personalitat tan 
forta que són oom actors capaços d'amot- 
llar-se a personatges diferents. El que no

"tot un estil"

MOBLE DISSENY 
IDECORACIÓ
Sant Cugat,11 - SABADELL

sembla gaire lôgic és que en els objectes 
iltils -en l'espremedora, per exemple- es 
busqui el simbolismo. El que ha de fer 
l'espremedora és esprémer bé, èsser fàoil 
de netejar, de dosar, i no hem de preocu- 
par-nos tant de si a la mestressa de casa li 
semblará que li recorda la seva àvia o, al 
contrari, la postmodemitat.

-Quin valor dóna vostè al disseny i 
quin a l'art? (André Ricard fa escultura i 
pinta ocasionalment).

-Una cosa es pot considerar art quan hi 
predomina l'aspecte emocional. No es pot 
demanar a un quadre cap més funció que 
provocar un impacte a qui ho mira, una 
emoció. Una espremedora el que ha de 
provocar és un bon suc de fruita. La fron
tera entre art i disseny és que quan un 
objecte es decanta cap a l'expressió, és més 
art que disseny, i quan es deoanta cap a la 
funció, és més disseny que art.

-Com es planteja, vostè, la resaludó 
d'un problema concret de disseny?

-D'una manera no gaire metòdica. Em 
deixo envair pel tema. Si ara vostè em 
proposés un tema, em digués "Dissenyi'm 
un máquina fotogràfica", immediatament 
s'obririen en la meva ment unes compor
tes que fins llavors han estât taneades en- 
tom a qué és una máquina de fotos, i tot el 
que d'una manera subliminal he anat apre- 
nent sobre les seves fallades i defeetes 
(com s'agafa, els problèmes de l'estoig, el

tamany deis botons respeete el del cap deis 
dits) començaria a sortir a la superficie i 
em permetria de començar a classificar les 
prioritats que hauria d'atendre. Pel contac
te amb l'industrial també sabria què es pot 
fer i què no es pot fer, si unes propostes 
meves són irrealitzables pel seu eost, etcé
tera. Però penso que tots portem, general
ment, un gran almodí de coneixements que 
sols emergeix quan el neeessitem.

-Vostè ha escrit alguns llibres ("Dise
ño ¿Por qué?", "Hablemos de diseño", 
"Diseño y calidad de vida").

-Són reflexions. En el fons és una cosa 
una mica narcisista, ja que escric per a mi. 
Si després un editor ho vol publiear m'ale- 
gra perqué és una forma de compartir cer
tes idees. El meu primer Ilibre, "Diseño 
¿Por qué?" és el résultat d'uns anys de 
treball entorn una professió que fa que em 
pregunti per qué estic fent disseny i em 
contesti a mi mateix -la qual cosa em
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tranquil-litza-, s'edita, alguns ho llegeixen 
i els interessa i altres ho troben molt pe
sât. Ultimament, però, escric més en dia- 
ris i revistes perqué em resulta molt més 
còmode.

-Encara té interrogants?
-Si. No em repregunto el mateix. Ara 

són d'una altra indole. Veig que el dis- 
seny, el que la gent enten per disseny, en 
realitat està agafant altres camins.

-La societat no ha comprès la fundó 
del disseny?

-Això és segur. O resols un problema 
discretament o fas una cosa més de fanta
sia, estrafalària, que interessa els mitjans 
de comunicació de masses però general- 
ment no resol bé la funció. Hi ha aquest 
aspecte-espectacle i faspecte-funció. I és 
una mica una Unita entre els dos. Jo inten
to mantenir-me al costat de la funció però 
comprenc que és temptador, sobretot per a 
la gent que comença, fer coses que cridin 
l'atenció, perqué es fixen en tu. És un cer
cle viciós. Les joves generacions s'adonen 
que si segueixen un carni de seriositat i de 
rigor continuaran essent uns desconeguts. 
El disseny ha entrât en el circuit de l'es- 
pectacle, quan hauria d'estar en el circuit 
de l'ajuda, del servei. Es promociona allò 
estrafalari, i la responsabilitat d'aixó és 
deis mitjans de comunicació, perqué vo- 
len vendre i si poses una cadira de sis po-

SANT FELIU, 1 • Tel. 725 61 50 • SABADELL

Alguns dels disseny s d'André Ricard: elfamós 
cendrer COPENHAGUE, creai el 1965 i que avui 
encara es comercialitza; el fiasco del perfum 
CAROLINA HERRERA FOR MEN, i la torxa del 
Jocs Olímpics de Barcelona-92, amhdues, creacions 
recents.

tes a la portada la gent comprará la revista 
encara que la cadira no serveixi per a res.

-Qué va significar per a vosté l'expe- 
riéncia de "Design for disaster relief 
(1976-78. Programa per fomentar la mi- 
llora dels elements d'ajut a persones dis- 
minu'ides)?

-Vaig començar amb gran iMusió. 
Pensava que anàvem a canviar el món i 
em vaig adonar que el món és bastant difí
cil de canviar, almenys des d'aquest cos
tat. Hi ha molta nécessitât de diseny no 
sols en els desastres sinó en totes els pro
blèmes del Tercer Món: sobrepoblació, 
fam, etcétera. És ciar; el gran problema és 
que aquests productes no són rendibles i 
no hi ha una industria que els fabriqui. 
Vam aconseguir uns résultats excel-lents, 
unes idees boníssimes, però tot ha acabat 
en projectes perqué no hi ha cap multina
cional que s'hi interessi, i la Cren Roja i 
altres institucions són pobres i no poden 
permetre's el luxe de produir una idea per 
bona que sigui. Per tant, per a mi va ser 
una frustració. Però almenys va demostrar 
dues coses: que el món del disseny és sen
sible a aquests temes, perqué hi van par
ticipar molts dissenyadors i tots ho van fer 
gratuïtament, i que el disseny és capaç de 
fer moites més coses que gadgets.

-Va demostrar les capacitats del 
disseny però les incapacitats del sistema...

-Sí, del sistema econòmic que no s'in
teressa gens per aquests productes. On no 
hi ha negoci no hi va ningii. És realment 
un tema que m'ha marcat molt.

-Cren que existeix un estil que identifi
ca els productes dissenyats a Barcelona?

-Cree que sí, que hem créât un estil 
que de moment és poc visible però que 
potser es troba en la diversitat de l'oferta 
de disseny, un estil que té en conjunt una 
imatge bastant lliure, oberta, nova, una

despreocupació. Durant molts anys hem 
estât mirant el que es feia fora, sobretot a 
Itàlia, i en canvi ara ens sentim bastant 
segurs de nosaltres mateixos i fins i tot 
són els altres els que venen aquí a mirar el 
que es fa.

-Vostè se sent influii per dissenyadors 
corn Mariscal i companyia?

-Tots estem influïts per tot el que té 
interés per a nosaltres, i sempre hi ha un 
intercanvi en les topades. Javier Mariscal 
és un dels grans dibuixants d'aquest final 
de segle, i m'ha influït d'una forma indi
recta, en la manera de veure la vida, en 
aconseguir una mica més de deseeiximent. 
I igualment jo l'he influït a eli -jo i molts 
altres-; ell ho diu.

-Es cert que vostè es desplaça per 
Barcelona en scooter?

-Sí, sí; és cert.
-Es curiós.
-És molt lògic. S'ha de prescindir del 

sentit del ridicul. La gent em diu: "És es- 
trany que tu, a la teva edat i amb la teva 
posició econòmica...!". Però, si és el més 
còmode, per qué m'he de ficar dins d'una 
cosa metàMica gran, que no saps on dei- 
xar-la, que et crea problèmes tremends de 
tensió als embussos?

U O Q U IS
JOAN LEIVA

ARQUITECTURA D’INTERIORS 
MOBLAMENT

Ronda Zamenhof, 151 
08201 Sabadell
Tel. 93-726 56 50 Fax 93-727 7746
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Xavier Bretones
President del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 

David Serrano i Blanquer

E,0 proppassat vint-i-dos de març sortia 
elegit el primer president del Consell Na
cional de la Joventut de Catalunya (CNJC) 
de fora de Barcelona. Es tracta del 
sabadellenc de 25 anys Xavier Bretones. 
Entre d'altres coses, en Xavier és estudiant 
de Psicologia Social a la UAB, ha estât 
monitor d'esplai en diferents entitats de la 
ciutat, membre del MUEC i de l'AEP a la 
UAB, vice-president del Consell de la 
Joventut de Sabadell (CJS), i, des del 
1990, vocal del Secretariat del CNJC.

En Xavier és una persona senzilla, 
assequible, amable, reflexiva, enraonada. 
El seu to és sempre pausat i compasat; 
pensa qué dirá i com ho farà, i 
seguidament ho raona fil per randa. Es 
amant de l'esport -de petit ja guanyava per 
arreu campionats oficiáis de tennis de 
taula-, del cinema -El club de los poetas 
muertos és el seu film predilecte i Dustin 
Hoffman factor en qui troba més virtuts, i 
la lectura, on troba els coneixements i la 
pau i el repos necessaris per continuar 
formant-se com a jove i com a persona.

-D’entrada, Xavier, qué és aixô del 
CNJC?

-Dones mira, per dir-ho en poques 
paraules, el CNJC és un organisme no 
govemamental al serve! del conjunt dels 
joves del nostre pais. Va ser créât el 1979 
per les entitats juvenils catalanes amb el 
propôsit d'aconseguir que la veu dels joves 
fos més escoltada per les administracions 
i per Iluitar per garantir la participado so
cial dels joves i les seves entitats. Està 
régulât per la Llei 14/85 del Parlament de 
Catalunya i el formen més de seixanta 
associacions juvenils i conseils locals de 
la joventut.

-Què t'ha portât a presentar-te a la 
presidèneia del Consell?

-Personalment, la possibilitat de conti
nuar participants en l'activitat social del 
país, coMaborant, en la mesura de les 
possibilitats, en la potenciado del mon 
associatiu i els drets dels joves. A més, 
socialment, crée que es tracta d'un 
reconeixement a la difícil tasca realitzada

La Campana
H ERBES 
SALVATGES

^ ^ A J O L I D A

Gracia, 140 baixos • 08201 SABADELL 
Telefon 725 81 42

des de fa anys pel Consell de Joves de 
Sabadell, sense la quai no estarla avui 
aquí.

-Suposarà algún avantatge, per Saba
dell, el fet de tenir-hi al capdavant un 
sabadellenc com tu?

-Encara que no vingui massa a 
tomb,crec que d'entrada podem aplicar la 
dita que ningu és profeta a casa seva. El 
que vull dir és que a Sabadell, de sempre, 
s'han fet molts esforços dutadans, però 
malauradament no han estât mai gaire 
escoltats. La prova del que die és la gran 
quantitat de sabadellencs amb càrrecs 
importants dins el mon associatiu català, 
però que han hagut de marxar a treballar 
Iluny de la nostra ciutat, i el que a mi 
m'agradaria és aprofitar el reconeixement 
exterior que tenim per vehicular-lo en 
benefici del treball dirigit a la nostra ciutat.

-Des del teu punt de vista, quina creus 
que és, actualment, la situado de 
l'associacionisme a Sabadell?

-D'entrada, val a dir que si la ciutat 
està de moda arreu, i aixô ho veiem tots 
quan sortim, és perqué alguna cosa de bo 
tenim. En general, crée que la gent és

M ONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges  
Moquetes - Cobreiiits

Grácia, 18 • Tel. 725 43 08 • SABADELL

potencialment participativa si té les eines i 
les facilitats adients, per a ser-ho, el que 
passa és que no troba la manera que aixó 
redundí en benefici de la dinamització de 
la realitat de la pròpia ciutat.

-Qué vols dir, que no ens n’ocupem 
prou ?

-Jo crec que, des de certs sectors, hi ha 
la voluntat clara de desprestigiar i 
menystenir el moviment associatiu que 
tenim des de ja fa bastants anys, que, tot i 
que tots sabem que no es troba en el seu 
millor moment, en cap moment se'ns ha 
ofert una alternativa millor. El cert és que 
la gent crítica i inquieta no és gaire ben 
vista perqué crea problèmes, es queixa, 
demana, i aixô, Iluny de veure's com un 
obstacle, crec que hauria de ser utilitzat 
especialment des de les administracions 
per tal de potenciar la participació dels 
joves democràticament.

-Com definiries els joves d'avui?
-Vaja! Aixô no és gens fácil, perqué 

no podem parlar d'una tipologia 
uniformitzada de jove. A grans trets, i 
generalitzant potser massa, val a dir que el 
jove d'avui, résultat del propi sistema so
cial en qué vivim, és més materialista i 
individualista que abans, -per tant, podem 
dir que s'ha perdut definitivament l'esperit 
del 68-, però m'agradaria remarcar que, al 
mateix temps, també és més pragmàtic, 
racional i planificador. Per dir-ho 
gràficament, ha canviat l'ideal per la 
praxis.

-El futur, per tant, no es presenta gaire 
esperançador...

-Jo crec que si, crec que el futur és vist 
per molts joves com l'esperança, perqué 
no renunciem, malgrat aquesta anàlisi, a 
un món més just, més solidari i més 
équilibrât.

-Des de les organitzacions Juvenils, 
com es veu el mitic 92?

-Nosaltres, el 92 el valorem com un 
any importantissim pel que representará 
quant a demostrar que som capaços de 
conviure amb la diferéneia, a aprendre 
d'altres cultures i que la Solidarität i la

PEIX i MARISC ,
J. BARBERA

Telèfons 714 52 87 - 714 55 40 
Castellar del Vallès
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tolerància encara guanyen a la competi- 
tivitat.

-Després d'aquesta anàlisi que has fet 
del jove i de la societat d'avui, tan 
canviant, què creus que continua oferint 
de vàlid el moviment associatiu?

-Jo crée que el de sempre, perqué no 
cree que estem desfasats si el continuem 
plantejant com una oferta alternativa 
d'educació no formal capaç d’educar 
ciutadans autonoms, critics i solidaris, i la 
prova n'és la vintena d'entitats que s'hi de
diquen a la nostra ciutat, la qual cosa vol 
dir un nombre molt considerable de 
monitors, coMaboradors i de nens i joves.

-Parlem de les coses que més preocu
pen els joves, qué ens en destacaries?

-Jo cree que hi ha diversos temes 
importants. En primer lloc el tema laboral, 
perqué tot i que tothom té el dret i la 
nécessitât de treballar, al jove se I'obliga a 
fer-ho en precari, aixó és, en males 
condicions contractuals, de salari, físico- 
psicologiques, i amb poques perspectives 
clares de futur. Aixè repercuteix en d'altres 
temes, com l'habitatge, l'accès al quai 
esdevé molt difícil, obligant al jove a re
tardar la seva emancipació i, per tant, fer 
una vida menys madura i responsable. 
Finalment, crée que una de les 
conseqüéncies d'aquesta situado poc clara 
és la de buscar altres vies al marge de la 
societat, i un dels problèmes més greus 
que es planteja és el de la drogaaddicciô, 
que no és cap enfermetat, sino que és el 
résultat d'un conjunt de factors en els quais 
els hàbits i els estils de vida tenen molt a 
dir-hi. Cal millorar, en aquesta linia, la 
consciéneia que tenim de la salut.

-I del tema del servei militar, què me'n 
dius, ara que se'n parla tant.

-Mira, mentre existeixi, el que crée que

cal fer és dignificar les seves condicions, 
aixi corn les dels qui hagin optât per la via 
de la Prestado Social Substitutoria, que 
ofereix un servei a la societat carregat de 
valors com el pacifisme, la tolerància, 
l'anti-militarisme o la Solidarität.

-Hem avançât, els Joves, pel que fa a 
la igualtat d'oportunitats entre els sexes?

-Jo crée que malgrat que ens agradaría 
creure en una situació d'igualtat 
normalitzada, aixo no és aixi -i els joves 
ho sabem-, i, per aixo, cal Iluitar per 
aconseguir la plena igualtat d'oportunitats 
d'ambdôs sexes.

-Per acabar...
-Dones per acabar, m'agradaria 

aprofitar l'ocasió que m'oferiu per dir que 
tot i que parlar de la nostra ciutat, quan 
ens n'allunyem, esdevé cada vegada més 
un orgull, no és menys cert que cal 
comptar amb tothom per tal de continuar 
millorant-la des de tots els ámbits, ja sigui 
el juvenil, ja sigui el cultural -com és el 
cas de Quadern-, ja sigui des de l'esport, 
o des de qualsevol plataforma des d'on 
poguem fer de Sabadell un exemple de 
participado veritable i sense través.

TESTA.
MOBLES

Les Valls, 24 • Tel, 725 35 78 • SABADELL

La música a Sabadell
Rosa Ten

IV Concurso Nacional "EUGENIO 
MARCO" para cantantes de Opera.

La segona setmana de març fou tota 
una festa pel futur de l'òpera a l'Estat. 
Quaranta-vuit joves cantants participaren 
en aquest ja popular concurs instituït per 
la vidua del mestre Marco, Rosario Calle
jas, i organitzat per fA ssodadó  d'Amies 
de l'Opera de Sabadell". S'escoltaren veus 
força bones i l'agradable color i tessitures 
diverses, arribades de totes les Autono
mies. El Jurat, format per la presidenta de 
l'Associaciô, Mima Lacambra, i els vocals 
Manuel Ausensi, Francisco Lázaro, (Can
tants d'opera); Josep Ferré, (Director del 
Cor d'Amics de l'Opera, i d'Orquestra) i 
Pau Nadal, (Critic musical), van fer les 
eliminatòries després de cada sessió al 
Teatre "La Farándula", fins al divendres 
vespre, i en restaren 13 dels cantants 
escoltats, nou del qual assoliren els premis 
del Concurs.

Els premiats, per ordre creixent, són:
-Yolanda Auyanet Hernández, de las 

Palmas de Gran Canària.
-Maria del Carmen Serrano Serrano, de 

Priego (Cordoba).
-Elena de la Merced López Estaun, de 

Valéncia.
-Mireia Pintó i Garriga, de Manresa.
-Fàtima Gálvez Hermoso de Mendoza, 

de Madrid (Soprano). Ramón de Andrés 
Pardo, de Valéncia (Baritono).

-Per al concursant sabadellenc millor 
classificat, Irene Martínez Roca (Soprano).

-Mención especial para intérprete de 
ópera española. Marina Rodríguez Cusí, 
de Siete Aguas (Valéncia) (Soprano).

-"Accésit Especial, Mireia Casas Jordá, 
de Barcelona (Soprano).
AMICS DE L'ÒPERA

Sense moure'ns de les tasques "deis 
del'Ópera" que són a punt de celebrar els 
deu anys d'activitats en creixent qualitat i 
en forces nivells, en el transcurs de l'As
semblea General Ordinària del passât 
febrer i tot anunciant que es tancá el darrer 
exercici amb satisfacció, perqué els 
presupostos no sofriren massa temences en 
l'economia, gràcies al suport de la Ge
neralität de Catalunya i el Banc de Saba
dell i l'Ajuntament de la nostra ciutat, fou 
comentat l'éxit de la primera de les òperes 
ja representada del lOé. Festival i IV 
d'Òpera a Catalunya; "Don Pasquale", de 
Donizetti. També s'anuncià el "Nabucco" 
de Verdi, per fabril amb el prestigiós i 
esperat cantant, gran baritono de casa 
nostra; Joan Pons. I la tercera òpera, que 
será "Cavalleria Rusticana", de Mascagni, 
que comptarà amb la gran diva Fiorenza 
Cossoto, una Mezzosoprano d'entre les 
millors del moment. A més, es parlà de la 
preparació d'un programa commemoratiu 
dels deu anys de la fundació de l'òpera a 
Sabadell. ^
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David Gradls, un gran pintor
J  ordì Roca i Tubau

D 'avid Graells ha estât un dels nostres 
grans pintors que, amb la més absoluta 
discreció, visqué i es realitzà entre nosal- 
tres, llegant-nos una obra vertaderament 
singular, si bé llastimosament no gaire 
quantitativa però, en el seu defecte, d'un 
interés digne de ser estudiada tant pel 
contingut com per la factura.

Humanisticament fou un artista sensi
ble que, sense confessar-ho mai, s'interessà 
i es relaciona amb els altres i per als altres 
d'una manera molt particular. Per a ell les 
regies socials establertes no eren altra cosa 
que un fre de la lliure expansió de 
l'expressiô i el capteniment creatiu. Res 
d'encotillament. Tot Hum. Tot horitzó. Tot 
causticitat i sinceritat albora, pregonada 
amb un to inequivoc i pragmatic que el 
singularitzà en tot moment. Ell fou, a més 
a més, un artista culte, atent als 
esdeveniments tant socials com artístics 
d'arreu del mon. Respectuós com pocs 
amb l'alt significat de l'art, no el privá mai

de ser critic amb tot el que feia tuf de 
decadent o amanerat; no suportant ni per 
compromis ni per aparença la mediocritat 
ni humana ni estética. Per a ell, l'art era la 
válvula vital amb la qual es projectava vers 
l'exterior materialitzant les seves cuites 
intel-lectuals.

De la seva obra pictórica i dibuixistica, 
n'he triât tres temes que m'atrauen 
especialment perqué cree que reflecteixen 
a bastament la filosofía i la psicología del 
seu creador.

GUILS DE CERDANYA
Els paisatges realitzats des d'aquest 

petit indret ran de la frontera amb França 
son, pel seu pragmatisme, un reflex 
inequivoc de la seva forta i singular 
personalitat. Els espais oberts mancats 
d'elements distorsionadors, el captivaren 
sobre manera, predisposant-lo a crear i re
crear més que el que els seus ulls veien, el 
que els seus sentits percebien. Aqüestes

home /  dona
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obres d'un expressionisme inequivocament 
formai ens revelen de forma apassionada 
la intervenció agrària de l'home sobre el 
medi, mitjançant unes taques de color 
sàviament controlados. En aquesta 
contrada del nostre pais ell hi trobà els 
elements indispensables per a realitzar, 
amb un rigor poc comii, un tipus de 
paisatge plàsticament sensual i agrait. 
Altra cosa summament interessant és la 
forma i el tractament de les construccions 
assentades asimétricament sobre el 
paisatge, construccions sovint orfes de 
finestres, sols el volum atresorador dels 
valors essencials de la comunitat on la 
seva Intimität roman gelosament guardada 
a l'interior. Tot l'amor que ell profesava 
pels seus restava a cobert de les 
interpretacions fàcils i a voltes 
inequivocament frivoles, o de tot el que 
d'una manera o altra no formava part del 
seu cercle intimista. Aquest amor 
immaculat, gelosament guardat quasi a 
pany i clau, el defensà al llarg de la seva 
existéncia, gaudint-ne agosaradament, 
allunyant-ne sistemàticament l'interven- 
cionisme. Per altra banda, l'hermetisme 
formai dels habitacles no és altra cosa que 
la simbòlica manifestació de la fe que ell 
mateix tenia de la seva obra, elaborada 
amb expressa lentitud i total cohabitació 
amb el pensament.

Contemplant detingudament aqüestes 
pintures, hom es disposa amb total i 
absolut capteniment a aprofundir en el seu 
diseurs pictòric més enllà del fet material.

David Graells trobà, dones, en Guils 
de Cerdanya els elements necessaris per a 
projectar magistralment tota la càrrega 
emotiva que l'empenyia a pintar.

LES MÀSCARES
Un altre aspecte de la seva obra, i que 

reiteradament plasmà, són les màscares. 
Les màscares li serviren per a retratar els 
seus contemporanis d'una manera critica. 
Despietadament, però alhora sense ferir la 
sensibilitt de ningù en concret, retratà el 
seu entorn, denunciant obertament les
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desigualtats socials i les passions del 
gènere humà. No obstant això, és altament 
curios el fet que sovint horn se sosté la 
careta amb la mà, senyal inequívoca de la 
circumstancionalitat tant del gest com de 
la necessitai d'amagar el propi rostre. Horn 
no és allò que aparenta. Horn és altra cosa. 
Horn és bo i dolent a la vegada. Horn de
nuncia públicament una part inconfessable 
del seu èsser, sense renunciar a la seva, a 
voltes, estereotipada personalità!.

Horn, per un moment, és el que voldria 
ser habitualment. Les careles, dones, son 
molt més que simples recursos estètics. 
Amb les careles, d'una manera conscient o 
inconscient, ens retratà a tots, tal i com 
ens veia o intuía que érem pel nostre 
comportament. Darrera les careles hi ha 
homes i dones de earn i ossos, posseïdors 
de parcel-les de plaer i de dolor común a 
tots els mortals.

La seva habitual causticità! quedava 
perfectament definida amb aqüestes obres 
que, molt més enllà del valor estètic, 
contenen un valor reaiment contestatari 
inequívocament propi dels esdeveniments 
que tant a ell com a tota la societal ens 
toeà de viure.

LES FIRES
Aquest tipus d'obra, realitzada en els 

ùltims any s de la seva vida, juntament amb

els mercáis, son un capítol a part de la 
seva prodúcele. Els "cavallitos" i les 
"nories" giravoltant sobre el seu eix, que 
atreuen la mainada sumant-la al multico
lor ambient, no són altra cosa que la latent 
necess tat que hom té de divertir-se

gregáriament. La fantasia dels nens i ne
nes es converteix en realitat en pujar so
bre un cavali o un automóbil de fusta 
bellament imitât, mentre els grans, 
fascinais pel moviment, resten atrapats en 
el parany de la il-lusió.

David Graells ens diu amb aqüestes 
obres que ell fou un "enfant terrible" en 
potèneia durant tota la seva existèneia, 
amb tot el que això té de positiu vers els 
altres. Sovint eli jugava a èsser entremaliat 
tot saltant-se alegrement les normes 
preestablertes.

L'encis de les fires amb les seves 
parades muticolors, el brogit de la gent i 
l'alegria de viure n'excloïen la sordidesa 
marginal de la nostra societal.

David Graells, sense fer soroll, ha 
realitzat una obra digna de ser penjada en 
un Hoc de privilegi del nostre Museu d'Art, 
per èsser contemplada i estudiada per les 
noves generacions. Del seu tarannà 
pretesament incòmode per a alguns, n'ha 
résultat un treball bénéficiés, tant per a la 
nostra historiografía de l'art corn per a la 
comprensió de la nostra pluralità! social.

Artistes corn aquest son els que fan 
falta entre nosaltres, per a remoure 
l'amanerat pòsit amb tuf de fatuïtat. Homes 
corn aquest són els que aporten a la 
societal la vitalità! creativa desproveída de 
convencionalismes, retòriques i preten
sions de divisme.

David Graells: aquest és un nom que 
en l'haver artistic de Sabadell brilla i 
brillara amb una personalità! inqüestio- 
nable tant en el present com en el futur, 
ultrapassant en molt els môduls dels sens 
contemporanis.
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Coneix el seu futur?
Nosahres l’ajudem.

Evidentment, no li podem endevinar el seu futur, però sí 
que l’ajudarem a assegurar-lo. A la Caixa de Sabadell, 

des de fa 130 anys ens preocupem per dissenyar 
sistemes d’estaivi que permetin assegurar el futur 
dels nostres clients. Ara, a més a més, tenim Plans 
de Pensions que l’ajudaran a afrontar el seu avenir 

amb confiança i tenir eis maxims 
avantatges fiscals.

Li podem dissenyar la combinació óptima per a vostè. Adreci’s a qualsevol de 
les nostres oficines i l’informarem àmpliament sobre aquesta important qüestió.

5 ?  Caixa de Sabadell
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Cartes obertes

Traduccions
Lluis Casais i Garcia

Estimai amie,

S'ha dit tantes vegades que traduir era 
trair, que gairebé aixô és un topic. Encara 
que es digui en italià que sembla que que
da més bonic: "Traduttore, tradittore". I és 
que traduir és impossible. Fins i tot quan 
les paraules semblen idèntiques en dos 
idiomes diferents, examinant-ho amb tot 
rigor, veurem que hi ha matisos deguts a 
la manera de ser de cada país.

Les coses son el que son i allò català 
que "cada terra fa sa guerra" és ben veritat. 
Jo sempre cito com a exemple una frase: a 
França que ha estât un país rie i ben 
menjat, un país no sols de gourmets, sino 
també de golafres, el país de Pantagruel i 
de Gargantua, se sol dir, quan la gent va a 
començar un àpat, "bon appétit! (bona 
gana), desig que mengis força, que f atipis, 
que fafartis. Nosaltres, que som un pais 
modérât -per força- diem: "bon profit" o 
"que aprofiti", és a dir, que el poc que 
mengis no et faci mal, que et faci profit. A 
França, la gent treballa "per guanyar-se el 
bistec", aquí ",per guanyar-se les 
mongetes" o més vulgarment, més pobre- 
ment encara, per "guanyar-se les garrofes". 
Traduint literalment. Monsieur Pous, pro- 
pietari del Restaurant dels Templers a 
Colliure, quan hi anava a dinar em deia: 
"Bona gana!" i vaig haver-li d'explicar que 
aixô en català no es diu. Es traduir i trair 
per fidelitat, que no és sols per infidelitat 
que es traeix. Un altre exemple de traïciô 
per fidelitat el vaig trobar en una versió 
d'una obra de Marcel Pagnol de la sèrie de 
César, Marius i Fanny. El traductor posa
va "sempre fern el pera"; "le poire" és una 
persona que es deixa enganyar fàcilment, 
ingènua, una mica badoca. Jo vaig dir que 
per fer la traducció més correcta, calia 
canviar de fruita: aquí en diem "fer el 
préssec". Abans de la guerra civil, es va 
representar al Teatre Novetats de Barcelo
na una obra de Joseph Kessel "L'Equipa
ge" (la tripulado) però al carrer, ais 
cartells, en lletres de mig metre 
s'anunciava: "L'Equipatge". Horn
imaginava maletes i farcells... No sé l'obra

LLIBRERIA PAPERERIA 
SALA D’ART

Rambla, 209 - Tel. 726 56 11 
Ap. Correus 195 - SABADELL

com anava!
Hi ha traduccions amb errors incom

prensibles: per exemple el que en castellà 
en diuen "el Canal de la Mancha" traduint 
el francés "Manche" (mánega) per Man
cha, que si no és com homenatge a Don 
Quixot, no s'explica.

Tots els que hem fet alguna traducció 
ens hem trobat amb problemes greus que, 
si no vols tirar al dret, et fan rumiar forca, 
i és el que et deia, que moltes paraules 
només són válides al teu país. Jo cito 
sovint una paraula catalana deliciosa, que 
no té equivalent ni en castellà, ni francés, 
ni italià; és la paraula "festeig"; "festejar" 
en castellà, voi dir celebrar, homenatjar, 
etc. "Cortejar" és l'adulació a un èsser 
passiu que es deixa estimar; del 
vulgaríssim "pelar la pava" no en parlem. 
FESTEIG és un intercanvi de festa i de 
festes, en participació recíproca, que 
comporta un sentit d'alegria i de 
coparticipació... Una altra paraula catala
na que ara m'acut: "glopejar", que tots 
sabem qué voi dir; en castellà, diuen "en
juagar" que voi dir esbandir, cosa ben 
diferent.

Alerta, dones, quan tradueixis! Ni per 
infidelitat excessiva, ni per fidelitat. I si 
et poses, per fer de mecánic, aquell vestit 
blau d'un sola pega que en diem "una

granota", quan vagis a treballar a Cuenca 
no en diguis "una rana"; canvia de béstia: 
digues "un mono". (No sé per qué!)?

I acabo recordant-te aquellos dues tra
duccions que ja s'han fet célebres: "O 
témpora, o mores!" (quins temps, quins 
costums) que va traduir-se "en el tiempo 
de los moros". I aquella frase deis gladia- 
dors a Roma, "Ave César! Morituri te 
salutant! (Ave César, els qui van a morir 
et saluden) que va traduir-se: "Els ocells 
del César es morien per falta de salut!!!" I 
després dirán que el llatí del batxillerat no 
serveix de res!!

Una forta abraçada del teu vell amic.

ARC
Uibreria

Gracia,48
725 29 31 Sabadell
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Art Romànic

Els Ilibres dels feus
Ramon Vali Rimblas

E,m aquest número que correspon a la 
Festa del Llibre, ens ha semblât oportú 
parlar d'uns Ilibres molt intéressants i bells 
que pertangueren a la cancelleria comtal.

A partir de la segona meitat del segle 
dotzè s'implantà el costum de copiar en 
llibres degudament relligats els diversos 
documents pertanyents a una determinada 
institució, generalment una catedral o un 
monestir; són els llibres anomenats 
cartularis o cartorals. Es prou conegut 
l'important cartoral de Sant Cugat del 
Vallès, en el que s'hi troba molta 
documentado relativa a la nostra comar
ca, donada la incidéncia que el susdit 
monestir hi exercí, inclosa en els títols de 
propietat de les moites possessions que hi 
tenia. Amb aqüestes compilacions es 
pretenia reunir en un sol "corpus" tota la 
documentació, bàsicament els títols de 
propietat dels prédis que corresponien al 
monestir o a la catedral corresponent, 
copiant en un sol volum tots els documents 
originals.

Semblantment la cort comtal féu el 
mateix, no però amb els títols de propietat, 
que no precisava, ja que tots els béns 
fiscals li pertanyien i no calia demostrar la 
raó de la seva pertinença, si no amb els 
pactes de vassallatge i d'enfeudament que 
tenia establerts amb els seus sùbdits o amb
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Liber Feudo/um Major.
Els Reis Alfons el Cast i Alfons de Castella.

Liber Feudorum Major. Ramon de Cables i cl Rei 
Alfons I revisen les escriptures dels feus.

altres pròcers.
Aquesta moda i voluntat de disposar 

d'uns documents d'aquesta índole, es veié 
incrementada pel que fa a la cort comtal 
per l'enllaç del comtat de Barcelona, i per 
consegüent dels altres comtats catalans que 
en aquests moments ja tenia assumits 
(Girona, Cerdanya, Empûries...), amb el 
reialme d'Aragó, possiblement per deixar 
ben sentada la posició del comte en relaciô 
amb la noblesa catalana. Per aixô, el fill 
del primer comte-rei Ramon Berenguer 
IV, Alfons I de Barcelona disposaren la 
confecció de dos llibres d'aquest tipus: l'un 
pel comtat de Barcelona i l'altre pel de 
Cerdanya. Aquests llibres s'intitulen 
respectivament Liber Feudorum Major 
(Llibre Major dels feus) i Liber Feudorum 
Ceritaniae (Llibre dels feus de Cerdanya).

El primer fou encomanat pel rei Alfons 
el Cast (1162-1196) al degà de la Seu 
barcelonina Ramon de Caldes, sembla ser 
que amb posterioritat a l'any 1172, data de 
la incorporado del comtat de Rossellô a 
la corona. El còdex té alguns documents 
de l'any 1197, posteriors, dones, a la mort 
del rei que havia encarregat la compilado 
i un del 1200, aquest però escrit a un 
marge del llibre. Sembla dones, que la 
compilaciô correspon integrament a 
l'encàrrec del rei Alfons.

El llibre dels feus de Cerdanya, conté 
documents dels anys 1128 al 1241; sembla 
que la seva redacció s'ha de situar entre el 
1200 i el 1209, mort ja Alfons i regnant el 
seu fill Pere el Catòlic, de manera que en-

cara que evidentment sembla que estava 
promogut pel record de la iniciativa del 
rei Alfons es començà un cop mort quan 
ja regnava el seu fill. La seva composició, 
podria ser deguda al fet de que el rei Pere 
va traspassar el titol de comte de 
Cerdanya-Rossellô al seu oncle Sanç, 
precisament en aqüestes dates.

Una característica notable d'ambdós 
llibres és que no solament contenen les 
transcripcions dels documents, sino que 
están profusament il-lustrats, cosa que els 
fa interessantissims per les escenes que s'hi 
representen, que donen una idea clara del 
cerimonial que acompanyava els actes 
feudals, ja fosin pactes, vassallatges, 
enfeudaments, etc.; són utils també perqué 
ens donen una visió de la indumentària 
dels prôcers i magnats de l'època. Les 
il-lustracions no són obra d'una sola mà, 
sinó que, pel que sembla, hi intervingueren 
dos miniaturistes en cada un d'ells. En el 
Liber Feudorum Maior hi trobem el millor 
artista dels quatre; aquest miniaturista de 
més qualitat hi intervingué amb 
posterioritat al més fluix, corn es dedueix 
d'alguna de les miniatures en la que s'hi 
troben correccions posteriors fetes per 
l'artista més bo. La primera miniatura del 
Llibre dels feus de Cerdanya, sembla 
correspondre a un artista afi al de la part
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Liber Feudorum Ceritaniae.
Jurament de fidelitat de Sant Ermengol, bisbe d'Urgel.
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bona del Llibre Major dels Feus; la resta 
correspon a un altre autor menys hábil.

Com hem dit, les miniatures d'ambdós 
Ilibres son de gran interés perqué 
reflecteixen el cerimonial de la cort. Al 
Líber Feudorum Maior hi han dues grans 
làmines, a tota plana, que no corresponen 
a cap text o document concrets. La primera 
mostra l'escena de l'encàrrec per part del 
rei al degà de la catedral. Ambdós 
personatges están asseguts; el rei en un 
setial encoixinat i més noble que el de 
l'eclesiàstic. Aquest té un pergami a la mà, 
que sembla que acabi de rebre del rei, que 
l'hauria tret d'una pila que hi ha entre els 
dos. Darrera del rei hi ha diversos 
personatges que presencien l'escena: 
possiblement volen representar la cort 
reial. A la part del degà s'hi veu un 
escribent que està copiant un document en 
un pupitre de tres peus. Els dos 
personatges principals tenen unes 
dimensions superiors a la dels altres; la 
menor estatura correspon a l'escribà, que 
és el de rang social menor. El rei porta 
corona i té el cetre a la mà esquerra; va 
habillât amb una túnica damasquinada i 
un mantell daurat molt luxosos, mentre 
que el degà porta una sobrevesta blanca, 
que deixa entreveure la gonella inferior 
fosca, i a sobre duu un mantell obert d'un 
color semblant al de la gonella; té el cap 
cobert per un capell rodó, com una boina. 
La resta de personatges van descoberts. 
L'escena té lloc dintre d'un recinte porticat, 
situât en l'interior d'un conjunt d'edificis 
que sembla que vulguin representar una 
població emmurallada (Barcelona, tal 
volta?).

L'altra lámina mostra el rei i la reina, 
asseguts ais seus trons, que están coberts 
amb una espécie de baldaquí. Tant el rei 
com la reina porten corona i van habillats 
luxosament amb túnica i capa; la túnica 
del rei és daurada i la capa, blava amb 
motius més clars; la de la reina és d'un 
color blavós, amb dibuixos, i el mantell 
daurat; la reina porta un collaret vermeil. 
Al seu voltant, en una disposició com si 
es tractés d'una cúpula, hi han 
representades set parelles. Totes aqüestes 
paredes, així com la reial, están conversant 
d'una manera animada. Tot i que la 
representado de l'escena no és tan clara 
com la de la lámina anterior, sembla que 
vulgui representar la cort reial en alguna 
festa o recepció, en la que, prescindint d'un 
excessiu formulisme, tothom departeix 
amicalment; servant, aixô si, la deguda 
preeminéncia dels reis, que ocupen el seu 
tron, tocats amb les seves corones.

Les altres representacions corresponen 
ja a les distintes escenes que els documents 
reporten. Tenim representats dos reis: 
Alfons el Cast d'Aragó i Alfons de Castella 
que estableixen uns convenís mutus. Com 
és logic aquí no hi ha preeminéncia:

Líber Feudovum Major. Els reis i la sera cort.

ambdós están asseguts ais seus trons, 
vesteixen semblantment i van igualment 
coronats: per establir el pacte s'estrenyen 
les seves mans; curiosament, per tal de 
mantenir la simetría, el miniaturista fa que 
un d'ells encaixi amb la mà esquerra, 
mentre que l'atre ho fa amb la dreta.

Una actitud semblant, però amb menys 
pompa, la trobem quan el conven! es fa 
entre dos prócers de semblant categoría

Líber Feudorum Major. Els vescomtes de Beziers en
treguen la seva filia en matrimoni al comte del Rosselló.

(juraments de fidelitat establerts entre 
comtes, per exemple): els dos personatges 
es representen dempeus i l'un introdueix 
les seves mans entre les de l'altre, símbol 
de la fidelitat que li promet.

Un altre tipus de relació és el que 
s'estableix entre el comte i els magnats de 
l'Església; tot i que el senyor és el comte i 
el feudatari és el bisbe, ambós es repre
senten dempeus o asseguts, sempre però 
en actitud d'igual a igual, com correspon a 
la veneració deguda al représentant del 
poder espiritual. Al Llibre deis feus de 
Cerdanya hi trobem representats el comte 
Guillem de Cerdanya i el bisbe d'Urgell 
Fole, en un conven! sobre el castell de 
Cardona; una altra escena d'aquestes 
correspon al jurament de fidelitat que el 
bisbe d'Urgell Ermengol (que després será 
sant Ermengol) fa al comte de Cerdanya 
Guifré; en aquest cas hi ha un clergue, 
vestit amb casulla, que actúa de testimoni.

Altres escenes curioses són les que 
representen un conven! de matrimoni, en 
la que el pare o els pares de la núvia en 
fan entrega al futur espòs.

Tenim finalment les escenes normals 
entre el comte i els seus vassalls: el comte 
està assegut al seu setial i els vassalls 
s'agenollen als seus peus; la manifestació 
del vassallatge continua fent-se amb la 
coMocació de les mans del vassall dintre 
de les del senyor.
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De Sabadell i del seu rodal

El forn de puja
Joan Ahina i Giralt

Elforner, set’oiis una am a sci-ccnlisla ü'oficis.

Plánol de la vila de Sabadell al segle XVI.
Amh el número 16 s'assenyala la situació del forn de puja. 
(Bosch i Cardellach).

E, dos de gener de l'any 1236 el paborde 
de Sant Salvador d'Arrahona, Guillem de 
Montoliu, va concedir a Berenguer 
Rosseta el forn de puja de Sabadell, 
inexistent fins aleshores.

El paborde era l'administrador deis 
béns, força abundosos, que el monestir de 
Santa Maria de l'Estany tenia a Sabadell. 
Sant Salvador d'Arrahona era el nom 
primitiu amb qué es conegué factual 
parroquia i església de Sant Eeliu.

Segons les condicions de la concessió 
d'aquest forn, cap habitant de la vila podia 
tenir forn a casa seva i tothom havia d'anar 
a coure el pa -que podien, aixo sí, pastar
lo a casa- al fom public o de puja, com 
s'anomenava correntment.

Aquest acord de concessió va ser 
confirmât el juny de l'any següent, 1237, 
quan Gausendis, senyora de Monteada, 
Guillem de Cardona i Pere de Sentmenat, 
els Tres Senyors de Sabadell en aquells 
anys, van establir a Rosseta un tros de terra 
a la banda de tramuntana de la plaça Major 
on pogués fer-hi el fom i el magatzem per 
a la llenya. Es doná també facultat a 
Rosseta perqué, sense nécessitât de cap 
autorització especial, pogués fer

enderrocar tots els foms ja construits a la 
vila.

Miquel Carreras, en els sens "Elements 
d'Història de Sabadell", ens comenta aixi 
aquest establiment: "En els primers temps 
el fom de puges podia esser bénéficiés 
com a servei public que era, però més tard, 
la gent, sobre tot la rica, va trobar pesât 
anar al forn de puges, que per altra banda, 
també era mal vist del municipi que tenia 
flequeria pròpia, i així s'explica que tant 
aquest corn els particulars desitgessin 
treure el forn i no paressin fins a 
aconseguir-ho".

De l'existéneia de la fleca de la vila en 
tenim força testimonis. S'en parla ja en el 
"Primer llibre d'acords del Conseil de la 
Vila de Sabadell. 1449-1472", que corn 
s'hi diu en la Introducciô de la publicació 
que en féu la Eundació Bosch i Cardellach 
l'any 1948, "Es la més antiga crònica 
sabadellenca que posseïm". Un acord 
recollit en aquest llibre, acord datat a 28 
de febrer del 1451, autoritza al flequer la 
rebaixa del pes del pa, de dotze unces a 
onze i mitja; el 21 de novembre del mateix 
any se li ordena que el tomi a fer de dotze 
unces, i el 19 de maig del 1460 altra

vegada es rebaixa el pes a onze unces i 
mitja. I per un acord del 1470 veiem que 
l'adjudicaciô de la fleca durava un any; en 
aquest cas concret s'hi diu que començarà 
el primer d'abril del 1470 i acabará el 
darrer de març de l'any següent, 1471. 
Trobem el 1570 a Antic Borrull com a 
arrendador de la fleca. Sembla que n'hi 
havia una. El 13 de març del 1605 el 
Conseil de la Vila acordà fer dos 
arrendaments de la fleca, un per al pa 
blanc i altre pel pa moré. El 25 de 
setembre del 1616 trobem a Gabriel Quer 
com a arrendador de la fleca del pa blanc i 
a Pere Ramon com a arrendador de la fleca 
del pa moré. Aquesta separació s'unificà 
de nou a primeries del segle XVIII, anys 
en els quais és possible que hi hagués més 
d'una fleca. A començos del segle XIX es 
declarà lliure la venda del pa.

Tomem, però, al fom de puja del qual 
ens havíem allunyat parlant de la fleca.

El forn de puja l'hem vist iniciat per 
Berenguer Rosseta l'any 1236-1237. A 
darreries del segle XIV Rosseta el vengué 
a Joan de Togores, qui no el tingué, però, 
gaire temps. Miquel Carreras, en els 
"Eléments d'Història de Sabadell", ens
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deixa ben clara la raó d'aquest fet; "L'any 
1410 havia mort Joan de Togores carregat 
de deutes i els creditors van embargar la 
seva heretat i la van administrar un llarg 
temps fins que se la va quedar un d'ells: 
Bernat Terré, de familia de cavaliers".

Ja tenim els Terré propietaris del fom 
de puja.

Es amb élis que comença un llarg plet, 
les primeres noticies del quai trobem l'any 
1571, i no acaba fins al 1629.

D'aquest plet n'hi ha abundoses 
referències en els "Anales" de Bosch i 
Cardellach, edició del 1882, i en les 
"Ordinacions de la Universität de la Vila i 
terme de Sabadell" que, incloent els anys 
del 1548 fins el 1625 foren transcrites per 
mossèn Ernest Mateu i publicades per la 
Comissió de Cultura de l'AJuntament de 
Sabadell entre els anys 1968 i 1971.

Cal dir, i que ho tinguin en compte 
tots els que s'interessin per aquesta qüestió, 
que en les dues obres mencionades hi ha 
un error que pot portar a dubtes i 
confusions. En totes dues obres, 
possiblement per lectura defectuosa dels 
originals, s'anomenen, erroniament i força 
vegades Ferrer als propietaris del forn, 
quan el nom correcte és Terré.

Miquel Carreras, tot i que no parla 
gaire d'aquesta familia Terré -en dona sols 
tres cites-, ens dona el cognom Terré quan 
ens parla de Bernat, el successor dels 
Togores, i l'anomena Terrés quan ens 
esmenta Maria, venedora, corn veurem, del 
fom de puja.

Les primeres noticies del plet entre la 
Universität de Sabadell i els Terré, referent 
al fom de puja, ens les dona una Ordinació 
del 12 de febrer del 1571; tot i que no he 
trobat referències anteriors, queda ben ciar 
en aquesta Ordinació que el plet feia ja 
temps que estava plantejat. En aquesta 
Ordinació s'hi diu que els senyors Jurats i 
Conseil de Sabadell, a instáncia de don 
Joan Terré, están excomunicats en virtut 
d'una carta a favor de Joan Terré en la 
qual se l'autoritza a conservar els seus 
drets en contra d'unes Ordinacions fetes 
pel Conseil Ordinär! de Sabadell i referents 
al forn de puja. D'aquestes darreres 
Ordinacions esmentades no n'he trobat cap 
referència. Bosch i Cardellach, en els 
"Anales", ho comenta dient-ne: "El pleito 
no seria sobre el gobierno del homo sinó 
mas bien sobre la libertad de tener horno 
particular en su easa".

Forces esments d'aquest plet es van 
trobant en les Ordinacions. En una del 24 
de gener del 1575 s'hi diu; "Dit honorable 
Conseil ordena i dóna faculta! i poder ais 
honorables Sindics de la Universität de 
Sabadell que vegen si bonament es podrá 
haver alguna cosa del noble don Joan 
Terré per raó del plet tingueren amb dit 
senyor Terré per raó del fom i si dit Joan 
Terré no es concertará amb dits Sindics es
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passi avant dita causa fins a senténcia de
finitiva".

Aquesta senténcia definitiva no 
arribava mai. Segons una Ordinació del 
25 de febrer del 1616, un Porter Reial va 
presentar unes caites de la Reial Audiéncia 
instant a Margarit Rifós, Joan Argemir i 
Jaume Amella que "espatllassen los foms 
que tenen en llurs cases". El Conseil Ge
neral de la Vila acordà, "com dites coses 
sien en gran dany i perjudici dels habitants 
de la vila", el nomenament del Sindic Joan 
Argemir perqué vagi a Barcelona i "se 
defensi, de diners i gastos propis de dita 
Universität, fins a senténcia definitiva, atés 
és en defensa del bé comú".

El plet anava costant diners. El 27 de 
novembre del 1616 s'acordà: "Que atés que 
misser Pastor, notari de la causa deis forns 
que la vila aporta amb els hereus de don 
Batista Terré ha de venir a rebre els 
testimonis que la vila ministra en dita 
causa i per dit efecte se ofereixen gastos, 
que per tant atés que la vila no té diners, 
que es fassa un tall entre els particulars de 
la present vila...".

No he trobat noticies de com s'anà 
desenvolupant el plet. En una Ordinació 
del 23 de setembre del 1629 hi consta una 
important decisió, que sembla indiear una 
senténcia favorable a la Vila. Vegem-la: 
"Lo present Conseil ha déterminât que atés 
i considérât lo embelliment que seria per 
la Plaça pública de la present vila que la 
casa del forn que és en la Plaça de la 
present vila, que té i posseeix la senyora 
dona Maria Terrés es tregués i se li 
comprés, atés dita senyora está adherida a 
vendre-la que per ço, per a mirar dites 
coses i veure lo que es podrá tractar amb 
dita senyora o amb les persones 
anomenades per dita senyora, que el 
present Conseil fassa nominació per part 
de dita vila, i així anomenaren ais hono
rables Jaume Amella, cirurgiá, i Margarit 
Rifós ais quais donen faculta! i poder per 
a tractar dita compra...".

Per fi el 18 de novembre del mateix 
any 1629 la compra fou feta ; l'Ordinació 
d'aquest dia ens dóna compte i ens diu que 
se'n pagaren tres-centes Iliures.

El 24 de febrer del 1630, i segons ens 
diu la "Ordinació" d'aquest dia, "Per la 
major part del Conseil fou déterminât que 
la casa del forn que se ha comprada de la 
senyora dona Maria i de don Joan Terré a 
obs d'embelliment de la plaça pública que 
per ço, atès és conveniència per evitar plets 
i diferències que fins avui eren tingudes 
amb dits senyors Terré i altres causes i 
raons expressades, sia espatllada i assolada 
del tot per lo embelliment de dita plaça 
conforme está motiva! en lo acte de dita 
compra, i sia veñuda la manobra de dita 
casa al més donan!".

Així acabá el forn de puja després de 
gairebé quatre-cents anys de vida. •
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Sant Quirze, 17 • Teléfon 725 75 96 
08201 SABADELL

FINQUES
CARN ER

Agent de la propietat Immobiliaria

San Antoni M- Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76

Cobina. ö.a.
Grup ATítol 412

Sant Quirze, 11 • Tel. 725 62 99 • SABADELL

GRANJA
Esmorzars
Berenars
Gelateria

Passeig de la Plaça Major, 59 
Tel. 725 79 77 • SABADELL

^ M o k e / i i a ^ S

C ? < rrn 2 i\t
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El mitjó d'en Tàpies
Milagros Torres

D 'es que es va fer public el projecte de 
l'escultura coneguda per "el mitjó", 
realitzada per Tàpies per a ser incorporada 
al Museu Nacional d'Art de Catalunya en 
la seva nova fase, es va iniciar la polèmica 
entre els que estaven a favor i els que 
estaven en contra de la creació de l'artista; 
entre intel-lectuals i entre politics (els de 
la Generalität i els de l'AJuntament de 
Barcelona), i finalment fins i tot el 
ministeri de Cultura ha alçat la seva veu. 
Han estât uns mesos durant els quais era 
molt normal de trobar articles d'opinió, 
manifestacions de politics i cartes dels 
lectors en diferents diaris i revistes, 
referents a l'escultura. La diversitat 
d'opinions estava servida i no deixava de 
donar-se a conèixer.

Antoni Tàpies va realitzar una maque
ta de l'obra que és l'ùnica representació 
fisica que existeix del futur monument. La 
maqueta té 18 centimetres d'alçada i va 
ser realitzada amb un mitjó de talla petita 
de color blanc. El mitjó presenta tres 
forats, un a la part anterior ¿reta del taló, 
altre a la part superior esquerra, per 
damunt del turmell, i altre a la puntera. El 
taló s'aixeca del terra damunt dues peces 
que formen una creu. Altres creus surten 
¿e la puntera i de la part superior del mitjó. 
El mitjó és pie de filferro per tal de donar
li volum. Damunt la roba s'observen 
petites creus i números pintats en negre. 
Això és una descripció de la maqueta. 
Davant d'ella s'han expressat diverses 
opinions, algunes de les quais volem 
recollir perqué sigui el propi lector el qui 
prengui part i decideixi amb quina 
d'aquestes idees està d'acord i amb quines 
no.

Primer de tot creiem important recollir 
l'opinió del propi artista ¿avant la seva 
creació: "L'he fet amb el sentit de donar 
dimensió còsmica a una cosa insignificant. 
A més, en la vida quotidiana, a vegades, 
quan s'és reumátic o es té dolor d'esquena, 
posar-se un mitjó s'ha convertit en un ri
tual dolorós; ho sé per experiéncia" (La 
Vanguardia, 22-1-92). I també recollim la 
seva opinió referent a la polèmica: "los 
políticos no deben juzgar una obra de arte 
en un momento de polèmica" (El País, 13- 
3-92). Una vegada sabem qué és el que 
volia expressar l'artista i tenint present que 
per eli "los cuadros no sirven para mirar
los y hacer una buena digestión; tienen 
que inquietar y llegar a provocar; incitar a 
la reflexión sobre una visión de la reali
dad" (El País, 13-3-92), podem passar a 
veure quines són algunes de les opinions

El proyecte de Tàpies.

que l'escultura ha suscitât.
-Pere Calders, escriptor: "El mitjó d'en 

Tàpies ha commocionat el nostre món de 
l'art (...) Em sap greu de dir-ho, però és 
dépriment que un gran artista cregui que 
el seu dolor d'esquena i les seves 
dificultats a posar-se els mitjons són tan 
importants com per a adquirir valor 
emblemàtic i immortalitzar-los en un 
símbol coMocat al saló oval del Museu 
Naciona d'Art de Catalunya. Es una cosa 
que fa témer per la salut mental 
col-lectiva" (Avui, 2-02-92).

-Joan Guitart, conseller de Cultura de 
la Generalität: "la utilización que en la fase 
inicial se de a la sala oval deberá ser, pro
bablemente, diferente de la que se le dará 
cuando el proyecto se encuentre en una 
fase más avanzada y definitiva. Por eso 
me parece prematuro emprender solucio
nes definitivas en la sala oval y no sería 
prudente, por tanto, emplazar allí la es
cultura" (El Periódico, 6-2-92).

-Oriol Bohigas, conseller de Cultura de 
l'Ajuntament de Barcelona: "No creo que 
la estupidez humana lo detenga (referint- 
se al projecte de l'escultura) con lo que los 
desgraciados que la han atacado, los cur
sis, quedarán mal (...) Desde el punto de 
vista político no hay ninguna duda, por
que hay que saber cual es el artista más 
prestigioso de Catalunya y ese es Tàpies. 
No hay que olvidar que es una decisión de 
carácter arquitectónico y seguridad políti
ca haber encargado la escultura a Tàpies" 
(El Periódico, 6-2-92).

-Manuel Borja-Villel, director del 
Museu de la Fun¿ació Tàpies: "Me da la 
impresión de que se le encargó la escultu
ra porque se trataba de Tàpies y luego no 
les gustó. Esta es una constante en la ca
rrera de Tàpies: su personalidad, el hecho

de que sea un artista reconocido 
intemacionalmente, ofusca a su obra" (El 
Periódico, 9-2-92).

-Josep M- Cadena, crític d'art: "El cal
cetín de Tàpies está bien en la maqueta. 
Pero si ha ¿e crecer 18 metros de altura, 
no es la sala oval del Museo Nacional de 
Catalunya el lugar para colocarlo. La sie
rra de Collserola podría acogerlo como 
nueva ermita, a la que fueran los que re
chazan las romerías de Sant Medir" (El 
Periódico, 9-2-92).

-Luis Racionero, escriptor i assagista: 
"En este pintor, que a favor de la confu
sión del arte moderno se atreve a presen
tar un calcetín desmesurado como obra de 
arte, tenemos una prueba evidente de que 
el arte que él representa ha llegado a su 
reducción al absurdo. Como no hay crite
rios para decidir qué es o no arte, el pres
tigioso se consigue hoy día más con es
trategias comerciales y manipulando los 
medios de comunicación que pintando de 
verdad" (El Periódico, 18-2-92).

-Solé Tura, ministre de Cultura: "Ten
go mis dudas sobre la mejor decisión a 
adoptar. Creo que un monumento de estas 
características puede estar muy bien, pero 
dudo de que su lugar ideal sea el salón 
oval y du¿o que ésa sea una buena solu
ción. El problema de fondo que me pre
ocupa es el otro. Es una situación de muy 
difícil salida. Si ahora digo: ¡no quiero que 
el monumento de Tàpies se instale en 
Montjuíc!, de inmediato me dirán: ¡el mi
nistro está coartando la libertad de crea
ción del artista! Si no digo nada, y lo co
locan, a lo mejor a mí personalmente no 
me gusta, pero como no he podido decir 
nada..." (La Vanguardia, 11-3-92).

Podem comprovar a partir d'aquestes 
opinions, que no són totes les que s'han 
produi't, que tot són elogis o critiques 
negatives; però cap persona efectúa una 
anàlisi de l'obra; per tant no preocupa o 
sembla no preocupar si es pot considerar 
una bona obra d'art, sinó que el problema 
és si agrada o no, cosa també important 
perqué tindrá una preséncia pública i podrá 
esdevenir un deis símbols de la ciutat.

Caldria analitzar qué ens diuen 
aqüestes i altres opinions, per comprovar 
si darrera aquesta polèmica hi ha cap altre 
tipus de problema de fons, polítics, 
enveges, amistats... I després ens podem 
preguntar si l'escultura ens agrada o no 
per si mateixa i apreciem l'atreviment i el 
potencial innova¿or que porta implícita, 
tant si això és motiu per a criticar-la com 
per a lloar-la. ^

QUADERN - 84



91

De Quadern a Quadern
Huís Subirana Il-lustració de Montserrat Senserrich

ElíNRIC MORERA
El compositor Enric Morera 

i Viura va néixer a Barcelona el 
22 de maig de 1865 i va morir 
r i l  de març de 1942. S'escau 
per tant, enguany, el 50é 
aniversari de la seva mort.

Avui, la gran majoria deis 
critics musicals coincideixen en 
afirmar que, en l'actualitat.
Enric Morera és conegut gràcies 
al que élis consideren la seva 
obra menor, o sigui les sardanes 
i el cant coral, mentre que les 
seves millors obres teatrals, 
operes, música simfônica i de 
cambra romanen en l'oblit. Dit 
aixi, sembla que es vulgui donar 
a entendre que els sardanistes 
es conformen amb poca cosa i 
que la seva exigència musical 
no va més enllà d'un bucolic 
cant de tenora o dels virtuosos 
refilets d'un flabiol. I aixô és 
injust. Corn és també injust 
qualificar les sardanes de Mo
rera d'obra menor quan, a ben 
segur, la majoria de critics 
musicals d'avui desconeixen 
aquesta part important de l'obra 
musical del mestre i están 
totalment al marge de la 
producció i l'activitat sardanista 
actual. Pensó que aixô no es 
més que una cortina de fum per 
amagar la greu injusticia que "l'élite" mu
sical catalana ha cornés amb Enric Morera 
i la seva obra. Si élis no han sabut, o 
volgut, servar i difondre la resta de l'obra 
moreriana, que n'assumeixin la res- 
ponsabilitat.

Ara, amb motiu de la commemoració 
d'aquest 50è aniversari de la mort del 
mestre, tenen l'oportunitat de rectificar i 
de resituar el conjunt de l'obra de Morera 
al nivell de qualitat, dignitat i popularitat 
que li correspon.

Els sardanistes ho han fet sempre i, a 
ben segur, que ho seguirán fent.

PREGUNTA

Si resulta que a l'ex ministre Julián 
Garcia Valverde se'l pot exculpar de les 
seves responsabilitats en unes operacions 
irregulars de compravenda de terrenys 
realitzades per Renfe, sota el pretext que 
fou victima d'un abus de confiança i 
negligència per part dels seus immédiats 
coMaboradors, cosa que vol dir, dones, que

eli no s'assabentava de res del qué aquests 
feien, o dit d'una altra manera, que estava 
incapacitat pel càrrec que ocupava, la pre
gunta és: qui és més incompetent, ell o els 
qui l'anomenaren per a un càrrec pel quai, 
corn s'ha demostrat, no estava capacitat?

PARC CATALUNYA:
EL QUE VA D’AHIR A AVUI

Ahir: "Projectar la zona a nivell co
marcal o metropolità significarla conges
tionar la trama viària actual, ja prou con
gestionada". (AMegacions Comissió Per
manent Parc Catalunya, juny, 1980).

Avui: Malgrat que la trama viària s'ha 
ampliar considérablement, la projecció 
comarcal (Eix Macià-Corte Inglés), ha 
aconseguit, tal com es temia, congestionar 
la zona.

Ahir: "Volem la creado d'un Parc Na
tural amb poques i petites zones ajardina- 
des, promovent la protecció de la flora 
autòctona, tant a nivell de plantes silves
tres com d'arbres, exceptuant el camp de

les oliveres, que es podria res
pectar com a testimoni del que 
ha estât la zona". (AMegacions 
Comissió Permanent Parc 
Catalunya. Juny, 1980).

Avui: L'Institut Municipal 
per al Desenvolupament de l'Eix 
Macià, adjudica el permis per a 
l'explotaciô d'un embarcador al 
llac. Aixô porta implicit la 
concessió d'un serve! de granja- 
bar a base de màquines auto- 
màtiques de subministrament de 
begudes.

Ahir: "Cal suprimir en
superficie el Passeig Manuel de 
Falla, soterrant-lo i permetent 
aixi la continuïtat entre el Parc i 
el Paratge de la Font de Can 
Rull". (AMegacions Comissió 
Permanent parc Catalunya. Juny, 
1980).

Avui: El carrer Manuel de 
Falla será una via de tràfic que 
traspassarà el Parc Catalunya i 
permetrà la comunicació de Via 
Alexandra amb el carrer Lluis 
Companys i la carretera de 
Terrassa. A meitat del trajéete 
enllaçarà amb el carrer Prat de 
la Riba, connexionant el barri de 
Can Rull amb la plaça de 
Catalunya.

Són només tres exemples per 
contrastar les diferèneies entre la 

reivindicació i la realitat.

POESIA AL SOL

L'assistèneia de public al cicle de poe
sía que ha organitzat el Teatre del Sol, a 
ben segur que, corn s'acostuma a dir, ha 
sorprès a la prôpia empresa. Es pot argu
mentar que l'èxit s'ha recolzat en una bona 
selecció dels poetes representats i a I'en- 
certada tria dels personatges que han in
terpreta! els versos, com també a I'acurada 
direcció i posada en escena de cada ses- 
sió. I si bé tot aixô és cert, i per tant, la 
meva més sincera felicitació per tots els 
responsables i autors d'aquesta iniciativa, 
sigui'm permès també afegir-hi un espe- 
rançat sentiment d'optimisme: malgat tot, 
la poesia encara és capaç d'interessar, en 
unes circumstàncies socials no pas massa 
adients, a moites persones. I aixô, amies, 
té la seva importància.
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Conte

M ONTSERRAT BELTRAN I 
ROCA

Neix a Terrassa I'any 1963. Es 
professera d’E.G.B. i treballa a I'escola 
pública a Sabadell. Ha publica! un 
pareil de contes infantils, Vet aquí un 
bolet, Ed. de l'Abadia de Montserrat i 
Quina Olla!, Ed. Cruïlla, tots dos 
traduits a d'altres llengües. Pel que fa 
a la novel-la ha publicat On son les 
claus?, Les tres proves, Ed. La 
Magrana i D'ofici, perdiguer, Ed. 
Cruïlla. Va guanyar el Primer Premi 
de Narrativa "Sant Jordi" l'any 1986, 
convoca! per l'Institut Català de 
Serveis a la Joventut, amb l'obra 
Comiat. Pel que fa a la poesia ha estât 
guardonada amb el Primer Premi de 
Poesia "Jacobé" als XV Jocs Florals 
de Blanes amb l'obra Sents corn canta 
l'alosa? i el Primer Premi de Poesia 
Calassanç amb Pinzellades. La seva 
afecció al teatre l'ha portada a adaptar 
i escriure obres de teatre per a infants i 
joves. Han estât representades a la 
Mostra de Teatre de Sabadell, 
concretament Pastanaga's Club, La 
gent de Lapusa (1989), Les banyes del 
búfal (1990) i La plaça del Rap (1991). 
Dirigeix, conjuntament amb J. Gôrriz, 
la Revista LABERINT, Revista de 
Creació Literària.

Propera publicació al març de la 
novel-la El Continent Salvatge, Ed. 
Barcanova. Col. El fil d'Ariadna.

ELISABET MEDINA I 
BOMBARDÒ

Des de sempre ha dibuixat.
Es dedica al dibuix publicitari, 

malgrat que li hauria plagut ser escul- 
tora.

Llegeix tant corn pot i no tant corn 
voldria.

Professionalment ha col labora! en 
premsa i a diverses revistes.

Es coordinadora gràfica de la re
vista literària Laberint. Ha il-lustrat 
llibres infantils.

En l'àmbit del dibuix publicitari, 
ha realitzat des de cartells, catàlegs, 
campanyes fins a marques per a 
empreses.

La Mussa, el desvetlla fantasies
Montserrat Beltran i Roca

r

V-^om el seu nom indica, els àpats de Mussa 
están pensats per aquells que cerquen la 
inspirado, pels creatius, pels transformadors del 
mot escrit, del quadre o de la pedra tallada, 
entre d'altres.

Aquest ritual -bé el podem anomenar aixi- 
va popularitzar-se fa una pila d'anys entre els 
ambients bohemis, progressistes i es converti 
ben aviat en una práctica Iligada del tot als que 
s'anomenen post-modems o avantguardistes en 
qualsevol art conegut.

La importància de la Mussa en el 
desenvolupament de la cultura de les nostres 
contrades -i també de les que no son nostres-

s'evidenciá aviat amb una claredat esfereidora. 
Com bé digué en Rubén Mettini, eminent 
professor d'una de les freqüents Escoles d'estiu 
que, en aquells dies, es prodigaven; "La Mussa 
és l'impuls de la imaginació combina! amb el 
plaer del eos i l'esperit durant la seva ingestió i 
posterior digestió". Sávies paraules, sí senyor.

Per convencer-nos, narrarem un deis ápats 
memorables profusament comentáis i enaltits per 
gastrónoms "mussaires" especialitzats, golafres 
incurables del desvetlla-fantasies. Aquest acte es 
celebra a Torrebonica, on en R. Mettini impartia 
classes a una colla de lletraferits incurables (si 
m'ho permeteu, actualment figures molt
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conegudes en aquest àmbit). L'ambient 
estava servit, corn el plat per la sopa o la 
copa pel vi. Les finestres tancades, les 
Hums apagades, tan sols una petita, diriem 
insignificant, espelma damunt d'una taula 
evitava catástrofes imprevisibles. La 
rotllana de persones agafades de les mans 
i al mig, al centre del cercle màgic, els 
desitjats ingredients: un full de diccionari 
(aixô si, molt net i planxat) d'una pagina 
escollida a l'atzar, un pot on s'havia 
barrejat prèviament aigua i un color triât 
entre tot el grup, un mineral igualment 
seleccionat, una olla de terrissa plena de 
cava (preferentment de qualitat) i sal molt 
gruixuda. Aquests ingredients, molt junts, 
es rodejaven d'un cercle de lletres pintades 
a terra, de rigores blanc, on s'hi podia 
llegir la paraula ART totes les vegades que 
convingués.

Un per un deixaren la rotllana i 
s'acostaren a vessar part dels ingredients 
dins l'olla fins que no en quedà ni rastre. 
Cal dir que el full de diccionari no 
s'introduïa sencer, sino paraula per paraula. 
Per aixô, els "mussaires" disposaven 
d'unes tisores senzilles. El minerai, en for
ma de pedra compacta, s'aixafava amb un 
martell fins reduir-lo a pois abans de 
barrejar-lo, naturalment.

Recordem que si el full de diccionari 
procedia d'un volum de sinônims i 
antônims, la Mussa resultant variava, a 
l'igual si s'emprava una llengua determi
nada i no una altra. Aquest fet suscità 
polémiques acalorades entre eminents 
"mussaires", però ara no ve al cas 
d'explicar-ho ja que ens embrancariem en 
una selva de disquisicions.

Molt bé, corn anava dient, un cop 
introduits els ingredients, l'encarregat de 
la barreja (en aquell cas concret el 
professor, anomenat Mestre Mussa durant 
el ritual) es proveí d'una espátula conside
rable i remenà, mentre els altres, amb les 
mans agafades voltaven i repetien 
constantment, monôtonament: ART, ART, 
ART...

Aquest moviment giratori podia durar 
més o menys, de fet no existeix un temps 
pre-determinat, sino que s'acaba quan la 
barreja cobra vida, bull amb efervescèneia 
pròpia i, de cop i volta, queda quieta, 
morta en aparença, però latent.

Arribats a aquest punt, es repartiren 
copes i es begué assaborint cada gota, amb 
delectació, passejant el liquid, d'indefinible 
sabor per la boca abans d'empassar-lo 
(perqué segons es comentà, fet no provat, 
el sabor variava per cada persona).

Després, l'éxtasi. Tothom s'anà 
ajaguent i, passats tres o quatre minuts, 
despertaren. Aquell dia, com molts d'altres 
s'ha aconseguit: els artistes crearen
l'increable.

Els estudiosos encara no coneixen el 
profund misteri de la Mussa. •

Fern lectors
Josep Gòrriz

CRIC-CRIC!

ELENA O'CALLAGHAN I DUCH. 
IMustracions: Tàssies.
Col. Ala Delta, 36 
Editorial Edelvives.
Saragossa, 1991.
Edat recomanada: a partir de sis anys i 
adults.

La cigala Margarida Cric-cric està boja 
pel roc i funda un conjunt: Els Histriònics 
del Diapasó. L'estiu se'l passen de gira. 
Com que es va fent famosa, la cigala 
Margarida, aconsellada pel seu mànager, 
s'ha de canviar el nom. Ara es diu 
Margaret Cric-roc. I la gira és un éxit. Un 
superéxit. Un éxit fabulós, sense 
precedents, hi stòrie. Però no tot són flors i 
violes. Un grup de formigues organitzades, 
capitanejades per la Mariànténia, es mo
ren d'enveja pels éxits del conjunt. A més, 
odien el roc. I elles, les formigues, van 
apilant aliments. Ja vindrà l'hivern!, diuen, 
rient per sota el nas. I les cigales, vinga a 
fer recitals. L'últim concert de l'estiu és 
sensacional. Tant, que els reben ofertes de 
tot el món. Es la seva consagrado. La 
glòria. Però arriba l'hivern. Les baixes 
temperatures, la pluja, la neu. Qué passa 
amb les cigales? Passaran gana? Morirán 
de fred? Ca, barret! Amb els diners que 
han fet a l'estiu els espera un hivem de 
faula, amb totes les comoditats del món, i 
el més bonic de tot és que no han de fer 
absolutament res.

EL GAMI PERDUT

MARIA MONTSERRAT OLLER. 
Dibuixos: Tàssies.
Col. Llibres del Sol i de la Lluna, 57. 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 
Barcelona, 1991.
Edat recomanada: a partir de set anys i 
adults.

S'han acabat les vacances i la Silvia 
està trista. Quan torna altra vegada a 
coMegi, troba que el carni. Huent per la 
rentada de la pluja, s'avorreix com una os
tra i voi acompanyar-la. La Silvia, conten
ta, se'l posa sota l'aixella dreta i amb la 
mà esquerra el va cargolant a mesura que 
camina. I caminant, caminant, s'endú el 
carni. Quan et té tot, en fa una pilota. I el 
carni està més content que un pésol. De 
quina se n'ha lliuratl, perqué l'esperaven 
una colla d'autocars enormes, que l'haurien 
malmés. On és el carni?, es pregunta la 
gent esverada, posant el crit al cel. Ningú 
no el troba. Però el carni, amb la Silvia, 
s'ho passa d'allò més bé. Plegant-se i 
desplegant-se, juga amb ella a fet i amagar. 
I vinga a riure. Però no vai a badar. La 
Silvia se n'ha d'anar a coMegi. Amb el 
carni, esclar. El piega ben plegadet i se'l 
posa a la butxaca.
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I  17 C  T l ?  17 CL e d  n v c D  

PROVES
Montserrat Beltran

IHustracions Mercè Arànega

LES TRES PROVES

MONTSERRAT BELTRAN. 
IMustracions: Mercè Arànega.
Col. El Petit Esparver, 37.
Edicions de La Magrana.
Barcelona, 1991.
Edat recomanada: a partir de vuit anys i 
adults.

En Cels no ho acaba de veure dar. 
Gens dar. Qualsevol diria que s'ha tornai 
boig. Però, malgrat les aparences, eli en
cara hi és tot. Perqué en realitat Uxmi 
existeix. Qui és Uxmi? Dones un gat del 
País de la Imaginado. És per anar-hi, no? 
El viatge no pot ser més emocionant. Tant, 
que en Cels no se'l voi perdre. Però abans 
d'arribar-hi haurà de superar les tres 
proves. Alendó! No es tracia d'un joc; si 
s'equivoca, a part que haurà de dir adéu al 
viatge, ja haurà begut oli. I seria una pena. 
Perqué el carni és apassionant. Hi ha de 
tot: els miralls, el Llac d'Aigiies Dolces, 
les Sirenes Golafres... (què us penseu, que 
totes les sirenes son rosses i bufones i fan 
caure de cui els navegants? Dones aneu 
ben errats!). Però és molt important que 
en Cels superi les tres proves. Després, el 
capitá Groe, que viatja dintre d'una estre
lla de sis punxes, el podrá portar al País 
de la Imaginació. Com és aquest país? 
Pregunteu-li a en Cels. Aneu amb eli i ho 
veureu. El cas és que, si feu aquest viatge, 
no tindreu ganes de tomar.

En memoria a Joan Andrés i Rovira
Joan Abella i Creas

r \ m b  motiu de la recent "Exposició 
homenatge al treball del mineralogista 
sabadellenc Joan Andrés i Rovira, cele
brada del 7 al 14 de gener a la sala d'expo- 
sicions del Casal Pere Quart de Sabadell, 
voldria fer un breu recull biogràfic, com a 
reconeixement, injustament oblidat, de 
I'obra d'aquest evitern cientific 
sabadellenc.

Joan Andrés i Rovira nasqué a Saba
dell el dia 26 de gener de 1916. Va èsser 
durant tota la seva vida un home de forta, 
singular i envejada personalità!.

Dotât d'una capacita! intel-lectual poc 
usuai, fou una persona dedicada plenament 
a l'estudi, particularment a la mineralogia.

Erudit autodidacta, investigò intensa- 
ment els minerals, estudià els Jaciments, 
aprofondi en història científica i escorco- 
llà profundament les fonts del saber. Ré
sultat d'aquesta tasca preeminent, en fou 
un dilata! coneixement de la mineralogia 
universal, i molt concretament de la co
marca del Vallès per la quai sempre senti 
gran predilecció.

A Sabadell dugué a terme importants 
activitats cientifiques, intentant posar més 
a l'abast dels sabadellencs aquesta àrdua 
ciència.

D'adolescent ja coMaborava al Centre 
Excursionista "Sabadell", on va ser nome- 
nat, en reunió general ordinària, el dia 26 
de gener de 1934, president de la Secció 
de Cièneies i Arts. En l'esmentat Centre 
també va ser redactor del butlletí, conser
vador de la coMecció mineralógica i fidel 
coMaborador, publican! un cert nombre de 
petits teballs i duent a terme nombroses 
conversacions sobre mineralogia.

Igualment desenvolupá una fructuosa 
activitat en el Museu de Sabadell, que s'i- 
nicià l'any 1941 en constituir-se la Junta 
Interina, de la qual formava part juntament 
amb el Dr. Miquel Crusafont i Pairó, 
Andrés dirigia la secció de Mineralogia i 
Crusafont la de Paleontologia. El dia 1 
d'agost de 1947, durant un deis actes de la 
Festa Major, fou inaugurada la nova sec
ció de Geologia del Museu, que dirigi Joan 
Andrés i Rovira, constituida per un gran 
nombre de minerals i roques d'arreu del 
món, majoritàriament de Catalunya, 
recoMectades, estudiades i classificades 
per eli mateix.

L'any 1948 és constituí un nou patro
nat al Museu de Sabadell, que a partir d'a
quest moment s'anomenà Museu de la 
Ciutat de Sabadell, i en fou igualment Joan 
Andrés director de la secció de Geologia.

El maig de 1949, en el Museu de la 
Ciutat, Andrés enllestí la instal lació pú
blica de fotoluminiscència (Fluorecència i 
fosforescència) per raigs ultraviolats, uni
ca instal-lació d'aquestes caractéristiques a 
Espanya. Fou visitada el dia 4 de maig de 
1950 pel llavors ministre d'Educació Na
cional, José Ibáñez Martin, qui en feu 
grans elogis, merescuts sens dubte per una 
labor tan particular.

Podem dir que la ciència mineralògica 
era en el senyor Andrés un valor intrínsec. 
Amb volunta! i vocació extraordináries, 
investigò profundament els minerals de la 
formació Berta, de Sant Cugat del Vallès, 
i en descubrí noves espécies, que fins 
aleshores no havien estât citades en aquell 
jaciment ni fins i tot a Catalunya. Aquest 
estudi es publicó a la revista "Arrahona" 
del Museu de la Ciutat, envers l'any 1950, 
i serví com a valuosa base científica en 
tesis doctoráis posteriors.

El senyor Andrés, que formò part de 
diverses institucions, ingressà a la Funda- 
ció Bosch i Cardellach, l'any 1947 com a 
coMaborador adjunt a la secció d'Història 
Natural. El 5 de novembre de 1949 fou 
elegit membre numerari d'aquesta Funda- 
ció i rebut oficialment en sessió plenària 
el dia 28 de gener de 1950, en la que pre
sentò el seu treball d'ingrés "Los Elemen
tos Químicos y sus Mineralizaciones en el 
Vallès (Ensayo de Geoquímica comar
cal)". El diseurs de recepció com a nou 
membre va córrer a càrrec del prestigiós 
cientific sabadellenc i amie personal del 
senyor Andrés, el Dr. Miquel Crusafont i 
Pairó.

Seguiren aquest treball nombroses 
comunicacions de gran valor cientific, en-
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tre elles la cita d'un nou jaciment de 
Molibdenita a Catalunya i el descobriment 
d'Argent a la Mina Berta de Sant Cugat 
del Vallès.

Amb un desig de perfecció i d'autofor- 
mació prodigios, envers els anys cinquan- 
ta, i grácies a uns profunds coneixements 
d'optica, Andrés construí dos goniomètres 
de reflexió, un de teodolític i un de tres 
limbes, a partir d'antic material fotográfic 
i optic, basant-se en l'observació deis 
existents a la Universität de Barcelona, que 
per aquells dies eren els unies aparells a 
Catalunya. Igualment construí dues potents 
lupes binoculars estereoscopiques. Instru
ments que perfectament calibrats li servi- 
ren per realitzar un excepcional estudi 
cristaMográfic sobre els exemplars de la 
Mina Berta de Sant Cugat del Vallès i 
d'altres localitats.

No exagero en aplicar l'adjectiu "ex
cepcional" a tan admirable labor, ja que 
poques persones són capaces de dominar 
l'estudi cristaMográfic com ho va fer el 
senyor Andrés, fins a l'extrem de saber 
calcular valors angulars de les cares, rea
litzar les anotacions cristaMográfiques, 
orientar els cristalls, llegir-ne les cares i 
representar-los gráficament.

Tal i com Ja he anotat anteriorment, 
Andrés fou membre actiu de nombroses 
institucions i associacions minéralogiques, 
entre elles la prestigiosa "Société françai
se de Minéralogie", de renom internacio
nal i d'accès restringit, on ingressà l'octu- 
bre de l'any 1973.

En dissoldres, el 1968, el patronat del 
Museu de la Ciutat de Sabadell, créât el 
1948, es constituí el Patronat Municipal 
dels Museus de Sabadell. Els estatuts no 
s'aprovaren fins el 1974 i es va designar 
Joan Andrés com a vocal perpetu d'aquest 
Patronat.

Durant els més de vint-i-cinc anys en 
qué Andrés formé part activa del Museu, 
realitzà innombrables coMoquis cientifics, 
moites comunicacions i emissions radio- 
fòniques que proporcionaren sens dubte 
una ampliació dels coneixements cienti
fics dels sabadellencs. Durant aquest pé
riode, el Museu, i concretament la Secció 
de Geologia que eli dirigí, fou visitada per 
moites personalitats, tant politiques corn 
cientifiques, d'arreu d'Europa. Tal és el cas 
de l'agrégat a la cátedra de mineralogia de 
la Facultat de Cièneies de Toulouse (Fran
ce), el Dr. Raymond Pulou, el Dr. Bermu- 
do Melèndez y Melèndez del Conseil Su
perior d'Investigacions Cientifiques, o el 
professor belga Paul Fourmarier, catedrà- 
tic de geologia de la Universität de Lieja i 
un dels més iMustres tectonicistes del mon 
entre d'altres.

El senyor Andrés era un home modest, 
senzill, bon cristià i dogmàtic en posses
sio de la veritat, de carácter enèrgic i vi- 
gorós i a la vegada sensible amant de l'art, 
la poesia i la pintura. Un incansable estu
dios que sovint repetía una curta però sig
nificativa frase, "Quan més estudio menys 
sé".

Eminent mineralogista, a qui hem de 
considerar un puntai de la mineralogia a 
Catalunya, la seva saviesa brilla fins l'úl- 
tim instant, i expiré a Sabadell el dia 8 de 
setembre de 1991 a l'edat de 75 anys, des- 
près d'una llarga i angoixosa malaltia.

En pau descansi, senyor Andrés.
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Amies del Bisbe Casaldàliga

Brasil: 500 anys
Joan Casals i Sala

E, capvespre del dia 31 del passai mes 
de març, amigues i amies del bisbe Pere 
Casaldàliga van trobar-se a l'Acadèmia 
Católica amb motiu d'una de les xerrades 
preparatories de la 4- Trobada "Pro-Nobel 
de la Pau 1992" celebrada a Balsareny el 
dia 11 d'aquest mes d'abril.

El pare Pere Jordà, claretià i missioner 
a l'Amazònia (a Giiajarà-Mirim), i Anto- 
nio-Carlos de Moura Ferreira, periodista i 
assessor de l'Arxidiòcesi de Goiània, 
emprant un to coMoquial i albora realista 
desgranaren una sèrie d'informacions, 
dades, anècdotes, vivències, corferidores i 
demostratives de la magnitud, tant geo
gráfica com sociològica, d'aquell immens 
país.

Incidint (ja que en tot moment els 
guiava la posada a punt d'una altra de les 
Trobades Pro-Nobel de la Pau 1992) tant 
en els inicis de la tasca evangelitzadora 
d'un senzill missioner del Cor de Maria, 
En Pere Casaldaliga, cap a finals dels anys 
60, com en el transcórrer del mutu i llarg 
cami fet per les reivindicacions socials que 
des del primer dia I'ara Bispo Dom Pedro 
Casaldaliga mai no ha silenciar per tots 
els mitjans de comunicació tant del Brasil 
com d'arreu del món.

De cinc milions d'indigens autoctons 
en sobreviuen -millor dit: malviuen- uns 
dos cents vuitanta mil. Quantitats 
esfereidores de quilometres quadrats de 
selva amazónica reduits a pastures per ali-
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mentar bestiar, la cam del qual no donará 
ni per pagar els interessos de l'enorme 
deute extern. Cultures miMenàries 
oblidades i perdudes per sempre més, 
juntament amb els seus idiomes propis 
irremissiblement ignorais.

De Moura, una infermerà i Casaldàliga 
eren els tres unies preveïdors de 
l'alfabetització, de la sanitat de primers 
recurs, i de la inculturació cristiano- 
católica. En llogarrets perduts pels més de 
cent mil quilòmetres quadrats de la 
Prelatura.

En Pere Jordà, la seva camioneta i la 
seva "varadeira" (canoa) ja han recorregut 
ningú sap pas quants quilòmetres. Obrint 
carretera quan ha convingut i pujant 
"autoestopistes" de butxaques buides.

De tot això en fa ja una pila d'anys, 
però la llavor, suada a sang i fetge, ha 
fructificat. La llavor trobà el sole de terra 
sense mal. Avui les Causes del bisbe Pere 
Casaldàliga remouen consciències, troben 
recursos, obren noves perspectives.

Hi haurà un temps d'abans del NOBEL 
DE LA PAU 1992? O hi haurà un temps 
de DESPRÉS DEL NOBEL DE LA PAU 
1992?

Als pocs dies de celebrada aquesta 
xerrada, el 7 d'aquest mes d'abril, es feu la 
projecció del documentai "Amerindia" so
bre els pobles indigenes de Llatinoamèrica, 
amb guió d'en Pere Casaldàliga, al Casal 
Pere Quart.

Hi assisti ANA M̂  GUACHO, líder 
indígena equatoriana, que ha intervingut 
també a la 4- TROBADA de Balsareny, 
acte organitzat pel Comité de Solidarität 
amb Centreamèrica, el Comité Oscar Ro
mero de Sabadell, la Comissió per la Pau i 
el Desarmament, i la Lliga dels Drets dels 
Pobles.

Una vetllada amb el testimoni fisic d'un 
mitjà de comunicació i el testimoniatge 
vivent d'una dona de poblé, d'una 
Iluitadora per la Pau i la Justicia.

ESCOLA D'IDIOMES
Passeig Plaça Major, 57 entlo. 

Tel. 726 50 38 • 08201 SABADELL
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Ressò poètic i profètic 
del bisbe Pere Casaldàliga

(Fragment de! text original del hishe Pere 
dirigit ais assistents a la 4- Trabada 
"PRO-NOBEL DE LA PAU 1992", cele
brada a Balsareny (El Bages), poblé 
nadiu dels Casaldàliga, el passât dia 11 
d'aquest mes d'abril).

Jo tenia onze anys quan vaig sortir 
d'aquest meu Balsareny cap als seminaris 
que em portarien a les missions 
somniades. La sang del tiet mártir, Mossèn 
Lluís, feia florir la terra nova i la Mare de 
Déu del Castell obria, des del cim, els 
horitzons. Han passât molts dies i he 
viscut, bé o malament, molts reptes i 
moites gràcies. Ara, al capvespre, torno 
amb vosaltres a Balsareny, en aquesta 
diada de la vostra Solidarität amb els meus 
somnis que jo voldria que només fossin el 
somni de Jesucrist. Retorno per tal de 
viure-ho amb l'enyorança d'un poeta de 
casa i amb l'agraiment d'un esperançat 
pasqual:

"Retornar és tornar a viure, 
les branques tornant-se arrels.

...Primaveres d'utopies, 
estius de justicia ardent, 
tardons d'angúnies ventados, 
fecundes morts dels hiverns.

...La pàtria es 'nava fent xica, 
la Pàtria es 'nava fent gran.
I el Régné se m'emportava 
a l'altra banda del mar, 
per a no tornar mai més, 
i tornar del Món estant.

Pairal era allò que ho era, 
ara ja tot és pairal.
L'àliga i la garsa bianca, 
les sis vaques i els jaguars 
i aquest doll de I'Araguaia 
que em ve pie de Llobregats. 
L'eixida i la Patria Grande, 
Guadalupe i Montserrat.
...L'amor pairal de cal Pare 
tot ho va tornant pairal.
Els bols de llet que ens bevíem 
i la sang que ens vessar an. 
Pairal, la Terra deis Plomes, 
i Déu, la Casa Pairal".

C A S T E tC  PE" B A L S Á R E N V  .  ̂ t L  ?ATi

"Aquest és el temps favorable", 
l'avinentesa deis compromisos. No a 
l'entom del meu nom, és ciar, sino del 
Nom. i a l'entom de les meves Causes, 
només a mesura que siguin les Causes 
d'Ell.

Passará el 92, però continuaran la 
História i la Missió. Sempre anirà venint 
el Regne. Germanes, germans, comencem, 
de mar a mar, uns 500 anys ben diferents!

Vosaltres, continúen fent trobades i 
gestos de Solidarität, amb aqueixos 
organismes de Fe i de Justicia i Pau que 
tan bé treballen a la nostra Catalunya.

Coneixeu i propaguen les reivindi- 
cacions deis pobles oprimits respecte a llur 
alteritat i autonomia.

Refuseu amb ells i amb les Esglésies 
més conscients el pagament del Deute 
Extern genocida.

Ajudeu Catalunya, Espanya, Europa, a 
no tancar-se en getho; forceu-les a obrir- 
se al immigrants, que són avui l'eccehomo 
rebutjat pel Primer Món.

Aneu construint el pont de l'únic Món 
humá entre el Primer i el Tercer, entre el 
Nord i el Sud.

Feu agermanament.
Siguen Església viva, missionera, 

solidáriament católica. ^

Evocació de Gabriel 
Bracons i Singla

H a mort ais 79 anys, el diumenge dia 22 
del passât mes de març.

Ha mort en pau amb tothom, i per tant, 
amb el Pare. Tal com ell volia. Evoco la 
reunió d'aquells moments de conversa, de 
diáleg, que féiem a la via pública, al peu 
dels edificis que eli havia projectat, i 
també en el seu vuité pis, on vivia i des 
del qual tenia, com aquell qui diu, la ciutat 
ais peus; a més podia contemplar Montse
rrat, dibuixats i perfilats, al fons també La 
Mola, el Puig de la Creu... I també aquest 
Sabadell que eli havia contribuit a 
millorar.

Em recordava l'ocasió que l'alcalde 
Marcet li demaná d'ésser l'Arquitecte Mu
nicipal. Eli, i Félix Asua, van suplir la 
vacant deixada per Joaquim Manich, 
ihlustre col-lega. Disset anys va estar 
Bracons en aquest cárrec -del 1953 al 
1970- i d'aquest llarg période en podia 
contar moites coses, algunes de les quais 
són matèria reservada, "secret profes
sional", com deia... (Quantes històries es 
callen a les Històries dels homes i de les 
Ciutats !...).

Amb Gabriel Bracons era allò de 
començar i de no acabar. Tenia mil 
arguments per contar. S'ho deia: -"Sóc un 
xerraire". Era, sobretot, un professional, 
un gran professional. La seva obra, el 
conjunt de la seva obra, és estimada i va
lorada entre els arquitectes.

Vaig preguntar-li de quina època de 
r Arquitectura li hauria agradat ser 
contemporani.

-"Tal vegada de la il-luminada il-lusió 
del "quatreccento fiorentino".

-Heu projectat algún somni per poder 
realitzar?- vaig preguntar-li.

-"Un excessiu realismo m'ho ha 
impedii".

Un veli amie comü, des del jardi i 
contemplant la seva  ̂casa, recorda amb 
orgull i satisfacció: -És feta del Bracons...

A Sabadell, i a fora, té moites 
realitzacions. Cai recordar els habitatges 
de la S.A. Marcet; la fábrica Balsach, de 
la Creu Alta; l'edifici Morrai, de la Ram
bla; el barri les Termes; el Polígon Sant 
Bernat de Ca n'Oriac; els blocs de pisos 
que li encarregà la Caixa de Pensions; 
l'edifici de pisos i el local de la Cambra 
Oficial del Comerç i la Indùstria, l'estadi 
de la Nova Creu Alta; l'asil Sardà i 
Salvany...

Ara manllevo i modifico el final de la 
Semblança (Quadem num. 57 - 1987):

-Aquesta evocació és per coMocar la 
bandera al cim de la vida i l'obra de 
Gabriel Bracons...
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Una inversió de futur
Dolors Godayol

"L’home és un ser social per natu
ralesa"

Amb aquest topic encetem una refle- 
xió que voldríem adreçar ais joves que, en 
la Diada de Sant Jordi, tombaran riallers i 
despreocupats, enamorats o displicents, per 
la Pira del Llibre. Ais nois i noies que, 
sortint de l'escola o de l'institut, s'hi acos
taran guiats pel desig d'acomplir amb la 
tradició de comprar un llibre i una rosa, o 
bé menais solament per l'afany de palpar 
l'ambient. I, sobre tot, a aquells alumnes 
que, massa sovint, se senten recriminats 
perqué no llegeixen i que encara no han 
descobert ben bé per què els sens educa- 
dors s'entesten en fer-los fer una cosa tan 
poc divertida; a aquells que els venen tots 
els mais quan es veuen en l'obligaciô d'en- 
frontar-se amb un llibre; als qui responen, 
tímida però contundentment, amb un quin 
"rollo"! quan se'ls exigeix fer una lectura i 
a tots aquells, en fi, que encara no han 
pogut entendre per quins set sous l'exerci- 
ci de la lectura els ha de fer homes i dones 
de més profit.

E1 poeta Pedro Salinas escrigué: "El 
lenguaje es el primero, y yo diría que el 
último modo que se le da al hombre de 
tomar posesión de la realidad, de adue
ñarse del mundo".

I algú altre: "A desgrat de la se va 
intel-ligéncia individual, l'home no hauria 
estât el que és si la vida en societat no 
hagués multiplicat desmesuradament els 
seus poders".

La vida en societat: heus aquí la clau 
de la civilització. I aquesta es fonamenta 
en la comunicació. La comunicació ha 
estât, dones, el motor de la civilització i 
del progrès.

L'home, com tots els altres animals, ha 
expérimentât sempre la necessitai d'enten- 
dre's amb els seus congéneres. Però, a di- 
feréncia d'aquells, ha sabut desenvolupar 
una forma complexa i sofisticada de rela- 
ció: el llenguatge.

Es astorador el que pot fer el llenguat
ge!. Amb les paraules podem expressar un 
nombre incomptable d'idees, de manera 
que, quan estructurem una frase, estem 
reflectint, corn en un mirali, la idea que en 
aquell instant tenim al cervell.

Però els mots no néixen espontània- 
ment sinó que han estât producte d'una 
llarga evolució i tots tenen la seva raô de 
ser.

No ens pertoca ara aturar-nos a parlar 
del tema, per cert tan inteessant, de la for- 
mació de les llengües i de les diferents 
cultures. La nostra intendo és solament 
eonsiderar com podem aconseguir mino
rar la nostra capacitai de comprensió.

Tots sentim la necessitai de donar pre- 
cisió a les nostres paraules per tal que 
acompleixin adequadament les seves fun- 
cions comunicatives. Però, de vegades, ens 
trobem que les nostres nécessitais d'ex- 
pressió sobrepassen els limits de la nostra 
capacitai per a fer-nos entendre. Una de 
les millors solucions per salvar aquesta 
dificultat està en la lectura.

Ja sabem que tothom qui vulgui apren- 
dre un ofici o bé iniciar-se en el domini 
d'un art, haurà de començar per fer un 
esforç; li caldrà fer un exercici bàsic d'a- 
prenentatge que, moites vegades, exigeix 
una certa dosi de voluntat i implica algu- 
nes molésties i incomoditats. A mida que 
anirà dominant la técnica, però, aqüestes 
desapareixeran per donar pas a una satis- 
facció i, més endavant, a l'afecció d'allò 
que haurem après, fent veritat allò de que 
"només s'estima el que es coneix".

Per arribar a estimar la lectura, hem de 
llegir molt. I les primeres vegades potser 
ens caldrà fer un esforç perqué ens troba- 
rem davant de moites paraules el signifi
cai de les quais desconeixem. Davant d'a- 
quest inconvenient, tenim dues opeions: 
deixar el text de banda perqué és aborrii o 
agafar un diccionari i intentar esbrinar el 
significai dels mots desconeguts. Evident- 
ment, la primera opció és la més còmoda, 
si no hi veiem més enllà del nas. Però si
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som intel-ligents i tenim visió de futur, 
escollirem la segona: Les hores emprades 
en consultar un bon diccionari no serán 
mai hores perdudes i, a poc a poc, anirem 
ampliant el nostre vocabulari i, per tant, la 
nostra capacitat de comprensió.

Si tenim paciència per seguir en 
aquesta línia arribará un moment en que, 
sense adonar-nos-en, ens haurem intéressât 
tant en els llibres que ja no els podrem 
deixar. I començarem a llegir per plaer.

El plaer de la lectura és un dels millors 
régals que li han estât concedits a l'home 
en aquesta terra. I el més excitant és que, 
tot gaudint d'aquest plaer, en podem treu- 
re un profit immesurable: amb aquesta 
práctica eixamplarem la nostra cultura i 
augmentarem els nostres coneixements. 
Aixô és traduirà en una formado huma
nista necessària per a la nostra integrado 
social, per a la comprensió dels altres 
homes i el millorament de la nostra quali- 
tat de vida espiritual i material.

En l'àmbit concret dels estudis, llegir 
ens ha de permetre adquirir facilitai d'ex- 
pressió, capacitat d'anàlisis, millora de 
i'estil personal a l'hora d'escriure, és a dir, 
naturalitat, espontanei'tat, oportunitat, rao- 
nament logic, creativitat, Originalität, fan
tasia, riquesa de vocabulari i domini del 
llenguatge. Aixó equivaldrá a trobar sem
pre la paraula més adequada per expressar 
exactament allò que sentim, allò que pen- 
sem.

I si tenim problèmes amb l'ortografia, 
no hi ha dubte que aquest és el millor 
remei per superar-los. La millor manera 
d'aprendre a escriure, és llegir. Hi ha una 
relució directa entre l'hábit de la lectura i 
la competéncia en l'expressió escrita. Po
dem tenir una capacitat innata per a l'es- 
criptura, però no la podrem desenvolupar 
sense uns coneixements lingüístics i 
aquests ens han de venir de l'adquisició: 
llegir i analitzar textos ens ajudará moltís- 
sim a aconseguir-ho.

Segons el lingüista daniel Cassany 
l'estudi de la literatura és més bénéficiés 
en aquest sentit que el de la gramática. Els 
millors escriptors han estât uns bons lec
tors.

Llegint, sobre tot si ho fern de gust, 
aprenem de manera inconscient, sense sa
ber que ho estem fent, sense esforç.

Podriem parlar llargament dels avan- 
tatges de la lectura. Però, de moment, ens 
acontentarem amb aquesta breu reflexió, 
per no cansar. Només recordar que la cul
tura dels individus i dels pobles es pot 
medir pel nombre i la qualitat de les seves 
lectures.

Parlar i escriure correctament no for
men part d'una cultura d'adorn. La forma 
d'expressar-nos és ja un indicatiu del que 
som i del que volem arribar a ser.

m is nous

Déu ens espera
Calassanç Balagué

éu-Pare resta ben retratat en aquella 
paràbola dels dos fills, símbols de la des- 
creença. Un fuig de casa, però hi toma. 
L'altre, es pensa ser "fidel" al pare, però, a 
la fi, es troba fora. Ja ho veieu, la dona i 
l'home són el "rise" de Déu. Eli s'ho juga 
tot. Al pare, li fou més difícil recuperar el 
fili que no havia marxat. Però, Déu sem
pre tira la casa per la finestra. Déu és una 
festa, la Pesta Pasquali

Tan se me'n dóna!
La descreença o incredulità! té una 

base molt variada, i té aquest titol. És vis- 
cuda des de vàries situacions. Totes són 
vivències vagues del cristianisme. Ho re
sumiré en tres grups.

1. - Vida superficial. És la vida in- 
transcendent. És la vida de les persones 
que no saben prendre cap postura ni tenen 
cap interés fora del seu benestar material. 
No tenen oída per al sentit religiós. La 
qüestió és viure.

2. - Indiferentisme. Clima molt sem
blant a l'anterior. Viuen sense Déu i no el 
troben a faltar; per tant, ja s'han acostumat 
a viure sense respondre a la qüestió de la 
preséncia de Déu. Aquesta Insensibilität 
religiosa inclou, tal volta, l'estadi del més 
gran allunyament de la fe.

3. - Agnosticisme. A Déu no hi podem 
arribar, diuen els qui defensen aquesta ac
titud. No hi ha fonament de la raó ni per 
afirmar l'existéncia de Déu ni per negar
la. L'agnóstic no pot ser creient ja que la 
religió es fonamenta en decisions que ul
trapassen els limits d'allò que honestament 
podem experimentar i, per tant, acceptar.

Negació oberta de Déu
En la societal actual, hi trobem els qui 

neguen obertament Déu i refusen les prác- 
tiques religiöses per a instaurar el cuite a 
l'home: és l'humanisme ateu. És la postura 
de l'home "modern".

L'ateisme modern fou definit pel Con
cili Vaticà II: -"Condueix el desig d'auto
nomia de l'home fins al punt de suscitar

/ 'artistica
COMPRA-VENDA

Calaixeres, Mobles, Llums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

Borriana, 35-37 • Telèfon 725 62 30 
08202 SABADELL

dificultáis contra qualsevol mena de de- 
pendènca de Déu". L'home és el fi de si 
mateix.

També hi ha un "humanisme desespe- 
rançat". El fet de sentir-se "déu", no atri- 
bueix al ser humà els poders divins. Ales- 
hores, l'home cau en la desesperació. 
L'home se sent un ser limitât.

Arrels de la descreença
-Per què marxen tants fills de la casa 

del Pare?
-Per què brollen tantes sectes en l'hort, 

en la vinya de la casa pairal? ¿Serán un 
manifest perqué no troben l'àpat fraternal 
de la Paraula i del Cos i Sang amb la loia 
del Crist ressuscitât?

Serán el crii de la fam de Déu que té 
avui la humanitat?

Segons el "credo cientific", extensa- 
ment difós avui, l'home solament pot afir
mar amb pie sentit tot allò que és objecte 
de comprobació. "S'han passai", ve a dir 
el Vaticà II, puix hi han moites realitats 
que s'escapen als nostres sentits corporals.

El pluralisme ideològic i religiós tam
bé ha entrât en el camp de les creences de 
la fe. Aixó fa que la indecisió i el titubeig 
hagin debilita! la Ee de bastants creients 
que tenien una base poc sòlida.

Un altre factor que ha pogut debilitar 
la Fe d'un ampli sector de fidels és el mal 
exemple dels "fills grans" que mai han 
sortit de casa (!). O també, en certes épo
ques de la història, l'Església no ha sabut 
donar una autèntica imatge de la doctrina 
evangèlica.

I, finalment, el mal en el món és "la 
roca de l'ateisme", de la increença en el 
temps actual. En el món hi ha més mal del 
que esperávem de la creació amorosa de 
Déu.

Tal volta el problema del mal es fa 
més difícil d'entendre i d'assimilar quan la 
persona ja s'ha allunyat de la Fe per altres 
raons, i viu apartat del Déu que va morir a 
la creu per a nosaltres. El mal és aleshores 
una justificació per abandonar la creença 
en Déu que ha fet l'home i la dona 
coMaboradors seus per vèncer el mal de 
les injusticies, el mal de la misèria, de l'a
bus de tota mena de poder, i de la mateixa 
maialila. (Contlnuarem).

En el temps pasqual, aquesta breu anà
lisi de la increença moderna ens pot espe- 
ronar la Fe en el Crisi ressuscitât per a no 
caure "en la prova".
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Crònica

El parc Catalunya. Un dia historie
J . e .

M ^a inaugurado de la primera part 
del pare Catalunya és unfet historie per a 
la eiutat de Sahadell. Al mateix temps 
aquest esdeveniment puntual ens permet 
reeuperar la memòria històriea.

"Des del Pia Renom!Manieh de 1928 
fins avui aquesta part de la nostra eiutat 
ha estât protagonista d'emfasitzats débats 
eiutadans earaeteritzats pel eontrast de 
posieions divergents sobre l'ús d'aquest 
sòl.

"El Pia Comareal de 1978 va signifi- 
ear un punt i a part en relaeió ais intents 
anterior s més signifieatius (Manieh! 
Renom!Baldrieh) per utilitzar l'aetual pare 
Catalunya eom a zona preferentment 
edifieable.

..."Ara, a les portes de la inauguraeió 
de la primera part del pare, reeorda la 
plantada popular d'arbres al 1986, a la 
qual varen partieipar més de 170 entitats 
i eiutadans i eiutadanes".

..."Queda molt per fer en el pare 
Catalunya i queden pares per fer a la 
eiutat: el del Ripoll i el del Taulí, en són 
dos exemples..."

..."M'agradaria finalment, que el 
proper diumenge dia 22 no anéssiu al pare 
esperant una inauguraeió. Voldria, al 
eontrari, que la inauguraeió es 
earaeteritzés per la preséneia aetiva i 
massiva de eiutadans i eiutadanes de Sa- 
badell eaminant, gaudint del pare. Será 
sens dubte un dia histènie". (De l'alealde, 
Antoni Farrés, a "Sabadell dia a dia" del 
passât mes de març).

El 22 de març s'inaugurà. De les 10 
del mati fins a les dues de la tarda van 
tenir Hoc diferents activitats amb motiu 
d'aquesta estrena. El public hi acudí en 
massa i s'escampà per tots els indrets del 
nou parc. Preferentment ho feu més a 
l'entorn del llac, pel quai navegaven unes 
barques que hi donaven més color. La 
gent, des de les ribes, s'ho mirava amb 
goig. També era concurridíssim pasar pel 
darrera de la cortina d'aigua de la cascada. 
Impressionant.

A l'èspai hi havia una mena de 
zeppelins, que duien la inscripció Pare 
Catalunya. Pel recinte -variât d'ôpcions, 
certament- hi actuaven aci i allà conjunts 
musicals, corals, autors, mimics, 
folklôrics, que animaven més encara 
l'ambient. Pel conjunt del pont sobre el 
llac, un anar i venir de gent, atapeïda, 
contemplant a banda i banda. Badant, 
badant vaig topar-me amb un passe]ant 
que duia cabells blancs i un gersei negre 
amb una inscripció que deia To be Happy 
(Ser feliç). De fet, ell no es va pas discul
par amb el / am sorry. Ni jo tampoc.

Pel pont, una jove mezzo-soprano 
cantava una ària enmig del public que 
transitava... Un altre jove, agenollat 
davant duna senyora àvia, de cabells 
argentats, li declamava un poema que, en 
acabar, van aplaudir-li... Unes noies, 
assegudes en un dels bancs, es cruspien 
uns entrepans. Van autoritzar-me que els 
fes una foto i van dir-me que cren del 
serve! de pares...

Tot l'ambient respirava festa, festa 
grossa, i grans i petits es veia que s'ho 
passaven bé.

Vaig anar ascendint el parc,/m5 a dalt 
de tot... Uns competidors d'estels s'entre- 
tenien fent-ne voleiar, originals de colors 
i formes. Però van dir-me que no podrien 
fer la competició perquè no feia prou vent. 
Llàstima. La majoria dels estels restaven 
sobre l'herba, immòvils. Des d'aquell Hoc, 
com una atalaia, podies contemplar tota 
aquella panoràmica del pare i la munió de

gent que l'ocupava. Els grans edificis que 
s'aixequen a I'Eix Macià tapen quasi la 
vella Creu Alta... Una xemenia alça, tími
da, la seva esvelta figura entremig d'aquell 
variât mostrari d'edificis que donen una 
visió nova del Sabadell que s'està rénovant 
per fer cara al futur. I al futur s'hi ha d'anar 
amb bona cara...

M'he trobat amb un conegut que ha 
aprofitat per confesar-me les seves 
critiques. "Els milions que s'hi hauran 
gastat!. Grec que s'han passât amb el 
ciment... Masa dur, tot plegat... Ara, que 
es respect! tot!".

Com que ja era hora de fer retirada, he 
començat a desfer carni, xino-xano, entre 
uns que pujaven i altres que baixaven, i 
altres que la feien petar, aturats i comentant 
tot allò que ha esdevingut aquest dia 
històric per a Sabadell.

Pel llac seguien navegan!, tranquil-la
ment, quasi quietament, suaument, unes 
barques, amb nous tripulants, damunt 
I'aigua transparent.

M'he girat a mirar el eim del pare i he 
vist com aixecava el voi un estel 
representan! la cara d'un mandar!, amb els 
seus Hargs bigotis que feien de cua...

Un diumenge Huminos, doblement 
festiu, amb un clima primaveral-estiuenc, 
ha estât propici en aquesta inauguracio del 
Parc Catalunya, un dels més grans del pais, 
com s'ha dit. Un dia historic, certament, 
per a Sabadell.
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Imatge i Paraula
Text de Joan Cusco Foto de Josep B us oms

El meu castell....

Sommio posseir un castell, 
emcimbellat, dominant la vall; 
inaccessible, millor isolat, a free dels 
núvols, per viure-hi amb els meus 
fantasmes ...

Ah, sí; jo prefereixo un castell amb 
fantasmes que els pugui sentir a les 
nits fosques, negres corn goles; oir-los 
corn passen pels corredors a partir de 
mitjanit, quan s'aparellen les busques 
del rellotge... Imaginar-los amb les 
seves vestes blanques sobre les 
irregulars Hoses...

Sommio tenir un castell i sommio 
que hi hagi també una bella princesa 
d'ulls blaus...

És que un castell sense fantasmes 
ni sense princesa no me'l puc imagi
nar; no seria un somni...

r¡$
J. G AR R IG A  PRAT
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Cine Club Sabadell

Néstor Almendros: Hum contra ¡Muminació
lordi Graset

N .èstor Almendros pertany a una 
generado de directors de fotografia (De
cae, Coutard,...) que van trobar en la 
"nouvelle vague" el carni idoni per donar 
forma a les seves preocupacions 
artistiques. Critic amb la iMuminació tra
dicional en estudi, sovint efectista i 
sobrecarregada i, decebut pel fet que, en 
general, el neorrealisme italià no fou 
conseqüent amb els seus propis postulats 
en el camp de la fotografia, la "nouvelle 
vague" li permeté plasmar el principi bàsic 
de la seva concepció de la iMuminació: 
"Les fonts de Hum han d'estar justificades. 
Cree que el funcional és bell, que la llum 
funcional és bella. Aspiro a qué la meva 
llum sigui més lògica que estètica. En un 
decorat natural utilitzo la llum existent, o 
la reforço si és insuficient. En un decorat 
en estudi imagino un sol exterior situât en 
un punt i dedueixo com penetraria la seva 
llum per les finestres. La resta és fácil" 
(1). La "nouvelle vague" reprengué els 
postulats del neorrealisme: rodatge en 
decorats naturals, versemblança, 
destreatralitzar la posada en escena i la 
direcció d'actors, en resum: connectar la 
realitat; copsar el quotidiá -preferentment, 
però no necessàriament, contemporani- 
tant tematicament com estèticament. En la 
"praxis" cinematogràfica d'aquesta 
revolució. Almendros -l'obra del qual gira 
entorn de Rohmer i Truffaut (entre els dos 
sumen 15 dels més de 40 llargmetratges 
que ha fotografiat)- va poder assolir la 
sintesi d'una personalitat de cineasta for
mada a cavali de l'admiració -compartida 
en el si de la "nouvelle vague"- pels grans 
clàssics nordamericans i la vocació realis
ta que empremtà la seva obra 
documentalista a Cuba treballant per a 
l'Instituto de Producción Cinematográfica. 
El tendre esperit revolucionar! que 
propugnava tornar el protagonisme al 
poblé alentava el treball d'Almendros, molt 
aviat estroncat per l'obcecació totalitària 
de la burocrácia castrista. El seu primer 
llargmetratge amb la "nouvelle vague" fou 
LA COLLECTIONNEUSE (La coleccio
nista, 1966), d'Eric Rohmer, en el qual

MONISmOL
Passeig de la Plaça Major, 6 
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experimenta a fons la iMuminació per 
ref exió, base de la moderna 'otografia 
cinsrrarogrLLca. La manca de mitjans - 
una situació qus, ce sempre, Rohmer ha 
assumit professionalrrent i artisticament- 
posave. a prova ês principa s virtuts 
d'Almendros: el rigor, la precisió i la 
capacitai de prendre decisions rapides, és 
a dir, de córrer riscos. "Arab grans 
pressupcstos els cir.eas:es tenen tendència 
a il lumiaar massa, tenen la possibilitat de 
fer-ho i la temptació és molt gran. Un 
pressupcst petit impedeix que el director 
de fotografia s'abandcni a la facilitai. Ha

de treballar ràpid i trobar solucions sim
ples; això impedeix que la foto sigui massa 
treballada i amanerada". (1). LA CO
LLECTIONNEUSE expressa magistral- 
ment el concepte d'Almendros del treball 
amb la llum naturai, el que Rohmer 
defineix així: "La recerca de Néstor és 
aquesta: retrobar l'instant privilégiât en el 
que la llum natural és tan favorable a la 
fotografía com la més bella iMuminació 
artificial possible". (2). Quan hom ha 
gaudit de l'experièneia visual de LA 
COLLECTIONNEUSE redescobreix la 
llum de la Provença. El mateix es pot dir 
per a Annecy després de la visió de LE 
GENOU DE CLAIRE (La rodilla de Cla
ra, 1970). Eotografia ontològica que fu
siona l'essència de la història i de les 
vivèneies amb el marc fisic en què 
s'esdevenen.

L'opiniô d'Almendros és que per 
coMaborar amb un realitzador cal com
partir el seu punt de vista, però el director 
de fotografía no ha d'imposar el seu estil 
sinó servir de la millor manera possible a 
la idea del realitzador. "Si el director de 
fotografía imposa el seu estil -diu Renato 
Berta- és que el realitzador no sap fer 
cinema i cerca algú que li faci" (3). D'altra 
part és evident que un veritable director 
de fotografia ha de començar molt abans 
del rodatge, en la selecciô dels equips, la 
localització d'exteriors, el disseny del

L 'c t^ fa r  I  S a u v a i^ c , 7569, d e  F u i n ç o i s  T r id f o n t .
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vestuari, les ambientacions, etc.". A França 
assumeixo bona part del treball que el di
rector artistic fa a EEUU i a altres 
paisos"... "en el fons una bona fotografia 
no és més que una bona escenografía" 
..."cal matisar la realitat per evitar l'efecte 
d'irrealitat (per exemple, els tons de pell 
tendeixen a reproduïr-se exageradament en 
les pel licules de color)" (1). El treball de 
director de fotografia és, dones, prou 
complex i cal concebre'l d'una manera in
tegral. Agafem qualsevol dels films de 
Rohmer o Truffaut, per exemple, LA 
CHAMBRE VERTE (La habitación ver
de, 1977), d'aquest darrer, que Almendros 
estima molt, no tant per les seves 
innovacions tècniques, sino perqué és una 
mostra paradigmática i madura del seu 
treball. Tot el film està rodât en una 
gamma de vermells-taronges-grocs- 
marrons de tonalitat cálida en els interiors 
i una gamma de blaus-grisos de tonalitat 
freda, però propera, en els exteriors, 
aconseguint una temperatura de color re
gular al llarg del film. Tots els elements: 
decorat, mobiliari, vestuari. Hum, 
maquillatge, etc. están pensats perqué 
responguin a aquesta temperatura i 
aconseguir, aixi, una unitat "sense vida" 
de tota la posada en escena. La planificació 
reforça el tancament en si mateix del pro
tagonista: els desplaçaments en cotxe están 
planificats cap a l'interior. Similarment 
passa en els angles de càmera a la casa o a 
la redacció del periòdic on treballa. Quan 
s'entra a la capella il-luminada per tantes 
espelmes com records mortuoris, el 
sentiment d'intimitat i de passió es reforça 
però sense discontinuïtat. S'ha produit un
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"crescendo" perfectament contrôlât i lògic 
en la progressió de la història i del 
eprsonatge, en el que la direcció artística 
d'Almendros hi juga un paper decisiu. LA 
CHAMBRE VERTE és una mostra ma
gistral de l'estilització dramática de la Hum 
a partir del réalisme. La concepció en 
profunditat del treball del director de 
fotografía esdevé fonamental pels 
realitzadors esmentats, acostumats a rodar 
amb baix pressupost i a tenir un control 
total sobre la seva obra, ben diferent de la 
compartimentació del treball que es dóna 
a Nord-América. Al marge d'experiéncies 
com la de Corman, que es justifiquen per 
altres motius, les coMaboracions 
d'Almendros amb realitzadors nord- 
americans han gaudit, però, de la 
complicitat necessària per assolir un bon 
résultat per damunt de les limitacions 
inhérents al sistema de producció. Robert 
Benton és el realitzador nord-americà amb 
qui més ha rodât. Amant, corn eli, de la 
meticulositat i la versemblança, la seva 
coMaboració ha estât molt fructífera. Per 
a Almendros, la utilització dels avenços 
técnics només es Justifica si serveixen a 
l'estil del realitzador. Per la mateixa raó 
cal ser valent a l'hora d'enfrontar-se a Is 
innovacions técniques. No dir "això no pot 
fer-se" sense exhaurir totes les possibilitats 
d'investigaciô. Aquesta vocació per supe- 
rar-se ha estât incentivada per Rohmer i 
per Truffaut, però, també, per molts 
d'altres, de Rouch -en el camp teòric- a 
Barbet Schroeder -autor a qui estimulen 
les missions impossibles- ais quais Al
mendros ha restât sempre profundament 
agraït. Animat per un permanent esperit

critic. Almendros ha defugit sempre les 
convencions en la il-luminació i els tòpics 
visuals. "No hi ha res pitjor que l'abús dels 
accessoris técnics: difusors, tele-objectius, 
càmera lenta, etc. Molts directors, en no 
tenir res d'interés davant de la càmera, re
corren a trucs. Rohmer no necessita cap 
afectació. L'estil té molt a veure amb els 
limits. Quan no hi ha limits, no hi ha estil". 
( 1).

Nascut a Barcelona en el si d'una 
familia republicana, el seu pare s'exilià a 
Cuba a I'acabament de la guerra civil. 
Assidu freqiientador de les sales i cine- 
clubs barcelonins, admirava Capra, Vidor, 
Ford, Lang i Mumau, entre altres. L'any 
1948 anà a L'Havana a reunir-se amb el 
seu pare. Allá estudià Filosofia i Lletres 
però el que de veritat li interessava era el 
cinema. Finalment, pot anar a estudiar-ne 
a l'Institute of Film Techniques del City 
College de Nova York i l'any 1956 al 
Centro Sperimentale de Cinematografía de 
Roma, del que lamenta que tenia molt de 
conservador i poc d'experimental. Toma a 
Nova York, on comença a fer pràctiques 
de cinema i, dos anys després, a la Cuba 
de Castro, on realitzarà cinema profes
sional (una vintena de documentais). El 
dirigisme i la intransigéneia del régim fan 
que deixi Cuba desti Paris on, després 
d'una Harga espera, pot debutar a la 
televisiô gràcies a Rohmer. La seva 
militància anti-castrista ha quedat testi
moniada en dos films corprenedors: 
CONDUCTA IMPROPIA, 1948, co- 
dirigit amb Orlando Jiménez Leal i NA
DIE ESCUCHABA, 1988, co-dirigit amb 
Jorge Ulla. A part dels realitzadors 
esmentats. Almendros ha treballat amb 
molts altres prestigiosos directors 
francesos i nord-americans (Maurice 
Pialat, Jean Eustache, Mike Scorsese). Pel 
film de Malick: DAYS OF HEAVEN 
(Dias de cielo, 1976) obtingué l'Oscar de 
la Reial Académia i per LE DERNIÈR 
MÉTRO (El último metro, 1980), de 
François Truffaut, el premi "César" - 
l'equivalent francés a l'Oscar de 
Hollywood-. Però, com ell confessa, una 
de les seves més grans

lil©l!IIISIrlK®a
CINE FOTO

Fotografia - Cinema
Passeig de la Plaça Major, 4 

SABADELL
La Marquise ü'o. 1975, d'Enric Rohmer.
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Mirador
Milagros Torres

Galería Inge Maltus 
AGUSTI PUIG

En aquesta exposició hem 
pogut veure la darrera creado d'a- 
quest artista, la qual ha efectuat 
després de la mostra presentada a 
la Galeria René Metras de Barce
lona la passada tardor.

El elements compositius de les 
seves obres son objectes quoti

ci poder observar ara la seva crea- 
ció és un veritable gust.

La temàtica de les seves obres 
és la paisatgistica. Es tracta d'un 
paisatge d'insomni degut al colors 
utilitzats: verds, rosats, blaus, 
groes... que s'uneixen donant Hoc 
a un paisatge perfecte que s'arriba 
a tornar irreal davant la perfecció 
de la coMocació dels seus ele
ments compositius: arbres, flors, 
camins, jardins...

És una creació totalment fres
ca que aporta gran alegria a l'es- 
pectador.

dians: cadira, sabata, barret, ta- 
ronges, flors i l'ampolla de Coca- 
Cola que no oblida l'artista i la 
presenta de diverses formes i fent 
diferents utilitats. En aquests 
elements ens permet comprovar 
com domina la seva pinzellada i 
quina potèneia té el seu gest.

En la darrera exposició ja 
vèiem corn les seves tonalitats 
fosques es començaven a obrir al 
crear un fons blanc. Ara Agusti 
Puig intenta donar un sait cap a 
l'utilitzaciô d'una gamma de colors 
més vius: blaus, vermeils, taron- 
ges... la quai cosa fa que la seva 
obra sigui molt més fresca i dinà
mica.

Sala d'Art Negre 
PEPA BEOTAS

Desde 1990 no teniem l'opor- 
tunitat de veure a Sabadell una 
exposició de Pepa Beotas, per aixô

Negre Bis 
MIA MARTI

La Sala d'Art Negre obre el 
seu espai inferior a una nova tasca 
que creiem de gran importància 
per Sabadell i per l'art en general. 
Ens referim a l'utilitzaciô d'aquest 
espai per potenciar a la gent jove 
que treballa amb ganes i iMusió, 
per donar pas a un treball nou i 
actiu.

En aquest espai hem tingut 
l'ocasiô de veure l'obra de Mia 
Marti, una obra abstracta en la que 
predominen les tonalitats fredes, 
encara que inclogui marrons. La 
neutralitat del negre afavoreix 
aquesta fredor.

Es tracta d'una pintura com- 
pletament plana en la quai les di
ferents tonalitats juguen un paper 
fonamental. A la vegada s'observa 
un apropament a la utilització de

les linees ondulants que establei- 
xen cert moviment a l'obra.

Galeria Intel lecte
JOSEP BAQUÉS

Feia temps que no teniem l'o- 
portunitat de veure l'obra d'aquest 
artista i es tracta d'una creació to
talment impactant. Tant pel colo
rii utilitzat com per la composició 
del quadre, format per una figura- 
ció mig trencada.

Les seves obres están forma- 
des per diferents elements compo
sitius: figures humanes, animals, 
fruités i objectes, que es poden 
presentar tant separadament com 
de forma conjunta, créant una obra 
barroquitzant, que convida a l'es- 
pectador a introduir-se en ella i 
descobrir tot allò que se li ofereix.

Galeria Nova 3 
MARIA BALCELLS 

i EORRELLAD
Maria Balcells mostra la seva 

darrera creació realitzada en tèc
nica mixta. En la seva obra s'ob
serva la utilització de pocs ele
ments compositius. Aquesta eco
nomia no resta expressivitat a la 
seva creació. Domina perfecta- 
ment la línea creativa presentan! 
diferents elements figuratius, com 
una flor mostrada a doble imatge, 
una fulla...

Les tonalitats que fa servir són 
ocres i verds, la qual cosa provoca 
certa relaxació en l'espectador.

M'agradaria destacar les obres 
realitzades en petit format pel vir- 
tuosisme, com són treballades. 
Són quadres que criden l'atenció 
per la seva harmonía i bon gust.

Casal Pere Quart 
DONA ART. ART DE DONES

El Grup de Dones de Sabadell 
amb la coMaboració de l'AJunta- 
ment de Sabadell, la Coordinado
ra feminista de Catalunya i Amé
rica 500 anys, ha tingut la idea de 
realitzar aquesta creativa exposi
ció. Un grup de dones artistes, 
totes elles vinculades d'una mane
ra o altra amb Sabadell exposen la 
seva obra. Així podem apreciar 
quadres de: Marta Amer, Angels 
Font, Pepa Beotas, Anna Vilarru- 
bias, Patxo Gibert, Nati Ayala, 
Esther Miñana, Beni López, 
Montse Roseli i Assumpció Oris-

trell. Un conjunt d'obres de dife
rents tendències artistiques es pre
senten de forma conjunta donant 
Hoc a una exposició atractiva i 
dinàmica.

Acadèmia de Belles Arts 
JOAN GARRIGA

L'Acadèmia de Belles Arts ha 
rendit homenatge al tratadista, cri
tic d'art i pintor JOAN GARRIGA 
en el seu 90 aniversari.

En l'acte van parlar el director 
de l'Académia Albert Estrada que 
va otorgar-li la Medalla de 
l'Académia i l'artista Joan Vilaca- 
sas que va recordar el treball que 
portava a terme Joan Garriga en 
els anys posteriors a la Guerra Ci
vil espanyola.

Juntament amb aixó es va in
augurar l'exposició dedicada a 
Joan Garriga en la qual tenien 
cabuda pintares, dibuixos, textos 
de catálegs i diferents escrits que 
mostraven la gran importància de 
la tasca portada a terme per JOAN 
GARRIGA.

Caixa de Sabadell
JOSEP M® SUBIRACHS
Obra gràfica i medalles de l'art 

Subirachs es el que podem con
templar a la Fundació Caixa de 
Sabadell. Aquesta recopilació 
d'obra gràfica de finals dels anys 
vuitanta i d'aquests primers anys 
noranta, ens demostra la impor
tància que per a l'artista té el 
dibuix, en el qual podem apreciar

les perspectives, volums, prolun- 
ditats, perfils... que trobem en la 
seva obra escultórica.

A  R
M U E B L E S
D E C O R A C I O N

ART - R a m b la ,  3 0  

BOUTIQUE - Rambla, 8 
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En contemplar aquesta expo- 
sició entrem en la profunditat de 
la seva escultura.

Galeria Subex (Barcelona) 
CARLES BELLOSTA

El nostre artista Caries Be- 
llosta ha mostrat la seva darrera 
producció a la Galeria Subex de 
Barcelona el passât mes de febrer. 
Com ja ens té habituats son obres 
en les quais tots els elements que 
la formen están molt treballats. 
tant en quant ais elements compo- 
sitius com a la creado d'una at
mosfera molt determinada. Carles 
Bellosta ha afegit un non element 
a les seves composicions: I'aigua, 
créant amb ella nous paisatges que 
omplen la visió cap a la natura i 
els sentiments que es poden treure 
d'ella. Sens dubte es tracta duna 
exposició plena d'èxit.

Sala d'Art Negre
EERRAN MARTÍ

Eerran Martí en aquesta 
exposició ens presenta temes 
referents a La Mola i bodegons. 
El seu paisatge refrescant i pur ens 
mostra com són les nostres terres. 
Es tracta d'obres obertes, realit- 
zades amb perspectiva atmos
fèrica, emprant els colors verds i 
marrons per al tractament del terra 
i els blaus, blancs i grisos per al 
cel. La seva pinzellada és ágil i 
dona movilitat a l'estaticitat que 
porta implicit el paisatge. Quant 
ais bodegons, els elements com- 
positius són totalment realis-tes, 
les ombres i la profunditat de 
l'obra están molt ben creades.

Negre Bis 
BENI LÓPEZ

Es tracta d'una obra molt 
agressiva la que ens presenta 
aquesta artista. Les tonalitats 
emprades són impactants: ver
meils, groes, que junt amb els 
elements que componen l'obra (fi
gures humanes plorant, punyals i 
alguna frase corn "no te sientas 
culpable") demostren tragèdia i, 
sens dubte, patiment.

Galeria Intel lecte 
ESTHER MIÑANA

L'obra d'aquesta artista es basa 
en la figura humana femenina; 
l'home queda sempre desdibuixat

al darrera de la dona. Les seves 
figures es realitzen amb poques 
linees i en certa manera es tracta 
de figures despersonalitzades. No 
H interessa la Identität de la dona, 
sinó la seva Sensibilität, els sens 
problèmes, els seus amors, les 
seves sensacions...

Es tracta d'una exposició amb 
més color del que l'artista ens te
nia habituats; liles, blaus, verds... 
formen part de la seva gamma 
cromàtica.

Es tracta d'una obra que inun
da pel seu sentiment.

MIQUEL CARBONELL
Aquest artista ens mostra en 

les seves obres el paisatge. la

natura, amb gran bellesa. Tant hi 
podem trobar paisatges marins 
com de muntanya, i tots expressen 
amb intensitat i frescor la realitat 
que ens envolta i que a vegades 
som incapaços d'observar més 
enllà de les nostres ciutats.

La seva pinzellada és inquie
ta, de gran moviment, a vegades 
curta i a vegades llarga; de la 
mateixa manera l'empastament és 
desigual. Aquest tractament de la 
pintura dóna una certa movilitat a 
l'obra apropant-la més a la realitat.

Galeria Iris 
C. VINARDELL 
S. M. PURULL 

ERANCESC TRABAL
Des de fináis de febrer fins a 

fabril hem pogut observar a la 
Galeria Iris, tres exposicions 
dedicades al paisatgisme realit- 
zades per tres artistes diferents.

C. Vinardell va presentar unes 
obres on els ternes eren els cursos 
de l'aigua, els arbres, els aigua- 
molls, tractats amb unes colora- 
cions càlides, terroses, daurades, 
que junt amb la utilització del 
blanc per a resaltar la llum en el 
quadre, donen com a résultat unes 
visions molt atractivos.

S. M. Purull treballa el 
paisatge conjugant les diferents 
llums que ofereix la natura. Són 
obres clares impregnados d'un cert 
magnetismo cap a la grandiositat

de la natura.
Erancesc Trabai, dintre també 

del tema paisatgistic, mostra amb 
una pinzellada àgil i petita unes 
obres obertes que poden ser 
continuados per l'espectador fent 
d'aquesta manera que s'integri i 
s'identifiqui amb els quadres.

Sala Vayreda (Barcelona)
J. J. THARRATS

Joan Josep Tharrats ha 
inaugurât a Barcelona una expo
sició de tapissos realment impres- 
sionant. La seva obra pictórica, en 
ser traduída a la llana, agafa unes 
expressions incalculables; la llana, 
quan és un element vivament 
expressiu i sensual, fa que les 
diferents formes, volums i 
tonalitats esdevinguin un llen- 
guatge totalment viu, sensible i 
matèrie.

Tharrats sempre ha estât un 
amant del tapis. El 1958 va 
realitzar els seus primers tapissos 
i ara podem comprovar com la 
interrelació entre artista d'avant- 
guarda i tapisser, entre Tharrats i 
Caries Delclaux, que ha estât 
l'intèrpret de l'obra de Tharrats, 
dóna com a résultat uns tapissos 
de gran bellesa que irradien passió 
i poesia. Es tracta d'una exposició 
que no pot passar desapercebuda, 
ja que correspon a una mena 
d'exposicions que dificilment es 
poden veure.

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Telèfon 726 57 85
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MisceMània
Rosa Ten

EL COR DELS 
AMICS DE L OPERA

Aquest Cor, que compleix 
com TAssociació que el funda, els 
seus deu anys d'historia, viu ara, 
tota una enhorabona dins la efe
mérides. Es al Gran Teatre del 
Liceu, on participará com a Cor, 
en les sis representacions que de 
l'Opera de Donizetti: "Maria
Stuarda" es faràn dins d'aquest 
abril de 1992. El motiu és que el 
Cor del Liceu es troba a Sevilla 
préparant la seva actuado en la 
"Carmen" de Bizet, que la ciutat 
de la Expo és a punt de represen
tar.

JOSEP M® SUBIRACHS
A l'exposiciô organitzada per 

la Fundado La Caixa de Sabadell, 
és noticia interessant i d'agraïr el 
fet de que es present! a Sabadell, i 
en un marc tant important corn és 
l'edifici del carrer de Gràcia, la 
mostra de gravats i medalles d'a
quest admirat i polèmic artista 
català. Tot una excel-lent obra 
gráfica a l'abast de tothom.

"L'ESTRANYA PAREELA"
El teatre a Sabadell s'ha vist 

força reixit amb les representa
cions de l'obra teatral de Neil 
Simon, -coneguda per la peMicula 
que interpretaren Jack Lemon i 
Walter Matthau-, s'han fet vàries 
representacions al Centre Parro
quial Sant Vicenç de la Creu Alta. 
Bona posada en escena d'un dra
ma tractat segons les dues cares 
de la comèdia: la tristesa d'un dra
ma i el poder riure al mateix temps 
de les situacions que genera. Una 
excel-lent direcció d'en Pere Miró, 
i una actuació de bona qualitat.

NOVES SARDANES
Com a résultat del Concurs de 

"Catalunya Ràdio": "Cantem Sar
danes", a més del premi primer i 
dels accèssits atorgats, el dissabte, 
28 de març, al Saló Tyssen del 
Monestir de Pedralbes, han estât 
els finalistes dels que s'en enregis-

traran les seves sardanes en discos 
i cassettes. Un fet que incorpora 
en el món sardanista unes quantes 
sardanes més per ballar i cantar, 
entre les quais, n'hi ha una de 
sabadellenca: la del compositor 
local Joan Jordi Beumala, (Músi
ca) i de Lluis Subirana, (Lletra), i 
que és cantada per un altre saba- 
dellenc, el jove bariton Oscar 
Amaro.

JOSEP MARIA GIL
Un premi ben merescut!
Josep Maria Gil, actor i crea

dor en gran part de l'afició al tea
tre dins la nostra ciutat, i a qui 
tant hem aplaudit en les seves ac- 
tuacions al llarg de tantes déca
des, ha estât honorât amb la Me
dalla al Mérit Escénic en el curs 
d'un acte emotiu al Saló de la Casa 
Gran de la Ciutat. Un premi que 
com a eli mateix, ens honora ais 
sabadellencs. Perqué, una ciutat 
que sap estimar i premiar als seus 
millors ciutadans, és una ciutat 
que mereix respecte als seus filis.

NÚRIA CANDELA
La tarda del diumenge, 29-3, 

fou una festa a la Sala de l'UES, 
on, Nuria Candela -una de les 
poques grans intérprets de la poe
sia- hi feia un recital de poemes 
de Verdaguer, Maragall, Carner, 
Foix, Espriu, Vinyoli, Quima Jau- 
me. Pere Quart, Martí i Poi, 
Segarra, Nuria Albó i Joan Brossa, 
amb l'acompanyament del també 
sabadellenc i excel-lent músic, 
Josep Maria Pladevall, a la flauta 
dolça. "Poesia Contemporània" era 
el títol, i amb ella, delectaren al 
public que omplí la sala i que no 
cansava d'escoltar-los. Una festa i 
un emocionant homenatge a la 
poesia deis nostres temps.

AMICS BISBE
PERE CASALDÀLIGA
Pro Nobel de la Pau 1992:
Sabadell, on hi va fer vida 

sacerdotal, Balsareny que l'admira 
com a fili il-lustre, Sao Félix que 
el té de bisbe en aquella seu Do 
Araguaia del Brasil, es mouen per 
tal de conquerir-li aquest títol 
merescut. Una trobada a casa nos
tra, a l'Académia Católica fa uns 
dies, en una conferéncia i la 4- 
Trobada a Balsareny, el dia 1 I

M d r c s  I 
H 0 T L L U r « S

e r r ú C d L

Gracia, 140 baixos • 08201 SABADELL 
Teléfon 725 81 42

d'abril de 1992, són actes prou 
afirmatius per aconseguir-lo. La 
figura de Pere Casaldàliga viu i 
creix dins l'ànim d'aquells que 
entenent-lo volen que el seu mis- 
satge arrivi a tothom. Una bona 
tasca.

LA BÍBLIA
El Grup d'UNIÓ DE MARES, 

porta, a més de totes les seves 
activitats culturáis i formatives i 
també d'esplai. Cursos que són 
força intéressants i plens d'utilitat. 
Un d'ells, és el Petit Curset Bíblic, 
escollit per a ajudar a resoldre els 
problèmes que planteja la lectura 
de la Biblia, especialment l'antic 
Testament a la llum de la nova 
investigació i interpretació actuals. 
El porta Mn. Joan Nonell, i a raó 
d'una sessió al mes, informa so
bres el tema als assistents, a l'Au- 
ditori de la Parróquia de la 
Purissima.

ADÉU, VACA CEGA!
No sembla possible que, en el 

nostre temps tan cult, tan civilitzat, 
tan intel-ligent, hagin de passar 
coses d'un trist paper ciutadà com 
és aquest que un artista, ben 
admirat per la ciutat, Camil 
Fábregas, hagi hagut de fer treure 
un monument seu tan popular; 
homenatjador a més a dos grans 
artistes catalans com han estât 
Joan Maragall, poeta, i Manolo 
Hugué, escultor. Es trist, però, si 
el poblé no coneix encara els 
artistes seus; si la cultura no és 
tal, Fábregas, ha fet un gest 
alliçonador de demanar treure'l, 
aquest monument que il-lustrava

Arimón, 113- 117 
Tels. 725 49 77 - 725 41 87 
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una bonica placeta. Una placeta 
que tant ha sofert per l'incivisme 
d'uns ciutadans que potser no es 
mereix tant i de quina educació 
cultural a vegades, hem d'aver- 
gonyir-nos.

SABADELL, 150 ANYS 
D'ASSOCIACIONS

L'Ajuntament de Sabadell va 
fer, el 30 de març, la presentació 
oficial de la campanya "SABA
DELL, 150 ANYS D'ASSOCIA
CIONS" que vol donar a conéixer 
les associacions de la nostra ciutat 
que enguany celebren el seu 
aniversari acabat amb les xifres 0 
o 5.

19 W  92

a æ
Sabadell, 150 anys d'assaciacians

El Regidor de Cultura de 
l'Ajuntament, Pere Vidal, va dir 
que els tres punts principals de la 
campanya eren: la col-laboració 
técnica i humana de l'Ajuntament 
per coordinar els actes de 
celebració deis aniversaris, així 
com el disseny d'un logotipus 
comú que identifiqui a totes les 
associacions, l'edició d'una guia de 
les entitats i, per últim, l'exposiciô 
"Sabadell, 150 anys d'Asso- 
ciacions", prevista pel desembre 
del 92.

Pere Vidal va explicar que la 
idea de la campanya va sorgir 
quan diferents entitats de relien de 
la ciutat celebraven aquest any el 
seu aniversari (acabat en 0 o 5). 
En aquest sentit, el Regidor de 
Cultura va remarcar que el 
consistori havia cregut oportú fer 
ressó de "l'important teixit 
associatiu que hi ha a Sabadell".

La campanya "Sabadell, 150 
anys d'Associacions" forma part 
d'un conjunt de campanyes que 
l'Ajuntament té intenció de 
promoure en els próxims 3 anys 
per tal de vitalitzar els diferents 
ambits culturáis de la ciutat.

■libreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 726 05 70 
Apartat de Correas 355 - SABADELL
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Imagina una nova emoció al vo
lant. Impulsât per els seus 150 CV. 
Nou Opel Astra GSi 16 valvules, de 
sèrie: Control electronic de Traccio, 
Sistemes ABS, Diferencial Autoblo- 
cant. Liantes d ’Aleació, Pantalla Mul- 
tifunció. Computadora, Check Con-

trol. Equip Musical Hi-Fi, Sistema Mi
crofiltre de Faire, Sistema Actiu de 
Cinturons, Alarma Anti-robatori... i 
molt mes, vine a descobrir-ho. Vine 
a descobrir un futur a “anys llum”. 
ASTRA GSi, des de 
2.091.000 Ptes.*

OPEL ASTRA. ENGINYERIA ALEMANYA DE FUTUR.
• RV.P. rccumanat p d  fabricant (Peninsula i Balt'ars). Traaspon. IVA i dcspc-sc-s de pa-lliuram ent inclosos. Vendc-s a Ilotes, consulta el teu Concc-ssionari 
Oticial Opel. Compta, a mes, amb les excel lents condicions de finanvament i lea.sing ofertes per Opel Credit, Opel Leasing i Opel Renting.

N O U  O P E L  A S T R A  G S i  1 6  V

vallesauto
etra, de Terrassa, 225. Tels. 726 31 66 / 726 35 43

S AB ADE LL
CONCESSIONARIS OFICIALS OPEL, MILLORS PER EXPERIENCIA.



FONS D'INVERSIÓ MOBILIÀRIA

Fer-se Construir 
una reserva un 
d'estalvis. patrimoni.

Pagar CoNoear les
menys seves puntes

impostos. d'ingressos.

Fons
d'Inversió

La millor rendibilitat 
financero-fiscal 

per als seus estalvis

Banc Sabadell



Joan Costa i Deu, 
mostre de periodistes

Semblanca de 
LIuis Vita i Plana



POSTAL URBANA
CRUÍLLA... L'home del carrer ha aturat el pas; s'asseu i assaboreja 
la cigarreta, protegida entre els seus dits. Al seu costat ha deixat la 
brusa blava i uns paquets de dolços -les postres de festa-. Darrera seu, 
la figura pensativa, nua... Al costat -se n'ha adonat?- té la Diana, 
sortint del bany, amb les cams ebúmies i rosades, en un fons de 
paisatge verd...
L'home del carrer està en la cruïlla de l'art veil i del nou, tal vegada 
també sense saber-ho... Ni s'haurà adonat que el fotôgraf, casual i 
oportú, ha captat aquesta original imatge.
Per l'escala de má s'haurà enfilât l'artista i la model, amb el marc...

I també amb un pitxer amb clavells vermeils... Un clavell s'ha després 
del ram i jau damunt les llambordes. Talment és com una taca 
vermella sobre el gris...
Les parets, clivellades i descamades, contrasten amb les parets 
cantoneres, allisades i pintades, on s'hi representa, ara, en aquesta 
instantània, una postai urbana, ricament plàstica...
Fins i tot els mitjons de l'home del carrer hi posen un punt de color...

Joan Cusco
Foto de Josep Pujol, que obtingué el 2n. Premi 

del II Concurs de Fotografia "Narcís Girali". Títol "Sis"
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Aiguafort. 160 x 160 mm

LLUIS VILA i PLANA

IN MEMORIAM
Lluis Vila i Plana ens ha deixat... Ha marxat a través dels 

sens paisatges i s'ha enfilât Cel Enllà, carni dels elegits...
Havia nascut el 30 de març del 1921.
-"Un 30 de març també varen néixer Goya i Van Gogh"-
em digné.
Morí el passât 7 de maig, ais 71 anys.
D'ell podríem dir moites coses bones, perqué donava 

bonhomia plena.
En els sens paisatges s'hi comunica el seu esperit. Un es

perii selecte. S'hi reflecteix la seva dicció serena. Així era eli.

Tenia preparada la darrera exposició, que ha esdevingut 
postuma. S'ha presentai a la galeria Watts Art, de Castellar. 
Hem pogut contemplar, una vegada més, la seva obra. Tot un 
llegat entranyable. Tot un record inesborrable...

Ara gaudeix la Immensität de l'Atzur, reñectit manta 
vegada en la seva sensible paleta d'artista...

J.C.
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Semblança de

Lluis Vila i Plana
Joan Cusco i Aymamí

"Cada paisatge és un estât d'ànim”.
Amiel

E .ís una tarda assolellada i hivemenca. 
Estem ambdós asseguts d'esquena a un 
balco que dona a un frondós jardi, quasi 
abandonat, on pugen fins aquest segon pis 
el fullatge d'uns arbres exubérants. A prop, 
quasi a l'abast de la mà, l'arquitectura de 
l'església de Sant Salvador. Més enllà, 
hom sap que hi ha la "timba" davant del 
Ripoll.

En la sala-d'estar on som, hi ha quadres 
de diferents autors i estils. Son pintures 
d'amies d'aquest artista que té més 
aparença nòrdica que vallesana. Però cal 
dir que fou nat a Sabadell el 30 de març 
de l'any 1921.

-Un 30 de març també van néixer Goya 
i Van Gogh -em cita, com a detail 
coincident i curiós.

Eli, Lluis Vila i Plana és parsimoniós; 
àdhuc la seva conversa és assossegada, 
tranquil-la. Grec que mai no aixeca la veu 
per no despertar ningú. Eli és un enamorat 
-un diletant- del silenci. Frueix el silenci. 
Fuig del soroll com el diable de la creu. 
Cal dir que amb esperits i caràcters aixi 
hom s'hi troba més còmode, més relaxat.

Les seves respostes, dones no són 
ràpides, i fins i tot fa la impressió que no 
li resulten fàcils, puix rumia i hom pensa 
que està fent una ordenació de colors -ep, 
vull dir de paraules- per contestar. Però ja 
anireu veint -o llegint al cas- si és que 
teniu la pacièneia de seguir-nos, que no és 
pas intranscendent.

Al CoMegi Mercantil ja va començar a 
iniciar-se en el dibuix, i fou company 
d'escriptori de Baldiri Miró -actualment 
resideix a Canàries, dedicai a la pintura-, i 
d'Andreu Castells, el quai era molt 
aficionat a dibuixar indis. Ambdós sortien 
a dibuixar per Can Vinyals. I ja als 13 
anys varen regalar-li els sens pares una 
capsa de pintures a l'oli.

-Per casa he de tenir un dibuix fet quan 
tenia cinc anys... Vull dir que el tinc a la 
casa pairal, on viu la mare... Em fa recor
dar els dibuixos que una de les meves

GESTORIA^ADMINISTRATIVA 
^  ASSESSORIA FISCAL

ADVOCAT CIRERA,32 BAIXOS 

TELS. 7259322-7259532 7259721 7260164

08201 SABADELL

nétes està fent al coMegi, a la quai li veig 
una bona inclinació al dibuix. I és curiós 
observar la manera que disposa els colors 
per acolorir els seus dibuixos... Veig que 
va per bon carni.

-Però cal no desviar-nos del nostre, 
Lluis...

ìf: * *
Foren els seus primers mestres Joan 

Vilatobà, Màrius Vilatobà i Esteve Valls 
Baquer. A Llotja ho foren: Miquel Parré, 
l'escultor Enric Monjo, Francese Ribera i 
Rigoberto Soler. I és l'any 1941, als seus 
vint abrils (al cas, marços) que amb Joan 
Vila Casas exposa a l'Acadèmia de Belles 
Arts, a Sabadell. Fou la seva primera 
experièneia. En el decurs dels anys 
aquesta mateixa experièneia la reviurà 
manta vegades. Cada exposició és una 
vivèneia plena d'inquietuds per a l'artista.

I és el 1942, pel febrer, quan exposa 
novament a la mateixa Acadèmia. En el 
programa que va escriure per a eli Joan 
David, diu: "Su obra es un compendio 
consecuente a una visión atenta u cuya 
transcripción directa de las impresiones 
recibidas y sensibilizadas está desprovis
ta por completo de intelectualismos".

En el mateix programa i ja al 
començament, el critic diu: "Yo os invito 
a profundizar en ella -ya que la sola vista 
de sus 24 telas desde el punto de vista, a 
mi entender, primordial y único: el de la 
sinceridad".

-Aleshores, Lluís: has estât sincer fins 
avui?

-Si, puix no podria fer res sense mani- 
festar-me amb plena sinceritat. Hom dóna

el que té, sense reserves, però amb 
autenticitat, que equival a la sinceritat de 
la qual parlem.

I, ja seguint el fil de la crítica, arran de 
l'exposició que féu a Galeries Augusta 
-per cert, fou la tercera exposició seva a 
Barcelona- el critic A. del Castillo va dir: 
"...que ha sido la más esperanzadora. No 
ha cambiado de manera radical, cierta
mente, ni tiene por qué hacerlo sintiendo, 
como siente, el realismo".

-Aquesta mateixa definició, avui, ara, 
és vigent en tu? -li pregunto. Pensa la 
resposta. Analitza, hom diria.

-Sí, però també d'una manera relativa... 
I també és possible que vagi canviant en 
un futur... Són conceptes una mica 
complicats- contesta.

-El mateix critic acaba dient: "En el 
camino de su definitiva formación Vila 
Plana ha dado un paso firme y largo". 
Aleshores, has seguit aquest pas en el curs 
deis anys?

-Jo diria que, com tot artista i en tot 
art, hom fa una evolució... Has de pensar 
que, a vegades, un artista jove ja fa coses 
definitives.

f o n t s e æ
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 

SABADELL
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-Aquesta evolució teva, corti la 
jutj arles?

-No la cree positiva ni negativa... El 
que interesa és que el pintor no es 
penedeixi del qué ha fet, sempre i quan ho 
hagi fet amb autenticitat... Cal afegir que 
en alguns casos hi ha el concepte de 
l'oportunisme.

No cal fer les preguntes rápides. 
M'imposo posar mesura, una certa 
tranquil-litat. Cal posar fre al meu taranná 
davant d'en Vila Plana.

-Tu has fet paisatges i marines, també 
el retrat, ádhuc el bodegó. On et sents més 
identificat?

-Va arribar-se a dir que jo "era el rei 
del bodegó" -diu rient- però a mi m'agrada 
sortir a l'aire lliure, al sol... El bodegó fins 
i tot em fa mandra de fer-ho.

Li exposo que en la nostra ciutat -i 
segurament que a tot altre indret- hi ha 
pintors que obren la seva pròpia escola o 
acadèmia per a impartir-hi l'ensenyança 
del dibuix i la pintura. Cai preguntar-li:

-No has pensât obrir-ne una al cas?
-Vaja responsabilitat! -exclama.
I aleshores explica la paraula "mestre" 

avui s'ha convertit en professor, i que 
abans hi havia l'aprenent, i ara en diem 
alumne.

-I no és pas el mateix, creu-me - 
afegeix-. Des d'abans del romanticisme, 
l'aprenent vivia dos o tres anys a casa del 
mestre, on convivía i adquiría, fins i tot, 
els seus hàbits... En una paraula: 
s'empapava d'un mestratge viu... Ara, en 
qualsevol escola i acadèmia hi ha professor 
per cada asignatura.

-Això em ve a tomb per recordar una 
frase que s'atribueix a Michel Bréal, que 
és la segiient: "Un professor és un home 
que ensenya el que eli no sap". Pots 
atrevir-te a fer-hi un comentan?

-Mira, recordo el que ens deia Vila 
Arrufat: "Peu el que jo us aconsello, no el 
que jo faig". Eli considerava que feia una 
cosa limitada...

-En el marbré del petit monument 
dedicat a Ingres, en el vestibul de l'Escola 
Nacional de Belles Arts, damunt la firma 
hi té gravada aquesta afirmació: "El dibuix 
és la probitat de l'art". Tu, que en tantes 
ocasions manifestes que el dibuix, per a 
l'artista, és el tot, qué hi dius en això? Es o 
no encertada aquesta afirmació?

-Es ben certa: "Es pinta tal com es 
dibuixa", una frase que he llegit. El dibuix 
és capital... Amb el paisatge molts no ho 
volen veure. Has de pensar que el paisatge 
és difícil de dibuixar.

Amb en Vila Plana pots parlar hores i 
hores sense observar en eli cap sensació 
de cansament. Sap conversar, i sap escol
tar. I és capa9 de tocar tots els temes. Eli

confessa que no és divertit, que li falta 
amenitat, i que no sap transmetre-ho. Hom 
admet aquest auto-judici. No cree que li 
plagui explicar acudits, puix no és capaç 
de dir les coses amb facécia, però en canvi 
accepta oir-ho ais altres. No és pas mancat 
del sentit de l'humor.

Ha quedat ciar que l'afició de Vila i 
Plana vers la pintura ha estât ben palesa i 
des de l'edat primerenca. Recorda -i aquest 
record bé es pot emprar corn anècdota que 
quan va èsser présentât a Durancamps - 
tenia aleshores uns setze anys- li va pre
guntar:

-Qué vols èsser?
-Pintor de quadres -li va respondre.
Llavors, Durancamps, amb el seu ha

bituai èmfasi, exclamà:
-Més val que et fotis de cap a mar!
Però Lluís Vila i Plana no va fer-ho... 

Ell continuà persistint en el carni, en 
l'afició a la pintura. Eou Joan David, ja el 
1951, que va escriure aixi d'ell: "Camina 
l'artista per viaranys en els que domina la 
comprensió i la discreció".

I ja més endavant, i passant per 
l'expressionisme i l'impressionisme, entra 
en el camp de la pintura abstracta, i al 
1960, a la pintura d'acció formant part 
d'aquell grup anomenat GALLOT, el qual 
tingué eco a la premsa, ràdio, àdhuc 
televisió, puix, en piena plaça Catalunya 
de Barcelona, van fer unes publiques 
demostracions de la pintura d'acció. Cal 
fer esment que aquell grup el formaven 
Angle, Bermudez, Balsach, Llorens, 
Montserrat, Vila Plana, Borrell i Duque. 
De tots ells solament s'han mantingut en 
l'art de vanguàrdia aquests dos ultims, ja 
posats a dreteient.

Si bé Vila Plana s'ha desentès dels 
"ismes i neos", no deixa pas d'admirar 
aquests dos antics companys i amies per 
la seva fidelitat al camp de la pintura 
d'avantguarda.

Eli, Vila i Plana, va madurant-se.
-Cai dir que ara em costa més pintar 

-diu eli-. Vull dir que treballo més el 
quadre... No sé ben bé si és que hi trobo 
més dificultats o me les busco. Pinto més 
lentament.

Viu del seu art i pel seu art. Té tots els 
pros i els contres de tota professiona- 
lització.

-Si, és veritat. Vise de la pintura, però 
per viure'n, has de viure per a ella... Cai 
entregar-te abans perqué et sigui donat 
després -fraseja.

-Cai dir, dones, que la pintura és el teu 
pa de cada dia.

-Evidentment. Avui a casa entren
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solament els diners que es guanyen amb 
els quadres... I això és tota una gran 
responsabilitat, ho pots ben creure - 
afegeix. Ara bé, totes les dificultats que 
entranya aquesta dedicació cal dir que val 
la pena afrontar-les. Un artista cal que 
visqui pel seu art, puix si ha de pensar 
amb altres coses, malament rai...

En Vila i Plana ha sentit sempre la 
nécessitât de contactar i relacionar-se amb 
el mon de l'art i dels artistes. Entre aquests 
té un munt d'amies amb els quais li agrada 
de fer-la petar, canviar impressions, 
conèixer vivèneies d'altri. Per això mateix 
està molt vinculat amb centres artistics de 
la ciutat comtal, destacant la tertulia 
d'amies de "La Punyalada", "aquest 
establiment que acolli les darreres hores 
de l'existència de noctàmbul de Santiago 
Rusiñol i que fou rebatejat amb un titol 
ben truculent a causa d'un fet de sang".

-Tu, que formes part del grup "La 
Punyalada", que us reuniu sovint, parla'ns, 
d'aquestes tertulies i de les inquietuds que 
s'hi respiren. I, digues: no veus possible 
establir a la nostra ciutat aqüestes 
tertulies?...

Es remou. Amb el dit index adreça les 
ulleres, tot perfilant un somriure en els 
llavis.

-Seria ideal... Abans hi havia més 
company onia, en general, si bé entre els 
amies mantenim constant contacte. Però 
aquells temps de les tertulies de 
l'Acadèmia de Belles Arts veig difícil que 
es recuperin... Si bé s'ha dit que a Sabadell 
cadaseli va per eli, no és pas exclusiu 
nostre, puix existeix en altres ciutats, 
segurament... I quant a "La Punyalada", hi 
parlem de tot, i potser del que menys, de 
pintura, i mai no es fa critica de ningù.

Cal dir que el nostre personatge està 
preocupat pels problèmes que rodegen 
l'home, l'home conscient, l'home que sent 
les nobles inquietuds. Eli, humà, està 
inquiet per la massificació, copsa la 
degradació en la quai estem abocats, i 
Iluita i es manifesta en el seu sentit. Eli és 
un enamorat de les coses belles i 
espirituals. EU és un apologista del silenci 
i del respecte. I tot això, vulgues o no, es 
veu transmès en els sens quadres: una 
cadèneia, una beatitud, una serenor en el 
dibuix i en el color. L'artista es fa 
transmissible a la seva obra. La tarda és 
lluminosa. El fullatge de l'arbreda està 
quiet. Tot és mansoi.

-Ara he pensât en el recentment 
desaparegut Rafel Benet -em diu-. Potser 
el que et diré et servirà com anècdota... 
En Benet, a més de gran pintor va èsser 
un home molt intel-ligent i agut. Aquesta 
agudesa no la va perdre mai. Vaig visitar
lo un pareil de mesos abans de la seva 
mort i el vaig veure extraordinàriament 
envellit. Jo no sé si va endevinar-me 
aquesta impressió, però en veure'm posà

"Bon ell i Vila Plana: clos amies, clos pintors, clos estils.

fixament la seva mirada en mi i em va 
espetar:

-T'has fet veil!

Els anys passen de pressa. Potser 
aquesta mateixa agilitat li ha fet evocar un 
fet que tot seguit relata:

-En els ùltims dies de la nostra guerra 
civil, trobant-me en pie camp, van passar 
dos avions de bombardeig... Vaig estirar
me a terra per tal d'evitar la possible me
tralla. Vaig aixecar el cap i des d'aquell 
Hoc incòmode vaig contemplar el cel més 
blau que he vist a la meva vida. Vaig 
oblidar els avions i la guerra.

-En una ocasió vas dir-me aquella fra
se de Manolo: "En art, entre el que és bo i 
el que és dolent hi ha un cabell del cap". 
Amplia aquesta dita -li demano.

Torna a dibuixar el somriure. No li 
plau fer respostes que duen massa intenció. 
I té una subtil resposta:

-Es el mateix comparant un anell de 
brillants amb la de cul de got...

(Entre el divi i el ridicul només hi ha 
un pas...)

Francese Vila i plana fou el seu germà, 
malauradament traspassat l'any 1976. Fou 
el Poeta de la muntanya de Sant Llorenç 
del Munt, que cantà de manera cisellada, 
enamoradissa i encisadora. Escrigué dos 
llibres sobre Sant Llorenç.

-Dos germans amb llurs vocacions -li 
die.

-I també ben diferents -afegeix eli.
-Eli, artista de la ploma i del 

pensament; tu artista del pinzell i de la 
composició. Hi havia afinitat entre 
ambdós?

-Sigui per la diferèneia d'edat, puix ens 
portavem quatre anys, sigui pel carácter 
quelcom desigual, cadascú va emprendre 
el seu carni... El meu germà fou molt 
intel-ligent.

Aleshores s'estableix una pausa silen
ciosa, i em vénen a la memòria uns versos
seus:

GALERIA D'ART

"És una albada naixent, 
l'aire tresca i es common; 
damunt la serra dorment 
estrena el cel color nou. 
Els arbres guien dreceres 
pel diminut corriol..."

He dit abans que Lluís Vila i Plana és 
conversador nat. No acaba "la corda" així 
com així... Cal, però, que "donem el 
quadre per acabat". Podríem afegir-hi al
guna pinzellada, puix el tema, com tot 
paisatge, és inesgotable. Mes, demá será 
un altre dia...

(Sabadell, maig, 1979)
Pedregar, 10 

Teléfon 726 51 22 
08202 SABADELL

QUADERN - 85



94

Perfil
Té un aspecte abadal.
Cara de poma rosada, erubescent.
D'ampie front.
Els cabells esclarits, davallen des de mitja testa. 
Parsimoniós.
La seva persona té un punt de vagarositat flemática. 
És assossegat en el seu carácter, en el dir i en el fer. 
Tot en eli és aplom. Equilibri.
Sense presses...

Perfil i caricatura del Ilibre "62 Ceballuts" (1984). Exhaurit.

Qüestionari "Proust"
-El principal tret del meu carácter?
-La confianga en poder superar els mens 
duhtes.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-Amor i respecte al próxim.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-La feminitat, la capacitai d'estimar i la 
bondat.
-Allò que més estimo en els amics?
-L'afecte veritable.
-El meu principal defecte?
-Potser la indoléncia.
-La meva ocupado preferida? 
-Contemplar i pintar.
-El meu somni de benestar?
-Arribar a veil i poder pintar fins l'últim dia. 
-Quina fora la meva pitjor desgrácia?
-Per a tots: una nova guerra.
-Qué voldria ser?
-El mateixque sóc,peró potenciat i millar at. 
-On desitjaria viure?
-París, Mallorca, Toledo i Sabadell. Un 
trimestre a cada lloc.
-Quin color prefereixo?
-Tots, si van ben acompanyats.
-Quina flor prefereixo?
-La rosella.

-Quin ocell prefereixo?
-Els que están en Ilibertat, excepte els de 
rapinya.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Schiller, Dostoïevski, Stendhal, Kazan- 
tazaki. Preferentment, traduits al català. 
-Els poetes preferits?
-Verdaguer, Maragall, Alcover, Carner, 
Prévert.
-Els herois de ficció favorits?
-Ulises, Levin.
-Les meves heroines de ficció?
-Cioè, Nausica, Isolda, Carlota.
-Els meus compositors preferits? 
-Monteverdi, Scüts, Bach, Telemann.
-Els pintors predilectes?
-Son molts, però en citaré dos: Chardin i 
Vuillard.
-Els meus herois de la vida real?
-Els anònims quotidians.
-Les meves heroines històriques?
-No tine preferències.
-Els noms que prefereixo?
-Anna, Glòria, Albert.
-Què detesto més que res?
-La manca de sentiments solidaris.
-Quins caràcters històrics menyspreu més?

-Els tirans i els genocides.
-Quin fet militar admiro més?
-Admirar-ne cap, però compre ne els que 
han estât motiváis per una Ilegítima defensa 
de la pròpia Identität o de la Ilibertat. 
-Quina reforma admiro més?
-Totes les que han portât un millorament 
social i cultural.
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Voluntat, talent i èsser més divertit.
-Com m'agradaria morir?
-Com que no hi ha altre remei, tard i bé. 
-Estât present del meu esperii?
-Optimista, malgrat tot.
-Fets que m'inspiren més indulgència?
-Els errors comesos i que ja no tenen 
possibilitat d'esmena.
-El meu lema?
-No en tinc cap.

-Com sóc?
-Indisciplinat en els horaris, alliberai, 
ullprès, expectant, lent, badoc, afectiu, 
tendre,puntual,xerraire, càlid, oberi, tossut, 
i moderadament comodós. Ah! i esticpie de 
defectes de difícil esmena.
-(Un autoreti'at...) •
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M. Burgués al seu taller, l ’any 1924. Foto: Frimari Burgués
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Joan Costa i Den, mestre de periodistes
Josep M- Liado

Sahadell está en dente envers Joan Costa i Den, sabadellenc que morí a l'estranger 
durant la nostra Guerra Civil. N'hem parlât ben poc, de Costa i Deu, per no dir 
prácticament gens. A banda d'haber dirigit durant un temps el "Diari de Sabadell" i 
haver créât l'estimable "Biblioteca Sabadellenca”, Costa i Deu va ser un gran 
periodista catalá. Pratde laRiba, essent president de laMancomunitat, el vafer entrar 
a la redacció de "La Veu de Catalunya" , i arribá a ser president de l'Associacio de 
Periodistes de Barcelona, que a les seves mans s'estengué a tot el Principat. Un seu 
col-lega en el periodisme, company en la junta de l'Associació i amic en el terreny 
personal, Josep Ma. Liado i Ligueras -octogenari en plena joventut espiritual que, 
entre altres tasques, és cohlaborador setmanal del diari "Avui"- ens ha f et 1'honor 
d'accedir al nostre prec parlant-nos extensament del company desaparegut fa tants 
anys, i revelant-nos-en aspectes i circumstáncies que els mateixos conciutadans de 
Costa i Deu hem desconegut. En nom dels lectors de QUADERN, i gairebé gosem dir 
que en nom de la Ciutat, H agraïm a Josep Ma. Liado l'aportació que amb elpresent 
article fa a la historiografía saballenca.

Un dels periodistes catalans més 
importants i représentants del nostre 
temps, fou Joan Costajussà i Deu, que 
simplificà el primer cognom, i el converti 
i popularitzà amb el de Costa, simplement. 
Sabadellenc d'origen, de vocació i d'exer- 
cici, no se sap ben bé quan va nèixer. Eli 
mateix assegurava no recordar-ho. Les 
primeres paraules de les "Memories" que 
a partir de 1935 publicava cada divendres 
a les pàgines del diari "La Veu de 
Catalunya" i que no va poder acabar a 
causa de la nostra guerra, son tanmateix 
una mica ironiques, molt prôpies del seu 
tarannà d'home intel-ligent. Diu: "Tine no 
gaire més de cinquanta anys, i si no els 
preciso d'una manera exacta és degut 
unicament al fet que no tine a mà, en el 
moment i el Hoc on començo a escriure 
aqüestes memories, els documents que 
concreten aquesta circumstància, no gens 
falaguera per als qui ja hem arribat, i fins i 
tot dépassât la mitja centúria".

ELS PRIMERS ANYS
Joan Costa i Deu, va cursar els primers 

estudis al coMegi Calasanci, de Sabadell, 
i quan era encara molt jove es traslladà a 
Barcelona per tal de completar-los. Ben 
aviat i gràcies al seu carácter obert i 
expansiu, es va fer amic d'un grup de joves 
que, corn ell mateix, escrivien versos, 
ballaven sardanes i aprofitaven qualsevol 
ocasió per a cantar "Els Segadors". Aixô 
succeia a finals del segle passât, que és 
quan artistes i escriptors duien els cabells 
llargs, fumaven en pipa i frequentaven les 
tertulies, sobre tot les dels cafés de la 
Rambla, com per exemple, el Suis o el 
Lyon d'Or.

Aquells joves tractaven d'imitar els 
escriptors i periodistes ja consagrats, tant 
en la indumentária com en la freqüentació 
de les tertulies, enduts sempre per un afany 
comú de sociabilità! i de noves 
coneixences. Però, i és allò que Santiago 
Rusiñol aconsellava: "Apart de divertir- 
vos, que és la vostra obligació, cal que 
treballeu; que feu coses, que creeu 
quelcom nou". I és aixó el que feien 
aquells joves que, seguint el bon consell 
de Rusiñol, a més d'acudir a les tertulies, 
treballaven en el camp i l'ambient que els 
abellía. Ho feien, per exemple, aquells dos 
grans amics de Costa i Deu, que eren 
Antoni Busquets i Punset, i Valen Serra i

Boldú que, dedicats a la literatura, van 
portar-lo a les reunions que se celebraven 
a la impremía Antoniana, a les quais hi 
acudia, gairebé cada dia, mossèn Cinto 
Verdaguer, aleshores beneficia! de la 
parróquia barcelonina de Betlem, i direc
tor del setmanari "La Creu del Montseny".

Costa i Deu esdevingué un deis 
escolans predilectes de mossèn Cinto, el 
qual, molt sovint, en sortir de missa, 
l'invitava a acompanyar-lo a peu fins a 
casa seva, situada al número 235 del carrer 
d'Aragó, on vivia en companyia de la 
familia Duran, les relacions amb la quai 
-constatava Costa i Deu- no eren massa 
satisfactòries, al punt que la perniciosa 
influèneia que l'esmentat matrimoni exercï 
sobre el sacerdot-poeta, contribuì, en bona 
part, a les seves desventares que no foren 
pas poques.

Amie de mossèn Cinto i d'un grup, 
cada vegada més nombres, de poetes 
joves, i escolà predilecte de Verdaguer, 
Costa i Deu era també amic de Mateu 
Morral, sabadellenc, i que malgrat que fos 
fill d'un industrial de gran prestigi, 
propietari d'una fábrica molt important, era 
anarquista, i anarquista d'acció, ja que, 
com és prou sabut, fou fautor de l'atempat 
que es va cometre contra el rei Alfons 
XIII, al carrer Major, de Madrid, el dia de 
les seves noces amb la reina Victòria.

ALTRA VEGADA SABADELL
Quatre anys a Barcelona on, com ja 

hem dit, Costa i Deu hi va fer molts amics. 
Però, com que enyorava Sabadell, hi tomà 
i s'hi va passar molt temps, dedica! 
especialment a la Lliga Regionalista, de la 
qual en fou secretar! local. Aquella segona 
etapa sabadellenca, fou d'una gran activitat 
per ell, i bé podriem assegurar que li va 
servir d'entrenament pel que respecta a tot 
allò que ja no deixaria de fer: organitzar 
conferèneies, certàmens literaris, home- 
natges, eleccions politiques... I tot això 
comparti! amb una intensa activitat perio
dística, ja que si publicà molts articles al 
"Diari de Sabadell" i al setmanari "Cata
lunya" òrgan local de la Lliga Regionalis
ta, poc després en convertir-se aquesta 
darrera publicació en diari, Costa i Deu es 
converti en el director de tots dos, tasca 
que compartía amb la de corresponsal, a 
Sabadell, de "La Veu de Catalunya", a les 
pàgines del quai hi van aparèixer molts 
articles amb la seva signatura; articles, 
però també nombroses notes politiques que 
demostraven les seves extraordinàries 
aptituds en aquest aspecte critic i polèmic, 
i que presagiaven el seu futur professional.
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¡933. .4  iAssociació de Feriodistes de Barcelona, presidencia de la sessió dedicada a la menu)ria de Joaquim 
Folgüera.
D'esquerra a dreta, el director de "La Veu de Catalunya" Joaquim Pellicena, Manuel Folguera i Duran, pare 
del poeta; l'escriptor Octavi Saltar i Joan Costa i Deu, president de l'Asociació.

A BARCELONA FALTA GENT
Tenien tant interés aquests articles i 

aqüestes notes, que van cridar l'atenció 
d'aquell gran politic, Enrié Prat de la Riba, 
president de la Diputado de Barcelona des 
de 1911 fins el 1914, i a partir d'aleshores 
i fins l'hora de la seva mort (agost de 
1917), president de la Mancomunitat de 
Catalunya. Prat de la Riba invitá Costa i 
Deu a desplaçar-se a Barcelona, i el féu 
entrar a la redacció del prestigios diari "La 
Veu de Catalunya", organ periodístic de la 
Lliga Regionalista, i del qual Costa i Deu 
no se'n va moure mai més, a base 
d'emplenar més quartilles que cap altre 
periodista, tant perqué tenia Ilibertat per a 
fer-ho com perqué podia explicar moites 
coses.

Bé podriem qualificar-lo com un deis 
periodistes que coneixia més i millor els 
camins i les finalitats d'un diari politic com 
"La Veu", i això feia que exercis la seva 
professió de manera molt directa i, per tant 
positiva. Es a dir: no esperava rebre la 
noticia, sino que anava a cercar-la, el que 
li permetia ser testimoni viu dels 
esdeveniments més importants que es 
produien a casa nostra. Gràcies a aquesta 
activitat diària, i tot que ell anava i venia

"tot un estil"

MOBLE DISSENT 
I DECORACIÓ
Sant Cugat,11 - SABADELL

cada dia de Barcelona a Sabadell i a la 
inversa. Costa i Deu ho sabia tot, però 
només explicava el que considerava 
interessant i oportu. En les seves 
inacabades Memòries, diu, amb referéncia 
a aquells temps: "Circumstàncies especiáis 
m'aconsellaven no escriure en el meu 
dirari moites coses intéressants que sabia, 
i a vegades ho callava per dues raons: per 
prudéncia o perqué m'ho impedia la cen
sura". Però, mai la censura dels inspiradors 
del diari, els quais, com per exemple 
Cambó, Ventosa i Calvell, Duran i Vento
sa, Puig i Cadafalch, etcétera, no tan sois 
li tenien tota la confiança sinó que, a més 
i molt sovint, li demanaven conseil.

UNA LLIÇÔ DIÀRIA
Joan Costa i Deu podia parlar i escriure 

de tot: de teatre, de literatura, de política - 
i fer-ho amb l'amenitat pròpia d'un gran 
periodista. Gran conversador, escrivia tal 
com parlava, sense ferir però ni mai, cap 
susceptibilitat. Aquell altre admirable pe
riodista que fou Manuel Brunet, deia que 
la prosa de Costa i Deu tenia molt alé. 
"Emprava -diu Brunet- paràgrafs llargs i 
ben teixits, iMustrats, amb nombrosos 
incisos, fruit de la seva memòria prodi
giosa i del seu coneixement dels homes i 
de les coses".

Però sempre el factor prudéncia en el 
tractament periodístic d'alló que sabia. 
Prudéncia i també respecte, perqué tot i la 
seva antiga i bona amistat amb els 
presidents Macià i Companys, ell, tot anant 
diàriament al palau de la Generalität com 
a periodista, era el que conduìa les con
verses que els esmentats presidents 
sostenien cada migdia amb els infor-

madors, vorejant sempre el perill amb 
preguntes d'una certa i evident audàcia i 
fina intenció política, però sense caure mai 
en la inconveniéncia, i solia donar sempre 
categoria a l'anècdota, treure partit d'una 
frase, d'una actitud, d'un gest, que ell sa
bia recollir com a gran i sagaç observador 
que era.

PRESIDENT DELS PERIODISTES
Vaig tenir I'oportunitat i la sort de 

compartir amb Costa i Deu aquelles 
informacions diàries al Palau de la 
Generalität des de 1932 a 1934, i em vaig 
rebre moites i profitoses lliçons. Ell em 
tenia un gran apreci, comparût amb el que 
li professava, al punt que el 1932 va voler 
que jo formés part de la candidatura, pre
sidida per ell, per a l'elecció de la junta 
directiva de l'Associació de Periodistes de 
Barcelona. Com que aquella candidatura 
va guanyar, el càrrec que, de moment, em 
van assignat fou el de vice-secretari, que 
poc després es convertirla en el de 
secretati.

Foren uns temps molt importants per a 
la nostra professió, que aleshores 
comptava amb l'existéncia de la "Asocia
ción de la Prensa Diaria"; el "Centre de 
Repòrters, el "Sindical de Periodistes 
Esportius" i fins el 1923, l'Associació Ca
talana de la Premsa, suspesa aquell any 
per la dictadura del general Primo de 
Rivera, i que l'any 1932, ja restablerta la 
Generalität, desapareixia per a integrar-se 
a la nostra Associació.

Costa i Deu s'havia proposât unificar 
tots els esforços associatius de la nostra 
premsa, tant la barcelonina com la de la 
resta de Catalunya.

Home de posât calmós, però d'una gran 
força espiritual i d'extraordinària capacita! 
d'organització, aconseguí, en poc temps, 
aquest objectiu. Seria llarg d'explicar tot 
el que va fer des d'aquell senzill local que 
l'Associació de Periodistes, tenia al pis 
principal del número dotze de la Rambla 
deis Estudis. Però el cert és que eli obrí 
les portes a tots els professionals, fossin 
de dreta o d'esquerra; n'hi havia prou en 
que fossin periodistes. I, disposât sempre 
a defensar els drets d'uns i altres contra 
qualsevol adversitat, i sense cap mena de 
distinció quant a idees i persones.

Gràcies a Joan Costa i Deu vam tenir.
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per primera vegada, un cens professional, 
i a partir de 1932, una publicació pròpia: 
"Annals del periodisme català", dels quais 
en conservo tota la coMecció, que ens 
permet conèixer gairebé dia a dia la vida 
periodística i fins i tot política d'aquells 
temps, i que cal considerar com la primera 
revista catalana de periodisme, i Túnica 
que aleshores hi havia a tot TEstat 
espanyol.

UNA TASCA INGENT I EFICAÇ
En el marc d'aquesta activitat 

quotidiana, Costa i Deu va crear també, 
en el context de TAssociació, la secció de 
repórters, la de la premsa comarcal, amb 
la qual TAssociació de Periodistes de 
Barcelona es convertirla en Associació de 
Periodistes de Catalunya, i organitzá també 
TAgrupació de la Premsa Estrangera, amb 
Taportació de tots els corresponsals. Es a 
dir, fou capaç de reunir les diverses 
organitzacions professionals en una sola, 
reconeguda oficialment per la Generalität, 
la qual ens va atorgar, a tots i cada un de 
nosaltres, un carnet que fins aleshores no 
teniem. I creà, a més, una secretaria ge
neral que funcionava totes les hores hàbils 
del dia, i un eficaç serve! mèdico- 
farmacèutic amb els millors especialistes, 
i articulà i ordenà la vida administrativa 
de Tentitat. Gràcies a Costa i Deu, als 
periodistes ens fou concedit el bitllet 
gratuit de ferrocarril, aixi corn la 
promulgaciô d'una Ilei d'accidents de 
treball. I corn sigui que el 1932 el diputat- 
periodista, el sacerdot Basilio Alvarez, que 
pertanyia a la minoria radical a les Corts 
Constituents de la República, havia 
présentât un projecte de Ilei de jubilado 
dels periodistes, però que per avatars de la 
política encara no havia estât promulgat el 
setembre de 1935, Costa i Deu i un servi
dor vam visitar a Taleshores cap del 
govern, Alejandro Lerroux, que també 
havia estât periodista, per a demanar-li 
que, finalment, aquell projecte fos aprovat, 
al-legant amb tota la raô, que molts dels 
professionals no tenien altre mitjà de vida 
que el sou modest que cobraven dels diaris 
respectius, sense cap garantía per al seu 
futur. I la gestio feta per nosaltres va do
nar els sens fruits. I quan la censura 
funcionava amb la parcialitat pròpia 
d'aquest organisme, i corn sigui també que 
el govern decretava sovint la suspensió de 
periòdics, Costa i Deu corn a president i 
no corn a secretar! de la Junta, amb data 8 
de setembre de 1935, adrecàrem a Lerroux 
un document en el quai fèiem referència a 
l'article 34 de la Constitució, que deia que 
"en cap cas es pot recollir Tedició de llibres 
i periòdics, si no és en virtut de manament 
judicial" i que "no es podia decretar la 
suspensió de cap periòdic sense que fos 
per sentència ferma".

A l'Ajuntanieut de Sabadell ( 1935). Autorilats, jurat i literuts premiáis en el concurs periodistic célébrât per 
l'Associaciô de la Premsa de la ciutat.
Costa i Deu assegut al primer rengle tercer a ¡’esquerra, el costal de Mossèn Geis.

PERIODISTA I ESCRIPTOR
Apart de periodista de primer ordre, 

Costa i Deu fou un excel-lent escriptor, de 
prosa senzilla, entenedora, àgil i elegant, 
dotada d'una força interna que més de 
quatre literats li haurien envejat. Eli es 
limitava a explicar el que havia vist, i ho 
feia sense retòrica, sense recòrrer mai a 
referències alienes o a consultes a llibres i 
hemeroteques, sinó segons les pròpies 
experiències personals. Aquella presència 
diària seva com a periodista al palau de la 
Generalität, Costa i Deu la convertía en 
unes cròniques d'autèntica substància 
histórica. Manuel Brunet va dir d'eli, 
quelcom que era ben cert: "Qualsevol 
episodi en aparença insignificant, una 
mitja paraula, una insinuació, el registre 
d'anants i vinents, li era suficient per a 
coMegir el que passava al saló on hi havia 
reunit el conseil de govern de la 
Generalität, una ressenya d'en Costa es 
convertía en un eapítol interessantíssim, i 
tot això sense posar-hi fantasia ni elements 
arbitraris; sempre de manera senzilla i amb 
la veritat objectiva". En efecte, ell ho feia 
així, inspirât sempre per un sentiment de 
catalanitat insubornable que va saber 
infondre a TAssociació de Periodistes,

present a totes les manifestacions culturáis 
i patriòtiques: des de la commemoració 
brillant del centenari de la Renaixença, 
amb eonferències que es van pronunciar 
en el local de TAssociació durant tot Tany 
1933, fins a la presència anual de la junta 
i de molts associats davant del monument 
a Rafael Casanova, l'onze de setembre.

Per totes aqüestes activitats i per 
l'estima que li tenien tots els companys 
periodistes, que tantes coses haviem après 
d'ell, la junta general celebrada el 19 de 
gener de 1935, el va reelegir president de 
TAssociació, en una votació unànime.

Tota una vida dedicada al periodisme, 
que ell tractava d'explicar per mitjà de les 
seves Memòries, unes Memòries
d'indubtable interés i plenes de vivències 
i d'alliçonaments, però que no va poder 
acabar, perqué, iniciada la nostra guerra 
incivil, i per raons de seguretat personal. 
Costa i Deu va haver de marxar de 
Catalunya i s'instal-là a Itàlia. aixi dones, 
només va poder publicar una primera part 
d'aquestes Memòries a "La Veu de 
Catalunya". Però cal dir que, tant al llarg 
d'aquest treball, com en cada
circumstància de la seva vida. Costa i Deu 
no va deixar mai de parlar amb emoció i 
amb entusiasme del seu estimât Sabadell.
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El permanent record de Miquel Carreras
J. T. P.

darreries de l'any 1988 es van iniciar una sèrie d'actes 
d'homenatge al mala-guanyat poligraf sabadellenc Miquel Ca
rreras, amb motiu del cinquantenari de la seva mort. Encara ara 
la Comissió que va tenir cura de commemorar aquella efemérides 
tal com es mereixia, ha tomat a donar fe de vida amb uns altres 
actes que van tenir Hoc el 29 de maig darrer i el 3 de factual mes 
de juny.

Es tracta del descobriment d'un bust de Miquel Carreras, 
obra de l'escultor Camil Eàbregas, que la Caixa de Sabadell ha 
emplaçat en els jardins de la Biblioteca i Obra Cultural. L'acte 
va ser molt sobri, amb un parlament inicial del president de la 
Caixa, senyor Fonolleda, i la presentado del facsímil de l'obra 
de Carreras "Elements d'Història de Sabadell" que la pròpia Caixa 
havia éditât i es trobava exhaurida. Aquesta presentació va ser a 
càrrec de Josep M- Benaul, catedràtic d'Història Econòmica de 
la Universität Autònoma, qui va fer una anàlisi en profunditat de 
Carreras corn a historiador.

La segona part de l'homenatge va consistir en una conferència 
a càrrec de Josep M- Quintana sobre "Miquel Carreras i Marçal 
Pascuchi, un testimoni de fidelitat". El conferenciant havia tingut 
coneixença amb Marçal Pascuchi, qui li havia parlât molt del 
seu gran amie Carreras, i ara, desapareguts els dos, Quintana va 
tenir accès a l'epistolari que s'havien creuat i que va ser publicat 
per la Fundació Bosch i Cardellach, i ens ha donat la seva visió 
de Carreras a través de les seves cartes a Pascuchi i del que 
aquest personalment li havia comentat. La dissertació va ser 
extraordinàri ament lúcida i apassionada.

En l'organització d'aquests actes hi va participar la 
FUNDACIO AMICS DE LES ARTS I DE LES LLETRES, edi
tora de QUADERN, junt amb la Caixa i la citada Fundació 
Bosch i Cardellach.

El premi "Tenacitat" a Joan Cusco
Conseil de Redacció de Quadern

U.na gran noticia per a l'equip d'aquesta publicació, 
QUADERN; i no sois per a l'equip que fa la revista, sino també 
per ais seus lectors i anunciants, que en són seguidors i amies, i 
que entre tots la fan possible.

La gran noticia és que el premi TENACITAT d'enguany aca
ba de ser atorgat a Joan Cusco i Aymamí. I Joan Cusco i Aymamí 
és el director de QUADERN. Director, només?. Molt més que 
aixo: n'és el pare de la criatura: el pare, la mare, la dida i la 
mainadera.

I si posem de relleu aquest fenomen és perqué estem 
convençuts que el premi TENACITAT li ha estât concedit 
majorment, a Joan Cusco, per la creado i la continuitat de la 
revista QUADERN. Quan l'entitat Agrupacions Professionals 
Narcís Giralt va concebre un premi amb aquest nom, 
TENACITAT, és evident que la seva intenció quedava claríssima. 
Més que premiar un conjunt de mérits dispersos es tracta de 
reconéixer una persis-téncia, una constáncia -per qué no dir-ne 
una tossuderia?- en la consecució d'un proposit monolític i difí
cil. I aquest és el mérit, el gran mérit, de Joan Cusco: iniciar la 
publicació d'una revista culta, digna, d'ámbit estrictament local, i 
mantenir-la i acréixer-la -físicament, intel-lectualment i 
estéticament- durant catorze anys -fins ara i amb perspectives de 
continuitat- amb una regularitat que admira. Pot haver-hi una 
TENACITAT més mereixedora de recompensa que aquesta?.

Ah! I encara ens oblidávem de la BIBLIOTECA QUADERN, 
una coMecció de Ilibres que ja compta amb 19 títols, digna tasca 
paraMela de la revista, també amb el handicap d'una difusió 
limitada. I pensem, encara, amb els números monográfics que de 
tant en tant llança QUADERN, amb tot el que signifiquen de 
concentració d'esforços i de recerca de recursos extres.

En definitiva, els que ens movem com a simples escolanets a 
l'entorn del desplegament multifacétic d'en Cusco, ens 
congratulem molt i molt que des de fora del nostre cercle se li 
hagi fet aquest reconeixement públic. I el felicitem de tot cor.
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Carta de París

De Molière a Georges Feydeau
Joan-Josep Tharrats

xA-l teatre de la Comédie Française 
segueixen anuncian! Molière. No queden 
en trades durant quinze dies. Haureu de re
nunciar a "Les trapelleries de Scapin" i a 
"El metge per força". En el vestibul prin
cipal té Hoc, avui, una de les sessions del 
Saló de Poesia que se celebren 
mensualment.

Es un homenatge a Saint-John Perse, 
el que fou guanyador del Premi Nobel de 
Literatura de l'any 1960. El prôxim mes li 
tocará al contravertit Ezra Pound: un pen
sador culpat d'alta traído, l'any 1945, 
declara! boig i internat de 1946 a 1958, 
que va poder tomar a Itália per poder anar 
a morir a Venécia.

Quan Albert Einstein es trobava astorat 
pels sens propis descobriments, denun
ciava la ciència que se li escapava de les 
mans i buscava refugi en l'art i la poesia: 
unes raons superiors a la raô matemàtica. 
Hi ha qui pensa que la teoria de la 
Relativität fou més una qüestió de fe 
poètica que de càlculs recargolats. La 
poesia adquireix un accent de verità! 
matafisica i còsmica, molt per damunt de 
la seva perfecció verbal i ritmica. Pot 
aparèixer a la vegada bella i veritable a un 
esperi! humà sensible. Es cren que el gran 
poeta sempre ha de tenir raó. Octavio Paz 
ens acaba de dir que "si l'home oblidès la 
poesia, s'oblidaria d'eli mateix, retomaría 
al caos."

Un exceMent i curiós personatge, fou, 
també, Marie-René Alexis Saint-Léger, 
literàriament més conegut amb el nom de 
Saint-John Perse. Naixé a la petita illa de 
Saint-Leger-les-Feuilles, a Guadalupe. La 
familia tenia, allá Iluny, una plantado de 
café i una explotació sucrera. Quan el noi 
va fer dotze anys es va replegar 
definitivament a França per instal-larse a 
Pau i començar els estudis.

La seva llarga vida fou un segui! 
d'amistats i coneixences dels homes que 
més han distingui! la nostra època. Francis 
Jammes, Paul Claudel, Rabindranath 
Tagore, Pau Valéry, Rainer-Maria Rilke, 
Valéry Larbaud, Léon Paul Fargue, André 
Gide, Alin Fournier foren alguns dels

U O Q U IS
JOAN LEIVA

ARQUITECTURA D’INTERIORS 
MOBLAMENT

Ronda Zamenhof, 151 
08201 Sabadell
Tel. 93-726  56 50 Fax 9 3 -7 2 7 7 7 4 6

Molière, pintat per Miguard.

companys de carni en les arts i les lletres. 
En una seva vessant politica i de relacions 
diplomàtiques, Aleix Saint-Lerger -que 
l'any 1924 s'havia de distinguir amb el 
nom literari de Saint-John Perse- trobà la 
possibilità! de coMaborar o tractar amb 
personatges de ben decisius moments 
històrics, com Delcassé, Aristides Brian!, 
Berthlot, Edouard Herriot, Daladier, De 
Gaulle, Winston Churchill, etc.

Tota aquella activitat, d'una poètica 
que res no podria significar ais pobres 
profans de l'art de conduir als pobles, feren 
de Saint-John Perse un dels més ardits 
viatgers del nostre temps. En vàries 
represes corregué tots els continents i en 
els moments més estratègics.

Si Ezra Pound havia dit: "El Paradis, 
heus aci el que jo he intentât escriure. No 
sommieu. Deixeu parlar el vent: el paradis 
es troba aqui", Saint-John Perse afegia:" I, 
el poeta, també està amb nosaltres, sobre 
el carni dels homes del seu temps. Anant 
al pas del nostre temps, anant al pas 
d'aquest gran vent. La seva ocupado, en
tre nosaltres: posada a la claror de les 
mentides. I la resposta en ell donada per 
la iMuminació del cor".

Saint-John Perse va morir el setembre 
de 1975. Entre la seva obra poètica cal 
citar "Eloges", "Anabase", "Exil", "Vents". 
Heus aci alguns dels sens pensaments:

"El món és corn una piragua que, 
voltant, voltant, ja no sap si el vent vol 
riure o plorar".

"La mar, entre les Ules, està rosa de 
luxúria".

"Tots els camins del món ens mengen 
a la mà".

"I el ten cel és semblant a la fùria 
poètica".

"Les trapelleries de Scapin" de Molière 
no s'han perdu! del tot. Els amants del 
teatre s'ajuden. Scapin saltimbanqui, 
titellaire, treu els seus personatges d'un 
bagul, estira els cordills, fa néixer la mú
sica, la Hum, inventa caràcters i després, 
en una pirueta final, posa en ordre tot el 
seu petit món per anar cap a unes noves 
trapelleries, que és corn dir cap a la 
Hibertat".

Hi ha aigu que us ha ofert uns seients 
perqué, en el quadre superb del Pré 
Catelan, del Bois de Boulogne, un celes
tial teatre de verdor -al J ardi de 
Shakespeare- poguéssiu seguir aquest 
deliciôs espectacle. Jean Baptiste 
Poquellin, dit Molière, el va escriure fa 
uns centenars d'anys pensant precisament 
en vosaltres.

Si ja heu posât en marxa el gust que 
sentiu pel teatre francés, podeu provar un 
altre gènere on els nostres veins han 
excel-lit i del que encara en mantenen viva 
la seva agudesa i frescor. Georges Feydeau 
fou fautor més acredita! del vodevil. 
Expressar aquest terme, d'aparença frivo
la, US du a la memòria el titol famós de 
"La Dame de chez Maxims".

Dir Vodevil i Feydeau és una mateixa 
cosa. Esteu segurs que, en una d'aquestes 
obres, trobaren una hábil utilització dels 
procediments que fan esclatar el riure, 
però també us vindrà a sorpredre un 
esperi! d'observació que sap obtenir, de la 
vida quotidiana, trets d'una comicità! irre
sistible.

Al Teatre del Palais Royal s'ha toma! 
a reprendre, una obra de Feydeau que fou 
estrenada fa gairebé un segle. "Un fil a la 
patte" és el seu titol i per vosaltres no 
sembla donar gaire Hoc a la imaginació. 
L'edició francesa del Gran Larousse us ve 
a instruir del joc de paraules que forma el 
titol amb la segiient definició: "Enga
gement dont on voudrait se libérer"o sia 
el que es podria dir: "sortir hàbilment
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d'una situado difícil, embarassadora o 
perillosa". La versió espanyola del mateix 
Larousse ho arregla de la següent manera, 
bo i considérant una accepció, familiar a 
l'Argentina o a Puerto Rico, que no deuria 
lligar gaire bé amb un sainet madrileny: 
"Escapar con un hilo en una pata".

Aquests quid pro quo solen constituir 
el mécanisme de la construcció deis 
vodevils. Es va prenent una cosa per l'altra 
i a cada vegada es va embolicant més la 
troca. Per alliberar-se, cal escapar del fil 
que duem entortolligat a la pota. Un home 
no pot casar-se amb un fil lligat a la cama 
-la frase es va tornant ben coneguda- 
especialment quan aquest fil és tan 
complicat com el lligat amb Lulú, una diva 
de concerts, parisenca, la protagonista de 
la história que se'ns proposa.

En l'acció del vodevil, després d'un 
seguit de curses folies, tot s'arranja. Sense 
pretensions psicolögiques ni morals, del 
que es tracta és de donar Hoc al lluïment 
d'uns comics un xic ficticis, algún d'ells 
grassonet, perqué el joc de la intriga 
lleugera, viva i divertida, doni més Hoc 
que els respectius caràcters. La repre- 
sentació del Teatre del Palais Royal té tota 
l'expressió gaia, satírica i maliciosa que 
nécessita un tal esdeveniment. Françoise 
Fleury, Christian Clavier i Jacques 
Villeret, son entre altres, els reis d'una nit 
d'estiu, ran del senyorial jardi del Palais 
Royal on encara se us fan presents els vins 
records de Colette i Jean Cocteau, uns dels 
sens més H-lustres estadants.

Al final de la seva vida, Gerorges 
Feydeau va creure ésser el mateix Mapoleó 
III que donava cartes ministerials i titols 
nobiliaris a qui se H esqueia. Els fills varen 
decidir intemar-lo en una casa de salut. 
En el seu enclaustrament, Feydeau pogué 
anar rebent visites, corn la de Sacha 
Guitry, que es planyia davant el director 
del sanatori de veure el seu amie "tancat".

Es que el senyor Feydeau és boig del 
tot. Aquest mati encara m'ha dit que estava 
parlant amb un ocell.

Dones en aquest cas -va respondre 
Guitry- caldrà que el senyor director 
intemi a tots els poetes, de Paris.
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Cartes obertes

Himnes
Lluis Casais i Garcia

E stimat amie.

A França s'han sentit veus clamant corn 
davant d'una blasfèmia; algù ha insinuât 
de canviar la Hetra de "La Marsellesa", 
l'Himne, aixi en majùscula. Car en veritat, 
La Marsellesa és l'himne per excel-lència, 
i si en tants Hocs del món, en moments 
importants, s'han fet ressonar les seves 
notes i s'ha evocat la seva Hetra, semblava 
que ningii podia atrevir-se a modificar el 
més minim aquest monument-simbol de 
totes les revolucions. Jo recordo encara 
que el 14 d'abril de 1931, la República, 
aquí, es va proclamar al cant de La 
Marsellesa; per cert, amb una traducció al 
calala que en aquell moment semblava 
completament grotesca: allá on en francés 
diu "armons nos bataillons" en català deia: 
"Alcem el sometent" i el someten! no 
podia alçar-se car la primera cosa que es 
va fer fou desarmar-lo per considerar-lo 
reaccionan i dretà!

Dones, com et deia, a França algù ha 
dit que calia canviar la Hetra d'aquest 
himne, perqué és agressiva, bel-licosa i 
violent. Però ¿qui s'atreveix a modificar 
aquest monument nacional?

Això m'ha fet pensar en el nostre 
himne, "Els Segadors", que apart de que 
la mùsica no és pas gaire bonica, la Hetra 
és totalment inadequada als nostres temps 
i a la nostra realitat. A més, és un himne 
d'estar per casa: no podem anar-lo a can
tar a Madrid, on tothom entendria qué 
volem dir i a qui ens referim quan diem 
"Endarrera aquesta gent tan ufana i tan 
superba", quan diem "Que tremoli l'enemic 
en veient la nostra ensenya", la realitat va 
ser que quan en la guerra civil l'enemic va 
veure la nostra ensenya, no va tremolar, 
sinó que ens va empaitar a nosaltres i a 
l'ensenya a coçes al cul fins a la frontera 
francesa. I quan continuem "Com fern 
caure espigues d'or, quan convé seguem 
cadenes", també la trista realitat ens va 
demostrar que les cadenes que durant 
quaranta anys ens van oprimir, van haver 
de caure per rovellades, no pas per la 
nostra sega. O sia, que tenim un himne 
amb una mùsica no gaire bonica i una 
Hetra agressiva, violent i fanfarrona, i 
potser ja és hora que pensem a canviar-la. 
Sobretot perqué en tenim un, d'himne, 
molt bonic de música i de Hetra, que és el 
"Gant a la Senyera". Ja sé que és més difí
cil de cantar, però potser es podría arre
glar una mica perqué tot el poblé el pogués 
cantar. És un himne vibrant, net, ciar, 
engrescador i no gens agressiu. És un 
himne d'afirmació i no d'amenaça; que

Il-lustració: E. Medina

potser l'hora de les amenaces ja ha passai 
a la história.

A veure si ho fern entendre als nostres 
politics, i fern un bon servei al nostre país.

L'himne d'Espanya, la Marcha Real 
(que és una marxa de granaders 
alemanya), va ser substituida durant la 
República per l'Himne de Riego, que per 
cert, quedava bastant ridieul, i això va fer 
que quan el President Edouard Herriot va 
venir per manifestar la Solidarität de la 
República Francesa amb la jove Repúbli
ca espanyola, la premsa francesa, amb la 
fantasia habituai quan tracta coses 
d'aquest pais, digués que corn que la Re
pública espanyola no tenia encara un 
himne oficial, el President Herriot havia 
estât acollit als acords d'un "pasodoble 
torero".

Però pensa que Espanya té un himne 
mut, sense paraules; en els moments so
lemnes no poden fer, corn els franceses, 
cantar a grans crits ni, corn els anglesos, 
desitjar Harga vida al Rei o la Reina. 
Nosaltres, que també ens agrada cantar, 
ens mereixem per als casos importants un 
himne millor que el que ara usem: més 
vibrant, més engrescador, més digne; 
sobretot que ja el tenim, es tracta només 
de canviar-lo.

Una abraçada del teu veli amie.
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De llenguatge

La Generalität necessita ser rehabilitada?
Josep Torretta Pineda

E.ím sap molt greu haver-ho de confessar 
però a les televisions catalanes, les nostres, 
és on hi ha més presentadors (o locutors, 
O conductors, o informadors; es diguin 
corn es diguin) que no saben llegir prou 
bé. I die llegir perqué encara que no ho 
sembli, que llegeixen, els textos que reci
ten han estât escrits per tal de precisar els 
conceptes i no divagar i no excedir-se dels 
minutatges establerts. El que passa és que 
élis procuren memoritzar-los, si son els 
que donen la imatge en pantalla, perqué 
no seria gaire presentable veure'ls abocats 
a les quartilles, i així fa la impressió que 
es tracta d'un fer espontani. Em refereixo, 
corn es deu poder entendre, als espais 
informatius, ja que en altres programes es 
requereixen certes dosis d'improvisació. I 
pel que respecta als que informen sense 
donar la imatge, podeu estar encara més 
segurs que ho porten escrit.

Naturalment, hi ha uns quants infor
madors que executen el seu paper a la 
perfecció; no es precipiten, procuren dir 
les coses amb claredat, pronuncien bé, 
marquen els espais i fan les inflexions 
quan és el moment de fer-les. Però n'hi ha 
alguns -entre ells, algunes; convé preci- 
sar-ho- que no passarien un examen de 
dicció una mica serios; reciten preci- 
pitadament, com si es trobessin forçats a 
fer cabre tot el text en un espai de temps 
insuficient. I potser és aixi, però com 
s'explicaria que aixô passés sempre a uns 
mateixos, mentre que uns altres coMegues, 
també sempre els mateixos, tinguin temps 
de dir-ho tot ben dit sense atropellar-se? 
Hi ha, concretament, un d'aquests 
professionals -una, per ser ben precisos- 
que deixa anar una informado tant de ti
rada, sense matisos, sense la més petita 
pausa, sense el més petit émfasi en alguna 
paraula clau, que quan finalment para i 
respira fondo -i us deixa respirar a 
vosaltres- us trobeu que no us és possible 
d'interpretar com cal tot el que us acaba 
de dir; que, a vegades, ni tan sols sabeu bé 
qué us ha dit. I, si ha posât émfasi en al
guna paraula, no ha estât mai la paraula 
clau de la informació sinó un mot 
secundan qualsevol que, no sabeu per qué, 
surt amb un ímpetu de veu inexplicable 
entre la grisor precipitada de la resta. I és 
ben bé de doldre que aquesta professional 
hagi caigut en un tal amanerament quan 
seu a la taula del programa informatiu, 
mentre que en altres programes en qué no 
ha de recitar un text après es mou amb 
absoluta Professionalität. Per no parar, no 
para ni quan el text requereix un punt, 
quan s'acaba l'exposició d'una idea per

passar a encetar-ne una altra de nova, en
cara que referida al mateix tema. Més aviat 
sembla que li proporciona un gaudi el fet 
d'enganxar la darrera paraula del paràgraf 
amb la primera del paràgraf segiient; i 
aquella darrera paraula -o  aquelles dues o 
tres darreres paraules- les deixa escolar a 
mitja veu com si ja no poguessin tenir cap 
interés per al televident, com si el missatge 
informatiu del paràgraf hagués quedat 
exhaurit abans d'elles, quan la major part 
de les vegades és al revés.

Altres informadors "reciten" els seus 
textos amb una cantarella de creado per
sonal exclusiva, a un ritme uniforme -i, 
per tant, monòton- en les alternances de 
pujades i baixades de to. Algún té una 
fòrmula patentada de començar cada 
paràgraf amb una tirada seguida, de 
paraules pronunciades en monocorde oc
tava baixa i, de cop, llançar-se a un to de 
veu elevat i dominador.

Un parany en qué aquests deficients 
lectors de noticies solen caure és de no fer 
les petites pauses de respir on cal fer-les 
perqué les frases es puguin interpretar 
sense confusió possible, i de fer-les, en 
canvi, on no és correcte ni intel-ligible fer
les, o sigui allà on ells els convé per a 
respirar. Com un dia que, en un débat so
bre les presons, s'esmentaven uns Serveis 
Penitenciaris, i aquí el presentador feia la 
seva inoportuna paradeta i reprenia; "i de 
rehabilitació de la Generalität". Era molt 
fácil de pensar que es pretenia de rehabi
litar la nostra primera institució auto
nómica, de reparar algún tort que se li 
hagués fet; però, no; es parlava d'uns 
serveis -els de Penitenciaria i Rehabili
tació- que depenen de la Generalität. Els 
qui necessiten ser rehabilitats són els pre
sos.

De deficiències orals com aquesta en 
guardo unes quan tes. Corn una en què es 
parlava dels "tres unies monestirs habitats 
per monjos de Catalunya", com si en ells 
només hi haguessin monjos catalans, i és 
que no s'havia marcat la coma necessària: 
"habitats per monjos, de Catalunya". I una 
altra que informava: "Neus Sqldevila ha 
tomat a la presó de dones d'Avila". No 
solament l'informador no feia la necessària 
-gairebé imperceptible- separació -la 
coma- després de "dones", sinó que, per 
espatllar-ho encara més, la feia després de 
"presó", amb la quai cosa es podia 
entendre que es referia a una presó exclu
siva per a les dones d'Avila, on no s'hi 
podien recloure dones d'altres llocs. I, per 
acabar, retreuré aquella que deia: "El 
president Pujol, acompanyat de les

autoritats académiques (i aquí l'informador 
hi feia la seva còmoda i pertorbadora 
pausa) i municipals de Vie...". Amb una 
mica de bona voluntat es pot entendre que 
el president anava acompanyat d'autoritats 
académiques i d'autoritats municipals 
(segurament l'alcalde i alguns regidors), 
però tal com va ser dit era que l'honorable 
va ser acompanyat per algunes persona- 
litats académiques (catedràtics i rectors 
d'Universitat) i, a més, per uns quants 
guàrdies urbans: "...acompanyat de les 
autoritats académiques (...) i municipals de 
Vie".

Les cornes no hi són només per fer 
bonic, en els textos escrits. Ara, falta sa
ber si en aquells textos mal llegits, dels 
exemples citats, aigu s'havia preocupat de 
posar-hi les cornes necessàries.
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A Marilyn, in memòriam
Josep Maria Subirachs

E,i\ temps passa de pressa, ja fa trenta 
anys que Marilyn Monroe va abandonar el 
món deis mortals.

La privació de la seva preséncia, com 
la que en un altre estil va dur a terme la 
Divina, ens estalviá la dépriment visió que 
mostraven en els seus darrers dies "els 
animals més bells del món". Ava i Rita. 
Marilyn, que tindria ara seixanta-sis anys, 
ens ha deixat aixi la seva imatge 
immaculada.

La boca entreoberta de Marilyn, figura 
emblemàtica del desig, és una més de les 
obres en les quais la passió amorosa és 
sublimada per l'art com el poema "La 
chevelure" de Baudelaire, "Traspasada" de 
Teresa d'Avila, el marbre que de la 
mateixa santa va fer Bemini, la tela Jupiter 
i lo de Correggio, el Taj Mahal d'Agra, la 
Dánae de Rembrandt, Tristan i Isolda de 
Wagner o la nit de Walpurgis de Thomas 
Mann.

La capacitai d'elevar l'instint a la 
categoria de l'erotisme, lluny de la 
pornografia i lluny de l'anecdòtica 
cursilería d'Henry Miller o de Felicien 
Rops, és una de les caractéristiques que 
identifiquen Tèsser humà. La volunta! de 
plantejar-se problèmes i de crear-se 
nécessitais (Texistència de Tari n'és 
Texemple més destacat), la faculta! de fa
bricar utensilis, la de donar un nom a cada 
cosa i de fixar amb Tescriptura la 
comunicació originàriament orai, la noció 
del pas del temps i la consciència de la 
mort són, junt amb l'erotisme, els pocs 
però definitius atribuís que ens diferencien 
dels altres éssers.

Quan, fascinais per la finestra oberta 
vers el món que va ser per a nosaltres el 
cinema nord-americà, vàrem veure-la per 
primera vegada en una brevissima aparició 
en "Asphalt Jungle" de John Huston, 
vàrem estar segurs de que aquella beneíta 
intel-ligent que es feia anomenar Marilyn 
Monroe, ja que el seu nom vertader era 
Norma Jean Baker, ens acompanyaria 
sempre. Aquesta impressió va ser 
reforçada aquell mateix any de 1950 per 
una altra obra mestra "All about Eve" de 
Joseph Leo Mankiewicz.

Després varen seguir quinze titols més 
entre els quais destaca "The seven year 
itch", que ens va arribar amb el nom de 
"La tentación vive arriba", de Billy Wilder 
el 1955, on la Monroe recrea la figura 
arquetipica de Venus seminua sobre el 
respirali del metro a Tencreuament 
novaiorquès de Lexington amb la 52. 
Imatge que Gene Wilder plagiaria 29 anys 
després en "The woman in red".

L'any 1962 va comen9 ar a treballar en 
"Somethig's got to give", una comèdia de 
George Cukor, mentre ella eslava vivint 
un autèntic drama. Finalment el 5 d'agost 
d'aquell mateix any varen teñir Hoc les

home /  dona
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noces d'Eros i Thànatos oficiades amb una 
sobredosi de Nembutal.

Per això no podem oblidar aquella es
trella fugaç que va deixar una estela en els 
nostres somnis i que ha desencadena! tan
ta iconografia i tanta literatura des d'Andy 
Warhol a Madonna, des de Terenci Moix 
a Truman Capote...

Em sembla, dones, oportú recordar 
aquest tràgic, però, fascinant aniversari del 
suicidi de Marilyn, que ara sembla que va 
ser un homicidi, i que va avançar-se sols 
un any a Tassesinat de Dallas.
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De velles coincidències culinàries
Joan Ahina i Girali

B>en veil és el costum d'escriure llibres 
de cuina. I entre els molts que se n'han 
escrit força menges hi coincideixen, tot i 
que, a voltes, amb ben diferent condi- 
mentació.

Vegem l'exemple d'una ben antiga 
menja: la perdiu.

Marc Gavi Apici, nascut I'any 25 abans 
de Crist, escrivi el llibre titulat "De re 
coquinaria". Amb el titol "L'art de la 
cuina", la Fundado Bernat Metge en 
publicà la traducció al català l'any 1990. 
En aquest llibre s'hi dona ja una recepta 
per a cuinar la perdiu: Bulls la perdiu amò 
les seves plomes i un cop estovada la 
plomes. Una perdiu acabada de sacrificar 
es pot coure amb suc per tal que no 
s'endureixi. Si fos de dies s'ha de coure 
bullint-la. Fes servir com a salsa freda, 
pebre, llavor d'api, menta, panses, mel, vi, 
vinagre i oli.

Del "Llibre de Sent Sovi", d'autor 
desconegut, d'inicis del segle XIV, i 
probablement el primer llibre de cuina en 
català, "Els Nostres Clàssics" en 
publicaren l'any 1979 la versió integra, en 
la qual s'hi inclouen instruccions per a la 
preparado de les perdius: Si vols tallar 
perdius, pren la perdiu e lleva-li lo cap e 
los peus e los alerons. E després obres les 
cuixes solament e les ales així mateix; e 
gite-li sai e sue de taronges o de llimons o 
aigua salada. Sabut és que perdius es 
couen en flama clara del foc, sense fum.

El "Llibre del Coch", del mestre 
Robert, cuiner del rei Ferran de Nàpols, 
publicat el 1520 tot i que era una còpia 
d'un text més antic, i éditât el 1982 en la 
coMecció Biblioteca Torres Amat, dona 
també details per a la condimentado de 
les perdius: Primerament a la perdiu lle
va-li los alerons e les cuixes empero no 
del tot sino solament obrir-les e met-hi sal 
e sue de taronja. E així mateix abrirás los 
pits; empero començaràs a la cuixa dreta 
e així mateix fards de l'altra part, e après 
los pits de manera que la dones tota 
sencera a ton senyor o a aquell a qui la 
donarás. E dic-te una primor: que de tota 
volateria que sia cuita en ast se volen 
sempre començar a tallar a la cuixa dreta.

Les "Edicions de la Biblioteca del 
Palau de Perelada" publicaren l'any 1982 
la primera edició d'un manuscrit de l'any 
1787 originai d'un caputxi oloti. Fra Sever 
d'Olot; el llibre porta el titol "Llibre de 
l'art de cuinar" i ens parla de com fer-ho 
amb les perdius: Les perdius, quan serán 
ben limpias, les untarás ab un poc de oli i 
les fards tornar rosses a les graciles i quan

Lu perdiu, .serons una auca d'ocells set-centista.

serán rosses les posards a una cassola i 
posards sal, un poc d'oli, julivert, fulles 
de llorer, pebre, taronja o llimona, 
algunes cabeces d'all, un poc de farina 
deixatada i fards que el sue les cobreixi i 
quan serán cuites les podrds treure a taula 
i per sobre la plata de la vianda li posards 
sobre la vianda de la plata. I aquesta pla
ta és de reis i emperadors i jo també, si en 
menjo, i los demés.

En un "Receptan de cuina del segle 
XVIII" publicat en la coMecció Biblioteca 
Marian Aguiló l'any 1989, i que recull 
receptes de cuina manuscrites per Fra 
Jaume Martí, agustí mallorquí, hi ha també

ocarina poabenScroinoeia 
ton^DdSrt beCccb^oesOequalfoiolma 
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Rcproducció de la portada i de la primera pàgina 
del Libre del coch, de Mestre Robert (Barcelona 1520}

instruccions per el cuinat de les perdius: 
Posards les perdius a Vast, batrds una part 
d'oli i dues d'aigo fins que sia espés i, 
amb plomes, ho untards per damunt fins 
que sian cuites; hi afegirds sal i especies i 
si les vols ensalgar de pa ratllat també és 
bo; les posards dins una cassola amb una 
part d'oli i dues de vinagre i especies 
corresponents; coure amb poc foc i 
posards un plat amb algo damunt.

Ferran Aguiló, en el seu "Llibre de la 
cuina catalana" (Segona edició, del 1933), 
ens diu també com cuinar la perdiu: 
Sencera o a trossos es rosteix a la cassola 
i es tira amb el Hard a una olla amb una 
cullerada de vi ranci. S'hi sofregeixen 150 
grams de ceba picada; es deixa enrossir 
amb una fulla de llorer i una cabega d'alls, 
una mica d'orenga i un pols de pebre 
negre. Es tapa Polla i s'hi van tirant 
miquetes d'aigua del plat tapadora. La 
cabega d'all es retira. Hi va molt bé afegir- 
hi unes quantes tdpares.

I per acabar aquest resum, que podriem 
haver titolat "Dos mil anys de menjar 
perdiu", recudo una recepta moderna. "La 
cuina del microones" de Graziela Bajraj, 
traducció al catalá publicada per Columna 
l'any 1990, ens dóna una recepta de 
perdius amb cois: Netegeu les perdius. 
Condimenteu-les amb sal i unteu-les amb 
una cullerada de Hard. Rostiu les perdius 
alforn, que ha d'estar ben calent,fins que 
es daurin. Mentrestant talleu la col per la 
meitat i traieu-li el tronc. Talleu la 
cansalada a trossos. Talleu la pastanaga 
a rodanxes. Peleu la ceba i punxeu-hi un 
clau d'espécia. Unten amb Hard una plata 
refractdria. Cohloqueu-hi les fulles de col, 
la cansalada, la ceba i la pastanaga. 
Afegiu-hi el brou i deixeu-ho coure al 
microones quatre minuts i mig. Col-loqueu 
les perdius sobre les verdures amb tot el 
sue que hagin deixat anar. Intercaleu-hi 
les salsitxes. Assahoneu-ho amb una mica 
de farigola i dues fulles de llorer. Eeu-ho 
coure al microones deu minuts. Serviu-ho 
a la mateixa plata".

En alguns d'aquests veils llibres de 
cuina s'hi troben receptes ben poc corrents. 
Vegem-ne una del "Llibre del coch" ja 
esmentat: De menjar de gat rostit - Lo gat 
pendrds e matar-l'as, go és degollar-lo. E 
quan sia mort, leva-li lo cap e guarda que 
nengú no'n menjàs per la vida, car per 
ventura tornaria or at. E après scorxa'l bé 
e netament e obre'l e fes-lo ben net. E 
quan sia net pren-lo e met-lo dins en un
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drap de lli que sia net e soterra'l devait 
terra de manera que hi estiga un jorn e 
una nit. E après trau-lo de allí e met-lo en 
ast e vaja al foc a coure. E après, quan 
courà, untal ah bon ail e oli. E quan sia 
untat hat-lo hè ah una verga, e açô fards 
fins que sia cuit untant i hâtent. E quan 
sia cuit, pendras-lo e tallar-l'as, aixi com 
sifos un conill e met-lo en un plat gran. E 
pren de l'ail e oli que sia destemprat ah 
bon brou, de manera que sia ben ciar. E 
lança'l damunt lo gat. E menja dll e veuràs 
una vianda singular.

Altres details, en el mateix "Llibre del 
coch", son ben curiosos. Vegem unes 
instruccions al criât que ha de servir a la 
taula: De donar a heure - En quina mane
ra lo servidor deu aportar a heure a son 
senyor quan per aquell li será demanat: 
Primerament tu pendrds aquella taga o 
copa o algún altre veixell ahon lo teu 
senyor acostuma a heure; e aquell 
rentarás ah diligéncia de manera que sia 
hen net, e metras-li dintre li vi, e ah la md 
dreta aportards la taga o copa ah tant 
gentil manera com pords; e la md 
aportards més alta que lo ñas. E agd dic 
perqué per ventura portes esternudar e 
esternudant podria caure alguna cosa dins 
la taga o copa.

Si ben atractiu és menjar-se una bona 
perdiu, no deixa de tenir interés repassar- 
ne les instruccions del seu cuinat, d'uns 
dos mil anys d'existéncia.

PEIX i MARISC ,
J. BARBERA

Telèfons 714 52 87 - 714 55 40 
Castellar del Vallès
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II Concurs de Fotografia Narcís Girali
(Tema Ciutat de Sabadell)

Josep Colomina

A/^grupacions Professionals Narcis 
Giralt" sempre han estât i està present en 
tot el que és una manifestado artística; 
ara ha estât en la temàtica de la Fotografía, 
com altres vegades en la pintura ó el 
cinema ó la música, etc. etc. Tot va 
començar l'any passât, com el qui no fa 
res; si més no, com si fos un acte més dels 
molts que es fan en els diversos 
departaments que hi han en el si de les 
"Agrupacions Professionals Narcís Giralt".

Dones d'aquesta manera, ara fa un any, 
el Departament de Fotografía d'aquesta 
entitat va programar el I Concurs de 
Fotografía Ciutat de Sabadell i allá és on 
es va veure la possibilitat que aquella idea 
es podia convertir en un futur no llunyá, 
el que en un altre temps havia estât el 
concurs de Pintura Ràpida Ciutat de Saba
dell, que tan relien havia donat pels carrers 
de la Ciutat en els dies de l'aplec de Sa
badell.

I, efectivament, ara, al cap d'un any 
s'ha présentât la II edició d'aquest Concurs 
Fotogràfic, comprovant la realitat que 
havíem pronosticat en un principi; les 
obres presentades al Concurs i exposades 
al Casal Pere Quart en el dies de l'Aplec, 
que varen èsser unes 240 fotografíes, han 
estât molt visistades pels aficionats a

1er. Premi. Foto de Moi.sers Serra

aquest art, com és, véritablement, la 
Fotografia.

D'aquest gran nombre d'obres 
exposades n'hi ha d'una gran qualitat, ja 
que son unes vertaderes obres, en les quais 
es pot veure la gran pericia deis sens autors 
quan ens demostren aquells reflexos sobre 
mullat, aquells contrallums, aquells velats, 
aquelles composicions tan atrevides, però 
a la vegada, amb un gran gust -tan 
exquisit- que en contemplar-les et fan en
trar en aquest mon tan especial i 
meravellôs que és la Fotografía.

1 T n J IÆ aJ

3 ' W L L I I S t T

F O T O C . Í I A F

Via Massagué, 12 • SABADELL
Telèfon 725 17 30
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LIuís Molins de Mur, un pintor genuïnament Sabadellenc
Jordi Roca i Tubau

/ a  quest pintor és un personatge singu
lar dins la gran familia de pintors de 
Sahadell. En Lluis és un «gentleman» en el 
seu más ampli sentit: senyor, flemàtic, 
aristocràtic i pragmàtic. I ho deu en bona 
parta l'alcurnia nobiliaria per part materna. 
En el veli caseriu de Torres del Obispo 
(Hosca), junt els escuts heràldics hi 
enquadra quasi com un personatge de 
Buñuel.

Sense cap ostentació física, al seu estudi 
del carrer de l’Escola Pia, s’hi mou amb 
desinvoltura; teles amuntegades, papers, i 
draps per terra, cadires i sillons que s’hi ha 
acumulat el temps com amb ell mateix, i una 
escassetat de mobles que per altra banda no 
li fan falta.

Pinta en un réduit espai vora el balco, 
sempre tancat, per resguardar-se del soroll 
del carrer; inquisidorament observa el seu 
model i el plasma en la tela. Retrat rera 
retrat, ha aconseguit amb els anys, ser un 
retratista amb personalitat.

Segons eli, el liquid és el seu aliat, 
disoldre els pigments en un o altre sue, 
equival a un résultat diametralment oposat. 
La seva pintura és com ell, frágil, però amb 
un toc d’elegància. La seva pintura difereix 
en molt de la táctil, la pasta no va amb el 
personatge, les transparències en són el tot i 
no obstant mai el quadre dona la sensació de 
poca consistència.

Lluis Molins de Mur, un pintor sense alts 
ni baixos, jo diria que la seva trajectòria ha 
estât corn una linia recta que es va enfilant 
amunt poc a poc, però sensa defallença. Fa 
més de vint anys que li sento assegurar amb 
una veu plena de convenciment «Ara ja sé 
com he de pintar» i certament per poc que 
observem la seva pintura, hi veurem aquesta 
línia ascendent absent sempre de les 
convulsions que s’han produit en el seu 
entom, tant socials com estètiques.

Ell és ell, i mai s'immuta. Amb poc en té 
prou i amb poc és conforma. Però al que no 
ha renunciat mai és a l’amistat i a la conver
sa. La seves afirmacions van d’acord amb la 
seva figura.

Molins de Mur és corn un bohemi 
aristocràtic anclat en el nostre temps, que 
rendeix culte a la pintura de sempre: tela, 
paleta, cavallet, tubs, liquids i, el que és més 
important, però, són les persones, elements 
indispensables a poder retratar.

Ell diu que no és un pintor que plasma la 
llum o la forma, tot això ja ho han fet 
d’altres. Eli plasma la vida, la vida, s’entén 
deis seus personatges, ho és tot. I ho és en 
grau superlatiu, la profunditat d’una mirada 
li importa molt més que cap altra cosa.

Lluís Molins de Mur, per fí, després de 
molts anys i d’una que altra temptativa 
fallida, ens ha regalat amb una mostra del 
que fa últimament, i ha estât tant així, això 
d’últimament, que bona part de les obres 
exposades les ha penjades pràcticament 
molles. La reiteració de la mateixa model 
per la major part de les obres, cree 
personalment, li dóna un encant especial. 
Model i pintor, ha estât un binomi amb un 
feliç résultat, résultat que en certs moments 
és francament de molt ait ni veil, però de 
tota l'exposició, cal ressaltar-ne un retrat, el 
que em féu a mí i que unanimement hom

l’ha considérât com la millor obra que mai 
hagi sorgit deis seus pincells. Consideració 
que comparteixo perqué quan tingué l’obra 
enllestida, vaig ser el primer en dir-li: "Lluís, 
acabes de realitzar el millor retrat de tota la 
teva vida de pintor". Nosaltres dos ens 
coneixem de fa molts anys, i els dos ens hem 
seguit la trajectòria de l’un a l’altra amb un 
gran respecte, la qual cosa fa que, al meu 
entendre, hagi estât un element important en 
el seu subconscient per a realitzar I’obra. 
Conèixer el model facilita molt la tasca, però 
a vegades compromet seriosament el pintor 
i el que és més, el seu résultat final, perqué
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sovint no en resulta el que horn ha volgut 
plasmar, però en aquest cas, l’obra ha estât 
total i absolutament reeixida.

Molins de Mur, cree, que ha d’aprofitar 
aquest moment de febre, i encetar l’etapa 
definitiva de la seva obra amb la mateixa 
flema, el mateix tarannà, i amb la mateixa 
llibertat d’esperit que ha viscut sempre. Cap 
lligam que el coharti. Cap lligam que li resti 
autonomia. La bohèmia innata en ell així ho 
dicta i reclama.

Lluís Molins de Mur no és un pintor de 
gran producció, és un pintor exquisit i 
romantic que a aquesta altura de la seva

Fotografier: Emiii Murro
vida, sois se li pot demanar quem pinti a cor 
que vols, però al seu aire

Cree que és el moment de plantejar de 
fer una exposició monogràfica de la seva 
obra, i que se’n editi part del seu contingut 
perqué en quedi constànc a i per: uè els cue 
el coneixen poc, arribin a ccnéixer-lo millor. 
Ara que el món de I’infonnalisme és des
monta i és plega com un jcc de cartes, cal 
redescobrirels pintors que han estai fide Is a 
una manera de fer. En definitiva, l’art no és 
altra cosa que el résultat d una Sensibilität; 
altra cosa no és més que pura especulació 
fruit de moments molt concrets

L’art no és una utopia que s’aparta ni de 
la humanitat ni de la realitat; l’art és molt 
més que pura i simple materialitat. La matèria 
i allò material, están suspesos de l’arbre de 
l’oblit, l’esperit lliure no pot mai, si vol 
èsser artista, menjar d ’una fruita 
circumstancial. L’autèntic, tot i ser fruit 
indiscutible del temps, ha de néixer del 
coneixement, el compromis i l'honradesa 
d’un mateix amb el seu entom.

ira i

Sant Pere, 22 
Tei. 726 19 59 

08201 SABADELL
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Els retrats de Rosa Nin
Milagros Torres

RLosa Nin ens presentà una exposició, a 
l'Acadèmia de Belles Arts, on recull part 
de la seva producció dintre del retrat.

En l'actualitat és difícil poder observar 
una exposició com aquesta, on el retrat 
se'ns mostra en tota la seva grandesa. Fer 
una antològica de l'obra retratistica efec
tuada per Rosa Nin necessitaria gran 
quantitat d'espai, degut a que l'artista, des 
que va començar la seva tasca artistica, va 
dedicar una part molt important del seu 
temps a aquesta modalitat pictórica; per 
aquest motiu l'exposició pretén ser una 
mostra del seu treball, no pas un recull de 
tots els retrats que ha efectuat.

Amb aquesta exposició, presidida per 
un autorretrat que ens dóna la benvinguda 
a la sala, tenim l'oportunitat de conèixer 
millor l'obra de Rosa Nin. Però hem de 
recordar que l'artista no només efectúa 
retrats, sinó que la seva producció artisti
ca abasta diferents modalitats; el retrat és 
una d'elles i diferents tècniques (oli, 
aquarel-la...).

Rosa Nin sent, això si, una atracció 
imparable cap a la figura humana, cap al 
ser humà, -i en aquest punt em recorda 
l'obra de Montserrat Gudiol-. Per això 
aquest és un element compositiu insepara
ble de la seva creació; però no l'ùnic: 
l'acompanya amb brodats, blondes, petits 
bodegons... tot fet amb una indubtable 
Sensibilität i elegància.

En els darrers retrats que ha efectuat 
podem comprovar com aquests elements 
que només incloïa en obres d'invenció, 
els ha incorporât i passen a formar part 
de l'obra. Així veiem com una taula ves
tida, un pom de flors, una tassa... elements 
que per si mateixos podrien servir per a 
la creació d'un quadre, per la manera com 
han estât treballats, formen part del retrat.

Perqué aquest tipus de retrats, que suit 
de la manera tradicional en qué són 
tractats i efectuáis, pugui ser realitzat, és 
necessari que la persona que ha de ser 
pintada presenti uns trets determináis que 
són rápidament captats per l'artista.

L'exposició ens presenta retrats de 
nens i nenes, de senyores i senyors de 
diferent edat; cadascú amb la seva 
expressió particular, amb el seu gest per
sonal, amb la seva pròpia mirada i amb 
una posició deis llavis que els caracteritza 
i els personalitza. Cada persona pintada 
té els seus sentiments, els seus dolors i 
les seves alegries, i tot aquest món inte
rior de la persona que es pinta no passa 
desapercebut a l'artista; ho capta. No ob
serva només els trets que formen la cara: 
ulls, ñas, celles, boca... sinó que intenta 
plasmar estais anímics i expressions.

Per tot això, un retrat efectuat per 
Rosa Nin irradia vida, parla, observa... és 
més que un retrat.
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El Parc de Catalunya

Un llarg carni que ha portât al Parc

L a zona de Can Borgunyó, a l'oest de la ciutat, 
apareix per primera vegada convertida en parc 
pùblic en un pia d'ordenació de Sabadell en la 

proposta presentada per Josep Renom i Joaquim Manich 
l'any 1929.
En aquest pia es marcaven quatre parcs que envoltaven 
la ciutat. Un d'ells, anomenat Parc de l'oest, en la zona 
que ara ocupa l'estadi de fútbol. Moites propostes 
d'aquest pia es van tirar endavant, però, corn a 
conseqüència de la guerra civil, es van oblidar eis parcs 
i va desaparèixer el més important pulmô verd de la ciutat 
de Sabadell: el bosc de Can Feu.
La poblaciô de Sabadell es va triplicar en uns deu anys i 
van sorgir greus problèmes d'habitatge i d'ordenació ur
banística. Un nou pia d'ordenació de la ciutat, aprovat el 
1962, ignora antigües zones verdes previstes i en situa 
sovint en llocs inurbanitzables corn torrents i abocadors. 
Sabadell tenia un dèficit d'unes 80 ha. de zona verda. 
L'aprovacio per part de l'Ajuntament d'un pia parcial que 
preveía la construcció de 3.200 habitatges va fer reaccio
nar, l'any 1977, les Associacions de Veins. L'evident 
nécessitât de zones verdes va motivar una participació 
massiva de ciutadans i entitats en la presentació de re
cursos legáis i en l'organització d'actes reivindicatius.
La conversió en zona verda d'uns terrenys en mans de 
propietaris private i destinate a la construcció d'habitatges

segone el Pia Comarcal vigent no va ser fácil. Però la 
ciutat es trobava en una profunda crisi industrial i el preu 
del sòl havia frenat la seva continua pujada. L'Ajuntament 
va decidir iniciar una política de compres, a preus de 
mercat, dels terrenys del futur Parc. L'operació és lenta, 
però a principi de 1983 gairebé tots els terrenys són 
minicipals. Un concurs entre arquitectes, les primeree 
propostes municipals i l'entusiasme dels ciutadans de 
Sabadell, protagonistes d'una massiva plantada d'arbres 
el febrer de 1986, comencen a configurar el futur Parc de 
Catalunya. Però, com fer-lo?
La manca d'espais destinate especificament a oficines i 
la nécessitât d'instaMacions apropiades a la importància 
comercial de Sabadell va fer pensar en la creació d'un 
centre terciar! a l'avinguda Francese Macià, en una 
operació que rellançaria la ciutat i aportaria eIs fons 
necessarie per a la urbanització i ajardinament del Parc. 
Un conveni de l'Ajuntament de Sabadell amb l'Institut 
Català del Sòl va permetre la urbanització de l'avinguda i 
la venda de terrenys a empresaris private. Fis fons aixi 
obtinguts han estât destinate integrament a la creació del 
Parc de Catalunya. L'Incasol, per la seva banda, n'ha 
destinât també una part a les obres del Parc Tauli.
La inaugurado de la primera part del Parc de Catalunya 
va ser una altra fita important en el llarg carni de la ciutat 
cap al Parc. •
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Els secrets del Parc de Catalunya
David Serrano i Blanquer
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M entre hi ha qui diu que ja té equip, nosaltres diem 
que ja tenim parc, el nostre parc, el Parc de Cata
lunya. Bromes a part, el cert és que la primera 

fase de construccié del Parc està ja en funcionament, és 
allò que s'ha denominat la façana, terme que ha estât al 
centre de moites polémiques a peu dret, i entaulades, 
per tota la ciutat. Encara avui, termes corn façana (de 6 
hec.) i Parc (el conjunt, de 45 hec.) continúen confonent- 
se i barrejant-se enmig de converses acalorades.

Entretant, riuades de gent omplen l'embarcador, el 
pont, el Carni de la Ciutat i tot allò que sigui caminable, 
aliens a les discussions i gaudint de l'entorn. La ciutat se 
l'ha començat a fer seu, recorrent-lo, vorejant-lo, 
encuriosida, corn fan eis infants quan es troben en un Hoc 
nou i desconegut.

Corn en tot, rere un llac, un carni, un arbre japonés o 
un mur, hi ha un munt de persones que Than pensât, 
dissenyat, resolt. En aquest cas estem parlant dels seus 
arquitectes, n'Enric Batlle i en Joan Roig, amb eIs quais 
hem volgut compartir, pas a pas, tot allò que ha fet 
possible que el Parc sigui corn és, avui.

N'Enric Batlle -que és qui ens fa de portanveu de tôt el 
seu equip-, va cursar estudis d'Arquitectura a l'Escola 
Técnica Superior d'Arquitectura de Barcelona; va treballar, 
fins al 1981, als despatxos de Ramon M- Puig i de Lluis 
Cantallops, Josep A. Martinez i Elies Torres, i, a partir 
d'aqui, fa de professor d'Arquitectura del Paisatge al 
Departament d'Urbanisme de l'Escola Técnica Superior 
d'Arquitectura del Vallès i d'un curs de Postgrau del 
mateix tema a l'Escola Técnica Superior d'Arquitectura 
de Barcelona. Amb el seu company Joan Roig, sén eis 
responsables, entre d'altres, d'un bon nombre de parcs: 
el Parc de la Pegaso, a Barcelona (1982); el Parc d'Es 
Freginal, a Maé (1986); el Parc del Monestir de Sant Cugat 
(1984); O el Parc del Castell, a Rubi (1987).

Envoltats de Ilibres i Ilibres, plànols, diapositives, 
esbossos, plantes i una gran taula de vidre quadrada, 
ens anem situant, poc a poc, corn assaborint un producte 
preciés, en el tema. El to pausat, tranquil, matisat de 
l'Enric fa pensar en hores i hores de treball, decisions, 
problèmes resolts i raonats.

P -Per començar, corn ens descriuries, un cop preneu



la decisió de presentar-vos al concurs d'elaboració del 
Parc, l'espai amb què us poseu a traballar?

R -Dones mira, ens trobem davant d'una peça molt 
important, d'unes 45 hec., que va des de l'Eix Macià fins 
a Can Ruil i que, tot i que és força estreta -d'uns 200-300 
m d'amplària-, és força llarga. A més, va des del oentre 
de la ciutat fins a un lloo on enoara és possible, tot i que 
ja està bastant construit, veure el paisatge exterior.

P -I davant d'aquestes dimensions, quin tipus 
d'intervencié us plantegeu de fer-hi?

R -La intervenoié ens ve marcada per les 
caractéristiques topogràfiques de la peça, que son molt 
definidos per la presèneia de prats, turons, masies, arbrat 
i punts alts i baixos molt clars. Aquest fet ens va fer 
decidir per conservar la forma de la topografia, no 
modificant-la a nivell general, i mantenint-hi la vegetaoié i 
eis prats ja existents. Tot plegat, reforçat amb una 
plantació de vegetació que, bàsioament, es planteja que 
sigui de bosc mediterrani (pi, aizina, etc.). Per aixé podem 
dir que ens plantegem una recuperació autòctona i força 
"ecologista", en el sentit que no redissenyem globalment, 
com seria el cas d'un pare anglés -per molt que es digui 
al contrari-, sinó que mantenim i recuperem. La nostra 
idea, per tant, no és modificar a la totalitat ni a l'anglesa, 
sinó que és, creiem, encara més romàntica, perqué 
nosaltres no plantegem tocar la topografia.

Entorn aquest tema es palesa una sensaoió de

desencis i impotèneia en les seves faccions davant d'un 
objectiu que no s'ha entés prou bé entre la gent, perquè 
se solen barrejar termes corn Parc i natura amb façana i 
plaça, identificant, moites vegades. Parc amb plaça -dura, 
per precisar més-.



P -Pagana i Parc son dos elements diferents que, tot i 
que el primer estigui inciós en el segon, tenen un mateix 
eix central. Com es configura el Carni de la Ciutat?

R -Donat el fet que es tracta d'un parc molt gran dins 
una ciutat com Sabadell, crèiem que calia un recorregut 
que fos rellevant, que la gent pogués atravessar el Paro, 
seure-hi, mirar, que inclogués équipements, etc. Per això, 
i lligant-ho amb d'altres temes, en comptes de crear un 
sistema d'infrastructures molt complex al llarg de tot el 
Pare, des dels inicis vàrem pensar en la creació d'un 
carni longitudinal, un eix, convertit en allò que coneixem 
com a Carni de la Ciutat, i que era entès com a la colum
na vertebral del Parc per tal que servis d'introducció a 
l'espai naturai des de la ciutat. És en aquest eix que hi 
trobarem Hums, fonts, bancs, paviment, aixi com la 
possibilitat de desviar-nos cap ais flanes, fins i tot cap a 
¡'exterior tot creuant el Parc fins ais camps de Can Ruil.

P -A l'entorn del Carni de la Ciutat, la gent es pregunta 
perqué ha calgut pavimentar-lo quan, de fet, en d'altres 
parcs urbans sembla que no ha estât necessari. Per quina 
rao s'ha pres aquesta decisió?

R -D'entrada, val a dir que no es tracta d'un carni 
continu sinó que fa un zig-zag (canviant de direcció per 
superar els desnivells) i que, donada la topografia -amb 
força pendents-, i buscant una qualitat d'equipament i 
que fos durador, el saulô crèiem que no hauria estât gaire 
bona solució (l'aigua se l'enduria o s'embassaria), i vàrem 
buscar un paviment al més càlid possible, corn és el cas 
de la ceràmica (com la del devant de l'Eix), i deixar per a 
les diferents placetes i la resta de camins el saulô. 
□'aquesta manera solucionàvem alguns problèmes de 
climatologia i prestigiàvem l'eix, alhora que creiem que 
ajudàvem la gent a identificar-lo millor.

P -Eix central, carrers nous, d'altres d'allargats, quina 
idea hi ha darrere la delimitació tan especifica del 
perimetre del Pare?

R -Mira, abans de la creació de l'Eix Macià i dels 
carrers del seu voltant -Prat de la Riba i Lluis Companys-, el 
Pare es confonia amb la ciutat per totes bandes i nosaltres 
creiem que, per tal que s'entengui bé què és el Pare, això 
requereix d'uns limits clars, i res millor que un carrer de la 
ciutat l'envolti i al qual hi portin d'altres carrers; altrament, 
semblarla un pare deixat. Però això no és un cas soit, 
sinó que la mateixa solució s'havia près, per exemple, a 
Londres o Nova York.

Aixi, el nostre plantejament inicial, que s'ha mantingut, 
ja contenia que el carrer de Prat de la Riba seguis vorejant 
el Pare, séparant el Pare d'una zona d'ùs privât com és el 
Tennis i el viver, i continuar el carrer de Lluis Companys 
fins a Can Rull -ja era previst, en aquest cas-, i la Via 
Alexandra, que nosaltres proposàvem que podia creuar 
pel mig del Pare tot mantenint al màxim la topografia, i 
que no considerem que sigui incompatible amb un pare 
tan gran, perqué ja s'hi preveien uns passes elevats per 
tal de superar-lo.

P -Però, realment, és tan necessari que un carrer creui 
pel mig del Pare, havent-hi un carrer que el volti?

R -D'entrada serveix de connexió amb una zona molt 
habitada i, fent-te un simil, el Central Park (situât al mig 
de Manhattan), té una ampiada de 300-400 m i uns 6-7 
km de llargària, i, en canvi, des del projecte inicial del







1850 s'hi incloïa la presència de quatre carrers que el 
travessaven, fet que s'ha mantingut i que, tot i aixô, sigui 
considérât avui un dels parcs més verds del mon.

A més, jo creo que fins i tot pot arribar a enriquir el 
Parc, perqué si s'acabés construint l'anfiteatre i tingués 
una programació "estable", des d'aquest carrer hi hauria 
un accès directe. Jo crée que criticar aquesta decisió 
com una manca d'interès ecologista és un error, perqué 
cal plantejar-se qué és i qué no és conservar, i, des 
d'aquest punt de vista, nosaltres creiem que el miller és 
entendre que tot allò que és dins el Parc és públic, que 
no que haguessis de donar la volta i que dins el Pare hi 
tinguessis una tanca que no et permetés ni entrar ni 
aparcar. Perqué, tot i que també hi ha gent que se n'ha 
fet ressò, en el sentit negatiu, creiem que la presència 
d'un aparcament, al marge de ser un element consolidât 
en els parc d'arreu del món, és un element necessari 
també aquí per tal de facilitar que la gent passegi dins el 
Pare i no fins al Pare, sobretot donat el tipus de societat 
que estem. Es preveu que aquest aparcament es trobi al 
carrer de Prat de la Riba, i que s'hi realitzi una plantació 
important d'arbrat i d'elements vegetáis.

La conversa va prenant un contingut dens però matisat 
i es comencen a desenvolupar i descobrir petits secrets 
de la infrastructura del Parc.

P -Limits marcats per murs de pedra marronenca, 
però, i la resta de murs, acompleixen alguna fundó es
pecífica o formen part d'un disseny global?

R -Mira, d'entrada val a dir que aquests són presents 
en alguns punts singulars, per exemple coincidint amb el 
final de carrers, en cruïlles, o en el punt més alt, com a 
vies d'accès i per fer-hi encabir servais i concentrar-hi 
els elements de control del Parc, les vuit estacions trans
formadores que necessitava, el control de l'aigua, llocs 
de jardinería o servéis sanitaris. D'aquesta manera 
evitávem la dispersió, per l'interior del Pare, d'un munt de 
casetes que distorsionarien el paisatge però que, potser, 
alguna gent hauria entés miller que no amagant-ho tot 
seta aquests murs, que, d'altra banda, ens serveixen per 
convertir-los en servéis de cara al vianant.

Aixi, el que ofereixes és un mur de pedra al carrer, i 
aquí ja entraríem en si molesta, però des dels nostres 
criteris, el que interessa és que la gent entri al Parc, que 
per aixô és, i per tant deixi enrere uns murs que ja no 
veurà i que tenen la seva finalitat. Només n'hi ha un en 
què no és aixi i que seria discutible la seva ubicació, 
qüestió de criteri personal.

Ja han sortit els murs, i sortiran els grans graons, els 
marges, la gran plaça o el pent.

P -A mi, pensant ja específicament en la façana tan 
elogiada i criticada del Parc de Catalunya, em dona la 
impressió de veure-hi reflectit un poema de Carner o una 
imatge noucentista de l'Eugeni d'Ors; i em pregunto, era 
tan necessari marcar el domini de l'home sobre la natura?

R -Dones, veuràs, en un pare de 45 hec., creiem que 
també és bo que hi hagi una gran plaça, en concret la



façana té 6 hec., que serveixi d'ampliaciô del carrer, corn 
una vorera ampia, o corn un passeig, en definitiva, com 
un espai de la ciutat, urbà, pavimentat i intégrât en allò 
que seria l'Eix. Aixi, la relaciô entre el Parc i la seva 
façana no podia ser una línia qualsevol, i, per aquest 
motiu, várem pensar en un gran Ilac que servís per deli
mitar la part vegetal de la urbana tot unint-les amb un 
pont, que no té oap altra fundó que la de comunicar la 
ciutat amb la natura.

Passa l'estona sense adonar-nos-en i la taula s'ha 
omplert de plánols, esbossos, esquemes que l'Enric ha 
fet a má per aclarir conceptee de situació, ubicacló, 
nécessitât. S'ha parlât de tot, fins i tot de les diferències 
entre el primer projecte i aquell que s'ha dut a terme 
finalment -per exemple, en el seu projecte inicial s'hi 
incida l'allargament del Parc fins al nou Ajuntament-, de 
les vies d'aigua fetes amb roca natural per crear unes 
vessants ben verdes i espesses, o de les semblances de 
certs racons de la façana amb algunes places de Barce
lona. Queda material per omplir un pareil més d'articles 
llargs, però hem d'acabar.

P -Omple de curiositat, passejant pel Parc, veure una 
gran varietat d'espècies végétais que, per a un ciutadà 
de ciutat i d'avui corn jo, resulten dificils de distingir però 
que donen una gran vistositat al paisatge. Em temo que, 
rere aquesta selecció hi ha hagut uns criteris força clars, 
sobretot pensant en la teva docéncia com a professor 
d'Arquitectura del Paisatge, és així?

R -Sí, és cert. D'entrada, tots els elements naturals 
están introduits a través d'una idea: d'una banda el bosc, 
i, de l'altra, els voltants del carni, entesos com a 
acompanyament. Així, per començar, donat que la façana 
és la via d'entrada a l'espai natural, vàrem voler presti- 
giar-la amb l'arbre i l'arbust més nobles que hi ha, aixô 
és amb l'arbre Sagrat del Japó -que d'aqui a pocs anys 
serà tan exuberant que ja ens haurà fet oblidar tots els 
murs- i el llorer. Continuant en la façana, i per vorejar el 
llao, ens vàrem decidir pels pollancres, per tal de recor
dar les seves imatges reflectides en eis estanys. Així 
mateix, a cada font hi hem plantat un desmai perqué 
també ens recordi la presència de l'aigua, i a cada 
placeta, a part dels arbres de bosc, hi trobarem una 
filera d'arbres de l'Amor i un gran roure. Quant al Carni 
de la Ciutat, aquest anirà acompanyat de plàtans. 
Finalment, vàrem dissenyar una línia serpentejant de 
xiprers que arriba fins al punt més ait del Parc i que, tot i 
quedar amagat entre la resta dels arbres, és un dels 
elements curiosos que més ens agrada i que, des de 
Iluny, dóna una gran vistositat. Quant al sotabosc, de 
seguida vàrem tenir ciar de reproduir-hi el sotabosc 
mediterrani, amb espècies tan autóctonas corn el marfull, 
el romani o la farigola que, d'aqui a uns anys, donaran 
una gran presènoia al Parc. Com a element forani vàrem 
escollir, per al carni de fusta que va a l'observatori, el lilà, 
de gran espectacularitat visual. Finalment hem pensât 
també en la creació, davant mateix del viver, d'un jardi 
botànic que permeti la presència d'una gran varietat 
d'espècies forànies i que tindria un gran contingut 
didàctic, perqué les trobaríem numerades i etiquetadas.
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Cronología del Parc de Catalunya
David Serrano i Blanquer

• Juny de 1977
Aprovació del Pía Parcial "Sector 
Catalunya" en qué es proposa la 
construcoió de 3.200 habitatges en 
terrenys del Pare.

• Agost de 1977
Difusió de cartes entre la població de 
Sabadell fent conéixer el Pía i la 
reinvidicació.
Publicació en el Boletín Oficial de la 
Provincia de l'aprovació del Pía Par
cial.

• Setembre de 1977
L'Associació de Veins de la Creu Alta 
presenta recurs d'aiçada al Ministerio 
de la Vivienda contra l'aprovació del 
Pía Parcial. Creació de la Comissió 
Permanent Parc Catalunya.

• Gener de 1978
Exposició "Sabadell nécessita el Pare 
de Catalunya" a l'Académia de Belles 
Arts.
L'Ajuntament de Sabadell aprova el 
projecte d'urbanitzacio de la zona del 
Parc.

• Març de 1978
EI Boletín Oficial de la Provincia pu
blica l'aprovació del projecte d'ur- 
banització.
Es presenten 75 impugnacions al 
projecte d'urbanització.

• Abril de 1978
SoMicitud d'entrevista amb el Con
celler d'Urbanisme de la Generalität, 
Sr. Narcis Serra.

• Juny de 1978
75 entitats de Sabadell trameten un 
escrit al President de la Generalität, 
Sr. Josep Tarradellas.

• Setembre de 1978
Publicació del Pia Comarcal de Sa
badell en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia. Els terrenys del Parc es desti
nen a habitatges.

• Octubre de 1978____________
Les 75 entitats presenten un recurs 
d'aiçada contra la qualifioació deis 
terrenys del Pare.

• Febrer de 1979
Es convoca una plantada d'arbres en 
els terrenys del Pare, prohibida peí 
Governador Civil que hi envia la 
Policía Armada. Es fan diverses 
accions de protesta.

• Març de 1979
Debat públio sobre el Pare amb totes 
les candidatures que es presenten a 
les primeree eleccions municipals. 
Les elecciones són guanyades per 
partits favorables al Pare.

• Febrer de 1980
L'Ajuntament democràtic aprova la 
"Memòria d'Opcions Urbanistiques" i 
les "bases per a l'adjudicació dels 
treballs urbanistics de la pianta gene
rai per declarer zona verde en els 
terrenys del Pare.

• Maig de 1980
Exposició pública de l'opció munici
pal sobre els terrenys del Pare.

• Juny de 1980
La comissió Pare de Catalunya pre
senta la seva proposta alternativa i

ooMoca cartells délimitant els terrenys 
del Pare. Comunicat final i dissolució 
de la Comissió.

• 1981-1982
L'Ajuntament inicia l'aquisició de 
terrenys del futur Parc fins a posseir- 
ne un 27 %.

• Març de 1983
Petita plantada d'arbres en els 
terrenys del Parc de Catalunya que ja 
són de propietat municipal.

• Abril de 1983
L'Ajuntament compra 13,5 hectáreas 
més i aconsegueix la propietat d'un 
70 % dels terrenys del Parc.

• Desembre de 1984
L'Ajuntament és propietari d'un 90 % 
del conjunt de 43 Ha que formen el 
Parc.
Es convoca el concurs d'idees per a 
l'ordenació del Parc de Catalunya. Es 
presenten 49 projectes.

• Juny de 1985
El jurat fa pùblic el veredicte del 
concurs, s'exposen les propostes al 
pùblic i es fa un debat amb els gua- 
nyadors del concurs al Museu d'Art.

• Gener de 1986
Comencen a desaparèixer els horts 
situats al Parc.
Es presenta públicament el projecte 
d'ordenació del Parc de Catalunya, 
realitzat pels arquitectes Joan Roig i 
Enric Batlle.

• Febrer de 1986
Représentants de 170 entitats ciuta- 
danes i centenars de ciutadans de 
Sabadell planten arbres al Parc de 
Catalunya.
S'instaMa una escultura d'Antoni 
Marquès al cim del Parc.



• Març de 1987
En el Casai Pere Quart s'exposa la 
maqueta conjunta del parc i de l'Eix 
Macià.

• Març de 1988
Signatura del conveni entre Ajun- 
tament de Sabadell i Incasol.
S'acorda "coMaborar en l'ordenaciô, 

urbanitzacid i promoció dels terrenys 
situats al sector de l'Eix Macià amb 
l'objecte de crear una zona destina
da a activitats terciàries i de servéis". 
Compromis de reinvertir els ren- 
diments de l'Eix en l'execució del 
Parc de Catalunya i la urbanitzacid 
dels accesses.
El President Jordi Pujol visita el Parc 
de Catalunya i l'Eix Macià.

• Juliol de 1988
Aprovacid inicial de les modificacions 
del Pia General P-77 i P-78, àrea 
Avinguda Francese Macià i Parc de 
Catalunya, que qualifica el Parc de 
zona verda i les parceMes de l'Eix de 
zona residencial i terciària.

• Novembre de 1988
Es signa el protocol del Consorci 
Urbanístic per al Desemvolupament 
de l'Eix Macià, que acorda les fases 
de repartiment, els objectius i el 
calendari.

• Gener de 1989
L'Ajuntament encarrega als arqui- 
tectes Jordi Garcés i Enric Soria la 
proposta d'ordenacid volumètrica de 
les edificacions de l'Eix Macià.

Encarrega ais arquitectes Enric Batlle 
i Joan Roig l'execucid del projecte 
d'obres d'urbanitzacid del Pare. 
Encarrega també als arquitectes Lluís 
Rambla i Jordi Núñez l'avantprojecte 
d'urbanitzacid de l'avinguda Francesc 
Macià i deis voltants i el projecte 
executiu a l'lncasol.

• Febrer-Maig de 1989
Es creen i s'aproven els estatuts del 
Consorci Urbanístic per al Desen- 
volupament de l'Eix Macià (CODEM) i 
de l'organisme municipal Institut per 
al Desenvolupament de l'Eix Macià i 
el Pare de Catalunya (IDEMS).

• Juliol de 1989
L'Ajuntament aprova el projecte 
d'obres d'urbanitzacid de l'avinguda 
Francesc Macià.
El CODEM signa un pre-acord per a 
la venda d'una parceHa a la cadena 
de grans magatzems El Corte Inglés. 
Es convoca un concurs per a la 
instaMacid d'un hotel en una parceHa 
de l'avinguda Francesc Macià.

• Octubre de 1989
L'lncasol adjudica les obres d'urba
nitzacid de l'Avinguda Francesc 
Macià. Comencen les obres. Com a 
résultat del concurs, s'adjudica a la 
cadena BCN Hotels, S.A. la cons- 
truccid d'un hotel de 4 estrelles i un 
altre de 3 estrelles a l'Eix Macià.

• Desembre de 1989
Es convoca el concurs per a 
l'adjudicacid de les parceMes de l'Eix 
Macià situades davant del Pare de 
Catalunya.

• Abril de 1990
S'adjudiquen les parceMes 1, 2, 3 i 4 
al coMectiu format per Cubiertas y 
Mzov, el grup Mango i les dues 
Mútues d'assegurances. Es convoca 
un nou concurs per a la parcel-la 5. 
Es tanca al tránsit la Ronda de Ponent 
per la substitucid del col-lector i la 
remodelacid de la urbanitzacid.

• Juliol de 1990
S'adjudica la parcel-la 5 a la societat

Sabadell 2000.
S'adjudiquen les obres de la primera 
part del Pare de Catalunya. 
S'adjudiquen les obres deis vials 
perimetrals del Paro de Catalunya.

* Abril de 1991
Inauguracid de El Corte Inglés de 
Sabadell.
S'aprova el projecte executiu de 
rObservatori Astronomic de Sabadell 
al Pare de Catalunya.

• Mar9 de 1991
S'encarreguen els projectes básics 
del nou ajuntament als arquitectes 
Jordi Garcés i Enric Soria i el de 
l'equipament cultural als arquitectes 
Jaume Bach i Gabriel Mora.

• Maig de 1991
S'obre al tránsit la ronda Ponent un 
cop acabades les obres.

• Setembre de 1991
Es convoca el concurs per a l'ex- 
plotacid deis espais d'hoteleria i oci 
del Pare.

• Febrer de 1992
S'adjudica l'explotacid de la parcel-la 
"C" per a la instal-lacid d'una granja- 
gelateria i l'explotacid de l'enpbar- 
cador.

• Mar9 de 1992
Inauguracid de la primera part del 
Pare de Catalunya.
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M arià Burgués, 
ceramista (1851-1932)

E,fl Saló de la Caixa de Sabadell s'ha vestit de gala per presen
tar una magnífica exposició d'obres d'aquest artista que pel seu 
trehall i per la seva personalitat va ser un dels primers terrissers 
catalans que va fer el pas de la ter rissa de "taula i cuina" a la 
ceràmica d’autor considerada com a objecte d'art. Burgués fou 
un dels iniciador s de la ceràmica moderna a Catalunya.
Així i tot la seva obra no és prou coneguda. Si bé se'l reconeix 
com a precursor, no hi ha prou estudis -estudis de primera mà- en 
què basar aquesta hipótesi.
Amb aquesta Mostra que ara s'ha présentât al public, que la 
composen més de dues centes obres- es pot valorar altament la 
qualitat i la creativitat d'aquest conjunt. I tal com va reconéixer 
Pere Vidal, el regidor de Cultura, a l'acte inaugural d'aquesta 
exposició, "ha estât decisiva en el reconeixement del nostre artis
ta".
Cal felicitar la Fundació de la Caixa de Sabadell per aquesta 
iniciativa que ha tingut el suport del Patronat dels Museus 
Municipals, i també el treball que han realitzat Josep Casamartina, 
Dante Ríos i Ferran Ybáñez, comissaris de l'exposició. Exposició 
que restará oberta al public des de l'l de Juny al 20 de juliol.

M. Burgués amh les seves obres en una exposició internacional de fináis de s. XIX. 
Foto: F. Pulit (MHS)

•Arts Gràfiques 
•Disseny Gràfic 
Assistit per Ordinador

A Francis Bacon
Albert Planas i Blanes

Ara escolta el ressò
D'urta pretèrita  m etamorfosi:
Velâzquez, Rembrandt, Goya...

D ins l'aire fo se  de la tenebra  
Tal vegada trabaras una guspira  
d'esperança.

Amb l'esguard deformat per quotidians miralls 
I llefiscosament enganxat a reiterativos actituds,
Sents l'aclaparament de la grisa buidor de cada dia.

El mecànic gest ressegueix la gelatinosa anatomia. 
Deformada per vectorials pressions i prosaïques fisiologies; 
Mentre el cos, arraulit, copsa la pròpia alteració 
I es dissol en regalims cap el no res.

Esquarterat, nu dins tridimensionals galeries.
On l'iris espectral enceta colors de magrana i malves de Vogue, 
S'escolta la monotonia vers un horitzó de repetits ahir 
En la viscosa calitja d'una inquiétant i angoixosa solitud.

D I P T I C
•Tractament i Composició 

Integral de Textes 
•Filmacions
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Mor Francis Bacon: l’artista del patetisme
Milagros Torres

passât 28 d'abril va morir a Madrid 
un dels grans creadors de l'art del present 
segle: FRANCIS BACON. Per aquest 
motiu hem cregut necessari dedicar-li un 
espai en aquest nùmero de Quadern.

Francise Bacon va néixer a Dublin el 
28 d'octubre de 1909, descendent del 
filòsof anglès del segle XVII del mateix 
nom. Va començar a pintar relativament 
tard. Abans es va dedicar a la decorado 
d'interiors, al disseny de mobles, i va 
efectuar diversos treballs per guanyar-se 
la vida, cap d'ells relacionáis amb l'art.

L'any 1927 visità una exposició de 
Picasso ran de la quai començà a realitzar 
dibuixos i aquarel-les. Eli mateix va ex
plicar com va entrar en contacte amb l'art: 
"Yo no había pintado nunca antes de los 
30 años. Un día vi una exposición de 
Picasso y me pregunté: ¿Por qué no hago 
yo lo mismo? Así, de esa manera, me hice 
pintor de la noche a la mañana" (1).

A partir de l'any 1933 es dedicà 
completament a la pintura, sense haver 
anat a cap escola d'art. Al febrer de 1934 
va efectuar la seva primera exposició in
dividuai a la Transition Gallery, però 
descoratjat pel poc èxit, va pintar cada 
vegada menys. L'any 1944 va començar a 
pintar de manera seriosa, i realitzà el triptic 
que es va fer famós: "Tres estudis per a 
personatges al peu d'una Crucifixió". 
Davant l'èxit que va obtenir per aquest 
treball, va destruir tota l'obra que havia 
realitzat anteriorment, encara que per 
realitzar-ho hagués de comprar quadres 
que ja havia venut. Per aquest motiu 
només queden unes deu obres del période 
comprès entre 1929 i 1944. A partir de 
1945 començà una carrera imparable 
d'exposicions. L'any 1956 ja té renom a 
Europa gràcies a diverses exposicions 
coMectives a Copenhaguen i a Oslo. L'any 
1962 es va efectuar una exposició retros
pectiva a la Tate Gallery; exposició que 
va ser itinerant. Al 1964 exposà seixanta- 
quatre obres al Guggenheim Museum de 
Nova York. Entre el mes d'octubre de 
1971 i el de gener de 1972 va tenir Hoc 
una exposició retrospectiva al Grand Palais

GRANJA
Esmorzars
Berenars
Gelateria

Passeig de la Plaça Major, 59 
Tel. 725 79 77 • SABADELL

Francis Bacon. Retrat de Henrietta Morales.
(Nueva York, Gerson Gallery).

de París. Així va continuar fent multitud 
d'exposicions en diferents llocs i totes 
amb gran renom. Les darreres que va 
realitzar van ser: una, l'any passât a la 
Tate Gallery de Liverpool, i altra, l'any 
1985 a la Tate Gallery de Londres. Així 
mateix l'any 1990 el Museu d'Art 
Contemporani de Nova York (MOMA) li 
va organitzar una exposició retrospectiva.

A la vegada que va anar adquirint 
renom, les seves obres van agafar una 
cotització més alta. Al maig de 1989 es 
subhastá a Nova York l'obra "Tryptych 
May-June", veñuda en 6,7 mil-lions de 
dolars (777 mil-lions de pessetes en aquell 
moment), establint el seu record de 
cotitzacions. A la passada Pira d'ARCO, 
la galeria Marlborough va presentar el 
quadre "Estudio para retrato con pájaro 
volando" valorat en 500 mil-lions de 
pessetes (2).

A Prancis Bacon se l'ha de mencionar 
associai a la trajectória neofigurativa, que 
adquireix la seva màxima importància a 
la década dels seixanta (3).

Cal destacar en Bacon la seva profun
da admiració cap a pintors com Goya, 
Velázquez i El Greco. Un dels sens retrats 
més famosos és "Screaning Popes" (Papes

J id c e n ia

cridant) on combina la figura del Papa 
Inocenci X, pintat per Velázquez, amb 
fotografíes fixes del cineasta soviètic 
Eisenstein.

Prancis Bacon va consagrar la seva obra 
al cos humà; aquest va ser el seu ùnic tema, 
excepte en époques molt determinados, 
com l'any 1952, o en 1956-57, en qué va 
pintar paisatges.

Bacon presenta la figura humana en 
torsió, "tenses com acròbates, tancades en 
la solitud i el mutisme com si estiguessin 
clavados o llançades a la seva pròpia presó 
personal. Pins i tot les que Iluiten cos a cos 
en l'amor camal están com soles en la seva 
acciò, com incapaces de penetrar en l'altro 
èsser. En les que, independents, semblen 
desolados, hi ha sempre la violéncia o la 
prostració dins l'espai impersonai i hostil 
de la sala o la peça en qué es troben" (4).

Bacon presenta la torturada existènda 
dels éssers humans del segle XX; segle en 
el quai s'han patii importants guerres 
mundials, on s'han instal-lat malalties 
diverses, un món contaminai i violent. 
Prancis Bacon va captar aquest món patétic 
i va fer, mitjançant la seva obra, una crítica 
a la civilització dels nostres dies. El crii de 
les seves obres perdurará indefinidament.

NOTES:
1. RED ACCIO. "Muere en Madrid Francis 

Bacon, el último grande de la pintura", El Pe
riódico, 29.04.1992, Barcelona, pág. 29.

2. Per més informació en aquest aspee te es 
pot veure, SAURA, Antonio, "Glosas en memo
ria de Francis Bacon", El País, 29.04.1991, 
Barcelona, pág. 35.

3. CIRLOT, L., Las últimas tendencias 
pictóricas, Ed. Vicens-Vives, Barcelona, 1990, 
pág. 19.

4. BONET CORREA, A., "Introducció", text 
pel Catàleg, Exposició Antològica de Erancis 
Bacon, Fundació March, Madrid, 1978.
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Jordi Roca: un atleta de la pintura
Ana Fernández

Atleta, m. if. Persona entrenada per a 
prendre part en exercicis que requereixen 
una gran agilìtat o una gran força.

El primer objectiu d'una obra d'art és el 
d'emocionar l'espectador, ha de posseir la 
capacitai emotiva suficient com per a 
pertorbar la mirada, com per a fer-se digna 
d'una crítica, d'una opinio, d'una anàlisi. 
Així parlava Dubos el segle XVIII i així ho 
plasma Jordi Roca. Estem davant d'un 
conjunt pictóric que cristaMitza en un 
Reclassicisme que ens dona la impressió de 
retrobar-nos amb el món clássic, en qué el 
potencial del eos humá, la tensió, la 
irregularitat, el ritme de variacions entre 
formes, colors. Hums, pinzellades, creen 
una harmónica forma d'estudiar l'home en 
els seus moments físics més àlgids d'esforç 
i tensió. En cada obra, es cerca i s'ofereix 
una planificació que intenta fixar l'atenció 
de l'espectador en aquella part del eos on 
conflueix el punt de màxima intensitat. En 
alguns esports, será necesari mostrar tot el 
eos, en d'altres, és suficient oferir segments 
i primers plans.

Si parlo de Reclassicisme, no ho faig per 
reduir l'aportació plàstica d'en Jordi a una 
simple acciò de fascinació davant l'esforç 
de l'atleta a la manera dels artistes grecs. El 
Jordi racionalitza les seves impressions, les 
sotmet a l'anàlisi i, corn a nou Prometen, 
revela la bellesa espiritual que emergeix de 
l'acurada tècnica a la quai es sotmeten els 
atletes.

El nou classicisme que ens ofereix el 
Jordi Roca és un estudi rigorós, a la manera 
historicista del segle XIX, d'un procès 
d'individualitats -els esportistes- que es 
concreta en un fenomen col-lectiu 
d'importància transcendental per a la nostra 
societal: l'Esport. El Jordi Roca renuncia a 
l'anècdota , estudia cada disciplina en si 
mateixa, cerca el moment plástic més precis, 
que la defineix i la diferencia de les altres. 
Dota el conjunt d'una unitat plàstica molt 
coherent, al mateix temps que potencia valors 
com el coratge, l'esforç, I'entrega. Tots 
aquests principis definits per pinzellades 
rotundes, sense manifestar cap dubte en la 
resolució formal de cada peça: hi ha un gran 
convenciment en el que s'està fent.

Els espais de cada obra són aprofitats 
fins a les ultimes conseqüencies. Els temes 
es desenvolupen de punta a punta del suport, 
de tal manera que no hi ha Hoc pel que és 
superflu, cada cos s'apodera de la peça on va 
inscrit i l'omple de realitat. Una de les coses 
més aconseguides en aquest conjunt d'obres 
és la capacitai de suggerir les atmosferes 
que envolten cada figura i cada esport. El

Jordi sap atrapar la Hum, la pois, els 
esquitxos de suor, d'aigua, tot això sense 
recórrer a efectismes, amb una simplicitat 
que emociona. A vegades, quasi no es nota 
la utilització del pinzell. Es molt sàvia la 
varietat del color i guarda una estreta relació 
amb cada disciplina esportiva: recordem 
els ocres i els vermellosos dedicáis a 
l'halterofília, els blancs subtils per ais 
gimnastes o els blaus brillants deis esports 
relacionáis amb l'aicua.

L'üi quer. Acrílic Jordi Roca

La coloració és tractada com una relació 
de xoc contra la superficie blanca, d'aquesta 
manera el moviment i la pintura són una 
mateixa cosa. La simplicitat ens condueix 
indefectiblement a la versemblança, de 
manera instantánia. L'esport está tractat 
sense afectació. Les curses, els salts, les 
piruetes, els cops, tot es regeix per la norma 
de la veracitat. Fixem la nostra mirada, per 
exemple, en les dues obres dedicades al tir 
amb arc: una dona, un home. Els angles que 
formen els seus braços amb el cos és el 
résultat d'un estudi exacte de corn dues 
complexions diferents s'enfronten al mateix 
objectiu. Les distàncies són diferents, per 
tant, els angles no han de ser iguals, la dona 
forma un angle de noranta graus, l'home, un 
angle obtùs. No hi ha gratuïtats. Jordi Roca 
aconsegueix crear un pont entre les formes 
més violentes i les més delicades.

Aquest puzzle atlètic participa del 
colossalisme, de la granítica posada en es
cena que Miquel Angel ens servia a la seva 
obra. No podem oblidar, en parlar d'aquest 
conjunt, el mural que el Jordi va realitzar

per al Favellò d'Esports de Sentmenat i que 
justifica plenament les meves al-lusions al 
classicisme.

L'obra que ens ocupa té la capacitai de la 
commoció, influeix en el gust de l'espectador, 
situa la persona que observa en un estât 
d'aprehendre quelcom, impregna el qui mira 
de la força que mou Jordi Roca a crear i ha 
fer-ho d'aquesta manera, ésa dir, el predisposa 
a gandir del mateix estât anímic de l'artista 
quan pinta.

I.'in cinera. Acrílic Jordi Roca

La modernitat que emergeix del clas
sicisme d'en Jordi el separa de qualsevol 
inutilitat mimètica, no és un humanisme que 
cerqui la creació d'un nou mite, esportiu en 
aquest cas, que busqui la mitologia del nou- 
home, salvai d'una tècnica que el supedita als 
misticismes tecnològics. No, no es tracta 
d'un acte plástic resurreccionista. Sobre 
quelsevol idéalisme, Jordi Roca ens ofereix 
realitats pagades a ait preu: la renuncia i el 
sacrifici. No veiem una versió d'homenatge 
a l'esport que cerqui una plàstica 
escenográfica, això ho fa la televisió. El 
Jordi busca la bellesa interna, veu l'esport 
com un poema, cada moviment és un vers. 
Els atletes d'en Jordi tenen la Sensibilität 
espontània i creativa deis artisties que supe
diten la raó a l'instint. D'aquesta menerà, en 
moites ocasions, el Jordi redueix l'obra a un 
detall, esmicola la imatge i ens serveix un 
flash, un segment fugaç d'allò que és l'esforç

Una societat com la nostra, que es débat 
entre els principis sagrats i romàntics de 
l'olimpisme i el frau consumista o entre el 
dilema de l'atleta-home i l'home-màquina, 
està bé que s'emmiralli en obres com aquesta 
per recuperar l'optimisme i la fe en ella 
mateixa. El Jordi Roca ens recupera l'atleta- 
home i ens proposa un model que cal poten
ciar i que es pot somniar, ens cita a la gènesi 
olímpica.
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V esposa d*Emili Morgui i Cabal

Na Maria Torrella i Albesa
Camil Fábregas i Dalmau

A -i'altre jorn, el meu amie Emili em 
plantejá l'assumpte de fer un recordatori 
de la seva muller, desapareguda no fa pas 
gaire. Primer vaig dubtar, dones no tiñe 
prou coneixements d'ella i deis seus 
familiars, però en repensar-m'hi, vaig 
acceptar la proposta, car sí conce la seva 
forma familiar de viure i l'empremta artís-

Maria Torrella, aquarel-la d'Elisahet Morgui, (1980) Maria Torrella, oli de Serrasanta, f 1947).

tica que ella impregnà a la seva llar.
En Morgui ha dedicai la seva actuado 

intima i expiritual a cultivar les belles arts 
en el carni de la pintura a l'oli de la Natura, 
tasca que comparti amb la seva muller, i 
que si bé no ha fet una obra extraordinària, 
si que l'ha feta piena de sentiment i amor. 
Si heu seguii el seu carni artistic, ho 
comprendreu i veueu com ha sabut sortir- 
se'n fent una obra pictórica plena de 
fortalesa i sentiments admiratius. Aquesta 
explicació del seu treball artistic és feta a 
l'ensems, perqué es trasllueix per mitjà 
d'ella un rerefons apreciable que el 
promovía a realitzar-lo. I aquest rerefons 
era creai per l'ambient familiar que ell -i 
en bona part la seva muller- impregnaven 
d'espiritualitat artistica.

I no die tot això només per dir-ho, sino 
perqué és ceri. Per poc que convisquéssiu 
amb ells dos i els seus fills us adonaríeu 
com era de plena la vida de la seva llar 
d'amorositat artística, i com tots adoraven 
d'una forma o una altra la bellesa i la 
seguien.

No voi dir que no fessin o es 
dediquessin a d'altres coses, dones la vida 
així hi obliga. Però allá dins es respirava, 
en tot, la bellesa i la dedicació a l'art. I, 
d'una forma o una altra, gairebé tots els 
components de la familia omplien els seus 
Heures amb diàlegs i ocupacions 
artistiques.

La Maria i l'Emili, cada un pel seu 
compte, pintaven teles del naturai, que 
adoraven, i transmetien als seus plançons 
la vocació artistica. La filia gran, la

Montserrat, a més d'ésser professerà 
d'anglés, té profund coneixement d'Estética 
i de Belles Arts. En Ricard, el fill, és 
enginyer téxtil, però també ha fet 
ceràmica, potser un sic comercial. I 
l'Elisabet, la filia petita, aquesta si s'entestà 
a través dels sentiments familiars a voler 
fer escultura, èsser escultora, i a l'Escola 
de Sant lordi de Barcelona, sota el guiatge 
de na Lluïsa Granero, ho aconseguí amb 
una empremta extraordinària. La seva 
joventut la dugué a fer obres i, sobretot, 
esbossos de gran força i virilitat. Però, en 
començar la seva vida matrimonial, es 
truncá la seva trajectória vital per dedicar 
tots els seus esforços com a mare que és, 
als seus fills. Malgrat tot, encara voi -altra 
volta-, tornar a esculpir de nou, i ho farà. 
Nosaltres estem segurs que la seva obra 
d'ara serà al mateix temps forta i valenta, 
però piena de la feminitat que comporta 
l'haver estât mare.

Tot el recorregut vital de l'amic Emili 
Morgui en el seu carni com a aimant de 
les Belles Arts, compartida amb la seva 
mitja taronja, la Maria Torrella, ha estât 
des del principi -ja fa uns anys- com la de 
molts sabadellencs -no pas massa- que 
volien intentar d'ésser artistes amb esforç i 
dedicació plena, però amb la modèstia 
pertinent per arribar a fer l'obra ben feta, 
no amb objecte exclusivament personal.

Educat als Escolapis a l'època del Pare 
Rodés, i per mitjà del seu germà gran 
Josep Morgui i Cabal, que era molt bon 
pintor de parets i decorador, a més amie 
d'en Vila Cinca i en Vila Arrufat -per als

quals treballava- féu coneixen9 a amb ells 
en l'època de l'Escola Industrial dirigida 
per en Narcís Giralt. Per cert, i fent un 
incís, l'Emili em recordá que fou un deis 
que portaren a les espatlles el bagul amb 
les despulles d'en Giralt en el seu 
enterrament.

Fou també alumne de Joan Vilatobá i.

Maria Torrella, cera de E. Morgui.

junt amb en Márius, fill del gran fotograf, 
i alguns altres, ingressá a l'Aca-démia de 
Belles Arts, d'on ha estât sempre, fins ara, 
un gran soci i defensor.

Amb tots aquests antecedents, no és 
estrany que, en caser-se, aquest matrimoni 
fos didel a les ensenyances artistiques 
rebudes i les practiqués durant el transcurs 
de la seva vida, tant a Sabadell com a 
Llançà -el poblé mariner de la Costa Bra- 
'^a- juntament amb en Martínez Lozano; 
com a Sant Feliu del Racó, on tenia -o té- 
una caseta veina de la d'en Josep M- Gil. 
Ha format també, durant tot aques temps, 
una gran i notable coMecció de pintores 
d'artistes sabadellencs de la seva primera 
época fins ara. D'aquesta coMecció, en 
destaca un gran conjunt d'autorretrats que 
encarregá a tots els seus amies pintors i 
mestres, per fer-ne una excel-lent 
coMecció que ell voldria que quedés 
permanent a la Ciutat de Sabadell.

En fi, tot aixo és el que puc dir del 
meu verdader amic Emili Morgui i Cabal, 
a qui jo aprecio molt, i no em vull adargar 
més dones ja ho he dit tot sobre la seva 
vida, i la seva obra artística i la de la seva 
esposa Maria Torrella.
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De Quadern a Quadern
Lluís Subir ana

V-xOM EL VALLES NO HI HA RES
Mentre milers de sabadellencs eren 

fora del Vallès, aprofitant el llarg cap de 
setmana de l'Aplec de la Salut, a la ciutat 
es celebrava, precisament, la tercera edició 
de la mostra folklórica "Com el Vallès no 
hi ha res".

Una cinquantena de grups dedicáis a 
la práctica i difusió de les diverses formes 
de cultura popular presents a la nostra 
comarca: gegants, castells, esbarts, ball de 
gitanes, bastoners, sardanes, trabucaires, 
grallers, cavallets, corals, grups d'hava- 
neres, grups de música tradicional, com
parses, etc., omplien els carrers de l'eix 
central de la ciutat, sota l'atenta i 
encuriosida mirada d'un public, no multi- 
tudinari, però sí participatiu i complagut, 
per la qualitat i Originalität de l'espectacle 
que oferien els grups participants.

Des de la Plaça de l'Angel, fins al Ca
sal Pere Quart, una incessant corma de 
gent anava amunt i avail, per tal de no 
perdre's cap de les actuacions que 
s'esdevenien, i que es podien seguir amb 
comodità!, tant per la disponibilità! de 
cadires, com per la qualitat de les 
instaMacions de megafonia.

Aquesta tercera mostra de cultura po
pular al carrer, ha confirmât l'encert de la 
seva programado i, per tant, organització 
i patrocinador poden sentir-se satisfets de 
l'èxit obtingut, i animats de cara a una 
nova edició.

Dintre de la qualitat notable dels 
participants en cada especialitat, cal 
remarcar les bones interpretacions dels 
conjunts de música tradicional i, també, 
l'encert de situar les ballades de sardanes 
a la nova plaça del Doctor Robert, cosa 
que, de fer-se habitualment, donaria nova 
vida i ambient a una zona que, fins el 
moment, no ha atret massa l'atenciô dels 
vianants que hi passen de llarg en el seu 
passejar del Passeig a la Rambla.

28 DE MAIG DE 1992

EL COST DE LA INCOMUNICACIO
L'encariment progressiu de les comuni- 

cacions tslefoniques i postais, va dificul
tan! la comunicació a distància entre 
familiars i amies.

L'ele\at cost d'una trucada telefònica, 
fa repensar ce la necessita! de si allò que 
hem d'explicar o comunicar, o simplement 
el fet d'interessar-ncs pel seu estât de salut.

val reaiment la pena i no ho podem deixar 
"per un dia que ens veiem".

Altrament, també el cost i el mal 
funcionament del serve! de correus no 
ajuden gens a recuperar el costum de la 
relaciô epistolar, i aixi ens anem 
distanciant de moites persones amb les 
quais haviem mantingut, anys enrera, una 
comunicació regular.

A més, la pèrdua del costum d'escriure 
cartes, que l'ùs abusiu del telèfon ha 
propicia!, i que afecta també les relacions 
entre totes les classes socials, Intel-lectuals 
i politiques, ens privará, en el futur, de 
conèixer una bona part de corn s'han gestat 
alguns dels esdeveniments de la nostra 
historia actual, i quines eren realment les 
relacions afectives i d'amistat entre els seus 
principals protagonistes, cosa que no 
passava anys enrera, com es pot 
comprovar llegint alguns deis Ilibres 
recentment publicats, que tracten la relació 
epistolar entre diversos personatges del 
nostre passa! immédiat.

El cost, per tant, d'aquesta incomu- 
nicació, será encara, dones, molt més 
eleva!.

EL CINEMA EN CAT ALÁ NO ARRI
BA A SABADELL

Malgrat la creació de noves sales, les 
peMícules en catalá no arriben, lleva! 
d'excepcions, a La nostra ciutat. Ja es pot 
esforçar el Departament de Política 
Lingüística a promoure el doblatge de 
peMícules estrangeres al catalá, si els 
distribuídors i propietaris de sales 
d'exhibició les ignoren o les marginen.

Diuen que hi ha una certa inércia del 
públic a anar a veure cinema en catalá. 
Pel qué fa aquí a Sabadell, dubto que aixo 
pugui ser demostrar, ja que no se'ns dóna 
la possibilitat d'escollir.

Repassant la programació deis darrers 
mesos, es pot observar com, pràcticament, 
totes les peMícules de totes les sales són 
parlades en castellá, malgrat que algunes 
d'elles disposin de la versió catalana com, 
per exemple: "Una rossa molt dubtosa" i 
"El Príncep de les marees".

A propôsit d'aquest fet, no es podria 
reivindicar també la recuperació de 
l'Imperial corn a sala d'exhibició de cinema 
en català?
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La situació Social de la Comunitat Gitana
Llorenç Raviras

_

ÍS desconeix el nombre de gitanos que 
viuen a Catalunya. Les associacions 
gitanes afirmen que son 120.000. La 
Generalität no té dades, encara que la 
direcció general de Serveis Comunitaris 
del departament de Benestar Social està 
realitzant un treball de camp que ha de 
permette elaborar un estudi de la seva 
localitzaciô i situació socio-econòmica. 
Francese Xavier Rodríguez, responsable 
dels programes amb la comunitat gitana a 
Serveis Comunitaris, creu que "el treball 
social amb les families gitanes requereix 
el coneixement de la mentalitat, valors i 
tradicions del poblé gitano i albora l'anàlisi 
i investigació de cadascuna de les 
situacions particulars de pobresa que es 
presenten -barraquisme, atur, absentisme 
escolar, ocupacions marginals... -per 
reconèixer com hi han influir les diferents 
variables i aixi projectar la intervenció que 
sigui més escaient".

Rodriguez qualifica com a "situació de 
subdesenvolupament" l'estada en veinats 
de barraques com el recentment desmuntat 
campament de Riu Sec a Ripollet i el de 
Les Minetes a Santa Perpètua de Mogoda 
i l'ocupaciô ilegal de pisos en mal estât 
corn a l'Avinguda Tarradellas a Lleida, i 
corn a "individus amb mancances 
socioculturals i econômiques" els habi
tants del barri de Can Vilardell a Terrassa, 
Sant Cosme al Prat de Llobregat, La Mina 
a Sant Adrià del Besós i el Bon Pastor a 
Figueres. A tots aquests llocs la direcció 
general de Serveis Comunitaris està 
realitzant programes de millora social. A 
les poblacións barraquistes aplica progra
mes socio-educatius especiáis consistents 
a intervenir socialment en la familia, 
escolaritzar els infants en edat escolar, do
nar cursos de formació laboral i finalment 
reallotjar les families en vivendes més 
dignes. A Riu See el programa ha conclòs 
satisfactòriament, a Les Minetes s'està 
duen a terme i a l'Avinguda Tarradellas 
està previst que s'iniciï prôximament.

El mateix passa amb la poblaciô gita
na de Sabadell i del Vallès Occidental. La 
manca de dades fa que no puguem definir

J oves gilaiios île io n e  Romeo. lo m  Je Carme MemU-

quina és la veritable situació en què viu 
la majoria dels gitanos i quants hi viuen, 
i que haguem de fer generalitzacions. 
Segons Manuel Heredia, president de 
l'Associació Gitana de Sabadell i Comar
ca, hi ha 6.000 gitanos a Sabadell i 12.000 
a la comarca. La cap de Serveis Socials 
de l'ajuntament de Sabadell, Angels 
Renom, considera correcta aquesta xifra 
con a estimació però considera "més 
important actuar qualitativament amb 
mesures concretes que fer estudis -d'altra 
banda prou difícils de portar a terme- de 
la situació econòmica del coMectiu", i 
assegura que "a grosso modo, a Sabadell 
hi ha un baix index de conflicte".

Hi ha algunes dades que ens poden 
donar una idea aproximada de la situació, 
però. L'any 1990, deis 1.104 infants que 
tenia en seguiment el programa d'Infáncia 
en Risc del departament de Serveis 
Socials, 302, el 27%, són gitanos. A 
Sabadell, els gitanos viuen, junt amb 
molts paios, a les zones més marginals. 
Viuen majoritáriament ais barris de Torre 
Romeu, Can Puiggener, la Plana del Pin
tor, el Torrent del Capellá, Arraona- 
Merinals i Espronceda i Ca n'Oriac, que, 
fora d'aquest últim, són els barris on hi 
ha menor nivell d'instrucció i menor 
coneixement del català. Al sector de To
rre Romeu i el Poblenou, per exemple, ef 
20% de la població, una quinta part, no 
sap llegir, i només n'ha acabat els estudis 
primaris el 45%. Tampoc no entén el

català el 28%; l'entén però no el parla el 
43%; i el parla i llegeix una minoria, el 
17% de la població.

L'Ajuntament té un conveni amb 
l'Associació Gitana de Sabadell i Comarca 
i la Generalität de Catalunya per tractar els 
casos d'ètnia gitana de difícil intervenció. 
L'Associació Gitana aporta un educador de 
medi obert i un animador sócio-cultural de 
raça gitana perque coMaborin amb els 
educadors del CAP en el seguiment escolar 
i en la intergració a través de les activitats 
de Heure, respectivament. Serveis Socials 
és partidari, com passa amb el programa 
d'Infància en Risc, d'una atenció unificada 
i no dirigida especificament al coMectiu 
gitano. "Es tracta d'incorporar-los a la 
societat, de normalitzar la seva situació - 
diu Angels Renom-. Si no ho fern aixi, els 
estem estigmatitzant". Renom creu que ara 
els gitanos tenen una participació més ac
tiva en la societat. "La piena incorporació 
no existeix. Existeixen ecara situacions 
precàries no treballades suficientment. 
Estem molt lluny de la igualtat però estem 
encaminats. Es un procès lent, que 
requereix la seva coMaboració".

El moviments associacionista gitano va 
començar a Catalunya cap a mitjans de la 
década dels setanta. La primera associació 
per la defensa dels drets del poblé gitano 
va ser el Centro Cultural Gitano La Mina, 
constituit oficialment el 1978. El 1983 es 
va crear l'Associació Gitana de Sabadell i 
Comarca. El seu president, i també 
president de la Federació d'Associacions 
Gitanes de Catalunya, Manuel Heredia, 
creu que "s'han fet moites coses per als 
gitanos sense comptar amb ells. Ens cal 
organització perqué el dia de demá el poblé 
gitano tingui representació i capacitat po
lítica". L'associació té 400 socis i rep una 
subvenció de la Generalität d'un milió de 
pessetes. El seu objectiu primordial és "la 
promoció integral en els nivells social, 
cultural i humá del poblé gitano fins 
aconseguir la igualtat real de drets i deures, 
fomentant, a la vegada, el manteniment, i 
la renovació quan sigui necessari, dels usos 
i costums propis d'aquesta comunitat". La

f e
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els teixits que tenen estil
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formen un president, un secretar!, dos 
educadors de medi obert, una assistent so
cial i una administrativa, tots ells gitanos, 
que assessoren els gitanos en l'obtenció de 
documentació, l'objecció de consciència i 
altres temes jurídics, fan una campanya 
continuada dirigida a les families per 
reduir I'absentisme escolar i defensen els 
interessos del poblé gitano davant els 
ajuntaments i les institucions. També han 
coMaborat en el programa de Riu Sec, que 
ara es troba en la fase final de seguiment 
de les families reallotjades a diferents 
poblacions del Vallès. Manuel Heredia 
denuncia que "l'administració i la politica 
han fomentât la no organització, la mala 
imatge i la mendicitat del poblé gitano". 
No voi almoines per al seu poblé; creu 
que seria preferible que les 
administracions invertessin en treball so
cial que no pas que els doni vivendes. 
Afirma que "no s'ajuda al gitano per for
mar la persona sino per treure's al mort de 
sobre".

El 1991 va néixer a Sabadell 
l'Associació per la Integrado Gitana, 
escindida de l'Associació Gitana de Saba
dell i Comarca per discrepáncies en la 
manera de veure les coses, encara que en 
el fons els objectius perseguits són molt 
semblants. Potser la diferéncia més 
important és que aquesta la formen 
conjuntament gitanos i paios. José Maya, 
el seu president i fundador defineix la 
integrado expresada en el nom de 
l'assodadó com "la convivéncia i 
l'observació de les mateixes normes, però 
sense perdre la nostra Identität; la societal 
ha d'acceptar-nos com a minoria". 
L'associació té 60 socis i cap ajut 
institucional. Treballa per aconseguir que 
els pares gitanos portin els sens fills a 
I'escola, i organitza, a més, tallers d'oficis 
per a gitanos i paios. Maya creu que la 
preparació cultural de paios i de gitanos 
ha de millorar molt en els últims anys però 
que encara és l'objectiu principal. "La cul
tura és el que fa les persones lliures i les 
treu de la marginado".

ESCOLA D'IDIOMES
Passeig Plaça Major, 57 entlo. 

Tel. 726 50 38 • 08201 SABADELL

Darrera els focs d’artifici
Raquel Planas i Silva

/ \ q u e s t  1992 és més que l'any 
d'Espanya. Es l'any en el quai el pais 
aposta fort, però també hi arrisca molt. Es 
el moment en el quai posa totes les cartes 
damunt el taulell, aventurant-se a perdre 
tot allò amb què fa temps somnia: 
esdevenir un pais de referència dins la 
nova Europa Comunitària que s'està 
gestant.

Les oportunitats només es presenten un 
cop a la vida, i Espanya no ha volgut 
desaprofitar el seu torn. Per aquest motiu, 
corn si d'una pubilla es tractés, s'ha 
engalanat corn mai: Jocs Olimpics a 
Catalunya, Madrid Capital Cultural, 
Exposició Universal a Sevilla, i tot ben 
lligat amb un cinyell encisador: l'AVE, un 
tren d'alta velocitat, de beneficis dubtosos.

Aquests esdeveniments fan que es 
visqui en una atmosfera d'eufòria i 
excitació anormals, si bé comprensibles 
per fets tan extraordinaris. L'Estat espanyol 
se sent el centre del món. Se sent admirat 
i afalagat. No té perqué no sentir-s'hi. Es 
una democrácia jove que comença a mos
trar maduresa, després de 40 anys de dic
tadura i una data clau en el devenir politic: 
febrer 1981. Aquests obstacles han estât 
superats amb voluntat, mirant cap a un 
futur estable i équilibrât. El mèrit no és 
insignificant.

Però tota aquesta alegría narcisista té 
un cantó fais i no menys real. El pais es
trella del 92 pot perdre la seva rutilància, 
si no juga bé la seva carta: la imatge. De 
moment està demostrant la seva capacitai 
organitzativa, quan, un mes després de la 
seva inauguració, l'èxit desborda els 
recintes de l'Expo que será un impuls a 
una de les economies més pobres de

l'Estat. Els Jocs Olimpics reben el màxim 
recolzament estatal amb la inversió de més 
milions. Tot fa suposar el lluiment de Bar
celona.

De tots els grans fets, l'AVE sembla el 
menys lucratiu. De tota manera, els 
primers contribuirán a donar una empenta 
a dues autonomies, i de rebot beneficiar la 
resta, permetent establir un equilibri sòcio- 
econòmic per la piena integració. Però 
aquesta integració no es voi ùnicament a 
nivell peninsular, sinó també a nivell 
europea. Espanya pren partit en aquesta 
Europa Comunitària que vol que sigui una 
realitat. Per aixô no dubta en demanar una 
convergència més equitativa, on els països 
ries recolzin les economies dels més 
endarrerits, i on les velocitats de 
creixement puguin ser les mateixes en un 
temps més breu.

La imatge, però, que ven Espany, l'ha 
comprada un estât endeutat a un preu 
desmesurat. Tot i que ens trobem en el 
nostre gran moment, els somnis 
engrescadors i els focs follets són la 
momentània cortina de fum que 
emmascara una gairebé segura ressaca.
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Conte

La culpa va ser del pare
Jaume Cela

ll-lustració d'Elisahet Medina.

X-ia culpa va ser del pare tot i que jo 
vaig rebre'n els crits. I com cridaven aquell 
bé de Déu de gent. Es posaven vermeils 
com a perdigots, qué die com a perdigots, 
vermeils com aquells pebrots petits que 
piquen tant. Tots mig despullats, 
saltironejant per la platja i engaltant-me'n 
de tots colors:

-Qué has fet, poca-pena!- s'esgargame- 
llava una dona que pesava més de cent 
quilos i tota la pitrera li ballava com si fos 
festa major.

-Redeña de nano, no en fan una de 
dreta!- es queixava un iaio que s'arreman- 
gava els pantalons perqué les ones li 
llepessin els peus.

-Una bona bufetada a temps fa 
miracles. Ens estalviariem molts malde- 
caps, però avui dia ja se sap amb tanta 
llibertat!- bramava un pescador que 
mostrava una expressió terrorífica.

-Un bon càstig és el que li convé- 
exigia una noieta que de tan prima com 
era havia de passar dues o tres vegades 
perqué la veiéssim.

I jo, pobret de mi, al bell mig d'aquell 
galliner. Dins del cap semblava que hi 
portés una dotzena d'homes tocant el tim
bal. Estava espantat de debò. I tot per 
culpa del pare.

Us preguntareu qué va passar. Dones 
US en faré cinc céntims. Només cinc, 
perqué estic cansat de tan rebombori i me'n 
vull anar a dormir, a veure si en el món 
dels somnis les coses prenen un altre co
lor.

El pare es va llevar, va obrir la finestra, 
va contemplar el cel i va dir-nos:

-Familia, fa un dia espléndid. Tots cap 
a la platja. I ja ens teniu dins de la cafete
ra amb rodes, carregada amb les bosses de 
menjar, els vestits de bany, les tovalloles, 
els matalassos que s'inflen si tens una bona 
bufera, la barqueta de la meva germana 
perita, els flotadors, els peus d'ànec del 
meu germà gran, els deures de l'escola 
(perqué no sigui dit), el cistell amb les

.laiime Cela i Ollé, Barcelona, 1949 Casat i pare de tres fills.
Mestre. Membre de l'Associació de 
mestres "Rosa Sensat" i del conseil 
de redacció de Cavall Fort. Amb Juli 
Palou, diregeix la coMecció "El Fil 
d'Ariadna", de l'editorial Barcanova. 
Escriu articles sobre ternes 
d'educaciô als diaris Avui i Diari de 
Barcelona i a les revistes Perspecti
va Escolar i In-fàn-ci-a. Es coautor 
de Ilibres de text.

Ha publicat els Ilibres següents:
• Els nasos del rei.
• Una troballa sorprenent.
• Hi ha coses que són del mal perdre.
• Va de cues.
• No mireu sota el Hit.
• Un cas com un piano.
• L'estrella que volia teñir cua.
• Un amor ben arrelat.
• El doble secret de l'ávia.
• El gegant panxut.

Amb en Juli Palou ha escrit:
• Les sargantanes negres
• Una mort massa salada 
Amb Mercè Fluvià ha escrit:
• Suggeriments per a una 
lectura creadora.
El conte "La culpa va ser del 
pare" forma part d'un recull 
que publicará Edicions de la 
Magrana, dins la coMecció 
"El Petit Esparver".
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agulles i la llana (perqué la iaia em vol fer 
un jersei per a l'hivem), els... què sé jo la 
de coses que arribàvem a portar.

I la familia tota entaforada dins 
d'aquella llauneta. Davant, el pare amb 
cara de primera comunió i la mare amb 
cara d'haver guanyat un premi en el 
supermercat. Darrera, el meu germà gran 
amb les orelles tapades amb uns auriculars 
i fent cara de xim-xim-pum, la meva 
germana petita que no parava de vestir i 
despullar la nina, la iaia que posava una 
cara de pomes agres, perqué es mareja i 
no para de rondinar: "Corres massa, 
Miquel, mira el revolt, Miquel, vigila 
aquell ximple, Miquel, no arrenquis tan de 
pressa, Miquel...".

I jo, al mig, xafat com una coca, suat 
com una cansalada i, per postres, amb en 
Nai a la falda, que no para de bordar.

El viatge va ser un calvari. Cues i cues, 
caravanes i caravanes, aturades i arren- 
cades, arrencades i aturades. I la iaia 
rondinant i protestant: "Avui trauré les 
tripes per la boca". I després: "Avui 
canviaré la pesseta. I Miquel vigila que 
hem d'arribar sencers. I...".

Quin viatge, mare meva!
Per fi, la platja.
Una estesa de cam a la brasa. Sempre 

que arribo a la platja em poso a pensar 
que la sorra és com unes graelles i la gent 
trossos de costelles que es van socarrimant 
a foc lent.

El pare inicia la processò. S'obre pas: 
"Perdoni, a veure si ens deixa passar. Em 
permet posar el peu, senyora. Vigila amb 
els rems, no sigui cas que treguis un ull a 
aquest senyor...".

I el meu germà que balla tota festona, 
com si tingués un formiguer a fesquena. I 
la germaneta que plora perqué s'ha deixat 
dins del cotxe una part del vestidet de la 
tifa de la nina. I la mare que no es cansa 
de repetir: I quina calor que fa. I la iaia 
que em diu que quan arribem al Hoc em 
vol prendre mides, perqué, si no, el jersei 
em sortirà tort.

I jo estic fet xixina. Cansat abans de 
començar.

Ah, i el gos que trepitja a tothom. 
Darrera nostre deixem un rosari de 
lamentacions:

-Apa, només falta el gos!
-I ja recolliran les cagarades!
-Haurien de prohibir aquests espec- 

tacles!
-I...
Us en feu una idea, oi?
A la fi arribem vora faigua i podem 

seure. Bé, el meu germà no, perqué guipa 
una colla de noies i comença a passejar-se 
per davant, tot Iluint la musculatura i la 
morenor.

Deixem la roba en un munt. En Nai 
aixeca la pota per mullar-la una mica, 
sempre que veu coses amuntegades li
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venen ganes de fer pipí. La mare l'estira i 
el renya. Se l'emporta a canviar el sue de 
les olives.

Escolto un nou rosari de protestes.
La iaia comen9 a a treure la mitja. El 

que faltava per al duro. He de fugir.
-Pare, acompanya'm a l'aigua.
El pare fa dos o tres gestos gimnàstics 

que a mi em semblen la cosa més ridicula 
del món. Però als pares els ho hem de 
perdonar tot, per això són els pares.

-Mira, fili- em diu amb cara de peix 
bullit- quina immensitat. Quin cor tan gran 
és el mar, sempre bategant. Sembla un 
animai mig endormiscat.

El pare és terrible quan li agafa el 
rampell poétic.

-Mira, fili, fhoritzó. La linia que sepa
ra el mar del cel. Quins blaus més 
diferents!

Quan sento això se m'encén la 
bombeta.

-Pare, deixa'm Hogar uns patins.
EH diu que sí i jo vaig cap al munt de 

paquets, desenterró I'estoig de I'escola, 
I'obro i agafo una goma d'esborrar. Me la 
guardo a la butxaca del banyador.

El pare em porta fins on Hoguen les 
barques i em recomana que no me'n vagi 
gaire endins.

Pujo als patins i m'endinso mar enllà. 
VuH arribar fins a fhoritzó.

Al cap d'una estona d'anar pedalejant 
aquella bicicleta de mar, veig que tine 
fhoritzó molt més a prop. Miro cap a la 
platja, els pares són uns puntets negres al 
costai de milers de puntets negres.

Ara ja sóc a tocar fhoritzó.
Estiro la má i ja el tiñe. Passejo els 

dits per damunt la línia. Té un tacte 
estrany, sembla la corda d'un violi.

-Ja ets meu, horitzó- crido segur que 
ningú no em sent.

El blau del cel i el del mar són molt 
més diferents del que semblen des de la 
platja.

Tree la goma i esborro un tros de línia. 
Primer només una miqueta, però després 
m'animo i n'esborro un bon tros.

I no vulgueu saber quin embolic! El 
mar i el cel es barregen. Els peixos están 
com bojos, no saben cap on han d'anar. 
Eins i tot, una estrella marina fa un 
saltironet i es queda enganxada en un tros 
de cel.

La gent de la platja veu qué passa i es 
posen a cridar.

Jo m'espanto i tomo enrera. L'embuH 
del mar i del cel és considerable.

I ja sabeu el final de la história.
La culpa és del pare. Oi que tiñe raó?

/ 'artística
COMPRA-VENDA

Calaixeres, Mobles, Llums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

Borriana, 35-37 • Teléfon 725 62 30 
08202 SABADELL

Passeig de la Plaça Major, 48 • SABADELL 
Tel, 726 78 33 (4 línies) 

TERRASSA • BARCELONA 
HOSPITALET • TARRAGONA

RESTAURANT

Sutenpù
Rambla, 1 
SABADELL

T 725 01 26 
PARQUING

J. GARRIGA PRAT

Direcció
JAUME MERCADÉ VERGÉS 

Ronda Zamenhof, 116 
Tel. 716 77 35 
Fax 727 11 21 

08208 SABADELL
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O'N VAS, HOLLIS JAY?
Amb aquesta peça teatral de Benjamin 

Bradford vaig descobrir una cosa: que els 
mécanismes sentimentals dels 
adolescents, les seves accions i reaccions, 
les seves descobertes i els sens 
fingiments, les seves audàcies i les seves 
prevencions, es mantenen igual -o gairebé 
igual- en el deseixit viure d'aquest gairebé 
final de segle que en el mon pie de tabus 
de mig segle enrere. A menys que fautor 
-l'edat del quai desconec- s'hagi equivocat 
d'època. Perqué l'escenari de la peça, aixi 
corn el llenguatge dels seus dos unies 
protagonistes, son ben actuals. Però 
s'enfronten a les descobertes dels 
sentiments i de les passions amb els 
mateixos recels i les mateixes zigues- 
zagues de sempre. Si reaiment les coses 
van aixi podem dir que, tanmateix, no 
deixa de ser per als adults una revelado 
que no ens separa tant de les joves 
generacions corn ens hauria pogut 
semblar. Si més no en les questions dels 
sentiments.

Una troballa formai de "On vas, Holis 
Jay" és l'altemança gairebé continua entre 
el diàleg dels protagonistes i el monôleg 
interior de cada un d'ells. Una altemança 
fluida, que llisca corn sobre rodes i que 
no arriba a encallar faccio ni el diàleg 
extern, puix que es produeix sense solució 
de continuïtat, fins al punt que obliga 
fespectador a mantenir-se molt atent per 
no perdre's en els canvis de signe.

Penso que aquesta altemança ajuda en 
gran mesura a mantenir f interés de f acciò 
en fhora llarga de la seva durada; una 
hora llarga de situació única, que gairebé 
podriem catalogar com de dificultosa 
declaració d'amor, i que en aquest sentit 
sobrepassa tantes entrebancades decla- 
racions d'amor corn ens ha donat fart 
escènic.

Els dos unies intèrprets, Manel Sans i 
Nuria Colás, duen a terme una tasca 
sostingudament encisadora. No hi ha 
dubte que la direcció, de Pep Pia, hi té 
molt a veure, ja que tant el moviment

MON1STROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL

Teatre
J.T.

escènic com el diàleg són constantment 
treballats i vius.

Aquesta és fobra que darrerament vam 
poder veure en el Teatre del Sol, en 
organització de f Ajuntament i a càrrec de 
la companyia TAF.

ALLÒ QUE TAL VEGADA 
S'ESDEVINGUÉ

He de confessar que el muntatge i la 
interpretació d'aquest clàssic de Joan 
Oliver, a càrrec d'alumnes de tercer de BUP 
de fescola Sant Nicolau -escenificat en el 
mateix coMegi-, va ser tota una sorpresa

per a mi. No solament hi vaig trobar una 
posada en escena i una interpretació de 
conjunt excellents, sinó que he d'aplaudir, 
a més, la fidelitat a fesperit de la diguem- 
ne paròdia. Justament pocs dies abans 
havia tingut ocasió de veure la versió 
televisiva que se'n va donar pel Canal 33; 
una versió certament enriquida pels 
escenaris naturals i per la visualització re
trospectiva -en imatge virada i 
interpretació caricaturesca- de la caiguda 
d'Adam i d'Eva, però amb algunes 
llicències pel que fa a la tipologia dels 
personatges. He de dir, dones, que deixant 
de banda les respectives peculiaritats dels 
dos muntatges, tant la direcció com la 
interpretació dels amateurs de "Sant 
Nicolau" em van semblar encomiables. 
Deliberadament silencio noms, ja que 
tothom hi va posar un esforç digne d'elogi, 
i tots, amb Ileus diferències de grau, se'n 
van sortir admirablement. No cal dir que, 
per davant de tot, ja mereix un elogi la tria 
de fobra, i el fet que es pensés en un autor 
sabadellenc de tanta rellevància.

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL
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UN CAS COM UN PIANO 
Premi Ciutat d'Olot 1991

JAUME CELA.
IMustracions: Amai Ballester.
Col. La Pera, 7.
Editorial Pirene.
Barcelona, 1991.
Edat recomanada: a partir de den anys i 
adults.

Que qui és la Tecla? La Tecla és un petit 
terratrèmol. Petit perqué tot just acaba de nèixer 
i terratrèmol perqué, com aquell que diu hola, 
una mica més i es carrega la metgessa. Però 
encara que no ho sembli, té la seva explicació. 
E1 cas és que la Tecla no arrencava el plor, i la 
metgessa, amb la mania que ha de plorar, no es 
queda curta. Ara una bufetada, ara una cieca, 
ara un castanyot... I res, que no plora. Dones 
tomem-hi: ara una nata, una plantofada, una 
bleva... I arriba un moment que la pobra Tecla 
perd la paciència i li engaita un mastegot que la 
deixa desmaiada. I és tan sols el comen^ament. 
Perqué la Tecla, a més, xerra pels descosits des 
del primer dia i, de polida que és, no voi ni 
sentir a parlar que s'ha fet el pipi a sobre. Diuen 
que és un fenòmen de Rècord guinness i la 
xafardera de la cosina Gutberta va a veure els 
pares per fer-li un cop d'ull. Se'n penedeix prou!, 
perqué en suit ben escaldada. Però no es pot dir 
que la Tecla sigui antipàtica, al contrari. Si no, 
com podría ter amistat amb la seva ombra?.

ELS
LLIBRERIA

I CARRER DI 
■  TEL. 72
f l  SABA

DIES il
RERIA I

CARRER DEL SOL, 55 
TEL, 72545 51 
SA BA DE LL

Fern lectors
Josep Gòrriz

Toni MATAS I DALMAU

ESTRANYS

(sSegiiv/î

ESTRANYS

TONI MATAS I DALMAU. 
IMustracions: Ayax Barnes.
Col. Ala delta, 24.
Ed. Edelvives.
Saragossa, 1991.
Edat recomanada: a partir d'l 1 
adults.

anys

Qui son aquests ESTRANYS que viuen 
entre nosaltres? No son altres que Nans, 
Màgics, Fades, Bruixots, Ogres, Fantasmes i 
Follets. No feu aquesta cara. No creieu en 
"aqüestes coses?" Més d'un tampoc no hi creia, 
però a la vista de les proves que aporta aquest 
llibre, no hi ha més remei que admetre-ho. I 
aixô no ho és tot. A causa deis seus poders, cal 

■ anar amb compte, perqué fan i desfan 
muntanyes en un tancar i obrir d'ulls. Però no 
tot ha de ser dolent. Si están de bones, poden 
utilitzar els seus poders sobrena-turals per 
estalviar molts maldecaps als homes. Com us 
penseu, sino, que van ser excavats els 
quilômetres i quilômetres de tunéis del metro? 
No pensaren que es  ̂ tracta d'una obra 
exclusivament humana! Entren en els 
ESTRANYS i veureu qui son, les seves dèries, 
com es belluguen... I, qui sapl, potser descobriu 
que aquell amie vostre tan original és, en 
realitat, un deis ESTRANYS.

L 'a m ie  re tro b a t

C O L U M N A  J OVE

L'AMIC RETROBAT

FRED. UHLMAN.
Col. Columna Jove, 4.
Ed. Columna.
Barcelona, 1991.
edat recomanada: a partir de 14 anys i 
adults.

Febrer de 1932. Konradin Graf von 
Hohenfels entra a la vida de Hans, Jove estudian! 
jueu del Karl Alexander Gymnasium d'Stuttgart, 
l'escola més famosa de Wüttemberg. De mica 
en mica, Konradin, que prové d'una de les 
families més prestigioses d'Stuttgart, es 
convertirá en el seu millor amie, potser l'únic. 
Passejant plegáis, parlen de tots aquells temes 
que bullen dintre seu. Hans no tarda a convidar 
Konradin a casa seva, li presenta la seva familia 
i li ensenya els seus trésors. Altrament, si bé 
està convençut que Konradin també l'estima, 
tarda a convidar-lo; només hi fa quan no hi ha 
els seus pares, circumstància que no acaba 
d'entendre, però que es fa ben palesa quan 
descobreix les seves simpaties amb el règim de 
Hitler, simpaties que també son compartides pel 
Jove Konradin, que, no obstant, veu en Hans, el 
seu pare, la seva familia i molts jueus, elements 
imprescindibles per construir la "nova 
Alemanya". Però aviat arriben els fets. A 
Stuttgart, una ciutat tan pacífica. I al propi Karl 
Alexander Gymnasium, amb l'entrada d'un 
professor prussià enlluemat per les exceMències 
de la raça ària.

LA LLAR DEL LLIBRE
Llibres i Revistes

Pg. Plaça Major, 34-12 • Tel, 725 59 59 
SABADELL 

Marià Fortuny, 11 
Baricentro, Locai 135
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L'Art Castellarenc
M. Teresa Estere i Soley

De "Forja" (2 de maig), de Castellar del 
Vallès, transcrivim l'article de M. Teresa 
Esteve i Soley, amb motiu de la 
presentado del llihre "L'Art Castellarenc", 
del que nés autor Esteve Prat i Paz.

company at per représentants de la 
Caixa de Sabadell, del nostre Badie, del 
President de l'Arxiu d'Història i d'una bona 
colla d'amics castellarencs i sabadellencs, 
ara fa una setmana, concretament el 
dimarts dia 21, Esteve Prat i Paz 
presentava al poblé de Castellar el seu 
llibre L'Art castellarenc. Presentado que 
va anar a càrrec del senyor Joan Cusco i 
Aymamí, president de la Fundado "Amies 
de les Arts i de les Lletres" de Sabadell i 
director de la revista Quadern.

És un treball premiat al Concurs 
d'Estudis i Programes de la Caixa de Sa
badell que juntament amb l'Arxiu 
d'Història del nostre poblé hem pogut 
veure éditât.

El llibre de l'Esteve Prat és un estudi 
que va des del Neolitic fins els nostres 
dies. Un estudi que aplega un gran fons 
documentai de dades importantissim per 
poder conèixer l'evoluciô deguda a 
l'exigèneia del pas del temps, el seu 
desenvolupament de les arts décoratives, 
amb les manifestacions personals dels 
artistes locals... és a dir, tot el patrimoni 
artistic i plástic que teníem i encara tenim 
i que cal conservar, ja que és part de la 
nostra vida, de la nostra història.

Tot i que el llibre no pretén fer un 
profund estudi de cada tema exposât, sí 
que reuneix i ensenya com en una espécie 
de mostra-catáleg tot aquest patrimoni 
artistic, a voltes personal perqué qui més 
qui menys hi descobreix el seu passât, la 
casa on va néixer, la binda de la finestra 
de casa favi, la porta del coMegi, les esca
les de l'església... i tot acompanyat d'una 
magnifica i clara exposició que es pot vi
sitar a la seu de l'Arxiu d'Història.

Ara bé, el llibre de l'Esteve no 
solament Them de veure i llegir com a fons 
documentai sinó que, m'atreveria a dir, ha 
de ser com una mena de crida al poblé de 
Castellar perqué, malgrat els avenços de 
la civilització, estimem i valorem tot allò 
que el nostre passât ens ha posât a les 
mans que ho respectem amb elegància i 
cavallerositat.

Per molts anys, Esteve.

Nabuco
Joan Baptista Torretta Ibañez

N<o hi ha dubte que, amb aquest titol, 
l'Associaació d'Amies de fÒpera de Sa
badell ja es va assegurar un petit éxit 
anticipât.

Només calia assegurar un bon 
repartiment i una producció que agradés 
al public, que en aquesta ocasió, i 
provinent de tota la geografía catalana, 
omplia a vessar el Teatre Municipal La 
Farándula.

La gent esperava amb entusiasme 
l'actuació del baríton Joan Pons, però una 
afecció de tipus pulmonar li va impedir de 
cantar a Sabadell i en altres poblacions 
compromeses amb el IV Cicle d'Opera a 
Catalunya. Però el que, a priori, semblava 
un importantissim entrebanc, esdevingué 
una anécdota més. I el responsable d'aixó 
fou el baríton argenti Carlos Bosch que, 
amb la seva interpretació del paper 
"Nabucco" ens féu oblidar la seva condició 
de substitut i es mostrà com un segur 
coneixedor del rol.

Canta amb expressivitat i, malgrat que 
en els primers moments no se'l veia gaire 
centrât, el seu personatge va creixer 
progressivament al llarg de la 
representació. En algún moment, però va 
perdre una mica el nord, sobretot en el 
concertant del final del primer acte, per bé 
que més endavant superà a bastament 
aquest tipus de situació.

Martha Colalillo ("Abigaille"), ja 
coneguda entre nosaltres per la seva 
aportació en el paper de "Fioria Tosca" en 
l'òpera TOSCA, imprimi en tot moment 
un fort carácter a la seva actuació. Segura, 
confiada i, sobretot, convincent. La seva 
veu, d'una poténcia impressionant (qualitat 
de la qual no n'eren gens mancats els seus 
coMegues de repartiment), li permetia 
adaptar-se a les situacions més compro
meses del seu rol que, sota el meu punt de 
vista, és el més difícil i ingrat de tota 
l'obra. Potser, i anant a filar prim, aquesta 
veu esdevingué un pél estrident en 
moments que no calia dotar-la de tant 
volum. No obstant, triumfá a Sabadell, i 
ho féu merescudament.

El duo Ignasi Encinas/Montserrat 
Torruella ("Ismaele"/ "Fenena") protago- 
nitzá la sorpresa més grata de la nit. Dos 
papers que, a primer cop d'ull, passen més 
aviat desapercebuts, prengueren un 
protagonisme evident en diverses escenes 
en qué actuaren. Ambdós lluiren una veu 
preciosa i potent. Fins i tot, sabia greu no 
sentir-ios més estona.

Juan Pedro Garda Marqués ("Zacca
ria"), prou conegut pel públic sabadellenc, 
cantà amb força i convicció. Excel-lent en

els registres mig i baix i una mica forçat 
en els aguts. Dicció perfecta i expresivitat 
sincera. Molt bé en el fragment "Vieni, oh 
levita".

Completaven el repartiment Mariano 
Viñuales ("Gran Sacerdote"), Ramon Pujol 
("Abdallo") i Mariona Benet ("Anna"). 
Correctes en tot moment i sempre a 
l'alçada de les circumstàncies. Uns 
perfectes secundaris.

Qué hem de dir del Cor dels Amies de 
l'Opera? Haurem de repetir per enéssima 
vegada les évidents qualitats d'aquesta 
formacio?

Després de deu anys de vida, el Cor ha 
assolit un nivell de consolidado que li 
permet de prendre part en programacions 
tan prestigioses corn el "Grec '92" o del 
mateix "Liceu" de Barcelona.

Aquella nit va cantar, agradar i, una 
vegada més, va convéncer un públic que 
l'obligá a repetir el celebérrim "Va 
pensiero". (Costum que, al meu entendre, 
ha esdevingut un tópic innecessari, com 
tants d'altres que omplen aquest món de 
l'òpera).

Felicitats, dones, una vegada més al 
Cor i al seu expert guia Josep Ferré.

Menció a part mereixen el director 
d'escena, Antoni Verdaguer, i l'escenógraf 
i responsable del vestuari i Hums Josep 
M®. Espada, els quais haig de retreure 
certes faltes: planteig equivocat, esceno
grafía poc vistosa, moviment escénic 
confós, iMuminació escassa, i vestuari 
desambientat i poc eficaç.

I després d'aixó, em faig unes pregun
tes: se'ls poden perdonar aqustes errades 
garrafals a dues patums com aqüestes? Es 
podem costejar aqüestes despeses que el 
temps ha demostrat que són innecessàries? 
Fins quan haurem de veure com prestigio
sos escenògrafs de tot arreu converteixen 
Sabadell en el seu "laboratori d'experi- 
ments"? I, a més, no aconse-gueixen 
l'estètica, ni la funcionalitat, ni l'efectivitat 
que ja han aconseguit directors de menys 
pressupost, fama i prestigi com poden ser 
Francese Ventura, Pau Monterde o Ramon 
Ribalta (recordem l'espléndida posta en 
escena d'aquest darrer en l'anterior 
producció del Nabucco).

I per aquest fet no podem qualificar 
fespectacle com a "perfecte". Però el més 
important no va fallar. Tothom va estar al 
seu Hoc, es va assolir un nivell de qualitat 
definitiu (musicalment parlant), i la gent 
va gaudir d'allò més.

Felicitats a l'AAOS pel seu lOè 
aniversari i éxit en propers compromisos 
que, espero, siguin molts. •
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Ulis nous

D’esquena a Déu?
Calassanç Balagué

•egueixo parlant de la increença. Es 
urgent un crit alarmant: no podem viure 
d'esquena a Déu. La increença ens està 
encabint, d'amagatotis, a la persona, a la 
familia, al poblé de Déu. La forma desca
rada de descreença no l'acceptem pas; però 
no renovem la decisió personal que suposa 
la fe. I com que ens sembla que Déu no fa 
pas massa falta a la terra -ja ens arreglem 
sols- ens hi tombem d'esquena. Corren 
nous aires, i la Fe s'apaga. Canviem del 
Hoc on haviem "practicat", i poc a poc 
s'afluixa el contacte amb Déu.
Abans funcionàvem amb normes moráis. 
Ara, l'Església ens vol donar la Vida de 
Jesús amb l'Evangeli: aixô suposa la nostra 
acceptació i la Iliure aplicado a la nostra 
práctica cristiana. Resultat? El nostre 
infantilisme -fruit del rigorisme de la Ilei 
mal paît- ens fa confondre la imatge de 
Déu-amb-nosaltres (Jesús) amb el "codi de 
circulaciô" de les regles. La consciència 
formada per la veu de Déu és la millor 
arma contra els propis interessos i 
l'egoisme que impera avui.
¿Podem dir que els joves han perdut la 
Fe? Potser no l'han tinguda mai, i els 
adults no hem sabut passar la torxa del 
canvi.

Com hem de reaccionar
Davant d'aquest ensopiment de la Fe, 

no podem caure en la nostàlgia i anyorar 
temps passats. Aquesta actitud no pot 
oferir-nos la frescor ni la precisió de 
l'Evangeli. Tampoc podem acomplexar- 
nos davant d'un ambient hostil on la Fe 
resta a la intempérie. No hi cree en una 
Església "a la defensiva". No som victimes 
de l'Evangeli; n'hem de ser testimonis. Per 
tant, no siguem "tortugues ni cargols ni 
estruços", refugiant-nos en petits grups. 
Cal saber donar la cara! I no fer rebaixes 
quan intentem el diàleg présentant el pro
grama evangèlic.

No podem amagar la Hum sota la taula. 
És urgent prendre consciència del pregón 
canvi que s'està realitzant en el camp de la 
Fe, tal com succei en temps del colós de 
Roma. ¿Restarem en els nostres temples 
només amb la "pregària deis fidels"?

Aixequem-nos! No tinguem por! Déu 
no és absent ni de l'Església ni d'aquesta 
humanitat, tal com és, i que sembla que H 
ha girat l'esquena. És, tal volta, el moment 
històric en el qual l'Esperit de Déu invita 
el seu Poblé a un nou canvi, a una fonda 
conversió vers l'autenticitat evangèlica.

És l'hora de Déu. És l'hora de passar 
d'un cristianisme de naixement i tradició 
familiars a un cristianisme d'elecció per-

sonal, no imposada. La nostra fe no és 
evident. 'Es una Fe provada, i, sovint pie
na de dubtes. La Fe madura com una ferma 
amistat amb Déu, joiosament i Hiure. 
Viscuda en una Església renovada i 
engrescadora.

Signes nous d’autenticitat
La munió de sectes religiöses és una 

prova del que ens demana la cultura mo
derna: nous signes (que les sectes no tenen 
pas) no pas de tenir un prestigi social, sino 
signes nous i visibles de fer creíble 
l'Evangeli de Jesucrist. I mostres del nostre 
testimoni convençut.

Ah! i no et fixis tant en les fallades o 
pecats O debilitats de cadascü dels creients! 
El Poblé de Déu -l'Església- és també 
humà i per aixô podem ser-hi. Afanyem- 
nos per a donar bons fruits. Aquests 
podrien ser: a) Dins de la nostra 
comunitat-parròquia, procurar que es noti 
l'experiència religiosa com el fruit de la 
nostra Fe. b) Fomentar la cultura humana: 
el carni nou de l'home nou vers el Déu de 
Jesucrist, passa per l'home i la dona, c) 
L'ètica moral: que Déu pugui signar 
sempre tot allò que nosaltres signem o 
fern, d) Estimeu-vos, ens digué el Mestre. 
Aquest serà el tret pel qual el món sabrá 
que som deixebles seus. Això ens recorda 
un repte: ser més solidaris.

Evangeli i cultura
Déu i l'home no s'exclouen. Per tant, 

el cristianisme ha de reconèixer el progrès, 
i des d'aqui es pot orientar l'home actual 
cap a l'Evangeli. L'interés per l'home és el 
possible encontre de la increença amb la 
fe cristiana. L'Evangeli és "Bona Noticia" 
per a l'home perqué voi la piena realització 
de l'home i la dona. El ser humà és molt 
més que el que la ciència sap i afirma d'eli. 
La ciència humana no ho pot explicar ni 
dominar l'origen de la humanitat ni el seu 
sentit ni el desti ùltim de la seva existència.

De fet, ens trobem avui no sols davant 
d'una crisi religiosa sinó davant d'una 
"crisi de civilització". L'home actual no 
sols dubta de Déu. Dubta també de si 
mateix, del seu progrès, de la pau o de la 
félicitât que pugui conquerir.

Només una Església oberta i 
interessada per l'home i la dona, i Hiurada 
al seu serve! pot evangelitzar avui enmig 
de la descreença. Per consegüent, els 
creients hem de ser capaços de mostrar 
que la fe en Déu és idònia per anar 
transformant i humanitzant la societat ac
tual.

Historia
d’una font lluminosa

c. c.

CASSA

Amb motiu del 25 aniversari de la seva 
fundació, la Compayia d'Aigiies de Sabadell va 
acordar al febrer de 1974, donar a la ciutat una 
font, que s'emplaçaria a la plaça pública que 
indiqués el Consistori.

Al maig del mateix any, després de molts 
estudis, l'AJuntament va decidir que el Hoc més 
idoni era l'ilia central de la Plaça Catalunya.

A partir d'aquest moment, s'iniciaren un seguit 
de converses entre l'AJuntament, la Compayia 
d'Aigües i l'Agrupaciô de Sardanistes, jaque en el 
mateix Hoc s'havia colocat la primera pedra del 
futur monument a la Sardana.

Mentres s'unificaven criteris, i després 
d'estudiar diferents projectes realitzats per 
especialistes en aquest tipus d'instal-lacions, la 
font es va encarregar a l'enginyer Caries Buïgas i 
Sans, reconegut universalment pel disseny de les 
Fonts de Monjuic. B uïgas tenia en aquells moments 
quasi 80 anys, i vivia pràcticament retirât a 
Bellaterra.

La font de 12 metres diàmetre, tenia tons 
cromàtics de 7 colors, que permetien fer un total 
de 835 combinacions d'aigua i Hum, amb la 
possibilità! de cambiar l'efecte cada 19 segons.

Com s'havia d'urbanitzar la Plaça Catalunya, 
va ser un altre dels motius que van posposar la 
instal-laciô de la font. Entre les innovacions que es 
proposaven va prosperar la de realitzar una illa 
circular al seu centre. Al mateix temps s'estava 
treballant en le revisió del Pia Parcial de la Plaça 
Catalunya.

La font s'havia d'inaugurar el 3 de setembre de 
1977, però un partit de fútbol entre el Terrassa i el 
Sabadell, -un fet curios des de la perspectiva 
futbolística actual-, van posposar-la fins a l'endemà 
a la nit, és dir, el 4 de setembre de 1977.

Amb la urbanització de l'Eix Macià, la plaça 
Catalunya es va reordenar, rehabilitant-ne la font, 
éliminant l'efecte de la variado de colors que 
disposava inicialment, i dotant-le de més poténeia 
d'elevaciô de l'aigua. Finalment, per les festes de 
Nadal de 1991 esvatomaraposarenfuncionament, 
aquest cop és de suposar que, per molts anys. ^
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Poema
Montserrat Fité i Salvans

No ens és donat d'estar 
a l'altura de la mort.

més que no la mort
és la vida la qui ens separa
drásticament d'ells.
Se 'n van els qui més estimem 
de sohte o lentament, tant és 
però el moment arriba...

Alex Susana.

A LA lAIA
Dins d'aquest maig apagat 
sobresurt
la incertesa anunciada 
del seu darrer viatge.
Els seus ulls tan clars 
que negres són ara, iaia, 
i tancats per sempre.

Tot el neguit d'aquests últims mesos 
s'atura de sobte 
amb el dolor profund i sentit 
d'aquests moments.

Hem comparût els seu amor 
i ens ha ensenyat l'alegria 
de sempre donar i mai esperar; 
hem compartii, també, la seva veu fina 
com la preséncia seva, en aquesta vida.

La mort, però, ja ha fet via 
en el seu eos, 
i no s'atura per res, ara 
l'ànima queda muda i resignada 
al dolor i al silenci.

Estimada, perqué ha estimât molt, iaia, 
m'ofego lentament en el silenci 
que li ofereixo tendrament 
per darrera vegada, 
i que res, res
no aturi, aquesta pau calmada que té ara.

Petita se'm fa la paraula,
no pas el sentiment,
i recullo dins la memòria presen!
instants irrepetibles
que mai no se'ls endura el vent.

... la seva veu tan fina,
com la preséncia seva, en la vida
recordarem sempre...

15-5-92

Estampes Montserratines

L’Escolania
Manuel F or aster

U. Gravai antic ele I'Escolania.
n dels atractius turistics del nostre 

monestir és sens dubte I'escolania. Fa goig 
de veure com s'omple l'església als 
voilants de la una del migdia per escoltar 
els seus cants i et corre per tot el cos una 
esgarrifança quan sents aquellos veus 
infantils entonar la Salve o el Virolai. Tots 
aquests escolans cantaires no són més que 
els continuadors de l'escola de música més 
antiga d'Europa.

L'existéneia d'escolans en el monestirs 
ja eslava prevista en les Ordenances de 
Sant Benet, puix se'ls considerava servi- 
dors de l'església. Tenien cura de parar la 
taula, de servir les begudes i d'ajudar en 
les funcions religiöses.

A l'Edat Mitja era costum a les grans 
catedrals que hi haguéssin escoles de 
salms i de cant, que es donaven sobretot 
als petits escolans perqué poguessin can
tar en les grans celebracions.

Per tant, no és estrany que a Montserrat 
ja es parlés de I'escolania en el segle XIII, 
considérant que feia molts anys que 
existia. La primera noticia que tenim del 
nostre conservatori musical ens dóna la 
data del 14 de juliol del 1307.

La formado cultural dels escolans 
sempre ha estât molt completa, ja que se'ls 
donen ensenyances de carácter universitari 
però amb preferéneia per a una de les 
assignatures obligados que és la música, 
ja que se'ls ensenya solfa i cant a més del 
domini d'un instrument musical que po
den escollir juntament amb el piano. Prova 
d'això és que antigament es representava 
I'escolania tocant els instruments musicals 
davant de la Verge. Molt esporàdicament 
encara avui donen algún concert d'aquest 
tipus. L'abat Gardas de Cisneros els va 
incloure en les noves ordenacions i va 
augmentar el nombre d'escolans a una 
vintena; nombre que amb més o menys 
quantitat es va mantenir durant molts anys.

Molts dels escolans continuaven com 
a monjos del monestir quan sortien de 
I'escolania i alguns d'ells arribaren a la 
categoria d'abats, com és el cas de 
Bartomeu Garriga, iniciador de la cons- 
trucció de factual església, o el de Josep

JOIERIA
SENSERICH

de Teresa Senserrich
CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quirze, 17 • Telèfon 725 75 96 
08201 SABADELL

Blanch, que va arribar a ésser General de 
l'Orde. Altres foren grans mestres de mú
sica i, concretament, es parla que molts 
organistes d'arreu d'Espanya havien estât 
escolans de Montserrat.

Com la resta de la Comunitat, 
I'escolania va anar sofrint les vicissituds del 
segle XVIII amb la Guerra contra Mapoleó 
i la posterior dissolució de la comunitat. Es 
conta el cas que durant els anys en qué el 
monestir restava tancat i mig destruït, hi 
residien, envoltats de runes, un frare, el 
pare Boada, un liée i un escolà, i que cada 
vespre cantaven una Salve a la Mare de 
Déu. Per tant, no li ha faltat gaires vegades, 
al llarg dels segles, el cant dels escolanets, 
a la nostra Verge; missió principal de 
l'estança de la famosa escolania a 
Montserrat.

Poren escolans de Montserrat molts fills 
de la noblesa catalana i fins i tot en foren 
escolans honoraris alguns reis d'Espanya, 
com són els casos de Ferran VI o d'Alfons 
XIII.

Cada vegada que entra un nou escolà, es 
fa una gran festa, amb el ritual d'investidura, 
davant de la Verge de Montserrat, aixi com 
el dia de la partença després de quatre anys 
d'estada en el monestir.

Una de les celebracions més ingénues 
de I'escolania és la diada de Sant Nicolau, 
patró dels escolans, en qué es nomena un 
Bisbetó amb el seu Vicari General i el seu 
secretar!; tot el dia amb grans festes 
populars i religiöses.

Els nostres escolans viatgen alguna 
vegada a diferents indrets de Catalunya i 
fins i tot a l'estranger, com ho feren no fa 
gaire temps en la seva añada a Roma, a 
Salzburg o al Japó, escampant arreu del 
món les nostres cançons catalanes i 
montserratines. •
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BB SIN SED, l’expressió del sentiment
David Serrano i Blanquer

l3abadell s'ha convertit, en els darrers 
anys, en un important punt de referència 
quant a la creado de personatges i grups 
musicals de relleu, amb casos com ara La 
Madam, Blues H, Tancat per Defunció, o 
els Albert Pia o Sergio Dalma. Però, 
segurament, el grup sabadellenc que 
actualment està interessant més per arreu 
sigui BB sin Sed, grup ja veterà però que 
veu ara corn pren l'embranzida que sembla 
la definitiva en el seu carni de la consoli
dado, gràcies sobretot a la bona acceptació 
popular i a les extraordinàries critiques que 
están rebent i que els animen, des de la 
seva actitud modesta i coherent, a seguir 
fent allò que els agrada fer: comunicar 
coses a través de la música.

B B sin Sed neix el 1984 i és el résultat 
d'un grup d'amics que decideix organitzar 
un conjunt per actuar en una festa de la 
Universität tot versionant temes, entre 
d’altres, de Clash o Ramones. De seguida 
guanyen un pareli de premis i una 
discogràfica independent aposta per ells. 
El 1988 editen "BB sin Sed", expressió 
que havien extret d'un deis nombrosos 
insults que dedicava el Capitá Haddock 
(dels famosos "Tintín") ais seus enemies. 
Aquest primer assalt és seguit, un any més 
tard, per "Sed de sed", disc fet tot pensant 
en les versions en directe; no tan radiable, 
però fa augmentar considérablement el seu 
nombre de vendes. Després d'un "impasse" 
de dos anys motivât pel canvi de 
discogràfica i de formació, a finals de l'any 
passât editen "Casa Doce", un dise més 
madurat, més variât, més aconseguit, 
segurament perqué, com ells diuen, "anem 
aprenent i ara ja sabem qué volem".

Ells son en Xavier Vendrell (veu), en 
Feliu Pia (batería), en Josep M- Recordà 
"Remember" (guitarra) i en Jaume 
Avellaneda (baix), i la crítica més dura i 
especialitzada ha dit d'ells, entre molts 
afalacs, que són un grup "culte" -fet poc 
corrent-, i que fa una mùsica "exquisida", 
"sensible" i "inteMigent". Finalment, 
sembla que es fa justicia i es reconeix el 
llarg recorregut d'aquesta banda.

Després d'uns intents frustrats per 
realitzar l'entrevista i per aconseguir que 
aquesta es gravi -no sabem exactament si 
es tractava d'algun avis sobrenatural 
amagat rere les influèneies astrolôgiques 
de l'àlbum-, i bromes a part, parlem a 
bastament amb en "Remember" i amb en 
Xavier Vendrell, timid i de mirada tendra 
el primer, i ideôleg i extravertit el segon. 
Es mostren atents i assequibles; l'èxit no 
se'ls ha pujat al cap. Parlem de moites co
ses: de cinema, de la nostra ciutat -del Parc 
Catalunya, de la peatonalitzaciô de la 
Rambla, etc.-, de llibres i autors, però.

D'csí/iicna a dreta:
Feliu Pía (batería); Jaume Avellaneda (baix); Josep María Recordó (guitarra) i Xavier Vendrell (veu).

sobretot, parlem de música. I després 
d'una estona de parlar, hom no pot estar
se de preguntar, veient-los usar com a 
vehicle linguistic oral el català, les raons 
que hi ha al darrere de l'adopciô del 
castellà en els seus tres àlbums.

P -He vist que moites vegades us han 
preguntat -per exemple a Lleida- per què 
canteu en castellà i no en català quan, de 
fet, la llengua que vosaltres useu normal- 
ment és el català, i sempre contesteu el 
mateix: "cantar en català, ara, seria ridi- 
cul", què voleu dir exactament amb aixô?

R -Dones mira, aixô té una resposta 
ben senzilla, i és que la nostra educació 
l'hem realitzada gairebé exclusivament en 
castellà i, aixô, ens agradi o no, ens ha 
marcat molt, perqué les lletres són un 
element molt important de la nostra ma
nera d'entendre la música, i, ara per ara, 
no ens sentim segurs escrivint-les en 
català, no el dominem al nivell que creiem 
que ho podem fer en castellà. D'altra ban
da, per a nosaltres, la llengua és l'eina 
que ens fa possible comunicar coses a la 
gent i, per aquesta raó, usem la que 
coneixem millor.

P -De tota manera, és possible que 
algún dia canvieu aquesta opció?

R -No ho descartem, és dar, però 
passa que nosaltres, donat que no 
contemplem la possibilitat de fer lletres 
que només diguin baj añades o repeteixin 
els tòpics de sempre, ens és, avui per avui, 
difícil d'exterioritzar allò que hem après a 
fer en castellà.

És palés que, més enllà de l'ùs d'un 
vehicle linguistic o un altre, trobem un 
conjunt de lletres amb una gran càrrega

poètica i sentimental, treballades al detall i 
envoltades d'una melodia senzilla 
d'estructura però amb gran varietat de 
ritmes (rock, funk, pop i fins i tot rumbes).

P -Sentiment, emotivitat, desencís, 
record, tot plegat amarat d'una gran càrrega 
d'ironia, crua a vegades. La vostra és una 
opció per la comunicació d'idees i no pas 
només per distreure, no és així?

R -Sí, d'entrada cal situar el nostre 
públic en la franja d'edat compresa entres 
els 25 i els 30 anys, i aixó ja voi dir alguna 
cosa. D'altra banda, a nosaltres no ens 
agraden les cançons sense contingut i de 
ritme fáeils. Volem que la gent trobi idees 
intéressants en el marc del tractament deis 
grans problèmes de l'home, els que ha 
tingut sempre, dels que ja parlaven 
Shakespeare o Cervantes, i que no són gens 
diferents deis que tenim avui. D'aquí el títol 
del disc, "Casa Doce", que és la casa 
astrológica que acuii els sentiments oposats 
de l'odi i l'amor, l'esperança i la desiMusió, 
etc.

Continuem parlant, es fa fose i ens va 
acompanyant la complicitat del silenci i 
deis pocs vehicles que circulen. Surten 
noms de personatges, de peMícules, de 
melodies. Finalment es retoma al panora
ma musical.

P -Per cert, qué me'n dieu d'aquest 
"boom" deis grups que canten en català?

R -Home, dones ens sembla molt bé, 
era una nécessitât, la gent ho demanava i, a 
partir d'aquí, el suport institucional hi ha 
acabat d'ajudar. Nosaltres no estem en la 
línia de convertir els concerts en actes 
politics o reivindicatius perqué anem en 
una altra direcció, però, bé, aixó és l'opció
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de cadaseli. Resulta molt curios que una 
Eléctrica Dharma ompli d'estelades els 
seus concerts I'any 92, no sé si m'explico.

P -Com el veieu el panorama musical 
català?

R -Dones hi ha un tema molt curios en 
tot això, i és que tots els grans grups, els 
consagrats Sangtrait, Sopa de Cabra, Sau, 
Els Pets, son de comarques (sobretot les 
^ironines), i la resta gairebé exclusivament 
son de Sabadell: Bars, La Madam, Tancat 
per Defunció, etc., però de Barcelona no 
n'hi ha cap. Es tracta d'un moviment créât 
des de petits indrets i que, per diferents 
circumstàncies, ha acabat recollint l'interès 
de les discogràfiques, els mitjans de 
comunicado i l'opiniô pública en general. 
De tota manera, si haguéssim de parlar de 
les aportacions que nosaltres creiem més 
intéressants, ens decantariem sens dubte 
per un clàssic, Joan Manuel Serrât, pels 
Umpah Pah i sobretot per l'Albert Pia, un 
personatge interesantissim i que ha trencat 
tots els esquemes per la seva manera de 
concebre la música.

P -Afirmen a "Tesoro de Palabras", - 
un dels temes estel-lars-, "Golpes de azar/ 
viajes en tren, quizás,/ hicieron que hoy 
pueda ver/ que aunque no sea de un lugar/ 
de todos sea también". Parlem-ne: us 
expresseu en català, canten en castellá, 
tracteu els grans problèmes de l'home en 
general, us sentiu d'algun Hoc?

R -Nosaltres ens sentim d'aquí i també 
ens considerem ciutadans del món, i, per 
tant, defugim de criteris d'interés ideológic 
i politic en certes questions, com és el cas 
de convertir el fet de cantar en català 
únicament i exclusivament en la defensa 
d'uns ideals independentistes, naciona- 
listes. Per a nosaltres, cantar significa co
municar-nos amb la gent, arribar al major 
nombre possible, oferir vies de reflexió.

P -Intueixo que teniu molt interioritzat 
el fet de ser sabadellencs, és cert?

R -Sí, això és ben cert, som d'aquí i 
ens hi sentim identificáis fins al punt 
d'haver fet l'ullet ais nostres conciutadans 
parlant del carrer Convent, cosa que sols 
pot entendre qui és de la ciutat i que 
passarà desapercebut per a la resta de la 
gent que escolti la cançô a Sevilla o La 
Coruña.

Es fa tard parlant de Passolini, la Greta 
Garbo i dels bons moments després de pen
sar a enviar-ho tot a pastar fang. Acabem.

P -Per cloure, corn us agradarla ser 
recordáis?

R -Com una gent que ha fet música 
buscant alguna cosa més, que ha estât ho
nesta, coherent amb els seus planteja- 
ments, que no ha rebaixat les seves 
pretensions qualitatives en fundó del 
mercat o els contractes. Nosaltres hem fet 
el que crèiem que havíem de fer, i hem 
seguii la mateixa línia tant des que era una 
diversió i ningú es plantejava el profes
sionalisme, com ara, que sí que ho fern.

Cine Club Sabadell

Frank Sinatra a Barcelona
Pere Cornelias

SOME CAME RUNNING, amh Shirley McLaine.

alau Sant Jordi, 3 de juny de 1992, 
tres quarts d'onze de la nit. Camina 
insegur, lentament, li pesen els seus 
setanta-sis anys. En escena, tot és més 
discret i mesurât. Els seus gestos són, a 
vegades, només una insinuació. Quan 
recorda els jocs de daus de GUYS AND 
DOLLS (1955, Ellos y ellas), l'insólit mu
sical amb Marlon Brando rodai per Joseph 
L. Mankiewicz, el moviment del seu braç 
sembla quedar-se a mig carni. La veu pre
senta irregularitats de matís, en algún 
moment sona massa ronca. Però és ell. Del 
tot, completament. El mateix magnétisme, 
la mateixa mirada de murri simpàtic, la

mateixa rialla, que inspira comunicació i 
afecte. I, sobretot, la manera intransferible 
com interpreta les seves cançons. Una veu 
única i personal, irrepetible. L'estil Sinatra 
que impregna l'escenari. No només el 
cantant, també factor.

Una hora i quart, ininterrompudament, 
davant del públic. 15.000 persones, de 
totes les edats, han anat a sentir les seves 
cançons, però, sobretot, han anat a veure'l. 
Es veritat que li haurien permés tot, que 
s'haurien emocionat, complaguts, davant 
de qualsevol errada, que el concert, passés 
el que passés, hauria estât un éxit. 
L'havíem esperat massa temps. Però el
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Sinatra que teníem davant actuava al cent 
per cent de les seves possibilitats. Si estar 
damunt d'un escenari és molt més que tenir 
una bona veu, Sinatra ens oferia una 
actuació magistral, des del "Come fly with 
me", passant pels "Strangers in the night" 
o pel "Luck be a lady", fins a I'ansiada 
apoteosi final del "New York, New York". 
Tot sol, a pit descobert, ell i I'orquestra de 
seixanta músics que dirigeix el seu fill. 
No era un concert per a nostàlgics ni un 
espectacle decadent, com alguns ignorants 
I'han qualifient. Era la força irrefrenable 
d'un artista que gaudeix amb el que fa i 
que sap que l'Art no només no té fronteros 
sino que tampoc no té edat. Fins i tot sense 
veu, Sinatra pot sortir a un escenari i 
triomfar. Dir que el septuagenari del 92 
no és el jove cantant melodic que catapulté 
a la fama I'orquestra de Henry James és 
una bajanada. Nosaltres no el vam 
conèixer en aquella època, però els qui 
I'anaven a veure aleshores, ara fa uns 
cinquanta anys, no saben qué és veure'l 
avui. Flavors feia coses que ara no fa, però 
ara també fa coses que flavors no feia.

Segurament el Hoc no era el més 
adéquat. La grandària del Palau Sant lordi 
ens impedia a tots acostar-nos íntimament 
a l'artista -no hi ha res millor que un petit 
teatro- i el so no ens arribava amb la 
suficient nitidesa. Però on podia cantar un 
home a qui esperaven milers de persones? 
Jo me'l mirava des de lluny -només els 
privilegiats de les primores fileros el tenien 
a prop-, veia la seva figura, a vegades em 
sorprenia a mi mateix analitzant els seus 
més petits gestos a la gran pantalla de 
damunt de l'escenari, tornava a la realitat i 
al present i, mentre, se'm sobreimpres- 
sionaven d'altres imatges i d'altres Sinatres.

Perqué Frank Sinatra ha estât -i és- un

ANCHORS AWEIGH, amb Gene Kelly. 
gran actor. Un actor sobri, capag, però, 
dels més variats registres. Es això el que 
explica la seva manera d'actuar davant del 
públic. Encara hi ha qui no se n'ha adonat, 
qui l'associa només amb el grup de Sammy 
Davis Jr. i qui es pensa que la quinta- 
essència del Sinatra cinematogràfic és 
OCEAN'S ELEVEN (1960, La cuadrilla 
de los once), de Lewis Milestone. Dones, 
no. Admiro Frank Sinatra per la qualitat 
que ha mostrat sempre com actor de 
comèdia, evidenciada, per exemple, a 
ANCHORS AWEIGH (1945, Levando 
anclas), de George Sidney, o a ON THE 
TOWN (1949, Un dia en Nueva York), 
d'Stanley Donen i Gene Kelly. Per la seva 
creació del soldat Maggio de FROM 
HERE TO ETERNITY (1953, De aquí a 
la eternidad), de Fred Zinnemann -Oscar 
al millor actor. Per la patètica composició 
del jugador drogat de MAN WITH THE 
GOLDEN ARM (1956, El hombre del 
brazo de oro), d'Otto Preminger. Per 
l'arribista infeli^ d'A HOLE IN THE 
HEAD (1959, Milionario de ilusiones), de 
Frank Capra. Pel cinic detectiu privat, una 
autèntica creació de personatge, de TONY 
ROME (1967, Hampa dorada) i THE 
LADY IN CEMENT (1968, La mujer de 
cemento), ambdós films de Gordon 
Douglas. O per la convincent interpretació 
de l'honrat policía, atrapat entre els seus 
problemes personals i la Iluita en solitari 
contra la corrupció dins del eos, de THE 
DETECTIVE (1968, El detective), també 
de Douglas. Entre molts altres títols, 
alguns deis quals encara no conec.

Tanmateix, el Sinatra que sempre veig 
quan tanco els ulls i vull imaginar-me'l és 
l'escriptor dibuixat per Minnelli en una de 
les seves més grans pel-lícules: SOME 
CAME RUNNING (1959, Como un to

rrente). El veig quan baixa de l'autobus 
per retrobar el que fou el seu món en un 
petit poblé americá. Al costat d'un Dean 
Martin que només es treu el barret a 
l'enterrament d'una pobra noia morta 
violentment. Al costat també d'una Shirley 
Mac Laine, estrafolària però encisadora, 
que l'estima sense reserves, disposada a 
fer per ell el que calgui, sense preguntar 
mai res. El veig com dubta entre la fácil 
confortabilitat i la vida senzilla, però neta, 
de la gent que més l'estima. I el veig corn 
va descobrint, de mica en mica, que potser 
l'amor val més que la intel-ligència.

Encara que només fos per aquest 
personatge, Frank Sinatra hauria de tenir 
réservât un Hoc entre els escollits. 
L'anirien a veure, de tant en tant, el Dean 
Martin i la Shirley Mac Laine que eren els 
seus ùnics amies en aquell poblé que 
Minnelli retraté entre la falsedat, la 
covardia i la ignoréneia. Justament el Dean 
Martin i la Shirley Mac Laine del seu clan, 
tan injuriât. Potser seré que, en això també, 
les aparences enganyen.

Afegits i corredons al darrer nùm. de 
Quadern: Néstor Almendros,
... satisfaccions la constituí poder rodar amb 
el seu admirat Roberto Rossellini (LE 
CENTRE GEORGES POMPIDOU, 1977).

N otes:
(1) NÉSTOR ALMENDROS. Días de una 
Cámara. Seix-Barral. Setembre 1982.
(2) Cahiers du Cinéma. N- 454, Abril 1992.
(3) Cahiers du Cinéma. N® 395/396. Maig 
1987.

O b s e r v a d o :  No és Mike Scorsese sino 
Mike Nichols i Martin Scorsese.
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Mirador
Milagros Torres

Galería Inge Maltus 
ELS TOGORES DE 

KAHNWEILER
La Galería Inge Maltus ens 

presenta una exposició de gran 
interés, tant artistic com historie, 
perqué uneix la importáncia de 
l'artista que exposa, Josep de 
Togores, i la tasca d'un deis grans 
marxants de l'art d'avantguarda del 
nostre segle: Daniel-Henri Kahn- 
weiler. I és així perqué la galeria 
ens presenta una mostra de part de 
l'obra que Josep Togores va 
realitzar a París, de 1921 a 1931, 
época en la qual havia signât un 
contracte amb la Galería Simon de 
Kahnweiler.

Aquesta exposició consta de 
dibuixos i olis del période clàssic 
de Togores, de 1921 a 1923; 
consta també d'obres de l'època 
surrealista, realitzades per l'artista 
de 1928 a 1930; creacions on la 
figura humana s'estilitza, s'allarga, 
ocupant la totalitat del quadre; 
peus, mans i caps desapareixen i 
el cos humà està format només per 
les extremitats i el mateix cos que 
s'estiren donant movilitat i deixant 
despersonalitzada la persona que 
Togores en époques anteri ors 
havia tractat de forma tan realista. 
I, per ùltim, l'exposició també ens 
mostra el retom de l'artista a la 
figuració, que correspon a l'any 
1931, el darrer penode de Togores 
amb Kahnweiler.

Amb aquesta exposició podem 
comprovar com evoluciona l'obra 
de Togores, com vinculat amb Pa
ris es toma avantguardista i com 
toma a una figuració tradicional a 
les portes de la seva tornada a 
Espanya, on era molt difícil 
vendre obres avantguardistes.

Es tracta d'una exposició de 
màxim interés, perqué ens mostra 
les obres d'un dels artistes que més 
aviat havia començat a investigar 
l'abstracció, a la quai va renunciar; 
i la seva vinculaciô amb un gran 
marxant, Daniel-Henri Kahn
weiler, que va Iluitar en tot mo
ment per l'avantguarda artística.

Sala d'Art Negre 
MARIA GIRONA

Tota l'obra d'aquesta artista es 
caracteritza per la dolçor dels 
elements que utilitza, del colors i 
de les formes. Dolçor, suavitat, 
relaxament, tant en les seves 
marines, en els sens paisatges corn 
en les seves flors.

Es tracta d'obres estàtiques, 
tant per la presentació de l'element 
compositiu (flors, gerros, flors 
damunt una cadira...) que es 
mostren ben emmarcats dins el 
quadre, com per les Unies 
compositives, on predominen les 
horitzontals. En les seves marines 
la línea de l'horitzô queda ben 
marcada, augmentant d'aquesta 
manera l'esteticitat.

Obra que convida a ser obser
vada i que aporta tranquilitat a 
l'espectador.

Galeria Negre Bis 
GEMMA CANAL

Obres de tonalitats fosques i 
de diversitat de tamany, que es 
sitúen dintre d'un surrealisme que 
fa que l'espectador surti del seu 
món per recórrer espais descone- 
guts.

Predominen les tonalitats fos
ques, encara que l'artista no deixa 
passar un vermeil viu que 
demostra la vitalitat que posseeix 
Gemma Canal.

Obra figurativa que fa que 
l'espectador en participi, que hi 
passegi, que la senti o la llegeixi, 
que participi, d'una manera u altra 
en la creació de l'obra.

En els quadres de format petit, 
a l'espectador se li fa més difícil

aquesta participació; es toma un 
observador del que les obres li 
mostren.

Galeria Nova 3 
A. COUDERC

L'obra de A. Couderc és molt 
atractiva; ens introdueix en un 
món de naufragi, de mar i de vida, 
tractat d'una manera molt perso
nal i diferent al que estem 
acostumats a veure.

Una part de la galeria ens 
mostra el naufragi, la por, la 
foscor, la tragèdia, i l'altra part ens 
toma a la calma, als colors suaus 
de la mar, de la sorra... Els colors 
que fa servir ajuden a crear aquest 
ambient mari, de gran bellesa.

Els elements de la mar 
s'introdueixen en una obra abs- 
tractizant de gran textura i matèria.

Es tracta, sens dubte, d'una 
mostra que no pot passar desa- 
percebuda.

Galeria Iris 
ENRIC APARISI

La galeria Iris ens presenta 
una exposició reaiment diferent, 
que acuii un treball que podriem 
denominar artesà, realitzat per 
Enric Aparisi. Es tracta d'una 
exposició original i insòlita, on la 
pacièneia del creador ha estât a 
prova arribant a bon terme.

Es tracta d'una mostra digna 
de ser contemplada.

Galeria Iris 
X. CARA

L'artista X. Caba ens presenta 
una exposició d'olis amb temà- 
tiques de paisatges, marines i flors, 
incluint alguna peça de ceràmica, 
molt atractiva.

Les tonalitats que Caba utilitza 
són els marrons, ocres i verds per 
a la formació del terra i els blancs 
i blaus per al cel. Les seves obres 
són obertes i conviden l'espectador 
a introduir-s'hi i gaudir direc- 
tament d'aquestes panoràmiques.

Per fer els seus paisatges més 
propers a nosaltres inclou perso- 
natges que hi caminen; això també 
fa que els seus quadres no siguin 
totalment estàtics. La natura fins i 
tot vibra. La pinzellada és ampia, 
àgil i vigorosa; en alguns moments 
es fon, sobretot en la creació de 
les marines.

Xavier Caba defineix la pintu
ra i explica la seva manera de pin
tar de la segiient manera: "Creo 
que la pintura debe ser sentimien
to, emoción, tiene que reflejar lo 
que sientes ante un paisaje... Te 
darás cuenta de que en mis cua
dros el cielo casi no tiene cabida, 
es un espacio mínimo, poco im
portante si quieres. Y la tierra lo 
ocupa todo. Y es que identifico 
naturaleza con tierra. Lo siento así 
y así lo veo". I així ens ho fa veure 
a tots.

Sala d'Art Negre 
D. ROVIROSA

Una exposició molt atraient és 
la que presentà D. Rovirosa a la 
Sala d'Art Negre. Atraient i 
novedosa sobretot per la temàtica 
que ens mostra: trens, en diferents 
moments i formes.

Són obres amb una gran 
movilitat, tant per la temàtica com 
per la pinzellada, breu i lleugera, 
amb estampacions visibles i 
utilitzant uns colors molt vius que 
ajuden a donar aquesta sensació de 
moviment.

També presenta obres amb 
altra temàtica: dues figures i 
carrers que mostren una gran 
profunditat; punt, aquest, molt 
important també en la temàtica 
dels trens, on la profunditat hi és 
realment aconseguida.

Sala Gaspar 
ANTONITAULÉ

Antoni Taulé, en aquesta 
exposició a la Sala Gaspar de Bar-
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celona, presenta una sèrie de dotze 
teles en les quais mostra marques, 
mapes, empremtes, traces i figu
res humanes que s'amaguen 
darrera un fons eteri.

L'obra d'Antoni Taulé és una 
creació molt interiorista, on els 
colors suaus ens fan pensar en un 
mon del més enllà. Però les seves 
pinzellades, les seves incisions en 
l'obra, els sens mapes... ens fan 
retomar al mon real en què ens 
trobem.

Es tracta d'una creació molt 
personal, on la figurado i el 
réalisme es sitúen al marge de 
grups i etiquetes.

Gabarró Art 
RAMON VILA

A Gabarró Art podem veure 
paisatges de l'Alta Garrotxa, 
concretament de les Valls del 
Llierca. I els podem veure de la 
má de Ramon Vila, que interpre
ta, amb gran realitat i fidelitat, 
totes aquelles panorámiques i ens 
les fa gandir des d'aquí.

Els colors que fa servir són els 
mateixos que presenta la natura; 
marrons i verds en diferents 
matissos per a la zona del terra; i 
blaus, blancs i grisos, per a la 
formació del cel.

La pintura de Ramon Vila 
esdevindrà histórica quan, passai 
el temps, la gent vulgui saber com 
eren les terres de l'Alta Garrotxa, 
quins eren els seus colors, com era 
la seva Hum. Només caldrà mirar 
les obres d'en Ramon Vila per sa
ber com eren aqüestes panorá
miques.

Galería Rovira 
RAMON PUJOL

La temática de l'obra de 
Ramon Pujol es caracteritza per 
les seves marines i els seus 
paisatges, i aixó és el que podem 
apreciar a la Sala Rovira.

La llum envaeix les obres i els 
dóna una gran claror. Obres clares, 
de colors suaus; tonalitats blanqui
nosos, grises, blaves a les marines 
i, ais paisatges, verds i marrons 
amb el mateix toe de claror.

Es tracta d'uns quadres que 
conviden a la tranquilitat, al repos 
i fins i tot a la meditació, tant pel 
tema com pel seu desenvolu- 
pament, el tractament de les línies 
compositivos, el tipus de pin- 
zellada i els colors.

Acadèmia de Belles Arts 
SALVADOR PUJOL

Salvador Pujol ens mostra una 
gran diversitat de paisatges a 
l'Acadèmia de Belles Arts, pel que 
fa a la diferent temática, ja que 
presenta distints Hoes del món i 
vàries époques de l'any: l'hivem.

amb la seva característica neu, i la 
primavera, amb els atmellers en 
flor.

Utilitza una ampia gamma de 
colors; no es queda amb uns de 
determináis, sinó que, segons el 
paisatge, fa servir uns o altres.

A les obres de Salvador Pujol 
no només observem el paisatge, 
sinó que l'artista aporta la seva 
Sensibilität al quadre; per aixó, no 
només són temes que mostren una 
realitat concreta, sinó que porten 
dintre la visió d'en Pujol, que voi 
que sigui transmesa a tots els seus 
espectadors.

Galería Comas
JOAQUIM BUSQUEIS
Joaquim Busquéis ha presentai 

una coMecció d'obres amb la qual 
es fa palesa la seva exigència 
plàstica, en aquest quefer de 
l'artista compromès a superar-se 
cada dia més i més.

Joaquim Busquéis, exigent 
amb eli mateix, es preocupa de 
crear una obra assenyada i madu
ra; es repta a expressar-se 
plàsticament amb més rigor, 
assolint el bell ofici de fer bona 
feina, aportant valors plàstics 
plausibles.

En aquesta Mostra ha ampliai 
el tema de composició amb figu
res; grups de veins que la fan petar 
al carrer; trobada a la plaça; veines 
que fan labors a la porta de la casa; 
tertùlia en el veli café...

També el tema plural del 
paisatge: marines, terra endins, 
urbans. Una obra completa, perso
nal i ben representativa. L'èxit que 
ha obtingut confirma a bastament 
aquest comentan.

Gabarró Art
XAVIER SANAGUSTIN
Aquesta Primavera hem gaudit 

d'una magnifica exposició de 
l'aquareMista Xavier Sanagustin 
que mostrava la seva obra recent a 
la Galeria Gabarró Art.

Després dels importants èxits

a tot l'Estat, l'aquareMista arago
nés, però sabadellenc d'adopció, 
ha tornai a exposar a la nostra 
ciutat. Com sempre que ho fa, el 
nivell d'exigència i, per tant, la 
qualitat de la seva obra, era ben 
alt la qual cosa ha tingut la seva 
recompensa en l'èxit de critica i, 
sobre tot, de public.

X. Sanagustin treballa l'aqua-

rel-la de manera totalment perso
nal pel que fa al tractament del 
color, a la tècnica i a la represen- 
tacio dels paisatges de tardor, 
marines, boscos nevats...

Podrem anar seguint 
I'evolucio d'aquest aquareMista a 
partir de les obres que anirà 
exposant, i rénovant, a la Sala de 
baix de la Galeria Gabarrô Art.

Pepe Rubianes i Ssseum!
Elpassatdivendres 12dejuny, 

vam teñir la sort de poder veure al 
Teatre Municipal La Earándula, 
l'ultim espectacle de Pepe 
Rubianes "Ssseum!", que va ser 
estrenat a Sabadell i pre-estrenat 
anteriorment a Andorra.

Pepe Rubianes novament 
treballant sol a l'escenari, recordem 
que a l'anterior obra "Por el amor 
de Dios" anava acompanyat de 
l'actriu Cristina Dille; ens presenta 
un muntatge teatral compost de set 
sketchs.

L 'espectacle s'obre amb 
l'aparició en escena d'una mare 
gallega que explica la vida del seu 
fill i com de gran vol tomar al 
ventre matem. Ala segonahistória 
parla un presentador professional 
que dirigeix el seu espectacle a 
una inmensa quantitat de gent que 
per molts diversos motius no 
triomfen a la vida. A la tercera

história explica la transformació 
cubana. A la quarta es col-loca en 
la peli d'una persona que havia 
viscut els afers del 68. A la sisena 
desmembra el eos humá i parla de 
cada part fent un homenatge a les 
tapes i parlant de posibles malalties 
d'algunes parts del eos. La setena 
és la história d'un home nascut per 
ser pirata i explica totes les 
preparacions físiques que va patir 
de petit.

Es tracta d'históries davant les 
quais l'espectador pot riure en al
gún moment; però no és aixó l'únic 
que prêtent l'artista, ja que cada 
história té punts depressius, tristos 
que idubtablement arriben a 
l'espectador. Es tracta d'una 
tragicomèdia acompayada d'un 
escenari quasi nu i recolzat per 
música gallega.

Pepe Rubianes a "Ssseum! no 
només acaricia a l'espectador, sinó 
que els hi dóna més d'un cop.

MONTSE VIAPLAN A
Conservadora i resíauradora 

de talla i moble 
i ohjecies d'art

• ESPECIAUTAT:
- Vernissât de Mobles a 
"muñeca". Goma Uica.

• TRACTAMENTS DE:
- Ne teja i Consolidació a:
• Daurats
• 'talles de Fusta
• Polkromies
• Objectes de Pedra 

Metalls i Cerámica

a .  RIERA BAÌXA, H 
Í EL 723 41 ö2- 710 W U 

0H20S SAIÌADEU.
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Mìscellània
Rosa Ten

"MARIA STUARDA"
D'aquesta òpera de Gaetano 

Donizetti, al Gran Teatre del Liceu 
se'n van fer representacions del 2 a 
n i  d'abril, amb el "COR DELS 
AMICS DE L'OPERA DE SA
BADELL", que dirigeix el Mestre 
JOSEP FERRÉ. L'altura d'aquest 
Cor corn a veus i preparado a tots 
nivells, fou una mostra més de la 
qualitat operística sabadellenca. 
Premsa i public en demostraren la 
realitat musical i artística que son 
avui. La "STUARDA", que és una 
òpera de Cors, va ser tot un èxit al 
temple barceloni de l'ôpera.

OLGA SALA
La mùsica i el cant són fites 

que a la nostra ciutat es veuen 
estimades pels joves. D'ells, n'hi 
han forces que es troben ja en llocs 
importants. N'assenyalariem un 
bon grup de ben exitosos. D'ells, 
l'Olga Sala n'és una que va obtenint 
triomfs. Ho demostré en el concert 
al Conservatori Municipal de Mù
sica, organitzat per ARPEGI. Obres 
de Morera, Mompou, Mestres, 
Llorenç i Cabané, -a la primera 
part-, de Schubert, Fauré, Massanet 
i Mozart, la segona part, en foren 
testimoni.

75 ANYS DE LA MÙTUA 
SABADELLENCA

Tot un programa d'actes son 
organitzats per a la celebraciô 
d'aquesta efemérides, que es 
desenvoluparan fins al novembre, 
d'ells ja ha tingut ressô el fa poc 
célébrât Concurs Escolar de 
Cartells, que ha aplegat una 
nombrosa i molt bona col-leccio de 
dibuixos que s'ha pogut veure a la 
Sala 4 de l'Acadèmia de Belles 
Arts. El tema: la prevenció
d'accidents i de malattia. Higiene i 
Seguretat, Salut Pública, Taba- 
quisme, Alcoholisme, Droga, etc. 
Ha donat un résultat ben òptim, ja 
que els participants -tots compresos 
en les edats de, 9 a 17 anys, han 
demostrat tenir ben entés tot el que 
cal en matèria de prevenció.

EIRA DELS "GOIGS"
Aquest Gmp que cultiva el bell 

i amable tema del Goig, -aquesta 
cançô-oraciô tan popular al país, 
sobretot entre l'esperit de 
l'antiguitat-, i que porta a terme, des 
de l'entitat sabadellenca, tantes 
activitats senzilles com entra- 
nyables dins el món religiós popu
lar, ha célébrât, en la diada de Sant 
lordi, la seva Eira a l'Académia 
Católica, seu del grup. Novament

els coMeccionistes, i gogistes en 
general, han pogut gaudir de les 
més velles i més noves edicions.

AGRUPACIONS:
II CONCURS 

DE FOTOGRAFIA
Un nivell qualitatiu força bo és 

el que s'ha dit, técnicament i 
artísticament parlant, d'aquesta 
segona edició del Concurs de 
Fotografia, convocai pel Depar- 
tament d'aquesta especialitat del 
"Narcís Giralt". La temàtica fou 
Ciutat de Sabadell i tema Iliure. El 
conegut fotògraf artistic, Moisés 
Serra, fou el guanyador del "Ciutat 
de Sabadell", amb l'obra "Re
flexes". Mentre el segon i tercer, 
ho foren per Francese Sarabia amb: 
"Sabadell en primavera", i Roser 
Argemí amb, "Xemeneies de 
Sabadell". En el Lliure, el 
guanyador fou Joaquim Pérez Se
rrano amb: "De aquí a la Eterni
dad"; Agustí Padilla, amb "Diccio
nario", i en tercer lloc, Lluís Fran
co, per "Formació".

GRUP "UNIM-NOS"
Sense moure'ns del món de la 

fotografía, podem consignar l'obra 
de qualitat del conegut mestre en 
l'art de la càmera, ANTONI 
GRAU, qui, dins la trobada del 
GRUP "UNIM-NOS", a l'Auditori 
de la Parròquia de la Purissima, la 
tarda del darrer diumenge d'abril, 
delecté la concurréneia, amb la 
projecció de diapositives, de la 
seva coMecció: "Sabadell, imatge 
del Passat", que compon tot una 
série d'imatges del Sabadell antic i 
menys antic, però que en tot cas és 
un reportatge ben intéressant i 
informatiu sobre la ciutat.

LA PATRO
Aixi fou i és coneguda la figu

ra de la Patrocini Agulló Soler a 
tota la ciutat, però especialment ais 
barris on en els dificils temps dels 
anys seixanta va fer el seu 
apostolat. Una dona admirable, 
traspassada fa 25 anys, d'un gran 
esperii en la tasca social i 
catequística. Un esperii d'amor als 
dèbils i desvalguts i marginals, amb 
ajuts materials i espirituals que la 
ciutat recorda. Ara, amb motiu 
d'aquest 25è aniversari, els que la 
conegueren i que admiren el seu 
fer s'han reunit en un acte 
d'homenatge que tingué lloc el 26 
d'abril a Can Rull, i al que 
assistiren 150 persones.

97è. ROMIATGE 
SABADELLENC A 

MONTSERRAT
Enguany ha fet cent anys de la 

institució, pel Dr. Sardà i Salvany, 
de la pujada de la ciutat a Montse
rrat per honorar la patrona de

Catalunya. Cent anys...! Encara que 
la xifra no sigui tan rodona per 
culpa dels tres anys de Guerra Ci
vil, el période tan antireligiós de la 
nostra història moderna. Montserrat 
és una festa cada any el dia de la 
pelegrinació que organitza l'Aca
démia Católica, i en aquest 1992, 
que s'ha tomat a fer en maig -el 
mes de la mare de Déu- un esclat 
de joia estiuenca que, seguint 
l'Eucaristia, dòna bo de veure la 
bellesa del paisatge. Verds, blaus i 
ocres ompliren els ulls i l'esperit 
davant la riquesa de la natura.

65è. APLEC DE TOGORES
Un aplec que fa de bon retrobar 

és el de Togores. 65 anys! Un pro
grama complet, fins i tot permès 
pel caire plujós del dia. La 
tempesta d'aigua va caure el 
dilluns! Un favor de la Mare de 
Déu. Brillants, els concursos amb 
participacions de qualitat. Engua
ny hi havia Concurs de Pintura 
Ràpida, amb obres ben qualita
tives. El Dibuix, els rams de flors 
silvestres... I, els de la Comissió 
que estrenaren "foularts", un 
distintiu adient perqué aquells que 
vollen informació la tinguessin de 
primera mà. Ara el detall frapant 
de l'Aplec fou l'acord près pel 
Parlament de Catalunya de fer 
passar ben aprop de Togores 
l'autopista del 4rt. Cinturò -la que 
vindrà de Granollers. L'alzina 
centenària en fou el suport i 
l'objecte per a començar les "Pro
testes" encaminades a salvar tan 
bell entom. El pais tindrà la 
paraula!

L'APLEC DE LA SALUT
Corn sempre, actiu. Un progra

ma extens i una més petita 
participació sabadellenca als actes 
de la serra de Sant Iscle. Dies 
festins, gent que marxa... Qui és 
queda per l'Aplec? Els saba- 
dellencs d'adopciô. La festa ja no 
sembla tan popular a l'estil nostre. 
S'hi puja en altres moments, a la 
Salut, per a saludar la Patrona de 
la Ciutat. La missa del diumenge, 
on la gatzara de fora no hi és 
present!

A la ciutat, dins les programa- 
cions dels dies de l'Aplec, hi té 
tradició el concurs i l'exposiciô 
filatélica de l'UES. L'organitza la 
Secció Filatélica i Numismàtica de 
l'entitat, i en aquest 1992 ha 
célébrât amb el mateix éxit de 
sempre la seva XXII- Exposició 
Filatélica Escolar. Un esdeveni- 
ment de vàlua cultural i social, que 
aplega la participació de bon nom
bre de col-legis de la ciutat i d'altres 
indrets. Corn sempre, es disposé en 
els dies de l'exposiciô -10 i 11 de 
maig- d'una Estafeta Temporal que 
segellà els originals del matasegells

commemoratiu. En aquest 1992, 
dibuixat per l'artista local: Agustí 
Masvidal.

Del bloc de notes
Xèspir

EL COL LECTIU TAF 
en "El Fang"

El coMectiu T erra-A igu a-F oc  
ha présentât una interessant 
coMecció de ceràmiques que ha 
pogut admirar-se a "El Fang".

Una variada exposició que la 
conformen peces realitzades per 
Noemí, Imma, Ariadna, Vicenç, T. 
Mesa, Tutusaus i Quim. Per la 
seva varietat ha résultat una 
mostra de molt bon veure.

M̂  MERCÈ LLEONART i 
LOURDES PADRÓS

a l'Acadèmia de Belles Arts
Aqüestes céramistes ens han 

ofert una exposició de les seves 
obres, obres que han vestit la Sala 
II, i que ha estât força visitada.

Peces de qualitat. Forma i co
lor hi harmonitzen. Cal elogiar el 
bon treball d'aquestes céramistes. 
S'ho mereixen.

JOSEP MADAULA 
a Negre

La seva reparició a aquesta 
Galeria ha résultat óptima.

Una obra que ve a confirmar 
la vàlua d'aquest artista-pintor que 
demostra ja una sòlida dicció 
plàstica que pot escriure's en 
majúscula.

Aquesta mostra consolida 
l'artista d'una manera ben ferma. 
Apunta alt. De debó.

"VUELTA AL RUEDO"
(Un comentari festin, però serios)

Tres artistes, com tres toreros, 
han retomat a la plaça a exhibir la 
seva feina -buena fa e n a -. Ho han 
fet a una plaça petita que Than 
omplert d'obra i d'admiradors -afi- 
cionats i entesos, bona gent tots 
plegats.

Els "diestros" han estât 
Amprimo, Jesús Belloso i Ricard 
Calvo. Cadascú amb el seu aire, 
amb el seu estil -con su a rte , que  
no es p o c o ...

Originalität i creativitat. Obra 
per veure i per exclamar: Olé!

La tauromáquia plàstica que 
ens han brindat aquests tres 
artistes, que saben manejar els 
seus estris amb Professionalität i 
rigor, mereixen, certament, la bona 
acollida amb la qual se'Is ha rebut 
en el seu retom.

Ha estât tot un cartell. Un 
magnifie cartell. De debó.
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Felicito de tot cor l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’OPERA DE SABADELL per l’esforç i la 
il.lusió que ha fet possible que ambi a una data important que és el seu Xè. aniversari. Una 
cultura popular és molt important, perqué sense cultura popular no hi ha poblé, però no 
podem oblidar que un poblé necessita també la cultura d’alta qualitat, que vivifica i 
enalteix el cos social del país. L’òpera encara no ha arribat, en el nostre país, a tanta gent 
com ha arribat en moites ciutats d’Europa, fins i tot en ciutats més petites que no pas 
Sabadell. I nosaltres hem de fer tots els possibles per a que tothom pugui arribar a 
comprendre i a estimar una cosa tan europea i tan apassionant com és l’ópera. Les 
institucions, i la Generalität en primer lloc, hi han de col.laborar, però jo encara cree més 
en les iniciatives privades com són els Amies de l’Opera de Sabadell, que amb tanta 
tenacitat han tirât endavant la bona amiga Mima Lacambra i els seus entusiastes 
col.laboradors. D’aquesta iniciativa va néixer el Cor deis Amies de l’Opera de Sabadell i 
més tard l’Orquestra Simfónica del Vallès, que avui ja són una espléndida realitat. Si cada 
ciutat i cada comarca de Catalunya seguissin l’exemple de la gent de Sabadell no dubtem 
que ben aviat arribaríem al lloc d’honor que el nostre poblé mereix i reclama. Ja és a prop 
el dia en qué el nostre públic pugui escoltar Mozart o Morera en les interpretacions 
patrocinades pels Amies de l’Òpera de Sabadell. I sempre que sigui possible caldrà 
descobrir i treballar amb joves musics de la nostra terra. I em sembla molt encertat que 
amb l’ajuda de la Fundació de les Arts i de les Lletres de Sabadell, en quedi l’excellent 
record que avui tenim a les mans.

Enhorabona i que sigui per molts anys!

JORDI PUJOL 
El President

GENERALITÄT DE CATALUNYA
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E n  escaure’s el lOè. aniversari dels Amies de l’Opera de Sabadell, el meu sentiment no 
pot ser altre que el de satisfaccio. De primer per la mateixa celebrado de l’aniversari, però 
sobretot per la tasca realitzada en aquest curt però intens période de temps.

Catalunya és un país en qué gairebé des dels seus mateixos origens la música ha estât 
una important expressió de la seva cultura, en la qual l’òpera arribava i s’hi incorporava, 
potser timidament, a començament del segle XVIII gràcies a les noces de l’Arxiduc Caries 
d’Austria el 1708 a Barcelona. Amb alts i baixos, i des d’aleshores, el gust per l’òpera ha 
anat arrelant a poc a poc a Catalunya, principalment a Barcelona, on el segle passât arriba 
a haver-hi diversos teatres dedicats a les representacions d’aquest gènere musical.

I si avui dia Catalunya és un dels països que forma part de la història i de l’actualitat de 
l’òpera al món, això es deu sobretot a la iniciativa de persones i entitats que han sabut 
portar i conrear el gènere al nostre país. Així, el gust per la lírica trascendia de seguida els 
limits geogràfics de la nostra capitai per guanyar adeptes arreu. I malgrat això, en 
comptades ocasions les representacions liriques es varen prodigar fora de Barcelona.

En els temps actuals, aquesta afieló i el gust pel cant han continuât augmentant. I en 
aquest sentit la mateixa constitució dels Amies de l’Opera n’és una prova que ha suposat 
una important acciò divulgativa del gènere albora que el seu acostament a moites 
persones.

10 anys d’Amics de l’Opera de Sabadell han estât aixi una primera i necessària passa. 
Un aniversari que enriqueix el món de la lírica a Catalunya, i reflecteix un cop més la 
importancia de la iniciativa de la gent i de la societat civil en l’enfortiment de la cultura al 
nostre país. I amb ell, la consolidació ja d’una iniciativa cultural a la qual només em cal 
desitjar un ben llarg i fructífer futur.

JOAN GUITARTiAGELL 
El Conseller de Cultura 

GENERALITAT DE CATALUNYA



D iu e n  que els sabadellencs som especialm ent donats a destacar de la nostra ciutat tot allò que 
considerem  inusual. Que ens agrada aparèixer com l'excepció. Que la Singularität ve a ser la clau del 
nostre orgull domèstic.

I potser, ben mirât, d'ocasions per remarcar la volguda distinció, no ens en falten.
Poder celebrar el desè aniversari de l'Associació dels Amies de l'Òpera, per exemple, n'és un 

clarissim exponent. Perqué es tracta, tanmateix, d 'una entitat insòlita. Vet aquí la satisfaccio.
Quan ara fa deu anys iniciava l'activitat, la seva pretensió semblava poc menys que quimérica. Avui 

en canvi, per als Amies de l'Òpera, un decenni d'existéncia no és nom és l'argument incontestable de 
la seva consolidado i de l'encert del seu projecte inicial, sino també l'afortunada evidéncia de 
l'acompliment d'objectius de més abast. L'Associació no s'ha centrât tan sols en la programació i la 
prodúcelo de representacions d'òpera, sinó que n 'ha fet una gran tasca de difusió, ha contribuït al 
sorgiment d'altres iniciatives musicals i ha prom ogut els joves intérpets. La seva acciò no s'ha 
circumscrit tampoc a l'àmbit locai, perqué amb l'establiment d 'un circuit operistic a Catalunya ha 
esdevingut un elem ent de pro jeedó de Sabadell en el conjunt del país. Per això, més enllà del cercle 
d'associats, s'ha sabut guanyar el reconeixem ent de la ciutat i el suport de les institucions.

Enguany, a l'igual que els Amies de l'Òpera, un bon nom bre d'entitats i associacions de la ciutat 
celebren aniversaris que coincideixen amb una xifra rodona. Aquesta avinentesa, que l'hem volguda 
commemorar amb la campanya "150 anys d'associacions", ens ha perm és de constatar novam ent 
l'especial diversitat i la vàlua de l'assodadonism e sabadellenc i la importancia de la seva empremta 
en  la vida dutadana. Aquesta és una Singularität de la qué ens hem  de felicitar.

Si amb els grans esdeveniments del 92 hem  assistit a una justa revalorització del treball voluntar!, 
cal que aquesta considerado la sapiguem fer, i encara més, de l'esforç aportat per l'actuadó 
continuada de les dones i els hom es que al llarg de molts anys han anat trenant el teixit associatiu de 
la ciutat, auténtica riquesa de Sabadell.

Per molts anys.

ANTONI FARRÉS i SABATER

Alcalde de Sabadell 
l i l i

IÏI
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F a  deu anys que l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell va presentar la seva 
primera gpera al Teatre Municipal La Farándula de Sabadell.

Deu anys sembla molt de temps quan es té tan viu en el record -com si hagués estât ahir- 
aquella primera representació i, en canvi, sembla molt poc en tenir en compte la quantitat 
de feina que ha fet l’Associació des de llavors fins a aconseguir ocupar un lloc capdavan- 
ter, no tan sois en el món de la cultura local, sinó també, i de manera força evident, en 
l’àmbit de tot Catalunya.

A l’entitat que presideixo li correspost l’honor d’haver pogut col.laborar des del primer 
dia en la tasca engrescadora que es van imposar un grup d’amies units per l’afecciô a la 
música, en general, i a l’ôpera, en concret. Es tractava -es tracta encara ara- d’obrir les 
sensibilitats de la gent, de tothom, però sobretot de la gent jove, a la fruïciô d’aquest art, 
suma d’arts que és l’ôpera.

I, ara, amb la perspectiva d’aquest decenni, a l’honor s’afegeix la satisfacció d’haver 
encertat de pie en la destinació de la nostra modesta però constant col.laboració, en 
constatar com és de curulla de realitzacions la tasca que ha sabut dur a terme l’Associació 
d’Amics de l’Òpera, amb la seva Presidenta al capdavant. A ella, a la Mima Lacambra, és 
a qui de veritat tots plegats som deutors pel seu lliurament vocacional i entusiasta a 
l’objectiu de posar a l’abast de cada vegada més gent el gran espectacle cultural de l’Òpera.

JOAN COROMlNASiVILA 
President 

BANC SABADELL
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D eu anys. "Si era ahir, menta, fatigóla, ruda i romani" tal com diu una cançô amb 
música d’Eduard Toldrà i lletra de Josep Garner. La veritat és que aquests deu anys han 
passât corn una volada. Una volada meravellosa i encisadora.

Des del dia que em va sorgir la idea de crear uns Amies de l’Òpera a la meva ciutat, 
posar-me en contacte amb els amies sabadellencs i la creado de la nostra Associació, hem 
aconseguit una gran part del que ens va motivar, i tenim la satisfaccio de la feina feta amb 
amor i desinteressadament. L'amor a l'opera, a la cultura, a la nostra ciutat i al nostre país 
ens donà forces per a un futut agosarat i ambiciós.

Sembla ahir que es va aixecar el teló al Teatre "La Farándula" per posar en escena 
Madama Butterfly, primera obra signada pels "Amies de L’Òpera". Tot fou possible 
gràeies a l'aeoUida de nom broses persones que no dubtaren a donar-hi suport 
fent-se'n soeis. El Bane Sabadell, la Generalität de Catalunya, la Diputaeió de 
Bareelona i l'Ajuntament de Sabadell també varen apostar pel nostre futur.

Davant de l’èxit assolit, vàrem passar a crear gradualment la infrastructura necessària. 
Immediatament creàrem el "Cor dels Amies de l’Òpera", peça fonamental per a portar 
endavant les representacions, format per entusiasta i desinteressada joventut.

Elements de l’Orquestra del Liceu, portats de la mà del gran director d’orquestra i bon 
amie Eugenio Marco (q.e.p.r.) eren els encarregats de la part musical, i en el seu moment 
varen ser l’ùnica alternativa, però quan fou possible creàrem una orquestra pròpia: 
l’Orquestra Simfònica del Vallès.

La nostra participació dintre del Concurs Internacional de Cant Francese Viñas i 
l’organització del Concurs Nacional per a Cantants d’Òpera "Eugenio Marco",
instituït per la seva vidua, són també peces prou importants per a ajudar-nos en la nostra 
filosofia de descobrir noves veus, donant-los l'oportunitat de desenvolupar-se i de donar
se a conèixer al pùblic. Una mostra prou significativa és l’augment que hi ha, a la nostra 
ciutat i a tot el pais, d’estudiants de cant. A Sabadell, ja en comencen a destacar: Montserrat 
Torruella, Rosa Nonell, Montserrat Sanromà, Carme Cusidó, Josep Ma. Bosch, Irene 
Martinez, Olga Sala i molts d’altres.

També impulsem directors musicals d’òpera, directors de cor, directors d’escena, 
escenògrafs, tècnics en construcció de decorats, tècnics de Hums, tramoistes, etc.
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El nostre teatre, sempre pie de gom a gom en les dues funcions de cada titol. Antics 
afeccionats a l’òpera i molts de nous que hem anat créant, entre els quais destaca molta 
joventut que va ingressant entusiasta en el mon de l’òpera, que abans desconeixien 
totalment...

També voldria fer esment especial a la coMaboració que des del primer dia ens oferi 
1 artista i amie Jordi Roca, que durant aquests deu anys no ha defallit mai i a cada nou titol 
d'ôpera ha sabut imprimir nova fantasia en la creació dels cartells.

La coMaboració amb instituts d’ensenyament de la ciutat va douant el seu fruit. Sota les 
directrius de les seves professores de música, els alumnes treballen uns dossiers per a cada 
òpera, que finalitzen amb l'assistència a les representacions. Corn és evident, els nois i 
noies assisteixen a les representacions informadissims de l'ôpera que veuran. Resten 
embruixats per l'espectacle i expressen el seu entusiasme sonorament.

Els s o d s ,  c o lu m n a  v e rte b ra l d e  l'Associació, h a n  a n a t c re ix e n t d u ra n t e ls an y s  i e n s  h a n  
a n a t d o u a n t  fo rça  p e rq u é  les in s titu c io n s  en s  d o n in  su p o r t  p le n a m e n t fins a a rrib a r  a c rea r 
Opera a Catalunya, i a ix í p o d e r  p o r ta r  les n o s tre s  p ro d u c c io n s  a to t el P rinc ipa t.

L’òpera és un gran espectacle i, com tot el que és gran, té les seves servituds; l'ópera 
requereix una infrastructura prou important per a presentar-la amb dignitat. El nostre país, 
en aquest sentit, no està prou abastit. La Generalität està actuant molt positivament, douant 
suport per poder reciclar diferents teatres. En el nostre periple pel país, coneixem bé les 
mancances i les millores deis nostres teatres, des d'un Teatre Eortuny de Reus totalment 
refet i técnicament modernitzat, fins aun teatre Principal de Lleida que sofreix un total 
abandonament.

Des de el primer cicle d’Ópera a Catalunya l’any 1989, han millorat diversos teatres: 
el Teatre El Jardí de Eigneres, el Monumental de Mataró, el Teatre Atlántida de Vie, el Teatre 
d'Olot. Actualment están rénovant l’escenari del Teatre Principal de Girona, on a més 
construeixen un fossat; a Sant Cugat s’està construint un nou teatre... i el més significatiu 
per a nosaltres és que quasi totes les dutats volen tenir un teatre condicionat per a poder- 
hi representar òpera. Això ens fa reflexionar, ens dona encara més força per a anar 
endavant amb la nostra ambició que a Sabadell es construeixi un nou teatre d’ópera, el 
Gran Teatre de l’Opera de Sabadell. Creiem que seria la gran culminado cultural de la 
nostra ciutat.

MIRNA LACAMBRA 
Presidenta

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE L'ÓPERA DE SABADELL
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L'OPERA PER A TOTHOM. Cop d'ull als deu anys d'lina entitat capdavantera Ernie TorrellaCunillé
Soci fundador i ex-directiu de l'AAOS

f l públic que va assistir a la representado de Madama 
Buttetfly del dia 7 d'octubre del 1982 al Teatre

_____  Municipal "La Farándula" de Sabadell va ser quelcom
més que l'espectador d'una òpera. Aquell acte era la culminado 
d'un minuciós procès de creació d'una entitat.
Aquell públic, però, inaüa les circumstáncies especiáis que el 
feien testimoni d'un esdeveniment imporant per a la cultura 
local.
Allò que difícilment podia saber aquell públic, gratament sor- 
prés, és l'abast d'aquella iniciativa i, menys encara, les repercus
sions que arribana a tenir en els ambits musicals i escènics del 
país.
Cree que no seria del tot cert si digués que l'èxit ha sorprès la 
pròpia empresa. Mima Lacambra, autora i promotora de la 
iniciativa, coneixia molt bé les mancances operistiques del 
nostre país i el nivell que, en aquest aspecte, havien assolit molts 
altres pa'ísos en els quais ella mateixa havia desenvolupat una 
intensa activitat professional.
Així que tingué la idea ben perfilada. Mima Lacambra va polsar 
les opinions d'un bon nombre de sabadellencs relacionáis amb 
la música o amb altres manifestacions culturáis i, d'aquesta 
manera, obtingué un ventali de respostes, majoritáriament po
sitives, que li van donar el coratge suficient per a endegar el seu 
propósit.

He de matisar que les respostes no po
sitives tampoc foren negatives. Més aviat 
eren de desánim per l'estat general de 
la nostra cultura o de temença pel pos
sible fracas d'una idea massa bonica.
Mima Lacambra, amb aquella rara ha
bilitât dels qui saben exercir un prota- 
gonisme individual que culmina en èxit col.lectiu, va proposar 
el projecte a la ciutat i aquesta se'l va fer seu.
Ben aviat es va poder comptar amb la coMaboració d'una 
comissió gestora i amb l'expectativa de possibles recolzaments 
d'institucions politiques i economiques. En aquest context nas- 
qué l'Associaciô d'Amics de l'Ôpera de Sabadell i s'inicià la 
tasca pacient i constant de captado de socis, la quai fou molt 
efectiva pel que fa als résultats i a l'entusiasme d'aquells primers 
associais, que ben aviat superaren el nombre de tres-cents. 
Sobre aqüestes bases constmïdes sôlidament, amb pacièneia i 
amb entusiasme, va començar l'activitat d'una entitat que, en 
molts aspectos, ha esdevingut modélica, i que ja compta amb 
l'aval de deu temperados ininterrompudes d'activitat creixent. 
L'Associaciô no ha defallit mai davant deis obstacles que ha 
hagut d'anar superant i, en canvi, ha anat consolidant la seva 
presénda en molts ambits i la seva influénda en molts sectors. 
Avui l'Associaciô d'Amics de l'Ôpera de Sabadell compta amb un
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nombre considerable de socis locals i amb una bona quantitat de 
socis procedents d'altres poblacions més o menys veines, melo
sa Barcelona, els quais possibiliten, des de fa temps, la doble re
presentado de cada espectacle, i compta també amb la fidelitat 
de les entitats que li donen suport economicament, deis artistes 
i deis técnics que intervenen periodicament en els muntatges, i 
d'un sens fi de persones i entitats que col-laboren habitualment 
en tasques i aportacions de la més diversa naturalesa.
Ara bé, l'activitat operística que duu a terme l'Associació origina 
un seguit de nécessitais i posa en evidéncia un sens fi de 
mancances que no es poden resoldre amb l'entusiasme ni amb 
les fidelitats que he esmentat.
Des del príncipi es considera prioritaria la creado del Cor deis 
Amies de l'Opera com a element indispensable per a assegurar 
l'éxit i la continu'ítat. És per aixo que aquesta agmpació tan 
prestigiada existeix des que l'Associació va iniciar la seva activi- 
tat.
Una altra fita a assolir era la descoberta i la promoció de nous 
cantants, els quais, ensems, podríen anar cobrint una part dels 
repartiments de les operes que es programessin. Amb aquesta 
doble intenció va néixer el Concurs Nacional per a cantants 
d'opera "Eugenio Marco", el qual, durant els sis anys de la seva 
existénda, ha comptât amb molt bona acollida per part dels 
joves cantants de tot l'Estat.
L'Associació també ha esdevingut escola permanent per a molts 
especialistes, professionals o no, de les diferents facetes que 
configuren l'art operístic. Directors de cor i d'escena, pianistes 
acompanyants, mestres interns, escenógrafs, coreógrafs i tants 
d'altres han trobat en l'Assodadó la forma idónia per al desen- 
volupament de llurs conerxements.
Potser el repte més important que hagué d'afrontar l'entitat fou 
solucionar el greu problema de la manca d'una orquestra si- 
mfónica estable capaç d'assumir les programacions de cada 
temporada.
A causa de la inexisténda total d'aquest tipus de formacions 
orquestrals, l'Associació inicia un procès similar al de la seva 
fundació, el qual culmina amb la creació de l'Orquestra Simfo- 
nica del Vallès.
En aquesta ocasió, a més del problèmes habituais que dificulten 
qualsevol iniciativa cultural, l'Associació n'hagué d'afrontar

d'altres, derívats de la Professionalität dels components de 
l'Orquestra i de llurs relacions laboráis amb l'entitat patrona. 
Una vegada més, però, allò que semblava impossible va fer-se 
realitat grades a un munt d'accions i d'esforços impulsais i 
canalitzats per Mima Lacambra.
L'Orquestra Simfônica del Vallès realitzà la seva primera actua- 
ció el dia 14 de maig del 1987 amb l'òpera Madama Butterfly, i 
precisament la mateixa amb què va estrenar-se l'Associació i, des 
d'aleshores, no ha deixat d'encarregar-se de la part orquestral en 
totes les operes que l'Assodadó ha anat programant, tot i 
compaginant aquesta activitat amb un seguit de concerts simfô- 
nics que, amb regularitat, va oferint dins i fora del país.
Avui l'Orquestra és una agmpació totalment autònoma i és un 
dels exponents més clars de la influència que l'Assodadó està 
exercint en l'àmbit cultural del país. Altres exemples d'aquesta 
influència són les adequacions de teatres de diverses localitats 
catalanes, els cicles d'Òpera a Catalunya i el corrent imparable 
de popularització de l'òpera arreu de la nostra terra.
Ara queden lluny els dies dels primers dubtes i de les pors 
iniciáis, però el compromis de la continuïtat i els reptes del futur 
són damunt la taula d'una entitat que no ha escatimat mai cap 
esforç per a superar-los.
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EL MIRACLE QUE ENS HA BRIDAT MIRNA LACAMBRA Jordi Maluquer
President de la Comissió Artística 

del Gran Teatre del liceu

uan ja hi ha tota una trajectòria al darrere és fácil de 
valorar positivament aquests deu anys dels Amies 
de ro p e ra  de Sabadell, o sigui deu anys d 'opera a 

Sabadell. El que era més difícil era fer-se càrrec de l’ambició 
que duien en començar. Com fer una òpera sense públic, sense 
teatre adéquat, sense orquestra, sense cor? Dones sí. Amb una 
intui'ció unida a un coneixement real del món de l’ópera es va 
enfrontar tot albora, amb correccions de tir al poc temps, però 
va permetre aconseguir l’essencial: en primer Hoc un públic. 
Com? Posant en escena òperes populars, amb algún ingredient 
especial -  veus, principalm ent- en cadascuna d ’elles. Ordint la 
trama d ’uns socis actius i orgullosos del seu fet. Convocant un 
equip entusiasta que ha secundat la iniciativa dels promotors, 
aglevant institucions i entitats al voltant. Créant una orquestra 
que substituí amb avantatge la improvisada orquestra inicial. 
Créant un cor que dóna el nivell i en moites actuacions 
exceM ents. Aconseguint de rem odelar el teatre per tal 
d'adequar-lo en el possible a l’ôpera. Obrint el joc de les veus 
tant a bons cantants nostres que -p e r  haver-hi un sol teatre- han 
cantat més a fora que a casa, corn douant oportunitat a la 
professionalitzaciô de noves veus i també duent troballes de la 
lírica internacional. Essent sensibles que de l’esforç de Saba
dell calia fer particip tot Catalunya. Pent girar produccions molt 
dignes i eficaces, com han estât, per exemple, en la meva 
opinio, entre les que he pogut veure, el Don Quichotte, la bar
rera La Traviata, el Don Giovanni o el Don Pasquale. S’apun- 
ta ara un gran servei al pais: posar dempeus una òpera d ’en 
Morera, La Fada, emmarcada en el gran sentit que té revisar i 
recuperar l’ex-tens patrimoni operistic del país.

Ara resta un repte, tant per als amies, que ho volen, corn per 
a la ciutat que els ha de donar suport. Afermar-se, si és possible 
a Sabadell - s i  no hi ha arrel no hi ha solidesa- i aconseguint 
més estabilitat per a preparar, per a disposar de l’escena (o 
sigui, disposar d ’un teatre quatre mesos l’any), per a assentar 
una temporada on cada òpera pugni girar. La ciutat no hauria 
de perdre l’oportunitat de ser la segona amb una òpera estable 
a Catalunya. La idea es tan llaminera i aixeca tant el sostre 
cultural que no entenc com algún altre municipi, almenys amb 
l’intent, no els ha passât al davant malgrat, que Sabadell tingui 
tots els atots i ingredients necessaris.

No he volgut fer un escrit de lloa 
sincera sino anar més enllà; com- 
prometre'm en el que volen, i els cal, 
els Amies de l’Opera i donar-los mo- 
destament suport.

Penso que el miracle que ens ha 
brindai Mima Lacambra - i  darrere la 
seva expressió noble hi ve ig , fent pinya, en Xavier Gondolbeu, 
n ’Antoni Quintana, l’Anna Camarasa, en Jordi Torrents, en 
Jordi Xicola, els altres membres de la Junta i tots els Amies de 
l’O pera- és d ’aquells que s’han de servir amb cura i amb 
voluntat. Que els deu anys no siguin un parlar d ’autosatisfaedó 
sino el punt òptim per agafar encara una major enbranzida.
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DEU ANYS D'HISTORIA DE L'OPERA A SABADEU Roger Alier
Professor titular d'Historia de la Música 

de la Universität de Barcelona 
Critic d'Ópera de La Vanguardia

f is que ens dediquem a historiar la música al nostre 
país hem  tingut sempre la sensació que ens dedi-

_____  càvem a observar només els fets que s’esdevenien
a Barcelona. La importancia de la gran dutat, el carácter 
monumental de les institucions musicals del «cap i casal» feien 
de pantalla gegantina i tot el que s’hi esdevenia configurava la 
historia de la música catalana.
En realitat, aquesta es una visió parcial, i ens ho ha vingut ha 
confirmar l’aparició, ens aquests darrers anys, d ’un conjunt de 
festivals, institucions i cicles que han anat prenent eos a 
Catalunya, i que cal tenir presents sempre.
Entre aquests, ocupa un lloc de primera magnitud l’Associació 
d ’Amics de l’Ópera de Sabadell. Quan es va fundar, fa deu 
anys, va semblar una empresa quixotesca: molts es questiona- 
ven el sentit que podia tenir fer representacions d ’opera a 
Sabadell «Si ja hi havia el Liceu».
El temps ha demostrat que Mima Lacambra i les persones que 
amb ella han constmït aquesta Associació tenien raó. L’opera 
no és necessàriament l’espectade de gran aparat que pot oferir 
el gran teatre de la Rambla barcelonina: pot ser perfectament. 
gaudit en un marc com el de La Earándula i, més encara, ha estât 
aquesta iniciativa la que ha permés que altres ciutats de 
Catalunya polissin i posessin en marxa els seus propis teatres 
per rebre els espectacles concebuts inicialment pels respon
sables sabadellencs. El Circuit d ’Ópera a Catalunya no hauria 
nascut sense l’escalf i la primera empenta de l’Associació 
d ’Amics de l’Ópera de Sabadell.
Des del punt de vista de l’historiador de l’Ópera, el palmarès 
aconseguit és impressionant. Malgrat les limitacions que impo
sa la questió econòmica, sempre tensa i candent, el cert és que 
la programació sabadellenca no s’ha cenyit ais vuit o deu titols 
de màxima popularitat, i ha permés la difusió entre els espec- 
tadors de Sabadell d'obres que van des de 1’ Orfeoát Gluck, cap 
i font primera del repertori modern, fins a la producció con- 
temporània que obrirà el nou eide, aquest octubre, passant per 
la forta incidèneia que ha tingut el muntatge de dues obres 
mestres de Mozart, i el «rebombori mozartià» que hi ha anat 
lligat, incloent a més obres molt variados del repertori, amb un 
ventali ben ample, que va des de Rossini ais autors veristes, i 
sense oblidar una certa presència de l’òpera francesa.

Afegint a tot aixó el bé que ha fet la 
iniciativa sabadellenca a tot un esplet 
de joves cantants del país i també 
d ’altres comunitats properes, que han 
trobat en les òperes que s’han fet a 
Sabadell la possibilitat de fer papers 
importants que els han encaminat 
cap a carreros p rofesional notables, i a vegades, fins i tot 
sumptuoses. Altres cops ha rescatat bons cantants catalans 
perqué fossin escoltats a casa seva i també ha portât veus de 
l’estranger, que després han ocupat llocs importants en els 
repertoris internacionals. L’espectacle operistic dóna vida a 
una multitud de professionals menys visibles, però que també 
hi són. Ha posât en contacte la música amb joves coristes, amb 
aprenents de ballari, aprenents i profesionals de l’escenografia 
i de dirocciò d ’escena. Ha générât un concurs de cant, ha 
générât una orquestra simfònica, i sobretot ha donat una forta 
empenta a la vida musical del país.
Són prou raons perqué recapacitem profundament, i malgrat 
les incomprensions -n’hi ha hagut i n ’hi segueixen havent- cal 
que ens felicitem tots, com a coMectivitat, del fet de que l’As- 
sociació d ’Amics de l’Òpera de Sabadell hagi complert deu 
anys. Que sigui per molts més!
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L'OPERA: Una historia variada de quatre segles Roger Alier

LI òpera, aquest espectacle multiforme que té aquesta 
curiosa capacitat de seducció, per una banda, i de

_____  supervivència, per l'altra, es va originar, corn tantes
altres coses de la nostra cultura occidental, durant el Renai- 
xement. De fet, però, a les mateixes acaballes d'aquest moviment, 
l'ôpera va néixer corn a conseqüència d'un descobriment trans
cendental: que en el teatre grec antic hi havia hagut sempre mú
sica cantada durant tot l'espectacle i que en les tragédies i comé
dies gregues i llatines es cantava amb veus individuals i no pas 
polifônicament, corn s'estilava en aquell moment a Europa.
Els qui van descobrir-ho formaven part d'un grup d'artistes i 
inteMectuals que tenien el costum de discutir sobre ternes de 
carácter literari, artistic i musical, i en vista d'aquesta informació 
van decidir posar en escena una obra teatral imitada de les de la 
Grècia clàssica. Com que de música grega antiga no se n'havien 
conservât més que uns brins, i no se'n sabia gairebé res, un poeta, 
Ottavio Rinuccini, va escriure el text i el compositor Jacopo Peri 
hi va posar la mùsica. El résultat fou la Dafne (1597), avui per- 
duda, i més tard ¡'Euridice, de Peri (l600), estrenada a la cort dels 
Medici de Eloréncia, que és la primera òpera conservada.

L'opera s'estén
L'experiment va atreure l'atenció d'altres grans families de la 
noblesa italiana del moment. Aixi els Gonzaga, ducs de Mantua, 
van voler que el seu compositor de cort, Claudio Monteverdi, els 
n'escrivis una per a ells. Monteverdi ho va fer de bon grat, però en 
comptes de fer, com els de la Camerata Fiorentina, una recreació 
del teatre grec antic, va capgirar les relacions entre música i text 
donant preeminéncia a la primera i al cant, i sobretot va saber 
descriure musicalment les situacions.
La grandesa de l'espectacle monteverdià va afavorir la difusió de 
l'òpera per tot Italia, especialment a Roma, on va seduir la cort 
pontificia durant un temps, i a Venècia, on es va produir un fet 
transcendental: l'obertura del primer teatre públic d'òpera, on ara 
ja no eren els nobles els qui finançaven l'espectacle, sinó totes les 
classes socials a través del pagament d'una entrada.
Però aquest mateix fet va convertir el públic de pagament en 
àrbitre de l'espectacle. Ara ja no dependria del parer d'un com
positor 0 del gust d'un noble, sinó que era el públic heterogeni 
dels espectacles qui imposava els seus gustos. Aquests es van fer 
sentir tot seguit en l'òpera veneciana: preferència per les veus 
agudes (sopranos, mezzo-sopranos, i els grans castrati, per da-

munt de tot); reducció de les orquestres, virtual desaparició del 
cor, divisió cada cop més nitida entre recitatiu i ària, i arguments 
de carácter amorós basats en històries clàssiques greco-llatines 
adulterades i cada cop més farcides de personatges còmics, que 
servien per a acontentar i distreure els sectors més populars del 
públic.
Aquest tipus d'òpera es va estendre per Europa, amb companyies 
italianos especialitzades, que van imposar el gènere a tot arreu 
excepte a França, on l'òpera no va arrelar fins que l'astut Giam
battista Lulli (J.B. Lully) va saber trobar una utilització de castrati, 
persistència del cor, major importància de l'orquestra i nivell 
vocal molt més modest.
Alguns països, com Espanya, van quedar de moment al marge 
dels corrents Italians. A la cort dels reis espanyols l'òpera es va 
imitar i va esdevenir un espectacle hibrid: la sarsuela, amb una 
part cantada -en  castellà- i una altra dialogada, però próxima a 
l'esperit italià.
A Anglaterra, una feliç simbiosi de text i mùsica va suposar Henry 
Purcell, amb obres entre les quais sobresurt Dido and Aeneas 
(1689), de folta influència francesa.

L'escola napolitana d'òpera
Entretant, a Nàpols l'òpera s'havia aclimatat i havia evolucionat en 
un sentit més rigorós i classicitzant. Els artifexs d'aquest canvi 
foren, d'una banda, els llibretistes, que van voler unificar el text 
bandejant les parts còmiques, i de l'altra, la voluntat d'organitzar 
la mùsica de les àries. Va néixer aixi l'anomenada "aria da capo", 
afavorida per Alessandro Scarlatti, per a un tipus d'òpera seriosa, 
sense personatges còmics. Aquest sistema operistic fou seguit 
també pels venecians, entre els quais Vivaldi, i per Händel, que 
més tard el va transplantar a Anglaterra.
Com que les escenes bufes s'havien segregat de les obres seriöses, 
es representaven en forma d'intermedis còmics: d'entre aquests el 
més famós fou el titulat La serva padrona, de Pergolesi (1733). 
L'èxit dels intermedis còmics els va independizar de les obres 
grans i aixi nasqué, per aquest temps, l'òpera bufa. Primer 
dialectal i casolana, va anar agafant importància durant el segle 
XVIII i aviat va començar a competir amb l'òpera seriosa, que es 
prestava més als abusos dels grans cantants i a la fi va acabar 
esdevenint obsoleta.
Fou Gluck el primer compositor que, d'acord amb el Ilibretista 
Calzabigi, va emprendre una reforma de l'òpera seriosa cercant
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de donar-li un contingut dramàtic important i reduint el paper de 
la música en el binomi operistic. L'èxit del seu Orfeo ed Euridice 
(1762) no va suposar el triomf de les seves idees, que eli va 
aclimatar més tard a Paris.
La figura de Mozart exemplifica perfectament el procès pel quai 
l'opéra bufa va anar adquirint importància, ja que les seves grans 
operes, Le nozze di Figaro, Don Giovanni o Cossi fan tutte, són 
operes bufes, molt més àgils i populars que les operes seriöses 
Idomeneo, Re di Creta 0 La clemenza di Tito, tot i que el com
positor es va esforçar a donar-los vida, entre altres coses incorpo- 
rant-hi parts corals importants.
D'altra banda, Mozart va iniciar la fi del monopoli italià a Europa 
en escriure les primeres operes alemanyes en les quais va saber 
donar, a més, personalitat musical als seus personatges: El rapte 
en el serali (1782) i La flauta màgica (1791).

Les branques operístiques: A) L'Opera italiana
La branca napolitana d'opera havia donat grans autors a Nàpols, 
entre els quais Giovanni Paisiello i Domenico Cimarosa (aquest 
immortalitzat pel seu Matrimonio segreto, 1792), que havien 
conreat el gènere buf amb preferència, però també el seriós. Entre 
els autors napolitans que van coexistir amb aquests, va figurar 
també el valencia Vicent Martí i Soler, que va arribar a fer ombra 
a Mozart, a Viena, amb Una cosa rara (1786).
El segle XIX aquesta notable tradició italiana la va continuar 
sobretot Gioacchino Rossini, que a l'edat de vint-i-tres anys era ja 
una celebritat internacional, mercès a la gracia i el ritme de la seva 
música, amb obres com L'italiana in Algeri (1813), LI barbiere di 
Siviglia (I8I6) i La Cenerentola (1817), mentre assajava noves 
fórmules per a l'òpera seriosa (Tancredi, 1813; Elisabetta, 1815; 
Otello, I8I6) que va abandonar les seves formes rigides, adoptant 
els esquemes de l'òpera bufa (recitatiu, ària i cabaletta en Hoc de 
l'ària da capo) i afegint-hi les idees de la reforma de Gluck. Els 
temes operístics es desplacen ara cap a la història medieval 
europea i adquireixen gràcies a això connotacions nacionalistes 
cada cop més fortes.
Retirât Rossini imprevistament després del gran èxit del seu 
Guillaume Tell a Paris (1829), on el compositor italià havia 
capgirat per complet els corrents de l'òpera francesa, el terreny va 
quedar en mans de la nova generado ja netament romàntica, 
encapçalada per Vicenzo Bellini, gran artífex de la melodia 
profunda i sentida, com pot apreciar-se en la seva Norma (1831)

i Gaetano Donizetti, millor dramaturg i prolific autor (Lucia di 
Lammermoor, 1835) però lleugerament menys afortuna! en la 
creació melòdica.
Tots dos van treballar a Paris, després de diversos èxits a Itàlia, 
però Bellini va morir prematurament el 1835 just després del seu 
gran èxit LPuritani, i Donizetti va caure malalt de sífilis deu anys 
més tard. Això va deixar el camp lliure a un nou compositor que 
va saber partir de la nova dinàmica donizettiana per crear drames 
romàntics de gran embranzida i amb connotacions politiques que 
van fer un notable ferment en la Itàlia pre-revolucionària dels 
anys 1840. Al costai de Verdi, altres compositors, corn Mercadante 
i Pacini, intentaven encapçalar els corrents operístics, sense 
aconseguir-ho.
Verdi, un cop dominât el gènere i després de modificar la relaciô 
de les veus en l'òpera, donant cada cop més força i presència al 
tenor, va començar a orientar l'òpera cap a un realisme dramàtic 
de gran força (i?/goMo, 1S5T,LItrovatore, ÌS5òì La traviata, 1853); 
després les seves obres es van fer menys freqüents i grandioses, 
culminant en Aida (1871), Otello (1877) i Falstaff (183). El co- 
rrent realista verdià va desembocar en el verisme a través dels 
èxits de Mascagni i Leoncavallo (Pagliacci, 1892) i de la gran 
figura operística de Puccini, creador d'obres insignes d'aquest 
estil: La bohème, 1866; Tosca, 1900; i Madama Butterfly (1904). 
Després, l'òpera italiana va continuar amb els post-veristes que 
van tornar a tractar ternes medievals, però amb una óptica nova, 
fins que l'òpera italiana es va anar obrint cada cop més ais corrents 
musicals contemporanis, amb figures de gran relleu corn Dalia- 
piccola, Luigi Nono, Luciano Berio i molts altres.

B) L'òpera alemanya
El corrent inicial per Mozart i seguii només un cop per Beethoven 
(amb Fidelio, 1805-14), va fructificar en les òperes de Weber i 
sobretot amb la grandiosa creació wagneriana, iniciada com una 
creació romàntica però que a partir de L'holandès errant va. ad
quirir un caire molt diferent al de l'òpera italiana, amb la supressió 
de les àries i números closos, substituides per un llenguatge 
musical on s'amalgamaven els temes aMusius a situacions i 
personatges del drama (leitmotive). Les grans creacions wagne- 
rianes (Tannhäuser, 1845; Lohengrin, 1850) van culminar en el 
grandiós poema amorós de TristanyeLsolda (1865), que va posar 
les bases de la ruptura del sistema tonai de la mùsica tradicional, 
i amb L'Anell delNibelung, tetralogia que es va completar el 1876
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quan es van representar les quatre obres al primer Festival de 
Bayreuth.
El wagnérisme tingué una fotta influència en Topera europea dels 
darrers decennis del segle XIX. A Catalunya, ultra influir en Enríe 
Morera i altres compositors d'òperes, com el P. Massana, va tenir 
una gran difusió gracies a la fundado de TAssociació Wagneriana, 
que va traduir al català tots els texts wagnerians.
L'opera wagneriana no va tenir gaire continui'tat, però encara 
aparegué un compositor essencial en el món germànic: Richard 
Strauss, que va saber compaginar una actitud renovadora i expres- 
sionista (Salomé, 1905; Elektra, 1909) amb la recuperado del món 
galant en obres com DerRosenkavalier(\9l 1) i Ariadne auf Naxos 
( 1912-1916).

C) L'opera francesa
L'ópera francesa fundada per Lully havia esdevingut rígida i 
s'havia subdividit en els espectacles de TÓpera, sedosos i un 
punts arcaics, i els de TÓpera-Comique, amb autors intéressants 
que de tota manera demostren una filiació força italianista. En el 
segle XIX, fortament influida pel gènere Italia, va comptar amb les 
aportacions de Spontini, Rossini, Cherubini, Bellini i Donizetti. 
No és estrany que els seus compositors creessin obres de veritable 
ambient italià, sobretot a partir del segle XIX, com Boieldieu i 
Auber. En el camp de Tòpera romàntica, cal destacar els éxits del 
jueu-alemany Jacques Meyerbeer, afincat a París, i els fracassos 
d'Hector Berlioz, que per la seva grandiloqüència no va poder 
veure estrenada la seva obra magna doble. Les Troyens.
Després aparegué el gran compositor místico-religiós que fou 
Gounod, autor de Faust (1859) i de Romeo et Juliete (1867); A. 
Thomas amb Mgwow(1866), Camille Saint-Saëns, amb Samson et 
Dalila (1877), l'alemany mig desclassat Jacques Offenbach, amb 
les seves divertides operetes, i sobretot Bizet, creador d'un tipus 
d'ópera més modem, amb Carmen (1875). Massenet tanca el 
segle amb óperes edulcorades però ben atractives, entre les quais 
es destaquen Manon (1884) i Werther (ÌS92).
També a França el canvi de segle va fer entrar els valors teatrals 
en crisi, especialment en el camp de Tòpera de creació més 
seriosa. El gènere ha culminât amb les grans creacions del 
recentment traspassat Olivier Messiaen.

D) L'opera russa i altres óperes nacionals
El Romanticisme i el gust pel realisme van posar de moda en els

països centreuropeus les óperes populars amb elements de 
carácter nacional. En aquest camp, després del txec Smetana (La 
nùvia veñuda, 1866) es van distingir els compositors russos de 
Tanomenat Grup dels Cinc. Si el més destacat. Modest Mussorgski, 
va passar a la història per Boris Godunov, Khovantxina i La ¡ira 
de Sorocinski, fou Rimski-Korsakov, autor d'un grapat de titols de 
fama, el que va acabar-ne Torquestració. També Borodin va 
deixar inconclús el seu Príncep Lgor.
Per aquest temps, però des d'una actitud més cosmopolita, 
Txaikovski estrenava óperes intéressants, corn Eugen Oniegin 
(1875) i Pikovaya Dama ("La dama de piques", 1890). Més tard es 
van distingir Shostakovitx, Stravinski i altres autors.
A Espanya va mancar Timpuls per crear una veritable òpera 
nacional, com volia el català Felip Pedrell, i com a résultat dels 
intents per aconseguir-la, va néixer la sarsuela espanyola. A 
Catalunya hi va haver diversos compositors distingits, com Vicenç 
Cuyàs, que seguint l'exemple bellinià va obtenir un gran èxit amb 
La fattuchiera (1838). En el segle XX hi ha hagut nombroses 
creacions, però llevat de les de Ealla, n'hi ha poques en repertori.

El futur de Tòpera
Malgrat que el gènere operistic no mor, corn es deia fa alguns 
anys, i que hi ha noves generacions que s'hi interessen, el futur de 
Tòpera sembla incert, ja que els autors osciMen d'acord amb les 
tendències musicals a les quais s'associen. S'han fet provatures 
diverses (Alban Berg, Schonberg, etc.), i també s'han recollit èxits 
dilatats, corn amb les óperes angleses de Benjamin Britten, 
encapçalades per Peter Grimes (I9i5). En el camp de Tòpera han 
aparegut obres caractéristiques corn les dels minimalistes Philip 
Glass, John Adams o Michael Nyman.

^  1L'
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bea
ödem  qualificar de modélica i encomiable la tasca 
que ha estât i està portant a terme la soprano Mima

______  Lacambra en el decurs dels deu anys al front de
r«Associació d ’Amics de l’Ò pera de Sabadell», fundada per 
ella mateixa el 1982.1 encara més encomiable si considerem 
la precarietat dels mitjans economics de què ha disposât.
Al Teatre «La Farándula» de Sabadell, la seva ciutat natal, al 
mateix on va tenir Hoc el seu primer debut operístic amb La 
Bohème, de Puccini, és on es desenvolupa l’activitat de 
r«Associació». En aquest punt es planifiquen unes campanyes 
d ’opera per a fer arribar aquest art arreu de Catalunya, amb 
una acciò incansable, donant a conèixer els millors repertoris 
per cantants i cantatrius de tot el món.
L’«Associació d ’Amics de l’Ó pera de Sabadell» amb el «Premi 
Extraordinari d ’Òpera», que ofereix en el marc del «Concurs 
Internacional de Cant Francese Viñas», el qual se celebra cada 
tardor a Barcelona, constitueix una de les col.laboracions 
més representatives del Certamen. El premi encapçala la llista 
dels guardons extraordinaris i és un atractiu importantissim 
per a aquells candidats que veuen la possibilitat d ’ésser 
contractats per l’»Associació d ’Amics de l’Òpera de Sabadell» 
per a efectuar una "tournée" d ’òpera pel país català. La pri
mera vegada que es va concedir el Premi fou el 1983, amb 
Lucia di Lammermour, de Donizzetti. Altres vegades ha estât

Enedina Lloris. I Premi Concurs Viñas, atorgatpels Amies de l'Opera de Sabadell

Maria Vilardell
Presidenta del Comité Organitzador del 

"Concurs Internacional de Cant Francese Viñas"

Rossini amb Li Barbiere di Siviglia;
Mozart amb Le nozze di Figaro; Verdi 
amb La Traviata; passant per l’Or- 
pheo ed Euridice, de Gluck, i Mada
ma Butterfly, que es va seleccionar 
per al Concurs de l’any 1985, i es re- 
peteix enguany amb una «Butterfly» 
que mostra l'originalitat d ’ésser dedicada exclusivament a 
concursants d ’origen orientai: «Ciò Ciò San» i «Suzuki» inter
pretados per sopranos i mezzos japoneses, coreanos o xine- 
ses, que son nacionalitats que solen concórrer en  nom bre i 
nivell artistic molt notables. Mereixedora d ’ésser imitada és la 
gran labor de Mima Lacambra, qui, després d ’haver passejat 
la seva veu inconfusible pels més importants teatros d ’Europa 
i América, condueix des de fa deu anys l’Òpera per tot el país, 
i la fa arribar a tots els punts de la nostra geografia.
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DEU ANYS D'OPERA A SABADELL: Un somni fel realitat Pau Nadal

f n el mon de Topera sembla que hi ha una divisió 
entre professionals i afeccionats, i a vegades sembla

_____  que no s'avinguin gaire. Per fortuna, a Sabadell,
TAssociació d'Amics de l'Opera és com una conjuminació d'alló 
que de millor tenen ambdós vessants. Si tot començà, en una part 
principal, grades a una gran professional com Mima Lacambra, 
que a més tenia i té (¡i que siguí per molts anys!) Tentusiasme i 
fins i tot Tamor que el millor dels afeccionats pugui tenir per 
Topera, al seu costat hi havia uns quants grans afeccionats, que 
pràcticament han esdevingut professionals, en èsser protagonis
tes d'una molt acurada capacitat d'organització. Com a résultat: 
organitzar amb amor, però també estimar amb seriositat i amb 
coneixements.
Quan, el 7 d'octubre de 1982, el teló del Teatre La Farándula 
s'obria amb els primers compassos de Madama Butterfly, allò 
semblava un somni, una cosa de bojos. Els fets han donat la raó 
aquells, perqué Tesforç s'ha vist premiai amb justicia per 
Tacollença del públic. Aquell dia, amb Isabella Gentile com a 
protagonista, ja hi havien en la representació alguns dels mdllors 
amies de TAssociació: el tenor Francese Lárazo, el baríton Enric 
Serra i el mestre Marco. La presidenta. Mima Lacambra, era a la 
platea, però a la segona òpera ja puja Tescenerai per protagonitzar 
Tosca.
Fora molt llarg detallar tota Tactivitat d'aquests deu anys, però, 
breument, no podem deixar de recordar títols i alguns deis 
intérprets, com La Traviataámh Eduard Giménez, L'elisird'amore 
amb Carlos Chausson i la primera direcció del mestre Pérez 
Batista, la Lucia di Lammermoor i el Rigoletto amb Enedina 
Lloris, La Bohème Ì Ll Trow-tore amb Mima Lacambra (la primera 
amb Francese Lázaro i la segona amb Joan Lloverás), una 
memorable Carmen amb Pedro Lavirgen i Sofía Salazar, Ll bar
biere di Siviglia, la darrera actuació de Mima Lacambra amb La 
vida breve, Norma amb Adelaida Negri i Francisco Ortíz (un 
altre amie de TAssociació); la primera òpera que horn donava per 
segona vegada. Madama Butterfly; NabuccomM Adelaida Negri; 
una altra repetició, Lm Traviata; el primer gran rise musical resoli 
amb més que dignitat, Le nozze di Figaro (després vindrien Orfeo 
i Don Giovanni), La Favorita, la segona Tosca, Rigoletto amb 
Franco Bordoni; La Bohème amb dues Mimi-revelació, Imma- 
culada Egido i Maria José Martos; la segona Carmen de Sofia

Zalazar amb Lázaro, i la primera direc
ció del mestre Anguelov, un Don Qui
chotte precios en escena i en interpre- 
tació, una segona Norma, una tercera 
Traviata amb els guanyadors del pre
mi de TAssociació en el Concurs Vi
ñas, un Don Pasquale fantastic, amb 
una gran direcció escénica de Pau Monterde i Enric Serra com a 
protagonista i, finalment, un Nabucco, en el qual el gran baríton 
menorquí Joan Pons només va poder ser protagonista, a causa 
d'una malaltia, en altres ciutats de Catalunya.
D'aquesta llista de títols hom dedueix que el compositor més 
représentât ha estât Giuseppe Verdi, seguii per Giacomo Puccini 
i Gaetano Donizetti. Després, Bizet i Bellini, i tot seguii (només 
una vegada) Rossini, Falla, Gluck i Massenet.
Del projecte primer dels Amies de l'Opera nasqué, anys més tard, 
"Opera a Catalunya", que ha dut a unes quantes ciutats del nostre 
país les òperes que hom prepara a Sabadell. Altres iniciatives de 
gran mérit per part de TAssociació han estât la creació de 
l'Orquestra Simfònica del Vallès (després gestionada pels ma- 
teixos mùsics) i el Cor. Aquest ha assolit, amb entusiasme molt 
notable i sota la direcció de Josep Ferré, un nivell en constant 
progrès i que culmina la temporada passada amb la seva 
presentació al Gran Treatre del Liceu de Barcelona, amb Tópera 
de Gaetano Donizetti Maria Stuarda.
Moites han estât les activitats de TAssociació, deixant de banda 
les representacions operistiques. N'he recordat algunes, però 
fora injust oblidar-ne dues de molt importants: la commemoració 
del bicentenari mozartià i Torganització del Concurs Nacional 
Eugenio Marco per a cantants d'òpera. Aquest concurs, que hom 
celebra cada dos anys és un dels més importants, i ha tingut 
quatre guanyadors de gran mérit: Tany 1986, en la primera 
edició, Isabel Rey; el 1988, Gloria Fabuel; el 1990, Silvia Trò (les 
tres, valencianes) i aquest any 1992, la canària Yolanda Auyanet. 
Ara, quan hem arribat en aquest desé aniversari, el somni de 
Tany 1982 s'ha aconseguit: la continui'tat i la creació d'un public. 
Però potser hi hagi un altre somni en el cap de TAssociació: la 
creació d'un nou teatre o auditori. Potser sembla impossible, 
però recordin que el de 1982 també ho semblava... i ja ho veuen. 
¡¡¡Per molts anys!!!
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MADAMA BDTTERflY
Giacomo Puccini
7 d'octubre de 1982. "La Farándula".

Per a Sabadell i l'Associado d'Amies de 
l'Ôpera, el 7 d'octubre de 1982 s'ha con
vertit en una data histórica. Quan aquell 
divendres a les 10 del vespre s'atxecà el 
teló al Teatre Municipal "La Farándula", 
prenia cos la gran iniciativa de dotar a 
Sabadell d 'una tem porada estable 
d'ópera.
Vint-i-vuit títols avalen el treball ben fet, 
en pro de l'ópera a la nostra ciutat, a més 
de la consecució de l'Ôpera a Catalunya.

JIVERSARI
i q m /92

AMICS DE L'ÔPERA DE SABADELL

Isabelle Gentile, Kioko Makino, Ma. Dolors Llonch, Francese 
Lázaro, Enríe Serra, Dídac Monjo, Viceng Esteve, Pascual Haro. 
Director d'Orquestra: Eugeni M. Marco. Director d'Escena: Dídac 
Monjo. Director del Conjosep Colomé. Orquestra Simfónica. Cor 
delsAmics de l ’Opera. Decorats: Constanci Anguera.

"La recién creada "Associació d'Amics de l'Opera de Sabadell", que en el 

amplio y cóm odo Teatro La Farándula de la capital vallesana (completa
mente lleno) ha ofrecido una Madama Butterfly de una gran dignidad.

El que esta representación de la popular obra de Puccini haya revestido 

un tan positivo atractivo puede atribuirse al entusiasmo y oficio de 

cuantos profesionales han intervenido en la misma, com enzando por 

una dirección excelente, meticulosa y muy dom inadora de la obra de 

Eugenio M. Marco, que ha respirado con los cantantes y ha sabido 

m antener en todo m omento el imprescindible equilibrio entre foso y 
escenario, obteniendo un gran rendimiento de una orquesta formada 

por profesores de reconocido prestigio. También la escena, con decora

dos de Constanci Anguera, se ha valido de la experiencia de Diego 
Monjo".

"En el reparto cabe destacar la voz algo limitada en la proyección, pero 

muy bella conducida con sensibilidad, de Isabelle Gentile; el cálido 

acento de Kioko Makino; la profesionalidad y adecuada expresividad de 

Francese Lázaro y la seguridad e incisivo acento de Enric Serra, siendo 

también acertadas las intervenciones de Ma. Dolors Llonch, Diego 

Monjo, Vicen? Esteve y Pascual Haro, así como la del joven y entusiasta 

coro de la “Associació”".

Pablo Nadal (El Noticiero)
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TOSCA
Giacomo Puccini
21 d'abril de 1983. "La Farándula"

M im a Lacambra, Franco Bonanome, Enríe Serra, Pascual 
Maro, Viceng Esteve, Dídac Monjo, Felip Vázquez, Assumpta 
Fontanals.
Director d'Orquestra: EugeniM. Marco. Director d'Escena: Dídac 
Monjo. Director del Cor: Josep Colomé. Director deis "Pueri 
Cantores": P. Josep Vidal. Organista: Montserrat Costa. Assistent 
musical: Jordi Giró. Orquestra Simfónica. Cor deis Amics de 
l'Ópera. Escolania de Sant Agustí. Decorats: Josep Casamartina 
i Xavier Garriga.

Al igual que la ópera ha sido m uchas veces señuelo de trasnochadas 

aristocracias, tam bién lo es con frecuencia de los adoradores de lo ab
soluto, quienes desdeñan desplazarse si no se les ofrece un espectáculo 

de nivel absolutam ente arrollador. Tales personas acaban por no 

presenciar nunca nada, pues estos repartos ideales suelen ser privativos 

de tres o cuatro ciudades en el m undo, y difícilmente llega la ocasión 
de verlos por nuestras latitudes.

En el terreno de los intérpretes se contó tam bién con un buen  equipo: 

el papel de "Tosca" lo encabezaba la diva S2ib2iádknse M ima Lacambra, 
una excelente profesional que dio al personaje toda la dignidad, pasión 

y em oción que la partitura encierra, adem ás de unos medios vocales 
generosos que pudo lucir en toda su extensión en la célebre aria "Vissi 

d'arte", que le valió una sonora ovación.

Como "Cavadarossi" apareció el tenor italiano Franco Bonanome, un 

buen  profesionsl que resolvió limpiamente los puntos culminantes de 

su partitura, las dos célebres y esperadas arias del primer y tercer acto, 

y llenó adecuadam ente los restantes espacios de su cometido.

Roger Alier (Ritmo)

LA TRAVIATA
Giuseppe Verdi
22 de setembre de 1983. "La Farándula".

Carla Basto, Maria Uriz, RosaNonell, Eduard Giménez, Antonio  
Blancas, Fem ando Bañó, M anel Garrido, Jesús Castillón, Juan  
Tomás, Jordi Artigas.
Director d ’Orquestra: Eugenio Marco. Director del Cor: Josep 
Colomé. Director d ’Escena: Francese Ventura. Escenografia-. 
Ignasi Roda. Escola de Ballet: Carme Mechó. Coreografia.- M- 
Carme Huguet. Cor deis Amics de l ’Ópera. Orquestra Simfónica.

Gran éxito de la tercera gala organizada por «Amics de l’Ópera». 
El Teatre Municipal «La Farándula» se llenó hasta los topes.

"El TMS vistió el jueves por la noche sus mejores galas. La «Associació 
d ’Amics de l’Ópera de Sabadell» consiguió convertir en realidad el sueño 
de superar el triunfo de sus dos anteriores galas, Madama Butterfly y 
Tosca. El esfuerzo de los organizadores se vio con creces recom pensado 
y La Traviatahízo vibrar al «todo Sabadell» que no se perdió un ápice del 
espectáculo".

(Diari de Sabadell)

"La puesta en escena de esta Traviata ha sido realizada totalmente en 
Sabadell con manifiesta dignidad, tanto en la «regla» de Erancesc Ventura 
como en una escenografía de Ignasi Roda, simple en los elementos, pero 
acertadamente creadora de la oportuna atmósfera".

"Protagonista interesante ha sido la soprano Carla Basto, en una Violeta 
muy bien matizada, cantada con exacta y refinada intencionalidad, 
servida con excelentes dotes de actriz y ayudada por una juvenil 
apariencia cinematográfica. Junto a ella, un Eduard Giménez, siempre 
gran señor del canto, musicalísimo y natural vocalmente y apreciable 
actor".

Pablo Nadal (El Noticiero Universal)
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L'EUSIR D'AMORE
Gaetano Donizetti
3 de novembre de 1983. "La Farándula".

LUCIA DI LAMMERMOOR

Milena Dal Piva, Santiago Sánchez, M anel Garrido, Carlos 
Chausson, Francesca Roig, Miquel Gelahert.
Director Musical: Javier Pérez Batista. Mestre de Cor: Luis Ángel 
Catoni. Director d ’Escena: Mario Gas. Disseny dTscenografia: 
Marcelo Grande. Mestres Interns: Jordi Giró, Empar Garda  
Cruells. Director de Producció: J. Antonio Gutiérrez. Cor de 
Cambra de Gioacchino Rossini. Orquestra Simfônica.

"Amb èxit esclatant s’acabà, prop de les dues de la matinada de 

divendres, la quarta fu n d ó  de l’Associadô d ’Amies de l’Ôpera de 

Sabadell, que representa al Teatre Municipal La Farándula l’obra de 

Donizetti L’elisir d ’amorë'.

"Fis èxits assolits en les quatre representacions que fins ara ha organitzat 
l’Associaciô d ’Amics de l’Opera de Sabadell han coincidit, en acabar-se 

la seva primera tem porada estable, amb una petita crisi fmit de la 

dimissió del que fins ara havia estât director del cor, el professor Josep 
Colomer. S’espera, malgrat tot, que un director sabadellenc es pugui fer 

càrrec d ’aquest cor". jordt oiivella (Avui)

Milena Dal Piva llegó, cantó y triunfó
Milena Dal Piva, una voz de gran ductilidad para todos los matices que 

requiere la obra de Donizetti, hizo con celeridad sus maletas y el mismo 

jueves al mediodía em barcaba en el avión rum bo a Barcelona, presen

tándose en Sabadell a escasas horas de la representación.

El público que desde el primer m om ento se ha volcado con «Amies de 

l’Ôpera « merecía el esfuerzo y a fe que todo resultó a pedir de boca. 

Ciertamente, Milena llegó, cantó y triunfó y su aportación se recordará 

en los anales artísticos-teatrales de la ciudad. (Diari de Sabadell)

Gaetano Donizetti
3 de febrer de 1984. "La Farándula".

Enedina Lloris, Lawrence Bakst, Enric Serra, A ntoni Borras, 
Josep M- Bosch, Rosa Nonell, Josep M anel Eolch.
Director d  ’Orquestra: Javier Pérez Batista. Director del Cor: Josep 
Olivella. Director d ’Escena i Escenografia: Francese Ventura. 
Assistents musicals: Jordi Giró i M- Antonia Ibáñez. Cor deis 
«Amics de l ’Opera». Orquestra Simfónica.

Ha nacido una estrella
"Efectivamente, tal como manifestábamos en nuestra crónica aparecida 

en Ritmo de enero, la versión presentada por los Amics de l’Opera de 

Sabadell de la ópera donizettiana Lucia di Lammermoor fue un autén
tico descubrimiento de las facultades vocales de la cantante valenciana 

Enedina Lloris, que había obtenido el premio especialm ente consagrado 

a esta ópera en el concurso de canto Francese Viñas de este año.

Al margen del interés que la ópera prototípica del belcantismo rom án

tico puede despertar en los aficionados al repertorio italiano romántico, 
la Lucia de Sabadell había despertado un especial interés por asistir al 

inicio de la carrera de los ganadores del concurso ante la sospecha de 

que el espectáculo podía muy bien ser antològico.

Las ovaciones que cerraron la primera parte de la escena de la locura del 

segundo acto de la ópera fueron, además del consabido gesto de 

cortesía hacía la intérprete, la confirmación de aquello que habíamos 

estado esperando, una bella voz, bien timbrada, con una destacable 

capacidad para la coloratura y con muchas posibilidades expresivas".

"No hace falta decir que el Enrico de Enric Serra, a pesar de ciertas 

dificultades en el registro alto de su voz, fue dramáticamente perfecto, 

expresivo y convincente". Xose Avtñoa (Ritmo)
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U  BOHEME
Giacomo Puccini
30 de maig de 1984. "La Farándula"

RIGOLEHO
Giuseppe Verdi
17 d 'octubre de 1984. "La Farándula".

M imaLacambra, Francisco Lázaro, M-ÀngelsSarroca, Antonio  
Blancas, Vicens Esteve, Juan  P. Marqués, Dídac Monjo, Pere 
Olivetta, Josep Jové.
Director d ’Orquestra: Javier Pérez Batista. Director del Cor: Josep 
Olivetta i Alier. Director d ’Escena: Francese Ventura. Director 
deis «Pueri Cantores»: P. Josep Vidal. Cor deis «Amics de l ’Opera». 
Orquestra Simfónica. Pueri Cantores de SantAgustí. Components 
de la Agrupació M unicipal de Música de Sabadett. Decoráis: 
Constanti Anguera.

Esta noche en «La Farándula», veinticinco años después...

Mima Lacambra volverá a ser Mimi

"La ópera que vamos a ver esta noche, a las 10, en «La Farándula», La 
Bohème, de Puccini, no es sólo otra actividad de «Amics de l’Ópera» sino 

que constituye un hom enaje en toda regla a esa mujer que debutó hace 

25 años, tam bién con «La Bohème», que ha sido impulsora indiscutible 
del género operístico en  Sabadell y que es fundadora y presidenta de 

«Amics de l’Opera»". (m a n  de Sabadell)

"El título no ha podido ser más popular: La Bohème, de Giacomo Puccini, 

para cuya representación, una vez más, el público ha abarrotado el 
local, siendo el motivo doble, puesto que la representación estaba 

dedicada a conm em orar los veinticinco años de carrera artística de la 
presidenta y alma de lá Asociación, la soprano sabadellense Mima 

Lacambra, que adem ás ha protagonizado ahora la misma obra de su 
debut. Mima Lacambra ha hecho una bonita Mimi, después de haber 

cultivado un  repertorio más dramático, y ha dado al personaje singular 
encanto, creándolo vocalmente con exacto matiz y  honda expresividad".

Pablo Nadal (El Noticiero Universal)

Franco Bordoni, Enedina Lloris, Raim undo Mettre, Rosa M- 
Ysás, Nikos Rapetas, Rosa Nonett, Viceng Esteve, Miguel Ortega, 

Josep M- Bosch, Jesús Castittón, Francesca Roig.
Director d ’Orquestra: Javier Pérez Batista. Director del Cor: Josep 
Olivetta Alier. Director d ’Escena: Francese Ventura. Escola de 
Ballet: Carmen Mechó. Cor deis Amics de l ’Ópera. Orquestra 
Simfónica. Concepció i realització de Vespai escénic: Francese 
Ventura.

"...la representación de Rigoletto en un  montaje escénico de Francesc 

Ventura, cuya concepción ha partido del propósito de aprovechar al 

máximo la escasa profundidad del escenario y de dar a la figuración un 

sentim iento simbólico que se ha logrado con la utilización básica de 
telas, en sustitución de los habituales decorados. La idea original y en 

conjunto ha significado una dem ostración de buen gusto, y sin duda, 
imaginación.

El papel protagonista de la ópera verdiana fue interpretado por Franco 

Bordoni, barítono bien conocido de nuestros aficionados y apreciado 
por su característico bien hacer artístico. Su veteranía y oficio le 

permitieron ofrecer una atractiva versión del personaje, que tuvo calor 

de hum anidad y vibración emotiva en  el sentido fraseo del buen 

cantante". Joan Armu (La vanguardia)

"No exagerem  si diem, generalitzant, que tots els cantants, el cor, 
l’orquestra, el ballet, han estât a nivell engrescador. Els fervorosos i 

insistents aplaudim ents que es prodigaren en  cada un deis passatges 
musicals de més Iluíment i les entusiastes ovacions del final, m bricaren 
prou l’encert global d ’una m em orable nit operística". (Quadem)



IL TROVATORE
Giuseppe Verdi
13 de febrer de 1985. "La Farándula".

CARMEN
Georges Bizet
5 i 6 de juny de 1986. "La Farándula"

Joan Lloverás, M im a Lacambra, Enne Serra, Rosa M- Ysàs, 
Antoni Borras, Rosa Nonell, Caries Arboles, Josep Jové, Gregori 
Sánchez.
Director d  ’Orquestra: Javier Pérez Batista. Director del Cor: Josep 
Olivetta i Alier. Director d ’Escena: Erancesc Ventura. Cor deis 
Amics de l ’Opera. Orquestra Simfònica.

"Visualmente, creo que ésta ha sido la ópera que mejor ha funcionado 

de cuantas han sido presentadas por los Amigos de Sabadell. Ha sido 

una delicia ver una ópera como El Trovador con unos muy dignos de
corados de signo tradicional, bien iluminados y en los que se ha podido 

seguir muy bien la acción, bien coordinada por Francese Ventura".

"En el reparto, Joan Lloverás, un estupendo tenor muy poco aprovecha

do en esta su tierra, ha sido un Manrico de voz fresca y grandes 
facultades; Mima Lacambra, una Leonora exacta en la intención y con 

unos pianísimos exquisitos; Rosa Maria Ysàs, una Azucena de vibrante 

tem peram ento y m ucho carácter; Enríe Serra, un Conde de Luna de 
noble acento y estupenda línea, y Antoni Borras, un Eerrando rotundo 

y siempre en  situación".

Pablo Nadal (El Noticiero Universal)

"Musicalmente fue muy interesante el trabajo realizado por el maestro 

Javier Pérez Batista, teniendo en cuenta que los ensayos fueron más 

bien escasos, como es lógico suponer, dados los costos de una repre

sentación operística y los medios con que cuenta la aludida Asociación. 

Pérez Batista coordinó con m ano firme el espectáculo".

"También fue digna de elogio la entusiasta, disciplinada y meritoria 

prestación del coro de Sabadell, dirigido por Josep Olivella".
Pablo Nadal (Monsalvat)

Pedro Lavirgen, Sofía Salazar, Alfonso Echeverría, M- Àngels 
Sarroca, Miguel López Gaiindo, Miquel Ortega, Rosa M-Conesa, 
Martha J. Mittán, Alfredo LLeilhron.
D irectord’Orquestra: Javier Pérez Batista. Director del Cor: Josep 
Olivella i Alier. Director d ’Escena: Erancesc Ventura. Director 
deis «Pueri Cantores»: P. Josep Vidal. Cor deis «Amics de l ’Ópera». 
Orquestra Simfònica. Pueri Cantores de SantAgustí. Components 
de la Coral Garbi de les Líscolápies. Escenografia: Francese 
Ventura. Coreografia: Rosario Callejas.

"Carmen es el último título que por ahora se añade a la lista de obras 
puestas en escena en el cóm odo teatro de La Earándula, por cierto, 
rem ozado y con una excelente y limpia acústica estrenada en estas 
representaciones de la ópera de Bizet. Como siempre, la escenografia 
es una producción propia de la entidad, que firma Erancesc Ventura y 
que, com o siempre también, es un producto de imaginación y de 
fantasía, que en teatro es el único sucedáneo que conozco del dinero".

"Pedro Lavirgen, en su querido papel de Don José. El famoso tenor 
planteó la interpretación com o si de ganar un prestigio ya de años 
conseguido se tratara, y así la efusión del fraseo, la intensidad del 
sentido dramático, el impulso lírico más generoso configuraron una 
interpretación en la que Pedro Lavirgen nunca volvió la cara al riesgo 
y del que su voz salió victoriosa, con m om entos en el tercer y cuarto 
actos de expresividad emocionante".

"Sofía Salazar fue una grata sorpresa".
"Tiene una voz muy bella de color, rica en armónicos, con timbre 
redondo y grato, sin densidades máximas de m ezzo-soprano (que no 
debe buscar ex profeso) y posee, además, una notable facilidad en  el 
recorrido de la tesitura". Joan Aman (La Vanguardia)
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IL BARBIERE DI SIVIGLIA EL AMOR BRUJO- U  VIDA BREVE
Gioacchino Rossini
17 d 'octubre de 1986. "La Farándula".

Gustavo Beruete, Gregorio Poblador, Dubravka Zubovic, Héctor 
Jorge Guedes, Juan  P. Garcia Marqués, Rosa Nonell, Xavier 
Ribera, Ezequiel Casamada, Ramon Casadas.
Director d ’Orquestra: Javier Pérez Batista. Director del Cor:Josep 
M- Pladevall. Director d ’Escena: Pau Monterde (C. Dramàtic). 
Escenografia: Joan Jorba (C. Dramàtic). Cor deis «Amics de 
l ’Opera». Orquestra Simfònica.

"La representación de II Barbiere di Sivigliacon su divertida trama y con 

su mùsica desenfadada y deliciosa hizo pasar un rato agradable al 

num eroso público que se congregó en el teatro «La Farándula». Gozó de 

una calidad muy aceptable no sólo en el puro aspecto interpretativo 

sino tam bién en la escenografía, la iluminación y el vestuario. Los 

cantantes-actores realizaron sus papeles con gracia y se m ovieron 
hábilmente en el escenario. Sus voces resultaron bellas y expresivas 
dando una sonoridad sólida en los dúos, tríos, etc. No obstante la 
esperada y difícil interpretación del aria «Una voce poco fa», que canta 

Rosina, no tuvo un resultado brillante. Por otra parte, quien dio 

acertadamente en el clavo fue Don Basilio, ya que después del canto de 

una aria obtuvo, sin duda merecidamente, los aplausos más espectacu

lares de toda la representación".

"La representación de 7/ Barbiere di Siviglia, a pesar de no contar con 

la presencia de grandes figuras en su reparto, resultó redonda y 

complació al público. De esta forma el «IV Festival d ’Ópera de Sabadell» 

continúa dentro de la trayectoria de buena calidad".

Diario de Terrassa (Xavier Massagué)

Manuel de Falla
11 de desem bre de 1986. "La Farándula".

M im a Lacambra, Rosa M- Ysás, Josep Ruiz, Julio Catania, 
Caries Arboles, Montserrat Auladell, Joan Ortega, Andrea Vera, 
Mercè Hench, M- M im a V. Camarasa, Juan  Pedro Collado. 
Director d ’Orquestra: Albert Argado. Director d ’Escena i 
Escenografia: Erancesc Ventura. Coreografia: Rosario Callejas. 
Cor deis «Amics de l ’Opera». Orquestra Simfònica.

''El amor brujoy la ópera La vida breve, quizás en el mejor riesgo artístico 

abordado hasta el momento por la Asociación, porque ambas obras 
presentan unos requerimientos distintos al resto de las presentadas hasta 

la fecha v además no forman parte de ese no muy amplio núm ero de 

obras que suelen ofrecerse en representaciones de este tipo. En El amor 
brujo, a pesar de que todos los intérpretes eran muy bisoños, la coreo

grafía de Rosario Callejas tuvo el mérito de aglutinar esfuerzos y hacer 

válida la versión, en la que destacó la Candelas de Macarena Rodríguez, 

más clásica que racial y el correcto Carmelo de José Manuel Huertas, 

junto a Isabel Gil y el poco espectral Espectro de Pedro Mancera".

"La vida oreve, protagonizada por Mima Lacambra, que tuvo el particular 
acierto de conferir a su Salud el acento expresivo que le corresponde, 

cantando con carácter y temperamento y ofreciendo una bien cuidada 

creación escénica del personaje. Espléndido de voz, de línea y de acento 

el Paco de Josep Ruiz, en una de las mejores intepretaciones que le 

recuerde y magnífica también la Abuela de Rosa María Ysás, con la voz 

y el carácter precisos".

"Voluntarioso y entregado el coro y especialmente afortunado el ballet 

en la segunda danza. Nuevamente excelente la dirección musical de 

Albert Aigudo, con matices, nervio y autoridad".

Pablo Nadal (Monsalvat)
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NORMA
Vincenzo Bellini
14 de març de 1987. "La Farándula"

Adelaide Negri, M im a Pecile, Francisco Ortiz, Juan  P. Garcia 
Marqués, Caries Arboles, Rosa Nonell.
Director d  ’Orquestra: Javier Pérez Batista. Director del Cor-.Josep 
Ferré. Escenografía i direcció artística: Ignasi Roda. Cor deis 
Amies de l ’Opera. Coral de Sant Cugat C.M.S.C. Orquestra 
Simfónica.

"Encapçalava el repartim ent Adelaide Negri, soprano de reconeguda 
carrera internacional i que ja va cantar aquest mateix paper de Norma 

al Liceu el 1980. La Negri té una veu poc hom ogénia, amb dos registres 

molt diferenciats, però canta amb gust i estil i si en algún agut va calar 

ostensiblement, en altres moments va imposar-se amb valentia i elegáncia, 

tot i les dificultats del paper.

Millor encara va resultar Francisco Ortiz (que tam bé havia cantat amb la 
Negri el 1980 aquest paper de Politone al Liceu). Vibrant, rotund, amb 

una veu impecable i impetuosa de les que, m alauradament, no corren 
gaire, en les seves intervencions Ortiz va fer xalar el públic d ’una manera 

espectacular. Més d ’un es preguntava si no seria oportú d ’aprofitar 
aquest exceMent cantant en lloc d ’aguns tenorinos italians que ens 

arriben i que no hi arriben... tam bé al Liceu".

"Juan P. García Marqués, un altre exceMent professional, va cantar un 

Oroveso noble i impecable, i Rosa Nonell va contribuir amb una bona 
Clotilde audible". Roger Alter (Avui)

"Javier Pérez Batista, al frente de una orquesta profesional y eficaz, llevó 

a cabo una dirección musical espléndida, a pesar de que la acústica del 

local hiciese aparecer en algunos mom entos un  volum en excesivo. Los 

tiem pos fueron demostrativos de un minucioso conocim iento de la obra 

y del estilo belcantista". Pablo Nadal (Monsalvat)

MADAMA BUTTERFLY
Gioacomo Puccini
14 de maig de 1987. "La Farándula".

Rieko Noda, RosaM-Ysás, Montserrat Auladell, Santiago Incera, 
Jean Marc Ivaldi, Fem ando Bañó, M anuel Garrido, Stefano 
Palateti.
Director d ’Orquestra: Albert Argudo. Director del Cor: M anuel 
Vilasaló. Espai escénic i direcció d ’escena: Ignasi Roda. Orquestra 
Simfónica del Vallés. Cor deis Amics de l ’Opera.

Esto va en serio
"En Sabadell la ópera ha conseguido llegar a tener una implantación 

social real. Lo dem uestran varios hechos. El primero es que la asocia

ción que preside Mima Lacambra ha conseguido sum ar los entusias

mos siguientes para llegar a formar su propia orquesta, la flamante 

Simfónica del Vallés, que precisamente anteayer se estrenaba en las 

lides melodramáticas. El segundo es que sistemáticamente se llena el 
aforo del teatro".

Premio de canto
"Por lo demás, instituir un prem io en el concurso de canto Erancesc 
Viñas para los mejores intérpretes de una determ inada ópera que luego 

será incluida en la programación, con los ganadores incorporando los 

papeles principales, es un acierto p leno por parte de los Amics de 
l’Opera, porque pone en conexión directa el calvario de la pm eba de 
aptitud con el calvario del debú profesional, lo cual plantea razonable 

hom ogeneidad de sufrimiento en  el camino al estrellato".

"El director de escena, Ignasi Roda, ha trabajado con profesionalidad, 

la misma que, cada vez más, dem uestran los organizadores, em pezan

do con puntualidad la representación y no alargando innecesariam en

te los entreactos. Sí, esto va en serio".
Agustí Fancelli (El País)
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NABUCCO
Giuseppe Verdi
20 i 22 de novembre de 1987. "La Farándula"

LA TRAVIATA
Giuseppe Verdi
12 i 14 de febrer de 1988. "La Farándula"

Adelaide Negri, Elia Padovan, Juan  P. García Marqués, Santia
go Incera, RosaM- Ysàs, Mariano Viduales, Carles Arboles, Rosa 
Nonell.
Director d ’Orquestra: Javier Pérez Batista. Director del Cor: 
XavierBallester. Escenografia iDirecció escénica: Ramon Ribalta. 
Disseny vestuari: Ricard Massons. Orquestra Simfònica del 
Valles. Cor dels Amies de l ’Opera.

Un «Nabucco» muy compacto
"El fenòmeno de la popularidad de la òpera no deja de crecer y manifes
tarse en cualquier ocasión. Con motivo de la reanudación de las activida
des de los Amies de l’Òpera de Sabadell, la primera función, el popular 
Nabucco, de Verdi, se ha visto llena hasta los topes de un público que en 
La Farándula ha dejado totalmente de lado cualquier pretensión de 
diversión «social» para entregarse sin reservas al disfrute del arte lírico 
italiano. Falta ahora sólo comprobar si este mismo público será capaz de 
responder con el mismo entusiasmo a la próxima convocatoria de la 
entidad, con Le nozze di Figaro, de Mozart. En todo caso, Nabucco se ha 
representado con el vitalismo, el entusiasmo y la profesionalidad que 
caracterizan estas representaciones, que vienen a ejercer, en cierto modo, 
la función de «segundo teatro» complementario de la programación 
liceísta, del mismo modo como lo hace, en Londres, el Coliseum respecto 
del Covent Garden, salvando las distancias". Roger AHer (La Vanguardia)

"El Cor deis Amies de l’Ópera de Sabadell, mes nombrós que altres cops, 
en total més de cinquanta persones, va com entar un p'El fluk, però en 
arribar l’esperada pàgina del Va pensiero es van destapar, i van aconseguir 
un cant molt homogeni i compacte que va rebre una gran aclamació, que 
no va parar fins que es va veure obligat a oferir el bis".

Francese X. Mata (Avui)

Carmen González, Martha Millan, Rosa Nonell, Joan Lloverás, 
Santos Aliño, Antoni Comas, M anuel Garrido, Mariano Viduales, 
Stefano Palatchi, Ramon Pujol, Jordi Sirena, Jordi Tugas, Alekos 
Balaguer, Marta Marlet, Carmina Nogué.
Director d ’Orquestra: Javier Pérez Batista. Director del Cor: Josep 
Perré. Escenografia i direcció escénica: Prancesc Ventura. 
Col laboració de «Aula de Teatre» de l ’Académia de Belles Arts. 
Orquestra Simfònica del Vallès. Cor deis Amies de l ’Òpera.

"La representació de «La Traviata» ha tingut un nivell vocal francament 

remarcable, amb una protagonista jove que s’ha destacat recentment. 

Dotada d una veu bonica i ben timbrada, poderosa i ágil, ha salvat 

netament els esculls del primer acte, i albora ha tingut prou eos i intensitat 

per resultar creíble en els altres tres. Al seu costat, ha brillât amb una 

especial intensitat el tenor catalá Joan Lloverás, que ha cantat amb una 

veu cálida i poderosa el paper d ’Alfredo, imposant-se en tot moment, fins 
i tot en el grandiós concertant per damunt de totes les veus, cor i 

orquestra’.
Francese X. Mata (Avui)

Boccate di Cardinale
Todo ha crecido en el seno de la entidady cada vez existe una superación, 

bien agradecida por el público aficionado, en cuanto al nivel de cantan

tes, músicos y escenografía. Una excelente labor, sin duda, de ese 

experimentado hombre de teatro que es el sabadellense Francese Ven

tura.

El reparto, tal como se resumía, estuvo también a la altura de las cir
cunstancias con la joven soprano española Carmen González a la cabeza.

(Diari de Sabadell)
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PRIMERES JORNADES MOZART A SABADELL Joana Soler i Garcia

Í es primeres Jornades Mozart neixen en el si de 
l’Associaclô d ’Amics de l’Ò pera de Sabadell en el

_____  m om ent que es decideix representar Topera Le
Nozze de Figaro de W. Amadeus Mozart; aquesta circums- 
tància fa que aflorin infinitat d ’idees per tal de vestir i engala
nar aquesta jola operística. És, dones, en el decurs de l’assem
blea del 1987 que es crea una comissió d ’entusiastes Mozartians 
encarregada de donar forma a aquella unió d ’ideas. El résultat 
certament ha quedat gravat en la memoria de tots els saba- 
dellencs des deis grans als més petits. Tothom en parlava i 
n ’ha seguit parlant, però fern una mica de memòria.

Primerament vai a dir que la ciutat es va convertir en una 
petita ciutat austriaca. El comerç va fer servir tot el seu enginy 
i fent-se seus els suggeriments de TAssociació dAmics de 
l’O pera de Sabadell van saber ornam entar els aparadors dels 
seus establiments amb motius que recordaven constantment 
Salzburg, Mozart, i les Nozze di Figaro. Senyors, la Revolució 
Mozartiana ostava servida.

Es van preparar un  seguit d ’actes que presentaven Mozart 
i el seu entorn des de diferents punts de vista. Varen ser sis 
dies de gran Intensität Mozartiana.

Recordern la projecció del film Amadeus, que no per ser 
coneguta del gran públic va deixar d ’ésser un  èxit aclapara- 
dor, el cafè vienès que es va servir a la Granja Comas envoltat 
d ’un  aire romantic que el feia talment singular, un concert a 
Tesglésia de Sant Feliu que ens oferiren les corals sabadellen- 
ques AMeluia, Coral Belles Arts, Cor dels Amies de TÒpera de 
Sabadell, Coral Garbi, Pueri Cantores, Talia i Unió Excursio
nista de Sabadell, acompanyats per l’organista Mn. Cois. El 
programa estava com post en la seva totalitat per obres de 
Mozart. L’èxit d ’assistèneia també fou rotund i la conferèneia 
a carrée del musicògraf i critic musical Sr. Roger Aller, «Mozart, 
músic universal», ens va fer arribar aquesta Universalität tan 
preñada del músic salzburguès.

La prepresentació de la maqueta del m onum ent a Mozart, 
a la sala Miquel Carreras del Musen d ’História de Sabadell, 
obra de 1 'artista localjordi Roca, era Taportadó que TAssociació 
d ’Amics de TÒpera feia a Sabadell per tal de testimoniar la 
memoria de Tuniversal músic albora que ja es marcava la fita 
per comm em orar el bicentenari de la mort de TiMustre músic

el 1991. Aquesta idea i repte a la vegada, va ser acceptada i 
asumida per la nostra màxima institució, TAjuntament, i per 
les autoritats représentants austríaques.

La projecció a la U.E.S. de films d ’esquí facilitats per Amies 
d ’Austria, la sessió comentada i dirigida ais escolars de Simfonia 
a Austria i la Missa de la Coronació organitzada per JJMM de 
Sabadell van perm etre que Mozart arribés també, i en tota 
plenitud al infants.

Envoltats de tot aquest ambient Mozartià que es respirava 
a la ciutat i inspirada en Mozart, la seva òpera i Viena, el 
diumenge dia 12 de juny a les 12 del migdia, una carrossa es 
passejava de punta a punta de Sabadell per donar entrada al 
que seria el plat fort de les Jornades, la representació de Le 
Nozze di Figaro al Teatre Municipal La Farándula. No cal dir 
que Tèxit fou rotund; públic, autoritats, cantants, decorats, 
orquestra, tot brillava amb Hum pròpia. I Tambient ,oh! Qué 
podem  dir de Tambient? Esplèndid! Amb aquell aire de 
romanticisme i delicadesa que es respirava i aquell «savoir fer» 
que caracteriza habitualm ent TA.A.O.S. deixà extasiats tots 
els assistents.

Cai posar de manifest que el recolzament i suport que en 
tot mom ent varem trobar en la societat civil, les institucions 
pùbliques i les autoritats austríaques van possibilitar que 
aquell m unt d ’idees fossin una realitat.

L’èxit i el repte per al 1992 estava servit.
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LE NOZZE DI HGARO
Wolfgang Amadeus Mozart
17 de juny de 1988. "La Farándula".

LA FAVORITA
Gaetano Donizetti
2ñ i 27 de novembre de 1988. "La Farándula'

Iñaki Fresán, M artina Musacchio, Jean-Luc Chaignaud, Atsuko 
Kudo, Maria Aragón, Rosa Nonell, Stefano Palateti, Josep M- 
Bosch, Ignasi Campa, M- M im a Camarasa, Caries Prat, A nna  
Maria Hàsler, Irene Martínez.
Col laboració del: «TeatredelSoU. Direcció escénica:Jordi Voltas. 
Escenografia: Ramon Ribalta. Director del Cor: Josep Ferré. 
Director d ’Orquestra: Albert Argudo. Orquestra Simfònica del 
Valles. Cor dels Amies de l ’Òpera.

"Hay un primer dato a destacar de estas Bodas de Fígaro de Sabadell: el 
hecho de que los tres primeros papeles del reparto -Fígaro, Susana y el 

conde Almaviva- estuvieran interpretados por ganadores del concurso 

de canto Francese Viñas. Al aliciente de descubrir nuevas voces se une un 

sentido cívico que proporciona un contenido especial a la representa

ción. Lo lamentable es que entre el público -a l menos el del viernes- no 
se contentaran ojeadores de otras instituciones líricas del país, que no 
sólo no ofrecen posibilidades a los nuevos valores, sino que además ni 

siquiera sienten la curiosidad de escucharles cuando otros lo hacen".

Agustí Fancelli (El País)

Los triunfadores del concurso Francese Viñas 
tomaron la alternativa
"Le nozze di Figaro, uno de los «capolavoros» mozartianos y una de las 

óperas más complejas del repertorio, «mezcla sublime de gracia y 

melancolía» como escribió Stendhal, obtuvo en Sabadell una traducción 

absolutamente meritoria que consolida a la Associació d ’Amics de 

l’Òpera de Sabadell como una institución de importancia creciente, 

capaz de producir espectáculos operísticos con una entidad sorprendente".

Joan Matabosdi (ABC Cataluña)

Evgbenia Dundekova, Diego D Auria, Enric Serra, Juan  P. 
García Marqués, Rosa Nonell, Antoni Comas.
Col laboració del: «TeatredelSol». Direcció escénica i escenografia: 
Ramon Ribalta. Director del Cor: Josep Ferré. Director d ’Orquestra: 
Javier Pérez Batista. Orquestra Simfònica del Vallés. Cor deis 
Amics de l ’Òpera de Sabadell

Buen reparto para una ópera difícil

"La versión de Sabadell, especialmente útil para neófitos, puesto que es 
una ópera difícil de ver actualmente, ha apostado por las voces, trayendo 

un reparto de calidad que ha dado el adecuado brillo a las melodías de 

las arias, dúos y concertantes con que se desarrolla el casi grotesco enredo 

argumental. La mezzo soprano Evghenia Dundekova, procedente de la 

generosa «cantera» vocal búlgara, es una cantante de voz notable, que 

llena el teatro con su emisión cálida y su presencia escénica".

"El verdadero éxito fue el de su oponente, el joven tenor ítalo-argentino 

Diego d ’Auria; sorprendió gratamente al auditorio cantando su primera 

aria, «Una vergine», con soltura y limpidez, alcanzando sin dificultad el 

célebre y tremendo «do de pecho» que exige, y adornando el final del aria 

para demostrar que no es en altura donde su voz se muestra avara".

"Enric Serra demostró su excelente profesionalidad en el papel de 

Alfonso XI, cantando con buena línea y prestando su solidez a los 

concertantes de los que fue sólido sostén".

"La producción de Ramon Ribalta, autor también de la escenografía, es 

sobria".

Roger Alier (La Vanguardia)
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OPERAACATALIM A
S e t  son els teatres, fins ara, que s'han 
acollit al circuit Òpera a Catalunya. No 
obstant aixô, voldriem que fossin moites 
més les dutats del nostre país que po- 
guessin gaudir regularment del gran es- 
pectacle que és l'Òpera.

SABADELL. Teatre Municipal "La Farándula"

REUS, Teatre Fortuny OLESA DE MONTSERRAT. I catre "La Passió" LLEIDA.

GIRONA, Teatre Municipal MATARÒ, Teatre Monumental FIGUERES, Teatre Municipal "El Jardi"
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OPERA A CATALUNYA
TOSCA

G iacom o Puccini
SABADELL • GIRONA • REUS • OLESA DE MONTSERRAT

Maig/Juny 1989
LLEIDA

Martha Colalillo, Francisco Ortiz, Franco Bordoni /  Viceng 
Sardinero, Miguel López Galindo, Ignasi Campä, Alfred Heil- 
hron /  Santiago Sánchez Jericó, Ignasi Campa, Ramon Pujol, 
Olga Sala.
Director d ’Orquestra.- M aurizio di Robbio. Direcció escénica i 
escenografia: Jordi Voltas. Director del Cor: Josep Ferré. Director 
de VEscolania: P. JosepM- Vidal. Orquestra Simfónica del Valles. 
Cor deis Amies de l ’Opera de Sabadell. Escolania de Sant Agustí. 
Escola Pia de Sabadell.

Una función con voces de primer orden, como la del barítono 
Franco Bordoni y el tenor Francisco Ortiz

"La iniciativa tomada por los Amies de l’Opera de Sabadell, hace unos 
cuantos años, ha fructificado y se ha convertido, gracias a la intervención de 
la Generalität de Catalunya, con el apoyo del Banc de Sabadell y de varias 
empresas, como Pioneer y Cassio, en un ciclo llamado Ópera a Catalunya 
que traslada cada una de las producciones antes destinadas exclusivamente 
a Sabadell, a varias capitales catalanas."

Una soprano de calidad

"La que nos ocupa ha contado con verdaderas voces de primer orden, 
empezando por el barítono de cotización internacional, Franco Bordoni, 
que ha hecho un Scarpia excelente, ya que el cantante dice su parte con 
intención, dando un personaje con varias tintas entre siniestras y lascivas de 
mucho efecto, mbricándolo además con una voz poderosa, incisiva y 
homogénea de considerable calidad.

En el papel de la protagonista femenina, la soprano argentina Martha 
Colalillo ha impresionado por la calidad de su interpretación, basada en una

voz que no es muy bella, pero que le consiente una considerable potencia 
y a la vez la suficiente flexibilidad para darle matices al personaje, al que 
viste con elegancia y con un físico muy adecuado."

"Es injusto que Erancisco Ortiz no obtenga un mayor reconocimiento de 
unas facultades y un timbre tan positivos como posee."

"Los decorados de Jordi Voltas resultaban muy inadecuados y fríos para una 
obra «de época» rigurosa, como se ve por el vestuario y los muebles, con los 
que no concordaba en absoluto."

"Los espectáculos de La Earándula de Sabadell siguen siendo un refrescante 
contacto con la ópera, en versiones muy «mediterráneas», si se quiere (se 
quedan personajes fuera cuando baja el telón, y el público aplaude antes de 
que la orquesta se detenga), pero se disfmta una atrocidad con esas óperas 
bien cantadas y que llegan al espectador de un modo directo y abierto."

Roger Alier (La Vanguardia)

"Inseritasi nell’operazione «Opera a Catalunya» che prevede un decentra
mento regionale delle attività liriche, la nota «Associació d’Amics de l’Òpera 
de Sabadell», giunta al suo settimo anno di attività sotto la guida del soprano 
Mima Lacambra, ha provveduto all’allestimento, presso il locale Teatro de 
la Farándula, di un’edizione di Tosca da portare poi in «trasferta» a Girona, 
Reus ed Olesa de Montserrat, importanti e popolosi centri catalani.

Questa giovane Associazione prende ora nuove forze dell’incoraggiante 
finanziamento che le pubbliche istituzioni hanno stanziato, capendo - 
finalmente! - che il boom della lirica deve ottemperare alle necessità dell» 
off-Barcelona» e, nel contempo, creare le basi per una seconda compagnia 
cui fare assumere le funzioni d’avviamento che un teatro come il Liceo, per 

mantenere il livello dei propri spettacoli, non è in grado di garantire."
Marcelo Cervello Eróles (L’Òpera)



ÒPERA A CATALUNYA
RIGOLETTO

G iuseppe Verdi
SABADELL • GIRONA • REUS • OLESA DE MONTSERRAT • LLEIDA

Setembre/Octubre 1989

Franco Bordoni, Rosa M- Conesa, Guillermo Domínguez, Lidia 
Tirendi, Juan  P. Garcia M arqués/ Julio Catania, Rosa Nonell, 
Gregorio Poblador/Pere Farrés, Alfred Heilbron, M anuel Garri
do, Ignasi Campà /  Jesús Castillón, Montserrat Auladell, Olga 
Sala, Ramon Pujol.
Director d ’Orquestra: M aurizio di Robbio. Director del Cor.Josep 
Ferré. Direcció escénica iescenografia-.Jordi Voltas. Coreografia: 
Pastora Marios. Cor dels Amies de l ’Òpera de Sabadell. Orquestra 
Simfònica del Vallès.

Como el Metropolitan
"Como en el Metropolitan de Nueva York, cuando se alzó el telón del 
Teatro de La Farándula para dar inicio a Rigoletto, el público, espontá
neamente, se puso a aplaudir, por el buen aspecto de la escenografía de 
Jordi Voltas -que, sin embargo, no tuvo el mismo nivel en el resto de la 
ópera-."

"En el papel principal, de Rigoletto, brilló como de costumbre el exce
lente barítono Franco Bordoni, que ya había interpretado este papel en 
La Farándula hace algunos años y en el Liceu barcelonés. Es uno de esos 
cantantes de escuela sólida de los que ya van quedando menos y su 
presencia siempre es una garantía de calidad."

Roger Alter (La Vanguardia)

"Els Amies de l’Òpera de Sabadell han iniciat la seva temporada d ’hivern 
amb l’arxi-coneguda i popular òpera de Verdi Rigoletto. Aquesta òpera ha 
servir per engegar un altre cop la gira que, promoguda per la Generalität, 
portará el gènere líric a altres poblacions de l’interior de Catalunya. 
Aquesta iniciativa, que és de lloar, té els seus avantatges i els seus in- 
convenients: els primers són que un públic més ampli pugni teñir accés

a l’Òpera sense haver-se de desplagar precisament a Barcelona; els altres 
són que per fer una gira calen molts preparatius i una experiéncia i un 
bagatge que aquí encara no es tenen".

Francese X. Mata (Avui)

"L’Òpera Rigoletto, de Giuseppe Verdi, dirigida i produida per l’Associació 
d ’Amics de l’Òpera de Sabadell, en coMaboració amb el Departament de 
Cultura de la Generalität, va suposar el debut artistic de la soprano Rosa 
Maria Conesa, una cantant assidua al Liceu en papers secundaris, i que es 
va encarregar aquí del paper de Gilda."

"Rigoletto ìnìciz el periode de les obres mestres de Verdi i s’ha mantingut 
des de la seva estrena el 1851 a primera fila dins del repertori operistic. 
Prova d ’arxò va ser el rotund èxit assolit, tant d ’assistència com de 
resposta per part del públic a l’hora dels aplaudiments en el Teatre 
Eortuny."

(Diari de Tarragona)

Rigoletto eligió la Seu Velia para revelar su tragedia
"La llegada de la ópera a Lleida, después de varios decenios de ausencia, 
ha puesto de relieve dos cosas. Una primera relativa a la afición operística 
del público leridano, que ha respondido con incontestable interés.

El primer monumento de la ciudad iba a ser escenario de una represen
tación de ópera por primera vez en la historia y el reto de los equipos que 
trabajaron durante tres días para acondicionar el habitáculo tenía la 
finalidad de conseguir que la experiencia sirviera para dejar el suficiente 
buen sabor de boca que impulsara a repetir en otras ocasiones. Después 
de lo que dio de sí lo visto y oído, cabe calificar el balance como positivo, 

aunque mejorable."
Alejandro Olmo (Segre)
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ORFEO ED EURIDICE
Christoph W. Gluck 

SABADELL
29 de novembre i 1 de desembre de 1989

T

Jean Nirouèt, Begoña Alberdi, M ariana Benet,
Director d ’Orquestra i Director del Cor: Josep Ferré, Direcció 
escénica iescenografia.Jordi Voltas. Coreografia: Pastora Marios. 
Orquestra S infònica del Valles. Cor deh Amics de l ’Opera de 
Sabadell.

Revolución
"Sabadell ha optado por la revolución lírica. En unas programaciones 

normalmente frecuentadas por títulos como Rigoletto, o // Trovatore, 
lanzarse al vacío con un Orfeo ed Euridice de Gluck es un acto decidida

mente mpturista. Si a ello añadimos que el papel protagonista no fue 
incorporado por la consabida mezzosoprano, sino por un contratenor -  

es decir, un hombre con voz de mezzosoprano, timbre difícil de aceptar 

incluso para el connaisseur más avezado-, entonces diremos que el 

pueblo sabadellense ha hecho del teatro La Farándula su pequeña 

Bastilla.

Por si fuera poco, todo ello ha ocurrido bajo el signo de una obra que, a 

finales del siglo XVIII, fue el caballo de batalla de la gran -y  revoluciona
ria- reforma del melodrama, introducida por Gluck y su libretista Ranieri 

de ‘Calzabigi y que apostaba decididamente por la unidad dramática de 

la obra, al modo -su p u esto - de la tragedia griega."

Agustí Fancelli (El País)

Meritorio esfuerzo en Sabadell
"Tan loable em peño tuvo en esta ocasión un eco más que digno, e incluso 

señaló en los anales operísticos españoles una efemérides: por primera 

vez se cantó el Orfeo de Gluck en España en versión para contratenor. 

Para ello se contó con un verdadero especialista en el género, aunque 
muy joven y escénicamente inexperto: Jean Nirouét, con una voz real

mente de disco (no dudamos de que pronto veremos grabaciones suyas, 

pues la emisión, dentro del timbre ingrato de contratenor, es de las más 

homogéneas y limpias que hemos oído). Por otra parte, la versión de 

Víena obliga al protagonista a cantar aria tras aria sin mucho descanso, 

tarea en la que no desfalleció el joven intérprete francés."

"En el corto papel de Euridice brilló con luz propia la soprano debutante 
Begoña Alberdi, que supo estar en escena con madurez y cantó con 

recursos vocales generosos. El Jove Ballet de Catalunya, con una 

coreografia de Pastora Martos, dio un vistoso relieve a los números de 

danza. " Roger Alier (16 Scherzo)

Proporción entre el reto y los medios
" Orfeo edEu ridice>h.2. resultado ser uno de los logros más encomiables de 

la trayectoria de los Amics de l’Ópera de Sabadell, en parte gracias al 

acierto de inclinarse por un título mucho más cercano a las posibilidades 
objetivas de un tenaz equipo juvenil que aquellos ambiciosos, a m enudo 

inútiles, retos del repertorio más convencional que la asociación se había 

puesto m achaconamente como meta hasta ahora."

"La Simfónica del Vallés demuestra mayor solvencia a cada nuevo paso, 

pero en Orfeo también el coro se comportó con un rigor que tiene poco 

que ver con aquellos balbuceos de antaño, pues sorteó el compromiso 

de una peligrosa omnipresencia y cumplió la función de armazón que 

Gluck le confía, una suerte de conciencia viva del drama."

"Veremos si Sabadell opta por convertirse en la plataforma de rodaje de 

los tan sufridos estudiantes de canto locales, en unas condiciones lo 

suficientemente dignas."
Joan Matabosch (ABC Cataluña)
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ÒPERA A CATALUNYA
LA BOHÈME
G iacom o Puccini

SABADELL»REUS • OLESA DE MONTSERRAT • GIRONA •
Febrer-Març 1990

LLODA • VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Inm a Egido / M-Josep Marios, Joan Lloverás /  Santiago Incera, 
Àngels Sarroca /  Rosa Gutiérrez, Carlos Bergasa /  Enne Serra, 
M anuel Garrido /  Carlos J. Garcia /  Juan  P. Garcia Marqués, 
Ramon Pujol, Components de lEscolania de Sant Agusti i la 
Coral Garbi.
Director d ’Orquestra: M aurizio diRobbio. Director del Cor: Josep 
Perré. Escenografía i direcció escénica: Vanni Valenza. Cor deis 
Amies de l ’Opera de Sabadell. Orquestra Simfònica del Valles.

«La Bohème», recuperada
"El hecho de que el quinteto protagonista de La Bohème estuviera en

carnado por excelentes profesionales acabó de redondear la función, en 

la que llamó poderosam ente la atención la calidad vocal del veterano 

tenor Joan Lloverás, quien soltó impresionantes «pinyols», a veces en 

detrimento del movimiento escénico, como en «Che gelida manina», 
haciendo un Rodolfo maduro pero apasionado.

La soprano casi debutante Inma Egido superó ampliamente lo que se 

esperaba de una cantante que se iniciaba en el rol de Mimi: su aria inicial 

gustó por su calidad y sólo en el tercer acto pareció un poco en los límites 

de sus posibilidades, aunque el aria resultó muy intensa."

Roger Alier (La Vanguardia)

Una passa endavant en el carni operístic catalá

"Hi havia una certa expectació per veure com s’havia resolt l’aspecte 

escenográfic de l’obra, ja que sempre ha estât un deis punts més discutits 

de les diferents produccions que han passât pel Teatre de La Earándula. 
Però l’escenografia i direcció escénica no han aportat res que no es 

pogués fer a la casa."

"Dins de l’aspecte vocal, es va destacar la soprano Inma Egido, de 

Salamanca, que va fer una Mimi força creíble. La seva veu, d ’un timbre 

agradable i amb una força suficient per al paper, es va destacar ja en el 

conegut i esperat fragment Mi chiamano Mimi, que va cantar amb el 

veterà però sempre eficaç Joan Lloverás, que feia el paper de Rodolfo 
amb uns aguts de primera categoria que van omplir de satisfacció els 
espectadors."

Francese X. Mata (Avui)

"La nueva producción de La Bohème presentada por los Amies de l’Òpera 

de Sabadell en el teatro La Earàndula y que próximamente circulará por 

los teatros de Cataluña vinculados al circuito Òpera a Catalunya, funcio

nó en lo musical a un notabilísimo nivel. Inma Egido dio la talla como 

Mimi; el experimentado Joan Lloverás, en el papel de Rodolfo, no le entró 

la media voz y optó por cantar siempre con emisión plana; ello le llevó 
a malograr alguno de los deliciosos matices del tercer acto pero, dicho sea 

en su favor, colocó en general los agudos con bello timbre y brillantez. 
Carlos Bergasa, con voz pequeña pero con buena línea y gran musicalidad, 

fue un Marcello plausible; superior Àngels Sarroca como Musetta."

Xavier Pujol (El País)

Lleida vivió ayer su tercera noche de ópera
"La representación de ayer, tercera de las óperas que llegan a Lleida en 

pocos meses, sirvió para reafirmar la afición al bel canto del público de 

Lleida. La Bohémeregistró una muy buena acogida en el aforo del Teatre 
Principal y la calidad de la obra y de sus intérpretes satisfizo por completo 
a los asistentes."

A. Olmo (Segre - Guia)
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SABADELL

ÒPERA A CATALUNYA
CARMEN
G eorges Bizet

LLEIDA • REUS • CERVERA • GIRONA • OLESA DE MONTSERRAT
Maig 1990

Sofía Salazar, Francisco Lázaro, Louis Manikas, RosaM^Cone- 
sa/RosaM ateu, Stefano Palatchi, Ramon Pujol, Rosa Gutiérrez, 
Mercè Obiol, Alfred Heilbron, M anuel Garrido.
Director d ’Orquestra: Lvan Anguelov. Director del Cor: Josep 
Ferré. Escenografía i direcció escénica: Francese Ventura. Cor 
deis Amies de l ’Opera de Sabadell. Orquestra Simfónica del 
Vallès. Producció i direcció artística: Associació d ’Amics de 
l ’Opera de Sabadell.

"Les representacions d ’Ópera a Catalunya serveixen per ressucitar el veli 
débat que el gènere ja ha superat. L’opera ha de ser només un bon 
espectacle musical o ha de ser un gran espectacle escènic?. La conclusió 
d ’aquesta qüestió ha dut els grans directors a plantejar-se muntatges 
escènics agosarats, en qué es força la capacitar interpretativa dels cantants. 
En el cas de les representacions d ’ôpera al Municipal apareix, però, un 
altre débat de fons. La dutat necessita recuperar l’òpera per fomentar 
l’afecció cap a una nova forma d’espectacle, o per instaurar un nou model 
de festa social per la burgesia?.
Si exceptuem la primera representació de Tosca, totes les altres sessions 
que s’han fet al Teatre Municipal han estât un èxit de pùblic, i s’ha hagut 

de coMocar el cartell d ’esgotades les localitats."

Ángel Quintana fPunt Diari) 

"Cabeza y fuente principal de esta organización cada vez más robusta y 
floreciente que es Òpera a Catalunya, la Associació d ’Amics de l’Ópera de 
Sabadell presentó su nuevo espectáculo en el Teatro de la Farándula con 
un llenazo completo y en medio de una gran expectación, por el hecho de 
encabezar el reparto la extraordinaria mezzo-soprano colombiana Sofía 
Salazar, que ya dejó a todo el mundo con la boca abierta con su «Carmen» 
en este mismo teatro, en 1986.

La expectación, digámoslo enseguida, se confirmó plenamente. Sofía 
Salazar tiene todas las virtudes requeridas para cantar una «Carmen» de 
categoría: voz bella, color de mezzo-soprano alto, agilidad, potencia, 
musicalidad y el físico, en plena juventud, que le permite hacer creíbles 
las intensas pasiones y ese «pisar fuerte» característico del enigmático 

personaje dibujado por Mérimée."
Roger Alter (La Vanguardia)

Una Carmen vibrant
"Els grans triomfadors de la nit van ser, sens dubte, la mezzo colombiana 
Sofia Salazar, el tenor Francisco Lázaro i el remarcable baix Stefano 
Palatchi, que va fer un Zúñiga de primer ordre. Sofia Salazar va donar vida 
al difícil paper de Carmen, amb una gran rauxa, movent-se per escena amb 
moka gracia.
L’escenografia, que sempre ha estât un dels punts més fluixos de l’Ôpera 
de Sabadell, en aquesta ocasió ha superat les diferents relliscadesà’âltKS 
Òperes." Francese X. Mata MraO

Carmen de Bizet: l’opera tom a a omplir el Fortuny
"Aquest dimarts passât, un teatre Fortuny pie de gom a gom aplaudía 
enardit una Carmen arrogant corn fa temps no haviem vist. La mezzosoprano 
colombiana Sofía Salazar va scruna Carmen temperamental, ibèrica, amb 
tots els ingredients necessaris per donar un autèntic verismo a aquesta 
cigarrera capriciosa i verinosa, que opta per la mort, abans de renunciar 
a la llibertat dels seus sentiments apassionants."
"Els cors han estât molt ajustats aquest cop, amb mesura i contenció, i 
I’escenografia molt ben resolta. Capítol a part mereix I’orquestra que, ben 
condui'da pel mostre Ivan Anguelov, ha matisat bellament aquesta Car
men memorable".

G. Romeu (Reus Diari)
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ÒPERA A CATALUNYA
DON QUICHOTTE

Ju les M assenet
LLEIDA • SABADELL • OLESA DE MONTSERRAT • REUS • GIRONA

Octubre 1990

Jean-Philippe Courtis, Jean-Marie Frémeau, Valérie Marestin, 
Roseslyn Allouche, Nicole Fournié, Nicola Todorovitch, Michel 
Vaissière.
Director d ’Orquestra: Frédéric Chaslin. Director del Cor: Josep 
Ferré. Director d ’Escena: Ariel García Valdés. Escenografía: 
Jean-Pierre Vergier. Disseny Vestuari: Jérôme Kaplan. Cor dels 
Amies de l ’Ôpera de Sahadell. Orquestra Simfònica del Vallès. 
Una producció del Festival de Saint Cérê (Franga).

Una òpera diferent!
"La producció de Saint Cére (Franga) ens va venir a demostrar ei que es pot fer 

amb una escenografía senziila i eiegant, amb un vestuari d’è p o a  perfectament 

adient i com l’art escènic i musical es pot fer art pictòric de selecció evoant 
quadres de Velázquez, Goya i fins i tot, Leonardo da Vìnci.

Aquest Don Quichotte ve a ser l’art de l’escenografia i la interpretació al 

servei de la mùsica, com ponent moments d ’inspiració molt brillants i 

conformant un conjunt del tot digne a la genial historia que va escriure 

Miguel de Cervantes Saavedra sobre l’idealista aventurer de La Mancha." 

"La sorpresa de la vetllada fou, sens dubte, l’esplèndida actuació del Cor 

dels Amies de l’Òpera, dirigit pel mestre Josep Ferré amb la coMaboració 

d ’EloiJové."
Rosa Ten (Diari de Sabadell)

"Las críticas francesas aplauden el espectáculo y la fidelidad de García 

Valdés a la lectura poética del libreto, debido a Henri Cain. Es un montaje, 

señalan, sin stars pero de una gran belleza y teatralidad y muy bien 

ensamblado por Jean-Philippe Courtis (Don Quijote), Jean-Marie Fremeau 

(Sancho) y Valérie Marestin (Dulcinea).

Ariel García Valdés ya señaló a este diario con ocasión del estreno en 

Barcelona de L’intercanvi, de Paul Claudel -su primer montaje en 

Catalunya-, su interés por el mundo de la ópera que viene marcado, 

decía, por la música."

Ros (El Periódico)

"L’Ôpera al teatre Fortuny ja comença a anar per uns camins de normalitat 

positius, encara que lamentablement no es pugui dir el mateix del públic. 

El nostre públic, pel que fa a Topera, es mou més per títols molt coneguts 

i populars, i és una llástima perqué aquest «Don Quichotte» ha estât 

exceMent."

(Nou Diari)

L’escassa assistèneia de públic desllueix l’exceMent represen- 
tació de Topera de Massenet
"A més del Cor deis Amies de TOpera de Sabadell i de TOrquestra 
Simfónica del Vallès, la producció incloi'a un repartiment de primera i una 

posada en escena que no tenia res a envejar a les deis grans teatres.
El paper principal, Don Quichotte, va assumir-lo el baix Jean-Philippe 

Courtis, que és un actor molt complet i un cantant de veu arrodonida. El 

personatge de Sancho també va brillar, gràcies al bariton Jean-Marie 

Erémeau, un cantant actor convincent.
La m ezzo-soprano Valerie Marestin va com pondré amb encert el 

personatge de Dulcinée, que Massenet va convertir en una dama sensual 

i frívola. La cantant, en un moment exceMent de veu, va recrear 

perfectament la partitura i el carácter del seu personatge."
Jordi Plaja (El Puni)
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SABADELL • REUS

ÒPERA A CATALUNYA
NORMA

V incenzo Bellini
OLESA DE MONTSERRAT • LLEIDA

Gener/Febrer 1991
GIRONA

VenetaJaneva/PilarTorrehlanca, KatiaAngeloni/Lola Casariego, 
Francisco Ortiz, Vladimir Karimi, Ramon Pujol, Mariona Benet. 
Director d ’Orquestra: Francesco Corti. Director d ’escena, 
escenografía i vestuari: Pere Francesch. Director del Cor Josep 
Ferré. Cor deis Amics de l ’Opera de Sabadell. Orquestra Simfònica 
del Vallès.

"Ahora que los títulos del Liceu se han reducido de un modo tan drástico, 
la función de Òpera a Catalunya de dar a conocer eso que llamamos 
repertorio aún adquiere un valor mayor que antes.
Norma no es ópera fácil de cantar, pues requiere una soprano de mucho 
empuje y de coloratura impecable para salvar adecuadamente todos los 
escollos de la partitura, e incluso a veces se ha citado este título como el más 
difícil existente en el repertorio de soprano, lo cual bien puede no ser cierto, 
pero da al menos una idea del temible compromiso que representa.
El papel del tenor, Pollione, se suele cantar en tono heroico, lo cual lo 
convierte en una especie de rol preverdiano, para lo que se requiere una voz 
importante, de las que hoy en día no abundan. Afortunadamente, este 
problema está resuelto, gracias a la participación de Francisco Ortiz, que ya 

ha cantado Pollione en La Farándula y en el Liceu."
Roger Alier (La Vanguardia)

La gran «Norma» de Sabadell
"Las tres voces principales -Veneta Janeva (Norma), Katia Angeloni (Adalgisa) 
y Francisco Ortiz (Pollione)- fueron de gran calidad. La orquesta estuvo a su 
altura. La puesta en escena, aunque muy estática y convencional, se movió 
por una escenografía espectacular y elegante. Un resultado bueno que el 
público agradeció con unos aplausos aunque no apasionados, sí largos y 
fieles."
"Ocurre que Òpera a Catalunya ofrece un espectáculo muy digno, pero

que en todo es menos con respecto a lo que se ofrece en Barcelona. Es decir, 
parece como si por ser una representación ofrecida en comarcas pueda ser 
menos c[ue en la capital. La comparación es injusta, pero el mismo cariz de 
la representación la conlleva Òpera a Catalunya tiene vocación de mini 
Liceu.
Sólo ofreciendo un espectáculo distinto podría zafarse de la odiosa compa
ración de la que siempre saldrá perdiendo. Abriéndose a otros repertorios, 
apostando por puestas en escena más imaginativas, abriendo las puertas a 
nuevas ideas, proponiendo, en definitiva, un espectáculo alternativo al que 
se da en el Liceu barcelonés, garantizará un interés, aportaría algo nuevo al 

mundo cultural de Catalunya."
Montserrat Maten (El Observador) 

"Els cors, que ha dirigit Josep Ferré, m’han semblât d’una gran dignitat. 
Perqué Josep Ferré ha sabut dirigir-los en sintonia, en cada cas, amb la seva 
funció escénica: matisadament. Tan quan calia que fossin reflexius, com 
quan havien de cantar amb aquella ferocità marcata que anota el materx 

Bellini al Guerra, guerra! á é  segon acte."
Ramon Pia i Arxé ÍAvui)

"Norma. Una de las mejores óperas románticas que se escribieron en el siglo 
pasado, promovida por la Asociación de Amigos de la Ópera de Sabadell 
con el patrocinio de la Generalität.
La Norma del Fortuny fue muy aplaudida por los más de seiscientos 
espectadores que casi llenaron el teatro, en especial los dúos que protago
nizaron Pollione y Flavio, en el primer acto, y el de Norma y Adalgisa, en 
el segundo cuadro escénico. Esta última interpretación, de exquisita belleza 
y de gran lucimiento por parte de la soprano búlgara y la mezzosoprano 

española."
Unís González (Diari de Tarragona)
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ÒPERA A CATALUNYA
LA TRAVIATA

G iuseppe Verdi
HGUERES • MATARÓ • LLEIDA

Abril/M a ig 1991
OLESA DE MONTSERRAT

Marguerite Zygm aniak / Àngels Sarroca, Francisco Casanova, 
Gi-Hong Jun /  Lluis Sintes, Maria Uriz, Rosa Nonell, Ramon 
Pujol, M anuel Garrido, Pere Farrés.
Director d ’Orquestra: Ivan Anguelov. Director del Cor: Josep 
Ferré. Director d ’escena: Ariel Garcia Valdés. Escenografía i 
Hums: Jean Pierre Vergier. Cor dels Amies de l ’Opera de Sabadell. 
Orquestra Simfònica del Vallès.

Una «Traviata » diferent
"Ep...! No pas en el pia artistic; no pas en l’art del cant que fou de primera 
qualitat, ni de la música, molt, però que molt ben interpretada per l’Orquestra 
Simfònica del Vallès, conduïda pel mestre Ivan Anguelov, ni el Cor dels 
«Amies de l’Òpera» que es troba en un moment de gran riquesa vocal i 
interpretativa sota la direedó del seu mestre, Josep Ferré, ni de l’art ben 
seleccionat dels vestuaris, perruqueria, etc. Ni pels cantants, tots ells -fins 
i tot ens atreviriem a dir-, d'allò millor que ha trepitjat ei nostre escenari de 
«La Farándula».

La diferéncia és en l’escenografia i en la concepció escénica, i en el caire a 
vegades si és no és esperpéntic que el director d’escena, Ariel Garría 

Valdés, li ha donat."

Rosa Ten (Diari de Sabadell)

"La direcció escénica d’Ariel Garcia Valdés aporta solucions innovadores i 
intéressants -com  el sofà-llit que domina l’escenari-, però els résultats que 
aconsegueix no deixen de ser discrets. Només va convèneer plenament la 
interpretació de la protagonista, la correcció en els personatges secundaris 
1 els moviments del cor, aspecte prou difícil de resoldre en un escenari petit 
corn ho és el del Municipal."

Jordi Pia (El Punti

"Proust ho resumi sense matisos, en un moment en què no era ni el més 
modem, ni el més elegant, dir-ho: «La traviata m’agrada. És una òpera que 
arriba a l’ànima». I a Sabadell hi ha arribat."

"...en art la intuïcio és sintètica i, encara que l’anàlisi racional destriï errors 
o encerts parcials, uns i altres es complementen i modifiquen entre si, i el 
résultat és el fmit nou que resulta de la fusió d’aquells, molt més que una 
mera suma de les seves peces autònomament considerades. L’escenografia 
d’aquesta Traviata, per exemple, és, segurament, un error. Però ha estât 
només, em sembla, un error de concepte. La realitzaciô, en canvi, ha tingut 
prou bon gust i ha estât prou discreta corn perqué, si la soprano ha fet una 
excel-lent Violetta i els figurins han estât elegants -que  ho han estât-, es 

dissolgués en el conjunt i fins i tot hi jugués un paper positiu, estimulant."

Ramon Pia i Arxé (Avui)

La Traviata de Verdi halló una nueva Violetta en el Fortuny
"...los espectadores del Fortuny, no sólo quedaron maravillados con la 
música de Verdi sino que, además, asistieron a la perfección musical y 
escenográfica de la soprano Marguerite Zygmaniak. En este sentido los 
espectadores asistieron, quizás, al descubrimiento de una estrella de la 
ópera que, dentro de poco y con toda seguridad, lucirá en el firmamento."

"Magnifica, por otra parte, fue la dirección musical de la Orquestra Simfònica 
del Vallès, que fue dirigida por el maestro, Ivan Anguelov, asi como la 
puesta en escena de Jean Pierre Vergier y la dirección escénica de Ariel 
Garría Valdés. El punto culminante de la obra estuvo en el primer acto, en 
la escena del brindis que Alfredo dedica a los invitados de la fastuosa 
mansión de Violetta."

Lluís González (Diari de Tarragona)



SABADELL A MOZART. SECONES JORNADES Jordi Torrents

1991 va ser un any clau per a tots els mozartians d’aquest mon. La raó: 
la commemoració del bicentenari de la mort del geni de Salzburg, fet 
ocorregut a Viena el 5 de desembre de 1791. Per això, a tot arreu va haver- 
hi actes dedicats a recordar-lo. Sabadell no podia ser una excepció. Aixi ho 
va pensar l'Associació i amb aquesta idea un grup de mozartians «de tota la 
vida» treballaren per conferir un programa digne, tant de la figura que es 
pretenia homenatjar com, de la nostra ciutat: «Sabadell a Mozart. II Jomades», 
que es desenvoluparen del 25 d’octubre al 5 de desembre de 1991.

El que es pretenia amb aquesta activitat era presentar la figura de Wolf
gang Amadeus Mozart a la ciutat de Sabadell sota una diversitat d’aspectes: 
plàstics, lùdics, cinematogràfics, mùsicals...

Les Jomades van tenir un pròleg al mes de juliol amb una exposició 
biogràfica de Mozart cedida pel Ministeri d’Afers Estrangers d'Àustria al 
Casal Pere Quart, inaugurada amb un concert interprétât pel Quintet de Vent 
«Sibaris».

Dins les Jomades pròpiament dites l’exposició de Jordi Roca, artista 
sabadellenc i habitual coMaborador de lAssociació, va ser inaugurada a la 
Galeria Rovira el 26 d’octubre. El carácter insòlit d’aquesta sèrie d’obres 
radicava en què la mùsica era representada per la pintura.

El monument a Mozart és una obra que omple d ’orgull l’Associació i la 
ciutat. Ubicat a la Plaça Laietana, és una creado d’enjordi Roca. L’Ajuntament 

se'n feu càrrec de la constmcció i la ciutat de Salzburg 
va fer la donació de les Hoses de marbre d’Unstengberg 
coMocades a la base. L’acte d’inauguració va tenir Hoc 
el 27 d’octubre i va ser un èxit de participació ciutadana.

El cinema hi va tenir cabuda en la projecció, el 29 
d’octubre, d'una antiga versió de Don Giovanni al Cine- 
art-3.

Dues exceflents conferències donaren elements 
d’emdició sobre la figura i obra del nostre personatge:
Benet Casablancas, compositor i gran coneixedor de 
l’obra mozartiana, va oferir el 30 d’octubre una disser- 
tació sobre «Ordre i emoció: actualitat de Mozart».
Roger Aller, critic i musicòleg, parla I’l l  de novembre 
sobre l’òpera Don Giovanni.

El mah del diumenge 10 de novembre, una carrossa 
guarnida i ocupada per personatges vestita a l’estil del 
segle XVIII va recórrer els carrers de la ciutat. El I 6 de 
novembre a l’Hotel Urpi se celebra el «Magne Sopar de 
Cloenda» que, malgrat el nom, no constituía el punt 
final de les jomades. El sopar comptà amb la coMa- 
boració dels Gremis d’Hostaleria i Pastisseria. Al final 
tingué Hoc una desfilada de vestita operistica ambien
tata en l’època mozartiana i cedits per Peris Hermanos.
Hi assistiren uns tres-cents comensals.

La part musical de les Jomades, òbviament la més amplia, va tenir un 
important component operístic. Però no hi van faltar representacions 
d’altres gèneres musicals: com el Concert de Corals el 27 d’octubre, el Recital 
de Joves Cantants el 5 de novembre, o les Sonates per a Violi i Piano a càrrec 
de Gabriel Amat i Josep Lluis Puig el 8 de novembre.

El 25 d’octubre a La Earàndula s'oferi l’òpera La Clemenza di Tito en ver
sió de concert. Els intèrprets foren: Josep Maria Bosch, Rosa Nonell, Mont
serrat Tormella, Maria Àngels Miró, Àngels Sarroca, Enric Serra, el Cor dels 
Amies de l’Opera de Sabadell i l’Orquestra de Cambra de Sant Cugat, sota la 
direcció del mestre Josep Eerré.

Aquesta fundó va anar precedida per un acte inusual: la recepció del 
consolât d’Austria amb motiu de la Diada Nacional d’aquest pais, el 26 
d’octubre, celebraciô que per primera vegada sortia de Barcelona.

El 30 d’octubre, també a La Earàndula, es representa per a escolars l'ôpe- 
ra Bastien und Bastienne a càrrec de l’Aula d’Òpera del Conservatori del 
Liceu de Barcelona, de la professora Carmen Bustamante amb els seguents 
interprets: Rosa Mateu, Elorenci Puig i Josep Eerrer. Cai dir que va ser un gran 
èxit i que el jove públic va aplaudir de valent.

L’òpera Don Giovanni fou, per a l’Associació, l’element centrai de les 
Jomades ja que, a més a més, formava part del IX Pestivai i el III Cicle Òpera 
a Catalunya. No hi ha paraules per a descriure la bellesa d’aquesta obra 

mestra de la mùsica de tots els temps. Creiem i aixi ho va 
entendre el pùblic de Sabadell, que els dies 13 i 15 de 
novembre, va gaudir d’unes representacions realment de 
gran qualitat, omplint el teatre de gom a gom.

Finalment, el 5 de desembre es va cloure definitiva- 
ment el Cicle. Aquest dia, data exacta de la mort de 
Mozart, va tenir Hoc a l’església de Sant Feliu l’audició del 
Requiem, sota el patrocini de la Caixa de Sabadell, inter
pretai per Carme Cusidó, Montserrat Tormella, Josep 
Bros, Josep Ferrer i, les corals AHeluia, Belles Arts, Garbi, 
UES, Orfeó de Sabadell, Amies de l’òpera, i l’Or-questra 
de Cambra de Sant Cugat amb Josep Ferré com a director. 
L’èxit va ser apoteòsic. Mai no s’havia vist a Sabadell una 
assistència tan massiva de pùblic a un acte d’aquest tipus. 
La gent va desbordar l’església quedant-ne molta a fora. 
El "Diario de Sabadell" va qualificar la vetllada de «memo
rable», «molt emotiva» i «irrepetible». Aixi va ser. En defi
nitiva, l’èxit fou el millor premi als esforços de dos anys 
de treball.
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ÒPERA A CATALUNYA
DON GIOVANNI

W olfgang A m adeus Mozart
SABADELL • REUS • 1.1 Fin A • GIRONA • MATARÓ • OLESA DE MONTSERRAT

Novembre/Desembre 1991

Sebastian Holecek/Miguel Sola, Enne Serra/Gregorio Poblador, 
Pilar Torrebianca, Josep Maria Bosch, Josep Bros, Rosa Nonell /  
Patricia González, Silvia Trò /  Carme Hernández, Josep Ferrer, 
Miguel López Gaiindo.
Director musical: Odón Alonso. Director del cor: Josep Ferré. 
Clave: Madrona Elias. Director d ’escena i escenògraf: Pere 
Francesch. Coreògrafa: Mercè Nuñez. Cor deis Amtes de VÒpera 
de Sabadell. Orquestra Simfònica del Valles.

Leporello en el infierno
"Acostumbrados como estamos hoy en día a nuevas «lecturas» de las óperas, 
cuando se vio arder la cabeza de Leporello con una perceptible columna de 
humo, muchos pensaron que nos hallábamos ante una nueva «visión” de la 
ópera en la que Leporello, como «alter ego» de Don Giovanni, también se 
condenaba en los infiernos. No fue así, sino un pequeño incidente en el que 
Enríe Serra se chamuscó la cabellera con un candelabro, afortunadamente 
sin consecuencias, logrando culminar así lo que fue una espléndida actuación, 
primera de su carrera, interpretando a este vivaz y complejo personaje con 
una gran capacidad vocal y con su habitual vis cómica.

Fue todo un símbolo de lo que ha sido este Don Giovanni, en el que los 
Amics de l’Ópera de Sabadell han demostrado de nuevo una madurez que 
les permite poner en pie una obra tan compleja y difícil como hermosa e 
insuperable."
"Además del brillante Leporello de Enríe Serra, se contó con un Don 
Giovanni con el físico y la voz adecuados, Sebastian Holecek, cuyo único 
defecto es una tendencia a calar en algunos momentos, pero que dio un 
personaje real y creíble en escena, lleno de soberbia y malicia. En el capítulo 
de los mayores aciertos deben contarse la Zeriina de Silvia Tró, que cantaba 
su primer rol operístico importante en escena y fue una pura delicia tanto

por el estilo como por la voz y su movimiento escénico. En el más depurado 
estilo mozartino y con una seguridad impecable en la agilidad y en la 
entonación."
"La orquesta empezó a un alto nivel bajo la batuta de Odón Alonso; después 
fue perdiendo cohesión, sobre todo en el segundo acto, pero en conjunto 
la extensa labor realizada puede enorgullecer tanto al veterano maestro 
como a su formación. Lo mismo puede decirse del coro y su director. 

Intensos aplausos y bravos saludaron el fin de la función."
Roger Alter (La Vanguardia)

"Buena parte de la razón del éxito estuvo en la excelente dirección musical 
de Odón Alonso, dominador de la obra y conocedor de lo que es el teatro 
lírico. Hubo fluidez en su dirección, perfil estilístico bien definido y un 
«tempo» prácticamente ideal a lo largo de casi toda la representación, y d d  
que sólo se apartó, haciéndolo más vivo, en las arias «Mi tradi» y «Non mi dir», 
para hacer más fácil a sus intérpretes el pasar por las tremendas coloraturas." 
"Cumplieron también, con el entusiasmo de siempre y con sus progresos 

constantes, los coros de la entidad sabadellense."
Pablo Nadal (Montsalvat)

"La interpretació del Monumental va estar plena d’encerts amb els membres 
de la Companyia d’Amics de l’Ópera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica del 
Vallès. Tots els personatges van triomfar."
"Però destacarem d’una manera especial la impressionant actuació de Pilar 
Torrebianca (Dona Anna). Els dots de l’excelsa cantant van estar en tot 
moment a l’altura pròpia d’una «diva». El gmp Goral, correcte, excepte en el 
ball del Minuet, com la coreografia quelcom apagada de Hum; aixi també el 
vestuari era orfe i contrastava amb l’opulència orquestral ,sota la direcció 
del notable mestre Odón Alonso."

Enric Torra (Crónica de Mataró)



ÒPERA A CATALUNYA
DON PASQUALE

G aetano D onizetti 
SABADELL • MATARÓ • REUS • GIRONA • OLESA DE MONTSERRAT

Gener/Febrer 1992
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Enríe Serra, Santos Arino, Josep Bros, Sung-Eun Kim, Roger 
Alier/ Ramon Pujol.
Director d ’Orquestra: Ivan Anguelov / Josep Eerré. Director del 
Cor: Josep Eerré. Director d ’escena: PauMonterde. Escenografia: 
Joan Jorba. Cor dels Amies de l ’Òpera de Sabadell. Orquestra 
Simfònica del Valles.

Un «Don Pasquale » singular i divertit
"El públic sabadellenc que va assistir a l’òpera Don Pasquale del dimecres 
al vespre s’ho va passar d ’allò més bé. Aquest primer muntatge de 
l’Associaclô dels Amies de l’Òpera de Sabadell en l’any del seu desè 
aniversari va ser rebut molt positivament per un públic que no va omplir «La 
Farándula» però que hi va anar disposât a gaudir d’una òpera divertida i, 
alhora, de gran beilesa."

"La soprano de Corea del Sud, Sung-Eun Kim, va ser tot un regai per al 
públic sabadellenc, i aquest ho va saber apreciar en el moment de les 
ovacions. Sung-Eun Kim va cantar el personatge de Norina, paper que va 
obtenir en guanyar el Premi Extraordinari dels Amies de l’Òpera de 
Sabadell en el marc del Concurs Internacional «Francese Viñas».

El baríton Enne Serra, per la seva banda, és tot un veterà de l’escenari 
operistic locai i és molt estimât pels sabadellencs. La seva caracterització del 
personatge Don Pasquale va despertar elogis per la seva comicitat i estil 
que el caracteritzen."

Carles Gascon (Diari de Sabadell)

"Un bon exemple per avalar aquest procès constant d ’esforç, ha estât la 
producció que s’ha présentât del Don Pasquale de Gaetano Donizetti. En 
l’esmentada producció se’ns ha mostrai un espectacle extraordinari, rie i

que té poca cosa a veure amb les primeres produccions que realitzà 
l’esmentada campanya d ’Ôpera a Catalunya.

Un fet extraordinari, que ja s’ha vist en l’equip de solistes vocals, els quais 
han mantingut entre élis un equilibri grandiós i que, tal vegada, han deixat 
el divisme de costai per contribuir a la configuració d’un treball rodó."

Oriol Pérez i Treviño (Catalunya Música)

"Un muntatge contemporani i pie de força i una de les millors representa- 
cions que els Amies de l’Ópera de Sabadell han portât a l’escenari del 
Fortuny fins ara. L’obra també va servir per presentar per primera vegada 
a Reus la jove soprano coreana Sung-Eun Kim, que, en el paper de Norina, 
va captivar el públic del teatre i que va donarla rèplica al baríton Enríe Serra, 

conegut ja pel personatge de Leporello del Don Giovanni de Mozart."

Jordi Cervera (Nou Diari)

"El vértigo plástico tuvo su contrapeso en la equilibrada y excelente 
participación de los cantantes alrededor de Enríe Serra, soberbio en su 
doble papel de barítono excepcional y a la vez actor cómico sin fisuras en 
un papel hecho a su medida; desde «Un foco insólito» del primer acto, ya 
no pudimos apartar los ojos ni los oídos de él si no es para depositarlos en 
la ganadora del reciente premio Francese Viñas, la soprano Sung-Eun Kim."

"Nuestro amigo y comentarista musical de «La Vanguardia», Roger Alier, 
completaba, con su brevísimo papel de «un notario», el elenco de cantantes, 
bien cohesionado en general en las numerosas partes concertadas, a pesar 
de la distancia física que entre ellos guardaban por imperativos de direc

ción escénica."

César Calmeli (La Vanguardia)
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ÒPERA A CATALUNYA
NABUCCO
G iuseppe Verdi

SABADELL • HGUERES • REUS • LLEIDA • MATARÓ
Abril/M a ig  1992

OLESA DE MONTSERRAT

Joan Pons /  Carlos Bosch, Martha Colalillo, Juan P. Garcia 
Marqués, Ignasi Encinas, M ontserrat Torruella, M ariano  
Viñuales, Ramon Pujol, M ariona Benet.
Director d ’Orquestra: Ivan Anguelov. Director del Cor. Josep 
Ferré. Directord’escena: Antoni Verdaguer. Escenografia, vestuari 
i Hums: Josep Maria Espada. Cor dels Amies de l ’Ópera de 
Sahadell. Orquestra Simfônica del Vallès.

"El públic sabadellenc que va assistir el dimarts a la nit a l’estrena de l’ôpera 
Nabucco, de Giuseppe Verdi, va rebre amb una molt bona acollida la nova 
producció de l’Associaciô d’Amics de l’Ôpera de Sabadell. Malgrat l’absència 
del prestigios baríton menorquí Joan Pons, el públic va anar a gandir de la 
popular obra de Verdi i va saludar amb generosos aplaudiments els 
fragments més emotius de la nit, en especial el «Va pensiero», que es va 

haver de repetir davant la insisténcia del públic."

Caries Gascon (Diari de Sabadell)

"Para cantar Nabucco se requieren las tres condiciones que decía aquél: 
«Voz, voz y voz» y eso es lo que tuvimos en escena. No siempre de modo 
refinado, pero sí efectivo, pusieron su voz a contribución el barítono Carlos 
Bosch, que tuvo el ingrato cometido de sustituir al esperado Joan Pons, 
indispuesto, y que si en algunos momentos tuvo vacilaciones en la entona
ción, en general cantó con fuerza y garra y dio relieve a un personaje que 
se hizo notar siempre en escena."

"El coro de Sabadell, enriquecido por su reciente éxito en el Liceu, fue el rey 
de la fiesta y fue ovacionado merecidamente antes y después del famoso 
«Va pensiero», que tuvo que repetir."

"La orquesta funciónó con la fuerza y vigor requerido por este Verdi «crudo»

pero fresco y vital, e Ivan Anguelov se mostró a la altura de sus requeri

mientos." Roger Alier (La Vanguardia)

"Convaleciente todavía de su afección catarral, Joan Pons se incorporó a las 
representaciones de «Nabucco» aportando su fuerte personalidad escénica 
y su poderosa, bella y viril materia vocal, de un timbre regular y homogé
neo, tensa y vibrante en el agudo, sobria y serena en el registro central y 
extensa y poderosa en todo momento, incluyendo las notas graves sólidas 
que redondean una de las mejores voces de barítono del panorama 
operístico mundial. Su presencia vino a reforzar el ya poderoso equipo 
vocal que ha formado este «Nabucco», cuyo recorrido por Cataluña incluía 
en esta ocasión una actuación en el modernizado y cómodo Tea tre 
Monumental de Mataró, que se llenó hasta los topes para asistir a la 
primitiva pero simpática ópera verdiana, cuya representación satisfizo 

plenamente al público." Roger Alier (La Vanguardia)

"Joan Pons fue el gran triunfador del Nabucco de Giuseppe Verdi que ayer 
se representó en el Teatre Fortuny de Reus. Junto a él la magnífica puesta 
en escena de Josep M- Espada que mereció los elogios del numeroso 
público que ayer casi llenó por completo el aforo."

"Pero el momento más esperado, la interpretación de Va pensiero, fue más 
que dignamente cantado por el coro y mejor musicado por la Orquestra 
Simfónica del Vallés, que estuvo dirigida por Ivan Anguelov.

En definitiva, una buena interpretación de la obra más popular de Giuseppe 
Verdi, en la producción de la Associació d’Amics de l’Opera de Sabadell, 
que mereció el pláceme de todos, pero donde Joan Pons fue el triunfador 

de un buen espectáculo."
César Calmeli (La Vanguardia)
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EXPOSICIONS TEMPORADA 92/93 
J. Albiach Amigó, Beltran Mesa, Caballero, A. Carnicé, 
J. Colomer, Estall, T. GIN, Liesa, Romero, Serra Solé, 
Simón, Tharrats, Torrens, Zafrilla I Zamora Muñoz.

El nostre tons d'art, és a la seva disposició i sempre 
hi trobaràn coses d'interès.

Sant Pere, 22 • Telèfon (93) 726 19 59 • 08201 SABADELL
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MIRNA LACAMBRA Rosa Ten
Un art. Una pa ssió . Un repte... I  un gran  p a s  p e r  a l mon m usical de casa  nostra.

LI  art el trobem en el seu fer de sem pre. Gran estudio
sa, amb vocació sense alts ni baixos, autèntica des

______  del primer moment. Exigent amb ella mateixa,
valenta i emprenedora, es poli al màxim curs a curs amb la 
passió en el treball, sense perdonar-se res. Tot, amor a la 
mùsica i el desig de triomfar en el cant, l’ha portât a ser una de 
les veus més bones i una excellent professera. El repte que ha 
tingut present sempre en la demostració personal del que pot 
ser fer-se no tan sois una gran cantant i una bona actriu, sinó 
el fer que tot això que ella ha assolit sigui posât a l’abast de la 
seva ciutat, instituint temporades d ’òpera. Ningù li pot negar 
que el seu ha estât un gran pas; tant en la seva carrera al nostre 
país com a l’Estat Espanyol, a Europa i a América.

De la Mima s’ha exposât ja moites vegades, en revistes i 
diaris, la seva biografia. Nascuda a Sabadell, des de molt 
joveneta s’inicià en l’estudi de la música i del cant, despertant 
l’interés deis professors i deis qui la coneixien. Excel.lí en els 
estudis d ’ambdues especialitats -cant i piano- al Conservatori 
del Liceu barceloní. Eou habilíssima en l'estudi i la preparació 
de repertori, tant en «lied» com en òpera, al costai del mestre 
Josep Sabater. En el perfeccionament de cant, estudia sota la 
direcció de le professores: la iugoslava Maya Mayska i 
lextraordinària Eugenia Kemeny (hongaresa), estudis que la 
portaren a actuar per primera vegada a la seva ciutat. Era l’any 
1959, amb la  Bohème de Pucci-ni. Seguidament ja la trobem 
fent un recorregut per Espanya, amb concerts i funcions 
d ’òpera. Actuà al Liceu i a Madrid, al teatre de la Zarzuela; on, 
entre altres obres, obtingué un èxit amb La VidaBreveàe Falla. 
Segueix el seu carni per Europa amb concerts i representacions 
d ’òpera. Mima Lacambra es consagra ja com una diva. Tempo
rades a Alemanya amb II Trova-dore àt  Verdi; «Aída», una de 
les més grans òperes verdianes. Tosca i Madama Butterfly de 
Puccini...

La qualitat de veu, els sentiments que hi reflecteix el «seu dir» 
la mùsica, i aquella fidel interpretació que li cal a cada perso- 
natge, la fa ideal en cada actuació. La fibra de dramatisme que 
posa en la seva identificació amb els temps, l’ajuden també a 
ser una de les millors dives. Un altre bon ajut fou, i és, la seva 
figura. Mima Lacambra fou i és una dona molt bonica i 
atractiva. Allò que, en termes teatrals, se’n sol dir «tenir ángel».

Ella l’ha tingut i el segueix tenint en 
escrerx; sinó en els résultats de les 
seves comeses corn a actriu, corn a 
cantant i corn a fundadora d ’una de 
les empreses més ambicioses: la fun- 
dació de «l’Associaciô dels Amies de 
l'Opera de Sabadell», on ha demos- 
trat tantes qualitats i dots d ’organitzaciô i coneixements sobre 
el món de l’ôpera. De moment, deu anys han donat tota la 
mesura del seu esforç i de la competèneia del seu treball.

Tot això em porta a recordar, tornant enrere en els temps, 
quan els sabadellencs la vam trobar molt joveneta, cantant a les 
files de l’Orfeô de Sabadell i a la Coral de Sant Lluc, a tots els 
concerts als quais jo anava. La Sant Lluc era un cor de solistes 
que dirigia el malaguanyat mestre Salvador Uyà. Era també a 
Sabadell en els inicis de la institució de les Joventuts Musicals, 
l’organitzadó al costai dels músics joves que ens venia d ’Europa. 
Tothom es fixa amb ella. La veu, la personalitat... El debut en 
Topera... Abans, però, jo vaig tenir una oportunitat d ’escoltar- 
la en un concert de «lied», a Barcelona, a TAcadémia de Belles 
Arts de Sant Jordi. M’hi va convidar el també malaguanyat 
mestre Josep Maria Llorens, que Tacompanyava al piano. Bon 
músic, compositor, i bon acompanyant, pregonava les altes 
qualitats de la jove soprano. Recordo que em vaig interessar 
per escoltar la seva veu en solitari, la forma de cantar, les 
possibilitats que s’hi endevinaven. Després vaig assistir a 
d ’altres concerts, com ho feia amb altres cantants i músics. Per 
aquell temps, jo, al diari nostre, ja començava a parlar de 
música, òpera a Sabadell, a Terrassa, a Mataró, a Sitges. Una 
Bohème, una Tosca, un Trovatore, una altra Bohème... D’aquesta 
emotivissima òpera pucciniana, en recordo una a Barcelona, a 
la plaça de toros de «Les Arenes», en una amable nit estiuenca.

Uns anys després, quan ja el seu nom era noticia als teatres 
d ’Europa i d ’América del Nord, amb llargues temporades als 
grans teatres, fins a Testrena de Santa Fe (Nou Méxic) de Tópera 
YERMA, text de García Lorca i música d ’Héctor Villalobos. Ja en 
aquell temps, la Mima, quan tornava dels llargs viatges, ens 
deia que fora bo que a Sabadell com a tantes ciutats d'Europa 
i d'Amèrica, es pogués fer òpera d'una manera continuada.

I en un moment donat, fent una de les gires per Europa
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Central, tot cantant Topera verdia- 
na "Un hallo in maschera", se li 
ocorregué de cop que era el mo
ment de fundar a Sabadell, TAsso- 
ciació d'Amies de Topera de Sa
badell.

I arriba el dia en qué, havent- 
ho relligat del tot, ens comunicá 
tot el seu pía d’acció. Els résultats, 
primer de sorpresa pels menys 
avessats al seu fer i en conéixer les 
seves qualitats; i la seguretat deis 
que ens sabíem prou per veure- 
ho realitzat; es posa fil a Tagulla i 
va néixer TAssociació Amies de 
Topera de Sabadell.

I, el dia 7 d ’oetubre de 1982, 
creada ja TAssociació, amb un bon 
nombre de socis, el teló de «La 
Farándula» s’alçava per donar pas 
a la primera de les representacio- 
ns d ’ópera del primer Festival, amb 
la Madama Butterfly áo Puccini. Un gran i bell esforç amb el 
qual s’iniciava també la caminada vers els Festivals d ’Ôpera a 
Sabadell. Fs creava, a més, la primera associació catalana 
d ’amics de Tópera.

Al mateix temps s’havia format el cor. Un altre esforç que 
més endavant donarla pas a una altra gran aventura: la de 
formar una Orquestra Simfónica, i després, la inspiració a 
nivell nacional de crear els cicles «d’Ôpera a Catalunya». I tot 
sota la direcció artística de Mima Lacambra. Vet aquí una 
aventura primera que ha donat pas a d ’altres i que ha fet, de la 
má i el geni d ’una dona -en aquests deu anys que commemo- 
rem ara -, que Sabadell i Catalunya tinguin, en música i «bel 
canto», el que mai havien tingut ak í, en el caire continuât, com 
són els festivals i els cicles d ’ópera al nostre país. Quelcom que 
els amants de la gran música estimem i celebrem.

EIscríticsdelmónhandit 
de Mima Lacambra
Un rotatiu madrileny s’expressá 
així, en ocasió d ’una de les prime- 
res representacions cantades per 
la nostra soprano: "Morena, prima 
i molt bonica, Mima Lacambra, la 
primera soprano lírica-dramática 
del Teatre de la Zarzuela de Ma
drid, atrau Tatenció de tots els qui 
la contemplen en Tescena i fora 
d ’aquesta". Encara es poden escol
tar els aplaudiments que li feien 
cua, després de la seva brillant in- 
terpretació en Testrena de La can
ción del Mar.

Dintre els anys seixanta, Mima 
comenga a cantar ais Estats Units. 
D’alla en cementava un diari de 
Nova York: La soprano espanyola 
Mima Lacambra va fer el seu debut 

ais Estats Units, interpretant Tópera de Puccini: Tosca, al Teatre 
de Tópera de Santa Fe, (Nou Méxic). Uns 1.400 espectadors de 
tot l’Estat van acudir-hi per tal d ’assistir al debut d ’aquesta 
soprano espanyola. I el «The New Mexican Sunday Magazine», 
en la seva crítica, la qualificava de brillant veu i resplendent en 
la interpretació del personatge.

Fou el comengament d ’altres actuacions ais Estats Units. El 
1969, el «Milvaukee Sentinel» parla de \Aida, ressaltant també 
aqüestes qualitats de gran Iluíment en el cant i en la interpre
tació. També, el «The Alburquerque Tribune», en ocasió d ’una 
Tosca, i en el m atek  any, assenyala: "Amb una cantant i actriu 
com Mima Lacambra, en aquest personatge, la representació 
es convertí amb un esdeveniment musical i teatral molt impor
tant. El «Milwakee Journal» es referia a la Mima dient que fou 
una Aída magnífica i fascinant".

Ja a Sabadell, dins les programacions de TAssociació, Mima 
Lacambra va cantar algunes operes: Tosca, La Bohème, Ll Tro
vatore, La Vida Breve...
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BERLIN. Zeitung. // Trovatore, lacam bra, a més d'ésser 
una gran cantant, és una de les més grans actrius dramatiques 
del nostres temps".

BRUSSEL'LES. Le Soir. Il Trovatore. Lacambra semblava 
un quadre de El Greco, i va cantar el rol de Leonora dintre de 
la més bonica tradició Latina.

AMSTERDAM. De Telegraf. Tosca. La soprano espanyola 
Mima Lacambra té més veu, temperament i talent d'actriu que 
les seves coMegues italianes.

TORONTO. The Globe and Mail. Mima Lacambra proba
blement és la més atractiva Aïda que ha adornat els escenaris 
de Toronto. A més té la rara habilitât, rara entre les sopranos, 
d'ésser capaç d'interpretar el seu rol amb gestos i moviments, 
al mateix temps de cantar. Per una vegada ens va èsser oferta 
una esclava que va evidenciar sempre la seva ascendénda 
reial.

NEW ORLEANS. The Nashville Bamer. Attila. El millor 
cant el va donar la soprano Mima Lacambra que va èsser una 
venjativa Odabella, amb veu brillant i correcta entonado.

NEW ORELANS. The Times Picayanne. Attila. Odabella, 
una jove soprano espanyola, que revela básicament una veu 
excitant, per no dir adorable, en els moments culminants. En 
la dolga ària del segon acte, està superba en la manera de captar 
l'audiència.

NEW YORK. Òpera News. Attila. Com Odabella, Mima 
Lacam-bra va mostrar gran sentit del ritme vigorós i fort de 
l'estil verdià. A través de la seva veu, va donar una gran qualitat, 
sense acusar cansament, una gran evidència de control i 
tècnica en el moment seré de "0, nel fulgente nuvolo".

FREIBURG. Tosca. Amb la cantant invitada Mima Lacam
bra, la afició de Freiburg va aconseguir una "prima donna" que 
deixa enrere tot el conegut i habitual. Aquesta magnífica 
cantant no canta i encarna solament la Tosca, és la Tosca. Té 
una gran força expressiva i els seus aguts están tan plenament 
dessenvolupats com els seus greus, els seus pianos emocionen 
tant com els seus forts brillants i des del punt de vista d'actriu 
s'hi afegeix una vitalitat mediterrània com d'una cascada.

MILWAUKEE. Milwaukee Sentinel. Aïda. Malgrat que la 
producció és fastuosa, I'aspecte més brillant de l'espectacle va 
èsser l'actuació de la "prima donna" espanyola Mima Lacambra

en el roi principal.
Ferotge i patètica: aquest petit paquet de talent musical és, 

al m atek  temps, fogosa i patètica. Té una veu de soprano clara 
i bonica. Dubtem que el mateix Verdi hagués pogut trobar una 
heroína millor.

MILWAUJEE. Milwaukee Journal. Mima Lacambra, una 
soprano espanyola, invitada per primera vegada al nostre 
teatre, va èsser una fascinant Aída, amb una veu forta i com
pulsiva i una admirable dignitat en l'apassionant comporta- 
ment de la seva fmstració i del seu inevitable desti.

ENGLISH OPERA NEWS. Lacambra és una perfecta Leo
nora en II Trovatorequt és capaç de portar una línia expressiva 
tan bé com els elements dramàtics i els de coloratura que 
demana el personatge.

YERMA
Música de Villa-Lobos. Text de Federico García Lorca. 
Estrena Mundial al Teatre Santa Fe. New Méxic. EE.UU.

The Tribune Accents. Yerma va resultar èsser una prova 
de resisténcia per a la soprano en el rol principal i fou favo
rablement rebuda per uns quasi salvatgement entusiastes 
espectadors.

La soprano espanyola Mima Lacambra va donar una de les 
més commovedores representacions de la seva carrera, en la 
tràgica Yerma, que el desig de tenir un fill la condueix a un 
amarg desti.

Només en breus moments dels tres actes, no era Mima 
Lacambra qui dominava l'escena. El seu paper, tant vocalment 
com dramàticament, era endimoniadament exigent i ella el va 
representar amb proteica eloqüència.

Encara que va ser Mima Lacambra qui va dominar l'opera 
(pel personatge i el superb retrat que ella li va donar), va tenir 
un bon suport de la jove mezzo Frederica Von Stade.

Alburquerque Journal. Una brillant representado fou 
donada per la soprano espanyola Mima Lacambra en el paper 
principal. Lacambra va estar en escena i cantant durant quasi 
tot el temps dels tres llargs actes. La seva resisténcia, qualitat de 
veu i beilesa de moviments no varen flaquejar ni per un 
moment. Té una magnífica veu, ben projectada i amb una gran 
força, quan l'obra ho requereix, en tots els registres.



N it d ’Estrena
Si en I’estrena de la seva òpera o concert preferits voi 

experimentar aquesta sensació, té dues opcions; 
comprar totes les butaques de l’aforament o tenir un 

reproductor Làser Disc Pioneer.
La primera opció és dubtôs que pugui fer-la realitat en 
cap teatre del món. En canvi, la segona, a més de ser 
possible, li permet de veure i d’escoltar a casa seva, 

amb la màxima qualitat que ofereix la tecnologia digital, 
les seves òperes o concerts preferits.

Nous reproductors de Làser Disc Pioneer. 
Perfecció de so i puresa d’imatge per a gaudir 

d'autèntiques nits d'estrena.

CiD P i O N e E R
The A rt o f Entertainment
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The New Mexican. Miss Lacambra, en escena quasi tota la 
vetllada, va portar l'obra amb idiomàtica i sensitiva interpreta- 
ció, amb una gloriosa veu ben coneguda a Santa Fe.

The Houston Post. La producció de Yerma ha gaudit d'un 
gran repartiment. Malgrat que havia sofert la fractura del braç 
esquerre i amagava el guix sota la màniga, Miss Lacambra va 
cantar i actuar en el paper principal amb magnifie fervor.

Los Angeles Times. Si la Yerma va ser un triomf per algù, 
aquest triomf és per a Mima Lacambra en el roi principal. Es un 
paper que requereix vigor i facultats, aixi corn també una 
intensitat dramática tocant a la histèria. La soprano barceloni- 
na, magnífica amb les seves llargues trenes negres i els sens 
també negres i grans ulls, va donar una commovedora repre
sentado tant vocalment corn histriònicament.

Houston Chronicle. Va brillar en Yerma la soprano bar- 
celonina Mima Lacambra que va servir al personatge amb 
sostinguda i obsessiva vitalitat. Va donar al roi no solament 
autoritat i força vocal, sino també ombrívola beilesa i intensitat 
que es varen prolongar durant tota l'obra, a pesar que va estar 
en escena quasi en tot moment.

New York Timnes. Sense arribar a ser una impecable obra 
d'art. Yerma és, no obstant akò , una forta, útil i atractiva peça

de teatre operistic, amb moments de mtilant beilesa i altres de 
dramática tensió. Amb la soprano espanyola Mima Lacambra 
en el roi principal i ben produïda va rebre un admirat bateig.

Quant al cmdelment difícil paper de Yerma, Mima Lacam
bra es va fer mereixedora en escreix de la gran ovació que va 
fer venir llàgrimes als sens ulls. Durant quasi tota l'obra en 
escena, va saber combinar un segur domini vocal amb una 
intensa projecció dramática, sense exagerar mai el moment 
emocional i conservant sempre vivida la descripció del perso
natge.

News Week... .la soprano lirica Mima Lacambra va combi
nar foc i gel en les seves fortes àries i en la bravura de la seva 
actuació.

M im a Lacam bra. interprétant YERMA.
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HAY FECHAS, LUGAffiS Y PFKONAS O lí  SIEMPRE SE RECIIRDAN Enedina Uoris

C orría el año 1983 cuando un agente artístico de Milán 
me propuso hacer una audición para una señora que 
venía de España. Era mi último año de estancia en esta 
ciudad italiana en la que había vivido tres de intenso 

estudio y resultaba especialmente propicio hacerme escuchar por 
alguien de mi país, ya que entre otros sabios consejos, Luciano 
Sivestri (uno de mis maestros del centro de perfeccionamiento del 
Teatro alia Scala) recomendaba iniciar la carrera en el país de 
origen. La audición fué como tantas otras una pmeba de nervios, 
agravada por el interés de un posible trabajo en España. Canté 
"Caro nome" y no recuerdo muy bien cómo lo hice, ya que los 
nervios a veces impiden tener consciencia de lo que está ocurriendo, 
pero la señora que vino de España para escuchar voces jóvenes sí 
que me lo recordó al año siguiente cuando me contrató para cantar 
precisamente Rigoletto en el festival de ópera del que es directora. 
Era el Eestival de l'Associació d'Amics de l'Ópera de Sabadell y ella 
era Mima Lacambra.
Hay fechas, lugares y personas que siempre se recuerdan por algún 
motivo especial, y sin duda en una carrera artística el debut es como 
la fecha de nacimiento. Fue el 3 de febrero de 1984; el lugar: Teatro 
de la Farándula, en Sabadell; los padrinos; Associació d'Amics de 
ropera de Sabadell; y la ópera: Lucia deLammemoor. Esto ya sería 
motivo suficiente para no olvidarlo, pero debo reconocer que 
aunque no hubiese sido una fecha tan señalada, haber cantado en 
"La Farándula", arropada por el cariño de tantos amigos que no sólo 
son "Amics de l'Ópera" sino también (y más importante) amigos de 
los artistas que los visitan, para mí hubiese sido igualmente 
inolvidable.

Es imposible imaginar cómo se puede 
afrontar un proyecto tan ambicioso como 
organizar un festival de ópera anual 
contando casi exclusivamente con el 
entusiasmo de un gmpo de personas 
volcadas en la tarea de sacar adelante 
una idea aparentemente irrealizable. Es 
admirable comprobar como con unos 
medios tan precarios y con la ayuda de la imaginación se pueden 
alcanzar resultados tan asombrosos.
Es envidiable ver como año tras año, y con un implacable espíritu 
de superación, se van consiguiendo mejores resultados teniendo 
como maestra la propia experiencia y aguzando el ingenio. Si el 
teatro es fantasía, los Amics de l'Ópera de Sabadell, bajo la sabia 
dirección de Mima Lacambra, han necesitado de esa fantasía más 
que nadie, ya que han debido recurrir a ella dentro y fuera del 
escenario. Los festivales de ópera de Sabadell han pasado progresi
vamente de esa austera dignidad de los primeros años a una cate
goría de la que pueden sentirse orgullosos todos sus organizado
res, orgullo que comparto si con mi humilde colaboración en algo 
pude contribuir.
Es muy hermoso empezar una carrera en un "gran" teatro, pero no 
lo es menos iniciar una andadura artística de la mano de un gmpo 
de amigos que en todo momento me brindaron su calor, su 
entusiasmo, y su cariño. Por todo ello GRACIAS, y muchas felicida
des por estos diez años de entrega a una causa tan hermosa como 
es la música.

Enedina Uoris en el paper de "Gilda". Teatre Municipal "La Farándula". 11 d'octubre de 1984.



RELACIO DE TOTS ELS COMPONENTS DEL 
COR DELS AMICS DE L’OPERA DE SABADELL 

AL LLARG DELS ANYS
A
Biadi Addi 
Joan Aguilar 
Xavier Aguilar 
Maximi Aguilera 
Mare Alguersuari 
Oleguer Alguersuari 
Marcel Alonso 
Blai Amador 
Jesús Andreu 
Joan Artigas 
Jordi Artigas 
Pere Auladell 
Jordi Aymerich

B
Josep Lluís Ballestín

Antoni Barò 
Joaquim Bell 
Santi Bellmunt 
Francese Berguedà 
Joan Blanqué 
Joan Borrás 
Francese Burgada 
Saúl Buisan

c
Miquel Calcada 
Francese Cardoner 
Joan Casacuberta 
Bzequiel Casamada 
Josep Casamartina 
David Casanova

Jordi Casas 
Frederic Clapés 
Andreu Coca 
José Manuel Conde

D
Caries Calmases

E
Antoni Bnrique 
Gustan Brill 
Pere Bsplugues 
Salvador Bsplugues 
Santi Bstrada

F
Josep Fatjó 
Jordi Barrés 
Isidor Fernández 
Jaume Figueras

G
Joan Garcia 
Mariano Garcia 
Maurici Garcia 
Jordi Galobart 
Andreu Garrell 
Miquel Garrell 
Xavier Garriga 
Lluís Girbau 
Lluís Goma

Fotografia realitzada al Gran Teatro del Uceii. en motín de l'actuació del Coren l'ópera Maria Estuarda

David Gómez 
David Granato 
Josep Guillem

H
Alfred Hernández

J
Josep Jové 
Pere Juvé

L
Julia Larqué 
Josep López Paredes
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M
Didac Mañas 
Jordi Marin 
Miquel Marin 
Carles Marti 
Guillem Martínez 
Xavier Martínez 
Francese Mas 
Eugeni Masclans 
Frederic Molina 
Jordi Montraveta 
Manuel Moreno 
Sergi Moreno 
Maurici Morera 
Enric Muñoz 
Xavier Murcia

0
Francese Olivella 
Pere Olivella 
Viceng Oteros

P
Carlos Padró 
Jordi Papiol 
Jaume Pahissa 
Caries Pérez 
Pere Pérez 
Ramon Permanyer 
Eduard Pini 
Joan Poblet 
Jaume Puigmarti 
Ramon Pujol

R
Joan Riba 
Rafael Ribas 
Joan Rodríguez 
Antoni Roig 
Albert Roqué 
Lluis Roqué 
Miquel Rosales 
Ricard Rossón 
Jordi Rubio 
Antoni Rueda 
Joan Rufas

s
Francese Sala 
Adolf Salanguera 
Caries Salmons 
Gregori Sánchez 
Xavier Sarrias 
Jordi Sempere 
Joan Pere Serrano 
Jordi Sirena

T
Joan Tassa 
Xavier Teruel 
Ricard Titos 
Joan Bta. Torrella 
Francese Tortosa 
Jordi Tugas

u
Oscar Utesá

V
Lloren^ Valero 
Felip Vázquez 
Andreu Vera 
Josep Vila 
Oscar Vila 
Benet Vilatersana

A
Nati Adell 
Imma Aguilar 
Montserrat Alemany 
Elvira Alemany 
Mercè Alguersuari 
Montserrat Andreu 
Jenny Aràez 
Neus Arderius 
Marta Artigas 
Núria Artigas 
Angels Auladell

B
Elena Batet 
Montserrat Bellmunt 
Rosa Ma. Bellmunt 
Teresa Belenguer 
Carme Benavides 
Mariona Benet 
Teresa Bordas 
Elena Borras 
Mariona Borras 
Laura Bou 
Ma. Amparo Bravo 
Berta Bmgarolas

c
Isabel Cabello 
Anna Ma. Camarasa 
Ma. Mima Camarasa 
Rosa Ma. Capmany 
Maria Rosa Casellas 
Ma. Antonia Castro 
Elena Centeno 
Montserrat Cerezo

Isabel Chaves 
Mireia Cirera 
Carmina Colomer 
Fanny Colomer 
Roberta Cortella 
Roser Costa 
Assumpta Crespo 
Pepita Creus 
Eva Cruells 
Ma. Antonia Cucala

D
Silvia Devesa 
Roser Díaz 
Imma Dorio

E
Elisabet Eckart 
Eva Eckart 
Mercè Erra 
Rosa Ma. Escolà 
Amor Espino 
Conxita Espino 
Conxa Esteve

F
Glòria Farré 
Conxa Fernández 
Alicia Ferrer 
Ma. Teresa Font 
Assumpta Fontanals 
Núria Fontanillas 
Neus Franquesa

G
Dolors Cabernet 
Cristina Garberí 
Anna Ma. Gil 
Ena Ma. Giménez 
Isabel Giménez 
Montserrat Goma 
Esther Gómez 
Núria González 
Olga Guerrero 
Montserrat Gumí

H
Anna Ma. Hásler 
Imma Huid

I
Pilar Ibáñez 
Montserrat Iglesias 
Núria Isart

J
Annajové

L
Esther López 
Cristina Losantes

LL
Eulalia Llargués 
Dolors Llonch

M
Maite Mañosa 
Lali Márquez 
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ENTREVISTA A  JOSEP FERRÉ, Director del Cor Joan Baptísta Torrella Ibáñez

Josep Ferré és l’actual director del Cor deis Amies de l’Opera 
de Sabadell. La seva arribada a Sabadell va suposar una sèrie 
de canvis i mÜlores en el si d’aquesta formació, la qual ha 
evidenciat la seva bona forma i la seva qualitat indiscutible. La 
carrera d’en Josep Ferré també ha canviat i ha trobat en  
l’AAOS l’oportunitat de realitzar-se professionalment en el 
camp de la direcció. Per tot això i més, reconeix que es troba 
«com el peix a Vaigua».

P odríem començar amb una pregunta tòpica: 
Qué fa un home com tu en un lloc com aquest? 
______ O sigui, com vas arribar a l’AAOS?

Els Amies de l’Ôpera estaven buscant un director de Cor per 
a muntar Noma. Un company meu m’ho va fer saber i jo vaig 
decidir oferir-m’hi. Però, això sí, amb una condicio: per motius 
de feina (aleshores dirigia el Conservatori i la Coral de Sant 
Cugat) només vaig accedir a dirigir-ne una i prou. Malgrat que 
la feina m’absorbia prou, vaig voler provar el món de l’òpera, 

Reconeguem que vas arribar en un moment difícil 
Molts directors ja havien régit el Cor i en un espai molt 
réduit de temps. Com vas trobar el Cor? Quines van ser les 
mancances més importants que hi vas observar?

Vaig trobar-me amb un Cor amb una vitalitat sorprenent, 
jove, i que em permetia treballar-hi força de gust. Mancava, 
potser, una mica de disciplina, però la base, que és el més 
important, era molt bona.

La teva primera incursió en el món de l’òpera fou amb 
Norm a No tan sols vas contribuir-hi amb la teva aporta- 
ció individuai sino també amb la Coral de Sant Cugat de 
la qual eres director en aquell moment. Alguns d’aquells 
cantaires de Sant Cugat encara són al Cor, no com a 
simples col-laboradors sinó com a integrants. Creus, 
dones, que va ser una experiència positiva?

Primerament, cal dir que era una experiència necessària. 
Calia reforçar el Cor per tal de cantar Noma amb propietat. De 
totes maneres, crec que el résultat final va ser l’òptim, ja no des 
del del punt de vista musical sinó pel que fa a les relacions entre 
ambdues formacions. I, com tu bé has dit, alguns cantaires de 
Sant Cugat han seguit en el Cor de Sabadell.

I amb tu va arribar el canvi. Es van començar a 
representar les òperes dues vegades a Sabadell. Poe

desprès s’inicià el Cicle d’Ôpera a 
Catalunya. S’lncremental’activitat 
artística en el Cor, es viatjà a l’es- 
tranger per cantar, es multiplicà 
el nombre de cantaires... Et reco- 
neixes part responsable d’aquesta 
progressió evident?

En una part, sí. Jo pensava que el treball que fèiem al Cor era 
desproporcionat si teniem en compte que només es represen- 
taven les operes dues vegades. Aleshores vaig creure que seria 
intéressant omplir l’activitat del Cor fent concerts fora de Saba
dell.

Llavors se m'acudi una cosa: si havia de treballar amb un cor 
d ’Ôpera barrejat amb una coral vaig decidir confrontar les 
diferèneies existents entre els dos gmps. Combinant repertoris 
tant d ’Ôpera com de peces de cant coral es podia aconseguir que 
tots treballéssim dos tipus de música molt diferents. Els de 
Sabadell no estaven acostumats als estils dels de Sant Cugat i a 
l’inrevés. I, en definitiva, si es cantava de tôt i força, si es tocaven 
diversos générés corals, s’havia de cantar millor l’ôpera!

Dos anys després de la teva incorporació com a direc
tor titular del Cor, vas tenir l’oportunitat de dirigir l’OSV. 
Què va provocar que prenguessis l’altemativa en aquell 
moment?

Jo ja feia un temps que era a l’AAOS. Me n’havia adonat de la 
qualitat de nous coneixements que havia anat adquirint. i, és 
més, tenia l’oportunitat d ’adquirir-ne molts més i, sobretot 
aprendre a perfeccionar la direcció. Aleshores vaig decidir 
d ’encaminar la meva vida cap a la direcció musical, deixant 
definitivament la del Conservatori de Sant Cugat. I aixi ho vaig 
fer saber a la Mima Lacambra, la quai es mostrà molt interessada 
pel meu canvi. Un mes més tard m ’oferia la direcció de l’Orfeo 
ed Euridice al davant del Cor i de l’OSV. Vaig acceptar, natural- 
ment!

Com et vas plantejar aques debut com a director 
d’Ôpera?

Per a mi es tractava d ’un fet terriblement important i a la 
vegada fantastic. Com a tot debutant, volia quedar bé i, sobretot, 
volia aprofitar la confiança que l’AAOS havia dipositat en mi.

Va ser llavors quan em vaig proposar que aquest Orfeo havia



de ser diferent ais altres. El primer que vaig fer va 
ser desestimar la partitura amb la quai anava a 
treballar. Vaig descobrir que era una transcrip- 
ció i adaptació de l’original escrita, per a més 
mùsics del compte i amb instmments no propis 
de l’època. Aleshores vaig començar a buscar la 
versió originai i finalment vaig trobar la partitura 
de director a l’Institut de Musicologia.

Hi havia, però, un problema: no existien les 
partixeMes dels mùsics i, amb l’ajuda de la meva 
dona, ho vam poder tirar endavant. A part d ’això també hi havia 
un detall especial. El paper d ’Orfeo, que normalment és inter
prétât per una mezzosoprano, el faria un contratenor, tal i com 
ho havia previst el compositor. Aixi dones, vam aconseguir 
respectar en tot moment les idees originals de fautor. Van ser 
moltes hores de treball, no solament musical, sinó d ’investigació, 
però al final, el résultat cree que va ser positiu.

Fins i tot ha tingut l’ocasiô de formar part del jurat del 
concurs «Eugenio Marco» en dues ocasions. Què més 
esperes de l’Ôpera, què és el que et queda per fer?

De moment, no em pue queixar, de bon tros, del tracte que 
estic rebent aquí a l’AAOS. La confiança ha anat augmentant 
progressivament. He après moltissim, i encara pue ampliar els 
meus coneixements. Concretament aquesta propera tempora
da tindré l’oportunitat de tomar a dirigir, però aquest cop ho faré 
en quatre produccions diferents. Grec que s’estan complint els 
meus propóste i que l’AAOS m’està douant un suport importan- 
tissim, corn a tants d’altres artistes que tenen en l’AAOS una 
veritable escola i un trampoli al món profesional, i vull dir 
públicament que agraeixo sincerament totes aqüestes mostres 
d ’amistat i confiança que rebo cada dia de l’entitat.

Aquesta darrera temporada el Cor ha participât en la 
programado estable del Liceu i va estar a punt de fer-ho 
en el Grec’92. Com es va arribar a aquest punt culminant 
de l’história del Cor?

Han estât molts anys treballant per a l’òpera i per a la música 
en general. S’ha donat moltes voltes i el nom del Cor comença 
a sonar pertot arreu. Al Liceu hi vam accedir corn a formació 
substituta, ja que el seu Cor actuava a Sevilla. No cal dir que va 
ser una experièneia apassionant i molt profitosa.

El tema del Grec’92 ja és una altra cosa. No 
anàvem a substituir ningú sinó que se'ns havia 
contractât directament per fer Pescador de Per
les. Davant d ’aquest repte vaig considerar certs 
punts de vista de vital importancia: la part del 
Cor era molt compromesa i molt important, 
haviem de quedar bé i em va semblar que 
necessitávem una cinquantena de cantaires, 
tenint en compte que es tractava d ’un especta- 
cle a l'aire Iliure.

L’organització va considerar que cinquanta cantaires per 
representació era excessiu i no ens va quedar més remei que 
abandonar el projecte.

A part de tota aquesta feinada, continues dedicant-te a 
la docéncia en el Conservatori Sant Cugat? I qué més?

Sí. Continuo donant classes de flauta al conservatori, diri- 
geixo fOrquestra de Cambra de Sant Cugat, de la qual sóc 
fundador, i també la Jove Orquestra de Sant Cugat. I, sobretot, 
intento continuar fent el difícil paper d ’espòs i pare tots els 
moments que puc, que no són gaires.

Deu anys després de la seva fundado, cap a on camina 
l’AAOS? Com veus tu el ñitur d’aquesta entitat?

No cal dir que l’òpera travessa un moment molt bo. Cree que 
s’ha d ’aprofitar aquest moment, i no vull dir que s’hagi 
d’intemacionalitzar l’entitat ni buscar noves gires. Jo més aviat 
em dedicaría a continuar aquesta tasca modélica i increíble: la 
promoció de nous artistes, l’educació musical de nous valors, 
etc. S’ha d’ampliar i perfeccionar el que hem aconseguit a còpia 
d ’anys de treball. S’ha de superar tots els reptes que ens posem 
al davant, que cada dia son més compromesos; avançar cada 
dia, oferir un producte cada cop millor. I, sob re to t, s’ha de 
continuar amb la dignitat i la coherència que sempre ha carac- 
teritzat aquesta entitat.
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L'OPERA DE SABADELLIELS SEUS CARTEUS Ana Fernández

a sèrie de cartells i programes que a Sabadell han 
anat anunciant els successius esdeveniments ope- 
ristics tenen, des de l’any 1983, amb Tosca, fins al 

gener de 1992, amb Don Giovanni, una coherència estètica 
remarcable, deguda al fet que són obra d'un mateix autor, en 
Jordi Roca. La característica que jo ressaltaria com a més 
important és la formidable qualitat d ’impressiô que mantenen 
al llarg d ’aquests anys, a més de ser, cosa inusitada avui en dia, 
véritables fonts informatives. Moites vegades, passejant pels 
carrers de Sabadell, hom pot entretenir-se a esbrinar quin és 
l’objectiu informatiu de molts papers que pengen de parets i 
aparadors i hom pot veure que el seu autor, oblidant-se de la 
finalitat informativa, s’ha dedicat a malabars exercicis de dis- 
seny.

L’autor d ’aquests cartells ha optât, a l’hora de presentar les 
operes, pel missatge argumentai de les obres, ja que si els 
comparem amb els que eli mateix ha realitzat per al Festival 
Pau Cassais al Vendrell o per als diferents concerts oferts per 
Joventuts Musicals de Sabadell, per exemple, veiem que els 
dona un tractament molt més abstráete. A la sèrie que ens 
ocupa, domina un directe figurativista diluït amb un to de 
divertiment i una espècie de reclam lùdic que travessa el 
dramatisme o melodrama d ’algunes obres, o reforça la comèdia 
bufa d ’altres.

El prtimer cartell dedicat a Tosca ts, segons el meu parer, el 
més efectiu des del punt de vista publicitari: la violenta taca 
vermella de la part superior obliga l’espectador urbà a mirar i 
restar atrapat per la imatge. L’any 89, es tornarla a fer la mateixa 
òpera i, encara que la iconografia és absolutament diferent, 
abans una dona, ara una porta, el recurs del reclam continua 
essent el mateix, una empremta vermella. Ho sera també per a 
Carmen l’any 87, com l’any 90, la primera tractada com a rauxa 
i la segona com a una divertida visió antropològica. El vermeil 
és també protagonista a Orfeo ed Euridice, emmarcant molt "ad 
hoc", un esquemàtic i classic Orfeu.

Altres colors representatius d ’aquesta sèrie són el blau per 
a Madama Butterfly l’any 87 i La Traviata l’any 91 i el nacrat 
gris-rosa tan propi de la pintura d ’en Jordi Roca per a òperes 
com Nabucco, l’any 87, La Traviata, l’any 88, o La Favorita, l’any

Tots els cartells citats fins ara te- » 
nen una gran unitat de concepte. Ara, 
hi ha una òpera que s’escapa una 
mica del tractament generai. Norma, 
tant al cartell de l’any 87 com per a 
l’any 91. Al primer, l’element figura- 
tiu aparek  emmarcat dins l’O de Nor
ma i el fons és molt més abstráete que el de qualsevol altre 
cartell i, l’any 91, tot és abstracció. M’aventuro a dir que, junt a 
Tosca, deu ser la favorita del cartellista.

VICTÌIHIADELSàNGELS
MANUEL GAHOA MORANTE (Plano)

16 de lebrer de 1990 a dos quatte de deu del vespro 
Teatre Municipal "La Farándula" • Sabadell
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Òpera en tres actes . Música de GIACOMO PUCCINI

MARTHA COLALILLO • FRANCISCO ORTIZ • FRANCO BORDONI
I. CAMPA • M. LÓPEZ GALINDO • SANTIAGO S. JERICÓ

COR DELS ÀMICS DE L’OPERA DE SABAOELL 
Director dei Cor JOSEP FERRÉ

Escolania Coré tie Sant Agenti, Directe' J.U. VIDAL • OTecod escénica i escenografía JOFOl VOLTAS

ORQUESTRA SINFÒNICA DEL VALLES

Director MAURIZIO DI RDBBID

Teatre Municipal de Sabadell "La Farándula"
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Wolfgang Amadeus

LE NOZZE DI FIGARO
Ò pera  en q u a tre  actes

IN A Q U l F R K S A N , M A R T IN A  M U S A C C H IO , 
JK A N -L U C  C H A IG N A L ’l l ,  A T S U K O  K U D O , M f À N G E L S  C IV IT ,

ROSA NONF.I !.. STEFANO PA I.A TCH I. JO SEP M f BOSC'H. 
fONASI < AMPÀ, Mf MIRNA CAMARASA, C ARI.F.S PRAT

ORQUirSTRA SIMFÓNK A DEL VALLÈS
D irector: A L B E R T  A R G U D O

A{uncanen( Iti de Sabadel Diputació de Barcelona

_______ ////______
OPERA A CATALUNYA------ , ////------------
A M IC S  DE L 'Ò P E R A  DE S A B A D E L Lnut

SABADELL, Teatro “La Farándula”
dimarts 23 i dívendres 26 d'abril ales 9 del vespre

SABADELL,Teatre "La Farándula"
óimecres 13, dívendres 15 de -ovetnbre. 9 del vespre
SÏi'IïLÏâm«» Banc Sabadel A;uiní™re|S|-ieSíi»íír
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ANAR A L’OPERA Dolors Godayol

S abadell sempre ha estât una ciutat dinàmica. No hi 
ha mancat mai gent disposada a esmerçar bona part

---------  del seu temps en ocupacions que enriqueixen
I’esperit i beneficien la societat. Però considerem un fet insòlit 
i digne d ’admirar que, en una societat com la nostra, hi hagi un 
equip de persones disposades a organitzar representacions 
d ’òpera, d ’una qualitat indiscutible, fins i tot en altres ciutats de 
Catalunya. Un equip, el prestigi del qual va en augment cada 
dia que passa, i que sembla disposât a tirar endavant malgrat 
totes les dificultats.

Sempre encuriosits i interessats en retrobar-nos de nou amb 
aquesta colla d ’artistes que, engrescats, tornen i retornen a ofe- 
rir-nos les delicies de l’espectacle quasi total, anar a l’ôpera ha 
esdevingut, per a molts sabadellencs, una práctica sovintejada, 
esperada, festejada.

Asseguts de cara a l’escenari, però, mentre els components 
de I’orquestra afinen els instruments i ens abelleixen els sens 
grinyols, s’escau reflexionar sobre la complexitat d ’harmonitzar 
els diversos aspectos de la reprensentació, perqué el que 
puguem  jutjar o considerar com a espectadors no ens clarifica 
les ignoráncies sobre la feina oculta d ’aquesta colla d ’artistes.

Convençuts que un dels papers clau per al perfecto desenvo- 
lupament de I’obra és el de l’escenògraf, hem volgut parlar 
amb Ramon Ribalta, Francese Ventura i Jordi Voltas, directors 
d ’escena i escenògrafs reputats, que van tenir I’amabilitat i la 
pacièneia de dedicar-nos un temps inestimable. Grades a élis 
hem pogut viure unes hores d ’intensa satisfacció perqué ens 
han encomanat el seu entusiasme i, amb el propi, tot el caliu 
deis t\MICS d e  L’OPERA DE SABADELL, que celebra enguany 
el seu desé aniversari. Ens ha semblât una bona manera 
d ’agrair-los les bones estones que ens han fet passar amb 
l’afany d ’instruir-nos en els entrellats de l’ópera recòndita i 
pregona; la feina que no es veu, els esforços que no es 
preuen... però també les esperances hagudes, les alegries 
viscudes, les plenituds assolides...

Els nostres entrevistats s’esplaien en un doll de paraules. 
Se’ls descobreix a l’acte que tenen el cor posât en l’ópera. No 
saben dir si és quéstió d ’afecció o de vocació i es consideren 
«amateurs» en el sentit més genuí de la paraula perqué opinen 
que el qui es dedica a aquest món és perqué l’estima.

Però amb estimar-lo no n ’hi ha 
prou. No podrien ser bons escenò
grafs, bons directors d ’escena, si no 
s’interessessin i procuressin dominar 
altres aspectos de la cultura i de l’art: 
història, literatura, poesia, pintura, 
a rqu itec tu ra , escu ltu ra , dansa...
«l’escenògraf ha de ser un intellectual, perqué l’opera és un 
espectacle en el quals’hi veuen reflectides totes les arts». D’aquí 
el qualificatiu d ’espectacle quasi total que emprem en la 
introducció. Potser l’adjectiu «total», tot sol, l’hauríem d ’aplicar 
al dre, en el qual, a més, hi trobem el RISC, amb majúscules, 
encara que a l’ópera també n ’hi hagi, de rise: caigudes de deco
ráis, focus que no funcionen i altres petits o grans inconvé
nients que, afortunadament, no sovintegen.

L’escenògraf és aquell qui dissenya, dibuixa, situa, ambien
ta, adorna, delimita l’espai. Eli té a les seves mans recrear l’obra 
de Fautor, de tal manera que pot fer-la més romàntica, més 
moguda, per exemple. Eins i tot en pot canviar l’època o la 
interpretació. Tot però, sota les directrius del director d ’escena, 
que és el máxim responsable de tot el moviment de la repre
sentado. Per aixó resulta molt difícil delimitar les funcions 
d ’ambdós personatges; «L’escenografia marca, obliga tant, 
que ja  estás dirigint».

Presumint que l’escenografia s’apariava únicament per mo
tivar el públic, ens sorprén sentir que en l’ópera es crea un 
ambient per motivar els cantants, que assumeixen molt millor 
els seus personatges si es troben en una atmosfera propicia.

Però, la que mana, la que transmet el sentiment, és la mú
sica. Essent així, el primer que ha de fer l’escenògraf o el di
rector d ’escena és estudiar la partitura, aprendre’n de memòria 
tots els matisos: acotacions romántiques, trágiques, tétriques? 
Erases musicals, preludis... Cal escoltar, llegir el libretto, do- 
cumentar-se históricament, buscar el significar de certes parau
les, d ’alguns conceptes; situar-se en l’època i en el sentiment 
dels autors de la història i de la música. «Cal autotorturar-se, 
per recrear una òpera».

Situar l’acció en el temps i en l’espai vol dir crear un 
moviment escènic, tot delimitant-ne l’àmbit, créant entrebancs. 
Això ve condicionar pels altres elements que conformen la
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representació: el cor, format per diverses persones i que no ha 
de constituir un tot compacte, sino que cadascun deis seus 
membres és un ens amb personalitat propia, que ha d ’expressar 
sentiments. Per aconseguir una digna interpretació els mem
bres del cor han de suportar moites hores d ’assaig: estudis de 
cant, exercicis de moviment... Han d ’aprendre a sentir la 
música i a interpretar-la, traduir-la a sensacions. No n ’hi ha 
prou amb cantar bé; cal que s’introdueixin en el personatge, 
que «siguin» el personatge. Han de convertir l’argument en 
veritable, creíble, per a I’auditori.

Per aconseguir aquests résultats, el director d’escena ha de 
mudar en poeta: suggerint, insinuant, recordant... I qui millor 
pot ajudar-lo en aquesta faceta que l’iLluminador? Els entrevis- 
tats coincideixen a manifestar que no hi ha res més apassionant 
que èsser a la cabina de control de Hums: «Mourels al ritme de 
la música, del personatge...Si ets sensible, pots encomanar 
una esgarrifança a tot el pati de butaques gracies a un 
moviment subtil de Hums. Adonar-te que pots aconseguir aixô 
és extraordinari».

Freqüentment intervenen, també en una òpera, els ballets, 
per a l’evoludó dels quais cal disposar de I’espai que permeti 
un moviment ágil i elegant. Tant per la seva idònia distribució 
com per la dels integrants del cor, l’escenògraf ha de crear 
desnivells, procurant que tots els intèrprets vegin constant-

Asficctc del vestthiil de "La Farandida" en la primera representació de l'opera Madama Butterfly

ment el director d ’orquestra. És en aqüestes disposicions quan 
coreògraf, escenògraf i director d ’escena han d ’estar més 
compenetrats. I és en aquest punt on entrem de pie en la 
importancia de les relacions humanes: cal treballar en equip i 
afxó comporta estar disposât a escoltar, considerar, discutir, 
convéncer o cedir. No hi ha res més obligat que la bona 
avinença; sense ella, l’espectacle no pot triomfar perqué en 
òpera tothom és important: «"L’opera és una combinado de 
mùsica, plàstica i voluntarisme; si un d ’aquests tres elements 
falla, no hi pot baver résultat artistic». Potser massa sovint 
l’espectador d ’òpera concentra primordialment la seva aten- 
ció cap a l’exhibidó vocal de les primeres figures i no valora 
suficientment la inventiva escenográfica, la qualitat de la 
mùsica, la categoria intellectual de l’obra.

L’òpera és una m anifestado artística difícil. Motivar el pu
blic, que té un nivell de lectura de les imatges molt condicionat 
pel cinema i la televisió, és el repte que s’imposen els amants 
d ’aquest art. Per aixô se senten optimistes davant d ’aquesta 
revifada, que és sorprenent, perqué les condicions de vida i la 
cultura actuals semblen tenir tots els ingredients per desterrar
la. «Tot té els seu Hoc en aquest mon. Un mitjà ajuda l’altre». 
Nosaltres compartim aquest optimisme i desitgem que per 
molts anys puguin continuar oferint-nos el plaer del seu art.
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CONCIERTO DE ARIAS DE OPERA
A  CARGO DE LOS CONCURSANTES GALARDONADOS  
Dia 15 de Marzo de 1992, a las 18 h. en  el T.M. «LA FARANDULA»

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE L ÒPERA DE SABADELL

EI director Eugenio Marco dirigint l’assaig de ì'Orquestra en la priniera òpera 'Madama Butterfly"
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CONCISO NACIONAL EUGENIO MARCO'. Per a caiitaiits d'èpera Antoni Quintana Petrus

A les grans persones, les que passen a la historia, no se 
les recorda només per una faceta de la seva vida. N’hi ha 
una que si, que és la principal, però solen crear al seu 

voltant un conjunt d’altres riqueses: artistiques, profesionals, politi
ques O històriques, que completen o aquella faceta o aquella qualitat 
principal.

Qui no coneix en Leonardo da Vinci? Era pintor, arquitecto, 
dibuixant, músic o enginyer? I Santa Teresa de Jesús, com la defi- 
neken? Fundadora de convents, escriptora, poeta...? I més a prop 
nostre, N’Antoni Forrellad, gran enginyer, creador d’empreses i 
bancs, promotor de l’Encidopédia Catalana i d’altres moviments 
culturáis? ...I quantes coses més?

Aixó també passa amb les institucions. Una gran institució crea 
sempre riquesa al seu voltant, com una gran estela que complementa, 
honora i enalteix la seva tasca o fundó primordial.

L'Associació d’Amics de l’Ópera de Sabadell, que compleix ara els 
10 primers anys de la seva vida, va nérxer amb la voluntat de fer «Una 
Cosa Gran», o millor «Moites Coses Grans». És evident que n’hi ha per 
sobre de totes: el portar l’amor i l’afecció a l’ópera al máxim nombre 
de ciutats: de Catalunya, d’Espanya o d’allá on sigui.

Però la nostra Associaciò té la vocació més àmplia; l’òpera com a 
résultat harmònic de la conjucció de molts elements: orquestra, 
cantants, decorats, moviments escènics, cors, etc.

Necessita d’anar continuâmes sembrant, impulsant i canalitzant 
totes aqüestes fonts, nodrint el seu planter per tal de fer-ho millor, 
amb mitjans propis, i a ser possible, joves del pais. Donar suport i 
recollir el bo que tenim a casa. I n’hi ha molt.

Aquesta va ser la filosofia que des del primer moment animà els 
Amies de l’Opera de Sabadell a crear elements o activitats comple- 
mentàries —o pot ser substanciáis— per a complir el seu principal 
objectiu.

En el seu dia creà el Cor dels Amies de l’Ôpera de Sabadell, després 
l’Orquestra Simfonica del Vallès. Més endavant tota la quasi silenciosa 
però'important tasca de formació dels escolars —els nostres succe- 
sors en l’afecdô— i corn havia de recollir, potenciar al màxim i fer la 
seva suggerèneia de D- Rosario Callejas, vidua del gran mestre 
Eugenio Marco, que tant va ajudar a donar les primeres passes a la 
nostra Associaciò?

«Mi esposo, el Maestro, quería crear una escuela para jovenes 
cantantes de ópera españoleŝ  deia la Sra. Marco, madrilenya ella, 
castissa com la que més i a la qual no li sobren els diners, ja que 
treballa del mati fins al vespre.

«¿Qué podemos hacer para honrar la 
memoria del Maestro y ayudar y ofrecer 
una oportunidad a los jovenes cantantes 
de óperas

Aviat ens várem posar d’acord. Ella 
donava uns diners a l'Associació i aquesta 
creava el «Primer Concurso Nacional Eu
genio Marco para Cantantes de Ópera».

Qué es pretén amb aquest concurs a més d’honorar i recordar la 
gran personalitat i obra del "maestro" Marco? És molt senzill: oferir la 
possibilitat -oportunitat- ais joves cantants d’ópera de tot l’estât 
espanyol de poder no tan sois recollir uns diners -que sempre van 
molt bé, sobretot al jovent- sino donarlos l'ocasió de poder debutar 
al món de l’ópera.

I com ho agraiexen els joves! I com se'n recorden!. El debut... El 
situar-se al mig de la plaça amb el «toro» al davant... 1 amb el públic 
que et mira i et valora.

Donar aquella tan ansiada oportunitat... que molt dificilment 
podrien tenir en un deis grans teatres d’ópera del món, especialment 
a Catalunya, que només podrien optar al Gran Teatre del Liceu... i 
aixó és molt difícil... Quasi bé impossible.

I si l’any 1986 várem tenir la primera edició amb tres premis que 
sumaven 800.000,- Ptes. i amb 26 participants, aquest any, el 1992, el 
lOé. de la vida de l’Associació d’Amics de l’Ópera de Sabadell, en la 
4a edició del concurs, ja hem aconseguit vuit premis amb un total de 
1.850.000,- Ptes. i la participado de 48 concursants.

Si des d’algun lloc de les galaxies el Maestro Eugenio Marco ho pot 
veure, deu sentir-se satisfet que aquella obra, que eli no va poder 
portar a terme -mori quan tenia 51 anys- ha estât almenys compen
sada en part per aquesta legió de joves cantants d’ópera que ha anat 
participant en el "seu concurs" i que com a résultat ha pugut pujar a 
l’escenari i representar els més dificils papers esteMars que els teatres 
mundials reserven ais "divos"... I és que ells ho són ja, si bé els falta 
recorrer el carni —dificil, dur i sacrificat— que comporta la Professio
nalität, però que tal vegada algún d’ells no hagué ni tant sois iniciat 
sense el suport del nostre concurs del Maestro Eugenio Marco i de la 
seva vidua, el concurs de la nostra Associaciò, una "collita" comple
mentaria a la seva fita principal, una d’aquelles obres que li donen 
solera i que fan que assolerxi aquell caire, taranná -prestigi, diriem- 
del qual hem parlât al començament, que complementa i arrodoneix 
el nom i l’obra de les grans persones, de les grans institucions... com 
vol ser la nostra jove Associaciò.
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U  VEU, L'INSTRUMENT REI Xavier Gondolbeu i Ramon

S I ha dit que l'opera és el més gran espectacle que 
l'home ha pogut imaginar, i cree que és una gran

_____  veritat; però voldria analitzar que és l'ôpera. És un
espectacle escènic-musical en què la veu humana n'és la 
protagonista.
Dintre d'un marc escènic suggeridor, es desenvolupa Tacciò 
argumentai subratllada pels instruments que conformen 
l'orquestra, sota la batuta del mestre director i acompanyants per 
l'ambient créât amb els decorats, vestuari, atrezzo, mobiliari i 
luminotècnia, tots a la disposició dels cors i dels cantants solistes. 
I què és la veu? La veu és el so que els humans emetem mitjan- 
çant Taire que inspirem i amb el quai omplim els nostres pul- 
mons i, régulât pels músculs abdominals, diafragmàtics i inter- 
costals, projectem a Texterior. Aquesta emissió es produeix pel 
pas de Taire a través de la laringe, on les cordes vocals vibren i 
el regulen, passant a la cavitat bucal i projectant-se, a través de 
la retro-faringe, a les cavitats que formen els sinus maxiMars i 
frontals que actúen de ressonadors, per finalment sortir el so a

Texterior. La llengua i els llavis, amb 
els seus moviments, articulen les pa
raules.
Així és Temissió per poder parlar i 
cantar. Que n'és de senzill!. La dificul- 
tat comença quan a la nostra veu se li 
vol demanar que sigui potent, de gran 
extensió, brillant, dolça, acariciadora, dura, musical, etc. Per a 
aconseguir tôt aixô cal Testudi intens d'educaciô de la veu i els 
estudis musicals pertinents. La preparació d'un cantant d'ôpera 
és llarga, dificultosa i constant. L'instmment el constitueix tôt el 
seu cos, tôt ha d'estar en bones condicions per aconseguir la 
perfecció en Temissió de la veu. Quan s'ha arribat a una bona 
preparació, és quan podem  parlar de l'instrument rei, 
l'instmment per exceMència, el més perfecte i emotiu, ja que 
comunica directament d'ésser huma a ésser huma, en una 
comunió perfecta que arriba, en certs moments, a un clímax 
inimaginable.

La m ezzo-soprano Silvia Tro, d n ra n t ¡'actu ado  en  la clausura del "III C oncuro N acional Eugenio  M arco p a ra  Cantantes d e  Ópera"
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UN ASSAIG GENERAL Gustau Erill i Pinyot
Cantaire del Cor dels Amies de l'Opera de Sabadell

avorriment estava arribant als seus limits. Aquell assaig 
s'havia fet interminable; eren quarts de dues de la ma- 
tinada i tothom estava francament fastiguejat de Iluitar 

contra tants imponderables...
L'assaig havia començat tan puntual corn ho permetien les possibi- 
litats dels assistents: l'orquestra, professional, era a l'hora en punt al 
fossat (llevat d'un violi que va arribar un pèl tard, quan l'obertura ja 
era en marxa); els solistes, també professionals tots ells, feia estona 
que estaven fent veu pels passadissos dels camerinos, que era quasi 
el mateix que si ho fessin al mig de la sala, per la gran ressonància que 
hi havia, sobretot amb la sala buida.
Pel que fa al cor, intégrât tot ell per amants de Topera que havien fet 
de la seva afecció a la música una vocació que els feia treballar com 
a vertaders professionals, eren al "foyer" més de tres quartes parts dels 
seus integrants, acabant d'enllestir amb els encarregats del vestuari 
els darrers toes del vestit que s'havien de posar o emprovant-se els 
postissos i complements que calia per a arrodonir la seva caracterit- 
zació. Alguns -els que ja feia una hora que eren al teatre- estaven del 
tot vestits, llestos per sortir a escena; d'altres -els que havien de 
complir amb obligacions laboráis o estudiantils- arribaven amb el 
temps just de vestir-se a corre-cuita i sortir a cantar, de vegades sense 
haver tingut temps d'escalfar la veu (els dies de representació, però, 
era diferent, car tothom procurava plegar amb més temps, per ser a 
Thora de maquillar-se i vestir-se sense problèmes de presses). 
L'obertura havia començat quasi puntual: només cinc minuts de 
retard en un assaig general era tot un èxit. Però primer va ser aquella 
cadèneia dels violins, i després Tentrada del metall en pes, que es va 
haver d'aturar l'assaig per refermar uns passatges que no plaïen prou 
al director. Un error de la fusta i un altre de la percussió havien estât 
considerats com poc importants pel director, que es va limitar a 
llançar una punyent llambregada a Tautor de l'ensopegada, sense 
creure necessari, però de deturar l'assaig.
Els inconvénients van començar a succeir a partir de la primera 
entrada del cor: la secció dels baixos -entre els quais hi havia un pareli 
de pesos pesats de considerable massa corporal- va entrar correc- 
tament, però com que Tempostissat on s'havien de situar encara no 
havia estât fixât pels encarregats del decorat, car faltava pintar per la 
part vista des del públic, es va separar una part de Tempostissat de 
l'altra, créant una mena de falla al mig de Tescenari, i dos baixos hi van 
caure a dins. No va passar res, però es va haver d'aturar l'assaig, tomar 
a juntar les fustes separades, i recomençar el passatge. Just en 
començar -ara sense terratrèmols- el tenor que havia d'actuar alhora

que el cor, creient que no es tornava a 
passar aquell fragment se n'havia anat a 
heure aigua, i va caldre interrompre altre 
cop Tescena per anar-lo a cercar i que se 
situés en el lloc que li pertocava.
Quan havia acabat aquella escena, final- 
ment, havia d'entrar la soprano. Dones 
bé, a la bona dona no li acavaba d'agradar 
el vestit que li volien fer posar, i en comptes d'entrar a Tescenari 
cantant allô de "Belle son le matine di primavera. .. ", va entrar-hi 
bramant allò altre de "Non mi piace questo vestito!". Peina hi ha haver 
per entrar en raons tots plegats: diva, director d'escena, encarregats 
de vestuari, regidor, gerents de Tòpera... Mentrestant, el cor s'asseia 
com podia, espérant temps millors, i el director musical aprofitava 
per insistir amb les violes un passatge que no Thavia convençut prou. 
Finalment, quan la soprano -vestida de carrer- va estar a punt, es va 
remprendre l'assaig, i tot va anar més o menys rodât fins al final del 
primer acte. Al cap de vint minuts (la pausa pactada amb orquestra 
i cantants, i acceptada, si et plau per força, pel cor) començava el 
segon acte. El cor a penes hi sortia, i tothom anava amunt i avail 
d'esma, sense saber gaire on dar-la. Uns quants aprofitaven Testona 
per sopar; un pareil, per llegir; uns quants més, per fer-la petar, fent 
safareig. Un pareil més tenien una seriosa i transcendent conversa 
-almenys aixi es deduïa de les cares que feien tots dos- i una parella, 
mixta, estava... canviem de tema, no us sembla? Uns quants havien 
anat al bar del vestibul del teatre, a fer el glop o el mos, i d'altres no 
paraven de pujar i baixes les escales, corn si estiguessin fent la seva 
sessió diaria d'exercici físic. Mitja dotzena eren als racons de Tescenari 
0 al fons de la sala fent d'espectador.
Durant aquell segon acte hi va haver una escena que es féu inacaba
ble: aquella en què una dur passatge entre la mezzo i el bariton 
acabava amb un romantic duet: cap dels dos no encertava a acoblar- 
se amb Taltre, i el que havia de ser un fraseig harmònic i unison es 
convertía en una mena de lletania quequejant i dissonant: cadascù 
anava pel seu cantó, sense que aconseguissin mai posar-se d'acord 
Tun amb Taltre. Al sisé intent -el menys mal reeixit- el director va 
decidir d'encomanar-se als déus de TOlimp i esperar que el dia de 
Testrena estigussin tots dos més fins.
El tercer acte va ser penós: la gent del cor estava ja cansada (es portava 
ja una hora de retard sobre Thorari previst), el decorat no s'acabava 
mai de muntar prou de pressa ni prou bé: es va haver de fer l'assaig 
general sense una peça de decorat que era decisiva perqué el cor se
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situés d'una manera o una altra per cantar, les entrades eren quasi 
totes a destemps o francament errònies, hi va haver problèmes 
d'afinació, sobretot quan el baix va decidir cantar-ho tot en octava 
baixa -quan cantava, perqué en molt moments es va limitar a parlar 
el seu paper- i el cor va perdre de sobte totes les referéndes de 
tonalitat i de ritme que havia après en assaigs anteriors. L'estat de 
nervis anava pujant de grau. Una part del cor es va anar a canviar en 
una petita pausa, vestint-se de carrer per marxar de seguida que 
acabés l'assaig. Un pareil se'n van anar, sense dir res. Els cantants 
solistes remugaven qué era allò d'assajar a aquelles hores, el director 
estava que trinava, i la producció de l'ópera feia una cara de pomes 
agres que no hi havia valent que gosés anar-li a dir res... 
Finalment, l'assaig va acabar. Tothom estava cansat, no gens content, 
perqué havia estât un desastre... Però amb el descans vindria la 
reacció, i el dia de l'estrena tot aniria sobre rodes: l'amor a la música, 
les ganes de fer-ho bé, la disciplina i paciéncia en el moment critic - 
cosa que els indisciplináis i improvisadors mediterranis sabem tenir 
quan ens trobem en el moment clau- sabrien véncer dificultáis i 
errors. Començaria la representació després del "Molta merda!" de

rigor (en el mon de l'òpera porta malastmgança desitjar sort), amb 
l'orgull d'un cor, d'uns cantants, d'uns directors i d'uns instmmentistes 
que per sobre de tot estimen la mùsica i es prenen molt seriosament 
la tasca que fan, i tant els propis executants com la producció de 
l'espectacle i el públic en general veurien un muntatge digne, sobretot 
fet amb amor. Potser el décorât seria pobre, potser el muntatge en 
general seria un xic modest, però pressupostos manen, i de primeres 
figures en tots els camps només en poden portar aquells qui disposen 
de la benedicció de les bosses pùbliques més imporants i generöses 
del país.
El muntatge que es veuria al cap de dos dies, arxò sí, disposaria de 
quelcom que pocs teatres de l'òpera del món poden tenir: tots els 
implicáis en aquella representació ho farien -abans que cap altra 
consideració- perqué vollen fer-ho, els venia de gust i estimaven la 
música, el teatre, i llur sintesi: l'òpera. I aquest sentiment, ben arrelat 
en tots els que estaven disposais a suportar assaigs plens d'errors i 
accidents, era capaç d'esborrar moments de patiment per enlairar els 
cors dels cantaires fins al plaer de la feina feta amb el rigor de l'amor.

Cor dels Am ies d e  ¡'Òpera d e  Scdxidell iuteipretant "Carmen". Aìiy 1990.



E l MON QUE AMAGA EL TELÓ Raquel Planas i Silva

uan el vellut vermeil del teló es va alçant lentament 
i la sala ha quedat del tot a les fosques, encara hi ha 
algú que fa l’ùltima escurada de coll de rigor. El 

teatre sembla vibrar amb els primers acords de l’orquestra, i a 
poc a poc, l’escenari, fins ara negre, s’inunda de feixos de llum 
que dibuixaran els contorns deis decorats, mentre les fustes de 
l’entarimat cruixen amb l’entrada en escena deis actors.

L’Opera, dones, acaba de començar, i els espectadors final- 
ment s’han acomodat a les seves butaques per delectar-se amb 
la magia que es desprén de l’escenari. A mesura que l’ópera 
avança, els cantants esdevenen éssers superiors, però darrera 
la seva aparença divina amaguen un nerviosisme que no 
desapareixerá fins que hagi acabat la fundó, i que tornará a 
manifestar-se en cada nova representació. De tota manera, el 
pati de butaques es manté alié a aquesta inquietud, i es deixa 
captivar per les melodies harmonioses de les veus del cor. Però 
si l’espectador pogués endinsar-se més enllá del teló i traspas
sar els decorats, descobriria un món desconegut...

Darrera la cortina vermella, un formigueig d ’homes i dones 
es mou amunt i avail. Els seus noms no apareken  en els 
programes, però les tasques que duen a terme són vitals 
perqué qualsevol representació pugui seguir endavant sense 
entrebanes.

Eins pocs minuts abans de l’inici de l’Opera, els sastres o 
modistes encara planxen i repassen perqué els vestits no 
tinguin cap estrip. Elis són els responsables de mantenir el 
vestuari impecable, fet que significa que després de cada 
assaig, i fins i tot durant les operes, han d’arreglar a corre-cuita 
els possibles desperfectes del vestuari, ja que l’escenari és pie 
de claus i els bafxos deis vestits es fan molt malbé.

Els vestits del cor, normalment, es lloguen a una casa 
especialitzada en vestuari d ’ópera i de teatre (Casa Pens, 
Barcelona), mentre que els deis solistes es dissenyen especial- 
ment per a l’ocasió. Els vestits són de talla única; aixó voi dir 
que a dins porten roba de més que es deixarà anar en funció 
del volum de cada persona. Per altra banda, el director d ’escena 
és qui decideix el tipus de vestuari que es vol per a aquella 
òpera. També cal remarcar la importancia del calçat i les joies 
(subministats per Damaret, Barcelona).

Cadascú té una feina assignada. No dur-la a terme provoca-

ria un daltabaix. Aixi, per exemple, 
trobem  a la persona encarregada 
d ’indicar les entrades en escena dels 
actors. Un avis fora de temps pot 
suposar la no entrada en escena d ’un 
grup d’actors que haurà de cantar 
darrera els decorats. Però la Profes
sionalität és gran i poques són les ocasions en qué això passa; 
si bé, ben sovint, el responsable dels avisos ha de suar per 
trobar els actors i les actriuS, i més d ’un cop, ai! haver-los d ’anar 
a cercar a la petita habitació de les evaquacions fisiolôgiques!

Les perruqueres i maquilladores no han de fer «quilômetres» 
per trobar els cantants, però han de ser eficients per aconseguir 
pentinats i acabats que causin, des de lluny, l’efecte desitjat. 
Les esteticistes segueixen les ordres del director d ’escena: 
maquillatges i pentinats més o menys exagerats. La destresa 
d ’aquestes dones amb les pintes i el coloret és indispensable 
per ressaltar els trets deis solistes, ja que és evident que no és 
igual el maquillatge per a «Cosífan  tutte» o «La Flauta Màgica» 
de Mozart que el «Faust» de Gounod o \«Aïda» de Verdi.

Però això no és tot; encara hi ha algú més: els encarregats 
d ’«atrezzo», que controlen els objectes i complements de qué 
van acompanyats els vestits: barrets, espases, plomes... i tot 
l’imaginable. No podría ser que enmig d ’una actuació un 
personatge digués «Aquí us dono, senyor, la meva llança», i la 
llança no sortis per enlloc!

El que durant una ópera són errors, passaran a ser exemples 
del que no s’ha de tornar a fer mai més, però ben segur que 
també es convertirán en les divertides anécdotes d ’un grup de 
gent plenament dedicat al cant. Algunes d ’elles fan empetitir el 
cor deis directors, si bé, per sort, la capacitat de reacció no es 
fa esperar.

I tot això succeirà mentre l’espectador segueix submergit en 
l’espai i el temps fictici de l’òpera.

El teló amaga molts sacrificis personals i incomptables 
hores d ’assajos.

El teló dissimula pors i nervis. Però quan s’abaixa per tornar
se a aixecar de nou, el veli vellut vermeil ofereix l’apreciada 
recompensa dels ulls brillants d ’encantament d ’uns especta
dors que tenen les mans enrogides de tant aplaudir.
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E  PATROCINI CULTURAL I E  Q C E  D'OPERA A CATALUNYA Manel Camps i Bósser

D es que Tescriptor i conseller de Temperador Octavi 
August, Gai Cilni Mecenes, esdevingué protector

______  del cercle de literats de la Roma antiga fins als
nostres dies, les arts i la cultura en general s"han emparat molt 
sovint en la protecció externa. De fet, ha estât a recer d'algù, 
d"un individu o d"una col.lectivitat, que la literatura, la pintura, 
la música, Tescultura, etc, s"han pogut desenvolupar millor. 
Molts dels creadors més universals i moites de les manifesta- 
cions artistiques més destacades de la Humanität no haguessin 
estât possibles, al marge d 'altres consideracions, sense el 
sosteniment economic extern.

Avui dia, però, allò que durant molts segles ha estât el fruit 
d"un tarannà humanista, d 'u n  mecenatge filantrôpic, més que 
no pas una conseqüència d 'una  voluntat d 'obtenir un guany 
empresarial per la via de la projecció externa, ha esdevingut, 
per art de la com unicado de masses, una eina inapreciable per 
a la diferenciado i la notorietat de les empreses. En certa 
manera, podríem dir que el cor apassionat dels filantrops ha 
estât vençut pel raciocini fred dels professionals del marketing. 
Ara bé, el résultat final, al capdavall, és gairebé el m atek:

propiciar el desenvolupament cultu
ral, ja sigui donant suport directe ais 
agents creadors o fent accessible la 
cultura al gran públic.

En un mare econòmic universal i 
extremadament competitiu, en qué 
els productes i servéis són gairebé 
idéntics, en qué els mitjans de comunicació cada cop están més 
atomitzats i saturats de missatges publicitaris i en el qual el 
públic, en general, cada dia més, es resisteix a la publicitat 
convencional i practica tota mena de zappings, l'em presa ne
cessita trobar alternatives eficaces de comunicació comercial i 
noves formes de difusió de la seva imatge corporativa. Perqué, 
a finals del segle XX, un deis actius més preuats de les empreses 
és, sens dubte, la seva imatge, la seva reputado, allò que les 
diferencia i les destaca deis seus competidors, la personalitat 
que, en definitiva, determina les actituds deis seus diversos 
publics (personal, accionistes, clients, prove'idors, competi
dors...).

La recerca i el manteniment constant de la diferenciació és.

Firm a en  el Palau d e  la Generalität d e  Catalunya d e  l'esponsorització institucional i privada am h l'Associació d'Amics d e  l'Opera d e  Sabadell



actualment, un imperatiu economie i un dels reptes empresa- 
rials. Distingir-se en el mercat i facilitar, per tant, la memorit- 
zació d"un nom o d 'una  marca és clan per a Tèxit comercial. 
El patrocini és un mitjà eficaç per a fer-ho, per a posicionar bé 
Eempresa, per a sortir de Tanonimat i ser noticia als mitjans de 
comunicació i arribar, realment, al gran public.

El patrocini és una forma de publicitat basada en la subven- 
ció d"una acciò cultural, esportiva, científica o social per tal 
ddnerementar la notorietat d"una empresa o d"una institució, 
i crear o millorar una imatge de marca. El patrocini pot ser 
públic, privat o mfxt i, igual com el mecenatge, es fa servir com 
a mitjà de valoració social per crear el que els franceses 
anom enen capital sympathie, és a dir, un corrent d 'opinió  
favorable vers Eempresa o la institució per part dels seus 
públics.

La fundó principal del patrocini és associar la imatge de 
Eempresa a Eesdeveniment patrocinat i, sobretot, ais valors 
que aquest representa per al públic objectiu. El patrocini, 
dones, permet que el patrocinador sigui conegut i reconegut; 
el diferencia i li fa incrementar la seva notorietat i, paral. lelament, 
millora la seva reputació. Mitjançant el patrocini, Eempresa 
esdevé un actor de la vida cultural, esportiva, social, etc, i 
sdnsereix, per tant, en Eespai públic, acomplint el seu rol 
social i facilitant ensems la seva relació amb els poders públics. 
A casa nostra, per exemple, vivim una experiénda represen
tativa en aquest sentit, on la col.laboració públic/ privat és 
evident i positiva; em refereixo al cicle «Òpera a Catalunya». En 
aquest cicle, els ambits institucionals Departament de Cultura 
de la Generalität de Catalunya i els ambits empresarials Banc 
Sabadell i d'altres empreses, es combinen adequadam ent per 
fer accessible la cultura, en aquest cas Eópera, a un públic més 
nombrós i divers, que, gracies a Eassociació Amies de EÓpera 
de Sabadell i al patrocini extern , pot gandir ddnoblidables 
vetllades operístiques, fins no fa gaire anys reservados només 
al Liceu.

En Eámbit intern, dd ltra  banda, el patrocini humanitza 
Eempresa i serveix ais objectius ddmplicació i socialització del 
personal, potenciant la motivació i el sentiment de pertinença. 
El reconeixement social, el prestigi i la projecció externa que 
confereix a Eempresa patrocinadora facilita també el recluta-

ment de personal en els processos de selecció que aquesta pot 
requerir.

Una acciò de patrocini, adequadam ent completada amb un 
pía de comunicació parallel, incideix directament en el negoci 
d 'una  societat mitjançant Eanimació deis punts de venda i 
Eestimulació de totes les forces comerciáis. Igualment, potencia 
la notorietat de la gamma de productos i servéis i la fidelització 
deis clients identificats amb els valors de Eacció patrocinada. 
D 'altra banda, esdevenir patrocinador de quelcom aporta més 
valor a la imatge de la dirocciò d 'una  empresa, ja que demostra 
que, a més de perseguir el maxim benefici, també es preocupa 
per la cultura, Eesport, la ciéncia, el medi ambient, etc.

Einalment, i no pas perqué siguin menys importants, hi ha 
les raons fiscals que incideixen sobre els beneficis i recursos 
que les societats destinen al finançament d'activitats no em
presarials. En aquest sentit, actualment, està pendent del 
tràmit parlamentari el Projecte de Liei d'incentius fiscals a la 
participació privada en activitats d 'interès general, popular- 
ment dita Liei del Mecenatge. Horn espera que la nova Liei, que 
té una finalitat incentivadora de la inversió en activitats culturáis, 
socials, etc, s'aprovi en els prôxims mesos, malgrat que són 
molts els interlocutors que es queixen del text aprovat pel 
govern espanyol i han présentât esmenes, una d 'elles a la 
totalitat. Mecenatge i patrocini són cosins germans, i el fet que 
es reguli el primer ha de fer que el segon també en suiti 
bénéficiât i, en definitiva, s'estimuli decididament Eaportació 
econòmica que fan les empreses patrocinadores.

Arreu, el patrocini és un destacat protagonista social i, a més 
d 'estar régulât, té un tracte fiscal favorable. Ais EUA és normal 
el finançament empresarial d'activitats sócio-culturals i també 
el cofinançament de projectes d 'una  manera mixta públic/ 
privât. A Anglaterra les aportacions de les empreses compen
sen el rigor pressupostari del govern. A Itália, líder europeu en 
aquest suport empresarial, són moites les iniciatives patroci- 
nades per societats privades. Al Japó Eempresa privada és 
l'auténtic protector de les arts. A Alemanya hi ha més d 'un  
miler de fundacions d 'em presa o Sliftung amb programes de 
suport económic socials i culturáis, i a Erança són milers les 
accions culturáis de tota mena finançades per les empreses, 
havent-hi fins i tot una associació professional especialitzada
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i un departament ministerial per a aquests afers.
La creativitat i la difusió cultural necessiten del patrocini i 

aquest nécessita, a la vegada i més que mai, de les manifesta- 
cions culturáis per a projectar-se. D"una banda, els pressupos- 
tos de les diverses administracions cada dia són més insufi- 
cients per a abastar la crerxent demanda de fons que comporten 
la relació administradors-administrats i el dinamisme socio- 
cultural de Tanomenada «societat civil». Una societat que, en 
general, comença a estar sensibilitzada per Tenriquiment del 
Heure mitjançant el potenciament de les diferents expressions 
culturáis i que, cada dia més, sdnteressa per les qüestions 
socials que es generen en el seu si. De Taltra, la recerca per
manent de mitjans i de formules de com unicado comercial 
eficaces, que facilitin la máxima notorietat i diferenciació ales

empreses, que els permetin de projectar la seva imatge exter
na, connectant així amb els públics objectius i, sobretot, 
captant la seva atenció, és una constant en el món empresarial.

És convenient, dones, que es creí' el marc normatiu adéquat 
perqué les empreses patrocinadores puguin obtenir contra- 
partides i els sigui intéressant ddnvertir en programes de 
patrocini permanents. Ambdues parts, patrocinats i patrocina- 
dors, se"n beneficiaran a bastament com succeix en molts 
països. La cultura, en aquest cas Lòpera, i el patrocini es 
necessiten mútuament, es complementen i formen, al capda- 
vall, un matrimoni, per conveniéncia, però ben avingut, al qual 
només li manca un bon «parament» legal i fiscal que els faci la 
vida en parella més agradable encara.
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L'OPERA AL B IP
J B  ctivitat iniciada l’any 1985, a proposta de l’entitat 

Æ m  AAOS creada per la Sra. Mima Lacambra i recolza-
da per un gm p de sabadellencs, que volien ampliar 

les activitats artistico-culturals en el camp operístic a la nostra 
ciutat, constatant la nécessitât de fer arribar aquest gènere a 
tots els publics.

L’objectiu era que els estudiants assistissin a les diverses 
representacions d ’opera que es feien a Sabadell. L’AAOS 
potenciava aquest fi amb la reducció d ’un 50% en el preu de 
les entrades. Va semblar una bona oportunitat per a poder 
participar en un espectacle musical en viu.

Per a aconseguir aquest objectiu, era necessari obrir dife- 
rents canals d ’informació. Una m anera d ’arribar a la joventut 
era contactar amb els professors de música dels Centres 
d ’Ensenyament Mitjà. Un gm p de professors ens vam com 
p ro m e te  a confeccionar el material per a poder tirar enda- 
vant aquesta activitat, ja que volem que els alumnes prenguin 
consciència que el fet musical no es limita a una matèria de 
BUP, sino que transcendeix a la vida sòcio-cultural del seu 
entorn.

El m ètode de treball consisteix en un dossier didactic per 
a treballar l’opera amb els a lu m n es , en el qual es recull el 
material fonamental (libreto, cintes, vídeos..), que ens facilita 
la Sra. Mima Lacambra i serveix per a elaborar exercicis 
(qüestionaris, anàlisi dels temes musicals més importants, 
interdisciplinarietats, autoedicions...) ais quais s’afegeix un 
estudi socio-cultural de l’època histórica, una biografía del 
compositor, la psicologia i un  rol deis personatges,... Aquest 
material serveix de base per a treballar prèviament l’obra al 
centre, donant un nivell de com prensió que permet! de 
gaudir i valorar l’espectacle plenament.

Després de set anys treballant amb els nostres defxebles i 
participant de l’opera, sempre de forma voluntaria, el nombre 
d ’aquests s’ha anat incrementant gradualment, i en  valorem 
molt positivament els résultats. Tanmateix, alumnes que no 
tenien l’assignatura de música en el seu programa de curs s’hi

Agnès Ferrer. I.B. Egara" 

Ester Criera. I.B. "Joan Oliver" 

Roser Ponsoda. I.B. "Ferran Casablancas"

interessen també, assistint a les re
presentacions.

Corn a professionals de la músi
ca, creiem que el nostre esforç ha 
deixat una llavor que els enriqueix i 
sensibilitza davant del fet operístic. 
Per aixô alguns continúen assistint- 
hi després de deixar el Centre.

Agraïm en gran m anera l’oferi- 
ment de l’AAOS i de la Sra. Mima 
Lacambra, ja que ha demostrat una 
preocupació per a ampliar els horit- 
zonts musicals de la nostra joven
tut, que altres institucions no han 
manifestât.
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UTOPIA...? Jordi Roca i Tubau

n un temps marcat en sobre manera pel matérialis
me, és paradoxal comprovar com una utopia ha

_____  esdevingut una feliç realitat. I és que, malgrat tot,
una vegada més s’ha demostrat que l’home no viu pensant 
solament en la matèria com a ùnica fita existencial. Viu, i en 
gran mesura, d ’illusions i fantasies, que son la llavor germina- 
dora de I’esperit, essència i potència del gran motor creatiu que 
mena la humanitat a la seva universal transformado.

El fenomen de l’Opera a Sabadell, ha estât dones, un exem
ple fefaent, immers en el procès democratic que va menant la 
nostra societat, que ha assolit altes cotes d'autotransformaciô 
i superado. I és tan a k i que, quan la soprano Mima Lacambra 
llançà en el seu moment la utópica idea de l’Opera a Sabadell, 
un bon nombre de sabadellencs ens aplegàrem al seu voltant. 
Emit de la quai neix l’Associaciô. L’Opera estava servida. A la 
Farándula s’aixecava el teló.

Vist des de la perspectiva de deu anys, ningù no em negará 
que en el seu inici l’empresa era molt més que una aventura. 
Matemàticament era inviable. Però a voltes les matemàtiques 
fallen.

A Sabadell li feia falta, tant des del punt de vista musical corn 
social, la programació estable d ’un espectacle corn el de 
l’Ôpera. I és tan aixi que el suport incondicional de la societat 
sabadellenca n ’ha estât, en gran mesura, el protagonista en 
convertir una utopia en una realitat. Sabadell avui és indiscu- 
tiblement la segona du tat operística de Catalunya.

L’Opera, heus aci un gènere que cada vegada aplega més i 
més adeptes arreu i per poc que hom s’ho proposi pot arribar 
a assolir nivells francament remarcables, més enllà del gran 
teatre del Liceu. Només cal fixar-se arreu, en l’edat cada vegada 
més jove dels sens espectadors, que en certa mesura ve a 
demostrar que per a un bon nombre d ’ells no tot és «la disco» 
O cabdls pintats de vermeil, i és que l’art és, per sobre de tot, 
un aliment que nodreix l’essèneia més preuada de l’home:

l’esperit. L’Ôpera a Catalunya ho ve a 
demostrar.

L’Ôpera és més que un espectacle 
musical. L’Ôpera també és un feno
men social. Per tant, no ens vindria 
gens malament que en el Sabadell 
del futur i a cavali de la seva gran 
transformació es contemplés un projecte agosarat i ambiciós 
corn seria el Gran Teatre de l’Ôpera que podría molt bé ser el 
Gran Teatre de l’Ôpera del Vallès, per fer bo si cal, una vegada 
més, un fragment del poem a de Pere Quart: «...com el Vallès 
no hi ha res».

Res de competències. Ans tot el contrari, obrir fronteros i 
crear espais lùdics i professionals per a una societat en franca 
expansió és una tasca creadora i engrescadora a l’abast dels 
grans somniadors.

Els afeccionats esperem que, molt més enllà de les conse- 
cucions socials, hom també pugni contemplar un generös 
espai dedicat a la cultura operística.

L’Associaciô d ’Amics de l’Ôpera de Sabadell ha demostrat 
a bastament que voler és poder. L’esforç, el convenciment, 
l’entrega i el bon fer han fet possible que des de la iniciativa 
privada tot a k ò  fos una feliç realitat. El Gran Teatre de l’Ôpera 
del Vallès no és una utopia; sols cal bastir un projecte i servir
lo als estaments adients i en el moment precis.
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UN EXEMPLE PARADIGMATIC Enríe Serra

^  ra fa deu anys que la bona amiga i exceMent coMega 
Mima Lacambra em va demanar si volia coMaborar 

^  ™ amb la nova entitat nascuda sota el seu impuls, 
rAssociació d'Amics de l'Opera de Sabadell. Naturalment, vaig 
donar la meva conformitat, i des d'aquella Madama Butterfly, amb 
l'inoblidable mestre Eugenio M. Marco, A.C.S., he anat seguint 
bastant de prop la inquieta i creixent trajectôria de l'Associaciô, 
superant dificultats i reptes de tota mena fins a arribar al naixement 
del circuit Òpera a Catalunya.
Recordo els problèmes de la primera etapa per combinar dates 
amb l'Orquestra del G.T. del Liceu, que haurien fet tomar enrera 
a qualsevol. Aquest cas és l'exemple paradigmatic del coratjós i 
emprenedor tarannà de l'Associaciô. Tenim problèmes amb 
l'orquestra? Dones enfaremuna de nova! Aixi va néixer l'Orquestra 
Simfônica del Vallès, amb els bons résultats que están a la vista 
de tothom.
He vist també corn el Cor, sota l'exceMent dirocciò del mestre 
Josep Ferré, creixia progressivament en quantitat i qualitat, no en 
voluntat i entusiasme, que hi han estât presents des del primer 
moment, fins a la fita d'aquest any 92, magic per a tantes coses, 
amb la Maria Stuar-da al G.T. del Liceu i la Cavalleria Rusti
cana, autèntica prova de foc per a tot gran Cor que s'estimi.
En coincidir amb els assajos de Don Giovanni, vaig poder veure 
personalment la representació de Bastid i Bastiana per als nens 
i nenes de les escoles sabadellenques. Vaig romandre agrada- 
blement sorprès de l'entusiasme i l'atenció amb què se seguia 
l'acció, i els comentaris favorables escoltáis a diferents gmps a la 
sortida. Aquesta llavor cultural donará, de fet està donant, molts 
bons fmits. Em consta la informació prèvia a cada nou titol que 
s'adreça a les escoles i que permet a un nombre creixent de joves 
acostar-se a l'Ôpera amb la preparadô i formaciô adequades. 
Tota aquesta gran tasca cultural al serve! de la bona mùsica, i de 
l'Òpera en particular, té el valor afegit de la seva especial de- 
dicació a la promoció de noves veus (la veu, l'instmment musical 
més noble, càlid, expressiu i captivador) que cerquen el marc on 
Iliurar els sens primers combats lines. Sigui a través del concurs 
Eugenio M. Marco, de l'Òpera que patrocinen en el concurs 
Francese Viñas o bé mitjançant audicions directes, sempre 
rebudes amb afecte i atenció, el cantant novell troba noves 
possibilitats de projectar-se en la seva carrera. Tanmateix i

paraMelament, troben també les seves 
oportunitats directors d'orquestra, es- 
cenógrafs i directors d'escena.
Vull dir finalment que com a profes
sional, el fet de cantar en un teatre com 
La Farándula, dóna una satisfacció es
pecial. S'estableix un corrent molt 
positiu entre el públic i l'artista, una relació més familiar, tots dos 
es venen la cara i els gests, i es genera una simpatía mutua, la qual 
cosa és més difícil d'aconseguir en els grans teatres, malgrat les 
seves millors condicions técniques i acústíques per a presentar 
grans espectacles.
Res més; tan sois dir als bons amics de l'Associació, especialment 
a la seva presidenta. Mima Lacambra i al seu marit, l'incansable 
Dr. Xavier Gondolbeu, un fort, ben impostat i amb el millor color 
de veu possible PER MOLTS ANYSl!
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FÏÏJCiïEM-NOS-EN Eduard Soler i Oller
President de La Passio d'Olesa de Montserrat

f stem d'aniversari, felicitem-nos-en! Aquest any, 
ÍAssociació Amies de l'Ôpera de Sabadell cele-

_____  bra el seu Xè aniversari, i cal felicitar-los sincerament
per la iniciativa d'ara fa deu anys i per la seva tenacitat, que els 
ha portât a la realitat actual.
La Passió d'Olesa de Montserrat va produit l'any 1988, dues 
representacions de l'ôpera Aïda, amb la coMaboració i assesso- 
rament d'Amics de l'ôpera de Sabadell i amb la presèneia 
infatigable de Mima Lacambra. L'èxit fou total i va posar de 
manifest les bones condicions de l'equipament teatral olesà per 
a les representacions d'ôpera i la gran resposta del públic local 
i de les comarques veines. En aquella ocasió ho várem aconse
guir, perqué ignorávem que era impossible. El miracle estava 
servit. Bé, ja se sap, la gent de passió hi está molt feta ais miracles. 
Aquella experièneia ens va permette conèixer el Cor d'Amics de 
l'ôpera, l'Orquestra Simfónica del Vallès i tot un munt de gent

entusiasta que feia possible que l'ópera 
no fos un privilegi exclusiu deis teatres 
de les grans capitals. Des de feia uns 
anys, també venien fent el seu miracle.
Quan l'any 1989 el Departament de 
Cultura de la Generalität de Catalunya 
va propiciar el circuit ÒPERA A CATA
LUNYA, comptava amb l'experiència organitzativa i artistica 
d'Amics de l'Òpera de Sabadell.
Per això, deia al comengament, felicitem-nos-en. Eelicitem AAOS 
pel seu Xè aniversari i felicitem-nos-en com a públic, perqué la 
seva iniciativa ha permès que avui l'òpera estigui a l'abast de 
Sabadell, Reus, Lleida, Girona, Eigneres, Mataró i Olesa de 
Montserrat.
Amies de l'òpera de Sabadell, EELICITATS!

Represent ació d'Aïda el 2 1  d'octuhre d e  1988, al Teatre "La Passió" d'Olesa d e  Montserrat.
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EL CIRCUIT OPERA CATALUNYA Josep María Fargas i Cardeñas
Director Gerent del Consorci del Teatre Fortuny de Reus

f n commemorar aniversaris hom acostuma -d e s  de 
la pròpia vigència del fet actual- a dirigir la mirada

_____  vers dos vessants: el record i el desig de seguir fent
carni. En altre cas no tindrien sentit les celebracions.
Les coses importants, molt sovint, acostumem a néixer amb 
una bona dosi de simplicitat. És com trobar resposta al «per qué 
no?». Si hom desitja amb força alguna cosa, només cal posar-la 
en marxa; i si aquesta és compartida majoritáriament i a més hi 
ha persones idónies per a dur-la a terme, aleshores el carni es 
fa més planer.
M’imagine que quelcom semblant va passar quan, des d ’un 
sector de la societat sabadellenca, va sorgir l’anhel associatiu 
entorn el món de l’ôpera. Tot i el sorprenent de l’experiència 
en abastar no sols - i  ja és im portant- els espectadors, sino pro- 
movent l’aficiô indispensable per a assolir formacions tan 
estables corn el Cor i posteriorment l’Orquestra, els quais han 
esdevingut baluards on s’ha consolidât aquesta afició vers una 
Professionalität responsable, la quai ha fet necessari trencar 
l’entorn més o menys localista per a esdevenir una realitat molt 
més àmplia.
El carácter del nostre pais és aixi; ens empeny a cercar per 
nosaltres mateixos allò que volem i desitgem, cosa que, sens 
dubte, fa que el résultat sigui més ferm i consistent.
Deu anys ja formen un passât. Per a molts els sens principis 
estaran vigents corn una recordança dolça encara en el temps, 
coincidint en un moment de plenitud on la tasca, feta pas rere 
pas, amb fermesa i dedicado, o ferek  un gran servei a l’aficiô 
operistica de Catalunya: el circuit "Òpera a Catalunya", amb el 
suport i aportacions del Departament de Cultura de la Genera
lität de Catalunya i del Banc de Sabadell, n ’és la millor prova. 
Suport que no hauria estât possible sense aquests deu anys que 
ara se celebren. La quai cosa equival a dir que una ins-titució 
no neix gràcies a un suport previ.
Els teatres de Catalunya que s’han intégrât a aquesta expansió 
de l’Associació d ’Amics de l’Òpera de Sabadell han quedat 
satisfets, també, d ’aquesta celebració. El Consorci del Teatre 
Eortuny ho està, de satisfet, i com a teatre públic ha procurât 
coMaborar amb entusiasme que l’Òpera de Catalunya es difon- 
gui junt amb el compromis de fomentar les qualitats dels 
nostres artistes. Hem après molt de l’Assodació i en especial de

la seva presidenta Mima Lacambra, i 
també, com a realitat que és, de 
l’Orquestra Simfónica del Vallès, filia 
de la gran Associació.
La nostra coMaboració pretén ser in- 
tegradora d ’aquest gran projecte glo
bal de pais. A través de l’Escola 
d ’Ópera, d ’"El primer contracte",... hem  procurât comple
mentar i no duplicar, per tal de no esmerçar esforços en darrer 
terme inopérants.
Amb aquest esperit, valedor d ’una sincera i franca coMabora
ció, és corn prenem  el gran goig de la celebració d ’aquests deu 
anys de l’Associaciô d ’Amics de l’Òpera de Sabadell.
A tots i a cadascù dels qui durant aquests deu anys hi han 
participât, ais actuals integrants del Cor, a la Junta, i a la seva 
presidenta Mima Lacambra, ensems que a Institucions públi- 
ques i privades que han cregut i creuen en aquesta realitat 
constatada i li donen suport, de tot cor els dediquem la frase, 
no per repetida i tòpica menys sincera, de «PER MOLTS ANYS!»



LAVANGUARDIA
FuMhdtMlttlpordwCarloaydMBMMoMiQoddRedBcctóny AanNstracfeJn: Polayo, 28. 08001 BARCELONA Telé*'fx)301-54-54. Tetetex 318-55^7. Tétex; S4.530y54.781

Domingo, 24 de mayo de 1987
FUmare 37.869. Precto d« ast* apm l̂an 1 0 0  ptas..

La Simfônica del Vallès^ una orquesta para Cataluña

«
'Ss

«

La Orquestra Simfônica del Vallès ha hecho ya su doble que preside la cantante Mirna Lacambra, y puesta bajo
presentación: la sinfónica, los días 27 de marzo y l̂ i dirección de Albert Argudo, su nacimiento supone

4 de abril; la operística, el 14 de este mes. Creada por un especial acontecimiento cultural y musical en Cataluña,
la Associació cPAmics de l'Opera de Sabadeü, entidad Ahora resta lo más difícil: asegurar sa continuidad
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L'ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS Uorenç Roviras

uan els Amies de l'Ôpera de Sabadell van pensar de 
crear l'Orquestra Simfônica del Vallès, volien, d'una 
banda, disposar d'una orquestra propia per tal de 

poder assajar més sovint i aconseguir aixi una major qualitat en 
els espectacles; i d'una altra, creien que aquesta orquestra havia 
de completar-se fent concerts. A més de donar-li aquesta doble 
fundó operística i simfônica, l'orquestra es va concebre amb una 
altra finalitat. La gent deia que a Catalunya no hi havia mùsics 
joves amb preparació suficient, i que per aquesta raó crear una 
orquestra era impensable. Si el problema era que no hi havia 
mùsics, l'Orquestra Sinfònica del Vallès servirla per a formar-los 
omplint el buit entre els conservatoris i el nivell que exigien les 
grans orquestres del país.
El President del Conseil d'Administració, Xavier Pomerol, afirma 
que "¡'orquestra es va crear amb un pressupost molt haix i amb 
una certa gosadia. Va ser un cop d'iHusiô". Els promoters de 
l'orquestra van Iluitar durant dos anys per transmetre la seva 
seguretat i les seves idees a altres persones i institucions que els

L'Orqiicstni Simfôiika del \ 'allés al Palau de la Música Catalana.

poguessin ajudar a portar a terme 
aquest projecte. La major dificultar va 
ser aconseguir ajut econòmic. En dé
terminât moment, l'any 1987, es va 
aconseguir el suport de la Diputació 
de Barcelona i de la Generalität de ' f. i 
Catalunya, i amb un pressupost per al 
primer any molt petit -que des de fora de l'Associaciô es consi
derava insuficient- es va crear l'Orquestra Sinfònica del Vallès. 
Al següent any encara van reduir-se les subventions. Atesa la 
dificultar per a tirar endavant l'orquestra, els Amies de l'Opera 
van proposar als mùsics que formessin una cooperativa. Els 
mùsics van decidir constituir una societat anònima laboral, en la 
qual els mateixos treballadors són els propietaris de l'empresa; 
aquella és una forma d'organització més flexible perqué poden 
entrar i sortir components de la formació. L'Orquestra Sinfònica 
del Vallès és encara l'ùnica orquestra de Catalunya amb aqueste 
personalitet jurídica i, amb l'excepció especial de l'Orquestra
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Simfònica de Madrid, també l'unica a l'Estat Espanyol. Ja inde
pendent de l'Associació d'Amics de l'Opera de Sabadell, 
l'orquestra va rebre una subvenció del Banc Sabadell, que li va 
permetre seguir l'activitat.
L'orquestra ha continuât tocant en totes les operes, que son unes 
tres per any, amb set o vuit representacions cadascuna, i ha 
continuât fent el dele anual de concerts a la Earàndula, a més de 
participar en diversos festivals i commemoracions puntuáis. Els 
concerts de la Earàndula s'han repetit en part en altres poblacions 
de Catalunya. Des del principi, l'Orquestra Simfònica del Vallès 
es va definir com una orquestra itinerant, "amò la voluntat d'anar 
a difondre la mùsica simfònica arreu del país, a llocs on potser 
no s'ha sentit mai en directe".
L'Orquestra Simfònica del Vallès és, de fet, l'orquestra que més 
concerts ha fet per tot Catalunya en els darrers cinc anys. Per 
Pomerol, vendre els concerts a diferents poblacions és l'ùnica 
manera de fer rendible el producte, però que es pugui fer "passa 
per una voluntat política". Les subvencions de les administra- 
cions a cultura no solament són insuficients sino que están mal 
repartides. "Cada dia més, la cultura en general esdevé un fet 
politic, i aixó no pot ser; l'art és una altra cosa. La cultura del 
poblé, que és la que surt de les arrels i no pos la que s’importa, 
requereix molt temps per concretarse en algún résultat, i els 
politics no duren tant temps, necessiten coses més vistoses. Aixo, 
per a mi, és preocupant".
El pressupost anual de l'Orquestra Simfònica del Vallès és de 175 
milions de pessetes. Rep subvencions de la Generalität de 
Catalunya, Banc Sabadell, Ajuntament de Sabadell, i de l'empresa 
d'electrònica Pioneer, que cobreixen el 20% del pressupost. 
Segons Xavier Pomerol, el grau de finançament propi que tenen 
"ha permés no dependre gaire de cap institució. Evidentment, 
nopodríem viure només d'això, però vivim sobretot gràcies als 
concerts i òperes que fern, i que venem i hem de vendre".
Això s'ha aconseguit fent obres no elitistes. "Fern programes 
assequibles al gran públic. Algún dia será possible fer una 
programado especialitzada, però de moment no ho és". En aquest 
sentit, s'ha procurât rebre solistes i directors d'orquestra de 
categoria. Alguns solistes que han actuat amb l'orquestra han 
estât Victor Martin, Miquel Earré, Ramon Coll, Caries Trepat, 
Emili Mateu i Enriqueta Tarrés; entre els directors d'orquestra cal

destacar Salvador Mas, Romano Gandolfi, Maurizio di Robbio, 
Enrique García Asensio, Ivan Anguelov i Alain Guingalç. "En una 
situació com la nostra només hi ha una possibilitat de tirar 
endavant, que és oferir un producte de qualitat. Si no tens un 
recolzament gaire fort de les institucions, el pilarfonamental és 
fer un producte de qualitat".
Darrerament, l'Orquestra Simfònica del Vallès ha participât en la 
creació del Centre Simfònica de Catalunya, una associació que 
pretén afavorir la participació de la iniciativa privada en el 
finançament de les orquestres. L'orquestra també ha mirât de 
fomentar el coneixement de la música simfònica entre els nens. 
Va ser al Saló de la Infancia on va rebre un premi per saber captar 
l'atenció dels nens cap al contingut de la seva exposició. 
L'Orquestra Simfònica del Vallès ha donat una oportunitat a 
molts joves del pais per adquirir la formació que necessiten per 
a ser instmmentistes professionals, tal com era la volutat dels 
promoters de l'orquestra. El doble vessant al qual s'ha dedicat 
-concerts i òperes- hi ha contribuït en gran mesura, ja que 
interpretar una peça musical en un o altre context presenta, 
segons Xavier Pomerol, diferèneies importants. Quan interpreta 
una òpera, "l'orquestra ha d'estar enfundó dels qui són a dalt 
de l'escenari. Això obliga a desenvolupar unes actituds: estar 
molt atents, seguir molt el director, escoltar molt qui canta. Això 
ha estât molt bo pera l'orquestra perqué bafet que en poc temps 
hàgim après molt".
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REFIEIÜONS EN m i  badìa D ffl D K T O R  D'ESCENA I ESCENÒGRAF Francese Ventura

V aig conèixer Mima Lacambra en un d'aquells mo
ments (en té diversos al llarg del dia) en què diu "Això

---------  s'ha de fer, sigui com sigui". Em va semblar que no
tocava de peus a terra i que jo no la podría ajudar a fer el que ella 
em demanava.
Cree que vaig comprendre què era una òpera, un estiu a Gallifa. 
En Jaume Viladoms, mestre en tots els actes de la seva vida, ens 
feia "veure", tot escoltant Wagner, com les Walkyries cavalcaven 
pel damunt dels cingles de Sant Sadumi.
Mima: Això de fer òpera a Sabadell, deu anys enrere, a mi, com 
a molts d'altres, em va semblar una bogeria. I no va faltar qui 
m'aconsellà "no t'hi fiquis". I, aleshores, és quan reacciones i 
penses que, a la gent del món de l'espectacle, el que ens va de 
veritat és la "bogeria", perqué les coses es fan en equip i aquesta 
suma de coMaboracions i aportacions individuals fa que es 
pugui algar el teló i que el públic, ignorant la forma i la magia que 
hi ha al darrere, comtempli, com si res, el gran espectacle de 
l'ópera,
Diuen que és un deis espectacles més complets i totals que exis- 
teixen. Cal teñir ciar que l'ópera no és ni un concert, ni un espec
tacle musical: Topera és un espectacle teatral en música.
I, de cop, vaig aprendre com és una òpera per dins.
Per moure els cantants-actors, has d'esperar que aprenguin la 
lletra i la música, i confiar que tu sabrás fer que aprenguin a 
moure's damunt l'escenarí.
La manca de mitjans económics t'ensenya com es pot fer una 
escenografía amb cordills i amb materials aprofitats d'anteríors 
espectacles. A menys diners, més imaginació.
Las poca gracia de moltes escenografies, la defectuosa direcció 
escénica (moltes vegades inexistent o pedant, i fora de lloc en 
altres), els cantants de cartró-pedra (això sí, amb bona veu), tot 
aquest conjunt de falta de consideració vers el conjunt de l'es- 
pectacle, fa que un, de vegades, no s'interessi gaire per l'ópera.
I aprens a valorar el gran esfor^ i sacrifici que representa arribar 
a ser cantant d'ópera. I el que els representa, per la seva carrera 
artística, el poder teñir l'oportunitat de cantar per primera 
vegada, escenificant un personatge, a Sabadell.
I descobreixes la importancia del director d'orquestra d'ópera, 
tot coMaborant amb eli. Com oblidar el cop de má, en el darrer 
assaig del mestre Eugeni Marco? La seva coMaboració en els

primers passos deis Amies de l'ópera 
va ser decisiva.
També vius, dia rere dia, la sacrificada 
i poc reconeguda tasca del director del 
cor.
I aquí cal fer una pausa: El cor.
A Sabadell, tenim òpera perqué la 
Mima voi, i perqué ha aconseguit un cor.
La gent estupenda, generosa, constant, entusiasta i amb empenta, 
que n'ha format part al llarg d'aquests deu anys, ha estât un deis 
puntáis més forts perqué es pugui fer òpera a Sabadell.
I, quan els assajos ja fa mesos que es fan, arriba el moment de 
coordinar les diferents tasques.
Assajos d'escena, demostrant que, el que s'ha après cantant, es 
pot interpretar movent-se dins l'espai escénic. Afegir-hi els 
extres (figurants): cambres, soldats, gent del poblé, etc. I que 
tothom entri i suiti quan la música ho demana i amb el temps just 
que la partimra exigerx. Incloure-hi el ballet; rectificacions i 
treball conjunt amb el coreògraf de tom.
Remenar i triar el vestuarí més adéquat, que no desdigui amb el 
mobles i estrís; maquillatge, permques...
Ja es pot disposar del teatre! Muntar l'escenografia. I ara, els 
focus. Aprens a valorar, en la seva justa mesura, la tasca d'una 
bona iMuminació. Com es pot fer Huir una escenografía de paper 
pintat i uns vestits tal vegada no gaire nous! Com pot ajudar a 
crear el clima que suggereix la música, la coMaboració d'un bon 
técnic de Hums!
Si descobrir el plaer de l'espectacle operístic és una satisfaccio 
que crea addicció a l'espectador, viure'l des de les tasques de 
creado de l'espectacle és una bogeria i no te'n pots desentendre 
mai més.
I, per acabar, I'estrena. I et sorprens cada vegada que, ajuntant 
l'esforç del director d'orquestra, cor, solistes, escenògraf i un 
equip de coMaboradors inacabable, es pot aconseguir que el 
públic vegi corn les Walkyries cavalquen pel damunt dels cin
gles de Sant Sadumi.
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QUI HO HAURIA IMAGINAT? Francisco Lázaro

J a han passai deu anys. O potser fora millor dir: «no- 
més» han passai 10 anys?

_____  Em sembla que va ser ahir, quan la meva bona amiga
Mima Lacambra m’explicà el seu pia de fundar "Amies de 
ropera  de Sabadell", la seva ciulal nalal, i organilzar anualmenl 
alguna fundó d’opera. Cree que ni ella en aquell momenl podia 
imaginar l’envergadura que ha adquiril aquell modesl projecle. 
En lan sols deu anys els "Amies de l’Ôpera de Sabadell" s’ha 
consolidai corn una força cullural viva i vilalilzadora, no sola- 
menl per a Sabadell sinó per a loia Calalunya.
En un principi calia anar a buscar ajul de loia classe: els décorais 
i l’orqueslra eren del Liceu, en el cor canlaven amies amb més 
enlusiasme que veu, enmig de reforços del cor del Liceu. Per als 
papers principals, Mima convencé hàbilmenl alguns dels sens 
molls amies, els quais hi van acudir amb ganes d ’ajudar.
Se’m demanà la coMaboració en la que seria la primera fundó, 
l’oclubre de 1982. Vaig acceptor la proposto amb senlimenls 
dividils.
Per una part, sabia que era necessari assolir un impacle des del 
primer dia, a fi d’estoblir una pauto a seguir, i per allra banda, 
estova amóinal pel fel d’haver-me ficai en una avenlura que no 
reunia les condicions a què estova acoslumal. Primer de loi, ens 
fallava un Hoc adequai per a assajar.
Però complàvem amb la valuosa coMaboració del meslre Euge
nio Marco, que feia una labor increìblemenl valento i positiva. 
Ens encomanàrem lois del seu optimisme i, al final, loi va sortir 
bé.
Convé recordar-ho, perqué en aqueste deu anys loi ha canvial 
radicalmenl: avui exisleix T'Orqueslra Simfònica del Vallès", 
que nasqué de la iniciativa dels "Amies de l’Òpera"» i que ja és una 
formació consolidada. També hi ha el «Cor de l’Opera de 
Sabadell», formai per uns cantonte que, malgral no ser pro- 
fessionals,han assolil un altissim nivell i un so corpori conside
rable.
Ara les funcions es planifiquen amb molto anleladó, s’esludien 
bé les posades en escena amb directors professionals, es convi
den meslres d’orqueslra inlemacionalmenl reconegute, s’assaja 
inlensamenl, i l’improvisaciô sols queda reserv'ada per algún 
momenl de necessitol. Corn en qualsevol lealre seriós.
Aquesl esforç ha donai el sens fmite i les lemporades d’ôpera de

Sabadell han cridal l'alenciô de moite * 
aficiónate a la lírica. Polser perqué 
aquí, al veritoble aficional, li donen 
l’oporlunilal d’escoltor veus que, per 
una raó o allra, no eston represento- 
des al Liceu; loi descobrinl noves veus 
que molles vegades prometen i algu- 
nes es fan célebres. I loi aixô en un ambienl fesliu i posiliu, gens 
encarcaral.
Aquesto allra manera de fer òpera ha desvelllal un gran interés 
a diverses ciutote de Calalunya. Arran d’això ha nascul "Òpera a 
Calalunya". Auspiciada per la Generalitol, s’ha aconseguii que 
allres ciutote tombé puguin gaudir de les produccions operisli- 
ques feles pels "Amies de l’Ôpera de Sabadell".
Si loi aixô ha estol possible no és gracies a un miracle, sinó a la 
iniciativa i al constonl Ireball de la fundadora dels «Amies de 
rÒpera de Sabadell», Mima Lacambra. Ella i el seu eficienl equip 
han aconseguii per a l’associació un Hoc esleMar en la vida 
cullural del país. Per loi això, per molte anys i endavanl! Que els 
propers deu anys siguin ton fmclifers i "in crescendo" com els 
darrers. Sempre podreu comptor amb mi perqué, a més a més de 
soci, em sento amie dels "Amies de l’Òpera de Sabadell".
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Quan la música és 
un espectacle, i la gastronomía 

un plaer, es que hl ha 
els Ingredients necessaris
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La cultura es mereix 
el nostre màxim interés

Potenciar la cultura és potenciar la creativitat, 
la convivéncia, el progrès, i to t allò que enriqueix 

una societat moderna i avançada.
Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix el 

màxim interés.

Banc Sabadell
■ ■
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Dibuix al carhô (31x39) 1949 LEANDRE ROURA GARRIGA

Per VICENÇ GONZALEZ MOMPART



k a ü

1 3 3

Leandre Roura Garriga, 
vist per l’artista 

Vicenç González Mompart
Rosa Ten

X»Jna figura que es recorda sovint en el 
mon de les lletres locals, és Leandre Roura 
Garriga. Molt conegut a la ciutat, estimât 
per tothom per la seva gran bonesa, és un 
personatge que forma part de la miscel-lània 
popular sabadellenca.

Ara, en ocasió de trobar aquest dibuix de 
tanta força expressiva, sorgit del llapis d’un 
artista-retratista excel -lent, Vicenç González 
Mompart recordem Leandre Roura. L’artista 
és coneixedor del mon de les arts i de les 
lletres sabadellenques en què es movia en 
Leandre Roura, i el va plasmar aixi, po- 
driem dir de dins a fora, retratant-ne l’ànima 
i el sentiment del seu cor que fluia de la seva 
aparença humana... És una obra d’alta qua- 
litat artística que avui, ara, forma part del 
Fons d’Art de la Fundado de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell.

Observant aquesta obra de González 
Mompart, s’endevina la simpatía i l’afecte 
del pintor en vers el lletraferit, tan popular a 
casa nostra. Pogué ser, també, un desig de 
plasmar-lo degut a l’amistat entre pintor i 
escriptor, arrel d’un trist cas... Amb el fill 
del senyor Roura -ens explica Vicenç G. 
Mompart- erem junts al front, quan la guerra 
del 36. Un obús va estallar entre el grup... Jo 
vaig ser un dels pocs supervivents. En Roure 
fou una de les victimes, malauradament... 
Poguè ser un fet que ens dona la mesura de 
l’emociô de Fautor en la seva observança 
del poeta sabadellenc.

Sí, perqué... Leandre Roura Garriga fou 
un home cordial a qui tothom apreciava. 
Publicista, redactor a la «Revista de Saba
dell» i més tard «Diario de Sabadell»; 
coMaborador en les emisores de ràdio lo
cals, autor teatral, poeta, autor també líric, ja 
que fins i tot escriví per a sarsueles, féu, 
lletres de sardanes, de cançons...Nat a Saba
dell el 12 de maig de 1887,començà a es- 
criure a «La Gaceta del Vallès» el 1914, 
publicant-hi una poesia. I jano va parar fins 
ais darrers moments de la seva vida. A l’any 
1960, havia escrit gran nombre de poesies; 
havia estrenat i publicar obres teatrals i tres 
volums de les seves «Proses Viscudes» pu- 
blicades en la premsa local, així alguna 
novel-la. També havia escrit teatre en llen- 
gua castellana. Fou certament tot un exem
ple de laboriositat lletrística i, sobretot, un 
bon home; una persona popular i entranya- 
ble.

Segur que tot això ho copsà l’artista 
Vicenç González Mompart i el dugué a 
crear aquesta obra. •
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Semblança de

Josep Maria Oliver i Cabasa
Joan Cusco i Ay marni Fotor de Pere Monistrol

a 32 anys que el nostre personatge toca 
de peus a terra tot mirant al cel... Eli és 
astrònom i ho és tant o més per afecció que 
per professió. No és restar ni tampoc afe- 
gir més mèrit a la cosa; és posar-la en la 
seva òrbita...

Des del 1979 és president de l’Agru- 
pació Astronòmica de Sabadell.

Aquesta entitat té un prestigi locai i l’ha 
sabut projectar fins i tot fora de les nos- 
tres fronteres. Es ben reconeguda i s’ha 
guanyat una notable -i oficial- credibilitat. 
Un prestigi cientific que cada dia va 
afermant i ampliant.

A paritr d’ara s’obre una nova etapa 
que ha de fer augmentar les possibilitats 
tècniques i cientifiques -a més de les pe- 
dagògiques- d’aquesta Associació. Ens 
referim al nou observatori que s’ha cons
truit en el Parc Catalunya.

Per fer aquesta entrevista ens hem vol- 
gut situar en el millor lloc que s’escau a 
un astrònom: al peu del telescopi. (Quina 
pega!...)

Diguem, abans de tot, que el nou Ob
servatori Pare de Catalunya -així se’l de
nomina- començà a construir-se el no
vembre de l’any passât i, a hores d’ara ja 
està pràcticament edificat. L’AJuntament 
sufraga el cost de l’edificació, que s’acosta 
ais vuitanta milions de pessetes. 
L’Agrupació aporta la instrumentació i 
l’equipament, per ais quais compta amb 
aportacions de la Caixa de Sabadell, del 
Banc Sabadell, de firmes comerciáis com 
Sumi-Informàtica, i altres. També s’hi su
men les coMaboracions deis mateixos 
associais i simpatitzants a fi de poder co- 
brir el pressupost...

-Qui fou Tiniciador d’aquesta nova 
singladura? -preguntem a Josep Maria 
Oliver, que és el president vitalici de 
l’AAS.

-No hi ha una persona concreta. 
Pensi’ s que el primer projecte de creado 
d’un observatori astronomie al Parc Ca
talunya -aleshores era la «Serra d’en Cá
maro»- foufet l’any 1964. Des de llavors 
pràcticament totes les Juntes que ha tingut 
r Agrupado Astronòmica han intentât 
portar a terme la idea. Nornés la decissiva 
intervenció de F Antoni Farrés ha permés 
que aviat Sabadell tingui un centre 
didàctic de Vastronomia amb unes 
instal-lacions ûniques en tot l’espai.

-S’ha calculai el cost global que com
portará l’equipament i la instrumentació de 
1’actual Observatori?

-Ara encara és massa aviat per do
nar xif res concretes. En total, el valor de 
l'edifici, més els equipaments, superará 
de bon llarg els cent milions de pessetes.

-Val a dir que al nou telescopi de 51 
cm. que es va començar a instaMar el 5 
d’agost passai i que supera més de mitja 
tona, s’hi han incorporât dos telescopis 
refractors complementaris, corn també 
una càmera CCD, càmera de televisió.

filtres, fotòmetres, etc.. Tot aquest nou 
equip requerirá un temps perqué pugui 
posar-se en marxa.

El nou Obsevatori està situât en in dels 
punts més alts del Parc Catalunya i horn 
judica que és el lloc millor... o potser hi 
havia algún altre possible emplaçament?, 
preguntem.

-El lloc més adient oer instaldar un 
observatori astronómic seria el cim d’ una
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alta muntanya, molt lluny de les 
pol-lucions Iluminases. A Catalunya es pot 
dir que no hi ha cap indret que reuneix 
aqüestes condicions, com ho prova el fet 
que a Vobservatori francés del Pic-du- 
Midi, prop de Lourdes, els molesta el res
plandor de Barcelona i del Vallès. Però 
si considerem que el nostre observatori ha 
estât dissenyat per ser un centre 
pedagògic i no d’alta recerca científica, 
cal pensar que ha d’ estar a un Hoc fàcil- 
ment accessible per el públic. 1, evident
ment, a Sabadell el millar Hoc és el Parc 
Catalunya.

-Amb els avantatges que té el nou Ob
servador -situació, equipament, dotació- 
tot plegat facilitará un més ampli treball 
científic per l ’equip que formeu 
l’Associació. Com ho valoraries?...

-L’ equip instrumental está basat en un 
telescopi de 51 cm., que és el més gran 
que hi ha a Espanya en un centre d’aquest 
tipus. Si hi afegim que entre els accessoris 
hi ha elements de la més moderna tecno
logia, com una càmera CCD, que no es 
veu afectada per la pol-lució lluminosa, 
pot entendre’s que també es preveu por
tar a terme tasques de recerca i, sobretot, 
de formado de persones interessades en 
r astronomia.

-I parlant de l ’equip humà, quants 
menbres sou en total?

-U Agrupado Astronòmica de Sabadell 
te més de cinc-cents associats, repartits 
per tot Espanya -és d’àmbit estatal-. Però 
entre ells hi ha des d’aficionáis debutants 
fins als més experts astrònoms amateurs 
d’Espanya o, també, astrònoms profes
sionals. I també hi ha nens molt petits, com 
jubilais de molta edat... Nosaltres podem 
demostrar que mirar el cel és una activitat 
a l’abast de tothom.

-En alguns camps sòcio-culturals de la 
ciutat hi ha gent que encara treballa per 
amor a Part... aquí, a l ’Observatori, 
quants «romàntics» hi ha que treballen, en 
aquest cas, per amor a la ciència?...

-«Per amor a l’art, o a la ciència», hi 
treballen tots, a l’Agrupació Astronòmi
ca. Precisament el que ens diferencia d’un 
observatori professional és que aquí nin- 
gú cobra. Eins i tot aquelles persones que 
tenen una titulado académica en fisica o 
astronòmica, a la nostra Entitat treballen 
sense percebre cap honorari.

-Fa 32 anys que tu estás al peu del te
lescopi (aquí no es pot aplicar allò de «al 
peu del canó»). Durant aquests anys que 
tu i l’equip de coMaborador heu divulgat 
l ’astronomia, creus que ha crescut 
l’afició?...

-És evident que si. El nivell cultural 
generai és ara molt més alt que al 1960, 
quan la gerii mirava els astrònoms com

135

uns éssers extranys. Una prova: al 1960 
rAgrupació Astronòmica de Sabadell era 
la tercera associació d’Espanya -no n’hi 
havia cap més-. Ara n’hi ha unes cin
quanta, de les quais moites han nascut de 
grups provincials de la nostra associació.

-L’Agrupació compta amb prop de sis- 
cents socis; un centenar d’ells son saba- 
delencs... Aquesta nova etapa fa pensar 
que el nombre d’associats pugui ampliar
se. A fi d’ajudar a un possible augment de 
socis, quina és la quota?... Establiu alguna 
categoria?...

-La quota és de 7.900 pessetes l’any. 
Els joves, però paguen menys: 6.300. I 
quan es posi en marxa el centre del Parc 
Catalunya s’establirà una quota infantil, 
encara, més baixa.

Són xifres que, corn es veu, no arriben 
pás ni ais núvols...

Una pregunta habitual, curiosa i tafa
nera és saber si hi han altres sers a 
rUnivers... A Mart, per exemple, «pàtria 
dels marcians», segons les darreres ex- 
ploracions diuen que no hi ha cap senyal 
de vida... Per altra part es qüestiona el

tema deis ovnis (objectes voladors no in- 
dentificats). No em puc sostreure de dir
li;

-Tu, al llarg deis anys com astrónom, 
has pogut veure algún ovnil... Creus que 
existeixen o, si més no, és possible que 
puguin existir naus tripulades per 
extraterrestres?...

-Que a Mart no hi ha marcians ho sa
ben els astrònoms des de fa  molts anys; 
no calia que s’hi enviessin aparells per 
aixó. Altre cosa és considerar elfenomen 
vida com un fenomen universal, fet que 
avui dia cap astrónom nega. La vida és 
l’ últim estadi que coneixem de /’ evolució 
de la matèria; de la mateixa manera que 
aquesta evolució s’ha donai a la Terra, 
pot haver-se produit a altres astres que 
reuneixen condicions idónies. Però cal 
saber que no és fácil trobar astres amb 
aqüestes condicions; en aquest moment la 
ciència no en coneix cap altre.

Quant ais ovnis... Els astrònoms, i 
particularment els astrònoms amateurs, 
que són les persones que més bé coneixen 
el cel i que més hores passen mirant-lo... 
no venen ovnis. Només els veuen 
periodistes que cobren drets d’ autor a mi 
deis Ilibres que venen, o paranoias que 
acaben creient-se allò que han sommniat. 
A mi m’agradaria veure un ovni de veritat; 
fins ara tots els «ovnis» que he vist -i que 
la premsa ha qualificai de fenómens 
extraordinaris- jo els he identificai 
perfectament.

-T’agradaria formar part de la próxima 
missió tripulada que està préparant la 
NASA a Mart?...

-La veritat és que el sentit de 
l’aventura el tincpoc desenvolupat, potser 
perqué la «ciència-ficció» mai no m’ha 
interessai. El cert és que no m’he imaginai 
mai viatjant a Mart. Més aviat 
m’agradaria estar al centre de control 
durant una missió tripulada d’aquest 
tipus.

-Donant un gir al punt de mira, 
enfoquem la curiositat aixi: Hi ha qui, més 
O menys pessimista, pot pensar que 
«arribará la fi del món»... S’està d’acord 
-cientificament parlant- que «l’àtom pri
mordial» O «Big Bang» pugui repetir-se... 
Encara que sigui per tranquilitzar alguns 
d ’aquests pessimistes, tu creus que un dia 
la Terra, aquest espai planetari que 
ocupem, on en passem de verdes i de ma
dures, un dia, die, pot fer un pet com una 
gla i quedem desintegrats en l’espai?... 
Quines possibilitats o hipótesis hi ha que 
aixó pugui succeir?... Dígue’ns-ho per 
poder quedar més o menys tranquils...

-La vida a la Terra depén, astronó- 
micament parlant, del Sol. I el Sol és una 
estrella que es traba a la meitat de la seva
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vida; li queden encara uns cinc milions 
d’anys d ’activitat. Per aquest costai, 
dones, podem estar tranquils.

Pot produ'ir-se la caiguda a la Terra 
d’un meteorit o una cometa que doni Hoc 
a un efecte hivernacle com el que, sembla 
ser, va ocasionar Textinció dels 
dinosaures. Però això, actualment, enca
ra no es sap preveure.

Ara hé, jo sóc dels pessimistes, perqué 
estic convençut que la Terra, corn 
habitacle, la destrossarem els humans en 
un espai de temps molt curt.

L’autodestrucció: heus ací el nostre 
principal perill. Girem full. Preguntem:

-Segons el bioquímic Stanley Miller, 
«les condicions per l’existéncia de vida es 
donen en molts llocs del nostre Univers». 
I la formado de vida a la Terra es feu poc 
després que es formés... La cosa començà 
uns 4.500 milions d’anys... Subratllo això 
del nostre Univers', aleshores, el nostre no 
és Tunic?...

-La frase del senyor Miller no és 
ùnicament seva, ja que reflecteix la idea 
majoritària de tots els especialistes. Com 
també és una idea acceptada per la 
majoria dels cosmòlegs que el que 
qualifiquem l’Univers no és més que un 
conjunt de matèria com innomerahles 
altres conjunts.

-Josep Maria, a veure: Tlnfinit, fins a 
quina distància s’ha arribat a través del 
telescopi més potent?...

-Es molt difícil donar la distància amh 
les escales de mesura que fem servir a la 
Terra. Seria com voler comprendre la 
distància de Barcelona a Nova York 
mesurant-la amh el gruix d’un àtom. Els 
telescopis més patents han arribat a cap
tar quasars -els cassas més llunyans- 
situats a uns deu mil milions d’anys llum. 
La seva llum ha trigat deu mil milions 
d’any s en arribar a nosaltres; sahent que 
la llum viatja a tres-cents mil kilômetres 
per segon, podiem traduir la xifra a 
kilômetres, però el résultat tampoc ens 
dirla res.

Seguim preguntant, perqué no ens co
bra res:

-Qui comença a interessar-se per 
l’Astronomia, no la deixa?...

-Nosaltres diem que T afieló a 
r astronomia és corn qualsevol altra rela
cionada amh la natura. Hi ha qui 
s’interessa pel suhmarinisme, pels ocells 
o per la geologia. Interessar-se per 
r astronomia pot arribar fins a una simple 
contemplació dels astres o bé pot portar 
a fer seriosos trehalls de recerca. No cal 
tenir uns coneixements especiáis per ini- 
ciar-se ni, després, per trehallar-hi. El 
cometa Swift-Tuttle, que es veu a simple 
vista aquests dies, el va descohrir al

setemhre un japonés amh uns binocles...
-Entre les preguntes més curioses que 

t’hauran fet, quines recordes?
-Tenint en compte que he donat 

centenars de classes, conferèneies o 
cursets, i que sempre les acabo amh 
coldoqui, les preguntes més insòlites 
acaben essent normals. Però la que no 
falta gairabé mai -fins i tot en aquesta 
entrevista-, és qué en penso dels ovnis... I 
això que els ovnis és un tema que no 
pertany a l’astronomia.

-Segurament que en el decurs dels anys 
ficat a l ’astronomia, hauràs visent 
anècdotes. Podríes explicar-ne alguna?...

-N’he visent moites, d’anècdotes. Una 
de les divertides va donar-se quan 
l’Agrupaciô va venir un senyor demanant 
que U ensenyéssim per telescopi V estrella 
«Garcia», i ens va donar unes
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coordenades. Naturalment, cap estrella no 
es diu aixi; motiu pel quai H vam demanar 
més dades. Va resultar que havia vist un 
anunci d’un «centre astronòmic» del 
Canadá que posava «oficialment» a les 
estrelles el cognom d’aquelles persones 
que paguessin 500 dòlars. Després de 
pagar H van enviar una fotocòpia d’un 
vulgar mapa del cel amh una fletxeta 
senyalant la «seva» estrella. Naturalment, 
I’home volia veura-la. Per cert que no va 
poder ser perqué T estrella era a 
r hemisferi Sud, i des d’Espanya no es veu.

Amb Josep Maria Oliver no s’acaba el 
tema. Millor dit: els ternes. Hauriem també 
pogut parlar de la revista ASTRUM que 
edita la mateixa Agrupado i es distribueix 
entre les sens associats, i de la quai eli n’és 
el director.

Ha estât durant uns anys en el mon del 
teatre, en la part tècnica i Tescenografia. 
Professionalment és dissenyador gràfic. 
I ... encara té temps per mirar les estrelles. 
No tinc cap dubte: és un personatge 
rutilant...
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Perfil
Contemplât a simple vista no és alt ni baix.
(Però toca el cel amb les mans...)
Contemplât amb telescopi no me'l puc imaginar.. 
Ha recorregut espais siderals 
sense moure's de casa...
Coneix milions d'estrelles i també unes dotzenes 
d'altres del teatre...
Segurament que ja ha dissenyat l'Univers tal 
com eli el veu. Certament: eli ha vist el món 
per un forat. I parla de milions com el mateix 
Ministre d’Economia...

Perfil i caricatura del Ilihre "Més Cehalluts" (1992).

Qüestionari ’’Proust"
-El principal tret del meu carácter?
-La rectitud.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-L'honradesa.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-L'honradesa.
-Allò que més estimo en els amies?
-La reciprocitat.
-El meu principal detecte?
-La irritabilitat.
-La meva ocupació preferida?
-Fer trehalls de recerca astronòmica.
-El meu somni de benestar?
-Disposar de més temps.
-Quina fora la meva pitjor desgrácia?
-La incapacitat física.
-Qué voldria ser?
-Dissenyador gráfic i astrónom (el que sóc) 
-On desitjaria viure?
-A Sant Quirze del Vallès (on vise)
-Quin color prefereixo?
-El blau-anyil del cel al final del crepuscle. 
-Quina flor prefereixo?
-Les que vaig plantar a un parterre de casa,

per mi anommes.
-Quin ocell prefereixo?
-El pit-roig quan canta.
-Els meus autors preterits en prosa? 
-Strindberg, Txèkhov, Chet Raymo.
-Els poetes preterits?
-Neruda, Miguel Hernández.
-Els herois de Acciò favorits?
-Puck.
-Les meves heroines de ficció?
-Mafalda.
-Els meus compositors preterits?
-Grieg, Haydn i Lluis Llach.
-Els pintors predilectes?
-Molts dibuixants de llapis.
-Els meus herois de la vida real?
-Els que pateixen per causa d'ideals aliens. 
-Les meves heroines històriques?
-Ees que han patii per causa d'ideals aliens. 
-Els noms que prefereixo?
-Els curts.
-Qué detesto més que res?
-L'acaparado de riqueses i els extrémismes. 
-Quins caràcters històrics menyspreu més?

-Tots els qui han arribat al poder pel poder. 
-Quin fet militar admiro més?
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-No s'ha produit: la reforma de la societat 
(utópica)
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Més capacitat intellectual.
-Com m'agradaria morir?
-Com la Mary Santpere.
-Estât present del meu esperit?
-Tranquil.
-Fets que m'inspiren més indulgència?
-Els involuntaris.
-El meu lema?
-Responsabilitat.

-Com SÓC?

-Petit i lleig.
(Ni amb telescopi et veig aixi...)
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Provincia - Comarca - Provincia
Josep Torrella Pineda

H.aureu sentit dir, més de quatre i més 
de vuit vegades, als homes del temps, que 
a les comarques, posem per cas gironines 
-i qui diu gironines diu tarragonines o 
lleidetanes- plourà o deixerà de ploure. O 
que hi bufará el vent o que la temperatura 
hi descendirà. No sé si us passa com a mi, 
cada cop que sentiu o llegiu alguna infor
mado referida al temps, o al que sigui, 
sobre un conjunt de comarques -per 
exemple- de Girona, que no sé si el qui ho 
diu o el qui ho ha escrit es refereix a Giro
na ciutat o a Girona provincia. Perqué no 
he sabut mai que la ciutat de Girona 
tingués unes comarques pròpies, en el 
sentit de capitalitzar un territori supraco- 
marcal.

D’altra banda, sorgeix d’immédiat una 
altra incògnita: Quines son aqüestes no 
delimitados comarques atribuïdes a Giro
na?. Quins son els limits d’aquest inde- 
terminat àmbit gironi?. (O tarragoni, o 
lleidetà, o barceloni, quan es parla de co
marques de Tarragona, de Lleida o de 
Barcelona). I, com sigui que mai ningù no 
ho ha indicat, devem haver d’entendre que 
s’al.ludeix a una de les quatre provincies 
en què, ens pesi o no, va ser dividit el 
Principat des de Madrid, fa poc mésde cent 
anys, dintre d’una operació redissenyado- 
ra de tot el mapa espanyol.

Passa que, amb l’autonomia, ens vo- 
lem -hi tenim dret- dividir el nostre 
territori a la manera que a nosaltres ens 
sembli convenient -encara que sigui difí
cil posar-nos d’acord- i aquesta operació 
cartogràfica nostra ja la vam començar a 
fer amb les comarques, una divisió natural 
que ens ve d’enllà del temps. I ens manca 
d’establir un altre ens territorial superior 
a la comarca però també el nostre gust. 
Però no ens decidim a posarnos-hi per 
evitar una superposició d ’òrgans 
territorials absurda i cara. Nosaltres 
voldriem, abans de proseguir en la nostra 
auto-divisió administrativa, que 
l’administració estatal -si és que no pot 
prescindir de mantenir en el territori català 
una delegació «provincial» per a les com- 
petències que hi segueixi ostentant- con
vertís el Principat en provincia ùnica.

Però això va per llarg, suposant que 
pugui arribar a tenir un termini. I men- 
trestant ens reca de seguir acceptant el 
concepte de «provincia», que se’ns fa tant 
més antipàtic per les connotacions colo
nials, de territori dominât, que el vocable 
conté; connotacions d ’un regust tan

d’imperi romà o de Jacobisme francés. És 
per això que mirem d’evitar tant corn ens 
és possible la denominació imposada, 
valent-nos del concepte de «comarca» que 
s’ajusta a la nostra idea de ña divisió del 
territori, plena de reminiscéncies rurals i 
mercantils més que no pas burocràtiques 
i recaptadores.

Mes, ai!, que les quatre provincies 
catalanes segueixen existint; i ben in- 
crustades en la mentalitat de la poblado.

Prou s’intenta que, silenciant-les, el poblé 
arribi a oblidar-se’n o, corn a minim, a 
perdre-hi arrelament i respecte. Però em 
temo que amb això d’associar la idea de 
«comarcalitat» amb les quatre ciutats ca
pitals de provincia, no fem res més que 
consolidar el disseny territorial del quai 
volem evadir-nos. I potser fins i tot pot 
semblar que estem acceptant la divisió de 
les quatre provincies corn a fruit d ’una 
lògica sòcio-geogràfica i d’una eficàcia en

el terreny de la práctica; amb dues coses 
dificilment superables. O, si més no, que 
estem préfigurant una possible auto- 
divisió supracomarcal condicionada a la 
provincia.

Desenganyem-nos. Si seguim amb la 
cantarella de «comarques gironines», 
«comarques lleidatanes», «comarques 
tarragonines» i «comarques barceloni- 
nes», fem corn la quitxalla que, tapant-se 
la cara amb les mans, es pensa que deixa 
de ser visible. És -jo diria- ridicul. O ens 
referim a la «provincia» escrivint-la -i 
pronunciant-la- entre unes cometes tan

marcades com sigui possible, o referim-nos 
a les comarques, per exemple, pirenenques, 
o a les del nord, o a les del sud, o a les de 
rinterior, o a les del centre. O anomenem 
les comarques concretes a les quals volem 
referir-nos en cada cas, que no sempre 
deuen ser justament «totes» les que ara 
queden incloses en una provincia determi
nada; i així, de passada, anirem inculcant 
en la nostra gent els noms de les 
comarques, de les quals -pobres!- es 
posseeix en general un coneixement tan 
incomplet com el de la lletra del nostre 
himne nacional. •
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Un detall de la façana de Ponent
Josep Maria Subirachs Foto de Joan Iriarte

E.m el punt on el mainell del portal de la 
façana de ponent de la Sagrada Familia de 
Barcelona es troba amb la llinda, en el Hoc 
on correspondria el capiteli, hi ha 
incrustât, des de l'abril del 1988, un bloc 
esculpit de pedra de Travetti que comple
menta el tema de la FlageMaciô i que fa 
d'enllaç entre aquesta obra i les figures del 
carni del Calvari.

Es una petita peça, si la comparem amb 
el conjunt del que será aquest "retaule" de 
la Passio, però crec que té un gran 
signifient i que, en el fons, constituirá el 
centre de tota la composició escultórica.

El tema que hi ha représentât és l’Alfa 
i l'Omega.

La utilització de la inicial i la terminal 
de l'alfabet grec, simbol habitual en el 
románic, i que jo he intentât recrear fent 
que la forma de l’Omega fos la mateixa, 
invertida i en negatiu, de l’Alfa, dona, al 
meu entendre, d’una manera clara i exac
ta, el signifient d’aquest antic simbol: Alfa

S
i Omega, principi i fi de tota la Creado, 
Crist segons l’Apocalipsi, metàfora de la 
divinità! i que es troba també a l’epistola 
de Pau als Colossencs i en altres indrets 
del Nou Testament.

Per això crec que en la seva simplicitat 
i en la seva aparent insignificància, 
aquesta pedra sintetitza, en abstráete, tot 
el que d’una manera figurativa, però no 
per això menys simbòlica, serà narrai en 
la fa9ana de ponent que vaig comen9ar en

GALERIA D'ART

Red regar, 10 
Telèfon 726 51 22 
08202 SABADELL

el gener de 1987 i que avui ja puc dir que 
n’he enllestit la meitat.

El tema de l’Alfa i l’Omega representa!, 
com és habitual en la meva obra, en positiu 
i en negatiu, vaig esculpir-lo per primera 
vegada a la porta principal del "Santuario 
de la Virgen del Camino", de León, l’any 
1960. Aixi aquest tema, simbol del 
principi i el fi, està present a I’inici de la 
meva carrera d’escultor i en la meva 
darrera època. ^
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L’estada a Sabadell de Mister Sequah
Joan Ahina i Girali

N<0 he trobat referències que permetin 
fixar la data de la vinguda de Mister Se
quah a Sabadell. La informació que es va 
trobant fa creure que fou a darreries de 
novembre o inicis del desembre de l’any 
1891.

Mister Sequah ens l’esmenta Marià 
Burgués en el seu «Sabadell del meu re
cord» (pàg. 110). Entre altres coses ens 
diu: Amò el seu cotxe, on hi anaven vuit 
mùsics uniformáis, i amò el seu intèrpret 
cego, comengava per arengar el pùhlic en 
anglès. V  intèrpret anava dient: El senyor 
diu que primer farà una tanda d’arre near 
queixals... El senyor diu que desprès cu
rará el dolor de tots quants es presentin... 
El primer dia, rellotge en mà, es vengue- 
ren maltes ampolles... Al cap d’un temps 
els tarats tingueren de tornar a comprar 
les crosses que els havia trencat el metge 
Xacó, tal com Vanomenava la veu popu
lar, primer amh admirado, després amb 
desengany.

El fet que Marià Burgués esmenti en 
el seu Ilibre aquesta visita a Sabadell de 
Mister Sequah, tot i que no en cid la data 
(cosa freqüent en Marià Burgués), ens ve 
a demostrar que aquesta visita de Mister 
Sequah devia ser un fet que prengué certa 
importácia, si més no com a esdeveniment 
saccejador de la monòtona vida sabade- 
llenca.

1 sembla que realment fou així.
La primera noticia concreta que trobo 

de la vinguda de Mister Sequah a Sabade
ll és en «La primavera» del divendres 4 
de de-sembre del 1891 : Sabadell en pes se 
entusiasma tots los matins i vespres ab lo 
metge inglés que es coloca a dites hores a 
la placeta de VAngel. Los experiments o 
cures que ha fet en los que pateixen dolor 
reumátic són asombrases. Alió de veure 
un home que a pas de tortuga i encara 
ajudat per les crosses com s’ acosta al 
suntuós carruatge i al poc rato balla en 
companyia del metge és inexplicable. 
Aquest senyor anglès ha lograt des del 
primer dia guanyar-se les simpaties de tots 
els que Vescolten. Es d’admirar la mane
ra espléndida com s’ha presentai.

La «Revista de Sabadell» del diumen- 
ge 6 de desembre del 1891 publicava una 
ben llarga nota sobre aquest fet, que co- 
meu9ava aixi; Es verdaderamente ex
traordinario el gentío que acude por la 
mañana y por la noche a la Plaza del An
gel de esta ciudad para oir las peroracio
nes del doctor norteamericano Mister

Sequah y verle practicar sus curas a los 
reumáticos en su coche. Como todo cuan
to llama poderosamente la atención. 
Mister Sequah, sus curas y sus específicos, 
son calurosamente discutidos, por cuyo 
motivo es mayor cada dia la curiosidad 
que despierta en nuestra población. En la 
mateixa nota es defineix la pócima, que 
consiste en una agua mineral natural de 
las regiones índicas, adicionada con 
plantas medicinales de la propia región. 
I continua dient: Es verdaderamente 
inexplicable el alivio instantáneo que 
manifiestan sentir los que se someten a la 
curación, por cuya causa crece cada dia 
el número de curiosos y la venta del espe
cífico.

La mateixa «Revista de Sabadell» al 
cap d’una setmana, el diumenge 13 de 
desembre, publicava un llarg article, sig
nât per Enric Casellas, amb el títol «Mis
ter Sequah - Platet del dia». Començava 
dient : En plena nit de desembre i per es- 
pai de tres o quatre hores mantenir de eos 
present en un paratge públic un nucli de 
dos o tres mil ánimes exposades a les mil 
intemperánces própies de Vépoca, és 
projecte que sois brota de la closca d’un 
«yankee» que unicament realitza aquest 
amb ses originals i caractéristiques arti- 
manyes. La Plaga de VAngel está essent, 
actualment, teatre d’un succès «fin du 
siecle». Mister Sequah, que així 
s’anomena el galeno en qüestió, s’ha fet 
Lamo de les circumstáncies.

1
Sabadell-].’'  Jener ¡892.
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I segueix dient Casellas: La veritat és 
que poc importa el bon «agost» que faci o 
deixi de fer el metge, o el que sigui, si 
l’eficácia de les seves cures es veu testifi
cada pels fets. Pins a la fetxa sembla que 
no succeeix el contrari; bé per eli dones!. 
Sobre les vuit, quarts de nou del vespre, 
és verdaderament una delicia transitar 
pels carrers de Sabadell. L’estrépit d’una 
murga amuntegada a la cima d’una ca
rrossa que «a la sazón» surt a fer un «pa
sacalle» per a luego situarse en la Plaga 
«clínica», produeix tal sensació en el 
veïnat que sembla talment es tracti de 
r arribada de la Repartidora a la Plaga 
de L»Angel. Per tot arreu rebosa gent.

I, encara, la «Revista de Sabadell», el 
dimarts 15 de desembre publicava un al
tre article amb el títol «Un curandero ... 
que horror!», signât per A.E.I.O.U., el qual 
acabava dient: Consintamos, pués, que el 
doctor Sequah dé público y loable testi
monio de la doctrina hoy en boga, publi
cadas por pocos, aceptadas por muchos y
consentidas por todos....... Estamos en
pleno Curanderismo y esta es la pura ver
dad ......Loor y gloria a los Curanderos!.
Viven los específicos y los especialistas!.

«La Primavera - Setmanari bilingüe 
il-lustrat», del primer de gener del 1892, 
és totalment dedicai a Mister Sequah. La 
primera pàgina és omplenada per un re- 
trat a la ploma de Mister Sequah, fet per 
Doménec Soler.

En l’article «Mister Sequah», signât 
per la Redacció, s’hi diu: Com que no vo- 
lem obrar de lleugers, per més que siguem 
joves, hem esperat fer aquest número o 
més ben dit, rendir un tribut d’admiració 
a Mister Sequah, fins a la última setmana 
de residir eli en aquesta ciutat, primera- 
ment per observar los résultats de sas 
meravellosas curas, i segonament per a 
donar-li un despido entusiasta i perqué tan 
eli com nosaltres en nom deis sabade- 
llencs, poguem tenir un recort etern de sa 
visita. I segueix més endavant dient: Una 
de les qualitats que més enalteixen a Mis
ter Sequah és sa prodigalitat. Així ens ho 
provan las maltas caritats que continua- 
ment está fent, ja donant los remeis sense 
retribució de cap classe ais que ha curat i 
a tots los faltats de recursos. I acaba 
l’article dient: No podem acabar aquestas 
radias sens felicitar ab tota V ánima a 
nostre amich lo molt il.lustrât intèrprete 
Sr. Pujol, qui ab una corredò abmirable 
i una forma per demés senzilla, perque així
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La Via Massagué des de la Plaça de l'Àngel, 
fotografìa d'autor desconegut.

pugni compendrel tot lo púhlic en gene
ral, tradueix las paraulas de Mister Squah, 
demostrant sos grans coneixements tant en 
la part científica com en la difícil 
interpretació de la llengua inglesa. (Marià 
Burgués, en les seves rallies que hem 
mencionat, ens diu que aquest intèrpret era 
cec). També fem extensica nostra felicita- 
ció a la simpàtica senyoreta Pujol, filia 
del mentat senyor, que ah sa bona i dis
creta conversado sap amenitzar las visi
tas que rehen lo senyor Sequah i senyora.

Si totes aqüestes noticies que he anal 
recollint no fossin prou per afirmar la po- 
pularitat que va arribar a aconseguir Mis
ter Sequah, ens queda encara el testimoni 
de diversos actes fets a Sabadell en honor 
seu.

A mitjan desembre del 1891 es féu, a 
honor de Mister Sequah, i a la Societal 
Bizet, establerta a cal Jan, dugas serena
tas per dos orquestas i un coro, segons ens 
notifica «La Primavera» del primer de 
gener de 1892.

«El Cliché» del dimarts 29 de desem
bre ens diu: El domingo último (era el 27 
de desembre) Mister Sequah asistió al 
Círculo Republicano Democrático Fede
ral Instructivo y Recreativo donde le te
man preparado un the y organizado un 
baile y concierto vocal e instrumental. 
Según noticias hubo brindis al por mayor 
y (afegint-hi una nota d’humor, continua 
dient) hasta se nos asegura que Mister 
Sequah después de ser obsequiado con 
una estrepitosa ovación, prometió revelar 
el secreto de su específico, que tomado a 
pequeñas dosis surta el efecto de que de

La Plaça de ¡'Angel, fotografìa de Francese Pulii i 
Plana.

pronto, muy pronto, se realicen las aspi
raciones de los prohombres de dicho Cír
culo.

1 «La Primavera» de diumenge 15 de 
gener del 1892 publicava la noticia d’una 
altra festa. La nota comenta dient: Dis- 
sahte passai (fou el 9 de gener) tinguerem 
la satisfacció de assistir al concert que lo 
quinteto Mozart junt ah al guns cantants, 
donò a la Fondo d’Espanya en honor de 
Mister Sequah. Concert que tindrem gra- 
vat en la memòria mentre duri nostra vida. 
Continua la nota donant compie de tot el 
desenvolupament de la festa i afegeix: 
Entusiasmat Mister Sequah ah la alegria 
que regnava entre els invitats, cantà uns 
xispejants «couplets» que li valgueren una 
ovació, acompanyant-lo en lo piano lo 
molt intel.ligent i jove pianista nostre 
simpatie amie senyor Quer, que demostró 
una vegada més lo seu talent i 
hon gust. I la nota acaba dient:
Creiem que no pot donar-se 
un despido més satisfactori 
que el que li feu nostra ciutat.

Però no sols Sabadell féu 
festes per honorar a Mister 
Sequah. També ell n’organitzà 
a favor dels sabadellencs. «El 
Cliché» del divendres primer 
de gener del 1892 deia: El 
popular Mister Sequah, de
seando corresponder a las in
finitas pruebas de simpatia 
que le ha dispensado el pue
blo sahadellés, hoy obsequia 
a los pobres de esta distrito 
municipal con un banquete

que tendrá lugar a las 12 del dia en al 
salón de baile de la Sociedad Amaricana, 
para el cual se han repartido vales con 
opción a cubierto. Dichas invitaciones, en 
las que al propio tiempo felicita a todos 
los hijos de la industriosa Sabadell para 
los dias de fin y principio de año, están 
redactadas en buen catalán y mejor ga
lanteria.

En la «Revista de Sabadell» del diu
menge 10 de gener del 1892 s’hi publicá 
aquesta nota: El popular Mister Sequah 
estregó ayer con destino a los albergados 
de la Casa de Beneficiencia la cantidad 
de ciento cincuenta pesetas.

Després de totes aqüestes festes 
Testada de Mister Sequah a Sabadell 
s’eslava acabant. La «Revista de Sabade
ll» del 10 de gener deia: Esta mañana se 
despedirá de nuestro público Mister Se
quah cuya estancia en esta ciudad ha lla
mado poderosamente la atención y en la 
cual se ha conquistado grandes simpadas 
y sentimientos caritativos. I «El Cliché» 
del 14 de gener ens confirma la seva mar- 
xa dient: Ayer mañana pasó a Tarrasa 
para continuar la propanganda de su es
pecífico Mister Sequah.

La darrera noticia de Mister Sequah 
ens dona la «Revista de Sabadell» del di- 
mecres 17 d’agoat del 1892: Según carta 
de Valencia que ha recibido nuestro ami
go señor Tarrat, el jueves último se aho
gó en Gandia el popular Mister Sequah, 
que estuvo en nuestra ciudad el pasado 
invierno. Estaba Mister Sequah tomando 
el baño como todas las mañanas; se alejó 
demasiado de la orilla y una ola lo 
arrojó mar adentro. A los gritos que daba 
su esposa, que estaba en la orilla, 
acudienron varios hombres que le arro
jaros cuerdas y maderas però todo fue 
inútil pués Mister Sequah desapareció 
entre las olas. Por la tarde apareció su 
cadáver flotando por encima de las aguas, 
siendo recogido y llevado al cementerio».

REVI.STA di: 'SaBADTí.1.

. los que sufren de REUMATISMO, á los
3  ©©d)®® i  illWáLO®®^ . c
csí A hm (¡lie no han podido obtener CVli.i fíJ¡ NINGUAiA CL.ISE  J© 

a tí todos cuantos padezcan de enfermedades crónicas. p

S  .NO PE R D E R -L A -Ó P O R T U M D Á D  ^
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Cartes obertes

Fri volitáis
Huís Casals i Garda

ístimat amie,
Moites vegades m’he preguntat si feia 

bé de publicar aqüestes cartes. QUADERN 
és una revista molt seriosa, i persones molt 
competents ens hi diuen coses importants 
i eruditos sobre temes que tenen un alt in
terés. Aleshores no sé si el to, a vegades 
lleuger i potser burleta, d’alguna de les 
meves cartes, no desentona. Amies que 
m’estimen em diuen que no, que al con
trari, una nota d’humor va bé, com l’acudit 
que alguns periódics publiquen al peu d’un 
Editorial trascendent... No acabo de fiar
me del tot deis amies i tiñe por que per 
condescendéncia i per amistat no em di- 
guin ben bé la veritat.

I, malgrat tot, sovint darrera la frivoli- 
tat hi ha un problema serios que intento 
dissimular. I, en definitiva, el món d’avui 
és una vasta tragicomèdia, que en el fons 
no saps si riure o plorar.

Abans hi havia un periòdic -no sé si 
encara existeix- que es deia «El Caso» on 
només hi havia les histories deis crims i 
al tres desgrácies que passaven al país; eren 
histories auténtiques que demostraven la 
capacitat de brutalitat i de ximpleria del 
país. Però, és que avui tots els periódics 
semblen «El Caso»: des del dia que la 
premsa va informar -no fa massa temps- 
que un individu havia estât detingut per 
haver abatut un helicópter militar amb un 
cop de roe, vaig comprendre que aquí pot 
passar tot. I és que aquí pot passar tot, 
perqué no passa res; individus condemnats 
a fortíssimes penes de presó, es passegen 
al cap de quatre dies tranquil-lament pel 
carrer amb Ilibertat total o amb permis per 
evitar-los passar els caps de setmana a la 
presó, que es molt avorrida, i puguin pas- 
sar-los a la residéncia secundária pròpia o 
aliena, en aquest cas per a poder-la bui- 
dar concienciosament.

Però si hem de parlar de frivolitats, són 
les del cor, les que més sedueixen; i ara 
n’hem estât ben servits amb les aventures

ARQUITECTURA D'INTERIORS 
DISSENYS A MIDA_________

RONDA ZAMENHOF N°151 
T. 726 56 50 SABADELL

principesques de les darreres setmanes. 
Només en els contes de fades, quan els 
princeps es casen amb pastores, les coses 
van bé; però en la realitat la cosa no rut
ila. Un republicanot notori va dir fa molts 
anys, que en el futur només quedarien cinc 
reis; els quatre de la baralla de cartes i el 
rei d’Anglaterra. Tanta era la solidesa 
suposada de la monarquía británica!. Però, 
quan Eduard Vili va haver de renunciar 
al tron per casar-se amb una dona bidi- 
vorciada, va començar el temporal. La 
germana de la reina actual es casa amb 
un fotògraf, d’aquells que al peu del mo
nument a Colom de Barcelona feien fo
tografíes «al minuto»; i pataplam! al cap 
de poc temps s’adona que el noi no rutila 
i l’envia a passeig i des de llavors es de

La Campana
HERBES 
SALVATO ES

f ^ ^ A J O L I D A

La Rosa, 12 • Tel. 725 26 71 • SABADELL

dica a passejar la nostàlgia per les illes del 
Carib amb la companyia d’adolescents... 
La filia de la reina es casa amb un xicot 
que entenia molt de cavalls, però de prin- 
ceses no gaire; i també, a passeig!. El 
germanet (que Déu n’hi do de les noies que 
frequentava!) es casa i també li surt el tret 
per la culata!. Separació i excusa de la noia 
que no pot resistir la disciplina de la cort!. 
Dones, qué? Tenir totes les avantatges de 
les riqueses i poder-se conduir com una 
verdulera? (amb tots els respectes per les 
verduleres; és un dir). Tot va en el paquet; 
la comodità! i la servitud. Seria molt 
còmode, només rams d’orquidies cada dos 
per tres i festes sumptuoses, yatch 
«Britania» sempre a punt, i el contribuent 
que pagui. El contribuent està sempre 
disposât a pagar, però qui rep s’obliga a 
complir i no sempre pot fer el que li doni 
la gana.

Potser, qui sap si Enric Vili no tenia 
raó: quan una reina no li feia el pes o no 
suportava la disciplina de la cort, 
l’escapçava, i anem per una altra. Però els 
temps han canviat: avui pot passar tot per
qué no passa res.

Ja veus, per parlar de frivolitats, avui 
t ’en dono a cor pie.

Una abraçada del teu veli amie.

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobreiiits

Grècia, 18 • Tel. 725 43 08 • SABADELL
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El cinquantenari de la Fundado Bosch i Cardellach
Josep Torre lia Pineda

E, dia 11 d'aquest mes de novembre la 
Fundació Bosch i Cardellach ha compier! 
cinquanta anys. Mig segle ja és molt per a 
una entitat, però n'hi ha unes quantes de 
molt més antigües: l'Acadèmia de Belles 
Arts, l'Acadèmia Católica, el Cercle Sa- 
badellès... Aixô si no ens movem de les 
entitats de signe cultural o civic; també hi 
ha el Cremi de Fabricants, la Caixa 
d'Estalvis, el Banc de Sabadell. 1 d'altres; 
perqué m'he limitât a esmentar les més 
importants o conegudes.

I no és que vulgui restar mèrits a la 
Fundació Bosch i Cardellach. Déu me'n 
reguard!; soc "fundacionista" fins al moli 
dels ossos. El que pretenc fer és remarcar 
que hi ha un aspecte encara més valuós 
que l'antiguitat -relativa, després de tot- de 
cinquanta anys. Em refereixo al fet d'haver 
nascut en el moment històric en què va 
néixer.

1942. Encara cuejant la postguerra. La 
fesomia anímica, genuina, de la ciutat, 
totalment transformada. Les ràncies enti
tats culturáis i civiques han d'adaptar-se a 
les estructures i a les consignes del nou 
régim totalitari. Algunes d'elles desapa- 
reixen i tot, majorment les vinculades amb 
ideologies politiques bandejades. No 
n'apareix cap de nova, si no és filia direc
ta del nou entrama! politic.

En aquest panorama, uns quants ciu- 
tadans, que se senten molt ciutadans, es 
proposen de crear un organisme que 
aplegui i mantingui el caliu de la cultura 
autòctona. Al marge de tota política. (En 
el fons, uns d'ells eren més aviat dretans i, 
uns altres, més aviat esquerranosos). un 
propósi! impensable, en aquelles cir- 
cumstáncies. Sort van tenir del batlle 
Marcet, que els va entendre i que, a més, 
també el projecte li anava bé per enco- 
manar un matís especial a la seva imatge 
pública.

L'efemèrides del cinquantenari adqui- 
reix molt més relien si pensem que ser- 
veix per recordar el sorprenent fenomen 
de la naixença de la Bosch i Cardellach a 
aquells que l'haguessin viscut però els 
hagués fugit de la memòria, i perqué el 
coneguin aquells que l'ignoressin.

Després ve l'altre mèri! de l'entitat: 
l'haver sabut mantenir la seva personali
tà! independent, sense batzacs politics, 
amb una linia d'actuació sempre recta i en 
un nivell cultural sostingut.

La celebració del cinquantenari s'ha fet 
amb tota solemnitat, conjuntament amb

I'acte d'obertura del curs 1992-1993. Va 
ser el dia 7 de novembre, en el saló mo
dernista de la Caixa, sota la presidència 
de l'honorable Conseller de Cultura de la 
Generalität i de l'il-lustre alcalde a titol de 
president del Patronat de la Eundació. A 
la vegada, la sessió académica tenia un 
tercer objecte: l'homenatge a la memòria 
de l'enginyer industriai Erancesc de P. 
Izard Bas, que era membre honorari de 
l'entitat.

El director del Museu de la Ciència i 
de la Tècnica de Catalunya, Eusebi Casa- 
nellas, i el membre numerari d'honor de 
la pròpia Eundació, Joan Pareli, van pro
nunciar sengles Parlaments glossant la fi
gura de l'il-lustre rememora!; el primer, des 
de l'amplitud de l'enginyeria industriai 
catalana, i el segon aprofundint en l'as- 
pecte humà i sabadellenc del personatge.

En el mateix acte s'inaugurava una ex- 
posició entorn a la figura de Erancesc 
Izard, que quedava instal-lada en el ma
teix saló.

Després la festa d'aniversari es com
pietà amb un dinar en el qual van reunir
se els Patrons i els Membres de l'entità! 
cinquantenària, i al qual també va assis- 
tir-hi una bona representació del coMectiu 
"Enginyers Industrials de Catalunya, As- 
sociació/Col-legi.

A l'hora del café es tributà, amb carác
ter intim, un petit homenatge al senyor 
Camil Torras Casals, membre correspo- 
nent de la Fundació a Caldes de Montbui, 
amb la presentació del "Quadern d'Arxiu" 
en qué ha estât publica! el seu treball "fa 
cent anys ens enva’ia la filoxera" i el lliu- 
rament d'un pergami agraint-li la seva an- 
tiga i constant participació en les tasques 
de l'entitat.

Avui, des de fora el carrer, des de la 
vorera de l'altra Fundació, la deis Amies 
de les Arts i de les Lletres, i a través de la 
seva també sostinguda publicació QUA
DERN, felicitem de cor la cinquantenària 
Fundació Bosch i Cardellach, i li desitgem 
que pugui anar suman! cinquantenaris, en 
bé de la Ciutat i de la cultura nostrada.

VOLVO
850 GLT

AUTO CABA 
A Z O L V O

Exposìcìó i vendes:
Avinguda 11 de Setembre. 88 • 89 

Teils. 726 10 00-7164281
Toilers ¡ servéis:

Montllor i Puial, 81-87  
Telfs. 716 14 3^-716 91 65
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Heroi o lladre?

Joan de Serrallonga
Dolors Godayol

E , namorats del Montseny, la meva 
familia ijo solem emprendre els estius els 
camins que des de Viladrau emmenen a 
turons, hoscos, fonts, rius, esglesioles i 
masies. D'aquestes ùltimes és la fortalesa 
de la Sala la que compta amb la nostra 
prediMecció i, per tant, la que més 
sovintegem.

Discutint que érem en una sobretaula 
el motiu de la fascinació que aquell casalot 
exerceix sobre nosaltres, vam arribar a la 
conclusió que és el màgic reclam de la 
historia el qui ens hi arrossega. Cap de 
nosaltres ho diu, però, essent allà, tothom 
es lliura a la imaginació, i de cada racó, 
entremig de cada fronda, n'espera veure 
aparèixer l'arrogant figura del més renomat 
bandoler de tots el temps: Joan de 
Serrallonga.

I, en aqüestes, que la conversa deriva 
en petita discussió: hi ha qui defensa la 
teoria que el nostre paisà haviat estât un 
heroi. Hi ha qui no hi està ben bé d'acord 
i argumenta que més aviat fou un lladregot 
sense escrùpols.

Com que cap deis contertulians disposa 
d'arguments de pes per fer prevaler la seva 
teoria, s'aixeca la sessió amb un cert 
ambient de derrota.

I és el cas que sentir-se derrotat no 
agrada gaire. Calia documentar-se mini- 
mament.

Pocs dies quedaven de vacances i, era 
limitada la bibliografia de què disposàvem. 
Del que n'hem pogut extreure, en faig una 
petita sintesi i em cal confessar que enca
ra no hem aconseguit sortir del dubte. Serà 
que som massa romàntics?

La partida de neixement del nostre 
personatge diu aixi:

"Vuy als XXIII de Abril de 1594 es stai 
batejat Joan fili de Johan Sala pages hereu 
del mas Sala y de Pohana muller sua del 
qualforen padrins Carles Sala y Speransa 
Sala de Sant Marti de Viladrau tots del 
bisbat de Vich."

La infantesa d'en Joan transcorre en 
una època histórica marcada per una greu 
crisi generai del camp català que sembla 
que va afectar la solidesa econòmica del 
mas, on hi trobem també una crisi fami
liar, ocasionada per successius matrimonis 
del hereus i l'existència de madrastres i 
germanastres.

Els primers 24 anys de la seva vida els 
passà als mas nadiu, on alguns dels seus 
germans més grans ja feien de les seves.

El dia 11 de mar9 de 1618, en va sor-

tir per anar a casar-se amb Margarida, de 
17 anys, pubilla del mas Serrallonga, de 
Queros, a Sant Hilari Sacalm.

Sembla ser que el mas Serrallonga hi 
Vivien aleshores dotze persones, que no 
presentaven un quadre massa 
encoratjador: un avi, un onde conco, la 
mare de la pubilla, vidua, de quaranta 
anys, i dos germans seus, l'un d'ells mut; 
quatre germanes de la Margarida, sense 
gaires Hums totes elles, i dos germans 
petits.

Potser podriem trobar en un quadre tan 
miserable un deis motius que van 
empényer en Joan pel cami del rise?

Mentre reflexionem sobre aquesta 
qüestió, aprofitarem per dir que el

fenomen del bandolerisme era una plaga 
endèmica a la Catalunya deis segles XV i 
XVI. Havia començat en els estaments de 
la petita i mitjana noblesa i s'havia estés a 
poc a poc per tot el pais.

Resistents a les forces centralistes, els 
"nyerros" representaven el partit dels 
feudalitzants de la noblesa, ajudats pels 
franceses (recordem que en aquells 
moments Espanya estava en guerra amb 
el pais vei) i alguns estaments de l'església. 
Els "cadells" representaven la democrácia 
de les ciutats i eren recolçats per la 
burgesia

A les nostres muntanyes hi predo
minava l'idéal nyerro i és a aquest bàndol 
que pertanyia el nostre protagonista.

Copiem literalment un fragment de 
l'article que amb el titol "LA SALA DE 
VILADRAU. ANTIC CASAL MEDIE
VAL I BRESSOL DEL BANDOLER 
JOAN SALA, ALIAS SERRALLONGA" 
va publicar el reconegut historiador Antoni 
Pladevall en el llibre MONOGRAEIES 
DEL MONTSENY/I, éditât per AMICS 
DEL MONTSENY, i que diu aixi:

"EU feu morts i venjances perqué li ho 
manaven elements del partit nyerro; fou 
ajudat pels monjos de Banyoles i de Sant 
Pere de Rodes i trobà diverses vegades 
acolliment a Franga, però el seu mòbilfou 
normalment el robament i el segrestament 
de persones amb fins purament de guany 
o de vanjances més baixes. No pot consi
derarse de cap manera en Joan Sala com 
un caporal politic o un home d'altes mi
res politiques.”

Sembla, dones, que Joan de 
Serrallonga fou un instrument de les 
classes riques i deis braços forts contra el 
poblé i, segons aquesta versió, no podem 
pas considerarlo un heroi. Eli i els seus 
sequaços haurien estât, dones, producte 
d'una societat en crisi.

Però, tornem als fets:
La seva primera malifeta fou la com

pra d'un muí que els seus mig germans 
havien robat a la seva mare, quan ja era 
pubill a Querós.

Pel febrer de 1623 participava ja en un 
robament formal, al mas Seguer de Jafre, 
amb el seu germanastre Segimón i altres 
sis bandolers.

En Pere Joan Puig de la Valí era un 
hereu de la masia d'aquest nom, a 
Viladrau, i dirigía un grup de bandolers. 
Eli fou un deis primers capitostos que 
s'emportà el pubill Serrallonga per perpe
trar robaments importants i, quan Joan fou 
ja indiscutible cap de la banda, eli li féu
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Casa del Serrallonga

de lloctinent. Aviat, però sorgiren 
diferències entre ells i es separaren.

Segons documents oficiáis en Joan 
Sala i la seva banda s'amagaven per tota 
la zona del Montseny i Guilleries. 
Procurava, però, donar la imatge d'home 
pacific, vivint a l'empar de la propietat del 
seu cunyat, i des d'allá mantenía la 
quadrilla i feia les seves corregudes.

Un d'aquest documents de l'època, diu 
així:

"En Viladrau donde todos estos la
drones están amancebados y con solo de 
haber cosa de catarse o quince casas jun
tadas, cada una de ellas es un mesón de 
ladrones, donse se proveen de todo sus
tento."

De les amigues d'en Serrallonga se'n 
sap alguna cosa pels documents del procès. 
Foren especialment famoses la primera, 
Anastàssia, d'Osor, i la darrera, Joana, de 
Castellò d'Empúries, amb la quai el 
trobaren i prengueren, per traició d'un 
amie, i foren conduits a Barcelona, on eli 
fou exécutât al garrot el 8 de gener de 
1634, als 39 anys d'edat.

Joan Sala, àlias Serrallonga, ha estât 
elevat a la categoria d'heroi per alguns 
autors, i dégradât a la d'un vulgar lladregot, 
per altres. Voldriem creure que és 
entremig d'aquestes dues posicions on es 
troba la veritat.

El que si sabem, i aixô és el que fa que 
ens sentim tan atrets per la seva figura, és 
que el noi de la Sala, corn tothom que ha 
nascut als peus del Montseny, n'era una 
enamorat. Compten que fins i tot la Joana 
en va quedar tan enzelada que el seu amant 
va arribar a sentir-se gelés de la muntanya.

Eos com fos, la gent de la comarca va 
fer-ne ben aviat un heroi, corn ho proven

aqüestes cangons, que encara canten els 
vells de Viladrau:

Les ninetes ploren 
ploren de tristor 
perqué en Serrallonga 
és a la presó.

Si Serrallonga m'ho demanar 
amb ell jo m'hi casava.
Si Serrallonga m'ho demanar 
amb ell jo m 'hi casava 
sens mai dubtar.

Torna, torna, Serrallonga 
que Talzina ens cremaran.
Que ens arrencaran les pedres, 
que la terra ens robaran ...

Era en Serrallonga l'home romàntic i 
justicier que robava els ries per donar-ho 
als pobres?

Sempre ens quedará el beneït dubte. I 
podrem seguir discutint i, per què no? 
somiant...
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Joan Cusco Premi Tenacitat 1992
Jovd i ROCU i Tubuli (Premi TenacUat 198S)

J - ie s  Agrupacions Professionals 
Narcis Girali, amb una tenacitat digna de 
fer-ne mencio, any rere any van 
incorporant en el seu haver noms que 
l’honoren i al mateix temps la sitúen al 
capdavant de les entitats sabadellenques 
que, sense trencar ni la labor ni el pois del 
seu quefer social, han situât en un Hoc prou 
envejable el premi que l ’any 1985 
instituïren, convertint la seva consecució 
en un fet social netament ciutadà. Cada 
any que passa, son més els sabadellencs 
que es donen cita per festejar 1’entrega del 
premi Tenacitat. Enguany el guardonat ha 
estât en Joan Cusco; en Cusco com 
amicalment horn l ’anomena. Aquest 
sabadellenc ha estât Thome que amb una 
Visio de continuïtat encetà Tany 1978, la 
publicaciô de la revista «Quadern»; 86 
números sense interrupció, dels quais 11 
en son monogràfics, i manta vegada d’un 
abast que va més enllà del clos de la nostra 
ciutat. També ha éditât la coMecció de 
llibres «Biblioteca Quadern», que enguany 
ha arribat a la vintena de titols, i 
pràcticament està a impremta Tinici d’una 
altra, amb la denominació «Imatge i 
Paraula». A més a més instituí els Premis 
Fundació Amies de les Arts i de les 
Lletres, tant per a artistes locals com per a 
artistes d’arreu del país. Aquest és Thaver 
tangible de Tobra d’en Cusco. Però això 
que quantitativament és remarcable, i en 
els temps que corren difícil de superar, per 
a mi no ho és tot. És la punta de l ’iceberg 
que emergeix, la punta que ens indica que 
dessota hi ha quelcom més important.

quelcom que materialment no és 
quantificable però que per si sol té un pes 
tan especific com singular.

Joan Cuscó diu que res del que ha 
portât a terme hauria estât possible sense 
Tajut dels sens coMaboradors: literats, 
fotògrafs, il-lustradors i impressors, a més 
de Taportació dels anunciants, de les 
institucions publiques i privades, i de la 
fidelitat deis subscriptors, essent la suma 
de tots ells els qui fan possible la seva 
realització i continuïtat. Aquest reco- 
neixement diu molt en favor seu, sobretot 
quan afirma: «Sense ells res no hauria estât 
possible». Flavors en el rictus de la seva 
boca i en la lluïssor dels sens ulls hom 
percep Tenyorança dels qui ens han deixat 
per sempre i d’aquells valors que s’han 
malmès pel carni, com també d’aquells 
altres que per raons diverses s’han retirât, 
deixant de col-laborar tant en el Quadern 
com en la Fundació.

La humanitat ha anat bandejant els 
valors eterns; sí, eterns. Els valors que 
qualifiquen tot èsser humà en tota societat 
que s’apreciï de tal: components ancestrals 
atresorats en Tètnia, en la religiô, o en la 
participació i comunió en ideals politics o 
socials, siguin del signe que siguin. En les 
ultimes décades, la nostra societat s’ha 
massificat i materialitzat de tal manera que 
sols val el que més té, al marge de cap altre 
valor. Flavors sovint resulta que hom 
acostuma a fer lectures totalment 
diferenciades de fets, que en el seu inici 
sols en tenien una: servir a la societat sense 
demanar res a canvi. No demanar res a

canvi s’ha convertit avui en una tasca quasi 
incomprensible. Qui està disposât a robar 
temps al seu temps personal per a entre- 
gar-se i lliurar el fruit del seu treball als 
altres? Poes.

Poes, però sortosament encara en que
den, i un d’ells és en Cuscó. Eli és un home 
que va amb el Iliri a la má des que es lleva 
fins que se’n va a dormir. I a més, va 
pidolant tot el dia perqué hom pugi al ca
rro que eli mateix ha fabricat; poc còmode 
però eficaç, lent perqué ell mateix és 
albora fase dels cops, el que tira el carro. 
En aquesta tartana, sovint sense vela i a 
mercé de les incleméncies del temps, ens 
crida perqué Tajudem. No ens demana res; 
sois que col-laborem a millorar el vehicle, 
que no li posem pals a les rodes, que 
aportem les nostres il-lusions i les 
barregem amb el seu bagatge. La recom
pensa l'obtindrem amb escreix en nosaltres 
mateixos: cants de sirena, opinen els més; 
compromisos que no porten enlloc, pensen 
d’altres. La filosofía d’aquesta revista no 
passa per plantejaments socials, 
econòmics o politics. Malgrat tot, la re
vista apareix ininterrompudament, i es 
renova, lentament però es renova. En 
Cuscó sol dir: "Tot és milloratble i tot és 
perfectible". Cap temptativa de les que 
s’han fet a Sabadell, de molts anys ençà, 
no ha atresorat tants titols. La que més la 
Revista Alba, l’altra el Riutort, i l’ùltima, 
amb un caire més politic que artistic, el 
TS.

Si analitzem la trajectòria de 
«Quadern», per poca Sensibilität que

FJ sirreiari de la Comissiô Premi Tenaeitat. Antoni Soroiia. en el nininenl de lle<̂ ir i'aeta.
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tinguem, haurem de reconèixer que la 
societal -la nostra societal- ha estât en de
finitiva la que ha volgut d’una manera 
tàcita que "Quadern" no morís. I si hi 
reflexionem, veurem que el contingut ens 
parla sovint, més que de fets puntuáis i de 
trascendentals elucubracions, d’allô que en 
definitiva vol la nostra societal: cap aven
tura extemporània, cap innovació 
innecessària, cap rerefons no confessât. 1 
amb això no vull dir que el Sabadell 
inteMectual no aspiri a tenir una publicació 
elitista i capdavantera. Però qui l’ha de 
promoure? Qui l’ha de patrocinar? Qui 
amb un minim de coherència i dignitat l’ha 
de signar?. Mentrestant "Quadern" va fent 
carni i omplint el buit inteMectual. Vindrà 
un dia que els articulistes, els iMustradors 
i els coMaboradors de «Quadern» 
s’enorgulliran d’haver-hi esmerçat tant el 
seu temps com el seu suport. Será una 
garantía de personalitat i una divisa 
diferenciadora en l’amalgama inteMectual 
d’aquest nostre Sabadell. "Quadern" ha 
estât durant molt de temps sinònim de 
"carcúndia", però avui i ara, cada vegada 
aquesta expessió perojativa va 
desapareixent, tal vegada perqué aquells 
que l’encunyaren no han sabut donar el 
que d’ells s’esperava ni del seu inteMecte 
ni de la seva persona, sobretot en les 
ultimes decades; ans tot el contrari, s’han 
beneficial a bastament del sistema 
«democràtic» per imposar el seu enderiat 
criteri, del qual per altra banda es veu, 
amb una claredat meridiana, que del seu 
bagatge assemblear!, no en resta ni la més 
mínima guspira de predisposició vers els 
altres, i el que és més greu: están mancats 
d’humanisme, premissa indispensable per 
a servir la ciutat. El jo ominipotent ho és 
tot. "Si no estás amb mi estás contra mi". 
Joan Cuscó ha estât tot el contrari. No ha 
menyspreat res del que han fet els altres, i 
manta vegada l’hem visi assistint als actes 
més rellevants i no tan rellevants que 
culturalment s’han bastit en la nostra 
ciutat, cercant com Diògenes 1’articulista 
capacitai perqué li aportés la seva visió per 
a èsser publicada.

El pois cultural del "Quadern" mai no 
ha estât ni la veu ni el pois oficial. Ha estât 
un altre pois, una altra veu, la veu d’una 
porció del poblé de Sabadell. La veu 
permeteu-me que ho digui, pianera, perqué 
darrere seu mai no hi ha hagut cap 
formado política que li marqués el rumb 
a seguir. I si bé és cert que té un cert to 
confessional, a mesura que pasa el temps 
va deixant de tenir les implicacions que 
en altre temps tenia, ja que malgrat tots 
els malgrats en el fons qui no sigui en més 
O menys mesura confessional que tiri la 
primera pedra. Fins ara confessar-ho no ha

Joan Cuscó en la seva disertaciâ.

estât ben vist, però la fe està de tornada i 
ho està perqué l’home és quelcom més que 
un simple número. Les veus prépondérants 
que durant tant de temps han assolai la 
nostra societal, que es plantegin el seu 
futur; que es plantegin replegar-se perqué 
si amb tot l’aparell institucional a les seves 
mans sols han estât bones, en bona mesu
ra, i salvant comptades individualitats, per 
obstacuMitzar, quan no dominin qué 
faran?

L’art no és altra cosa que la projecció 
vers noves propostes per a viure millor tot 
cultivant l’esperit i l'entrega, sovint a canvi 
de res. L’art és en difinitiva Teina que hom 
utilitza per a plasmar els seus sentiments, 
sovint necessaris per a la bona marxa de 
la humanitat. L’art en esséncia és 
comunicació i Sabadell ha estât des de 
sempre , en aquest vessant, una ciutat 
contradictòria, i die contradictòria perqué 
essent una ciutat eminentment industrial 
ha sabut cultivar en el seu si una vida ar
tística qualificada. Corn a mostra diré que 
quan Sabadell tenia quinze mil habitants 
comptava amb quatre òrgans d’opinió, 
quatre diaris que, corn hom pot suposar, 
abarcaven el més ample ventali 
d’opinions. Avui que la ciutat s’apropa als 
dos-cents mil, comptem amb un diari i una 
revista, que surt regularment. Més 
habitants, més diners, però menys 
diversitat d’informaciô local, tot i que la 
vida cultural es prou àmplia per a ser co
mentada, criticada i esperonada, però 
també és veritat que comptem amb 
emissores de ràdio i TV. que cobreixen un 
ampie ventali de Tinformació, la qual cosa 
no succeía quan Túnic mitja d’informar era 
Timprés.

En el panegíric que en la consecució

del premi d ’enguany Tenacitat féu el 
nostre alcalde, posà de manifest que 
tenacitat és sinònim de tossuderia i de 
posar la banya en el forat. No hi tine res a 
dir, però el que digué el Conseller de 
Treball de la Generalität, tenacitat, és 
sinomin de perseverança, persisténcia, 
constáncia, i per sobre de tot fe en el que 
hom està fent des de seu propi compromis. 
Hi estic molt més d’acord.

Ser tossut i "Ceballut" albora és una 
qualitat, que sois es dóna a la nostra ciutat, 
però el ser persévérant, persistent i 
constant pot ser que algún dia 
transcendeixi mes enllà del nostre clos i 
s ’en benefici! el País amb escreix 
demostrant així que mai cap esforç no és 
sobrer quan ha estât fet amb el cor i esperii 
de servei. Tot i essent necessària la 
materialitat per a la bona marxa i 
desenvolupament de la mateixa humanitat, 
intrínsecament no complau Tesperit ni 
Televa al més enllà, ja que el benestar 
personal sois es nodreix de la pau; pau amb 
un mateix i sobretot pau enfront els altres. 
Flavors la satisfacció personal del bé vers 
altra qualifica Thome en la seva justa 
dimensió, i no importa en el camp que hom 
operi. El que compta és que ho faci com 
un veritable humanista.

Sensibilität, espiritualitat i servei són 
les premisses indispensables per a èsser 
tenaç; altra cosa és sols superficialitat. Per 
molts anys i benvingut a la familia 
Tenacitat, amie Cuscó, i sols esperem de 
tu que com la resta, segueixis enderiat amb 
les teves coses que, en definitiva, són les 
coses de tots i per a tots. Sabadell s’ho 
mereix.
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Lliurament del Premi Tenacitat 1992

E,mguany, l'acte del lliurament del Pre
mi Tenacitat va estrenar un nou mare: 
l'Hotel Gran Alexandre. Més de 200 per
sones es reuniren en l'homenatge que les 
Agrupacions Professionals Narcís Giralt i 
la propia ciutat de Sabadell van tributar a 
Joan Cusco Aymamí.

Jaume Mercadé encetá els parlaments 
i féu una evocació deis anteriors guanya- 
dors del "Premi Tenacitat": lordi Roca, 
Mima Lacambra, Elena Mateu, Ricard 
Simó, Ramon Folch, Joan Oliu i Joan Pa
reli. Antoni Sorolla llegí l'acta del jurat, 
en la qual consten els mérits del premiat. 
Es doná lectura d'adhesions personals i 
corporatives.

Joan Cuscó rebé de mans del president 
de les Agrupacions Narcís Giralt el diplo
ma honorific que l'acredita com a guan- 
yador del Premi Tenacitat 1992, així com 
una magnífica placa. En el seu parlament, 
Joan Pinosa, comentà la tradició del Premi 
Tenacitat que ja és un simbólic 
reconeixement a les persones més desta- 
cades en els ámbits social, cultural i 
economic, elogiant la forma desinteressa- 
da, digna d'elogi pel seu esperii de tenaci
tat i de sacrifici envers la ciutat.

A continuació, Maria Teresa Boix 
evoeà de manera entranyable aquella edi- 
ció del disc Música i Paraula (Obra poè
tica i musical de Mossén Camil Geis - 
1977) de la qual Joan Cuscó fou un deis 
principals impulsors. Seguidament, Pere 
Cornelias, en nom propi i del Cine Club 
Sabadell, explicà que, des de finid de la 
revista QUADERN, han estât uns assidus 
coMaboradors, fins i tot remarcan! que han 
mantingut alguna discrepància amb Joan 
Cuscó...

Antoni Farrés recordà la seva amistat 
amb l'homenatjat i assenyalà, entre altres 
referències, que Joan Cuscó és un bon 
exemple d'aquesta gent planera, tenaç, 
sabadellenca. al-ludint a la ceba i qualifi- 
cant Joan Cuscó de plenament cehallut. 
"La força d'una ciutat radica -digué- en la 
capacita! de ser tossut".

L'Honorable Conseller de Treball, Ig- 
nasi Farreras, equipará tenacitat amb es- 
forç i constància, que són sinònims que 
identifiquen a persones que mai cauen en 
el desànim, que tenen objectius, ideals... 
El conseller es manifesté partidari "del ser 
sobre el tenir", frase que sol citar Joan 
Cuscó i que al decurs del sopar fou un dels 
temes que tractaren ambdós. "Seria bo que 
Joan Cuscó es constituís en element

¿ 7  Coiìseller d'indùstria i Trehall, l'Honorahle Sr. Ignaci Farreras i l'Alcalde de Sabadell, Sr. Antoni Farrés 
en el moment del seus respectius parlaments.

d'irradiació dels valors esmentats al llarg 
d'aquesta vetllada", clogué el conseller.

Finalment tancà el torn dels parlaments 
l'homenatjat. El seu fou un parlament di
vertit, d'entrada, i, tot segui!, "com és pre- 
ceptiu en aquests actes, cal agrair 
l'assistència de les autoritats". Cità 
l'Honorahle conseller, els il-lustres al
calde i diputat -Antoni Farrés i Jordi Ca
sas-, el president de les Agrupacions 
Narcís Giralt, les representacions de les 
entitats i tots els presents, senyores i 
senyors, però de manera especial agraí la 
preséncia de Josep Maria Suhirachs, es- 
hrinant la seva gentil col-lahoració: la 
d'haverfet un dihuix original per a aquest 
Acte, del qual el Banc Sabadell féu unes 
litografíes amh les quais s'ohsequià tots 
els comensals.

Joan Cuscó evoeà una cita d'un veil i 
entranyable amie, Mossén Geis, que solia

dir: "Hi ha amistats que t'honoren i altres 
que les honores". Cuscó reconeixia que 
aquell acte era una prova d'amistat 
col-lectiva amb la quai s'honorava. Tam
bé expressà que li plaïa aquest Premi però 
tant O més quant amb eli es reconeixia una 
Obra. També feu una referèneia a un veli 
amie, que no està entre nosaltres: Ricard 
Simó i Bach, també un tenaç, "el perso- 
natge dels personatges, corn el vaig hate- 
jar", diguè, el quai solia dir-li que Joan 
Cuscó era un segon Joan Costa i Deu, mort 
a l'exili el 1936, creador de la Biblioteca 
Sabadellenca. Acabà el seu parlament 
dient que: "demanaria a la ciutat tota que 
compartís aquesta obra... "ei! si pot ser", 
com deia el nostre estimât Pere Quart”.

Fou un Acte que tingué un brillant re
lien i que ve a sumar-se als Premis Tena- 
citats que Than precedi!.

Els Premis Tenacitat fent costat a Joan Cuscó.
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Tenaços i enderiats
Joan Ripoll

►3 i l'altre dia parlàvem de "llibres fe- 
liços", heus aquí que eus en trobem un de 
felicissim a les mans. Em refereixo al que, 
inclôs a la "Biblioteca Quadern", han pré
parât Joan Cusco i Emili Hierro sota el títol 
"Més Ceballuts", tot continuant la línia 
empresa vuit anys enrera amb el que es 
titulava "62 ceballuts"; són caricatures i 
semblances de sabadellencs que destaquen 
per les seves déries i la tenacitat en man- 
tenir-les.

De personatges tenaços i enderiats n'hi 
ha una mica arreu. El que succeeix és que 
a Sabadell no solament proliferen, sino que 
destaquen per la seva identificació amb un 
símbol ciutadá arrelat: tan arrelat com la 
ceba. Josep Torrella ho explica al Ilibre: 
"ceballut encaixa doblement ais qui, a més 
de ser caparruts, són sabadellencs...", tot 
referint-se a la preséncia de la ceba a 
l'escut municipal; emblema que, tirant al 
dret, s'adjudicaren els avantpassats en 
imaginar-se una explicació fonètica a 
l'origen del nom de la ciutat. Així, dones, 
si tenir una ceba és tenir ficada al cap una 
idea fixa, aquest atribut es potencia quan 
l'enderiat és, a més a més, sabadellenc.

Fent omissió deis capricis de 
l'heráldica popular, diguem que els nos- 
tres ceballuts són comandats per dos "ce
balluts majors", que en aixó de la déria i 
la tenacitat no paren. Són, naturalment, els 
autors del Ilibre que, amb la bonhomia que 
els caracteritza, copsem personatges al voi 
tot fent-ne el perfil; Cuscó escrivint i Hie
rro dibuixant saben veure, amb agudesa 
amable, els trets que defineixen cada 
persona i en fan una instáncia psicològica 
i gràfica eloqüent.

L'un, bru i curull de bonhomia, expli
ca tants projectes que t'hi embarca encara 
que no vulguis; és amie de les arts i de les 
Metres, i tan tenaç que fins li han donat el 
Premi Tenacitat (uns altres tan tenaços 
com ell, és ciar...). L'altre, de mirada in
nocent però penetrant, veu la vida com una 
aquarel-la de color rosa i, el que és 
d'admirar, t'hi fica dintre; és tan artista i 
viu tan rodejat d'artistes que te'n fa sentir; 
altrament, no menys tenaç que l'anterior, 
qualsevol dia també l'hauran de premiar... 
Vegeu com, en aquests dos perfils que 
improviso, destaco el fet que tant Cuscó 
com Hierro tenen la faculta! d'introduír 
l'interlocutor al seu propi món, virtut que 
els eleva a la categoria de mags o de fo
llets que ens traslladessin a un univers 
somiat que, de sobte, se'ns posés a l'abast, 
essent, per a ells, un món ben normal...

Es tradició que l'art de la caricatura es 
remunta a temps antiquíssims, i que se 
n'han fet de genials: Plaute o Molière en 
les escrites, Hogarth o Daumier en les di-

per

joan cuscó ¡ emili hierro
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buixades, són exemples a tenir en compte. 
Es un gènere que requereix tanta habilita! 
corn sornegueria o, potser, tanta bonhomia 
corn sagacitat: tot rau en el punt exacte de 
sabor que es persegueixi, i en el nostre cas, 
si els retratats hi posen d'antuvi la ceba, 
els autors ho salpebren a discreció. El 
nostre Feliu Elias, caricaturista feliç sota 
el nom d'Apa, remarcava els elements ne- 
cessaris: humor, pericia en el dibuix, ex- 
pressió d'una idea, escreix d'intenciô, in- 
tensificació de l'expressivitat; elements 
que, dossificats i barrejats de manera ade- 
quada, han de conduir al résultat agut que 
s'espera de tota caricatura.

Un element important a tenir en 
compte és el dels atributs que defineixen 
cada personaige. Corn en una peMícula de 
Hichtcock -O , potser, en aquest cas, de 
Tati- els objectes defineixen l'actitud -la 
ceba- de cadascù: llibres, quadres, pinze- 
11s, micròfons, vehicles, partitures, dis
tresses..., ajuden a centrar el personatge, 
que es projecta en l'estri corresponent que 
l'acompanya. De mi i la meva muller -ja 
que ens han cataloga! com a ceballuts- pue 
dir que heu d'interpretar la bicicleta en 
sentit metafòric i no literal: encara que no 
sabem pedalejar, constituïm un bon tàn
dem, i el llibre i el quadre formen part del 
nostre món habitual.

Gràcies ais amies Cuscó i Hierro, heus 
aquí com una seixantena de tenaços i en
deriats passem a formar part del possible 
ordre dels "cepae sahadellensis".

Transcripeìó de Diari de Sabadell, 14-11-92
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De Quadern a Quadern
Lluís Subirana Il-lustració de M. Senserrich

r  RASES NO TAN CELEBRES
«El referéndum de Maastrich no 

s’havia d ’haver convocat». M.H. lordi 
Pujol. TV3-Telenoticies Migdia. 2-9-92.

Per qué Sr. President? Per tal d’evitar 
que els franceses manifestessin Iliurament 
la seva opinió sobre un tema important 
com aquest, o perqué l’opinió deis fran
ceses en el moment de fer aquell comen- 
tari i segons les enquestes publicades, era 
contrària a la de vosté i a la deis politics 
que convocaren el referéndum, pensant 
precisament en tot el contrari?. Perqué 
dubto que si el résultat de les enquestes 
bagués reflectit un triomf esclatant del sí, 
vosté bagués pronunciat aquesta frase. Si 
és com em penso, i parodiant el títol d’un 
deis Ilibres de Josep Pallach, llavors, la 
democrácia, per fer qué?.

10 ANYS DE L’ASSOCIACIO 
D'AMICS DE L'OPERA

Recordo, com si fos ahir, el dia que 
vaig tenir el gust de conéixer la senyora 
Mima Lacambra. Jo, aleshores, l ’any 
1982, era el president de l’Orfeó de Sa- 
badell, i em va demanar permis per assistir 
a un assaig per tal d’explicar als nostres 
cantaires el projecte de construcció de 
l’Associació i de la formació d’un cor 
estable que actuaría en les obres a pro
gramar. Des del primer moment, la seva 
personalitat i dots de persuació em van 
captivar i sempre més hi seguit amb ad- 
miració la seva tasca inigualable i irrepe
tible. L’éxit de la seva convocatoria fou 
tal que molts cantaires s’integraren al nou 
grup, fins que, en detriment del propi 
Orfeó, decidiren deixar-lo i incorporar-se 
definitivament al Cor d’Amics de l’Opera. 
Cal recordar també que, el llavors director 
de rOrfeó, Josep Colomé i Somoza, va ser 
el primer director del Cor.

Han passât deu anys i en el recent mo- 
nográfic éditât per Quadern, ja es detallen 
els molts i importants éxits aconseguits per 
l’entitat comandada per Mima Lacambra. 
Jo servo aquest record amb l’intima satis
faccio d’haver ajudat a establir un pont de 
diáleg entre les dues entitats, que, vistos 
els résultats, va ser molt profitós.

SABADELL A BRUSEL LES
Acompanyant la Cobla Jovenívola, un 

grup de sabadellencs ens desplaçàrem a 
Brusel-les, amb motiu del 5é Aplec Inter

nacional de la Sardana i Mostra de Crups 
Folklórics Catalans, célébrât els dies 15 i 
16 d’agost, compaginan! els actes amb un 
recorregut turístic per Luxemburg, Bruges 
i la propia capital belga, on tinguérem la 
sort de coincidir durant les dates en qué, 
cada dos anys -en anys pareils-, es cons- 
trueix la califa de flors a la Gran Place.

El motiu, però, d’aquest comentari, és 
el de deixar constáncia de dos fets anec- 
dótics prou significatius i diferenciats. Un, 
l’homenatge de reconeixerment, per part 
dels organitzadors, a la Cobla Jovenívola 
de Sabadell, per ser l’ùnica de les actuants 
que ha participai en totes les edicions: 
Amsterdam, Paris, Zurich, Tolosa i 
Brusel-les. I Paître, constatar amb sorpre
sa com el nom de la nostra ciutat era re- 
cordat corn a sub-seu olímpica, malgrat 
que aquest fet, aquí, va passar amb més 
pena que glòria.

HAN PASSAT ELS JOCS
Tanta preparació no m’ha servit de res. 

Quilômetres i quilômetres recorreguts, 
amb un braç enlaire, pit enfora i somriure 
als llavis. Tanta preparació per quedar bé, 
i resulta que després, no sóc cridat a fer 
cap relleu de la torxa olímpica. Em diuen 
que és normal, que jo no sóc cap esportis- 
ta conegut; ni periodista, presentador o 
directiu de televisió; ni cantant o home 
del temps; ni politic de llista i carnet; ni 
membre de cap conjunt de rok de nom es- 
catolôgic; que no sóc de la «gent guapa», 
ni de cap «grup d’opiniô»; que el meu nom 
no apareix mai a cap llista de suport en 
época d’eleccions; que no consto al «Qui 
és qui», ni han vist mai la meva foto a la 
premsa del cor.

Total, que per no ser, ara ja no sé si 
SÓC jo el que signo aqüestes notes. Però 
no hi fa res, em seguiré entrenan! per por
tar la torxa de las meves il-lusions, més 
lluny, més de pressa i més enlaire. •
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La Mary Santpere a la Plaça Tauli
Pere Font Grasa

E,ira un solar; ni petit ni gran. Terra ar- 
gilosa i herbes que anaven creixent en la 
mesura que la guàrdia civil ho permetia. 
Terra erma delimitada com a plaça públi
ca. El pùblic, els ciutadans de la Creu Alta, 
gairebé ho tenien corn a terri tori perdut. 
Els joves guàrdies nouvinguts trepitjaven 
pedres i fang; pois i matolls quan el ca
poral els menava la instrucció quotidiana. 
Un, dos; un dos...! Paisatge cornu en el 
darrer cami a La Salut; itinerari breu per 
una nova vida en el paritori de Santa Fe.

La ciutat havia salvat el veil solar de 
la Casa de la Caritat. La plaça Marcet es 
convertía en zona verda després de fer 
correr rius de tinta i discussions munici
pals entre «blaus» i «blancs». La societat 
civil es va moure per salvar aquells metres 
quadrats de l ’especulació immobiliària 
d’una Caixa forana.

Es veia venir que el solar de la plaça 
Tauli havia de ser esglaó del verd urbá.

Un bon dia van plantar-hi el cire. No 
era un tendal qualsevol corn tants i tants 
se n ’hi plantificaven al costat de 
l’Acadèmia i de les quadres dels «Verds»; 
era el totpoderôs CIRCO PRICE, de 
l’empresari senyor Castilla. Les crôniques 
capitalines anunciaven la»darrera gira del 
Price» abans de la seva desaparició. De 
profitosa vida madrilenya, gaudia de gran 
fama arreu d’Espanya. Entrats ja a la dé
cada dels 70 s., la televisiô xuclava les 
atraccions circenques. Feijoo-Castilla van 
entendre que els calia un pallasso d’alçada 
i vet aquí que van contractar la Mary 
Santpere. Genial!!!. Era l ’únic généré 
cômico-dramàtic que li faltava al curricu
lum d’una dona magistral.

Era un vespre de novembre, i el Price 
s’havia encabit dins el perimetre de la 
plaça Tauli. Corn aprenent de periodista, 
desitjava dialogar amb la Santpere. Jo era 
un passarell que volia fer l’entrevista «en 
profundiat» i, en base al «nou periodis- 
me», situar el personatge amb una historia 
del mon del cire. Cap problema. El seu 
marit, Dr. Pigrau (tot un senyor de Bar
celona), em va atendre mentre la Mary 
acabava el transformisme: perruca i nas de 
pallasso beneit, «més-alta-que-un-sant- 
Pau» em va deixar embadalit.

Recordo una pregunta punyent: «Es 
veritat que aquesta gira li representa dos 
milions de pessetes, es a dir, més de no- 
ranta mil pessetes per cada nit 
d’actuació?». Les respostes foren diplo- 
màtiques i T entrevista va acabar de cop i

volta sense que jo pugués gaudir de la 
llarga conversa. El motiu? La Mary va 
sortir disparada cap a la pista central quan 
es va anunciar l’actuació d’uns trapecis- 
tes bùlgars gens vulgars... Era una pare- 
11a extraordinària que feia deu mesos que 
havia patit un greu accident de treball en 
caure des de les altures. Feliçment récu
pérais, debutaven a la plaça Tauli. La Mary 
els va encoratjar abans de sortir a la pista. 
Es va fer el silenci. La parella va volar com 
àguiles i van rebre els aplaudiments del 
públic sabadellenc. Sota la carpa del cire 
les llàgrimes de la Mary es van fondre amb 
els dos artistes estrangers que gairebé no 
parlaven castellà.

Quines llàgrimes més auténliques!. «Es 
la grandesa del cire, és la grandesa del 
cire!», repetia la Mary, per tôt seguit 
canviar el xip i saltar ella a 1’arena com a 
clown omnipresent: En dos segons va fer 
petar de riure als presents i absents.

De l’emociô al riure; aixi fou la vida 
de la Mary.

Quan sovint passo per la plaça Tauli, 
hi trobo «el bosc» que va plantar el regidor 
Brunet, el monument de l’inventor Casa- 
blancas i aquell CIRCO PRICE amb els 
trapecistes bùlgars saltant pel cel de la 
Creu Alta; per damunt de les estrelles; 
talment corn la Mary Santpere.
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Enric Morera
Rosa Ten

Retrat del compositor que Santiago Rusiñol li vafer mentre dirigía una coral. 
^Museu del Cau Ferrât a Sitges).

JL arlar de MORERA, és observar l'obra 
d'un deis compositors de més forta 
personalitat musical al nostre país. Poc 
valorat des de fa anys, ara, amb motiu deis 
cinquanta anys del seu traspás, és recordat. 
Són així les coses! La posterità! és 
l'element que, sortosament, sempre surt al 
pas i fa justicia.

I és que, al nostre país -pot ser que 
tampoc sigui l'únic- o bé no s'està prou ben 
prepara! en aqüestes tasques musicals, o 
és que es tracta d'una gent oblidadissa?

Sí, MORERA sí que ho és de conegut! 
Es ciar! Però, és tan sois considérât com a 
un music autor de sardanes. Sona el seu 
nom en les audicions; es bailen, es can
ten, però, es miren en l'interès que com
porten?

La verità! és que han estât vistes en la 
seva importància corn a obra musical. 
Aquest ser, composicions tan acurades; 
d'un tan ait sentit nacionalista i d'una gran 
inspiració artística. En el gust per englobar 
totes aqüestes coses en una partitura que 
arriba al cor, que mou els sentits i que 
clama fort tot fent observar la bellesa del 
país! I, sí, es pot dir sense por d'errar, que 
aquest music ha sofert, -sinó de sempre, 
almenys en molts anys- la injusticia dels 
mons musicals de la nostra estimada 
geografia.

Es molt extensa l'obra musical de 
MORERA! D'ell, podríem dir que, en la 
música, ens ve a significar el que fou un 
Lope de Vega en literatura, escrit en 
majúscula! Sinó, observem: 600 obres 
musicals. D'entre elles: 50 obres teatrals 
musicades; 6 óperes que, les nostres 
generacions, i part dels nostres grans, no 
coneixem; 21 obres simfòniques -ben poc 
conegudes; 34 obres de mùsica de cambra; 
2 Misses, -una de Rèquiem-; 65 cançons 
originals per a cant i piano; 28 cançons 
populars catalanes harmonitzades - 
aqüestes sí com les sardanes- per al cant 
coral; 35 cançons corals, poemes i 
sardanes a veus mixtes; 56 sardanes per a 
Cobla; 50 baixos per harmonitzar; i 193 
cançons i ballets pupulars.

De MORERA s'ha dit que va ser el 
music amb més talent dramàtic i aquell que 
millor va servir als ideals del teatre liric 
modernista. Autor de música autèntica, 
personal, espontània, de fresca inspiració 
i d'encert gran. Una mùsica -diuen els 
critics del seu temps- que transmet un 
missatge d'amor a la Pàtria. No ho diem 
nosaltres; són notes sobre la seva mùsica 
que es troben en els treballs d'historiadors, 
coneixedors de l'obra d'aquest mùsic català 
que va saber, a més, ser un gran mùsic en
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tot allò que hagués composât. Indepen- 
dentment del tipus d'obra que fos. Saber 
estar en el tema i en els motius que I'havien 
inspirât. I... la de MORERA és, certament, 
una obra en qué hi ha de tot!

Els estudiosos han qualifient la seva 
obra global com una música que s'adscriu 
a l'estètica Neoromàntica i que és una 
mostra magnífica del nacionalisme catalá 
fet música.

En el seu temps, aquest music comptà 
amb el favor del public. Es diu que un 
públic molt nombres esperava, admirat, les 
seves obres. I era un temps que, com el 
nostre, s'estimaven i es defensaven els 
valors nacionalistes a Catalunya. I... avui 
que tots aquests valors tomen a commoure 
els esperits deis pobles, alguns s'han hagut 
d'adonar que feia cinquanta anys del seu 
traspás per evocar-ne la memòria!

Es ciar que som en una època molt 
plena d'esdeveniments de tota mena, i en 
qué els fets i els homes del passât ens 
passen desapercebuts. Sort que l'história 
sap fer justicia de tant en tant! I això ens 
fa pensar que sí que fóra bo que, en motiu 
d'aquest 50é Aniversari de la mort de 
MORERA, a més de parlar-ne se li rendís 
homenatge posant en escena algunes de les 
seves obres; que es fessin alguns concerts 
de música simfónica; que es représentés 
alguna de les seves óperes...; i, aixi, les 
joves generacions -a qui tan agrada la 
música, sortosament, i en bé de la cultura 
del país- les podrien conèixer i valorar.

Fent recompte, podem, aquí, fer 
esment d'algunes de les seves obres: la de 
Guimerá -"La Santa Espina"-, que fou es
trenada el 19 de desembre de 1906 i que 
suposà un centenar de representacions. Les 
óperes "Emporium", "Titània", 
"Tassarba", "Bruniselda", "La Fada"... que 
obtingueren molt d'èxit, algunes d'elles, 
presentades al Liceu. El Teatre líric: mú
sica de les obres teatrals, com "Els tres 
tambors", "La Barca", "Era Garí", "Don 
Joan de Serrallonga", -de Víctor Balaguer- 
; "El Castell deis tres Dragons", de 
Frederic Soler "Pitarra"; "La Paula té unes 
mitges", "La Marieta de l'ull viu", "Jesús 
de Natzaret", "Les Monges de Sant 
Aimant" -obra d'Angel Guimerá-; 
"L'alegria que passa" -de Santiago 
Rusiñol-; "Cigales i formigues" - també de 
Rusiñol-; "Les Caramelles" i "La Reina del 
Cor" -d'Ignasi Iglesias-; "La Rossons" - 
d'ApeMes Mestres-; "L'adoració deis 
Pastors" - de Verdaguer-; "L'Aligot -de 
Caries Capdevila-; "La Nit de Nadal" -de 
Josep Ma. Jordà-; "El Comte Arnau", "El 
miracle del Tallat" -de Josep Carner-, etc.

I sardanes. Aqüestes sí que en són, de 
conegudes: les populars, corn "Les fulles 
seques". "La Sardana de les Monges", 
"l'Empordà", "La Santa Espina", -fragment 
de l'obra del seu titol- i la darrera sardana 
que va escriure, "La nostra Roser", dedi-
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cada a la seva néta, l'any 1940.
Enric MORERA va néixer a Barcelo

na l'any 1865, d'infant anà amb els sens 
pares a Buenos Aires, i, més tard, a 
Córdoba, (1875), on estudià música. Ja des 
del 1883, residí a Barcelona, on féu amistat 
amb Isaac Albéniz i va estudiar Piano amb 
el mestre Frederic Pedrell. Novament a 
l'Argentina, hi passà dos anys, (1886-88), 
i viatjà a Brussel-les per tal d'estudiar cinc 
anys amb els mestres P. Gilson i F. Fiéves 
al Conservatori. De retorn a Barcelona, i 
amb una sòlida preparació tècnica, estrenà 
l'obra "Dansa dels Gnoms" (1893), i, per 
a la Societat Catalana de Concerts, el 
poema Simfònic "Introducció a 
l'Atlàntida", el mateix any, i es vinculà al 
Grup de "L'Avenç", ais ideals modernistes 
i va escriure música per a obres dels autors 
del moment, com son: Guimerá, Rusiñol, 
Massó i Torres, i per a les anomenades 
"Pestes Modernistes de Sitges". L'any 
1895 fundá la Coral "Cata-lunya Nova", 
que dirigí fins que ho deixà a la fi de l'any 
1900 per tal de dedicar-se plenament a la 
temporada de teatre líric català al Teatre 
"Tivoli", (1901). Musicà "La Nit d'Amor" 
de Rusiñol, i hi inclogué una Sardana Co
ral que assoli un gran èxit.

Després d'un période infructuós a Ma
drid (1903-05), tornà a Barcelona, on 
participé en els espectacles i Audicions 
Graner, amb música d'escena, per a obres 
com "El Comte Arnau" o "La Santa Espi
na", una de les seves obres mestres. 
Estrenà al Liceu l'ôpera "Emporium" 
(1906), i "Bruniselda".

Tornà a l'Argentina, on residí durant 
el période 1909-1911 que fou decebedor, 
i retorné a Barcelona, on seguí escrivint 
pel teatre líric català. CoMeccionà i 
harmonitzà nombroses cançons catalanes, 
una part de les quais publicà "L'Avenç". 
Barcelona l'havia rebut apoteòsicament i 
atès que estimava la seva música i 
reconeixia els seus grans valors tècnics i 
artístics, el Consistori Municipal creé per 
a eli el cárrec de Sots-Director de L'Escola 
Municipal de Música. MORERA fou 
també un pedagog molt notable. Autor 
d'obres teóriques com "Tractat Práctic 
d'Harmonia (1901), influí en les noves 
generacions de músics i de compositors. 
Seguí escrivint música i, l'any 1912, 
estrené al Liceu l'ópera "Titània", i, el 
1916, "Tassarba". Unes partitures que 
alguns critics posen com adscritos a 
l'estètica de la Renaixença. I s'assenyala 
que cal recordar aquesta activitat seva com 
a mestre i el seu treball de difusió musi
cal, dirigint Cors i associacions musicals 
i cultivant amb tant d'encert l'atenció a la 
música popular fent-ne art i, sobretot, 
cultura. Un músic, dones, i un català in
signe a tots els nivells, i del pas del qual, 
per la nostra història, ens honorem.

/ 'artística
COMPRA-VENDA

Calaixeres, Mobles, Llums, Bescuits, 
Porcedanes, Nines, Postals i Llibres

Borriara, 35-37 • Teléfon 725 62 30 
08202 SABADELL

Passeig de la Plaça Major, 48 • SABADELL 
Tel. 726 78 33 (4 línies) 

TERRASSA • BARCELONA 
HOSPITALET • TARRAGONA

J. GARRIGA PRAT
Direcció

JAUME MERCADÉ VERGÉS 
Ronda Zamenhof, 116 

Tel. 723 61 32 
Fax 727 11 21 

03208 SABADELL
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Música

El bicentenari del naixement de Rossini (1792-1868)
Antoni Sala i Serra

G iocchino Antonio ROSSINI, també 
anomenat el "Cigno de Passaro", nasqué 
en aquesta ciutat el 29 de febrer de 1792, 
i mori a Paris (Passy) el 13 de novembre 
de 1868. Els seus pares, Giuseppe Rossini 
i Anna Guidarini, eren artistes ambulants 
que intuïren ben aviat les facultats 
musicals del seu fill i el confiaren a la 
protecció de benefactors que li facilitaren 
els seus estudis. Sobre la procacità! de 
Rossini, cal esmentar que acaba les seves 
primeres obres a la mateixa edat de Mozart 
i que va abandonar la producció d'óperes 
ais trenta-set anys, tot i que va viure el 
doble d'anys que el rnúsic de Salzburg.

Malgrat l'imatge tòpica de Rossini amb 
el seu aspecto cómic, d'home gros i veli, 
com a creador d'óperes, la seva vida 
professional fou tan curta com la de 
Mozart. Però aixi com Mozart emmudi per 
la mort, Rossini ho féu deliberadament, 
per fruir del seu enginy i dels cabals 
aconseguits. Es fa difícil trobar les causes 
d'aquest fet, perqué algunos obres 
pòstumes fan pensar que la seva inspiració 
no ostava pas exhaurida. Malgrat el seu 
estil personal i musical, que representa 
l'humorista de l'òpera "buffa" i el "bon 
vivant", els seus biògrafs ens presenten 
Rossini com una persona escéptica, gelosa 
professionalment i énormément compli
cada, plena d'inquietuds, de dubtes i de 
depressions. La seva producció operística 
fou extensa, car es compten unes quaranta 
òperes en els dinou anys en qué es dedica 
a aquesta producció. En l'actualitat una 
dotzena d'óperes ens són plenament 
conegudes, tot i que Rossini, escéptic, 
profetitzà que, de totes, solament passarien 
a la posterità! el tercer acte d'OTELLO, el 
segon de GUILLERM TELL i IL 
BARBIERE DI SIVIGLIA sencer. El 
temps ha demostrat el seu error; en 
l'actualitat sobreviuen infinita! d'obertures, 
àries i òperes que omplen els "cartelloni" 
dels teatros d'arreu. Aquesta pessimista 
predicció la feu en els últims anys de vida, 
amargat pel creixent renom de l'obra de 
Meyerbeer a Paris, on Rossini vivia, i per 
l'apogeu del nacionalismo musical

G R ^ iJ
DIGHAL • MUSICA • VIDEO

germànic, que dominava l'escena mun
dial. Rossini va debutar i degué el seu éxit 
com a compositor a I'estil á'òpera hujfa, 
seguint la tradició napolitana de 
Pergolese, Scarlatti, Cimarosa i Paisiello. 
Les seves primeres obres fan escriure als 
critics "...cal preguntar-se si alguna obra 
precedent, sense exceptuar "Die 
Entfurung" de Mozart i "II matrimonio 
segretto" de Cimarosa, han encarna! de 
forma tan brillant i efervescent el sentit 
humoristic". Entre aqüestes obres 
primerenques, "La scala di setta" era la 
preferida del célebre director Toscanini. 
Moites d'aquestes obres fetes amb presses 
contenen errors i improvisacions 
musicals, però durant aquest exercici 
Rossini perfecciona el seu estil i 
l'aprofondeix; tot i la trivialità! dels temes 
que fa servir en els "llibretti", en la part 
musical donen a Vòpera buffa una vitalitat 
extrema. Se l'acusa que algunes d'aquestes 
parti-cularitats musicals havien estât 
copiades d'altres compositors, però cal dir 
que sabrá incorporar-les al seu estil. En 
això Rossini demostra el coneixement 
exhaustiu de l'obra de Mozart. D'eli va 
aprendre segurament l'artifici operistic, 
molt poc conegut dels seus contemporanis 
Italians, més aviat decantats a 
l'astracanada cómica. En pot ser una 
mostra l'òpera SEMIRAMIDE, en qué 
l'orquestra té un volum i una exuberància 
desconeguts aleshores a Itàlia. Però no pas 
totes les innovacions de Rossini es 
confien solament a l'orquestra. 
Coneixedor innat de la veu humana i 
sobretot de les vanitats dels cantants

Italians, va resoldre problèmes vocals per 
tal que les "fioritture" quedessin inscrits en 
les partitures en Hoc del caprici i la volunta! 
dels "divos" de l'època. L'any 1816 és l'any 
de IL BARBIERI DI SEVIGLIA, on 
demostra els résultats del perfeccionament 
del seu estil. En un principi aquesta òpera 
fou un "fiasco" a causa de la comparació 
amb l'obra del mateix titol, de Paisiello. 
Les llicències del bariton que interpretava 
Figaro, i la rivalitat dels partidaris de l'obra 
de Paisiello, feren fracassar les primeres 
sessions. Però Roma aclama apote- 
òsicament aquesta òpera. "Il Barbiere" 
acabada essent l'òpera més popular del 
segle XIX, i fou apreciada per Beethoven, 
Berlioz i Wagner. El période 1816-1820 
fou el més floreixent de la vida de Rossini; 
durant aquest temps escriu, a més del 
"Barbiere", {'òpera seria OTELLO (anys 
després també ho faria Verdi), LA CENE
RENTOLA i LA GAZZA LADRA. Durant 
els cinc anys segiients compon una sèrie 
d'óperes estereotipades, la majoria d'elles 
amb gran èxit de public, guanyat per l'estil 
rossinià, però de qualità! menor. Solament 
dues tindran actualment interés: MOSE IN 
EGITTO, obra de baix cantant i LA 
DONNA DEL LAGO, una fantàstica 
adaptació d'una obra deWalter Scott. El 
1823 Rossini, després de molts intents in
fructuosos, per canviar l'estil "buffo" pel 
"serio" es dedicà plenament a compondré 
la seva ùltima òpera. Per, ironia del desti, 
aquesta opera seria fou escrita de retorn de 
Viena, on Beethoven li havia aconsellat 
"que fes més Barbieres". Fins aleshores 
Rossini havia demostrat que era un mestre 
en el seu estil, però volia demostrar amb 
GUILLEM TELL que era un "dottore" in 
musica". Per això prendrà un tema heroic 
llegendari i hi abocará l'enginy i l'esforç 
per crear una obra mestra. El resulta! és 
que GUILLERM TELL ha influït 
musicalment en el francés Aubert i en 
Verdi, tot marcan! el carni a la 
simfonització de l'òpera i del naixement de 
la GRAN ÒPERA francesa. És cert que 
GUILLEM TELL posa punt final a la seva 
carrera com a compositor d'óperes. Durant
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els quaranta anys següents viurà, entre 
càrrecs hqnorífics, de les rendes dels drets 
d'autor. Es en les operes series que es 
noten les inquietuds musicals de Rossini i 
el canvi important d'estil que precisament 
li havia donat fama i honors. Sembla que 
de la mateixa forma que en la infància rebé 
la influència de Pergolese, Jomelli i 
Paisiello, més tard va conèixer Mozart, 
Haydn, Beethoven i Weber. El résultat fou 
que les seves ultimes operes italianes 
estaven en els futurs cànons de Verdi; i 
les franceses que Rossini escrivi a Paris, 
a l'estil de l'escola de Meyerbeer. De tota 
manera, amb això contribuí a l'atmosfera 
romàntica. Rossini fou un music cosmo
polita i d'èxit; el seu nom queda inscrit, 
conjuntament amb Verdi i Puccini i els 
alemanys Weber i Wagner, en la historia 
de la música d'opera com un dels 
compositors de més influència musical i 
social en el segle XIX. Les seves estades 
a Londres, Viena etc. per presentar les 
seves operes, li donen honors i 
satisfaccions economiques. Visqué a 
Bolonia, Florència, Milan i Paris. En la 
capital francesa fou considérât corn un 
music i personatge de moda, i obtingué la 
mateixa consideració que les celebritats 
nacionals. Eou en aquest ambient que 
transcorren els sens ültims anys de vida, 
retirât de la prodúcelo operística però no 
pas de la composició musical, feta ara amb 
tot detall i vagarosa complaença. Les seves 
ultimes obres serán STAB AT MATER, la 
PETITA MISSA SOLEMNE, una cantata 
escrita en honor de Napoleó III i obres 
d'orquestra i instruments de cambra. La 
seva mort fou un gran esdeveniment a 
Paris; en els honors fúnebres a l'església 
de la Trinität, amb gran pompa, hi canten 
les dues grans intérpretes de les òperes 
rossinianes; la Patti i l'Alboni. Aquella 
mateixa nit al Teatre Itàlia de la capital 
francesa s'interpretava, en homenatge seu, 
STABAT MATER.

DlSCOiìRAFIA
EL BARBER DE SEVILLA. DECCA 
417 164-DO 3
LA CENERENTOLA. CBS 79359 
GUILLEM TELL. DECCA 417 334 4DA 
LA ITALIANA A ARGEL. DECCA 417 
271 4DB
LA SCALA DI SETTA. DECCA 417 692

SEMIRAMIDE. CBS MGT-42279 
TANCREDI. CBS ,1T .19703 
VIATGE A REIMS. DG 415 498 
UN TURCO A ITALIA. RCA GL 703-16 
STABAT MATER. EMI EX 290 169-3 
SONATAS PER CORDA. DECCA LXT 
29029
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El sentiment artistic de Molins de Mur
Joan Domingo i Solones

Elfi 6 de Juny a la nostra ciutat es cele
bré un esdeveniment artistic singular. A 
la Galeria Rovira fou inaugurada una 
mostra de interés de Lluis Molins de Mur.
Després, a l ’Hotel Urpi, un centenar 
d’amics, entre ells artistes!, li dedicaren 
un sopar-homenatge. La singularitat con- 
sistia que ja complerts els 80 anys, cele
brava la seva primera exposició. Mentre 
observava les pintares que evidenciava 
mestratge tècnic i Sensibilität artística, 
pensava en una cita que em senyalava el 
perqué de la seva indiferència d’exposar 
Tobra al public. «L’artista és mediocre, 
quan raona en Hoc de sentir». Precisament 
raona tan poc, que sembla no estar encara 
assabentat del que representa la societal 
materialista en la qual vivim. Sens dubte 
si hagués raonat amb més interés, li hau- 
ria estât més rentable Tactivitat artistica.
La preferència en «sentir» el que està pin- 
tant amb absoluta dedicado li fa oblidar 
el temps que transcorre, encara que és 
propens a efectuar périodes de descans.
Aquesta manera de pintar la podrien con
firmar els nombrosos sabadellencs que han 
estât inmortalitzats per Lluis Molins. Al 
mateix temps han hagut d’escoltar doctes 
dissertacions sobre l’art pictòric, que es 
podria dir que és Túnica passió de la seva 
vida. Una devoció tan intensa, que Tha 
induit, a vegades a pintar només per «amor 
a l’art». Ha succeït quan ha observât una 
persona coneguda amb faccions tan inte- 
resants que invitaven a ser pintades. Cal 
dir que, en aquests casos, ha tingut més 
propensió a representar al sexe femeni.
Tanmateix al-lega que una pintura no es 
pot considerar mai acabada, car sempre hi 
ha quelcom que es pot millorar. Ho vaig 
constatar en una visita al seu estudi, en 
veure uns magnifies retrats de dos sacer- 
dots. Els représentants eren Mossèn Geis 
de jove i ja en edat avançada. Em digué 
que no els havia entregat, perqué encara 
hi havia la possibilitat de fer-los «viure» 
més. El cas és però que el poeta se n’anà a 
un mon, que intueixo esperava amb 
iMusió, amb esperança, mentre l ’artista 
s’ha quedat amb més referèneies pictòri- 
ques que li serveixen, segons diu, per re
cordar que un pintor s’ha de renovar con- 
tinuament única manera de no quedar 
artisticament momificat. Una renovació 
que sempre ha intentât, inclús en Taspecte 
tècnic, ja que a vegades ha renunciat a 
pintar amb productes tradicionals corn Eoli 
i Taiguarràs, substitüits per altres

Mossèn Geis (oli de Molins de Mur -1964)

d’estranys, amb la intenció d’agilitzar els 
pinzells. Afortunadament sorti de 
Tanonimat el quadre que fou pintat quan 
el sacerdot ja havia complert els 62 anys. 
Reproduit, aparegué en un article de 
Leandro Amigó, titulat «Mossèn Camil 
Geis», publicat en el n- 49 de la revista 
«Quadern».

Com a cloenda de Thomenatge, en un 
breu diseurs exposé que la seva principal 
preocupació era fer més «viva» la pintu
ra. Particularment, quan era un retrat, ja 
que si la semblança és important, més fo- 
namental és aconseguir la idiosincrànsia 
del personatge.

PEIX i MARISC
J. BARBERÀ

Telèfons 714 52 87 - 714 55 40 
Castellar del Vallès
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Amies de VOpera: Xè Aniversari

“Nascita e apoteosi di boro” i “ Cavalleria rusticana”
Joan Baptista Torrella Ibáñez

E proppassat dia 7 d ’octubre, 
r  ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’OPERA 
DE SABADELL, dins dels actes de 
commemoració del Xè ANIVERSARI i en 
el marc del IV CICLE D’ÒPERA A 
CATALUNYA, presenté un programa ben 
curios, i a Tensems, interessant.

Curios fou el fet de posar en escena una 
òpera de les caractéristiques de 
«NASCITA E APOTEOSI DI HORO», de 
Miquel Roger, tenint en compte que 
difereix bastant del repertori que, amb 
petites variacions, ha anat présentant 
TA AOS al llarg de ïa seva història. I, més 
curios encara, fou la programació 
d’aquesta òpera compartint la vetllada amb 
«CAVALLERIA RUSTICANA» de 
Pietro Mascagni. Si bé sembla lógic 
aglutinar en una mateixa nit dos titols de 
curta durada, aquesta és la primera vegada

que la «CAVALLERIA» va acompanyada 
d’una òpera d’aquest tipus; normalment, 
es presenta seguida de «I PAGLIACCI» 
de Ruggero Leoncavallo.

Aquest fet, però, no ens hauria 
d ’estranyar gens. L’AAOS ja ens té 
acostumats a experiències i iniciatives 
novedoses i del tot especiáis.

Del primer muntatge, (NASCITA E 
APOTEOSI DI HORO), cal destacar, sens 
dubte, la realització i direcció escénica 
(GERARD SALA) que va donar la 
vistositat i la brillantor que mancaven en 
la pega musical. Escenografía totalment al 
servei d’una música bastant linial, sense 
alts ni baixos remarcables. Una partitura 
difícil d ’interpretar, no per la seva 
complexitat, sinó per la seva concepció 
musical, innovadora i molt personal. Di
fícil sobretot fou cantar-la. Els tres

solistes, MIQUEL PERALTA (Atum), 
ANGEL ODENA (Horo) i OLGA SERRA 
(Isi) es mostraren com a perfectos 
coneixedors de Tobra si aé no van brillar 
amb la mateixa llum. Destacable des de 
tots els punts fou la interpretació de la 
mezzo-soprano OLGA SERRA. Ella, a 
Liguai que els seus companys, donà 
carácter i credibilitat al seu personatge, 
però, com a principal diferèneia va mar
car un estil molt més acurat i 
perfeccionista. Posseïdora d’una veu ma
dura i molt ben coMocada, la seva fou una 
actuació francament brillant. En un segon 
terme quedava el bariton ANGEL 
ODENA de veu bonica i poderosa però 
irregular i, a voltes una mica tosca. 
MIQUEL PERALTA pati les conse- 
qüències de cantar en un gran teatro, amb 
gran orquestra i amb una veu perita.

Cor ciels Amies de i'Òpera i Fiorenza Cossotto interprétant "La Cavalleria Rustieana" a La Farándula de Sahadeil.
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Interpretà, això sí, amb molt gust i 
musicalitat; qualitats que, malhauradament 
pel cantant, passeri a un terme més discret 
quan no es supera el volum adéquat per 
cantar òpera.

Un altre dels protagonistes fou el COR 
DELS AMICS DE L ’OPERA, que 
demostrà un cop més el seu alt nivell 
d ’adaptació a totes les situacions, per 
compromeses que puguin ser. Sorpresos 
en alguns moments pel contratemps, van 
complir, com és habitual, amb una dignitat 
molt lloable.

Molt bé r  ORQUESTRA SIMEÒNICA 
DEL VALLES sàviament dirigida per les 
electritzants mans de SALVADOR BRO- 
TONS.

Malgrat tot, el public va reaccionar 
fredament, sense grans aplaudiments, 
degut, segurament, al llenguatge poc 
acostumat i certament enrevessat de 
MIQUEL ROGER. La cosa no va acabar 
de quallar però Texperiència es va realitzar 
i aquest és per a mi el factor més 
important, més enllà de la discutible 
qualitat d’alguns intèrprets i de la mùsica.

La segona part va donar als assistents 
tot el que van trobar a faltar en la primera. 
Passions desenfrenados, carácter 
mediterrani i, per damunt de tot, una 
realització efectiva, clara i en tot moment 
atractiva. I és que, en general, el public 
d’avui en dia encara voi anar a l’ópera a 
viure históries directes i arguments 
entenedors i ben clars. Voi també apreciar 
i poder recordar algún fragment i 
xiuxiuejar-lo tot sortint del teatre. I tot això 
ho pot tenir a l’abast en una òpera com 
«CAVALLERIA RUSTICANA», obra 
sensacional del més pur estil «verista».

L’atracció de la nit fou la presència a 
l ’escena de la gran mezzo-soprano 
EIORENZA COSSOTTO (Santuzza). No 
només no va decebre sinó que va entu
siasmar a un public que troba a faltar la 
presència assidua de primerissimes figu
res de la talla de la COSSOTTO (recordem 
el lamentable succès del bariton JOAN 
PONS que no el va deixar cantar el 
NABUCCO a Sabadell). D’indiscutibles 
qualitats liriques, la COSSOTTO ens va 
deixar embadalits per la seva interpretació, 
dura i molt emotiva. Les seves dots 
escèniques i el seu ampli coneixement del 
rol li van permetre una creaciò memora
ble.

El seu company ERANCISCO ORTIZ 
(Turiddu) també li va fer les coses més 
fàcils. Cree entendre que, cantar amb 
ORTIZ ha de ser gratificant. Gaudeix 
d ’una complexió fisica molt efectiva 
damunt de l’escenari. La seva envergadu
ra no li dificulta en cap moment la 
movilitat i dóna molt pes i força a les seves
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interpretacions. A més, acompanya el seu 
fisic amb una veu potent, clara i molt 
mal-leable. S’adapta amb comoditat a tota 
la tessitura i aprofita totes les seves 
qualitats per cantar amb convicció i 
Sensibilität.

Els tres secundaris, ENRIC SERRA 
(Alfio), NELIBEL MARTINEZ (Lola) i 
ROSA NONELL (Mamma Lucia) 
actuaren a l’altura de les circumstàncies. 
Correctes en tot moment. Destacaren, 
però, les interpretacions d ’ENRIC 
SERRA, per la seva manera de fer i can
tar damunt de l ’escenari (manera que 
agrada molt especialment al public 
sabadellenc) i ROSA NONELL, que 
interpretà d’una manera correctissina un 
paper que, al meu entendre, li anava com 
r  aneli al dit; va actuar, va convèncer i va 
agradar.

El COR va tibar d ’allò més en els 
moments que calgué fer-ho i va cantar un 
soberbi «Innegiamo, il Signor non è 
morto». Brillant en tots els passatges, força 
correcte en el moviment escènic i molt 
segur en les entrades.

L’ORQUESTRA SIMEÒNICA DEL 
VALLES toeà amb molt d’encert. Arribà 
a cotes altissimes de Sensibilität i 
emotivitat, interprétant aquesta merave- 
llosa partitura que, en alguns fragments, 
demostra una gran bellesa. SALVADOR 
BROTONS, a través del seu gest ampli i 
exhuberant, donà a l ’ORQUESTRA la 
seguretat i expressivitat necessàries. 
Comtemplant-lo, donava la sensació que 
la música es gestava primer en el seu cos, 
i immediatament era trasmesa per mitjà de 
les seves mans als components de 
l ’ORQUESTRA. Potser sobta el fet de 
veure un director d’orquestra que gesticula 
més del que estem acostumats a veure, 
però cree que el gest marcat o concret 
precisa molt més una actuació i fa guanyar 
als intèrprets en força i sinceritat.

L’escenografia de JORDI VOLTAS, 
neta, pulcra, ferma i ben realitzada, aca- 
bava de donar el toc realista a la fundó. 
Però potser es va abusar un pél de l’espai, 
sobrecarregant la decoració. El moviment 
escènic fou l’adequat a les circumstàncies 
i el vestuari (PERIS’ 150) vistós, elegant 
i molt adient.

En definitiva, muntatge bastant rodó, 
que completava una vetllada molt especial 
per al record dels AMICS DE L’ÒPERA: 
El vespre en què es va commemorar el Xè 
aniversari i amb la participació d’una in
vitada d’excepció, FIORENZA COSSO
TTO.

GRANJA
Esmorzars
Berenars
Gelateria

Passeig de la Plaça Major, 59 
Tel. 725 79 77 • SABADELL
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Joaquìm Mir
Cantil Fàhregas

’altre jorn, investigant en el devessall 
dels meus veils papers, la meva vida, vaig 
trobar una gran ampliado fotogràfica del 
potser més cabal dels nostres paisatgistes 
catalans de l’època impressionista i post
impressionista: En Joaquim Mir. Vaig 
oferir-la a un meu amie i aquest em de- 
manà que li fes unes rallies per publicar
les junt amb la foto del gran artista en un 
dels números del «Quadern».

Primer m’hi vaig negar/'-Fn/g home, 
fuig! -vaig dir-li-, com vols que jo, que no 
tine cap valúa i molts pocs coneixements 
d’aquella primera època meva, puguifer 
això?". Però en insistir, ell, li vaig dir que 
ho intentaría. I aquí teniu aqüestes notes i 
perdonen la gosadia.

No és que jo no arribés a conéixer-lo. 
En Mir. Sí. Ho vaig aconseguir durant els 
anys dels meus estudis artístics a I’Escola 
Industrial de Llotja i també a l’Acadèmia 
de Belles Arts sabadellenca.

Recordo, car he de confiar en la meva 
actual memòria personal, que cada setma- 
na abans d’anar a la Plaça de Palau barce- 
lonina, els pocs, poquissims joves saba- 
dellencs que voliem dedicar la nostra vida 
al serve! de l’Art anàvem a la Sala Parés, 
que era el «Santa Sactorum» de les Mos- 
tres Artistiques, a aprendre i embolcallar- 
nos en la Bellesa que allá s’exhibia i que 
per a nosaltres era total. Imagineu-vos, 
dones, que quan anunciaven una imminent 
exposició d’en Mir, ja ens preparèvem, i 
abans d’obrir les portes per inaugurar-la 
ja érem allá quasi fent cua. Erem els pri
mers d’entrar, amb els ulls esbatanats 
d’admiració. Passàvem molta estona res- 
seguint quadre per quadre, enmig d’una 
gran gentada que rodejava l’artista al qui 
acompanyava el senyor Parés, ja molt 
gran, i els habituais companys d’art: en 
Rossinyol, en Casa, en Clarassó i molts 
d’altres, car tots l’apreciaven i el valora- 
ven.

Després ens escapávem corrent cap a 
la Llotja per anar a estudiar i allí tots par- 
laven de 1’expositor. L’endemà tornàvem 
al carrer de Petritxol i constatàvem que la 
majoria dels quadres eren ja venuts; ven
da que es rematava als pocs dies. I fixeu- 
vos que el preu màxim era d’unes tres mil 
peles.

A Sabadell el vaig veure alguna volta 
a l’Acadèmia, entremig dels académies i 
artistes. I també, perqué no, també en 
aquell taller-estudi fotogràfic d’en Joan 
Vilatobà (perdó del senyor Vilatobà) qui

alguna vegada també tingué el pintor Mir 
com a hoste en un deis memorables i ín- 
tims concerts que desgranava algún cèle
bre guitarrista.

També rememoro que amb els amies 
de l’Académia anárem a visitar-lo a Vi- 
lanova, on potser li compraren algún 
quadre. La seva visió va unida també amb 
la d’en Gimeno, car eren contemporanis 
i eren ambdós molt importants per nosal
tres.

En Mir era ferm, cepat, d’una esplén
dida còrpora, simpàtic, rialler, expressiu 
i gran treballador. En fi, el tipus perfecte 
del que els franceses en diuen un «Bon 
vivant». Un gran ciutadà i un gran català. 
Generalment les seves pintures a l’oli eren 
de gran format, plenes de colorit, fetes 
amb àmplia pinzellada, ferma, decidida i 
expressiva. Tots els artistes d’aquell 
temps, entre els quais tenia vertaders 
amies i companys, i molts deixebles entre 
els afeccionats o, millor dit, seguidors de

la seva visió pictórica, l’admiraven i pro- 
digaven en elogis d’ell i de la seva obra.

Mir era, en la nostra Catalunya 
d’aleshores, un astre de primera magnitud, 
pie de Sensibilität, vigor i colorit.

Qué puc dir-vos més d’en Mir, a qui 
sois vaig tractar quan jo acabava d’ésser 
un vailet i que en la meva jovenesa 
m’omplia en part de la seva lluminositat, 
de la seva gauban9a i cordialitat. Oblideu, 
dones, tot el que he dit, ja que són els re
cords d’adolescéncia, d’un noi aprenent 
d’escultor que quedava enlluernat de tota 
cosa d’Art, de Bellesa, de Llum, de Color 
i de Volum.

Si voleu conéixer més a fons el gran 
artista i la seva obra o pintura, haureu de 
recorrer a algú més intel-ligent i coneixe- 
dor que us posi en el vertader camí de 
comprendre i estimar a Joaquim Mir, que 
és per a mi el més gran, potent i merave- 
llós pintor impressionista catalá, com ja he 
remarcat abans. •
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Maite Batalla, artista pintora
Jaume Busqué i Marcel

M.aite Batalla la podem qualificar de 
l’artista que domina la figura humana, 
amb expressió i amb una individualitat 
anatòmica que la caracteritza i la distin- 
gueix. La bellesa humana, intrínseca i de 
vegades amb idees abstractes, en moites 
ocasions, la Maite, prescindeix de l’anàlisi 
dels fets reals. Ha vist, per exemple, que 
la dona que plasma en les seves teles, és 
representativa d’una dona molt dona, for
mada de tots els atributs d’art, de bellesa i 
de formes harmonioses de les quais la 
sàvia naturalesa la va crear. L’home, en 
canvi, no el representa tant varonivol com 
altres autors pretenen representar-lo, i és 
perqué la realitat és aixi. La Maite, que pot 
vanagloriar-se d’ésser dona, és realista i 
transmet, en la seva pintura, la visió hu
mana d’idees, com a mitjà per expressar 
les tensions espirituals.

La pintura no la podem pas qualificar 
d ’expressionista, però si molt a prop 
d’ella. Si contemplem les obres de Goya, 
Murillo, Sola, Blanchard, Zuloaga, Dario 
de Regayos, si contemplem les de Beltran, 
Massés i d’autors modems com Miró, Tà- 
pies. Mensa, Subirachs, observarem que 
Maite Batalla no n’imita cap, ningù no 
podrá dir mai que ni tan sols en élis s’ha 
inspirât. No ha estât mai influenciada per 
noves tendències, sino que ha seguit sem
pre una línia pròpia i figurativa. Maite 
admira Miquel Angelo, de Leseóla italia
na, i Josep Maria Sert, de Leseóla catala
na, i pot vanagloriar-se d’ésser fidel ad
miradora. Dedueixo, amb fonament, que 
Maite Batalla és creadora del seu propi art, 
crea nous personatges, noves expressions, 
noves tècniques i nous colors. Cal només 
veure, «El Tríptic» compost de tres teles 
que ha anomenat «Indefinició», «Ajuda», 
«Salvado», que molt bé algú podria pa
rangonar amb un Crist en el Devallament 
de la Creu.

De la seva «Pietät» puc dir que la ima- 
tge de Maria, coberta la cara amb un vel 
transparent, expressa el dolor de la Mort 
de Creu del Fill, però també la reflexió de 
la nova Vida que aquella Mort esdevenia 
per al Món. El Crist, jacent sobre els 
genolls de la Mare, amb els estigmes de 
la Passió són d’una expressió d’entrega 
total per aquell últim adéu, que el mateix 
Déu fet Home, i com a home donava a tota 
la humanitat, mentre esperava la 
Resurrecció. És una tela de 90 x 90 cm., 
sobre oli, i mare barroc.

Aquest quadre, des del mes de desem- 
bre d’enguany , es podrá admirar a la 
parròquia de la Purissima Concepció de 
Sabadell, i ha estât colocat en la Capella

He vist en la pintura de Maite Batalla 
tota la simbologia humana. Si aqüestes fi
gures les contemplem com a referència a 
Lamor, com a canal de comunicació, 
veurem que surten espontànies i, del pin- 
zell de l’artista ungit amb el color i apli- 
cat sobre tela, surt la inspiració, perqué en 
el cos humà, la Maite hi veu Lalliberament 
de la força real, necessària i vital, corn a 
centre legal i divi de la reproducció trans
cendent.

del Sant Crist de la Bona Mort amb el 
conjunt pietós i artistic format pel mosaic 
que creà l’artista escultor i ceramista Jo
sep M- Bruii.

La figura humana plàsticament plas
mada per la seva mà i pinzell, és una 
constant inspiració que reflecteix la nos- 
tàlgia i l’esperan9a. Les seves figures o 
volen pels espais celestes de groes grisos, 
en fons blaus-blancs, o expressen la tra
gèdia de Labandó i, per contrast, al costat 
mateix d’aquesta figura n’hi anteposa una 
altra de rostre bell, reflexiu, asserenat, que 
trobe la companyia per la compensació i 
ajuda.

Si el color engendra el dibuix, i essent 
el color, simplement, la irradicació de la 
llum, segueix, en conseqiiéncia, que tot 
color està compost d’elements de la llum 
i que l’ombra no és carénela de llum, sinó 
que és una altra llum. La pintura de la 
Maite podriem dir que és la llum plàstica, 
convertida en art, amb colors barrejats 
utilizant Lharmonia de gammes per a do
nar atmosferes sutils en aqüestes esséncies 
imaginàries.
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Gabarre Art presenta la Suite Olympic Centennial
Laura Mendiluce Alsina

Des de la instauració dels primers Joes 
Olímpics moderns, artistes de gran presti
gi com Kokoschka, Vasarely, Chillida o 
Linchenstein, han inmortalitzat en les se- 
ves obres la manifestació esportiva més 
important de Thome, com ho van fer els 
artistes testimonis dels Joes de 
TAntiguitat.

Seguint aquesta tradició s’ha volgut 
conmemorar el centenari del moviment 
olimpie, que es celebrará el 1994, amb un 
fet artistic sense precedents: resumir en 
una col-leccio els cinquanta artistes més 
representabas de Tart dels nostres dies.

La selecció que s’ha fet dels artistes, 
realitzava pels prestigiosos critics Gerard 
Xuriguera i Francis Parent, fa que aquesta 
col-leccio, la Suite Olympic Centennial, 
sigui un recali valuosissim de les tendèn- 
cies de Tart contemporani internacional. 
Una altra caracteristica de la col-lecció és 
que es posa a Tabast del public: s’han fet

litografíes de les cinquanta obres origi
nals i s’exposen i es posen a la venda, 
sempre com a col-lecció. Serán, però, 
només 250 col-leccionistes i/o entitats els 
que puguin tenir en el seu poder aquesta 
important mostra de Tart actual.

El grup Cobra està représentât per 
Corneille, que va ser un dels sens funda- 
dors. La nova figuració queda reflectida 
per Adami i Tart cinètic per Carlos Cruz 
Diez i Rafael Soto. L’espanyol Antonio 
López representa Thiperrealisme, Mim
mo Paladino, la transavantguarda dels 
anys 80 i Sol Lewit, Tart minimal. També 
trobem obres de Tàpies, Chillida i Vostell, 
aixi com una àmplia representació 
d’artistes orientals: Zao Won Ki, Yasse 
Tabuchi i Nam June Paik en són alguns.

Tots els artistes triats per formar part 
d’aquesta col-lecció són figures indiscu
tibles de Tart contemporani. Això i la 
curta tirada de litografíes que s’ha fet.

només 250 per a tot el món, fan de la Suite 
Olymplic Centennial una ocasió espléndi
da per ais inversors.

El Comité Olimpic Internacional ha 
patrocinat, no económicament, aquesta idea 
i les obres originals són exposades en una 
sala, construida expressament per a aquest 
efecte, en el Museu que el Comité té a 
Lausanne.

La col-lecció es va presentar a Sabade- 
11 a la Sala Gabarró Art poc abans del Jocs 
de Barcelona i a TEstat espanyol s’ha vist 
també a Madrid, Saragossa, Sevilla i Bar
celona.

A la Galería Gabarró Art podem veure 
encara aquesta exposició de litografíes i els 
Ilibres que complementen la col-lecció: un 
dedicat ais cinquanta artistes i un altre 
dedicat a la historia de TOlimpisme Mo
dern. Aquests Ilibres es posen a Tabast del 
public amb independéncia de les 
litografíes. ^

Antoni Fan és, Joan Antoni Samaranch, Josep Maria Vilaseca i Marti Marc.
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Mirador
Milagros Torres

Sala d'Art Negre 
JOAQUIM MONTSERRAT

Novament hem pogut apreciar 
l’obra de Joaquim Montserrat, la 
qual no vèiem des de l’any 1990 
que va exposar a la mateixa galeria.

En aquesta mostra podem 
veure bodegons, jardins i dos re- 
trats. Els bodegons continúen la 
línea que haviem vist a l’exposició 
de fa dos anys; però hi ha intro
duit nous elements: flors i ocells 
que donen cert moviment a l’obra, 
a la vegada que aporten punts de 
colors sobre el fons negre tan ca- 
racterístic d’aquest artista.

Els retrats continúen aquesta 
imatge romàntica que tenen tam
bé els bodegons.

Els jardins, la darrera creado 
de Montserrat, trenca totalment 
amb les bodegons, tant per la gama 
cromàtica que fa servir corn per 
l’obertura que presenten. Es trac
ta de mostrar una realitat concreta.

Galeria Nova 3 
MARI CRUZ SERRAHIMA

Quinze galeries han unit el seu 
esforç per mostrar l’obra de quin
ze artistes, presentats per diferents 
critics d’art. Amb aquesta idea 
s’intenta oferir una panoràmica de 
l ’art d ’última creació, donant 
l’oportinutat a l’artista de donar
se a conèixer en quinze poblacio- 
ns de Catalunya i al Principat 
d’Andorra, recolzat amb l’edició 
d’un Ilibre-catáleg que ens apro- 
pa a aquests artistes.

La galeria Nova-3 ha optât per 
presentar l’obra de Mari Cruz Se- 
rrahima, que ja havia exposât an- 
teriorment en aquesta galeria. La 
seva obra es caracteritza per la 
simplicitat deis elements que la 
componen, que ens porten cap a 
uns paisatges idíl.lics.

UCEES
Amb el títol «Pintares re

cents», podem veure a Sabadell 
l’obra d’un artista que feia anys 
que no ens visitava i que és ben 
apreciat, no només a la nostra te
rra, sino també a Europa. La crea- 
ció d’Ucles és molt característica 
i totalment personal, la qual cosa 
fa que sigui fácilment identifica- 
ble allá on es pugui veure i aixó 
és una condició imprescindible 
perqué un artista arribi a ser co- 
negut i aspiri a ser consagrar.

Així novament veiem les se- 
ves figures móblis, ondulants, que 
semblen flotar en l ’aire i que 
aquest motiu es tomen irreals, com 
si es tractés d’un somni.

Galería Intel lecte 
MONTSERRAT VIAPLANA

Obres de gran mobilitai, on 
diferents colors (roses, ocres, 
blaus...) i diferents técniques (tin
ta xinesa, aquarel.la, tremp, acrí
be...) es conjuguen, donant lloc a 
una obra oberta i canviant en tot 
moment.

Com element indispensable hi 
apareix la buna, sempre blanca en 
diferents fornats. El món s’agita 
els sens pens en distintes tonab- 
tats i dona pas a una paisatge molt 
particular que podriem denominar 
quasi sobrenatural.

Moviment i beilesa es conju
guen i estableixen un diáleg con
tinu amb 1’espectador.

BRUGALLA
Una exposició suau i suggè

rent és la que ens presenta la Ga
leria Intel.lecte amb Brugalla. 
Aquarel.les tractedes amb una 
gran netedat, cosa imprescindible 
per al bon ús d’aquesta tècnica.

El gènere és el paisatgístic, 
tractat amb colors foscos: grisos, 
marrons i verds. Aixó, unit a la 
gran profunditat que presenten les 
obres, fa que siguin obertes i que 
mostrin un paisatge líric.

Galería Rovíra 
JOAN ALBERT

La Galeria Rovira inicia la 
seva nova temporada amb el pob- 
facétic Joan Albert, director de 
cinema i encarregat de 
l’escenografia cinematográfica en 
molts films. Va obtenir premis 
com a director artistic els anys 
1968 i 1972. Junt amb aquesta 
tasca va reabtzar la seva obra pic
tórica i féu exposicions no sois a 
Espanya, sinó també a San Fran
cisco, Los Angeles i Nova York.

La seva creació es caracterit
za per la seva temàtica paisatgís- 
tica, que mostra la Barcelona vuit- 
centista, les Rambles i els interiors 
de diferents cafés.

negne
Passeig de la Plaça Major, 38 

Telèfon 726 56 38 
SABADELL

Gabarró Art 
KETUT LATIH

Ketut Latih nascut a Indonè
sia l’any 1959, arriba a Sabadell 
de la mà de la Galeria Gabarró Art 
per mostrar per primera vegada la 
seva creació a Espanya.

Es tracta d’un obra molt sug
gèrent on la figura humana és la 
protagonista principal; però no es 
tracta d’una dona que estiguem 
acostumats a veure, sinó d’una 
dona oriental amb els sens trets 
caracteristics i que adopta postu
res en suau moviment; cap, braços, 
cos i cames es col.loquen en for
mes ondulants con convidan! 
l’espectador a introduir-se en un 
món irreal, de somni.

Acadèmia de Belles Arts 
ANTONIO DARIO

A la Sala i de l’Acadèmia de 
Belles Arts es pot apreciar l’obra 
d’Antonio Dario. El paisatge és la 
seva temàtica i ens mostra carrers 
de pobles i ciutats, ermites, visio
ns de pobles en general... L’artista 
no intenta fotografiar amb el seu 
pinzell el paisatge, sinó interpre- 
tar-lo i donar-ne la seva visió par
ticular.

Es tracta d’una obra de camp, 
reabtzada amb rapidesa. El gros
ser de la pinzebada és desigual, 
amb predomini d ’un gruix que 
quasi és matèrie, la quai cosa ve 
també donada per la utibtzació de 
l’espàtula.

Fa servir una gamma comple- 
tament ampia de colors, de tal 
manera que una primera visuabt- 
zació dels seus quadres pot arri
bar a ser agressiva

Es una obra ágil, fresca i sug
gèrent.

Espai 83
Museu d'Art de Sabadell 

ALEX NOGUÉ
A la Sala Espai 83 s’exposa un 

muntatge, denomina! «Apreciat 
amie», de l’artista Alex Nogué, on 
materials veils i de diferent utibt
zació, s’uneixen entre sí perqué 
l’artista pugui investigar tant 
l ’espai com l’expressivitat que 
aquests materials poden mostrar, 
trets del seu contex habitual.

Aquesta obra és una conti- 
nuació del treball que l ’artista 
reabtza des de 1990 amb conno- 
tacions animistes, tal i con expo- 
sava B. Franzen al catáleg de 
l’obra «Wenn der Geist Wandert», 
on deia: «l’esperit de l’animal com 
a víctima i objecte útil per a 
l’home adquireix una dimensió 
religiosa».

Watts Art 
TINO IZQUIERDO

Tino ha presenta! a aquesta 
galeria castellarenca una coMecció 
de pintares i també una altra 
d'escultures. Aquest artista domi
na ambdues disciplines amb les 
quais mostra una forta dicció 
plàstica.

Els seus paisatges conviden a 
l'espectador a penetrar-hi per 
gandir de la seva lluminositat, 
sentir la seva harmoniosa compo- 
sició. 'Es de pinzebada ampia, amb 
tonabtat d'ocres, verds i blaus. 
Obres obertes. Els temes de fun- 
dició també cal destacar el seu 
verisme: força i foc, una perfecta 
aleació plàstica.

Quan a les escultures són d'un 
volum vital. Compactes. Vigoro- 
ses. Una mostra d'al bcients mul
tiples, certamen!. J.

LLORENÇ ROVIRAS A 
NOVA YORK

Llorenç Roviras va exposar el 
mes de setembre passât a Nova 
York. Va presentar setze obs so
bre tela que mostren el mateix 
tema central abstráete -un triangle 
dins d'un traç ample de colors 
vins- amb diferents aproximacio- 
ns a la Montserrat Gallery del ba
rri del Soho. Aquesta galeria està 
especiabtzada en pintura catalana 
contemporània. El public i la crí
tica de Nova York han acobit molt 
bé l'obra del pintor sabadellenc, de 
la qual han valorat especialment la 
gran força, la bibertat i la sinceri- 
tat.

Actualment i fins el 29 de 
novembre, Llorenç Roviras expo
sa una altra mostra del seu darrer 
trebab a la sala Sant lordi de Ma- 
tadepera. R.
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Estampes Montserratines

Els mantells de la Verge
Manuel F or aster

-L ia  imatge de la Mare de Déu de 
Montserrat és una escultura de talla de 
finals del segle XII i, per tant, correspon a 
I'estil romànic. Segueix, com les altres 
Verges de la mateixa época, la indu
mentaria propia i així mateix la imatge va 
vestida amb túnica, mantell i toca. La 
nostra escultura no está acolorida com 
altres imatges populars del mateix période, 
que duen la túnica de color rosa i el mantell 
de color blau, sino que tota ella está 
daurada i policromada seguint un estil 
bizantinitzant.

Aquesta imatge propia va durar 
segurament tota l'Edat Mitjana fins que, 
arribat el Renaixement, amb tota la seva 
fastuositat, es van fer imatges més altes o 
bé es van vestir les Verges amb ampulosos 
vestits afegits sobre les petites 
maresdedéus anteriors.

El costum de vestir les escultures amb 
roba sobreposada ja la trobem en les 
époques gregra i romana, on era propi el 
recobrir amb una túnica les deesses durant 
la festa principal, i així no és d'extranyar 
que el nou estil récupérés les tradicions 
clássiques.

Per tant, veiem com la nostra Mare de 
Déu de Montserrat anava vestida amb tú
nica sobreposada de color porpra, i amb 
el mantell a sobre, de color blau, a l'estil 
de les madones italianes. Aquesta imatge 
es mantingué durant els segles XVII i 
XVIII. Aquesta vestimenta, amb tot, no 
amagava la posició sedent de la Mare de 
Déu sino que era solament roba afegida 
sobre la imatge.

Més tard, i degut a la influéncia del nou 
estil, les petites maresdedéus romániques 
foren arraconades o bé transformades en 
esbeltes escultures grácies a un tamboret 
que les enlairava i ais vestits postissos que 
dissimulaven tota la tramóla.

La nostra Verge de Montserrat també 
va patir aquesta moda; durant el segle XIX 
la veiem enlairada sobre un escambell i 
recoberta tota ella amb un mantell trian
gular que la fa semblar molt més alta i 
talment com si estés dempeus.

■ fornseae
ARTICLES PELL I VIATGE

S ant Quirze, 38 

Tel. 725  85  41 

S A BAD ELL

La Verge tenia molts vestits i preuades 
robes, entre les quais s'hi troba el blanc 
mantell brodât amb or, obsequi de la rei
na Isabel II en l'any 1857, o el mantell 
que portava la reina Berta, esposa del rei 
Carles, el rei carlista, el dia del seu 
casament. Una de les primeres donacions 
en qué es constata l'oferiment d'un 
mantell està datada a l'any 1610. Tenia 
també el present d'un vestit d'Anna 
d'Austria brodât amb nou-centes perles o 
el rie vestit de Madame de Bourbon, es
posa de Tomás de Savoia. També la rei
na Maria Cristina, oferiria a la Verge, en 
l'any 1929, el mantell que portava quan 
va èsser proclamât major d'edat, el rei 
Alfons XIII.

Aquests mantells sobreposats els hi 
canviaven tot sovint, ja que hi havia un 
monjo encarregat d'aquesta feina i podia 
triar entre els més de cinquanta vestits de 
diferents colors i formes, corn ens ho 
demostra la seva abundant iconografia.

En treure-li el mantell li quedava, 
tapant tot el cos, una pudorosa camisa de 
roba blanca que mai ningú gosà de lle- 
var-li i així no se sabia com era la verda
dera imatge per dintre.

Arribem a l'any 1880, l'any del 
miMenari, i aquí ja trobem el primer 
intent de representar la Verge de Mont
serrat en la seva figura originai i sense 
els vestits postissos, però com que no se 
sabia exactament com era se'n fa solament 
una idealització que no correspon al

model exacte, encara que li deixaren la 
corona sobreposada i el Iliri.

No és fins a l'any 1917 que amb Tintent 
de fer un duplicat de la Verge s'aconseguí 
desvestir-la del tot, i llavors es va descobrir 
la bellesa original de Tescultura. Els 
inteMectuals de l'època, meravellats de la 
troballa, van crear un moviment per mos
trar la Verge tal com era en els seus inicis, 
però degut al conservadurisme regnant no 
se'n van poder sortir. No obstant aixó es 
van fer fotografíes i es va donar a conéixer 
la nova imatge en estampes, postals i 
medalles.

Ja passada la Guerra Civil, en retornar 
la Mare de Déu al seu setial, es va resoldre 
amb molt bon criteri de treure-li a la Verge 
tots els vestits afegits i mostrar la talla com 
en el seu primitiu origen; es tracta d'una 
de les obres més perfectes de la nostra 
imatgeria romànica.

El que ve a tomb d'aquest comentan, i 
contrasta amb la realitat, és el fet que el 
nostre poeta Verdaguer, quan va escriure 
el Virola!, a l'any 1880, ens parla d'un 
mantell blau que portava la Verge i que en 
realitat no correspon a la iconografía del 
miMenari on la Mare de Déu de Montserrat 
portava el blanc mantell obsequei de la 
reina d'Espanya.

Mossén Cinto, en escriure la lletra de 
la canço, i guiat pels antics cants de 
pelegrins, li atribueix també el blau mantell 
del regust renaixentista o bé el mantell blau 
suposat de les Verges romániques, però 
això sense cap mena de fonament històric 
ja que la nostra Moreneta porta talment el 
mantell de color daurat.

Tant se val. Avui se la saluda amb el 
Virola! i tothom suposa que antigament la 
nostra Verge deuria haver portât un mantell 
d'aquest color, encara quan li cantem 
amorosament,

"Reina del cel que els serafins haixaren
deu-nos ahric dins vostre mantell blau"

JOIERIA
SENSERRICH

de Teresa Senserrich
CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quirze, 17 • Telèfon 725 75 96 
08201 SABADELL
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Ulis nous

Creure en temps d'increença
Calassanç Balagué

il clima general d’increença pot des
gastar la nostra fe. El fet de viure entre 
incrèduls, tot sovint amies o familiars, 
questiona la teva fe.

Si avui la fe està en crisi, vol dir que 
encara viu, però està «tocada». Es aquesta 
la vertadera fe evangèlica? Jo cree que no. 
Cal revisar-la, oi?

La por i els tranquilitzadors no curen 
pas els mais. Quan una part del cos ens fa 
mal, ens alerta que quelcom no funciona. 
L’èxit ens deixa cofois. El fraeàs ens ad- 
verteix que encara hi ha, en nosaltres, 
quelcom que hem de superar. Podem es
tar contents de poder creure, però no sa- 
tisfets de la nostra fe.

Fe, Peix vital
La fe que varem rebre al baptisme és 

el principi vital del cristià i no el podem 
«amagar». Ha de créixer, ha d’ésser 
restructura de l’existència. Avui, el vivim 
tal si en poguéssim prescindir, i se n’estan 
molts.

«Viu de la teva fe» (Sant Pau). Això 
em fa dir: la fe dona sentit a la meva vida, 
no com un beuratge prodigiós, sinó con 
una presència del Crist que m’acull. 
D’altra banda, el qui diu que té fe però, de 
fet, creu més en el diner, el benestar o en 
la pròpia ideologia, aviat caurà en la in- 
credulitat.

La fe brolla de l ’opció personal, lliure 
i joiosa, com aquell qui troba el trésor 
vertader i el canvia per tot altre valor. La 
fe no és un compliment de fòrmules, sinó 
la relació personal amb Déu.

Fe viscuda i provada
Cada època ha tingut una expressió de 

fe. Ara no n ’hi ha prou amb una fe 
expressada amb ritus o pràctiques. Cai 
l’experiència religiosa, és a dir, no creure 
quelcom sinó creure en Algú: som capaços 
d’escoltar i acollir Jesucrist. És trobar-se 
amb Jesucritst i saber descobrir, per ex- 
periència personal que és Eli qui pot 
respondre de manera piena les nostres 
questions més vitals: -»Sé molt bé de qui 
em puc fiar» (Sant Pau). «Senyor, a qui 
aniriem? Només tu tens paraules de vida 
eterna» (Sant Pere).

La fe no té, però, les solucions immé
diates i pràctiques de cada dia. Jesús res
suscitât deia ais seus deixables: -»Per què 
US alarmeu? Per què us vénen al cor 
aquests dubtes? Sóc jo mateix. Mireu-me 
les mans i els pens. Sóc jo».

Què hem de fer davant els dubtes de la 
fe? El misteri ùltim del món i de la vida 
se’ns escapa. La raó comprèn que no pot 
comprendre. Però no hem d’oblidar que 
el valor de la fe depèn sobre tot de la veri- 
tat de nostra relació amb Déu. No cal 
resoldre els nostres interrogants i dubtes 
per a creure, per a viure véritablement 
davant Déu. Jesús digrué a Pilat: -»Tots 
els qui són de la veritat escolten la meva 
veu».

Es pot ser creient i no ser capaç 
d’expressar amb certesa alguns continguts 
de la fe. I, també, es poden saber les veri- 
tats cristianes i no viure an actitud de fe
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davant Déu. Voler creure és ja creure! El 
pare d’un noi epilèptic digué a Jesús: -»Ja 
cree, Senyor, però ajudeu-me a creure 
més».

Malgrat l’ateisme práctic i incrédul en 
el qual estem submergits, cal reconèixer 
que eli ha desvetllat la nostre fe, segons el 
criteri descrit més amunt. Hem comprés 
que el cristià d’avui entén que on hi ha un 
home o dona i algú que està sofrint, allí hi 
ha Déu.
Una fe clara , crítica i depurada sois és 
possible quan hi ha una educació cristia
na consistent, acompanyada d’un diàleg 
entre fe i cultura.

Fe festiva en comunitat
Vae soli! Ai del qui està sol, diu el savi! 

La fe no és una opció individuai que es 
viu en solitud. L’home és un aminal so
cial. I la fe es compartida des del principi 
del cristianisme: -»Tots els creients vivien 
units... assistien unàmimament al culte del 
temple. A casa, pertien el pa (Eucaristia), 
i prenien junts el seu aliment amb senzi- 
llesa i alegrias, cantant les lloances de Déu. 
Tot el poblé els apreciava. Cada dia el 
Senyor afegia a la comunitat els que 
salvava» (Fets de l ’Església primitiva, 
cap.2).

Es veu ben ciar la influèneia de 
l’exemple per part de la familia -Església 
doméstica- des del bell principi de la fe 
després del baptisme.

Per tant, quin sentit pot tenir 
l’experssiô tan freqüent: «Jo sóc cristià 
però no practicant. Seria com aquella 
parella que diuen estimar-se però no es 
troben mai (?). L’oraciô de tu a tu amb Déu 
i la celebraciô eucaristica, la santa missa, 
amb la lectura de Levangeli, són l'aliment 
de la fe rebuda en el baptisme.

Finalment, no cal apartar-se del món 
per a trobar-se amb Déu. El Pare tant esti
ma el món que envià el seu Fill per sal- 
var-lo. La fe és creure en aquesta presèn
cia salvadora que engendra el sentit i 
l'esperança en la nostra existèneia. ¿Sabem 
viure els creients la fe encarnada en la vida 
diària, en el treball i en la festa, en el cos 
i en la sexualitat, en les relacions i en la 
convivèneia, en l'activitat intel-lectual o 
creació artística, en l'encontre amb la na
tura?

No amaguem el cap sota l'ala; no si- 
guis estruç!
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Conte

L’elefant flautista
E,ira una nit molt fosca. Uns núvols ne- 
grissims i molt espessos, anunci de tem
pesta, cobrien el cel que, fins aleshores 
havia estât consteMat de milers i milers 
d'estels brillants. En un dels pobles més 
petits de la plana només se senden els lla- 
drucs d'alguns gossos vagabunds que 
s'empaitaven pels carrerons tenebrosos. El 
vent xiulava fort i apagava els pocs fanais 
que iMuminaven escassament en alguna 
cantonada.

El dia abans, a la petita vila, hi havia 
hagut un gran esdeveniment. Va arribar- 
hi un gran nombre de camions i carruat- 
ges vistosos, precedits per cormes de ca- 
mells, cavalls i elefants i un estol de 
pallassos i equilibristes que saltaven i 
ballaven: era el cire! Tota la quitxalla va 
rebre'l amb molta alegria i fent força 
xerinola. Van presenciar el muntatge de 
les tendes amb molt d'interès. I mentre la 
pluja va començar a caure d'una forma 
abundosa durant la nit, tots els infants 
s'adormiren somniant en el meravellôs 
espectacle que veurien l'endemà.

El cire va ser instaMat en un prat molt 
extens, ran del pöblet. En un dels carros 
que col-locaren a prop d'un bosc de ñe
gueres i roures, hi havia una familia 
d'elefants d'origen africà. El Hoc era bas- 
tant espaiós, però eren tants els paquider- 
ms encabits allí dins, que amb prou feines 
podien balancejar les seves trompes. En
tre élis destacava un de molt xic, a qui hom 
anomenava "Bombó". Nascut dintre una 
gàbia, no coneixia cap altre món que el 
del cire.

Els seus pares i germans se l'estimaven 
força, però no els agradava gens que, en 
comptes de fer uns exercicis d'equilibri 
que mereixessin els aplaudiments del pu
blic espectador, passés hores i hores to- 
cant una flauteta de bambú! atabalava 
tothom. El director del cire hi estava ben 
enfadat perqué s'entossudia a no voler 
aprendre cap altra cosa. Tot i això, com

que encara era molt petit, el deixava 
bastant tranquil, però els pares estaven 
decepcionats pel comportament estrany 
del seu fill. Algún cop, quan els companys 
es mofaven massa, en Bombó s'entristia i 
plorava. Sí, era la riota de tothom. "Un 
elefant flautista!" -deien- i reien com 
ximplets, de la manera que ho fan els 
elefants, que és molt sorollosa. Però com 
que ell no creia que de la seva afició fos 
un disbarat, li dolia molt la incomprensió 
de les altres bèsties. Era tan feliç tocant 
aquell instrument!...

Durant els últims dies les burles sov- 
intejaven molt i en Bombó, sentint-se més 
trist que mai i ben fastiguejat, va decidir 
de fugir i córrer món. Així, dones, aquella 
nit tenebrosa semblava feta a posta per a 
dur terme el seu propósit i quan va creure 
que tots els homes i els animals del circ ja 
s'havien adormit, eli, procurant no fer gens 
de soroll, va aixecar-se del seu jaç, obri a

poc a poc la porta de la gàbia que prèvia- 
ment havia deixat oberta i va sortir del 
carro sostenint amb la trompa la seva es
timada flauta. Un cop a fora, va aguantar
se l'alè, tot escoltant atentament per si se 
senda la lieu remor d'algù que s'hagués 
despertat, però no, sortosament, el silenci 
era absolut. Va procurar orientar-se, des
prés arrencà a córrer cap a la carretera i ja 
no va parar de trotar amb les seves quatre 
potes massisses. Mentre corria no veia 
quasi res, però, va adonar-se que s'anava 
allunyant del poblé. Tot prosseguint la 
seva cursa, de mica en mica, la seva ale
gria va augmentar d'allò més. La seva 
intuïciô d'elefant intel-ligent li deia que el 
pais deis seus avantpassats no era pas gaire 
Iluny i que arribaría aviat. "Ah, allà -pen
sava-, allá sí que podré tocar la meva flauta 
sense que ningú se n'enrigui! El pare m'ha 
explicat que hi ha molts ocells cantaires, 
per tant, la música els ha d'agradar per 
força!".

Entretingut aquests pensaments i altres 
de semblants, va arribar a les envistes 
d'una ciutat molt gran. Ja era la matinada. 
En Bombó havia fet molt de carni. Tot 
d'una, el vent esdevingué més mort i la 
pluja de la nit es converti en un xàfec. Les 
gotes eren més grosses i rodones com un 
cèntim. L'elefantet, veient que es mulla- 
ria molt i que enlloc no trobaria palla amb 
què eixugar-se, va refugiar-se sota les 
branques acollidores d'un arbre de copa 
ampia que hi havia a la vora de la carretera. 
La xafagada es transformé en una espècie 
de diluvi, fins l'extrem que l'aixopluc im
provisât quasi no va servir per a res. Prou 
en Bombó s'apropava al tronc, però l'aigua, 
travessant el brancatge, començà a mudar
lo de cap a cap. L'arbre, adonant-se de la 
seva precària situació va procurar prote- 
gir-lo tot apropant les seves branques, 
tapant-lo amorosament, però foren inûtils 
els seus esforços. Quan la tempesta es
campa, estava ben xop. De cop el sol va
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treure el nas per l'horitzó i tot el cel va 
iMuminar-se amb una llum rosada.

-Gràcies, amie! -va dir en Bombó al 
bon arbre-, malgrat tot, m'has fet un serve! 
meravellós! Si no haguessis estât tu, en
cara m'hauria mullat mési...

-Ets molt amable, però no n'hi ha per 
tanti I digues, com és que voltes per aquí 
tot sol, tan petit com ets?

- Veurà, senyor Arbre -li va respondre- 
tinc ganes de passar aventures i, sobretot, 
de visitar el país deis meus avis. Vull veure 
amb els meus propis ulls si és tan bonic 
com m'han assegurat els meus pares.

- Però tu ets massa xicarró per fer un 
viatge tan llarg! -li va contestar, tot pre- 
ocupat per la sort del menut.

En Bombó va mig comprendre els 
raonaments del seu nou amie, però podia 
fer altrament? Va intentar explicar el per
qué de la seva fúgida. L'arbre, dubtós, va 
moure les seves fulles verdes i allargassa- 
des.

-No sé, no sé..., em sembla que fas un 
disbarat...

-Els elefants tenim més enteniment que 
els homes -li va replicar-. A més a més, 
em fa molta il-lusió conèixer la terra on 
van ser caçats els meus pares quan encara 
eren molt jovenets. Estic segur que en re
tornaré triomfalment i que ells se sentirán 
molt satisfets del meu coratge.

En sentir-lo, l'arbre va comprendre que 
era millor no desiMusionar-lo. No obstant, 
el va aconsellar tan bé com va poder i 
s'acomiadaren molt amicalment.

Mentrestant, el sol començava la seva 
tasca de cada dia: escalfar el món. En 
Bombó va continuar fent carni. Els ocells 
cantaven. De les xemeneies de les masies 
en sorgia un fum blanquinós o esfilagar- 
sat. Aixó significava menjar... i va fer que 
Bombó recordés que senda molta gana, 
millor dit, que estava afamat! Gairebé es 
penedia d'haver-se escapat del circ. Tot i 
així, encara va caminar força temps mal
grat el rau-rau que sentia de la seva panxa. 
Va evitar de travessar els pobles, tement 
que algú s'adonés de la seva preséncia i 
avisés l'amo del circ. Aleshores sí que, si 
el trobava, ja hauria ben begut oli! No 
podría fugir mai més.

Tot rumiant aquest i altres inconvé
nients, va anar-li augmentant la gana". Si 
almenys trobés alguna cosa per a menjar, 
encara que fossin cois vedes i plátans 
verds!" pensava. "Fins i tot, em menjaria 
una olla de farinetes!". Mentre imaginant- 
se ápats apetitosos, va arribar a una esta- 
ció bastant gran; hi havia molts trens 
aturats, entre els quais hi va albirar algún 
de mercaderies. Sense pensar-s'hi, va fer 
un bot, i s'enfilá al darrer vagó. Va veure 
un pilot de palla en un racó i s'hi ajaçà.

Estava molt cansat. Feia hores que no 
dormia i entre la son, i la fam, no tenia 
forces per a res. Un xic després d'haver-se 
instaMat en aquell jaç tan comfortable, el 
tren de mercaderies va emprendre la 
marxa. I mentrestant corria veloçment, en 
Bombó s'adormí amb molta tranquil-litat. 
Va somiar que era al circ i que el seu do
mador li manava que fés bailar una baldufa 
al capdamunt de la seva trompa...

Quan es va despertar, ja era el capves- 
pre. El tren s'havia aturat de sobte i aquesta 
parada el va desvetllar. La gana el va em- 
pényer a baixar del vagó sense fer esment 
de si el velen o no el fogoner i els vigi
lants. Li cada trobar algún aliment. Tot 
seguit.

Un cop fora del seu refugi, va adonar
se que havia arribat a una ciutat, tota ple
na de llumets de tots colors.

Tot donant un cop d'ull al seu voltant.

va adonar-se d'unes caixes obertes amb 
piles i piles de melons. En olorar la seva 
flaire, quasi va desmaiar-se.

Edificis i andanes es veien buits. Sa- 
tisfet pel seu descobriment, començà a 
tastar un meló; va trobar-lo tan rebô que 
va anar engolint-ne un darrera l'altre fins 
que el cor li va dir prou. Al cap de poca 
estona el nombre de melons va minvar 
notablement...

Les seves forces tornaren a ser les 
d'abans. Amb la flauta lligada al coll, va 
emprendre la marxa i enlairà la trompa per 
poder ensumar millor les olors de la nit 
que arribaven fins a les seves narius. Va 
destriar-ne una que va cridar-li fortament 
l'atenciô; li recordà la sal que li donaven 
de tant en tant els guardians del circ. Va 
caminar i caminar seguint-ne el rastre fins 
que sorti de la ciutat en aquella hora sen
se vianants, i tôt d'un plegat va trobar-se
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davant mateix d'una gran immensitat 
d'aigua on es reflectia el cel.

-El mar! -va cridar alegrement-. Es el 
mar!

Bombó sols n'havia sentit parlar. A 
l'altra banda devia haver-hi el pais on van 
ser caçats els sens avis i pares. Allà els 
arbres eren gegantins i els boscos tan es- 
pessos que ni la claror del sol aconseguia 
de penetrar-hi. Rius i estanys eren plens 
de cocodrils ganuts i el rei de les selves 
era -segons la fama-, el lleô. Però eli en 
dubtava; l'elefant és més gros, més fort i 
sobretot, més intel-ligent, si senyor! Es el 
rei de debò.

Tot d'una, la seva alegria va desapa- 
rèixer en un tres i no res. Com travessaria 
aquella extensió d'aigua? Nedant? Va 
sentir-se molt desanimat; Va trotar platja 
amunt platja avall quan, de cop, va topar 
amb una mena de caixa. Era llargaruda, 
amb una mena de pals a banda i banda. 
S'hi va apropar; no havia vist mai una cosa 
tan estrambótica. "Potser -va pensar- em 
servirà per travessar el mar"... Tal dit tal 
fet. Sense rumiar-s'ho gaire va empényer 
l'objecte fins a l'aigua i s'hi ficà a dins. Va 
poder comprovar que impulsant aquells 
pals emprenta la marxa i anava avançant 
aigües endins.

-Aixó -va murmurar- deu ser allò que 
anomenen "barca"... Llástima que no tin- 
gui vela! Tant de bo no sigui massa lluny 
la terra deis avis!...

Bombó va remar quasi tota la nit. A 
trenc d'alba estava cansadissim i famolenc. 
Ben sol al mig del mar hauria plorat de 
bona gana... De sobte el va sorprendre una 
veu:

-Ep! Tu!
Espanta!, va ullar al seu entorn i de 

seguida va veure un peix que treia el cap. 
Tenia una fesomia tota espavilada.

-Hola! -li va respondre, content de te
nir companyia-. Qui ets?

-Sóc un dofi -va dir-li l'al-ludit-, i em 
die Panxet. T'he estât observant els teus 
esforços per remar i penso que ja és hora 
que et donem un cop de má.

-Com? De quina manera?
-Cridaré ais meus germans -t'asseguro 

que som una bona colla- i t'ajudarem a 
arribar fins on desitgis.

-Oh, que bé! -va exclamar alleujat. Va 
aplaudir i com a mostra d'agraíment va 
ficar la trompa dins l'aigua i després de 
xuclar-ne uns quants litres, va dutxar el 
dofi amb una alegre ruixada. El peix va 
riure. Tot seguit va emetre un xiulet i im- 
mediatament van comparéixer una pila de 
dofins. Van saludar en Bombó com si 
fossin amies de tota la vida. En acabat van 
reunir-se amb el Panxet. Al cap d'una es- 
tona de xiuxiuejar tots plegats, van cap-
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bussar-se mar endins i tornaren a emergir 
portant un munt d'algues, les trenaren 
destrament i van transformar-les en cor
des; de seguida van lligar-les a la proa de 
l'embarcació i tot nedant i fent cabrioles 
van emprendre una cursa com si fossin els 
cavalls d'una carrossa.

Mentre navegaven, el Bombó, tot i la 
seva fatiga, va posar-se a tocar una marxa 
amb la seva flauta. Els peixos, contents de 
sentir-lo, impulsaven la barca amb totes 
les seves forces i el viatge va esdevenir 
curt i agradable. Quan ja estava a punt de 
pondre's el sol van albirar terra ferma; era 
una costa guarnida de palmeres. Al Bom
bó li va fer un salt al cor en veure-la: havia 
arribat per fi a la pàtria deis seus avan- 
tpassats; Es va emocionar d'allò més. Aixi 
que la barca va ser a tocar de la sorra va 
adreçar-se ais dofins;

-Gràcies, moltes gràcies! Sou uns 
amies formidables.

-De res, menut, ho hem fet amb molt 
de gust -va replicar en Panxet-. Et desit- 
gem molta sort. Ara baixa i vés cap a la 
selva. Hi deuràs trobar els teus parents. 
Aixi ho espero... -va afegir en un to dubi- 
tatiu tot pensant en els animais perillosos 
que també hi habitaven-. Adéu.

-Si, i me n'hi vaig ben de pressa; tinc 
moltes ganes de trobar els cosins -va fer 
el Bombó mentre desembarcava-. Adéu- 
siau.

Van acomiadar-lo movent tots albora 
les seves aletes. En acabat van girar cua i 
s'allunyaren mar enllà.

L'elefant se'ls va mirar amb recança 
una bona estona. Després, decidit, va en- 
dinsar-se en la selva frondosa. Era un in- 
dret una mica tenebrós i en Bombó, a me
sura que hi penetrava, va començar a 
tremolar. Tot d'un plegat va tenir un en- 
surt: un mico va davallar com un llampec 
d'un arbre molt ait i se li plantà al seu da
vant.

-Hola, bola de greix! -va etzibar-li, 
burleta-. D'on surts?

Bombó va donar-li un cop d'ull, boca- 
badat, sense saber què dir ni què fer. Va 
arrufar la trompa, n'havia vist força de 
micos al cire, però com aquell, tan desca
rat, ni un.

-Que no tens llengua, petitó? No et sóc 
simpàtic?

-Si, si... és ciar que si..., és... és clar...- 
va quequejar tot confós-.

-No em faràs pas cap mal?...
-Ospa! -va exclamar amb un cert 

enuig- que faig cara de dolent, jo.
-Oh, no! -S'esgarrifà. Un simi que 

s'enfada sempre és rabiüt-. No... però tinc 
por i... molta gana...

-Si que em sap greu... Jo, justament, 
m'estava atipant de cocos... Te'n portaré

uns quants ara mateix; te'n lleparàs els 
dits... vull dir, les potes. Hi, hi, hi!

El simi va engrapar àgilment una 
branca i d'aquesta a una altra i s'allunyà 
tot enriolat.

El Bombó va quedar sol un altre cop i 
es va espantar de nou. Sortosament, el 
mico aviat va retornar carregat de cocos, 
els hi va obrir amb molta traça i els hi 
donà; se'ls va menjar en un tancar i obrir 
d'ulls. Eren bonissims. Llavors se senti tan 
tip i satisfet que va ajaçar-se 
tranquil-lament sota una palmera i va 
adormir-se.

Al capvespre, el mico va despertar-lo 
sense contemplacions tot dient-li:

-Vine amb mi de seguida; la teva fa
milia t'està esperan!.

Es va aixecar content i sorprés albora.
-On?
-Segueix-me.
Van fer via selva endins. Varen tra- 

vessar rius farcits de serpents d'aigua i 
cocodrils que obrien, en veure'ls, -sobre
tot l'elefant, tan jove i tendre- unes 
bocasses enormes. En Bombó estava ben 
esporuguit però feia el cor fort. El Kalnú - 
que era el nom del mico- se n'en reia com 
un ximplet del seu esverament, però 
l'anava guian! amb molt de compte a través 
de'aquella densa boscúria.

En sortir la lluna, el mico va menar-lo 
fins a un lloc de la selva que semblava una 
plaça de poblé, on l'esperaven nombrosos 
elefants de totes mides. El van saludar fent 
uns grans xerrics i espetecs amb les seves 
trompes enlairades. Aquesta acollida va 
emocionar-lo de debò; se'l miraven amb 
admiració i afecte. Va endevinar que era 
molt espavilat. Semblava un deis seus però 
tampoc ho era; de fet no havien vist mai 
un elefant amb una flauta penjada al coll!

Tots l'envoltaren i els va haver 
d'explicar la seva vida en el circ, qué feien 
els seus pares, i tota la resta de la seva 
aventura. Quan va callar, van demanar-li 
que fes un concert amb el seu instrument 
musical. No s'hi negá pas, al contrari, va 
asseure's al mig del ródol, amb en Kalnú 
al seu costa! i començà a tocar amb totes 
les seves forces. Les notes agudes traves- 
saren la selva de cap a cap i els seus habi
tants -fossin ferotges o mansois- van anar 
acudint a la clariana per escoltar-lo de més 
a prop.

Bombó va sentir com el cor li batega- 
va de félicitât. D'aleshores ençà, cada nit 
va tocar la flauta il-luminat per la lluna.

Aixó va satisfer-lo molt i ja no desitjà 
moure's mai més d'aquell país tan verd i 
pie d'aromes.

I no va enyorar gens ni mica el circ; 
va anar-lo oblidant de mica en mica. Se
ria, per sempre, l'elefant flautista. •
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Fern lectors
Josep Gòrriz

OBJECTIU: ESTADI OLIMPIC

EDUARD JOSÉ.
Traductor: Eduard Castanyo.
Col. La Maleida, 23.
Editorial Pirene.
Barcelona, 1991.
Edat recomanada: a partir de dotze anys i 
adults.

A cinc dies de la inauguració dels Joes 
Olimpics de Barcelona, arriba la noticia que el 
GRAM, un grup terrorista desconegut, pretén 
assassinar el rei en el transcurs de la cerimònia. 
Pel que sembla, està tot préparât. No cal dir que 
la policia anirà de bôlid, confiant el cas als sens 
millors homes. Però aquesta vegada res no 
sembla tenir sentit. I el GRAM va donant 
simptomes de la seva existèneia. Tot i la recerca 
infatigable de l'inspector Olmedillo, transcorren 
les bores sense que s'aclareixi el misteri. A la 
vista dels résultats, el més raonable és informar 
el monarca de la gravetat de la situado i al-legar 
qualsevol impediment perqué no assisteixi a 
l'acte. Però és el propi Joan Caries qui no se'l 
vol perdre. Diu que confia plenament en les for
ces de Seguretat. Tanmateix, van passant les 
bores. Arriba el dia i l'estadi es va omplint. Co- 
mença la cerimònia...

PIRENE

OBJECTIU:
ESTADIolìmpio

ilM lílEíbA
Primera eoHecció policiaca juvem^

ELS
=iERIA I ILLIBRERIA

CARRER DEL SOL, 55 
TEL. 725 45 51 
S A B A D E L L

ELS ANECS DE VILABLANCA

MARIA ANTONIA COLOM. 
IMustracions: Carme Solé.
Col. El vaixell de vapor, 154.
Ed. Cruílla.
Barcelona, 1992.
Edat recomanada: primers lectors.

Vilablanca és un poblé de cases blanques 
com un glop de llet, d'un blanc tan blanc que 
quan arriba el migdia i hi toca el sol de pie la 
gent ha de tancar els ulls. En aquest poblé hi 
viuen els Requisits, en una magnífica casa 
blanca, amb un jardinet i dos arbres, un llimo- 
ner i un taronger. Al mig del jardinet hi ha una 
bassa. Però aquesta bassa no és pas perqué el 
senyor de la casa s'hi remullí els peus, ni per 
sentir la cantarella de l'aigua del brollador que 
hi ha enmig. La déria dels Requisits són les 
festes grosses, i quan vull dir grosses vull dir 
amb un gran àpat. Sabeu quin és el plat més 
important? Ni canalons, ni ous al niu, ni paella, 
ni... Res de tot això. És ànec rostit amb peres. I 
com que els Requisits tenen els gustos molt 
refinats, ells mateixos crien els ànecs. Per això 
tenen el jardi i la bassa, perqué corrin i nedin 
amb llibertat i es vagin fent "gustosos". Això 
és el que voldrien ells! Però aquesta vegada els 
ànecs no serán tan enzes.

Tres C reus, 207 •  Tel. 726 90 28 
08 20 2  S A B A D E LL

ELS RAPTORS MISTERIOSOS

M. MONTSERRAT OLLER. 
IMustracions: Mercè Arànega.
Col. La Xarxa, 95.
Ed. Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat.
Barcelona, 1987.
Edat recomanada: a partir de 8 anys i 
adults.

El doctor Ernest Vilalta, metge i cientific 
català, viu en terres africanes sense cap mena de 
problema. Capta la manera de ser dels indige
nes i n'és un bon amie, fins i tot del bruixot 
Buondo. La seva vida la comparteixen els sens 
tres fills -nascuts a l'Africa i orfes de mare-, una 
serventa anglesa severa i tendrá albora, els ser- 
vents hindús i en Bubi, el gos més trapella de 
tot el poblat. El doctor Vilalta fa un descobri- 
ment important: un remei que solucionará la fam 
deis pobles anomenats del Tercer Món. La seva 
tranquil-litat, però, és interrompuda per la sob- 
tada aparició d'uns malfactors que volen aprofi- 
tar-se de la fórmula meravellosa. Filis i amics 
comandats per Kane, el cap de la tribu, es mo- 
bilitzen per ajudar a véncer els malvats. I no cal 
dir que a la llarga, després de patir unes quantes 
aventures, tomaran les coses a lloc.

ELS
RAPTORS MISTERIOSOS

M. Montserrat ftiler

MOH1STROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL
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Cine Club Sabadell
Unforgiven (Sin perdón), 1992: La modernitat del classicisme

Jordi Graset

D o m in a i  el gros de la producció 
cinematogràfica nord-americana per 
l'infantilisme cada vegada més estéril de 
Spielberg, pels productes de fácil digestió, 
ideològicament manipuladors, del tipus 
PATRIOT GAMES (Juego de patriotas),
0 per "thrillers" pretesament "desinhibits"
1 "originals", reveladors de la més pura 
alienació i complaença, BASIC INSTINT 
(Instinto Básico), resulta estimulant trobar 
un film comercial -la seva més que dis
creta acceptació, en gran mesura equívo
ca, relativitza aquesta qualificació- que pot 
considerar-se, sense reserves, una obra 
mestra digne d'ocupar un lloc en la historia 
del "western". Aixó té una especial 
importáncia quan parlem d'un gènere 
absolutament marginai en la producció 
deis darrers temps i perqué l'únic intent 
recent de recuperació, DANCING WITH 
WOOLFS (Bailando con lobos), 1990, es 
dol d'un problema freqüent en els westerns 
de la darrera época -sobretot durant els 
setantes-, consistent a trair la 
versemblança de les situacions i deis 
personatges per un condicionament 
ideologie "a la contra". Els que abans eren 
els bons -colonitzadors i, amb especial 
émfasi, l'exércit- ara són els dolents i, 
inversament, els indis passen a ser els 
bons. Una obra rigorosa i documentada 
com "El universo del western" (1), situa 
aquest fet en el seu punt just, demostrant, 
amb totes les excepcions i matisos, que si 
bé aquesta era la tendéncia dominant en 
les primeres décades del cinema nord- 
americà, es produeix un canvi radical a 
finals dels quarantes -en el context de la 
postguerra- de la má d'autors com Ford,
Daves o Mann. Un ampli sector de la crí
tica, però, ha seguii fent una lectura 
ideològicament interessada del "western" 
des de perspectives simplificadores.
Aquest esquematisme, tant de producció 
com de crítica, encara no s'ha superai, com 
demostra el film de Costner que no té una 
de les caractéristiques essencials dels 
grans del gènere: I'ambigiiitat, qualitat que 
sí llueix, a bastament, I'UNFORGIVEN de

Clint Eastwood. UNFORGIVEN té la 
virtut d'aportar elements de reflexió sobre 
una realitat roent, com és la dels grups 
margináis en el si de la societat, en el 
nostre context sòcio-històric, sense mani
pular la versemblança dels fets que 
s'expliquen en el context en qué es 
produeixen. I ho fa sense maniqueisme i 
amb un domini del mitjà artistic de 
concepció clàssica que palesa, una vegada 
més, que la millor posada en escena és 
aquella que no es nota. Com veurem, però, 
aquesta posada en escena invisible no 
descansa en la simplificació sinó en un alt 
grau d'elaboració.

UNFORGIVEN es fa ressó d'un fet de 
la nostra realitat quotidiana generador de 
tensions i de violéncia: el tracte discri
minatori davant la Ilei que reben els 
individus pertanyents a grups margináis, 
per raó de raça, sexe i/o condició social. 
En tots nosaltres, están encara ben presents 
les imatges virulentes de Los Angeles, per 
exemple. Quelcom que, premonitòriament, 
anunciaven films corn els de Spike Lee o 
els de John Singleton. El ciutadà intégrât 
-corn el granger d'UNFORGIVEN que 
marca la prostituta a ganivetades-, 
predominantment votant, rep un tracte fa
vorable gràcies a un exercici de la Ilei de 
doble moral. Una doble moral que, 
passivament i cinicament, tolera en tant 
que protegeix el seu "status' privilégiât. 
Les prostitutes del film de Eastwood 
prenen conscièneia com a grup explotat i 
víctima d'aquesta doble moral que no els

deixa altra opció que la venjança -etern 
tema westernià- fora de la Ilei. I aquí neix 
una primera ambigüitat en la mesura que 
aquesta venjança legítima s'oposa a la 
venjança encuberta, en gran mesura auto- 
exculpadora d'un passai, que porta a terme 
el "sheriff" Daggett (Gene Hackman) en 
I'exercici de la violéncia legitimada pel 
poder. Com deia Howard Hawks (2): Un 
"sheriff" no era res més que un pistoler. 
Quan moria, el pistoler que el succeïa 
deixava de ser pistoler i es convertía en 
"sheriff". Aixi passava en aquest pais". Les 
prostitutes refusen l'arranjament mercan
tilista que proposa Daggett: pagar l'ofensa 
amb uns cavalls que servirán, sobretot, per 
compensar econòmicament l'amo del 
"saloon", posseïdor d'un títol de propietat 
sobre la prostituta, ara malmesa i 
mercantilment devaluada. Eastwood té 
prou cura, a través de la posada en esce
na, de mostrar-nos que el comportament 
del granger embriac, atenuat per l'actitud 
del seu company, és molt menys greu com
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acciò individualitzada que com a 
sentiment subjacent discriminatori arrelat 
socialment i reforçat j>er Tacciò del poder.

Munny -interprétât per Clint 
Eastwood- és un ex-pistoler que ha refet 
la seva vida en una granja allunyada de la 
civilització al costat d'una dona 
redemptora de la qual ha enviudat. La seva 
mort Tha sumit en una gran soledat. La 
granja no li permet viure amb uns minims 
per a ell i els sens fills. Quan Schofield - 
un jove enlluernat per la mítica del 
pistoler- li proposa que Tacompanyi i que 
es reparteixin la recompensa promesa per 
les prostitutes, accedeix a fer-ho. 
L'ambigüitat que guia tot el film torna a 
fer-se evident. La justificaciò moral d'una 
reparaciò justa no és sinò una coartada per 
tornar al passât de pistoler sense haver 
d'acceptar la traiciò flagrant a la memòria 
de Tesposa, venerada en tant que element 
de regeneraciò espiritual. Quan al seu torn 
li proposa al seu amie Ned (Morgan 
Freeman) -com ell, ex-pistoler reformat- 
que Tacompanyi, aquest, que acaba cedint 
per amistat, li comenta: "Si la teva dona 
visqués, no ho faries". En el comportament 
de Munny retrobem els perfils de Theroi 
contradictor! de Mann, el Kemp de THE 
NAKED SPUR (Colorado Jim), 1953, o 
el Link Jones de MAN OF THE WEST 
(El hombre del Oeste), 1958, concentrant 
en el personatge la dialéctica "badman"/ 
granger omnipresent en el "western" de 
Mann. I també retrobem la fatalitat deis 
personatges languians. Una fatalitat que 
travessa tot el film. Des que no 
aconsegueix muntar el cavali davant la 
mirada trista i escéptica deis seus filis: 
"Déu em castiga per tot el mal que he fet", 
fins que, una vegada eliminats els dos 
grangers, li comenta a Schofield: "Sempre 
he tingut sort quan es tractava de matar". 
L'exponent més eloqüent d'aquesta 
fatalitat és Tesposa perduda, ja que, corn 
molt bé senyalen Astre i Hoarau (1): "El 
retorn a la dona-mare mobilitza incons
ciemment tot Titinerari de Theroi". Un re- 
naixement frustrât per a Munny, corn 
frustrât és el sedentarisme que ambicio
nen els herois del "western" en el seu carni 
cap a la vellesa, sublimât en la possessiò 
real i simbòlica d'una terra finalment do
minada. L'epíleg ens explica que Munny 
deixà les terres i se n'anà a la ciutat a de-
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dicar-se al comerç. En el cim de la 
frustraciò i de l'ambigüitat, a Munny se li 
nega qualsevol tret heroic en ser engolit 
per la ciutat, exponent organitzat de la Ilei 
i Tordre que ha combatut. Heroi 
contradictor!, la seva acciò, com la de les 
prostitutes que Than contractât, no va di
rigida contra el poder sinò contra la per
sona que Tostenta i és, per tant, des d'un 
punt de vista social, estéril. Acomplida la 
venjança de Tamic mort pel "sheriff", 
Munny -també responsable d'aquesta 
mort- es perdrà en la foscor que ha guiat 
els seus actes i que simbolitza la seva

Little Bill Daggett (Gene Hackman), el représentant 
de la violència legal.

inutilitat. També, dones, Tamistat, element 
regenerador per exceMéncia en l'univers 
del western, pren un altre caire en el 
context ambigu i pessimista d'UNFOR- 
GIVEN.

"Western" crepuscular, perfectament 
contextualitzat dins de Tevolució del 
généré, el film d'Eastwood connecta amb 
el Ford de THEN MAN WHO SHOT 
LIBERTY VALANCE (El hombre que 
mató a Liberty Valance), 1962, moment 
en qué comença una re-lectura del génere 
que trobará el seu més decidit exponent 
en el Sam Peckinpah d'aquesta década. Ja 
no és possible Taproximació épica del 
"western" tradicional. Han passât moites 
coses en el món i en les quais Nord- 
América ha jugat un paper protagonista, 
culminados la majoria de les vegades pel 
desencant, com perqué la visió mítica de 
la colonització, de la virginitat d'uns espais 
oberts que han deixat d'existir o del "Way

WATT/'Anr
Sala d'Exposicions

Sant Pere d'Ullastre, 9 • Tel. 714 55 71 
CASTELLAR DEL VALLÈS

of life" ja només pugni correspondre a una 
nostalgia ingènua o cinica. Schofiled és 
Tunic que segueix fent una lectura épica 
de l'aventurer del "western", per això, 
significativament, Schofield és miop i, a 
més, mentirà fins al final. La llegenda que 
es pretén escriure a Tentorn de Bob 
(Richard Harris) es revela, igualment, 
d'una falsedat insultant. Es, precisament, 
a través del Munny que interpreta el 
mateix Eastwood -intentant esborrar una 
bistòrta alimentada per la llegenda que 
dóna una imatge unidimensional de si 
mateix- que TEastwood realitzador cerca 
la restitució complexa de la veritat 
histórica, desmuntant el mecanismo mitic, 
lluny de qualsevol estereotipas, també del 
seu d'actor-personatge. Des d'aquesta 
perspectiva, Thomenatge a Siegei i Leone 
té tant de reconeixement com d'afirmació 
d'una obra personal diferenciada.

La recerca de la fidelitat histórica, la 
trobem tant en els elements objectius, com 
en la significació en Tàmbit de la 
representació. Comportaments i diàlegs 
"en situació" privilégiant elements de la 
vida quotidiana, com el fet que el "sheriff" 
es passi quasi tot el temps dedicat a la 
construcció de la seva casa, aporten una 
base realista i, albora, un poder significant 
i dialèctic, ja que el Hoc on transcorre 
Tacciò, Wyoming, es constituiria en estât 
-és a dir, en assentament politic- deu anys 
després (1890). La planificació té molta 
cura en la presència de Tentorn, en el 
desenvolupament pausat de les seqüències 
évitant, dins del possible, la fragmentació 
i, albora, en consonància amb el sentit clos 
del personatge i de la seva història -s'obre 
i es tanca amb el mateix pia-, predomina 
el pia mig. Es renuncia a les panoràmiques 
sobre els grans espais que, inévitablement, 
comunicarien una connotació èpica 
discordant amb Tessència del film, en el 
qual palpita una poesia nocturna, una 
tardor trista evocada per la pluja persistent, 
en la qual personatge i medi -Toest de 
finals de segle- troben Texpressió plàstica 
més adient.

(1) UNIVERS DU WESTERN, de Georges-Albert 
Astre i Albert-Patrick Hoarau. Editions Seghers, 
Paris, 1973. Titol castellà: EL UNIVERSO DEL 
WESTERN, Editorial Fundamentos, 1976.
(2) Cahiers du Cinéma, Juliol-Agost, 1967.

LL«3bT
raraciAr

Via Massagué, 12 •  SABADELL 
Telèfon 725 17 30
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La taula està parada
Ana Fernández

U.na curiosa, exuberant i rica sèrie de 
bodegons s'està coent al taller d'en lordi 
Roca. Un projecte, un llibre i, a més, un 
minuciós treball que experimenta amb allò 
tan consubstancial amb la nutricio cultu
ral d'un poblé: la cuina.

No es tracta de natures mortes, no és 
la recuperado d'un gènere pictòric inscrit 
en una època obsessionada per la mort -el 
barroc- i que convertía un fet tan físic com 
l'aliment en un sortilegi contra la inevita- 
bilitat del temps. És un experiment crea- 
tiu que fa de la sèrie un acte d'honestedat, 
ni un sol quadre està pintat sense abans 
haver estât élaborât i dégustât per l'artista 
allò que s'hi reflecteix, fins i tot els ins
truments utilitzats per pintar no són els 
pinzells convencionals, són brotxes 
grosses que actúen com a cullerà de fusta. 
En lordi Roca no tracta la imatge des dels 
sens records visuals, sinó amb visceralitat. 
Els seus únics records són els que emanen 
de les seves papiMes gustatives.

La factura dels quadres, a primer cop 
d'ull, ens pot semblar descurada, però, si 
observem amb atenció, tot està 
mil-limetrat. Per representar cada tema 
culinari s'ha pensât en quins són els es- 
trits que més entitat donen al plat. Per 
exemple, per donar rotunditat a l'escudella, 
el quadre s'omple d'una olla de ferro im
pecable; per a la sopa de ceps, tot són 
formes rodones com els mateixos bolets, 
el bol, l'olla exhibeixen un arrodoniment 
que subratlla el miracle gastronòmic 
d'aquest plat; per a I'humil truita de patates, 
el plat, I'endevinem de subtil porcellana. 
És una sèrie dedicada a la flaire, als 
aromes, als records d'aquella cuina que va 
formar la nostra infància, que dóna Iden
tität a aquell raconet dels sentiments tan 
estrictament arrelats a la textura 
inteMectual d'una cultura.

Si la nostra saliva acudeix amb pre
mura als nostres llavis i ens apropem als 
quadres, per exemple, al més teatral de 
tots, al dels cargols, descobrirem el res 
argumentai del color i del dibuix; abocats 
al paper, no veurem res més que taques i 
pinzellades grosses. Aquí resideix el mèrit 
tècnic d'en lordi Roca, un impressionis
mo evoluciona! cap a la conceptualitat que 
fa d'una taca negra esquitxada de blancs i 
ocres un bisbe d'untuosa presència.

El valor més significatiu de tota 
aquesta feina està en el fet que no és una 
obra gratuita, sinó que és portadora d'un 
concepto, una manera útil de practicar l'art.

al serve! d'una acciò comunicativa entre 
l'espectador i la persona que té alguna cosa 
a dir. En lordi Roca ens nodreix 
d'autenticitat artistica.

Ü
RESTAURANT

l
Rambla, 1 T. 725 01 26
SABADELL PARQUING

La taula està parada i ens invita a fer 
amb l'estòmac la millor de les reflexions 
intel lectives. Que aprofiti!

Properament BIBLIOTECA 
QUADERN envetará una 
nova coMecció de llibres sota 
la denomìnadó IMATGE I 
PARAULA. El primer titol 
EL XEFLIS és obra d'en 
Joan Cusco i Jordi Roca, pro- 
logat per Ignaci Riera.

QUADERN - 87



171

Miscellània
Rosa Ten

COSES DE LA FESTA 
MAJOR’92

•  La vida al carrer. Animació 
força aconseguida corn a cua 
d’unes vacances menades per un 
calor com poques vegades en la 
historia de la nostra metereologia...

•  Una Pesta Major força simpá
tica també, ja que és la festa per a 
tothom. Coses per a tots els gustos. 
Aixô la ciutat ho agraeix sempre. 
Música a dos nivells; clàssica, rock, 
popular...

•  Un fet notable: el teatre, tam
bé, per a uns quants gustos, i sobre- 
tot, les exposicions. Populars, en- 
tranyables, amb ternes de la nostre 
terra: els càntirs d ’arreu a «El 
Fang»; els «Oficis artesanals» - 
excel-lent fotografíes d ’Antoni 
Grau- al Casai Pere Quart. Cultu- 
ralment, un fet aplaudible. També, 
en aquest alliçonador delectar-se en 
la historia, és d’admirar, al Museu 
d’Histôria, la Terrisseria Romana 
de Can Feu, en l’exposicio: «Aqua, 
Terra, Ignis». I, al Museu d’Art, el 
Video document V. Una exposició 
d’activitats. A les sales i galeries: 
Belles Arts, amb una coMectives de 
socis molt significativa 
«Intel-lecte», «Iris» i «Gabarró- 
Art», també, aixi corn la Nova Ga- 
leria/3, coMectives intéressants. 
Recordatori de la qualitat dels nos- 
tres artistes. «Negre», amb una in
dividual: la de la jove sabadellenca 
Assumpciô Oristrell, ben curiosa i 
intéressant.

•  L’histôric «Niu d’Art Sabade- 
11», fou acte de pressència a «Les 
Germanetes», oferint una joiosa 
matinal de cant, de poesia i 
d’interpretado ben reeixida. Joiosa 
per a als residents; agradable per ais 
visitants, i un repte d’ells, en home- 
natge als més grans. Es una altra 
tasca alliçonadora.

•  La Coral «La Industrial», que 
porta la professora Maria Calzada, 
oferí també en aquesta mateixa re- 
sidéncia, un excel-lent concert de 
cant coral. És remarcable la qualitat 
que demostrá en la seva interpreta
do  de cants populars, religiosos i 
tradicionals i melodics. Ha donat 
una empenta gran en el seu cuite a 
la bellesa del cant coral, i ho 
demostrá a pie dret. Cal remarcar- 
ho.

50é. ANIVERSARI DE 
L'ORDENACIÓ SACERDOTAL 

DEL P. ESCOLAPI,
ENRIC DORDAL i FRIAS
Cinquanta anys de fidelitat, de 

servei i de pastoral cristiana de
mostrada constantment, han fet que 
aquesta celebració hagi estât una 
festa per els fidels de la ciutat. 
L’Eucaristia, en el seu homenatge.

la tarda del diumenge 13 de setem- 
bre a l’Església de 1’Escola Pia, fou 
un acte emotiu i eclesialment im
portant. La presència de gran nom
bre de sacerdots; les adhesions, la 
coMaboració dutadana i sobretot 
l ’organitzaciô, foren un èxit. 
L’Académia Católica de Sabadell, 
i rSchola Cantorum, on el P. 
Dordal sempre ha coMaborat, 
portaren, en organització, un en- 
trenyable sentit d ’homenatge. 
Quelcom que és aplaudible i inobi- 
dable.

«AMICS DELS GOIGS DE 
SABADELL»

Aquest coMectiu de 
l ’Acadèmia Católica, que dues 
vegades a T any porta a terme una 
sortida gogistica, -de primavera i de 
tardor-, en la quai prenen part la 
major part dels socis i amies de 
l ’entitat, el primer diumenge 
d ’octubre feren una volta pel 
Lluçanès, visitant el Santuari de 
Lluçà, Perafita, el Santurai dels 
Munts, Sant Boi de Lluçanès, i de 
baixada, La Gleva. El fet d’anar a 
Perfita es per observar les pintures 
murais de l ’artista sabadellenc, 
Joaquim Busquéis Gruart; donació 
d’un treball que ha fet de la Perró- 
quia de Sant Pere de Perafita, un 
santuari on l’art, promuo les dévo
uions populars del Hoc.

«AMICS DE LA PATRO»
Aquest Grup que amb el seu 

record homenatja la memòria de 
qui tant va fer pels barris i per la 
vida parroquial, ha evocat també la 
vertent seva en l’organitzaciô de les 
colônies d’estiu a Castellterçol, de 
les que tan bon record en tenen en
cara les senyores, -ahir nenes- que 
hi assistien. La Patro i el seu 
exemple és present en tots aquells 
que la van conèixer.

L’ONZE DE SETEMBRE
Aquesta festa, la Diada Nacio

nal de Catalunya, va tenir bon 
començament, ja que la cultura i el 
folklore català hi foren presents. Nit 
de festa nacionalista a «La Farán
dula», una feliç iniciativa que es 
provà l’any anterior i que per boni
ca i entranyable sembla que 
seguirà. L’Orfeô de Sabadell, la 
Cobla Joveniola, la Colla 
Sardanista «Mirant al Cel», la 
Joventut de la Farándula, l’Esbart 
Sabadell Dansaire... I la cloenda 
amb el cant dels Segadors, donà 
certament, l’oberturaalafesta de la 
Diada.

XV de XX
Amb aquest titol s’ha obert una 

campanya artistica, amb plena de
dicado a l’art actual. XV galeristes, 
XV artistes, XV critics són noticia 
a Catalunya en la presentació 
d’aquest intent, nou, fins ara, al 
nostre pais. A Sabadell, hi és la 
Galeria Nova/3 del Pedregar, 8; 
amb l’obra de la pintora Mari Cruz

Serrahima, i comentada, F obra, pel 
critic local Francese Cutchet i 
Domènech. A Vilanova i la Geltrù, 
un jove artista sabadellenc; Emili 
Valentines, a la Galeria d ’Art 
«Prisma», Sta. Madrona, 37. Tot un 
esdeve-niment, ja que Valentines, 
el critica, ni més ni menys, que le 
vaierà barceloni Francese Gali.

TONI TEN
La darrera nit de la Festa Major 

va comptar amb un bon concert del 
compositor de les balades compre
ses dins d’un emotiu Roc Simfònic, 
TONI TEN. Un programa format 
d’entre les darreres composicions, 
-El dies «Sempre penso en tu»-, 
F anterior «Tot el que et pue dir de 
mi», i d’altres cançons i ternes més 
antics, però celebráis per public que 
el segueix, donaren una vetllada de 
força qualitat -de la millor, diriem- 
dins d’aquesta vessant musical en 
que aquest compositor sabadellenc 
s’inspira, treballa i perfecciona, es- 
sent-ne critic rigorós d’eli mateix; 
porta mùsica que, sentimentalment, 
és inspirada i piena d’emoció; una 
tècnica acurada, fruit de Festudi i 
d’aquesta pròpia exigència; 
confrontació dels elements ins- 
piratius, melòdics; matemàtica 
d ’ajust en les coordinades que 
uneixen tots els punts anunciats 
amb una encoixinada orquestral de 
fons que, com una ona, s’engloba a 
vegades en els temes, en els 
moments més exaltais, i que flota, 
després, en les intimes vivèneies de 
Fesperit. Son coses que el temps 
l’ha portât a perfeccionar i que avui, 
en el seu estil, i ara, és un dels 
millors. Ho demostrá aquesta nit 
que dota la Festa Major ’92 i el 
public ho va reconèixer. Toni Ten i 
el seu grup són un excel-lent grup 
musical.

RIALLES
Tot un cap de setmana; el del 

19/20 de setembre, fou un especta- 
cle per a la ciutat. RIALLES, un 
moviment créât a Catalunya, en el 
qual queden englobáis els grups 
d’arreu del pais, des del 1980, pro- 
tagonitzaren una trobada a la nostra 
ciutat, en diversos punts, ja en 
locals com al carrer. Un programa 
molt vari amb màgia, titelles i 
teatre. Un aconteixement amb la, 
també, trobada dels grups que 
conformen aquest moviment de 
Rialles. Ni més ni menys que 49 
Grups d’espectacles per a nois i 
noies, en -i això és el més agrada- 
blement sorprenent- unes cinquanta 
localitats del pais. Cal dir que amb 
aquest moviment Sabadell hi és 
present sempre.

CALIDOSCOPI
Calidoscopi s'ha presentai al 

Casal Pere Quart de la mà dels seus 
artifexs: Joan Serra Renom ("L'art 
del vitrail") i Alfons Llobet Planta
da ("L'obrador"). Ambdós tenen 
idees lluminoses, han sabut crear un

món lúdic. S'han valgut de calidos- 
copis, ideats i realitzats per ells 
mateixos i amb els quais han muntat 
una exposició plena d'atractius.

Aquesta experiéncia van co- 
mençar-la Fany 1991 i des 
d'aleshores han evoluciona! i, per
feccionan! els seus aparells.

Els seus muntatges els han pre
senta! en diferents poblacions i a 
cada lloc han obtingut un gran èxit. 
Això els ha esperonat de tal manera 
que pensen ampliar les seves pro
postes. Aixi hem pogut veure al 
Casal Pere Quart la seva darrera 
presentació.

Centenars de persones de totes 
les edats i grups escolars de dife
rents col-legis han desfila! per po
der veure i admirar un insòlit món 
de Hums i colors a través d'originals 
calidoscopis, creats per aquests dos 
professionals que s'han unit per 
presentar una exposició que atrau 
especialment.

CENTENARI DEL 
CONSER VORI MUNICIPAL 

DE MÚSICA
Aquest 1992 s'escau el Cente

nari del Conservatori Municipal de 
Música de Sabadell. Cent anys que 
han transcorregut amb una trajec- 
tória diversa, perqué n'ha passai de 
tota mena. Feliçment ara se cele
brará aquest Centenari amb un pro
grama d'actes. Però d'ells i de la 
singladura del Conservatori en par- 
larem en la propera edició de 
Quadem.

MIRNA LACAMBRA 
VA REBRE L'HOMENATGE 
DELS AMANTS DE L'OPERA 

DE BARCELONA - GRAN
TEATRE DEL LICEU

El reconeixement d'aquests deu 
anys d'òpera a Sabadell i a tants 
punts de Catalunya com a hereus de 
la seva gesta, fou proclamai la nit 
del 8 d'octubre al Saló dels Miralls 
del Gran Teatre del Liceu, en el curs 
d'un sopar de Gala, ofert per 
l'Associació "Fra Diàvolo", - 
Serveis Musicals, que presideix el 
critic d'òpera de "La Vanguardia", 
Roger Alier. Mima Lacambra va 
rebre un fervorós homenatge en el 
curs d'una festa piena d'emoció vers 
la seva obra. Flors, régals, 
adhesions d'arreu, omplenaren la 
nit de joia. Barcelona li rendia 
homenatge com a cantant i pro
ductora d'una tasca tan important 
com ha estât la fundació dels 
"Amies de FÒpera", "Cor dels 
Amies de FÒpera", "Orquestra 
Simfònica del Vallès", i la seva 
direcció en empreses tan 
importants també, com són els 
Concursos, "Eugenio Marco", 
l'aportació d'un premi al Concurs 
barceloni, i tan internacional, 
"Francese Viñas", Jornades 
Mozart, i tantes i tantes orga- 
nitzacions que han posât l'òpera a 
l'abast de tothom, xics i grans.
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El Puig de la Balma (Mura)
j . c . Dihuix d'A. Masvidal.

U . s recomano fer-hi una visita, en el cas 
que no l’hàgiu fêta ja. S’ho val. De debo. 
L’he fêta amb bona companyia: amb Jo- 
sep Marquès, que es coneix totes les 
pedres, camins i dreceres del Hoc, i amb 
l’Agusti Masvidal, expert dibuixant que 
s’ha palplantat al cami per fer el dibuix 
que acompanya aquesta breu crónica. Vi
sitar aquesta exemplar i excepcional casa 
obrada a la roca -«aquest gran casal 
románic del Puig de la Balma»- que 
compta amb set cents anys d’existència; 
recórrer les seves antigües dependéncies, 
admirant per ací i allá tantes i tantes coses 
que motiven interés, hom se sent traslla- 
dat a altres remots temps.

Entre aquelles gruixudes parets s’hi 
recull un munt de testimonis que els anys 
han cobert de vellura.

Ha estât encertada la idea de crear la 
Casa-Museu «El Puig de la Balma» i cal 
destacar al sabadellenc Gabriel Marqués, 
que ha estât un deis seus impulsadors, com 
també cal mencionar un altre sabadellenc, 
Antoni Ferrando, que ha escrit la primera 
monografía sobre El Puig de la Balma, de 
propera publicació. S’ha obert la primera 
fase i es fa una tasca de recuperació -i 
conservació- d’un gabadal d’eines i ob
jectes que han estât quotidians d’altres 
époques.

L’ala dreta del casal és del segle XIII i 
la part esquerra és posiblement deis segles 
XVII o XVIII. S’hi conserven documents 
que certifiquen la seva antiguitat. Docu- 
mentació que s’està estudiant per poder 
fer-ne la seva historia i ésser publicada.

Els Puig són els que l’habitaven i les 
generacions s’han succeit unes a les altres 
i avui els avantpassats directes són els ac
tuals propietaris i estadants.

El casal conserva dos finestrals gótics.
Al Puig de la Balma s’hi pot adquirir 

mel, que es produeix en els abellars que 
hi ha en el mateix Hoc.

i Sócocla
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
P la ça  St. Roc, 5 

Tel. 725  59 29 - S ab ad e ll

La Maria Dolors -«Dolors, per no fer- 
ho tan Harg», ens diu- és la nora, la qual 
es converteix en guia, informant deguda- 
ment als visitants. Ella ens ha comentat els 
projectes de futur per poder continuar 
aquesta bella idea d’anar complétant la 
Casa-Museu.

En separar-nos del Hoc hem contem
plât de Huny «El Puig»: és talment com 
una joia en l’estoig rocós, clivellat de 
centuries...

A rim ón, 113 - 117 
Tels. 725 49  77 - 725 41 87 

SAB A D E LL

Trofeus
Copes

Medalles
Insignies

Clauers
Rètols

Etc.

TEIXITS SALVADOR
els teixits que tenen estil

Indùstria, 33 tel. 725 65 90 08202 Sabadell
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GENT
NOSTRA

URGELL
Milagros Torres i López 

LABOR

la col-lecció Gent Nos
tra, de Editorial Labor, el núm. 
93 es dedica a l'artista pintor 
Modest Urgell. L'autora, Mi
lagros Torres, companya de la 
Redacció de Quadern, ha es- 
crit un excel-lent treball. Abans 
ja havia estât comisària de 
l'exposició que es presentà a 
Girona dedicada a aquest ar
tista, que va néixer a Barcelo
na l'any 1839.

Milagros Torres ha estudia! 
en profunditat aquest artista.

Modest Urgell fou un pin
tor de gran importáncia en el 
panorama artistic del segle 
XIX i començament del XX, 
pel que va significar a la so
cietà! del moment la seva gran 
producció d'obres que mostren 
un món fantástic i misterios -i, 
a la vegada, real- en pintar 
llocs i escenes de la Catalunya 
del seu moment. Exposà assí- 
duament a la Sala Parés, i la 
seva pintura va influir en pin-

Llibres
tors posteriors. Urgell poseeix 
una "obra completament per
sonal, amb un estil molt pecu
liar que la diferencia clarament 
i li dona caractéristiques prò- 
pies".

L'autora repassa la llarga 
singladura d'aquest artista, que 
acompanya amb una rica 
il-lustració i, a més, una crono
logia. Modest Urgell mori el 3 
d'abril del 1919, a Barcelona.

FERROCARRILES. 
Catálogo de Sellos. 

Edit. Domili

Acaba de publicar-se 
aquest rie catàleg per la saba- 
dellenca Editorial Domfil.

Per la seva confecció -i tal 
com ho explica fautor, lordi 
Domingo i Gimeno- "no sola
mente se han clasificado los 
Ferrocarriles, propiamente di
chos, sino que se ha ampliado 
la temática con Puentes Ferro-

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Telèfoni 726 57 85

viarios. Metros, Funiculares, 
Vias, Ingenieros, Túneles, 
Tranvías y objetos vinculados 
al Ferrocarril. En la presente 1- 
Edición catalogamos más de 
9.000 sellos de todo el mundo, 
y el Catálogo es bilingüe, en 
Español e Inglés, dada la gran 
difusión que tendrá en todo el 
mundo". Cal esperar que sigui 
aixi, tota vegada que els 
anteriors catálegs temátics que 
ha edita! Domfil han assoli! un 
éxit evident. Volem recordar 
que els anteriors catálegs foren 
els dedicats a: DEPORTES, 
FAUNA, FLORES y SETAS.

Aquest catàleg reuneix, per 
primera vegada, tots els segells 
de correus de la temàtica 
ferroviària apareguts en el 
món, i aixó és una aportació 
inestimable no solament per ais 
estudiosos de la história pos
tal sinó també per ais inves- 
tigadors de la história del 
transport, tal com diu en la 
presentació Caries Salmerón i 
Bosch, director del Museu del 
Ferrocarril la Pobla-Castellar.

AMB BLAU DE CEL 
INTENS 

d'Agustí Palau
El nostre bon amie -i com

pany de tasca en la redacció de 
Quadern- ens ha dona! una 
nova primicia poè-tica, que es 
recull en el Ilibre, el títol del 
qual encapgala aquest comen- 
tari.

El próleg es deu a un altre 
poeta, Mestre en Gai Saber:

Frederic Alfonso i Orfila, mort 
el 23 d'abril del 1991. Frede
ric Orfila és autor de DA- 
RRERA GARBA, de la 
col-lecció Biblioteca Quadern 
- núm. 18.

D'Agustí Palau diu que "no 
és un poeta novençà. Es un 
poeta madur que fa molts anys 
que manipula, amb encert i 
inspiració, les ratlles curtes". 
Posseeix una "tècnica segura, 
amb llenguatge acurat on so- 
nen alguns néologismes i pá
ranles d'ús restringi!, sobri 
d'imatges però rie d'exactituds 
en l'ús dels mots...".

Amb aquest Poemari fautor 
ve a engroxir la seva biblio
grafia, principalment com a 
historiador. Endemés, ha estât 
un poeta i assagista i ens plan 
de repetir les paraules que li va 
dedicar mossèn Geis: "Agusti 
Palau és un àgil articulista de 
personal estil, que redacta amb 
una puresa idiomàtica que li és 
connatural...". I encara deia 
que "té una ploma tan dotada 
per el maneig de la prosa com 
per el tali i retali dels vers".

CORRER?
NO EM EACIS RIURE! 

d'Angel Campos i 
Quim Estivili

No és usuai veure en les 
llibreries un llibre d'atletisme 
des d'un punt de vista humo
ristic, lluny dels mètodes d'en- 
trenaments o de les respira- 
cions aeròbiques. Però s'hi han 
atrevit els barcelonins Angel

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Telèfon 726 57 85
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CORRER?
NO EM FACIS RIUREi

Campos i Quim Estivili, amb 
la coMaboració del dibuixant 
Josep Maria Serracanta. Ells 
tres comparteixen l'afició de 
córrer i de participar en les 
carreres populars en els pro
grames de festes dels ajun- 
taments.

En les cent pàgines s'hi 
apleguen 25 narracions breus 
amb il-lustracions al-legôriques 
i expli-cades en un llenguatge 
fácil i amè.

Tots aquells que han prac- 
ticat O practiquen l'atletisme 
trobaran en aqüestes pàgines 
situacions i anècdotes sem
blants a les que, més o menys, 
també hauran viscut.

CORAL
"LA INDUSTRIAL"
D'aquesta centenària Agru- 

pació rebem, puntualment, el 
seu butlleti en el qual s'hi 
reflecteixen les seves acti- 
vitats. També a cada nùmero 
s'hi publica una entrevista que 
s'iMustra amb un dibuix del 
personatge de torn.

Aquest butlleti, és el por- 
tant-veu d'aquesta entitat coral 
-i claveriana- que enguany 
compleix 105 anys. Tota una 
fita que cal valorar.

QUAN EL CINEMA 
COMENgÁ A PARLAR 

EN CATALA
La col.lecció de Ilibres de 

cinema que a final de Tany

passât va publicar el Ilibre del 
nostre company de redacció 
Josep Torrella Pineda, titula! 
«Rodatges de postguerra a 
Barcelona. Un recorregut pels 
estudis de cinema», ha tret ara 
al carrer el seu tercer títol: 
QUAN EL CINEMA CO- 
MENÇÀ A PARLAR EN CA
TALA, original del critic i 
historiador Joaquim Roma
guera i Ramió. Aquesta 
coMecció, que ostenta el títol 
genéric de «Orphea», és edita
da per la Eundació Institut del 
Cinema Catalá, de Barcelona.

El nou volum és un assaig 
historie rigorosament docu
menta! sobre els anys 
d’introducció del cinema par
la! (1927-1934), a través de 
diferents procediments técnics, 
i els intents que s’hi van fer per 
tal d ’atreure la possibilitat 
d’identificació nacional que la 
novetat de la paraula pogués 
oferir a Tart fins aleshores 
anomenat «de les ombres». 
Malhauradament, els intents 
que es van realitzar ho van ser 
sobre bases financeres, artisti
ques i técniques ben poc soli
des, a la recerca d’un populis
me fácil, fins i tot en Tesforç 
que d’entrada semblava el més 
ben orientât: el de l’adaptació 
de l’obra teatral de Josep M- de 
Sagarra titulada «El café de la 
Marina».

D’altrabanda, la possibilitat 
d’explotació comercial era ben 
migrada per a una producció 
catalana en competició amb 
Tespanyola, que podia comptar 
amb el dilata! merca! d’His- 
pano-América.

L’esforç de l’autor del Ili
bre és ben considerable, i me-

rescudament reconegut, no sois 
pel fet de la ubicació, sino 
també amb el premi «Ciutat de 
Tarragona» d’assaig, amb qué 
el text va ser guardona!.

RECULL HISTORIC 
(1959-1991)

ASSOCIACIODESORDS  
DE SABADELL

RECULL HISTORIC 
1959  -  1991

L'Associació de Sords de 
Sabadell, ha publica! un Ilibre 
en el qual s'hi pot contemplar 
la Barga vivéncia d'aquesta 
exemplar i modélica Associa- 
ció.

Són "trenta-tres anys de 
vida que s'han viscut amb es- 
forç, treball, il-lusió i alegria", 
que han conforma! una Entitat 
que va començar de zero i que, 
al llarg deis anys, la seva tasca 
de formació i d'integració del 
coMectiu sord adult ha estât 
reconeguda arreu.

L'ànima d'aquesta Obra ha 
estât Elena Mateu i Sangés que 
ha sabut edificar-la i que es pot 
contemplar, ara, a través de les 
pàgines d'aquest Recull; tot un 
testimoni de valors humans 
que cal situar en molta alta es
tima.

Obres com aquesta digni
fiquen una Ciutat.

De debo: de zero ha arriba! 
a deu...

MÉS CEBALLUTS
El passât dia 20 d'octubre va 

tenir Hoc a l'Académia de Belles 
Arts l'exposiciô de les caricatu
res que iMustren el llibre "Més 
Cehalluts", del quai són autors 
Joan Cuscó i Emili Hierro. El 
llibre fou presentai per Salvador 
Fité a l'Auditori de l'esmentada 
Académia, pie d'un pùblic aient. 
Hi assisti el conseller de Cultu
ra, Pere Vidal, el qual excusà la 
preséncia de l'alcalde per tro- 
bar-se absent de la ciutat.

Salvador Fité féu una pre- 
sentació amena i aguda, desta
can! trets dels ceballuts.

Els assistents van poder ad
mirar les caricatures dels 63 
ceballuts emmarcats a la Sala I, 
on els autors van signar exem
plars de la seva obra.

El llibre l'ha prologa! Josep 
Torrella Pineda, que hi diu: 
"...ara els autors recuden en 
aquest volum una altra colla de 
ceballuts, tractats amb la ma- 
teixa tònica en qué ho van ser els 
primers, exactament corn una 
continuació, com una "segona 
part". Aquesta té la mateixa sai 
i el mateix pebre que la prime
ra". I referent a la primera - "62 
cehalluts", 1984- molt possi
blement se'n farà una segona 
edició, tota vegada que està ex- 
haurida.

nognn
Passeig de la Plaça Major, 38 

Telèfon 726 56 38 
SABADELL
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Pau Manyé
Laura Mendiluce

A-ies obres de Pau Manyé formen part de 
la Mostra d'Estiu que durant el mes de juny 
ofereix la Galeria Gabarro. Es, la seva, una 
obra totalment personal que sobresurt amb 
força de Tactual panorama artistic i 
demostra que és possible de fer un treball 
intéressant i contemporani amb els suports 
tradicionals de TArt.

La característica principal de Tactual 
context artistic és la succesió d'estils o, 
millor, la convivència de diferents estils, 
tendències i convencions de Tart que el 
public pot conèixer a l'instant. A més a 
més, els espectadors poden conèixer les 
teories que fan possible aqüestes 
tendències i les critiques que provoquen. 
Mai corn avui el public podia estar tan 
informât.

Però en aquest context, Tespectador 
haurà de saber triar, haurà de descobrir el 
que és art d'entre formes xocants i 
sorprenents o d'entre obres que només 
volen ser formes "boniques", "décoratives" 
i "ben fetes".

Si avui tot és assimilât; si no 
reconeixem un art que vagi contra les 
institucions establertes (corn feien les 
avantguardes) que son, justament les que 
ens fan arribar les ultimes tendències 
¿podem dir que Tart ha perdut la seva 
connotació de provocador de canvis?. 
Certament tot depèn de Tobra, però també 
de Tespectador. Una obra d'art pot 
impressionar, i no només sorprendre, 
Thome que la contempla, pot provocar en 
eli una reflexió, però és segur que no tot 
el que se'n presenta com una obra d'art ho 
és ni que tothom pot accedir al 
coneixement que Tart fa possible.

Joseph Beys diu que Tart no existeix, 
si més no el concepte tradicional d'art. 
Així, dones, segons ell, ni Tobra d'art ni 
l'artista tenen avui cap sentit. Joseph Beys 
vol oferir una alternativa al socialisme i 
al capitalisme: pretén oferir la possibilitat 
d'un canvi i fer-ho per la via de la 
creativitat, però sense obres d'art perqué, 
si bé la creativitat és Túnica manera 
d'accedir a la Ilibertat, qualsevol fet que 
provoqui Tafirmació d'aquesta Ilibertat, 
sense nécessitât que quedi formulitzat en 
una obra, és, per a eli. Art.

Segons aquesta teoria ens podem pre
guntar si Tevolució de Tart condueix a 
Tabolició de les obres d'art o, plantejat 
d'altra manera, si des de les avantguardes 
els artistes no han fet res que sigui

reaiment nou ¿és millor que no facin obres 
d'art?

La revolució que Tart pot provocar és 
una revolució a nivell personal. L'art és 
l'acte més complert i complexe que pot 
realitzar Thome perqué en ell queda 
reflectida la seva part material i la seva 
part espiritual: Tobra d'art és el simbol 
d'una realitat superior i no sensible. I és 
també el desencadenat de la mateixa 
experièneia que formulitza: Tobra d'art 
mostra a Tespectador que la contempla allò 
d'espiritual que hi ha en eli, li recorda que 
no és només matèria, sinó que també és 
esperit. Aquesta és la veritable revolució 
que Tart provoca.

La nécessitât de Tobra d'art, de la part 
material de Tart, ve donada pel fet de ser 
Túnica manera de fer duradera la reflexió 
de l'artista: és la formulitzacio d'idees 
estètiques que no poden ser reduïdes a 
conceptes i que, per tant, només poden 
arribar a nosaltres per aquesta via; a partir 
de Tobra d'art Tespectador podrá accedir 
al coneixement.

En el moment actual, quan ens trobem 
amb pintors que només pretenen oferir

obres décoratives amb més o menys rigor 
tècnic, o amb artistes que volen ser 
contemporanis i per aconseguir-ho no fan 
altra cosa que triar elements no 
tradicionals per arribar al públic, Tobra de 
Pau Manyé ens demostra que és possible 
fer una obra contemporània amb pinzells 
i teles, una obra actual que no vulgui ferir 
la Sensibilität del public, sinó oferir-li la 
possibilitat de reflexionar a partir d'una 
forma que pot ser bella.

La primera impressió davant un quadre 
de Pau Manyé és la sorpresa. L'espectador 
mira Tobra, s'acosta i finalment pregunta: 
"Realment, és pintat?". Aquesta sorpresa 
li serveix a l'artista per apropar-se al 
públic. Però no és aquesta la seva ùnica 
intenció. Després de la sorpresa inicial, 
Tobra de Pau Manyé exigeix una segona 
aproximació, una contemplació més 
detinguda.

Els primers contactes amb Tart els va 
establir Pau Manyé a Testudi del seu pare, 
el també pintor Pablo Mañe, i de molt jove 
va iniciar ja la seva carrera com a pintor 
professional. Els seus primers treballs li 
servien per exercitar el domini de la 
matèria, la perspectiva, la llum.

La seva estada a Cambridge el va po
sar en contacte amb aquareMistes anglesos 
i li va donar Toportunitat d'estudiar els 
mestres del Romanticisme anglés: Turner, 
Constable, Parker... Si bé avui treballa 
diferents técniques, és potser Taquarel-la 
la que més Tatreu, pel que exigeix de 
superació i per la sorpresa que provoca.

A més a més deis romántics, Pau 
Manyé coneix i s'interessa per tots els
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moviments artístics. Malgrat que la seva 
obra vol ser una sintesi de la Tradició i de 
l'art actual, com ho és, tècnicament, de 
l'abstracció i el réalisme.

Un repàs a la seva anterior producció 
permet observar una lenta evolució. La 
seva obra anterior era un assaig, un pròleg 
de la forma més adient a la seva idea.

Aquesta forma és la que avui ens 
ofereix: fragments de portes i murs, 
fragments de realitats, copiats i inventats, 
reals i imaginaris. Davant d'una de les 
seves obres, l'espectador sap que només 
està veient una part d'un tot i que veu 
transformats en obres d'art superficies que 
en el seu context no provoquen cap 
experiència. Però el que fa sorprenent 
l'obra d'aquest pintor no és el fet de 
descontextualitzar certs elements sino el 
fet de pintar-los. Pau Manyé dona 
importáncia al treball i al desen- 
volupament de la tècnica en un moment 
en qué no es valora. Però és, la seva, una 
valorado com exaltado d'un virtuosismo. 
El valor que la tècnica té en l'obra de Pau 
Manyé és el valor que eli li dóna dins el 
seu treball intel-lectual: pintant les 
superficies que apareixen en les seves 
obres no només les descontextualitza sino 
que els dóna categories que com a sim
ples objectes no tenen. Aixó ho podria 
aconseguir només amb el fet de col-locar
les en un context artistic, però amb el gest 
de pintar-les demostra la seva intendó de 
subrallar la importáncia de la tècnica en 
un moment en qué aquest treball es 
menysprea davant una, molt sovint buida 
modernitat.

L'obra d'art com a résultat d'un treball 
intel-lectual, però també d'un treball de la 
matèria, l'art com a possible mitjà de 
coneixament a partir d'un treball rigores 
de la forma; aqüestes són les caracté
ristiques de l'obra de Pau Manyé.

Tenim ara l'oportunitat de conèixer una 
obra molt intéressant. Ens hi podem 
apropar i contemplar-la i quedar 
meravellats per les formes i les Hums, per 
les textures que l'artista ha créât. Però 
possiblement aixô no serà sufident. En la 
nostra segona aproximadó a les seves 
obres veurem alguna cosa més, quelcom 
que no sabrem definir. No cal que ho 
intentem. Simplement estarem gaudint 
d'una obra d'art.

Cromos i humor
Xèspir

Sorprenem a la Julieta espérant al seu "Romeu" Aixípensapresentc^r-se al "Sopar de l'Artista" la gentil 
Nani, en una altra xersió de la "Dona delParaiguc. "...

La senyoreta Mary fa un brindis dedicat als 
lectors de QUADERN. -(Gràcies, "maca"!...)

Noieta amh una ca^ta alsdits... SerápelsReis d'Or.tnt 
o per un Pn'ncep Blau?...
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MONTSË VJ APLANA
Conservadora i restauradora 

de talla i moble 
i objectes d'art

•  ESÏ*ECIALITAT:
- Vernissât de Mobles a 
"muñeca", Goma Laca.

•  TRACTAMENTS DE:
- Neteja i Consolidado a:
• Daurats
• Talles de Fusta
• Policromies
• Objectes de Pedra 

MetalJs i Ceràmica

a .  RIERA BAfXA, 8 
TEL 723 41 62 • 710 IO 11 

08208 SABADELL

D I P T I C
S O C I E T À !  L I M I T A D A

Arts Gràfiques

Disseny Gràfic Assisti! per Ordinador 

Tractament i Composició Integrai de Textes

Filmacions

Moralin, 62 • 08206 Sabadell • Tel. (93) 726 55 99 • Fax (93) 726 57 06

Llibres, un b o n  o b s e q u i  p er  N a d a l
BIBUOTECA QUADERN
VOLUMS PUBLICAIS
1. De les eixides. Dibuixos d'Agusti Masvidal i Salavert. 

Textos de Joan Cuscó I Aymami. 2 edicions.
2. Una historia de Sabadel!pera tots. Josep Torrella i 

Pineda. 4 edicions.
3. La darrera nit. Ramon Moix i Cusido. Novel la.
4. Dels carters de SabadeiL Dibuixos d'Agusti Masvidal 

i Salavert. Textos de Joan Cuscó i Aymami. "Exhaurif
5. Amb la clutat a ¡'bora de! record. Josep Torrella i 

Pineda.
6. Fonts i mines del rodal de Sabadell. Dibuixos i textos 

de Ricard Molina i Romeu. "Exhaurit".
7. Elements per a una historia postal de Sabadell.

Antoni Borràs i Figols.
8. 62 Ceballuts. Textos de Joan Cuscó i Aymamí. 

Caricatures d'Emili Hierro. "Exhauríf. (Próx. reedició)
9. Garba de mal lligar. Josep Torrella.

10. El nostre pa de cada testa. Mossén Camil Geis.
11. La  sardana i les Cobles Juvenils. Jaume Noneli I 

Lluís Subirana.
12. Els molins del riu Ripoli. Dibuixos d'Agustí Masvidal i 

textos de Joan AIsina.
13. Vida teatral sabadellenca. Josep Torrella I Pineda.
14. Els 70 anys de la Mùtua. Josep Torrella i Pineda.
15. Del torrent de la Tosca. Joan Cuscó i Joan Pareli, 

amb dibuixos i aquarel les d'Agustí Masvidal.
16. Poemas d’amor i de mort. Esther Miñana i Fatjó.
17. El portal d'Europa i el Sabadell del segle XVI.

Joan Ríos i Masaneii.
18. Darrera Garba. Frederic Alfonso i Orfila.
19. Les reixes deis vapors i de les cases pairáis, 

a Sabadell. Tomás López Navarro.
20. Més Ceballuts, de Joan Cuscó i Emili Hierro.
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SOLUaONS PROFESSIONAIS DE LA XARXA OPEL

GRANS AMICS
L ’ E S P E R E Mvallesauto

Passeig de Can Feu, 7. Tel. 727 71 70. 
SABADELL

C:ONCESSIONARIS OFICIALS OPEL,  MILLORS PER EXPERIENCIA



NUM .88
DESEMBRE 1992
FVNCACiO 
AMO DE LESAAO 
IDELE5LLET/ODE W aDELL

A mb aquesta 
Nadala, Quadem 

félicita tots els seus protectors, 
anunciants, coMaboradors 
i lectors, bo i desitjant-los 
pau i félicitât.
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AUTO CABA 'V O U V O
Exposic ió  i vendes:
Avínguda 11 Setembre. 88 * 89 
Telfs. 72610 00 716 42 81 SABADELL

Tallers  i servéis: 
Montllor i Pujal, 81 * 87 
Telfs. 71614 33 716 91 65



TESTA
MOBLES

Les Vails, 24 • Tel. 725 35 78 • SABADELL

nngpn
Passeig de la Plaça Major, 38 

Telèfon 726 56 38 
SABADELL

La Campana
LANGUAGE
MÍIRKET

ESCOLA D'IDIOMES
Passeig Plaça Major, 57 entlo. 

Tel. 726 50 38 • 08201 SABADELL

HERBES  
SALVATO ES

^ ^ A J O L I D A
La Rosa, 12 • Tel. 725 26 71 • SABADELL

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

ARTICLES PELL I VIATGE
Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 

SABADELL

home /  dona

FEMINA
c. Sant Quirze, 5 • Tel. 725 59 50 • SABADELL

RESTAURANT

Rambla, 1 
SABADELL

T. 725 01 26 
PARQUING

MON1STROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Soletat, 80
Tel. 725 97 77 - 725 99 87 

SABADELL

Passeig de la Plaça Major, 48 • SABADELL 
Tel. 726 78 33 (4 linios) 

TERRASSA • BARCELONA 
HOSPITALET • TARRAGONA

TEIXITS SALVADOR
els teixits que tenen estil

Indùstria, 33 tel. 725 65 90 08202 Sabadell
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MONTSE v ia p ia n a
Conservadora i restauradora 

de talla i moble 
i objectes d ’art

• ESPECIAUTAT:
• Vernissât de Mobles a 
"muñeca”. Goma Laca.

• TRACTAMENTS DE:
- Neteja i Consolidació a:
•  Dmrats
•  Talles de Fusta
• Policromies
• Objectes de Pedra 

Metalls i Ceràmica

a.RlERABAJXA,H 
TEL 723 41 62-71010 ti 

0fi208 SABADELL

J. GARRIGA PRAT

Direcció
JAUME MERCADÉ VERGÉS

Ronda Zamenhof, 116 
Tel. 723 61 32 
Fax 727 11 21 

08208 SABADELL

GALERIA D'ART 

Pedregar, 10 • Teléfon 726 51 22 • 08202 SABADELL

U U A T I/'-A m '
Sala d'Exposicions

Sant Pere d'Ullastre, 9 • Tel. 714 55 71 • CASTELLAR DEL VALLÈS



AQUEST NADAL, NADALA.
I, de nou, Nadal.
A Quadem, cada any, n’hem fet un d’especial.
La portada, les il-lustracions, els articles i les poesies nadalenques, 
naturalment.
I més pàgines. 1 més anuncis.
1, aixi, durant catorze anys 
Per què, ara dones, la Nadala?
Senzillament, perqué no volem tomar a presentar una visió del 
«nostre» Nadal, repetint esquemes i continguts que poden ser molt 
vàlids, però que a nosaltres, redactors de Quadem, ens semblen, 
avui, poc plurals.
1 avui, la visió del Nadal cal que sigui més plural que mai, perqué 
ens ajudi a tancar molts dels interrogants que s ’obren davant nostre, 
mostrant-nos una desesperada desesperança de Thome en Thome. 
1 per això hem soMicitat la coMaboració a diversos artistes de casa, 
i els i hem demanat que, Iliurement, sense cap més indicado que les 
mides necessàries de l ’original, sense cap directriu estética o 
artística, sense cap més insinuació sobre estil, tendéncia o simbo- 
lisme, expressessin, mitjançant la seva creado artística, la visió del 
seu propi Nadal, perqué així cada un deis nostres benvolguts 
lectors, patrodnadors, protectors, subscriptors, anunciants i coMa- 
boradors, s ’identifiqui amb el que més li plagui.
Un text en qué Manel Camps serveix magníficament de fil con
ductor, espargint les imatges del seu "Calidoscopi nadalenc", entre 
les diferents visions-interpretacions del Nadal de cadascú.
1 que cada u, dintre seu, es faci el seu Nadal.
Aquesta és, enguany, la finalità! de la nostra Nadala.
Que la rebeu en pau.

Lip is SUBIRANA
Redacció de Quadern



JOSEP MARIA SUBIRACHS

S V /B JK A ^

Calidoscopi nadalenc
FUNDACIO AMICS DE LES ARTS I DE EES LLETRES DE SABADELL

Redacciö: Sant Antoni, 5, pis. Tels. 710 52 86-725 43 08 - 08201 SABADELL. Realitzaciö: DIPTIC, SL Moratin, 62 - Tel. 726 55 99. Diposit Legal B-16.799/1978



TRINI SOTOS BAYARRI

Bon N adal!
Al desembre, com sempre. 
A rú ltim  full del calendari, 
o n ra n y s 'e s c o la d ia a d ia .

Una mica cada dia.
Sí, però Nadal no és un dia.

es un temps.
O quaranta, si comptem el temps d'Advent.

?
Temps de vent

I d'expectació, de dejuni i de pregarla. 
Vols d ir?



JAUME MERCADE

Si, noi.
No m 'ho sembla pas. 

A ixôeraabans.
Es dar!

Tira B oia! 
N adal,e l25

SantEsteve, el 26 
Canvi de lloro !

De Nadal a SantEsteve.
Res no dura. 

Home, Déu n 'h i do.



RAMON NOE
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La fira de Santa L iúda, el tió, 
la missa del gall, la xupina i el ressopó.

L afam , el dinar de Nadal, 
el cava Codomiu, els galets i la cam d olla. 

La guerra, les nenies, el vers, 
els torrons i Els Pastorets.

El pessebre, el gall, la por, els regáis, 
e lcag an erie lb rin d isF re ix en et. 
La miséria, el quinto, les nádales, 

la injusticia, els dotze grans de rartn. 
S ín o i,n o ca lq u e p a tim .

I el Pare N oël?



JOSEPMADAULA

N o lih e m  v is te lp é l.
Bon N adal!

A questany,endivendres.
Favestendres.

Q u ire sn o  estrena, res no val. 
A ix o d iu en laP rey sle rie lB o y e r.

Si, home. I cada ovella al sen hostal. 
M illo r,a lseu  corral, mes haratet. 
Qui no celebra el Nadal, poc val. 

Nadal és Consum.
I carrers plens de llum.
Al comptât i a crédit.



RAIMON ROCA

B i» ís  Festes. 
T em ps'je comprar.

T ette  un preu.

Quina félicitât? 
L a q u e té d a ta d e c a d u c h a t 

Quin N adal?
El que ens venen 

I la c r i s i?
Tant se val.



MARIONA BUSQUEIS
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Bon N adal!
E lverd , lam olsa ie lbo ix -g révo l. 
le l ra m e td e v e s c .E ld e la s o r t .  

D e b o n sa u g u risp e ra la lla r . 
I l 'a rb re b e n  guam il 

I de regáis farcil

Q ueésN adal.
I és un simbol de vida a tota Europa, 

le ls  écologistes? 
Maastrichtmo mes no pensar-hi. 
Home, però la Natura es m alm el



NATIVIDAD AYALA

) 2 _ -

Posem-ho, dones, de plástic.
A Betlem me n vull anar, vols venir, tu, rabada ? 

No, grades, tiñe un compromis.
Anirem a esquiar.
Hi ha massa neu! 
Posaremeadenes.

Apa, cuita, rabada, i no em facis en fad ar!
Ja tl io h e d ita n e m a V a llte r , 

amb els amics i unes ties de Barpaldona.

N om esborrona.
En Joan de la samarra portará una botifarra.



MAGDA ESTERLI

N o t'e n ro llis ,tio !
Apa, cuita, no em fad s enfadar. 

Però qué d iu s?
Tu estas trompa, nano. 

A u,vinga, rabada!
El angels ho anuncien:

Pau a la Terra ais bornes de bona voluntar I 
Ia ls a ltre s ,q u é ?
Que els bombín. 

Q u e n o só n fd lsd e D é u ?  
D eixa 'm enpau .

E p ! Alto el foc! Que és Nadal.



FRANCESC BERNALDO

Es la ro tado  destocs. 
A rm esabonpreu . 
Pareu,hom e,pareu. 

N o d e n e in ic é s le tie m ic , 
A lm enys.acabem lafestaenpau . 

Quina festa?

La de Nadal. 
D e ixa 'm enpau .babau .

Bon N a d a l!
Matarem el gall i a la tia Pepa 11 n darem un tall.

C ag a tió .d 'av e llan ao d ep in y ó ,



SALVADORFABA

o e tfu m e ré u n c o p d e b a s tó .

É sla trad ic ió .
Q uina?

L adelstoffons.
Q u é lid a re m a ln o id e la M a re ?

No sé qué li agrada? 
Panses, figues, nous i olives. 

L aq ü estió és menjar.
/

Es Nadal i ho celebrem com cal. 
Com cal ?



JORDI ROCA

le lc o le s te ro lir à c id i ir ic ?
Un dia és un dia.

N ili  ha que esm eren  de gana. 
Tens rad, però deixera-ho estar, home. 

Però avuiés Nadal. 
Precisament.

Bon Nadal !

A vint-i-cinc de desembre, fum, fum,fum. 
A c a lfu s te rh ih an o v e ta t.

Ha nascut un minyonet ros i blanquet, ros i blanquet. 
I s i  hagués nascut negret?



JAUME MAINOU

Q uindisbarat!
SOS Racisme.

Tres Reis Mags d'Orient 
vinguerenaadorar-lo. 

Blanc, R o si Negre 
N egre?

Sí
No em vingu isam b histories!

/

Es l'origen del cristianisme 
Esticnegre,

entre moros, xinesosisudaques 
Temps de Solidarität



RAMON PUIG

Ho tens negre 
H iham assaego ism e. 

No m 'esvera,
Però es moren en "patera"

/

Es igual.
Home, que és Nadal

Del rie i del pobre.

En quin Món? 
En el Primer.

1 en el Tercer? 
També



ROSA NIN

Q u in ajo ia?  
L adenéixer, 

Per morir de fam ?

1 en e i Q uart?
Qui dies passa anysempeny.

Q u e t'h a sb eg u te l seny? 
N o h ip u c fe rre s . 

Pensar-hi.

BonNadalifeli^l993
MANEL CAMPS



La R evelado .

NOVA GAMMA ESCORT 16 V.
Ets a punì de descobnr una personalitat ùnica. Un estil totalment dijerent. El nou Escort és una 
gran innovació en disseny tecnologia i seguretat. El seu nou capot amb graella integrada i la seva 
nova gran porta del darrera, de formes més arrodonides i amb optiques més grans, canvien 
absolutament la seva ima^ge. Els seus nous motors 16 vàlvules en tota la gamma (90, 105, 130 i 
150 CV), aconsegueixen un rendiment i una flexibilitat excepcionals. El seu nou concepte de la 
seguretat passiva és una major absorció d'energia pel rejorçament generai del xassis, barres de 
protecció laterals i volant antiimpacte. També posseeix un sorprenent nivell de seguretat activa 
gràcies al sistema de frens ABS i a la tracciò 4x4.
Hi ha moites coses en ell que et sorprendran. Vine i el coneixeràs. És la gran revelado d'aquest any.

AUTOMOBILS VILA, s .a .
Rambla Iberia, 18-22 Telefon 726 39 00 • C/. Vilarrubias, xamfrä Gran Via Telefon 727 65 20 - SABADELL

Tot el que fern ens condueix a tu.
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Estern molt a prop Des de 1859, la Caixa de Sabadell serveix 
ame e licáci- i professionaliia t els seus 
clients Es:em a prop dels s e js  p ro tlem es, 
dia a día, per aconseguir sclueions a través 
d 'un servei a la mida que li proporciona un 
doble interés: el finance- per ais seus diners, 
i el de Taterxíió personaJitzaca per a vosté.

Eslem mo t a prop de vos:é. A tot Catalunya.

Sempfe ens trobará al seu coslat.

Caixa de Sabadell



La cultura es mereix 
el nostre màxim interés

Potenciar la cultura és potenciar la creativitat, 
la convivencia, el progrès, i tot allò que enriqueix 

una societat moderna i avançada.
Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix el 

màxim interés.

Banc Sabadell
■ ■
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Semblança de

Maria Assumpta Casañas Artigas
Joan Cusco i Ay marni Fotos de Pere Monistrol

E./NTREM, si els plau, a l'edifici central 
del Banc Sabadell, a la plaça sant Roc. No 
pas per realitzar cap operació bancària, 
sino que pujarem al segon pis, al fons on, 
impensablement, hi ha un taller de 
restaurado d'art, en el qual hi ha la nostra 
protagonista: la Maria Assumpta Casañas.

-Jo et feia a l'edifici centrai del Banc, el 
de la plaça de Catalunya.

-Des de 1990 el taller de restaurado es 
traslladà aquí -ens informa.

Per aquest taller passen -i es repassen- 
les obres d'art que el Banc Sabadell 
adquireix. Des d'aci les obres es destinen a 
les diferents sucursals que el Banc té 
escampades per tota la península i, fins i 
tot, les que té a l'estranger. Son més de tres 
mil cinc centes pintures que al llarg dels 
anys ha anat adquirint. Una nodrida i rica i 
variada coMecció que embelleix les parets 
dels despatxos d'aquesta primera entitat 
econòmica local, que blasona el propi nom 
de la ciutat on va néixer, allà l'any 18 .
Ara ha deixat el de, per raons ôbvies. (No 
és per raô d'economia, com podria pensar 
algún humorista...).

La Maria Assumpta es mou en aquest 
taller com el peix a I'aigua.

El Pere va realitzant el reportatge 
fotografie; I'Emili va perfilant la caricatura 
i entre tots enfilem I'entrevista... També 
s'hi ha incorporât el "pare de la criatura": 
Tomás Casañas. Cal subratllar això de pare 
de la criatura doblement, perqué a part de 
la patemitat cal atribuir-li la idea de fer 
aquesta coMecció de pintures.

-La idea -ens aclareix el propi Casañas- 
vaig compartir-la amò el senyor Joan 
Llonch, aleshores president del Banc. Vam 
opinar que millar que decorar les parets 
amb fustes i marbres seria posar-hi 
quadres.

Cal fer uns apunts històrics: Tomás 
Casañas acabava de deixar la presidèneia 
de l'Acadèmia de Belles Arts i de director 
del Museu d'Història de la ciutat. Ob- 
viament, aquests càrrecs l'acreditaven corn 
un bon coneixedor de la pintura. Cal dir 
que el senyor Joan Llonch posseia una rica 
coMecció d'obres d'art; també una 
fantàstica coMecció d'armes; una hemero
teca i una nodrida biblioteca... Era un 
erudit en la història de la cultura saba- 
dellenca. Bé, el senyor Llonch va creure 
que Tomás Casañas era la persona indica
da per començar l'adquisició de pintures 
per tal de bastir, com hem dit, les parets de 
les instaMacions del Banc. Aixi començà

la coMecció i aixi s'ha arribat a comptar 
amb més de tres mil cinc centes pintures. 
Fa divuit anys que començà la cosa. Una 
coMecció que es va ampliant constant- 
ment, sempre d'acord amb les sucursals 
que el Banc va obrint. Per exemple, l'any 
passât van obrir-se més de vint-i-cinc 
oficines noves.

Naturalment, es requereix d'adminis- 
trar i mantenir en les millors condicions

tota aquesta coMecció. Aixô explica a 
bastament que el Banc disposi d'un taller 
propi de restauració. Es el mateix Casañas 
qui puntualitza que "el Banc no inverteix 
en pintura. Ho fa en la decoració de les 
seves instaMacions. Aquesta és una 
inversió inevitable, que ens va semblar que 
séria més rendible fer-la aixi". De fet 
aquesta bona idea ha estât un suport per als 
artistes i una coMaboració a les arts
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plàstiques. Per altra part, el Banc segueix 
la linia de donar suport a les manifes- 
tacions culturáis, coMaborant amb moites 
i diverses activitats sôcio-culturals.

Però, no fugim del "marc" i ocupem- 
nos de la figura. Ella, la Maria Assumpta, 
va néixer el 1958. Fou alumna del coMegi 
de la Sagrada Familia fins el batxillerat. 
Ingressa a la Universität Autònoma de 
Bellaterra per estudiar Ciències, i es 
llicencià en Biolôgiques.

-Alguna raó especial per escollir 
aquesta ciència?

-Aleshores és per la que vaig sentir 
més predisposició.

Realitza pràctiques de Genètica Huma
na en una clinica, però s'adona que no és 
ben bé això el que realment li agrada. 
Estableix un parèntensi sabàtic... Després 
entra com aprenenta en un prestigiós taller 
de restaurado de Barcelona on li ensenyen 
els secrets de la professió. S'hi sent atreta 
cada dia més. Aleshores ingressa al Banc 
Sabadell per encarregar-se de la coMecció 
de pintura.

El 1990 va a Florència a fer dos cursets 
d'especialització al "Instituto per l'Arte e il 
Restauro". Un és de "Reen-telatge a la 
Fiorentina" i l'altre sobre "Ne-teja de pin
tura sobre tela". El 1991 toma a Florència 
per fer un altre curset d'espe-cialització, 
aquesta vegada de "restaurado de pintares 
mitjançant tècniques de selecció i 
astracció".

A fi d'ampliar el seu bagatge, l'octubre 
del 1991 va a Nova York per assistir 
durant un mes a un dels millors tallers de 
restauració de pintura contemporània de la 
ciutat dels gratacels. Allà hi aprèn noves 
tècniques. Confessa:

-Va ser una de les experiències més 
intéressants.

L'any passât assisti a un curset de 
"conservació d'obres d'art sobre paper". I 
segueix anant al taller de Barcelona, 
algunes tardes a la setmana. És membre 
del UKIC {United Kingdom Institute for 
conservation). D'allà rep periòdica infor- 
mació. Recentment ha entrât a formar part 
del ICOM (Conseil Internacional de 
Museus).

- Et queda temps per a d'altres coses?
-M'agrada escoltar música i anar als 

concerts. I també m'agrada anar al cine a 
veure tot tipus de pellicules, mentre no 
siguin Rambos ni Terminators... Les 
d'intriga potser son les millors.

La Maria Assumpta guarda un tipus 
estilitzat. No crée que pateixi anorèxia, 
aquesta malattia d'algunes noies joves que 
quasi no mengen per no engreixar-se. Ella 
té la linia d'un pinzell del números dos...

-Practiques algún esport?
-No, però he anat a classes de claqué
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durant un temps... Ho he hagut de deixar 
per problèmes d'incompatibilitat d'hora- 
ris, però ja ho he solucionat i crec que hi 
tornaré... Es que m'ho passo molt bé.

-Com t'ho deus passar bé amb la teva 
feina -dedu'im.

-Efectivament -afirma.
-I amb quina restauració t'ho passes 

millor que en altra?
-Bé; hi ha quadres que jo en die 

"agraïts"' són aquells que quan te'Is duen 
quasi no es veu el que hi ha pintat: tenen 
una capa fosca que impedeix de veure'n 
reaiment els colors originals. Aleshores 
començo a fer proves fins que trobo el 
producte adéquat. Vas netejant a poc a 
poc i vas éliminant tota la bruticia, i 
apareixen els colors autèntics... Vas veient 
corn es transforma el quadre. A vegades 
apareixen fins i tot figures que abans no es 
veien... En aquests casos m'agrada fer una 
foto del quadre quan en tens la meitat neta 
i l'altra meitat bruta...

-I quines restauracions són les que 
comporten més dificultat?

-Depèn. Hi ha neteges que són molt 
punyeteres i has d'utilitzar substàncies 
molt fortes; i, si no vas amb compte, t'em
portes la pintura. També hi ha reintegra- 
cions que presenten molta dificultat. Però 
potser una de les operacions que compor
ta més rise és la reentelacìó d'un quadre. 
He visi quadres mal reentelats i a causa de 
les contraccions de la tela, els ha saltat 
quasi tota la pintura... Tot i el perdi que 
això comporta, a mi és una de les coses 
que més m'agrada fer. Sempre és millor 
fer-ho entre dues persones perqué has 
d'anar pim-pam una cosa darrera l'altra, 
ràpid, però ja m'he acostumat a fer-ho 
sola...

-Quan cal repintar l'original -s'entén, 
un fragment o una part del quadre- resulta 
més difícil "copiar" els colors d'una paleta 
bruta?

-No. A mi em resulta més fácil 
aconseguir aquells tons que están formats 
per molta barreja de colors que no pas, 
per exemple, si hai g de pintar un tros de 
cel que, a simple vista, es veu tot d'un co
lor homogeni. Horn pot pensar: mira! 
agafo el blau i Rest. Qué va! Per 
aconseguir el blau exacte a vegades ets

ADVOCAT CIRERA,32 BAIXOS 

TELS. 7259322-7259532 7259721-7260164

08201 SABADELL

pots tornar boja, i sempre al final et 
sembla que es nota que no és color origi
nai. ..

-Hi ha pintors que s'han elaborat els 
seus propis productes. Quan es restaura 
una d'aquestes obres, s'ha d'analitzar, 
abans, per tractar-la igualment?

-Seria l'ideal, però això es fa  en 
museus, on tenen quadres de molt valor i 
mitjans suficients per fer análisis qui- 
miques de pigments i altres substàncies. 
Precisament fa poc vaig estar al Louvre 
veient el quadre "Les noces de Canà" del 
Veronés, segle XVI. Ha estât en restau
ració durant tres anys. La neteja ha durât 
tant perqué cada dos per tres havien de 
parar per fer noves análisis químiques de 
pigments i barnissos, ja que es trobaven 
amb repintades i veladures procedents de 
restauracions molt desafortunados de 
diferents époques que el van castigar molt. 
Malgrat tot, els pintors d'aquella época, 
que s'elaboraven les seves pintures amb 
pigments i barrejes d'olis, i també es 
prepar aven les teles, s'ha demostrat que 
són els que han aguantat més en el temps. 
Quan es restauren aquests quadres, 
admeten tractament molt forts.

I gairebé sense fer pausa, continua:
-En canvi, a molts quadres que no 

tenen ni trenta anys ja s'els està calent la 
pintura perqué s'utilitzen materials 
dolants, teles amb males preparacions, i 
quan els toques amb substàncies molt 
fluixes ja se'n va la pintura... I no vull 
pensar qué passarà amb aqüestes barrejes 
diguem-ne tècniques mixtes que usen 
alguns pintors d'ara.

I tot donant un toc d'humor a la cosa, 
diu:

-Pel mateix preu compri avui el quadre 
i vosté mateix vegi corn es va désin
tégrant. ..

-A veure: hom adquireix una pintura, 
la penja; però, quines atencions requereix 
per conservar-la degudament?

-L'ôptim és que la temperatura del Hoc 
on tenim el quadre penjat, sigui entre I8~ 
C. i 22- C. La humitat relativa que s'acon- 
sella és d'un cinquanta o un seixanta per 
cent. Es important també que la Hum del 
sol no incideixi directament sobre el qua
dre. No posar una lámpara de Hum molt 
potent a sobre per il-luminar-lo bé, tota 
vegada que la calor que produeix el focus 
és perjudicial. No intentar mai netenar el 
quadre amb cap producte, ni humitejar-lo. 
És convenient treure-li la pois amb un 
plomall d'estrug. I si el quadre va forrat 
pel darrera amb un paper, de forma que 
no es veu la tela, s'ha de treure aquest 
paper ja que convé que la tela s'airegi pel 
darrera, per evitar que entre la tela i el 
paper es formi una cámara amb un
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microclima propici per elsfongs, els quals 
s'estendrien per la tela ràpidament. I per 
ùltim: si no es pot aconseguir la tempera
tura que he dit abans, almenys s'ha 
d’evitar penjar el quadre sobre un radia
dor o d'un apar eli d'aire fr  ed.

Han pres bona nota d'aquests consells? 
Perqué qui més qui menys tenim algún 
quadre a casa que ens ajuda a posar color 
en aquesta vida, tan grisa habitualment...

-Discuteixes alguna vegada sobre 
l'adquisició d'una obra destinada a la 
coMecció del Bañe?

-Més que discutir, dono la meva 
opinió. Els quadres els compra el meu 
pare i jo vaig sempre amb eli. Eli sap els 
que són bons i els que no ho són. Més o 
menys, amb aixó estem d'acord. El que jo 
li discuteixo, una vegada escollit el quadre 
bo, si s'entusiasma molt amb algún que no 
m'acaba de convéncer, és si el tema és 
adient o no per estar en una sucursal 
bancària; si a la persona que l'ha de teñir 
set hores diàries al davant l'hi pot agradar 
o no. S ’ha de mirar de fer content a 
tothom; dins del bo, buscar temes agrada
bles. Però, vaja, quasi sempre estem 
d'acord.

-Suggereixes l'adquisició d'una 
obra?...

-Alguna vegada ho faig. Si veig en 
algún lloc un quadre que m'agrada i penso 
que podria penjar-se bé en alguna sucur
sal, li die que el vagi a veure i que opini.

-De les obres que récordes que té el 
Bañe, quina d'elles t'agradaría més posseir?

-Podria dir que el Bañe té quadres 
molt bonics i és difícil escollir, però no li 
ho diré... Jo tiñe molt ciar el quadre que 
m'emportaria a casa. No és ni el més bo ni 
el més car ni res d'això,però a mi és el que 
més m'agrada: és un Grau Sala del 1934, 
bastant gros,fa 165x135 cms. i representa 
un interior amb una taula parada i dues 
noies. Una, asseguda, i l'altra, dreta al 
costat d'una balconada oberta des de la 
qual es veu un poblé. Tot eli és d’uns tons 
posteli i Vestii és impressionista.

-A veure. Maria Assumpta: com con
temples i judiques l'art actual?

-Potser la cosa està una mica estanca
da des del punt de vista d'intentar crear 
nous conceptes, perqué ja s'ha fet prácti-

La Campana
HERBES 

>. SALVATO ES
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coment tot. Fins cree que s'ha abusat 
massa de Vabstráete i d'algunes altres 
tendències. Sembla que alguns artistes 
s'adonen d'això i tornen a inspirarse en 
els grans mestres d'abans, però créant un 
estil propi. Quant al mercal, hi ha una 
gran crisi, com en tots els sectors, però 
cree que, malgrat tot, és bona perqué els 
preus s’havien disparat molt a causa de 
l'especulació en l'art... Això haviafet que 
moites vegades els preus no tenien res a 
veure amb la qualitat de les obres. Afor- 
tunadament avui el comprador d'art torna 
a èsser el veritable amant de la pintura, i 
el col-leccionista que ho és de debó, per la 
seva experiéneia marca les cotitzacions de 
les obres.

-I qué opines de l'art actual a 
Sabadell?...

-A Sabadell hi ha molts pintors, més 
bons i no tan bons, però de totes maneres 
la pintura local està en un moment força 
intéressant. Es veuen uns grups d'artistes 
inquiets, alguns d'ells molt creatius i amb 
grans qualitats que poden fer que la pin
tura sabadellenca torni a assolir la 
reconeguda categoria que en altres temps 
havia tingut. Grec que estem en el bon 
carni.

...un carni que ja hem recorregut, pel 
que fa a l'extensiô d'aquesta entrevista. 
Tenim tela per a continuar. El que ens 
deixem als marges del carni... Piegava el 
bloc, però m'ha demanat que fes constar 
una darrera observació. Som-hi.

-Una cosa vull dir, que és molt 
important en aquest of ici: tota restaur ació 
que es faci en un quadre ha de ser "rever
sible". Es a dir, en qualsevol moment allò 
que has fet ho pots desfer, sense que l'obra 
sofreixi cap mal. Sempre s'han d'utilitzar 
productes que més tard puguis treure si 
interessa fer-ho.

Cal agrair al Banc les facilitats que 
hem tingut per realitzar aquesta entrevista. 
Un altre dia demanarem que ens donin les 
mateixes facilitats per entrar a la caixa 
folta...

GALERIA D'ART

Pedr,egar, 10 
Telèfon 726 51 22 
08202 SABADELL

Qüestionari
"Proust"

E1 principal tret del meu carácter?
-Cree que sóc sobretot responsale; massa i 
tot.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-Que sigui llest i amb un bon sentit de 
l'humor.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-Que sigui llesta i amb un bon sentit de 
l'humor.
-Allò que més estimo en els amics?
-La fidelitat.
-El meu principal defecte?
-Que m'agradarla molt fer la meva...
-La meva ocupació preferida?
-Viatjar. Sempre que puc ho faig. M'agrada 
preparar viatges, llegir articles en revistes 
com "Viajar", per exemple.
-El meu somni de benestar?
-Seria felig vivint en un lloc on no fes mai 
fred, rodejada deis familiars i amics, 
treballant i sense haver de menjar. (No 
m'agrada gens menjar).
-Quina fora la meva pitjor desgràcia?
-No vull pensar en desgràcies; sempre arri
ben una hora o altra.
-Què voldria ser?
-La millor en la mevafeina.
-On desitjaria viure?
-A Key Biscayne (Florida).
-Quin color prefereixo?
-El blau.
-Quina flor prefereixo?
-M'agraden totes les flors... Potser em 
quedarla amb la rosa o Vorquídea.
-Quin ocell prefereixo?
-El flame nc.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Raymond Chandler, Gerald Durrel, 
Lawrence Durell.
-Els poetes preferits?
-No m'agrada la poesia.
-Els herois de Acciò favorits?
-En Charlie Brawn, quan al còmic; i de 
cinema, el personatge que interpreta el 
Chichard Cere a lapel-licula Prety Woman.
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-Les meves heroines de ficció?
-La Lucy (l'amiga i psiquiatre del Charlie 
Brawn).
-Els meus compositors preferits?
-Jhon Lennon, Paul Me. Cartney, Elton 
John...
-Els pintors predilectes?
-M'agrada molt Renoir, Degas, Matisse i 
cinquanta mil més que em temo que no em 
deixarà citar...
-Els meus herois de la vida real?
-Els que han estât els meus mestres en la 
meva professió.
-Les meves heroines historiques?
-Les dues àvies meves: una va tenir deu fills 
i l'altra set... S'imagina? I en aquells 
temps!...
-Els noms que prefereixo?
-Oriol i Susana.
-Què detesto més que res?
-La gent que va amb malafe per la vida. 
-Quins caràcters histories menyspreu més? 
-Els que s'han acabat en catástrofes.
-Quin fet militar admiro més?
-Cap ni un.
-Quina reforma admiro més?
-La que hem fet ûltimamemt a la cuina de 
casa. Ha quedat molt bé.
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-M'encantaria saber bailar calqué 
perfectament.
-Corn m'agradaria morir?
-Sense assabentar-me'n.
-Estât present del meu esperit?
-Inquiet.
-Fets que m'inspiren més indulgència?
-Els que son fets amb bonafe.
-El meu lema?
-El que f ai g ho haig defer bé.

-Com SÓC?
-"Me agrada que me haga esta pregunta"

Perfil
Estilitzada com una agulla de cap ... 
S'alimenta de l'aire del cel 
-que és un dir...
Brunenca.
D'ulls marrons, emmarcats amb celia negra. 
La pintaría com Modigliani.
No diria que ella no pinta res, 
ans ella pinta i repinta...
(La seva obra és anònima...)

.i' i
Bibliografía
El Banc Sabadell, quáá ja Uibres d’art ha éditât:
1981. 'Tintures al Bciéid de Sabadell V  
1988. "Pimures al Bojató de Sabadell II"
1992. "Subirachs. 92", Exposkió en la seu del Banc 
Sabadell. Catàleg éfe obres que s'exposaren.
1992. "Los Pichùi, dinastía de artistas". Amb motiu de 
l'exposició a M̂ ibriâ« itudmbfe 92.
En el llibre "El Bmc é^pabadell i el seu entorn" (19W) hi ha 36 
reproduccions de qiiaé^s de la coMecció del Banc, que serveixen 
per îMustrar alguns dèîd Uocs on el Banc s'ha establert.
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Gaudi, arquitecte
J o sep Maria Subirachs

Gaudi té, evidentment, les caractéris
tiques del geni. Geni és l'artista que no 
solament representa la seva época, sino 
que anuncia la que vindrà. Miquel Ángel 
pre-barroc, Rembrandt pre-romànic o 
Goya pre-expressionista, son clars exem
ples d'aquests pocs creadors que acceleren 
el curs de la historia. En Gaudí hi trobem 
moites de les innovacions de la plástica 
del segle XX. A més, encara que Gaudí 
sigui histôricament un modernista, amb 
una Visio més àmplia és un pre-surrealista. 
Els finals de les torres de la Sagrada 
Familia, l'escultura tova de la façana del 
Naixement, les estrelles esculpides en 
pedra del mateix temple, el drac de ferro 
de la finca Güell, les "tibies" de la casa 
Batllô, aixi corn el llac vertical de la seva 
façana o els "guerrers" fossilitzats del 
terrât de la Pedrera, son les uniques realit- 
zacions monumentals del que ja podriem 
considerar Surrealisme.

Corn a arquitecte, Gaudí porta a la 
darrera conseqüència les estructures 
resultants dels materials resistents a la 
compressió. Amb la inclinació dels suports 
o amb els arcs catenaris, resol d'una ma
nera definitiva la transmissió de les 
càrregues de les cobertes a terra. Les 
caractéristiques columnes inclinades, que 
a primera vista podrien semblar el caprici 
d'un excèntric, son precisament el résultat 
d'un estudi molt precis, a fi i a efecte que 
la pressió de les bôvedes quedi totalment 
absorbida per les columnes sense que es 
necessitin contraforts o arcs boterells.

Si aixô és l'ùltim grao de l'arquitectura 
tradicional és, per esgotament d'aquest 
sistema constructiu i per les formes que 
d'ell en resulten, l'inici de la nova arqui
tectura de materials continus propia de la 
nostra época. Aixi dones, Gaudí no 
solament fa de pont entre dos segles sino 
també entre dues maneres de construir.

Una altra característica de la seva obra 
és l'ùs de les superficies guerxes que, si 
bé están d'acord amb les formes tipiques 
del Modernisme, son emprades també per 
a augmentar la resisténeia, corn a l'escola 
de la Sagrada Familia. Aqüestes corbes 
típicament gaudinianes creen unes formes 
de gran ductilitat que hi deixen lliscar la 
llum sense entrebancs, évitant el tall de les 
motllures. '

Corn a escultor trobem els exemples 
més extraordinaris a la casa Milà amb les 
xemeneies, boques de ventilado i accessos 
al terrât, que fan d'aquest conjunt un 
vertader museu d'escultures. Les formes 
en espiral coincideixen amb les 
realitzacions futuristes, els ferros ens fan

pensât en la importància que més tard va 
tenir aquest material en Gargallo i Juli 
González, el paraboloide hiperbòlic 
constant en Gaudi ens recorda fus que en 
fa Pevsner a partir dels anys 30, i la façana, 
amb el joc de concavitats i convexitats, 
produeix un efecte plástic que no tomarem 
a veure fins als anys 40 amb Henry Moore.

També és intéressant la utilització que 
fa de la fotografía per a estudiar el volum 
de les seves escultures i per a invertir la 
imatge, corn en la sorprenent maqueta feta 
de cordills i pesos que va idear per a trobar, 
d'una manera analògica, la inclinació dels 
suports de la capella de Santa Coloma de 
Cervello, la quai, malgrat haver-se'n 
construit només la cripta, és una de les 
obres culminants del nostre arquitecte. 
Seria difícil trobar en la història de 
l'arquitectura un exemple tan aconseguit 
d'estructura homogénia que ens fes pen
sar, com en aquest cas, en la perfecta 
anatomia d'un èsser organic. Aquesta obra 
ens porta al Gaudi pintor amb el mur 
revestit amb escória, que s'anticipa a les 
pintares brutalistes del que més endavant, 
després de la segona Gran Guerra, se'n dirà 
Informalisme. Però allá on el Gaudi pin
tor és més evident és en el Pare Güell, on 
el banc ondulât, potser la pintura abstrac
ta més llarga del món, els rosetons de la 
sala hipóstila, les parets, els merlets i les 
cúpules deis pavellons de l'entrada són una 
sorprenent mostra de composicions 
abstractes, amb una impressionant riquesa 
policroma i textural.

En aquests revestiments hi podem 
trobar Túnica innovació tècnica de la 
plàstica del segle XX: el "collage". Aquest 
procediment fou emprat per primera 
vegada, d'una forma exhaustiva, per 
Gaudi, com podem comprovar en els sens 
mosaics realitzats amb plats, tasses, 
trossos d'ampolla, nines de porcellana o 
rajóles trencades.

El 1906, quan començava la Casa Milà, 
la seva obra mestra, naixia a Catalunya un 
moviment de signe contrari al Modernisme 
que, conduit per Eugeni d'Ors, va adoptar 
el nom de Noucentisme.

Gaudi anava quedant cada cop més 
aillat, fins que acabá recluint-se a la Sa
grada Familia, que va ser Tobra que, des 
deis 31 anys, el va acompanyar tota la 
vida. Es curiós de constatar que Ramon 
Llull, home de tanta importància com 
Gaudi, iniciés en aquesta mateixa edat la 
seva gran labor espiritual i creativa.

En els seus darrers dies. Gaudi fou 
considérât pels noucentistes com un 
personatge excèntric, intemporal, una pura 
curiositat; àdhuc un mal arquitecte, fins 
que, ja desaparegut (moria el 1926), la 
clarividència de Salvador Dali posava un 
accent apassionat en el seu nom, i avui 
Gaudi és considérât arreu del món com un 
dels més grans creadors de tots els temps. 
Llàstima que la seva figura, ara que ja ha 
obtingut el reconeixement de tothom, sigui 
motiu de beat encasellament. •
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lord i Gregori i els estudis de paisatgisme
Llorenç Roviras

E,il sabadellenc Jordi Gregori, alumne de 
VEscuela de Jardinería y Paisajismo 
Castillo de Batres, Túnica escola d'aquest 
camp que hi ha a Testât Espanyol, va for
mar part de la comissió d'estudiants que 
el començament de Tany passât va anar a 
Rappersvill, Suïssa, a demanar a 
TAssociació Europea d'Arquitectes de 
Paisatge (European Landscape Arquitect 
Association, ELAA) el reconeixement de 
la titulado que atorga la seva escola.

El paisatgisme (que cal no confondre 
amb el paisatgisme pictôric i que potser 
hauriem d'anomenar més correctament 
'enjardinament', 'disseny de jardins' o corn 
s'anomena a altres països, 'arquitectura de 
jardins'), és a molts estats europeus una 
carrera universitària de grau superior, i els 
que s'hi llicencien poden fer-se membres 
de TELAA i de la Fundado Internacional 
d'Arquitectes de Paisatge (International 
Eoundation o f Landscape Arquitects, 
IFLA) -de la quai la Castillo de Batres ja 
n'és membre. El Ministerio de Educación 
espanyol, en canvi, no dona reconeixement 
oficial a Túnica escola de paisatgisme de 
Testât. Aquest reconeixement és necessari, 
entre altres coses, perqué els paisatgistes 
de Testât Espanyol puguin participar ais 
concursos per a la realització de parcs i 
jardins convocats per organismes públics. 
Actualment, aquesta feina la fan 
arquitectes i enginyers agrônoms, que, 
corn diu Jordi Gregori, "no reben tan bona 
preparació per fer-la corn nosaltres". La 
Escuela de Jardinería y Paisajismo Cas
tillo de Batres és a Madrid i té prop de tres- 
cents alumnes. S'hi estudien, entre altres 
matèries, Dibuix Tècnic, Dibuix Artistic, 
Botánica -amb reconeixement d'espècies 
sobre el terreny-. Ecología, Tecnología, 
Topografía, Projectes -a partir de dades 
reals, remodelacions de places, per 
exemple-. Historia de TArt, i Historia de 
TArt dels Jardins. La realització dels tres 
cursos normals permet obtenir el titol de 
Tècnic Paisatgista. A continuació es pot 
fer un curs d'un any i mig per obtenir 
Tespecialitzaciô en Jardins Privats, Jardins 
Públics O Impacte Ambiental.

Una altra raó per la quai seria 
intéressant prestar més atenció ais estudis 
de paisatgisme és per la repercusió social 
que té aquesta activitat artística i indus
trial. El paisatgisme incideix en 
Thabitabilitat de les ciutats i en Timpacte 
ambiental de les obres públiques. Ja a 
començament de segle, a Catalunya, el

Jordi Gregori al Rockefeller Center de Nova York. 
El jardi és canviat cada dos mesos.

noucentisme el va considerar un element 
de la modernització del país. Els 
nombrosos jardins dissenyats per Nicolau 
Maria Rubió i Tuduri, alguns dels quais 
encara es poden veure avui a Barcelona, 
son un exemple de les realitzacions 
d'aquella època. Després de la guerra del 
36, però, la mentalitat predominant va 
canviar i va ser la de la plaça dura.

Segons Jordi Gregori, "tret d'un pareil 
d'universitats d'Estats Units -Berkeley i 
Harvard-, el paisatgisme està més hé a 
Anglaterra i a Itàlia -Universität de Milà-. 
També están hé els francesas i els 
escandinaus. Els holandesas són els reis 
de la producció i comercialització de 
plantes, però del disseny de jardins no 
tant". La tendéncia actual en disseny de 
jardins és tornar a Testil renaixentista, de 
formes géométriques. Jordi Gregori, tot i 
que també admira els jardins que semblen 
paisatges naturals, es decanta per aquest 
jardí ordenat, ”on es veu la ma i la raó 
amh aquest jardí. A cada zona i a cada 
racó, hi pots fer una interpretació i li pots 
donar una personalitat determinada. La 
meva idea és arribar a crear un estil 
propi, agafant una mica de tot". La seva 
concepció de jardí utilitza bàsicament la 
vegetació autòctona i dóna també una 
gran importància a Taigua. "Un jardí és 
tota una filosofia. Penso que és una cosa

molt profunda, molt poc superficial, i això 
la gent no ho té gens dar. Penso que el 
disseny de jardins és una professió molt 
de scone guda i m'agradarla sensibilitzar la 
gent cap a aquest fet. Perqué avui dia es 
parla molt d'ecologia, es diu que estem 
destruint el pianeta, però la gent continua 
estant desinformada, penso jo. Moites 
places es fan pensant, el senyor que les fa, 
en apuntar-se un "tanto", no pensant en la 
seva funcionalitat. Cal que la gent pensi 
per què un parc és corn és. Els parcs s'han 
defer pensant que una mare pugui sortir a 
passejar el nen. Eer parcs amb molt ciment 
perqué és més bar at és un error".

Jordi Gregori va néixer a Sabadell Tany 
1967, però ha visent la major part de la seva 
infància i adolescència a Matadepera, on 
el paisatge boscós degué contribuir a for
mar el seu gust per la natura. Les 
assignatures de jardinería que va fer a 
TEscola Agrària de Lleida, de formado 
professional de segon grau, li van acabar 
de concretar la seva vocació. El 1989 va 
anar a Madrid a estudiar a la Escuela de 
Capacitación Jardinero i un any més tard 
va entrar a la Castillo de Batres, on està 
fent actualment el darrer curs de la carrera. 
Des del curs passât treballa també en la 
delegado madrilenya d'una empresa mul
tinacional de jardinería i ha realitzat alguns 
jardins privats i per exposicions de fires.

Quan acabi aquest curs, Jordi Gregori 
voi anar a Anglaterra a fer un curs de 
disseny de jardins per ordinador. Després 
voi instal-lar un estudi de jardins privats a 
Sabadell, i associar-se potser a un 
arquitecte per fer un, la casa, i Taltre, el 
jardí; i també li agradarla fer un jardí 
botànic a Sabadell. Però el que més li 
agradarla és fer un programa de televisió 
per donar a conèixer aquest món. ^

COMERCIAL

•1ALEMANY
CENTRE DE JARDINERIA, 
AGRICULTURA i FORESTAL 
Tallers i servéis postvenda

etra. Barcelona, 22-26 
Tel. 725 81 88 - SABADELL
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De Sabadell i el seu rodal

El carrer de Santa Gertrudis
Joan Ahina i Giralt

E.meara que avui pugui semblar estrany, 
fa poc més de cent cinquanta anys que, 
tocant al safareig veli, avui plaça del Gas, 
hi havia encara eres de trillar i pallisses.

Una escriptura del notari de Sabadell 
Francese Viladot, feta el 5 de març del 
1837, ens menciona aquesta era i la pa- 
llissa. En aquest document, Viladot aixe- 
ca acta que Antonia Sanmiquel i Busquets, 
vídua de Damiá Sanmiquel i Dinarés, fa
bricant d'Indianes, ven per mil dues cen- 
tes setanta dues Iliures a Francese Cirera, 
fabricant de "panyos", ....tota aquella era 
i pallissa ....contigua al safareig veli de 
la vila i al carrer de Santa Gertrudis. 
Afronta a sol ixent amh el referit carrer 
de Santa Gertrudis; a migdia amh 
l'expressat safareig veli; a ponent amh 
altra era dels hereus d’Antoni Argemir, i 
a tramuntana amh honors d'Onofre Vila.

Una ben curiosa mencio es troba en 
aquesta escriptura: el carrer de Santa 
Gertrudis, del qual anirem parlant.

Seguim ara amb les successives re- 
ferències que anem trobant sobre aquests 
terrenys comprats per Francese Cirera, 
constructor del casal que s'hi féu, tot i que 
pie, com anirem veient, d'hipoteques.

El 18 de desembre del 1860, i segons 
ens diu una escriptura del notari Camil 
Mimó, Francese d'Assis Cirera i Sans re- 
coneix que deu a Pere Oliver i Salt, hi- 
sendat, la quantitat de mil vuit-cents se- 
tanta-dos "duros", tretze rais i dotze 
maravedissos de billó que aquest li havia 
deixat a l'interès del sis per cent anual, i 
com a hipoteca de tota aquella casa i un 
barri enfront que es troha construida en 
aquella era de trillar i pallissa que havia 
adquirit en pública subhasta a Antonia 
Sanmiquel i Busquets, vidua de Damià 
Sanmiquel.... entre el carrer dit de Santa 
Gertrudis i Plaça del Due de la Victoria, 
antigament rentador veli, i que termena a 
orient amb el carrer de Santa Gertrudis, 
a migdia amh la Plaça del Due de la Vic
toria, a ponent amb l'era de trillar dels

^ i a t g f s i  

Cohina, s;.a.
Grup ATitol 412

Sant Quirze, 11 • Tel. 725 62 99 • SABADELL

Dibuix d'A. Masvidal del llibre"Dels carrers de 
Sabadell" (1982).

hereus d'Antoni Argemir i a cerç amb ho
nors d'Onofre Vila.

En aquesta escriptura veiem que Frún
cese d'Assis Cirera havia ja fet construir, 
en l'antiga era i pallissa deis Sanmiquel, 
una casa i un barri enfront.

S'hi torna a esmentar el carrer de San
ta Gertrudis; s'hi parla encara d'una era de 
trillar a ponent de la nova casa, i s'anomena 
ja plaça del Duc de la Victoria la de l'antic 
safareig.

Prop d'un pareil d'anys més tard, l'I de 
juliol del 1862, el notari Antoni de Paz 
aixecà acta del reconeixement del deute 
que Cirera tenia amb Oliver i que, corn diu 
Paz, constava en laja esmentada escriptu
ra de Mimó, que Cirera promet tornar en 
el terme de quatre anys, i que era ....per 
tota aquella casa de cinc cossos que 
l'otorgant té i posseeix en la Plaça del Duc 
de la Victoria i que termena a orient amb 
el carrer de Santa Gertrudis, a migdia 
amb dita Plaça, a ponent amb el carrer 
de Sant Feliu i a cerç amh honors d'Onofre 
Vila. En l'escriptura s'hi diu que Cirera 
havia construit la casa pel seu eompte.

Continuem trobant la menció al carrer 
de Santa Gertrudis. I, com a novetat, en 
aquesta escriptura veiem que Cirera dévia 
també haver adquirit fera dels hereus Ar- 
gemir ja que veiem que la termenació de 
ponent és ja el carrer de Sant Feliu.

El 12 de febrer del 1863 el ja esmentat

Antoni de Paz aixecà una acta en la quai 
consta que Francese Cirera, propietari, 
casat, de cinquanta-cinc anys, confessa 
deure a Maria Mimó i Vilaplana, vidua de 
Domènec Cortès, la cantitat de dos mil dos 
cents "duros" que li ha deixat, i corn a ga
randa, hipoteca la casa a la Plaça del Duc 
de la Victòria numero u ....termena a 
orient amb el carrer de Santa Gertrudis, 
a migdia amh la Plaça, a ponent amb el 
carrer de Sant Feliu i a cerç amh cases 
d'Onofre Vila.

Es repeteix en aquesta acta la terme
nació a devant amb el carrer de Santa 
Gertrudis, que he trobat, amb aixô no pue 
pas dir que siguin les uniques que exis- 
teixin; caldria cercar més a fons per a 
comprovar-ho.

Sembla, però, fora de tot dubte que 
factual carrer Joan Maragall, abans Por- 
talet, havia tingut inicialment el nom de 
Santa Gertrudis.

Josep Sardà i Agusti Rius, en la seva 
"Guia histórica, estadística y geográfica de 
Sabadell", editada l'any 1867, i en la dista 
de carrers que hi inclouen, ens mencionen 
ja el carrer del Portalet.

Podria ser que el nom fos canviat en
tre 1863 i 1867; també podria ser que el 
carrer, tot i que oficialment de Santa Ger
trudis, fos conegut popularment corn a 
carrer del Portalet.

Una escriptura del 1788 (AHS. E. 341, 
pàg. 255) no dóna cap nom a aquest car
rer ja que no era aleshores més que un 
carni; en aquesta escriptura s'hi esmenta 
una casa al carrer de Sant Quirze, a po
nent amh el carni que va del Portalet de 
dit carrer de Sant Quirze fins al safareig.

En el dibuix d'Agusti Masvidal que 
reproduïm (del dibre "Dels carrers de Sa- 
baded" de la coMecció "Biblioteca Qua- 
dern") hi podem veure, a la dreta, finid 
del carrer de Sant Feliu; i al centre, la casa, 
possiblement reformada i ben diferent de 
la que féu construir, ais volts del 1860, 
Francese d'Assis Cirera.
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“Madrid y provincias”
Josep Torrella Pineda

Emtre les nádales que vaig rebre aquest 
any, n'hi ha una que em va evocar coses 
de temps prétérits. Era del servei de 
Correus i Telègrafs. Suposo que la devia 
rebre tothom, ja que jo no tine pas cap 
tracte especial amb el dit servei. Es una 
foto amb una bústia d'un edifici que se 
suposa de Correus i que ostenta, ben vi
sible, aquest rètol; IMPRESOS PRO
VINCIAS. Al costat hi ha una altra bústia 
amb el rètol IMPRESOS MADRID. La 
composició deu voler expressar la utilitat 
del servei de Correus per poder desitjar 
bones festes a algún familiar o amic que 
resideix en una altra poblado.

Fa qui-sap-los anys que no he estât a 
la capital d'Espanya; no sé segur si aquesta 
disjuntiva tan localista de MadridlPro- 
vincias hi segueix imperant o si s'hi ha 
adoptat la solució general de Ciudad-Na- 
cional-Extrangero. El cas és que la nena 
de la nadala ofereix una imatge molt del 
dia; per tant, em sembla poder deduir que 
l'alternativa Madrid!Províncies -com si 
Madrid no formés part d'una d'elles i no 
en fos la capital, a banda de ser també la 
capital de l'Estat- persisteix i que els 
creadors d'imatge de Correus -si és que 
n'hi ha- no l'han pas fet sortir en el 
Christmas com a nota nostálgica.

I em sap greu que no sigui obeint 
aquesta segona motivació. Perqué si a 
Madrid, la recent capital cultural europea, 
encara regeix un concepte tan anacrônic, 
tan vuiteentista, de sainet amb municipals 
gallees de "Verbena de la Paloma", potser 
els convindria que s'ho fessin mirar. I vull 
deixar ciar que no tinc res contra la ciutat; 
una ciutat digna de ser visitada pel seu 
cosmopolitisme i el seu sabor goyesc. Els 
qui s'ho haurien de fer mirar són els 
madrilenys.

Perqué m'imagine que la mentalitat 
dels madrilenys deu haver variât poc des 
dels temps dels aristocrates de sang blava 
i dels funcionaris ministerials. I que la 
mentalitat del Madrid y provincias encara
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no ha estât ni de bon tros superada malgrat 
les línies aéries, el fax i les disset 
autonomies.

Desenganyem-nos; parlar de Madrid 
i de províncies voi dir resumir Espanya 
en aquests dos conceptos, i que tot allò 
que no és Madrid no és pràcticament res,
0 ben poca cosa; que Madrid no és una 
ciutat d'Espanya, la seva capitai, sinó que 
és l'essència d'Espanya, el seu astre rei, i 
tota la resta del país és format per una 
constel-lació de petits satèlits que -po- 
brets! -  giren entom seu, amb els esforços
1 sacrificis consegiients per no marejar
se. No em sé imaginar una concepció més 
centralista, més prepotent, que la de divi
dir un país en dues parts: la seva capital i 
la resta del territori.

La divisió d'un territori en províncies 
és merament de carácter administratiu, ja 
ho sé; però a mi sempre m'ha fet, per ella 
mateixa, sensació de rebaixa, d'infe- 
rioritat. Potser perqué ens han refregat 
tant pels nassos que hi ha gent de capital 
i gent de províncies, ais quais s'ha arribat

LLIIStT
F O T I I C . Ì I A F

Via Massagué, 12 • SABADELL 
Telèfon 725 17 30

a aplicar el sobrenom dénigrant de pro
vincianos.

A l'antiga Roma les províncies eren 
territoris annexionats, al servei d'una urbs 
que anava adquirint categoria imperial. A 
l'imperi romà si que tot allò que se sortia 
de la metròpoli eren províncies. París, res
pecte a França, també es va acréixer amb 
una mentalitat concèntrica així, en més 
petit i malgrat que el territori prenia una 
denominació diferent de la capital. Però 
justament a Espanya el fenómen es va 
produir a la inversa. Madrid no pintava res 
al llarg deis segles en qué el territori que 
més tard seria Espanya hi van conviure -  o 
es van succeir, segons els casos -  diferents 
capitalitats més o menys imperials: 
Tàrraco, Còrdova, Granada, Toledo, Lleó, 
Saragossa, Barcelona, Valéncia. Tanmateix 
la gent que va regir el país a partir de la 
conversió de la villa de Madrid en la seva 
capital sobirana, va tenir una traça enor
me; traça que manta vegada no demostrava 
per fer anar bé el conjunt de l'Estat però sí 
per mentalitzar a tort i a dret sota el símbol 
tan clarament expressat en la dualitat Ma
drid! Provincias.

A la llarga, però, s'ha pogut veure que 
no se'n van sortir pas tan bé com els 
semblava; a l'hora de voler obrir per a tots 
les aixetes descentralitzadores deis régims 
autonómics, tothom va voler Huir la seva 
personalitat pròpia, desenganxant-se de la 
capital. Madrid es va quedar sola, amb la 
seva provincia estricta, que ara es disfressa 
s^ta el flamant concepte de "comunidad 
autónoma".

El servei madrileny de Correus i 
Telègrafs encara no se n'ha adonat de tot 
això.

De totes maneres, gràcies, senyors de 
Correus i Telègrafs, per la vostra felicitació 
nadalenca. •

TESTA.
MOBLES

Les Vails, 24 • Tel. 725 35 78 • SABADELL

QUADERN - 89



190

Un llacet pel ballet
Ramon Taulé ( * ) Fotos de l ’autor

>3 on dies de festa i el teatre és pie. El 
public omple el pati de butaques, espérant 
veure aquella figura que tanta fama porta 
arrelada als sens peus. Esperen aquell sait, 
aquella mirada, aquelles voltes...

I ell surt a escena. Un silenci majestuós 
regna arreu del teatre. La suor del dur 
esforç eau gota a gota, però... és una suor 
freda. El regidor general dirigeix tots els 
efectes de Hum. El darrer, però, és un black 
out ...definitiu.

La foscor envaeix l'escenari, 
apoderant-se de la vida que hi regnava. Els 
focus ja no parlaran mai més, l'esdeve- 
niment els ha deixat muts. Entre caixes, 
ningù es mou.

Ha estât la variació d'un primer ballari, 
aquest cop, un solista, sense l'acom- 
panyament del cos de ball.

I el pati de butaques s'omple de 
llàgrimes. Aplaudiments vinguts del fons 
del cor per a un gran mestre de la dansa. 
Aplaudiments des del fons de l'ànima per 
aquesta darrera actuació piena de valentia. 
Aplaudiments que tan sols poden dir 
"Gràcies, moites gràcies, per tota la teva 
vida, Rudolf Nureyev".

Si preguntem a la gent del carrer el 
nom d'un ballari, molt segur que aquest 
será en Rudolf Nureyev. Era, i ho seguirà 
sent, una estrella de la dansa, reconegut i 
admirat per tots. Tingué el seu temps de 
grans èxits, d'omplir els teatres de gom a 
gom, des de la primera fila fins al galliner. 
Era unie, i per aixô el seu nom restarà per 
sempre, més enllà dels èxits i del temps.

Considero en Nureyev corn a un 
revolucionari si parlem del seu camp, la 
dansa. Va canviar moites coses per a 
millorar-les. Aixô, juntament al fet que fou 
un home accessible al pùblic i per tant, 
popular, el fa sobresortir dels altres 
ballarins de la seva època. Si repassem la 
seva vida des que era petit, veurem que, a 
part de veure's negre per aconseguir un tros 
de pa a causa de la fam que patien a la 
seva terra, ben aviat s'hagué d'espavilar i 
no tingué les coses massa fàcils.

Als cinc anys presencià per primer cop 
una representació de ballet i, tot i que en
cara era un infant, en quedà impressionat 
i decidí ben aviat que volia ser ballari.

Estudià en els grups folklôrics on 
aprengué el que era estar dalt d'un 
escenari, corn dominar-lo, que no és cosa 
fácil. Per la fogositat d'aquest tipus de 
dansa, ben aviat destaeà pel seu tempe
rament i per les òptimes condicions que 
tenia. Aixô, però, també li proporcioné 
l'experiència de les primeres enveges i ri- 
valitats entre els propis companys d'escola.

Cal destacar, també, l'entorn familiar 
en qué es trobava. Si bé la mare era dolça 
i comprensiva, no era igual la pressió que 
rebia del seu pare, un home amb cicatrius 
de guerra per tot el cos, amb un carácter 
extremadament sever, que no volia ni 
sentir-ne parlar, de ballets. (I magrat que 
els anys hagin passât, malauradament en
cara hi ha pocs pares que animin els seus 
filis a exercir la dansa).

part del ballet Kirov (també el Bolshoi li 
havia ofert una plaça) on aconseguí de 
seguida els papers principals de solista. És 
aquí on demostra que no sols és un ballari, 
sinó un gran actor, que aprofundeix al 
màxim cada caracterització que li toca 
representar. Aquest será el traç definitori 
del seu estil: viure els personatges, sentir
los plenament, ballar tal com pensa i sent.

La seva actitud independent provoca

Peu a la mà.

Als 17 anys entra a l'escola de Lenin
grad on reaiment començarà el seu 
aprenentatge com a ballari. Alexandre 
Pushkin, un dels ballarins més purs, va ser 
el seu professor i d'ell va captar-ne l'amor 
desmesurat per la dansa, sentiment que 
Nureyev transformava en pura emoció tan 
bon punt sonava la música. Aquest és 
possiblement el sentit que pretenem do
nar a la dansa avui en dia, però temps 
enrera la dansa era molt més freda i el 
ballari, en particular, només representava 
el paper de partenaire, acompanyant la 
bailarina d'un costat a l'altre sense tenir ni 
tan sols una variació pròpia, en favor del 
lluïment de la noia.

Durant els temps d'escola demostré 
sovint el seu esperii de llibertat i la 
seguretat en si mateix. Aixi, molts vespres 
s'escapava sense avisar els seus professors 
per anar a veure l'actuació del Kirov tot i 
sabent que rebria un càstig. La satisfaccio 
de l'espectacle, però, era molt més forta 
que tots els càstigs que pogués rebre.

Tres anys més tard ja entré a formar

malestar a les autoritats i li crea més d'un 
problema. Per això, als 23 anys es queda 
a París i aprofita una de les actuacions del 
Kirov per demanar asii politic.

Penso, i per experiència pròpia ho sé, 
que la decisió no deuria ser fácil. Deixar 
els familiars i amies, la terra d'origen, 
sabent que no hi podria tornar mai més, 
demana un gran convenciment i molta 
responsabilitat. (De fet, som molts els que, 
malauradament, hem hagut de deixar casa 
nostra i buscar en altres indrets la 
possibilitat de dedicar-nos al mon de la 
dansa).

Un cop a Europa, es converteix defi- 
nitivament en una estrella i aconsegueix 
contractes per actuar arreu del món. Cal 
destacar la importància que tingué per 
Nureyev el treball fet amb Margot Fonteyn 
en el Royal Ballet d'Anglaterra, que l'ajudá 
a madurar i enriquir la seva tècnica. Per 
altra part, també ell influencià els ballarins 
anglesos amb la seva vitalitat dalt de 
l'escenari i l'extremada precisió tècnica, 
fruit de la forta disciplina russa.
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La seva presència a l'escenari era 
electrificant. Tan bon punt apareixia, 
l'atenciô quedava completament fixada en 
la seva figura, capaç de transmetre en cada 
moviment el més profund sentiment. No 
importava que tan sols caminés (jo cree 
que és una de les coses més dificils de la 
dansa, degut a la seva simplicitat) o que 
restés estàtic per uns instants. Sabia omplir 
l'espai amb una sola mirada, amb un sol 
gest, comunicant tot allò que sentia en la 
seva persona. I aquesta és la base de la 
seva revolució: expressar-se amb estil 
propi sense deixar de donar a cada 
personatge la seva personalità! caracterís
tica, ja fos un ballet romàntic, dramàtic o 
un paper de carácter.
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primer ballari i finalment a estrella. 
Estigué sempre al costat dels que 
començaven, coMaborant en petites 
companyies inclûs corn a ballari. De fet, 
la seva activitat en relaciô a la dansa era 
constant i no deixava de bailar ni un sol 
dia, ja fos fent la seva classe, actuant en 
innumerables teatres i en tôt tipus de ba
llets, clàssics o modems.

Recentment, Rudolf Nureyev ens ha 
presenta! la seva darrera coreografía: el seu 
propi enterrament. Tôt ho tenia calcula! 
fins a l'ùltim detail: les musiques que 
havien de tocar, els textos que caldria 
llegir...

La mort el visità el 6 de gener. La cau
sa en fou la SIDA. Des del 1984 ell sabia

VOLVO

850 GLT

Pas a dos.

Sense deixar de bailar ni de coreo- 
grafiar, assumeix la tasca de director de 
l'Opera de Paris, on dona a conèixer un 
repertori clàssic, oblidat a Europa i 
América. Aixi, recuperé els ballets del 
segle XIX, que ell modificà i enriqui de 
forma molt intéressant tant en técnica com 
en expressivitat, donant-los, sobretot, un 
fort accent en la importancia de la figura 
del ballari.

Corn ja és habituai al llarg de la seva 
vida, segueix tenint problèmes. Aquesta 
vegada amb l'Administració de l'Opera, 
amb la quai havia de compartir decisions 
i idees que no s'avenien amb el seu carácter 
amant de la llibertat. Per a Nureyev, la 
burocràcia i les jerarquies establertes 
suposaven un fre al bon desenvolupament 
no sols de l'ôpera, sino de la dansa en 
general. Aixi, Nureyev donà oportunitat a 
la gent jove amb condicions i ganes de 
treballar, saltant-se el costum ancestral que 
exigia que el ballari ascendis forçosament 
des d'aspirant, a cos de bail, a solista, a

que n'era portador, infectât pel virus, però 
seguí treballant intensament fins els 54 
anys, demostrant una gran valentia davant 
la malaltia del segle. Rudolf Nureyev, a 
la seva manera, també va Iluitar per una 
alliberació social, a vegades mal entesa. 
Eli mai no es va avergonyir de la seva 
condició. Eli ja portava un llacet vermeil 
dins del seu cor des de feia molts anys. ^

(*) Ramon Taulé és p ro fessor de l'Escola  
Oficial de Ballet de Saragossa.
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Ulis nous

Estar a tot í a totes!
Calassanç Balagué

...X és Montserrat el nostre Sinai. Aixi 
cantàvem un grup de convocats per 
"Catalunya cristiana" el matí del 30 de 
desembre de 1992, en un replà de terra 
roja, després de celebrar l'Eucaristia, tot 
just haver coronat, com Moisés, aquella 
sagrada muntanya -roja, verda i amb 
clapes negres. Déu majestuós va parlar a 
la humanitat en aquest Hoc fa uns quatre 
mil anys. Darrerament va viure entre 
nosaltres pel seu Fili fet home. I va callar. 
Ara ja el tenim en la Bona Nova de 
l'Evangeli. I tota la natura i la nostra 
historia de cada dia ens parlen del nostre 
Pare!

I després de recórrer la Ruta de l'Èxode 
per terres del que és avui Jordània, 
tomàrem a Catalunya aimada, pàtria del 
meu cor, tots disposats a "estar a tot i a 
totes" per recuperar la consciència 
evangelitzadora.

Testimonis de la Fe
Tal volta, qui més qui menys, haurà 

pensât que el poblé de Déu, l'Església, avui 
no té cap Bona Nova per al món modem. 
Siguem humils. El que cal portar a terme 
és sortir deis armaris de la sagristia i sortir 
al carrer amb esperit evangelitzador. Cal 
canviar sistemes i métodes.

Ser testimonis de la fe rebuda voi dir 
tenir com a eix de la nostra tasca 
evangelitzadora a Jesucrist. Encara se sent 
dir, entre la gent ben creient; -És que 
sempre ens ho han ensenyat aixi... Valga'm 
Déu! tothom ha après a mecanitzar-se, i 
quant ens costa progressar pels camins de 
la nostra mentalitat religiosa! Com els 
israelites, enyorem els ceballots d'Egipte 
bo i caminant cap a la terra de l'allibe- 
rament!

Per a l'home que respira la increença 
moderna no gens més decisiu li resulta per 
a la fe que trobar-se amb el testimoni 
actualitzat d'uns creients que la viuen 
responsablement i joiosa posada al dia. El 
primer que pot capir son els gestos i el

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Taulí, 50 • 08208 SABADELL 
Tel. 717 27 00 -Fax 723 65 47

L'autor al dm  del Sinai (30-12-92).

llenguatge de la nostra vida digna, 
alliberada, compromesa, i plena d'espe- 
rança.

Cada creient s'ha de convertir en 
testimoni vivent de la seva fe: "El qui ha 
estât evangelitzat, ha d'evangelitzar", deia 
Pau VI. Per tant, el testimoni vertader 
brolla senzillament de l'experiència de la 
fe. És a dir, quan aquesta fe és viscuda en 
la nostra manera de viure. Quan tenim una 
alegria, la comuniquem als altres: -Noi! 
m'ha tocat la "grossa"! -Cadascù ha de 
contar el que li ha passât al cami, com els 
deixebles d'Emaùs: -Hem vist el Senyor 
ressuscitât quan ens ha repartit el Pa a 
l'hostal.

Posa-t'hi bé
Creients i no creients compartim la 

mateixa taula, un mateix desti historié i 
una mateixa tasca en pro de la humanitat.

Això ens exigeix als creients aprendre a 
desenvolupar més i més el poder 
humanitzador de la fe en la vida indivi
dual i en teixit de les estructures de la 
convivència social.

¿Quins són els espais socials en els 
quals els creients estem cridats a 
col-laborar avui? Són: l'esfor9 a crear una 
cultura més piena de sentit i d'esperan9a; 
la defensa de la vida; aconseguir la pau en 
tots els àmbits; la defensa de la dignità! i 
els drets de les persones concretes; la 
Solidarität; la creació d'un futur més dig
ne i esperan9ador per als joves; la defensa 
del medi ambient i l'equilibri ecològic.

Descobrir el rostre de Déu
Però hi ha quelcom decisiu per a mos

trar el rostre de Déu: la defensa dels pobres 
i el servei als més marginats. Allò que més 
amaga la fa9 del Bon Déu és la pregona 
injusticia que regna en el món. No 
coMaborem a que la imatge de Déu resti 
en l'obscuritat.

Conclusió: a la nostra diòcesi de Bar
celona, el 60% són cristians creients no 
practicants. És el coMectiu format per la 
majoria deis nostres diocesans. Si mirem 
l'aspecte positiu, cree que és una situació 
ben bona: la majoria cren en Déu, tenen 
fe. L'aspecte negatiu ens diu que la 
práctica de la fe no els interessa. Voi dir 
que tenim una fe ensopida i que podem 
passar sense ella per la vida.

Cal descobrir una fe engrescadora. Cai 
descobrir per al creient pel poblé de Déu, 
el sentit de festa: la festa de la Pasqua!

home /  dóno

FEMINA
c. Sant Quirze, 5 • Tel. 725 59 50 • SABADELL
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Cartes obertes

Pau
Lluis Casais i Garcia

E ,rstimai amie,
No has rebut la meva carta de Nadal, 

per la senzilla rao que no vaig enviar-la. 
QUADERN va fer un número especial, 
molt original i molt bonic, però que no 
donava entrada ais articles habituais. En 
la meva carta et parlava del missatge de 
Nadal, resumit en aquell cant celestial de 
"Glòria a Déu a les allures i pau a la terra 
als homes de bona volunta!". I em 
preguntava: ¿En queden molts d'homes de 
bona volunta!? I et parlava de com jo i tants 
milers d'exiliats de la nostra guerra civil, 
havíem viscut nou Nadals seguits de gue
rra: tres de la nostra guerra civil, sis a 
França en la guerra mundial. Per tant, 
compta si nosaltres sabem apreciar el va
lor de la pau! Però ha existit mai la pau? 
Pax romana: se n'ha parlai tant de la pau 
romana, dels quatre segles seguits de pau... 
aconseguida, però, amb l'eliminaciô bru
tal de l'enemic. I no sols de l'enemic exte
rior, ans també de dins: de dotze empe- 
radors de Roma, deu moriren de mort 
violenta. Déu n'hi do!

I després de la fi de la segona guerra 
mundial, quantes guerres i guerretes no hi 
ha hagut!

Però, ara, avui, fixa’t: comencem a I'ex- 
trem orient i anem girant cap a I'oest. 
Filipines: endèmica guerrilla musulmana 
que el govern no pot dominar. Cambodja 
(es torna a dir aixi o encara és Cam- 
putxea?) els morts són milions, la ferocità!, 
terrible. India, Paquistan; Iluita permanent 
sobre Catxemira; Unites religiöses inaca
bables i cruels. Iran i Irak, amb una guerra 
no acabada encara i interrompuda només 
per la guerra del Golf, no acabada tampoc. 
Israel i els seus veins, on els derrotáis en

cinc guerres voldrien considerar-se 
vencedors, amb pretensions irrealitzables. 
Cáucas; les républiques sorgides de 
l'enfonsament de l'imperi soviétic, s'estan 
entredegollant en Unites d'unes minories 
contra d'altres, combats quasi tribals, però 
d'una ferotgia esgarrifosa. lugoslàvia: 
Unita de tots contra tots. D'impossible 
solució. El país va aguantar-se en temps 
de la monarquía a còpia de penjar gent a 
la força. Tito ho va aguantar afusellant a 
tort i a dret. Races, llengues, religions 
diferents tradicions oposades, tot separa 
els habitants d'aquell desgracia! país; i tots 
barregats: l'enemic no és a l'altra banda 
d'una frontera: en un mateix poblé, en un 
mateix carrer, en una mateixa casa, al pis 
de sota o al pis de sobre, l'adversari és 
omnipresent en aquest pais; als baixos 
d'un edifici hi viu un serbi, al primer pis 
un musulmà, al damunt un bosni i més 
amunt un croata; ¿qui ho arregla això?

Em sembla que si parlem d'Africa, el 
panorama és esfereïdor; Somàlia, Sudan, 
Moçambic, Angola, Libéria, Nigèria, etc, 
etc. La ximpleria de conservar les arti
ficials fronteres colonials, en Hoc de re- 
agrupar tribus, que ara es troben dividides 
entre dos o més països. Un politic d'un 
pais africà, m'ho explicava d'una manera 
molt senzilla; deia: Mira, quan el nostre 
pais era una colònia francesa, els colonit- 
zadors anaven a la seva, però nosaltres 
quan teniem un problema anàvem a con
sultar el cap de la tribu, que vivia en una 
barraca de palla com tots nosaltres, i ens 
posàvem ràpidament d'acord. Ara, després 
de la independència, el cap de la tribu s'ha 
instai-lat al palau del governador francés, 
s'ha envoltat d'una guàrdia pretoriana i 
s'ha tornai inacces-sible per a nosaltres.

A Europa altres fonts de violència: a 
Irlanda del Nord i al País Base, amb 
inutils assassinats que no resolen res i fa 
masa anys que duren. I si continuem cap 
a l'oest, arribarem a América Central i 
América del Sud, amb guerrilles 
permanents i violència i contraviolència. 
¿Qui té raó?

I tothom invoca la pau, tothom parla 
de pau. ¿Es que ja no queden homes de 
bona volunta!? ¿Com queda aquell angèlic 
missatge de Nadal? Podem fer-hi res tu i 
jo? Potser només recordar aquelles 
paraules de Sant Francese de Sales: 
"Siguem bons tu i jo i al món hi haurà 
dos pilléis de menys".

Una forta abraçada del teu veli amie, <
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Art romànic

El romànic de Terra Santa
Ramon Vali i Rimblas

X-ia Terra Santa, que comprenia no 
solament Tactual estât d'Israël, sino també 
Siria, el Liban i bona part de Jordánia, 
havia estât des del segle IV fins els 
començaments del segle VI un Hoc de 
pelegrinatge i de culte molt intens en el 
que s'hi edificaren nombroses esglésies i 
santuaris, tota vegada que era el Hoc sant 
per exceMència, on havia viscut el Sal
vador i on s'havien esdevingut els grans 
misteris de la Redempció. Des de 
Constant!, que hi bast! TAnastasis sobre 
el Calvari i una basilica sobre la gruta de 
Betlem, passant per Temperadriu Eudoxia 
i per Temperador Justinià, foren molts els 
edificis que els emperadors i altres 
personatges construiren a la Terra Santa.

Tot aixo s'acabà quan el 638 el califa 
Ornar ocupá Jerusalem; a partir d'aquesta 
data es pará la construcció d'edificis com 
aquells, meravelles de la Humanität; i 
aqüestes terres s'anaren abandonant, tot i 
que Ornar, com arreu on els musulmans 
es feien els amos, mitjançant el pagament 
d'un tribut, tolerà el culte cristià al Cenacle 
i al Sant Sépulcre. Carlemagne obtingué 
el protectorat dels cristians en aqüestes 
terres, a través d'una ambaixada que envià 
al califa Harun al Rachid Tany 797. Fou 
aixi corn pogué fundar a Jerusalem el 
monestir benedict! i Tesglésia annexa de 
Santa Maria Llatina, i un hospital pels 
pelegrins cristians, francs en la seva 
majoria.

L'ocupaciô de Palestina pels fatimites 
egipcis no canvià gaire el règim de 
tolerància, obtingut mitjançant el 
pagament de tributs onerosos. Aixi i tot, 
el califa Hakem persegui amb crueltat els 
jueus i els cristians (1009-1020).

Els turcs envaïren el pais el 1070, i 
amb aixô s'acabà la tolerància. Quan el 
1076-1077 s'apoderaren de Jerusalem 
destruïren el Sant Sépulcre. Aquesta 
ofensiva dels turcs s'estenia també a 
TImperi d'Orient: el 1085 s'apoderaren de 
Cesàrea de Capadòcia i Nicea, corregué 
la mateixa sort el 1081. Als pelegrins se'ls 
incrementaren les dificultats per visitar els 
Hocs sants: a la tornada (els que tornaven) 
comentaven els perdis que havian passât, 
les molèsties i robatoris que havien sofert 
i, fins i tot, alguns havien estât occits pels 
musulmans. Havia arribat Thora de la gran 
Croada per tal d'alliberar els Hocs sants del 
jou musulmà: la conversió dels honga- 
resos, que s'havia produit a començaments 
del segle, facilitava la ruta del Danubi, 
carni que segui Texèrcit de Godofred de 
Bouillon. El papa Gregori VII recolli 
Tesperit de la croada que animava el poblé 
franc i fou el seu successor, el papa Urbà 
II que era fill de la Champagne, qui 
prengué la iniciativa de convocar-la.

La primera croada fou un èxit. 
L'exèrcit frane que s'havia concentrât a 
Constantinoble el maig de Tany 1097, a 
través de Siria i del Liban arribava al cap 
de dos anys, exactament el 15 de juliol de 
1099, a Jerusalem. Els Croats consolidaren 
la seva conquesta i ocuparen en el decurs 
dels anys següents tot el litoral oriental del 
Mediterrani, en una longitud de 700 
quilómetres. Els ports de Tir i Ascaló 
continuaren, però, en poder deis egipcis: 
el de Tir fou conquerir el 1124 i el d'Ascaló 
el 1153; després de Tocupació de Tir, la 
pau regnava a tot el pais que s'havia 
organitzat en quatre estats; El comtat 
d'Edessa, a cavali de TEufrates, que 
comprenia part de la Cilicia i la Meso- 
potámia. El principal d'Antioquia, a Siria, 
que arribava fins les portes d'Alep. El

comtat de Tripoli, protegit pel gran castell 
anomenat el Crac deis Cavaliers. I el regne 
de Jerusalem, que ocupava tota la Palesti
na i el sud del Liban, amb el seu feu de 
l'altra banda del Jordá, a les terres 
d'Idumea i de Moab (Tactual Jordánia) 
contrada fértil i que, a través de deserts, 
arribava fins el port d'Elat, al mar Roig; 
aquest feu partía en dos els territoris árabs; 
a més controlava les caravanes que feien 
el comerç i les que anaven en pelegrinatge 
a Medina i a la Meca.

La tranquiMitat que hi havia en aquell 
pais en aquests moments féu que molts 
francs vinguessin a establir-s'hi i els pele- 
grinatges es tornaren cada cop més fre- 
qüents. La Terra Santa fou patrimoni dels 
princeps francs durant quasi dos segles, si 
bé el segon ja en franca regressió, però 
que, sobretot durant la primera centùria, 
en la seva part interior (perqué a la ratlla 
amb els àrabs les Huites eren constants) la 
vida hi era plaent i relativament fácil: hi 
visqueren sis o set generacions de francs.

Cripta del castell de Kavak.
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Sant Joan d'Acre, cripta dels Cavaliers.

que gaudiren de l'opulència que els 
proporcionava èsser els amos del comerç 
entre l'Orient i l'Occident, i el conreu de 
les planes fèrtils de la vora del Jordà. La 
vida era agradable en les grans ciutats que 
hi bastiren: Antioquia, Tortosa, Tripoli, 
Beirut, Sido, Tir, Acre, Jafa.

El comtat d'Edessa fou el primer en 
retornar a mans musulmanes. El 1144 el 
comte Joscelin II de Courtenay perdé la 
seva capital: la segona croada s'organitzà 
en un intent de restablir-hi el poder franc, 
però resultà un fracàs. El comtat fou 
evaquat totalment sis anys més tard, i els 
francs es replegaren a Antioquia.

El 4 de juliol de 1187, quasi un segle 
després de la conquesta de Jerusalem, 
Saladi assoli una gran victòria a les 
envistes del llac de Tiberiades i el 2 
d'octubre segiient entrava a Jerusalem. 
Totes les places fortes caigueren en mans 
musulmanes, llevat del port de Tir i de les 
fortaleses de Transjordània Kerak i 
Montreal, que oferiren una llarga 
resistència; sucumbiren, però, al cap d'un 
i dos anys respectivament, després d'uns 
setges acarnissats, vençudes per la fam.

Aquesta campanya fou motiu de la 
tercera croada, que dirigiren els tres reis 
cristians, Felip August, Ricard Cor de Lleó 
i Frederic Barbarroja. La croada no 
aconsegui pas arrabasar Jerusalem dels

musulmans: tan sois es pogaeren recupe
rar Acre, Gaza, Jafa i Ascaló. D'aquesta 
manera Sant Joan d'Acre ssdevingué la 
capitai del cue continua dsnominant-se 
reialme de Jerusalem durant un ssgls, des 
del 1191 fins el 1291 en què, finalmen:, 
sucumbi als àrabs. Ai.xi s'acabà el poder 
que els francs havien detentat al proper 
Orient durant quasi dos segles.

Quant al seu domini de la Terra Santa, 
hi bastiren molts edificis, tant religiosos 
com militars que, corn és lôgic, eren 
romànics o d'un gòtic primitiu. De molts 
d'ells no en resta res. Però si que n'han 
quedat prou vestigis per parlar d'un, 
romànic i d'un gòtic de la Terra Santa, que 
no son altra cosa que unes variants, més 
austères, sobre tot pel que fa al gòtic, de 
l'art francés.

Avui parlarem de les construccions 
civils, és a dir dels castells, perqué dels 
palaus que habitaren els senyors francs no 
n'ha quedat cap rastre. Un altre dia ens 
referirem a l'arquitectura religiosa.

Un dels castells més significatius fou 
el Crac dels Cavaliers, al comtat de Tripoli 
(dintre de Tactual Siria), que havia estât 
un castell curd, i on s'hi instal-laren els 
Hospitalers, que el tingueren durant cent 
trenta anys (desde 1142 fins el 1271): 
aquest castell era molt important, tant per 
la seva situació estratégica, com perqué era 
el centre d'una comarca molt fértil; en 
temps de pau la seva guarnició assolia 
2.000 homes. Un altre castell important 
fou el Crac de Moab, pertanyent al senyor 
de la terra de més enllá del Jordà (Tactual 
Kerak, a Jordánia). Fou bastit el 1120 i 
remangué en mans cristianes tan sois 
seixanta-vuit anys, fins el 1188, data en 
que fou conquerit per Saladi. Altres 
castells Croats destacats foren els de Saona, 
Margat, Tortosa, Tripoli, Giblet (vora 
Tantiquissima Byblos), Sageta (Tantiga 
Sidó, actualment Saida), Akkar. I 
finalment la fortalesa de Sant Joan d'Acre, 
que esdevingué la darrera seu deis 
cavaliers francs a la Terra Santa. a

Castell de Kavak.
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El llenguatge de les mans.,.

Del coneixement d’aquesta ciència..
Rosa Ten

X-ies mirem i ens preguntem: Una 
ciència?... Però, què és la Quirologia?

Trobem que la Quirologia o la Dacti
lografía son, precisament, l'estudi de la 
forma i aspecte exterior de les mans de les 
persones i de les linies que apareixen en 
el palmell. És una ciència ben intéressant, 
ja que revela alguns aspectes de la perso
na que posa la seva mà davant d'un expert.

I... la Quiromància?
Aquesta és, a més, l'art d'endevinar el 

passât d'una persona, i de predir-li el futur, 
mitjançant l'examen de les Unies, pro- 
minències i altres caractéristiques de la mà. 
Vet aquí una ciència estretament vincula
da a l'Astrologia i a la Càbala; prou 
coneguda pels Caldeus, Egipcis, Assiris i 
Hebreus. -Entre els grecs, alguns filòsofs, 
i entre élis, Aristôtil, li atribuïren el 
carácter divi-.

Segons la Quiromància, els astres que 
han presidit el naixement d'una persona 
imposen els sens signes en les diferents 
parts del cos. Especialment, a la mà. Aixi, 
la mà conté, en si, tots els signes i els trets 
caracteristics de l'ésser humà. Albora que 
és considerada com un microcosmos, 
imatge completa de tot l'Univers.

I la Càbala? Què és...? Un mot tan poc 
conegut pels inexperts en aqüestes 
temàtiques. Se'ns diu que és el conjunt de 
teories metafisiques, mistiques i exe- 
gètiques, de carácter esotèric, desenvo- 
lupades en el judaïsme.

Però... tornem, si us plau, a la Quiro
mància, que és allò que ens sembla més 
comprensible; més prôxim al nostre 
coneixement. Ens diuen que no és res més 
que l'art de desxifrar el carácter de la 
persona, segons les caractéristiques 
fisiques de la configuració de la mà. Hi ha 
qui diu que aqüestes caractéristiques 
permeten veure el pervindre d'una dona o 
home, -no es comenta massa en els infants- 
i, amb aixô, ajudar-los a millorar la vida 
évitant els obstacles, refer-se en el bon 
carni, d'acord amb les seves possibilitats.

Si bé aquest art es va perdre al llarg 
d'uns segles, agafà nova importància en el 
segle XIX. I si observem els llibres 
especialitzats d'aquesta ciència, sabrem 
que l'estudi es trobar especialment en la 
lectura dels 7 montículs i de les 4 radies 
principals de la mà. Són: la de la Vida, la 
Cordial, la Capital, i la de la Fortuna; el 
format de la mà, els sens dits, durs falan
ges, les ungles, la suavitat de la peli...

Actualment és ciència que mou a

SIS TIPUS DE MANS

Mà quadrada

Mà cònica o artística

Mà psíquica

Mà en forma d'espàtula

Mà primitiva

Mà mixta

Segons els estudiosos d'aquesta ciencia, les mans humanes es divideixen en sis tipus principals; i les línies 
ho expliquen tot. Sempre que aquell que les llegeixi sigui un hon lector. Vet aquí dones els sis models 
establerts pels quiromántics com a principals. (Del Ilihre "Quiromancia, el porvenir en las manos” de 
Marc Perrier, Editors, S.A.).

interés, i que si, durant uns temps, era cosa 
que només semblava de diversió, 
demanant "la buenaventura" a una gitaneta 
que en sabria molt de l'assumpte, ara la 
gent es fixa en el valor d'aquests 
coneixements i s'aconsella acudint als 
experts, als cientifics quiromántics i 
Quilogràfics. Horn s'ha assabentat que són 
coses molt antigües i que els savis s'hi 
aconsellaven, acostant-se a les ciéncies de 
l'Astrologia, per tal de trobar camins 
encoratjadors. És la força de l'esperança 
de l'home i la dona que, volent viure, cer
quen caminar vers el futur amb un fil de 
seguretat. I no tot és per manca de 
religiositat, sinó que pot ser en alguns ca
sos per curiositat, però potser els més per 
moments dificultosos. Hi ha hores en la 
vida en qué les persones ens fem un ñus 
davant de certes cruïlles del desti.

Un bon assessorament ens ha permès 
d'entrar en el tema, rere una mica de 
recerca i d'estudi inicial. En parlem tot 
seguit amb NEUS FRANQUES A

Quiromància - Quirologia Neus. Amb 
consultori a la ciutat.

Una bona amiga. Carisma personal. 
Mena una atracció que revela -al primer 
cop de vista- seriositat, bondat, intel-li- 
gència... Amb ella es pot parlar d'una 
temenza que m'ha preocupat:

- Que el món d'avui es senti tan atret 
per les ciències ocultes voi dir que això 
sigui per manca de fe en Déu?

- No. No té res a veure. És com anar al 
psicòleg per obrir-se en confessió, potser 
perqué ara la gent no es confessa tant. 
Aquí venen persones ben religiöses. 
Catòlics practicants. Se'ls pot orientar a 
canvis que en certs moments els poden 
ajudar molt. Desconeixen a vegades que 
poden fer coses millors en la vida; que 
tenen propietats que els eren desco- 
negudes.

- Com pot aquesta ciència fer bé a una 
persona en la tribulació de molts 
problemes?

- Ajudant-la a descobrir el seu poten-
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cial. Aixô que deia abans: Ajudar-la a 
conèixer-se ella mateixa. Jo ja ho die: 
Digues si m'equivoco? I en comentar 
aquelles coses que diu la mà, s'adonen que 
és veritat. La gent que en fa cas agafa una 
nova linia de vida, canvia de feina i ho 
encerta. Si, s'ha comprovat. Hi ha casos 
que en son respostes. Es poden detectar 
nous camins. Es senzill el fer veure com 
és una persona i com s'ha de moure en 
endavant. Bé, almenys se la fa pensar.

- No pot actuar mai en sentit negatiu, 
el tenir aquest coneixement; en enfon- 
sament de la persona?

- No... Perqué, a vegades, coses que es 
poden veure i que revelen coses, també 
tenen d'altres que poden influir en el 
millorament. Coses que es veuen son 
també, si hi ha alteracions sentimentals, 
de circulaciô, del cor, oculars. etc. Son les 
petites radies... Sabent aixô, s'ha anat al 
metge i s'han solucionat problèmes que la 
persona desconeixia.

- Quan una persona sana d'una 
d'aquestes dolències, les ratlletes desa- 
pareixen?

- Si, son movibles. Jo m'he trobat 
sovint que havia détectât problèmes, i un 
cop resolts, un temps després, si la persona 
ha tomat, ja no hi son.

La Neus riu tôt contant tôt aixô amb 
una naturalitat i senzillesa gran. Sembla 
no donar-li cap importància. Meravella 
pensar tôt el que sap i el que pot.

-La deducció de tôt el que veus, és el 
que serveix en el futur per a la persona que 
ve. Es pot fer molt bé a la gent. Jo ho faig 
amb aquesta convicció i veig els résultats.

- L'estudi d'aquesta ciència la d'esser 
molt ampli, exhaustiu...

- Es un estudi constant, perqué sempre 
hi ha coses a descobrir. sempre hi ha punts 
de recolzament que il-luminen. Linies de 
protecciô. Tôt és molt constructiu.

- Fer-se quirôleg o quiromàntic, per
judica la religiositat de la persona que com 
tu, s'hi dedica?

- Oh, no! Si fos aixi, jo no m'hi 
dedicaría. Abans de posar-m'hi, ho vaig 
consultar i estudiar molt i em vaig 
assessorar amb altes personalitats de 
l'Església. Es una ciéncia que fa bé i per 
aixô hi treballo.

Neus Franquesa és, dones, a més d'una 
dona maca, intel-ligent i una gran estu
diosa, una persona que posa tots els seus 
cinc sentits en portar el bé a tots aquells 
que la consulten. Perqué és, a més, una 
excel-lent psicóloga.

Beatificació de la Mare Paula Montai
j.c.

Z-Jes Escolápies están d’enhorabona. És 
que, després d’un llarg procès, normal i 
preceptiu, el proper 18 d’abril se celebrará 
a Roma la beatificació de la Mare Paula 
Montai.

Paula Montai, mare i mestra de la 
joventut, està intimament lligada a 
Sabadell. Evoquem la história que ens diu 
que la Madre Paula Montai entrà a 
Sabadell la tardor de l’an^ 1846. Exac- 
tament, el 24 de setembre. És oportú trans- 
criure un paràgraf del primer quadern 
d’apunts de ITnstitut, que diu aixi: «El 
arribo a dicha población fue el más mise
rable que puede concebirse, pues ni alo
jamiento tenían preparado. Pero como 
iban con la anuencia del señor Cura Pá
rroco de la Villa y del señor Alcalde, don 
Pedro Turull, éste les proporcionó una de 
sus casas, recientemente edificada en la 
calle de Barcelona, y se recogieron en ella 
sin tener ningún mueble, ni lo necesario 
para su subsistencia. Un mes estuvieron 
allí privadas hasta de lo más indispensa
ble para la vida, bebiendo con resigna
ción el cáliz de amargura con que el Se
ñor se dignó probar la vocación y 
constancia de sus siervas».

Ella, la mare Paula, ja venia de fundar 
casa a Figueras i a Arenys de Mar. La ter
cera fou a Sabadell.

Cal recordar que l’alcalde Pere Turull, 
de tanta história sabadellenca, «l’home 
més rie de Sabadell», com se’l coneixia, 
va regalar a les Filies de Maria una de les 
seves cases en construcció, anomenada Cal 
Escapsat. Aleshores Sabadell comptava 
amb un cens de 5.833 veins. Llavors, en
tre un periodista madrileny i Victor Bala- 
guer, ambdós de fácil retórica, van crear 
aquella dita: «Sabadell, la Manchester 
Catalana».

De Cal Escapsat -estança breu- passen 
com inquilines al carrer de Sant Antoni 
núm. 29, i el 24 d’octubre del mateix any 
obren el coMegi sense cap mena de difi- 
cultat.

Mare Paula Montai (J 799-1889)

D’aleshores ençà Sabadell ha mantin- 
gut un coMegi d’alumnes escolápies (car
rer Sant Josep, 1847). Infinitat d’alumnes 
han passât per les seves aules on s’han 
format. Ara, nétes i besnétes d’aquelles 
alumnes podran assistir a Roma a la bea
tificació de la Mare Fundadora, Paula 
Montai. Ella va néixer a Arenys de Mar 
Tany 1799 i mori a Olesa el 1889, on res
ten les seves despulles, en el mateix coMe
gi de les MM. Escolápies.

Paula Montai s’elevará ais altars com 
a mare i mestre de la joventut. Una vida 
exemplar, una vida santa.

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderee 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits

Grècia, 18 • Tel. 725 43 08 • SABADELL

ANALISIS CLINIQUES 
PERFUMERIA 

COSMÈTICA de
Joan Garriga i Manich 

(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 
Farmacèutic Municipal).

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL
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V

Claudio Monteverdi i FOpera Orfeo
Antoni Sala i Serra

Em el mes de maig es presentará al Gran 
Teatre del Liceu l'opera ORFEO de Clau
dio Monteverdi (1567-1643).
Fou a mitjans de l'any 1606 que Claudio 
MONTEVERDI, lligat des de 1590 a la 
Cort Ducal dels Gonzaga, on té el carree 
de Mestre de Mùsica, va empendre la 
composició del seu primer "drama per a 
mùsica", ORFEO.
En la historia de la mùsica no és la prime
ra òpera, sino posterior de set anys de 
l'EURIDICE de Peri i Caccini, l'òpera més 
antiga digna d'aquest nom. Però l'obra de 
MONTEVERDI ha deixat a l'ombra 
aquests inicis dels seus avantpassats 
florentins i és reconeguda des de la seva 
primera representació el 24 de febrer de 
1607 com el veritable naixement de l'ART 
LÍRIC. ORFEO, tot i la seva novetat, pel 
seu temps, no fou un fenomen de creació 
espontània, i, si bé és cert que sense la 
genialità! del seu autor no hauria vist la 
llum, cal dir, com de tota obra mestra, que 
arriba a la seva hora i al seu Hoc com a 
fruit d'una sèrie de confluències que tenien 
protagonisme en aquell moment.
És a l'Italia de principis del segle XVII que 
es comença a transformar el RENAIXE- 
MENT amb el contacte amb el BARROC 
naixent. L'OPERA, fruit del Renaixement, 
és, aixô no obstant, per la seva essència 
corn per la seva història el fenomen Barroc 
per exceMència. El Renaixement fou a la 
vegada apassionadament modem, però 
també profundament regressiu per la 
recerca i l'enaltiment de les fonts culturáis 
de l'antiguitat greco-romana. L'home 
renaixentista, però, reacciona i s'émancipa 
de la concepció teocèntrica de l'univers 
medieval, amb l'afany d'escollir el seu 
propi desti sobre la nova base del Iliure 
examen i del Iliure albir. Des de la 
confiança en el tutelatge de la mare 
Església passa a buscar i a assumir una 
majoria d'edat responsable. Les conse- 
qüéncies en serán la REFORMA i el 
concepte modern del coneixement 
científic, adquirit per la tradició i per 
l'experiéncia. I aquest home renaixentista, 
separat de la contemplació de l'EDAT 
MITJA, descobreix de sobte i per primera 
vegada en la història humana la noció del 
progrès i es desvetlla a un afany 
incontenible de saber. Assimila tot 
l'acumulat per miMenis del pensament 
humá, i aspira a la ciéncia universal. Els 
limits de l'infinit s'eixamplen, i els 
horitzonts s'obren a la Immensität. L'home 
mira l'home i el descobreix amb passió; 
aquesta actitud nova és precisament 
l'HUMANISME. En el camp de la mùsi-

ca, aquest humanisme es manifesta com 
una nova inquietud a l'expressió indivi
dual. En el precis moment en qué l'art 
polifònic arriba al seu cim, s'imposa la 
necessita! d'un retorn a la monodia. El 
Madrigai a diverses veus s'esforçava des 
de temps per simplificar restructura 
contrapuntista per tal de fer comprensible 
l'expressió de les lletres escrites. Les 
evocadores descripcions i suggestions 
prodigados pels compositors adquirien 
valor amb els madrigalismes. Aquests 
afectaven als intervals melòdics, els 
ritmes i el llenguatge harmònic, elements 
bàsics que cridaven, de forma creixent, 
l'atenció dels mùsics a costa de les 
intel-ligents combinacions contrapuntistes 
anteriores. Amb I'adveniment del nou 
llenguatge manòdic-harmònic, els ele
ments bàsics es fan més variats i rics, tot 
perdent la complexitat de la construcció 
polifònica. Les conquestes de la monodia 
acompanyada fan possible l'actuació in
dividual d'un personatge que constitueix 
la clau del teatre musical. Els pioners 
florentins de la "Camerata Bardi" tot i re- 
crear-se amb al teatre canta! antic, 
s'esforçaren en una forma d'art nou i de 
gran esdevenidor": L'Opera. MONTE- 
VERDI, partint de la práctica de gran 
mostre madrigalista, aprofundeix en la 
nova práctica musical i va més enllà de 
les teories florentines. La seva evolució 
es farà a través d'una important estètica 
il-luminada pel calor humà. MONTE- 
VERDI va saber realitzar abans que 
MOZART el miracolós equilibri entre el 
cor, l'esperit i els sentits. Per això ORFEO 
és una obra feta en un estât d'esperit molt 
diferent del que havia guiat a Peri i 
Caccini. AquestS eren uns inteMectuals

obsessio-nats encara pels aspectos érudits 
de l'anti-guitat i preocupats a produir la 
il-lustraciô sonora de les tesis relatives al 
drama cantat dels grecs. MONTEVERDI, 
en canvi, actúa com un artista alliberà! de 
tot intel-lectua-lisme i de tota preocupació 
arqueológica; s'interessa per traduir amb la 
seva mùsica les passions i els senti-ments 
"que movono grandemente l'animo 
nostro". També es distancia de les regles 
própiament musicals. No tenia cap intenció 
de renunciar a la riquesa de la polifonia, 
de l'harmonia expressiva i deis timbres 
instrumentals. Si els florentints havien 
réduit la mùsica a la simple acciò de 
servent de la paraula, en MONTEVERDI 
la relació es troba invertida; és l'etern 
conflicto iMustrat amb les actituds de 
GLUCK i MOZART. Però MONTEVER
DI i MOZART van prendre el partit de la 
mùsica, contrariament a PERI i GLUCK. 
A principis de 1607, MONTEVERDI aca
ba la mùsica sobre un llibret d'Alexandre 
STRIGGIO inspirât en les "Geòrguiques" 
de Virgili i les "Metamor-phosis" d'Ovidi 
sobre el mite d'ORFEO. La mùsica de 
MONTER VERDI, si bé explota l'estil 
monòdic que li permet belles àries, com 
"Possente spirto", es fa tributari també de 
la tradició instrumental de "L'inter-mezzo", 
on les oxigéneles corals i instrumentals, 
particularment sumptuoses, influenciaran 
la concepció de l'òpera ORFEO. 
L'orquestra ducal de Màntua era d'una 
sumptuositat excepcional per aquella 
època, i MONTEVERDI aprofità al màxim 
aquests recursos. La representació 
d'estrena d'ORFEO, el 24 de febrer de 
1607, tingué Hoc amb un èxit extraordinari 
a la sala de "l'Academia degli Invaghiti" 
de Màntua, i el Due féu repetir, cosa 
insòlita en aquell temps, la representació. 
Tot segui! la fama de MONTEVERDI i 
ORFEO es va estendre per Itàlia. Durant 
la seva estada de més de vint-i-cinc anys a 
Màntua, Va compondré infinita! de madri
gals, obres religiöses, i l'òpera ARIANNA; 
també una mena de ballet BALLO DELLE 
INGRATE. De l'òpera solament resta avui 
el famós "Lamento d'Arianna", i encara 
perqué MONTEVERDI el va refondre en 
forma de madrigal. S'afirma que el "la
mento" arrancava les Hàgrimes al pùblic 
d'aquell temps. Per bé que l'inici i desco- 
briment de la mùsica de MONTEVERDI 
ve de Màntua, tot i ser fill de Cremona, la 
categoria de l'obra i del propi MONTE- 
VERDI va Higada a la ciutat de VENÈCIA. 
Per això ha estât considera! com el crea
dor de l'estil musical de l'escola de Venècia 
i de San Marc. Quan MONTEVERDI
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arriba a VENECIA, on romandrà trenta 
anys, aquesta població era considerada 
com la ciutat més poderosa, rica i festiva 
d'Eu-ropa. La població era de 110.000 
ànimes, i la noblesa d'arreu hi anava a fruit 
de l'ambient de festes, entre teniments, jocs 
de màscares, balls i teatres. Era la ciutat 
on Tintoretto, Veronesse i Tiziano havien 
viscut i treballat. Era el Hoc de les tradi- 
cions musicals més distinguides. Per la 
seva situado geogràfica VENECIA era la 
cruilla on es trobaren les antífones del cant 
liturgie oriental, la música popular d'Itàlia 
meridional, l'elegant música secular de la 
cort francesa, les austeritats contrapun- 
tistes deis Paisos Baixos i la música ecle
siástica del Vaticá. Constantment hi resi- 
diren músics estrangers, com Willaert, que 
s'integraren en la famosa Capella de Mú
sica de la Basilica de Sant Marc. Hi foren 
importants els dos Gabrieli, Andre i el seu 
nebot Giovanni (Syphoniae sacrae) i l'ale-

many Schütz; hi abundaven els compo
sitors d'opera. A finals d'aquell segle te
nia setze teatres oberts i s'hi havien 
represen-tat 358 operes. D'allà sortiren els 
compo-sitors Cavalli i Cesti, alumnes de 
MON-TEVERDI.
En aquell ambient, MONTEVERDI troba 
una acollida pública i una tranquil-litat que 
no havia tingut a Mántua, i va poder dedi- 
car-se a la composició de madrigals i de 
música religiosa, i les seves últimes 
operes, IL RITORNO D'ULISES IN PA
TRIA i L’INCONAZIONE DE POPPEA, 
aquesta darrera quan tenia 75 anys. En la 
darrera òpera, MONTEVERDI estrena un 
estil nou, amb "aries de capo", toes de "bel 
canto" i notes d'humor. Els critics afirmen 
que POPPEA conté passió, lirisme i totes 
les teories operístiques que serán válides
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fins el segle XX, i reconeixen que, amb la 
possible excepció de DIDO i ENEAS de 
Purcell, fins a LES NOCES DE FIGARO, 
de Mozart, no s'havia compost una òpera 
en què la condició humana es reflecteixi 
tant en la música. MONTEVERDI no creia 
que l'òpera fos un conjunt de fragments 
més O  menys connectats entre élis, desti- 
nats en part a demostrar el virtuosisme dels 
cantants o la capacitat dels compositors 
per crear melodies agradables. En la seva 
condició de gran avantguardista del seu 
temps, intenta crear formes musicals que 
siguin l'expressiô dels sentiments dels sens 
personatges i amb una unitat argumentai. 
En el seu ùltim any de vida MONTE
VERDI van prendre llicència del càrrec en 
la Basílica de Sant Marc de Venècia i 
visità novament la seva Cremona natal i 
Màntua, on ORFEO li donà fama. Fou un 
viatge triomfal, pie d'honors i recepeions, 
i aclamat pel poblé. Retornat a Venècia, 
moria ais 77 anys. No tardarla molt temps 
i amb el propi crepuscle i decadèneia de 
Venècia la seva música quedarla oblidada 
tal com també passa despres amb J.S. 
BACH. El seu redescobriment tardarla 
tres-cents anys. Caldrá entendre el perqué, 
i és que MONTE-VERDI es troba en la 
cruílla del gran canvi amb el final del RE- 
NAIXEMENT i el principi del BARROC; 
l'Alt Barroc elimina amb els nous currents 
i modes Pescóla musical veneciana i 
oblida el músic que l'havia portada al seu 
apogeu. Amb el BARROC assumit plena- 
ment. Pescóla napolitana será protago
nista musical de la nova evolució de 
l'ÓPERA. A
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Opera

La Fada
Joan Baptìsta Torrella Ibáñez

D'eu any s després de la seva fundado, 
els Amies de l'Ôpera de Sabadell se- 
gueixen encarant nous reptes i sorprenent 
el public, el quai ha sabut donar el suport 
merescut a aquesta iniciativa.

El dimecres tres de febrer, va tenir Hoc 
la presentado a Sabadell de l'opera d'Enric 
Morera "LA FADA", emmarcada en un 
acte d'homenatge al compositor català. 
Durant la primera part, vam poder escoltar 
un seguit de peces per orquestra i cor 
bastant representatives del repertori de 
Morera. La Simfònica, de la mà de JOSEP 
FERRE, va rutilar i va interpretar amb 
traça. Potser va faltar una mica d'expres- 
sivitat, però la interpretado global fou 
positiva. M'agradaria destacar la inter
venció de la tenora (PERE BENÍTEZ) que 
fou poc menys que perfecta.

El Cor també va estar en el seu Hoc i 
també va agradar. I sobretot va agradar en 
la "Sardana de les monges". De totes 
maneres, i al meu entendre, el Cor acusa 
un petit desequilibri en les veus. El nom
bre de cantaires, almenys pel que fa a la 
sonorità!, està descompensat a favor de les 
dones, cosa que fa que els homes, i en 
especial els tenors, no brillin amb la 
mateixa Hum que les impecables sopranos.

L'actuaciô musical fou iMustrada amb 
coreografies de JOAN TENA i el seu ba
llet, ...o almenys aixó és el que es pretenia. 
Segons la meva opinió, el ballet de JOAN 
TENA, no va estar a l'altura de les 
circumstáncies, amb una coreografia 
monòtona, avorrida i bailada d'una mane
ra molt irregular.

"LA FADA" va ocupar la segona part. 
Una partitura complexa, i difícil, d'un estil 
musical i d'una concepció que, quasi bé 
sempre, ens porta a una injusta comparació 
amb el geni RICHARD WAGNER. Aquí, 
MORERA juga amb un dar desavantatge.

El nivell de la interpretació fou des
igual i en cap cas l'adient. Per exemple, 
ROSA NONELL (La Fada), que continua 
actuant en papers força adéquats per a ella, 
va cantar amb convicció i bona veu, 
musicalment molt correcta però el frasseig 
era confós i, malgrat que l'obra era canta
da en català, van ser poques les frases que 
vaig arribar a entendre. De totes maneres, 
la seva progressió en els ùltims mesos està 
essent sorprenent i força accelerada.

ROSA MATEU (Gueralda), tot i Huir 
una veu agradable i bonica i tot i cantar 
amb molt de gust i musicalitat, va quedar 
absorbida en alguns moments per

l'orquestra. De totes maneres va aconse
guir, junt amb ROSA NONELL i JOSEP 
PIERES (Pastor), les interpretacions més 
encertades de la nit. La del darrer, va ser 
la millor.

ÁNGEL ODENA (Senyor d'Evol) 
mostrà una veu digníssima i potent, i una 
tessitura ampia i uniforme, però tot plegat, 
no ho acabà de controlar. La potència en 
aquest cas va anar en detriment de l'afina- 
ció i, a voltes, imprimí un volum excessiu 
a la seva interpretació.

CONRAD G ASPA (Jausbert) va tenir 
una actuació del tot irregular. La seva 
interpretació va passar per alguns mo
ments bons, però aquests foren escassos. 
Concretament, podriem dir que el paper li 
venia gran, car no és el tenor apropia! pel 
cas. La seva veu evidencià una certa falta 
de cos. Tampoc actuà amb seguretat, cosa 
que féu que s'equivoqués en un pareli 
d'ocasions. Va posar-hi il-lusió i ganes 
però li va faltar qualità! i mesura adequada 
al paper.

JOAN TENA i el seu ballet van acon
seguir fer-nos oblidar la pèssima actuació 
de la primera part, proporcionant-nos una 
coreografía tan discreta com eficient i 
bastant apropiada al cas. De totes maneres, 
la concepció de la dansa fou massa simple 
i poc vistosa.

L'Orquestra Simfònica del Vallès, 
conduïda per JOSEP FERRÉ, va oferir un

nivell acceptable. Es van treure de sobre 
la bonica però complicada partitura. No 
van Huir com s'hauria pogut esperar, potser 
perqué els unies intèrprets que van poder 
donar la talla requerida (al menys pel que 
fa al volum) foren NONELL i ODENA.

Si bé el résultat musical ja no estava 
resultant extraordinari, menys ho va ser 
l'escènic. Escenografía aparatosa, poc 
funcional, anti-estètica i mal acabada al 
serve! d'uns moviments iMògics i mal 
concebuts, fruit potser d'una direcció 
inexistent o excessivament conformista. El 
vestuari, una mena de "poti-poti" incom
prensible, absurd i totalment desambientat, 
va acabar d'ensorrar del tot l'aspecte 
escènic, on tot plegat transHuia una poca 
qualità! i uns acabats tan pobres que, 
reaiment, van "col-laborar" defintivament 
a donar a l'espectacle el qualificatiu de 
mediocre.

El résultat final no va agradar gens a 
un public que, a més de no omplir ni les 
tres quartes parts del teatre, va tributar un 
escás i parcial aplaudiment que no va 
permetre ni alçar el teló per segona 
vegada.

Programar "LA FADA" d'Enric Mo
rera ha estât una temerità! i un rise 
innecessari. O almenys ho ha estât pel fet 
d'oferir-la amb una presentació tan poc 
adient, tan escassa i tan de final de curs. 
L'ocasió no es mereixia un resulta! tan 
íntim. I, de fet, el public hauria pogut di
gerir millor una música desconeguda, 
acompanyada d'un muntatge i d'una inter
pretació més ben acabades.

Aquest espectacle, el qual podem 
considerar com un pas endavant en el carni 
de donar a conèixer la música del nostre 
país, representa un pas enrera en la história 
de l'AAOS. Ens hem allunyat perillo- 
sament del carni seguit fins el moment, 
que, no ho oblidem, és el que el public ha 
estât agraínt i aplaudint durant aquests 
darrers deu anys. •

l 'artística
COMPRA-VENDA

Calaixeres, Mobles, Llums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i LUbres

Borriana, 35-37 • Teléfon 725 62 30 
08202 SABADELL
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Europa s’obre a cinc compositors sabadellencs
Ernie Torrelia i Cunillé

k3'ha produit un fet rellevant per a la 
cultura local, del qual volem deixar 
constáncia escrita en aqüestes págines.

Per una feliç iniciativa conjunta de la 
Regidoría de Cultura de l'Ajuntament de 
Sabadell i de l'Associació Catalana de 
Compositors, una prestigiosa formado 
instrumental, el TRIO À CORDES DE 
PARIS, ha prepara!, estrena! i enregistrât 
cinc obres de sengles compositors 
sabadellencs contemporanis: Llorenç 
Balsach i Peig, Benet Casablancas i Do
mingo, Pere Casas i Torres, Josep Lluís 
Guzmán i Antich i Josep Maria Pladevall 
i Fontane!.

El disc recull les cinc obres d'aquests 
cinc autors fou enregistrar a Barcelona i 
es troba en fase de producció penden!, no 
més que s'ultimi el procès gràfic de l'edició 
de la funda i del Ilibret informatiu que 
l'acompanyará en la seva ámplia 
distribució.

Uns dies després de la gravado, el 
mateix "Trio à Cordes de Paris" va oferir 
un concert a Sabadell, el quai constituí 
l'autèntica estrena pública de les 
composicions esmentades. fou a l'auditori 
de la Caixa de Sabadell, el dimarts dia 22 
de desembre del 1992.

Partint dels comentaris escrits per 
Victor Estapé per a il-lustrar l'edició 
discogràfica i de diverses manifestacions 
dels compositors, resumim tot segui! el 
contingut del programa que vam escoltar 
aquell dia i que, ben aviat, podrem tenir a

casa en forma de disc compacte.
BALSACH: "Trio de corda" - Obra en 

tres moviments, per a la qual no s'ha fet 
un planteig previ de geografia tonal, sinó 
un estudi de distensions i tensions locals 
a mesura que s'anava component.

CASABLANCAS: "Trio de corda" - 
Obra en la quai la concentració del diseurs 
coexisteix amb l'amplitud d'un moviment 
unie en què les textures més complexes i 
els acords batuts en ritmes temàtics no 
exclouen el lirisme.

CASAS: "Tres peces per a trio de 
cordes" - Conjunt de tres obres que han 
estât unificades per diversos trets 
motivadors, corn el freqüent predomini 
dels intervals de segona major i menor, i 
de quarta justa i augmentada.

GUZMAN: "Preludi, fantasia i dansa" 
- Obra que presenta referèneies a la cançô 
tradicional i a l'antiga música contra- 
puntistica, amb un llenguatge melodic que 
tendeix a un diatonisme de carácter modal, 
sense excloure el recurs al cromatisme.

PLADEVALL: "Trio de corda" - En 
aquesta obra s'han defugit les tècniques 
experimentáis i el résultat és una textura 
contrapuntística amb els recursos 
tradicionals d'inversió, augment o 
disminució.

El conjunt d'aquest programa esdevé 
una variada mostra de tot el que ens pot 
oferir avui Sabadell en matèria de 
producció musical i, a l'ensems, ens dóna 
la possibilità! de conèixer cinc obres noves

d'aquests cinc joves compositors, la 
projecció pública deis quais ha trenca!, ja 
fa temps, les barreres locals.

Pel que fa al "Trio à Cordes de Paris", 
podem dir que es tracta d'un conjunt créât 
l'any 1966, que es distingeix pel rigor en 
l'exigència musical, la qualitat de 
lesexecucions, el dinamisme del treball de 
recerca en matèria de música contem- 
porània i l'enriquiment incessant del 
repertori.

Els sens tres components són membres 
titulars de T'Orchestre National de 
France", de les tasques de la quai n'estan 
excempts des que el 1983 es van conver
tir en la primera formació permanent de 
França que es dedica exclusivament a la 
música de cambra.

Esperem només que el dise aparegui 
aviat i que tingui la difussió i el 
reconeixement que els nostres flamants 
compositors es mereixen. •

Signatures dels autors i dels 
intèrprets, les quals foren obtingudes tant 
bon punt es va acabar el concert.

Esquerra: Josep Lluís Guzmán i Josep 
Maria Pladevall

Centre: Pere casas, Lloreng Balsach 
i Benet Casablancas

Dreta: Jean Grout (violoncel), Char
les Frey (violi) i Michael Michalakakos 
(viola)
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Conte

El rem
Teresa M- Boada i Flotats Ihlustració d'Elisahet Medina

V^om  que el dijous després de berenar 
la Sara no havia quedat amb cap deis seus 
amies, per no avorrir-se, va decidir 
remenar els embalums del cobert. És tan 
divertit fer d'explorador! D'entrada, res no 
li resultava estrany: la bicicleta, el bagul 
de les disfresses, la calaixera on el pare 
guardava les eines i el racó deis estris del 
jardi, mig amagats per l'impermeable. En 
veure'l pensà que seria una bona idea re
gar l'heura trepadora que ja estava a punt 
d'arribar fins a la finestra de l'habitació. 
Despenjà l'impermeable i, mig dissimulât, 
veié un pai diferent deis altres que 
sobresortia per la seva llargària. No l'havia 
vist mai i el va agafar decidida a esbrinar 
què era. Tibà tan fort que la pala, l'aixada, 
el càvee i la forca van quedar escampats 
per terra. A les mans només hi tenia un 
pai, el pai... d'un rem. Calia trobar-li una 
barca per provar-lo. La caseta del Terry 
pot servir. L'esquena del gos la va ajudar 
a pujar dalt de la teulada des d'on començà 
a cantar:

"Rema que remarás 
amb la barca avançaràs,

rema que rema remarás 
a la mar arribarás".

Però, malgrat l'insistent esforç i les 
ganes que hi posava, només aconseguí 
treure una clapa de gespa i que el pare, en 
sentir l'estrepitós rac-rac, sortis a veure què 
passava.

-I tu què hi fas aquí dalt?
-Vine pare! Puja! Anem a Tematangui.
-Au Sara! Baixa i no facis malbé la 

gespa. No veus que no arribarás mai enlloc 
amb aquesta barraca?

-He trobat el rem al cobert i l'he volgut 
provar!

-Els rems no es fan servir fora de

Teresa M- Boada i Flotats (Terrassa)
Es escriptora i llicenciada en Hispàniques (Secció de Filología Catalana). Fía estât professora de llengua i 
literatura catalanes en diferents instituts de Batxillerat i dEP. A l'actualitat treballa en un Institut de Batxillerat 
a Terrassa. Ha fe t classes per a estrangers i és també Cap de Redacciô de la revista de creado literària 
"Laberint".
Ha escrit i publicat diverses obres de literatura infantil i juvenil, traduïdes, algunes d'elles, al base, gallee, 
castellà i francés. Destaquem: Quina olla! (1987) Vet aquí un bolet (1987) E l plàtan blanc i la bicicleta flautista 
(1988) Xocolata amb xurros (1989) Malva-poma (1989) Coctel de cristalls (1989) Bric (1990) Kèntia (1992). 
La ironía i l'humor son dues de les constants que caracteritzen la majoria dels seus contes i estudis critics envers 
la literatura "infantil" actual. Tot amb una manera d'entendre la literatura que parteix de Tàmbit vivencial dels 
infants i retorna ais mateixos infants.

QUADERN - 89



l'aigua. Aquest me'l va regalar en Bitons, 
un veli amie i Ilop de mar. Fa temps que 
no en sé res d'eli. T'agradaria anar-lo a 
visitar?

-Quan marxem?- assenti tota entusias
mada.

Al migdia del dissabte la Sara i el pare 
van fer cap a Bonamar, la vila marinera 
d'en Bitons. Eli els esperava vestii de 
capità a la Casa del Mar on van fer una 
bona fritada amb salsa verda. Havent dinat 
en Bitons els convidà a pujar a la 
"Remadora", la seva millor barca, i fer un 
petit viatge voltant l'illa de Mont-Rem.

El passeig fins al port de les pesqueres 
va ser ràpid perqué la Sara caminava força 
de pressa. Volia arribar-hi aviat. La 
"Remadora" es vela d'un tros lluny. 
Destacava el color vermeil llampant del 
nom a la proa.

En Bitons deslligà la corda del norai i 
impulsà la barca fora del port amb el rem. 
La Sara només tenia ulls per mirar els 
anells que es formaven cada vegada que 
en Bitons ficava el rem a l'aigua. Un ànce 
coll-verd que s'entestava a seguir uns 
estranyissims peixos llargaruts els 
acompanyava. Tenia els peus en forma de 
rem i feia avançar el cos de la mateixa 
manera que en Bitons portava la barca.

Els peixets estaven un xic espantats i 
amb la cua s'impulsaven ràpidament. Una 
cua amb forma de trident. Igual que una 
forca. Igual que un rem.

Ben entrada la tarda, quan el sol 
començava a no escalfar tant, la Sara va 
sentir que els peus li tremolaven. 
Lentament, la tremolor li va anar pujant 
cames amunt fins arribar a la panxa on una 
dotzena de granotes semblaven jugar molt 
engrescades.

Els petits anells d'aigua salada que tant 
li havien agradat en sortir del port, eren 
ara unes bellugadisses ones que el vent 
empenyia i que cada vegada es movien 
més i més de pressa. La "Remadora" 
navegava fent saltirons per damunt de 
l'aigua i, en un deis cops de rem, la Sara 
va sentir com si totes les granotes albora 
li empenyessin la gola. Va obrir la boca i, 
tot d'una, saltaren al mar confonent-se amb 
els peixos.
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Amb la panxa ben buida s'estirà al terra 
de la barca mentre en Bitons i el pare 
parlaven:

-Amb aquest vent el marejol no trigarà 
a ser maragassa. Serà millor que tomem.

-No t'amoinis Bitons, ja hi tomarem un 
altre dia. Et sembla bé Sara?

Però la Sara restava al terra estirada i 
sense moure's. La veu del pare la sentia 
llunyana, com si la hi tomés un ressó. Amb 
els ulls clavats al cel vela sortir la lluna 
en forma de mitja rodona. Era igual que 
la pala del rem. Ben segur que molts estels 
s'assemblaven ais rems, sobretot els que 
tenien cua. S'incorporà. Ealtaven pocs 
metres per arribar a port.

En Bitons va ser el primer de baixar 
per amarrar la barca. En posar els peus a 
terra la Sara sentia que les carnes no 
l'aguantaven. Estava tan cansada que, a 
mig carni de casa del mariner, s'adormi 
arrepenjada a l'espatlla del pare i no es 
despertà fins l'endemà.

Ben de mati, les granotes li raucaven a 
la panxa fent uns sorollosissims badalls. 
La despertà una forta olor de pa cult acabat 
de fer. Quin despertador tan dolg!

La Sara es va aixecar del Hit i baixà 
l'escala de cargol encuriosida per saber 
d'on venia aquella agradable flaire. Una 
boira blanquinosa sortia d'una porta 
entreoberta, la va empènyer i enllà hi trobà 
la cuina d'en Bitons. Era tan ampia que, al 
costai del forn de llenya d'on no deixava 
de treure panets i pastes, el gran mariner 
semblava un follet. Quina sort lenir un 
ofici tan olorós! El vela d'esquena agafant 
la pala de fornar, d'una fusta que li era fa
miliar. On l'havia visi abans? En quin altre 
Hoc?

L'escalfor de les Barnes la despistava. 
Estava segura d'haver-la visi si, però... 
amb humitat i fredor. Si, n'estava 
conven9uda, en la humitat del cobert de 
casa i en la fredor de l'aigua del mar, fent 
de rem. ^

WATT/'Anr
Sala d'Exposicions ÜJ SABADEL^^r

Sant Pere d'Ullastre, 9 • Tel. 714 55 71 
CASTELLAR DEL VALLÈS

Tres Creus, 207 • Tel. 726 90 28
08202 SABADELL

t

Sant Pere, 22 
Tel. 726 19 59 

08201 SABADELL
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Fern lectors
Josep Gòrriz

MARCOVALDO

ITALO CALVINO.
Traductora: Carme Arenas.
Col. L'Esparver, 44.
Editorial La Magrana.
Barcelona, 1985.
Edat recomanada: a partir de 14 any s i 
adults.

Marcovaldo és un pare de familia nombrosa 
que treballa de mosso de magatzem. La vida 
passa pel seu voltant sense que l'acabi d'entendre 
del tot. Tot i així, sovint veu espumes de poesia 
que la seva imaginació ingènua augmenta. I amb 
el pas de les estacions, el paisatge, d'un gris 
asfaltic i urbá, ofereix nous aMicients que no li 
passen inadvertits. Marcovaldo no és, però, un 
rebel. Per damunt de tot pensa en la dona i els 
fills, i vol el millor per a ells, és a dir que siguin 
feliços i no els falli res. Per això, quan li pre
paren l'alta a l'hospital i el deixen un moment 
sol, s'endù a casa seva el conili blanc que veu 
en una gàbia petita que el fa patir. El conili és 
l'alegria de la familia. Però no saben que porta 
els gèrmens d'una malaltia terrible. Ve tot un 
equip de l'hospital, per endur-se'l, però els nens, 
el pugen al terrât i l'alliberen.

Italo Calvino

M arcovaldo

«De soble r 'A a a a h ...” va ser 
quasi un bruci, i el "...txù !" va 

ser més fort que l'exploslö d'una 
bomba.«

Autors Modems

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

P asseig  de la P laça M ajor, 4 
S A B A D E L L

QUINA OLLA!

MONTSERRAT BELTRAN, TERESA 
M. BOADA, ROSA BURGADA. 
IMustracions: Roser Capdevila.
Col. El Vaixell de Vapor, 39.
Ed. Cruilla.
Barcelona, 1987.
Edat recomanada: primers lectors.

A la ciutat de Bonateca, a casa dels Col i 
Patata, se senten els gemecs desconsolats d'una 
olla de terrissa. Ara la mestressa treballa fora 
de casa i no té gaire temps per fer el menjar, 
per això s'ha comprai una lluent olla de pressió 
que fa la feina en un tres i no res. Però l'olla de 
terrissa no hi està d'acord: "Aquesta gasòfia! - 
diu-, sembla l'escudella de Sant Claret, poca 
pasta i molt suquet". I, sense pensar-s'ho dues 
vegades, dóna un cop de nansa al morter, que 
cau justament damunt de l'olla de pressió. Hi 
espetega amb gran terrabastall. L'olla acaba 
oberta i abonyegada i l'escudella s'escampa per 
la cuina. Adéu dinar! l'endemà l'olla de terrissa 
té la seva oportunitat. Però no voi que sigui 
l'ùnica. Rumia que rumiarás, té una pensada 
estranya, perqué, de sobte, es comenta a en- 
greixar. I creix, creix, creix...

TRES CREUS, 65-73 - SANT LLORENÇ, 84-86 
T E L .  7 2 7  4 9  3 2  - F A X  7 2 7  4 9  5 6  
0 8 2 0 2  S A B A D E L L

MEMORIES DE LTLLA DEL VENT 

ISIDRE GRAU.
IMustracions: M. Teresa Ramos.
Col. Aladelta, 23 
Ed. Edelvives 
Saragossa, 1991.
Edat recomanada: a partir de 13 anys i 
adults.

Una illa és un Hoc singular. L'aïllament, més 
ben dit la consciència de l'aïllament, dóna a la 
gent unes caractéristiques singulars. I si, a més, 
el vent té una presència decisiva en la configu- 
ració del paisatge, també afecta la cultura i el 
carácter de la gent. Per això s'expliquen tantes 
històries de Tilla del vent. Històries com la d'en 
Bemi, el Pota-ranca, com Tanomenen els nanos 
del raval, d'ençà que camina amb la cama torta. 
Li va caure una biga i la hi volien tallar, però la 
Mira va resar unes oracions i les nafres se li van 
tancar de cop. Va ser la Mira qui li va ensenyar 
el llenguatge dels ocells. En Bemi passa hores 
en una cabana que ha fet eli mateix al capda- 
munt d'un turó, escolta el rugit del vent i parla 
amb els ocells, i, quan suit, observa els vaixells 
que entren i surten del port. Però un dia la ca
bana està ocupada. Hi ha un homenot bmt, mal 
afaitat i amb la gaita partida que fa pudor de vi. 
Tanmateix, aquest individu diu que és Thome 
més rie del món. Parla d'altres terres, de rique- 
ses. I li proposa fugir.

MON15IROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL
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Ai, La Salut!
Dolors Godayol Fotos de Salvador Llunell

om a molts sabadellencs em passa que, 
de tant en tant, caie en la temptació 
d'arribar-me a La Salut.

Els motius? Què hi fa? Una tarda suau 
de primavera, un ranvespre flairés d'estiu, 
un mati assolellat de tarder o un càlid 
migdia d'hivern. Però sempre hi vaig a la 
recerca de pau i benestar. Busco 
aconhortar l'esperit i alliberar la ment 
gaudint del repòs i la natura.

Més, ai las!, que ni omplo l'esperit, ni 
alliberò la ment, ni pue gaudir de la natura. 
Com podria fer-ho veient aquell entorn en 
un estât tant deplorable?

Parterres atapeïts de males herbes, 
senders envaïts pels esbarzers, camins i 
avingudes solcats de xaragalls. Estanyols 
llotosos i infectes. Monuments descuidats. 
Arrels i troncs maltractats; alzines 
malaltes, xiprers polsosos i tristos; prats 
turmentats per éléments insensibles. Murs 
esvorancats, apedaçats i culcosits amb 
uralites. Places cobertes de pútrid fullam, 
que jeu sota els arbres impotents, estoics i 
soferts, des de l'any de la picor. Arbres 
morts, que perden la dignitat i el decòrum 
mostrant-nos la seva nuesa a les vores deis 
camins...

I en indret tan bucòlic, per acórrer a 
enlairar l'esperit, melodia de cridòries, 
xiscles, grolleries, radio-cassettes a tota 
pipa, pilotados a dojo, deixalles a manta...

I m'entristeixo. I em deprimeixo. I em 
rebel-lo. I m'indigno. I protesto!.

I em pregunto si hauré de renunciar-hi 
també, com ja ho he fet amb altres llocs 
que m'eren entranyables.

No vaig néixer, ni tan sols créixer, a 
Sabadell. Però l'estimo amb tota l'ànima 
perqué aquí hi he Iluitat, hi he guanyat el 
pa, hi he tingut un fili, hi he estudiat, hi 
he fet amies, hi he acomplert molts somnis. 
I em dol profundament constatar que hi ha 
llocs de la meva ciutat en els quais m'hi 
he de sentir com una estranya. ^

GRANJA
Esmorzars
Berenars
Gelateria

Passeig de la Plaça Major, 59 
Tel. 725 79 77 • SABADELL
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Cine Club Sabadell

El sol del membrillo
Ana Fernández

Godard fa molt de temps afirmava que 
el cinema havia mort i l'art conceptual 
havia declarat la fi de la pintura, però EL 
SOL DEL MEMBRILLO (1992) ens els 
ressuscita. Estem davant de l'homenatge- 
tribut més sensual que un art dedica a un 
altre. Bazin ens demostrava com el barroc 
esdevenia la gènesi convulsiva d'un nou 
art, el cinema, i ara Erice atorga al César 
el que és del César. Subjugat pel misteri 
creatiu d'atrapar la realitat a l'aparença del 
llenç, sucumbeix i renuncia a la seva-ma- 
nera-de-fer per, així, aprehendre l'instan- 
taneitat creativa d'Antonio López. No 
veiem la llum i la planificació de EL ESPI
RITU DE LA COLMENA (1973) o de EL 
SUR (1983), sino els paisatges i les mira- 
des del pintor. Tant és així que, des de les 
primeres seqüéncies, full d'Antonio López 
és, sense cap dubte, l'objectiu de la càmera. 
La minuciositat amb qué el pintor es situa 
davant de l'arbre, els peus, literalment cla- 
vats a terra, el cap, amb uns referents vi
suals unies i inamovibles, així ho demos- 
tren. Com a espectadors, hem de mi-rar a 
través de la llum pictórica, no de la filmica.

Tots els discursos possibles sobre el 
món plástic es troben en aquest film, que 
va començar com a projecte per a un 
curtmetratge i que va resultar un film-riu.

L'anàlisi narrativa de la pel-licula és la 
següent:

a) El diàleg conceptualitat-realisme 
se'ns presenta amb la cohabitabilitat ter
ritorial de dos pintors amb alternatives 
plàstiques diferents; el més jove, hereu 
directe del conceptualisme dels anys 
seixanta, que es troba a les portes d'un 
figurativisme pie, i el més madur, punt de 
partida de l'anterior i, ara, punt de 
referèneia per a tornar a començar. Es a 
dir, l'edipisme inteMigentment transcen- 
dentalitzat.

b) La controvèrsia artesà-artista, amb 
el muntatge paraMel entre els paletes 
poloneses i els pintors, resta suficientment 
explicada amb l'actitud dels segons davant 
aquesta problemàtica; que siguin els altres, 
els espectadors, els qui discuteixin sobre 
les categories de l'artista. Artista o artesà, 
l'etiquetació és un matis; per a atrapar la 
realitat, per a crear, és necessari degustar, 
assumir i digerir visceralment allò que es 
vol eternitzar; és, en definitiva, "l'obscur 
objecte del desig". Així se'ns explica a la 
seqüència en què els paletes es mengen el 
codony desconegut, que els inspira la 
possibilitat d'una saborosa confitura.

c) El diseurs sobre l'ofici i la tècnica. 
Antonio López imagina i crea com un hu
manista. Es responsable de l'obra d'art des

Erice y Antoio López, han trehallat junts en "El Sol del Membrillo"

de la mateixa construcció del suport, on 
s'esmicola i analitza la forma i el color de 
la realitat. Humanista, d'una manera total: 
es clava a terra, paraMel a l'arbre per a 
créixer i acompanyar-lo durant els mesos 
que viuran junts; treballa la terra amb 
l'aixada i es projecta i transforma en 
pinzell a la manera com Bernini trans- 
formà Dafne en arbre.

Totes aqüestes lectures, com a 
calidoscopi, dansen entre les imatges del 
film, travessades per l'humor de Tati ben 
après per Erice. La comicitat del que és 
més quotidià, l'acudit del saber mirar hi 
planegen sense interrupció. El moment 
més explicit és quan els amies del pintor 
han d'aguantar les fulles de l'arbre a fi que 
Antonio pugui continuar interprétant el 
mapa floral en què s'ha convertit el 
codonyer després de nombrosos i 
enigmàtics senyals blancs. També es 
recorda el Tati de PLAYTIME, amb uns 
plans d'un urbanisme nocturn, amb 
finestres iMuminades per les televisions 
tutelados pel rotund "pirulí" de Torre Es
paña.

Erice, per a marcar el pas del temps, 
opta per una solució senzilla, clàssica des

del punt de vista cinematográfic, però rica 
en significants: la fosa per transparéncies. 
Amb suavitat, com a pinzellades, l'obra es 
va fent. Una obra que no es basa en el guió, 
sinó en el muntatge. Erice posa de mani
fest el principi genial d'Orson Welles; la 
moviola i l'empiuladora són els instru
ments bàsics de la creació artística. Es 
molt coherent que sigui així, perqué, com 
es veu en moites escenes, el sentit del 
temps lineal, els diàlegs són impossibles, i 
més entre pintors. Quan els dos amies re
flexionen sobre pintura, sobre el seu passât 
i la seva formació pictórica, les paraules 
es fan supèrflues i són les mans les que 
modelen el diàleg i els conceptos. L'amie 
d'Antonio López fluita amb les paraules 
per al final lliurar-se a una autèn-tica dansa 
de les mans; és així com aconsegueix co- 
herència i efectivitat a l'hora de dir allò que 
li interessa. Quanta dolçor hi ha en aqües
tes tertulies! Que suaument passa el temps 
del codonyer en aquesta illa creativa, rode- 
jada d'una urbs que, si no agressiva, si con
trària al que es viu en el jardi! La ràdio, 
l'estació de trens, el paisatge urbà impreg
nen la perifèria creativa de l'artista, però, 
nodrit pel més au tènde, per allò que resta 
inamovible -la terra-, filtra l'entom: urba
nisme desarrelat, accidents de trànsit, 
guerres, desarticulaciô de l'Est, etc. Tot 
això crea un pòsit que ser-veix per a lliu- 
rar-se a l'obsessiva passió de fixar un ar
bre, primer, visceralment, amb el color 
masegant la tela; després, amb la racio- 
nalitat científica del llapis-bisturí, amb el 
dibuix. I -que curiósi- l'anàlisi de les for
mes es dóna precisament quan els fruits i 
el mateix arbre comencen a marcir-se.

Tot el film ens porta a la paradoxa, la 
forma més intel-ligent del pensament
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humà. Des del figurativisme, s'evidencia 
la magistral mentida o trampa de l'Art: 
reflectir la realitat és negar-la. La titànica 
tasca d'Antonio López per a fixar el temps 
precis d'esplendor del codonyer és negar, 
com feia el Barroc, la suprema veri tat del 
trànsit de la vida a la mort. El veritable 
realisme consisteix a viure el procès de 
creació. "The Action Painting" va entre- 
veure una mica d'aquesta veritat. Erice i 
López ens l'ofereixen en aquesta veritable 
obra d'art. Una obra que no teoritza a la 
manera artistica dels setantes i dels vuitan- 
tes, però que ens fa reflexionar, perqué, 
com ens diu el pintor Pedro Moreno (1): 
"La realidad tiene más misterio que la abs
tracción".

El cinema, al igual que la pintura, des 
de finals de la década deis vuitanta ha 
transcendit en el fet-creatiu i, sobretot, en 
la manera-de-fer-l'art. Ja ho haviem vist a 
INNISFREE (1991), de José Luis Guerin, 
i ara ho veiem en el film d'Erice. Si la pin
tura realista acaba amb el conceptualisme, 
aquest no ha existit en va, sinó que atorga 
ais nous corrents una força inestimable. La 
natura morta moderna no gosaria enfron- 
tar-se ais gots d'aigua i a les medicines de 
Pedro Moreno o ais descamats paisatges 
del propi Antonio López, sense haver su
perai l'assignatura pendent de l'abstracció. 
Igualment, el cinema desperta als nous 
corrents i, després de molts anys de ficció 
i d'una mica d'història conceptualista, crea 
un nou sentit de la percepció de la realitat, 
desfigurant el limit que hi ha entre la veri
tat i la ficció. Guerin i Erice s'aparten dels 
paràmetres conformistes de la producció 
comercial de films fàcilment digeribles per 
l'inteMectual d'avui i, en forma d'utopia, 
obren un carni nou dins la narrativa de la 
imatge.

El film d'Erice és d'una clarividéncia 
paradoxal, que salva l'idealisme del 68 i 
el reconcilia amb la postmodemitat, però 
desproveída ja del que Frédéric Jamenson' 
li atorga quan la defineix com a lògica 
cultural del capitalisme tardà. Erice ens fa 
recuperar el plaer pel cinema, ens sap re
presentar tot el que ens rodeja, des dels 
aromes inteMectuals de Gonzalo Suárez a 
la constatació quotidiana d'Eric Rohmer.
(1) "Ajo Blanco", n® 46, novembre 1992. •

Imatge í paraula
Text de Joan Cusco Foto de Josep Busoms

Equílíbris
Ja és difícil, ja, mantenir Tequilibri sobre la maroma. 
Uns, com a professionals s’hi guanyen la vida.
I d’altres -en bona majoria- també fan molts equilibris 
no ja per passar-la, sino per poder tirar endavant...
I a fe que es fan véritables cabrioles per mantenir 
l’estabilitat...

' Arts Gràfiques 
’ Disseny Gràfic 
Assistit per ordinador

D I P T I C
' Tractament i Composidé 
Integral de Textes 

' Filmadons

S O C I E T A T  L I M I T A D A

Moralin, 62 - 08206 Sabadell • Tel. (93) 726 55 99 - Fax (93) 726 57 06
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Estampes Montserratines

La Destrucció
Manuel Foraster

l'any 1764 moria a Montserrat l'abat 
Argeric. El seu nom ja és molt conegut per 
les obres que va fer a l'atri de l'església 
amb Tactual mongia, però el que més li ha 
donat nom és la profecía que va fer en el 
Hit de mort; "De la corona de la Mare de 
Déu fins al galliner, no quedará res del 
nostre monestir". Malauradament aquest 
vaticini es va complir amb els desastres 
de la Guerra contra Napoleó.

Montserrat, adscrita sempre ais avatars 
de la nostra Pàtria, coMaborava tant com 
podia a la curació dels ferits de guerra, a 
Tacolliment dels somatenistes i a mantenir 
amb diners i joies a les despeses de la 
guerra.

Aquesta actitud no era desconeguda de 
Texércit francés, que decidí fer una visita 
d'inspecció el dia 12 de gener del 1809, 
però al no trobar-hi armes ni resisténcia 
abandoné la muntanya Tendemá mateix.

En apoderar-se els franceses de Bar
celona es formá una Junta Catalana de 
Defensa, la qual decidí, en un greu error 
estratégic, de fortificar la muntanya de 
Montserrat.

I així fou com el dia 13 de maig del 
1810 es comencen les obres de defensa del 
monestir que així mateix comporté 
Tenderroc de les ermites de Sant Miquel i 
la deis Apóstols.

El 26 de maig del 1811 vingué la cita
da Junta de Defensa i s'instaMé en les 
ceMes deis monjos, convertint el monestir 
en una fortalesa política. Llavors el gene
ral francés Suchet, assabentat de la 
resisténcia, decidí envair la Plaça d'armes 
i Montserat fou conquerit en solament tres 
hores. Era el dia 25 de juliol de 1811.

El fracassai Barò d'Eroles, Joaquim 
Ibéñez, que comandava la tropa, fugí amb 
la resta del regiment costes avail pel 
torrent de Santa Maria.

Durant dos mesos i mig s'establiren els 
franceses en el nostre monestir convertit 
en caserna i en tot aquest temps es dedi
caren a saquejar la biblioteca, els altars, 
l'església i fins i tot profanaren les tombes

i  S ó o o c í a
ALTA SASTRERIA  

DE LUXE
Plaça St. Roc, 5 

Tel. 725 59 29 - Sabadell

Fragment d’un gravai de Langlois.

per emportar-se alguna joia. Maltractaren
0 mataren els monjos que estaven malalts
1 degollaren els pobres ermitants que 
havien quedat abandonats.

En marxar feren una gran foguera a les 
principals estances del monestir i crema- 
ren, sobretot, el temple, amb faltar bar- 
roc, els retaules magnifies i el mobiliari 
de Cor, que eren peces d'un valor incal
culable.

Montserrat, cremat i tôt, continuava 
essent considérât Plaça d'Armes i al co
ronel anglés Eduard Green se li va acudir 
una nova ocupació del monestir com a 
punt estratégic de comandament a Testiu 
del 1812 i es féu fort a Termita de Sant 
Dimes.

De res li va servir la nova fortalesa, ja 
que altra vegada les tropes franceses sota 
el comandament del general Mathieu 
ocuparen de nou la Plaça.

Aquesta vegada, com que ja no hi 
quedava res per malmetre hi restaren

solament tres dies, i en marxar col-locaren 
véries cérregues de pólvora en llocs 
estratégics i hi calaren foc. Era la matinada 
del dia 31 de juliol del 1814.

L'explosió fou atronadora i es va sen
tir des de molts punts de Catalunya. El 
famós monestir quedé convertit en un 
munt informe de runes. La Plaça d'Armes 
havia estât destruida.

El presagi de l'abat Argerich s'havia 
complert. "De la corona de la Mare de Déu 
fins al galliner no havia quedat res del 
nostre monestir". _

i
M d r c s  1
H ^ T U U r « «

errccòL
Gracia, 140 baixos • 08201 SABADELL 

Teléfon 725 81 42
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Miscellània
Rosa Ten

"ROTARY CLUB"

A la tardor de 1992, es constituí 
el grup sabadellenc del "Rotary 
Club", en el curs d'un acte brillant a 
l'Hotel Alexandra. Ara, només co- 
mençat el nou any, el "Rotary" sa
badellenc celebrá la seva primera 
reunió sota la presidéncia de Puig- 
dollers, al mateix hotel de l'Eix 
Maciá que esdevé el seu local so
cial.

Reunió informativa; presen- 
tació de programes per a les 
trobades setmanals; conferéncies, 
orgnaització d'afers socials i cultu
ras... I im posició de la Medalla 
"Paul Harris", a Jordi Cifra; el 
membre "rotary" del club de Sant 
Cugat que organitzà el nostre 
"Rotary Sabadell".

Un acte pie d'al-licients, 
esperançador vers el futur, i en el 
qual el senyor Puigdollers informé 
ais assistents sobre váries activitats 
rotories portades a terme i altres en 
curs, com: l'estança a Catalunya, -a 
la localitat de Lloret- de réfugiais 
bosnians; la recuperació d'un fom 
ibèric a Sant Cugat del Vallès, i la 
important tasca del "Rotary" de 
Palma de M allorca, en la 
recuperació, amb èxit, de joves 
drogadictes. Tôt aixô i més, perqué 
en la tasca del grup, hi compten, 
com ja és sabut, els intercanvis 
d'estudiants i les beques.

En aquesta primera reunió dels 
rotarys sabadellencs, hi assisti un 
membre d'un dels dos clubs 
"Rotary" de Sao Paulo, (Brasil), 
que informé sobres les activitats al 
pais i que lliuré el seu banderi de 
grup a Sabadell, que compta ja amb

una perita coMecció de banderins 
que intercanvia amb altres, 
establint-se aixi el vincle d'amistat 
entre els grups dels diferents 
districtes rotarys del món. Sabadell, 
és el districte 2210.

V llè. ANIVERSARI DE LA 
MORT DE MN. CAMIL GEIS

El record de l'admirat i estimât 
sacerdot mùsic-poeta, segueix viu a 
la ciutat i, any rera any, en aquesta 
data, són molts els fidels que 
acudeixen a la missa dedicada a la 
seva memòria en sentit d'home- 
natge i en prec per la seva énima. En 
aquest 1993, que la data fou en 
dissabte, l'església de sant Feliu es 
va veure molt plena de feligreses i 
el sentit d'homenatge, dones, fou 
més gran i més solemne. "Amies 
dels Goigs de Sabadell" commé
moré, en aquest 16 de gener, amb la 
missa cantada de la Mare de Déu de 
Nuria, de la quai és autor Mn. Camil 
Geis, i s'acomiadé amb el cant dels 
"Goigs del Pessebre", lletra i músi
ca també de Mn. Camil. Corn a re
cord, s'oferiren a tos els assistents 
els "Goigs d'Alabança a la Mare de 
Déu del Remei", la melodia i la 
lletra dels quais va ser recollida i 
transcrita per ell.

Els "Amies deis Goigs de 
Sabadell", han éditât cada any, des 
del seu traspés, un Goig seu en 
recordança. Enguany, ha estât el 
darrer; el de la Mare de Déu del 
Remei, (116)-C.P.R. de C. Melodia 
recollida i transcrita per Mn. Camil.

"ELS PASTORETS"
És una cita obligada cada any, 

en el temps nadalenc, l'acudir a una 
d'aquestes representacions tan ti- 
piques. Aixi, els dos teatres que els 
representen, a Sabadell, i els altres 
grups que ho fan, sempre amb la 
versió d'en Josep Maria Folch i 
Torres: "El somni deis dos raba-

dans", els paris de butaques s'om- 
plen de gom a gom en cada fundó. 
És un èxit total! És una de les coses 
maques que té el Nadal; una obra 
tan coneguda, que gairabé tothom 
es sap de memòria, i l'exit que 
sempre acomboia! I és que tothom 
sent la necessitai de fer-se infant per 
unes hores i gandir d'un espectacle 
senzill i humé. Ho demostren els 
plens que han fet "La Faréndula" i 
el Centre Parroquial Sant Vicenç de 
la Creu Alta, i els centres de gent 
gran de la ciutat que els han repre
senta!; els grups joves, tots! I és que 
és una bella história amb la que tots 
ens hi volem trobar. És sens dubte, 
un deis misteris del Nadal.

L'ORFEÓ DE SABADELL
Public i premsa es fan ressó de 

l'éxit que obtingué l'Orfeó la nit del 
16 de gener, en un concert, a la 
parróquia de la Purissima, on 
demostré grans qualitats al llarg 
d'un programa ambiciós de debó. 
Una primera part amb interpre- 
tacions molt acurados d'obres tan 
admirados com són L'“Ave Maria” 
de Victória; l'“Himne a la Verge” 
de Benjamin Britten, i "Stabat 
Mater Speciosa", de Liszt. Obres 
cantados a capella, i "Stabat Mater" 
amb acompanyament d'Orgue, a 
cérrec d'Ivan Capillas. Una segona 
part que comprengué: "Impromptu 
Caprice", en interpretació de 
l'artista Mireia Padern; una jove 
intérpret de grans qualitats que 
entusiasmé els assistents. Però, es 
més: l'Orfeó doné pas a una estrena 
important: fou el cicle de Nadales 
de Benjamin Britten, "A Ceremony 
of Carols", per a cor i arpa, en 
traducció al catalé. Interpretació 
excel-lent que va obtenir aplau- 
diments llargs i que obligé a un bis. 
L'Orfeó tingué un èxit i, amb eli, els 
solistes: Gemma Fernández, Rosa 
Fernández, Silvia Anglés, Joaquim 
i Joan Ribalta. Tots en alt nivell, 
qualitats i art.

SEGON CICLE DE 
"POESIA AL TEATRE"
Organitzat per la Regiduría de 

Cultura de l'Ajuntament de 
Sabadell i el Teatro del Sol, s'inicié 
la segona edició de "Poesia al Tea
tro", el dilluns, 18 de gener, al 
Teatro del Sol. I, com al de l'any 
passai, hi acudí public fins a omplir 
el pati de butaques. Aquells que 
diuen que la poesia no agrada, 
s'equivoquen, dones, de pie. El pu
blic de Sabadell l'estava espérant.

E1 programa contava amb una 
part dedicada al poeta mallorquí 
Josep Maria Llompart, que no es va 
poder fer perqué corresponia de 
llegir els poemes al propi autor i, a 
causa d'una indisposició Llompart 
no hi va poder ser. Per tant es va 
suspendre aquesta part que es farà 
un altre dia. Tot un triomf 
esdevingué la part amb poemes de 
Joan Salvai Papasseit. Excel-lent 
declamació del rapsoda Pep Pia i 
bells cants de la cantant sabade- 
llenca Teresa Rebull, deixaren un 
bon record en el public.

La representació, a cérrec de 
Joaquim Sala-Sanahuja. Les inter- 
pretacions de Teresa Rebull, foren 
la part més emotiva, dirigida per la 
nostra Nuria Candela. Una de les 
més gran intèrprets de la poesia.

LA PASSADA
Si, enguany, en celebrar-se en 

diumenge a la tarda, va fer, en con
tra del fracés que es temien els més 
aferrissats, va ser una gran festa. I 
és que a Sabadell la Festa de Sant 
Antoni Abad, de llarga història 
entre nosaltres, és una trobada im
portant ais carrers de la ciutat. Les 
dues colles es van Huir de debò, i la 
festa, una de les més entranyables a 
casa nostra, un èxit total. A 
Sabadell l'ànima popular encara hi 
nia i ho fa de debò, amb aquesta 
festa tan nostra i tant tradicional. Es 
diu que la participació popular fou 
molt superada a la dels anys ante- 
riors. Voi dir això que s'hauria de 
celebrar sempre en diumenge? Els 
organitzadors potser s'ho hauran de 
plantejar. Ho ha demostrat l'èxit 
d'enguany.

UN SABADELLENC AL 
"PARIS - DAKAR"

Si; ho fou el motociclista XAVI 
RIBA, que prové sort al Paris- 
Dakar amb la seva "Yamaha-K2", 
amb una actuació que fou ben des
tacada. Fou el somni de molts un 
lloc preeminent al somniat 
"Podium". No va poder ser, però, el 
nom de Riba i el de Sabadell hi 
foren presents en tots els moments. 
Ell hi va ser, i això, ens honora; no 
sempre els premis són el més 
important; el que sí ho és, és la 
participació i l'esfor9 de l'esportista. 
Bé, dones, pel motociclista Xavi 
Riba, un sabadellenc que mereix 
aplaudiment i el méxim respecte. 
És un orgull per ais sabadellencs 
que estimen l'esport.
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FOREIGN NEW
L'amic Simon Saura, viatger 

com el qui més, també ens ha enviât 
-com abans ho feu al "Diari de 
Sabadell"- una foto-testimoni, en la 
qual s'hi acompanya el text que 
reproduïm:

"30-12-92. A m ies: F ez una 
ciudad del corazón de Marruecos 
fu é  el momento de acordarme de los 
amigos de QUADERN. Una lectu
ra cultural dentro de las ciudades 
que tienen historia. Saura".

IN MEMORIAM  
JOAN ESCAPA

Fins al final has estât fidel en el 
teu tarannà. Posseeïes una inquie
tud accelerada. No t'aturaves ni a 
fer una pausa en la teva cursa. Sem
pre duies la superdirecta. Anaves 
amb injecció. Mai t'has quedat 
enrera...

ÍTJ
Fer, fe r  i fer, aquest hauria estât 

el millor lema pel teu possible escut 
heráldic, de guerrer i combatent. 
Deis de primera fila, deis que donen 
el pit, el cor i tot el que cal posar- 
hi...

T'has guanyat algunes medalles 
en un i mil combats amb les teves 
armes: fe, bondat, generositat...

T'has donat a cor complet. I 
aquest mateix cor que tant ha bate- 
gat al llarg i ampia de la teva sin
gladura, s'ha parat en see. (És que

tal vegada ho podia fer d'altra ma
nera?...).

Així, de cop, tot acaba.
No t'ha donat temps de dir res. 

Has acabat tota una feina. Tota una 
vida que has vessat a mans plenes. 
Podria afegir més coses en aquesta 
evocació, però per primera vegada 
mantenim-nos en silenci. Un 
silenci expressiu: elevem  una 
oració...

J.C.

L'ASSOCIACIÓ DELS 
AMICS D'ÀUSTRIA

"Els Amies d'Àustria de Barce
lona" també s'estenen a Sabadell. I 
han célébrât unes jornades inté
ressants conformades per la gastro
nomia, la mùsica i la pintura. L'en- 
grescador d'aquesta iniciativa ha 
estât lordi Roca que també és un 
diletant de la cuina casolana; més 
ben dit: de la cuina catalana. Aquest 
ha estât un motiu d'aquesta Mostra 
Gastronòmica.

El mare: el restaurant Marcel, 
de la plaça del Gas. El xef, Wolf
gang Neyer, de Bludenz, el qual 
durant tres dies ha présentât uns 
menus de cuina austríaca. El primer 
dia fou la cuina de caça; l'endemà 
es presentà un menú de productes 
del camp, i el tercer i ùltim dia es 
dedicà a la cuina moderna.

Es respirà un ambient austriac. 
Un acordeonista, amb el vestit tipie 
del país, interpretà música vienesa.

Productes, vi i licors, originaris 
d'aquest país europeu. També a la 
cava del restaurant s'exposà una 
mostra pictórica d'un pintor de 
Bludenz.

Aqüestes jornades foren una 
experiència força positiva i ho seria 
que amb elles se'n endeguessin  
d'altres. La presència austriaca en la 
nostra ciutat, una vegada més, ha 
estât molt ben acollida. Els Amies 
d'Austria  han sabut harmonitzar 
unes bones jornades.

MONUMENT AL TELER
El passât dia 28 de gener s'inau- 

gurà "el monument al teler", idea 
promoguda per l'Institut Sallarès i

Pia i aprovada per l'Ajuntament.
Presidi l'acte l'alcalde Antoni 

Farrés i el president de l'Institut, 
Ramon Llonch.

El teler en qüestió està empla- 
çat en el parterre délim itât pel 
triangle de la carretera de Bellaterra 
i els carrers Bemat Metge i Josep 
Camer. És un Desveus del 1945 i 
s'ha fixât sobre una base de formigó 
amb forma de roda dentada, un altre 
simbol industriai. Al peu de la base 
hi ha la inscripció "Sabadell al 
teler".

Aquest monument, com bé 
reconegué el propi alcalde, ha 
tingut "saludables polémiques", 
però manifesté que el monument al 
teler no és pas un record nostàlgici 
més bé el simbol d'una activitat que 
ha fet, fa i farà avançar la ciutat. 
Ramon Llonch declaré que la 
tradició d'aquesta activitat indus
triai a Sabadell, des de fa dos segles, 
no mereixia menys.

Una agradable prova que les 
esferes dirigents de la ciutat esti
men la memòria dels nostres 
prohoms, i desitgen que els saba- 
dellencs de les joves generacions 
estimin els artistes i els homes de 
lletres, interessant-se per ells i apre- 
nent a estimar les seves tas-ques, és 
aquest creixement de places i ra- 
cons, més o menys feliços en urba- 
nització, que els recorden a cada 
pas. Volem fer esment d'aquest fer, 
que trobem lloable, perqué ens 
agrada i ens emociona que s'hagin 
dedicat espais d'aquests, tot 
evocant personalitats com els fa 
poc traspassats, RICARD SIMÓ i 
BACH, i ANTONI VILA ARRU- 
FAT. Són espais amables on el 
vianant que n'escolleixi un dels 
bancs per a reposar, els recordi. I en 
fer-ho, tot remémorant el que han 
fet, els rendeixi homenatge.

Als prohoms als qui ens refe- 
rim, tenen aqüestes petites placetes 
o racons, entre els carrers Fortuny i

Dr. Puig, pel que fa a I'home de 
lletres RICARD SIMÓ i BACH; i 
en la confluéneia entre Sant Pau- 
Les Planes-Espirall-Migdia, per a 
n'ANTONI VILA ARRUFAT. Dos 
bons llocs; céntrics i un espai entre 
el sorollôs centre i la pau del que 
aquests dos homes han fet: Ciutat.

L'ùnica cosa que hi manca - 
diríem és que en la placa on consta 
el nom hi hagués també el breu 
"curriculum", perqué les joves  
generacions i les que vinguin, 
d'entrada, sápiguen qui eren i el que 
van fer. Horn pensa que se'ls faria 
una més justa justicia.

I... parlant de places, no es pot 
menys de sentir el dolor que pro
voca el descubrir com, la incivilitat 
dels nostres conciutadans fa malbé 
amb tan mala fòbia aquests records 
als grans homes que han donat nom 
a la bellesa que pot omplenar l'es- 
perit dels homes. Ara, només un 
clam per l'embrutament que s'ha fet 
a la bonica plaça Laietana -C/ Co- 
vadonga, prop de Sant Oleguer- del 
monument dissenyat per l'artista 
JORDI ROCA, a Mozart, inaugurât 
amb motiu de les "Segones Joma- 
des Mozart", tan feliçment organit- 
zades i portades a terme pels 
"Amies de l'Ôperade Sabadell", en
cara no fa dos anys... Dones bé, 
aquest monument es troba ara en un 
extrem d'embrutiment i amb eli, la 
plaça, que causa dolor i ràbia ob- 
servar-ho.

HOMENATGE A 
RAFAEL SUBIRANA

El passât dia 12 de febrer, festi- 
vitat de Santa Eulàlia, patrona d'Es- 
parreguera i coincidint amb la Festa 
Major d'Hivem, es va retre un emo- 
tiu homenatge a Rafael Subirana i 
Ollé, consistent en la inauguració 
d'una placa a eli dedicada, com a 
testimoni de gratitud per les diver
ses donacions fetes a l'Arxiu Muni
cipal.

L'alcalde Sr. Joan Serra, amb 
un sentit parlament, es referí a les 
intéressants aportacions realitzades
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pel Sr. Subirana que han contribuït 
a un m illor coneixem ent dels 
origens i la historia d'Esparreguera.

Rafael Subirana va agrair, amb 
la seva acostumada modèstia, la 
distinció rebuda, assegurant que 
malgrat els seus 85 anys d'edat, 
pensava encara dedicar m oites 
hores al que ha estât sempre el seu 
màxim anhel: la recerca i l'estudi 
dels origens i la historia del Hoc on 
va néixer.

La placa de ceràmica, adossada 
a la paret d'un jardi situât a un late
ral de la Via del MiMenari, davant 
mateix de la masia que es pretén 
convertir en el Museu d'Histôria 
d'Esparreguera, conté la següent 
inscripció:
"A Rafel Subirana i Ollé 
Arqueôleg nascut a Esparreguera 
l'any 1908. Per a qui té el cor ama
rai de la pois dels camins de la con
trada i els ulls plens dels matins 
transparents del nostre poblé... tot 
dins un inesborrable record.
Amb respecte i agraïment, 
Ajuntament d ’Esparreguera. 
febrer, 1993".

Des d'aquestes pàgines, la 
felicitació cordial al nostre "Degà 
de Quadern" per tan merescuda 
distinció.

Homenatge a 
Jesús Farrés

Avui dia trobem normal que els 
disminuïts psíquics siguin atesos, 
que existeixin institucions al seu 
servei. Però aquesta actitud social 
és relativament recent; fa només 
una trentena d ’anys que va co- 
mençar a casa nostra. I va ser grá- 
cies a la iniciativa i a l ’empenta 
d’una persona dotada d’un gran 
sentit de Solidarität cristiana i de 
responsabilitat col-lectiva com és 
Jesús Farrés Bemaldo. Del seu Im
puls personal, de les seves dots or-

ganitzatives, i amb l ’ajuda d’un bon 
equip, va néixer l ’Associació Pro 
Disminuïts Psíquics de Sabadell i 
Comarca i, més tard, la Cooperati
va Industrial de Promoció Obrera. 
Fins i tot Farrés va intervenir en la 
creado de la Federado espanyola 
d’aquest tipus d’Associacions.

El senyor Farrés mereixia so- 
bradament l ’homenatge que ais 
seus setanta-cinc anys se li ha dedi
ca!. N ’han estât els esmentats 
coMectius els organitzadors, però 
la ciutat ha correspost a la crida. El 
dissabte dia 13 de febrer, a 1’hotel 
Urpí, s ’assegueren a les taules d’un 
dinar germanívol un bon nombre de 
ciutadans que palesen la seva amis
ta! amb Jesús Farrés i que li reco- 
neixen la seva importantissima i 
continuada tasca en pro deis dis
minuïts psíquics. Cal no oblidar que 
el senyor Farrés té una estela  
d’amies en els diferents organismes 
sabadellencs on ha tingut també 
participació activa, com són la 
Caixa d ’E stalvis, la Fundació 
Bosch i Cardellach, l ’Académia 
Católica, el Banc de Sabadell...

El doctor Joan Argemí, que va 
jugar un paper important en la 
creado del servei d ’atenció ais 
disminuïts a la nostra ciutat, va pro
nunciar un parlament pie de cali- 
desa en elogi de l ’homenatjat i la 
seva obra, i el mateix senyor Farrés 
va agrair l ’acte tot fent un repàs de 
la tasca realitzada.

També a l ’hora del café es va 
fer present a l ’homenatjat d’un bust 
amb què l ’ha immortalitzat 
l ’escultor Camil Fàbregas.

Teatre
ANUNCIS CLASSIFICATS.
Al Teatre del Sol es va passar d’un 
any a l ’altre amb aquesta peça 
d’Olivier Dutaillis titulada «Anun- 
cis classificats» i traduïda per Joan 
Casas. La posada en escena és una 
coproducció de la companyia Tea- 
treBis i el Centre Dramàtic del 
V allès (llegeix i’s Terrassa). Es 
una obra senzilla, planera, directa, 
tant de text com de realització; 
sense pretensions, ni les de ca
rácter conceptual ni les d ’efec- 
tismes escènics. Però no us penseu 
que sigui cosa de passatemps més
0 menys divertit, per bé que us 
proporciona un pareil d ’hores 
summament agradables. Sense 
gairebé ni adonar-vos-en. Fautor 
rasca l ’epidermis dels personatges
1 us deixa entreveure els seus

egoismes individualistes, delero- 
sos d ’independen-tisme, fugint 
corn gats escaldats de lligams i 
compromisos, però avars d’un bri 
de costa! i d’afecte. I aquest és el 
mèrit de F obra; el seu tractament 
tan parisene, el del millor teatre de 
boulevard, àdhuc amb una agudi- 
ssima seqüència de to vodevillesc.

De direcció i d ’interpretado 
sembla corn si no n ’hi bagués. 
Però n’hi ha, ôbviament, i de les 
bones. Zschiedrich, en la primera; 
Mercè Managuerra, Mercè Bro
quetas, Jaume Vails i Josep Min- 
guell en la segona.

EL MALALT IMAGINARI
Aquest famós personatge de 

Molière ens va visitar la nit del dia 
de Nadal, a la Farándula i conduit 
per Joventut de la Farándula. Jordi 
Voltas va bastir una versió molt 
particular d ’aquesta farsa molie- 
resca, sens dubte sota la influèn- 
cia encara més personal de Factor 
que incorporava el protagonista, i 
no ho die en to de censura. Direc
tors, actors, escenògrafs tenen a la 
seva mà, respecte a les obres clàs- 
siques, la facultat d ’assajar varia- 
cions sobre un determina! tema, 
sense necessita! de modificar el 
text, que és la base de Fobra. 
Tomás Vila va crear un hipocon- 
driac excèntric, cabrioler (cal no 
olbidar que ell és per damunt de 
tot un clown), força distant del 
tipus humà previst per Fautor, 
però es ficà el public a la butxaca. 
Jordi Voltas va fer una filigrana de 
direcció, piena de details, amb la 
qual es va brodar un coix i es- 
plèndid per a la interpretació 
centrai. I en aquesta interpretació 
centrai és just que hi situem no 
sols el protagonista sinó també la 
seva majordoma, figura servida 
amb una gran professionalità! per 
M-. Gràcia Espin.

A llò que potser resulta més 
difícil d’acceptar és la dispersió 
del vestuari, que no responia a cap 
unita!. Els metges, sobretot, hau- 
rien pogut vestir amb tanta exa- 
geració caricaturesca com es vol- 
gués, però havien de ser metges, i 
del segle XVII, no pas disfresses 
arbitràries.

El public faranduler, fidel a la 
cita nadalenca, va omplir el teatre 
de gom a gom i va agrair compli- 
dament Fesforç que representa un 
muntatge d’aquesta naturalesa per 
a una única representació.

Llibres a la mà
RURALENQUES (Poesies) 

de Manuel Foraster
Un nou Ilibre del nostre assidu 

coMaborador d'«Estampes Mont- 
serratines», Manuel Foraster. Dei- 
xeu-nos transcriure Fendreça que 
enceta aquest poemari, en la qual 
Fautor ens diu: "Quan recerquem 
les arrels del nostre llinatge sempre 
arribem a la conclusió que tots ve- 
nim de pagés, i és per aixo que la 
casa pairal encara ens captiva tant. 
La gran entrada, la sala, la llar de 
foc, Fescó, les golfes, el celler. 
Fera, tenen totes el regust de les co
ses entranyables". I més endavant: 
"...un homenatge a la casa patriar
cal de pagés que reafirma els nos- 
tres orígens i que dóna una força 
evocadora a Fhome rural que tots 
portem a dintre".

I ens parla de la sega amb qué 
"el camp s ’ha convertit/en una im- 
mensa orda/d’un mar ingent de 
blat"... Aconsella que cal tenir Fera 
ben polida per "que quan s’acabin 
les fines/i s ’arrepleguin les eines/ 
serà Fhora de bailar". I aixi, les 
evocacions de la vida rural s ’hi re- 
flecteixen en aquest poemari que 
dóna gust de llegir...

LA DIRECCIÓ ESCÉNICA  
de Salvador Fité.

Ed. La Glaera. Taller de teatre.
En aquest llibre, l ’amie Fité 

tracta de la direcció escénica amb 
una total senzillesa. Transmet els 
seus coneixements i la seva llarga 
experièneia escénica, com a direc
tor i actor que és, i ho fa tan asse- 
quible perqué tots aquells que vul- 
guin començar Fengrescadora 
aventura del teatre hi tinguin una 
plataforma idonia.

Un petit llibre que és una gran 
eina...

UNA AVENTURA  
ENTRE BASTIDORS 

de Joan de la Creu Ballester i 
Castellet

Aquesta "Aventura..." és en 
forma novel-lada, en la qual Fautor 
hi és actor i es mou en un escenari 
amb la mateixa naturalitat que es 
mou per casa seva. S ’hi recuden 
vivéncies.

I Fautor, home de teatre com a 
actor, autor i director, ens narra una 
historia que "realment va passar"... 
Va passar pel mateix escenari o a 
Fentorn de Fescenari. Es igual: 
passá en el teatre del món... Cal- 
deroniá, més o menys... •
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Mirador
Milagros Torres

Académia de Belles Arts 
DAVID GRAELLS MONTULL

L'Académia de Belles Arts ha 
mostrai una exposició molt com
pleta de l'artista David Graells. En 
ella s'han pogut veure pintures i 
dibuixos dins els quais es comp- 
taven diverses tècniques: dibuix al 
carbó, a tinta, a cera, aquareMa i 
també gravai. Amb aquesta gran 
exposició antològica el public ha 
pogut comprovar la gran capaci
tai creadora d'en David Graells, 
que en la seva vida només va fer 
una exposició  individuai a 
l'Acadèmia de Belles Arts l'any 
1969. Des de llavors se n'havia 
pogut veure alguna obra en expo- 
sicions coMec-tives; però mai una 
mostra tan ampia com aquesta.

L'obra de David Graells es pot 
integrar dins un expressionisme 
personalitzat, on el color i la for
ma, port per la imaginació, cobren 
vida i donen una força extraor
dinària a tota la seva creació.

Galeria Rovina 
E. DIESA

Eduardo Diesa ens mostra a la 
Galeria Rovira la netedat de la 
seva pintura. Es tracta d'una ex
posició amb una temàtica ampia 
que abasta natures mortes, edifi- 
cis, paisatge rural i marines; tot 
tractat amb la mateixa harmonía a 
causa del domini amb què sap fer 
servir els colors que utilitza per 
crear una atmosfera molt deter
minada, emprant tots els tons que

negno
Passeig de la Plaça Major, 38 

Telèfon 726 56 38 
SABADELL

necessita, siguin verds, ocres, ta- 
ronges o groes.

Aixi mateix, la linia del dibuix 
té una gran importància, ja que 
delimita perfectament els elements 
compositius i crea una perspecti
va ben delimitada.

Intel lecte Galeria d'Art 
CADVENTUS

Calventus és un artista que viu 
la natura i la plasma tal i com la 
sent en la seva obra. Per aquest 
motiu es tracta d'una creació molt 
expressiva i viva. Aqüestes dues 
caractéristiques fan que l'especta- 
dor visqui amb profunditat allò 
que l'artista vol mostrar. El public 
aconsegueix introduir-se en l'obra 
i la seva claror i lluminositat fan 
que aquesta integració quadre- 
espectador sigui viva i a la vegada 
sigui una vivèneia plena d'eufòria 
i alegría.

Da Hum entra vigorosament en 
la tela per mitjà d'uns colors clars: 
verds, groes, taronges... Calventus 
fa servir una paleta ampia i això, 
unit a la seva pinzellada ràpida i 
plena en ocasions d'empastaments, 
fan que la creació tingui vitalitat.

Haurem de seguir la trajectòria 
de Calventus perqué indubtable- 
ment és piena de futur.

Saló de la Caixa de Sabadell 
MARC CHAGADD.

Obra Gràfica
Una exposició que no pot pas

sar desapercebuda per a qualsevol 
persona interessada en la nostra 
cultura contemporània és la que 
presenta la Caixa de Sabadell. Ens 
referim a la mostra d'obra gràfica 
de Marc Chagall.

Nascut a B ielorussia l'any 
1887, molt aviat va entrar en con
tacte amb "l'Ecole de Paris", i 
s'instaMà a Paris l'any 1910, on va 
rebre influéncies del cubisme i del 
fauvisme. Però la seva obra és to- 
talment personal, amb un estil al- 
tament imaginatiu que presenta 
objectes, animals i persones sus
pesos en l'espai i juxtaposais uns 
amb els altres.

En la seva creació sempre van 
estar presents la imaginació, el 
sentit poétic i fantástic i el senti
ment amorós. Aquests elements es 
poden veure en aquesta exposició 
que, a través de 60 litografíes, pot 
mostrar una temàtica diversa. Així 
podem veure natures mortes, mo
dus bíblics, vistes de París, pare
des entrellaçades... que sens dub
lé servirà per a apropar-nos a un 
artista de qui a Catalunya comp- 
tem amb molta poca creació.

Sala d'Art Negre 
PAUDÍ

Es tracta d'una mostra molt in
teressant, la que presenta la Sala 
d'Art Negre, de l'artista Pauli. In
teressant per tractar-se d'una crea
ció totalment innovadora: el gra
vai tenint com a base la porcellana. 
Dàmines de porcellana són tracta- 
des per realitzar uns quadres on 
l'expressió i la dificultat creativa 
es donen la mà.

A les seves obres tant es pot 
veure el treball sistemàtic de la 
geometrització mitjançant linies 
recles, com un treball més lliure i 
dinàmic que tant s'apropa a la fi- 
guració com està dintre de la més 
pura abstracció.

Pauli realitza una obra on 
l'expressivitat i l'originalitat donen 
un pas endavant dintre de la crea- 
ció plàstica.

Galeria Nova-3 
NATIVIDAD AVADA

Hem tingut l'oportunitat de 
veure la darrera creació de la nos
tra apreciada artista Natividad 
Ayala a la galeria Nova-3, que no 
véiem des del setembre de 1991.

D'aquella exposició a la d'ara 
hem pogut apreciar un canvi evo- 
lutiu. Da seva paleta s'ha engran- 
dit; ais colors terrossos que feia 
servir s'hi han afegit tonalitats més 
lluminoses com són el groe, el 
vermeil, els verds i els blaus. Així 
mateix dintre deis elements com
positius i temátics s'ha observât un 
canvi. Ayala ha introduit de ma
nera total el eos humá que en oca
sions gravita dintre de l'espai del 
quadre.

El sentit poétic està present en 
la seva creació.

Museu d'Art de Sabadell 
ANTONI VIDA ARRUFAT

D'exposiciô d'obra gràfica 
d'Antoni Vila Arrufat presentada 
al Museu d'Art de Sabadell, ha 
estât organitzada pel Departament 
de Cultura de la Generalität amb 
carácter itinerant.

Per a nosaltres aquesta expo
sició té un gran interés. D'una 
banda ens ajuda a conéixer l'obra

de l'artista. Podem observar tot el 
carácter sensual de les seves 
composicions en un mitjà en el 
qual va assolir un gran mestratge: 
el gravai. I per una altra part, 
aquesta exposició ens permet d'en- 
dinsar-nos en una técnica artistica 
molt determinada, el gravai, per 
poder conéixer un llenguatge 
concret.

Antoni Vila Arrufat va ser un 
gran creador del gravai, va apro- 
fondir en el seu coneixem ent i 
àdhuc va inventar estris segons les 
seves nécessitais. Això el va por
tar a realitzar un treball amb una 
gran técnica.

Galeria Iris 
CDÀSSICS

Da galeria Iris ha tingut la bo
na idea de mostrar una exposició 
d'artistes sabadellencs ja clàssics 
dins la història de l'art català. Així 
ha reunit obres de Vilacases, Vila- 
plana, Vila Arrufat, Mercader, Se
rrasanta i Vila Puig entre d'altres. 
Per aquest motiu és una fita im
prescindible acudir a aquesta ex
posició col-lectiva per aprofundir 
en la nostra cultura i per apren-dre 
a reconéixer els nostres artistes.

Aquests tipus de mostres vé- 
nen a demostrar l'important treball 
de les galeries d'art dins el panora
ma artistic d'una ciutat.

Académia de Belles Arts 
JAUME PDA

Els gravats realitzats per Jau- 
me Pia són el motiu de l'exposició- 
homenatge que ha tingut per bé 
realitzar l'Acadèmia de B elles  
Arts. Aquest artista ha cultivât de 
manera profunda la técnica del 
gravai a través d'una llarga trajec- 
toria, i ha arrribat a èsser un dels 
millors gravadors del nostre país. 
Per aquest motiu és una important 
oportunitat la que ens brinda 
l'Acadèmia de fer-nos possible 
considerar la tècnica del gravai 
com una tècnica tan expressiva 
com qualsevol altra. ^

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Telèfon 726 57 85
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Al pas dels dies
Rosa Ten

ALBERT CARNICE
Aquest jove pintor local tan 

conegut i, m oltes vegades, una 
mica contravertit en els criteris del

nostre mon artistic, perqué sembla 
que s'ha aturat en un moment que, 
encara que molt brillant, als qui 
l'admirem ens fa témer que s'hi atra- 
pi en els ternes i en la forma expres- 
siva amb què ens els conta. Precio
sos moments del morir de la tarda o 
d'una alba poètica... Pinzell cada 
vegada més acurat en l'explicaciô 
dels temes fent notar tots, -tots...!- 
els racons i extrems amb una preci- 
siô quasi fotogràfica... Cosa que ens 
agrada, que li aplaudim, però els 
que l'estimem corn a artista, temem 
pel seu futur... El mon de l'art es tan 
complicat...!

Dones bé, nosaltres podem  
témer aixi, i... la veritat ens ve a 
demostrar que no cal que hi patim. 
Albert Camicé es troba sota el més 
amable somriure de l'èxit i el dia de 
Reis, -Oh, quin regali- ve a Saba- 
dell, ni més ni menys que un 
col-leccionista català, afincat als 
Estats Units, a Califômia, i compra 
tota l'obra en existèneia de l'artista 
sabadellenc! Serà promocionat als 
Estats Units i la seva pintura veurà 
el més gran dels èxits. És una pintu
ra que estimen en aquell pais i el 
futur de l'Albert Carnicé és asse- 
gurat. De veritat que ens en alegrem 
amb tot el cor i que els sofriments 
dels comentaristes per la por que es 
perdi en el temps aquest sistema 
seu, ha passât. La realitat, una 
vegada més, ens ve a demostrar que 
és molt més bona i més noble i justa 
que les fantasies i les pors humanes. 
De cor que n'estem contents, sobre-

tot els comentaristes perqué no ens 
haviem equivocat en pronosticar-li 
èxits!

Felicitats!

CRÓNICA DE CASTELLAR
BERNARDA ANTOLIN  

a Santi Art
Una col-leccio de les darreres 

obres d'aquesta artista ha estât 
presentada a Santi Art. Obres 
plenes d'una dicció de ries i càlids 
colors. Temes: paisatges, flors i fi
gures on l'artista s'expressa amb 
pinzellada plena, amb la quai s'hi 
senyala una empremta molt perso
nal.

Una mostra que atreu per la 
seva vivesa de llum i color.

XAV ICABA  
a Watts Art

Aquest artista ha présentât una 
col-lecció molt intéressant amb la 
quai, a més d'ésser una fidel con- 
tinuïtat en la seva dicció artistica, 
ara aporta una major maduresa.

Caba és un paisatgista nat que 
domina la llum i el color. Una obra, 
la seva, que es contempla amb de- 
lectança.

RAIMON ROCA 
a Watts Art

Feia temps que aquest artista no 
ens proporcionava el goig de poder 
veure la seva obra. Una obra que 
sempre ha tingut notable interés 
perqué posseix uns valors inqües- 
tionables.

Raimon Roca ha assolit des de 
temps ençà un gran crédit. Una obra 
que té totes les qualitats de bona 
feina. R. Roca és un mestre. Un 
mestre admirat i admirable.

VALLS ARENYS
Una antològica que ha 

merescut un càlid acolliment. La 
singladura artistica d'aquest pintor 
s'ha vist exposada dignament en 
aquest gran recinte que és el Casal 
de Cultura castellarenc.

Les diferents étapes que Vails 
Arenys ha anat cultivant al llarg 
dels anys han conformât una mostra 
digna de destacar i elogiar. •

J. GARRIGA PRAT
Direcció

JAUME M ERCADÉ VER G ÉS  
Ronda Zamenhof, 116 

Tel. 723 61 32 
Fax 727 11 21 

08208 SABADELL

M  ¥i v ü o  V  o

MONTSE VIAPLANA
Canservadnra i resimirudoru 

de talla i moble 
i objectes d'art

• ESPECIAIJTAT:
- Vernissât de Mobles a 
"muñeca", Goma Laca.

■ TRACTAMENTS DE:
• Neieia i Consolidât ió a:
• Daurats
• Talles de Fusta
• Foiieramies
• Objectes de Pedra 

Mctalls i Cerámica

a .  HIERA líAlKA, S 
TEL. 723 4 1 1>2 ■ 710 10 Jl 

08208 SABAPEU,
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La cultura es mereix 
el nostre màxim interés

Potenciar la cultura és potenciar la creativitat, 
la convivéncia, el progrès, i tot allò que enriqueix 

una societat moderna i avançada.
Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix el 

màxim interés.

Banc Sabadell
■ ■
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PROGRAMA D'ACTES 15è ANIVERSARI

14
abril

Exposició
Quadern

90  Portades de Quadern 
¡Originals 1978-1993

21 Üibres Publicats 
en la CoMecció 

Biblioteca Quadern

2 3  Quacômic 
i Originals

Podrá vísítar<se fins al día 25 d'abril
al Casal Pere Quart

Horari: de 5 a 8 de la tarda. Dissabtes i festius; de 6 a 9 de la tsrda

24
maig

Teatre 
del Sol

Prosa i Poesia 
Escenificades

Actors i Actrius del

TEATRE DEL SOL
Interpretaran Textos d'Autors 

que han Publicat en la Revista Quadern

Amb aquesf acte el TEATRE DEL SOL s'adbereix 
al I5é Aniversarí de Quadern

A les vuit de la tarda
al Teatre del Sol.
Carrer dd Sol. 99,2n.ps

Taula
Rodona

Present i Futur de les 
Revistes Culturáis Catalanes

Intervindran

AAAXCAHNER
President de la Fundado de la Revista de Catalunya 

i Diredor de la mateixa

JOANJOSEPTHARRATS
Cohmdador de la revista Dau A l Set i fundador de Negre + Biau

MONTSERRAT MINOBIS
Premi Santa Liúda 1992, pel seu programa cultural 

A l Pas de la Tarda, que s'emet a Rádio-4

a I'Auditori de la Caixa de Sabadell

3
maig

Concert
15e Aniversari de Quadern

Organitzat per
Joventuts Musicals de Sabadell

Solistes

VICENTE OLIVER
Jrompeta

LLUIS AVENDANO
Plano

Alesnoud^ve^
a I'Auditori de la Calxa de Sabadell

20
abril

Presentació 
del Llibre

Cartes d ’Amor i de M ar

De
JOSEPMILAMASOLIVER

ll'lustracions de
MAITE BATALLA

Presentació

JOAN CUSCO

Lectura de Poemes per

SALVADOR PITÉ

a la  Cava de l'HotelUrpí

juny

Biennal

III Premis Quadern 

Homenatge ais Nous Degans

MARIA ALBAREDA 

JOAN ALSINA i GIRALT 

JESÚS FARRÉS i BERNALDO 

JOAN JOSEPTHARRATS 

AGUSTÍ PALAU i CODONYER

deldiaidellioc
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Per JOAN GARRIGA i MANICH
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Joan Garriga i Manich
Rosa Ten

y  et aquí la 
portada de la 
primera edició 
de la Revista 
"GARBA", que 
veié la llum a 
Sabadell, el de- 
sembre de l'any 
1920. El dibuix, 
el títol i la por
tada, són obra 
del sabadellenc,
Joan Garriga i 
Manich. Un ar
tista, un amic d'artistes, i una ploma i llapis 
decidit en la comprensió i l'explicaciô de 
l'art.

Una figura molt intéressant la d'en Joan 
Garriga i Manich, qué, en el mon artistic i 
literari, s'expressà amb alta correcció, 
inteMigéncia i sentiment artistic, per da- 
munt de tot, component una figura i un fer 
altament encomiable.

No és gens estrany comprovar i admi
rar la seva gran qualitat en aquests 
terrenys, -com en el professional-, si es té 
en compte la seva personalitat i el taranná 
seu, basat en l'assoliment de la cultura amb 
majuscules, des de la jovenesa i la culti
vado d'aquest interés, al llarg de la seva 
lonjeva vida. Ho constatem tot revisant la 
vida que començà un dia del 1902, a 
Sabadell. Joan Garriga, va créixer amb 
vivéncies vers el món artistic. Fou amic 
de Salvat Papasseit... fet que el portá a 
conviure amb els mons deis poetes, deis 
pintors, escriptors i en les Galeries d'Art... 
Eli, dibuixant aconseguí amb el seu art, 
fer-se amb Ilibres que li donarien més 
coneixements artístics. El món de les 
lletres el temptá, perqué visqué amistats 
importants del temps; Armand Obiols, 
Miquel Carreras, Francesc Trabal, Joan 
Oliver, Costa i Deu, Márius Torres... El 
trobem coMaborant amb diaris i Revistes 
com: "La Veu de Catalunya", "La Publi- 
citat", "La Ñau", "La Paraula", "Almanac 
de les Arts", "Diari de Sabadell", "Anuari 
de Sabadell", "La nova Revista Ruta"... 
CoMaborador de Quadern des deis primers 
moments (1978). Com a conferenciant i 
autor d'uns estudis importants... Com a 
Critic d'Art. Amb el seu nom, i també amb 
seudonims com; Flac, Joan David, David 
Schwartz... Sempre adient, important en 
les paraules i judiéis, artista i literat 
complert. Intens treball al marge del seu 
quefer professional. No en va, des deis 12 
anys, ja treballava i imprimía una revista, 
l'"Art Jove", al coMegi deis Escolapis.
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Quadern se suma al dol per la mort de don Joan de Borbó, comte de Barceloi 
de rei, rei virtual i pare de rei. Don Juan ha estai una figura que ha passai 
Historia d’Espanya en silenci. i que hi mereix un lloc no sois pel que represe 
pel que li hauria pertocat de ser i no va ser. sino també -i amb més mérits enea 
la dignitat amb qué va saber viure el seu ingrat paper, per la seva fidelitai 
essèneies démocratiques i per la seva important participacio en una de 
reconstrucció nacional.
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Semblança de

Pere Fonolleda Prats
Joan Cusco i Ay marni Fotos de Pere Monistrol

X  ere Fonolleda presideix la Caixa de 
Sabadell, que és la institució financera més 
veterana de la ciutat, a la qual està arrelada 
des de l'any 1859. La Caixa va néixer al 
carrer aleshores anomenat de la Mare de 
Déu de Grácia. Amb el temps, per 
restriccions obvies, s'ha limitât a carrer de 
Grácia.

En el mateix lloc on va néixer ha anat 
creixent. Però des de l'any 1941 ha anat 
fruitant (manllevo la paraula que l'amic 
Ricard Simó aplicava habitualment). 
Agéncies i sucursals s'han obert en altres 
indrets de la nostra geografia. Així podem 
comptar-ne fins a 167. L'expansió conti
nua, però ja no amb tanta progressió com 
anys enrera. Els temps i les circumstáncies 
van aconsellant les posicions a adoptar.

Pere Fonolleda ja és un veterá de la 
casa. De la Caixa de Sabadell, naturalment. 
Si en fem una succinta història, veurem 
que el nostre personatge hi ingressà com a 
conseller. Ha estât reelegit tres vegades 
més, que traduit en números són quinze 
anys.

A la mili se solia dir que la veterania és 
un grau. Pere Fonolleda és un veterá amb 
alta graduació...

Pere Fonolleda procedeix del camp in
dustrial téxtil. d'una industria familiar que 
compta amb una respectable majoria 
d'edat, 142 anys. Eli, però, va néixer l'any 
1941. Té dones, 52 anys.

Com a coMegial deis Escolapis passà, 
després del batxillerat, a treballar a la 
indùstria familiar. N'assumeix la direcció 
anys després, que continua en el dia d'avui. 
Alterna i compagina dues activitats que, 
aparentment, es mouen en camps diferents. 
No tant, però, com pot semblar. L'econo
mia i l'administració són primordials en 
cada terreny. Quan ambdues no rutilen, 
malament rai...

En Fonolleda podria parlar-nos-en, 
però farem campana d'aquesta classe... Ara 
i aquí tampoc parlarem de les estadís- 
tiques, recursos i résultats d'aquesta 
institució. Direm, no obstant, que en el 
rànking de les Caixes de l'Estat ocupa la 
23a posició, i la 5a en el de les Caixes cata
lanes.

La Caixa, a més de la convocatória de 
beques a l'estranger i deis concursos 
d'estudis i programes, col-labora en les 
múltiples iniciatives de les entitats sócio- 
culturals. També disposa de dos auditoris, 
amb tot l'equipament àudio-visual posât al 
dia. Menció apart, el seu magnificent Saló,

el qual desvetlla l'admiració de propis i 
estranys. Un mare en el qual s'han viscut 
moltes pàgines de la història locai.

De tot això. Pere Fonolleda ens en 
podria donar àmplia i exhaustiva 
informació. Nosaltres ens limitem a apun- 
tar-ho, com aquell que hi dóna una ullada. 
Cai incidir en una altra parceMa prou 
important, certament. Però fem una breu 
pausa, com diuen els locators de les

emissores televisives, per passar a la pro
paganda... Tot seguit estarem amb vostes, 
com solen dir...

* * *
Ja som aquí, davant de Pere Fonolleda 

que ens rep en qualitat de President de la 
Caixa de Sabadell i de la seva Fundació, a 
la Sala de la Sagrada Familia. (Presideix 
I'estan^a un gran quadre de Joan Vila 
Cinca).
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El nostre personatge té un aspecte afa
ble. És receptiu. Gasta senzillesa. No és el 
tipus de tecnòcrata. No. Eli és un home de 
Sabadell: de cap a peus (Què més vols?...).

Seria fácil tutejar-nos; però deixem de 
banda, ara, les facilitais...

-  Vos, que sou un velerà de la casa, en 
el decurs de la vostra presidència deveu 
haver aportat algunes innovacions. I 
realitzacions. De quines us sentiu més 
complagut?

-  Crée que en aquests darrers anys la 
Caixa de Sabadell ha anat millorant les 
xifres del seu halanç i totes les seves 
ràtios; d'altra banda, es dona un bon 
servei als clients i a la comunitat. Tot això 
és un bon motiu de satisfaccio. Per 
aconseguir-ho cal una gestió acurada com 
a grup financer. Però també s’ha de tenir 
en compte un altre aspecte: com repartir 
els guanys a la societat en forma d'obres 
culturáis i socials. Es per gestionar tot 
aquest patrimoni sòcio-cultural, per a 
Sabadell i per a les comarques on la 
nostra Caixa és present, que hem créât la 
Fundado Caixa de Sabadell.

Instituir una Fundació era una idea que 
Pere Fonolleda duia entre cella i cella. Bé 
es pot dir que fou un dels sens projectes 
inclosos en la seva legislatura com a 
president de la Caixa de Sabadell. Una 
feliç iniciativa que va endegar-se amb els 
millors propòsits i amb objectius ben 
afermats. Direm que la Fundació Caixa de 
Sabadell "té per objecte la gestió i 
administració de les Obres Socials, així 
com el foment de la cultura, la promoció i 
patrocini d’activitats artistiques, cienti- 
fiques i tècniques”. Finalitats que s'englo
ben en: "Promoure la cultura mitjançant 
Torganització d'exposicions, conferèneies, 
concerts, seminaris o qualsevol altra 
manifestació que pugui afavorir la més 
àmplia difusió cultural en Tàmbit 
d'actuaciô de TEntitat. Prestar ajut, en 
qualsevol forma possible, al desenvo- 
lupament i realitzaciô d'activitats d'estudi 
i investigació. Concedir premis i ajuts als 
mereixements particulars o corporatius i a 
les obres o treballs que, en qualsevol 
branca o sector, puguin ser d’utilitat en 
Tàmbit social i territorial on la Fundació

desenvolupi les seves activitats".
"Igualment la Fundació podrá propor

cionar a les persones o a les Entitats que 
es proposin realitzar o fomentar activitats 
semblants a les que constitueixen el seu 
objectiu, tota classe d'assessorament i 
ajuts per facilitar la creació d'altres 
fundacions, associacions bénéfiques o 
institucions anàlogues i estimular les 
disposicions testamentàries i les 
donacions i subvencions amb aquesta 
finalitat, podent àdhuc destinar part de les 
seves rendes a la dotació de les 
institucions que es creïn o a incrementar 
el patrimoni de les ja existents. Fes 
finalitats de la Fundació i la realitzaciô 
del seu objecte, es desenvolu-paran de 
manera exclusiva a Catalunya".

Bé, fins aquí, transcrit amb lletra cursi
va, es sintetitzen les finalitats de la 
Fundació Caixa de Sabadell.

-  Aixi, Senyor President, la Caixa ve a 
ampliar i a enriquir el seu ventall de 
possibilitats de realitzacions i ajudes tant 
prôpies corn alienes.

-  Sí. Hi ha un repte de futur important, 
de carácter cultural i social, donat que 
T Administració pública está récupérant 
les tasques que de natural H corresponen. 
Aixi, hem de fer un esforç d'imaginaciô.

La Campana /  'artística
HERBES 
SALVATO ES

^ ^ A J O L I D A

La Rosa, 12 • Tel. 725 26 71 • SABADELL

COMPRA-VENDA
Calaixeres, Mobles, Llums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

Borriana, 35-37 • Telèfoni 725 62 30 
08202 SABADELL

S'ha créât un Conseil Consultiu de la 
Fundació intégrât per tots els 
représentants de les entitats sócio- 
culturals que formen part de la nostra 
Assemblea, amb Tobjectiu de cercar, dia a 
dia, noves formes d'inversió sòcio-cultural 
per reforgar encara més la societat civil.

-  Els 95 milions de pessetes que en 
factual exercici 1993 la Caixa de Sabadell 
ha destinât a les seves realitzacions, supe
ren el volum d'exercicis anteriors?

-S í, evidentment,perqué Tany 1991 la 
Fundació tot just arrencava i tenia un 
pressupost molt réduit. F'any 1992 
arribàrem ja a 50 milions.

-  La Fundació de la Caixa ve a assumir 
un paper rellevant en aquest camp, amb 
avantatges sobre les altres entitats, per 
raons òbvies. Horn veu que el plat de la 
balança s'inclina més a favor de les 
institucions oficiáis i econòmiques en 
comparació amb les altres entitats. Es de 
preveure que aqüestes tindran, en l'avenir, 
menys incidèneia. Traduint-ho clarament: 
el peix gros es menjarà el petit... Fi! potser 
vaig errat. En tot cas, rectifiqueu-me, si us 
plau...

-  A fi que "la Fundació pugui assalir 
la major eficàcia social possible, el 
Patronat estará assistit pel Conseil 
Consultiu". Els représentants de les Enti
tats que formen aquest Conseil (sempre 
que estiguin inte grades en l'Assemblea 
General de la Caixa d'Estalvis de 
Sabadell) són: Académia de Belles Arts, 
Académia Católica, Agrupacions Narcis 
Giralt, Agrupació Astronòmica, Fundació 
Bosch i Cardellach, Associació per a la 
Defensa i Estudi de la Natura, Orfeó de 
Sabadell i Unió Excursionista de Sabadell. 
Totes elles com a entitats sabadellenques. 
1 dotze més, algunes amb delegacions 
locals, com: Joventuts Musicals, Omnium 
Cultural, Assemblea Catalana de la Cren 
Roja Espanyola, Amies de la Universität 
Autònoma de Barcelona, Caritas Dioce
sana, Centre Catòlic d'Olot, Agrupació 
Excursionista de Granollers, Institut d'Es- 
tudis Catalans, Centre de Lectura de Reus, 
Patronat d'Estudis Ausonencs, Institut 
d'Estudis Iler denes i Universität Autò
noma de Barcelona. Aixi, la Fundació

^ 0
"tot un estil"

MOBLE DISSENY 
IDECORACIÓ
Sant Cugat,11 - SABADELL
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Caixa de Sahadell amb aquest Conseil 
Consultiu amplia i enriqueix el seu camp 
de propostes. Aixô és, corn resa al principi, 
per a una major eficàcia social.

-  Cal subratllar que la Caixa de Saba- 
dell és present a la Diada del Llibre en cos 
i ànima. Al jardi de la Caixa cada any s'hi 
instal-len stands on s'exposen les novetats 
literàries; també s'hi fan sardanes i un 
espectacle infantil. Ja és tradicional a cada 
anyada. Abans, fins i tot es regalaven 
llibres, però aquest costum s'ha suprimit. 
No, en canvi, el seu ja tradicional Premi 
Sant Joan, enguany ampliat a Literatura 
Catalana. Està dotât amb dos milions i mig 
de pessetes i ara s'escau la seva dotzena 
edició. Preguntem: corn es presenta la 
nova proposta?

-  La nova proposta es presenta com un 
desig de fer arribar l'estimul i la recom
pensa del Premi a tots els escriptors 
d'expressió catalana que conreïn la prosa 
literària en totes les seves variants - 
narrado, relat de viatges, memories, 
biografia, dietari, etc.- sense haver-se de 
constrènyer al gènere de la novella, cosa 
que ha de permetre horitzons més amplis 
per a la creado literària. Vull remarcar 
que s'ha fe t una edició de 90.000 
exemplars de la novella "Mal carni i bon 
senyor" de Pau Faner, Premi Sant Joan 
1992.

Cal destacar que la Fundado Caixa de 
Sabadell posa "un émfasi especial en la 
celebració d'exposicions d'art, sobretot pel 
que fa a les arts plàstiques locals", expo- 
sicions celebrades amb considerable éxit 
de públic al magnificent Saló de la Caixa i 
la Sala d'Exposicions annexa. Així és bo 
recordar les Mostres de: "A Gaudi, 
fotografíes de Francese Català Roca"; 
"Exposició Joan Vila Cinca"; "Subirachs, 
obra gràfica i medalles"; "Mariá Burgués, 
ceramista"; "La CoMecció de la Caixa de 
Sabadell -Una mirada a l'Escola Sabade- 
llenca-"; "Obra gràfica de Marc Chagall"...

-  En cartera, podeu avançar-nos les 
que s'exposaran, senyor Fonolleda?

-  D'immédiat es farà l'Exposició 
"Matisse: L'art del llibre", que compren- 
drà llibres illustrats pel pintor francés. Es 
una Exposició d'alta bibliofilia en la qual

»

ñ
0

ff C a f é »  P o n t
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«
F e rrá n A ls in a ,3 8 - 4 0 - T e l . 726  62  22

Sant A n ton i, 3 4 -T e l. 7 2 6  05  46
SABAD ELL (Barce lona)

Insinua un somris i, amh el dit gros sembla que vulgui marcar una rectilinia sobre la brunyida taula.

es mostra lafusió del llibre i de la illus- 
tració plàstica.

Parallelament, a l'octubre, coincidint 
amb l'atorgament del Premi Sant Joan de 
Literatura Catalana, es preveu una Expo
sició de dibuixos del pintor català Albert 
Ràfols Casamada sobre poemes de diver
sos autors. Aixi mateix, pel desembre, es 
preveu una Exposició de Joan Miró, per 
tal de sumar-nos a la commemoració del 
seu centenari, exposició que comprendrà 
obra gràfica i escultures.

-  Que la Caixa de Sabadell està 
realitzant una tasca molt meritòria en el

complex camp socio-cultural de Sabadell 
-com també en tots els llocs on és present- 
aixó és un fet inqüestionable. Confiem que 
aquest servei tingui continuitat i, fins i tot 
s'amplií en el millor possible. Cal valorar 
positivament la seva tasca. Horn creu que 
la seva flamant Fundació és una gran eina. 
Una eina per a tothom. Amb ella es pot fer, 
certament, una gran feina... Per aixo, per 
aqüestes raons, ens ha plagut dur a les 
pagines de Quadern el seu principal 
executor, Pere Fonolleda, a qui agraim la 
seva deferent atenció.

■
Perfil
Galtaplé,
Amb sotabarba.
Llueix un front d'amplafagana. 
Parla amb calma. I amb pausa. 
Inspira una confiant ’̂a confessional... 
Té aspecte de parás.
Eli ’'és fruit de les seves obres"
I per elles el coneixem...
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Qiiestionari "Proust"
El principal tret del men carácter?
-Em costa analitzar-me a mi mateix.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-Que sigui ell mateix.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-Que sigui ella mateixa.
-Allò que més estimo en els amics?
-La sinceritat, lafidelitat.
-El meu principal defecte?
-Tal com he dit, em costa d'analitzar-me. 
-La meva ocupado preferida?
-La que tiñe.
-El meu somni de benestar?
-El familiar.
-Quina fora la meva pitjor desgrácia?
-Ser insensible davant elsfets quotidians. 
-Qué voldria ser?
-El que sóc. Però millorant.
-On desitjaria viure?
-A on vise: a Sabadell.
-Quin color prefereixo?
-El verd.
-Quina flor prefereixo?
-La rosa.

-Quin ocell prefereixo?
-El pardal.
-Els meus autors preferits en prosa?
-Prosa de lectura fácil. En Josep Pía i en 
Morris West.
-Els poetes preferits?
-Mn. Cinto Verdaguer per qüestió senti
mental, ja que no sóc lector de poesia.
-Els herois de ficció?
-No en tiñe.
-Les meves heroines de ficció?
-No en tiñe.
-Els meus compositors preferits?
-Jazz interprétât per Lionel Hampton, Benny 
Goodman i Louis Armstrong.
-Els pintors predilectes?
-Tots, sempre que m'agradin.
-Els meus herois de la vida real?
-No en tinc.
-Les meves heroines històriques?
-No en tinc.
-Els noms que prefereixo?
-Ma. Rosa, Pere, Tordi, Cristina i Anna, els 
noms de casa.

-Qué detesto més que res?
-La injusticia, la falta de sinceritat i la 
inhibició.
-Quins caràcters histories menyspreu més? 
-Les guerres fraticides.
-Quin fet militar admiro més?
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-La Constitució de 1978, pel que ens pot 
representar ais catalans.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-El verbal
-Corn m'agradaria morir?
-En pau en mi amteix i Iluny en el temps. 
-Estât present del meu esperit?
-Solid i tranquil.
-Fets que m'inspiren més indulgència? 
-Els fe ts  motivats per la fam  i les 
entremaliadures dels infants.
-El meu lema?
-Un home és fruit de les seves obres.

-Com sóc?
-Sóc jo com sóc.
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Max Cahner: l'aventura cultural
Pere Font Grasa

Jl arlem de cultura. Nacionalista conven- 
çut, editor de gran prestigi professional, 
parlem de Max Cahner i García. Del seu 
treball al serve! del país en destacaríem 
aqüestes fites: Gran Enciclopédia Catala
na, impulsor de la nova Revista de 
Catalunya i l'impuls que va donar-li al 
departament en els quatre anys de 
Conseller de Cultura de la Generalität.

Ens atén a la seu de Curial Edicions 
Catalanes després de la tempesta politica 
que fa algún temps l'ha portât de bell nou 
a l'illa tranquil-la del món editorial. Es a 
dir, a l'empresa privada que, sense ser tan 
"illa tranquil-la", com a minim no solen 
llançar-te gaires opes hostils com sol 
succeir en el marc de la praxis política.

Conversa distesa, una tarda gris de 
primavera, al seu cau del barceloní carrer 
de Córsega. El qüestionari és obert i no 
refusa cap pregunta.

-  Des de la perspectiva de l'ex-cárrec 
de conseller de la Generalität, d'aquella 
"política d'autoritat", a ben segur que es 
va fer prospectiva d'alló que li podia passar 
a la cultura catalana. La nostra cultura ¿ha 
pénétrât més en la peli dels sis milions o 
no deixa de ser una cultura d'aparador?

-  Els anys han canviat molt les coses. 
Quan érem a les catacumbes, un senyor 
poeta com Josep Carner que ara coneix 
tothom que passi per les aules; aleshores 
només era conegut per molt poca gent. La 
lectura en català era un fet extraordinari a 
la nostra generado. O eres de familia ca
talana o rebies la influéncia benefactora 
d'un ambient déterminât... El franquisme 
ens va amagar tantes coses! Tot això ha 
desaparegut... En l'àmbit de resistència 
cultural treballàvem amb entusiasme, amb 
il-lusió i una força interior encoratjadora. 
Era la capacitat del qui voi trobar ajut, 
suport, entre els que pensàvem igual. Tota 
aquesta "manera de ser" s'ha perdut. Es a 
dir, l'aventura de fer cultura durant el 
franquisme era una aventura extraor- 
dinàriament fructífera en proporció al 
desert que anàvem travessant. Tot plegat 
es feia amb uns ideals molt grans i els 
résultats es notaven...

Nostàlgic, però precis. Max Cahner 
recorda com portar llibres de la Barcino a 
un aparador d'una llibreria del carrer de 
Petritxol o a la Rambla de Catalunya. Era 
com una mena de "beau gest".

-  Pent aquesta acciò creies que havies 
alliberat el país. Ara tot és una altra 
història. No podem comparar. ¡La cultura 
catalana no està prohibida!. S'editen llibres 
i més llibres (jo no diria mai massa 
llibres...). S'editen llibres bons i dolents.

» T  ■ 

à "

com a tota cultura normalitzada. Hi ha un 
gruix de diners darrera el suport de la cul
tura catalana. Fins i tot hi ha gent que s'hi 
guanya la vida. Es ciar que no sé si es 
guanya la vida fent bona cultura. En tot 
cas, al voltant de la cultura hi ha molta 
gent; des dels funcionaris publics fins ais 
escriptors i promotors. La cultura és una 
realitat important. Abans ens trobàvem 
enfonsats en proporció d'u a noranta-nou 
davant la cultura castellana. Ara la dife- 
rència no sé quina és... però, racionalment, 
ens hi acostem. Hem arribat més enllà d'on 
som com a país.

Com una mena de monòleg. Parla 
seguit. En veu baixa, que resta enregistrada 
al magnetofón amb el telò de fons del 
brogit dels vehicles que passen sota el 
baleó, carni de la Diagonal.

Fa una pausa. Sentencia:
-  ...Hi ha, però, molts altres aspectes 

negatius.
-  Per tot el que vostè explica ¿cal 

entendre que la promoció de la cultura 
catalana es porta de manera racional i 
harmónica?

"Vaig tenir una responsa- 
bìlitat important en el camp 
de la cultura i ni abans ni ara 
es fa tot el que cal"

-  Evidentment no tot es fa ben fet, ni 
segurament en la quantità! desitjada. Vaig 
teñir una responsabilitat important en el 
camp de la cultura i ni abans ni ara es fa 
tot el que cal. Segurament per manca de 
diners, de recursos. L'experiència em 
demostra que globalment no es podia, no 
es pot fer més.

Es com I'angoixa de fer i no acabar, la 
feina del politic. Apreta les clavilles.

-  En tota la gent que està en el camp 
de l'organització de la cultura, des dels 
càrrecs publics fins a càrrecs de fun- 
dacions, fins i tot l'activitat empresarial o 
privada, noto que hi ha molt poca 
Professionalität. Gent que dirigeix coses 
per a les quals no està gens preparada...

"En el món de la cultura hi ha 
gent que dirigeix coses per les 
quals no està gens preparada"

Hi ha una incultura gran entre la gent que 
organitza la cultura. Això es nota moltis- 
sim i és una pèrdua. Es fan disbarats... No 
vull dir disbarats molt grossos o irrecu
perables. Es gasten diners en "coses" que 
no serveixen per a res, i actes o publi- 
cacions culturáis que valdrien pocs diners 
i serien fonamentals no s'aconsegueixen. 
Pue donar exemples... Es pot millorar.

Quan des de diferents nivells de la 
cultura es parla tant i tant de mestissatge, 
cal parlar del bilingüisme.

-  ¿Es manté el bilingüisme cultural 
com el del llenguatge?

-  Evidentment, el bilingüisme real és 
un fet concret que va lligat amb l'origen 
de la població. L'herència del franquisme, 
la indefinició de la transició. Saber si som 
o no som... una nació. En tot cas, és una 
realitat de la qual no cal defugir-ne. 
Aquesta indefinició, però, fa mal a la 
cultura, a la consciència nacional, al futur 
del país.

Jo diria que no respon; més aviat fa 
reflexions a les preguntes que li he 
prepara!. En qualsevol cas, un soliloqui 
d'allò més intéressant.

-  ...Tinc la impressió que Catalunya 
està en una situació de "no retorn". Estem 
récupérant la consciència nacional, anem 
cap a la plenitud nacional, i consti que no 
em fico ara en solucions politiques. Una 
nació pot estar absolutament identificada 
amb ella mateixa i funcionar sota moites 
fórmules politiques exclusives. La cultu-
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"...Tiñe la impressió que 
Catalunya està en sítuacíó de 
no"retorn"; anem cap a la 
plenitud nacional"

ra depén d'una política en funció d'una 
realitat nacional.

-  Primavera, el Ilibre brota: senyor 
Cahner, ¿a l'univers català, quin espai li 
pertoca al Ilibre en català?

-  Al Ilibre en català li pertoca en 
l'àmbit cultural -al marge d'idealisme 
politic- ser tan normal com el Ilibre danés 
a Dinamarca o el Ilibre alemany al seu país 
i a la resta del seu ámbit lingüístic... aixó, 
aquí, no s'ha aconseguit. Quan la cultura 
es mou en un régim politic liberal, de 
Ilibertat de mercat, s'ha ¿'esperar l'evolució 
natural de les coses. Si resulta que tots els 
catalans decideixen llegir en castellà... 
evidentment jo no sóc ningú per 
recomanar que s'ha de prohibir la lectura 
en castellà... No, no es tracta d'això. No 
va pel carni de l'exclusió, però es que 
després de tants anys, no tan sols els fa
mosos quaranta sino des del segle divuitè, 
la cultura catalana s'ha volgut convertir en 
una mena de patois en vies de desa- 
parició... No n'hi ha prou de dir: Ara 
treurem les través i que "la cosa cultural" 
circuii lliurement. Aquí ha d'haver-hi una 
política de suport: ajut genèric, ajut a la 
cançô catalana, al cinema, ais videos 
infantils. En definitiva, atiar l'ùs del català 
a qualsevol manifestació pública. Perqué, 
és ciar, la mandra, el fais respecte a la idea 
que tothom ens entendrà i la dissertació la 
continuem en castellà. Cal una política 
més decidida, intervencionista amb res
pecte.

-  Televisió, ràdio, premsa i revistes en 
català: ¿disposem de suficients suports per 
divulgar la cultura catalana?

Cahner fa un elogi de TV3, corn també 
de la televisió de Sant Cugat (TVE), i diu 
que les ràdios han estât de gran eficàcia.

-  ...Mitjans eficaços, corn també la 
premsa, però ens calen revistes culturáis, 
que la lletra impresa queda... i es pot 
rellegir. Són el punt de referéneia d'una
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cultura. Per a la gent, la lletra impresa 
gaudeix de major credibilitat. Publicacions 
que de vegades poden semblar decimo- 
nòniques, com ara la "nostra" Revista de 
Catalunya... Però que és ben actual per 
contingut mare de plantejaments intel-lec- 
tuals. El nostre país necessita tot allò que 
aporta la lletra impresa. Caldria ajudar més 
i més les revistes. Hem d'ajudar-les més 
seriosament. Com?. Evidentment, sense 
favoritismes. Deixar-les que ara en neixi 
una i en mori una altra no és bo. Em 
sembla que tot plegat hauria de ser 
fonamental en la politica cultural del país.

" Caldria ajudar més i més íes 
revistes. Hem d’ajudar-les 
més seriosament, com? 
Evidentment, sense favori
tismes. Deixar-les que ara en 
neixi una i en mori una altra 
no és bo"

-Amb una generació, gairebé dues, de 
nens i nenes egebeistes, batxillers i uni- 
versitaris amb "català a l'escola" ¿el futur 
del llibre en català pot ser esplenderós?

-  Ja és esplendorós... El llibre de text, 
el llibre recomanat, el llibre eina de treball. 
A la gent ja li comença a ser indiferent, 
en generai, llegir en català o en castellà. 
Tot això està molt bé, però no creix igual 
la creació literària, prosa, assaig o vers. Un 
llibre de text amb tirades de setze o vint 
mil exemplars, i Ilibres de poesia amb 
tiratges per sota del que era costum vendre 
durant el franquisme... Aquesta és la gran 
contradicció: Amb nous lectors potenciáis 
no "es nota" en els tiratges de novel-les... 
Ciar que a Itália un llibre de poemes sol 
tenir una venda semblant a la d'aquí: set- 
cents exemplars.

Impressions contundents, ràpides, 
personals. A partir de la creença política i 
la preparado professional i cultural.
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Anatomia de ‘‘La masia”, de Joan Miró
Joan Josep Tharrats

C ^ u an  I'estiu de 1983 es va presentar la 
revista Negre+Blau, se'm va ocórrer edi
tar el número 1 de la sèrie en un color ocre 
lluminós, per animar la portada que ens 
havia de fer reviure un genui motiu de la 
pintura La masia, de Joan Miró. Aquell 
primer emmirallament del quadre amb el 
public de Barcelona, fou possible després 
de la possessió de mans d'Ernest Heming
way i gràcies a l'oportunitat de la joiosa 
exposició "Joan Miró: Anys Vint", inau
gurada al Centre d'Estudis d'Art Contem- 
porani de la muntanya de Montjuic. 
Aleshores Miró celebrava el seu norantè 
aniversari essent, com sempre, un gran 
record perdurable i, a la vegada, el 
primerissim model artistic dels catalans. 
Vuit pàgines del color groe, que l'artista 
sempre ha portât al seu cor, com a penyora 
de serenitat, venia a ornamentar la més 
representativa i feliç de les pintures del 
segle vint, des que Miró es va fixar en el 
poblé tarragoní de Mont-roig.

Per alguna coincidéncia de valors, com 
ens ha donat a justificar Joaquim Molas, 
se'ns ve a Iliurar "una collita prodigiosa": 
centenari de Mompou i tants d'altres: Magi 
Cassanyes, Francese Domingo, Joaquim 
Folguera, Ventura Gassol, Frederic Marès, 
Furie Cristòfol Ricart, Josep de Togores, 
Finis Bonet Cari, que ha représentât fins 
ara la perennità! constructora de Gaudi... 
Aquest estât de gràcia podria fer també de 
1993, l'any d'una renovadora fantasia.

Deixeu-me reprendre ara el que vaig 
escriure en la publicació Negre+Ocre, un 
dia de l'estiu de 1983, quan teniem La 
masia, a casa:

Es agradable tornar a Mont-roig. Hi 
trobareu encara tots els paisatges de Miró 
en estât natural. Res no ha variât. Es diria 
que el temps s'ha aturat per èsser un 
testimoni perseveran! de la fidelitat de 
l'artista. Vinyes, oliveres, ametllers, 
avellaners i garrofers, hortes i masies, 
senders i muntanyes, el camp sencer, 
constitueixen l'afirmació més contunden! 
d'un idear! artistic, són, com ell, cant co
ral d'una joia acomplida però no acabada.

Heus aci una demostració dedicida de 
la imitació de l'art que fa la naturalesa. Els 
cultius volen aparençar amb orgull, els 
quadres de Miró. La floració dels rostos i 
dels sembrats -corn en les pintures dels 
infants que rebutgen instintivament els 
colors mesclats o bruts, perqué per a élis 
no representen res-, tenen el mateix esclat 
de les Vinyes i oliveres o El sole de les 
rodes, que l'artista va realitzar l'any 1918. 
Les cases conserven les seves rugositats, 
mostren semblants signes de vida. La

“La Masia” a casa, per pocs dies.

fauna doméstica que s'escampa, als marges 
de la riera de Riudecanyes, és del mateix 
llinatge que la que pintava Miró, quan 
s'embadalia davant un paisatge fet a 
l'escala de l'home. Segles enllà els romans 
havien afinat aquella terra amb la cadèneia 
de les rimes virgilianes. Tot resta igual. 
L'ànima no ha varia!.

Cada mati, quan Toni Prous surt de 
casa per dedicar les hores solars al conreu 
del seu hort, alça els ulls cap al cementiri 
del poblé i fa una devota salutació als sens 
pares. Ells ja han trobat la calma eterna. 
En Toni els ofereix el dia i, amb una 
empenta jovial, es posa a la feina. Es el 
Beatus Ule... que un cop obtinguda la seva 
jubilació, ha retrobat en el treball la major 
de les satisfaccions.

El verger d'en Toni és el mateix que 
va pintar Joan Miró el 1919, després del 
seu primer retorn a Paris, en una tela que 
duu per titol L ’església i el poblé de Mont- 
roig. L'obra apareix dividida en tres plans. 
L'inferior és quasi una abstracció geomé
trica. Produeix la iMusió d'un mur llistat 
en tons clars i obscurs, segons el caprici 
deis raigs solars. Un paraMelogram de 
forma rómbica, en un primer terme, us diu 
d'un camp acabat de llaurar, arrenglerat al 
costat d'un altre en plena germinació. La 
part superior del quadre és una visió de 
l'estret conjunt urbà de Mont-roig, amb la 
seva fossilitzada i altiva església, igual- 
ment corn ho podeu veure avui dia. El pla 
central és corn un petit paradis terrenal. 
(Han vingut els de la televisiô alemanya i 
han demanat al senyor Prous que simulés 
el gest del pagès inclinât amb l'aixada). La

ufanor del jardi és variada i resplendent. 
La llum us suggereix mil aromes, les for
mes mil sabors. Tot un catàleg d'agricul- 
tura en un petit espai de mig metre quadrat!

L'amie Toni agrairà amb efusió la 
vostra visita. Compartir l'afecte d'aquest 
Miró rediviu, que és el seu hort, l'encoratja. 
Hi ha de tot en aquest clos quasi sagrat. 
En primer Hoc les roses de noms pompo
sos que el mateix Ronsard desconeixia: la 
rosa Fabiola, la rosa Sofia, la rosa Soraya, 
la que fou batejada amb el nom del 
president Companys, la rosa Tarradellas, 
la rosa De Gaulle... I flors de molts pétais: 
dàlies, clavells i crisantems. Veieu trèmer, 
també, les fulles d'arbres fruiters, de 
presents exquisits: pereres, pomeres, 
nesprers, magraners, tarongers, llimoners 
i codonyers, nogueres, avellaners i 
ametllers. I tota mena de verdures al free 
de la mà: bledes, cols, faves, juliverts i 
enciams, alberginies, pastanagues, ails i 
tomàquets. No hi ha model més perfecte 
de la vinya del Senyor que aquest hort d'en 
Toni que un dia va alliberar, de la seva 
somnolència, Joan Miró.

Un poblé com no n'hi ha d'altre
Hi ha noms ben predestináis. Miró va 

arrribar a Mont-roig del Camp l'any 1911. 
Venia a refer-se d'una malaltia a la casa 
d'uns parents sens. A voltes són els fets 
fortuits els que decideixen tot un 
esdevenidor. No és estrany que alguns 
biografs de Miró donin el nom de Mont- 
roig corn el seu Hoc de naixença. El Harg 
cami de l'artista té en aquest poblé 
tarragoní el punt de partida. No hi ha un 
bri de la seva pintura que no sembli deutor 
d'un paisatge tan privilégiât.

"Treballo corn un hortolà o corn un 
vinyater. Les coses vénen lentament. El 
meu vocabulari de formes, per exemple, 
no l'he descobert d'una vegada. Es va 
formar quasi a mal grat meu".*

En quin Hoc Miró va aprendre a 
treballar corn un hortolà o un vinyater, sinó 
al Mont-roig de la seva primera joventut, 
el poblé que H va obrir decisivament els 
ulls a la contemplaciô exaltada i pura de 
la natura?

L'obra de Miró s'engrandeix a mesura 
que el temps passa. Les seves imatges 
quedaran com unes de les més obsessives 
del nostre segle. Si Picasso ens va dur la 
Hibertat a l'art, Joan Miró en fa el seu sis
tema. Es difícil trobar-li cap influèneia 
externa, cap filiaciô. Modest Ùrgell, el seu 
mestre, havia pintat boires evanescents, 
matinades tendres i solpostades impre
cises. A l'obra de Miró tot queda net i
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dibuixat. Les formes tenen una concreció 
sòlida i cada taca de pintura es troba en 
un Hoc privilégiât, ben conscient de la se va 
fundó incisiva i colpidora. El miracle de 
Miró consisteix en transmetre a l'espec- 
tador la percepció oberta del món, sense 
jeroglífics de cap mena. No hi ha res a 
entendre. Hi ha tot allò que es veu. La 
comunicació no és reflexiva, és immediata 
i purament visual, penetrant. El seu 
panteisme és brillant com un llampec i ens 
fa la grácia de deslliurar-nos deis nostres 
neguits per convertir-se en una festa per 
ais ulls.

El pintor se serveix, a voltes, dels ob
jectes més simples, de les representacions 
més plañeres i deis contorns més 
elementáis per tal de crear esdeveniments 
poétics. És com si un escriptor hagués 
sabut muntar tot un complex dramàtic, de 
gran força i convenciment, utilitzant, 
només, les vocals de l'alfabet. Amb la A, 
la E, la I, la O i la U, Joan Miró podria 
escriure diversos reculls de poemes. La 
fantasia, la seva fantasia es pot desbordar 
amb aquests cinc signes. No té punt final.

"Les formes són, a la vegada, mòbils i 
immòbils en els meus quadres. Són 
immòbils a causa de la neteja deis seus 
contorns i d'aquesta mena d'emmarcament 
on a vegades semblen situades. Però 
precisament perqué són immòbils sug- 
gereixen moviments".*

El món divers i constantment imagi- 
natiu de Joan Miró ateny la seva més alta 
emoció en una obra que el caracteritza 
d'una manera definitiva; La masía. Enca
ra que pintat ais vint-i-vuit anys, el quadre 
és tot un compendi del món que anava a 
descobrir i ens seria ofert en una abun- 
dáncia inventiva. És el nudi d'un univers 
en expansió, d'efectes i d'una audàcia 
insòlita, algú vol rebaixar la importància i 
propòsit d'aquesta original summa 
mironiana. La masía no fou una peça més 
dins la important producció de l'artista. Hi 
ha massa condicionants per èsser confosa 
amb una obra de conjunt. La seva llarga i 
meditada gestació, les mides inusuals en 
un quadre d'aquella època, assenyalen que 
Miró volia fer quelcom d'important; l'adéu 
temporal del seu treball a Mont-roig; tota 
l'anècdota que va revestir la venda d'una 
pintura que no era de cap manera com les 
altres; el dilatât i enrevessat embargament 
del quadre, a la Cuba de Fidel Castro; la 
curiosità! que desvetlla en els pùblics més 
heterogenis, són, entre tants aspectes, el 
que fa de La masía, una de les obres més 
polémiques de la pintura del nostre segle, 
al costat de Les senyoretes del carrer 
d'Avínyó, del Guernica, de Picasso, o de 
La persistència de la memòria, de Dali.

La masía és un compendi de les 
delicies seculars, el somni delerós, la 
fúgida d'un món tanca! en compartiments 
quadriculats, una confiada figuració de
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Ilibertat i de desig de viure. Per la seva 
ordenació, pel que representa com a model 
d'una realitat práctica i definida. La masía 
es pot comparar, igualment, a una máquina 
delicada. És com un mécanisme de 
rellotgeria que marca confiadament les 
hores i els dies, on cada peça és impres
cindible per assegurar-ne el funcionament 
i l'equilibri absoluts.

Joan Miró va començar a pintar el 
quadre l'any 1921, a Mont-roig. El va 
continuar a Barcelona i se l'endugué a 
Paris on el va acabar, nou mesos després, 
com si es tractés -ens dirá més avail 
Hemingway- de la regular concepció d'una 
vida humana. A Catalunya no hem pogut 
veure La masía fins que ja ha acomplert 
més de seixanta anys.

És possible que la visió d'aquell 
privilegia! racó de Mont-roig es présentés 
al pintor d'una manera més clara i més 
vivent que al réduit espai del seu taller de 
Paris. Amb la distáncia, les imatges 
enyorades es fan més persistents, prenen 
més relien, més protagonisme. És la visió 
real, la visió interior, la llum de l'ánima 
que preval per damunt de la percepció 
il-lusionada deis sentits.

París, abans de la festa
Hemingway ens explica la seva 

coneixença amb Joan Miró. Era en el 
temps que el nostre pintor ocupava el ta
ller on havia treballat abans l'escultor 
Gargallo. El número 45 de la me Blomet 
ha queda! actualment absorbit per una 
plaça on es pot veure una escultura de 
Miró que la ciutat de Paris s'ha ofert, corn 
a homenatge. Som en pie districte XV i a 
l'indret on havia figurât l'antiga localitat 
de Vaugirard. André Masson i Joan Miró 
treballaven a la planta baixa de la casa 
desapareguda. Èls seus tallers eren 
separats per un pati que havia servit de pas 
als seus respectius visitants. Gent de teatre, 
escriptors i pintors: Antonin Artaud, 
Michel Leiris, Georges Limbour, Armand 
Salacrou, Georges Bataille i Elie Lascaux 
eren els més assidus. Tampoc no faltava 
la presència de personatges corn Max 
Jacob i Jean Dubuffet un dels pintors més 
originals de la nostra época, del quai 
Barcelona no ha tingut mai interés a fer-li 
cap exposició. Per la rue Blomet 45 varen 
passar, més tard, el quintaessenciat Ezra 
Pound, l'estimulant Henry Miller, el 
neoromàntic Jacques Prévert i el vehement 
Hemingway.

"Quan vaig conèixer Joan Miró -escriu 
Hemingway-, ell tenia pocs diners i res per 
menjar. Treballava cada dia, del mati a la 
tarda, i aixô durant nou mesos, en un gran 
i magnifie quadre. No el volia vendre ni 
separar-se'n. Ningù no l'havia pogut veure 
i tothom ignorava que un gran quadre 
acabava d'ésser pintat per un gran pintor. 
Quan es pinten realitats que devem

acceptar en confiança, és bo de poder tenir 
a prop una cosa que s'ha tardar tant de fer, 
corn el temps que una dona ha necessita! 
per tenir un fill, i que pot provar, als més 
imbècils, que sou un gran pintor, amb les 
paraules més entenedores".

Per la seva banda. Miró deia que el seu 
amie Hemingway era més pobre que una 
rata i que sempre anava amb els colzes de 
l'americana gastats. S'ha fet ja remarcar, 
que poques coses hi havia aleshores tan 
xocants corn veure aquells dos iMustres 
indigents posats a discutir en la transacció 
d'una de les obres més caractéristiques i 
rellevants de la pintura moderna. Ells que 
tenien, com a principal motiu d'inspiraciô, 
el fantasma d'una fam mai no satisfeta!

El quadre havia passa! per moites mans 
i ningù no se l'havia volgut quedar. 
L'havien de portar d'un Hoc a l'altre, en 
taxi. A causa de les seves dimensions, era 
precis que el cotxe tingués la capota 
oberta. É1 vent inflava la tela com si fos la 
vela d'un vaixell. (Us imaginen veles de 
vaixells pintades per Miró?) Ni Paul 
Guillaume, ni Leónce Rosenberg es varen 
interessar per La masía. Quines liéis o 
quins paràmetres serveixen per assegurar 
el valor d'una obra d'art? Qui dóna el crit 
d'alerta? Per qué aquest quadre ens agrada 
avui, més que ahir, i demá és possible que 
encara ens agradi més? És que li fan falta 
els anys? És que tal volta no és prou his- 
tóric? Sembla que, finalment, Rosenberg 
havia fet una proposició: "Ja sabem que 
la gent de Paris viu en apartaments de 
dimensions exigües, perqué no partim el 
quadre en sis o vuit trossos, i el venem a 
la menuda?"

Si La masía fa 132 centimetres d'alçada 
per 147 de Hargada (quasi un 100 figura), 
dividi! en sis parts en podria donar sis 
composicions de 66x49 centimetres. Una 
barbarità!, o possiblement sis barbaritats 
que tindrien, aixó no obstan!, la seva 
curiosità! ja que és tan poderosa la intuíció 
compositiva en qué es va fer aquesta obra 
que els múltiples résultats encara tindrien 
interés. La minuciosa factura, l'accentuada 
alegria de cada un deis elements cons- 
tructius, podria donar la base suficient per 
a l'ordenació de sis espais diferents, amb 
autonomia pròpia. Amb iatal salvatjada la 
respectabilitat de Rosenberg podria que
dar encara incòlume.

Després de moites peripécies, entre les 
quais hi van intervenir algunes partides als 
daus i algún combat de boxa, Hemingway 
es va quedar La masía per 5.000 francs que 
va satisfer en Hargs pagaments. Els seus 
amies Shipman i John Dos Passos el varen 
ajudar demanant un préstec pels bars i els 
restaurants de Paris, quan, en un darrer 
moment, l'operaciô va córrer el rise de 
perdre's. "En vaig donar 4.250 francs més 
del que mai no havia pagat per una altra 
pintura -deia el novel-lista-. En aquest
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quadre hi ha, però, tot el que sentiu 
d'Espanya, quan hi sou, i també tot el que 
sentiu quan no hi sou i no hi podeu anar. 
Ningu més no ha sabut pintar aqüestes 
dues coses ben diferents. Quan el vaig 
tenir clavat a la paret de casa tothom el va 
venir a veure i quedà molt content. Miró 
em va dir; "M'agrada que La masia l'hagis 
pogut tenir tu".

A més a més de la Ilum, tot un seguit de 
simbols

Si Joan Miró ha portât sempre el sol al 
cor quan va pintar La masia se'n va endur 
l'astre a Paris, per iMuminar la seva 
cambra de treball. Necessitava el repôs i 
la serenità! mental per donar a cada 
element del quadre, per senzill que fos, la 
seva jerarquía. Cap objecte, cap animal o 
cap planta no s'interposa damunt d'un altre. 
Cada forma té el seu espai particular, el 
seu limit territorial, però aixi i tot, no es 
veu res en repòs, la vibració és constant, 
la sang flueix per totes les artèries.

"El que cerco és un moviment im- 
môbil, allò que sia l'equivalent de l'elo- 
qüència del silenci, o allò que Sant Joan 
de la Creu designava amb les paraules de 
la mùsica callada".*

Aquesta dinàmica continguda, cris
tal-litzada, desitjada per Miró, ens fa re
cordar la reflexió descriptiva d'algun dels 
paisatgistes més sublims: un Patinir, un 
Altdorfer, un Vermeer van Delft, un 
Caspar David Friedrich o certs aspectes 
circumdants de la pintura d'Ambrogio 
Lorenzetti o de Piero della Francesca.

"La masia és la clau del desenvolu- 
pament de Miró i la font objectiva d'una 
llarga série de variacions fantàstiques 
extretes d'ella, des d'aleshores, fins al 
moment actual". Aquesta observació 
d'Alexandre Cirici Pellicer corrobora, corn 
les de Sweeney, Cirlot i tants d'altres, el 
carácter excepcional i privilégiât d'una 
obra forjada dins I'obscuritat, en un dels 
esforços de supervivència més heroics que 
ens ha donar l'art modem.

Quasi la meitat de La masia té per 
entonació un blau intens. El blau és 
I'obscuritat quan esdevé visible. Aixô ho 
poden observar molt bé els astronautes, en 
els sens vols espaciáis. El blau és un color 
transparent i immaterial. Des dels temps 
Ilunyans de la civilització egipcia se'ns 
dóna com a símbol de la veritat i de les 
coses divines. Damunt aquest blau. Miró 
hi ha disposât un disc de color blanc i tot 
el brancatge de l'eucaliptus. L'astre és el 
mateix que figura als quadres Una nit de 
Carnaval i La gitana adormida, que va 
pintar Rousseau. Miró ens diu que, 
estimant Rousseau, ja estimava l'art po
pular. Si el pintor ingénu feia del disc una 
Iluna, a La masia es converteix en un sol. 
Es curiós que el cercle es presenti sobre 
un cel blau llis, corn el de Miró, i en un
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mateix angle compositiu. Les Hunes 
sempre apareixen en forma de quart 
creixent, en els quadres de Miró.

"L'espectacle del cel em trastorna. Em 
sento trasbalsat quan veig en un cel intens 
el creixent de la Iluna o el sol. Hi ha, a 
més a més, en els meus quadres, formes 
petitissimes de grans espais buits. Els 
espais buits, els horitzons buits, tot el que 
hi ha de despulla! m'ha impressiona! molt 
sempre".*

L'omamentació floral de l'eucaliptus és 
gairebé simètrica. Cap fulla no pot topar 
amb una altra, ni amagar-la, cada una 
d'elles necessita la seva porció de cel i 
d'infinit. Els nusos de les branques

gades o vigilants, darrera la serralada de 
Colldejou i de Llaberia que sembla 
aparèixer a la part més Ilunyana de la 
figuració.

El jardi és l'espai on l'obra de la creació 
sembla dominada, ordenada i encerclada. 
Miró tria els elements més precisos, els 
més simples, per donar una idea del 
conjunt. Aquest poder selectiu reforç a 
amb més Intensität la màgia del seu 
realisme; un ramatge de moresc val per tot 
un camp de blat, una atzavara serveix corn 
a evocació ultramarina. Encara que no es 
veuen, en un camp tan resplendent, 
acabarem sentint l'enyorat cant dels grills 
i de les cigales.

“La Masia” dividida en els sis quadrets, tal com havia proposât el marxant Rosenberg.

semblen forats que han d'emetre sons. Són 
com fiantes que esperen l'alenada del vent 
per donar-nos la seva particular simfonia. 
L'eucaliptus, que pren força des del cercle 
negre plantat al bell mig de la composició, 
és com una estrella que esclata de l'abisme 
per pujar a esferes més altes i convertir
se, com tots els arbres, en el símbol del 
domini cosmic de la terra.

L'arbre és, dones, un signe d'immor- 
talitat. A la seva vida inexhaurible hi 
contribueix la seva generació, la seva 
creixença i la seva regeneració. El 
concepte de la vida sense fi es pot inter
pretar com una realitat total. Més que per 
una raó instintiva, figura al centre del 
quadre, volgudament. Vol constituir l'eix 
d'aquest univers dominât per l'artista, on 
la vida adquireix tota l'esplendor, montre 
les forces de la natura queden com ama-

"Necessito un punt de partida, encara 
que fos solament un gra de pois o una 
resplendor lluminosa... Quan veig un arbre 
rebo un impacte, com si fos algú que res
pira, que parlés. Un arbre és també 
quelcom humá".*

Com una arca de Noé permanent
Un examen més minuciós de La masia 

fa que no podem trobar la més mínima 
concessió a l'atzar, en aquesta composició. 
La gran gábia que serveix de galliner o de 
corral ens és oferta, emmarcada per un 
quadriláter resseguit en vermeil. El roig no 
deixa d'ésser el color de l'activitat, de la 
vida i de la passió, del foc i de la sang, 
també de la fertilità!. Es dins d'aquest dos 
on Miró ha pinta! els animals més 
prolífics; els conills, les gallines, els 
coloms, una cabra, el musell d'un garrí...
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Hi ha també l'abeurador on vindran a 
picotejar altres ocells, un recipient per 
sadollar la set que és un símbol de la féli
citât eterna.

La liebre és un animal demiür^. Els 
xinesos creuen que viu a la lluna. És una 
representació de la fecunditat i de 
l'existéncia elemental. Els galls sug- 
gereixen el sol, són els ocells del matí, 
signifiquen vigilancia i fins i tot resur- 
recció. Els ocells de voi baix assenyalen 
ebcomportament terrenal, mentre que els 
de volt alt són com els àngels, distingeixen 
la passió espiritual. El porc, en canvi, és 
una marca d'impuresa, l'alteració de tot 
allò que hi ha d'elevat amb allò més baix.

"El quadre ha d'ésser fecund. Deu fer 
que neixi un món, que s'hi vegin perso- 
natges, cavalls, poc importa si revelen un 
món vivent".*

El cavali és el símbol del moviment 
ciche de la vida. Miró l'ha pintat en un pia 
llunyà, prop del gran safareig, fent d'aquest 
significant un paral-lelisme amb la sinia 
que l'animal posa en moviment. Al portai 
de la casa es distingeix el perfil de les 
anques de la mula. És l'animal que ha 
d'arriar el carro o la tartana, disposada sota 
el porxo lateral. Us dóna una evocació de 
La carriole de Monsieur Juniet, de l'ine- 
fable Henri Rousseau.

Tot queda dibuixat de perfil o ben 
retallat a La Masia de Miró: el gos que ha 
deixat les seves petjades al carni (no serán 
les del salvatge Divendres de Tilla on es 
va perdre Robinson Crusoe?) el carro, la 
regadora, els atuells del vi, del gra o de 
foli, les cines, la sulfatadora, els galls, els 
coloms i fins i tot els cargols. Miró, té una 
certa complaença per aquests éssers 
minúseuls, un altre símbol de la resur- 
recció, ja que es creen la casa on viuran. 
Personatges en la nit, guiats pel rastre 
fosforescent deis cargols, és el títol 
esotéric d'una de les seves pintures. La 
relació amb Tespiral fa d'aquest moMusc 
el símbol del retorn i de la renovació de 
les coses.

Una altra figura del bestiari mironià és 
el llangardaix. El pintor el fa agitar entre 
un munt de terrossos pintats a la manera 
cubista. Qué pot aportar en Tequilibri 
ecológic el seu bellugeig indecís? El món 
podria seguir igual sense la seva simpàtica 
i misteriosa preséncia? Quina secreta 
funció ha produit aquest caprici de formes 
i moviments que donen la vida ais sauris?

Hi ha més animació encara en aquest 
compendi extraordinari: una dona que 
renta, un nen que joguineja i una munió 
d'insectes, en algún lloc amagats. La dona 
pot èsser la catalitzadora de tot aquest 
moviment etern. L'infant, el símbol del 
futur, el punt de convergéncia entre allò 
que hi ha de conscient i d'inconscient.

Podem continuar, encara, la lectura 
perqué els suggeriments que ens ofereix
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La masia depenen del temperament lúdic 
de cadascú, de la duració que hi vulguem 
donar, de la manera d'observar el trac- 
tament i la utilitat de cada objecte. És ben 
patent que Miró fa d'aquest paisatge el seu 
ideal suprem i fins i tot podríem dir la seva 
pròpia heréncia. Tota la seva filosofia és 
aquí. Les seves anotacions troben lloc i 
justificació en un fragment o altre del 
quadre. Hi ha la casa, amb les parets 
llancejades, amb les cicatrius del temps, 
testimonis de les hores viscudes, tota una 
simbologia de portes i finestres que no són 
altra cosa que una còpia ampliada de la 
máquina humana. Hi ha una corda que 
penja de la corrióla. La corda és un ele-

déncia esquerrana cap al boulangisme. En 
Tépoca en qué Miró el va pintar era el diari 
francés més important de la tarda. També 
podríem trobar un sentit profétic o 
simbôlic a les cinc lletres L'INTR que 
Miró va fer remarcar i que es poden 
inscriure corn un dels exemples del 
lletrisme en la pintura. Aquest significat 
ha de desdoblar-se segons la seva figura i 
el seu so. L: pot ésser poder; I: Teix de 
l'univers o la unitat; N: les onades del mar, 
les ondulacions d'un serpent; T: és un 
martell o una creu; R: un bàcul, la gaiata 
del pastor.

"Valdría més, ja que els malentesos són 
tan constants d'un pais a Taltre, no viatjar

Joan Miró: “La Masia” (1921-1992). Foto Català-Roca.

ment tan mironià que Man Ray la posava 
corn a símbol casual en totes les foto
grafíes que li va fer.

Hi ha un joc d'escales que ens donen 
el distintiu metafisic de Tascensió, de la 
comunicació entre diversos nivells de 
verticalitat. L'escala de l'evasiô, Le 13 
l'échelle a frôle le firmement, tornen a 
ésser titols de produccions mironianes. Hi 
ha una roda, una de les formes més 
elementáis del simbolisme, que és la 
interpretació del sol que ha acompanyat 
els moments més intensos de la trajectôria 
de Miró. Hi ha una pedra símbol de la 
unitat i de la força. Es diu que la pedra és 
la música petrificada de la creació.

A La masia s'hi veu fins i tot un diari. 
S'hi troba la capçalera de L'Intransigent, el 
periodic fundat Tany 1880 per Henri 
Rochefort, que va evolucionar d'una ten-

més. Em fa pena veure un català seguir la 
lliçô de Monet, de gloriosa memòria, i 
voler iMustrar Mallarmé. A tot arreu es pot 
trobar el sol, un bri d'herba, les espiráis 
de la libél-lula. El valor consisteix a que- 
dar-se a casa, prop de la naturalesa que no 
té en compte els nostres desastres. Cada 
gra de pois posseeix una ànima mera-ve- 
llosa. Però per comprendre-la cal retrobar 
el sentit màgic i religiós de les coses, el 
deis pobles primitius".*

Aixó és el que per ara heu anat des- 
cobrint. Torneu a veure La masia i podreu 
continuar el joc.

estiu de 1983-febrer de 1993

* Passatges extrets de l’ideari mironià 
Treballo com un hortolá...
Reproducció del Ilibre "Surréalisme a 
VEmpordá i altres fantasies" (març 1993)

QUADERN - 90



230

Joan Miró: un catalá universal
Milagros Torres

r \ m b  motiu del centenari del naixement 
d'en Joan Miró, diverses entitats culturáis, 
tant publiques com privades, s'han unit per 
commemorar la figura de l'artista pro
clamant l'any 1993 com a Any Miró. La 
Fundació de les Arts i les Lletres de 
Sabadell no vol deixar passar aquest 
important moment, en què la revista 
Quadern fa 15 anys, per unir-se a aquest 
aniversari i apropar aquest iMustre català 
als seus lectors.

En Joan Miró i Ferrà va néixer a Bar
celona el 20 d'abril de 1893, a les nou del 
vespre, al passatge del Crédit.

De 1901 daten els primers dibuixos que 
se'n conserven i de 1905 el primer quadem 
de dibuixos fets del natural a Tarragona i 
Palma de Mallorca.

L'any 1907 comença els seus estudis a 
l'Escola de Comerç, guiat pel seu pare que 
tenia una joieria, i a l'Escola de Belles Arts 
de la Llotja on va tenir corn a mestres a 
Josep Pascó i Modest Urgell. Aquest 
darrer va exercir una notable influència 
sobre Miró. L'obssessió en l'obra de Miró 
per la linia de l'horitzô ve d'aquesta època. 
Urgell va ser el primer en observar i 
comprendre les dots de l'artista, l'esti- 
mulava i li donava confiança en eli mateix 
(1). Els résultats d'aquests estudis van ser 
negatius i van ser el motiu pel qual el seu 
pare, el Sr. Miquel Miró, el va posar a 
treballar en una oficina; va ser un temps 
d'inadaptació, no deixava de dibuixar als 
Ilibres de comptabilitat. Finalment va 
caure malalt, depressió nerviosa i tifus, es 
va guarir grácies a la seva estada a Mont- 
roig del Camp, allá va decidir el seu futur: 
dedicar-se per complet a la pintura. A 
partir d'aquell moment, l'any 1911, Mont- 
roig va ser una referéncia bàsica i nodri- 
dora per a tota la seva creació artística.

L'any 1912 entrà a estudiar a l'escola 
d'en Francese Gali. Gali observà que Miró 
captava mitjançant el tacte, i li va fer 
dibuixar de memòria els objectes que 
abans havia palpat, portant els ulls tapats. 
Miró d'aquesta manera realitzava una obra 
més potent que quan la visualitzava. "El 
sentido táctil es una apuesta en favor del 
trato directo con las cosas. No a través de 
la estéril mirada incapaz de mover nada, 
sino a través de las manos y de los pies 
que mueven y modifican" (2).

El 1916 va ensenyar la seva obra al 
marxant Josep Dalmau que tenia una 
galeria a Barcelona, nudi de l'art més 
avançât; però no va ser fins l'any 1918 que 
va fer la primera exposició individual a les 
Galeries Dalmau.

Va per primera vegada a Paris el 1919.

Gargallo li va deixar l'estudi i el converti 
en vei d'André Masson. Va conèixer 
Picasso, amb el quai estábil una sòlida 
amistat.

Passava els hiverns a Paris i els estius 
a Mont-roig, combinava l'efervescència 
cultural amb périodes de solitud. Aquesta 
situació va ser molt enriquidora per a Miró.

Es en aquests moments, anys 20, quan 
neix el simbolisme deis colors bàsics i la 
dualitat del món mironià, terra-cel. Si en 
aquesta primera trajectória artística (fins 
l'any 1925) sembla manifestar-se com un 
interpretador del fauvisme i cubisme, és a 
partir deis anys 20 quan apareixen els seus 
signes amb els que evoca objectes 
determinats i els comenta (3).

D'aquesta época és l'obra La Masía 
(realitzada al 1921-22), obra que inicia el 
llenguatge propi de Miró, on els elements 
es troben coMocats de manera precisa i els 
details están treballats amb una gran 
minuciositat, que no entronca tant amb la 
realitat pròpia de l'element représentât com 
amb la imaginació creadora de l'artista.

A partir de 1925 Joan Miró entra dins 
el surréalisme. L'any 1924 va fer amistat 
amb Breton, Eluard i Aragon, i va parti
cipar en les reunions del grup surrealista. 
Però hem de tenir present que Miró quan 
entra en contacte amb el surrealisme ja té 
un llenguatge propi i, per tant, només en 
va adoptar alguns conceptos.

De 1929 a 1931 l'artista passa per una 
crisi d'expressió. La pintura com a tal 
pràcticament desapareix, ja que Miró 
considera que no pot anar més enllà amb 
ella. La substitueix decantant-se, d'una 
banda, pel dibuix i el collage i, d'altra, per 
les "construccions", pas previ a introduir- 
se en I'escultura.

Exposa les seves primores escultures- 
objectes l'any 1931 a Paris (galeria Pierre). 
A causa d'aquesta exposició, Léonide 
Massine, ballari i coreògraf dels Ballets 
Rusos de Montecarlo li encarregà les 
decoracions i vestuari de l'obra "Jocs 
d'Infants". Una vegada finalitzada aquesta 
tasca. Miró tornà novament al món de la 
pintura. Primer treballà, l'estiu de 1932, 
peces de petit format, obres sobre 
variacions de la morfologia femenina. 
D'aqui va passar a realitzar les 18 gran 
Pintares segons un collage, l'any 1933, 
efectuados a partir d'un collage.

L'any 1934, dos anys abans de la Gue
rra Civil Espanyola, Miró inicia una nova 
etapa que es caracteritza per la presència 
d'una iconografia torturada. Una vegada és 
declarada la Guerra Civil l'any 1936, 
l'artista, durant l'estiu a Mont-roig, fa la

sèrie de 27 masonites, pintures dra- 
màtiques (sobretot per la tècnica que 
utilitza) que expressen el seu rebuig per 
la guerra.

S'instaMa definitivament a Paris, fins 
l'any 1940 quan els alemanys s'havien 
apoderat de la ciutat.

L'any 1941 és important en la tra
jectória de Miró, ja que el Museu d'Art de 
Nova York li realitza una gran exposició 
retrospectiva.

A partir d'aquells anys. Miró es va 
introduir en molts géneros creatius: pin
tura i ceràmica murals (per la Universität 
de Harvard, 1950; per l'UNESCO, 1957), 
tapissos, escultures, ceràmiques en 
coMaboració amb Artigas, il-lustracions de 
textos, de llibres de bibliòfil, gravats, 
litografíes... fins que li va arribar la mort 
el 25 de desembre de 1983 a Palma de 
Mallorca.

Tot aquest immens treball de Miró, 
dins la pintura i dins molts altres géneros 
expressius, fan d'ell un artista total que es 
va identificar amb el poblé i que va arri
bar fins a eli. Va ser, per tant, un precursor 
de l'art public en realitzar grans escultures 
i murals que en l'actualitat formen part de 
les senyes d'identitat d'una ciutat. A la 
vegada, en col-locar els seus signes miro- 
nians al servei de la publicitat (anagrama 
Caixa d'Estalvis), deis cómics i inclus del 
graffito, quant als colors, fa que la seva 
obra arribi a tot el public en general, que 
estigui present en les nostres vides d'una 
manera quotidiana i real.

Per una altra part, la seva obra no res
ta en un pais i en una època determinada, 
sinó que acaba sent universal, inclús pel 
seu procès de creació: Miró trasnforma 
allò subjectiu i particular, a través de la 
captació i selecció, aillant-lo del seu 
context habitual, humanitzant i identi- 
ficant, a la vegada que agredint i sinte- 
titzant (4).

Miró va crear un llenguatge universal, 
que abarca a l'home com a èsser humà nu.

NOTES:
1. Veure DUPIN, J. Miró, Ed. Flammarion, 
Paris, 1961.
2. Ctr. amb Alexandre GIRICI, Miró Mirali, 
Ed. Poligrafa, Barcelona, 1977, pàg. 21.
3. Veure OLAGUER-FELIU, F., Los grandes 
"ismos" pictóricos del siglo XX, Ed. Vicens- 
Vives, Barcelona, 1989.
4. Veure CIRLOT, L., "Procesos mironianos", 
D'Art, Universität Barcelona, Departament 
d'Art, Barcelona, 1984.
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En commemoració del Centenari 
del naixement de J. V. Foix (1893-1987) 
Quadern l'evoca amb 
Imatge i Paraula

"Cadaseli és la seva pròpia avantguarda, quan 
cadaseli és eli"

"Qui no s'ha adonat que hi ha molts més literals 
a visitar les sales d 'exposicions, que no pas 
pintors a les sales de lectures?"

"Fàbriques, pàtries, personatges, tractors, ruines, 
batalles, pneumàtics, plans econômics, paisatges, 
banderes, o sabates abandonades al mig d'un toll, 
son simples sumands d'una addiciô que només 
el poeta sap resoldre".

J.V. FOIX
1893 - 1993

1954

VOLVO
850 CLT

AUTO CABA 
VOLVO

Exposicìó Í vendes:
Avinquda 11 de Setembre. 88 • 89 

TeÎs. 726 10 00-710 42 81
Toilers i serveis:

Montllor i Puial, 81-87 
Teils. 716 14 3 Ì - 716 91 65

SABADELL
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Un poeta d'ahir per ais joves d'avui
Dolors Godayol

V>'om veieu, aquest any la nostra revista 
celebra el sen QUINZE ANIVERSARI.
Fer quinze anys és molt intéressant. I, si 
no, que us ho preguntin a vosaltres! Els qui 
ja els heu fet, i potser els heu dépassât un 
xic, sabeu que aixô comporta molta 
responsabilitat. Els qui encara no hi heu 
arribat, sabeu corn heu de Iluitar perqué els 
grans us escoltin. Dones, bé. Aixô, més o 
menys, és el que passa amb QUADERN.
Els qui Than fet possible han hagut de 
Iluitar de valent, amb il-lusiô i responsa
bilitat, per aconseguir que els lectors la 
consideressin intéressant i, ara que ja té 
quinze anys, no sols vol seguir sent 
interessanti voldria també fer-se impres
cindible.

Ja sabeu que el mèrit d'aconseguir 
treure i mantenir una revista al carrer escau 
a vàries persones però que sempre n'hi ha 
una que és la qui en té més, la que va 
davant, l"'ànima". I l'ànima d'aquesta té un 
nom: Joan Cusco. Sí, el Sr. Cusco, amb una 
voluntat de ferro i una tenacitat ines- 
gotables, ha estât l'home que ha fet possible 
que aquesta publicació s'hagi mantingut durant 15 anys. Per 
aixô ens permetreu que, des d'aquestes págines, vulguem lloar 
la seva feina i l'encoratgem a seguir endavant en aquesta tasca 
tan admirable.

QUADERN és, básicament, una revista de difusió cultural 
on hi podren trobar de tot: articles, entrevistes, noticies, contes, 
critiques, opinions, etc. Però vol ser, sobretot, la portaveu de 
les arts i de les lletres.

La idea de crear una publicació d'aquest tipus no té pas, 
però, només quinze anys. Heu de saber que durant el primer 
quart del nostre segle, (que ja se'ns acaba!), va viure uns anys 
aquí, a Sabadell, un jove poeta que es deia JOAQUIM 
FOLGUERA. Si, el que té un carrer dedicati Un d'aquells 
carrerons tan bonics, amb arbres a banda i banda, que tots 
voldriem que fos el nostre. Si no sabeu on para, busqueu-lo. 
Busqueu-lo pels volts de la Ronda. Dones bé. Fou eli qui tingué 
la idea de crear AMICS DE LES ARTS I DE LES LLETRES i 
una revista que parlés d'aquestes coses, ja sabeu: poesia, litera
tura, cinema, pintura, escultura, música...

Però aquesta idea tan fantàstica ell no la va poder veure 
realitzada. Per això ens felicitem avui que hi hagi hagut qui ho 
hagi fet per eli.

Que per què no va poder ser?
Veureu: és una història molt trista... Però també extra

ordinària!
Tenia disset anys i estudiava Peritatge quan un dia se li van 

manifestar els primers simptomes d'una malaltia que, en pocs 
anys, hauria d'esdevenir fatai. Mes, aleshores, eli no podia sa- 
ber-ho. Com tots els joves de la seva època -i com tots els de 
totes les époques- el noi era inquiet i rebel. Així, com vosaltres. 
Es veu que a casa seva volien que fos Enginyer Industrial perqué 
pogués, en el futur, ocupar el Hoc del seu pare. Però el xicot 
s'havia enamorat! I estava distret, tenia el cap Iluny de la feina.

Qui sap si l'enamorament li va fer escriure aquests versos 
tan romàntics, extrets d'un dels sens primers poemes:

passa una dona il-luminada 
pelfoc deis ulls i de Vespai 
i per la tola (1) deslligada 
que se li tomba de desmai 
ran de la corba de la sina (2) 
com si la flor se li rendis 
i amb una gràcia femenina 
tota d’amor se li llanguis. (3)

Qui fos artista per a poder pintar aques
ta imatge tan delicada!

De grat o per força ens el trobem 
matrieulat del primer curs d'Enginyeria. I 
en aqüestes que li esdevé un segon atac, 
aquesta vegada molt violent. Visites i vi
sites a metges i més metges, que dictami
nen la senténcia: aquell xicot no tenia cura. 
Les carnes no el durien. El seu eos es 
corbaria i es corbaria fins’que...

Quan va saber aixô, encara no tenia 20 
anys.

"Totes les gallardies d'en Joaquim 
caigueren en esbrinar sa trista sort. De les 
seves fantástiques iMusions solament li'n 
restava una passió inassolible i algunes, 
molt poques, de les seves amistats".

Aquest testimoni del seu pare, no us fa esgarrifar?
De quines gallardies parlava? De quines iMusions? De quina 

passió? De quines amistats?
El poeta Joan Arús, que va ser amic seu, ens el descriu 

d'aquesta manera:
"...era un xicot com tants d'altres, alegre, platxeriós (4), 

gairebé m'arriscaria a dir mundá (5), prematurament mundá. 
La vida era per ell com una fruita assaonada que desperta el 
desig instintiu de mossegar-la. (...) Era un sensual".

Llegiu-vos bé aquests fragments que resumeixen el seu 
poema titulat HORA DE SOL:

llavoresf^), la donzella, cansada, s'ha assegut 
i ha près un bell infant sobre la falda cál-lida 
i li posava un bes damunt la cara pál-lida
i jo tenia enveja de no ser més petit 
i, com que la donzella d'aixo s'atalaiava (6) 
els llavis de l'infant arrant del si (7) posava 
i reia de l'anhel ardent que m'ha vingut, 
que era el suprem anhel del temps de joventut.

No hi descobriu una sensualitat gallarda i elegant, una 
sinceritat emocional que ens captiva i entendreix?

I qui dubtaria que les iMusions de'n Joaquim no es sostenien 
en l'amor? Vosaltres ja sabeu qué és aixô de l'amor. I us podeu 
imaginar com s'havia de sentir quan s'adonà que havia perdut 
per sempre la noia que li agradava. "Aquella noia -diu Joan 
Arús- fou la passió més viva i més pura de la seva adolescéncia; 
el seu amor primer i unie, sens dubte..." que ell vivia 
platonicament. Una iMusió i una passió que ell hauria de tancar 
dins del seu cor, ben fort, ben fort...

Tota la llum de Tesperança 
s'ha anat fanent dintre de mi 
i ara soc tôt desesperança.

perqué
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S un fet que en aquesta ciutat 
l’activitat cultural és intensa i 
té una receptivitat ciutadana 
molt positiva. Per a valorar I 
analitzar la veritable naturalesa 
d’aquest fet, oree interessant 
endegar una sèrie d’entrevistes 
a persones de diversos camps 
del món cultural. Vuli aprofun- 
dir i reflexionar sobre el paper 
que juga la cultura en una 
ciutat en procés de canvi, com 
és la nostra.
La meva primera pregunta va diri- 
gida al Regidor de Cultura del nos
tre Ajuntament, Pere Vidal i Palet, a 
qui li tocará, dones, obrir el foc. 
Exigéncies del cárrec.

És sabuda ¡a tova preséncia cons
tant ais diversos actes culturáis que 
es fan a Sabadell. Els altres regi- 
dors, el batlle indos, no semblen 
manifestar el mateix interés. Voi dir 
això que la Cultura s’interessa per 
la Cultura 11’Ajuntament no?

Si, indiscutiblement a la Regidoría ens 
interessa. Per tant, és lògica la nostra 
presència. Veure, conèixer, saber com 
funcionen, com s’organitzen aquests 
actes ens és imprescindible. Ara bé, 
la presència dels altres regidors, si

bé és convenient, també és cert que valorar-la és entrar 
ais limits del taranná personal i del que imposen les 
obligacions de cada cárrec. Sabadell és una ciutat amb 
una oferta cultural quantiosa, la qual cosa dificulta, fins i 
tot al propi Regidor, l’assistir a tots els actes. És una 
ciutat al limit de les disponibilitats. També és cert que vi- 
vim uns moments, no cal negar-ho, en qué politica i cultu
ra marxen per separat. Quant al nostre alcalde, és evident 
que un cárrec de tal responsabilitat planteja certes 
incompa-tibilitats, a part de les legitimes opcions perso
nals que fan, per exemple, que Felipe González deixi 
d’anar a actes de transcendencia politica per a assistir a 
l’enterrament d’un amie seu.

Quina valorado et mereix l ’agenda cultural de 
Sabadell?

És molt intensa. Aquesta intensitat, palesa a la llargada 
de l’agenda que editem, marca la gran força que 
l’associacionisme té a la nostra ciutat. La sòlida estructura 
que plantegen els agents que la generen i el propi Ajun
tament, junts, desplega una activitat que reflecteix diver- 
sitat i exhaustivitat. Com ho valoro? L’amplitud d’aquesta 
oferta está matisada pel fet que són pocs els actes que 
presentin un relleu significatiu. Hi ha una desproporció 
entre quantitat i qualitat.

Sabadell és una ciutat atipica des del punt de vista 
cultural?

No, no ho creo. Comparada amb altres ciutats, com 
Girona, Terrassa, Badalona..., creo que no presenta una 
tesitura cultural diferent. Ara bé, Sabadell ha tingut la 
força suficient com per a superar les limitacions que li 
imposen fets com la seva ubicació a prop de Barcelona o 
el seu acusat creixement.
La meva experiència, després d’un any en aquesta Regi
doría, ha estât constatar la vida i la riquesa d’un substráete 
cultural sorprenent i, sobretot, l’endevinar que l’aparença 
superficial de Sabadell no es correspon amb la seva veri
table vida cultural, que caracteritza profundament la ciutat.

Aqüestes dues darreres respostes semblen plenes de 
contradiccions, ni si ni no, sino just el contrari. 
AmbigliItat del politic?

Més ambigüitat. La resposta ciutadana als actes 
culturáis és massiva, no serà que la Cultura està



suplint el paper de certs rituals socials que abans 
facilitaven a la gent les relacions interpersonals?
Això s’ha de matisar molt. Hi ha una resposta important 
per part del públic i això és bo. Per tant, des de l’Ajunta- 
ment s’intenta que hi hagi una correspondència, s’ha 
d’atendre aquesta demanda i destinar-hi diners, sense 
que això impliqui que es desitgi una politisa cultural de 
majories, en el seu sentit pejoratiu. Que aquesta resposta 
majoritària s’interpreti com un substitutiu és arriscat.

Molt bé, és arriscat, deixem-ho aixi.

La col laboració entre la leva Regidoría I les entitats 
culturáis és important i aqüestes reben un suport molt 
directe per part de I ’Ajuntament Però es poden donar 
dos riscos: el que es creí una actitud acomodaticia 
pel fet que els actes s’omplen I el que es doni una 
pérdua d’especificitat en voler atendré en excès els 
gustos del públic.

El que és ciar és que ha de desbordar el simple maro de 
la relació econòmica. S’ha de plantejar en termes de 
corresponsabilitat. Hi ha d’haver voluntat de fer convenis 
formais. Per a tot el referent a la col-laborado amb entitats, 
l’Ajuntament disposa d’uns divuit milions de pessetes, una 
important part dels quais es destina als convenis.
Quant als riscos que planteges, és evident que son 
possibles i es manifesten inévitablement per la naturalesa 
i les caractéristiques de les pròpies entitats. Hi ha dos 
factors que les condicionen. Un de molt positiu, la voluntat 
de tenir vida pròpia, de mantenir la seva especificitat dins 
del marc global de la ciutat. I un de negatiu, la precarietat 
econòmica i la manca de persones que hi treballen. Això, 
certament, obliga l’Ajuntament a portar a terme una politi
ca d’ajut econòmic, però mesurada, no intervencionista, 
per a evitar que es puguin convertir en simples sucursals.

Quins són els criteris de la Regidoría a l ’hora d’establir 
relaciona amb les entitats culturáis?

Existeix una normativa legai que regula , per la via del 
conveni, tot tipus de coMaboració. Es tracta d’una 
regulaciò no tancada, flexible i que es dona a partir de 
les propostes que les entitats dirigeixen a l’Ajuntament. 
Però hi ha una altra linia, que és la que volem potenciar, 
que depassa els criteris d’economia i de normativa, i que 
pretén d’establir acords d’interès mutu. És el cas de la 
coHaboració amb el Teatre del Sol, de l’edició d’un disc 
amb l’Associació Catalana de Compositors o dels Dijous 
del Cine Club a les Multisales, entre d’altres. Tot això s’ha 
d’inscriure, però, dins d’un disseny global. No es tracta 
de potenciar individualitats, sino d’oferir al ciutadà una 
programació de qualitat. Per a l’Ajuntament, el més 
important és que hi hagi interlocutors amb voluntat de 
serve! públic, gent amb ganes de treballar. Tanmateix 
som nosaltres els primers compromesos.

Pel que veig, estás fent-me un primer esbós del teu 
projecte cultural. Acaba-me’l de definir.

Això requeriria molt més temps del que disposem ara. 
Com ja t’he dit, la Regidoría vol articular una estratègia 
de projecte ùnic. Ara bé, això es fa molt difícil, perqué les 
diverses responsabilitats de planificaciô i de gestió han

de ser forçosament compartides. Hem de treballar en 
diferente équipements culturáis -que sovint no son 
municipals- i a partir de convenis amb entitats. Els cen
tres civics podrien ser un values instrument d’articulaciô 
d’aquest projecte, però un problema de competèneies en 
dificulta la planificaciô i la gestió globale.

L’any 89, apareix el Manifest Cultural, que critica 
duramen! la linia de treball de la Regidoría d’aieshores. 
Què queda de tot això? Té alguna relacló el can vi de 
Regidor amb el fet que la gent que el va formular ara 
no digui res?

Sí, aquest manifest va aparéixer amb la intenció de posar 
de relleu les greus mancances que presentava la política 
cultural municipal i plantejava unes alternatives. El 
subscrivia un grup de persones que tenien una variada 
significació ciutadana i una certa capacitat de crear 
opinió. Per qué ara están calíate? Ho hauríem de pregun
tar a ells. D’altra banda, però, en aquest any i mig, hem 
trebaliat en uns quants projectes conjuntament amb 
algunas de les persones que signaren en aquell moment 
el Manifest. Hem endegat diverses activitats que formen 
part del projecte cultural que intentem bastir i que ja hi 
estaven contemplades. Hem procurât estar oberts a les

Pere Vidal: immers en l'aventura de la política, 
té encara temps per ser un bon fotôgraf.



iniciatives culturáis que ens han proposât des de fora de 
l’Ajuntament. Aixi les coses, enn resulta natural que 
existeixin coincidències entre el Manifest i la política cul
tural que estem élaborant I gestionant.

S’ha d’entendre que la política cultural de l ’anterior 
Regidoría era, amb un equip de Govern del mateix 
signe ideolàgic, diferent a la d’ara? I, pel que es 
desprén d’aquesta resposta, menys oberta?

L’any 90, es crea el Conseil Municipal de Cultura. Què 
sap la ciutat d’aquest organisme?
Es tracta d’un tema mal resolt. No hem avançât gaire i el 
CMC no és encara un instrument operatiu. Hem d’obrir un 
période de diàieg per a millorar el seu funcionament i 
dotar-lo d’eficàcia o procedir al seu replanteig. De 
moment, el CMC no ha servit per a formular un disseny 
policultural. Aixô es fa molt difioil donada la diversitat de 
les persones que el conformen i eis distints intéressés 
que s’hi reflecteixen. Es fa difícil conciliar els objectius 
globals amb les necessitats especifiques. Cal que ens 
replantegem el CMC, és a dir, què és?, corn ha d’actuar?, 
quins sén eIs seus objectius?, etc. Ara tenim un CMC que 
jo diria que no s’ajusta a la realitat vital de Sabadell. Ens 
hem de plantejar el tema de la participacié i el del seu 
funcionament.

És a dir que l ’Ajuntament va crear, fa dos anys, un 
Conseil Municipal de Cultura I ara el mateix Ajuntament 
diu que el mateix Conseil no II serveix.
També l ’any 90 l ’Ajuntament endega un débat de 
reflexiô cultural, amb la participacié de persones 
qualificades d’arreu. Quins son eis seus fruits?

Sens dubte, aquest débat va ser conseqüència de 
l’aparicié del Manifest. Es tractava de donar una resposta 
a la problemática que s’havia détectât. Va resultar 
intéressant i positiu. Ara bé, a mi em sembla, després de 
dos anys, que el més important no és discutir el paper 
que hem de jugar dins del mon de la Cultura, sinó quin 
projecte propi articulem.

Pel que sembla, el Manifest va significar tot un punt 
de referència, amb un abans i un després. Anem bé!

Acabem. Quina és ,doncs, l ’assignatura pendent de la 
teva Regidoría?
Donar informació a la ciutat sobre el que volem fer i el 
que fem. Aconseguir que cada interlocutor es pronunciï i 
es compromet! en la seva tasca, a fi de poder oferir un 
cert serve! ciutadà. I elaborar, a partir del consens, un 
autèntic pacte cultural.

Gràcies pel teu temps.

Desembre de 1992

Fotografía d'Ana Fernández
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mb una visió globalitzadora, a 
vista d’ocell, des de la talaia 
de l’alcaldia, Toni Parres d i- 
buixa, en aquesta entrevista, 
un projects cultural concilia
dor, poc agosarat quant a con- 
tingut, però molt en la línia 
d’allò que ara a Europa i, des 
de les institucions, s’entén per 
Cultura i que ve a resultar una 
especie d ’intromissió en un 
camp que, tradicionalment, era 
trebaliat per la societat civil i 
ara és récupérât per la politica 
i pels mercats de consum.
Creus que hi ha una intima reiació 
entre i’entrada de Sabadeli al con
sum productiu de la cultura I el seu 
desenvolupament economie? O és 
la Inevitable conseqüència d’un 
associanisme tradicional que ara 
connecta amb més força amb el 
ciutadà?

Jo em penso que es barregen moites 
coses. Per una banda, és evident que 
la cultura ha entrât al mon del consum 
i, per una altra, cobertes una sèrie de 
mancances i necessitate col.lectivas 
de primer ordre, que ara ja están 
satisfetes, es plantegen altres inte-

ressos. De totes manares, hem de tenir en compte que, a 
la realitat cultural de la ciutat, apareixen fenômens 
complexos,és a dir, hi ha una demanda molt acurada, 
però també uns comportaments de consum de Tele5.

Bé, però quin creus que és el motor Intern de l ’actlvls- 
me cultural a Sabadell?
Això ens remet al tema de l’associacionisme. A Sabadell, 
hi ha un bon nombre d’entitats que dinamitzen la ciutat i 
és ciar que, quan s’està pariant de quasi dues-centes 
entitats i de cent cinquanta anys d’associacionisme, això 
posa el llistô molt ait, però també s’han de tenir en compte 
una série de persones, d’individualitats, que han fet 
possible la configurado dinàmica de Sabadell. Entitats i 
persones han jugat un cert paper d’avantguarda que a mi 
em sembla important de ressaltar.

Toni Farrés dóna respostes de batlle, se sent com- 
promès amb les entitats i amb certes Individualitats. 
Concretem. Ja ho havies dit en altres ocaslons i ho 
vas tornar a repetir a la inauguraclô de la Plaça Vila 
Arrufat, el diumenge, dia diset de gener. U  actual repte 
de Sabadell és un sait qualitatlu i de projecclô de la 
ciutat fora del marc municipal i la plataforma hauria 
d’ésser la Cultura. Corn es materialitza això? Quines 
estratègies s’han portât a terme?
És précisément el diseurs que intento articular en aquests 
moments. A veure, recordant Bertolt Brecht: «Primer és la 
teca i després la moral». No fa massa temps, Sabadell 
era un conjunt de barris inconnexos i la nostra práctica 
política era la d’organitzar un tot organic des del punt de 
vista ciutadà, això requeria dues actuacions bàsiques: la 
primera, la que s’ha fet, eliminar barrares fisiques, inten
tar donar serveis pùbiics semblants arreu, per tant, pre
parar el substrat material; la segona, pianificar unes 
activitats que actuïn com homogeneïdores i que dotin 
Sabadell d’una cohesió que faci possible el sait qualitatiu. 
És aquí on la política municipal por definir-se corn a po
lítica de dretes o d’esquerres. Per a mi, és fa prioritari 
harmonitzar dos elements d’actuació, el que s’articula des 
de la cultura i el que neix de la Solidarität. Des d’aquesta 
tesitura, entenc el tema cultural corn un tema estratègic, 
pel valor intrínsec de les pròpies activitats, però també 
per la capacitat que poden tenir a l’hora d’elevar el nivell 
mig, que es pot veure potenciat pels fenômens d’avant
guarda. El paper que nosaltres juguem com a institució



és el de conciliar els interessos de la ciutat amb les de
mandes dels agents culturáis. Quan parlo del salt quali- 
tatiu, vull dir consolidació de ciutat.

És evident que les institucions no han de carregar 
amb la responsabilitat de ser avantguarda I han d’anar, 
dones, darrera de la iniciativa de certes persones o 
entitats. Però si, més que mai, es compta amb recur
sos tributaris i voluntat estratégica per a incidir cultu- 
ralment, i es pot assumir aixi un cert paper de tutela, 
què fa l ’Ajuntament de Sabadell per a potenciar 
incenti US de base?
Primer es fa necessari aclarir quin paper ha de fer 
l’Ajuntament en aquest camp i aquesta és una respon
sabilitat nostra. Precisament perqué les coses que es facin 
tinguin un sentit i responguin a necessitate reals. Des de 
la Regidoría de Cultura, s’ha estât treballant, 
primer, confeccionant el mapa cultural de la 
ciutat, i després, préparant una discussió 
sobre el pia estratègic de cultura vist des de 
diverses vessante i definint eis espais de 
produccib. Ara bé, sense perdre de vista la 
realitat d’una ciutat conformada per dues- 
centes entitats. També és important de dir 
que, mentre altres municipis responen a la 
crisi retallant el pressupost de Cultura, no- 
saltres apostem per mantenir-lo. En qualsevol 
cas, el pia estratègic. Them de fer entre tots.

Sembla ciar que a l ’Ajuntament ara li 
interessa la Cultura, és un element d’es- 
tratégia política, de fer ciutat. Quan es 
munten jornades corn les de l’any 90, «La 
Cultura a Reflexiô», ens enfrontem a una 
pinzeiiada d’estratégia o de propaganda?
Allò resta inscrit en aquel! moment 
concret o, contràriament, pot tenir una 
continuació?
Allò va èsser valid, també va ser una resposta immediata 
al Manifest que criticava l’actuació de la Regidoría 
d’aleshores. Sobretot, hi havia una voluntat d’abordar els 
temes en profunditat, i aquellas jornades ens van fer veure 
la nécessitât d’elaborar un pia sistemàtic de discussió i 
d’actuació culturáis. El que fern ara és un producte en 
gran part d’aquelles reflexions.

Hi ha algún document que recopia la teina feta en 
aquel les jornades?
Sí, els documents resultants han estât elaborats per la 
Regidoría i són fonamentalment el mapa cultural i el pía 
estratègic de la ciutat.

Però, per a traballar aquesta documents, s ’han 
dépassât els limits de la Regidoría i hi han intervingut 
persones que en el seu moment van prendre part en 
aquellas jornades?
No, ha estât la pròpia Regidoría la que ha fabricat aquest 
material, reforçada pels tècnics que s’han considérât 
oportuns. El moment per a recuperar les persones que, 
des de les entitats, van participar a les reflexions, serà 
quan es pugui partir d’un document ja treballat, gens

improvisât i que conform! un punt de partida concret. És 
una qüestió de serietat.

/ ara, parlem d’una altra cosa. S’ha dit que Sabadell 
parteix d’un perfil ciutadà Inscrit en un particularisme 
que II dona la seva força associacionista. LIavors, és 
innocent, absurd, fora de Hoc, pensar en un Sabadell 
dotât de la seva pràpia Universität, i més ara, que 
apareix la figura de la Universität privada?
A veure, Sabadell no pot aspirar a tenir directement una 
ciutat universitària, perqué al costat n’hi ha una i és logic 
considerar-la corn a propia. Ara bé, no hem d’oblidar 
que, si la Universität és al campus de Bellaterra, a 
Sabadell comptem amb escoles de titulacib mitjana, 
escoles que hem de intentar que estiguin més Iligades a 
la prodúcelo de la ciutat. Per aixô el tema de la

Ja era el més ait de l'equlp?

informàtica, l’Escola d’Empresarials o el projecte d’una 
escola d’infermeria. Després, hi ha el tema de la relaciô 
entre nosaltres i la Universität en el camp cultural. Hem 
de preocupar-nos per la presèneia d’aquesta institució a 
la ciutat, hem de cooperar en projectes conjunts. Els 
treballs entre l’arxiu de Sabadell i l’Autònoma en són un 
exemple, però hi ha altres possibilitats, Sabadell compta 
amb uns espais, corn és l’antic escorxador o les pròpies 
dependèneies d’Empresarials, que la Universität podria 
utilitzar corn a centres de difusió i comunicació. En sintesi, 
jo ho veig així, Llicenciatures a Bellaterra i títols de grau 
mitjà a Sabadell, però dins d’una linia d’actuació conjun
ta. Una altra possibilitat, que ja vaig anunciar precisament 
a Terrassa i que va fer saltar molta polseguera, és la de 
pensar en un projecte que englobi tot el Vallès. Seria la 
manera de compter amb una Universität potent a la nostra 
comarca i facilitar la unió entre vida universitària i vida 
ciutadana.

Res més, però que la globalització de les necessitats 
culturáis del Vallès no supediti massa les Iníciatives 
créatives a la burocrácia.

Gener de 1993
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es de la Visio que pot donar el 
fet de dirigir una entitat cultu
ral corn l’Alliance Française, 
Robert Ferrer em transmet la 
seva versió del fenomen cul
tural que es vlu en aquesta 
ciutat.
La trajectoria de l’entitat que diri- 
geixes ha trencat amb eis esque
mas educatius que, des de les 
académies d’idiomes, sempre s’han 
tingut Aixà, segurament, té un preu, 
quin ha estât?

Primer, hauriem de clarificar quins son 
per a mi eIs mètodes adients per a 
difondre el coneixement d’una llen- 
gua. Tinc molt ciar que no eis podem 
reduir a una operado merament mer- 
cantilista. L’any 1975, quan començà- 
vem, tothom veia molt bé la idea que 
jo tenia del que havia de ser una 
acadèmia d’idiomes. És ara, irônica- 
ment, que se’ns posa més difícil, és 
una concepció en crisi. Moites per
sones es plantegen el coneixement 
d’un idioma pensant només en el 
pragmatisme que suposa la seva 
aplicacié al mon laboral. Tot i així, 
com a director de l’Alliance, continuo 
defensant el meu projecte. Estic segur 
que, si sumem elements culturáis al 
coneixement de la sintaxi, l’éxit labo
ral será superior.
Com és que, vivint el fenomen del 
consum cultural, no s’entén el que 
tu proposes?

Précisément perqué el que s’està defensant és el model 
«Jack Lang», és a dir, el del castell de focs, cerimònies 
faraòniques, actes socials, etc. En canvi, reflexió, sensi- 
bilització, conscienciació... tot això no està de moda.

Aquest model que es projecta des de Franga, és també 
el que ens correspon a nosaltres?
A Barcelona, per descomptat. Aquí, és una altra cosa. El 
primer factor que ens diferencia és el fet d ’estar «a 
provincias». El segon, que la incidència dels estaments 
no pot tenir tanta força.

La mentalitat de ser periférla, és nostra o és Imposada 
des de Barcelona?
Nosaltres mateixos la cultivem i la propiciem. I això que 
Sabadell ha estât marcada pel fet de tenir un Ajuntament 
d’esquerres des de fa molt temps. La preocupació per 
dilucidar què era cultura de masses o cultura d’èlit, si bé 
ens ha diferenciat d’altres ciutats, ha bloquejat durant un 
cert temps l’activitat cultural des de les institucions.

Precisament, el Toni Farrés manifestava, a Tentrevlsta 
que li vaig far, la seva preocupació per definir-se dins 
d’una politica cultural d’esquerres i per associar-la al 
concepta Solidarität. Tu que creus?

És complicat respondre. D’entrada, espero que els politics 
em defineixin qué és cultura d’esquerres.

En Toni Farrés ho feia en els termes que et delà ante- 
riorment.

Dones bé, és el seu ofici i a eli correspon més que a 
ningù de fer-ho. La dicotomia cultura-solidaritat és una 
cosa nova, abans es compartimentava per compe-tèneies 
antagòniques, regidories de Cultura o de Partici-pacié 
Ciutadana, eren departements no comunicatius, una mica 
en la linia del Departament de Educació respecte al de 
Cultura. Dones bé, ara resulta que no poden aparèixer 
per separat. La burocracia, en aquest pais, sols la guanya 
allò que està de moda. Més que associar cultura i 
Solidarität, prefereixo optar per la lògica d’unificar criteris 
entre Ensenyament i Cultura.
Mentre el món educatiu no incorpori el fet cultural i la 
capacitat de comunicar coneixements entre mestres i 
alumnes no sigui quelcom de significatiu, em penso que, 
per molta actuado municipal que hi hagi, no evolu- 
cionarem.



Fins on creus que ha d’arribar la tutela dels politics i 
de les institucions en aquest camp, a fi de tenir cura 
de no entrar en el camp legitim de la societal civil o de 
les individualitats, que han de ser els véritables motors 
de creado i difusió?
La primera cosa que hauríem de demanar a les ins
titucions és que tinguessin ciar quines son les idees, els 
projectes ais quais donen suport. No acabo d’entendre 
que hagin de respectar-los tots, fins acabar el pressupost. 
Han de tenir criteri, encara que aixó signifiqui conflictivitat. 
Si, per exemple, es prioritza la cultura de carrer, d’anima- 
ció o la que resta escrita, la que s’ha d’escoltar, la que fa 
reflexionar, la que es véhicula de persona a persona, etc.

Però, a part de definir un criteri de convenís, les 
institucions han d’oferir altres coses, per exemple, un 
correcte équipement en Infraestructures. Com estem 
en aquest aspeóte a Sabadell?
Tenim grans déficits. En el camp de la plàstica, és evident 
la manca d’una sala d’exposicions pública que reuneixi 
condicione. En el del teatre, passa el mateix. La Farándula 
és massa gran i el Casal Pere Quart no es pot considerar 
un equipament cultural pràctic. Quant al Teatre del Sol, 
entrem en la privacitat i no té res a veure amb el que 
plantejo.

Ara, fugim d’aspectes localistes. Què et suggereix la 
idea de pensar la Cultura tot superant el terme munici
pal i plantejar-se la qüestió a l ’ámbit del Vallès?
Em sembla més intéressant. De la mateixa manera que 
Sabadell no pot èsser una mini-Barcelona on hi hagi de 
tot per a fer de tot. Si Terrassa té iniciativas i estructures 
teatrals que funcionen i Sabadell té un potencial de 
creació plàstica important, més val plantejar-s’ho en 
termes complementaris. En definitiva, no està tan lluny 
una ciutat de l’altra.

Quina valorado et mereixen les reflexions que es van 
fer l ’any 90 sobre cultura? Qué han estât?
Un pressupost gros. Són el résultat del Manifest, és a dir, 
la resposta a una insoléncia ciutadana. No han estât res 
més.

Ara que s ’ha fet l ’Exposiclô dedicada a l ’assoda- 
cionisme, com defineixes culturalment Sabadell, una 
ciutat d’individualitats o d’entitats?

Les entitats poden servir per a encarrilar mégalomanies, 
això no té perqué ser dolent. En definitiva, la història de 
les entitats és la mateixa que la de les persones que 
s’entossudeixen a tirar-les endavant.

El que està passant, curiosament, és que, si bé les 
entitats, corn a minim les histôricament més actives, 
compten sovint amb una resposta de públic molt ge
nerosa, d’altra part, les Juntes no es renoven, per qué?

La noció de compromis s’està perdent, la gent demana 
que eis altres organitzin, però no mullar-se és la norma. 
Per exemple, anar a un concert de jazz és un acte 
purement intellectual, és un acte de plaer individualitzat, 
pots obviar qui tens a la dreta i qui a l’esquerra; anar a

fútbol és una altra cosa, l’ambient que t’envolta comunica 
amb tu. Penso que anem cap a la versió jazz de les 
activitats culturáis, encara que també és cert que es do
nen altres comportaments en entitats de caire humanitari, 
on la gent es compromet més, però això respon a gent 
que ara no troba Hoc ais partits politics, no té res a veure 
amb la cultura.

El temps se’ns ha acabat I encara resten moltes coses 
per dir. Ha resulta! una conversa que cree que, a la 
vegada, generalitza i també es concreta en la realitat I 
problemática de les entitats a Sabadell.
El projecte que tu representes ja té molta història i 
espero que compleixl molts més aniversaris. Grácies.

Febrer de 1993

L'altra cara d'en Robert.
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om ja hem repetit en diverses 
ocasions, Sabadeli viu un mo
ment doiç des dei punt de vis
ta cultural, tant pel que fa a les 
activitats realitzades com per 
la resposta del pûblic. Però, al 
mon de les arts plastiques, li 
passa el mateix?
Per a tractar d’aquesta qüestió, he 
parlât amb un home que es mostra 
critic i preocupat davant la indl- 
ferència que Sabadell mostra quant 
a l ’art actual générât per la ciutat. 
És Isidre Man ils que, davant el pri
mer interrogant que plantejo, diu:

Dones, sincerament, no. No creo que 
en el camp de la plástica es pugui 
opinar que passa el mateix. Jo no 
conec eis altres camps que esmentes, 
però pue afirmar que no es dóna una 
correspondèneia entre la capacitat 
creadora dels artistes que treballen 
aquí i la resposata del públic. És greu, 
perqué la ciutat compta ara mateix 
amb un nombre importantissim d’ar
tistes amb un treball seriös i, triste
ment, ignorât a Sabadell.

Això és un fenomen generalitzat?

No, no necessàriament. Per exemple, 
aquests artistes en què ara penso 
treballen i són més coneguts a Barce
lona que a la nostra ciutat -die nostra

i jo SÓC de Mollet, però vise aquí-, necessiten sortir fora 
per a donar-se a conèixer.

Però, on és la causa? Tothom fa coses, tothom 
organitza actes i tothom es llença a ompllr-los. Què II 
passa a la plàstica?

El principal problema es troba en la manca d’un espai 
adéquat on exposar el nostre treball. No hi ha a Sabadell 
cap espai que reuneixi les condicions minimes per a 
presentar la feina dignament. Ni les sales municipals, ni 
les dirigides per entitats privadas compten amb un Hoc 
acceptable. Recordern, si no, l’exposiciô dedicada a 
Chagall a la Sala de la Caixa, l’obra desapareixia en un 
marc-espai que l’ofegava. Això no és serios. El teatre a 
Sabadell té uns espais dignes, el cinema també, però, 
per a la nostra feina, no disposem de res.

/ el Museu d’Art?

Això és una altra cosa. Primer jo plantejaria una reflexió 
que qüestionaria la utilització d’aquests llocs com a espais 
per a difondre l’art actual, jo no sóc partidari que ho 
siguin. La seva feina és la d’acumular obra, comprar ara 
que els artistes són joves i els seus preus assequibles i, 
amb la perspectiva del temps, anar mostrant el seu treball. 
Creo que el que manca són sales amb el criteri de les ja 
desaparegudes «Malthus» i «Central», això al terreny 
privat. A l’institucional, no vuli cases o sindicats convertits 
en museus, sino espais pensats per a ser-ho.

Quina seria la teva proposta per a aconseguir això 
que demanes?

Dones aprofitar unes propietats que l’Ajuntament ja té. 
Fábriques que tenen la millor de les qualitats com a espai, 
es poden crear interiors absolutament anònima, discrets, 
on és l’obra plàstica l’ùnica protagonista, aquest principi 
és el que em fa invalidar sales com les del Museu d’Art, 
el Casal Pere Quart o la Sala de la Caixa.

Veus volunta!, des de les Institucions, per a solucio
nar aquest problema?

No. Són, cada vegada més, els particularsmes individuals 
els que supleixen la tasca de les institucions. Per exemple, 
no és lôgic que l’Ajuntament no tingui una política conti
nuada, i amb criteri, d’adquisicions d’obra dels artistes 
que, précisément ara, són assequibles des del punt de



Vista pecuniari, encara que això signifiqui un rise, però 
d’això es tracta. De tant en tant, es fa alguna compra, 
però no hi veig sistematització, no em refereixo a 
quantitats d'obra, no es tracta d'això, sino que es vegin 
una voluntat i un criteri. És ara quan s'ha de fer, s'ha de 
tenir una mica de gosadia i apostar pel futur.
Una altra qCiestió és la de difondre l’obra dels artistes i 
estem en les mateixes, no es fa una programació cultural 
encaminada a donar a conèixer eis artistes de Sabadell. 
No costa res programar, un cada any, I’obra de qui 
treballa en aquesta ciutat, repeteixo, és una qüestió de 
voluntat.

Però, segurament, deuen existir aitres formes de 
connecter amb ia ciutat. Les podries enumerar?

Les sales d’art. Però, repeteixo, amb la desaparició de 
les que ja he citât, no hi veig una bona sortida per a 
difondre amb criterio de serietat aquesta feina. Mostrant 
l’obra actual es podria veure que no existeix una escola 
sabadellenca, res d'això, aquí es dona una altra de les 
excepcionalitats de la ciutat, hi ha quantitat i diversitat. 
Les sales amb qué comptem no ofereixen condicions de 
muntatge adequades. La pintura és frágil i, per tant, 
necessita, per a èsser mostrada, d’una labor feta amb 
cura.

/ tes escotes d’art?
Roques n’hi ha. És un problema difícil de resoldre. La 
tendència actual és la de convertir-les en escoles de 
disseny, de moda. Ho puc entendre des del terreny privat, 
però, des de la municipalitat, no. A l’alumne, se l’ha de 
dotar de la tècnica necessària, dels instruments i de les 
eines que facin possible vehicular els seus propio 
interesóos i Sensibilität plasties. El que passa és que es 
fa difícil trobar mestres capacitato per a fer-ho i alumnes 
résistants a l’inèrcia conjuntural del disseny. Abans 
pensava que les escoles treballaven al marge de l’alumne, 
ara ho veig més greu, treballen sense l’alumne.

Foto Andreu Massagué

i eis propis estudis deis pintors, quin paper poden jugar?

□’entrada, es tracta d’espais oberts a la ciutat, però això 
és més teòric que real. Entre nosaltres mateixos, es dona 
un cert contacte, però, per raons évidents, és necessari, 
a vegades, que restin tancats, no sempre s’està en 
disposició de mostrar la pròpia obra. A part de visites 
escolars, no hi ha cap altre tipus de gent que es 
constitueixi corn a pùblic d’estudi, però el problema no és 
aquest.

Ltavors, on és et probtema?
Principalment, en la manca de comunicació, fins i tot en
tre els propis artistes. Es fa necessari l’existència d’un 
Hoc on bescanviar idees, reflexionar. L’Escola Illa, per 
exemple, ha estât un Hoc desaprofitat en aquest sentit i, 
tornant a la idea anterior del desconeixement del oiutadà 
envers el potencial creatiu de Sabadell, és una Hàstima 
que uns artistes amb camino tan diferents i compromesos 
amb el present social i cultural -es tracta d’un conjunt 
d’obra molt involucrada dins els problèmes que s’estan 
vivint-, per manca d’espais i de difusió, restin diversificato 
i s’ignori un conjunt de fenômens que afecten de pie la 
ciutat.

Tot això voi dir que no us afecta et «boom» d’actes 
sòcio-cutturats generats per ta ciutat?
No ho sé, probablement no, això demostraria que el limit 
entre cultura i diversió de masses està desdibuixat. Fer 
cultura és una qüestió de Sensibilität, però, en el cas de 
les arts plàstiques, ens diluïm enmig de la potèneia que 
eis mètodes audiovisuals posseeixen per a connectar amb 
el püblic i la batalla es fa molt dura de mantenir.
Bé, moites gràcies pel teu temps. Espero que, en la 
mida del possible, aqüestes opinions teves puguín 
servir per a iniciar ei carni que ens meni a ia creació 
d’uns espais que facin possibie ei reconeixement pù- 
biic d’aquest potencial creatiu del que ens has parlât.

Març de 1993



nJoanRipoll, un humanista, un 
home que, entre altres coses, és 
el responsable que el Vallès 
compti amb una de les millors 
biblioteques de Catalunya, la 
de la Caixa de Sabadell, en 
respon amb interés I profunditat.
La Cultura s ’ha convertit en un 
fenomen de masses? O és un invent 
basat en la manca de criteris? Qu in 
paper juguen aquí les institucions?
És evident que, per part de les 
institucions, hi ha una política cultural, 
ara, quines finalitats té? És aquí on s’ha 
d’entrar en discussió. Quan parlo d’aixô, 
recordo sennpre unes paraules de 
Xavier Hubert De Ventos, que deia: «Al 
nostre pais, el que li caldria és menys 
politioa cultural i més cultura política». 
Aixô va més enllà que el mer joc de 
paraules, és una frase que assumeixo 
jo mateix. Aquesta mancança ens 
planteja un rise perqué, des del poder, 
es pot fer ùs de la Cultura corn a arma 
política i, des de les empreses, a través 
del mecenatge, es pot cercar tan sols 
unapublioitatde prestigi. Aixô ens porta 
a preguntar-nos si el que hi ha és un 
autèntic interés per la Cultura o bé per 
la instrumentalitzaciô de la cultura.

/ vostè corn respon a aquesta 
qüestió?

En el nostre cas, al nostre pais, estem 
immersos en la segona opciô. Aixô

s’emmascara molt i encara que podem assistir a actes de 
qualitat apreciadle, allô que prima és el prestigi de fer l’acte 
O d’assistir-hi.
Parlant de prestigia, d’intencionalitats, el que jo he 
observât, sobre tot a les entrevistes fetes a persones 
Iligades a les institucions de poder, és la necessitai de 
valorar o revestir les politiques culturáis corn a fets 
d’esquerra o de dretes. A què respon aquest fet?
És un altre equivoc, similar al de les cultures elitistes i les 
cultures populars. Dretes, esquerres, què vol dir? Bé, fins no 
fa massa cultura d’esquerres responia a allô que portava 
l’etiqueta de l’inconformisme, però ara veiem que des de 
l’esquerra es praotiquen models de dretes. Hi ha un exemple, 
si tu vols anecdôtic, però iMustratiu, i és el d’un aloalde de 
esquerres que, a Barcelona, treu al carrer un Ilibret d’urbanitat 
per al ciutadà i aixô no és una altra cosa que l’apropiació 
d’una práctica tradicionalment entesa com de dretes. Sobre 
aquest afer, estic ara préparant un article per al diari ja que, 
curiosament, l’Ajuntament de Sabadell, l’any 20, premia i 
publica un compendi d’educació civil préparât per Ramón 
Rucabado, que era l’apologista de dretes per exceMència. 
Han hagut de passar 70 anys per acabar fent el mateix, no 
deixa d’ésser curios. Aixô et fa reflexionar si no hi ha una 
politica d’arrepentiment davant la práctica del populisme o, 
simplement, i això ho dubto, si es tracta d’una política de 
sentit comú.

Ara, a les institucions també els preocupa el fet de 
relacionar conceptea com Cultura i Solidarität. Perqué?
En un principi, no és incorrecte fer-ho si entenem que 
Cultura comporta una part de servei ais altres, però tot aixô 
és molt confós.
Em refereixo al fet que aquesta simbiosis’enarbora com 
a bandera prioritària.
Sí, precisament quan, des de postures d’esquerra, es 
titllava la Cultura d’elitista, es feia en aquests termes. Però 
es confonia l’elitisme social amb el cultural, aquest ùltim és 
inevitable, no tothom sap de tot i el saber d’una cosa que no 
saben els altres, per molt elitista que sigui, no és dolent, és 
irremeiablement positiu. Pel fet de oonfondre aquests termes, 
va aparèixer allô de la Cultura Popular. Jo no hi cree, 
emmascara la vulgarització.

Ara que parlem de vulgarització, de populismes 
culturáis, parlem del cas concret de la nostra ciutat.



Sabadell està preocupada per a generar una colla 
d’actes culturáis o per defensar un nivell que els 
qualiflqui?
En certa manera, la ciutat es planteja el tema en termes 
de competència, a veure qui fa més. Seria més profites 
que les entitats, fent ús de la Solidarität, treballessin més 
en ooMaboraciô, on tu no arribes, arribaré jo. Salvant 
distàncies i matisos, oreo important ressaltar el paper que 
les Caixes han jugat com a subsidiáries per a cobrir 
aquells forats que la societat no eobria.
Quantität en comptes de qualitat. Aixó no podría aca
bar amb el particularisme d’una ciutat amb 150 anys 
d’associacionisme ?
Hi ha un fenomen molt peculiar, tipie de les ciutats 
mitjanes, on els individualismes resten a l’ombra de les 
entitats, però sense caure en l'absolut anonimat de les 
grans metrópolis. Junt amb això, el progressisme del 
segle XIX ha fet que, des d’algunes entitats, s’enarbo- 
ressin banderas pseudo-culturais portadas per persones 
poc preparadas: molt bona fe, bona voluntat, però sense 
massa criteri.

/ en aquests moments?

Ara estem en uns moments de flexibilitzaoió, en el sentit 
que aquest associacionisme es depura, gràcies que hi 
ha un pùblie amb una eduoació adquirida, no sé si 
assumida. Perqué, si en un principi això és aixi, per altra 
banda és cert que existeix una manca d’exigència. Estem 
davant d’una cultura de promocions: any Mozart, any Mirò. 
Però poca insistència en l’educació de la Sensibilität, 
sense crear pòsits culturáis profunds.

Aquesta societat té els mitjans 
adéquats per a educarse en la 
Sensibilität?
Sí, els mitjans, sí, ara bé, la instru- 
mentalització és la que ho embolioa 
tot. Podem assumir en tot moment la 
informado que ens calgui, però 
dependrà de l’exercici d’autoexi- 
gència de cadaseli, de l’ùs adéquat 
que se’n faci. Jo diria que la base 
cultural coMectiva és a l’abast de 
tothom, ara, arribar-hi o no depèn de 
les intencionalitats dels individuos i 
de les entitats interessades. El que 
sí que és cert és que som consoients 
que vivim a través d’una informado 
garvellada i filtrada. Hem de fer l’es- 
forç d’imposar-nos un criteri selectiu.

Però ei poder de fiitraciô informa
tiva pot arribar fins i tot a crear 
paràmetres de marketing en ei 
món de la cultura. S’imposa fer 
pùblic allò que ens restava com a 
privat: ei gust cuiturai de cadascù.
Això és intromissió.

Aquí, l’actitud ha de ser clara: 
rebel-lia.

També davant ies institucions de poder més properes? 
La Regidoría de Cuitura, per exempie?
Aquests organismes és notori que están mediatitzats pel 
poder i és lògic. Això sempre ha estât aixi: projectar les 
insuficiències cap a aquests organismes no ens porta 
eniloc.
Com a actitud curiosa, resuita que, davant ia crisi 
econòmica, eis municipis opten per retaliar ei 
pressupost de Cuitura. A Sabadeii, no, fins i tot es 
paria de augmentar-io.
Si això significa que s’intervendrà en la creado de 
infraestructures que viavilitzin el potencial creatiu de la 
ciutat, anem bé, però si es tracta de desnaturalitzar la 
funcionalitat cultural i d’anar cap al prestigi i la propagan
da, no hem avançât gens. Jo, personalment, desconfío 
de la creado d’estructures de base des del poder, 
repeteixo, en aquest camp el pes Than portât les 
iniciatives privadas, com és el cas de les Caixes d’Estalvi.
Quines son ies àrees més desassistides cuituraiment 
a Sabadeii?
Evidentment, l’àrea de biblioteques, la de les arts 
plàstiques i també fòrums d’intercanvi, de reflexiô. Això 
implica una preparado oívica prèvia i es fa difícil. A més, 
s’han perdut molts conoeptes de homogene'ítzació, entre 
d’altres, el generacional, un grup de gent interessada per 
fer coses amb uns objectius comuns. Vivim una dispersió 
vital i de sensibilitats.
Vosté ha insista en els conceptes de preparado, 
conscienciació, sensibilització. Creu que es fa indis

pensable pensar en Cultura i 
Educado com a una mateixa cosa 
i, per tant, dos ministeris o dues 
regidories dife-rents és absurd?
Òbviament, no s’explica que fun- 
cionin per separat. Per exemple, en 
el camp de les biblioteques, a l’àrea 
de Ilibres per a nois, es topen amb 
dificúltate estranyes. Cultura diu que 
això és Ensenyament i al contrari. 
Ara, el problema va més enllà de les 
competèneies. Haurien d’existir els 
Miinisteris de Cultura? Tutelar prin
cipie de dalt a baix és perillés, limi- 
tar-se a conservar, a crear pos- 
sibilitats, a potenciar està bé, anar 
més Iluny és apropiar-se d’un paper 
que no correspon al poder. Son 
exemples clars el Museu Princesa 
Sofia, la coHeoció Thyssen, etc.

Ha résultat una conversa amb un 
home de gran coherèneia que, 
amb Sensibilität, ha fet emergir un 
munt de contradiccions que ens 
afecten i que ens fan funcionar 
corn a éssers socials.

Moites gràcies pel seu temps.
Març de 1993
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l’ilia d’Stevenson, entre lllbres I, 
a vegades, una díscola compu
tadora, Toni Palmases respon 
les meves preguntes.
L’èxit de públic ais «actes cultu
ráis», es deu a un acte de rebel lia 
no conscient devant la pèrdua deis 
particularismes locáis o, al contrari, 
aquests actes son excuses per a 
practicar un exhibicionisme de caire 
social?

No sé a quin «èxit públic» de quins 
«actes culturáis» et refereixes. En tot 
cas em pense molt que res (ni aixô 
tampoc, és ciar!) respon a cap acte 
de rebeMia, ni conscient ni incons
cient. Corn que gairebé no assisteixo 
a cap acte -només eis que m’interes- 
sen, i son pocs eIs que s’adiuen amb 
el temps de què dispose i la mandra 
que tragico-, potser em perde fites 
cabdals de la cultura, però molt em 
temo que no, perqué avui, ahir i 
demà, al diari i al carrer, hi ha la 
mateixa gent que ven el mateix 
producte cada dia més arnat.
Les vegades que he anat a un Hoc 
perqué m’ha intéressât he observât 
que si, que hi ha molta «vida social».
I està bé, que la gent s’entretingui, no 
eis ho recriminarla mai, jo. Però, sense 
voler semblar autosuficient ni pre- 
tensiós, em sembla molt que ja em 
pue distreure amb les meves coses, i 
no em calen d'altres entreteniments 
semblants, possiblement perqué sé 
que la meva presèneia tampoc no és

imprescindible. En el tons és cert que tots anem als Noos 
que ens convé anar i ja està. Ara, fer-ne d’aixô un progra
ma (cultural?) ho trobo excessiu.
La conclusiô, (parlem de cultura, oi?), per a mi, és que tot 
va corn ha d’anar.l que la teina es fa en silenci i a poc a 
poc, Iluny de les indiscrecions, per més que, sovint, s’hagi 
de treure el nas en públic perqué se sàpiga que ets viu. 
Quan ho he de ter (i ho faig més del que voldria), si, 
confesso que tino una certa recança d’impressió d’exhibir- 
me. Com si fos una mena de «cosa estranya que fa 
llibres», com una béstia del zoo. I em miren amb una 
mena de cara i no sé quin posât fer ni què dir. Em fa 
molta vergonya, tanta, que procuro evitar-ho cada cop 
més, si en sé.

Les Institucions practiquen unes politiques culturels 
basadas en el criteri de l’èxit que, encara que legitim, 
desvirtúa el carácter combatiu que hauria de tenir la 
societal civil. Veus a aquesta societal capacitada per 
a formular véritables plantejaments culturáis?

El carni de les institucions que s’han gastat milions per 
engendrar una cosa com l’anunci aquest de la mona, que 
estripa el Ilibre i se’l posa per barret per fer venir ganes 
de llegir (parlo del que més de prop em toca), dona una 
idea del concepte de cultura que tenen els deis «poders»: 
no els interessa gens, és només un vehicle de propagan
da, utilitzat per donar-se una capa de vernis, fer-se per
donar i netejar-se la mala consciéncia que els pugui que
dar.
Hi ha altres entitats, potser, que podrien exercir el 
«mecenatge» amb més decisió. Però jo, en tot això, sóc 
un ignorant absolut. I cada vegada desconfío més dels 
muntatges i de les «grans coses» fetes pels grans teòrics 
de la «politica cultural». El millor, per a mi, és que callin, 
deixin fer al qui fa i no s’hi fiquin gaire. En alguns camps 
culturáis que belluguen pressupostos alts, m’imagine que 
les institucions son imprescindibles, penso en el teatre, 
per exemple.
Pel que fa a la «societat civil capacitada per a generar», 
això si que em sembla estrany. M’imagine que ja es fa i 
que, per tant, tenim la cultura que se suposa que volem. 
Ara bé, la pregunta es refereix a «véritables plantejaments 
culturáis», son el que jo vull entendre que és la cultura, el 
que jo anomeno cultura, vaja: un sistema i unes tècniques 
de reflexiô i de comprensiò que produeixen résultats i



deixen rastre en l’individu que s’hi dedica, ja siguí com a 
productor o com a consumidor, que generen, al seu 
temps, noves formes, sistemes, idees o técniques. L’intent 
de definició pot semblar excessiu, a més d’incomplet, 
però és la manera dedir que «la persona és més persona 
i més feliç a partir de l’exercici cultural», la qual cosa, en 
temps de cinisme, és potser una afirmació per acabar 
lapidat i ja m’afanyo a demanar disculpes.

L’any 90, Sabadell, des de les institucions, i com a 
conseqüéncia de l ’aparició del Manifest, es va 
permette el luxe de «reflexionar» sobre la cultura 
ciutadana. A tu, com a clutadá I escriptor, et va arribar 
alguna in formado? Qué veus d’intéressant en aqueste 
tipus d’iniciatives des del poder?
Jo hi vaig participar, vaig firmar el «document» de la 
flamarada. Allò, vist a distáncia i tal com hi vaig col-laborar 
(com a franc-tirador i no pas com a escriptor, a Sabadell 
jo no sóc un escriptor: sóc un conciutadá i prou), era una 
história mig interessada i mig freudiana: tothom creía que 
la seva parcel-la de cultura havia de tenir prioritat (algunas 
prioritats eren ben curiosas!) i molts necessitaven matar 
el pare per continuar vivint. Recondui'des les aigües per 
ocultes canonades, tot desemboca en unes converses 
fláccides que no em van atraure gens perqué tenia la 
impressió que ja les havia vistes, però que devien donar 
el résultat que havien de donar: el silenci-solució. Va es
tar bé, sí.
El poder fou qui les reconduí, 
amb facilitât, per cert, sú
pose que degut al fet que 
tots els «firmants» reuníem 
un concepts de política cul
tural proper al «tants caps, 
tants barrets» i la desorien- 
tació era absoluta. La inten- 
ció hi era, però no es 
donaven les «condicions ob
jectives», que diríem, parlant 
de la llista deis reunits. Per 
allò del refrany que «d’on no 
n’hi ha, no en raja». I que 
em perdonin els que viat- 
javen amb mi, però que 
pensin que jo també hi era i 
m’hi incloc. Tot s’acabà 
d’una manera irònica, si se’m 
permet la broma: fent venir 
un regidor de cultura de 
Terrassa! (Baixa, Trabai, i 
posa’ns tots de cara a la 
pareti).

Creus que la tutela cultural 
és una práctica que s’im
posa en política? Quins 
foscos camine menen a 
aquesta perversió de la 
cultura?

La tutela cultural em recor
da el famós «dirigisme». En La ¡oía de la familia

política, encara que no es digui, sempre n’hi ha de 
dirigisme o tutela. És la práctica que s’acaba imposant. 
Dir el contrari és o ser ruc o ser un mentider (o les dues 
coses, que no s’exclouen pas sempre!). Sempre 
s’adoctrina el públic, sempre se li faciliten determinate 
actes més que altres. Darrerament, en el camp de la 
cultura, com que passa bou per béstia grossa, tothom és 
«artista», per exemple, perqué convé que siguí artista. I 
ais artistes se’ls fa opinar de tot, en tertúlies o entrevistes, 
fins convertir-los en imprescindibles per «avalar» 
campanyes de tota mena. (Jo no discuteixo la funció de 
determinades campanyes, el que no entenc és: a) qué hi 
fan els suposats «artistes» i b) com és que hi ha tants 
«artistes» i que saben de tot). D’aquesta manera s’eri- 
geixen en oracles desvergonyits que dictaminen la bondat 
O  la maldat d’aixô i d’allô. I aquesta funció monstruosa, al 
meu modest entendre, els la facilita la «política» cultural 
de «vedettisme» que es fomenta.

La demanda cultural, està de moda? O és un 
eufemisme de la «diversió de les masses»?

La demanda cultural, tal com s’entén habitualment, si, 
està molt de moda. Almenys això és el que voien creure i 
fer creure els que venen aquesta cultura «de moda». Els 
Carnestoltes i les diverses festes «majors», «menors», 
«tradicionais» o «innovadores» que treuen gent al carrer 
a saltar, a ballar, a desfilar, per fer-los creure que son

«elements actius/factors/par- 
ticeps» del que en diuen «fet 
cultural», están escandalo- 
sament i rabiosament de 
moda. El curios del cas és 
que, en una època com la 
nostra en qué cada setmana 
té dues nits de «festa», com 
a minim, i en la qual l’oferta 
cultural és «mùltiple», enca
ra hi ha qui ens voi fer creure 
que «recuperar» determinate 
actes socials (propis d’una 
societat semi-rural i des
proveída de diversions com 
les que ofereixen arreu avui) 
és un acte de cultura. 
Només unes ments migra- 
des i/o perverses poden 
deixar-se engalipar. Si no és 
que els convé creure-s’ho, 
és ciar. Ara, d’aqui al fet que 
jo m’ho cregui... n’hi va un 
bon tros.
La «diversió de les masses» 
és exactement el concepte 
de cultura que avui predo
mina. També ho fou en altres 
époques de decadèneia. 
Res de nou sota el sol...
La literatura actual, inci- 
deix reflexivament sobre 
tot això o, per contra, s ’hi 
veu Inserida?



Ai, la literatura, pobreta! Qué voleu que us digui? La lite
ratura té tants camins com les altres arts, amb un afegit 
important i fonamental: és el maxim exercici Iliure de 
voluntat. VulI dir que depén de l’esforç de l’usuari (i aixó 
de l’esforç, per llegir o pel que sigui, té molt mala 
premsal). Té l’avantatge que és l’acte cultural més íntim i 
personal, més reflexiu. I aquest mateix avantatge la va 
convertint en minoritaria. Per a mi, ja va bé, aixó. Al final 
serem quatre, que llegirem. I qué? Dones que els «canals 
industrials i comerciáis» es tancaran per al Ilibre sense 
que la població aliena a l’ofici se’n ressenti. De fet, avui, 
la majoria de gent ja viu sense llegir. Viuen? Aixó es 
pensen! Vegeten en un món sórdid, encara que vulguin 
omplir-lo de scrolls, balls, rialles, castells de focs i vídeo- 
clips.
Contra aixó, hi ha gent del ram de les lletres que voi 
oposar-hi sentit comercial i fan Ilibres «al gust» del con
sumidor. Al meu modest entendre, no hi tenen res a pelar 
contra els balls d’envelat, els nintendos i la televisió 
interactiva.
Hi ha, dones, una literatura viva que reflexiona i parla 
d’aquesta societat, però ho fa ais fidels. La major part de 
la literatura és prescindible perqué pretén inserir-se en 
aquesta dinàmica de «cultura-escombraries-fas-foot» que 
em penso que s’autodestruirà. De la galáxia Gutenberg, 
hem passât a la galàxia Goebels. Però, això sí, es veu 
que riem tant. El problema és saber qui enterrará l’últim...

Un cinisme lùcid i histrionic plana en aqüestes res- 
postes. Corn en totes les coses, hi ha la veritat que 
atorga la mirada a distància, però també la distorsió 
d’un excessiu escepticisme que, a vegades, cons- 
titueix un filtre borros pie de poesia.

Moites gràcles per tot. Toni.

Febrer de 1993. A l'ilia.
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eriodista, redactor del Diari de 
Sabadell, especial itzaten Infor- 
mació municipal.
L’Eix Macia constitueix un abans i 
un després en el comportament 
cultural?

No ho creo pas, de moment. El més 
probable es que, d’aqui uns anys, si 
el projecte arriba a consolidar-se, tal i 
com és previst, la ciutat manifestará 
un comportament cultural que, efecti- 
vament, podrá imputar-se a un abans 
i a un després de I’Eix Maciá. Aquest 
projecte no és únicament urbanístic. 
Les seves implicacions en el món cul
tural serán prou evidente, perqué 
incidirá, sobre tot, en el comportament 
humá que, de fet, marca bona part 
de les pautes culturáis en les quals 
ens movem les persones.
Ara per ara, el pol d’atracció que re
presenten els grans magatzems de 
l’Eix Maciá fan que la ciutat es bellugi 
i sigui més atractiva per a la gent de 
fora. Poc a poc, el nostre entorn 
immediat de ciutat apagada agafa 
una aleñada d’aire frese. Aquest pot 
ser l’inici d’un comportament cultural 
diferent que haurá de consolidar-se 
quan la resta d’edificis i les persones 
que els ocuparan es posin en marxa.

Com a periodista, com definirles els 
actes culturáis de Sabadell?
La diversitat d’activitats culturáis de 
Sabadell fa difícil cercar-ne una defi- 
nició que les englobi a totes. Precisa- 
ment, hauria de ser aquesta diversitat

la que donés el carácter de ciutat oberta en el camp 
cultural. Malauradament, no cree pas que ara sigui així. 
Ben al contrari, és una llástima que una part dels actes 
culturáis es converteixin en un esdeveniment social que 
resti importáncia al seu contingut, i que l’éxit estigui 
condicionat al nombre d’assistents.

Pel que fa a la política cultural de l’Ajuntament, on 
situarles la legítima tutela de les institucions?

És evident que estem massa condicionats per la política 
cultural de l’Ajuntament. A moltes entitats, els limita la 
capacitat creativa quan han d’anar a parar la má per a 
poder seguir fent les seves activitats. Aquest suport de 
les institucions, necessari, d’altra part, és difícil compa- 
ginar-lo amb la creativitat de les entitats. Si aqüestes no 
són prou fortes o no tenen una línia de treball prou defini
da difícilment podran fer front a aquesta pressió del poder 
i aniran pel carni fácil de l’éxit de la cultura de masses.

No trobes a faltar una literatura periodística de diaris 
o revistes que serveixi de posit i contribuelxi a dibuixar 
un auténtic perfil cultural?

Per a una persona que treballa en el món de la 
comunicació, disposar de més diaris i revistes és sempre 
una bona cosa. Si el fet de comunicar el que passa, les 
inquietuds, els anheis, les activitats que es fan, etc., 
contribueix a dibuixar aquest perfil cultural, millor que 
millor. El que passa és que no és gens fácil la producció 
de diaris i revistes.

Sempre que es fan exposicions d’un fenomen social 
és que aquest Ja s’ha acabat, «L’associacionisme a 
Sabadell. 150 anys d’histórla», ens anuncia que ei po- 
tenciai de la societal civil s ’ha acabat i entrem de pie 
en el consens de diversions de masses? En Toni 
Calmases ens recorda un tema més divertí!, «cultura- 
escombraries-fast-food».

No cree que aquest potencial de la societat civil s’hagi 
acabat. Més aviat el que está passant és que el poder de 
la comunicació de masses és superior i capag d’apagar 
qualsevol manifestació que no estigui en consonáncia 
amb aquella «cultura d’escombraries-fast-food».

Ets un home de preguntes. El fet que siguis periodista 
pot explicar el teu estalví a l'hora de donar respostes.
Febrer de 1993
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n Benet Casablancas, amb una 
dilatada experiencia dins dei 
camp de la música, s’endinsa en 
una reflexió profunda i matisa 
quines són Íes constants que 
emboicalien el món de la cultu
ra musical.
Quin és restât en qué es troba la 
creado i la difusló de la música a la 
nostra ciutat?
Jo prefereixo parlar d’aquestes qües- 
tions emmarcant-les en un ánnbit més 
general i fugir de localismes. Parlar 
de cultura musical i prou no té sentit, 
aquesta és una branca nuclear del 
que s’entén com a Cultura Huma
nística i, atenció, he die utilitzant les 
majúscules. Cree que, un cop supe
rada retapa del populisme que 
prioritzava tota mena de culturetes i 
manifestacions nostrades, és impor
tant pujar el llistó, i superar topics. 
Aclarit aixó, cal abordar tota aquesta 
problemática sense oblidar la impor
tancia que tenen els aspectes edu- 
catius i pedagogics, sobretot com a 
carni per a combatre els mécanismes 
que la cultura de masses i els consu- 
mismes vulgaritzadors imposen, créant 
un alarmant empobriment del gust, 
entre altres conseqüéncies no menys 
negatives. Es tracta d’educar en la 
resistèneia i en el foment i la sensi- 
bilitzacié respecte dels factors vérita
blement formatius.

A Sabadell, es donen alguns simptomes de mlllora en 
aquest sentit?
Si, em mostro esperançat i, encara que s’ha de treballar 
més des de les escoles i el Conservatori per a desen- 
volupar plans d’estudis mereixedors d’una consideracié 
autènticament professional i progressista, creo que la 
ciutat mostra una creixent vitalitat, tant pel que fa a la 
creació corn a la difusié de la cultura musical. Constitueix 
un veritable privilegi, tot passejant per la Rambla, passar 
per davant del Casal Pere Quart i sentir a l’Orquestra 
Simfònica del Vallès les primeres notes de la Simfonia n- 
1 de Brahms. És una anècdota, però ja voi dir alguna 
cosa, i sens dubte assenyala un abans i un després.

Al terreny de la difusió, es tenen especialment en 
compte els criteris de rigorositat I coherència ?

Com en totes les coses, la resposta, encara que sigui 
generalitzant, requereix matisació. És de justicia reco- 
néixer que a la ciutat hi ha tot un moviment que malda 
per treballar amb seriositat i es dóna un progressiu 
engrescament a l’hora de plantejar-se els concerts en 
termes qualitatius. A més, es manifesta una voluntat per a 
treballar sota principis de coMaboració entre entitats, 
sumant esforços i fent possible el que cementava al 
principi; consolidar la idea que la Música és una part 
imprescindible en la configuració del que entenem com a 
persona culta.

A Sabadell, tradicionalment, s ’ha donat una certa 
vitalitat musical, és el cas de l ’important paper que 
abans jugava Joventuts Musicals o el relleu que ara 
tenen els Amies de l ’Opera, però peques vegades 
s’han vist pro jedes continuais i sòl ids.

És evident que si els conceptes de continuïtat i estabilitat 
no es cuiden i no es prioritzen, es va per mal carni. Des 
de les instancies públiques, en general, no és fácil de 
comprendre que s’ha de treballar a llarg plaç. El nostre 
pais es caracteritza per la realitzaciô de focs d’artifici, 
sense programa ni objectius, on es potencien les indi- 
vidualitats, el culte a la imatge i al que ven. En aquest 
sentit, és de justicia ressaltar l’aposta que l’Ajuntament 
de Sabadell ha fet amb el compromis seriös d’encarregar 
bi-anualment una obra simfònica a compositors de l’àrea 
del Vallès i, a través d'un conven! amb l’Associació Cata
lana de Compositors, possibilitar l’edició d’un disc. Això



és insòlit, jo diria que es tracta d’un fenomen ùnic al pais. 
Senzillament es tracta de tenir ciar que s’ha de treballar 
pensant en el futur, i crear un veritable posit cultural. 
Aquest fenomen és comparable al cas de la Joven Or
questa Nacional de España, que constitueix una illa dins 
el sistema educatiu a l’Estat. Es una punta de llança, ara 
bé, s’ha d’entendre com una feliç coincidència entre la 
formulació d’un projecte musical ben définit i la presència 
d’un déterminât carrée pùblic sensibilitzat pel tema, és a 
dir, que s’han trobat les persones adequades al moment 
adéquat. A Sabadell, ha passât una mica el mateix, hi ha 
hagut la sintonia suficient corn per a formular aquest 
projecte col.lectiu.
Però practicar per una banda la cultura de l ’èxit I per 
l ’altra pensar en l ’estabilitat I en la continuïtat, és 
possible?
És cert que avui es donen productes infectes i que existeix 
una inhibició del gust i dels valors estètics. Defugint -com 
dèia- tota mena de populismes (aquests sí, profundament 
elitistes, en subestimar la natural disposició de les perso
nes), cal potenciar uns actes ais quais horn pugui trabar
se amb si mateix a través de l’expressió musical, pugui 
reflexionar, i que al mateix temps puguin també esdevenir 
una práctica experiéncia lúdica. Però això requereix d’un 
punt de serenitat que la recerca de l’èxit immédiat i 
fugisser no pot donar. L’art, en qualsevol de les seves 
manifestacions, ha d’inquietar, no uniformar o desdibuixar 
la personalitat individual del públic. Però, per a èsser 
receptiu a aquest sotrac, és necessari un aprenentatge. 
S’han de facilitar eines que ajudin en aquest sentit.
Quines?
Les escoles i els conservatoris han d’ajudar a resistir 
davant la vulgaritat i així restablir l’escala de valors 
qualitatius. Es traballa en aquesta línia, però falta més 
reflexió, per exemple, a l’hora d’esbrinar la veritable natura 
de certs fenòmens de masses. Precisar la seva perni- 
ciositat o la seva utilitat. Possiblement, els gestors culturáis 
i els responsables politics tindrien molta teina en aquest 
sentit. Jo no coneixo cap 
treball serios que clarifiqui la 
natura d ’aquests fets i eis 
comportaments socials que 
generen, m’he de remetre al 
pensament d’Adorno per a 
trobar quelcom de semblant.
Durant molt de temps, s’ha 
produit una abdicació del 
judici estètic, i Estètica i Ètica 
es troben molt a prop: d’aqui, 
es pot derivar a una sèrie de 
consideracions. El fenomen 
Rock, per exemple i musical- 
ment parlant, no té interés, 
ara bé, corn a manifestació 
social, ens pot dir, revela 
moites coses.

En quina línia s ’ha de tre
ballar, què s’ha de poten
ciar?

És curios que quan s’han donat iniciativas per a educar 
el ciutadà envers la música, els résultats han estât molt 
gratificants, gairebé sorprenents, donades les inclinacions 
generals del gust, i la precaria tradició musical del país. 
VulI dir que la gent està predisposada a rebre una 
educació, a entrar al món de la música, però manquen 
esforços, estructures i idees. Plato ja explicitava la indis
pensable nécessitât que el ciutadà té de la música i la 
seva importáncia en la societat, un element d’orde-naciò 
en un món pie de sons i habitat per gent ensordida. Una 
modernitat ensordida que ha de ser reconduïda per la 
percepció del temps ordenat musicalment. Ignorar que 
¡’harmonía i el ritme actúen sobre nosaltres és greu. Es fa 
imprescindible l’educació musical a l’escola, necessària 
per al correcte desenvolupament motriu i afectiu de la 
mainada. L’art és la confluéncia d’un contingut emocional 
i una estructurado freda, lògica, racional. El punt de 
contacte entre el creador i el públic es troba en l’emoció, 
però s’han de tenir assumits els conceptee de morfologia 
i sintaxi per a saber gaudir de l’art, medi objectivât (cal 
no oblidar-ho) de coneixement del món.

L’abstracció del llenguatge musical, fa més necessaris 
uns coneixements previs que en qualsevol altre art 
per a copsar alxò de I ’emotivitat?

Et recordaré la paradoxa de Mendelssohn quan plantejava 
que la música no es pot traduir en paraules précisément 
perqué és un llenguatge massa exacte, és a dir, demana 
coneixements prévis, és necessari interioritzar els seus 
ressorts lingüistics perqué es doni una comunicació entre 
l’artista i el públic, però, per altra banda, i com deia abans. 
Tèsser humà viu imprégnât de música, fins i tot ordena el 
seu pensament i la consciéncia del flux temporal sota la 
seva racionalització.
Emoció i contenció racional semblen una contradicció, 
però per a fer emergir Tobra, el compositor s’ha de moure 
entre aquests dos elements. És una especificitat de la 
música, i segurament de Tart en general, mantenir-se dins 
aquest binomi. La distanciació o objectivitat freda, com



reflexionava Canetti, possibilità excloure allò que cal no 
fer, minimitzar ornaments innecessaris, fugir de gratuïtats. 
Encara que Mozart afirmés que a les composicions, per a 
resultar exitoses, eis calia la presència d’uns ornaments a 
la moda i populars, per a agradar a uns, i una elaboració 
sàvia i rigorosa, per a agradar ais altres, a part de cons
tituir la boutade simpàtica del geni, ell mateix va deixar 
ben ciar que la creació comporta un elevat nivell d’exi- 
gència, no exempte de dificultats, única manera de 
transmetre l’emoció original, transcendint la vulgaritat de 
la realitat ja existent i potenciant l’empatia. Traballar en la 
dificultat és una finalitat en si mateixa, corn reflecteix la 
darrera de les «Pietà» de Miguel Angel: quan el repte ja 
estava assolit, continuar i «acabar» l’obra esdevenia 
obviable.

I, a la Música, què és art i què no?

Dins d’aquest món, existeix un notori confusionisme. Per 
una banda, tenim tot allò Iligat al món de la pompa i de 
les circumstàncies, de l’ostentaciô social, per l’altra, els 
fenòmens mass-media, certament abassegadors. Insis- 
teixo, el sistema educatiu ha de tenir consciència i voluntat 
d’aclarir posicions. Definir conceptes. És el cas, per exem
ple, d’allò tan discutit, del qué és música clàssica i que 
no, jo personalment he optât per referir-me a la música 
artística. Però aquesta no és la qüestió de fons. Aquí, 
encara menys que a la resta d’Europa, están poc integrats 
els factors d’intencionalitat cultural, el que esdevé encara 
més urgent en contemplar la ràpida -i apassionantl- 
evolució de la música en aquest segle. Les dificultats de 
recepció de la música deis compositors actuals deriven 
en bona mesura d’aquesta realitat. Quan, per exemple, 
s’elaboren els programes per ais concerts, qualsevol 
compositor actual ha de suportar la competéncia imme
diata dels grans clàssics com el résultat final d’una criba 
de segles. No passa el mateix en la pintura: quan un 
artista plástic presenta la seva obra al costat de la de 
Velázquez? Mai. Tot això genera confusió i confirma 
prejudicis.
Respecte a aquesta problemática, juntament amb la que 
afecta el nostre sistema educatiu, he de dir que a Sabadell 
s’està fent, encara que molt timidement, un pas endavant 
en el camp de l’educaciô. Es comença a potenciar la 
capacitat natural i receptiva de la gent.

La importància que dones a l’educaciô indica que és 
l’unie carni per a la sensibiiitzaciô musical?

També és important crear un estât d’opiniô nou. Vivim en 
el mal entés que es pot definir corn a home cuit aquell 
que no necessàriament tingui uns coneixements -ni que 
sigui elementáis- de música. Això constitueix un pas 
enrera històric. A aquesta manifestació artística, no se li 
reconeix la dimensió cognoscitiva que poseeix, ni la seva 
càrrega filosòfica i de veritat. Un home cult ha de saber 
-amb Hegel- que la mùsica té una estructura lligada al 
funcionament vital i inteMectual més intim -i alhora intrans
ferible-, esdevenint al mateix temps una realitat pro- 
fundament social de l’home. Des del món clàssic fins al 
segle XIX, ningù no ho discutía, ara ni se’n parla, sim
plement, s’ignora.

Per acabar, qué trobes a faltar a Sabadell?

Un sentit de major coordinació entre els esforços que es 
fan. També, i molt important, estabilitat a I’hora de elabo
rar projectes que tinguin en compte, sobretot, la tasca a 
llarg plaç. S’ha de consolidar el nivell dels concerts i 
aconseguir unes sales d’assaig i d ’audició adients. 
Sembla que això últim és un deis objectius prioritaris deis 
responsables municipals. S’ha de vertebrar una cohe
sionada formació per ais joves músics i traballar amb 
més serietat el concepte de «descentralització» cultural 
a la ciutat. És vergonyós pensar en el que tantes vegadas 
s’ha entés sota aquest concepte,amb programes d’ac- 
tuació que -intentant de superar la dialéctica centre- 
periféria- no feien sino caure en el messianisme més 
demagógic.

Cree que, sota un diseurs d’estil dens, resten ben 
explicitades les mancances, dificultats i virtuts de la 
nostra ciutat. Benet, portes molta teina feta, estás 
plenament immers al món de la creació I de l ’educació 
I això dóna valor a les teves opinions. Ha résultat una 
conversa suggèrent.

Març de 1993



arlar amb Joan Cusco és fer- 
ho amb la tenacitat, l’empenta I 
la voluntat. Són quinze anys 
d’esforç, noranta números d’una 
revista que ha acollit gent molt 
diversa, relacionada amb el món 
de la cultura.
En definitiva, Sr. Cusco, creu que ja 
n’hi ha prou de pariar de cultura i 
que el que cal és continuar tre- 
ballant? Deixar de reflexionar sobre 
el que ha de ser o no és el món 
cultural i, a can vi, fer, fer moites 
coses?
Cree que ja s’està fent molt. Caldria, 
potser, cohesionar els projectes que 
es donen a la ciutat, planificar un pro
grama general i coherent que restés 
força a allò tan sabadellenc de «ca
daseli a la seva». Es fan molts esfor- 
Ç O S ,  però partint dels individualismes 
personals o de les entitats. Això és el 
que més em preocupa, perqué és per 
això que moites iniciatives, per altra 
banda intéressants, resten infruc- 
tuoses O  no tenen el relleu que 
haurien de tenir. Repeteixo, és un 
tarannà molt nostrat.

Aquest element aglutinador que 
vostè troba a faltar, quina configu- 
ració ha de tenir? Qué o qui pot do
nar cohesió al que es fa?

És complex de respondre, fins i tot 
podriem arribar a la conclusiô que no

es pot donar. D’entrada, el fet que persones cabdals al 
camp de la cultura poguessin establir un débat reflexiu, 
des de la perspectiva que els pot donar la seva pròpia 
experièneia, això ja seria un pas. És per aquest motiu 
que, a rei del nostre quinze aniversari, un dels actes que 
configuren les nostres activitats és una taula rodona que 
debatrà sobre el fet cultural.

Una revista com la que vostè dirigeix, no podría èsser 
un punt de referèneia, un element globalltzador que 
recollls els particularismes I la manera de fer de la 
ciutat?

Si, una revista com «Quadern» podria èsser una bona 
eina al serve! de tota la cultura locai, però no l’ùnica, 
tampoc això seria bo. De la diversitat, neix el vitalisme 
creatiu, un sol element aglutinador tendeix a uniformar i a 
restar eficàcia.

Què ha nécessitât per a poder mantenir noranta nú
meros de «Quadern»?

Moltes coses, la barraja dona un «cocktail» molt espe
cial, s’han de barrajar molts licors. El primer, el més fort, 
la voluntat de no abandonar, voler és poder. Un altre, un 
que ara es consumeix poc, és el de tenir dar que fas una 
faina de servai ciutadà. Desgraciadament no està de 
moda el volontarisme, el sacrifici. Jo n’he fet una prioritat.

La manca de valors, de referents morals clars, té algu
na cosa a veure?
Indiscutiblement, si.

És un bon simptoma que des de les Institucions 
sotgem certa preocupació per tot això? Es tracta tan 
sols d’una atenció conjuntural, demagògica?

Recordo, ja fa molts anys, un famós torero, que havia 
sortit del no res, amb una formado molt precària, i que va 
dir: «Jo posaria una escola a cada cantonada». Si, aques
ta ha d’ésser la veritable preocupació de tots, institucions 
i ciutadans. És a partir de l’educació que podem superar 
les mancances morals i étiques que podem patir. Bones 
escoles, però també bons professionals de I’ensenyament.

Però d’aquesta, n’hi ha un gran dèficit, no creu?

He vist moites coses depriments en el sistema educatiu. 
Abans, segurament dins un concepta massa sever, es vi- 
via, però, un mestratge més sòlid. Hem passât d’un extrem



a I’altre, sense gaire cohe- 
rència. S’ha perdut vocació 
en nom d’un professiona
lisme massa estrióte. No hem 
d’oblidar que estem devant 
una teina en què l’element 
huma és importantissim. Pe
rò també hi ha d’altres man- 
cances educatives. Per exem
ple, quan un batlle com el 
de Barcelona fa sortir al 
carrer un llibre d’urbanitat 
ciutadana, es comet Terror 
de pensar que les persones 
que més ho necessiten el 
llegiran. No, précisément será 
a Tinrevés: per qué? dones, 
perqué Tescola ha perdut la 
capacitat d’apassionar els 
joves per la lectura; avui dia 
no es llegeix ni el full del 
calendari -és un dir...- i no 
tota la culpa la té el món deis 
audiovisuals, és una qüestió 
educativa.

És curios que quan més 
Ilibres s’editen, menys es 
llegeix. Es tracta del consu
míame de l’absurd?

Sí, és una contradicció que 
configura el nostre sistema 
socio-económic d’oferta i de
manda. Com a minim, s’edita i alguna cosa queda.

Quan es parla de les preferéncies pel món de la imatge 
sobre el de la literatura, el que em preocupa és que no 
es tracta simplement d’una substitució. El món de la 
imatge està mal digerii, la gent no sap llegir imatges, 
hi resta passiva sense reflexionar.
Simplement i desgraciadament, la societat està perdent la 
capacitat de pensar i allò que no es practica degenera.

Tornem a parlar del «cocktail» que sosté a la revista 
«Quadern». M’ha donat el nom de dos llcors. I els 
al tres?
Dones, un esforç continuât, una gran tenacitat i, sobretot, 
ser un gran romàntic.Un idealista, amb totes les lletres en 
majúscula, perqué estar davant d’un món on el que no 
són pessetes són punyetes fa difícil continuar la tasca. 
Per tradició, el món de les lletres ha estât divorciat del 
món deis números i aixó fa que sostenir «Quadern» s’hagi 
convertit en una espécie de miracle.

A part de les dificultats economiques, quines altres 
dificulten la realitat de la revista?
La primera és la manca de difusió, es tracta d’un producte 
que no es coneix el suficient a la ciutat. I, és ciar, tot el 
que es desconeix no s’estima, és una llástima que en una 
ciutat que ratlla els dos-cents mil habitants es doni un 
tant per cent tan minso de consumidors de la revista.

/  encara més llastimós 
quan, ara per ara, és l ’ùni
ca revista a la ciutat amb 
aquest tipus d’oferta.

Sí, em remeto al miracle del 
que et parlava, un miracle 
possibilitat per una gent que 
treballa per a la revista de 
forma desinteressada, per 
amor a Tart. Hi ha un estol 
de gent que entén la idea 
de servei ciutadà i fa possi
ble aixi la presèneia d’aquest 
projecte literari.

Parlem ara de la conflgur- 
ació de la revista. Hi ha 
col laboral tot tipus de 
gent, amb Interesaos i ca
rácter molt diferente. Aixó 
ha possibilitat o no la 
creació d’una línia pròpia, 
d’un criteri que personalitzl 
«Quadern» ?

Jo cree que podem observar 
que la revista té una perso- 
nalitat, té un carácter propi.

Com el definirla?

Ho he preguntat a la gent, 
ais que participen a «Qua
dern» i també ais lectors. No 

m’han donat una resposta clara, els agrada; están satis- 
fets, però no es defineixen. Els demano que facin una 
crítica parcial o general perqué tot és millorable. No, no 
canviarien res, la troben plural, oberta, és en aquesta 
diversitat on radica la personalitat de «Quadern». No hi 
ha militáncies ni dogmatismes. Ara bé, hi ha certes pautes 
que el Conseil de Redacció imposa, no ais temes politics, 
no a Terotisme, no a la grolleria.

El Sabadell del número 1 i el Sabadell del número 90 
són la mateixa ciutat?
Es fa difícil saber si s’ha produit un canvi significatiu, 
Sabadell i «Quadern» han evolucionat junts. Analitzar les 
transformacions quan s’ha conviscut no és tasca fácil. El 
«Quadern» número 1 tenia altres col.laboradors que els 
d’ara. Poc a poc, s’ha anat incorporant gent nova, alguns 
molt joves, aixó és positiu. Ais inicis, la ciutat presentava 
unes mancances que, desaparegudes altres publicacions, 
«Quadern» va suplir. Després, amb les diferents incor- 
poracions, la revista va anar madurant. Amb gent jove, 
les revistes mai no envelleixen.
En aquests quinze anys, Sabadell també ha canviat, en 
alguns aspectes, per a millorar, en altres, no. No sóc deis 
que pensen que qualsevol temps passât va ser millor, 
per aixó, obviât allò que tingui de negatiu, cree en un 
Sabadell millorat. Ara bé, com Joan Oliver, jo cada vegada 
sóc més realista i em fa por transmete cert pessimisme 
ais més joves. Abans somreia més que ara.



El progrès constructiu, economic i social de Sabadeil 
-un exemple gràfic pot èsser l’Elx Macià-, no creu que 
pot acabar desfigurant eis particularismes de Sa
badeil?

En una semblança que vaig fer de la ciutat, vaig dir que 
s’havia fet molt gran i que el vestit s’havia fet petit. La 
ciutat està incòmoda dins la nova configuració. Sóc opti
mista per naturalesa i per detecte, però voldria matisar 
que el meu realisme em fa veure certes actituds negatives, 
però callo, no vull impregnar de pessimisme la gent que 
ha d’agafar el relleu. A més, si ara hi ha dificultats, no n’hi 
ha pas més que les que jo vaig passar quan era jove; sòc 
un home que s’ha fet a si mateix, ningù no m’ha donat 
res. També les noves generacions aniran endavant.

A ractual Ajuntament, II interessa catapultar Sabadell 
més enllá de l ’àrea del Vallès, es voi fer utilitzant el 
trampoli de la Cultura. «Quadern» hl pot jugar algún 
paper?

«Quadern» s’ha d’incorporar a aquest tipus de projecte, 
perqué, quan va néixer, ja ho va fer amb un gran esperit 
de servei. No hem vulgut crear una eina per a viure d’ella, 
tampoc és un producte d’élite, ans el contrari, és un 
instrument al servei de tots. Tenim voluntat de tenir pre- 
séncia, d’estar amb i per a la ciutat.

Qué II manca culturalment a Sabadell?

Estern en un país deficitari en moites coses, veig una 
gran despreocupació per a tot allò que té a veure amb la 
cultura. Una crisi digna d’una societat consumista, que 
passa de tot, sense temps per a reflexionar, contemplar, 
viure. És l’impuls del remoli el que ens fa moure. Ja no se 
sap ni badar, un fet que ajuda a humanitzar la vida i que, 
malauradament, s’està perdent. La buidor, la manca de 
substància ens qualifica.

Ara sembla que el que toca fer, quan es parla de cul
tura, és Iligar-la al concepts de Solidarität. Què en 
pensa?

Als nostres temps, és evident que sensibilitzar-se amb la 
Solidarität es fa imprescindible. Però em fa l’efecte que 
cada vegada més s’accentua l’ego, cada home es sent 
rei i cada dona, una reina. Aleshores, ser súbdits, subsi- 
diaris, requeriria una preparació d'humilitat i d’estimació, 
però, sobretot, de respecte per un mateix.

Tan sois em resta felicitar-lo per l’aparició del número 
noranta de «Quadern». Preparem ara el noranta-u.

Març de 1993



E stern m o lt a  p ro p Des de 1859, la Caixa de Sabadel: serveix 
amb eficàcia i Professionalität els seus 
clients. Estern a prop de s seus problèmes, 
dia a dia, per acor seguir so ucíons a través 
d'un servei a la mída que li proporciona un 
doble interés: e financer pe" als seus diners 
i el de l'atenció personalilzada per a voslé.

Estern molt aprop de vostè. A. tot Catalunya.

Sempre ens trocara al seu ccsrat.

5 ?  Caixa de Sabadell
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Per ma dissort ha pres enamorat 
aquella dolca dona que tenia 
un aire tan humil i aciengat (8) 
i un es guard (9) tan obert a germania (10)

La seva noia feste]ava amb un altre i eli, maiali i obligat a 
quedar-se a casa més bores cada dia que passava, va veure com 
alguns dels seus amies l'anaven oblidant. Però els qui no el 
varen oblidar i els molts que va anar fent després, coincidiren 
en les seves manifestacions a propósi! del maiali en saber la 
seva situació: la resignado dels primers dies, la serenità! i la 
fortalesa fins al final, que va arribar ais 25 any s.

Jo no sé pas, Senyor, més jo diria
que és d'un fatal instint que ens estremim.
Deu-nos, per tant, una rosada pia 
que assossegui l'ardència que sentim 
en la quietud d’aquest finar de dia.

Amb la serenità!, vingué el descobriment de si mateix. Havia 
de caminar amb crosses i el cos se li corbava. Però la ment la 
tenia clara i l'esperit valent. Si no podia volar, almenys, podria 
cantar:

I havem un hreu desig de voi i de cantùria
mes, ales no tenim i no podem volar, 
i en el dolor restem d'aquesta lieu penùria 
amb l'ùnic aconhort (11) de -com ocells- cantar.

El seu cant, com veieu, foren els seus poemes. La seva força, 
la volunta! de continuar essent:

Die el poema de ma vida encara.
L ’àgil estrofa me’l teixia d'or.
Ara que el cant s'ha tornat lieu i mor 
die el poema de ma vida encara.

El deia, sí. I el diu encara, perqué un poeta mai pot morir.
Però pot trobar-se molt sol, de vegades, davant del seu do

lor. I el seu dolor esdevenia companyia, la seva companyia més 
fidel. I eli s'estimava el seu dolor perqué sabia que, quan el 
deixés, li arribana la mort:

Sóc vianant d'una ben trista via; 
tan sols Dolor ve de company amb mi 
i tant d'amor posa en la companyia 
que m'encoratja en el penó s carni.
Jo li duc tan fonda valentia 
que son depart (12) em fóra greu sofrir, 
car, si Dolor de mon costat fugia 
no fóra, dones, per a la Mort venir?

De vegades, sobretot en les festes senyalades, corn ara els 
nadals, se sentia més sol i més trist que mai. Aleshores 
s'aconformava en reviure els seus records, assegut davant la 
llar de foc.

D'un poc d'aquell amor jaquit (13) em nodriria (14); 
este lies del passât farien bon caliu; 
no tinc altre consol que de record no sia.

Però, si pel seu amor perdut no hi havia consol, ell procurava 
omplir les hores i els dies en tasques positives. No va caure 
mai en la sensiblería i el deixament: "Vivia superant, treballant 
el seu dolor, teixint-se un elegant carni de la mort...".

Perqué heu de saber que JOAQUIM FOLGUERA no 
solament fou poeta. També es dedicò a la crítica artística, cul
tural i política en articles que escrivia per a diaris i revistes. I 
també publicó alguns Ilibres, que tractaven de tot això. I era 
traductor dels millors poetes estrangers, que ell llegia 
continuament.

Diuen els seus biògrafs que una de les seves qualitats era el 
saber escoltar. I, com que sabia escoltar, sabia parlar i escriure 
tan bé perqué escoltar voi dir aprendre, ja ho sabeu prou.

No U S  penseu pas que de vegades no es rebel-lava. Tant, 
que en un dels seus poemes més escruixidors es compara amb 
una serp que es contorsiona en el huit buscant endebades on 
injectar el seu veri. Però de seguida es supera i acaba fent un 
cant a l'eterna volunta! de ser:

Més no será. Cara giravolta decebuda 
és ranella de ma voluntat.
Lligaré el món a ma soledat 
espremuda.

I a aquesta voluntat n'hi podem afegir encara una altra: 
l'anhel d'ajudar els qui, com ell, sofreixen:

A cada amie que passi deprimit 
sobre el meu cant que no coneix rialla,
H oferesc la persistent baralla 
que es lliura pura dins mon esperit.

Abans qualificàvem la història de JOAQUIM FOLGUERA 
corn de "trista i extraordinària". Trista perqué va haver de re
nunciar a tot allò que necessita un Jove per ser feliç: amor, acciò, 
esbarjo i esperança en el futur. Extraordinària perqué, privât 
de tot això, va saber-se superar i treballar de valent i va viure 
amb dignità! i orgull fins a la fi dels seus dies.

Una rosa donc al vent; 
sóc jo mateix que s'esbulla.
Cada sentit és la fulla 
de rosa dispersa al vent.

El vent ens duró, durant segles i segles, l'alé d'aquell jove 
que sabé guanyar en l'adversitat l'honor més alt de les lletres 
catalanes: avui és considérât un dels poetes més purs de la nostra 
història.

En el PRIMER CENTENARI DEL SEU NAIXEMENT 
hem volgut evocar per a tots els joves de Sabadell la seva ex
cepcional personalità!. Però no podriem acabar sense revelar- 
vos el patètic lirisme de la més famosa de les seves elegies:

Sense amada i sense amie 
queda oculta l'elegia.
Si la deia, si la die, 
quina vida l'oïria?

JOAQUIM FOLGUERA i POAL
(Santa Coloma de Cervello, Baix Llobregat 1893-Barcelona 1919)

NOTES:
(*) Català no normatiu

1 Tola - Ram de flors.
2 Sina - Pit.
3 Llanguir - Perdre l'esperit o el vigor. Pansir-se.
4 Platxèria - Festa o diversió bulliciosa. Gatzara.
5 Mundà - Terrenal, temporal. S'aplica aquest adjectiu a la persona 

que estima massa les coses del món i els seus plaers i vanitats.
6 Atalaiar - Observar, adonar-se.
7 Si - Sina, pitrera.
8 Aciençat - Que té molta ciència.
9 Esguard - Mirada.

10 Germania - Amistat.
11 Conhort - Consol.
12 Departir - Marxar. Partir. Anar-se'n.
13 Jaquir - Deixar. Abandonar.
14 Nodrir - Alimentar.
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Cartes obertes

Quadern, 15 anys
Lluis Casais i Garcia
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E f stimai amie,
El Director de la nostra revista, la seva 

ànima, el pare de la criatura, el nostre 
estimât Joan Cusco, m'indica que Quadem 
fa 15 anys que es passeja per la nostra 
ciutat. Aquesta efeméride invita a felici
tar el pare i la criatura, feliçment espavilats 
l'un i l'altra.

Això m'ha fet pensar en qué represen
ta tenir 15 anys. Abans, quan l'esperança 
de vida era molt més curta que no pas avui, 
quinze anys eren molts anys. Jo recordo 
sovint, l'escándol que va originar Balzac 
en publicar la seva obra "La Femme de 
trente ans", car es deia que una dona 
d'aquesta edat només podia interessar al 
seu marit o a l'església, però que no podia 
inspirar cap passió. (Avui una dona de 30 
anys és una nena). Taillerand, en les seves 
Memóries, diu: "...ara que sóc veli..." Te
nia 40 anys. I els grans amors de la litera
tura i de la vida eren amors de 15 anys: la 
Julieta aquella del Romeo, del baleó de 
Verona, tenia 15 anys; la Beatriu de Dante 
Alighieri, tenia 15 anys; la Isolda del 
Tristany, 15 anys; la Laura de Petrarca, 
poc més de 15 anys.

Però és que la vida era molt curta; 
Julieta mor ais 25 anys; Laura ais 40 anys, 
de la peste negra de 1348. És ciar: quan 
penses que hi ha insectes que viuen només 
uns quants minuts, i que dins d'aquest 
brevíssim espai de temps s'han de desen- 
volupar, reproduir-se i morir, comprens 
que no poden fer gaires compliments a 
l'hora de triar parella. Diuen que en un 
futur no massa llunyà l'home viurà uns 150 
anys; la pubertat, però, será ais 40. No hi 
haurem guanyat res.

No cal pas anar massa lluny, en aquesta 
qüestió de la durada de la vida o de 
l'esperau9 a de vida; a comen9 ament del 
segle a Barcelona l'esperan9 a de vida era 
de 35 anys! Ara és de 80! I això té molta
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importáncia: quan es va establir el matri
moni perpetu, era posar a prova la pacién- 
cia deis dos cónjuges durant quinze o vint 
anys, i potser era suportable; però ara que 
la gent envelleix i no es voi morir i aguanta 
que fa fort!... En aquesta Arcàdia que ens 
prometen, t'imagines a una esposa que 
aguanta el marit de 80 anys i li diuen que 
encara té consort per cinquanta o setanta 
anys més, ¿qui ho aguantaria?

Abans, en el temps de la nostra jo- 
ventut, un xicot, quan tornava del serve! 
militar, es posava a treballar immediata- 
ment, es casava i s'establia pel seu compte. 
I llavors la majoria d'edat era ais 25 anys, 
i calia la llicència del pare per a casar-se! 
Ara la majoria d'edat és als 18 anys, però 
aquests majors d'edat, viuen amb els pa
res i a l'esquena dels pares; si estudien, 
están a mig batxillerat, i corn que 
biolôgicament saben que la vida és molt 
llarga, res no apressa per prendre's la vida 
seriosament i acceptar les responsabilitats 
que comporta. Això, però, són altres 
problèmes, que corn deia Santiago 
Rusiñol, "ja en parlarem quan hi hagi dues 
festes".

Una abra9 ada del teu veli amie.
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La Torre de Collserola
Josep Maria Subirachs

l'estiu de 1991 vàrem 
ser sorpresos per l'aixeca- 
ment, en una columna prè- 
viament construida, d'un 
curios edifici de treize plan
tes que quedava penjat a 132 
metres de la cresta de la serra 
de Collserola, exactament al 
turó de la Vilana. Uns mesos 
després vèiem corn es "teles- 
copava" l'antena fins a 268 
metres d'alçària.

Ens va surprendre perqué 
la proporció gegantina d'a- 
quella construcció trencava 
el familiar perfil de la mun- 
tanya, però avui, a dos anys 
escassos de la seva aparició, 
la seva presència és un con- 
trapunt imprescindible en el 
perfd entranyablement cursi 
del temple del Sagrai Cor del 
Tibidabo. La seva forma, 
més semblant a un colt que a 
la tradicional idea que tenim 
d'una obra arquitectónica, 
ajuda, malgrat la seva intrín
seca funcionalitat, a crear el 
clima lúdic del pare d'atrac- 
cions.

Quan hom s'hi acosta, a 
més de l'impacte produit per 
les seves grans dimensions, 
queda sorprès pel cráter de 
20 metres de diàmetre i 20 
de profunditat, d'on neix la 
columna, i que permet l'ac
cès a les dependències anne
xes, que están soterrades a fi 
i efecte de causar el minim deteriorament 
ecolôgic.

La pujada per l'exterior del fust per 
mitjà d'un ascensor transparent és espec
tacular. Quan s'arriba als 64 metres 
l'ascensor passa entre el fust i el cos de 
treize plantes, que, per la seva forma 
triangular (que sembla que és la més fa
vorable per esquivar l'empenta dels vents), 
crea uns celoberts on podem veure els 
ancoratges que tenen la fundó de subjectar 
l'edifici i, a la vegada, reforçar la part 
central del fust.

Des del terrât a 132 metres, on queden 
fixais els cables que estabilitzen la part 
superior de la torre, a més de ser una talaia 
impressionant s'hi pot veure de prop la part 
alta del fust, així com les antenes, que ens 
recorden la pedrería d'una joia, i finalment, 
a dalt de tot, la grua per ùs de la mateixa 
torre.

El juny de 1988 l'arquitecte britànic

Norman Eoster, nascut a Manchester el 
1935, guanyava el concurs que l'AJunta- 
ment de Barcelona havia convocai per 
construir una nova torre de comunicacions 
pensant en els Joes Olímpics. L'impacte 
que causà el projecte de Foster fou enor
me, ja que substituïa el gruix habituai 
d'aquesta classe de construccions amb un 
fust extremadament prim de quatre métrés
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i mig de diàmetre, i la seva 
estructura atirantada era més 
pròpia de les antenes domé s- 
tiques de petit format o de 
l'arquitectura provisional, 
com la de les tendes dels 
nómades o els enveláis de 
festa major.

Precisament, aigu ha 
critical el fet que per tal de 
sostenir-la sigui necessari 
atirantar-la, però si tenim 
present que la "catedral 
gòtica", sens dubte la cons
trucció europea més genuï- 
nament original, necessita 
unes estructures externes 
corn són els arebotants, crée 
que els cables de la torre de 
Foster són totalment licits i, 
a més d'utilitaris, són un 
element estètic imprescindi
ble. Les linies que dibuixen 
en el cel compensen l'extra- 
ordinària esveltesa de la tor
re amb la lògica sensació 
d'estabilitat que tota obra 
arquitectónica ha de tenir.

Aquesta obra és, sens 
dubte, la torre de comu
nicacions més original del 
món després de la Torre 
Eiffel, i si bé la torre pari- 
senca té encara unes formes 
que recorden l'arquitectura 
pàtria com els arcs i altres 
elements ornamentals super
flus, no és aquest el cas de 
la nostra Torre, on tots els 

elements són purament funcionáis.
La Torre de Collserola està lluny tant 

de la demagògica escenografia brutalista 
del Centre Pompidou com de les formes 
bumerang, moda anys cinquanta, de l'altra 
torre construida en la Barcelona del 92: la 
de Santiago Calatrava, i s'ha de reconèixer 
que té en el futur moites possibilitats de 
compartir, amb les torres de la Sagrada 
Familia, l'honor de ser la construcció 
emblemàtica de Barcelona.

ERRADA:
En el número anterior de Quadern i en l'article 
"Gandí, arquitecte" de Josep M. Subirachs, en lloc 
de dir Rembrandt pre-romànic ha de dir Rembrandt 
pre-romàntic.
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El nou segell editorial de ‘‘Grup Grijalbo-Mondadori” en català

“L’arca de Junior”
Josep Gòrriz

Ë'1 poderos grup éditorial Grijalbo- 
Mondadori, intégrât fins fa poc Junior, 
Grijalbo Dargaud, Crítica, Grijalbo, 
Mondadori i Montena, coincidint amb 
aquest sant lordi incorpora una nova linia 
editorial: L'arca de Júnior, remarcable, 
entre altres qüestions, pel fet que suposa 
la irrupció de la prestigiosa editorial 
barcelonina al mercat del llibre en català, 
mercat, que ja havia explorât amb l'ediciô 
de comics tan ben rebuts pel public corn 
Astérix O  Lucky Luke (a través de Junior 
i Grijalbo-Dargaud). Però si volem parlar 
detalladament de L'arca de Junior és 
perqué intuïm que els seus llibres aviat 
serán populars entre els lectors infantils i 
juvenils.

Per concretar-ne els details, tenim 
ocasió de parlar amb Elena O'Callaghan i 
Duch, directora literària de L'arca de Ju
nior, que ens ha rebut molt amablement 
al seu despatx del carrer Aragó.

Elena O'Callaghan i Duch, diplomada 
en Magisteri i Ilicenciada en Ciéncies de 
l'Educació i en Filologia Catalana, amb 
una llarga experiéncia en tots els graus de 
l'ensenyament no universitari -el coneixe- 
ment de la psicologia infantil i adolescent 
és essencial a l'hora de seleccionar els 
originals que després llegiran els joves-, 
també es una reconeguda autora de llibres 
per a nens -sense anar més lluny, "El petit 
roure" és un clássic de la literatura infan
til-, amb una gran experiéncia en el camp 
editorial, avalada pels anys en qué va ser 
la responsable de les coMeccions infatils 
i juvenils de l'editorial Cruilla.

-  L'arca de Junior editará només en 
català?

-  En català per ais Paísos Catalans i 
en castellò per a la resta de l'Estat i 
Llatino-américa, on el grup editorial té 
una forta implantado, sobretot a Méxic, 
Argentina i Veneçuela.

-  Podem entendre que aquesta implan
tado pot servir també perqué els llibres 
d'autors d'aquí arribin fácilment a Sud- 
américa.

-  Exactament: les millors obres d'es- 
criptors catalans serán traduïdes al 
castellò i difoses a través de les nostres 
delegacions en aquests paisas.

-  Pel que fa a la prodúcelo en català, 
quantes coMeccions hi ha i per a quines 
edats están pensats els llibres?

-  De moment tres: Centpeus, Tren i El 
rovell de Vou. La col-lecció Centpeus és 
per a primers lectors (de tres fins a vuit 
anys) i correspon a la fase de l'aprenen- 
tatge de la lectura-escriptura, des que el 
nen comença a llegir les imatges (o un

adult les hi liegeix) fins que ja és capaç 
d'" enfrontarse" al text per si sol, per aixô 
té tres séries, cada una relacionada amb 
un color: el blau, el verd i el vermeil. La 
col-lecció Tren va destinada ais nens de 
6 a 13 anys, i correspon a la consolidació 
de l'aprenentatge de la lectura, des que el 
nen domina la lectura mecánica i com
prensiva fins que, a través de l'hàbit 
adquirit, arriba a deixar-se seduir 
voluntáriament per les histories, és a dir 
que ja experimenta el plaer de la lectura; 
també es divideix en tres series: hi ha el 
Tren de Fusta (de 6 a 8 anys), el Tren de 
Corda (de 8 a 10) i el Tren Electric (d 'll 
a 13). La col-lecció El Rovell de VOu (a 
partir de 7-8 anys) engloba títols 
especiáis, que obeeixen a Palta qualitat del 
contingut, al prestigi de l'autor o 
l'il-lustrador o a qualsevol altra remarca; 
així dones, és una col-lecció oberta a 
diferents générés literaris.

-  Podríem citar alguns d'aquests títols 
que hi ha damunt la taula i que són novetat 
justament aquest sant Jordi.

-  De Centpeus tenim: "Ostres!", 
d'Eather Eyles, "El violí d'en Patrick", de 
Quentin Blake, "Mar enfora", de Mont-
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serrât Janer o "Un home dins del 
rellotge", de Toni Matas, entre d'altres. 
Del Tren hi ha: "Eloquet de neu i la seva 
puça biava", de Maria Dolors Alibés, "El 
meu amie del desert", de Regine Pascale
0 "El calorós estiu d'en Gigino 
Malapesta", de Giovanni Guareschi. 1 pel 
que fa  a El rovell de Vou: "Per qué, 
Charlie Brown, per qué?", de Charles 
Schulz, "Elplaneta Hac-Zeta", de Gianni 
Rodari i "Conte de Nadal", de Giovanni 
Guareschi.

-  Voldria destacar algún d'aquests 
títols?

-  Els voldria destacar tots, ja que tots 
ells han estât analitzats meticulosament i 
triats per un equip d'experts, i compten 
amb el meu vist-i-plau. Tot i així, potser 
valdría la pena parlar de"¿Per qué, 
Charlie Brown, per qué?, de Charles 
Schulz, ja que és un llibre que s'ha visi 
envoltat per la polémica, sobretot a Itàlia.
1 en part és logic, perqué tracta el tema 
del cáncer (la leucémia infantil) centrât 
en el món dels nens. La discussió sobre la 
conveniéncia o no de publicar-lo va més 
enllá de criteris estrictament editorials, i 
psicólegs i especialistes de la infónda 
s'han dividit en dos grups: els que n'están 
a favor i els que n'estan en contra. Mentre 
que per a uns és convenient que la paraula 
"cáncer" pugui ser pronunciada sense cap 
mena de por, els altres diuen que el nen 
no ho pot entendre, ni el problema de la 
leucémia ni la pròpia idea de la mort. Però 
nosaltres creiem que s'ha de publicar. 
L'actor Paul Newman, que ais Estats Units 
presideix una fundació per a la Unita 
contra la leucémia, va convéncer el 
dibuixant perqué fes la història. La pro-
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tagonista és Janice, una nena rossa amò 
leucèmia. Tots els personatges de la colla 
dels "Pianuts" reaccionen davant del 
problema d'acord amb la seva perso- 
nalitat. Mentre la Lucy es preocupa de si 
la leucèmia s'encomana, la Sally sent 
gelosia per les atencions que rep la 
malalta i Tentranyable Linus defensa 
aferrissadament la Janice i renya els 
Companys de classe que se'n burlen quan 
veuen que li van caient els cabells a cau
sa de la quimioteràpia. Personalment, 
cree que la historia, profundament huma
na, és un cant a la Solidarität i a 
l'esperança; i a més a més, per damunt de 
tot, és una historia literáriament vàlida.

-  I pel que sembla, de lectura obliga
da. Tornant al conjunt de títols que aca
ben de sortir, amb el prestigi d'autors i 
iMustradors selccionats i la relació qualitat 
d'edició/preu, es pot dir que L'arca de 
Junior pretén entrar de seguida en l'ámbit 
quotidiá deis lectors catalans. Quines 
previsions hi ha de cara al futur?

-D'acordamb les nostrespossibilitats, 
calculem treure uns 25 títols l'any, dels 
quais més de la meitat serien "Trens".

-  Quins son els criteris del seu 
departament pel que fa a la selecció dels 
originals?

-  Vet aquí la nostra filosofia: no volem 
limitar-nos a cap temàtica concreta ni a 
cap ideologia, volem seguir una linia 
coherent, de qualitat estètica i literària, 
de funcionalitat. La temàtica és lliure, no 
podem limitar el nen a una visió tancada 
o fragmentària de la realitat. Ara si, no 
volem llibres "alligonadors", que diguin 
com s'ha d'actuar el nen en cada situado, 
per bé que han de transmetre una sèrie de 
valors: humans, ètics, estètics... No estem 
d'acord amb la carrincloneria, ni amb el 
moralisme excessiu, ni amb el mani- 
queisme, ni, per descomptat, amb les 
apologies.

-  Pel que he pogut veure, tots els llibres 
són iMustrats.

-  La ildustració és molt important. 
Cree que ha de parlar per ella mateixa. 
En l'àlbum il-lustrat, per exemple, 
ildustrador i escriptor hi haurien de 
treballar plegats ja des del començament, 
des que neix la idea. Com pot veure, a la 
coldecciô Centpeus hi ha il-lustracions 
per a nens grans i a El Roveti de Vou, que 
també és per a adults, també hi ha 
il-lustracions, i a tot color.

-  I certament són delicioses. Con- 
tinuem parlant-ne. Com veu els iMustra
dors d'avui?

-  Actualment hi ha dues tendències: 
una de conservadora, permanent i per
sistent, que explota l'estètica Disney, i una 
altra de més moderna i més agosarada, 
diria que més arriscada, amb un estil 
desenfadat, és una línia més oberta, solta, 
que en determinats moments incorpora la
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informàtica i també, si s'escau, elements 
del cómic o la publicitat...

-  Per quina es decanta?
-  Deixi'm respondre a una altra pre

gunta: el que Jo li demano a un il-lustrador 
és que "entri" en el text, el senti, el visqui, 
el pateixi i, quan hi treballi, sigui un 
creador i no pas un reproductor.

-  Tenim bons il-lustrador a Catalunya? 
Poden viure de la il-lustració?

-  N'hi ha que es poden equiparar a 
il-lustradors recane guts d'altres paisas 
d'Europa i deis Estats Units. Pel que fa a 
la professionalització, canee més 
il-lustradors que viuen (o "malviuen", és 
dar) de la il-lustració, que autors que 
visquin de la literatura.

-  Ja que parlem d'autors, com està la 
literatura catalana per a nens?

-  Jo crec que en general es publiquen 
molts textos de baixa qualitat, fruit del 
"boom" d'aquests ûltims any s. Però també 
és cert que hi ha bons títols, més que bons 
autors, és a dir que hi ha força escriptor s 
irregulars. El problema és que es publica 
molt i es llegeix poc; els nens mateix, quan 
acaben els estudis deixen de llegir, i a so
bre tenim el problema del descens de la 
natalitat.

-  I la lectura en català?
-  Diriem que, corn a conseqüència de 

la política educativa dels darrers anys.
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contrastant català i castellà, els indexs de 
lectura en català han crescut favora
blement.

-  Tornant a L'arca de Junior, una ini
ciativa d'aquesta envergadura, amb una 
inversió tan forta, comporta una certa dosi 
de rise, tant més gran com més acurada i 
precisa sigui la qualitat d'edició; és a dir, 
que en aquest cas podríem parlar que el 
rise és considerable.

-  Més que un rise, per a nosaltres és 
un repte, i no ens hi enfrontem amb els 
ulls ducs, tot el contrari: des de l'editorial 
s'està créant una infrastructura de 
visitadors escolars amb experièneia 
pedagògica que s'encarregaran de pre
sentar els nostres llibres a les escoles.

-  Em podria dir en què consisteix 
exactament la feina del visitador escolar?

-  Per descomptat. Es evident que un 
bon llibre, que és cultura, també és un 
article de consum i, per tant, s'ha de 
vendre, i no ens enganyem, quan parlem 
de l'èxit d'un llibre moites vegades ens 
estem referint a l'èxit de vendes d'aquell 
titol. Però vendre un llibre no és vendre 
unes sabates, amb tots els meus respectes 
per als fabricants i venedors de sabates. 
A més a més, els visitadors tractaran amb 
mestres, que están acostumats a llegir i 
treballar llibres a classe i no seleccionen 
els títols perqué sí. El visitador ha de tenir 
una sòlida cultura i conèixer el mètode de 
treball dels ensenyants abans de presen- 
tar-los les nostres col-leccions; altrament, 
si disposa de bons llibres, ben editats, ben 
il-lustrats i amb una relació qualitatlpreu 
del tot satisfactòria, hem de pensar que 
no ha de tenir dificultats per "convèncer" 
els mestres. Podem dir que ens avaia el 
treball editorial rigorós que hi ha al 
darrera.

-  Un treball, afegiria jo, que salta 
fàcilment a la vista.

Han estât dues hores llargues de con
versa apassionada i seriosa, en què Elena 
O'Callaghan i Duch ha respost amable- 
ment totes les meves preguntes. Ara, però, 
ha de tornar a la feina.

Amb les primeres obres editades de 
L'arca de Junior a les mans, crec 
sincerament que el repte ja no ho és tant. I 
el tarannà buit de triomfalismes i 
estrictament professional que he tingut 
ocasió de captar en el decurs d'aquesta 
entrevista amb la directora literària de les 
noves col-leccions de literatura infantil i 
juvenil, crec sincerament que justifica la 
me va afirmado.
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Garbuix de notes musicals
Joan Alsina i Girali

A-ies primeres mencions que es troben 
sobre música a Sabadell son referents a 
música religiosa. Una Ordinació del 13 de 
marg del 1594 ens diu; "Que els Jurats 
puguin fer mudar les orgues de la església 
de Sant Feliu al Hoc on ben vist els serà 
de la església a consell dels mestres de 
orgues, i aquells afinar...".

El fet del trasllat i afinat de l'orgue fa 
creure, sens dubte, que ja devia fer anys 
que aquest orgue estava instaMat.

Aquesta afecció sabadellenca per la 
mùsica ja ens la indicava un acord del 
Consell de la Vila de l'any 1562. En el 
nomenament de Janot Alisanda com a 
mestre, fet el 29 de novembre del 1562, 
s'hi feia constar que aquest, a més "de 
amostrar de legir i escriure", ensenyaria 
"cantar de cant pia i cant de orga i 
contrapunt a qualsevol persona que 
aprendren volrà...".

Sembla, però, que en aquells anys, a 
més de la mùsica religiosa, hi havia també 
música profana, dedicada especialment a 
les ballades.

El 14 de juliol del 1561 el Batlle i 
Jurats de la Vila "determinaren que el dia 
de Sant Feliu, mes prop que ve, no hi hagi 
ballades a la Vila de Sabadell en dit dia, 
atesa la poca aigua que hi és i les fonts 
són quasi eixutes i per les canonades de 
les fonts hi ve molt poca aigua".

Si en aquest any 1561 es suspenien, per 
sequera, les ballades del dia de Sant Feliu, 
és evident que ja anteriorment es feien, tot 
i que no he trobat testimoni de quan van 
comen9 ar a fer-se.

I no sois es feien ballades per Sant 
Feliu. També se'n feien el dia de 
Carnestoltes, al febrer. Un document del 
1592 ens en dona un testimoni fefaent; Es 
una acta notificatória que val la pena 
reproduir íntegrament: "Divendres, 14 del 
mes de febrer de l'any de la Nativitat del 
Senyor 1592. Magnífic senyor Procurador 
Reial de la Vila i terme de Sabadell. A 
noticia de Joan Artiga, nunci i procurador 
fiscal de la Cort de V.M. és pervingut que

10 dia de Carnestoltes que comptávem a 
onze del present mes de febrer, entre les 
quatre hores després de migdia, Joan 
Albareda, pagés de la present Vila de 
Sabadell, en lo temps que ballaven, de 
acostar-se al mùsic que sonava, de llevar-
11 lo flaviol de la boca en que sonava i 
encontinent tots los qui ballaven se 
deixaren de ballar per causa que lo mùsic 
no sonava, del que és mal cas i en 
menyspreu de la jursidicció de V.M. i de 
són real ofici. Per tant lo dit Procurador 
Fiscal denuncia aquesta cosa a V.M. i a sa 
Cort fent instància i part formada contra 
dit Joan Albareda, que robà el flaviol".

El text d'aquest document fa pensar que 
la música de la bailada la feia sols el 
flaviol.

Un conjunt musical més complet 
sembla que pot deduir-se d'un acord del 
Comù de la Vila, del 22 de juny del 1600, 
que diu: "Determinaren que Antoni Arùs 
no puga donar a menjar sinó ais músics de 
Sant Joan i que lo menjar de aquells sia 
franc de dret, i si se li provarà que del 
menjar dels músics donará menjar a altres, 
caiga en lo bant acostumat". I l'any 1630 
fins i tot se'ls feu pujar dalt del campanar 
(Cal recordar que aleshores no existia 
encara el campanar actual, que es féu 
durant el segle XVIII). Fou per la festa de 
Sant Feliu, Festa Major, i diu l'Ordinaciô 
on consta l'acord près uns dies abans, el 
21 de juliol: "que en senyal d'alegría es 
facin pujar los músics al campanar".

Sembla que els músics no eren, però, 
de Sabadell. M'ho fa creure el fet d'haver- 
los de preparar menjar.

Una noticia de músics ja sabadellencs 
ens la dóna un acord del Comù sabadellenc 
datat a 24 de febrer del 1693, en el qual 
s'hi diu que "fou délibérât que es fassen 
francs de talla i soldats los quatre músics, 
i que hagen de tocar en cada combregar, 
en cada tercer diumenge, en la Octava de 
Corpus, lo dia de Sant Feliu i Sant Antoni 
i quan les processons vindran de Monteada 
i Montserrat".

ELS DIES II
3ERIA I ILLIBRERIA

CARRER DEL SOL, 55 
TEL. 725 45 51 
S A B A D E L L

Si se'ls feia Iliures de tails (tributs) i 
soldats (allotjaments), és indubtable que 
estaven domiciliats a Sabadell.

No he sabut trobar dades de la manera 
com estaven organitzats aquests músics ja, 
suposem, sabadellencs. No és fins setanta- 
cinc anys més tard, el 1768, que trobo 
noticies de la creado d'una companyia de 
músics. Foren els sabadellencs Joan Bap- 
tista Coromines, paraire, Joan Fontane! i 
Bolló, oiler, Josep Fontane! i Amat, oiler, 
i Josep Capdevila i Salas, teixidor de lla
na. Els instruments de la companyia eren: 
fagot, dos clarins i un tibie. (En el Diari 
de Sabadell del 19 de mar9  del 1988 vaig 
publicar la transcripció de l'acta funda
cional d'aquesta companyia de músics, 
acta feta pel notari sabadellenc Feliu Gay 
i Bruguera el 7 de gener del 1768).

Una vuitantena d'anys més tard trobo 
la formació d'un altre conjunt musical, que 
anomenen ja orquestra, la composició de 
la qual és ben curiosa. La formaren, segons 
l'acta de constitució feta pel notari de 
Sabadell Francese Viladot, el 7 de febrer 
del 1852, Josep i Pelegri Bril, germans, 
naturals de Caldes de Montbui, Josep 
Miralles, natural de Badalona, Josep 
Sanlley, natural de Barcelona, Agusti 
Lujan, natural de València, tots ells 
habitants però a Sabadell, i Fidel Bosch i 
Llonch, Fidel Bosch i Comadran, Antoni, 
Vicen9 , Joan i Josep Bosch i Mimó, tots 
de Sabadell. Dels onze components de 
I'orquestra, sis eren de la familia Bosch: 
Fidel Bosch i Llonch i cinc filis seus, Fidel 
(fill de la seva primera muller, Comadran) 
i Antoni, Vicen9 , Joan i Josep, (filis de la 
segona muller. Mimó). Fidel Bosch i 
Llonch, el pare de tota la colla, era fill de 
Francese Bosch i Cardellach, germa 
d'Antoni Bosch i Cardellach, el gran metge 
i historiador sabadellenc. En el testament 
de Fidel, fet pel notari de Sabadell Antoni 
de Paz, Fidel hi consta com a professor de 
música. Bon professor, amb cinc filis
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Música
Dos-cents cinquanté aníversarí del naixement de Luigi Boccherini

Antoni Sala i Serra

l ^ u i g i  BOCCHERINI (Lucca 1743- 
Madrid 1805) fill d'una familia de músics, 
virtuós instrumentalista de violoncel i 
magnifie compositor, fou un music 
dissortat en la seva vida i davant la 
historia. En la historia, perqué un autor 
d'una fecunditat tan extraordinària (155 
quintets, 104 quartets, 60 trios, 20 
simfonies, 8 concerts de violoncel, un gran 
concert de guitarra, oratoris i mùsica sa
cra) és conegut avui ùnicament pel cèlebre 
"minuetto" tret del "Quintet de corda en 
mi major OP 13 nùm. 5". Infortunat, 
també, perqué va néixer en una època del 
segle XVIII en qué, a més de convergir-hi 
una evolució revolucionària dels estils 
musicals, fou escenari de l'actuació dels 
quatre compositors més importants de la 
historia de la mùsica: Bach, Haydn, 
Mozart i Beethoven. Envoltat de tot això, 
BOCCHERINI, amb una obra musical 
cabdal, ha estât considérât malament com 
un mùsic arcaic, conservador, individua
lista, sense escola definida, influenciable 
i un home ambulant a la recerca de 
proteccions i, finalment, atrapat i aillat en 
una cort, I'espanyola, en decadèneia. Quan 
neix BOCCHERINI, el segle que havia 
començat BARROC es torna galant amb 
el ROCOCÓ, se centra en el CLAS
SICISME, i finalment acaba de forma 
revolucionària amb el ROMANTICISME. 
Un segle de grans esdeveniments artístics 
i histories en qué els noms de DIDEROT, 
ROUSSEAU, MONTESQUIEU, KANT, 
NOVALIS, etc. compartirán les idees 
filosófiques i politiques del moment amb 
les novetats de la máquina de vapor de 
WATT, la construcció del Petit Trianon, 
la participado de Polonia, la indepen- 
dèneia dels Estats Units, les obres literàries 
de BYRON, VOLTAIRE, HEINE, etc., els 
complexos regnats de LLUÍS XVI, JOSEP 
II, CATERINA II, etc. i, finalment, un dels 
fets més importants de la Historia Uni
versal; la Revolució francesa. Davant de 
tots aquests fets i personatges, la figura 
d'un mùsic corn BOCCHERINI queda 
injustament esborrada i oblidada.

BOCCHERINI tingué com a mùsic una 
ment receptiva dels currents musicals de 
l'època i, en part per la seva nacionalitat, 
va ser hereu de les escoles italianes, en les 
quais la melodia tenia una preponderància 
sobre totes les del continent. Després d'un 
aprenentatge a Lucca i a Roma, de la mà 
del seu pare i de Constanzi al Vaticà, el 
1765 es troba a Milà, on participa en una 
inicitiva totalment nova per l'època; la 
creado del primer quartet de corda esta
ble del qual formaven part els reconeguts

compositors MANFREDI (que després 
seria company seu a Paris i a Madrid) 
Tartini, Nardini, Cambini i eli mateix, que 
es reservava el violoncel, del qual era un 
magnifie instrumentalista. La mùsica en 
què s'especialitzaren era la de cambra del 
mateix BOCCHERINI i de HAYDN. En 
tots dos compositors és possible trobar les 
empremtes d'aquesta escola de Milà, 
encapçalada sobretot per SANMARTINI 
i que tant va influèneiar en MOZART. Es 
el moment brillant en què BOCCHERINI 
té coneixement de VIVALDI de l'escola 
veneciana i de les essèneies Ilunyanes, de 
la seva estada a Roma, de PALESTRINA 
i d'ALLEGRI, del qual sempre admirará 
el cèlebre "Miserere".

Aquesta estada a Milà, després de 
passar per Viena, on va conèixer l'estil 
simfònic de Mannhein, no fou llarga, 
perqué cerca millor fortuna a Paris, 
acompanyat per MANFREDI. A la capitai 
francesa donaran a conèixer les seves 
primeres simfonies i quartets, presentant- 
se com a intèrprets i compositors ais 
"Concerts Spirituels", una entitat de 
concerts pùblics que des de 1725 
iMuminava la vida musical francesa amb 
les obres dels millors compositors del 
moment. Aquests concerts els van 
permetre d'introduir-se en la vida musical 
de la capital que, després de la famosa 
"querelle des bouffons" (disputa sobre les 
virtuts respectives de la mùsica italiana i 
francesa), havia obert les portes de la 
noblesa enamorada de l'art italiá. 
BOCCHERINI, a canvi, conegué la part 
galant i aristocràtica de la mùsica france
sa, que després reflectirà en els sens 
quintets de corda i especialment en el seu 
cèlebre "minuetto". Tot i l'èxit aconseguit 
a Paris, que li donà nom com a composi
tor i com a intèrpret, BOCCHERINI 
comprengué que, com tants mùsics de

I'antic Règim, per assegurar el seu futur 
amb tranquiMitat li calia un càrrec esta
ble en una cort nobiliària o reial. Aixô era 
l'aspiració máxima de tot mùsic de l'època. 
Fou l'ambaixador d'Espanya a Paris qui va 
convèneer BOCCHERINI i MANFREDI 
que es traslladessin a Madrid on els 
esperava feina i èxits assegurats. Fou un 
Judici temerari, i alhora la dissort perso
nal de BOCCHERINI. Caries III tenia 
aversió a la música, i Madrid no era la 
ciutat adequada per a un mùsic tan selecte, 
provinent de l'aristocràtica societat fran
cesa. Decebut per l'ambient de la capital 
del régné, apartada dels circuits habituais 
de l'art musical, queda frustrada la seva 
incorporado a l'orquestra de la cort a cau
sa de tôt d'intrigues. Solament MAN
FREDI va aconseguir finalment coMocar- 
se de violinista. BOCCHERINI es dedicà 
de forma precària a la composició, fins que 
fou contractât pel princep Lluis de Borbó, 
germà del rei, en unes condicions dures 
en què, a més de tocar en la seva orquestra, 
la propietat exclusiva de les seves 
composicions musicals havien de quedar 
per al seu protector. De tota manera, en la 
tranquiMitat que li donava el càrrec en 
l'orquestra del princep, BOCCHERINI es 
dedicà aprofundir en la música de cambra 
a la quai incorpora la guitarra i motius i 
melodies populars espanyoles que dedi
cará a la noblesa del pais quan perd la 
protecció de Lluis de Borbó en morir 
aquest darrer. Per aquesta causa novament 
es veu obligat a dedicar-se a la composició 
mentre continua buscant proteccions i 
ajudes. Guillem II de Prùssia li concedeix 
una pensió a canvi d'obres per a l'orquestra 
de la cort, que BOCCHERINI envia des 
de Madrid, en forma accidentada, a Ber
lin. Aixô ha fet pensar a molts biôgrafs una 
suposada estada de BOCCHERINI a 
Alemanya. En realitat, després d'acon-se- 
guir la protecció de la duquesa de 
Benavente-Osuna, a causa de la rivalitat 
d'aquesta aristócrata amb la duquesa 
d'Alba, BOCCHERINI s'hi veu implicat i 
s'aparta de la cort i del càrrec lucratiu, i 
s'amaga d'aquell ambient social del Ma
drid d'intrigues i de misteris, del quai Goya 
deixà un testimoni. Amb la mort de 
Guillem II de Prùssia, el seu successor no 
li reconeix la pensió i novament comencen 
per a BOCCHERINI les privacions i 
penùries que el deixen aïllat a Madrid i 
sense mitjans per a sortir-ne. Per millorar 
la seva situació va recórrer a la venda per 
Espanya d'adaptacions per a guitarra 
d'algunes obres, per tal d'atreure un pùblic 
poc disposât a les subtileses musicals dels
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quartets i quintets de corda. Fandangos i 
motius de sarsuela tindran, grácies a 
BOCCHERINI, entrada en la música de 
cambra. D'aquesta última etapa de la seva 
vida, envellit prematurament, són els sis 
quintets de piano, violins, viola i violoncel 
dedicats a la nació francesa, cosa que li 
valdrá un ajut peremptori de Lluciá 
Bonaparte, germà de Napoleó, ambaixador 
a Madrid, i l'enemistat de la cort. Final- 
ment, una série de desgràcies familiars (la 
mort de la seva segona muller i de tres 
filles) precipita la seva mort, réduit a una 
vida summament pobra i desafortunada. 
Gradualment, la seva obra va anar 
desapareixent de les programacions 
habituais i va quedar reduïda a alguns dels 
quintets, especialment en les versions de 
guitarra, quartets de corda, ocasionalment 
alguna simfonia, i a l'ûnic concert de 
violoncel i orquestra dels vuit que va 
escriure. Actualment el procès de reva- 
loritzaciô de la seva obra, eminentment 
discogràfic, ens mostra un compositor, 
intimista, sentimental i elegant, i albora 
profund, que palesa les influències de les 
escoles de Milà i de Mannheim, i el perfum 
hispànic de les obres de guitarra dels seus 
últims anys. La seva extensa obra sim- 
fènica ha quedat enrera injustament en la 
valoraciô musical, tot i la seva bellesa i la 
perfecció técnica. Després d'una audició 
a Barcelona, el 1943, del "Stabat Mater" 
en versió de 1800, aquesta obra figura de 
vegades al programa del circuit musical. 
Tot aixó ha contribuït a fer que la figura 
de Luigi BOCCHERINI hagi estât més 
reconeguda que en époques passades. El 
1929 les seves restes mortals foren 
traslladades de Madrid a la seva ciutat 
natal de Lucca.

250 ANIVERSARI 
LUIGI BOCCHERINI (1743-1805)

DISCOGRAFIA
Concert guitarra E major. DECCA 
SDL 710043
Concert violoncel si bemoll major 
DEUTSCHE-GRAMMOPHON 138816 
Simfonies OP 35 ndms. 1 i 2 
HARMONIA HMA 328 
Simfonies en Do menor. DECCA 
SXL 6179
Quintetos 1-2-3 QUALITON 
SLPX 11.344
Minuet per a guitarra BELTER 0 0  267 
Concert per a flauta PHILIPS 6500 611

Ulls nous

Exulta, QUADERN!
Calassanç Balagué

Exulta, Quadern, que any rera any durant quinze anys 
has modelât amb iMusió el fang de la cultura sabadellenca, 
conferint-li, amb llibertat, la seva propia semblança.
Exulta, Quadern, perqué no vins presoner de la teva historia, 
sino que creus que les teves galerades volen ser llambregades 
de la veritat cultural, artística i histórica.
El ser viu no s'encalla; sempre giravolta endavant.
Cercant la il-lustraciô del poblé assedegat de cultura, 

un ferm impuls t'ha esperonat,
cercant sempre el millor encara que mai s'atenyi de pie.
En aquesta recerca, el treball sol ser a llarg termini, 
esguardant vers horitzons i confins de futur, sembrant i regant 
amb esperança!
Abraham fou un dels principals coMaboradors
-a  imatge i semblança del Creador-
del projecte que Déu inicià quan va crear l'univers.
Abraham es llençà a l'aventura, posant-se en carni vers el futur, 

el rise, sense altra garanda que la paraula de Déu.
Benaurat Quadern, que corn bon educador, vius els teus esforços 
i gaudeixes del teus résultats, exulta per tanta llavor sembrada!

Benaurat educador, segueix llegint amb passió els signes dels temps 
amb els quais som alertats dels camins de la veritat, de l'art, 
de la cultura, petges de la summa bondat i bellesa.
Sigues fidel, Quadern, a la teva vocació fins la segona i tercera generació. 
Mantén la vertadera eficàcia literària i histórica del teu treball.
Cerca una cultura autèntica i brega per un món nou i una terra nova!
Bon auguri, bonus miles, fidel de la nostra terra, Quadern!
Shalom, bonus nauta, vaixell de la mar biava!
Selàh, ave, Quadern!

lil©G9IISIrlK®(L
CINE FOTO

Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

MON15TROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL
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D A M E S DE T O TS C O L O R S, 
de Joan Josep  T harrats. 
Parsifal Edicions (1992)

Joan-Josep Tharrats

Dames cte tots cx)lors

Del nostre amie i col laborador 
J.J. Tharrats, ens plan donar la 
benvinguda a dos nous llibres. 
"Dames de tots colors". N'ha fet 
el pròleg Isabel Clara Simó, la 
qual es pregunta "d'on surt la fas- 
cinació que l'artista sent per la 
dona?..." En aquest llibre, conti
nua dient-nos la prologuista, "hi ha 
la cita d'un proverbi indi: "La be
ilesa es troba en Tuli de qui mira". 
I potser el "misteri" i la interroga- 
ció també. La gran aventura de la 
nostra espècie és mirar al voltant 
amb ulls encuriosits i preguntar
se què són i per què són com son 
les coses que ens envolten. I les 
persones".

Tharrats, com a artista-pintor 
sap expressar-ho amb una sug
gestiva descripció plàstica. Obser
vador de bona mena profunditza 
i, albora ens ho descriu. Així, 
aquesta galería de dones com Ma
rie Laurenci, Vanessa Redgrave, 
Valentine Hugo, Isidora Duncan, 
Gala, Melina Mercuri, Margaret 
Hilda Thatcher, Oriana Fallaci... 
les envolta d'amenitat i fantasia.

Llibres
SU R R E A L ISM E  A 

L 'E M PO R D À  i aitres fantasies, 
de Joan Josep T harrats. 
Parsifal Edicions (1993)

Joan-Josep Tharrats
Surréalisme a l'Empordà
i aitres fantasies

C ARTES D 'A M O R  I DE M AR, 
de Josep M ilà i M asoliver  

Núm. 21 de la Biblioteca Quadern

S'enceta el llibre amb un feliç 
comentari que J. V. Foix va dedi- 
car-li allà el 1985, a Cadaqués, que 
el poeta clou amb aqüestes parau- 
les: "Cada vila de Catalunya hau- 
ria de tenir el seu J.J. Tharrats". 
Un reconeixement a aquest poli- 
facètic artista, home d'una inquie
tud que el mou per múltiples fa
cetes. Ha estât un dinamitzador de 
la bella poblado empordanesa de 
la quai bé podría dir-se que n'és 
una mena de "cronista". Ell fa re- 
viure histories i fantasies que 
s'excedeixen algunes vegades dels 
limits geogràfics.

El llibre, intéressant llibre, es 
clou amb "Anatomia de La Ma- 
sia", treball que es publicà amb 
motiu de la presentado de la re
vista Negre+Blau, -de la que n'és 
l'ànima- el 1983 amb motiu del 
norantè aniversari de Joan Miró. 
Treball que ara es reprodueix, si- 
multàniament, en aquest Quadern, 
corn adhesió al Centenari de Joan 
Miró.

Aquest llibre s'incorpora a la 
coMecció Biblioteca Quadem i ho 
fa en el millor moment: la Diada 
del Llibre d'enguany. La seva 
presentació, però, es fa uns dies 
abans: el 20, a la Cava de l'Hotel 
Urpi. Josep Mirà ja és un "veli" de 
la casa, malgrat la seva joventut. 
En el Quadern hi ha coMaborat en 
prosa i també en poesia. Aquesta 
és per la quai hi sent una especial 
afecció. Perqué ell és poeta.

En aquest llibre s'hi recuden 
poemes d'amor i de mar; poemes 
inspiráis de cara al mar, somniant 
i dialogan! amb el mar i, amb 
l'amor, que les ones duen a la pla- 
tja en el seu constan! anar i retor
nar...

Maite Batalla ha interpreta! 
amb imatges alguns deis poemes. 
Millor dit: ha posât el seu segell 
en aqüestes cartes d'amor i de 
mar...

En el llibre s'hi transcriuen al
guns comentaris critics que del 
jove poeta van escriure Salvador 
Espriu, Joan Oliver, J.V. Foix, 
Mossén Geis, Martí i Poi...

Trofeus

L Copes 
Medalles

Arimón, 1 1 3 - 1 1 7  
Tels. 725 49 77 - 725 41 87 

SABADELL

Insígnies
Clauers

Rétols
Etc.

Com a introducció, Joan Cus- 
có ha fet la semblan9a d'aquest 
autor, el qual veu ampliada la seva 
bibliografía poètica amb aquest 
poemari, esclatant com les ma- 
teixes roses de la Diada...

Sant Pere, 22 
Tel. 726 19 59 

08201 SABADELL

W A T iz - A n r
Sala d'Exposicions

Sant Pere d'Ullastre, 9 
Tel. 714 55 71 

CASTELLAR DEL VALLÈS

(jcrr rerot

Tres Creus, 207 
Tel. 726 90 28 

08202 SABADELL

TEIXITS SALVADOR
els teixits que teneri estil

Indùstria, 33 tel. 725 65 90 08202 Sabadell
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Participació sabadellenca en el 1er. Congrès del Sardanisme

E l i  passai 27 i 28 de febrer es va cele- 
brar a Calella el 1er. Congrès del Sarda
nisme sota el lema: "Qualität, Innovació i 
Expansió del sardanisme per a l'any 2000", 
convocat per la Federació Sardanista de 
Catalunya amb Tintent d'encetar un gran 
débat nacional que clarifiqués idees i 
apuntés unes directrius que ajudin a 
resituar la sardana en el nostre temps, 
refermant el protagonsime que li correspon 
en Támbit de la cultura popular catalana.

Ja des de Tinici de la seva convocatéria, 
la participació sabadellenca en Torga- 
nització del Congrès va ser prou important. 
Lluís Subirana, vocal al Conseil Executiu 
de la Federació, va proposar el lema 
esmentat i va presentar un document de 
treball on proposava els temes a tractar i 
en definia els criteris de plantejament, 
estructurats en onze ponències agrupades 
en tres grups i que resumien els diversos 
aspectos de Tactivitat sardanista a débat. 
A més de coordinar el primer grup de 
ponències dedicados a la "Qualität", ell 
mateix es va fer càrrec de la ponència amb 
mès contingut ideologic: "Etica, Imatge i 
Qualität". Les altres ponències del grup 
corresponien als següents ternes: "Forma- 
ció per a la dansa", "Formació per a la 
música: els Conservatoris" i "Formació per 
a la música: les Escoles de Música", 
ponència aquesta encarregada al jove 
sabadellenc Joan Jordi Beumala, mùsic i 
compositor de sardanes.

Pel que fa al segon grup dedicat a la 
"Innovació", els ternes feien referència a 
"Aplecs i ballades", "Concerts de sardanes 
i música de cobla", i "Concursos de colles 
sardanistes", important ponència aquesta 
presentada per un gran especialista del 
tema, el sabadellenc Jaume Nonell i 
Juncosa.

I en el tercer grup, basat en el tema 
"Expansió" es tractaren la "Promoció di
rectiva i associacionsime", "La Cobla i la 
seva problemática professional, "Els 
mitjans de comunicació i la sardana" i "Les 
colles sardanistes com a forma d'asso- 
ciació".

El Congrès s'estructurà amb débats 
territorials que tingueren Hoc a Barcelo
na, Ceret, Girona, Lleida, Mataró, Reus, 
Sitges i Terrassa, i les sessions finals de 
cloenda a Calella de la Costa.

Entre congressistes, observadors, 
mitjans de comunicació i organitzadors es 
congregaren a Calella prop de mil parti
cipants, mès del doble dels previstos 
inicialment, i que calguè allotjar en quatre 
hotels diferents, malgrat que els débats es 
celebraren sota una modélica organització.
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Lluís Subirana, Iliurant al Molt Honorable President de la Generalität, Senyor Jordi Pujol, i en preséncia 
del President de la Federació Sardanista de Catalunya, Joan Vidal i Gayolá, la litografía del cartell del 
1er. Congrès del Sardanisme, signada pel seu autor, Jordi Roca.

dins de les modernes i perfectament equi- 
pades sales de THotel Bernat II.

L'interès i participació dels congres
sistes queda demostrada per les 113 
esmenes presentades en els débats ter
ritorials al conjunt de les onze ponències, 
totes elles llevat d'una, consistents en 
modificacions, supressions o addicions al 
text original, la majoria coincidents i 
incorporades pel ponent. Després dels 
débats finals a la sessió de cloenda, en les 
pertinents votacions, totes les ponències 
foren finalment aprovades per aclapa- 
radora majoria. En els débats hi prengue- 
ren part activa, entre els congressistes 
sabadellencs inscrits, Josep Martinez 
Vinarôs i Victor Tortosa.

I per completar la importància de la 
participació activa sabadellenca en aquest 
esdeveniment històric (és el primer 
congrès del que se'n té constància en la 
història de la sardana), cal destacar que el 
cartell anunciador és obra de Jordi Roca, 
l'artista actual més preocupat i intéressât 
en el projecte de renovació de tota la 
simbologia sardanista.

Dins dels actes de cloenda cal esmentar 
Textraordinari concert célébrât al Favellò 
de Mar davant de més de 1.500 persones, 
amb la intervenció de "La Principal de la

Bisbal", "Cobla Els Montgrins" i "Santi 
Arisa & Lakatans", amb la presentació de 
la "Sardanova", una mostra d'innovaciô i 
de possibilitats dels instruments de cobla 
combinats amb una "Jazzband".

La celebració del 1er. Congrès del 
Sardanisme, possible gràcies al suport del 
Departament de Cultura de la Generalität 
de Catalunya, de TAjuntament de Calella 
i del Conseil Comarcal del Maresme, en
tre altres, ha significat un fet molt 
important i necessari per la motivació i 
conscienciació sardanista. El desple- 
gament fet pels mitjans de comunicació, 
ràdio, premsa i televisiô, ha estât consi
derable fent possible que aquest esde
veniment arribés al conjunt de la societat 
catalana, generalment poc interessada en 
el fet sardanista. La presència als actes de 
cloenda de les máximes autoritats del 
Govern de Catalunya: Consellers d'En- 
senyament i de Cultura i Presidents del 
Parlament i del Govern de la Generalität, 
avalen la consideració i la importància 
d'aquesta histórica convocatoria sarda
nista, que com ha quedat exposât, ha 
comptât amb la valuosa aportació d'uns 
quants dels nostres conciutadans.

LL S
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Teatre

“Les dones sàvies”, de Moliere
Josep Torrelia Pineda

Il  idei ais seus reptes de; a) repertori 
clàssic - b) muntatge superlatiu - c) direc- 
ció filigranada, l'equip del Teatre del Sol 
va obtenir un altre dels seus clamorosos 
èxits amb la posada en escena de "Les 
dones sàvies", una de les grans comédies, 
tipus farsa, de Molière.

Avui, en plena eclosió reivindicativa 
de la dona, ja el títol sol d'aquesta obra 
molieresca podría fer prejutjar una actitud 
masclista en el seu autor. Però no és pas 
només a certes dones a qui toca el rebre, 
sino també a certs homes, i no pel sol fet 
de posseir saviesa sino pel d'aparentar-ho 
i de presumir-ne fins al ridícul més 
grotesc.

En aquest doble atac masculí-femení, 
la comèdia té seqüéncies formidables; les 
millors, al meu criteri. Unes, són les que 
deixen de volta i mitja les dones lletrudes, 
que es fonen de delectança en les lectures 
de llur admirat poeta. Aqüestes escenes 
brinden un devesall interpretatiu de 
paraula i de gest a les tres actrius que 
personifiquen les tres "dones sàvies" 
justificadores del títol. Una altra de les 
seqüéncies aMudides és la del pareli 
d'inteMectuals set-ciéncies i infatuats, que 
després d'una inacabable lletania d'ensa- 
bonades reciproques, es Heneen a un 
vertiginós duel de blasmes rebentistes, 
deixant-se mútuament com draps bruts.

Aquest clima caricatúrese a costa d'un 
inteMectualisme de nyigui-nyogui, domi
na en una primera meitat -aproxima- 
dament- de l'obra. Després, el bisturí de 
fautor es decanta vers un altre objectiu 
bufonesc: el del matriarcat, o sia el de la 
muller dominadora i el marit calçaces; 
situació que arriba a autèntica batalla 
campal quan el marit intenta reaccionar a 
propósit del prétendent de la filia que eli 
intenta de fer prevaldré per damunt del 
candidat que imposa la muller. Bé que 
l'espectador es queda sense saber qui 
guanya a qui, gràcies a un ressort-sorpre- 
sa massa còmode per a fautor, que li fa
cilita al marit una solució pacifica. El 
tripijoc conjugal dóna ocasió a un altre

FINQUESGARNER
Agent de la propietat Immobiliaria

San Antoni "M- Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76

Castell de focs interpretatiu a càrrec de la 
parella, però, d'altra banda, encomana 
desigualtat al desenvolupament de la 
comèdia, no sols perqué li canvia el cen
tre de gravetat intencional, sino perqué a 
la vegada li rebaixa Originalität temàtica i 
pretext per a f alambicació lingüística.

El matrimoni va ser magnificament 
interprétât per Pepita Alguersuari i Lluis 
Matas. Ella era també una de les tres do
nes sàvies; les altres van ser a càrrec de 
Montserrat Vidal i Eanny Bulló, formant 
un trio d'autèntica primera linia. Els dos 
inteflectuals de via estreta van ser molt 
ben incorporats per Josep Seguí i Vicenç 
Altimira. Silvia Vilarrasa -filia de Teresa 
Cunillé- va fer una exquisida filia del 
desfasat matrimoni, secundada pel seu 
galant Joan Vives. Ens queden la serventa 
i el criat; Anna Vidal i Erancesc Morera; 
el germá del protagonista, Joan Eargas, i 
el notari, August Duch.

En la traducció, encomanda a Alex 
Susanna, cal remarcar una estricta fidelitat

PEIX i MARISC ,
J. BARBERA

Telèfons 714 52 87 - 714 55 40 
Castellar del Vallès

a l'original, fins i tot en la seva particular 
forma poética. Potser s'hauria pogut 
alleugerir la càrrega lexical i sintáctica en 
els passatges aliens a la dialéctica 
inteflectualista. D'altra banda, no acaba de 
convèneer fadopció de topônims i de 
personatges catalans, contemporanis 
aquests, en un text que no renuncia a la 
seva ubicació francesa i al seu segle 
dissetè. Sentir corn aquells fantotges 
emperrucats anomenen Mestre Eabra i 
mossèn Cinto, fereix les oïdes, tôt i 
entendre que si no identifiquéssim els 
noms francesos de l'original, cosa més que 
probable, es perdria la gràcia de les cites.

Els elogis brollen sense regateig pel 
que correspon a la direcció i a fespai 
escènic, de Ramon Ribalta; al disseny de 
vestuari, de Marta Roca, i a la seva creació, 
de Carme Rocabruna; a fescenografia, 
d'August Duch; i a tots aquells altres 
coMaboradors que han intervingut en una 
O altra de les facetes d'aquest modèlic 
muntatge.

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits

Grècia, 18 • Tel. 725 43 08 • SABADELL
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Fern lectors
Josep Gòrrìz

DEU POSTALS D’lTALIA I ALTRES 
POEMES

DAVID PALOMA.
Col. Crema, 46.
Editorial Columna.
Barcelona, 1990.
Edat recomanada: a partir de 14 any s i 
adults.

Els poemes de les Deu postals d'Itàlia 
s'emmarquen en un viatge. Aixi, des de 
l'arribada a Gènova del primer poema fins a la 
premonició del retom des de Tori en l'últim, 
fautor trena un recorregut reflexiu en els ca- 
mins de l'amor absent. Hi destaca el treball amb 
les imatges ("escarlata catedral" o "jo serpejo 
com el vent") i el joc de referéncies cuites a 
partir de les poblacions italianes (el "balandreig 
pel Gran Canal" de Venécia, la "daurada arena" 
de Verona...) I podem veure com el diseurs 
tendeix a l'abstracció, abstracció que condiciona 
en part la tria d'un léxic sintétic i calculai, amb 
el rigor métric que comporten les décimes re
gulars. De la resta del poemari (No m'afanyo el 
riure), subratllariem els sonets D'aquest present, 
en llevo la falsia i Fantasia quasi monosil-làbica, 
aixi corn la reflexió estética del poema inicial, 
que comença amb uns versos ben significatius: 
"Estesa en el temps / no se'm trenca la paraula". 
Voldria remarcar que parlem d'un Ilibre que ja 
va rebre el comentari favorable de la crítica es- 
pecialitzada, tot i els divuit anys que tenia fautor 
quan el va acabar d'escriure.

D a v id  p a l o m a  i s a n l l e h i

DEU POSTALS DTTÁLIA 
I ALTRES POEMES

H COLUMNA h

LA LLAR DEL LLIBRE
Llibres i Revistes

Pg. Plaça Major, 34-12 • Tel. 725 59 59 
SABADELL 

Marià Fortuny, 11 
Baricentro, Local 135

EL PETIT ROURE
(Premi El Vaixell de Vapor, 1987)

ELENA O’CALLAGHAN I DUCH. 
IMustracions: Carme Peris.
Col. El Vaixell de Vapor, 46.
(Sèrie Taronja, 12).
Ed. Cruilla.
Barcelona, 1987.
Edat recomanada: a partir de 9 anys i adults

"El petit roure" és un clàssic de la literatu
ra infantil, és a dir un d'aquells llibres espe
ciáis de lectura imprescindible. Explica la his
toria d'un nen que té una gran desgràcia: és el 
petit de casa. I n'està fart. Però continua sent el 
petit. Fins que un dia rep la bona noticia que la 
seva mare espera un germanet. Salta d'alegria. 
Però, ben mirât, ja en té un, de germà. Aixô 
vol dir que només serà el germà gran si es 
compara amb el que encara ha de néixer, és a 
dir, en realitat serà el germà "mitjà gran". 
Tanmateix, té una gran preocupació: sabrá ser 

un bon germà "mitjà gran"? Per sort, diu la 
mare que el petit encara tardará uns mesos. Ell 
que sí, consulta fentenimentada mamá Paula 
perqué l'orienti pel que fa a les seves noves 
responsabilitats i ella li diu que observi qué fa 
i com es comporta el seu germà gran. Però la 
feina que li espera no és gens fácil, perqué en 
Ramon, el gran, la sap una mica llarga. Llegiu, 
si no, quina una n'organitzen quan es posen a 
fer l'indi. Vejam qui és el maco que no es tren
ca de riure!

Ilibreria sabadeli
Passeig Manresa, 7 - Tel. 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL

GATADES

TONI MATAS I DALMAU. 
IMustracions: Teresa Marti.
Col. La Pera, 12.
Ed. Pirene.
Barcelona, 1993.
Edat recomanada: a partir de 10 anys i 
adults.

¿Heu sentit parlar del Diccionari Enciclo
pédie IMustrat de les Bésties? Dones bé, la part 
d'aquest diccionari que fa referéncia als gats 
s'anomena Gatades. Hi trobareu tota la infor- 
mació necessària per reconéixer el gat escaldat, 
el gat de vint ungles, el gat amagat, el gat mes- 
quiter, la gata maula, el gat mari, els quatre gats, 
forgue de gats, el gat veli, el gat escorxat, el gat 
deis frares, el gat carabasser, el gat negre, el gat 
de cotxe o cric, el gat amb botes..., i entendreu a 
la perfecció expressions tan importants com: 
donar gat per liebre, menjar-se la llengua el gat, 
treure el gat del sac, passai el gat per fesquena, 
cercar tres o cine peus al gat, posar el gat a 
f  aigua, posar el cascavell al gat, caminar a peu 
de gat, estar com gat i gos... I no patiu per la 
veracità! de la informació, perqué fautor d'aquest 
llibre -en realitat Toni Gatas- ila iMustradora 
-Teresa Gali-, que no s'està de reproduir detall a 
detall cada definició, són dos membres recone- 
guts de la famosa colla de gats (per alguna cosa 
practiquen el Réalisme Bestiai).

TRES CREUS, 65-73 - SANT LLORENÇ, 84-86 
T E L .  7 2 7  49  32 - F A X  7 2 7  49  56 
0 8 2 0 2  S A B A D E L L
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Conte

Un elefant gegant
David Paloma i Sanllehi Il-lustració J.B.

R  er tots els déus de l'Olimp! -va profe
rir Zeus, enfurismat, mentre s'alçava de la 
cadira.

Els altres déus, reunits a la gran sala 
de reunions de l'Olimp, no van ni tan sols 
adonar-se de com Zeus brandava un llamp 
amb una fùria tal que bagués espanta! el 
més valent dels mortals.

ApoMo, per exemple, continuava 
Iliurat a la música de la seva lira malgrat 
els crits de l'amo; Hermes, déu de 
l'eloqiiència, callava dins un son plàcid i 
profund, només altera! per uns llunyissims 
roncs de felicita!; Afrodita, en canvi, 
eixerida com una rosa, es mirallava una i 
altra vegada, de cara, de perfil, i es 
convencía encara més de la seva bellesa 
incomparable... necessàriament divina; i 
en un extrem de la taula, singlotant, amb 
les galtes rosadenques, Dionis -déu del vi, 
de les festes i de la gresca- celebrava 
l'ocasió amb el néctar propi de les grans 
reunions.

Aquest cop, el tema de discussió era 
prou important; un membre del servei, un 
tal Annibal -un heroi d'aquells a qui Zeus 
havia atorgat el do de la immortalitat- 
havia ensopegat amb la catifa i, corn que 
portava una safata plena de préssecs de 
vinya, de maduixes de bosc i de figues de 
coll de dama, tot caigué per terra. Però 
això no bagués estât res més que una 
anècdota de les moites que s'esdevenen a 
palau -ben sucosa, per cert- si no fos 
perqué tot aquest menú, abans d'anar a 
terra, va voler enganxar-se en el rostre del 
germà de Zeus, Hades -déu de l'in- 
fern-, que just en aquell moment 
passava per allà invocan! les Mu
ses de la desgràcia. No cal dir 
que Annibal -sense voler- va 
deixar Hades com un sant 
Llàtzer.

Quan Zeus s'assabentà

d'aquella burla olímpica (bo die aixi 
perqué tingué Hoc a l'Olimp) decidí con
vocar una reunió de carácter urgent. Quin 
càstig s'bavia d'apli-car a Annibal? Potser 
desposseir-lo del do de la immortalitat? O 
bé condemnar-lo a una de les penes etemes 
de I'infern? Perqué, fos com fos, un mor
tal no podia enutjar un déu i sortir-se'n ben 
parat. Així bo creien, com a minim, tots 
els déus.

Però el fet és que la reunió despertà poc 
interés. Només bi assistiren els quatre de 
sempre: ApoMo, Hermes, Afrodita i 
Dionís -a part de Zeus. La resta s'excusá 
amb motius ben diversos: alguns dient que 
tan tard no els anava bé perqué, essent un 
divendres, sortien de cap de setmana; 
altres, que tenien les criatures pioques i 
que s'bavien de quedar a cuidar-les; enca
ra algú, com Posidó -déu deis mars-, 
utilitzava una raó més lògica: sense ell, les 
aigües es revoltarien i podrien amenazar 
la prosperità! del regne.

-  Per tots els déus de l'Olimp! -va tor
nar a exclamar Zeus, doblement enfu
rismat, quan tan sois feia deu minuts del 
comen9 ament de la reunió. I és que la res
ta deis assistentes ni se n'bavien adonat 
encara, però un elefant de
dimensions

extraordinàries acabava d'entrar -i no pas 
de puntetes- a la sala on es debatía la 
qüestió. Tenia una llarga trompa que 
balance]ava lentament amunt i avail, i es 
ventava amb les orelles de la forma més 
parsimoniosa que us poguéssiu imaginar. 
Com si fos la cosa més natural del món, 
això de trobar-se entre els déus de l'Olimp!

Però, a Zeus, no li'n devia semblar 
gens, de natural, perqué feia uns ulls com 
unes taronges mentre continuava brandan! 
un llamp amb una furia demoníaca que no 
li era pròpia. I com més el saesejava, més 
se li esbatanaven els ulls i menys acon- 
seguia articular cap paraula amb sentit. 
Només bavia dit un pareil de cops 
l'expressió, ja clàssica, "Per tots els déus 
de l'Olimp!", però res més. Al capdavall, 
segurament ningú no l'bavia sentit. 
Imagineu-vos-bo: ApoMo afinava l'acord 
de la séptima, Hermes ni ritmava uns roncs 
celestials. Afrodita es pentinava extasiada 
i Dionís -deú del vi- portava a sobre una 
trompa impressionant, més i tot que la de 
l'elefant.

L'escena proseguí així una bona estona 
fins que -de nou en una interrupció 
plenària- es presentà l'acusat en persona, 
Annibal, per induir l'elefant a abandonar 

la sala. El cert és que amb un 
pareil de moixaines, l'beroi 

resolgué l'afer. Aquell mamífer 
proboscidi de l'espécie asiàtica 

deixà la reunió amb la mateixa 
discreció amb la qual bi bavia 

entra!, amb unes passes lentes i pesades, 
pataplam, pataplam, pataplam.

I ves per on. Afrodita -posant-se bé el 
rebrec de la túnica sobre les espatlles- 
volgué intervenir:

\ -  Qui és aquest jove tan ben plan-
/  )  tat i tan valent que s'ha endut l'ele- 

^  fant? Zeus, ara mil vegades més 
■' més sorprés, clavá els ulls com

David Paloma i Sanllehí (Terrassa, 1969)
És Ilicenciat en filologia catalana i actualment cursa el doctorat de llengua a VAutònoma. Està préparant la 
seva tesi sobre el català col-loquial en les séries de TV3 corn ara Veins, Califòrnia, Gent del barri...
Ha publicat dos Ilibres de poesia, tots dos a Columna Edicions: Deu postals d'Itàlia i altres poemes (1990) 
i Sobre una poesia rosa (1991 ), aquest ùltim en coHaboració amb la Maria Rosa Vila. També escriu contes, 
alguns dels quais sortiran ben aviat a les pàgines de Cavali Fort, i quan té temps encara toca Bach i Chopin 
al piano. Darrerament ha guanyat el premi de poesia Miquel Marti i Poi, ha participât en el cicle de lectures 
poétiques de la llibreria Ona de Barcelona i ha quedat finalista del Lola Anglada de contes breus.
Té guardats al calaix un pareil de llibres inédits: Amb tot el blau del mar, de poesia, i Quins animals!, de 
contes infantils.
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dos dards rabiosos damunt la deessa de 
l'amor.

-  Es Anníbal, dona, el més famós deis 
guerrers de l'antiguitat -sentenciá Hermes, 
amb un ull mig obert i l'altre encara 
ensonyat-. No récordes que l'havíem de 
jutjar?

Zeus escoltava estupefacte la conver
sa deis déus, els quais fins aquell moment 
havien semblât del tot despreocupats pel 
que s'esdevenia a la reunió.

-  Sí hic, pero hic, i l'elefant hiel -afegí 
Dionís.

-  L'elefant aquest és d'ell, d'Anníbal. 
Ho sap tothom, que allá on va l'un va 
l'altre! -respongué el déu de l'eloqüéncia- 
Que hi dormiu, a les reunions, o qué?

ApoMo estava interprétant una balada 
molt coneguda quan Zeus caigué 
desplomat. Només es va veure un llamp i 
només es va sentir un tro. I, és ciar, una 
sincera i noble exclamado:

-  Per tots els déus de l’Olimp!

** Aquest conte forma part del recull 
Quins animals!, finalista del premi Lola 
Anglada 1992.

GRANJA
Esmorzars
Berenars
Gelateria

Passeig de la Plaça Major, 59 
Tel. 725 79 77 • SABADELL

ARQUITECTURA D'INTERIORS 
DISSENTS A MIDA________

(y C & g ju L é r

RONDA ZAMENHOF N°151 
T. 726 56 50 SABADELL

R A D I O

O R A L!
ESCOLA D'IDIOMES

Passeig Plaça Major, 57 entlo. 
Tel. 726 50 38 • 08201 SABADELL
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Mirador
Milagros Torres

M useu d'A rt de Sabadell 
8a. M OSTRA D'ART  

C O N T E M P O R A N IC A T ALÁ
El Museu d'Art de Sabadell va 

ser la fi del gran recorregut de la 
8a. Mostra d'Art que des de 1977 
porta a terme la galería Canals de 
Sant Cugat. D'aquesta exposició 
en formaven part 35 artistes que 
havien participât en edicions an- 
teriors, ja que aquesta mostra es 
volia presentar no corn a concurs, 
que és la seva norma habituai, sino 
com una selecció que pogués re- 
collir creadors que havien iniciat 
el seu carni artistic a partir de la 
participació en alguna mostra. 
Aixi, aquesta exposició ens pre
sentava com s'ha desenvolupat 
l'art de recerca en els darrers 
quinze any s.

G alería  N ova-3  
JE SÚ S B E L L O SO

L'exposició de Jesús Belloso a 
la galeria Nova-3 sens dubte ha fet 
pensar al public que l'ha visitât. En 
l'actualitat no estem acostumats 
que l'artista vulgui mostrar la rea
lità! social en qué es desenvolupa 
des d'un caire critic i analista. Be
lloso, fora dels costums ho fa. I ho 
fa d'una manera clara i contunden!; 
voi reflectir el patiment, la pobresa 
en contraposició a la riquesa, 
l'angoixa i la soledat de les per
sones. Per fer-ho utilitza els colors 
i els gestos adients; el seu traç és 
una crida més.

Una obra ben efectuada, per a 
reflexionar.

Sala  d 'A rt N egre  
R IC A R D  C A L V O

Amb el nom d'Azurro, Ricard 
Calvo presenta la seva darrera 
creació, inspirada en diferents 
viatges efectuats a Itàlia i realit- 
zada en diferents tècniques: di- 
buixos, gouaches i tècnica mixta.

Calvo agafa tots els details que

vol expressar i els plasma directa- 
ment, sense deixar cap carácter 
important.

En totes les seves obres pre
domina la utilització de la linia 
recta. Aixô no impedeix que pu- 
guin ser creacions on el moviment 
està present. Aixi, en els quadres 
de vistes urbanes l'enrenou es fa 
patent i ajuda a crear la visió au
tèntica de les urbs del nostre 
temps.

Ricard Calvo ha tornat a de
mostrar la seva vàlua.

Sala d 'A rt N egre  
PE PA  B E O T A S

Novament podrem apreciar 
l'art d'aquesta artista a la Sala d'Art 
Negre. Sempre és un gust i un 
plaer tornar a veure la creació de 
Pepa Beotas, ja que el seu art 
respira tranquiMitat i beilesa.

El seus paisatges o jardins 
presenten uns volums suaus i es
ponjosos que, degut a les seves 
ondulacions, els donen un cert 
moviment.

Es tracta d'una creació total- 
ment personal i identificadora de 
l'artista que evoca una ingenuità! 
a la quai no estem acostumats.

A cadèm ia de B elles Arts
T R E T Z E  P R O PO ST E S
Aquesta exposició col-lectiva 

reuneix tretze artistes de Saba
dell. No mostrava una escola de
terminada ni, per aquest motiu, 
una unita! temàtica, tècnica o 
compositiva; sinó tot el contrari: 
presentava la diversità! creativa 
que hi ha a les nostres terres, la 
fluita per la creació, per l'ex-pres- 
sió, per la comunicació dins un 
llenguatge determina!, propi de 
cadascù.

La novetat saltava a la vista i 
això és el més important d'aquesta 
exposició: donar a conèixer nous 
valors i que, a la vegada, es co- 
neguin élis mateixos.

G alería  R ovira  
C A B A L L E R O

Salvador Caballero intenta en 
les seves obres, i ho aconsegueix, 
captar la realitat de la natura que

l'envolta o, més ben dit, que eli vol 
trobar. Sap reflectir en la seva 
creació moments concrets i vi
brants d'aquell paisatge que en un 
instant determina! l'ha impressio
na!, tant sigui una hora determi
nada del camp com d'una ciutat.

La Hum entra directament en 
les seves obres, de tal manera que 
ombres i reflexos del sol hi que
den atrapats.

Els colors, la composició i el 
dibuix creen una atmosfera senti
da i emotiva.

G alería  R ovíra  
V. R O M E R O

La figura femenina és el tema 
principal i únic d'aquest artista, és 
la protagonista. Romero sap cap
tar, mitjançant una bona tècnica 
del dibuix, un equilibri en els tons 
emprats, una importància directa 
de la Hum que entra en el quadre 
de maneres diverses, però sempre 
present, la realitat del cos humà.

La dona, en multiples situa- 
cions i postures, és pintada amb 
lirisme; el sentiment es fa patent i 
la bellesa és indiscutible.

G alería  Intel-lecte  
J. J. T H A R R A T S

Hem tingut l'oportunitat 
d'apreciar l'obra d'un dels grans 
creadors de l'avantguarda catala
na: J.J. Tharrats. Aquest artista ha 
presenta!, a la galeria Intel-lecte, 
obres de petit i mitjà format, efec
tuados en diferents tècniques: li- 
tografies i olis.

La seva força creadora ha que
da! ben patent, tant per les tonali- 
tats que empra -vermeils, blaus...- 
com per les formes môbils i per la 
seva textura.

Novament hem pogut com
provar que es tracta d'una creació 
amb una forta personalità!.

G alería  Iris
C LA PÉS V IL A  í A L PA Ñ E Z

A la Galería Iris s'han unit dos 
artistes per mostrar la seva obra de 
manera conjunta: Manel Alpañez 
i Clapés Vila.

La creació d'aquests artistes 
està basada en l'expressió de la

realitat. Paisatges, escenes de 
camp amb personatges inclosos, i 
marines, formen la temàtica. El 
tema ha estât capta! en mofles 
ocasions de sortides a la natura, a 
pobles... en companyia de Raimon 
Roca, el qual sens dubte hi ha 
deixat la seva empremta.

La lluminositat i la claror deis 
colors que fan servir, tant Alpañez 
com Clapés Vila, donen frescor a 
les seves obres.

G alería  Iris
P IN T U R A  C A T A L A N A  

SE G L E S X IX -X X
La Galeria Iris ja ens té acos

tumats a aqüestes mostres col-lec- 
tives en qué reuneix obres 
d'artistes importants dins del pa
norama de la pintura catalana, tant 
del segle passa! com del present.

Normalment, es pot veure una 
obra de cada artista dins una Lar
ga Lista d'expositors. Això ens 
permet comprovar el desenvolu- 
pament i les diferents tendències 
dins del que es pot considerar ja 
com a història de l'art.

G abarró A rt 
G. PR IE T O

G. Prieto presenta la darrera 
creació a la Galeria Gabarró Art. 
El tema principal de les seves 
obres l'ocupen bodegons formats 
per elements quotidians: pomes, 
plàtans. Limones, pa. Libres i dia- 
ris. Els capta amb una perfecció 
impressionant, de tal manera que 
agafen vida pròpia i el seu valor 
els sobrepassa.

Prieto és un hiperrealista que 
domina la tècnica del dibuix i sap 
emprar els colors adients, així com 
el clar-fosc.

Es tracta d'una obra que irra
dia netedat.

Pedregar, 10 
Teléfon 726 51 22 
08202 SABADELL

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Teléfon 726 57 85

nenne
Passeig de la Plaça Major, 38 

Teléfon 726 56 38 
SABADELL
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NO HI HA RES COMPARABLE 
AL NOU OPEL CORSA. RES.

vallesauto
Passeig de Can Feu, 7. Tel. 727 71 70.

SABADELL
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La cultura es mereix 
el nostre màxim interés

Potenciar la cultura és potenciar la creativitat, 
la convivéncia, el progrès, i tot allô que enriqueix 

una societat moderna i avançada.
Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix el 

màxim interés.

Banc Sabadell
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Ij. CHAIRMAN’S

w iw  aw a rd

PjSSM<^
Ford Europa 

ens ha concedit, per 

segona vegada, el 

Premi Europeu 

a la Millor 

A tenció al Client*’’

Aquest reconeixem ent 

ha estât possible grades 

ais résultats favorables 

de les enquestes 

com plim entades 

pels nostres clients.

M oites grades a tots.

Automóviles Vila, S.A.
Concessionari Oficial

La nostra llarga experiénda  

és la seva m illor garanda.

"Aquest premi és atorgal cada any, a un réduit 
grup de Concessionaris de tota Europa.
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Document gráfic

III Premis Quadern i coMaboradors degans
En el proper QUADERN es publicará un ampli reportatge d'aquest acts

/// Premis Quadern 1993 Degars ( ol-lal%>radcrs de la Revista Quadern i Biblioteca Quadern

Parlaments de Zcmás Casañas l Josep Maria Subircchs

Ac le celebra: al Saló ae la Caixa de Sanadell el dia 22 de juny del 1993
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VALLS-BAQUE
Esteve Valls-Baqué, pintor i mestre de 
pintors, va néixer a Sabadell, l'any 1910, i al 
llarg de la seva carrera esdevingué un deis 
més importants artistes locals i, sobretot, 
més significatius. Amb estudis a Sabadell, 
aconseguí la Medalla de l'Escola de Belles 
Arts de Barcelona, l'any 1926, molts mèrits 
pels sens estudis d'Anatomia, i una beca de 
I'Ajuntament de Sabadell el 1927 i, a 
continuado, una altra beca per a ampliado 
d'estudis a Barcelona i a Madrid. Anys 
després obri un estudi a Sabadell. Al 1930 
inaugurà una exposició a Barcelona, amb 
obres que van ser admirades pels critics d'art 
del moment. En aquell llavors, Valls-Baqué 
era un pintor de pinzell dur, de visió 
fotogràfica, i inscrit a l'Escola Clàssica. 
D'aquesta primera mostra al public, anà a 
Paris, on va conviure amb artistes d'arreu 
del mon, i on també observà art i estils de 
tota mena i de totes les escoles. Tomat a 
casa, pintà en el seu propi estil expressionista, 
dar i concret. Obtingué de nou critiques ex- 
ceMents en la seva exposició a Barcelona; la 
Mostra de Primavera dels anys 1932 i 33.

Gran empenta que trencà la Guerra Civil 
(1936-39). Seguí un silenci en la postgue
rra; tres anys sense veure pintura d'aquest 
artista. I... després, una pintura que fou 
qualificada de depressiva. I... tornà als 
bodegons i a les flors. Participà en algunes 
de les B iennals sabadellenques que 
organitzava l'Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell. I, a l'any 1970 es presentà de nou 
amb una exposició d'obres magni-fiques, 
d'un realisme pur que desfigurava el seu 
estil inicial i que va ser comentat corn d'un 
dalinism e m olt particular, però pie 
d'atractius. Obra que després fou presentada 
a Barcelona. Obra original i vàlida, 
intéressant. Unica fins i tot.

Però, des d'aquell moment, s'allunyà del 
món expositiu; i injustament, Valls-Baqué 
fou gairebé oblidat. Cosaben injusta perqué 
ha estât un dels artistes més importants del 
nostre temps.

MAITE BATALLA
L ’obra de Malte Batalla es pot considerar 
dins d'un art que reflecteix la força de 
l'esperit del que és capaç Tèsser humà, 
quan es deixa portar pels anhels de l'ànima, 
fugint de tota trava material. El poder 
d'elevar-se del terraqui i cercar, en Tespai, 
la llum del cel i la pau que dóna la vida 
espiritual. Es una inspiració que neix de 
la bondat i de la nécessitât de tenir una 
plena vida interior.

Ho trobem, tot això, i molt espe- 
cialment, en les obres creades per aquesta 
artista sabadellenca, i en les obres que 
pertanyen al période dels anys, 1989-1990, 
i més encara, en les més actuals. Les seves 
figures s'enlairen douant aquesta 
manifestació, expressant una filosofia per
sonal, per la qual arriba fins al punt 
d'abraçar els estats onirics...

Tot, en la seva obra, és repte. Unita, 
esforç, i... sobretot, esperança. La Maite 
cren en el bé i Texpressa així: cossos 
anhelants vers el bé; alçant-se, per la 
valentia de Tamor de l'esperit, a la recerca 
de la llum i de la vida de l'ànima; éssers 
sorgits del dolor en un triomf del seu desig 
de bondat i de pietat... Ens vol dir amb 
aquest vol de les seves figures a Tinfinit, 
que el bé, és possible, sempre que home i 
dona, sàpiguen trobar, en el sofriment, 
aquesta elevació.

Així, veiem que els cossos que pinta i 
que fa emergir de la terra, són sofrents, 
torturats, llatzerats. Però, això no els pri
va de sorgir-se de si mateixos i ser força 
que vola cara a Tinfinit com una oració 
fervent i piena de poesia...

Si, és una pintura important, la de la 
Malte Batalla. Pocs artistes han arribat a 
fita tan intensa, en el deixar-se portar pels 
sentiments de bondat i desig de comuni
car aquesta nécessitât d'orar, amb els 
colors i les Hums dels seus pinzells, tot 
aquest voler dir, i dir també, aquest seu 
missatge.

Es una pintura que cal observar amb 
atenció, per tal de veure-hi tot això que 
construeix amb bona tècnica i ofici.

Rosa Ten
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Semblança de

Montserrat Carné i Penalva
Joan Cusco i Aymamí Fotos de Pere Monistrol

M.ontserrat Carné posseix un bagatge 
professional rie i ampli. Té vocació. Més; 
té vocacions. I les ha cultivades en dos 
camps: en el teorie i en el práctic. Horn 
creu que amb aquest cultiu s'hi recull una 
experiéncia sòlida, amb el segell de 
garantía, fins i tot.

Direm, a fi que no ens passi per alt, que 
ella és sabadellenca des d'un dia de 
desembre del 1954. Té l'edat primaveral, 
molt lluny encara de l'autumnal...

Compaginà estudis amb el treball. 
Realitzà tasques en la fotocomposició de 
textos i imatges en l'empresa "Imprès"; de 
colorista d'estampats a una empresa del 
ram, tot compartint estudis de Dret a la 
Universität de Barcelona. El 1974 inicia la 
seva activitat laboral al Banc de Sabadell, 
fent una feina d'assessorament juridic, 
inicialment en temes judicials i posterior
ment sobre dret hipotecar! i registrai a la 
societat hipotecària filial d'aquest Banc... 
El 1980 obté la llicenciatura de Dret. Uns 
anys després imparteix cursos i seminaris 
en la mateixa entitat bancària dirigits a per
sonal administratiu, sobre Dret Civil i Mer
cantil; i sobre Dret Hipotecan a directius 
de l'empresa.

I, seguint el batee de la seva vocació, 
ingressa a la Facultat de Sant lordi de Bar
celona, en l'especialitat d'Escultura, i obté 
la llicenciatura el 1989. El 1991 finalitza 
els cursos de doctorat dins el mateix 
departament -Estructura de la Imatge i de 
l'Entom- a la Facultat de Belles Arts.

Col-labora amb tasques d'assesso
rament artistic i de coordinació a l'Editorial 
Àmbit. I el 1992 causa baixa al Banc 
Sabadell i comen9a la seva activitat a 
l'esmentada editorial, ara com a directora 
de les edicions d'Art.

En el seu Hoc directiu establim aquesta 
entrevista. La imatge documentai no hi pot 
faltar. La segona part d'aquesta entrevista 
Them realitzat en el "Clàssic". Emili Hie
rro com enta a perfilar els trets de la 
Montserrat, i Pere Monistrol va captant 
instantànies...

/ 'artistica
COMPRA-VENDA

Calaixeres, Mobles, Llums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

Borriana, 35-37 • Telefon 725 62 30 
08202 SABADELL

Pue dir que amb la Montserrat vam 
compartir dos anys les tasques de coMa- 
boració en l'equip de redacció d'aquesta 
revista. Conec també, més o menys, les 
seves activitats, plurals i singulars. Ella 
manté un constant dinamismo; és inquieta 
i s'exigeix. Jo dirla que, fins i tot, molt, per 
no dir massa. Té tanta energia que se li 
escapa per tot el seu cos. Li deu ser difícil 
a ella mateixa dominar tanta força... Sap, 
evidentment, multiplicar-se.

Die, al principi, que ella és teòrica i 
práctica a la vegada. Pot comentar i 
judicar els temes que ha estudiat i ha 
recorregut albora. Coneix el terreny que 
trepitja perqué l'ha recorregut abans.

Nosaltres procurarem incidir-hi amb l'ànim 
encuriosit -i tafaner...

* * H:
Montserrat Carné ens consta que 

l'Editorial Àmbit va néixer a l'any 1985 i 
està especialitzada en Arts Plàstiques,

RESTAURANT

Suienjie
Rambla, 1 
SABADELL

T, 725 01 26 
PARQUING
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camp en el quai realitza monogràfics 
majoritàriament d'artistes catalans de 
diferents estils i projecció.

-  Hi ha proposits d'ampliar el camp 
editorial en altres disciplines?

-  S'hanfet incursions a d'altres camps 
que considerem relacionáis amb l'art, corn 
és el cas de la poesia, la crítica i 
l'arquitectura. 1 actualment estem projec- 
tant altres ternes que també ens semblen 
intéressants, corn son la fotografía, el 
disseny i, especialment, els temes de 
natura -diu, tot fent un gest amb la má per 
disciplinar la seva cabellera. I amplia la 
informado :

-  Cal dir que una part de les nostres 
edicions acompanyen grans exposicions 
temátiques organitzades per entitats 
públiques, com són l'Ajuntament de Bar
celona, la Generalität, el Ministeri de Cul
tura... I ara estem préparant dos grans 
catàlegs que il-lustraran la Biennal de 
Venècia (Tàpies i Cristina Iglésies) i 
l’E.xposiciô "La ciutat hispano-romana" a 
Tarragona.

L'activitat que obliga una editorial 
com aquesta fa pensar que la seva directo
ra no pot tenir temps per dedicar-se, per 
exemple, a les seves activitats personals, 
com són la práctica de l'escultura i la de la 
pintura. La veiem molt absorbida, entrega
da plenament al seu carrée, que exigeix 
una gran i compromesa dedicació. Fern 
notar, gratament:

-  Observem que la majoria de les 
publicacions d'Ambit són en catalá.

-  Efectivament -ratifica la Mont
serrat-. En al guns casos van acompanya- 
des d'una separata en altres idiomes. Tot i 
ser una editorial que publica en catalá, 
ens veiem en Tobligació de projectar-nos 
a la resta de l'Estat espanyol. Per aixo, en 
ocasions hemfet Ilibres bilingües i també 
versions en castellá i en anglés de la 
mateixa publicado.

-  El cas és que cal obrir-se en el mercat

editorial -apuntem.
-  Sí. El futur -ho tenim ben ciar- és edi

tar, editar, editar, dins d'un màxim rigor, 
diversitat i qualitat.

Ens informa que s'està acabant una 
Enciclopédia que agrupa una coMecció de 
300 artistes catalans, la direcció de la qual 
és del prestigiós critic Rafael Santos 
Torroella.

* * *
- 1 bé, Montserrat, com va néixer en tu 

aquesta vocació a l'art?
-  La vocació artistica em va comengar 

des de petita, tinc quadres a Tali de quan 
tenia sis anys. Els vaig fer imitant la mare 
quan ella pintava bodegons. Tinc dibuixos, 
escultures, poemes i escrits des de sempre. 
I sempre en tindré, no m'imagino d'una 
altra manera.

-  A qui o a què deus aquesta vocació?
-  Dee aquesta vocació a la meva 

familia; a la meva mare, Lola, que 
m'ensenyà el que és la creativitat (innata 
en ella), al meu germà, Josep, que 
m'ensenyà el valor de ser rigorós i d'anar 
fins al fans de les coses, i també al meu 
pare, Marcelino, que em traspassà una 
mica del seu enginy per a fer "coses". Es 
un "manetes".

Després d'ells he trobat "ponts" i 
ajudes de persones o entitats a les quais 
sempre em sentiré deutora: la revista 
Quadern és una d'elles.

-  Et desenvolupaves en dos camps: el 
juridic i l'artistic. Se't posà al davant el di

lema: amb quin deis dos "em caso"?... Ex
plico, si et plau...

-  El món de l'art dins meu ja existia, 
però se'm presentó Toportunitat -mentre 
estudiava Dret- de treballar a TAssessoria 
Jurídica del Banc de Sabadell, i així ho 
vaig fer durant molt de temps. Mentrestant 
l'altra jo  anava fent: o escrivia o dibui- 
xava. Hi va haver un moment, però, que 
les dues coses exigien molt de temps i 
dedicació i jo  sols era una persona, i em 
vaig decidir per la faina quefaig ara. Era 
un repte, un rise fort, i el vaig acceptar. 
Sóc felig així, però també és cert que mai 
no renegaré del Dret i de l'època anterior. 
Cree que sempre he lluitat per a ser jo  
mateixa.

-  Ara l'art es practica més; s'ha estés 
molt més i els que els practiquen s'han 
multiplicat i, fins i tot és més fácil accedir- 
hi. Quines circumstáncies i raons hi han 
concorregut majorment?...

-  Cree que hi ha dues coses que s'han 
de diferenciar: una es la "práctica artísti
ca" i, l'altra, TArt en lletres majúscules. Hi 
ha molts "practicants d'arts plástiques", 
però també és cert que tanta oferta com
plica les coses perqué fa que qui realment 
val passi desapercebut pel moviment 
frenétic del mercat. Pocs d'ells aporten 
allò essencial perqué la seva obra es pugui 
considerar Art. D'artistes en surten pocs 
en cada centùria, de genis quasi cap.

-  Amb motiu d'un cicle de conferéncies 
sobre "Comprendre l'art modem", célébrât 
recentment a Valéneia i centrât en l'obra de 
l'escultor base Eduardo Chillida, s'hi pre
gunta: "Es comprén l'art modem?...

-  Crée que Chillida va contestar que: 
"si i no"... EU n'és exemple. L'art d'ara 
arriba a pocs, i molts no l'entenen. Si 
l'artista és recane g ut, se l'accepta, però 
entendre el seu llenguatge... són paraules 
majors!...

-  Com explicarles, Montserrat, qué és 
l'art modem?
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-  L'Art Modem... bufi!! El concepte 
"modem" es pot dir que ja  s'hafet antic de 
tant remenar-lo. Es modem allò que 
rénova o que modifica el que és anterior, 
però la gran pregunta seria: si els 
renovadors de primers de segle van fer 
l'intent de renovar, i encara ara no s'ha 
paît; ón és la idea de "modem"? Hi ha 
paraules de definició impossible.

-  Quina moda es viu en art, actual- 
ment?

-  Si jo pensés que l'Art es pot identificar 
per "modes", no hi creuria. La "moda" la 
crea el mercat. L'Art pertany al món de les 
idees i aqüestes, simplement, evolucionen.

-  L'art és comunicació, però no sempre 
l'art millor és el més comunicatiu... I 
aleshores s'entra en allò del què és millor i 
què no ho és...

-  La comunicació és una de les fina- 
litats de l'Art; no un objectiu prioritari. 
Les idees i la plàstica evolucionen i se les 
ha de poder "cagar al voi". Per això cal 
informació i educació, no que l'Art en sí 
mateix es modifiqui. Hi ha moites maneres 
d'expressió artística i altres tantes de 
recepció.

-  Hi ha artistes que se'ls valora més per 
una determinada època de la seva vida- 
obra que en cap altra... Pots donar-nos 
alguns exemples per "iMustrar" aquest 
fet?...

-  Per regla general, als artistes 
"reconeguts" se'ls valora pel conjunt de la 
seva obra. Hi ha aparentment algunes 
excepcions: un artista se'l reconeix per 
una obra que va "trencar" o revolucionar" 
la seva època, etc. Crée que si anéssim al 
fons d'aquest artista descobririem que mai 
res no és per casualitat i si hi ha algû que 
reaiment "trenca" alguna cosa és perqué 
hi ha darrere tot un pensament i tota una 
lògica que sols s'explica amb la seva 
personalitat i amb el seu procès de 
treballl. Exemples: Las Meninas de 
Velâzquez, Blanc sobre Blanc de Malevic 
o l'Urinari de Marcel Duchamp. Tots ells 
van escandalitzar i revoltar coses del seu 
temps, i no es pot considerar que fos 
"perqué sí". La història ho demostra.

-  Davant d'una bona pintura, i d'una 
bona escultura i, a elegir, per on t'incli- 
naries?...

-  És difícil la resposta. M'inclinaria 
per citar les obres d'art que m'han fet 
caure llàgrimes d'emociô: els Esclaus de 
Miquel Angel, La Primavera de Boticelli, 
les petites escultures d'Oteiza i un quadre 
abstráete (basat en el paisatge) que tinc 
penjat a casa, d'un jove valor actual.

-  Comenta'ns, si et plan, sobre allò que 
es diu de "l'harmonia d'un quadre"...

-  Es pot parlar d'harmonia en un 
quadre, però el qualificatiu exacte seria
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"Equilibri": en les formes, en el sentit, en 
la bellesa, en el color. Uns exemples: 
Pluja, vapor i velocitat, de Turner; 
Familia de santimbanquis, de Picasso, o 
El peine del viento, de Chillida, que 
s'intégra amb les roques i el mar del 
Cantàbric. En aqüestes obres. Art, realitat 
i ficció són una mateixa cosa, i amb el 
mateix equilibri i perfecció que posseeix la 
naturalesa.

-  Tu tens una ámplia visió sobre l'art 
catalá - o el que es fa als Paisos Catalans. 
Com el judiques?

-  Rie, en moviment i en plena Iluita 
d'identificació. En resum: amb futur.

-  Cada època genera o inspira el seu 
art. No anant massa lluny hem tingut el 
noucentisme, el modernisme... L'època ac
tual, com es caracteritza, com la deno
minarles?...

-  No li posaria cap "isme". Art, en de
finitiva, és un conjunt de "fets" atem- 
porals, generals. És per això que s'hi pot 
creure. És tan actual i renovador un 
bronze de Tantiga Grècia com un quadre 
abstráete americà o com un altre de Goya. 
La gràcia és reconèixer que els valors de 
"modernitat" es poden localitzar en moites 
i diferents manifestacions artistiques.

-  Si hem bastit una societat amb una 
pérdua de valors, l'Art com ho acusa?

-  Potser sí que hi ha una pérdua de 
valors en Tactual societat, però caldria 
veure quin és l'art que ho refiexa. Penso 
que seria el que es mou a expenses del 
mercat, el que és superficial i exces- 
sivamentformalista. També el deis artistes 
massa recolçats pel poder -abans en deien 
els pintors de la cort-. Penso que l'Art 
hauria d'estar al marge d'aquestes coses i 
anar d'una forma independent. Potser 
quan es diu que hi ha una manca de valors 
és que es dóna massa importància a la

banalitat. Aquest, potser, és el gran pro
blema.

-  S'espera una evolució per recoperar 
valors. L'Art pot propiciar-ho o, contrà- 
riament, pot provocar més desconcert?...

-  El "recuperar valors" no és més que 
recuperar el gust per la qualitat de les co
ses, ensenyar a descobrir el que és i 
sempre ha estât, Tessencial. Per això cal 
destriar el que ens ofereixen, i tenir més 
informació del que s'ha fe t durant tot 
aquest segle. No crec que calgui cap 
"revolució", sinó conèixer més a fons les 
idees que els artistes plante gen.

-  Els lleguatges plàstics denomináis 
clàssics, que fan alguns artistes, s'inspiren 
donant-los unes noves diccions -o accents-, 
corn ho judiques?

-  Ara hi ha una exposició impres- 
sionant, al Museu del Louvre, sobre les 
"còpies" d'obres emblemàtiques fetes pels 
grans artistes que ha donat la història. El 
titol de Texposició em sembla que és: 
"Quan copiar és crear". La idea és que 
aquesta còpia "relativa" és una manera de 
mirar de nou; T obra es converteix en un 
fet refiexiu. I em sembla perfecte i a la 
vegada saludable. Ara bé, modernitzar els 
clàssics sols per una questió "formal", no. 
no ho puc suportar.

-  En algunes promeses es pot veure el 
seu demà?...

-  No. Aparentment hi ha artistes Jove s 
amb talent, dels quais es pot preveure la 
projecció futura, però serán el temps i el 
seu procès els qui ho confirmin. L'Art, com 
la literatura, són Texpressió d'una refiexió 
que es basa en Tentorn i la vivéncia. Com 
més anys passin, més elements es tindrán 
per a veure si les previsions sobre alguns 
artistes es realitzen.

Perfil
Caraalegre.
Una abundant cabellera castany 
i uns ulls clars, lluminosos, 
sempre encesos...
Tot ho mira amb color rosa...
És transparent com el vidre. 
Efervescent -e n  constant ebullició... 
Viu intensament per l'Art, 
amb un somriure pintat per Leonardo...
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Qüestionari "Proust"
El principal tret del men carácter?
-La sinceritat.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La honestedat.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-La honestedat.
-Allò que més estimo en els amics?
-La fidelitat.
-E1 meu principal defecte?
-Creare sempre el que em diuen.
-La meva ocupado preferida?
-Treballar amb el que m'agrada i de tant en 
tant nofer res.
-El meu somni de benestar?
-La pau interior.
-Quina fora la meva pitjor desgràcia? 
-Perdre l'esperanga.
-Què voldria ser?
-La versió femenina de Leonardo Da Vinci. 
-On desitjaria viure?
-En una casa mirant el mar.
-Quin color prefereixo?
-El blau.
-Quina flor prefereixo?
-La ginesta.
-Quin ocell prefereixo?

-El pardal.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Shakespeare, Mercè Rodoreda i Agatha 
Christie.
-Els poetes preferits?
-Carles Riba, Rosa Laberoni, Kavafis i 
Younous Emré.
-Els herois de Acciò?
- "Juan Nadie " interprétât per Gary Cooper, 
"Rick" interpretai per Humprey Bogart a 
Casablanca, i Tintin.
-Les meves heroines de ficció?
-La Reina Cristina de Suècia interpretada 
per Greta Garbo, Escarlet O'Hara prota
gonista "d'Allò que el vent s'endugué" i 
Mafalda.
-Els meus compositors preferits? 
-Beethoven, Haendel, Els Beatles, Chico 
Buarque i Cecilia.
-Els pintors predilectes?
-Goya, Picasso, Rothko i Miguel Angel i 
Gioconetti com a escultors.
-Els meus herois de la vida real?
-Els anònims, dels quais mai sabrem res. 
-Les meves heroines històriques?
-Aquelles que no hem arribat a conèixer.

-Els noms que prefereixo?
-Maria, Isabel, Josep i Jaume.
-Què detesto més que res?
-La mentida i el desi g defer mal.
-Quins caràcters històrics menyspreu més? 
-La injusticia i el genocidi.
-Quin fet militar admiro més?
-Cap ni un.
-Quina reforma admiro més?
-La que afecta a la justicia i la salut. 
-Quins dons naturals voldria tenir?
-La sabiduría innata dels avis.
-Com m'agradaria morir?
-De manera desprevinguda i sense patir. 
-Estât present del meu esperii?
-En ebullició.
-Fets que m'inspiren més indulgència?
-Els errors fets amb bona fe.
-El meu lema?
-Viu intensament i deixa't portar per la 
intuido.

-Com sóc?
-Difícil per ais extranys i transparent per 
ais amics.
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Cartes obertes

Casoris
Lluis Casais i Garcia

E ,Í stimai amie,
L'alcalde de Tolosa de Llenguadoc va 

constatar un bon dia que el trenta per cent 
deis casaments d'aquella ciutat eren 
casaments mixtos; de franceses o france
ses amb estrangers. Innocentment, va dir- 
se que aixô era un senyal d'integraciô; però 
aviat va baver de desiMusionar-se quan va 
veure que en un 51% d'aquests casaments 
mixtos el contraent estranger estava en 
situació irregular: havia entrât clandes- 
tinament a França i, per tant, no tenia 
autorització per a estar-hi; sabia, però, que 
casant-se amb un ciutadà francés adquiria 
immediatament un permis d'estada 
privilégiât de deu anys, i que al cap de sis 
mesos podia demanar la nacionalitat fran
cesa. Llavors, esverat, va consultar el 
Ministre de l'Interior, qui va dir-li de 
suspendre aquests casaments i fer una 
informació prèvia i obrir d'acord amb el 
résultat de la informació.

Aixó voi dir; que si abans existien  
casaments per interés econòmic, ara hi ha 
casaments per interés administrada. I jo 
em pregunto: ¿qué passava amb aquests 
matrimonis? Es consumaven, realment? O 
bé, complerta la formalitat del casament, 
a la porta de l'Ajuntament se separaven 
com si no s'haguessin conegut mai? I, si 
realment hi ha casos d'auténtic amor i d'ara 
endavant no podran casar-se, ¿qué 
passará?

El nostre tant desprestigiat matrimoni, 
en una època en qué ja no es parla del marit 
O de l'esposa, sino del company o la 
parella, sorprèn de pensar que el matri
moni com Déu mana, o com el Codi Civil 
disposa, pugui ser la panacea o almenys 
el remei per a la malaltia greu de viure 
tranquil o de veure't foragitat del món que 
havies triât com a Hoc de refugi, de 
benestar i de pau.

Pobrets, però, aquells que del matri
moni només en guardessin un tros de paper 
del Registre Civil! Si darrera d'aquella 
formalitat no hi havia res mési No sabrien 
que, sols enmig d'un mon que se'n diu 
civilitzat, el trobarien més inhôspit que el 
desert saharià!

Una abraçada del teu veli amie.

1

La mort de Lluis 
Casais i Garcia

punt de deixar per ultimat 
aquest nùmero de QUADERN, 
s'ha esdevingut la mort del nostre 
entranyable amie Lluis Casals i 
Garcia, al seus vuitanta anys i 
com a cloenda d'una vida dedica
da d'una manera eficag i dignis- 
sima a I'exercici de I'advocacia, 
al cultiu de les lletres i al serve! 
d'una ferma ideologia catalanista, 
europeista i democràtica.

No podem estendre'ns ara en 
l'elogi de Lluis Casals. Consig- 
narem només, com a signes 
emblemàtics de la seva perso- 
nalitat, que la República France
sa l'havia distingit amb la Legió 
d'Honor, i que pels seus mèrits en 
l'àmbit del Dret li va ser concedi
da la Gran Cren de Sant Ramon 
de Penyafort.

I no podem silenciar que Lluis 
Casals ens ha deixat essent vice- 
president de la FUNDACIÓ  
AMICS DE LES ARTS I DE 
LES LLETRES DE SABA- 
DELL, editora d'aquesta revista 
QUADERN, i que encara en el 
present número apareix l'acostu- 
mada coMaboració del finat. Re
dactada en l'agudesa de la seva 
malaltia, amb la càustica i finis
sima ironia que el caracteritzava, 
la seva darrera "Carta oberta" 
quedará com el seu treball 
intel-lectual póstum.

Que reposi en pau.

De "Set colors"
J.M. López Picó, en el Ilibre "Set colors" ( 1934) 
de Lluís Casals i Garda, el presentá així: 

SA LU T A L  PRIMER LLIBRE 
DE LLUÍS C A S A L S , 

i amb aquests versos:
"Breu és un Ilibre i breu la vida. Gosa 
rordre dels fulls esbarriar!; 
i desfulla entre els versos una rosa 
que guardi l'alba de demá”.

PLENILUNI
Lluna, lluna, 
infinita, biava, grisa.
Serpentines del cel; 
estrelles: -Per quèfugiu?
Per quèfugiu i em deixeu sol?

Estrelles... llunyanes, temeroses.
Lluna... calma, morta;
com els amors primers,
com restimada bruna o rossa,
com tot, com tot:
com el món i els cignes rosa...
(Lluna; quietud com el Ilac sense cignes).

Cel, nit, lluna, lluna...
Quin ángel es morí a la primavera?

ELS ANGELS...
Els ángels us fan companyia; 
les plomes de les ales us darien coixí 
brodât amb l'or de la posta 
i el verd páblid del matí.

COMIAT AL PEU D'UN AVIO
Bruit i vent;
adéu i una mica de neguit. 
Després, només un ocell 
amunt vers Vinfinit 
i una mica de vent 
i una mica d'oblit.
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Finals de segle

Joaquìm Folguera
Leandre Amigó

x \q u e s t  any es commemora el centenari 
de la naixença de Joaquim Folguera. Va 
ser un critic literari i un poeta molt 
conscienciós. Sorprenia l'alt grau de 
Sensibilität estètica i el cop d'ull que 
posseïa. Les noves valors de la poesia ca
talana ha esdevingut una obra clàssica. 
Abans de morir va deixar uns escrits que 
ell titulava Caps de paper, d'un interés 
vivíssim. Van ser recollits, per La Revis
ta, on ell coMaborà assíduament. L'anèc
dota és l'absenta de l'esperit. Per aixô va 
escriure: si voleu perdre un home serè, 
quan estigui en perill, digueu-li: -Vostè rai 
que té serenitat! Cal pensar en aquells 
escriptors de veres, com l'home habituât 
als viatges, per la facilitât de moure's 
naturalment.

Per Folguera la poesia no era un 
passatemps. Era una disciplina, un 
compromis, una batalla dura. Riquesa de 
formes, luxe de metàfores, sobrietà! de 
dicció, a despit de la malaltia que 
l'esgotava. Folguera va ser el vencedor del 
seu mal. V ivia, sovint de records. 
Solament mirant enrere podia trobar la 
identità!. Sabia anar a l'essència de les 
coses, sense extraviar-se en details. "O tu, 
àvol desig / que vens com un glop de 
tenebra / i m'embolcalles l'esperit". Avui 
diriem que no era gaire convencional. El 
poema Espars és un Ilibre serios: "El meu 
cant no coneix rialla". Certamen!, la joia, 
com la mateixa vida, no riu. I com el do
lor més gran omple el cor i el somni es
quiva. Pensem que no hi ha art sense 
esforç. I en la poesia Joubert deia: "Cerca 
la paraula i trobaràs la idea". Viure amagat, 
silencios i deixar que els seus versos 
parlessin, era un desig que confessà  
Folguera alguna vegada. Un dia va 
escriure a un amie: "Orgull, pudor, 
castedat, solitud... ve't aqui una cadena 
infal-lible que acaba amb la serenitat 
davant la mort".

FINQUES
CARNER

Agent de la propietat Immobiliaria

San Antoni M- Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76

Hölderlin comparava el poeta amb un 
cérvol, ferit pel caçador, que fuig de les 
boscúries, amb la sageta clavada, cercan! 
en va repos i alleujament al seu dolor. 
Folguera invocava el vent i deia: "Esbulla 
les paraules i les roses / i l'esperit amoixa 
com els brins". Cal pensar que sobre les 
cendres de l'oblit va edificar tots els seus 
dies, amb un ampli esperi! de comprensió. 
I tothora: "haver la lieu ventura / d'un poc 
d'amor / i un poc de claror pura". I un dia 
va escriure: "Jo que soc ombra de tant 
sommar".

No oblidem que eli va traduir poemes 
de Claudel, Apollinaire, Poliziano i d'altres 
a La Revista. I sempre amb una viva 
curiositat. Els seus poemes no son més que 
el joc de la inteMigència amb les seves 
sensacions. Vencedor del seu mal, com 
que sabia viure, va ensenyar-nos, també, 
que sabia morir.

"AVVI" 9 de mai g 1993

:̂ SA N M  o j,

l̂ ariR(̂
DE SABADELL

S.L.

Tres Creus, 207 - Tel. 726 90 28 
08202 SABADELL

CAPVESPRE D'ESTIU

Com una amada silenciosa 
s'ajau la nit damunt deis blats.

Un plor d'esquella tremolosa 
diu la tornada deis ramats.

Sota la tetra fatigada, 
xarbota encara un poc de sol.

Al fons deis ulls, extenuada, 
mor la claror de juliol.

D'una finestra mig oberta 
ve una remor dol9a de prec.

Una visió de lluna incerta 
dansa poruga dintre el rec.

D'una ramada que s'atan9a 
s'ou en la terra el tremolor;

pel camí passa l'enyoran9a 
dintre del cor d'una can9Ó.

El veil pastor que la cantava 
té la parpella vaciMant:

la nit, que duu una vesta blava, 
li fa tenebres al voltant.

Una novella simfonia 
s'al9a sonora pels camins:

dintre la nit que descendia 
naix la can9Ó viva deis grins:

dintre la fosca davallada, 
un ritme nou és palpitant:

ve del neguit de l'estelada 
i d'aquell cántic enervan!.

D e "Poemes" (1925)

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderee 

Tapisserie - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits

Gracia, 18 • Tel. 725 43 08 • SABADELL
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Recordar Foix
Dolors Godayol

"L'art està fet per torbar" 
(Braque)

Dentrada he de confessar que amb la 
poesia de Foix em passa com amb algunes 
obres d'art contemporànies: no puc valo- 
rar-ne la tècnica perqué la desconec, ni puc 
comentar-ne la intenció, perqué la ignoro.

Ben segur que els lectors s'admiraran 
de la meva gosadia. Serà amb tota la rao. 
Mes confio que serán un poc indulgents si 
els confesso, d'antuvi, la meva incom- 
petència.

Quan, per celebrar el Primer Centenari 
del seu Naixement (1893-1987) se'm va 
proposar fer-ne memòria, ja era un xic 
conscient de la dificultat amb què 
m'enfrontava. N'havia llegit fragments, 
pocs, i havia sentit comentaris sobre el 
caire costerut de la seva literatura. Però sóc 
inquieta i primària i em deleixo per les 
lletres. Així que m'hi vaig llençar de cap. 
Tant de bo hagués estât més prudent!

Sovint no podem sostreure'ns a la 
fascinació que exerceix en nosaltres allò 
que ens és vedat. I és el d'En Foix, per a 
mi, un món únicament accesible si el tras
planto al meu propi món. Però, és que 
aleshores ja no és el món d'En Foix.

Ja té raó Maurici Serrahima quan diu 
que la vida de qualsevol home és un món 
en bona part impenetrable i que l'esforç 
de voler-s'hi endinsar massa resulta estéril 
mantes vegades! Perqué és el nostre un 
escriptor extraordináriament personal, 
proclamador vehement del seu univers in
terior, poeta d'idees i d'imatges; conreador 
del simbolisme i el surréalisme, movi- 
ments impulsáis per esperits rebels que 
precisen atorgar a les paraules indepen- 
déncia i autonomia i que pretenen expli
car l'inexplicable, en una visió avant- 
guardista de les coses. Contrari a la 
literatura massa sensiblera i espontánia, la 
seva obra es caracteritza per una acurada 
elaboració de l'expressió, en la línia deis 
escriptors europeus més significatius de la 
seva época.

Com interpretar, dones, un univers de 
somnis, una visió única i intransferible de 
l'experiéncia d'un home?

Com gosar, novella i inexperta, escatir 
tot el sentit d'una obra tan ingent?

Oh! Si prudent i amb paraula lleugera 
sabésfixar l'imperi de la ment!

Hauré de cedir ais experts aquesta feina 
i, emparant-me en els versos del propi

autor, alliberar-me de tanta responsabilitat.
Els llegeixo, dones, alleugerida. I és 

ara, paradoxalment, que s'obre una 
escletxa i entra un raig de llum. No és 
suficient per a revelar-me la tècnica  
literària ni l'ànima fertilissima i inextrica
ble del poeta, però si per a mostrar-me, ni 
que sigui fugisserament, on va deixar les 
claus que obriran el calaix on té desats els 
llibres que parlen dels misteris de la Vida 
i de la Mort, del Tot i del Res, del Real i 
de l'Insòlit...

I serà en la seva singularitat que trobaré 
la meva singularitat. En les seves 
inquietuds, les meves inquietuds. En els 
seus somnis, els meus propis somnis: 
veure'm sovint, com ell, per fosques 
solituds, provant d'endevinar el sentit de 
l'existència. I, anys enllà, sentir-me en
cara estranya en la solana pròpia, delint- 
me per trobar la llibertat. Trobar tot ser 
confús i tantes veus no entendre! Fluitar 
per bastir a l'erm casai i eróla. Portar 
sempre algún dol i estar tantes vegades 
sola...

Misteris ancestrals, simbols universals 
d'identificació ais quais l'home respon 
d'ençà que és home: en tots els grans 
poetes els trobem. Mes, quan en ocasions 
el cor se'ls obre sois per ais privilegiats, 
será convenient que fern un acte de 
modèstia. Potser, si persevero, J.V. Foix 
em permetrà l'accés al seu racó secret.

Mentrestant espero haver acomplert 
amb senzillesa la finalitat d'aquest article: 
celebrar que Foix és immortal.

VAM ARRIBAR EN AQUELL 
POBLE INO HI HAVIA 
NINGÚ,...

-Aixeca el braç, sangosos els estigmes,
I toca el cel, oh blancors deslligadesi- 
Nacres solars del Divi Simulacre,
Amb gels ocults que delaten el pórfir 
1 sots pregons amb sidéries polpes:
-Vend el blau pur i brolli la semençal-

A1 celler muse amb frescors molineres 
Sentim -oh hisops pasqualsl- música nova 
I halls d'avui, complantes enyorades 
(Aspres besars en ponents adriátics.
Do de tots dos en albergs albanesos).
Però els hostes no hi són i els llibres ens fan nosa!

Caminarem descalços per les pedres,
Flairós el pit deis éxodes herbosos.
El llavi dos a les pairáis rondalles.
El front marcat amb sang de les senyeres,
I els ulls perduts ais bmlls de falses Medes 
Amb fars i freus a les cales adverses.

Vdem el mar entre parets calentes,
Ceps cimejants i arbóries fumeres.
-Dem-nos les mans i desxifrem els signes !- 
El cercle pur prolonga llums sonores 
Al pur desert, hivemacle de perles;
Ens parlem baix en una llengua estranya.

Heus aci el bar i allá la barbería.
Al Pía de Dalt, amb farigoles tendres.
El dolmen, nu, gravat amb els horóscops.
I, al peu del mas, a l'ombrosa comella.
Testes de sants entre bidons i rodes.
Oh voluntat de foc que empeny la brisa!

Tomarem sois, per la isarda drecera 
Que no sé on duu, darrere la duana,
Coberts de pells, corbats pels incunables 
I els cossos balbs:

-No miris endarrerel- 
Una barca s'emporta les campanos 
I hem escampa! els vidres per la platja!

Portbou, octubre 1934 

(LES IRREALS OMEGUES)

QUADERN-91



227

El descendent llistó televisiu
Josep Torretta Pineda

RV AVecordeu que quan només teniem 
t^ ev is ió  oficial ens lamentàvem que 
aquest immens mitjà de com unicació  
estigués monopolitzat, i encara més, que 
ho fos en mans dels organs governa- 
mentals?. D ’antuvi havien estât els de 
signe dictatorial, manipuladors per 
essència. Després, amb el canvi de règim, 
l ’aparell televisiu va passar a mans dels 
organs democràtics, amb pluralitat poli
tica, si, però amb la temptació constant, 
per al partit que tingués la paella pel 
mànce, d’estirar aquest mànce més enllà 
del que les regles del joe imposen.

I no pas tot era qüestió dels espais 
informatius i els d’intoxicació ideològica. 
El monopoli tampoc acabava de convèn- 
cer-nos per allò de l ’absència d ’esperii 
com petencial. Pensàvem que si n ’hi 
hagués, d’esperit competencial, es farien 
esforços per tal de millorar la qualitat dels 
programes. I en darrera instància també 
ens martellejava aquell axioma que és un 
dels paradigmes de la democràcia: la 
llibertat d’expressiô. ¿Per què no s ’havia 
de poder crear un canal televisiu igual com 
es pot posar al carrer un diari o una revis
ta i com es poden publicar Ilibres i estre
nar obres de teatre i rodar peMícules?.

Finalment, i sembla que amb penes i 
treballs, aquell ens abstráete anomenat 
eufem ísticam ent 'TAdministració" va 
entendre que no podia deixar passar més 
temps fent Torni i va autoritzar unes 
empreses privades perqué li organitzessin 
una competéncia televisiva en tota regla. 
I ara resulta que la tal competéncia ha estât 
tot un estímul, sí, però en sentit invers al 
que els càndids ciutadans rasos haviem 
pensât.

Un dels nous canals privats ha xuclat 
vampiricament Taudiéncia televisiva, i no 
pas perqué ofereixi un nivell de qualitat 
superior al dels col-legues, sinó justament 
per tot el contrari. S ’ha ficat les masses a 
la butxaca gràcies a les seves extra- 
ordinàries dosis de xaronisme, amanides 
amb exhibicions anatòmiques a dojo i amb 
el conreu de Thumor més pedestre que ens 
poguéssim haver imaginât.

Naturalment que, si hi ha uns publics 
addictes a aquest tipus d ’espectacle  
televisiu, podriem dir -tot i sentint-ho molt 
pel dany que pot imprimir al prestigi del 
país- que allá ells i que s ’ho facin. Però 
ha passât una cosa que hauríem de consi
derar preocupant. Els canals oficiáis -tant 
els de TEstat com els autonòmics- tocats 
pel control de les audiéncies en la seva fi
bra més sensible, la dels ingressos 
publicitaris, han reaccionat tal com la

lliure competéncia de mercat exigeix: 
procurant d’emular els canals intrusos.

Fixeu-vos, sinó, com han proliférât 
darrerament en canals publics els serials 
més sensiblers, batejats com a "culebrons", 
i els de tipus comédia, tan carregats de 
rialles sobreposades com buits de 
qualsevol cosa que se ’n pogués dir 
"contingut". Fixeu-vos amb la plaga dels 
concursos, copiant-se els uns als altres, i 
amb la moda de les "vedettes" cursis -d’un 
i altre sexe- que ens les volen fer passar 
per conductors i animadors, i la dels 
humoristes que no han aconseguit superar 
el llistó de la festa major de poblé i, corn a 
darrera novetat, la dels «reality shows» 
especulant sense escrúpols amb la 
morbosità! dels drames aliens.

Hi ha una cosa, però, que em dol 
especialment. I és que la nostra televisió 
autòctona va immergint-se cada dia una 
mica més en aquesta espiral degenerativa. 
Entre altres concessions a la galeria, que 
passaré per alt per no allargar-me massa, 
hi ha la del programa setmanal dedica! a 
un pseudo-gènere que en diuen "videos 
doméstics", amb el qual s ’alimenta, eleva! 
al summum de la niciesa, el mal gust d’una 
sembla que quantiosa massa de tele- 
vidents. I el més lamentable encara 
d’aquest programa és una part que es des
tina a fomentar el gambirotisme juvenil, 
instruint-lo i incitant-lo en el cultiu de les 
ensarronades que més puguin emprenyar 
el próxim agafat per sorpresa.

Però vet-aquí que en aquest mateix 
espai se’ns mostra la validesa del recurs 
en paisos que passen per més avançats que 
el nostre. Es un fenomen universal, es veu, 
i no es dóna només en aquest tipus de pro
grama sinó en d’altres que tampoc es po
den considerar models de bon gust. I 
m ’abstinc d’entrar en Tabus de sexe i de 
violéncia, que constitueix una altra cara 
del problema.

¿Creureu, però, que aquesta univer
salità! de Tepidèmia em tranquil-litza, fins 
a cert punt? I més quan penso que a 
Catalunya la televisió pròpia hi fa un paper 
molt més especial que en els països 
diguem-ne "normals". ¿Us imaginen que 
els qui regenten el canal autòcton 
mantinguessin les mateixes manies que un 
servidor?. No tardarien gaire a haver de 
tancar-lo, el canal, perqué els anunciants 
farien tots figa. ¡I el necessitem, el nostre 
canal autonòmic, com el pa que mengem 
cada dia!. La nostra poc ben parada llengua 
el necessita. Heu’s aci la qüestió.

TEIXITS SALVADOR
els teixits que tenen estil

Indùstria, 33 tei. 725 65 90 08202 Sabadell

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 25,1r. - Tels, 726 03 45 - 727 33 01 - 08202 SABADELL
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Durant 50 anys 
hem fet molta ruta, 
i continuem fent-ia 

amb els nostres clients I amics, 
vlatgers tots.

50 anys 
amb bon servel 

i amb minors garanties.
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Tortosa en el Carni de Santiago
Jaume Zabalo

C ^ u a n es  menciona la ciutat de Tortosa, 
d’antuvi, hom recorda que els tortosins no 
es consideren vinculáis administrati- 
vament a la provincia de Tarragona. La 
distribució estatal en provínoles (1833) 
segons el model francés, va suposar en 
totes les regions moites dificultáis, amb 
els errors consegüents que, malgrat el 
temps transcorregut, els diferents règims 
politics, i la variació de governants de 
matisos politics diversos, no s ’han 
rectificat.

La divisió de Cataluanya en quatre 
provincies, en què la Veguería o Corre- 
giment de Tortosa s ’incloïa en la de 
Tarragona, amb la pèrdua d’una part de 
les terres occidentals que van ser incor
porados a l'Aragó, no ha estât acceptada 
pels tortosins. Ells mai no declaren que 
pertanyin a la provincia de Tarragona.

Tortosa és una ciutat bonica que, tant 
per la seva importància histórica, 
econòmica com urbanística, té les qualitats 
i mereixia ser capital de provincia. La 
ciutat va ser ocupada pels àrabs durant 
quatre segles i tenia una gran importància 
militar. El comte Ramon Berenguer IV 
conquisté la ciutat (1148) i prengué la 
titulado de Marquès de Tortosa. Segons 
la llegenda, el Comte de Barcelona no era 
capaç, a causa de la resistència dels àrabs, 
de prendre la ciutat. Quan eslava dormint 
a la seva tenda de campanya hi entré un 
peregri que li lliurà unes claus de la porta 
per on podien entrar les seves tropes sense 
trobar resistència i aixi apoderar-se de la 
ciutat. Tot va succeir segons s ’havia 
préméditât. Les claus eren les del Portal 
del Romeu i, el peregri, Santiago Apóstol. 
Després de prendre la ciutat, el comte se 
n’anà a Lleida amb les seves tropes i deixà 
la ciutat desguarnida, cosa de la quai els 
àrabs s ’assabentaren i es disposaren a re
cuperar la ciutat. Els tortosins, aterrits pel 
peril! que preveien, van invocar Tauxili de 
T Apóstol, qui novament s ’aparegué vestii 
de peregri i muntant un cavali blanc, i va 
espantar els guerrers àrabs, els quais van 
fugir espaordits.

Al Portai del Romeu, que es conserva 
en perfecte estât, hi figuren les imatges de 
Santiago Apóstol i de Sant Cristòfor. El 
Portai era una entrada a la ciutat des del 
temps de Tantiga via romana. Tortosa va 
ser ciutat de trànsit en el Carni de Santiago.

Els peregrins precedents del nord de 
Llevant amb desti a Saragossa passaven 
per Tortosa. La ciutat va tenir una església

dedicada a 1’Apóstol i un hospital, el de 
Sant Marçal. A la catedral es dedicà una 
capella a TApòstol. «Un romeu i una 
romeva / i un seu fili per company a / ja 
narraven a Sant Jaume / a Sant Jaume de 
Galicia».

La diòcesi va ser fundada per Sant Pau, 
qui va posar-hi per bisbe Sant Ruf, el fili 
del Cirineu. Després de la reconquesta, va 
ser nomenat bisbe Gaufred, abat del 
monestir de Sant Ruf, d’Avinyó. Els bisbes 
tortosins tenen el privilegi de portar 
soliden vermeil com el dels cardenals.

El bisbe Gaufred inicié la construcció 
de la Seu Vella, damunt del que hom 
suposa que va ser primer un temple dedicai 
a Zeus i després la mesquita major musul
mana. La catedral actual s ’inicié Tany 
1347 i va ser acabada al segle XVII. La 
seva façana principal és tan descurada que 
en veure-la hom sent pena pel lamentable 
estât d ’abandó d ’un temple de mèrit 
artistic tan valuós. La desidia és tan gran 
que al seu entorn abunden els excrements 
de coloms i d’ocells.

En una de les capelles d’estil barroc, 
construida amb jaspis i marbres del país i 
d’italians, hi ha la Verge de la Cinta. L’any 
1178, la Verge, acompanyada deis 
apóstols Sant Pere i Sant Pau, s ’aparegué 
a un sacerdot, el nom del qual es 
desconeix, i li lliurà la «Cinta», «Cíngul» 
o «Cinyell» amb qué s ’ajustava els vestits.

La Mare de Déu de la Cinta ha realitzat 
molts miracles, dels quais es porta compte 
detallat. La seva major devoció procedeix 
de la protecció que presta a les dones en 
el moment de donar a llum. Les emba- 
rassades de la ciutat, corn també les de la 
comarca, acudeixen a la catedral a 
demanar una cinta de la Verge. En 
l ’actualitat, aquesta cinta es redueix a una 
d’estreta i d’un pam de llargària que dóna 
la mateixa protecció que la que mostra la 
Verge a Tallar de la seva capella. «En la 
perillosa hora /quan una mare ho va a ser/ 
vostra ajuda senti si implora / vostra ajuda 
amb filial fe».

El 1629, el rei Felip IV inicia la tradició 
que les reines d’Espanya tinguin amb elles 
la Cinta durant Tembaràs. Era una de les 
agudeses que dignifiquen aquest rei tan 
blasmat, amie i protector de les lletres i les 
arts, que anteposava el plaer de les 
débilitais humanes a les abominables 
obligacions de TEstat.

D ’aquell part va néixer Caries Baltasar, 
que Velázquez immortalitzà en un dels 
seus quadres. En els anys successius, i 
quan Tocasió ho requería per a idèntic 
menester, es duia la Cinta a la Cort 
madrilenya. Les ultimes vegades van ser 
el 1886, en el naixement d’Alfons XIII, i 
per al naixement dels fills d’aquest rei amb 
la seva esposa Victòria Eugènia.

En la magnífica capella de la Mare de 
Déu, de genolls, implori la seva oració; 
«Omnipoteus sempiterne Deus qui 
gloriose Virginis Matris...».

Distant a pocs metres de la catedral, i 
enmig del riu Ebre, sobre la pilastra que 
fou del Pont de la Cinta, recordant la ba
talla de 1938, la més cruenta de la Guerra 
Civil, s ’aixeca un monument estilitzat que 
remata en una estrella. Tant de bo que corn 
els miracles de les estrelles d’altres llocs 
en el Carni de Santiago, aquesta estrella 
serveixi d’anunci perqué TApòstol eviti 
nous carnatges. Potser la seva major 
expressió de concòrdia i de pau hagi estât 
el convertir les restes del castell en un 
magnifie parador on, amb els productes de 
la caça i del mar, i amb Tarròs, s ’elaboren 
saborosos plats.

Tortosa, la ciutat del Carni de Santia
go, ja no és Hoc de descans dels peregrins 
que es dirigeixen a Santiago de Com- 
posteMa. Ara van per altres camins i amb 
mitjans de transport més ràpids. La 
devoció a TApòstol ha quedat esmorteïda 
pel culte a la Mare de Déu de la Cinta.
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La devoció a Sant Jaume
Ramon Vali i Rimblas

E.m aquest any que se celebra el jubileu 
compostelà (per escaure's en diumenge el 
dia 25 de juliol, la festa de sant Jaume) 
hem trobat escaient parlar de la devoció 
popular, a les nostres terres catalanes, a 
sant Jaume apóstol. És prou sabut que la 
tradició explica que el cos de sant Jaume 
descansa a les vores de l'Iria Flavia on fou 
traslladat desde Terra Santa, i que per això 
aquell indret rebé el nom de Santiago de 
Compostela (Sancti lacobi de Campus 
Stellae; la Via Láctea se'n diu popularment 
el carni de sant Jaume ja que se suposava 
que guiava als pelegrins en el seu carni). 
Esdevingué un dels centre de pelegrinatge 
més coneguts i freqiientats d'arreu 
d'Europa.

Temps enrere ja ens ocupàrem del carni 
de Santiago, o dels camins, perqué eren 
diversos segons el Hoc d'on es sorda; al 
final tots confluïen en un, que és el conegut 
corn a carni francés; passa pel Puente de 
la Reina i segueix per Estella (on, per cert 
hi havia un barri franc, habitat pels que 
comerciaven amb els pelegrins d'aquella 
nacionalitat), Logroño, Santo Domingo de 
la Calzada (on a la catedral s'hi pot trobar 
encara un gall i una gallina vins que 
rememoren un dels miracles del sant), 
Burgos, Fròmista, Sahagun, Lleó, Asterga, 
Villafranca del Bierzo, el santuari del 
Cebrero, Samos, Portomarin, per arribar a 
Lavacolla, on els peregrins es feien un 
rentat general, corn el nom J a suggereix; i 
finalment arribaven a Santiago.

Recentment, en una visita a la ciutat 
alemanya d'Espira (Speyer, en alemany) 
vàrem tenir la sorpresa de trobar-hi una 
estatua que representa un pelegri que 
emprén la marxa cap a Santiago de 
Compostela. També a Catalunya eren 
freqüents en els temps romànics els 
pelegrinatges al sepulcre de l'apòstol. Però 
no per arribar a establir un carni, com algú 
ha volgut prétendre redescobrir. Fins i tot 
s'ha arribat a dir que el topònim Santiga 
podria derivar del fet que per aquell indret 
hi hagués passât una via a Santiago de 
Com postela, i, que per degeneració.

home /  dona

FEMINA
c. Sant Quirze, 5 • Tel. 725 59 50 • SABADELL

Els Tracs (Sant Jaume)

s'hauria transformat en factual Santiga!
Aquesta devoció popular féu que es 

construíssin diverses esglésies dedicades 
al sant. No masses, perqué la devoció a 
sant Jaume s'inicia prácticament a la 
segona meitat del segle IX (la troballa del 
eos de l'apóstol pel bisbe d'Iria, Teodomir, 
és de l'any 813); i en aquell temps moites 
esglésies catalanes ja existien i tenien

i m m m
ESCOLA D’IDIOMES

Passeig Plaça Major, 57 entlo. 
Tel. 726 50 38 • 08201 SABADELL

assignat patró, de manera que només 
pogueren adoptar elpatrocini de Jaume les 
que es construiren posteriorment i, també 
les que canviaren d'advocació.

Tenim el magnifie exemplar de Sant 
Jaume de Frontanyá, on s'inspirà 
l'arquitecte reconstructor de Ripoll, n'Elias 
Rogent per la seva tasca restauradora. 
Altres parróquies conservem  d'aquell

TESTA.
MOBLES

Les Valls, 24 • Tel. 725 35 78 • SABADELL

QUADERN - 91



231

temps dedicades a sant Jaume: la del 
castell de Queralt, la de Naiija a la 
Cerdanya francesa, la de Vilafranca del 
Confient, la de Queralbs entre d'altres, els 
edificis de les quais conserven encara, en 
més o menys grau, estructures romániques.

Avui però ens voldríem referir a les 
petites ermites que ens han arribat i que 
també pertanyen a l'estil románic. Ja que 
aqüestes petites esglesioles demostren com 
la devoció popular a sant Jaume s'estengué 
a les nostres terres a partir de la troballa 
de la tomba de l'apóstol. Al Vallès en 
tenim dues: Sant Jaume de Vallverd, al 
terme de Sant Llorenç Savall i Sant Jaume 
de can Masferrer, al de Montornés.

La primera fou construida a les 
darreries del segle XII per Bernat de 
Vallverd, a la vora del seu casal, del que 
encara se'n conserven algunes restes. 
L'ermita, que estava en un estât de total 
ruina, fou reconstruida l'any 1976 pel 
pròcer sabadellenc n'Andreu Grau. S'hi 
aprecien clarament dues époques: la meitat 
de llevant perteneix a la primitiva 
construcció; posteriorment fou adargada 
per la banda de ponent.

La segona, correspon a un edifici 
d'origen pre-romànic del que ja en tenim 
noticies l'any 1019, i que en època barro
ca fou molt reformat, perdent la seva 
fesom ia original: s'inverti la seva 
orientació, s'enderrocà la volta que 
corresponia al santuari, i s'obri una porta 
en aquest punt, tapiant-se l'antiga que 
estava situada a la façana del migdia. 
Només queda del temple antic la part baixa 
de les parets que delimiten planta i la 
tipologia de la coberta, que segueix essent 
amb encavallades de fusta.

Sant Jaume de Can Masferrer

San! Jaunie de Vallverd

Sant Jaume de Vallverd

Encara n'hi ha una altra al Vallès, Sant 
Jaume de Rifà; però aquesta, en el seu ori
gen, estava dedicada a sant Cugat, i no fou 
fins més tard, al segle XIV, que prengué 
l'advocaciô de sant Jaume.

El nostre sant Jaume no era el Mata
moros, sino el pelegri: sempre el trobem 
representa! vesti! amb l'esclavina, i equipa! 
amb el bordò, la carbassa i la petxina. Com 
a exemple no ens resistim a mostrar aqui 
la representació que figura a una cren 
processionai pertanyent a una altra ermi
ta, també romànica, del Solsonès, Sant 
Jaume dels Tracs. La creu és barroca, d'una 
gran simplicitat, però d'una gran bellesa:

té un medaLo central, a una cara del quai 
hi ha représentât Crist crucificat acom- 
panyat de sant Joan i de la Mare de Déu; i 
a l'altra, sant Jaume vestit de pelegri.

A N A LIS IS  C LIN IQ U ES  
PER FUM ERIA  

C O S M È TIC A  de
Joan Garriga i Manich 

(Analma Diplomat de Sanitat, Inspector 
Farmacéutic Municipal).

Fasseig Plaça Major, 37 
Telefon 725 53 53 - SABADELL
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Música

El centenari de Frederic M om pou. La poesía del piano
Antoni Sala i Serra

E.mdinsar-se en el món sonor de Frederic 
MOMPOU és entrar en una poesia musi
cal, intimista, delicada, senzilla i fins i tot 
tímida. Tot hi és produit per discretes 
insinuacions en "tempi" lents i serens que 
omplen I'espai de ressons i de "sons de 
campanes" que sitúen l'oient en un cert 
"estât de gràcia". El seu missatge retoma 
a la música un sentit màgic, religiös i 
primitiu, i fins a cert punt un encant 
nostàlgic i misteriós. Tot això MOMPOU 
ho impregna de motius trets d'un fons cul
tural català i concilia la tradició popular 
amb l'expressió refinada i emotiva d'un 
color velat; i és precisament per aquesta 
atmosfera sonora tan matisada que 
descobrim l'accent que viv ifica  i que 
sempre estará present en la seva obra.

Aquesta música que evoca Debussy i 
les seves obres post-impressionistes, o bé 
Massiaen per la recerca d'una sonoritat 
espiritual o fins i tot Scriabin, en les 
pàgines en qué aquest darrer vol expressar 
els perfums de la melodia, o la progressiva 
seriositat del Poulenc de l'obra religiosa o 
Chopin i el seu domini de l'expressió 
sentimental; sense oblidar Satie, del quai 
recorda, per exemple, no tan sols la tècnica 
de l'expressió màxima amb els recursos 
minims, sinó també el rebuig deles idees 
pre-establertes i els "ismes" de tota mena.

S'ha parlât moites vegades del carácter 
essencialm ent pianístic de l'obra de 
MOMPOU, i és veritat que, llevat d'unes 
quantes partitures que corresponen a la 
darrera etapa, tot el món musical del nostre 
compositor es munta i s'estructura damunt 
l'extracció i el descobriment de les pos- 
sibilitats expressives del piano. I això, per 
MOMPOU, és suficient, tot i que ho con
juga amb una important aportació lírica.

Frederic MOMPOU (1893-1987) va 
néixer a Barcelona ara fa cent anys. Segons 
els seus biógrafs, el seu pare provenia de 
les terres de Tarragona, i la seva mare era 
d'origen francés. Per via materna és nét de 
Jean Dencause, fonedor de campanes, 
primer de la cèlebre dinastia que vingué a 
establir-se a Barcelona, precedi! d'una 
certa anomenada per la construcció ais

ElECntODOMESnCS - IhFORM AIKA

Retrat de Frederic Mompou fet per Vescultor Josep M. Subirachs poc abans de la seva mort.

seus tallers franceses d'una de les 
campanes de Notre-Dame de París i de la 
"savoyarde" del Sagrat Cor de Montmatre. 
L'atmosfera de la foneria de l'avi, curulla 
de sorolls i de sons metàl-lics de diversa 
ressonància, influí decididament en la 
Sensibilität del jove MOMPOU, i deixà 
una empremta constant en la seva obra 
futura.

En un país en qué per pressions fami
liars i socials es frustren tantes vocacions 
artistiques, MOMPOU compta inmedia- 
tament amb l'ajut incondicional deis seus 
pares. Per això molt aviat pogué em- 
prendre estudis musicals al Conservatori 
del Liceu. Ais divuit anys, al 1911, marxa 
a París per perfeccionar-se. El seu déu 
musical era aleshores Gabriel FAURÉ, i 
per a eli portava una carta de recomanació 
de Granados que, jove i timid, no s'atrevi

a entregar. Precisament fou amb el Quintet 
OP 95 de cordes i piano de FAURÉ que 
es revela la seva propia vocació. La 
Singularität d'aquesta vocació fa pensar en 
la seva entrada a la música com si ho fes 
en un orde religiös. MOMPOU elegeix el 
camí més difícil per professionalitzar-se; 
la realització interior, la renúncia i l'ascesi. 
La primera Guerra Mundial estronca
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l'experiència de Paris i l'obliga a retornar 
a Barcelona. Instal-lat a la seva ciutat na
tal, aprofita els coneixements adquirits a 
França per escriure les seves primeres 
obres de piano; Impressions intimes, 
Scenes d'enfants, Pessebres, Suburbis, 
Cants màgics. Fêtes Fontaines, Charmes, 
Cançons i danses i també la primera 
melodia de L'Hora Grisa.

El 1921, set any s més tard, MOMPOU 
torna a la capital francesa. Es aleshores 
que l'important critic m usical Émile 
Vuiller-moz, impressionat per la seva 
obra, publica un article que el situa corn a 
artista a nivell internacional i l'imposa en 
els cercles musicals parisencs. Reconegut 
i convidat arreu, MOMPOU allarga la seva 
estada a la capital francesa. Será el 
moment crucial de la seva vida. Paris es 
trobava en l'esplendorôs période cultural 
i economic dels anomenats "feliços anys 
vint". I hi restará vint anys, période en què 
va compondré obres com Dialogues, 
Préludes, Variations sur un theme de 
Chopin, Cançô inserta. Quatre melodies. 
Trois Comptines etc.

El 1941, la guerra l'obliga a tomar altra 
vegada a Barcelona, la seva ciutat, que ja 
no abandonará fins a la mort. Durant 
aquest ultirn llarg période, sovintejant 
silencis i composicions, viatges esporàdics 
per Europa, actuacions corn a intèrpret de 
la seva obra,actes académies, homenatges, 
premis i condecoracions intemacionals, la 
seva obra s'enriqueix amb noves compo
sicions per a piano i obres liriques corn 
Combat de somni, Damunt de tu només les 
flors, Fes-me la vida transparent, etc. En 
aquest période, durant els anys cinquanta, 
coneix un rebrot espiritualista, amb les 
composicions sobre l'obra mistica de Sant 
Joan de la Creu, Canto Espiritual sobre el 
Alma y Cristo su esposo. Amb aquest 
guiatge inicia també els quatre quadems 
de Música Callada, possiblement la seva 
obra mestra. El 1963, amb aquesta espe- 
cificació, rebé l'encàrrec de la "Semana de 
Música Religiosa de Cuenca" d'una obra 
que titula împroperis, oratori per a solistes, 
cor i orquestra que, segons Roger Prevel, 
estudios de l'obra de MOMPOU, és "el 
millor oratori escrit a Espanya durant la 
meitat del segle XX" i que compara amb 
el "Stabat Mater" de Poulenc i la "Missa" 
de Stravinsky.
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MOMPOU, nascut el mateix any que 
el pintor Joan Miró i els poetes Caries 
Riba, i J.V. Foix, pertany a una generació 
que anomenarem noucentista (seguint la 
terminologia orsiana) i que engloba 
tendéncies i personalitats molt diverses 
amb un criteri unificador, essencialment 
civic. Els noucentistes pretenien unir 
catalanisme i cosmopolisme.

Erederic MOMPOU, amb la seva 
internacionalitat musical, en fou un 
magnifie portaveu.

Per tot aquest motiu, Barcelona, 
Catalunya, Espanya i França es disposen 
a celebrar l'any musical MOMPOU amb 
una varietat de concerts, conferèneies i 
estudis sobre l'obra singular del nostre 
important music.

FREDERIC MOMPOU (1893-1987) 

Discografìa
Cançons i Danses. (PDI compact G 80.1047) 
Rosa Sabater: Piano
Intégral de l'obra per a piano.
Harmonía Mundi
Suburbis. (Man 4809/12)
Scenes d'enfants. (CM 210x4)
Impressions intimes. (Quatre compacts) 
Fetes Lointanes.
Cants Màgics.
Pessebres.
Cançons i Danses.
Charmes.
Dialogues.
Trois Variations.
Souvenirs de l'Exposition.
Preludes.
Variations sur un theme de Chopin.
Paisajes.
Chanson de Barceau.
Música callada. Josep Colom: piano

Bibliografía
C. Janes "Im vida callada de 
F. Mompou" (Ariel)
R. Prevel "La música i Federico Mompou" 
(Plaza Janes)
V. Jankeñevitch "La presence lontaine, 
Albeniz, Severac, Mompou". (Seuil)
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Carta oberta

Els Pagès de Togores
Josep J ové i Montaner

ada any, el dissabte abans de VAplec 
de Togores, el D iari de Sabadell ens 
recorda més o menys el mateix: la tradició 
dels aplecs i el revifament que la Con
gregado Mariana de Sant Lluís promogué 
al 1922, de tal manera que des d'aleshores 
mai ha deixat de celebrar-se VAplec, llevat 
de tres anys, durant la dictadura de Primo 
de Rivera i, tres anys més, per la Guerra 
Civil.

Fins aquí és cert, però cal més infor
mado per gaudir d'una visió complerta de 
tot el procès històric per no oblidar-nos 
d'una nissaga que també és prou important.

Aqüestes lletres volen ser un reco- 
neixement i un homenatge a la familia 
Pagès que des de finals del S. XX està 
presidint el desti de la capella de Togores. 
Malauradament no es conserva el primer 
establiment que l'Ordre de Sant Benet 
atorgà a Antonio Pagès, però si que tenim 
la confirmació d'aquell establiment, firmat 
el 1644 a favor de Pau Pagès, nét de 
l'anterior. En aquest document podem  
llegir: "...que a vostres espluses tinguen la 
conservació i la bona custòdia de la capella 
de Togores, amb decència i reverènda i 
amb honor (...) que vos heu de conservar 
el sostre i la teulada de dita església vostre 
a nostres expluses...".

Encara que aquesta obligació desapa- 
reix juridicament en abolir-se les senyories 
jurisdiccionals, moralment els Pagès 
sempre s'han sentit obligats a complir 
aquells pactes i, tant és aixi, que l'any 1940 
es va reconstruir la capella segons les 
possibilitats del moment i, al 1986, es va 
emprendre la definitiva restauració.

Però al costat dels grans moments 
històrics, hi ha la història petita de cada 
dia que també voldria que en quedés 
constància, perqué les coses petites fan que 
una cosa arribi a ser gran.

Els Pagès, a través dels anys, han 
tingut cura de preservar tant el medi rural 
com el religiös de l'heretat. La conservació 
de tot això ha guiat sempre tots els hereus 
i pubilles. Per un costat, modernament, hi 
ha hagut propostes per instaMar-hi granges 
a gran escala que haurien ocupat quasi bé 
tots els camps de conreu; d'altres han 
demanat comprar un tros de terra per edi
ficar una segona residència; sense entrar 
en la problemàtica dels permisos muni
cipals, els Pagès ja no han volgut seguir 
mai aquest joc. La vessant religiosa és 
coneguda de tots: sempre s'ha autoritzat 
VAplec anyal, no tançant mai les portes a

la religiositat dels nostres rodais. I encara 
n'hi ha més: què passa durant els 364 dies 
que van d'un Aplec a l'altre?. Dones hi ha 
una atenció constant perqué tot es conservi 
com sempre; que els camps estiguin  
sembrats, que la casa es conservi en bon 
estât i que la capella no es profani com ja 
ha passât a la Torre del canonge.

L'actual propietària és la depositària de

tota aquesta tradició creada per les onze 
generacions que l'han precedit, i la seva 
hereva, que ja té més de 60 anys, també 
és plenament conscient de l'honor que un 
dia li tocará recollir. Només em resta dir 
que el que subscriu aqüestes ratlles és el 
fill de l'hereva i, per la part que a mi em 
toca, puc assegurar que tota aquesta 
tradició familiar no es perdrá.

Amies de Togores
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Ulis nous

La Fe amb el poblé
Calassanç Balagué

E,ú Ilibre dels "Fets dels apòstols i dels 
primers convertits", cap. 2,42, ens diu com 
es vivia la Fe després de ser batejats: "Tots 
es reunien per escoltar I'ensenyament dels 
apòstols (fonament de la Fe), per compar
tir els béns, per partir el pa i per la pregària 
(Celebrado de l'Eucaristia)". Cal, dones, 
en un primer moment desfer el tort -tan 
freqüent- que la Fe no es fonamenta en els 
prejudicis anticlericals o en tradicions que 
han servit de leimotiv per allunyar-se de 
la Fe. La Fe es viu escoltan! i practican! 
amb la comunità! cristiana malgrat les 
seves lim itacions o, inclus, les seves 
fallades.

Cara i creu de la Comunitat
El model de la familia i de la societat 

té la base en la llibertat, en l'amor, en el 
diàleg. Però en la realitat, apareixen certes 
tendèneies que disgreguen la familia i la 
societat. No es valora prou la fidelità! 
conjugal, els fills desconeixen les respon- 
sabilitats familiars, impera un egoista  
control de la natalitat, l'egoisme sembla ser 
el nord de la familia unida, aparentment, 
sota el sostre de la llar. Es parla molt, però 
ningú no escolta. El diàleg és una 
juxtaposició de monòlegs.

Els mitjans de com unicado han 
facilitât l'encreuament de cultures i 
sensibilitats, fonts de prosperità! i, albora, 
de problèmes. Els partits politics són 
confrontacions entre idees partidistes i no 
pluralitats en favor del poblé. En el pia 
sòcio-econòmic, encara estem lluny de la 
Solidarität social pel que fa a l'hostatge 
digne, al Hoc de treball, a l'alimentado i a 
l'educació.

Aquests signes de "cara i creu" i altres, 
són ambients que desintegren les comu- 
nitats on podria néixer la Fe, virtut que 
apareix en el poblé unit, segons lesparaules 
del Crist: -"On hi ha dos o tres, reunits en 
el meu nom, alli hi sóc jo".

Cercles apartats
Molts ciutadans i grups del nostre 

poblé están perdent les seves arrels

C roquis
JOAN LEIVA

ARQUITECTURA D'INTERIORS 
M0BU\MENT

Ronda Zamenhof, 151 -08201 Sabadell 
Tel. (93) 726 56 50-Fax 727 77 46

cristianes. Amb tot i aixó, es noten signes 
d'afany deis qui cerquen camins que por
ten a la bona noticia, a l'evangeli.

La indiferéncia és la nota que domina 
el món del treball, del pensament, de la 
docéncia, de la sanitat. No cal dir que al si 
d'aquests coMectius, hi ha bons i entu- 
siastes cristians. Però el conjunt està 
manca! d'una Fe decididament confessant.

Hi ha el grup deis 25 a 40 anys que 
van emigrar del seu poblé, amb un passât 
religiös, i que han rebut els primers sagra- 
ments, però que ja no sintonitzen amb els 
corrents de l'Església del Concili. ¿Com 
es podrien "repescar"?

En l'època del postconcili, trobem un 
buit étic. Treballar, amb més o menys pro
fessionalità!, divertir-se, guanyar bitllets, 
gandir eróticament... són actituds esta- 
blertes per una moralità! individualista.

I finalment -encara trobariem altres 
motius de increença, tractats anteriorment- 
notem un ateisme práctic que jo definirla 
com a "passotisme". D'una Fe superficial, 
han passa! sense adonar-se'n a una 
increença superficial. Aquest estadi, 
festem vivint actualment.

Brindem motius per viure
Malgrat tot, la societat actual no està 

tan lluny com sembla de la bona noticia 
de Jesús. La gent viu més insatisfeta del 
que sembla. Està malaltissa en la "volunta! 
de viure". La civilització del consum li ha 
ofert mitjans de vida, però no motius per 
viure. El desencís no ve deis mitjans que 
ja tasta, sinó de la crisi de motius per 
treballar, Iluitar, fruir, sofrir i esperar. 
L'home i la dona no poden caminar durant 
molt temps per un carreró sense sortida, 
com ho faria un animal. ¿No promet motius 
per a superar aquesta desgana, la Fe?

"Discutien els amies del Senyor sobre 
els avantatges i els inconvénients de tenir 
o no tenir Fe. Eli, llavors els digué: -Tenir 
fe és com que et donin una llanterna per a 
una excursió nocturna. El paisatge no 
canviará pel fet d'estar iMuminat, ni 
minvará el cansament pel carni recorregut. 
El que passará és que el qui tingui una 
llanterna hi veurà més bé i caminará amb 
més seguretat. El pes del fanal de má li 
pot, en algún moment, èsser moles!, les 
ombres que es formin podran sugerir-li 
ferotges fantasmes, però sortós el caminant 
que en té una mentre camina de nit: podrá 
veure el carni i no caurà, i sortós encara 
més si iMumina els altres". (P. J. Ynaraja)

Procurarem, entre tots, que no manqui 
a ningú, la llanterna de la Fe?. ^

Teatre
“Quadern” al 
Teatre del Sol

D'entre els actes celebrats amb motiu 
del 15è. Aniversari de la Revista 
"Quadem", cal ressaltar la coMaboració 
del Teatre del Sol, que presentà, en una 
de les seves sessions de dilluns, dedicades 
a la poética, una vetllada de Prosa i Poesia 
escenificades a càrrec dels actors i actrius 
del Teatre del Sol. Ells interpretaren, amb 
la cura i l'art que els són ben coneguts, una 
série de textos d'autors que han coMaborat 
a "Quadern", al llarg d'aquests anys. Fou 
una vetllada entranyable, plena de l'art del 
bon dir que caracteritza aquest coMectiu. 
Tots ells feren que l'espectador s'hi sentis 
integra! i pie de l'emoció que les millors 
lletres donen a qui les escolta.

ExceMents interpretacions que feren 
possible els actors i actrius: Teresa 
Cunillé, Doménech Vilarrassa, Maria 
Montsech, Joan Baptista Torrella, Josep 
Pont, Salvador Pité, Fanny Bulló, Josep 
Bar celó.

En les seves veus, escoltárem i ens van 
fer viure, poemes i textos de: Maria Tere
sa Cabané, Martí Pol, Mn. Camil Geis, 
Ramon Moix, Joan Olivé, Josep Milà, 
Esther Miñana, Salvador Espriu.

La prosa, contes sobretot, foren deis 
autors: Josep Torrella, Josep Górriz, Je
sús Monteada, Joan Cuscó, Joan Vila 
Casas.

Tot amb un subratllat molt artistic i 
fent coixi a l'art de les lletres, corroborades 
per la música que hi posà Josep Pont. La 
música que comença quan les paraules 
s'acaben, o quan les paraules van a 
començar. Una vetllada, dones, cent per 
cent emotiva.

J. GARRIGA PRAT
Direcció

JAUME MERCADÉ VERGÉS 
Ronda Zamenhof, 116 

Tel. 723 61 32 
Fax 727 11 21 
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De Sabadell i del seu rodai

La Borromera, la Creu de la Mà i el carni de Montserrat
Joan Ahina i Girali

N<o es pot parlar de la Borromera sense 
fer mencio a la Creu de la Mà. I no es pot 
parlar d'ambdós llocs sense esmentar el 
carni de Montserrat.

Ja un document del 1488 ens parla del 
Hoc dit la Borromera, a migdia amb el 
carnipúblic que va a Montserrat. I un altre 
document un xic més tardà, del 1569, ens 
menciona els tres llocs: la Borromera, 
prop de la Creu que hi ha en el carni de 
Sabadell al Monestir de Montserrat.

Què era i on estava la Borromera? 
Bosch i Cardellach en els sens "Anales" i 
Miquel Carreras en els "Elements d'His- 
tòria de Sabadell" ens l'esmenten força 
vegades. Tots dos relacionen la Borro
mera, principalment, amb el carrer de Gra
cia, que era, com veurem més endavant, 
el limit de devant de la Borromera.

Algunes antigües escriptures ens do
nen, poques però ben indicatives, dades de 
la força considerable extensió de la peça 
de terra anomenada la Borromera. Un 
document del 1592 ens esmenta unes 
terres a la Borromera, a ponent amb la 
riera de Sobarber. Si per ponent arribava 
a la Riereta, per migdia comprenia (no he 
trobat documentació que permeti assegurar 
si anava encara més a migdia) el carrer de 
Sant Quirze; un document del 1615 ens ho 
corrobora: en el carrer de Sant Quirze, 
abans dit la Borromera. Per tramontana 
anava fins la Creu, corn ens diuen uns 
papers de l'any 1576: terres prop de la 
Creu que hi ha en el carni que va de 
Sabadell al Monestir de la Beata Maria 
de Montserrat, en el Hoc dit la Borromera. 
Per devant la Borromera acabava, no hi 
havia més remei, amb les cases del ponent 
de la vila. Tactual carrer de Gràcia, 
possiblement els darreres de les cases de 
la plaça Major.

Amb el nom de carrer de la Borromera 
s'havien conegut albora dos carrers 
actuals: el de Sant Quirze i el de la Verge 
de Gràcia. Molts testimonis escrits hi ha 
d'aquest fet; n'esmentarem sols dos, que 
servirán d'exemple. Un de Tany 1609 ens 
diu: en el carrer de Sant Quirze, abans de 
la Borromera. I en un del 1613 hi consta

lül©(!IIISirlK®lt
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Passeig de la Plaça Major, 4 
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Cruïlla Gràcia-Valls, on hi havia hagut la Creu de la Mà.

en el carrer vulgarment dit de la Borro- 
mera, ara Beata Maria de Gracia. Era na
tural que el que aleshores no eren més que 
incipients carrers prenguessin el nom del 
tros de terra on comengaven a néixer.

Adres noms s'havien també donat a 
aquests dos carrers. El de Gracia s'havia 
anomenat carrer de Montserrat. Un 
document del 1581 ens parla d'un casal en 
la vila de Sabadell, fora muralles, en el 
carrer dit de Montserrat. Recordem que a 
darreries del segle XVI no podia pas en
cara donar-se el nom de la Verge de Gracia 
a aquell carrer ja que la imatge que 
prendria el nom de Verge de Gracia no fou 
trobada fins a inicis del segle XVII. Bosch 
i Cardedach en els seus "Anales" ens ho 
explica així: 26 diciembre 1610 -...Al 
mismo tiempo trabajando unos aserra
dores en el torrente que llaman de 
Togores, en el término y no lejos de la 
rectoría de Junqueras, habiendo de cor
tar una encina y quitando unas zarzas que 
lo impedían, encontraron debajo de ellas 
a una imagen de la Virgen Santissima. 
Lleváronla a Sabadell a casa de un alba
ñil llamado Miarenchs donde las criatu
ras jugaban con ellas como con una mu
ñeca llevándola por la calle haciéndola 
servir de niña o "nina", como dicen. Pero 
observándose que todas enfermaban, cre
yeron ser castigo del cielo y la tuvieron 
mas devoción, colocándola en un Portal 
o su capilla que luego fué llamado de Gra

cia, tomando el nombre de la Virgen. La 
construcció de la capeda no fou feta fins 
a Tany 1612, tot i que sembla que la 
imatge, sense capeda, ja estava al Portal. 
Així ens ho diu un acord del Comú de la 
Vila: 29 juHol 1612 - Fou déterminât i 
concedida llicéncia per tots los dits 
senyors Consellers i Conseil General, 
ningú discrepant, en que se puga fer una 
capella sobre el Portal de Nostra Senyora 
de Montserrat a efecte de tenir en concè
dent veneració una imatge de la Verge 
Maria que és dessobre dit Portal, sots 
invocació de Nostra Senyora de Gràcia.

En el camí de Montserrat, i tocant el 
terme de Jonqueres, hi havia, com ja hem 
mencionar abans, una Creu. Recordem que 
fins a Tany 1852 el terme de Sabadell 
acabava en el que són avui carrers deis 
Valls i Escola Industrial; més cap a 
tramuntana era ja terme de Jonqueres.

Són ben nombroses, al darg dels anys, 
les mencions que es van trobant a aquesta

MONISTROL
Passeig de la Plaça Major, 6 
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Creu. Curiosament, fins a darreries del 
segle XVI ve sempre anomenada la Creu, 
sense cap qualificatiu; podem esmentar 
com a exemple un document del 1596 que 
ens diu: en el Hoc anomenat la Borromera 
i prop la Creu que a llí és... Un altre 
document, aquest del 1658, ja ens parla de 
lo camp de la Creu de la Mà. Aixi, Creu 
de la Mà, ve anomenada d'aleshores en 
endavant, i en ben abundosa documentació.

A què obeeix aquest afegitó "de la Mà"?
Bosch i Cardellach, en els sens "Ana

les", ens en diu: No tiene apoyo fundado 
la denominación del lugar donde ahora 
está el que llaman Portal de Gracia que, 
desde muy antiguo, se llama la Creu de la 
Mà y en nuestros dias hemos visto poner 
allí una cruz con su mano extendida, todo 
de hierro, colocada en su parte derecha 
inferior, proporcionándola a la denomi
nación del lugar. Puede ser que en algún 
tiempo se hubiese allí asesinado a algún 
hombre, por cuyo motivo sefijaria la acos
tumbrada Cruz y, tal vez, en la misma se 
clavó la mano del agressor después de 
ajusticiado.

Si, com és ben possible, la suposició 
de Bosch i Cardellach és certa, es pot amb 
tota probabilitat afirmar que la Creu existia 
ja de molt abans i que la mà de l'ajusticiat 
hi fou posada a inicis del segle XVII.

Ja hem comenta! que el terme de 
Sabadell s'acabava a la Creu de la Mà. A 
tramuntana era ja terme de Jonqueres, 
sense cap edificació. Bosch i Cardellach, 
en les seves "Memories", ens ho confir
ma: 31 de juliol del 1797 - Gabriel Roca i 
Jaume Salas, diputáis, prengueren a 
establiment certa porció de terreno en la 
dita Plana de la Creu de la Mà, ab 
obligació de murallar uns estricadors que 
lo primer d'ells té allí, dins quatre anys. 
Informât de assô nostre AJuntament acu
d í al Real Acuerdo suposant ser 
perjudicials estos edificis als Propis de 
Sabadell en lo cas que allí se fessen ca
ses, per ser dita Plana en terme de 
Jonqueres e imediata a Sabadell.

I l'any 1829 la Plana de la Creu de la 
Mà continuava sense cap edificació. Una 
acta del notari sabadellenc Ramon Mimó, 
d'aquest any, ens assabenta de la creació, 
en aquell Hoc, d'una bobila; es diu en 
aquesta acta: Jo, Pere Seriol i Puigjaner, 
pagés de la vila de Sabadell... cedeixo a 
Narcís Sanmiquel i Dinarés, rajoler de la 
present vila... aquella pega de terra 
anomenada la Plana de la Creu de la Mà... 
ambfacultat de obrir una rajoleria ab son 
porxo, forn i pou... valent-se de la terra 
de la mateixa porció per la fabricació de 
obra de qualsevol espécie que sia...

La Borromera, la Creu de la Mà i el 
camí de Montserrat, tres toponims ben 
sabadellencs i ben oblidats!

Imatge i paraula
Foto de Salvador Teixidor 

Text de Joan Cuse ó

SIMBOLS
Té raó: aquesta imatge hivemenca no és propia d'aquests dies estiuenes, quan 
tothom s'escampa buscan! nous escenaris amb platges i muntanyes, per conèixer 
ciutats i paísos més o menys exotics... O optant quedar-se a casa, tranquils, 
buscan! l'ombra fresca...

Aquesta imatge, però, reflecteix, simbólicament, la nostra actualitat, la del país 
que el conformen les autonomies, més o menys autonómiques.

Veiem que el carro està parat;
té el fre posât a les rodes;
tot lligat amb cordes i cordills (com va dir el
nostre amie i corder Tomás Casañas);
la gebre que congela iniciatives
en un ambient fred, de desànim, de crisis...
I la gent es pregunta: quan començarà a rodar 
el carro per nous i bons camins?...
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Matisse com a il lustrador
Milagros Torres

l ^ a  Fundació Caixa de Sabadell, en 
coMaboració amb l'Alliance Française, va 
presentar, coincidint amb la diada de Sant 
Jordi, l'exposiciô MATISSE: L'ART DEL 
LLIBRE, amb la quai Sabadell s'uneix als 
actes que es fan internacionalment per 
commemorar la figura d'Henri Matisse. 
Actes corn la retrospectiva realitzada al 
Museu d'Art Modem de Nova York, el 
passât gener, i amb la mostra que el Cen
tre Georges Pompidu de Paris, dedica a 
l'artista en aquests moments.

En aquesta exposició, la Fundació 
Caixa de Sabadell ha pogut reunir una 
mostra molt significativa de gravats i 
dibuixos que el gran pintor francés va 
efectuar per il-lustrar llibres, aixi com di
versos àlbums, catàlegs i cartells.

A Henri M atisse (1869-1954) se'l 
coneix com el pare del Fauvisme, primer 
moviment d'avantguarda que sorgeix a 
França l'any 1905. Per tant, Matisse va 
rebre el nom de "fera" (fauve, en francés). 
Aquest concepte va ser expressat per pri
mera vegada pel critic Louis Vauxcelles 
en contemplar al Saló de Tardor, a Paris, 
l'any 1905, una série de pintures 
cromàticament exaltades junt a una petita 
peça escultórica d'estil clàssic, de l'escultor 
Marquet. Era tal el contrast que s'establia 
entre aquells dos estils de manifestacions 
que el critic exclamà: "Donnatello entre 
les feres!". A partir d'aquest moment al 
grup d'artistes que treballava entorn a 
Matisse es van denominar Eauvistes.

M atisse no va abandonar aquest 
moviment fins a la seva mort, en 
contraposició als altres pintors que van 
allunyar-se de les esséncies fauvistes a 
partir del 1909.

Henri Matisse, un home que, ensopit 
durant la convalescéncia d'una apendicitis, 
descobri als vint anys que la pintura el feia 
més feliç que la seva feina corn oficinista 
O  la seva carrera de lleis, va mantenir al 
llarg de la seva trajectòria vital i artistica 
una Unita pel descobriment constant de 
l'expressió.

Es pot considerar Matisse com un dels 
grans mestres del segle XX, tant pel seu 
domini del color com per la creació d'un 
art seré, harmoniós i agradable.

La seva obra respon a diferents estils 
artistics, des de l'impressionisme de finals 
de segle, fins a l'art abstráete quasi pur. 
Treballant amb similar encert a divers 
médis; va ser pintor, escultor, gravador, 
escenógraf i figurinista.

DIADA DEL LLIBRE 
1993

Exposció

MATISSE: L’ART DEL LLIBRE

FUNDACIO
Caixa de Sabadeii

Cap al final de la seva vida, aconsegui 
crear quelcom que s'apropava al seu somni 
daurat; una obra d'art total, a la capella del 
Rosari de Vence, per a la quai va dissenyar 
personalment tots els objectes i details, des 
de les casulles fins a les vidreres.

I, finalment, a la vellesa, durant la quai 
se sentia a vegades incapaç de pintar, va 
fer un nou tipus d'art decoratiu que 
consistia a retallar trossos de paper de 
colors de diverses formes i enganxar-los 
damunt d'una superficie, per tal de crear 
una composicio.

m
Ü LLOStT
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Via Massagué, 12 • SABADELL
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En l'aspecte estilistic, la seva evolució 
vaser lenta. En molts aspectos va romandre 
sempre lligat a les tradicions i fins i tot 
als valors del passât.

Amb tot això, l'art de Matisse, malgrat 
les seves aparents simplificacions i de la 
seva homogeneitat, és complex, variât i 
subtil.

Mostra d'aquest esperit ens trobem al 
Matisse il-lustrador. Durant l'any 1930 
començà a treballar en un projecte diferent 
a tot e Ique havia fet fins al moment: el 
seu primer llibre iMustrat. Es tractava 
d'iMustrar una nova edició dels poemes de 
Mallarmé, que sorti publicada l'any 1932. 
A partir d'aquell moment, il-lustrar va ser 
una altra de les seves tasques. Hi podem 
destacar els aiguaforts dissenyats per a 
YUlisses, de James Joyce, l'any 1935, les 
fotolitografies per a Les Fleurs du Mal, de 
Baudelaire, l'any 1947. I també la 
realització d'un llibre en el quai el text no 
només ostava iMustrat i manuscrit per 
Matisse, sino també concebut per ell; es 
tracta de Jazz, començat l'any 1943 i 
publicat al 1947, que consta de vint 
planxes que s'alternen amb reflexions 
seves sobre l'art, l'amor i altres ternes.

En aquesta exposició de Matisse, hem 
comprovat que tant al dibuix corn a la 
pintura l'objectiu de l'artista era d'acon- 
seguir la màxima simplicitat. Les Unies 
reprodueixen details reals i, al mateix 
temps, són autónomos.

En els sens dibuixos, mai no desa- 
pareix la preséneia de la fulla de paper. 
Matisse sap forçar-nos a apreciar el blanc 
i el plànol, en una paraula, la fulla de 
paper. El fons del paper sap omplir-se 
d'una manera, no tan sols creativa, sinó que 
també ens fa posseïdors de les linios.

Matisse no es repetia mai, i no perqué 
a cada dibuix nou hi hagués alguna cosa 
nova, nous arabescos i linies de moviment, 
sinó que la novetat formal sorgia com a 
conseqüéncia natural del sentiment que 
canvia com a expressió d'un sentiment viu 
i poétic.

Per aquests motius, en aquesta 
exposició no només veiem obres, sinó que 
descobrim un món especial miracu- 
losament organitzat; un món de linies 
distribuidos artisticament; un món que fas
cina per la seva harmonía i sensació de 
vida; un món en el qual, de la realitat 
circumdant només resta alió que és 
preciós.
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Isidre Manils
Ana Fernández

«Perqué aquest blau que tots veiem, 
ni és cel ni és blau. Llàstima gran que no 
sigui veritat tanta bellesa».

Germans Argensola (s.XVII)

I - i ’autopista que se’ns emporta, la con
versa que ens omple, un mati de dissabte 
que ens coM oca en la tesitura d ’un 
Wenders. Una mena de viatge iniciàtic a 
la descoberta d’unes imatges que em són 
desconegudes, però que albiro ja a través 
de les suggerents paraules de l ’Isidre 
Manils. L ’anar a conèixer l ’obra d’aquest 
artista va suposar viure tres seqiiències: el 
cotxe, Hitchcock; la galeria Berini, 
Rohmer; l ’estudi, Erice.

Durant el viatge a Barcelona, parlem 
de cine, del valor de les imatges, del seu 
verisme i de la seva eficacia. Sorgeix 
inévitablement l ’obra d ’Orson W elles, 
«Pake», el valor màgio del frau, la 
controvèrsia sobre allò que és art i allò que 
no ho és; «Una mentida que ens ajuda a 
trobar la veritat».

L’Isidre Manils potencia el valor de 
les aparences, la miracolosa pirueta que es 
fabrica en una pantalla, sigui cinema
togràfica o pictórica. Des de la mentida 
que suposa una projecció, són capaces 
d ’im m iscuir-nos-hi sentimentalment 
mitjançant un petit truc tècnic i mecànic. 
Tot això es va anar desgranant i, de mica 
en mica, TIsidre manifestava quina era la 
seva memòria inteMectual, de quina pasta 
ostava fet, què hi ha als seus quadres.

A la segona escena, a la galeria 
Berini, uns quants quadres treballats entre 
1989 i 1992 demostraven Tautenticitat que 
allò que em deia era la substància de la 
qual estaven fetes cadascuna de les seves 
pinzellades. A l ’estudi, amb els seus últims 
treballs, el diseurs màgic, la barrera subtil 
entre artesà i artista, adquirien una 
coherència rotunda, granítica.

Una Visio calidoscópica d’imatges, 
segmentados i presentados en primeríssims 
plans, és el résultat lògic d’una memòria 
trenada entre cabines i sales de cine i d ’una 
introspecció al camp de l ’abstracciô de la 
quai sorgiria amb una capacitai de sintesi 
molt eficaç. Un trenat que, els anys 
setanta, li plantejaria fins i tot el dubte de 
travessar el pervers mirali d’Alicia i for
se director de cine, estímul desestima! 
davant d’un treball que porta implícita una 
activitat col-lectiva que dificulta el sentir
se a cada moment com l'últim responsa
ble de Tobra.

Foto Joan Antoni F en  an

L’obra de TIsidre Manils, en aquests 
darrers anys, se sent templada per la 
metáfora visual: la seva col-lecciô «Meto- 
nimies» és la recerca del paradis perdut, 
ja s ’han esfumat els rastres conceptuáis, 
abstractos i es reivindiquen la plástica 
sensual de Warhol o de Man Ray i el 
transcendentalisme de Bacon, fins i tot el 
preciosisme de Don Eddy ha deixat una 
certa flaire. Aquest conjunt d’obra encara 
ens situa al món de les frases, de les 
oracions discontinues. Són esquitxades 
parcials d’un tot no trobat. Per a acon
seguir la solidesa d ’un diseurs, per a 
abandonar el balbuceig, Manils havia de 
radicalitzar més les seves imatges, pro- 
nunciar-se per un verisme sense com 
plexos conceptuáis. Així ho va fer i, des 
de principis d’aquesta década, irromp amb 
imatges completament noves i evocadores 
d’un món on art i plaer són una mateixa 
cosa, un exercici artistic com el que ens 
oferia Godard i, sobretot, el gran mestre, 
Hitchcock.

Quan Manils segmentaritza la 
realitat, no ho fa amb la intenció de 
parcialitzar imatges, sinó per a potenciar 
sensacions, tactes, olors, records. Eli 
mateix es metamorfosa en home-objectiu 
quan atrapa i enregistra el que li intéressa 
i en home-projector quan pinta.

Com és Tescenari on es tramen 
aqüestes criatures? Dues habitacions, una 
més elevada i més petita, comunicada a 
Taltra per una finestreta: és la cabina. La 
més gran, plena de llenços, d ’obra en 
procès. A la primera, el seu taller, Manils 
fabrica els seus «Story board» meti- 
culosament, aquí elabora el guió i, a la

vegada, li serveix com a sala de muntatge. 
Petits retails de realitat són tractats, 
planificáis, a partir d’un imperatiu formal, 
el pía de detall. Aquest pateix Talteració 
del desmesurament, un ull, un pit, un coixí, 
una sabata. Petits Davids que es transfor
men en suggerents Goliats, reivindican! 
una quotidianitat que no els vulgaritza, 
sinó que ens els recorden corn la veritable 
substància de la quai están fets els records 
i els sentiments.

Quan TIsidre Manils deixa el seu 
taller i entra a la sala on Tesperen les teles, 
emergeix el relax. Ara, despreocupa! pel 
dur treball de la recerca, és un plàcid 
operar! que materialitza la subtil tasca 
d’impregnar, a la manera dels clàssics, 
capa a capa, amb uns acrilics molt batejats, 
la virginità! de la tela que adquireix un 
himen nou; art.

Davant dels seus quadres, hom pot 
parlar d ’hiperrealisme o d ’un figura
tivismo agressiu. Però no estem parlant 
d ’etiquetes, sinó d ’identificar indivi- 
dualitats. Si no fos aixi, simplificariem 
molt i semblaría com si poséssim al mateix 
calaix Isidre Manils, Antonio López i 
Antonio Moreno. Tres noms inscrits al 
realisme, però allunyats profundament. 
Manils no vol atrapar instants, ni evocar 
la transcendèneia dels espais, evoca i 
pretén que els seus treballs siguin un punt 
de partida per a Tespectador. Per això, s ’ha 
endinsat a l ’aventura del contrast lin
guistic, coM oca imatges en contacte, 
formant una sola obra i, a través de 
Tarbitrarietat i de la dicotomia, juga i 
provoca la reflexió del que mira. Manils 
construeix retaules de la realitat, sense 
preocupar-se de desacralitzar-los, un 
veritable punt de perversió que, davant de 
dos ramats de bens units per la rosa d’un 
vitrail, fan aflorar el somriure amable de 
Buñuel, tocat pel teixit sensual del 
misticisme.

Una obra important, de poc volum. 
La meticulositat amb qué és treballada ho 
exigeix. Ara bé, estem davant d’un treball 
de pes. Així ho podrem comprovar si ens 
Iliurem al sa exercici de passejar per les 
galeries, si, el 14 de Juny, ens deixem  
caure per «4 art», a Barcelona, on TIsidre 
exposa en una col-lectiva o si, en aquest 
mateix mes, a Sabadell, anem a donar un 
tomb per la galeria «Nova-3».

QUADERN -91



242

Diàleg amb les meves nines
Esther Miñana

E.istàtiques, sense cap batee, cap sospir 
que trenqui l'aire, i amb la mirada vidrio
sa, perduda en un fixament misterios que, 
fins i tot, a vegades espanta o impressiona. 
Unes, amb cara de porceMana, d'una 
palidesa cadavèrica; d'altres, de pedra o 
cartró pedra i amb unes tonalitats més 
ocres o terroses; algunes, de pasta de 
bescuit, i uns nins que recorden els infants 
recent nascuts, de cel-luloide... Totes elles 
protegides per una vitrina de vidres 
corredissos que, d'alguna manera les 
enclaustra i protegeix del temps, de la pois, 
de la mateixa vida... Cadascuna amb 
diferent vestuari, que les situa en époques 
més o menys concretes, on també hi quedà 
inserida la monòtona petjada deis anys.

Us miro sense pressa, abstreta i plena 
d'una curiositat especial, intentant 
d'aprofundir en els vostres mons 
imaginaris... I, de sobte, sentó el viu desig 
de parlar-vos, d'explicar-vos coses, de fer- 
vos preguntes i, en alguns moments, de 
qüestionar-vos fins i tot el vostre passât, 
el vostre letárgic silenci.

Imagino que vau ser estimades, 
adoptades amb amor per unes criatures, 
unes nenes segurament, que us van con
vertir en l'eix de la seva infantesa, en 
aquell desitjat regal de reis, i que, 
possiblement a hores d'ara, totes elles 
romanen en qualsevol lloc de l'espai, 
carregades d'anys, de vivéncies i 
d'arrugues, i preses d'aquell consabut 
encarcarament de l'habitual vellesa...

Malgrat el pas irreversible del temps, 
estic segura que encara sou fidels a aquells 
secrets que us van confiar tot jugant a 
mares i a filies; aquelles maretes adoptives 
que jo imagino amb puntes, Ilaços i 
tirabuixons... Segurament que encara 
recordeu amb melangia les seves cares, el 
calor deis seus braços i de les seves mans, 
el color deis seus ulls i el so de les seves 
veus...

Després de reflexionar i d'imaginar la 
vostra possible trajectoria fins arribar a mí.

em faig un munt de preguntes, com per 
exemple: ¿Quin va ser el vostre passât...? 
¿Per quina raó van anar a parar a mans de 
firaires, de drapaires o antiquaris que, 
sense cap pudor ni sentiment, us presen
ten i exhibeixen a les prestatgeries de fires, 
botigues o mercats tot posant preu a la 
vostra subtil "persona", taxant la valorado 
d'acord amb la vostra procedència de 
fabricado, marca, nom i caractéristiques 
fisiques, segons les exigències dels 
professionals d'aquest ram.

La meva obsesió va anar creixent a 
mesura que anava entrant en el vostre mon 
a través dels aparadors que us tenien 
exposades en botigues del carrer de la Pa
lla, de Barcelona, i restants carrerons a 
prop de la catedral. Somniava en 
aconseguir-vos, en desprendre els pocs 
estalvis en el caprici de fer-vos participar 
del meu mon personal..! En part, suposo 
que era per egoisme i per possessió d'allò 
que en la meva infantesa no se'm va donar 
en abundància i, en canvi, havia de con
templar les meves veines corn lluïen les 
seves precioses nines l'endemà de Reis... 
Per altra banda, sentia el goig de salvar-
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vos del comerç que no us apreciava pas 
pel que sou sino només pel valor econòmic 
que us havien otorgat gratuïtament. Volia 
arrancar-vos de la tomba freda i especta
cular dels aparadors i de les mans insensi
bles que us traficaven sense parar-se a 
pensar que dintre de cadascuna de 
vosaltres, segurament hi viu un personatge 
invisible, transparent...

Ara que us tinc, us sento Ilunyanes i a 
la vegada "cosa meva". Vaig pagar un preu 
segurament ridicul per a vosaltres, però 
important per a mi, donades les meves 
minses possibilitats econômiques. Tampoc 
éreu de massa pretensions, i aixô em 
facilitava de poder aconseguir-vos... I, 
malgrat haver-vos "comprat", sé que no 
sou meves, que mai heu estât de ningù i 
que, certament, per anys que passin 
sempre sereu autònomes i viureu en aquest 
complex i fred anonimat pie d'enigmes i 
m isteris, corn si fôssiu  bellissim s  
fantasmes del passât, d'aquell passât pie 
d'histôries que vosaltres encara feu latent 
avui...

Sabeu que us estimo i que m'agrada 
dir-vos en veu alta que us tinc un apreci
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molt especial; que m'agrada de tant en tant 
perdre el temps i obrir un paréntesi per 
estar amb vosaltres i deixar aparcat el mon 
de les rutines quotidianes i, d'aquesta ma
nera, iniciar i compartir un diàleg intimista 
amb vosaltres, perfectes receptores 
d'aquest sentiment que amb tota senzillesa 
U S  manifesto. Mentrestant, us desvesteixo 
per rentar-vos els vestits i, a la vegada, 
treure-us la pois dels cabells, de la cara, 
dels ulls vidriosos, dels vostres cossos 
inanimats... I, després, una vegada 
plantxats i emmidonats els vostres rònecs 
vestuaris de blondes esgrogueïdes, de 
satins envellits, de cotó gruixuit i entere, 
aixi com d'aquells Ilaços i cintes 
descoloridos i desgastados pel pas dels 
anys, us retomo a la vostra urna de vidre 
mentre us retine dolçament entre les moves 
mans per emetre-us aquella tendresa que 
ja coneixeu de mi. Amb tot això, va 
continuant el curs d'un diàleg que sembla 
més aviat un monôleg estrany i foli, i us 
vaig font confidents dels meus somnis, 
dels meus sentiments i de totes aquellos 
coses i sensacions que potser ningú més 
podria comprendre com vosaltres.

Resten mudes, solemnement callados, 
però, en canvi, sento a flor de peli aquella 
fredor característica de vides absents, el 
refrec invisible d'éssers que un dia, fa ja 
molt de temps, la mort va arrancar del mon 
que ara em gronxa per a deixar-los en 
l'immens univers dels esperits que, 
indubtablement, es van impregnar en el 
vostre frágil xàssis com intentant no 
desenganxar-se del tot d'aquesta vida en 
qué us van pertànyer i viceversa...

No tine por ni hasardes de cap tipus, 
però sí un rigurós respecte per tot allò que 
en vosaltres és, d'alguna manera, inexpli
cable, estrany, paranormal... No comprenc 
com podeu inspirar por o rebuig en algunos 
persones...! Tampoc entone el perqué us 
relacionen amb les peMícules de terror. 
Sou, de debó, una altra cosa que la gent 
no entén.

Hi ha moments que em sembla sentir- 
vos bategar el cor, aquell cor que no teniu 
perqué mai ningú us el va posar dins del 
pit..! I noto com si la vostra eterna gelor 
récupérés poc a poc aquell calor de vida i 
U S  fes bellugar els braços, les carnes, les 
parpelles...

No he gosat mai de posar-vos nom. 
M'ha semblât una manca de respecte in
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tentar canviar la vostra Identität després 
de tant temps de permanéneia en el mon 
de la matèria... Però, el que no he pogut 
evitar a vegades és anomenar-vos a algu
na de vosaltres amb aquells noms que jo 
hauria posât a una filia meva en cas d'haver 
estât mare... "Rebeca, Carlota, Alba..."

Llavors, de sobte, m'entra aquella 
sensiblería absurda que em fa conscient de 
pors i de temors que m'intranquil litzen; 
corn, per exemple, pensar qué fóra de 
vosaltres si un dia em toqués a mi de 
prendre el vol cap a les estrelles i no 
tingués temps per avisar-vos i deixar-vos 
en bones mans... També em pregunto 
quines serien les "bones mans"...? Em pre
ocupa terriblement allò que seria de 
vosaltres en la meva definitiva absència, 
ja que no cree que hi hagués ningú més 
que fos capaç de mantenir-vos "vives" dins 
d'aquest silenci mortal que us mana...

Us hauria de separar, repartir-vos en
tre aquella gent que considero més adient 
per a la vostra custòdia, i això m'entris- 
teix... Seríeu aquella petita herèneia que 
ningú no apreciarla ni vaioraria com jo ho 
faig a cada moment, ja que formeu part 
del meu món privat i d'aquell món espiri
tual tan especial...

Tot això em recorda que, en la realitat, 
res no és de ningú, i ningú no és de ningú. 
Tot és prestat i tot s'ha de deixar malgrat 
que ens hagi costat esforços, treball, 
neguits, diners i la pròpia vida a trossets... 
Res del que compres i et pertany legalment 
no és de debô teu. També ho deixaràs el 
dia de l'adéu definitiu...

En canvi, vosaltres, la gran avantatge 
que teniu és aquesta mena d'eternitat i 
d'invulnerabilitat que us manté sempre 
igual, sense arrugues, sense minusvalies, 
sense res que us pugui canviar l'edat 
cronològica malgrat que pogueu ser 
centenàries... I teniu aquella discreció 
sàvia dels àngels, i seguireu sent aquells 
preciosos fantasmes blancs representatius 
d'esperits subtils... Sereu l'herència univer
sal del "no-res", del propi temps que 
s'anirà desengrunant damunt les pàgines 
verges de l'oblit infinit...

Potser, penso, el dia que jo us deixi, 
també seré un d'aquests personatges 
inventats, un esperit abraçat a vosaltres per 
a viure en la vostra inèreia especial, 
vibrant a través dels vostres cossos enteres, 
respirant per entremig de les vostres 
boques obertes... Perqué jo també us esti
mo com potser us van estimar aquells 
infants que ja us han deixat fa temps...

Avui per avui sou encara el meu trésor, 
el meu silencios i màgic secret que es va 
nodrint de mi, del meu alé, de les meves 
mirades, de la meva tendresa vessada en 
la quietud del vostre món...

Però, fins quan...?

Batallé
J . C .

Bbatallé ha ocupat les Sales de l'Aca- 
démia de Belles Arts amb una coMecció 
d'obres que ens ha transportât a un món 
plástic pie de fantasia. I fantasia oriental 
amb un llenguatge profund.

Batallé és un artista sorprenent. No cal 
que es proposi ser-ho. Ja va en eli el seu 
ego; adherit de manera natural. O sobre
natural.

Eli s'inspira en fonts intrinsèques, de 
difícil accès. (Cal entrar en una mena de 
boscúria ubérrima, densissima, a la qual 
s'hi pot accedir només amb l'esperit...).

Per l'obra de Batallé hi aletejen formes 
oniriques. O fantasmes d'altres temps i 
d'altres mons...

L'espectador se sent dins d'una atmos
fera en la qual pot percebre, subtilment, 
perfums orientais, purs, sense química...

No sé dir ni fer un comentan sobre l'art 
de Batallé. La seva obra s'ha de veure. I 
s'ha de sentir. Total: és una altra història. 
Com una història de Les mil i una nits...
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Cartes d’amor i de mar
Ana Fernández

(La topo grafia de la Sentimentalität) 
«....un amor antic que ens besava els 

turmells i deixava a la sorra un fil de veu 
suau, persistent....»

x \q u e s t a  no serà una crítica literaria, 
sino un impuls d’agraiment davant una 
poesia que esdevé de «cambra», amb dos 
unies intèrprets: el poeta i el lector. Una 
temàtica coherent tramada a través del 
sucos vers d’en Josep Milà, que s ’esce- 
nifica cap a una subtil simbiosi entre la 
topografia material d’un paisatge que ens 
és familiar, la mar, i un «portoland» sen
timental que ens atrapa en la teranyina 
d’allô que es reconeix, que és intens i 
senyal de la nostra Sensibilität.

Una poesia que es manifesta en el 
recurs sublim de les transformacions: la 
sal, el petó transparent de la peli.

Tal com Dafne, fugissera d’ApoMo, es 
rotunditza en arbre.

Hi ha una cadència, un ritme, de to
tal racionalitat al llarg del llibre, és el dictât 
per l ’onatge. Una solidesa granitica con
forma la unitat de l ’obra, segmentaritzada 
en uns blocs. El primer, «L’amor i la mar 
ultrapassen...» fins a «Miro Thoritzó, allá 
on la mar...», ens situa en la pirueta màgica 
de Tamor i el desamor. Segurament, és el 
bloc més aspre de tota l ’obra; « Em 
reconec capaç de copsar la buidor, no més. 
Perdut perqué t’he perdut,...». Després, la

nostàlgia, moment dolç, sensual i d’una 
riquesa iconogràfica exuberant : «Vora la 
mar espero, i llanço els ulls a l ’infinit amb 
un pacient i mut esguard...», «La peli bru
na de la nit damunt la sorra té petits plecs 
d’ombra...». Una iconografia recreada en 
la pintura impressionista de Monet : «Com 
si tu m ’esperessis al fons de negres aigiies, 
entre algues, i llencessis cada ona a bus- 
car-me...» Però, com Byron, «Abruptes 
penya-segats m ’inciten a saltar...».

Després de la constatació de la 
nostàlgia, la solitud i, aquí, la magnifi- 
cèneia poètica d’en Josep Milà, la luci- 
desa: «Et sento entre l ’escuma avui més 
Iluny i feble que mai...». No he pogut més 
que recordar a Foix: «....Vestit d’algues,
or i escata...». En Josep Milà està aquí més 
a prop del seu admirat Salvador Espriu, a 
qui dedica el poema XVIII, per aixô 
apareix un bloc de poemes amarats a 
l ’esperança, sense renunciar al simbolisme 
més clàssic i cabalistic: «Emperò, vers a 
vers, poema a poema, aqüestes tardes de 
blaus i verds pàMids...... No sé si cons-
cientment, però Milà ens allunya d’Espriu 
i, al meu entendre, ens apropa al mistic 
intimisme de V inyoli a través d ’una 
lucidesa que fa de l ’efimer una forma 
d’aplegar allò que esdevé etem: «A trenc 
d’alba vull aplegar tots els mots esgrafiats 
a les petxines que em deixa la mar.» El 
llenguatge, forma civilitzadora de la 
Sentimentalität, esdevé i es mostra en cada

imatge racionalitzadora de Tèsser humà: 
«... i la proa del veler llarg escrivint el teu 
nom sobre les ones...». La metàfora, for
ma sublim del llenguatge, clau insigne del 
nostre humanisme, habita a la poesia com 
si fos la llar més pròpia. Riques metàfores 
presentados amb dos nivells comprensius. 
El més directe, el literari; el suggerit, les 
imatges que s ’evoquen: la proa /  el poeta, 
les ones/ Tescriptura. Continuament 
aquest joc es desgrana vers a vers i ens 
invita a jugar a les coincidèneies entre 
T autor i el seu lector.

Una obra que, per configuració, ens 
pot fer pensar en la rauxa romàntica d’un 
paisatge i en una monumentalitat senti
mental. Aixô seria el résultat d’una lectu
ra fácil i convencional, però, amb una lec
tura atenta, d’observàció, horn s ’enfronta 
a un contingut, racional i mesurât exercici 
poètic, on lectura i imatge plantegen una 
simbiosi d’abstracció molt intéressant. Les 
imatges de Maite Batalla són el résultat 
d’una lectura molt personal, horn podria 
sentir-les com a molt llunyanes a la pròpia 
i íntima iconografia i, per això, esdevenen 
més útils, no representen els poemes, sinó 
que interpreten, de forma personalissima, 
unes sensacions. Es per aixô que Tedició 
del llibre el dota de valor com a objecte i 
sobrepassa la poesia escrita i icònica per 
a esdevenir objecte artistic.

.losep Milà davant Vauditori en el dia de la presentado del llibre.
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V
Opera

Madama Butterfly
Joan Baptista Torretta Ibáñez

E,fl 20 d ’octubre de 1982, l ’Associacio 
d’Am ics de l ’Opera de Sabadell es 
presentà en societal, i ho féu amb un titol 
ben encertat: «MADAMA BUTTERFLY» 
de Giaccomo Puccini. El 1987, cinc anys 
després, es va reposar aquest titol, que 
també va representar un feliç debut:per 
primera vegada, la recent nascuda 
Orquestra Sim fònica del Vallès inter
pretava una òpera. Ara, onze anys després, 
i, per tercera vegada, toma la «MADAM», 
que podriem afirmar que ha esdevingut per 
a Sabadell una peça entranyable. I per als 
Amies de l ’Opera, ha estât una obra que 
ha marcai clarament l ’inici de tres étapes 
ben importants per a la vida d’aquesta in
signe entitat: la primera vegada va servir 
perqué l ’AAOS sortis al món; la segona, 
per estrenar orquestra d’òpera; la tercera, 
encara que d’una manera involuntària, ha 
desviat, afortunadament, un carni inceri i 
preocupant que s ’havia inicial, ara fa un 
any amb «NASCITA E APOTEOSI DI 
HORO» i, després «LA FADA». Si bé el 
primer titol va quedar diluii en una mateixa 
vetllada amb «CAVALLERIA RUSTI
CANA» (que va tenir un gran èxit), no va 
convèncer gens els assistents. I el segon, i 
per mèrits propis, va acabar d’ensorrar el 
nivell que, durant deu anys havia estât 
marcadament creixent. El publie va passar 
una rigorosa factura; es registré l ’assis- 
tència més precària de tota la història de 
l ’entitat, i es reaccioné amb l ’aplaudiment 
més escás i curt que recordo haver visi en 
una vetllada operistica.

El passai 12 de maig, un ambiciós 
muntatge de «MADAMA BUTTERFLY» 
encetava un nou capitol per l ’AAOS que, 
a jutjar per la seva qualitat, promet una 
feliç recuperació.

L ’escenografia(JO AN JORBA), la 
illuminació (JOSEP ORIOL CAPELLAS) 
i la direcció escénica (PAU MONTERDE) 
foren els primers elements que el public 
féu servir per començar a jutjar la 
producció.

Una excel-lent i calorosa ambientado 
i una sorprenent substitució deis habituais 
paravents japoneses de paper per una ca
seta de canya, feia preveure una vetllada 
intéressant. La llum, part molt important 
en el muntatge, va jugar un paper decisiu 
en el desenvolupament de l ’obra, però 
sempre al serve! de la direcció escénica i 
de la música.

Un desplegament total de recursos 
escènics, pel que fa al moviment i a

Lutillatge, van dotar aquesta producció de 
molt realisme i, per consegüent, d’una 
forta càrrega em otiva (elem ents molt 
necessaris i massa vegades oblidats en una 
òpera «verista»)

El repartiment va ser configurât gaire- 
bé a la perfecció.

PAO-LING CHAI (BUTTERFLY) va 
seduir el public. Pent ús d’una extremada 
Sensibilität oriental, va crear un personatge 
exquisit. Va demostrar seriosament que 
aquest paper li va a la perfecció i el va 
cantar d ’una manera tan correda que 
m ’obliga a evitar tota objecció que, 
injustament, li pogués fer. Excel-lent.

E xce llen t, també, AKEMI SA 
KAMOTO (SUZUKI) que va estar en tot 
moment a l ’altura de PAO-LING CHAI. 
Va agradar molt i, a l ’igual que a la seva 
companya, el públic li ho va agrair llarga- 
ment. La seva actuació fou excepcional.

LLUÍS SINTES (SHARPLESS), un 
veli conegut dels aficionáis sabadellencs, 
no ens va sorprendre gaire. Va confirmar

JOIERIA 
SENSERRICH

de Teresa Senserrich
CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quirze, 17 • Telèfon 725 75 96 
08201 SABADELL

el que s ’esperava d’eli: una interpretació 
molt notable. Com en elija  és habitual, va 
mostrar unes dots d’actor molt remarca
bles que fan que els seus personatges 
siguin plens de vida i sentiment. Va viure 
amb molta Intensität tota T obra. El public 
també li va demostrar una plena acceptació.

El paper de GORO, que sovint passa 
desapercebut a causa de ser moites 
vegades cantal per tenors de poc volum i 
experiència, va ser sàviament posât en 
mans de JOSEP RUIZ, que el va brodar. 
Incorporé un personatge simpàtic i molt 
oriental. Molt bé.

Els artistes locals RAMON PUJOL 
(YAMADORI) i LAURA MANJARIN 
(KATE PINKERTON) van estar molt 
correctes, molt especialment el primer, que 
va tenir entre mans un paper més Huit i 
més agraït, per bé que no eslava exempt 
de dificultat.

JESÚS PINTO (PINKERTON), no va 
estar a l ’altura. Continues errades en la 
lletra el feren posar més nerviós del que 
eslava al començament.I la llàstima és que 
aqüestes errades es produïren en gran part 
durant el llarg duo del primer acte, fent-lo 
potser més llarg del compte. La superba 
mùsica de Puccini i l ’experta mà de PAO 
LING CHAI, salvaren la situació. No va 
cantar còmode, i donava la sensació que 
fins i tot palia davant les escomeses de la 
partitura que l ’obligaven a fer grans 
escarafalls abans d’atacar notes agudes. Al 
darrer acte, es va centrar més però, de totes 
maneres, evidencié seriosos problèmes de 
volum, tessitura i musicalitat. El pitjor del 
cas és que aquest nerviosisme, normal- 
ment, s ’encomana i fa que el públic (tal 
com em va passar a mi), no se senti 
plenament relaxat i estigui patini per si el 
cantant «petaré» en el pròxim agut.

L’Orquestra Simfònica del Vallès va 
estar discreta (fet imperdonable en una 
òpera d’aquestes caractéristiques). Molt 
desajustada i imprecisa. JAVIER PEREZ 
BATISTA, però, va intentar fer créixer 
1’orquestra en moments molt concrets i 
se’n va sortir, però la cosa no acabava de 
funcionar per falta de cohesió dels 
membres de la Simfònica.

El Cor dels Amies de l ’Opera va can
tar i ho va fer bé. Destacable el cor intern 
«a bocca chiusa».

Notable alt, dones, per a l ’AAOS que, 
d’aquesta manera, coM oca els darrers 
entrebancs operistics lluny del record dels 
aficionáis sabadellencs. ^
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Imatges als carrers
Simón Saura Conesa

X -ia  cultura, en el seu sentit més genui, 
s'escapa a qualsevol definició. Per aixô, 
més que entrar en disquisicions i análisis 
sempre parcials i que és millor deixar als 
especialistes, és preferible recrear-se en 
les se ves multiples manifestacions actuals, 
tenint present que també son cultura les 
realitzacions que, per ser quotidianes en 
la nostra vida, a vegades no sabem apreciar.

Encara que no soc dels que admeten la 
divisió de la cultura que es fa a vegades, 
de popular, de masses o d'élite, ja que crée 
que son processos diferents més o menys 
elaborats de l'ùnica cultura dels pobles, a 
Sabadell s'han anat realitzant des del 
passât certes obres dels carrers, que 
podriem encasellar en la cultura popular, 
com son les imatges religiöses que hi ha 
adossades en algunes vivendes, sense da
tes en el temps, però segons sembla, totes 
d'aquest segle o final del passât.

La primera referéncia-inventari que 
conec d'aquest fet de religiositat popular 
a Sabadell, és la que va realitzar a l'any 
1952 Joan Montllor i Pujal, publicada a la 
revista Alba (Parróquia de la Purissima).

Al novembre de 1983, sense conèixer 
aquest estudi del Sr. Montllor, vaig 
realitzar aquest mateix treball, publicat al 
Diari de Sabadell el dia 19 d'aquest mes, i 
que després, amb altres comentaris, es va 
tornar a publicar el dia 5 d'abril de 1984 
en el mateix diari.

Han passât pràcticament deu anys i 
possiblem ent será pedagògic per a la 
nostra memòria ciutadana fer un nou 
recompte del nostre cada vegada més 
abandonat inventari de les imatges 
religiöses dels carrers de Sabadell.

Si iniciem l'exposició sobre els antics 
camins d'entrada o sortida de la ciutat, 
observem que es conserven a més de les 
creus de final de terme, a la Creu de 
Barberà (Avda. Barberá-Ctra. Barcelona), 
i a la Creu Alta (Pl. Creu Alta) les advo- 
cacions amb fornícules i sant del carni 
Manresa (Mare de Déu de les Neus, ac- 
tualment C/Neus 21), la del carni a Ter
rassa (Mare de Déu de Gràcia, actualment 
C/ Gràcia 39), la del carni a Caldes (Ángel 
de la Guarda, actualment Plaça de l'Àngel 
10, reconstruida recentment amb una 
fornicula discutible); carni a Granollers 
(Verge del Carme, en C/. del Carme 15, 
sense imatges actualment). En referència 
a l'inventari de l'any 1952 ha desaparegut 
la del carni de les Planes (C/ Les Planes) 
que posseïa Sant Roc corn a protector.

Imatge al cL Sant Antoni (Foto de Pere Monistrol)

En aquest any de 1983, constatem en
cara en els nostres carrers les imatges de 
Sant Antoni (C/ Sant Antoni-Museu^ Sant 
Jaume (Plaça Sant Jaume 25), que després 
de desaparèixer alguns anys va ser 
récupérât pels veins recentment a l'any 
1982, Sant Josep (C/ Illa-Sant Josep), Sant 
Félix (Plaça Sant Roc-Església Sant Félix), 
la Verge de Gràcia (C/ Gràcia 39) i la de 
la Salut (C/ Salut 115), la de Sant Bernat 
de Sena (C/ Dr. Puig 12) que Montllor i 
Pujol, en el seu estudi diu correspondre a 
Sant Doménec. En aquest grup, encara que 
amb caractéristiques especiáis, hem 
d'enquadrar les imatges del Pare Claret i 
de Sardà i Salvany, de l'església dels Pa

res Claretians a la plaça del Dr. Robert. 
Podem continuar amb la imatge de la Di
vina Pastora a la Carretera de Caldes, en
cara que en una remodelació de fa pocs 
mesos ha canviat, de la façana del Pont de 
la Salut, a la cantonada, mirant el jardi de 
l'habitatge. També existeix l'església del 
Torrent del Capellà (C/ M agnôlies) la 
imatge de Sant Josep, aixi corn el mosaic 
de la Purissima en l'atri d'aquesta 
parroquia. També en rajóles, tenim la de 
la Verge del Pilar i de Montserrat al nùm. 
2 i 46 d'Horta Novella respectivament, la 
de la Verge i el Nen amb Palma al carrer 
Sant Quirze 42, i la de Sant Cristôfor 
(C/ Sant Cristôfor 2) aixi corn la de Sant 
Llorenç al carrer del mateix nom al nùm. 28.

A la plaça de la Pau nùm. 2 (Con
cordia) hi ha una petita capella de la Verge 
de la Pau, que d'estar situada aquest últims 
anys al centre de la plaça, al costat d'una 
palmera, amb l'última urbanització ha 
passât al baleó d'un habitatge.

Les capelletes de la plaça dels Joes 
Florals (Gran Via), que conserva la imatge 
de la Nostra Senyora del Roser, i la de la 
Ctra. de Terrassa a la Plaça dels Dolors 
(Hostafrancs) que té en el seu interior una 
imatge de Maria amb aquesta mateixa 
advocació, que són encara motiu de culte 
pels veins, que els fan alguns homenatges 
amb flors. A l'avinguda Matadepera nùm. 
71 (Ca n'Oriac) hi ha una petita imatge de 
la Verge de la Fuensanta, i des de fa dos 
anys, al carrer Creueta nùm. 32 hi ha una 
imatge que representa la fundadora de les 
Escolàpies, beata Paula, amb dos nens. Per 
ùltim, tenim en mosaic de la Dolorosa, a 
la Masia de Can Rull.

Joan Montllor i Pujol mencionava a 
l'any 1952, que havien desaparegut ja, i 
solament quedaven en el record d'alguns 
veins, les capelletes de Sant Sebastià (C/ 
Creueta 16), la de Sant Feliu (C/. Sant 
Feliu) i les imatges de Sant Roc (plaça 
Sant Roc) i de la Purissima (C/ Concepció 
34). De totes formes, hi ha capelles de les 
quais no fa referéneia en el seu estudi i 
altres realitzades posteriorment.

De l'any 1983 en qué vaig fer el meu 
primer estudi fins ara han desaparegut la 
capella imatge de Sant Mateu, al mateix 
edifici de l'Ajuntament, (façana plaça Dr. 
Robert), que malgrat les gestions reite
rados que personalment vaig fer a les 
delegacions d'urbanisme i cultura, no va 
haver cap forma d'evitar, aixi corn el 
mosaic de Santiago Apóstol, al carrer
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Alfons Sala 27 (Gran Via), que amb altres 
arranjaments de façana també ha estât 
el-liminat. El mateix ha passât amb la pin
tura de gran dimensió de la Verge de la 
Fuensanta que hi havia al C/ Padre Feijoo- 
Reyes Católicos. Com anécdota d'aquesta 
pintura mural és de destacar que va ser 
realitzada per un artista de raça negra i 
pagada per la familia gitana propietària de 
l'habitatge.

Referent a altres signes religiosos en 
la ciutat, tenim els noms dels carrers que 
dels més de mil que hi ha en el 
nomenclátor de Sabadell, vuitanta tenen 
denominació de sants o advocacions de la 
Verge.

Segons les dades que he pogut 
aconseguir en els ùltims gairebé 40 anys, 
hi ha hagut pocs canvis en aquest sentit, 
encara que també hi ha alguns que han 
desaparegut, com el de la Verge del Pilar 
(Horta N ovella), Sant Bonifaci (final 
carrer Cellers), Sant Cosme i Damian 
(Campoamor), Padre Alegre (ara Moragas 
i Borrell), Santa Maria de la Cabeza 
(Jovellanos) i Avinguda Papa Pacelli 
(Tarradellas). Alguns dels canvis han estât 
per recuperació de noms anteriors a la 
Guerra Civil.

També han aparegut altres corn la plaça 
Sant Agusti (barri Concordia), Sant Sal
vador (Covadonga) o Sant Isidor (Can 
Rull).

Aquest treball no té pretensió de ser 
exhaustiu. La seva intenció principal és fer 
acta en aquest any 1993 del que és un 
patrimoni de tots, expressió d'una cultura 
popular molt arraigada en el passât i en 
un estât de conservació que en la majoria 
dels casos está molt deteriorada i mereix 
una major atenció.

En aquest sentit, vaig proposar a la 
Comissió de Cultura de l'AJuntament la 
conveniència de realitzar un reportatge 
fotogràfic de tot el que queda, com una 
primera mesura per a una valoració  
d'aquestes manifestacions que, encara que 
són de carácter religiös, entren dintre de 
les nostres expressions culturáis.

PEIX i MARISC
J. B A R BE R A

Telèfons 714 52 87 - 714 55 40 
Castellar del Vallès

Un Centre cultural poc conegut
V

María Angels Dalmases i Guillén

A-y a Biblioteca de Barberà té la seva propia 
historia que molts ja coneixeu, però en farem 
un petit recordatori.

La "Cooperativa Agrícola" va ser el pri
mer nudi de la biblioteca. Comprava Ilibres 
amb els diners d'unes quotes i així es va 
aconseguir de fer arribar la lectura pública 
ais habitants de Barberà.

Acausa de la Guerra Civil i la sub- 
següent censura, del total de Ilibres en van 
sobreviure tan sois uns 250 volums, els 
quais, per allá el 1958, es van sumar ais
1.500 que va donar com a lot fundacional el 
Ministeri dEducació Nacional, de Madrid.

El fons aná augmentant fins arribar a
10.500 volums el 1983, data en la qual 
s'acordà la coMaboració entre l'Ajunta-ment 
i la Generalität.

* * *
Molts lectors han passât per casa nostra 

i ja han gaudit dels servéis de la Biblioteca 
Pública. Només vull remarcar que la finalitat 
d'una biblioteca és el llibre i els lectors, cosa 
de la quai sembla que de vegades ens 
n'oblidem, perqué no es respecta el llibre (el 
guixen, el malmeten, etc), ni el lector (no es 
guarda el degut silenci, i es fan d'altres coses 
improcedents). La biblioteca és un Hoc de 
consulta, d'on ens podem endur, 
pràcticament, tots els llibres a casa, aixi corn 
videos i, si no hi hagués aquest llampec de 
crisi, fins i tot revistes de caire general i 
d'especialitzades que representen gairebé 
tots els camps de la ciéncia.

Aquests ùltims anys, algunes biblio- 
teques han hagut de transformar-se en 
biblioteques escolars, a causa de les seves 
deficiéncies; i a la nostra els nens més 
sorollosos, entremaliats i poc respectuosos 
amb el pùblic adult Than anat apartant i 
intimidant. Es per aixô que, els adults volem 
adreçar-nos ara, i dir-los que tinguin encara 
una mica més de paciéncia amb els petits 
lectors i, a canvi, trobaran en aquesta biblio
teca un fons amb una qualitat de contingut 
impensada, tant en el nivell bàsic, corn en 
l'universitari. I a més, una gran secció de 
novel-la i revistes per a esbargir-se. Per aixó 
hi ha un horari ampli que permet de trobar 
hores de tranquil-litat per a tots els gustos. 
Es aquest: de dilluns a divendres, de 4 a 9; i 
els dissabtes, de 9 a 1.

Els servéis de la biblioteca són el seu 
propi fons i per a emprar-lo no calen gaires 
requisits: tan sois respectar el silenci propi 
de tota biblioteca per tal de tenir concentració 
en la tasca que fan els lectors. Si el que es voi 
fer és endur-se els llibres i vídeos a casa, cal

tenir el carnet de lector, el qual s'obté portant 
el D.N.I. o un permis dels pares en el cas deis 
nens que no el tenen; i dues fotografíes. Es 
un servei sense quotes, totalment gratuit, i 
pel quai preguem la màxima puntualità! en 
els terminis de devolució de llibres i que no 
els tornin malmesos ni guixats.

Actualment tenim un fons de 24.660 
volums, 330 vídeos, 84 revistes periòdi- 
ques i 4 diaris (ja comença a ser un nombre 
bastan! important) i cal afegir i repetir que el 
seu contingut té un nivell plenament 
satisfactori.

Entrant en dades direm que hi ha 
registrats 3.750 lectors, els quais l'any pas
sât s'endugueren a casa uns 4.190 llibres. 
Sembla un nombre gran, oi?. Dones, mireu, 
encara no es treu tot el profit del préstec.

Per les consultes cuites o de llibres que 
no es poden endur a casa (atles, enciclo- 
pédies, diccionaris) hi ha una máquina 
fotocopiadora, d'autoservei, senzilla d'usar, 
que estalvia hores de còpia manual, i viatges 
als lectors per endur-se els llibres i anar-les 
a fer a fora.

Seguint amb números diré que l'any 1991 
van entrar un total de 26.428 lectors que es 
repartiren així: durant el curs escolar és 
quan la biblioteca queda plena a vessar, i a 
l'estiu és quan es tranforma en un Hoc tranquil 
on la lectura es gaudeix d'una manera gairebé 
ideal.

Cal remarcar la participació de la Bi
blioteca en el concurs literari "Premi Castell 
de Barberà", que aquest any compleix 10 
anys. Com a membre del jurat vull fer cons
tar l'alta qualitat d'escrits que ens arriben i 
com ens anima a seguir endavant cada any 
en un concurs d'aquest abast.

Els antecedents d ’aquesta Biblioteca van 
aparèixer en el Quadern núm. 35 de l'any 1983 
amb motiu de la inaugurado de l'estatge pel 
President de la Generalität Senyor Jordi Pujol.

Maria Angels Dalmases i Guillèn
és Titular de la biblioteca "Esteve Paluzie” 

de Barberà del Vallès
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Cine Club Sabadell

Zhang Yimou: D’un roig encès
Jordì Graset

'estrena al nostre país de tots els films 
dirigits per Yimou -al Cine Club Sabadell, 
només li manca estrenar-ne el darrer- in
vita a apropar-nos al cineasta xinés 
actualment més reconegut i guardonat a 
nivell internacional. La seva obra ofereix 
molts punts d'interès, sobretot pel que té 
de reveladora de la realitat de la Xina 
d'avui. Esperem, més endavant, portar en 
aqüestes planes un apropament critic 
dedicat a Chen Kaige, autor de "La terre 
jaune", 1984 (1), del qual Yimou fou di
rector de fotografia, i que és el film  
emblemàtic del que s'anomena "la cin- 
quena generado" del cinema xinès. Kaige 
ha obtingut el primer premi al darrer Fes
tival de Cannes (2) i, Junt amb Yimou, són 
els dos realitzadors més representatius 
d'aquesta generació.

"La terre jaune" estava produit ais 
estudis de Xi'an, dirigits per Wu Tianming, 
entorn del qual s'aplegava la "cinquena 
generació". Tianming intentava, amb no 
poques dificultats, produir un cinema de 
qualitat artistica que el fracàs -sembla que 
totalment injust- del film de Kaige, "Les 
enfants du roi" al Festival de Cannes de 
1988, truncà. Aquest fet dugué al recelés 
govern xinès a deixar d'invertir en films 
artistics, és a dir, "burgesos", i Tianming i 
Kaige es sumaren al llarg pelegrinatge 
d'artistes que, exclosos pels règims 
dictatorials, acaben sojomant als EEUU. 
Kaige ternaria a la Xina dos anys més tard 
per rodar-hi "Life on a String", inte- 
grament finançada per capital anglo- 
alemany. Les divises foren ben rebudes per 
les autoritats xineses, un any després de 
la matança de Tiananmen, l'any abans del 
fatidic 4 de Juny de 1989, Yimou obtenia 
l'Ôs d'Or al Festival de Berlin per la seva 
"opera prima" "Sorgo rojo", un càntic 
revolucionari, ideolôgicam ent pia i 
artisticament sobrecarregat, que les 
autoritats xineses no van trobar "burgès". 
Però després de Tiananmen, Yimou ja no 
fou condescendent amb un règim  
reaccionari, moralment emparat en la 
legitimació de la Revolució cultural. Per 
una coincidència irònica, com eren 
l'interès del govern xinès per captar divi
ses, sotmès com estava al bloqueig  
econòm ic, i l'interès del cineasta, que 
s'assegurava la difusió dels seus films a 
l'estranger, tant "Ju Dou" corn "La linter
na roja" foren coproduccions, amb el Japó 
i Taiwan, respectivament. Tots dos films 
están prohibits a la Xina. Seguint l'expe- 
riència de Tianming, tant Kaige corn 
Yimou roden Iluny de Pequin a fi d'escapar 
dels constrenyiments censuradors i no

LA LINTERNA ROJA: A ¡'esquerra, He Caite {la tercera esposa) i Zhang Yimou.

solament per raons temátiques i estétiques 
-el rodatge amb so sincrónic està proscrit 
als estudis de Pequín-.

Des de Tiananmen el cinema de Yimou 
és una clara prova de les contradiccions i 
tensions soterrados del règim xinès. La 
contestació política del realitzador ha de 
recorrer a la metàfora i a la distanciació 
temporal. Però, malgrat que " Ju Dou" i "La 
linterna roja" están prohibits a la Xina, 
Yimou ha pogut seguir rodant en el seu 
país, on és força popular, l'interès sòcio- 
polític que presenta la seva obra s'enri- 
queix amb un alt nivell artistic i una gran 
capacitat d'evolucionar, adequant el 
significant al contingut de cada film. 
Destacarla els que considero els cinc 
aspectos fonamentals del seu cinema:

Politic: Rebuig a un sistema que, 
ancorant-se en la tradició, ha perdut el seu 
carácter de "revolució" i de "cultura" en 
tant que s'han perpétuât uns "status" 
socials repressors, marcadament geron- 
tocràtics, que ofeguen les Ilibertats 
individiduals.

Estètic: Progressiva renúncia al 
tractament dramàtic expressionista - 
sobretot en el color i en els angles de 
càmera- fins aconseguir una posada en 
escena sòbria ("La linterna roja"), cada 
vegada menys agressiva i més objectivista 
que privilegia l'anàlisi psicològica dels 
personatges i de les seves relacions (de 
dependència) socials, fins a esdevenir

quasi invisible (Qiu Ju).
Temàtic: El personatge femeni (sempre 

interprétât per la seva companya Gong Li) 
es rebeMa contra l'opressiô i la injusticia, 
sovint adoptant actituts heroiques. Després 
de "Sorgo Rojo", els seus actes obeeixen 
més a una moral individual que no pas a 
una presa de consciència social. La seva 
obstinació és irreductible, encara que hi 
deixi la vida. En l'alliberament de la dona, 
sotmesa ancestralment, Yimou hi veu 
l'expressió més acabada de l'emancipació 
de l'individu enfront del sistema.

Realista: Utilització del so sincrònic. 
Rodatge en escenaris naturals. Descripció 
acurada de rituals, celebracions, represen- 
tacions, activitats artesanals i camperoles, 
com són la tintura dels teixits, el premsat 
del vi, etc. I el treball amb no actors -a 
"Qiu Ju", solament quatre dels personatges 
están interpretats per actors- és un element 
bàsic del réalisme del seu cinema.

A "Sorgo Rojo", Yimou introdueix un 
dels temes que será recurrent: la filia d'una 
familia sense recursos és esposada, con
tra la seva voluntat, a un senyor molt més 
gran que ella. Les conseqüéncies trágiques 
d'aquest fet les trobarem a "Ju dou" i a "La 
linterna roja", que ofereixen un superior 
desenvolupament d'aquesta temàtica. El 
que interessa i sedueix Yimou a "Sorgo 
Rojo" és la gesta revolucionária, que 
tenyeix d'un roig (3) ofegós. El veil, 
propietari deis camps de "sorgo" i de les
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instal-lacions de premsat del vi, no té 
presència com a personatge -mai no el 
veurem- sino que existeix en tant que ens 
pre-revolucionari. Amb la seva prematu
ra mort, l'heroïna coMectivitzarà l'activitat. 
En la resistència a l'invasor japonés -la 
decisió de sabotejar-lo és seguida de la 
cerimònia del vi nou-, conflueixen el 
sentiment de revolució i el d'identitat corn 
a poblé, lligat a l'arrelament a la terra. I 
en el capatàs, escorxat pùblicament pels 
japonesos, convergeixen les idees de 
llibertat i comunisme. El simbolisme és 
tothora present a "Sorgo rojo". El sol, 
simbol de vida -indispensable en la madu- 
ració del "sorgo'-, és éclipsât moment- 
àniament (invasió japonesa) per brillar 
després, més encegador encara, fins 
omplir-ho tot de roig (2): la sang vessada 
generosament és la llavor de la revolució 
comunista.

El canvi ideolôgic entre "Sorgo Rojo" 
i "Ju Dou" és radical. Situada Tacciò 
pràcticament a la mateixa època, la 
tradició ja no representa la saba de la 
revolució sinó Tobstacle a la llibertat: en 
el rerafons, Tiananmen. Gerontocràcia 
esclavitzadora i poder politic s'identi- 
fiquen. El roig de sang ja no és color de 
nova vida sinó de mort. La revolta ja no 
és col-lectiva (és a dir, comunista) sinó 
individuai. El veli que ostenta el poder és 
impotent i la fecunditat rau en els sens 
vassalls, encara que solament "Ju Dou" si- 
gui capaç d'assumir la révolta. A Texpres- 
sionisme del color de "Sorgo Rojo", s'hi 
suma el de la banda sonora. La reiteració 
en Tenquadrament, reforçada per la persis- 
tència que comunica la fossa-encadenada, 
remarquen la idea obsessiva d'irrever- 
sibilitat i de món clos. La reducció dels 
diàlegs a la mínima expressió palesa la 
incomunicació dels personatges i entronca 
el cinema de Yimou amb la tradició de 
narrativa predominantment visual arrelada 
en el cinema oriental, de Kurosava a 
Imamura. Caldrà esperar, però, al film  
següent, "La linterna roja", perqué la 
riquesa expressiva de Yimou assoleixi el 
seu equilibri, dedicant-se més a aprofundir 
en la introspecció psicològica dels 
personatges que a magnetitzar els sentits 
de Tespectador. L'evolució de Tenqua
drament pictóric cap al dramátic que 
s'observa de "Sorgo Rojo" a "Ju Dou" 
troba la seva expressió més acabada a "La 
linterna roja". Yimou reïx a traduir visual- 
ment l'immobilisme de la tradició, a tra
vés deis plans estàtics, de la cadència i de 
la reiteració dels enquadraments, évitant 
els moviments de càmera i reduint el dels 
personatges. Hi ha en la posada en escena 
un joc d'oposicions que es complementa 
d'una manera preciosista. La reiteració 
d'enquadraments es combina amb la seva 
multiplicitat, però dirigida al mateix espai 
clos. L'estatisme dels personatges es com-

Gong Li a SORGO ROJO.

bina amb moites añades i vingudes que 
refermen la idea de laberint sense sortida. 
La geometria d'aquest decorat superb 
s'explota a bastament. El tancament dels 
personatges encara es reforça més per 
l'estructura ciclica de la narració, basada 
en les quatre estacions. Quan la cinquena 
dama ve a ocupar el Hoc de la quarta, la 
següent primavera, aquesta camina dins 
del seu habitacle en un moviment circular 
sense fi. Al llarg del film, mai no sortirem 
d'aquesta mansió-presó, univers simbòlic 
de Tespai que ocupa la Xina en relació al 
món. Songlian, la quarta dama, és una 
estudiant, sinònim de progressisme i de 
modernitat. Per això és rebel i, per això, 
és reprimida. El senyor és tractat d'una 
manera distanciada i desdramatitzada, 
perqué, per a Yimou és, abans que un 
personatge, un signe, un emblema de 
classe. La seva autorità! immutable i in
frangible es perpetua en el crim, executant 
les esposes que no li són fidels. L'alegoria 
de la Xina d'avui és "La linterna roja" en 
filigrana. A diferència dels films anteriors, 
en aquesta obra mostra del realitzador, la 
intriga és molt més treballada. Aquest fet, 
junt amb la seva atmosfera obsessiva, sa
turada de violència, el tema de Tindividu 
atrapat dins d'un engranatge social que el 
corrou fins a Talienació i el del cinismo 
que emana del poder, remet "La linterna 
roja" al cinema negre nord-americà, 
sobretot al de Lang i de Preminger.

Al film següent "Qiu Ju", Yimou ens 
mostra per primera vegada la Xina actual, 
douant suport amb el seu diseurs filmic a 
la descripció realista i renuncian! a la 
dramatització en favor del document. La 
història es redueix a una anècdota 
volgudament monòtona, com aquests 
eterns viatges de Qiu Ju a ciutat, i sense 
cap relien (ni en el moment del compromès 
part). Yimou mitiga el tractament del co
lor -junt amb Tenquadrament, els seus 
elements expressius més genuins-, esvaint- 
lo en les escenes de ciutat: una Xina "mo

derna" bigarrada, froda i impersonai, i 
conferint-li un to càlid en les escenes rurals 
(el món de Qiu Ju), produint-se una 
confrontació entre el reducto intim i la 
massificació social. "Qiu Ju" aprofundeix 
la reflexió esbossada, metafòricament, a 
"Ju Dou": la burocràcia comunista s'ha 
assenta!, còmodament, en l'estructura feu
dal consolidada d'una società! preemi- 
nentment rural, a la qual Tindividu està 
atrapat en la dicotomia opressió/protecció 
pròpia d'una manera paternalista de fer 
politica. En la decisió de les autoritats de 
donar a Qiu Ju una satisfacció material, 
però no moral, rau el conflicto subjacent 
de la progressió vers l'economia demercat 
i la negativa a la democratització del po
der. Qiu Ju recorrerà una i altra vegada el 
carni cap ais centres de poder en deman
da de justicia i, precisament, quan se li fa, 
voldria evitar-la. Però Yimou no li ho 
permet. En la relació paternalista, caure en 
l'auto-xantatge moral és comprensiu, 
sobretot en aquest cas en qué Tactuació del 
cap del poblé ha estât decisiva perqué el 
part de Qiu Ju tingués un final feliç. Yimou 
tanca el film amb un primer pía de "Qiu 
Ju", que lamenta el desenllaç -el cap del 
poblé será empresonat quinze dies-, 
deixant Tespectador en una posició  
incòmoda. El realitzador està de part que 
es faci justicia, quelcom que, pel que ens 
ha mostrat al llarg del film, és força ex
cepcional a la Xina d'avui, però, conse- 
qüent amb Tobjectivisme que ha presidi! 
tot el relat, deixa a Tespectador que eli, 
també s'interrogui a si mateix.

La protagonista femenina deis films de 
Yimou s'afirma a través del sexe i de la 
maternità!. Per a Ju Dou, atrapada entre 
els prejudicis socials i la covardia de 
Tamant, sexe i maternità! són les seves 
armes de venjança. Amb el seu embarás 
simulât, la Songlian de "La linterna roja" 
es nega, explícitament, que Topressió 
masclista es perpetui a través d'ella. El de 
Qiu Ju en canvi, alimenta! pel temor a si 
el marit no haurà queda! malmés en la seva 
fundó sexual, li proveirà una nova força 
per a fluitar per la dignità! dels seus. En la 
reflexió i passió amb què Yimou tracta 
Texplotació de la dona, la incomprensió 
social de què és víctima i el seu heroisme 
patètic se'ns fa present Tautor de YOKIHI 
("la emperatriz Yang Kwei-Fei"), 1955. 
Segur que M izoguchi, com nosaltres, 
estimarla el roig de Yimou.

Notes
(1) Només conec el títol en francés. Deis films 
estrenáis a Espanya, solament disposo del títol 
de l'estrena en castellá i no del títol original en 
la seva versió llatina. Quan és el d'un nom propi 
coincideix amb l'original.
(2) ADIEU À MA CONCUBINE.
(3) El roig és el color litúrgic xinès per 
excel-lència. Es el que vesteix la nüvia el dia 
de noces.
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Noves discogràfìques
Llorenç Raviras

D'ues noves productores discogràfìques 
s ’han créât i una d’històrica s’ha mudat 
recentment a Sabadell i a Terrassa. Nou 
anys després de crear la companyia, Joan 
Carles Doval ha portât la seu de Picap a 
Sabadell, on viu i va néixer. Doval ha tingut 
sempre la intenció de portar l ’empresa a la 
nostra ciutat però no ho ha pogut fer fins que 
ha vist que la productora s ’ha consolidât i 
que la mentalitat de la gent ha canviat res
pecte a l ’opciô de treballar en el mon de la 
música a Catalunya des de fora de Barcelona.

Picap va començar r abril de 1984, quan 
Joan Caries Doval va deixar Edigsa, on 
havia estât director artistic i director de 
producció, per emprendre sol un llarg carni. 
El primer music produit per Picap va ser 
Héctor Vila. Actualment, el catàleg de Picap 
té unes 300 referències. Els noms abarquen 
tots els tipus de música que es fan a 
Catalunya, sigui d’expressiô catalana (que 
ho és la major part) o no: clàssica, popular, 
cantautors, pop-rock... Els artistes puntáis 
de la companyia son Lluis Llach -de qui s ’ha 
éditât recentment el dise "Ara", que 
commemora els seus 25 anys fent mùsica- i 
Sangtraït -"Contes i liegendes" és el seu 
darrer àlbum i també el darrer éditât per la 
productora-. Tancat per Defunció és el seu 
conjunt sabadellenc més important. Els 
propers discos que Picap té previst treure al 
mercat son "Pecado original" del conjunt de 
pop Epistole, "Màxima audièneia" del grup 
mallorqui Tots Sants, el nou àlbum dels 
barcelonins Juegos Amargos i la música 
melòdica del cantautor d’Esparreguera Marc 
Durandeau, aquests dos encara sense titol. 
La música clàssica s ’edita només en 
compacte i la resta, en tots els formats. El 
dise de vinil constitueix només el 15% de les 
còpies i tendeix a desaparèixer.

Una altra novetat, de la quai son pioners 
a Catalunya i que demostra la vitalitat de la 
companyia, és el llançament del primer 
"karaoke" en català. El video s’ha éditât en 
VHS i està destinât a l ’ùs domèstic. Mani 
Produccions s ’ha fet càrrec de la imatge. 
L’ûnic video publicat fins al moment inclou 
les cançons "No he nascut per militar" i 
"Només ho faig per tu" de Sau, i "No 
recordo", "Sang en el fang" i "Furtadora 
d’ànimes" de Sangtraït. Contra el que molta 
gent pensa, el rock en català no rep 
subvencions de la Generalität. Només en 
rep una ajuda indirecta, insuficient a criteri 
de Joan Caries Doval, a través d’un conveni 
del Departament de Cultura amb la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
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(TV3, Canal 33, Catalunya Ràdio, etc.) per 
a promoure la mùsica, el cinema, el teatre, 
etcétera, catalans. "El públic té la última 
paraula- afirma Doval-. El rock català té 
quatre grups grans i no hi ha mercat per a 
més. Catalunya és un pais petit. Però el que 
està bé és que surtin grups, que ofereixin el 
seu producte i que el públic triï".

A Terrassa ha sorgit una productora 
discogràfica, fruit de l ’aliança d’un terras- 
senc, Josep Borràs, que s’encarrega de la 
part musical, i d’un sabadellenc, Fidel 
Balaguer, que s’encarrega de la producció. 
El seu nom. Desert Produccions, és una 
metàfora de la comunicació: als deserts hom 
es pot comunicar auditivament -i visualment- 
a gran distància perqué no hi ha obstacles en 
la difusió de les ones. Els àlbums publicats 
fins al moment demostren que el nom és 
apropiat, tant per la diversitat d’estils i 
générés que representen com per la voluntat 
d’arribar a un mercat internacional -fent, 
precisament, coses d’aqui-. El que acaba de 
definir l ’empresa és la qualitat de la 
producció. Diu Fidel Balaguer: " Volem triar 
molt el producte, volem treure coses que 
creiem que están bé". Tots els enregis- 
traments, s ’han éditât únicament en 
compacte, excepte el primer, que s’ha éditât 
també en "cassete".

Aquest és un recull de contes i cançons 
de Cese Serrât titulat "L’any tirurany". La 
principal diferéncia que presenta aquest disc

respecte a la majoria deis que van dirigits al 
mercat infantil és el seu acurat enregis- 
trament i presentació; va acompanyat d’un 
Ilibret iMustrat (com també la portada del 
disc) per Montse Ginesta. També té interés 
perqué és la primera vegada que Cese Serrât, 
que té un gran éxit explicant contes en viu, 
enregistra un disc. El segon deis discs editats 
és "Peces" és un disc que conté setze 
composicions interpretades pel Quartet de 
Bec Frullato i dedicades espe-cialment a 
aquesta formació amb motiu del seu desé 
aniversari. Ha estât éditât amb coMaboració 
del Departament de Cultura de la Generalität. 
S’acompanya d’un Ilibret que explica les 
peces en català, castellà i anglés.

Després s ’ha publicat música de dansa 
d’Oscar Roig per a les coreografies de 
"¿Qué pasó con las magdalenas?" i "Estern 
divinament". També és la primera vegada 
que s’edita música per a dansa contem- 
poránia. La música d’Oscar Roig reflecteix 
una gran influéncia de Michael Nyman. El 
disc s'acompanya d'un Ilibret en els tres 
idiomes firmat per Sergi Belbel.. L’ùltim 
dise publicat fins ara és "Quarteto da Cinque 
canta Beatles", una simpática adaptació dels 
éxits de la banda de rock més famosa del 
món al català. Actualment es prepara la 
publicació d’un doble disc compacte de 
música barroca del Pare Soler (del segle 
XVIII), interpretada per un quartet de vent 
amb Jordi Reguant al clavicémbal com a 
solista.

La darrera iniciativa discográfica és la 
de la productora Epocca, que ha començat la 
seva aventura amb la difícil tasca de 
promoure grups de pop i de rock de Sabadell 
que no tenien cap disc publicat. El résultat 
és "Sabadell sona", disc que reuniex grups 
que ja coneixien els assidus a la Mostra de 
Música Jove de la nostra ciutat: Qué 6-?, Els 
Loes, Rigodons, Objectes Perduts, Desert, 
The Pepe’s, Quorum, Exit, Kadath i 
M idnight Specials. Els responsables 
d’Epocca, que inicialment eren Rafael 
Garcia, Ferran Pérez i David Miguel Burgos 
i que actualment només és el primer, també 
han organitzat concerts per a alguns 
d’aquests grups en diferents locals de la 
ciutat, compensant aixi la mancança 
d’actuacions repetidament denunciada per 
la gent relacionada amb la moguda musical 
de Sabadell.
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Miscellània
Rosa Ten

DEPARTAMENT D'ART DE 
LES AGRUPACIONS 

PROFESSIONALS 
"NARCÍS GIR ALT"

Ha reprès amb força l’activitat 
d'aquest departament, força aturat 
en els derrers temps. Una de les 
activitats a comentar és el curs que 
sota la direcció de l'artista pintor i 
professor i escriptor i comentarista, 
JAUME MERCADÉ, s'ha desen- 
volupat amb conferències a l'estat- 
ge social, i sortides de diumenge al 
mati, a diversos indrets de la rodalia 
i altres llocs, a pintar. Perfeccio- 
nament de la pintura, que han seguit 
un grup dels artistes afincats a 
l'entitat. Una de les sessions tingué 
Hoc en un solejat diumenge d'aquesta 
primavera, a Santiga, on la lliçô era 
pintar l'aigua de l'estany i l'església. 
Una matinal de la quai en sorgiren 
obres ben qual-lificables.

TORNA EL PREMI 
"APLEC DE LA SALUT"
El dissabte i el diumenge de 

l'Aplec tomaren a ser per a la ciutat 
aquella festa de pintura que fou al 
llarg de tants anys. Més de trenta 
pintors, entre sabadellencs, 
vallesans i d'altres comarques, 
crearen la seva obra. Per cert, sense 
desperdici, en la gran majoria. Fet 
ben remarcable, que es deu a 
l'entusiasme d'aquest departament 
d'Agrupacions que presideix Joan 
Rafecas, ánima total d'aquesta 
recuperado.

Ill CONCURS DE 
FOTOGRAFIA 

"NARCÍS GIRALT"
Organitzat pel Departament de 

Fotografía de les Agrupacions, s'ha 
célébrât amb èxit la tercera edició 
d'aquest concurs. Nombroses obres 
per a tots els apartats que assenya- 
laven les bases, i fotos de gran 
qualitat, que han permès gandir de 
l'exposició feta al Casal Pere Quart. 
S'ha demostrat l'exigència artística 
en la major part de l'obra presenta
da. Professionals i amateurs, 
artistes consumats d'aquest art i 
afeccionats, han demostrat que l'art 
fotogràfic és un bell art i un 
document important. S obre tôt quan 
es tracta de documentar la ciutat.

EL PREMI TENACITAT
Aquest Premi, instituït per les 

Agrupacions Professionals Narcis 
Giralt, enguany ha estât atorgat a 
Jesús Farrés i Bemaldo, per la seva 
persévérant i eficaç tasca en pro 
dels disminuïts psiquics, en relaciô 
a llur assistèneia, ed ucado i 
integrado social, essent promotor i 
primer president de l'Associaciô 
Protectora de Disminuïts Psiquics 
de Sabadell.

Felicitem el nostre bon amie i 
C o l- la b o r a d o r  D e g à  d e  Q u adern  
per aquest merescut Premi, del qual 
parlarem quan se celebri l'acte del 
lliurament, previst per el proper 
octubre.

Crònica del
15è Aniversari de Quadern
III PREMIS QUADERN i 

HOMENATGE ALS NOUS 
DEGANS

L'acte dels III PREMIS 
QUADERN i HOMENATGE ALS 
COL LABORADORS DEGANS 
DE "QUADERN" i "BIBLIOTE
CA QUADERN" que se celebrò el 
22 de juny al Saló de la Caixa de 
Sabadell, serà comentat àmplia- 
ment en el proper número de 
"Quadern". Direm, d'avançada, que 
l'acte fou brillant.

Amb aquest acte es va cloure el 
programa dedicat al 15è Aniversari 
de "Quadern". Programa que, com 
recordará el lector, s'obrí el 14 
d'abril amb una Exposició al Casal 
Pere Quart. S'hi exposaren les 90 
portades de la revista "Quadern", 
els 21 volum s de la B iblioteca  
Quadern, i els 23 Quacòmics, aixi 
com algunes de les obres que van 
il-lustrar les esm entades publi- 
cacions. L'exposició fou molt visi
tada.

El dia 19 d'abril se celebrò una 
Taula Rodona, amb el tema 
"Present i futur de les Revistes 
Culturáis Catalanes". Van interve- 
nir-hi Max Cahner, president de la 
Fundació de la Revista de Cata
lunya i director d'aquella publi- 
cació; Joan Josep Tharrats, cofun- 
dador de la revista "Dau al Set" i 
fundador de "Negre + Blau", i 
Montserrat Minobis, Premi Santa 
Llúcia 1992 pel seu programa cul
tural "Al Pas de la Tarda", que 
s'emet a Ródio-4.

Aquesta intéressant Taula 
Rodona tingué Hoc a l'Auditori de 
la Caixa de Sabadell.

El dia següent, 20, es presentò 
el Hibre "Cartes d'amor i de mar", de 
Josep M iló i M asoliver, Ilibre

il-lustrat per Maite Batalla. Féu la 
presentació Joan Cuscó, i Salvador 
Fité feu una notable lectura 
d'alguns deis poemes del Ilibre. 
Aquesta presentació tingué Hoc a la 
Cava de l'Hotel Urpí, amb una 
nodrida assistèneia.

El dia 3 de maig, i organitzat 
per Joven tuts Musicals de Sabadell, 
es donà un magnifie concert amb 
motiu del 15è Aniversari de 
"Quadern", a càrreca de Vicenç 
Oliver, trompeta, i Lluis Avendaño, 
piano, que van obtenir un notable 
èxit.

El 24 de maig, actors i actrius 
del Teatre sel Sol, adherint-se a 
l'Aniversari, interpretaren "Prosa i 
Poesia escenificades", sobre textos 
d'autors que han publicat a la revis
ta "Quadern".

Rosa Ten fa un comentan d'a

questa interpretació en aqüestes 
mateixes pàgines.

Ara, fent un breu resum de tots 
els A ctes, creiem que aquest 
Aniversari ha estât un èxit de 
coMaboració i de participació.

Volem manifestar un cop més 
-mai prou- el nostre agraïment a les 
entitats i persones que d'una mane
ra O altra han coMaborat en 
cadascun dels actes, ja corn actors i 
participants aixi corn a espectadors. 
Tots han fet possible que aquest 15è  
A n iv e r s a r i  hagi marcat una 
efemèride d'una manera brillant. 
Ho fem especialment extensiu a 
Joventuts Musicals de Sabadell, 
Teatre del Sol, Hotel Urpí, 
Ajuntament de Sabadell, Banc 
Sabadell i Fundació Caixa de 
Sabadell.

MONTSE VIAPLANA
Conservadora i restauradora 

de talla i moble 
i objectes d'art

‘ ESPECIALITAT:
-  Vernissât de Mobles a 
“muñeca". Goma Laca.

- TRACTAMENTS DE:
- Neteja i Consolidació a:
> Daurats
> Talles de Fusta 
'  Policromies
• Objectes de Pedra 

Metalls i Ceràmica
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Mirador
Milagros Torres

Académia de Belles Arts 
ANNA RECASENS. TINTURES

A la Sala II de l'Acadèmia de 
Belles Arts hem pogut contemplar 
la darrera creado d'Anna Reca- 
sens. Mostra realitzada amb una 
gran unitat expositiva que verifi
ca que l'artista està arribant a 
conèixer el seu propi llenguatge 
plástic, i és consequent amb eli.

Les obres exposades eren rea- 
litzades en unes mateixes tonali- 
tats, predominant el verd i blau. 
Totes tenien una forta influéncia 
literária. Anna Recasens explica 
histories al public a través de la 
seva pintura, i aqüestes histories 
es poden modificar, ampliar o re- 
duir cada vegada que l'espec-tador 
vulgui, créant d'aquesta manera 
una continua comunicació.

I en tots els quadres es poden 
apreciar unssignes propis que van 
apareixent al llarg de la seva pro- 
ducció: una torre, aigua, arbres...

Anna Recasens crea amb força 
i vitalitat.

Museu d'Art de Sabadell 
PRIMAVERA DEL DISSENT 

A SABADELL
A la Sala d'exposicions tem- 

po-rals del Museu d'Art de Saba
dell s'ha organitzat una mostra de 
disseny que forma part del conjunt 
d'exposicions que sota aquest lema 
es fan arreu de Catalunya, organit- 
zades pel departament de Cultura 
de la Generalität.

Aquesta preséncia del disseny 
a Sabadell ve de la má de l'expo- 
sició conjunta de Benet Ferrer, 
artista plástic, i Josep Melo, dis- 
senyador. Els dos creadors han 
unit el seu treball perqué l'obra 
resultant tingui un pes caracterís- 
tic identificable.

Una mostra que, sens dubte, 
ens ajuda a comprendre millor cap 
a on es mouen les noves tendéncies 
del disseny i, per tant, la creado 
d'elements que passaran a formar 
part de la nostra vida quotidiana.

Galería Iris 
MANUEL AYLLON

La Galeria Iris ha presenta! 
una mostra de l'artista realista 
Manuel Ayllón. I l'anomenem rea
lista, perqué en les seves obres 
s'identifica amb claretat el paisat- 
ge de les nostres terres, tant si fan 
referéncia al camp com a la mar.

L'artista reflecteix un paisatge 
mediterrani amb tota la seva força 
i lluminositat. CoMoca els colors 
en el seu Hoc precis, i aconsegueix 
que la Hum i les tonalitats siguin

una unitat, emprats per descriare 
amb netedat. Utilitza l'espátula per 
crear un gruixut matèrie que dona 
vitalitat a l'obra.

Gabarro Art 
M.D. TRENCHS

Gabarro Art ha presenta! una 
ámplia mostra de la creado de 
M.D. Trenchs, en la qual es podien 
veure marines, paisatges de camp, 
interiors, bodegons, pobles en fes
ta... No només era patent la diver
sità! temàtica davant la qual tre- 
balla aquesta artista, sino que la 
gama cromàtica era igualment 
ámplia. Així podéim trobar obres 
en qué els colors forts eren els pré
dominants, com el vermeil o el 
groe; i altres de tonalitats suaus, 
es fan servir els blaus, ocres i els 
neutres.

L'artista expressa els seus sen
timents a través de la pintura. Per 
això trobem aquesta diversità!. 
Crea amb una gran força i energia.

Sala d'Art Negre 
PERE SANROMÀ

Pere Sanromà és un artista de 
camp i això es veu clarament a la 
seva pintura. Observa com inci- 
deix la Hum del sol en els diferents 
elements que componen la natura 
i els dona a cada moment una to
nalità! determinada. I és aquest fet 
el que necessita plasmar; per 
aquest motiu la Hum entra a la seva 
obra i adquireix protagonismo, 
fent que les tonalitats que fa ser
vir l'artista siguin diverses.

Pere Sanromà observa i segui- 
dament representa amb gran sen
sibilità!, fent servir una técnica 
puntinista, impressionista. Es trac
ta d'una pinzellada molt curta i ágil 
que permet que el résultat de la 
creado sigui harmonios.

(
Sala d'Art Negre 
LLUÍS CLAPÉS

Eeia dos anys que no teníem 
l'oportunitat de veure la darrera 
prodúcelo d'aquest artista, i aques
ta nova exposició ens ha permés 
redescobrir la importáncia de la 
ceràmica com a forma d'expressió 
artística.

En aquesta mostra, l'artista 
presenta unes obres totalment pic- 
tóriques. Gorros i plats, elements 
que componen l'exposidó, es carac- 
teritzen per estar molt pintats i te
nir certa inspirado greco-romana.

Galería Nova-3 
AGUSTÍ PUIG "MARGES"

A la Galeria Nova-3 s'ha pre
senta! una exposició de l'artista 
Agustí Puig que, sota el títol de 
"Marges", incloïa obra paisatgís- 
tica i una série del tractament de 
"Las Meninas" de Velázquez.

Amb aquesta mostra, l'artista

ha toma! a incloure elements ex- 
pressius en la seva creado, que 
anteriorment s'havia vist reduida 
a una simplificació de formes, to- 
nalitats i fins i tot de gruixut ma
tèrie. Agustí Puig havia elimina! 
tot allò que considerava extra a la 
pintura. Però ara ha toma! a reco- 
Hir la seva pròpia tradició, els eus 
in icis, el paisatgism e, que a 
l'exposidó ha estât una mica rei- 
teratiu i que fa que ens quedem 
amb les ganes de saber com con
tinuará.

Galería Nova-3 
PEP DOMÈNECH

En entrar a la sala Nova-3 ens 
crida l'atenció la gran força i l'atac 
que ens produeix l'obra de Pep 
Doménech. Colors àcids i forts 
s'uneixen a una temàtica així ma- 
teix forta i esqueixada.

Animals, més aviat monstres, 
es contreuen sobre élis mateixos 
per expressar dolor, ràbia... no sa- 
bem si sentiments propis d'ells o 
de les persones que els miren.

Una obra que es podria definir 
dins un cert neoexpressionisme i 
que no deixa que l'espectador resti 
immòbil.

Galeria Intel-lecte 
ANNE BALAS

La Galeria Intel-lecte presen
ta l'obra figurativa d'Anne Balas, 
de temàtica paisatgística i bode
gons.

L'artista treballa amb una pin- 
zellada Heugera i ràpida en unes 
obres i, en altres, més fosa.

Destaquem els bodegons amb 
flors, de gran expressió degut a la 
diversità! de tons que fa servir i a 
l'agilitat de la pinzellada que arri
ba en ocasions a l'abstracció.

Watts-Art, Castellar 
G. CALVENTUS

La galeria Watts-Art de Cas
tellar del Vallès ha presenta! una 
mostra de l'obra de G. Calventus. 
Fa poc temps vam tenir l'oportu- 
nitat de veure l'obra d'aquest artis
ta a la galeria Intel-lecte de Saba- 
dell i hem pogut tornar a apreciar 
la seva qualitat a Castellar.

Calventus és un artista amb 
força i ganes de treballar, que Hui- 
ta per refiectir allò que veu d'una 
manera clara i rotunda.

Tant la seva pinzellada com 
els colors que fa servir són mostra 
d'una gran energia.

Watts-Art, Castellar 
MERCADÉ

Sempre és un plaer poder ob
servar una exposició d'aquest im
portant artista que tant ha Huitat 
per les nostres terres. A la sala 
d'exposicions Watts-Art ha reunit 
una sèrie d'obres que inclouen

marines, boscatges, pobles i mun- 
tanyes. Això ens permet observar 
com treballa diferents temes amb 
la mateixa soltesa i agilita!.

Jaume Mercadé observa la 
realitat que l'envolta i seguidament 
la plasma. Capta aquell instant que 
més li ha agrada! i el pinta linea
ment, tenint en compte la incidén- 
cia de la Hum, la perspectiva atmos
férica i les tonalitats adequades.

Es tracta d'un treball que de- 
mostra experiéncia, energia i ga
nes de seguir Huitant.

A
f

Sant Pere, 22 
Tel. 726 19 59 

08201 SABADELL

wfíiíAPm
Sala d'Exposicions

Sant Pere d'Ullastre, 9 
Tel. 714 55 71 

CASTELLAR DEL VALLÈS

Pedregar, 10 
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08202 SABADELL

Gabarra

Rambla de Sabadell, 82 
Telèfon 726 57 85 

SABADELL
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En bona harmonía Des de 1859, la Caixa de Sabadell h| 
bona harmonía amb cinc generacions 
que li han atorgat la seva confianza.

El nostre es un país on, des de semf
música ha tingut un Hoc destacat enth 
seves acti vitáis.

9S

A la Caixa de Sabadell estem orgulloí 
al servei de (a gent d'un país que és, 
model de bona harmonía*

Caixa de Sabadel
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lora, un
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JOAQUIM BUSQUEIS GRUART
Joaquim Busquets Gruart neix a Sabadell 

I’any 1930.
La seva pintura és molt responsable; 

sempre s ’hi veu el repte que s ’ha proposât 
abans de començar l ’obra. Belles perspectives, 
composició estudiada a fons, colors ries per a 
expressar Hoc, moment, oratge...

És, a la vegada que un artista, un estudios, 
tant dels temes que tracta corn de les seves 
possibilitats amb la paleta. S ’imposa un treball 
que cada vegada li exigeix més i en sap mesu
rar les conseqüències. Mai es conforma amb 
l ’èxit de la seva obra: vol més i es vol millor; 
Busquets és un home-artista molt treballador, 
i amb una veta d’inspirado constant, i fêta de 
seny i d’esperança.

Que tôt aixô l ’ha portât a dur a terme els 
murais de l ’església parroquial de Sant Pere de 
Perafita? Segur! L’estât deplorable d’aquesta 
església el motivà a fer aquesta obra. El colpia 
la imatge malmesa que presentava i n’adquirí 
el compormís de millorar-la. I aixi dissenyà i 
projectà la decorado de la nau i del presbiteri; 
la realitzaciô de tres pintares murals d’un total 
de 70 metres quadrats, i dotze retaules de 1,80 
X 0,80 metres, représentant els dotze apôstols, 
aixi corn la direcció dels treballs dels industrials 
i artesans que hi participaren. Cinc anys de 
treballs, i com a donado.

També es feren 400 litrografies artistiques 
impreses a deu colors, numerados i signados a 
má. La venda fou encarregada a una Comissió 
de la Junta Parroquial, per tal de finançar les 
despeses deis treballs complementaris.

El résultat és una obra admirable davant la 
qual ens podem preguntar: desig o anhel 
d ’aportar quelcom a Catalunya? Arrelats 
raonaments de carácter cristiá? D edicado  
envers la seva familia, record del pare pel seu 
interés en la seva formado artística; a la seva 
esposa, per la seva gran padénda; ais filis, per 
la seva coMaboració? El repte amb ell mateix, 
per tal de demostrar la seva propia capacita! 
de creació?

Sí, tot aixo ha d’haver estât la consecució 
d’aquesta magna obra, de la qual ara, en aquest 
començam ent del novembre de 1993, 
s’escamparà la noticia rere la benedicció que 
tindrá lloc el dia 7 de novembre a la mateixa 
església per l ’arquebisbe de Barcelona, i amb 
la presénda de les primeres autoritats catala
nes. 1, en tots els indrets del país i més enllá, 
será arribada la noticia de l ’obra d’un artista 
sabadellenc, que amb aquesta obra honora 
també a la nostra i seva ciutat: Sabadell.

EMILI MORGUI CABAL
Emili Morgui Cabal va néixer a Sabadell 

l ’any 1906. La seva vida escolar s ’obrí ais 
Escolapis, amb el Pare Rodés.

Més tard, s ’inicià en el mon dels estudis, 
cara al futur, amb la Teoria dels Teixits. I... 
esdevingué un excel-lent teorie.

Amb el temps, el cultiu del dibuix i de la 
pintura el portaren a èsser artista.

Emili Morgui pintà i es relacioné amb tots 
els artistes locals. Admirador de Gimeno; amie 
de Serrasanta. Morgui es converteix, tot 
treballant, en pintor. Cultiva el paisatge, la 
marina... 1 ho fa, amb un caire ben personal, 
inspirât pels temes que va descobrint. 1 
l ’admiració ais artistes amies l ’anà portant a 
una obra de grans dimensions: fer, a casa seva, 
una gran galeria d’autoretrats de pintors locals. 
Cal veure-la, aquesta coMecció, per tal de sen- 
tir-se corprès pel valor historic que conté cada 
una de les obres. Cada artista és un moment en 
la seva pròpia vida artística i del temps que ara 
vivim. 1 també és com un pas en l ’esdeveni- 
dor de la ciutat, amb la presèneia de l ’art 
sabadellenc.

A Emili Morgui el recordem també, i amb 
molta tendresa, pintan!, acompanyat de la seva 
esposa, la dibuixant i aquareMista, Maria 
Torrella. Artista fina, delicada, subtil artista que 
humilment recollia, amb els seus "estris" de 
pintar, raconets del lloc que havien impres
siona! al seu marit.

L’obra d’en Morgui és lluminosa i rica en 
calor, hi esmerça el sistema o tècnica que sigui. 
Dona raó de les clarors dels llocs que pinta, i 
en diu -diriem  sense por d ’equivocar-nos- 
l ’anècdota del moment. I és que té ofici de pin
tor, ànima de poeta i esperi! per a donar 
l’explicació justa de tot el que eli li ha dit el 
tema. Estudios i, sobretot, artista, és sempre un 
encert per Tobservador de pintura; tot un encert 
trobar-lo en un concurs, fent de Jurat.

EN AQUEST NUMERO DE 
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Pare...
Muriel Casals

X are,
Els teus amies de QUADERN m'han 

demanat que escrigui sobre tu. Que expli- 
qui qui has estât des de la perspectiva fa
miliar. I no pue parlar-ne amb tu abans de 
fer-ho, ni podré demanar-te que llegeixis 
l'article abans d'enviar-lo, com m'agradava 
tant de fer. Sobretot aquests últims anys, 
en qué tu tenies temps per a escoltar i per 
a parlar sense pressa, sense urgències, has 
estât un molt bon interlocutor i conseller. 
Critic, sovint trobaves que el que et donava 
per llegir no estava prou acabat, i força 
vegades en discuties també algunes de les 
afirmacions. Dones imagina't en aquest 
cas, en qué l'objecte d'anàlisi has de ser tu. 
Una primera observació en qué segurament 
coincidiríem és que la vida no és mai prou 
llarga per a encabir-hi tantes coses com 
voldríem fer i, després, poder encara re
flexionar sobre tot allò que hem fet.

Quan penso això, m'adono que, ara 
quan fa tan poc que has mort, el que enyoro 
és el pare vellet i tendre que hem tingut 
els últims temps de la teva vida.
Potser més endavant enyorarem 
també aquell pare jove i fort amb 
qui la relació havia estât més 
cantelluda (és una paraula que tu 
feies servir, en general per dir 
que no se n'ha de ser, de can- 
tellut). I realment tu ara no ho 
eres, de cantellut; t'havies anat 
fent suau. Suposo que diries que 
per força, ja que la vellesa s'en- 
duu les punxes que esgarrapen 
al mateix temps que s'enduu 
l'energia. Però no és sempre així, 
i m'agrada remarcar que has 
estât un veil especialment 
simpátic. Es divertit, perqué em 
sembla que la vellesa no havia 
entrât mai gaire en les teves 
previsions. Només recordo que 
feies broma amb la idea que la 
paraula "jubilació" està relacio
nada amb la idea d'estar content; 
content perqué s'acaba l'obli- 
gació de treballar. I això vol dir 
temps per a fer coses diverses.
La diversitat d'interessos és 
segurament una característica 
teva. Per això podies conversar 
sobre ternes tan diferents.

Explicar quina mena de pare 
has estât és massa difícil. Mal- 
grat haver-hi pensât i haver-ne 
parlât llargues estones. Ja saps

com ens ha agradat, a les tres germanes, 
analitzar i interpretar les vicissituds 
familiars. No t'hem vist pas sempre de la 
mateixa manera ni totes tres igual, la qual 
cosa ha originar discussions, en les quais 
hi havia coincidéneies i divergéneies, en 
tots els tons possibles, gairebé sempre 
acalorades. Del que pots estar segur és que 
no hem estât mai indiferents en la nostra 
relació amb tu i crée que, encara que a 
vegades hagi estât incòmode, això t'agra
dava. Ben pensât, ets tu qui ens has 
inculcar l'esperit critic. I també ets tu qui 
ens recomanaves i ens mostraves, amb la 
teva práctica, que cal saber combinar la 
crítica amb la indulgéncia.

Aprofito l'oportunitat i t'escric, enca
ra, una carta. Tu eres molt partidari d'es- 
criure cartes. Serveixen per a mantenir 
viva l'amistat, aquest sentiment tan 
important que ens permet fer el carni en 
companyia. Alguns dels teus amies han 
format part de la nostra familia i aquesta 
ha estât una lliçô que hem après: no són

L'Honorahle Conseller de Justicia de la Generalität, Agusti Maria Bassols, 
ahraga Lluis Casais després d'imposar-ii ia medalla de Sant Raiman de 
Penyafort (Foto, Pedro Zapata).

els Ilaços de la sang sinó els del sentiment 
i de la intel-ligéncia que van teixint l'entom 
humà en qué fern discórrer la nostra vida. 
En la nostra educado i, per tant, en fer- 
nos tal com som, hi han tingut un paper 
molt important l'Amparo i la Fina, 
amigues que et van acollir quan estaves 
exiliar a França. L'amistat incondicional i 
la fantasia són els valors que les "fletes 
d'Avignon" ens han transmés. Unes fletes 
que no eren germanes ni del pare ni de la 
mare, sinó de tots dos, explicávem quan 
algú ens preguntava quin era el parentiu. 
Dues germanes mig valencianes mig fran
ceses, mig religiöses mig paganes, mig 
riques mig pobres, que han estât un graó 
molt especial entre la nostra familia cata
lana i la familia francesa.

Des de ben petites, sempre que anàvem 
Iluny de casa escriviem explicant-vos a tu 
i a la mare el que descobriem. Aixi 
apreniem a fixar-nos en les coses i també 
a escriure en català. Fa poc em vas dir que 
t'agradava que haguéssim conservât el 

costum d'escriure't perqué les 
cartes permeten expressar sen
timents que no gosem dir de 
paraula. Et referies a la tendresa, 
que a vegades costa tant de mos
trar i que en les cartes ens ha- 
viem permés.

En aquesta carta voldria par- 
lar-te de coses que están passant 
i que a tu t'interessaria saber. El 
més important en aquests 
moments és que els jueus i els 
palestins están fent les paus. Les 
paus corn quan dos germans que 
estimen els mateixos pares s'han 
barallat molt fort. Més que la 
pau, que és una cosa més com
plicada i que ve després d'haver 
fet les paus. Dones si, pare, 
están decidint que ja no es 
parlará més de llençar els jueus 
al mar ni de construir el gran 
Israel. Segur que tindríem 
motius de discussió sobre les 
concessions que cada un dels 
dos costats ha fet i sobre els 
possibles perills. Tu argu
mentarles sobre la nécessitât de 
seguretat a les fronteres d'Israël 
i jo et diria que si ara la bandera 
de Palestina pot onejar a Jeru
salem ja no s'ha de tenir por. I 
ja ho veus, es tracta d'una solu
ció no cantelluda, en qué les
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dues parts han cedit, han reconegut raons 
de l'altra i están disposades a renunciar a 
coses que fins fa poc consideraven 
essencials; com tu recomanaries.

Aquesta teva vocació d'intermediari, 
de persona que busca solucions, segur que 
està relacionada amb la teva feina 
d'advocat, que exercies també amb els 
amies i la familia. T'agradava aconsellar, 
i el teu conseil sempre anava orientât a 
facilitar l'acord. A nosaltres també ens 
recomanava evitar les postures extremes. 
Ja has vist que quan ens hem fet adultes 
t'hem donat força la rao. Quan érem 
adolescents no te la donàvem. En un 
moment de la vida en qué les coses es 
veuen blanques o negres, sense matisos, i 
en qué creus que has descobert la raó, vam 
ser bastant sordes ais teus discursos. Tu 
vas perdre la paciéncia i vas atorgar-te un 
paréntesi en la teva fundó de pare. No ens 
va agradar gens i vam reaccionar enra
biados davant l'exercici de la teva Ilibertat. 
Ara, en la perspectiva, m'agrada pensar 
que el meu pare no va ser un hipócrita com 
recomana la moral tradicional, i sobretot 
m'agrada constatar que no has estât un veil 
amarg. Els últims anys al teu costat han
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estât agradables perqué era evident que has 
estât una persona que estava d'acord amb 
la seva vida; segurament més del que ens 
deies. Perqué, dins de les inevitables 
limitacions, havies gosat fer el que volies 
en diversos moments.

De limitacions en vas tenir, i ben 
grosses. Vas perdre la guerra, cosa que 
t'agraïm. Això va significar que no vas 
poder fer realitat les teves esperances de 
jove brillant. Havies acabat la carrera 
d'advocat, havies començat a practicar el 
periodisme. Viatjaves en avió: havies estât 
a Londres, on havies vist unes primores 
proves de televisió (sempre fhan fascinai 
les novetats) i a Tunis (una aproximació a 
l'Orient que, encara ara, t'atreia). Havies 
publicat un llibre de poemes, que havia 
merescut un elogi de Caries Riba. El carni 
es trenca, però Testada a França, un pais 
que has estimât, i que t'ha correspost, ha 
marcai positivament la teva vida. Ens agra
da molt que la mare sigui francesa; aixi, 
des d'abans de néixer hem sabut que les 
barreges són bones.

Moites coses diferents, imprevistament 
juntes. Aquesta és la imatge que ens 
quedará de la teva proposta de vida. Quan

passejàvem o quan viatjàvem en cotxe - 
com t'agradava fer quilómetros!- no 
paraves d'assenyalar amb el dit. Podia ser 
un arbre, un campanar, Taparador d'una 
botiga, una persona. El món és pie de co
ses intéressants. No badeu, ens deies. Els 
llocs i les coses que triaves tenien sempre 
algún atractiu fantàstic (és a dir, que 
desbordava els limits estrictos del présent 
O de la realitat). Penyiscola, on vam anar 
seguint els passos de l'extravagant Papa 
Luna; Talamanca, que vam descobrir quan 
no hi havia aigua corrent ni electricitat; el 
Mah-jong, un joc xinés amb unes peces 
d'ivori preciosos (que era de Tavi) i que 
servia per a entendre que és millor fer 
combinacions boniques que no pas tenir 
pressa per guanyar.

Ja ho vous, pare, tu que volies tenir un 
noi i dir-li Elies per amistat amb els teus 
companys jueus de la Resisténeia, deixes 
tres filles que seguim camins que tu havies 
començat. Recordes aquell 11 de setem- 
bre, quan vam anar junts a deixar, clan- 
destinament, una flor al Hoc on encara no 
hi havia Testàtua de Rafel Casanova? 
Nosaltres tampoc ho oblidem.

De l'Acte dels "Degans de Quadern". Saló de la Caixa de Sabadell (14 d'ahril de I9S9).

QUADERN - 92



261

La meva bona 
amístat amb en 

Lluis Casais i Garcia
(e.p.r.)

Maria Teresa Cabané

meu pare anava a donar lliçons de 
piano a la Montserrat Casais i, alguna 
vegada, jo anava amb ell a la gran casa on 
Vivien, al carrer del Sol. En Lluis tindria 
12 anys i jo, 10. Ens entreteniem... i, una 
tarda -estant en el Jardi- s'enfilà dalt de la 
barana de l'escala que conduïa al terrât, tot 
dient-me: "¿Veus, Maria Teresa?". Jo vaig 
espantar-me un xic en veure que feia unes 
passes corn si s'exhibis dalt de la maroma. 
Mentre li deia; Atenció! Pataplaf!, va 
caure i es trencá un braç (la seva familia 
m'ha dit que sempre els explicava aquesta 
anècdota, dient que fou la primera tren- 
cadura, per fer una exhibició davant meu). 
Ja adults, quan parlàvem alguna vegada 
(ell ja feia poesies i jo sois feia quartetes) 
em deia: "Aigua i blanca fan vers". Jo 
protestava, dient-li: "Però no acaben en 
consonant", i ell em responia: "No, però 
són assonants".

M'inculcà o em desenvolupà I'esperit 
poètic, ja que la poesia i la música van Higa- 
des; i a casa meva en sentia tanta de música!

No minvá mai la nostra sincera amistat, 
malgrat que eli festegés amb l'una o l'altra.

Des de l'exili, a França, em va escriure 
una vegada i aquest fet m'agradà molt.

Tine bona amistat amb la seva sim
pàtica, comprensiva i abnegada esposa, 
com també amb les seves tres filies.

El dia 21 de juny vaig telefonar a casa 
seva per felicitar-lo amb motiu de la seva 
onomàstica, i l'Augusta em digué que el 
dia abans s'havia trencat el fémur.

Havia tingut diferents problèmes fisics 
i, aquest fet (tot i sortir-ne de la intervenció 
quirúrgica) li produi el fatal desenllaç.

Sempre l'havia admirat: inteMigent i 
amb una locució que et sabia fer com
prendre el que eli sabia.

No dubto que ja es troba en la Casa del 
Pare, on deu escriure prosa i poesia!

Canço de l’incert amor
Huís Casals i Garda

La cangó del vostre amor 
és una can9Ó molt blanca; 
si jo en sé el comengament 
vos no sabeu com acaba. 
La cangó del vostre amor 
és una can9Ó molt blanca.

Si US mirava i us somric 
ja penseu que us estimava; 
i l'amor és insegar 
com el temps a la muntanya. 
Si us mirava i us somric 
ja penseu que us estimava.

De tot el que us pogués dir 
no en cregeu ni una paraula; 
igual pot ser veritat 
que podria ser una faula.
De tot el que us pogués dir 
no en cregeu ni una paraula.

Creieu-me només si us die 
que sou bella com els àngels 
i que els vostres ulls blau-cel 
de cap a peus em trasbalsen. 
Creieu-me només si us die 
que sou bella com els àngels.

Mes fins arribar a l'amor 
hi ha el camí de set jornades 
i l'amor és tan incert 
que no gosaré parlar-ne.
Mes fins arribar a l'amor 
hi ha el camí de set jornades.

Canten la can9Ó d'amor 
que per vós és l'aigua clara; 
no ens en busquen els turments 
ni inventen somnis de fades. 
Canten la can9Ó d'amor 
que per vós és l'aigua clara.

Canten la can9Ó d'amor 
jo US diré la tonada 
mes no em demanéssiu pas 

que US en digui les paraules. 
Tu en saps el comen9ament, 
però jo sé com acaba.

(Composició escrita fa anys i inèdita).

Els membres que integren el Patronat de la FUNDACIÓ AMICS DE LES ARTS 1 DE LES LLETRES, DE SABADELL, volen 
donar testimoni, amb aqüestes radies, del seu dolper lapérdua del qui n'era rellevant vice-president, a més de col-laborador 
assidu de la revista QUADERN que publica la propia Eundació, En LLUÍS CASALS I GARCIA, traspassat el 26 de juny 
d'enguany. Advocat i home de lletres, premiat amb la Gran Cren de Sant Ramon de Penyafort pels seus mérits en Támbit del 
Dret, i distingitper la República Francesa amb la Legió d'Honor, va merèixer tothora la considerado i Taféete deis companys 
del Patronat, al qual pertanyia des que la Fundado va ser creada, essent-ne eli un deis fundadors.
Que reposi en pau.
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Lluís Casals, director de l'Institut-Escola M. B. Cossío
Ramon Vali i Rimólas

Ë.fra la tardor, quasi l’hivem, de l’any 
mil nou-cents trenta-sis, d ’ingrata 
memoria. No recordo ben bé quin dia 
d ’aquella tardor, ja entrât el mes de 
desembre, obria les portes l’Institut-Escola 
M. B. Cossío, per acollir-nos i intentar que 
prosseguíssim una vida civilitzada, enmig 
del caos i del desordre régnants arreu. La 
sublevació militar havia provocar que el 
país quedés submergit en una anarquía 
total. Testimonis ben poc suspectes de 
voler fer veure les coses més negres de 
corn eren, ho manifesten ben ciar: Andreu 
Castells en el seu Informe de l’Oposiciô, 
quan descriu F ambient que imperava a 
casa nostra en aquella segona meitat de 
l’any trenta-sis, ho detalla amb tota cruesa: 
crema d’esglésies, assassinats, persecució 
religiosa...

Un dia d’aquella tardor, dones, l’Ins- 
titut-Escola obria les portes. Ens hi acollia 
i ens adreçava la paraula, donant-nos la 
benvinguda, un jove ait, trempât, ben 
plantât i que duïa llacet de poeta (en aquell 
temps els poetes duïen llacet); era el di
rector, en Lluís Casals.

Foragitats i perseguits els religiosos, 
que pràcticament eren els unies que 
impartien el batxillerat a Sabadell, el 
conseller local d’Ensenyament, en Salva
dor Sarrà i Serravinyals havia encarregat 
l’organitzaciô d’un Institut-Escola, per 
acollir els pocs estudiants de segon 
ensenyament que en aquella època hi havia 
a Sabadell, a quatre joves sabadellencs que 
després assumiren el paper d’ensenyants: 
en Joan Morales, en Miquel Carreras i en 
Miquel Crusafont. Al seu front, corn a di
rector, hi havia en Lluís Casals, el nostre 
"senyor" Casals. Havien acceptât l’encàrrec 
amb el propòsit, com més tard confessarla i 
repetiría en Casals, de salvar-nos de la 
barbàrie. I a fe que ho aconseguiren.

La primera vegada que li vaig sentir a 
dir això fou en un sopar a can Font (no 
era pas, ni de bon tros, el can Font d’ara). 
Era un sopar de comiat a en Miquel 
Crusafont, que la Fundació Bosch i 
Cardellach va organitzar abans de la seva 
partença a Oviedo, on havia guanyat la 
cátedra de Paleontologia. Lluís Casals hi 
féu un parlament; i, referint-se a l’època 
que amb en Crusafont havien conviscut a 
rinstitut-Escola, ho afirmà. Darrerament 
encara ho reiterà en un treball seu publient 
en l’informe La República i la Guerra Ci
vil, Sabadell 1931-1939, aparegut l’any 
1986, en ocasió de l’exposició La Guerra 
Civil a Sabadell, 1936-1939. Hi diu 
textualment "... vàrem considerar que no 
podiem deixar la joventut de Sabadell a

mans matusseres i sectàries i acceptàrem 
l’encàrrec que se'ns feia".

Pel desembre, quan l’Institut-Escola 
començà les classes, s’hi incorporaren més 
sabadellencs que, a ben segur sense dir- 
s’ho, mantingueren el mateix esperit: 
Adolf Cabané, professor de Música, 
Ricard Marlet, Josep Vives i Agnès Viu- 
mala, encarregats deis Treballs Manuals. 
Completaven el quadre professors foranis 
que no és hora d’esmentar aquí.

La direcció de Lluís Casals durà 
escassament un any; la relació directa amb 
els alumnes fou més curta. La incorporació 
al front de combat el separá de l’Institut- 
Escola i de Sabadell. Però el seu cor, i el 
nostre, el deis seus deixebles, continuaven 
units com abans que la crueltat de la gue
rra ens séparés. S’ha de considerar que, 
quan l’Institut-Escola obrí les portes, els 
alumnes que formávem el nostre Crup, el 
Crup Matagalls (aleshores els cursos es 
denominaven "grup", seguit del nom d’un 
paratge o d’una muntanya; i amb el mateix 
nom es continuava durant tots els estudis) 
teníen només entre tretze i catorze anys; 
érem uns infants ais quais la guerra ens havia 
tornat adults, abans d’hora; talment una 
fruita coreada que madura abans de temps.

/ 'artística
COMPRA-VENDA

Calaixeres, Mobles, Llums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

Borriana, 35-37 • Teléfon 725 62 30 
08202 SABADELL

Guardo una carta que els companys del 
grup Matagalls li vàrem adreçar al front 
de Terol, a Olite concretament, el dos de 
desembre del trenta-set, en resposta d’una 
que haviem rebut d’eli i en què s’inte
ressava per les nostres coses, sobretot pels 
nostres projectes i activitats culturáis 
extraescolars: la confecció d’un arxiu d’art 
("l’Arxiu Artistic del Grup Matagalls"), les 
"edicions" que fèiem amb "velògraf", una 
gelatina que permetia reproduir un escrit, 
molt matusserament, certament (les 
"Edicions Econòmiques del Grup Mata
galls"); i una altra carta seva del vint-i-dos 
de desembre del mateix any, en la qual, 
en resposta a 1’anterior, ens encoratjava a 
prosseguir amb les nostres fal-leres i ens 
hi afegia un donatiu per comprar llibres o 
allò que ens semblés més convenient. I en
cara l’agost de l’any trenta-vuit ens enviava 
una conferència per a ser llegida en un cicle 
que haviem organitzat al redós d ’una 
exposició titulada COM EL VALLÈS NO 
HI HA RES. Teníem quinze anys.

Tots els altres mestres sabadellencs 
que hi ensenyaren també ens marcaren 
profundament. D’ells aprenguérem a viure 
en societat i a entregar-nos en el servei 
d’aquesta societat. Ens ensenyaren un 
seguit de virtuts civiques i ens donaren un 
humanisme del qual, encara, ens sentim 
orgullosos. A ben segur que notávem 
aquell esperit que els dugué a emprendre 
l’aventura de l’ensenyament. Centrant-nos 
ara amb en Lluís Casals, és important 
constatar que un mestre amb el qual 
havíem conviscut un sol curs, i encara curt, 
ens hagués marcat tant. He oblidat l’assig- 
natura que ens donava, però no he oblidat 
mai aquells altres ensenyaments esmentats 
suara. I és que és molt més important for
jar homes que no fornir coneixements 
d’una matèria.

A en Lluís Casals li som creditors 
d’haver sabut infondre a F Institut-Escola 
M. B. Cossío, a través de la seva direcció, 
aquest esperit de tolerància, de respecte, 
de profond respecte, m’atreviria a dir, 
envers els nois i noies que tenia enco- 
manats. Tots els alumnes que passàrem per 
aquelles aules i que fórem influïts per 
Feducació que se'ns donà, sé que em faran 
fermança. La formació que hi rebérem 
Fhem d ’agrair a bona part dels seus 
mestres. Però sobretot a en Lluís Casals 
que, des dels primers moments, els dirigí.
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L ’herència paleontològica d’en Miquel Crusafont
Jordi Agusti

l3em bla que les commemoracions ne
cessitili de la rotunditat de les xifres 
rodones (valgui la redundància). Els deu 
anys del traspàs del Dr. Crusafont és una 
data corn qualsevulla d’altra, però té algún 
avantatge: és relativament llunyana i, 
albora, relativament propera. Relativament 
llunyana, ja que comencem a tenir una 
perspectiva histórica de la seva obra, en 
aquests deu anys en qué tantes coses han 
canviat en el món. Suficientment próxima, 
però, perqué la seva figura i, sobretot, el 
seu entorn, ens siguin encara prou fami
liars i cálids. Crusafont ha entrât en alió 
que abans de la postmodernitat es deia "la 
história" (en el seu cas, seria més apropia! 
dir "l’evolució"), però la seva figura i la 
seva obra encara ens toca i ens afecta; gens 
de fredor.

De la seva figura, n’han parlât prou 
moites de les persones que més el van 
conéixer al llarg de tota la seva vida, per 
la quai cosa des d’aci només en podriem 
aportar el testimoni acomplexat del nostre 
primer encontre, en alguna part del primer 
semestre de 1969: l’Institut de Paleonto
logia encara muntant-se (però ja construit), 
caixes amb ossos i trilobits per tot arreu, i 
una llarga conversa entre la celebrità! 
paleontològica i un adolescent interessa! 
en Paleontologia. Després vindrien anys 
de treball en condicions encara penoses, 
la seva Iluita contra la malaltia, els sens 
darrers anys a l’Institut -ja aparta! de la 
docéncia universitària- i, finalment, el seu 
sobtat traspàs aquell mati del 16 d’agost 
de 1983, que alguns de nosaltres recor- 
darem per sempre. Justament aquell dia, 
el professor Henri de Lumley havia 
anuncia! la visita al jaciment de Venta 
Micena, a Granada, on créiem haver trobat 
testimonis molt antics de la preséncia hu
mana a Europa. Lumley s’havia cartejat 
feia molt poc temps amb Crusafont i tant 
eli com la seva muller van quedar 
fortament impressionats per la noticia.

Aquesta darrera anécdota iMustra a la 
perfecció un dels trets més caracteristics 
d’en Miquel Crusafont, que va mantenir 
fins al final de la seva vida: la seva proli
fica correspondéncia cientifica, plasmada 
en desenes de milers de cartes, avui dia 
formant part del seu llegat a l’Institut de 
Paleontologia. Aquesta correspondéncia, 
mantinguda amb les grans figures de la 
Paleontologia i la Biologia evolutiva del 
seu temps -Julian Huxley, George Gaylord 
Simpson, Jean Piveteau, Pierre Teilhard 
de Chardin...-era tan sols una conse- 
qüéncia de la seva volunta! i capacita! de 
comunicació. Efectivament, a la banda del

valor especific de la seva obra cientifica, 
Miquel Crusafont va ser també un 
extraordinari "comunicador", no solament 
de les troballes cientifiques del seu equip, 
sinó de tots aquells aspectes més generals 
que es relacionaven amb la Teoria de 
l’Evolució i la Biologia evolutiva.

Un segon aspecte a valorar en la 
personalità! de Miquel Crusafont és el ca
rácter d’obertura inteMectual que sempre 
va mostrar. Aixi, en el seu treball cientific, 
Crusafont obri nous camins de comprensió 
i d’anàlisi dels fenòmens paleobiològics. 
Aquest és el cas, per exemple, dels sens 
estudis sobre paleobiogeografia (molt 
influits per les idees del seu admira! G. G. 
Simpson) i de Tus de técniques estadis- 
tiques aplicades a Tevolució deis carnivors 
(en aquest cas, amb la coMaboració ines
timable i confessada d’en Jaume Truyols).

A remarcar també l ’apertura, en el 
senti! literal de la paraula, a les inquietuds 
intel-lectuals i cientifiques que hi havia 
més enllá de les nostres fronteres. En una 
época de profund enquistament cientific i 
cultural, Crusafont, a través deis Cursets 
de Paleontologia de Sabadell, i amb uns 
mitjans modestissims, permeté la possi
bilità! que molts investigadors entressin en 
contacte amb les figures més rellevants de 
la Paleontologia europea d’aleshores.

Una tercera actitud a valorar en 
Crusafont és la seva audàcia. Audàcia en 
abordar decididament en el nostre pais el 
tema de l’Evolució biològica i de l’origen 
de Thome en un mare epistemològic -TEs- 
panya deis anys 40 i 50- que no afavoria

ni facilitava, precisament, que es plantegés 
una problemática que aleshores era 
summament espinosa. La história de 
Tevolucionisme a Catalunya i a Espanya 
passa forçosament per la figura de Miquel 
Crusafont.

Finalment, voldria remarcar una quarta 
actitud característica de Crusafont, relacio
nada amb les anteriors: el seu carácter 
universalista. Crusafont mantingué 
sempre, en totes les seves activitats, un 
punt de mira molt ait. Albora que s’in- 
troduïa en Tanàlisi detallada de la realitat, 
li agradava apropar-se a punts de vista 
sintétics i més generals. Aquesta àmplia 
perspectiva no es relacionava només amb 
la Paleontología, sinó que s’estenia també 
a Tart i a la literatura. Crusafont realitzà 
diverses incursions en aquest darrer camp, 
i demostrà fins a quin punt un cientific no 
té per qué ser una persona tancada dins els 
limits estrets de la seva especialitat. El text 
següent, extret d ’una coMecció de nar- 
racions sobre la Valí d’Aran, expressa, 
millor que qualsevol comentar!, el carácter 
obert i universal de Miquel Crusafont.

Sembla que sona una hora nova en els 
veils campanars de les vétustés esglesioles 
de la Valí entera. Petits temples on 
s’arredossen aquells cementiris rurals 
d’un encant que mal no ha conegut les 
notes lúgubres de les grans necrópolis. I 
ádhuc aixó: us demanaria, si gosés, de 
reposar-hi per uns fragments ben llargs 
d’ eternitat. 1, a fora, al volt de les 
esglesioles, els carrers plens de códols 
llisquents deis refrecs de les generacions 
i, més enllá, la pau de les muntanyes pro
gramada sobre el fans etern del remoreig 
de l’aigua: del Carona, de l’Inyola, del 
Malo, del Ruda, que alimenten els llacs 
al llarg deis tortuosos cordons umbilicals 
deis torrents enjogassats, de cristall 
liquid. I veureu, aleshores, el miracle del 
temps que no corre, del temps que s’atura 
al vostre desig, i esdevé abundant, 
vagarívol i empresonat al bell mig del cor.

A contracor del temps escolten, dones, 
la veu que us crida de tant en tant. No la 
deso'iu i US fareu un favor deis grossos...

Aquesta veu és, naturalment, la de 
Miquel Crusafont i Pairó.

Jordi Agustí
Institut de Paleontología "M iquel Crusafont"
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Aproximació a Carles Riba
Joan Ripoll

D'entre totes les figures catalanes nota
bles nascudes el 1893 -any pròdig en 
futures inspiracions- potser la que avui dia 
ens queda més distant i enigmàtica sigui 
la de Caries Riba. Ho afavoreix l'aparença 
del rostre sever que veiem a les fotografíes 
i la impressió d'hermetisme que, a prime
ra lectura, ens transmet la seva obra; no 
obstant aixô, cal aproximar-se a Riba sense 
prejudicis per trobar-ne el component 
humà, aquell que eli mateix volia trans- 
metre en els sens versos: "Lector de bona 
fe, vet aquí uns versos humans", fins i tot 
massa humans, dirà en el pròleg d'una de 
les seves darreres obres, "Salvatge cor".

L’HUMANISTA
Trobar-se amb Carles Riba pressuposa 

considerar, almenys, quatre aspectes de la 
seva personalitat: l'erudit, el critic, el tra
ductor, el poeta. En el primer aspecte, cal 
remarcar l'estricta formado intel-lectual 
que rep: estudis de Dret i Lletres a Barce
lona i Madrid, i domini cabdal, des de la 
primera joventut, del grec, del llatí i de 
l'alemany; deixeble del cèlebre filòleg Karl 
Vossler, a Munie, del 1923 al 1932 esdevé 
el gran coMaborador de Pompeu Fabra en 
la redacció del "Diccionari General de la 
Llengua Catalana", l'obra del quai 
continuará després al si de l'Institut d'Es- 
tudis Catalans, on ingressa als 39 anys. 
També és nomenat professor de Literatu
ra a l'aleshores famosa Escola de Biblio- 
tecáries, i de Grec a la primera Universität 
Autònoma de Barcelona.

Un bagatge tan complet el predisposa 
convenientment per exercir la critica. Influit 
pels mestres del noucentisme -d'Ors, Camer, 
Lòpez-Picó-, Riba coMabora assiduament 
a "La Revista" i recull després els textos 
publicats al llibre "Escolis" (1921). La seva 
preocupado és penetrar en l'obra d'altri per 
tal de conèixer-ne l'entrellat, i d'aqui deriva 
tota la seva metodologia: "Dir què és una 
obra, més que no pas què vai, és la finalitat 
de la critica", dirà, tot aMudint després a 
"l'esforç que he esmerçat per comprendre". 
Es així que un dels sens reculls més famo
sos -junt a "Els marges" (1927)- es titulará 
talment "Per comprendre" (1937), llibre que 
obtingué el premi Maragall, atorgat per un 
jurat presidit per Lluis Nicolau d'Olwer, i 
en el quai judica obres contemporànies, des 
del mateix Maragall a Francese Trabai. 
Altrament, s'han fet paradigmàtics alguns 
dels sens assaigs, aixi el polèmic "Una 
generado sense novel-la", o "Els poetes i

Caries Riba i Clementina Arderiu a la seva casa de Cadaqués al setemhre de 1953. 
Fotografiáis per Catalá-Roca.

la llengua comuna", o "He cregut i és per 
aixó que he parlât".

L'exercici de l'erudició i de la crítica 
l'havien de portar aviat a la doble tasca de 
traductor i antóleg, tasca que cal interpre
tar sota el seu lema de "triar és opinar": és 
a dir, escollir un autor o altre, una obra o 
altra, és implícitament exercir un judici 
critic. L'interès per l'obra escollida, així 
com el domini rigoros de la llengua pròpia 
fan que les traduccions de Riba siguin 
exemples modèlics entre les aportacions 
a la llengua catalana. Foren, primer, els 
contes dels Grimm i les històries extraor- 
dinàries de Poe; després, Gogol, Hölderlin 
i Kavafis; però, per sobre de tot, les grans 
obres clàssiques: les dues versions de 
fOdissea" (1919 il 948) i les aportacions

a la Fundació Bernat Metge de Xenofont, 
Plutarc, Esquil, Eurípides, Sófocles...

Casat amb Clementina Arderiu, deli
cada poetessa. Riba no fou insensible ni 
al món infantil ni al casolà, i aixi escriuria 
alguns exercicis de "lírica de cambra" i 
diversos llibres per a infants, entre els 
quais excel-leix "Sis Joans" (1928). Però 
és evident que la gran aportació de Riba a 
la literatura catalana és la seva obra poètica 
major, no massa extensa, però de gran 
puresa i densitat i, en tot cas, estretament 
vinculada a la seva rigorosa formació hu
manista. Així, Joan Fuster podrá dir que 
Riba, com a poeta, es féu "passant per la 
torturada disciplina i el fervor incansable 
de l'inteMectual cent per cent".
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EL POETA
Poesia intel-lectual, dones, però poesia 

expressada amb una gran intensitat lirica: 
"La joia expressada amb consciència és la 
lirica", dirà el propi autor. Jaume Bofill i 
Ferro -critic finissim a qui no s'ha fet prou 
justicia- hi nota "un agut, quasi malaltis 
sentit de la bellesa" però manifestada amb 
una gran contenció i sobrietat. Tot el sentit 
rau en la paraula: "Un poema no s'explica; 
és a dir, les seves paraules no són 
canviables per unes altres", precisará el 
poeta al pròleg de les "Elegies de 
Bierville" (1943); però les paraules, què 
són? El propi autor parlará en "Del joc i 
del foc" (1946) de "les paraules/ obscures 
del poeta", per més que a les "Elegies..." 
bagués précisât el valor de la paraula amb 
aquests versos: "Entre nosaltres humans, 
/ déus! els mots són només per a enten- 
dre'ns i no per a entendre'ls: / són el co- 
mençament, just un senyal del sentit". 
Usant els sens propis mots, dones: un 
sentit per a comprendre. En tot cas, el poe
ma sempre será un misteri: "¿La Poesia? / 
Cal cercar-la on tu saps ja / que és, com la 
Gracia / o l'aigua pura i dura / d'una font 
emboscada" ("Del joc i del foc").

Riba publicà de molt jove el primer 
llibre d"'Estances" (1919), al quai segui un 
altre onze anys després. Són poemes en la 
tradició medieval d'Ausiàs March i 
Petrarca, en els quais trobem figures tan 
fines com aquesta: "Amor, Amor, ¿la 
jovenesa on és, / que ens feia iguals la earn 
i l'esperit / com dues flames d'un mateix 
délit?"; en la tradició esmentada, fautor 
reflecteix realitats animiques a través 
d'abstraccions corn la ment, el desig, els 
sentits, la joia... A "Tres suites" (1935) 
avança més cap a una recerca de la pròpia 
identitat i, a través de la influèneia de 
Mallarmé i Valéry, assimila el simbolisme 
que, altrament, havia catalanitzat Carner.

Amb l'arribada de la guerra civil i el 
consegüent exili. Riba profunditza en els 
sens sentiments i escriu, a diversos indrets 
de França, les dotze composicions que 
formen les "Elegies de Bierville" -publi- 
cades d'antuvi a Buenos Aires-, en les 
quais descriu el seu viatge interior durant 
l'exili a través d'imatges del món clàssic 
grec, transposant el dolor personal a una
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situació col-lectiva: sense deixar el rigor 
formal caracteristic. Riba esbossa un clam 
de trets existencials. Aquesta postura s'ac- 
centuarà més en els sonets de "Salvatge cor" 
(1952) -titol manllevat d'Ausiàs March-, 
aquells versos "massa humans" on llegim, 
per exemple: "On és molt el coratge, creix / 
també molt l'amor; i el mateix / cor que s’hi 
perd venç la besada".

En definitiva. Riba evoluciona d'un 
medievalisme intel-lectual a una posició 
metafísica, albora plena de palpitació hu
mana, que l'acosta ais grans poetes europeus 
del darrer simbolisme, com ara Rilke i 
Valéry, tot passant per l'idealisme alemany 
de Goethe i, sobretot, de Hölderlin.

Aquesta evolució el situa plenament en 
el context de la poesia contemporània eu
ropea, i en aquest sentit pot dir-se de 
Caries Riba que és el poeta català més in
ternacional. En aquest punt, tot passant del 
formalisme a l'abrandament, aconsegueix 
de fondre el seu humanisme amb la seva 
humanitat. Corn diu Joan Fuster, emprant 
els termes del titol d'un llibre seu, passa 
del "joc" al "foc"; o, per dir-ho més 
acadèmicament, amb paraules de Bofill i 
Ferro: "...l'intel-lectualisme de Riba ha estât 
tan total, tan pregonament humà, que 
allunya decisivament qualsevol peril! de 
rigidesa, de fredor... En Riba el sentiment 
és corn una mena d'intel-ligència, i la 
intel-ligència corn una mena de sentiment".

Qualität, aquesta, que li conferí una 
gran autoritat moral a la postguerra quan, 
retornat de l'exili, reunia admiradors i 
deixebles al seu voltant: el pis del carrer 
de la República Argentina esdevingué Hoc 
d'obligat pelegrinatge, i en aquest exercia 
-en paraules de Joan Triadú- de "mestre 
d'esperances". Mori el 1959, i amb eli es 
tancà tot un periodo de la poesia catalana: 
vingueren, en efecte, nous poetes i nous 
estils, però un d’aquests, Salvador Espriu, 
endreçà la que havia d'esdevenir famosa 
"La peli de brau" (1960) "com a modest 
homenatge a la memòria de Caries Riba". 
Altrament, un contemporani seu. Pere 
Quart, escrivia uns versos curulls de 
nostàlgia i reverènda: "Si tu no hi ets, a 
qui m'adreçaré? / Si tu no hi ets, qui ens 
jutjarà...?".

C Q g e i c
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El valor 
dels silencis

Dolors Godayol

A,.1 Casal Pere Quart el proppassat 14 
d'aquest mes d ’oetuhre, amh motiu de 
Vexposició del llihre-ohjecte "Els Si
lencis”, del qual són autors el poeta 
Miquel Martí i Pol i l'escultor Ernest 
Altés, se celebró l'acte de presentació del 
Ilihre. Van intervenir-hi Dolors Godayol 
i Pilar Parcerises, que glosaren l'ohra deis 
autors, respectivament, i Rosa Cadafalch 
féu lectura deis poemes. Ana Eernández 
actuó de presentadora. L'acte gandí de la 
preséncia deis autors.

Aquesta exposició-presentació del 
llihre-ohjecte "Els Silencis" -éditât per 
Maió, d'Andorra- ha estât organitzada per 
l'AJuntament de Sahadell i la Eundació 
Amies de les Arts i de les Lletres, que 
estaven representats pel senyor Antoni 
Earrés, alcalde i Joan Cuscó, president de 
la Eundació.

Miquel Martí i Poi és un devot deis 
silencis. Espigolaire de l'ànima, en recull 
de totes menes i en fa garbos.

Una d'aquestes garbos, la més selecta, 
la més escollida, va èsser presentada, tal 
com es diu a la nota capdavantera, al Ca
sal Pere Quart.

Una garba ben lligada de quinze 
"TANKAS" o variacions sobre el silenci, 
que acompanyen uns altres quinze gravats 
de l'artista Ernest Altés i que configuren 
una exquisida conjuminació d'art i espi- 
ritualitat.

Imatges que semblen suggerir la 
dificultat de l'home per trobar el seu nord 
en el laberint de l'existència i reveladors 
silencis que, com petites espitlleres en una 
cel-la fosca, assenyalen d'on ve la llum que 
li permetrà d'encarar-se justament.

En un món sorollós i atrafegat neces- 
sitem cada vegada més de petits espais de 
silenci per escoltar-nos a nosaltres 
mateixos, per sentir els altres i prendre 
consciència d'allò que som i d'allò que 
volem ser.

Els necessitem per mirar enrere i 
prendre alè. Per convocar serenors, domi
nar passions i subjugar rebel-lies. Per 
assajar paraules justes que ens desco- 
breixin la mida de totes les coses. Per 
alliberar-nos del pes dels grans brogits. Per 
sotjar mirados inescrutables i endevinar- 
ne els crits. Per escoltar l'oreig i la ventada; 
el crepitar del foc i la remor de l'aigua. Per 
agrair la bellesa o per retrobar l'esperança.

Silencis, a la fi, per retrobar l'equilibri 
de l'ànima.
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En el centenari de Frederic Marès
Josep Maria Subirachs

E,n commemorar els cent anys del 
naixement de Frederic Marès i Deulovol, 
no podem deixar de pensar en el que ha 
succeit en el segle durant el qual eli n'ha 
sigut testimoni i protagonista. Aquest 
intens i curt segle que comenta, de fet, 
amb la guerra del 14 i se'ns acaba, precipi- 
tadament, amb la dissolució de l'U.R.S.S.

Frederic Marès, que el 16 d'agost va 
fer dos anys que ens va deixar, ens unia, 
eom a deixeble de l'escultor Eusebi Arnau, 
amb el llunyà Modernisme.

La figura de Frederic Marès com a es
cultor es fa per a mi difícil de eomentar per 
l'embolcall de classicisme i fins i tot d’acade- 
micisme que trobem a la seva eseultura.

El nostre escultor va recórrer amb la 
seva llarga i fructífera existència pràc- 
ticament tot el segle. Pensem que aquest 
periode es distingeix per èsser un moment 
de la historia on hi ha hagut uns avenaos 
tecnològies que superen la suma de tots 
els apareguts anteriorment; en qué neix un 
nou art; el cinema, que tant ha influit en 
nosaltres; en qué les arts tradicionals ex
perimenten i canvien sense parar; en qué 
infinitat d ’estils i tendències passen 
acceleradament, solapant-se les unes amb 
les altres; en qué l'abstracció ha trasbalsat 
la visió de les arts plàstiques i en que dos 
grans cataclismes i d'altres de menors, però 
no menys cruents, han eanviat el paisatge 
politic del món.

Es fa, dones, sovint difícil veure Fre
deric Marès com un exemple representatiu 
del que creiem que ha d'ésser l'art: un 
testimoni de la seva contemporaneitat.

Cree, però, que hom ha de buscar en el 
fons de la seva produeeió l'esperit que, més 
o menys amagat, pot connectar amb el 
nostre temps.

No pot ser que un home tan lucid com 
fou Frederic Marès no estigués atent, en
cara que no el eompartís totalment, al cli
ma inteMectual de la seva època.

Em permetran aquí una petita frivolitat:

"tot un estil"

MOBLE DISSENY 
IDECORACIÓ
Sant Cugat,11 - SABADELL

Foto de Pere Marès Iháñez.

encara que naixés a l'Empordá, cosa que 
succeí l'any 1893 a Portbou, no tingué mai 
cap veMeitat surrealista.

La seva obra escultórica es podria eom- 
parar a la deis neoclássics Antonio Canova, 
Louis David o del nostre Damià Campeny, 
per exemple, on en el fons de la seva fredor 
hi batega el romanticisme que, com un 
Guadiana, passa soterrat però hi és présent, 
ja que la nostálgia que sentien per l'antiguitat 
grega i romana té unes caractéristiques 
semblants a la que sentien els romàntics 
ortodoxos per l'època medieval.

Així dones, en l'obra de Marès no podia 
èsser d'altra manera, també hi és présent, 
encara que oeult, l'esperit del segle XX.

El que se'ns acut primer és que en 
Marès és un représentant de l'estil que a 
casa nostra va acabar amb el Modernisme: 
el Noueentisme.

FINQUES
GARNER
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El Noueentisme de Marès, sobretot quan 
no s'hi nota el post-romanticisme o 
l'eclecticisme historicista que molt sovint hi 
aflora, es fa en certes obres molt evident, 
com en la figura femenina del monument a 
Francese Soler i Rovirosa, que recorda, 
menys tosca però més academitzant, certes 
eseultures d'Aristides Maillol.

Pot semblar significativa de la seva 
addició al Noueentisme l'amistat que te
nia amb Eugeni d'Ors. N’és una prova la 
gran complaença que Ors va demostrar 
quan, en el 1945, un grup d'amics li oferí 
l'Angel Custodi realitzat per Marès i que 
era per al filósof el símbol de la super- 
consciéncia de l'Home i de l'esperit 
metafísic de l'art i del pensament, encara 
que flavors el Noueentisme era ja lluny. 
Havien passât 25 anys de la defenestració 
i del posterior exili inteMectual del filósof 
i, a més, havia passât la guerra civil i Ors 
estava al costat del vencedors. Per aixó, 
en aquesta simbòlica figura angélica no 
s'hi veu cap record de La Ben Plantada i 
té més aviat un carácter see i dur, que està 
d'acord amb l'estil de les obres que 
l'escultor feia en aquella époea i de les 
quais en faré referéncia seguidament.

L'amistat deis dos homes era, però, un 
fet, i sembla que Eugeni d’Ors va suggerir, 
o si més no va recolzar Marès en la ereació 
de l'extraordinari museu d'escultura medie
val i renaixentista que porta el seu nom.

El Noueentisme no deixa de ser en el 
fons una versió casolana, light, de l'Art 
Déco. Aquest estil que hem convingut 
d'anomenar de la manera eom popularment 
es coneixia l'Exposició d'Arts Décoratives 
de París de l’any 1925 és, de fet, amb 
infinitat de matisos i variants, l’estil més 
representatiu del nostre segle, sobretot de 
la seva primera meitat.

També trobem, sobretot en l'obra d'en 
Frederic Marès realitzada després de la 
guerra civil, les formes tipiques de l'Art 
Déco en el monument a Joan Güell i Ferrer

o e m
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o en els relleus de les entitats bancàries 
del Passeig de Gràcia.

Aqüestes obres tenen un carácter molt 
germanitzant i de vegades, paradoxalment, 
semblen aquelles exaltacions démago
giques al món laboral, a les quais ens te
nia acostumats tant l'art nazi com el mar- 
xista i poden servir, com a exemple 
subliminal, de l'adaptació de la seva obra 
al ritme dels canvis politics que va 
conèixer al llarg de la seva dilatada vida.

L'hàbil adaptació ais diferents règims 
queda patent, d’una manera ben palesa, en 
l'escultura del monument que es troba a la 
cruïlla Diagonal-Passeig de Gràcia i que 
canvià la seva dedicado (com aquelles 
estàtues egipcies que canviaven de nom 
segons el farad regnant) passant de ser el 
monument al republicà Pi i Margall al de 
la victoria dels nacionals. El bronze de 
Marès al peu de l'obelisc i que va ser l'obra 
que va quedar finalista en el concurs per 
al Monument a Pi i Margall représentant 
la República, ha estât durant quaranta 
anys, degudament vestida, el simbol de la 
victoria franquista i és avui potser un mo
nument a la Monarquía, ja que a la cruïlla 
se li ha donat el nom de Plaça del rei Joan 
Caries I. Es difícil trobar en la historia de 
l'art una obra de simbologia tan versátil.

Frederic Marès es va especialitzar en 
l'estatuària oficial. Va destacar com a 
col-leccionista, creador de museus, restau
rador de monuments, vetllador del patri- 
moni artistic, bibliôfil, pedagog i escriptor.

Frederic Marès va trobar la manera de 
portar a terme d'una manera rellevant totes 
les ocupacions abans al-ludides. Cada una 
d'elles mereixeria un estudi acurat que jo 
no SÓC capaç de fer. No obstant aixô, voldria 
dir alguna cosa sobre la seva labor com a 
escriptor, per deixar constància de l'impacte 
que em produi el seu llibre de memories que 
porta per titol "El mundo fascinante del 
coleccionismo y de las antigüedades", 
sobretot en llegir els emocionants capitols 
on ens parla de la destrucció, els primers 
dies de la guerra civil, d'obres d'art, 
d'objectes valuosos i de l'incendi de les 
esglésies de Sant Pau del Camp, Santa 
Anna, Betlem, Nostra Senyora del Pi o la 
de Santa Maria del Mar.
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En aqüestes pàgines testimonials 
d'aquells dolorosos dies, Marès ens 
transmet el sofriment que patiren els 
homes sensibles corn Jeroni Martorell, 
Josep Gudiol, Agusti Duran i Sanpere, 
Serra Graupere i d'altres, corn eli mateix, 
impotents davant de les intencionades 
destruccions. També acusa ais qui, tenint 
poder, varen fer ben poc, per covardia o 
desidia, per evitar aquelles barbaritats. Per 
altra banda, cal destacar la coratjosa 
intervenció de Marès per tal d'aturar la 
destrossa de la biblioteca i del museu del 
Seminari Conciliar de Barcelona.

Per acabar, permetin-me que faci ser
vir les paraules amb les quais Francese 
Fontbona finalitzà l'article, a la Revista de 
Catalunya, que va escriure amb motiu del 
traspàs d’en Marès:

"La llarga vida de Frederic Marès va 
ser molt plena d'activitats i la va aprofitar 
a fons gairebé fins al final. Per això Marès 
no és un home d'una època, sinó de moites. 
Vuit decennis de la vida catalana del se- 
gle XX han conegut intensament la seva 
presència i la seva participació. Qui faci 
en el futur la historia freda, documentai 
de la vida artistica catalana del segle, se 
sorprendrà de trobar molt sovint, en relació 
amb les empreses més destacades, la 
intervenció de Frederic Marès, escultor 
destacat i personatge irrepetible".

Aixi, a més de commemorar els cen- 
tenaris de Foix, Riba, Miró i Mompou, 
recordem també el de Frederic Marès.

Coöina, sí.a.
Grup ATítol 412
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lordi Roca
Rosa Ten

Homenatge als compositors Catalans contemporanis. 
Josep Soler (Edipo i Yocasta). Ohra de Sordi Roca.

Sovint és noticia en el món de les arts, 
i no tan sois en el sabadellenc sinó també 
en altres llocs del país. El seu art directe, 
fogós i atractiu, nascut del seu entusias
me i capacitat i inspiració constant, el fan 
el que és: un artista nat, pie de vida i de 
força pel quai l’art i el serve! a la cultura, 
mitjançant la difusió de Tesperit que porta 
cada empresa a la que es llança, dóna la 
mesura dels valors de moites de les coses i 
gent que ha fet quelcom vàlid al nostre pais.

Es cosa que ha demostrat moites 
vegades i que no para de posar a l’aguait 
dels publics. Si no, observem corn tots els 
sens ternes, les coMeccions que li hem anat 
coneixent, responen al fet de donar idea 
del fets patris, musicals, mides, culturáis...

D’aixô ve aquesta participació anyal 
als Festivals de Música Pau Casals, que 
es fan cada estiu -juliol i agost-, a l’Audi- 
tori Pau Casals, de Sant Salvador, al 
Vendrell. Els cartells -una de les arts més 
notables en Thaver d’aquest artista-, i les 
pintures, en són una mostra ben evident. 
Enguany hi ha participât amb una col-lec- 
ció de pintures que han estât exposades al 
vestíbul de Tauditori, en una evocació i 
descripció del que ens diu la música deis 
compositors catalans contemporanis i 
actuals. L'obra, d’una bellesa basada en 
l’originalitat i l’emoció que li produeix la 
música, composa una vegada més el 
compendi de qualitats, i de possibilitats 
també, que porta aquest pintor a dins, i que 
tan bé sap expressar amb la seva paleta 
curulla de colors i passió. Sobretot passió.
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¡Don Juan de mi corazón!
Jaime Zabalo Gástelo

E,fn los primeros años de la segunda 
cincuentena del actual siglo, la obra tea
tral de José Zorrilla "Don Juan Tenorio" 
;que solía representar durante el mes de 
noviembre, dejó de ponerse en escena. En 
nuestra ciudad era una de las obras 
preferidos por las compañías de aficiona
dos y el mismo papel lo repetían los acto
res año tras año. "¡Cual gritan estos mal
ditos!" / ¡Pero mal rayo me parta, / si, en 
concluyendo la carta / No pagan caros sus 
gritos. / Estos y muchos otros versos los 
recitaban de memoria, con mucha frecuen
cia, los jóvenes, y algunos de ellos los de
cían con tal énfasis que se sentían actores 
profesionales. La publicidad también se 
servía de algunos versos para popularizar 
y hacer atractivo el producto. "Yo a las 
cabañas bajé / yo a los palacios subí / yo 
los claustros escalé / y en todas partes dejé 
/ memoria grata de mí". No había más que 
sustituir uno de los versos por la frase 
publicitaria. ¿El haberse dejado de repre
sentar, salvo en algún escenario, el "Don 
Juan", supone que en la actual sociedad 
ha desaparecido el donjuanismo? Muchos 
han sido los comentarios, tanto de filóso
fos como de escritores, que se han publi
cado sobre tan singular personaje, pero 
quizá el más sorprendente fue el de 
Gregorio Marañón, que desprestigió con 
crueldad su condición de virilidad. La crí
tica del eminente escritor y médico, aún 
siendo un científico, es hostil, difamante 
y, lo que es peor, disolvente para su fama. 
"Don Juan detenido en el umbral de la fe
minidad e incapacitado de localizar su 
atracción en ninguna de las infinitas aman
tes que pasan por sus manos. Por eso he 
considerado el amor donjuanesco como un 
grado inferior, indiferenciado, próximo al 
amor bisexual". "Por lo tanto, afeminado, 
aun cuando este concepto haya sido tan 
mal comprendido por algunos". La frase 
es inteligible en su totalidad. "Pasó a ser 
hombre como los demás aquella noche del 
cementerio en que contempló con arrobo 
las estrellas del cielo".

Otros escritores, como Ramiro de

TBIXITS SALVADOR
els teixits que tenen estil

Indùstria, 33 - Tel. 725 65 90 - 08202 Sabadell

Dihuix de Ricard Calvo, de la portada del llihre de 
Josep Torrella "Vida teatral sahadellenca" (Bibliote
ca Quadern).

Maetzu, le tratan de mito, de que "no ha 
existido nunca, ni existe, ni existirá". Cor
pus Bargas lo calificó como "un prejuicio 
literario". Según Américo de Castro, Don 
Juan es, entre otras cosas, un desdoble de 
Eneas. "El Eneas de la Eneida de Virgilio 
estaba muy presente en el ánimo de Tirso 
al crear a su Don Juan. Este desligado ho
rizontal y verticalmente, gira en el aire de 
su absoluta grandeza, en trágica soledad 
frente al prójimo y frente a Dios". El Don 
Juan de Tirso de Molina es el antecedente 
del de José Zorrilla.

Don Juan no es el tipo ideal de las mu
jeres y, por tanto, no es un seductor fácil. 
Le consideran falso, mentiroso, voluble, que 
con sus engaños u ofrecimientos placente
ros promete una felicidad efímera.

El "Don Juan Tenorio" de Zorrilla es 
una pieza de teatro magnífica, de gran 
atractivo, y la prueba es que su personaje 
de ficción, producto de la fantasía creado
ra, lo han sacado del escenario para anali
zarlo como un ser real, como una persona

M O N T E S I N O S
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Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits
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involucrada en la sociedad.. La obra se ha 
representado durante muchos años y una 
gran parte de hombres se sienten halaga
dos por esas aventuras sensuales de su 
congénere. A veces hasta despierta una 
sana envidia. Queda siempre la duda de si 
el argumento de la obra ha perdido actua
lidad o si ya no se representa como conse
cuencia de la crisis teatral.

Don Juan, personaje irreal, literario, 
cuenta con muchas de las características 
de la idiosincracia de los españoles. Cree 
en Dios, de cuya providencia espera ayu
da y protección, y por el contrario confía 
poco en sus propios méritos. Además re
úne las cualidades humanas de todas las 
épocas: la poligamia varonil, el espíritu de 
aventura y la subversión contra las normas 
establecidas. Don Juan y Don Quijote son 
los dos varones más importantes de la li
teratura española y que caracterizan a los 
españoles.

En la actual sociedad sigue habiendo 
donjuanes, pero su actitud es distinta, y no 
porque las circunstancias le hayan hecho 
cambiar sino porque la que ha cambiado 
es la mujer y ya no encuentra damas me
lindrosas como Doña Inés. La mujer mo
derna, por su cultura y su poder económi
co independiente, no se deja engañar con 
galanteos falaces, y en las decisiones amo
rosas puede tomar la iniciativa como lo 
hace cualquier varón. No ha desapareci
do el donjuanismo pero no puede actuar. 
Se ha quedado indefenso, porque el am
biente no le es propicio; ya no puede ven
cer las dificultades que ha creado la igual
dad, la llamada realización de la mujer. 
Los propios donjuanes modernos encuen
tran ridículo las falsas promesas, engaños 
y frases grandilocuentes pero sí les sigue 
gustando la facilidad para conquistar y, lo 
que es más importante, para dejar de amar. 
El varón no ha variado, sigue siendo el 
mismo; con idénticas aspiraciones, deseos 
y olvidos. Y es posible que en cualquier 
esquina, al acecho se pueda encontrar un 
Don Juan que añora y pretenda atrapar a 
una posible e incauta Doña Inés.

J A U M E  C O D I N A  i P O N T
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Josep de Togores
Rafel Coloni i Llonch

E, proppassat 27 de setembre va tenir 
Hoc, al Palau Moja de Barcelona, un acte 
académie i la inauguració de dues ex- 
posicions d’obres al mateix Palau Moja i 
a la Sala Parés, motivados pel centenari 
del naixement del pintor Josep de Togores 
(1893-1970).

En l ’acte, que va ser presidit pel 
Conseller de Cultura de la Generalität, 
Honorable Sr. Joan Guitart, hi van parlar: 
el periodista AveMí Artís "Sempronio", 
que destacé aspectos anecdótics i bohemis 
de la figura del pintor; la crítica d ’art 
Lourdes Cirlot, que destacé la influéncia 
del cubisme en Togores en contraposició 
ais corrents impressionistes; Thistoriador 
d’art Carlos González, que incidí en els 
criteris i esforços de selecció de l’obra 
exposada; la vídua del pintor Sra. Antonia 
Berchtold, que doné les grécies per aquest 
homenatge; i, finalment, el Conseller 
Guitart recalcé la projecció catalana i cul
tural de Togores.

El recinte no era més adecuat per a una 
sessió d’aquest tipus, car molta gent es 
tingué de conformar en assistir a l’acte a 
peu dret, degut a la reduïda capacitai del 
Saló i fins i tot a no sentir res per manca 
d’una megafonia acceptable.

Seguidament dels Parlaments s’inau
guré la reduïda exposició al Palau Moja 
amb una quinzena d’obres, algunos d’elles 
bastant conegudes ja que formen part del 
fons del Museu d’Art Modem de Barce
lona i, després de la répida visita a 
l’exposiciô, la majoria dels assistents es 
traslladaren a la veina Sala Parés, on 
seguint un ordre cronologie, s’exhibí una 
bona mostra antològica de l’artista, que 
omplia els dos nivells de la Galeria. Un 
altre breu parlament del Sr. Guitart i unes 
quartilles llegides per la Sra. Maragall, 
directora de la Sala, en nom del seu pare, 
posaren colofó a aquests Parlaments.

Dos aspectos negatius crec que s’han 
de destacar. En primer Hoc l’absència d’un 
catéleg iMustrat de la mostra, encara que 
el Sr. Carlos González justifiqués aquesta 
absèneia per motius pressupostaris, no 
crec que fos una excusa válida, ja que 
altres exposicions d ’artistes menys 
rellevants han tingut millor sort. De totes 
maneres sí prometé que T any vinent o 
d’aquí dos anys es faria una exposició a 
Alemanya i en algún altre país on ostava 
previst editar un bon catéleg (!!).

Per salvar aquest inexplicable buit, la 
Generalität edité un opuscle amb unes 
breus notes biogréfiques de l ’inefable 
Enric Jardí, iMustrat amb algunos repro- 
duccions i fotografíes de l’artista.

"Popol" à la cuisine (1938).

Un altre inconvenient fou el fet de 
mostrar l’obra en dos Hocs diferents, donat 
que aixo comporta un trencament d’una 
visió global i de seguiment estilístic.

Passant ja a l’aspecte d’anélisi artísti
ca s’ha de destacar que Togores en primer 
Hoc és un artista que pertany a la generació 
de 1917,-0 sigui a la deis Mompou, Benet, 
Durancamps, J. Serra...- a la generació, 
que en discrepéncia de E. Eontbona, jo 
proposo denominar-la de 1930, ja que tots 
aquests artistes fou aproximadament cap 
els anys 30 quan produíren les obres més 
reeixides. Togores fou un més d’aquesta 
promoció d ’artistes tots ells de gran 
qualitat i tots ells dintre d’un mateix nivell, 
representats la majoria en el famós Hibre 
de Merli "33 pintors Catalans", autèntic 
manifest "quasi" oficial de la pintura de la 
primera Generalität de Catalunya.

Imaginen ara el trasbalsament que es 
formarla si s’edités un Hibre d’intencions 
similars.

Togores passé per diverses étapes 
estilístiques. Començé dintre d’un cezan- 
nisme de concepció abrupta i esqueixada 
dintre d’un Hiure constructivisme. A la 
mostra exhibida tenim exemples com un 
paissatge costaner de 1916 i un retrat d’un 
familiar de l’artista de 1920.

Cap el 1921 i ja, com a "poulain" del 
famós Marchant Kahnweiler, els volums 
es tornen harmonies, el pintor es transfor
ma més en un tonalista que en colorista;

sense perdre un pòsit constructivista les 
seves figures esdevenen liriques i etèries 
amb unes gradacions de pigments imper
ceptibles. El dibuix en alguna obra fins i 
tot ens permet el luxe d’exagerar les for
mes O caricaturitzar-les, -per exemple 
l’obra mostrada a la Sala Parés «Le gosse» 
de 1921-. Aquesta és sens dubte la seva 
millor etapa que alterné entre añades i 
vingudes entre Paris i Barcelona i tot 
malgrat la seva mobilitat crec que la 
concepció pictórica es pot inserir dintre la 
plástica noucentista.

Aixi dones, Togores esdevé un dels 
pilars fonamentals del Noucentisme; 
concretament, eli formé part de la deno
minada ala jove d’aquest moviment.

Després d’una breu etapa d’abstracció, 
que jo crec que fou més un période de 
desorientació i provatures que no pas una 
afirmació del seu art, fenomen que també 
patiren altres magnifies coetanis d’ell corn 
Sisquella, Bosch Roger o E. Domingo, 
Togores continué dintre l’estil noucentista 
però ara en una major incidèneia en el 
color -obra emblemática exposada a la 
Parés és "Popol é la cuisine" de 1938- 
aquesta època es tancaré cap el 1945 quan 
ja, definitivament instal-lat a Catalunya, la 
pinzellada es tornaré més grassosa, el co
lor més vibrant, els empastaments densos, 
sovint treballant el color amb Tespétula 
per cercar l’impacte coloristic.

Tot això malgrat el patent virtuosisme, 
seré titllat de realisme académie, però 
segurament és el que la clientela, ja con
solidada, li demanava, i aquest "confor
misme" pictòric també és el que clouré 
Tobra de Togores però el record d’aquesta 
època, que ha pesât molt en alguns 
historiadors d’art, no pot eclipsar mai les 
seves primeres étapes. Pins i tot, m’atre- 
viria a dir que en tot artista els anys finals 
són els menys "combatius" i el benestar i 
l ’aposentament, junt amb una clientela 
afalagadora, fa que acabessin repetint-se 
élis mateixos. Recordem el cas de noms 
importants corn Casas o Mir, per exemple.

Definitivament dones, aquest record de 
la figura i sobretot T obra de Togores pot 
servir per anar coneixent pintors d’aquesta 
generació encara relativament próxima a 
Tactual; pensem que Túltim home 
d’aquest regitzell, R. de Capmany morí fa 
poc. Si bé cap d’ells no pot qualificar-se 
de geni -a  part de Miró- si que van saber 
transitar per camins artístics amb mestria 
i solvéncia.
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25 anys buscant el Maig
Josep Milà i Masoliver

R.ecordar els 25 anys dels fets del mes 
de maig de 1968 a França permet avui fer 
un esforç de reflexiô i crítica sobre la 
filosofia social i el pensament de fons que 
inspiraren aquells fets.

Avui, la violència, les vagues, les 
barricades, el triomf dels conservadors a 
les eleccions de juny de 1968, son fets 
histories arxivables. Tanmateix, el movi- 
ment ideologie que anà imprégnant les 
reivindicacions d'aquell maig no s'ha 
aturat. Però s'ha transformat.

Des del punt de vista, dones, de la 
filosofia social, fer una reflexiô, des d'avui, 
d'aquells fets és fer una reflexiô sobre el 
pensament de qui, a parer meu, va esde- 
venir-ne el seu principal ideôleg: Herbert 
Marcuse.

Els tres valors a destacar del pensament 
marcusià sôn el seu inconformisme, la 
seva radicalitat i la seva sinceritat. Aquests 
valors el porten a fer una crítica social 
basada en la filosofia de la negaciô i apli
cada a tots els sectors de la societal indus
trial avançada. Per sobre de tot, el seu 
home "unidimensional", materialista, con
formista i alienai pel propi progrès mate
rial i tecnològic, és el que el fa criticar la 
societal industrial avançada.

A partir d'aqui, el moviment del maig 
de 1968 voi troncar amb la realitat i el sis
tema per assolir un nou ordre que respecti 
la llibertat i la creatività! ("la imaginacid 
al poder", "els poetes al poder").

Aquest pensament marcusià, però, no 
defensa una actitud anárquica i violenta, 
com alguns han dit, sinô un esforç d'hu- 
manitzar els homes i les societats évitant 
de caure en l'assimilaciô i unidimen- 
sionalitat que genera el progrès material.

Avui continuem buscant el Maig. 
Continuem buscant els elements que ens 
ajudin a entendre la llibertat en les seves 
dues dimensions: corn a inserciô dins la 
societal actual i com a contestaciô 
simultània d'aquesta societal.

Una societal que avui segueix arros- 
segant la contradicciô del sistema indus
trial avançai: exaltaciô i defensa de la lli
bertat individual, d'empresa, d'actuacions, 
de la política, ...enfront d'un individu que 
es troba lligat pels valors materials, d'es- 
tatus, progrès i èxit, que li impedeixen de 
desenvolupar-se en tota la seva riquesa, la 
seva personalità!, els valors humanitaris, 
de Solidarität, creatività!, i espontaneïtat.

Vint-i-cinc anys buscant el maig no 
han anorreat aquell pensament social de

fons. L'han transformat i Than reconduit a 
través de moviments corn ara l'ecologisme, 
el pacifisme, la Solidarität, l'humanita
risme. Aquests moviments de pensament 
han anat imprégnant alguns partits politics 
(ep!, però no tots), i molts sectors del 
cristianisme, per exemple.

No vull creure que aquesta impregna- 
ciô sigui el que Marcuse en deia "tole- 
rància repressiva". Més aviat vull creure 
que la recerca del maig ens permet guanyar 
llibertat i capacitai per a la reflexiô crítica 
que té per objectius la defensa de l'individu 
en totes les seves dimensions i d'una 
societal més justa. Educar per a la pau, per 
exemple, és educar pensant no en el 
present sinô en una societal millor, tal com 
recomanava Kant.

Aquests vint-i-cinc anys també han 
servit per a superar la dicotomia i el débat 
tradicional entre dretes i esquerres, per 
substituir-lo per l'enfrontament entre els 
que están al poder i els qui desitgen d'estar- 
hi, més enllà de les ideologies que hom 
utilitza per a legitimar discursos.

La Universität i l'ensenyament en ge
neral han anat reformant-se i obrint-se 
d'ençà dels anys seixanta, assolint un grau 
de progrès, d'adequaciô a l'entorn, i de 
foment dels débats, de la crítica i de la

innovaciô, en tots els camps, molt supe
rior a l'existent abans.

"L'augment constant de la productivitat 
fa que la promesa d'una vida millor per a 
tots sigui cada vegada més realitzable", va 
escriure Marcuse. Tanmateix, el judici de 
valor O axioma predominant en l'anàlisi 
marcusiana és "Per a una societal donada, 
existeixen possibilitats especifiques que 
permeten millorar la vida humana i mitjans 
i vies especifiques per a realitzar aqüestes 
possibilitats...", però la realitat social 
palesa la coexistència de progrès i benestar 
amb pobresa i misèria.

Es aquesta una contradicciô periòdica 
o cíclica, com les crisis económiques? O 
bé hem avançai cap a una millor con- 
vivéncia solidária, humanitária i justa?.

Com deia abans, hi ha senyals socials 
que indiquen que s'han obert diferents 
camins que porten a una eliminació de la 
violència, de la destrucció de l'entorn, dels 
desequilibris, i que defensen l'home i les 
nacions en les seves realitats pluridimen- 
sionals. Sôn camins llargs, encetats en 
bona part amb motiu de les revisions de 
les idees que es van iniciar el maig de 
1968. Sôn camins que ens han de permetre 
avançar.
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Qué es pretén?
J ordì Roca i Tubau

E, més preuat trésor dels homes 
és el llenguatge, sense el qual, la 
comunicació entre ells restarla 
seriosament danyada. Horn, quan 
neix, aprèn de la mare els primers 
mots, mots que viatjaran amb ell 
fins a l’últim dia de la seva vida; a 
part d’aprendre’n d’altres, que el 
faran culturalment més rie, més 
culte i, naturalment, amb més facul- 
tats per a comunicar-se amb els 
homes i les dones d’altres latituds.

Democràticament, les llengües 
minoritàries d ’arreu del mon 
tendeixen a èsser salvaguardades.
Son, en la seva essència i en la 
seva finalitat, un trésor, que cal 
preservar viu per a major glòria de 
la humanitat. La llengua és el 
vehicle amb què la humanitat 
sencera expressa el sens senti
ments. La llengua és el mitjà que 
la societat fa servir per comunicar
se d'una manera singular l'una 
enfront de les altres al marge de 
que aqüestes tinguin més o menys 
nombre de parlants.

Cap llengua del mon pot èsser 
discriminada. Com tampoc cap home pot 
èsser discriminât pel sol fet de tenir la pell 
d’un altre color.

Durant molts anys, la nostra, la cata
lana, ha estât arraconada, maltractada i, el 
que és més greu, prohibida per decret. La 
llengua catalana, durant molts anys, ha 
sofert un vertader genocidi lingiiistic. I és 
justament ara, que rep un tractament de 
reconeixement constitucional, quan veus 
alienes a la realitat lingüística de Cata
lunya s’aixequen amb virulència contra 
ella, inventant històries ferotges, que no 
tenen altra finalitat que la d ’encendre 
passions i fogueres que, si arriben a des- 
controlar-se, hom no sap on poden arribar.

Catalunya vol viure en català, la quai 
cosa no vol dir que discrimini el castellà. 
Es ben patent que les dues llengües 
conviuen dia a dia amb la més absoluta 
naturalitat. Només cal donar una ullada a 
la premsa i a la resta de mitjans de 
comunicació del nostre abast nacional. I, 
sobretot, només cal que hom es passegi 
pels carrers i les places de les nostres 
ciutats i els nostres pobles per adonar-se 
de la normalitat i la convivència entre les 
dues llengües. Altra cosa és pura invenció; 
faMàcia inventada amb fins clarament 
desestabilitzadors.

Flama incandescent. Foe original. Verb alletat. 
Generació rera generació.
LA FLAMA de la coNeccid LA PÀTRIA.

El que sí que s’ha fet, des de la recu- 
peració democràtica i, seguint les més 
acurades pautes de respecte, és restablir 
l’ensenyament del català a Leseóla i, en la 
mesura que cal, en català. Eonament indis
pensable per obtenir, en el futur, 1’esperada 
i anhelada normalizació lingüística.

Espanya no és un tot homogeni, ni na
cional ni lingüístic. La seva plural diver- 
sitat resta contemplada en la Constitució i 
en l’Estat de les Autonomies.

Des del punt de mira de l’ensenyament, 
és molt més rie, culturalment, l’alumne 
que més idiomes domina en el moment de 
donar per acabats els seus estudis bàsics.

Aquesta ha estât la preocupació 
consensuada i portada a la prác
tica mitjançant el nostre Pía 
d ’Ensenyament. No cree que 
aqüestes mires restauradores 
produeixin cap trauma a les futu
res generacions.

El respecte que els catalans 
tenim per la llengua de Cervantes 
és el mateix que reclamem que es 
tingui per la llengua de Llull, ja 
que les dues llengües provenen 
d’un tronc comú. L’única dife- 
réncia, el seu abast territorial.

Si la Llei de Nova Planta no 
fou prou forta per anorrear-la amb 
tots els mitjans a l’abast, és que 
1’idioma en si mateix representa 
molt més del que calcularen els 
artífexs del decret. De llavors 
ençà, de la defensa i preservació 
de la nostra llengua els catalans 
n’hem fet una bandera. Res, abso- 
lutament res, ens 1’arruinará. No 
obstant aixó, Catalunya no consu
mará mai un genocidi lingüístic 
enfront del castellà.

Catalunya ha apostat per la 
convivència. Tot l’ample ventad de partits 
politics que conformen el nostre Parlament 
ho consensuá a bastament.

A qué vénen, dones, de sobte, aqüestes 
ires antilingüístiques i, per propia extensió, 
anticatalanistes?

Qué es pretén informant la resta de 
l’Estat amb noticies faltades de réalisme 
i, el que és més greu, de veracitat?

Qué es pretén?
Essent la realitat tan diferent, sois cal 

pensar que han estât fetes amb l’únic 
proposit de desmembrar 1’harmonía acon
seguida mitjançant la convivència i la 
quotidianitat.

L’idioma català és part indivisible de 
la nostra idiosincràcia, la quai cosa no ens 
impedeix dominar el bilingüisme, avui 
reglat des de Leseóla amb la més absoluta 
legalitat.

D’on s’han tret les dades i els exemples 
per "demostrar" a Lopinió espanyola el 
contrari?

Essent la realitat tan diferent de corn 
ens la pinten, sols cal pensar que ha estât 
un intent de desestabilització de la nostra 
convivència i bona voluntat enfront de la 
nostra secular pluralitat nacional, confor
mada avui per sis milions de catalans.
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En el centenari de la mort de Pietrilitx Txaikovski (1840-1893)

El sentimentalisme musical
Antoni Sala i Serra

/^ q u e s ts  darrers anys hi ha hagut una 
revalorització de TXAIKOVSKI. EIs 
miisics actuals tendeixen a reconèixer-li 
uns valors que en la seva època li van ser 
negats. La seva orquestració és admirada 
igual que les seves partitures d’un color 
ombrívol i misterios, però de sons brillants, 
en les quais tot està perfectament calculât.

L’estructura de les tres ultimes sim- 
fonies és un important compromis entre 
les exigències de la simfonia clàssica i les 
noves formes imposades per l’època post- 
romàntica. Aqüestes ultimes simfonies, els 
tres ballets (El llac del cigne, La bella 
dorment i El trencanous), el Concert per 
a piano en si bemol, el Concert per a violi 
en re, 1’obertura de Romeo i Julieta, i dues 
de les seves òperes, Eugène Onequin i La 
dama de piques, son elements del repartori 
de lluïment d’orquestres, solistes i can- 
tants. També son igualment populars les 
obres Simfonia Manfred, Erancesc de 
Rimini, Caprici italià. Serenata de cordes, 
etc. En música de cambra, els Tres quar
tets per corda, i en el Trio per a piano en 
la menor contenen fragments de gran 
bellesa. Els cantants inclouen en els seus 
programes cançons i romances de TXAI
KOVSKI, i és fácil d’escoltar sovint per 
la ràdio laMa/ura eslava i VObertura 1812.

No obstant tot això, durant molt temps 
TXAIKOVSKI, tan apreciat pel public, 
fou menyspreat pels musics i "connais
seurs" i qualificar de "machine" de laments 
i de plors. El seu extremar sentimenta
lisme, implicit en totes les notes que va 
escriure, va influir de distinta manera so
bre el public musical. Des d’un principi la 
majoria d’oients se sumergiren en el bany 
emocional que els proposava el compositor.

D’altres però van rebutjar aquest estil 
i van sentenciar que el compositor havia 
de ser més viril. Definien que hi havia 
quelcom de provocador i fins i tot 
d’immoral en aquest tipus d’histèria por
tada a la música.

La música de TXAIKOVSKI neix a 
Rùssia en una època del segle XIX refor
mista i revolucionària en qué els Grans 
CINC (Glinka, Borodin, Mussorgski, 
Rimsky-Korsakof i Cui) eren presentats 
amb Tavantguarda autòctona i com a fidels 
oracles del nacionalisme musical. En 
canvi, I’obra de TXAIKOVSKI estava 
basada en els coneguts mètodes académies 
i en un estil clàssic. N’hi havia prou per a 
despertar critiques i malentesos. Per una 
part utilitzava amb abundancia cançons

populars, i la seva música era innega- 
blement russa. Això per als nacionalistes 
era positiu, però consideraven que en 
essèneia es tractava d’un mùsic conserva
dor que no podia adherir-se a la "veritat" 
Mussorgski i a les lliures (desordenades i 
caòtiques) composicions dels membres del 
cercle dels "Cinc". No és pas que 
TXAIKOVSKI fós un autèntic mestre de 
la forma, però s’ajustava més a la tradició 
europea que no pas a la russa. A més tenia 
allò que sovint mancava a les obres dels 
"Cinc": un ordenat i inexhaurible cabal de 
melodies, dolces i sensuals. Per aquesta 
capacitat melòdica arriba a ser famós , 
primer a Rùssia, i després a tot el món. 
Amb TXAIKOVSKI neixia una música 
particularment sensible, melòdica i intros
pectiva, com l’ànima russa, però sovint 
amb una ressonància modal de tocs 
neuròtics. Tot tan intensament sentimen
tal i dramàtic a la vegada, com un crit 
d’angoixa en una nit fosca. Aquesta mù
sica era la interpretació del pensament i 
de l ’estât d ’ànim d ’un home. TXAI
KOVSKI era un èsser nerviós, inestable, 
hipocondriac, sempre temerós que la seva 
homosexualitat fós descoberta. Com a 
creador, TXAIKOVSKI es va fent poc a 
poc. Va néixer el 7 de maig de 1840 a 
Komsko-Votinsk al si d’una familia de 
classe mitja acomodada. Fou un nen 
precoç, però en aspectes que no tenien res 
a veure amb la mùsica. Als sis anys llegia 
en alemany i en francés, i als set escrivia 
poemes en francés. La seva extrema 
Sensibilität feia dir a la seva institutriu que 
era "un nen de porcellana". Com la majoria 
de mùsics russos, la seva vocació fou 
tardana i s’esdevingué després d’uns

estudis de jurisprudència i d’un période en 
qué va ser funcionar! al Ministeri de 
Justicia. Ais vint-i-un anys començà a es
tudiar música i esdevé el millor alumne del 
Conservatori de Sant Petersburg. Rubins
tein el recomana per el cárrec de professor 
d’harmonia al Conservatori de Moscou. Es 
a l’any 1876 que es coneixen les primeres 
composicions. En 1877 sobrevingueren 
dos importants fets que determinaren la 
seva vida i la seva obra musical: el 
dissortat matrimoni entre un homosexual 
i una ninfómana. TXAIKOVSKI pretenia 
amb aquest matrimoni, sense conèixer 
intimament la seva muller, conseguir una 
respectable normalitat familiar i fugir de 
les seves inclinacions sexuals. El casa- 
ment, però, acabà en un terrible escàndol 
que el dugué a les portes d’un suicidi i, a 
ella, a un manicomi. També és aquest any 
que troba l’ajuda moral i econòmica d’una 
relaciô platònica amb la quai va mantenir 
una important corres-pondèneia, que li 
dóna ànims i els mitjans necessaris per 
independitzar-se. Tot això dura catorze 
anys, durant els quais obté Tacceptació de 
la seva música. Nadeja Von Meck, la seva 
mecenes, era una vidua melòmena fabu- 
losament rica que imposà una condició que 
respectaran sempre: mai es coneixerien 
personalment. Amb aquesta ajuda, 
TXAIKOVSKI renuncia a la plaça de pro
fessor i es dedica plenament a la com- 
posició musical, que alterna amb viatges 
a l’estranger.

TXAIKOVSKI tenia un fisic impre- 
sionant, d’estatura superior a la normal. 
Era un home de faccions agradables, de 
cabells cuidats, prematurament blanque- 
jats, amb uns ulls blaus i una barba polida. 
Vestia elegantment i els seus modals eren 
exquisits. Però els seus problèmes 
personals no acabarien amb la seguretat 
econòmica. Tenia una migranya crònica, 
i les emocions li feien saltar fàcilment les 
llàgrimes. Tenia dubtes sobre si mateix i 
la seva mùsica i -costum eslau- abusava 
de l’alcohol.

En el seu diari intim i en la seva 
correspondència es poden descobrir les 
seves simpaties i antipaties musicals. 
Wagner l’avorria, i detestava a Brahms. 
Tenia reserves sobre Beethoven i adorava 
Mozart per damunt de tots els altres 
compositors. Afirmava que Mozart "era el 
Crist de la mùsica". No entenia Bach i la 
seva religiositat puritana. A Haendel el 
considerava un copiador. Gluck l’atreia.
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però el considerava poc creatiu; en canvi 
respectava Haydn. No cal dir que no l’im- 
pressionaven les desordenades teories 
musicals dels "Cinc".

TXAIKOVSKI, en la seva condicio 
d ’estudiós de Cobra de Mozart i dels 
clàssics, s’esforçava per conferir les for
mes apropiades a la seva música, i Iluità 
tota la seva vida en els problèmes arqui- 
tectònics de la mùsica. A diferència dels 
"Cinc" el preocupava l’ordre i la forma. 
En les obres primerenques es nota aquesta 
Iluita entre lògica i imaginació. Els 
desenvolupaments resulten fragmentaris, 
amb farciments pobres i escassament 
inspirats i amb un detectable esforç per 
omplir la partitura i mantenir aixi 
restructura programada de Cobra.

Es a partir de la quarta simfonia que 
es troben els desenvolupaments ja plens i 
inspirats en formes musicals de carácter 
espontani i liric.

No obstant aixô, TXAIKOVSKI tindrà 
sempre consciència d’aquest problema.

Els analistes del model simfònic, 
comparant-lo amb les tècniques de Mozart 
i Beethoven, han assenyalat els "defectes" 
de les simfonies de TXAIKOVSKI. Però 
Caplicació d’aquestes idees formais 
desvirtúen el judici de Cobra simfônica 
TXAIKOVSKI, i cal reconèixer que 
sempre tenen una forta personalità! i a la 
vegada una seducció melòdica que pot 
derivar a una tendra ingenuïtat femenina. 
El ballet és implicit en un elevat nombre 
de parti tures de TXAIKOVSKI, per bé que 
solament en va escriure tres de complerts, 
però la seva musica, tan melòdica i 
elegant, s’adaptaperfectament al concepte 
sensible i femeni del ballet clàssic. En aixô 
TXAIKOVSKI va seguir el carni que 
havia obert Léo Delibes. Abans, la músi
ca de ballet era solament la recerca 
d’efectes sonors bailables. Amb TXAI
KOVSKI el ballet s’acosta a Còpera, per 
bé que els protagonistes no són pas els 
cantants, sinó els ballarins. El coreògraf 
Marius Petipa li ensenyà la funció dels 
ballarins i Cequivalència en la mùsica dels 
moviments de la dansa en substitució de 
les àries, duets i conjunts. L’actitud de 
TXAIKOVSKI pel que fa a Còpera és 
palesa en la correspondència amb la seva 
mecenes. TXAIKOVSKI acceptava Ca- 
tracció lirica, però la considerava un punt 
falsa. A diferència dels compositors de 
l’època, TXAIKOVSKI estava més inte
ressa! pel carácter teatral de Cobra que pels 
efectes vocals. Per això necessitava 
"libretti" d’intenses emocions humanes per 
posar-hi una mùsica punyent que les 
il-lustrés.

TXAIKOVSKI, que havia analitzat 
Cobra de Wagner, utilitza alguns aspectes
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del seu estil musical però d’una forma ele
mental. Res menys Wagnerià que "Eugene 
Oneguin" (la seva millor òpera), i 
certamen! tampoc no s’hi troben influèn- 
cies verdianes. Aquesta òpera, basada en 
una obra de Puixkin, és una representació 
musical de certs estrats de la societat russa 
del segle XIX.

L’ùltima obra de TXAIKOVSKI fou 
la Simfonia núm. 6 Patètica. Aquesta 
dramática composició comença amb un 
profund lament i acaba amb un crit de 
desesperació. Es el seu testament musical, 
fet amb els més estranys fragments pes
simistes de totes les seves obres musicals.

El dia de la seva estrena, TXAI
KOVSKI va beure aigua contaminada i va 
contraure el còlerà. Va morir pocs dies 
després. Era el 6 de novembre de 1893. 
Tenia cinquanta-tres anys.

Seria un error eliminar per complet a 
TXAIKOVSKI de Cescola dels compo
sitors nacionalistes russos, per molt que 
les seves idees siguin distintes del «Cinc». 
D’aquests, Rimsky-Korsakof va abraçar 
Cantiguitat i el folklore rus. Mussorgski 
volgué abraçar tot el poblé rus. TXAI
KOVSKI abraça la complexitat fatalista i 
sentimental de l’ànima russa.

D ISC O G R A FIA

P.I. TXAIKOVSKI (1840-1893)
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Antonio López: la passió continguda
Ana Fernández

er una entrevista a una persona amb la 
qual ja s'han mantingut anteriors con
tactes, ja siguin personals o professionals, 
facilita l'oblidar-se que estás fent una 
intromissió a la parceMa íntima. Però, si 
el cas és diferent, si es trata d'una irrupció 
en el temps i en l'espai, necessaris per a 
l'artista per a treballar, és un inici tens, 
difícil, més quan el meu treball, el plantejo 
sempre com una conversa amb els altres i 
no per a parlar deis altres.

Apropar-me a Antonio López, sense 
una relació passada, m'omplia de pudor. 
Era com quan un emprèn un viatge cap a 
una ciutat Ilunyana i desconeguda i ho fa 
en avió, sense utilitzar un mitjà de 
transport el suficientment lent corn per 
acostumar-te a la idea del desconegut. An
tonio López es descobria per a mi a EL 
SOL DEL MEMBRILLO, de Victor Eri
ce i, després de veure el film tres vegades 
en un sol dia, em vaig dedicar a degustar 
la seva obra al Centre Princesa Sofia de 
Madrid. Vaig reconèixer els paisatges 
urbans i el tipus de persones que van con
formar el meu propi passât. Aixi, em 
resultava urgent parlar amb l'home que 
traslladava els meus records visuals i 
d'atmosfera al present. Evocades sensa- 
cions que, ja a la peMicula d'Erice, havia 
reconegut i que em portaren a fer la crítica 
del film, publicada en el núm. 89 de 
QUADERN.

Vaig córrer el rise de l'impacte, de la 
intromissió. Pagava la pena. Antonio 
López és un èsser amable, cordial, obert, 
assequible i gens divinitzat, encara que, 
donades les seves ultimes experiéncies 
amb la peMícula i amb el muntatge de 
l'Antològica, té sobrats motius com per a 
mostrar-se desconfiat i distant.

Una tarda de sensacions estimulants. 
Primer, el carrer, la casa, el fet de reco- 
néixer-la després d'haver-la vist tantes 
vegades a la peMícula. Era com: «Jo havia 
estât aquí abans». Més tard, l'estudi, pie, 
bigarrat de les petjades del seu treball 
escultóric, residuals creatius que parlen del 
seu métode, de la seva tècnica. La conver
sa va resultar fácil i, encara que el teléfon 
castigava impu-nement, Antonio sap do
nar a les paraules el gest necessari com per 
a transmetre sensacions d'autenticitat i de 
naturalitat en tot allò que diu, opinions 
treballades al llarg del temps, dels sens 
temps i experiència vitals.

• ¿Puedes trabajar aquí? ¿Cómo pue
des moverte entre tantos objetos?

• Sí, con mucho menos espacio po
dría hacerlo. El espacio no es importan
te, no me molesta todo lo que ves. Las di
ficultades son otras para un pintor, como 
mínimo para mí.

• Antonio, ¿qué canción es aquella que 
cantas con tu amigo, Enrique Gran, en la 
película de Víctor? Para mí es uno de los 
momentos más hermosos del film.

• Es una canción de Quintero, León y 
Quiroga. No recuerdo el título. La canta
ban Juanita Valderrama i Dolores Abril, 
pero no sé decirte ahora cuál era. De to
das formas, es una canción muy fea. Por 
eso la cantamos. Para Enrique i para mí 
tiene un significado muy concreto; ya sé 
que es «cutre», pero tiene su encanto. Ha
bía mucha complicidad en el dúo que ha
cíamos. Mejor no sigamos hablando de 
ella. Me ha dado muchos disgustos; entre 
otros, me ha significado una multa muy 
cuantiosa. Nos la pusieron por utilizar la 
canción en la película sin permiso. En fin, 
son historias raras y desagradables. No 
vale la pena hablar de ello.

No, no parlarem més d’aixó. Les expe
riéncies d'Antonio en un film per a 
l'espectador tan perfecte i, en aparenga, tan 
fácil de realitzar des del punt de vista 
humá, han resultat, económicament i 
humanament, accidentades i doloroses.

• La película de Erice y la Antològica 
del Princesa Sofía ¿cómo han afectado tu 
trabajo?

Somriu, un somriure especial, barreja 
de tendresa i unes gotes d'humor ácid. 
D'aquestes dues coses està feta la carcassa 
del seu carácter. Allò que t'invita a 
l'apropament i, a la vegada, fallunya d'ell.

• El resultado ha sido dos meses de tra
bajo perdido.

No hem d'oblidar que Antonio pinta tan 
sois a l'estiu, amb una llum precisa de la 
qual pot gaudir el juliol i l'agost.

• ¿Te afecta? ¿Se han paralizado muchos 
proyectos por culpa de estas efemérides?

• Sí, quedan muchas cosas por hacer, 
pero creo que me ha beneficiado. Los pin
tores nos hemos profesionalizado dema
siado y esto nos perjudica. La profesiona- 
lización, todo aquello que envuelve el 
trabajo del estudio, pero le es ajeno, nos 
hace daño, nos separa de la realidad del 
mundo, de las experiencias vitales. Sé que 
nos es necesario, que, sin lo profesional, 
nos iría mal y también nos quejaríamos, 
pero yo noto que me aleja de la sentimen- 
talidad. Profesionalización y sentimientos

no van normalmente juntos y así se va per
diendo el sentido de la vida. Dejamos de 
nutrirnos de lo auténtico. Me preocupa. 
Intento defenderme de todo esto, que todos 
estos sucesos que citabas no me superen.

• ¿Cómo se planteó la Antològica? 
¿Eue difícil prepararla?

• Primero aparecieron las dudas.Por 
ejemplo, si exponer sólo una selección, 
como se hizo en Bruselas, o, por el contra
rio, dar a conocer toda la obra asequible 
en estos momentos. Se optó por la segun
da fórmula y me satisface. Ha resultado 
muy interesante para mí reconocerme en 
todos estos cuadros, saberme desde los 
inicios hasta ahora. Me he enfrentado a 
mí mismo.

Es curiós i, a la vegada, ens diu moltes 
coses del carácter d'Antonio López. Parla 
amb una volunta! optimista, eludeix la part 
més negativa del muntatge, les dificultáis 
que el Museu li va plantejar, per exemple, 
a l'hora de canviar la iMuminació de les 
sales, gens adequada per a la seva obra, o 
a l'hora de cercar certes obres a l'estran- 
ger. No, no parla de tot això i prefereix con
tinuar en un registre afable i positivista.

• Verte reflejado con tanta rotundidad 
en una exposición de estas características 
¿Qué ha significado para tí?

• Al principio tenía miedo, pero, ya 
montada, ha resultado gratificante. Te 
aceptas con todas las consecuencias, los 
fallos, las dificultades y también los éxi
tos. Estás allí y todo es «muy verdad».

• ¿En qué tipos de obras, en qué eta
pas te has reconocido más?

• Sin duda en las primeras salas de la 
Exposición es donde mejor me reconoz
co. Mi juventud, cuando todo eran retos y 
dificultades, pero era yo mismo. Cuando 
se es joven no se tiene miedo, lo aguantas 
todo y se es muy natural, muy auténtico a 
pesar de los errores. En las siguientes sa
las, me he visto conquistando retos, pa
sando el listón de mi propia autocrítica, 
descubriendo posibilidades, etc. Me he 
sabido enfrentar con las obras que uno no 
quiere nunca ver exponer, ponerme cara 
a cara ante ellas y ha valido la pena.

• Se ha escrito mucho sobre ti. ¿Te re
conoces en las palabras de los otros?

• Si te refieres a lo que los otros dicen 
sobre mí y no a lo que yo mismo digo en 
las entrevistas, sí. Siempre me reconozco, 
incluso en todo lo negativo que puedan re
procharme. La gente es intuitiva y, aun
que uno pueda molestarse por una críti-
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Ana Fernández amb Antonio López en la seva casa de Madrid.

ca, tienen razón. Lo que pueda sugerir mi 
obra ahí está y por lo tanto es real y cier
to. Cuando voy al Prado, cuando veo a 
Velázquez, sé que para conseguir lo ma
gistral que hay en ''Las Meninas" ha ha
bido de existir una serie de obras insulsas 
y banales, necesarias y reales como todo 
lo que es sublime. Por lo tanto, mis defec
tos, mis errores, son tan verdad y necesa
rios como todo lo bueno que he sido capaz 
de hacer.

• ¿Es cierto que eres una persona con 
una gran dosis de autocrítica?

• Sí, y quizás sea hasta demasiado áci
do conmigo mismo, pero lo que sí es cier
to es que tengo un elevado ideal del tra
bajo. Me pido mucho y, como punto de 
partida para cualquiera de mis obras, me 
sitúo en la exigencia más radical. Si, ade
más, le sumas a esto que tengo un carác
ter con tendencia a la preocupación y a 
un cierto dramatismo de las cosas, el re
sultado es un temperamento que me incli
na a preverlo todo y a ser muy precavido.

• Demasiado trágico ¿no?
• Bueno, también tengo sentido del 

humor. Lo he heredado de mi madre. Esto 
diluye la dramatización de las cosas.

• Sobre ti se ha insistido en la elección 
de paisajes sin vida, sin movimiento. Tam
bién se incide en la meticulosidad y lenti
tud de tu forma de trabajar. ¿Qué opinas?

• Mira, hemos vivido muchos años en 
los que la identificación rapidezlabstrac
ción igual a genialidad y lentitudirealis
mo igual a desprestigio era una verdad 
absoluta. Un tiempo en que la pintura no 
figurativa se apreciava y era la única vá
lida para la crítica. Esto, para los que ha
cíamos otra cosa, era doloroso y, en cier
tos momentos, ha pesado mucho en mi

vida. A pesar de todo, he tenido el privi
legio de vivir la confrontación, figuración- 
abstracción, no como tal, sino en una cier
ta armonía. Mis amigos, los que optaron 
por la abstracción, estaban, en definitiva, 
en el mismo bando que yo. La demostración 
de que eso era cierto es que al final hemos 
tenido la misma clase de compradores.

• En Cataluña, yo no he sabido ver tal 
armonía. Incluso ahora leo opiniones de 
artistas que se instalan en la defensa de un 
bando u otro.

• Es posible. No olvides que allí está 
Tapies y eso pesa mucho.

• Háblame de tu método ¿Qué hay de 
esa lentitud de la que tanto se habla?

• Goya o Van Gogh, no podían pintar 
de otra manera a como lo hacían: epider
mis, visceralidad, rapidez, pasión. Todas 
sus obras no pueden pintarse o idearse de 
otra forma, con otra técnica.

En aquests moments, Antonio acom- 
panya les seves paraules amb un gest molt 
expressiu: situa les seves mans semitan- 
cades a falcada del seu estómae i sembla 
que voi fer sortir cada mot d'aquesta part 
del seu eos.

• Pero, Ingres -continua Antonio 
López-, por ejemplo, es todo lo contrario. 
Es contención, límite, control y no puede 
ser de otra manera. Sus líneas son el re
sultado de una pasión contenida, de un 
proceso de precisión. Ahora bien, tenien
do en cuenta todo esto, ¿dónde arde más 
pasión? ¿bajo la pincelada de Ingrés o 
detrás de la esceneografía de Delacroix?

Segurament, darrera de la lentitud 
d'Antonio López s'amaga una exhuberant 
passió per la vida. Més enllá deis seus ulls 
clars s'eneén una afilada llum que li dóna 
mossegades a la realitat.

• Antonio, también has pasado por la 
experiencia de la docencia ¿Se te hacía di
fícil enseñar sin imponer tu propio estilo o 
tu forma particular de entender la pintura?

•Me dediqué durante cinco años y lo 
dejé, precisamente por eso. Vi lo difícil 
que resulta no avasallar, no imponer tus 
concepciones personales. Yo no quería 
enseñar, sino que aprendieran los alum
nos a encontrar su propio camino y, al 
darme cuenta de que yo pesaba demasia
do, que nadie en la escuela actuaba de 
contrapeso, equilibrando mi influencia, 
preferí dejarlo. Además, me restaba tiem
po para pintar.

• ¿Eres de la opinión de que en las es
cuelas de arte falta gente que realmente co
nozca su oficio y sepa enseñar la téenica 
que se precisa para después encontrar el 
propio lenguaje?

• No, en absoluto. La técnica es algo 
que puede aprenderse en poco tiempo y, 
además, si no hay talento, de nada sirve. 
¿Cómo obligar a alguien a que pase por 
la tortura de pintar horas y horas desnu
dos o bodegones si, a lo mejor, nunca que
rrá pintar estas cosas? En fin, es compli
cado y, ante estas complicaciones, 
claudiqué y lo dejé. Lo más interesante es 
enseñar a apasionarse por las cosas, por 
el mundo. Es lo más difícil de transmitir: 
pasión por inmiscuirse en la vida.

En aquest punt, vam donar l'entrevista 
per acabada. Després vam parlar de cine, 
Antonio López és un home intéressât pel 
cinema i això ens va portar a una apas- 
sionada diseusió sobre Almodóvar, eon- 
versa que va quedar ajornada fins al proper 
dia que ens vegem.

Eins una altra.
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Un gran com positor sabadellenc ens ha deixat
Maria Teresa Boix

DOS motius molt importants m'han 
induit a deixar constància del gran mestre, 
director i també compositor Adolf Cabané 
Pibernat.

La seva vida, dedicada completament 
a la música, els seus títols, carrees, 
composicions i les diferents direccions 
d'entitats ciutadanes, farien allargar aquest 
article i, per altre part, ja s'han escrit a la 
premsa local.

Jo solament us parlaré del mestre vist 
des de la meva vida professional. Acaba
da la meva carrera de cant em va solicitar 
per entrar com a solista a l'Orfeó de 
Sabadell, i recordo molt el seu bon tarannà 
entre comprensió i energia.

Ben aviat vam començar les gires de 
concerts, amb eli com a pianista i jo com

que és molt satisfactoria la joia que sent 
un cantant si el que l'acompanya és el 
mateix compositor. Tiñe en el meu àlbum 
de records una gran llista de concerts que 
vam fer junts a la ciutat, a Barcelona i 
altres llocs de Catalunya.

El senyor Cabané tenia gran amistat 
amb el poeta Joan Sallarás i d'aquí ve que 
quasi tot el seu treball musical estigués 
concentrât en les seves poesies.

Un dia el poeta li va donar un deis seus 
millors treballs i va llençar-li una aposta. 
Té... li va dir; a veure si ets capaç de posar- 
hi música. El résultat d'aquest repte va èsser 
que la maravellosa poesia anomenada 
"Erare captant" va resultar doblement 
enriquida en ser musicada a quatre veus, ja 
que el mateix mestre la considerava una de 
les millors del seu repertori.

Aquesta composició que van començar 
a cantar-la l'Orfeó de Sabadell i l'Orfeó 
Catalá, més tard elli jo la vam interpretar 
arreu i més endavant jo l'he continuât 
ensenyant ais meus alumnes de cant; de 
cant coral, aixi com també a la Coral del 
Conservatori.

La direcció del mestre tenia quelcom 
d'especial; era senzill i afable; no es 
vanagloriava mai, i per a eli les seves 
composicions semblava que no tinguessin 
importáncia; però tanmateix no ha estât 
així perqué les coses ben fetes perduraran 
sempre, -com les seves composicions i, 
sobretot, l'anomenada "Lliris al Montseny".

Els ùltims anys, ja retirât a Barcelona 
amb la seva esposa i degut a la malaltia, 
va abandonar totalment la música i les 
meves visites sempre consistien a expli- 
car-li coses del Conservatori i portar-li 
programes on constaven les seves obres 
cantades per la Coral de Cambra.

Un bon dia els meus cantaires es varen

interessar pel mestre la major part d'ells sols 
el coneixien a través de les seves 
composicions. I heus aci que vam organitzar 
de passar tots junts una tarda amb eli.

El seu fill Josep Maria i la seva 
germana Ma. Teresa van preparar la 
trobada a l'hotel "Melià", de Barcelona, 
procurant que eli no ho sapigués, perqué 
sempre deia que havia perdut l'humor i no 
es volia moure de casa.

El résultat va ser que, entre familiars i 
amies, vam omplir el saló d'actes de 
l'hotel; fins i tot es van editar programes i 
la Coral de Cambra va cantar diverses de 
les seves composicions. També estava 
previst quejo cantaria i tocaria a la vegada, 
però en insistir que el mestre m'acom- 
panyés, va pujar a l'estrada i quasi bé de 

remaria—vam_intexpretar-^LLliris_aL

Montseny" i "La visita dels pobrissons".
També els cantaires insisitiren a poder 

ser dirigits per eli, cosa a la quai va accedir 
amb "Erare captant" i "Josep i Maria".

El seu fill Josep Ma. i la seva nora 
Laura ens van obsequiar amb un "lunch" 
en el mateix hotel i van donar a cadascù 
un obsequi de plata recordant l'efeméride.

Feia deu anys que el mestre no havia 
tocat ni una tecla del piano. La seva 
germana va dir que aquella festa l'havia 
rejovenit énormément.

Aquell dia històric -ara n'ha fet tres 
anys-, va ser l'ùltima intervenció musical 
de la seva vida.

Cal pensar que Déu li obrirà les portes 
del paradis en donar-se compte (tal com 
acaba la poesia de "Erare captant") que "de 
cnnçons li ressa el cistellet".___________

Adolf Cabane i Maria Teresa Boix a l ’hotel Melià de Barcelona interprétant 
les rançons del mestre (2 set. 1990).

El mestre Cabané, en acabar de dirigir la coral de Cambra del Conservatori, en la que va èsser l'ùltima 
intervenció musical de la seva vida, rebent una ofrena floral de mans de Maria Teresa Boix (2 set. 1990).
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III Premis Quadern i homenatge als nous degans

E, 22 de Juny de 1993, dins d’un mag
nifie marc, el Saló de la Caixa de Sabadell, 
es celebrà el lliurament dels III Premis 
Quadern, simultàniament al dels titols de 
"Degà de la revista Quadern".

L’acte, presidit pel regidor de Cultu
ra, Pere Vidal; l ’escultor Josep Maria 
Subirachs; el president de la Fundació de 
la Caixa, Pere Fonolleda; Tomás Casabas, 
conseller del Banc de Sabadell, i Joan 
Cuscó, president de la Fundació Amies de 
les Arts i de les Lletres, va gaudir d’una 
nombrosa assistèneia.

Fis allí presents escoltaren les paraules 
precises i sucoses d’en Joan Cuscó que, a 
través d’uns divertits i disseccionadors 
perfils, va retre homenatge ais nous 
CoMaboradors Degans de Quadern, que 
ara relacionem: Maria Albareda, Joan 
Alsina, M. Teresa Cabané, Manuel Duque, 
Jesús Farrés, Agustí Masvidal, Lluís 
Molins, Ricard Molins, Agustí Palau, 
Raimon Roca, Antoni Sala, Josep Serra- 
santa, Rosa Ten, Joan Josep Tharrats, 
Antoni Trallero, Esteve Valls i Joan 
Vilacasas.

Cadascú d'ells recollí el títol de "Degà 
de QUADERN" de mans dels que ocu- 
paven la mesa, alternadament.

L’escultor Josep Maria Subirachs, au
tor del relleu en bronze que va ser Iliurat 
ais guardonats deis III Premis QUADERN, 
remarcá, amb les seves paraules, la 
importáncia d’aquests premis, no per Pacte 
en si mateix, sinó per tot allò que hi havia 
de subjacent: esforç, tenacitat, continuïtat, 
etc. Premis que, en aquesta III edició, van 
èsser atorgats, dins l’àmbit sabadellenc, a 
les següents persones:

AGUSTÍ PUIG, per la seva brillant 
trajectòria en les arts plàstiques. Les seves 
obres han estât ja exposades a Paris, 
Colònia i el Japó, però ha mantingut un 
contacte continuât amb la nostra ciutat. És 
Fautor del segell commemoratiu dels Joes 
Olímpics de Barcelona.

ANTONI DALMASES, per la seva 
reconeguda producció literaria. Escriptor

TESTA.
MOBLES

Les Vails, 24 • Tel. 725 35 78 • SABADELL

que ja posseeix premis com Eité i Rosell 
de novel-la, 1987, per I’obra "La révolta 
de Job"; el Marià Vayreda de narrativa, 
1991, per I’obra "La infinitud dels pares",
0 1’Andrómina de narrativa, 1992, per la 
novel-la "L’última primavera".

BENET CASABLANCAS, composi
tor i musicóleg d’una vasta i important 
obra, amb un brillant llistat de peces, com 
"Postludi", "Impromptutrio n" 2", "Epi- 
grames" o "Encore fulla d’álbum". També 
destaca el seu Ilibre "Cristofor TaltabuH"
1 premis com el Ciutat de Barcelona de 
Música Simfónica i de Cambra, 1991.

Dins l’àmbit català es premià:
JOSEP ROCA SASTRE, pintor que ha 

aconseguit premis tan importants corn el 
del Reial Cercle Artistic de Barcelona, 
1958; Premi Sant Jordi de la Diputació de 
Barcelona, 1966; Medalla d’Honor en el 
Saló dels Artistes a Paris, 1968 i, l’any 
1980, va ésser escollit Académie de nú
mero de la Reial Acadèmia Catalana de 
Belles Arts de Sant Jordi.

ELENA O’CALLAHAN I DUCH, di
rectora de 1’editorial del Grup Grijalbo- 
Mondadori i de 1’editorial Cruïlla per a les 
coMeccions infantil i juvenil. Literatura 
dins de la quai destaca com a especialista. 
Ha publicat titols com "El petit Roure", 
Premi El Vaixell de Vapor, 1987, o 
"Bestieses i animalades", del qual ja s’han 
fet 4 edicions.

JORDI SAVALL, una de les perso- 
nalitats més polivalents de la seva 
generació, director, creador, concertista i 
pedagog. Amb la fundació, l’any 1974, de 
"Hesperion XX", divulga la música del 
nostre país anterior al 1800. També ha 
créât La Capella Reial de Catalunya i el 
Concert de les Nations. Destaca com un 
deis més importants intérprets de la viola 
de gamba. L’any 1990, va rebre La Creu 
de Sant Jordi de la Generalität de 
Catalunya.

Com podem observar en aquesta 
relació, l’adjudicació del guardons está 
plenament justificada i respon a la voluntat 
de la Fundació Quadern de reconéixer la

ANALISIS CLINIQUES 
i PERFUMERIA 
COSMÈTICA de
Joan Garriga i Manich

(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 
Farmacèutic Municipal)

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL

tasca continuada, gens gratuita, seriosa, 
dura i sense concessions, de totes aquelles 
persones que col-laboren per fer d’aquest 
pais un Hoc on Part i la cultura consti- 
tueixin uns ternes primordials. Les 
paraules del Sr. Tomás Casañas a la 
cerimònia de lliurament en són un 
exemple: ressaltà el paper de la Fundació 
Amies de les Arts i de les Lletres i la seva 
intima relació amb la revista Quadern, corn 
a un instrument per a estimular la pro
ducció artística i cultural. Ho va fer sense 
engolaments, amb senzillesa, remarcant el 
singularisme de la nostra ciutat, basat en 
el autodidactisme i la voluntat desinte- 
ressada de molts ciutadans.

Tancà els parlaments el Regidor de 
Cultura, Pere Vidal, manifestant que, des 
de PAjuntament, hi ha una clara i decidi
da voluntat per ajudar i propiciar la tasca 
de la Fundació Amies de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell.

Un acte, en definitiva, brillant, on es 
palesà la força de la nostra societat civil 
que, amb dificultats, sobretot en tot el 
relacionat amb l’economia, continua 
endavant. Des d’aquesta crònica, volem 
donar les gràcies a aquelles persones i 
institucions que ens han donat el seu 
suport.

Cafés iPont
W  Ferrán Alsina, 3 8 -4 0 -Tel. 7 2 6622 2  

Sant Antoni, 3 4 -Tel. 726 05 46 
SABADELL (Barcelona)

COMERCIAL

m I A L E M A N Y
CENTRE DE JARDINERIA, 
AGRICULTURA! FORESTAL 
Tallers i servéis postvenda

etra. Barcelona, 22-26 
Tel. 725 81 88 - SABADELL
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Un premi literari per a un sabadellenc

L’ultima primavera, d’Antoni Dalmases
Josep Torrella Pineda

C ^ u e  un premi literari important recaigui 
en un sabadellenc no és cosa que s'esde- 
vingui sovint i, dones, demana que s'hi 
posi atenció.

Antoni Dalmases és un sabadellenc de 
quaranta anys, llicenciat en Filologia 
Hispánica i professor de llengua i litera
tura. Ha publicat llibres per a infants i 
adolescents i ha fet un estudi de l'obra 
poètica del seu -i nostre- conciutadà Pere 
Quart. Darrerament, amb una novel-la ti
tulada L'ÙLTIMA PRIMAVERA, ha estât 
distingit amb el Premi Andrómina, dins els 
anomenats Premis Octubre que en la seva 
vint-i-unena edició van ser adjudicats l'any 
passât a Valèneia.

Quan Dalmases s'ha enfronta! de pie 
amb el gènere noveMístic en el seu més 
ait nivell, ho ja fet sense escatimar-hi 
dificultats. Al revés, plantejant-se els 
problemàtics esculls d'una estructura 
complexa que no sols juga amb el vaivé 
del temps sino, a més, amb l'alternança de 
primera i tercera persona i encara, dintre 
d'aquella -la primera- amb diversificació 
deis subjectes. Era tot un repte. Però 
justament un repte que no es feia pas 
necessari per poder suplir, a còpia d'una 
estructura formal complicada, una hipo
tética manca de gruix dramátic. Perqué, de 
solidesa dramática, la novel-la de Dal
mases en té.

La história és presidida per un prota
gonista central indiscutible, prácticament 
únic: Andreu Cornet, un modest artesà 
fuster que en el Hit de mort rememora la 
seva obscura existéncia d'home gris i 
mancat d'ambicions, i fins i tot de carácter. 
Una vida, però, marcada en el més pregón 
del seu anonima! per l'urpa de la guerra 
civil, i no precisament en les penalitats del 
front sinó en una durissima i llarga seqüela 
post-bélica. (Per aixó no em sembla ade- 
quada la il-lustració de les tapes del Ilibre, 
que suggereix una novel-la de guerra). 
L'enfocament no deixa de ser significatiu: 
fautor ha volgut que el seu personatge 
s'oblidi del panorama deprimen!, quan no 
tràgic, de la Iluita, on ell era una peça en
tre tantes, obsedit per la seva odissea per
sonal que, a partir de la diàspora, segueix 
amb l'escapada del camp de concentració 
francés, la indeliberada participació en el 
moviment de resistèneia del poblé veí 
durant l'ocupació alemanya, enganxat -ed
en una aventura sentimental que el 
condueix a un acte criminal, el retorn al 
país amb la reclusió a Figueras i la seva

també impensada col-laboració en una 
acciò antifranquista. Sempre movent-se en 
la penombra, per pur agraiment a perso
nes que l'han ajudat i a qui estima, més 
que per imperatiu ideológic.

Andreu Cornet rememora aquests fets 
en el curs del matí del 14 de maig de 1987 
a la migdiada del qual se li "regira el món 
per dins fent miques totes les imatges en 
una foscor intensa que crema les 
entranyes, fins que tot put d'una manera 
rónega. I és per sempre". I l'exercici de 
rememoració el fa sense sentimentalismes, 
ni desfiguracions, ni recances; en una 
mena d'anàlisi freda, en la qual s'interfe- 
reixen, en canvi, sensibles evocacions 
d'infantesa, d'enamorament i d'un viure 
matrimonial plácid que la mort avau9ada 
de l'esposa havia trunca!.

El fil mental de l'Andreu és contra
punta! per fautor amb els deis familiars

G R / ' U
DIGITAL • MUSICA • VIDEO

ELECTRODOMESTICS - INFORAAATICA

més propers: el fill i la ñora a casa deis 
quais és agombolat; el nét, que li endolceix 
faillament amb la seva atenció infantil; la 
filia, allunyada físicament i anímicament. 
Cadascún d'ells aporta el seu punt de mira 
sobre la personalità! -o millor, la manca 
de personalità!- de l'Andreu, el drama 
pregón del qual desconeixen, perqué eli 
fha mantingut en dolorós secret i per ais 
altres eli és, com ha estât tota la vida, el 
perfecte anti-heroi, el no-ningú.

L'alternança de soliloquis és encara 
interferida amb passatges escrits en terce
ra persona i impresos en tipografía 
diferent, en els quais fautor es permet 
diversità! de llicències: retails de premsa, 
peus de fotografia, textos politics clan
destins, cartes, fragments de diàleg (que 
són tractats amb tipus de lletra normal) i 
incisos mentals dels personatges de ficció. 
La complexitat de tota aquesta arquitec
tura formal no deixa de conferir a l'obra 
el valor afegit d'un esforç de planejament 
innegable, encara que la faci una mica 
laberíntica, però, després de tot, sug
gestiva. Potser se li pot fer el retret que 
els soliloquis dels personatges secundaris 
rebaixen, al meu entendre, el llistó 
qualitatiu dels del personatge centrai, per 
bé que el contrast ja deu ser volgut. I, 
sobretot, que en ocasions els soliloquis 
perden versemblança com a tais perqué 
cauen en fartifici d'una explicació 
objectiva adreçada a una persona externa, 
com és el cas de les precisions "La Remei, 
la filia, viu a Tarragona", o "Ara mateix, 
quan ha truca! la meva mare per saber com 
anava el sogre...".

Gràcies a certs details identifieadors, 
molta gent pot endevinar que fescenari 
bàsic de la novel-la és ubica! a Sabadell, 
on el protagonista ha viscut i on, finalment, 
mor. L'autor silencia el topònim, malgrat 
que en dóna pistes inequívoques, com, en 
el retorn del protagonista a casa després 
de la seva llarga peripécia, es llegeix: 
"L'altre tren, eléctric, que facosta al 
Vallès... Passen La Floresta, Valldoreix, 
Bellaterra... Reconeix la placeta, amb el 
monument ais cors d'en Clavé a un 
costat...". Un dia potser comentaré aquesta 
mena de pudor deis novel-listes a 
anomenar obertament en la ficció literária 
les localitats on ells mateixos resideixen 
en la vida real, fora que es tracti de ciutats 
cosmopolites i mitiques, dignes de ser 
escenari de novel-la, corn Barcelona, Pa
ris, Viena...

QUADERN - 92



Ramon Moix
(1910-1983)

E,'n el desè aniversari de la mort de 
Ramon Moix, en aqüestes pàgines de 
Quadern no podriem oblidar-nos d'evocar 
aquell home bo, aquell bon poeta que fou 
Ramon Moix. Ens llegà l'"OBRA POÈ
TICA" (1967), que s'edità per iniciativa 
d'uns sens cars amies, entre els quais des
taca Ricard Simó i Bach i Joan Sala i 
Rovira, "que han estât l'ànima de la seva 
realització", com s'expressa fautor en el 
seu regraciament.

Joan Oliver el prologà i al darrer 
paràgraf, diu: "...Ramon Moix és salvat 
per la poesia... Per al nostre amie la poesia 
és gairebé sempre una benedicció, un 
plugim balsàmic; si més no un revulsiu 
saludable a un clam desassossegat que un 
dia mereixerà resposta. Aixi sia".

El 1982 BIBLIOTECA QUADERN hi 
incorporé la seva novel-la LA DARRER A 
NIT, que havia obtingut el "Premi Marti 
Peydró" (1965).

El seu primer llibre de poesies fou 
"Prirneres Rimes" (1936) i el segon "Natu
ra i Anima" (1951), prologats per Josep 
Maria Francés i Miquel Crusafont i Pairó, 
respectivament. Obtingué premis i dis- 
tincions en diferents Jocs Florals.

A la Col lecció QUART CREIXENT 
de fabril del 1958 hi coMaborà amb el 
sonet que transcrivim:

MALEDICCIÓ
Com un puny damunt la primavera, 
la tarda es corba dolorosament.
Un clam d'espigues s'alça de la terra 
demanant aigua per l'amor de Déu.

L'aire ésfeixuc... Sinistre, s'arrossega 
com un feli, hoscúries a través...
Esdevé rictus i desvari negre,
pois i més pois... Pesomhre dintre meu.

Pesomhre l'aire i la sagnant pupil-la 
del Sol caigut com, dintre meu, el cor. 
Caigut el Sol darrera laferida
deis núvols rojos, sota aquest puny clos 
del crepuscle que es llença, es precipita, 
sàdiament, sobre el paisatge mort.

ARTICLES PELL I VIATGE
Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
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La M are de Déu de l’Esperança
Jaume Busqué i Marcel

E > l dia 24 de maig de 1887, a instància 
de les senyores Maria Voltà de Vidal,
Dolors Torras, Neus Serret i Mariana 
Rebull de Roca, el canonge-secretari, el 
llicenciat Josep Casas i Palau de la 
Diócesis de Barcelona, per manament del 
bisbe Jaume Català, va instituir a la 
parròquia de la Purissima concepció de 
Sabadell, una Congregació, sota fad- 
vocació de la MARE DE DÉU DE 
L'ESPERANÇA. I, el dia 20 de setembre 
d'aquell mateix any, el Papa Lleó XIII 
eregia "Per a Perpétua Memòria", en 
fesmentada parròquia, aquella piadosa 
Congregació, dedicada en particular a 
totes aquelles senyores en "Expectations 
Partus B.M.V." amb el privilegi de 
celebració el "Diumenge d'Advent que 
s'escaigui la festa". El document papal fou 
signât pel cardenal Sedochwchi, i segellat.
Es va conservar a l'Arxiu parroquial fins 
el 1936.

Deu anys després el bisbe signava un 
decret aprovant el Reglament pel qual 
havia de regir-se aquella Congregació. Fou 
imprés en la "Imprenta y Litografía de 
Magi Ribera, calle Santo Domingo núm.
34. 1897". Actualment es conserva la 
transcripció d'aquell document papal en un 
Ilibret que amb el titol "Congregación de 
Nuestra Sra. de la Esperanza. Canóni
camente instalada en la Iglesia Parroquial 
de la Purísima Concepción de esta ciudad" 
fou imprés en la "Imprenta J. Figuerola,
Sue. de Llopart, plaza Mayor, 25; Teléfo
no 271, 1925".

El dia 29 d'abril de 1928, III Domini
ca de Pasqua, fou solemnement inaugural 
el nou altar donat pels senyors Aymerich 
i Gaju, i nomenada la junta integrada per 
les senyores: Eulália Griera Crespi, Vda.
Sanmiquel, presidenta; Alexandra Bergé,
Vda. de Porcada, tresorera-secretária;
Maria Planell, de Sanmiquel, administra
dora; Isabel Griera Crespi, Vda. de Vinyas 
i Agnès Singla, Vda. de Sans, vocals.

L'Església invoca la Mare de Déu amb 
el titol de l'Esperança, els set dies que 
precedeixen la vigilia de Nadal amb el 
nom de la MARE DE DÉU DE LA O, la 
qual té origen en les antifones del 
"Magnificat" que comencen aixi: Dia 17,
O Saviesa; dia 18, O Deu; Dia 19, O arrel 
de Jesé; dia 20, O Clau de David; dia 21,
O Orient; dia 22, O Rei de les gents; dia 
23, O Senyor. Heus aqui com el poblé 
coneixia, indistintament, per Maria de 
l'Esperança o Maria de la O.

En fesmentat llibret hi hem vist els 
goigs que ara fa cent anys es cantaven a la 
Parròquia de la Purissima Concepció "En 
Honor de Nuestra Señora de la Esperan
za", escrits en llengua castellana, d'autor 
anònim. I hem de suposar que es cantaven 
amb la "tonada" popular, o sia per la dels 
que no tenen mùsica pròpia. En Joaquim 
Trepat i Morrai, escritor-poeta i periodis
ta, coMaborador de l'Arxiu-Museu de la 
parròquia de la Purissima Concepció de 
Sabadell, n'ha fet una traducció lliure 
inèdita que ens és grat donar a conèixer.

Referències:
• Arxiu Diocesà de Barcelona
• Arxiu-Museu Parròquia Purissima 

Concepció, de Sabadell
• Guiu, Mn. Joaquim: "La Parròquia de la 

Purissima Concepció. Monografia". 
Sabadell. 1930.

i  e s c o c í a
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 

Tel. 725 59 29 - Sabadell
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GOIGS 
en honor de

LA N O ST R A  SEN Y O R A  DE L 'E SP E R A N Ç A
Venerada en la Parroquia de la Purissima Concepció de Sabadell

Puix que un iris de bonanza L'Esperan9a és flor innata
sou pel pobre pecador; en l'ànima del mortal.
oh Verge de l'Esperan9a confiant en Vos acata
doneu-nos el vostre amor. la rosada divinal.

Verge pura, Verge bella,
En la vostra confian9a 
vencem qualsevol temor;

patrona celestial. oh Verge de l'Esperan9a,
gentilissima donzella doneu-nos el vostre amor.
guaridora del malalt.
Quin consol, quina gauban^a En les hores d'amargura
sembreu en el nostre cor; pronuncia el bon fidel
oh Verge de l'Esperan9a, el vostre nom. Verge pura.
doneu-nos el vostre amor. devant els ulls al Cel.

La vostra llum beneida
Quan us lloem se'ns avan9a 
una infinita dol9or;

al pecador infoneu oh Verge de l'Esperan9a,
i salut, vigor i vida doneu-nos el vostre amor.
al sofrent comuniquen. 
Llum que I'infinit alcan9a A l'ànima que us adora
la virtut del seu fulgor; la fe santa mantingueu.
oh Verge de l'Esperan9a, l'esperan9a redemptora
doneu-nos el vostre amor. als nostres cors impetren.

Com arbre d'eterna saba
Doneu-nos la benauran9a 
com assenyalat favor;

que sense pausa floreix. oh Verge de l'Esperan9a,
com un fruit que no s'acaba doneu-nos el vostre amor.
perqué amb molta ufana creix, 
es descansa en la seva ombra Esperan9a, Verge nostra.
sense pena ni dolor; protegiu-nos de tot mal.
oh Verge de l'Esperan9a, iMumineu-nos el rostre
doneu-nos el vostre amor. fins abrandar-lo, si cal.

Pel que es perd i no té guia
No demoren amb tardau9a 
en fer-nos aquest honor;

Vos sou l'estrella polar. oh Verge de l'Esperan9a,
el mariner amb Vos confia doneu-nos el vostre amor.
en la soletat del mar.
Sempre ens queda la recan9a També a Vos la dona encinta
de no estimar-vos millor; amb fe i esperan9a acut
oh Verge de l'Esperan9a, quan l'infant és concebut
doneu-nos el vostre amor. en el maternal recinte.

Quan és greu la malaltia
Sou la benaventuran9a, 
sou la llum i la llavor;

i quan s'està decebut oh Verge de l'Esperan9a,
el malalt en l'agonia doneu-nos el vostre amor.
US demana el vostre ajut. 
Quan la mort fatal s'atan9a Puix que un iris de bonan9a
US preguem amb tot fervor; sou pel pobre pescador;
oh Verge de l'Esperan9a, oh Verge de l'Esperan9a,
doneu-nos el vostre amor. doneu-nos el vostre amor.

Edició castellana del 1887. Traducció Iliure per Joaquim Trepat i Morral. Juny-juliol 1993
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Sardanova
Huís Subirana

xA. les tradicionals Pestes de la Llum, de 
Manresa, celebrades enguany, es va pre
sentar una nova experiència musical, 
consistent en un concert on la Cobla Els 
Montgrins, Santi Arisa i el seu Crup 
Lakatans (baix, piano, bateria, guitarra i 
percussió), interpretaven diversos temes 
rítmics, entre ells la Sardanova, que cons
ta d'una estructura musical basada en la 
sardana, la quai es pot ballar, comptar i 
repartir, amb els seus corresponents curts 
i llargs, però afegint-hi rock, harmonía 
jazzistica i ritme contundent pop.

L'expectació i curiositat que va desper
tar aquesta iniciativa en el món de la 
sardana, poc avesat ais experiments i ais 
canvis, va fer que els organitzadors del 
1er. Congrès del Sardanisme celebra! a 
Calcila (1), decidissin d'assumir el repte i 
el rise de presentar-la a l'acte de cloenda 
del Congrès, on va ser favorablement 
acollida per la majoria dels assistents, 
malgrat que, com ès lògic i naturai en tota 
nova aportado artística i creativa, hagi 
genera!, també, opinions de refus per part 
dels qui creuen que amb la cobla i la sar
dana no hi valen experiments de cap mena.

El cert ès que el miisic i compositor 
manresà ha posât el seu reconegut prestigi 
musical i personal al serve! d'una idea, 
sense escatimar-hi els recursos humans i 
materials necessaris per a presentar-la amb 
la màxima qualitat i dignitat, cosa que 
n'haurien de ser conscients fins i tot els 
qui hi estiguin en contra. Arisa presenta 
la Sardanova amb el màxim respecte a 
totes les opcions establertes i tradicionals

i, corn ell mateix reconeix, "ha de ser el 
mateix poblé i tots els sardanistes els qui 
finalment decideixin sobre el futur de la 
Sardanova", que no ve a substituir la 
sardana tradicional, corn erroniament els 
seus detractors manifesten, sino a "propa
gar mès les nostres musiques, encara que 
una part d'aquest llenguatge musical sigui 
internacional".

També cal reconèixer que Santi Arisa 
i Lakatans han tingut l'encert i la sort 
d'involucrar en aquesta aventura la Cobla 
Els Montgrins, un grup de professionals 
oberts, entusiastes, d'una gran qualitat hu
mana i disposats a assumir la part del rise 
que els pertoca, convençuts de la néces
sitât del projecte.

Tot aixö va quedar novament de 
manifest davant d'un nombrós public, amb 
significativa presèneia de jovent, al 
concert de presentado a les comarques 
gironines célébrât a Roses, dins l'espla- 
nada de la Ciutadella, el passât 17 de juliol, 
corn hem tingut l'oportunitat de veure en

l'enregistrament que en va fer TV3. Un 
jovent compromès amb la sardana tradi
cional per la seva vinculado a colles 
sardanistes, però també Iliurat al ritme de 
la Sardanova, ballant-la amb fruició i sense 
cap dificultat ritmica.

En aquest concert a Roses es va pre
sentar el compacte (2) amb els temes 
compostes fins al moment, que són: "El 
ball de la Petra" i "La Princesa Petra", de 
Santi Arisa i arranjament de cobla de 
Elorend Trullàs; "Maniac so", de Quico 
Gener; "Song for cobla", de Erancesc 
Burrull; "Samba d'un nin", de Jordi 
Molina; "Albada", de Elorenci Trullàs; 
"Montgri Blues", de Santi Arisa i Quico 
Gener; i les tres sardanoves, combinació 
d'estils entre sardana, jazz-sardana i 
sardana-rock: "La Sardanova", de Santi 
Arisa i Florenci Trullàs; "L'espantall", de 
Santi Arisa i Jordi Molina; i "Terra amo
rosa", de Santi Arisa.

Ara cal desitjar que aquest compacte, 
molt ben edita! per la sabadellenca PICAP, 
de Joan Carles Doval, tingui la difusió que 
es mereix i que, mès enllà de la polèmica 
que la Sardanova pugui generar, prevalgui 
el respecte a l'obra ben fêta i a la creació 
artística que Santi Arisa i els seus coMa- 
boradors han estât capaços de fer.

(1) Vegeu QUADERN n. 90, abril 1993.
(2) Sardanova. A risa-Lakatans-M ontgrins.

PICAP C D -90 0052
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La Principal d’Amsterdam a Sabadell
Jaume Nonell

A-i'anunci de la presentado de la cobla 
Principal d'Amsterdam a Sabadell va des
pertar una gran expectació. La cobla 
realitzava la seva quarta gira per Catalunya 
però no ho havia fet mai a Sabadell. Va 
èsser una organització conjunta de l'Esbart 
Sabadell Dansaire i l'Agrupació Cultural 
Folklórica Sabadell Sardanista.

En l'acte, célébrât el dissabte 31 de 
Juliol a la Plaça del Dr. Robert, a la nit, la 
cobla va interpretar 6 ballets dansats per 
l'Esbart i 3 sardanes, que el public va 
acollir amb entusiasme omplint la plaça 
d'anelles; en especial, quan per acabar, va 
desgranar les notes de la sardana "Lidia", 
del compositor sabadellenc Carles Rovira, 
que van haver de repetir per dues vegades, 
davant de la insistent ovació de tot el 
public.

La jornada es va cloure a l'estatge so
cial de l'Esbart amb un sopar fred, on es 
va lliurar una reproducció de la Torre de 
l'Aigua, donada per l'Ajuntament de 
Sabadell.

La Principal d'Amsterdam va èsser una 
iniciativa del clarinetista holandés Rolf 
van Kreveld, quan va conèixer la cobla i 
la sardana l'any 1984 en assistir a uns cur
sos de música que cada estiu se celebren 
a Torroella de Montgri. Enamorat de la 
sonoritat de la cobla, l'any segiient decidi 
que ell també tindria la seva cobla a Ho
landa. El seu somni es concretò el 28 de 
juny de 1987 quan tocà per primera vegada 
en public a la placeta del Museu Històric 
d'Amsterdam.

Els musics que la componen són 
professionals en la seva majoria. En un 
primer moment, cap d'ells no havia sentit 
mai sardanes i amb prou feines alguns 
sabien localitzar Catalunya en el mapa. 
Ara, ja han realitzat quatre gires per 
Catalunya; ocasions, per a élis, de gran 
profit, ja que poden alternar amb altres 
cobles, reben els conseils de musics i 
d'intèrprets, i viuen la sardana en el seu 
ambient mès genui.

A mès d'aquestes gires, tenen força 
actuacions. Per exemple, enguany han 
tocat en llocs tan diversos com la 
cerimònia d'inauguració d'un centre co
mercial, com a "intermezzo" musical d'un 
gran festival de poesia, en la diada nacio
nal del minusvàlid, en un concert per a 
escolars al Palau de la Mùsica d'Ams
terdam, en audicions per als catalans 
d'Holanda, o a Brussel-les i Paris.

Recentment han enregistrât un dise 
compacte amb sardanes dels mès diversos 
estils. La bona acollida dels sabadellencs 
a la cobla neerlandesa es va reflectir, en
tre altres coses, exhaurint-los tots els 
compactes que van posar a la venda.

Tenen un enorme sentit de la Profes
sionalität. Ells manifesten que "el nostre 
objectiu ès, cada cop que tornem a 
Catalunya, de tocar qualitativament, si mès 
no, una mica millor que la vegada ante
rior". Tothom destaca en ells la seva

afinació. Hi ha qui diu que moites de les 
nostres cobles no están tan afinades. Han 
millorat moltissim la sonoritat i el sentit 
del ritme. Solistes com el trompeta Oda 
van Hecke, el flabiol Edo Wilod Verspille, 
el tibie Maud Sauer o el propi Rolf a la 
tenora, donen categoria a la cobla.

Tenen el propósi! de tornar l'any 1995. 
Ens agradarla tornar-los a sentir a 
Sabadell.

LL031T
F*T««.ilAr

Via Massagué, 12 • SABADELL 
Telèfon 725 17 30
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Cine Club Sabadell

Anna Magnani, le Temps d’une Messe
Pere Cornelias

U.na de les peculiaritats més intéressants 
del Festival Off 93 d'Avignon va ser, 
enmig dels centenars d'espectacles presen- 
tats, la presència d'obres directament o 
indirectament relacionades amb el cinema. 
Es a dir, el cinema com un fet cultural ja 
indissolublement lligat a totes les restants 
manifestacions artistiques. Una obvietat 
convertida, cada vegada més, en una 
evidència per a tothom. A tali d'exemple, 
es van poder veure a Avignon L'aigle à 
deux têtes i La voix humaine, de Jean 
Cocteau, dirigides respectivament per 
Pierre Béziers i Claude Vajda; Au 
bonheur d'Alfred, recull de fantasies 
hichcockianes del Théâtre du Courant 
d'Air, sota la direcció de Julie Kapour; 
Quai des brumes, de Pierre Mac Orlan, 
dirigida per J. i R. Azencott; Gelsomina, 
creació i direcció de Pierrette Dupoyet, a 
partir de LA STRADA de Fellini; i, 
naturalment, aquesta Anna Magnani.

Anna Magnani, le Temps d'une 
Messe, d'Armand Meffre, destaca per la 
seva eficaç posada en escena. Si bé no es 
tracta d'una proposta original, el seu mèrit 
rau en la manca de concessions que un 
tema com aquest hauria pogut comportar. 
Ni l'anecdotari gratuit del mite ni el sim
ple fetitxisme. Ans el contrari. Un mesurât 
plantejament interpretatiu que intenta 
equilibrar l'afany de ser la Magnani amb 
el desig d'oferir-nos una particular visió 
de l'actriu. En aquest sentit, el director de 
l'obra ha trobat en Bernadette Rollin 
l'intèrpret adequada.

El teló s'obre damunt una pantalla de 
cinemascop. Un mati de tardor, l'any 1973, 
es produeix la resurrecció. El poblé de 
Roma assisteix a les exèquies de la 
Magnani, rostre etern del néoréalisme, per 
veure-la en el seu ùltim paper. Durant la 
cerimònia funebre. Ella rememora la seva 
vida, la de dona i la d'actriu, les seves 
passions, els sens amors, els sens treballs, 
Rossellini, Visconti, Fellini, Pasolini; es
perances, absències, llàgrimes, rialles... 
Tot això davant la presència del seu do
ble, un "alterego" adolescent -interprétât 
per la jove actriu Maryline Destor-, que 
l'escolta i la segueix com sempre ho havia 
fet el seu public. Gent que, com la mateixa 
Bernadette Rollin ens diu, veia la Magnani 
com el paradigma de la Intensität, de la 
força i de la mateixa vida: una artista 
intemporal.

L'elecció dramática del dia del funeral 
pressuposa un tractament d'efecte tragi-

Anna Magnani.

còmic com, essencialment, el de la 
Commèdia dell'Arte italiana: la sagristia 
es converteix en teatre. L'església de San
ta Maria Sopra Minerva és on l'actriu 
s'acomiada definitivament del public. El 
seu taiit, bagul de comediants, és el Hoc 
càlid de la passió i de l'amor, és l'ara des 
d'on "la nannarella", com afectuosament 
se la coneixia, ens parla a tots.

La forta personalitat de la Magnani, el 
seu vessant sentimental i professional, 
marca l'itinerari retrospectiu que, en for
ma de "travelling" endarrere, ens porta de 
l'església a la seva infància; una retrospec-

Bernadette Rollin.

tiva piena de tendresa, humor i apassio- 
nament. Una Magnani madura que inten
ta el diàleg impossible amb l'snyorança, 
amb el habitants del paradis perdut.

La direcció de Gérard Gelas ens 
ofereix una inconografia cinematogràfica 
que es fon en un insinuât ambient místic 
de capella, de panteó. Del cinema, escull 
allò que és més intim, els camerinos de 
l'actriu, les étapes temporals i físiques on 
solitud, llàgrimes, glòria i riallades es 
cristaMitzen i formen el personatge. Un 
text rie per a una bella Veu que desgrana 
els episodis més suculents de la seva

Anna Magnani dans L'Amore ( I l  M iracolo).
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En los últimos tiempos, Anna Magnani parece haber alcanzado un perfecto equilibrio entre el fogoso apa
sionamiento de sus comienzos y una serena toma de conciencia de su propia personalidad. Desde este punto 
de vista, su creación de Mamma Roma, de Pasolini, marca el mejor momento de su carrera en los años 
sesenta.

vidacom a mare, récupérant el respecte i 
reconeixement del seu fill, com a dona, 
amant i odiant Rossellini, i com a actriu, 
per ais millors directors de cine.

El vestuari va marcant amb subtilesa el 
ritme sentimental del personatge, a la 
vegada que ens el recorda en el seus més 
brillants moments interpretatius, sobretot el 
que fa referència a LA VEU, primer episodi 
de L'AMORE (1948), de Rossellini.

L'obra d'Armand Meffre, inspirada en 
una idea de Bernadette Rollin i posada en 
escena per Gérard Gelas al teatre Chêne 
Noir d'Avignon el 23 de març de 1993, ja 
ha recorregut diferents escenaris i ha estât 
invitada a Roma, fet obligat i del tot in
evitable. L'èxit hi és assegurat, davant d'un 
public que veu l'actriu corn un simbol 
etern, una dona sacralitzada i mitificada 
per sempre a través de la màgica finestra 
cinematogràfica: ROMA, CITTA APER
TA (1945), de Rossellini; L'AMORE; 
BELLÍSIMA (1951) i l'sketch de SIAMO 
DONNE (1953), de Visconti; LE CAR-

OviariRoll
DE SABADELL

S.L

Tres Creus, 207 - Tel. 726 90 28 
08202 SABADELL

ROSSE D'OR (1952), de Renoir; WILD 
IS THE WIND (1958), de Cukor; 
MAMMA ROMA (1962), de Pasolini, o 
la breu aparició a ROMA (1972), de 
Fellini.

Un monòleg que sintetitza tots els 
moments possibles de l'existència d'un 
èsser humà. No és una obra perfecta -una 
certa manca de mitjans, alguna aparició 
innecessària de Maryline Destor, un final 
massa recarregat-, però si absolutament 
recomanable.

Nota: Apartat que faltava a l'article Zhang 
Yimou: D'un roig encès publicat al numé
ro anterior.
Estilistic: Sentit de la composició i ex- 
pressivitat plàstica en consonància amb la 
seva formació com a director de fotografía 
i una confessada vocació pictórica. Valor 
simbòlic del color i adeqàció semàntica de 
la planificació, amb predomini del pia fix 
i l'enquadrament reiteratiu.

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Tauli, 50 • 08208 SABADELL 
Tel. 717 27 00 -Fax 723 65 47

M undial F ilm  
“D istribu idora  

cinem atogràfica” 
(1925-1936)

E l i  dia 23 de Setembre, a les Multisales
Cineart de Sabadell, es va inaugurar 
l’exposició dedicada a la distribuidora 
cinematogràfica dels anys vint Mundial 
Film, fundada pel Sr. Rodrigo Soler. Cine 
Club Sabadell, dins de la seva tasca 
d’investigació, ha présentât un interes- 
santissim bloc de documentació, que va 
des del material administratiu al més 
publi-citari d’aquesta empresa i que inten
ta donar a conèixer quines eren les caracté
ristiques del mon de la distribució i de 
Texhibició en aquella època.

A la inauguració, hi assistiren també 
représentants de les entitats i de les 
institucions que van coMaborar en la 
realitzaciô d ’aquest projecte: la Gene
ralität de Catalunya, TAjuntament de 
Sabadell, la Caixa de Sabadell i el Banc 
de Sabadell.

L’acte es va tancar amb la projecció 
d’un documentai produit per la Mundial 
Film, «Arribada del Govern Companys a 
Catalunya, Tany 36", i de la peMicula «Ci
nema Paradiso», de Giuseppe Tornatore.

MUNDIAL
FILM
D is t r ib u id o r a
Cinematogràfica

1925/1936

Passeig de la Plaça Major, 48 • SABADELL 
Tel. 726 78 33 (4 Unies) 

TERRASSA • BARCELONA 
HOSPITALET • TARRAGONA
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Fern lectors
Josep Gòrriz

¡ARA SI QUE L'HE FETA 
BONA!

XAVIER VERNETTA. 
IMustracions: Angels Comella. 
Col. Vaixell de Vapor, 161. 
(Sèrie Biava, 42)
Editorial Cruilla.
Barcelona, 1992.
Edat recomanada: a partir de 
7 anys i adults.

En Toni és un nen de nou anys 
que odia el fum del tabac, i resulta 
que a coMegi molts deis seus com- 
panys s'han apuntat a la moda de 
fumar cigarretes d'amagat. A casa 
les coses no es pot dir que vagin 
oli en un llum: l'Anna, la seva ger
mana, fa valer amb força els drets 
deis seus treize anys per reclamar 
una habitado per a ella tota sola i 
en Toni s'ha de conformar amb un 
dormitori en miniatura on tan sols 
caben un Hit i un armari de segona 
mà, que no es pot obrir per falta 
d'espai. Per si no n'hi bagués prou, 
a l'escola ha arribat en Pau, un noi 
nou, amb pigues i "pél de panotxa 
descolorida", que es convertirà en 
un insuportable maison. Com que 
resulta difícil pair tantes desgràcies 
juntes, arriba un moment que en 
Toni diu prou. Quan l'expulsen de 
classe per culpa d'en Pau, hi toma 
amb un cubell pie d'aigua i l'hi posa 
per barret. ¡Ara si que l'ha fet bona! 
L'enrenou, que tan sols ha co- 
mençat, portará cua, una cua llarga 
i atapeïda d'embolies.

awaiŒWOK

Xavier Vernetta
iAra si que The 
fêta bona!

ENTRE DOS FOCS

AGUSTI ALCOBERRO. 
IMustracions: Carme Peris. 
Col. Casals Jove, 18. 
Editorial Casals.
Barcelona, 1991.
Edat recomanada: a partir de 
14 anys i adults.

Hem de remuntar-nos a I'agi- 
tada Catalunya de finals del segle 
XVII, en qué dos focs, la guerra 
dels Segadors i la de successió al 
tron de la corona espanyola, sem- 
bren de pobresa i misèria la socie
tal civil. Agusti Alcoberro, que a 
més de novel-lista també és histo
riador, coneix profundament el 
marc en qué es bel luga en Fran
cese, el protagonista d'aquesta no
vel-la trepidant, i transmet al lec
tor les seves angoixes: és un marc 
inestable, de conflicte constant, 
d'enganys, picardies, traïcions..., i 
no hi falta l'ambició, l'anhel 
d'enriquir-se com sigui i a costa 
del que sigui. En Francese no es 
resigna a consumir-se en un bosc 
fent de carboner, com el pare i els 
seus germans, i tria el carni de 
l'aventura. Es voi sentir pie i feliç 
en una época en qué la vida és 
extraordináriament frágil. Morir és 
molt fácil. Però ell ha triât vibrar. 
Res, dones, no el pot aturar. 1 a fe 
que viurá.

EL RIU

GALLIMARD JEUNESSE i 
LAURA BOUR.
IMustracions: Laura Bour. 
Traducció: Nuria Eont i Ferré. 
Col. El món per un forat, 17 
Editorial Cruilla 
Barcelona, 1993.
Edat recomanada: de tres a 
sis anys (pre-lectura)

El món per un forat és una 
col-lecció d'álbums il-lustrats, ex- 
cel-lentment editats, on l'essencial 
són les imatges, d'un traç viu, ciar i 
precis. Amb les transparéncies que 
s'hi superposen, es tracta d'un con- 
junt didáctic i molt suggèrent. 
Aquesta col-lecció está pensada per 
al nen que encara no sap llegir o 
n'está aprenent, i el seu objectiu és 
eixamplar el seu vocabulari básic. 
Així, temes com el dinosaure, 
l'ocell, el ratolí, la casa, la granja, 
el vaixell, el riu..., són l'excusa que 
introdueix diversos centres d'in- 
terés, a partir deis quais el nen, 
"atrapat" en la mágia deis dibuixos, 
converteix en competéncia lingüís
tica els elements de la realitat que 
l'envolta. No són, tan sois, Ilibres 
per a nens. Pares i educadors hi 
tenen un paper essencial: satisfer 
la curiositat deis petits, que voldran 
conéixer els details de cada situa- 
ció. El món per un forat és una 
col-lecció clau per a iniciar el nen 
en l'hábit de la lectura.

Literatura 
í cinema 

occidentals

E l  passai mes de juny es 
va presentar al Casal Pere 
Quart un Ilibre insòlit, el 
resultai de dos anys de progra
mado de Cine Club Sabadell. 
E1 llibre, LITERATURA I CI
NEMA OCCIDENTALS (pri
mer volum), recull un seguit 
d’estudis, presentacions i con- 
ferències que, al llarg dels anys 
90 i 91, van intentar d’esbrinar, 
des de diferents vessants, les 
relacions lingiiistiques i temà- 
tiques entre cinema i literatu
ra. En són els seus autors, per 
rigorós ordre d ’intervenció. 
Pere Gimferrer, Antoni Bosch, 
Maria Paredes, Ana Fernán
dez, Salvador Oliva, Alberto 
Hernando, Francois de la 
Bretèque i Pere Cornelias.

L’acte de presentació va ser 
presidi! per l ’Alcalde de la 
ciutat, Antoni Farrés, i hi 
intervingueren Pere Vidal, Re
gidor de Cultura de l’Ajunta- 
ment, i Pere Cornelias i Antoni 
Dalmases, coordinadors del 
llibre. A mitjan 94, ha d’apa- 
rèixer el segon volum, que es 
centrará en la literatura i el ci
nema del segle XX i que será 
també la plasmado de dos anys 
més de treball.

LITERATURA 
I CINEMA OCCIDENTALS
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Ulis nous
Comunitats, no col lectius
Calassanç Balagué

N>O tractaré de l'aspecte sociologie del 
"coMectiu-Poble de Déu", sino de la 
"Comunitat-Poble de Déu", per bé que no 
deixa de tenir interés el primer aspecte.

L'Esperit està bufant fortament en 
l'ampli mon de l'Església universal. Les 
joves Esglésies d'Africa i América son un 
exemple del potent moviment comunitari.

Mirant un xic enrere, també podem 
contemplar amb joia -amb més o menys 
grau- l'evolució d'alguns aspectes comu- 
nitaris en les nostres comunitats parro
quial: trobades de grups compromesos; 
catequesis d'adults, de joves i d'infants; 
assisténcies socials; el volontariat de 
Cáritas; participació en les eucaristies 
dominicals, etc., etc.

I ara vull denunciar el principal defecte 
que és la causa que fa que encara no sigui 
el "Poblé de Déu" (l'Església) una co- 
munitat de fe sino un coMectiu. La 
parroquia és concebuda i viscuda com a 
"una empresa de servéis religiosos" a 
canvi d'unes ajudes economiques.

La mateixa Fe no deixa de ser una 
relació individual amb Déu. La parroquia 
no és el lloc on la fe neix, creix i fructifi
ca, formant el Cos de Crist, segons diu 
Sant Pau.

Saludem amb joia aquellos comunitats 
amb algún signe peculiar en les quais 
molts cristians troben possibilitats no 
massa destacados en la comunitat 
parroquial. Potser -per part d'ambdues 
bandes- hi ha un "déficit" de comunicació.

Comunitat locai i universa!
L'Església, Poblé de Déu o Cos mistic 

de Crist, és com una familia enmig de la 
barriada. Hem de viure en plenitud la vida 
religiosa en la nostra parroquia, dedicar
nos plenament a les seves tasques 
apostoliques a l'entorn del rector i dels 
equips de pastoral: com una familia!

Però hem de tenir en compte que la 
comunitat parroquial és el nudi d'unes 
àrees concéntriques: la diòcesi amb el seu 
pastor, el bisbe, i l'Església de Jesucrist 
presidida pel successor de Pere, el Papa.

MON15TROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL

El "poi de l'església locai" s'ha d'urgir 
i assegurar inequivocament. Però per tal 
que aquesta afirmació sigui cristiana, ha 
de complementar-se amb l'afirmació, 
igualment evident, del "poi de l'Església 
universal".

Cal reconéixer, però, que el fet històric 
concret, avui vigent, de la vinculació de 
les esglésies locals a l'església universal 
ofereix algunes dificultats per a una 
suficient inserció d'aquelles -les esglésies 
locals- en la zona sòcio-cultural en la qual 
están incrites i, en conseqiiéncia, dismi- 
nueixen la piena constitució de les nostres 
esglésies locals. Però és el joc, no sempre 
fácil, d'ambdós pois, allò que autentifica 
la nostra vertadera catolicitat.

Finalment ¿creieu que, en la nostra 
Església, els pobres ocupen el Hoc central 
que els reconeix l'Evangeli? O tant sols són 
un capitol de les moites dédicacions? Hi 
ha pobres perqué hi ha ries, segons els 
models de la societat moderna. ¿La 
predicado de l'evangeli inquieta aquells 
que podrien ajudar a alleugerir tanta 
misèria, fruit de la injusticia humana?

Amb el tremp de "baixa moral"
M'agrada ser optimista, perqué en les 

nostres comunitats parroquials es coMa- 
bora al buf de l'Esperit en l'àmbit dels 
cristians laies. Però la tònica general és 
d'una "moral baixa", corn quan es juga en 
camp contrari (?). Somiem amb l'Església 
més poderosa, que dominava allá on avui 
són presents la increença i la fe esmorteïda. 
Tenim la impressió de pertànyer a una 
Església retirada a les seves "casernes 
d'hivern". Els més avançats dubten que 
aquesta Església tingui la llibertat i el 
coratge per a plantar cara i oferir el seu 
missatge ais allunyats. Els uns volen 
"tancar files", i els altres volen "obrir por
tes" per sortir a l'encontre del món.

Les dificultats que presenta avui 
l'evangelització deis allunyats, no són pas 
imputables ni a les defidéndes de l'Es- 
glésia ni a les resisténdes subjectives dels 
allunyats. Alenen avui unes condicions 
ambientáis que fan molt difícil i, fins i tot, 
és -humanament parlant- "empresa impos
sible" la seva evangelització.

Cal presentar-nos al món d'avui tal com 
som, amb vigor. Així ho diu el Mestre: 
"Sou Hum i la sal del món". I la Hum no es 
posa pas sota del Hit, sinó ben alt perqué 
iMumini tots els de l'estança, el món 
modern.

Joaquìm Busquéis 
i Gruart

X rou conegut a casa nostra, aquests dies 
és protagonista destacat d'un esdeveniment 
artístico-religiós. Ens referim a la inaugu- 
ració de les pintures de la nova decoració 
del temple parroquial de Perafita, a la co
marca del Lluçanés.

Ja n'havíem donat avançades informa- 
cions temps enrere, ja que des de fa quatre 
anys Joaquim Busquets ha treballat en 
aquesta important realització. Ara, acabada 
l'obra -"obra coherent i ben feta, com 
demanava Eugeni d'Ors"- s'inaugurarà 
solemnement el proper dia 7 de novembre, 
amb una Missa solemne presidida pel bisbe 
de Vic, Josep Maria Guix. A continuació 
s'inaugurarà, a la casa rectoral, l'exposició 
deis projectes realitzats per l'artista per a 
aquesta magna decoració.

Aquesta obra mural de Joaquim Busquets 
ha estât comentada i valorada per reconeguts 
critics -Francesc Galí, Joan Llop S. i Rafael 
Manzano- en sengles articles que s'inse- 
reixen en el magnifie catàleg éditât per a 
aquesta ocasió. Es tracta d'un catàleg que 
s'obre amb la reproducció d'una carta del 
president de la Generalität, Jordi Pujol. I 
també s'hi reprodueix una carta del bisbe de 
Vic, Josep M- Guix. Corn a president de la 
Fundació Amies de les Arts i de les Lletres, 
Joan Cuscó Aymamí, hi ha col-laboral amb 
un article. En el catàleg, molt ben il-lustrat, 
hi han participai els fotografs Lluís Brunet, 
Margarida Mohns i Vicenç Prats.

Volem agrair a Joaquim Busquets i 
Gruart, tan vincula! a QUADERN per la 
seva participació en el Patronat de la 
Fundació Amies de les Arts i de les Lletres 
de Sabadell, la seva gentilesa per aquest 
catàleg que s'inclou en aquest número de la 
nostra revista.

J. GARRIGA PRAT
Direcció

JAUME MERCADÉ VERGÉS 
Ronda Zamenhof, 116 

Tel. 723 61 32 
Fax 727 11 21 

08208 SABADELL
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Toni Matas
o la migdiada entesa com una de les belles arts

X oni Matas és un jove professional de 
les migdiades amb el quai hem contactât 
gràcies a una entrevista que Caries Cuni 
li va fer al programa La Nit dels Ignorants, 
de Catalunya Ràdio, on havia de solucio
nar el problema d'un oient. Coneixent-lo, 
hem sabut que s’ha doctorat amb una tesi 
sobre l’Art de les Migdiades i que ha 
recorregut les universitats més pretigioses 
d ’Europa impartint cursos i donant 
conferències sobre aquesta activitat (corn 
a eli li agrada anomenar-la), tan coneguda 
com poc estudiada.

Quins sons els orígens de la migdiada?
L’estudi dels orígens de la migdiada 

ens duria molt Iluny; tenim noticies que a 
Cantiga Babilonia es practicava assi- 
duament, però no és fins als egipcis que 
no comencem a saber-ne details concrets. 
J. F. Champollion va publicar el 1810 una 
breu nota sobre les al-lusions al-legôriques 
a les migdiades que es troben als jero- 
glifics egipcis (també en aquells temps es 
considerava indecoros parlar obertament 
de la migdiada). Excediria aquest espai fer 
una anàlisi histórica de l ’art de les 
migdiades, però, centrant-nos en el nostre 
país la història, ens diu que a Catalunya 
sempre han gaudit de gran tradició; enca
ra avui podem trobar molts pobles on la 
migdiada després de dinar es manté com 
un valor essencial; només les novetats o 
la irrupció de forasters poden trencar, amb 
una sobretaula, aquest ritme de vida 
mi-lenari.

Així, des d’un punt de vista antro- 
pológic, podem afirmar que la migdiada 
és una nécessitât humana?

Efectivament, tot i la resisténcia de 
molts antropòlegs a parlar-ne públicament, 
podem situar la migdiada entre les 
necessitats més primáries de l’individu; 
només cal ser dócil a la realitat per adonar
se que «dorm el pobre, dorm el malalt, 
dorm el desterrat, dorm el desconegut, 
dorm el nen, dorm el calb, dormen el bisbe 
i el degá, dorm la germana, dorm el germá.

dorm l’ávia, dorm la mare, dorm aquella, 
dorm aquell, en dormen cent i en dormen 
mil» (com diu El manuscrit de Bene- 
diktbeuren els segles XII i XIII, trobat a 
Kochelsee, el 1803).

Aprofundint en la raó de ser de la 
migdiada, s’ha arribar a una tesi única?

Aquesta pregunta cada cultura l ’ha 
respost de forma diferent. Així, tot i po
der afirmar la nécessitât universal de la 
migdiada, se’ns fa difícil generalitzar. Els 
estudis més recents; Protean, París, 1985; 
Connery, Dublin, 1988; o el recent del meu 
col-lega Tássies, Barcelona, 1991, tot i 
tractar aspectes prou diferents, coin- 
cideixen en la tesi que la migdiada 
contribueix a alleujar les cárregues de 
l’habitant de les gran ciutats. Protean en 
el seu article: «Contra l'estress: migdiada», 
sentencia les acusacions d’inutilitat que els 
eonomistes de tots els signes feien als 
dormilegues, on arribaven a acusar-los 
d’apologistes de la vagáncia. Connery i 
Tássies en els seus assaigs: «La migdiada

com a substitut intensiu del son nocturn» 
i «La nit com a espai creatiu, la mediació 
de la migdiada», defensen que la impos- 
sibilitat de trobar espais de tranquil-litat a 
les grans ciutats provoca que T activitat de 
l’home creador es desplaci a la nit, cosa 
palesament inviable sense l’ajut de les 
migdiades.

Entrant en aspectes més concrets i 
práctics, quines són les condicions 
necessàries per a una bona migdiada?

Jo emplaçaria al lector intéressât a la 
lectura de l ’obra de Johanna Stauffer 
«Estudi sobre les condicions óptimes de 
la migdiada», Elsinore, 1968. La doctora 
Stauffer fa un repàs sobre quin és el Hoc 
òptim per fer la migdiada: accepta el sofà, 
el balanci o l’hamaca per a aquells que 
volen iniciar-se, però és estricta afirmant 
que el professional només pot arribar al 
màxim gaudi en un Hit. Fa unes 
consideracions sobre la llum de la cambra 
on es fa la migdiada i afirma que no ha de 
ser excessiva però tampoc foscor absolu
ta; en cap moment, ens diu, el cervell ha 
de pressuposar que és de nit. Ha de ser 
perfectament conscient que és de dia i que 
per tant s’està fent la migdiada. Respecte 
a la indumentària, considera que és una 
qiiestió tan íntima que es fa difícil prendre 
partit sobre si hom ha de dormir vestit, 
amb pijama, amb roba interior o despullat. 
Tot i això aconsella descordar-se el cinturò 
després d’un tiberi abundant, evitar les 
sabatilles i tendir a les babutxes, i cercar 
la sensació réconfortant que una manta o 
un llençol (segons l’estació de l’any) po
den produir al dormilega. Tracta també els 
diferents tipus de migdiada (la normal, o 
la del frare o canonge, abans de dinar), la 
durada (és rotunda quan afirma que en cap 
cas s’ha d’empalmar amb la nit) i d’altres 
aspectes l ’estudi deis quais excediria 
l’espai d’aquesta entrevista.

Doctor Matas, com arriba hom a 
convertir-se en un professional de la 
migdiada?

TON! MATAS I DALMAU- Currieutum Vitae ------------------------------  ----------  ------------------------
Toni Matas i Dalmau vanéixer un dissabte al matí de 1968 i després d’unabreu pausa, uns quatre anys, va començar a fer màgia, activitat que encara l ’ocupa. 
Ha corregut mig Catalunya fent Joes de mans per a la quitxalla i en l ’actualitat presenta l’espectacle "Gastronomàgia".
És llicenciat en informática per la Facultat d’Informàtica de Barcelona i dedica la seva activitat professional a l’assessoria informática, a més de fer de 
comissari d’una exposició de la Caixa de Pensions sobre Giovannino Guareschi, Fautor de D o n  C a m illo .
Ha treballat durant dos anys corn a director de publicacions d’una editorial de revistes tècniques, ha informatitzat una colla d’empreses i també ha exercit 
la docèneia de disciplines tècniques i cientifiques.
Des de 1988 es dedica a la literatura en les estones lliures que li resten. En l’àmbit de la literatura infantil i juvenil ha publicat sis Ilibres:
Perot, el lladre espavilat. Publicacions“de"LAbadTardr MoiTtsen'at:~6ohlecció la Xra‘xa. Estranys. Edeivives. ColTecció Ala Delta. ---------
Nocturn Animal. Editorial Cruilla. Col-lecció el Vaixell de Vapor. Gatades. Pirene Editorial. Col-lecció La Pera. L’home del rellotge. L’Arca de Junior. 
CoMecció el Centpeus. La Taca aTaca. Editorial Cruïlla. Col-lecció el Vaixell de Vapor.
A més d’una munió d’articles que abasten una gamma molt àmplia de temes, que van des de "Els Pros i els Contres del serve! Videotext" a "La Migdiada 
entesa com una de les belles arts".
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A Catalunya hi ha grans afeccionáis a 
les migdiades. El problema rau, però, en 
el moment de fer el salt a la profes- 
sionalització; sovint els costa molt 
introduir-s’hi profundament. Hi ha un cert 
desencantament en aquells que tracten 
d ’iniciar-s'hi, intenten fer migdiades 
llargues (dues o tres hores) i ben fetes, o 
no els surten com desitjarien. Fins hi ha 
persones mancades de práctica que tenen 
maldecaps o es lleven marejades. Jo el que 
els recomamaria als lectors, tot i que estic 
segur que la majoria tenen ja certa 
experiència en aquesta activitat, és anar- 
s'hi iniciant a poc a poc, de forma 
progressiva, no capficar-se si les primeres 
migdiades no van com es desitjaria i anar- 
se régulant segons el que el eos necessiti. 
De fet, amb un mes de práctica hom va 
reconeixent les seves própies nécessitais, 
s’adona de quin és el temps, quin és el lloc, 
quin és el llençol o la manta que més el 
poden ajudar, quina és la mida idónia del 
coixí (que, évitant la posició horitzontal 
del eos, será el responsable d’una correc
ta digestió), etc. Básicament és una qüestió 
de práctica; cal posar-hi voluntat, mirar 
que els familiars hi ajudin, evitar ser des- 
pertat per cláxons o teléfons, i anar fent.

Per acabar, ens podrieu fer entre- 
veure quina és la veritable experiència 
del dormilega iniciat?

No és fácil fer entendre als no iniciáis 
el gaudi que es pot assolir amb una bona 
migdiada, però a nivell divulgatiu en 
podríem comentar dos aspectos. En primer 
lloc, la sensació inicial de no estar despert 
ni adormit, aquest delectable estât que 
permet assaborir la plaent sensació de son 
amb un cert estar de conscièneia. En segon 
lloc, la contemplaciô de les visions que es 
produeixen en l’estât immediatament pre- 
letàrgic. Des dels petits objectes inanimats 
passant per les peces més o menys grans 
que es traslladen lentament sobre 
l’escenari de la cambra on s’és, fins a les 
grans visions, que només s’assoleixen en 
la plenitud de l ’experiència, i que 
permeten admirar imatges de gran 
complexitat amb la capacitai d’observació 
d’una conscièneia lùcida, hi ha un ampli 
ventali d’experièneies agradabilissimes a 
les quais es pot lliurar el dormilega amb 
éxtasis de mística gaubança.

U tO Q U IS
JOAN LEIVA

ARQUITECTURA D'INTERIORS 
M0BU\MENT

Ronda Zamenhof, 151 -08201 Sabadell 
Tel, (93) 726 56 5 0 -Fax 727 77 46

Mirador
Milagros Torres

Galeria Intel lecte
X DE X A JOAN MIRÓ
La Galeria InteMecte va in

augurar la temporada artística 
amb una exposició col-lectiva 
formada pels artistes: Magda Es- 
terli, Josep Doménech, lordi Prat 
i Emili Valentines.

La novetat d'aquesta mostra 
és que es tractava d'una idea que 
van realitzar de forma conjunta 
deu galeries, no solament de la 
ciutat de Barcelona, sino d'altres 
indrets de Catalunya.

Els artistes que va presentar 
la galeria InteMecte eren tots 
d'una qualitat important; de ten- 
déncies diferents, que mostraven 
alguns deis camins que es de- 
senvolupen dintre les arts plàstiques.

Galeria Nova 3 
SENSE TÍTOL

Sota aquest nom es reunien les darreres 
formes de crear de Dídac Pintor i Miquel Eo- 
rrellad, dos artistes que es poden incloure dins 
la necessitai de buscar noves maneres d'expres- 
sar-se i comunicar quelcom de nou al public.

En aquesta ocasió els artistes han triât com 
a unitat estilística la imatge. Imatge aconsegui
da per mitjà de la fotografía i del vídeo.

Dídac Pintor realitzá fotografíes de foto
grafíes i Miquel Eorrellad se centrà en una crea- 
ció en blanc i negre del món que l'envolta i del 
retrat, fora de qualsevol convencionalisme.

Galeria Iris 
CALVET TORRAS

Una obra realista paisatgística és la que 
mostra la galeria Iris, de la má de Calvet To
rras, un artista que es preocupa per mostrar allò 
que veu dintre de les seves imatges i amb una 
netedat tècnica imprescindible.

Les obres es troben ben emmarcades, co- 
locant en cada lloc el punt necessari. Están ben 
equilibrades i es nota que l'artista estudia allò 
que voi expressar mitjançant el pinzell.

Académia de Belles Arts 
COL LECTIVA

L'Académia de Belles Arts inaugura la tem
porada artística amb una col-lectiva a la qual 
poden accedir tots els socis de l'Académia. Es, 
per tant, una col-lectiva singular, en la qual es 
poden veure moites formes diferents de crear i 
que dona una ámplia visió de la quantitat 
d'artistes o persones que volen expressar-se 
plásticament a la nostra ciutat.

La visió és ámplia i té un doble contingut. 
Per una part, dóna suport a nous artistes i, per 
l'altra, els dóna empenta proporcionant-los 
l'oportunitat d'exposar.

Gabarro Art 
COL LECTIVA

La Galeria Gabarró Art presenta una 
col-lectiva amb molta força. Diferents estils.

.lordi Prat. Magda Estéril, Emili Valentines i 
Josep Doménech a la Galeria Intel-lecte.

diferents tendéncies, diferents formes de crear 
s'ajunten, donant com a résultat una exposició 
d'una alta qualitat, en qué és difícil no trobar 
una obra que agradi.

Els artistes que conformen aquesta mostra 
són: M.D. Trechs, amb la seva forta pinzella- 
da; Busquets, amb els seus paisatges caracte- 
rístics; Baquero, amb un homenatge a Rusin- 
yol, pintant els Jardins d'Aranjuez; R. Catalá, 
realitzant una obra on la llum juga un paper 
important; Mañé, mostrant paisatges i natures 
mortes ben equilibrades; i Eavila, amb una 
creació de gran réalisme.

Sala Pere IV 
BARBOSA

L'Ajuntament de Sabadell, junt amb la 
FAEC, la Unió Extremenya Vallesana, la Jun
ta d'Extremadura i la Generalität de Catalun
ya, s'han unit per presentar, dins les Jornades 
per a la celebració del dia d'Extremadura, l'obra 
escultórica de Luis Barbosa, artista extremeny 
resident a Catalunya.

La creació d'aquest artista presenta una 
mobilitat important, tant a causa de la col-lo- 
cació dels seus éssers com al seu volum intrin- 
sec. Són obres dinàmiques, vives, treballades 
amb una tècnica acurada.

Barbosa s'expressa amb un vocabulari propi 
i, sens dubte, preconitza un llenguatge perdu
rable.
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La Biblioteca de la Ciutat Badia
Anna Broil i Nadal

L-i'Any 1978 el "Centro Social y Recrea
tivo" va crear una petita biblioteca a la qual 
va donar el nom de "Vicente Aleixandre", 
premi Nobel de literatura de 1977. Va ser 
inaugurada el 23 de desembre pel lla- 
vors president de la Generalität, Josep 
Tarradellas.

El 1980 va passar a dependre de la 
Mancomunitat de Ciutat Badia per 
voluntat del "Centro Social y Recreativo". 
La seva seu es va instaMar a la primera 
pianta de l'edifici de la Mancomunitat. El 
setembre del mateix any es va traslladar 
el locai de la biblioteca a la pianta baixa 
del mateix edifici i la Caixa d'Estalvis de 
Sabadell va donar el mobiliari. El mes 
d'octubre la Mancomunitat va contractar 
una Auxiliar de Biblioteca i van obrir les 
portes al públic. Des d'aquest moment i 
fins al 1984 la biblioteca funcionà, només, 
com a sala de consulta i amb un fons més
0 menys organitzat.

El 1981 va formar part de la Xarxa de 
Biblioteques Públiques de la Generalität 
com a Centre de lectura dependent de la 
Biblioteca de Barberà.

El 1984 es fa càrrec de la Biblioteca 
una bibliotecària amb titol i és a partir de 
llavors quan es creen els catàlegs de la 
biblioteca, el Serve! de Préstec, 
el Serve! de fotocòpies, l'Heme- 
roteca i la CoMecció Locai.
Aquest mateix any el Centre de 
Lectura passa a èsser considérât 
Biblioteca Pública i es signa un 
conven! entre la Mancomunitat
1 la Generalität per tal de bastir 
un nou edifici per a la bibliote
ca. (DOG n̂  422 4.4.1984).

El 28 de març de 1988 el 
Molt Honorable Jordi Pujol in
augura els nous locals de la Bi
blioteca en els terrenys de la 
desapareguda Masia de Can 
Sant Feliu. L'edifici és obra dels 
arquitectes Bohigas, Martorell i 
Mackay, amb un disseny molt 
acurat i un sostre que permet 
l'entrada de la llum natural.
L'aspecte general de l'edifici és 
molt especial i ha sortit foto- 
grafiat en diverses revistes de 
disseny.

L'actual Biblioteca consta de 
Sala Infantil, Sala d'Adults,
Fonoteca, Videoteca, Hemerote
ca i CoMecció Local. Ofereix 
també diversos servéis: Catá-

legs, Informació general. Consulta a la 
Sala, Servei de Préstec, Servei de Foto- 
copies, Visualització de Vídeos i Audició 
de Música.

Per accedir ais fons de la Biblioteca cal 
fer-se el carnet de lector que serveix albora 
de carnet de préstec, tant de Ilibres com 
de material áudiovisual.

El fons actual de la Biblioteca és de 
16.500 volums i 1.581 documents àudio- 
visuals:

329 Vídeos 21% del fons
713 Cassettes 45% del fons
539 Compact Disc 34% del fons
i 90 títols de revistes i tres diaris.
La Sala d'adults té 87 punts de lectu

ra, la Sala infantil, 86; i la Sala d'áudio- 
visuals, 11.

A la Biblioteca hi treballem dues 
bibliotecàries, un auxiliar de biblioteca i 
subaltern.

L'any 1991 vam atendré un total de 
30.425 lectors a Sala i 8.100 d'aquests 
lectors van fer servir el Servei de Préstec. 
El nombre de documents prestats va 
ascendir a 12.240, comptant Ilibres i 
áudiovisuals.

Estem molt contents amb aqüestes 
dades ja que, tot i que sempre és desitjable

minorar, si les comparem amb altres 
biblioteques de la comarca que tenen un 
major nombre d'habitants estem molt per 
sobre de les seves estadístiques de préstec 
i del nombre d'usuaris.

Pel que fa al Servei de Fotocòpies l'any 
1991 se'n van fer prop de 80.000 i esperem 
que enguany superarem les 90.000. Aquest 
servei funciona en régim d'autoservei; aixó 
i el fet que són molt barates són la clau de 
l'éxit.

Quant a la resposta de públic de la 
Ciutat Badia podem dir que, en general, 
és bona i que molta gent fa servir els 
nostres servéis; en l'actualitat comptem 
amb 4.500 socis sobre una població de 
16.000 habitants.

La majoria d'usuaris són escolars i 
estudiants que venen a fer treballs, la qual 
cosa provoca que hi hagi més soroll del 
que seria desitjable, però tot i així sempre 
hi ha moments (sobretot entre les 4 i les 6 
de la tarda, i els dissabtes) en qué s'hi pot 
estudiar tranquil-lament i amb el silenci 
necessari.

A part de tots aquests servéis que us 
hem esmentat, la Biblioteca realitza una 
sèrie d'activitats i publicacions que entren 
dins el programa de difusió i promoció de 

la pròpia Biblioteca.
Entre d'altres podríem desta

car el Iliurament de Premis del 
Concurs Literari de Sant Jordi i 
l'obsequi d'un llibre a tots els 
lectors que ens visitin en aquesta 
diada.

També publiquem Guies de 
Lectura sobre temes concrets i 
d'interès pels lectors, i la guia de 
novetats cada trimestre.

Us convidem, dones, que 
vingueu a visitar-nos quan vul- 
gueu ja que, de segur, que hi 
trobareu aquella novel-la que 
tant desitjàveu llegir, un vídeo 
molt intéressant que us ensenyarà 
a ballar rock and roll o foxtrot i 
també el disc compacte d'aquell 
músic que tant us agrada. ¿O 
potser només voleu llegir el diari 
o la vostra revista preferida?

Sigui com sigui, sereu ben- 
vinguts. Esperem la vostra visita.

Anna Bròli i Nadal
B i b l io t e c à r ia  T i tu la r  d e  la  

B ib l io t e c a  " V ic e n te  A le ix a n d r e "
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Fermi Gil, anar cap amunt
Llorenç Roviras Sampere

Il  ermi Gil, natural de Villanueva de las 
Torres, Granada, va venir a viure a 
Sabadell amb la seva familia quan només 
tenia 8 anys. Avui, amb 48 anys, és un 
home feliç, casat i amb quatre filles, 
propietari d'un taller d'automòbils, perso
na activa en el barri, vocal de l'Associació 
de Veins de Campoamor, amant del camp 
i de la caça, president de la Societat de 
Caça Campoamor, vocal de la Federació 
Territorial de Caça de Barcelona, i, fins 
fa poc, del Club Español Braco Alemán.

Parlem al taller, al despatx situât a 
l'entresolat. Al despatx hi ha un armari 
metàl-lic, una taula amb un telèfon i tot de 
papers. A les dues parets lliures, hi ha, 
respectivament, una pintura i una foto
grafia d'un brae alemany. A l'altra paret 
hi ha un finestral que deixa veure el taller 
amb els cotxes, la persiana metàMica 
aixecada i, en un racó, el Sammy, el gos a 
qui corresponen les dues obres artistiques.

• Fermi, per què vas venir a Sahadell?
• Vaig venir amb els meus pares -jo era 

molt petit-. Van venir aqui espérant 
guanyar-se la vida. Va venir primer el meu 
pare sol i, en veure que la cosa podia anar 
bé, dos mesos després, va portar tota la 
familia: la mare, dues germanes, Elena i 
Carmela, i jo.

• El que va trabar aquí, satisfeia les 
seves expectatives?

• Recordo que els pares se sentien molt 
satisfets d'haver près una decisió tan 
important, traslladar-se a més de 700 
quilômetres del Hoc on havien nascut... 
Van considerar que havia estât un canvi 
molt dur però que havia valgut la pena.

• Quina era la situado aquí?
• Vam anar a viure a les "cuevas de 

Sant Oleguer". Hi viviem unes 700 perso
nes. No teniem aigua corrent ni llum. Però 
hi havia una petita església, que no era més 
que una barraca. De mica en mica, la gent 
anava arreglant l'habitatge. Però no 
deixava de ser una cosa molt poc higiénica 
i tercermundista. El meu pare va trobar 
feina d'encofrador i al cap de dos anys vam 
venir a viure on som ara, a les cases de 
Fàtima. Aqüestes cases les van fer per a 
la gent que vivia en coves i barraques. Però 
no tothom va poder reunir els diners 
suficients per a pagar-les.

• Vas tenir problèmes amb la nova 
llengua o amb la nova cultura?

• No, perqué, tant a Sant Oleguer com 
aqui a Campoamor, quasi tots érem del 
"Sur". No hi havia problèmes en aquest

sentit. A més, jo era petit i no em va cos
tar gaire superar el xoc de cultures. Si que 
hi havia gent que no ens acceptava, 
sobretot els joves. Ens deien "murcianos" 
i això em molestava molt.

• Tu et consideres cat al à o andalús?
• Jo em sento català com tu i tan 

andalús com ells. Aqui he passât la major 
part de la meva vida. Però quan vaig al 
Sur, no sé perqué, se'm posa la peli de 
gallina. És una mica incòmode perqué 
aqui, per exemple, si parlen del Barça i vull 
dir-hi alguna cosa, em fan callar perqué 
diuen que sóc andalús. I a Andalusia, quan 
vaig de cacera al meu propi poblé, diuen 
"ya vienen los catalanes a jodernos los 
conejos". Al meu propi poblé. N'hi ha per 
enfadar-se.

• Qué penses, dones, del patriotisme?
• Jo sóc patriota. No sé si això és bo o 

dolent, però cree en Espanya. Quan sento 
l'himne em poso dret.

• Penses tornar a Andalusia?
• En principi, no. Tot i que intento anar- 

hi un pareli de cops l'any perqué m'agrada 
molt, no hi podria viure. El carácter de la 
gent és diferent.

• Qué penses de la immigració? Es 
bona? Es dolenta?

• La immigració no és bona perqué si 
la gent se'n va és per alguna raó, és perqué 
allá no s'hi pot viure. Penso que la culpa 
és de la societat, deis politics. Si haguessin 
donat més facilitats al Sur, molta gent no 
hauria emigrat. Els meus pares haurien 
volgut morir a Andalusia. Però hi havia

molta misèria. Encara n'hi ha. No sé; 
potser és el carácter andalús. La gent voi 
viure.

• A casa, quina llengua feu servir 
quotidianament? i quins costums -ali- 
mentació, mùsica, etcétera- manteniu?

• Amb la dona -és de Granada, com jo- 
parlem en castellà. Les meves filles parlen 
normalment en català; tenen poc contacte 
amb la gent del barri, tenen altres amistats.
I quant a costums... De tant en tant fern 
plats tipies andalusos, però si no, mengem 
normal. Molta verdura. I amb la música, 
igual. A mi m'agrada molt el rock. No 
tenim gaires costums andalusos.

• Quina és la teva vida de cada dia?
• Dones, mira, em llevo cada dia a les 

7 per anar a treballar. M'estic aqui al ta
ller quasi tot el dia, segons la feina que 
tine. Intento fer esport dos o tres cops per 
setmana. Vaig a fer natació, a córrer, o 
jugo a frontó. Els caps de setmana de tem
porada de cacera surto invariablement a 
caçar. I els altres, organitzem compe- 
ticions de gossos.

Mentre diu això, té les mans ajuntades 
i mira a través del vidre, cap al taller. En 
Trami està acabant de reparar el diferen
cial d'un Renault 19. La tarda va caient. 
En Sammy surt del seu eau, s'acosta a la 
porta i mira la gent que passa.

• Per qué creus que has arribat on ets 
ara?

• He tingut sort. Grec en la sort. Però 
també he fet un gran esforç. Els meus pa
res van patir molt per nosaltres, quan érem 
petits. Jo, per exemple, havia volgut 
sempre tenir una bici, i no van poder com- 
prar-me-la. Vaig pensar que no voldria que 
els meus fills passessin pel que vaig passar 
jo. Encara no estic content. Podria haver 
fet més però he fet prou. Alguns dies estic 
16 hores treballant. Encara voldria 
engrandir més el taller.

• Creus que hauries pogut haver 
arribat on ets ara quedant-te a Granada?

• No, no, no.
Comença a fosquejar. Baixem. El 

Trami ha marxat. Evelyn, una filia de 
Fermi Gil, treu el gos a passejar pels camps 
de la Granja del Pas. El Sammy és un gos 
de pél negre, esvelt, nerviós, i amb una 
expressió d'intel-ligència.

• És molt maco aquest gos.
• Sí. És un gran caçador. Té molt bon 

olfacte i una gran tenacitat i resisténcia -diu 
Fermi Gil. I torna dins el taller, a acabar de 
reparar un cotxe.
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MisceMània
Rosa Ten

50 ANIVERSARI DE 
LA CORAL TALIA

El dia 17 de setembre, al Saló 
Modernista de la Caixa de Sabadell, 
M- Montsech obria l'acte que com
memorava el 50è aniversari de la 
Coral Talia, una mostra més del vi
gor cultural de la nostra ciutat, que 
gaudeix d'un ampli espectre d'enti- 
tats amb tradició i perseverança.

Tomás Casabas oferí una pano
ràmica histórica de la coral i, amb 
l'humor que li és propi, esquitxà el 
seu parlament d'anècdotes i fets 
entranyables. A través de les seves 
paraules vam conèixer la força, 
l'entusiasme i la voluntat de fer cul
tura d'aquesta entitat que celebrava 
mig segle d'existència.

Personificant l’actitud entu
siasta i entregada dels membres de 
la Coral Talia, Florenci Nonell, 
home que ha viscut tota la història 
d'aquests 50 anys, va rebre de mans 
de Xavier Falcó, president de la 
Federació de Cors de Clavé, un di
ploma i una medalla de piata, com a 
testimoniatge de la seva fidelitat. 
Els altres cantaires també van rebre 
de mans del nostre batlle, un diplo
ma commemoratiu, realitzat per 
l'artista lordi Roca, que amb el seu 
treball, donava una nova icono
grafia, un acurat estudi simbòlic, a 
l'estendard de la Coral.

Després, parlà l'alcalde Antoni 
Farrés, elogiant la tasca d'aquests 
50 anys i assenyalant la força que, 
com aquesta entitat, la societal civil 
sabadellenca té en el camp de la 
cultura, i fent, aixó sí, una crida al 
sentit solidari ciutadá.

Per acabar l'acte, la Coral 
Cármina, de Barcelona, composta 
per unes 60 veus -homes i dones- 
oferí un magnifie concert, sota la 
dirocciò del sabadellenc Josep Vila 
i Casañas, interpretan! obres de 
Mendelssohn, Bruckner, Mom- 
pou, E. Ribó i E. Morera. Una

E
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Gracia, 140 baixos • 08201 Sabadell 

Teléfon 725 81 42

interpretació brillant que el public 
que emplenava el saló premiá amb 
una cálida i prolongada ovació.

El conseller de Cultrua Joan 
Guitart féu un parlament destacan! 
l'activitat cultural i artística de la Co
ral Talia al llarg d'aquest mig segle.

"Quadern" també s'adhereix a 
aquest reconeixement i espera com
partir amb la Coral més aniversaris.

EL PREMI SANT JOAN
La festa annyal instituida, des 

de fa ja uns anys a Sabadell per la 
Fundació CAIXA DE SABADE
LL, Premi "Sant Joan de Novel-la 
Catalana", ha aconseguit d ’ésser 
coneguda arreu del País i valorada 
per tots aquells escriptors que con- 
reuen les lletres mares.És quelcom 
que fa que, en cada nova edició, 
el premi vagi obtenint major èxit; 
espectació i sobretot, més i més 
concurréncia al Concurs. En- 
guany, ha supera! les seixanta 
novel-les, originals dels escriptors 
dels Paísos Catalans concurrents, 
i en el seu moment d’adjudicació 
del Premi, s ’ha arriba! a una gran 
festa. L’acte començà amb un con
cert a cárrec de la pianista saba
dellenca Esther Pineda.

El Premi "Sant Joan", a la 
novel-la "Mármara", de l ’escrip- 
tora María de la Pau Janer -filia 
d’un també guardona! en una al
tra ocasió amb el mateix premi- 
cridà molt l ’atenció pel fet que 
s ’atorgués a una jove escriptora 
que s ’està guanyant un lloc en el 
sempre difícil món de les lletres.

Per molts anys!

ORQUESTRA SIMEÒNICA  
DEL VALLÈS

Aquesta orquestra, nascuda a 
la nostra ciutat, i amb nou direc
tor titular, va fer la presentació de 
la nova temporada 1993/94. És 
una orquestra que ha assoli! ja la 
majoria d’edat i es presenté ais al- 
bors d’aquesta tardor amb un pro
grama extens i de molta qualitat. 
Es faran tres cicles: un, amb sis 
concerts simfónics; un altre de 
concerts simfónics populars, i un

Pedregar, 10 
Teléfon 726 51 22 
08202 SABADELL

de concerts tradicionals.
El primer, encetant el primer 

cicle, de presentació del nou direc
tor titular, Jordi Mora, fou la nit 
del 8 d’octubre, al teatre "La Fa
rándula", on el public va gaudir 
amb les excel-lents interpretacio- 
ns d’obres tan importants i labo
riosos, a la vegada que tan belles, 
com: l ’obertura de "Els mestres 
Cantaires", de Wagner; "Cançons 
i Danses" de Frederic Mompou- 
Benet Casablancas, en la comme- 
moració del centenari del naixe- 
ment de Mompou; el poema 
simfónic de Jean Sibelius, "Finlàn
dia", la "Simfonia n® 3 en M. be- 
moll Major, op. 55, HEROICA".

Ha estât, dones, un feliç inici 
de la temporada 93-94 aquest retro- 
bament amb la nostra Simfónica.

ESCLATS: RETRATS DE 
POETES I POEMES

Una de les acurados i ben in
téressants exposicions organitza- 
des per la Fundació Caixa de Sa
badell, és la que s ’inauguré al Saló 
d’aquesta Entitat dins dels actes de 
l’atorgament del Premi "Sant Joan 
de Novel la Catalana". Es tracta 
d’una obra molt bonica, demostra
tiva de la gran ssensibilitat de 
l ’artista que la protagonitzá Albert 
Ràfols Casamada.

Un pintor reconegut abastament 
per les seves moites qualitats com 
a artista, técnic pie de recursos en 
el seu ofici de pintor i dibuixant, i 
com a font constant d’inspiració, 
perqué també és poeta.

L’exposició presenta, a més, al 
peu de cada dibuix de l ’artista, 
poemes d ’autors admirats des de 
sempre tant en el nostre país com 
d’altres paísos: França, Itàlia, Ale- 
manya, Anglaterra, Portugal...

És certamen!, un emocionan! 
homenatge del dibuixant a la poe
sia dels millors poetes europeus, 
en el quai contribueix també 
l ’expositor amb la seva pròpia 
poesia, a més dels dibuixos. Cal, 
dones, aplaudir aquesta mostra, 
perqué és, sobretot, una obra cul
ta i elegant.

S ala  d 'E x p o s ic io n s

WATT/îAm-
Sant Pere d'Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71 
08211 Castellar del Vallès

Teatre
El vol d'Icar
_________ ______________

Durant unes setmanes, a cavali 
d'abril i maig, van ocupar el Teatre 
del Sol les representacions^d'una 
comédia que ve a ser com un 
"cómic" d'època: "El vol d'Icar", 
del francés, Raymond Queneau.

El titol és prou ciar: es tracta 
d'una reinterpretació del mite 
d'Icar, el personatge mitològic que 
es rebel-là contra el seu desti i fugi 
del laberint de Creta on es trobava 
reclôs, però que, per acostar-se 
massa al Sol, se li desferen les aies 
de cera i es précipité al mar Egeu. 
La versió de Queneau mostra un 
Icar parisene de finals del segle 
XIX, amb una forta càrrega de 
simbolisme intel-lectualitzant. Però 
aquest rerafons al-legôric queda 
gairebé absorbit -penso que 
deliberadament- per la farsa una 
mica pirandelliana del personatge 
de ficció, totjust començat a perfi
lar pel seu autor, que s'escapa dels 
fulls manuscrits amb qué s'inicia 
una novel-la, a la recerca d'una 
llibertat de moviments que no sap 
destriar, fins a estavellar-se, mentre 
el seu gest rebel fa anar de bòli! els 
distingits novel-listes franceses del 
vuitcents.

Resulta! de l'experiment és un 
devessall de situacions i diàlegs que 
no sols se succeeixen sinó que a 
vegades s'entrecreuen amb ritme 
pel-liculesc, a càrrec de múltiples i 
grotescos personatges tractats 
caricaturescament a manera de 
marionetes. La representació, 
dones, constitueix un espectacle 
intel-lgentment divertit. Éa Com- 
panyia Arranteatre n'ha aconseguit 
un muntatge mil-limetrat en qué el 
quadre d'intèrprets es mou amb dis
ciplinada harmonia.

NOTA: E n tr e  e ls  o r ig in a ls  d e l  n ú m e 
r o  a n te r io r  d e  Q U A D E R N  s e 'n s  v a  
t r a s p a p e r a r  a q u e s t  c o m e n ta r i .  H e m  
c r e g u t  q u e  la  v a l i d e s a  d e  la  
r e p r e s e n ta c ió  c o m e n ta d a  m e r e ix ia  
q u e  s e 'n  d o n e s  c o n s tá n c ia ,  e n c a r a  
q u e  a m b  r e ta r d .

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Teléfon 726 57 85
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Carta oberta ais lectors

Distingits lectors:
Gairebé ja fa mig any que junts vam commemorar amb iMusió el 15é aniversari de 

QUADERN. Podríem parlar poéticament de 15 primaveres o de 15 sant-jordis, però 
poc importa aixó. El cert és que la revista és aquí: mes sí, mes no (i amb més o menys 
dificultats) treu el ñas per les Ilibreries de Sabadell esperant que algú es fixi en ella. 
I no són pocs els qui ho fan, però encara ens agradaría que en fossin més.

Potser en aquest moments us estareu preguntant on vull anar a parar. Dones bé; 
aquesta carta que he anomenat oberta pot semblar pretensiosa, però té la millor intenció.

Treure a la llum una publicació i tirar-la endavant és sovint una tasca àrdua. Els 
possibles contratemps són superats amb la iMusió i la bona volunta! de tots els qui 
som darrere les pàgines i, per sobre de tot, amb l'empenta d'aquells qui d'una manera 
o altra dirigeixen l'orquestra amb harmonía.

Però amb això no n'hi ha prou. NO (i aquest ha de ser en majuscules). L'acollida 
per part d'un public lector és essencial per a tota publicació, perqué, contràriament, 
perdria el seu sentit. Si no es produeix aquesta simbiosi, ja podem dir adéu a qualsevol 
diari, manifest o, en el cas que ens escau, revista. Tanmateix una bona recepció no és 
suficient. El somni màxim d'una revista és provocar polèmica i obrir un débat saluda
ble en el si de la societal en la quai es mou. I és aquí on volia arribar.

Sé, amies lectors, que us faré una proposta un xic agosarada, però sé que pue comptar 
amb la vostra coMaboració. QUADERN vol deixar de ser considérât un adolescent i 
afrontar la seva maduresa, tot consolidant-se corn a un mitjà de comunicació local 
amb capacitai per a generar diàleg.

Ara que el parèntesi de l'estiu ens ha rénovât les energies desgastades i la tardor 
obre les portes cap al recolliment, amb l'amenaça dels primers xàfecs i els dies curts, 
és el moment propici per a reflexionar sobre la revista i aconseguir de millorar-la.

En nom de QUADERN, m'agradaria que ens féssiu arribar les vostres opinions 
sobre les seccions i continguts que preferiu, d'allô que trobeu a faltar o que canviarieu. 
En fi, comenteu-nos tots aquells àmbits de la revista que considereu oportuns de co
mentar. No cal dir que cadascuna de les cartes serà ben rebuda, i és que QUADERN 
és de tots, i principalment dels lectors (assidus o esporàdics), i no solament d'aquells 
que signen. Rebeu una cordial salutaciô i fins ben aviat.

Raquel Planas i Silva

P.D. Dirigiu les vostres cartes a:
CARTA OBERTA A ’’QUADERN"
Fundaciô dels Amies de les Arts i de les Lletres 
C/ Sant Antoni, 5, pis - 08201 Sabadell
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SI FOSSIS EL MEU COTXE 
SERIES AQUEST COESE

VERSIONS: 3  i 5  portes.
MODELS: CITY, SWING, SPORT, GLS i GSi.
MOTORS: Gasolina Injecció 1 . 2  ( 4 5  CV), 1 . 4  ( 6 0  i 8 2  CV),
1 . 6  I6 V. ( 1 0 9  CV); Diesel 1 . 5  ( 5 0  CV) i Turbodiesel ( 6 7  CV).

N o u  O p e l

fi.. fi..
EL MEU COTXE!

vallesauto
Passeig de Can Feu, 7. Tel. 727 71 70. 

SABADELL
C ON C E S S I ON A R I S  OFICIALS OPEL,  MILLORS PER EXPERIÈNCIA
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Es Thora d'estalviar-se
postos i d'assegurar-se

un bon futur
Quant voi esta lv iar-se  en la 
próxima declaració de la renda? 
Quant voi cobrar quan es retiri? 
Passi pel Banc Sabadell i li direm 
quants diners cal que aporti al seu 
Pia de Pensions. 0 bé digui’ns de 
quants diners pot disposar i sabrá 
quant s’estalviarà en impostos i 
quant cobrará quan es retiri. En 
menys de dos minuts.

Estigui tranquil: voste pot fer les 
aportacions que li convingui i quan 
li convingui. Nosaltres farem que 
els seus diners li produeixin un 
interés molt alt*. D’aquesta manera, 
a més a més de pagar menys 
impostos, disposará d ’un bon 
capital per quan es retiri.

No s'adormí
Vingui avui mateix a qualsevol 
oficina del Banc Sabadell sense cap 
mena de compromis. S’estalviarà 
diners en la próxima declaració i 
s ’assegurarà  un bon futur. No 
s’adormi.

* Un 11,16 % de rendibilitat neta. Mitjana anual del 
période 1989-1992.

d ’informació

^ j^323  323
g r a t u ï t e s

I Banc Sabadell
■ ■
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JO A Q U IM  D EU

J o a q u im  Deu va començar des de molt 
jove a interessar-se per la pintura. Motivât 
pel seu pare -també pintor-, des dels nou 
anys va començar amb el dibuix a carbó i 
a l'oli. La temàtica de les seves primeres 
obres també està influenciada pels conseils 
paterns: retrats i abstracció. La seva 
maduresa artística vindrà amb l'elecciô 
d'un altre llenguatge artistic: l'aquarel-la 
corn a mitjà expressiu i el paisatge corn a 
tema principal de la seva obra.

El paisatge més familiar del Joaquim 
ha estât l'oloti. Els caps de setmana, Iluny 
del seu despatx de disseny, se'n va cap a 
Olot i es dedica a perseguir indrets i 
mirades.

Des de l'any 1968 quan, a la Biennal 
de Belles Arts de Sabadell, aconseguí una 
mencio honorífica, Joaquim Deu ha 
mantingut un ritme creatiu pausat, però 
constant, que li ha permés donar a conèixer 
la seva obra a la ciutat any darrera any.

El dibuix que se'ns ofereix a la contra
portada té un interés doble. Posseeix la 
raresa de ser un dels pocs que ha fet, ja 
que és un home de pinzellada directa, i ens 
parla de l'habilitat i la contundència amb 
què l'artista tracta els volums. Un dibuix 
rotund que expressa el domini de la tècnica 
que té el Joaquim Deu.

Ana Fernández

SUMARI
PORTADA "LLUQUET i ROVELLO". Foto Pere Parran.

297 Ana Fernández. JOAQUIM DEU. -  SUMARI

298 DIBUIX DE JOAQUIM DEU

300 Joan Cusco i Ay marni. SEMBLANZA DE RAMON CORTADELLAS GABARRO

304 Dolors Godayol i Pilar Parcerisas. MARTÍ POL i ERNEST ALTÉS CONFABULATS EN EL SILENCI

306 David Serrano i Blanqner. ADOLF SALANGUERA

307 Unís Casals i Garda. NAUFRAGI. -  POESIA. M. Teresa Gabarro, Dolors Godayol, M.A. Barceló

308 Maria Albareda. TAULA DE NADAL A LONDRES_____________________________________________________

309 Salvador Filé. "ELS PASTOREES", UNA TOSSUDERIA SABADELLENCA_____________________________

310 Antoni Sala i Serra. MÚSICA. "LES BEATITUDS" DE CÉSAR FRANCK_________________________________

311 Calassan^ Balagué. ULLS NOUS. BETLEM, BRESSOL DEL POBLE DE DÉU

313 M. Dolors Godayol. CONGREGATS A PERAFITA

314 Joan Ripoll. "MÁRMARA", DARRER PREMI SANT JOAN_____________________________________________

316 Jordi Roca i Tubau. EL CANQONER CATALÀ_________________________________________________________

317 Lluís Subirana. TOMÁS GARCÉS I LA SARDANA_____________________________________________________

318 Caries Duarte i Montserrat. PERCEPCIONS NO OBLIDADES

319 Ana Fernández. UN ESTUDI, UN ESQUITX: AGUSTÍ PUIG_____________________________________________

320 Salut Pardellans i Montserrat Corominas. EL MUSEU DE L'AIGUA CASSA.

321 Jaime Zabalo Castelo. ELISENDA DE MONTCADA

322 Jordi Graset. CINE CLUB SABADELL. EN LA MORE DE JOSÉ LUIS GUARNER__________________________

323 Josep Torrella Pineda. CARNET DE TEATRE

324 HOMENATGE PÒSTUM A GABRIEL BRACONS_____________________________________________________

325 Lloreng Roviras. EL FUTUR DEL SALÓ IMPERIAL_____________________________________________________

326 Joaquim Torras i Ventura-Gassol. REFLEXIONS SOBRE EL ROCK EN CATALÀ

327 Josep Górriz. FEM LECTORS

328 Joan Baptista Torrella Ibáñez. ÒPERA. "UN BALLO IN MASCHERA" DE G. VERDI

329 QUADERN ENQUADERNAT. -  Rosa Ten. JOAN CUSCO I "L'ETERN FEMENÍ"_______________________

330 Rosa Ten. MISCEL LÀNIA_____________________________________________________________________________

331 Milagros Torres. MIRADOR

IL-LUSTRACIONS: Charlye Bugs, Joaquim Deu, Albert Escoda, Emili Hierro, Agusti Masvidal, Montserrat Senserrich i Arxiu. 

FOTOS: Josep Busoms, Pere Parran, Pere Monistrol i Arxiu.

CONSELL DE REDACCIÓ: Joan Cusco, director; Ana Fernández, Dolors Godayol, Josep Górriz, David Laudo, Agustí Palau, 
Raquel Planas, Lloren9 Roviras, Meritxell Salvá, David Serrano, Rosa Ten, Lluís Subirana, Josep Torrella i Milagros Torres.

NOTAiEIs textos signats reflecteixen l'opinió personal deis autors respectius.

Redacció: Sant Antoni, 5, pis • Tels. 726 03 20-725 43 08 • 08201 SABADELL 

Realització: DÍPTIC, SL. Moratín, 62 • Tei. 726 55 99. Dipòsit Legal B -16.799/1978

Amb motiu del proper centenari del naixement del pintor Antoni Vila Arrufat, una comissió formada per diferents entitats de 
Sabadell està préparant l'edició d'una extensa monografia sobre el pintor, especialment dedicada a la seva relació amb Sabadell.

Es prega a tothom qui tingui obra o bé documentación fotografíes, correspondéncia, impresos etc.., relacionats amb Antoni Vila 
Arrufat ho comuniqui a: Josep Casamartina tel. 726 73 62
o bé s'adrecin a: Fundado Amies de les Arts i de les Lletres, c. Sant Antoni, 5 pis • tels. 725 43 08-726 03 20 • 08201 Sabadell 

Acadèmia de Belles Arts, Passeig Manresa, 20 • tel. 725 09 45 • 08201 Sabadell

QUADERN
desitja als seus lectors, col-laboradors i anunciants 

un bon Nadal i unfeliç Any Nou 1994
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Dihnix Liiìih rotulador 202x265 mm ( 1993) LLANÇA

Per JO A Q U IM  D EU



U. CHAIRMAN’S .u

Ford Europa 

ens ha concedit, per 

segona vegada, el 

Premi Europeu 

a la Millor 

A tencio al Client*'

Aquest reconeixem ent 

ha estât possible gracies 

als résultats favorables 

de les enquestes 

com plim entades 

pels nostres clients.

M oites gracies a tots.

Automóviles Vila, S.A
Concessionari Oficial

La nostra llarga experiència ^  
és la seva millor garanda.

'Aquest premi és atorgat cada any, a un réduit 
grup de Concessionaris de tota Europa.
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Semblança de

Ramon Cortadellas Gabarro
Joan Cusco i Aymamí Fotos de Pere M onistrol

RLamon Cortadellas és un home de cine.
Posseeix molts arguments i molts 

protagonismos. Ha viscut per al cinema, 
viu per al cinema, del cinema viu. Coneix 
el món del sèptim art per dintre i per fora 
com el qui més.

Conta que la seva vida és com la del 
protagonista del film "Cinema Paradiso". 
peMícula italiana de l'any 1988 i que s'ha 
projectat arreu, per la gran i petita pantalla, 
obtenint un notable éxit. La raó és que la 
peMícula té vigéncia i vivéncia. Té l'éxit 
assegurat perqué conté un argument sim
ple però profund, intens, real com la 
mateixa vida.

Cortadellas es veu reflectit en aquell 
marrec que volia ser operador de cine, aixó 
és: fer anar el projector dins d’una cabina, 
entre bobines, trossos de peMícules, a la 
semiobscuritat i vigilant, a través de la 
finestreta, com va la projecció...

Recorda que el seu pare, empleat de 
banca, un dia li pregunté:

-  Qué penses ser quan siguis gran?...
-  Operador de cine -digué ben decidit.
El pare reaccioné donant-li una sonora

clatellada. Li recriminé que no faria res de 
bo, que seria un perdut, que bla, bla, bla...

-  Has d'estudiar!
I estudié, sí, però sense passió ni 

vocació. Comen9é Dret, però no era 
aquesta assignatura la seva; eli volia ser 
operador de cine. Per a eli era el més 
important del món. I la primera carta que 
va fer ais Reis Mags fou demanar una 
méquina de cine Nick. L'any següent, amb 
una altra carta ais Reis, torné a demanar 
una altra méquina de cine Nick... Ja en te
nia dues...

Les peMícules li atreien com la llum 
atrau els insectos; el món de la pantalla el 
tenia enlluernat i s'hi sentia tan absort que 
només vivia amb aquella iMusió: el cinema.

Quan va poder adquirir una méquina de 
16 mm, va sentir-se feli^ com mai i més 
que ningú. Eli seguia projectant les peMí
cules réncies i recorda que un dia carregé
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en un burro llogat el projector i ané a un 
poblet a fer sessions de cinema... Evoca 
aquell episodi així:

-  Era un local on s'havia fet cinema, 
però molt deficient, perqué hi havia un 
projector molt veil i no podia satisfer el 
públic. Quan vaig acabar d'instal-lar el 
meu projector i començà la sessió de tar
da, tothom aplaudí la bona imatge que 
veien... Però se'm presentò una gran 
dificultat: la banda sonora no funcionava. 
Vaig anunciar que suspendria la sessió, 
però el public demand que continués 
perqué veien la pel-Ucula corn mai no 
s'havia vist en aquell local. Aixô si, van 
veure-la, però sense so...

I segueix dient:
-  Vaig arreglar-hoper a la nova sessió...

La peMícula de la vida de Ramon 
Cortadellas continua.

Va obrir el seu cinema cap a l'any 
1958. A Platja de Castelldefels, el Cinema 
Platja.

Continué ampliant la xarxa de cine- 
mes, ocupant-se de tots els details i 
quefers. Perqué Cortadellas coneix tota la 
mecénica cinematogréfica. Res no li és 
alié. Així, amb experiéncia i inquietud, va 
ampliant la xarxa de sales i fins a l'any 
1961 que, a Sabadell, n'obre una, i després 
una altra... i d'altres més i, actualment, 
regeix 7 pantalles sabadellenques -multi-

sales- de les 11 que Sabadell té obertes. 
També la xarxa s'estén a Cervera i a Sant 
Guim, el seu poblé. Actiu i constant, hom 
el pot veure a les cabines, a les sales, als 
vestibuls, amb els distribuïdors, operaris, 
empleats i entre el public. Perqué 
Cortadellas vol estar en tôt, dominant-ho el 
més possible perqué res no se li escapi. Es 
un primmirat de la perfecció. El públic de 
Sabadell pot presumir de comptar amb les 
millors projeccions del país: imatge enfo
cada, quadre correcte, formats adéquats...

Viu intensament la peMícula de la seva 
vida. Un argument que no té The End...

Horn es pregunta si entremig del tema 
cinema té un forat per a dedicar-se a un 
hobby.

-  Per a mi, el cinema ho és tot.
Va per ací i per alié; va damunt de bo

bines i no para.
-  Si un dia em jubilo...-\x\úmx?i aquest 

veil Iluitador que només té seixanta-cinc 
anys.

f
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Ramon Cortadellas no podrá jubilar-se; 
no podrá tancar-se en una bobina... Eli ha 
d'estar en moviment, moure's en les 
pénombres de les sales de projecció i a 
fora, cercan! i animan! el seu propi món. 
Eli, més que un empresari de cinema, diria 
que és un sen!imen!al, un román!ic del ci
nema. Un llui!ador na!. S'alimen!a de 
ceMuloide i, per les seves venes, corre 
acetona.

-  Un !ema viu; el veli cinema Imperial, 
avui mor!. Cal fer-lo reviure?

-  No. La regéncia comercial d'aquesta 
sala, la portava jo  els últims anys, en 
col-lahoració amh Josep Borrell, i vaig ser 
jo mateix qui îancà l'lmperial. L'Ajunta- 
ment m'obligó a tancar, el local no reuma 
els minims necessaris com a local public i, 
a més, la utilització que el consumidor en 
feia no era correcta. A l'lmperial, es feia 
una programado infantil que s'entenia 
com un servei de guardería on, una 
vegada dipositats els nens, els pares 
marxaven per aprofitar Festona, aixó no és 
correcte. Les úniques persones que es van 
preocupar d'aquest tema, i en el seu temps, 
són els que portaven una programado i 
feien cine, com és el cas d'en Francese 
Blanquer, amb la Filmoteca, i jo mateix 
amb el cine infantil. Ara veig massa gent 
parlant del tema i defensant l'lmperial i jo 
mai no els havia vist abans per allá. Qué 
volen? Fer cine? Fer cultura? Hi ha 
d'altres locals infrautilitzats a la ciutat i 
que no justifiquen les despeses que 
costaria fer que aquest cine no 
s'enderroqués: uns vuitanta milions, com 
em va dir l'arquitecte Gilbert López, espe
cialista en locals dedicáis al cine. 
Després, donar-li una fundó significaria 
fer-lo de bell nou, per tant, qué defensen?

-  Eli ha viscu! el tema: la seva vida i la 
seva agonia i aques!a ha es!a! la seva 
opinió.

Cor!adellas conserva la velia máquina 
de l'lmperial com una reliquia, com altees 
relíquies que !é en molte esterna, perqué 
formen par! de la seva manera de ser i de 
sen!ir. Horn la po! veure a les Muhisales 
Cinear!, el que fou el Alcázar i, més enllá, 
l'Esbarjo.
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He conegu! les projeccions amb mà- 
quines de carbur; el cine mu! amb sessions 
als locals de barri, i tembé a pie carrer... 
He es!a! assidu espec!ador de cinema, però 
fa anys, confesso, que no vaig a cap cine, li 
die.

-N o  m'estranya -diu el nostee protego- 
niste. El cine actual és per als joves... Ara, 
fa uns dies, arran de la pehUcula "Kika", 
d'Almodovar, entrò un matrimoni gran i 
molt abans de mitja projecció van aban
donar el local, fastiguejats...

-  Tan! ha canvia! el public del cine?... 
Tan! ha canvia! el "producte"?

-  La comoditat que donen el vídeo i la 
televisió ha relegat a unes generacions al 
"sofà" de casa i són els joves que, mancats 
d'espais i alternatives, ampien les sales 
cinematográfiques. Aquest fenomen ha 
infantilitzat el "producte", que vasté diu, 
està adreçat a ells, a una franja d'edat en
tre els catorze i els vint-i-cinc.

-  D'aquells cinemes corn Els Campos, 
l'lmperial, El Principal -ara modernisa! 
des del pun! deviste tècnic-, El Cervantes... 
que s'omplien abans, s'ha passa! a les 
muhisales... També aixi s'ha redui! el 
públic del cinema?

-  En vint-i-cinc anys, el públic s'ha 
réduit en un setanta per cent, ara bé, les 
recaptacions són ara superiors perqué el 
creixement dels preus ha estât géométrie.

-  Es criteca que ha canvia! la na!uralesa 
del publie, però !ambé ha canvia! la 
!emà!ica dels guions. Es gasta més 
violència, més sexe... Creieu que aques! 
canvi empi!jora la socie!a!?

-  Si, sense cap dubte. Hi ha més 
violència encara que sexe i, si tenim en 
compte el que he dit abans, públic més jove 
igual a més violència, la barreja és un 
cóctel explosiu.

-  Per !an!, el cine no ajuda a formar un 
món millor?

-  No, gens.
-  PeMícules aptes o no ap!es. Qué 

penseu?
-  Tal com van les coses i, sense que jo  

estigui a favor de qualsevol forma de cen
sura, cree que es fa necessari algún codi o 
criteri de classificació que orienti 
l'espectador. No pot ser que films com 
"Parque Jurásico" puguin ser visionats 
per nens de cinc o sis anys, acompanyats o 
no, és igual, no són productos per a 
aquesta canalla. Hi ha molta irresponsa-
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hilitat i poca formado real des del punt de 
vista cultural.

-  Vos, un romàntic del cinema d'ara i 
de sempre, com veieu el seu futur?

-  El cine sempre existirá. Ha estât capaç 
de vèncer el pitjor enemic: el cotxe, les 
sortides de cap de setmana. Podrá amh tot.

-  Les grans distribuidores son les que 
han de regir i conformar avui més que mai 
el cinema que ha à'alimentar el public. 
Com les jutgeu?

-  Ja no son les distribuidores d'ahans, 
ara son Multinacionals que s'ho mengen 
tot. En els últims quinze any s, s'ha passât 
d'una cinquantena a només quatre. Aixô fa 
difícil que, corn a empresari, puguis 
mantenir un estil de programado, uns 
criteris propis, elles manen.

-  A l'Eix Macià, es crearan noves sa
les, nou en total, i vos estareu involucrat 
en la Societal Multicinemes Eix Macià 
corn a President del Conseil d'Adminis- 
tració. Sabadell comptarà amb un total de 
vint sales. Tot un repte. No es pot negar 
que sou un home d'empenta i amb visió de 
futur. Optimista també...

-  Per força  -ho diu amb una certa 
somegueria.

-  Com a cineasta o cinèfil, que heu vist 
tantes i tantes peMicules, citeu-ne algunes 
de les que més us hagin emocional.

-  "Horizontes Perdidos", "Los críme
nes del museo de cera" i "Cine Paraiso". 
Si prograrnés segons els meus gustos no 
seria empresari.

-  Igualment, citeu els actors i les 
actrius que preferiu.

-  C. Gable, G. Cooper i C. Grant, actors. 
E. Taylor, J. Bennet i K. Hepburn, actrius.

- 1 directors?
Eord, Ch. Chaplin i A. Hitchcock. 

* * *
Cree que Ramon Cortadellas més d'un 

cop s'haurà assegni en una de les seves 
butaques d'una de les seves sales, tot sol, 
davant de la pantalla sense imatge, pensatiu, 
imaginant-se altres peMicules que ell va 
filmant amb el pensament... Records...

Evocará, segurament, quan era un 
vaile! i volia ser operador i el seu pare li 
donà una bofetada; i quan anava en burro a 
fer cine a un poblet i...

-  Amie Cortadellas: us demano que ens 
revelen la carta que fareu ais Reis Mags i 
qué els demanareu enguany...

-  Que el Govern no renovi la "Quota 
de Pantalla". A la sabateria, mai no m'han 
obligat a comprar un pareli de sabates 
produides al país per cada dos que en 
compri d'importació. Dones que tampoc 
ho impossin ais exhibidors; al final és el 
públic qui paga.

-  (Però no mana...)
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Perfil
Home de projecció.
I amb projectors.
Té bona imatge. Amb color.
La seva vida és com una pantalla. 
Com la del "Paradiso"...
És un bon actor; 
i millor director.
I guionista de variats temes.
La seva vida és de cine...

Qüestionari "Proust"
El principal tret del meu carácter?
-Ser un Iluitador.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La sinceritat.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-La feminitat i la sinceritat.
-Allò que més estimo en els amics?
-La lleialtat.
-El meu principal defecte?
-Sóc irritable.
-La meva ocupado preferida?
-El cine i el cine.
-El meu somni de benestar?
-Estar rodejat de les persones que m 'estimo. 
-Quina fora la meva pitjor desgrácia? 
-Perdre la salut.
-Qué voldria ser?
-El que sóc.
-On desitjaria viure?
-A Bellaterra.
-Quin color prefereixo?
-El verd.
-Quina flor prefereixo?
-La rosa.

-Quin ocell prefereixo?
-Tots, especialment, el periquito.
-Els meus autors preferits en prosa? 
-Agatha Christie.
-Els poetes preferits?
-Verdaguer.
-Els herois de ficció?
-El "Capitán Maravillas".
-Les meves heroines de ficció?
-Rosario, la dona de Popeye.
-Els meus compositors preferits?
-Amadeu Vives, Vicent Lleó, Manuel 
Penella; sohretot sóc un home de sarsuela, 
ara bé, també m'agrada Strauss.
-Els pintors predilectes?
-Miguel Angel, El Greco, Velâzquez.
-Els meus herois de la vida real?
-Els meus pares.
-Les meves heroines historiques?
-Jo tot ho veig a través del cinema i una 
dona que admiro per la seva gran 
personalitat és Jaqueline Bisset.
-Els noms que prefereixo?
-Laura i Enric.

-Qué detesto més que res?
-La hipocresía.
-Quins caràcters històrics menyspreu més? 
-Tots aquells que impliquen catástrofes. 
-Quin fet militar admiro més?
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-La del meu jardí.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Els que tine.
-Com m'agradaria morir?
-Ràpid.
-Estât present del meu esperii?
-Inquietud.
-Lets que m'inspiren més indulgència? 
-L'estupidesa humana.
-El meu lema?
-Fer allò que la condénela em mani.

-Com sóc?
-Un "currante".
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Martí Pol i Ernest Altés 
confabulats en el silenci

A dos quarts de vuit del vespre, el catorze d'octubre de 1993, a la sala d'exposicions del 
Casal Pere Quart, els assistents a l'acte de presentado del Ilibre "El Silenci" (1) gaudiren 
d'unes imatges i paraules seques, rotundes: es presentava l'obra gráfica de l'escultor Ernest 
Altés i la caMigrafia poética d'en Marti Pol.
Aquest dos artistes ens mostraven el fruit de la seva coMaboració mitjançant una exposició 
i un acte, presentat per Ana Eernández, Ilicenciada en Historia de l'Art, i que consté de dues 
ponéncies. La primera a cárrec de Dolors Godayols, en qué analitzá emotivament l'obra d'en 
Martí Pol, i la segona, de Pilar Parcerises, que presenté l'escultor Ernest Altés. Es compté 
amb la preséncia deis dos autors, acompanyats pel Regidor de Cultura de l'Ajuntament. La 
segona part de l'acte, amb una gran simplicitat i bellesa, intenté recrear la intencionalitat de 
l'obra que es presentava mitjançant un muntatge de diapositives de l'obra gréfica d'Ernest 
Altés i la lectura dramatitzada deis textos de Martí Pol, a cérrec de Rosa Cadafalch, actriu 
que va saber donar-los a la perfecció el to i la cadéncia necessaris.
Un acte concis, bell per la seva simplicitat i mesura, que va donar a conèixer a Catalunya un 
llibre, un veritable objecte artistic, que val la pena que plani per les nostres biblioteques. 
Aquí oferim els textos que serviren corn a presentació de l'acte i que son obra de Dolors 
Godayol i de Pilar Parcerisas.
(1) "El Silenci", de M iquel M arti Pol i Ernest Altés. Editorial Maià, Andorra, 1992.

El valor del silenci
música dona forma al silenci. No sois la 
música, li'n dona. Quan l'home recorda, 
enyora, somia, el silenci es toma art. I cada 
silenci és únic i irrepetible, perqué l'esperit 
de cada home és únic i irrepetible, també. 
Miquel Martí i Pol, materialitzant el que 
recorda, el que enyora, el que somia, fa 
que els seus silencis esdevinguin poesía; 
ART.

En el llibre que avui presentem el 
nostre poeta hi "tanka" els silencis i en fa 
relíquies.

Com en els fets de la vida, n'hi trobem 
de tota mena: silencis clars, foscos... 
Pendres i durs. Silencis dolaos i pu- 
nyents... El poeta deis silencis no silencia 
res i la densitat d'aquest silenci és propor
cional a la riquesa del seu esperit.

Dones, qui ho diu que el silenci és buit? 
El silenci només pot espantar ais pobres 
d'esperit, ais qui tenen la vida buida.

Els fervents lectors de Miquel Martí i 
Pol, (i no hi ha dubte que els qui avui ens 
trobem en aquesta sala, ho som), sabem 
el valor que atorga al silenci.

El silenci, que és, ja ho diu eli, 
inexhaurible, és una constant en la seva 
vasta obra poètica. Mes no el silenci vacu 
i intrascendent, sino el silenci "dens de 
mirades", de les mirades intel-ligents i 
profundes d'un esperit inquiet i en constant 
explorado.

Permeteu que us recordi, però, que 
Miquel Martí i Pol no tot ho ha dit amb 
silencis. Temps enllé proclamava fets amb 
veu ben alta, amb mots planers o 
cantelluts, fidel als seus i a la realitat: "El 
pohle és la meva veu i la vostra veu". Més, 
d'ençé d'uns anys, diu, "Ja no parlo en veu 
alta". D'uns anys ençé "mastega idees, 
mots i alguna fulla de menta per alleugerir 
l'estòmac". I, fidel també al seu desti, 
retroba "el goig de sobreviure's dins del 
propi silenci".

No admet limitacions: Sense dir res, 
sospesa la densitat deis mots, perqué en 
cada mot, diu, s'hi juga l'existéncia.

"Per dir-ho com els Ilibres": Se sent 
créixer: s'edifica. I ens edifica. Obrint el 
cor i les finestres: "Paraules al vent" que 
ens oxigenen l'énima. I a força de silencis, 
ens captiva.

Hi ha una senténcia famosa de l'artista 
francés Georges Braque que diu que la
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Però els qui delegem espais de repòs 
en un món fragorós i pertorbador, en les 
variacions de Miquel M arti i Poi hi 
trobarem suggerències que ens ajudaran a 
aplicar-nos en els nostres espais de que
da. En els silencis hi forjarem el cùmul 
d'observacions i experiències, bones i 
dolentes, que enriqueixen la vida. Reviu- 
rem els moments d'inconscient i intensa 
félicitât. Advertirem la seva magnificència 
en el goig del culte a l'interior, en la 
percepció de les petiteses quotidianes. El 
silenci ens duré moments de passió i 
rebel-lia, però també hores de placidesa i 
mansuetud. Ens permetré assaborir els 
somnis o forfollar en l'enyor i la nostélgia. 
Aprendrem a acompanyar les nostres 
solituds amb el crepitar de la llar i la remor 
del mar. En l'harmonia dels mots copsarem 
el valor de la paraula justa i reconeixerem, 
com diu eli, el ritme que ens orienta en el 
valor del silenci. En ell, a la fi, hi trobarem 
l'equilibri i la nostra veritable llibertat.

Aquesta és, humilment ho crec, 
l'aportació de l'obra poètica que aquí 
presentem. Imatges i paraules que parlen 
des del silenci. Un silenci que, com la 
música, ens ompliré els buits de l'esperit.

Dolors Godayol
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La poètica del sílenci
Miquel Martí i Pol i Ernest Altés aca

ben de fer public un Ilibre de poemes i 
gravats dedicats al silenci. El Ilibre és un 
punt d'encontre entre dos mitjans d'expres- 
sió diferents: la paraula i la plàstica, que 
es troben en la poètica del silenci, en aque
lla caixa de ressonáncia que és l'espai buit.

Es evident que no hi ha poesia si no hi 
ha creació absoluta i, en aquesta expe- 
riéncia, dos creadors, un poeta i un escul
tor, han avançât junts, però cadascú pel seu 
carni, en la recerca de l'absolut, fins coin
cidir en total harmonia.

L'austeritat de les "tankes" -que pel 
seu ritme i estructura podrien rebre el 
qualificatiu escultóric de minimalistes-, 
ens parlen, en paraules de Martí i Poi, del 
"silenci” com a espai de vida, de l'esfera, 
la pedra o l'arbre com a metáfores del 
silenci. El poeta veu també el "silenci" en 
la quietud de la cambra, en la música 
llunyana de la pluja en el paisatge, en les 
ombres de la soledar i en les hores cal
mes, però també es refereix al silenci 
dedicant uns mots a la grandesa i 
inabastabilitat del mar o ens convida a 
orientar-nos en la foscor del silenci.

El llibre encasta escultura i poemes, 
com Ernest Altés engalza, a vegades, en 
les seves escultures, dos materials dife
rents -ferro i pedra- al serve! d'una ma- 
teixa idea poètica.

Hi ha una frase de Pierre-Jean Jouvé 
que iMustra molt bé el contrapunt poesia- 
escultura que trobem en aquest llibre i que 
diu: "la poesia és una ànima inaugurant 
una forma".

Ernest A ltés és un dels escultors 
catalans de la nova generació dels anys 
vuitanta que presenta una obra allunyada 
dels avatars de la frivolitat de la passada 
década i basada en la reflexió, el concepte, 
la soledat i el silenci, extrets, princi- 
palment, de l'experiència de la naturalesa 
i la seva vivència.

Ja quan es va donar a conéixer a Bar
celona l'any 1981 en una exposició a la 
Galeria Tom Maddock ens va sorprendre 
la presència d'un nou escultor que es 
guiava per unes pautes completament 
diferents a les estètiques de collage, 
minimalistes o géométriques que impe- 
raven en la seva generació.

L'escultura d'Altés només respòn als 
dictats poètics de la natura, a la seva 
geometria interna, al seu pes i volum. 
Quan tria una pedra, sigui granit, basalt o 
pissarra, darrera d'aquella pedra hi ha tota 
la grandiositat del paisatge escollit.

El procès d'elaboració de laseva escul
tura és mental i sensual alhora. S'inicia 
sovint amb la recerca de la matèria pri
mera, i l'artista recorre muntanyes i 
canteres fins trobar a l'atzar aquella pedra 
que amb la seva forma i el seu color ja

Martí Pol, Dolors Godayol, Pere Vidal, Ernest Altés i Pilar Parcerisas.

constitueix gairebé ella mateixa una escul
tura. La intervenció de l'escultor será mí
nima; l'acoblament d'un ferro o un simple 
tall éssuficient per indicar I'artifici, per 
donar una nova significació a una pedra 
que ha estât conscientment usurpada a la 
muntanya.

L'escultura d'Altés mai no ha estât de 
signe urbà, inspirada en les ciutats o en la 
industria i les seves deixalles -com  altres 
escultors coetanis-, sinó en la contun- 
déncia insuperable de la naturalesa, amb 
la qual s'enfronta i mesura forces, no des 
de la distáncia abismal que el roman
ticisme situa entre home i natura, sinó des 
de la idea de comunió total de l'home amb 
la natura. Per aixó, el seu treball escultóric 
és una proposta de retornar l'escultura als 
orígens més purs, quan l'home primitiu se 
situa en l'acte de convertir una pedra en 
una destral.

D'aquesta filosofía sobre el paisatge, 
neix V"escultura del silenci". Admira el 
silenci inherent a la pedra de paisatge, a 
la fita en el carni, a la petjada humana, a 
les esteles funeraries o la soledat de les 
creus de terme. Es el silenci místic de la 
naturalesa el que hi ha en les seves es
cultures, tant a prop d'altra banda del buit 
infinit que experimentem davant la 
tridimensionalitat del torn d'un convent de 
clausura. Però també sap copsar el silenci 
transcendent de la terra tranquil-la o del 
desert -on viatja sovintejadament- o endin- 
sar-se en les profunditats del bosc ancestral.

En algunes ocasions, l'artista ha 
reflexionat en veu alta sobre el silenci en 
el seu treball i n'ha deixat com a testimoni 
alguns mots: "Trchallo amh la geografia 
i el silenci, el silenci que hi ha entre una 
empremta i el terra (i, des de lluny, uns 
ulls d'"isard" s'ho miren)”. En una altra 
ocasió, va deixar escrit: "Tiñe el cap pie 
de volums, no de formes (...) i entre els 
volums només pot existir el silenci, aquell 
silenci d'alló que passa quan no hi ha

ningú". Aquí, l'artista es refereix sens 
dubte a l'espai buit, la gran conquesta de 
l'escultura moderna.

Gaston Bachelard, a la seva "Poètica 
de Tespai”, parla del silenci interior, de la 
Immensität intima, i és en aquest context 
que cal situar aquesta col-laboració Martí 
i Pol/Altés. Tant poeta com escultor ens 
condueixen en aquest llibre a la cel-la de 
la Intimität i a una idea d'espai poétic com 
a infinit. Ens indueixen a descobrir la 
corda sense fi de l'espai intim i la seva 
capacitat de desplegar-se i projectar-se al 
món. Es l'espai poétic en abstráete, sense 
limits ni fronteres, una idea que tant Altés 
com Martí i Pol conjuguen sovint en llurs 
respectives obres.

El llibre és una invitació a "estimar el 
silenci", com ens recorda una de les tankes 
de Martí i Poi i que em permeto de recor
dar aquí: "Desavesssada de quietuds, la 
vida pot ser una nosa. Per reconciliar-t'hi, 
torna a estimar el silenci".

Constatem que la vida contemporánia 
és plena de sorolls. Hi ha un temor al 
silenci. Horn engega el televisor, la ràdio 
i tota mena de máquines sorolloses per 
evitar el silenci. Horn esquiva el ressó deis 
propis passos, fuig de la soledat i de 
l'ànima interior; a l'home d'avui li fa por 
la pròpia ombra, el silenci que ell mateix 
genera al seu voltant quan roman quiet, i 
se submergeix, en canvi, sense por, en 
l'experiència de lavelocitat i en la voràgine 
dels mitjans de comunicació per evitar un 
enfrontament amb si mateix.

Al final, són els poetes, els artistes, els 
que encara poden dir allò que els altres no 
gosen dir i, en aquest sentit, el llibre és 
una invitació al silenci, a retrobar el carni 
d'exploració dels laberints interiors de 
l'home en la linia que un altre poeta, Jules 
Supervieille, recomanava: "la de ser els 
habitants délicats dels hoscos de nosaltres 
mateixos".

Pilar Parcerisas
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A d o l f  S â l â n § U C r â ^  nguraire i company d'“un viatge” pel seu taller
David Serrano i Blanquer

olia parlar amb l'Adolf Salanguera 
relacionat amb el pessebrisme i m'he trobat 
que el mon apassionat del seu taller ens 
ha portât cap a uns altres viaranys. L'Adolf 
és un home tranquil, pausat, de mirada sin
cera i innocent que em rep a l'entrada del 
seu taller del capdamunt de la Creu Alta.
M'obre pas i, davant nostre, apareix un 
mon de figures, bustos, esbossos, eines i 
estris sobre mobles veils, créant la impres- 
siô que tot plegat ens transporta cap a la 
recreado d'un mon diferent, atemporal, el 
de l'artista, en el quai, malgrat les 
dificultats de l'espai i el garbuix instru
mental, eli es mou amb desimboltura.

Conversem del fred que s'ensenyoreix 
ja de nosaltres, i decideix d'anar a la part 
posterior del taller, amagada rere un petit 
pati cobert per un gran i feixuc arbre fruiter 
que no arribo a identificar, "sí, home, un 
palosanto, només fa que fruitar sense do
nar a l'abast de recollir-ne les peces". Aixi, 
el terra enllosat comparteix el verd amb 
el roig sucos de les peces que han davallat 
de les feixugues i vincladisses branques.
Davant nostre torna a obrir-se una nova 
porta de fusta treballada que no fa sino 
esdevenir un nou pas en aquest viatge 
iniciàtic cap a aquest mon mitic de l'artista.
En silenci, de seguida es dirigeix cap a una 
reproducció d'uns 30 centimetres, del 
Sagrat Cor que va fer l'any 1969 per a 
l'església de la Creu Alta. Me la mostra 
orgullos fitant-me amb ulls emocionats 
(després em portaria fins a l'església per 
fixar-m'hi de prop i contemplar atentament 
la imatge de la Purissima tallada en fusta 
i acolorida lleument). De seguida 
sorgeixen els primers records de petit quan 
li va començar a agafar afició al figu- 
rinisme religiös, sigui al taller Duran del 
carrer St. Joan-Creueta, sigui a l'Escola In
dustrial i, de més grandet, a Sarriá amb 
"el gran mestre Monjo", de qui va recollir 
aquesta inquietud i interés. Al fons de la 
sala, en un lloc de privilegi, s'alça una 
nova reproducció, la del monument al Sas
tre, l'ùltima d'una llarga nissaga d'obres 
que es troben en el nostre espai urbà.

Però el recorregut encara no ha acabat; 
com a ùltima etapa ens toca ascendir a tra
vés d'una estreta escala de fusta que ens 
duu fins al lloc més acollidor del seu 
estudi. Lluny queda el carrer, la part ante
rior, de treball dur amb una petita estufa 
de fusta, el pati decandit i humit i la segona 
sala de treball, més aviat dedicada als bus
tos i a l'escultura. Ara, envoltats d'una 
cálida lluminositat i un silenci sois trencat 
pel cruixir deis graons, em mostra els 
quadres pintats a Susqueda i Sau i els ulls

se li enterboleixen, plens de records de dies 
passais amb els amies pintant els tipies 
dies rùfols gironins i fent després un bon 
àpat amb la familia. El mateix raig de llum 
que entra per una de les finestres il-lumina 
el bell mig d'un d'aquests quadres i el fa, 
si cal, més viu. "Estant a l'Académia 
Católica se'm va acudir la idea de fer un 
pessebre ben gran i així ho vaig fer, i 
suposo que bé deu haver agradat, perqué 
la prova és que cada any el posen allí, al 
sota escala. A mi -em mira dolçament i 
alegrement- la veritat és que m'agrada 
també, i ara fins i tot se l'han endut a Olot 
a una exposició que es fa de figures de 
pessebre".

Amies, companys de professió, com- 
parteixen un espai privilégiât dedicai a 
bustos, però el més ensenyorit és el que 
va fer a mossén Geis, el qual, com en una
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fotografía que té a casa, es mostra pacient 
davant de l'artista. "De petit, al taller, 
m'agradava l'escultura ja, però sobretot 
m'agradava aquest altre tipus d'escultura, 
aquella que es relacionava amb el món 
religiös, i d'aquí aquesta afició que no és 
sinó una vessant més de l'escultura que 
faig i he fet. Com en tot, vaig començar 
fent les figures del pessebre de casa; 
després també per l'exposició de pesse- 
bristes de l'Académia...". En el silenci del 
taller la vista, enjogassada per l'entorn que 
se li presenta, se me'n va cap a un moble 
mig tapat per una roba gruixuda i morada. 
Es un piano? "No el toco jo, no -comença 
a respondre amb un aire de félicitât i 
com plicitat infantil-; passa que els 
dissabtes al matí venim amb el meu bon 
amie Josep Manyosa i mentre ell el toca 
jo l'acompanyo cantant i passem unes molt 
bones estones". Sembla com si realment 
sentíssim l'eco de les seves cançons 
traspuant per entre l'ambient cálid de 
l'estança. L'estona passa, es comença a fer 
tard i hem de desfer la mágia del món 
recreat per retornar al carrer, on no farà 
més que saludar a tothom, content i afa
ble, i estimât. En el comiat, el regust del 
viscut perviu inalterable.
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Naufragi
Ariel (Evocado de Shelley)

...and hear the sea
breathe o'er my dying brain its last monotony.

Shelley

Lento

El mar, el mar, sempre el mar. 

Calma;
no lliscaria més fina 
l'ombra d'un ocell ingràvid. 
els peixos transparentant 
les llurs paràboles gràcils; 
oh la dolcesa del mar 
Mediterrani!

Presto

Quin neguit t'ha remogut 
fons inquiet de les aigues? 
Quin buf posa tempestáis 
a les ones de mar alta?
Adéu elaror, adéu llum, 
adéu cristall de les aigües.

Les ombres van cavalcant 
sobre el Horn de les onades; 
les veles mortes de por 
s'abraeen amb els eordatges: 
ha pujat del fons del mar 
la ronca veu dels pirates.

El vent portará el batee 
del desesper de les platges: 
les promeses vacil-lants 
entre la fe i l'esperança.

Adagio

Ja no hi ha veles al vent 
ni refugi a l'esperança; 
rúnica vela és el crit 
i l'únic plor l'enyorança 
de les hores que han fugit 
i que reclamen les aigües 
com un tribut paorós...

Esquinç a la boira fosca 
i equilibri de les aigües; 
quin somni s'haurà perdut 
per l'infinit de la tarda?

Ai, el veler que no sap 
els refugis de la calma!
Aquell no vindrá mai més 
en el morent de la tarda 
totes les veles al vent 
sobre el mar d'or i de plata...

...Car jugará a jocs d'infants 
al fons pregón de les aigües 
i reposará en el son 

fet del bres de les onades...

I dormirá tan profund 
que no podran despertar-lo 
ni les llágrimes ni els crits 
ni les promeses ni els ángels.

...El mar, el mar, sempre el mar!

Lluís Casais i García

CAMPANADES DE MITJANIT
S'han obert boires 

a dalt el cel 
i, entremig d'elles, 

la llum d'estels 
molt il-lumina...

Arreu, tothom 
content camina.

Ja no hi ha son!
Les campanades 

de mitja nit 
contentes toquen

-es  sent brogit!- 
Quanta gatzara 

petits i grans!
Nadal arriba

fins pels estranys.
Allá en la cova 

hi ha rinfantó.
La Verge hi canta 

dolça cançô!

Maria Teresa Cabané

5¡í * ^

PREC PER LA PAU
La velia Europa cruix, plora, patella: 
malguany havem. S'esberlen les arrels.
El que semblava ferm, ara trontolla.
Qui aturará la força deis anhels?

Com altre Job, la Humanität forfolla 
i furga i cerca imatges entre els veis.
No sap que a cada peu porta una argolla. 
Ens será mai permès heure els Estéis?

I, com Moisés, esperem el Gran Prodigi. 
Tenim la Fe, que ens calma l'ansietat 
i la Força, que ens arma d'esperança.

En el Gran Desconcert, en el litigi, 
l'home alça el front, sotjant la Immensität. 
Ara, Senyor, Iluireu-nos de recança.

Dolors Godayol

* * *

UN PREC
Senyor: deu-me la força d'estimar 
el més menut, que plora i plora...
I el detingut que clou el puny, 
serra les dents i per dins plora.

Deu-me la força d'estimar 
aquell petit, que tot just parla.
I el noi que veu al seu voltant 
córrer i saltar, eli no pot... i calla...

Deu-me la força d'estimar 
l'adolescent, que el viure espanta.
I aquell que espera el clarejar, 
no pot dormir, té por i s'esglaia

Maria Antonia Barceló i Fan
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Taula de Nadal a Londres
Maria Altare da

E,i\s dies de l'any fugen del calendari tan 
de pressa com un meteor. Corren, corren, 
deixant enrera I'hivern, I'estiu i la prima
vera. I ja torna a ser I'hivern.

La familia londinenca es prepara. Les 
cases s'omplen de papers platejats, de 
lla90S i de penjarelles. Cada any més 
boniques, més originals, més llampants.

Les mestresses fan la llista llarga, 
important: la compra de tot un dia de festa 
grossa, perqué és, o serà, el dia de Nadal.

El marit telefona als pares. Vindreu, 
eh? Us esperem com cada any. I els pares 
diuen, intenten dir:

-E l teu germà també ens espera. Ea 
dies que ens ho diu...

-Vaja. No venieu aquí a casa cada any?
-Per això mateix. Diu que aquest any 

li toca a eli.
-N o  m'agrada, quedem nosaltres 

quatre sols. Quina festa més rònica.
-Q uè vols que et digui. El teu germà 

no deixa de teñir raó. Es un fili igual que 
tu.

-S í, sí, és ciar. Ja ho arreglaré jo. No 
US preocupeu.

Bé. Ho arregla després de dir-se, els 
dos germans, uns quants mots groixuts que 
la majoria de les vegades no hi diuen ni hi 
treuen.

Però és tipie que en la preparado de la 
festa de Nadal en les families hi hagi 
baralles. Aqüestes sempre són amb motiu 
deis convidats: tots volen a tots. Felices i 
típiques baralles.

Aquell Nadal, a la llar del londinenc - 
o a qualsevol altra britànic- són 16 a la 
taula. A més deis pares i el germà amb la 
seva familia, hi ha cunyades i cunyats i 
parents de lluny.

La mestressa ha comprat un altra paó. 
Amb un de sol no feia res.

Ha manllevat una Cassola.
El rostit tradicional deis Nadals 

británics fa bona olor, però l'àpat 
consisteix en altres plats que acompanyen 
o precedeixen, segons allò que són, la fe
nomenal xerinola.

Ah, però. Hi ha una aparició solemnial, 
esperada, coneguda i no oblidada mai, i 
menys rebutjada en cap taula anglesa el 
dia de Nadal. És quan es presenten els dos 
pastissos tradicionals sense els quals cap 
àpat nadalenc no podrá ostentar el nom 
d'àpat: l'entrada en escena del "Christmas 
pudding" i del "Christmas cake". (pro- 
nunciem "queic").

El "Christmas pudding" és el primer 
d'aparèixer a taula com a dol9 colofó dels 
plats anteriors. No perqué no sigui 
important l'altra, el cake, sinó perqué aixi

ho mana la tradició que fa precedir 
I'entrada amb un ceremonial especific, 
antic, que té les seves arrels i la seva 
historia.

El pastis és banyat amb conyac i es 
porta a taula encés, flamejant. Cosa ben 
espectacular que els comensals celebren 
amb grans aplaudiments.

En la confecció del "pudding" s'ha 
posât dintre la pasta una moneda de sis 
penics. Qui la troba en el seu tall de pastis 
es pot considerar una persona afortunada: 
és la moneda de la bona sort.

L'altra pastis que segueix al primer, el 
"Christmas cake", és fet d'una pasta 
dolcíssima, palagosa, compacte. Rodó i 
massís com un tocó de soca d'arbre, 
fempolsinen, el cobreixen profusament de 
sucre en pols.

La confecció del "Pudding cake" es 
difícil i s'ha de preparar en uns mesos 
abans per a sortir tal com ha de ser. Es 
necessita farina, panses de Corint en gran 
quantitat i es treballa amb molta paciéncia 
de forma artesanal fins a sortir-ne la pasta 
com ha de ser: molt compacte i 
agermanada, més aviat dura. Es va regant 
amb whisky. I no sempre surt bé si no es 
té alguna práctica.

No aconsellem a cap senyora que en 
faci im: ara els venen també ja fets i es 
deixa de banda la tradició d'elaborar-los a 
casa. Ei, si una voi. O un, que també hi ha 
homes que s'hi posen. Amb tot, encara són 
moltes les cases que consideren un 
sacrilegi comprar-lo fet.

Però no s'ha acabat encara la broma del 
dinar de Nadal.

Els amfitrions, i també poden fer-ho els 
convidats, són els encarregats de portar a 
casa allò que en diuen "crakers". És un tub 
de cartró d'uns dos pams de llargada.

folrats de papers de colors. El buit és 
omplenat de petits objectes: barrets de 
paper plegats, clauers o una agulla de pit, 
juguets senzills de plástic i un paper escrit 
que conté una poesia o un acudit. Dues 
persones estiren el craker per cada cantó i 
aquest s'obre pel mig i surten les coses de 
dintre.

Els barrets de paper són per a posar- 
se'ls al cap a l'hora de dinar, i dinen així, 
cofats d'aquella manera. Potser n'haureu 
vist alguna foto de circumstáncies.

Els "crakers" es compren fets i segons 
el preu són més o menys plens de dintre 
amb sorpreses més o menys boniques.

És en algún moment de la festa, que 
dura fins al vespre i s'allarga tant com es 
vol, quan des del carrer s'oeixen els cants 
de colles de nens que es deturen a les 
entrades. Canten cants propis del dia, i els 
veins els donen caramels o algunes 
monedes.

Acostumen al9ar-se de taula ja molt 
tard, cansats de la xerinola. S'ho han passât 
bé i esperen un altra any per a tornar-hi, 
com en9ant altra vegada el cicle dels 
convits que es principia en baralles: que 
si veniu, que si vindreu, que ja vàreu anar 
l'any passât a casa els oncles, i ara ens toca 
a nosaltres, ep.

A fora el carrer, un cel ennuvolat deixa 
oberta una clariana per on s'infiltra una 
estrella gran com un plat, rodejada de 
boirina.

Els que surten i els que es queden están 
cansats, i la casa desmarxada. Demá ho 
arranjaran tot. Les restes de la festa són 
desades al frigorifie, i ningú no té esma 
de menjar res més. S'asseuen a les 
butaques del sitting-room i posen la tele, 
però al cap de poca estona ja s'han adormit.

El Nadal ha finit, com fineixen totes 
les coses en aquest món esvalotat.

Però això rai: un altra any hi tornen...

P. D. No s'ha parlât aquí de la festa religiosa, 
que també hi és. Aquest era un altra tema. A 
Anglaterra hi ha moltes i diverses confessions 
religiöses, i totes elles campen de la manera 
que els va més bé. Totes són Iliures. La majoria 
porten anys de tradició, com la católica, que 
els británics, malgrat la velia fam de freds i 
inpertérrits, respecten com acostumen a fer en 
bona part dels actes tradicionals que configu
ren la pròpia forma de ser. El respecte que els 
inspiren els veils costums, siguin de qui siguin, 
podrien ser un exemple a imitar per les nacions 
que deixen perdre la seva personalitat davant 
d'un modernisme importât la majoria de les 
vegades sense gràcia ni consens. Que Déu els 
illumini.
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“Els Pastorets”, una tossuderia sabadellenca
Salvador Filé

ff |7
J_^Is Pastorets" son el teatre del poblé, 

gran festa teatral que es transmet de 
generació en generació. Han passât per 
sobre de modes i estils, i tornen, indefec- 
tiblement, cada Nadal.

A tot Catalunya les representacions de 
"Els Pastorets" signifiquen el que Joaquim 
Vilà Folch en va dir "una tossuda 
supervivència" duna de les tradicions més 
antigües i populars del nostre teatre.

El seu origen cal cercar-lo en les 
escenificacions dramàtiques nadalenques 
m edievals efectuades durant segles a 
l'interior del temple, d'on finalment foren 
foragitades per aturar les picardies i irre- 
verències que de mica en mica s'hi anaven 
incorporant amb espontaneïtat popular.

A Sabadell no tenim constància de les 
representacions a l'interior de l'església, 
però sí que están documentades unes 
representacions que durant el Nadal del 
1750 varen tenir Hoc "amb molt èxit" en un 
escenari improvisât a la plaça de Sant Roc 
-prop de l'església, dones-, a la caserna que 
l'ajuntament havia disposât per a la tropa.

La tradició ens ve, dones, també de 
lluny. Com la tossuderia. Perqué després 
d'aquell grup innominat de 1750 i durant 
anys i panys, innombrables grups i elencs 
teatrals sabadellencs, voltats d'un publie 
addicte i amie, i sovint familiar, han fet 
possible, i no pas sense dificultats, la 
supervivència d'aquesta tradició i el 
manteniment i renovació de l'entranyable 
festa familiar en qué es converteix una 
bona representació de "Els Pastorets", tant 
per ais espectadors com pels actors i els 
sens coMaboradors anònims.

Tenim encara ben viva una llarga 
tradició orai que ens recorda aquells mitics 
"Pastorets" ("L'Estel de Natzaret") de 
l'Acadèmia Católica, que dirigia, inter
pretava i decorava l'Esteve Trullàs, o els 
de l'Agrupació Esbarjo, que dirigia el no 
menys popular Antoni-Tomàs Penalva.

"Els Pastorets" foren, segons explica 
Josep Torrella a "Vida Teatral Saba
dellenca", la peça obligada de totes les 
representacions nadalenques a l'Acadèmia 
des de la creació de la Secció Teatral el 
1891, i s'hi mantingué fins a la dictadura 
dels anys vint, en què l'Acadèmia va ser 
clausurada. Aqüestes representacions 
tenien la particularitat que d'any en any 
canviava la versió i alternaven també el 
català i el castellà. Torrella ha compta- 
bilitzat 14 versions diferents, de les quais 
dues són d'autors sabadellencs, Ramon 
Ribera i Esteve Trullàs. El 1919 l'Aca- 
dèmia es decidí finalment pels "Pastorets" 
de Josep M. Folch i Torres, inician! així

"Els Pastorets" tampoc falten a la cita nadalenca del Centre Parroquial Sant Viceng. Un moment del proleg. 
(Del llibre "Vida teatral sabadellenca" de Josep Torrella i Pineda)

una altre "tradició" sabadellenca: "Els 
Pastorets de Folch i Torres", la mateixa 
obra amb la qual es va presentar el Nadal 
de 1939 la flamant companyia La Farán
dula, al Teatre Alcázar, amb antics 
"académies" i antics "Carbonells" (Josep M. 
Gil, Jaume Truyols, Joan Llobet, Francisco 
Torruella, Joaquim Muntaner, Félix Moix, 
Joaquim Fau, Eduard Martí, i etc. etc. etc.).

Eren temps difícils, i després d'un 
pareil de representacions La Farándula es 
va trobar amb unes insalvables dificultats 
governatives. Feia tot just vuit mesos que 
s'havia proclama! la "Victoria" i imperava 
la "lengua del Imperio". No es podia pas 
representar en català.

Sens dubte pensant que "a grans mais, 
grans remets", els farandulers empren- 
gueren una tasca desesperada. En una sola 
nit "Els Pastorets" es convertiren en "Los 
Pastorcillos", mitjançant una mena de 
traducció simultània i col-lectiva en la qual 
diferents grups de membres de la com- 
panyia traduien cadascun un pareli o tres 
de quadres de l'obra.

Un cop d'ull sobre l'insòlit originai 
d'aquells "Pastorcillos", moites pàgines 
dels quais están escrites a mà sobre fulles 
d'un "Libro de Caja", amb les columnes 
del "Debe" y "Haber", ens demostra la va
riada amplitud i la urgència dels 
improvisats traductors:

"... Y vosotros fogoneros 
ésta es vuestra bandera: 
cuando más grande es el fuego 
hay que echarle más madera!”

Lluquet i Rovelló es varen convertir en 
Luquitas i Caracol, però, feliçment, només 
per uns dies.

I el 1940 "Els Pastorets o l'Adveniment 
de l'Infant Jesus", els "auténtics" de Folch 
i Torres, tornen a l'Alcázar amb La

Farándula i es presenten també al local 
"deis esperitistes", al carrer Colon 54, amb 
el Grup de la Congregació Mariana de Sant 
Lluís, amb Joan de la C. Ballester, Pere 
Planas, Valenti Mestre, Antoni Virgili, 
Ramon Vila i altres.

Per camins paraMels i amb l'empenta 
entusiasta de Mossèn Josep de Piandoli!, 
Daniel Balahà, primer, i ben aviat Modest 
Arnau, Frederic Ollé i la seva colla, naixia 
a la Cren Alta el Nadal de 1942 una altra 
familia de "Pastorets": els del Centre 
Parroquial de Sant Vicen9 de Jonqueres, 
que de "L'Estel de Natzaret", de Ramon 
Pàmies, dels primers anys, passà ja el 1945 
als "Pastorets" de Folch i Torres.

També amb els de Folch i Torres, i amb 
l'ajuda d'alguns dels components ja citats 
del grup de la Congregació Mariana, es 
presentava a l'antic locai de "L'Ameri
cana", a la Via Massagué, el "Grup de 
teatre del Centre Parroquial de la Puris
sima Concepció". Era l'any 1943 i, anys 
després, el 1949, abans de convertir-se en 
el Grup Palestra, va presentar una 
agosarada versió originai de Francesca 
Forrellad, "L'Esperat", en la qual el tema 
nadalenc prenia profunditat seriosa i 
espectacularitat teatral.

Però tot això és història. Història me
nuda si voleu, però molt viva i molt nostra.

A les portes del Nadal del 1993, a 
Sabadell, un any més hi ha neguit de 
"Pastorets". A hores d'ara ja tot és a punt,... 
o quasi. Potser algún "equip de modistes" 
cus els últims punts d'unes túniques noves, 
o un nou "Pecat capital" neguiteja l'estrena, 
o un traspunt enllesteix el repás de la "pipa" 
per a les flamarades de l'infern. Però la 
tradició continua. Aquí tenim la gran festa 
teatral nadalenca, tramesa de generació en 
generació. Que per molts anys!
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Música per a Nadal

‘‘Les Beatituds” de César Franck, el music seráfíc
Antoni Sala i Serra

tall de reflexió en acostar-se Nadal, 
dies de cants i de joia, se'ns fa present el 
nombre de persones que sofreixen el 
daltabaix de guerres i de pobresa, victimes 
del drama de la misèria humana que 
avergonyeix la humanitat. Només podem 
trobar el consol espiritual en un deis 
capítols més entranyables i humans de 
l'Evangeli segons SANT MATEU: EL 
SERMÓ DE LA M UNTANYA, amb 
"LES BENAURANCES". En les seves 
vuit definicions fa ressaltar la mirada de 
DÉU vers "els pobres, els que tenen fam, 
els que ploren, els purs de cor, els 
pacifies"... Tots serán presents -sentencia 
l'Evangeli- al reialme de DÉU, ja que no 
ho són a la terra.

En la historia de la música, en el 
capitol religiös, existeixen moites 
descripcions musicals évangéliques, de 
més O menys qualitat i amb poder per 
traslladar el pensament i l'ànim del com
positor a l'oient; Passions, Oratoris, 
Misses, Réquiems, motets, etc. També la 
glossa del NADAL es pot trobar des de 
l'època desi trobadors fins a la mùsica 
romàntica. Però la glorificació musical 
"dels benaurats" evangèlics hi figura 
poques vegades i encara sovint totalment 
oblidades. Només en resta un, dels 
Oratoris més monumentai i esplendoro
sos: LES BEATITUDS, de César Eranck.

Aquesta obra ingent fou escomesa, 
paradoxalment, per un music modest, 
senzill i timid, però profundament religiös, 
que Iluità tota la seva vida no precisament 
amb els sens dons m usicai, sinö amb les 
limitacions del seu carácter. Expliquen e i  
sens alumnes, que el veneraven, que en 
assabentar-se que el seu mestre treballava 
en aquest oratori dedim ensions tan 
extraordinàries (té una durada aproxima
da de tres hores) li van fer palesos e i  seus 
dubtes que pogués fer una obra aixi. 
FRANCK contestà amb un somriure 
avergonyit: "Deixeu fer... Déu reconeixerà 
sempre e i  seus". En una altra ocasiö el 
trobaren rient mentre llegia un llibre; era 
"La crìtica de la raó pura", del filòsof 
Kant. Aqüestes anècdotes retraten un 
home que durant la seva vida fou objecte 
de tota classe d'humiliacions i injusticies.

El mön artistic en qué es va moure 
César FRANCK (Lieja 1822-Pari 1890) 
fou la França de final de segle XIX, amb 
les Unites culturáis centrades en el 
Conservatori de M ùsica i la Schola 
Cantorum, on e i  personatges eren Saint-

Saëns, Thomas, Massanet, etc. per un 
costat, i Fauré, d'Indy, Chausson, Lalo, 
etc., per l'altre. Uns, e i  més conservadors, 
Iluitaven per tal d'evitar la influència 
wagneriana i e i  altres per assimilar aquest 
corrent tard-romàntic (que aprofitaran e i  
simbolistes) i convertir "l'Ars Gallica" en 
una cultura cosmopolita. Avui no en resta 
cap dubte que les harmonies fluctuants de 
Wagner, la seva renùncia a retornar a la 
clau bàsica, el seu incessant cromatisme, 
etc., tot, queda reflectit en la mùsica fran
cesa del période posterior a Bayreuth i, si 
bé els com positors francesos eren 
entusiastes wagnerians en un principi, 
després pugnaren per despendre's del pes 
de Wagner, i ara cal reconéixer que mai 
no ho aconseguiren del tot. César 
FRANCK fou un d 'e li, i això que el seu 
cromatisme musical moites vegades el 
porta més lluny que el mateix WAGNER.

En aquesta Iluita, César FRANCK fou 
la força dominant d'aquest période musi
cal de França, corn a compositor i corn a 
professor. Al voltant seu va reunir un grup 
d'alumnes, que després foren mùsics 
importants que el veneraven amb deliri. 
FRANCK era un home bondades i auster; 
no l'interessaven ni e i  honors ni e i  diners. 
Desconeixia les paraules dures i despec-

tives i emanava una aurèola santificant que 
es reflecteix en la seva mùsica. En cert 
sentit fou el Bruckner francés. Tota la seva 
vida la passà de professor poc rellevant i 
d'organista en l'església de Santa Clotilde, 
de Paris, lluny de reconeixements i honors 
pel fet de la seva incompresa actitud re
formista.

LES BEATITUDS és un Oratori amb 
un prôleg i vuit cants per a solistes, cor, 
orquestra i orgue. Fou escrit sobre un poe
ma de Josephine-Blanche Colomb, tret de 
l'Evangeli segons Sant Mateu, capitol 5. 
Això representé per a César FRANCK deu 
anys de treball. Fou estrenat a Dijon el 
1891, després de la seva mort, amb motiu 
de les festes del vuitè centenari de sant 
Bernat. La seva versió integral, llarga i 
complicada, era dificil d'interpretar; per 
això César FRANCK pensà que sempre 
seria presentada al pùblic per fragments. 
Els parisencs descobriren per primera 
vegada aquesta obra el 19 de març de 
1893, sota la direcció del mitic mestre 
Eduard Colonne.

En el text de J.B. Colomb, de cada una 
de les benaurances, li correspon després 
de la lectura evangèlica, la descripció de 
les doloroses misèries del món. Presenta 
com a testimonis una mare davant la mort 
del seu fill, un orfe desemparat, el 
comdemnat innocent, la persecució impe
rativa, la pobresa dénigrant, etc. A aquesta 
pintura d'angoixa humana, s'hi oposa la 
veu del Crist, totes vuit vegades, amb 
l'afirmació serena de la félicitât celestial i 
proclamant la beatitud promesa ais 
santificáis per la desgrácia. Aquest text 
ambivalent i una mica monóton és d'una 
qualitat estructural molt inferior al mérit 
de la mùsica de César FRANCK. Musi- 
calment, el próleg comença amb un tema 
que será el "leit-motiv" de l'obra, personi- 
ficant la veu del Crist quan anuncia la bona 
nova. Aquesta melodia, que després es 
repetirá en cada una de "les benaurances", 
és la contestació del Salvador. En els vuit 
cants següents (les vuit benaurances de 
l'Evangeli), César FRANCK desenvolupa 
una mùsica treta d'una gamma de valors 
musicals que dominaven en aquella època 
per França. Des de la grandiloqüència 
operística de Meyerbeer, l'harmonia de 
Gounod, la massa orquestral de Berlioz, 
les subtileses de Fauré, fins al cromatisme 
revolucionari de Wagner. També inclou 
una polifonia de cors i solistes fêta amb 
rigor i elegància, i si el conjunt de l'obra
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no té una unitat d'estil es deu a les fortes 
influències m usicals que rebia César 
FRANCK de tot arreu. De tota manera, 
aplica a l’Oratori francés els procediments 
més modems del seu temps. En "LES 
BEATITUDS" situa César ERANCK 
aquesta música a un nivell espiritual de 
gran altura. Una altra cosa seria buscar-li 
una comparació amb la diferenciada es
tructura dels oratoris, tan dramàtics i 
austers, del luteranisme protestant 
germànio.

Des de la perspectiva musical actual, 
César FRANCK és avui un music passai 
de moda. Per als gustos modems, la seva 
música és massa ambivalent. En alguns 
moments té massa cromatisme, i en canvi, 
en altres, actúa de forma complaent i fins 
i tot embafadora. No obstant això, la seva 
obra musical resta com un gran trésor, 
especialment per les seves extraordinàries 
"Corals i Fugues per a orgue", la beetho- 
veniana "Simfonia en re menor", les 
"Variacions simfòniques" i, en música de 
cambra, el "Quintet per a piano" i la "So
nata en la major", i també el conegut 
motet religiös "Panis angelicus".

A César ERANCK, a més d'agrair-li tot 
això, cal recordar-lo per haver posât mú
sica, amb LES BEATITUDS, a la glori- 
ficació de les victimes de la misèria huma
na. Caldria recordar-les, també nosaltres, 
en aquests dies de NADAL.

CESAR FRANCK (1822-1890) 
DISCOGRAFIA

Corals i Fugues per a orgue CLASSIC 990 008 A 
Sonata per a violí-piano LYRINX CD 104 
Quintet per a piano i cordes id. CD 105 
Música per a cambra EMI CMS 7 62548-2 
Les Beatituds ERATO 2292-45553-2 
Simfonia en D major NAXOS 8.550155 
Variacions Simfòniques EMI EG290853 
Pañis Angelicus (Kiri te Kanavj PHILIPS 412 629

Ulls nous
Betlem, bressol del poblé 
de Déu
Calassanq Balagué

(Prefereixo fer servir les expressions "poblé 
de Déu O comunità! cristiana" en parlar de 
l'església, perqué, tot sovint, aquest terme 
rememora solament la jerarquía).

"L'encarnació del Pill (festività! de 
Nadal) no es limita solament a la huma- 
nitat de Jesús. En el projecte de Déu, cada 
home ha estât concebut amb, en, per i per 
al Fili. Tots són fills en el Fill. Quan Ell 
va entrar a la història, va recapitular tots 
els homes en la seva humanitat" (L. Boff).

El projecte del poblé de Déu, rejovenit, 
alegre, sense taques ni arrugues, el tenim 
dibuixat en les comunitats després de la 
ventada de l'Esperit Sant segons el llibre 
dels Pets dels apòstols i les cartes de Sant 
Pau: història dels primers cristians.

La comparació del projecte amb la 
realitat actual podria conduir-nos a un 
desencis anquilosan!. Per evitar aquest 
perill, cal recordar que la comunità! 
eclesial està sempre en carni. No hem de 
caure en el conformisme estéril. Les mans 
de Jesús ressuscitât actúen en les nostres 
mans, i l'Esperit bufa quan estem reunits 
en comunità!.

MODELS ESTIMULANTS
(Cosaria afirmar que, fins fa uns anys, 

després del Vaticà II, l'acciô docent pels 
nostres pastors era preferentment moralista).

Ara, intentaré enumerar les notes 
fonamentals del Fundador, que varen fer 
viure aquelles comunitats de les quais, 
avui, irònicament, en queden uns escassos 
testim onis ben coratjosos, a Israel, 
Jordània, Grècia i Turquia.

L'Església -poblé de Déu- és comu
nitària i evangelitzadora. I el poblé de Déu 
quan és evangelitzat resta vincula! a la 
comunità!. La comunità! existeix per a 
evangelitzar.

(Exemple no exemplar: jo assisteixo al 
temple que m'escau més a mà, i a l'hora 
que més em convé. "-Mira, Déu n'hi 
doret!").

Jesucrist és el nostre model. Ell va 
començar a evangelitzar dos grups; eren 
la seva débilitât: els pecadors (els Sama
ritans, els publicans i les prostitutes) i els 
pobres que no tenen cap mena d'esperança. 
Uns i altres són cridats a millorar la seva 
situació.

Als "bons, savis i prudents" de l'època, 
ho explicava amb les paràboles de l'ovella 
perduda, de la moneda extraviada, del pare
que surt cada dia a veure si torna el fili 
que va marxar de casa.

Jesús es presenta en elles com el signe 
de la bondat incomprensible de Déu que 
no admet la discriminació entre "justos i 
pecadors".

¿Corn viuen les comunitats que 
apareixen entorn de l'experiència pasqual 
tramesa pels apòstols? Són grups de per
sones de diverses religions i classes 
socials, majoritàriament de condició  
pobra. L'ùnic vincle és la fe en Jesucrist 
present per a estendre el seu missatge de 
Solidarität.

Aquests grups no són pas "purs i 
perfectos": hi ha de tot. Però no están 
"instal-lats". Han de Iluitar. Viuen el carni 
de la catequització. Les cartes dels apòstols 
passen de comunità! en comunità!.

La responsabilità! evangelitzadora és 
compartida entre tots amb la supervisió de 
Vepiscopus, el qui vigila  i votila la 
comunità!.

L'oració, l'escolta de la paraula 
evangèlica, el pa eucaristie comparti!, la 
Solidarität fraterna... no tenen sentit pie si 
no es fa el pas al testimoni, si no provoca 
l'entusiasme i la conversió pròpia i la dels 
Companys de carni.

EL POBLE DE DÉU, AVUI
Tot èsser vivent ha de ser creatiu i fidel 

a la seva funció. Tres són els serveis que 
ens encomana el document "Gaudim et 
spes" del Concili Vaticà li: El poblé de 
Déu és el ferment promotor en la società! 
on ens toca viure.

1. Cal descubrir als homes que el 
Senyor és el fi de la història humana, el 
centre de la humanitat, l'alegria de tots els 
cors, la satisfacció total deis seus anhels.

2. Cal proclamar i promoure la dignità! 
de la persona humana. La seva vocació de 
filis de Déu és el fonament últim d'aquesta 
dignità!. L'evangeli bandeja tota esclavi
tud, i encoratja sempre a doblar tots els 
talents -qualitats própies- amb vista al 
servei de Déu i al deis germans.

3. Cal promoure la unió de la familia 
humana. El poblé de Déu pot organitzar 
els lligams entre els creients de totes les 
nacions sense distinció de races i religions, 
activant tota mena d'obres al servei de tots.

El divorci entre fe i compromis en el 
món és un del més greus errors de la nostra 
società! cristiana.

— Encaminem-nos a la Cova de la Soli
darität de la Fe i de l'Amor.
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Congregáis a Perafíta
Ma Dolors Godayol

N,ovembre, 7 diumenge.
Ambient tarderai: boira, plugim, 

grisantor inviten al recolliment, la beati
tud, la serenor.

Viatgem terra endins, cap al Lluçanès. 
De Vic enllà el paisatge es ruralitza: 
conreus i tossals se'ns van révélant darrera 
la boira. L'escassa claror i la humanitat 
accentuen la força dels colors i sorgeix la 
paradoxal l'exuberáncia ens muda l'esperit, 
suscitant amplitud, esponerositat.

I en aquest ànim, tan escaient, arribem 
a Perafita.

PERA/FITA: Pedra, fonament, soli- 
desa/Referèneia, senyal, permanèneia.

La solidesa, la voluntat de permanèn
eia d'un poblé es manifesten externament 
en el seu art, en la seva arquitectura. El 
temple, a redós del quai s'agrupen els 
homes en els sens estatges, n'és el simbol 
quasi universal.

A Perafita la gent esta d'enhorabona. 
Vilatans i forans s'han congregat avui dins 
l'Església i seuen en silenci, reverents i 
complaguts, de cara a un presbiteri rénovât 
i embellit.

Joaquim Busquéis Gruart, sabadellenc 
d'arrel i perafitenc de cor i d'adopciô, ho 
ha fet possible amb art, exécutât magis- 
tralment sobre plafons, en l'encertada 
disposició dels quais uneix espais, 
harmonitzant la seva percepció del concret 
i de l'abstracte, de la raô i de la fe, amb

una clara voluntat de realisme en la 
representació del sentiment popular 
d'arrelament a la Terra i d'esperança en 
l'Eterna Félicitât.

A Perafita ens trobem amb un poblé 
cofoi, que s'aplega entorn del seu Bisbe 
per beneir una obra d'art que, en paraules 
de l'homilia "és sagrat perqué fa als

cristians sentir la presèneia de Déu... i 
tradueix la sevafe a la llengua de les for
mes i la figura”.

Figura del Crist, en serena agonia, que 
irradia exceMèneia i dignitat; figura de 
Pere, que presideix el retaule dels apòstols, 
legitim i inqüestionable patró del poblé, 
(per nom i per simbolisme), de remarcable 
autoritat i força moral. Obres excel-lents 
esculpides en fusta pel mestre Pere Sala.

I la Creu, signe de Mort i de Vida, 
artísticament concebuda, técnicament 
projectada pel fill del pintor, que emmarca 
intencionadament un espai, buit dins la 
composició pictórica, però pie de sentit 
religiös i trascendent.

I Ilibertat. Llibertat metaforitzada en el 
voi dels coloms, que uneixen el terrenal i 
el celest: cadascun d'aquests espais 
trascendeix i penetra en el contrari. 
Llibertat de l'home, simbolitzada en el ri
tual, per expresar allò que sent, fent bon 
ús deis dons que li han estât atorgats.

Dins l'Església de Perafita religiosos i 
profans ens sentim reconfortáis. L'esperit 
de la nostra gent no defalleix. Esdeve- 
niments com el que ens ocupa en són 
l'assegurança. La feina ben feta dignifica 
l'home i la voluntat de ser d'un poblé que
da provada.

Congratulem-nos-en.
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“Mármara”, darrer Premi Sant Joan
Joan Ripoll

A partir de la seva darrera convo
catoria, el Premi Sant Joan que atorga la 
Fundació Caixa de Sabadell ha deixat 
d'anomenar-se de novel-la catalana per 
passar a ser de "literatura catalana"; ámbit 
ajustât a les bases com a "prosa literária" 
en el sentit més ampli, és a dir, la propia 
novel-la però també la narrado, el relat de 
viatges, memóries, dietari, biografía, 
aforismos, etc. Aquesta obertura a 
qualsevol gènere literari en prosa, ultra de 
facilitar l'accés al concurs a escriptors que 
no practiquen la novel-la, respon també al 
fet real de ruptura de motiles -i, per tant, 
de géneros classificats- que es dona en el 
camp de la creado, en general, a la litera
tura actual de tots els països.

Que la decisió ha estât oportuna ho 
palesa el fet que a la darrera convocatoria 
del concurs es presentaren seixanta-sis 
obres de géneros diferents, malgrat que 
predominés encara -i es premiés- la 
novel-la. Com es pot suposar, la tasca del 
jurat fou feixuga i compromesa, tasca que 
porta a considerar, a la fi, un conjunt de 
set finalistes. L'obra guanyadora - 
"Mármara”, de Maria de la Pau Janer- 
hagué de disputar els seus mérits amb 
altres dues que la seguiren free a free: luna 
era "De Profundis", presentada per laseva 
autora sota el pseudonim de "Maria Dolça 
Benet", historia dramática d'un construc
tor de violins en un camp de concentració 
alemany que aconsegueix salvar la vida

grácies al seu art; l'altre, "Diálegs del fill 
del Tintorer”, d'Antoni Munné-Jordà, una 
escenificació agosarada a cárrec deis 
personatges d'un quadre del pintor Tin
toretto, que prenen vida i parlen al lector.

UNA HISTORIA DE GRAN  
CONTINGUT SIMBÒLIC

L'obra guanyadora salvá els darrers 
esculls de la votado per tres vots sobre 
els dos atorgats a "De Profundis". La seva 
autora es presenté al Premi Sant Joan sota 
el pseudònim de "Mima", nom d'un 
personatge de l'obra, história amorosa 
novel-lesea, no exempta de misteri, i que 
en cert moment pot recordar alguna intri-
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ga filmica de Hichtcock: la suplantació de 
l’aparença d'una dona morta. Claudia, la 
protagonista, és una noia gironina que 
s'instaMa a Palma de Mallorca per motius 
professionals, i hi corre una aventura que 
recrea el tema de "La Bella i la Béstia" 
(tema, precisament, que fou objecte de la 
tesi doctoral de la pròpia autora). 
Personalitzant la Bella, dones, Clàudia 
coneixerà un joier xueta, home gran i lleig, 
conco i reserva!, que s'enamorarà d'ella i 
li regalará un talismà meravellòs: un aneli 
emblemàtic, simbol d'un amor passât fet 
ara present. "...Sentia que mai no havia 
viscut -es llegeix a la novel-la- fins que 
contemplé la Joia, magnífica peça d'un 
treball gairebé de musivària, on cadascuna 
de les gemmes encaixaven corn a tesseMes 
lluminoses, perfectes...". Però, seguint la 
història, Clàudia perd l'anell i l'ombra de 
la desgràcia planeja sobre la seva vida. El 
joier acabará marxant ben Iluny, i Clàudia, 
després de moites vicissituds, récupérant 
el talismà, sap que "ella també, ben aviat, 
emprendrà el carni de les aigües de 
Mármara", a la recerca de la félicitât 
perduda.

"Mármara" és una novel-la d'amor, de 
gran contingut simbòlie i trets ben reals 
albora, eserita acuradament, amb la força 
i alegria d'una escriptora jove que sap 
combinar els episodis de la seva història 
amb un interés creixent per revelar-ne el 
sentit, i tot això expressat amb un llen-

guatge plástic de gran qualitat, la qual cosa 
fa de l'autora, no ja una promesa, sinó una 
pletòrica realitat de la literatura catalana 
actual, en la qual van prenent posicions els 
representants d'una nova generació.

UNA JOVE AUTORA 
MALLORQUINA

Maria de la Pau Janer és la cinquena 
personalità! de les Ules que obté el Premi 
Sant Joan, després d'Antoni-Lluc Ferrer, 
que el 1981 en va guanyar la primera 
edició amb la seva novel-la "Adéu, turons, 
adéu"; de Gabriel Janer Manila, pare de 
l'autora, amb "Els rius de Babilònia", el 
1984; de Miquel Bauçà, amb "L'estuari", 
al 1989; i del menorqui Pau Faner, qui va 
ésser-ne vencedor l'any 1992 amb Mal 
carni i bon senyor.

Maria de la Pau Janer i Mulet va néixer 
a Palma de Mallorca l'any 1966, filia de 
l'escriptor i pedagog Gabriel Janer i 
Manila. Ha cursat estudis de filologia ca
talana i es dediea a l'ensenyament i al 
periodisme. Ha coMaborat, entre altres, al 
"Diario de Mallorca", "El Temps", "La 
Veu", "El Mirali" i "Lluc", i ha escrit 
guions per a la ràdio i la televisiô. Co- 
mençà a escriure aviat: l'any 1988 publieà 
a Valéneia el llibre titulat "Els ulls d'ahir"; 
el 1989 aconsegui el premi Andrómina 
amb "E'hora dels eclipsis", i el 1990, el 
de la Crítica de Serra d'Or de ereació ju
venil per "E'illa d'Omar". A més, va 
guanyar el premi Valeri Serra i Boldù amb 
un assaig sobre rondallistica, tema aixi 
mateix de la seva tesi doctoral.

Amb l'aportaciô de la darrera generació 
literària catalana, es pot dir que el Premi 
Sant Joan es posa al dia, i que als tretze 
anys de vida es revitalitza tant per l'abast 
de la convoeatôria -oberta a tots els països 
catalans i a tots els générés- corn per la 
incorporació de joves valors i aixô, unit a 
la importància de la seva borsa, fa que se 
situï entre els primers premis literaris que 
s'atorguen a Catalunya, de la bona salut dels 
quais en donen fe, a bastament, la quantitat 
i qualitat dels autors que s'hi presenten.

f o n i s e l e
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38  
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El cançoner català
Jordi Roca i Tubau

"El cant ha estât sovint una manera po
pular i entusiasta de demostrar ais altres 
que sahem estimar la nostra llengua, la 
nostra música i la nostra Identität".

A,questes railles formen part de la 
presentado que Jordi Pujol fa a l ’ediciô, 
no venal, "Una dotzena de cançons que 
cal saber", que recentment ha éditât la 
Sectorial de Cultura de CDC.

El Nou Diari, La Vanguardia, El Pe
riòdico, El Pais, El Punt i ABC s ’han 
manifestai, en més o menys graus d’into- 
lerància, vers aquesta publicació. Una 
vegada més, ha restât a flor de peli la 
incomprensió vers el fet català. Atès l ’estât 
actual del nostre folklore, i la cada dia més 
escassa manifestació vers el nostre cant, 
opino que la iniciativa de posar a l ’abast 
una dotzena de caçons que són mostra 
fefaent de la nostra cultura, i que a més 
marquen périodes molt concrets de la ma
nera de sentir del nostre poblé, cree que 
no poden ni han de molestar ningú, ans tot 
el contrari. Però la resposta ha estât tota 
una altra: la critica malsana, una vegada 
més, barroerament s ’ha encarnissat sobre 
una noble iniciativa.

La democràcia comporta llibertat, però 
si la seva pràxis sols la fern servir per a 
desqualificar, poc carni farem, i si el fern 
será a costa d’innecessàries marrades. La 
critica descortesa, i a voltes maleducada, 
que sobreviu treient de context el que si- 
gui, no fa cap bé al pais ni a l ’autèntica 
llibertat d ’expressió, perqué el veri que 
destil-la sols serveix per deturar l ’avenç, 
quan del que en bona Ilei es tracta és de 
donar-li aies d'imparable volada a l’esperit. 
L’emprobiment cultural sols beneficia els 
immobilistes i els mancats d’amor al pais.

Els que ja passem del mig segle, 
constatem, malauradament, que arreu es 
canta menys, i aixô no té res a veure amb 
"Quien canta su mal espanta". El cant ha 
estât, des de l ’inici de la humanitat, 
vinculat a la idiosincràcia dels pobles, 
siguin pobres o ries, siguin lliures o 
oprimits. El cant és una manifestació cul
tural que tota societat que és valori ha de 
cultivar i exterioritzar. A voltes, el cant, 
és més poderós que les espases.

¿Corn és possible que aquest cançoner 
hagi aixecat tanta polseguera i les mateixes 
veus restin mudes davant l ’allau de tanta 
cultura musical anglosaxona que, de se
guir aixi acabará amb la singularitat mu
sical del nostre pais?

Bé està de respectar la cultura que ens 
arriba d’altres indrets, però d’això a renun
ciar o mofar-se de la nostra hi va un abis
me. Despersonalitzar-se és perdre la 
Identität.

V

UNA DOTZENA 
DE CANÇONS

QUE CAL SABER

ÿÊÊlp-,

La colonitzaciô musical ha portât la 
juventut a no cantar. I això no és nostàlgia, 
és constatar un mal d’abast incalculable i 
de conseqüències imprevisibles. Aquesta 
i no altra ha estât, cree jo, la idea per la 
qual s ’ha imprès aquest cançoner: retor
nar els valors i la popularitat de les nostres 
cançons al poblé.

Ja sabem que el folklore no està de 
moda, és carca, diuen els més saberuts. 
Però ¿és que amb els "valors" que ens 
están introduint, millorem la nostra 
Identität? No, i mil vegades no!

Un poblé que no canta és un poblé 
malalt; és un poblé que li falta l ’alegria i 
el do inestimable de sentir-se eli mateix. 
La malsana vulgaritat aliena la voluntat.

Aconsellar que hom aprengui dotze 
canços i posar-les a l ’abast, no és cap 
despropòsit, sino tot el contrari. És pen
sar en positiu. És un enriquiment perso
nal i coMectiu.

Prétendre recuperar el que palesament 
s ’està perdent és d’elogiar, vingui d’on 
vingui la iniciativa.

Mai s ’ha d’oblidar; el que s ’oblida no 
s ’estima, i es perden pel carni els valors 
universals. Seria bo, per al país, i sobretot 
per als catalans d’avui, arrencar els nois i 
noies de tanta dependència discotequera, 
i a l'ensems habituar-los a cantar, tota 
vegada que una cosa hem de tenir clara: 
no hem de tancar la porta a res del que si
guí nostre. Malaura-dament, massa sovint 
ens la volen tancar i, donat el cas, hem de 
tenir el coratge de posar-hi una falca, 
perqué la veu o el gest continui traspas-

sant-la encara que sigui amb dificultat. Val 
més una escletxa que un forrellat.

El dia que nosaltres ens atrevim a can
tar amb naturalitat:

"Gloria catalans, canten!
Canten amb l’ànima!
Un crit i una sola veu;
Visca la Pàtria!"

Aquell dia haurem assolit el graó 
qualitatiu que ens menará a l ’autèntica 
llibertat. I tal vegada apreciarem i apro- 
fundirem molt més el sentit poétic de "La 
gavina" quan amb ella, lliures de mar i de 
vent, cantem:

"Quan la vegis sola 
prop la quieta onada 
duu-li la besada 
que li envió més fervent. 
Digues-li que sento 
dolga melangia 
i que penso en ella 
en tot moment".

La dotzena de cançons que se'ns 
proposa saber són: El cant de la senyera, 
L’emigrant, La balanguera. D ’un temps, 
d’un pais, El cant del poblé, La Santa Es
pina, El virolai, Els segadors, Muntanyes 
del Canigó, Som catalans, La gavina i 
L’estaca. Totes elles escrites i musicades 
per reconeguts poetes i compositors de la 
nostra terra. Mereixen, dones, un profund 
respecte i una decidida coMaboració.

Aquest senyors que han esmerçat tan
ta desconsideració, de ben segur des- 
coneixen la tasca del President de 
rUNESCO, Mayor Zaragoza, en favor de 
les étnies i el patrimoni cultural de la 
humanitat. La nostra llengua és un patri
moni, el nostre folklore és un patrimoni. 
El nostre himne, a més, és un signe 
d'identitat que hem d’inculcar i estimar.

A França, a les escoles bressol, els 
infants cantan La Marsellesa. Si nosaltres 
proposéssim ensenyar els nostres infants 
Els Segadors, podria esdevenir un 
terratrémol incalculablement devastador. 
I tal vegada seria fruit de la inferioritat en 
qué colocaríem la resta de la península. 
Així com es fan minuts de silenci per pro
testes, massivament, per fets antidemo- 
crátics, podríem, un dia, i a una hora 
fixada, cantar Els Segadors. De ben segur 
que aquesta manifestació de reafirmació 
nacional, colpiria més d’un immobilista, 
que amb la seva actitud posa pals a la roda 
de la democràcia, i perqué no de la nostra 
autodeterminació.

El nostre incalculable trésor linguistic, 
ningú no ens Tha d’arrabasar, perqué la 
seva autenticitat ens fa diferenciats i 
respectuosos, però, per sobre de tot, 
catalans.
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Tomás Garcés i la Sardana
Lluís Subirana

X  omás Garcés, poeta, traductor, perio
dista cultural. Medalla d’Or de la ciutat 
de Barcelona 1992 i Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes 1993, considérât el 
degá de la literatura catalana, va morir el 
passât 16 de novembre, a l ’edat de 92 anys, 
després d’haver assolit en els darrers anys, 
el reconeixem ent public per l ’abast i 
qualitat de la seva obra poètica i literária.

Un repás a la seva obra completa, pu
blicada quan l ’edat del poeta era ja molt 
avançada, ens mostra la importància del 
seu treball, malauradament, poc reconegut 
i divulgat.

Llicenciat en lletres i dret, el rigor i la 
precisió adquirida en els estudis i en la 
práctica professional és present en el 
conjunt de la seva obra poètica, la quai, 
però, va saber impregnar d’un gran lirisme 
com ho palesen «Vint cançons», publicat 
el 1922 i que va merèixer els elogis de 
Josep Maria de Sagarra i Caries Riba, i 
«L’ombra del lledoner», publicat el 1924 
i sobre el quai el mestre Eduard Toldrà va 
compondré una «suite» de cinc cançons.

Cal esmentar també titols importants

corn «El somni», «Paradis», «El senyal», 
«El caçador», «La nit de Sant Joan», 
«Grèvol i molsa», «Viatge d’octubre» i 
«Plec de poemes».

Sense oblidar la seva tasca d’editor de 
la revista «Quaderns de Poesia» on va pu
blicar, a més de poemes seus, obres de 
poetes gallees i Italians.

La seva dilatada existèneia li va per- 
metre conrear l ’amistat de personatges tan 
significatius corn Sagarra, Riba, Josep 
Sebastià Pons, Marià Manent i Foix entre 
altres.

A r igual que molts dels poetes de la 
segona generado del Noucentisme, Tomás 
Garcés no oblidà la sardana en la seva 
obra poética. «Sardana antiga» i «Balada», 
son ¡’exponent més evident de com un 
element d’ampli arrelament popular, la 
sardana, pot suggerir, també, elements de 
gran inspirado poética.

«QUADERN» ret també homenatge de 
reconeixement a la trajectoria de Tomás 
Garcés, tant pel seu exemple de fidelitat 
al pais corn per la qualitat de la seva obra 
literària.
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BALADA
A la plaça fan ballades, 
com refila el flabiol !
L’acècia és tendra, mullada 
per una mica de sol; 
la noia somriu i dansa, 
el mar és quiet i ciar.
A la plaça fan ballades, 
prou me plauria ballar !

Noia de la doble trena 
i de r  esguard mig per dut, 
noia de la sina forta 
i la gaita de vellut, 
mentre sona la música 
us dulia de la mà.
A la plaça fan ballades, 
prou me plauria ballar !

Vora la nau que reposa 
amb el velam recollit, 
sota el cel roig de la posta 
la tenora alça el seu crit.
El cucut en la Ilunyôria 
ja comença a sanglotar.
A la plaça fan ballades, 
prou me plauria ballar !

Sense mi, però, ranella 
farà igual el seu carni.
Al cel hi ha una estrella húmida 
i ara s’ha girat garbi; 
al cel hi ha una estrella húmida, 
però el cel encara és dar.
A la plaça fan ballades, 
prou me plauria ballar !

La cabla ha enmudit.
Les noies enfilen el veil carrer 
on raja la font a V ombra 
oberta del lledoner.
La cabla ha enmudit, mes ara 
altra música hi haurà; 
a la plaça fan ballades, 
l’aigua, els estels, l’olivera, 
d'amagat s'han dat la mà.

home /  dona

FEMINA
c. Sant Quirze, 5 • Tel. 725 59 50 • SABADELL
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Percepcions no oblidades
Carles Duarte i Montserrat Il-lustració de Montserrat Senserrich

"Love set you going like a fat 
gold watch.
The midwife slapped your 

footsoles, and bald your cry.
Took its place among the 
elements”

Sylvia Plath

.^^ssegut a la trona de fus
ta, sentir el tast frese a la 
boca de la cullerada de fruita.
Observar, entre els barrots de 
la barana del baleó, el pas del 
tramvia davant de casa.

Des del naixement del 
meu fill, em van començar a 
venir de tant en tant a la 
memòria, tot i que sovint de 
forma inprecisa, records que 
m ’evocaven fets i sensacions 
que havien romás enfonyats 
força temps dintre el meu 
cervell, que, redivius, em 
retornaven a uns anys que la 
meva memòria semblava 
haver oblidat.

Imatges de la casa on 
vivíem: els nostres Hits ple
gables (podia sentir de nou 
amb nitidesa el clic del botó 
amb qué apagava el llum en 
adormir-me), l’habitació deis 
pares, on esperàvem, bavent 
sopat, que el meu pare tornés 
de treballar, el piano en què 
tocava la meva mare,...

Però la setmana passada, 
quan vaig posar el meu fill, 
que duia agafat entre els 
braços, davant del mirali, a fi que s ’hi 
reconegués, aquest retrobament de records 
oblidats se ’m tornà absolutament fisic i 
concret: vaig trobar-hi reflectida per un 
instant amb claredat la imatge del meu 
pare que em portava ais braços davant d’un 
mirali i m ’hi vaig reconèixer per les 
fotografíes que tenen els meus pares de 
quan jo era petit.

La imatge del mirali em va semblar 
real, palpable. I aquella nit, mentre dormía, 
vaig reviure, com si es tractés d’un somni, 
el record d’aquella vegada, ara fa molts 
anys, que, mentre era a la cuina de casa 
parlant per la finestra amb el fill dels veins, 
vaig tombar el pot d’aigua que hi havia al 
foc, i l ’aigua bullent em va caure sobre els 
peus. Vaig tornar-ne a sentir, ben vins, 
i ’esglai i el dolor.

L’endemà al matí, quan vaig anar al 
quiosc, el venedor de diaris i jo ens vam 
quedar desconcertats quan, encara mig

adormit, li vaig demanar una publicació 
infantil que fa temps que ja no s ’edita. 
Vaig procurar de no fer-ne cabal. Vaig 
pensar que devia ser l ’efecte del somni que 
acabava de teñir. Però em vaig continuar 
trobant en estranyes situacions rela- 
cionades amb la meva infantesa. Aquell 
mateix matí, quan vaig sortir un moment 
de la feina per anar a esmorzar, vaig en
trar d’esma en una botiga de dol90s i hi 
vaig comprar unes llaminadures. I aquell

CROQUIS
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vespre, quan tornava cap a 
casa, em vaig aturar una 
bona estona en una botiga de 
joguines i no em vaig poder 
estar de comprar-hi un joc 
de peces per construir. No 
cal dir que la meva dona es 
va enfadar molt quan va 
veure aquell joc, i em va dir 
que el nen era massa petit 
per jugar-hi i que, mentre no 
hi pogués jugar, el joc faria 
nosa a casa.

Durant la nit vaig re
viure, per segona vegada 
consecutiva, sensacions de 
la meva infantesa en un 
somni. En aquesta ocasió el 
somni em retornava la neva
da que va caure a Barcelona 
quan jo tenia tres anys. 
Aquella nevada va ser tan 
intensa i va durar tanta 
estona que, com que érem de 
visita a casa de la meva 
padrina, ens hi vam haver de 
quedar a dormir.

L’endemà vaig tenir tot 
el dia una intensa sensació 
de fred. A mitja tarda va 
començar a ploure. Des de 
la finestra del despatx, la 
ciutat es veia grisa. Vaig 
deixar d’escriure l ’informe 
en qué estava treballant. 
Sense prestar-hi atenció, les 
meves mans van agafar un 
paper blanc i un llapis i em 
vaig trobar, mentre mirava la 

pluja, dibuixant amb traços imprecisos un 
gos. Al cap d’una estona em vaig adonar 
que era el gos que haviem tingut a casa. 
Vaig comprendre que hi havia una força 
dins meu que empenyia els meus records 
enfora sense que jo pogués exercir-hi cap 
control.

La sensació de fred no em va deixar 
fins que al vespre em vaig ajeure al Hit 
mentre la meva dona es quedava al men- 
jador mirant una peMícula al televisor.

Arrecerat sota la flassada, em vaig sen
tir confortât per l ’escalfor i la suavitat dels 
tactes. M ’hi vaig instal-lar com quan era 
menut i, com aleshores, vaig sentir 
l ’impuls de fer despert els primers passos 
del somni que tindria aquella nit. Vaig 
proposar-me de somniar que em feia gran. 
Vaig somniar que acabava els estudis, que 
trobava una feina, que em casava, que te
nia un fili.
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Un estudi, un esquitx: Agusti Puig
Ana Fernández

'Agusti Puig va rebre rùltim premi de 
pintura sabadellenca de la Fundació Amies 
de les Arts i de les Lletres de Sabadell; el 
seu curriculum compta ja amb importants 
reconeixem ents publics corn els que 
aquesta mateixa revista ressenyava al nú
mero anterior.

L'artista forma part d'una jove  
generació de Sabadell que, amb camins i 
tendències diferents, conformen un 
important nudi creatiu que permet de 
començar a parlar ja de la "generació dels 
cinquanta". Hereus de les primeres 
bufades rebels -Crup Gallot- i contem- 
poranis indiferents del conformisme que, 
en termes generals i amb saludables 
excepcions, imperà dins el món artistic a 
Sabadell durant les décades dels setanta i 
dels vuitanta, han anat fent carni, préparant 
el relien generacional que assegura que 
una ciutat com la nostra podrá seguir sent 
un significatiu focus de creació plàstica.

Aquests artistes, nodrits al feu concep
tual i d'abstracció d'un pais amb "voluntat" 
de militáncia antifigurativa, configuraran 
els primers intents reconciliadors entre 
postulats ridiculament enfrontats.

La formació d'Agusti Puig començà a 
l'Escola d'Arts i O ficis de Sabadell. 
Després, l'Escola Massana i l'Escola Sant 
Lluc. Ara bé, l'empremta d'un mestre en
cara planeja per tota la seva obra, la 
d'Antoni Angle, una manera de tractar la 
pinzellada, generosa i sòlida. També, de 
manera indirecta i inconscient, hi ha l'estil 
de Manuel Duque, una densitat i un ritme 
de colors a l'obra d'Agusti Puig que ens 
recorda aquest pintor. La recerca d'un estil 
propi es va formulant a dues bandes, a tra
vés dels contactes amb el món del disseny 
i, fins i tot, a través deis treballs amb el 
cartró-pedra que, durant un temps, li 
significaren la recerca del sentit de 
l'artesania. I, per altra part, amb la pintura 
que, primer, es decantaria pel concep
tualisme i el minimalisme i, després, 
s'expressaria mitjançant un figurativisme 
que pretén recuperar la idea d'ofici i de téc
nica per al món de la plàstica. Aquesta dar- 
rera etapa es caracteritza per un "bizarrisme" 
exhuberant i dens que primer s'instaMà en 
el Romanticisme i ara planeja en el Barroc 
i és que, com diu el propi Agusti Puig: "Qui 
no ha copiât a Velázquez?".

Les ultimes peces que he vist al seu 
estudi tenen una gran sensualità!. Encara 
que no participen de la densa matèria que 
caracteritzava la série de Velázquez, no 
han perdut la seva força expressiva. Els 
temes dedicats al pintor barroc van cons
tituir un projecte ambiciós on, tenint en

compte un precedent com és el de Picasso, 
abocá tota l'experiéncia técnica que els 
seus recursos li permeteren. Si Picasso es 
plantejá una relectura i una análisi de Les 
Menines a partir de l'estructura calidos
cópica que les diferents profunditats de 
camp li oferien, Agusti Puig rellegeix els 
personatges de Velázquez atenyent a la 
diversitat de les textures que l'estudi del 
color i de la perspectiva li suggereixen. Les 
pinzellades es fan més denses, es fuig del 
dibuix i es creen solides formes suspeses 
en fons atemporals, fons treballats amb guix 
on s'instaMen els colors, a vegades créant 
un relien policroma!. Les teles, tractades 
aixi, són una metáfora de les taules barro- 
ques, són segments de retaules religiosos.

Precisament, el "bizarrisme" d'Agusti 
Puig es bipolaritza entre la sensualitat re
ligiosa del tenebrisme i la dolçor 
existencialista del món romántic. Tres o 
quatre peces li he vist que participen de la 
metereologia de Turner, una posada en es
cena molt dramatitzada on l'estât d'ànim 
apareix a la pell del quadres amb 
visceralitat. L'ùltima série que treballa, 
gerros de flors, dóna un résultat més poétic 
que plástic, és una pintura literalitzada, 
arrelada a la novel-la del segle XIX. Un 
món plástic que, cercan! Originalität, va als 
origens: es fa necessari tornar la mirada 
enrera per poder donar el salt al huit.

Format en el conflicte i en la bipola- 
rització: abstracció / figuració, l'Agusti 
Puig planteja el seu cami instaMat al

mateix origen del conflicte, reprén els 
antecedents barrocs, es serveix de la seva 
experiéncia abstracta i, corn els romàntics 
davant una Revolució Industrial, assumeix 
el repte d'ésser contemporani a una Revo
lució Tecnològica. La pintura, objecte 
càlid i sense intermediaris técnics, fruit 
d'un acte d'artesania, reivindica el dret a 
la comunicació individual, enfront del 
concepte massificai dels mal anomenats 
mitjans de comunicació. Com ha estât 
sempre dins del que s'entén com a 
funcionalitat de l'Art, l'Agusti Puig vol fer 
de la seva obra un mirali on l'espectador 
es vegi a través de la subjectivitat. Un 
reflex dels problèmes propis de la nostra 
contemporaneïtat: la incomunicació d'una 
societal tecnològica molt desenvolupada, 
però mancada de consciència social. Per 
tot això, és un pintor d'estats d'ànim, de 
solituds, no tan sols ara, ja ho era quan 
piotava sobre cartrons, quan dedicava te
mes als dits, a les mans, "als negritos", a 
la boxa, als braus. S'aboca Sentimentalität 
enfront d'un pragmatisme salvatge i d'un 
sentit de l'opulència que tenyeixen d'amo- 
ralitat la societal. En certa manera, em 
recorda la recerca de la "veritat" en la pin
tura de Francis Bacon. Com ell, l'Agusti 
Puig pretén mostrar una potent expressivitat 
que desmitifiqui les aparences, que inte- 
rioritzi el quadre, tal com feien els expres- 
sionistes alemanys, encara que dolcejada per 
una melangia que, si bé no fa emergir el dra
ma, si que fa aparèixer un réalisme descama!.
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El museu de l'aigua CASSA. Un projecte apassionant
Salut Pardellans i Montserrat Coraminas

r \ l  llarg dels últims anys la Companyia 
d'Aigües de Sabadell, ha anat acumulant un 
important fons documentai i d'objectes 
relacionáis amb l'aigua i el seu submi- 
nistrament a la ciutat, gràcies especialment, 
a l'impuls donai des dels sens inicis, per 
Antoni Trallero, enginyer de CASSA durant 
molts anys.

Feia ja temps que la idea d'organitzar 
aquest fons era present en els objectius de 
CASSA. A principis d'any es va fer el pri
mer pas per a tirar endavant aquesta idea, 
motiu pel qual s'encarrega una proposta 
concreta sobre el projecte museogràfic del 
fons documentai de CASSA. Al mes de 
maig, s'inicien definitivament els treballs.

Récupérant les motllures de capitell de lafaçana 
del Templet de les Aigües.

Fons documentai
Per tal de conèixer l'abast del fons, s'ha 

portât a terme una primera fase consistent 
en l'inventari, la documentació i la catalo
gado del fons. Ara per ara, la quasi totalitat 
del fons està degudament inventariat i do
cumentât. El tractament dels diferents docu
ments s'ha considérât a partir de tres seccions:

- El Eons d'objectes museistics, amb un 
volum de més de 400 objectes.

- L'Arxiu cartogràfic i planimetries, amb 
un total de 230 documents.

- I l'Arxiu fotogràfic, que supera les 
2.000 fotografíes.

Procedència
El fons procedeix, en la seva major part, 

del traspàs de les tres societats de sub- 
ministrament d'aigües existents en el 
moment de la constitució de CASSA l'any 
1949. Concretament, la Companyia va 
absorbir la «Sociedad de Propietarios de la 
Mina de Aguas de Sabadell» (Aigües de

Ribatallada) i la «Compañía de Aguas para 
el Abastecimiento de Sabadell» (antiga Man 
y Compañía) també anomenada «Aigües de 
Terrassa», al mateix temps que rebia també 
el traspàs de la gestió de les instal-lacions i 
els serveis municipals.

Una altra part del fons prové de dona- 
cions d'industries de Sabadell i de parti
culars. Es el cas d'Estruch Tèxtil S.A. i 
Industries Casablancas i la donado d'objec
tes del Molí Torrella, entre d'altres. També 
destaca la donació de la col-leccio d'eines i 
aparells de courer de Sebastià Busuldü per 
part de la Familia Busuldü-Sardà.

Per ültim, l'interés de la Companyia 
d'Aigües de Sabadell en adquirir i obtenir 
objectes relacionats amb l'aigua, per mitjà 
de donacions o compres, ha ajudat a incre
mentar el fons.

Tipologia
Per la seva procedència, però també per 

la seva tipologia, podríem agrupar, a grans 
trets, els documents i objectes en diferents 
apartats temàtics:

- Objectes i documents relacionats 
directament amb la història de I'abastament 
d'aigua a la ciutat de Sabadell, dels que des
taquen:

• Manuscrit del Privilegi atorgat pel rei 
Pere III, el 28 de desembre de 1367, donat 
per CASSA a l'Arxiu històric de Sabadell, 
on actualment es conserva. (Reproducció 
fotogràfica).

• Motllures i fris del Templet de les 
Aigües -dipòsits clarificadors de l'aigua- 
construit l'any 1865 pels «Amantes de la 
Agricultura e industria de la Villa de 
Sabadell», que juntament amb les cariátides 
del Museu d'Història de Sabadell, permet 
reconstruir la façana de l'edifici del carrer 
Vilarrúbies/Convent.

• Plànols originals de la Torre de l'Aigua 
de l'arquitecte Lluis Homs i Moncusi, 
realitzats al 1918.

• Plànols de les mines antigües que 
abastaven a la ciutat. La Mina Vinyals i 
Mina Viver, provinents de Terrassa i la 
Mina de Ribatallada, entre d'altres.

- Objectes i documents relacionats amb 
el subministrament d'aigua a la ciutat: Fonts 
de fundició, repartidors d'aigua o plomers, 
plaques de registre o trapes, comptadors, etc. 
Projectes d'ampliaciô de canonades i noves 
instal-lacions de la xarxa de distribució.

- Objectes industrials i enginys que 
utilitzen la força de l'aigua: rodes hi- 
dràuliques o rodets del Molí Torrella i 
turbines. També ariets i electrobombes; 
enginys utilitzats per elevar l'aigua del riu 
o de les cotes més baixes.

Altres documents intéressants son, els 
projectes de portada d'aigües a Barcelona 
des del Vallès, «proyecto de la conducción 
de aguas a la Villa de Gracia» -l'any 1865- 
i el «proyecto de conducción de aguas de 
propiedad d D. Andrés Mari a la galería de 
l'Excmo. Ayuntamiento de Barcelona» 
(1872). Aixi corn també, entre d'altres, el 
plànol original dels termes parroquials de 
la vila de Sabadell de l'any 1863.

Objectius
L'objectiu de CASSA és crear un nou 

museu per a la ciutat, on s'hi trobin en 
exposició permanent els elements més 
representatius del món de l'aigua, i que

Mes de 400 objectes s'han documentât i catalogat 
corn a fons museistic.

albora, sigui una font de consulta de la 
història local.

L'exposiciô proposarà fer una sintesi 
histórica del proveïment i subministrament 
d'aigua a la ciutat de Sabadell, il-lustrada a 
partir deis documents i objectes del fons 
CASSA. Es tractará, dones, de mostrar els 
aspectes més importants d'aquest procès i 
les conseqüéncies que se n'han dérivât.

Sistema de documentació informatitzat
S'ha seguii el mateix sistema d'inventari 

i documentació per a museus, establert per 
la Direcció General de Patrimoni Cultural 
del Departament de Cultura de la Gene
ralität de Catalunya i, a més, s' ha consultât 
directament, abans d'iniciar els treballs, al 
Museu de la Ciéncia i de la Tècnica de Cata
lunya, on s'està portant a terme un programa 
pilot pel sistema de documentació de museus.

D'aquesta manera, es garanteix que les 
consultes externes que es facin al fons 
CASSA, puguin realitzar-se amb un mètode 
documentai equivalent a d'altres museus. 
Per altra banda, la base de dades del fons 
està totalment informatitzada, el que faci
litará encara més el seu accès i consulta.
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Elìsenda de Monteada
Jaime Zabalo Castelo

instaMació, en el Mo- 
nestir de Pedralbes, de la 
coM ecció de pintures del 
Baron Von Thyssen, a la 
qual assisteix un gran nùme
ro de visitants, ha estât motiu 
que molts barcelonins de la 
capitai i de la provincia co- 
neguin l'església i el Mones- 
tir de Pedralbes. El conjunt 
d'ambdós edificis, de gran 
mèrit artistic i bells, es denen 
a la iniciativa de la reina 
Elisenda de Monteada, terce
ra o quarta esposa del rei 
Jaume II, anomenat el Just i, 
per altres, el Prudent. Elisen
da de Monteada i de Pinós 
era filia de Pere II de Mont
eada, Senyor d'Aytona, Gran 
Senescal de Catalunya, i 
d'Elisenda de Pinós, ambdós 
descendents dels més antics 
llinatges de Catalunya.

La dama elegida pel rei 
per esposa no era estrangera 
com les anteriors, sinó cata
lana, de gran honestedat i 
educació religiosa. D'ella es 
digué que els sens nils mai 
van fixar-se en coses des
honestes i que les seves 
almoines mai foren negades 
als necessitats. Se la consi
dera com el prototipos de 
virtuts de la dona catalana.
Quan va contraure matrimo
ni comprava trenta anys 
d'edat i el rei cinquanta cinc.
Jaume II, ni amb Elisenda, ni 
amb la seva anterior esposa 
Maria, tingué sentiments d'amor marital. 
Amb la primera esposa havia tingut deu 
fills, meitat barons meitat hembres; també 
va tenir diversos bastards, i la major part 
de la seva vida la passa a la guerra.

El rei soMicità permis al papa Joan 
XXII per celebrar les esposalles el dia de 
Nadal, època en què aleshores era prohi
bida aquesta cerimònia per l'Església. El 
papa, però, cedi als desitjos del rei i va 
escriure una carta a la futura reina 
recomanant-li que estimés i honorés el seu 
marit, que procurará ser agradable i que 
evitará provocar-li enuigs de cap mena. La 
boda va celebrar-se a Tarragona el dia de 
Nadal en la major Intimität.

El rei, malgrat la seva edat, adolia de 
diferents malalties. La reina va atendre'l 
amb molta cura i li dedicà una gran ajuda 
espiritual. Aconsegui del rei que li per-

metés fundar un monestir de clarisses que 
pogués eclipsar el que va crear la seva 
consort més estimada, Blanca d'Anjou, a 
Vilafranca del Penedès. El papa expedi la 
butlla que facultava la reina per fundar el 
monestir de clarisses amb la condició que, 
corn a minim, fossin dotze religiöses. Els 
monarques van elegir el Hoc d'empla- 
çament del nou cenobi; un Hoc proper a 
Barcelona, conegut per Pedres Albes, que 
es va convertir més tard en Pedralbes, on 
hi havia grans extensions de roques 
blanques que s'explotaven corn a pedreres.

El matrimoni durà cinc anys. La reina 
ajudà a ben morir el seu espos, el quai mori 
el dia 2 de novembre de 1327. La reina es 
retirá a viure en un palauet que es féu cons
truir pel cantó de devant, junt al monestir, 
i el quai dévia enderrocar-se a la seva mort. 
Ocupà una sala, diverses cambres per el

serve! i una capella que 
dedicà a sant Nicolau de 
Bari. A lli van transcórrer 
trenta-set anys de la seva 
vida. Moriel dia 19 de juliol 
de 1364. Deixà ordenat que 
l'enterressin a faltar major 
de l'església, i que assistissin 
a la cerimònia cent frares 
dels convents de Barcelona 
i trenta religiöses, i que, 
passais tres dies després de 
la seva mort se celebressin 
funerals solemnes a totes les 
esglésies i monestirs de Bar
celona. El monument fune
rari de la reina fou construit 
durant la seva vida. El 
sarcòfag és a l'església, so
bre tres Iléons; la figura reial, 
jacent en vestii de reina, amb 
dos àngels. Es obra mestre 
del segle XIV. Sobre el mur 
del fons apareix l'ànima que 
duen dos àngels a Déu. A la 
part corresponent al claustre, 
amb estructura i disposició 
idèntica hi és vestida amb 
hàbits monacals, si bé ella 
mai havia professât de mon
ja, i el grup de l'ascensiô de 
l'ànima. Les despulles mor
tals de la reina es troben en 
una caixa Hisa de fusta amb 
ferradura i clau del segle 
XIV.

La Hegenda conta que la 
reina i el cavalier Ramiro de 
Mur van estar enamoráis. Ell 
era fill del Conde Mur i fou 
un dels cavaliers que par- 

ticipà en els fets de Sant Pere de Roda. 
Després de casada, Elisenda, sense faltar 
amb els sens deures d'esposa i reina, 
consagrà tota la seva vida a adorar la 
memòria del seu estimât. Ramiro de Mur, 
desolat per la boda, acompanyat de l'ermità 
Monserrete, embarcà a Terra Santa. Quan 
perteneixia a les tropes de Berenguer 
d'Entenza morí davant els murs de Cons- 
tantinoble. En la seva agonia encarregà a 
un pelegri que li contés a la reina la trista 
història de la seva mort. Morí al costal del 
germà del seu espòs, beneint i adorant el 
nom d'Elisenda.

(Traduit del castellà)
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Cine Club Sabadell

En la mort de José Luis Guarner
Jordi Graset

J osé Luis Guarner va morir el dia 3 de 
novembre a l'edat de 56 anys, a Barcelo
na, la ciutat on va néixer.

Considérât, àmpliament, corn el critic 
de cinema més important de l'Estat durant 
les ultimes décades, el seu treball ha estât 
reconegut tant dins com fora del país. Ha 
coMaborat en moites revistes, algunes, 
com "Fotogramas", de llarga trajectória i 
difusió. Ha fet crítica diària, els deu 
darrers anys des de les págines de "La 
Vanguardia". Ha participât en molts tre- 
balls coMectius, com el de l'enciclopédia 
"El Cine", de Bum Lan, on va fer-se càrrec 
de l'apartat dedicat a la comèdia.

La seva activitat corn a critic es con
solidé en publicacions corn "La ballena 
alegre", "Documentos Cinematográficos" 
i "Film Ideal". Eren temps d'efervescència 
cineclubística i la gent de "Cahiers du 
Cinéma" havia encetat una manera radi
cal de fer crítica en favor del cinema 
d'autor, que Guarner compartia. En aque
lla época coMaborá en el rodatge de la co- 
producció LOS CIEN CABALLEROS 
(1964), de Vittorio Cotaffavi, de qui es fu
ria un gran amie i a qui considerava -com 
va confessar en la seva darrera estada a 
Sabadell- un guia impagable en la seva 
capbussada a la literatura i al cinema 
italians, dels quais -com en moites altres 
coses- Guarner era un érudit. Va publicar, 
entre altres, els següents assaigs: 30 años 
de cine en España -on fa un agut repàs a 
la crítica cinematogràfica del nostre país, 
bàsicament de l'any 40 al 70 i, tangen- 
cialment, al moviment cineclubistic-. La 
nueva frontera del color, Antologia de la 
literatura fantástica española, Roberto 
Rossellini -de qui fou amie personal i 
ajudant de direcció a SOCRATES (1970)- 
Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti, Los 
soñadores despiertos o Muerte y transfi
guración: (Historia del cine americano,
1961-1992). Actualment, treballavaen un 
nou Ilibre sobre Rossellini i en un sobre 

Clint Eastwood. La seva fecunda activitat
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Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

José Luis Guarner

no es limité al camp de la critica. Va diri
gir el curt-metratge CRÓNICAS DE 
RONDIBILIS (1974) i la sèrie documen
tai ESPAÑA, HISTORIA INMEDIATA 
(1982-1984), va supervisar el doblatge 
dels diàlegs de moites peMícules i va 
traduir molts textos al castellá, entre els 
quais destaquen els de Ilibres i guions de 
Woody Allen.

Encara que es fa difícil d'establir una 
comparado entre els diferents vessants de 
la seva múltiple activitat, ens sembla 
d'especial relien la seva feina com a res
ponsable de la Setmana de Cinema en 
Color de Barcelona -que fundé l'any 1959, 
amb José María Otero-, després Festival 
de Cinema de Barcelona (1987-1990) i ara, 
malauradament, res de res. En Testada a 
Sabadell que comentévem, vérem poder 
copsar el desengany que li produi aquesta 
darrera etapa, farcida de problèmes i amb 
alguns cops baixos que no volia explicar. 
El començament del record que li va de
dicar Lluís Bonet Mojica a "La Vanguar
dia" Tendemé de la seva mort, "Era integre, 
pacific, solidari, generös, amie dels sens 
amies i molt poc enemic dels hipotètics 
enemies que pogués tenir (cap no tenia la 
categoria inteMectual per ser-ho)", s'ajusta 
a la impressió que ens transmetia tot 
sopant i xerrant a "La Cooperativa" aquell 
9 de març. Només podem lamentar que les 
nostres trobades hagin estât molt escasses 
i no hàgim pogut gaudir en més ocasions 
de la seva conversa i de la seva presèneia, 
però, des de la nostra relació ocasional, 
també hem estât testim onis de la 
generositat que tothom li ha reconegut. 
Encara que no fou prou explicit, sembla 
que estava escrivint sobre la vertadera

història del frustrât Festival. De fet, la 
versió Setmana, però també el Festival, 
eren unes mostres cinematogràfiques 
diferents a la majoria de manifestacions 
d'aquest tipus, en què predominen els 
aspectes espectaculars i mundans. Corn 
diu Guillermo Cabrera Infante, gran amie 
de Guarner: "Me invitaba cada año a su 
festival de cine, que era, como él, fuera 
de serie". La tria de peMícules estava mo
tivada pel descobriment i per la 
recuperació; per oferir aquell material 
d'interés i de difícil difusió -abans per 
limitacions de censura i, darrerament, per 
manca de comercialitat-. Era la tria d'un 
cinéfil, d'una persona que estimava el ci
nema i que no es movia per consideracions 
populistes o de "prestigi".

Les relacions de Guarner amb Cine 
Club Sabadell daten de molt enllé. De les 
époques d'un cineclubism e frenétic i 
combatiu, quan el nostre cine-club iniciava 
una ja llarga història, en el decurs de la 
qual, i a través de circumsténcies sócio- 
culturals ben diverses, i quasi mai favora
bles, ha mantingut dempeus una línia de

Jacques Tati
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treball i una manera d'entendre el cinema 
a la qual ell feia costat. Guarner ha vingut 
a Cine Club Sabadell diverses vegades, de 
molt bon grat i sense condicions. Les dues 
darreres, amb motiu de la vinguda de 
Jacques Tati i, molt recentment, el març 
d'enguany, dins del Cicle Literatura i Ci
nema Occidentals, quan va pronunciar la 
conferència sobre literatura i cinema 
italians, que es publicará en el segon 
volum dedicat a aquest cicle. Ens va rega
lar amb la seva erudició, el seu fi sentit de 
l'humor, el seu estil elegant i suggèrent. 
Tenia, parlant o escrivint, un "touch" 
inconfusi-ble: eMíptic, mordaç, subtil, 
agut, concret. Li escauen els qualificatius 
que ell mateix dedicava al seu amie Néstor 
Almendros: homes de cultura, de cine, de 
mon. I, per això, d'en Guarner es pot dir 
que ha demostrat un tret poc cornu entre 
la crítica espanyola de les darreres 
décades: coherèneia al llarg del temps. 
Sentir-se segur de si mateix. Tenir 
opinions solides i contrastades. Tenir una 
perspectiva àmplia i oberta. Estar per 
damunt de modes o conjuntures politiques.

Per molts dels que ens hem format en 
la cultura del cinema d'autor, en la linia 
cahierista, que sovint s'havia de defensar 
contracorrent, les opinions de José Luis 
Guarner sempre han estât un punt de 
referèneia indefugible. Resten els sens 
escrits, però es fa difícil acceptar que no 
podrem tornar a comptar amb la seva 
presèneia i que, cada dia, en obrir el diari, 
ens mancará la seva crítica.

A part de la conferència sobre cinema 
i literatura italians ja esmentada, 
publicarem la presentado que Guarner va 
fer amb motiu de la vinguda de Tati a 
Sabadell, que no havia estât transcrita i que 
es lliurarà a la sessió-homenatge que li 
dedicarem el proper 13 de gener, acom- 
panyant la projecció de TRAFIC (1970). 
Justament, fou en ocasió de la presentado 
d'aquest film a Barcelona quan Guarner va 
conèixer Tati. Per a eli, TRAFIC era 
entranyable, corn va ser-ho, per a nosal- 
tres, la coincidèneia d'ells dos a Sabadell.

A aquest Cine Club, que defensava 
Ford quan això no estava gaire ben vist, i 
molt menys comprès, ens common parti- 
cularment que l'ùltim film que Guarner 
demanés per visionar -i que no pogué 
concloure, vençut per la malaltia- fos el 
també nostre CENTAUROS DEL DE
SIERTO.

La seva mort ha ajornat l'article- 
homenatge que pensàvem dedicar a Fellini 
i que trobareu en el proper número. I quan 
parlarem de Fellini, corn en moites altres 
ocasions en què veurem, pensarem o 
parlarem de cinema, recordarem Guarner.

Carnet de teatre
Josep Torrella Pineda

l ^ A  COMEDIA DE L'OLLA
Joventut de La Farándula va fer un 

excel-lent començ de temporada amb «La 
comèdia de l'olla», dintre del seu camp de 
teatre per a infants i adolescents. He 
d’advertir, de seguida, que aquesta obra 
bimilenària d’un autor -Plaute- anterior a 
Crist, no va ser concebuda pensant en els 
infants, però un home de teatre del nostre 
temps i del nostre entorn cultural -NeMo- 
en va fer una versió adaptada a la 
mentalitat infantil. I també m'he d'afanyar 
a dir que l'una és prou digna de l'altra.

Résultat: que els vailets s'ho passen bé, 
amb la representació, i que els grans s'ho 
passen d'allô més bé.

La direcció va ser confiada a Salva
dor Fité, que havia estât durant un temps 
directiu de l'elenc, i que ara hi ha aportat 
aquesta coMaboració, que tant de bo no 
fos esporádica. Es ben perceptible que 
Fité no redui la seva tasca a un horitzô 
infantil sinó a fer teatre del bo. I, a més de 
l'escenografia, la il-luminaciô i el vestuari, 
li va ajudar molt la interpretado de Fluís 
Matas, qui va fer una gran creació del 
personatge, un prototipus d’avar avançât 
en segles al de Molière.

TOT ASSAJANT «DOM JUAN»
Excepcionalment, tota vegada que es 

tracta d'un espectacle teatral no pas 
representar a la nostra ciutat, em plan de 
referir-me al muntatge que ha fet Josep 
Maria Flotats d'aquesta suggestiva lliçô de 
teatre que en català s'ha titulat «Tot 
assajant Dom Juan».

La paternitat de l'obra esdevé un xic 
complexa, ja que escènicament va ser 
composta per Brigitte Jacques, actual di
rectora del Centre Dramatique National 
d'Aubervilliers, a França, però ella es basa 
en els textos, transcrits taquigràficament, 
de les classes d'interpretaciô que havia 
donat el gran Louis Jouvet, actor, direc
tor, pedagog i assagista (1887-1951).

La ficció escénica no és més -tot i 
essent molt- que unes lliçons donades per 
Jouvet -interpretar per Flotats- en el

MON15TROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL

Conservator! de París, de 1934 a 1940; 
lliçons concentrados en una jove deixebla 
i en una única escena del «Dom Juan» de 
Molière. Es tracta d'un monôleg de dues 
pàgines i mitja -la precisió és repetida 
insistentment al llarg de l'obra- que a judici 
del mestre constitueix la clau religiosa i 
albora humana del personatge molieresc, 
i del quai la noia no en dona la plenitud 
de sentiment que el personatge reclama.

Les reflexions de Jouvet sobre la 
filosofía i l'ofici de factor constitueixen 
l'essèneia d'aquest muntatge de «teatre 
dintre del teatre», que al seu torn esdevé 
una lliçô magistral per a tots els conreadors 
de l'ofici de la intepretaciô i,en definitiva, 
per a tots els amants de l'art escènic.

Text, muntatge, direcció i interpretaciô 
aconsegueixen el miracle de mantenir un 
suspens tibant durant dues hores amb una 
representació sense trama argumentai, 
buida d'escenificació i amb pràcticament 
dos personatges: professor i alumna.

LA LLIÇO

Francese Moragas

I d'una IIÍ9Ó passem a una altra. 
Aquesta és la pega de Ionesco amb qué 
Teatre del Sol cobreix la primera meitat 
del seu programa actual. Pertany al teatre 
de l'absurd que fautor romanés va crear 
amb tant de desconcert inicial com d'èxit 
posterior.

L'absurditat, però, en «La lligó», ope
ra més que res en el raonament verbal del 
professor, mentre que el recorregut de la
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línia argumentai -la impossible connexió 
entre professor i alumna- segueix una 
lògica impecable. I, encara més, ho fa a 
través d'una gradado en «crescendo» que 
va de les formes més alambinades de la 
cortesia a un paroxisme violent limit.

«La lliçô» és, certament, tota una lliçô 
de teatre i exigeix una interpretació 
mantinguda en tensió constant. Francese 
Moragas hi ha hagut de posar, al marge 
de la seva extraordinària composició del 
personatge, un esforç de memorització del 
text que li ha d'haver représentât un 
autèntic sacrifici. Maria Antònia Vidal, 
encara que amb molta menys lletra, sosté 
la difícil simbiosi de candor i rebeMia de 
la deixebla adolescent. I acabo saludant 
amb simpatia la reaparició de Silda Bar
berà,després de tants anys absent del món 
teatral, en l'excèntric paper de la criada.

LA GANTANT GALBA

Josep Seguí i Manuel Lahrandero

Aquesta és la peça paradigmática del 
teatre de l'absurd, el debut de Ionesco com 
a autor teatral, l'any 1950, que està 
aguantant, junt amb «La lliçô», trenta-set 
anys de representació diària a París. Aquí 
sí que l'absurd s'hi manifesta amb tota la 
seva abséncia de lògica, tant en text com 
en acciò, bé que aquest clima incoherent, 
a estones irracional i tot, esdevingui la 
caricatura d'unes relacions humanes 
buides, faltades de sentit i d'autèntica 
humanitat comunicativa.

COMERCIAL

MÌ ALEMANY
CENTRE DE JARDINERIA, 
AGRICULTURA! FORESTAL 
Tallers i servéis postvenda

etra. Barcelona, 22-26 
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La representació aconsegueix un nivell 
de comicitat irresistible, sobretot si és ofer
ta a l'espectador amb la precisiô d'un 
mécanisme de rellotgeria i amb l'absoluta 
coherèneia d'un quadre interpretatiu corn 
el del Teatre del Sol en mans d'un direc
tor com Ramon Ribalta. Dels intèrprets no 
se'n pot establir nivells separats. Formen 
un tot perfectament homogeni, que és el 
que l'obra reclama, i cada un d'ells,fins i 
tot la criada, hi tenen el seu lluïment. 
Mencionaré els noms separats en dos 
grups, corn a homenatge als «super- 
vivents» d'aquelles Ilunyanes «cantants 
calbes» de Palestra (Rosa Ma. Aymami, 
Garme Rocabruna i Manuel Labrandero) 
i corn a cordial benvinguda a les novelles 
incorporacions (Maria Montsech, Josep 
Seguí i Jaume Pla).

Val la pena d'assenyalar la idea 
d'enquadrar la representació en una con
vencional boca d'escenari, amb la quai se 
subratlla la seva artificiositat.

PLET PER L'OMBRA D'UN RUG
A cavall de novembre i desembre, 

"Joventut de La Farándula" a estrenat una 
nova parceMa, batejada amb el nom de 
"Aula jove de teatre". És un intent de per
feccionar la práctica escénica, al mateix 
temps que d'aprofondir en la investigació.

El primer fruit d'aquest nou camp ha 
estât la posada en escena de l'obra de 
Dürrenmatt "Plet per l'ombra d'un rue", 
dirigida per Erika Magem amb una visió 
molt personal de les possibilitats de 
decantació caricaturesca, gairebé de teatre 
de marionetes, que ella hi va saber veure. 
La deformació -i la qualificació aixi sense 
intenció pejorativa- no menyscaba el 
proposit de crítica de fautor; potser enca
ra el reforça, i li dóna un encant que s'ha 
sabut mantenir sense fisures al llarg de la 
representació.

Si Erika Magem és element nou en la 
Joventut de La Farándula, els nois i noies 
-a l'entorn de la vintena d'anys- que 
assumeixen el nombrós repart, també ho 
són. I cada un d'ells ha marcat el seu 
"titella" particular, tant en gestuació com 
en dicció, en el limit de la Intensität.

El vestuari, deliberadament heterogen!, 
ha aconseguit de situar la trama en una 
franca intemporalitat, al mateix temps que 
deslocalitzar-la.

oem
PASTISSE
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Homenatge pòstum a 
Gabriel Bracons

X -ia  Eundació Bosch i Gardellach ha 
tributat diversos actes d'homenatge a la 
memòria del qui en fou membre, l'arqui- 
tecte Gabriel Bracons i Singla, traspassat 
el 21 de març de 1992.

El 23 d'octubre recent, l'acte public 
d'obertura del nou curs va celebrar-se al 
saló de la Gaixa de Sabadell, amb una lliçô 
inaugural a càrrec de Manuel Ribas i Piera, 
catedràtic professor emèrit de l'Escola 
Tècnica Superior d'Arquitectura de Bar
celona, el qual disertò sobre "L'arquitecte 
Gabriel Bracons i el seu temps".

En el mateix acte va ser présentât el 
Quadern d'Arxiu de la pròpia Fundació, 
núm. 68, que conté el treball llegit per 
Gabriel Bracons en sessió del 29 de maig 
de 1991, sobre "L'Urbanisme a Sabadell 
en els anys 40 i 50". Aquest Quadern con
té una suscinta biografía de fautor i unes 
pàgines finals amb un mostrar! fotogràfic 
de la seva obra arquitectónica.

Posteriorment va ser instaflada al Ca
sal Pere Quart una exposició força nom- 
brosa de la tasca duta a terme per Gabriel 
Bracons al llarg de la seva important 
trajectòria.

VIATGES

Passeig de la Plaça Major, 48 • SABADELL 
Tel. 726 78 33 (4 Unies) 

TERRASSA • BARCELONA 
HOSPITALET • TARRAGONA
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El futur del Saló Imperial
Llorenç Roviras

A -i a defensa del cinema Imperial ha 
comptât, des que l'ajuntament va anunciar 
el seu enderroc, amb un gran suport po
pular. La comissió "L'Imperial s'ho val" 
va aconseguir mobilitzar gent de diferents 
ámbits del cinema i de procedéncia diver
sa que van reclamar, a través d'un manifest 
i d'altres actes, la conservado de la sala 
per motius histories, cinematográfics i 
arquitectónics. Aquest procès va culminar 
en la decisió de la Federado Europea de 
Realitzadors Audiovisuals (FERA) de fer 
del Saló Imperial una de les seus deis actes 
commemoratius del Primer Centenari del 
Cinema, el 1995.

Aquest éxit va animar a constituir la 
"Societat Cinematográfica del Saló Impe
rial" amb la finalitat de fer un pas endavant 
en la conservació de la sala sabadellenca. 
La societat es va constituir amb 53 socis i 
es va presentar en public a Sabadell l'l de 
desembre passât, amb la preséncia de 
destacades personalitats del món del cine
ma (Francese Bellmunt, Josep Torrella, 
Rosa Vergés, lordi Artigas, Tomás 
Pladevall, Dani Freixes, Francese 
Blanquer, Emilia Colomer i Joan-Lluís 
Lozano), i amb l'adhesió per escrit de 
l'historiador Joaquim Romaguera i del 
realitzador Josep-Joan Bigas-Luna.

L'estudiós del cinema Francese 
Blanquer va dir que "el plantejament de 
voler rehabilitar i tornar a posar en fun- 
cionament el cinema Imperial no és només 
un romanticisme de sabadellencs sinó que 
és una tasca gairebé obligada" pel gran 
nombre d'adhesions que ha rebut; i el 
realitzador de cinema Francese Bellmunt 
va assegurar que "el conjunt de l'activitat 
(que es faci al Saló Imperial) será molt 
profitós per a la ciutat". El projecte de la 
Societat Cinematográfica del Saló Impe
rial fou explicat per Tomás Pladevall, di
rector de fotografía i antic empleat de la 
sala, Dani Freixas, arquitecte, i lordi 
Artigas, director de cinema d'animació. 
Encara en una fase inicial d'elaboració, 
preven convertir l'Imperial en un cinema 
"singular, un cinema que no entrés en el

Saló Imperial (Gener 1990)

circuit comercial perqué no tindria massa 
sentit. Sabadell està servida en sales 
cinematográfiques amb programes 
comerciáis, i la Societat Cinematográfica 
del Saló Imperial és una societat sense 
ànim de lucre. Nosaltres entenem que 
l'Imperial ha de tenir una activitat a la 
vegada social, ludica, educativa...". S'hi 
realitzarien les sessions de la Filmoteca de 
la Generalität, del Cine-Club Sabadell, de 
cinema infantil, com es feia ais darrers 
anys d'activitat de la sala, i també, un cicle 
de clássics del cinema, sessions dirigidos 
a alumnos d'ensenyament secundar!, 
projeccions per a la premsa del CoMegi 
de Directors de Cinema de Catalunya, 
premières o pre-estrenes de films catalans 
o estrangers i, fins i tot, un festival que 
podria ser de cinema d'animació i que es 
voldria amb projecció internacional.

El futur del Saló Imperial, però, passa 
per factors aliens a la Societat. La princi
pal qüestió per solucionar és l'aprovaciô 
definitiva del nou pia especial d'urbanisme 
de la ciutat i que l'ajuntament pugni arri
bar a un acord amb la propietat de la sala.

PE IX  i M A R ISC  , x ß ito m o ß it

J. BARBERA
G m ^ ì

Telèfons 714 52 87 - 714 55 40 P intor Borrassà, 43-45 •  SABADELLCastellar del Vallès Tel. 726 27 91

Sabadell compta amb una consolidada 
tradició cinèfila, com Josep Torrella va 
recordar en esmentar les sessions pre- 
curssores dels cine-clubs, dels Amies del 
Cinema, entitat que ell havia fundat i 
presidi!, amb anteriorità! a la Guerra Ci
vil. En I'acte de presentació de la Societat, 
la historiadora de l'art Emilia Colomer va 
recordar que el cinema Imperiai de 
Sabadell és el més antic que es conserva a 
l'Estat espanyol -es va inaugurar el 24 de 
setembre de 1911 -i va repassar la seva 
història. A l'any 1929 va ser la primera sala 
que va projectar cinema sonor a Sabadell. 
El cinema Imperiai està tanca! des de 1989.

TESTA.
MOBLES

Les Vails, 24 • Tel. 725 35 78 • SABADELL

T O T  E N  M A R C S
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Reflexions sobre el rock en català
Joaquim Torras i Ventura-Gas sol

E,d Rock, la mùsica popular essencial- 
ment representativa de la segona meitat del 
segle XX.

Podem dividir el temps dels anys 50 
ais 90 en cinc étapes.

Els 50, l'època del Rock-and-Roll, es 
vincula amb James Dean, els texans. Els 
"rebels sense causa" son els protagonistes. 
Aquesta seria la primera etapa. Bill Halley 
patenta el Rock i el Roll -l'empenta i la 
força-. S'oposen a les orquestres de Glen 
Miller, Court Basic... al jazz, al swining.

El Rock blanc o "country" i el Rock 
negre o "blues" queden incorporáis en el 
Rock and Roll.

A partir d'aquí podem parlar de l'època 
dels Beatles i deis cantautors, els anys 60, 
del Disco-Rock els 70, deis "revivals" del 
Rock pop, del techno pop els 80, i 
finalment l'època de la máquina, de la 
tecnologia punta i deis ordinadors a partir 
deis 90. Es l'època cibernètica.

Aquesta rebeMia fa que hi hagi una 
recuperació de les musiques ètniques i 
folkloriques que suposen Tintent de 
consolidació d'aquestes ètnies i albora un 
missatge politic i la denuncia social.

Jack Berry, Elvis Presley, Joan Baez, 
Bob Dylan, Pink Floy, Leonard Cohen, 
...U2, Jarre.

A més, cadascun d'ells, al costat de la 
mùsica presenta una determinada estètica 
que s'aconsegueix a través d'un treball dur i 
partint gairebé de zero. Esdevenen liders 
d'una manera de viure i pensar on Tesforç, 
Tinconformisme... son elements essencials.

Van incorporant els nous desco- 
briments tecnolôgics per aconseguir noves 
sonoritats al costat d'aquests elements, 
apareixen diverses qualificacions del rock 
malauradament vinculados amb la droga - 
el psicodèlic, Tàcid, el dur......

L'ambigüitat sexual ha estât també un 
altre element explotat pels mitjans de 
comunicació.

Era Tany 1963 quan apareixia el pri
mer disc cantal en català. Francese Here
dero interpretava "Amie Elvis". Era el 
començament d'un seguii variai, i sovint

MODA EN PELL I PELLETERIA

llorenç CQbQlle
Escola Industrial. 22 pis • Tel. 725 75 59 • SABADELL

efímer, d'iniciatives que, sense una estètica 
que els unís, se sentien en certa manera 
companys solidaris a través de la utilització 
del català com a llengua reticular.

Els Setze Jutges, el "Cla i cat", "Els 
Drums", "Els tres tambors",.... Un guita
rrista -el Quico Pi de la Serra-, ADIGSA, 
CONCÈNTRIC; La cova dels Drac,... 
Blues, Rock, Folk... Lluis Miquel, a 
València; Guillem d'Efak, a les Ules... Tot 
això fins al 1969.

A partir d'ara apareix un grup 
reaccionan! davant Tadaptació de la can9Ó 
francesa, que introdueix el folk americà de 
Bob Dylan i altres. Noms com Pau Riba, 
Lluis Llach, M. del Mar Bonet, Amelia, 
Batista,... interpreten i fan versions, a més 
de Joan Amades, de ritmes africans, 
asiàtics...

Un altre grup -amb Sisa i Oriol Tram-
via.....- volen anar més enllà amb Telec-
trificació dels instruments. Es el Rock 
"underground" que s'expressa en anglès o 
fa Tèmfasi en el so. Oriol Regàs promourà 
concerts multitudinaris. Es vendrán els 
primers discos a Anglaterra. El taller de 
mùsics será una conseqùència d'aquesta 
"moguda".

Els discos d'aquesta època, de tirada 
més aviat limitada, són avui autèntiques 
joies i poden arribar a preus excepcionals.

Noms com Jordi Batista, Herrera*, 
Sunyer... "Estratagema", Toti Soler, "Pie 
Nic", Jaume Sisa, queden vinculáis a una 
mùsica més que a una lletra, a conceptes 
de filosofia orientai i més tard a la poesia

de Foix, Espriu, que no prosperará perqué 
ais poetes no els sembla adeqüat. Es 
Tèpoca del Canet Rock.

Som al 1973. Es el moment del Rock 
Laietá o Ona Laietana. Es el temps de 
Zeleste al carrer de l'Argenteria. Es Thora 
del "Rock anglosaxó passai pel filtre 
mediterrani".

"Mirasol", fusión", "Rocky Munta- 
nyola", "Secta Sónica" amb Gato Pérez, 
Jordi Sabatés....

Fins al 1982 apareixen iniciatives 
diverses que no acaben de quallar, "Ara 
va de bo", "Ara va de Rock", Pep Laguarda 
a València, "Coses" ...Joan Bibiloni, La 
salseta del Poblé See,...

Es a partir del 1989 quan comencen 
uns grups que lentament es van professio- 
nalitzant amb músiques i lletres própies.

Sopa de Cabra, Sangtraít, Els Pets, 
Lax'n Busto, Sau,....

A les Ules, "La Fosca" intenta fusio
nar mùsica clàssica i rock. Pascual 
Comalada, amb més de 40 discos, alguns 
d'una tirada de 3 exemplars, utilitzarà 
instruments de joguina pel seu repertori 
instrumental. Investiga noves possibilitats.

Una menció especial mereix TElèctrica 
Dharma en el camp del Rock en Català. 
Es el conjunt que d'una manera sistemàtica 
ha intentât donar a la seva mùsica -tant pel 
so com per a la utilització instrumental- 
un toc català, una emprempta mediterrània 
amb una coherència mantinguda al llarg 
del temps.

Un altre exemple digne de mencionar 
en aquesta línia seria en Santi Arisa amb 
la seva Sardanova, com una mostra de 
modernitzar la nostre dansa i acostar-la a 
la gent jove, tan albora de fer més popular 
i actual la sardana.

Catalunya durant aquests 30 anys no 
s'ha desvincula! mai de les tendéncies que 
dins del món genéric del Rock apareixen 
a Europa i a América.

Probablement, avui, després d'aquesta 
llarga i fluctuant variació d'iniciatives, 
podem parlar de Rock en Català més que 
de Rock Català.

R e sta u ra n t

La^l^val
ESMORÇARS « DINARS i SQPARS

C/. R m l  de Dins, 32 •  S akd elh  Telf. 727 70 07
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Possiblement, ara podem 
entendre perqué aquest sor- 
giment de desenes de grups de 
Rock que apareixen arreu i 
demanen la nostra atenció i en 
certa manera un suport, un Hoc 
on reunir-se i interpretar i 
perqué no crear.

Ens caldrà tenacitat, cons- 
tància i fidelitat per arribar a 
tenir qualitat; la qualitat que 
nosaltres desitgem i creiem  
que podem aconseguir.

Per acabar l'exposició pro- 
posem unes quantes reflexions 
sobre la situació actual a 
Catalunya.

L es  m a n ca n ces:
• Manca l'estudi de la Mù

sica Moderna i el Jazz i la gui
tarra eléctrica als Conser- 
vatoris i a la Universität.

• Manca la creació d'un 
Circuit Estable de concerts a 
Catalunya tant per a la gent que 
comença com per als profes
sionals, per tal d'assegurar el 
futur.

• Manca una bona i cons
tant divulgado en els mitjans 
de com unicado, sobretot a 
Barcelona.

• La industria discogràfica 
se n'ha anat a Madrid -amb 
algunes honroses excepcions-. 
Caldria recuperar-la.

I  e ls  desig s:
• El Rock en Català és nor- 

malització lingüística. Caldria 
insistir-hi des de les Admi- 
nistracions i des de les Disco- 
teques. "Ballar en català" seria 
l'horitzó perfecte.

Potser una arma cultural i 
politica per a la mobilització 
popular i la recuperado fol
klórica.

Amb la creació d'un Cen
tre Nacional del Rock en català 
es consolidarla aquest movi- 
ment.

Aqüestes són les conclu
sions més importants que van 
sortir de les Primeres Jornades 
sobre el Rock Català ce le 
brados al Vendrell el prop- 
passat mes d'octubre.

Fern lectors
Josep Gòrriz

Aquesta vegada no presento 
tres títols, com tine per costum, 
sinó tota una coMecció: La pipa 
de la pau.

Són sis Ilibres, obra de Mal
te Carranza i l'il-lustrador Lluís 
Eilella, publicats amb una fina- 
litat molt concreta: educar per 
la pau. Es una iniciativa con
junta de la Fundació per la Pau 
i l'editorial Cruilla, l'editorial 
á E l Vaixell de Vapor i G ran  
Angular, dues de les coMeccions 
més prestigiosos que podem tro- 
bar a la Ilibreria. Amb aquesta 
col-lecció creiem que, un cop 
més, les aules vibraran. No es 
tracta, només, de fomentar la 
lectura amb histories divertidos 
i plenos d'humor, que és impor
tant, sinó que, a més, es vol fer 
reflexionar el lector sobre temes 
tan rabiosament actuals com el 
consumisme, la competitivitat, 
la violéncia...

El talp Eudald és el prota
gonista de les sis histories. Es 
un talp especial. De jove, el seu 
esperit inquiet el porta a marxar 
del trosset de bosc que trepitja- 
va cada dia per anar a córrer 
món. Així entra en contacte 
amb els Caps de Carbassa, és a 
dir els humans. Té ocasió de 
conéixer moltes coses i es veu 
immers enmig de mil i una tri- 
fulgues. I fa amics. No tots els

El talp  Eudald 
i la Carla Celclat “

Caps de Carbassa són iguals. 
N'hi ha que Iluiten per una cau
sa justa, com la Carla Celclar, 
que simplement vol que la gent 
estimi i respecti el riu i no para 
fins que hi porta tothom, fins i 
tot l'alcalde, que rep un bany 
d'aigua contaminada que no 
oblidarà en sa vida. Però és una 
sort, perqué "tasta" el problema.

El talp Eudald explica aqües
tes històries ais seus nebots, que 
se l'escolten bocabadats. Hi ha 
moltes paraules que no les ento
nen. De vegades pensen que 
fins i tot, de viure amb els hu
mans, el seu estimât tiet Eudald 
s'ha torrat. Però volen conéixer 
les seves històries amb péls i 
senyals i no paren de fer pre
guntes. Es fan creus que puguin 
existir uns éssers tan recargola- 
dament recargolats. "La culpa és 
del seu cervell", els diu el tiet, 
"el tenen massa gros i només 
pensen a complicar-se la vida".

Vet aquí els sis títols de la 
coMecció -fixeu-vos com el 
nom dels personatges guarda 
relació amb el tema principal de 
cada llibre: E l talp E uda ld  i els 
C aps de C arbassa  -la societat-, 
E l talp E uda ld  i en Sera fi Po- 
capela  -el consum-, E l talp E u 
dald  i la C aterina X andallgroc  
-la competitivitat-, E l talp E u 
dald  i en Pere N odisparo  -la

i l t a lp  Eudald 
1 la Caterina Xandalluroc

pau-, E l talp E uda ld  i la Violeta  
Vullserjo  -la igualtat de sexes- i 
E l talp E uda ld  i la C arla C el
clar  -l'ecologia.

A la contraportada, ens diu 
l'editor que són llibres per a més 
grans de set anys, és a dir per 
als nens i nenes que en tenen 
vuit o nou o deu, que ja els po
den entendre bé, assaborint cada 
frase, però també els poden lle- 
gir els seus pares, i els seus avis, 
perqué la lectura, si és bona, no 
té limitació d'edat.

Quant a l'autora, Maite Ca
rranza, qué voleu que us digui? 
Va néixer a Barcelona el 1958 i 
es dedica a escriure per a in
fants i adolescents. Ara, hi ha 
un problema: els seus llibres són 
perillosos. Vull dir que "atra
pen". En altres paraules, si has 
de fer alguna cosa important, 
com ara la declaració de renda, 
i en comences un, corres el pe- 
rill de no deixar-lo fins al final, 
amb el greuge que suposaria 
presentar la declaració fora de 
termini. Jo ja us aviso. UH viu, 
dones! Compte amb l'autora, no 
endebades ha obtingut tot un 
reguitzell de premis: el Josep 
Maria Folch i Torres, el de la 
Critica Serra d'Or, el Joaquim 
Ruyra...

El talp Euiald 
1 els Caps de ta r ta s s a

ì a i t e  C a r î â o z t
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Òpera

“Un Ballo in Maschera” de G. Verdi
Joan Baptista Torrella Ibáñez

Ml oques vegades hem tingut l'oportunitat 
de veure un muntatge d'aquestes caracté
ristiques a la nostra ciutat. El fet d'encarar 
un projecte de tal magnitud com és el de 
"Un Ballo in Maschera" comporta una 
sèrie de requisits pràcticament indispen
sables: gran qualitat i volum en les veus, 
escenografía espectacular i un vestuari 
coherent i vistos. En aquest cas, l'Asso- 
ciació d'Amies de l'Opera de Sabadell ha 
complert gairebé amb tots el requeriments 
imposats, portant a terme una producció 
d'una qualitat artística molt apreciable.

El director d'escena, Pau Monterde, 
trasllada Tacciò a les darreries del nostre 
segle, opció que aprofíta que els magni- 
cidis són encara tema d'actualitat. Aquest 
trasllat en el temps fou bastant afortunat 
(malgrat algunes desavinences del text 
amb Tacciò escénica, que feien que, per 
exemple, el conspirador Renato amenacés 
amb una pistola mentre deia "il ferro!", o 
sigui "Tespasal").

L'escenografia, responsabilitat de Joan 
Jorba, march juntament amb la il-lumina- 
ció, d'en Josep Oriol Capellas, el toe 
artistic més plausible de la nit. Un espai 
escénic compost únicament per una ram
pa de banda a banda de Tescenari (sobre 
la qual transcorria pràcticament tota 
Tacciò) i un ciclorama realment impactant 
que representava la cara del "David" de 
MichelTAngelo, com a mostra de Tomni- 
preséncia del poder en la nostra societat.

En Tapartat musical destacá la 
intervenció d'en Josep Ferré com a direc
tor del Cor deis Amies de TOpera i de 
TOrquestra Sim fónica del Vallès. El 
santeugatene portà a terme una actuació 
plena d'entusiasme i vigorositat, fent una 
feina efectiva i aconseguint complir amb 
la seva part. L'orquestra, però, no gaudeix 
encara de la compenetració adequada i, 
malgrat que en diversos passatges 
s'aconseguia una forta emotivitat, no es va 
acabar de sentir prou conjuntada.

En Tapartat de les veus, destaca 
negativament la retirada a última hora del 
tenor extremeny Francisco Ortiz, afectat 
d'una sobtada malattia que, per tercera 
vegada en la bistòrta de TAssociació, 
Taparta deis escenaris i posa en un greu 
compromis Tentitat, que se n'ha de sortir 
de la millor forma possible. Però allò qué 
realment fou positiu va ser la incorpora- 
ció de Lawrence Bakst en el paper de 
Riccardo, substituint, per enésima vegada, 
Tindisposat, Ortiz.

Bakst, que va arribar a Sabadell la 
mateixa tarda del dia de Testrena, pro- 
vinent de Colònia (Alemanya), va complir 
amb el seu paper, cantant amb moites ga
nes i convencent el public. Tot i que Tafi- 
nació i la musicalitat de Bakst estigueren 
per sobre de qualsevol dubte, la potèneia i 
el color no foren els més adients per a can
tar un roi de semblants caractéristiques. Al 
meu entendre, aquesta obra s'aparta una 
mica del repertori que més de gust podria 
cantar el tenor nord-americà.

Un problema semblant va patir la seva 
companya Pao-Ling Chai en el paper 
d'Améba: veu molt agradable i expres- 
sivitat marcada però en un estil molt més 
Puccinià que Verdiá.

Ismael Pons (Renato) va tenir una 
actuació desigual. Després d'un comen- 
çament que no passà de discret, on va evi
denciar que no tenia la veu adientment

coMocada, va anar progressant fins arri
bar a un nivell realment extraordinari. Els 
dos darrers actes els va cantar d'una ma
nera molt correcta i convincent.

Aida Rodríguez, com a Ulrica, va 
impressionar de debò amb la seva veu 
impactant, combatent perfectament les 
inclemències d'un paper que Tobligava a 
abastar cotes gravissimes, mostrant una 
tessitura realment digna d'un "tot-terreny". 
Si bé el timbre podia arribar a semblar 
estrident, va agradar força.

Laura Rizzo fou un Oscar sensacional. 
Sens dubte protagonitzà Tactuació més 
agradable i ben acabada de la nit. 
Simpàtica, àgil i molt convincent. Veu 
molt bonica, fraseig perfecte i qualitats 
immillorables per dur a terme papers 
d'aquestes caractéristiques,

El duo Samuel-Tom, interprétât pels 
baixos Pere Farrés i Joan Tomás, es mostrà 
perfectament conjuntat. De totes maneres, 
en algunes ocasions s'avançaren a Tor- 
questra. Van arrodonir bastant la seva 
actuació, Iluint un pareil de bones veus i un 
munt d'excel-lents qualitats i d'experiéncia.

Molt bé en Ramon Pujol i molt discrets 
en Pere Jové i n'Alfons Ramos.

El vestuari, a cárrec de Ramon B. Ivars, 
fou el perfecte per a Tocasió. Molt vistós i 
elegant, acabava de donar aquell to de 
distinció i classe que s'havia aconseguit en 
escena.

El Cor va patir un petit suplici a les 
ordres del coreògraf Agustí Ros, que plan- 
tejá uns moviments realment estrafolaris i 
rebuscats, però molt d'acord amb el que 
es pretenia des de la direcció escénica. I 
no sois se'n van sortir amb bastant d'encert 
sinó que, tot ballant, també van cantar, i 
ho feren d'aquella manera que ells saben 
fer; potser a vegades una mica desor- 
ganitzats, però sempre entusiasmats.

Bé, dones; un producto global deis que 
realment no en corren.

k%àêE,L êhlààiê
boutique de senyora - moda ¡ove

Sant Quirze, 25 - Tel. 725 62 13 
SABADELL
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Quadern enQuadernat §
Foto de Pere Monistrol

ón nou volums els que conformen la 
vivència d'aquesta revista que, a l'ampara 
de la Fundació Amies de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell, ha fet carni durant 
quinze anys.

Aixô és, d'aquell Sant Jordi del 1978 
fins el darrer nùmero del 1992 -e l  núm. 
88- ha anat registrant, número darrere nú
mero, el batee cultural d'aquesta ciutat, 
plena d'inquietuds.

Una tasca indefallent, un fer carni tot 
caminant pas a pas, any darrere any.

Podem mirar endarrere per contemplar 
i valorar el trajeóte que s'ha fet, i de con
siderar que s'hauria pogut fer més i millor, 
perqué tot és millorable; però no es pot 
negar que s'hi ha esmerçat esforç i voluntar 
de fer-ho el més bé possible.

Ara, voient la filera d'aquesta imatge, 
hom pot apreciar la tasca que s'ha realitzat. 
Un testimoni documental plausible, com 
diria Josep Pia.

Caldria que uns i altres estiméssim  
aquesta obra i féssim possible que seguis 
fent carni, un carni dret i ciar al servei de 
tot i de tothom, ben plural, d'aquesta ciutat 
que l'acull.

Joan Cusco i “L’Etern Femení”
Rosa Ten

/ \  l'auditori de la parróquia de la 
Purissima, la tarda del diumenge 21 de 
novembre, el director de la nostra revista 
"QUADERN" protagonitzà l'obertura del 
nou curs, 1993/94, donant pas a una 
Tertúlia sobre el Ilibre de Llucieta Canyá, 
d'encara fresca memòria; "L'Etern Ee- 
meni". Eou una xerrada que el grup 
"Unim-nos" d'aquesta parróquia celebrá 
amb goig, donada la grácia del Ilibre -co- 
negut per la majoria d'assistents; dones que 
el recordaven amb simpatia des de la seva 
joventut-, el fet d'haver sortit al món 
literari com una barreja enginyosa que 
cerca d'aconsellar la dona i reivindicar-la 
també. Una mena -diriem - de catecisme 
recordant el fet femeni tendre i dolç de la 
dona en la llar, com a esposa i mare, i 
enfront la societat; un recordar que, dins 
el "rol" de personatge secundar! de la vida, 
té un alt valor. La dona, en el temps passât, 
tan diferent del d'ara, on la dona que 
segueix essent tendra i dolça esposa i 
mare, va colze a colze amb l'home, del 
qual esdevé a més, companya en totes les 
activitats.

Vet aqui un tema interessant i sucós del 
qual Joan Cusco sapigué treure'n bon suc. 
La seva parlada, que després es converti

en la tertúlia anunciada, començà fent un 
repás del contingut del Ilibre de Llucieta 
Canyá, llegint-ne alguns deis parágrafs 
més importants, fent ressó del temps en el 
qual l'escrivi, tot resultant un tot pie de

grácia i d'interès. Tothom es rejoveni 
quelcom repassant el viure de la noia, de 
la dona i de la mare de fa més de cinquanta 
anys. Cosa que promogué el diáleg. Timid 
primer; animat després i, certament, ama
ble tertúlia.

El grup "Unim-nos" participá, dones, 
revivint fets, coses, moments de jovenesa 
i maduresa, i es feren comparacions sobre 
el passât i l'ara de la dona. Tot un balanç 
que resulté amé i alliçonador a la vegada. 
I el retorn a la memòria feta pel 
conferenciant, d'una ploma femenina ben 
interessant en el seu moment: Llucieta 
Canyà i Marti, que va néixer a La Bisbal 
de l'Empordà, l'any 1907, i que fou 
escriptora i conferenciant; autora d'obres 
sobre el matrimoni, de concepció tradicio
nal i que tingueren gran difusió. Aquesta, 
"L'Etern Lemeni", que veiè la llum a l'any 
1933... "L'Etern Masculi", al 1957... 
Teatre, també, amb l'obra: "L'amor té cops 
amagats", del 1954.

Tertúlia cultural, dones, ben notable, 
gràcies al Sr. Cuscó, que donà, a més, un 
inici de curs per a "Unim-nos", digne i 
culturalment remarcable.
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Miscellània
Rosa Ten

TROBADA DE MATRIMONIS 
A LA SALUT

Per segon any consecutiu s'ha 
célébrât al santuari de la Mare de 
Déu de la Salut, la Trobada de 
Matrimonis organitzada pels 
"Amies del Santuari de la Mare de 
Déu de la Salut". La primera 
Trobada, d'ara fa un any, fou tôt un 
èxit d'assistència i de participació, 
cosa que ha motivât que se'n fes la 
segona edició. L'èxit, més gran si 
cap, ha donat la resposta als 
organitzadors ja que han estât més 
d'un centenar els matrimonis que 
s'han promès de nou fidelitat davant 
faltar de la nostra Patrona. Es tracta 
d'invitar les parelles a reviure la 
il-lusiô del dia del casament; a 
comprometre's de nou en l'amor 
que els portà una vegada davant un 
altar per a rebre el sagrament del 
matrimoni. Més de cent ho han 
entés aixi i ha estât corn si es 
cassessin de nou.

DEU ANYS DE LA SECCIÓ 
D'INEERMERIA

Sabadell, que és ciutat pionera 
en tantes coses, ho és també en la 
fundado de la Secció d'Infermeria. 
Va néixer al si de l'Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i 
Balears -Filial del Vallès Occiden
tal- rera les participacions d'Infer- 
meres a les Jomades Mèdiques que 
l'entitat celebra cada any, i en les 
quai, fins fa poc més d'aquests deu 
anys, tan sols n'eren protagonistes 
els metges. La Infermeria és la més 
propera mà del metge sempre al 
costat del malalt, i la seva veu que 
compta amb una formado impor
tant per tôt cornés dins la professió, 
es feu escoltar en ponències 
diverses en aqüestes importants 
sessions. Han estât, dones, deu anys 
importants en què la formado de la 
infermeria s'ha fet més culta i més

E '
M a r c s  I 
M S T L lV rtS

ir rû c d  L

Gracia, 140 baixos • 08201 Sabadell 
Telèfon 725 81 42

docta i s'ha fet escoltar arreu, corn a 
grup membre dins l'Acadèmia de 
Ciències Mèdiques.

L'acte commemoratiu d'aques- 
ta efemèride, se celebra el 10 de 
novembre d'enguany, organitzat 
amb molta cura i adquirint una 
qualitat retllevant. Un acte aca
démie que fou presidit per l'esposa 
del president de la Generalität, 
Marta Ferrusola, i compté amb la 
presèneia de personalitats del mon 
de la Sanitat.

Fou destacable, en l'acte aca
démie, la conferèneia que pro
nuncié la sabadellenca Mariona 
Creus, avui directora d'Infermeria 
de l'Hospital de la Vall d'Hebron i 
vicepresidenta de l'Associaciô Na
cional de Directius d'Infermeria, so
bre el tema: "Anélisi de l'evoluciô 
d'Infermeria i perspectives de futur.

ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA DE LES

JOVENTUTS MUSICALS 
DE SABADELL

En el moment d'inici del nou 
curs 1993-94, aquesta entitat, que 
presideix Joana Soler, es reuni al 
seu estatge de l'Obra Cultural de la 
Caixa de Sabadell, per a conversar 
sobre les il-lusions i esperances de 
futur, per a les Joventts Musicals 
sabadellenques de llarga i impor
tant historia dins el mon musical de 
la ciutat, on tenen un paper 
important. Es formé un programa 
per tal d'organitzar el nou curs que, 
corn sempre, comptaré amb les 
audicions per a escolars; concerts i 
també amb els "Podiums", tant 
importants pels joves estudiants, 
que aixi aprenen a posar-se davant 
els publics i completen la seva 
formado. Joventuts Musicals va 
néixer l'any 1939 a Bélgica i 
França, i als Països Catalans es 
fundaren en diferents localitats. 
Sabadell, d'entre elles, ho va fer el 
1956, portant desde llavors una 
activitat constant dins la gestió que 
la va fer fundar: foment de l'edu- 
cació i conreu musicals i posar la 
bona música a l'abast dels joves.

Pedregar, 10 
Telèfon 726 51 22 
08202 SABADELL

CORALS
SABADELLENQUES 
QUE COMPLEIXEN 

ANIVERSARIS
Ho son la Coral Garbi, nada al 

si de l'Escola de les Escolépies, ara 
fa vint anys, les actuacions de la 
quai sempre han estât una garantía 
de qualitat. Veus educades, molt 
escollides i un professorat de pri
mer ordre, han fet possible aquests 
vint anys de cant coral tan vélid i 
amb repertoris tan notables. La 
professora Ma. Eugènia Castellvi, 
que en fou fundadora, n'ha seguit el 
mestratge, fent de la Coral Garbi 
una de les més cultes.

Altra Coral que compleix ni 
més ni menys que el mig segle, i de 
la quai ens enorgullim els sabade- 
llencs quan l'escoltem, és la Coral 
Talia del departament de Música 
de les Agrupacions Professionals 
"Narcis Giralt".

La Talia, és una institució 
nascuda i que ha viscut amb sentit 
entranyable la música. Cants 
populars, polifônics, actuals... Els 
seus programes han estât sempre 
objecte de celebrado pels públics. 
Art, continuïtat, esforç... Tot fa que 
tothom els hi desitgi passar el segle 
de fundado.

EL NIU D'ART SABADELL
D'un temps que aquesta entitat, 

que s'acosta al mig segle, ve agafant 
una gran empremta a la ciutat i arri
ba ja a pobles veins on hi han grups 
que se senten interessats per les 
activitats d'aquest historie coMec- 
tiu presidit per Ramon M ontlleó. 
Els del Niu començaren aquest curs 
amb un nombre de dos-cents sods, 
cosa que va propiciar que els 
festivals, a l'Auditori de la Caixa de 
Sabadell, es fessin dues vegades al 
mes en comptes d'una sola actuado, 
i ara, tot just començat el curs 93- 
94, ja han arribat als dos-cents 
cinquanta sods.

La varietat d'actuacions dins el 
món de la música i d'intèrprets, que 
passa per tots els camps; el teatre, la 
poesia, l'humor i les coMaboracions

Sala d'Exposicions
WATIZ-ART

Sani Pere d 'U llas tre , 9 
Tel. 714 55 71 
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deis grups que interpreten música i 
dansa popular, fa que s'esgotin les 
localitats. Darrerament, la partici
pació del Centro Galego NÓS, amb 
les actuacions de cants i dances 
gallegues i música, qualitat de 
vestits populars i art interpretatiu, 
féu que l'admiració del públic 
esdevingués un fet ben estimât pels 
organitzadors i resta d'actuants del 
Niu d'Art.

LES NADALES DEL 
NOSTRE COL LABORADOR

ANTONI SALA I SERRA
L'any 1975, amb motiu de la 

mort del mític Pau Casals, el nostre 
coMaborador de QUADERN en- 
ceté un costum, que s'ha fet tradi
cional, de felicitar els seus amies 
pel NADAL amb un casset de mú
sica cléssica treta de la seva disco
grafia. Un arxiu de més de 3.000 
discs i compacts. Tot aquesta enor
me coMecció de música ha estât re
unida al decurs deis anys de recerca 
per Europa en els centres comer
ciáis més importants de música.

Aquest obsequi nadalenc té una 
significació doble. Per una part 
difondre el missatge de NADAL i, 
per altra, fomentar didécticament el 
valor cultural de la música d'una 
forma popular i préctica.

Cada any, aquesta gravado, a 
més d'iniciar l'audició amb música 
adient a les festes nadalencas, con
tinua amb un recull musical fruit de 
la investigado en la Historia de la 
Música. El nostre amie, bon melo- 
men, és coneixedor i expérimentât 
assidu dels centres musicals, teatres 
d'opera, sales de concert i biblio- 
teques especialitzades de la velia 
Europa.

Des de fa tres anys, amb motiu 
del Bicentenari de la mort de 
MOZART, un dels seus mùsics 
preferit més investigat, la gravació 
va acompanyada per un llibret, 
bellament imprès, resum mono- 
gréfic, reproduint articles musicals 
que han aparegut en aqüestes 
pégines de QUADERN.

Enguany, amb "L'OPERA AL 
DECURS DE LA HISTORIA" 
podem gandir d'una bona lectura 
sobre l'art musical dramétic, tot 
escoltant un fons musical de 
Monteverdi, Cavalli, Haendel, 
Mozart, Rossini, Verdi i Puccini, 
entre altres.

Els seus amies hem d'agrair 
aquesta gentilesa, que puntual, any 
rera any, rebem en aquests entra- 
nyables dies. Moites grécies.
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Mirador
Milagros Torres

Galería Intel lecte
MONTSERRAT VILA
Una obra totalment atipica a la 

nostra època és aquesta que ens 
mostra, per primera vegada a 
Sabadell, la Galeria InteMecte, de 
la má de l’artista Montserrat Vila, 
que ha obtingut importants dis- 
tincions a França al llarg de la seva 
trajectória artística.

Una artista actual realitza 
retaules gótics plens de misticisme, 
de tons daurats, de personatges 
d’època i d’inspiració bíblica.

Amb aquesta exposició ens 
retrobem amb el sentit d’una altra 
època, amb una altra manera de 
crear i dir. Una forma minuciosa i 
detallista.

Galería Nova-3 
PEP SALLÉS

Aquesta mostra recull obres de 
dimensions importants creados 
amb un traç ferm i contundent i 
que es podrien dividir en obres 
figuratives i obres no figuratives. 
Les primores són formados per la 
temàtica del bodegó, més aviat 
testos, realitzats amb linios rectos.

Conjuga diferents colors en 
una mateixa obra; així podem 
trobar parts llises d’un color uni
forme, com vermeil, groe... que 
trenca amb la resta de l ’obra, 
créant dos plánols diferents: la 
uniforme i la creativa, la trenca- 
dora i la realitzadora.

Conjuga línies rectes, curtes, 
ondulados, taques... donant com a 
résultat una obra en moviment, 
plena de dinamismo.

Académía de Belles Arts 
P. RUBIO

Hem pogut apreciar una obra 
d’inspiració impressionista, con- 
cretament basada en la divisió de 
plánols per colors, segons la teoria 
de Cezanne, que ens introduí'a en 
una lectura actualitzada d’aquell 
moment tan important dins la 
historia de l’art.

P. Rubio fa la lectura i ens la 
dona mitjançant uns paisatges i 
uns bodegons en els quais els 
colors són vins, la Hum hi entra de 
forma directa i aclaparadora, i la 
imaginació pot transportar l’es- 
pectador a un món que és el seu, 
però que en certa manera està 
idealitzat o «inspirât».

Académía de Belles Arts 
J. SÁNCHEZ

J. Sánchez presenta la seva 
obra, que s’inclou dins el deno-

minat art naïf, a l’Acadèmia de 
Belles Arts.

Es tracta d’una creació molt 
particular. L’artista té presents tots 
els details de la composició: 
personatges despersonalitzats 
sense rostre, flors, cases, finestres, 
portes, arbres amb branques, 
cotxes, herbes, animals... Fa ser
vir uns colors molt atractius i 
tipies de l’art naïf, com són els 
verds, vermeils, liles, blancs, 
groes... Tots els colors hi són 
presents com a la pròpia vida, ja 
que, indubtablement, el que 
l’artista vol és mostrar la vida, el 
paisatge natural i urbà, les festes 
populars, algún tema bíblic...

Es tracta d’una obra molt di
vertida i atractiva.

Académía de Belles Arts 
JESÚS GALDÓN

La Sala I de l’Acadèmia de 
Belles Arts presenta l’exposició de 
Jesús Galdón, un artista d’avant- 
guarda que sens dubte està buscant 
la manera final d’expressar-se. Per 
aquest motiu aquesta mostra és un 
recull de la seva manera de 
treballar i per aixó hi trobem obres 
molt diferents, tant de temàtica 
com de tècnica. Totes presenten 
un punt cornu: la grandària del 
format.

Galería Rovíra
FRANCESC ESTALL

Les obres d’Estall mostren un 
domini de la tècnica, tant del 
dibuix corn de la pintura; un 
domini del qual entre artistes se’n 
diu «cuina», i aixô és indubtable. 
Les figures humanes són ben 
delimitades, la seva expressió és 
real, el seu moviment és autèntic, 
les seves postures, dificils de 
crear, però perfectament acon- 
seguides mitjançant la utilitzaciô 
de Hums i ombres.

En totes les seves obres s’ob
serva la importància de 1’entrada de 
Huminositat, que realça i delimita 
els elements compositius.

Galería Iris
SALVADOR PURULL
Salvador PuruH ens presenta la 

seva obra de gènere paisatgista. 
Una de les caractéristiques que 
podria definir aquest artista és la 
utilitzaciô Hiure del color. No té 
por ais groes, verds o taronges, i 
els presenta tal i com són a la 
natura, amb tota la seva força i 
personalità!, indicant un paisatge 
de tardor, amb totes les tonalitats 
que això implica o un paisatge 
mariner amb la claror típica 
mediterrània.

La seva pinzellada és ágil i no 
dubta a fer servir la matèria.

PuruH és un artista que té cura 
de la bona realització del paisatge.

Caries Bellosta a Suhex Galería d'Art.

Galería Iris 
JOSEP MODOL

La Galeria Iris presenta la 
creació paisatgista d’en Josep 
Modol. Un artista que pinta de la 
realitat, que surt a pintar al camp i 
aixó es nota. Comprova la 
veracità! dels tons, de l'atmosfera, 
de la Hum, de la perspectiva, i 
després ho plasma, tal com ho 
sent, tal com ho veu.

Es tracta d'una obra oberta, on 
les línies verticals dominen a les 
horitzontals, la quai cosa dóna 
moviment i amplitud al quadre. El 
dinamisme de la pinzellada re
força aquesta idea. En la seva 
totalità! es tracta d'una obra rea
lista i sensible.

Gabarró Art 
NYDIA LOZANO

Gabarró Art presenta una 
exposició en qué la figura huma
na femenina és la protagonista 
principal, essent creada per una 
dona. Una artista que coneix les 
possibilitats del cos humà, l'ex- 
pressió en la seva totalità!, no 
només a través del rostre, sinó de 
tot el cos: posició de mans, braços, 
cames, esquena... Mitjançant 
aquesta coneixença, la figura fe
menina es mou, no resta immôbil 
i estàtica, sinó que respira 
exteriorització i comunicació.

El public observador d'aques- 
tes obres s'hi integra i aprecia el 
pensament i l'estât animic d'a- 
quella dona, participant amb eli i 
deixant-se embriagar per elles.

Subex Galería d'Art 
CARLES BELLOSTA

El nostre aratista sabadellenc. 
Caries Bellosta, exposa, nova- 
ment, a la prestigiosa galeria 
Subex de Barcelona.

El conjunt d'obres exposades 
respiren la personalità! i el Hen- 
guatge creatiu de l'artista. Bellosta

continua fidel a la seva manera 
d'expressar-se, tot evolu-cionant 
cap a un millorament tècnic i for
mai, amb la quai cosa aconsegueix 
una obra precisa que Huita per la 
perfecció a tots els nivells.

Una mostra que respira 
atmosfera, naturalesa pura, busca
da a unes hores del dia molt 
determinados.

Carles Bellosta aconsegueix 
que I'espectador respiri tranquilitat 
i quietud, repòs i relaxament. En
trar a la galeria i veure aquest 
conjunt d'obres, ens transporta a 
un altre món que podem acabar de 
crear a la nostra mida.

Galería Iris 
ANTONI SOROLLA

Antoni Sorolla és un pintor 
sabadellenc que porta anys 
d'estudi sobre allò que voi pintar i 
que la inspiració li dicta.

Sorolla pinta paisatges; ca- 
mins del bosc i racons on l'herbeig 
és protagonista. La seva pintura és 
suau, bella, plena d'amabilitats en 
l'hora dolça del dia...

Diem això perqué és el que 
hem observa! en les seves darreres 
exposicions: concretament, en la 
que no fa massa dies vam veure a 
la Galeria "IRIS", de la Ronda 
Zamenhof. Camins, hoscos, ar- 
bredes amb troncs mil-lenaris...

Tot un davassall d'art ben 
expressat, que ens parla molt bé 
d'aquest pintor senzill, seré i ama
ble que observa la bellesa deis 
nostres entorns i que els sap 
descriare a I'espectador amb tot 
l'amor que eli sent davant el tema.

R,T.
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JOIERIA
SENSERRICH

de Teresa Senserrich
CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quirze, 17 • Telèfon 725 75 96 
08201 SABADELL

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobreiiits

Grècia, 18 • Tel. 725 43 08 • SABADELL

Cafés ̂ ont
W  FerránAlsina, 38 -40 -Te l.726  62 22 

Sant Antoni, 34 - Tel. 726 05 46 
SABADELL (Barcelona)

Avda. Barberà, 6 - Tel. 710 36 90 
^  SABADELL ^

"tot un estil"

MOBLE DISSENY 
IDECORACIÓ
Sant Cugat.l 1 - SABADELL

A r im ó n , 113 - 1 1 7  

T e ls .  72 5  49  7 7  - 7 2 5  41 87  

S A B A D E L L

BEN-NET
CENTRE DE NETEGES, S.A.

Taulí, 50 • 08208 SABADELL 
Tel. 717 27 00-Fax 723 65 47

TEIXITS SALVADOR
e l s  t e i x i t s  q u e  t e n e n  e s t i l

Indùstria, 33 - Tel. 725 65 90 - 08202 Sabadell

HOTEL U fíP /
*  Hi *

Habitacions amb bany 
Sala per a banquets 

Sala per a convenció ns 
Snack-Bar

Avda. 11 de Setembre, 38 - 08208 SABADELL (Barcelona) 
Tel. Hotel (93) 716 05 00 • Tel. Bar (93) 716 10 14

SOPAR-BALL DE CAP D*ANY
UNA GRAN ORQUESTRA 

MONTGRiNS
Preu del tíquet 11.000 ptes.
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C u lt u r a  D a n s a  i M ú s ic a

l’espai
Programació gener-març 1994

de dansa i música de 
de Catalunya

0  0
ENDANSA RESSONS

0 )
c
o

C5

l l ia c a n

Ja no sabría tornar 
dies 13, 14, 15 i 16

À"4. - -i a

S a n ti V e n d re ll

Molt personal 
dies 20, 21, 22 i 23

B a rs

T’ho diré mil vegades 
dies 27, 28, 29 i 30

^  A rtu r  V illa lb a

0 )  Parella de dosos
^  dies 3, 4, 5 i 6
no

o -  V ic e n te  S á e z

^  Iris
CQ dies 3, 4, 5 i 5

-f .

M a n e l C a m p  - K itfiu s

Jazz-fusió a dos pianos 
dies 10, 11, 12 i 13

J o r d i S a b a té s  - S a n ti A r is a

Duets de piano i batería 
dies 10, 11, 12 i 13

G u ille rm in a  M o tta

dies 17, 18, 19 i 20

N a ts -N u s

Bolero
dies 17, 18, 19 i 20

B a lle t  C iu ta t  d e  B a r c e lo n a  

C o m p a n y ia  D a v id  C a m p o s

Petrushka
dies 24, 25, 26 i 27

E n r ic  H e rn á e z

Llunes del passeig de Grècia 
dies 24, 25, 26 i 27

L’Espai de dansa i música 
de la Generalität de Catalunya
Travessera de Gracia, 63 
08021 Barcelona.
Telefon d’informació: 414 31 33

lí |] | Generalität de Catalunya 
M il  D ep a rta m en t de  C u ltu ra

Horaris de taquilla:
De dimarts a dissabte: 18.30 h a 22.00 h. 
Diumenge: 17.00 h a 19.00 h

Venda anticipada de localitats 
a la taquilla de l'Espai:
De dimarts a dissabte: 18.30 h a 21.00 h 
Diumenge: 17.00 h a 18.00 h

Reserves al telèfon: 201 29 06.
Les reserves es recolliranan fins a mitja 
hora abans començament de l’espectacle. 
No es permetra l’accès a la sala 
un cop començada la representaciô.

Horaris dels espectacles:
Dies feiners: 22.00 h. Dies festius: 19.00 h
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Cultura Dansa i Música

Q)
"Ö Febrer

Artur Villalba
Parella de dosos 
Del 3 al 6 de febrer

(ü
0)

0)

(ü

0
RESSONS ENDANSA

Manel Camp - Kitfius
Jazz a dos pianos 
Del 10 al 13 de febrer

Guillermina Motta
Del 17 al 20 de febrer

Ballet Ciutat de Barcelona 
Companyia David Campos
Del 24 al 27 de febrer

L’Espai de dansa i música 
de la Generalität de Catalunya
Travessera de Gracia, 63 
08021 Barcelona.
Telefon d'informació: 414 31 33

m Generalität de Catalunya 
Departament de Cultura

Horaris de taquilla:
De dijous a dissabte: 18.30 h a 22.03 h. 
D imenge: 17.00 h a 19.00 h

Verda anticipada de localitats 
a la taquilla de l'Espai:
Da cimarts a cissatte: 18.30 h a 21.00 h 
Dimenge: 17,00 h a 18.00 h

Reserves al telèfon: 201 29 05.
Les reserves es recolliran fins mitja hora 
abans del començament de l’espectacle.
No es permetra l'accès a la sala 
un cop començada la representaciô.

Horaris dels espectacles:
Dies feiners: 22.00 h. Dies festius: 19.00 h
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MIQUEL MAGEM

I j a  darrera exposició de l'obra d'aquest 
jove artista-pintor ens confirma que cal 
apostar-hi. De debo, i no ho die parlant de 
puntetes, sino en veu clara. Ep! aixi ho 
veig jo... El cor m'ho diu. Es que les pintu- 
res que n'he vist comuniquen sentiment. 
I, plàsticament parlant (tal com afirmen els 
entesos) això del sentiment en la pintura 
no s'hi gasta pas sempre...

M'he assegut davant les cadires que 
Magem ens ha ofert. La cadira, heus aci 
un "personatge inanimat" força important. 
Ella, la cadira, ha estât un dels arguments 
que ha inclòs en aquesta seva darera 
mostra. No és reiteratiu que hagi présentât 
sis cadires, cadascuna en el seu petit mare. 
Cadascuna d'elles no és cap altra. (No sé 
si aquesta afirmació és perogrullesca o no, 
però aquí la deixo...).

També ha présentât uns paisatges 
intims, que es contemplen des del mateix 
quadre, des de les balustrades. Horn percep 
aquesta placidesa de les hores blaves, 
aquests paratges solius i silents.

L'obra de Miquel Magem posseix un 
llenguatge senzill. Es senzillament comu
nicativa. Això és; comunica sentiment.

J.C.

GALERIA D'ART

Pedregar, 10 
Telèfon 726 51 22 
08202 SABADELL

SUMARI
PORTADA "LA MUNDIAL FILM'

337 J. C. MIQUEL MAGEM -  SUMARI

338 OBRA DE GAMIE FÀBREGAS

339 Joan Cusco i Aymamí. SEMBLANZA DE JAUME BUSQUÉ I MARCET__________

342 Josep Torrella Pineda. SAG ARRA, HOME DE TEATRE

343 EVOCACIÓ D’UN CONTACTE RELLEVANT. SAG ARRA I SABADELL__________

344 Joan-Josep Tharrats. JOAN-JOSEP DE LA SANTA CREU
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PRE-ROMÀNIQUES

356 Dolors Godayol. HIPOTECAR TEMPS AL TEMPS__________________________
358 Antoni Sala i Serra. MÙSICA. ROBERT SCHUMANN (1810-1856).

L'ESCLAT ROMÀNTIC

360 Rosa Ten. SABADELL, RIC EN CORALS...?

361 Milagros Torres. "LA SIMA DE LAS PENÚLTIMAS INOCENCIAS". 
JOAN-JOSEP THARRATS, PREMI NACIONAL D'ARTS PLÀSTIQUES

362 LA TORRE DE L'AIGUA. SÌNTESI HISTÓRICA

363 Jordi Roca i Tubau. LA TORRE DE L'AIGUA

364 Carles Soldevila. JOAN SALVAT-PAPASSEIT, POETA PUR, COR BONDADÓS

365 Calassan^ Balagué. ULLS NOUS. LA CAMADA DE QUARESMA______________

366 Xèspir. D'UN CONTE AMB MÙSICA...__________________________________

367 LLIBRES
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370 Milagros Torres. MIRADOR
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OBRA DE CAMIL FABREGAS
Sota aquest títol genéric, la Fundado Amies de les Arts i de les Lletres 
de Sabadell, amb la coMaboració de Caixa de Sabadell, Banc Sabadell, 
Ajuntament de Sabadell, Acadèmia de Belles Arts i altres entitats que 
s'adheriran, Sabadell gaudirà de tres exposicions monogràfiques d’aquest 
singular escultor sabadellenc.

MÀSCARES
Bronze, terracotta i talla; a exposar al Casal Pere Quart.
De r i  al 13 de març.

|U | Ajuntament 
I f t id e  Sabadell

TAUROMAQUIA
Relleus en bronze i terracotta i pintures a la cera, 
que tindrá lloc a les sales de l'Académia de 
Belles Arts, del 15 al 31 de març.

ACADEM IA DE BELLES ARTS DE SABADELL

HOMENOTS DE SABADELL
i de la seva historia ciutadana
Bustos i relleus en bronze i terracotta, que s'exposaran en el 
Saló d'Actes de la Caixa de Sabadell durant el mes de maig. 
Organitza "Fundació Caixa de Sabadell".

FUNDACIÓS? Caixa de Sabadell

Creiem que aqüestes tres mostres donaran un bon tast de l'obra realitzada per aquest artista al llarg 
de la seva vida. Ara tindrem ocasió d'admirar-la i de comentar-la. L'autor les justifica amb sengles 
testimonis escrits en els programes monográfics que es publicaran amb motiu de cada exposició. 
D'aquesta manera la ciutat tindrá l'ocasió de tributar un homenatge a aquest artista-escultor que tant ha 
fet amb el seu art per Sabadell.
OBRA DE CAMIL FABREGAS, Comissió formada per:
Joan Cusco, Joaquim Busquéis, Ana Fernández, Agustí Masvidal, Jaume Mercadé, Emili Monje, 
Jordi Roca, Pere Sanromá i Milagros Torres.

FVNPACIO AMiCS PE LES AAT5 I PE LLETAE5 PEJABAPELL
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Semblança de

Jaume Busqué i Marcet
Joan Cusco i Aymamí Foto de Pere Monistrol

/ \ b a n s  de situar-nos davant, cara a cara, 
amb el nostre personatge, cal considerar 
la seva activitat i participació en la vida 
sòcio-cultural de la nostra ciutat durant els 
seus 82 anys. Una densa singladura 
viscuda amb una taquicàrdia constant i 
résistent a tots els avatars.

Podríem transcriure les diverses enti- 
tats amb les quais Jaume Busqué ha deixat 
la seva constáncia. En són un pila, però 
per ais qui les vulguin conèixer totes, els 
emplacem a la solapa del seu Ilibre recent: 
"La Mare de Déu d’Europa. El bisbe que 
li donà el nom". Un Ilibre que és una 
monografia histórica de la parròquia de 
Sant Félix de Sabadell, en els segles XVI 
al XVIII. Aixi, guanyant temps i espai, 
situem-nos, com hem dit a l’inici, davant 
d’eli: el seu sancta santorum.

Un despatx iMuminat ara per un sol 
hivernenc que penetra per la finestra que 
dona al carrer de Joan Plans. Un carrer- 
carretera per la qual circula, esperitat per 
la droga de la gasolina, un trànsit sorollós, 
competidor de decibels.

En un pany de la paret, hi té la col-lec
cio de VEspasa, que heretà del seu onde 
Josep Marcet, dentista, i que ell ha 
continuât, ampliant-la al dia. En els altres 
panys, llibres i quadres i, presidint-ho tot, 
un escriptori pie de papers ordenats, si, i 
una figura de metall d ’un Sant Jordi 
davant la llança al ferotge drac...Una 
máquina d’escriure convencional que té 
molts anys de rodatge...!, és dar, el telèfon 
gris que duu la veu de fora...

Cai dir-ho?... Jaume Busqué és un 
jubilât actiu. Allò del passiu ho reserva per 
als seus treballs de comptabilitat... Ara ens 
proposem descobrir-lo una mica més a tra
vés d’aquesta entrevista. Som-hi!

-  Vós, que ja heu passât la ratlla dels 
80 i us queda (i us desitjo) que mantingueu 
tan viva la hatería, esteu en una llinda des 
de la quai teniu l’avantatge de poder fer 
un exercici de balanç dels exercicis que 
heu élaborât...

-E ls  anys m’han passai de pressa; per 
tantja  que parlem de balanç us die que si 
ranalitzem, el Deure i l’Elaver no qua- 
dr arien.

-  Éreu un dels primers de la classe?
-  No, però tampoc era dels últims.
-  Aleshores, qué pensàveu ser quan 

fóssiu grani
-  Un dia vaig dir al meu pare que 

voldria ser impressor. Em va mirar com 
si hagués dit una bajanada.

-  Us heu sentit frustrât?
-  Quan estudiava música, m’hauria 

agradat ser director d’orquestra. Encara

ara, quan assisteixo a un concert, admi
ro el director...

-  La vida, contemplada com una ba
lança, poseu a cada plat els pros i els 
contres, Quin plat pesa més?

-  Els pros.
-  Entre els "valors" que heu posât als 

plats, podeu desglossar i explicar els que 
han tingut més relleu?

-  Caldria evocar-ne molts, però opto 
pel darrer: que, una vegada jubilât con
tinuo en actiu.

-  Senyaleu, en contra, alguns dels 
negatius, si us plau.

Fa una ganyota obligada per ometre 
algunes evocacions i ho condensa amb 
una suscinta resposta:

-  No vai la pena d’anomenar-los. Ja 
han passai.

-  Vós, home de fe -catòlic i apostòlic-, 
creieu més en Déu que en els homes?

Va devant la mirada que , fins i tot 
traspassa el sostre i, finalment afirma:

-  Primer confio en Déu. Després en 
els homes.

-  Us vau marcar una divisa de conduc
ta per anar per aquest món de drets i 
deures?

-  Vaig marcar-me la legalista i aixô 
m’ha donai algún disgust i àdhuc, potser 
he disgustai algú.

-  En la vostra formació, quins ele
ments o circumstàncies van conformar-la?

S’obliga, abans de contestar, a fer un 
repàs evocant el passât, però s’atura i 
comença aixi:

-  Per concórrer en unes oposicions 
vaig iniciar la meva carrera mercantil ais 
40 anys. Vaig ampliar-la als 65 anys per 
a equiparar-me als altres companys meus. 
En els 73 ohtinc la diplomatura d’Auditor 
de Comptes. I llegint i estudiant història 
de Sabadell, als 82 anys, he publicat un 
llibre amh el titol "La Mare de Déu 
d’Europa. El hishe que U donà el nom". 
Conté 200 anys d’història sahadellenca, 
vista a l’entorn dels bisbes de la dicòcesi 
de Barcelona, en particular, i dels bisbes 
catalans en general. Es la primera his
tòria de Sabadell que s’ha escrit contem-
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piada des de V exterior -acaba informant.
Insistim:
-  Quines persones han incidit més en 

vós al llarg del temps, a part dels familiars 
més acostats?.

-  Aquesta pregunta em permet de fer 
un homenatge a aquelles persones que he 
trohat en el meu carni i que he apreciat. 
En r estudi de les primeres lletres, aixó és, 
la meva infónda, sempre he recordat al 
P. Mariä d’Altura Prat, escolapi. En la 
vida professional, Màrius Pujol i de 
E erran i Josep Rovira Palacios, directors 
del banc on vaig començar a treballar. El 
primer, pel seu mestratge; el segon, per 
la seva Integrität. En l’amistat, mossèn 
Quirze Estop i mossèn Camil Geis, i altres 
bons amies que no esmento. Quant a 
estudi, elsprofessors i catedràtics que en, 
la meva segona etapa, foren comprensius 
i indulgents amb mi i amb molts d’altres.

Passant a l ’altra frontera, tenim 
curiositat per fer-li aquesta pregunta:

-  En quins personatges de ficció us 
agradaria reflectir-vos?...

-  En cap -diu, decididament.
Donem una altra ullada pels Ilibres

arrenglerats que hi ha les prestatgeries, i 
fern:

-  Si haguéssiu de salvar un dels vostres 
llibres de la biblioteca, quiri’̂ elegirieu?.. 
(Descomptar allò que es diu: El que 
tingués més a mà!...).

Ho té ciar:
-  Els llibres que parlen de la historia 

de Sabadell.
Una de les seves passions: els núme

ros (i no precisament els romans...).
Cal saber:
-  Això de dos i dos fan quatre, ho fan 

sempre-sempre?...
Se li escapa un somriure sota el nas, i 

diu:
-  Si us referiu als diners us diré que, 

amb els meus, no.
(Això desqualifica que les matemà- 

tiques són una ciència exacta).
Ara passa un camió pesât que fa tre

molar els vidres i, quan s’ha apagat el 
soroll, insistim:

-  Quina virtut destacarieu dels saba- 
dellencs?...

Resposta decisiva, contundent, ina- 
pel-lable:

-  L’esperii creatiu.
Passem-nos a l’"enemic":
-  Quin defecte o defectes assenyalarieu 

en els sabadellencs?
-  Que van d’un extrem a Valtre -pon

tifica.
(Deducció: a Sabadell no hi ha cen

tre...) (?)
-  De totes les reformes que heu con

templât en la vostra vida, que s’han rea- 
litzat a la ciutat, assenyaleu, si us plau, les 
que us mereixen més aprovació i, al 
contrari, les que censureu...

340

-  Culturalment: primer, la formado i, 
després, la reforma de l’Arxiu Historic de 
Sabadell. Urbanîsticament: la construcció 
del passeig de la Plaça Major i recentment 
l’Eix Madà i la construcció del Parc de 
Catalunya. I, contràriament: la destrucció 
de la nostra historia. Sentimentalment : 
haver perdut el hose de Can Peu.

Pern una pausa per evocar amb molta 
melangia la frondositat i Heure que fou 
aquell paratge de record inesborrable...Es 
que la vida continua, però, tornem-hi:

-  Des de la vostra posició de perspec
tiva i prospectiva: feu una opinió de l’ahir, 
de l’avui i un pronòstic de l’avenir...

-  L ’avui no és pitjor que l’ahir. 
Malgrat tot, crec que és millor l’avui. 
Quant a l’avenir, condiciono que si 
milloréssim els valors morals, Sabadell 
seria un paradis.

Jaume Busqué personalitza que la seva 
infantesa i adolescència fou bona.

Que la joventut, marcada per la guerra 
civil, fou un desastre. I a la seva vellesa 
conserva iMusions, si bé, diu, la realitat 
és allò que diuen: Qui dia passa, any 
empeny.

El nostre personatge, pels sens anys i 
afanys, és força conegut a la nostra ciutat. 
Ha anat deixant testimonis dels seus 
passos aci i allà. No corn a retret, exposo 
que d’ell s’ha dit que és una mica 
"cascarrabies" i que usa allò tan del país: 
"Dos i dos fan quatre, i a callar!"...! també 
se li pot aplicar allò de: "Geni i figura fins 
a la sepultura"... Horn pregunta:

-  Són certs aquests penjaments?
Ara se li torna a dibuixar i desdibuixar 

un lieu somriure. I fa:
-  Ho he dit abans que sóc legalista. 

La vida és bella, és bonica, però també és 
una matemàtica, en la qual es presenten 
problèmes que no sabem com resoldre. En 
l’aspecte moral i de convivèneia, dos i dos 
han de fer quatre, I quant a "geni i figu
ra...", naturalment, ningú m en traurà...

Com alguns dels qui ens están llegint, 
ens haurem fet més d’una vegada aquesta 
pregunta:

-  Qué li falta a la Humanität, i qué li 
manca, per ser millor? -i pretenem que el 
nostre personatge hi digui la seva; a veure 
si ens dona la resposta definitiva...

-  Si tothom sabés que allò que no 
vulguis per a tu no ho vulguis per a ningú; 
si tothom sabés que la meva Ilibertat aca-
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ba allá on comença la d’un altre; si tothom 
sabés que la democràcia la podem equi
parar a un semàfor: ara em toca a mi, i 
després et tocará a tu... hauriem 
aconseguit la democràcia ben entesa. La 
humanitat haurà de ser més solidària, més 
comprensiva, i entendre que la guerra i 
la violència no serveixen per a res. Creure 
que aplicar els Manaments de la LLei de 
Déu, no hifaria cap nosa.

* * *
Aquests darrers anys pel nostre perso

natge han estât com un "coup de force" o 
un "sprint" formidable. Ens volem referir 
al llibre recentment publient, que men- 
cionem en el segon paràgraf d'aquest treball.

-  El llibre de "La Mare deDéu 
d'Europa. El bisbe que li donà el nom". 
Per què? -preguntem.

-  Sempre m'havia preocupat qui 
podria ser el bisbe que Bosch i Cardellach 
diu en els Annals, que passant per Saba- 
dell i veient en un portai de la vila una 
imatge de Maria, i havent-li dit que no te
nia nom, contestó: "Digueu-li d'Europa".

-  Tant heu escrit per trobar un bisbe?...
-  Per trobar el document que acredita 

la nominació del "Portal de la Beata 
Maria d'Europa" fou necessari consultar 
i Ile gir 47 visites pastorals des de 1549 a 
1815. Les cartes acordades de 1716 a 
1728, escrites per ordre de Eelip Vè. que 
consten en l’Arxiu de la Corona d'Aragó. 
Per primera vegada, en el 1728, vaig 
trobar el document que acredita la 
denominació d'aquell portai, que cap his
toriador sabadellenc no havia esmentat.

-  Aquella Mare de Déu d'Europa és 
l'actual Mare de Déu de les Neus?

-  Si, és la mateixa.
-  Quan va canviar el nom?
-  No ho sabem. Montllor i Pujal va dir 

que podria ser quan el portai fou  
enderrocat i la imatge passà a Can Salt. 
Això és el més probable.

-  Ressucitarieu aquella advocació?
Hi haurà pensât prou, perqué la seva

resposta és ràpida:
-  Hi ha a Sabadell una tradició i 

devoció a la Mare de Déu de les Neus molt 
arrelada, la qual ha de continuar i, fins i 
tot prosperar.

Ara, retira uns papers que té davant 
seu, com fer Hoc per posar les mans, 
creuades, sobre la taula-escriptori i amb 
tota la gravetat, diu:

-  El que jo farla seria portar del 
Penyal de Gibraltar o d'Algesires una 
imatge de la Mare de Déu d'Europa i po
sar-la a la parróquia de Sant Feliu de 
Sabadell, en recordanga a aquell carni 
que, des de Cádis a Roma passava per 
Arraona, vers Girona. Les autoritats de 
Càdis i d'Algesires tine la seguretat que 
col-laborarien en aquesta iniciativa.

Horn creu que si s'ho proposa això será 
un fet.

Té tot un santoral al seu costat...
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Perfil
Sec de cams.
Marcial.
Auster.
Vehement.
Té do de pit. Rigorós amb ell mateix. 
I tant o més amb els altres...
Li fa goig parlar de goigs.
No té pels a la llengua.
(Algunes ídem diuen que se l'afaita...) 
Per ell no hi ha volta de full: 
dos i dos fan quatre...

Caricatura i perfil
del Ilihre "Més ceballuts" (1992)
núm. 20 de la Biblioteca Quadern

Qüestionari "Proust"
El principal tret del meu carácter?
-El trehall.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-La honestedat i la sinceritat.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-Feminitat. Amabilitat i honestedat.
-Allò que més estimo en els amics? 
-L'afecte. El desinterés.
-La meva ocupado preferida?
-Escriure, llegir, i dihuixar per a mi.
-El meu somni de benestar?
-La meva esposa, els mens filis i néts. 
-Quina fora la meva pitjor desgrácia? 
-Perdre la meva esposa o un deis meus filis 
o néts.
-Qué voldria ser?
-El que sóc. I, d'haver estudiat batxillerat, 
m'hauria agradat ser advoca!.
-On desitjaria viure?
-On vise: a Sabadell 
-Quin color prefereixo?
-El verd i el Mane. Respecto el negre per la 
seva noblesa i perqué simbolitza una veritat 
inqüestionable.
-Quina flor prefereixo?
-La rosa i les vióleles del bosc.
-Quin ocell prefereixo?
-El pardal, per la seva humilitat, i l'àliga, 
per la seva grandesa.
-Els meus autors preferits en prosa?
-Tiñe poc temps per llegir,però cap dia no em

deixo perdre l'article del Josep M. Espinás. 
-Els poetes preferits?
-Verdaguer, Maragall, Carner, Sagarra... i 
molts altres poetes catalans.
-Els herois de ficció?
-Els personatges de "Tannhduser", de 
Wagner.
-Les meves heroines de ficció?
-Sáxia, del poema-heroic de la Muntanya 
de Montserrat, de Dom Antoni Brenach. 
-Els meus compositors preferits?
-Nicolau, Millet, Pérez Moya, Morera, 
Carreta, Manent, Pep Ventura... i tots els 
compositors catalans queferen les delicies 
de la meva joventut. Wagner, per la seva 
grandesa. Straus, perqué quan era jove 
l’hauria ballat sobre d'una taula.
-Els pintors predilectes?
-Vila Cinca, Vila Puig, Vila Arrufat i amb 
ells tots els pintors sabadellencs. Lola 
Anglada, i admiro també Coya, Velâzquez i 
Miquel Angel...
-Els meus herois de la vida real?
-La meva esposa, perqué en la familia ha 
sabutfer el miracle del pa i els peixos. Prat 
de laRiba,per la seva organització. Pompen 
Fabra, perqué el consulto cada dia. Fran
cesa Maciá, pel seu carisma. Miquel Carre
ras, perqué també el consulto molts cops. 
-Les meves heroines historiques?
-Les dones dedicades a les Missions.

-Què detesto més que res?
-La burla, l'orgull, el somriure hipócrita i 
l'enveja.
-Quins caràcters històrics menyspreu més? 
-Els dictadors, tant de dreta corn d'esquerra. 
-Quin fet militar admiro més?
-El que van fer els barcelonins l'endemà de 
PU de setembre de 1714.
-Quina reforma admiro més?
-Enl'aspecte religiös: el Concili. En Paspecte 
politic: la Democràcia. Cal només que 
tothom entengui bé una cosa i l'altra. 1 en 
Paspecte social: Pevolució dels temps. 
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Intebligéncia i deixar defer una cosa avui 
per continuar-la demà.
-Com m'agradaria morir?
-Amb gràcia de Déu i rodejat dels meus 
familiars.
-Estât present del meu esperii?
-Agraint a Déu tot el que m'ha donat.
-Eets que m'inspiren més indulgència?
-Els de la ignorància.
-El meu lema?
-Treballar pel compliment del deure i ser 
fidel als meus principis.

-Com sóc?
-Sóc com sóc.
-(No pot èsser d'una altra manera...).
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Sagarra, home de teatre
Josep Torrella Pineda

J  osep M. de Sagarra va ser un monstre 
dins l’univers literari català. Se li poden 
fer moites objeccions, no pas mancados de 
base, però el seu astre s’erigeix amb 
potència per damunt de les critiques i dels 
silencis. Es produeix el fet paradoxal que 
una de les seves caractéristiques d’home 
de lletres, l’extraordinària fecunditat ima
ginativa i expressiva, hagi estât a la vegada 
el seu mèrit més destacat i la seva més 
bescantada feblesa. Sobretot en el seu 
vessant teatral.

Per damunt de tot, Sagarra va ser un 
màgic versificador. Ais vint anys publicà 
el seu "Primer Llibre de Poemes". Però ais 
24 ja estrenava la seva primera peça tea
tral, "Rondalla d’esparvers".

Des d’aleshores la seva producció tea
tral no va parar, fins a una cinquantena de 
titols; la major part d’ells, en vers. I no 
deixa de ser curiós que, segons explica 
Curet ("Història del teatre català"), aquesta 
primera incursió escénica la vagi escriure 
el jove Sagarra perqué la hi van demanar 
per al Romea, i encara després de pensar- 
s’hi molt.

Sagarra mateix havia fet, en el curs de 
la seva vida, manifestacions contra- 
dictòries respecte a la seva dedicació tea
tral. L ’any 1932, ja amb un nombre 
important d’obres estrenados, va dir en un 
dels "Aperitius" que publicava en el 
setmanari "Mirador", que escrivia teatre 
"per la sola raó que el teatre és l’activitat 
literària normalment més lucrativa". Un 
temps després confessava a un amie que 
algunes comédies seves les havia escrit 
"per omplir un huit en la temporada". En 
canvi, en el prôleg a l’ediciô de les seves 
obres teatrals completes afirma que des del 
primer moment s’havia sentit vençut, 
encisat, per "la llum divina i l’alé adora
ble de l’escenari, per la seva mentida de
liciosa". Tanmateix, és difícil no pen
sar que ni quan escrivia una confessió 
personal deixés de ser un home de teatre.

Ho era tant, Sagarra, d’home de teatre, 
que eli mateix reconeixia: "El meus 
pagesos i els meus pastors, els meus 
traginers i els meus parracaires no tenen 
cap semblança directa amb la realitat. 
M’interessa en el teatre, el color, l’element 
decoratiu, tot allò que serveixi d’epidermis 
i de vestit a la faula poética". I quant al fet 
d’escriure el teatre en vers -fins molt enllà 
de la seva vida- Sagarra ho justificava amb 
aquesta raó, entre d’altres: "El vers enno- 
bleix la paraula i a estones la denigra, la 
fa més intensa, i fins de vegades més 
corpòria i més i més esmolada per anar a 
ferir directament els nervis de l’orella".

D ’esquerra a dreta Josep M. de Sagarra, Luigi Pirandello i Josep Canals, empresari del Teatre Català Romea (1925).

En l’època de Sagarra, ja envellit el 
teatre en vers de Pitarra i de Guimerà, 
només el tractament versificat podia jus
tificar el seu teatre d’ambient entre 
seteentista i vuiteentista, de to poemàtic, 
de tema osciMant entre el romàntic i 
l’abruptesa, de personatges estereotipats, 
d’una sola peça. El vers sagarrenc dringa, 
canta; a vegades bressola i a vegades 
saeseja; i, gairebé sempre, en els drames 
de Sagarra sorgeix en el moment menys 
pensât -generalment en el clímax de 
Tacciò- un solo de lluïment a guisa d’ària 
operística que, darrere del seu agut final, 
arranca Tovació entusiasta del public. 
Avui, aquest vers musical ja no compta ni 
a Tescena ni en la creació poética pura, i 
d’aqui que el teatre sagarrenc faci una 
mica de tuf de passât.

Però, deixant de banda el gran serve! 
que va prestar a la llengua catalana durant 
el franquisme, hem d’admetre que la pro
ducció teatral sagarrenca no va caure mai 
en la vulgaritat i que el seu llenguatge con
juga una gran riquesa lexical amb un 
naturalisme viu i genui, entreviat de 
modismes i d’imatges que ell mateix creava 
sobre bases populars reals. Quant al com
ponent intel-lectual del seu teatre, es pot dir 
que va de la idea poètica de "La filia del 
Carmesí" (1929) -xoc entre la tendresa i 
la rudesa, una mica dintre el mite de la be
lla i la béstia-, al réalisme, bé que relatiu, 
de "El cafè de la Marina" (1933), on els 
convencionalismes de la major part de les 
altres seves obres són substituits per la cap- 
tació naturalista d’una galeria de tipus situats 
en un escenari d’ambient força proper.

En les seves poques obres teatrals en

prosa, Sagarra hi perd personalitat; els man
ca Tacolorit vestuari de la versificació. I en 
una d’elles, "Laferida lluminosa" (1954), 
eau en un maniqueisme de tipus religiôs que 
aigu interpreta com una mena d’acte de 
contrició, però que també podia ser influït 
pel desig d’adaptar-se al clima nacional- 
catolicista del règim, a la recerca d’un èxit 
fácil. De fet, el drama va ser traduit imme- 
diatament al castellá i transvasat al cinema 
oficialista que es produía a Madrid. Tot i 
així, dintre d’aquesta tanda de teatre 
actualitzat i en prosa, "La fortuna de Silvia" 
(1947) és considerada com la seva millor 
obra del période de postguerra.

Queden, encara, a Thaver teatral de 
Sagarra, les seves adaptacions de Molière, 
Pirandello, Pagnol i Gògol; autèntiques 
"adaptacions", no pas estrictament tra- 
duccions, traslladades al nostre panorama 
ambientai i humà. I bé pot dir-se que 
constitueix un joiell literari la seva versió 
gairebé integra del teatre de Shakespeare, 
en la qual tracta al seu aire el llenguatge 
del geni anglès, amb una llicència que si, 
d’una banda, pot ser objecte de censura, 
de l ’altra li encomana una vivesa i una 
força suggestiva que potser altres versions 
més fidels no aconsegueixen.

De fet, no es pot obviar que Sagarra 
va mantenir en el seu front esclarit la co
rona reial del teatre català durant una 
trentena d’anys, compresos entre Tabans 
i el després del trencament cultural de la 
guerra civil, amb una vigència continua
da, o sigui sense passar a viure del mite. 
Ara potser si que ja el podríem considerar 
un clássic, amb totes les seves febleses i 
les seves grandeses. ^
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Evocado d̂ un contacte rellevant

Sagarra i Sabadell
E. bon amie de QUADERN, Sal
vador Pité, coneixedor de Tintent de 
subratllar en aqüestes págines el 
centenari de la naixença de Josep 
Ma. de Sagarra, ens ha facilitât un 
document relatiu a un contacte, que 
es pot considerar rellevant i ja 
historie, entre el poeta i la nostra 
ciutat. És de Tany 1957, quan el 
grup teatral sabadellenc "Palestra" 
va posar en escena la comèdia de 
Shakespeare "Molt soroll per no 
res" en versió catalana Iliure que 
n'havia fet Sagarra.

Una dada important és que 
aquesta obra shakesperiana no 
havia estât mai representada al 
nostre país, ni en versió sagarrenca 
ni en cap altra. La iniciativa de "Pa
lestra" constituía, dones, un gest de 
coratge digne d'atenció i de record. 
I encara una altra dada incrementa 
Tinterés que per a nosaltres, saba- 
dellencs, ha de mantenir aquell fet. 
És el reconeixement de Josep Ma. 
de Sagarra envers l'audàcia del grup 
"Palestra", assistint personalment 
a Testrena i adreçant-li un entranya- 
ble escrit d'elogi.

Ens plau de reproduir el breu 
text del dramaturg, amb un frag
ment de Toriginal autógraf.

Una escena de 
"Molí soroll per no res", 
de William Shakespeare.

Josep Ma. de Sagarra (1929).

v/ b
; /

Ais meus amies de 
Sabadell:

El trehall i l'esforç que repre
sentó per mi la versió total del 
teatre de Shakespeare, em propor
ciona magnifiques compensacions 
com la d'aquesta ocasió, que els 
meus amies de Sabadell -amies de 
les altes i nobles manifestacions 
espirituals- es Heneen a l'alegre, 
generosa i complicada aventura de 
fer viure sobre les taules de PA
LESTRA les italianes peripècies de 
"MOLT SOROLL PER NO RES".

Al costat de les grans catás
trofes humanes dels herois capitals 
de Shakespeare, viuen dintre I'obra 
del més extraordinari autor de 
teatre de tots els temps, aqüestes 
entretingudíssimes comédies, que 
com halls de disfresses a una apas- 
sionant temperatura, harregen els 
colors de la farsa més coent amh les 
adorables tendreses de la poesia més 
elevada.

"MOLT SOROLL PER NO 
RES" és un moment afortunat de la 
fantasia còmica del tràgic impon
derable. Aquesta obra, mai no re- 
pì^sentada entre nosaltres -al- 
menys, del meu llarg record- avui 
será una novetat i una revelació 
pels qui van a cercar al teatre, una 
ànima i un valor, que dificilment 
descohreixen en la hanalitat dels 
escenaris actuals.

Jo sé amh quin amor i amb quin 
interés han préparât els comediants 
de PALESTRA aquest espectacle; a 
ells dedico la meva admiració i el 
meu agra'iment, i a la cordialitat del 
púhlic encomano la gosadia de la 
meva versió.

Josep Ma. de Sagarra
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Joan-Josep de la Santa Cren
Joan-Josep Tharrats

V ^ada dia 5 de mar9, i durant setanta- 
cinc anys, he anat celebrant la festivitat 
del meu sant patró. Amb molta paciència 
poden arribar, sans i estalvis, fins ais tres 
quarts de segle que, en el meu cas, resulta 
coincidir en una doble satisfaccio: el sant 
i l'aniversari del naixement. La diada 
onomàstica havia de resoldre encara una 
resposta més completa: descobrir la llum, 
per primera vegada, i trobar que en aquell 
dia m'esperava Joan-Josep de la Santa 
Creu, en plena festa, que en un cinc de 
mar9 anava a oferir-me el seu nom. Per si 
fos poc, l'expressió Joan correspondria 
amb el substantiu del meu avi patern, i 
Josep al del meu pare. Es pot afegir que 
dues germanes meves havien nascut també 
en un dia cinc de mar9 d'altres décades. 
La gran, a qui jo li duia tres anys, fou bate- 
jada amb el nom de Càndida Rosa —un 
apel-latiu que si avui ens sembla molt 
ensucrat, recordava ais meus pares una 
imatge poètica del seu admirat Dant 
Alighieri:

Informa dunque di candida rosa
Mi si mostrava la milizia santa
Che nel suo sangue Cristo fece sposa...

La "càndida rosa" era una mena 
d'aurora de Dant. E1 poeta la situava al bell 
mig de l'empiri, o sojorn dels benaven- 
turats. Déu es troba ben al damunt, al cen
tre, voltat de nou cercles angèlics.

Joan-Josep de la Santa Creu nasqué a 
l'illa d'Ischia, cap a la fi del segle XVII, 
època en què va morir l'escultor Bernini. 
Fou guardià d'un convent de franciscans 
de Nàpols i un dels set fills d'una familia 
que en va donar sis a l'Església. Aixi eren 
de generosos els fidels d'aquelles con- 
trades!

Renunciant a tot el que pot sacsejar els 
sentits, Joan-Josep de la Creu visqué anys 
en silenci i soledat en una ceMa del seu 
convent, un espai que no atenyia més de 
quatre metres quadrats, dedicat totalment 
a l'oració. Els frares de Santa Llúcia del 
Mont contaven que els éxtasis de Sant 
Joan-Josep eren tan freqüents que I'havien 
vist suspès, en l'aire, mentre pregava.

Un fenomen semblant de levitació, o 
de quedar clavat a l'espai, sense sostenir- 
se enlloc s'havia descobert, uns cent anys 
abans, en el regne de Nàpols. Josep de 
Copertino, un frare menor de la ciutat que 
duu el seu nom, volava pels aires quan es 
dirigia al tabernacle. Aquest fet sobrena
tural va atraure el tribunal de la Inquisició, 
en tal sentit que no es va trobar altra 
solució que la de tenir-lo tancat i allunyat.

JUNCEDA: Il-lustració p e r  a la vida de Sant Joan-Josep de la Creu.

una llarga temporada, en un monestir 
desert. En ocasió d'erigir-se un calvari, 
Copertino va observar la creu centrai -pel 
pes i l'al9ada de la qual s'havia nécessitât 
la tracciò de cinquanta animais-, la va 
aixecar pels aires, com si es tractés d'un 
bri de palla, deixant-la amb tranquil-litat 
en el pou que s'havia préparât. Josep de 
Copertino, corn van fer Joan-Josep de la 
Creu i altres frares voladors d'aquella 
època, tant a Ischia, Capri, Procida o altres 
illes de la mar Tirrena, anaren seguint, ais 
voltants de Nàpols, les joies i tristeses, la 
pobresa i els miracles, aixi corn els records

d'aquelles balmes d'atzur que ens enamo
ren per sempre.

Una bona prodúcelo de carácter 
religiös del dibuixant Junceda va posar en 
evidencia una dedicado especial del seu 
treball en les vides de sants que es pu
blicaren majorment a la revista Lange/ de 
la Guarda. Recordó que, com a regal de 
noces, Junceda em va oferir un dibuix 
aMusiu a la Perfecta Alegría, de Sant 
Francesc d'Assís, de la mateixa familia 
d'aquells frares que iMustraven Les coses 
benignes, de Joaquim Ruyra.

Pere Prat i Ubach, el seu biograf i a la
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vegada deixeble, deia que "La designació 
de "franciscanisme", per definir l'esperit 
de Junceda i la seva obra, ha esdevingut 
tan general que no hi ha comentarista del 
seu temperament que pugui defugir-ne 
l'aplicació". Unanimitat que no és pur 
recurs, ja que no podría trobar-se expressió 
més condensadora de les seves totals 
qualitats, i que ell, malgrat voler sos- 
treure's a tan ait qualificatiu, havia 
d'acceptar per bé que, amb totes les reser
ves dictades per la seva modéstia, palesá 
aquest sentiment fent-se precisament 
terciar! i franciscá.

Per aixo trobem que un deis altres sants 
de la seva devoció i simpada fou aquest 
meu patró: Joan-Josep de la Santa Creu, 
un deis més entendridors i humils, que va 
triar per a una de les seves págines de 
L'ángel de la Guarda, que és el que avui, 
prop de la setmana de Sant Josep, hem 
volgut reproduir.

L'any 1989, quan vaig arribar al Japó 
per tercera vegada, els amies que m'espe- 
raven em varen dir com a rebuda;

-  Banzai! Gran Mestre! Es a dir, que 
em desitjaven literalment una llarga vida. 
Tots els anys que podeu imaginar...

-  I aixo de Gran Mestre, de qué va? 
-vaig respondre-. Abans em déieu, 
senzillament, Mestre. On rau ara la 
diferéncia?

-  Sabem que heu complert més de 
setanta anys. Quan l'artista arriba ais 
quaranta aquí és reconegut com a Mestre. 
A partir deis setanta ja és considérât com 
un Gran Mestre.

Al Japó els anys es consideren encara 
com un signe de condició o de magni- 
ficéncia. Prop de l'enyorat temple de 
Ryoan-Ji, en un deis sagrats jardins de 
Kyoto, vaig descobrir com un veil pi, a 
punt d'esqueixar-se, era sostingut per una 
enorme crossa que complimentosament se 
li havia adaptat. Aquell fragment vital de 
la naturalesa es podia convertir en el més 
fonamental dels éssers. Era com un padrí 
vegetal que freturava providencialment 
duna assisténcia i d'un candor filiáis.

Els versos no s'afebleixen. Ens solen 
fer repetir el seu cant inspirât. Amb la 
dedicatoria "Al meu primogénit Joan- 
Josep", el meu pare em va escriure, el 
nadal del 1960, el sonet L ’art abstráete, 
que deia així:

345

Explosió opulenta de colors 
sota un iris roent de poesia, 
primitiva hellesa on irradia 
l'ànima d'un imperi fatulos.

La secularfetilleria ta fo s  
clarors d'alhada i posta en harmonía. 
Pel joc de l'art tota sensiblería 
ha esdevingut un somni audaciós.

Hostil a un món estereotipat, 
és l'embut d'una força prematura 
que redimeix les ombres del passât?

0  és la llum que retorna d'un ponent
1 ara deshumanitza la figura 
per fer-se sintesi del pensament?

Després d'haver apuntat aquest relat, 
la nit següent m'ha portât un d'aquells 
somnis repetits que sois deixen la delicia 
del record per a engrandir-lo i glorificar
lo. Intentar que un dia, d'una gran vena ar
tística, em pugui donar vida ais colors.

Em trobava damunt un paisatge 
absorbent i em desplaçava, tan sois amb 
l'impuls de la voluntat, com guiat per unes 
ales inexistents per impossibles. L'impuls 
em duia prop del Vesuvi, damunt 
Pómpela. Per les vies de l'Abundáncia o 
de la Fortuna veia encara conservats 
intactes els rastres deis seculars carros 
romans. En uns instants de llampegueig 
fins a l'infinit, vaig poder descobrir, 
potenciat, allò que els pompeians havien 
realitzat en centenars d'anys.

Era ja al capvespre quan els cels es 
varen il-luminar amb arcs de Sant Marti 
nocturns, però més respondents de claror 
que mai.

Un aire confortant m'anava fent surar, 
corn a damunt de deu metres de la fina 
superficie del mar, sense perdre'n mai el 
nivell. De tant en tant, alguns éssers 
voladors, amb l'hábit de Sant Francese, 
lliscaven alegrement al meu voltant. Un 
d'ells que semblava més decidit, em va sa
ludar: "Addio Giovan Giuseppe!". Després 
ja foren estols d'aus divines que s'anaven 
dirigint en direcció Amalfi, Sorrento, 
Rapallo, per trobar-se a Paestum, en el golf 
de Salem, on l'antiga capitai de la Magna 
Grècia ens oferiria el perfecte tempie dòric 
de Posidó, el déu grec de les mars i de les 
aigües.
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V

Opera damunt les cendres (*)
Pere Font Grasa

k3'aixeca el teló. Es veuen un munt de 
brases cremant. L'escenari disposa de llum 
zenital. Cau el darrer sol de gener pel cel 
obert. La llum és groguenca, filtrada pel 
fum deis decoráis d'Aída, Lohengrin, El 
Bue Fantasma, La Traviata, Anna Bolena, 
La Bohème... Maties el pintor. Milers de 
partitures escampen notes d'un teatre ferit 
de mort. El Liceu no ha mort. Visca el 
Liceu!. Es la historia d'un símbol de la 
cultura edifica! per la burgesia d'una 
època, de quan el país i l'Estat eran el no 
res.

Els ríes de la llotja, els burgesos de 
platea i els proletaris de les mil cues per 
accedir al cinqué, furguen entre les 
cendres per trobar les cróniques de tantes 
nits d'éxit o de fracás. Plora la colla que 
un dia van deixar caure el llençol amb la 
pintada (negra sobre blanc) "Montse", 
quan la divina Caballé va rebre l'aplau- 
diment més gran de la historia del Liceu. 
Plora el grum (aleshores "botones") que 
anava al galliner i la mare li cosia i des
cosia els botons daurats de l'americana del 
banc. (Perqué amb el "traje" unie de tre- 
ballador bancari no semblava tan pobre).

Es Topera del 31 de gener de 1994, 
amb el Liceu cremant a tort i a dret. El 
bomber jubilât recupera la crònica de

Tincendi de Tany 1861. Prop les flames, 
al costal de les cendres, parlen politics, 
dones i homes de la cultura. Musics sense 
instruments, tramqistes que no s'ho aca
ben de creure. Es una representació 
damunt les cendres del Liceu amb tenors, 
barítons, soprans, baixos, cronistes, veus 
unánimes i veus anónimes.

S'aixeca el teló i la batuta del director 
mou la sonorità!, les iniciáis notes de Tacte 
primer.

A cau d'orella, el veli liceísta em recor- 
da: A cada representació de La Bohème 
La Mimi s'ajeu morta damunt el catre; però 
amb cada nova temporada La Mimi sol 
ressucitar.

(*) Nota de l'autor
Aquest és el text que es va emetre per 

Rádio-1 i Rádio-4, en l'Informatiu del Migdia 
corresponent al dimarts dia 1 de fehrer, 
l'endemá de l'incendi del Liceu. Com és notori, 
la paraula anava acompanyada per fragments 
de les dries més conegudes i es donava pas a 
fragments de les opinions de diversos 
personatges. Transformar aquest trehall 
radiofonie a la lletra impresa d'aquesta 
publicació, requereix la bona voluntat 
d'imaginació del lector a Thora de barrejar la 
paraula i mùsica.
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Gran Teatre del Liceu

Rèquiem o 
...a reveure?

Rosa Ten

X otes les llàgrimes que es vessin rere 
l’ensurt de la pèrdua d’aquesta joia nacio
nal -i, si se’m permet de dir-ho, mundial- 
ment-, són justificades. La història musi
cal, operística, de 150 anys, resta dins les 
cendres. Trista fi d’un dels millors coli- 
seus del món i entranyable emblema del 
nostre país. Certamen! que és per plorar
lo, perqué el Liceu, aquell Liceu on des 
dels temps joves i fins i tot per als joves 
d’ara que estimen la música, ha estât es
cola i formació musical. Quants i quants 
hem aprofitat avinenteses i la sort de fer 
llargues eues per tal d’assolir un Hoc al 
quart o cinquè pis; un raconet a peu dret 
rere la platea, en un petit espai d’una llot
ja, en un accès de favor a l’escenari. El 
Liceu... Somni i iMusió de tots els amants 
de la música. Sí, sí que el podem plorar, 
perqué forma ja part de la història que 
s’esmuny dia a dia en el món...

Tornará? Sí, és ciar que tornará a ser 
d'aquí a un temps. Recordem que el 9-IV- 
1861 fou gairebé destruí! per un incendi, i 
que fou reconstruit en un any, i redecorat 
per un equip que presidí Josep Mirabent i 
Gatell; que trenta-dos anys després, sofrí 
un atac anarquista (7-XI-1893), la nit de 
la inauguració de la temporada, i durant 
la representació de "Gugliemo Tell", de 
Rossini. Santiago Salvador llançà a la pla
tea dues bombes. Una, esclatá i provoeà 
20 morts.

Tornará, será un "a reveure" per a mol
ts, i seguirà essent el Liceu. Però... qui sap 
si els que Than conegut com era, el po
dran veure igual.

\
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Mestres del realisme català
Rafel Coloni i Llonch

r \  l'edifici de La Pedrera, del Passeig 
de Grècia de Barcelona, aquest Nadal la 
Caixa de Catalunya ens hi va presentar una 
mostra del seu fons pictóric.

La intenció d'aquesta reunió va ser la 
coMecció d'obres dintre l'estil tradicional 
figuratiu català, que arrencá amb Martí 
Alsina i acaba amb Grau Sala, per ordre 
de naixença.

Evidentment, en aquest article no 
podem comentar les 42 obres deis 33 
artistes que s'hi han exposât. Però sí 
glossar alguns aspectos i impressions que 
m'han anat passant per la ment a mesura 
que anava delectant-me amb aquests olis.

Dos deis pintors amb més obres a la 
mostra foren Segundo Matilla i Meifren; 
pintors de pinzellada fácil i prolifica 
ambdós, amb obres dins la línia habitual 
temàtica, o sigui, una llacuna amb ánecs i 
una visió crepuscular d'un riu amb dones 
rentant, el primer, i un paisatge portuari, 
un interior de cuina i uns aiguamolls, el 
segon; pintors sempre correctes amb més 
ofici que geni.

De Ramon Casas se'ns presenté un in
terior de dormitori; obra poc coneguda i 
que, encara que no porta data, cree que va 
ser realitzada cap el 1900, per referéncies

lluminós que es torné convencional, però 
no per aixó amb aquesta obra deixa 
d'amagar la gran genialità! en copsar amb 
pinzellada ágil i precisa el paisatge.

De Joaquin Sunyer un nu vora el mar, 
composició típica de l'artista, d'un idéa
lisme plàcid i simplista que és el que el va 
conformar com a máxim representan! del 
Noucentisme català. Una obra de carac
téristiques similars de J. Obiols ens donen 
la màxima expressió d'aquest période.

De Josep de Togores se'ns mostra un 
retrat, gairebé caricatúrese i deforme, d'un 
vailet, plasma! dintre del millor période 
estilistic de fautor, en la vessant d'acos- 
tament del realisme mordaç alemany del 
grup Nova Objectivitat.

De J. Serra, un paisatge d'Horta de 
pinzellada furiosa i impulsiva que fins i 
tot em fa l'efecte que per la gran facilitai 
que tenia el pintor en copsar indrets i 
racons, no és gens estrany que aquest 
paratge sigui inventât, o en tot cas fet de 
memòria.

De Sisquella, un auster retrat de la seva 
muller, que per la factura encara hereva

aquests artistes que nasqueren a finals del 
segle passai o a principis d'aquest tingue- 
ren el moment més àlgid cap aquests anys 
30. En el cas d'Amat, és del tot revelador.

Hem de tancar aquesta mostra fent 
referència ais dos unies artistes encara 
sortosament vius; un d'ells, J. Capdevila, 
on la plasticità! de les seves obres ens 
deixa entreveure sempre la vinculació amb 
el món de l'orfebreria i joieria, i l'altre, 
P. Gastó, amb una natura morta excel-lent, 
de délicats matisos i de gran qualitat táctil, 
molt lluny, evidentment, de la seva obra 
recent. En resum, encara que lógicament 
la mostra té alguns alts i baixos i alguns 
artistes hi són representáis amb obres 
realment fluixes -penso, per exemple, amb 
Eortuny, Rusiñol o Mompou-, el re- 
corregut ens dóna una bona panoràmica de 
la pintura tradicional catalana d'aquests 
dos últims segles, en contraposició a 
l'exposició que la mateixa entità! financera 
fa un temps va fer sobre les avantguardes 
catalanes.

Ramon Martí Alsina (Oli). Vora riu.

amb una obra similar que conec. Si bé no 
es pot dir que sigui una obra molt reexida, 
ja que el groe intens que envaeix el quadre 
fa que la composició perdi consistència, 
la prodigiosa pinzellada fluida i esvaida 
dóna a l'obra un veritable encant.

De Joaquin Mir hi trobem un paisatge 
rústec, que és una vista a un indret del 
poblé tarragoni d'Alforja, que Mir copsà 
en els anys 1924 i 1927 quan l'artista te
nia consolidât un realisme colorístic i

Emili Grau Sala (Aquarel-la). Interior amb vistes a la terrassa.

del Noucentisme i pels meus estudis críti- 
co-biográfics que estic preparan! sobre 
aquest pintor, puc datar cap al 1933. Per 
cert, l'obra mostra signes de deteriorament. 
Que poques obres importants surten en el 
merca! artistic d'aquest sensacional pintor!.

De J. Amat, tres obres, la més interes
sant, sens dubte, per mi, la gran revelació 
d'aquesta exposició, la titulada "El Crema
llera de Montserrat", datada el 1935; el que 
una vegada més ens confirma que tots

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Telèfon 726 57 85
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L’església de Sant Feliu de Sabadell
Joan Ahina i Girali

E,íl primer d'agost de l'any 1054, Bernat 
Amat vengué a Guillem Bernat d'Odena i 
a la seva muller Ermengarda el castell 
d'Arraona amb les seves pertinences i 
esglésies (Liber Feudorum Maior, Pergami 
de Ramon Berenguer I, nùm. 152). El Pare 
Fidel Fita, en un article al "Boletín de la 
Real Academia de la Historia", de l'octubre 
de 1900, opina que aqüestes esglésies eren 
les de Sant Feliu (actual Sant Nicolau) i la 
de Sant Salvador (actual Sant Feliu).

Un pergami del 12 de febrer de 1064 
(Liber Feudorum Major, Pergami de 
Ramon Berenguer I, num. 303) ens parla 
del Hoc de Sant Salvador, sense esmentar, 
però, l'existència d'església. Es ben 
possible que si el Hoc se l'anomenava Sant 
Salvador era perqué hi havia l'església. La 
veritat és, però, que no tenim cap noticia 
concreta que ens permeti determinar quan 
fou fêta la primera edificació de l'església 
de Sant Salvador.

Si que sabem quan se'n féu la 
consagració. El pergami que es guarda a 
l'Arxiu de la Corona d'Aragó (Pergami 400 
de Ramon Berenguer 1) ens diu que el dia 
segon de les calendes de maig de l'any 
disset del régnât de Felip, rei (any 1076), 
Umbert Alemany de Cervellô, Bisbe de 
Barcelona, junt amb Berenguer Guifré de 
Cerdanya, Bisbe de Girona, i a precs de 
Guillem Bernat d'Odena i de la seva muller 
Ermengarda, senyors del Castell d'Arrao
na, i dels homes de la parròquia de Sant 
Feliu d'Arraona (cal recordar que aquesta 
parròquia era, aleshores, en el Hoc que avui 
coneixem corn a Sant Nicolau), consa
graren l'església de Sant Salvador, en el 
terme de dita parròquia de Sant Feliu 
d'Arraona.

L'any 1082 Guillem Bernat, el senyor 
d'Arraona, donà l'església de Sant Salva
dor i les seves possessions i drets als 
Canonges de la Santa Creu i Santa Eulàlia 
de Barcelona, condicionant aquesta 
donació a ser servit bé el culte amb els 
clergues necessaris; en cas contrari, en 
perdrien l'usdefruit. No sabem quan, però 
sembla que aviat el perderen.

L'any 1101 Ramon Guillem i Pere 
Guillem d'Òdena, fills de Guillem Bernat, 
volent anar a Jerusalem, i curts de diners, 
en manllevaren a Ricard Guillem, de Bar
celona, donant-li corn a garanda les seves 
pertinences i l'església de Sant Salvador.

L'any 1112, retornáis de Jerusalem 
Ramon Guillem i Pere Guillem d'Odena, 
vengueren el castell i terme al bisbe de 
Barcelona per tal de poder pagar el dente 
al barceloni Ricard Guillem; però aquest 
havia agafat afecte al terme d'Arraona i

Plànol possiblement de la dècada 90 del segle passai, que ens dôna una configuraciô ben semblant a 
l'església projectada després del 1909.

l'any 1113 el comprà al bisbe. És ben 
possible que fos aleshores quan, fora ja 
l'església de l'usdefruit dels canonges de 
la Santa Creu i Santa Eulàlia de Barcelo
na, l'església de Sant Salvador i les seves 
pertinences foren donades al Monestir de 
i'Estany.

Però Ramon Guillem d'Odena, fidel a 
la voluntat del seu pare, Guillem Bernat, 
el quai en el seu testament demanava als 
sens fills que redimissin el castell 
d'Arraona, el tornà a comprar, als volts de 
1150, i en el seu testament, fet en 1159, el 
donà a la seva néta Elisendis, darrera 
Odena a Sabadell, que fou succeïda pels 
Montcades.

En el pergami de l'any 1064 ja 
esmentat, s'hi parla ja del mercat de Sant 
Salvador. I, en aquells temps, els voltants 
de l'església i del mercat cada dia s'anaven

poblant més. Tots aquests pobladors 
depenien de la parroquia de Sant Feliu 
d'Arraona, a l'altra banda del riu. Aquest 
allunyament del nucH més habitat, els volts 
del mercadal, amb la parroquia, l'avui Sant 
Nicolau, féu que el rector -aleshores ho 
era el reverend Francesc Soler- decidís 
traslladar la parroquial a Sant Salvador, 
sembla que aprofitant una absència del 
paborde del monestir de I'Estany, Pere de 
Saniàs.

Aixô passava l'any 1372 i portà fortes 
discussions i problèmes entre el paborde i 
el rector. Pel febrer de 1391, el bisbe de 
Barcelona, Ramon d'Escales, donà el vist- 
i-plau al trasllat. L'altar de Sant Feliu, de 
Sant Feliu d'Arraona, va ser portât a Sant 
Salvador i des d'aleshores la nova 
parroquia fou anomenada Sant Feliu de 
Sabadell. L'antic Sant Feliu d'Arraona

Diverses estructures de l'església (plànols fets per Bosch i Cardellach).
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prengué el nom de Sant Nicolau en 
recordança del Benefici de Sant Nicolau, 
que Bernat Llonc hi havia fundat l'any 
1319.

Sabadell anava creixent i l'església 
parroquial s'anava fent incapaç per allotjar 
tots els feligresos de la parroquia.

Com era l'església primitiva de Sant 
Salvador? Ho sabem gràcies a unes 
excavacions fetes l'any 1922, dirigides per 
l'eximi arquitecte sabadellenc en Vicens 
Renom i Costa, mentre s'estava construint 
Tactual església de Sant Feliu. En els 
plànols que reproduïm s'hi poden veure les 
reduïdes dimensions de la primitiva 
església.

A fabril del 1404, el visitador epis
copal Berenguer Tarasse, a requeriment 
deis Jurats de la Vila autoritzà fer una nova 
església capaç per a tots els pobladors de 
la via i de la parroquia.

S'enderrocà l'església velia i es cons
truí un nou tempie adéquat per a atendre 
totes les ecessitats de la parroquia. No 
sabem quan s'acabaren les obres, que 
devien durar força temps. El primer d'agost 
de 1420, dia de Sant Feliu, el bisbe de 
Barcelona, Francese Climent Çapera, 
celebrà pontifical en faltar major de la 
nova església; altar consagrat en honor del 
patró Sant Feliu. El desembre del mateix 
any el bisbe Çapera féu un decret aprovant 
tot el que s'havia fet i alabant la nova obra, 
de "structura satis jocunda et decenti 
noviter constructa" corn diu textualment 
el decret. L'església fou consagrada pel 
bisbe de Barcelona Gonzal Fernández de 
Heredia, junt amb altres dos bisbes, en la 
dominica de Quinquagèssima de 1488.

No es feren variacions en festructura 
de l'església fins a l'any 1615. Una 
Ordinació del 29 de març d'aquest any 
comença dient: "Attès i considérât la mul
titud del poblé de la present vita i 
Universität és gran i en los dies de festes 
anyals i en temps de Quaresma no caben 
en la església parroquial de la present vila 
per ser aquella petita i attenent que los 
administradors de la confraria de la 
Purissima Sang de Nostre Senyor Déu 
Jesucrist i Nom de Jesús, la quai està fun
dada en la present església, desitgen am
pliar aquella i fer en ella una capella de 
dita confraria...".

I segueix fOrdinació donant details 
d'on fer aquesta capella i altres dues, que 
foren la de Sant Antoni Abat i la de la 
Verge de Gràcia.

No he trobat referèneies de quan 
s'acabaren les obres de les tres capelles. 
Si, però, hi han noticies de quan s'inaugurà 
la de la Verge de Gràcia. Diu una 
Ordinació del 6 d'agost de 1623: "Fondi 
déterminât per dits magnifies Consellers 
i Conseil General, ningù discrepant, que 
a llaor i glòria de nostre Senyor Déu i de 
nostra Senyora Santissima de Gràcia sia

Espai omhrejat: l'església anterior a 1420. Ratllat seguii: l'església fins a l'any 1909. 
Ratllat discontinu: l'església actual.

feta la trasladó de la sua imatge sots 
invocació de nostra Senyora de Gràcia en 
la capella que novament és estada fabri
cada en la església parroquial en lo Hoc 
més preeminent de dita capella, la quai 
translaciô sefassa lo diumenge immedia- 
tament següent després de la festivitat de 
la Nativitat de nostra Senyora que 
comptarem a deu del mes de setembre 
prôxim vinent...". El trasllat de la imatge 
fou molt célébrât; acaba la Ordinació 
dient: "Determinaren que per a dites festes 
sien solemnisades ab la decèneia, regosijo 
i aplauso que requer semblant festivitat, 
sien duradores dos dies, que serán lo dit 
diumenge i dilluns...".

No fou fins a l'any 1690 que es feren 
més obres a l'església. En aquest any es 
decidí fer el campanar, ja que fins 
aleshores les campanes estaven en una 
espadanya, possiblement a la façana de 
ponent de l'església. Les obres del 
campanar foren laborioses. No fou fins 
l'any 1724 quan es posà la primera pedra 
de les obres. L'any 1738 se'n féu, per fi, la 
inauguració.

En edificar-se el campanar s'eixamplà 
l'església pel costat de migdia, fent-hi una 
segona nau.

Després de la construcció, entre 1615 
i 1623, de les capelles de la Purissima 
Sang, Sant Antoni Abat i Verge de Gràcia, 
l'església tenia una forma ben irregular i 
pot dir-se que, tôt i que amb bona 
comunicació, estava formada per dos 
cossos diferents: l'un a migdia, la vella 
església, i faltre a tramuntana, les noves 
capelles.

L'any 1751 el rector, Pere Blanch, de
cidí començar obres per unir les capelles 
de tramuntana amb la resta de l'església, 
formant una tercera nau. Decidí, a més, 
allargar tota l'església fins al carrer de 
Gràcia.

Poques obres més, d'importància, es 
feren. L'any 1844 s'amplià la capella de la 
Purissima Sang fins a tocar el carrer de la 
Rosa. L'estructura de l'església quedà

sense cap variació fins a la Setmana 
Tràgica del juliol del 1909, quan s'hi calà 
foc i l'església quedà pràcticament 
destruida.

Ben aviat s'emprengueren les gestions 
per a la reedificació. Es constituí una Jun
ta Reconstructora, la qual inicià les seves 
activitats en una reunió extraordinària a 
l'AJuntament, el novembre del 1909, pre
sidida pel bisbe de Barcelona, Dr. Joan 
Laguarda. El plante]ament i la direcció de 
les obres foren confiats a farquitecte 
barceloni Enric Sagnier.

L'església vella estava orientada amb 
faltar major a llevant i la porta d'entrada 
a ponent, al carrer de Gràcia. L'església 
nova es projectà, i es realitzà, amb faltar 
major a tramuntana i la porta d'entrada a 
migdia, a la plaça de Sant Roc.

Les obres foren lentes. No fou fins el 
8 de maig del 1921 que el bisbe de Barce
lona, Dr. Ramon Guillamet, benei solem- 
nement la nova església.

El canvi d'orientaciô, de nord a sud, en 
la nova església, a diferèneia de l'est a oest 
de fantiga, no sembla ser cap novetat. 
Feliu Sardà i Salvany i Pere Turull i 
Moragues, en el seu llibre "Consueta 
Parroquial de la iglésia de Sant Feliu 
Africà, mártir, de Sabadell", éditât l'any 
1898, ens diuen, al parlar del rector Josep 
Baltà, que "encarregà dit Rector un 
projecte de nova església a l'arquitecte 
senyor Casademunt, de Barcelona, sobre 
lo solar de la actual, quai projecte quedà 
sense passar endavant". I reprodueixen el 
plànol-projecte. En aquesta reproducció no 
s'hi pot veure clarament la data. Josep 
Baltà fou rector entre els anys 1893 i 1897, 
de manera que caldria situar entre aquests 
anys la confecció del projecte.

Aquesta és la història de les diferents 
configuracions de l'església de Sant Feliu 
de Sabadell.
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Conviure amb la sida a Sabadell
Marta Civil i Serra Il-lustració Montserrat Senserrich

i \ \  soterrani de l’Hospital del Parc Tauli 
de Sabadell constantment hi ha activitat. 
Es la planta del laboratori on investiguen 
diferents análisis: sanguinies, d ’orina, 
puncions, cultius de substàncies extretes 
d’una operació... i també els résultats de 
les proves d ’anticossos del VIH (Virus 
d’Immunodeficiència Humana).

"A Sabadell es fan anualment moites 
determinacions d’ antic os sos del VIH", ex
plica Toni Gavarró, metge del láboratori. 
"Ja no es tracta de tenir la malaltia a prop, 
sino que convivim amh ella, a la nostra 
mateixa ciutat, sense ser-ne del tot 
conscients".

Segons Imma Serra, psicologa del Cen
tre d’Atenció i Seguiment de Drogodepen- 
dències de l ’Ajuntament de Sabadell i 
col.laboradora de l ’equip del Programa 
SIDA de l’Hospital del Parc Tauli, a la 
nostra ciutat s’han diagnosticat 220 casos 
de persones que han desenvolupat la 
malaltia i d’aquestes, un centenar ja ha 
mort (les dades sempre son aproximados, 
perqué poden modificar-se d’un dia a un 
altre).

La SIDA és una malaltia deguda a 
la destrucció del sistema immunitari per 
un virus anomenat VIH, que es troba a 
qualsevoi secreció humana i a la sang. 
Avui, les dues vies de transmissió més 
obertament conegudes són les relacions 
sexuais, tant heterosexuals com homo
sexuals, i l ’ús compartit d’agulles i 
xeringues contaminades. Aquesta 
destrucció del sistema immunitari 
exposa el malalt a infeccions i càncers, 
que van destruint el sistema i, progres- 
sivament, apareixen eis simptomes i eis 
signes de la SIDA.

"El principal rise prové, sobretot, de 
les persones infectades de les quais hom 
no sospita, i que, en la major part dels ca
sos, ells mateixos desconeixen la seva 
condicio", explica aquesta psicologa, 
mentre remarca la importància que la per
sona que tingui activitats anomenades 
"d’alt rise" o que cregui que pot haver estât 
contagiada es faci les proves dels 
anticossos.

ELS RECURSOS A SABADELL
El carni més logic que pot seguir una 

persona que vulgui fer-se l’anàlisi dels 
anticossos VIH és a través del propi metge 
de capgalera, amb una anàlisi de sang.

"També es fan deteccions des del Centre 
d’Atenció i Seguiment de Drogodepen- 
dèneies (a la Plaça del Gas), però 
generalment són casos enviats pel propi 
metge de capçalera”, explica Imma Serra.

I afegeix: "Encara que els résultats 
de la prova surtin negatius, s’aconsella re
petir la detecció al cap de quatre o cinc 
mesos, perqué el virus VIH té un période 
d’incubació latent".

Per aquest motiu, tota persona que es 
cregui en una situació d’infecció recent 
hauria d ’abstenir-se de donar sang i 
organs, perqué, segons un estudi de 
l’Institut Pasteur de Paris, el rise en les 
transfusions, encara que minim (1/200.000 
unitats de sang), no es pot descartar 
totalment, ja que un donant recentment 
infectât pot donar un résultat negatiu en 
l’anàlisi.

Si en la detecció s’observa que la 
malaltia està en un estât avançât, es deri
va el malalt a l’Hospital del Parc Tauli, 
on pot ser que quedi ingressat durant un 
période. En eis casos de més gravetat, el 
malalt hi haurà d’ingressar regularment o, 
fins i tot, romandre-hi, si es converteix en 
malalt terminal. I si no ha desenvolupat la 
malaltia, es visita a la consulta externa 
periòdicament.

De totes maneres, sempre es crea un 
Conseil Assistit, per donar suport i 
aconsellar la persona, sigui seronegativa, 
seropositiva o que ja estigui en un procès 
avançât de la malaltia de la SIDA. "Es vol 
aconseguir que el malalt tingui una 
integració globalitzadora, atenció mèdica, 
psicològica, assistència a domicili, suport 
religiós (en cas que ho demani) i asses
sor ament jurídic", especifica Imma Serra.

Cal destacar que si les proves es 
realitzen a través del Programa SIDA i el 
metge de capçalera, els résultats són 
nomináis, però l’Institut Català de la Salut 
disposa d’un departament -el CENTRE 
DE MALALTIES DE TRANSMISSIÓ 
SEXUAL, a l’Ambulatori de les Drassanes 
de Barcelona (93-329.44.95)-, a través del 
qual es fan les análisis confidencialment, 
sense que la persona hagi d’estar inscrita 
a la Seguretat Social. El pacient no deixa 
el nom, té un número i és Punie que li 
demanen per recollir els résultats.

Amb aquest sistema es vol solucionar 
el problema que moites persones no volen 
fer-se ni saber eis résultats de les análisis, 
per por de dir el nom i perdre la feina i la 
vida que porten quotidianament.

A Sabadell, des de l’I de desembre 
passât (Dia Mundial de la SIDA), hi ha 
ACTUA, una nova entitat que es dedica a

donar suport als malalts de la SIDA. "Ens 
dediquem a ajudar totes les persones que 
ho necessiten i a donar suport moral als 
afectats, amies i familiars", explica la 
Montse, una de les voluntàries de l’asso- 
ciació.

El local, al carrer Avellaneda, número 
55, és obert cada dimarts i dijous, de 17h 
a 21h, però per qualsevol consulta es pot 
trucar al teléfon 725.10.00.

A més a més, eis dijous, durant tota la 
tarda, acostumen a fer-se "cafés positius", 
unes tertûlies entre afectats, per compar
tir una estona l’intercanvi d’experiéneies, 
conéixer medicaments que hagin pogut do
nar bons résultats a un malalt,...

En les informacions que fins a l’ac- 
tualitat s ’han transmés a través dels 
mitjans de comunicació, a vegades hi ha 
hagut certa confusió, o alguna informació 
una mica ambigua. Cal tenir en compte 
que, amb la penetració sense preservatiu, 
encara que no hi hagi ejeculació, pot 
haver-hi transmissió de la malaltia, perqué 
el contacte de les segregacions genitals es 
pot produir igualment. "Canviar els hábits 
deis ciutadans costa, però és el que s’ha 
defer si es voi frenar la malaltia, perqué 
la forma de vida de la persona pot afavorir 
la propagació o no de la SIDA", destaca 
la Montse.

Moites persones també han pensât que 
fent sexe anal s’asseguraven de no tenir 
fills i que no els calia, per tant, l’ús del 
preservatiu, però aquesta falta de protecció 
ha estât una porta oberta per encomanar 
aquesta malaltia de transmissió sexual i 
vírica.

"TOTS SOM RESPONSABLES DE 
TOTHOM"

Des de fa quatre anys, el Josep dorm 
molt més que abans. Acostuma a ficar-se 
al Hit a les 23h i a llevar-se a les 8h, ja 
que el seu eos, com el de tothom, li 
demana dormir. Però ell sap que, a part de 
demanar-li-ho, ho necessita per la seva 
salut i ho respecta, sense atrevir-se a fer 
gaire excepeions.

Fa quatre anys que ha deixat de beure 
alcohol i coca-cola, menja una alimen- 
tació més equilibrada, amb poc sucre, i veu 
la vida d ’una manera diferent. Ha 
modificat alguns hàbits, les seves escales 
de valor i les relacions personals que 
mantenía.

"El que abans no significava res, ara 
pot significar molt", explica en recordar 
l ’època en la qual es notava molt cansat, 
que no resistia, tenia molta son i s’havia
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aprimat força, sense conèixer-ne el motiu.
Va anar al metge i li van fer una prova. 

Li va sortir seropositiva, i a partir d’aquell 
moment va saber que era portador del vi
rus de la SIDA. "Normalment acceptar- 
ho costa, però jo sóc una persona oherta, 
esticfet de món, no he pujat al costai dels 
meus pares i m’ho he ha gut de guany ai- 
tot. L’endemà del dia que m’ho van dir, 
jo era pràcticament la mateixa persona i 
vaig pensar: Mira, hi ha això i has de 
conviure-hi."

El Josep parla obertament del tema, 
potser perqué ha volgut conèixer millor la 
maialila. Per això ha viatjat als Estais 
Units, Erança, Itàlia i ha visi més món que 
altra geni. S’ha informât de les ultimes 
investigacions que s’estan desenvolupant 
a l’estranger i manté un contaete constant 
amb rinstitut Pasteur de Paris.

El Josep somriu i diu que se sent bé. 
Per la seva situació, no pot treballar, en 
una oficina es cansa de seguida, i per la 
baixa temporal cobra un subsidi de 60.000

pessetes al mes. Cada dia es dedica a fer 
de voluntar! i a ajudar persones neces- 
sitades i a atendre-les al propi domicili, 
una feina que la Creu Roja de Sabadell 
també farà des de principis de 1994.

E1 Josep és una persona molt sensible, 
li agrada parlar amb la geni i poder escol- 
tar-la. I, quan té temps, dedicar-se a cons
truir caixetes de fusta, recobertes amb 
paper antic. Tot i aixi, s’entristeix quan 
recorda els tres anys que va viure amb un 
amie i se li va morir.

"La gent hauria de ser conscient que 
hi ha un problema que ens afecta a tots, 
perqué tots som responsables de tothom, i 
hem de combatre la malaltia junts", co- 
menta sensibilitzat, preocupa! i amb el 
pensament d’una persona que ha viscut 
situacions molt complicados, per l’edat 
que té. I és que, a finals de desembre, va 
fer tan sols vint-i-quatre anys.

|_  Angles I
/ \ m b  aquest titol volem encelar una 
pelila secció amb el propósi! d'anar-hi 
descobrint angles de la ciutat. Per co- 
mençar amb un exemple: el monument 
dedicai a Pompeu Eabra a la plaça del 
mateix nom. El monument s'inaugurà el 
passai 19 de desembre.

Ja ens va sorprendre descobrir-lo 
estirat a terra, corn si fos uns bancs publics. 
Vam llegir la frase esculpida que diu: "A 
Pompeu Eabra, que retorna al català la 
categoria d'idioma de cultura". En l'altra 
part hi ha un medalló en bronze, amb 
l'efigie del personatge. Se'ns explicà que 
aquell monument era com un monolit, però 
ajagut. (?). Horn creu que el Mestre Eabra 
requería una altra "cosa".

En Pere Roca Garriga, a Diari de 
Sabadell del 25 de gener, el descobreix 
amb la seva aguda perspicàcia i subtil 
ironia. Transcrivim un fragment final de 
l'article: "La descoberta ha estât allò que 
se'n diu un goig sense alegría. Més ben dit, 
una autèntica decepció, que ens deixa 
malhumoráis. Cap cots, se'ns ocorre mus- 
sitar: Perdoni, senyor Pompeu! Dispensi!".

Arimón, 113 -117  
Tels. 725 49 77 - 725 41 87 
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El monestir de Pedralbes (II)
Jaime Zabalo

X-i ’any següent d’haver concedit el Papa 
Joan XXII la butlla per fundar el monestir, 
el dia de la festivitat de la Santa Creu, el 3 
de maig de 1327, s’inaugurà l’església i 
una part del convent, el quai quedà 
pràcticament acabat F any 1412. Per no 
haver-se’n mai interromput la construcció, 
és un dels edificis religiosos que arribà a 
la seva conclusiô. Tampoc, a causa de la 
seva Ilunyania de la ciutat, les turbes no 
el destruiren, ni tampoc fou cremat. Fou 
assaltat F any 1873 i, en la Guerra Civil 
de 1936, foren destruïdes algunes de les 
seves obres. S’ha conservât fins a 
Factualitat sense cap destrossa d’impor- 
tància per accions violentes. Encara 
subsisteix un carrer amb les cases que eren 
destinades als beneficiaris del clergat se
cular i un petit convent, el Conventet, des
tinât a residència dels frares franciscans 
adscrits al serve! de Fesglésia del 
monestir. Fins i tôt segueixen les portes 
nord i sud de la muralla, protegida per tor
res dels segles XIV i XV. A més de la gent 
de religió, hi vivien els servidors o criats, 
hortolans, carreters i, en el segle XIV, la 
comunitat arribà a tenir quaranta esclaus 
d’ambdós sexes. El convent no tenia accès 
principal al dit carrer, sino que era el lloc 
réservât per als graners, el corral i la 
carnisseria del monestir. La porta d’en- 
trada era situada a la plaça de Fesglésia.

La façana de Fesglésia es troba a la 
plaça, en la qual hi ha una varietat de la 
flora catalana. El conjunt del campanar i 
de la façana és d’una gran sobrietat i 
bellesa, característica del gotic catalá. La 
porta de Fesglésia és ogival i hi destaca 
l’escut de la reina amb els besants deis 
Monteada i les barres de Barcelona. 
L’interior és d’una sola ñau, amb esveltes 
ogives i capelles laterals. La gran ñau és 
dividida en dos sectors: el del tester amb 
ábsida, sis capelles i porta d’entrada. En 
el segon sector es troba el cor, i a la part 
baixa, una petita capella, on a dos quarts 
de vuit de la tarda, cada dia excepte els 
dies festius, la comunitat, formada per poc 
més de vint monges oeixen missa, a la qual
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també solen assistir una dotzena de 
feligreses. Es un acte religiös intim, 
emotiu i de gran fervor.

Els altars de les capelles van sofrir 
modificacions i els murs de Finterior, com 
també el timpá de la porta principal, foren 
rascats i van perdre totes les pintures 
murals, compreses les del timpá, Faspecte 
del qual és deplorable. A les capelles hi 
ha diversos sépulcres; la majoria, de 
protectors de la comunitat. En el centre de 
la ñau, una mica reformat, s’hi troba el cor 
deis frares i deis beneficiats.

El claustre, el més gran de Catalunya, 
és molt bell, tipus clàssic del claustre 
català del segle XIV, format d’arquacions 
sostingudes per capitells uniformes 
derivats del corinti, amb els escuts reials i 
de Monteada. En el centre hi ha un jardí 
amb palmeres, tarongers i una petita font 
brollador de pedra, amb una figura d’un 
ángel de cerámica amb vidrat blanc. Prop 
de F entrada del claustre es troba la capella 
de Sant Miquel, que no fou mai capella 
sinó celda particular o lloc de residència, 
durant el dia, de la segqna abadessa, sor 
Francesca Sa-Portella. Es la més famosa 
de les estances del convent. A les seves 
parets figuren les pintures murals realit- 
zades durant Festiu de Fany 1346 per 
Farrista Eerrer Bassa. A la part alta, repre
senta set escenes de la Passió de Jesús i, 
en la baixa, els Set Goigs i el Triomf de la 
Verge. Foren pintades amb la rara técnica

mural a Foli, d’un blau dominant, amb 
influéncia de 1’escola de Sierra i Giotto. 
Es l’exemple més complet de Facceptació 
de Festil italo-gótic a Catalunya. Es 
Fünica obra documentada de Ferrer Bassa 
que es conserva i amb la qual es demostra 
la seva singular categoría. Ferrer Bassa fou 
un pin-tor barceloní, possiblement oriünd 
de la comarca del Garraf, que inicià 
Fescola de pintura catalana, la palatina 
barcelonesa.

La sala capitular es construí entre 1415 
i 1419, grácies a Constança de Cardona- 
Pinós, que llegá dotze mil sous per a la 
construcció de la capella de Sant Pere, on 
s’hi troba la seva urna sepulcral, i per a la 
Sala Capitular. En la decoració, al costat 
deis escuts reials i de Monteada, apareixen 
les armes deis Cardona-Pinós. En aquesta 
sala, des de Fany 1357, la mare abadessa 
rebia cada any els consellers de Barcelo
na, els quais considerava com a protectors
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del monestir, visita en la qual quedava dis
pensada la clausura. Actualment, des de 
fa uns anys, es reprengué la tradició en el 
dia de santa Eulàlia.

La comunitat disposava de dormitoris, 
refectoris, cuina, infermeria i també depar- 
taments individuals anomenats ceMes de 
dia, amb porta d ’entrada, algunes amb 
finestres, armari en els murs i un oratori 
amb aitar i retaule. La més notable és laja 
citada capella de Sant Miquel.

El dormitori, acabat el 1393, es troba 
al nord-est del claustre, el qual es reformà 
vers l’any 1500 i, darrere el dormitori, s’hi 
construí una altra torre-mirador, amb 
gelosies de pedra calada típica de 
Pedralbes. En aqüestes estances o sales 
s’exposa la coMecció de pintures Thyssen- 
Bornemissa.

Les monges pertanyen al Segon Ordre 
franciscà o clarisses, i viuen amb gran 
pobresa; treballen en brodats, dol90S, 
l ’horta, encartaments i distribució de 
publicacions. Durant el transcurs del 
temps no sempre les seves vides foren 
exemplars. A les darreries del segle XV 
la Regla de Santa Clara, en especial 
l’austeritat, no era observada amb fidelitat 
per una bona part de la comunitat. Per 
intervenció de la Cùria Romana i del rei 
Ferran el Catòlic, es nomenà abadessa sor 
Teresa Enriquez. L’abadessa fou requeri
da a Roma i novament es deixà d’observar 
la regia. El rei Ferran pregà a la seva filia 
sor Maria de Aragón que tornés a restablir 
Tobediència i la humilitat, la qual cosa 
s’aconseguí amb poc més de cinc anys.

La religiosa que més ha destacat fou 
sor Eulàlia Anzizu, de noble llinatge, que 
va renunciar a la seva fortuna, amb la qual 
feu restaurar el tempie i escrigué la història 
del monestir des que es fundà fins a la seva 
època.

Actualment, a la ciutat comtal es manté 
la tradició que, quan s’ha de celebrar una 
boda, els familiars dels nuvis, uns dies 
abans de la cerimònia, duen a les monges 
unes dotzenes d’ous, cada una de tretze 
unitats, a fi que les religiöses, amb les 
seves oracions, intercedeixen prop del 
Senyor, perqué durant aquell dia no 
plogui. En lliurar els ous i fer la petició, 
la monja que els rep sol constestar que "cal 
demanar quelcom és: que el matrimoni si- 
gui felÌ9 i que formin una parella cristiana".

A aquesta petició, s’hi afegeix, per a 
tots els catòlics, la mateixa que les monges 
a la Verge: "Us demanem, Senyora nostra, 
excelsa Mare de Déu, enlairada sobre el 
cor dels àngels, que empleneu els nostres 
cors de gràcia celestial. Feu que, en nosal- 
tres, brilli l’or de la saviesa de les virtuts; 
i que, pel vostre poder i intercessió, siguem 
perseverants en els sants propòsits".

Traduìt del castellà

Estampes Montserratines

L’Església nova
Manuel F or aster

Deixant de banda els fets de la Invenció 
de la Santa Imatge i dels prodigis que 
l’envoltaren, se sap que la Mare de Déu 
es va quedar a Montserrat i que s’inicià el 
seu culte en una petita capella que ja 
existia a la muntanya dels ermitans i que 
s’anomenava de Santa Maria.

Aviat la Verge de Montserrat esde- 
vingué miraculosa i es començaren les 
peregrinacions de dévots que venien a vi
sitar la Mare de Déu. Això comporté la 
nécessitât de construir una nova capella 
molt més gran cap a la meitat del segle 
XII i d’estil romànic. Aquesta església, ja 
convertida en santuari del cenobi 
benedicti, també es va anar quedant petita, 
ja que la multitud que hi passava la vetlla 
no cabla dins del petit recinte.

Un dia arribà a Montserrat, a tali de 
prometença, un pagès de Solsona amb un 
ruc. En una de les alforges hi portava un 
cabrit i, en una altra, un infant de set anys 
que es faria escolanet. Era en Bartomeu 
Garriga. Jugant amb els altres companys, 
solia dir: "Ara que sóc petit, la Mare de 
Déu té una església petita, quan jo sigui 
gran li faré un tempie més gran".

Aquesta predicció es va complir i 
aquell noiet somniador es va convertir en 
abat del monestir de Montserrat. Mans a 
Tobra, compii la seva promesa i aixi fou 
com el dia 11 de juliol de 1560 es col.locava 
la primera pedra de l’església actual.

Les obres es començaren tot seguit i 
l’abat constructor no parava de demanar 
almoines per a la seva obra. Al rei Felip II 
li demanava recursos econòmics, que 
promogueren coMectes per tot Espanya. 
Al Sant Pare Plus IV li demanava jubileus 
a favor dels romeus que ajudessin a la 
construcció de l’església.

La muntanya de Montserrat es converti 
en una corma de pelegrins que hi pujaven 
carregats de materials de construcció i en 
arribar a dalt, oferien a la Verge, corn si 
fossin articles de fe, els totxos, els sacs de 
ciment o els sacs de sorra.

Les obres, sota la direcció de l’arqui- 
tecte Miquel Sastre, que també havia estât 
escolà de Montserrat, van durar trenta-dos 
anys. L’església té unes dimensions de 
63'20 metres de llargada, 21'50 d’amplada
1 33'23 d’alçada, que li donaven unes grans 
proporcions per a les necesitáis de l’època.

La nova església fou consagrada el dia
2 de febrer de 1592 amb la presència del 
bisbe de Vie i dels altres bisbes de la Tar
raconense.

Presidiren l’acte el lloctinent reial i les 
autoritats de Catalunya.

Una vegada l’església restà desta, es 
va portar a terme la decoració interior. Un 
aitar procèdent de Castella, l’obra meri
tòria d’Esteve Jordan (1594), el cadiral del 
cor de Cristóbal Salamanca (1598), la reixa 
centrai que parila la nau i que fou donada 
pel rei Felip III (1609), o la decoració 
daurada de tot el tempie, subvenida per 
Joan d’Austria (1669).

Ara bé; una vegada l’església fou con
sagrada, no era freqüentada pels dévots de 
Montserrat, ja que la imatge veritable de 
la Mare de Déu restava a Tantiga capella, 
i allí es dirigía la devoció dels fidels.

El canvi de la Mare de Déu a la nova 
església també va suscitar polémiques, ja 
que deien que la Mare de Déu no es voldria 
moure de Tantiga capella, en contraposició 
amb els que volien traslladar-la al nou altar.

Aquesta discusió va durar set anys, fins 
que, finalment i atenint les recomanacions 
dels dirigents eclesiàstics, es va decidir el 
seu trasllat. Aquest es féu el dia 11 de juliol 
de 1599, amb presència del rei d’Espanya 
Felip III, qui portant una espelma a la mà, 
acompanyava la comitiva en el recorregut 
que separava les dues esglésies. La Verge 
de Montserrat quedava entronitzada 
definitivament en el nou temple.

Actualment es treballa en la restauració 
de la part superior de Tesglésia, on s’hi 
afegiren ceMes per als monjos, les quais 
deformen els contraforts de la construcció 
basilical primitiva. Ara es faran les obres 
per tal de retornar la claror a T interior de 
la nau eclesial, buidant els florons o 
descobrint el cimbori, el que farà que la 
llum del dia torni a dins del temple.

Enguany celebrem els 400 anys de la 
consagradió de la Basílica i fem nostra la 
consigna que ho resumeix: "Som una 
església de pedres vives"; consigna que 
ens recorda les pedres de prometença que 
pujaven els peregrins i que varen culmi
nar en la construcció de la catedral de les 
Muntanyes, el somni de Tabat Garriga.

Il-lustració: Medalla de la Consagrado
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Esglésies rupestres mossaràbigues o pre-romàniques
Ramon Vali i Rimblas

X-ies esglésies excavades a la roca són 
rares al nostre país. A Catalunya sols tenim 
eremitoris mossàrabs, uns habitacles 
excavats a la roca on vivien els eremites, 
precursors del monjos. Aquests ermitans 
vivien en solitud, en coves situades a prop, 
i practicaven el culte en una església cornu, 
on es reunien els diumenges i les festes 
de guardar. Les coves dels eremites solien 
ser unes balmes aprofitades per a resguar- 
dar-s’hi, però, en els llocs on no n’hi havia, 
s’excavaren a la roca, sobretot quan era 
tova i fácil de treballar. Tot que els 
ermitans que hi vivien practicaven el cuite 
comunitáriament en una església propera, 
com ja hem dit, solien tenir, a dintre de la 
seva cova, una capella per fer-hi les seves 
oracions. Després, havent arribat, pos
siblement, una època de major inseguretat, 
que els feia perillos romandre-hi sois a les 
seves ermites, els eremites s’agruparen en 
monestirs i es transformaren en monjos. 
Els cartoixans continúen encara practicant 
la vida eremítica, encara que agrupats en 
la cartoixa: viuen sois en la seva ceMa, que 
és una caseta, i només acuden a l’església 
per resar-hi les hores canóniques. Les 
altres ordres monàstiques han passât de la 
vida eremítica a la conventual.

D’aquestes coves o eremitoris se n’han 
trobat a Martorell, al Baix Llobregat, a 
l’Empordà, a Castellfollit de Riubregós i 
a Rellinars, entre altres llocs.

No ens volem referir aquí a aqüestes

Vaìdecanales.

ermites, sino a les véritables esglésies 
excavades totalment a la roca. Aquests 
temples, corrents a Capadòcia i a Etiòpia, 
són rars a Espanya. A Catalunya no n’hi 
ha cap. Tant Sant Miquel del Fai, com Sant 
Pere de les Maleses i Sant Marc de cal 
Bassacs, són aprofitaments d’unes balmes 
sense cap mena d’excavaciô. Recentment, 
gràcies al turisme, s’han fet populars les

Castellfollit de Riubregós. Eremitori.

de Capadòcia, adornades, la seva majoria, 
amb pintures murais. Les d’Etiòpia són 
més desconegudes per la raô que el turisme 
no hi acut amb facilitât.

A Espanya se n’han trobat a la Rioja, 
Cantàbria, Alaba, Andalusia i Galicia. 
Moites són de la categoria de les catala
nes: simples habitatges d’ermitans, amb un 
petit oratori.

Aquest és el cas de Vaìdecanales, vora 
Ubeda, a Jaén. Està en un promontori 
d’arenisca que s’alça en mig d’un oliverar 
i que presenta una paret vertical, com un 
cingle. En aquesta paret hi ha esculpides, 
en baix relleu, com unes portes coronades 
per unes arcades decorades amb palmetes 
de tradició clàssica. Manuel Riu, que els 
ha descrit, llançà la hipótesi que, vist que

Església del conjimt monàstic de La Goba (Laño, comtat de Trevino).
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eslava a prop del carni veil de Toledo, 
bagués estât una posada en l’època 
visigoda, que posteriorment, en temps de 
la invasió àrab, hauria servit de refugi a 
uns eremites, que en una de les depen- 
dències hi excavaren una absidiola per 
convertir-la en temple.

També a Andalusia, hi ha les basiliques 
rupestres de Ronda, que havien servit 
d’habitatge, i de Coin (Màlaga).

A la Rioja, a Alàba i Cantàbria son 
molt freqüents: superen la vintena. Moites 
d ’elles pertanyen al tipus d ’eremitori 
descrit. Però n ’hi ha d’altres que son 
reaiment temples excavats dintre de la 
roca.

A Albelda d’Iregua n’hi ha una, en el 
paratge de "la Claustra", anomenada 
actualment la "Pajera" (perqué havia servit 
de pallissa), que està totalment excavada 
a la roca. Té una pelila ñau rectangular, 
acabada amb una capçalera de planta 
quadrada, coberta amb un casquet sobre 
petxines, tot i que està tallada a la marga. 
Al cingle on està excavada es veuen di
versos habitacles, tots excavats a la roca 
tova. El topònim "la Claustra" ens indica 
cjue es tractava d’un monestir d’eremites. 
Es una llástima que no estigui ben condi
cionada: actualment serveix de cambra 
deis mais endreços de la parròquia.

També a Laño (comtat de Treviño) hi 
ha dues esglésies excavades totalment a 
la roca, pertanyents al conjunt monàstic de 
La Goba; ambdues amb dos absis oposats.

"tot un estil"
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l’un a devant i Paître a ponent. L’una, avui 
dia esfondrada en part, té la nau coberta 
amb uns arcs formers molt propers l’un de 
Paître i conserva el tenant de Paitar. A 
Bernedo hi ha Permita de San Tirso que, 
si bé aprofita una balma, té Pabsis excavat 
a la roca.

A Galicia hi ha Pesglésia de San Pe
dro de las Rocas, tota excavada. Es de tres 
naus, la central precedida per un pre
san tu ari.

Un altre cas intéressant, perqué está 
totalment deslligat de la vida eremitica, és 
el de Bobastro. Omar ben Hafsun, fill de 
Hafs (aixô és, Alfons), presumiblement 
descendent d’un comte visigot, la familia 
del quai s’havia convertit a l’islamisme, 
l ’any 880 es rebePlà contra el califa, 
reunint al seu entorn tôt de malcontents; 
pretenia constituir un régné independent 
del califat. L’any 889 dominava Estepa, 
Osuna i Ecija. Batut pel califa dos anys 
més tard, es refugia al seu castell de 
Bobastro, i hi comença una etapa de 
resistència. El 899 es converteix al 
cristianisme, perdent per aquest motiu 
Pajut dels muladis (visigots convertits a 
l’Islam) i del magnats àrabs. Tôt seguit hi 
inicia la construcció d ’uns església,

Bobastro

San Pedro de las Rocas.

excavada a la roca, però que té Paparen9a 
que s’havia de cobrir amb una teulada. Les 
coses li anaren malament: mor el 917 i el 
seu fill Hafs és ven9ut definitivament pel 
califa Abd-er-Rahman III el gener del 928. 
La basilica va restar sense acabar. Aquest 
és un cas molt especial: no es deu a cap 
conjunt eremitic o monàstic. La seva tex
tura, com ja s’ha dit, sembla indicar que, 
tot i ser excavada a la roca, havia de teñir 
una teulada que la cobris. Es, indub- 
tablement i realment, mossarábiga.
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Hipotecar temps al temps
Dolors Godayol

X-i'home no en té prou amb satisfer els 
seus instints més elementáis. Com a ani
mal racional la representació de la seva 
conducta ve determinada per una espirai 
que il-lustra la manera com, una vegada 
acomplert un desig, sorgeix la nécessitât 
d'atènyer un nou objectiu. I aquesta espi
rai es fa infinita i esdevé amb els 
llenguatges, expressió del sentiment humà, 
el motor de la civilització.

La facultat de l'home per a expressar- 
se és il-luminada. Però hi ha formes de 
comunicació universals, reconegudes per 
tothom; la paraula, la pintura, la mùsica, 
l'escultura, l'arquitectura... capaces de fer 
vibrar els impulsos més endormiscats de 
l'esperit. Aixi, en époques de bonança com 
en périodes de crisi l'home seguirà sempre 
guaitant l'horitzó i, per camins planers o 
viaranys tortuosos, anirà sempre endavant 
menât pel seu afany de superado.

I, com a èsser gregari, camina en 
companyia, influint i deixant-se influir 
pels altres individus de la seva espècie. 
D'aquests intercanvis en sorgiran les 
primeres cultures, costums socialment 
adquirits que, al llarg de la història s'aniràn 
transmetent de generado en generado i, 
encara que no son estàtiques, sino 
dinàmiques, es caracteritzen per una gran 
càrrega de tradició.

Una de les tradicions més arrelades i 
que més han contribuït a mantenir l'esperit 
de la nostra terra és la dels orfeons: ens 
agrupem per cantar perqué, cantant en 
companyia, experimentem el plaer de 
compartir i el compartir ens agermana.

A Sabadell, el nostre Orfeó es disposa 
a celebrar, enguany, el seu Noranté 
Aniversari amb ànim d'arribar, i sobre- 
passar, si a Déu plau, el Centenari.

Llegim en el comentar! que introdueix 
el programa del Concert d'Obertura: "Hem 
siguí ambiciosos -malgrat la crisi- a 
l'hora de planificar els actes en que volem 
remarcar aquest aniversari i, no solament 
en un exclusiu gran concert, sino que hem 
anat més enllá, hipotecant temps al nostre 
temps per a poder oferir un any pie 
d'activitat... humil participado en la cul
tura viva de la ciutat".

No s'acontenten, però, només amb par
ticipar. L'esperit de superació a que 
aMudiem abans els mena a oferir als 
sabadellencs un treball digne i el Concert 
d'Obertura del 90é Aniversari n'ha estât 
una constatació.

En va fer la presentació el Sr. Lluis 
Subirana, membre de la Junta Consultiva, 
que va recordar els quatre pilars sobre els 
quais es fonamenta l'Orfeó de Sabadell: 
Cantaires, Directors, Presidents i Juntes 
Directives i el Public, format pels sods, 
els coMaboradors, els simpatitzants i els 
seguidors. Expressá, al final de la seva 
al-locudó, el desig que la música i els cants 
ens ajudin a conduir el món a la tan anhe
lada Pau.

Va encetar el concert la "ORQUES
TRA EDUARD TOLDRÀ", conduida pel 
prestigiós violinista i infatigable director 
Josep-Lluís Puig, la qual coMaborá amb 
l'Orfeó per primera vegada i que esperem 
que ho farà en més d'una ocasió.

Els membres d'aquesta jove formació 
-que enguany acompleix també el seu desé 
aniversari- ens van interpretar el Concert 
n. 8 per a dos violins i corda en la m. Opus 
3 de Vivaldi, en els seus tres moviments: 
allegro/larghetto/allegro. Van actuar com

a solistes Erancesc-Xavier Reyes i Silvia 
Cruselles, estudiants destacats de violi en 
el Conservatori Municipal de Música de 
Sabadell.

A continuació el conjunt orquestral va 
interpretar la Serenata per a orquestra de 
corda en re m. Opus 20 d'Elgar, també en 
els seus tres moviments: allegro/larghetto/ 
allegretto.

I aixi va concluir la primera part 
d'aquest concert.

No és pas la intenció d'aquesta crònica 
valorar la tècnica musical ni de l'orquestra 
ni deis cors. Em sap greu haver de 
confessar que no hi entenc gran cosa. Però 
si que voldria expressar tot el seguit de 
reaccions que vaig anar expérimentant 
aquella vesprada.

Els adietes a l'Orfeó deSabadell, els qui 
haviem anat seguint també l'evolució dels 
joves instrumentistes de l'Orquestra 
Eduard Toldrà, totes les persones que 
ompliem de gom a gom l'església de la 
Purissima, cadascú des de la seva pròpia 
individualitat, vam experimentar les nos- 
tres singulars emocions, que ens afanyà- 
vem a compartir bé amb un gest, bé amb 
una mirada, bé amb una paraula.

En la primera intervenció ensvam 
trobar amb un Vivaldi entranyable: preMu- 
di iniciàtic en l'allegro, un contingut 
larghetto i l'explosiô dels sentits, l'alli- 
berament total, en l'allegro final.

La serenata d'Elgar és una delicia: 
intueixo en el primer moviment una ma
gistral expressió de la Intimität, manifes
tada amb delicadesa i sensualitat, amb 
força i tendresa alhora. Segon moviment: 
plaer inexpressable: romanticisme, espo-
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nerositat, sublimació... instants que vol- 
dries eternitzar. I, en l'allegretto, un 
desvetllament feliç: torna la quotidianeitat 
plàcida i confiada, la plenitud.

Gregorio Salvador Rodríguez, comu- 
nicador nat, vitalista i vehement, ens va 
brindar un Orfeó engrescat i cofoi, que va 
iniciar la segona part amb Dos Motets de 
Nadal, de Poulenc.

Però el plat fort de la vetllada ens el 
van servir amb la interpretació del Salm 
111, Beatus Vir, de Monteverdi, en el qual 
van intervenir l'Orfeó de Sabadell en pie, 
l'Orquestra Eduard Toldrà, les veus dels 
solistes Anna Aparicio, Silvia Anglès, 
Assumpta Cumi, Joan Ribalta, Sergi 
Deliver i Joan Torras i, a l'orgue, Ivan 
Capillas.

Recordaré breument per ais lectors de 
QUADERN que la paraula Salm significa 
"cántic sagrat". En les époques bibliques 
solien interpretar-se acompanyats d'un 
instrument semblant a l'arpa que duïa el 
nom de "salteri", paraules, elles, d'origen 
grec. Els salms eren composicions de caire 
poètic dedicades a la lloança de Déu i, en 
el Llibre dels Salms que forma part de 
1'Antic Testament n'hi podem trobar 150. 
Se solen distribuir en tres categories: 
himnes de lloança a la grandesa i la bondat 
de Déu, deprecacions o supliques en épo
ques de tribulaciô i cants d'accio de gràcies 
on individus o coMectius agraeixen al 
Senyor els seus beneficis. En els Salms hi 
trobem reflectits tots els bons sentiments 
de l'ànima humana en els seus diversos 
estats psicolôgics. El Beatus Vir pertany 
a la primera categoria i fa referéncia al s 
beneficis que Déu, en la seva infinita 
bondat i misericòrdia, atorga a l'home que 
contempla les seves Lleis: "Benaurat 
l'home que tem al Senyor: poderosa será 
en la terra la seva descendéncia...".

Per a finalitzar el recital i amb la 
coMaboració de la secció de nois i noies, 
que dirigeix Gemma Fernández, la del 
flautista Martí Gich i amb Joan Martínez 
a l'oboé, Orfeó i Orquestra van interpre
tar, conjuntament, un arranjament del pia
nista Ivan Capillas titulat "Fantasia 
Nadalenca". En aquest seguit de fragments 
de les nádales més populars, en la seva 
majoria composicions catalanes, hi vam 
poder trobar l'expressió més genuina del 
nostre tarannà.

1 ja fora de programa, amb l'AMeluia 
de Haendel, ens vam despedir tots, musics, 
cantaires i oients, amb la satisfacció al fons 
deis cors i l'esperança d'un nou retrobament.

Des d'aquestes págines, i per acabar, 
voldria expressar en nom de la Fundació 
Amies de les Arts i de les Lletres de 
Sabadell la nostra més sincera felicitació 
al nostre entranyable Orfeó de Sabadell 
per a aquest Noranté Aniversari i desinar
li un llarg i gloriós futur.

Solitari amb Diamant central talla Brillant,
ACOMPANYAT AMB DIAMANTS TALLA CARRÉ I BRILLANT

jA cm or a la perfecciô, treball 
ben fet. Creacions que s'adapten a la seva personalitat.

MODELS EXCLUSIUS

Sani Joan, xamfrà Tres Creus • Tels. 726 01 34 - 725 19 88 • 08202 SABADELL

î iatgesi ® 
Cohina, si.a.

G rup A Titol 412

Sant Quirze, 11 • Tel. 725 62 99 • SABADELL

ANÁLISIS CLINIQUES 
i PERFUMERIA 
COSMÈTICA de
Joan Garriga i Manich

(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 
Farmacèutic Municipal)

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL
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Música

Robert Schum ann (1810-1856). L'esclat rom àntic
Antoni Sala i Serra

/ \ m b  Robert SCHUMANN, el mon 
musical, el ROMANTICISME, arri
ba a la seva máxima expressió. 
SCHUMANN pertany a la segona 
generado de música romántica, la que 
sorgeix de les ultimes obres de 
Beethoven i de les composicions de 
Schubert i de Weber. El nom de 
SCHUMANN anirà acompanyat dels 
de Berlioz, Mendelshonn, Chopin i 
Liszt.

Corn a artista, SCHUMANN re- 
flecteix tots els aspectes més profunds, 
i les virtuts i els defectes del ROMAN
TICISME. Personatge introvertit, idea
lista, apassionat, culturalment nodrit 
pels nous corrents de l'època, en què 
l'espiritualitat idealitzada està inti- 
mament lligada als nous matisos de la 
literatura, fou en l'aspecte musical un 
innovador critic amb el passât clàssic i 
propagador dels nous horitzons ro- 
màntics. En aquesta música apareix per 
primera vegada l'enunciat explicit que el 
contingut i la idea determinen la forma, i 
no a l'inrevés. Es corn una fusió del so amb 
la idea literària. La música, per aixo, havia 
de reflectir un estât d'ànim amb un llen- 
guatge subjectiu que obris il-limitadament 
l'expressió sentimental. SCHUMANN 
arriba a aquesta conclusió després d'un 
recorregut introspectiu produit per la lec
tura i pels estudis dels escrits dels 
romàntics Tieck, Novalis, Jean Paul 
Richter, Hoffmann etc., que el menen a 
pensar que l'idealisme romàntic és un estât 
que ens prepara a un mon utopie i feliç. 
Tôt aixô, SCHUMANN ho voldrà 
expressar amb la seva música, trencant les 
limitcions del llenguatge escrit i seguint 
la idea de Jean Paul Richter que "només 
la música pot obrir les portes de l'infinit". 
La compenetració amb aquesta idea 
l'allunya definitivament de la producció 
clàssica; SCHUMANN era un compositor 
que per formació i per carácter estava 
prédestinât a treballar en l'àmbit de

a m
'P A ST ISS F.PASTISSERIA • BOMBONERIA • GRANJA 
VIA MASS AGÜÉ, 45 BIS-TEL. 727 34 70

GRANJA* PASTISSERIA 
PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 59 - TEL. 725 79 77 

08201 SABADELL

Tomha-monument de Robert Schumann a Bonn.

l'avantguarda musical de la seva época. En 
tot aixo hi hagué un toc de tragèdia grega, 
per la forma corn la música arribà al seu 
bressol, corn se n'emparà, corn el va nodrir 
i, finalment, corn el va destruir.

Per situar SCHUMANN en la seva 
época, cal pensar en l'Alemanya de 
començaments del segle XIX i en el 
triangle que formen les poblacions de 
Heildelberg, Leipzig i Dresde, on va viure; 
ciutats carregades de valors universitaris i 
intel-lectuals, i d'un esclat d'idees que 
Iluiten amb el secular sentit conservador 
germànic, burgés, del "Biedermeier". Es 
el moment culminant de Hegel, el filosof 
representan! de l'ano-menat "idéalisme 
alemany", que serà el revulsiu per a la 
Iluita del libéralisme politic i de les 
révoltés revolucionàries del moment. 
Schopenhauer, davant del fracàs d'aquest 
moviment, el portará a les seves idees 
filosofiques pessimistes. Tot i que 
SCHUMANN no participa en aquest

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobreiiits

Grècia, 18 • Tel. 725 43 08 • SABADELL

desgavell, no pas per això es va deixar 
de sentir convulsiona! per aquest 
ambient de Unita que envoltava el 
medi intel-lectual.

La mùsica de SCHUMANN n'ofe- 
reix un estrany exemple, fins i tot 
paradoxal: per una banda, és d'una 
passió fogosa i abrandada, i per l'altra 
és serena, conté sentiments íntims i 
délicats, per bé que tot hi està unit per 
una realització molt personal i 
musicalment perfecta. En l'estil mu
sical per a piano, per exemple, crea, 
si més no desenvolupa amb un grau 
insuperable, un nou gènere: la minia
tura musical (Escenes de nens, Car
naval, Papillons, etc.), que Schubert i 
Mendelshonn tan sols havien comen- 
çat a esbossar. Els résultats d'aquesta 
obra son sobretot l'abundància i la 
riquesa de matisos íntims i délicats.
Les seves idees son sovint molt 

concentrados, i no permeten grans desen- 
volupaments, però el seu efecte resulta 
més intens com més restringi! és el mare. 
Però pos-siblement on es troba el 
SCHUMANN més perfecte és en el 
"Lied", en qué la Intensität del sentiment 
és més pura. En el "Lied" SCHUMANN 
es mostra generös en poesia musical, en 
les invencions harmòniques, tendres i 
plenes de sentiment, i en els ritmes subtils, 
plens d'un gran encan! melôdic. En canvi, 
les obres de grans dimensions de 
SCHUMANN es veuen perjudicados a 
vegades per la influèneia de la seva 
predilecciô per les formes petites. El 
desenvolupament de les simfonies, per 
exemple, sembla en ocasions massa 
précipitât, i en altras és corn una marxa 
indecisiva i vaga, potser desconnectada de 
la idea ambiciosa, com si es trobés incapaç 
tècnicament de descriure-la. Tot i que 
s'acosta a l'escola clàssica, amb què trencà 
Beethoven, no es troba animat pel mateix 
esperi!. La seva melodia, com a forma i 
com a procès, en difereix profundament.

JOIERIA
SENSERRICH

de Teresa Senserrich
CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quirze, 17 • Telèfon 725 75 96 
08201 SABADELL
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Segons I'historiador H. Quitará, SCHU
MANN, com molts altres compositors que 
han tractat el gran estil simfònic, ho va fer 
d'una altra forma que el model marcai per 
Beethoven. Per això, possiblement tots 
s'esgotaren en la recerca, més que de la 
tècnica musical, dels temes expressius i 
profunds que descrivissin els seus 
pensaments. Aquesta laboriosa Iluita de 
recerca dona la raó als critics quan parlen 
de la manca aparent d'equilibri i de 
coherència de la mùsica simfònica de 
SCHUMANN. No obstant això, algunes 
de les seves simfonies, tot i la manca de 
la gran tècnica beethoveniana de 
desenvolupament, són prop de ser obres 
perfectes, sense parlar de la gran Ori
ginalität d'una inspiració romàntica tan 
sentida i innovadora. De SCHUMANN, a 
més dels magnifies concerts per a piano i 
per a violoncel, cal considerar i valorar 
com un model extraordinari la copiosa 
mùsica de cambra: quintets, quartets, trios, 
sonates etc. I també els "lieds" cançons, 
cors, mùsica d'orgue i incidental, etc. En 
tota aquesta mùsica, potser premedi- 
tadament, hi preval, per damunt de la 
tècnica musical, la intensa inspiració sen
timental. Tot i haver fet una vida intensa, 
desordenada i marcada per malalties i 
depressions, la producció de SCHU
MANN mai no es va ressentir d'aquests 
fets. En canvi, si que es pot dir que les 
seves obres semblen un diari intim 
descriptiu de la seva vida. D'aquest prolific 
treball musical, en són testimoni el 34 
volums de la recopilaciô de les seves obres 
completes que van fer Braitkopf i Martel, 
a Leipzig, en una edició supervisada per 
la vidua de SCHUMANN.

Robert SCHUMANN (1810-1856) va 
néixer a Zichau (Saxònia), fili d'un 
llibreter, bibliòfic, editor i publicista 
d'extensa cultura, que endevina ben aviat 
les facultats naturals del seu fili per a la 
mùsica. A la mort del pare, la mare, que 
no vela amb bons ulls la carrera musical, 
l'inclinà cap a estudis de jurisprudència a 
Leipzig. Sense deixar, per això, la mùsi
ca, complau la voluntat materna i la del 
seu tutor, per bé que es trasllada a la 
Universität de Heildelberg. En aquesta 
ciutat entra en contacte amb les noves

PEIX i MARISC
J. BARBERA

Telèfons 714 52 87 - 714 55 40 
Castellar del Vallès

359

tendències romàntiques, que s'adiuen molt 
amb el seu carácter apassionat. En les 
lletres a la seva mare, descobreix els seus 
somnis d'artista fogós, sensible, enamorat 
de la natura, que no pot continuar els 
estudis imposais. Finalment alliberai del 
compromis matern, se sent feliç i Iliure, 
cosa que reflecteixen molt bé les seves 
composicions primerenques. Ja immers en 
el món musical, cultiva les relacions i 
s'introdueix en els cercles i en els salons 
culturáis on es fa mùsica i critica 
intel-lectual. Rep lliçons de Moscheles, 
Dorn i Wieck (aquest darrer esdevindrà, a 
contracor, el seu sogre). Amb tot això, la 
seva vida pren un caire desordenat, 
d'artista Iliure, amb viatges, estudis 
interromputs, enamoraments ardents, etc.; 
tot piegai ja fa pressentir les depressions, 
el desequilibri mental que tindrá més 
endavant. Funda una original societat, ti
tulada "Davidsbundler" (Companys de 
David), que pretenia reunir els herois 
musicals. Crea una revista, "Zeitschrift fur 
Musik", en la quai coMabora eli mateix 
juntament amb Knorr, Schunke, Wieck 
etc. Servirà per a propagar els nous 
corrents musicals. SCHUMANN hi escriu 
reportatges i critiques sota el pseudònim 
de "Florestan i Esebius", que demostra els 
distints aspectes de la seva personalitat. 
Aquesta revista, tot i donar a conèixer la 
seva mùsica, propaga també la deis seus 
amies i competidors: Brahms, Chopin, etc. 
SCHUMANN será sempre una persona 
extremadament fidel i desinteressada amb 
l'amistat. El 12 de setembre de 1840 es 
casa amb Clara Wieck, extraordinària so
lista i concertista de piano, després d'una 
relació apassionada i escandalosa per cau
sa de l'oposició del pare de Clara, que re
corre ais tribunals i deshereta la seva filia. 
Aquest matrimoni será intensament feliç i 
en naixeran nombrosos filis i obres 
musicals. A la llar de SCHUMANN, en 
un món d'infants i d'alegria, Brahms hi 
trobarà l'aixopluc i la serenitat perduda ais 
barris baixos de la seva ciutat natal, 
Hamburg. D'aquesta estada i d'aquesta 
amistat, el misógin i malcarat Brahms en 
servará un record entranyable i un amor 
platónic per la vidua de SCHUMANN, que 
durará tota la seva vida.

L'activitat del matrimoni es torna 
frenètica, marcada per viatges i concerts 
en qué Clara actúa de solista; SCHU
MANN dirigeix académies musicals i 
conjunts vocals, fa conferències, publica 
articles en revistes especialitzades etc.; to 
això acabará afectant la seva salut i duent-
10 a les depressions i a la malenconia. 
Finalment, després d'un intent de suicidi,
11 es diagnosticada una esquizofrènia de 
fonament hereditari. Internat en un sana
tori d'Endenuch, a prop de Bonn, reviu, 
entre moments tranquils i al-lucinacions, 
una part de la seva vida pensant que enca
ra tracta i conversa amb amies que ja no 
existeixen. Va morir el 29 de juliol del 
1856 i va ser enterrât al cementiri de Bonn. 
Tenia quaranta-sis anys. La seva tomba- 
monument rep cada any els honors dels 
amants de la seva mùsica. L'obra de 
SCHUMANN ha tingut un considerable 
pes especific en la mùsica romàntica i és 
albora un fidel testimoni de la seva vida. 
Potser aquesta mateixa obra fou el que 
l'exalçà i el destruí.

DISCOGRAFIA 
Robert SCHUMANN (1810-1856)

Concert per a piano A minor W. Kempft 
DG 419.087
Concert per a violoncel F. Lodeon 
ERATO 5126
Concert Violi Y. Menuhin EMI ASD 143519 
Carnaval A. de Carrocha DECCA 23.458 
Kreisleriana-Escenes de nens. M. Argerich 
DG 3487
Arabesque op 18-Papillons DENON 267 
Estudis simfònics-Fantasiestcke DG 6748 
Quartet piano i corda-Quintet 
PHILIPS 568 34
Amor de Poeta-Liederkreis PHILIPS 764 32 
Amor i vida d'una dona-Lieders diversos 
DG 76532
Simfonies 1-4 EMI 3289-2
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Sabadell, rie en corals...?
Rosa Ten

E,meara que ni de bon tros ens assem- 
blem amb les ciutats mitjanes d’Europa, 
que tan conreen la música en totes les 
especialitats, si que ens podem enorgullir 
del ventali de grups corals que tenim.

Cal fixar-nos en el fet que Sabadell, 
on des de fa 90 anys tenim un Orfeó, ja 
gaudíem de grupets que cantaven tant a 
l'església corn en societats ben diverses. 
El cant ha estât sempre una iMusió de 
l'home de tots els temps, unit entranya- 
blement a la música, en la inspiració 
poètica de la naturalesa, de la vida, i en 
ella, de l'amor, la fe religiosa i la pàtria. 
Pàtria, fe, amor...! Els elements més 
cantats. I, aixi, nasqueren primer (...qui 
sap!) les primeres composicions musicals, 
especialment religiöses, destinades a ser 
cantades en cor. La historia ens diu que 
foren corals usats per les esglésies refor- 
mades alemanyes en llurs oficis liturgies, 
(coral luterà). N'eren les fonts mélodiques 
el cant pia, els cants populars medievals i 
les cançons profanes de l'època. I molts 
compositors alemanys -llegim en aquesta 
historia del cant coral-, en especial J.S. 
Bach, introduiren corals en les seves obres 
de majors dimensions, la quai cosa fa que 
el cant coral sigui altament valorat.

I van sorgir les Societats Corals.
Es aquest moviment artistic de difusió 

dels cors, que té per objecte i finalitat la 
formado musical del poblé, mitjançant 
l'execució i l'audició de la música coral. 
Un bell moviment, d'inspiració romàntica, 
basat en la revalorització de la cançô po
pular.

Durant el segle XIX, apareixen, dones, 
a l'Europa Central, nombroses agrupacions 
corals, formados per afeccionáis a la mú
sica, que assumiren una funció educativa 
i social. Sabem que l'activitat es desenvo- 
lupá a les escoles, universitats, esglésies, 
fábriques, etc.

El repertori era format per harmonit- 
zacions i glosses de cançons populars i 
polifóniques, "a capella" del segle XVI i 
obres vocals de la música clàssica i mo
derna.

Ais Paisos Catalans, el moviment 
inicial a mitjan segle XIV tingué un 
carácter popular. Recordern Anselm Cla
vé, que fundá les associacions Corals, 
basant-se en la Societal "Orphéon", crea
da a Franga el 1830, per Bocquillon - 
Wilhem.

Del 1851 al 1860 aparegueren nom
broses societats vinculados a Clavé, en el 
Principal i al País Valenciá.

Se'ns conta també que la iniciativa de 
la reforma fou dula a terme per l'Orfeó

Catalá (1891) i, al 1896, que el composi
tor Enric Morera fundá "Catalunya Nova", 
i el 1897 nasqué a Mallorca, la "Capella 
Manacor". I... a partir d'aquell moment, 
foren fundáis, a gairebé totes les pobla- 
cions del país, cors, corals i orfeons.

Sembla que és aquesta una passió per 
la música que ens ve de molt lluny. No és, 
dones, gens estrany que els nostres pobles 
sentissin la crida del cantar en grups, del 
nombre que fos, i de veus que fossin. La 
música és a Taire, al sol, a la nit, ais esleís... 
I hi és també ais homes de totes les races. 
Neix de Tánima deis humans. Per qué no 
havia de fer-ho en la deis catalans? Hereus 
d'un sentiment que, ja a Tedat mitjana,i al 
Renaixement, es disposava de cors de veus 
selecionades que cantaven amb precisió. I 
que, en el Barroc i fins arribar al Roman-

constantment, com la Coral de la UES, 
nada al si del Centre Excursionista; la 
AMeluia, de TEsglésia Evangélica de 
Sabadell; la Coral Garbí, de les Escolápies 
de Sabadell; els Pueri Cantores - Escolania 
de sant Agustí, del PP. Escolapis de 
Sabadell; la Coral Talia, que acaba de 
complir el mig segle, sempre en actiu... 
L'Estrella Daurada, La Industrial, la Co
ral Belles Arts, la Coral del Conservator! 
Municipal de Música, el Cor dels "Amies 
de TOpera de Sabadell", la Coral Sol-Ixent, 
nada al si de TAcadèmia Católica de 
Sabadell, el Cor de sarsueles. I, d'entre les 
dels petits, recordem la Rodamón, i una 
d'actual, TEstel, també, amb els més petits 
de TEsglésia Evangélica local. I, des 
d'aquest mateix any, el naixement de la 
nova coral: Cantaires de Can Feu, que

Monument a Anselm C lavé (Sabadell). Cam il Fàhregas.

ticisme, que Teducació de les facultats 
vocals arribà a ser una obsessió, fins i tot 
a casa nostra?

Dones, sí. I del que han estât les 
nombroses corals que tenim a Sabadell, 
se'n podria escriure molt. La nostra és una 
ciutat que gairebé sempre ha estât 
compromesa amb la música. Ara, però, per 
raons d'espai, sobretot, tan sols esmen- 
tarem, tot recordant la presèneia de les 
corals i cors dels que, en una o altre vessant 
n'estem, -en tenim motius d'estar-ne- 
joiosos. Pensem en les trajectòries de cors 
que existeixen, treballen i s'han superat

debutà amb notable èxit. Més...? Pos
siblement que ens en deixem alguna de les 
que el temps hagi embolcallat en el silenci. 
Una, podria ser, i certament molt recorda
da per la seva alta qualitat; n'evoquem la 
memòria: TSchola Cantorum. Cor d'esglé- 
sia que fora bo de retrobar.

Bé; fins aquí, el toc d'atenciô pel re
cord i aplaudiment de les nostres corals, 
cors i grups. Un dia n'estudiarem nai
xement, vida i encerts de cadascuna 
d'elles. Ho han merescut plenament.
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“La sima de las 
penúltimas inocencias”

Milagros Torres

D'os grans artistes s'han reunit per portar a terme una obra on 
es conjuga la literatura amb l'expressió plástica.

Aquests dos artistes són: el premi Nobel Camilo José Cela i 
l'important escultor Josep María Suhirachs.

L'obra es va començar a crear el 27 de juny de 1991 i ha 
estât finalitzada el 1993, i porta el títol de La sima de las penúl
timas inocencias.

Aquesta obra recull un total de seixanta-quatre originals 
manuscrits per Camilo José Cela i les il-lustracions de Josep 
Maria Subirachs, tots efectuats a llapis (tant la prosa com el 
dibuix) i signats pels seus autors.

El Ilibre és, sens dubte, un esdeveniment literari indiscuti
ble, ja que es tracta de l'ultim que ha escrit Camilo José Cela, i 
en ell, com ja ens té acostumats, explota totes les possibilitats 
del llenguatge, fins a arribar a la creado d'un text total, on con
juga la poesia amb la prosa en tots els seus générés. Pere 
Gimferrer intenta especificar la manera d'escriure de Cela dient: 
"El texto parece hallarse en los últimos límites posibles de la 
expresión verbal, hasta tal punto el oído y el don rítmico y 
salmodiador de Cela apuran aquí sus posibilidades creativas".

No és la primera vegada que Cela col-labora amb artistes 
plàstics. fJo havia fet amb Picasso en Gavilla de fábulas sin 
amor, amb Zabaleta en El solitario i amb Borja de Pedro en 
Reloj de arena, reloj de sol, reloj de sangre. Per tant, l'expe- 
riéncia de Cela en aquest terreny ja estava plenament assolida.

Josep Maria Subirachs dibuixa damunt el paper blanc amb 
barbes, les seves particulars i propies línies géométriques, rectes 
i ondulants, tot créant un espai particular a partir del quai sortiran 
formes, pirámides, obelises, nus de dona, amb possibilitat de 
lectura en positiu/negatiu; i ternes inspirats en la historia de l'art, 
corn la Venus de Milo, el Adán de la Capella Sixtina, el Angelus 
de Millet...

Text manuscrit i dibuix s'uneixen en una mateixa página, i 
arriben a ser una totalitär intrínseca i inseparable que permet a 
l'observador-lector gaudir del treball de dos indiscutibles mestres.

El résultat és la creado d'un Ilibre de bibliofil, unie i irrepe
tible, amb seixanta-quatre exemplars amb originals i noucents 
noranta-nou exemplars en la seva totalitär.

Camilo José Cela i Josep María Suhirachs a l'hotel Ritz de Barcelona (1992).

Joan Josep Tharrats,
Premi Nacional d'Arts Plástiques

Jj. Tharrats ha estât distingit amb el Premi Nacional d'Arts
Plástiques per la seva llarga i plena singladura artística.

L'acte del Iliurament deis Premis se celebrá el 25 de gener 
al Palau de la Generalität, presidir per Joan Guitart, conseller 
de Cultura, i també hi van ser distingits Antoni Tàpies, per 
r'Exposició Comunicació sobre el mur"; la Fundado Caixa de 
Catalunya, per les mostres de la Pedrera; Antoni Muntadas, per 
la suma d'activitats per l'any 1992; l'Institut d'Estudis Vallencs 
i Josep Corredor Matheos, per l'obra sobre Tàpies.

Aquesta Fundació "Amies de les Arts i de les Lletres de 
Sabadell" es congratula de la distinció que ha merescut el nostre 
amie i col-laborador Joan Josep Tharrats. Ell fou distingit amb 
el I PREMI FUNDACIÓ (1989). "Sempre que es voi concep
tuar Joan Josep Tharrats i Vidal és diu d'ell -quasi com un tòpic- 
que és un artista complert".

Tharrats es vinculà amb nosaltres col-laborant amb la seva 
doble vessanti la de pintor i la d'escriptor. D'ell és l'originai de 
la portada del Quadern Extraordinari del MiMenari de Catalunya 
(núm. 69-Octubre 1989). Ens ha distingit en articles d'ençà 
d'aleshores.

A la seva activitat polifacética, a més de conformar-la com 
artista-pintor i escriptor, cal afegir la d'editor. En cadascuna 
d'aquestes seves tasques evidencia una vocació arrelada -fins i 
tot diriem, en part, hereva del prolific poeta gironi Josep 
Tharrats. J.J. Tharrats posseeix una gran categoria humana i 
artistica, com digué d'ell Narcis Jubany, cardenal-arquebisbe 
de Barcelona en la salutació del llibre LAUS CATALONIA, de 
Josep Tharrats, éditât per Parsifal Edicions (1989).

J.J. Tharrats és l'editor i l'ànima de la revista d'art i poesia 
"negre-i- ". (A cada edició s'hi afegeix el nom d'un color).

J.J. Tharrats, amb Tàpies, Joan Ponç, Modest Cuixart, Brossa 
i Arnald Puig, van fundar la revista DAU AL SET (1948).

La nostra més cara felicitació al bon amie i excel-lent artista 
Joan Josep Tharrats per aquest important guardó. L'ampliem 
perqué el 16 d'aquest mes ha ingressat com académie de la de 
Sant Jordi.
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La Torre de TAigua. Sintesi histórica
A-i a Torre de l'Aigua de Sabadell es va construir com a diposit elevat 
I'any 1918, per emmagatzemar les aigiies de la sots-llera del riu Ripoll. 
Va realitzar-se sota I'impuls de I'enginyer municipal Tráncese Izard i 
Bas i la direcció de I'arquitecte Lluís Homs i Moncusi.

Des de I'any 1951 fins al 1967 la Companyia d'Aigiies de Sabadell 
I'ha utilitzat com a diposit d'aigua. Al 1987 la Torre estava greument 
deteriorada tant estèticament com estructuralment pel pas dels anys. 
Per aquest motiu la Companyia d'Aigües de Sabadell va realitzar les 
obres de rehabilitació, conservant les seves caractéristiques originals. 
Finalment, al juliol de 1988 la Companyia va retornar la Torre de 
l'Aigua al municipi totalment renovada.

La Torre de l'Aigua va ser una de les primeres construccions de 
formigó armat realitzades a Sabadell, de concepció modernista, amb 
la utilització dels nous materials que s'imposaven a l'època, corn son, 
a més del formigó, el ferro i les céramiques.

Al fons museístic de la Companyia d'Aigües de Sabadell es con
serven els plánols originals realitzats per a la seva construcció, 
l'indicador de nivell i flotador del diposit. Al futur Museu CASSA, es 
podran veure amb detall les seccions verticals i horitzontals de la Torre. 
No obstant, Quadern en atenció ais seus lectors, ha aconseguit fer una 
avançada d'aquest fons, reproduint dos deis plánols més significatius.

Els plánols es conserven en perfecte estât i podran ser objecte de 
consulta externa. La Torre de l'Aigua té 50 metres d'alçada i una 
capacitat de reserva de 300 mil litres, i constitueix per ais sabadellencs 
un deis símbols més apreciats de la ciutat.

Plánol de Valçat de la Torre de l’Aigua. Escala: 1 :50. Dimensions: 136 x 59 cm. 
(Fons museístic de la Companyia d'Aigües de Sabadell)

Plánol de la secció vertical i seccions horitzontals de la Torre de l'Aigua. 
Dimensions: 153,5 x  106 cm. (Fons museístic de la Companyia d'Aigües de Sabadell)
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La Torre de l’Aigua
Jordi Roca i Tubau

A-ia Torre de TAigua estoicament ha 
viscut sols i Hunes, pluges i neus, ha gaudit 
de rialles i plors, ha sentit trets prop de la 
seva base. Ha vist cels blaus, cels rogents 
i nits de cel ras il-luminades per Tesplet 
dels multicolors coets. Ella ha estât testi
moni mut, durant més de setanta-cinc 
anys, del desenvolupament del nostre 
Sabadell, atapeït de nostalgies i d’enci- 
sador futur.

Allunyada de Turbs en principi, seguí 
dia a dia Tañar i venir del ferrocarril; en
cara en recorda, amb cert enyor, aquellos 
locomotores llançant bafarades i espessos 
núvols de fum, entre bufec i bufeo, per les 
seves válvules i xemeneies quan, enfilant 
el pía, vertiginosament passaven davant 
d'ella. Més endavant, la velocitat esde- 
vingué molt més silenciosa i aquells 
monstres esbufegadors, negres com la nit, 
deixaren pas a unes máquines molt més 
silencioses, més rápidos i més boniques de 
color. Si algún visionari li bagués jurat 
agenollat davant el sol naixent, que un dia 
aquell tren esdevindria soterrat, de ben 
segur hauria pensât que s’havia trastocat. 
No obstant aixó, Timparable avenç ha 
propiciat que Tantic traçat de la via 
esdevingués un cinturò d’asfalt que 
absorbeix Tatrafegat anar i venir deis 
automòbils que creuen, com esperitats, la 
ciutat. La Torre, amb els ulls esbatana- 
dament oberts deis finestrals, impassible, 
acumula dades i transformacions com un 
èsser privilégiât, però albora inanimat.

Ella ha contemplât com la ciutat es 
superpoblava, i ha restât absent al clímax 
social i al marge de la politica i de la 
religió. A ella, tan li fa el color dels alcal
des i regidors, i es mira des l’altura les 
intrigues cortesanos amb l'equànime 
autoritat que li confereix la seva impar- 
cialitat. La seva esvelta silueta serveix a 
tothom per igual, esdevenint imatge: 
aportació qualitativa i simbòlica en el per
fil de la nostra ciutat tothora canviant.

El gran Complex Sanitari ubicat al seu 
redós ha engolit a poc a poc, quirúr- 
gicament, tots els horts que, des de la vora 
de l'antiga via fèrria fins a la llinda del 
barrane eren meravellosament conreats, 
proporcionant verdures i llegums frescos, 
obtinguts fora d'hores de treball. Avui la 
ciutat s’ha proveït de supermercats. La 
ciutat no vol en el seu perímetro ni horts 
ni sembrats. En el seu Hoc parkings 
soterrats i a cel obert. Esperem que T olor 
de les acàcies, quan floreixin, aromin de

primavera Tasfalt i les capçades espo- 
neroses, a més d'envellir i servir d'hostatge 
als ocells, posin alhora un toc ecolôgic a 
tant i tant cotxe aparcat.

El contorn de Sabadell, vist des de la 
Salut, restaria irrecognoscible sense la To
rre de TAigua. I és tant aixi que, a mesura 
que avança la ciutat volumètricament i 
esdevé més canviant, ella presonera del 
ciment manta vegada amuntegat, esdevé 
cada dia com un toc de Singularität. Ella 
ho desafia tot, amb Tavantatge que li

confereix el no restar significada ni 
politicament ni religiosament. La Torre de 
TAigua, dones, absent de connotacions, ha 
esdevingut per a Sabadell un simbol no 
imposât per ningù, però que cada dia que 
passa pren més i més identitat.

A la nostra ciutat, progressivament, els 
vestigis han anat desapareixent, el progrès, 
la falta de Sensibilität i de voluntat pale- 
sament manifestada, han anat engolint 
com Cronos els seus propis fills. Sols al
guna xemeneia resta dempeus, quasi com 
una peça de museu al bell mig d’un desen
volupament sovint irrespectuós. Aquell 
bosc de formes fàMiques, encensant el 
firmament, que donaven testimoni de la 
fabril activitat, s ’ha enderrocat sense 
pietat.

Poc podia pensar Tarquitecte que 
aquell immens dipòsit d'aigua dissenyat 
per a un ùs necessari esdevingués al llarg 
dels anys com una escultura gegant: 
definidor segell d’un passai que és a tocar 
de la cantonada.

I no obstant la bellesa de Tobra i el seu 
significai, hom no deixa de preguntar-se 
què Tha salvada: la seva ubicació? la seva 
Singularität? O el fet que allí on resta ubi
cada no hi fa cap nosa i no és un indret 
idoni per a construir-hi blocs de ciment per 
a hostatjar-hi una munió de families? Jo 
vull creure, jo crec, que ha estât la 
Sensibilität ciutadana que, al marge de tota 
especulació, ha sabut respectar un simbol 
que cada dia que passa és més i més 
sabadellenc. Setanta-cinc anys són tota 
una vida, tota una vida dempeus. Esperem 
que res l'esfondri, i resti eom a testimoni 
d’un Sabadell en constant activitat, i com 
a mostra d’un disseny que, a més d’utilitari 
esdevenia singular.

En més d’una ocasió m’he parat a con- 
templar-la, quan el sol eixint del seu peu, 
matisat per la boira matinera, el disc so
lar, incandescent, s ’eleva firmament 
amunt, absent al tràfec de la gent. Aque
lla boia de foc fregant-la manyagament li 
confereix un no se què esotéric, d’una 
beilesa musical sols apreciada pels esperits 
que cerquem bellesa molt més enllà del 
que els ulls a diari albiren, en els indrets 
on les finestres i les portes quotidianes 
resten obertes al vent excels de la 
contemplaciô i la creació.

Il-lustració Jordi Roca
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Joan Salvat-Papasseit, poeta pur, cor bondadós
Caries Soldevüa

Amb motiu del centenari del naixement del 
poeta Joan Salvat-Papasseit (1894-1994) 
aportem, en aqüestes págines de Quadern, la 
transcripció d'un article de Caries Soldevüa 
(1892-1967), director ̂ ue fou del millor maga
zine en catalá, "D'ACÍ 1 D'ALLÀ", aparegut en 
el núm. 81 del setembre de 1924, poc després 
de la mort del poeta.

Joan Salvat Papasseit "aporté una gran 
puresa i una forta Originalität a la poesia mo
derna catalana".

Així, avui, evoquem al poeta a través de l'ahir.

E1 coneixien. Gairebé ho podem 
assegurar. ¿Qui no ha entrât a les Galeries 
Laietanes algún dia de festa a migdia o 
algún dia feiner cap al tard? Dones allí a 
prop de la porta, entre els Ilibres de la seva 
Ilibreria, era En Salvat-Papasseit.

Era allí, -si la malaltia no l'havia tancat 
a casa o no l'havia obligat a fugir cap al 
Sanatori dels Pirineus i del Guadarrama-. 
Era allí, parlant amb En Xavier Nogués o 
amb En Jaume Llongueres, amb En 
López-Picó o amb En Domènec Garles.

En Salvat era jove encara. Més aviat 
baix, amb la magresa i el color de la 
malaltia, l'espatlla una mica corbada, els 
ulls clars sota una celia espessa, dins unes 
conques profundes. Parlava en un to resolt, 
sovint sarcástic; moites estones, però, us 
obria el cor, énormément tendre, i us 
adonàveu que les seves violències i 
escepticismes eren simples estratagemes 
de defensa.

Pobre Salvat! un dels darrers cops que 
el vaig veure, a quarts de dues, quan les 
"Galeries" restaven solitàries, va parlar-me 
dels sens començaments, que no havien 
estât gens a propòsit per dotar-lo d'una 
cultura literària. Havia estât un simple 
obrer; tipògraf, una estona; guardià del 
moll, una altra. Finalment, un amie gene
rös l'havia ajudat a plantar la Ilibreria.

Tots els camins van a Roma.
Un horn pot èsser deixeble d'Apolli

naire per molts motius diferents. Grec, de 
totes maneres, que la impreparació d'En 
Salvat per a la literatura i la reacció que 
ha de produir aquest fet en un tempe
rament nadiuament literari, són l'expli- 
cació del seu fogós enrolament sota les 
banderes de l'avantguardisme, dels seus 
caligrames, dels seus manifestos contra les 
escoles tradicionals, i deis seus pamflets 
socialistes. Això explica també el tomb 
que feia en els darrers Ilibres on, esvaïdes 
les bombolles que fa l'aigua del collet quan 
eau en un terrer massa sec, ens donava 
alguns poemes perfectos.

Diré, tanmateix, que el seu llibre millor

és el titulat "L'Irradiador del Port i les 
Gavines", on conflueixen les tendèneies 
avantguardistes que l'havien arrossegat 
fins aleshores i el seu desig creixent 
d'acceptar la mètrica i la tipografia 
clàssiques.

¡Ah, quines finors de sentiment, quines 
agudeses de visió hi ha en aquest llibret 
on les lletres del cos nou es barregen amb 
les del cos cinc amb una pueril pruija sen- 
sacionalista! Al costai d'aquella "Marxa 
nupcial" i àdhuc en la mateixa "marxa 
nupcial", en surt Chariot i Edisson, on són 
invitais a escopir "en la closca pelada dels 
cretins", ¡quants moments de veritable 
poesia!

En Salvat-Papasseit se n'ha anat sense 
haver aconseguit una anomenada que 
d'altres gaudeixen amb menys mèrits que 
ell. L'etiqueta de "poeta avantguardista", 
que ell mateix s'adjudicava amb repetida 
complaença, albora qiie els estirabots que 
encabia en els seus versos per a justificar
la, dirieu que ha estât una mena d'espantall 
que ha allunyat l'atenciô del public, ja no 
massa inclinât a seguir el curs del 
moviment poètic.

Es evident, tanmateix, que en els cinc 
petits volums que deixa publicáis hi ha 
poemes que li asseguren un Hoc vistent 
dins l'antologia de la nostra època. El seu 
afany de novetat, el seu délit de rompre 
motiles, no fou inútil. Quan, fa pocs anys, 
començà a tornar cap a les fôrmules clàs
siques, en servà alguna cosa, que és l'encis 
dels seus versos.

Llegiu sinó aquests hai-kais que no són 
indignes dels seus models japoneses:

La pluja rosega el vidre 
glaçat...
Quantes molles s'hi deixa!

Volves de zèfir 
sonorants ones verdes: 
la Primavera.

* * *
Ara el cel és tot blau dins el matí 
Només un petit núvol blanc-molt blanc: 
una verge s'ha deixat el coixí.

Assaboriu, si us plau, aquest "Nadal", 
d'un maragallisme exquisit, pie d'humana 
compassió:

* * *
Sentó el fred de la nit

i la simbomba fosca
Així el grup d'homes joves que ara passa cantant 
Sentó el carro deis apis

que l'empedrat recolza
i els altres qui l'avencen tots d'adreça el mercal

Els de casa a la cuina
prop del braser que crema 

amb el gas tot encès han enllestit el gall 
Ara esguardo la lluna que m'apar lluna plena 
i ells recullen les plomes

i ja enyoren demá

Demá posais a taula oblidarem els pobres 
- i tan pobres com som-

Jesús ja será nat
ens mirará un moment a l'hora de les postres 
i després de mirar-nos arrencará a plorar

Ara escolten aquesta recança d'home-infant:
* * *

Campaneta daurada del meu carrer de fira, 
cavallet de cartró de mig pam, tot pintat; 
havem caminal tant pels camins sense ira 
que ara ens cal reposar, i agrair nostre fat.

Ja no tornaré més fent osque! osque! corren!, 
a carregar amb palets el teu quadrant defusta. 
Campaneta daurada tu em sables content.
Ara em mena la gent i tot-hora tiñe justa: 
i sóc infant encara, i no puc fer-ne esment.

Cavallet de cartró tu em sables la jola: 
si ara jugués a correr qué diria la gent... 
trobaran molt millor que estimi alguna noia

tant si és bella com no-cavallet tot pintat, 
campaneta daurada-i que us deixi al terral.

En acabat, encara que no siguen massa 
inclinais a llegir versos, feu un esforç per 
empassar-vos aquest poema on En Salvat- 
Papasseit, amb paraules senzilles que 
només pot descobrir una Sensibilität afi
nada per la malaltia, ens diu "Tot l'enyor 
de demà".

*
Ara que estic al llit

malat,
estic força content,

-Demà m'aixecaré potser,
i heu's aquí el que m'espera:

Unes places Iluentes de claror, 
i unes tanques amb hors

sota el sol,
sota la lluna al vespre; 

i la noia que porta la llet 
que té un capet lleuger 
i duu un davantalet
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amb unes vores fêtes de punta de coixi, 
i una rialla fresca.

I encara aquell vailet que cridará el diari, 
i qui puja els tramvies

i els baixa, 
tôt corrent.

I el carter,
que si passa i no em deixa cap lletra m'angoixa, 
perqué no sé el secret

de les altres que porta.

I també l'aeroplà
que em fa aixecar el cap
el mateix que em cridés una veu d'un terrât.

I les dones del barri
matineres,

qui travessen de pressa en direcció al mercat 
amb sengles cistells groes, 
i retornen

que sobreixen les cols, 
i a vegades la carn, 
i d'un altre cireres vermelles.

I després l'adroguer,
qui treu la torradora del café

i comença a rodar la maneta,
i qui crida les noies 
i els hi diu: -Ja ho té tôt?
I les noies somrien,

amb un somriure ciar,
que és el baume que surt de l'esfera que ell volta.

I tota la quitxalla del veïnat
qui mourà tanta fressa perqué será dijous,
i no anirà a l'escola.

I els cavalls assenyats,
i els carreters dormits 

sota la vela emb punxa, 
que dansa en el seguit de les roderes.

I el vi que de tants dies no he begut.

1 el pa,
posât a taula.

1 l'escudella rossa,
fumejant.

I vosaltres amies,
perqué em vindreu a veure 
i ens mirarem feliços.

Tôt aixô bé m'espera,
si m'aixeco, 
demà.

Si no em pue aixecar
mai més,

heu's aquí el que m'espera:

-Vosaltres restareu, 
per veure el bo que és tôt: 
i la Vida 
i la Mort.

Aquests darrers versos, ara que el poeta 
és mort, fan venir les llàgrimes als ulls.
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Ulls nous
La cam ada de la Quaresm a
Calassanq Balagué

Jesu cris t va ser el "sagrament" del Pare, 
aixô és, el signe o presèneia del Pare al 
nostre mon. L’Església, Comunitat cris
tiana, i les comunitats cristianes locals son 
"sagraments" -signe, testimoni- de Jesu- 
crist ressucitat i, per tant, comunitats 
evangelitzadores.

ESCOMESA DE LA QUARESMA
1 - La camada quaresmal ens invita a 

plantar cara al mon d’avui, una societal 
cansada, apàtica i desesperançada. La 
nostra fe cristiana -glossada anteriorment 
des d’aquesta secció "Ulls nous" - és la 
resposta a 1’absurd modern que "no veu la 
sortida". El futur, des del present, és 
Jesucrist, no com a "vareta màgica", sino 
com a força, carni, sistema, per a ser més 
lliures, més fraterns, més homes i dones 
autèntics. Els cristians hem de refrescar, 
en l ’aigua de la fe, aquesta esperança 
perduda o escarransida. Hem de ser "bon 
ambient", que dissolgui la mala olor de la 
desfeta ambiental i exhalar la bona olor 
d’una esperança contra tota altra esperança.

L’anunci de l ’Evangeli ens ha de 
conduir fins a Parrel dels desencisats, i 
recollir aquelles aspiracions del seu esperii 
que esperen, tal volta, aigu que els doni la 
mà. Corn aquell maiali que deia: "Senyor, 
em manca V home que em baixi a la pisci
na". (Jo. 5,7).

2 - Cal acudir al diàleg: ells també 
tenen quelcom a dir-nos; Pevangelització 
és "anada i tornada". La seva situado és 
el punt final d’haver-se allunyat de la 
comunitat eclesial. Des d’aquesta insa- 
tisfacció, brollará la necessitai de ser 
anunciáis per l’evangeli al Déu de la fe. 
L’home nou donará pie sentit a la vida.

El segon pas será oferir-los la comu
nitat cristiana. Tal volta ens trobarem amb 
les seves resisténcies. Cal portar-los al 
descobriment de grups cristians que do
naran suport a la seva fe.

El retrobament ha d’anar embolcallat 
per una presentado positiva de l’ètica cris
tiana, no ja com a enemiga de la vida 
joiosa i Iliure, sino com a la realització i 
madurado de Tèsser humà i de la societal. 
La llum d’aquesta ètica ja acceptada farà 
possible l’esforç per a alliberar-se de tota 
mena d’esclavitud i de "falses nécessitais" 
induïdes pels reclams de la societal amb 
les prôpies tendèneies instintives.

Aixi podrem repetir el goig del Pare 
del cel: "Aquest fill s’havia perdut i ha 
estât trobat" (Le 15, 32).

Anar a la seva?
Com hem visi, la tasca principal de la 

Quaresma d’aquest any és la conversió 
personal vers la comunitat-eclesial cristia
na. Abans, però, cal corregir aquell estil 
de "fer la leva".

Donar testimoni de comunitat reque- 
reix tanmateix impiantar un corrent de 
participado corresponsable: no pots anar 
a la leva. Hi ha de participar tothom. Cai 
que hi sigui tothom, que tots actuín i que 
tots convidin els altres.

Compartir
Pau VI deia que és rie aquell que té 

més del necessari i ho comparteix -d’algu
na manera- amb els desposseits. Tot 
creient que no vulgui tacar el nom de 
cristiá, ha de fer-se aquesta pregunta 
insistent: ¿Quins béns (de fe, de cultura, 
de temps, de treball, de valor económic) 
puc posar al servei de la comunitat i deis 
pobres? (Actes deis apóstols 2,4).

Diàleg
Déu va entrar al món pel seu fill perqué 

fos possible el diàleg entre nosaltres. El 
diàleg no és la juxtaposició de monólegs. 
Dialogar és enriquir mútuament la nostra 
fe. El "Poblé de Déu" que camina per 
aquests carrils comunitaris crea no sois 
creients diferents, sino ciutadans, pares i 
mares, professors, politics, diferents.
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D’un conte amb musica...
Xèspir Il-lustraciô d'Albert Escoda

Fa unes hores que, sota el meu baleó, 
un home jove, amb la guitarra i una 
harmonica va repetint la mateixa 
musicota... Ja la tinc ficada al cap; m'està 
martellejant el cervell amb les mateixes 
corxeres i fugues i ja no sé què em faig ni 
sé on SÓC, de veritat. Estic déséquilibrât. 
És impossible fer res amb aquesta ja eter
na tonada, monotonissima que em trastoca 
i em violenta; jo, de mena tranquil, i que 
tinc la virtud de no amoinar-me en res, 
però el que és ara no pue explicar-m'ho. 
No, no pue.

He obert el baleó. El mùsic té als sens 
peus la funda de la guitarra, una bossa de 
plástic i un plat amb algunes monedes que, 
vianants caritatius, hi dipositen.

A més de tocar la guitarra, té a la boca 
una harmónica, sostinguda del coll, amb 
una mena de collar de cuir de color de 
sobrassada.

Eli, rasca que rasca; bufa que bufa. Jo 
no sé si aspira a guanyar-se la vida o el 
reconeixement del Guinnes, ara que torna 
estar de moda.

Torno a tancar el baleó, afermant els 
porticons. El meu problema és que el pis 
és petit. Per dir-ho duna altra manera, com 
un veli i tronat acudit, de tant petit que és, 
quan hi entra el sol n'haig de sortir jo... 
Tampoc puc anar a l'altra banda del pis, 
perqué aquest piset ratifica allò que els 
extrems es toquen...

De moment he hagut de prendre una 
aspirina pel mal de cap.

M'estic qiiestionant de baixar al carrer 
amb algunes intencions i no acabo de de
cidir amb quina em caso. Una d'elles és 
pagar-li tota l'audició a fi que canviï de 
Hoc; això és, que se'n vagi amb la mùsica 
a una altra part...

Una altra opció és dir-li o proposar-li 
si pot ampliar el repertori musical a fi de 
fer més amè el concert... O bé tirar-li, des 
del baleó, una tassa de brou, per exemple...

He baixat, decidit, però sense haver 
triât cap opció de les que acabo de citar. 
M'he plantat davant d'eli. He coMocat vint 
duros al plat. Eli m'ha mirât. Jo també. Eli 
no ha deixat de mirar-me ni tampoc ha
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deixat de tocar... Jo he sostingut la seva 
mirada. Finalment ha parat de tocar i m'ha 
preguntat, tutejant-me:

-  Vols fer-me un favor?
-  Si puc... -he condicionat.
-  Haig d'anar a fer un riu -(no ha dit 

aixô, exactament)-. Pots vigilar-me els 
trastos?

-  Pots marxar tranquil -he concedit, i 
ell ha marxat a fer un "pis"...

He agafat la guitarra i m'he posât a to
car. He iniciat el Bolero, de Ravel...

FINQUES
CARNER

Agent de la propietat Immobiliária

Sant Antoni M® Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76

No m'ha donat temps d'acabar-lo. Ell 
m'ha agafat novament la guitarra, tot 
donant-me les gràcies. Ens hem fet amies. 
Ja m'ha passât el mal de cap...

Ara, per uns dies, conviu amb mi en el 
meu pis.

Només li he posât una condició: que 
no doni més sere notes sota del meu baleó... 
ni en un radi de no menys de cinquanta 
metres...
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Llibres
Moisés Serra, i el seu 

"Sabadell, perfil nocturn"
Aquest fotògraf excepcional ha exposât 
una selecció de les fotografíes del 
"Sabadell, perfil nocturn"; una part del 
treball que al llarg d'uns anys ha anat 
captant amb els seus objectius fotográfics 
per tota la geografía local-ciutadana.

Un treball, el seu, digne d'admirar i 
d'aplaudir. Una exposició que ha estât molt 
visitada i comentada.

A més d'aquest recull fotográfic se n'ha 
éditât un Ilibre a cura de l'Editorial Ausa, 
del qual ens en parla Rosa Ten. Diguem 
que la impressió ha estât realitzada per 
Arts Gràfiques Ingrasa.

Vet aquí un gran Ilibre; un Ilibre 
inspirât per tal de donar, a l'hora de la son, 
en el recolliment ciutadá, un bell poema 
fotográfic.

Es que Sabadell ho és tan, de bonic...?
Potser que mai ningú ho havia pensât!
Sabadell, però, bonic o lleig, des deis 

temps antics en qué era tan petit i enfangat, 
era vila molt estimada pels sabadellencs. 
Era i és, ara que s'ha tornai formosa i gran, 
tan gran...!

Bell, dones, el Ilibre de Moisés Serra, 
en qué es pot apreciar l'alta qualitat de les 
seves fotografíes, pròpies del gran profes
sional i artista que sempre hem conegut. 
És, a més, un poeta, en majúscula, fent 
moure els objectius de les seves càmeres.

Som, dones, davant d'un llibre d'acurada 
edició, com es ja palés en cadascuna de les 
edicions que surten de l'Editorial Ausa.

Gust artistic i estétic de la més alta 
qualitat. Un llibre meravellós; un, es pot 
dir, homenatge a la ciutat de Sabadell. Un 
llibre que fora bo que pogués ser en totes 
les liars sabadellenques. Llástima que tan 
bell llibre, tan meravellós document, tingui 
un preu inaccessible per a la majoria de 
sabadellencs; tot i reconeixent que el val. 
Aixó sí!

R.T.
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Un llibre sobre la basílica del 
Sant Esperii

Josep Ma. Doménech, historiador 
terrassenc, ha publicat un llibre, breu però 
sustanciós i pulcre, que porta per títol 
"Construcció i embelliment de la basílica 
del Sant Esperit de Terrassa". En eli es 
descriu el procès d'erecció del temple, que 
va de 1574 fins a 1621, i se segueix amb 
el seu continuât enriquiment, interromput 
vandálicament el juliol de 1936, i en la 
rehabilitació del qual hi va tenir una 
participació molt destacada l'artista 
sabadellenc Antoni Vila Arrufat.

Quan es promou l'edificació de la ba
sílica, en el segle XVI, el nudi estríete de 
la vila emmurallada comptava només amb 
950 habitants, però la rodejava una exten
sa ruralia, desde Viladecavalls fins al barri 
de la Cren Alta que ara forma part de 
Sabadell. I és curios que a mitjan segle 
XVI la vida religiosa de la vila depenia 
encara de la parròquia de Sant Pere, situa
da fora del recinte urbà. I encara resulta 
més sorprenent -vist per nosaltres, saba
dellencs- que en aquesta circums-tància 
Terrassa coincidís amb Sabadell, que fins 
al segle XIV va tenir l'església parroquial 
de Sant Félix a la serra de la Salut.

El llibre de Josep Ma. Doménech 
constitueix, tot descrivint el seu tema bàsic, 
un capítol intéressant de la história general 
de la ciutat veína. Ha estât publicat per Edi
torial Albada, de Terrassa, amb iMus- 
tracions i una presentació signada pel bisbe 
auxiliar de Barcelona Caries Soler i Perdigó.

J.T.

“Flames de Nadal”
de Manuel Foraster

El Nadal’93 ha aparegut un nou llibre 
d’aquest autor: Manuel Foraster. (Edició 
familiar i amical). Manuel Foraster és un 
home que parla de puntetes; vull dir que 
no fa soroll. Home de fe, de silencis 
expressius quan estableix diálegs amb les 
seves cares aficions: la coMecció de 
medalles montserratines, una de les més 
importants que hi puguin haver; els seus 
poemes, que al llarg de l’any cultiva i ger
minen per Nadal; els seus treballs sobre 
la história de la Muntanya Santa i del seu 
monestir i de la seva Verge Bruna...

L’autor es pregunta:
"¿Com trobarem el camí 
en el desert d’avui dia, 
sense nord i sense abric, 
i en la fosear de la nit,
Jesús, Josep i María?”.

I demana:
"Reís que veniu de V Orient, 
ja sabeu el que ens fa  falta, 
alegría pels més grans, 
il-lusió per la mainada".

I prega:
"Feu un miracle, Jesús del cel, 
obriu els bragas des del Portal, 
i r  amor vostre, que siguí nostre; 
nit venturosa, nit de Nadal”.

De l’"Endre9a" també transcrívim: "Que 
aqüestes flames ens ajudin..." "i que les 
seves espumes ens facin una mica més bons 
i més humans".

J.C.
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Cine Club Sabadell

La Mundial Film a Barcelona
E, gener del 94 farà trenta anys que va 
néixer la Secció de Cine-Estudi de Cine 
Club Sabadell, en el si d'una entitat que 
feia ja bastant temps que estava fun- 
cionant. Des del seu naixement, aquesta 
Secció ha treballat, paraMelament i sense 
interrupció, en dos grans vessants: I'orga- 
nització de cicles, amb les projeccions 
cinematográfiques corresponents, i els 
treballs d'investigació, sovint relacionats 
amb aquests cicles -a  més, és ciar, d'altres 
feines diverses de menys relien. Si ja 
aleshores, fa quasi trenta anys, la in- 
vestigació ens semblava indefugible, ara 
s'ha convertit, sortosament, en la rao de 
ser de l'Entitat. Amb la progressiva 
normalització social i política del nostre 
país, ja no cal que els cine-clubs es 
dediquin a omplir buits. Les sales d'art i 
assaig, primer, i les sales comerciáis i la 
televisió, després, ens han permés de re
cuperar, de mica en mica, el cinema que 
necessitávem, sense haver de desplaçar- 
nos a l'ineludible exili intel-lectual de Pa
ris, i ens permeten d'anar tirant, més o 
menys decentment. Els cine-clubs poden 
organitzar sessions de cinema -i està bé 
que ho facin-, però si només es limiten a 
fer aixô ja no tenen cap sentit. La 
imparable davallada del cineclubisme, ini
ciada fa vint anys, s'explica, en part, pel 
fet que bastants d'aquells cine-clubs eren 
només substituts de coses que no teniem, 
del signe que fossin. La seva desaparició, 
O  la substancial reducció de les seves 
activitats, s'ha de veure, dones, com un 
lògic imperatiu històric. El que queda és 
segurament el que havia de quedar. No cal 
que ens lamentem inûtilment.

A més de projectar peMicules, orga- 
nitzem conferèneies i taules rodones, 
publiquem textos, dossiers i llibres, 
muntem exposicions... CoMaborem amb 
entitats diferents, a fi de relacionar el ci
nema amb les altres arts. I, dones, entrem

z e ita w m m t
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Exposició MUNDIAL FILM, a les Multisales Cineart de Sabadell.

al mon del teatre, al de la música, al de la 
literatura, naturalment. Es la nostra manera 
de treballar. No en coneixem cap d'altra. 
L'exposiciô MUNDIAL FILM (1925- 
1936) s'hi inscriu plenament; és una de les 
feines de recerca cinematográfica més 
importants d'entre les fetes els darrers 
anys.

Hem d'agrair a l'Ajuntament de 
Sabadell, al Banc Sabadell i a la Caixa de 
Sabadell, a la Filmoteca de la Generalität 
de Catalunya i a les Multisales Cineart el 
seu suport economic i moral. Elis ens han 
ajudat a arribar a aquest résultat i, amb élis, 
esperem assolir-ne d'altres.

Prôleg al catàleg de la MUNDIAL FILM 
Joana Soler, Cine Club Sabadell, 

Fundado Caixa de Sabadell 
Setembre, 1993

Gener, dia 23. La secció de Cine- 
Estudi de Cine Club Sabadell fa 30 anys.

Un dijous 23 de gener, en efecte, el de 
1964, s'iniciaven les sessions de cine- 
estudi, amb la projecciô de CASQUE 
D'OR (1951), de Jacques Becker. Des 
d'aleshores, i malgrat els canvis naturals 
que s'han produit a la Junta de l'Entitat, 
s'ha mantingut un mateix estil i una 
mateixa linia de treball. Cap cicle no ha 
estât massa ambiciós. Tots s'han pogut dur 
a terme: Becker i Berlanga (1964), Cine
ma Proscrit (1965-66), Ferreri (1966), 
Larry Semon (1966-67), Seminari de Ci
nema Nord-americà (1970), Cinema Txec 
(1972), Franju i Skolimowski (1973), 
Bresson (1974), Minnelli (1974-75), la 
"Nouvelle Vague" (1975-76), Keaton i 
Renoir (1976-77), Murnau (1977), Bazin 
i Aproximaciô al Cinema Fantàstic (1978), 
Cocteau (1979), Bunuel (1979-80), els 
grans mestres del cinema soviètic (1980),
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Exposició MUNDIAL FILM, al cinema Alcázar de Barcelona

Cinema Espanyol (1981), Tati i McLaren 
(1982), Godard (1983), Rohmer (1984- 
85), Chaplin (1985), Ford (1986), Chabrol 
i Cinema Francés deis 80 (1987), 
Hitchcock i Cinema Negre (1988), el 
Bicentenari de la Revolució Francesa 
(1989) i un llarguíssim etcétera. Tot això 
i molt més -sovint en coMaboració amb 
l'Alliance Française, l'Entitat amiga per 
excel'léncia- ha anat créant un posit que 
ha fet de Sabadell, dins l'àmbit cinema- 
togràfic, una ciutat on la cultura de la 
imatge s'ha divulgai exhaustivament. Els 
projectes més recents han estât una lògica 
conseqiiéncia de tots aquests anys de feina. 
FI cicle "Literatura i Cinema Occidentals" 
que, durant tres anys, ha canalitzat l'esforç 
dels membres de l'entitat és el que millor 
iMustra el tarannà de Cine Club Sabadell.

De manera gratifican! per a tots els qui 
han visent dins d'aquest Cine Club, 
I'aniversari ha coincidi! amb una activitat 
que ha permés donar el salt a la capital: 
l'exposició MUNDIAL FILM. Una 
investigado apassionada el résultat de la 
qual es mostrava a Sabadell el 27 de 
setembre de 1993, al vestibul de les 
Multisales Cineart, gràcies a la coMa
boració d'en Ramon Cortadellas i l'ajut 
definitiu de l'Ajuntament de Sabadell i la 
Fundació de la Caixa de Sabadell. L'éxit

d'acollida animà a tots a continuar amb la 
idea inicial: una exposició itinerant que 
seguís el periple natural contingut en el 
material exposât. Inauguració a Sabadell, 
pel fet de ser el lloc de la troballa 
"arqueológica" -la filia d'en Rodrigo So
ler, fundador de la distribuidora MUN
DIAL FILM, viu a la nostra ciutat i, al 
llarg de tots aquests anys, ha estât qui ha 
conservât el material-; a continuació, Bar
celona, seu de la MUNDIAL, tot el mes 
de febrer del 94, i, finalment, Sevilla, on 
Rodrigo Soler tingué també alguns 
cinemes al seu cárrec.

Portar l'exposició al cinema Alcázar de 
Barcelona ha constituít una fita a més d'un 
repte i, com Josep Mercadé titulé al Diari 
de Sabadell del 2 de febrer, ha significa! 
l'exportar a Barcelona, potser per primera 
vegada, un producte cultural nascut a la

nostra ciutat. En aquesta segona inau
guració, assistiren moites persones Higa- 
des al món del cinema, com és el cas del 
Director General de Cinematografia, 
Antoni Kirchner, que juntament amb Pere 
Cornelias, President de Cine Club 
Sabadell, lordi Alfaràs, representan! del 
cinema Alcázar, i Pere Vidal, Regidor de 
Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, 
presidiren l'acte.

Ha estât una feina amb un important 
ressò i una cobertura poc usuai per part 
dels mitjans de comunicació, però no per 
això més rellevant que d'altres que hem 
fet. No oblidem, per exemple, els 14 anys 
de cinema per a nois; les dues sessions 
setmanals que s'han programat durant tants 
anys; les vingudes a Sabadell de Jacques 
Tati, Alain Robbe-Grillet o Georges Duby; 
l'allau de conferéneies i taules rodones que 
s'han organitzat; els dossiers dedicats a 
Godard, Cocteau, Ford, Hitchcock o el 
Cinema Negre; les innombrables coMabo- 
racions de Joan Pineda; el Ilibre "Litera
tura i Cinema Occidentals", o els actuals 
Dijous del Cine Club al Cineart. L'ex
posició MUNDIAL FILM, una distri
buidora cinematográfica deis anys vint i 
trenta, és una baula més de la cadena.
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Mirador
Milagros Torres

Galeria InteMecte 
MAGEM

InteMecte ha présentât l'obra 
de l'artista Magem. Una obra rea
lista, realitzada amb pocs elements 
compositius, predomini de la 
preséncia de "la cadira" com a pro
tagonista principal de la sèrie 
d'obres que hem pogut apreciar. 
També inclou portes o finestres 
que donen a un pati on els testos i 
flors s'uneixen conformant un 
conjunt harmonic que crea grácies 
a la desigualtat de les seves 
posicions.

En entrar a la sala cridava 
l'atenció la llum inositat deis 
quadres. En tots ells, la Hum irra
dia amb força i es deixa veure 
mitjançant uns colors clars, fres
cos: groe, blau cel, blanc...

La pinzellada és ràpida i 
gruixuda, amb molt moviment, la 
quai cosa dona agilitat i dina
mismo a l'obra.

Galeria Nova-3 
HOMENATGE D'ARTISTES 
SABADELLENCS A MIRÓ

Quatre artistes s'han reunit per 
fer una exposició conjunta dedi
cada i inspirada en l'obra miro- 
niana, per, d'aquesta manera, retre- 
li homenatge dins els actes que al 
llarg de l'any 1993 s'han anat 
realitzant. Aquests quatre artistes 
son: Jesús Bolloso, Alfons Borrell, 
Ricard Calvo i Josep Sobrado.

Josep Sobrado realitza unes 
escultures on predomina la netedat 
de les linees rectos. L'escultura 
Poeta de Sol no pot negar que està 
dedicada a Miró; el protagonismo 
del sol vermeil damunt linios 
negros aixi ho indica.

Jesús Bolloso fa servir la linia 
ondulant en continu moviment i 
amb una gran diversitat de tons: 
blaus, negros, vermeils, i verds són 
els prédominants, per seguir la 
idea mironiana. El color i les linios 
conformen una obra amb molt

dinamismo, amb vida i constant 
Iluita. En contraposició, també ens 
mostra alguna obra amb reminis- 
céncies kandiskianes, amb el joc 
de la recta i el punt.

Ricard Calvo utilitza diverses 
tècniques: oli sobre fusta, aigua- 
fort, gouache, tinta, collage... 
Aquest darrer el fa servir per pre
sentar una obra que es podria 
incloure dins un realismo critic i 
ironic. El seu homenatge a Miró 
entra dins d'un surrealismo 
picassià amb l'obra Natura morta 
del mocassi. Tons blaus, linios ben 
dibuixades i un fons molt treballat 
donen com a résultat una obra rica. 
No podem deixar de mencionar el 
quadre inspirât en els barrets de 
Miró.

Alfons Borrell utilitza els 
colors purs de Miró i fa una 
superposició de plans amb tons 
diferents: vermeil sobre negre, 
verd-vermell sobregris... indicant 
d'aquesta forma la importància del 
color i els plans per eli mateixos.

Acadèmia de Belles Arts.
S a la i

JOSEP COMES I BUSQUETS

d'Antonio Darias i hem pogut 
comprovar que desenvolupa la 
seva creació dins de dues 
tècniques diferents que fan dos 
tipus d'obra totalment diferent.

Uns quadres són realitzats a 
espátula; hi veiem certa influència 
cezanniana, quant a la composició 
en quadricules dels diferents co
lors. A la resta d'obres, treballades 
a pinzell, es manté dins del réalis
me academiciste, amb linies àgils 
i conjugant el gruix de la pintura.

Darias afirma que continuará 
treballant amb pinzell i espátula 
segons el seu estât animic.

Saló de la Caixa de Sabadell 
JOAN MIRÓ ESCULTURES 

I OBRA GRÀFICA
La Fundació Caixa de 

Sabadell ha présentât una 
important mostra d'obra gràfica i 
escultures de Joan Miró que 
pertanyen al fons artistic de la 
Fundació Joan Miró i que sens 
dubte es tracta d'una óptima 
exposició per tancar l'any Miró a 
Sabadell.

L'obra gràfica que ens presen
ta, realitzada en color i en blanc i

Josep Comes i Busquets 
realitza una obra inspirada en 
l'arquitectura interior modernista, 
que es podria incloure dins la for
ma de crear hiperrealista, per la 
manera amb qué tracta la realitat.

La perspectiva atmosfèrica és 
plenament conseguida. Una porta 
s'obre darrera d'una altra; al terra, 
rajóles quadrades, joc de llum i 
ombres... tot indica una profun- 
ditat real.

Es tracta d'obres molt obertes, 
que ens deixen caminar pel seu 
interior i fins i tot seure en algún 
deis seus seients.

Acadèmia de Belles Arts, 
Sala II

ANTONIO DARIAS
A la Sala II de l'Académia de 

Belles Arts, hem vist l'obra recent

negre, ens permet d'apreciar tota 
l'expressivitat de l'artista i el seu 
simbolisme màgic: els estels, la 
lluna, el sol. Tèsser humà 
descontextualitzat, réduit a ulls... 
Tot efectuat amb Unies ondulants, 
amb punts, taques i amb colors 
vius, dins del seu propi sur
réalisme.

Simbolisme que també hem 
pogut apreciar en la seva obra 
escultórica en bronze. Les seves 
formes pictóriques han estât 
traspassades a aquest material amb 
total fidelitat.

També hem pogut veure 
mostres de vitrail fetes per Joan 
Vila Grau, el dibuix realitzat per 
Miró per a la portada de la revista 
"Qüestions D'Art" i part de la 
bibliografia que existeix dedicada 
a aquest H-lustre català.

Gabarro Art 
J. SANAGUSTIN

Una aquarel-la neta i pulida és 
la que presenta Sanagustin en la 
seva obra paisatgistica. Utilitza 
colors diferents segons el moment 
del dia; així, tant podem trobar 
verds, marrons i grisos, corn groes, 
vermeils i blaus. La importància 
del moment, de la claror del dia, 
de la incidèneia de la Hum solar, 
de la transparèneia d'un crepuscle
0 una matinada, d'un rieró ciar..., 
és el que interessa. Pinta la natura 
tal i com la veu, amb suavitat i 
generosità!, deixant que per ella 
mateixa vibri i es comuniqui amb 
Tespectador.

Gabarró Art 
ALBERT

Amb certa regularitat podem 
veure Tobra d'aquest artista a la 
galeria Gabarró Art i sempre ens 
impressiona de la mateixa mane
ra, com si no Thaguéssim vist mai. 
Els seus personatges queden en la 
nostra ment i s'introdueixen dins 
del nostre pensament. són vius, 
ens miren i la seva naturalità! ens 
arriba.

L 'Albert crea d'una forma 
totalment real. Els gestos, l'expres- 
sió, la mirada... són creats amb 
rigorosità!, sensibilità! i gran 
professionalità!. Domina el dibuix
1 la tècnica i aixó fa que el conjunt 
de Tobra sigui plenament exquisit.

Galeria Rovira 
JOAN FLANELL

Anteriorment a Texposició de 
Sanagustin a la Galeria Gabarró 
Art, Joan Flanell havia fet a la 
Galeria Rovira una mostra de les 
seves obres realitzades a Taqua- 
rel-la. Aixó indica que en poc 
temps hem pogut veure a Sabadell 
la creació de dos importants aqua- 
rel-listes, la mateixa tècnica i una 
expressivitat totalment diferent.

Joan Flanell crea un paisatge 
transparent, amb un joc de Hum i 
ombres netes i una perspectiva 
atm osfèrica molt conseguida. 
L'artista arriba a transmetre pau i 
alegria mitjançant les seves obres.

Galeria Rovira
JORDI ROCA

Jordi Roca ha volgut realitzar 
un homenatge als compositors 
catalans contemporanis amb la 
creació de setze obres inspirados 
en peces musicals diferents. 
D'aqui la diversitat de creació i 
d'inspiració. Jordi Roca escolta la 
música, la sent i la traspassa a un 
altre medi artistic, la pintura. 
D 'aquesta manera, entre medi 
plástic i musical s'estableix una 
comunicació que porta al pùblic a 
una doble tasca: escoltar la peça 
que ha estimula! al pintor, intuir
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la comunicació entre música i 
public i, finalment, llegir l'obra 
que li ofereix aquesta exposició. 
Es tracta, sens dubte i parlant 
didàcticament, d'un bon exercici 
cultural.

Galeria Rovina 
PUJOL BALADA

Obra realista amb incor- 
poració d'elements extrets de la 
quotidianitat: mocador, papers... 
tractats com a collage, que donen 
a l'obra un cert volum, créant 
profunditat.

Les figures es troben ben 
definides, realitzades amb una 
pinzellada gruixuda i amb una des
igual cárrega de pintura. D’aquesta 
manera Pujol Balada crea un ritme 
vital i dinámic, en contraposició a 
les tonalitats que fa servir, ja que 
hi ha un predomini dels tons 
foscos: negres, grisos i marrons.

El résultat és una obra molt tre- 
ballada, amb un llenguatge propi.

Galeria Iris 
JAUME MERCADÉ I 

VERGÉS
Eins a finals de desembre hem 

tingut l'oportunitat de veure nova- 
ment l'obra, sempre inspirada, del 
nostre artista Jaume Mercadé.

En aquesta exposició hi po- 
díem veure dos tipus de paisatge: 
un, dedicat ais Pirineus, i un altre, 
dedicat a la Costa Brava. Mercadé 
s'inspira, tant terra endins com 
mirant cap a la mar i el seu horitzó.

La totalitat d'obres exposades 
demostren un domini de la tècnica, 
del dibuix i del saber captar la 
realitat instantánia del moment, 
donar-li l'artista la seva força per
sonal amb la manera de tractar el 
gruixut matèrie, el color i la pers
pectiva.

Galeria Ignasi Boixareu 
ALBERT RÀFOLS 

CASAMADA
Fa tres anys que no vèiem a 

Sabadell l'obra d'aquest important 
creador contemporani; concre- 
tament, des de 1990, quan va 
exposar a la Sala d'Art Negre.

El recull d'obres, dibuixos i 
pintares, présentât a la nova 
galeria Ignasi Boixareu, és un 
conjunt homogeni amb predomini 
de l'obra de petit format on Ràfols 
Casamada continua amb el seu 
caracteristic joc de linies rectes i 
ondulants en moviment, amb un 
predomini de tons blaus i terrosos.

A la vegada, la galeria presen
ta el Ilibre El Passeig del Poeta, 
on Ràfols Casamada escriu 
poemes i els iMustra; llibre de 
bibliôfil signât per l'artista amb 
una tirada de 400 exemplars.

Miscellània
Rosa Ten

ORFEO DE SABADELL:
90 ANYS

Han començat ja els actes com- 
memoratius del 90è Aniversari de 
la fundació de l'Orfeó de Sabadell, 
una digna institució ciutadana, que 
al llarg d'aquestes nou décades, ha 
demostrat, malgrat temps i mo
ments de l'època, la qualitat i el 
segell que en aquest camp musical 
honora la ciutat.

Amb un concert d'obertura que 
marcá la 1.511 actuado, la nit del 
dissabte 15 de gener, bastí una 
vetllada important en la historia 
deis concerts, a la parroquia de la 
Purissima. Gran poder de convo
catoria, ja el té normalment l'Orfeó; 
però en aquesta nit, l'assisténcia del 
public, en el qual s'hi podien comp- 
tar totes les edats, fou la més gran i 
fervent resposta a la convocatória.

Amb la coMaboració de 
l'orquestra "Eduard Toldrà", que 
dirigeix el mestre J. Lluis Puig, 
s'encetà, rere la presentació de Lluis 
Subirana, membre de la junta con
sultiva de l'Orfeó de Sabadell, el 
concert, amb obres de Vivaldi i 
Elgar: Concert nûm. 8 per a dos 
violins i corda en la m. opus 3, amb 
els solistes Francese X. Reyes, 
Silvia Crusellas, violins. (Allegro- 
Larghetto-Allegro), d'acurada in- 
terpretació. I d'Elgar, Serenata per 
a orquestra de corda en re m. opus 
20, (Allegro-Larghetto-allegretto), 
també de molt bona interpretació i 
dicció musical.

L'Orfeó inicià l'actuació amb 
dos motets de Nadal, de Poulenc, i 
seguí amb Monteverdi, del qual 
interpreté, certament amb molta 
qualitat, el Salm 111, "Beatus Vir", 
amb acompanyament de l'Or- 
questra "Eduard Toldrà", amb Ivan 
Capillas a l'orgue i els solistes: 
Anna Aparicio, Silvia Anglés, 
Assumpta Cumí, Joan Ribalta, 
Sergi Bellver i Joan Torras.

Com a obra final, l'Orfeó, amb 
la participació de la Secció de Nois 
i Noies, direcció de G. Fernández; 
orquestra "Eduard Toldrà"; Ivan 
Capilla, orgue; Martí Gich, flauta, 
Joan Martínez, oboé; tots sota la 
direcció del mestre Gregorio Salva
dor Rodríguez. Interpretaren: 
"Fantasia Nadalenca", (plec de 
cants nadalencs), amb arranjament 
d'Ivan Capillas. Notabilíssima 
interpretació que fou objecte de 
molts i prolongats aplaudiments. I 
l'Orfeó, abans del comiat agraint 
l'estimació mostrada, canté l'"AMe- 
luia", del Messies de Haendel, del 
qual va fer una bella interpretació.

Així l'Orfeó de Sabadell doné 
per inaugural aquest 90é Aniversari.

"LA AVENTURA DE VIVIR"
Amb aquest títol, el music com

positor sabadellenc, Toni Ten, aca
ba d'assolir un nou éxit en la seva 
carrera. Aquest és ni més ni menys 
que la inclusió d'una de les seves 
noves cançons al compacte: "La 
Aventura, Orquesta de la Luz", 
éditât per aquesta orquestra multi
nacional nord-americano-japone- 
sa, enregistrât a Nova York i a 
Toquio, a l'agost i setembre de 
1993. La cançô de Toni Ten "La 
aventura de vivir", que és un prec 
per la Pau que s'assolirà pel camí de 
l'amor, forma part d'aquest com
pacte amb el número 10, rera 
musics del món de la música actual 
d'aquests dos grans paisos, gairebé 
al costal d'un autor tan conegut com 
és Steve Wonder.

L'HÍPICA: UN SOMNI 
SABADELLENC?

Potser aquest, un deis desitjos 
sabadellencs que encara en el món 
deis esports no s'hagi fet eos, hagi 
trobat el moment de fer-se trobar a 
faltar a causa de l'éxit assolit per la 
celebració, talment brillant, de la 
XI Setmana del Cavall, feta a Can 
Borrás, i que culminé amb l'exhi- 
bició del matí del diumenge ante
rior a la Festa de Sant Antoni Abat. 
Una pista permanent dedicada a 
l'hípica fora una cosa molt bonica i 
que a Sabadell, que tant celebra la

festività! de Sant Antoni amb la tí
pica "passada", amb tanta afició ais 
esports, i tantes exhibicions en totes 
les especialitats, és ben cert que 
aquesta hi manca. I és així perqué és 
també afició que hi té vida de 
sempre.

Vet aquí, dones, que aquesta és 
la iMusió que va a l'objectiu d'ob
tenir una pista permanent d'hípica, i 
que sembla que ha plantejat la 
Joventut de Sant Antoni Abat (Co
lla Nova), es faci realitat a Sabadell 
on el cavall és estimât.

Pista permanent i, en el temps, 
per qué no, un Hipódrom amb cur
ses de cavalls, com tenen les grans 
ciutats o mitjanes, que la maduresa 
deis seus temps, i l'entusiasme deis 
seus habitants s'han guanyat?

"DIADA DE SABADELL"
A OLOT

Fou amb motiu de cloure la 
mostra dels pessebristes sabade
llencs, celebrada a Olot, i en la 
Diada que l’Ajuntament d ’aquella 
ciutat dedicava a la nostra. Els 
unia el pessebrisme i l ’amor a tot 
el que en la nostra terra abraça 
aquest art popular i amable. Es 
comptabilitzá la participació d ’un 
miler de sabadellencs que, acom- 
panyats per l’alcalde de la ciutat, 
Antoni Farrés, visqueren tot el 
programa d ’actes. Una diada de 
Sabadell que va tenir les actuacions 
de l ’Esbart Sabadell Dansaire i de 
la Joventut de la Farándula, la 
qual, al Teatre Principal de la ca
pital de la Garrotxa, representé 
"Nit de Reis", d ’Apel-les Mestres. 
Olot gaudi també amb la Mostra 
Antològica del Pessebre Sabade
llenc que, presentada a Olot, ha 
vist passar prop de 150.000 visi
tants, per contemplar els 40 dio- 
rames i un centenar de figures re
presentatives, des del segle XVIII 
fins ara mateix. L ’obra va 
merèixer una entusiasta admira- 
ció. Sabadell ha tingut el privilegi 
de ser la primera ciutat catalana 
convidada a aquesta mostra. Una 
mostra que conegué la ciutat 
d'Olot, tant reconeguda en l'art de 
la imatgeria.

H z r e g  1 
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Sant Pere d'Ullastre, 9 • Tel. 714 55 71
Gracia, 140 baixos • 08201 SABADELL 

Telèfon 725 81 42 08211 CASTELLAR DEL VALLÈS
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Del cavalier Sant lordi

V ^ada any, quan justament s'enceta la 
primavera, celebrem la diada del Sant 
Cavalier que arriba muntat en el seu cavali 
blanc, abillat i amb la creu vermella a 
l'escut, enmig d'un aire perfumat de roses 
i la flaire de tinta fresca deis Ilibres que 
per aquest jom surten al carrer...

De Sant lordi, patró de Catalunya, no 
en sabem massa coses amb certitud 
histórica. En el seu entorn brollen 
llegendes, però ha estât tanta la seva 
celebritat que pocs sants de l'antiguitat el 
guanyen en aquest aspecte. Comença a 
l'Orient, on guanyà la palma del martiri i, 
després, a l'Occident, s'esborra tot rastre 
de la història del Megalomàrtir o Gran 
Mártir, com li diu l'Església grega.

Ens preguntem quina és aquesta 
llegenda. I la veiem reflectida, com a 
resposta, en uns versos de Jaume Roig, del 
Llibre de les dones.

Lo cavalier 
Jordì guerrer 
cuidà avançar 
per defensar 
del rei la filia 
dintre la ilia 
on era el drac 
tal premi n'hac; 
moli poc après 
eli ne fou près 
e fort batut; 
dins en Barut 
fou escorxat, 
per mig serrât.

Jaume de Veragine la popularitzà amb 
el seu ingenu recull de Vides de Sants, 
conegut amb el nom de Llegenda daurada,
0 en les adaptacions catalanes medievals 
Flos Sanctorum. En el relat del venerable 
bisbe, Sant Jordi se'ns presenta sota la fi
gura d'un cavalier que assumeix la proesa 
d'alliberar la princesa captiva i la poblado 
de Silene sotmesa al diabòlic drac, que 
tenia horroritzada la terra. La fluita heroi
ca del cavalier amb el monstre és el tema 
més corrent en les representacions de Sant 
Jordi.

Aquest cavalier tan esfor9at, aquest 
almogàver de Jesucrist, havia d'impres
sionar fortament els nostres guerrers, que 
l'adopten per llur advocat i protector.

Cal veure com "en la Crònica del Rei 
Jaime ja es llegeix que en la presa de Ma
llorca els sarrains veieren entrar, a cavali, 
un esvelt cavalier blanc amb armes 
blanques, que altre no era que Sant Jordi".

Escenes de la seva vida i del seu martiri 
s'han descrit en retaules i en manta obra 
plàstica.

Fa uns quaranta anys que un escultor 
de casa nostra, Camil Fàbregas, féu -entre 
d'altres- un Sant Jordi originai i singular. 
Es el que es representa a la portada 
d'aquest Quadern, la revista que enguany 
celebra el setzé aniversari de la seva 
publicado, tal dia com avui; 23 d'abril, 
diada de Sant Jordi del 1978.

D'aquest Sant Jordi de Camil Fàbregas, 
en podem destacar que el cavalier no va a 
cavali i que duu a l'esquena la llan9a cla
vada al drac, davant l'admiradó de la prin
cesa alliberada. Un altre detall digne 
d'assenyalar: el drac té un ñus a la cua... 
Vam demanar-ne el significat a l'escultor
1 ens va retreure aquella dita tan 
nostrada:"No tornará pas: ja li pots fer un 
ñus a la cua"...

Aquesta obra, amb la qual segellem la 
Diada de Sant Jordi, a més d'honorar la 
portada de Quadern, l'hem reproduida en 
litografíes, 200 exemplars, signats i 
numeráis pel propi autor, Camil Fàbregas. 
Aquelles persones que estiguin inte- 
ressades en tenir-ne un exemplar poden 
dirigir-se a la pròpia Fundado i a les 
llibreries.

Una Diada que no és llegenda i que es 
pregona en roses vermelles i en llibres de 
tots els colors...
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Semblança

Antoni Dalmases
Joan Cusco i Aymamí

D'avant de tot presentem 
al nostre personatge: An
toni Dalmases i Pardo, 
escriptor nascut a Sabadell 
el 17 de juliol de 1953. És 
llicenciat en Filologia 
Hispánica a la Universität 
de Barcelona. Professor 
d'EGB, des de 1976 a 1983.
Professor de llengua i lite
ratura catalana de BUP des 
de 1983. Coordinador del 
CAP de llengua i literatura 
catalanes a la UAB, des del 
curs 1984-85 fins al curs 
1991-92.

És autor de l'estudi 
L'obra poètica de Pere 
Quart (1980) i de les no- 
veMes juvenils /  no parava 
de ploure (1986) i Els 
Hums irreals (1989). Ha 
publicat també contes i 
Ilibres per a infants: La 
sorprenent historia d'en 
Joan no me'n recordo 
(1990), El vescompte min- 
vant (1992), L'Elisenda i el 
mar (1992). El 1987 va 
guanyar el premi de 
novel la Fiter i Roseli 
d'Andorra amb La revolta 
de Jov, editada el 1992. I 
el Premi Marià Vayreda 
d'Olot 1991 amb el volum 
de narracions La infinitud 
dels parcs.

Amb L'ùltima prima
vera guanyà el Premi Andrómina de 
novel-la, en la vint-i-unena edició dels 
Premis Octubre de l'Editorial Tres i Quatre, 
València 1992.

Han seguii altres obres. I obres seves 
han estât traduïdes al castellà i al gallee. I 
en la cartera i en la mollera -que és un 
dir que exposo a la permissibilitat del 
filòleg- en té d'altres. Horn creu que el 
nostre Toni està en plena marxa i en molt 
bona línia. Confiem que ens seguirà douant 
moites i bones hores de lectura. Ara, però, 
encetarem una tanda de preguntes i 
respostes a través de les quais (de les seves 
respostes, és dar) podrem formar, i am
pliar, més coneixença sobre com és i com 
pensa aquest escriptor, que s'ha obert un

Fotos de P ere Monistrol.

ample camí i s'ha guanyat un notable 
prestigi.

Correm a dir que se'l distingí amb el 
Premi Quadern 1993.

Amb més de dotze títols publicáis hom 
es pregunta i pregunta:

-  Busques el tema o el trobes?
-  Els temes, des de sempre, són els 

mateixos. A vegades estás més sensible a 
algunes coses que passen, són fets que 
t'arriben endins i et desperten idees que 
dormien. Llavors ve la nécessitât d'orde- 
nar-los i explicar-te'ls a tu mateix, i escrius.

-  Perqué, aixo de la inspirado i de les 
muses, com t'ho menges?

-  No conec aqüestes 
senyoretes que m'esmenta. Sé, 
però, allò que qualsevol obra 
és el résultat d'un 10% d'ins- 
piració i un 90% de trans- 
piració. Jo dirla, però, que els 
percentatges afinats són un 
30% de voluntat, un 30% de 
mètode, un 30% de transpi- 
ració i un 10% d'alzar, que 
t'han de trobar a punì, cons
cient de lafeina.

-  Que si es neix artista o 
es fa, tu has nascut escriptor?

-  Jo només sé, com César 
Vallejo, que "nacípequeñito". 
La vida, Valzar, una incapa- 
citat escandalosa per a res 
pràctic i un indomable carác
ter de somnia-truites s'han 
combinat perfer-me el que sóc.

-  El moment que es viu 
influeix especialment en la 
leva obra?

-  Si voi dir el moment 
històric i social, suposo que sí, 
perqué jo sóc un producte d'una 
história i formo part d'aquest 
moment, com tothom. Ara, si el 
que voi dir és si el line en 
compte, la veritat és que, sovint, 
no gaire. M'interessen més les 
coses que passen per dins que 
les que es veuen perfora.

-  Mires enrera o mires 
endavant?

-  Procuro mirar on tre- 
pitjo. Però sovint el cap se

me'n va en desitjos de futur i miro endavant 
amb unes ulleres de vidres molt gruixuts, 
fets de records; el passai és una companyia 
intima lúcida i dura, però molt conforta
ble, que esperona el present cap a 
endavant. Si no pensés aixi seria mort o 
vegetal.

-  Et sents segur de tu mateix? No ali
mentes dubtes?

-  El dubte és el mètode, d'aixô n'estic 
molt segur. Però si el dubte paralitza 
llavors és Tanti-mètode, i l'excusa dels 
dèbils i els covards. Procuro estar segur 
del que faig i, això sí, quan ho estic no 
m'aturo fàcilment, sóc tossut, ipotser tinc 
un orgull massa contundent, corn algù 
m'ha insinuât alguna vegada.
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-  Vius més d'una vida?
-  Si! A vegades vise tres i quatre vides 

simultàniament: la de cada dia que, ja és 
molt rica i intensa; la d'algun personatge 
que estic treballant; la d'algun protago
nista deis Ilibres que llegeixo, i la d'un 
estrany escéptic que m’acompanya sempre 
i se'ns mira a tots, burleta i sarcástic, 
intentant de salvar-nos, amb éxit dubtós, 
fins ara.

-  Et consideres un ser afortuna! o ets 
un turmentat?

-  Sóc un turmentat estranyament 
afortunat. La pregunta m'ha donat la 
resposta, que no és pas un joc de paraules, 
sino la meva visió exacta.

-  Parles amb tu mateix, en veu alta?
-  Sí, contínuament. A casa em fan bro

ma, per aixó. Potser és un signe de 
bogeria, però jo sempre recordo Antonio 
Machado i en manipulo la paràfrasi: 
"Quien habla solo, espera... entenderse 
algún día".

-  Et preocupa el present?
-  Sí, és ciar. El cas és, però, que el 

present de seguida és passât...
-  Ha estât bo, el passât?
-  Vist objectivament, no. Però la 

memòria, sàvia i prudent, és selectiva i 
deixa vius els records de la vida més in
tensa. No renuncio a res del meu passât, 
però, si pogués, n'evitaria algunes coses 
que no depengueren de mi.

-  Quina petja vols deixar en la teva 
vida?

-  Aixó de voler deixar una petja ho 
considero una pedanteria estúpida. La 
mort s'ho emporta, tot i l'ombra dels 
records és lieu i incontrolable. No escric 
pas per deixar un senyal de mi. Potser sóc 
massa egoista, però penso que un cop mort 
jo, ja s'hofaran, els supervivents!

-  En la teva vida hi ha més comèdia 
que drama?

-  La meva vida no és un gènere 
literari, és una vida i, com a tal, té de tot 
i jo intento posar-hi humor i passió. En 
tot cas l'únic espectador del meu teatre sóc 
jo: els altres deuen representar la seva 
obra, espero.

-  I en les teves obres?
-  En les meves obres procuro evitar
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molt els excessos, perqué la literatura és 
una tècnica de domini i reflexió, una 
experiència intensa, i no un sac on abo
car les frustracions o els dolors.

-  La vida, te la prens seriosament o en 
broma?

-  Me la prenc seriosament i, per tant, 
no puc evitar riure'm de mi i de molts 
altres, perqué si no seria insuportable.

-  Quan eres un vailet, somiaves ser el 
que ets?

-  Potser si, però no del tot cons
ciemment. El que desitjava amb tota la 
meva voluntat era ser centrecampista del 
Barga. Quan, una mica més gran, vaig 
veure que no tenia cap possibilitat, em 
vaig haver de conformar amb això, i ara 
ja m'està bé.

-  Què hi poses més, cap o cor?
-  Depèn de perfer què. A vegades cal 

pit i "dallonses", però en general, penso 
com Eoix i tants clàssics: "si pogués acor
dar Raó i Eollia".

-  Tens algún complex?
-  Sí, molts. Però em penso que tots son 

molt normals i que no val la pena airejar- 
los, perqué llavors hi ha qui se n'aprofita 
o bé que s'aconsola dels sens o qui els 
utilitza com a xantatge... No, no diré 
quins: que cadascú aprengui a viure amb 
els seus amb capteniment i silenci.

-  Gastes prejudicis?
-  Molts. Potser més que complexos. 

Tants que se'm fa  impossible fer-ne la 
llista. Son la meva manera, potser 
mesquina, de defensar-me i de no haver 
d'explicar sempre coses évidents des del 
principi.

-  Ets hereu d'algu o de quelcom?
-  Pel que fa a la part monetària, sóc

de familia modesta i treballadora, aixó és: 
la paraula heréncia no és al nostre 
diccionari. Si es tracta de "mestres" en el 
sentit estricte del terme, sí, de molta gent 
he volgut aprendre i copiar. 1 no tan sois 
escriptors. La majoria formen part del 
meu cercle més íntim i em fa  vergonya 
posar-los en públic: potser se
m'enfadarien.

-  Si haguéssim de posar la teva vida 
en solfa ¿quina nota ha estât la més 
brillant?

-  No entenc ni un borrad de teoria mu
sical. A mi m'agrada el "FA", perqué és 
un verb en present i voi dir que es treba- 
lla i es funciona. Sovint m'atrau el "SOL" 
(no pas l'astre, que detesto!), sino 
Tadjectiu. Quan escric, vull pensar que 
tinc un "DO", encara que a vegades 
desafini una mica hagi d'estripar la par
titura i quedi convertit en "RE". El "MP' 
és omnipresent en la meva existèneia, corn 
en la de tots, per més que sigui educat 
amagar-ho. I "LA" és un articlefemenique

acompanya noms que a vegades estimo. 
Ara m'adono que he fet una resposta tan 
suada i cursi com si fas la Julie Andrews 
de "Sonrisas y lágrimas". Demano excu
ses. Sobretot perqué la cita cinema
togràfica no és de les que m'apassionen, 
precisament.

-  T'ha sortit una escala cromàtica. 
Toni. Seguim: Ets home de presses?

-Amb la tradiciófamiliar del tèxtil que 
tots tenim a Sabadell, i jo també, és lògic 
que vagi com les "llançadores". Sí, 
acostumo a anar amunt i avail amb el 
temps curt, per això m'agrada disposar 
d'unes estones sagrades per escriure ifer- 
ho amb calma, intensament, assaborint el 
que val la pena, com s'ha de fer amb el 
que s'estima i quan s'estima.

-  Qui t'oferi la primera mà?
-  Són moites mans, les que m'han ofert, 

per sort. Les més importants, a l'hora 
d'escriure, han estât les de la meva dona i 
les d'un gran amie nostre, en Josep Massot 
i Muntaner.

-  Quants diaris llegeixes?
-  Compro, no sempre els llegeixo 

sencers, dos diaris cada dia. El dissabte 
en compro tres: tinc més temps i, sobretot, 
hofaig pels suplements de llibres.

-  Quants llibres, de mitjana, acostumes 
a llegir?

-Acostumo a tenir tres o quatre llibres 
simultanis de lectura. Depèn del moment 
del dia i de l'època de T any: un pareil de 
la faina de l'institut, algún altre que 
m'interessa molt i no puc deixar, i potser 
algún que treballo més a fans. Això quan 
no escric. Quan escric, acostumo a 
rellegir fragments, i sobretot poesia, per 
la mùsica i la profunditat del llenguatge 
d'alguns poetes de sempre.

-  Et sents més afortunat que víctima?
-  Sí, sóc reaiment molt afortunat, 

perqué tinc una dona inteldigent, uns fills 
sans (per tant, salvatges), i, a més, puc 
treballar en el que m'interessa i 
m'apassiona, prescindint d'una gran 
quantitat de gent banal que m'envolta i que 
ja han entés, amb estrany encert, que val 
més que m'ignorin com jo els ignoro. I, en 
canvi, tinc al meu costat vuit o deu perso
nes que m'estimen: pocs, però bons.
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-  Sempre fas el que et proposes?
-  A vegades em fan fer coses que no 

em proposo i que no repetiré mai més, 
però sovint aconsegueixo el que em 
proposo, segurament perqué tinc les 
aspiracions moli a ras de terra.

-  Pessimista o optimista?
-  Pessimista. /  romàntic, somniador, 

venjatiu, desconfiat, esquerp i etcétera. 
Perqué ser optimista, així, en general, és 
un pecat de candidesa que ais quaranta 
anys ja no té perdo.

-  De dreta o d'esquerra?
-  Ah! Qui pogués ser anarquista com 

els d’abans! Si no queda més remei que 
definirse en aquests termes, jo diria que 
d'esquerra, tot i que sóc massa heterodox 
per acceptar l'etiqueta sense matisos. I els 
d'esquerra no s'ho creuen, que sóc deis 
seus! Es un deis defectes que tenen. Els 
de la dreta en tenen més, de defectes, però 
no els els penso dir, perqué m'agrada que 
els conservin i, si pot ser, els augmentin.

-  Per quin cantó acostumes a dormir?
-  Ja he dit que tendeixo a Panar quia: 

dormo de boca terrosa.
-  Somies en color o en blanc i negre?
-  Em sembla que en blanc i negre. Deu 

ser que la majoria de pePlicules que 
m'agraden són en blanc i negre. De tota 
manera, el que m'interessa és recordar el 
contingut d'alguns somnis inconfessables, 
i no el color.

-  Confirmes allò que el novel-lista hi 
posa força autobiografia?

-  No. Si és novel-lista, hi posa 
experiéncies, passades pel sedàs de la 
técnica, que no sónforgosament vivéncies. 
Hi ha més sovint desitjos, neguits, retalls 
de somnis i fantasmes intims, obser- 
vacions. Escriure autobiografia, tan de 
moda, per cert, és una manera de perpe- 
tuar-se, una forma de vanitat. I fer-ho a 
través d'una novella és la incapacitat de 
novellar, no és fer literatura, al meu 
modest entendre.

-  Si no fossis escriptor què voldries 
ser?

-  Ara, de gran, no sé perqué, potser 
perqué un avi meu que no vaig arribar a 
conéixer ho era, potser voldria serfuster. 
Però, s'hi vai, a sommar? Dones lector.

al mati i al vespre. Badoc a la tarda. És a 
dir: multimilionari. I llavors, és dar, 
acabaria escrivint, alguna nit. Hi ha vicis 
que no tenen remei!

-  Ficció i realitat: amb quina t'agrada 
més crear?

-  Partir de la realitat per crear una 
ficció que sigui versemblant és la millor 
técnica. Cada història demana el seu to i 
el seu ritme, així com també els éléments, 
ficticis o reals, necessaris per construir
la. Quan trobo la veu, el to i el ritme, això 
ja porta les dosis d'imaginació i realitat 
incorporades.

-  Per dintre: ets tranquil o inquiet? I 
per fora?

-  Per dintre sóc molt inquiet, però vaig 
molt lent a madurar les idees per escriure. 
Per fora miro d'aparentar tranquil-litat, 
però em costa, sóc impacient i, a vegades, 
brusc, la qual cosa, tot sigui dit de 
passada, no sempre és negativa, perqué 
esbandeix no ses.

-  Quan ets més feliç, quan veus la teva 
obra acabada o quan l'estàs fent?

-  Depén del llibre. N 'hi ha que m'hi 
trobo tan bé que no els acabaria mai. Això 
em va passar amb L'ùltima primavera, 
que em vaig haver d'imposar una data 
limit per acabar-la, i la del premi Octu
bre em va ajudar a acabar, si no, potser 
encar hi seria i tindria mil pàgines. Altres 
llibres, però, arriba un moment que ja em 
sé la història i llavors friso per acabar i 
iniciar la que em roda pel cap i comença 
a prendre forma.

-  De tots els personatges que bas créât, 
amb qui et veus més représentât?

-  Amb cap! Alguns em són més sim-

pàtics que altres, potser els sento més a 
prop, però jo no sóc cap d'ells. Encara que 
a vegades hi posi algún detall meu per 
riure'm de mi ofer-me broma ipicar l'ullet 
als intims. En el llibre infantil El vescomte 
minvant, m'hi faig sortir a mi, per fer de 
contrapunt del protagonista, i el meu 
paper no és massa Huit! Però això són jocs 
que no cal explicar.

-  De tota la teva extensa familia 
literària, amb quin tipus has gaudit més?

-  Candir potser no seria la par aula. 
He visent molt intensament amb algún 
personatge dels meus contes, com l'Héctor 
de La infinitud dels parcs o el Miquel 
Duran i l'Héléne Desnos de Les Unies de 
l'atzar; també he estât mirant el món 
durant Hargnes temporades a través deis 
uHs de l'Andreu Cornet de L'ùltima pri
mavera. Però també m'ha agradat ser el 
nen que protagonitza La sorprenent 
història d'en Joan-No-me'n-recordo. Són 
moments, tots aquests i d'altres, una mica 
màgics.

-  I quins d'ells posarles 'de cara a la 
paret"?

-  Potser cap, pobrets. El més fluix, 
literàriament, deu ser el Tomeu Paitubi de 
La revolta de Job, però en canvi jo me 
l'estimo molt, perqué és el primer que vaig 
fer seriosament i li va costar tant que el 
publiquessin! I em va donar una empenta 
de sortida important, perqué hi vaig 
guanyar el primer premi de la meva vida, 
a Andorra.

-  Quina és la teva débilitât?
-  La tendresa, que potser no hauria de 

confessar tan impúdicament. Però és 
igual, perqué ningú no em creurá.

-  Qué és el que et critiques?
-  En el fons sóc massa tou i benévol, 

sobretot amb mi mateix.
-  En el teu cas, ser novel-lista, és aven

tura o ventura?
-  Totes dues coses. Tinc la ventura de 

poder embarcar-me en múltiples aventu
res cada vegada noves i que procuro 
plantejar-me com un repte amb mi mateix, 
perqué em molesta molt repetir "motllos". 
Seria fácil, un cop trobat l'esquema 
estándard, dedicarse a fer novel-les de 
Hadres i serenos o bé Hiurar-se al réalisme

■libreria saiiadeii
Passeig Manresa, 7 - Tel. 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL

QUADERN - 95



més morbos de l'actualitat (divorcis, 
drogues, sida, etc), sobretot en l'ano- 
menada "literatura juvenil". Hi ha coses 
massa tràgiques com per frivolitzar i 
aprofitar-se'n. 1 em sembla que la meva 
feina i la fundó del treball literari no van 
per aquí. Escriure ha de ser una aventu
ra, un desafiament a la intel-ligència, no 
una febre per publicar o per vendre. Per 
això estic tan content de poder-me 
guanyar la vida ensenyant literatura i, a 
més, escriure.

-  Tu, contista i novel-lista, com veus 
ambdós générés en el panorama català ac
tual? Fes-ne, si et plau, una valoració.

-  Uf!, va dir ell. Per començar he de 
dir que, com a lector, ipotser és un defecte 
per a alguns, no ho sé, trio la literatura 
en fundó  no de l'idioma sinó d'altres 
intéressas. Se'mfa, dones, difícil, admetre 
el limit ’català", del qual en sé poca cosa, 
espigolada, com tothom. Ho vull aclarir, 
també, per no ofendre a ningù, per si 
oblido noms fonamentals.

De la novel-la actual, m'ha intéressât 
la primera novel-la de Jesús Moneada, pel 
que significa, tot i que alguns li ho han 
retret, d'aportadó necessària a la nostra 
literatura; també llegeixo amb plaer un 
pareli de novel-les de Baltasar Parcel, 
potser les que menys fama li han donai. 
M'han agradat força les novel-les de la 
Maria Barbai. Una altra novel-la que em 
va interessar molt i que ha passai 
pràcticament desapercebuda és Retrat 
d'un assassi d'ocells, d'Emili Teixidor. 
Ramon Solsona, que no sé fins a quin punt 
és més narrador que novel-lista, té dues 
novel-les que están molt bé. Hi ha coses 
de Jaume Cabré, que també m'agraden. I, 
sense ser novel-lista, hi ha Pere Gimferrer, 
que escriu més bé que molts.

En canvi, la majoria que han tingut 
molta fama i èxit m'han decebut (i a 
vegades empipat i tot!) profundament. Ja 
es veu que és una tria molt subjectiva i 
parcial, però la meva idea del panorama 
ha de ser, per força, esbiaixada. La 
majoria d'obres actuals que començo em 
cauen dels dits de seguida i, com que hi 
ha tant i tan bo a la llista d'espera, me'n 
desfaig sense angúnies.

ELS
={ERIA ILLIBRERIA

CARRER DEL SOL, 55 
TEL. 725 45 51 
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Pel que fa ais contes (o narracions dites 
breus), el panorama és enganyós, perqué, 
segons els editors, són Ilibres que no es 
venen. Excepció feta, és ciar, del Quim 
Monzó, que té una plataforma afegida 
darrerament i que tots enve gem: la tele. 
El seu darrer Ilibre està molt bé, en gene
ral; molt més que els anteriors. Li han 
sortit uns "fillets" més aviat desafortunats, 
però, que volen seguir-li la veta. D'altra 
banda, Jesús Moneada, altre cop, també 
té dos Ilibres molt intéressants. 1, potser 
no ben bé dins del gènere entés a la ma
nera clàssica, el primer Ilibre de Xavier 
Roca-Eerrer, premi Josep Pía de l'any 
passât, és una obra molt i molt intéressant, 
potser més que les que he llegit 
últimament. (Tiñe damunt la taula la seva 
novel-la acabada de sortir, per posar-m'hi 
de seguida).

Deixant de banda els noms, tot i que 
dec oblidar-ne algún, n'escapço a 
consciéncia una bona quantitat que tenen 
certa fama. Jo suposo que aquest éS un 
país que, literáriament, no acaba de ser 
normal, però hi Unita. Pensem que no hi 
ha hagut una tradició de novel-listes ni de 
narradors en l'idioma uns quants anys 
seguits, amb temps de fer pòsit, potser des 
del segle XV! I no és cap exageració. 
D'aquesta manera no es pot treballar, 
perqué a cada nova represa cal posarse 
al dia i, quan estem a punt d'aconseguir- 
ho: patapaf!, garrotada i tornem a 
començar de zero. Ja die que no és culpa 
ben bé nostra, que el país, en literatura, 
no sigui del tot normal, tampoc. I llavors, 
és dar, enmig del desert, qualsevol bri 
d'herba ens fa pensar que tenim un oasi. 
Cai temps i distància, per veure què en 
queda, de tot. Es publiquen molts Ilibres, 
la majoria prescindibles, amb l'esperança 
que la quantitat donará la qualitat. Vull 
pensar que ens n'anem sortint, encara que 
potser a un ritme exaspérant, i deixant de 
banda que estic segur que la literatura, 
que no interessa a ningú de debó, acabará 
sent un reducte limitât, lluny del gran 
públic, més atent ais vídeo-clips i ais actes 
massius que ara volen anomenar "cultu
ra". A mi ja m'està bé, però, perqué la gent 
no llegeix ni novel-les ni diaris ni res, 
segurament perqué no entén res de res i 
l'analfabetisme funcional avança a pas de 
gegant, de manera que, d'aquí a no gaire 
temps, saber llegir i entendre, i escriure i 
fer-se entendre, será el privilegi dels 
selectes que, a més, podran pensar i tot!

-  Quant al local, com el judiques?
-  Me n'abstinc, perqué el desconec, i 

per raons óbvies: he de seguir vivint a 
Sabadell, jo!

Fem una pausa, tan curta com el temps 
de passar un pas zebra, i seguim:

-  Com escrius les novel-les?
-  Això és una mica complicat i pesât 

d'explicar. Una novel-la va apareixent a 
poc a poc dins del cap, sovint a partir d'un 
personatge o d'una sensació, que anoto 
breument; si em retorna de tant en tant i 
comença a ocupar un lloc, hi vaig donant 
voltes i es va dibuixant. Quan em poso a 
escriure un esquema o unes quantes idees, 
procuro deixar-me ben clara la columna 
vertebral de la história. Llavors em falta 
trabar la veu, el punt de vista, el to de la 
narració. Un cop tiñe això i conec la 
história perfectament (vull dir que me la 
puc explicar a mi mateix fins al final), 
l'escric amb tota l'extensió necessària (a 
vegades són deu o dotze fulls, però l'últim 
cop van ser seixanta). L'escric a 
l'ordinador. La deixo reposar un temps i, 
si veig que continua interessant-me i que 
pot créixer per dins, vaig intercalant-hi 
personatges i fets, i amplio details que 
l'acostin al que vull, fins que la repasso 
sencera per esporgar.

Alguna vegada també he fet un esque
ma previ capítol per capítol i després he 
anat escrivint-los en ordre de preferència
0 d'importància fins que, finalment, ha 
quedat escrit el llibre i només falta  
repassar, que és la fase més delicada, 
sempre, perqué potser descobreixes que la 
história està mal explicada o equivocada
1 s'ha de deixar reposar un temps o bé 
oblidar-la. Últimament, però, em sento 
més còmode de l'altra manera.

Ara, com a torna per a acabar de fer el 
pes, tinc la curiositat d'afegir-hi dues pre
guntes:

-  Practiques algún esport?
-N o . Escolto el Puyal religiosament i 

miro el Barça per la tele. Acabo tan cansat 
(i últimament feliç), al final deis partits, 
que sembla que els hagi jugat jo.

-  Davant d'un bufet Iliure, quins plats 
escolliries?

-  Sense dubtar-ho, i per aquest ordre: 
un dia arròs negre, del que fan a Tamariu; 
i, si hi hagués segon dia, a l'endemà, steck 
tartare. /  per postres, tots dos dies: 
profiteroles.

(Acabem amb unes bones postres...)
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Estem molt a prop Des de 1859, la Caixa de Sabadell serveix 
anb eficàcia i professionaltat eis seus 
clients. Estem a prop dels seus problèmes, 
dia a dia, per aconseguir solucions a través 
d 'jn  serve] a la mida que li proporciona un 
doble interés: el financer per als seus diners, 
i el de Tatenció personalitzada per a vosté.

Estem molt aprop de vosté A tot Catalunya.

Sempre ens trobará al seu costat.

Caixa de Sabadell
Cada dia més a prop de més amies
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Perfil
Cepat.
Parla, mira i camina, sense fressa, 
amb la serena lentitud de l'observador. 
Composa els capítols amb teclat d'ordinador, 
que és el seu "piano" d'Ingres...
Quan posa el punt final a una novel-la 
aspira profundament per acumular aire 
per a la propera...
Els extrems del seu bigoti poblat 
s'uneixen, verticalment, amb la barba i, 
enmig, un mentó que també griseja.
Té aspecte d'un personatge novel-lesc: 
D'Artagnan...

Qüestionari "Proust"
El principal tret del meu carácter?
-La irascihilitat i la ironia combinades.
-La qualitat que prefereixo en un home?
-El sentii de l'humor, és a dir: la intel-li- 
géncia.
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-La intel-ligéncia, és a dir: el sentii de Lhumor. 
-Allò que més estimo en els amics?
-La complicitat i la passió.
-El meu principal detecte?
-Sóc egoista, com tothom., però jo no me 
n'ama go.
-La meva ocupado preferida?
-Llegir i badar.
-El meu somni de benestar?
-Silenci, Ilibres i, de tant en tant, una mica de 
música.
-Quina fora la meva pitjor desgrácia? 
-Tornar-me com alguns que conec.
-Qué voldria ser?
-Un home Iliure, ciutadá d'un país Iliure.
-On desitjaria viure?
-A l'hivern en una casa arran d'un penya- 
segat a Aiguablava. A l'estiu a Normandia. 
-Quin color prefereixo?
-El negre.
-Quina flor prefereixo?
-El pensament (pel nom, és ciar).
-Quin ocell prefereixo?
-El dolg de la joventut, vist ara.

-Els meus autors preterits en prosa? 
-Cervantes, Stevenson, Pia, Borges, Faulkner, 
i sempre Cortázar, per no fer una dista infinita. 
-Els poetes preterits?
-Petrarca, Ausiàs March, Salinas, Cernuda, 
Guillén, Riba, Carner, Foix, algunes coses 
d'Espriu i Màrius Torres, i Tarrencada del 
"Cant Espiritual" de Maragall, que és el meu 
poema de capçalera.
-Els herois de ficció?
-Oliveira, Cyrano de Bergerac i, sobretot, el 
capitò Eladdokc.
-Les meves heroines de ficció?
-Antigona, potser.
-Els meus compositors preterits?
-Bach, sobretot la "Passió segons SantMateu ", 
Mozart, Satie i Eric Clapton.
-Els pintors predilectes?
-Magritte, Picasso, i algunes coses de Dali. 
-Els meus herois de la vida real?
-Els anònims
-Les meves heroines històriques?
-Elionor d'Aquitània i Rosa Luxemburg.
-Els noms que prefereixo?
-Els senzills, de tota la vida.
-Què detesto més que res?
-La hipocresia, el franquisme larvai d'al guns 
que prediquen progressisme i la demagogia 
fácil i tiránica, disfressada de bondat. Tot 
això, en sintesi, es dona en la campanya ac

tual d'odi racista i cretí contra Catalunya. 
-Quins caràcters històrics menyspreu més? 
-Els dictatorials, nazis i racistes.
-Quin fet militar admiro més?
-Hauria admirai l'afusellament de Franco. 
-Quina reforma admiro més?
-Cap, pel que tenen de pegat (allò de "cal que 
alguna cosa canviïperqué tot segueixi igual", 
és el limit del cinisme malvai). I menys ara, 
que n'anuncien una a TEn-senyament que 
causará furor!
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Poder passar de llar g de les estupideses ifer 
feliç la meva gent.
-Corn m'agradaria morir?
-De sobte i molt temps enllà.
-Estât present del meu esperii?
-Critic, distant i desconfiat, però apassionat, 
encara.
-Fets que m'inspiren més indulgència?
-Els meus errors, és ciar.
-El meu lema?
-El dubte és el mètode.

-Corn SÓC?
-Méspacient del que sembla i més trist del que 
voldria.
-  (Un personatge real...)
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Quan escrivia Josep Maria de Sagarra?
Josep Maria Liado

J a  des de la seva naixença, l'any 1894, 
en una casa senyorial del barcelonissim 
carrer Mercaders, al barri de Santa 
Caterina, a Josep Maria de Sagarra 
l'ambient li fou propici. Una familia de la 
noblesa catalana que va donar figures 
importants a la nostra cultura i a la políti
ca. El cognom de la mare era Castellarnau, 
una familia de nobles, militars, financers, 
escriptors i politics: els Castellarnau de 
Magrinyà; els Castellarnau i de Llopart, 
els Castellarnau i de Camps, tots ells 
provinents de Tarragona. El pare era 
Eerran de Sagarra i de Çiscar, advocat, his
toriador, académie de Bones Lletres, 
membre de l'Institut d'Estudis Catalans, 
regidor de Barcelona des de 1906 a 1909, 
i diputat de la Mancomunitat el 1922. L'avi 
Eerran de Sagarra i de Llinàs, també va 
formar part del consistori municipal 
barceloni, corn també ho fou en els anys 
1828 i 1830, el seu pare, periodista i 
escriptor, Benet de Sagarra i de Mercan
te, i del 1931 al 1933, Eerran de Sagarra, 
germà del poeta, i un dels regidors més 
destacats de la Lliga Regionalista.

Infantesa i joventut
La infantesa de Josep Maria de Sagarra 

va transcòrrer feliçment a la seva llar pa
terna; una casa plena de Ilibres i d'ocells. 
Com tants altres nois de families benes- 
tants barcelonines d'aleshores, va fer el 
batxillerat al coMegi deis jesuites, del 
carrer de Casp, per a passar després a la 
Universität de Barcelona on cursà i acabà 
els estudis de Dret, com era també tradi
cional.

De bon principi es va sentir atret per 
la diplomàcia, i fins i tot l'any 1916 
ingressà a l'Institut Diplomàtic i Consular 
de Madrid. Però ben aviat ho va deixar 
córrer per a dedicar-se plenament a la li
teratura, a la quai, als seus vint anys 
(1914), ja havia fet una meritòria 
aportació: un primer llibre de poemes. El 
1918 ens oferia la primera obra teatral, 
"Rondalles d'esparvers", aixi corn "Can- 
çons d'abril i de novembre", seguides, el 
1922, per "Cançons de taverna i d'oblit" i 
el 1923 "Cançons de rem i de vela", que 
als meus treize anys vaig llegir diverses 
vegades i d'aleshores ençà he rellegit 
també sovint. I el 1919, la noveMa 
"Paulina Buixareu", i després "Ail i salo-

Josep Maria de Sagarra visi per Salvador Mestres (1911-1975).

bre", i "Vida privada", en la quai Sagarra 
ens dóna una clara visió de la societal 
d'aquells temps. Sota els noms literaris que 
eli escollí per ais seus personatges de 
ficció, s'hi endevina la figura de persones 
de earn i ossos, algunes de les quais 
perfectament identificables en els medis 
d'aquella societal barcelonina.

Literatura, plenament
Teatre, noveMa, poesia, però també 

periodisme, en el qual s'inicià, per conseil 
de l'escriptor i filósof José Ortega Gasset. 
Sagarra, per aquest conduele, passava a ser 
corresponsal a Berlin d'aquell diari irre
petible que fou "El Sol" de Madrid, fundat 
per Nicolau Maria Urgoiti, i dirigi! pel 
també inoblidable Eélix Lorenzo, que solia 
signar "Heliófilo".

Una poesia -la de Sagarra- d'una gran 
fluidesa, d'un léxic frese, rie i saborós, que

eli va saber expressar en importants obres 
de teatre. Una facilita! extraordinària, que 
no tan sois li permetia escriure per a la 
nostra escena, sinó també versos satirios, 
com els que publicava al setmanari 
humoristic "El bé negre" (1931-36) i 
d'altres que han passai a la nostra pelila 
història, i que per bé que alguns fossin 
anònims, s'hi adverteix sempre la 
imaginació, l'enginy i la ploma de Sagarra.

El periodisme el va exercir a partir de 
1922, quan el diari republicà "La publici
dad" fet en castellà, es va convertir en diari 
català "La publicitat", un dels més ben 
pensais i ben fets que hem tingut, òrgan 
del partit "Acciò Catalana". Tant 
identificáis estaven l'un i l'altre, que 
d'Acciò Catalana molts en deien "el partit 
de "La Publicitat". CoMaboracions també 
de Sagarra a l'inoblidable setmanari "Mi
rador", on hi publicava "L'aperitiu" i altres
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vegades "Els dijous blancs". D'aquells 
temps en sortirla, el 1929, un Ilibre 
deliciós: "Café, copa i puro". Un any, el 
1929, en qué Sagarra va fer incursions 
molt notables ais teatres del ParaMel -el 
teatre Nou, sobretot- amb revistes de gran 
espectacle, amb els títols de "Charivari" i 
"Cocktail's", escrites en coMaboració amb 
Tactor i també periodista Joaquim 
Montero, i música deis mestres Pasqual 
Codés i Rafael Martínez Valls. Aqüestes 
representacions ens van permetre veure 
d'aprop, actuant a Tescenari, figures tan 
destacades com Maurice Chevalier, 
Josephine Baker, la Mistinguette, Harry 
Wills i Pierre Clavel entre d'altres.

El 1932, el mestre Amadeu Vives li va 
proposar fer la traducció de Tobra "El 
ventali" de Goldoni; eli hi posaria la mù
sica. Però aquell mateix any el mestre Vi
ves va morir i, per tant, aquell projecte no 
va poder anar endavant. Fou una auténtica 
llàstima, perqué a part d'unir dos noms 
iMustres, Sagarra i Vives, ens hauria 
aportat un espectacle deliciós.

Una pregunta sense resposta
La llista d'obres literàrias de Josep 

Maria de Sagarra, tant en prosa com en 
vers, resulta molt extensa, i tots sabem que 
fou molt important, però sempre m'he fet 
aquesta pregunta: "Quan escrivia Josep 
Maria de Sagarra?". No die "com", sinò 
"quan".

Perqué, des que el vaig conéixer -i ja 
de molt abans- Sagarra frequentava, 
migdia i vespre, les tertulies, tant les de 
TAteneu Barcelonés, com la de la terrassa 
del café-restaurant-hotel Colon, de la plaça 
de Catalunya, i acudia sovint a la redacció 
de "La publicitat" i a la de "Mirador", i 
també ais teatres on les seves obres eren 
representades. I assistia a actes culturáis, 
donava conferéneies i participava de ma
nera activa en aquella "Conferentia Club", 
d'inoblidable memòria, al costat d'Isabel 
Llorach, que n'era la presidenta, de Joan 
Estelrich, que n'era el secretari, de 
Francese Cambó, que en fou el patrocina
dor, i de la senyora d'Arnùs, el vescomte 
de Güell i Tescriptor Caries Soldevila. 
Aquell club ens va permetre gaudir de la 
preséneia i de la veu d'homes tan 
importants corn André Maurois, Paul 
Valery, Emil Ludwig, Ortega Gasset, el 
comte Keyserling, tots ells decisius en la 
vida cultural europea i d'evident projecció 
universal.

Més tertúlies encara
Després de Taperitiu del vespre al Co

lon amb Josep Pia, Francese Pujols, 
Màrius Gifreda, Just Cabot, Victor Hurta
do, Manolo Bosch, Joaquim Ventalló,
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Xavier Regàs i d'altres, i després de sopar 
s'adreçaven a Taristocràtic cabaret 
"Excelsior", de la Rambla, on seguien 
conversant sobre art i literatura, al ritme 
de Jazz i de tango que oferien les 
orquestres. I en sortir, acudien al 
"Gambrinus", de la Rambla o bé al "Pin
güino" del carrer Escudellers per fer el 
ressopó. I, és ciar, tornaven a casa a la 
matinada. Corn que gairebé tots eren 
solters, es podien permetre aquesta 
llibertat que els impedia, no diré cada dia, 
però amb certa freqUéncia, matine]ar.

Cai afegir també que, afiliat a "Acciò 
Catalana", el partit dirigit per inteMec- 
tuals, Sagarra va fer una breu incursió en 
la politica: el novembre de 1933 passà a 
formar part de la candidatura a diputats a 
Corts, en una coalició catalanista- 
democrática, al costat del partit Naciona
lista Republicà d'Esquerra, liderat per Joan 
Lluhí i Vallescà; del partit Federal i 
d'"Acciò Republicana", el partit de Manuel 
Azaña a Barcelona.

La mateixa pregunta
Insisteixo que sempre m'he preguntat 

a quina hora treballaven aquests escriptors, 
que tantes obres importants ens han deixat 
escrites, publicades i representades. Cal re
marcar, d'altra banda, que Sagarra va mo
rir d'un carcinoma bronquial després d'una 
llarga agonia, quan tenia seixanta set anys 
i encara podia fer moites coses. I que el 
1936, a Tinici de la nostra guerra, i ja casat 
aquell mateix any amb Mercé Devesa, va 
fer un deis viatges de noces més llargs pels 
mar del Sur, viatge del qual en van sortir 
dos altres Ilibres: "Entre Tequador i el 
trópic" i "La ruta biava". Aquell viatge de 
noces va durar dos anys. El 1937 el 
matrimoni tenia un fill. Tunic: Joan, també 
escriptor notori i popular.

El 1938, Sagarra i els seus s'ins- 
tal-laren a París, i després a Prada i a 
Banyuls-sur-mer. En tornar a Catalunya el 
1940, segueix escrivint, en bona part en 
la clandestinitat, poesia i teatre, i un estudi 
important: "Verdaguer, poeta de Cata
lunya". Premi Pastenrath el 1926; Mestre 
en gai saber, el 1931; Premi Joan Crexells 
de novel-la el 1932; Premi Ignasi Iglésies, 
de teatre, també el 1932.1 el 1953, membre 
de TAcadémia de Bones Lletres, i el 1959, 
president en funcions de la secció 
filològica de l'Institut d'Estudis Catalans...

Al cap dels anys, i corn a testimoni de 
moites de les activitats del poeta i 
dramaturg, segueixo amb la mateixa pre
gunta: "Quan escrivia Josep Maria de 
Sagarra?".
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Un exemplar ben poc conegut de "El Comte Aman"
Joan Ahina i Girali

N<o sé quan fou que vaig començar a llegir 
i a admirar en Sagarra. Fa, d’això, molts 
anys. El que sí recordo, i eren moments que 
s’han fet inoblidables, la lectura en veu alta, 
en companyia d’un petit grup d ’ acampaires, 
de versos d’en Sagarra. Recordo, a la Costa 
Brava, a la cala Canyelles, una acampada de 
vacances, sense veure-hi ningù més que 
nosaltres -difícil imaginar-s’ho avui- i a la 
claror de la Iluna, gaudint dels versos de les 
"Cançons de rem i de vela":

"Vinyes verdes vora el mar, 
verdes a punta de dia, 
verd suau de cap al tard...
Feu-nos sempre companyia, 
vinyes verdes vora el mar!"

O acampant a la muntanya i al vespre, 
vora la foguera, i en el silenci de la muntanya 
escoltant aquells versos de "El mal caçador" :

"Allà dalt no et consums ni t’engavanyes; 
ningù se’t menja ni t’escup el front.
O, si poguéssiu veure les muntanyes!
Corn les muntanyes no hi ha res al mon!"

Son bells i veils records que mai no 
s’esborraran!

Aquesta afició pels versos d’en Sagarra 
féu que entre els meus llibres n’hi haguessin 
força d’ell.

Me’n faltava, però, un: "El Comte Amau".
Eren els temps dificils de la post-guerra, 

els anys quaranta. M’havia cansat de donar 
voltes pels llibreters de veli; era ben difícil 
aleshores, en piena opressió de la nostra 
llengua, trobar llibres en català. I no vaig 
trobar "El Comte Amau".

La meva muller -aleshores erem 
promesos- era també, i és encara, una admi
radora d’en Sagarra i coneixia aquesta meva 
mancança.

PEIX i MARISC ,
J. BARBERA

Telèfons 714 52 87 - 714 55 40 
Castellar del Vallès
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Per la finestra enreìxada, 
guaita els boscatges i els camins deserts; 
si s'acluca la llàntia endormiscada, 
ella vigila amb els dos ulls oberts.
És la muller del comte Arnau, i espera 
la tornada insegura del marit; 
un pél blanc li trai la caballera 
i els anys de fruita li han desfet el pii. 
Però als ulls té una Ilei de boirina 
i uns llavis aprimats tan escaients 
que tota cosa al seu voltant s’afina 
quan somriu ensenyant un xic les dents

(Primera pàgina del llibre)

L’any 1945 em féu un obsequi que con
servo com un trésor: amb una magnifica 
enquademació amb pergami, "El Comte 
Amau" mecanografiat per ella.

Com si això no fos prou, a la primera 
pàgina del llibre hi consta una dedicatória, 
de mà d’en Sagarra, a tots dos.

Ara s’està celebrant el centenari del 
naixement de Josep Maria de Sagarra. Si eli, 
en la seva dedicatória ens donava un 
"afectuós record", no cal dir com la meva 
muller i jo el tenim encara per eli.

GESTORIA^ADMINISTRATIVA  
Æ  ASSESSORIA FISCAL

ADVOCAT CIRERA, 32 BAIXOS 
TELS. 7259322 ■ 7259532 • 7259721 • 7260164 

08201 SABADELL

I E n cocla
ALTA SASTRERIA  

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 

Tel. 725 59 29 - Sabadell
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Coneguem I'Arxiu
Dolors Godayol

X  el setembre va fer 25 anys que vise a 
Sabadell. Venia de poblé i recordo que tot 
em semblava desmesurat, excepte les 
casetes de Can Garcia que sempre han 
exercit en mi un influx fascinant.

Els primers temps, corn que no tenia 
coneixences, els diumenges a la tarda me 
n'hi anava a passejar. Simbolitzaven el 
mon meravellôs, i ja perdut, de la meva 
infantesa. Però aviat vaig haver d'anar per 
feina; ja no tenia temps d'entretenir-me 
pels carrers.

I els carrers de Sabadell em semblaven 
lletjos, tristos, inhumans. Durant molts 
anys vaig enyorar el meu poblé: la 
muntanya, els boscos, els prats, els horts; 
el campanar, la plaça; la gent, la familia, 
els amies...

Però el temps passa, inexorable...
I vaig arrelar a Sabadell. Timidament, 

al principi: no volia trair el meu cor.
Amb el naixement del meu fill vaig 

endinsar les arrels, ben profundes, ben 
arrapades. I vaig repartir el cor, que se 
m'anava eixamplant.

Ara estimo la ciutat corn qui estima el 
segon fill: amb el mateix délit amb què 
s'estima el primer. Els carrers son amples, 
pletôrics de vida, curulls d'humanitat. En
cara vaig adelerada. Però m'agrada aixecar 
els ulls i observo el que m'envolta. I veig 
que és bonic. I, ara, tot em crida: els parcs, 
les places, les avingudes, les mansions, els 
carrerons, les cases, la gent, les coses... La 
història.

De la història en sé ben poc. No res, 
es pot dir.

El temps passa, inexorable... Se 
m'escapa de les mans, com a tothom. Es
timo Sabadell i no la conec. Es un 
contrasentit perqué he llegit sovint que allò 
que no es coneix no s'estima. Potser el que 
em passa, reaiment, és que en conec la 
quotidianeïtat senzilla, la rutina ordinària 
de les meves experièneies individuals. 
Dones, qui no estima allò que viu?

Crée, però, que no n'hi ha prou amb 
estimar amb el cor. Cal també racionalitzar 
l'afecte. I aixô implica esforçar-se en in
dagar, més enllà de les vivèneies 
obligades, allò que desconeixem sobre 
Tens estimât.

Ara, algunes festes, passejo per la 
ciutat. M'agrada contemplar, sobretot, 
alguns edificis: façanes, reixes, portes.

Pagana de l’Arxiu Historic de Sabadell, 1990. Foto d'Antoni Carhonell.

esgraflats... De vegades em sorprenc en 
descobrir-ne algún que, després de tants 
anys, m'havia passât ben desapercebut. 
D'alguns en conec perfectament 
l'existència i fins restructura externa. Però 
mai no he tingut ocasió d'entrar-hi. I 
m'agullona la curiositat.

Fa uns quants mesos, al taulell 
d'anuncis de l'escola on treballo hi vaig 
trobar un trip tic éditât conjuntament per 
la Fundació Bosch i Cardellach, l'Arxiu 
Històric Comarcal de Terrassa i l'Arxiu 
Històric de Sabadell, segons el quai 
s'impartiria, amb el patrocini de la 
Fundació Caixa de Sabadell, un "Curs 
basic de tècniques d'investigaciô histórica 
ais arxius locals".

Com a entusiasta de la Història vaig 
córrer a inscriure-m'hi. El curset tenia una 
durada de 41 hores, gran part de les quais 
s'impartien a la sala de consulta de l'Arxiu

Històric de Sabadell. Vet aquí que se'm 
presentava l'oportunitat de conèixer, per 
dintre, aquesta entitat.

L'inici del curs va coincidir, també, 
amb el nomenament d'Albert Taulé Tello 
-que havia estât company de feina- com 
a director de l'Arxiu, qui va tenir l'ama- 
bilitat de rebre'm i concedir-me una estona 
valuosa del seu temps per a explicar-me 
la fundó, l'organització i l'interès que un 
arxiu històric pot tenir, no solament per 
als especialistes, sinó per als ciutadans en 
general.

A totes aquelles persones que com- 
parteixen la meva curiositat voldria brin
dar aqüestes paraules. Intentaré informar, 
encara que hagi de fer-ho molt succin- 
tament, sobre els origens, els serveis i les 
funcions de l'Arxiu Històric de Sabadell.
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Es troba en el carrer Industria, 32-34. 
Les seves instal-lacions ocupen l'edifici de 
la casa Ponsà que l'arquitecte Gabriel 
Borrell construí el 1891 per a l'industrial i 
banquer Francese de Paula Ponsà i Canti. 
Sembla que l’antiga propietat tenia, antany, 
terrenys vastissims que van èsser venuts 
per a edificar. L'any 1980 el primer 
Consistori democràtic va adquirir la casa 
Ponsà per tal d'organitzar la documentació, 
que des del segle XIV, es guardava 
desordenadament i en condicions precàries 
en diversos edificis de l'Ajuntament.

Per tal d'adequar la mansió a la nova 
fundó es realitzaren les obres pertinents 
en el seu interior, que es distribueix en tres 
plantes i soterrani, amb una superficie to
tal de 2.038 m2 edificats.

L'AHS és una institució municipal, 
autònoma, que es nodreix, bàsicament, 
dels pressupostos comunals. En l'actualitat 
el Patronat, que es constituí l'any 1981 i 
que presideix el batlle de la ciutat, es 
compon de représentants de l'Ajuntament, 
de la Generalität, de la Universität 
Autònoma de Barcelona i de diverses 
entitats ciutadanes corn la Fundació Bosch 
i Cardellach, el CoMegi de Doctors i 
Llicenciats, el Gremi de Fabricants, 
membres de l'antiga COPE, etc. Compta, 
també, entre un total de 14 persones que 
formen la Junta Directiva, amb la 
presèneia del Notari Arxiver i el Director 
de l'Arxiu.

L'actual plantilla de treballadors està 
formada per 7 persones: El Director, tres 
coMaboradors técnics, una bibliotecária, 
una auxiliar administrativa i un ajudant 
que maiden per conservar, tractar, 
organitzar, explotar i difondre adequa- 
dament tota la informació que constant- 
ment engruixeix el fons documental.

L'Albert Taulé entén que la relació amb 
els ciutadans es dóna, bàsicament, en el 
capítol de la difusió. Preocupat perqué es 
conegui la utilitat de la documentació i 
desitjant estimular-ne l'ús, requereix la 
nécessitât que el public comprengui que, 
si bé la difusió és molt necessària, cal un 
gran esforç per ordenar i conservar el ma
terial. Mitjançant les exposicions que han 
organitzat en váries ocasions, la població 
descobreix solament la "punta de l'ice-

LLIlStT
FOTOCilAF

Via Massagué, 12 • SABADELL 
Telèfon 725 17 30

Albert Taulé.

berg" d'una estructura vasta i complexa 
que, per la limitació deis pressupostos i el 
personal, es fa difícil de concentar. Creu 
que la fundó primordial de l'Arxiu és la 
de donar servei a l'usuari que requereix 
informació i que l'afany de satisfer aquesta 
Priorität ha de passar per davant de 
qualsevol altra dedicació.

L'AHS manté les portes obertes a totes 
les entitats i persones que organitzen cur
sos de formació d'arxivers, on els 
interessats podran desenvolupar les seves 
practiques albora que aprofitaran l'ocasió 
d'aprendre, tot ajudant en l'organització. 
Per a fer-ho possible, a més, es creen 
beques de formació periódicament.

Pot accedir a la consulta de la 
documentació de l'AHS tota persona que 
hagi acomplert els 18 anys i que presentí 
el seu document oficial d'identitat. L'horari 
d'atenció al public, actualment, és el 
següent:
De gener a maig i d'octuhre a desembre:
• De dilluns a divendres, de 10 a 2/4 de 2 
i de 5 a 8.
• El darrer dissabte de mes, de 10 a 1.
De juny a setembre:
• De 2/4 de 10 a 2/4 de 3.
• Durant juny i setembre, el darrer dissabte 
del mes de juny i de setembre, de 10 a 1.

A la primera planta de l'edifici hi ha la 
Sala de Consulta que disposa de 28 llocs 
per a la lectura. Cal que els futurs usuaris 
sápiguen que no podran disposar de 
fotocópies de documentació que es pugui 
malmetre i que les reproduccions foto- 
gráfiques les obtindran al cap de 15 dies 
d'haver-les soMicitat.

Farem, a continuació, una breu sintesi 
dels fons que es poden trobar en les 
diferents seccions de l'Arxiu:

1) ARXIU MUNICIPAL
Aquesta secció alberga diversa docu

mentació provinent de l'Administració: 
Hisenda, Sanitat, Urbanisme, Població, 
Cultura, Servéis, etc. Consta de 1.626 
metres linials de documentació, 1.500 
plánols i 381 cartells.

2) ARXIU DE PROTOCOLS DEL 
DISTRICTE

Documentació que abasta des de 1283 
fins a 1964 i que està ben catalogada. Hi 
ha els protocols sabadellencs, des de 1400, 
i els d'altres poblacions del districte: Cas
tellar del Vallès (des de 1868), Ripollet 
(des de 1891, Cerdanyola (des de 1937), 
etc. Entre els més importants hi trobem els 
testaments i els capitols matrimoniáis. Els 
protocols són escriptures autoritzades per 
notari. Solament se n'accedeix a la con
sulta pública una vegada transcorreguts 
100 anys des de la seva escripturació. 
Mentrestant, l'unica persona autoritzada a 
examinar-los és el Notari Arxiver.

3) ARXIUS I FONS DOCUMENTALS 
PRIVATS

Juntament amb els dos tipus de 
documentació ja esmentada arriben també, 
any rera any, tot tipus de documents 
públics i privats, com poden ser fons 
judicials, eclesiàstics, patrimonials, 
empresarials o de diverses institucions i 
associacions.

Albert Taulé pensa que l'AHS és 
capdavanter a Catalunya en l'allotjament 
de documentació empresarial, sobretot pel 
que fa a empreses del sector téxtil i 
metaMúrgic. Actualment n'hi ha 19 de 
tractades i inventariades i a disposició de 
l'investigador.

Quan se'n recull la documentació 
s'intenta respectar en tot moment 
restructura de cada empresa i així será com 
es donará a conèixer a l'usuari. Nor- 
malment s'elabora l'inventari "in situ": 
l'Arxiu classifica i ordena la documentació 
seguint restructura particular de cada fons.

f^ariRfdl
DE SABADELL

S.L

Tres Creus, 207 - Tel. 726 90 28 
08202 SABADELL
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FONS ESPECIALS

a) COL LECCIONS DE DOCUMEN- 
TACIÓ CIUTADANA

Arriba a través de donacions. Es tracta 
de documents solts, dispersos, que 
provenen d'entitats particulars. Es la secció 
que aplega els efectes més heterogenis: 
correspondència personal, carnets, postais, 
coMeccions de recordatoris, panflets, 
calendaris, etc., etc. El que més abunda son 
els cartells. Tota aquesta miscel-lània és 
arxivada per l'ordre alfabètic de la perso
na O entitat generadora.

b) COL LECCIÓ DE PERGAMINS
Formada per 878 exemplars, el més

antic dels quais data de l'any 1111. Es 
també, per tant, el document més antic que 
conserva l'AHS.

SECC1Ó D'IMATGE I SO
El seu objectiu és "aplegar, conservar, 

tractar i explotar els documents en imatge, 
sonors i auditius relatius a la ciutat" (1), 
provinents d'entitats o persones, fisiques
0 juridiques, publiques o privades. Per tal 
de garantir-ne la conservació, s'estan 
habilitant a la planta baixa i el soterrani 
espais amb la temperatura i la humitat 
adequades. Al primer pis hi ha una sala 
que s'utilitza corn a taller on es repara, 
tracta i neteja allò que es va rebent.

BIBLIOTECA
S'hi poden trobar 1 libres sobre Sabadell

1 els pobles dels rodais i de temàtica 
referent a les tècniques d'arxiu. Aplega la 
totalitat de la bibliografia d'autors 
sabadellencs, referida a Sabadell i editada 
o impresa, també, a la nostra ciutat.

Els criteris d'acceptaciô son molt més 
selectius quan es tracta de rebre 
bibliografia de la rodaba comarcal.

En la biblioteca hi ha actualment entre 
6 i 7 mil llibres.

HEMEROTECA
Té els sens origens en l'obligatorietat, 

establerta en època de la Restauració, de 
lliurar un exemplar de periòdic, o de 
qualsevol altre full volant, a l'alcaldia 
abans dedifondre'l.

El manteniment de l'hemeroteca impli
ca un seguiment exhaustiu de les 
publicacions periòdiques sabadellenques i 
comarcáis actuals, així com també 
butlletins i revistes vàries.

L'exemplar més antic que conserva 
l'AHS és un periòdic: "EL ECO DEL 
VALLÈS", éditât l'any 1855. Amb "EL 
ECO DE SABADELL" comencen ja, a 
partir de 1860, les coMeccions completes.
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INTERES DELS SABADELLENCS PER 
L'ARXIU HISTORIC DE SABADELL

Dades de 1993:
- Nombre d'usuaris 1.858
- Nombre de consultes 5.292
• Els usuaris més habituais de l'Arxiu 

solen ser els investigadors: universitaris, 
post-universitaris, aficionats a la història, 
etc. També, per fer consultes, s'hi acosta 
molt personal de l'AJuntament: Hisenda, 
Urbanisme, Cultura...

• El ciutadà normal que precisa 
informació sobre: qüestions adminis
tratives, dades de defunció, localització 
d'escriptures, liéis del BOE, expedients de 
llicències de construcció, llicències 
d'obertura de negocis, etc.

• Estudiants d'escoles d'Ensenyament 
Secundari, que han de fer treballs de curs. 
Solen consultar, sobretot, la biblioteca. Per 
al seu bon govern direm que la biblioteca 
de l'AHS no és d'accès directe. No es 
concedeixen llibres en préstec ni se'n po
den reproduir còpies. Cal treballar la 
documentació a la sala de consulta.

Una anècdota: Un dels llibres més 
solicitais és el que fa referència a la Torre 
de l'Aigua.

Per acabar aquest breu passeig per les 
interioritats de la casa Ponsà ens cal in
formar ais lectors de l'existència d'un 
llibret titulat PRIMERA GUIA DE 
L'ARXIU HISTORIC DE SABADELL 
escrit per Josep Ma. Benaul Berenguer i 
éditât pel mateix Arxiu l'any 1990, amb 
la lectura del qual podran ampliar a 
bastament tota la informació que s'ha 
encetat en aqüestes págines. (2)

N O TES A PEU  DE PÀGINA
(1) L ’A H S ha éditâ t uns trip tics en els quais  
podreu  trovar m és inform ació  sobre el m a te
ria l que conté  aquesta  secció  i sobre la seva  
utilització.
(2) A grairem  a qualsevo l p ersona  que p u g u i 
aportar alguna inform ació  sobre els au tors de 
la po rta  p rinc ipa l, la barana de l'escala, els 
vitralls de la claraboia i els treballs deis sastres 
de l'AH S que es p o si en contacte am b nosaltres  
p e r  m itjà  del teléfon 726 33 73 (de 214 de 2 a 
214 de 3 de la tarda) o bé p e r  carta, a l'adreça  
següent: FU N D  A C IÓ  A M IC S D E  LE S  A R T S  I  
D E  LE S LL E T R E S D E  SA B A D E LL - C arrer  
St. A n ton i, n. 5, p is. 08201 SA BA D E LL

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 2 5 ,1r. - Tels. 726 03 45 - 727 33 01 - 08202 SABADELL

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Teléfon 726 57 85

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobreiiits

Grècia, 18 • Tel. 725 43 08 • SABADELL

S a la  d 'E x p o s ic io n s

WATiAAnr
Sant Pere d'Ullastre, 9 • Tel. 714 55 71 

08211 CASTELLAR DEL VALLÈS

îatgeö 
Cobina, sí.a.

Grup ATítol 412

Sant Quirze, 11 • Tel. 725 62 99 • SABADELL

HERBORISTERIA I PERFUMERIA NATURAL
C. de la ROSA, 12 Tel. 725 26 71 
08201 SABADELL - BARCELONA

veitaum/nt

Pintor Borrassà, 43-45 • SABADELL 
Tel. 726 27 91
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M.assa sovint, els homes -aqüestes minus
cules i envanides, absurdes i contradictories 
criatures- ens hem sentit induits a creure'ns el 
centre de l'Univers, el melic del mon, el major 
prodigi de la Creado o, en el seu defecte, el 
paradigma final de l'evoluciô de l'espècie 
intel-ligent. La nostra pròpia débilitât manta 
vegada fa mans i mànigues per a fer-nos-ho 
veure aixi...Què hi podem fer si l'ùnic antidot 
que no ens ha portât el pas de la història és una 
mica de modèstia i un poc d'humilitat?

Feia força temps que no escoltava Raimon. 
Avui ho he tornat a fer. I ho he fet amb els 
temes de sempre; o el que ve a ser el mateix: 
amb els temes que serán, per sempre, els te
mes perennes, els temes -diguem-ne- ciclics. 
El "Jo vine d'un silenci" ben segur que és un 
dels més coneguts i dels que, probablement, 
desperta més reflexió que no pas passió. Qui 
sap si, fins i tot, és aquest el motiu pel qual 
m'he sentit atret. Si això és fácil d'explicar, 
encara ho ha de ser força més d'entendre-ho. 
Tot i que identifico per passió l'unica força 
capaç de moure les premisses més immo
bilistes que horn pugui haver establert mai, 
caldria que, de la mateixa manera, fóssim del 
tot incapaços d'excloure del nostre entorn la 
pedra angular de tots els principis: el fet de 
reflexionar allò que l'apassionament, 
engrescador i encomandis per naturalesa, ens 
demana a cada instant de la nostra vida.

Silenci
Victor Valls i Clotet

JO VINC D'UN SILENCI

Jo vine d’un silenci 
antic i molt llarg 
de gent que va alçant-se 
des del fans dels segles 
de gent que anomenen 
classes subalternes, 
jo vine d’un silenci 
antic i molt llarg.

Jo vine de les places 
i dels earners plens 
de xiquets que lluiten 
i de veils que esperen, 
mentre homes i dones 
están treballant 
als petits tallers, 
a casa o al camp.

Jo vine d’un silenci 
que no és résignât, 
d’on comença l’horta 
i acaba el secà, 
d’esforç i blasfèmia 
perqué tot va mal: 
qui perd els origens 
perd Identität.

Jo vine d’un silenci 
antic i molt llarg, 
de gent sense mistics 
ni grans capitans, 
que viuen i moren 
en ranonimat, 
que en frases solemnes 
no han cregut mai.

Jo vine d’ una Iluita 
que és sorda i constant, 
jo vine d’un silenci 
que romprá la gent 
que ara vol ser Iliure 
i estima la vida, 
que exigeix les coses 
que li han negat.

Jo vine d’un silenci 
antic i molt llarg, 
jo vine d’un silenci 
que no és résignât, 
jo vine d’un silenci 
que la gent romprá, 
jo vine d’ una Iluita 
que és sorda i constant.

Raimon

Estic segur, Raimon, que tots continuem 
eixint del silenci, del gran silenci. Silenci 
antiquíssim, remot, imprégnât en el si de la 
"gent que va alçant-se / des del fans del segles " \ 
tant de la gent que no ho admet com la de gent 
que opta per viure-hi. Ambdues actituds, 
emparen d'una manera prou determinant 
"esfarç i blasfèmia " sota un mateix concepte, 
corn a cèMules d'un unie organisme. Organisme 
en el quai la rutina, la reiteració, l'avorriment, 
el preveure què passarà prenent corn a punt de 
referèneia allò que ja ha passât, conformen un 
tot indivisible.

Fa una estoneta que escric i això ajuda a 
refermar-me, més si cal, que continuo estant 
segur que venim d'un silenci. El queja no tinc 
tan ciar (i ho sento, creieu-me) és que aquest 
silenci " no és résignât " i encara menys que 
un dia més o menys prôxim " romprà la gent 
/ que ara vol ser Iliure / i estima la vida, / 
que exigeix les coses / que li han negat". 
Rompre, quan? Exigir, què? Reivindicar, a 
qui? Demanar, per què? Recomençar, on? 
Quan, què, a qui, per què, on? Massa gruix 
de pregunta per tan poca i puntual resposta, 
màxim, quan només del passât hauriem 
d'arribar a comprendre tot allò que creiem que 
ja tenim ben après... Altrament, corn caldria 
actuar per tal que totes les grans conquestes -i 
n'hi ha hagut algunes de prou concretes i 
encomiàstiques- no esdevinguessin tan 
condicionados i provisionals com ho és la 
pròpia essèneia humana?

Raimon, la història no l'has inventada tu. 
Ni jo. Ni la gent. Nosaltres, linicament i ex
clusiva, ens limitem a sargir-la, a apedaçar-la 
tan bé corn es pugui. Es el tribut que paguem 
per viure-la i -adés amb encert, adés corn 
bonament es pot- per anar-la modelant a la 
mida de cadascun de nosaltres. De sempre ha 
estât aixi. Fet i fet, res d'aixô no hauria 
d'estranyar-te, car és la manera més cerebral 
d'actuar d'un afortuna! coMectiu " de gent 
sense mistics / ni grans capitans, / que viuen 
i moren / en Vanonimat"".

He tornat a escoltar Raimon. El Raimon 
dels textos senzills, de les tonades amica- 
blement "casolanes"; de les lletres que no 
moren, que no s'han de posar al frigorifie. Una 
poesia que es preserva -i reserva- a tempe
ratura ambient. Els poemes ambivalents dels 
nostres pares, dels nostres avis, dels nostres 
fills... I els de tots aquells que, en definitiva, 
"En frases solemnes / no han cregut mai"".
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La paraula Pàtria
Sordi Roca i Tuhau

J ^ a  historia del nostre viure de cada dia 
ens ha jugat una mala passada en el 
vocabulari. La paraula Pàtria, per exemple,* 
Them substituida per un que altre sinònim, 
sovint a contracor i, el que és més greu 
manta vegades, contrapossant-lo a la ma
nera de pensar i actuar. Horn té vergonya 
de pronunciar-la en public per allò del que 
dirán, i perqué, per damunt de tot, no fos 
cas que ens titllessin de retrógrades o 
d'abanderar algún moviment fora de 
context.

La democrácia, per una de les coses 
que serveix, és precisament perqué hom 
es pugui expressar Iliurement i a la llum 
del dia. Però per a èsser demócrata cal 
haver practicat la democrácia abastament. 
En una paraula, cal haver-ne estât oficiant.

Aquesta situació anòmala, dones, és 
fruit de les connotacions heretades, unes 
dels supervivents de la guerra civil i les 
altres d'haver nascut i haver-se desen- 
volupat en una dictadura, on la Ilibertat no 
hi era contemplada, sobretot (la Ilibertat 
d'expressió).

El viure, sota un prisma tan allunyat 
de la realitat democràtica, durant tants i 
tants anys, ha fet que la tenalla del 
centralisme esdevingués asfixiadora i 
minés les arrels més fondes del nostre 
substrat nacional, fet que ha menât 
irremissiblement a que certs mots siguin, 
encara avui, interpretats erròniament i, el 
que és més greu, descontextualitzats del 
seu vertader significat. La manca de fus 
respectuosament apropiat ha donat corn a 
résultat que hom quan el sent o l'ha de 
pronunciar experimenti un cert calfred in
terior. Una por derivada de la repressió tan 
llargament aplicada.

La nostra Pàtria és molt més que un 
espai fisic. La Pàtria, a més, és un 
sentiment inequivoc i inqiiestionable de la 
pròpia voluntat de Tèsser, pel qual hom 
està disposât a donar, si cal, tot allò que 
més estima. La Pàtria és Torgull de sentir
se d'una terra determinada i que (per 
exemple) hom any ora quan viatja per arreu 
del món. És la quinta esséncia d'un mateix. 
És la immaterial preséncia del foc que 
ajuda tota una comunitat a realitzar-se o 
replegar-se enfront de les agressions i de 
les intencions forànies.

Temps ha, quan la Renaixença i el 
Romanticisme esperonaren tothom per re-

cobrar el vertader sentit, la veu i els fets 
assenyalaren fites que feren que hom 
vibrés davant la recuperado dels valors de 
la propia terra.

Defensar els drets terrais fou un clam, 
una fita. Esperonar-los, dones, esdevingué 
una eina que encengué passions i albora 
afaiçonà il-lusions més enllá del quotidiá 
bon fer del dia a dia.

Per anar endavant calia somniar en un 
demá esperançador, en un demá Iliure de 
fronteres i través alienes al pensament. En 
aquest context, Catalunya esdevingué un 
fogar de patriotisme. Encara avui, repas
sant les publicacions de Tépoca, amb un 
deix d'enyorança, ens adonem de Tabast i 
del clam reivindicatiu de bona part 
d'aquells. La música, el teatre, la literatu
ra, la premsa i les arts plàstiques respi- 
raven, en bona mesura, aquest amor a la 
Pátria; amor irrenunciable que enaltia 
Thome més enllá de la seva condició so
cial. Aerates i religiosos esperonaven, 
cadascun amb el seu abrandat diseurs, les 
excel-léncies d'un món millor dintre un 
mateix context: la terra mare.

I fou la maltempsada la que esborrà 
amb decret i reixes Tabast d'aquell noble 
moviment-sentiment d'afirmaciô.

Quaranta anys d'obscurantisme i 
persecució sistemàtica intentaren, amb tots 
els mitjans a Tabast, esborrar els signes 
d'identitat i la parla. Un poblé no s'esborra 
ni físicament ni moralment del mapa 
promulgant un decret, quan la voluntat 
d'aquest resta dempeus malgrat Tadver- 
sitat. Però avui i ara bufen altres vents. 
Avui i ara tot és diferent. És per aixô que 
cal recuperar tot el que ens falta per a 
esdevenir un poblé normal.

De les cendres n'ha de ressorgir la 
veritable flama que amb Iluc de vida faci 
bons els esforços dels que pugnem perqué 
demà democràticament tot sigui normalitat 
i el mot Pàtria no resti discriminât ni dintre 
ni fora del Principal.

Dibuix de Jordi Roca.
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CONVERSA PARIS - BARCELONA
El 23 d'abril del 1981 moria, a Llofriu, Josep Pia.
D'eli se n'ha parlai, se'n parla i se'n parlará perqué és tema de tostemps. 
Enguany volem, en el tretzè aniversari de la seva partença, evocar-lo a través 
d'una conversa publicada l'any 1925 a "D'aci i d'allà", entre Josep Pia i Carles 
Soldevila. Un testimoni que per eli mateix trasllueix clarament el tarannà 
irreductible de l'empordanès.
Artide en el qual s'anuncia la publicado del seu primer llibre -"Coses vistes" 
1925- on es descobreix com a gran escriptor, "assenyalat, entre altres critics, 
per Caries Riba". Resulta, l'article, una anàlisi i una premonició. Pel sedas del 
temps es destaquen els fets.

En Josep pía ha puhlicat un llibre: Coses vistes. E lfe t que a ell no li vingui bé 
de passar la frontera i de possar-se a tret d ’interviú, sumat a lfe t que a mi no 
em vingui bé d ’anar-lo a interrogar a París, al seu domicili del Boul Saint 
Michel, ha de privar-nos del goig d’una conversa picant? No i cent vegades 
no! Mitjangant un canvi de notes, infinitament menys ensopides i menys 
perilloses que les que solen canviar e Isdiplomátics, hem arribat a construir 
un diáleg, que ens apressem a oferir ais nostres lectors.

CARLES SOLDEVILA

H.aveu publicat un llibre, amie Pia. Grat 
sia a Déu! La geni que segueix amb un 
interés, no lliure de inquietud, les vostres 
cròniques, temps ha que espera un llibre 
vostre... El volum que anuncieu us sembla 
a propósi! per satisfer l'expectativa públi
ca? Quines cordes hi feu vibrar? Cap a 
quin gènere us decanteu?

- Probablement, el meu llibre no 
agradará a ningù. (1) No sabria pas com 
definir-lo. És un llibre de memòries, si 
voleu; de memòries sense importància.

La vida que he portât fins avui es pot 
comparar a un viatge sense objecte. A deu 
anys, un dia que hi havia vaga de trens, la 
familia em portà a Girona en tartana, per 
a estudiar el batxillerat, a l'Institut. De 
llavors ençà es pot dir que no he parat de 
caminar, de menjar al restaurant i de dor
mir en Hits llogats. A quinze anys era 
batxiller; a vint-i-dos advocat, a vint-i-tres 
periodista. Del dia que vaig sortir de casa 
fins avui, hi ha com una carretera 
flanquejada d'homes i dones, de nits i de 
dies, de cafés i Ilibres, de rialles i de 
ploralles. Hi comença també d'haver algún 
mort. Sospito que la caminada continuará 
i que no som més que ais començaments, 
però deixeu-me dir per aconsolar-me de 
les hores que he passât a les sales d'espera 
i a les cambres d'hotel, que un dia tornaré 
a casa, a Palafrugell, a viure amb la 
familia, amb els amies i amb les persones 
de la meva coneixença.

En el transcurs d'aquest viatge, les 
circumstàncies de la vida em donaren com 
a ofici l'escriure el que veiés. Ho he fet 
tan bé com he pogut; però moites vegades, 
la meva visió no ha estât considerada co
rrecta. Altres vegades la proximitat deis 
esdeveniments m'ha privât de donar altra 
cosa que una visió borrosa i aigualida de 
la realitat. Aixi em trobo avui que més que 
les meves visions, he escrit les visions que 
agraden ais altres.

Us ho confesso: aquesta conclusió per 
mi és molt penible, i és molt naturai que 
procuri corregir-la. És el que faré, si tino 
vida i salut, en els llibres que penso pu
blicar. ara surt el meu primer llibre. Es ti
tula Coses vistes. El titol ja diu el que

contindrá: algunes de les moltissimes co
ses que he vist; alguns deis moltissims 
homes que he conegut i tractat; algunes de 
les innombrables histories i peripécies que 
m'han succeit.

Probablement, tine una vaga disposició 
per escriure memories. Els retrats de 
l'Anuari, qué són sino fragments de les 
meves memories definitives? Els articles 
que agraden més, qué són sinó trossos de 
la meva vida, visions de la meva vida, 
anécdotes i histories de la meva vida, 
rampells i estirabots de la meva vida?

Ém demaneu novel-íes! Voleu més 
novel-la, més substáncia novel-lesea que 
tot aixo. Us posaré un exemple: les 
circumstàncies m'han posât al mig de tot 
el que ha passât a París des del 13 de 
setembre fins ara. He conegut a tothom que 
ha passât per aquí, he servit per a fer dialo
gar a molta gent, he sabut moites coses que 
püblicament no es podran saber mai. Ja 
comprendreu que hi hagi hagut molt o hi 
hagi hagut poc, aixo per mi i per tohom té 
un interés enorme. Vós heu vist les coses 
a Barcelona i jo les he vistes a París i des 
d'un lloc d'observació excel-lentment 
situât. És exagera! dir que si avui pogués 
publicar un llibre explican! el que he vist, 
el que he sentit i el que hi ha hagut, es 
vendria com el pa beneít? No cree pas que 
sigui exagerat...

És per aixo que em fan gràcia quan em 
demanen novel-les! Les novel-les les po-

Caricatura de Josep Pía, per E.C. Ricart

den escriure, si voleu, les han d'escriure, 
els novel-listes. Jo tiñe altra feina. Que el 
meu gènere és inferior? Ja ho vereu més 
endavant. Tothom serveix per una cosa. Jo 
probablement tine una vaga disposició per 
escriure les coses que he vist. La meva 
vocació més visible és aquesta. Ara falta 
que surti un editor que tingui prou vocació 
d'editor per compendre-ho. Ja veureu fins 
a quin punt el nostre assaig es podrá con
siderar com una cosa estable.

- No parlant de nosaltres que, com és 
de Ilei en una conversa, estarem disposats 
a atribuir-nos reciprocament totes les 
possibilitats, quins Companys nostres 
creieu en millors condicions per a fer 
novel-la?

- Estic molt poc al corren!. En Garner, 
En Plana i En Ferrando, poden fer, 
escrivint, el que volen. En Bertrana tindrà, 
en el nostre moviment, molta més 
importància del que creuen la majoria dels 
intelectuals d'avui. En Puig i Ferreter em 
dedicà la seva darrera novel-la i vaig llegir- 
la. En Puig i Ferreter està molt dotât, però 
aquesta està escrita premiosament, amb 
dificulta!, amb un català de 1905. Si En 
Puig hagués treballat en el periodisme 
català i s'hagués hagut, per disciplina, 
d'agilitzar, seria avui, probablement, el 
primer novel-lista de casa nostra. El que 
passa amb En Puig passa, malauradament, 
amb molta gent. Es dóna el cas que és molt 
més important, avui, el nostre predomini 
que la producció feta amb calma, en llibres 
i produccions seriöses. Un altre home que 
seria molt aprofitable, si es despullés de 
la fullaraca, seria el senyor Santamaria. I 
tants altres! Però com us deia, no es pot 
dir que estigui al corrent de tots els seus 
details. Fa temps que no em passejo per la 
Rambla i m'arriba només l'eco de les co
ses. Quan això s'arregli vindré, compraré 
tot el que hagi sortit i llegiré de nits i de 
dies per estar com cal. I llavors parlarem 
tanta estona com voldreu.

- VÓS m'haveu dit que el vostre ideal 
suprem és el dolce far niente. Posem que 
això no sigui un estirabot. Posem que us 
cal seguir escrivint, però que esteu en 
condicions d'escriure el que millor us
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plagui: qué faríeu. Periodisme? Articles de 
revista dins el to del vostre assaig sobre el 
maurisme publicat darrerament a la Revis
ta de Catalunya, o bé contes i novel-les?

- No faria ni articles, ni assaigs, ni 
contes ni novel-les. La meva tendéncia 
més profunda és el no fer res, el passar 
festona amb un cigarret ais llavis veient 
volar els ocells. En el cas que pogués fer 
el treball més agradable, em dedicaria; 
primer, a la filosofía; segon, a fer drames 
i comédies, i tercer, a escriure "pamflets".

Escriure articles és el turment de la 
meva vida; el periodisme és un suplici, que 
sembla inventât expressament per fer-me 
estar de mal humor. No sento gens 
l'actualitat, ni la vida social, ni el carrer. 
No he tingut mai rellotge, i una vegada 
vaig estar vuit dies per anar de Berlín a 
París. El periodisme que faig em cansa 
molt, perqué gairebé tot el que escric és 
"endevinat", és trobat a força de fer fun
cionar la intendo. L'assaig té sempre un 
aire de cosa digna d'ésser premiada, i jo 
tiñe un horror a tot el que sigui estímul o 
a tot el que ho sembli. La novel-la i el conte 
son coses inferiors, sobretot tal com entén 
la majoria aquests générés literaris. La 
importáncia de la novel-la i del conte està 
en els sens details, no en la seva 
composició ni en allò que tenen de 
plantejament, nu i desenllaç. La gent voi 
coses que siguin ben trobades, i en el fons, 
de ben trobada només hi pot haver 
l'adjectivació de les coses, és a dir, els 
details. Al meu entendre, hi ha en aqüestes 
paraules tota la teoria de la novel-la mo
derna, des de Stendal fins a Proust i 
Morand.

El que m'encanta, per contra, 
véritablement, és la filosofia. Per èsser un 
bon filòsof, es necessita dues qualitats: 
imaginació i serietat. La filosofía és l'ofici 
de la gosadia aplomada. Jo cree que si em 
pogués tractar una temporada amb el 
filòsof de professió, arribarla a ser un 
filòsof discret. Ho creureu? Els Ilibres que 
llegeixo amb més passió són els de 
filosofía. No hi ha res per mi que tingui 
més suggestió que la història de les idees. 
El que hom observa, desgraciadament, és 
la manca de gosadia i d'imaginaciô de la 
majoria dels filòsofs, l'esforç que fan 
perqué la gent els perdoni finterés que 
tenen. Es lamentable, i aixô prova que la 
majoria dels filòsofs no ho són de vocació, 
ni senten el problema tràgic de la filosofia, 
que és el de posar ordre al món.

El teatre m'apassiona. Al teatre vaig 
una vegada a l'any, i encara surto amb les 
mans al cap. Però fer un drama, imaginar
lo, veure mentalment les situacions i fer- 
se d'espectador de si mateix, és un dels 
luxes més délicats que un home es pot

Retratd'En P la, dihuixat per Miquel d'Unamuno en un 
tros de sobre.

donar. Aquests luxes jo me'ls dono dia per 
altre i no pasa setmana que no en pensi 
un. Després, en agafar la ploma i en veure 
que el diàleg em surt frese com una rosa, 
m'espanto. Pensó amb l'empresari, amb el 
public, amb els cómics, amb les comiques 
i amb els anuncis i em cau l'ánima ais peus. 
Si continues -em die a mi mateix-, et faràs 
més savi que ric. I ho deixo córrer pensant 
que el teatre és una de les coses més 
importants que existeixen.

El "pamflet" és un génere estrictament 
filosófic en el sentit que hom escriu 
sempre un "pamflet" per posar ordre allá 
on hi ha desordre. Ja compendreu després 
del que us he dit, que jo haig de sentir un 
cert respecte per aquesta mena d'angoixes.

- Els vostres articles, els tres o quatre 
contes que heu publicat, us han créât un 
tipus dins l'opinió deis lectors que no és 
gaire diferent del que han créât dins la 
imaginació dels vostres col-legues... 
Trobeu que aquest tipus us escau? Teniu 
la pruija de modificar-lo?

Es evident. El tipus no m'acompanya. 
Entre la gent ben situada i ben construida, 
tiñe una mala fama visible. Tiñe fama de 
plagian, de lleuger, de superficial i d'home 
que tira al dret. Hi ha persones que segre
guen un producte literari infinitament es
colar i d'estar per casa, que protesten quan 
jo preñe les coses tal com són. Tenen raó, 
a condició que admetin que el qué segre
guen no és una cosa seriosa.

I tenen raó perqué, com die en el meu 
autoretrat de l'Anuari, jo no sóc més que 
un escriptor de decadéncia, que s'aprofita

del que troba i diu les coses sense 
escrúpols i sense sordina. En el catalá 
d'avui hi ha un constructor i un subversiu; 
un constructor de les nostres coses i un 
destructor de les coses forasteres. Aixó 
constitueix el que jo en die l'hamletisme 
catalá. Jo porto també com tothom aquesta 
angoixosa qüestió a la sang, però si haig 
de caure, caie més del cantó de la 
subversió absoluta que de la conservació 
incondicional.

El problema, ara, és aquest: tot i essent 
real l'estât de marasme i d'hamletisme, es 
pot permetre el luxe la literatura catalana 
de tenir persones de carácter vagament 
atrabiliari? Jo crée que si, i per aixô 
mantinc el tipus.

El meu temperament, a més a més, em 
porta a èsser com sóc oficialment, és a dir, 
a èsser un home de cara dura. Sóc timid, 
temorenc, ben educat i no m'agrada fer el 
tifa. La més petita dificultat m'espanta, i 
davant de la gent em descomposo. Pel 
demés, pue vantar-me de no tenir més que 
amies entusiastes i acollidors. Quan em 
barallo amb aigu, tothom veu que em 
barallo amb mi mateix. Es el millor, crée, 
que li pot passar a un home que procura 
complir amb tots els seus deures.

- Sens dubte, haureu llegit l'article d'En 
Josep Maria de Sagarra sobre "La por a la 
novel-la". Creieu que la seva tesi és certa?

- En Josep Maria de Sagarra sempre té 
raó. No podia pas passar desapercebut de 
la seva perspicàcia la importáncia enorme 
que té la novel-la a tot arreu i de quina 
manera ens convindria tenir-ne. Em 
permetré opinar només, però, que la crida 
que ha fet En Sagarra va dirigida ais 
novel-listes. Ni ell ni jo, en el fons, tenim 
res a veure amb la qüestió que es débat.

Es pot donar el cas, però, que En 
Sagarra insisteixi i digui, corejat de 
tothom, que la salvació del món depén de 
la ruptura de la por a la novel-la. En aquest 
cas, no tindrem més remei que posar-nos 
a salvar al món. Jo seré el primer de fer- 
ho, però m'agradaria abans de posar-m'hi, 
avançar una condició. Jo estic disposât a 
escriure una novel-la de 300 planes a 
condició que En Sagarra me fediti a 3,000 
exemplars. Em comprometo a Iliurar-la 
abans de fi d'any. Si s'accepta la condició, 
posarem fil a l'agulla de seguida. S'entén 
que els beneficis nets serán per mi. 
D'aquesta manera, almenys, podré demos
trar d'una manera correcta que jo no sóc 
un novel-lista.

(1) El pesimista d'En Pía en aquest punt ha résultat 
injustificadíssim. El seu Ilibre, exhaurit en vuit dies, 
ha estât un deis éxits editorials més grosses que re
gistra la historia del nostre renaixement.
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Camil Fàbregas
Ana Fernández

E,i\ dia 13 de Mar9, "perqué Sabadell ho 
ha volgut", enmig de l'austeritat de les 
parets blanques del Casal Pere Quart, se'ns 
donava tota una IIÌ9Ò artística. Un mun- 
tatge perfecte, impecable, feia d'aquella 
"mascarada" una mostra del que es pot 
considerar domini tècnic i saber fer.

Al primer pis d'aquest locai, es feia la 
inaugurado de l'exposició "Màscares", de 
Camil Fàbregas. Era també l'acte que 
iniciava un cicle de tres mostres, orga- 
nitzat per la Fundado Amies de les Arts i 
de les Lletres de Sabadell, que ens dona
ran a conéixer un Camil Fàbregas íntim i 
desconegut. En Pere Vidal, com a Regi
dor de Cultura del nostre Ajuntament, 
inaugurà l'exposició i, després, doná la 
paraula al Sr. Mare Aureli Vila, que parlà 
d'en Camil Fàbregas des de la vessant hu
mana, donades les reladons d'amistat que 
els uneixen, a través del seu pare, en Pau 
Vila. Parlà també la Sra. Llum Torrents, 
llicendada en Art, que valorà l'obra tal 
com ho feia al catàleg d'aquesta exposició, 
fent un repàs al sentii de les màscares al 
llarg de la historia de l'art. E1 Sr. Cuscó, 
com a representan! de la Fundado Amies 
de les Arts i de les Lletres de Sabadell, 
justificà la finalità! d'aquestes tres 
exposicions: "Màscares", "Tauro-màquia" 
i "Homenots". Programades per a èsser un 
homenatge a un home, a un artista que ho 
ha fet tot per Sabadell. Sense dubte, és un 
privilegi per a tots nosaltres comptar amb 
un escultor amb una clara volunta! de fer 
de la seva obra un servei public.

A "Màscares", l'alternan9a de mate
rials per a cada escultura donava a la 
mostra una riquesa cromàtica que pos- 
sibilitava a l'espectador el seguir tot un 
ritme visual que li ensenyava a mirar, a 
parar la mirada en cada detall i a gandir 
de cada dificulta! tècnica. El bronze, el 
fang, la fusta. Qualsevol material sembla 
que es rendeixi sota les mans de Camil 
Fàbregas. Un "divertiment", un "no" estar 
amb les mans plegades, un voler perfec- 
cionar-se, una ironia davant les profundes 
reflexions que sobre les màscares han fet 
els historiadors d'art. Tot això i més és 
aquest treball. Entre d'altres coses, aquesta 
exposició ens mostrava la sintesi vital de 
Camil Fàbregas. A estones perdudes, sense 
la responsabilitat del treball d'encàrrec, 
s'aniran esmicolant els amics, els amors.

Inauguració exposició "Màscares" de Camil Fàbregas (3-3-1994).

les aversions, les abséncies, les pors. De 
vegades, amb la suau sensualità! d'uns dits 
sobre el fang, la lliscada fácil de la gubia 
sobre la fusta o Tamable liquació del 
bronze sobre el motile en unes corbes 
generöses. En altres ocasions, Tagressiva 
rapidesa d'una línia, la geomètrica forma 
d'un rostre deshumanitzat, la mossegada 
ampuMosa d'uns trets que esdevenen 
sornegueres visions dels altres.

I qué més? Dones, el mestratge 
tècnic d'un home que sap deis clássics, de 
la seva tècnica, de les seves intencions, de 
la seva volunta! pública per fer de Tart un 
acte civic. També coneix les indivi- 
dualitats, els genis. Tot, en dosis esmi- 
colades i sàvies, era a l'exposició. La 
suggerida crucifixió, plena de tots els 
elements que li són propis : espiritualitat, 
dramatisme, pietat i... distanciament. En

"tot un estil"

MOBLE DISSENT 
IDECORACIÓ
Sant Cugat,11 - SABADELL

Fàbregas ens invitava a fer amb eli un 
viatge a través deis anhels de Tart: des del 
primitivisme màgic a Texpressionisme 
més radical del nostre segle. Ara bé, i aquí 
Fàbregas té tota la raó, no es tracta d'un 
exercici académie, interpretar així aquesta 
obra és pur reduccionisme critic, la mostra 
tenia el suficient vigor com per a escapar 
d'aquesta intenció.

Fàbregas, un home que es fa tot sol i 
que sent curiosità! i plaer mirant la feina 
dels altres, dels mestres. D'aquesta mane
ra, la petjada, la influéncia es pot trobar 
fácilment, però és més gratifican! trobar 
el mapa genétic de cada obra, amb quins 
sentiments, amb quin nervi s'han llaurat 
cada línia i cada volum. Els materials 
responen segurament a cada estât d'ànim, 
són les metáfores deis seus sentiments. 
Com deixar de veure el "crit" que, en un 
autorretrat clarissim, ens llen9a Fàbregas 
des de la máscara grega? La teatralità! for
mai d'aquest objecte és el missatge més 
directe de tota aquesta obra feta de fures i 
de somriures, de sensibilitats i d'aversions. 
Les màscares són la caricatura del propi 
art, les frivolitats décoratives d'uns trets 
humans que, de vegades, s'amaguen entre 
orles i sanefes o presenten Tanimalisme 
ingénu per a donar estereotips humans a 
la manera dels bestiaris. L'objectualització
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El Vestibül principal, avui p a ti d'operacions.

Els edificis de la Caixa d'Estalvis de Sabadell: 
una mostra del Modernisme català

L’edifici central
Aquest edifici, projectat i dirigir per l’arquitecte 

Jeroni M artorell, fou concebut per allotjar les de- 
pendències de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, la seva 
Biblioteca i un Saló d’Actes. Ocupa un solar entre 
mitjeres amb la façana principal al carrer de Gracia i 
la posterior a un jardi. Consta de soterrani; planta 
baixa, origlnàriament ocupada per la Biblioteca, les 
Oficines d’atenciô i serve! al publie, i les dependèn- 
cies prôpies de la gestió i el govern de la Instituciô; i 
de planta pis on, entre altres dependèneies, es situa 
el Saló d ’Actes. Del conjunt de l’edifici són relle- 
vants pel seu valor arquitectônic i artistic: la façana 
principal, factual pad d ’operacions, el pati Turull i 
el Saló d’Actes.

La façana
La façana principal de l’edifici es resolta mit- 

jançant la composició de tres cossos d’ampiada simi
lar. El cos central, adelantar de la linia de façana, és 
rematar amb un frontó de perfil traçat amb linies 
lleugerament corbes que pot inscriure’s en un triangle 
equilàter, el quai, en sobresortir en alçada dels cossos 
laterals, denota els pendents de la coberta. La solem- 
nitat de l’entrada a l’edifid es configura a la planta 
baixa, per un conjunt de tres arcs; un gran arc central 
i altres dos als costats, separats per robustes columnes 
amb el fust i el capitell esculturats, i en la planta pis, 
per un gran fmestral de tres arcs lobulats amb una 
escultura a cada costar i una amplia balconada sostin- 
guda per robustos permódols. Els cossos laterals són 
més senzills, tot i el divers i acurat disseny de les ober- 
tures, pensar per trencar la simetría que el eos central 
imposa. El conjunt de la façana s’unifica per la corni
sa traçada al nivell de la llosa de la balconada, per les 
treballades reixes de ferro forjar i pel recurs a la pedra 
com a principal material de construcció. D ’entre els 
elements que la conformen, cal destacar-ne:

- Els capitells dels arcs d’entrada, esculturats amb 
ternes végétais, florals i figures que representen ocu- 
pacions tradicionals; en el de la dreta, el segador, el 
forner, la pagesa i la puntaire, i en el de l’esquerra, la 
cosidora, la filadora, el terrisser i el forjador. Són 
obra de l’escultor Eusebi Arnau i Mascort (Barce
lona 1864-1934), de fany  1906

- Les escultores allégoriques al “treball” i a la “vir- 
tu t”, realitzades per l’escultor Josep Llimona i 
Bruguera (Barcelona 1864-1934), fany  1908

- La clau de l’arc d’entrada i el relleu, situât en el 
cos de la dreta de la façana, esculturats respectiva- 
m ent amb els m odus simbólics de la guardiola i el 
llibre, que representen l’estalvi i la cultura

- Les falses gárgoles en forma de llagosta
- El disseny i el treball de les reixes de ferro forjar, i
- Els relleus allegories al treball tradicional mascu- 

li i femeni, i marcades referèneies a l’estalvi i la lectu
ra, realitzats per l’escultor Sebastià Badia, fany 1952.

Pati Turull, escala d'accés alprimerpis 
i monument a Pere Turull

Detall del monument a Pere Turull, 
grup escultbric de Manuel Fuxa i Leal 
(Barcelona 1850-1927)



El Saló d  Actes cap a la capçalera.

El Saló d  Actes cap a l'accès.

Edifici de l'Ohra Social. 
El vestibul d'entrada.

L’edifîci de l’Obra Social
L’edifici de l’O bra Social de la Caixa d'Estalvis de 

Sabadell fou construit, sota el projecte i la direcció 
de l’arquitecte Jeroni Martorell i Terrats, per allotjar 
les aules, els tallers i les dependències de l’Escola 
Industrial i d ’Arts i Oficis de la ciutat. E’edifici té la 
planta rectangular amb una llarga façana al carrer, 
consta de soterrani, planta baixa i de dues plantes 
pis, i la coberta és a dues aigües. Un tester és pia, 
l’altre és acabar amb una alta torre cilindrica que 
sobresurt en alçada la coberta de la resta de l’edifid 
i és rematada per una coberta cònica; allot] a al seu 
interior una àmplia escala de traçat helicoidal que 
comunica el vestibul d ’entrada, situât a la planta 
baixa, amb les plantes pis. Ees aules eren il.lumina- 
des a través de grans fmestrals oberts a la façana del 
carrer i estaven relacionades per un llarg passadis que 
corria per l’interior de la façana del pati. Ea cons- 
trucció que allotjava els tallers forma conjunt amb 
l’edifici, se situa fent angle amb el tester pia, té la 
coberta de dent de serra sostinguda per vigues com
postes de perfils metàl.lics roblonats, i és il.luminada 
pels laterals de la coberta.

La composició de la façana del carrer és resolta 
mitjançant cossos de les mateixes proporcions, però 
amb obertures de traçat divers, disposats de manera 
alternada i lleugerament entrats respecte de la linia 
de la façana. El conjunt s’unifica amb la torre per 
una lògica horitzontal, realçada pel sòcol de pedra, el 
maó vist en la planta baixa i l’estucat en les plantes 
pis. Un potent ràfec que ressegueix les estructures en 
forma de mansarda, formades pels grans fmestrals de 
la planta segona i el vessant de la coberta, conforma 
tres grans barbacanes triangulars. La composició de 
la torre resalta la verticalitat, amb obertures llargues i 
estretes disposades en alçada progressiva que perme- 
ten endevinar el traçat de Fescala, i altres de dimen- 
sio més acusada, disposades juntes i a un mateix 
nivell de fiinic pis del capdamunt, alleugeren i pro
porcionen esveltesa al cos cilindric, el quai rematar 
per la coberta cònica aixecada sobre un ampli i po
tent ràfec, conforma una singular presència urbana.

Aquest edifici que va allotjar l’Escola Industriai i 
d ’Arts i Oficis durant cinquanta anys, va ser remode
lât en la seva distribució interior, a principi dels anys 
seixanta per acollir les dependències de l’Obra Social 
de la Caixa d'Estalvis de Sabadell: el jardi amb un 
amfiteatre a l’aire lliure; la Biblioteca que ocupa tota 
la pianta baixa; al primer pis, els estatges de diverses 
entitats culturáis de la ciutat; i al segon, un Auditori 
i una Sala de Conferències. De l’edifici originai, a 
més de la volumetria i composició, cal fer menció 
d ’altres elements, tais com: l’arc, la columna i el 
capiteli del vestibul d ’entrada, l’àmplia escala helicoi
dal, i el disseny i el treball de forja de la seva barana.
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dels rostres, cares com canelobres, pilo
tes, bombes, poms de porta, etc. son una 
al.legoria social amb la simple i genial 
comicità! d'un Chaplin.

Tota la sèrie de màscares es supedita, 
obra a obra, als principis logics d'un estil 
propi que va maduran! i que es basa en 
l'obsevaciô més fortuita. Camil Fàbregas 
diu que, moites vegades, caminan!, 
l'accidentai dibuix que unes rajóles 
trencades li presentaven li servia com a 
pretext per a fer una máscara.

Tot aquest varia! "divertiment" de 
materials i formes va més enllà de 
l'experimentació tècnica. En Camil, sense 
propostes inteMectuals, cerca la uni
versalità! de la imatge, no a la manera abs
tracta, sino constraint el puzzle de la 
realitat, fet de diverses peces que es 
manifesten de formes diferents, corn a 
rostres géométries, corn a volums orgànics 
i fantasiosos, com a màscares de signi- 
ficació ambigua o com a representacions 
realistes de la propia imatge de l'artista. 
Modelant aqüestes petites veritats, a tra
vés de la tensió i de la força d'en Camil 
Fàbregas, el mosaic final és un calidoscopi 
de possibilitats emocionáis molt diverses, 
fruit dels propis conflictes vitals i 
professionals d'en Fàbregas.

I, el dia 15 de març, un "pasdoble" ens 
mostrava una altra faceta d'aquest artista: 
40 relleus en bronze i 45 ceres sobre tablex 
sortien a l'arena. El Sr. Joan Cusco, a 
l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, 
obrí la mostra ressaltant l'estreta relació 
que existeix entre l'artista i l'entitat: 
Fàbregas deu a l'Acadèmia tot el que 
l'Acadèmia deu a Fàbregas. L'artista és un 
dels capítols histories més importants 
d'aquesta entità!. Després, Milagros To
rres, responsable del text del catàleg, ens 
donà unes orientacions i suggerències per 
a mirar l'exposició amb més profit.

Aqüestes singulars obres, producte 
d'uns quatre anys de treball ocasional, des 
de l'any 76 al 80, son el résultat d'una 
amista!, la que l'unia a Manolo Hugué. 
Aquest l'animà a anar a les places i 
descobrir el hallet més pur i autèntic que 
l'home creà.

Es interessant observar com en Camil 
s'enfronta a aquest tema, la tauromàquia, 
ho fa clarament corn a espectador, sense 
involucrar-se emocionalment. Es tracta 
d'una mirada entusiasta i cálida, "El tore
ro i el gat" ho demostra, però la passió no 
es manifesta confessional amb la Fiesta, 
sino que obeeix a l'encuriosit interés d'un 
artista per la plàstica que el tema ofereix. 
Hi ha diverses raons que ho demostren: els 
moments escollits, la planificació de cada 
escena, l'anonimat dels protagonistes, etc.

Els moments escollits tenen una ca-

Exposició "Tauromàquia" de Camil Fàbregas (16-3-1994).

racterística comú, són construccions de 
gran plasticità!: "faroladas" curtes, "veró
nicas" plenes de vent. Un repertori on el 
"capote" i la "franela" es llueixen amb el 
mateix protagonisme que l'home i el brau, 
però no es corresponen necessàriament 
amb el cicle liturgie de la Fiesta, no es 
busca ni la cronologia del ritual, ni la 
reconstrucció teatral de la cerimònia. 
Fàbregas va directament a l'instant 
compositiu on "torero" i "toro" es con- 
fonen en un pas perfecte de bellesa. No 
cerca crear atmosferes, sinó moviments. 
Per qué, si no, les figures apareixen 
ofegades per un fons tan limitât? L'arena 
quasi no existeix, el tot desapareix i es 
mostren particularitats, segments, éxtasis 
estètics d'un ballet, on "desplantes", 
"molinetes" i "verónicas" creen un reper
tori que decanta la "suerte" de la tarda: 
"parar", reduir, emmotllar el capot, aguan
tar, alegrar i entrar amb l'estocada de 
l'espasa.

Les proporcions deis relleus són les 
adequades al grau de plasticità! que cada 
pas i cada moviment requereixen.

La planificació de les escenes és 
fotogràfica, punts de visió, no de l'espec- 
tador immergi! a la cerimònia, sinó de

l'observador que, distancia! emocio
nalment, ens ofereix, en picats i contra- 
picats rotundament fotográfics, tota la 
magnitud de la Fiesta. Plans obtinguts a 
través de l'alteració de la realitat, Fàbregas 
mira i ens transmet a través del bronze una 
visió d'objectiu de càmera, apropant o 
allunyant la mirada segons la força de 
l'escena.

L'anonimat deis protagonistes és palés 
en aquesta obra. Fàbregas, alié al món 
tauri, no cerca plasmar estils individuals 
dels toreros, va a la generalità! del tema 
sense personificar l'home davant el brau, 
només Manolete apareix concretitzat en 
alguna obra, però és, per al profá, l'exem
ple tipie d'un món que requereix no tan sois 
d'una afecció o simpatia pel tema, sinó, 
també, d'un coneixement més profund.

Les ceres que formen part d'aquest 
cicle tauri són obres que si bé pel material 
es corresponen a la plàstica pictórica, per 
altra banda, són clarament l'obra d'un es
cultor. La rotunditat del dibuix, la solidesa 
de la textura, la força del color són 
producte d'unes mans avesades al volum i 
ais materials tridimensionals. La densità! 
de la cera fa rotund el dibuix de cada for
ma i treballa els limits de les figures 
marcan! fronteres molt precises.

L'exposició, muntada intel-ligentment, 
combinant els temes i la coloració del 
metall, estableix un ritme plástic que re
vela la intencionalitat d'en Fàbregas: un 
ballet que es fa, que actúa, que Juga, de 
tal manera que, des del dramatisme de la 
mort, crida a la vida. En definitiva, un art 
tan vigorós, tan vital que s'imposa ais 
nostres sentits.
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Fragment del dibuix a la sanguina, 1993 (255 x 705 mm.)

Per JOAQUIM MONTSERRAT
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Joaquím Montserrat: Sensibilität pictórica i sentit de recerca
Milagros Torres

J oaquim Montserrat és un artista 
sabadellenc que ha Iluitat i Iluita per l'art 
des de tres camins diferents: des del camí 
de la seva propia obra, des del camí que 
la incidéncia d'ella té en la historia de l'art 
actual i des del camí de la Iluita per donar 
a conéixer l'art i els seus nous valors.

En aquest últim sentit, Montserrat ha 
treballat pel desenvolupament de l'art jove 
de darrera creació des de la seva joventut. 
Amb la idea de proporcionar ais joves 
creadors un lloc on mostrar al públic les 
seves obres, va ser cofundador de la Sala 
d'Art Actual a l'Académia de Belles Arts, 
l'any 1958. Aquesta sala va ajudar i ani
mar molts artistes a continuar endavant, i 
albora va fer possible que Sabadell tingués 
grans primícies, quant a exposicions 
d'artistes internacionals, com l'exposició 
de Fontana, primera mostra que es produia 
a Catalunya d'aquest artista i que va ser 
possible gràcies a la relació d'en Montserrat 
amb un dels grans coMeccionistes d'art 
contemporani i marxant: René Metras.

Aixô és tan sols una mostra de 
l'ambient artistic que hi havia a Sabadell 
en aquells anys en els quais Joaquim 
Montserrat va incidir de forma molt direc
ta. Seguint en aquesta linia, el nostre ar
tista, junt amb A. Angle, edita un manifest 
a l'agost de 1960, coincidint amb una 
exposició a l'Académia de Belles Arts de 
Sabadell, amb el lema "Normes a seguir 
per a ésser pintor artista". En aquells 
moments els dos artistes Iluitaven contra 
un art acabat, perfecte, que no deixava pas 
a la comunicació amb l'espectador. Elis ho 
exposaven aixi: "l'obra sempre inacabada 
de l'individu, quan és imperfecta, deixa 
entrar i dona vida a una generació; quan 
és perfecta és una trampa per ais seguidors, 
que es troben amb un cadáver a les mans". 
Amb aquest manifest estaven batallant per 
un art nou i donaven pautes a seguir a tots 
aquells creadors que estiguessin atents. 
Montserrat seguia el camí de donar a 
conéixer l'art, tant des del punt de vista 
pràctic com teôric.

I des del punt de vista pràctic va tenir 
una incidéncia, en aquells moments im
pensable, per a la historia de l'art.

Actualment no podem valorar com 
entrará la totalitat de l'obra de Montserrat 
dins la historia de l'art, a causa de la falta 
d'un paréntesi de temps que ho permet!;

però sí que comptem amb el temps 
necessari per a avaluar el seu paper dins 
l'art de darrera creació dels anys 60.

Joaquim Montserrat, junt amb Antoni 
Angle, Llorenç Balsach, Joan Bermudes, 
Alfons Borrell, Manuel Duque, Josep 
Llorens i Lluis Vila Plana, va formar el 
Grup Gallot a l'estiu del 1960. Cirici- 
Pellicer va definir aquest grup corn a 
"constelación de Sabadell, extraordinaria
mente viva y creadora” (1).

El Grup Gallot va seguir les tendéncies 
de la "action painting", des del punt de 
vista artistic i sociològic, "en la que la idea 
esencial es la de lograr la pintura en un 
mínimo de tiempo, gracias al desarrollo 
de una acción gestual rápida sobre el lien
zo" (2). Seguien una Iluita per donar a 
conéixer una abstracció gestual que inci
dís en la ment dels espectadors i que els 
permetés d'expressar-se. Maia Creus 
defineix quina era la seva actuació: "Es 
posà l'èmfasi, ja no en la forma, sinó en 
racciò. L'art era el gest configurador de 
l'obra: l'art era l'acció per si mateixa" (3).

El primer acte realitzat pel grup, a 
l'agost de 1960, va ser efectuat per Angle 
i Montserrat, coincidint amb el manifest 
que abans s'ha mencionat. Els dos artistes 
van crear davant de l'Académia de Belles 
Arts i van exposar els résultats a la Sala

d'Art Actual de l'Académia. El segon acte 
va ser realitzat a Barcelona, el 21 de 
setembre del mateix any. Cada artista va 
"actuar" en un lloc diferent. Montserrat, 
al carrer Casp; Angle, ajudat per deu 
alumnes (que eren gallines), a la plaça 
Urquinaona; Balsach, als aparadors de la 
galeria Mirador; i Bermudez, a la Plaça 
Catalunya. Totes aqüestes obres van ser 
recollides i exposades a la galería Mirador.

Els actes continuaren i el 26 del mateix 
mes, tots els components del grup van pin
tar albora 100 metres de superficie blanca 
al mig de Barcelona.

El darrer acte va ser el mes d'octubre, 
durant un sopar a l'hotel Colon, on els 
convidáis van ser partícips en la creació 
d'una tela.

Les obres creades pel Grup Gallot 
tenen en comú l'emoció interna i la vitalitat 
amb la qual están efectuades. Amb les 
seves accions posaven de manifest el desig 
de realitzar un art sense cap pressió ideo
lògica, tant des del punt de vista social com 
artistic (mentalitat academicista). Per 
aquest motiu, la seva forma de crear, la 
técnica d'utilitzar el gest del braç i la má, 
que rápidament es lliscava per la 
superficie, "era acciò i revolució" (4).

Per la seva manera de crear, el Grup 
Gallot és una mostra de com, des de 
Sabadell arriban! a Barcelona, es crea un 
cercle d'artistes amb la intenció de Iluitar 
per noves formes d'expressió.

Per últim, i des de la perspectiva de la 
darrera exposició de Joaquim Montserrat 
a la galeria Artesanal de Sant Cugat, 
passem a analitzar l'evolució de la seva 
obra, la Iluita per l'art de Montserrat des 
del camí de la seva pròpia creació.

Joaquim Montserrat neix a Sabadell 
l'any 1932, i l'any 1944 inicia els estudis 
de dibuix i pintura al taller de Joan 
Vilatobá. Continua els seus estudis 
ingressant l'any 1949 al taller del dibuixant 
Josep Maria Baixas, a Barcelona. Les 
seves primeres creacions es troben dins 
d'un expressionisme figuratiu que cap al 
1955 canviará cap a un expressionisme 
abstráete que durará fins a 1960, quan dins 
del Grup Gallot realitzará una pintura 
d'acció pública gestual. Dins d'aquesta 
tendéncia exposa de manera individual a 
la Sala d'Art Actual de l'Académia de 
Belles Arts de Sabadell, pel març de 1960.
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Mateu Alberca definia la seva creació com 
a "trazo de línea continua de sugerencia 
armónica" (5). Aquest mateix any, per les 
festes de la Mercè, exposa a la galeria Mi
rador de Barcelona.

De 1960 hem de passar a 1965 per 
veure en Montserrat a la V Biennal d'Art 
de Sabadell, seguint la pintura gestual. I 
d'aquest any a 1967, any en què participa 
en una exposició col-lectiva a l'Acadèmia 
de Belles Arts amb la creació d'una pintu
ra gestual ja dins d'una figuració abstrac
ta, denominada lepidòpters, en la qual, 
mitjançant el traç, el moviment del gest 
ondulant i continu creava una sèrie 
d'insectes.

Han de passar set anys per poder veure 
novament la seva pintura. L'any 1974 par
ticipa en una exposició col-lectiva al Ta
ller Sant Pau de Sabadell. Camil Fàbregas 
va fer la presentació del catàleg, i del 
nostre artista deia: "En Montserrat, 
malgrat la barbota i els teixits, us sor- 
prendrà amb l'empenta del color i robus
te sa de la forma" (6).

Amb la mateixa idea va continuar 
treballant a les exposicions de 1975 i 1976. 
En aquest moment Montserrat entra en un 
période de silenci i de reflexió sobre la 
seva pintura i l'art actual, i no tornará a 
exposar fins a l’any 1985, participant en 
una col-lectiva a l'Acadèmia de Belles Arts 
de Sabadell.

Però el seu veritable retorn al món de 
l'art es produeix l'any 1986 quan, després 
de dos anys de treball, exposa la sèrie de 
pintures "Figuracions" a l'Acadèmia. 
Montserrat torna amb "un art entès des de 
la figuració i, encara, una figuració 
treballada, pensada" (7), tal i com 
exposava Maia Creus en l'escrit del 
catàleg; una figuració en la qual el seu 
domini del gest i del joc dels colors és 
present. S'ha produit una evolució interna 
de l'artista, des de la qual no menysprea 
el seu treball anterior, sinó que l'aprofita. 
És un desenvolupament continu a través 
del qual, una vegada havia arribat a 
l'abstracció total i havia Iluitat per la força 
del traç, aconsegueix allò que volia i 
necessitava expressar; darrera un 
parèntesi, la seva capacitat creadora i el 
seu desig de recerca continua el porta a la 
figuració i, en concret, a la figuració hu
mana, al retrat, a l'expressió del rostre, a 
la imatge real.

De la sèrie "Figuracions" passa a la 
sèrie "Realitats", exposada el 1987 a la 
Sala d'Art Negre de Sabadell. Aquesta 
sèrie estava formada per paisatges, creats 
amb les seves premisses de força de color 
i pinzellada gestual. Montserrat agafava 
uns apunts de la realitat que al seu estudi 
agafaven forma uns apunts de la realitat
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que al seu estudi agafaven forma i 
personalitat pròpia, "la seva obra (...) és 
una anàlisi de llum i obagor que dóna un 
valor proteiforme als elements mimetitzats 
amb vehemència que no es contraposen de 
la seva premisa essencial: l'estètica d'una 
desesperada senzillesa" (8).

L'any 1988 Joaquim Montserrat es 
retroba amb els sens lepidòpters i realitza 
la sèrie "Lepidòpters 2", exposada a la Sala 
d'Art Negre i a Original Estel-lar, de 
Sabadell. L'artista reprèn els insectes que 
l'any 1967 ja havia tractat i els dota d'una 
major mobilitat. No es conforma amb el 
moviment de la pinzellada, amb la 
rapidesa de la creació, sinó que vol que 
siguin tridimensionals, traçant el 
desenvolupament del vol d'aquestes 
papallones o insectes. En donar la pauta 
del vol el crea en eli mateix.

Tota l'obra de Montserrat, des dels sens 
inicis, ha tingut corn a pauta primordial la 
creació de moviment, de vitalitat, de vida, 
i en aquesta sèrie i perqué aquest aspecte 
quedi més patent, fa que el lepidòpter si- 
gui el centre motor de moviment (9).

De 1988 a 1990 va estar treballant dins 
d'una nova manera d'expressar-se que va 
presentar al public, al novembre de 1990, 
a la Sala d'Art Negre, sota el títol 
"Objectes". Montserrat agafa uns objectes 
quotidians: tasses, cafeteres, sucres, 
gerros... i els dóna vida pròpia, elevant- 
los a la categoria d'art en incloure'ls dins 
les seves obres com a protagonistes 
principals. Cutchet definia aquesta primera 
visió dels objectes com "la intenció pri
mera d'aquest pintor és extreure, d'uns 
objectes limitats, una gran varietat i 
riquesa de significats, mitjançant les 
associacions, perqué qualsevol objecte té 
amagades poténcies que poden desen- 
volupar-se, puix que Vequilibri associatiu 
és inesgotable" (10).

Dins d'aquesta línia, dins una recerca 
que no s'atura, ha continuât Joaquim 
Montserrat fins a la darrera exposició a la 
galeria Artesanal de Sant Cugat, que va 
tenir Hoc el passât mes de març. Aquest 
carni de creació es va veure complementat 
amb una exposició d'autoretrats a la Sala 
d'Art Negre l'any 1991 i amb la inclusiô 
d'uns paisatges a l'exposiciô de 1992, a la 
mateixa galeria.

Dins d'aquest moment creador de 
l'artista m'agradaria que ens aturéssim i 
l'analitzéssim detalladament. Montserrat 
crea uns objectes, no els retrata de forma 
automàtica, intentant copiar-los, sinó que 
els mira, els interioritza i, una vegada hi 
ha establert un diàleg, els exterioritza i els 
crea. Allò que l'espectador veu a la tela és 
l'objecte desitjat per l'artista, essent una 
excusa per plasmar com ell vol. El tema

no és allò indispensable sinó que esdevé 
pretext per a pintar.

Les composicions de les obres 
segueixen una estructura geomètrica que 
no surt de l'atzar, sinó que és raonada per 
l'artista. Aquest treball fa que cada zona 
del quadre pesi de manera adequada, sense 
que cap punt pugni erigir-se en protago
nista absolut o pugni caure. No content 
amb això. Montserrat crea una doble 
composició: introdueix els objectes dins 
d'una forma ovalada que s'inclou dins una 
forma rectangular, créant un doble fons.

La majoria d'aquests objectes están 
realitzats sobre un fons negre. Aquest 
reflecteix la claror deis objectes i permet 
a l'artista introduir llum en el punt que eli 
vulgui. La claror-foscor, llum-ombra 
barroques es troben en aqüestes obres. 
Però Montserrat continua buscant i Iluitant 
i en aquesta darrera exposició ha créât la 
inversa: uns objectes foscos sobre un fons 
ciar, i el résultat és acurat i precis, d'una 
gran bellesa formal.

Joaquim Montserrat, fidel a les seves 
arrels, continua donant una gran 
importáncia al gest. Als quadres de major 
format es veu clarament la poténcia del seu 
traç, la força i vitalitat que empra en la 
seva manera de fer. Això implica que les 
seves obres tinguin moviment; no són 
estátiques. El lloc de línies verticals i 
horitzontals, la disposició deis elements 
compositius, la inclusió d'ocells o ánecs 
de mides desproporcionades amb la resta 
deis objectes ens fan veure com l'artista 
continua tenint una preocupació per la 
mobilitat.

El résultat d'aquesta obra treballada, 
pensada i Iluitada és una obra vital i sen
sible, una obra que sens dubte enamora.
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l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, maig de 
1986, Sabadell.
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immutable perseverança", Diari de Sabadell, 
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Teatre

El café de la Marina
Josep Torrella Pineda

E»is curios que Teatre del Sol, en pensar 
en una obra catalana, s'hagi acollit al 
repertori de Josep Ma. de Sagarra, l'autor 
català més embolcallat de popularitat al 
llarg del nostre segle. I no ho remarco en 
to de crítica, ja que, ben al contrari, la 
decisió m'ha complagut; si, pel que signi
fica de variació de registres i perqué trobo 
molt just que s'homenatgi la memoria d'un 
autor nostre en complir-se el centenari del 
seu naixement.

L'obra escollida per Teatre del Sol ha 
estât "El café de la Marina", que dintre 
l'extensa producció escénica, versificada, 
de Sagarra, se situa en un angle un xic 
especial, lleugerament desplaçada del to 
d'estampa poemática -tan reforçat pel vers 
i per l'ambientaciô d'época- de la majoria 
de les seves germanes. Tanmateix, els 
pescadors de Port de la Selva que Sagarra 
situa dalt l'escenari no son com els 
pagesos, els pastors i els traginers d'altres 
obres seves, deis quais eli mateix deia que 
no tenien cap semblança directa amb la 
realitat. Aquesta gent de mar ens és molt 
propera ais paisatges del nostre segle, si 
més no en el seu primer terç i, per tant, de 
la gent que, com Sagarra mateix, el vam 
viure. I els seus problèmes no arriben a 
prendre ribets de melodrama ni a lliscar 
en pendents de sentimentalisme. La peça 
és més aviat un retaule de tipus i de 
situacions realistes, on brilla, pel seu 
atrabiliari i imprevisible reaccionar, el 
personatge de Claudi -tot una troballa- 
amb el qual l'autor especula astutament, 
redardant i graduant la seva preséncia i el 
seu protagonisme, sense, però, que el 
puguem titilar d'artificiós. Un altre encert 
és l'accentuació, per via indirecta, del dra
ma de la protagonista, que s'aconsegueix 
amb el casori de la seva germana petita.

És curios com "El café de la Marina" 
recorda Marcel Pagnol en la seva trilogia 
escénica ambientada en un café del port 
marsellés i sorgida en els mateixos anys 
trenta que la peça de Sagarra. No es tracta 
de cap plagi, tot i que Sagarra havia traduit 
"Màrius" i que el nus temàtic cornu recolza 
en una noia, diguem-ne -en llenguatge de 
l'època- enganyada. Un tema, uns 
personatges, un ambient, poden ser motiu 
d'inspiració legítima; però, en el cas que 
ens ocupa, em plau de posar en relleu la 
contenció dramática de la comèdia de

Sagarra en oposició al sentimentalisme 
fácil, insistit i édulcorât de Pagnol, potser 
accentuât en la versió cinematogràfica. 
L'autocontrol de Sagarra, en aquesta obra, 
arranca ja del fet que la comencés un cop 
consumats els esdeveniments que la deter
minen i que el personatge que els provocà 
-el seductor- no aparegui al llarg dels tres 
actes i ni tan sols se'n sàpiga res. El to de 
sobrietat es trenca només al final, en un 
tercer acte en què Sagarra deslliura el seu 
vitalisme fascinant, a la recerca d'un 
desenllaç satisfactori; desenllaç que, 
d'altra banda, bé se li pot acceptar, en 
atenció a la magnífica capgirada escénica 
amb què ens hi fa arribar.

D'aquesta diferència entre "El café de 
la Marina" i altres obres de Sagarra, també 
d'ambients pintorescos i de plantejaments 
simples, l'autor n'era ben conscient, i ho 
demostra el fet que l'escrivis, encara que 
en vers, prescindint de la rima, en un intent 
d'acostar-se més a un clima real. El vers 
del "Café de la Marina", dones, no canta, 
i encara Ribalta, en el Teatre del Sol, l'ha 
"réduit" totalment a prosa, ja que ha fet 
parlar els actors sense el ritme que la 
mètrica marcava. No deixa de ser un 
experiment agosarat, i potser discutible, 
que no sabem si a l'autor li hauria plagut. 
Però la llicència pot ser considerada com 
a experimentació vàlida en haver-la pres 
per tal d'acabar de situar l'obra en una ple
na atmosfera de teatre realista.

Aquesta atmosfera realista ha estât ser
vida per Ribalta amb una escenografía que 
no per això ha deixat de cuidar en l'aspecte 
estètic; una escenografía corpòria, de

materials sòlids, d'espais estratègicament 
engrandits i d'iMuminacions gairebé 
diriem naturals. I també ha estât cuidada 
per Ribalta, com a director, l'actuació dels 
intèrprets, que és realista sense deixar de 
ser continguda, en la qual s'ha aconseguit 
aquella fluidesa naturai de dicció, eman
cipada de la cotilla del vers.

En el quadre interpretatiu, penso que 
es poden establir, per tal de simplificar un 
comentari que ha d'afectar a dinou figu
res, tres nivells ben marcats, tant per la 
importància del paper com pel lluïment de 
l'intèrpret. En un primer nivell hi caben, 
com en un pòdium esportiu, aquests tres 
elements: Montserrat Vidal com a 
"Caterina"; Josep Pont, el pare; i Josep 
Barceló, el desconcertant "Claudi". En un 
segon bloc hi hem de situar Joan Bta. 
Torrella, l'arquetip del masclisme rural; 
Mercè Gil, la soferta mare del taraMirot 
de Claudi; Anna Vidal i Josep Seguí, en 
la parella que formen el "Rufi" i la 
"Rufina"; Manuel Labrandero, en el rie 
prétendent "monsieur Bernat"; i M.A. 
Vidal, com substituta en el paper de 
l'artista de Barcelona. Una tercera línia la 
formarien Silvia Tena, la núvia; i, seguint 
per l'ordre del programa imprés, Feliu 
Moix (intercanviable per Lluís Matas), 
Joan Fargas, Pilar Viñals, Marta Pont, 
Vicenç Altimira, Marc Morera, Carles 
Cano, Oriol Alguersuari i Pep Carpena.

No puc silenciar els diversos parti
cipants en tasques no il-luminades pels 
focus de l'espectacle. Per a tots ells, un 
elogi merescut i sincer.
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La Mare de Déu d’Europa. El Bisbe que li dona nom
David Laudo

a poc es presentava a l'Auditori 
de la Caixa de Sabadell, el llibre 
d'en Jaume Busqué titulat La Mare 
de Déu d'Europa, el Bisbe que H 
donà nom.

Darrera d’aquella presentació 
s'amagava un acte de reconeixement 
envers la tasca que, durant anys, el 
seu autor havia desenvolupat sobre 
el tema. Familia, amies, companys, 
institucions i d'altres, assistiren més 
per la persona que per la seva obra. 
Malgrat tot, en Jaume Busqué havia 
fet popular el seu llibre molt abans 
que aquest entrés a la imprenta. Qui 
més qui menys, hom sabia de què 
podia tractar el seu contingut, però 
com passa a vegades, la realitat su
pera qualsevol ficció.

Qui vulgui comprar el llibre per 
saber qui fou el Bisbe que donà nom 
al desaparegut portai d'Europa, es 
trobarà amb la sorpresa de tenir en
tre mans un intéressant exemplar de 
la història de Sabadell entre els 
segles XVI i XVIII. Llegides 
gairebé tres-centes pàgines, en un 
paràgraf final a titol de conclusiô, 
ens comunica el nom del possible 
personatge que nominà l'esmentat 
portai.

Però com es pot fer un llibre 
amb un titol del quai se'ns dóna una 
resposta tan vaga, i omplir, albora, 
més de tres-centes pagines?

Les respostes acostumen a ser tan 
enginyoses com ho són les preguntes. En 
Jaume Busqué passà anys darrera la 
possibilitat de trobar el Bisbe que devia 
donar nom a aquell portal innominat de 
les muralles de Sabadell. En tot aquest 
période, fautor començà una tasca 
d'investigació que el dugué a consultar 
diversos arxius, mantenint albora corres-

Antiga imatge de la Mare de Déu d'Europa s. XVI-XVII

pondéncia amb indrets tan inversemblants 
com Madrid, Cádis o Vitoria. Tot plegat 
va proporcionar un gruix d'informació que, 
sense desfer-li del tot l'entrellat, va deci
dir de fer-ne un llibre.

Les Vistes Pastorals efectuados pels 
Bisbes a la Vila de Sabadell, entre un marc 
tan religiös com historie, van enriquint les 
pagines que llegim. Personatges tan

anonims com iMustres, fets pun
tuáis o anecdotics, histories i 
historia brollen del text. Tot plegat, 
amb informado de la situació 
histórica externa a Sabadell, per tal 
de situar-nos a l'época, i amanit amb 
força il-lustracions per facilitar la 
tasca.

Cal fer especial esment del 
proleg. Un proleg escrit per un 
religiös, Mn. Martí Bonet, per a un 
llibre religiös, albora que proleg 
historie, per a un llibre també 
d'historia. Mn. Martí Bonet, doctor 
i arxiver diocessá, exposa breument 
la historia de la nostra Església al 
llarg deis segles com a introducciö 
a la narraciö que en Busqué fa de la 
historia de Sant Félix de Sabadell.

Malgrat tot, i com ja déiem al 
principi, döna com a résultat un 
llibre interessant que enlloc de 
reescriure la tan plagiada historia de 
Sabadell, ens proporciona noves 
troballes i fa que aquest sigui una 
gran valuosa aportaciö a la Ciutat, 
a la quai ja li feia falta un llibre 
d'aquestes caractéristiques.

Tal com el mateix Jaume Bus
qué deia en l'acte de presentaciö del 
seu llibre, la seva preparaciö i 
publicaciö ha estât com la con- 
cepciö i naixement d'un fill, per la 
tasca compartida amb la seva espo

sa Maria Antènia Barcelö, a qui dedica el 
•llibre, després de tants anys de remenar els 
papers per casa.

Amb tot, felicitem l'amic Jaume Bus
qué per la feina feta i albora l'animem per 
a les futures tasques que sabem que porta 
entre mans, amb el desig que el seu esperit 
de Iluita sigui sempre tan jove malgrat 
l'edat.

•
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Ulis nous

Espaìs pasquals
Calassanç Balagué

A-ia lectura del Concili Vaticà II afirma 
que les nostres Comunitats locals son els 
espais del Senyor ressuscitât. Quan Crist 
ha tornat a la dreta -igual al Pare- la 
Comunitat pren el relleu del Crist. La 
Comunitat de Jerusalem, l'Església Mare, 
els apôstols i un grup de dones, amb Maria 
que per obra de l'Esperit Sant engendrará 
el Cos místic de Crist, resten en oració a 
la sala de l'ùltim sopar.

Amb la llum i l'empenta de l'Esperit, 
els deixebles del Mestre comencen a mi
rar junts el futur del mon amb pau i 
fortalesa sense quedar atrapats en les rodes 
del passât: anuncien que Déu és el Pare 
de tots. No hi ha cap distinció entre 
romans, grecs i jueus: un bon testimoni per 
al mon actual.

Tasca pasqual: obstacles
En primer Hoc, hem de denunciar, des 

de la nostra comunitat, alguns aspectes que 
no permeten deixar entrar l'anunci 
evangèlic.

La mentalitat productiva que identifi
ca el "ser més" amb el "produir més" que 
provoca una amenaça per a l'home i el fa 
esclau de noves necessitats: la societat de 
consum. Aixô porta a valorar l'home en fun
dó de la seva utilitat: "no sóc útil, no vale".

El consumisme provoca la recerca del 
plaer per damunt del deure, del servei i del 
compromis personals. Aquesta és la rao 
de l'explosió sexual. L'hedonisme només 
genera insolidaritat, irresponsabilitat i 
insatisfacció creixent.

Un món així produeix una taxa alta de 
poder que resol sempre els conflictes en 
pro deis més poderosos.

Cal adonar-nos que el Poblé de Déu 
també s'ha vist esquitxat per aquest clima 
social del món actual. Cal saber 
autocriticar-se i escoltar les critiques que 
ens fan des de fora per escoltar per on va 
la crida al canvi.

Cristians per la Pasqua
Tots aquells que pertanyen a algunes 

de les associacions civiques (associacions 
de pare de familia, de barris, de grups 
culturáis, de politics) tenen l'oportunitat de 
fomentar l'esperit d'alliberament de 
l'evangeli, aixó és, de l'humanisme cristià, 
que per I'amor centra la seva missió en 
l'home i dona més marginats.

El vostre camp d'acció pot èsser el 
tenir cura per la qual no sigui trepitjada 
la dignitat de les persones, sanejar les 
estructures socials, procurar la sembra de 
criteris autèntics, la mirada més enllà del 
grup, l'autocritica de la pròpia institució... 
Tots són camps d'acció on es pot introduir 
l'esperit de l'evangeli pasqual.

Els moviments i les comunitats 
cristianes han de renovar "l'esperit de la 
vocació a la quai foren cridats" segons 
Sant Pau, 1 Cor, 7,20. La descris- 
tianització demana una posada al punt. Tot 
equip pastoral ha de tenir el seu objectiu 
concret i operant, renovant-nos segons diu 
l'evangeli Mt 13,52.

"L’església domèstica”
Aixi va definir el Concili Vaticà II la 

familia. Es la cèMula de la societat. Es la 
primera escola de la Fe. No es poden 
batejar les criatures si no són acollides per 
una familia cristiana. I quina ha de ser la 
imatge de la familia cristiana? Han perdut 
la seva vigència aquelles "pures pràctiques 
religiöses" internes o externes o creure en 
quelcom superior que cal aguantar per 
guanyar-nos el cel.

La fe és el misteri de Ilibertat, és a dir, 
d'AMOR: el trobament amb el Déu-Pare- 
bo que s'ha apropat a nosaltres, els seus 
filis pel Baptisme, en la persona de Jesús 
de Natzaret: aquest és el compromis 
cristià, veritat no aturada sinó viva: "Per 
a mi, viure és el Crist" (Sant Pau) i Jesús: 
"Tot allò que feu a un d'aquests germans 
meus tan petits (tan marginats, tan pobres, 
tan ignorants...) a mi m'ho feu".

Tanmateix aquest missatge és 
engrescador per a tothom. Només hi ha 
cristianismo on, en la teoria i en la 
práctica, s'activa el record de Jesucrist que 
doná la vida i va ressuscitar!

/ 'artística
COMPRA-VENDA

Calaixeres, Mobles, Llums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres
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08202 SABADELL

(il@l!IIISìnK®l
CINE FOTO
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MONKIROL
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FÈMINA
c. Sant Quirze, 5 • Tel. 725 59 50 • SABADELL

Passeig de la Plaça Major, 48 • SABADELL 
Tel. 726 78 33 (4 linies) 
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HOSPITALET • TARRAGONA
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els teixits que tenen estil

Indùstria, 33 - Tel. 725 65 90 - 08202 Sabadell
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La coMecció Thyssen-Bornemisza (¡ III)
J. Zabalo

J a  no hi ha cues de visitants per entrar 
al Monestir de Pedralbes. La poca gent que 
hi va ho fa per I'atractiu de l'exposició de 
la coMecció del Barò. S'entra en el 
claustre, i d'aquest estant, al primer pis, 
on es troba la gran sala que ha estât 
escollida per a l'exposició. En la vida 
monástica fou el primitiu dormitori de les 
monges clarisses. La sala sorprèn per les 
seves dimensions; l'espai entre el sòl i el 
sostre és descomunal, la blancor dels murs 
i la gran quantitat de semiarcs que els 
sostenen formen un conjunt arquitectônic 
inigua-lable. La perspectiva de la nau és 
d'una immensa bellesa. S'observa, però, 
una anomalia, un greu defecte, la magní
fica sèrie de semiarcs de pedra ha estât 
emblanquinada.

Accedint a la voluntat de les monges, 
la major part de les obres artistiques que 
s'exposen representen temes religiosos 
cristians i com a tal s'ha de considerar el 
quadre de Francese Maffei, "Sant Miquel 
Arcángel vencent Llucifer", ja que els 
artistes poques vegades creen obres el 
tema principal de les quais sigui el diable. 
A Espanya, i probablement en el món, 
només existeix un monument al diable, 
que es troba al parc del Retiro de Madrid, 
"L'àngel caigut", de l'escultor Ricardo 
Bellver. No es veu cap quadre amb nus 
femenins, excepte el "Crist en els llims", 
un anònim alemany de l'any 1520, on es 
veu al fons Adam i Eva. Entre els crists 
creu-clavats destaca "Crist a la creu", de 
Zurba-ràn, llenç de grans dimensions. 
L'església ha procurât que els artistes no 
reproduïssin cossos nus d'homes i dones 
tot i que aquests cossos han estât creats 
per Déu, ja que tot el que eli creà és digne 
del major respecte i admiració. Es un 
contrasentit que s'hagi prodigat en escul
tura O en pintura el cos nu de Jesús, que 
en certs casos ha despertat apetèneies 
eròtiques. En els coMectius femenins corn 
ho són els con-vents de monges o els 
coMegis d'ensenya-ment per a joves, 
s'évita que hi vagin individualment a la 
capella a resar davant la imatge nua de Jé
sus per por d'un possible enamorament i 
el consegüent éxtasi.

Són extraordinaris també els quadres 
"Crist carni del Gòlgota", de Giambattista 
Tiepolo i la "Expulsió dels mercaders del 
Tempie", de Giandomenico Tiepolo, on la

La Verge de la Humilitat.

mirada de Jesús, de gran duresa i agressió, 
és del tot diferent al Jesús bondadós. L'art 
és superior a allò que representa el 
simbolisme de les imatges. No està 
subjecte a la moral o a l'ètica sinó al mèrit 
artistic. L'art és universal i no es redueix a 
una ciutat, regió o nació; no té fronteres.

En altres quadres de tema religiós, 
"Sant Josep i els pretendents de la Mare 
de Déu", de Lorenzo Lotto, pintor venecià, 
un oli sobre taula, representa una escena 
dels Evangelis Apòcrifs, en el qual Sant 
Josep, entre altres cinc pretendents, és 
elegit per Maria com a espòs per haver 
estât assenyalat per un colom.

En els quadres de les marededéus, com 
"La Mare de Déu i el nen i dos àngels", de 
Barnaba da Moderna (hi trobem 
concretament que el nen porta penjat al 
coll un sagnant corali per protegir-lo de 
les males vibracions); "La Mare de Déu 
de la humilitat", de Cenni di Francesco di 
ser Cenni; "La Mare de Déu i el nen al tron 
amb sis àngels", de Lorenzo Monaco; i "La

Mare de Déu i el nen amb Santa Caterina 
i àngels", de Francesco di Giorgio Martini, 
les cares de la mare de Jesús no figuren 
divinitzades, sinó més humanes. Són cares 
de persones, són verges humanes. Hi ha 
una taula excepcional d'una verge que per 
ella mateixa mereix la visita. Sembla que 
no estigui pintada per un èsser humà sinó 
per algù amb poders sobrenaturals. En 
aquesta pintura predomina el sublim so
bre la bellesa; és una superació de l'art. 
Situada en el centre d'un dels extrems de 
la nau, presideix l'exposició. Es tracta de 
"La Mare de Déu de la Humilitat", abans 
anomenada "Mare de Déu al tron", de Fray 
Angélico, un frare dominie el nom auténtic 
del qual és Giovanni di Pietro da Fiesole. 
És un tema favorit pels ordes mendicants, 
tot i que aquesta és l'ùnica verge burnii que 
en comptes d'estar agenollada està 
asseguda. La perfecció del seu estil, la 
disposició simétrica deis cinc àngels, el 
dibuix, el refinament i lluminositat captats 
són extraordinaris. L'obra es troba dins 
d'una caixa climàtica compacta que la 
manté sempre en el mateix grau d'humitat.

Dues obres de paisatges venecians 
criden l'atenció: "El Bucentaure a Ve- 
nécia", de Canalette, que representa les 
festes en el dia de l'Ascensió, en les quals 
el Dux celebra les rituals núpcies amb el 
mar, i la "Vista de la Piazzeta di San Mar
co cap al Ilac", de Francesco Guardi. En 
ambdós quadres apareix la fa9ana del 
Palau dels Dogos.

Entre els retrats destaca el "Retrat de 
Mariana d'Austria, reina d'Espanya", de 
Velázquez, que com totes les seves obres 
és d'una tècnica perfecta, i l'excepcional 
"Retrat d'una dona de 57 anys", de Hans 
Muelich, de gran efecte pictóric. Un deis 
quadres més singulars és el de "Tres 
captaires", de Giacomo Antonio Ceruty, 
conegut per "Pittochetto". La pintura és 
molt sòbria i impressionant.

A l'exposició Thyssen-Bornemissa hi 
ha moltes altres obres que no tenen cabuda 
en un comentar! breu com aquest. S'ha de 
visitar la coMecció més d'una vegada, ja 
que a més de gaudir d'aquest conjunt d'art, 
hom es pot recrear en cadascuna de les 
pintures sense limit de temps. Aquest pot 
èsser un motiu més per a visitar amb certa 
freqüéncia el sobri i bell monestir.
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Estampes Montserratines

Les romeries
Manuel F or aster

N<O és estrany que una Verge miradera 
com és la Mare de Déu de Montserrat 
originés a través dels segles una tan gran 
quantitat de romeries.

Se'n feien en acciò de gràcies per haver 
lliurat als pobles de la pesta o de la gue
rra; se'n feien per demanar la pluja i se'n 
feien simplement pel seu carácter votiu.

Les romeries antigües es feien a peu i 
els romeus es quedaven a passar la nit a 
Montserrat, i això donà origen a la Vetlla 
de Santa Maria, en la qual els fidels 
passaven la nit resant i cantant als peus de 
la Verge.

Els romeus anaven a Montserrat a tali 
de prometença i sovint fins i tot pujaven 
la muntanya a peu descalç.

Moites de les peregrinacions hi 
portaven el Sant Crist de la parròquia i 
d'altres, com la de Sabadell, hi deixaven a 
més un gros brandó.

Arribats a la basílica, els peregrins es 
posaven a cantar i encenien els ciris que 
portaven. Llavors els sortia a rebre el Pare 
Abat, que els aspergía amb aigua beneída 
i els donava la benedicció mentre ells 
anaven entrant al temple.

Es curiosa la romería del poblé de 
Mura, a l'any 1500, que per una prome
tença feta en temps de pesta, pujaren a 
Montserrat amb els vestits de llit, o sigui 
amb camisa, gorra de dormir i descalços.

A finals del segle passât va pujar a 
Montserrat una romería especial. Estava 
formada per tota la fábrica de Manuel 
Marquès, amb els seus dirigents i els seus 
obrers, tots junts i aplegats en una diada 
de germanor.

Són nombroses les peregrinacions 
consignados d'arreu d'Europa, com les 
d'Estrasburg, Bèlgica, Anglaterra o 
França. I tots en tornaven meravellats.

Durant la dictadura del generai Primo 
de Ribera es van suspendre totes les 
romeries, ja que en elles s'hi manifestava 
un cert esperit catalanista.

Els romeus portaven una insignia que 
els distingia i que sovint era una medalla 
commemorativa penjada amb un Ilaç. En
tre les peregrinacions que han deixat 
constància de la seva romeria en forma de 
medalles, hi trobem la de Moià, de l'any 
1883; la de l'Apostolat de l'Oració, del 
1896, la de Reus, del 1920; la de la 
Barceloneta, del 1943; la de Santa Maria

Boix de Ricard Marlet.

de Sants, del 1945; la de Sant Joan de 
Vilassar, del 1948; la del Price, de l'any 
1955; la de Gràcia, de l'any 1958; i moltes 
d'altres de més recents, com la del Prat, 
feta l'any 1982.

Modemament, les romeries han canviat 
molt, ja que primer es feien a peu, després 
amb carruatges i més tard amb el crema
llera. Actualment per anar en romeria 
s'organitzen autocars, però l'esperit conti
nua essent el mateix.

La peregrinació de Sabadell, que és una 
de les més antigües, es feia cada any el 
primer dissabte de setembre, i en la seva 
memòria, a l'any 1916 es va entregar a 
Montserrat una lápida de marbré amb la 
següent inscripció:

"Recordan^a de l'Anyal Romeria de 
Sabadell al Monestir de Montserrat en el 
XXV aniversari de la restauració pel doc
tor Feliu Sardá i Salvany consiliari de 
l'Académia Católica i renovació de 
l'antiquíssim vot del poblé en la solemnial 
peregrinació del dia IV de juny de 
MCMXVI".

I és que fer un pelegrinatge és posar
nos en carni, és fer el gest de sortir de 
nosaltres mateixos. •

Poesia
Ma. Antonia Bar celó i F au

L’ABRIL VENIA
a Mercè Busqué i Pastor

Quantes ponedles tindrá? 
Quante s ponce lies tindria? 
Quantes full es té el roser? 
Quantes, quan l'Abril venia...

Quants ocells hi ha a ciutat? 
Quants ocells el camp tindria? 
Quants crits i xiscles i cants... 
Quants, quan Vabril venia?

Quants laments... l'amor se'n va! 
Quants geme es... l'amor fugia! 
Quants sospirs llengará el cor? 
Quants, quan Vabril venia?

PER SANT JORDI
a Magalí Aymamí i Busqué

Quin goig fan els carrers 
amb tantes i tantes roses!
Miren els Ilibres 
colles de noies.

Quan l'amor vindrá 
a qui triaria?
Si l'amor venia 
a qui triaria?

La noia, el Ilibre i la rosa 
avui ens captiven.
Donen la rosa i un Ilibre 
a aquells que s'estimen.

L'amor quan vindrá 
a qui voldria? 
L'amor si venia 
a qui voldria? 

Pitxer de cristall 
per la flor bonica!
Noia de quinze anys 
bon amor sommia...

Per Sant Jordi 
dom la rosa 
i el goig
de poder estimar.
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Privilegi de les Aigües
Salut P arde Hans i Montserrat Coraminas

Ii3 abadell és una ciutat pobre en recur
sos propis d'aigua. La situació enlairada i 
en un terreny de secá fa que al llarg de la 
seva historia hagi estât una constant la 
manca d'aigua i l'esforç per proveír a la 
poblado d'aigua suficient per a cobrir les 
seves necessitats.

Fins el segle XIV la poblado s'abastava 
de l'aigua procèdent dels diferents pous 
existents a l'interior de la vila, i també de 
les fonts naturals pròximes a la poblado.

No és fins el segle XV que arriba la 
primera portada d'aigües rodades des de 
les afores del recinte urbà.

"Per contemplació de Vos, Il-lustre 
Elionor, Reina d'Aragó, carissima consort 
nostra i a honra i a iitilitat de la Vila de 
Sahadell, amh el tenor de la present, 
donem i concedim a Vos, dita Reina, i ais 
vostres fills i ais qui voldreu, a perpetmtat, 
per propi, Iliure i franc alou, totes aquelles 
aigües que davallen de la font anomenada 
Rossella, i d'una altra font que hi ha al 
cost at i hastant a prop de la dita font, les 
quais fonts son en veritat, en el Terme de 
la nostra Vila de Terrassa, bastant a prop 
de la vostra predita Vila de Sabadell; és 
a saber, amb tot dret d'aqüeducte o de dur 
dites aigües per qualsevols honors, terres 
O possessions existents en el prédit terme 
de Terrassa, siguin de qui siguin,fins a la 
dita Vila de Sahadell, i d'allion voldreu". 
Privilegi de les Fonts

Fou amb aqüestes paraules que el Rei 
Pere III, va concebir a la ciutat de Sabadell 
l'ùs de les aigües de la Font Rossella i d'una 
altra font -sense nom- propera a aquella, 
situades al Terme de Terrassa. Albora la 
concessió donava el dret de fer-ne el que el 
Conseil de la Vila volgués, i el dret a con- 
duir-les per on fos necessari, sense caldre 
l'autorització del Rei ni del Batlle de 
Terrassa.

Aquest privilegi, datat el 28 de desem- 
bre de 1367 i inscrit en la compilació del 
Llibre de privilegis de Sabadell del 27 de 
desembre de 1605 com a "Privilegi de les 
Fonts", fou atorgat en atenció a la seva 
esposa, Elionor de Sicilia, qui el 1366 
havia comprai el domini de Sabadell al 
vescompte de Castellbô, incorporant aixi 
la vila a la corona d'Aragó. El rei accedí a 
l'esmentada concessió, davant dels precs 
de la vila de la nécessitât de cercar aigua 
a les afores del recinte urbà, donat que les 
aigües dels pous no eren suficients per a

Acte d'entrega a I'Arxiu Historic Municipal -e l 1970- del pergami original del Privilegi atorgat pel 
Rei Pere III, Comte de Barcelona, a la vila de Sabadell I’any 1367.

satisfer les necessitats de la població.
Malgrat la urgent nécessitât d'aigua de 

la Vila i de les facilitats que proporcionava 
el privilegi, les aigües d'aquestes fonts no 
varen arribar a Sabadell fins I'any 1441, 
més de setanta anys més tard. El motiu va 
ser principalment la manca de recursos 
economics del Municipi per emprendre un 
projecte d'aquestes dimensions.

El 7 de novembre de 1434, el Conseil 
General del poblé va decidir iniciar les 
obres per la portada d'aigües. Es va for
mar una comissió de catorze persones, 
anomenada els "prohoms de l'aigua", amb 
l'objecte d'ocupar-se de la realització de 
l'obra, la qual dirigí el mestre d'obres 
Jaume Franci, natural de Manresa.

Un cop arribada l'aigua a Sabadell va ser 
distribuida per alimentar tres fonts. La pri
mera amb abeurador, situada a la plaça 
Major; la segona davant del portal de 
Manresa; i la tercera al carrer d'En sa 
Muntada, posteriorment carrer del Pedregar.

També s'obrí un safareig public ubicat 
a les afores de la vila murallada. Amb 
l'aigua sobrera s'intenta convertir en horta 
les terres de secá del seu entorn.

Amb aquesta distribució l'aigua que- 
dava repartida equitativament per tota la 
vila. El centre s'abastava amb l'aigua de 
la font de la plaça Major; la zona nord, per 
la font situada al portal de Manresa; i el 
sud, amb la font d'En sa Muntada.

El privilegi arriba finalment a la Com-

panyia d'Aigües de Sabadell l'any 1956, 
amb l'absorciô de la "Sociedad de Propie
tarios de la Mina de Agua de Sabadell" 
-successora de la "Sociedad Amantes de la 
Agricultura e Industria de la Villa de 
Sabadell" (Aigües de Ribatallada)-.

Per tal de resoldre un plet amb el muni
cipi de Terrassa en defensa de la propietat 
de les Aigües de les esmentades fonts, la 
"Sociedad de Amantes de la Agricultura e 
Industria de la Villa de Sabadell", soMicita 
el document original. El pergami no fou 
retornat al municipi fins el 14 de desembre 
de 1970. La Companyia d'Aigües de 
Sabadell, de la mà del seu President, Manel 
Corominas, va fer entrega a l'alcalde de 
Sabadell, Josep Burrull, del manuscrit ori
ginal del Pergami de les Aigües per a ser 
conservât al fons de l'Arxiu Municipal.

En la commemoració del Centenari de 
Sabadell com a ciutat, l'any 1980 la 
Companyia d'Aigües de Sabadell, va cons
truir una font pública en el mateix indret 
on estava ubicada la Font Rossella, situât 
entre la Via Aurélia i el carrer Lusitània, 
denominai el "Bosc de la Concòrdia". En 
la font, fêta de pedra, s'hi llegeix una pla
ca que diu:

"El Rei Pere III a utilitat de la vila de 
Sabadell concedí, el 28.12.1367, a la Rei
na Elionor les aigües de la font de la 
Rosella. En recordança i a la memòria de 
tots aquells que han maldat per proveir 
d'aigua la ciutat de Sabadell". •
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Música
Félix Mendelssohn (i809-i847). La música clàssica del romanticisme

Antoni Sala i Serra

mitjan segle XIX, per ser classificat 
com a music romàntic calia posseir una 
expressió apassionada, piena d'emocions 
arravatadores i d'abandonament revolu
cionar! de les formes convencionals. Per 
això Mendelssohn, que en molts aspectos 
és un clàssic, no s'adiu mai del tot amb 
aquesta època romàntica. En Mendelssohn 
senyoreja I'harmonia, la perfecció de la 
forma, el domini de les idees i una disci
plina i un ordre tant en la vida com en les 
activitats musicals. Tot i això, Mendel
ssohn es considerava ell mateix un 
romàntic. El seu desig fou sempre d'ex- 
plicar els seus sentiments i emocions, i 
croia fermament, com els altres romàntics, 
que només la mùsica tenia capacitat i 
fidelitat per a expressar les idees. Però 
mentre el romanticisme afirma que la 
mùsica cal explicar-la programàticament, 
Mendelssohn sosté que això és motivar per 
la poca claredat en l'expressió musical.

Mendelssohn, cosa que també el sepa
rava dels mùsics plenament romàntics, mai 
no va tenir cap dificultar a donar una for
ma clara i ordenada al seu llenguatge mu
sical, mentre que els romàntics maldaven 
per trobar-la. Mendelssohn, igual que 
Mozart, va néixer en la forma. Cai 
reconèixer que fou educar i preparar per 
desenvolupar sense cap dificultar tècnica 
la seva mùsica i per això la inspiració 
arribava al pentagrama d'una forma fácil, 
perfecta i feliç. El musicòleg Roland diu 
que Mendelssohn, enmig del desordre del 
moviment romàntic, demanava el dret 
deser elegant i clarificador. Cosa que no 
li impedia de ser meravellosament sensi
ble. És fácil de coincidir, en escoltar la 
seva mùsica, amb el critic Curt Sachs quan 
escriu que la mùsica de Mendelssohn no 
explica res de la passió, de la Unita i de la 
desesperació però si que dona, en canvi, 
una nota de serenitat clàssica aristocràtica
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Félix Mendelssohn (1809-1847).

amb una expressió pròpia d'un home de 
cultura. Les seves obres, explica Sachs, 
broten d'un cor amant i no pas d'un cor 
sagnant.

Mendelssohn, seguint uns models 
tradicionals, descriu linies melôdiques 
suaus i ben elaborades, nascudes d'una 
inspiració plena de somnis i d'encis, amb 
una orquestració lluminosa, especialment 
en els "scherzos" i amb els timbres 
descriptius.

Per tot això, la personalitat de Men
delssohn es distingeix de la dels seus 
homôlegs romàntics. No és un tràgic, corn 
Schumann, ni un melangiôs, corn Chopin, 
ni un arrauxat, corn Berlioz. Mendelssohn, 
més que no pas intuir i anticipar, sembla 
que vulgui perfeccionar un llenguatge 
romàntic i crear albora un nou model 
clàssic. Mira cap al passât, però no pas el
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passât recent d'un Schubert o d'un 
Beethoven tardà, sinó el beethovenisme de 
la "simfonia Pastoral", o fins i tot Bach i 
Haendel. I amb això resulta moderníssim, 
perqué transforma aquest passât, que ara 
molts venerem, i en fa una lectura 
contemporánia. És un tret mendelssohniá: 
més que no pas fer reviure el passât, in- 
terpretar-lo mitjançant una escriptura 
romàntica; tot això fet amb perfecció, 
equilibri i pulcritud. Ultra aquesta 
veneració pels models clàssic, la força 
predominant en I'obra de Mendelssohn és 
un sentiment nostàlgic. Nostàlgia és una 
paraula clau del pensament mendels
sohniá; la paraula que defineix el 
personalissim color de la seva mùsica. Una 
romàntica nostàlgia de les persones 
perdudes; nostàlgia d'un ideal adolescent 
d'amor i de bellesa; nostàlgia de la natura 
somniada. Amb això Mendelssohn palesa 
la seva ambivalència romàntica i clàssica 
a la vegada. Per una part, el desig romàntic 
d'un abandonament sentimental, genui i 
serè (les seves "Romances sense paraules", 
"Capiricis", "Peces caractéristiques", etc.); 
i per l'altra, la voluntat de perpetuar les 
formes clàssiques i precises (els Concerts, 
Sonates, Quartets, Simfonies, Oratoris, 
etc.). En l'obra de Mendelssohn, aquesta 
fidelitat és una constant que limitava la 
seva evolució en el temps. Des de les seves 
primeres obres magistrals, "Octet Op. 20" 
i l'obertura "Somni d'una nit d'estiu", fins 
a "L'Oratori Elies", no s'hi pot trobar gaire 
diversitat d'estil. L'excepcional nen 
prodigi, solament comparable amb 
Mozart, que fou Mendelssohn coneix des 
d'un principi tots els secrets tècnics de la 
composició musical i sap servir-se'n. Però 
no es va moure mai d'aqui.

Eèlix Mendelssohn neix a Hamburg el 
1809, fill d'un rie banquer jueu (que tras- 
llada la familia a Berlin), nét d'un filòsof
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exponent de l'il-luminisme alemany. El 
seu pare, home de gran cultura i obert 
d’esperit, tenia idees molt precises sobre 
l'educació dels fills. Per a ells, deia 
sempre, "sols el millor em sembla prou 
bo". Es per això que de seguida 
Mendelssohn fou confiât als millors 
mestres de totes les disciplines. Per a les 
lletres, a Heysse, un famés filòleg; per a 
la filosofia, a l'important Hegel; per al pia
no, a Berger, que fou alumne de 
Claementi, mentre que Zelter, un music 
mediocre però que en aquell temps feia i 
desfeia a Berlin, a més de ser l'informador 
de Goethe, li inculcà sòlids coneixements 
teòrics i li féu descobrir J.S. Bach, que en 
aquell temps era un compositor quasi 
oblidat. Per a la resta, corn diuen a 
Alemanya, Zelter s'acontentà de "posar el 
peix a l'aigua".

Mendelssohn aportà als sens estudis, 
controlats paternalment, i a les prime- 
renques composicions una barreja de délit 
i de serenitat i una voluntat de saber que 
retrata des de l'infància el que serà sempre 
el doble signe del seu carácter: una 
Sensibilität extrema, provinent potser de 
les seves arrels jueves i una disciplina i 
una responsabilitat germànica. Cal afegir, 
a més, que la casa deis Mendelssohn a Ber
lín, on la familia s'havia establert el 1811, 
esdevingué un centre important de la vida 
mundana, artística i científica de la capi
tal prussiana. Als diumenges que oferia 
Abraham Mendelssohn als sens salons, hi 
acudia la gent més distingida, i els estran- 
gers invitats reconeixien com un gran ho
nor de ser-hi admesos. Aquesta atmosfera 
tan favorable per al desenvolupament del 
Jove músic li deixarà un profund record. I 
també una gran nostàlgia.

Mendelssohn tenia un talent naturai per 
a la mùsica; als catorze anys havia escrit 
onze simfonies per a corda, de les quais 
pervia actualment la nùm. 9, anomenada 
també "La Sui'ssa". Poe després escriu el 
cèlebre "Octet en mi bemoll Op. 20" i el 
"Somni d'una nit d'estiu", sobre una obra 
de Shakespeare. Ben aviat es transforma 
en un pianista virtuos, activitat que com
bina amb la composició i amb la direcció 
d'orquestra. El seu titol de glòria esdevé, 
el 1829, el fet de fer reviure, sota la seva
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direcció i organització, la "Passió segons 
Sant Mateu", de J.S. Bach, per primera 
vegada després de cent anys de la mort del 
Kantor de Leipzig. Aquesta representació 
marcará el descobriment d'una heréncia 
musical alemanya oblidada i, per a 
Mendelssohn, el començament d'una 
brillant carrera de director d'orquestra. 
Grácies a la seva familia, el seu horitzó 
intel-lectual s'engrandeix amb el seus 
viatges a l'estranger, cosa que farà sempre 
en el decurs de la seva curta vida (a Lon
dres s'hi desplaçarà dotze vegades). Tot 
això, a més de proporcionar-li un nom 
reconegut internacionalment, li permet 
cultivar amistats importants. Goethe el 
considera un nou Mozart; Moscheles el 
presenta com un exemple extraordinari; 
Schumann cerca la seva relaciô amistosa; 
Cherubini, a Paris, reconeix la seva 
facilitât musical i lamenta que sigui d'una 
familia tan rica; Berlioz, a Roma, on 
Mendelssohn s'ha instaMat durant una 
temporada, admira la seva tècnica però 
troba massa records a la seva memòria. Un 
viatge a Escòcia li inspira la brillant ober
tura "Les Hébrides" i, posteriorment, la 
"Simfonia nùm. 3" Escocesa. El 1833, 
després d'un matrimoni feliç amb una jove 
de gran cultura i bellesa, s'instaMa a 
Düsseldorf corn a director general de mú
sica, però dos anys després és nomenat 
director de la cèlebre orquestra 
Gewandhaus, de Leipzig, ciutat que va 
convertir, amb les seves iniciatives, en el 
centre musical d'Alemanya, introduint-hi 
amb força la música nova del romàntics i 
les obres de les grans figures històriques. 
Ocupa simultàniament càrrecs a Berlin, 
Düsseldorf, Leipzig, etc., juntament amb 
els seus viatges a Itàlia, la Gran Bretanya 
i França. Multiplica la seva activitat mu
sical, reorganitza conservatoris, acadé
mies, obligant-lo a conservar també el 
culte a una familia unida i feliç però que 
va acabar frustrant el desenvolupament 
dels grans dots innats que tenia Men
delssohn. Esgotat per les seves multiples 
obligacions administratives, socials i 
professionals, Mendelssohn va morir el 
1847 a Leipzig, abans de complir el 
quaranta anys.

Darrerament es comença a veure
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Mendelssohn amb una perspectiva més 
real. Es reconeix que va ser quelcom més 
que un music pulcre, dotât d'una enorme 
tècnica, com consideraven a comença- 
ments del segle actual. La seva mùsica és 
d'una gran Sensibilität, amb una important 
personalitat i apareix corn un exemple, 
brillant acoblament, de totes les formes 
musicals: la simfonia, el concert, el pia
no, el lied, les obertures i foratori. La seva 
influència es manifesté després en l'escola 
francesa (Gounod, Fauré, etc.), en el jove 
Richard Strauss, i en les primeres obres 
de Tchaikovski, que configuren, segu- 
rament, la part més bella i clàssica de la 
música romàntica.
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Cine Club Sabadell

Fellini: Tart de visualitzar Tinvisible

J ^ e te s to  eis esquemes logics, eis 
mots d'ordre que, en comptes d'explicar la 
realitat, la domestiquen per a un us 
pretesament coMectiu però que, finalment, 
no serveix per a ningù". "L'unie veritable 
realista és el visionari. No sé qui ho ha dit, 
però és ben cert. El visionari testimonia 
els fets que constitueixen la seva propia 
realitat, allò més veritable que existeix" 
(1). "Sempre es pretén que la imaginació 
sigui la facultat de FORMAR imatges. 
Quan, sobretot, és la facultat de DEFOR
MAR les imatges elaborades per la 
percepció, la facultat d'alliberar-nos de les 
primeres imatges, de CANVIAR-LES. Si 
no hi ha canvi d'imatges, unió inesperada 
d'imatges, no hi ha imaginació. Si una 
imatge PRESENT no fa pensar en una 
imatge ABSENT, si una imatge ocasional 
no determina una prodigalitat d'imatges 
aberrants, una explosió d'imatges, no hi ha 
imaginació". (2).

Aquest és el cinema de Fellini, elogiat 
per molts i refusât també per molts. Es, 
sobretot, el cinema de Fellini després de 
LA DOLCE VITA, però que ja pugnava 
per expressar-se en els films anteriors que, 
per pertànyer a una narrativa més conven
cional, són admirats, fins i tot per molts 
dels sens detractors. I aquí rau el primer 
equívoc sobre Fellini, perqué no es pot 
negar la segona etapa per oposició a la 
primera, quan n'és el seu desenvolupament 
coherent i perqué l'interés i la importáncia 
d'aquesta primera etapa rau en la manera 
com Fellini va obrint-se, des de la seva 
experiéncia neorealista, cap a formes 
d'expressió innovadores que el fan un dels 
cinéastes més originals i que més han 
aportat al cinema. Qué és magistral d'I 
VITELLONI? L'observació punyent d'una 
realitat provinciana? El seu insuperable 
retrat de la mediocritat? Les metáfores 
visuals, inqüestionablement subtils? 
Aquesta facilitât per fer lliscar les imatges 
que revelen el grotesc sota l'iMusori? 
L'ambivaléncia deis personatges? La 
mestria de penetrar les imatges revelant- 
nos a través de dos personatges fogaços, 
com són el noi i el boig, que cap deis altres 
és innocent? La lucidesa amb qué ens 
mostra les relacions de parella i de familia 
com a refugi de frustracions i pou de 
renúncies on germina el sentiment tribal? 
Aixó i més fan d'I VITELLONI un gran 
film, però el que fa de Fellini un cineasta

Jordi Graset

important és el tractament del factor 
temps. Aquesta sensació que no hi ha un 
moment precis per començar una 
seqüéncia o concloure-la. Que, narrati- 
vament, hi ha moites seqüéncies que no 
aporten cap informació substancial per fer 
avançar la història, però que, totes elles 
són indispensables perqué I VITELLONI 
ens doni amb tanta força aquest univers 
mort. En aquesta Ilibertat narrativa, hi ha 
l'embrió del Fellini de LA DOLCE VITA 
i de films posteriors, i no solament amb 
els aspectes temátics, per a mi menys 
importants. Hi ha una seqüéncia merave- 
llosa que és la del passeig cap al mar de 
Leopoldo i el seu admirat actor-poeta. 
Leopoldo confia que será l'ocasió ansiada 
que el projectarà cap a la fama. En una nit 
ventosa i freda, arriben vora el mar. 
L'actor-poeta insisteix que el segueixi, 
però Leopoldo és près d'una por sobtada, 
metafisica, i no ho fa. La nit i el mar li ho 
impedeixen. Aquest és l'art de Fellini: fer 
visible l'invisible.

Però Fellini ha estât un artista polémic 
en tots els terrenys i per qué no? en 
l'ideolôgic. Arran de l'estrena de LA 
STRADA (1954), l'esquerra italiana, 
encapçalada per Massimo Puccini, 
l'injurià, mentre era aplaudit per molts 
intel-lectuals de l'esquerra francesa. 
Aragon considerava LA STRADA, junt 
amb LA QUIMERA DEL ORO i EL 
ACORAZADO POTEMKIN, els tres 
millors films que havia vist i Jacques 
Doniol-Valcroze escrivia: "Film-far, anun
ciador de noves formes cinematogràfiques, 
LA STRADA aporta un aire frese i sa al 
cinema de 1955". Fellini contestava aixi a 
Massimo Puccini: "Per a mi LA STRADA 
intenta realitzar l'experiéncia que un

Giuletta Massina -morta, també recentment- a 
LA STRADA.

filòsof, Emmanuel Mounier, considera 
capitai i primordial per comprendre 
qualsevol situació social: l'experiéncia 
comunitària entre dos éssers humans. Avui 
que tant es parla de socialisme, cal, abans 
que res, aprendre a viure amb una sola 
persona per conéixer el contingut i la ple
nitud de la vida en comú". (3). Però la vida 
de parella que proposa Fellini es basa en 
la generositat i aquesta és rara. D'aqui la 
impossibilitat de reeixir de les parelles 
fellinianes i, en conseqüéncia, la 
precarietà! de la llar -a  LA STRADA un 
motocarro-. Al llarg de la seva obra, 
Fellini ens proposa retrobar la mirada 
innocent, despullar-la dels "clixés". 
Desaprendre per tornar a aprendre. "Qué 
és el que més us emociona?, li preguntava 
Giovanni Grazzini. "La inocéneia", diu 
Fellini. Els dos personatges innocents d'I 
VITELLO-NI, el boig i el noi que xiula la 
tonada chapliniana (Tiempos modernos), 
ostenten el protagonisme a LA STRADA, 
encarnats en Gelsomina (Chaplin) i el sal
timbanqui (El Boig), oposats a Zampano, 
el brut egoista, paradigmàtic d'aquests 
tipus fellinians ambivalents que rebutgem 
i que ens atrauen. Corn es filtra, a través 
de les imatges, aquesta poesia indefinible 
que ens envaeix contemplant LA 
STRADA? Del mar, element fellinià font 
de monstres i de vida? D'aquesta tornada 
trista i Ilunyana que surt de les entranyes? 
D'aquesta mímica clownesca de Giulietta 
que -en definició de Fellini- evoca la 
nostàlgia de la innocéneia? Del paper que 
juga l'atzar en la descoberta vital al llarg 
del viatge -element bàsic en la narrativa 
felliniana (4)- de Gelsomina? Segur que 
la poesia es filtra per tot això, però, 
sobretot, per la intrusió de l'element màgic 
dins del quotidià. Aquests músics que amb 
la seva tonada desperten, novament, 
Gelsomina, abatuda al llindar de la carre
tera, i la projecten en el món de la llôbrega 
fanfàrria religiosa fins a descobrir, entre 
terra i cel, el saltimbanqui, passant de la 
davallada a arrencar el vol. Ho deia al 
principi: "Si no hi ha unió inesperada 
d'imatges no hi ha imaginació". Retro- 
barem aquesta sensació en una altra 
manifestació religiosa, la romería de LE 
NOTTI DI CABIRIA, una seqüéncia que 
s'intégra absolutament a la unitat estética 
del film però que no és necessària per fer 
avançar el relat, sinó que en pura ortodóxia
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és un tall narratiu. A LE NOTTI DI 
CABIRIA, també retrobem l'atzar, l'apre- 
nentatge, les intrusions magiques -sessió 
d'hipnotisme-, el deambular sense un 
objectiu precis, i aquest personatge 
itinerant que ens introdueix en molts mons 
i àmbits diversos i que presagia la qualitat 
calidoscópica que anirà prenent el cinema 
de Fellini a partir de LA DOLCE VITA 
constitueix la seva radicalitat innovadora, 
el trencament amb una ortodoxia narrati
va que dificulta la intrusió màgica, 
recreant els conceptes clàssics d'espai i 
temps, i transformant la nostra posició de 
mirar (espectador) per faccio de veure-hi 
(actor), com el cec d'AMARCORD -mot 
màgic, sense un significat precis: AMORE, 
RICORDARE, MARE, CUORE- que es 
treu les ulleres quan passa el transatlàntic: 
visualitzar l'invisible.

1959, l'any de LA STRADA, és l'any 
d'A BOUT DE SOUFLE, de Godard. Dos 
anys després, Resnais dirigirá L'ANNE 
DERNIÈRE A MARIENBAD i, mentres- 
tant, el cinema d'Antonioni consolida 
noves formes d'expressiô. Pel cinema 
europeu corren aires de renovació. "Què 
és un creador? És aquell que se situa en 
aquella regió indefinida que separa les 
regles adquirides, les convencions tran- 
quil-litzadores proposades per la cultura 
conscient d'una societat, de l'inconscient 
coMectiu, del magma primitiu, de la nit 
deis origens, de les profunditats del mar" 
(5). En aquest món incert es mou l'heroi 
felliniá, un èsser disgregat. És el Marcello 
de LA DOLCE VITA, en moviment 
permanent sense saber on va, però que 
revela, al seu pas, un món decadent, unes 
classes dirigients sense ideal, sense 
horitzons morals, que es rebolea per les 
cendres d'un subconscient coMectiu on nià 
l'associaciô església-feixisme. Els antics 
valors ja no serveixen. La modernitat ha 
produit un tall generacional sense aportar 
referèneies dares. És sensacional la 
seqüència de la trobada amb el pare, que 
Marcello omple d'aquest tumult romà 
perqué no tenen res a dir-se; només un 
sentiment confós de pudor, tendresa i 
tristor. Estem entrant en la década dels 
seixantes, que ben aviat sentirà l'explosió 
del 68. Tomem a trobar el Fellini visionari, 
el que ens mostra amb tota la seva 
indecéncia la manipulació de la imatge 
pels mitjans de comunicació -periodisme 
i televisió-, els "reality-shows" amb més 
de trenta anys d'anticipació: la seqüència 
del suposat miracle posât en escena per la 
televisió, una falsa esperança de vida con
trastada per una mort real. "La vida no té 
sentit, però cal donar-n'hi un" deia Chaplin 
a CANDILEJAS. Aquest peix monstruós 
que ha vingut del mar, símbol d'una
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societat en descomposició, demana un 
missatge d'esperança, aquest missatge 
inintel-ligible que envia una Jove des de 
la Ilunyania, del llindar del mar, i que 
Marcello no pot copsar. Aixi és LA 
DOLCE VITA: un film tumultuôs, que 
s'estructura en blocs superposais i que 
constitueix el pas definitiu d'aquest cine
ma de Fellini que, en una justa expressió 
de Jean Collet, es mou en el llindar de la 
percepció. Després vindrà 81/2, un 
veritable magma humà i d'imatges, en el 
quai Fellini voldrà posar-ho tot i trobar la 
creació en la recerca, en la descoberta de 
noves formes d'expressiô. A través de les 
imatges de 81/2, no hem de cercar una 
simbologia precisa ni una metàfora clara, 
sinó adoptar la posició del "voyeur": 
deixar que les imatges ens penetrin i no 
prendre la posició de l'inteMectual -que 
apareix en el film- que voi dominar-les, 
donar-los una coherència didáctica, limi- 
tar-los al "clixé" del que ha après. Fellini 
ens mostra les arrels d'aquest carácter 
"voyeur", molt propi d'una educació rigi
da que excita la imaginació i reprimeix 
l'acte. "No hi ha un limit precis entre la 
invenció i l'autobiografia". "Tot ho invento 
a partir dels records" (1). L'inteMectual 
de 81/2 diu a Guido -l'alter-ego de Fellini-: 
"No s'ha d'afegir desordre al desordre", 
però Fellini rebutja "els mots d'ordre que 
en Hoc d'explicar la realitat, la domesti
quen". Fellini estima la confusió, però, no 
ens equivoquem, no es pot descriare la 
confusió des de la confusió sinó des de la 
lucidesa. En projectar els somnis 
inconfessats, els deliris de la imaginació, 
ens deslliurem de la confusió que portem 
en nosaltres mateixos. "Cerco una 
peMicula útil perqué tots enterrem les co
ses mortes que portem dins", diu Guido. 
81/2 ja no és ni tan sols un film estructurat 
en blocs independents sinó una allau 
d'imatges que refusen el simbolisme per 
oferir-nos un realisme ambigu, com co
menta Guido. La fantasia seguirà desbor
dada a GIULIETTA DEGLI SPIRITI, en 
gran mesura una continuació de 81/2, pri
mer film en color de fautor, en el qual la 
Hum -junt amb la mùsica, els elements 
bàsics de la posada en escena felliniana- 
s'erigirà en protagonista i en el qual la 
dona, epicentre de f univers de Fellini, una 
projecció onirica de f entramat mare-espo- 
sa-amant, serà font de revelació de la 
repressió i el desig, la Hum i la mùsica. 
"El cinema és més a prop de la pintura que 
de la literatura. L'estil és la Hum". (1). 
Això és AMARCORD. La superació de la 
història -el narrador és permanentment 
interromput, la superació de l'argument, 
del missatge i, finalment, del diàleg. La 
imatge i el diàleg ja no són suports

d'informació per fer avançar la història. 
Cai desaprendre, trencar feducació 
uniformitzada (En això, i per camins ben 
diferents, Fellini i Rossellini -amb qui 
coMaborà llargament durant els 
quarantes- es retroben). La conjunció de 
la imatge i la banda sonora ens proposen 
una altra manera de veure-hi: la de les 
concordàncies, la de les tonalitats, de les 
connotacions metafisiques. Com les que 
hi ha entre l'arbre d'on no vol baixar Teo, 
réclamant una dona i el paó que apareix 
màgicament en la plaça del poblé. Inven
tar, però, a partir d'una observació acurada 
de la realitat. És ja Hegendari el treball 
exhaustiu de pre-cast de fellini. Com, si 
no hi pot tenir accès? L'exageració de trets 
del caricaturista augmenta la percepció, fa 
els perfils més nitids. Segur que no hi ha 
cap escola exacta a la que pinta Fellini a 
AMARCORD, però en ella hi ha reflectida 
tota f experiència tant a un nivell conscient 
com subconscient dels que ens hem 
maleducat en aquest tipus d'escoles i 
situacions. La innovació, la invenció del 
cinema de fellini no tindria aquesta força 
si no fos "facte creatiu que et Higa a les 
coses i a les persones" (1). La qualitat 
humana, la profunditat i fambivaléncia 
deis seus personatges, la percebem inten- 
sament perqué Fellini els estima.

Encara que la reflexió sobre fespec- 
tacle i la imatge, com a mitjans de comu
nicació, és en la base de tota fobra de 
fautor, això s'ha convertit en tema destacat 
de molts films de la darrera etapa. Em 
sembla de la major importància i actualitat 
les reflexions de Fellini sobre el poder de 
la imatge i, en particular, de la televisió. 
Em proposo parlar, en un proper número, 
d'aquesta darrera etapa a la Hum d'aquestes 
reflexions. Vist que, per diverses cir- 
cumstáncies, aquest article-homenatge no 
es publicará en el moment de la mort de 
Fellini, podem desgreujar-lo fent-ne dos. 
L'obra d'un deis grans cinéastes de tots els 
temps s'ho val.

NOTES
(1) . PROPOS; Federico Fellini, Editions Buchet/ 
Chastel, Paris.
(2) . Pensaments de Bachelard recollits per Jean 
Collet en el seu assaig LA CRÉATION SELON 
FELLINI, Librairie José Corti, 1990, París.
(3) . Fellini continua "...Cree que és l'aprenentatge 
de tota societat i també cree que si no reeixim en 
aquest objectiu modest, però necessari, potser demà 
ens trobarem amb una societat que vista de l’exterior 
estará ben organitzada i, en l'aspecte publie, perfec
ta i sense delectes, però on les relacions privades, 
d'home a home, de les persones "entre elles", estaran 
marcades per la vacuïtat, la indiferèneia, l'aillament 
i la incomprensió". (PROPOS)
(4) . E la nave va..., Fellini. Quadern nùm. 43, Gener- 
Febrer 1985, Jordi Graset.
(5) . Declaracions de Fellini recollides en l'esmentat 
assaig de Jean Collet.
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MisceMànìa
Rosa Ten

O R Q U E S T R A  S IM F Ò N IC A  
D E L  V A L L È S : 

Concert-4
Sota  la  d irecció  del seu  d irec to r 

titu lar, Jordi Mora, el 4 rt. C o n cert 
d 'a q u es t ac tu a l c ic le , o fe rí  u n a  n it 
de  b o n a  in te rp r e ta d o  m u s ic a l a is 
m e ló m a n s  s a b a d e l le n c s ,  e n  e l 
n o stre  c o liseu  "L a F arán d u la". N it 
del 18 de m arç  de 1994, i am b  un 
p ro g ra m a  ta n t  in té r e s s a n t  c o m  
suggestiu , ja  que  a la  p rim era  p a rt es 
p r e s e n ta v a  u n a  o b ra  b e n  n o v a ; 
"L 'H o m en a tg e  a G au d i" , de N arc is  
B one t, 1993, i e l "T rip le  C oncert"  
p e r  a  v io li ,  v io lo n c e l ,  p ia n o  i 
o rq u e s t r a ,  d e  B e e th o v e n ,  e n  D o  
m a jo r ,  O p . 5 6 , (A l le g ro -L a rg o -  
R o n d o  a lla  p o la c c a ) .  D u e s  o b re s  
ce rtam en ! in té re ssa n ts , que  com p- 
taren  am b  l'ex ceM en t in te rp re tac ió  
de la  S im fôn ica .

A ix i ,  e s c o ltà r e m  d u e s  o b re s  
b e n  d i te s ,  m a lg ra t  q u e  l '" H o m e -  
n a tg e  a  G au d i" , de B one t, és com - 
p o sic ió  d 'e s tru c tu ra  d ifíc il, v a len ta  
p e rò  a m b  u n  l le n g u a tg e  u n  p e l 
d eso rien ta tiu  i que  m ere ix  è sse r a tès 
a m b  a te n c ió  to ta l  p e r  ta l  d e  n o  
p e rd re  c ap  d e ls  fils  q u e  m en e n  al 
se u  s e n t i t .  L a  in te r p r e ta c ió  d e  
rO rq u e s tra  e l feu  a rr ib a r  a l 'au d i- 
to ri. I, B e e th o v e n , a m b  u n a  o b ra  
ta n m a te ix  b e n  d ife re n t, o r ig in a l i 
q u e  n o  s 'a s s e m b la  e n  c a p  a ltra .  
C o rre sp o n  a  la  jo v e n e sa  de B e e th o 
v e n  i s e m b la  m é s  d 'a v u i  q u e  
d 'a q u e l l  a h ir  e n  q u è  s 'e s t r e n à  a 
V ie n a , e l 1807 . C o m p tà  a m b  e ls  
so listes: S a ra  B itllo ch , v io li; M aria  
B i t l lo c h ,  v io lo n c e l ,  i A lb e r t  G i
m én ez , p ian o . T res jo v e s  q u e  p o r
ten  b o n a  p re p a ra c ió  i q u e  p ro m eten  
m o lt  d e  c a ra  a l fu tu r .  L e s  se v e s  
in te rp re ta c io n s  fo ren  b o n es, re so l
tes am b  e ficàc ia . D o n aren  una  b o n i
c a  im a tg e  d e ls  p a sa tg e s  d 'a q u e s ta  
o b ra , ce rtam e n ! cu rio sa  i p e r  tan t, 
in té re ssa n t. E n s v a  fe r p e n sa r  que  
m ai sab rem  p ro u  de is  g rans m úsics 
q u e  en s ha  d o n a t el tem p s passa!, i 
n ’h em  d 'a g ra ir  la  S im fô n ica  p e r fer- 
n o s  v e u re  a sp e c te s  i fo rm e s  m u 
sica ls q u e  n o  h au riem  sosp ita t.

L a  seg o n a  p a rt si que  ens p o rtà  
u n a  o b ra  co n eg u d a  i adm irada : L a  
S in fo n ia  n® 1 en  D o m en o r op  68, de 
Jo h a n n e s  B rah m s. U n a  b e lla  ob ra  
m u sica l, p len a  d e  sen tit i de  r iq u esa  
in te rn a , q u e  p o rta  to t un  lirism e  i un  
c a r á c te r  h e ro ic .  A rq u i te c tò n ic a -  
m en t és u n a  m o stra  d e  la  q u a lita t del 
co m p o s ito r  tan  rie  en  ex p ress iv ita t, 
tan  en tu s ia s te  i sem p re  insp irât.

V C O N C U R S O  N A C IO N A L  
" E U G E N IO  M A R C O "  P A R A  

C A N T A N T E S  D E  Ó P E R A

Milagros Poblador, guanyadora del Ir. premi

S abadell h a  v iscu t u n a  a ltra  de 
le s  e d ic io n s  d e l j a  p o p u la r  a  to t 
E sp an y a, P rem i "E ugen io  M arco". 
S om  a la c in q u en a  ed ic ió  d 'aq u e lla  
em p re sa  en ca m in a d a  a aco n seg u ir 
m il lo r s  c a n ta n ts  d 'ó p e ra . F o u  e l 
som ni d 'u n  g ran  rnúsic  i d 'u n  g ran  
m estre , con tinua! p e r  la  seva  v idua, 
la  sen y o ra  R o sario  C alle jas, la  qual 
h a  rea litza t aquest desig , no  arriba t 
a  c o m p lir-se  de la  m á  de l m estre  p e r 
la  m assa  d 'h o ra  v is ita  de la  m ort.

E l co n e ix em en t d 'aq u est p rem i, 
les o p o rtu n ita ts  p e r  a is m illo rs , la  
b o n a  o rg an itzac ió  del concurs que  
am b  tan ta  c u ra  p o r ta  l 'A sso c ia c ió  
"A m ies  de  l 'O p e ra  d e  S a b a d e ll" , 
que  p resid e ix  M im a  L acam b ra , ha 
fe t que  el "C o n cu rso  M arco" , sigu i 
f a m ilia r  a r re u  de  to ta  la  "P ie l de 
T o ro " , i q u e  la  p a rtic ip a c ió  sig u i, 
c o n v o c a tó r ia  r e re  c o n v o c a tó r ia ,  
m és  e x te n sa  i m és  in té re s sa n t  en  
q u a lita t de v eus i art.

E n g u a n y , c in q u e n a  e d ic ió  
d 'a q u e s t  p re m i,  h a n  e s tâ t  5 6  e ls  
partic ip an ts . T o ts  ju n ts , al lla rg  deis 
d ie s  de p ro v a , o fe rire n  b o n s  c o n 
certs d iaris de ls q ua is  van  g an d ir e ls 
s o d s  d e  I 'e n tita t i a ltre s  p e rso n es  
que  h i assis tiren , ja  que  en  aq u esta  
c in q u en a  ed ic ió  s 'h a  pe rm és l 'en tra- 
d a  de púb lic .

Milagros Poblador, u n a  so p ra 
n o  am b  fu tu r  i a rt com  a in tè rp re t 
operis tica , ob tingué  el p rim er p rem i 
d o tâ t am b  50 0 .0 0 0  ptes.

L a  re sta  de ls p rem is del concurs 
fo re n  p e ls  jo v e s  c a n ta n ts :  O lg a  
P ita rch  M am p el, d e  C aste llò  de la 
P la n a , 2n . p re m i, A ju n ta m e n t de 
S ab ad ell, d o tâ t am b  3 0 0 .0 0 0  p tes. 
M aria  T e re sa  G o n z á le z  G o n zález , 
so p rano  de S an ta  C ruz  de T enerife , 
3 r. p re m i " M e m o r ia l  C a n d e la s

R o d r íg u e z  R e in o s o " ,  d o tâ t  a m b
2 5 0 .0 0 0  p tes . M ire ia  C asas Jo rd á , 
so p ran o  lleu g e ra  d e  B arce lo n a , 4t. 
p rem i de E l C orte  In g lés , d o tâ t am b
2 0 0 .0 0 0  p tes . Ja im e  O liv es  P arés, 
te n o r de  M aó , i M a ria  Jo sé  R iñ ó n  
M a rtín e z  d e  V e la sc o , so p ra n o  de 
V a lé n c ia ;  p r e m is  E x -a e q u o , d e
1 0 0 .0 0 0  p te s .  d e  l 'A s s o c ia c ió  
d 'A m ic s s  de  l 'O p e ra  d e  S a b a d e ll, 
M ire ia  P in tó  G a rr ig a , m e z z o -s o 
p ran o  d e  M an resa , de 100 .000  p tes. 
M e n c ió  e s p e c ia l  p e r  a  v e u  d e  
m e z z o -so p ra n o , d e  "G a le rie s  R o - 
v ira " , i Ig n a s i G o m a r F ra n c és , de 
L a  P o b la  d e l D ú o  (V a lé n c ia ) ,  de
100 .000  p tes. M en c ió  e sp ec ia l a  la 
v eu  d e l b a ix , a to rg a t p e r  S e g u ro s  
D auder.

U n a  im p o rtan t ed ic ió  am b  actes 
q u e  e s  c e le b r a r e n  a l C a sa l  P e re  
Q u a r t  ( r e c e p c ió  d e  c o n c u rs a n ts ,  
so rte ig  p e r  o rd re  d 'in te rv e n c ió  de 
c an tan ts , a ss ig n a c ió  d e is  p ian is te s  
a c o m p a n y a n ts ,  i d i s t r ib u c ió  d e  
l 'o rd re  d 'a ssa ig s, i c o n ce rt a  cárrec  
d e  la  c a n ta n !  g u a n y a d o ra  de  
l 'an te rio r  ed ic ió . R ecita l de  Y o la n 
da  A u y an e t, de C an áries , i cócte l de 
b e n v in g u d a ). A l tea tre  "L a F a rá n 
d u la" : p ro v e s  sé le c tiv e s  i c o n c e r t 
fina l de l d iu m e n g e , 13-3-94 , i e n 
treg a  de is  p rem is.

In te g r a r e n  e l ju r a t :  M im a  
L a c a m b ra , p re s id e n ta  d e  l 'A ss o -  
c ia c ió  d 'A m ic s  d e  l 'O p e ra  de  
Sabadell; M an u e l A u sen si, i F ra n 
c is c o  L á z a ro ,  c a n ta n ts  d 'Ó p e ra ;  
J o s e p  F e r r é ,  d i r e c to r  d e  C o r  i 
O rq u estra ; P au  N ad a l, c ritic  m u s i
c a l .  V o c a ls ,  A n to n io  Q u in ta n a ,  
se c re ta r i  d e  l 'A sso c ia c ió  d 'A m ic s  
de l 'Ó p e ra  de S a b a d e ll, i sec re ta ri 
d e l  C o n c u rs ;  i J o rd i  T o r r e n ts ,  
sec re tari p e rm a n en t de l C oncurs.

E L  M O D E R N IS M E , 
N O T ÍC IA  A  L A

C A IX A  D E  S A B A D E L L
H a  e s tâ t  a m b  m o tiu  d e  la  

p re sen tac ió  del Ilibre: "E ls ed ific is  
de la  C a ix a  d 'E sta lv is  de Sabadell: 
u n a  m o stra  del m o d ern ism e  c a ta là " , 
que  s 'ha  p re sen ta ! tam b é  l'ex p o sic ió  
d 'a q u e s ta  te m á tic a  q u e  té , p re c i-  
s a m e n t,  la  m a te ix a  C a ix a  c o m  a 
p ro tag o n ista .

L a  m o s tra , a l sa ló  d e  l 'e d if ic i 
c e n tra l  d e l c a r re r  d e  G rá c ia , i la  
p ro je c c ió  d e l V id e o , "E l M o d e r 
n ism e  a B arce lo n a" , h a  e s tâ t un  fe t 
a r t ís t ic o -c u ltu ra l  im p o r ta n t,  i ho  
d e m o stra  b en  bé  el que , des de l 7 al 
28 de m arç , aq u est sa ló  h a  v ist una  
m o lt n o tab le  d e sfila d a  de v isitan ts , 
ja  in d iv id u a lm e n t, ja  en  g m p s. E n  
to ta l ,  só n  m ile r s  e ls  q u e  h a n  
c o n e g u t la  m o stra  p e r  la  q u a l s 'h a  
p o r tâ t  a  te rm e  u n  b o n  s e rv e i  
d 'in fo rm a c ió  so b re  e l m o v im e n t

m o d ern is ta  i e sp ec ia lm en t, de l seu  
v a lo r  a r t i s t ic  i a rq u i te c tó n ic  al 
n o stre  país.

L 'ex p o s ic ió , a cu rad am en t p re 
sen tada , ha  co m p ré s , al p rim e r pis, 
la  p re se n ta c ió  d e  to t un  seg u i! de 
Ilib res so b re  el M o d ern ism e, i deis 
q u i h an  e s tâ t a  C a ta lu n y a  e ls seus 
rep résen tan ts: G au d i, P u ig  i C ada- 
fa lch , D o m én ech  i M o n tan er... I a la  
s e g o n a  p la n ta ,  a l S a ló , s 'h i  h a  
m o s t r a i ,  m it ja n ç a n t  p là n o ls  i 
fo to g ra f íe s ,  e l p ro je c te  d 'a m b d ó s  
e d if ic i s ;  e l c e n t r a l ,  a l c a r r e r  de  
G rácia , 17, i e l del c a rre r  d 'E n  F on t, 
1, r o b r a  S o c ia l  d e  la  C a ix a  de  
S abadell.

L 'ex p o sic ió  de is p ro jec te s  i de 
la  f ig u ra  d e  l 'a r q u i te c te ,  J e ro n i  
M a r to re l l  i T e r r a ts  (B a rc e lo n a ,  
1 8 7 3 -1 9 5 1 ); am b  re la c ió  e sc ri ta  i 
d o c u m e n ta d a  so b re  a q u es ts  e d if i
c is , re v e la  l'ex ceM en t fo to g ra fía  del 
sab ad ellen c , L lu ís  B runet.

L 'e x p o s ic ió  d ó n a  u n a  in fo r -  
m a c ió  c o m p le ta  so b re  la  m is s ió  
d 'aq u es t ed ific i, ce rtam en ! b o n ic  en 
la  se v a  O rig in a litä t, p e r  le s  se v e s  
lín ies d 'ap aren ça  senz illa , pe rò  m olt 
e legan ts.

D o s e d if ic is ,  d o n e s , c o m p ro -  
m e s o s  d in s  la  te n d è n c ia  d e l m o 
m e n t d e l q u a l só n  e x p o n e n ts  b e n  
ag rad ab le  i de  fo rça  in te rés  a rtistic .

E L  L L IB R E : P R E S E N T A C IÓ  
A  L A  G E N E R A L IT Ä T

E l L lib re :  "E ls  e d if ic is  d e  la  
C a ix a  de Sabadell: u n a  m o stra  del 
M o d ern ism e  C a ta là" , fou  p resen ta i, 
el v esp re  del 21 de  m arç  de 1994, a 
l 'A u d i to r i  d e l P a la u  d e  la  G e n e 
ra litä t, a  cárrec  de l p ro p i au to r, S a n 
tia g o  A lc o le a ,  q u i e q u ip a rá  l 'a r -  
q u itec te  Je ron i M arto re ll a is n o m s 
iM ustres de l M o d ern ism e  C ata là .

L 'ac te , v a  se r p resid i! p e l C on- 
se lle r d 'E co n o m ia  d e  la G e n era litä t 
de C a ta lu n y a , M a c ià  A lav ed ra , qu i 
v a  fe r  n o ta r  q u e  e l l lib re , "p ie  de 
su g g e rim en ts , s 'en tro n ca  am b  l'h is- 
tò ria  m és re ce n t de l n o stre  pa ís".

L I T O G R A F I E S  D E L  
S A N T  J O R D I  D E  

C A M IL  F À B R E G A S
D e l S a n t  J o r d i  d e  C a m il  

F à b re g a s  q u e  iM u stra  la  p o r ta d a  
d 'a q u e s t Q u a d e rn , se  n 'h a  fe t u n a  
e d ic ió  lim ita d a  de  2 0 0  lito g ra f íe s  
d e  3 9 x 5 0  c m s . o b re  p a p e r  "Jo b  
m a te  I v o r i"  d e  2 5 0  g r s .  C a d a  
e x e m p la r  h a  e s tâ t n u m era !  i s ig n â t 
p e r  f a u to r .  A q u e s ta  lito g ra f ia  es 
p o t a d q u ir ir  a l seu  p ro v e id o r  h a 
b i tu a l  o te le fo n a n !  e ls  n ú m e ro s  
725  43  08 i 7 2 6  03 2 0 , d e l c a rre r  
S a n t A n to n i, 5 p is .

A q u e s t  " S a n t  J o rd i"  é s  u n a  
o b ra  s in g u la r  d e  C a m il F à b re g a s  
q u e  re a litz à  p e ls  a n y s  c in q u a n ta .
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e n  la  q u a i l 'a u to r  h i h a  a p lic a t un  
p è l de  b o n h u m o r  o , si v o le u , un  
sen tit sim b ô lic , co rn  és q u e  e l d rac, 
u n a  v e g a d a  v e n ç u t, se  li h a  fe t un  
n u s  a  la  cu a . L 'o rig in a l d 'a q u es ta  
o b ra  fo u  f o s a  e n  f e r ro  i é s  d e  
p ro p ie ta t p riv ad a .

FRANCESC TORTAJADA 
i les seves memories

F ra n c esa  T o rta ja d a  M o re lia  h a  
e sc ri t  le s  se v e s  m e m o rie s  q u e  h a  
titu la t "E ls  m eu s c a rre rs  i e ls  m eu s  
p e r s o n a tg e s .  ( S a b a d e l l  1 9 3 0 -  
1 9 6 3 )" . A d o p ta  d e  p r in c ip i  u n a  
fra se  d e  Ju liá n  M a ria s : "La vida 
privada és la vida veritable". E n  
les  se v e s  p à g in e s  d e s f ile n  v iv èn - 
c ie s  p e ls  c a rre rs  i c a se s  d 'a q u e ll  
S a b a d e ll d e ls  a n y s  30  a ls  a n y s  63 . 
P e r s o n a tg e s  - f a m i l ia r s ,  a m ie s ,  
c o m p a n y s  i sa lu d a ts ...-  d e s file n  en  
e l re c o rd  d 'a q u e s t  c iu ta d à  q u e  h a  
p a s sâ t  p a r t d e  la  se v a  v id a  e n tre  
n o s a l tr e s  f in s  q u e  s 'e s ta b l i  a  la  
c iu ta t  c o m ta l. H a  v o lg u t e v o c a r-  
h o  a m b  u n  l le n g u a tg e  p la n e r  q u e  
fa c ili ta  q u e  la  le c tu ra  s ig u i a m e 
n a . I co rn  q u e  s 'h i r e f le c te ix  en  
a q u e lls  p a ra tg e s  i p a s sa tg e s  q u e  
m o lts  ta m b é  te n im  en  e l re c o rd , es 
re v iu e n  p à g in e s  q u e  e l te m p s  ha  
a n a t e n g ro g u in t...

L 'a u to r  h a  v o lg u t  q u e  f a m i
lia rs , a m ie s  i c o m p a n y s  c o m p a r-  
t is s in  a q u e lls  re c o rd s  i h a  é d itâ t  
u n s  e x e m p la r s ,  m e c a n o g ra f iá is ,  
q u e  p o d en  ad q u ir ir-se  a  c a l S o to rra  
(L lib re r ia  S a b a d e ll) .

P e r  ra o n s  p ro fe s s io n a ls ,  co m  
e ll  m a te ix  e n s  h o  h a  j u s t i f i c a t ,  
E m ili  H ie rro  d e ix a  d e  c o l- la b o ra r  
e n  a q ü e s te s  p à g in e s  d e  Quadern 
e n  le s  q u a is  h i h a  e s tâ t p re se n t d es 
de l c o m e n ç  a m b  la  se v a  a g u d a  i 
s in g u la r  fa c e ta  de  c a rica tu ris ta . E ll 
m a te ix  e n s  h a  p re se n ta !  e l re lle u  
en  la  p e rso n a  d e l jo v e  d ib u ix a n t i 
c a r i c a t u r i s t a  A lb e r t  E s c o d a .  
L 'E m ili  H ie rro  h a  e s tâ t, en  c e rta  
m a n e r a ,  e l  s e u  padrí artistic. 
A q u e s t  j o v e  d ib u ix a n t  j a  h a  
c o l- la b o ra t  a m b  d ib u ix o s  e n  le s  
d u e s  d a rre rs  e d ic io n s  de  Quadern. 
A ra  h o  fa  am b  e l p e rso n a tg e  d e  la  
Semblança, I 'e s c r ip to r  A n to n i  
D a lm a se s .

É s , a q u e s t, u n  re lle u  e m o tiu , 
c o m  h o  so n  e ls  " a d é u s "  i le s  
"b e n v in g u d e s" . D ire m  q u e  A lb e r t 
E s c o d a  e s  p r e s e n ta  p e r  p r im e ra  
v e g a d a  en  u n a  e x p o s ic ió  de  c a r i 
c a tu re s  a m b  e l t í to l  SABADELL 
100%, la  q u a l té  llo c  a la  S a la  1 de 
l 'A c a d é m ia  d e  B e lle s  A r ts ;  e x 
p o s ic ió  q u e  re s ta rá  o b e r ta  d e l 19 
d 'a b r il  a  l ' l  d e m a ig . L i d e s itg e m  
u n a  e n tr a d a  t r io m fa l  e n  e l m ó n  
a r t is t ic  lo c a l ,  e n  a q u e s ta  d if íc i l  
fa c e ta  d e  c a r ic a tu r is ta .

Mirador
Milagros Torres

Académia de Belles Arts 
Salai

FERRAN MARTÍ
F e r r a n  M a r t í  p r e s e n t a  u n a  

e x p o s ic ió  a  l 'A c a d é m ia  d e  B e lle s  
A rts  q u e  re sp ira  p a isa tg e , su b tilesa  
i c re a c ió  in sp ira d a  e n  u n a  re a lita t 
a u tè n tic a  i v isu a l.

L a  p e rsp e c tiv a  i p ro fu n d ita t en  
l 'o b ra  d e  M a rtí  te n e n  u n  p a p e r  p r i 
m o r d ia l ,  s e m p re  j u g a  a m b  u n s  
p r im e r s  p la n s  b e n  d e f in i t s  i 
re m a rc a ts  p e r  a  c o n tin u a r  la  sev a  
c r e a c ió  a m b  u n  s e g o n ,  te r c e r  i 
in c lù s  q u a r t p ian . Id e a  q u e  aca b a  
a rro d o n in t g rà c ie s  al llo c  de  Hum s 
i o m b res , c o n tra s tad e s  i re sa ltad es.

Académia de Belles Arts 
Sala II

MARIA POVEDA 
I CERVELLO

U n a  g ran  d iv ers ità ! te m à tica  és 
la  p r im e ra  im p re ss ió  q u e  e n s  v a  
so b ta r  d e  l 'e x p o s ic ió  d 'a q u e s ta  a r 
tis ta : b o d e g o n s , p a is a tg e s , f ig u res  
i r e t r a ts  e s  p o d ie n  c o n te m p la r ,  
tra c ta ts  d 'u n a  m an e ra  d es ig u a l. N o  
n o m é s  la  te m à tic a  e ra  p lu ra l, sin ó  
ta m b é  la  t è c n i c a  i te n d è n c ia  
se g u id e s  p e r  M a rta  P o v ed a .

S e g u in t  la  c ro n o lo g ia  d e  les  
o b re s  c o m rp o b a v e m  q u e  e ls  qu a - 
d re s  m és  a n tic s  e s ta v e n  re a litz a ts  
d 'u n a  m a n e ra  m és d e sfe ta , d e sd i- 
b u ix a d a  i d 'a q u i p a ssa  a  u n a  f ig u - 
ra c ió  c a d  v e g a d a  m és re a lis ta .

D e s itg e m  q u e  l 'a r t is ta  tro b i el 
seu  ca rn i d 'e x p re ss ió .

Galeria Intel-lecte 
CONSTANS

A l v eu re  l'ex p o s ic ió  de C o n s- 
ta n s  u n a  fo rç a  v ita l s 'a p o d e ra v a  
de ls  sen tim en ts  de l 'esp ec tad o r, i és 
q u e  e s ta v a  d a v an t d 'u n a  o b ra  am b  
u n a  g ra n  llu m in o s ita t i v ita lità !.

P e r  a co n seg u ir  a q u es ta  sensa- 
c ió  l 'a r t i s ta  fa  s e rv ir  u n s  c o lo rs  
e x tr a o r d in a r ia m e n t  v in s :  v e rd s , 
b lau s , ro ses , g ro es... es p re sen te n  
p le n s  d 'e n e rg ia .  L a  te m à t ic a  é s  
se n z illa , b o d e g o n s , f lo rs , n in e s  i 
p a is a tg e s  fo rm en  e l c o n ju n t; i és 
q u e  el m és im p o rta n t no  és el tem a, 
s in ó  la  m a n e ra  d e  tr a c ta r - lo ,  de  
c rear-lo , d 'estim ar-lo , donan t corn a 
ré su lta t una  ob ra  v ig o ro sa  i po ten t.

Galeria Nova-3
JOSEP UCLÈS i
ANTONITAULÉ

Jo s e p  U c lè s  c o n tin u a  d e se n -  
v o lu p a n t e l seu  lle n g u a tg e  su r-rea - 
lis ta , e l seu  p ro p i m ó n  p o b la t  p e r  
ésS ers e s t il i tz a ts ,  n u s  i p u rs  q u e  
d a n s e n  o g ra v ite n  e n  e l q u a d re  
de ixan t-se  em portar p e r la  Irrealität.

C re a  de  fo rm a  m a jo r i tà r ia  en  
b la n c s  i n e g re s  in tro d u in t  a lg ú n  
a l t r e  c o lo r  d 'u n a  m a n e r a  m o lt  
d isu a so ria .

A n ton i T au lé  p re sen ta  u n a  o b ra  
m o lt treb a lla d a  q u e  c r id a  l 'a te n c ió  
p e l  se u  e f e c te  a tm o s fé r ic .  L a  
c o n tra p o s ic ió  d e  to n s  q u e  e m p ra  
co m  u n a  sèrie de neb u lö ses que  flo 
ten  en  e l q u a d re  i q u e  d o n e n  u n a  
sen sac ió  to ta l d 'in g rav id esa .

Galeria Ignasi Boixareu 
PERE ELIES

L es g a le rie s  d 'a rt se rv e ix en  p e r  
fe r  d 'in te rm e d ia r i  e n tre  e l p u b lic  
(p o s s ib le  c o m p ra d o r )  i l 'a r t is ta .  
A q u e s ta  re a lita t  n o  n o m é s  és c o 
m e rc ia l  s in ó  q u e , a v e g a d e s ,  é s  
ta m b é  m u se is tic a . I a q u e s t  és el 
c a s  q u e e n s  o c u p a .  L a  g a le r ia  
Ig n a s i B o ix a re u  h a  p re se n ta !  u n a  
e x p o s ic ió  d ig n a  d e  q u a ls e v o l  
m u se u . E n s  re fe r im  a l 'e x p o s ic ió  
de  o b re s  d e  l 'ù lt im a  è p o c a  d e  P e re  
E l ie s ,  r e a l i t z a d e s  m é s  c o n c re -  
ta m e n t en  e ls  ù ltim s  d e u  a n y s  de 
v id a  de  l 'a r tis ta . U n a  c re a c ió  q u e  
es d ife re n c ia  de  l 'a n te rio r  p e r  no  
se r  ta n  d ib u ix a d a ,  s in ó  se r  m é s  
im p re s s io n is ta  o in c lu s  a b s tra c -  
tiz a n t, d e s fe ta . P in z e lla d e s  c u rte s  
am b  em p a stam e n ts  d e  ce rt g ru ix u t, 
to n s  su a u s , s im u la c ió  de  fo rm es , 
s u a v i ta t . . .  fa n  e n  c o n ju n t  u n a  
e x p o sic ió  q u e  en s d ó n a  u n a  v is ió  
d ife re n t d 'a q u es t im p o rta n t a rtis ta .

Gabarro Art 
FRANCESC VIDAL

F r a n c e s e  V id a l ,  a r t i s t a  d e  
l 'e s c o l a  d 'O lo t ,  p r e s e n t à  a la  
g a le r ia  G a b a rró  u n s p a is a tg e s  q u e  
p a r le n  p e r  s i m a te ix o s ,  q u e  
tran sm e ten  a  l 'e sp e c ta d o r u n a  f re s 
c o r  p rò p ia  d 'a q u e lle s  te rre s .

U t i l i t z a  la  g a m a  d e ls  v e rd s  
a m b  u n a  p re c is ió  d ig n a  d 'e lo g i ,  
p o sa  c ad a  to  en  e l seu  llo c  i sap  
c o n ju g a r- lo s . C re a  am b  n e te d a t  i 
ré a lism e , am b  p ro fu n d ita t i Hum .

Galeria Rovira 
MANUEL AYLLÓN

D ife re n ts  p a is a tg e s  i m a rin e s  
fo rm a v e n  l 'e x p o s ic ió  de  M a n u e l 
A y llo n . L 'a r t i s ta  d e sc r iu  e l p a i 
sa tg e  q u e  se  li p re se n ta  c a p ta n t el 
m o m e n t  p r e c i s  i la  l lu m  q u e  
in v a d e ix  la  se v a  m ira d a .

A y llo n  c rea  am b  esp á tu la , a ixò  
im p lic a  q u e  l 'o b ra  tin g u i u n  c e rt 
m o v im e n t  i r a p id e s a ,  f e n t  q u e  
l 'e s ta t ic i ta t  d e l p a is a tg e  e s  c o n -  
v e rte ix i en  d in am ism e, la  q u a l co sa  
v e  re fo rz a d a  p e r  la  c o m -p o s ic ió  de 
lin ie s  v e rtica ls  q u e  es p o d e n  a p re 
c ia r  en  to te s  les sev es c reac io n s .

Saló de la Caixa de Sabadell 
PICASSO

L a  F u n d a c ió  C a ix a  d e  S a b a 
d e ll h a  p o r ta !  a S a b a d e ll l 'ex p o - 
s ic ió  Picasso. Gravats sobre Linò

leum e n  c o l - l a b o r a c ió  a m b  e l 
M u sée  P ic a sso  d 'A n tíb o l i q u e  ens 
h a  p e rm é s  g a n d ir  d e  la  co M ecc ió  
de  l 'im p re s so r  d e  P ic a sso , H id a l
g o  A m e ra .

L a  te m à tic a  d 'a q u e s ta  c o M e c 
c ió  é s  d iv e r s a :  b r a u s ,  f ig u re s  
fe m e n in e s  i p a is a tg e s  la  fo rm en , 
sen t un  to ta l d 'u n  c e n te n a r  d 'ob res.

H e m  p o g u t a p re c ia r  la  c rea c ió  
a d u e s  t in te s  i a  m é s  de  d u e s  i 
ta m b é  to t  u n  p r o c è s  c r e a d o r ,  
p re se n ta n !  un  p a is a tg e  tin ta  a  t in 
ta  f in s  a r r ib a r  a l re su lta !  fina l.

É s , p e r  ta n t ,  u n a  m o s tra  d i 
d á c t i c a  q u e  e n s  e n s e n y a  c o m  
tre b a lla v a  l 'a r t is ta  e l g ra v a t sob re  
lin ò le u m  i q u e  e n s  fa  p e n sa r  so 
b re  e l p a ra l- le lism e  tem á tic  en tre  
g ra v a t i p in tu ra . U n a  e x p o sic ió  p e r 
re flex io n a r i am p lia r coneixem ents .

MEMORIA ANY MIRÓ 1993,
G e n e r a l i t ä t  d e  C a ta lu n y a ,  D e 
p a r ta m e n t d e  C u ltu ra , B a rce lo n a , 
1 9 9 4 . L a  r e a l i t z a c ió  d e l  I l ib re  
Memòria any Miró 1993 d e ix a  
c o n s tá n c ia  d e is  e s fo rç o s  p o rta is  a 
t e r m e ,  p e r  p a r t  d 'i n s t i t u c io n s  
p u b l iq u e s  i p r iv a d e s ,  p e r  la  
c e l e b r a c iô  d e l  c e n te n a r i  d e l  
n a ix e m e n t d e  Jo a n  M iró , a r tis ta  
c a ta là  i u n iv e rsa l.

C o m  a m e m ò ria  é s  u n  re cu ll 
d e  to ts  e ls  a c te s  re a litz a ts  i tam b é  
d e  la  p re m sa  e d ita d a . E n  c o n ju n t 
é s  u n  l l ib r e  in d is p e n s a b le  n o  
n o m és p e r  sa b e r  q u è  es v a  fer, s inó  
p e r  c o n è ix e r  m illo r  al n o stre  a rtis ta  
a  t r a v é s  d e  l a le c tu r a  d e  te x to s  
e s c r i t s  p e r  E d u a rd  C a r b o n e l l ,  
Ja c q u e s  D u p in , A rn a u  P u ig , D a 
n ie l  G i r a l t - M i r a c l e ,  P i l a r  P a r -  
c e r isa s ...  e n tre  a ltres .

JORDI ROCA
A q u e s t m es  d 'a b r il  h a  e x p o sâ t 

a l C O L L E G IU M  A R T IS T IC U M  
de  S a ra je v o , la  se v a  o b ra  d e d ic a 
d a  a l m u s ic  V E D R A N  E S M A J- 
L O V IC , in sp ira d a  en  la  g e s ta  de 
so r t ir  c a d  d ia  a  to c a r  am b  e l seu  
v io lo n c e l  l 'A d a g g io  d 'A lb in o n i,  
so b re  les  ru in e s  de  S a ra je v o .

SARAJEVO -  KULTURNI CENTAR EVRORE 

sara]evska zima
X FESTIVAL SARAJEVO 

MUZIKA ZA MIR -  KATALUNJA

POZIVAMO VA« DA 
^m«U«TVUJCTK PROMOClJt 

PROJCKATA IZ ¿PANIJE

S P A N S K I  U M J E T N I C I  
S A R A J E V U

BARCELONA ZA SARAJEVO 
■

TARAOONJA« BOSNA I MCRCCOOVINAt 
OTVCRKNA RANA

(MUZIKA ZA MIR 1 ‘N'ALLER BEL SOU") 
■

IZLOÍBA AUTORAJORDI ROKA 
POSVSàBNA VEORANU SMAJLOVidu
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SI FOSSIS EL MEU COTXE SERIES AQUEST COTXE

O pel Corsa
O

\ ' iu  les s e n sa d o n s  G S i, im p u lsât p d  seu  brillant m o to r  de 1 6V . 
A m b  un eq u ip am en t sensaciona l: A B S , L ian tes d ’aj,eaciô, 
T an eam en t centralitzat, D irecc io  assistida, A lçavidres  
elèetries, R àd iocassette , alarma i un in creíb le  d issen y .
\ ' iu  les sen sac ion s u n iq u es, s e n sa d o n s  C orsa  G Si.
Ara am b un preu excep cion a l.

Opel

EL MEU COTXE!

vallesauto
Passeig de Can Feu, 7. Tel. 727 71 70. SABADELL

C O N C E S S I O N A R I S  O F I C I A L S  O P E L ,  M I L L O R S  PER E X P E R I È N C I A .
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E f i c à c i a  p e r  a  l a  
s EVA S e g u r e t a t



Fonobanc

Ara, els Clients del BANC SABADELL tenen un servei bancari més rapid, 
còmode i personal. Amb el FONOBANC PERSONAL poden resoldre per 

telefon les operacions més habituais. Sense moure's de casa. Fora d'hores.
I amb tota tranquil-litat.

900 323 323

FONOBANC
PERSONAL

E ia n c S a b a d e ll

C IA  M ES C U R T A  E N T R E  V O S T E  I EL  B A N C  S A B A D E L L
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Riu Llohregat. Dihuix a la sanguina. 1994 (460 x 330 mm.)

Per JOAN FARRIOL
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Josep Torrelia
Premi Tenacitat 1994

E,il Premi TENACITAT va ser creai per 
Agrupacions Professionals Narcis Girali per 
lai de ser adjudica! cada any en reconeixe- 
menl d'una lasca perseveranl i conlinua, ja 
sigui de carácter professional, cultural o ar
tística, amb projecció i dimensió social. Ha 
der ser lliurat sempre a una persona física i 
a títol individual; bàsicament, una persona 
que no hagi estai encara honorada suficient- 
ment, a criteri del Jurat, d'una forma oficial.

Aquest any 1994, en la seva desena adju
dicado, el Premi TENACITAT ha recaigut 
en JOSEP TORREELA PINEDA, sabade- 
llenc vincula!, al llarg de la seva vida, a la 
tasca sòcio-cultural de la ciutat, on encara 
avui és un octogenari actiu.

No cal dir com l'equip de QUADERN 
se sent honorât amb aquesta distinció que 
indirectament l'afecta, ja que Josep Torrella 
forma part del seu Conseil de Redacció i n'és 
assidu coMaborador i assessor. En el seu 
moment va ser distingit corn a "Degà" de la 
revista, i té cinc llibres publicáis en la Bi
blioteca Quadern. D'altra banda, va ser un 
dels fundadors de la Fundado Amies de les 
Arts i de les Lletres de Sabadell, forma part 
del seu Patronat i actualment n'és secretar! 
accidental.

Torrella és d'aquelles persones que per 
allí on passen deixen l'empremta de la feina 
ben fêta i d'un encomiable equilibri mantin- 
gut en tot moment. Ens plan de felicitar el 
nostre volgut company, com també l'entitat 
Agrupacions Professionals Narcis Girali.

I volem remarcar el fet que, deis deu Pre
mis Tenacitat, set són persones que han estât 
vinculades estretament amb QUADERN.
•  Jordi Roca i Tubau (1985)
•  Ricard Simó i Bach (1986)

Mima Lacambra i Doménech (1987)
Elena Mateu i Sangés (1988)
Ramon Folch i Roca (1989)

•  Joan Oliu i Pich (1990
•  Joan Fardi i Domingo (1991)
•  Joan Cuscó i Aymamí (1992)
•  Jesús Farrés i Bernaldo (1993)
•  Josep Torrella Pineda (1994

Joan Farriol

J o a n  Farriol, pintor i dissenyador téxtil, 
nasqué a Sabadell el 9 d'abril de 1934. Dotât 
d'una gran sensibilità! i sentit harmonie innat 
pel color, aviat es destacà en la seva jovenesa 
en el dibuix i composició, motiu pel qual la 
seva afeedó l'encaminà a seguir la tradicio
nal indùstria tèxtil familiar sabadellenca, en 
la projecció del disseny de teixits.

Cursà estudis de formació professional i 
artistica a l'Escola de Disseny Tèxtil de Bar
celona, sota el mestratge de l'inoblidable 
Ramon Folch i Roca, que n'era el Director i 
fundador, i dels professors Grau Garriga i 
Ràfols Casamada, entre altres qualificats 
mestres, en les diseiplines de Color, Formes, 
Perspectiva, i Creatività!, i l'especialitat de 
Tècnica Tèxtil, Llenguatges, Anàlisi de 
Mercal i Projectes.

Corn a pintor debutà el 1977, precisament 
a les Agrupacions Professionals Narcis Gi
rali, i seguí el 1978 a la Galeria Witcomb, 
al Casai de Catalunya, i al Museo de Estu
dios Históricos, a Buenos Aires, i a la torna
da, a Sabadell el 1982, a les Galeries: Tot 
Art, Gargots, InteMecte, Acadèmia de Belles 
Arts i altres del nostre país, fins a la darrera 
el 1993, a la Galeria d'Art Earners, de Santa 
Coloma de Earners. La seva obra ha seguii 
sempre una evolució constant i altament 
lloable, d'un gran sentit artistic.

Si observem la seva trajectòria, aquesta 
es caracteritza per tres étapes molt signifi
catives: la. Figuratiu, 2a. Abstracció i, 3a. i 
actual, un Figuratiu molt lliure, frese i 
aparentment despreocupa!, però d'una inten- 
ció i missatge profund i intens, alternant 
diverses tècniques, corn aquareMes, olis i 
acribes, cosa que produeix un enriquiment 
important i encomiable en la seva dilatada 
obra.

En la història dels pintors sabadellencs 
d'aquesta darrera època, sens dubte, ocupa 
un Hoc preferent, mereixedor d'encomi per 
la seva important obra expressionista, densa 
i tècnicament impecable.

Jaume Mercadé i Vergés
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Semblanqa

Anna Maria Aguilo i Sabadell
Joan Cusco i Ay marni

J^'A nna Maria de rÒmnium, així ma- 
jorment és coneguda arreu de la ciutat.

Però com que està vinculada en moites 
causes i coses ja professionalment, ja vo- 
cacionalment, tothom la coneix i aixô fa 
que sigui una persona pública que ha 
adquirit un carisma força plausible.

Ara, quan es fan exàmens i avaluacions 
en tots els centres docents, també hem 
présentât a l'Anna Maria una tanda de pre
guntes amb la confiança que obtindrá una 
meritíssima qualificació per les seves res
postes. (Ben segur que obtindrá un Ex- 
cel-lent...) Comprovem-ho?

-  Els que coneixem la teva activitat 
indefallent, ens preguntem i et preguntem: 
Tens temps per a tot...?

-  De moment si, quan les activitats i els 
fets van passant dia rere dia; però a vegades 
totes coincideixen i aleshores quedes des
bordada. En aquells moments m'agradaria 
que el dia tingués 48 bores en Hoc de les 
24,per poder-les seguir totes, però ja sé que 
és impossible. Segur que no es fan tan ben 
fetes. Ja fa  temps que estic acostumada a 
portar diverses coses a la vegada.

-  De les teves activitats, amb quina 
d'elles et sents més còmoda?

-  Amb la de professora d'institut per a 
la quai m'he préparât estudiant una carre
ra: Enologia Clàssica i una 2a Ilicenciatura, 
la de Enologia Catalana, i d'altres estudis 
complementaris: cutsets especifics diversos 
i l'experiència de 25 anys dins Vensenyament.

-  I amb quina d'elles ets sents més 
compromesa?

-  Jo diria que en les tasques de redre- 
çament i divulgaciâ de la llengua i cultu
ra catalanes dins de les tasques directives 
de l'Omnium Cultural de Sabadell i de 
l'Ô.C. de Catalunya, i participant també 
en nom de l'Entitat en els diferents òrgans 
culturáis de les Institucions de la nostra 
Ciutat. També, en el camp professional, 
dins les tasques pròpies de professora i es- 
pecialment dins les tasques directives del 
meu Centre, l'I.B. Egara de SabadelT 
Terrassa.

-  I amb quina et diverteixes més?
-  Llegint, escoltant música, anant al 

cinema, mirant els diferents programes 
divulgatius i de Heure de la televisiô, i 
viatjant, sempre que és possible, per di
versos països. Tot això dins de Vespai de

Heure i, corn es pot veure, no una sola 
activitat, sinó més d'una.

-  Quines pauses o paréntesis t'imposes 
de tant en tant...?

-  De moment no he tingut temps de 
plantejar-me o d'imposar-me cap pausa 
O parèntesi, si no compto els caps de set- 
mana o bé les vacances d'estiu que faig 
coses diferents de les de durant el curs, 
que és una manera de "carregar piles", o 
bé si estic malalta, que no sol passar 
quasi mai.

-  Demostres que tens una gran 
fermesa. Però tens alguna débilitât...?

-  Que SÓC molt "gourmet" i m'agrada 
menjar. També sóc molt sensible i m'emo
ciono sovint tant davant d'una situació 
dissortada corn d'una defeliç. M'agrada 
viure.

-  Ha estât dur el teu carni en la vida?
-  Dones, Déu n'hi do! Al principi, du

rant la infantesa i part de Tadolescència,

potser no. Però després per algunes difi- 
cultats familiars: malaltia,feina, he hagut 
de combinar el treball amb els estudis per 
poder ajudar la meva familia i poder se
guir els estudis universitaris. Més enda- 
vant passar unes oposicions, la pèrdua 
d'èsser s estimât s prôxims, etc.

-  Què és el que et critiques?
-  Potser que sóc una tastaolletes, que 

m'agrada tot, que no sé dir que no.
-  Et preocupa més el demà que l'avui?
-A bans si, ara no. Evidentment em pot

preocupar una mica el demà de cara al 
treball i la salut. Però m'agrada i m'in
teressa més anar passant el dia a dia.

-  Faries marxa enrere en el temps?
-  Ara, en aquests moments, no. Han 

transcorregut una sèrie d'anys amb els 
consegiients encerts i errors, i dificultats 
personals, professionals i en d'altres àm- 
bits, però bavent recollit una gran expe
riencia i bagatge.

(Fotos: Pere Monistrol)
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-  Quina ha estât la teva major satis
faccio?

-  Haver realitzat la carrera de Filo
sofia i Lletres, especialitat de Filologia 
Clàssica, i la Ilicenciatura de Filologia 
Catalana, estudis que m'han permès 
d'obtenir la plaça d'Agregada de Flati de 
Batxillerat, per oposició, i l'any passât la 
plaça de Catedrática de Flati d'Ensenya- 
ment Secundari, per accès, dins de l'acti- 
vitat professional.

-  Recordes quina ha estât la pitjor?
-  El traspàs de persones estimades, 

principalment del pare i del germà.
-  Corn a professera de llati i grec, amb 

el pas dels darrers anys, aqüestes dues 
llengües mortes son més mortes avui?...

- J o  dirla que no. Fes perspectives son 
hastant hones, ja que en el nou Pia d'Estu- 
dis de la Reforma aqüestes assignatures 
hi son contemplades, evidentment adap- 
tades als nous moments. En tot cas la seva 
vitalitat ha depès sempre del professorat 
que ha aportat el seu entusiasme i les tèc- 
niques i mitjans més atractius a l'ensenya- 
ment d'aquestes llengües.

-  De fet, "una llengua no pot viure tran- 
quil-la...?

-  Almenys la historia ens ha explicat 
el desenvolupament i les vicissituds de les 
diferents llengües; corn a exemple Ilunyà, 
els següents passas de la llengua llatina:

pre-clàssica, clàssica, postclàssica i la 
posterior desmemhració de la llengua lla
tina en llengües romàniques, entre aqües
tes la nostra. Com a exemple propi i prà- 
xim, hem pogut seguir i conèixer l'evoluciô 
de la llengua catalana al llarg dels segles, 
des de la seva formado fins ara, i concre- 
tament des de la clandestinitat i el llarg 
période de la democràcia.

-  Per a la llengua catalana que tants 
esforços es fan per normalitzar-la, ens 
topem encara amb aquesta meitat dels 
catalans, dels pobladors de Catalunya, fills 
d'immigrants que entenen el català, però 
que habitualment parlen en castellà... Des 
de la talaia d'Omnium, corn valores 
aquesta situado?...

-  De moment es considera aquesta 
situado una mica preocupant, però hem 
de tenir present que, per una part, després 
de tots aquests anys de la Elei de Norma- 
lització Fingüistica i de la seva aplicació, 
principalment en l'Ensenyament i també 
en d'altres àmhits, potser la Ilei ha quedat 
petita i s'ha d'ampliar, evidentment amb 
el consens de totes les forces politiques, 
per tal que tothom ho assumeixi i per tal 
d'arrihar a ser un Pais normal totalment. 
Cal que l'altra meitat dels catalans se sen- 
sibilitzin i canviïn les seves actituds envers 
la llengua catalana, amb les quais puguin 
oferir a tots els dutadans la possihilitat

d'utilitzar la llengua, sino en totes, en la 
majoria de les seves actuacions diàries en 
tots els camps.

-  Ara, per alguns mitjans de premsa i 
ràdio, critiquen i malparlen del català i dels 
catalans i de tot el que representa Cata
lunya... Es evident allò tan sabut que el 
que no es coneix, no s'estim a... Que 
alguns ignoren i volen ignorar... Com t'ho 
mires tot això?...?

-  De moment amb tota classe de 
precaudó, procurant de recollir i conèixer 
tot aquest material que es va produint amb 
tots els tipies i tòpics de sempre, estudiar 
tot allò que es refereix a la bistòrta de la 
nostra llengua i de la nostra història, per 
tal de tenir arguments per defensar la né
cessitât de conèixer i fer servir la nostra 
llengua, com també donar mostres de res
pecte amb el nostre exemple, tre hall i 
actuadó, actituds pròpies dels catalans .

-  Com a professora i coneixedora del 
camp pedagògic, com es mesura avui 
l'ensenyament de la Història de Catalunya, 
tan manipulada en anys passais?...?

-  Crée que està poc divulgada i estu
diada, malgrat la Normativa i les recoma- 
nacions de la Conselleria d'Ensenyament 
de la Generalität. Depèn hastant de 
l'interès i voluntat del professorat. Fa 
Inspecciô d'Ensenyament hauria de vetllar 
més pel seu compliment. Per altra part.
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la nostra Entität està collaborant en la 
sensihilitzaciô del seu coneixement entre 
la societat a través d'organitzar diversos 
curséis, participar en diverses manifesta- 
cions: exposició i actes commemoratius de 
les Bases de Manresa, etc.

-  Toquem el tema de la joventut ac
tual. Per les teves aules han passât joves, 
nous alumnes a cada curs... Tens judiéis 
per confrontar diferències -positives i ne
gatives-, però: com descriuries la joventut 
d'aquests nostres dies?...

-  En general, la joventut dels nostres 
dies és estudiosa, inquieta, desenfadada. 
Està al corrent de la mùsica actual, moti
vada per la s ituado  que afecta l'ex- 
lugoslàvia, per la fam, per la pobresa; 
atreta per l'esport, etc. Es preocupa per 
tot allò que li interessa, a vegades no per 
allò que hauria de fer. Potser no llegeix 
gaire, per influència del món àudiovisual 
que ens envolta.

-Ara passem a l'Omnium. Com està...?
-  Jo diria que l'Entitat està molt bé. 

Piena de vitalitat per les tasques que por
ta a terme: 19 Delegacions Territorials al 
Principat, 1 ala Catalunya Nord; 8 Grups 
Locals a Catalunya i 1 a TAlguer, a Tilla 
de Sardenya, com també 6 Delegacions 
Euncionals, entre aqüestes El Moviment 
Rialles de Catalunya. Totes elles desenvo- 
lupen amb piena autonomia activitats 
diverses al servei de la llengua, la cultu
ra i la consciència nacional de Catalunya. 
Recordo també les activitats Ja consoli- 
dades de TEntitat, com el Butlletí Interior 
Informatiu d'O.C., la Festa de les Metres 
Catalanes, Nit de Santa Liúda, el Premi 
d'Honor de les Lletres Catalanes, cursos 
diversos, conferències, diverses campa- 
nyes de Normalitzaciô Lingüística, mem
bre de la Federació Fluii, que realitza les 
seves activitats dins el marc dels Països 
Catalans. .

-  De l'Associaciô Omnium Cultural de 
Catalunya Nord: va fent cultiu?...

-  Des de la seva constitució està fent 
una gran tasca, portant a terme tot tipus 
d'activitats, des de la llengua, cangó ca
talana, teatre, Nit de Premis Literaris, 
sardanes, captado de sods, participado 
activa en les activitats generals de 
l'Associaciô, etc..

-  Omnium creix o ha arribat a un punt 
estable?...?

-  Pensem que O.C.fa més de 25 anys 
que existeix. Per tant, jo  diria que creix i 
s ’estabilitza albora a través de la renova- 
ció dels seus sods, que van des de dones i 
homes grans i de mitjana edatfins als 25! 
30 anys. També hi ha un grup de més joves 
d'aquest edat, que a més col-labora a tra
vés de les activitats d ’Acciò Olímpica o bé
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formant part dels equips directius dels 
diferents Grups Rialles locals de tot 
Catalunya (més de 50).

-  Quina massa de socis aplega actual- 
ment l'Omnium?

-  Actualment O.C. compta amb uns
18.000 socis a tot Catalunya. La nostra 
Delegació té 750 socis a la nostra Ciutat 
i més de 200 socis a la comarca de Saba
dell: Castellar del Vallès, Sant Feliu de 
Codines, Sentmenat, Barberá del Vallès, 
Sant Quirze del Vallès, Cerdanyola del 
Vallès i Bellaterra. Hi ha també més de
2.000 socis a la Delegació d'Omnium Cul
tural de la Catalunya Nord i des d'aquest 
any un centenar de socis a la nova 
delegació de TAlguer (Sardenya).

-  Les campanyes de divulgació a fa
vor de la llengua i la cultura catalanes rea- 
litzades per Omnium han estât un gran es- 
forç. Ha fet i está fent una meritíssima 
tasca. Arreu, al llarg deis anys, s'han escam
par autoadhesius per a aquesta Iluita. Quins 
són els problèmes més greus que té Om
nium per continuar fent aquesta tasca?...

-  En aquests moments s'está duent a 
terme la Campanya de catalanització de 
les cartes dels Bars i Restaurants, amb la 
col-laboració de la Direcció de Política 
Lingüística de la Generalität; a més s'está 
préparant i iniciant la Campanya de 
catalanització deis medicaments, amb la 
col-laboració de la Conselleria de Sanitat. 
Els problèmes més greus per fer aquesta 
tasca són principalment els diners i les 
persones per a sensibilitzar els interessats.

-  Omnium va crear la festa de les 
Lletres Catalanes -Nit de Santa Llúcia-. La 
36a se celebrá a la nostra ciutat el 1986. 
La Festa és itinerant. S'ha pensât bisar-la 
a Sabadell?...

-  A part de Barcelona, que és la ciutat 
que fa  Talternança, solament ha estât Ter
rassa, que la va organitzatper 2a vegada. 
De moment Sabadell no ho ha demanat, 
perqué hi ha candidates per ais pròxims 
anys: el 94, Solsona; el 95, Andorra; el 
96, Barcelona. De Sabadell se'n té un molt 
bon record; la ciutat va respondre-hi molt 
favorablement: els socis, els ciutadans, les 
institucions: Ajuntament, Banc de Saba
dell, Caixa de Sabadell, d'altres, com tam
bé les entitats i empreses ciutadanes. Va 
comportar molta feina per ais membres i 
ex-membres de la Junta Rectora de la 
nostra Delegació, com també d'altres 
coTlaboradors, i tothom va treballar amb 
molta il-lusió. Però si la Junta Directiva 
de TAssociaciócreu convenient que ho 
hem de fer, ho acceptarem.

-  A Europa es parla del nacionalisme 
i és normal que ens preocupem del futur 
nacional de Catalunya. Des de la platafor
ma d'Omnium, corn es veu?...

-  O.C. s'ha preocupat pel Futur Na
cional de Catalunya formant part i coordi- 
nant la Comissió Gestora Commemo
rativa del Centenari de les Bases de 
Manresa, formada per les 15 entitats més 
importants de Catalunya que, amb Tadhe- 
sió d'unes 800 entitats i 3.000 adhesions 
de persones de la societat civil catalana, 
van redactar el document de les noves 
Bases per al futur Nacional de Catalunya, 
promulgat a Manresa i présentât al Pre
sident del Parlament de Catalunya, M.H. 
Sr.Xicoy, i al President del Parlament Eu
ropea, Sr. Egon Klensch, a Brussel-les.

I, ara, canviant de plat:

-  De la cuina catalana, quin plat és el 
teu preferir?...

-  Molts. Potser destacarla: el pa amb 
tomáquet i pemil, la botifarra amb mon- 
getes, els cargols, el brou i la earn d'olla, 
etc.

-  I dels que has tastar d'altres cuines, 
quins han estât els que més bon gust t'han 
deixat?...

-  El "pulpo gallego", el bacallà a la 
biscaïna, el "gaspatxo", la "moussaka" 
grega, els "spaguetti".

-  Després d'aquesta entrevista cal 
heure alguna cosa. Ve a tomb: quina 
beguda és la teva preferida?...

-  Sue de taronja (Trinaranjus, Fanta), 
o bé a Testiu també Torxata, molta aigua 
que va bé per al ronyó (còlie nefrític). Ho 
die perqué fa  uns quinze dies vaig patir
ne el segon.
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Perfil
Sabadellenca de nom i de fets.
Una ufana cabellera cobreix les cebes 
que duu en el cap...
Activíssima 
Es omnipresent, 
omnipotent, 
omniscient i 
omnímoda.
Ella és rOmnium.

(Del Ilibre "Més Cehalluts" (1983) 
de la Biblioteca Quadern)

Qüestionari "Proust"
El principal tret del meu carácter?
-La tenacitat, l'entusiasme, la generositat.
-La qualitat que prefereixo en un home?
-La sinceritat, la noblesa, l'honestedat.
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-Les mateixes: la sinceritat, la noblesa, l'hones
tedat.
-Allò que més estimo en els amies?
-Que ho siguin de debo. Però remarcarla la seva 
fidelitat, lleialtat, estima i amistat.
-El meu principal detecte?
-Generosa i tocatardana. M ’explicaré: Arribar 
una mica tard a molts llocs, però mai no per 
mandi'a oper badar, sinó per no saber dir que no 
i per intentar fer abans vint-i-cinc mil coses. 
-La meva ocupado preferida?
-La lectura, el cinema, la música. Quant a la 
música des de la cangó popular catalana, la 
d'altres pa'isos, la Nova Cangó, com també la 
d'autors de mùsica clàssica i moderna.
-El meu somni de benestar?
-Estar amb la familia, tenir bona salut i feina, i 
bons amies.
-Quina fora la meva pitjor desgràcia?
-Perdre tot allò que he esmentat anteriorment. 
-Qué voldria ser?
-La persona que sóc ara.
-On desitjaria viure?
-A la meva ciutat, Sabadell; al meu pais, Cata
lunya.
-Quin color prefereixo?
-El blau turquesa, color del meu signe del Zodiac: 
escorpi, que també és el signe de Catalunya. 
-Quina flor prefereixo?
-La rosa, de tots els colors.
-Quin ocell prefereixo?
-L'oreneta.
-Els meus autors preterits en prosa?
-Plaute, Joanot Martorell, Cervantes, Narcis 
Oiler, Josep Ma. de Sagarra, Josep Pía, Mercè 
Rodoreda, etc., entre els traspassats. Pere Calders. 
Carme Riera, Maria de la Pau Janer, i molts 
d'altres, entre els vivents.
-Els poetes preterits?
-Dels clàssics grecs i Matins: Homer, Virgili i

Doraci; Verdaguer, Maragall i Joan Alcover, 
entre els clàssics catalans; Carles Riba, Salva
dor Espriu, J.V. Poix, Joan Oliver, Pere Quart, 
M. Àngels Anglada, per la seva temàtica.
-Els herois de ficció?
-Ulisses, Eneas, el cavalier Tirant lo Blanch i el 
Quixot, que ara recordi.
-Les meves heroines de ficció?
-Algunes de la mitologia grega i romana, Penèlo
pe, esposa d'Ulisses; Helena de Troia; Nausica; 
la reina Dido i la seva germana Anna de TEneida. 
-Els meus compositors preterits?
-Entre els clàssics, algunes obres de Mozart, 
Beethoven, Vivaldi, Verdi, Bizet, Txaikovski 
Chopin, Donizetti, Pau Casais, etc. De la cangó 
catalana: Raiman, Lluís Llach, Maria del Mar 
Bonet, Xavier Ribalta, Marina Rossell, Núria 
Feliu, TElèctrica Dharma, i molts d'altres del 
"boom" del Rock Catalá, sense cap ordre de 
preferéncia. I molts d'altres com: els Beatles, 
Jean Michel Jarre, Georges Moustaki, Leonard 
Cohen, Sting, Bruce Springsteen, Paco Ibañez, 
Elvis Presley, etc.
-Els pintors predilectes?
-Velâzquez, Miró, VanGogh, Vila Arrufat, Miquel 
Angel, Leonardo da Vinci, els impressionistes 
francesas. Cabina, Antoni Angle, A. Estrada 
Vilarrasa, Ricard Calvo, Agustí Puig, entre 
d'altres.
-Els meus herois de la vida real?
-Els homes i les dones treballadors, inquiets, 
solidaris, altruistes, dedicats a tasques de redre- 
gament del seu pais, de la seva ciutat, de les 
entitats, d'altres països, de les persones desval- 
gudes, etc.
-Les meves heroines històriques?
-En aquest moment no les recordo. Totes aquelles 
que hagin Iluitat pels seus ideals: de pais, de 
creences, cièneia, reivindicació dels drets de la 
dona, etc.
-Els noms que prefereixo?
-Anna, Maria, Tordi, Montserrat, Ariadna. 
-Qué detesto més que res?
-La intolerància, la injusticia, la insolidaritat. 
-Quins caràcters històrics menyspreo més?

-La hipocresía, el fanatisme, la violència, el 
totalitarisme.
-Quin fet militar admiro més?
-No n'admiro cap. Encara quepotser en alguns 
moments han estât necessaris. En aquests 
moments penso en el Desembarcament de 
Normandia, a la 2a Guerra Mundial, fe t que va 
permetre el final de la guerra.
-Quina reforma admiro més?
-N'hi ha mès d'una. El reconeixement oficial dels 
Drets Humans, la del Concili Vaticà 11, Tapro- 
vació del nou Estatut d'Autonomia de Catalunya. 
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Estic satisfeta amb els que tine.
-Com m'agradaria morir?
-Plàcidament, sense adonar-me 'n. Potser mentre 
estigués dormint.
-Estât present del meu esperit?
-Tranquil i desbordat alhora en aquest final de 
curs tan intens en tots els àmbits, professional i 
personal.
-Fets que m'inspiren més indulgència?
-Els que sónfets amb bona fe  i aquells que són 
una conseqüéncia del desconeixement, de la 
ignorància i de la falta de comprensió.
-El meu lema?
-Treballar, afany de conéixer-ho i aprendre-ho 
tot, ser generosa amb els altres, en tots els 
sentits. També emfa grácia el lema de l'escut de 
Cerdanyola del Vallès, atribu'it a SantMarti, que 
diu" PACTA NON VERBA: FETS, NO PARAU
LES, i també el de Pompeu F abra que deia: CAL 
NO ABANDONAR MAI LA TASCA NI L'ESPE- 
RANÇA. Tots dos m'esperonen a seguir-los.

-Com sóc?
-Aixó ho hauriem d'explicar els que m'envolten. 
Potser sóc oberta, patidora, generosa, inquieta, 
treballadora, transparent, etc. M'agradafer les 
coses ben fetes. Si no ho puefer, ho passo molt 
malament.
-  (Un bon autoretrat que només cal posar-li un 
fons blau, de Mediterrani...)
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El centenari de Bartomeu Soler
Josep Ma. Liado

/ \ q u e s t  any de centenaris, justament i 
dignament commémorais a Catalunya, a 
la memoria d'il-lustres personatges de la 
nostra cultura, s'escau també el de Bar
tomeu Soler, nat a Sabadell el 1894, per
sona singular, d'un tarannà un si-és-no-és 
aventurer i bohemi. Fou un escriptor im
portant, actiu i representatiu, i un gran tre- 
ballador. Malgrat aixô, és evident que hem 
estât injustos amb eli, car si d'una banda a 
casa nostra se l'ha considérât poc, potser 
perqué escrivia en castellà, la veritat és que 
a la resta d'Espanya tampoc li han tingut 
la consideració que tant la seva perso- 
nalitat corn la seva obra mereixien.

Sabadell, però, no podia ni ha volgut 
oblidar que Bartomeu Soler va néixer en 
aquesta ciutat i que va morir ais vuitanta- 
un anys no gaire Iluny de Sabadell: a 
Palau-Solitar, o sigui Palau de Plegamans, 
situât al Vallès Occidental, al limit del 
Vallès Oriental; és a dir, que Bartomeu 
Soler es va mantenir sempre fidel a les 
seves arrels.

No tothom sap que la seva primera 
novel-la, "Marcos Villari", la va escriure 
el 1917, quan només tenia vint-i-tres anys, 
i ho va fer en català per traduir-la després, 
eli mateix, al castellà. I que a més d'actor 
de la nostra escena, hi va aportar diverses 
obres, com "Anna Maria" o "El marqués i 
la seva filia".

El seu afany de conèixer mon el va dur, 
de molt Jove, a terres d'Amèrica del Sud, 
començant per la República Argentina, on 
es va instaMar a Buenos Aires. La veritat 
és que aquesta primera etapa no li fou 
massa favorable, car hagué de passar 
moites vicissituds. Aixô no obstant, uns 
anys després hi ternaria, i aquesta vegada 
tot li aniria molt millor, amb una vida 
econòmica més folgada i una més alta i 
justa consideració social i intel-lectual. A 
Buenos Aires va estrenar la seva primera 
obra de teatre en castellà, "Guillermo 
Roldán", en la qual ens mostra la seva 
experiència com a actor i els seus dots de 
penetració psicològica en el tractament 
dels personatges i del tema, en un plante- 
jament que manifesta també el seu conei- 
xement profund de la condicio humana.

A Bartomeu Soler el vaig conèixer 
personalment l'any 1931 a Madrid, on ell 
vivia aleshores. Ens vam fer molt amies, i 
quan bonament jo podia-car aleshores em 
trobava a la secretaria del Ministeri 
d'Economia, del Govern Provisional de la 
República- (el ministre era Lluís Nicolau 
d'Olwer), i per tant no disposava de massa 
temps, Bartomeu Soler i jo sortíem junts 
molt sovint per a freqüentar teatres i cafés.

enduts, l'un i l'altre, per un mateix natural 
més aviat bohemi. Sovint també acudíem 
a la redacció del diari del vespre "Heraldo 
de Madrid", dirigit des de 1927 per aquell 
gran periodista i comediògraf (autor 
d'obres tan populars com "La dona verge", 
"El cavalier immortal" o "Les dones del 
music-hall") que era Manuel Eontdevila.

Tots dos, Bartomeu Soler i Manuel 
Eontdevila, eren del Vallès. Aquest darrer 
havia nascut a Granollers, i aixó feia que 
hi hagués entre ells no tan sois signes 
évidents d'identitat, sinó també m etijs ce 
conversa, plenes de records. El 1939, 
després de la guerra civil, Manuel Fon:- 
devila se'n va anar a Buenos Aires, on va
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morir el 1957, ais setanta anys.
D'aquesta relació meva amb Bartomeu 

Soler -una relació que va durar prop d'un 
any i mig, que és el temps que jo vaig es
tar a Madrid- em fou possible deduir-ne 
moites experiències, car el llenguatge de 
Bartomeu Soler, dotât d'una gran vivesa, 
fluïdesa i amenitat, tenia, d'altra banda, un 
sentit pedagogie, filosofie i de vivència hu
mana que ais meus vint anys em deixava 
meravellat. Fou tot un cumul d'alliçona- 
ments que em van servir de molt en el 
procès de la meva vida i per a una millor 
preparació per a l'exercici del periodisme.

De tot el que ell havia viscut i vivia, 
en va treure un gran partit, que es reflec- 
teix en les pàgines de les seves novel-les, 
la majoria de les quais bé podem conside- 
rar-les autobiogràfiques. Ho veiem en "Ai
mas de cristal", "La llanura de la muerte", 
"Tamara", "La vida encadenada", "Los 
muertos no se cuentan", tema inspirât en 
la guerra civil del 1936-39, i també en 
"Kara Kinku" en la quai el seu autor ens 
evoca i descriu la Terra de Foc.

Però les dues novel-les que li han donat 
més nom i més prestigi són, sens dubte, 
"Patapalo"", que el 1950 va merèixer el 
premi de novel-la de l'AJuntament de Bar
celona, i "Marcos Villari", de la quai ja 
hem fet referència. No podem oblidar 
tampoc l'assaig que va publicar el 1935 
amb el titol de "Catalunya en España", 
sobre els fets d'octubre del 1934, les 
pàgines del quai demostren el seu interés 
i la seva preocupació pels problèmes del 
país.

Durant les nostres freqüents incur
sions pels barris del veil i provincià Ma
drid, li vaig preguntar més d'una vegada 
perqué no escrivia les seves Memòries. 
Eli, amb justa raó i molt bon sentit, em 
responia que encara no li havia arribat 
l'hora, car esperava viure i conéixer moites 
més coses. I és que el 1931 Bartomeu So
ler només tenia trenta-set anys. Les 
Memòries les faria després en tres volums 
de títols diferentes, però semblants i 
cohérents: "Mis primeros caminos", "La 
cara y cruz del camino" i, finalment, "El 
ùltimo camino". Tres llibres ben docu- 
mentats, d'una gran amenitat i certament 
curiosos, en els quais fautor ens mostra el 
seu esperit realista, interprétât amb un 
castellá barroc que fou característic en les 
seves obres.

Cent anys després de la seva naixença 
a Sabadell, m'ha semblât just i necessari 
parlar d'aquest escriptor original i prolific 
que fou Bartomeu Soler.

Amb la novel-la "Patapalo" obté el "Premi 
de Literatura Ciutat de Barcelona 1950", 
créât per l'Ajuntament de Barcelona.
"Los Muertos no se cuentan", llengada en 
I960, li val gué a B. Soler el “Premio Na
cional de Literatura Miguel de Cervantes" 
1961".
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Les aportacions de Trabai i Oliver a la narrativa catalana dels 20-30
David Serrano i Blanquer

V-^auses de la crisi de la novel la
Durant el tombant de segle es produi 

no sols en l'àmbit de la literatura catalana, 
sino a d'altres literatures com la francesa, 
una crisi del gènere noveMistic deguda, 
segons apunta el mateix Michel Raimond, 
a unes idees estètiques molt ambiciosos 
connectades amb el simbolismo, el qual 
començà per rebutjar segons quins tipus 
de novel-la (naturalista i psicològica) i 
acabà rebutjant tot el gènere. Aixi dones, 
trobarem la poesia com a gènere comple- 
tament dominant, fins al punt que la gene
rado noucentitsta entronitzarà la poesia i 
menystindrà la novel-la (per les raons 
apuntados i per la nécessitât de crear el 
"català literari", possible només, segons 
ells, des de l'àmbit de la poesia).

Aquest fenomen, però, s'anirà invertint 
a causa d'una sèrie de circumstàncies, 
d'entre les quais cal destacar el potencial 
d'un nou public lector i l'era industrial en 
la qual la novel-la, el gènere més popular, 
podia constituir un bon negoci per ais 
editors. Aquests factors, a Catalunya, tot i 
que en l'àmbit d'una literatura d'ámbit 
minoritari, desembocaran a partir dels anys 
vint en una de les époques més brillants 
de les lletres catalanes, una època en la 
qual la novel-la esdevindrá el centre 
d'interès i de polémiques (amb la preséncia 
de tot un "mercat" d'editorials, premis, 
crítica especialitzada, etc), un cop el Nou- 
centisme s'haurà adonat que perqué el pa
norama literari fos complet i normal li 
mancava la novel-la, un gènere que li 
hauria permès d'arribar a un public més 
ampli.

Les aportacions d'ex-modernistes
A partir d'aquest moment trobarem 

diferents tipus d'aproximacions al gènere 
novel-listic, i entre les menys estudiades 
de les quais podem esmentar (a banda de 
tenir present tot un Sagarra i la seva Vida 
privada) els intents de dos escriptors mo
dernistes com Prudenci Bertrana, que el 
1925 publicará Jo! Memories d'un metge 

filóso/, o Pere Coromines, que el mateix 
any publicará Les dites i facècies de l’es- 
trenu filàntrop en Tomás de Bajalta. En 
el cas de Bertrana, aquest, aprofitant els 
materials i models de tombant de segle, en 
farà a Jo! una sàtira força descarnada i més 
que no rebutjar un moviment en el qual 
havia participât, el Modernisme, el que 
farà és la recuperació de tot un món en el 
centre del qual situa i critica la figura de 
l'intel-lectual aprofitat, el qual li permet 
mostrar l'estat de migradesa absoluta de 
la cultura del país. El cas de Coromines 
encara és molt menys reeixit, entre d'altres 
coses perqué es veu prou ciar que el mateix 
autor no confia pas gaire en el gènere des 
del moment en què constantment s'inter
posa en la novel-la, la quai cosa fa pensar 
que no es creu gens tampoc els models que 
empra. Aixi, Tintent ambiciós inicial de 
situar un heroi modem en la història mo
derna de Catalunya resulta ser una obra 
fallida.

Novel les fetes per dones
Al marge de les aportacions que més 

tard faran els joves escriptors com ara 
Espriu, Sol, Palazon, Calders o Ferran de 
Pol, trobarem també d'altres propostes.

Oliver i Trahal, vistas per 
Antoni Vila Arrufat, puhlicat 
a "Diari de Sahadell" 
r i d'agost del 1930

com será el cas d'escriptores com Carme 
Monturiol, amb Teresa o la vida amorosa 
d'una dona, Maria Teresa Vernet, amb Les 
algues roges, o la mateixa primera Rodo- 
reda, amb Un dia en la vida d'un home, 
les quais ens vénen a mostrar una visió 
certament descarnada de com Tevolució de 
certes convencions i institucions del món 
burgès de la Catalunya dels 20-30 ha portât 
al paper anorreador de la dona (dins el 
matrimoni, professionalment,...), vist des 
d'una Sensibilität femenina que usará des 
dels models de novel-la psicològica fins a 
la sentimental, passant, sobretot en el cas 
de la Rodoreda, per una utilització de 
Thumor propera a un Jordana o a un 
Trabal.

El cas atipie de Pia i els de Capdevila 
i Jordana

Per completar el panorama, tenim un 
Pia que no s'enfronta directament amb la 
novel-la a Coses Vistes (1925), un recull 
de petites narracions en les quais el que li 
interessa és la pintura externa i palesa no 
tenir cap mena de curiositat per seguir les 
evolucions dels seus personatges (la qual 
cosa Thauria fet arribar a la novel-la); 
tenim també un Capdevila, que amb Me
mories d'un Hit de matrimoni (1926) en
tronca amb la literatura del Paral-lel i crea 
una literatura d'escàndol, en la qual criti
ca la novel-la comercial (la rosa, en aquest 
cas), i juga també el paper de novel-la per 
a un public culte entre el quai ell pretenia 
situar-se); i finalment tenim també un 
Jordana, que el 1931 publicará Una mena 
d'amor, obra en la qual fautor s'empara en
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la tradició de novel-la psicològica que trac
ta el tema eròtic (Lawrence), però el filtra 
de tal manera que el deixa en el seu estât 
més pur, sense bastiment ideolôgic: l'im
portant (corn en la tradició anglesa i ame
ricana de la literatura galant de tombant 
de segle) és l'argument. Argument situât, 
corn insistentment succeeix en la literatu
ra catalana d'aquests anys, també en l'am- 
bient dégradât del Paral-lel, Hoc on situa 
la nova Sensibilität sexual que va aparei- 
xent en aquesta època i que cap autor no 
s'atreveix a situar en els mateixos ambients 
burgesos on es va donant, corn ja  ha 
apuntat Jordi Castellanos en més d'una 
ocasió.

Trabai i Oliver: creadors d'una 
farsa tipicament sabadellenca?

Situant-nos ja en les propostes de dos 
dels membres dels Crup de Sabadell, Joan 
Oliver i Francese Trabai, vai a dir que 
ambdós tenen en comú la voluntat de con- 
vertir-se en un estilet que burxa en les fa
lles de la societal burgesa, en la seva pròpia 
capacitai destructiva de convencions i 
institucions. El cas més ciar potser és el 
de Trabai, que el 1931 publica Quo vadis, 
Sánchez. En ella. Trabai, a partir d'uns 
referents clars com Carner o les avant- 
guardes ens crea una obra amb una estruc
tura paròdica, fragmentària i atzarosa que 
té com a eix la trajectòria del seu protago
nista, conegut només pel cognom: Sán
chez, un autèntic ninot i antiheroi en les 
mans de personatges-ninots cruels i des
carnáis, sense que fautor els doti de cap 
criteri de versemblança ni de caracterit- 
zació psicològica. Aixi, l'objectiu del pro
tagonista d'assolir el seu èxit personal, i 
la seva ascensió social a través del món 
elitista de l'esport (ho intentará amb el 
tennis, la natació, el motorisme...), es re
sol de manera grotesca i hiperbólica com 
a campió mundial de "trompitxol" i amb 
un casament gens reputa!. De fet, al darrera 
d'aquesta trajectòria s'amaga la voluntat de 
fautor de destruir la convenció novel-lís- 
tica (amb el narrador que crea), la qual 
cosa el que fa és construir una nova realitat 
on f interés i la manca de versemblança ens 
mostren la seva manca de confiança en el 
gènere. Li importa més la perspectiva (la 
manipulació que la novel-la posa en evi- 
déncia) que el contingut en si. El trenca- 
ment deis jocs de convenció de construc- 
ció de la realitat-ficció, a través de fhu- 
mor-farsa, crea la seva via d'aproximació 
a la realitat i una crítica cultural ben plan- 
tejada a partir d'uns personatges que hi 
participen en funció de la seva actitud i 
situació.

La proposta d'Oliver, amb la publicació 
dos anys abans, el 1929, à'Una tragèdia a
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Lil-liput, tot i anar en la línia del que s'ha 
apuntat fins ara de Trabal, no deixa de 
tenir, pel que fa a la utilització de models 
i recursos i en la seva propia finalitat, unes 
diferències prou acusades. Inicialment, cal 
dir que el que ens presentará Oliver no será 
una novel-la tal i com cal entendre aquesta 
com a gènere, sinó unes narracions cur
tes, que tot i palesar també la hipocresía 
de les convencions i institucions burgeses 
a través de la farsa (amb alguns ullets hu- 
morístics, fins i tot a la rivalitat comar
cal), tenen una certa cárrega moral que no 
havíem trobat en cap cas en fobra de 
Trabal (més acostat, aquest, a f  absurd i al 
to hiperbólic). Oliver ens presenta les 
situacions d'en Peret, en Tórreles, en Feliu, 
en Benet o en Felip (tots ells personatges 
masculins indefensos, fracassais i "inútils" 
en les mans de les dones) en relació ais 
seus personatges femenins corresponents, 
la Marta (com a exemple del constant ús 
d'Oliver deis personatges bíblics), la Gra
ciela, la Carmela, la Murtra, la Berta Ca
lendarios, la Joana o la Gertrudis, en clau 
de farsa més que no d'humor (em refereixo 
a festil d'humor fet el XIX o per un Roig 
i Llop, que era més aviat parodie i tendent 
a la burla), amb una reducció al minim de 
les escenes i situacions i actituds deis 
personatges, cosa que fins i tot de vegades 
fa difícil d'imaginar-los en uns entorns 
espacial i temporal concrets. Així, sembla 
ciar que en la proposta d'Oliver hi ha una 
clara intenció d'esprémer fexactitud, de 
precisar al máxim a través del cultisme, 
la qual cosa mostra la seva actitud de dis- 
tan-ciam ent a través del llenguatge, 
element clarament anti-realista (en el 
sentit que no futilitza en funció de la 
versemblança, cosa força evident si notem 
fescassa pre-sèneia de diàlegs i el seu 
carácter trencat i réduit al màxim).

Conclusiô
Aixi dones, dins un marc tan ample i 

divers, ens trobem amb les propostes de 
dos autors sabadellencs enfrontáis a la tas
ca de reprendre una narrativa, i que, tot i 
les reticèneies i manipulacions de Trabal 
i fopció per la concisió d'Oliver i el seu 
to, no deixen de tenir prou punts de 
contacte corn per atrevir-me a plantejar la 
possibilitat de fexistèneia d'un tipus de 
farsa (parlar d'humor, parodia, ironia 
esdevé, per la seva semántica, força més 
complica!) tipicament sabadellenca: crua, 
punyent, concisa i sobretot despullada.
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El Regne i el Comtat
Jaime Zabalo Gástelo

E.fs freqüent oir la matisació del valor 
politic per la diferéncia entre la significa- 
ció del Regne d'Aragó i el Comtat de Cata
lunya. La realitat histórica no acostuma 
coincidir amb el significat que actualment 
es pretén donar i, per aclarir-ho, res mi- 
llor, encara que sigui elemental, de donar 
un repás a la historia.

Quan Alfons, el rei Batallador, morí, 
en el seu testament figurava la designado 
com hereus del regne ais tres ordes reli
giosos del Temple, del Sepulcre i de Sant 
Joan de Jerusalem. Els aragoneses, junt 
amb els navarresos, es reuniren a Borja i, 
sense tenir en compte les disposicions del 
testament, van elegir com a monarca l'in
fant don Ramir, fill de Sanç I i germà del 
Bataller, monjo del monestir de Saint Pons 
de Thomieres, la quai cosa motivà altra 
vegada la separado d'Aragó i Navarra.

Obtinguda del papa Innocenci II la 
doble dispensa de la professió monástica 
i del sacerdoci, el monjo abandoné els há- 
bits i després que havien transcorregut 
quaranta anys de vida monástica, es con
vertí en rei i va contraure matrimoni amb 
Na Agnès, filia deis comtes de Poitiers i 
germana del Duc d'Aquitània. El 1135, del 
matrimoni nasquè una filia a la qual 
imposaren el nom de Peronella. Ramir II 
reuní les Corts a Osca, d'on anuncié la seva 
reniinda al tron i el retorn a la vida reli
giosa. Es retiré a Sant Pere el Veli, d'Osca.

La infanta fou confiada al rei de 
Castella, qui li canvié el nom pel d'Urraca 
amb la pretensió de casar-la amb el seu 
fili primogènit, a la qual cosa es van oposar 
els aragoneses perqué no acceptaven la 
unió del regne d'Aragó amb el de Castella. 
Es va convéncer al monarca que malgrat 
l'edat de la infanta, dos anys, es concertés 
la boda amb Ramon Berenguer IV, de vint- 
i-dos anys d'edat, comte de Barcelona i 
membre de l'Orde del Temple. Intervingué 
en aquesta negociació Guillem Ramon de
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Monteada, senescal de Catalunya, que es 
trobava exiliat a Aragó i a qui, per la seva 
gestió, se li aixecé el céstig.

L'onze d'agost de 1137 es concerté el 
matrimoni, donat a la infanta tot el regne 
d'Aragó, i així acabé la successió de reis 
barons descendents del rei Iñigo Arista. ’

S'acordé que el comte de Barcelona 
que, si bé amb potestat reial, no fes ús del 
títol de rei sinó que s'anomenés Príncep 
d'Aragó, i que Na Peronella es titulés rei
na i que, per la seva curta edat, no gover- 
nés. Quan a Catalunya, en l'edat Mitja, 
s'organitzé el feudalisme, el comte de Bar
celona fou el primer en la jerarquía feu
dal, amb el títol de príncep, del que derivé 
que se li hagi atribuit a Catalunya la cate
goria de Principat.

En complir la reina els quinze anys d'e
dat, se celebré el matrimoni, i quedaren 
units els estats d'Aragó i de Catalunya. El 
comte de Barcelona, amb anterioritat, s'ha-
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via compromès, mitjançant tractat, a co
ntraure matrimoni amb Blanca de Navar
ra, filia del rei navarrès García Ramírez.

En quedar embarassada Na Peronella, 
otorgé un testament molt singular, orde- 
nant que el seu hereu no fes mai, per cap 
de les seves ciutats o viles, reconeixement 
ais reis de Castella i que el seu espós, el 
comte de Barcelona, conservés el regne en 
usdefruit i, en cas de morir l'hereu, fos el 
successor el comte, el seu marit, en tota la 
Integrität del regne com amo Iliure i abso
lut. Excloía de la successió del regne les 
filies, i que fos el comte, el príncep, l'he- 
reu. Nasquè un barò, que es digué Ramon, 
el qual en cenyir la corona d'Aragó i 
Catalunya, canvié el nom pel d'Alfons.

En morir Ramon Berenguer, deixé 
hereu deis territoris d'Aragó i Barcelona 
el seu primogènit Ramon, de quatre anys 
d'edat, qui governé amb el nom d'Alfons 
II, el Cast. Durant la seva minoria d'edat, 
Na Peronella nomené governador general 
del Principat de Catalunya Ramon Beren
guer, comte de Provença. Quan Alfons 
compii els dotze anys d'edat, la reina li féu 
donació de tot el regne d'Aragó. Novament 
insistí que, en el cas que morís l'infant 
Alfons sense deixar fills, heretessin altres 
dels sens germans, excloent les filles.

Na Peronella passé la resta de la seva 
vida, uns deu anys, entre Besalù i Barce
lona. Morí el 13 d'octubre de 1173, als 
trenta-vuit anys, i si bé en el seu liltlm 
testament va disposar de ser enterrada a 
la catedral de Barcelona, es desconeix el 
Hoc on són enterrados les seves restes 
mortals.

L'origen de la unió del Regne d'Aragó 
i del Comtat o Principat de Catalunya, 
ambdós formant un sol regne, fou el 
matrimoni de Na Peronella i Ramon 
Berenguer IV.
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Canvis en Talfabet castellà
Josep Torrella Pineda

>3em bla ser que, segons un informe 
presentai a la Comissió dedicada a les 
llengiies en el si de la Unió Europea, una 
llengua que no adapti tots els sens recur
sos a un sistema universal i que no faciliti 
la seva traducció automàtica, es convertirà 
en una llengua de segona dins de la citada 
Unió Continental.

També sembla ser que, prevenint-se 
amb salut, en el Congrès de l'Associació 
d'Acadèmies de la Llengua Espanyola 
celebrai recentment a Madrid, es va acor
dar de suprimir la eh i la II, com a lletres 
autònomes, en els futurs diccionaris de la 
Real Acadèmia.

De fet, encara que la eh i la lì hagin 
estât tingudes fins ara com a lletres amb 
identitat pròpia dintre de l'alfabet castellà, 
en realitat són digrafs, o sigui grups de 
dues lletres que representen cada un d'elles 
un so, com és el cas del ny en el català.

Per al ciutadà del carrer pot semblar 
que un acord corn l'adoptat per les 
Académies de la Llengua Espanyola tingui 
ben poca o nuMa transcendèneia, ja que 
no introdueix cap canvi ni en la parla ni 
en l'escriptura. Però pensem si en deu tenir 
d'importància que no ha estât només "la" 
Acadèmia, en singular, la de Madrid, que 
ha près la decisió, sinó l'Associació que 
agrupa les vint-i-dues Académies del 
conjunt de països de parla espanyola.

Si que els castellans seguirán dient i 
escrivint ehoeolate i llamada, com ho 
seguirem dient i escrivint els catalans en 
les ocasions en què hàgim de parlar i 
escriure en castellà. La mesura té, però, el 
seu "intríngulis" en les alfabetitzacions; és 
a dir, en diccionaris, enciclopèdies, indexs 
i tota mena de llistats on les paraules es 
coMoquen en columna per ordre alfabètic.

"to t u n  estil"
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corn un de tanta utilitat per a tothom que 
és la guia telefònica. (Aquell alfabet que 
a les velles escoles memoritzàvem cantant- 
lo). En efecte, quan l'acord de les Aca
démies vagi essent posât en práctica a tots 
els àmbits que en siguin afectats, el 
cognom Chamorro l'haurem de buscar a 
la C i no a la Ch, que no existirá com a 
lletra; entre els començats amb Ce i els 
començats amb ei. I el cognom Llohet 
figurará a la L, entre els que comencin amb 
Li i els que comencin amb Lo.

Però -atenció-, no s'acaba aquí la cosa. 
Perqué les ordenacions alfabètiques solen 
ser "rigoroses" ("per rigorós ordre alfabè
tic"). Per consegüent, no sols canviaran de 
Hoc els noms - i  les paraules en general- 
pel seu començament amb Ch o en Ll sinó 
també quan en el seu interior con-tinguin 
algún d'aquests dos digrafs. Aixi, si fins 
ara trobàvem primer, en un llistat alfabètic

castellà. Salvai que Sallarés, perqué la ll 
que hi ha entremig d'aquest darrer era una 
lletra situada alfabèticament després de la 
1 que es troba entremig del primer, en 
endavant trobarem abans Sallares que 
Salvai, perqué després de les tres lletres 
primeres. Sal, comunes ais dos cognoms, 
tindrà preferència la segona / de Sallarés i 
no la V de Salvai.

Ara bé, aquest criteri de considerar que 
a una lletra ha de correspondre un sol signe 
gràfic no és nou per a la normativa catala
na. En l'alfabet català no hi figura la eh-, 
d'antuvi, perqué no hi existeix ni com a 
digraf (tret que es tracti de cognoms man- 
tinguts en la grafia antigua, com "Bosch" 
i "Balsach"). I, quant a la ll, per a nosaltres 
és una lletra doble que correspon a un so 
especific, però no és un signe gràfic amb 
personalitat pròpia i amb un Hoc a l'alfabet. 
De manera que els nostres diccionaris i les 
nostres enci-clopèdies, aixi com els indexs 
de noms i de topònims deis nostres Hibres, 
ja són alfabetitzats com d'ara en endavant 
hauran de ser-ho els de llengua espanyola.

Però no podem dir que l'acord de les 
Académies espanyoles no ens afecti, als 
catalano-parlants, ja que fins ara la dife- 
rència de criteri ens obligava a variar la 
consulta segons que es tractés d'un ins
trument Hngüístic català o castellà. I aixô 
a vegades ens desorientava; sobretot a per
sones poc habituades a aquest tipus de 
consultes.

Ara falta veure si l'acord de les Aca
démies serà aplicat arreu i aviat. I com que 
no n'és possible una aplicació sobtada, de 
la nit al dia, hem de preparar-nos a la 
coexistèneia d'alfabetitzacions velles i 
noves durant un temps, que pot ser Harg.

CQSSIC
c l u b
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Homenots de Sabadell
i de la seva historia ciutadana

al Saló de la Caìxa de Sabadell
Milagros Torres

A^'exposició Homenots de Sahadell i de 
la seva historia ciutadana ve a cloure el 
cicle d'exposicions monogràfiques realit- 
zades per la Fundació Amies de les Arts i 
de les Lletres de Sabadell, junt amb altres 
entitats coMaboradores, per tal d'home- 
natjar el veterà escultor Camil Fàbregas.

En aquesta mostra s'han reunit més 
d'un centenar de bustos i relleus en bronze 
i terracotta, d'homes i dones de Sabadell
0 que d'alguna manera han estât relacio- 
nats amb la nostra ciutat. Aixi podiem 
veure les escultores de Joan Vila Cinca, 
Manolo Hugué, Joan Oliver, Miquel Cru- 
safont, els presidents Company s i Macià... 
És a dir, Camil Fàbregas va reflectir tota 
la vida sabadellenca: artistes, artesans, 
dibuixants, pintors, escultors, céramistes, 
fonedors, fusters, fotôgrafs, cientifics, in- 
tel-lectuals, poetes, escriptors, metges, 
esportistes, arxivers... i els sens familiars.

Tots aquests retrats están realitzats en 
diferents époques, amb materials dife- 
rents, i no corresponen a un model tipificat 
de personatge, sino que hi podem trobar 
homes de diferents edats i d'aspecte dife- 
renciat tant fisic corn psicolôgic. Camil 
Fàbregas savia captar al personatge en el 
seu estât animic i en la seva situado físi
ca, marcava els ulls, els pentinats, les arru
gues... totes les marques que han indivi- 
dualitzat la persona, fent una escultura 
clàssica, tal i com va dir Joan Oliver, una 
escultura que respon "a la tradició, l'estil
1 l'escola dels escultors romans, puix que 
foren élis els qui afegiren a l'escultura gre-

ÂMIL FABREGAS
H OM EXOTS DE SABADELL

D'esquerra a dreta: Joan Cusco, Pere Fonolleda, l'alcalde Antoni Farrés, Camil Fàhregas i Montserrat Blanch.

ga un verisme sense mistificacions i així 
inventaren el retrat naturalista, la repre
sentado de la testa o del bust d'un 
personatge".

Finalment Sabadell, de la má de la 
Fundació Amies de les Arts i les Lletres 
de Sabadell, ha tingut a bé retre homenatge 
a un deis nostres insignes artistes, a 
l'escultor CAMIL FÀBREGAS.

La Fundació Caixa de Sabadell ha 
tingut cura de l'organització d'aquesta 
mostra, acollida en aquest magnifie estoig 
que és el Saló de l'Entitat, una mostra que 
ha estât molt visitada al llarg deis vint dies 
que ha estât oberta al public (de l'11 al 31 
de maig).

Dos actes a Sant Salvador
E. recent passât 19 de juny van tenir Hoc 
a l'església de Sant Salvador, dos actes so
bre els quais, per raô de temps en tancar 
aquesta edició no podem ser més explicits.

El P. Calassanç Balagué, escolapi, que 
durant uns anys ha estât rector de la dita 
església, hi celebrava els sens quaranta anys 
de sacerdoci. El temple s'omplenà de fidels 
per acompanyar al P. Calassanç en aqüestes 
noces de "robi", A l'acte religiós l'acompanyà 
l'actual rector, el sabadellenc Jordi Sotorra. 
El P. Calassanç agrai la presèneia dels 
assistents i els va compometre a assistir a la 
celebraciô dels seu cinquantè aniversari -les 
noces d'or sacerdotals-, a celebrar l'any 
2004... També manifestà corn lihaviadolgut

haver de deixar aquesta rectoria que tant 
estimava i en la qual s'hi sentia tan bé .Però 
digué; "Qui té el cui llogat no seu com voi..."

En un moment de la seva prèdica ressaltà 
que li compiala compartir aquesta festa amb 
el descobriment de la lápida dedicada a 
l'escultor Camil Fàbregas, també assistent, 
el qual és fautor de tota l'obra escultórica 
que conté l'església de Sant Salvador.

Al final de la cerimònia religiosa, tots 
els assistents van contemplar com el propi 
Camil Fàbregas descobria, en una de les 
columnes del pórtic, la lápida en la qual hi 
ha inscrit el seu nom i el de Moiá-1906, lloc 
i any on va néixer. També hi fou present 
l'alcalde de Moià, amb un grup de moianesos.

Seguidament fou servit un aperitiu i els dos 
homenatjats van ser objecte de felicitacions, 
enmig d'un ambient cordial i festiu.

QUADERN felicita molt cordialment 
els dos protagonistes de l'acte que acabem 
de comentar: el pare Calassanç Balagué i 
l'escultor Camil Eàbregas; dos grans amies 
i coMaboradors.
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Dels "Anales" de Bosch i Cardellach
Joan Ahina i Girali
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Primera pàgina del manuscrit de Bosch i Cardellach.

J a tenim, editada per la Fundació Bosch i Cardellach, una versió 
fiable dels "Anales de la Villa de Sabadell", d'Antoni Bosch i 
Cardellach. L'ùnica edició anterior, del 1882, de la qual es conser
ven pocs exemplars, era ben difícil de consultar i, per altra part, era 
força plena d'errors tipogràfics i de transcripció. Des de l'anomenar 
"Carni de Santiago" al que reaiment devia ser "Carni de Santiga", 
fins en parlar-nos que "Geronimo Feu, sin licencia del Consejo, 
hizo marca en los vails alrededor de la villa" quan hauria dedir 
"Gerónimo Feu hizo moreras en los vails", podem trobar-hi de tot.

Bosch i Cardellach, en escriure els sens "Anales", consultà molta 
documentació, bona part de la quai no tenim avui. Una de les inevi
tables i ben profitoses fonts d'informaciô, i que ho son avui encara 
per a tots els intéressais en la nostra historia, foren els llibres 
d'Acords del Conseil de la Vila, llibres que possiblement en els temps 
de Bosch i Cardellach eren més complets que els que tenim ara.

Tot i que força fidel a totes les noticies provinents de les 
"Ordinacions", no deixa però Bosch i Cardellach de caure en algún 
error de lectura o d'interpretació.

Vegem-ne algún, d'aquests errors.

ANALES
27 abril 1455 - En Concejo General 
se acordó hacer una Cruz de plata 
para la Iglesia, eligiéndose un hom
bre por cada uno de los tres esta
dos...

ORDINACIONS
27 abril 1455 - ...Ja dita Creu esser 
faedora en la forma següent: Fou 
ordenat i conclós que fossien fetes e 
elegides tres ordens o condicions de 
gents, go és, tres per los majors, tres 
per los mitjans, tres per los tercers e 
tres per los quarts...

Bosch i Cardellach ens diu que s'elegiren un home per cada un 
dels très estais, quan reaiment s'elegiren très homes per cada un del 
quatre estais.

És curios que es mencionin quatre estais, quan normalment se'n 
consideraven ùnicament très: el major, el mitjà i el menor. És ben 
possible que aquest quart estât fos el dels forans de la vila. M'ho fa

creure així el fet que, un any després d'aquest acord de confecció de 
la Creu, es nomena una comissió, per una altra qüestió, en la qual hi 
consta l'elecció de gent deis tres bracos, major, mitjá i menor, i també 
deis forasters.

ANALES
14 agost 1549 - Dicho Concejo, con 
permiso superior, deliberó que el de
recho de la imposición (que antes 
era de 4 dineros por el comprador y 
otros 4 por el vendedor) en adelante 
fuese solo de 2 cada uno.

ORDINACIONS
14 agost 1549 - Que cap habitant de 
la Vila i terme de Sabadell no gosi 
vendre ni comprar lianes a una 
llegua prop de la vila i terme sense 
que pagui la imposiciô i dret que és 
acostumat a pagar a l'imposicioner, 
ço és dos diners per lliura aixi el qui 
compra corn el qui ven, sots ban de 
25 sous per quiscuna vegada.

En aquest cas a l'efecte que Bosch i Cardellach ens parla d'uns 
drets generáis d'imposició. Veiem, però, per les "Ordinacions" que 
es tractava d'una imposició sobre les compres i vendes de llana, fet 
que, cree jo, val la pena de ressaltar ja que ve a palesar la importáncia 
que ja devien teñir aleshores, en pie segle XVI, les operacions de 
compra i venda de llana.

ANALES
6 marg 1569 - Se mandó hacer un 
portal o puerta nueva en la plazue
la del Arrabal. No seria éste el di
cho de la Europa en 1562, por ho 
haver allí la forma de plaza; sí, em
pero, la havia enfrente el portal que 
entonces llamaban de Caldes por 
salirse por allí al camino de aque
lla villa, y ahora llamamos del An
gel por venerarse allí el Santo An
gel de guarda. Y este sería el portal 
de que aquí se trata.

ORDINACIONS
6 marg 1569 - determinaren que per 
embelliment i utilitat de los poblats 
de la vila de Sabadell, attés que hi 
haurá molts adjutoris de molts 
particulars de Sabadell, que sia fet 
un pou en lo Reval de Sabadell, en 
la plasseta en lo Hoch més abte i 
condecent, i que defer dit pou facen 
fe r  aquell i tinguen cárrech los 
senyors Jurats o los dos en abséncia 
de aquell a la millar comoditat i 
utilitat de la vila se pora.

Aquí sí que Bosch i Cardellach fa, sembla ben ciar, una 
equivocació. No es tractava, com ell diu, de fer un portal al Ravall 
sinóde fer-hi un pou. Mala lectura féu de la "Ordinació".

Aquest error de Bosch i Cardellach féu també equivocar a Miquel 
Carreras quan en els seus "Elements d'Història de Sabadell" ens parla 
de "Fer, en 1569, el Portal de Caldes, al lloc d'arrencada del carrer 
de La Salut". I també Pere Roca i Garriga, en el seu treball "Les 
muralles de Sabadell" (Quadern d'Arxiu n- 22, de la Fundació Bosch 
i Cardellach) recull, i dona com a bo. Terror de Bosch i Cardellach.

* * *
Aquests errors que he comenta!, i altres que es poden anar 

trobant, no disminueixen, però, la importáncia deis "Anales", obra 
essencial per a tots els interessats en la história de la nostra Ciutat.

Com molt bé diu Miquel Forrellad i Solá en la seva "Intro- 
ducció" a Tedició actual, "No és aquesta una edició crítica. Per tant, 
no entrem en consideracions sobre la vària problemàtica del 
contingut i fonts de l'obra publicada. Tampoc ass’enyalem els 
nombrosos errors o inexactituds que es poden trobar en el text de 
Bosch i Cardellach, d'altra banda ben naturals en una obra escrita 
ara fa uns dos-cents anys. Tot això ha d'exigir una labor llarga i 
minuciosa que és la que la present edició voi facilitar i que 
precisament caldrà emprendre decididament a partir d’ara".

No cal dir com em plauria que aquesta "labor llarga i minucio
sa" fos feta com més aviat millor.
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‘‘DOBLE JOC”, d’Antoni Dalmases
Pere Cornelias

Des de la publicació de I no parava de 
ploure (1986) fins a la de Doble joc han 
passai només 8 anys, però Antoni 
Dalmases ha publicat 6 Ilibres més, a part 
d'altres treballs diversos, contes i articles 
principalment (1). Es a dir, quasi a raó d'un 
Ilibre per any. Un ritme de producció ex- 
cessiu. Es per aixó que l'obra del Toni -el 
conjunt de la seva obra, vull d ir- és enca
ra un projecte, cada vegada més elabora!, 
és veritat, però allunyat, de moment, del 
desitjat punt d'arribada. També és veritat 
que el Toni és jove, però, a la seva edat, 
ja no es pot perdre el temps.

Fa molts anys que el toni i jo som 
amies. Parlo d'una amista! autèntica, gra
nítica, inamovible. D'un grau de fidelità! 
que, senzillament, es té o no es té. Diu la 
gent que ens coneix que ens assemblem. 
Es possible. Davant de situacions corn 
aquesta, el que es tendeix a dir és que és 
molt difícil d'escriure un comentar! mini- 
mament objectiu d'un llibre d'un amie aixi. 
És exactament el contrari. Escriure un 
comentar! d'aquest tipus és la cosa més 
fácil i còmoda del món. Per a mi, escriure 
sobre un llibre del Toni i dir el que en 
penso resulta, a més, una feina divertida i 
agradable.

Per questions relacionados amb el seu 
treball, l'Albert Batlló -protagonista cen
trai de la novehla- ha d'anar a viure a Giro
na, a vint quilómetros escassos de Llorçà, 
on passà bona part de la seva infantesa. A 
l'hora de moblar el seu pis, compra, entre 
d'altres coses, un taula antiga d'oficina, en 
un calaix de la qual troba cinc cintes de 
cassette que, per pura curiosità!, es posa a 
escoltar. El seu contingut, però, li resultará 
sorprenentment familiar, fins al punt de 
pensar que la persona que hi parla és el 
seu pare, a qui mai no ha conegut. A par
tir d'aqui, el llibre s'estructura a base de 
dos eixos narratius que s'alternen ininter- 
rompudament: les cartes que l'Albert anirà 
enviant a Londres al seu amie Manel i les

LA LLAR DEL LLIBRE
Llibres i Revistes

Pg. Plaça Major, 34-12 • Tel. 725 59 59 
SABADELL 

Maria Fortuny, 11 
Baricentro, Locai 135

D’esquerra a dreta: Pere Cornelias, Josep Herrero, director de ¡'editorial Cmilla, i Antoni Dalmases, 
autor del llihre, el dia 21 d'ahril, a la presentado del “Doble joe” a la cava de la Liar del Llihre,

transcripcions de les cintes, que també 
envia al seu amie, cartes i transcripcions 
formen un puzzle cada cop més complex 
el centre essencial del qual és el pare de 
l'Albert: s'inicia el carni enrera que ens 
anirà decobrint l'aventura de la seva vida. 
Un estil coMoquial -barreja del text epis
tolar i de la relació amicai que mantenen 
els dos homes- i un altre de més construit, 
però no molt -résultat tant del que diuen 
les cintes com de les transcripcions forço- 
sament elaborados de l'Albert-, diferen
cien perfectament els dos eixos alternants 
de la história i són, a més, un delsseus 
encerts més évidents.

Tanmateix, es fa difícil de creure que 
el protagonista informi per carta al seu 
amie d'un fet tan important com la recerca 
del seu pare, poden! utilitzar el teléfon. I 
costa de digerir que perdi tant de temps 
transcrivint les cintes, podent-ne fer cô- 
pies, un sistema incomparablement més 
ràpid. El simple fet que fautor intenti de 
justificar-ho, crée que em dóna la raó. 
L'habilita! narrativa mostrada en la uti- 
litzaciô del muntatge paraMel xoca amb 
la falta de versemblança del que s'hi ex
plica. Malgrat tot, però, el llibre es conver- 
teix ben aviat en una apassionant novel-la 
de misteri quotidià, que amplia, de mica

en mica, la dimensió del que es desconeix 
-la  vida del pare de l'Albert ho és tot, 
menys vulgar- i, a la vegada, va desco- 
brint-nos les peces que faran possible l'en- 
caix definitiu. és a dir, el puzzle es va fent 
cada cop més gran - i  sembla, dones, que 
més inabastable-, però, albora, les peces 
van trobant el seu lloc i resten, cada vega
da, menys espais buits. Una tècnica narra
tiva d'ampliació-reducció que funciona 
perfectament fins al final.

Llástima que, enmig de tot això, els 
imperatius comerciáis -es veu que els 
llibres han de formar part de coMeccions 
i cada coMecció té el seu public- i les 
presses de qué parlava al principi llastin, 
en part, alguns aspectos de la história: la 
preséncia de la noia que ajuda l'Albert en 
la seva investigació a partir de la meitat 
del llibre és totalment gratuita i innece
ssària i només s'explica per l'estranya con
venció que obliga que en una novel-la hi 
hagi un personatge femení; i Michel Du- 
cros, amb qui el pare de l'Albert es rela
ciona dramáticament, és més un apunt 
extens que no pas un personatge del tot 
dibuixat. I tot això quan ja havíem desco- 
bert que el Toni comen9a a ser un autor, 
perqué el retrobament de la memòria, la 
vellosa i l'art -tres deis grans temes de
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Doble joc -  es troben també, per exemple, 
a La revolta de Job ( 1987), La sorprenent 
historia d'en Joan No-Me'n-Recordo  
(1990) o L'ùltima primavera (1993).

Part de la historia es desenrotlla a Giro- 
ña i a Cotlliure i és en aquests parágrafs 
quan elllibre alça el voi. El Toni sembla 
deslliurat de qualsevol convenció, parla 
del sen món, hi situa els seus personatges 
i en fa de tot un tot indestriable. De cop, 
Girona ja no és només Girona, sinó aquell 
lloc on va viure l'Albert i per on va passe- 
jar el seu pare. Cotlliure és més que Cot
lliure, és també l'inici de l'extraordinária 
aventura de Jean-Luc. Llocs literaris, 
mítics. I, albora, llocs propers, autèntics, 
reals. La mítica literària no es troba només 
al Nautilus vernià, al Paris de Cortázar, 
Oliveira i la Maga -que el Toni s'estima 
tant-, al sud profund de Faulkner o al 
Canudos brasiler. Es pot trobar a Girona i 
a Cotlliure. I en aquella arribada del tren 
deis Catalans a l'estació de Sabadell.

Al Toni li agradará això que acabo 
d'escriure. Es exactament el que penso. Si 
es deixa de romanços, pot escriure una 
gran novel-la. Si s'arrisca. Si juga a pit des- 
cobert. Si es deixa de premis i d'historiés.

El final de Doble joc és impactant. Té 
1 força de la sorpresa coherent, és a dir, 
d'allò que, si bé et deixa sobtat en un prin
cipi, se't presenta, en definitiva, com a l'ù
nica solució lògica. Sovint, els finals de 
les novel-les de misteri, quan volen ser ma
ssa sorprenents, acaben sent absurds. El 
de Doble joc se'ns revela com a l'únic po
ssible. Amb eli, el Ilibre agafa una deses
perada negror, un gust amarg, un deix de 
tristesa. Es una mirada lúcida i, en certa 
manera, divertida: senzillament, el món és 
com és. Llástima, altre cop, que un afegitó 
a l'ùltima carta pretengui suavitzar i fer 
més mengivol un final que hauria estât 
magnifie.

Doble joc no és un gran llibre i el fet 
que hagi guanyat el Premi Gran Angular 
1993 és una dada gens negligible de l'estât 
de la qùestió de la nostra literatura. Però 
el Toni, si voi, i moites coses d'aquest 
mateix llibre ho demostren, pot arribar a 
ser un escriptor. D'eli depèn.
(1) També va escriure, bastants anys ahans,el 
monogràfic La vida poètica de Pere Quart (1980).
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Albert Escoda: “Sabadeii ioo%”
Rosa Ten

X oques vegades es poden veure obres 
corresponents al terme qualificat com de 
caricatura, com les que ens presentà, 
aquesta primavera, l'artista dibuixant i pin
tor sabadellenc, Albert Escoda, en una de 
les sales de l'Académia de Belles Arts amb 
el títol “Sabadell 100%”.

Art difícil, el de la caricatura, que ens 
ve a donar una representació de persones, 
o fets, costums o habituds socials, fent-ne 
resaltar els trets més característics i aspee- 
tes per a produir un efecte grotesc. Així 
han définit els estudiosos d'aquesta ve- 
ssant de l'art, i així ens mostra com l'ha 
associât al seu , d'art, l'Albert Escoda, fent- 
se seva la veritable essèneia del que es pot 
mostrar, sense caure mai en el ridicul 
enutjôs, del gest de cada persona que la fa 
potser més personal que la mateixa 
fesomia.

M a r c «  t 
N C T L i v r c a

crrccdL
Gracia, 140 baixos • 08201 SABADELL 

Telèfon 725 81 42

"La caricatura és un art que aconseguí 
la seva veritable forma en les dues ùltimes 
centùries, quan es posà al serve! de la po
lítica, i que prengué força a Europa des 
de França, que en fou el pais capdavanter"; 
ens diuen els historiadors. I sembla que 
als Països Catalans apareguè al segle XIX, 
lligada al periodisme politic. D'aqui que 
en les publicacions d'abans hi trobem 
sempre politics caricaturitzats. Més tard, 
s'estengué també a artistes, escriptors, i 
s'arribà a la gent del poblé.

Escoda, en la seva extensa mostra, 
presentà tôt tipus de ciutadans i d'ells en 
donà un excel-lent perfil humà junt amb 
una demostració d'autèntic art, i... ens 
atreviriem a dir de la inspiració francesa 
que li donà llum al món de l'art. •

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliària

Sant Antoni M- Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76
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Els cinc sentits i I’esperit tolerant
Joan Llorens i Terol

Una obra de teatre..., no podia ser d'altra 
manera, m'ha portât a reflexionar sobre la 
vida. En aquest cas, el fet teatral, al qual 
faig referéncia es converteix en un diáleg 
a la inteMigéncia i ais sentiments. Para- 
doxalment, la peça és un monóleg, però 
un monóleg on intervenen principalment 
un autor sensible i genial albora, un ac- 
\ox-clown que s'expressa magistralment 
amb la cara, amb les mans, el gest i una 
veu que modula prodigiosament, i, final- 
ment, un public fascinat. L'espai escénic, 
el director, el traductor del text a un 
mallorquí deliciós, 1'iMuminador i l'encar- 
regat de so arrodoneixen l'es-pectacle. 
M'estic referint a Sa historia des senyor 
Sommer, de Patrick Süskind, el conegut 
escriptor alemany autor á'El perfum.

L'obra és una espécie de balada on es 
combinen la poesia i la mágia, la tendresa 
i el dolor, l'humor i la ironia. Hi trobem 
aspectos de la Pastoral beethoviana: la 
natura, els hoscos, la remor del vent entre 
les fulles, la pluja que ens mulla la peli, 
les olors del camp just quan ha acabat de 
ploure. Els cinc sentits -e l tacte, la vista, 
l'oida, l'olfacte i el gust- obren les portes 
a les sensacions que els envolten. El se
nyor Sommer pretén viure de forma natu
ral amb tots els sentits a flor de peli. I això 
el fa aparèixer com un èsser estrany als 
ulls de la gent de la petita vila. Només el 
narrador -fac to r mallorquí Pep Tosas- 
l'entén i ens el descriu des de la seva pròpia 
autobiografia. El clown que ens relata la 
història ens fa riure quan ens explica el 
dolor visent en la seva infància en patir el 
primer desengany amorós. Aquell nen no 
s'explica corn els humans defugen d'allô 
que és evident que existeix. L'actitud dels 
altres en relaciô al senyor Sommer li re
sulta incomprensible. Per qué s'ha de ser 
un heroi per viure sincerament, honesta- 
ment, sensiblement i amb esperit tolerant? 
Sommer no és un individu estàndard i per 
aquest motiu resulta un personatge incò
mode. No es pot comunicar amb ningù, 
perqué no l'accepten.

Realment, en aquest món que vivim, 
la tolerància està constantment amena- 
çada. La sindrome de la discordia i la no 
convivència no són pròpies de paisos 
africans incivilitzats, com pretenen alguns. 
Les Unites ètniques entre serbis, Croats i 
bosnians als Balcans en són una mostra. 
Les barbàries comeses a les ciutats ex-

-tij-
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iugoslaves de Sarajevo o Gorazde, amani- 
des amb la comèdia teatral de l'OTAN i 
dels paisos de la UE, parlen per si soles. I 
si remuntem un xic la història podem re
cordar el final tràgic dels hongaresos quan 
l'any 1956 van intentar treure el cap per 
sobre el teló de ferro. Dotze anys més tard, 
l'agost de 1968, la famosa Primavera de 
Praga va demostrar que l'Occident contem
plava impassible les agressions dels tañes 
soviètics. I per si això no fos prou, el de- 
sembre de 1970 els blindais de I'exercit 
polonés van posar fi impunément a les pro
testes obre res als ports del Bàltic amb un 
elevai nombre de morts. El 1974, a Xipre, 
els greco-xipriotes enfrontáis a la comu
nità! turca de l'ilia van formar una Guàrdia

Nacional i van fer un cop d'estat contra 
l'arquebisbe Makarios. Es va instal-lar al 
poder un ex-terrorista de l'EOKA. Aquests 
són uns testimonis históricament recents 
que s'han viscut a l'anomenada civilitzada 
Europa deis grans principis étics i morals.

Sort que, de tant en tant, una escletxa 
de llum ens reconforta. La tímida aproxi- 
mació entre palestins i israelians i la pro- 
clamaciô de Nelson Mandela corn a pri
mer president negre a Sud-àfrica, que 
inicia la fi del règim racista de Xapartheid, 
ens dóna un toc d'esperança.

Corn deia Albert Camus, en Hoc de 
jutjar tant els altres, hauriem d'intentar 
comprendre'ls.
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Esteve Vails Baqué, el mite

/ \c o m p a n y a t  del silenci i de la seva 
pròpia solitud existencial, Valls Baqué se 
n'ha anat d'entre nosaltres, deixant-nos un 
huit de presència i obra. La seva figura 
d'anacoreta ja no es pasejarà més pel seu 
carrer de Sant Antoni, ni traspassarà de 
tant en tant, amb el seu pas aritmie les 
portes de les sales d'exposiciones de casa 
nostra, ni el timbre peculiar de la seva veu 
es deixarà sentir polemitzant en abrandada 
tertulia oberta amb altres oficiants d'art 
corn eli, lletraferits amies o simplement 
encuriosits pel to i l'abast de la polèmica.

Valls Baqué ha estât un dels perso- 
natges-pintors més singulars del nostre 
temps. Tan singular com paradoxal és 
I'escassetat de la seva obra.

No obstant això, ha atresorat la virtut 
de passar a la història nostra de cada dia 
com un dels pintors més intéressants de 
tots els temps. En certa manera salvant les 
distáncies i les circumstáncies, ha estât el 
nostre Apeldes sabadellenc. Ningú que es 
tingui com a coneixedor de la plèiade 
d'artistes que conformen el món artistic de 
Sabadell, no pot ignorar la seva obra, 
malgrat l'escás nombre que se'n conserven.

Valls Baqué, emparat en el seu prover
bial silenci productiu, filosofant amb 
lucidesa sobre els ismes, ha estât -que jo 
sápiga- l'únic artista capaç de presentar 
una exposició, on el contingut es mesurava 
en una sola obra, argumentant que allò que 
exposava era el résultat final d'un isme. 
Una obra única. No calia res més. Alli 
començava i acabava tota una teoria, tot 
un contingut oniric, espiritual i sensual. No 
calia insistir més. Era l'alfa i l'omega amb 
totes les seves conseqüéncies. Era un Valls 
Baqué 1 punt.

Era, sens dubte, el résultat de tota una 
vida, el colofó deis anys d'aprenentatge a 
Llotja, Paris i, per qué no, la quintaessèneia 
de la medalla que li atorgaren pels seus 
coneixements d'anatomia. Era l'obra d'un 
artista atipie, que havia esmerçat tota la seva 
existéncia per arribar al nudi, a la sintesi, 
amb una clara diferéncia respecte ais seus 
contemporanis: el que menys l'importava 
era prodigar-se en la producció.

El gruix de la seva pintura (la que que
da) la realitzá en la década deis anys 30. 
Malauradament, la guerra el colpi, 
estroncant aquella vena creadora. Amagat 
a les golfes de la casa d'un seu amie, 
sobrevisqué fisicament el calvari fraticida.

Jordi Roca i Tubau

Mai més ternaria a èsser el mateix. 
Llástima! Més endavant un incendi mai 
aclarit converti l'estudi de Caldes de 
Montbui i tota l'obra que alli hi tenia en 
fum i cendres, restant de llavors ençà més 
solitari si cal, i més tancat en eli mateix. 
De ben segur, del seu mateix no-res en 
cercá la pau espiritual, la pau pacifica, la 
pau afincada en el seu interior, pau no 
exterioritzada. Alié a la desenfrenada cursa 
del progrès, es converti en un èsser absent 
a les véritables conquestes de benestar de 
la societat. Eli vivia diferent dels altres. 
Eli amb un no res en tenia prou, i és tan 
aixi que, per no tenir, no tenia ni estufa 
per escalfar-se a l'hivern. I és en aquest 
context que creà la seva obra més sublim. 
Una obra fruit de l'esperit. Una obra amb 
poques O nuMes connotacions materials. 
Una obra onirica, on el fil narratiu s'escapa 
a la comprensió fácil, estereotipada i 
decadent.

Valls Baqué fou un artista, un home 
pacific, un home bo en el més genui dels 
qualificatius, incapaç de demanar res a 
ningú, incapaç de sortir-se, per ética i per 
principi, del cercle que eli s'havia préfixât 
entom d'ell mateix. Les seves convinccions 
metafisiques a voltes entraven en contra- 
dicció amb la física, però en boca d'ell tot 
quadrava, sobretot amb l'apassionada 
seguretat amb qué ho defensava.

Predicava sovint com un asceta, al 
marge de si les seves paraules es perdrien
0 no entre el caminar de la gent. En aquest 
moments, els seus ulls brillaven amb una 
Iluissor que el transfigurava. Més, ai las! 
llástima que deis seus predicaments no se'n 
materialitzessin obres. Sovint les paraules 
són solament sons que es perden en 
l'ambient. Es curiós que, entre tanta teoria
1 tan mirar en la profunditat del cosmos, 
restés aferrat en la convicció que no era 
veritat que l'home hagués trepitjat la lluna, 
i més quan acte seguit et desenvolupava 
la teoria dels cercles i les esferes amb 
juxtaposició en l'espai, amb una claredat i 
una convicció esfereidora.

Goya, Velázquez i tots els grans de la 
pintura universal estaven sempre presents 
en el seu diseurs. Valls Baqué fou un home 
culte, un artista consequent, amb una vida, 
o més ben dit, amb una manera de viure 
pròpia allunyada de la materialitat i de la 
frivolitat. Eli es creà el seu propi món i 
visqué en pau amb eli mateix. El seu

aíllament formava part de la seva vital 
nécessitât de silenci.

Andren Castells escrigué d'ell: "Valls 
Baqué és el pintor més personal deis 
nostres artistes sabadellencs, el pintor que 
va veure més el nostre ambient sota el seu 
ull introvertit”.

Seria un encert cultural, a part d'un acte 
de reconeixement, tant per a la ciutat com 
per a les noves generacions d'artistes 
sabadellencs, que per les circumstáncies 
que siguin desconeixen bona part de la 
seva obra, que es bastís una mostra de tot 
el que en resta.

Sabadell podria -hauria  de fer un 
esforç- mostrant a propis i estranys la 
Singularität d'un deis seus filis que, des de 
fa molts anys, ja resta en el món del mite 
dels seus millors pintors.

Valls Baqué. Obra de Camil Fahregas.
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Art Romànic

Els davallaments romànics
Ramon Vail i Rimblas

x \n o m e n e m  davallaments a uns con- 
junts escultòrics compostes de vàries 
figures de tamany naturai, o quasi, que re
presenten el davallament de Crist de la 
cren. L'exemple paradigmàtic i més ben 
conservât és el Santissim Misteri de Sant 
Joan de les Abadesses.

El Santissim Misteri el composen set 
figures: Crist, la Verge, sant Joan, Josep 
d'Arimatea, Nicodem, i els dos lladres 
cmcificats amb Jesus, Dimes i Gestes. Totes 
les figures son originals, llevat la de Dimes 
que és una còpia feta l'any 1953, per 
l'escultor Pere Jou, perqué en la revolta del 
1936 fou destruida la imatge originai; la 
reproducció és molt fidel, perqué hi havien 
moites fotografíes de la imatge anterior.

Els davallaments es composen dels tres 
cmcificats; Josep d'Arimatea i Nicodem es 
disposen a davallar Jesús de la creu. Jesús 
està a mig desclavar: el seu braç dret està 
desclavat i l'esquerre continua clavat a la 
creu; per aixó està inclinât cap a la dreta. 
Josep d'Arimatea amb la mà esquerra el 
sosté agafant-lo per la cintura i amb la mà 
dreta l'abraça pel davant, per aguantar-lo, 
quan Nicodem li desciavi la mà esquerra. 
La Mare de Déu i sant Joan contemplen 
l'escena, afligits; sant Joan porta un llibre, 
simbol de l'Evangeli que va escriure 
narrant l'escena. Els lladres. Dimes i 
Gestes, están encara a la creu.

El davallament de Sant Joan de les 
Abadesses, és el que està més ben 
documentât. Se li ha mantingut el culte 
sempre. Consta que un tal Dulcet, fill de 
la vila de Sant Joan, encarregà el 
davallament a Ripoll Tarascó i li entregà 
la fusta d'avet i noguera per la seva 
execució. L'obra fou inaugurada el 16 de 
juny de 1251. Eoren colocades moites 
reliquies al dors del Crist i al seu front s'hi 
deposità una sagrada forma consagrada, 
partida en tres fragments, com en las 
fracció de la missa, perqué fós real la 
veneració del eos de Crist; la forma estava 
embolcallada amb una roba fina blanca, i 
la cavitat on estava allotjada es tapá amb 
un plaqueta de plata. L'existéncia de la 
sagrada forma fou oblidada fins l'any 
1426 quan l'abat Arnau de Vilalba proce
dí a una restaurado del davallament, i fou 
retrobada incorrupta, fet considérât com 
un miracle. Des d'aleshores es coneix pel 
Santissim Misteri.

No és l'ûnic davallamnet conegut el de 
Sant Joan de les Abadesses. N'hi ha un 
complet i uns altres que només se'n con
serven fragments. Daten d'un segle abans 
del de Sant Joan; cosa que dremostra que 
fou una còpia que Dulcet, el seu donanat, 
n'havia vist un altre en algún Hoc.

El complet és el d'Erill-la-Vall. Fou 
trobat en el decurs de la missió que 
l'Institut d'Estudis Catalans realitzà l'any 
1907 a la ratlla d'Aragô. Eren uns altres 
temps i les dificultáis del viatge 
extraordinàries; quasi no hi havien 
carreteres. Per això l'anada a la vali d'Aran 
fou a través de França. L'expedició féu a 
peu el trajéete de la vali d'Aran a les valls 
altes de Boi, o de Tor, entrant-hi pel port 
de Caldes, i vorejant els estanys de 
Travessany, Negre i Cavaliers, arribà 
finalment al balneari de Caldes de Boi, 
havent de soportar una tempesta durant el 
trajéete. Podeu comptar la caravana que 
devia formar l'expedició: carregats de 
fòtils, amb les màquines de fotografiar 
d'aleshores que eren voluminöses, amb les 
plaques fotogràfiques de vidre, es 
necessitava una récula de mules que 
portessin els cinc expedicionaris que 
composaven la missió, i el seu bagatge i 
impedimenta.

A un clos aparedat de l'església d'Erill- 
la-Vall es trobà un conjunt igual al de Sant 
Joan. Per una unça (setze duros, vuitanta 
pessetes) els el venien; els escrûpols de la 
missió, que considerà indedelicat aprofitar 
la visita, que es feia amb l'autoritzaciô i 
recomació del bisbe d'Urgell, per comprar 
objectes de culte, refusà l'oferta, fet que 
va donar Hoc a qué els marxants hi 
intervinguessin després. De la troballa s'en 
conserva una fotografia.

Després de moites vicissituds el 
davallament d'Erill segueix a Catalunya, 
encara que partit en dos lots: la Mare de 
Déu i sant Joan pertanyen al Museu d'Art 
de Catalunya i les figures restants (Crist, 
els dos lladres, Josep d'Arimatea i 
Nocodem) están al Museu Diocesà de Vie. 
Només en dues ocasions s'han pogut veure 
conjuntament. Una amb motiu de 
l'exposiciô d'art romànic organitzada pel 
Conseil d'Europa l'any 1961 i la darrera 
en l'exposiciô MILLENVM celebrada 
l'any 1989 amb motiu del MiMenari de 
Catalunya.

Hi han altres devallaments, encara que 
no complets: El de TaüH, compost del bon 
Hadre, Dimes, el Crist, Josep d'Arimatea i 
la Verge; un altre, de TaüH mateix, atribuït 
a l'església de Sant Climent, del que només 
es conserva la imatge de la Verge, al Folk 
Art Museum d'Estats Units; ambdós 
trobats a la mateixa expedició del d'Erill. 
Hi havia una davallament a Durro,: només 
se'n conservava el Crist i la Verge; el Crist 
tenia la mà de Josep d'Arimatea esculpida 
al flanc esquerre; la imatge del Crist fou 
cremada l'any 1936 i la de la Verge es 
conserva al Museu d'Art de Catalunya. 
També el Crist que ara es conserva a 
l'església parroquial de Viella, procèdent 
de Mig-Aran, pertangué a un devallament: 
la mà de Nicodem que apareix al seu flanc 
esquerre ho demostra; aquesta imatge fou 
restaurada l'any 1961 eliminant-se un 
repinta! posterior i récupérant la 
policromía original.

Aquests davallaments tenen molta 
importáncia, perqué al costat del Crist 
Majestät, hieràtic i sense sofrença, que 
algunes vegedes s'ha volgut identificar 
amb la concepció de Crist que tenia el 
nostre poblé en els temps romànics, també 
el Crist que ha sofert passió i mort ens 
demostren, amb els davallaments, que 
aquesta interpretació era també corrent en 
l'época románica.

Crist de Mig-Aran
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Davallament d'Erill-ìa-Valì

El Samíssim Misteri de Sant Joan de les Abadesses.
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Música

Frederic Chopin (1810-1849). L’apoteosi del piano
Antoni Sala i Serra

A -ia transfiguració poètica del repertori 
pianístic dels musics de l'època romàntica, 
és també el tret principal de I'obra de Fre
deric Chopin. Però si fos necessari emmar- 
car la seva obra en la "nova tendència 
romàntica" que culmina Schumann, la nota 
més desconcertant de la seva mùsica és la 
naturalesa refractària als conceptes de 
"poesia musical" o de "mùsica poètica". La 
majoria de compositors romàntics, a més 
d'adoptar una actitud musical perso
nalissima, se significaren prenent partit pel 
confùs món romàntic. Eren propagandistes 
d'una nova religió musical, escrivien assaigs 
en què buscaven relacions entre les arts i 
aprofundiren en la filosofia de les emocions. 
Els romàntics coMaboraven entre ells per 
explicar el llenguatge de la seva mùsica i 
transmetien les seves complicades aspi- 
racions a les noves generacions. No fou així 
en el cas de Chopin. A qui ha estât consi
dérât com un dels mùsics més importants 
del moviment romàntic, no li interessava res 
d'això. Li desagradava el Romanticisme. 
Considerava la mùsica de Liszt oportunis
ta, no entrava en la idea musical de Schu
mann i no li interessava ni Mendelssohn ni 
Berlioz. Desconeixia l'obra de Schubert, i 
a Beethoven s'hi acostava amb prevenció, 
mig amb admiració, mig amb rebuig. Deia 
que se sentia incòmode davant de tanta 
sorollosa prepotència d'un home massa 
grandiós i tose. Els dos mùsics que signi
ficaren quelcom per a Chopin foren Bach i 
Mozart.

De Chopin, que ha estât considérât com 
el "poeta del piano"", no se li coneixen tes- 
timonis que iMustrin les seves intencions i 
motivacions poétiques, literàries o de 
qualsevol mena. Res no es pot entreveure 
darrera la brillant superficie d'un llenguat
ge musical rigorós, hermètic, tancat en si 
mateix. No explica el seu debatiment per
sonal. Si per cas, es pot intuir en la seva 
construcció un cert sentiment orgullós, 
aristocràtic, una melangia de caire polonés, 
el refinament clàssic francés i el bromós 
romanticisme alemany. El fet de no trobar- 
li signes d'afiliació a escoles o a corrents

estilístiques, el situa en una postura d'aí- 
llament que ha fet que a Chopin se'l tingui 
com un fenomen de generació espontánia. 
La seva figura s'adiu amb la imatge del vir- 
tuós-compositor de finals del segle XVIII, 
en qué la producció musical era concebuda 
únicament en fundó de l'activitat pròpia; tot 
interdependent de l'exercici didàctic, de 
l'entreteniment mundà i de l'exhibició 
virtuosista. Aleshores caldrà veure en l'obra 
de Chopin, escasa en explicacions intimes, 
una producció destinada al Hoc on voi si
tuar la seva activitat musical. Poloneses, 
mazurques, valsos, nocturns, etc. consti- 
tueixen un repertori comù del "Salon- 
musik", que Chopin cultivará ininterrompu-

dament des deis seus començaments als 
salons aristocràtics de Varsòvia. El modest 
grup de composició per a piano i orquestra 
(els dos extraordinaris concerts OP. 10 i 
OP.21) es concentra en un breu période de 
concertista public que acabará amb el seu 
esta-bliment a Paris. D'aqui en endavant el 
seu pùblic serà el dels grans salons de la 
millor societat (aristocràcia, altes finances, 
élite intel-lectual, etc.) que frequentava amb 
regularitat. Fins i tot el nodrit grup d'alum- 
nes privilégiais, als quais donava lliçons de 
piano, provenien d'aquesta mateixa societat. 
D'aquestes sélectives lliçons, Chopin en 
treia els mitjans més importants per mante- 
nir una vida folgada. Chopin harmonitzava 
perfectament amb l'ambient puixant de la 
societat de Paris, rica, desenfadada i de gus
tos selectos. En aquell moment, Paris era la 
capital intel-lectual i artistica del món. Vic

tor Hugo, Balzac, Heine, Musset eren algu
nos de les figures literàries que hi vivien. 
Els mùsics Liszt, Meyerbeer, Rossini, Belli
ni i, Berlioz hi estaven instal-lats. Delacroix 
i Ingres hi culminaven la seva carrera pictó
rica. Als salons se celebraven pianistes com 
ara Kalkbrenner, Thalberg, Prudent, Mos- 
cheles i el mateix Liszt. Chopin hi fou aco- 
llit d'una forma entusiasta. Tota la seva 
mùsica i la seva actuació pianística hi que
da incorporada com una valuosa figura de 
moda, important i plenament reconeguda.

Aprofundir en els complexos fona- 
ments estilístics de la mùsica de Chopin és 
entrar en un terreny de contradiccions, però 
si ens hi avenim, veurem que Chopin adopta 
una posició, elegida lúcidament, en un camp 
més "artistic" que "poétic". A més, va man- 
tenir per pròpia voluntat la seva obra en uns 
limits que no va troncar mai.

Chopin va demostrar genialment les 
importants possibilitats sonores del piano, 
pensados sempre en les mans d'un pianista. 
Va rebre de la tradició musical una sèrie de 
géneros (estudis, poloneses, mazurques, 
nocturns, preludis, valsos, etc.) que en un 
principi li serviren de model. Però Chopin 
hi va aplegar moites linios i caractéristiques 
noves. Als "estudis" els va infondre una 
transcendéncia melòdica que ni tenien 
abans; va convertir el "nocturn" en una nova 
expressió sentimental; del "preludi" en féu 
un género nou que obre les portes a De
bussy, i transformé la "polonesa" en un cant 
distingit en qué el ritme popular i el senti
ment nacional s'agermanen desplaçant els 
veils artificis costumistes. Chopin va reno
var també els esquemes técnics pianístics. 
Inventa la nova manera de tocar el piano 
(dinàmica, digitació, timbre, etc.) totalment 
revolucionária per l'època que dominava 
Kalkbrenner. Però a més, tot i aixó, el més 
transcendent és que Chopin va obrir les 
possibilitats expressi-ves del piano en con- 
vertir-lo en un instrument de recerca (gaire- 
bé en instrument de l'impressionisme) de 
sonoritats que farien després possible el 
piano a Debussy, de Faure i fins i tot de 
Scriabin. La particular dedicació de Chopin
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als générés breus s'explica per motius 
socials i histories. Arnold Hauser opina que 
el creixent ús que fa de la mùsica la flo- 
reixent burgesia hi va influir. Aquesta 
burgesia il-lustrada fruïa d'aquella música 
que no exigia concentració ni gaires conei- 
xements per ser entesa i que arriba a les 
seves liars. La "Hausmusik" del Bieder
meier féu que força mùsics del romanti
cisme optessin per aquesta forma musical 
curta, variada i brillant.

Frederic Chopin va néixer el 1810a Za- 
lazova-Vola (Varsòvia) i va morir el 1849 
a Paris. El seu pare era francés, natural de 
Nancy, i la seva mare, Josefina Crizanows- 
ka, era polonesa. Va rebre les primeres lli- 
çons musicals del professor bohemi Zyway, 
fins que el príncep Radziwill (que després 
també el protegerla a París), coneixent el 
seu talent excepcional, li facilità recursos 
per formar-se a Varsòvia. En 1829 es va 
presentar per primera vegada al public, com 
a pianista, a Viena. Passà després a París, 
poc abans de la revolució de 1830, que el 
feu retornar a Viena, però el 1831 es tras- 
liada definitivament a París. Mai més no re
tornarla a Polònia. Chopin no obtingué mai 
càrrecs ni distincions oficiáis, i comptades 
ocasiones es presenta en public com a con
certista. Tingué relacions amorosos amb la 
novel-lista Georges Sand; relacions que 
acabaren amb escàndol i trencament des
prés de Testada a Mallorca, a la Cartoixa 
de Valldemosa. Aquest fet, juntament amb 
la malaltia que porta Chopin a la mort 
creará una llegenda romàntica que trans- 
cendirà fora de Tàmbit musical gairebé més 
que la pròpia obra. Després d'un viatge a 
Anglaterra, la seva malaltia s'agreujà i morí 
assistit per la seva germana Lluïsa, vinguda 
des de Polònia. Era el 17 d'abril de 1849. 
Se celebraren uns solemnes funerals a TEs- 
glésia de la Madeleine, i hi fou interprétât, 
per última voluntat de Chopin, el Réquiem 
de Mozart. Des de TEsglésia fins el ce- 
mentiri del Pére-Lachaise, una imponent i 
silenciosa multitud Tacompanyà amb una 
impressionant desfilada.

DISCOGRAFIA
Concert piano núm. 1 OP. 11 Tamas Vasary 
D.G. 136 453
Concert piano núm. 2 OP. 21 Artur Rubinstein RCA 
LSC 26,41077
Andante spianato. OP. 22 Vladimir Felzman 
MELODIA ZTV 105
Varis. B allades. V alsos. Nocturns. V ladim ir
Ashkenazy DECCA 6693
Les Sylphides, ballet. D.G. 136 257
Sonates núm. 23. OP. 35-58. Maurizio Pollini D.G.
415.346
Vint-i-quatre valsos OP. 69. Vlado PerlemutterG.P. 
20-2
Vint-i-quatre preludis. OP. 28. Sondra Bianca. C.P. 
22-2
Mazurcas. OP. 46-68. Tamas Vasary D.G. 137 453 
Gran Fantasia i Gran polonesa. OP. 13 DECCA  
26.41007
Varis estudis. Ludwing Hoffman. DIM DS 109 

Poloneses. Artur Rubinstein. Tres discs.
RCA RL 87036

Del Centenari d'A. Vila Arrufat
Comissió prò Centenari del pintor Antoni Vila Arrufat

M ^ sl Comissió ciutadana formada amb 
motiu de commemorar el Centenari del 
naixement del pintor Antoni Vila Arrufat 
(1894-1989) ha publicat unes butlletes de 
subscripció del llibre VILA ARRUFAT A 
SABADELL aparegudes a Diari de 
Sahadell i a Quadern. Aquest llibre es 
presentará a TAuditori de TAcadémia de 
Belles Arts el 20 d'octubre d'enguany, dia 
en qué aqust pintor va néixer Tany 1894 .

Posteriorment el llibre es presentará a 
la Reial Académia de Sant lordi de Bar
celona.

Ma. Dolors Calvet, a la Galeria Inge Mal- 
tus de Sabadell Tany 1991; any en qué la 
Galeria commémoré Texposició d'Art Nou 
Catalá tot mostrant part de les obres que 
hi foren exposades.

Enric Casanovas participé en TExpo- 
sició de TArt Nou Catalá al Centre Catalá 
de Sabadell Tany 1915. Aquesta exposició 
ha esdevingut histórica per moites raons: 
una és l'àmpia ressenya que en féu la re
vista Veil i Nou. L'altra, perqué hi partici
paren els joves artistes que després 
configurarien l'estètica Noucentista. A Sa-

Algunes de les obres que il-lustren el 
llibre figuraran en una exposició que 
tindrá lloic al Saló de la Caixa de Sabadell. 
També en una altra exposició a celebrar 
al Palau Moja de Barcelona.

El llibre només es podrá adquirir per 
mitjà de subscripció i al preu de 16.000 
pessetes. Les subscripcions poden enviar
se a la seu de la Fundació Amies de les 
Arts i de les Lletres, carrer Sant Antoni, 
5, pis. 08201 Sabadell, o per Fax al núm. 
726 73 62.

Aquesta Comissió informa que el pri
mer acte a celebrar amb motiu d'aquest 
Centenari tindrá lloc a la plaça Vila 
Arrufat, en la qual s'hi ha instal-lat una 
escultura en bronze d'Enric Casanovas. 
Aquesta obra -model original únic- fou 
comprada per la Regidora d'Urbanisme

badell, aquesta exposició organitzada pel 
poeta Josaquim Folguera i Santiago Segu
ra, fundador del Faianç Catalá, aconseguí 
escandalitzar els prohoms de TAcadémia 
de Belles Arts. Entre altres artistes hi 
participaren Enric Casanovas, Feliu Elias, 
Rafael Benet, Joaquim Mir i Joaquim Tor
res-García, amb un total de més d'un cen
tenar d'obres.

L'obra que reprodueix la foto es titula 
Nufemení (ca. 1942).

L'acte d'inauguració se celebrará el 
proper dia 12 de juliol a dos quarts de vuit 
del vespre a Tesmentada plaça Antoni Vila 
Arrufat. Aquest acte és organitzat pel 
Deparatment de Cultura de TAJuntament 
de Sabadell, i el presidirá Talcalde, Antoni 
Farrés.
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Joan Llobet Prunés: Tuli de l’objectiu

>3 aber mirar, apendre a utilitzar el nostre 
sentit més directe, Tuli, és tot un art reser
vat a uns pocs privilegiats, aquells que han 
visent l'alquímia de la fotografía o del ci
nema i no s'han conformât amb la mirada 
del món a través del pía de conjunt o amb 
el "travelling" inconscient de qui es dedi
ca a badar passejant.

Aquest art era propi d'en Joan Llobet 
i, encara que el seu fill, el Josep, el quali- 
fiqui de deformado professional amb un 
cert sentit de l'humor, no ho és, sino que 
es tracta d'una mirada intel-ligent i no d'un 
recurs optic, és tota una actitud davant la 
vida. Una millor manera d'entendre la 
màgica realitat del món.

En Joan Llobet era un home bo, in
quiet, solidari i désintéressât, un exemple 
més de la calidoscópica realitat creativa 
catalana. La diversitat, l'inconformisme i 
una rabiüda curiositat conformen la 
Sensibilität d'un home que era, a la vegada, 
fotògraf, cineasta, music i poeta.

Plora la meva tristesa, 
veig d a r que us tine de deixar; 
tremola ma flama encesa 
que prompte s ’apagará

Veig la mort que se m'acosta, 
no sento angoixes ni esglai; 
quan ella m'obri la porta 
será meu Vimmens espai.

Són les ultimes paraules dirigides al 
seu amie Vicenç Alsinet, quan morí el 
novembre de 1982.

Nascut l'any 1915, des de molt jove 
s'interessà per la fotografía i d'adolescent 
treballà, retocant i colorant amb anilines, 
als laboratoris fotogràfics de Barcelona 
"Batlle i Compte". Després, ja amb 27 
anys, s'instal-là a Sabadell pel seu compte, 
féu de "reporter" i es va dedicar a revelar 
fotografía d'afeccionat. Com a anècdota, 
he de mencionar que, a Cal Permanyer, a 
la via Massagué, li deixaren un aparador 
per a promocionar els sens treballs.

Des d'un principi introduirà al negoci 
tot tipus de novetats, corn el fet d'oferir 
un serve! de 24 hores -cosa que esvalotà 
la com petèneia-, aixi corn els més 
modems sistemes d'esmaltat de fotos. Per 
al Joan, negoci i experimentació no 
estaven renyits i, d'aquesta manera, tractà 
el seu tema predilecte, el retrat. Una foto

Ana Fernández

no equivalía a una bona foto, principi de 
marcat carácter comercial, però renyit amb 
una Sensibilität artística com la seva. Aixi, 
fer-se un retrat equivalía a una sessió 
fotogràfica, més car, és cert, però, també, 
més efectiu. No tota la gent ho entenia era 
el rise. D'això es tractava, d'arriscar-se per 
gaudir treballant.

El retrat ha estât sempre l'especia- 
lització de l'empresa Llobet, des de favi 
Joan, passant pels sens fills, Josep, Emili 
i Joan, fins a la tercera generació, amb 
Jaume Llobet, encara que el germà, Joan, 
hagi optât, des de l'afecciô personal, no des 
del professionalisme, per la llibertat que 
li dona ser fotògraf de camp. Tots han 
conreat aquesta disciplina fotogràfica, però

inconfusible el seu estil. És cert que 
existeix el retrat tècnicament impecable, 
però sempre és la mateixa foto. S'ha de sa
ber trobar el fet que diferencia a cada per
sona. Aquests estrictos criteris de qualitat 
feren que el Josep i l'Emili Llobet 
aconseguissin el premi "Eastman" de 
Kodak, l'any 1982 a Rochester (EEUU), a 
la millor tasca dins el retrat fotogràfic.

Els treballs "Llobet" es cuinen a l'es- 
tudi i no al laboratori. És allí on s'encerta 
o s'esguerra la feina, allá s'atrapa l'instant 
màgic. En aquest Hoc es modela la llum, 
s'hi pinta. És el moment del diàleg amb la 
realitat que voi ser fixada; la reconeixes, 
atrapes la seva veritat, aquella que fa 
possible que tothom sigui fotogènic. Però,

Emili i Josep Llobet a l'exposició Kodak l'any 1982.

quines són les caractéristiques del retrat 
"Llobet"? L'iniciador d'aquesta saga de 
fotógrafs, en Joan Llobet Prunés, va enten
dre de seguida que el més important, a 
l'hora de plasmar una imatge humana so
bre paper, és saber atrapar la llum, la que 
és propia a cada persona, la que la carac- 
teritza. No es tracta de fixar efectismos 
estétics en forma de refíexos gratuits, sinó 
de fer emergir la llum interior de l'ésser 
humá que es manifest! ais seus ulls. La 
llum, a les obres "Llobet", és tractada com 
el color ho és a la pintura, créant un estil 
personal, individualitzant el treball i fent

perqué tot això sigui factible, és necessari 
que hi hagi un compromís, un esfor^ que 
esgoti el fotògraf, fins i tot físicament. Si 
no és així, és vulgarització. Són criteris 
anticomercials, però autentifiquen la Sen
sibilität artística d'aquestes tres gene- 
racions Llobet.

I ara, tornem al patriarca. El món de la 
imatge, per a en Joan Llobet, no es limitá 
a la fotografía, sinó que abastá, com a ama
teur, el món cinematográfic, amb films 
com : "Les aventures de Situ" (1936), 1er. 
premi de "Cinemátic Club Amateur" i 
Medalla d'Honor del 1er. Concurs Saba-
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dellenc del CEV; "Homenaje a la vejez" 
(1944); "Érase una vez" (1945), Medalla 
d'Honor del VIII Concurs Nacional de 
Cinema Amateur, Premi "Guardia" al 
millor film infantil. Premi "Kodak" i Premi 
"Amigos del Cinema de Sabadell", 1945, 
entre d'altres; "Emilín" (1945); "Canarios" 
(1946), film de caire científic i de labo
riosa realització, que rebria, entre d'altres, 
el 3er. premi a documentais d'UNICA, a 
Estocolm; "Vora la mar" (1946); "La cá
mara soñadora" (1947), que, interpreta! per 
la seva familia, posà en escena tots el 
trucatges técnics que coneixia i que 
desenvoluparia en un modern concepte 
narratiu, el cinema dins el cinema, etc. 
Amb aquest film també recolliria una vasta 
coMecció de premis(l).

La tem àtica predilecta d'en Joan 
Llobet, tant per a la fotografia com per al
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cinema, és el món dels nens, sovint films 
ideats per a ells i interpretats per ells. Des 
del principi va ser aixi i ho continua sent. 
A l'estudi dels Llobet ha rigut molta cana
lla. És el tipus de gent que millor connecta 
amb la sensiblitat d'aquests artistes; però 
no és l'unic tema. A casa seva s'amun- 
teguen fotografíes que son història de 
grans i petits personatges: actors, artistes, 
politics han quedat atrapats entre la mem
brana subtil de les sais de plata i una 
Sensibilität molt especial per la feina ben 
feta.

(1) Dades consultades al llihre "El cine Ama
teur Español" 1939-1950, de Josep Torrella. 
Ed. Centre Excursionista de Catalunya, Bar
celona, 1950.

•

Foto de rodatge per a "El guante",film préparât però que no arrihà a ser realitzat.
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XA.questa matinada ha fet un bon xàfec. 
Ha posât saó. Del Hit estant sentiem el cla- 
poteig de I'aigua sobre les teules i com llis- 
cava abundosament per les canaleres, que 
I'engolien amb voluptat. Després, ens hem 
llevat, radiants i lleugers, com el dia.

Pent carni cap a la feina, cal travessar 
el passatge d'Edgardo Ricetti. Sota les pèr- 
goles, rosers i geranis flirtegen amb els pa
ssants en una insolent competència amb 
l'esponerôs til-ler i l'airosa palmera, i son 
l'enveja duna pehrera nouvinguda, que 
malda per arrelar-se i afigurar. Més dis
crets, però gallards i dignes, setze pollan- 
cres flanquegen el rectangle que configu
ra l'espai, fidels defensors del Heure i la 
calma.

Però avui, corn cada mati, l'encis de 
l'indret es veu alterat per causa -altra vega
da- de la niciesa i la manca de Sensibilität 
d'alguns ciutadans que, emparant-se en la 
fosca de la nit, hi condueixen els sens 
gossos a alleujar-se. I és precis acotar el 
cap per tal d'anar esquivant una sèrie de 
toves fastigoses quan allò que ens abellia 
en realitat era gaudir del gran esclat de la 
primavera.

Edgardo Ricetti, pedagog, no es mereix 
aquest ultratge. Ni els passants. Ni els qui 
seuen als bancs delint una pausa. Ni el 
veinatge. Aixi ho deu creare també algu
na estadà de bona voluntat qui, abans de 
migdia, cada jorn, ha retirât l'empremta 
deshonrosa de la insolidaritat.

c c m
'pASTtSSF,PASTISSERIA* BOMBONERIA* GRANJA 
VIAMASSAGUÉ,45BIS-TEL.727 3470

GRANJA «PASTISSERIA 
PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 59 - TEL. 725 79 77 

18201 SABADELL

Angles
Dolors Godayol

Edgardo Ricetti amb els seus alumnes. Final de curs - 1934.

No era pas això el que ensenyava el 
"mestre". Ben segur que cap dels seus 
alumnes s'atreviria a actuar avui amb tan
ta irresponsabilitat. La bistòrta que ens ha 
arribat a I'oida i a les mans, parla d'una 
educació integral en la tolerància, la com- 
prensió i el respecte, que fan possible la 
convivència. Parla d'un pedagog entusias
ta i compromés i d'uns alumnes aplicats, 
inte-gres i agraits. Parla d'un emotiu 
retroba-ment, passât quasi mig segle, en
tre educador i educands. I d'un sentit 
homenatge. I de l'esforç per aconseguir 
que el nom del "mestre" figurés en un deis 
Hocs més privilegiáis de la ciutat.

Edgardo Ricetti (La Plata -Argentina- 
1901-1984), que va exercir la seva pro- 
fessió a Sabadell, per vocació i conven- 
ciment, des de 1927 a 1939, seguint els 
métodes de Montessori i les técniques de 
Freinet, ha passât ja a formar part de la 
História.Una história no escrita potser

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobreiiits

Grècia, 18 • Tel. 725 43 08 • SABADELL

amb frases lapidáries, però sí amb el re
cord, l'afecte i l'emoció de les persones 
humanes; la que més compta, la que més 
ens omple, la que més endins ens arriba.

Edgardo Ricetti, pedagog, mereix una 
plaça neta. Sois falta que alguns ciutadans 
s'ho vulguin mirar des d'aquest angle. •

Issi
' j=e=—\ ren

_J
LL0 3 LT
FSTSC.XAF

Via Massagué, 12 • SABADELL 
Teléfon 725 17 30
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Bosnia t'ho demana
Ana Fernández

Ha estât una imatge la que, des del 
Renaixement, ha capitalitzat i déterminât 
el nostre concepte emocional del dolor: 
“La Pietät”. Una civilitzada resignació da- 
vant l'inevitable s'escolpí i restá impre- 
ssionada a la nostra Historia de l'Art i al 
nostre sentit ètic. Però aquesta precisa ico
nografia de la Mare de Déu i el seu fili 
mort als braços, que tingué un cert valor 
de sinceritat social per ais homes que ges
taren l'Humanisme, des de Miquel Angel 
ais nostres dies, ja no té ara la mateixa 
significado, perqué ha plogut molt i, ja al 
Barroc, adquirí el valor simbólic d'una 
aparença: escenografía del dolor. Perdent 
autenticitat emocional. En aquest sentit, i 
confirmant el que intento dir en aqüestes 
línies, fixeu-vos en l'últim anunci televisiu 
d'“Amnistia Internacional” on, amb una 
eficacia lloable, se'ns recorda el sacrifici 
d'un home fa quasi dos mil anys i la mort 
que ens rodegen.

Aquesta "Pietät" se'ns ha quedat es- 
quifida davant les efemérides de la bar
bàrie, davant la sofisticació política que 
ens manipula. Aixi es justifiquen fal-làcies 
béMiques i la Misericòrdia és pur particu
larisme d'uns franctiradors que defensen 
els Drets Humans predicant al desert.

Tot això, per qué ho die? Perqué el 
dimarts, dia 7 de juny, a l'edifici de l'Obra 
Cultural de la Caixa de Sabadell, es pre
senté un combinat de tres mostres que in
tenten ser un toc d'atenció i de sensi- 
bilització davant el conflicte a Bòsnia. 
Personalment no m'agraden aquests actes, 
tenen un “no sé qué” relacionat amb la 
nostra particularissima forma d'entendre 
l'ètica i la moral, molt pròpia de la cultura 
Occidental: relativisme i duplicitat a l'hora 
de valorar i de jutjar-ho tot. Un relativisme 
condimentat amb certes dosis d'escep- 
ticisme per intentar aixi esbrinar què és bo 
i què és dolent. Una manera especial de 
justificar els nostres actes de caritat i adhe- 
sió a les “causes justes”. És a dir, la doble 
moral que fa del gest i del simbol cate
gories que supleixen Tacciò i la veritable 
voluntat de canviar les coses.

He començat aquest article parlant de 
“La Pietät” perqué, dins d'aquesta mostra, 
hi ha un quadre d'en Jordi Roca, de remar
cable factura, sigui dit de passada, dedicat 
al violoncelista Vedran Smajlovic, on el 
pintor s'ha plantejat d'interpretar Tacciò 
d'aquest mùsic corn un veritable acte

"Cal tenir pietat”. Obra de Jordi Roca.

pietés, amb voluntat de commoure el teixit 
social occidental, un teixit fossilitzat en 
Topulència i el conformisme. Aquesta obra 
és el millor treball de tots els presen-tats 
en aquest acte, des de la fotografía de 
Tobra de Brossa, discursiva i simplista, ais 
treballs literaris que, al primer pis, i corn 
a suports de les fotos de Dejan Markovic, 
denuncien un estât d'horror, encara que 
amb una certa demagogia, de la quai no- 
més escapen dos textos, "Zapping", de 
Josep M- Ripoll, una aguda síntesi de com 
Tespectador occidental filtra quotidia- 
nament el drama de Bosnia, i el bell escrit

d'en Toni Dalmases. Al tercer pis, Tobra 
d'en Jordi Roca se'ns mostra epidèrmica i 
realitzada amb una visceralitat sanissima. 
El violoncel és el leit-motiv de tot el 
conjunt de pintures, és el reflex de la me- 
tralladora, és el fill perdut, és, en definiti
va, el “Crit”.

Una mostra de bones intencions, d'ho
mes de bona voluntat, però amb això no 
n'hi ha prou. Perqué aquests “alertes” 
volen als llimbs entre els magres esperits 
occidentals.
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L'edifici Sallarès Deu, seu de la Companyia d'Aigiies de Sabadell
Montserrat Coraminas i Salut Pardellans

X-i'any 1986 la Companyia d'Aigües de 
Sabadell adquirí l'edifici situât al carrer de 
la Concepció, 20 (cantonada amb el car
rer de la Industria), immoble vei a les que 
eren aleshores les oficines de la Com
panyia, amb la finalitat d'ampliar la nova 
Seu Social. L 'edifici cataloga! com a 
patrimoni arquitectônic de la ciutat de 
Sabadell, va ser construit l'any 1914 sota 
el projecte de l'arquitecte Eduard Maria 
Balcells i Buigas (Barcelona 1877-1965), 
i havia estât la fábrica tèxtil de la familia 
Sallarès Deu.

Josep Sallarès Deu
Josep Sallarès Deu (Barberà del Vallès 

1858 - Santander 1914), viatjant de Gori
na, S.A., s'establi pel seu compte i fundà 
el 1890 una empresa dedicada a la fabri
cado de teixit d'home i complements d'al- 
ta qualitat.

Als pocs anys d'iniciar el negoci, els 
sens articles ja tenien un nom dins del 
mercat. L'èxit de l'empresa es manifesta 
ben aviat amb els nombrosos premis obtin- 
guts a Madrid, Barcelona, Saragossa, Pa
rís, Xicago i Brussel-les.

El mateix any de la mort del fundador 
es va construir una nova seu per l'empresa 
fins que es traslladà el 1970 a l'edifici de 
l'“Espanya Industrial”, situât a l'eixample 
de Gràcia de Sabadell.

L'arquitectura de principis de segle a 
Sabadell

L'edifici Sallarès Deu s'inscriu en un 
moment de força euforia arquitectónica a 
la ciutat. Es el moment de la construcció 
d'importants edificis publics corn la Caixa 
d'Estalvis (1905) i l'Escola Industrial 
(1907) de l'arquitecte Jeroni Martorell i 
Terrats, el Templet de la plaça Doctor 
Robert i el Mercat Central (1928), obres 
d'en Josep Renom i Costa, la Torre de 
l'Aigua (1916) d'en Lluis Homs i Moncusi, 
l'església dels Escolapis (1928) d'en 
Bernard! Martorell i Puig o l'Hotel Suis 
(1902) d'en Juli Batllevell.

També reconegudes families sabade- 
llenques es construeixen les seves fàbri- 
ques i habitatges corn també els panteons

Seu de la Companyia d'Aigües de Sabadell. Edifici Sallarès Deu. 1989. (Fotografia: Caries Olivella)

familiars. Es el cas del Vapor Sampere 
(1912), de Sallarès Deu, S.A. (1914), el 
Despatx Genis i Pont (1915), la Casa de 
Joan Llonch (1897), la Casa d'Isidre Eochs 
(1917), l'edifici d'habitatges de Casa Gui
llermo (1929) i els sépulcres Sallarès Deu, 
Eamilia Carol i Pere Gorina i Pujol, tots 
ells d'Eduard Maria Balcells i Buigas.

Eduard Maria Balcells
Eduard Maria Balcells fou des del 1905 

arquitecte municipal de Cerdanyola del 
Vallès. Trobem obra seva a diferents ciu- 
tats del Vallès. Els sens primers treballs 
s'inscriuen dins l'estètica modernista si bé 
ben aviat s'apropa al moviment noucen- 
tista.

En els seus edificis industrials destaca

l'acurat disseny estructural com també dels 
acabats, que contrasta amb I'austeritat de 
les construccions industrials del segle 
passât.

L'Edifici Sallarès Deu
Eou projectat I'any 1912, tot i que no 

es va construir fins al 1914 (l'any en què 
morí el fundador de l'empresa). Es tracta 
d'una nau fabril de planta baixa i primer 
pis. El creixement constant de l'empresa 
obliga a ampliar l'espai, per la quai cosa 
s'adquireixen les dues finques veines del 
carrer Concepció. Sota l'impuls dels doc
tors enginyers industrials Antoni Eorrellat 
i Solà i Antoni Trallero i Alós es projecta 
una ampliació i remodelació de l'edifici 
original, que va ser duta a terme pel també
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Àrea d'atenció al public de CASSA, 1993. (Fotografia: Andrea Massagué)

La fa^ana està composta a partir de set 
mòduls seriats de composició vertical i de 
la repetido de les grans obertures. Les 
línies corbes de les jàsseres i de les reixes 
de ferro forjat donen també unitat al 
conjunt.

La Companyia d'Aigiies de Sabadell, 
l'any 1988, va encarregar als arquitectes 
Santiago Balcells Gorina i Josep Huís 
Balcells Canela (fill i nét respectivament 
d'E.M. Balcells Buigas, primer arquitecte 
de l'edifici), la total rehabilitació dels 
2.236 m2 de superficie de l'immoble.

Tot i que l'adaptació es va realitzar per 
a cobrir les necessitats pròpies d'unes 
oficines modernes, s'ha sabut preservar 
l'edifici originai, enriquint i complemen- 
tant el seu interior.

enginyer industriai Josep Salvador, tal i 
com queda constància en les dues 
llicències municipals d'obres de febrer de 
1946 i de maig de 1948.

En la primera reforma, es construeixen 
els soterranis i una nova nau al costat de 
la que ja hi havia, que passa a ser magat- 
zem. La coberta en forma de dent de serra, 
que dona un enllumenat natural zenital, 
està construida amb jàsseres de gelosia 
reblades i tot sustentât per esvelts pilars 
formats amb perfils de ferro. En aquesta 
nau hi havien els ordidors i les continues 
de doblar.

En la segona reforma, s'amplià el 
soterrani i s'aixecà una nova planta pis 
sobre el cos original, destinada a les 
cosidores.

Fábrica i magatzem de Sellares Deu, 1920. 
"El Eco de la Industria" 1920. Arxiu Historic 
de Sabadell. (Governaciô. Exp. 4011920).

Catàleg Sallarès Deu 
1932-1933. Arxiu 
particular familia 

Sallarès Deu.
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Josep Balaguer, un realista
Ana Fernández

través d'un objectiu pie de tendresa, 
però, a la vegada, d'energia, en Josep 
Balaguer enquadra, posiciona, fixa i reve
la els objectes que li son més propers. Amb 
l'alquímia d'un càmera, però sense l'enginy 
mecànic. El Josep mai no ha treballat a 
partir de fotografíes; amb la veracitat dels 
ulls i dels pinzells, veladura a veladura, 
component i fent l'encaix, els objectes 
emergeixen dins un fons indefinit i cer
quen el misteri i la màgia de la suggestió, 
primer tacant la tela amb els colors més 
forts -a ix i busca l'efecte compositiu-, 
després, a poc a poc, apareixen les mati- 
sacions dels colors menys dominants i les 
transparències i els reflexos.

El carni formatiu del Josep és para- 
digmàtic, tenint en compte que el realisme 
precisa d'un cert virtuosisme i d'una 
tècnica molt precisa. Pot catalogar-se com 
a un autodidacte que ha visitât poques 
escoles. Els seus inicis es perfilen dins el 
món del cómic i assisteix a les classes de 
I'escola Eina 3 del pintor Ricard Calvo 
Duran. Més tard anirà a I'escola Illa, on 
tindrà altra vegada com a mestre a aquest 
pintor. ParaMelament, un accident a la mà 
dreta truncà la seva trajectòria dins el 
cómic i Ricard Calvo l'ajudarà a treballar 
amb la mà esquerra. Aquest imprevist 
tindrà repercussions importants perqué 
representará allunyar-se del que venia 
fent i iniciar-se amb passió dins la pintu
ra. Des d'un principi, l'opció va ser clara: 
realisme.

Podem dir que el seu mestre més 
directe és Ricard Calvo, però, com diu el 
Josep, l'ensenyà sobretot a través de la 
reflexiô pictórica, no a través de la mera 
tècnica. Reflexionar, analitzar, saber ob
servar, convertir la seva mirada en una 
actitud davant la vida són els primers 
passos de l'aprenentatge. L'any 1986 pre
senta la seva obra, per primera vegada, en 
una exposició col-lectiva a l'Académia de 
Belles Arts de Sabadell, però será l'any 
1989 quan a Terrassa, al 1er. Certamen de 
pintura "Ricard Carni", en Josep començà 
a sentir-se segur del que estava fent i del 
que volia fer. Aixi, va a Barcelona i ofereix 
la seva obra a la Galeria Subex, coneguda 
per la seva linia realista, galeria que, fins 
ara, continua treballant amb eli i, segons 
el Josep, dins un mare d'agradable i mùtua 
coMaboració.

Des de finals dels anys 80, apareix una

honesta i sincera coheréncia a l'obra del 
Josep, que ja no en té prou amb visualitzar 
les formes que pinta, sinó que, a la mane
ra d'Antonio López, les palpa, les acari
cia. El Josep té a una mà el pinzell i, a 
l'altra, l'objecte que amb sensualitat se'ns 
va révélant a la tela. No pinta la fruita que 
veu, sinó la que menja. L'artista conside
ra la pintura com a una liturgia sacra que, 
si alguna cosa té de veritat, és que és 
màgica. La màgia no és una altra cosa que 
la manera barroca d'expressar el limit en
tre la Sentimentalität i la raó.

Màgia en una capsa de cartró, leit-motiv 
del Josep que harmonitza la biologia del seu 
curriculum d'exposicions. El misteri d'unes 
pomes, d'una planxa, d'unes llaunes, d'una 
bombeta. Tots aquests objectes Than seguit 
fins a la seva última exposició, aquest mes 
de maig, a la Galeria Subex. Són formes 
tractades com a organismes vins, corn a 
retrats humans, el rovell del metall, la fissura 
en una planxa, una taca de greix, una 
esquerda; són arrugues, grans, ferides, 
supuracions, suor del temps que han 
compartit amb els éssers humans.

La planificaciô formai de cada objecte 
parteix d'una representació a mesura real, 
precisament per atrapar el reconeixement 
quotidià de l'espectador. Res no és 
falsificat i tanta importància té cercionar- 
se'n a l'hora de fer la veritat-textura corn 
la veritat-dimensió.

Ara ha acabat un petit quadre, el té a 
casa, no s'ha exposât encara. En ell, el seu 
radicalisme a l'hora d'humanitzar els 
objectes és més directe: el reflex del propi 
artista al metall d'una onera, com Ve
lázquez. L'espai és calidoscòpicament

tractat per potenciar el misteri i el propi 
virtuosisme de la tècnica. La lent es troba 
en els mateixos temes, el visor és dins i 
fora a la vegada: la pintura dins la pintu
ra. Segurament se'ns pot aparèixer com a 
convencionalismos formais, però dins la 
coheréncia del qui investiga, del qui voi 
cuinar els seus propis plats: pintaré la 
poma, però, primer, faré el pecat de 
mossegar-la. Nutrició, si, una pintura 
energètica és la que el Josep ens ofereix. 
Els seus quadres són les natures mortes 
sentimentals del segle XX; així es prepa
ren, així se'ns ofereixen.

El realismo barroc d'aquest artista, 
allunyat radicalment de l'hiperrealisme, 
transcendeix les imatges i, paradoxalment, 
s'apropa a les allunyades opcions formais 
de Hopper pel seu existencialisme, per la 
seva melangia. Una buidor que es troba 
en la pròpia presència del que es pinta. La 
tristor d'uns fons infinits a la seva prime
ra etapa, ara, cada vegada més aparents, 
dibuixen un somriure intern. El Josep troba 
terra per a trepitjar i per aixô hi ha 
horitzonts a les seves ultimes obres. 
Horitzons del paisatge de la solitud. Allá 
els objectes són esquitxats en un desordre 
ordenat, créant un ritme visual fet de refle
xos i veladores, un equilibri que s'esforça 
per reduir al màxim allò que es mostra 
sobre atmosferes terrosos.

Cada exposició, des de l'any 86 al 94, 
sobretot les individuals dels anys 88, 90, 
91,92 i 93, són ben bé el que diu el mateix 
Josep: "La meva pintura es cuina a través 
deis propis reptes, que em menen a l'equi- 
vocació i, aquesta, a la superació".
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Manolo Hugué al Musen Termhalia de Caldes de Montbui
Milagros Torres

U ,n deis nostres artistes catalans més 
atractius de la primera meitat del segle 
XX, amb una trajectoria artística de pri
mer ordre, comptarà finalment amb un 
musen on podrem veure part de la seva 
obra.

Ens referim a Manolo Hugué (1872- 
1945) i a les dues plantes que el Musen 
de Caldes de Montbui li dedicará.

L'obra de Manolo Hugué ha estât sota 
la vigiláncia d'un Patronat format per la 
Diputació, familiars d'Hugué i l'Ajun- 
tament de Caldes. Aquest Patronat vetllava 
per una coM ecció de quadres, peces 
escultoriques i de joieria, de l'artista, així 
com de la finca Mas Manolo, la casa de 
pagés que es va construir Hugué i de la 
qual digné; "S'assembla a mi", fent 
referéncia a les seves formes.

L'Ajuntament de Caldes de Montbui es 
va comprometre a realitzar un musen 
dedicat a l’artista. Amb aquest fi, va sig
nar un conveni amb la Diputació mitjan- 
çant el qual, els diners que anaven desti- 
nats al patronat es passessin a l'Ajuntament 
de Caldes per posar en marxa el musen.

D 'aquesta manera l'antic Musen 
d'Historia de Caldes de Montbui s'ha 
remodelât i la propera primavera 
s'inaugurarà TERMHALIA, un musen que 
acollirá en les dues primeres plantes la 
historia de Caldes d'aigues calentes, i la 
tercera i quarta plantes estarán dedicades 
a l'obra de Manolo Hugué (obra que es 
guardava al Mas Manolo).

La tercera planta fará referéncia a 
l'artista com a persona. S’hi podran veure 
fotografíes de la vida d'Hugué, objectes 
personals, com un diari i unes ulleres, i 
panells explicatius de la seva historia.

La quarta planta estará dedicada a 
Manolo Hugué com a artista i s'hi expo
saran obres pictôriques, escultoriques, 
gravats i joies, així com obres que Picasso 
va crear per a ell.

Amb la inauguració de les plantes 
dedicades a Hugué tindrà Hoc a la nostra 
comarca un important esdeveniment cul
tural ja que sens dubte faltava un museu a 
Catalunya on poder observar amb calma 
l’obra d’aquest artista.

Manolo. Ceret (1910-1914).

Manolo Hugué va néixer el 29 d’abril 
de 1872 a Barcelona i va passar una 
infància difícil; no va veure al seu pare fins 
als 17 anys. La familia, seguint al pare, va 
anar inutilment fins a Cuba. De tornada a 
Barcelona, Manolo Hugué va entrar en 
contacte amb Els Quatre Cats on va 
conèixer a Nonell, Picasso i Rusiñol.

A principis de segle, l'any 1901, es va 
traslladar a Paris on es produi la seva 
veritable formació artística. Visità el 
Museu del Louvre, on entrà en contacte 
amb escultores de les antigües cultures 
mediterrànies que el marcaran cap a un 
classicisme d'arrel mediterrània, no sense
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tenir present el realisme de Rodin. Entre 
aqüestes dues fonts d’inspiraciô, Hugué 
trobà el seu propi llenguatge i la seva 
propia Venus, tal com la descriu Benet: 
"una figura redonda u maciza, de pechos 
duros como manzanas, muy marcados, y 
nalgas, hombros y músculos robustos”.

L’etapa més fructífera de la seva vida 
es va desenvolupar a Ceret, on va arribar 
el 1910 i es convertí en un important cen
tre artistic per on va passar Picasso, 
Braque i Gris entre altres. Aquí Manolo 
va optar per una simplicitat escultórica de 
dimensions reduídes amb sensació de 
monumentalitat, seguint la seva idea que 
"Fescultura ha de tenir pes".

L’any 1911 firma contracte amb el 
marxant Kanhweiler, qui, com diu 
Assouline referint-se a la visió que el 
marxant tenia de l’artista: "lo ve desde el 
principio como un escultor mediterráneo 
de gran frescura, un clasicista que no si
gue en su evolución a los cubistas. Un 
artista muy próximo a la tierra, lleno de 
savia”. Kanhweiler, que va ser el marxant- 
defensor d’artistes com Picasso, Braque, 
Gris, Derain... li proporcioné certa 
tranquil-litat econòmica i projecció inter
nacional.

Al 1927 Manolo va patir el primer atac 
de poliartritis; no podia caminar ni fer ser
vir les mans. Es traslladá a Catalunya, 
concretament a Caldes de Montbui, on la 
seva salut millorà gràcies a les aigües 
termals.

Fins a la seva mort va realitzar una con
siderable obra escultórica, amb predomini 
de figures de toreros i "manólas". Pía, 
escriu, fent referéncia a aquests anys: 
"continua tenint una gran sabiduria 
geomètrica de volums plans i Unies, però 
aquí incorpora a la geometria, tragèdia, 
gràcia o pintoresquisme”.

En aquesta época, i degut a la impossi- 
bilitat que durant temporades tenia per 
esculpir, es dedicà també a la pintura, 
créant amb un gran cromatisme i intensitat.

L’any 1945 va morir al balneari de 
Broqueles.
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Cine Club Sabadell
Panoràmica de la música de cinema a Catalunya (I)

/ \ b a n s  d'iniciar un cop d'ull a la mùsica 
de cinema al nostre país, voldria fer algu- 
nes consideracions (crec que vàlides, en 
generai, per a tota mùsica de cinema) que 
centrin la qùestió i reparteixin culpabilitat 
a l'hora de parlar de les mancances exis- 
tents dins l'àmbit universal de la cinema
tografia.

Resulta soprenent, en primer Hoc, que 
l'interès i el suport a la mùsica de cinema 
hagi anat de més a menys. Vull dir que, 
aixi com en els orígens del cinema i al llarg 
de tota la seva historia muda, la mùsica 
va ser un element molt ben considérât i 
amb un ait grau de protagonisme (tant en 
els moments del rodatge corn en les 
projeccions comerciáis de cara al pùblic), 
corn més ha anat avançant l'invent, aquest 
element sonor ha restât cada vegada més i 
més distanciât.

Algù ha dit que la mùsica podria èsser 
considerada l'ànima del cinema i, encara 
que aquest judici pot ser discutible, no ho 
és el fet evident del seu poder sobre les 
reaccions émotives de l'espectador i, fins 
i tot, la capacitai de fer adquirir un sentit 
diferent a una determinada escena-seqüèn- 
cia. En un film, els nostres sentits corpo
rals escolten i veuen imatges en moviment, 
fent una fundó molt concreta. En canvi, 
el sentit de l'oïda només seria un vehi- 
culitzador de l'impacte animic que, en el 
cas de la mùsica, pot fer trontollar tot un 
"sentit", concretai per altres elements fil- 
mics de limits molt més definits. I aixô és 
tant aixi, que és quasi impossible explicar 
què és el que "sent" un espectador quan 
escolta la mùsica que comenta i iMustra 
algunes imatges. Encara, en aquest cas, és 
molt més veritat allò que diu que "Tothom 
veu el mateix i ningù no sent el mateix".

Per què, dones, un element tan ùtil i a 
la vegada tan distint dels altres ha anat te- 
nint cada vegada menys protagonisme dins 
d'una unitat filmica i s'ha anat distanciant 
del propi context dramàtic de la cinta fins 
arribar a ser un element quasi independent, 
amb el seu "curriculum" comercial ben a 
part del film? Hi ha hagut raons de tipus 
econòmic i d'altres de tipus gramatical dins 
el diseurs de cada peMícula, però potser 
el que podria ser el factor més decisiu se
ria la pèrdua de narrativitat i, sobretot 
actualment, el poc marge que avui deixen 
a l'espectador els autors d'una cinta, a la 
seva capacitat d'imaginació.

Joan Pineda

Segona consideració: la dificultat de 
diàleg entre realitzador i mùsic. Després 
de cent anys de cinema i de ser la mùsica 
un element quasi sempre present a les 
peMicules, mai ningù no s'ha près la 
molèstia d'emprar un sistema amb el qual 
ambdós tècnics es puguin entendre.

La mùsica de cinema mai no ha estât 
reconeguda com una especialitat dins 
l'univers musical i encara molt menys un 
treball de prestigi reconegut. Tot just ara 
es comencen a tenir en compte algunes 
partitures de carácter simfònic escrites al 
llarg dels anys trentes i quarantes, malgrat 
que els seus autors tenien un crédit ben 
provat. Molts d'aquests autors tampoc no 
han contribuït massa a fer creíble la seva 
categoria dins del cinema, perqué sempre 
han estât interessats a figurar com a capda-

forma molt dúctil i que pot influir en el 
résultat final segons corn s'utilitzi. Veure 
un film, però sobretot, sentir-lo, tant des 
del punt de vista concret com dins el ter- 
reny de l'abstracció musical.

No val aixó de dir que la mùsica és un 
component massa allunyat de la sempre 
volguda realitat filmica. No és veritat que 
el temps filmic no és el temps real? O les 
accions paral-leles que marquen una si- 
multaneitat no passen en un temps filmic 
diferent? I els diálegs académies i per 
ordre de dialogants no es troben també ben 
allunyats del que és reali Trobem naturals 
i acceptables els trucatges, les diferents 
velocitats de la càmera i molts i molts con- 
vencionalismes i, en canvi, se sol tenir 
molta reticència a acceptar la mùsica, que 
pot moure tantes i tan variades emocions

vanters en programes de concert, tot volent 
presentar obres de més entitat. Es veritat 
que un film sol condicionar la tasca del 
compositor i que la mùsica de cinema cau 
dins la classificació de música progra
mática, però és ben cert també que, així i 
tot, les obres poden arribar a teñir una 
excel-lent qualitat intrínseca.

Quant al realitzador en general, la seva 
ignoráncia musical és molt important. 
Potser caldria que hi hagués un xic de cura 
a atendré algunes senzilles qüestions 
musicals tal i com s'està atent en d'altres 
qüestions que formen part del film.

La mùsica d'un film és un element 
distint i de distinta resposta deis altres. 
Element abstráete que es pot manejar de

i proporcionar distints estats d'ánim en 
qualsevol persona del pùblic.

Una tercera consideració encara: el 
mutisme crític; un mutisme que s'ha fet, 
actualment, quasi hermétic. Qui no recorda 
aquelles critiques d'abans, on hi havia 
comentaris per a la fotografia, per a l'esce- 
nografia, per a l'ambientació, per al vestua- 
ri, per ais actors, etc. i, en ocasions, també 
per a la mùsica?

Es ben cert que una bona partitura no 
pot convertir un film de "dolent" en "bo", 
però una inadequada adaptació musical 
pot malmetre, en canvi, un treball cinema- 
tográfic excel-lent.

S'han escrit molts Ilibres a l'entorn deis 
realitzadors, guionistes, fotógrafs i s'han
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fet innombrables monografies sobre mol- 
tes questions cinematogràfiques concretes. 
Molt poca cosa s'ha escrit de la mùsica de 
cinema i el poc que s'ha escrit s'ha fet amb 
una colla de tecnicismes musicals que son 
poc vàlids per a l'estudiós del cinema i ben 
poc per als professionals. Insistim, un cop 
més, en la conveniència d'establir un 
llenguatge que serveixi d'unió entre autor 
i compositor.

Si fem un petit repàs cap enrere de la 
historia del cinema, ens adonem que, com 
a tot arreu, a Catalunya es dona el mateix 
pa. Es a dir, tothom procura incloure a les 
peMícules personatges relacionats amb 
la música que facin brillar I'invent del so 
i, al mateix temps, que facin dringar, per 
la seva popularitat, els diners dels 
empresaris.

Aixi trobem, dins del nostre cinema, 
noms tan famosos com Pedro Terol, Tino 
Folgar, Marcos Redondo, Charito Leonis 
i un llarg etcétera; noms que provenen del 
gènere líric. Fins i tot Ricardo Baños fou 
el responsable d'un film que porta per titol 
EL RELICARIO, que és una adaptado del 
famós cuplet de José Padilla, feta pel 
mestre Ramon Ferrés.

No cal dir que aquesta dista es fa ex
haustiva a la resta de l'estat i aixi hi trobem 
Imperio Argentina, Irusta Fugazot y 
Demare, Miquel Fleta o el famós "Ange- 
lillo". Tot un exponent del raquitisme 
imitatiu i mimétic que sempre ens ha 
il-luminat.

Un altre exemple: MERCEDES. Un 
deis "éxits" de la nostra cinematografía, 
dirigit l'any 1933 per Josep M- Castellví. 
Musicalment, fou famosa pel vals del 
mateix nom que va escriure Jaume Planas, 
compositor i director d'orquestra, que 
firmava la publicitat com "Jaume Planas

y sus discos vivientes". En la confecció 
de la part musical d'aquest vals, també hi 
varen col-laborar Francisco Betöret i Ju
lio Murillo, essent fautor de les paraules 
Francisco del Val. Total, res de nou. Més 
aviat "cursi" i tan deplorable com qual- 
sevol melodia de gran repertori. Quant a 
la música, s'ha de reconèixer que té un cert 
aire melangiós i un ritme tendre i dolç de 
valset discret que el feien, en aquell temps, 
fins i tot "ètic".

En general, dones, la música de cine
ma es nodria, corn hem dit, de melodies 
provinents dels camps populars, més o 
menys corn a tot arreu, suivant, és ciar, 
distàncies marcades per qualitats diverses.

Normalment, quan el film era dramàtic 
O de gènere, el músic s'esforçava a imitar 
els models més coneguts, com veurem més 
endavant, però, en moites ocasions i 
sempre que es podia, es trobava una ex
cusa per fer-hi passar una cabriola folkló
rica (malauradament, això encara dura).

Sovint, es demanava ajut a mestres 
allunyats del fet filmic, com podia ser el 
gran mestre Dotras Vila, que fou emprat 
diverses vegades; i, en una ocasió, per 
musicar un film com ONCE PARES DE 
BOTAS, de Rovira Beleta, ben lluny del 
seu estil i arrelat al tema del fútbol, que 
sempre és realment antimusical. O també 
s'havia demanat ajut al mestre Casas Augé,
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d'altra banda un meravellós músic, que 
havia fet carrera popular dins el camp co
mercial amb la cançô "Es tarde de fútbol", 
que va fer famosa Rina Celi, i amb el 
cèlebre vals de Festa Major "Ai, María".

Un dels grans músics de cinema fou 
Duran Alemany, bo i prolific. Duran 
Alemany també havia fet molt de soroll 
com a compositor popular, sobretot arran 
de "Arrullo de amor", que entonaven totes 
les minyones i nois de "colmado" durant 
una bona part dels anys quarantes. Qui 
recordi la cançô, recordará sens dubte 
aquells primers versos que deien: "Cuan
do escucho tu voz que parece un arrullo 
de amor / y me dice cantando muy quedo 
tu inmenso querer...". I concluía: "...Yo 
quisiera en aquellos momentos volver a 
nacer".

Amb tot, durant els anys quarantes, hi 
hagué un seguit de bones intencions i fins 
i tot alguns exemples de treballs prou 
intéressants en qué s'utilitzava l'orquestra 
simfónica. Aqüestes grans formacions 
donaren pas, els anys cinquantes, a petites 
formacions heretades de la música popu
lar italiana, amb frases musicals senzilles 
i directes, que així entraven a formar part 
del film, en un esforç de posar-se a la 
moda. Els avenços tecnològics i les 
sofisticades formes d'enregistrament varen 
propiciar la construcció de bandes 
musicals més concises i menys discursives 
i l'adopció, tanmateix, deis instruments 
electrònics, que tots hem patit de valent. 
Millor so i precisió de matís, però, sens 
dubte, pèrdua de sentit simfònic.

Ara potser entrariem en un capítol que 
mereix molta atenció i uns quants Ilibres 
sencers. Per això la protesta "musical" s'ha 
de cloure tot dient que s'arbitri un 
pressupost per a la mùsica quan el film 
encara és un projecte i aixi no ens trobarem 
al final amb tantes presses i amb tan 
poques "peles". Tot això fa que la música, 
entre nosaltres, sigui: raquítica d'inspi- 
ració, tècnicament discutible, d'escassa 
profunditat temàtica, d'inqüestionables 
arrels folklôriques i costumistes (i, per 
tant, provinciana), d'originalitat sos- 
pitosa i d'elaboraciô precipitada. Tot 
amanit amb l'arribisme i la ignorància 
dels equips responsables del film.

HERBORISTERIA I PERFUMERIA NATURAL
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Ulis nous

T’estimo, mare Església
Calassanq Balagué

K.ari Rahner va dir que el futur de 
l’Església es troba en viure la fe en petits 
grups en el si de la parroquia, cèMula viva 
de l'Església, Poblé de Déu, segons el 
Concili Vaticà II.

Vull aciarir, per endavant, que s'han de 
satisfer molts torts que, des del Renai- 
xement, s'han ordit entorn del concepte 
"església". Amb tots els defectes i errors 
que hagi pogut tenir i té, aquesta Comu- 
nitat de fe és el signe de la presència del 
Crist ressuscitât, animada per l'Esperit 
Sant, la missió de la quai és ajudar a se
guir el Mestre fins que Eli torni.

Aquest coMectiu som tots els humans 
de bona fe, presidits per uns pastors -se 
gons l'evangeli- per complir l'ùnic 
testament que Ell ens va deixar: Estimeu- 
vos com jo US he estimât. Tot altre criteri 
sobre aquesta coMectivitat sòcio-religio
sa és anar lluny d'osques!

D'altra banda, si, pel baptisme, hem 
nascut en el si de la comunitat eclesial, 
podem aclamar: T'estimo, mare Església!

AIRE FILIAL
Enumero unes actituds bàsiques per a 

entrar en el tema: calorosa adhesió a la 
mare Església com a punt centrai de 
sortida. Sentit de pertinença. Ella ens 
pertany i nosaltres pertanyem a ella. Ens 
estima; no és una comunitat caduca. Ens 
en podem fiar bo i expressant un 
compromis actiu i coMaborador.

Sortosament, són ben nombrosos els 
grups que tenen aquesta salut parroquial. 
Així i tot, hem de confessar que hi ha 
creients que no acaben de sentir l'entu- 
siasme de la fe i, o bé es contenten amb
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unes práctiques religiöses, o bé professen 
una fe, passivament, o bé mostren activi- 
tats obertament en desacord amb els 
pastors.

GRAUS D'ADHESIÓ
1. Una adhesió viva. (Som tots 

ESGLÉSIA. No solament ho són els 
pastors, els doctors savis o els rectors de 
parroquia). Aquests cristians tenen una 
vinculació forta amb la "gran familia", 
més que qualsevol ideari politic, i malgrat 
no sintonitzar fácilment amb algunes 
formulacions doctrináis i morals de la 
"mare Església", no abandonaran mai la 
barca de Rere. Tres mitjans alimenten la 
seva viva adhesió a l'església. El primer 
és la formació cristiana. El segon és la 
pregária compartida que fa créixer una 
nova Sensibilität envers els altres. El ter
cer és el seu compromis apostolic per a 
estendre el regne de Déu, anunciat i fundat 
per Jesucrist.

2. Adhesió fidel i silenciosa. Aquest 
grup és molt més nombrós. Están contents 
de la "mare Església". No exigeixen massa 
dels sens pastors. Habitualment, són prac- 
ticants. Demanen uns servéis religiosos 
que proporcionen Hum, consol i fortalesa. 
Per aixo, col-laboren económicament amb 
generositat. Assimilen els canvis i es fien 
deis pastors. Els manca el taranná evan- 
gélic i el propi compromis. Són "fidels de 
la religió católica" més que seguidors de 
Jesucrist.

3. Adhesió crítica. Aplega una mino
ría, encara que activa i notable, del poblé 
de Déu actualment. La seva práctica reli-

TEIXITS SALVADOR
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giosa es fa separada de la gran comunitat. 
Sensibles ais valors ètics del missatge 
cristià i afins a l'esquerra politica, viuen el 
seu compromis cristià en àmbits no 
eclesials. El seu esperit critic arriba al 
conjunt de la comunitat cristiana i als seus 
responsables, que ataquen de tenir por als 
canvis doctrináis, morals i disciplinaris.

4. Adhesió nostàlgica. Pensant en el 
passât, enyoren les velles seguretats. La 
"mare Església" ha canviat massa. No tots 
els pastors són dignes de confiança. Es fien 
només del Papa. Aquest grup minoritari 
està format de persones amb una intensa 
práctica religiosa i amb un codi de 
comportament moral exigent.

5. Adhesió esvaída. Aquest grup es 
defineix, en les enquestes, com "catòlics 
no practicants". La fe personal -digne de 
respecte- privada del contacte amb la 
comunitat eclesial i de la práctica religio
sa, i desgastada lentament per la des- 
confiança en la institució eclesial, es 
redueix en la vida privada d'aquests 
creients, molt poc precisa i reduída a un 
pur subjectivisme.

6. Adhesió inexistent. Un grup que va 
creixent. El sentit de pertinença eclesial 
s'ha desfet quasi totalment. Els intensos 
canvis socials i culturáis de les ultimes 
décades están causant un debilitament de 
la fe i un deteriorament de la vida moral, 
personal, familiar i social. Al marge de 
Déu, s'ha caigut en la increença. És 
l'assignatura pendent que tenim els qui 
formem el Poblé de Déu, la "mare 
Església".

JOIERIA
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Estampes Montserratines

El Timbaler del Bruc
Manuel Foraster

Montserrat hi havia, abans de la 
Guerra Civil Espanyola, un singular 
monument per a honorar els combatents 
de la batalla del Bruc.

En realitat, no fou una batalla la que 
es va Iliurar en terrenys del poblé del Bruc, 
ais peus de la muntanya de Montserrat, 
sino que en foren dues amb pocs dies de 
diferéncia.

La primera tingué lloc el dia 6 de juny 
del 1808. Una columna formada per prop 
de quatre-cents soldats franceses, sota el 
comandament del general Duhesme i 
provinents de Barcelona, es dirigía cap a 
Manresa per tal de sufocar un intent de 
sublevado. Prop del poblé del Bruc, i en 
una collada de la falda de la serra mont- 
serratina, aparegué de sobte l'escamot 
catalá que li barrava el pas.

Aquesta tropa era formada pel Some- 
tent de Manresa i pel corregiment d'Igua- 
lada, refor9at per soldats valons i suissos, 
que en un nombre total era molt inferior a 
l'exércit francés.

Propi de la guerra de guerrillers, 
s'abalan9aren per sorpresa sobre les tropes 
de l'exércit d'ocupació i amb el repic de 
les campanes del Bruc que tocaven a 
Sometent, els toes de trompeta de la tropa 
catalana i els redobles d'un noiet que 
tocava el tambor, repetit pels ecos de la 
muntanya de Montserrat, feren creure al 
general francés que es tractava d'un 
nombrós exércit que el volia rodejar i va 
ordenar la retirada. Fou la primera victoria 
espanyola sobre l'exércit invasor.

La segona batalla tingué lloc el dia 14 
de juny del mateix any i en el mateix lloc, 
i estava motivada pels franceses en 
represália de la derrota anterior.

El Sometent catalá, refor9 at aquesta 
vegada per voluntaris de Lleida i pels 
Ter9 0 s de Cervera, s'enfrontá novament 
amb l'exércit francés, comandar pel gene
ral Chabran que, ordenant la retirada, fou 
derrotar de nou.

Aqüestes dues victories van demostrar 
que els franceses podien èsser ven9uts i 
aixó es va concretar en la formado d'un 
exércit regular i ben organitzat que acabá 
foragitant l'enemic més enllá de la fronte
ra pàtria.

En el nostre monestir es guarda la ban
dera presa ais franceses, que fou entrega
da a Montserrat el dia 10 d'abril del 1904, 
diada de la Proclamació de la Verge de 
Montserrat com a Patrona del Sometent.

En memoria de la feli9 contesa, es va 
erigir un monument a tais herois a 
l'esplanada de Termita deis Apostels, 
davant de Tabsis del monestir de 
Montserrat, i fou inaugurât el dia 11 de 
juny de 1911 amb la presidéncia del ge
neral Veyler. Era obra de Tarquitecte 
Villar i Carmona i estava format per una 
columna que sostenía la Victoria oferint 
corones de llor ais herois de la batalla.

Ais peus del monument hi havia les 
figures del Canonge Muntanyá, primer 
comandant general del Sometent i Cap de 
la Junta de Govern, el famós timbaler de 
Sampedor i altres figures de soldats 
catalans, presidits per la senyera invicta.

Malauradament, aquest monument es 
va destruir durant la conflagrado civil de 
Tany 1936.

I fou una llástima que es perdés per 
sempre aquesta obra insigne, ja que avui, 
en pujar a M ontserrat podríem retre 
homenatge ais guerrers que derrotaren les 
tropes franceses al peu de la muntanya, 
ajudats per la singularitat deis seus famo
sos penyals, que fa que en certs llocs Teco 
es repeteixi fins a set vegades.

Actualment, i al peu de la carretera del 
Bruc de Dalt, hi ha constancia d'aquesta 
gesta amb un monument als seus herois, 
que està coronat amb la figura de l'insigne 
vailet tocant el tambor.

Poesia
Maria Teresa Cabané

PLAT JA DESERTA
Plat ja  deserta...
Una barca -desolada- 
sense pal, ni vela 
ni timó, ni timoner, 
ha restât sola 
davant del mar, 
allargassat.
Dintre de l'aigua
hi ha mil peixos de colors
que fan rotllana.
Les petxines s'han posât 
a dins les algues 
i el cel s'ha mi g pintat 
de gris, d'un gris de plata.
La tempesta s'emporta el color blau 
del mar, que udola!
Ja no hi ha calma.
Les onades arrissades 
han banyat aquella barca 
sense pal, ni vela 
ni timó ni timoner 
-tan desoladal-

SOLITUD
Solitud. Mutisme.
No pots parlar amb ningú.
En la caseta rústica 
sois hi vius tu.
Passen els dies 
i les busques del rellotge 
s'han parat.
No pots medir el temps, 
el temps que passa 
i que no fretura per marxar.
Mires per la finestra.
Veus les tiges altes del blat 
que, enrossides 
pel tòrrid sol d'estiu, 
es mig decanten.
Però, un dia plou... 
les gotes de la pluja 
com perles cauen lentament, 
lliscant ben suaument 
mullant els vidres.
La teva roba estesa 
queda xopa... 
i els vestits descolorits 
són mustigats 
pel vent i pluja.
Dins de la cambra 
rampoines per arreu 
i, penjats en les parets, 
uns quadres amb retrats
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Narrativa

El huit
Carles Duarte i Montserrat

a uns dies que sovint pateixo lapsus 
sobtats en la memòria. No es tracta, però, 
com abans em passava, que no em recordo 
del nom d'una persona que fa temps que 
no veig. El que succeeix, més aviat, és que 
no em recordo del que havia previst de fer 
O que no em recordo d'on havia deixat un 
paper o que em quedo en blanc en el 
transcurs d'una conversa, i aleshores em 
costa, O senzillament no pue, recordar de 
què estava parlant o de què volia parlar 
quan aigu m'ha interromput o s'ha posât a 
parlar abans que jo. És a dir, trobo greus 
dificultats per reprendre el fil del meu 
pensament quan me'n distreuen fets impre
vistos. Això em produeix un desas-sossec 
creixent i darrerament m'he acostumat a 
anar amb un paper i un boligraf apuntant- 
me allò que he de fer, allò que vull dir...

Ara que ja tinc seixanta anys, la 
sensació de perdre el domini de la meva 
ment em fa comprendre d'una manera 
cruelment perceptible el procès d'envellir.

Escric aqüestes notes perqué aquesta 
nit, com sovint passa a l'estiu a Barcelo
na, fa xafogor insoportable i no pue dor
mir. Encara que he obert les finestres, 
aquesta calor enganxosa i persistent no 
minva, i no passa gens d'aire. I l'imsomni 
em produeix una gran ansietat, que a 
vegades sembla que em pot portar a una 
véritable bogeria. Em vénen ganes 
d'arrencar a clavar cops de puny a les 
parets. Només escrivint aconsegueixo 
asserenar-me. En aquest estât, llegir no em 
serveix de gaire, perqué els nervis 
m'impedeixen aturar-me a comprendre bé 
el sentit del que llegeixo i constantment 
he de tornar enrere en la lectura i mai no 
acabo de trobar-me situât en el Hoc en el 
que estic llegint. De fet sempre m'ha costat 
concentrar-me en la lectura i, quan estic 
neguitôs, intentar llegir és un exercici 
reaiment inútil i al capdavall una prova de 
resisténeia per als meus nervis, ja alterats. 
A més, amb el temps he anat perdent 
l'hàbit de llegir. No trobo llibres que 
m'interessin. A la meva edat ja he perdut 
la iMusió per força coses. Fa temsp que 
no vaig al cinema, que no compro discos, 
que no faig l'amor. Fins i tot m'avorreixo 
de parlar amb els amies, de llegir o de 
mirar els partits de fútbol que fan per la 
televisiô, ocupacions que no fa gaire temps 
em feien passar unes bones estones. Tot

em resulta avui banal i intrascendent. La 
meva vida s'ha tornat del tot rutinària, però 
no puc negar que aquesta monòtona ruti
na em resulta, malgrat tot, més aviat con
fortable.

És com si hagués viscut massa de pre
sa, com si estigués saturat i hagués acabat 
perdent l'agre de viure, sobretot perqué 
moites de les coses que m'han succeït, més 
que viure-les, em temo que només les he 
vistes passar. No sé si em faig entendre.

En tot cas, el que és ben cert és que 
avui estic reaiment espantat. M'aterreix 
aquest oblit que a poc a poc em va 
guanyant. Tinc por que se m'esfilagarsin 
els teixits de la memòria. Qué en quedará 
de mi, sense els records de la vida viscuda? 
Això i la decadéneia física cada cop més 
palesa en tantes parts del meu cos fan que 
cada dia estigui més irritable. Força coses
0 situacions que fins ara em deixaven 
indiferent o em provocaven només un Heu
1 passatger disgust ara em torturen i em 
treuen de polleguera; el fum del tabac, els 
sorolls, la gent al metro o als carrers, 
qualsevol cua.

Quan vaig començar a pensar en la 
jubilado, tot eren plans per anar a viure a 
fora de la ciutat, en un Hoc tranquil i frese, 
amb poca gent,... La veritat és que ja

m'havien començat a venir ganes d'aclucar 
els uHs. Per sort, aquest text, no el Hegirà 
mai ningù. No m'agradaria que la gent que 
em coneix pogués llegir aqüestes meves 
confessions. Bé, paper on he deixat 
transcrit el fruit del meu imsomni, et re
servo el desti que ja deus preveure: 
t'esquinçaré i et Hençaré a la paperera. Però 
això será demà al matí. Roman fins 
aleshores (*).
(*) Aquest breu text va ser trohat damunt de 
l ’escriptori de Joan Rocasert, un humil 
funcionan de seixanta anys, el cadáver del qual 
va aparèixer al seu Hit, on l'havia mossegat, 
mentre dormia, una serp verinosa que s'havia 
escapat del pare zoologie, a tocar de casa seva. 
La serp, abans de ser capturada, va provocar 
encara, aprofitant que les finestres eren obertes 
per la calor, cinc morts més aquella nit a la 
mateixa escala.
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MisceMània
Rosa Ten

LA SALUT
Amb el maig que uneix l'arri- 

bada del temps blau, comencen els 
Aplecs més significatius de les 
devocions marianes que més 
Popularität tenen a la nostra ciutat: 
el de la Salut, primerament, ja que 
s’honora a la patrona de Sabadell, 
i en el darrer diumenge del mateix 
mes, el de Togores, honorant la 
verge del Bosc.

Enguany, també, i amb un pro
grama semblant, la Salut ha estât 
protagonista dels actes commemo- 
ratius de la festa. Un cap setmana 
saludat per una pluja abundant, 
que obligà a suprimir un plec 
d'actes; sobretot, els que es feien 
a l'aire lliure. Tan sols dos 
sobrevisqueren dins els xàfecs. Un 
el 27è. Concurs de Pintura Ràpida, 
Premi "Ciutat de Sabadell"; 
concurs de l'Aplec ja récupérât, en 
organització del Departament 
d'Art de les Agrupacions "Narcis 
Giralt", amb el suport de 
l'Ajuntament, que fins i tot resultà 
Huit, nombres i amb obra estima
ble. L'altre, el Rally de l'Aplec, de 
cotxes antics, que organitza el 
M ontepio de Conductors de 
Sabadell, també amb el suport de 
l'Ajuntament. Pel demès, tan sols 
tot allò que es feia dins el Santuari 
i en locals tancats, on, hi van viure 
tants i tants paraigues, tot el 
dium enge. El dilluns, que els 
nùvols es portaren bé, sense deixar 
que se'ls escapés l’aigua, encara 
l'Aplec fou concorregut i, 
timidament, celebrats els actes.

ERMITES ROMAPÍIQUES
Una idea bonica i que donà un 

résultat força bô, fou l'aportaciô de 
108 pintures de petit format, a 
l'Acadèmia de Belles Arts, dins el 
concurs célébrât amb motiu dels 
25 anys de les botigues de marcs, 
Bonaventura Fité, i que recolli el 
concurs. Tot un ventali d'ermites 
del país; m oites, poc o gens 
conegudes i que cridaren l'atenció 
dels visitants per la seva gràcia. 
important corn a concurs, però, 
potser més encara com a difusió 
d'aquesta riquesa d'arquitectura 
religiosa de la Catalunya n'és tan 
rica. I, també, s'apuntà la idea de 
fer que manifestacions artistiques 
d'aquest tipus, s'ensenyessin als 
escolars tot organitzant visites i

se'ls expliqués quelcom  sobre 
aqüestes ermites i del romànic, del 
que Catalunya en té en quantitat, 
qualitat i sobretot, historia.

ANTONI TAULE I EL 
TEATRE

Ja que som en un moment en 
què aquest artista sabadellenc, que 
és afincat a Paris desde fa tants 
anys, amb exposicions a casa, -fa  
poc n'ha acabat una a la Galeria 
N ova/3, i ara és la "Ignasi 
Boixareu", amb una nova i molt 
interessant m ostra- és també 
moment de dir que l'Antoni Taulé 
ha estât l'autor del décorât de 
l'obra teatral de Mercè Rodoreda, 
"La senyora Florentina i el seu 
amor Homer", que en aquest maig 
94 s'ha presentai al teatre "La 
Farándula”, sota la dirocciò de 
Mario Gas, i a càrrec del centre 
Dramàtic de la Generalität de 
Catalunya. Recordern que Antoni 
Taulé ha créât ja altres vegades 
arts pictòriques amb desti al teatre: 
a Paris, per al teatre de l'Opera, a 
Tokio, a Nova-York... Però mai un 
décorât seu havia vingut a 
Sabadell.

ESCOLA DE MUSICA I
RÍTMICA CREU ALTA
Amb el nom de "Dáncora", ha 

nascut a Sabadell un Quartet de 
Guitarros, que en aquest maig 
debutá a la Sala del Cercle 
Sabadellés, amb un programa 
d'obres de Moustaki, Mompou, 
Bach i Villalobos, Navarro, Lau
do i Brouwer. Es format per 
estudiants de l'Escola de Música i 
Rítmica de la Creu Alta, i el 
dirigeix Gemma Sampé. Són els 
intérprets: David Barò, Jordi Jané, 
Silvia Martí i Cristófol Martínez. 
Una, dones, benvinguda formació 
musical que ja ha obtingut éxit i 
admirado.

COR HORITZO
També és vineulat a aquesta 

mateixa escola de música creual- 
tenca, i fa poc actuá en un concert

a l'església de Santa Maria, de 
Palamós, amb un programa format 
per les obres "Missa Alemanya", 
de Schubert; "Ave Verum Cor- 
pos", de Mozart; "El cant de les 
estacions", de Remi Cagne i "El 
cant dels Ocells", de Pau Casals, 
demostrant un molt alt nivell. Cor 
que dirigeix Mariona Sánchez. La 
Coral "Horitzó", ja està preparai 
un nou repertori per tal de partici
par en trobades intemacionals.

RAMON MONTLLEO, 
AUTOR TEATRAL

Ja, a les darreries de la tem
porada 1993-94, l'actiu President 
de l'histôric "Niu d'Art Sabadell", 
Ramon Montlleó, s'ha révélât com 
a autor de comédies divertides, del 
gènere tan célébrât pels nostres 
grans, "d'enredo". Una d'elles, 
encetà el gran festival d'aquest 
coMectiu: fou "Embolica que fa 
fort", que sota la direcció de Joan 
de la Creu Ballester, interpretaren 
el propi Ramon Montlleó, Conxi 
Barranco, Irene Puig, Caries 
Gutés, Caries Parcerisas Jr., Maria 
Mas, Feliu Llobet i Enric Gené i 
escenografía de Josep Pasanau.

També el coMectiu artistic del 
"Niu d'Art", oferí un festival mu
sical amb motiu d'aquest acte fi
nal de temporada, amb les actua- 
cions de cantants, intérprets 
musicals i rapsodes. I com a final, 
fou présentât el nou disc del 
cantant de cançô espanyola, coMa- 
borador del grup, Paco Vega, "Ena
morado yo vivo", amb música del 
compositor Manuel Acevedo. 
Presentació que comptà amb la 
participado d'un grup de cantants 
professionals que, com el mateix 
Paco Vega, triomfen en aquesta 
especialitat en tota la península.

"DE QUAN ELS 
TALLERETS EREN 

PAGESOS"
Aquest fou el títol que 

batejava la interessant exposició 
sobre aquesta temàtica, dintre els 
actes de la Festa Major de la Creu 
Alta, 1994, i que es presentà en un

dels locals de la Societat Coral 
Colon, "El Casinet", des del 20 al 
23 de maig. En organització de la 
Fundació Jonqueres, aquest popu
lar i històric edifici de l'Avinguda 
Onze de Setembre, oferi als 
visitants uns esquemes de la vida 
d'aquest populós barri creualtenc, 
en els seus inicis històrics dins el 
seu habitat i Professionalität 
netament pagesa. M olt entra- 
nyable, molt interesant, dones, 
observar tota la coM ecció foto
gràfica, i la corresponent docu- 
mentació sobre masies, molins, 
conreus, amb detall sobre cadas- 
cun d'aquests en les pagesies 
d'aquell temps.

Fotos, plànols, mapes, guies 
d'aquestes masies i molins de tot 
el terme de la Creu Alta. També, 
eines del camp, estris de tota mena 
per al treball dur dels camperols; 
ermites i camps, boscúries i 
camins...

TOGORES
"Verge del hosc que a reposar convida 
la vostra ermita pel camí...

Maig s'acaba en la progra- 
mació mariana a Sabadell, tot 
cultivant encara, amb amor a la 
Verge en totes les seves acepcions, 
amb l'entranyable "Aplec de 
Togores". Es el més popular dins 
el que en podem dir característic 
de la nostra terra. Un dia al bosc, 
enfront Termita, acompanyant la 
Mare de Déu, la imatge de la qual 
al cor de la petita esglesieta resta 
sola tot Tany, amb un seguit 
d’actes ben senzills i ben de dins 
el caire de la gent que ha nascut i 
que viu dins els mateixos ambients 
que feren néixer la devoció, i que 
resen els versos de Mn. Camil 
Geis amb els quals encetem aquest 
breu comentar!. El darrer 
diumenge de maig... Enguany, el 
dia 29 i Termita envoltada deis 
joves, petits i grans que en cele
bren la festa. Una de les Testes 
nostres que ha arribat ja als 67 
Aplecs, i que mereix no morir mai!

G ä BARRÖi

^Æ aio^ia^, 6  ¿ S ^^vcca ^ 38 Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL
¡'2 1 ' 00 - 0S2O Í 3 o6<uM Telèfon 726 57 85
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Mirador
Milagros Torres

Gabarro Art 
RAFAEL CATALÀ

Durant el mes de maig la 
galeria Gabarro Art ha présentât la 
darrera exposició de l'artista Rafael 
Catalá, un artista que pinta amb 
subtilessa, precisió i gust impeca
ble.

En entrar a la sala l'espectador 
queda sorprés per unes obres que 
han sigut ateses fins al minim de
tall: els plecs de la roba, la ceràmi
ca del terra, el fons de la natura 
morta que podem distinguir grá- 
cies a l'enfocament directe de llum 
i blancor. Rafael Catalá pinta i so- 
bretot dibuixa, les línies són clares 
i precises.

Sempre es poden diferenciar 
dues parts en la seva creado: una 
en qué dibuixa; que forma el pri
mer plà O tema de l'obra, i l'altra és 
el fons, més desdibuixat, impre-cis, 
en el quai el tema agafa tot el 
protagonisme.

Galería Rovina 
MAITE TORRENT HOMS

A principis de maig Maite 
Torrent va presentar la seva obra a 
la galeria Rovira. L'artista pinta 
allò que observa al seu voltant, 
mirant la posició dels elements 
compositius perqué formin un tot 
coherent, sense que el pes el 
desvirtui o desequilibri. Les seves 
creacions són agradables.

Galería Rovira 
JOAN BURRULL

Joan Burrull és un artista 
sabadellenc que ha seguit de 
l'escola naturalista d'Olot. Per 
aquest motiu pinta paisatges, tant 
d'Olot com de la Valí d'Aran o el 
Pirineu, amb un gran réalisme.

Les muntanyes, la neu, el cel i 
els núvols se'ns presenten clars i 
dotats de vida pròpia. Es veu 
clarament que l'artista observa amb 
detall i després plasma a la tela allò 
que l'ha impressionat. Per aquest 
motiu queda reflectit el primer 
impacte visual i és el que Joan 
Burrull sap trasmetre a 
l'espectador.

Restaurant La Familiar 
JORDI CALVIS

Seguint la última moda d'ex- 
posar a restaurants, cafés o bars, 
l'artista santquirzenc Jordi Calvis, 
el qual acostumem a veure a les 
coMectives de l'Académia de Be
lles Arts, s'ha decidit per exposar 
coincidint amb la inauguració d'un 
restaurant.

Calvis mostra més d'una vin- 
tena d'obres on la matèria juga un 
paper important, donant volum.

dinamismo i vitalitat grácil a les 
creacions. Són temes figuratius, 
quotidians, pensats tots amb una 
certa filosofia que l'artista porta 
dintre seu i que sap plasmar.

Obres que es presenten obertes 
a l'espectador per la seva temàtica 
i per la lectura imprescindible que 
ha de fer l'observador davant una 
obra d'aquest artista.

Galeria Ignasi Boixareu 
XAVIER ORIACH

Hem pogut apreciar la darrera 
creació de l'artista Xavier Oriach, 
sota el títol "My Solitude", al mes 
de maig a la galeria Ignasi Boixa
reu. L'exposició recollia, majo- 
ritáriament, una obra de dimen
sions grans, marcada per un volum 
molt pronunciat, on la figuració 
comen9 a a estar present d'una ma
nera clara i real. Així l'espectador 
podia distinguir triangles, copes, 
muntanyes, figures o fins i tot un 
paisatge urbá. Tots aquest e le 
ments compositius están tractats 
amb una forta textura i es deixen 
veure subtilment.

Xavier Oriach continua dins el 
seu llenguatge tant en el tracta- 
ment de la materia com en els 
colors. Predomini de blaus foscos, 
amb algún punt de llum de blau 
més ciar i deixant passar toes de 
vermeil.

Oriach, fidel a si mateix, con
tinua efectuant una obra molt 
tractada.

Galeria Atelier 
MAGDA ESTERLI

Per a seguir la trajectória de la 
nostra artista Magda Esterli hem 
hagut d'anar a Barcelona, concre- 
tament a la Galeria Atelier. Allá 
Esterli ha presenta! la seva darrera 
creació omplint les dues sales de 
la galería majoritáriament amb olis; 
però sense oblidar les seves 
aquarel-les.

Paisatges influíts per les seves 
estades tant al país com a fora 
(Kénia i Venécia) són el seu tema.

Magda Esterli realitza una 
obra, tant en l'oli com en l'aqua- 
reMa, que intenta sugerir quelcom 
a l'espectador, li dóna pautes per a 
que eli continui en la creació de 
l'obra, esdevenint en aquell mo
ment en creació plenament realit- 
zada.

Es tracta d'una obra pensada i 
treballada la que Esterli ens 
acostuma a presentar.

Académia de Belles Arts 
OLGA ANTICH i 
MARIAN SANS

Maria Sans presentà acrilics 
amb predomini de les tonalitats 
blaves, amb algún apunt d'ocre i 
verd i de la geometricitat. Obres 
principalment planes on les figures 
géométriques de les cases compo
nen el paisatge. Un paisatge irreal, 
de somni. Cal destacar entre totes 
les obres exposades les més 
desdibuixades per damunt de les 
més delimitades i académi-ques. 
La seva linia estaría en aquest punt.

Olga Antich exposà terra- 
cottes. A les seves escultures hi ha 
un predomini de les línies rodones. 
Les figures humanes, de bust o 
senceres, mostren una realització 
treballada en la quale els volums 
rodons tenen protagonisme, formes 
ondulants, suaus i un estudi de la 
figura humana molt propi i parti
cular.

Intel lecte Galeria d'Art 
MANUEL PLANA

Les aquarel-les de Manuel Pla
na presenten un verisme de 
real9 ada importància, tant en els 
seus paisatges urbans com a l'aire 
lliure o a les natures mortes.

Empra una ampia gamma cro
màtica, fen servir tant ocres com 
verds, blaus... colors freds o càlids, 
segons el moment, segons la 
realitat.

Les obres están desdibuixades 
com si volguessin mostrar una 
realitat que existeix però que hem 
de descobrir nosaltres.

Galeria Nova 3 
AGUSTÍ PUIG

En aquesta exposició l'artista 
Agusti Puig ha deriva! la figuració 
cap a l'espelma. El protagonisme 
que en altres étapes de la seva 
trajectória artística havien tingut el 
paisatge marroquí, la cadira, les 
sabates o les Menines de Veláz
quez ha agafat ara el carni de l'es- 
pelma. Una espelma en continuo 
moviment, dinàmica i viva, que ens 
podría portar cap a una simbo-lo- 
gia fàl lica ben clara.

L'artista es preocupa per crear 
un ambient tenebrós, barroc, tal i 
com és el seu llenguatge en els 
darrers anys. Continua fidel en 
aquest aspecte, integrant matèria, 
foscor i claror.

GALERIA DART

Pedregar, 10 
Telèfon 726 51 22 
08202 SABADELL

Una obra que reflecteix un 
treball creatiu important, seguint 
fidel al seu propi llenguatge.

Santi Art
(Castellar del Vallès)

DANIEL ROCAVERT i 
JOAQUIM ALABAU

Eeia temps que no teniem  
l'oportunitat de veure una expo
sició en la qual poeta i pintor unei- 
xen les seves creacions per realit- 
zar un tot unitari.

Joaquim Alabau, escriptor de 
Sabadell, realitzà uns poemes de 
format lliure, en els quais es va ba
sar l'obra plàstica de Daniel Roca- 
vert. La simbiosi entre pintura, 
dibuix a l'aquarel-la i poema arri
ba a uns extrems impensables. Els 
dos artistes tenen una sensibilità! 
comù i han decidit treballar-la 
conjuntament. El résultat després 
de més d'un any de dura feina 
esdevé segur i ben fet.

Iniciatives com aqüestes que 
serveixen per "engrandir I'art" i són 
dignes de lloan9 a.

Royal Art Gallery 
CARLOS DÍAZ

Aquesta és la segona expo
sició que porta a terme la nova 
galeria amb que compta la ciutat de 
Sabadell, una galeria digna d'elogi, 
amb un marc impecable que con
vida a l'amant de l'art a entrar i 
gaudir d'un espai de bones 
proporcions, elegantment vesti! i 
que té cura en escollir els seus 
expositors.

La galeria presenta una sala 
d'exposicions temporals, una sala 
d'antiguetats i dues sales de fons 
permanent mòbil.

L'artista de Barcelona Carlos 
Diaz ha ocupat durant un mes la 
sala temporal. La seva obra és d'un 
hiperrealisme impressionant. D i
buixa el minim detall del paisatge 
urbà de Barcelona, quasi sempre 
agafat a vista d'ocell, des dels 
terrats, finestres, pisos, cel, núvols 
se'ns presenten impertorbables, 
creats amb perspectiva atmos
fèrica i fent Hoc a la llum i l'ombra.

La creació de Díaz és p le
nament treballada, d'una maduresa 
patent, que a la vegada demostra 
que eli gaudeix realitzant-la i per 
tant la impregna de la seva pròpia 
visió i saviesa.

RESTAURANT

Rambla, 1 
SABADELL

Tel. 725 01 26 
PÀRKING
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Estern molt a prop Des de 1859 la Caixa de Sabadell serveix 
anb eficàcia i Professionalität eis seus 
dienls. Esten a prop dels seus problèmes, 
dia a dia per accnseguir soliicions a través 
d tn  servei a la mida que li proporciona un 
idcîble interés; el financer per als seus diners 
i el de Tatenció personalitzada per a vostè.
Eàtem n>Dlt aprop de vostè. A tot Catalunya.
Ssmpre ens +:robarà al seu ccstat.

Caixa de Sabadell
Cada dia m és a prop de m és rn iic s



.. .Solucibíis a Pacte

minuts
Canvi 
de far

Escort - Orion

minuts
Canvi de 
silencios

Fiesta 84-89

minuts
Canvi 
de dateria

Fiesta - Sierra

minuts
Canvi pastilles 
de fre

Escoït-Orion 91

minuts
Canvi
d'anticongelant

Fiesta 84

Ara, a Automóviles Vila, les reparacions més comuns del teu 
cotxe tenen solucions a l'ac:e.

• En temps record: entrada i sortida en menys d'una hora.
• Sense cita prèvia.
- Amb horari a la teva mida.
♦ Pressupost tancat i conegut amb antelació.
* Recanvis Originals Ford amb totes les garanties.
* Atenció reconeguda (Premi Europeu a la

Millor Atenció al Client, anys 1989 i 1S 92)
I tot aiiiò a uns preus molt competitius. “

Automóviles Vila, S.A.
Rambla Iberia, 18-22 - Tel. 726 39 00 - Sabadell

18  anys de serve! continuât són la teva millor garantía
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LLIBRE

“Vila Arrufat a Sabadell”
Autor: Jo sep Casamartìna Paras sols

E jfl present mes d'octubre és, corn ja s'ha indicat en diferents 
mitjans de comunicació, quan es compleix el centenari del 
naixement de l'artista Antoni Vila Arrufat (1894-1989).

Les forces vives de la nostra ciutat s'han reunit per commemorar 
aquesta important data. Per aquest motiu, son diversos els actes 
que s'aniran realitzant.

Dins d'aquest esforç, destaca el Ilibre dedicat a Antoni Vila 
Arrufat, realitzat per Josep Casamartina, amb el qual ha coMaborat 
la familia de manera molt particular.

Josep Casamartina ens presenta un treball molt serios en qué 
ha investigat en profunditat tant sobre la vida de l’artista com so
bre el seu treball artistic en les diferents técniques que va treballar 
(gravat, pintura a foli, mural, vitralls...). Se'ns presenta el dia a 
dia d’Antoni Vila Arrufat, des d'abans del seu naixement fins a la 
seva mort. D'una manera continuada ens va présentant els sens 
desitjos, el seu pensament, les seves preocupacions, la seva mane
ra de treballar, les seves influències artistiques que va patir, tant 
des de dins del nostre pais com en els sens viatges, realitzant a la 
vegada un estudi de la seva creado.

Es tracta d'un 1 libre ben pensât i estructurat, en el quai es nota 
la quantitat de material de primera mà consultât, realitzat amb cura, 
i que servirà, sens dubte, per a apropar-nos a la figura del nostre 
artista Antoni Vila Arrufat.

Milagros Torres

(*) E ditâ t p e r  la C om issió Pro-C entenari Vila Arrufat
Im près p e r  Indùstria G ràfica Viladot, S.L.

Foto 1977
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Semblança

Josep Casamartina i Parassols
Joan Cusco i Aymamí

Josep Casamartina ha dedicai un intens temps en el Ilihre Vila Arrufat a Sabadell, 
ocupant-se en una recerca d'ohra, de documentació gràfica i escrita tan rica com 
extensa. Per aquest motiu -a part d'altres que hi concorren- he pensât incloure'l a la 
galeria de Semblances.

Dins de "La Comèdia Humana" de 
Sabadell, el nostre personatge s'hi ha 
mogut com peix a l'aigua... I hi ha fet tots 
els papers de l'auca. I si no volem apurar- 
ho tant, si no tots, molts. Això sí, ha fet 
tot allò que li ha passât pels nassos. A 
vegades donant la cara, com actuant davant 
del public; d'altres, sense donar-la, perqué 
no sempre hi ha un public o perqué factor 
s'hi posa d'esquena...

En Josep ha estât un enfant terrible. 
Però mai no ho ha semblât, perqué té el 
posât de bon minyó, d'àngel bufador tan 
représentât en la plàstica religiosa...

Sobre el motiu o àlias de Parpelles ja 
ens ho explicará més endavant, però mai 
ha mogut un dit per esborrar-lo. Ni hi vol 
renunciar.

Que un jove de vint anys no hagi estât 
revolucionari, ja no cal esperar que ho si- 
gui més endavant...

Parpelles n'ha estât un i ha sabut revo
lucionar la societat henestant d'una ciutat 
cofoia, immohilista, conformista... Ell s'ha 
rigut del mort i del qui el vetlla i ho ha fet 
amb cerimònia descordada. Ha estât un 
épatant i quan ho ha cregut convenient ha 
fet esclatar espantavelles, coets, petards i 
trans... Després de la traca, novament 
silenci. I foscor... demà serà un altre dia...

Quan ha acabat de fer alguna de les 
seves activitats s'ha quedat frese com una 
rosa. Tampoc ha esperat aplaudiments, 
però mai li ha faltat la daca, habitual en 
qualsevol acte public o clandesti...

Eli, tranquil de bona mena, sembla que 
res el faci posar nerviós ni perdre l'ore
mus... Gasta una flegma amb gomina...

Horn diria d'eli que mai no ha trencat 
cap plat i molt menys que el plat fos d'en 
Burgués...

De fet, no sé perqué m'hi escarrasso 
tant quan tinc l'ocasiô de repetir aquí tot 
el seu currículum. De fet hi ha currículums 
que són tan llargs que no saps com fer-ho 
per abreujar-lo, resumir-lo. No és el cas 
del nostre personatge perqué eli és com és 
i veiem-ho:

Josep Casamartina, del quadre d'honor deis 
Mar 1st es (1962).

-  L'Ùnica vegada que he fet un currí
culum, va ser fa  uns deu anys i, poc 
després, el vaig llençar: era per fer una 
feina que ni jo vaig sol-licitar ni tan sois 
buscava -tampoc es veu que era per mi-, 
una mena de comèdia d'aquelles tan 
freqüents en les oposicions muncipals.

Un currículum té quelcom de mortuari 
o de deseperat. Em fa mandra fer-lo, diem 
que he fet un munt de coses -moites de 
les quais ni tan sois recordo- i que 
algunes són divertides d'enumerar: els 
"The Loves of Carmen" -amb tot el seguit 
de bogeries que fèiem aleshores-, la 
campanya dels "Campos", l'organització 
de la primera Festa Major de l'era demo
cràtica, amb aquells actes a la part alta 
del Pare Catalunya organitzats -ales
hores- a contracor de molta gent, l'home- 
natge a la Maty Mont, Tescenografia de 
la Tosca per a la Mima -els primers 
decorats que es feien a Sabadell pels 
amies de l'Opera-, els Tenorios al carrer.

els "Pastorets" a Belles Arts, els balls, el 
cinema i els carnavals per les places i 
carrers de Sabadell abans de ser trista- 
ment institucionalitzats, les exposicions 
de Pere Elias, Andreu Castells o Marian 
Burgués, les galeries Quasar i Tinge 
Maltus. En totes aqüestes activitats sempre 
he trobat amies i col-laboradors corn el 
Xavier Garriga, el Dante Ríos, i altres corn 
els mateixos socis de Tinge Maltus, que 
m'han ajudat i animat, essent moites 
d'aquestes fetes en plena col-laboració. 
També he fe t coses d'imatge i disseny 
gràfic i decoracions, algunes de les quais 
m'agraden força, com ara la desapare- 
guda camisería Klee -ara em sembla que 
hi han muntat una botiga de quadres- i els 
exteriors de la farmàcia Llop a la Ronda 
de Ponent. També hi ha interiors i 
rehabilitacions que n'estic molt content. 
Ahl Em deixava que vaig tenir prop de deu 
anys una botiga d'antiguitats, molt anima
da, que ha seguit el meu antic sod: el 
Tatum.

 ̂ ^
Després d'aquest aperitiu seguim amb 

una vianda de preguntes i respostes:
-  Home metodic, critic, estudios, 

organitzador, cercador, informador... Em 
deixo alguna cosa?...

-  Sí: biciclista de carrer.
-  Amb quina d'elles et sents més bé?
-  Anar en bicicleta. M'agrada molt 

pedalar i torejar els cotxes, conduint amb 
una sola má, bo i xiulant "boleros". 
Després, potser aixd de cercador; sóc molt 
obsessiu i em fascina trabar coses, buscar
les, imaginar-les... Es a Tinrevés d'aquell 
personatge del Trabal que li agradaba de 
perdre-les. A mi m'agrada trobar-les. Aixd 
no vol dir que un dia nofaci just el contrari 
i acabi com Thome del Trabal.

-  Qué volies ser quan fossis gran?
-  Mai no ho he sabut del cert. De molt 

petit m'embogien els castells i els per- 
gamins. La mare tenia botiga i sovint 
anávem a Barcelona a buscar o a dur 
paquets. Es així com un bon dia, quan te-
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nia vuit O nou anys, vaig conèixer el 
llihreter Josep Porter i vaig començar a 
comprar-li pergamins, que força al-luci- 
nat per tenir un client tan jove me'ls ve
nia a 50 ptes., i jo ral que tenia ral que 
gustava a la seva llihreria del carrer de 
Canuda.

Després se'm va donar pel te atre. F eia 
d'actor i de director alhora. Era molt 
divertit i certament lahoriôs. M'entretenia 
a fer decorats polivalents per unes ohretes 
que amh els Companys d'escola represen- 
tàvem al hosc de Pedrasanta, a casa els 
meus pares. Quan tenia tretze o catone 
anys, a casa constantment m'estaven 
insistint en què faria quan fos gran i, un 
dia, els vaig contestar que el que voldria 
fer de gran era dormir. El pare se'm va 
esverar una miqueta i, donada la meva 
afieló pels decorats de teatre, em va 
suggerir si no voldria ser decorador 
d'interiors com el Josep Comas -que era 
amie seu-. De seguida vaig dir-li que hé i 
vaig entrar-hi a trehallar. A 15 anys, 
mentre estava a cal Comas, em va comen
çar a interessar el cinema -sohretot arran 
de veure per televisiâ "Carta d'una 
desconeguda", de Max Ophuls. Es 
aleshores quan la meva ohsessiâ va ser 
estudiar per ser director, però d'això 
aleshores -ara hen hé tampoc- no se 
n'ensenyava enlloc. Em vaig f er amie de 
Francese Planquer i Ferran Alherich -les 
dues persones realment enteses en cine
ma a Sahadell-. Recordo que els vaig 
conèixer en una sessió mig clandestina 
de "Los olvidados" de Buñuel, a Torre 
Romeu.

M'enpatxava de veure peldícules al 
Cine-Cluh d'aquella època, sens duhte el 
millar que hem tingut mai, a la Filmoteca 
de Barcelona i ais cinemes comerciáis. 
Fins vaig fer de meritori en una pel-lícula 
que hi sartia el Simón Andren: una 
porquería que es filmava en una torrassa 
de Pedralhes. Tot plegat feia pena. Era 
tan vulgar -director, tema, actors i deco
rats- que vaig abandonar Ve scena i em 
vaig treure del cap Vofici rocamholesc. 
Amh tot i aixó vaig coVlahorar amh 
Ferran Alherich en el seu documental so
bre la vida i l'ohra de Llorenç Flöhet 
Gràcia, un dels pocs directors profes
sionals de dehd que ha donat la nostra 
ciutat i del qual no se'n fa gaire cabal: és 
més apreciat a I'estranger que no pas a 
casa seva.

Desada la cinematografia, ara m'apas- 
sionava I'arquitectura, però davant la 
meva aversió a les matemàtiques -sens 
duhte a causa de l'educació rehuda als 
germans Maristes, els del carrer de 
Latorre- també vaig deixar estar la carre
ra arquitectónica.

| , 'V 9

Finalment, i després d'haver estât 
temps amh el decorador Boadella, a 21 
anys vaig plantar estudi propi -amh un 
altre soci- al passeig Manresa; a partir 
d'aleshores ja ningù em preguntava què 
faria quanfos gran.

-  Què aspires ser d'ara endavant?
-  Més o menys com sempre he fet. 

Agafar les coses que em vénen, triar-les 
-si puc- i anar fent. Improviso molt; 
m'agrada! Si no fos perqué tine poca veu 
no descartaria la possihilitat de ser 
cantant de "Boleros".

-  En el teu Ilibre Marian Burgués, un 
terrisser que va fer història, contes dels 
avatars seus i del saqueig que fou objecte 
la seva casa-taller durant la postguerra del 
36, la quai cosa t'ha limitât poder comple
tar un estudi més exhaustiu sobre l'autor 
de Sahadell del meu record... Pel llibre 
sobre Vila Arrufat a Sahadell bas tingut 
més facilitats en la teva tasca d'his- 
toriador?

-  Diguem historiador de Part, que és

una miqueta diferent; en art, les imatges 
són el més important. La lletra -els fets, 
els documents- les complementa. Es a 
l'inrevés de la Flistôria en majuscules.

Aquesta vegada, un inconvenient que 
he trohat és just el contrari que en el cas 
d'en Burgués, és a dir, Texcés d'informaciô. 
Vila Arrufat ho guardava tot i m'ha calgut 
molt temps per assimilar tot el material, 
digerir-lo i poder-ne fer una sintesi cor
recta i per a tots els púhlics. El temps i 
totes les seves conseqüéncies intrinsèques 
han estât, sens duhte, la pitjor dificultat, 
però tot ha anat prou hé. Tothom ha estât 
molt amable, he tingut un bon recolzament 
de Joan Vila Grau i de tots els de la 
comissió del centenari del Vila Arrufat, 
que m'han deixat completa llihertat. De fet 
és l'ûnic sistema en què jo puc trehallar. 
Necessito de Tencàrrec però The de po
der fer d'una forma personal, sense intro
missions. Passa el mateix en la décoraciò: 
acomplir les necessitats del client sense 
trair,però. Vestii propi; el que cal és adap-
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tar-lo. Més o menys és el que feien els 
directors de cinema americà entre els anys 
vint i els cinquanta.

-  Amb quina de les teves activitats et 
sents més feliç?

-  Veient bon cinema, que n'hi ha ben 
poc.

-  T'agradaria assumir algún cárrec 
oficial?

-  El poder té dos vessants molt 
diferenciats que esdevenen tristament 
antagoniques. D'una banda, és mágia: 
imaginar una cosa o bé triar un projecte i 
que tot allò es faci tal com has previst. 
Sense una col-laboració amb el poder, 
aquells actes al Pare Catalunya, o bé 
l'utòpic homenatge a la Maty Mont, mai 
no haguessin estât possibles. L'altra cara 
de la moneda és la que ocupa més temps 
al poder: les frisances, les intrigues, els 
protagonismes professionals o electorals, 
les Iludes de poder, o bé -en el millor dels 
casos, com no sol passar gaire- les Iludes 
contra l'anquilosament de la pròpia admi- 
nistració; tot pie gat resulta penós i funest.

-  Récordes el millor conseil que t'han 
fet?

-  "Lo poco divierte y lo mucho enfa
da", una versió caribenya d'aquell "me
nos es más", del Mies Van der Rohe.

-  Et plau que te'n demanin?
-  Només els amies.
-  L'ambient, l'entorn en el qual vius, 

t'és favorable o no ben bé?
-  Depén deis moments i de les activi

tats. Sempre penso que m'agradaria viure 
molt lluny d’aquii alhora "grades a Déu", 
aquí pue fer el que vull.

-  Et consideres un èsser afortunat?
-  Comparât amb altra gent que pateix 

més que jo, evidentment.
-  Eas sempre el que et proposes?
-  Normalment treballo per encàrrec 

-si fos per mi, tot i que sóc molt actiu, em 
passarla el dia passejant o escoltant mú
sica-. Si en una feina les coses s'emboli- 
quen gaire, tot i que sóc tenaç, també, tine 
el suficient instint de supervivencia com 
per a girar cap a una altra direcció.

-  Ees-nos un comentar! de la teva 
experiència com a galerista d'art.

-  A Sabadell una galeria d'art amb 
cara i ulls és tocar a morts: les botiguetes 
de marcs o de quadres que ja hi ha són 
perfectament suficients per a un mercat de 
produc tes locals com el nostre. Això ja ho 
sabia des de sempre. Pepe Vives va muntar 
la primera galeria privada ais anys trenta, 
i després de fer un pareli de cursos amb 
una programació excel-lent: Gran Sala, 
Obiols, Pidelaserra, Domingo, Rebull, 
Villà... amb poc èxd, es dedicò als artistes 
locals i a la venda indiscriminada de 
quadres: m'ha plagut molt, però, haver-
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les muntat. El Quasar va ser instat per 
Dante Ríos que en venir de New York 
-ara fa deu anys- no va parar fins que 
plegats vàrem muntar una galeria a 
Vestii "neoiorqui", com les de caire 
independent que s'obrien aleshores al 
Lover-Est-Side. En elfons, tot i que es va 
muntar amb quatre peles, el Quasar va ser 
la primera galeria independent amb aires 
modems a Sabadell. Lins aleshores éren 
botigues. Després va venir l'inge Maltus. 
En aquest cas també amb en Ríos, però 
per encàrrec d'uns sods que volien muntar 
una galeria, amb més mitjans, a la Ram
bla. L'experiència de totes dues ha estât 
interesantissima, no tant per la relaciô 
amb artistes o pùblic en general, sino per 
Vempresa en si. Tirar endavant les coses 
malgrat les dificultats. També han servit 
per a fer bones relacions amb gent de Bar
celona i de Madrid -critics, galeristes i gent 
de museus-, i per dedicar-me més a les 
questions artistiques i deixar un xic de ban
da Tinteriorisme que comença a avorrir-me.

-  T'has sentit alguna vegada víctima?
-  Intento evitar-ho sempre que pue.
-  Pots avançar a dir-nos quins projectes 

tens a les mans?
-  Més que projectes són feines. Aca

bar de coordinar les dues exposicions de 
Vila Arrufat, a la Caixa de Sabadell, pel 
novembre, i al Palau Moja de Barcelona, 
pel gener. Entremig muntar una exposició 
al Musen d'Art, dels autors no saba- 
dellencs del sen fans. Coincidint amb tot 
això, amb en Ríos, preparem una mostra 
de l'obra parisenca de Josep de Togores, 
en col-laboració amb la Galeria Joan 
Gaspar. I també per a la feina d'interio- 
risme pendent, que he hagut de retardar 
arran del llibre de Vila Arrufat.

-  I quin d'ells, o altre, t'agradaria 
realitzar sobretot?

-  Els projectes és millor no explicar
los gaire. Val més fer-los, i, sobretot 
veure'ls realitzats.

-  De tots els personatges sabadellencs, 
ja traspassats, t'agradria fer la seva 
biografia?

-  Joan Marsé ha fe t una mena de 
novel-la biogràfica de l'Esteve Comas: "El 
embrujo de Shangai", era un dels perso
natges predilectes dels "The Loves of Car
men". Lins vàrem fer-li una fundado que 
encara existeix. Miquel Bach estudia els 
del Cor de Santa Rita i en Eolguera, gent 
certament intéressant. A Sabadell hi ha 
molts personatges, corn a tot arreu. Pere 
Elias, per exemple, és l'home de biografia 
impossible. Els seus hereus universals, uns 
nebots de Barcelona, en morir el pintor- 
forner, van llençar inconscientment molta 
cosa a les escombrarles i mai no sabrem 
res de res d'aquell personatge curiôs, tot

i amb les seves limitacions. El cas de Maty 
Mont també és interessant. Ricard Mar- 
cet...,perô no vull convertir-me ni amb un 
biògraf professional ni, tampoc, en el 
biògraf dels "carques" com algú està 
escampant.

-  D'una enquesta que s'ha fet: "Quins 
tres desitjos demanaries per fer una 
Sabadell millor?"

-  Tres, no. Un de sol que en són molts: 
que Sabadell fos una ciutat racional i mo
derna. Moderna no voi dir vulgar ni "hor
tera", sino que voi dir agradable, 
respectuosa amb el passât, el present i el 
futur, amb places plenes d'arbres, amb 
moites bicicletes -que no contaminen- amb 
un Cine-Club millor que Tactual, amb un 
teatre Principal restaurât i pie de concerts 
i d'actes de qualitat, assequibles per 
tothom, amb menys cotxassos, blocs i 
coserles "épatons", amb entitats que 
realment signifiquin quelcom a la ciutat, 
que en els carrers no hi haguessin tantes 
defecacions canines -que vol dir, no que 
no hi haguessin gossos, sinó que els seus 
amosfossin més educats-, que s'anés molt 
a peu, que la Banda toqués cada diumenge 
en un Pare Catalunya pie d'arbres, sense 
fluorescents ni ridieul rajolam cantellut de 
formigó, que hi hagués més bars com a ca 
l'Agusti, La Alhambra i La Bombilla, on 
es pot menjar sa, bé i barat i que també 
n'hi haguessin per sopar, que els de 
l'ôpera ho muntessin més bé, amb més 
qualitat -escenografía inclosa- i amb més 
representacions, en fi...

-  Ens han quedat moites coses en el 
tinter, però vols treure'n la darrera?

-  Si, encara que no sigui de moda dir- 
ho: no m'agraden gens ni els "toros", ni 
la pilota, ni evidentment, la porquería de 
televisiô que ens fan.

-  Explican's, si et plau, l'origen del teu 
àlias.

-  Ve dels temps de la Sala Tres de 
Belles Arts, cap el 1971. J o era el més petit 
de la colla -tenia 15 anys-. Allà els agra
dava de posar mots a tothom: el Tatum, 
el Butllofa, el Nino de Porcel-lana..., A 
mi m'anomenaven pel segon cognom: 
Par assois que els havia agradat molt. Un 
bon dia, precisament el Pep Butllofa, 
dirigint-se a mi, intentava de pronunciar 
el Parassols i U va sortir Parpelles. Va 
plaure a tots i jo vaig pensar que més valia 
boig conegut que savi per conèixer, i va 
quedar establert. Primer aquest mot 
estava molt localitzat, solament en l'àmbit 
de la Sala Tres, però arran del "Campos" 
i de les fastes al carrer, va agafar una gran 
Popularität; éren temps molt falls i 
entranyables. Tots plegats pensàvem que 
el capitalisme tocava fans.

-  (Toquem el dos...)
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Perfil
Per modo di dire, per dir-ho en llengua 
italiana, sembla un tipus de Vittorio di Sica...
Negres els cabells, les celles i les parpelles 
i el bigoti, dens, que li empetiteix la boca pinyonera. 
De peli blanca, natural, 
protegida per para-sols...
Diu les coses amb fonètica de prèdica...
Escriu amb la mà dreta 
i accentua amb l'esquerra...
EU, corn el seu homònim, duu una vara
que floreix flors i violes
i, de tant en tant, alguna rosa de bardissa...
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El premi Sant Joan, de viatge
Joan Ripoll

E,m la seva catorzena edició, el Premi 
Sant Joan de Literatura Catalana que 
atorga la Fundaeió Caixa de Sabadell ha 
entrât en una nova dinámiea: ampliados les 
bases des de 1993 en el sentit d'aceeptar 
no solament novel-les sino tota mena de 
prosa literária, enguany es presentaren 
cinquanta-quatre obres, de les quais només 
trenta-tres eren novel-les; la nova formu
la ha quedat eonsolidada amb el fet que 
tant l'obra premiada com la finalista 
pertanyen a générés diferents: un relat de 
viatges, en el primer cas, i un assaig sobre 
pintura, en el segon.

SEMBLANÇA DEL GUANYADOR
El guanyador ha estât l'escriptor 

vilanoví Oriol Pi de Cabanyes, amb l'obra 
"Pel bell nord glaçat", i el finalista, Jordi 
Coca -que es presenté sota el pseudònim 
de "Joan Benet"- amb l'assaig "Paisatges 
de Hopper", dedicat a l'estudi deis quadres 
d'aquest pintor americá.

Oriol Pi de Cabanyes va néixer l'any 
1950. Estudié Filologia Hispénica a la 
Universität Autònoma de Barcelona. Ha 
estât professor universitari i de batxillerat, 
director del Museu Victor Balaguer de 
Vilanova, i ha ostentat alguns cérrecs a 
l'administració pública.

Als primers anys setanta es revelé com 
a autor prolific i, en certa manera, cap- 
davanter de la nova generado literéria 
catalana formada al ressò dels esdeve- 
niments del maig de 1968. Publicé les 
novel-les "Oferiu flors als rebels que 
fracassaren", que obtingué el Premi 
Prudenci Bertrana de 1972 i el de la Criti
ca Serrra d'Or de 1974; "També les 
formigues, Dylan, algún dia ploraran de 
solitud" (1975); "Esquinçalls d'una ban
dera" (1977) i "Novenari d'énimes"
( 1978). Autor eclèctic i flexible, ha conreat 
també altres générés, corn el reportatge.

o c m
'PA STISSEPASTISSERIA • BOMBONERIA • GRANJA 
V1AMASSAGUÉ,45B!S-TEL.727 3470

GRANJA «PASTISSERIA 
PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR. 59 - TEL, 725 79 77 

18201 SABADELL

El conseller cl'Ensenyament Joan Maria Pujáis entregant el premi a Oriol Pi de Cabanyes.

la didéctica i l'assaig; aixi ha publicar, a 
més, "La generació literéria deis 70", escrit 
en col-laboració amb Guillem-Jordi 
Graells, "La Renaixenga" (1979), "Llibre 
d'hores" (1980), "Apunts d'história de la 
Renaixenga" (1984), "Repensar Cata
lunya" (1990), que obtingué el Premi Josep 
Vallverdú, "Cases senyorials de Cata-

lunya" (1990) i "Cases modernistes de 
Catalunya" (1992). Ha col-laborat assi- 
duament a la premsa, i publica a "Serra 
d'Or", "Avui" i "La Vanguardia".

Actualment és director de la Institució 
de les Lletres Catalanes, tasca professional 
que no li impedeix de seguir conreant 
l'obra de creado.

i  S ó o o c la
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 

Tel. 725 59 29 - Sabadell
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VIATGES PER UNA EUROPA INSOLITA
Tot prenent el títol d'un vers del poeta 

txec Robert Zimmerman, "Pel bell Nord 
glaçat" és un relat de viatges pel nord i 
l'est d'Europa, indrets dels quais l'autor 
tracta d'oferir una visió personal, lluny dels 
topics pintorescos.

Pi de Cabanyes relata uns viatges 
efectuats entre els anys 1989 i 1991 a Pra
ga, Berlín, Bremen, Budapest, Viena, 
Estocolm, Helsinki, Sant Petersburg i 
altres capitals en uns moments en qué la 
política mundial travessava uns episodis 
délicats i decisius (l'enderrocament del 
mur de Berlín, la guerra llampec de l'Irak, 
etc.). La seva visió, obertament subjectiva, 
és a vegades descriptiva, a vegades poè
tica, a vegades reflexiva: "Sant Petersburg 
va néixer de la voluntar i de la cultura. 
Caminar-hi dona noticia de fins a quin 
punt algií -un geòmetra o un príncep...- 
va procurar de sotmetre la natura a una 
suprema harmonía". Defugint l'anècdota 
fácil, el relat de viatges esdevé no solament 
una descripció de paisatges i costums sinó 
que sovint s'eleva a una meditació de 
carácter sócio-cultural a la qual no són 
alienes les evocacions de figures d'es- 
criptors i pensadors d'aquelles terres: 
Kafka, Ereud, Nietzsche, Marx, o fins i tot 
Luter o Mozart.

Així, s'hi llegeix, per exemple: "...si 
deambulen pel case antic, i encara que no 
el tinguen present, Kafka, espectral i 
profétic, US assaltará a cada cantonada. 
Ben mirât, en el cos de Kafka es va encar
nar la ullerosa quintaessèneia de Praga: 
llòbrec i tumefacte com ella, desvalgut i 
consirós, d'una lassitud extrema". O bé, 
quan es troba a Viena: "Ereud pretén abo
lir l'esquizofrènia que es troba en la base 
de la civilització occidental, la contra- 
posició entre el desig i el seu acompliment, 
entre el que és factible i el que es queda 
en merament ideal: entre la consciéncia i 
el que aquesta, ai!, ofega i condemna a 
l'ostracisme i al silenci, a l'avern 
profundíssim (del qual només tenim tra
ces a través del somni o de la bogeria)".

Pot dir-se que, dintre de l'ámplia 
tradició de la literatura de viatges. Pi de 
Cabanyes proposa a "Pel bell Nord glaçat" 
una visió personal des d'un punt de vista 
interdisciplinari, i ens ofereix una Europa 
diferent a l'habitual i a la imaginada: aquell 
mitic "Nord enllà" d'Espriu, que el mateix 
Pi de Cabanyes enyorava de jove, ha 
esdevingut un "Nord glaçat", desprovist 
dels tòpics que se li atribulen. Potser és 
per això que el Ilibre es clou amb una 
apel-lació al silenci, ara manllevat d'un 
personatge imaginari d'una autora tan eu
ropea com Karen Blixen.

Solitari amb Diamant central talla Brillant,
ACOMPANYAT AMB DIAMANTS TALLA CARRÉ I BRILLANT

jALinor a la perfecciô, treball 
ben fet. Creacions que s'adapten a la seva personalitat.

MODELS EXCLUSIUS

Sant Joan, xamfrà Tres Creus • Tels. 726 01 34 - 725 19 88 • 08202 SABADELL

^^v.Cobina, si.a.
ANÁLISIS CLINIQUES  
\ PERFUMERIA  
CO SM ÈTICA de
Joan Garriga i Manich

Grup ATitol 412 (Analista Diplomat de Sanitat, Inspector
Farmacèutic Municipal)

Sant Quirze, 11 • Tel, 725 62 99 • SABADELL
Passeig Plaça Major, 37

Telèfon 725 53 53 - SABADELL
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8 dones en 4 novel les
Josep Torrella Pineda

Mármara, de Maria de la Pau Janer 
Carnes de seda, de Maria Mercè Roca 
Joana E, de Maria Antonia Oliver 
La Salvatge, d ’Isabel Clara Simó

)3 í, vuit dones perqué en cada una de les 
quatre novel-les que em disposo a comen
tar breument, hi ha presents dues dones: 
la protagonista i l'autora.

Resulta que potser una mica portât per 
circumstáncies casuals, i potser una altra 
mica a dretcient, s'han ajuntat en les meves 
lectures recents quatre novel-listes catala
nes, amb quatre obres prestigiades per 
sengles premis importants. (Tanmateix, les 
narradores abunden en el panorama 1 iterar! 
nostrat; i pensó que, en més o menys 
proporció, com a tot arreu. Es curios que 
sempre hi ha hagut més dones en el cultiu 
de la literatura narrativa que en la teatral, 
aquí i arreu. Motius? Aixo requerirla un 
altre article).

La ratxa va començar per a mi amb el 
darrer premi "Sant Joan", de la nostra 
Caixa de Sabadell: Mármara, de Maria de 
la Pau Janer. Es tracta d'una escriptora 
jove (prop de la trentena), nascuda el 1966 
a Palma. I passa que, llegint la seva 
novel-la, es fa molt difícil de separar-ne 
autora i protagonista. No pas perqué es 
tracti d'un relat autobiográfic; no he pensât 
ni per un moment que Maria de la Pau hagi 
viscut el fantasiós procès argumenta! de 
la seva heroína Cláudia. La similitud és 
només qüestió d'imatge: Maria de la Pau 
és igual de jove, de maca, de culta, d'alli- 
berada, de prototipus de dona executiva, 
que la seva ficticia Cláudia.

La diferéncia es produeix en la historia 
que Maria de la Pau fa viure a Cláudia: 
una recreació del mite de la Bella i la 
Béstia, actualitzat i localitzat a Palma, amb 
la Béstia personalitzada en un xueta (jueu) 
mallorquí, ric, esquerp i físicament 
desagrados. El primer encert de la 
novel-lista és de fer explícitament present 
el mite en el relat, ja que l'heroïna s'ha 
desplaçat a filia justament per armar una 
exposició sobre el mite, pel quai se sent 
molt interessada i documentada. A partir 
d'aquesta base, la jove escriptora desen-

Maria de la Pau Janer.

volupa la historia d'una atracció insòlita 
en forma summament novel-lesea, amb un 
suspens que fa passar el lector de sorpresa 
en sorpresa, i amb un estil literari ufanos, 
abundant en complexos encadenaments.

I ja que he comen^at amb l'autora més 
jove de les quatre, seguiré en ordre 
creixent d'edat. Correspon de situar aquí 
Maria Mercé Roca (1958), amb la seva 
novel-la Carnes de seda, premi Sant Jordi 
1992.

La protagonista és una dona de 
quaranta anys, separada i tornada a casar, 
amb filia pròpia i un fill del segon marit. 
Una dona benestant, desenfeinada, aní- 
micament desorientada, que no se sent 
felig però no sap ben bé el que cerca. 
L'autora centra l'acció en els quatre dies 
justos que van de la mort del fillastre en 
accident a l'estranger fins a l'arribada del 
cadáver i el seu enterrament. El fet obliga 
a despla9 ar-se a Suíssa el marit de la pro

tagonista junt amb la seva ex-muller, com 
a pares del noi accidental. Amb la 
intercalació de flashbacks de cronologia 
irregular, que faciliten els referents 
necessaris, la narració segueix minu- 
ciosament les vivéncies internes i externes 
de la muller -amb aventura eròtica com
presa- durant les quatre jornades en qué 
espera el retorn deis absents. El text, 
sempre en present, segueix pas a pas els 
neguits i les divagacions de la protagonis
ta, a través d'una radiografía exhaustiva de 
la seva complicada feminitat; radiografía 
que no desaprofita el més minim detall per 
fútil que pugui aparentar. A la tornada del 
marit, el problema de la dona no sois 
segueix irresolt sinó que ha esdevingut 
més enverinat i evident que abans.

La tercera autora, per ordre invers 
d'edat, és Maria Antònia Oliver (1946), 
illenca com Maria de la Pau Janer, amb la 
nove\-\dL Joana E, premi Prudenci Bertrana 
1992.

Aquest és un relat en primera persona. 
Segons manifesta f autora, la història la hi 
va explicar la protagonista mateixa. Una 
història tan melodramática, amb tantes 
adversitats, que l'escriptora no es decidia 
a transcriure-la fins que se li acudí de si
mular que fos la seva pròpia heroína qui 
l'expliqués, i aixi el to personal, 
degudament treballat, salvaria l'escull. No 
sé si tot plegat és un recurs literari o si 
tanmateix la protagonista i la seva vida, 
amb alternances bones i dolentes, son 
reals. El cert és que la calidesa del relat, 
el seu to humà, justifiquen el Ilibre. 1 aca
ba de fer-lo intéressant el seu saborosíssim 
llenguatge localista.

I tanco amb Isabel Clara Simó (1943), 
nascuda a Alcoi, i la seva novel-la La 
salvatge, premi Sant Jordi 1993.

El tema recrea el mite de Pigmalió, 
enfrontant educador i pupil-la en dos 
personatges gens convencional: desar- 
relats, rebels, testarruts i mancats d'es-
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ISABEL-CLARA SIMÓ

LA SALVA GE

crúpols ètics. La historia, molt ben 
estructurada, és crua, punyent, i l'autora 
la narra amb una prosa incisiva i densa. 
Tot hi és dit amb concreció, de forma que 
no resulta gens temptador, ni fácil, de sal- 
tar-se'n una sola ratlla.

Encara que calgui considerar la noia 
adolescent com a eix centrai del llibre al 
qual ella dóna titol -catorze anys, cabells 
vermeils, cara pigada- no es pot menys- 
tenir el relien del coprotagonista -sexa- 
genari rie i divorciat-, el sentit possessiu 
del qual, enterbolit per una soterrada 
passió no corresposta, es manifesta 
brutalment en els passatges finals, en qué 
la noia aconsegueix de rompre defi- 
nitivament la dependéncia en qué havia 
anat sucumbint.

Una tònica comuna en aquests quatre 
Ilibres, a part de la seva autoria femenina 
i de ser tots ells premiats, és la fidelitat a 
un fil argumenta! dreturer, característica 
quejo diria indispensable per al gènere que 
es voi identificar com a novel-la i respec
te al qual sembla que els teoritzants no 
s'arriben a posar d'acord.

Observi's, per últim, que de les quatre 
novel-listes, dues són mallorquines, una és 
alcoiana (o sigui, del País Valencia) i una 
altra és de Port-Bou, a la ratlla divisòria 
del Principal amb la Catalunya Nord. No 
pretenc demostrar una descentralització de 
la literatura catalana. Ja que aquests llocs 
de naixença pot ser -si no en tots els ca
sos, en algún- que només corresponguin 
a un origen; simplement, m'ha semblât 
curiós de remarcar-ho.

Els interrogants de Thorror
Esther Miñana

X al vegada el planeta Terra hagi sofert 
ja, en un passai remot, més d'una catàstrofe 
important, fins al punt de fer desaparèixer 
tot el que l'està constituint, poblant...!, 
gairebé segur que va ser per la mateixa mà 
de l'home, pel pogrés i tots els avan- 
çaments tecnològics que arriben a aquell 
punt vulnerable en qué la destrucció ab
soluta complementa l'èxit dels grans 
descobriments cientifics en totes les seves 
més complexes branques...

Avui, ara, ja s'està desplegan! aquella 
incertitud que posa en evidéncia un muni 
d'interrogants que poden obsessionar en el 
cas que hom hi pensi massa. A part de 
perdre's tots els valors fonamentals per un 
bon ritme de supervivència, s'està perfilani 
la inestabilitat tant a nivell familiar com 
social i també, evidentment, individuai. La 
geni oblida sovint els ingredients que po
den humanitzar més considérablement les 
persones i l'individualisme, que de mane
ra quasi ferotge, insensibilitza els cors. Ens 
tornem cecs i sords i muts per a tot allò 
que no ens interessa conèixer o saber! 
Deixem a mans del temps i de les casuals 
circumstàncies les nostres possibilitats, la 
volunta!. Deixem, a poc a poc, de somniar, 
d'estimar, de conviure amb el sentiment 
harmònic de la poesia...!

Ara, cada vegada amb més força, els 
mitjans de comunicació ens exalten els 
perdis que ens rodegen, ens desperten les 
vedes pors, el pànie davant d'un futur, 
potser massa immédiat, que pot ser 
catastròfic. El maleït terrorisme, que 
sembla que no tingui remei o no pugui ser 
soluciona! per interés d'algú, continua 
arrasan! les nostres ciutats, aniquilan! per
sones innocents. L'armament atómic, 
silencia! per una conflictiva prudéncia, va 
corean! el nostre entorn i, també, maladies 
que sobtadament han sorgi! del no-res, ens 
amenacen constantment mentre van 
prenent doc en la nostra rutina. I qui no 
diu que, per exemple, la sida ha estât un 
"invent", fruit d'alguna o altra manipulació 
científica, tecnològica, o conseqüéncia 
d'algún error o provocació conscient de la 
ciéncia...? Qui no ha pensât més d'una 
vegada que tots plegats som un grapa! de 
conillets d'índies en mans d'uns fran- 
kensteins anónims...? Qui no ha sospitat 
més d'un cop que el dia menys pensât 
podem ser victimes de la follia d'aquesta

mena de ciéncia atómica i deixar d'existir 
en un instant...?

Darrerament hem tingut la publicació 
del robatori de plutoni. Es prou greu per 
arronsar el front i encongir les espatdes 
amb un sens fi d'interrogants! Qué está 
passant en el món que ja sembd normal 
conviure amb els terroristes de totes 
classes i magnituds, amb l'agressivitat 
malaltissa, amb la destrucció, la guerra, 
l'assassinat a tots niveds...? La propia 
impoténcia t'estressa i et fa sentir 
manipula! per un mal governament univer
sal. Un neguit estrany t'omple el cap massa 
sovint i et converteix, sense voler-ho, en 
un simple titeda en el ball del desconcert...

Tal vegada tot plegat és un joc de rol 
manipula! per aquedes forces estratégi- 
ques que, intencionadament, provoquen 
l'aniquilació d'una part de la propia hu- 
manitat mitjançant les guerres étniques...? 
Qui és qui, per exemple, qüestionar 
descaradament els valors fonamentals deis 
homes i dictar deis d'acords amb els propis 
interessos...?

No será, potser, que estem enmig d'un 
gran nombre d'interrogants de l'horror...?
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El viatge d*anada i tornada del poeta i el politic

Guerau de Liost versus Bofíll i Mates
David Serrano i Blanquer

La Muntanya d’Ametistes és una de les obres més representatives del comengament 
de segle en la literatura catalana i, albora, és l’ohra que enceta i, curiosament, que 
clou el procés creatiu del poeta i politic Guerau de Liost o, si voleu, Jaume Bofill i 
Mates. El present article és un extracte d’un trehall de recerca que intenta aprofundir 
en aquest curios procés d’anada i tornada personal del creador d’un deis espais mítics 
del nostre país -el Montseny- mitjangant una poesia humanitzada, plena d’una senzillesa 
extremadament acurada.

E,fl 1908 Jaume Bofill i Mates publicá, 
sota l'aixopluc ideologic d'Eugeni d'Ors i 
el beneplácit de la inteMectualitat catala
na dominant, una de les obres poétiques 
cabdals del moviment Noucentista i del s. 
XX: La Muntanya d'Ametistes.

Creada des de criteris ideologies basats 
en una actitud combativa i inteMectua- 
litzada, amarada de classicisme, el recull 
ens recreava, a través d'un llenguatge 
concis, precis i pie de particularismes, un 
Montseny idealitzat plagat de vegetació 
humanitzada, de les tradicions i 
particularitats deis seus habitants, de 
canvis estacionáis esdevinguts simbols de 
bons i nous auguris patris, d'al-legories de 
nimfes i faunes i d'altres éssers mitics i 
misteriosos deis hoscos, i d'un llarg 
etcétera de petits elements d'una geografía 
esdevinguda idil-lica i que hom pot recrear 
avui fent un mágic i gratificant recorregut, 
sempre sota la mirada ametistada i 
emboirada del Matagalls, per les fonts 
viladrauenques que porten el nom d'algun 
deis seus poemes inclosos en el recull: la 
Font de l'Oreneta, la Font de les Paitides
0 la Font del Noi Gran.

F'aparició de l'obra denotava una 
aportado força personalitzada de cara al 
procés de construcció d'un pais que enca
ra ho tenia tot per fer, per la qual cosa hi 
apareixen ben reiterats un munt de somnis
1 anhels que pretenen ajudar a tirar 
endavant una cultura que vol deixar de ser 
provinciana per esdevenir europea. Són

x ß d a w m m t
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els primers anys de Bofill al costat de Prat 
de la Riba, a partir de 1910, des de la seva 
militància a la Fliga Regionalista, en la 
qual ocupará diferents càrrecs: primer a la 
direcció de la Joventut Nacionalista, 
després com a regidor de l'Ajuntament de 
Barcelona i més tard com a diputat de la 
Mancomunitat. Fl trobem aixi immers en 
una etapa combativa per la creado d'una 
infrastructura politica i cultural del pais, 
que compartirà amb les seves coMabo- 
racions des de "Fa Veu de Catalunya", 
diari del que ja era redactor en cap el 
mateix 1910.

Més tard, amb la mort de Prat i la seva 
interpretado del fracàs de la politica por
tada a terme per la Fliga (llavors dirigida 
per Cambó, Ventosa i Duran), impulsaran 
Bofill a la creació d'un grup propi que 
potenciés i dinamitzés la "catalanització" 
de Catalunya. Aixi, la figura de Bofill 
esdevé transcendental en la creació 
d'Acció Catalana el 1922, que pretenia 
seguir les tesis de Prat quant a la realització 
politica d'una "Catalunya endins", segons

eli mateix manifestará a Una politica 
catalanista.

Al final dels seus dies, el 1933, 
desencisat d'Acció Catalana i mentre pre
para ja una revisió exhaustiva de La 
muntanya dAmetistes, retornará al seu 
antic partit, rénovât de feia poc. Aquest 
darrer gir personal de Bofill es caracteritzà 
pel seu progressiu aillament i pel seu 
desmarcament respecte a la politica del seu 
propi partit i la del pais en conjunt, 
buscant, de bell i de nou, en els paratges 
ombrivols i idealitzats del Montseny el seu 
propi refugi personal.

Bofill sofreix aixi, al final dels seus 
dies, un viatge de retorn als seus inicis tant 
politicament, reingressant a la Fliga, com 
poéticament, amb l'esmentada preparació 
de la revisió de La Muntanya dAmetistes.

Fa novaLùf Muntanya dAmetistes, edi
tada ja pòstumament el mateix 1933, res
pira aquest procés d'essencialització i 
concreció personal i, d'altra banda, és el 
reflex cristaMi d'una cultura que, després 
d'aquests vint-i-cinc anys que van de 1908 
a 1933, ja no necessitava de les mateixes 
actituds combatives i intel-lectualitzades 
per tal de desenvolupar-se amb certa 
normalitat. Aixi hem d'entendre les 
paraules emocionades d'un Carner en la 
revisió de 1933, on s'adona que és lògic 
haver passât dels termes de "passió aven
turera de primer" pel que fa a la creació 
d'una cultura i presents a l'obra del 1908, 
als de "administrada" palesos en la de
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haut de rOreneta.

1933, conscient que es troben en un 
context on la poesia no era ja sino un 
vessant, l'estètic, de la cultura de conjunt.

Aquesta visió de dos moments de la 
historia del nostre país es palesa amb 
claredat en fer un acarament de les dues 
Muntanyes i ens ajuda a entendre les 
diferents inquietuds de cada période. 
Així, després de la combativitat mostrada 
en l'obra primerenca, en la de 1933 es 
constata un conscient abandonament de 
referents i elements noucentistes, del tot 
innecessaris en el nou marc sócio-polític i 
creatiu personal, tal i com podem veure 
amb l'eliminació d'elements formais 
externs de l'obra: com ara les dedicatóries, 
el canvi de próleg d'Eugeni d'Ors pel de 
Josep Carner, el canvi en els títols deis 
apartats o l'eliminació d'un bon nombre de 
poemes amb temes récurrents. La 
conseqüéncia de tot plegat ens mostra la 
intenció d'un creador sempre inconformis
ta amb la creació propia i que intenta 
cenyir i definir formes i continguts 
mitjançant tota una sèrie de recursos 
reductors i essencialitzadors que veurem 
tot seguiti

-  El canvi de Pròleg será alié a la 
volunta! de Bofill, ja que es deu a J. V. Foix 
(llavors coMaborador de Lluis Gili i el fill 
Jaume Bofill en el procès editor), però ja 
ens mostra clarament la volunta! de retorn 
als origens creatius, on poder recordar les 
seves raons existencials i poétiques amb 
tranquiblitat, mitjançant el perfec- 
cionament, Iluny de les inflors pròpies de 
l'obra primerenca, de la conversió del
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Montseny en el seu refugi-símbol, fet que 
hom ja podia intuir en els sens darrers 
recalls i que hauria pogut elaborar tenint 
present els contactes amb els corrents 
postsimbolistes.

-  Al marge de l'eliminació de les 
dedicatóries i de la substitució dels títols en 
llatí o en grec de les seccions del llibre per 
d'altres d'equivalents en un llenguatge més 
planer i menys rebuscat, hom es pot 
endinsar en la ment perfeccionista i sempre 
buscan! la sintetització més senzilla de 
Bofill mitjançant elements diversos:

a. Desestimació de l'ús abusiu que 
havia fet en l'obra de 1908 de l'apòstrofe 
(interjecció seguida del nom de qui n'és 
objecte), i substitució per expressions més 
normals però no menys poétiques. Ho 
podem veure en el present exemple 
pertanyent a "A la muntanya d'en Sala":

1908
Oh tu, montanya cavilosa y trista 
de Ies alzines y les rocateres 
qui't cenyeixes de gores y de cingleres 
ah una farti d'austeritat mai vista!

1933
Aspra muntanya: de profana envista 
amh caputxa d'alzina t'alliheres; 
et cenyires de gorgs i de cingleres; 
de dalt a haix una tartera et dista.

b. La singularització. Aixi com en la 
primera versió fautor recorria molt sovint 
a generalitzacions en l'ús semántic deis 
seus versos, en la segona el que trobem és 
un procès técnic, que no temátic, més o 
menys a la inversa, és a dir, el poeta 
singularitza, concreta els mots i els ver
sos (i fins i tot alguns títols). Així, a 
"Tribut a Coll Pregón", "Els capvespres 
d'estiu llargs i apacibles” esdevenen "Un 
capvespre d'estiu, quan ja nofih la”, la 
qual cosa li permet, entre d'altres coses, 
definir la seva temporalità!.

c. La preséncia del "jo" poétic. Alguns 
poemes estaven mancats del "jo" poétic, 
en la línia de la generalització abans 
esmentada, i notem que en la darrera 
versió es produeix el que Badia i Margarit 
anomena un "procès d'humanització" que 
deriva, al meu parer, també cap a un major 
grau de concretització, personalització i 
definició semàntica del poema. Així, a 
"Visió de la plana", es diu inicialment que 
les "notes d’un rústec virolai rellisquen" 
mentre que, posteriorment, es singula- 
ritzen emotivament de la manera següent: 
"les notes d'un rústec virolai em tornen de 
muntanya...".

d. Reducció i/o eliminació de refe- 
réncies culturáis en les figures retóriques 
(essencialment en comparacions i 
metáfores). Es troba en la mateixa línia de 
l'anterior i hom ho pot veure ben clarament

Haut de les Fa i tide.s.

a "Desglaç", on "les agulles sohiranes de 
les eternes catedral s" esdevindran, passa! 
el filtre cultural, "les agulles sohiranes en 
les altares del Montseny".

e. Així mateix hi ha tres fenòmens 
menors que també queden reflectits en la 
versió de 1933, cas de la simplificació dels 
hipèrbatons, el decantament cap a la 
verbalització en l'ús de l'aposició o la 
racionalització de la sintaxi (no die de 
l'ortografia perqué resulta obvi).

f. I, finalment, m'agradria destacar el 
nou paper que prenen els substantius i els 
adjectius en la revisió. Així, aquests 
esdevenen encara més concisos i precisos 
que la primera versió. Aixó és possible si 
entenen que de l'una a l'altra havien passa! 
vint-i-cinc anys i la llengua havia sofert 
uns canvis i havia posât al dia mots i 
construccions solament apuntados a 
principis de segle. D'altra banda, també cal 
dir que en l'instant mateix de la publicació 
de l'edició de 1908, el mateix Bofill ja es 
mostra descontent d'eli mateix per la 
versió donada, la qual qualifica ja 
"d'antiquada".

Així, ja per cloure, hem pogut veure a 
través de l'anàlisi de la seva primera i 
darrera obra (amb la consegiient discussió 
sobre si en realitat són o no la mateixa 
obra), l'evolució bumeranguiana d'un 
personatge apassionant tant des del punt 
de vista del poeta com del personatge 
públic compromès per una causa i un país, 
cas de Guerau de Liost o, si voleu, Jaume 
Bofill i Mates.
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El crìi, després d’un segle
Laura Mendiluce

A -i'any que ara acaba ha estât el del 
cinquanté aniversari de la mort de l'artista 
noruec Eduard Munch (Lôtten, 1863 - 
Ekely, 1944). Una des les seves principals 
obres és El a it. El 1993 es van complir 
els 100 anys de la seva versió més 
coneguda. No hi ha dubte que es tracta 
d'un quadre amb un fort valor simbôlic. 
Aquesta versió, la realitzada el 1893, va 
ser adaptada pels artistes bosnians com a 
cartell del Eestival d'Hivern de Sarajevo i 
va ser robada el dia de la inauguració dels 
Joes Olimpios de Lillehammer.

Estem parlant d'una obra universal, no 
tan sois per la categoría del seu autor, un 
deis principals artistes contemporanis, 
sinó també pel seu valor en si mateixa. I 
no solament per la seva qualitat artística i 
la seva categoría en la historia de l'art. En 
aquest cas ens intéressa també l'anécdota, 
el que normalment anomenem tema. En 
un segle, aquesta obra no ha perdut 
vigéncia perqué l'home, que Munch va ser 
un deis primers a representar sol en la gran 
ciutat, encara se sent angoixat per la seva 
solitud davant les guerres, la fam, els de
sastres ecologies... Una obra de finals del 
s. XIX copsa l'angoixa de l'home con- 
temporani. Només cal que mirem.

Aproximació a El crit, 
d'Eduard Munch

Entre la Tardor de 1891 i la Primavera 
de 1892, E. Munch va començar a realitzar 
esbossos per a obres importants, com el 
titulat Desesperació, de 1891, realitzat 
amb carbó i gouache i que, desenvolupat 
en diferents fases, donará lloc a El crit.

Precisament, en l'esbós que comen- 
távem apareix la descripció de la situació 
viscuda per Much que el portará a la 
realització d'aquesta obra. Munch escriu: 
"Caminava jo amb dos amies per la carre
tera. Aleshores es va pondre el Sol, i de

S
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El crit. 1895. Litografìa 35'5x25'4 cm. Museu Munck.

cop i volta el cel es torná vermeil com la 
sang. Em vaig aturar, em vaig recolzar 
sobre la barana, indiciblement cansat; 
llengües de foc i sang s'estenien sobre el 
fiord negre blavós. Els meus amies van 
continuar caminant, mentre jo em quedava 
endarrere, tremolant de por, i vaig sentir 
el crit enorme, infinit, de la Naturalesa".

Aquesta cita no és només una des
cripció del quadre: ens explica el perqué
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d'aquesta obra i és un exemple del com
ponent autobiogràfic de tota l'obra de 
l'artista noruec.

Munch acostuma a fer més d'una versió 
de les seves obres perqué no podia 
entendre que un tema amb el qual havia 
estât Iluitant durant mesos quedés resolt 
només en una obra. En el cas á'El crii, la 
versió més coneguda és la realitzada el 
1893, amb pintura al tremp sobre un tablex 
de 91 X 73 cm. En aquesta versió la 
variació més significativa respecte del pri
mer esbós de 1891, a part del color, és la 
figura principal. L'historiador de l'art 
Robert Rosemblum va identificar la simi
litud d'aquesta figura amb una mòmia pe
ruana del Musée de l'Homme de París (1). 
També es pot identificar el paisatge que 
es veu al fons: és una vista del fiord 
d'Oslo. Aquesta fidelitat al paisatge, ca
racterística en l'obra de Munch, és pròpia 
del naturalisme de finals del s. XIX i 
mostra de nou la vessant autobiográfica de 
les seves obres; l'artista va viure la situació 
que descriu en el quadre i la va viure en 
un paisatge real i concret que hom pot 
identificar.

Técnicament, Eduard Munch va 
resoldre aquesta obra utilitzant la pers
pectiva reforçada, que realça el sentit 
d'angoixa claustrofóbica que envolta la 
figura principal. Per la perspectiva exage
rada aconsegueix expressar la sensació 
d'espai dinámic i també una tensió gene
rada per un espai que apareix fluctuant i 
que accentua la Intensität que voi provocar.

Pel que fa al tema. El crit va ser inclòs 
en l'exposició que Munch va realitzar a 
Leipzig el 1903 sobre el tema de la por de 
viure. En aqüestes obres hi havia també la 
versió de 1892 de Capvespre al passeig 
KarlJohann. La comparació temàtica amb 
El crit és clara: en aquesta obra també 
apareix l'artista (ell mateix descriu en el 
diari la situació del quadre); és l'home de 
la dreta que camina sol i contracorrent. 
Expressa la posició fa l'artista enfrontat a 
una societat burgesa que està dominada 
per les consciències i les normes i per una 
atmosfera de repressió moral. En El a it  
la figura de l'artista també apareix sola.

En El crit trobem els eixos principals 
de la pintura de Munch: l'home sol davant
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la Natura, davant la societat i davant eli 
mateix. Per entendre aquesta linia temàtica 
és imprescindible comprendre una part 
cabdal de la biografía d'aquest artista: la 
seva fe.

Eduard Munch va ser educat en les 
creences protestants de la seva familia, 
profundament religiosa, i va estar en 
contacte amb els corrents espiritistes que 
es desenvoluparen a Europa i ais Estats 
Units en les últimes décades del s. XIX. 
Aqüestes conviccions religiöses i el fet de 
viure, des de petit, en contacte amb la 
malaltia i la mort (el 1868 va morir la seva 
mare i el 1877, una de les seves germanes, 
ambdues de tubérculos!) van marcar la 
seva existéncia, i els corrents espiritistes 
que va conéixer sent un infant li van 
desvetllar un profund interés per l'irra- 
cional. En la década de 1880-1890 entra 
en contacte amb grups bohemis i s'allunya, 
definitivament, de la religiô dels seus pa
res, però manté l'interés per la im- 
mortalitat, ja no en el sentit de la fe cris
tiana, sinó en la vessant d'un panteisme 
personal basat en conceptes de Ciéncies 
Naturals, molt desenvolupades en l'època. 
E. Munch creu en la immortalitat de 
l'esperit de la vida, que és per a eli la força 
superior de l'Univers. Munch veia en el 
món fisic de la naturalesa l'expressió d'una 
gran força vital activa que eli volia copsar 
i representar en els seus quadres. Es con
serven notes i manuscrits, i també tes- 
timonis d'amies, que permeten descobrir 
les pecularitats d'aquesta interessant faceta 
de l'artista. Nosaltres hem prêtés fer només 
una petita aproximació per comprendre 
millor l'obra que ens ocupa. En El crit, 
Munch va expressar el crit profund i potent 
de la Naturalesa, un crit que ell sent perqué 
totes les coses les creu relacionades i 
vinculades: Naturalesa, vida i mort.

La Naturalesa va cridar fa cent anys: 
Munch ho va sentir i va immortalitzar el 
seu crit. Avui continua cridant i nosaltres, 
sense haver de compartir la fe de l'artista, 
ho podem sentir observant el seu quadre.

(1) V. BISCHOFF: Eduard Munch, ed. Taschen, 
199 0 ,p à g .5 3 .

D'un Xiprer
Ta vida és un desig d'agilitat; 
voldria ser gentil i és massaforta.
Ta vida és un desig llarg i callat; 
és com Tespectre d'una flama marta.

J.M. López Picó

Esteve Valls Baqué
1909-1994

Artista i personatge insòlit practicà la 
frugalitat i cultivà la soletat, per evitar ser 
contaminât per la societat materialista.

Joan Domingo
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Antoni Vila Arrufat (1894-1989)
Milagros Torres

E,il present mes d'octubre es commemora 
el centenari del naixement d'Antoni Vila 
Arrufat. Per aquest motiu, afegint-nos a 
aquest esdeveniment, creiem indispensa
ble apropar-nos a aquesta figura de l'art 
de principis de segle.

Antoni Vila Arrufat va dedicar tota la 
seva vida a l'art treballant diferents 
tècniques. Va ser un gran treballador amb 
una personalitat molt pròpia, sempre 
Iluitadora.

Aixi dones, va acceptar els reptes de 
les decoracions murals, convertint-se en 
un dels gran mestres de la pintura murai 
de Catalunya, tant de caire religiös com 
civil. L'any 1921 va fer la seva primera 
obra muralista. Es tractava d'un mural 
destinât al menjador de la casa Figueras- 
Oliver de Sabadell, avui desapareguda. 
Fontbona el descriu i analitza: "Es un 
conjunt molt interessant, voluntàriament 
decorativista, intégrât per gerres i cistelles 
de flors, putti i ocells autòctons i exotics. 
Es, possiblement, la primera obra d'enver- 
gadura en la qual Vila s'acosta a l'estètica 
del noucentisme madur, però la interpreta 
amb colors vius, sobre un fans general blau, 
i amb un to lleugerament irònic".

L'any 1928 inicià les pintares del mural 
de faltar de la Mare de Déu de Montserrat, 
a l'església de la Purissima Concepció de 
Sabadell, que acabà el 1929, realitzat amb 
oli sobre tela. L'any 1935 realitzà al frese 
faltar del Santíssim de la parròquia de la 
Trinität, de Vilafranca del Penedès.

La postguerra va ser un bon moment 
per a la reconstrucció de l'art religiös i 
Antoni Vila Arrufat s'hi dedicà. Aixi, el 
1940 inicià la decoraciö de l'absis de 
l'església parroquial de l'Esperit Sant, de 
Terrassa, que continuà fins al 1944.

Seguint amb aquesta tasca, inicià el 
1945 la decoraciö de la capella major de 
la parroquial de Sant Sebastià de Mont- 
major, obra que continuà fins al 1950. En 
aquesta realitzaciö "pogué experimentar 
amb èxit una varietat del frese en la qual 
el suport no era ja guix tendre, sinó un 
estuc de color terrós que permetta no sols 
unificar el fans de tota la com-posició sinó 
també pintar-hi a sobre amb un esperit 
més proper al de la pintura a l’oli que no 
al del frese convencional" (2).

El 1951 decorà els altars de la Mercè 
a l'església de la Purissima Concepciö, de

Sabadell, a foli. I a la mateixa església 
inicià el 1952 faltar del Santissim, al frese.

Continuà amb les decoracions reli
giöses sortint de Catalunya. Realitzà les 
de San Lorenzo del Escoriai (1957-58), les 
de la parròquia de New Rochelle, a Nova 
York (I960), i la de Corrientes (1963). De 
1962 a 1965 creà la decoraciö de la Sala 
de la Ciutat a fedifici de l'AJuntament de 
Barcelona, efectuat en pintura acrilica. 
Segons Fontbona, en aquesta obra Vila 
Arrufat demostrava que encara tenia la 
inquietud de buscar noves förmules i 
evolucioná cap a una notable estilitzaeiö.

Paral-lelament, Vila Arrufat pintava al 
cavallet, principalment temes de figures, 
retrats, sense oblidar temes urbans i 
interiors. Del 1914 ja es pot destacar una 
obra que "se caracteriza ya por la equili
brada solidez que definiría siempre al pin
tor (...) es un perfecto retrato en la tradi
ción realista ochocentista" (4). Per tant, 
en aquells moments, l'artista es troba 
allunyat de la tendéncia noucentista. El 
1919 marxa a Paris. D'aquella època es 
poden destacar dues obres; el seu 
autore trat i el retrat de "Charlóte", "el 
millar trofeu que porta, car és ja una pin
tura personalissima, la qual, demés, té per 
fonament un virtuosisme amable, o millar, 
posseeix per ossam un dibuix correcte, i 
la color hi és depurada per molt sàvia i 
fina relació de games" (5). Cap al 1935 
començarà a tractar els retrats de nens, 
idea que continuará durant la Guerra Ci
vil espanyola i que es veurà ampliai amb 
el retrat deis seus pares, ja veils. La 
preséncia del model és obligatória i fa que 
l'artista s'introdueixi dins un réalisme 
allunyat de qualsevol idéalisme.

El dibuix va ser per a eli una important 
font de creaeiö. Sempre facompanyava i, 
com escriu Giralt Miracle, "ha estât el seu 
autèntic llibre de memòries, el quadern 
d'apunts que ha reflectit els gustos, les 
afeccions, les inquietuds, les inclinacions 
estilistiques i el grau de tranquil-litat o 
tensió anímica del seu esperit" (6).

Vila Arrufat també es va endinsar en 
fexploraciô del gravai, dels procediments 
gràfics, en el qual es va expressar i a tra
vés del qual va ensenyar. Vila Arrufat va 
descobrir el gravai de la mà d'en Ricard 
Marlet. A tal punt va arribar el seu interés 
per aquesta tècnica, que es produi un tòrcul

amb rodets de fusta. A partir d'aquell 
moment, el desig d'experimentar en 
aquesta tècnica va ser imparable. Rosa 
Queralt defineix aquesta idea: "avangar ha 
depès per damunt de tot de les seves 
pròpies experiències, de la successió 
d'idees, pensaments, impulsos i intuïcions 
que han anat sor g int a partir de l'estudi i 
d’assaigs continuais (...) Vila Arrufat va 
establir un joc reciproc entre la Singu
larität i l'acceptació de la tradició -Dürer, 
Rembrandt, Goya...- com a base per a la 
inventiva" (7).

El nostre artista també senti inclinaciö 
pels vitralls. Es va endinsar en el mön del 
vitralls i en realitzà uns de petit format per 
a la capella de la finca de Rocabruna. Una 
altra realitzaciö en vitrail és la de 1960, 
quan efectuà els cinc vitralls del prebisteri 
de la capella del convent de les Ger- 
manetes de l'Assumpciö, a Barcelona.

Vila arrufat sempre estava disposât a 
conèixer noves formes d'expressiö des 
d'on poder-se mostrar com un veritable 
mestre de la pintura catalana.

1 no podem deixar de mencionar la 
seva tasca com a professor, que va ser 
important per a tota una generaciö 
d'artistes. Van passar per les seves classes, 
tant a l'escola corn al seu taller, entre 
d'altres, Hernández Pijoan, M. Assumpeiô 
Raventös, Ramon Ferran, Joan Vilacasas, 
Roser Agell, Esther Boix, i també el seu 
fill Joan Vila Grau.

Antoni Vila Arrufat va morir l'any 
1989, després d'haver dedicat tota la seva 
vida a la pintura, sentint-la i olorant-la des 
del seu naixement fins més enllà de la seva 
mort.

NOTES
1. FONTBONA, F., "Antoni Vila Arrufat, pintor 
muralista", Quadern, nùm. 59, sabadell 1987, 
pàg. 932.
2. FONTBONA, F., op. cit. pàg. 934.
3. FONTBONA, F., Vila Arrufat, Ed. La Gran En
ciclopedia Vasca, Bilbao, 1980, pàg. s/n
4. EONTBONA, E., Vila Arrufat, op. cit. pàg. 6.
5. MATAS, Joan, La jove pintura locai. Biblioteca 
Sabadellenca, nùm. 15, Sabadell 1927, pàg. 96.
6. GIRALI MIRACLE, D., "Antoni Vila Arrufat: el 
dibuix un llenguatge en llibertat", Catàleg Vila 
Arrufat, Palau de la Virreina, Barcelona, juny- 
setembre, 1984, pàg. 18.
7. QUERALT, R., Antoni Vila Arrufat. Gravats,
catàleg, Generalität de Catalunya, 1992.
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Jaume Busqué i Marcel

E,fl 15 de setembre darrer morìa Jaume 
Busqué i Marcel, als 82 anys (gairebé 83), 
víctima d'una malaltia implacable i 
accelerada. La seva desaparició cons- 
titueix una pèrdua ben sensible per a 
aquesta revista Quadern i per a la 
Fundado Amies de les Arts i de les Lletres 
que la publica. Busqué va ser un dels 
creadors d'aquesta Fundado, i n'exerda, 
fins fa poc temps, el càrrec d'Adminis- 
trador. D'altra banda, havia coMaborat 
diverses vegades a les pagines de 
Quadern, motiu pel quai, l'any 1989, la 
revista li concedí el títol honorific de 
"Degà de la Cultura Sabadellenca".

Professionalment, Busqué havia tre- 
ballat a la Banca, on ocupà carrees de 
responsabilitat. Més tard va ser périt mer
cantil, diplomat en Ciències Empresarials 
i auditor de comptes. A part d'això. Bus
qué va sentir des de sempre unes grans 
inquietuds en els terrenys religiosos, 
culturáis i civics. Havia estât format en els 
ambients de la Federado de Joves 
Cristians de Catalunya i de la Congregado 
Mariana de Sant Lluís, de Sabadell. Havia 
desplegat activitats en diverses entitats i 
institucions, en algunes de les quais ha 
ocupat cárrecs directius: Associació d'Ex- 
Deixebles deis Germans Maristes, Acciò 
Católica Parroquial i Interparroquial, 
Orfeó de Sabadell, Germanor d'Orfeons de 
Catalunya, Académia Católica, Musen 
d'Art, Amies del Santuari de la Mare de 
Déu de la Salut, Amies dels Goigs 
(president), Eundació Benèfica Assis.

Era membre corresponent a Sabadell 
del Centre d'Estudis Comarcáis d'Igualada, 
coMaborador del Museu d'Histôria i de 
l'Arxiu Históric de Sabadell, i de l'Arxiu 
Diocesà de Barcelona. Posseïa la Medalla 
de la Constància de la Creu Roja.

Era, des de feia anys, membre de la 
Eundació Bosch i Cardellach, a la quai 
aportà diverses ponèneies i comuniccions, 
i en complir els 80 anys hi va fer donació, 
conjuntament amb la seva esposa Maria- 
Antónia Barceló, de la nodrida coMecció 
de goigs que havia aplegat al llarg d'una 
vida interessada en aquesta manifestació 
de la religiositat i la cultura populars.

A partir de la seva jubilaciô, dedicà 
Hargnes hores en l'organitzaciô i man- 
teniment de l'arxiu de la seva parróquia: 
la Purissima Concepció. I empès per

aquesta tasca, en els darrers anys de la seva 
vida va intensificar la seva dedicació a la 
recopilació i la investigació históriques, 
fruit de les quais n'és la seva voluminosa 
monografía "La Mare de Déu d'Europa. El 
bisbe que li doná el nom", editada per 
l'Arxiu Diocesà de Barcelona.

Ha coMaborat, a part de Quadern, com 
s'ha dit, en diverses publicacions locals i 
de Barcelona, Madrid i Igualada.

Precisam ent, ben poc temps 
abans que el seu estât entrés en fase 
term inal, havia fet lliuram ent a 
Quadern d'un seu article que amb 
goig -b é  que també amb do lor- 
publiquem en aquest mateix nùme
ro, el primer que ha vist la llum 
després del traspàs del nostre 
benvolgut amie.

A continuaciô ens plan de reproduir 
alguns fragments dels escrits que han 
aparegut a les pàgines de la premsa local 
en ocasio del décès del qui fou singular 
sabadellenc.

"Busqué ha estât un capdavanter de la 
feina ben fêta. Rigorós, exigent amb eli 
mateix, i exigent respecte als altres; en tots 
els ambients on es movia, Iluitava per 
imposar el seu concepte del per- 
feccionsime”.

Josep Torrella Pineda 
"Diari de Sabadell", 16-9-94

El desembre passât, precisament, 
Jaume Busqué i Marcet va publicar la 
monografia histórica més ambiciosa de la 
seva àmplia producciô, "La Mare de Déu 
d'Europa. El bisbe que li donà nom". En 
el llibre, de més de tres-centes pàgines, 
tractà la pi état barroca a Sabadell i, en 
particular, la vida de la parroquia de Sant 
Eèlix i la seva relaciô amb el bisbat.

Diari de Sabadell, Redacció, 16-9-94

S'ha abraçat amb els sens familiars i 
amb els sens amies amb una abraçada de 
comiat, una abraçada forta i profunda, de 
difícil obli dar.

Joan Cusco Aymamí 
"Diari de Sabadell", 16-9-94

Cristiá de conviccions profundes, actiu 
i honest en la seva activitat professional, 
sabadellenc de soca-rel, amb un gran 
esperit civic; home pie d'inquietuds 
intel-lectuals i culturáis, comunicatiu i 
conservador al marge de tota frivolitat, 
actiu i enderiat, el trobàveu, sempre dis
posât a fer sentir la seva veu i a expressar 
els sens punts de vista i defensar-los, en 
nombrosos cercles societaris de la ciutat.

"Diari de Sabadell", 23-9-94

Ara, en memòria i recordança del Sr. 
Jaume Busqué, desitgem assumir la 
responsabilitat del manteniment de 
l'Arxiu-Museu de la parróquia de la 
Purissima "amb la confiança que aquest 
arxiu continui, es consolidi, i que serveixi 
en el futur corn a Hoc d'estudi i d'inves- 
tigació parroquial i sabadellenca", com 
aquest fou el seu desig.

Signatures dels com ponents de la 
C om issió de l ’Arxiu. 

"Diari de Sabadell", 23-9-94.
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Pinacoteques dels museus catalans
Jaume Mercadé

Encetem aquesta secció, en la qual anirem mostrant, o exposant, complementades amb l'adéquat 
comentan, les diverses obres -joies pictòriques- que esdevenen semi-ignorades en els Museus Catalans. 
Anirem descobrint i révélant l'immesurable trésor en la pintura catalana, existent en els nostres Museus, 
i que, en molta part, resta desconegut, o si més no ignorât, pel públic mitjanament culte i intéressât. 
Sigui per desconeixement dels Museus existents en diverses poblacions, o sigui per ignorar que en alguns 
d'aquests hi resta exposada obra pictórica -en molta part, de notable vàlua artística-, creiem que aquesta 
missió que ens hem imposât omplirà un huit, que indiscutiblement existeix per oblit o omissió, en 
publicacions referents a la historia de la Pintura Catalana.
Esperem que sigui del vostre interés.

V-x ASA-MUSEU PAU CASALS
Via Palfuriana, 14
SANT SALVADOR (El Vendrell)

Un dels Museus monogràfics més 
importants de Catalunya és sens dubte la 
Casa-Museu Pau Casais, que féu construir 
el gran Mestre l'any 1911, perqué hi 
visqués la seva mare i ensems passar-hi 
ell les vacances.

El visitant hi pot admirar instruments 
musicals, partitures, diplomes, medalles, 
manuscrits, autôgrafs, correspondència, 
fotografíes, llibres, mobles, i una magní
fica coMecció de pintares i escultures, dig
na de ser considerada per la seva qualitat 
i el seu valor pictoric.

Tots aquests records de la vida parti
cular del famós Mestre están exposats en 
diverses sales, i és la "Fundació Pau 
Casals" la responsable de tenir cura de la 
Casa-Museu i deis espléndids jardins 
anexos, mantenint-hi una tasca de 
conservació, digna del millor encomi.

Centrant-nos especialment en l'obra 
pictórica, efectuarem solament el comen- 
tari de les sales 9 i 1 1. que és on són 
exposades les més qualificades obres 
d'Art.

De la seixantena d'obres exhibides, la 
major part d'admirable qualitat, comenta- 
rem, óbviament, les més caractéristiques.

SALA núm. 9
El primer quadre que ens crida 

l'atenció, és un "Jardí d'Arbúcies" de San
tiago Rusiñol, obra típica deis jardins 
romàntics de fautor, que ja ens sorprén 
agradablement. Llástima que l'excessiu ús 
del verd maragda li produeix, amb el 
temps, uns quartejats i aclivellats que 
desvirtúen una mica l'obra. Li convé una 
restauració urgent.

Seguim i admirem un "Torero" de 
Zuloaga, un magnífic retrat de torero 
dedicat a Pau Casals. Es digne de mencio
nar l'espléndida resolució deis ulls. 
Continuem amb un Darío De Regoyos, 
amb una tela impressionista del "Acueduc
to de Segovia". I ens trobem seguidament 
davant d'una joia: "El Marne", de Meifrén, 
una gran tela, indiscutiblement, sota el 
nostre criteri, una de les millors obres 
d'aquest pintor, i la millor de la coMecció. 
Mereix destacar l'admirable cel "mei- 
frenià", i la suavitat de colors, digne dels 
milors impressionistes franceses. Només 
per contemplar aquesta obra val la pena 
d'efectuar una visita expressa.

I ja tenim, tot seguit, una coMecció de 
tres obres del gran Joaquim Mir, de l'època 
vilanovina.Uns paisatges extraordinaris, 
on la pinzellada agressiva, els colors 
valents, però ajustats, i la despreocupació 
de la dicció, capten immediatament

l'atenció de l'espectador: "Roquisser", 
"Can Masalleres" i "Calafell".

En mig de la sala, i presidint l'expo- 
sició, contemplem una altra joia: "Figura 
en blanc" de Ramon Casas, oli de grans 
dimensions (figura de mida naturai), 
caracteristic retrat de senyora, on la 
mestria del gran artista es manifesta en tota 
la seva plenitud, sobresortint la perfecció 
del rostre en la resta semi-esboçada de la 
figura.

Del mateix Casas cal esmentar el 
quadre "Xiprers", un deis rars paisatges 
existents d'aquest pintor, d'una suavitat 
atmoférica amable i convincent.

Envoltant una mostra d'instruments 
musicals, veiem una lloable coMecció de 
retrats al carbó del mateix R. Casas, i uns 
quadres romàntics de Meifrèn (1890), 
Armet i una "Figura ageguda", d'en Marti 
i Alsina.

I deixem, com a cloenda d'aquesta sala.
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la tercera jola: "Afores de Barcelona" de 
Francesc Gimeno, un contrallum de sol de 
tarda, dolç i atmosféric, tractat amb la 
destresa de pinzellada que el caracteritzava 
i el feu famós. Corprén la simfonia de 
colors càlids i ombres morbides que 
harmonitzen tot el conjunt de l'obra, una 
de les teles més delicades que hem vist 
d'aquest autor, la quai cosa demostra a 
bastament el gust artistic que posseïa Pau 
Casais en escollir les obres per a la seva 
coMecció.

SALA nùm. 11
Dins la varietat tan extensa de les obres 

d'aquesta Sala, comentarem les més 
significatives.

Remarquem per sobre de totes: "Els 
Encants veils", oli d'en Marti i Alsina, amb 
tôt el regust de l'època, mitjants del segle 
passât. Dos quadres de Cadaqués, de D. 
Caries; uns garrofers i cel emboirat 
caracteristic d'en Porcar; un Capmany amb 
unes flors de tendència noucentista o 
"evolucionista"; un magnifie oli de Josep 
Amat, "Mercat de Barcelona", una de les 
seves millors obres; "Antonia" de 
Sisquella; un altre sensacional Mir: "Co
rral de Carro", i una extensa representado

de diversos autors de la Pintura Catalana, 
com Creixams, Mompou, Labarta "Barria
da de Barcelona", Rafael Benet "Les feixes 
de Can Pobla (Sant Llorenç del Munt)",
O. Junyent, R. Canals, Colom, el nostre 
Vila-Puig amb un paisatge gris de Paris, 
"La grúa", dos paisatges olotins de lu 
Pascual, unes "Gallines" de Sunyer, Roig 
Soler "Costa Brava", Togores, Vidal 
Quadras, Ricard Opisso, un altre R. Casas 
"Soldat", i el quadre de desmesurada 
dimensió "Retrat de Erancisca Vidal" de 
Lluisa Vidal.

Mencionarem, de passada, una sèrie de 
magnifiques escultures de diversos autors 
com Ciará, Llimona, M. Benlliure, 
Llauradó, Navarro, Querol, Costa, etc.

Indiscutiblement, la mostra pictórica 
de la Pinacoteca d'aquest Museu mereix a 
bastament una bona visita. Es una 
representació molt plausible d'una època 
(primer quart del segle actual) i una visió 
genèrica de la pintura catalana, que mar
ca una fita important en la trajectória de 
l'art del nostre pais.

No us la deixeu perdre.

f o n c e s i e
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 

SABADELL

" to t  u n  e s t i l "

M O B L E  D IS S E N Y  
I D E C O R A C I Ó1

i

Sant Cugat,11 - SABADELL

Dones i saguites, 
a l'exposido de 
Royo a Sabadell

Milagros Torres

Exposició de l'artista Royo.
Royal Art Gallery, Montserrat, 40 
Sabadell

Dos son els temes que l'artista ha portât 
a aquesta mostra, les dones i els saguites i 
cadascun es troba en una sala diferent. 
Aquesta separado per temes respon a dos 
motius: d'una banda, el de classificar i 
permetre al public una bona observació i, 
d'altra banda, es deu a que els quadres deis 
saguites acompanyats de tres obres de 
dones que es troben a la sala anterior de 
les expositives, formen part d'una mostra 
itinerant per l'Estat espanyol de l'artista, 
patrocinada per Argentarla.

Royo ens presenta la seva pintura que 
es caracteritza per utilitzar una pinzellada 
grulxuda, carregada d'empastament, la 
qual cosa li permet crear uns fons que per 
si mateixos podrien ser una obra on el co
lor i l'empastament serien els protago
nistes, arribant a una abstracció d'espais 
reals. Juntament a aquest aspecte, la figu
ra femenina o els saguites, temes plena- 
ment figuratius, conformen el tot.

La dona és representada en diferents 
postures, sola o acompanyada, sempre 
amb mirades baixes, pensatives, captades 
en un instant seré. Emanen dolços, acon- 
seguit per part de l'artista pel tractament 
dels cabells, la postura adoptada, el gest, 
la vestimenta i el fons.

Tot és tractat amb molta cura, cada 
detall és en el seu punt adéquat, pensât i 
treballat. Royo no té por a l'hora de fer 
servir els colors i utilitza tota la gamma 
cromàtica, tan els freds, com els càlids o 
neutres. I els aplega dins d'una mateixa 
creació donant una gran força a l'obra. 
Aquest aspecte ve reforçat pel factor de la 
mobilitat: malgrat que la postura de la 
dona és estàtica (no és així en el cas deis 
saguites), la pinzellada i l'ondulació del 
tractament de les figures fan que la creació 
no sigui estàtica.

Com diu J. Llop al catáleg de l'expo- 
sició. Royo "és la més pura i essendal 
arrel mediterránia expressada a través 
de la pintura".

EL 9 N O U  (24-10-94)
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Oda a la llengua
Lluis Subirana

E, dissabte 10 de setembre, al Teatre 
Municipal La Farándula, com a acte prin
cipal commemoratiu de la Diada es va 
representar l'espectacle escènic, músico- 
teatral de lordi Roca i Tubau, "Oda a la 
Llengua", concebut com un homenatge a 
la llengua catalana en uns moments en qué, 
novament, la seva normalitzaciô a tots 
nivells s'ha vist atacada i posada en qüestió 
per determinats ambients politico-socials 
de l'Estat espanyol.

Aquest acte, organitzat per diverses 
entitats culturáis ciutadanes amb la 
coMaboració econòmica d'algunes de les 
nostres institucions politiques i eco- 
nômiques, ha anat agafant volada a cada 
nova edició superant els modestos 
plantejaments iniciáis, (recordem que el 
primer any va consistir en un concert de 
sardanes i coral), fins a l'ediciô d'enguany 
amb un plantejament molt més ambiciós.

El muntatge, protagonitzat per un cen
tenar de persones entre actors, dansaires i 
musics, aplegà, corn en edicions anteriors, 
un nombres public que ompli el recinte i 
que segui amb atenció les diverses 
situacions que s'anaven desenvolupant a 
l'escenari i mostrant amb aplaudiments la 
seva acceptació en diversos moments de 
l'obra.

Amb una senzilla escenografía, una 
vintena de cups que els propis actors 
situaven segons la disposició requerida pel 
fil narratiu, i una columna daurada al mig 
de l'escenari omnipresent durant tota 
l'obra, a l'entorn de la quai es desenvo- 
lupava el muntatge, correctament dirigit 
per Joan Baptista Torrella, un text literari 
magnificament narrat en off per Sebastià 
Salient anava desgranant un seguit 
d'esdeveniments històrics referents a la 
llengua catalana des de les Homilies 
d'Organyà fins a la història més recent, 
amb situacions ben resoltes, com per 
exemple el desplegament de la vela d'un 
vaixell, la impremta, l'apariciô del Tirant, 
l'Onze de setembre i el Fossar, els llibres 
a la foguera, l'esclat nacionalista amb 
l'escenari pie i les senyeres onejant, etc.

Una interpretado correctissima del 
mim Marc Morera, dels tres joglars i de la 
intèrpret del solo de violoncel que, 
juntament amb l'acurada actuado de la 
Cobla Sabadell foren els encarregats de 
executar les il-lustradons musicals que 
acompanyaven el text.

Personalment considero que donades 
les dificultáis inhérents a un espectade 
d'aquestes caracteristics, especialment pel 
que fa referèneia a la preparado i assaig i 
a la coordinado dels diversos elements que 
intervingueren en el muntatge, el résultat 
global fou acceptable, malgrat que es 
puguin fer, un cop vist, algunes objeccions 
a aspectes del seu contingut. Penso però 
que per damunt de tot cal valorar 
positivament la finalitat de l'obra i felici
tar el seu autor per haver "gosat" de tractar 
un tema tan délicat, amb l'unie i gran 
objecte de reivindicar la llengua i els 
principals signes de la nostra Identität 
col-lectiva, cosa aquesta que, malaura- 
dament, molts ja fa temps que hi han 
renunciat.

fet molt important i que va ajudar molt a 
la propagado de la llengua: l'obra d'anselm 
Clavé i el moviment daverià. Una 
il-lustradó musical de "La Maquinista" o 
"Lo pom de Hors", hauria situât molt 
l'espectador en aquest context.

3. Malgrat la bona actuado de l'Esbart 
Sabadell Dansaire i la Cobla Sabadell a 
"La dansa de Campdevànol", hauria estât 
convenient de suprimir alguns passatges 
repetitius de la seva coreografía per reduir 
uns minuts el seu temps d'execudô.

4. Ja en la part final, reduiria una mica 
el temps de l'audio-visual acompanyant- 
lo amb un muntatge musical de ternes 
reladonats amb el période que mostren les 
imatges fins acabar amb la composidó de 
Benet Casablancas.

Partint de la base que tôt és millorable 
i de la valorado en conjunt positiva 
d'aquesta obra d'en Jordi Roca, em 
permeto d'exposar alguns dels punts que, 
al meu entendre, caldria revisar si hi 
hagués una nova representació:

1. La primera part, la lectura dels tex
tos de Bernat Desdot, Ramon Llull i 
Ausiàs March, de difícil comprensió per a 
l'auditori, alenteix el ritme escènic enco- 
manat-li a l'espectador un cert distancia- 
ment del que està succeint.

2. En tractar el période de la Renai- 
xença, s'hauria pogut fer referèneia a un

Son algunes de les reflexions que em 
permeto de fer amb ànim constructiu ja 
que, corn he dit inicialment, en el seu 
conjunt la meva valorado és positiva i fe
licito Jordi Roca i els sens coMaboradors, 
pel seu treball, per la seva valentia a 
plantejar un tema i un muntatge d'aquestes 
caractéristiques, i els encoratjo a fer de la 
crítica un revulsiu per seguir treballant 
amb entusiasme, generositat i honestedat 
i en aquesta linia de servei a la cultura i a 
la dutat, ja abastament demostrada en 
diverses ocasions.
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La tomba de Guifré el Pilos
J ordì Roca i Tubau

X ots els pobles del mon tenen la seva 
propia historia, i del culte ais seus episodis 
o personatges, en bona mesura, se'n 
desprén el grau de consciéncia vers les 
arrels, qual cosa pressuposa el compromis 
dels seus habitants enfront les generacions 
que successivament els sobrepassaran, tota 
vegada que l'individu i la societat son els 
que han de vetllar tothora, enfront d’altres 
cultures i altres maneres de ser, alienes a 
l'existencialitat i als principis.

Els mites i els fets historiés sovint es 
sobreposen els uns al altres, i es fa difícil, 
per Visio natural, destriar-ne la veritat 
científica de la fantasia popular.

Guifré el Pilos n'és un exemple. El mite 
que acompanya la seva mort amb la 
naixença de les Quatre Barres Catalanes 
sobrepassa qualsevol raonament cientific. 
Però cal remarcar que Guifré el Pilos, a 
més d'aquest mite bellament cabdal, és el 
fundador de la Nació Catalana.

De la llarga dinastia de comtes i 
comtes-reis catalans, a eli li recau l'honor 
d'haver estât el primer en haver expandit 
el territori en uns moments cabdals; jun- 
tant la Catalunya Vella amb la Catalunya

Nova formà un tot homogeni des dels 
Pirineus a la Mediterrània. La gran àrea 
conquerida, desvastada per les constants 
Unites entre cristians i serraïns, restava 
totalment erma i despoblada. Guifré, amb 
visió de futur, la repoblá i, mitjançant 
l'organització civil, militar i eclesiástica, 
sentà els parámetres de la naixent Nació i 
de la consegüent dinastia comtal.

Guifré el Pilós brilla amb llum pròpia 
en la nostra bistòrta tant per l'obra que 
realitzà com per la singular empremta que 
deixà.

I sortosament per als catalans, en el 
cenobi de Santa Maria de Ripoll, que ell 
mateix féu construir, se'n guarden les res
tes òssies definitivament instaflades en el 
transcepte, en un solemne acte institucional 
l'any 1982, prèvia verificació antropològica 
duta a ternie pel Department d'Antropologia 
de la Eacultat de Biologia de la Universität 
de Barcelona.

Seria bo, dones, que seguint els 
corrents de pelegrinatge comuns en totes 
les civilitzacions, els catalans, visitessin, 
almenys una vegada a la vida, la tomba 
del Pare de la Pàtria, i percebessin l'im-

pacte visual i emocional, en traspassar la 
gran portalada del Monestir, de la visió de 
la nostra bandera penjant de la gran volta 
de la ñau central. Aquest signe d'identitat, 
envoltat de silenci sagrat, predisposa se
guir endavant vers els creuen per visitar 
l'urna del comte suspesa amb austera 
dignitat. Res de parafarnálies, la senzillesa 
feta reliquia és per èsser contemplada amb 
l'emocionat batee del cor.

La história ens revela que Ripoll fou 
un enclau privilégiât, la cultura hi brollà 
abastament durant segles. La seva saviesa 
s'escampà arreu en els moments claus dels 
inicis de la gran construcció de l'Europa 
moderna.

La tomba de Guifré el Pilós enclavada 
en el bressol de Catalunya cree que hauria 
d'ésser abastament visitada. Un cert pele
grinatge als origens seria com un signe de 
reafirmació, necessari sobretot quan bufen 
vents de maltempsades, atiats arreu de la 
península vers el Principat.

Ripoll s'hauria de plantejar aquest 
romiatge, li faria be al poblé i el que és 
més important, revitalitzaria els sentiments 
envers la Nacionalitat Catalana.
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G R A N  H O T E L  

A L E X A N D R A

S A B A D E L L

Tot I'equip del Gran Hotel Alexandra
us convida a gaudir de la qualitat 
superior de les seves instal lacions, 
la diversitat dels seus serveis i la molt 
cuidada selecció de la seva 
gastronomía.
Comptem amb salons d'ámplia 
capacitat i equipats amb tots els 
mitjans necessaris per donar cabuda 
en els mateixos, tant a reunions de 
nivell nacional com internacional.

La perfecta harmonía deis 
nostres salons, Tatenció 
esmerada del nostre personal i 
la molt variada gamma de 
menús per a banquets será, 
amb tota seguretat, un encert 
en la seva elecció.

Els serveis de restaurado amb 
la qualitat de la nostra cuina de 
"Gran Mercat", la Sensibilität 
en els details i Tambient 
adéquat, s'uneixen per satisfer 
el client més exigent.

Av. Francese Macià, 62 - 08206 Sabadell 
Tel. (93) 723 11 11 - Fax 723 12 32

FITXA TECNICA
Categoria: 4 estrelles
97 Habitacions dobles amb bany.
8 Habitacions individuals amb bany. 
1 Suite.

Mini-Bar - Caixa de Seguretat 
T. V. Color - Antena Parabòlica 
Canal CNN.
Totalment climatitzat i insonoritzat. 
Salons Socials - Sala de desdejunis 
amb gran buffet - Bar - Restaurant 
"Gran Mercat", amb salons privats. 
Garatge propi, (capacitat 200 piaces). 
Salons per a Banquets, Aperitius, 
Reunions i Conferències, des de 8 a 
400 persones.

Entrega del PREMITENACITAT1994 
a Josep Torrella Pineda la nit del 21 
d’oetubre a I'Hotel Alexandra de Sabadell

Antoni Sorella secretan del jurat llegint el veredicte

El President de les Agrupacions, l'Alcalde i el President del Parlament amb els "Tenaços"

Els "Tenagos" rebent el nou guardò original de l'artista Tino entregáis per:

Oriol Civil 
Jordi Roca

Joaquim Gil 
Mima Lacambra

Magi Liado 
Elena Mateu

Joan P 
Joan



El M.H. Sr. Joaquim Xicoy, 
President del Parlament de 

Catalunya, fent entrega 
del diploma acreditatiu 

del Premi Tenacitat a 
Josep Torrella Pineda

Antoni Majó 
Joan Fardi

Tino
Joan Cusco

Joan Vilardell 
Jesús Farrés

Joan Pinosa 
Josep Torrella
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El portal d ’Europa i els errors de Bosch i Cardellach
Jaume Busqué i Marcel

E,intre la correspondència amb la qual 
em distingi don Martin Bueno Lozano, 
sacerdot historiador del Penyal de Gi
braltar, que es dignà fer la presentado del 
meu Ilibre "La Mare de Déu d'Europa. El 
bisbe que li donà el nom", en una de les 
cartes em deia: "Amigo Busqué la histo
ria está llena de errores y de horrores”. 1 
és cert. Aquest sacerdot andalûs, corn a 
bon llatinista i historiador, llegia i 
comprenia amb certa facilitât la nostra 
llengua, i per les coses quejo li havia escrit 
i els textos que li havia enviât en llengua 
catalana, quasi s'havia fet càrrec de moites 
de les cites de la nostra historia ciutadana. 
En una altra de les seves cartes, i referint- 
se concretament al Portai d'Europa, em 
deia també: "La version de Bosch i 
Cardellach es ambigua y se presta a con
fusion histórica”, frase queja em vaig fer 
meva i que la vaig incloure en la p. 292 
de l'esmentada obra. I és que els errors i 
les ambigüitats historiques escrites en 
lletra impresa costen molt de rectificar.

Antoni Bosch i Cardellach en els sens 
"Anales..." parla del Portal d'Europa, el 9 
de març de 1562 (p. 168):

"No obstante, como el arrabal ya era 
y continuaba edificándose, pudo aquel 
portal haverse trasladado a su parte su
perior, diruyendo el anterior y conservan
do siempre el nombre de Manresa. Oy lo 
llamamos Portal de Europa, tomando la 
denominación de una Virgen que allí se 
venera, y solemnisa su fiesta en Agosto. 
Dícese que no teniendo esta Virgen 
advocación determinada, se la dió un Sr. 
Obispo, hallándose de visita en esta Villa."

El 6 de març de 1569, Bosch, torna a 
parlar del portal d'Europa hi ho fa amb 
aquests termes (p. 175):

"Se mandó hacer un portal o puerta 
nueva en la plazuela del arrabal. No se
ria éste el dicho de la Europa en 1562, 
por no haver allí la forma de plaza; si 
empero, lo havia enfrente el portal que 
entonces llamaban de Caldes por salirse 
por allí al camino de aquella villa, y aho
ra llamamos del Angel por venerarse allí 
el Santo Angel de la guarda. Y este sería 
el portal de que aquí se trata".

Bosch i Cardellach no en parlará més, 
d'aquest portal, fins al dia 2 de juny de 
1795 (Memoria de las cosas notables de 
la Vila de Sabadell, comensant en de-

i  4v - <
Ä ’ t í

- V«:

Monogratia histórica 
de la parroquia Uc 
Sant i-eitx. de Sabadell, 
en cl& wíElcs XVI ai XVII!

JauRw Busqué 
i Morcet

sembre de 1787) (p. 197):
"Al mateix temps compró a Joseph 

Anton Anglí advocat de Barcelona la casa 
que aquest posehia en lo arrabal annéxa 
al portal dit de EEuropa, per 2.000 ll."

En Joan Alsina Cirait (Quadern 96. 
Extraordinari d'estiu 94, pa. 429) amb el 
títol "Deis "Anales" de Bosch i 
Cardellach", fa unes comparacions entre 
el que Bosch va escriure en els "Anales", 
i les "Ordinacions". Pent referèneia a la 
del 6 de març de 1569, fa un paraleMisme 
i afirma que "sembla ben ciar, una 
equivocació” car, com diu, no es tractava 
de fer-hi un portai al Raval, sino de fer-hi 
un pou, i afegeix: "Mala lectura féu de 
rOrdinació".

Cree que aquesta comparació no és 
válida. Al meu entendre, es tracta de dues 
coses, o dues noticies, completament 
distintes l'una de l'altra.

Passeig de la Plaça Major, 48 • SABADELL 
Tel, 726 78 33 (4 Unies) 

TERRASSA • BARCELONA 
HOSPITALET • TARRAGONA

La meva tesi descansa sobre els 
següents conceptes:

La primera cita, la del 9 de mar9 de 
1562, que consta en els "Anales..." (p. 168) 
no figura en les Ordinacions i en la 
mateixa data no hi ha res que ho 
substitueixi, i malgrat aixó, Bosch parla 
d'una imatge dedicada a Europa: "Hoy la 
llamamos de la Europa".

La segona, la del 6 de mar^ de 1569, 
tampoc figura en les Ordinacions, però sí 
que en la mateixa data hi ha una altra cita 
que pel seu contingut sembla, almenys a 
mi m'ho sembla, que no té res a veure amb 
la deis "Anales..." A més, cal dir que allá 
on les ordinacions diu "pou", Mn. Ernest 
Mateu, en el Ilibre "Ordinacions de la 
Universität de la vila i terme de Sabadell /
S. XVI" (p. 235) hi va escriure "pon" 
(pont). Jo també em decanto pel pou, però 
aquest pou, opino que no pot substituir un 
portal. Aixó, concretament voi dir que 
Bosch i Cardellach, a més de conéixer bé 
les Ordinacions, va beure en altres fonts 
per a nosaltres desconegudes. I, si seguim 
abastament l'obra de Mn. Ernest Mateu, 
veurem com aquest fet es repeteix 
constantment.

La tercera de les cites, la del 2 de juny 
de 1795, pel seu contingut s'acosta més a 
assegurar que el Portal d'Europa es trobava 
ja, en el capdamunt del Raval, on és avui 
el carrer de la Mare de Déu de les Neus.

L'ambigüitat de Bosch i Cardellach 
históricament deixava en dubte l'existéncia
0 no del nom d'Europa en un portal de la 
vila, i ádhuc ens deixava en plena 
ignorancia de qui era el bisbe que li donà 
el nom.

Amb el Ilibre "La Mare de Déu 
d'Europa. El bisbe que li donà el nom", 
després d'aprofundir en la documentació 
que guarda l'Arxiu Diocesá de Barcelona, 
s'ha sabut, per acta signada el 7 d'octubre 
de 1728, la seva veritable existència, fet 
que no registrà els "Anales...", ni tampoc 
les Ordinacions. La data del 1728 
correspon a 67 anys abans que Bosch i 
Cardellach en faci esment en la tercera de 
les esmentades cites. Coneixem el nom del 
bisbe grácies ais arxius de Cadis-Algesires
1 Toledo i el coneixem, encara, per 
deducció histórica.

Un dia vaig sentir dir a un amie: "És 
que després de Carreras ja no es pot dir
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res més". Deixem-nos de banalitats. Cap 
deis historiadors, i tampoc els nostres, no 
són infalibles i asseguro que tant Bosch 
com Carreras, per les circumstàncies 
històrico-politiques que els tocà viure, es 
deixaren moites coses per investigar i, per 
tant, per escriure.

Posats a fer comparacions, afegeixo; en 
l'Arxiu Diocesà de Barcelona. Sabadell. 
Plica 1. Beneficiliaum, hi llegim:

"item, vuy 22 de fehrer de l'any 1717 
fou confirmât en l'església de Sant Feliu 
de Sabadell, per l'Ut. Sr. Diego de Astorga 
y Céspedes, hishe de Barcelona, del 
Conseil de Sa Majestät, Feliu Casanovas, 
fill de Narcis i de Maria. Padri Narcis 
Casanovas, Estudiant...ho mana escriure 
Francese Marti."

Bosch i Cardellach ("Anales..." v. IL 
p. 171) hi diu:

"1717, 24 de febrero. Mandó el Sr. 
Obispo que los Obreros se encargasen del 
inventario de la Obra terminando en 1711. 
(Mare de Déu d'Europa, p. 218).

És a dir, es feren dues coses: el dia 22, 
les confirmacions; i el dia 24, l'inventari, 
i quan Bosch anotava la seva noticia en 
els "Anales..." el bisbe ja feia corn a minim 
dos dies que era a Sabadell. De les 
confirmacions no en va dir res i, per tant, 
deixà la noticia incompleta.

Com molt bé diu Miquel Forrellad i 
Solà i ara ha repetit Joan Alsina Cirait, 
caldria iniciar, com més aviat millor, per 
un equip Jove, aquesta llarga i minuciosa 
labor de posar al dia la nostra tan plagia
da historia, basada en la més ámplia 
documentació i bibliografia possible.

Per la meva experiència die que l'Arxiu 
Diocesà de Barcelona, l'Arxiu Historic de 
Barcelona, l'Arxiu de la Catedral Basíli
ca, l'Arxiu Historie Comarcal de Terrassa 
i altres, serien fonts d'informació 
importants; informació que s'hauria d'anar 
centralitzant en l'Arxiu Historie de 
Sabadell.

Recomano al lector d'aquestes ratlles 
que es prengui la molèstia o el relax de 
llegir "La Mare de Déu d'Europa. El bisbe 
que li donà el nom". No quedará decebut, 
car tiñe la seguretat que hi trobarà moites 
coses que Bosch i Cardellach no va 
escriure.

LLIBRERIA- PAPERERIA

Rambla, 209 • SABADELL 
Tel. 726 56 11 • Fax 727 70 54

Estampes Montserratines

Les Corones de la Verge
Manuel F or aster

A ^ a  Verge de 
Montserrat tenia, 
abans de la guerra 
contra els fran
ceses, una munió 
de joies i d'objec- 
tes preciosos que 
eren un trésor im- 
mens. Ens consta 
que per la vàlua 
dels obsequis que 
havien fet a la 
Verge els princi
pals magnats del 
mon, la coMecció 
de Montserrat era 
considerada com la 
millor d'Europa.

Amb tot, entre 
les joies més va- 
luoses que tenia la Mare de Déu hi 
destacaven, entre altres, les quatre coro
nes principals.

Se sap que dues d'elles eren de plata 
daurada amb embotició de perles i de 
pedres precioses, però no en tenim cap més 
referéncia.

La tercera, que era d'or esmaltat i 
pesava dotze Iliures, era l'anomenada "Co
rona Bella". Eou donada per les colónies 
montserratines d'Amèrica i portava 
encastados dues mil cinc-centes maragdes 
d'un gran valor.

La quarta, que era l'anomenada "Co
rona Imperial" o ("Corona Rica") i que 
pesava més de dues arrobes, formava un 
valuós joiell. Era tota ella d'or i portava 
les incrustacions de mil cent vint-i-quatre 
diaments, mil vuit-centes perles, cin- 
quanta-vuit maragdes, vint-i-un zefirs i 
cinc rubis. Eou treballada per un monjo de 
Montserrat que hi va esmerçar la feina de 
vint-i-set anys. Aquesta corona fou 
enllestida a l'any 1637.

Hi ha també referéncies de l'any 1719 
en qué el capitá general de Catalunya, 
francesco Pio di Savoia, va oferir una co
rona d'or a la Mare de Déu.

Entre les despeses de la guerra contra 
Napoleó i les posteriors liéis desamor- 
titzadores, es va perdre la totalitat del 
trésor montserratí. (A l'any 1822, el mateix 
delegat del govern va sostreure l'ùltima 
corona que portava posada la mare de Déu, 
per ordre d'un manament constitucional).

Per mor deis alda- 
rulls absolutistes, es 
va rebre l'ordre de 
traslladar la santa 
imatge des de Mont
serrat a Barcelona i, 
com que no portava 
cap corona, quan va 
arribar a la ciutat 
comtal, el conseil mu
nicipal n'hi va oferir 
una en homenatge, 
junt amb les claus de 
la ciutat. D'aquesta co
rona no en tenim altres 
referéncies.

Una vegada réno
vât el cuite a Mont
serrat, tornem a trobar 
noves corones per a la 

Mare de Déu, com la de Sebastiá Martí, 
de l'any 1856, la de Francese Cabot, de 
l'any 1863, o la de Cristina Jaumandreu, 
de l'any 1865.

Arribem per fi a les festes de la pro
clamado de la Mare de Déu de Montserrat 
com a patrona de Catalunya, en les quais 
fou de nou coronada canònicament pel 
Sant Pare Lieo XIII, el dia 9 de setembre 
del 1881. La corona li fou ofrenada per 
subscripció popular entre els dévots de tot 
Catalunya. Aquesta valuosa corona, 
anomenada "la preciosa", és d'or, amb 
al-legories esmaltados de les lletanies i 
amb els escuts de Catalunya i Montserrat. 
Porta incrustados perles, brillants i altres 
pedres precioses en un conjunt format per 
més de tres mil peces. (Fou treballada per 
l'argenter barceloní Francese Cabot i 
Ferrer). Actualment es pot veure en el 
musen del monestir.

Acabada la Guerra Civil a l'any 1939, 
la Santa Image fou despullada de tots els 
afegits que portava a sobre com són el 
mantell, la corona o el ceptre.

La diadema que ara porta és molt més 
senzilla, ja que és de fusta policromada, i 
forma part de la mateixa imatge de la Mare 
de Déu tal com era preceptiu en l'epoca 
del románic.

I també li escau.
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Sant Sehastià de Montmajor. Dihuix al ¡lapis plom, 317x240 mm. (1992).
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Antoni Sorolla

V.a néixer el 16 de gener de 1929 a 
Villafranca del Cid, provincia de Castellò 
de la Plana, i és sabadellenc des de l'edat 
dels dos anys. En el sen curriculum artistic, 
trobem que destacà en el dibuix des de 
l'escola i que fou deixeble d'Alfons 
Gubern.

Antoni Sorolla, que en el món de 
l'administració és un exceMent profes
sional, ha esdevingut també un fervent 
coMaborador en el camp social, i sobretot, 
en el món artistic a la nostra ciutat.

Exposicions, premis, exposicions 
bénéfiques, participació en coMectives i 
una constant reafirmació com a artista nat. 
Creixement artistic, assoliment d'una 
tècnica professional, augment constant del 
gust per la bellesa i creixement en el fet 
de saber-la explicar, aquesta bellesa, que 
el commou quan és davant d'un tema...

Sorolla, però, també en la dimensió so
cial, de què en fèiem esment, ha estât pro
tagonista en altres vessants de la vida cul
tural sabadellenca. Membre actiu de les 
Agrupacions Professionals "Narcis Ci
rait", entitat en la quai ha estât president 
una vegada, i tres més, vice-president, i 
coMaborador sempre en tota activitat ar
tistica i social.

Tot un plec d'activitats que sense 
deixar mai de dibuixar ni de pintar, l'han 
fet un entranyable home públic dins el món 
de la cultura.

Sorolla és un pintor intuitiu. Per a eli 
la naturalesa proposa un espectacle a ob
servar i a perpetuar per a la mirada huma
na com a cant de gratitud al Creador.

L'artista és cridat a fer amb els seus 
pinzells aquesta tasca. I eli, que l'ha entés, 
n'assumeix la plena responsabilitat i 
mostra aquest poder dins el quadrat o 
allargat d'una tela, que és també el punt 
de reflexió sobre l'obra de Déu: el regal 
deis nostres paisatges.

Rosa Ten

El Saló d ’Honor de les 
Agrupacions Narcís Girait

Trenta-dos anys d'história

E,d dia 17 d'octubre, a les set de la tar
da, s'inaugurà el Saló d'honor del 
Departament d'Art de les Agrupacions 
Narcis Girait. Amb la preséncia de Pere 
Fonolleda, president de la Caixa de 
Sabadell, i de Joan Pinosa, aleshores 
president de les Agrupacions, en férem la 
presentació Jaume Mercadé i jo mateixa. 
Fou un acte breu i senzill, però d'un 
objectiu i indubtable interés.

L'exposició que el Saló de la Caixa de 
Sabadell acuii aquests dies, i que arreplega 
l'obra deis diferents pintors premiats pel 
Departament d'Art des de l'any 1962, està 
emmarcada dins el conjunt de les cele- 
bracions del 40é aniversari de l'Entitat. 
Una entitat que, al camp de la plàstica, ha 
estât impregnada per l'entusiasme d'homes 
com Alfons Gubern i l'esmentat Jaume 
Mercadé, aquest últim encara al peu del 
cañó.

En certa manera, aquesta mostra 
palesa les riques fluctuacions que s'han 
manifestât a Sabadell, segurament la ciutat 
amb més "artistes" per metre quadrat del 
pais. De manera parcial -no hi són tots-, 
però si il-lustrativa, el que veiem explicita 
comportaments culturáis molt rellevants 
i particulars de la nostra ciutat: iniciatives 
individuals, dinamisme associatiu, tena- 
citats adojo, "neures" productives... Però, 
per sobre de tot, una coMaboració, que no 
un matrimoni, entre la iniciativa privada 
i el sLiport públic.

L'exposició, dins el seu anacronisme 
-disparitat d'opcions plástiques irregu- 
laritat qualitativa divergéncies vitals i 
professionals dels artistes que van ser 
premiats-, és representativa d'una manera 
de fer i de crear art i cultura a Sabadell. 
De fet, la ciutat, al llarg d'aquests anys, ha 
demostrat la seva capacita! per inscriure's 
plenament dins les tendéncies més repre
sentatives de l'art contemporani.

Però, compte. Pensem, reflexionem 
sobre nosaltres mateixos, rememorem i 
evoquem el nostre passât a les celebracions 
socials. I això pot ser perillós. Per exemple, 
la iniciativa municipal ens té prepara! un 
FORUM cultural sospitosament versallesc 
per al 2000, i d'aquí el dubte: darrera la 
reflexió, ¿s'amaga la decadéncia d'una for
ma de vida cultural? ¿Ens hem adormit a 
base de l'opi de les prebendes municipals
0 d'entitats bancáries, és a dir, subvencions
1 convenis culturáis? O, contráriament, 
¿assistim a un natural envelliment d'una 
generació educada en la cultura de l'oci 
didáctic?

Si aquesta exposició ens serveix per 
estar alerta, per continuar amb el mateix 
dinamisme cultural que ens caracteritza 
com a ciutat, aleshores haurem fet una 
feina com cal.

Ana Fernández
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El période juvenil del mestre de música Adolf Cabané (i)
Rosa Ten

Gfàcies a la poetessa sabadellenca 
Maria Teresa Cabané, i a través de la 
direcció de "Quadern", ha vingut a les 
meves mans tot un recordatori de fets 
artistics ben notables dins la vida musical 
de la nostra ciutat, en un periple que va 
des del 1929 al 1931; 1932, 1933, 1935, 
1936, 1936-1937, 1940 i 1941. Un plec 
d’anys que en la historia ciutadana donen, 
dins els processes i canvis politics i 
socials, una presència sempre vigent, 
sempre important, de la música, el 
llenguatge més universal, més viu, entre 
tots els pobles i per damunt de totes les 
idees i moviments protagonitzats pels 
humans. Es l'imperi de la Mùsica: l'unic 
lligam indestructible de totes les races i 
de tots els temps.

No sé si algu ho ha copsat, però fern 
un referència especial a la programado ar- 
tistico-teatral-musical d'aquells anys, fent 
esment d'un dels sens protagonistes: el 
mestre Adolf Cabané.

Del mestre, i gràcies a la seva germana 
Maria Teresa, que ha coMeccionat tots 
aquests documents, avui podem adonar- 
nos de la constant activitat que des de ben 
jove començà a portar a terme.

Adolf Cabané, en el primer recull 
(1928-1938), ja se l'aplaudeix corn a autor 
d'una sardana: "La Pastoreta", que dedica 
al centre Sardanista de Sabadell, i que fi
gura en el programa de la Festa de 
Germanor celebrada a Les Fonts de 
Terrassa i a diferents programes del 1928. 
I també en el 1929, any en qué el "Diari 
de Reus" portà un article en homenatge seu 
com a pianista, rere un concert célébrât en 
un hotel reusenc.

Excel-lent recull de programes, dates 
històriques que em porten records sobre 
el llunyà 1930, quan el jove music, en un 
concert al Cercle Sabadellès, acompanyà 
al piano la cantant Pepita Gramunt, en un 
recital de cançô catalana. Quan s'estrenà 
la sardana d'Adolf Cabané "Cavali 
Bernat", que fou elogiada per la premsa. 
De la també sardana per ell composta: 
"Cant de Joventut", que s'estrenà a l'Aplec 
de la Salut del mateix any. El "Diari de 
Sabadell" en féu elogi. També, dins aquell 
any, trobem noticia sobre la formado del 
"Trio Cabané", que contractà l'Hotel 
Regina de Vallfogona de Riucorb, on 
obtingué èxit.

Lu familia Cahané Pihernat anth els sens fills i néts, amh motín d'haver vingut d'América l'Armand 
(assegut a Vesquerra de la foto, obtinguda el 16 d ’agost del 1970). Diet, a Vesquerra, Adolf Cahané.

Seguint notes al "Diari de Sabadell", 
trobem que el rotatiu ciutadá es fa resso 
de les qualificacions obtingudes per 
Cabané al Conservator! del Liceu; de la 
direcció musical que portà a terme al 
"Teatre Esbarjo", en les representacions de 
"Els Pastorets".

Carrera ascendent, perqué el 1931 ja 
és força conegut i al diari "La Veu de 
Catalunya" informa sobre el premi 
obtingut per la nova sardana, "L'encís de 
Sant Sebastiá de Montmajor", en el 
concurs "Premi Sant Jordi" de Barcelo
na, organitzat pel "Foment de la Sardana" 
de la ciutat comtal. El premi -llavors 
important- era de 300 ptes., fet del que 
també informà el "Diari de Sabadell", i la 
Sardana guardonada s'interpretà al jardi 
del teatre dels Camps.

Es parlava també de les actuacions del 
"Trio Cabané" al "Regina" de Vallfogona 
de Riucorb. De la sardana premiada, el 
rotatiu local en féu un elogi en un article 
de Feliu Renau. Per la seva part, el diari 
"La Publicitat" parlava d'una bailada de 
sardanes al barceloni Parc de la Ciutadella, 
on s'interpretà la sardana de Cabané "Cant 
de Joventut"; audició organitzada pel 
Foment de la Sardana. I l'informatiu "La 
Sardana"" fa notar que es congratula de la 
donado, per part del jove mestre, de la 
partitura. S'elogia també la sardana 
"L'encís de Sant Sebastià de Montmajor", 
editada amb molta cura, i amb la portada

deguda al llavors ja eminent artista Antoni 
Vila Arrufat.

En aquell 1931 trobem una nova ac
tivitat del mestre Cabané: la de critic mu
sical del "Diari de Sabadell". En les seves 
planes signa el jove music profundes 
disseccions en els sens elegants -com la 
seva mateix música- comentaris sobre 
l'activitat musical de la ciutat. Són articles 
sobre música, discos, sessions musicals 
diverses. I sobre una llavors nova secció 
discôfila de l'Associaciô.

Seguint la lectura dels quaderns con- 
feccionats per Teresa Cabané, és senzill i 
a la vegada sorprenent adonar-se de la gran 
activitat que el mestre portava a terme. EH, 
un mùsic sériés, treballador i sense fer 
fressa, sense mostrar la seva vàlua al llarg 
dels anys -s'ha de conéixer la seva música 
i la forma d'interpretar qualsevol estil per 
veure la qualitat que posseïa.

1931. Amb un quadern pie de progra
mes, de notes, de recalls de diaris locals i 
foranis, hom es fa una idea de quin era el 
moment del mestre Cabané. I ens trobem 
que aquell any fou un any ben actiu. Músi
ca seva en concerts molt diversos; Orfeó 
de Sabadell, amb la interpretació d'obres per 
ell compostes; cançons com: "Clavellina de 
Baleó"", "La tombarella", "El clavell del 
pastor"...Totes, de la "Suite Muntanyenca". 
Les seves actuacions al piano: sardanes en 
les audicions. S'aplaudeixen la qualitat, la 
inspiració i, especialment, l'art; la feina ben
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feta del compositor capa? d'emprar una 
tècnica perfecta.

Cabané segueix en la crítica musical a 
les págines del "Diari de Sabadell". 
Corréete, amb molta cura, i a la vegada, 
fent una bona tasca cultural. Ja s'albira el 
pedagog musical que en el temps s'ha 
pogut observar. Cabané, ja en aquell 
temps, es comenta a mostrar com el 
mestre que parteix del coneixement del seu 
ofici, cosa que fan notar els diaris locals i 
de Barcelona. Es comenta el seu art com 
a intèrpret del piano de gran talla i com a 
compositor. Ho mostraren els concerts 
celebrats, les obres compostes, els premis 
obtinguts... Cosa que perfila, ja en aquell 
llunyá 1932, la personalitat musical i crea
dora d'Adolf Cabané. Un any rie en pro
grames d'actuacions sovintejades i 
exitoses que es troben, noticia a noticia, 
en el volum d'aquell any.

Un altre volum; el que porta l'activitat 
artística corresponent els anys 1933, 34 i 
35; anys que mantenen el mestre, a més 
de la seva labor com a music, la de critic 
musical del "Diari de Sabadell". Cabané 
desglosa molt bé cada obra interpretada, 
la qualitat que té, i mostra el seu desencís 
davant un public gairebé, i sovint, minso. 
Que el public hauria d'ésser educat 
musicalment, per tal de poder valorar, en 
la seva justa mesura, allò que escolta. A 
la vegada, eli valora tot el que fa 
l'Associació de Música de Sabadell. Tant 
per ais artistes locals com per ais foranis.

Adolf Cabané és premi en el Concurs 
de Ràdio Barcelona. Es èxit en el concert 
al Conservatori del Liceu, amb motiu de 
l'entrega dels Premis; noticia en els 
comentaris dels diaris barcelonins; 
memòria de l'Orfeó de Sabadell; concerts 
en les temporades d'estiu a l'Hotel Regina 
de Vallfogona de Riucorb, com a pianis
ta. Concerts a Sabadell: Acadèmia de 
Belles Arts. Notes i comentaris a les ac- 
tuacions, amb elogis del "Diari de Sa- 
badell", i altres diaris, sobretot per la seva 
"Suite Muntanyenca". Segueixen: premis 
al concurs de Ràdio Barcelona; les actua- 
cions a Tàrrega el desembre del 1934.

Amb el "Quintet Padró", al Cafè 
"Euterpe"; als Festivals "Pro-Infància"; al 
Concert d'homenatge al Pintor Vila-Puig, 
a Belles Arts, amb motiu de la seva 
exposició, que després es faria a Madrid, 
al cap d'uns dies. I en els seus comentaris 
a "Diari de Sabadell", es troba nota de la 
seva satisfacció en la dedicació del cine
ma sonor als grans compositors que, com 
Schubert, Chopin i Listz entre altres, es fa 
cultura musical en les pel-licules en les 
quals se'ls recorda i, sobretot, on es 
popularitza la seva música.

Recordant l’Agustí Borgunyó
Maria Teresa Cabané

V,aig llegir un article en el Diari de 
Sabadell del dia 3 de Juny, referent al 
músic Agustí Borgunyó, que el vaig trobar 
interessant, però voldria afegir-hi unes 
radies...

En el diari sois s'escriu sobre els seus 
comen9 aments musicals, dient que acon
seguí estudiar amb el mestre Cabané al 
Conservatori de Sabadell.

Contaré el que sé jo d'abans que 
rAgustí anés al Conservatori.

afecció a la música aná augmentant.
El Diari diu que als 21 anys, fugint del 

servei militar, marxá als Estats Units. Però 
fou abans dels 21 anys que va deixar la 
pàtria, car el meu pare m'havia contât que 
per no anar al servei havia marxat a 
América i que, fins i tot, ell l'havia ajudat 
materialment, puix el seu deixeble tenia 
pocs recursos econòmics.

A mi m'havia escrit (encara guardo una 
carta seva) i un dia que vingué a dinar a

Mirasol, 7 d'agost de 1949. Sra. vidua de Juli Carreta, el mestre Borgunyó (al centre) i 
Cehriá Cabané (ala dreta). Autor de scone gut.

El meu pare (el mestre de música 
Cebriá Cabané) donava lliçons de piano a 
la Srta. Elisa Vilarrúbies (que més tard es 
va casar amb En Josep M. Garcia Planas). 
La familia Vilarrúbies tenia una joieria on 
ara és la casa Forns i En Borgunyó hi 
treballava. Més d'una vegada, en acabar 
la lliçô, el meu pare havia vist escapolir- 
se del darrera de la porta aquell jovenet, 
que tindria uns 14 anys i que havia estât 
escoltant la classe de música amb gran 
atenció.

Un dia li preguntá si li agradava l'art 
musical i ell contestá afirmativament. Li 
va proposar donar-li algunes lliçons 
(gratuïtament) i l'Agustí saltà d'alegria. 
Així començà la carrera d'aquest gran 
compositor.

Molt aviat el meu pare el féu entrar a 
tocar a la Banda Municipal; i la seva

casa em portà un collaret de Nova York, 
que més d'una vegada llueixo.

Més endavant musicà dues poesies 
meves, que s'estrenaren a l'Acadèmia de 
Belles Arts i les interpretà la soprano Anna 
Ricci.

L'any 1947, aprofitant un dels seus 
viatges (aquesta vegada amb la seva es
posa Maria Escutè) anàrem a Mirasol, on 
presidí una bailada de sardanes.

El meu pare va néixer l'any 1884, ara 
fa 110 anys; de manera que quan li 
començà a donar lliçons de piano, l'Agustí 
tindria uns 14 anys i el meu progenitor 24.

Vaig conèixer la seva filia Leslie (ara 
Vda. Folch), però, quejo sàpiga, no vingué 
mai el seu fili lordi, casat amb una ameri
cana. Mestre i deixeble s'apreciaren molt 
i molt.
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Entrem-hi
Dolors Godayol

Oi que f  ha passai algunes vegades que t’envaeix una gran desgana quan es tracta de visi
tar un museu?
I juraries que no és pas per manca d’interés.
Per exemple: segur que ja fa temps que portes de cap visitar el Museu d’Historia de Sahadell. 
Bé l’has de conèixer la historia de la teva ciutat!
Però, van passant els mesos, i els anys, i encara no has tret el nas al llindar de la teva 
pròpia història.
Sents com un rau-rau quan passes pel carrer de Sant Antoni. Hi passes i hi repasses, però 
et fa tanta mandra, entrar-hi! Sempre trohes alguna excusa per deixar-ho per un altre dia.

Mi.ira. Avui estás de sort. Hi ha algií a 
la porta del Museu.

- "Dóna'm la má -et diu- Entrem".
I tu, segueixes.
Al taulell de recepció ens reben 

amablement. Están encantats que vulguem 
visitar el Museu. Tenim, dones, via Iliure.

Fixa't. La primera sala duu el nom de 
Viceng Renom. Quasi totes les sales duen 
els noms de personalitats que han treballat 
a favor del Museu d'História de Sabadell. 
En aquesta hi trobem fornícules, pro- 
tegides per un vidre, que mostren diver
sos materials arqueológics trobats en les 
excavacions que, des del segle XIX, s'han 
anat fent a Sabadell i rodalies. Deixarem
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Reproducció d'un deis va.so.s apoNinar.s on figura 
el topònim "arragonem”.

que els descobreixis al teu aire, sense 
presses, i t'esperarem al vestibul. Només 
voldriem recordar-te la necessitai d'adap- 
tació i supervivència de I'home en el medi 
en el qual li ha tocat de viure. Conei- 
xement i domini: dos principis bàsics que 
es fan évidents si observem bé i que es 
podrien resumir en l'extraordinària 
evolució de la indùstria, la creeença de 
l'home en l'avenir, simbolitzada per un 
enterrament d'uns 5.000 anys d'antiguitat 
o en el precios collaret de variscita, la peça 
més impotant d'aquesta estança.

La Sala Lluis Mas la solen dedicar a 
exposicions itinerants. Avui és buida. La 
travessem i sortim al pati. En aquest 
ambient, seré i agradable, et comences a 
preguntar sobre l'edifici. No t'ho podem 
explicar tot però et direm que ets dins un 
casal que, l'any 1859, féu construir el 
fabricant Antoni Casanovas. L'edifici 
constava de dues parts: l'habitatge i les 
naus industrials. Entremig hi havia el pati 
en el qual ens trobem.

Veus? Hi ha tres arbres: una olivera, 
un llorer i un xiprer. Adossades a les parets 
s'hi troben restes arquitectòniques 
medievals, bàsicament portalades i fi- 
nestrals d'esglésies o d'altres edificis 
importants de l'època, entre les quais 
destacarem el portal gòtic de l'església 
arxiprestal de Sant Feliu. Dóna'ls una 
ullada. T'esperem a la sala 3.

Ens trobem ara a l'estança dedicada al 
món ibèric i a la romanització. Duu el nom 
de Vila Cinca. Potser en podriem destacar 
un fragment de mosaic romà, anomenat 
"de Neptù", déu del mar. 1 el vas 
ApoMinar, on s'hi poden llegir els noms 
de tots els pobles i ciutats pels quais 
passava la Via Pretòria que unia Roma 
amb la capitai de la provincia romana al 
sud d'Hispània.

Amb la sala Miquel Carreras, destina-

da a conferències, que presideix una pre
ciosa imatge de la Mare de Déu, esculpi
da per Joan Aimeric el segle XV i que 
procedeix de l'església de Sant Feliu, 
acabem el recorregut per la planta baixa 
del Museu d'Histôria de Sabadell.

Estás cansat? Pots tornar un altre dia. 
Aqüestes visites cal fer-les amb calma. 
No? Dones seguim.

Tôt pujant les escales que menen al pri
mer i segon pis, podrem admirar diverses 
mostres de rajóles catalanes. Fixa't-hi: N'hi 
ha d'una bellesa extraordinária.

Si ets aficionat a la Geología, a la Sala 
Pere Rimblas gandirás a la vista d'un Mapa 
Geologic de Catalunya, on s'indiquen 
quins minerals conformen el subsôl de la 
nostra terra. Diverses vitrines, curulles de

Mosaic amh representaciô del déu Neptù i una 
tritonesa. (Museu d'Histôria de Sahadell).
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mostres d'aquests minerals, fan les delicies 
de grans i petits amb les seves originals 
formes i els sens colors, exotics i vistosos.

Més enllà, un espai dedicat a la imat- 
geria religiosa: escultores policromades 
dels segles XVII i XVIII, precedents de 
diverses esglésies sabadellenques: Sant 
Feliu, Sant Nicolau, Sant Vicenç de 
Jonqueres o Sant Pau de Riu-Sec.

Les sales 7 i 8 son, potser, les més 
intéressants. Están dedicades a l'exposició 
deis diversos materials per a teixir i a la 
manufactura tradicional de la llana. Es 
logic, ja que Sabadell va ésser durant tres 
segles capdavantera en la industria téxtil i 
aquesta va representar la base sobre la qual 
es van assentar l'economia i el gran 
creixement de la ciutat.

Les matéries tèxtils poden ser d'origen 
natural i artificial o sintétic. Ens fixarem, 
per exemple, en el lli, el cánem o el coto 
com a elements naturals d'origen vegetal, 
i en la llana, matéria primera d'origen ani
mal. Coneixerem també l'aspecte d'algunes 
fibres sintètiques, com el niló i el poliester. 
Descobrirem flors, capolls, floques, 
metxes, pentinats, troques i filats, i veurem 
una curiosa mostra de vestits confec- 
cionats amb variades matéries.

Ara ens trobem davant d'una coMecció 
d'estris i maquinária: aquí sí que cal atu- 
rar-s'hi bé, perqué no es tracta solament 
de veure, sino de comprendre'n la utilitat 
i el funcionament. Si no ho aconseguim, 
se'ns pot fer pesât. Per aixo caldrá que 
anem llegint les explicacions, comparant 
les fotografíes amb els estris que tenim al 
davant i observant-ne els mécanismes i els 
processes.

Per cert: -¿Sables que les "tondoses" 
les utilitzava "l'abaixador" per igualar, ta
llar o treure el pél del teixit?

¿Sables que a les rodalies de Sabadell 
es conreava el cánem i que aquest conreo 
es va prohibir a mitjan segle XVIll perqué 
les autoritats van considerar que per- 
judicava la salut pública?

¿Sables que el "rentat" de la llana es 
feia amb aigua bullent barrejada amb orins 
putrefactes (que feien les foncions de 
l'amoníac) fins a finals del segle XIX?

¿Saps qui eren i a qué es dedicaven els 
"paraires"?

PEIX i MARISC ,
J. BARBERA

Teléfons 714 52 87 - 714 55 40 
Castellar del Vallès
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La seva figura va ésser essencial en el 
món de la industria téxtil.

Si després d'aquest recorregut encara 
et queden forces i curiositat, pugem a 
l'últim pis. Hi trobarem una coMecció 
d'indumentária civil i religiosa, que dóna 
idea de l'evolució del vestit i els seus 
complements des del segle XVIII fins a 
l'actualitat.

Si t'agrada la Numismàtica, hi ha 
monedes de totes les époques, que 
circulaven al Vallès, i tot de medalles 
commémoratives de diverses entitats de la 
comarca.

I si vols saber com es feien les guerres 
passades, ens queda per visitar un repertori 
de dagues i florets antics i diverses armes 
de foc, que van ser utilitzades durant les 
diverses guerres.

I també mostres d'estris relacionats 
amb les activitats agricoles de la regió.

La visita al Museo d'Història de 
Sabadell ha conclòs. Ens queden moites 
coses per aprendre, encara, sobre la nostra 
ciutat. Però ben segur que ens haurà servit 
d'estimul per a seguir descobrint. Potser 
tornarás. La passada ha estât ràpida i t'han 
quedat molts dubtes. Tal vegada et pregun
tes, per exemple, quines són les foncions 
d'un Museo d'Història; o si tot el material 
de qué es disposa està exposât en el 
Museo. Potser estás encuriosit pel nom
bre de visitants que rep. O bé et qüestiones 
qué podem fer nosaltres per contribuir a 
valorar-ne la utilitat...

Abans de l'estiu parlávem amb 
l'aleshores director del MHS, el senyor 
Pere Izquierdo Tugas, que ho era també 
del Museo d'Art. Amablement ens 
explicava que actualment els dos museos 
comparteixen les foncions. Tal com ell ho 
vela, així ha de ser: aqüestes institucions 
han de respondre a les necessitats de 
coneixement del public: Història, Art, 
Geografia, Sociologia, Antropologia, 
Industria, etc., han de veure's reflectides 
en les diverses seccions d'un museo, en 
una clara intenció d'explicar el passât, el 
present i el futur. Un conjunt de servéis 
integrats, que facin també els esforços més 
rendibles i económics. En aquest sentit, 
afirmava que la tendèneia europea és a uni-

^ M d c e / i i ¿ L %

Avda. Barberà, 6 - Tel. 710 36 90 
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ficar els museus i es lamentava de la voluntat 
de divisió manifestada per alguns responsa
bles que, deia, no seria gens positiva.

Ens informava també que el MHS 
disposa d'unes 13.000 peces que no són 
encara a l'abast del public. Una riquesa 
importantissima en arqueologia, maqui
nària, mobiliari, imatgeria, ferro forjat, 
mostraris tèxtils, etc., que roman apilada 
en diversos magatzems de la ciutat a 
l'espera de neteja, restauració, classificació 
i organització. Amb l'ajuda de voluntaris 
i experts s'estan fent grans esforços, però 
manca temps i diners per a la molta feina 
a fer.

Hi ha intenció de crear una sala 
d'exposició de 1.500 m̂  per tal de poder 
oferir al public la possibilitat de conèixer 
aquest valuós patrimoni.

Són unes 20.000 les persones que 
passen cada any per aquests dos museus. 
Però la majoria són grups escolars, que hi 
fan altres activitats, com per exemple 
tallers: arqueologia, prehistória, téxtil, 
pintura...Seria bo que hi anés molta més 
gent de totes les edats.

Es primordial que ens interessem per 
conèixer la nostra ciutat. I que procurem 
difondre tot allò que hem pogut aprendre. 
Inculcar als nostres infants i joves la 
necessitai de retrobar les arrels, els noms 
del passai: estris, contrades, costums, 
tradicions...

El matérialisme excessiu, el con- 
sumisme, la comodità! mal entesa, l'abus 
dels mitjans àudio-visuals, l'excusa de la 
cultura universal... Hi ha el perill que 
acabem perdent la nostra Identität. Un 
poblé sense memòria és un poblé mort. Els 
museus en són la salvaguarda.

Entrem-hi?
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Hector Berlioz (1803-1869). La música programada
Antoni Sala i Serra

B'erlioz representa en el Romanticisme 
la personalitat més temperamental, més 
fantasiosa. La seva obra, en molts casos, 
és l'exponent d'uns impulsos extramusicals 
résultat d'una vida de passions turmentoses 
i de precarietats. Aixô l'imposà a explicar 
musicalment, d'una forma desordenada, 
els sens deliris amb l'acompanyament, 
sovint, d'un resum programàtic escrit. 
Aquesta Originalität de Berlioz, que 
l'allibera del dictât d'unes formes 
clàssiques per entrar en el mon de la 
fantasia, el fa trencar amb tots els 
esquemes preestablerts.

Schumann es preguntará, sovint, si 
Berlioz és un geni o un aventurer musi
cal. Perqué només un geni fantasies i 
impacient podia cobrir amb tantes 
mancances bàsiques de la música les seves 
idees revolucionàries. Berlioz arribà a la 
música d'una forma apassionada en 
l'adolescència. El seu desti, per voluntat 
paterna, era la medicina. Això clarificava 
les seves virtuts i defectes. Els infants 
prodigi ben aviat desenvolupen una 
resposta auditiva o digital que fa que en 
entrar a l'adolescència siguin ja uns 
mestres deis coneixements técnics de la 
música. A mesura que maduren, arriben 
tan lluny com els permet el seu enginy, 
però sempre resten uns mestres de la for
ma. N'hi ha que serán definitivament 
técnics d'ofici, d'altres serán genials 
innovadors, però en cada cas són uns 
experts professionals de la música. Mozart 
n'és un exemple reeixit. Berlioz, en canvi, 
mai no va aprendre d'utilitzar les formes 
tradiccionals ni tocar bé cap instrument; 
d'aqui vénen, segurament, els problèmes i 
el desordre d'expressiô que compensará 
amb una desbordada fantasia i amb una 
intuició musical. Es diu que no tocava bé 
cap instrument, però que els podia fer ser
vir tots a la vegada. El seu instrument va

ser l'orquestra simfônica. Berlioz fou qui 
va desenvolupar la moderna orquestra 
simfônica, que va convertir en una gran 
massa sonora instrumental.

I per aixô recorre al vent i a la per- 
cussió, que li proporcionen un nou ventali 
de colors musicals. Berlioz també aporta 
a la música, com a novetat, una nova 
dimensió expressiva; la de l'autobiografia 
de l'artista. En la "Simfonia Fantàstica" 
imposa magistralment allò que será més 
endavant el poema simfónic, programa 
biográfic hiperomántic de la vida de 
l'artista. Berlioz també trenca amb les 
regles clàssiques de l'harmonia i passa a 
explorar les progressions dels acords abans 
prohibits.I presenta una nova concepció de 
la melodia, que será el punt conductor o 
"idea fixa" que algú ha comparât 
equivocadament amb el "leitmotiv" de 
Wagner. Per tots aquests factors, BerliozZ 
fou sempre un compositor incomprés i 
discutit, però passà a la història com una 
figura important del Romanticisme. Fou 
estudiat detingudament per Liszt i Wagner, 
pels nous músics russos, per Mahler, que 
seguirà un carni semblant en alguns 
aspectes, per Richard Strauss i per la nova 
generació de compositors francesos. No 
tingué seguidors directes i treballà en 
solitari, perqué les seves idees, juntament 
amb el seu carácter excèntric, sever i critic, 
eren massa heterodoxos per ais sens

contemporanis. Berlioz, en canvi, tingué 
una magnifica projecció internacional. 
Fou seguit amb interés a Alemanya, 
reconegut a Anglaterra i aplaudit fre- 
nèticament a Rùssia, però mai no va po
der triomfar a Paris. En realitat, Berlioz, 
amb els sens grans dons orquestrals, se 
sentia inclinât cap el simfonisme alemany, 
que esdevenia antagònic a França. Per 
aquesta afinitat de Berlioz, cal cercar un 
paraMelisme en Liszt i en Wagner que ens 
ajudi a desxifrar la seva complexa 
personalitat. Igual que Wagner o que Liszt, 
Berlioz, a més de compondré música, 
volgué preceptuar socialment i peda- 
gògicament en diversos àmbits: amb la 
batuta, dirigint les seves obres i les d'altres 
compositors preferits; amb la ploma, amb 
mecanografíes i tractats musicals; i amb 
la critica, intervenint en les polémiques 
musicals. Però mentre que Liszt i Wagner 
feren de Weimar i de Bayreuth, respec- 
tivament, els seus santuaris, per Berlioz 
Paris fou la seva tomba en vida. La capi
tal francesa d'aquella època no podia 
comprendre l'extrovertit Berlioz simfónic. 
Les glôries napoleôniques havien 
dégénérât en la mascarada del Segon 
Imperi i en el desastre de Sedan. França 
es dirigía cap a la crisi de 1870, i Berlioz, 
amb la seva música, anava a contracorrent. 
Era el moment d'una òpera italinaitzada, 
amb Cherubini àrbitre musical de Paris, i 
Berlioz volia imposar un nou concepto per 
a la música nacional francesa, més 
autòctona, amb un gran cos simfónic. Les 
òperes de Berlioz, si es poden classificar 
aixi, tenen una base molt àmplia i sonora 
amb molts conceptos simfònics, tot i que 
la veu i els cors hi eren presents però no 
eren els protagonistes exclusius. Però 
també, cosa que havia d'agradar al públic 
francés, Berlioz, donava una expressió 
orquestral de "grandeur" al gust de l'època.
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Sembla que el que Berlioz no aconseguia 
era tenir un public incondicional i addicte 
com el que tenia Wagner a Alemanya. El 
public francés s'embaladia amb les 
exageracions sonores del Tedeus, Requiem 
i Oratori de Berlioz en les esglésies, però 
li negava l'accès a l'òpera. Per a la societal 
parisenca, fautor de Els Troians era 
considérât un "parvenu", amb un carácter 
impetuós que desestabilitzava l'ordre 
conservador de l'òpera. Amb el temps, 
aquesta Iluita constant converti la fantasia 
admirable de Berlioz en frustració i en 
pessimisme, i el seu agut sentit critic en 
una agressiva intolerància que el feu 
incòmode arreu. Pierre Boulez, en 
analitzar les causes de la impopularitat de 
Berlioz, diu que "un dels aspectes 
permanents del seu carácter és el doble joc 
de realisme i de fantasia; el seu realisme 
arriba en cada pas a ser meticulós però a 
la vegada la seva fantasia pot ser 
extravagant". Aixô explica per què la seva 
música conté situacions brillantissimes 
dignes d'un geni i moments confusos 
propis d'un afecciona!. De totes maneres 
cal reconèixer que aquesta música pot ser 
una mena de continent misteriós i un 
inexhaurible doll de contrastos, d'aromes 
i de colors musicals. Per això molts músics 
creuen que la imaginació i la fantasia és 
tant O més important que el rigor de la 
música pura.

Hector Berlioz (1803-1869) va néixer 
a Côte Saint-André, prop de Lió. El seu 
pare era metge rural altiu, estríete i sever, 
i la seva mare presenta tota la vida senyals 
de desequilibris psicolôgics. Aquests trets 
els hereterà Berlioz. La seva biografia 
correspon a un home fantasiós, original i 
d'aventura que s'adiu bé amb les actituds 
personals de força músics romàntics. Serà, 
sempre, una persona exagerada, extra- 
vegant i polèmica, i per això molesta. Eará 
moites "tournées" per Alemanya, An- 
glaterra i Rùssia amb molts èxits artístics 
i económics. En canvi, París li será motiu 
de disgustos i de precarietats, tot i que 
després será reconegut oficialment com el 
veritable representan! de la música nacio
nal francesa després de Rameau. Para- 
doxalment, els seus escrits i monografies 
musicals, en la sempre irregular situació 
econòmica, li reportaran més beneficis que 
la seva obra musical. De jove, per 
traslladar-se a París a estudiar medicina, 
el seu pare li passa una migrada pensió que 
perd en abandonar aquests estudis per de- 
dicar-se a la música. Per això, té que de- 
dicar-se per sobreviure a feines prosaiques 
com ara cantar en un cor d'una companyia 
de "vaudeville", en un deis moments 
critics de Berlioz, el gasiu Paganini, 
després d'escoltar la "Simfonia Fantàs-
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tica", li regala 20.000, francs. Berlioz 
obtingué de jove, després de tres intents, 
el Premi de Roma, i al final de la seva vida 
fou recompensa! amb la Legió d'Honor. Té 
publicades les "Memòries", que són el 
testimoni de la soletat, la Unita i el deler 
per imposar la seva idea musical. De tota 
la seva extensa i espectacular producció 
musical. La condemnació de Faust, La in
fantesa del Crist, Romeu i Julieta, Els 
Troians (una mena de Nibelungs a la fran
cesa), Hamlet, Herold a Itàlia, Te Deum, 
Rèquiem, La Simfonia fùnebre, etc., perviu 
encara avui a les sales de concert 
l'extraordinària Simfonia Fantàstica, que 
ha influit en molts músics.

Berlioz moria el 8 de març de 1869 i 
era enterrât al cementiti de Montmartre. 
En els funerals de l'església de la Trinität, 
l'orquestra i els cors de l'òpera de Paris 
interpretaren el Rèquiem (ironia del desti) 
de l'hostil Cherubini, el Lacrymosa de 
Mozart i part del seu propi Rèquiem, 
juntament amb el Septimino de l'espec- 
tacular òpera Els Troians.
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De coloms i de colomars
Joan Ahina i Girali

De ben antic els coloms han estât una 
menja ben apreciada. Ja Marc Cavi Apici, 
nascut, diuen, vint-i-set anys abans de 
Crist, en el seu Ilibre "de res coquinaria", 
traduit per Joan Gomez i Pallarès i publicar 
per la Fundado Bernat Metge amb el titol 
"L'Art de la cuina", ens dona quatre 
receptes diferents per cuinar els coloms.

Al llarg dels anys s'han anat repetint 
receptes, ben variades, per a preparar 
aquesta bona menja.

El "Llibre de Sent Sovi", escrit 
probablement a començos del segle XIV i 
publicat, a cura de Rudolt Grewe, en la 
coMecció "Els nostres clàssics", inclou 
també diverses recomanacions per al 
cuinat dels coloms.

L'any 1525 Mestre Robert, cuiner del 
rei Eerran de Nàpols, publicà el "Llibre del 
coch". En aquesta obra, de la quai n'hi ha 
una edició actual, a cura de Verònica 
Leimgruber i publicada per Curial, 
Edicions Catalanes, dintre la coMecció 
Biblioteca Torres Amat, s'hi ressenyen 
força maneres per preparar aquest plat.

En el "Receptar! de cuina del segle 
XVIII", manuscrit de començ del segle 
XVIII fet pel frare agustí mallorquí Jaume 
Martí i Oliver, transcripció feta per Joan 
Miralles i Francesca Cantallops, i publi
cada l'any 1989 per les Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat dins la coMecció 
Biblioteca Marian Aguiló, s'hi donen 
també algunes instruccions per al bon èxit 
d'aquesta cuinada.

Un clàssic modern català, l'"Art de ben 
menjar", de Marta Sàlvia, inclou set 
maneres diferents per a cuinar els coloms.

En una obra actual, "La cuina del 
microones", de Graciela Bajraj, publica
da l'any 1985 per l'Editorial Columna, no 
s'hi parla del cuinat dels coloms.

Es que hem deixat de menjar-ne?
Agustí Costa i Baiona en el seu llibre 

"Quin àpat!", publicat l'any 1988 per "Edi
tora de Balet", d'Olot, ens parla encara 
d'algunes varietats per a cuinejar els 
coloms. Ens diu, però: "....un tipus 
d'aviram que cada vegada es menja menys 
a casa nostra són els colomins ....és un plat 
cada vegada menys usual i es fa difícil 
poder-ne trobar prous per tal d'omplir-ne 
una Cassola....".

La indubtable popularitat d'aquesta 
menja, tot i que com diu Agustí Costa

El coloni, segons una auca set-centista d'ocells.

"cada vegada es menja menys a casa 
nostra", i la nécessitât de tenir sempre 
coloms a má per a poder cuinar-los, portà 
la creació de llocs on cuidar-los i tenir-los 
disponibles a cada moment que es 
necessitessin. Eou l'origen deis colomars.

No és pas el colomar un invent modern. 
Marc Terenci Varrò, en la seva obra "De 
re rustica", escrita, diuen els entesos, l'any 
seixanta-set abans de Crist, obra traduïda 
al català per Mossén Salvador Galmés i 
publicada amb el títol "Del camp" dins la 
coMecció de la Fundació Bernat Metge, 
ens parla llargament dels coloms i 
colomars i ens diu, entre altres intéressants 
details: "....hi sol haver dos générés (de 
coloms) en el colomar: un de camp, o 
roquer, corn diuen d'altres, que es té a les 
torres i curulls, "columina", de la granja, 
d'on ve que se'n diuen coloms, els quais 
per temor nadiu cerquen els llocs més alts 
de les teulades, i aixô fa que els del camp 
delegin de preferència les torres, a les 
quais volonters volen des del camp i se'n 
tornen; l'altre gènere de coloms és més 
mansoi, puix, content d'alimentaciô 
casolana, sol péixer-se dins els limits de 
la porta....

....El colomar es fa corn una gran cú
pula coberta de volta, d'un sol portai estret, 
i finestres puniques o més ampletes amb 
filats a cada banda de manera que tot el 
local sigui ciar i que ni serp ninguna ni 
cal altre animal nociu hi pugni entrar. Part 
de dins, totes les parets i voltes s'eixalben 
d'estuc molt prim i a l'entorn de les 
finestres, de forma que cap rata ni cap

llagardaix pugui enfilar-se als colomars; car 
res no hi ha més temorenc que el colom....".

A Sabadell, tot i que molt més tard que 
aquest colomar de fa dos mil anys, gairebé 
tohom, qui més qui menys, tenia coloms i 
colomar a casa seva. Ben poques refe- 
rències se'n troben, però, en l'antiga 
documentació.

Tres són els colomars sabadellencs 
dels quais he trobat noticies.

El colomar d'en Botet - Miquel Carre
ras en els sens "Elements d'Història de 
Sabadell" ens en diu: "Segle XIIl-Es va 
allargar el carrer que és ara de Sant Antoni, 
que va poder arribar fins a les primeres 
cases de passât el carrer de Jesús, Hoc 
anomenat el Colomer d'en Botet, per una 
instal-lació d'aquesta mena que hi devia 
tenir la familia dels Botet". Són força les 
mencions que, en l'antiga documentació, 
es van trobant d'aquest colomar; en cap 
cas, però, s'hi donen details de la 
instal-lació i el nom ve sempre citât com a 
topònim.

El colomar d'en Eeu-l'antic mas 
Martina, a la Cobertera, fou adquirit per 
la familia Feu a inicis del segle XVI; 
sembla que allà hi instal-laren un colomar 
del qual, tot i que la documentació no si- 
gui gaire concreta, se'n troben força 
referències.

El colomar del Raval-l'única noticia 
que en trobo és en una escriptura de l'any 
1678, la quai ens cita "....el Colomer del 
Raval, a sol ixent amb lo carni que va al 
Convent dels Caputxins....".

El fet que en variada documentació es 
mencionin aquests colomars fa creure que 
eren unes edificacions d'una certa 
consideració. No eren pas els colomars 
humils del capdavall de l'eixida, tan 
abundosos al Sabadell anterior a la guerra 
del 1936. Jo en recordo molts. El darrer que 
recordo, al meu veinat del carrer de Sant 
Honorât, és el de l'eixida de ca la Tereseta, 
colomar desaparegut fa ben pocs anys.

Sembla que darrerament tenim una 
invasió de coloms que crea problèmes. El 
"Diari de Sabadell" del 8 d'octubre del 
1994 ens en parla i ens en diu que els punts 
més conflictius són el Pare Tauli, Cam- 
poamor-Espronceda i el Mercat Central. 
D'on vénen aquests coloms? És que 
tornem a tenir molts colomars?
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Ulis nous

Salut de la vitalitat eclesial
Calassanq Balagué

B'ons aires
Malgrat els dies dificils que ens toca 

viure en la moderna societat, no ens manca 
el llevat, el ferment evangélio que, amb 
poca mesura, pot transformar la massa de 
farina del Poblé de Déu, de la humanitat 
total. Tenim un laicat que brolla enèrgica- 
ment en nombre molt superior al d'époques 
passades, i que assumeix i demana respon- 
sabilitat a la comunitat cristiana.

Aquests entusiasme abnegat es 
manifesta en la constància eclesial malgrat 
els ambients contraris, en la participació 
dels actes de la liturgia i altres serveis que 
no son exclusius dels sacerdots, en la 
coMaboració econòmica, en la coheréncia 
entre fe i vida, doant un valent testimoni en 
médis enfrontats a la fe.

Aquesta mateixa joiosa inquietud 
voldria una Església -el Poblé de Déu- 
més en conformitat amb l'Evangeli, més 
dialogant amb el mon d'avui, un culte més 
viu, engrescador, i aixô fa que alguns 
cristians pensen que aquests "progrès" van 
per lliure.

Per fi, el que l'Església segui al banc 
dels acusats no és pas negatiu; té la seva 
vertent sana; és la crítica purificadera. 
Afavoreix el pas del crit intempérant a la 
paraula mesurada i dialogant, ben necessari 
en una societat que ha viscut llarga tempo
rada sota la tutela eclesiástica. Es bo que 
tots sapiguem sometre'ns a un humil i pu- 
rificador examen de consciéneia.

Aires inquiétais
El simptoma general i més alarmant en 

el si del Poblé de Déu, jo en diria que és 
l'hàbit del "colador". Es a dir, qualsevol 
creient es creu "seleccionador" critic del 
missatge eclesial amb un codent d'adhe- 
siô, de dubte o de refus. Pot passar també 
en la manca de correspondéneia entre les 
normes eclesiàstiques i les pautes del 
comportament. ¿No será que s'ha refredat

l 'artistica
COMPRA-VENDA

Calaixeres, Mobles, Hums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

Borriana, 35-37 • Te èfori 725 62 30 
08202 SABADELL

la confiança en els pastors que ens menen?
Amb tot i que crée que ha millorat la 

qualitat de la participació en l'assisténcia 
de creients als actes religiosos i a l'iis dels 
sagraments, la davallada de fidels a les 
esmentades pràctiques és ben visible. Es 
greu la manca de no sentir l'esperit 
comunitari de la fe.

Cristianisme "a la carta"?
¿Es que cada cristià fa el seu "plat 

combinat" segons la coheréncia de la 
"seva" fe, dels "sens" criteris morals, de la 
"seva" práctica religiosa i dels "sens" 
sentiments de pertinença al Poblé de Déu?

Doctors té l'Església! A més a més dels 
factors culturáis, socials, politics, 
psicològics ¿són del tot aliens, estranys, 
aqüestes "aires inquiétants, a l'Església 
mateixa? (Pastoral dels bisbes bascos, "Se
guir a Jesucristo en esta Iglesia", 1989). 
També -segons la premsa- un bisbe de 
casa nostra, deia que el jovent ja no ve a la 
missa del diumenge. No li agrada veure 
sempre la mateixa peMicula. I la 
presentació del document sobre l'Església 
del Concili Vaticà II, "Documents del 
Vaticà II, "pàg. 112, diu: "El Concili ens 
fa sortir de la monarquía papal, per donar 
a l'Església un estatut que respongui a la 
relativa dualitat, afirmada pel Nou 
Testament, de l'autoritat de Pere i del po
der dels Dotze (apòstols)".

El nostre Concili Català
El dia 18 del proppassat setembre es va 

convocar el Concili de les diócesis catala
nes. Les sessions conciliars se celebraran 
entre els mesos de febrer i juny de l'any 
1995. La clausura será el dia de Pentacosta.

Més de 45.000 cristians han participât 
en l'etapa de reflexió. Els bisbes han volgut 
que el Concili tingués aquesta amplitud.

¿En sortiran del Concili, objectius 
valents a curt i a llarg termini? ¿Tindrem 
tots més disponibilitat per a l'autocritica 
sense limits? ¿Es deixarà sentir la veu de 
l'Esperit Sant tan pluralista com fou als 
primers temps en les plurals esglésies 
locals de Roma, Grècia i Asia?

Ompliu, Esperit Sant, els nostres cors 
per una conversió segons els temps que 
ens toca viure en la nostra aimada 
Catalunya!
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JO A N  LEIVA
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La Fontana de Trevi sabadellenca
Víctor Vails i Ciótet

M ^a mare dels aus és la falta de 
Solidarität entre els homes. Simple aixi, 
exacte aixi, puntual aixi i topic aixi. A 
ningu pot passar-li per alt que aquesta 
sentència ja Than explicitada prou aquests 
i aquells, els uns i els altres, els d'aci i els 
d'allà, els que han manat, els que manen i 
els que no manaran mai; els que tenen i 
els que desitgen: tothom, absolutament 
tothom hi està d'acord... Ara bé, intentar 
esbrinar la gènesi d'aquesta insolidaritat és 
on se sustenta el veritable "quid" de la 
qüestió. Des de temps immemorials, amb 
una admirable i persévérant tenacitat, 
religio, filosofia, ètica, moral, etcétera... 
intenten treure'n l'entrellat. I com sorto- 
sament sol passar sempre, la perseverança 
obté el millor premi; en aquest cas, sota 
el signe de la conclusiô més fefaent: el 
problema de l'espècie humana rau, sense 
cap mena de dubte, en la manca de 
generositat envers els altres. Homo homini 
lupus. Punt i a cap.

I què significa ser generös? Ser 
generös no és tan sols (encara que també 
ho sigui) scure tranquil-lament al costai 
d'una persona que no té el mateix color de 
peli que la nostra. Ser generös (malgrat

Plaça del Gas. 1975.

que encara ho continui essent) no és com
prar un pareli de paquets de mocadors de 
paper a algù que no coneixem de res en 
un semàfor que ens té immobilitzats. I ser 
generös no implica, només, complir uns 
tràmits formais establerts que com a 
subordináis hem d'acceptar o, com a 
capitostos, respectar. Honestament, cree 
que ser generös va moli més enllà de tota 
simple anècdota. La generositat no hauria 
de tenir ni limit ni aturador. L'home 
véritablement generös no pot encalçar-la 
mai: l'expressiö suprema d'altruisme alié 
sempre ha d'anar tres passes al davant 
nostre. Ho lamento pels qui es veuen ge
nerosos; però com que Jo no me n'he 
cregut mai, tampoc puc lamentar-ho gaire 
sincerament. Punt i a cap.

En uns temps com aquests on el 
matérialisme més brutal, el consumisme 
més salvatge ha entrât a les nostres llars 
amb el nostre résignât beneplàcit, res o 
gairebé res no pot estranyar-nos. He de 
suposar que ningù s'està prenent aqüestes 
paraules com una crítica mordaç i 
despietada envers un coMectiu o una 
situaciö concreta. Per tal d'evitar-vos 
-amie lector- que pugueu caure en la

Fotos d ’Antoni Grau

temptació de pensar que estic parlant de 
vos o que pretenc personalitzar sobre la 
vostra persona la meva exposició, em 
vaig a posar jo mateix com a exemple i 
cap de turc de tôt el que estic dient. 
L'origen d'aquestes elucubracions lèxico- 
filo-sôfiques caldria situar-lo en una tar
da de juny a la meva ciutat d'adopciô, 
Sabadell. Eren, aproximadament, dos 
quarts i mig de sis de la tarda, el trànsit 
era força intens i alguns falciots sobre- 
volaven la contrada. Havia deixat el 
vehicle al carrer Horta Novella, en una 
d'aquelles zones que hom anomena 
blaves i on un maleit giny de la técnica 
et controla la, manta vegada, més que 
probable infració. L'expenedora mecá
nica més próxima la vaig trobar a la Pla
ceta del Gas, amb la quai cosaja m'havia 
allunyat un pareil de minuts del meu 
cami (si elles no perdonen el pas del 
temps, per què ho havia de fer jo, no?)... 
Una vegada al seu davant, amb el cor irat 
i els ulls desafiants, em vaig posar la mà 
a la butxaca i...ai, las! quina sorpresa!: 
només portava a sobre dues monedes de 
cinc pessetes! Vaig mirar al meu voltant. 
A pocs metres de mi, una noia

Plaça de! Gas. setemhre 1994.
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d'uniforme anava tafanejant, un per un, 
l'interior dels cotxes allí estacionáis. Per 
uns moments la idea del suborn va passar 
per la meva ment. Els últims esde- 
veniments que he pogut llegir al diari 
havien trait el meu subconscient... però 
arribat el cas, per deu miseres pessetes 
—vaig pensar— no crée que ella es jugui 
el Hoc de treball ni jo la honorabilitat de 
ciutadà lliure i responsable. De sobte, 
una colla de nois i noies va atraure 
poderosament la meva atenció. La seva 
gresca i tabola era tan exagerada que 
ofegava els minsos decibels despresos 
del mormoleig de l'aigua que anava 
caient, víctima de la rutinària inèreia 
gravitaròria, dins del petit estany que hi 
ha al centre mateix de la plaça. Immers 
en les meves cabòries, bo i seguint el 
parabòlic rajoli, vaig clavar la meva vis
ta al fons. Un estol de monedes allí 
dipositades em va estimular l'instint de 
percepció. Mai he sabut d'on dimonis ve 
l'ancestral costum de llançar monedes a 
l'aigua per tal de demanar un desig. 
Reconec, sense rise a equivocar-me, que 
ni l'antropologia ni la psicologia ni la 
sociologia han estât mai el meu punt fort; 
tot i que em cal admette que pel que fa al 
fenomen d'observaciô he procurât no que- 
dar-me pas entere. El que si que quedava 
ben palés i tangible era que, fins quan es 
tracta de demanar un desig particular, una 
esperança fervent que pot afavorir-nos de 
pie, som mesquinament gasius. Les 
monedes que vaig albirar aquell dia, 
enganxades al bell mig del Ilot, tenien un 
valor pràctiment simbòlic, ridicul...Com 
volem, dones, reivindicar Solidarität i 
generositat entre tots els homes, si per una 
cosa tan pròpia i personal (un amor 
impossible, una Copa d'Europa utópica, un 
examen per qué ni santa Rita gosa 
intercedir) podem arribar a ser tan 
estridentment avars? Sense comentari. 
Punt i a cap.

I US preguntareu, amies, qué vaig fer 
davant d'aquella angoixosa situació, oi? 
Dones ben segur que no vaig actuar pas 
gaire diferent de com ho baguera fet 
qualsevol de vosaltres. "Vaig agafar les 
meves dues monedes i, tot tançant els ulls.

LLOStT
F4IT4IC.ÍIAF

Via Massagué, 12 • SABADELL 
Telèfon 725 17 30
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les vaig llançar dins del brollador a la 
vegada que, amb tota la meva convicció i 
en veu baixa, vaig demanar que la 
"senyoreta agent" passés per davant del 
meu cotxe amb una indulgent indiferéneia. 
La cosa va funcionar segons els meus 
recòndits desitjos. D'aleshores ençà 
gaudeixo d'una sucosa i formidable Butlla 
Municipal. Només em cal buscar un toll 
d'aigua i amb ben pocs diners tine el pro
blema de l'aparcament resolt.Punt i a cap.

Abans d'acabar i ara que he destapat 
el secret però, una cosa sí que m'agradaria 
deixar prou clara; hom pot acusar-me de 
poc generös: sóc conscient i responsable 
dels actes que m'afecten directament. 
Aquest ha estât un sistema que em fun
ciona per tal de no pagar els aleatoris 
parquimetres que hi ha escampats arreu de 
la ciutat. Espero i desitjo que ningii procuri 
imitar-me amb coses més de mal pair 
(llegeixi's impostos, per exemple). I si una 
estirp de maléfics amants del plagi en pren 
nota, és un problema exclusivament seu. 
Evidentment, no aspiro a ser el director 
d'escena d'un vodevil on la desobediencia 
del pecunia-pecuniae en sigui la prota
gonista. A tot estirar, l'únic que he prêtés 
és procurar malmetre els paradigmes 
formais d'aquells que es creuen viure dalt 
del cim reservat als homes que s'auto- 
qualifiquen justos, benvolents i equà- 
nimes i que es creuen exultar generositat 
gratuita pels quatre costats. Aqüestes 
lletres els les vull dedicar car estic 
convençut que, en algún moment de la 
seva vida, estacionen el seu vehicle sense 
pagar. Molts, la immensa majoria, ja ho 
feien força temps abans que no pas jo... i 
sense bassal, que encara té molt més mérit! 
Punt i final.
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La tendèncìa intimista i la tendència pública
Joan Llorens i Terol

-L>a complexitat de les relacions entre els 
homes i amb tot allò que els envolta, ha 
estât sempre motiu de reflexió. Don Qui
jo te  i Sancho en són un exem ple de 
comportaments extrems, que tota persona 
porta barrejats, en més o en m enys 
percentatge, en el seu tarannà. En les 
diferents manifestacions de la vida, com 
ara l'amistat, el Heure, l'activitat laboral, 
les afeccions, ens trobem amb gent que 
tendeix més a la Ind iv idualität en 
contraposició d 'aquells més sociables. 
Determinades persones són propenses a 
les accions intimistes, mentre d'altres, en 
canvi, necessiten moure's en un entorn de 
grup. Fins i tot en els m om ents més 
estrictament personals la reacció de cada 
un d 'aquests perfils vitals és diversa. 
Generalment, els partidaris de la relació 
privada tenen la Sensibilität més a flor de 
peli, ritualitzen la comunicació i sempre 
tenen els sentits atents. Per a ells, l'afecte 
hauria de banyar tots els actes importants. 
Els sentiments i les sensacions són el seu 
centre de gravetat. Es consideren una part 
viva immersa en la globalitat de l'univers 
i en diáleg amb la naturalesa. Recordern 
els poetes romantics com parlen amb les 
plantes, les fulles, el vent, la pluja. I és 
que el R om anticism e més que no pas 
ensenyar-nos a pensar ens instrueix en el 
fet de sentir. La cambra, el bosc i el Ilac 
solitari són paratges idíM ics per a la 
parella. A l'altra banda de les interaccions 
humanes tenim la figura del politic, de 
l'orador de la plaça pública, de l'home de 
multituds, de factor.

A l'antiga Grècia clàssica el sistema 
adm inistra tiu  de govern basat en les 
"polis", les ciutats-estat, va crear un Hoc 
primordial: l'ágora, on la gent anava a con
versar, a vendre, a discursejar o bé a veure 
qué s'hi deia de nou. Mentre a l'Orient 
l'home tendia a la introspecció i al ioga, 
la c iv ilitzac ió  occidental explorava 
l'un ivers ex terior, desv inculan t-lo  de 
l'esfera psicològica. El pensament grec anà 
evolucionant cap a una visió racionalista 
del món i Plató va caure en el parany de 
dividir l'ésser humá en dos compartiments 
separats: ment i eos. El filósof menys- 
preava els sentiments i les passions perqué 
creia que en terbolien  les idees. Els 
orientals, en canvi, van seguir contemplant 
la persona com un tot intégrât. Segons ells.

es podia pensar corporalm ent i sentir 
mentalment. Afortunadament, però, la li
teratura d'Occident té un genial poeta que 
va saber escenificar magistralment l'amor, 
la gelosia, 'odi, l'astúcia, l'enveja, la 
perversitat, la noblesa, la ingratitud, la 
covardia, el dubte i l'afany de poder. 
Shakespeare va revolucionar el teatre per 
tal de poder representar les em ocions 
humanes.

Respecte d'aquesta teoria de la matèria 
i l'esperit cora a cares oposades de la mo
neda, també la religió jueva té un punt de 
vista similar en presentar-nos el eos i la 
sensualitat com a objectes pecaminosos. 
Curiosament, una altra cultura de creenga

monoteista, el món arab, ens ha deixat una 
literatura trem endam ent sensual, on el 
Henguatge del tacte, del gest, de la mirada 
i la tendresa deis cossos hi juguen un paper 
important.

Com a conclusió podriera retornar al 
principi de l'article per a manifestar que 
el dualisme home privat-home public no 
existeix en forma químicament pura. Cada 
individu és una m escla d 'aquests dos 
ingredients en proporcions variables. Però 
sem pre és bo fer l'abstracció  dels 
arquetipos, tal com féu Cervantes en un 
altre aspecte, per poder aprofundir en la 
naturalesa humana.
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Cinema jove a València
Llorenç Roviras

Antoine Desrosières, per A la belle etoile, va ser el guanyador del primer premi de la Generalität 
Valenciana al millar llargmetratge de la IX Setmana del Cinema Jove de València, celebrada del 27 
de juny al 3 de juliol d'enguany. El segon premi, aixî corn el premi al millar guió, recaigué en Kelly 
Reichardt per la seva obra River of Grass. La que el jurat va considerar millar interpretació ha estât 
la de Nicolette Krebitz a Durst, i la millor fotografía, la de Klaus Eichhammer a la mateixa pel-lkula. 
John Ottman va rebre el premi de Ràdio 9 a la millor banda sonora per Public Accès. També van 
rebre premis els millors curtmetratges i les millors realitzacions en video.

ca. Els altres convidáis d'honor del festi
val han estât Ben Gazzara, que ha treballat 
amb directors del prestigi d 'O tto P re
minger, John Cassavetes, Roger Gorman, 
Marco Ferreri i el català Jesús Garay, en
tre altres, i el també actor Gabino Diego, 
en qualitat de jove promesa del cinema 
espanyol.

La voluntat dels organitzadors de fo
mentar el tret que fa diferencial aquest 
certam en s'ha posât de m anifest en la 
creado de la nova secció competitiva de
dicada al vídeo, amb un apartat especial 
per al treball d'animació. També el gran 
nom bre de curtm etratges presen táis, 
gènere que pel seu cost i durada facilita la 
investigado de noves maneres d'explicar 
histories i de visualizar imatges, potencia 
aquest tret. Entre els curts de realitzadors 
catalans, cal destacar Es tard, de Marc 
Recha, Supermercat, de Manuel Artigas 
Bertrán, i Walter Peralta, de Jordi Molla, 
que va guanyar el darrer prem i de 
c inem atografia  de la G eneralitä t de 
Catalunya i que ha rebut la mencio a la 
millor fotografia -d e  Xavier G im énez- al 
festival de València.

En les rodes de premsa i actes com- 
m em oratius del festival, els directors, 
productors, actors i actrius convidáis han 
parlai de la que per a élis és una de les 
problemàtiques més importants del cine
ma a prop dels cent anys de la seva creado. 
La majoria de peMicules presents al cer
tamen es poden qualificar d'independents 
perqué tenen molt poca o cap ajuda esta
tal. I, a Europa, aixó significa una gran 
dificultat per aconseguir el finançament 
necessari per dur a terme els projectes 
cinematogràfics, corn van explicar la pro
ductora de la peMicula russa Nad Temnoy 
Vodoy i el director de C Block, el ture Zeri 
Demirkubuz. Pablo Florea, realitzador de 
rúnica peMícula espanyola a concurs 
-Jardines Colgantes-, va afirmar: "hi ha 
una nova mística de la pobresa, una místi
ca d'El mariachi (una peMícula notable

El guardó del festival, un colom amh peldícula cine
matográfica al coll, obra de José M. Morón Berruti.

A ^'am plitud  de l'oferta àudio-visual de 
Cinema Jove, però, no va ser proporcio
nal a la qualitat de les obres que s'hi van 
presentar. La recent adscripció del festi
val a la Federado Internacional d'Asso- 
ciacions de Productores de Films (FIAPF) 
li concedeix més reconeixement interna
cional però li impedeix de presentar a 
concurs peM icules que ja  han obtingut 
premis en altres festivals, de manera que 
els certámens més consolidats i de més 
prestigi tenen més possibilitats de selec
cionar el material que ha de formar el seu 
programa. Per altra banda, un festival de 
cinema jove, considérant aquest com el 
realitzat per directors de fins a trenta-un 
anys, ha de compaginar la frescor de noves 
propostes formais amb la inexperiéncia 
deis realitzadors i el seu desconeixement 
per part del públic.

Potser per aixó, en aquesta edició de 
Cinem a Jove s'ha convidat el director 
portugués Manoel de Oliveira, que ais seus 
86 anys continua essent un deis cinéastes 
europeas més innovadors, més actius -dar- 
rerament treballa a ritme d'una peMícula 
per a n y -  i m enys conegut del públic, 
albora que un deis més lloats per la críti-

El realitzador ture Zeki Demirkubuz, que va presental
la peldícula "C Blok" a la reunió oficial del festival.

pel seu baix cost) que m'horripila. Jo sóc 
independent per nécessitât, no per con- 
vicció". Héctor Carré, de qui es mostrava 
la seva òpera prima Dame Lume a la secció 
Pantalla de Nous Realitzadors, va sumar
se a la crítica: "L'Institut Cinematogràfic 
i de les Arts Àudio-visuals volia quejo  fos 
independent com el Pablo, i no ens va do
nar subvenció".

Els problèmes per produir una peMí
cula no són tots els que hauran de superar 
una bona part dels realitzadors europeas. 
Un altre de molt gran és aconseguir que el 
film s'exhibeixi. Només dos llargmetratges 
de la present edició de Cinema Jove, cap 
d'ells de la secció oficial, tenen a hores 
d'ara distribució assegurada per a l'Estat 
espanyol. La peMícula que va obrir el fes
tival, La estrategia del caracol, del 
colom biá Sergio Cabrera, es pot veure 
actualment en sales comerciáis de Barce
lona i d 'a ltres ciu tats de l'E stat. La 
Taiwaresa, El maestro de marionetas, de 
Hou Hsiao Hsien també ha passât per les 
nostres pantalles. I Lederai Hill, del di
rector italo-americà Michael Corrente, que 
participava a la Pantalla de Nous Rea
litzadors, s'estrenarà proximament.
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Un conte quasi real

S’ha de fer quelcom
Toni Solà Tiana

N.O es tracta de si té o no raô. Ni tan 
sols de qui la pugui tenir. Per la meva part, 
el com portam ent és licit. No obro 
incorrectament o de mala fe, pel gust de 
molestar...

Quasi sempre és per culpa de la feina, 
o perqué em trobo Iluny de casa i, per 
guanyar temps, em quedo a dinar fora.

Aixô és normal en molta gent i no 
passa res.

Quan la seva reacció es va fer palesa 
per prim era vegada, no vaig donar-hi 
massa importància. Tots tenim un dia gris 
per petits problèm es psiquics o de 
molèsties fisiques insignificants. El temps 
transcorria, la vida seguia i...allô es repetia 
cada volta en in tèrvals més curts. 
Començava a preocupar-me. Hem topat, 
potser, amb el fantasma de la gelosia? I 
ara!...Però, de qué o de qui podria tenir- 
ne, de gelosia? És increíble. No pot ser.

E ntretant, quan aixô ocorria , ella 
tibada, seriosa, muda. I, com que a mi no 
m'agrada discutir, ni en sé, ni crée en el 
diàleg, vet aci que 1 unie nexe que ens unia 
era el silenci.

Des del meu punt de vista, resultava 
grotesc, però intuía que per a ella devia 
ser dramàtic. I això, vulgues que no, em 
produia un sentiment de certa culpabilitat.

Fou aleshores quan em vaig fer la 
segiient composició de Hoc: ella patia, és 
d a r, i jo no ho podia permetre, però si ella 
no era capaç de veure la meva innocència 
en tot aquell embolie, potser tampoc es 
mereixia que jo em preocupés tant... I fos 
quina fos i qui tingués més núm eros 
d'aquella maleida rifa, la qiiestió és que 
allò era insostenible. I vaig dir-me: prou!

Aquell mateix vespre m'entrevistava 
amb en Jaume, que, a més de ser un bon 
am ie, era tam bé psiquiatre i advocat, 
segons afirmava sense que li preguntessis. 
No podia fallar. Era el confident perfecte.

C. de Montserrat, 10 • 08201 SABADELL • 
•Tel. 727 54 16 •

Mentre jo xerrava i xerrava, ell m'escol- 
tava atentament i, de tant en tant, em feia 
alguna pregunta aclaratòria.

Quan en Jaume va creure que tot era 
d a r  i que no hi havia res més a dir, es va 
alçar, vingué cap a mi i, tustant-m e 
l'esquena, va fer:

• Mira, Joan; posa't tranquil, vés-te'n 
cap a casa i demà serà un altre dia. El teu 
problema no és fácil ni difícil, ni tan sols 
original. És, simplement, un petit contra- 
temps del qual diem problema per fer-ho 
bonic i aixi sembla més important, però 
que, com tot el que preocupa, per al 
sofridor sem bla irreversible. Això teu 
requereix només una mica de paciència i 
més aviat o més tard podrás comprovar 
que, si té solució, s'arreglarà sol; i si 
s'agreugés, cosa que no crec, també s'arre- 
glaria, encara que potser un xic més tard.

Vaig sortir sense acom iadar-m e... 
preguntant-me si allò de les dues carreres 
del meu amie no seria una presa de pél.

Però, tindria raó, en Jaume? L'endemà, 
de sobte, se'm va fer la llum amb tota 
nitidesa. Era clarissim. Mira que haver 
arribat gairebé a la frontera del divorci o 
la separació quasi violenta, quan la gran i 
ùnica veritat era que jo mai més podria 
viure sense la seva presència, sense poder
la veure!

Com i on podria gandir del majestuós 
espectacle del seu cam inar ondulant i 
d 'aquelles positures tan coquetes i 
insinuants...?

Ara se m'obre el cor cada dia, quan 
torno a casa, sobretot si sé que els nens i 
la meva dona encara no hi serán, i pensó 
el que m'espera. No falla mai. Tan bon 
punt he tancat per dins, ja  la tine a sobre. 
Millor dit, ella ja  es troba en mig de les 
meves cames, donant voltes i més voltes 
mentre melosament, amb aquella veueta 
tan afectuosa, em dona la benvinguda...

Com podria viure sense el m iolar 
poètic de la Cuca, la gateta més maca, més 
dolça més xerraire i punyetera de totes les 
gates que puMulen per aquest mon de Déu! 
Impossible.

RESTAURANT

Sutenfic
Rambla, 1 
SABADELL

Tel. 725 01 26
parking
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MisceMania
Rosa Ten

CENTENARI
D'ANTONI VILA ARRUFAT

1894-1994, omplenen una de 
les histories de la vida artística 
local en la memòria sabadellenca. 
Vila Arrufat ha estât un artista que 
ha créât aquesta memòria de la 
quai la ciutat se n'enorgulleix. Un 
artista que es guanyà molt aviat el 
reconeixement del valor del seu 
art. Quelcom que l'avalà i l'acom- 
panyà al llarg de la seva vida, i que 
ha arribat, fins i tot, al reconei
xement popular.

1994, de la mà de la Comissió 
organitzadora del centenari, 
convidats pel batlle de la ciutat, 
Antoni Farrés, quedà oberta la 
commemoració del centenari, amb 
un acte senzill, pie d'emotivitat i 
respecte, que el dia 12 de juliol, 
amb la inaugurado que tingué Hoc 
a la plaça del seu nom, amb el nou 
emplaçament de l'escultura "Dona 
asseguda", de l'escultor Enric 
Casanovas.

Després, dins els mesos 
d'octubre, novembre, desembre i 
gener de 1995, seguirán els actes 
d'homenatge d'aquest centenari, 
serán: la presentació del Ilibre, 
"Vila Arrufat a Sabadell", una 
interessant monografia de Josep 
Casamartina amb presentació el 
dia 24 d'octubre de 1994, a 
l'Acadèmia de Belles Arts.

Octubre, comptara també amb 
la presentació de l'opuscle del

Centenar! Vila arrufat, a càrrec de 
Daniel Giralt-Miracle, al Palau 
Moja de Barcelona. Es una edició 
de la Generalität de Catalunya.

Novembre-desembre, compta- 
ran amb la inauguració de l'expo- 
sició Antoni Vila Arrufat, al Saló 
de la Caixa de sabadell, i amb un 
cicle de conferències sobre l'obra 
de Vila Arrufat i la seva época, al 
Museu d'Art de Sabadell. I al 
gener de 1995, es farà una 
exposició retrospectiva de l'obra 
de Vila Arrufat, al Palau Moja de 
Barcelona.

ART A LA FESTA MAJOR 
DE SABADELL 1994

Començà amb el programa, tot 
presidint la portada una de les 
boniques pintures de l'artista 
Ramon Noé. Un dels sens en- 
tranyables tocs coMoristics del 
Mercat Central, amb els dolls de 
flors, vida i part de l'edifici ornât 
pels arbres... Un bell quadre 
d'entre els que li coneixem a 
aquest artista i amb el quai, en 
aquesta edició 1994 de la Pesta 
Major, se l'ha honorât fent que 
l'atenciô popular posés la mirada 
en un dels sens més representatius 
quadres, els descriptius d'un dels 
llocs més carismàtics de la ciutat.

La passada Pesta Major ha 
estât amable amb l'art. Expo- 
sicions corn la de l'establiment "El 
fang", amb la recoMecció d'aques- 
tes "Coses d'ahir que han fet 
historia"; el segon concurs de Pin
tura Rápida de Sabadell de Nit, 
organitzat pel Departament d'art 
de les Agrupacions Professionals 
"Narcis Giralt"; l'exposiciô

col-lectiva d'artistes socis de 
l'Acadèmia de Belles Arts; les 
"Visions d'una època", amb l'obra 
sobre paper de Lluis Bagaria; la 
contribució a la història local amb 
l'exposiciô al Museu d'Histôria, 
"El Vapor a Sabadell"; tots ells 
han mantingut viva la flama artís
tica i cultural en aquests dies.

Un programa amé i popular 
on, hi ha hagut un tot ben agrada
ble i per a tothom. mùsica i cant 
amb el Niu d'Art, en un emotiu 
matinal a les Germanetes; con
certs, teatre, danses, en tots estils, 
han estât festa per a tots els gus
tos. Ample programa per a una 
Eesta Major que hafet, creiem 
sincerament, el grat de tots, perqué 
tothom hi ha trobat quelcom del 
seu gust.

ELS QUE COMENCEN 
CURS...

L'històric Niu d'Art Sabadell 
acompleix els seus 53 anys de 
fundació, en aquest octubre de 
1994. Avui és un grup força 
nombrós. Són intèrprets musicals; 
cantants en tots els générés i, uns 
quants, solistes d'òpera, aquesta 
afecció que a Sabadell tant s'ha 
accentuât des de la fundació de 
l'Associaciô dels "Amies de 
l'Opera". En el primer festival 
d'aquest curs, 1994-95, els del 
Niu, han vist les seves files amb 
veus joves operistiques, i una 
cantant habituai al grup, la pròpia 
directora musical, Teresa Casas, 
molt notable tiple lírica de 
sarsuela, encetant la nova tempo
rada del Niu d'Art, amb una 
excel-lent interpretació de l'ària

"Visi d'Arte", de la "Tosca" de 
Puccini, formen el grup d'òpera un 
jove bariton i uns cantants joves i 
nous al grup, corn són Paco Vega, 
Mari Romero, Cándida, Manel 
Ramos i tot un etcétera de bones 
veus. També, els rapsodes i les 
sorpreses del mateix president de 
l'entitat, Ramon Montlleó que ha 
esdevingut compositor d'havaneres.

LLIURAMENT DEL PREMI 
"TENACITAT"

Tal com vam fer conèixer als 
nostres lectors en el nùmero ante
rior (Estiu'94), el Premi "Tena
cità!", que atorga anualment 
Agrupacions Narcis Giralt, ha 
estât adjudica! enguany al nostre 
bon amie Josep Torrella Pineda. 
Pensàvem que en aquest nùmero 
podriem publicar la informació 
corresponent a l'acte de lliurament 
del dit Premi, però, en definitiva, 
no havent-se celebra! el tradicio
nal sopar fins al dia 21 del present 
mes d'octubre, no ha fet possible 
que la seva ressenya pogués ser 
incorporada en el present nùmero 
de Q u adern . En parlarem, si a Déu 
plan, en el proper nùmero de 
desembre.

En el nùm. 96 extraordinari estiu 
94, en la pàgina 449, hi ha una 
poesia de Ma. Teresa Cabané on, 
per oblit involuntari, hi manquen 
les dues rallies ùltimes.

D in s d e  la  cam bra  
ra m p a i ne s  p e r  arreu  
i, p e n ja ts  p e r  les  p a ré is , 
uns q u a d res  am h re tra ts  
que, sense  veu. 
sem b la  que d a r  min.

JO SEP ZAMORA i ARELLA

Ja fa dies que morí a Mallorca 
on fou enterrât pels seus familiars 
i fins ara no me n'he assabentat.

Vull dir alguna cosa sobre ell 
i la seva personalitat, ja que ell 
formà part dels amies autèntics 
que ens integràrem a Sabadell en 
finid de la nostra vida ciutadana 
dins l'amor de les Belles Arts.

Sense fer ostentació, sense 
pretensions, passà la vida tre-

ballant en la nostra indùstria, ara 
capgirada, car aquest Sabadell ja 
no és aquell en qué tots units, ens 
coneixiem, ens apreciàvem i sense 
moure'ns de casa desenvolupàvem 
la nostra vida i la de la ciutat.

Després del treball, uns quants 
no molts, ens dedicàvem a conrear 
unes aspiracions artistiques, ini- 
ciades, desenvolupades a l'Escola 
Industriai i d'Arts i Oficis creada 
per l'Acadèmia de Belles Arts i el 
Gremi de Eabricants.

Tot nosaltres formávem petits 
grups d'amics artístics autèntics. 
Uns quants, no gaires, seguiren 
I'art professionalment, però la 
majoria restaren com afeccionats 
i com a tais feien exposicions 
coMectives.

En Zamora sense pretensions 
es dedicava a la pintura, a I'aqua- 
rel-la i com que tenia -en aquella 
època en qué quasi ningí en tenia- 
cree que un cotxe Ford, un Fotinga

que en dèiem voltava tots els 
rodais de la ciutat i més enllà en
cara amb la seva capsa de colors 
copiant O millor dit interpretan! el 
paisatge.

I consti que pintà molt bé. Es 
un deis aquarel-listes sabadellencs 
més ben aconseguits. Jo no en faré 
la crítica perqué no hi entenc gran 
cosa però si diré que era aprecia! i 
estàvem molt orgullosos d'eli.

Gap allà els anys quaranta 
passava alguns estius a Moià i 
recordo les sortides que fèiem ell, 
en Marc Pareli i jo, que llavors 
piotava un frese als Escolapis 
moianesos, cap a l'Estany i les 
comarques d'Osona i el Bages.

I ara que esmento Marc Pareil 
dee remarcar que aquest i en 
Zamora, treballaren junts a la 
mateixa indùstria fins a la nostra 
guerra. Però en Pareli plegà 
perqué volgué èsser dibuixant i 
arribà a èsser un gran il-lustrador

sobretot de revistes de canalla.
També fórem amies de Vila 

Puig el gran paisatgista, amb el 
que anàvem molt a veure quan 
vivia a Santiga, ja que aquest era 
molt "charmant" i ajudava a tot el 
jovent que es volia dedicar a l'art.

Els ùltims anys i al quedar-se 
vidu en Zamora, vivia sol a prop 
del meu taller en una casa del 
carrer d'Avellandea i jo l'anava a 
acompanyar una estona cada dia, 
ja que no estava pas massa bé de 
salut i ja no piotava.

Fins que un dia vaig trobar la 
porta tancada car el seu fili se 
l'havia endut a les Balears. No l'he 
vist més.

Serveixin aqüestes ratlles per 
recordar un excel-lent amie d'a- 
quells temps d'aquell Sabadell.

Hi haurà encara poqueta gent 
que el recordaran com jo.

C a m il F à b r eg a s  
Diari Sabadell 15-10-94
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Mirador
Milagros Torres

B a n c  d e  S a b a d e ll  
6 P IN T O R S  D E  S A B A D E L L

Sota el títol de "6 pintors de 
Sabadell”, l'oficina principal del 
Banc de Sabadell a Barcelona va 
realitzar una exposició on s'oferia 
una visió completa de la tasca 
creadora deis artistes Francese 
Bordas, Ramiro Fernández, Pep 
Madaula, Agustí Puig, Pep Sallés 
i Oriol Vilapuig.

El motiu d'aquesta col-lectiva, 
que es va poder visitar només 
durant dos dies del mes de juliol, 
va ser el de facilitar la tasca d'un 
equip de la cadena de la televisió 
británica BBC, desplaçat al nostre 
país per conèixer la col-lecció de 
pintura catalana del Banc i, es- 
pecialment, l'obra deis nostres 
nous artistes. Un esdeveniment 
sens dubte, important.

G a le r ia  In te l lec te  
C O L  L E C T IV A

La galeria InteMecte inaugu
ra la temporada artística amb una 
col-lectiva, en la qual es poden 
veure molts artistes que, al pas del 
temps han anat passant per aquesta 
galeria. Entre altres hem pogut 
veure obra de. Calvo Duran, Tha- 
rrats, Jordi Prat, amb les seves 
caractéristiques ampolles. Caries 
Bellosta, amb uns paisatges 
irrepetibles, Erederic Lloverás, 
Estrada Vilarrasa, amb la seva in
comparable aquarel-la, Josep 
Baqués, Ernest Descals, Aguilar 
Moré i un llarg etcétera.

G a le r ia  In teM ecte  
C A R M E  N A V A R R A  P R U N A

Ens trobem, en entrar a la sala, 
amb una exposició en la qual pre
domina un ambient reposât i 
calmat. Això és deu a la manera 
de crear d'aquesta artista, que ens 
presenta uns personatges comuns, 
dins un ambient comú i albora de

E '

M a rc s  1
M S T U tfrtS

srrccdL
Gracia, 140 baixos • 08201 Sabadell 

Telèfon 725 81 42

divertiment: terrasses de cafeteria 
i de platja, mercats... i interiors de 
cases.

Per a realitzar aquesta obra fa 
servir colors suaus que concorden 
amb el que l'obra voi expressar; 
així dones, fa servir blaus, roses, 
ocres, blancs...

Els sens personatges presenten 
una expressió determinada, un 
gest tranquil, amb predomini de 
línies ondulants i verticals. Tot 
això recolza la quietud que ema
na de les seves obres.

G a le r ia  N o v a -3
C O L  L E C T IV A

Set artistes son els que ha 
reunit la sala Nova-3 per inaugu
rar la seva temporada. Es tracta 
d'artistes avantguardistes que 
Iluiten per expressar-se dins una 
manera nova i trencadora que 
reflecteixi el seu propi llenguatge 
i, a la vegada, el llenguatge d'una 
època determinada de la història 
de l'art, el moment en el quai es- 
tem vivint i que només passât un 
temps, amb la perspectiva histó
rica completa, es podrá apreciar.

Aquests artistes son coneguts 
per tots nosaltres: Nati Ayala, 
Alfons Borrell, Ramiro Eernán- 
dez, Josep Madaula, Isidre Manils, 
Agustí Puig i Pep Sallés. Obser- 
var-los junts ens permet de tenir 
una visió piena de com avança 
l'avantguarda artística a Sabadell.

G a le r ia  N o v a -3  
J E S Ú S  B E L L O S O

Jesús Belloso presenta la seva 
darrera creació durant el mes 
d'octubre, a la galeria Nova-3. Es 
tracta d'una creació en qué l'artista, 
recolzant-se en les seves arrels del 
dibuix tècnic, presenta unes obres 
en les quais la conjugació de línies 
és el punt principal de partida, de 
temàtica, de composició, i que 
permet, per tant, la creació en la 
seva totalitat.

Junt amb la linia, els colors 
amb què realitza el fons, i que do
nen pes al dibuix, són imprescin
dibles. Belloso fa servir colors 
forts, vibrants, corn el vermeil, el

Pedregar, 10 
Telèfon 726 51 22 
08202 SABADELL

groe, blaus i verds... donant llumi- 
nositat i, davant de tot, força a la 
seva obra.

G a le r ia  Ig n a s i B o ix a re u  
A S S U M P C IÓ  O R IS T R E L L

La galeria Ignasi Boixareu 
sempre és a punt per rebre allò més 
avantguardista que fan els nostres 
joves artistes, i això és el que fa 
Assumpeiô Oristrell, artista que 
haviem tingut oportunitat de veure 
a la Sala d'Art Negre.

Assumpeiô Oristrell ha evo- 
lucionat; això és indubtable. I en 
aquest moment podem dir que està 
arribant a aconseguir la seva prò
pia manera d'expressió.

Es tracta d'una obra abstracto- 
figurativa, on un dels elements 
compositius principals és la por
ta; una porta que ens convida i ens 
fa pensar en si volem seguir enda- 
vant O no, a la manera d'”Alicia al 
pais de les meravelles".

Treballa la matèria de manera 
que no quedi plana sinó rugosa, i 
introdueix altres elements com 
diaris, fusta i notes de paper. Una 
obra seriosa i neta.

G a le r ia  R o v ir a  
M A R C E L  R O C A

La galeria Rovira, dins el seu 
clássic estil, obre la temporada 
artística amb Marcel Roca, un ar
tista paisatgista que ens ofereix 
unes obres plenes de llum, color i 
poesia, tal i com diu la carta de 
presentació de la galeria davant la 
nova temporada.

Marcel Roca mostra uns 
paisatges en els quais expressa el 
que sent, interpreta allò que veu i 
ho transmet. Per fer-ho més 
evident, utilitza la llum amb tot el 
seu resplendor i fa servir el color 
blanc amb gran precisió.

C a sa l P ere  Q u a r t  
V IS IO N S  D 'U N A  È P O C A .

L L U ÍS  B A G A R IA
Encertadament, el Musen 

d'Art de Sabadell ha iniciat un 
treball de restauració i de docu- 
mentació de la seva obra, amb 
desig d'anar mostrant el fons

S a la  d 'E x p o s ic io n s

WA7T/-Anr
Sant Pere d'Ullastre, 9 

Tel. 714 55 71 
08211 Castellar del Valles

artistic propi a tots els ciutadans de 
Sabadell i del Vallès en general.

Una mostra d'aquest interés és 
l'exposició de 53 caricatures de 
l'inqüestionable Lluis Bagaria. 
Artista postmodernista, dedicat 
quasi exclusivament a la tècnica 
de la caricatura, amb un llenguatge 
avantguardista que Iluitava per la 
sintesi i l'expressiô.

Hem pogut apreciar com 
Bagaria realitzava una caricatura 
àgil, amb moviment, volent cap
tar l'expressiô dels sens perso
natges, criticant-los o enaltint-los, 
sempre donant la seva pròpia 
opinió de l'època en la quai va 
viure.

A c a d è m ia  de  B e lle s  A r ts , 
S a la  I

A N T O N I J O R B A
L'artista igualad! Antoni Jorba 

ens presenta per segona vegada la 
seva creació a l'Acadèmia de 
Belles Arts.

Es tracta d'una obra molt 
matèrica, on integra diferents 
elements, com pois de marbre, 
corda, fusta o draps, per aconse
guir que el volum sigui un dels 
elements més importants.

El gruix matèrie, el volum, la 
forma que crea i la diversitat de 
colors que fa servir (ocres, verds, 
grisos, blancs...) donen, com a 
résultat, una obra pensada, treba- 
llada i que ens recorda l'informa- 
lisme dotât de l'aspecte actual.

A c a d è m ia  d e  B e lle s  A r ts , 
S a la  II

E L IE Z E R  S A L V A N S
Una obra completament dife- 

rent a la vista a la Sala I, és la que 
l'Acadèmia ens mostra a la Sala II. 
Un llenguatge artistic tan diferent, 
que costa passar d'un ambient a 
l'altre.

L'artista ens presenta en les 
seves obres uns personatges que 
graviten en l'espai com extrets 
d'un ordinador; volten, volen, com 
si no tinguessin volum, d'una ma
nera suau; per això els crea amb 
formes rodones, ondulants, que 
inciten al moviment, expressant 
d'aquesta manera diferents escenes 
de la vida real i de la irreal.

Per donar-los més vitalitat, fa 
servir colors forts, groes i ver
meils, predominant aquests davant 
els suaus, o conjuntant-los en una 
mateixa obra perqué els prédomi
nants siguin els primers.
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Josep Vilalta

T a néixer a Sabadell el 1964.
El 1972 comença a assistir a classes 

de dibuix amb el pintor Antoni Angle. El 
1975 s'inicia en la pintura amb el 
paisatgista Alfons Gubern, que va ser el 
seu mestre fins al 1980. Coincidint amb 
el dia de la seva mort, inaugurà la seva 
primera exposició individual a Sabadell, 
a la Sala Art 2000. L'any següent, per mitjà 
del pintor Emili Morgui, va al taller de 
Narcís Galiá, professor de la Facultat de 
Belles Arts de Barcelona.

El 1983 ingressa a la Facultat de Sant 
Jordi, compaginant els estudis amb el 
treball d'interiorista. El 1986 deixa la 
Facultat i continua treballant en el negoci 
familiar. El 1989 es dedica plenament a 
les activitats artistiques fins al dia d'avui. 
Enguany ha obert al public el seu propi 
espai d'exposicions.

Ha obtingut diferents premis, dels 
quais podem citar, entre altres, el ser 
seleccionat en el concurs d'Arts Plàstiques 
organitzat per la Generalität de Catalunya 
(1990); també al de Pintura Jove de la Sala 
Parés (1991); primer premi de pintura 
FIR ART de Castellar del Vallès (1992); 
el segon premi de pintura d'Olivella  
(1993); aquest any ha obtingut el segon 
premi del concurs de Cassà de la Selva, 
seleccionat al premi Pintura Jove i el pri
mer premi a Vilanova i La Geltrú.

Ha exposât en coMectives i individuals 
a Sabadell, Barcelona, Sant Cugat del 
Vallès, Vic...

Josep Vilalta té, al seu davant, artís- 
ticament parlant, un bon camí. El temps 
ho dirá, que és, en definitiva, el millor 
jutge.
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Semblanqa

Ramon Ribalta i Puig
Joan Cusco i Aymamí

'ha dit que tothom té escrit el seu desti. 
Que ja tenim assignat el paper que haurem 
de representar a la vida. Potser no tothom 
el compleix al peu de la lletra; alguns a 
mitges, i qui, a pleret.

Ramon Ribalta-61 anys-, de Sabadell, 
of course.... ha estât un intèrpret fidel en 
tota la trama i en tota la tramoia que la vida 
li ha anat présentant. Ha hagut d'assumir 
obligacions que Than fet madurar a 
l'avançada. Exigències que cal interpretar 
amb rigor i sense moure's del text ni del 
context. Hábil i audaç, ha sabut mantenir 
un esperit aventurer, amant del rise i del 
repte. Bé podem dir que és un tot terreny...

Explica quan va sortir de casa per anar 
a descobrir món i, òbviament, a Paris, la 
capitai dels somnis, oberta a tots els 
descobridors... Però aquell inici es veié 
interromput en retornar a casa se va arran 
de la malatia greu del seu pare. Com que 
ell era el germà gran, hagué de posar-se al 
davant del negoci familiar per tirar-lo 
endavant. Un canvi de paper transcenden
tal en la seva joventut. Nou escenari amb 
temes veils i sempre nous. La Iluita a diari, 
amb tota la prosa realista. Home d'empresa 
i d'empenta. Combina molt bé la professió 
amb la vocació.

-  Vius dues vides? -preguntem.
-  Es complementen prou bé.
Ens ocuparem, però, de la seva voca

ció: el teatre.
-  La primera vegada que vas posar els 

peus a l'escenari?
-  En el teatre de la Purissima, per arre

glar unes instal-lacions elèctriques; mira 
si vai g començar amb "xispa" -bromeja.

Ficat en el món del teatre s'hi va sentir 
còmode. L'escenografia l'atreia i s'hi dedi- 
cà. El 1954 realitza les escenografies de 
les obres "Nuestra ciudad", "Diálogos de
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Carmelitas" i "La torre encima del galli
nero". I aixi segueix amb altres obres, i 
s'estrena com a director amb "El Merca
der de Venecia" i "Romeo y Julieta" 
(1957). Com a director obté diferents 
guardons. Entre escenografía i dirocciò 
compta amb un llistat que impressiona.

-  En el teatre, és més fácil fer plorar 
que fer riure?

-  Tant el cómic com el dramátic no 
sónfácils en el teatre.

-  Quina obra teatral consideres la més 
important?

-  Entre moites, i posats a triar-ne una, 
m'apunto a "Luces de bohemia", de Va
lle inelán.

-  Quan et sents més feliç: quan veus 
la teva obra realitzada o quan estás pre- 
parant-la?

-  Quan Testic préparant, évidemment.
-  En la vida -en el gran teatre del món- 

quin paper t'agrada més representar?
-  El d ’espectador -diu, sense pensar- 

hi poc ni molt.
- 1, per contra, quin és per a tu el més 

incòmode?
-  El d'actor.
-  Quins obstacles més importants has 

hagut de salvar?
-  Tots tenen la seva importància i 

sempre he procurât salvar-los un darrera 
Taltre -diu, acompanyant-se amb uns ges
tos sempre gràfics.

-  Faries marxa enrere en el temps?
-  Mira, sempre ternaria anar enrere 

per modificar, per corregir, per millorar.
-  T'agrada més viure corn Déu mana 

O prescindit d'Ell?
-  M'agrada estar bé amb tothom -diu, 

tot fent un circuit amb les mans.
-  Molt cerebral?
-  Sí, cree que excessivament.

-  Qué és el que et critiques?
-  Potser podria haver estât ser més 

ambiciós.
-  Ara hi ha alguna cosa que et treu la 

son?
-  Moites. Insomnis constants... I 

somnis.
-  Com a home de teatre, et desperta el 

rellotge o la curiositat?
-  Sempre m'ha despertat la curiositat.
-  S'ha dit que "tot artista, per natu

ralesa, és un especialista en profunditat"... 
On creus que has arribat?...

-  Intento aprofundir, però no sé on he 
arribat... Cal seguir treballant.

-  En la teva vida, quins tres motius han 
estât més significatius?

-  Les responsabilitats que he hagut 
d'assumir al llarg de la vida... Posar-me 
al davant del negoci del pare... Ser el 
germà gran...

-  A més a més, t'has complicat la vida, 
algunos vegades?

-  Gairebé sempre, però sempre amb un 
entorn més tranquil... De fe t, tinc 
tendència a complicar-me la vida.

-  I sempre et surts amb allò que et 
proposes?

-  Amb dificultats, però si...
-  Si fossi critic de tu mateix, quin 

defecto et censuraries?
-  Sóc un desordenat amb els meus actes 

i, per altra part, sóc un "fan" de Tordre.
-  Et consideres un èsser afortunat?
-  Si, molt -i repeteix-, molt.
-  T'agrada viure de pressa o millor a 

poc a poc?
-  Moites coses m'agrada fer-les a poc 

a poc. I en moites altres haig de prèmer 
Taccelerador.

Ramon Ribalta respon a cada pregunta 
amb una llarga dissertació, perqué és na-

C ro q uis
JOAN LEIVA

ARQUITECTURA D'INTERIORS 
M0BU\MENT
Ronda Zamenhof, 151 -08201 Sabadell 
Tel. (93) 726 56 5 0 -Fax 727 7746
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turai en ell. El seu diseurs és vital, pie, i 
dificilment fa unes respostes seques, sin- 
tetitzades; ans les omple, les nodreix. Per 
filosofar del teatre i de la vida, que tantes 
vegades son el mateix, no li ve d'un metre 
quadrat no li ve d'un metre quadrat. Ell es 
mou en superficies que excedeixen les 
mides d'una boca d'escenari. Corn no es 
pot mesurar el gran teatre del m on... Horn 
cren que és un esperii sense fronteres, 
sense limits. Té un tarannà universalista, 
ve-t'ho-aqui. Per altre part, no li plau sortir 
a escena, ni posar-se al davant perqué el 
vegin i s'adonin de la seva presència. Eli 
en fuig.

-  En poques paraules, Ramon, digues: 
qué és el teatre?

-  La comunicació.
-  Què és la vida, també en poques 

paraules?
-  El teatre de cada dia.
-  El public sempre té la raó?
-  Acostuma a tenir la raó.
-  D'haver estât autor teatral, quina obra 

t'agradaria haver escrit?
-  "Luces de Bohemia", de la quai ja  

he fet referèneia ahans.
-  I corn a director?... I com a actor?
-  La mateixa... I, corn a actor, Max Es

trella, personatge de l'ohra. N'hi ha d'al- 
tres, és ciar.

-  Parlant de teatre, sempre es repeteix 
la mateixa qüestió: actualment hi ha crisi 
d'autors teatrals...? N'hi ha d'actors i 
d'actrius...?

-H i ha molts bons actors i actrius, tant
0 més bons corn mai. Quant als autors, 
s'han dedicat preferentment a altre s 
camps. Ean guions per a la tele i la ràdio
1 els resulta més fácil de donar a conèixer 
les seves obres. Hi ha autors com Benet i 
J omet i també d'altres, és ciar...

Admet, però, que avui no es repetirien 
Sagarras, Pirandellos...

Hem comentat corn una obra de Sa- 
garra -E l café de la Marina- i d'altres es 
reposin actualment arran del centenari 
d'aquest autor tan popular en el seu temps; 
que interessi al public actual vol dir que 
el teatre es fa clàssic i pot èsser escenifi- 
cable sempre...

-  Com creus que respondria el pùblic 
si es représentés en un teatre parisene o 
londinenc?

-  Crée, n'estic segur, que respondria 
igual... Hi ha arguments que son intem- 
porals, que poden canviar l'escenografia, 
fins i tot el llenguatge,perô l'obra segueix 
interessant... Això respon a la Universa
lität de les manifestacions artistiques. En 
el teatre, en l'ôpera, en el cinema, en les 
obres plàstiques, en la música, en la lite
ratura. ..

-  Supersticiós?
-  En absolut.
-  Aleshores estrenaries una obra en dia 

tretse i en dimarts?...
-  Sí, sense cap preocupació -i ho diu 

amb un somriure que li eixampla la boca.
Ara, talment com si féssim un mutis...

A la nostra ciutat, Sabadell, es marcá 
una data histórica del teatre. Aquell 1 
d'agost del 1915, com a número culminant 
de la Festa Major, es representé Terra 
Baixa, de Guimerá, en el bosc de Can 
Feu... Teatre de la Natura es batejá. Hi 
assisti fautor, Angel Guimerá. Amb 
direcció i interpretació d'Enric Borrás;

Foto Josep Busoms

escenari decorat per Alarma i Moragas, de 
22 metres de fons per 14 metres d'ample; 
amb deu mil espectadors, vinguts, molts 
d'ells, de fora de Sabadell; i un ampli ressò, 
previ i posterior, a la premsa barceloni- 
na... Aquella memorable Terra Baixa de 
Can Feu ha passât a la história del teatre 
catalá...

Encara, dos anys després, i també per 
la Festa Major, es va fer en el Pia de 
l'Amor de Can Feu una representado de 
l'ôpera Carmen, a càrrec de la Companyia 
del Liceu. Però el clima de Terra Baixa 
era irrecuperable...

Varen haver de passar alguns anys per 
viure un altre autèntic esdeveniment. Fou 
el 24 de maig de 1952, quan es va fer teatre 
a la portalada de l'església de Sant Félix,
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a la plaça de Sant Roc. S'hi va representar 
l'autosacramental de Calderón de la Bar
ca "El gran teatro del mundo". Van ac
tuar actors i actrius de la Joventut de la 
Farándula i del Quadre Escènic de la 
Purissima Concepció. Recordern: Josep 
Ma. Gii, Miquel Viadé, Félix Moix, Josep 
Alguersuari, Pere Perelló, Joaquim Fau, 
Salvador Fité, Francesca i Lluïsa Forre- 
llad, Ma. Antonia Ben, la nena Carmina 
Graells i un bon nombre de figurants. Els 
directors dels dos cienes, Josep Ma. Gil i 
Enrié Gallemí, van assumir-ne la direcció; 
el doctor Ernest Mateu, com a assessor 
religiös. Francese Torruella com a coor
dinador i Ramon Ribalta -el nostre 
personatge- d'ajudant de Rafael Esteve, 
corn a escenògraf... Ha plogut molt des 
d'aleshores...

-  Ara, Ramon, d'una banda per refe- 
rència, i de l'altra com a vivència, fes-nos 
un comentar!, si et plan, d'aquella repre- 
sentació tan excepcional

-  Pensant-hi, et recordes d'evocacions 
nostàlgiques, perqué aquella vivència ja  
és Ilunyana i et fa recordar aquell grup 
en què vam posar moites illu sio n s... 
També ens va causar molta inquietud 
durant la representado, ja  que les coses
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no sortien tan bé com esperàvem. .. Com 
a anècdota, diré que durant l'acte, 
transmès amb amplificadors, vam tenir 
unes induccions de Ràdio Sabadell, que 
corn pots recordar, estava instal-lada 
damunt del local del Café Catalunya... El 
que vam patir!

Reculant en el temps, cal recordar que 
Palestra va néixer el novembre del 1956. 
Amb El cuarto de estar, de Graham Gree
ne, Palestra va provocar una forta i apas- 
sionada polèmica que fins i tot traspassà 
l'àmbit locai... Tu, Ramon, amb Salvador 
Fité, éreu els directors d'aquella nova eta
pa (1957). Com expliques aquella moguda 
després de prop de quaranta anys...?

-  No vam pensar que provoquéssim 
tant rebombori... Si ho repetissim ara, 
segurament que "no passarla res"...

Parlem que enguany s'escau el cente
nari del naixement de Bartomeu Soler, ac
tor i autor teatral, i novel-lista. La majoria 
de les seves obres teatrals com també tota 
la novel-listica, fou esenta en castellà, però 
té un pareli d'obres en català, encara que 
no pas les més reeixides.

-  Però ¿no seria bo que el món del 
teatre de Sabadell organitzés alguna 
representació d'una obra d'aquest autor?

No seria just que tots plegats deixéssim 
passar per alt aquesta efeméride. Qué hi 
dius tu...?

Precisament Ramon Ribalta guarda 
molts records d'ell, de Bartomeu Soler, 
perqué frequentava molt la casa dels sens 
pares.

-  El meu pare era un gran amie seu: 
el teniem a dinar amb nosaltres en moltes 
ocasions... Aleshores passava algunes 
dificultats i estava sovint de molt mal hu
mor... Jo m'embadalia escoltant-lo, per
qué era un parlador incansable... L ’havia 
vistfins i tot molt enfutismat. Podria con- 
tar-ne aquells moments que passava amb 
la nostra familia, queixant-se de tot i de 
tothom... Jo considero que fou un perso
natge tràgic...

Amb Ramon Ribalta hi ha tela llarga. 
Ja està avesat a actuar sense teló. Això és: 
la interpretació no té fi; és com una obra 
inacabable. Ah! Però el public -i el seu 
interlocutor- no s'avorreix ni gens ni mica. 
Obliga a estar despert, expectant, desitjant 
que no s'acabi. Horn s'hi sent bé. Com diu 
Max Ext re Ila:

-"On jo vise, sempre és un palau..."

Qüestionari "Proust"
-E l principal tret del meu carácter?
-  La il-lusió.
-  La qualitat que prefereixo en un home?
-  Que sigui consequent amb si mateix.
-  La qualitat que prefereixo en una dona?
-  Que sigui consequent amb si mateixa.
-  Allò que més estimo en els amies.
-  L'amistat.
-  El meu principal defecte?
-  La meva manca de virtuts.
-  La meva ocupació preferida?
-  Pensar.
-  El meu somni de benestar?
-  Estar en pau amb mi mateix.
-  Quina fóra la meva pitjor desgràcia?
-  No creare en el futur.
-  Qué voldria ser?
-  Bastant més del que sóc.
-  On desitjaria viure?
-  En aquest món i força temps.
-  Quin color prefereixo?
-  Tots menys el negre.
-  Quina flor prefereixo?
-  La flor de la innocéncia.

-  Quin ocell prefereixo?
-  Tots els que volen.
-  Els meus autors preferits en prosa?
-  Els anònims.
-  Els poetes preferits?
-  Els populars.
-  Els herois de Acciò?
-  M'agrada molt la ficció sense herois.
-  Les meves heroines de ficció?
-  Les meves heroines són molt reals.
-  Els meus compositors preferits?
-  Els de sempre.
-  Els pintors predilectes.
-  Els romànics.
-  Els meus herois de la vida real?
-  Els actors de teatre.
-  Les meves heroines històriques? 
-N o  m'heparat mai apensar-hi.
-  Els noms que prefereixo?
-  Tots són sants.
-  Què detesto més que res?
-  Cap cosa més que un altra.
-  Quins caràcters històrics menyspreo 
més?

-  No tinc cap opinió d'aquesta 
transcendència.
-  Quin fet militar admiro més?
-  Sóc respectuós amb els militars, però no 
admiro cap fet militar.
-  Quina reforma admiro més?
-  Ele fet moltes reformes, però no sento 
cap admiració especial per una en 
concret.
-  Quins dons naturals voldria tenir?
-  Els que no tinc.
-  Com m'agradaria morir?
-  De cap manera.
-  Estât présent del meu esperit?
-  Inquiet.
-  Fets que m'inspiren més indulgència?
-  Els produits per la nécessitât.
-  El "meu" lema?
-S i al futur.

-  Com SÓC?

-  "SÓC aixi, si aixi us ho sembla".
(Ens sembla bé...)
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Perfil
Llarg com un estarinyador.
Es un personatge grecoriá.
I felliniá.
Duu quatre ulls per veure-ho tot 
de color rosa...
Té un mágic joc de mans.
Es la tela flamejant del Teatre. 
No li calen focus: 
ja té llum própia...
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La realitat virtual
Joan Bassegoda i Nonell

President de la Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

x \ .m b  procediments electronics avançats 
s'aconsegueixen figuracions a la pantalla 
del televisor sense intervenció, ni d'ob- 
jectes, ni de persones reals.

La cosa no s'acaba aquí car, mitjançant 
uns sistemes més complicats, l'espectador 
pot penetrar en un món irreal a través de 
la pantalla del seu aparell de televisiô i 
viure en un espai totalment fais, per bé que 
aparentment real. N'hi ha prou amb posar
se una mena de gran case corn el dels 
motoristes i agafar una palanca de 
comandament semblant a la dels heli
copters, per poder llençar-se a gran 
velocitat dintre d'un món en perspectiva 
en el que es pot pujar, baixar, arrosegar- 
se O volar enmig de formes ficticies. El 
case es diferencia del dels motoristes en 
el fet que els ulls queden tapats i només 
es pot veure el que la pantalla, situada 
enfront els mostra i no el que reaiment hi 
ha davant del seu nas.

A tot això en diuen un experiment de 
realitat virtual, qualificatiu véritablement 
enganyós. Virtual és allò que té presèneia 
aparent i no real. En conseqüència, si és 
virtual, no pot ser realitat. Aquí és on 
s'inicien els problèmes que aquests jocs 
contenen. Quelcom solament aparent es 
veu corn una realitat. En termes coMo- 
quials això seria una presa de pél, un gat 
per liebre o una senzilla enganyifa. En 
canvi la realitat virtual és en boca de savis 
i experts i es mostra com una conquesta 
de l'electrònica moderna. El perii! resideix 
precisament a confondre realitat amb 
ficció.

Totes les paranoies, esquizofrènies i 
altres formes de bogeria han consistit, des 
que els grecs inventaren la seva particular 
mitologia, a confondre real i virtual. Si, 
er si mateix l'home manta vegada no toca 
de pens a terra, fa por el que li pot arribar 
a passar quan crea ficcions que poden ser 
tingudes com a realitats.

La realitat, la veritat pura i seca és, de 
vegades, molt desagradable, antipàtica i 
fins i tot dolorosa. Per aqüestes raons 
molts s'escapen d'aquesta mitjançant 
l'alcohol, la droga o les màquines escura- 
butxaques. Són els anomenats paradisos 
artificials, de funestes conseqüències. Les 
realitats virtuals menors vénen a ser 
aqüestes endimoniades capsetes japoneses 
de videojocs, que serveixen per a reduir

considérablement la població marciana 
cada dia.

Amb aquests aparells, on el pàrvul o 
el valetudinari salten travessant la panta
lla i se submergeixen en la realitat virtual, 
l'escapada, la fuga de la realitat pot ser 
immediata i tremenda.

Quan el jugador practicant d'aqueixos 
demoniacs sistemes electrònics deixa de 
gaudir del seu entreteniment, o millor dit 
del seu vici, i topa amb la crua realitat 
quotidiana, ha de suportar un cop prou fort. 
Aleshores en haver d'elegir entre real i fais, 
es quedará amb el darrer i així el món es 
pot convertir en un fantasmagóric lloc on 
ningú sápiga el que es pesca.

Algún savi redescubrirá el gran bene
fici terapèutic de l'avorriment i demostrará 
que la diversió i l'entreteniment són 
fal-lácies impulsades pel consumisme.

El problema està en el fet que els 
reclams del consum s'inicien ja a l'infáncia. 
Els nens neixen bombardejats per la 
publicitat de consum, si no és que la duen 
en els gens paterns.

S'ha establert la dicotomia treball-oci. 
L'home treballa per obligació imposada en 
sortir del paradis terrenal, i ho fa per força, 
mentre pensa sempre en el moment de 
deixar de treballar. Però, quan la feina 
s'acaba, l'home es creu en l'obligaciô  
d'omplir foci amb els suposats paradisos 
anunciats per la publicitat insistenment, 
molt diferents dels paradisos de la dita 
romana del Labor cum flagellum, otium 
cum dignitate. Que el treball pugui 
semblar una assotada inclement del botxi

és possible; mai, però, no será del tot cert. 
No hi ha plaer més gran que experimentar 
per qui gaudeix amb la seva feina. Per 
altra part els romans suggereixen que I'oci 
s'ha de dur amb dignitat, o sigui, amb 
decòrum i respecte a un mateix. No es pot 
dir en justicia que embriagar-se o lliurar- 
se a la realitat virtual sigui precisament 
cosa de dignitat.

Hi ha dos conceptos complementaris, 
que són treball i descans. La natura ha fet 
que l'home hagi de dormir cada dia una 
bona quantitat d'hores i dormir és sinònim 
de descans. Les anomenades conquestes 
socials pretenen treballar el minim d'hores 
i teñir el màxim de temps d'oci pagat. El 
problema es troba en el fet que foci no 
s'usa per a descansar, sinó per a gastar els 
diners de les formes més perilloses i 
injustificables, suggerides per la publicitat 
de consum en el magi de l'home modern.

És exagerada la dita que la nit s'ha fet 
per a dormir i el dia per a descansar, però 
d'això a Foci basat en l'excitació, la 
competència, el veure qui pot més, en el 
fenomen o vici de l'enveja, en la falsa 
sensació de poder que sembla produir el 
fet de gastar diners i exhibir productos cars 
que cal refregar per la cara deis veins, hi 
ha un abisme.

La realitat virtual sembla ser la darrera 
aportació a l'oci indigne. Hi bagué un 
temps en qué es parlava de virtuts i de 
vicis, de moral i de bons costums, figures 
ara suprimidos del Codi Civil. Era delicte 
en l'antic Codi era delicte l'atac a la moral 
i ais bons costums; en l'actual es tipifica 
el delicte contra la Ilibertat sexual. Ni més 
ni menys.

La realitat virtual, que hauria de defi- 
nir-se de manera més correcta com  
irrealitat viciosa, permet el pas al món del 
que no existeix, per tal de cobrir les hores 
d'oci amb les més absurdes fantasies, que 
solament beneficien els fabricants deis 
aparells electrònics.

És un tram més en el carni o en res
pirai, de tot el que és estrany, modern o 
nou, encara que la novetat no garanteixi 
pas la qualitat de vida, frase molt popular 
ara i que tantos vegades es confon amb el 
luxe o l'increment del consum.

El futur decidirá qué ha de ser de tanta 
irrealitat i de tan poc sentit comú.
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Música per a Nadal

"Vespro della Beata Virgine", de Claudio Monteverdi
Antoni Sala i Serra

D'e les figures del nostre pessebre fa
miliar que, com cada any, presidirá en el 
dia de NADAL la nostra llar en memòria 
i glòria del Naixement de Jesús, ens fa 
entendrir la dolça i delicada presència de 
la Verge Maria. La serenità! que irradia 
en la santa cova i la pau espiritual que dona 
la seva contemplado, ens fa recordar la 
que desperta sentir la mùsica i les veus 
d'allò que, d'una manera una mica aproxi- 
mativa, anomenem les "Vespres de 
Monteverdi", que és probablement la més 
important i la més rica de les obres de 
música d'església que es poden sentir 
abans de les "Passions" de Bach. Interpre
tar-Ies o escoltar-les és una experiéncia 
cabdal i molts son els qui s'han sentit 
trasbalsats en escoltar-les per primera 
vegada. Les "Vespres de la Benaurada 
Verge Maria" constitueixen a la vegada 
una suite sense ruptura de peces destinades 
a acompanyar la litúrgia, i una obra d'art 
d'una concepció global remarcable per la 
seva diversità!.

La mateixa música coral és un 
compendi de totes les tècniques conegudes 
fins al 1610, mentre que els solos dels 
motets exigien una mena de cant "manie
rista" que aleshores es podia sentir en una 
mitja dotzena de corts italianos. L'es- 
criptura instrumental, sobretot en la més 
amplia de les dues mùsiques del Magni
ficat, mostra m eravellosam ent corn 
Monteverdi podia combinar unes textures 
musicals precises i utilitzar-ne les 
sonoritats diverses per obtenir l'efecte 
expressiu que volia. En una època en qué 
l'estil de la música es transformava fins al 
punt que ben pocs, entre els compositors 
desorientats, se sabien mantenir més de 
dues pàgines, Monteverdi sostingué un 
treball de dues hores sense vacil-lar.

¿Qué buscava Monteverdi en escriure 
aquesta obra impressionant, en divulgar
la acompanyada de la partitura d'una missa 
a sis veus, d'un estil antic, gairebé un 
fragment académie, escrita, si hem de fer 
cabal d'un amie seu, a còpia de grans 
esforços? A primera vista, la temptativa 
era ben estranya. Ningú no havia pogut 
servar el record d'un recull primerenc de 
motets que Monteverdi havia publica! 
vint-i-vuit anys abans; la precocità! de 
fautor -que aleshores tenia quinze anys- 
constituia l'únic mèri! d'aquell petit volum.

D'ençà d'aleshores, mai no havia 
manifesta! cap interés per la música sacra. 
En entrar al servei deis Gonzaga, a 
Mántua, com a instrumentista de viola, 
s'havia fet un nom com a compositor de 
madrigals, de ballets i, finalment, d'òperes. 
El 1610 era el compositor de música pro
fana més cèlebre de tota Itália. I heus aquí 
que ais quaranta-tres anys, quan la seva 
trajectória semblava decidida. Monteverdi 
produi aqüestes dues obres de música sa
cra tan importants, aplegados sota un 
mateix títol. Una mica com si Bach, 
feliçment instaMat en la seva fundó de 
Cantor de Sant Tomás de Leipzig, s'hagués 
posât de cop i volta a escriure òperes a la 
italiana.

Però Monteverdi, a Màntua, no s'hi 
troba bé. L'època que precedí la publicació 
de les "Vespres" fou un temps d'intensa 
creatività! i de greus problèmes personals. 
"Orfeo", el 1607, va conèixer el gran 
triomf, però immediatament s'escauen 
dues morts en la seva familia; la seva 
muller Claudia, primer, i després la seva 
filióla, que era sota la seva tutela, Caterina 
Martinelli, que havia de cantar el paper 
d'"Ariana" (1608). I sembla fins i tot que 
el paludisme dels aiguamolls del rodal de 
Màntua I'havia infectât a ell mateix. La 
feina, a Màntua, era excessiva i molt mal

pagada i tard. Havia de pujar els seus dos 
fills mentre esperava rebre una borsa de 
la generosità! papal. Es molt probable que, 
en fer editar les "Vespres" a Venècia, amb 
una dedicatória al papa Pau V, Monteverdi 
intentés que l'admetessin com a composi
tor oficial de música d'església en una de 
les dues ciutats que millor podien oferir- 
li, a Itàlia, allò que eli cobejava ardent- 
ment; el càrrec de mestre de capella i els 
mitjans m usicals m usicals que se'n 
derivaven. La Missa de l'ediciô de 1610 
era exactament allò que es cantava 
aleshores a la Capella Sixtina. Però el Papa 
no va fer res per Monteverdi, a part 
d'acceptar la dedicatória. En canvi, 
Venècia s'hi intéressé. Les "Vespres" de 
Monteverdi eren, si fa no fa, en estil 
venecià, i, d'ençà de la mort de Giovanni 
Gabrieli, el 1612, els procuradors de Sant 
Marc miraven de trobar-li successor que 
se li pogués comparar en la composició de 
la música de festes, i alhora de trobar un 
substitut a l'antic mestre de capella. El 
1613 Monteverdi va ser invitât a donar 
diversos concerts a Venècia. Li van 
demanar que demostrés els seus talents de 
compositor i de director en una obra de la 
quai només sabem que exigia dos orgues 
portàtils i vint mùsics, a més dels trenta 
m úsics habituais de la basílica. ¿Fou 
aleshores que tingué Hoc la primera 
audició de les "Vespres"? Si fou aixi. 
Monteverdi va obtenir l'honor i el càrrec 
desitjat. I el seu nom passé a la història 
conjuntament amb el de la ciutat de 
Venècia i la basílica de Sant Marc.
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Tenaç per voluntat i complaença
Dolors Godayol

A -ia  premsa local - i  també el núm. 97 de 
QUADERN-es van ferressò, dies ha, d'una 
noticia que havia de plaure, per força, a 
molts sabadellencs i, molt especialment als 
membres de la nostra entitat: el Premi 
Tenacitat, en la seva desena edició i atorgat 
per les Agrupacions Professionals "Narcís 
Giralt" requeia, aquest any de 1994, en la 
persona de Josep Torrella Pineda.

Per tal d'acompanyar-lo i, amb eli, ale- 
grar-nos-en, més de dues-centes persones 
vàrem assistir a l'acte d'entrega que tingué 
Hoc el 21 d'octubre en un saló del Gran 
Hotel Alexandra de la nostra ciutat on, 
després d'un sopar de germanor, vam escol
tar les paraules que les autoritats, presidides 
per l'Honorable Senyor Joaquim Xicoy, 
dedicaren a l'homenatjat, tot i fent-li lliu- 
rament deis documents - i  altres obsequis- 
que l'acreditaven com a mereixedor indis
cutible d'aquest prestigios guardó. El senyor 
Torrella ho agraí amb un diseurs mesurât, 
lucid i franc. I, per acabar l'acte i celebrar 
també el desé aniversari de la concessió deis 
premis, els deu "tenaços" foren obsequiáis 
amb una rèplica del nou guardó, obra del 
conegut artista "Tino".

Però, més que repetir una crònica 
d'aquella vetllada, els details de la qual els 
lectors de Quadem, ben segur, ja coneixen, 
creiem que pertoca, en aqüestes págines, 
centrar un xic l'interés en la persona del 
senyor Josep Torrella. I ho farem, si ens ho 
permeteu, fent una breu reflexió entom 
d'alguns adjectius que han utilitzat, aqüestes 
ultimes setmanes, cronistes, reporters i 
articulistes - i  fins ell mateix- per definir la 
seva personalitat: han estât tants i tan ben 
trobats que no ens hem pogut sostraure a la 
temptació de compilar-los.

Emprades corn a substantius trobem 
algunes paraules que bé podrien adjectivar- 
se. És el cas de totes aquelles que formen un
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Joaquim Xicoi, President del Parlament de Catalunya, fa entrega a Josep Torrella del diploma acreditatiu 
de Tenag.

camp semàntic entom de la que ell mateix 
tria per definir-se: "Jo he tocat moites tecles" 
-diu. però es considera, básicament, un 
escriptor: El fil conductor de totes les meves 
activitats ha estât l'escriptura". I, exercint- 
la, ha estât un home articulista, critic de 
cinema i de teatre, divulgador de la nostra 
cultura, historiador, novel-lista, publicista, 
reporter...

Utilitzant els mots com a adjectius 
qualificatius, els sabadellencs el titilen 
d'assenyat -'PotseT si que sóc el paradigma 
del seny catalá"-, admet. De centrât, o poc 
amant d'extrems. D'interlocutor cordial, 
discret, dialogant i elegant. Entestat en fer 
la feina ben feta. Generös amb el seu poblé. 
Gentilhome deis temps presents. Honrat 
amb ell mateix i amb els altres. Humá i 
Humanista, a la conquesta de la dignitat deis 
esperits. Lletraferit irredempt; lúcid, mesu
rât, modest, natural. Persévérant sense treva. 
Pioner de quasi tot. Pondérât i reposât en 
les paraules i en els fets. Sabadellenquista 
fins al moli de l'os. Senzill en la seva ex- 
ceMèneia. Sincer en la seva prudèneia. 
Gormand tastaolletes de tots els fogars 
culturáis. Tenaç per voluntat i complaença. 
I venerable, per distinció i mereixement.

A continuació ens plan de transcriure 
uns fragments del parlament que Josep 
Torrella va pronunciar en ser-li lliurat el 
Premi Tenacitat.

"...Jo crec que I'entitat creadora del 
Premi Tenacitat pot sentir-se'n tan cofoia -  
o si més no, quasi tan- com les persones que 
n'esdevenen honorades. Diña que la dis
tinció, després de volcar en el premiat el seu 
com de lloan^a, reverteix a I'entitat mateixa 
que l'ha adjudicat. Es com si també ella en 
sigués premiada.

I pensó també, que la representativitat 
ciutadana que el Premi s'ha anat guanyant, 
es deu, en bona part, al gest de I'entitat que 
el va crear i el manté, de no fer-ne un vedat
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excloent, sino, tot el contrari, d'invitar a 
participar-hi la Ciutat a través dels sens 
col-lectins i mitjançant un mécanisme de 
propostes i de recolzaments que, tanmateix, 
constitueix la plataforma bàsica per a 
l'adjudicació. Es pot ben dir, dones, que és 
la Ciutat qui atorga el Premi, bé que sota la 
iniciativa, la dinàmica i la decisió última de 
les Agrupacions Professionals Narcis Giralt.

...I heus aci que, arribat en aquest punt, 
se m'acut de dubtar si, a mi mateix, primfilant 
una mica, se'm pot considerar, a conscièn- 
cia, un home tenaç, persévérant. Jo - i  ho die 
sincerament- més aviat em qualificaria de 
tasta-olletes.

No és broma. Perqué al llarg deis meus 
anys, queja comencen a ser allargassats, he 
tocat unes quantes tecles. Potser massa: 
l'administraciô privada, la pública, les lletres, 
el cinema, el teatre, la llengua, la historia...

Potser si, dones, que la suma de diferents 
linies de tenacitat es pot considerar com una 
tenacitat globalitzadora.

En el camp professional no vaig abando
nar mai l'administraciô -ja la privada o la 
pública- des de la barbameca edat de tretze 
anys fins a jubilar-me; havent-la estesa a 
l'ensenyament en dues ocasions temporals, 
i, per ùltim, al pas de dotze anys pel Conseil 
d'Administrado de la Caixa sabadellenca.

En el camp del cinema -combinat amb 
el periodisme— m'hi he mogut des dels divuit 
anys, amb una varietat de parcel-les que no 
els faré ara, a vostès, el greuge de desglossar- 
les, i de les quais encara no m'he retirât del 
tot.

En el del teatre, des dels vint anys; ja 
corn a comentarista, ja corn a autor, o corn a 
jurat qualificador, o corn a pare d'una 
monografía histórica.

En el del llenguatge, des de les lectures 
infantils d'En Patufet, que em van desvetllar 
l'interès d'omplir un huit escolar pel que fa 
a la llengua materna. Passant per les classes 
per a adults que l'Associaciô Protectora de 
l'Ensenyança Catalana va confiar-me quan, 
només amb una vintena d'anys al damunt, 
tôt just començava a ser-ne jo, d'adult. I 
reapareixent, anys i anys més tard, amb el 
recent "Parlem del parlar", de cinc anys de 
durada.

En l'àrea dels estudiosos, o sigui de la 
Cultura tractada en un nivell més aprofundit 
i més genèric, que comprèn disciplines corn 
estudis histories, estudis socials, urbanisme 
i altres, des que fa mig segle vaig ser elegit 
membre de la Fundado Bosch i Cardellach, 
on es veu que n'hi vaig esmerçar tanta, de
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tenacitat, que van acabar fent-me asseure al 
volant durant onze anys, i ara, a més, em van 
elevar a l'Olimp dels membres numeraris 
d'honor. I em moc també en l'altra Fundado, 
la dels Amies de les Arts i de les Lletres, 
amb la seva revista Quadem. I no sé quan 
em donaran permis per a jubilar-m'hi, tant a 
l'una corn a l'altra, que en totes dues 
Fundacions hi estic aportant la meva ja 
minvada participado.

Tot el que jo hagi fet, neix d'un impuls 
més aviat egoista; el de satisfer unes déries 
personals, uns hobbys apassionants; que, si 
se saben manejar amb encert, encara per 
toma procuren éxits,popularitat; i, avegades 
-amb sort- compensacions pecuniáries i 
tot.

...I els asseguro que, deixant de banda 
els meus escrúpols -pels quais demano dis
culpa-, em sentó en gran mesura satisfet de 
comprovar, avui i aquí, el nombre d'amics 
que m'aprecien i que em valoren. Me'n sentó 
tant, de satisfet, que és com si davant de tots 
vostès tornés a bufar -simbólicament, 
aquesta vegada- les 84 espelmetes que no fa 
gaires dies vaig apagar en la Intimität de la 
llar, acompanyat d'esposa, filis i néts; bo i 
agraint al Totpoderós les prorrogues amb 
qué em distingeix i que em permeten de 
seguir gaudint de tantes satisfaccions".

Guardó realitzatper Tino i entregat a tots els Tenaços.

AUTO CABA 
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De gabinets i de pessebres
Ana Fernández

E:'S temps de pessebres, de diorames 
escènics populars i d'una escenografía fa
miliar commemorativa que posa de 
manifest la capacitat creativa costumista 
de moites persones. Però, fora d'un temps 
precis, més enllà del calendari liturgie, hi 
ha, a Sabadell, uns espais creatius que, dia 
rerea dia, posen a prova el mestratge i l'ofi- 
ci, créant obres d'art en cenobis ignorats 
pel ciutadà.

Al Renaixement, corn a conseqüència 
d'un fenom en nou, apareixeren els 
"Wunderkammer", cambres meravelloses 
O artistiques, que conjuntaven la facultat 
de crear art i el desig de coMeccionar-lo. 
Una mica més tard, les habitacions dedi- 
cades a l'art rebrien el nom de "studiolo" i 
"mouseion"; en un es creava i, a l'altre, 
s'emmagatzemava l'obra. El gabinet de 
pintura apareixerà al segle XVII i es 
mantindrà fins al segle XIX. A partir 
d'aleshores, els realistes, encapçalats per 
Courbet, plantejaran la reivindicació  
d'aquest espai corn a "taller" que recreará 
el microcosmos cultural i retratará les ten
sions socials de l'època, com a plataforma 
beMigerant de l'art. I, ara, què tenim?

Dones, entre d'altres coses, les sales 
d'art que, abillades i preparades per al 
muntatge escènic de l'obra, ens mostren 
el pessebre immôbil de paisatges, colors, 
formes o taques. Però, i la cuina on s'han 
bullit aquests plats exquisits? Per a alguns 
artistes i teòrics de l'art, és allí on resideix 
la importància del fet artistic. Fora del ta
ller, es dilueix l'aroma i l'essència  
d'aquests cuinats. Tinguin raô o no, el que 
si que és cert és que no conèixer aqüestes 
ceMes és ignorar una part important del 
procès creatiu. Adquirir obres, sense tas
tar l'atmosfera que es flaira dins aquests 
recintes, redueix l'obra a un pur decora
tivismo que la desnaturalitza.

Per tot això, m'agradaria parlar-vos 
d'unes parades que a mi m'impressionen 
des de fa temps. Éntre d'altres, els diferents 
estudis que ha tingut en lordi Roca. Els 
sens espais han estât sempre "studiolos", 
corn els defini Armenini el 1587. Son llocs 
on retrats, curiositats, llibres i instruments 
s'agrupen i serveixen per a l'estudi de 
l'obra d'art. Obres acabados, amuntegades 
ordenadament, obres en procès, entre re
vistes, llibres, objectes i, sobretot, músi
ca, sempre música.

També em captiva l'estudi de l'Isidre 
M anils, un auténtic laboratori, un 
"Scriptorium" on aquest amanuense de la 
pintura tracta les formes com a projeccions 
cinematográfiques. El taller és la metàfora 
espacial de "Cinema Paradiso": una 
habitació més enlairada que l'altra serveix 
de cabina humana, hi munta les imatges, i 
a l'altr, realitza, a gran escala, les pro
jeccions al llenç.

Però l'espai que més m'ha corprés és 
l'estudi d'en Camil Fábregas. Un auténtic 
"mouseion", on l'art plástic es reuneix amb 
la biblioteca, fórmula definida per 
l'humanista alemany Cuspinianus el 1517. 
És un espai d'una beilesa espléndida, però 
amb la melangia d'un lloc on ja no es 
produeix. Com el seu propietari, l'indret 
resta inopérant a l'espera d'una ordenació, 
d'una classificació  analítica que ens 
recordi el passât. La seva pròpia beilesa 
radica en la tristor d'un ja-no-és possible 
seguir treballant. La preséncia de la seva 
obra, les eines, els papers, la biblioteca, 
tot és pie de religiositat, de l'espiritualitat 
que dóna l'amor a l'ofici.

He aprofitat aquest paraMelisme 
impossible entre el pessebre i l'estudi, com 
a excusa, però cree que és important que 
ens adonem de la importància que tenen 
aquests centres de creació. Per exemple, 
no seria solament greu perdre o disseminar 
l'obra quantiosa d'un Camil Fàbregas o 
d'un lordi Roca, sinó que també ho seria 
oblidar o destruir aquests espais per la 
lim itació miop de veure tan sols la 
importància de l'obra artistica en si i 
oblidar el lloc on fou pensada i realitzada. 
El patrimoni cultural d'una ciutat passa 
per recuperar i garantir la conservació 
d'aquests indrets.

Hi ha dues formes de recuperació. Una, 
la més evident, és censar tots els estudis i

convertir-los en centres d'interés cultural 
i salvaguardar-los d'una fiscalitat irracio
nal. Però hi ha una altra forma encara més 
intéressant que és facilitar que es 
converteixin en nuclis d'intercanvi artistic. 
Retrobar el model del segle XIX i filtrar
lo a través de l'experièneia de la Bauhaus. 
Revalorar, no l'obra corn a una finalitat, 
sinó el fet responsable i compromès de la 
realitzaciô. Perqué aquests interiors diuen 
més que les pròpies obres d'art. La seva 
distribució, el sentit personal de l'ordre que 
cada artista dóna a aqüestes estances ens 
expliquen moites coses sobre el fet creatiu, 
sobre l'impuls del quai neix cada treball. 
Són una sintesi afortunada de la vida i del 
treball de cadascú. Són estructures calidos- 
cópiques que descriuen vivéncies artisti
ques que no ens hem de perdre. Cada 
estudi parla d'una época, d'una manera de 
consumir art que ara ha desplaçat els 
clients dels "gabinets" a les galeries d'art, 
despersonalitzant una mica més l'operació 
íntima i triangular entre l'artista, el client 
i l'obra. Amb aquest canvi, desapareixen 
també figures fonamentals: el model de 
r'amateur" o curiós, apassionat per les 
creacions; el "mecenes", el "Liefhebber", 
són substituits gradualment per 1'"spon
sor" i això crea una fenomenologia nova: 
es substitueix el coM eccionism e pel 
consum, destruint el matrimoni de 
Minerva, deesa de la Saviesa i de les Arts, 
amb Mercuri, déu deis pintors. Com ens 
ensenyava Rubens, el coneixem ent i 
l'aprenentatge són la flavor i el fruit del 
veritable coMeccionisme.

Quants estudis d'artistes ha perdut 
Sabadell? Quants llocs absolutament bells 
s'han perdut perqué a ningú no se li ha 
ocorregut plantejar-se'ls com a part de la 
nostra història cultural?

Un cens artistic com el de Sabadell és 
insòlit per la seva quantitat i hauria de fer- 
nos plantejar la nécessitât d'obrir aquests 
espais a un pùblic més ampli, als "ama
teurs" encuriosits per l'art. Convertir-los, 
corn al segle XVII, en autèntiques galeries 
d'art.
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Camil Fàhregas en el seu museu taller.

Jordi Roca entre pintares i obres en procès.

Isidre Manils envoltat d'ohra i llum

D I P T I C
arts gràfiques

disseny grafie
marques
logotips
catàlegs
tractament 
i composicié 
integra! 
de textes
filmacions

D I P T I c
S O C I E T À !  L I M I T A D A

moratín, 62 
08206 Sabadell
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Maternitats en l’art: primer gran signe de Nadal
Rosa Ten

HA és present en l'art. La 
Mare i el Nen en son els 
grans protagonistes. La Ver
ge amb el fillet, conté tot el 
sentit de la idea de Déu de fer 
néixer d'una mare aquell que 
venia a salvar els homes 
notificant-los la nova del bé, 
de l'amor i de la salvaciô.

En el mon dels clàssics, 
aquesta idea fou traduïda per 
l'art, en totes les especialitats, 
en fer visible aquesta idea 
divina. Així, trobem escultu- 
res, retaules, figures i, sobre- 
tot, pintures que ho denoten 
a través de la serenità! que 
sorgeix de l'esperit i que es 
fa missatge.

La historia de l'art ens 
porta molts exem ples d'a- 
questa idea que els artistes 
van saber explicar amb els 
sens pinzells; els encarregats 
de fer saber allò que sentiren 
en meditar el missatge divi.
Els trobem als museus; els 
observem i estudiem des de 
les pàgines dels llibres d'art 
i de la bistòrta dels genis de 
l'art.

Ho pensem sovint quan 
n'estudiem les vides, el tre- 
ball, les caractéristiques de 
cada moment que va moure 
un fet definitiu en la creació 
de les obres, i el respecte pel missatge que 
aqüestes donen fa que ens sentim petits 
davant les obres que observem.

Ara que és Nadal, ens aturem tot dedi
can! atenció a les maternitats de.s pintors 
de segles Ilunyans. Ens deixa emocionats. 
observants corpresos, una de les pintures 
una Maternità! de RAFAEL... La gran 
beilesa i, sobretot, la gran serenità: 
d'aquella Verge del Gran Duc, que rau a 
Florència, a l'anomenat Palau Pitti, i una 
de les obres de RAFAEL, qualificada corn 
la primera de les grans obres mestres 
d'aquesta fase en l'art de Rafael, quan era 
- e s  d iu - encara sota la influència de 
Leonardo da Vinci. Corn fos, en aqueJ 
moment, el jove Rafael sabé donar al món, 
a través d'aquesta imatge, tota la força se
rena de la mare que, amb el fillet en

bracos, afronta la gran responsabilitat de 
ser la mare de Déu. Bellisima imatge d'una 
jove mare i d'un nin que surt al món amb 
la missió més gran que pot arribar a fer un 
home: ser la presencia de Déu, que ha de 
sofrir i morir per tota la humanitat. I que 
ja, des deis bra90s de la Mare, mira el món 
amb atenció.

RAFAEL -nat a Urbino 
l'any 1483, i mort a Roma, 
el 1520- és el nom amb qué 
és conegut Raffaello Sanzio; 
un artista precoç que rebé la 
primera formació en Tam
bién! de la cort d'Urbino i 
que fou fill d'un altre pintor. 
Juan de Santi anà a Perusa 
Tany 1500, per tal d'aprendre 
tècnica amb II Perugino, i 
respecte a la tradició d'Um
bria, que es tradueix, en 
realitzà una com posició  
equilibrada, en una simpli'fi- 
cació formai, característica 
que, juntament amb la clare- 
dat de la Hum, defineix les 
obres del période fiorenti.

Rafael, entre Tany 1504 
i el 1508, alternà la seva es
tada entre Florència i Perusa. 
Estudia a fons Leonardo da 
V inci, del qual heretà la 
preocupació per Testudi 
cientific del cos humà, i a 
Miguel Angel, de qui rebé 
un cert to monumentai i 
grandiloqiient, cosa que els 
seus historiadors han posât 
de manifest. Rafael fou un 
dels grans de la pintura amb 
qui compta la història de 
Tart. I també dels sentiments 
traduits per Tacciò intel-lec- 
tual, expressada amb els 

pinzells. Fou un dels més purs traductors 
de la bedesa de la matemitat, quan n'evocà 
aques: sentiment en la Natività!. Tenia tan 
sols 18 anys quan, sortint de les lliçons del 
seu pare, projectà fer de la pintura, Testudi 
de Tart, Tofici escollit; la pintura religio
sa, que ?1 portà a exceMir corn a pintor en 
diverses ciutats d'Itàlia. Rafael arribà a ser 
un pintor capaç de transportar la seva 
pròpia emoció a tot aquell que observa la 
seva obra. Les seves Verges són totes d'una 
plàcida beilesa i d'una pau excepcionals. 
Per aixó la història el porta com un deis 
més inspirats cantors de la puresa i, 
sobretot -repetim -, de la serenità!.

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Telèfon 726 57 85

QUADERN - 98



513

L’onatge de la vida
Toni Solà Tiana

D ic a la dona: "Adéu, fins ara", tot 
cantussejant en clan de fa, i en tancar la 
porta sento que diu: "Quin vent que farà"... 
Exclamació lògica si tenim en compte que 
quasi mai canto ni em manifesto 
liricament. Però no sé perqué, en Hoc de 
llevar-me malhumorat corn sempre, avui 
estic content. En sortir al carrer observo 
que de vent, ni una bufada. Perqué hauria 
de fer-ne, si la vida és una meravella!

Vaig a cercar la premsa, en busca de 
bones noticies, però ja veig que els titulars 
no auguren res de bo. Ens recorden que a 
Angola, una guerra civil que començà 
l'any 1976, encara dura. Que a Bòsnia, i 
van tres, ni élis, ni els musulmans, ni 
ningù, s'aclareix, malgrat la ONU, la 
NATO, i l'ajuda dels espanyols... Els 
palestins es maten entre si, i els terroristes 
internacionals no fan discriminacions i 
maten a qui calgui i on calgui. Quin de
sastre!

Busco un banc on, en solitari, pugni 
gandir de la tranquiMitat d'aquell mati 
festin. Hi ha nanos i gossos que, vigilats 
de prop pels sens acompanyants, no están 
mai quiets; al principi fan gràcia, però, al 
cap d'una estona fan ballar el cap. Un 
vailet, davant meu, aixeca polsaguera, i el 
seu pare li diu que no ho faci, que els nens 
aixô no ho fan. El marrec, per fer quedar 
bé el seu pare, a partir d'aquell moment 
no fa altra cosa que aixecar pois, i quanta 
més, i més aprop meu, millor, començant 
a fer-me pujar la mosca al nas. Un gos i 
una gossa intentant lligar, mouen la cua 
al meu entorn, i aixô em fa sospitar que 
pot acabar aixecant la cama un d'ells, o 
tots dos albora, i el fi de festa sigui una 
mullada... Hi ha dies que més valdria que 
un es quedés al llit.

Piego el diari i torno cap a casa, 
pensant que, per trencar el desencert, 
millor canviar d'ambient i sortir a dinar a

fora. Anem, dones, a una masia que, per 
arribar-hi, cal fer-ho per camins de cabra, 
zones desnivellades i empedrades i, 
algunes, plenes d'esbarzers que ratllen la 
carrocería, però que tot plegat no és 
obstacle, perqué, en arribar-hi, vegis que 
l'aparcament ha engolit el doble deis 
cotxes que hi cabien. Aquell espectacle fa 
exclamar a la meva dona, amb el seu 
càustic humor de sempre: "Probablement 
tots aquests són els que al seu dia 
reclamaven millors carreteres, autovies i 
autopistes, i ara que ja les tenen, van al 
camp a malmetre camins i boscos...". No, 
si anem a les masies és perqué creiem que 
s'hi menja a l'estil casolà i no massa car, 
encara que a casa surti a meitat de preu i 
sigui una mica millor. Després de prendre 
café, sortim disparats a buscar bolets, per 
haver-ho déterminât aixi tot dinant.

Escollim un Hoc pie de giravolts que, 
per aparcar-hi, cal tenir carnet de primera 
especial. Hem escollit aquell Hoc per 
assegurar-nos de no trobar-hi ningu. A 
banda i banda de la carretera, els marges 
alts i tallats verticalment, reafirmen el 
nostre propòsit. Fent escalada, salvem un 
pujolet que ens fa perdre Talé, però no la 
confiança en l'éxit. "Aixô és un altre món", 
diu la meva dona, uns métrés abans de 
xisclar, en contemplar el panorama que ens 
ofereix aquell altre món... Papers, Haunes,

Foto Josep Monistrol

vidres, gomes, cartons, sillons coixos i 
algún matalàs esparracat. Tot un abocador 
clandesti. La vida és...

Després de tancar el cotxe, tornem cap 
a casa, direcció ponent. Per atzar, aixeco 
el cap, potser perqué de sobte, el sol s'ha 
amagat, i aleshores observo un fenomen 
imprevist. No és una posta de sol, ja que 
malgrat no veure'l, sé que és allà, darrera 
d'aquella boira immensa, massissa, densa, 
que prohibeix la filtrado deis raigs solars, 
però no que rebotin i, d'esquitllada, 
voregin la boira amb un ribet blanc, i 
dibuixin un cosmos d'imatges tan irreals 
com espectaculars. Potser mai havia 
contemplât res amb tanta força, tanta 
rudesa, i a l'ensems, tanta bellesa. La vida 
és...

Tenia raó el savi quan deia que la vida 
és, exactament, tal com tu la veus i la vius.

"tot un estil"

MOBLE DISSENT 
I DECORACIÓ

ÜIf=nn1
Sant Cugat,11 - SABADELL
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Conte

La taula parada
j . c .

- r \q u e s t  Nadal el passaràs a casa nostra, 
pare.

Això van dir-li cada fili. Cada any 
passava el mateix. Tothom voi passar-lo 
a casa. I els sens fills volien que el pare 
els acompanyés a la taula nadalenca. I es 
"barallaven" els uns i els altres perqué el 
pare hi anés. Però no podien doblar-lo. 
L'any passât va decidir que el Nadal el 
passarla a cal Ramon, el fill, i el dinar de 
sant Esteve ho faria a casa l'Emilia, la filia. 
Aquest any s'havia "acordat" fer-ho al re
vés i aixi tothom quedarla d'acord i 
content... Però els hi aiguali la festa. Havia 
decidit que aquest Nadal volia passar-lo a 
casa seva, sol.

-  Sol -e ls  va repetir.
Encara vela la cara d'astorament que 

van fer-li.
-  Però, pare, és com si no tinguessis 

ningù -digué En Ramon.
-  ...Com si no tingués familia, els fills, 

els néts... -afegi la nora.
Més o menys van dir-li el mateix 

l'Amilia i el seu marit.
Acceptaren, després de molt insistir, 

que aniria a dinar per sant Esteve a casa 
d'en Ramon i el dinar de reis a casa 
l'Emilia.

-  Alguna en portes de cap -va  dir-li la 
filia.

Fins la mateixa vigilia de festes van 
insistir que anés a dinar amb uns o altres. 
Fins i tot van proposar-li que podrien dinar 
en conjunt, a casa l'Emilia. Ho van deci
dir aixi, però eli, el pare, no ho va acceptar. 
En definitiva, digué:

-  Aquest Nadal el vull passar a casa. 
Tot sol.

Com que sabien que sempre havia estât 
un tossut de mena i que quan deia una cosa 
dificilment ho rectificava, van desistir de 
pressionar-lo més.

El dia de Nadal, tal com els havia dit, 
va quedar-se a casa.

Feia poc més de tres anys que s'havia 
mort la Teresa, la seva dona. Havia vist 
morir els seus pares, els seus sogres i dos 
german s...

La casa sempre més l'havia sentit 
buida. Amb la marxa dels fills, al casar
se, encara molt més. Ara, sentia una 
soledat total. Li costava avesar-se a ella. 
Tampoc no acceptà anar a viure a casa dels 
fills. No volia deixar la casa, on havia 
viscut quasi tota la seva vida.

I aquest NADAL volia que fos diferent. 
Per aixo no va acceptar anar a casa deis 
filis. Volia sentir-se sol en aquell Nadal 
del 1992.

El matí, com que havia anat a la Missa 
del Gall de la parróquia, que tenia a quatre 
passes de casa, va llevar-se una mica més 
tard del normal.

Va "arreglar" la casa. Va preparar el 
seu dinar, va estendre la taula com quan 
eren tots a casa. Va posar le estovalles de 
festa, les de Nadal, que deia la seva dona, 
unes estovalles de fil, brodades a má per 
la seva mare quan era jove... Les 
guardaven com un tressor... Va posar la 
vaixella bona. (Era la vaixella que van re- 
galar-els-hi la familia quan es van casar...). 
També la cristaMeria, també regal deis 
companys de treball... La coberteria de 
festa. (L'havia regalat un dia del seu sant, 
a la dona, la Teresa). Va col-locar les sis 
cadires i una altra cadira que no era del

TESTA.
M OBLES

Les Valls, 24 • Tel. 725 35 78 • SABADELL

joc. Una cadira que tenien separada en un 
dormitori. Aquesta cadira ocupava el cap 
de taula. En ella s'hi havia assegut, com a 
cap de taula, l'avi Josep, el seu pare. 
Després de la seva mort, la taula la presidia 
ell).

Va posar el centre de taula que van 
comprar en un viatge que feren a Italia, a 
Tilla de Murano. També uns canalobres 
que van heretar de la cunyada...

La taula, tan ben parada, feia goig de 
veure.

Feia el mateix goig d'altres Nadals...
Els filis mentre estava enfeinat en pa

rar la taula, van trucar-lo per teléfon.
-  Pare, estás be?... No vols venir a 

diñar tanmateix?...
-  Et vindrem a buscar de seguida. 

Vols?...
Va dir-els-hi que no. Que estava bé. 

Que diñarla sol... (Com he dinat sol tantes 
vegades!... es digué).

L'hora de diñar va asseure's al cap de 
taula. Va mirar les cadires buides i va 
"ocupar-les" mentalment: el pare, la mare, 
el sogre, la seva dona, el fill, la filia...

-  I jo, ara, al cap de taula... -e s  digué.
La sopera no fumejava. (L'havia posa

da per Huir més la taula).
Els plats buits. Va beneir la taula... i 

després, es va fer un tip de plorar...
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Normalització lingüística
J ordì Roca i Tubau

H de reconèixer que em causa malestar 
veure el rebombori que d’un temps ençà 
s ’està aixecant entom de la Liei de Norma
lització Lingüística del Català, pedra fona- 
mental, dovella que ferma Tare i la volta del 
nostre edifici nacional. No es pot, per tant, 
concebre una Catalunya moderna sense que 
el seu idioma resti definitivament consolidât. 
Com tampoc la podem concebre sense una 
dualitat o pluralità! idiomàtica. La riquesa 
idiomàtica no resta valors, ans tot el contrari, 
amb la seva pluralità! predisposa l ’individu 
a un abast més universal. Aquest fet no es 
contradiu, constitucionalment, amb l’ense- 
nyança bàsica en català.

Els catalans volem d’una vegada per 
sempre que se’ns reconegui el nostre dret a 
l ’ensenyament en català, perqué estem con- 
vençuts tant dels drets seculars que ens 
assisteixen corn de la seva viabilitat en el bé 
comù que estem consolidant.

Amb aquesta premissa, no és bo, dones, 
que qualsevol excusa o circumstància sigui 
vàlida per a portar, davant el Tribunal Cons
titucional, un dret tan i tan fonamental corn 
és el dret irrenunciable a la nostra llengua, 
refrenda! unànimement pel nostre Parla
ment. Catalunya és un tot indivisible.

És obvi, dones, que aquest afer, promo- 
gut básicament per gent aliena a Catalunya, 
molesti els catalans, i básicament perqué les 
raons que s ’exposen són sovint viscerals, 
sense un pes específic, i d’un ciar retrocés, 
que afecta l'harmonia i la convivéncia llar- 
gament assimilada.

Aqüestes postures, dictades des de posi- 
cions de domini i d'influéncia, no reporten 
cap bé racional a la comunità!, pretenen 
revifar ferides cicatritzades pel seny i la 
bona marxa de la construcció d’un futur 
sense crispacions, base inequívoca de tot 
progrès perdurable.

No és bo, dones, desenterrar fantasmes 
ni recularen el temps. Ni liéis ni decrets han 
pogut mai eradicar la nostra parla. La práctica 
quotidiana n’ha estât la salvaguarda durant 
segles de resisténcia. No crec que puguem 
trobar signe més positiu que aquest en cap 
més società! d’Europa.

Per Pomi a aquest fenomen naturai és un 
signe d’obtusa resisténcia vers el curs 
imparable de la historia del català.

És difícil adduir que s’ha de vetllar per 
la conservado del castellà, que se l ’ha de 
protegir enfront de la normalització del

català. Protegir de qué? Protegir de qui?
El català és un simple decimai enfront 

dels milions que parlen en castellà. Tant de 
bo la llengua de Ramon Llull pogués influir! 
Voldria dir que en el món seríem milions i 
milions de persones que parlaríem català 
amb total normalità! i Ilibertat. Però això no 
és així. El nostre idioma, reconegut a Euro
pa i parla! ja en la seu de les Nacions Unides, 
té un abast geográfic petit. No obstan! és 
l'idioma dels Països Catalans i, per tant 
enfront de la natural influéneia periférica, sí 
que cal protegir-lo i potenciar-lo. El català 
que ho sàpiguen tots aquells que es fan a 
mida la història no és una reliquia arqueo
lógica. És una llengua viva i amb salut més 
que provada. Sovint els criteris malaltissos 
de la resta de la península, en deterioren la 
seva veritable dimensió.

És una llàstima que la nostra legítima 
predisposició a la defensa del que ens és 
propi, es vegi sempre enterbolida per recels 
anòmals i viscerals del centralisme. 
Politicament sembla taimen! com si, a voltes.

s ’estigués potencian! un retrocés. No és bo! 
No és bo enfrontar els uns contra els altres 
permanentment.

Tots els idiomes del món no són un 
caprici ni deis polítics ni deis legisladors. 
Són un fet natural que cal respectar i sobretot 
defensar. L'agressió sobre qualsevol llengua 
és un arma que sovint va més enllá; sovint 
porta, en el seu enfrontament, actituds i 
propósits inconfessables, que resten, a la 
curta o a la llarga, eficácia a la convivéncia 
i a la normalitat entre comunitats. Catalunya 
no agredeix el castellà. Catalunya voi fer 
prevaler el seu dret sobre el seu idioma, 
sense enfrontaments ni desqualificacions.

Catalunya ha estât un poblé que ha 
absorbit en bé propi tota cultura que se li ha 
acostat o instaMat. El résultat és que som un 
país obert, però albora zelós de les seves 
Ilibertats i, per damunt de tot, de l ’idioma, 
eina indispensable de cultura i de comuni- 
cació, ambdós, pilars fonamentals de la nos
tra personalità!.
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Pinacoteques dels museus catalans
Jaume Mercadé

M.USEU DE LA VILA VELLA
(Museu Municipal de Tossa de Mar)
Plaça del Pintor Roig i Soler
(Vila Vella)
TOSSA DE MAR

Inbdiscutiblement, és un dels Museus 
Comarcáis més qualificats del nostre país, 
per la quantitat i qualitat d'obres pictòri- 
ques que conté de pintors catalans i estran- 
gers, majoritàriament vinculats a la vila, 
els quais en les seves estances, més o 
menys prolongades, en feren donado o en 
facilitaren l'adquisició.

InstaMat en l'antiga Casa del badie o 
governador de la vila medieval (segles 
XIX-XV) i posteriorment residència, en el 
segle XVII, de la familia Falgueras, que
da resclosa per les muralles del segle XIII. 
S'establi com a museu definitivament l'any 
1966. No obstant, la creado de la coMec- 
ció fou deguda en els anys trenta -que és 
de l'època que provenen la major part de 
les obres, predominant, com és logic, i cor- 
responent al moviment artistic d'aquest 
période, a la tendència noucentista- a la 
dedicació i altruisme de I'escultor Casano
vas, el pintor Rafael Benet i I'historiador 
Alberto del Castillo.

Com a una visió resumida del noucen- 
tisme català, té una importància relativa- 
ment curiosa i captivadora, però com a re- 
presentació del moviment pictòric europea 
de l'època, és particularment intéressant, 
i ùnica existent en els museus del nostre 
país.

Els pintors que en la década dels trenta 
feren estança a la vila de Tossa foren nom- 
brosos, i mercès a la massiva afluència de 
multitud d'artistes estrangers, animada en 
part principal per la presència d'en Mark 
Chagall, s'aconsegui en bona part la cessió 
d'algunes de llurs obres, la quai cosa enri- 
queix énormément la coMecció.

El fort atractiu del paisatge, altrament 
d'una bellesa incomparable, captivà de tal 
manera ais cultivadors de les arts plas
tiques, que entre la platgeta del Codolar, 
la Mar Menuda, la Illeta, i la magnífica 
panorámica des de la Vila Vella, quedaren 
plasmades pel goig de la vila una gran 
quantitat de teles, algunes de les quais, 
restant en propietat dels vilatans, formen, 
avui dia, una de les més importants pina
coteques catalanes.

Es divideix el Museu en diverses sales 
o estances de la casa senyorial, i en tres 
plantes. Deixant apart el soterrani on 
s'exhibeix la secció arqueológica i un espai 
dedicat a exposicions temporals d'artistes

d'actualitat, contemplem primerament la 

la. Planta
En la primera saleta hi veiem obres de 

Vilallonga, Brull (retrats) i unes finissimes 
notes d'Urgellés, un magnifie carbó de 
Huis Graner i una gentil escultura d'en 
Manolo Hugué del 1932.

Passem a la segona sala, on entre altres 
mereix destacar-se una tela d'en Prim, una 
vista de Tossa de Bosch Roger, tractada 
amb gran vitalitat, tres obres de Frederic 
Lloverás de distintes époques, un Llimós, 
i una natura morta d'en De Soto. La parti- 
cipació estrangera es limita amb uns su- 
perbs Klein i Caillard.

Evocado de Marc Chagall

/  'a rtís tica
COMPRA-VENDA

Calaixeres, M obles, Llums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

1 h o m e  /  d o n a

i e n - f l e t
CENTRE DE NETEGES, S.A. F È M IN A

TEL. 7 2 3  7 2 0 0 - F A X 7 2 3  65  4 7  
SABADELL

Borriana, 35-37 • Teléfon 725 62 30 
08202 SABADELL c. Sant Quirze, 5 • Tel. 725 59 50 • SABADELL
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2a. Planta
Consta de quatre sales, on s'alberguen 

la major part de les obres dels pintors dels 
anys trenta, ja al-ludits. Paisatges tossencs 
de Serge Brignoni, l'alemany Peter Jan
ssen, el pintor txec Georges Kars amb cine 
quadrets expressionistes d'excel-lent quali- 
tat, el cubista Oskar Zugel, els "fauves" 
Oswald Peteresen i Walter Kamps i alguns 
altres. I dels catalans son dignes d'esment: 
l'esplèndida tela de Rafael Benet del 1935, 
"Les barques varades” i el Pere Creixams 
que amb la seva fogositat hi té uns dels 
sens millors quadres" "Tossa de Mar" de 
personalisima execució. Segueix en Mom- 
pou, el "fauve" català tan sensible, i la in
commensurable Olga Sacharof amb una 
tela del seu inconfundible estil. Comple
ten la sala dues escultures d'en Casanovas.

Arribem tot seguit a la Saleta especial, 
on s'exhibeix amb tota la seva grandesa, 
l'obra estelar del Musen: "Evocació" d'en 
Mark Chagall. En aquest "Paradis Blau" 
(que també aixi l'anomenava el seu autor) 
el pintor obre una finestra, des de Tossa,

Passeig de la Plaça Major, 48 • SABADELL 
Tel. 726 78 33 (4 linies) 

TERRASSA • BARCELONA 
HOSPITALET • TARRAGONA

al seu passât nostàlgic, a la Rùssia que en 
la seva jovenesa abandonà amb tristor, 
evocada amb un caracteristic violinista que 
voleia per damunt les taulades, d'una Sen
sibilität captivadora. Passat d'una petita li
tografia, no hi ha a l'estança cap més obra. 
Tan sols està envoltada amb diversos tes- 
timonis del pas del gran artista internacio
nal per la vila, fotografíes, epistolari, bi
bliografia i diversos documents. Un encert.

A la sala següent, la més gran, podem 
admirar un soberb Vila Arrufat (retrat de 
la seva esposa) i la fina sensibilità! nou- 
centista d'en Joaquim Sunyer, sense deixar 
de mencionar també una nota de Francese 
Gimeno, Laureà Barrau (Nuvis) Roig So
ler amb l'admirable quadre! "El Codolar", 
J. de Togores, Joan Serra, i un dels millors 
del Museu, un "gouache" de Ricard Canals 
"Mercat de peix", i per no cansar el lec
tor, eitern Pere Pruna, Manuel Humbert, 
Camps Ribera, A. Sisquella, Jaume Mer- 
cadé Queralt " Falsai ge de Vails", Berga i 
Boix, i els francesos Gaillard i Limouse. 
Escultures de Rebull i Monjo.

L'altra saleta d'aquesta planta, es pot 
dir que és la de les natures mortes i bode- 
gons. Hi son representáis amb sengles 
obres, en Badrinas, Domenech Caries, 
Gausachs, Ramon de Capmany; i el ma
tèrie Miquel Villà amb el seu peculiar 
relleu.

3a. Planta
I pugem a l'ùnica sala d'aquesta darrera 

planta. Es poden contemplar paisatges de

Joan Colom, Maria Espinal, Josep Obiols, 
Lleó Solà i un esplèndid Vila Puig (Be- 
llaterra), uns dibuixos de Xavier Nogués, 
Manolo Hugué i Jaume Pla, i diversos més, 
mencionem unes litografíes de Subirachs 
i Chillida, i per acabar una tela de Nùria 
Llimona "Platja" i el conegut "Alzines 
Sureres", de J. de Palau.

I finalitzem la nostra visita, havent-nos 
sadollat d'art i alimenta! l'esperit de bona 
pintura, contemplant per una finestra del 
Museu el majestés panorama de la Im
mensität marina, quan l'horitzô es confon 
amb el cel amb una boirina imperceptible 
de colors malves i moradencs, amb la 
platgeta del Codolar als nostres pens i les 
barques pescadores reposant en quietud i 
silenci, només trenca! per la remor sorda 
de les ones bategant entre els penyasegats 
i el xisclet dels gavinots que creuen rabents 
la volta celestial encalitxada. Es un cap- 
vespre de tardor.

TEIXITS SALVADOR
els teixits que tenen estil

Indùstria, 33 - Tel. 725 65 90 - 08202 Sabadell
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EGQÜADEEN

El Teatre del Sol



Barcelona, novembre de 1994

La ciutat de Sabadell s'ha distingit sempre per la riquesa de les diverses branques 
de la seva cultura. Molts escriptors sabadellencs tenen una presència dins el camp 
literari. Recordant només alguns de contemporanis, no oblido que l'any passât es va 
celebrar el centenari de Joaquim Folguera i que el 1999 s'escaurà el de Joan Oliver, 
"Pere Quart".

Tot aquest llevat cultural no tindria base sense unes institucions que hi han donat 
suport. Una d'elles és la Fundado Amies de les Arts i de les Lletres, que en aquest 
nou número de "Quadem", revista que s'acosta al centenar de números publicats, 
ofereix una panoràmica d'un gmp teatral, recent i activíssim, el Teatre del Sol. 
Aquesta companyia, a cavali entre l'amateurisme i el professionalisme, ha donat una 
embranzida a una velia tradició teatral de la ciutat.

Vull felicitar el Teatre del Sol i la Fundado Amies de les Arts i de les Lletres perqué 
duen a terme una tasca cultural que ens honora a tots.



1
Ser teatre... 

Viure el teatre... 
Donar teatre

s evident que Teatre del Sol és, dins aquest ves- 
sant de la vida artística de Sabadell, una gran 
realitat. UnaCompanyia teatral de primeríssima 
qualitat. Ho ha demostrat a bastament, recreant 

tots els générés i fent-ne de cadascun una joia ben grata a 
l'espectador més escèptic. Al Teatre del Sol no li manca res; 
no coixeja d'enlloc. -Suposem que com tothom, com tots els 
que fan art, deu sentir la falta de diners...!- Però és sempre 
art, gust i encert, tracti el tema que tracti. Una adequada 
presentació, direcció exceMent, escenografía adient.

El Teatre del Sol és el résultat d'un treball continuât, 
nascut i conreat des de la vocació d'un teatre amateur, la 
responsabilitat i passió per l'escena del qual ha portât a 
cercar la perfecció, i en el temps, n'ha fet el més proper 
possible a un treball professional.

I... tot això, perqué el Teatre del Sol és ni més ni menys 
que el résultat d'una escola de teatre que arrenca d'una 
aficiôquevanéixerfa, almenys, uns quaranta anys. Un grup 
en qué encara hi militen els més grans i que han despertat 
en els joves que els han trobat pel carni, la mateixa passió 
que els porta als escenaris. (Escenaris de la Parréquia de 
La Purissima, on van néixer corn a comediants afeccionats. 
-"Centre Parroquial de la Purissima; "Palestra"; estius a La 
Salut; a la plaça del Vallès; amfiteatre de l'Obra Cultural de 
la Caixa de Sabadell; tardors, hiverns i primaveras a l'Audi- 
tori de la Caixa, al teatre "La Farándula"... ara al Teatre del 
Sol-). Arreu han demostrat les ben apreses lliçons dels 
mestres. Lliçons que un dia començà en la primera aula el 
director fundador: el senyor Gallami. Primer mastre 
encomanadís de la passió pel teatre, que ha donat, en el 
temps, actors, actrius, directors, escenògrafs, luminotècnics
i... totes les especialitats de l'ofici del teatre.

Passat i present d'una tasca artística la suma de la qual 
és la realitat que avui es coneix com a Teatre del Sol. 
Perqué... sí, -diguem-ho-, potser sense l'escola de fer 
teatre que va començar un jorn al Centre Parroquial de la 
Purissima, que es transforma després amb Palestra, qui 
sap si hauria estât ara el Teatre del Sol del qual ara ens 
enorgullim.

Aula permanent on s'han format el planter d'actuants 
que tant admirem. Direccions corn les de Ramon Ribalta i 
Salvador Pité, -aquest, a més, un actor ben lloable- d'entre 
tants d'altres, alguns, encara en "rois" importants.

Ens agradaria reviure-les amb élis, si ens les confiessin. 
Perqué, decadaobratan llargament estudiada, tot edificant 
restructura de cada personatge, amb llarg o curt aflorar 
dins el tema, permanéncia breu o plena dins l'escenari, 
sabríem encara més de l'esforç i el valor del triomf, en cada 
una d'aquestes empreses, que tant ens ha admirat.

Tasca, aquesta, un pél dificultosa, perqué les dificul- 
tats, aquellas coses, potser gracioses, potser un xic amar
gues, qui sap si un "gag" inesperat, feu plorar en comptes 
de fer riure...

I... s'ha trobat l'oportunitat de parlar-ne.
Una trobada amable amb actors que hem admirat i 

aplaudit asseguts a les butaques de l'Auditor! de la Caixa i 
al Teatre del Sol. Alguns ja els haviem vist als Festivals de 
La Salut i de la plaça del Vallès. Els hem seguit en la seva 
trajectòria brillant. Hem comentat moites de les obres en les 
quais actuaren sota la direcció de Ramon Ribalta o de 
Salvador Pité. Són Francese Moragas, Josep Pont i Joan 
Claverí. Elis ens han contât les seves petites aventures dins 
els escenaris, i aquellas coses que recorden.

Moragas riu evocant les representacions de l'obra de 
Bernard Show "Androcles i el Lleó", on deu vegadas es va 
quedar en blanc, i el dia en qué no li va passar, li ocorregué 
a la Fanny Bulló.

Un altre record de Moragas és que, en una de les 
representacions de El Criat de dos amos, de Goldoni, va 
caure dins un gran cistell. Altra cosa que ara el diverteix, 
però llavors fou tot un ensurt. I també riu quan recorda que 
en l'obra de Joan Oliver "Vivalda i l'Àfrica tenebrosa", la qual 
va interpretar amb molta cura, dient el seu cornés amb 
perfecció que li alabé tothom, rumia encara pensant no pas 
el que va fer, perqué no va arribar a saber el que feia. "No 
vaig entendre res!" -d iu-.

Un deis records que més estima Joan Claverí és el 
paper que va fer en La Cuina, d'Arnold Wesker, traducció 
al catalé de Jordi Bordas, que es va representar 18 o 19 
vegades. Fins i tot al teatre Capsa de Barcelona, i que es va 
fer primer a Sabadell, i també a Tarragona una repre- 
sentació. El fet d'estrenar-la a Sabadell, Palestra, ho 
comunicé al seu autor, al seu domicili de Londres, i eli, a qui 
agradé la idea, convidé el grup sabadellenc a prendre el te 
a casa seva. Hi van anar i gaudiren d'una acollida excellent. 
Wesker va voler saber el personatge de la seva obra que 
interpretaven cadascun, i es presentaren recitant-li el res- 
pectiu paper. Wesker havia convidat tota la seva familia i la 
visita es converti en una molt bonica vetllada, on Josep Pont 
va tocar el piano i acabaren tots puntejant una sardana, que 
entusiasmé la familia Wesker. "Un record d'entre els més 
agradables" -diu Claverí-.

També fa esment aquest actor que, actualment, per 
motius de treball, no actúa, deis moments viscuts quan 
representaven Luces de Bohemia, de Valle inelán; quan 
van haver de demanar permis per posar-la en escena a 
Tamayo, que la tenia programada ja. Tamayo va venir a 
Sabadell i va observar la producció en un deis assajos. Li va 
agradar, però, va demanar que se li canviés el títol. I es va 
dir "El esperpento". Fou un deis grans éxits de Palestra.

Josep Pont, un deis actors més constants en els progra
mes, tant de Palestra com de Tactual Teatre del Sol, parla a 
bastament i amb gran afecte de les actuacions del grup. El 
mateix, però amb nom diferent. Li pregunto el perqué 
d'aquest canvi, quan elenc i direcció són una mateixa cosa.

"Quan érem a l'Auditor! de la Caixa, on s'hi fan tantes



coses, suposava un problema treure i posar els decoráis, 
encara que s'havia ideat de poder-ios plegar i desar en un 
raed. Ara es té teatre propi, i és millor".

El perqué del canvi de nom? És professional, ara?
"No. Potser perqué, en ser al carrer del Sol, li anava 

millor de dir-se'n, cree jo. I no; seguim essent amateurs. 
Ningú no cobra un céntim. Al revés; en posem, perqué si a 
les representacionsens ve la familia, comprem nosaltres les 
localitats. Tenim devoció pel teatre i ho fem de gust".

Repassant junts la trajectória de Palestra, Pont recorda 
que la darrera representació sota aquest nom, fou l'obra de 
John J. Arden Viure com pores, el 1975. Una altra obra 
interessant. Eli també recorda La Cuina i llavors de Tañada 
a Londres. E ra -d iu -Tany 1972. "Quasi ah ir...!"-riu-.

Un fet recordat fou, també, quan es feia Mesura per 
mesura, en qué en una representació, Manuel Labran- 
dero va caure a Tescenari i es trenca un brag. No se 
n'adonaren i en el moment de sortir a saludar, aigú li estira 
el brag trencat i li ficá la má a la butxaca. Fou fort i no es 
desmaiá. En tenia motius!

Pont recorda també quan va anar a Palestra per l'obra 
d'Arthur Miller La Muerte de un Viajante, el 1966. I ara 
pensa també que, junt amb Claverí i Moragas, intervingué 
en les representacions del Macbeth, de Shakespeare; que 
un any, TAjuntament llogá Palestra per tal de fer repre
sentacions pels barris de Sabadell, i que fou un fracás. El 
públic, que segurament desconeixia Shakespeare i altres 
autors, no s'interessá gens per les obres.

Un altre record de Pont torna a una de les repre
sentacions de Viure com porcs, que va fer a Granollers, i on 
TexceTlent actriu d'aquest coTlectiu, Fanny Bulló, al final de 
l'obra va quedar tancada dins un encerclât del décorât, i, 
acabada la representació, va haver de ser treta fent-li 
arribar una escala.

Pent recompte de les obres de més valor que recor-da, 
aMudi de nou a La Cuina, a Ei Criât de dos amos i a Plet per 
t'ombra d'un Rue, de Dürrenmatt. Así es si así os parece, 
de Pirandello, la Madre Corage, de Bertolt Brecht, La 
Prisión, de Kennet H. Brown, obres de Ionesco, corn Pim, 
Pam, Pum i La Cantant Calba. I recorda que, en la primera. 
Tactor Lluis Matas, en un dels "apagons" que es fan en 
aquesta obra, es va despistar i va caure al públic, damunt 
un senyor de la primera fila de butaques.

Amb Pont comentem corn Palestra, tan valenta, feia 
obres noves, compromeses, i corn el Teatre del Sol és més 
conservador, no tan atrevit... Llavors es donaven a conéixer 
obres que ningú no coneixia; obres corn La Prisión -d iu-, 
amb una excellent direcció de Francese Ventura, i una obra 
d'un autor polonés del qual no recorda el nom exacte: 
Tango, que fou tot un repte per al grup.

Vet aquí, dones, tot un evocar la história del teatre 
sabadellenc en la memòria d'aquests tres celebrats actors.

Rosa Ten

El Ventali FOTO BUSOMS



El teatre que es fa al 
"Teatre del Sol"

uan es parla de Tens escènic del carrer del Sol, 
no s'hauria d'oblidar que va néixer de l'empenta 
d'uns comediants que se sentien units en el re
cord oomù de "Palestra". ¿Aficionats, afeccionats, 

amateurs?. No els podem encasellar com a "professionals" 
perqué el teatre no és el seu modus vivendi] però virtualment 
ho són, si prenem el mot "professional" al marge del seu 
sentit literal estricta, lligat a un concepta econòmic de 
l'exercici. 0  sigui, si el prenem com a distintió de l'exigència 
limit en el Iliurament a una vocació.

Dintre d'aquesta linia de rigor, el primer pas és la tria de 
les obres a representar. I una comprovació que, a primera 
vista, ens brinda l'examen dels titols esoollits per "Teatre del 
Sol", és la d'un evident eclecticissme, tant pel que fa a 
époques oom pel que fa a nacionalitats. Exolés el classicis
me per antonomàsia que és el teatre grec, les obres progra- 
mades per "Teatre del Sol" van del classioisme, diguem-ne 
intermedi, de Shakespeare, Goldoni i Molière, fins a la 
modernitat de Pirandello, O'Neill, Priestley, Ionesco; passant 
pel romantioisme decantât de Txékhov. I, quant a 
nacionalitats, eis noms que acabo d'esmentar en son ben 
indicatius: Gran Bretanya, Franga, Itàlia, Rùssia i Estats 
Units d'América.

On no es pot dir que "Teatre del Sol" sigui gaire ecléctic 
és en eIs générés, en eIs quais predomina la farsa. Ha posât 
dosShakespeare,nomparadigmàticdelatragédia-/-/am/ei, 
Macbeth, Otel-lo, Romeo i Julieta...-] però les dues obres 
escollides són d'una altra corda, en la quai el geni anglès no 
deixava, tampoc, de ser geni. Una va ser L'amansiment de 
l'harpia, comèdia densa, viva, brillant, amb dos personatges 
centrais que hi donen testimoni constant d'histrionisme. 
L'altra va ser Molt scroll per no res, en que l'autor hi sorprèn 
quan, en la meitat de la pega, desvia el to de farsa cap a un 
clima més seriós.

Respecte a El ventali, de Goldoni, i a Les dones sàvies, 
de Molière, són ben clars el pur divertiment de la primera i 
l'àcida bufonada de la segona; una sàtira triple, en la qual 
queden incloses les dones que presumeixen d'intel-lec- 
tuals, els homes que en presumeixen sense ser-ne, i el 
matriarcat.

De Enrió IV, de Pirandello, no es pot pas dir -Déu me'n 
Iliuri- que l'autor hi perseguís un joc divertit. Però és un joc, 
certament, bé que cerebral, desconcertant, en la linia 
d'aquell autor italià. En aquest cas es tracta d'un noble 
contemporani del quai no s'arriba a saber si es creu ser el 
monarca medieval aMudit en el titol, o si fa veure que s'ho 
creu, O que d'antuvi s'ho creia i després es complau a 
mantenir l'equivoc entre eis seus familiars. No és un autèntic 
drama, tal com entenem aquest gènere en el teatre, però 
conté un rerefons dramátic, encara que, en altres mans, 
podria haver estât una farsa grotesca.

I s'arribà a Ionesco: La lliçô i La cantant calva (en un 
mateix programa). Són especulado summa de l'inteMecte

amb la comicitat; llegeixi's "teatre de l'absurd", amb total 
absència de lògica pel que fa a la segona.

El que entenem per teatre dramàtic ha estât abordat per 
"Teatre del Sol" en quatre ocasione. Una d'aquestes va ser 
amb L'hortdels cirerers, de Txékhov, bellissim retrat d'una 
decadència social en la Rùssia pre-revolucionària. No és, 
pròpiament, un drama; més aviat una comèdia dramàtioa, 
en qué el dramatisme -soterrat, contingut- cal intuir-lo.

Una altra incursió en el terreny dramátic va ser Una lluna 
per a un bord, d'O'Neill; dramatisme també subtil, per bé 
que tractat amb el réalisme aspre de bona part del teatre 
nord-americà, entorn de tres personatges entestats en una 
aparenga externa estripada, però amb un substrat humà 
que una nit màgica de lluna s'encarrega de fer sortir a la 
superficie.

En contrast amb l'ambient sòrdid de Una lluna pera un 
bord, els personatges es van vestir d'esmòquing per a 
Revolt perillos, el primer gran èxit de J. B. Priestley, en el 
qual l'autor anglès va fer un avang de la tècnica que després 
desenvoluparia amb més profunditat conceptual en Truca 
un inspector \ El temps I els Convay, la tècnica basada en el 
joc d'allò que és i d'allò que podria ser, en el descobriment 
de les veritats ooultes en cada un dels personatges.

Finalment, "Teatre del Sol" ens ha ofert una altra 
espléndida mostra de drama veiat, intimista, embolcaliat 
per un quadre de costume i de tipus que es resol en clau de 
comèdia. És El café de la Marina, obra amb la quai la 
companyia s'ha fixât per primera vegada en el repertori "de 
casa", aprofitant l'ocasiô propicia del centenari de Josep 
Ma. de Sagarra.

És evident, dones, que en aqüestes quatre obres de to 
dramàtic que "Teatre del Sol" ha alternat amb les sis 
programacions (set obres) que, per simplificació, engloba
ré en l'etiqueta de "divertides", el drama no apareix expli- 
citament, amb estridèneia. I aquesta constatació no és de 
cap manera un repte, sino, senzillament, el résultat d'una 
anàlisi.

Corn també apareix evident que eis dirigents de "Teatre 
del Sol" defugen el rise que eis podria representar un teatre 
encara no consolidât; un teatre rabiosament actual, nascut 
amb afany de trencar motiles o, corn a minim, de reflectir la 
realitat sôcio-cultural del nostre temps. I tampoc no se'ls en 
pot fer retret; s'hi juguen massa, en les seves posades en 
escena-tant en infraestructura corn en esforgos personals, 
corn en prestigi- per perdre-ho tot en una carta equivocada. 
L'autor més "jove" amb qui s'han enfrontat és Ionesco -més 
jove en anys i en audàcia-, i ja fa molt de temps que ha 
traspassat la frontera olímpica dels "clàssics".

Però la gent de "Teatre del Sol" van tenir la bona pensada 
d'oferir el seu local a d'altres grups perqué omplissin els 
buits de la pròpia programació amb un teatre "diferent" del 
seu: el teatre més recent. I hem d'agrair ais responsables de 
"Teatre del Sol" que no deixin el seu escenari -que també és



el nostre, el de tots els 
sabadellencs- al pri
mer que passi. Sorto- 
sament,elselencsque 
Than trep itja t n'han 
estatdignes. I hanjugat 
lafuncid de contrapunt 
a I'academicisme de 
I'elenc titular, amb un 
repertori molt d'avui 
mateix però no per això 
amb febre de ruptura i 
d ' e x p e r i m e n t a c i ó  
avantguardista, i sí 
amb un frese esperit 
de divertiment; un di- 
vertiment tractat amb 
inteMigéncia i no pas 
exempt de crítica so
cial.

I encaraquedeneis 
cicles de "Poesia al 
teatre" i les "Lectures 
dramatitzades", que, 
contra el que se'n 
podia haver esperat, 
han tingut una acollida 
popular - i  jove- ex
traordinaria i han con- 
tribu'ít a d ens ifica r 
relevada oferta cultu
ral de "Teatre del Sol".

Unaofertaquehem 
de fer vots perqué no 
decaigui.

Josep Torrella 
Pineda
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L'espai escènic al 
"Teatre del Sol"

O la historia d'una coherència estètica
I I__  ̂ I  es de la primera representacié de Una Huna pera

F j  I ¿vndord, a la temporada 88-89, el Teatre del Sol ha 
^  I  mantingut un to qualitatiu de gran homogene'ítat 

estética.
El responsable d'aquesta forma d'entendre l'espai escènic 
ha estât Ramon Ribalta. (1)

En Una Huna per a un bord, la primera obra que, corn a 
assistent escenogràfic, tingué Ramon Vila, Ribalta es plantejà 
el text d'O'Neill dins un context molt proper a la tradició 
escenográfica anglesa, atenent a l'aspecte formai, i a la 
sueca quant a l'espiritualitat. Recordern la posada en esce
na de LIarg camicap a la nit, del mateix autor, que, sota la 
direcció d'Ingmar Bergman, es presenté al Teatre Romea 
de Barcelona. Els objectes, els mobles, están esquitxats 
subtilment a l'escenari, créant un sistema planetari de sen
timents, de llàgrimes i de sang. L'austeritat escenográfica 
no és aquí una qüestió d'estil, de preferència estética, sino 
una interpretació i una revelació del propi text. O'Neill 
representa l'épica laberíntica de la Sentimentalität i són els 
actors, ells sols, els qui han d'omplir de densitat l'atmosfera 
escénica.

U Enrió IV, de Pirandello, dins de la mateixa temporada, 
va perfilant l'estil Ribalta: densitat, perfeccionisme i una 
impecable presència de cada element a l'escena. És la 
formula francesa del "grand goût" dramatic. L'obra basaré 
l'aspecte escenogràfic en la simplicitat mobiliéria, combi
nada amb un barroquismo de vestuari, élaborât per Francesc 
Marti, que jugará amb les robes de pes i amb el contrast 
simbôlic dels colors per a cada personatge, juntament amb 
una iMuminació de contrast que doné més presència a les 
túniques i que accentué el sentit narratiu de la historia. 
Francesc Marti jugé amb els teixits de tal manera que 
aquests interpreten, juntament amb els actors, cadascun 
dels seus sentiments, és a dir, a la manera del teatre cléssic 
grec. L'espai escènic, la iMuminació i el vestuari situaren 
Enrío /Ventre l'austeritat del teatre de la Royal Shakespeare 
Company i la sensualitat de la Comédie Française.

La temporada 89-90, amb L'amansinnent de l'harpia, de 
William Shakespeare, l'espai escènic proposât será net, 
lineal, i contrastará hébilment amb un minuciós vestuari 
dissenyat per Jordi Fité i créât per Francesc Marti. A l'obra, 
se li doné un sentit liric que ens reeordava una posada en 
escena musical. La simplicitat geométrica de l'espai, sense 
quasi presència de mobiliari, feia que els actors comptessin 
amb espais molt oberts, des d'on els protagonistes 
semblaven dedicar-nos les seves éries i on, les escenes de 
grup semblaven números musicals. Per altra banda, la 
compaginació espai-vestuari-actors doné, corn a résultat, 
una forta impressió plástica, situant-nos entre Masaccio i 
Veermer.

L'austeritat escénica em recordà molt el muntatge que 
per a Marc Antoni i Cleopatra dissenyá Sally Jackson, dirigí 
Peter Brook i interpretaren Alan Howard i Glenda Jackson

per a la Royal Shakespeare Company. Allá tot es redui a 
plafone géométries rescátate de la pintura romana 
d'inorustacions i de la Casa dels Misteris de Pompeia. 
Ribalta també parteix del mateix plantejament: reduir al 
máxim els elements deeoratius, eercant l'evocació ambien
tal de l'èpoea i fent del text shakespeariá tot un cant coral.

La següent obra presentada fou Revolt perillos, de J. B. 
Priestley, una posada en eseena profundament cine
matográfica que reprodueix amb fidelitat els films dels anys 
30 i 40, en què l'estil Hollywood marcà una iconografia tan 
exacta que difícilment ens en podem abstreure. Els actors 
són peces del mobiliari que representen el que té d'efímera 
i de frívola una societat que s'inventa una iconografia de la 
vida per a poder sommier: Lubitsch en será el gran mastre. 
Precisament és dins el famós "toe" Lubitsch per on es mouen 
Ramon Ribalta i Jordi Fité.

El Ventali, de Cario Goldoni, estrenaria la següent tem
porada, i ho faria amb una posada en escena clàssica i 
eficient. Un espectacle tan diferent al de la temporada 
anterior que ens confirma l'existéncia d'un segell propi ja 
consolidât: sincretisme i elegáncia escénics. Una obra que 
es presta al barroquisme, es limita aquí a perfilar els espais 
deeoratius de manera sintètica: per a les parets, el resum 
d'un néoclassicisme sense grandiloqüències i, per al 
vestuari, la simplicitat, puntuada amb petits details per a 
suggerir l'estètica de l'època. Un minimalisme de l'elegància 
que potencia els actors. Gbres oom aquesta posen de 
manifest que, si bé és necessària una idea clara quant a 
rescenografia, el vestuari i la iMuminació, també és molt cert 
que ha d'existir, i així es dóna al Teatre del Sol, un equip que 
materialitzi les idees impecablement, és a dir, uns tallers 
que sápiguen interpretar fidelment alió que conceben els 
dissenyadors. Cbra darrere obra, aquests tallers han 
demostrat un alt nivell.

Amb robra L'hort deis cirerers, d'Anton P. Txékhov, 
Ramon Ribalta i Albert Novellón treballarien junts l'espai 
escènic i els elements escenográfics. Amb ells, Rafael 
Esteve (2) crearla el vestuari. L'obra torna a recollir el sentit 
escènic ó'Una Huna per a un bord] el decorat es redueix als 
elements minims i básics, encara que, a l'obra de Txékhov, 
el vestuari té una importáncia rellevant allunyada del que es 
requería a l'obra d'O'Neill. Fer palesa aquesta diferéneia és 
un símptoma d'intel-ligéncia per part del director. O'Neill, 
com Tennessee Williams, despulla els personatges fins a 
reduir-los a pura Sentimentalität. Txékhov, al contrari, els 
cu irassa amb la carcassa de les aparences del 
convencionalisme. L'espai escènic d'aquest autor no té el 
sentit trágic grec que supura el teatre nord-americá; ans al 
contrari, dins el seu dramatisme viu la gran comèdia de l'Art 
deis estaments de la velia Europa. Els vestits de eada 
personatge són necessaris per a la seva interpretació; la 
roba afirma el text.

Molt scroll per no res, de William Shakespeare, obri la



El café de la Marina FOTO XAVI SALLENT

temporada 91-92. Segone el meu parer, és la millor posada 
en escena. Aquí explosionaren les troballes escèniques de 
les obres anteriore i dels errors emergiren savies conclusions. 
L'espai Great per Ramon Ribalta, el vestuari de Jordi Pité i la 
iMuminació de Marc Prunés donaren com a résultat un 
equilibri visual extraordinari. La sintesi sera extrema, però 
l'espectador no trobarà a faltar res. Un terra esplèndid i un 
mirali calidoscòpic serán capaços, conjuntament amb la 
Hum, de crear espais verticals magies i coherente amb el to 
festiu de l'obra, de traslladar-nos de l'interior a l'exterior amb 
una extraordinària subtilitat.

A Les dones sàvies, de Molière, a la temporada 92-93, 
col-laboraren August Duch, per a l'escenografia, i Marta 
Roca, per al vestuari. Malgrat aqüestes novetats, el résultat 
continué portant la marca del Teatre del Sol, el segell 
Ribalta. Aquí hi hagué preciosisme i molta cura a l'hora de 
recrear l'època. Dins la convenció i el limit de "Le grand éffet" 
francés, es treballaren les bases clássiques de les "tres 
unitats": Hoc, temps i acciò. L'atmosfera del XVII converteix 
el vestuari i el mobiliari en elements narratius que sitúen 
l'espectador directament en el context històric. Ramon 
Ribalta, fins ara, ens evocava els espais; aquí se'ns coMoca 
ja en "la situació temporal" adequada.

La coMaboració amb August Duch continuará per a les 
obres de Ionesco, Lalligóì La cantantcalva-, una posada en

escena massa convinguda, ès a dir, poc sorprenent. L'anti- 
teatre ha d'escapar de la convenció i, actualment, mantenir 
Ionesco als nostres escenaris requereix un plantejament 
nou, una nova mirada. L'anticonvencionalisme de fa trenta 
anys no és el mateix que el d'ara. Tampoc no résulté gens 
convincent l'escenografia de El café de la Marina, un raeô 
de mar estranyament de disseny, polit i elegant; allunyat, 
dones, de la més mínima versemblança artística.

Potser cal dir, per acabar, que, dins aquesta eixuta 
época de postulats i projectes culturáis, que cerquen el 
proteccionisme institucional o militen dins la lamentado del 
no-tenim-res-més, la tasca escénica del Teatre del Sol ha 
situât el seu "estil" a un nivell destacadle que fa fins i tot 
innecessari remarcar el seu carácter "amateur", perqué no 
té res a envejar als grups professionals del nostre pais. Tot 
el que és "cert" esté objectivament al marge de I'esperit 
pecuniar!.

Ana Fernández

(1) L'encarregat de traduïr les idees d'en Ramon Ribalta sobre 
paper ha estât el seu coMaborador Josep Garrido.
(2) Rafael Esteve, escendgraf i figurinista, emigrai a París el 1950, 
torné a Sabadell i realitzé els figurins de L'hort deis cirerers.
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Una vegada hi havia un actor que havia estât 

carnisser i una actriu que era infermerà...

les

arrejat entre el públic que aplaudía entusiasmat, 
m'havia de preguntar una vegada més per les 
eternes qüestions que defineixen el teatre profes
sional i el teatre amateun ens fan veure quines son 

seves d iferències. Coincid ia amb una de les 
representacions que el Teatre del Sol ha fet del Café de la 
Marina de Josep M. de Segarra, però recordo haver pensât 
això ja en altres ocasions, després de veure La lliçô i La 
cantant calva, de Ionesco, i també sortint de L'hort dels 
cireres, de Txèkhov, obres portades a escena per aquest 
grup de Sabadell. Eren muntatges plens d'emociô teatral, 
amb aquella estrebada que provoca el teatre quan arriba a 
l'espectador i respires en l'aire la total complicitat entre el 
públic i eis actors.

Perqué en definitiva el teatre arriba o no arriba a 
l'espectador, diu coses que s'entenen o no les diu, emocio
na O deixa indiferent, és a dir, ens enganxa o no ens 
enganxa. Jo diria que aqüestes són les dues ùniques 
divisions que hi ha en el teatre. Podriem parlar dels diferents 
graus d'intensitat amb què això es produeix, però no de si 
és professional o amateur, corn si això ja indiqués que es 
tracta de teatre bo o de teatre poc sòlid. He vist teatre 
professional que m'ha decebut molt i m'ho ha fet passar 
malament. En canvi he tingut grans satisfaccions amb obres 
fetes per no professionals, amb uns muntatges austers a 
causa dels poos mitjans de qué disposaven. Fet i fet, 
després dels anys que porto vivint el teatre des del meu 
senzill paper d'espectador, meravellós i privilégiât paper, 
goso dir, he après una cosa: quan el teatre es fa amb rigor 
i dignitat, amb el desig que arribi al darrer racé de la platea 
i emocioni l'espectador, i això es converteix en la constant 
de tots els que intervenen en l'obra, aleshores aquest tea
tre està ben fet, sigui quina sigui la condició i dedicaciò dels 
qui el facin.

Aqüestes, però, són coses que passen en l'art en gene
ral, on el reconeixement públic fet a diferents artistes, 
aquells que d'alguna manera consagrem, va acompanyat 
sovint del silenci a molts d'altres que encara no han tingut 
ocasió de fer-se sentir. Per aquella raó a mi no m'importa 
gens parlar de l'imponent As yo u ///ce/i de Shakespeare, fet 
per la Companyia Cheek by Jowl, l'excepcional Faust, de 
Goethe, que ens va fer Giorgio Strehler al Piccolo de Milà, 
la meravella de Les noces de Figaro del Teatre Lliure, i tot 
seguit parlar engrescat de les obres de Ionesco fetes pel 
Teatre del Sol, o un sorprenent Oncle Vènia, de Txèkhov, 
que va fer a Figueres la Funcional Teatre. O en altres camps 
de l'art, a mi no em fa res recordar semblantment el plaer 
que vaig tenir amb uns aiguaforts de Joan Puig comprate un 
diumenge al mati a la plaça del Pi de Barcelona, amb què 
uns anys després rebia d'una pintura sobre paper de 
Philippe Stanton. 1 les escultores de bronze o vidre de 
Garles Fernández, que les miro amb la mateixa tendresa i el 
mateix esbala'íment que em provoquen les fotografíes de

Mapplethorpe. O recordar l'emoció que vaig sentir un dia 
veient tocar al meu amie I van, un jove pianista de divuit anys, 
la primera balada de Chopin, amb una passió i una precisió 
semblants a qué m'havia acostumat a sentir amb Vladimir 
Ashikenazy. No són els noms dels artistes o el seu 
reconeixement públic el més important en l'art. En tot cas ho 
són el talent, la creativitat, el rigor i la passió deis qui ens el 
fan arribar.

La dignitat del teatre no professional està en el rigor amb 
qué es fa, en l'amor per la feina ben feta, en la il-lusió i el 
Iliurament de tots els qui hi intervenen. Tot això amb una 
idea constant: que arribi al públic, que emocioni a 
l'espectador. El mateix que ha de donar el teatre professio
nal, certament, però fet per artistes que no esperen cap 
compensació econòmica i que han de fer-ho dins les hores 
de Heure. Només hi haurà una compensació per a ells, la 
vivèneia teatral que tot això els comporta. Coses del teatre, 
amies.

El Teatre del Sol és d'aquesta mena de grups. La seva 
gent són fets d'una fusta compacta, de la mateixa que són 
fets molts professionals del teatre. Són d'aquella gent que 
es creu de debó el que fan, que s'hi donen plenament, pel 
goig de fer teatre i de voler fer-lo bé, perqué l'estimen per 
sobre de tot. I no cal distingir entre les actituds dels 
directius, dels actors, dels qui fan el vestuari, tramóles, etc. 
Tots s'hi donen amb la mateixa passió, fent que l'obra pugui 
arribar més al públic. És unafeina que noté res d'egocèntrica 
perqué la preocupado per fer arribar les emocions es viu 
com a obsessió. Sovint, quan els he saludat i félicitât 
després d'una representado, els he vistos pendents d'alguna 
impressió meva o de la d'altres com jo, que els pogués 
ajudar a superar més el llistó, tot i que per a mi ja és prou alt.

I que té el Teatre del Sol, que essent no professionals, 
hom cregui que es tracta de teatre professional? Al marge 
del que ja he dit sobre aquesta mena de diferenciació del 
teatre, massa simple al meu entendre, cree que una de les 
Claus de l'éxit del grup de Sabadell és la seva estabilitat. 
Una estabilitat que s'ha d'assegurar dia a dia, com em deia 
en Ramon Ribalta fa poc, com si la companyia sempre 
s'estigués fent. La base és la gent gran, que un dia van 
oferir-li el compromis moral de treballar-hi durant força 
anys. Els joves, alguns s'hi queden, però d'altres passen per 
la companyia fent carni cap a horitzons teatrale més llunyans, 
vers una Professionalität que alguns ja han trobat. Però la 
gent de més anys és una base admirable, que només pot 
rebre lloances, i que alhora acuii estupendament el pas dels 
joves actors i actrius dins la companyia.

Com ja he dit, els actors no tenen altre compensació que 
no sigui la de fer teatre, la de viure el rise cada vegada que 
surten a escena, i d'estar atents perqué tot arribi a 
l'espectador. Saben que ho fan amb bones condicions, 
perqué els directius han sabut demanar, a les institucions i 
a altres entitats, aquells minims d'infraestructura que poden



garantir una certa comoditat i tranquil-litat per a traballar. 
Però res més; la resta, tot l'art teatral en definitiva, l'han de 
donar ells. Tot depondrá del seu esforç personal i de la 
cohesió entre ells, i finalment del résultat aconseguit que els 
asperonará cap a nous intents, noves obres i noves ocasions 
per a demostrar-nos el seu talent i la seva comprensió del 
fet teatral.

Alguns d'aquests actors i directius, després, al carrer els 
veureu donant classes d'anglès o venant roba interior. Hi ha 
qui fa d'infermera, i juraria que té cura dels malaits amb el 
mateix amor amb què traballa els personatges de l'escena. 
Qui construeix l'escenografia com si fos una continuació de 
les saves feines de decorador i banquer, o qui brega tot el 
dia entre pisos en construcció o en venda i s'acosta al teatro 
com si s'acabés de llevar. Hi ha també estudiante i músics 
barrejats amb botiguers, teixint tots piegate en el Teatro del 
sol la mateixa semblança social que es respira a Sabadell. 
Per això, aquesta ciutat estima tant el seu Teatro, amb un 
afecte tan evident, que ens arriba fins i tot ais qui som de fora 
i ens hi fa acostar per veure cada estrena.

Jo "...diría que, malgrat totes les seves ocupacions 
diáries, la gent del Teatre del Sol són aotors de cap a peus, 
gent de teatre de dait a baix, i que el teatre és per a ells la

mateixa vida. Viuen immersos en altres tasques diaries, 
però al vespro s'acosten al carrer del Sol com si s'aturessin 
davant d'una font d'aigua en el carni. Assedegats beuen 
l'aigua feta d'una matèria que no es palpa, però que els 
deixarà satisfets i amb forces durant moites hores.

Pensem ara les hores de dedicado que això suposa, les 
hores en qué han estât llegint, assajant, escoltant, repetint, 
mirant, rient, plorant,... Tot això ho hauran fet a voltes 
contents, a voltes cansats, enfadats, tristes, preocupats,... 
corn ens passa a tots, és ciar. Però aquests actors, malgrat 
això, no hauran faltat a escena i al seu compromis amb l'art 
del teatre. S'hi hauran donat corn si fos la seva professió, 
amb l'ûnic desig final de veure riure o plorar l'espectador, 
pel goig de fer teatre.

Els homes i dones del Teatre del Sol han posât el llistò del 
teatre no professional molt alt. Aquesta meta suposa alhora 
una gran descoberta per a tots els qui s'hi dediquen: la 
confirmaciò que es pot fer teatre aixi i que aquest pot tenir 
un nivell tan ait corn es vulgui.

Raimond Mateu i Pradera
Raimond Mateu és membre directiu de l'Associacié d'Espectadors

del Teatre Lliure

L'hort dels cirerers FOTO XAVI SALLENT



Descobrint les ombres del 
Teatre del Sol...

s menuda i de moviments rapids. La teina no l'es- 
panta i carrega sobre les seves espatlles una 
gran responsabilitat i, és que no és poc el que fa 
la Carme, la Carme Rocabruna. A ella, damunt 

l'escenari del nostre teatre del carrer del Sol, la veurem 
peques vegades. Però ben segur que si la busquem, la 
trobarem amagada entre desenes de patrons, peces de 
roba i metres de blondes i puntes.

La Carme no treballa sola; ella és una de les set dones 
coMaboradores que formen l'equip de modistes del Teatre 
del Sol. Entre totes tallen, cusen, emproven, desfan i refan 
els diversos vestits que els actors portaran al llarg de l'obra 
teatral que estará en cartell aquella temporada. La Carme 
Rocabruna qualifica la seva tasca en el teatre del Sol de 
"réconfortant i agraída" ja que, tot i els nervis que es passen 
perqué tot estigui a punt per al dia de les estrenes, no hi ha 
res millor com veure Huir els vestits damunt l'escenari per a 
oblidar les llargues hores i dies de plena dedicació que ha 
suposat la confecció del vestuari. La labor d'aquest equip 
de sastresses comença, com a minim, dos mesos abans de 
presentar l'obra en públic. En el transcurs d'aquest temps 
s'han de buscar les robes adequades, prendre les mides al 
planter d'actors que requereix la nova posada en escena i 
tallar. A partir d'aqui es començarà a cosir per tal de tenir els 
vestits a punt de les primeres emproves. Pot ser que un 
vestit vagi bé d'entrada; altres vegades caldrà fer-li alguns 
retocs. Però, a vegades, i no és estrany que pogui passar, 
un vestit no convenç un cop el porta Tactor durant els 
assajos i caldrà començar des de zero tot el procès. "És 
important", diu la Carme, "que els actors tinguin els vestits 
uns quants dies abans de les estrenes, perqué d'aquesta 
manera poden portar-los ja en els assajos, fet que els 
permet acostumar-se al seu pes, a la seva forma i aconseguir 
aixi de moure's de manera natural i espontània".

Tanmateix la confecció de la vestimenta requereix sovint 
grans dosis d'imaginació i creativitat per tal de provocar uns 
determinats efectes damunt l'escenari. És bastant normal 
que es "reconverteixin" sabates actuals en models dels 
segles XV o XVI, incorporant sivelles, rebaixant talons o bé 
folrant-les de roba. També pot ser que s'hagi detenyir la tela 
fins a trobar aquell color que el director d'escena ha previst 
o, fins i tot, corn en el cas de "El café de la Marina", sotmetre 
els pantalons dels pescadors a un procès d'envelliment 
artificial de la roba, "rentat a la pedra", perqué adquireixin el 
tacte i la tonalitat de peces gastades pel treball dur de la 
mar. En aquesta ocasió, el director d'escena velia aconseguir, 
al màxim, el réalisme que es respira en l'obra del dramaturg 
català.

Bastant abans que les modistes enfilin agulles i es calcin 
didais, un figurinista o dissenyador ha hagut de pensar i 
crear la indumentària per a cadascun dels personatges, la 
indumentaria que després cosirà el taller de modistes. El 
disseny del vestuari és una de les étapes més primerenques

en la producció d'una obra de teatre i esdevé un element 
fonamental en aquelles obres on la reconstrucció del temps 
i Tambient en els quais transcorre Tacciò de l'argument 
tenen també la seva part de protagonisme. Tanmateix no 
sempre ha estât necessari fer expressament tot l'attrezzo, ja 
que per algunes obres s'han reutilitzat vestits, d'altres 
interpretacions dramatiques de la mateixa companyia del 
carrer del Sol, tot afegint details, escurçant vores i fent les 
mil i una inventives.

Al llarg d'aquests deu anys de vida del Teatre del Sol, 
diferente dissenyadors han aportat idees i coneixements. 
La seva tasca, tot i estar sotmesa a les directrius establertes 
pel director d'escena, a fi i efecte d'aconseguir uns 
determinats objectius,és bastant Iliure i oberta a la creativitat. 
Segons Marta Roca, la darrera dissenyadora que ha passât 
per Thomenatjat teatre sabadellenc {Les Dones Sàvies, 
1993 i El Café de la Marina, 1994) un cop es coneix el que 
voi el director d'escena, cal que el dissenyador faci una 
recerca sobre el tipus de roba i estiis de vestimenta, com 
també deis accessoris utilitzats en Tèpoca en quée es situa 
l'obra i, a partir d'aquí, començar afer els primers esbossos. 
La Marta Roca opina que per al dissenyador és positiu 
conéixer Tactor que interpretará cada personatge, ja que 
aixó pot ajudar a donar una "pseudo-personalitat" al vestit, 
fet que facilita el treball del qui el dissenya.

Però resulta que la tebior réconfortant que irradia el món 
que es recrea en Tenpostissat del Teatre del Sol, no Temet 
precisament Tastre rei. Un total de 30 a 50 canals de Hum, 
segons l'obra, iTIumina, enfosqueix, ressalta i atenúa els 
anars i venirs deis intérprets sobre l'escenari. Sense el joc 
de Hums, els actors serien figures fosques de rostres 
inexpressius.

L'operador de Hums, des de la seva cabina situada 
prácticament al galliner del teatre, "així ho puc veure tot", 
bromeja Manel Soto, que ha iTIuminat les dues últimes 
produccions del Teatre del Sol, dona volums ais intérprets, 
dibuixa els espais de l'escenari i dona color a la foscor. Eli 
coneix quina és la Intensität que se H ha de donar en tot 
moment de l'obra a cada un dels focus, però també és 
imprescindible que estigui sincronitzat amb tot el que 
succeeix "alla baix", és a dir, a l'escenari, sino podria 
arruinar el ritme intern de Tobra. La seva teina és el résultat 
de moites hores d'estar Hteralment penjat de la graella dels 
focus que hi ha just sobre el pati de butaques. L'accés a la 
graella, poc recomanable als qui pateixen de vertigen, no és 
difícil, si bé un cop a dalt, les condicions de treball són un 
xic complicades, perqué la teulada obliga a traballar i a 
moure's ajupit per anar coTlocant les diferents fonts de Hum. 
L'ubicació dels focus es farà segons un plànol que ha estât 
realitzat prèviament, un cop conegudes les intencions del 
director d'escena. En el transcurs dels assajos, el tècnic de 
Hums encara haurà de pujar unes quantes vegades més a 
la graella per ajustar la posició d'alguns dels focus. Després



Molt soroll per no res FOTO BUSOMS

del muntatge es passarà a definirles diferents intensitats, 
és a dir, a controlar la quantitat de llum que ha d'emetre 
l'enllumenat. Al final de oada temporada, l'operador 
d'iMuminaciô i el seu ajudant baixen eis focus, eis netegen 
i eis reparen, tot deixant-los a punt per a la nova estrena.

El Teatre del Sol no només respira vida damunt l'escenari. 
De fet, l'alçat deis decorats a part de recrear un mon de 
ficció també ens n'amaga un de real. No ens deixa veure la 
realitat d'un mbn en que un grup de gent mogut per la 
vocació, ha dedicat moites hores deis seus dies a aixecar 
desinteressadament aquesta institució que avui celebra el 
seu 10è aniversari. Des d'aquestes linies he parlât de les 
modistes, deis dissenyadors i deis operadors de llum corn 
a exemple d'aquesta coMectivitat anònima que posa en 
moviment, des de l'ombra, les turbines del teatre. Però hi ha

desenes d'aportacions més, de les quais jo no n'he fet una 
referència explicita i que també són protagonistes indiscu
tib les  d 'aquesta  com m em oració; m aquilladores, 
pentinadores, escenôgrafs, dissenyadors gràfics... Per a 
tots élis demano un fort aplaudiment.

Raquel Planas i Silva
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La pinya

Tebas, la de les Set Portes, qui la construí?
Ais lllbres hi ha els noms dels reís 
Arrossegaren els reís els grans blocs de pedra?
El jove Alexandre conqueri l'Ìndia.
Tot sol?
A tantes hlstòries,
tantes preguntes.

Bertolt Brecht
Preguntes d'un obrer devant d'un Ilibre

r ¡  i ha qui ha définit una representació teatral com 
I—I I la punta de l'iceberg.
* ' I  Ésa dir, la petita part visible d'una immensa mas-

sa d'esforços i de treballs que resten submergits 
en l'anonimat.

Però jo prefereixo la metàfora del castell en el qual un 
conjunt d'homes, enfilats els uns damunt les espatlles deis 
altres, aconsegueixen diversos pisos d'aiçada que coronen 
finalment amb l'aixecada de l'anxaneta. L'anxaneta saluda 
fent "l'aleta" i desapareix ràpidament enmig deis aplau- 
diments del públic congregat per l'espectacle.

Per a bastir el castell cal una base amb els baixos, ben 
travats de braços i fent rotile.

El basament és envoltat per la resta de la colla de 
castellers i gent espontània, i tot plegat forma el que hom 
anomena pinya.

Aquesta descripció que he transcrit literalment de la 
Gran Enciclopédia Catalana sembla definir plenament 
restructura bàsica que ha fet i fa possible aixecar pùblica- 
ment les aplaudides representacions deis artistes del Teatre 
del Sol.

No em va estranyar gens que els amies Joan Cuscó i Ana 
Fernández, en preparar resquema del que havia de ser 
aquest El Plec del Quadern, marquessin el seu interés 
perqué s'hi parlés de la tramóla. Es referien, és ciar, a la 
pinya. Perqué de tramoistes, al Sol, no en tenim, però de 
gent ben traveda de braços i fent rotilo a l'hora de l'esforç, 
si que n'hi ha. I bona.

La fitxa técnica de cada muntatge teatral recull - i no 
ùnicament al Teatre del Sol- els noms de tots els intérprets, 
però també la de tots els coMaboradors, des de l'encarregat 
del volum del so fins al fabricant del perfum per a ambientar 
la sala amb flaires adients. Però la fitxa de El café de la 
Marina no pot recollir -poso com a exemple- sota l'epigraf 
de "escenografía" o "estris escénics" no ja l'entrega genero
sa (al Teatre del Sol si que es treballa "per amor a l'art") sino 
la vàlua de la creaciò artistica d'un equip, encapçalat per 
August Duch, amb Joaquim i David Tudela i Montse Pité, 
entre altres, que amb cents d'hores de dedicaciò anònima 
ho hafet possible, des del mateixvaixell que ornamenta una 
de les parets del café, fins a cada una de les rajóles (de fusta

i repicadas artesanalment a mà durant tantes nits de la 
passada tarder i el darrer hivern).

O quan el mateix equip i amb l'ajuda de Dolors Serra, 
Sònia Monegai i Manel Soto, creava aquella pega única de 
l'embocadura de barrees i daurats que servi d'escenari per 
a les obres de Ionesco.

O quan...
Talment com l'equip de modistes que encapçalat per la 

perseverança indefallent de Carme Rocabruna, amb 
Francese Marti, Teresa Saus, Poser Borguñó, Rosa M. 
Aymami... i etc., ha taliat, cosit, planxat i repassat més de 
cent vestite, de Enrío IVa El café, de El Ventali a Molt scroll, 
amb les seves capes, armilles, bosses, capells i altres 
menudéncies.

AIgú ha contât les hores, diürnes i nocturnes, festives i 
feineres, que l'equip ha esmerçat? Segurament són més 
que els molts aplaudiments que les modistes han escoltat al 
final de cada representació premiant els actors que Iluíen el 
seu vestuari.

A la pinya hi ha gent espontània i n'hi ha de permanent, 
de professional i ó'amateur, técnics (Jaume Urpi), 
especialistes (Pep Puig), o creadora de llum i de so (oom 
Francese Serra, Tomás Vila, Victor Moreno, Toni Garriga, 
Joan Manyé, Jordi Pité, Marc Prunés, Santi Solé, Marc 
Clapés, Marc Sabater, Manuel Soto i altres), el que voi dir 
treballs obscurs, pesata, sacrificata i a deshores (per no 
destorbar els artistes) provant, rectificant - i renunciant-, 
amb l'ùnica recompensa d'un moment fugag i felig -com 
l'aleta de l'anxaneta-, coronant l'éxit de la representació.

A vegades pot ser un petit efecte musical, oportù i precis, 
com pot ser un roseto projectat sobre la catifa roja que 
apareix i desapareix a ritme escénic, o un glop de fum 
grotesc a cada estossegada d'un marit avorrit, o uns llunyans 
cops de destral que omplen de solitud i de tristor l'escenari 
buit...

A cada "efecte", una história. I, per cada história, una 
dedicaciò iMusionada.

Per a mantenir-la i coordinar-la, com per convocar el 
fuster, el pintor, el tapisser, o per concretar les mides d'uns 
plafons publicitaris i -fins i to t- per atendré l'inspector de 
normes de seguretat, la pinya té un cap de colla de pacién- 
cia i discreció franciscanes (Josep Garrido). 1 té un grup 
d'acòlits diversos (animadors, secretáries, administradors) 
que -com el seu sacristá major (Antoni Pous)- es difuminen 
en el temps i les circumstàncies seguint l'exemple d'un 
president atipie, empresari nat i net (Francese Garriga) 
que, amb la renùncia a l'afany de lucre, els ha encomanat 
el sentit de l'eficàcia i, sobretot, la discreció.

Eppure si muove.
Salvador Fité
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La cantant calva FOTO XAVI SALIENT

Una Huna per a un bord FOTO BUSOMS



L'amansiment de I 'harpía FOTO BUSOMS

El revolt periliós FOTO XAVI SALIENT



La sastrería FOTO BUSOMS

El maquillatge FOTO XAVI SALIENT



Qué es pot esperar d'una colla de franctiradors bojos que 
confonen el teatre amb una aventura personal? Qué es pot 
esperar d'uns afeccionats que barregen la gestió, la producció 
i fins i tot la posada en escena i l'art amb l'amistat i l'amor? 
Qué es pot esperar d'uns incontrolables que tan del teatre 
una manera de viure i del lloc de treball la seva propia casa?

Fabiá Puigcerver

L 'assaig FOTO BUSOMS



.diría que, malgrat totes les seves 
ocupacions diaries, la gent del Teatre del 
Sol són aotors de cap a peus, gent de teatre 
de dait a baix, i que el teatre és per a ells la 
mateixa vida."



Solucions a l'acte

minuts
Canvi 
de far

Escort - Orion

minuts
Canvi de 
silencios

Fiesta 84-89

BONES
FESTES

minuts
Canvi 
de hateria

Fiesta - Sierra

minuts
Canvi pastilles 
de ire

Escort-Orion 91

minuts
Canvi
d'anticongelant

Fiesta 84

Ara, a Automóviles Vila, les reparacions més comuns del teu 
cotxe tenen solucions a I'acte.

• En temps record: entrada i sortida en menys d'una hora.
• Sense cita prèvia.
• Amb horari a la teva mida.
• Pressupost tancat i conegut amb antelació.
• Recanvis Originals Ford amb totes les garanties.
• Atenció reconeguda (Premi Europeu a la 

Millor Atenció al Client, anys 1989 i 1992)
I tot aixó a uns preus molt competitius.

Automóviles Vila, S.A.
R a m b la  Ib e r ia ,  18-22 - T e l. 726 39 00 - S a b a d e ll

18 anys de serve! continuât són la teva millor garantía
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Art romànic

La portalada d’Agramunt
Ramon Vail i Rimólas

X^'església parroquial d'Agramunt per- 
tany al grup de basiliques d'inspiració 
provençal o llenguadociana. Ultra l'estil, 
queda demostrada la influéncia amb al- 
guns capitells de la ñau que están signats 
per escultors vinguts de Cahors i de 
Montpelier.

Fou edificada en una data incerta. Puig 
i Cadafalch situa la seva construcció entre 
l'any 1163 i l'any 1238, en qué consta 
documentalment l'existéncia de l'església. 
Encara s'hi treballava el 1277 en el qual es 
troba una deixa per a les obres de l'església; 
es devia treballar a la portalada.

Aquest portal és un espléndid exponent 
del que s'ha anomenat escola de Lleida, 
caracteritzada per les seves magnifiques 
portalades: tant la Seu vella de Lleida, amb 
els seus portals dels Fillols i de l'Anunciata 
i l'església de Cubells, com la d'Agramunt, 
tenen portalades sumptuoses; i amb menys 
majestuositat, la lateral del mateix Agra- 
munt, les de Verdú, Vilagrassa, Pía de 
Santa Maria, Vinaixa, la Mare de Déu de 
Bell-lloc (a Santa Coloma de Queralt), 
Roda d'Isabena. Arriba la seva influéncia 
fins a la Catedral de Valéncia, on hi ha un 
portal lateral d'aquest escola.

Molts d'aquests portals tenen les por
tes de Hacerla, a la manera moresca. A 
Agramunt n'hi ha a les dues portes.

El portal sobresurt dos metres del mur. 
S'accedeix a l'església per sis graons. Té 
setze columnes, vuit de petites i les altres 
vuit més grans. Corresponen a les 
columnes catorze arquivoltes: les dues 
columnes més exteriors no sostenen cap 
arquivolta. Rematant l'entrada de la por
ta, hi ha un are compost d'una filera de 
sants, una cintra cilindrica i un brodât de

Portalada anterior Agramunt

tronquets. Destaquen les arquivoltes que 
descansen en les columnes grosses i més 
especialment en la primera i en la setena, 
per estar decorades totes dues per una Alera

de sants. A la resta de les arquivoltes hi ha 
buidats, cilindres llisos, semicercles 
enllaçats, fileres de diamant emmarcades 
per vorers rodons, dents de serra, cilindres 
anellats, teixits de tronquets entrellaçats, etc.

Destaca un fris que hi ha sobre al pri
mer capiteli dret, a sobre mateix de la por
ta, pel tema que hi ha escolpit: és un 
elefant que té un castell a l'esquena. A la 
Biblia de Roda, amb més propietat, hi ha 
un elefant que porta una torre. Encara 
pervivien a la memoria els ginys de gue
rra usats en l'antiguitat clàssica, però aqui 
se n'havien oblidat els details: de fet, el 
que es volia representar era una torre 
portátil usada pels romans, mai un castell. 
L'elefant també era desconegut i era 
considérât com un animal fantàstic, tant, 
que a voltes estava mal représentât.

Els capitells son els clàssics de l'art 
romànic: fulles d'acant, ocells fantàstics, 
homes que Iluiten, bésties amb cap humà, 
entrellaçats, etc.

uadern desitja als sens le 
un bon Nadal i

QUADERN - 98
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Agramunt

L'any 1283 els teixidos d'Agramunt 
donaren un grup escultoric, que represen
ta una Anunciació i una Adorado deis 
Reis. Fou sobreposat a la portalada. 
Presideix la Mare de Déu, que está 
asseguda amb l'Infant Jesús a la falda. A 
un costat hi ha els tres reis, que adoren 
l'Infant: un deis reis está agenollat, 
adorant; oblidada la seva reialesa, es treu 
la corona en senyal d'acatament, com un 
pagés qualsevol podria llevar-se la barre
tina o un obrer es trauria la gorra. Té una 
grácia inefable. Els altres dos reis están 
drets amb els presents a la má, a punt

d'adorar quan el primer rei hagi acabat. A 
l'altre costat hi ha representada l'Anun- 
ciació: tant l'Angel Gabriel com la Verge 
están dempeus. Aquest relleu té un caient 
ja goticitzant, encara que la Verge 
correspon al tipus romànic: està hieràtica, 
corn fent de tron al Nen Jesús.

Sabem que van donar-lo els teixidors 
d'Agramunt, mercès a una inscripció que 
figura sota el tron de la Mare de Déu. La 
inscripció diu aixi: Textores Agrimontis 
fecerunt fieri istam imaginem Beatae 
Mariae. Octohris anno domini nostri 
MCCLXXXIII. Aquest escrit va acom-

panyat de cinc llan9adores, que l'envolten; 
a sota del grup, a ¡'esquerra, hi ha també 
cinc ólibes i, a la dreta, quatre florons.

Es amb aquest grup escultóric, i més 
especialment amb l'escena de l'Adoració 
deis Reis, que ens volem unir a la joia de 
Nadal en aquest any 1994.

rs, coHaboradors i anunciants 
feliç Any 1995

QUADERN - 98
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Kandinsky i Mondrian, dos monstres de l'art abstráete
Milagros Torres

Wassüy Kandinsky i Piet Mondrian 
van morir el mateix any de 1944, una 
casualitat que els uneix no solament en la 
seva creació artística sino en el seu final 
creatiu i vital. Desconeguts, treballant dins 
una tendèneia completament nova, desen- 
volupant-la i Iluitant per aquesta, en con
tra de les conviccions artistiques del 
moment, però sobreposant-se i fent-la ùni
ca, passant-la a la història de l'art corn un 
dels grans "ismes" històrics.

Ara fa cinquanta anys de la mort 
d'aquests dos grans artistes. Aquest cin
quantenari ens obliga a recordar les seves 
figures i l'aportació que van realitzar al 
món de l'art, deixant una empremta indis
cutible i que és fons d'estudi de tots els 
artistes actuals, alguns dels quais beuen di- 
rectament de les seves fonts i altres con- 
temporalitzant la idea principal de l'art 
abstráete. Però és ben cert que els artistes 
d'avantguarda passen per una etapa abs
tracta indiscutible; això els forma i els 
dóna una manera d'actuar pròpia.

Es denomina art abstráete aquell que 
no es preocupa en absolut del tema, és a 
dir, prescindeix de la figura i dels objectes. 
La pintura abstracta no surt com una no- 
vetat radicai sinó que és el résultat d'una 
tendència que comença a la fi del segle

Wassily Kandinsly. Trait transversal (1923)

XIX, amb "Nit estelada", de Van Gogh, 
i que continua sintetitzant-se a tra
vés del Fauvisme (mitjançant la 
sim plificació del tema), el 
Cubisme (sintetitzant més la 
temàtica) i el Futurisme 
(despreocupació total 
del tema)... Així, a 
poc a poc, anirá 
naixent un mo- 
viment que 
p reten ia  
la reno 
v a c i ó  
absoluta i 
total de la pin 
tura, no essent, 
en realitat ni "abs
tráete" ni "anti-figu- 
ratiu", ja que per una 
banda els seus temes són 
concrets i reals (taques, punts, 
formes géométriques) i per una 
altra banda, el fet de no trobar éssers 
vius no significa la no figuració, ja que 
sí que trobem el punt, la línia...

Dins el moviment abstráete es troben 
dues subtendèneies: la cromàtica i la 
geomètrica.

L'abstracció cromàtica centra el seu

Piet Mondrain. 
Composition dans 
le carreau (1921)

ínteres en 
el color i en 

P" totes les possi- 
bilitats que aquest 

ofereix, corn la re- 
presentació d'un estât 

animic déterminât de 
l'artista i la transmissió 

d'aquest o bé la provocado  
d'una impressió determinada en 

l'espectador. L'abstracció geomètrica 
centra la seva atenció en la geometria i 
l'ordre, fent referèneia a la matemàtica.

Dins de cada una d'aquestes subten
dèneies trobem Kandinsky i Mondrian.

Wassily Kandinsky, moscovita (1866- 
1944), va donar la data de naixement ofi
cial de l'abstracció amb la seva primera 
aquareMa abstracta l'any 1910 trobant-se 
a Alemanya. En aquests moments per- 
tanyia al grup expressionista Der Balue 
Reiter. Kandinsky comença a pintar una 
sèrie d'obres en les quais la línia i el color 
són els principals protagonistes. En aquest 
primer période de la seva creació, que va 
de 1910 a 1921, l'artista teoritza i edita el 
llibre De lo espiritual en el arte. Aquí 
explicava la connexió entre la pintura i la 
música, la relaciô amb allò espiritual més 
que material; segons les seves pròpies 
paraules, "la armonia del color i de la for
ma cal que es basi únicament i exclusiva 
en el principi del just contacte amb l'ànima 
humana". El seu segon période creatiu va 
de 1922 a 1944, època en la qual és 
professor de la Bauhaus i que teoritza amb 
el llibre Punto y línea sobre el plano. En 
aquesta etapa s'introdueix plenament en el 
racionalisme. Insereix en les seves com- 
posicions formes regulars i línies rectes o 
corbes géométriques.
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Piet Mondrian (1872-1944) arriba a 
les m ateixes conclusions a Holanda. 
Mondrian es trobaria dins la subtendència 
abstracta-geomètrica, donant importància 
a la linia recta i als colors primaris. Di- 
videix el quadre en espais rectangulars o 
quadrangulars, separats per linies grui- 
xudes negres de perfecta horitzontalitat i 
verticalitat i omple els compartiments amb 
colors primaris, formula creativa que va 
seguir tota la seva vida. Piet Mondrian per- 
tanyia al moviment holandés Neoplas- 
ticista, dins el grup De Stijl. Els neoplas- 
ticistes només treballaven amb formes 
géométriques regulars i angles recles, fent 
servir els colors primaris i els neutres. Les 
obres tenen un exacte equilibri, aconseguit 
per la compensado de formes i colors. El 
grup va deixar d'experimentar conjunta- 
ment quan Van Doesburg introduí la línia 
diagonal. Mondrian mai no va veure bé 
aquesta concessió i continué dins les seves 
prôpies idees.

Mondrian, com Kandinsky, també va 
teoritzar sobre l'art, ja que es consideraven 
anunciadors de la transform ado que 
aquest havia d'experimentar.

Igualment els dos artistes, Kandisnky 
des de la Bauhaus i Mondrian des de De 
Stijl, intentaven realitzar una obra d'art to
tal, on els quadres han de convertir-se en 
elements integradors a la paret. Per aixô 
arquitectura i pintura cal que es com- 
plementin i recolzin mutuament.

Dos artistes treballant dins la mateixa 
tendència artística des de punts geogràfics 
diferents (l'antiga Russia i Holanda, 
passant per Alemanya), arriban! a conclu
sions similars i dotant l'art d'una creado 
innovadora (encara que s'anés gestant des 
de la darreria del segle, XIX) que va supo- 
sar una renovado total dins els panorama 
de les arts plàstiques, provocant un enri- 
quiment de l'art en què cada vegada té més 
importància l'experimentació.

■ FomseR©
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
SABADELL

JOC D'ArRACADES i A n ELL CONJUGAN!
VOLUME I COLORS D'OR GROC I O r BlANC AMB DiAMANTS TALLA BrILLANT
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de la coMeccio 94-95 amb 
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Panoràmica de la mùsica de cinema a Catalunya (i II)
Joan Pineda

IN ^algrat totes les consideracions fetes 
a l'entorn de la mùsica de cine al nostre 
país, aquest valuós element ha estât quasi 
sistemàticament utilitzat al llarg de tota la 
historia cinematogràfica com un poderos 
aliat en el moment suprem de donar a 
conèixer l'obra acabada davant del public.

Llevat d'alguns film s aïllats, la 
presència de la banda musical continua 
essent tan important com ho fou sempre, 
encara que, com vàrem indicar, aquesta 
presència sigui, sovint, deixada de banda 
per la immensa majoria de la critica 
especialitzada.

És ben cert que, quan arribà el so, es 
varen acomiadar gran quantitat d'or- 
questres, solistes i musics en general, 
perqué horn s'imaginava que aquella 
revolta tècnica hauria de resultar tota una 
altra cosa; en realitat fou aixi, però també 
va ser un enrenou amb molt soroll i la 
mùsica senzillament va canviar un xic de 
sentit, és a dir, no foren imprescindibles 
els mùsics que acompanyaven els films en 
directe, però, en canvi, sí que ho foren com 
a coMaboradors del film en una missió 
encara molt més compromesa.

S'ha d'insistir en el fet de classificar la 
banda musical en tres étapes; la primera, 
quan les grans orquestres tenien la tasca 
de comentar el film al llarg de tota la se va 
durada; la segona, quan els conjunts 
m usicals interpretaven blocs aïllats i 
concrets que puntualitzaven el fet 
dramátic; i la tercera, quan la banda mu
sical no és més que un recurs comercial 
sovint enterament distanciat del film en si.

S'ha de reconèixer que la mùsica de 
cinema ha estât sempre sotmesa a les 
necessitats económiques i que aqüestes 
l'han condicionat, però també hi ha un fet 
técnic i evolutiu que el propi cinema ha 
anat travessant en el decurs del temps.

Un deis représentants més adients del 
primer grup és el mestre Joan Duran 
Alemany, de qui ja vàrem parlar. Un grup 
en qué el simfonisme és ben patent, 
entenent per simfonisme aquella classe de 
mùsica en qué totes les fam ilies de 
l'orquestra simfónica (corda, fusta, metall 
i percussió), són a disposició del compo
sitor. Dues de les seves obres. La niña de 
Luzmela i Don Juan de Serrallonga, són 
espléndidament representatives d'aquest 
grup, un grup en qué el comentar! musi-

Don Joan de Serrallonga (1948), amh múiica de Joan Duran Alemany

cal omple quasi tot el film, utilització 
acurada deis canvis de rítmica i d'inten- 
cionalitat dramática sense cap solució de 
continuítat i, sobretot, un o dos moLus 
centrals que es poden seguir al llarg de la 
cinta.

La niña de Luzmela té un comen^a- 
ment musical épic que dóna entrada al 
"leit-motiv", lirisme ciar quan apareix la 
nena, subratllats dramatics davant qual-

sevol incidéncia de la histeria, tremen- 
disme sobre el personatge maléfic de la 
tieta, trémols clássics snfront del perill, 
ambientado bucòlica duranr. el viatge de 
la protagonista, etc. Tot això ho podem 
escoltar i sentir a Ta niña de Luzmela, que 
té un motiu central líric d'ur. cert regust 
de mùsica escénica de principis de segle. 
Po:ser la partitura resulta massa obsessiva, 
insistent i algunes vegades supèrflua, però.
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no obstant això, és un treball magnifie i 
ben fet musicalment, on totes les petites 
coses que hem esmentat formen part d'una 
època i son vicis que abans es trobaven 
dins d'una ètica "anímica" perfectament 
establerta.

Don Juan de Serrallonga s'inicia amb 
"glissandos", que preparen I'entrada del 
tema central de carácter èpic i decidit. Una 
discreta quietud m usical presideix el 
començament de les imatges: un flauti o 
flabiol il-lustren aquests primers plans. 
Així es defineix el caire local de la historia.

El tema principal hi és sempre present 
amb variants diverses sempre ben estruc- 
turades, sense que aquest perdi carácter, i 
els blocs de mùsica "dinamitzants" que 
emmarquen les distintes cavalcades son de 
convincent factura. També aquí ens 
trobem amb l'ús de recursos d'aquell 
temps, com els nombrosos "glissandos 
d'arpa", trémols i pizzicatti, que donen 
sentit a l'accio i a les intencions del film. 
A destacar també l'eficácia dramática 
d'alguns acords emprats com a senzills 
efectes de so i el tema quasi místic que 
Duran Alemany va compondré per 
iMustrar el record del pare. Un deis reptes 
més importants del film, que el composi
tor va saber resoldre, és el seguit de balls 
cortesans, que són sempre, per culpa del 
muntatge final, un serios problema. El film 
acaba amb la glorificació de l'heroi, que 
el mestre soluciona amb gran elegáncia: 
la música fa una variant cap a una temàtica 
popular catalana que així, discretament, 
ens endinsa en una atmosfera nacional, 
sense caure en la vulgaritat ni en el topic.

Joan Duran Alemany va fer partitures 
per a una quarantena de films, sense que 
figuri en cap diccionari de cinema, essent 
com era un deis millors musics de les 
imatges en moviment. Altres noms de la 
mateixa època, com Azagra, Dotras Vila, 
Ramon Ferres (pare d'lquino), Serramont, 
Casas Augé, Martínez Tudo, Augusto 
Algueró sènior, etc, també han patit aquest 
oblit tan nostre.

Del segon grup, potser escolliria Josep 
Solá, no perqué fos el més destacat o el 
més important, sino perqué és un bon 
représentant de la incorporació al cinema

JOIERIA
SENSERRICH

de Teresa Senserrich
CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quirze, 17 • Telèfon 725 75 96 
08201 SABADELL

525

de la mùsica menys simfònica, moderna, 
bailable, jazzistica si es voi, on petits gru- 
pets musicals fan insercions de mùsica 
concretes, detallades i amb més precisió.

Un vaso de whisky, la va escriure en 
coM aboració amb el mestre Xavier 
Montsalvatge, però el que va funcionar va 
ser el tema centrai escrit en forma de 
"blues", que anava molt bé en un film de 
"baixos fons", on el protagonista era un 
brètol que s'havia de redimir. A més, Solà 
va tenir el gran encert d'utilitzar el "xiulet" 
per "entonar" la linia m elòdica en 
determinades seqiiències que deixaven 
"despullat" el motiu musical i d'aquesta 
manera arribava directe i net a l'ànim de 
l'espectador.

Josep Solà féu altres films com a com
positor i, en alguns d'ells, corn pot ser, per 
exemple. Regresa un desconocido, la par
titura estava escrita molt més en fundó de 
les imatges.

Quant al tercer grup que abans hem 
esmentat, podriem citar les experièneies 
dels Portabella-Santos o les incursions 
informais dels cantautors del moment, o 
bé encara les riuades de "pop" sense cap 
context cinematogràfic, que tots hem patit 
i seguim patint.

Jo sempre he considérât que els anys 
seixanta, amb l'arribada de la "nouvelle 
vague", tothom es va fer un embolie. 
Després, ningù no ha sabut mai si el que 
s'explica és una història a la quai, els 
distints elements film ics han de donar 
suport, o una obra personal exclusiva on 
cadascù hi pugni dir la seva, encara que 
"la seva" sigui una solemne bajanada.

No patiu molt quan veieu a la pantalla 
allò que diu... "Un film de..."? Ja la ballem. 
Això voi dir que hi ha un "amo" i sempre 
té quelcom d'esfereidor. Ara bé, és veritat 
que ens resta l'interminable "rodet" final 
de noms i més noms, on fins i tot figura el 
nom de qui va comprar el menjar del gat 
de la protagonista... i vinga! ara és el 
moment de la mùsica!!, que el mùsic es 
llueixi, quan tothom ja és a dormir!...

Llevat d'honorables i honroses 
excepeions, hem de convenir que, per al 
mùsic de cinema, alguns, bastants dels 
film s actuals s'han convertit en enre- 
vessades teories parapatolôgiques on un 
protagonista masculi epilèptic vol creuar 
un pas de vianants i no sap corn fer-ho o 
una protagonista femenina no es vol casar 
i vol que els altres li diguin perqué, posem 
com a exemple.

Potser aqüestes obres d'autor donen 
molt per a "escriure", però tenen molt poc 
per a "veure"... i encara menys per a 
musicar.

ANALISIS CLINIQUES  
i PERFUMERIA  
COSMÈTICA de
Joan Garriga i Manich

(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 
Farmacèutic Municipal)

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL

J A U M E  G O D I N A  i P O N T
ADMINISTRADOR DE FINQUES
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MODA EN FELL I PELLETERIA
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LA LLAR DEL LLIBRE
Llibres i Revistes
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Estampes Montserratìnes

Les Cantigues del rei Alfons X
Manuel F or aster

X -ia  celebritat 
de la Mare de 
Déu de Mont
serrat li ve deter
minada sobretot 
pels nombrosos 
miracles que li 
eren atribuïts du
rant els segles XI 
iXII.

Els romeus que 
anaven a Santia
go de Compostela 
i passaven per 
Montserrat, feien 
correr de boca en 
boca els prodigis 
del nostre mones- 
tir. S'escampà 
tant la seva fama 
que arribà a la 
cort del rei A l
fons X el Savi, el
quai va incloure sis miracles montserratins 
en les famoses "Càntigas de Santa Maria".

Recollia en cada "cántiga" un dels 
prodigis que s'esdevingueren a la nostra 
muntanya, que son els següents;

El de la llegenda de la font, en què un 
propietari usurer tenia una deu propia i 
volia cobrar l'aigua ais monjos. Llavors, i 
per un voler de la Mare de Déu, brollá una 
font davant del monestir al mateix temps 
que s'assecava la deu de l'avar.

El de les cabres salvatges que cada dia 
baixaven de la muntanya perqué els 
monjos les munyissin. Un dia algú els va 
robar un cabrit per fer-ne un bon dinar i 
des de llavors les cabres ja no tomaren a 
donar llet.

Conta també el miracle d'un lladre que 
va robar les pertinences d'un pelegrí i que 
llavors no podia sortir de l'església. I aixô 
durà fins que el delinquent va comprendre 
que havia faltat i que havia de retornar tot 
el que havia pres.

O el miracle de dos romeus que anaven 
a Montserrat i un d'ells es va morir pel 
camí. L'amie es mofà de la fe del seu 
company pensant que la verge l'havia 
abandonar, i llavors de cop i volta el mort 
va ressussitar.

O el prodigi que féu la Verge de pre
servar el monestir de la caiguda d'una 
pedra grossa que amenaçava destruir

l'església i que al 
final va davallar 
sense fer malbé 
res i sense fer 
cap mal a ningú.

L'ùltima de 
les "cantigues" fa 
referència al ro- 
batori que va fer 
un escam ot de 
lladres a una po- 
bra dona que 
anava de rome
ría. En arribar al 
monestir demaná 
ajut a la Verge. 
Llavors sorti l'a- 
bat amb gent ar
mada i trobaren 
els malfactors 
mig agonitzants 
en el seu refugi.
Els portaren al 

monestir i van restituir tot el que havien 
robat, prometent que des de llavors 
canviarien de vida.

El rei savi coneixia Montserrat per la 
seva esposa Violant, que era filia del rei 
En Jaume, i per la seva filia que fou una 
devota confraressa del nostre monestir.

El rei català va ajudar el seu gendre en 
la conquesta del regne de Murcia l'any 
1243, i uns anys més tard, en prova 
d'agrai’ment a la nostra Verge, el rei Alfons 
va edificar una capella dedicada a la Mare 
de Déu de Montserrat en el nou regne 
conquerir.

El monarca castellà es valia de diver
sos coMaboradors en els seus celebrats 
escrits i sobretot en les "cántigues", on se 
sap que l'ajudava el poeta gallee Airos 
Names, i és per aixó que els poemes están 
escrits en aquest idioma.

I així, en incorporar els miracles de la 
nostra Verge de Montserrat a la coMecció 
de les seves "cántigues", es converteix en 
el primer cronista montserratí, donant a 
conéixer al regne de Castella i Lleó la 
devoció a la nostra Verge de Montserrat 
en una época tan remota com és l'edat 
mitjana.

PEIX i MARISC ,
J. BARBERA
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COLOR I OLOR DE NADAL!
Puc explicar, jo, el color 
de Nadal? La seva olor?
El color és com d'aigua clara... 
sense màcula, transparent; 
és com quan sentim el vent 
que ens passa a free de la cara... 
No el veiem, mes el sentim.
La seva olor? La vivim, 
s'aposenta a dintre nostre, 
ens calma tots els neguits, 
endolcint somnis, fatics... 
fent olor de "Parenostre".
Aixi el Nadal visquem bé!
Que res torbi el nostre fer, 
essent del Nen burnii patge.
De cor hem de desitjar 
que cada any puguem cantar 
al davant del bell Estable!

Ma. Teresa Cabané

LES EURIES DEL MÓN
Remuguen les furies del món en tot instant 
i no ens n'adonem, car romanem captius 
del nostre somni; no caminem pas 
amb les passes d'antany, i fem carni.
Ens allitem i abraonem amb l'engany 
de voler creure que ens estimem; 
però, com viurem sense això?
També remuguen les furies de l'avorriment 
i cerquem allò que ens omple el temps, 

que fem carni o averany del desastre; 
no, no ens despertem pas del somni.
Els déus fiten les nostres passes.
Encara els ametllers floreixen a la primavera, 
i les aus ens obsequien amb els seus cants; 
no deixem pas de meravellar-nos, encara no.

Francese Vergés

MAR D'HIVERN
Somni veil de blaus i freds, 
mentre arriba Santa Llúcia 
qui pensa en tu mar d'hivem 
ara que la sorra és buida?

Blanc de nacre i de neu 
reflex de sol damunt les ones, 
ara que el desembre s'ajeu 
qui t’acompanya les llargues bores?

I una Nit, un deixant en la mar d'bivem 
ens porta un Nadal d'esperances i iMusions 
i ens bressola en una barca el Nen, 
quin pescador t'abrigará en el port del món?

Josep Milá i Masoliver

QUI HA TENSAT LES CORDES DEL VIOLÍ?
Qui ba tensat les cordes del violi?
Qui ba tensat la corda de l'arc 
perqué la sageta s'escapi?
Per qué la nit és tan densa?
El carni no només es fa amb les passes; 
també es fa amb allò que rebutges, 
i l'arc sempre està tens; 
però, on es clavará la sageta?
Quina nota farà el violi,
quins mots ens bem dit en les cartes?
Tanmateix, les pedres tenen el segell 
de l'bome. El segell de l’bome és el temps.
Per què la nit és tan densa?
No, no cerquem pas el silenci de la mort.

Francese Vergés
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Gabriel Pujol i Regualta: un Mestre i una època
Maria Calzada i Olivella

Amb motiu del "Dia del Mestre", célébrât el 27 de novembre, Maria Calzada Olivella, Ilicenciada 
en Historia contemporánia, professora i directora de la Coral La Industrial, ha realitzat un 
treball dedicat a un mestre, Gabriel Pujol, fill de Palafrugell, a qui els avatars de la vida van 
conduir a Sabadell i s'hi va afincar. Una historia de prou contingut que esdevé un homenatge 
a la vocació de l'ensenyament, la deformar i a educar aquells nens ijoves que han de ser els 
homes i les dones del demà.

1 J í\ forja d'un carácter ve donada 
per molts factors: l'herència b io
lògica, el context físic, l'educació 
rebuda, la Vida, com escola. En 
Gabriel Pujol n'és exemple ben palés, 
ja que, a més d'assolir aquests apre- 
nentatges, els trasmeté amb gene
rosità! i convicció, durant més de qua- 
ranta-cinc anys, a les generacions que 
el prosseguiren, a través de la seva 
professió, de la que en féu vida: 
l'ensenyament.

Gabriel Pujol i Regualta nasqué al 
Passeig del Migdia, a Palafrugell, el 
19 de maig de 1909, en una casa 
coneguda amb el nom de "el molí".

Fill d'una familia humil, els seus 
pares eren tapers del suro, la seva in
fantesa transcorregué en contacte amb 
la terra empordanesa i fou de la 
Natura, mar, penya-segats, tempestes 
i calmes, d'on es perfilé un esperi! de 
Iluita que ja no l'abandonaria durant 
els anys.

Però el seu esperi! de recerca, de 
voler saber més, l'impulsaven a l'estudi 
tot i les dificultáis de l'època i de la seva 
condició familiar, agreujada mate- 
rialment i moral pel seu germá, qui patia 
una deficiéncia auditiva que l'impedia a més 
d'oir, de parlar.

En el seu món d'estudi, en Gabriel es 
veié afavorit per l'ajut d'una beca conce
dida per una fundació de Palafrugell (1) 
consistent en la quantitat de sis rals diaris. 
L'estudi, però, li venia a les nits, després 
de la jornada de treball, amb llum  
d'espelma.

Ais divuit anys, en Gabriel anirá per 
primer cop a Barcelona, on continuará els 
seus estudis compagináis amb el treball i 
els contactes amb la familia a través de la 
correspondéncia i les v isites, sempre 
amoinat per la precarietà! material i pel seu 
germá, a qui professava una gran estima.

A Barcelona entrarla en el món de 
l'ensenyament.

Es vivia, ja des de principis de segle i 
per l'impuls de les tendències marcades a 
Europa al voltant de figures com Mon-

tessori, Decroly, Freinet, una renovado 
pedagògica que s'aniria maduran! fins arri
bar al seu punt més àlgid durant els anys 
de la República (1931-36).

Aquesta preocupació pel saber i la seva 
realització a través de l'ensenyament -la  
instrucció, com se solia dir-, havia conduit 
a la creació d'escoles de formació de 
mestres a través de persones i entitats par
ticulars: l'escola de mestres de Joan Bar- 
dina (de 1906 fins a 1910); les escoles d'es- 
tiu d'Alexandre Gali (de 1914 fins a 1935). 
Les institucions també entraren en el tema, 
a través de la tasca portada a terme per la 
Mancomunitat de Catalunya (1914-1925).

Tot el corpus i idear! d'aquests centres 
de formació per a mestres, foren recollits 
en l'escola de mestres de la Generalität, 
creada al 1931 per decret del govern de la 
República.

La importància, l'alt nivell en l'en- 
senyament i la trascendència cultural a la

societal que assoli aquesta institució 
venen donades pel fet que a més de 
gaudir de la tradició pedagògica  
abans esmentada, per primera vegada 
es relacionaven els estudis de 
magisteri amb els universitaris i es 
creava la cátedra de catalá sota la 
dirocciò general del filóleg i director 
de rinstitut d'Estudis Catalans, el 
Mestre Pompen Fabra. (2)

L'escola de magisteri, els seus en- 
senyants i l'ambient cultural que, 
propiciat per les institucions 
governamentals, d'ella n'emanava 
revertint a la societal, trobà en el 
carácter ferm i en la consciéncia  
d'integritat del jove Gabriel el camp 
abonat, de manera que tot el que era, 
en un principi, teoria havia de passar 
a ser no només al terreny d'una 
práctica més o menys acceptable, sinó 
que - i  ben aviat- acabarla de confor
mar una personalità! que tenia com a 
base el perfeccionismo, l'idealisme, la 
visió amplia de les coses i -e l temps 
ho demostrarla- la Integrität, per 
damunt de tot.

La tasca com a mestre comença 
ben aviat per al senyor Pujol, amb classes 
particulars. Una d'elles fou el petit grup 
que tingué a Palafrugell durant un periodo 
estival a l'hostal "ca les Climentes" on 
imparti classe de francés.

Però fou l'any 1937, quan en tenia vint- 
i-nou, que rebé el nomenament de Mestre 
d'Ensenyament Primari de la Generalität
(3) després d'haver supera! les proves 
d'oposició al Cos de Mestres, comptant, a 
més, amb la Certificació de Suficiència per 
a l'ensenyament del Català -concedi! pel 
Director General de l'Ensenyament del 
Català, Mestre Pompon Fabra-. La seva 
primera destinació fou el Grup Escolar 
número 2 de Mollet del Vallès, conegut 
també amb el nom de "les escoles del 
carrer del doctor Duran".

Però la seva tasca com a mestre de la 
Generalität no tingué continuità!; a l'agost 
de 1938 s'acaben els visats del seu carnet 
de mestre. El progrès social i cultural d'un
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poblé es vela aturat i àdhuc anulat per la 
força de les armes. Des de 1936 la guerra 
Civil, amb tota la seva complexitat, s'havia 
ensenyorit de la Península i les institucions 
legáis, elegides democràticament -govern 
republicà i govern de la G eneralitat- 
s'afegiren al que de per si representaven 
els militars colpistes del 36.

Acabada la confrontació, el poder 
sorgit de les armes i la rebelió, anulà la 
tasca feta per les institucions democrà- 
tiques anteriors sota un sol mot: repressió. 
détendons, presons, judiéis sumarissims, 
exilis, deportació, execucions...

El cos de mestres de la Generalität fou 
dépurât. El senyor Pujol entrà corn a 
mestre en una acadèmia privada de Mollet, 
la del senyor Ninou que li oferí feina. Però 
les pressions rebudes per altes jerarquies 
del partit al poder, a Mollet, l'obligaren a 
acomiadar-lo. De forma particular i en la 
clandestinitat, el senyor Pujol continuà 
exercint el seu magisteri, a Mollet i Sant 
Post per sobreviure en aquells anys 
durissims de la post-guerra.

Davant les dificultats materials dels 
primers anys de post-guerra, buscà feina, 
sense esmentar la seva professió de mestre. 
A Terrassa trobà algunes facilitats corn a 
delineant, i més tard es posà en contacte, 
per l'amistat amb mossèn Geis, amb el 
senyor Cugat que li oferia feina de 
dibuixant.

El desti de la feina féu que l'any 1941 
el senyor Pujol i la seva fam ilia es 
traslladessin a Sabadell, i s'establissin en 
una casa del tipus dit "anglès" al carrer 
Tetuán, número 169, al barri de Grècia.

I fou ara, quan el propi mossèn Geis 
l'engrescà de bell nou a la docència  
donant-li la possibilitat d'impartir unes 
classes de llati. A partir d'aquest moment, 
la seva tasca com a ensenyant no s'aturaria 
més. En l'espai del réduit menjador 
s'impartien classes de ciències, història, 
matemàtiques, llengiies -català, castellà, 
francés, anglès, alemany, italià i esperanto, 
llengua en la qual hi tenia una gran 
esperança com a idioma del futur-; a 
alumnes dels dotze fins als vint anys en 
diversos grups al llarg de tot el dia.

Aquesta filosofia el porté a practicar 
l'escola activa, experimental, amb sortides 
al camp -sortides que es feien els diu- 
menges a la tarda (4)— per observar la 
Natura, interessar els alumnes per 
l'astronomia; redacció d'exercicis per 
dificultats concretes i especifiques deis 
alumnes, exercicis de técniques d'estudi i 
nemotécniques...

Consequent amb els seus postulats, 
refusé, a mitjans dels anys quaranta, una 
plaça com a mestre, amb I'afegit d'habi- 
tatge que li havia estât oferta per una ins-
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titució educativa religiosa de Monteada.
La tasca no fou fécil i l'exercici de la 

docència en una semi-clandestinitat li 
comporté entrebanes legáis i denuncies 
que s'anirien succeint, no sempre amb la 
mateixa freqüéncia, fins l'any 1969. Però 
la relació que amb eli tingueren dos 
personatges molt importants com a 
jerarquies de la ciutat els porté a 
comprendre que es trobaven davant d'un 
intel-lectual nat, d'un iMustrat del segle 
XX, d'una autoritat académica, mereixedor 
de tot el respecte i protecció. Eren mossèn 
Geis i l'alcalde Marcet.

S'interessava per totes les branques del 
saber i n'és bona mostra d'això la biblio
teca que s'ané formant: lletres, filosofia, 
ciències, tènica, humanitats, art, mùsica...

Malgrat totes les adversitats i esculls 
morals i materials -que bagué de fer front, 
per seguir fidel a si mateix, recolli el fruit 
més preuat per un mestre: veure els seus 
alumnes, al cap dels anys, convertits en 
puntáis de la societat. Dels seus deixebles 
n'han sorgit industrials, comerciants, 
artistes, ... homes i dones d'una perso- 
nalitat molt particular que participen de 
l'empremta deixada pel Mestre.

El seu fer i ser podria resumir-se en el 
gran amor que senda per la Vida; i res 
millor per expressar-ho que amb les seves 
mateixes paraules:

"Cientificament jo  sintetitzo
Estic convençut que la Cièneia Moderna
apunta bé quan ens diu:
que darrera de les coses simples
hi ha l'invisible i complicai.

La matèria és potser ùnicament una 
máscara entre totes les màscares del Gran 
Rostre”.

Moria a Sabadell, el 13 de juliol de 
1992.

(1) Aquesta Fundació, Torres-Jonhama, dedicada a 
l'ajut en els estudis de fills de families humils, havia 
estât instituida per un indià "havanero" nascut a 
Palafrugell i retornat de les antigües colonies amb 
una certa fortuna.
(2) La creació de la cátedra de català per cadascuna 
de les Normals de Catalunya, del 9 de juny de 1931, 
fou possible per l'existència d'un decret anterior 
promulgat per la República de data 29 d'abril de 1931 
en què s'acceptava el bilinguisme en les escoles 
normals del territori de Catalunya.
(3) Nomenament publicat al D.O.G. de dissabte 22 
de maig del 1937, amb el nùmero 142.
(4) Es feien també excursions voluntàries entre 
setmana a Can Vinyals, a St. Quirze, per la qual cosa 
es llevaven a les cinc del mati per tal de poder tornar 
a ser a les 9 a classe.
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El période juvenil del mestre de música Adolf Cabané (¡ ii)
Rosa Ten

D̂ ns I'any 1935 i 36, podriem dir que 
tant a la seva ciutat com a fora, Adolf 
Cabané triomfa, dins el mon musical i 
cultural, en tot allò que fa. Pel mes de 
març, el trobem interprétant un concert a 
l'Acadèmia Católica, junt amb el violinis
ta Rafael Ferrer. Trobem Cabané en un 
cicle de conferències, on parla dels musics 
i de la vida musical. Fa una tasca peda
gògica dins aquesta vessant, en els sens 
escrits i en les seves actuacions. Això fa 
que la premsa local se'n fad ressò i n'elogiï 
el seu bon fer. El jove mestre és tota una 
personalitat. Sovintegen els concerts amb 
el "Quintet Padró". En el Café Euterpe, els 
comentaris són molt favorables, tant al 
nostre D.S. com en altres diaris. Els critics 
s'adonen de les excel-lents qualitats del 
jove mestre com a music, intèrpret i, 
especialment, compositor.

També a l'Orfeó de Sabadell, amb les 
actuacions que acompanya al piano, se'l 
valora justament. I segueixen els concerts. 
Són al Cercle Democràtic Federai, al 
Cercle Sabadellès, a l'Associació de Mù
sica. Un èxit fou la cançô dedicada a l'ex- 
cursionisme, amb lletra de Joan Sallarés. 
Aquell any 1935-36, es comentaren els 
concerts que el mestre oferí a Sabadell i 
Olot, entre altres. Concerts dels quais "La 
Vanguardia" s'ocupà favorablement.

I arribem al juny del 1936, que fins a 
desembre -primers mesos de la Guerra 
C ivil-, la memòria recollida per la seva 
germana Teresa, en programes, ens dóna 
noticia sobre un munt d'activitats del 
mestre Cabané. Són: concerts de l'Orfeó 
de Sabadell, amb les seves interpretacions 
al piano, concerts a l'Hotel Suis de Sant 
Celoni, a l'Hotel Regina de Vallfogona de 
Ruicorb, durant l'estiu; concerts arreu, 
actes benèfics, a profit de les victimes del 
feixisme, -actuació i direcció del mestre
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Divendres, dia 30 de juny de 1933

Recital de piano
a cArrec de

N ADOLF CABANE
a dos quarts de deu de la nit

L’Acadèmia convida a V. i familia i a tots els 
aimants de les Belles Arts

Cabané- al Circol Republicà Federal de 
Can Rull, Societal Coral Instructiva "Els 
Gelats", al lardi del Cervantes; al Circol 
Republicà Federal de la Creu Alta, amb la 
direcció musical del mestre. També a la 
Casa del Poblé, teatre i concert: ja, amb la 
direcció artistica i musical del popular ac
tor Jaume Cunillé, formant Tequip que al 
llarg d'anys portarien ell i I'Adolf Cabané: 
"Companyia Cunillé-Cabané", que va do
nar a la ciutat i a Catalunya un ampie 
ventali de teatre, actuacions musi-cals i 
sarsuela.

S'assisti, dones, a unes temporades en 
diferents escenaris com el del Teatre 
"Euterpe", amb funcions a benefici dels 
Hospitals de Sang de Catalunya, on

ambdós directors oferiren un gran Eesti- 
val musical, en què hi portaren el famós 
tenor Hipòlit Lázaro i al també aplaudit 
bariton, Lluis Gimeno, amb la sarsuela de 
Fernández Caballero, "El Señor Joaquin". 
A "El Ciervo", teatre musical amb un "Pot- 
Pourri Gitano", amb éxit notabilissim, del 
que es feu ressò el rotatiu d'aquell moment, 
"Full Oficial de Sabadell", fent ressaltar 
el volr artistic i la tasca d'ambdós directors, 
que seguiren fent teatre i concerts. Teatre 
amb, també, un altre dels homes 
importants del teatre a Sabadell: Francese 
Gisbert.

D'ells, el diari "Les Noticies" en féu 
un molt bon comentar!.

I sovintejaren les actuacions. Les
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trobem al teatre "Euterpe", al Círcol 
Republicà Federal, i a d'altres escenaris, 
amb éxits cada vegada més creixents. 
Teatre-concerts-sarsuela, espectacles 
m usicals, sota el ja emblema artistic 
"Cunillé-Cabané". Funcions, beneficis. 
Un per a la "Centuria Francesc Layret", a 
la Casa del Poblé, amb una representado 
teatral i un concert extraordinari, dedicat 
ais Hospitals del Sang de la Ciutat. Es 
representá l'obra teatral de Santiago 
Rusiñol: "La bona Gent", i una selecció 
de romances de sarsuela. Un altre festi
val d'aquell any fou el que se celebrá a 
profit de les Milícies Anti-feixistes, amb 
un ampie programa m usical, amb la 
coMaboració del famós cantant Vicenç 
Simón, que actuá altres vegades en 
aquests beneficis que organitzaven 
Cunillé-Cabané. Adolf Cabané, a més, 
com a mestre acompanyant de cantants 
que venien, convidats a actuar en els 
beneficis que s'organitzaven. Hospitals, 
Ajut a la infáncia de reraguarda. No 
paraven, ben cert, d'ajudar i, a la vegada, 
de fer obra cultural i musical d'excel-lent 
qualitat. Elis foren, a Sabadell, i a molts 
punts de Catalunya, la veu de l'art musi
cal que alleugeria els cors dels dolors 
soferts. Ells, i amb Francesc Gisbert, feien 
teatre, música i animació. Sarsueles corn 
"La Alegría de la Huerta" i "Los Clave
les", festivals amb selecció de romances 
de les sarsueles més aplaudides, 
teatre...tôt un doll d'activitat que encara 
recorden aquells que seguiren, en la 
jovenesa, el seu treball.

Seguint el periple que comporten en
cara, el 1936, i en transcurs del 1937, 
trobem que l'activitat artística i musical 
és ben sovint noticia a Sabadell i en els 
altres punts del seu entorn. Foren, en for
ma continuada, els festivals benèfics, 
corn, els anomenats "Del present del 
Milicià"; "Sabadell Pro-Infància"; 
"Milícies Anti-feixistes"; dels companys 
dels grups actuants als fronts; per alguns 
dels companys malalts, pels Hospitals de 
Sang, Refugiats, Socors Roig Internacio
nal... ExceMent treball d'artistes amateurs 
al quai s'adjuntaren importants artistes 
professionals amb les seves desinteres-
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sades coMaboracions. Teatre i música que 
ompliren llargs programes amb escolits 
fragments de sarsuela, concerts i teatre, 
représentant obres deis millors escriptors 
del teatre catalá, com Guimerà, Rusiñol, 
Ignasi Iglesias, Asmarais, Morató, Frederic 
Soler "Pitarra", Josep María Folch i Torres, 
Pous i Pagés, i també del teatre castellá, 
com Alejandro Casona.

Sempre, en la vessant musical, hi 
trobem al Mestre Cabané. Actiu, gran 
treballador, ja com a intérpret, ja com a 
director. Foren uns anys en qué, malgrat 
els moments durs, difícils i incerts que per 
causa de la guerra es vivia, Sabadell fou 
una font de cultura teatral i musical, grácies 
al treball del trio organitzador que 
formaren, en les direccions i interpre- 
tacions, els Cunillé-Cabané-Gisbert. Cul
tura musical-teatral que, de les seves mans, 
s'estengué a localitats veines com Sant 
Quirze del Vallès (anomenat llavors, Sant 
Quirze de la Serra), Castellar del Vallès i 
Caldes de Montbui, on pogueren aplaudir 
les sarsueles: "El Señor Joaquín", de Ca
ballero; "La Chicharra" de Paredes i 
Giménez Vila i Brú; "La Generala", de 
Vives; "Molinos de Viento", de Luna i "Los 
Claveles", de Serrano, entre altres.

En arribar a 1940, rera la Guerra Civil, 
seguim trobant totalment activa la 
Companyia Cunillé-Cabané als escenaris. 
Cunillé-Cabané, amb Pedro Martí com a 
primer actor i amb els espectacles musi
cals, segueixen présentant tot un seguii 
d'obres teatrals, amb comédies i sarsueles 
que complauen als pùblics. Porten obres 
com "Anacleto se divorcia", de Pedro 
Muñoz Seca i Pedro Pérez Fernández; 
sarsueles de tanta audiéncia com "Los Cla
veles" i "La Dolorosa" de Serrano; "Moli
nos de Viento", de Luna, "Gigantes y Ca
bezudos", de Caballero, entre altres. Tant a 
Sabadell com a altres localitats. Es fan bons 
concerts amb l'Orfeó de Sabadell, al teatre 
Principal, als Camps, al Café España, al 
Teatre-Cinema "Alcázar"; es posa en esce
na l'opereta de Franz Lehar, "El Conde de 
Luxemburgo", al teatre Euterpe, amb 
actuacions de les quais es fa ressò la premsa 
local i la de fora.

Amb el 1941, l'any en qué s'acaba la
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coMecció deis programes conserváis per 
Teresa Cabané, arribem al també darrer 
capítol d'aquesta historia artística i musi
cal, de la qual fou protagonista el mestre 
Cabané. Es un any en qué es veu, a través 
d'aquests documents, com segueix  
l'activitat en la presentació de funcions de 
sarsuela - la que fou gran especialitat del 
dúo Cunillé-Cabané. Es repeteixen els 
éxits amb: "Molinos de Viento", "La del 
Soto del Parral", de Soutullo i Vert; "La 
Alegría de la Huerta", de Chueca; "Los Ca
detes de la Reina", de Luna, que es fa al 
teatre de la Societat Coral Colón, 
"Casinet", i es porta després a Berga; "Gi
gantes y Cabezudos", "La del Soto del 
Parral", i "Molinos de Viento".

De nou a Sabadell, i a l'Euterpe, repre
senten "La Viejecita", tornen al mateix 
escenari amb una nova representació de 
"La del Soto del Parral"; es fa un ball- 
espectacle al "Cassinet", amb fragments de 
sarsuela i bailables; i al mateix escenari 
estrenen l'obra teatral d'Alfonso Paso "Sol
tero y solo en la vida". De nou a l'Euterpe 
amb "La Viejecita" i "La del Soto del Pa
rral". Tornen al "Cassinet" amb Alfonso 
Paso, per representar "Papanatas" i "El úl
timo Mono" de Carlos Amiches; es fan els 
Balls de Primavera, i de nou al "Cassinet" 
i a Berga, en el "Cinema Bergadan", es re
presenten aqüestes dues últimes obres 
teatrals.

Fem un record per als seus intérprets: 
Teresita Cunillé, Herminia Antonino, 
Rosa Lladó, Venturita Clerch, Montserrat 
Rodríguez, Pepita Cunillé, María Fuentes, 
Baudilio Cruells, Jacinto Masanell, José 
Perelló, José Franch, Domingo Vilarrasa, 
Luis Sala i Juan Alás, Jaume Cunillé, -  
actor i director-.

Molts d'ells, juntament amb altres 
intérprets en els dos géneres, amb les 
direccions d'en Cunillé i en Cabané, feren 
possible la vida treatral musical d'aquests 
anys que van del 1928 al 1941.

LL«3tT
F « T « « i l A r

Via Massagué, 12 • SABADELL 
Teléfon 725 17 30
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Llibres

DOS LLIBRES DE JOAN FARELL 
SOBRE CASTELLFOLLIT DE 

RIUBREGÓS

El sabadellenc Joan Pareil i Domingo, 
doctor-enginyer empaltat d'historiador i 
d'investigador costumista, ha publicat dos 
densos llibres sobre I'antiga vila de 
Castellfollit de Riubregós, de la comarca de 
l'Anoia i subcomarca de la Sagarra calafina. 
Un d'ells conté la historia d'aquella vileta. 
L'autor qualifica el text de "resum historic", 
però omple un volum dens, de 228 pàgines, 
al llarg del qual no sols es reconstrueix la 
crònica histórica de Riubregós, des de les 
seves arrels etimològiques fins a l'em- 
padronament de 1981, passant pels temps 
fendais, el seu castell i les torres albarranes, 
la muralla i els portais, les guerres, les pes
tes, la sequera, la fam i la vida religiosa, sino 
que entra a fons en el folklore, les llegendes, 
les tradicions i els costums. Tot amb una 
base documentai abundant i rigorosa.

L'altre volum constitueix un inventari 
exhaustiu de la toponimia i el vocabolari de 
la vila i del seu terme. Inventari escru- 
polosament documentât i sistematitzat, que 
li va valer a l'autor el Premi Gumersind 
Bisbal i Gutsems concedi! per la Fundado 
Salvador Vives i Casajuana, impulsora de la 
publicado d'ambdós volums.

Antoni de Solà i Pereta, president del 
jurat que atorgà l'esmentat premi, explica en 
el prôleg corn el doctor Pareil ha seguit 
durant seixanta-tres anys amb dedicació en
comiadle l'evoludó del petit municipi de 
Castellfollit de Riubregós. "De forma 
pianera i senzilla -d iu- ens porta de la seva 
mà pels carrerons estrets i costeruts, pels 
torrents i les guixeres del poblé... que al llarg 
dels anys ha arribat a estimar i a conèixer 
profundament".

Molts sabadellencs coneixem prou la 
prosa apassionada, rica, de Joan Pareli, que 
fa tan intéressant la lectura de les seves 
monografies, mai encallades en la grisor eru
dita. Aquests dos sens llibres més recents, 
encara que es refereixen a una vileta i a unes 
terres que ens representen una mica 
apartades, poden ser llegits amb delectança
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per tota persona interessada en estudis 
histórics i humans sobre parceMes que for
men part del patrimoni català.

J.T.P.

SABADELL,
AL TOMBANT DEL SEGLE 

d'Andreu Massagué i 
Joaquim Sala Sanahuja

Un llibre molt gràfic, amb mirades plenes 
de Sensibilität, amb uns ulls màgics de la 
càmera de Masagué que ha sabut mirar i 
remirar la ciutat de Sabadell des de diferents 
angles i perspectives múltiples. Aixi ens 
ofereix un aplec de magnifiques fotografíes 
de la ciutat en tots els sens aspectes. Una ciutat 
viva, intima i pública.

Cada fotografia és un poema visual. Allò 
de les imatges que valen més que les 
paraules... Però també hi ha el text de 
Joaquim Sala Sanahuja que s'acompanya en 
el coneixement d'aquesta ciutat que batega, 
gràficament, amb Hums i ombres, silencis i 
sorolls...

Andreu Masagué, amb la seva óptica ens 
descobreix aquesta ciutat que és retratada en 
tota la seva magnitud. Una ciutat que té molts 
angles i moites cruïlles, molta força en els 
sens carrers i en les seves interioritats. Una 
ciutat plena de ternes. Inesgotable...

J.C.

INDIGENTS i QUAN EM MORI, QUÈ? 
de Joan Pedraforca Sabadell

L'autor, en realitat Joan Rosselló i 
Muñoz, ha escrit aquesta primera novel-la 
-INDIGENTS- i ell l'ha editada. Una edició 
de 250 exemplars que ha distribuït 
gentilment a familiars, "amies, Companys, 
coneguts i saludats" com diria Josep Pia. 
Tots, en conjunt, som una bona pila, 
sortosament i que per molts anys, Joan.

Em va confíar un exemplar perqué me'l 
llegis i li comentés. Ho vaig fer i va agrair- 
me la meva opinió, sincera, que no en gasto 
d'altra. I encara era fresca la lectura de 
INDIGENTS quan em lliurà la seva segona 
obra: "I si em moro, qué?", d'humor i sàtira 
amb la qual va participar en el Premi Pere 
Quart.

Ara em repetiré a felicitar a aquest novell 
autor que s'ha dedica! a fer unes obres de bon

contingut psicològic, basant-se en les seves 
experiències personals, entrant en els temes 
dramàtics i cómics, en els drames i les 
comédies que conformen la nostra società!. 
Així, en INDIGENTS, ens narra una història 
crua i cruel a l'entom de la sida. I ho tracta 
amb un tacte sensible. Es una novel-la 
testimoni.

Quan a la segona, escrita en clau 
d'humor, l'autor ha prêtés una obra diverti
da. Segurament que tot escrivint-la l'amie 
Rosselló s'ho haurà passât guai, com diuen 
els joves... Els personatges de ficció juguen 
amb els reals a l'entom d'un protagonista que 
el veiem moure's per aquest món de mones 
i, fins i tot puja al cel per èsser jutjat. I jutjar- 
nos... En aquest darrer tram l'autor hi aboca 
més sàtira.

Horn creu que Joan Rosselló o Joan 
Pedraforca, ja està ben entrampa! en aquest 
món deis lletraferits en el qual pot fer el seu 
bon paper. De moment cal donar-li 
l'enhorabona, així amb aigua clara, sense 
sabó...

J.C.

EL PREMI PERE QUART 
D’HUMOR I SÀTIRA

Presidi! per l'alcalde, el passa! 29 de 
novembre va celebrar-se el lliurament del 8é 
Premi Pere Quart d'Humor i Sàtira en el locai 
on va néixer Joan Oliver. Tal dia s'esqueia el 
94é, aniversari del seu naixement.

"La casa a mida" és el titol de l'obra pre
miada de Joan Baca, arquitecte terrassenc, 
en la qual l'autor ha volgut explicar les 
vivéncies que es produeixen entre els 
arquitectes i els sens clients. Tota una 
comédia-drama que, al cap i a la fi fa riure.

Aquest Premi, instituit per l'Ajuntament 
de Sabadell i edita! per La Campana enguany 
ha consisti! en un milió de pessetes.

A l'acte, el degà i jovenil periodista Josep 
Maria Lledó va evocar records compartits 
amb el seu company Joan Oliver, allà els 
anys trenta.

El bust de Pere Quart de Camil Fàbregas, 
presidia, en un angle de la sala, aquest acte. 
Cree que des del seu pedestal s'ho passà força 
bé... (Em semblà que, fins i tot, dibuixava 
un somriure...).

J.C.

Silvia Oliver, Antoni Farrès i Joan Baca. Foto de Juanma Peláez (d'El 9 Nou)
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Mirador
Milagros Torres

Gabarro Art 
MIQUEL IBARZ

Amb l'obra de Miquel Ibarz 
Roca (1920-1987) va iniciar la 
temporada artística la galeria 
Gabarro Art. Aquest artista, que 
solia exposar a la Sala Gaspar de 
Barcelona, sobretot a partir deis 
anys seixanta, tenia una clara 
predilecció per les obres cubistes, 
que el van influir d'una manera 
molt particular. Aixó es podia 
veure d'una manera molt patent en 
aquesta exposició. Ibarz treballa 
amb formes géométriques, deixant 
veure la descomposició d'objectes, 
sempre d'una forma suau. Junt amb 
aquesta predilecció, també desta
ca en eli la utilització d'uns colors 
forts i atrevits, a la manera/a«ve.

Ibarz bevia d'aquestes fonts i 
les dotava d'una expressió propia.

Gabarró Art 
G. PRIETO

Durant més d'un mes hem 
tingut I'oportunitat de veure I'obra 
de José Garcia Prieto, artista que 
treballa principalment a Madrid, a 
la Galeria Gabarró Art, seguint la 
idea d'aquesta galeria de mostrar 
obra d'artistes no solament saba- 
dellencs sinó de tota Espanya i de 
l'estranger, per poder donar així 
una visió àmplia de l'art de la 
nostra època.

Prieto s'intégra dins la ten- 
dència hiperrealista, agafant com 
a unie tema les natures mortes, 
temàtica de gran tradició en la pin
tura espanyola; només hem de re
cordar Zurbarán o Meléndez Val- 
dés. G. Prieto agafa aquest tema i 
el contemporalitza.

Totes les obres están treballa- 
des amb gran cura deis details, tot 
està pensât i treballat: la coMoca- 
ció dels elements compositius, el 
tracte dibuixístic, el joc d'ombres 
i Hum, la creació d'una atmosfera 
determinada... L'artista Iluita per 
la perfecció de les seves creacions.

Galeria Ignasi Boixareu 
PERE SANROMÀ

Les dues sales de la galeria 
Ignasi Boixareu han recollit obra 
de l'artista Pere Sanromà. A la 
pianta baixa es podien veure olis i 
a la de dalt, dibuixos, presentant- 
nos d'aquesta manera dues

tècniques en les quals l'artista es 
desenvolupa.

El tema principal, tant en els 
dibuixos com en els olis, és el 
paisatge, en el qual la coloració és 
molt important. Sanromà utilitza 
tons groes i verds d'una manera 
incident i ben treballada, dotant 
les seves creacions d'un ambient 
característic, que en certa manera 
ens allunya d'una realitat a 
vegades massa corrent del nostre 
paisatge. Pere Sanromà escull uns 
moments determinats, uns colors 
que els reflecteixen i que no són 
de cap manera habituáis, sinó tot 
el contrari.

En els dibuixos, on el joc de 
colors no existeix, utilitza l'ombra 
i la llum d'entrada directa.

Galeria Ignasi Boixareu 
GERARD SOLÀ

Una exposició que reclamava 
l'atenció des de fora de la sala és 
la que va presentar el jove artista 
Gerard Sala.

La seva manera de crear és 
totalment personal, amb un llen- 
guatge en certa manera surrealista, 
ben treballat i dibuixat. El dibuix 
és important en la seva creació. El 
traç és ferm i sap d'una manera se
gura el que voi aconseguir; d'aquí 
la maduresa d'una obra creada en 
la joventut. No sempre, edat de 
l'artista i edat de l'obra avançant 
d'una manera aparellada, l'esforç 
i treball realitzat es fa veure.

L'element principal de la seva 
obra és la dona. Una dona que ens 
és presentada en diferents mo
ments, postures, pensaments i 
étapes évolutives de la seva vida.

Solà juga amb la creació de 
volums dins el mateix cos de la 
dona, treballant amb Unies ondu
lants i colors vibrants.

La personalitat de l'artista i la 
seva manera de pensar hi eren 
presents.

Galeria Comas 
JOAQUIM BUSQUEIS 

GRUART
Novament aquest artista ha 

penjat les seves darreres obres en 
aquesta galeria del Passeig de 
Gracia. I una vegada més ha acon- 
seguit un nou exit amb aquesta 
coMecció dedicada a Barcelona i 
els barcelonins. Una mostra en la 
qual el pintor hi ha reflectit as- 
pectes diversos de la ciutat comtal; 
llocs coneguts i reconeguts, que en 
la paleta del pintor han adquirit 
noves perspectives.

La vida urbana batega en els 
seus quadres, perqué les figures hi 
són presents; fan una certa im- 
pressió de moviment, de vida, del 
realisme quotidiá deis carrers i 
places de la gran ciutat.

Busquets Gruart ha presentat 
una obra coherent, lluminosa, que 
ha merescut una bona crítica, a la 
qual ens adherim totalment.

Galeria Nova-3 
RAMIRO FERNÁNDEZ
Són diferents les temátiques 

que mostrava l'exposició de Rami
ro Fernández a la Galeria Nova-3, 
diferenciados segons la sala en la 
qual ens trobàvem; però realit- 
zades totes amb la mateixa força 
creativa, amb les mateixes ganes 
de vibrar, de donar vida, de dotar 
de moviment les obres; en una 
paraula, de vigorositat creativa.

Presentava natures mortess, 
interiors i paisatges. Tots creats 
amb la utilització de línies sinuo
sos, ondulants; sense perspectiva 
proporcionada, amb colors molt 
vins i amb una pinzellada àmplia 
i ferma.

Galeria InteMecte 
JOSEP MARIA SUBIRACHS

Josep Maria Subirachs presen
ta novament dibuixos, gravats i 
escultures a Sabadell, dins la seva 
idea de descentralització cultural de 
Barcelona. Podem apreciar el seu 
ja habitual i característic llenguatge 
dibuixístic, en el qual introdueix 
elements géométries com triangles, 
quadrats o rectangles i figures 
humanes o part d'aquestes figures, 
conjugant d'aquesta manera la 
creació de volums roetes i on
dulants i integrant-los dins d'una 
mateixa creació.

Davant d'aquesta exposició és 
impossible dubtar de veure d'una 
manera clara que el realitzador 
d'aquestes obres és un escultor. 
S'aprecia en la importància del 
relleu, de les dimensions, de po
der veure l'obra no d'una manera 
plana sinó introduint-nos en la 
profunditat pròpia d'una obra 
escultórica.

Acadèmia de Belles Arts 
DOMÈNEC TRIVIÑO

Domènec Triviño va denomi
nar la seva exposició de pintures i 
collage amb el titol de "Cercles". 
Aixô era degut al fet que el cercle 
ocupava la temàtica de les seves 
obres; era el punt principal de 
creació. Jugava amb aquest, el 
presentava en diferents espais, 
quiet o mòbil, conjugat amb 
diferents tonalitats, dotant-lo de 
vida pròpia, caracteritzant-lo com 
a eix únic i irrepetible.

El "cercle" com a univers, com 
a part del pensament, de la vida 
que per ella mateixa roda inces- 
santment, sense aturar-se. Una 
obra que sens dubte es pot ana- 
litzar d'una manera poètica.
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Watts Art 
RAIMON ROCA

Sempre és una satisfaccio 
retrobar-te amb l'obra d'aquest 
pintor nat, que no s'està de res, 
pinta tot el que se li posa al 
davant, com va escriure el seu veil 
amie Josep Martinell en "Raimon 
Roca a Palafrugell".

Ara, per acabar d'afegir més 
satisfaccio, en aquesta darrera 
mostra ha incorporât -a part dels 
paisatges i marines- figures i un 
retrat d'infant.

La seva dicció plàstica ha 
assolit una maduresa que es palesa 
en cada quadre que presenta. Una 
dicció amb tot el rigor artistic que 
es pot exigir a un pintor. Raimon 
Roca, ara com abans, segueix 
traspuant entusiasme. Un entu
siasme vital, certament.

Raimon Roca ha estât conse
quent amb la seva trajectória, que 
té ben assenyalada - i assenyada- 
des que la va iniciar. Avui la fita 
assolida és molt alta - i profunda-. 
Eli, Mestre, se sap les lliçons de 
pe a pa. I tant o més bo: sap 
expressar-les amb una acurada 
dicció.

Galeria Subex (Barcelona)
CARLES BELLOSTA

Caries Bellosta exposé, com ja 
fa habitualment, a la Galeria 
Subex de Barcelona, permetent el 
seguiment de la seva manera de 
crear, oferint la possibilitat de 
veure l'evolució de la seva pintu
ra, com dia a dia es referma en el 
seu propi i únic llenguatge, en la 
manera de crear que eli voi, que 
sap cap on camina i que eli deixa 
caminar.

Bellosta presenta el paisatge a 
una hora determinada del dia: el 
vespre, en el qual es desenvolupa 
ágilment, trobant sempre el punt 
únic i irrepetible deis ültims 
moments de la llum solar, de la 
seva reflexió en els elements 
compositius que formen part de la 
natura i que passen a formar part 
de l'obra. La conjunció d'aquesta 
forma de pintar crea una atmosfera 
que identifica les obres de Caries 
Bellosta, una atmosfera en la qual 
el silenei parla i transmet tot allò 
que l'espectador vulgui escoltar.

Es tracta, per tant, d'una obra 
en qué, partint del silenei, de la 
soledat ambiental, s'arriba al cor 
de l'espectador.

camp de la simbologia, que eli ha 
cultivât a bastament durant molts 
anys i que caracteritza bona part 
de la seva obra.

En aquesta ocasió el que ha 
plasmat ha estât l'esperança, 
mitjançant una gran mà que sostè 
un llumi encès que emergeix del 
sol ixent. La débil flama resta 
encerclada per un rellotge, simbol 
de l'etemitat.

Sovint l'esperança és aixô: una 
débil llum. Però la suma de moites 
llumetes sovint és el preludi de la 
gran claror.

Tots esperem el millor. Tots 
voldríem que el flagell del cáncer 
deixés de martiritzar la humanitat. 
Jordi Roca, una vegada més, ha 
estât generós i ha realitzat una 
obra expressament per sumar la

Saló Modernista de la 
Caixa de Sabadell 

ANTONI VILA ARRUEAT. 
OBRA DE 1912 A 1942

VILA ARRUFAT 
A  SABADELL

La Fundació Caixa de Sa- 
badell, amb motiu del centenari 
del naixement del pintor saba- 
dellenc Antoni Vila Arrufa!, ha 
realitzat, sota el comissariat de 
Josep Casamartina, l'exposició 
"Antoni Vila arrufat. Obra de 1912 
a 1942".

Josep Casamartina ha pogut 
reunir, per a aquesta mostra, més 
de cinquanta olis i sis gravats, que 
pertanyen a les primeres étapes de 
l'artista com a pintor de cavalle!, 
période poc estudia! del pintor i 
que per aquest motiu va ser punt 
de reflexió de l'historiador Casa
martina.

En aquesta exposició es poden 
veure tant obres molt conegudes, 
com I'oli "El repòs" (1942), 
provinent del Museu d'Art de Bar
celona, com obres inédites, com 
són algunes realitzades a Paris o 
en temps de guerra, o bé obres que 
no s'havien exposât des de fa més 
de seixanta anys.

Per tot això és imprescindible, 
02r al public amant de l'art, la vi
sita a aquesta exposició, que ens 
oermet la visió d'una part, tant pel 
que fa a técnica com a época, de 
la creació d'uns dels artistes de 
més personalità! de principis de 
segle, Antoni Vila Arrufat.

JORDI ROCA 
A LA MARATÓ DE TV3
L'obra que Jordi Roca ha 

realitzat (La llum de l’esperança) 
5 emmarca perfectament en el

seva veu i el seu gest a aquesta 
gran causa: poder seguir investi
gan! per eradicar aquesta malattia 
i fer bó l'eslógan "El cáncer es pot 
curar".
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MisceMània
Rosa Ten

DOMFIL I ELS SEUS 
CATÀLEGS DE 

SECELES TEMÀTICS
Són noticia a casa nostra, 

precisament per la presentació de 
la 29a. edició del Catàleg de 
Segells d'Esports. Una edició que 
modifica substancialment l'ante- 
rior, tant pel que fa al seu format 
com al seu contingut. Hi ha 
catalogats, ni més ni menys que 
47.000 segells esportius, amb la 
inclusió d'altres activitats similars 
com són jocs infantils i pioners de 
l'avicació, entre d'altres. És una 
obra que consta d'unes 1.738 pà- 
gines, on s'hi troben fotografíes de 
la gairebé totalitat dels segells. 
L'edició és bilingüe: espanyol - 
anglès.

Es tracta, dones, d'una classi- 
ficació de segells per països i en 
ordre alfabètic, i per anys, cosa 
que permet arribar a una classifi- 
cació i recopilaciô dels temes 
olímpics i restants disciplines. Un 
catàleg que porta la denominació 
i numeració DOMFIL i la dels 
catàlegs IVERT et TELLIER, 
MICHEL, SCOTT i UNIFICATO. 
Segells que es cotitzen en pessetes 
i en les respectives monedes de 
cadascun dels catàlegs. (Francs, 
marcs, dòlars i lires). La presen
tació del catàleg és a càrrec de 
Joan Antoni Samaranch, president 
del Comité Olimpie Internacional.

La història de la Filatèlia al 
món, és un procès talment inté
ressant. Nasqué de la recerca i 
l'estudi dels segells de correus i 
d'altres valors postals.

Vet aqui una passió que sorgi 
al cap de ben poc de la implan- 
tació, l'any 1840. Però la paraula 
"filatèlia" no apareguè fins a l'any 
1864, a Paris, pel col-leccionista 
francés, M.C. Herpin. Arrelà 
ràpidament a França i a Angla- 
terra, i s'estengué per tot arreu. 
Sorgiren clubs, societats, organit- 
zacions nacionals i intemacionals. 
Hi ha milers d'associacions. La 
degana és -ens diu la història-. La 
Royal Philatelica Society, funda
da a Londres, l'any 1869; i la 
màxima autorità!, la FIP, (Fede- 
ració Internacional de Filatèlica), 
creada el 1926, i organitzadora de 
congresses i exposicions inter- 
nacionals.

Als Països Catalans, el bar- 
celoni Santiago Saura i Mascaró, 
és -segons la història- el primer

col-leccionista de I'Estat espanyol, 
ja que col-leccionava segells des 
de l'any 1850. I Barcelona fou la 
capdavantera en filatèlia. Josep M. 
Vergés inaugurà el primer esta- 
bliment l'any 1854, i publicà, deu 
anys després, el primer Catàleg 
Universal éditât a la Peninsula, i 
el primer volum apareguè a Bar
celona, obra de Plàcid Ramon de 
Torres, i creà la primera Associa
c i  Filatèlica. La Filatèlia, dones, 
té un gran paper en la nostra 
història cultural i artistica, ja que 
l'art és present sempre en el segell.

EZEQUIEL CASAMADA,
un jove cantant sabadellenc 

que triomfa a Bulgària
Ja de petit, només 8 anys, 

cantava a les files dels Pueri 
Cantors de l'Escola Pia de 
Sabadell. Ja eren la música i el 
cant la seva passió i, sobretot, 
l'elecciô de l'ofici del futur. 
L'empenyia una veu poderosa i 
l'actitud, a l'escena, d'un bon ac- 
tor-cantant. Aixô promogué la 
dedicació plena a l'estudi. A la 
mateixa Escolania de Sant Agusti, 
des dels 8 anys; corn a trompetista 
en diferents cobles catalanes i en 
formacions de mùsica moderna, 
des dels 14 anys... Als 15 anys, se'l 
troba en el cor dels Amies de 
rÒpera de Sabadell; dirigint més 
tard l'Escolania de Sant Agusti, i 
el 1986, començant la carrera de 
cant al Conservatori de Terrassa 
amb Montserrat Pueyo. Als 17 
anys ja s'inicia en l'ôpera fent un 
petit paper solista a l'ôpera de 
Rossini: "Il Barbieri di Siviglia", 
dins una producció dels Amies de 
rÒpera de Sabadell. Llavors, també, 
al Centre Parroquial Sant Vicenç, és 
un dels protagonistes de l'obra de 
Gerard Hauptman: "Els Teixidors", 
un musical de fort impacte que porta 
Toni Ten. On obté un gran èxit i és 
abastament conegut com a un 
bariton amb futur.

Dos anys estudian! al Reial 
Conservatori del Liceu amb la 
professera Cecilia Fontdevila, es 
desplaçà a Bulgària per continuar 
els estudis de cant a l'Académia 
Superior de Sofia, amb la 
catedrática búlgara Mati Pinques. 
Dos anys a Bulgària, on ha fet 
Ezequiel Casamada diversos 
concerts i ha debuta! com a solis
ta en l'ôpera de Verdi, "Rigoletto". 
Opera que ha interpreta! a les 
ciutats bulgares de Pleven, Burgas 
i Stara Zagora amb gran èxit. Aixi 
corn en un concert, dins la Gala 
lirica del Parc de Sant Salvador, a 
Santa Coloma de Earners.

Ara prepara el seu cornés en

l'ôpera de Verdi, "Don Carlo", i en 
la de Mozart "Le nozze di Figaro". 
Operes a presentar a Bulgària i en 
una gira per Europa.

Ezequiel Casamada és un 
bariton de molt bella veu i d'una 
gran capacita! i d'expansió en 
l'assoliment d'una tesitura tan exi
gent com són els nivells operistics. 
Verdi i Mozart són talment reptes 
importants però que aquest jove 
cantant pot realitzar plenament. La 
seva veu és cálida, modulada i sap 
obéir els dictats de l'esperit que 
s'uneix hábilment a la qualitat deis 
personatges que interpreta. Li 
ajuda una molt bona preparació 
musical i interpretativa.

Ezequiel Casamada, un triom- 
fador a fora que mereix èsser 
escolta! de nou a la seva ciutat.

MANUEL AUSENSI 
REP HOMENATGES

El bariton barceloni, gran 
col-laborador de les activitats 
operistiques sabadellenques i 
d'arreu de l'Estat on es promociona 
l'ôpera o les seleccions de joves 
nous cantants. Eli és, des de la 
fundació del Premi sabadellenc 
"Eugenio Marco", membre del 
Jurat; un premi que cada bienni 
convoca l'Associació d'Amics de 
l'Opera de Sabadell, i que fou 
funda! per la vidua del Mestre 
Marco, Rosario Callejas. Ausensi, 
ara, en l'acompliment deis seus 75 
anys, és objecte d'homenatges a la 
seva entusiasta i desinteressada 
col-laboració en la tria de nous 
cantants.

Pretel, l'homenatjá aquesta 
tardor commémorant els seus 75 
anys, més de trenta dels quais, els 
dedicà a cantar, per tots els grans 
teatres d'òpera del món, un llarg 
repertori operistic, i després, la 
seva tasca ha estât i és la d'ajudar 
que hi hagin nous cantants.

Pretei primer, i Madrid, 
després, dins d'aquesta tardor de 
1994, Than homenatjat, tant pel 
seu historial artistic com per la 
seva generosa tasca d'ajut a la 
continuità! del cant. Madrid ho 
celebrà fa tan sols uns dies, al seu 
Centre de la Villa de Madrid.

50è ANIVERSARI DE 
LA CORAL TALIA 

1943 -  1993
Vet aqui un temps de vida en 

una Coral sabadellenca. És una 
Coral afincada al Departament de 
Mùsica de les Agrupacions Pro
fessionals "Narcis Giralt", amb 50 
anys d'història a la ciutat. Motiu 
de festa. Motiu de record. Exem
ple de treball i de continuità!.

La Coral Talia fa esment, en 
una acurada publicació, d'aquesta 
vida de mig segle d'una coral que 
va néixer un dia per un determina! 
grup d'homes entusiastes del cant.

La publicació ha estât possible 
gràcies al Departament de Cultu
ra de la Generalität de Catalunya, 
l'Ajuntament de Sabadell, la Caixa 
de Sabadell i el Banc de Sabadell, 
amb textos de Ramon Escolà i 
Jordi Roca. En disseny de Jordi 
Roca, i amb fotografíes de l'Arxiu 
Municipal de Sabadell, Ramon 
Escolà, Agrupacions Professionals 
"Narcis Giralt", i Pere Farran, 
imprès a Diptic, SL. Sabadell. 
D.L. B-27.608-94; és tot un 
exponent de la vida d'aquesta Co
ral, amb personalitat ben definida 
dins el món musical de la ciutat.

Literáriament i fotográfica, en 
fa historia, i és tot un recorregut 
sentimental i artisticament i 
musicalment lloable, el resseguit 
cada una de les seves págines que 
dins aquesta publicació, contenen 
a la vegada 50 anys de la vida de 
Sabadell.

Articles com el del Batlle de 
la ciutat, Antoni Farrés i el de 
Tomás Casañas Gurí, el recorregut 
que fa aquesta publicació per les 
págines il-lustrades amb imatges 
d'aquests 50 anys, són tot un 
homenatge a la mateixa Coral i a 
tots aquells que l'iniciaren i que 
n'han fet possible la continuitat. 
Una bella obra que el nostre 
moment s'ha trobat com a 
preséncia del cant coral més 
entusiaste i devot.

UN CÀLID HOMENATGE A 
JOSEP MARIA DE SAGARRA

El Grup de "Veterans Actius 
de la Comissió de Cultura i 
Lleure", de les Agrupacions 
Professionals "Narcís Giralt", 
protagonitzaren un molt culte i 
sentit homenatge a Josep Maria de 
Sagarra, dins la commemoració 
del seu centenar!, oferint al 
nombrós públic que segueix les 
activitats de cada dijous tarda a 
l'entitat, una molt ben documen
tada conferèneia del senyor Joan 
Pallàs, sobre la vida i obra del 
poeta, escriptor, periodista i 
dramaturg, i traductor d'excepció 
que fou Sagarra.

A la qualitat de la vetllada s'hi 
afegí l'art de l'actriu i rapsoda 
sabadellenca. Maria Montsech, 
qui recità fragments de l'obra tea
tral "Reina", i que finalitzà amb un 
dels passatges més bells i més 
punyents del poema de Sagarra 
"El comte Arnau".
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Ulls nous

L’Església des de la fe
Calassanç Balagué

al tornar a recordar el concepte 
d'església: comunitat universal o local 
entorn del seu pastor, el papa o el seu bisbe. 
En aquest sentit, no com un fet purament 
historie o sociologie, el poblé de Déu 
(l'església) és una realitat que sois pot 
comprendre's des de la fe. Creure en 
l'església voi dir que ens podem fiar d'ella, 
perqué és Déu mateix, per la seva paraula 
escrita en el Nou Testament, que ens mostra 
aquesta dimensió: creure en l'església per 
creure en Déu. I en virtut de la fe en Déu, 
hem de veure que l'església no és sois allò 
que apareix ais nostres ulls, sino el que la 
paraula ens assegura d'ella: "Qui a vosaltres 
US escolta, a mi m'escolta; qui no fa cas de 
vosaltres, no fa cas de mi; i qui no fa cas de 
mi, tampoc en fa del qui m'ha enviât" (Le 
10,16). Per tant, poblé de Déu, mira't a tu 
mateix amb els ulls amb els quais déu et 
veu. Pren consciéncia del que ets, no per tu 
mateix, sino per Eli.

El poblé de Déu, espai salvador
L'església, concreta i limitada, perqué 

és hamana, és l'ámbit en el qual Déu fa ben 
palesa la seva voluntat irrevocable de sal
var la humanitat sencera per la resurrecció 
del seu Eill, Jesucrist.

Per tant, creure en l'església vol dir 
reconéixer amb gratitud i admiració que 
aquest espai limitât i enllefiscat és albora 
l'àmbit de salvado. Aquesta és, dones, la 
missió que hem de proclamar arreu de la 
terra.

En la comunitat
El poblé de Déu neix de la nostra fe en 

Crist, i així aquell no és solament l'espai de 
la salvado, sino que ho és d'ell i per eli.

Crist no és el Fundador difunt de 
l'església, sino el Pastor vivent que engen
dra constantment el poblé de Déu per la 
paraula i els sacraments. ¡Quina llástima 
fa el veure com molts creients desconfien

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliària

Sant Antoni M- Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76 '

0 ignoren la vitalitat del poblé de Déu! És 
la gran prova que patim en el temps 
modern. No oblidem les paraules de Jesús: 
"Jo, quan seré enlairat de terra (en la creu
1 en la resurrecció) atrauré tothom cap a 
mi" (Jo 12,32). Aqüestes paraules són més 
fortes que les nostres debilitats i les nostres 
desorientacions.

Nadal, encontre de Déu amb nosaltres
Si no us feu corn els infants, no podeu 

entrar en el "Poblé de Déu". dones, cap a 
Betlem ; Aquest infant, a la falda de Maria, 
és el nou Hoc de l'home que cerca Déu, i de 
Déu que troba la humanitat, débil i 
atabalada. És la cruïlla on s'encreuen el 
carni per on baixa Déu i el carni costerai 
per on pugen l'home i la dona.

A la menjadora, hi trobem Déu i home, 
corn un de nosaltres. 1 per aixô, Jesús ens 
comprén. Eli és l'ûnic que dissipa la nostra 
enyorança del paradis terrenal, i per Eli 
podrem ser a imatge de Déu. Eli és l'ûnic 
que enrobusteix la nostra débilitât, que 
enriqueix la nostra pobresa, que ens fa fruir 
l'alegria veritable, que enalteix la nostra 
migradesa i torna immortal la nostra vida 
moridora.

Betlem, simbol i àmbit del Poblé de 
Déu! Aqui, el projecte humà eclesial que 
he glosât més amunt, és realçat pel pro
jecte divi per part de Jesús.

Tot això s'amaga senzillam ent en 
aquest infantò que espeternega sobre la 
palla. Aquest intercanvi meravellôs en 
diem "misteri de l'encarnaciô", misteri de 
la humanització de Déu i de la divinització 
de l'home i de la dona.

Per aixô, sense cap mena de falses 
influéneies, ens podem congratular la 
solemnitat del Natalici de Jesús, el nostre 
germà gran!

/  PASTISSERIA • BOMBONERIA • GRANJA
VIAMASSAGUÉ,45BIS-TEL.7273470

GRANJA-PASTISSERIA 
PASSEIG DE LAPLAÇA MAJOR, 59 - TEL. 725 79 77 

08201 SABADELL

Tino Izquierdo

V,et aquí un artista molt pie d'art. Personal i 
efectiu en tot intent de transmetre les seves emo- 
cions davant un fet, quelcom que fa vibrar.

Nat a Barcelona el 25 de maig de 1929, als 
63 anys és tota una figura dins el món artistic 
actual i a casa nostra.

Sabadell el té des de l'any 1939. Estudis a 
l’Escola Industriai d'Arts i Oficis, en dibuix 
artistic; estudis amb els Vilatobà, pare i fili; 
amb Angle, Bermudez, Folch... Eren els anys 
1943/1946.

Havia dibuixat molt quan, a l'any 1974, 
comen9à a treballar el color. Ho va fer en un 
curset que se celebrà a Belles Arts. Fou el 
comen^ament de la seva projecció artistica com 
a pintor, sobretot com a ànima captivada pels 
colors de la naturalesa; dels moments 
il-luminats pel foc, dins les foneries. Se'n 
resultaren ja obres impressionants!

Tino Izquierdo, diplomat en procediments 
pictòrics i escultòrics per l'Escola d'Arts 
Aplicades de Terrassa, des del 1979, realitzá la 
seva primera exposició de pintura l'any 1980. 
L'escultura li va arribar de resultes d'haver 
muntat una fundido. Eli, enginyer mecánic, fou 
cap en una empresa, i l'any 1964 es va fer una 
foneria pel seu compie i rise, i va poder fondre 
les escultores. Llavors comen^á a fer fang. Pels 
volts del 1985 espresentà com a escultor.

Tino, des de llavors, ha anat alternant la pin
tura amb l'escultura, dos gèneres dels quals 
gaudeix molt. Cerca sempre temes diferents, 
perqué no creu que un artista es pugui encasellar 
en uns temes o en un sol estil. El mou una gran 
vocació de recerca, d'estudi, de treball. És un 
treballador intens. Fet a estudiar amb beques, 
ha Iluitat molt per arribar a la maduresa que avui 
el fa tot un senyor artista. Una personalità! dins 
el món de l'art a Sabadell. La seva obra és dig
na, viva i intensament humana.

Tino Izquierdo té un extens currículum: ha 
fet molt de carni. Exposicions a casa i a fora. 
Té obra arreu del país i cada nova exposició 
seva és noticia. Ha assolit, al llarg de la seva 
carrera, allò que és més difícil en un artista: 
admiració i respecte.

Rosa Ten
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D N S I O N S

Amb el Pía de Pensions de Banc Sabadell s'estalviarà impostos i 
s'assegurarà un bo" fu t„r. Perqué pagara menys en la declarado 
de la renda i guanyarà mes quan es jubili. Ccmprovi-ho soMicitant 
una simulado del seu Pía de Pensions de forma gratuita i sense cap 
compromis, en cualsevol de les nostres Ofidres o trucant al 900 323 323. 
No s'adormi. Hi sorti'à guanyant.

Banc Sabadell



■.a-Y:
.■*•:■; i

- 5 ! ^ ^

M

-  - = ^ '’ • '

£  W Æ 'i

■ •:■;• ¡'ífí-í-« -,
..Y- - j¿,|- í̂
í̂ '.r’V'fy' '/
■"-.. í .  í . ; .-

^ Ü t G '

,í  í i V ’
-jl̂ ‘-,Jy  '>%■• f'^c-, , ’ -'!'• 

'' ' ' ,^v? ''¿ i i  í' '--
’■̂¡r V ^  V'f

t í  Y ' , ,, LV'-. 'í'̂r/m-tfi ■

.■»/'; ■i';̂ .

'" l i '’
,%.i'̂ ' .,>ílií»*-> .

,sé‘’. '

„■. ^

w  • ____ ^

'’V

Ä-‘ ' - | 7 i  - '- i  %, '.i

■■ ,^ \ .  ■ ■ '.i'̂ -ív ' '■'

< .  

' '- í í

n  *’•»' '• ■ ' jif*

I “

/
' -V-

V®
■*U' ■„. ; ji

/
W- . t  ,

'
I .. . ^

- ''4
r.¡"^,r. -w ; ,

i' ,

Núm. 99



P k ^ íh ^

"OM". Tinta xina sobre paper alfa guarro (1994, Sitges) Tamany 19x13,5 cm

Per FINA MIRALLES
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Fina Miralles Josep Roca Sastre

H■.a exposât a la Galeria Nova/3 del Pedre- 
gar, dins el getter d'aquest fa poc començat 
1995. Ella diu: "La linia és l'excusa per a donar 
vida al buit"...

I té raó. Amb una sola linia es poden expli
car moites coses. Unes flors, un jardi, un carni, 
una persona que viu i que camina vers l'infinit...

Es, però, necessari molt d'art; molt de 
coneixement, molt baver caminat per tal d'ex- 
pressar aixi la força d'uns sentiments, i la sen- 
zillesa en la forma d'expressar-los. Ella ho ha 
aconseguit amb tan sois una línia.

L'exposició de la sabadellenca Fina 
Miralles serveix per a mostrar-nos com no 
calen pas grans volums per a dir que la bellesa 
existeix; cal una sola breu guixada per a 
demostrar que l'art del bon dibuixant ve de l'à
nima de l'artista que guixa.

A Caen (Normandia), on exposà obra, la 
comentarista Marie-Christine Gaudin, en deia: 
"És una pintura alliberada del pes de la des- 
cripció del real, que acaba per semblar un éter, 
un vapor. És el moviment que capta i no el 
model en repòs. Va vers la depurado, vers 
aquest minim que no aconseguim mai però que 
podem pacientment acostar-nos-hi".

Fina Miralles és una mestra en aquest art de 
la simplicitat que tan bé pot explicar totes les 
coses.

Rosa Ten

M^a portada de "Quadem" d'aquest número 
eorrespon a l'obra d'oli sobre tela Puntes, de 
l'artista Roca Sastre (Terrassa, 1928), un deis 
ereadors que amb més minuciositat tracta les 
seves composicions.

Josep Roca Sastre es va endinsar en el 
paisatge urbá abans de l'any 1970, realitzant 
façanes, patis i terrats de l'Eixample de 
Barcelona.

A poc a poc, per a l'artista el paisatge urbá 
va anar incloent l'exterior visible al vianant 
(façanes, jardins interiors, patis...) i l'interior 
no visible al vianant, sino summament íntim. 
Així va començar treballant formes de mobi
liari (que es van poder veure en l'exposició 
del 1971 a la Sala Parés de Bareelona), per 
continuar amb paviments, mosaics, cortines, 
sofás, taules, portes...

I és dins d'aquest món de l'interiorisme on 
Roca Sastre va trobar el seu llenguatge, on es 
va desenvolupar d'una manera coherent i tre- 
ballada, per arribar a ser un deis grans conei- 
xedors d'aquest paisatge urbá interior.

Dins aquest ambient va conjugar la crea- 
ció d'una perspectiva de gran fondária. L'obra 
mateixa hi endinsa l'espectador amb unes 
possibilitats cromátiques determinades. 
Utilitza el color en el seu punt adéquat, eon- 
jugant-lo amb els efectes de llum i ombra, de 
claror-foscor, que ve indicada per l'entrada de 
lluminositat per una part concreta del quadre.

Per a aquesta creació no necessita una 
gran quantitat d'elements compositius; el més 
important és com els treballa, amb una dedi- 
cació absoluta cap a aquests. El motiu és, per 
tant, concret, i esdevé, a partir d'aquells, una 
obra riquíssima.

En l'obra que podem observar a la porta
da, comprovem la manera de crear d'en Roca 
Sastre, la seva pulcritud i laboriositat, l'at
mosfera d'interiorisme plena de caliu i ádhuc 
de romanticisme, l'estimació cap a una vida 
interior plena on la llum dóna vida i crea una 
ombra irremeiable.

Comptar amb Josep Roca Sastre és 
comptar amb un deis pintors més personals 
de l'art contemporani catalá.

Milagros Torres
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Semblanqa

Josep Lluís Puig Bartolomé
Joan Cusco i Aymamí

x\.questa semblança s'hauria d'escriure 
sobre pentagrama, per rao que la vida de 
Josep Lluís Puig ha transcorregut entre les 
cinc radies paral-leles...

Heus ací un rniísic precoç perqué des 
de la seva infantesa ja s'abraçava a l'instru
ment amb el qual, inséparablement, faria 
via i faria carrera. Si als sis anys inicià els 
estudis elementáis de violi a l'Escola de 
Mùsica de Sabadell -on va néixer el 1948- 
Ja ho feia acompanyat del seu pare, també 
music.

-  EU ha estât pare i mestre a la vegada? 
-preguntem.

-  Només pare, que ja té molt de mèrit 
-ens diu. Mestre potser ho és més ara. 
Quants professionals hi ha que ni tan sols 
se li poden comparar!

-  No vas dubtar mai aleshores en con
tinuar o no amb la mùsica?

-  En la mùsica, mai. En el mon que 
l'envolta, encara dubto ara.

-  Corn va transcórrer la teva infantesa?
-  Amh la familia, extraordinàriament 

feliç. En la música vaig tenir una malissi
ma professera de violi la quai em destruid, 
dia si i dia també, totes les meves il-lusions 
per la música. Em va costar tornar-les a 
recuperar.

-  T'imaginaves què voldries ser quan 
fossis gran?

-  Sempre violinista. Encara recordo la 
meva emaciò quan vaig veure un violi per 
primera vegada.

-  Ara, quan tens darrera teu un llarg 
carni fressat i has arribat a un reconeixe- 
ment professional aquí i tant o més fora d'a- 
qui, quina fita et proposes mirant endavant?

-  Ara només desitjo reflexionar sobre 
la tècnica del violi en la meva Intimität. I el 
propòsit màxim és tocar cada dia millar.

-  Tu has volgut ser. Voler és poder. 
Parla'ns dels sacrificis i de les satisfac- 
cions que has passât al llarg dels anys.

-  Sacrifici és una paraula terrible. 
Durant molts anys vaig haver de sacrifi- 
car-me per moites coses i a canvi de res. 
No progressava. Era impossible dominar 
la tècnica. Repetia escales incansable- 
ment. Em sacrificava... Un dia, en desco- 
brir a Dominique Hoppenot a Paris, va 
preguntar-me quantes hores estudiava 
durant el dia. Jo li vaig contestar que feia 
deu hores diàries. Esgarrifada, va pregun- 
tar-me: I quan vius, tu? Ella m'ensenyà 
com es podia tocar aquest diabolic instru
ment sense mitificar-lo; essent amie d'ell i

evolucionar cap on la paraula "sacrifici" 
es tranforma en goig... - I  accentua: Una 
de les millors satisfaccions que la vida 
m'ha donat és haver cone gut Dominique 
Hoppenot. Ara en tinc d'altres: compartir 
la tècnica amb altres alumnes d'ella i 
veure que alumnes meus es converteixen 
en dignes professionals.

-  Tu, professor, quins conseils dones 
ais tens alumnes?

-  Intento que estimin sobretot la músi
ca primer que l'instrument. Han de ser 
músics que facin música amb el violi i no 
al revés. No tocar gaire i reflexionar molt. 
No repetir una nota si no és amb una fina- 
litat determinada.

-  Com compares els alumnes d'ahir 
amb els d'ara?...

-  Son millors els d'ara. Hi ha una 
joventut magnifica, dotada, treballadora, 
altruista... L'orquestra Toldrà n'és una 
prova. Es una llàstima la competitivitat 
d'avui dia, que destrueix i frustra molts 
talents.

-  Vas sortir del pais per poder perfec
cionar els tens estudis. Conta d'aquelles 
experiències de quan vas estar a Paris, des
prés d'haver obtingut els graus mitjà i 
superior al Conservatori de Mùsica de 
Barcelona.

Canvia de posició posant una cama 
sobre l'altra, descansant una mà sobre el 
genoll. Enfila la resposta:

-  Vaig estudiar durant un any amb 
René Benedetti, que era una persona estu
penda i també un bon professor. Ell dona
va classes al Conservatori Superior de 
Paris. Però jo intuía que hi havia una 
altra " cosa"; ho vaig descobrir més tard 
en la persona de Dominique Hoppenot. 
Ella era un geni de la pedagogia del violi. 
A Paris va ser una revolució... Jo vaig 
tenir la sort de conèixer-la molt bé, i fins i 
tot crec que al cap dels anys tenies més 
relació d'amistat que de professora-alum- 
ne. Ella em va canviar completament, no 
ja la forma de tocar, sino, sense adonar- 
me'n, la meva actitud davant dels fets 
vitals. Crec que avui en dia la seva mane
ra de com s'ha de tocar el violi és la més 
lògica i, sense cap mena de dubte, una de 
les més cientifiques -acaba dient, tot 
posant més èmfasi en aquesta afirmació.

-  La teva experiència com a professor 
t'haurà fet viure el que un alumne ha de dei- 
xar els estudis per alguna raó o altra... 
Davant d'un cas d'aquests, com reacciones?

-  No tothom qui estudia el violi ha 
d'esdevenir violinista. I no tot en la vida és 
la mùsica. Hi ha molta gent que no és 
mùsic professional i estima la mùsica molt 
més que alguns que ho són o, millor dit, en 
fan. Per tant, tot i que en aquests moments 
el noranta per cent dels meus alumnes 
están il-lusionats en el camp de la Profes
sionalität, algún cas aïllat no m'afecta 
perqué crec que tothom ha de seguir el seu 
carni. Eins i tot tinc ex-alumnes no profes
sionals que em vénen a visitar i em donen 
una immensa alegria.

-  Una carrera, la teva, que molts 
comencen i pocs acaben. Pots explicar 
alguns motius d'aquestes desercions?...

-  Com he dit: tinc contadissimes 
desercions. Inclús en casos d'alumnes que 
no es volen dedicar professionalment a la 
música, però la continúen com un fet cul
tural important en la seva vida. En altres 
casos, hi ha, com deia, la tiranía en l'en- 
senyament de l'instrument. La tensió mus
cular, que comporta dolors infinits, n'és 
una causa important. La manca d'esti- 
muls. La indiferéncia de l'Estat envers els 
músics de casa; la manca de tradició, de 
cultura... Avui dia encara hi ha professors 
d'institut i catedràtics que desconeixen 
que la música és una professió i no un 
hobby com creuen.

-  Marcel Achar, comediògraf francés, 
digué que: "No ser mùsic sempre és una llàs-
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tima". Amplia, si et plau, aquesta afirmació.
Dibuixa un lieu somrís i fa:
-  Vint-i-cinc anys enrera hi hauria 

estât d'acord. Avui cree que també és una 
llástima no ser sempre un bon poeta, un 
bon pintor, i perqué no un bon ciutadà i 
una bona persona.

-  En tots els camps (social, cultural, 
politic, artistic, familiar, etc.) hi ha picaba
ralles, ambicions, odis, enveges... Per 
exemple, vull transcriure una frase de 
Leon Daudi: "He llegit que la música és el 
llenguatge universal; i no hi estic d'acord 
perqué observo que en aquest llenguatge 
les diverses generacions mai s'entenen"... 
Tu, intérpret d'aquest llenguatge, qué hi 
vols afegir?...

En Josep Lluis adopta una actitud dife- 
rent: ajunta les mans, tal vegada per afer
mar millor el que voi dir:

-U na cosa és la mùsica i una altra els 
mùsics. Per desgràcia, moites, moltissi
me s vegades el music trepitja la persona, 
rof ici de mùsic -que no la mùsica- enfor- 
teix de tal forma l'ego que si no se'n té 
consciència ens anubla com a persones i 
ens pot arribar a fer creare que som supe
riors pel f et de tenir unes suposades quali- 
tats que altres no tenen, sobretot entre els 
mateixos mùsics. D'altra banda, hi ha el 
problema, per a mi fonamental, que és el 
cultural. Aixà vol dir que un mùsic hauria 
de tenir una formado que li faci veure que 
la vida no solament hi ha mùsica. El mon 
cientific i tècnic son apassionants, la vida 
familiar, etc.

Deixant de banda les frases célebres 
que hem usât, passem a recordar alguns 
refranys relacionats a la música i als 
mùsics. Per exemple:

-  S'ha dit que "la música les feres 
domestica". Comenta-la per iMustrar-la 
millor -li demanem.

-  Per desgràcia no és cert. Miri: paï- 
sos tan tradicionalment musicals com 
Alemanya, per exemple, les barbaritats 
que van arribar a fer. /  avui, a I'antiga 
Jugoslàvia, on la mùsica era socialment 
molt important, sembla que no ha estât 
capaç de posar pau... La solució no és la 
mùsica sino l'evolució interna de l'home 
-acaba dient.

-  "De mùsic, poeta i boig, tots en som 
un poc" -citem.

-  Possiblement sigui aixi. Sobretot de 
l’ùltim -amplia eli.

-  "Al bon mùsic li queda l'afició i el 
compás". Es aixi?...

-  Cree que li haurien de quedar moites 
més coses.

-  El darrer: "Mùsics, pintors i poetes 
tenen mig perduda la "chaveta".

-  Abans semblava que era així. Avui, 
ja ho veu: politics, financées, banquees, 
etc.

-  Josep Lluis, t'agraden els animals 
domèstics? En tens algún aqui, a casa? 
Veuràs: és per aplicar un refrany, que s'ha-

via amagat: "En la casa del mùsic, fins i tot 
els gats miolen per punts"...

-  M'entusiasmen els gats. Per desgrà
cia no en podem tenir degut a ser bastant 
fora de casa, però si un dia puc portar una 
vida menys agitada será el primer que tin- 
dré. M'atrau el seu misteri, la seva inde- 
pendéncia, la seva grácia, la seva habili
tai, netedat, etc. Per tant, en aquest cas, 
mai millor dit: "...els gats miolen per 
punts”.

Fem una pausa per ocupar-nos de les 
pintures que té a les parets. Li agrada la 
plàstica, la literatura... Li proposo, per 
continuar l'entrevista, que citaré uns noms 
de compositors famosos i que a cadascú hi 
apliqui un moviment o aire. Provem-ho?

-  Bach - Maestoso
-  Brahms - Adàgio
-  Debussy - Andantino
-  Dvorak - Allegretto
-  Chopin - Adàgio
-  Charpantir - Llarg
-  Mozart - Allegretto
-  S aras ate - Presto
-  Schubert - Andante
-  Toldrà - Andante
-  Granados - Adàgio
-  Falla - Llarg

-... i tu mateix, quin t'aplicaries com a 
concertista?

-  Adàgio -ens diu.
-  Josep Lluis, et coneixem com a intér

pret, però has composât alguna peça?...
-  No, mai, però tampoc havia dirigit i 

hofaig, tot i que no sóc director, i això ho 
he dit sempre.

-  També volem que ens diguis, a través 
de la teva perspectiva, com veus l'estât 
actual de la música a Sabadell?

S'imposa una pausa i amb tota la 
mateixa naturalità! que va transcorreguent 
l'entrevista, diu:

-  Avui priva la rapidesa, el que tot 
vagi ràpid. El politics en poden treure ren- 
diment. La mùsica és unfet lent. Ser mùsic 
és un procès lent. Avui el que brilla, el que

Foto de Moisés Serra (1973).

no enlluerna de forma immediata, té difí
cil futur. Aquest és el fet de Sabadell i de 
Catalunya. A vegades és allò de: "moli 
sor oli i poques nous".

Contemplem la fotografia que el repro- 
dueix. Mirem-la amb atenció. Horn el veu 
amb una actitud serena, tranquil-la. I una 
mirada clara. I abraça amorosament, ten
drement, el seu Guemerius (1941), insepa
rable company d'hores inoblidables... 
Afegim: la seva actitud segura i confiada 
davant del futur... aixi veig aquest músic 
que al llarg deis anys s'ha dedicai de mane
ra plena, amb forta vocació i iMusió a 
esdevenir un professional ben reconegut. 
A èsser un excel-lent violinista.

Cal fer un repás, suscint, a la seva sin
gladura artistica.

Ha actual com a solista amb orquestres 
espanyoles i amb directors com Enric 
Ribo, Martinez-Palomo, Edmond Colo
mer... També amb l'orquestra de Cambra 
de la Filarmònica de Moldávia, dirigida 
per Christian Florea, en la interprtació del 
triple concert de Beethoven... L'any 1978, 
amb el pianista Gabriel Amat va iniciar 
una intensa coMaboració amb innombra
bles concerts a Espanya, Alemanya, 
Suissa... Cal destacar les actuacions al 
Palau de la Música Catalana de Barcelona, 
al Palacio de la Magdalena, de Santander, 
a la Fundació Juan March, de Madrid, 
Societal Filarmòniques, etc.

Ha participai en diversos Festivals 
Internacionals de Música de Cambra en 
coMaboració amb la pianista islandesa 
Lara Rafnsdottir i corn a membre del trio 
"Ludwig"... A "Ràdio Nacional de Espa
ña" ha enregistrât diverses vegades, corn a 
violinista i corn a director de l'Orquestra 
"Eduard Toldrà".

Corn a professor ha estât invitât en 
diverses ocasions per donar concerts als 
Conservatoris de Música de Lleida i de 
Badajoz, entre altres.
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Ha format part del Jurat del Concurs 
Permanent de Joves Intèrprets de Joven- 
tuts Musicals. Per concurs-oposició obté 
la plaça de Professor Especial de Violi del 
Conservatori Professional de Mùsica de 
Sabadell. Professor del Curs Internacional 
de Mùsica d'Estiu, a Ripoll...

Podriem ampliar més el curriculum 
d'aquest mùsic, però ara volem dedicar-li 
un espai preferent: "Orquestra de Cambra 
"Eduard Toldrà" que ell fundà allá l'any 
1984. Ara se n'ha complert el desè aniver- 
sari. En aquesta iniciativa ens consta que 
hi ha posât tota una gran dedicació, una 
indefallent i constant entrega. Ha assolit 
una fita important. Ha sabut formar un 
conjunt de joves intèrprets que sota el seu 
mestratge i la seva participació com a 
director i violinista, la "Eduard Toldrà" 
està consolidant-se com una ferma i lloa- 
ble realitat.

Amb motiu del Xè Aniversari de l'Or- 
questra oferi el 9 de desembre a l'Auditori 
de la Caixa de Sabadell, un memorable 
concert.

-  Josep Lluis, hom endevina que 
aquesta orquestra és en molta bona part la 
teva vida. Hi has posât cos i ànima. Ja ha 
complert deu anys. Cal suposar queja tens 
un programa d'activitats. Pots avançar- 
nos-en un tast?

-  Com a immediata puc dir que pel 
proper mes de març impartiré un curset de 
violi en el Conservatori Professional de 
Música de la capital lleidetana i un altre 
curset d'orquestra de cambra al Conser
vatori Superior de Música de Saragossa... 
Un cicle d'orquestra de concerts a la ciu- 
tat de Tàrrega dirigint l'Orquestra de 
Cambra "Eduard Toldrà" i l'Orquestra de 
Cambra del Conservatori de la mateixa 
ciutat. També hi ha cinc concerts entre el
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març i Toctubre a Sabadell... Tres con
certs amb la "Toldrà" entre abril i juny... 
També un concert de violí i piano amb 
obres de Schubert, Dvorak i Beethoven... 
Pel juliol, dos cursets a Tàrrega i a 
Ripoll...

Fa una pausa per recordar altres cites. 
Així:

—A més llar g termini, pelfebrer del 96, 
un concert amb Torquestra "Toldrà" a 
Sabadell sota la direcció de José-Luis 
García Asensio, director de V'English 
Chamber Orchestra"...

I per completar la informació, afegeix:
-  Un objectiu: professionalitzar 

l’Orquestra de Cambra "Eduard Toldrà".
Com es pot veure, hi ha present i futur 

en aquest mùsic, director i professor. S'ho 
està guanyant. Està realitzant una meritis- 
sima tasca i cal valorar-la i estimular-la. 
S'ho val. A ell i a tots els que formen 
aquesta orquestra que duu un nom historie. 
Es tot un repte.

La filia d'Eduard Toldrà, que assisti al 
concert que se celebrà amb motiu del desè 
aniversari del conjunt i que al seu dia 
acceptà que el nom del seu pare figurés en 
aquesta orquestra de cambra, tingué 
paraules d'elogi. Està segura que donará 
moites hores de bona música. Compartim 
totalment la seva opinio.

* * *
Durant l'entrevista hem tingut la curio- 

sitat de conèixer alguna de les anècdotes 
que el nostre personatge hagi viscut anant 
per aquests mons de Déu.

-  Pots recordar-ne alguna? -li demanem.
El seu ampli front, ara dibuixa uns

Ileus soles, irregulars, no pas simètrics 
corn les linies d'un pentagrama. Com si 
volgués exprimir records... De cop, 
comença:

-  A Alemanya, després d'un concert, 
un critic em felicità. No conec la llengua 
alemanya i del que em va dir només vaig 
entendre una paraula: Beckenbauer. El 
pianista Gabriel Amat que estava al meu 
costat i ell si que coneix l’idioma alemany, 
va dir-me: Ostres! aixô si que és una bona 
crítica: diu que físicament t'assembles 
molt a Beckenbauer (un dels millors futbo- 
listes del mon en aquells dies) i que tu 
toques tan bé corn ell juga a fútbol.

Una bona anècdota. Una bona jugada. 
Una jugada amb un gol de bandera...

-  També a Alemanya -diu, tot conti
nuant la "jugada"- vaig haver de tocar la 
Sonata nùmero 7 en do menor, de Beetho
ven. Vaig saber que just una setmana 
abans Thavia tocat Nathan Milstein, i això 
em va causar una certa intranquil-litat. 
Després del concert ens van invitar a 
sopar i van comentar-me que "la sonata 
de Beethoven justament feia una setmana 
que Thavia interprétât N. Milstein, i no 
m’ho havien volgut dir, però que ara, pas
sât el concert "ja ho podem fer  
tranquil-lament: Li assegurem que vostè 
no Tha interprétât menys bé que eli"... Jo 
segueixo pensant que ell ho devia fer força 
millor...

Noblesa obliga. Ara, afegeix:
-  Tant com anècdota, és noticia: 

actualment, alumnes d'arreu d'Espanya 
venen a estudiar el violi a Sabadell.

-  Hom creu que això és un bon final 
per al concert. Ep! vull dir per a l'entrevis
ta. Entre tanta mùsica no sé que toco jo... 
Per satisfer una curiositat: he volgut tenir a 
les mans el Guarnerius... (Una sensació 
que no pot dir-se amb paraules: cal dir-ho 
amb mùsica...).

Questionar! "Proust"
-  El principal tret del meu carácter?
-  La timidesa.
-  La qualitat que prefereixo en un home?
-  La noblesa.
-  La qualitat que prefereixo en una dona?
-  La bandai.
-  Allò que més estimo en els amics?
-  La fidelitat.
-  El meu principal detecte?
-  L'egoisme.
-  La meva ocupació preferida?
-  Tocar el violi.
-  El meu somni de benestar?
-  No estar condicionat.
-  Quina fora la meva pitjor desgràcia?
-  Perdre la il-lusió per aprendre.
-  Què voldria ser?
-  Tantes coses...
-  On desitjaria viure?
-  A Lisboa.
-  Quin color prefereixo?
-  El verd.
-  Quina flor prefereixo?
-  La rosa.

-  Quin ocell prefereixo?
-  Qualsevol d’exôtic i que no en sàpiga el nom.
-  Els meus autors preferits en prosa?
-  Cervantes, Valle-Inclân, T. Mann.
-  Els poetes preferits?
-  Marius Torres, Jorge-Luis Borges.
-  Els herois de ficció?
-  El Marqués de Bradomin.
-  Les meves heroines de ficció?
-  Eisa von Brabant.
-  Els meus compositors preferits?
-  Bach, Schubert, Wagner.
-  Els pintors predilectes?
-  Vermeer, Van Gogh, Tiepolo.
-  Els meus herois de la vida real?
-  Qualsevol pare de familia en Tatur, i que a 
més hagi de soportar les "maravelloses" pre- 
diccions d'alguns incompetents politics.
-  Les meves heroines historiques?
-  Maria Estuardo i Maria Antonieta.
-  Els noms que prefereixo?
-  Els dels meus pares, Josep i Maria.
-  Què detesto més que res?
-  El fanatisme.

-  Quins caràcters històrics menyspreu més?
-  Tots els que per la seva débilitât s'imposen 
per la força.
-  Quin fet militar admiro més?
-  El desembarc de Normandia.
-  Quina reforma admiro més?
-  Reformar i reciclar son paraules que odio.
-  Quins dons naturals voldria tenir?
-  Intel-ligència, sens dubte.
-  Corn m'agradaria morir?
-  Comprenent reaiment elfet.
-  Estât present del meu esperit?
-  Angoixat, però amb esperança.
-  Eets que m'inspiren més indulgència?
-  Els errors comesos sota la possessió de qual
sevol passiô.
-  El meu lema?
-  Si cal, tornarem a començar.

-  Corn SÓC?

-  Suposo que pacient.
-  ("La pacièneia és una planta amarga i els 
sens fruits son dolços". Rousseau).
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Perfil
El front ample.
Cabells grisencs com un captarci parisene. 
Els ulls espumegen claus de sol en segona 
Dintre d'eli vibren totes les notes, 
blanques i negres.
Camina amb compás de dos per quatre. 
Parla amb to major.
Sempre a punt de solfa.
(I no està per solfes...)
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El Josep Pia de la immediata postguerra
David Serrano i Blanquer

D'arrerament, estem assistint a un ceri 
reviscolament de les polémiques sorgides 
ja fa uns anys al voltant de la figura, entre 
mítica i incòmoda, de Josep Pia (1897- 
1981), amb faparició de noves tesis que el 
vinculen decididament, des de la seva es
tada a Roma, amb els servéis d'informació 
a la zona de Burgos, i que reobren, així, la 
discussió sobre la nécessitât o no d'identi- 
ficar la seva vida amb la seva obra. Així 
mateix, diverses línies de recerca rastregen 
també la possibilitat de fins a quin punt 
part de la seva obra escrita en catalá pugui 
tenir els seus punts de partença en els seus 
escrits en castellò (ja siguin primerencs o, 
per posar una referéncia a bastament cone- 
guda, a partir deis "Calendario sin fechas" 
de "Destino"), amb la qual cosa, alguns as
pectos elogiats fins ara del seu estil, queda- 
rien, si més no parcialment, desmitificats.

Acostumats al Pía que es mira el món 
camufla! dins d'una boina pagesívola a 
Coses vistes (1925), El carrer estret 
(1952), Contrahan (1952) o El quadern 
gris (1966), només per posar aquells 
exemples que ens ressonen, es fa difícil 
d'acostumar-se al Pía que escriu en cas
tellò; però, en l'intent d'esbrinar qué hi pot 
haver de cert o no en el que s'ha comentat 
a l'inici, he rellegit una de les seves obres 
més emblemôtiques de la immediata post
guerra i que més éxit va assolir, fins i tot 
per davant d'altres com Humor honesto y 
vago. Estic parlant de Viaje en autobús, un 
recull de fragments publicats per "Desti
no", com era habituai, el 1941.

El recull estò format per trenta-tres 
fragments diferents, encapçalats per un 
prôleg -"Cuatro palabras"-, i arrodonit per 
un epileg -"Epilogo, perplejidad".

Ja en el pròleg. Pia ens deixa dar, com 
de fet ja havia fet a Coses vistes, que el Ili
bre que té entre mans significa un retom al 
tractament de la quotidianitat i que, per 
tant, no hi trobarem l'exotisme caracterís- 
tic de bona part del gènere de la literatura 
de viatges que eli mateix havia practica!, 
per exemple, al llarg deis seus viatges per 
América i després Europa com a corres
ponsal de "Destino". Si més no, el titol ja 
deixa palés que el mitjò utilitzat va en 
aquesta línia. Pia ens remarca que l'objec- 
tiu del "viatge" que emprendrò a manera 
de "vuelo gallináceo", els diferents recor- 
reguts entre els pobles de la costa -essen-

cialment del Maresme, la Selva, però 
també la Garrotxa-, i la capitai, rau preci- 
sament en la capacita! de sorprendre's i de 
mostrar la seva perplexitat, com afirmarò a 
l'epileg, davant d'un món curull de tradi- 
cions i costums ancestrals que es transfor
ma, i es destrueix, ais seus ulls. Per fer-ho, 
li caldrò "hacer un esfuerzo para dignificar 
la visión hasta llegar a ver las cosas en 
grande", és a dir, que li cal mostrar el

detall, les situacions concretes per tal de 
percebre el pois del país, o allò que ens 
afirma a "Los mercados, hoy": "las palpi
taciones de los tiempos, (que) ofrecen las 
luces y sombras huidizas de la época". I 
precisament, el que ens farò és aixó, oferir 
les llums i les ombres del país, reflexio
nan! a partir de la quotidianitat dignifica
da, sigui a través deis mateixos ensenya- 
ments que ella ens dóna o sigui per la via
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del tractament distanciat que duu a terme i 
que ofereix una visió descamada i desen- 
cisada del moment que viu.

Així, creu que és necessari passejar-se 
pel país per aprendre, entre d'altres, a 
"tolerar", perqué ens està descrivint un 
món que "se sabe donde empieza y no se 
sabe donde acaba...", jugant així amb la 
idea, present constantment al Ilibre, d'iro- 
nitzar i sorprendre's davant l'eloqüéncia, la 
pragmacitat o la simplicitat amb qué la 
gent senzilla que protagonitza el recull 
respon a les situacions més habituais, i no 
per aixó, de vegades més inversemblants, 
vistes des del distanciament a qué sotmet 
moites d'elles Pia a partir de la utilització 
de la ironia, sigui de manera subtil o extre- 
madament punyent.

Enllaçant amb la utilització d'aquest 
recurs, el pròleg acaba amb les tres raons 
per les quais pretesament ha publicat el lli- 
bre, d'entre les quais destaco la tercera pel 
que té de recurrent en el recull: és el tema 
de la nécessitât de tenir perspectiva histó
rica per tal de poder valorar millor el curs 
dels esdeveniments (encara que tampoc té 
vergonya de dir que si escriu el llibre és 
per diners).

A partir d'aqui, els fragments es con- 
verteixen en un itinerari, guiat per la sub- 
jectivitat gens filtrada del narrador-prota- 
gonista-Pla, per la quotidianitat d'un pais 
que hom té la sensació, en llegir l'obra, que 
està sota una gran commoció (com és 
obvi, però que aquí es mostra no sempre 
de manera directa —"las Revoluciones ajan 
las cosas"- sinó observant les seves con- 
seqüéncies) i que s'ha tomat, si cal, encara 
més pragmátic i mancat d'il-lusió que no 
era (cosa que s'evidencia explícitament i 
no a través de la percepció, al final de l'e- 
píleg, on trobarem una crida per recuperar 
la iMusió per allò que s'ho val, l'amor).

Aquest guia, és a dir, el jo  que ens 
encamina pels viaranys de personatges i 
situacions, va adquirint, com en les obres 
anteriors de Pía, una caracterització que el 
fa fluctuar cap a una volguda i desitjada 
identificació amb Fautor. Aquest recurs, 
junt amb el fet de l'adopció de determina- 
des formes de l'autobiografia, fa que el 
lector percebi l'obra com uns fragments de 
la realitat mateixa i no corn una obra de 
Acciò. Perqué, en llegir l'obra, hom es pot

preguntar qué té de realitat i qué té de Ac
ciò allò que se'ns està présentant.

Els punts de referéncia que sembla que 
hom pot descobrir en el Pia que busca 
l'anècdota extreta de la quotidianitat, els 
podem trobar en Montaigne, el duc de 
Saint-Simon o el barò de Maldà. Així, Pia 
parteix de pretextos diversos, que no 
ternes, i que es podrien classificar en: la 
història personal o local; el paisatge i la 
metereologia com a font d'inspiraciô per a 
treballar la llengua; les anécdotes de per
sonatges anònims vulgars o insòlits, els 
quais, a voltes, serveixen per a aprofundir 
en els mécanismes politics i econômics a 
través d'aquests aspectes quotidians pre
sentáis de manera fragmentària; les tra- 
jectòries de personatges publics d'interés 
personal; els usos i costums dels nuclis 
humans que ha observât, o la utilització 
del fons intel-lectual per bastir certes refle
xions que parteixen de l'anècdota de la 
realitat i que les dignifiquen.

El món descrit per Pia és un món régit 
pel cicle de la natura com a única base de 
certesa d'allô immutable i, per tant, la resta 
és vist des de la relativitzaciô que la seva 
mateixa subjectivitat va imposant, i que es 
converteix, d'alguna manera, en l'ùnica 
garanda d'un cert apropament a la "veri
tà!". Es curiós de comprovar com l'obra es 
mou al voltant de la Primavera com a eix 
temporal i que acaba, sobtadament, a la 
Tardor, amb tota la càrrega simbòlica 
d'ambdues estacions.

S'evidencia a l'obra el contrast entre un 
món caduca! però vist des de la simpatia i 
l'enyorança (a voltes des de la ironia 
humanitzada més precisa, cas del "Sueño 
en fonda modesta", que podria entroncar 
fins i tot amb la tradició de Metge, forçant 
la interpretació) i un món mogut pel pro
grès, un progrès que no mira cap enrere.

Així, el contrast entre passa! i present 
cree que esdevé un dels eixos fonamentals 
de l'obra, i per al quai, els "viatges en auto
bus" -és a dir, els viatges arran de terra- 
no són sinó un pretext per a reflexionar-hi. 
De tota manera, aquest passa! ens és pre
senta! en dues linies, és a dir: en primer 
Hoc hi ha un passa! més o menys Ilunyà, 
del quai només en quedà l'esperit dels 
pagesos (véritables portadors del carácter 
català, per Pia), i que és vist des d'un punt
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de vista costumista i a vegades amb un to 
marcadament elegiac {"la historia lejana, 
remota, es divertidísima")-, i un passât més 
recent, identificable amb la República i la 
guerra, i que és vist, per exemple a 
"Tiempo lento", corn un espai temporal 
mogut pel progrès i que ha supedita! la 
inteMigència a la tontería i on figures de la 
transcendèneia de l'inteMectual s'han anat 
oblidant. Aquest passa! recent, en paraMel 
al present, té un tractament més descama! 
i distanciat que l'anterior, entre d'altres 
coses perqué la seva consideració és que 
"la historia que transcurre delante de los 
ojos de uno suele ser desagradable e inde
cente" (sobretot pel que té de manca de 
perspectiva).

Aquesta partició histórica s'evidencia 
en el recull a través d'una nova dualitat 
presentada per Pía com a més o menys 
antitética: la del món urbá enfront del món 
rural, subjacent en tota l'obra, i central per 
exemple a "Luces y sombras de la época", 
on hi ha una clara reivindicació del retom 
a la vida del camp (com a viatge de retom 
a les arrels primàries lligades al cicle 
vital), plantejada des d'un bucolisme que 
contrasta amb l'opiniô de la pagesa, que 
aspira a les possibilitats que li ofereix la 
ciutat i que serveix de reflexió, des de la 
ironia que crea la situació, sobre els dos 
tipus de vida.

Un altre dels fets que s'evidencia a l'o
bra és que, en moments de profunda crisi 
en tôt ordre corn és la immediata postgue
rra, i sinônim de racionament i estraperlis- 
tes que es fan d'or, el que preval no són les 
grans divagacions transcendental (buides 
de significa!, ens dirà), les grans tertulies o 
els antics rituals, sinó l'evidèneia d'unes 
necessitats pAmàries que cal cobrir i que, 
sigui l'acompanyant de viatge, sigui el 
masover o l'amo de la fonda, mostren la 
saviesa de la gent davant d'una realitat evi
dent i tangible -la  de triar un bistec per 
davant d'aprendre coneixements, o la dels 
camps, sols apreciats quan el narrador afir
ma que són plens de patates- que cal des- 
transcendentalitzar per la via de la propia 
força de la realitat o amb el distanciament 
que el mateix narrador crea respecte ais 
sens personatges mitjançant la cmesa d'un 
to ironie, el de sempre: molt acurat i, corn 
ell mateix diu, humanitzat.

URO Q UIS
JOAN LEIVA

ARQUITECTURA D'INTERIORS 
M0BU\MENT
Ronda Zamenhof, 151 -08201 Sabadell 
Tel. (93) 726 56 5 0 -Fax 727 77 46
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r \ m b  motiu del centenari del naixement 
d'aquest artista, el Departament de Cultura 
de la Generalität de Catalunya va muntar 
una exposició antològica al Palau Moja de 
Barcelona.

El recinte ja ha servit de mare per a 
commemorar altres homenatges d'artistes 
també coetanis a Bosch Roger, com ara 
E.C. Ricart, Togores, Obiols i el nostre 
Vila Arrufat; s'han penjat olis, dibuixos i 
alguns gravats de diverses époques del 
pintor, tot això presidit per un dels millors 
quadres de l'artista; "El ParaMel", peça 
que forma part de la coMecció del Museu 
d'Art Nacional de Catalunya, i que va me- 
rèixer un premi l'any 1931 en el famós con
curs "Barcelona vista pels seus artistes".

Bosch Roger (1894-1980) pertany de 
pie a l'anomenada generado de 1917, o 
sigui a la de J. Mercadé, Humbert, Togo
res... Nascut a Barcelona, amb uns inicis 
com a escenògraf, no fou fins al 1929 que 
pogué deixar definitivament l'escenogra- 
fia per dedicar-se de pie a la pintura de 
cavallet. Com la majoria dels grans artis
tes tingué una temàtica habitual que perse- 
verà fins als últims any s: paisatges de las 
rodalies de Montjuic, ambients portuaris i 
urbans.

Si a finals dels anys 20 la seva obra 
pateix encara d'una paleta de colors limita
da, en qué el negre hi será absent no será 
fins als anys trenta quan les gammes 
cromàtiques es tomaran més optimistes, el 
que molts critics han qualificai com a fau- 
vistes, la qual cosa no deixa d'ésser molt 
exagerat, donai que aquests pintors empra- 
ven el color directament gairebé sense 
barreges, i en el cas de Bosch Roger la pin- 
zellada és fruit d'una elaboració a la pale
ta. És en aquest période de temps fins a 
principis dels anys 50 quan Bosch Roger 
fa la seva veritable "contribució" a la pin
tura catalana. Juntament amb els pintors

Bosch Roger
Rafel Colom i Llonch

"El port de Barcelona". Col-lecció Banc Sabadell.

J. Amai i J. Serra, és un dels millors intèr- 
prets del paisatge urbà, sobretot barceloni. 
De tota aquesta generado de pintors, molt 
poc d'ells van insistir en aquesta temàtica, 
car la majoria d'ells eren paisatgistes 
rurals: Vila Puig, Forcar, R. Llimona, I. 
Mallol... potser perqué el tràfic urbanistic 
encara era massa nou.

Seguint el fil de l'evoludo estilistica, 
en aquests anys 30 Bosch Roger s'endinsa 
en els viaranys postimpressionistes: gam
ma variada de colors, empastaments àgils, 
tocs irregulars, o sigui una composició 
allunyada del "sunyerisme" dimanant del 
Noucentisme que empraven aleshores, per 
exemple, figures cabdals corn els figuris- 
tes Domingo, Togores o Sisquella. Cap als 
anys cinquanta, els grumolls i empasta
ments donaren Hoc a una dicció més flui
da, com aquarel-lada, a una composició 
més esquematitzada i simplificada, amb 
remarcats i insistents contorns foscos. 
Aquesta fórmula pictórica, molt construc
tiva, el portará els anys finals de la seva 
vida a vorejar l'abstracció, per una cegue- 
sa progressiva que cap a finals dels anys 
60 l'obligà a deixar de pintar.

Any rere any anem celebrant centena- 
ris d'aquests pintors de la "Primera 
Generalität"; si aquest any 1994 hem célé
brât els de Bosch-Roger, Obiols o Vila 
Arrufat, el 1995 tocará a Camps Ribera, i

el 1996 a Rafel Llimona i el mal conegut 
Pere Daura.

No podem deixar de mostrar, però, la 
gran tristesa pel tractament superficial i 
ressò minim per part del Departament de 
Cultura de la Generalität amb qué se sal
den aquests "homenatges", enfront del 
desplegament "propagandistic" i catàlegs 
enriquits de pintors actuals de linia avant- 
guardista, sobretot si tenim en compte que 
és difícil que hi hagi una altra "oportuni- 
tat" per commemorar la vida i l'obra d'a- 
quells pintors.

Esperem, dones, que aquests centena- 
ris que es van succeint siguin, almenys, 
vàlids no solament per a revisar aquests 
artistes, sinó perqué quedi en la nostra 
memòria que la història de la pintura cata
lana té un protagonisme important en el 
realisme formal innovador.

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Telèfon 726 57 85
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Pinacoteques dels museus catalans
Jaume Mercadé i Vergés

M,USEU DE VALES
Passeig dels Caputxins, 18 
Tel. 977-60 66 54 - VALLS

El Museu de Vails és un altre bon 
exemple d'aquestes excel-lents pinacote
ques catalanes que atresoren un bell con- 
junt d'obres d'art, força representatives de 
la historia artística del nostre país.

Son aquests petits museus on I'esperit 
culte dels seus pobles justifica el desti de les 
donacions dels coMeccionistes particulars a 
la comunitat per a la seva contemplado.

Aquest joliu Museu, encara en période 
de remodelació, tan "esperat i reclamat 
pels artistes i les gents cultes de Vails", és 
i, encara probablement més, será una bella 
realitat. Espléndidament instal-lat, en el 
que es refereix a la sala deis dibuixos del 
segon pis. En el primer, però, dedicat a la 
pintura, i d'importáncia primordial, queda 
quelcom réduit, si tenim en compte que el 
fons del museu disposa d'una coMecció de 
més de 600 obres d'exceMent qualitat 
-segons llegim en el catáleg-. Hi trobem a 
mancar alguns pintors molt representatius 
del nostre país. No obstant observem que 
s'ha procedit a una selecció de les més sig
nificatives, desestimant-se'n una certa 
quantitat de notable interés, a causa evi- 
dentment de la manca d'espai. L'ordenació 
està feta relacionant el artistes amb movi- 
ments, grups i ideologies, i seguint l'any o 
etapa de realització.

El recorregut comença pel realisme 
tradicional, on sobresurt el famós quadre 
de grans dimensions (300x500 cms) d'en 
Erancesc Galofré Oiler, del 1892, titulat 
"Bòria avail", reproduit en totes les més 
importants històries de l'art català, i que 
interpreta el pas dels reus del tribunal de la 
inquisició, comdemnats a penes de ver- 
gonya pública, i que eren assotats en el seu 
carni pel carrer de Bòria fins al convent de 
Santa Caterina, al Horn d'un ase. Quadre 
literari, molt célébrât en la seva època, que 
reprodueix aquests fets històries dels 
temps passats.

Obres de Guasch, Marquès i Casas, i 
escultures de Campeny i Nogués, comple
ten aquest période.

Continua L'escola d'Olot-El paisat- 
gisme d'influèneia impressionista-El 
modernisme-, amb obres de Modest Ur-

"Bòria avail", de Baldomer Galofré (1892).

geli, Meifrèn, Llimona, Baixeres, Galwey, 
Vancells i Alexandre de Cabanyes.

Segueix el segle XX -Artistes conti- 
nuadors de l'escola d'OIot i de l'impres- 
sionisme-. Aquesta saleta es compon de 
quadres de Ricard Urgell, Colom, Planas 
Dòria, lu Pasqual, Mestres i Cabanes, 
Llavaneras, Erancesc Vayreda, Gussinyé i 
Ignasi Mallol.

Ho completa una vitrina amb ex- 
cel-lents terracotte de petit format i altres 
obretes deliciosos, tot d'en Manolo Hugué, 
amb el titol La primera avantguarda.

Prosegueix la visita amb els noucen- 
tistes i continuadors del noucentisme, on 
hi son representats en Sunyer, Pruna, 
Humbert i escultures de Casanovas, 
Llauradó i Busquets amb diverses obres de 
variada intensitat i categoria.

Ve seguidament, continuant l'ordre 
cronolôgic, la Generado del disset, amb 
algunos pintures molt remarcables dels 
Mompou (magnifies), Rafael Benet, 
Togores, Domingo, Bosch Roger, Joan 
Serra, Sisquella, Commeleran i escultures 
de Viladomat.

Després Art sense ismes -  La reacció 
de la pintura realista. Un important 
recull d'en Durancamps, Amat, Villà, 
Mallol Suazo, Grau Sala, Francese Serra i 
Ignasi Mundo.

Continua Moviments renovadors de 
la postguerra: Santi Surós, Hurtuna, Bro- 
tat, Rogent, Planas Durà, Ràfols Casama- 
da, Jordi Mercadé "Jordi" i Jordi Curés.

I finalment la saleta dedicada al més 
important pintor vallone, glòria del nostre

país, en Jaume Mercadé i Queralt (Valls 
1889 - Barcelona 1965), amb una creiem 
minsa representació -tenint en compte la 
massiva quantitat d'obra existent al museu 
i que resta emmagatzemada- però ben 
representativa, on reflecteix amb la seva 
personalitat i inimitable estil, perfecto 
domini de la pintura matèrica (gruix de 
textura amb relleus de pois de marbre), l'a- 
propament radicai dels objectes com 
pedres, troncs, parets i portes, amb 
influència de l'expressionisme abstracto, 
el Camp de Tarragona, amb tota la seva 
aspra i peculiar grandesa.

Acaba la mostra amb una selecció d'o
bres d'artistes de la comarca: Artistes de 
Valls de després de la guerra, on resten 
representats els pintors vállenos més 
sobresortints.

En el segon pis, com hem dit, està ubi
cada la CoMecció de dibuixos, en una ñau 
bastant espaiosa i de les millors instal-la- 
cions existents en els museus del nostre 
país. Una espléndida coMecció de dibuixos, 
molt completa i abundosa, on val la pena 
una visita expressa dels amants de la tècni
ca sobre paper. Mereix una felicitació espe
cial ais responsables de la seva creació.

Considerem, dones, que el conjunt, 
malgrat les mancances comentados d'artis
tes de gran renom, és de remarcable 
importáncia, i que no deixa d'ésser interes
santissima la visió histórica de la pintura 
catalana, que aquest magnifie Museu de 
Valls mostra al public, amb una divulga- 
ció cultural i didáctica digna deis millors 
encomis.
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Ignacio Gordon, una conversa amb Tafabilitat
Ana Fernández

’Ignacio és un home directe, cordial, 
sincer, sensible, generös i, a la vegada, 
dur, inflexible, forjat sòlidament amb prin- 
cipis solidaris i sense relativismes. Un 
home que, en aquests temps d’escepticis- 
mes i descreences, continua fidel a si 
mateix, als ideals de joventut i a tot el que 
es desprèn d’un entom familiar -el pare, la 
mare- basat en uns principis amarats amb 
la responsabilitat i el compromis amb tot 
allò que ha de ser anomenat justicia.

De la seva conversa, es desprèn un rea
lisme meridià davant la vida. Alhora, però, 
una plàcida melangia ens fa endevinar les 
seves angúnies, els sens dubtes, deixats de 
banda per una evident força interior que li 
permet de seguir Iluitant. Una fluita que no 
fa sol, la seva familia li és un referent con
tinu que l ’anima i l’encoratja: una dona 
encantadora. Beni, que li dona suport, i 
uns fills, que es senten orgullosos del seu 
pare, són arguments suficients com per a 
continuar dins un món tan incert com és el 
de l’art.

-  Qué és el que més t’interessa del teu 
treball?

-  Sobretot que la gent entengui allò 
que eStic feut. Quan animo els meus Com
panys de lafeina a anar a veure una expo- 
sició, em descor at ja que surtin decehuts 
perqué no han captat les intencions dels 
artistes i és que, algunes vegades, hi ha 
una barrera entre el que es fa i el pùblic: 
l’art ha de ser intelligible.

-  Però si l’art té molt de Sensibilität i 
aquesta no és un do genètic, sino que 
s ’educa, és normal que certes opcions 
artistiques es facin dificils al public en 
general.

-  Bé, el que jo die és que, si un artista 
opta per un carni en què el que més U 
importa és intellectualitzar la seva obra, 
la comunicació amb el pûblic es fa difícil. 
Hem d’intentar que els simbols, les textu
res, els volums.... arribin a la gent. Jo opto 
per explicar coses, coses que porto dins, 
que m’interessa compartir amb els altres i 
m’entusiasma veure corn els amies són 
receptius i ho noten.

-  Les teves obres, són narracions, 
històries?

-  En certa manera, sí. Jo no sé si ho 
són, jo  sí que intento narrar, explicar 
coses. Els Companys em provoquen perqué 
els expliqui com fa i g cada obra: “Va, 
Ignacio, com ho has f  et? per qué t’ho has

plantejat aixi?’’ I jo vaig i ho explico, 
m’agrada, torno a reviure la gestació de 
cada obra.

-  Si, això és cert, jo mateixa he disfru- 
tat moltissim escoltant les teves experièn- 
cies i peripècies davant de cada peça i puc 
dir que és un autèntic privilegi redesco- 
brir-les amb tu.

Ara, siguem més ortodoxos i anem al 
principi deis principis. Què fa un home 
com tu a Sabadell?

-J o  vaig venir aquí per AMOR, a Beni 
no li agrada que ho digui, encara que cree 
que sí, que sí que li agrada. Però és cert, 
jo r estimava i volia estar amb ella. Al 
poblé, els plantejaments de futur eren difi
cils, la meva dona va venir a treballar a 
Sabadell i jo, després de fer la mili, em 
vaig reunir amb ella, i aquí estic.

-  Vas néixer l’any 1945 a Fuente Arco, 
Badajoz. Allá vas estar fins ais anys setan- 
ta. Qué feies?

-  Tre ballava al bar, amb el pare i, les 
estañes Iliures, anava a ajudar en unafus- 
teria. Va ser el meu primer contacte amb 
la fusta i vaig aprendre maltes coses que 
ara em són utilíssimes. Jo sempre, des de 
moltpetit, m’ entretenia amb les mans, allò 
de fer vaixells i figuretes va ser una activi- 
tat molt precog.

-  Quan comences a interessar-te per la 
plàstica seriosament?

-  Seriosament no ho sé, però ja a 
Euente Arco un mestre del poblé em va 
introduir al món de Voli i després, fent la 
mili, vaig conéixer un soldat que feia  
dibuixos en un bloc a partir de fotografíes.

em va interessar i me’l va regalar quan es 
va Ilicenciar. Els primers dibuixos consis
tir en a reproduir la foto de Beni que por
tava. Jo, a l’Africa i ella, a Sabadell. T’ho 
imagines?

-  Això són intents autodidactes. Quan 
comença la teva formació?

-  Autodidacta ho he estât bàsicament 
sempre, això m’ha ocasionat molts incon
vénients i, a la vegada, un reguitzell 
d’anécdotes -ara divertides, abans no 
tant- molt variados. T he  explicaré, per 
exemple que, sent jo molt nano i no resig- 
nant-me al fet que els CIN EN 1CK eren per 
a nens de families més acomdades que la 
meva, en vaig fabricar un jo mateix. 
M’elaborava les meves pròpies pel-licu- 
les, basant-me en els personatges de 
Disney, això si, els adaptava al meu gust i 
Donald li afegia una espasa. Bé, vull dir 
que, abans de passar per les classes 
d’alguns artistes, jo em llangava sol i això 
moites vegades m’ha fet perdre el temps.

-  L’escultura ha estât sempre el teu 
tema preferit?

-  No, primer em vaig formar dins el 
món de la pintura.

-  Qui ha participât a la teva formació?
-  Persones com Juan de Bautista, a 

qui li dee moites coses, entre elles el seu 
temps i, sobretot, el f  et d’ensenyar-me a 
mirar. Em va corregir i guiar dins la pin
tura en aspectos com T harmonio i la com- 
posició. Mentre, a estañes, jo experimen- 
tava amb el carbó i el llapis i treballava 
temes com la figura humana, els volums, 
les formes...

Altres persones també m’han orientât. 
Em refereixo a gent com Angle, Márquez 
o Bermúdez, que vaig conéixer ais cursos 
promocionats per la Unitat Hermética, a 
l’època del Sr. Earrollad.

Toni Márquez em va ajudar molt, exi- 
gint-me tot el que jo podia donar i, fins i 
tot, em va invitar a treballar al seu estudi.

-  Com era aquesta pintura que feies?
-  Ara que el meu comí com a escultor 

ja está définit, puc dir, amb una certa 
perspectiva, que, en realitat, amagava un 
escultor. Jo donava ais quadres un tracta- 
ment de matèria molt dens. De seguida, 
T espátula substituí el pinzell i eren els 
colors més sòlids i forts els que caracterit- 
zaven les obres.

-  Com dónes el salt de la pintura a 
r  escultura?
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-  Bermúdez nés quasi Vúnic respon
sable. Jo ja m’hi havia endinsat tot sol, 
però, com sempre, paña totes les desgrá- 
cies del profá, així que, a través d’ un bust 
que eli em vafer a casa, ifixant-me en la 
manera com utilitzava les eines, vaig anar 
descobrint com tractor el volum i la matè
ria, en aquest cas el fang.

-  D’aquest période més académie que 
autodidacta, qué en vas treure?

-  Mira, més que tècnica, una altra 
cosa més intangible. Es un période que em 
va servir per olorar V art, per familiarit- 
zar-me amb el món de V art i amb els seus 
components. Jo venia d’ una realitat peti- 
ta, toncada i, a Sabadell, abans d’aquest 
contacte, em mantenía molt allunyat 
d’aquest món. Ah!, i una altra cosa, vaig 
aprendre a fer-me entendre, els meus com
pany's de classe em demanaven aclara- 
cions,jo els resultava molt planer i, expli
citant les meves pròpies dificultats, 
aclaria les seves, vaig aprendre a ser 
didàctic.

-  Corn vas aprendre a plantejar-te les 
obres, els ternes, les formes?

-  Mira, al principi, compartint expe- 
riències amb el Toni Márquez. Segura- 
ment per la seva particular formació, em 
plantejava cada obra partint d’una estruc
tura interna que després havia d’omplir, 
aixô em neguitejava, no em sentia a gust. 
Bermúdez m’orientò d’una altra forma: 
tens una massa i has d’anar descobrint les 
formes de fora endins. Això em resultò 
més familiar i així m’ he format.

-  Al conjunt de la teva prodúcelo, qui
nes obres marquen els moments més 
importants?

-  La primera obra pensada seriosa- 
ment, on ja la base tècnica estova assumi- 
da i, per tant, el tema passava a tenir més 
importáncia, és aquesta que f  he ensenyat 
i que fa al-lusió al pacifisme, aquest home 
destruint un míssil. Jo havia anat a una 
exposició Rodin a Barcelona. Per primera 
vegada, veia deforma exhaustiva un artis
ta de veritat i en directe, vaig quedar mar- 
cat, la meva obra no es podría entendre 
sense aquest impacte. Després, una altra 
obra i un altre moment especial, “La 
maternitat”. Significa ja un carni a seguir 
quant a una elecció d’estil propi.

-  Qué et va impressionar més de Rodin?
-  La seva capacitat per plasmar la 

realitat, amb la seva obra vaig veure pal
pitar la earn.

-  Quan et vas sentir escultor i no un 
afeccionat a 1’escultura?

-  A mi no m ’agradat mai que em 
diguin “manites”, ni “artesà”, tampoc 
“artista”, perqué això és molt gros. El cas 
és que, des de sempre, m’he sentit incòmo
de amb les etiquetes. El Jordi Roca m’ho

5 5 1

va dir molt ciar: “Ignacio, f  has de sentir 
escultor” i, curiosament, vaig començar a 
sentir quelcom de semblant quan vaig rea- 
litzar la llosa del meu pare. Mai no havia 
treballat el marbre, una pega de tres cen
timetres, tothom m’ho vaadvertir, atenció, 
que el que tens a les mans no admet recti- 
ficacions. Bé, me’n vaig sortir, per tant, 
alguna cosa devien tenir les meves mans, 
però cree que, més important que definir
me, és treballar.

-  Quin és el teu estil? La teva primera 
exposició mostra una significativa varietat 
de llenguatges. Amb quin et sents més 
identifient?

-  Per arribar a aquesta primera mos
tra, he passât per moites experiències, 
totes han estât útils i sempre he pensât 
que, per aquelles coses de l’atzar, quan 
trobes un llenguatge propi i original, has 
de restar alerta, no sigui que, buscant 
r Originalität, restis atrapat pel teu propi 
estil. Tot i així, sé que hi ha un llenguatge 
amb el quai em sento identificat, és el de 
“La maternitat”.

-  Corn el defineixes?
-  Dones, una barreja de realisme 

dramàtic, unes gotes de surrealisme i una 
plàstica exprès sionista, no ho sé, és V obra 
la que ho diu, és millor renunciar a les 
paraules i deixar que la matèria parli.

-  Quins temes et preocupen i traduei- 
xes a r  escultura?

- A  vegades, grans temes, d’altres, més 
quotidians i insignificants. M’agrada pen
sar amb les meves mans, la seva habilitât, 
la vull supeditar a les meves idees, així 
agafa tot el seu sentit el molt de temps que 
he dedicat a aprendre. La tècnica, per si 
mateixa, no és res, s’ha de posar al servei 
d’allò en qué creus, per això tine propor- 
cionalment moites obres dedicades a la 
marginalitat o ala injusticia, temes com el 
tercer món, el pacifisme, l’homosexualitat...

-  On i quan vas formar-te en aquest 
sentit social de l’art?

-  Em ve del meu entorn familiar, la 
meva mare sempre va ser molt sensible 
davant tots aquells que pateixen i això 
m’ho va saber transmetre.

-  Dins el món del retrat, has demostrat 
una habilitât molt gran, és un tema que et 
fa disfrutar?

-  Si connecta amb la persona si, si no, 
pateixo molt. Jo cerco la part epidèrmica 
d’aquesta disciplina, no m’agrada renun
ciar a la semblanga en pro del psicologis- 
me, però aquest és molt important i neces
sito que la persona se’m presenti tal com 
és. Ja se sap que, quan un va a posar, està 
encarcarat, jo tracto de desfer aquesta 
rigidesa. Si no me’n surto, m’ho diu l’estò- 
mag, per això el tinc molt sensible.

-  Als teus retrats que conec, he vist que

dónes molta importáncia a les bases, sigui 
la continuació del cos o una forma abs
tracta, ho fas conscientment?

-  Si, és la manera d’ arrelar els rostres, 
els caps al terra, que estiguin contextualit- 
zats amb el seu entorn.

-  La teva producció, és fluida o hi ha 
moments en qué la pe^a es resisteix?

-  Hi ha moments molt difícils, en els 
quals r obra s’enfada amb mi, així que la 
deixo, torno més tard, T acar ono, hi ha 
una má que es resisteix, una orella que no 
surt, dones bé, dono uns toes ais peus,faig 
veure que no miro V orella, en definitiva, li 
parlo del temps per a guanyar-la ifer les 
paus. Després, de cop, tot comenga a sor- 
gir com si res. Com em deia Toni 
Márquez, la pega surt sola i no cal violen
tar-la.

-  Quina relació estableixes entre el 
tema i el material elegit per a esculpir?

-  Una relació molt íntima, pensa que 
jo parteixo de la base que V obra ja està 
dins de cada volum, que jo tan sols sóc 
I’home que la destapa, que treu la superfi
cie i Tescorga, així que cada material 
amaga el seu propi tema. Per exemple, 
“El petó”, aquesta referéncia a l’homose- 
xualitat, me’l vaig plantejar primer en una 
pega d’ alabastre, de seguida vaig veure 
que no era allí, que aquest material té una 
ductilitat més femenina: “El petó” s’ama- 
gava dins el marbré finalment elegit. Un 
altre exemple és “La maternitat”, la dona 
és un èsser arrelat a la terra, el crit del 
part, Tentenc com quelcom que floreix, 
que sorgeix de la pròpia terra i es nudreix 
d’ ella, per tant, la fusta d’ olivera em va 
semblar el més apropiat.

-  Amb quin material et sents millor a 
l’hora de treballar?

-  Sens dubtes, amb la pedra.
- 1 Quina técnca no t’atrau?
-  Els treballs que requereixen fundi- 

ció. Que una obra no depengui directa- 
ment i exclusivament de mi no m’agrada, 
ja sé que fins a Túltim moment, fins al 
model de cera, tot depèn de mi, però, tot i 
així, e l f  et que la materialització en metall 
ja no sigui obra meva, sinó del fundidor, 
em dóna inseguretat.

-  Qué et neguiteja més de la teva 
feina?

-  Dones el fet de no disposar de tot el 
temps necessari per a realitzar tot el que 
em passa pel cap, però hauré d’aprendre 
a renunciar.

-  Sí, segurament és cert això que diuen 
que madurar és saber renunciar ais somnis. 
De totes maneres, Ignacio, tu ja tens realit- 
zat un munt de somnis magnifies: les teves 
obres.
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La restauració de l'aula "Dr. Esquerdo" de l'Hospital de Saut Pau
Ana Fernández

A -i'any 1993 Sobrado realitzà la restaura
ció de la porta que dóna a l'aula del Dr. 
Esquerdo, personatge que destacà corn a 
precursor de la medicina moderna a 
Catalunya. Ho ha fet amb el mestratge que 
li és propi i amb l'interès de materialitzar 
un projecte que ja portava in mente des de 
fa molts anys: traduir en pedra el tema de 
l'Atlàntida, com a sintesi del que es consi
dera el pensament humanistic que reconci
lia art i ciència.

El treball al llindar de la porta forma 
part d'una restauració ambiciosa que vol 
donar a tot el conjunt de l'hospital la veri
table forma en què va ser projectat per 
Domènech i Montaner. Aquests progra
mes restauradors posen de manifest la 
necessitai d'un mestratge i d'un ofici poc 
fàcils de trobar. El cas que ens ocupa és 
una mostra de virtuosisme, fruit de la meti- 
culositat i del coneixement en profunditat 
dels diferents estils artistics. Sobrado sap 
interpretar el llenguatge de cada temps i 
donar les solucions temàtiques i tècniques 
pròpies de cada encàrrec, de tal manera 
que la restauració es converteix per a eli en 
un continuât aprenentatge que li és utilis- 
sim dins la seva activitat creativa.

Cada obra restaurada per aquest artista 
-des de la més ambiciosa, el rosetó de Sant 
Pere de Reus, l'any 1977, que constimi tot 
un repte a causa de les seves dimensions, 
fins aquests dos capitells- significa elabo
rar un puzzle imaginan que intenta, a tra
vés de la pedra sintètica -més résistent-, 
reproduir el passai sota una lectura actua- 
litzada: la falguera en un costai, evocació 
húmida del paradis perdut, i la dona atlàn- 
tida a l'altre, fusió entre mitica i veritat. 
Constitueixen una moderna lectura d'un 
concepte moral i ètic de la ciència del 
segle XIX. L'exercici és, per tant, molt 
intéressant i participa d'una tècnica impe
cable pròpia d'un escultor que ja ha cami
nal molt.

L'execució de l'obra es realitzà in situ\ 
Sobrado traslladá les seves eines i hi féu la 
matriu en fang. Després, al taller, reprodui 
la porta i, amb el decorai a punt, treballà en 
pedra el que abans era matriu de fang. 
Finalment, poli l'obra acabada al mateix

Fotos Ana Fernández

Hoc de la seva ubicació naturai. Una obra, 
en definitiva, monacai, on l'ofici es fa 
vocació i la creació, mistica. Aquest artis
ta, que l'any 1976 realitzà la seva primera 
restauració per a la Diputació d'Oviedo, 
d'estil neoclàssic, porta treballant, a l'hos- 
pital de Sant Pau, des de l'any 1988, fent

una meticulosa labor a la fa9 ana i també a 
l'església, feines que, com la resta de tre- 
balls, són revisades per comissions de la 
UNESCO i que n'acrediten la qualitat.
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La pèrdua d’uns esgrafíats
J  ordì Roca i Tubau

E.m la nostra ciutat, en les interven- 
cions arquitectóniques, denominades 
remodelació, a voltes hom rep un im
pacte negatiu, sobretot en el moment 
de retirar-ne el tendal que ens prote- 
geix, tant dels accidents com de fer ús 
de la curiositat envers els treballs que 
s'hi están realitzant al seu darrere; 
finalment hom, plantat davant 
r'obra", recorda la imatge del que s'ha 
destruït. No ens queda altra alternati
va, de moment, que la d'abaixar el cap 
davant l'incomprensible. El que està 
fet ja està fet, perqué malauradament no té 
adob. Mes a cadascun de nosaltres, corn a 
ciutadans que som, ens resta el recurs de 
manifestar el propi desacord, i és per aixô 
que, posant-me davant la máquina d'es- 
criure, expresso la meva sorpresa i -per
qué no dir-ho- el meu desacord envers la 
remodelació de la façana de l'Institut 
Provincial de Paleontologia "Miquel 
Crusafont", la quai cosa ha comportât la 
destrucció dels esgrafiats, que donaven a 
l'edifici una certa Originalität, per donar 
pas a uns grans finestrals encerclats amb la 
despersonalitzada fredor de la "carpintería 
metálica", tant de moda últimament.

La intimitat d'aquell cenacle s'ha tren- 
cat en enderrocar el llenç de paret de color 
mangra, on es podien percebre formes fos
sils de color terra negre esgrafiades amb 
pulcritud i disseny cientific, corn a recor- 
datori gràfic del que es guarda en el seu 
interior, per donar pas, en el seu dia, a la 
visió d'un enorme Triceratops fitant-nos 
des de la seva immobil preséncia fossilit- 
zada. I tal vegada irònicament ens pre
ganti, amb veu inintel-ligible, però amb 
gest entenedor: Qué hi faig aquí en aquest 
aparador, mostrant-me corn qualsevol 
objecte de qualsevol botiga del mateix 
carrer?

La personalitat i la coheréncia estética 
de l'edifici s'ha esmicolat. La seva simpli- 
citat ben administrada, testimoni construc- 
tiu de l'ùltima década dels anys seixanta, 
s'ha esvait. Ara sols és una mostra d'una 
acciò desfortunada.

Sabadell no compta pas amb gaires 
edificis enriquits amb l'obra d'escultors o 
pintors. Però, d'uns anys ençà, l'escassa 
Singularität de les noves construccions va 
donant pas a una uniformitat sense relleus 
ni colors. La mínima acciò, el minim

carácter i l'abséncia de personalitat en són 
el denominador comú. L'alegria del color i 
la forma ha donat pas a la uniformitat anti
creativa per exceMéncia.

Sabadell s'està convertint en una ciutat 
orfe de passât: gris i rosa són els dos unies 
colors "permesos" tant en la construcció 
com en la restauració. Tot el que fuig d'a- 
questa normativa no hi té cabuda. Ei! Una 
sola excepció: l'Eix Macià, paradigma 
d'una volumetria a la qual els nostres ulls 
no s'habituen, malgrat els intents seguits 
de gran dosi de voluntat.

L'Eix Macià és, en el context urbanis- 
tic de la nostra ciutat, com un gran furón- 
col que ens ha sortit i que no sabem com 
Them de sanar, per més que hi posem cig- 
nes nedant en el llac.

Però tornem a l'Institut Provincial de 
Paleontologia. Aquella façana, avui i ara, 
s'ha convertit en tota una altra cosa. Ara 
sols falta que un personatge anònim, peu 
plantât a l'entrada, ens convidi a passar i 
admirar el que resta en les vitrines de l'in- 
terior; perqué potser importi poc que el 
soroll dels visitants, trepitjant massiva- 
ment el "cenacle", entorpeixi o no la labor 
quieta i callada dels investigadors "rara 
avis". El que ha de comptar en el futur és 
que la gent entri i surti amb absoluta frui- 
ció, restant aixi oblidada la labor callada 
dels investigadors d'abans que, en constant 
vigilia, escatien els secrets a força d'aïlla- 
ment i acumulaciô de dades en els arxius 
personals, en espera que altres descobri- 
ments els donessin la raô. No crée que l'im- 
mens aparador proporcioni al centre més 
investigadors de vàlua, ni de camp ni de 
laboratori. Però el que sí que hem perdut és 
l'encant dels esgrafiats (técnica ja quasi en 
total desaparició per falta d'oficiants).

I aquí no passa res. El patrimoni artis-

tic de la ciutat no compta. El ver res- 
pecteenfront de l'obra dels altres no fa 
ni pessigolles a aquells que dia a dia, 
interprétant normatives, donen permis 
per a consumar els enderrocs.

Es llastimôs, però, des del punt de 
mira arquitectônic, Sabadell és cada 
dia més i més pobra.

Sembla talment que els arquitectes 
menyspreïn coMectivament els escul- 
tors, els pintors, els tallistes, els forja- 
dors... L'arquitecte d'avui, arreu, és 
autosuficient; ha fet taula rasa amb la 

tradició i el bon fer heretat del passât. 
Aquella noble i fructífera coMaboració 
anys ha que s'ha acabat; sols compta el seu 
"disseny", manta vegadas orfe de connota- 
cions terrais.

A voltes em pregunto com a ciutadà: 
On vas Sabadell en matèria d'imatge 
arquitectónica ciutadana? On vas -o  més 
ben dit-, on et fan anar? Si la ciutat és de 
tots (i aixi ho han proclamât una i altra 
vegada els actuals responsables del nostre 
ajuntament en totes i cadascuna de les 
campanyes municipals), per què el ciutadà 
cornu no pot decidir com vol que sigui la 
seva casa i tots plegats corn volem que 
sigui la nostra ciutat.

D'ençà que s'obri el gran vial que ate- 
nallava, corn coll d'ampolla, la llibertat de 
circulaciô entre la Via Massagué i la 
Rambla, tot ha esdevingut, sobretot en el 
centre, un seguit de despropòsits. Tant és 
aixi, que tots plegats ens podem enorgullir 
de tenir un "centre històric" de la ciutat 
totalment malmès i sense personalitat (tot 
i reconèixer que mai ha estât d'un interés 
rellevant, però era el nostre) i el que és 
més greu, és avui i ara camp adobat per a 
qualsevol acciò, per antiestética que ens 
pugui semblar.

Es per aixó que he fet aquest raona- 
ment i aquesta denuncia personal, per tal 
com em sembla que, amb la desaparició 
deis esgrafiats de la façana de l'Institut 
Provincial de Paleontologia "Miquel 
Crusafont", hem perdut una vegada més 
un bocí més del nostre escás patrimoni 
artistic ciutadà.

Perdre el bé comú és abandonar, en 
definitiva, la Identität. Així inexorable
ment els pobles i les ciutats van perdent la 
seva idiosincrásia i la seva personalitat.
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Bons auguris per al futur
Dolors Godayol

'Orquestra de Cambra Eduard 
Toldrà va celebrar, el 1994, el seu desè 
aniversari.

Sense presses, però sense pauses i 
sense fer gaire enrenou, una quinzena de 
joves han treballat de valent sota la batuta 
de Josep Lluís Puig i Bartolomé, violinista 
sabadellenc d'exquisita Sensibilität, que 
se'ns ha revelat també com a director molt 
competent en aconseguir engrescar i 
agomboiar una jovenalla interessada en la 
formado d'un grup musical homogeni i 
compenetrat que, albora que els permetia 
prosperar en els seus estudis, els facilitava 
veure acomplert el seu desig d'interpretar.

La formació, que va començar la seva 
trajectória lligada al Conservatori Profes
sional de Música de Sabadell, es va decidir, 
el 1993, a independitzar-se i emprendre 
una nova etapa dins l'àmbit professional, i 
per exprés desig del seu director, va pren
dre el nom d'un deis musics més prestigio
sos i estimats de casa nostra. Està integra
da per 9 violins -tots ells alumnes de Josep 
Lluís Puig, que imparteix la tècnica de fes- 
cola violinística francesa de Dominique 
Hoppenot-: Francese Rodoreda, concerti
no, Auxi López, Joan Ribalta, Manel Salas, 
Jordi Rubió, Francese Xavier Reyes, Silvia 
Crusellas, Alfons Pérez i Rubén Quirós; 
3 violes: Santi Burgos, Célia Rufes i 
Vicente Alamá; 2 violoncels: Toni 
Fernández i Nuria Beltrán; i 1 contrabaix: 
Santi Serrate.

Dins les seves actuacions més desta- 
cables, podem esmentar el VI i el VII 
"Festival Internacional de Música de Gerri 
de la Sal", els IV, V, VI, VII i VIII "Cicle 
de Música Viva de Torredembarra", el X 
"Concert de la Verema de Sant Sadurni 
d'Anoia", célébrât al Celler Gran de Can 
Codorniu; dues actuacions dins el segon 
"Cicle de Concerts d'Estiu de Cervellô", el 
XXVII "Nits Musicals de Guardiola del 
Berguedà", el XII "Festival de Música del 
Bruc", el XII cicle de "Música Intima" de 
la sala cultural de la Caja de Madrid a 
Barcelona, el VII "Festival de Música 
d'Estiu de Prats de Lluçanès", el "Mercat 
de Música Viva" de Vic; el Cicle de 
Concerts que va organitzar el Conservatori 
Professional de Música de Sabadell per 
celebrar el seu centenari; el Concert de 
Nadal de l'any 1993 a l'església romànica 
de Barberà del Vallès.

Cal destacar també la participado dins 
del cicle "Música per la Pau", célébrât a 
1'Auditor! de la Caixa de Sabadell, com 
també les coMaboracions amb l'Orfeó de 
Sabadell amb motiu del seu 90é aniversari 
i la celebrado de la Diada de Sant Jordi, 
organitzada per la Caixa d'Estalvis de 
Sabadell.

Hi han concorregut solistes de la talla 
de la violinista Solange Dessane, deixeble 
de Dominique Hoppenot i professera de 
violí de l'École Normale de París; el gui
tarrista Ricard Sánchez; el violoncel-lista 
Sergi Boadella o els flautistes Bernat 
Castillejo i Albert Mora. I també el direc
tor Lluís Vila.

Per a donar-se a conéixer ais sabade- 
llencs i fer la seva presentació oficial, 
l'Orquestra de Cambra Eduard Toldrà 
va organitzar, el desembre passât, un con
cert que va tenir Hoc a l'auditori de la 
Caixa de Sabadell i que va comptar amb
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l'assistència d'un nombrós públic i de 
rellevants personalitats del mon cultural, 
econòmic i artistic de la ciutat. També es 
van veure honrats amb la presèneia de la 
filia d'Eduard Toldrà, la quai els va felici
tar per l'ait nivell assolit i els va encoratjar 
a seguir treballant, tot augurant-los un 
gran futur. L'audiciô va ser enregistrada 
per R.N.E. a Catalunya, Ràdio 4.

Amb el "Concerto Grosso op. 3 n.8", 
de Francesco Manfredini, van encetar la 
primera part del programa, en la quai van 
destacar els violinistes Francese Rodoreda 
i Francese Xavier Reyes. Després ens van 
brindar el "Concert en Sol Major per a 
violi i orquestra KV 216, de W.A. Mozart, 
interprétât magistralment pel propi Josep 
Fluís Puig corn a solista, que actúa amb un 
violi Guamerius datat fany 1741.

En la segona part ens van regalar amb 
la "Serenata en mi menor op. 20", d'Ed
ward Elgar. I amb les "Vistes al mar", 
d'Eduard Toldrà, ens vàrem sentir pene- 
trats pels aires i l'esséncia de la nostra terra.

Davant la veheméncia i la insisténcia 
deis aplaudiments, encara van oferir el 
quart moviment de la "Simfonia Simple", 
de Benjamin Britten, i la "sentimentalissi
ma" Sarabande de la mateixa obra.

Per a concloure la vetllada, mùsics i 
simpatitzants vàrem celebrar un sopar de 
germanor en un conegut hotel de la nostra 
ciutat.
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L'Orfeo de Sabadell - Festival Walt Disney
J .C .

E,il 29 de gener, al migdia, va tenir Hoc 
al Teatre de La Farándula un festival a 
benefici d'Unicef. Fou la cloenda dels 
actes que, al llarg del 90è Aniversari de 
l'Orfeô de Sabadell, s'han célébrât per fes
tejar aquesta efemèride. Ha estât una clo
enda sensacional. Horn diria que sorpre- 
nent i impensable.

L'artifex d'aquest macro-festival ha 
estât el jove director de l'Orfeô, Gregorio- 
Salvador Rodriguez, que ha sabut organit- 
zar un espectacle brillant. Tots els que van 
prendre part van oferir-nos el bo i millor, i 
el conjunt donà un festival que es pot 
assenyalar amb lletres majuscules i 
il-luminades.

S'establi una cálida comunió entre el 
public i els participants, i el résultat fou un 
espectacle que, a la vista de l'èxit, els 
organitzadors pensen que caldria repetir
lo i, fins i tôt, presentar-lo a Barcelona i a 
altres ciutats. Cal bisar-lo al mateix Teatre 
de La Farándula, ja que moites persones 
no van poder accedir-hi. L'èxit desbordà 
la previsiô.

En aquest festival van participar la 
Secciô de Nois i Noies i la Coral Efebus 
de l'Orfeô de Sabadell, la Coral Sant 
Vicenç, de Mollet, l'Orquestra Eduard 
Toldrà, la Banda de Matadepera, Ballarins 
de l'Esbart Dansaire de l'Orfeô Gracienc, 
La Cubana, el Grup Lluna de Mel Boys, 
Montse Guallar... Escenografía, Disseny, 
So... Foren unes 200 persones que, al llarg

d'uns mesos, han assajat a consciència 
perqué aquesta cloenda del 90è Aniversari 
de l'Orfeô hagi résultat memorable. Cal 
repartir elogis per a tothom. El crit de 
"Gregorio, Gregorio!" fou repetit i corejat.

La feina ben fêta bé mereix la qualifi- 
caciô d'excel-lent.

Jesús Fernández, president de l'Orfeô, es dirigeix a la presidenta d'Unicef, Margarita Escofet perfer-li entrega del 
"petit xec" d'un miliô de pessetes, que duu sota el hraç...
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Música

La cultura del Barroc
Antoni Sala i Serra

A^'espai historie del Barroc és un fet 
antitètic i confus, però dinàmic. Neix del 
cansament d'una època selecta, aristocràti
ca i refinada, del Renaixement ì d'una Uni
ta religiosa amb el trencament de la unitat 
eclesiástica. Tot això emmarcarà un pério
de d'exageracions i de desgavell en tots els 
sentits. No és estrany que l'anàlisi d'aquest 
desconcertant période històric classificat 
amb el nom de Barroc sigui encara avui 
efectuada mitjançant suposicions i hipóte
sis incertes. Diversos historiadors 
modems (Pijoan) expressen el desconeixe- 
ment de gran part del secret que envolta 
l'aparició de l'art del Barroc, només es 
poden distingir, diuen, els signes més des- 
tacats del seu desenvolupament.

Testimonien no només el gran d'ig- 
norància del seu sorgiment sino el fet que 
fins fa relativament pocs anys s'accepta- 
ven com a definitius molts judicis sobre 
fets i persones d'aquella època que han 
hagut de rectificar-se després. Es conside
rava demostrat que aquella fou una època 
frivola i decadent, quasi immoral, de dis- 
bauxa, de decadència en la vida religiosa, 
quan precisament hi floreixen els pensa- 
ments de Pascal, les polémiques entre 
Descartes i Gassendi, la filosofia experi- 
mentalista de Locke, l'orador Bossuet, els 
oratoris de Felip Neri, etc. També n'és un 
exemple el gran art pictòric espanyol d'a- 
quell période, que certament no té res de 
frivol. Aquests historiadors tampoc no 
saben concretar quan va començar l'estil 
Barroc, ni quina és la frontera entre el 
Renaixement i el Barroc, i ni tan sols l'eti
mologia i el significai de la paraula 
Barroc. N'hi ha que pretenen derivar-la de 
la veu grega "baros" (pesât), una al-lusió al 
recarregament artistic; d'altres pensen en 
la derivado llatina "verruga" (berruga), i 
amb més versemblança també amb la 
paraula portuguesa amb què es designava 
en aquella època les perles de forma irre
gular que lluïen, corn una moda, a les fac- 
tuoses joies d'aquell temps. També és dis- 
cutit l'origen i la procedèneia de l'estil del 
Barroc en les seves manifestacions més 
clares; l'arquitectura. Si fou Nàpols o 
Roma d'on sortiren les primeres manifes
tacions plàstiques; però si que és segur que 
els artistes del Barroc realitzaren en la 
Ciutat Eterna les seves millors proeses. En 
els nostres dies la paraula Barroc s'ha

generalitzat amb una significació perfecta- 
ment definida; potser fins i tot massa. Per 
Barroc s'entén l'acumulació de formes, 
excesses en la decoració, superposicions 
d'elements ornamentals, la paraula florida, 
la grandiloqüéncia sonora, etc. En un pía 
esquemátic es podria dir que si en l'art 
Románic l'element essencial és la linia 
recta horizontal, la vertical en el Gótic, 
l'ondulada podria ser la del Barroc. Definii 
aixi el Barroc, és més fácil precisar el seu 
origen en les arts plàstiques, més que en la 
música o en la filosofía, fins fa poc se 
suposava que el Barroc era una creado del 
segle XVII; és corrent assenyalar Bemini i 
Borromini com els pares del Barroc arqui- 
tectónic a Bàlia, quan en realitat s'ha vist 
que en foren, solament, uns magnifies i 
extraordinaris propagadors. Avui es dona 
per fet la Iluita per deslliurar-se en el segle 
XVI de l'estátic manierisme clássic renai- 
xentista de Miquel Ángel, de Benvenutto 
Cellini i, de forma més important, 
Giacomo della Porta, autor de la fa9 ana de 
l'església de Jesús deis Jesuites de Roma, 
considerada el punt inicial del barroc 
arquitectónic.

Altres historiadors han aprofundit més 
el seu estudi del Barroc i han definii la 
seva aparició com una manifestado, 
enigmàtica potser, que reflecteix l'esperit 
de la Contrareforma religiosa, "rica, 
voluptuosa, fastuosa", en contraposició a 
la fúña pietista i iconoclasta de la Reforma 
Protestant. El Barroc, diuen, neix en el 
moment que es tanquen les portes del

Concili de Trento i l'Església Católica es 
llença a una Reforma (fracassada la guerra 
religiosa) per propagar una doctrina 
dogmàtica seriosa però complaent, 
reforçada amb un desenvolupament d'una 
litúrgia popular de masses. Aquesta defi- 
nició religiosa podria semblar parcial i 
podria restar al Barroc una dimensió 
semàntica més ámplia i aprofundida, per 
bé que més complicada i complexe.

Perqué el Barroc, en un sentit ampli, 
no és solament una manifestació de les 
arts plàstiques i musicals, sinó que és una 
accepció que qualifica tota una època en 
els aspectes social, politic i científic. 
acceptât això, caldria fer ressaltar que jun- 
tament amb el problema estrictament reli
giös, altres elements fonamentals condi
cionen la producció de l'època barroca. El 
segle XVII, per exemple, representa el 
punt de sortida de la revolució científica 
que, partint de les observacions de 
GaMileu, Newton, etc., obliga, amb escán- 
dol, a trencar la tradició filosòfica aristotè
lica amb una visió antropocèntrica i opti
mista de l'univers heretat del Renaixement 
i sense base en el moment del descobri- 
ment de l'heliocentrisme. aquests canvis 
en la cièneia, el desenvolupament de la 
impremta i la crisis econòmica derivada de 
les guerres del segle XVII, son altres 
aspectes que contribueixen a la reacció i a 
l'esclat del moviment Barroc. Reafirmant 
això, hi ha historiadors que consideren que 
el Barroc és, en l'art, una manifestació de 
la Reforma Católica i d'una societat que, a 
diferèneia de l'exclusivisme refinat del 
Renaixement, pretén accedir alliberada de 
les regles clàssiques, a cotes socials popu- 
lars més àmplies. Per aquesta rao el 
Barroc és un art en què l'estil refinat i el 
popular es barregen. Per tot això, tot el 
Barroc adquireix moviment, teatralitat, 
fins i tot demagògia i també poder i valors 
didàctics que produeixen molts trenca- 
ments amb la tradició. Per exemple, I'alli- 
berament que delimita el terreny entre l'art 
porfà i l'eclesiàstic. En la música la deno- 
minació de l'estil Barroc és més complexa 
i sovint és només un intent d'unificar la 
terminologia estètica, que si bé té una defi- 
nició molt concreta en les arts plàstiques, 
en el llenguatge de la música no és ben bé 
el propi per a la classificaciô de les obres 
d'una època. La pròpia denominació de
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Barroc en I'obra musical fou feta molt pos- 
teriorment, sense regies dares, per tractar 
les composicions del période 1600-1730. 
Però el paraMelisme existent entre el "esti
lo concertante" i el Barroc de les arts plàs- 
tiques, en molts casos es fa evident. 
Aquest estil musical trenca la simetría i l'e- 
quilibri entre els instruments i les veus 
sense cap ordre déterminât, buscant una 
caracterització deis efectes i contrasts mit- 
jançant solistes, cors, corda etc. Aquests 
conjunts, més nombrosos que els utilitzats 
durant el Renaixement, ocupen més espai i 
donen una fundó sumptuosa i grandiosa 
en la música del Barroc.

Un deis signes precursors és el doble 
cor (Gabrieli) que fa intuir la intenció de 
situar l'estil en un ordre representatiu i 
coreográfic (Opera). No obstant aixó, en el 
Barroc musical quedará sempre, amagat 
en la nova omamentació, el sentit clàssic 
heretat de la perfecció del Renaixement. El 
contrapunt i la polifonia quedaran una 
mica marginats, per tal com el music del 
Barroc prefereix una única font melòdica 
en Hoc de les multiples veus de la polifo
nia i el joc instrumental del contrapunt. La 
"manodia", la débilitât vocal del Barroc, 
serà acompanyada harmònicament amb 
l'ajuda musical d'instruments que li servirà 
de base i contrast; és l'època del haix con
tinu. De totes maneres, la polifonia per- 
viurà en els espais de la mùsica protestant, 
greus i austers, per bé que influenciats pels 
nous estils ornamentals de la mùsica d'or
gue i orquestra del Barroc italià. Aquest 
estil tindrà un gran impacte en el món 
seriós i pietista protestant germànio, i cap 
ais finals d'aquest période produirà l'extra- 
ordinària i meravellosa obra, cimai del 
Barroc germànio: la mùsica de Johann 
Sebastian Bach. A més de l'esmentat "esti
lo concertante", basat, com s'ha dit, en els 
contrastos sonors i en el diàleg desolistes i 
instruments o grups de veus, sorgirà també 
un altre gènere musical; el "concerto gros
so", que descansa en l'oposició alternativa 
dels instruments solistes i el "tutti" (tota 
l'orquestra), tot préparant el futur concert, 
un joc entre l'ùnic solista i tot el grup. Si a 
aqüestes caractéristiques musicals del 
Barroc hi ajuntem la passió creixent per 
l'omamentació i una tendència a l'ùs de les 
formes irregulars renaixentistes més evi
dent en la primera etapa del moviment 
barroc, tindrem una base per comprendre 
aquest période de la història de la mùsica.

Però la més gran aportado, juntament 
amb el desenvolupament de la "sonata", 
será l'Opera, nascuda dels esquemes ideals 
del Renaixement (Florència), que es trans
formará en un espectacle rie i fascinant. És 
a Venècia que es produirà aquesta explo- 
siô en el moment més important de la 
història d'aquesta ciutat. Aixô atreurà a
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Venècia un pùblic alegre i esplendorôs, 
fins al punt que el 1637, es construirá el 
primer teatre pùblic dedicat a l'ôpera. Aixô 
fou una transformació social que va donar 
un sentit popular a la mùsica.

Juntament amb l'ôpera, apareix també 
a Itàlia un moviment paraMel en la mùsica 
religiosa: XOratori, nascut en els oratoris 
eclesiàstics de l'orde de Sant Felip Neri i 
que escenificava els episodis de l'antic i 
Nou Testament. Aquests Oratoris, que tin- 
gueren en un principi una fase madrigalis
ta, foren, per la importància donada ais 
cors vocals, fàcilment integrals en el 
moviment Barroc (Carissim).

Un tercer gènere, sortit de l'estil 
"monòdic" vigent en el Barroc, fou la 
Cantata, composició musical vocal amb 
temes profans i religiosos. Aquesta moda
lità! tingué un important desenvolupament 
en el món Barroc protestant (Buxtehude, 
Schütz, Telemann, Bach) i si bé la iniciati
va fou italiana (Cesti, Stradella, etc.) en 
canvi s'adaptarà més al món greu i seriós 
alemany. Les ciutats capdavanteres, que 
formaren escola, de la mùsica del Barroc, 
foren Venècia (Monteverdi, Cavalli, 
Stradella, Vivaldi), Roma (Corelli, Torelli, 
Allegri), Nàpols (Provenzale, Scarlatti, 
Pergolesi).

A França, la vigència de les idees esté- 
tiques del Barroc fou molt menor que en 
altres països. Hi contribuí poderosament 
l'actitud de "classicisme oficial" adoptada 
per la monarquía francesa, i singularment 
per Lluís XIV, amb el racionalisme impo
sât a les altes esferes aristocrátiques. Les 
óperes italianes fascinaven per les seves 
complicades escenografies i els ampuMo- 
sos details ornamentals, però la noblesa 
francesa de la cori de Versalles preferia ser 
un personatge participatiu en els ballets 
cortessans de les grans ocasions i festes 
(Lully, Rameau, Leclair). Finalment es va 
aclimatar l'ôpera a França, però no pas la 
italiana, sinó una transformació escènico- 
musical del "balletde court" feta precisa- 
ment per un emigrai italià afrancesa!: 
Lully.

En els països de parla alemanya, des de 
Hamburg fins a la Viena imperiai, l'òpera 
del Barroc fou una imitació servii de la 
italiana. En la mùsica vocal i instrumental 
les formes del Barroc foren assimilades 
amb distinta forma segons les escoles 
musicals autòctones. L'escola del nord 
protestant, seriosa i greu (Telemann i el 
gran Bach) i l'escola del sud, católica, refi
nada i elegant (Froberger, Pachelbel).

A Anglaterra, l'òpera, centre evident 
del Barroc, es va frustrar de bon comença- 
ment per culpa dels puritans del règim de 
Cromwell. Més endavant, es posaria de 
moda un cert estil francés d'un gènere ano- 
menat "masque", que era un "divertimen

to" popular amb tonades de taverna en 
llengua vernácula. Hi destaca aleshores 
Henry Purcell que ha estât classificai com 
el pare de la mùsica anglesa després de 
John Blow. Amb l'alemany Haendel, ins- 
tal-lat a Londres, fracassarà novament Tin
tent d'introduir l'òpera italiana, i això el 
porta a crear una transformació de 
voratori, que convertí en el gran esdeve- 
niment autòcten anglès del segle Barroc.

A Espanya, l'òpera no va arrelar durant 
el segle XVII, probablement per Tailla- 
ment cultural de la península, en una 
època de gran crisi econòmica i politica. 
S'imposaren les obres teatrals amb núme
ros musicals que reberen el nom de "zar
zuelas", en presentar-se sovint al pavellô 
de caça de Felip IV, que es trobava envol- 
tat d'esbarzers ("zarzas").

L'exuberància extravagant que va 
caracteritzar una gran part del Barroc pri- 
mitiu es va atemperar gradualment en el 
decurs dels anys. Moites formes caracté
ristiques d'aquesta època entraren en el 
segle XVIII, però, com era inevitable, es 
revestirán d'un esperii diferent. Com suc- 
ceeix sovint en els estais tardans de qual- 
sevol moviment, tendeixen a formalitzar- 
se, però perden Tencant espontani i 
dinàmic de la seva aparició. És en aquest 
moment que el Barroc es transforma en 
Rococò per influències afrancesades de 
Versalles que envaeixen Europa després 
d'una època de guerres i de trasbalsos. 
S'imposa un refinament frivol, "la Joie de 
vivre", i en la politica el "despotisme 
il-lustrat". La mùsica perd importància i es 
converteix en una eina complaent de 
salons i palaus. Tot això tindrà una 
implantació curta perqué a mesura que el 
racionalisme d'aquest segle iMustrat va 
prenent eos, arriba una nova classe social 
que pren el poder a les corts. Els filis de 
Bach serán, entre altres, els protagonistes 
actius en aquesta transició que portará la 
música a un Néoclassicisme que arriba el 
seu cimai amb els músics Haydn i Mozart.

DISCOGRAFIA DEL BARROC
VENÈCIA. C la u d io  M o n te v e r d i  (1 5 6 7 -1 6 4 3 )
ORFEO Erato HE 60-83/4/5

ROMA. A r c a n g e lo  C o re l l i  (1 6 5 3 -1 7 1 3 )
CONCERTI GROSSI op 6.
Melodia 28 343 XK

NÀPOLS. A le s s a n d r o  S c a r l a t t i  (1 6 6 0 -1 7 2 5 )
Endimione e Cintia Archiv 2533 061

FRANÇA. J e a n  P h i l i p p e  R a m e a u  (1 6 8 3 -1 7 6 5 )
Les indies Galantes ERATO 20 34 01

GRAN BRETANYA. H e n r y  P u r c e l l  (1 6 5 9 -1 6 9 5 )
Dido i Eneas Archiv 1994

ALEMANYA. H e in r i c h  S c h ü tz  (1 5 8 5 -1 6 7 2 )
Deutsches Magnificat Fidias BM 30 SL 1301
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Dels inicis del ciclisme a Sabadell

B̂ eyista D E  S poilt

• I'l KtK 1.1. LJ> t xivErkii..!.. 4 m *
B«rc«loBa, ib d« Abril d« 1894

u,̂ na primera noticia parlant de ciclisme 
a Sabadell la trobo a "El Criterio Saba- 
dellés", diari sabadellenc que s'havia 
començat a publicar a darreries del 1887.

En el número 340, corresponent al 18 
de desembre del 1888, "El Criterio Saba- 
dellés" publicà un article, signât per L.E. 
(no crée que sigui gaire fácil saber qui era 
aquest L.E.), titulat "El Velocípedo".

Dades curioses vénen esmentades en 
aquest article. S'hi diu que "...la rapidez de 
locomoción que se consigue con el velocí
pedo es muy considerable, puesto que han 
podido recorrerse en una jomada 488 kiló
metros con biciclo y 377 con triciclo...". I 
més endavant, en el mateix article, s'hi 
recomana que "...el velocipedista debe 
abstenerse de practicar este ejercicio des
pués de las comidas. Es conveniente que 
use trajes de lana, para que el sudor sea 
menos copioso y no se interrumpa brusca
mente al terminar la carrera y conviene 
también, en alto grado, que al respirar 
verifique la inspiración por la nariz y la 
expiración por la boca. El no respirar en 
esta forma suele ser la causa de la mayoría 
de enfermedades que ocasiona el velocí-

Joan Ahina i Girali

pedo. En España, aunque no muy extendi
do todavía, se va aclimatando el velocípe
do y las sociedades de velocipedistas cele
bran todos los años concursos en que no 
faltan campeones que acudan a disputar 
los premios".

No hi havia, però, a Sabadell, en aquell 
any 1888, cap società! ciclista. No és fins 
dos anys més tard que es comencen a tro- 
bar altres noticies d'aquesta activitat.

En el programa de la Festa Major de 
l'any 1890, festes que es feren des del 31 
de juliol fins al 4 d'agost, hi vénen anun- 
ciades unes "Carreras de Velocípedos". Es 
la primera vegada que n'he trobat anuncia- 
des, cosa que fa creure que foren les pri- 
meres que es feien a Sabadell. El fet que 
s'organitzés una cursa ciclista dóna cree jo 
testimoni que aquest esport cementava ja 
a èsser popular a Sabadell.

j>íí.
áe !dS que en honor á sonPatró SPFelíu M ártry se cele
brarán en1os días del 31 de Juliol al 4- d'A«ost.

— -------- DIA 31 ----------------
A las 7 farde-Despres deunrepicli de campanas una 

yoí{r/\ 7*R0mada
disDarada en la Plassa de S.Roch, anunciará lo comens de 
laí'festas que lindran llocli en los días succesius.

DIA l e . r
A las 6 malí - R ep ích  genera l de campanas y 

SALVAS DE MORTERETS 
A las 7- ^

----- ^.)D 1 A N —

A las 7 y Ve - n  ^ „^IBO^ADA
per los coros d 'aguesla poilacío'. Colocáis aquellsen la 
Rambla, Plassa de S.Roch, Piassela de Marquillas y carrera 
de Lluisa Fernanda, Salut, y Arrabal d Afora,cantarán, las 
meilors pescas de son reperío ri.

A las 10 -  L'Exm. Ajuntament y  demés Auto.rifaís acom- 
oanyafs de la Banda Municipal de Barcelona,sorhVáade 
las Casas Consístorials y  's  dírijirán á la Parroquia de 
S, feltu pera, a ss is tir  ais

— - ^ ^ O L E M N E S  O f I C I S v í V ’ -

J P x p o s i c i ó  DE R e l i a s  J I r t s
orqanisada per la Academia, en !o local que ocupa en 
¡'Ateneo Sabadellés.

A las 12.
^ A Í Y / \ S  n ' ; / \ r \ T l l L E f \ l A

en la P lassa  de S PR och .
Carita! ais pobres vergonyants
Alas 3 farde-lslsíQshxnwlisWwwswlwV.shsos
A las 7 -

S o l e m n e  P r o f e s s ò

que sorlirá de la parroquia de S.Feliu y quad pendo princi
pal portará '1 M.Y. Sr. Alcalde.
Alas enAosAealm
he\ Sa\iai«\\és.
Alas 9 y ^  ^
enhpisssi de S.Roch pel coro Centro Sabadell¿s(á\GeIaís 
A laslOyVa-

P E R E  NATAS
en la Plassa de S.Roch.Rambla y careers de S.Pau ydel dardi.
A las 11 - Balls en tolas las societals parhciilars y e.n lo 

(5( R a i \ Í o i ó s  r  M A O N / F i C H  E n v e l a t  
de la Plassa Major.

------------------- D IA  2 . X------------------------
AI a s 7- m all .
AiisW-Óha de dif'mib eoli Parroquial £sçlesia de S. Feliu.
A l3sl2-0isparo de onaTmnada en la Plassa de S .Roch 
Alas3tarde-

J o C H s  D E  S o r t i j a  y  C u c a n y a
en varis punís de la Cmtaly exiraordioarias funcione en los 
Teatros públichs.
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Que efectivament era així ens ho ve a 
confirmar una nota publicada a la "Revista 
de Sabadell" del 19 d'agost d'aquest 
mateix any 1890, en la qual s'hi diu; 
"Anteayer tarde vimos una cuadrilla de 
velocipedistas compuesta de jóvenes com
patricios nuestros, que las emprendieron 
fogosamente hacia las afueras de esta ciu
dad. Por lo visto la partida adoleció de 
falta de tacto, pues en su regreso, motiva
do por las condiciones del terreno, tuvie
ron que cargar, bien a pesar suyo, con las 
máquinas después de una felicísima escur- 
sión". I la mateixa "Revista", l'endemá dia 
20, deia: "En la espaciosa sala de los 
Campos de Recreo se ha establecido un 
Club Velocipedista que atrae todos los 
días una turba de aficionados".
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Aquesta fou, a l'agost del 1890, la pri
mera entitat ciclista de Sabadell.

En el programa d'aquest any 1890 no 
es donen details de la cursa. Es en el pro
grama de la Festa Major de l'any següent, 
el 1891, en qué es repetí el festival i on 
se'n donen més details. Vegem-los: "29 de 
juliol de 1891 - Eira i Festas de Sabadell - 
Carreras de Velocípedos - Tindran lloch 
en la Rambla lo dia 2 d'agost próxim.... 1- 
carrera - Premi: 50 ptas., de Bicicles, 
Bicicletas i Tricicles. - 2- carrera - Premi 
25 ptas. - 3- carrera - Premi 20 ptas. - Las 
dos de Bicicles i Bicicletas". I entre les 
Instruccions incloses en el Programa s'hi 
diu: "....el guanyador será el que después 
de haber anat al Apeadero arribi primer al 
puesto de sortida, que será lo comens de la

A las

en !a conlinuació de la Rambla 
A las 5 -

en lo mateix^unt que  ¡as de Cavalls.
drans k lls  en los salons del Ateneo Sabadellés, demés
SocietaísparlicuiarsyenloEni/elat de laPlassa Major.
A las 6-Elevació de magnifíchs

OipáOS Mof̂ TGOLFIEXs 
en várts carrera de la localitat- 
A las 8-Funcions en tots los Teatros.
A las 9 '
INAUCUMCIÓ Ot LA CALERIA DE ÍA8A0ELLENCH5 ILLUSTRES 
acordada formar per lo Exm.Ajuntament, que tindrá lloch 
per medí de la colocació de una lápida conmemorativa y  
celebració de una vetllada literaria y  musical en lo saló de 
sessions délas Casas Consistoríals.AmenisaraTactelaBanda 
Municipal,que executarálasmellors pessas de son repertori.
A las n-Crans balls per las societatsparlicularsy fnvelat.

DIA 3. -----------------AlaslOmati.-
CONCERT VOCAL E /VSTRUMENTAL 

ealo Teairo Campos de Recreo pel coro L'Americana y  la 
Bando M un ic ip a l.
A las 12 -  SACVAS Ti' ATT'TU.CT.V.TX e rc \i'í\ iss a  he 'B.ochv.

A las 2 y  Vz t a r d e .

IS/ÍAl^íFESTÁCfíÓ d íV íííÁ
p e l  g r e m ì  de pagesos.ab moiiu de la inauguració de la 
Caixa Agricola de la Comarca.
A las 3 y V a-P uncions en los Teairos.
A las 4 y  Va- , r - ,

COWTff̂ ENCJyi àGRICOW
que donaran en lo saló del Conssiston los Senyors 
D.FranP°deP.Benessat y  D.FranP° X.Tobella.
A las 5.-Balls enlas socielals parliculars y Envela!. 
Alds9.-Funcions ,en los Teairos.
A las 10 -Ball en Io Envela!

•D IA  4*
A las 3  nit.
Gr a m s  Ca s t e l l s  d e  Fo c h s  A r t if ic ia l s

Sabadell 25 J u l i o l  de 1890 
LA COMISSIÓ.

Rambla frente al Café Sabadellés, i per 
sapiguer que'ls corredors han arribat al 
Apeadero se'ls donará en aquest lloch una 
banderola que deurán entregar al fi de la 
carrera....".

La "Revista de Sabadell", en el sen nú
mero del 4 d'agost i en fer el resum de les 
Lestes, deia: "....celebráronse también en la 
Rambla las carreras de velocípedos, alcan
zando el primer premio, 50 pesetas, el Sr. 
Tarruella, de Barcelona, quien cedió 25 
pesetas para los pobres de esta ciudad....".

En el Programa de la Festa Major del 
1891, que he transcrit en part, veiem que 
la primera cursa era de Bicicles, Bicicletes 
i Tricicles.

De la bicicleta, no cal parlar-ne, ja que 
és prou coneguda i popular encara. El 
bicicle, antecessor de factual bicicleta, era 
ben popular en aquells anys, i en tenim 
encara un al Museu d'História de Sabadell. 
El tricicle avui no en coneixem més que 
els infantils -era també ben corrent en 
aquells temps- com ens ho demostra la 
primera pàgina, que reproduim, de "El 
Ciclista" de l'any 1894.

Cree que tot el que he esmentat és un 
reflex de les primeres manifestacions del 
ciclisme a Sabadell.

o e m
PASTISSE

VTAAiACCAi
PASTISSERIA • BOMBONERIA • GRAMA 

VIAMASSAGUÉ,45BIS-TEL.727 3470

GRAMA «PASTISSERIA 
PASSEIG DE LAPLAGAMAJOR, 59 - TEL. 725 79 77 

08201 SABADELL
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Teatre

Un record de dos dìlluns
Josep Torrella Pineda

r \ r th u r  Miller va escriure aquesta obra 
partint d'un episodi autobiogràfic corres- 
ponent a la seva primera joventut: el d'un 
noi -e li mateix- que voi estudiar a la 
Universität i pren temporalment una feina 
adotzenada en un magatzem d'accesoris 
per a automobil, per tal d'estalviar els 
diners necessaris per a la matrícula. 
Donada la Sensibilität del minyó, la seva 
estada en aquell resclosit cosmos de vul- 
garitat i de rutina, entre Companys vete
rans maltractats per la vida i enfonsats en 
una apatia que els va despullant de tota 
ambició i de tot impuls, els mesos de tre- 
ball en el magatzem pesaran en el record 
del jove Bert. Com havien pesât en el del 
jove Miller fins a alliberar-se'n gràcies a 
plasmar-ho en un text escènic. "No he 
escrit res amb un amor més gran" -va dei- 
xar dit el dramaturg- "ni res del que he 
escrit ho he estimât més que aquesta obra".

No obstant això, "Un record de dos 
dilluns" no sol ser citada entre les millors 
obres de Miller, de les quais sobresurten 
especialment "La mort d'un viatjant" i 
"Tots els meus fills". ¿Com podem expli- 
car-nos aquest con trasentii?. A mi, perso- 
nalment, "Un record de dos dilluns" no em 
sembla ni millor ni menys bona que aque- 
lles dues; simplement, és diferent. En Hoc 
de concentrar-se en el drama d'un viatjant 
de comerç o en el d'un fabricant de mate
rial aeronàutic, tractant-lo amb amplitud i 
amb profunditat dintre l'entom sociologie 
propi, "Un record de dos dilluns" insinua, 
perfila, els diversos drames d'uns éssers 
atrapats en aquell magatzem de recanvis 
de cotxes. El noi que només hi passa de 
puntetes no es pot dir que sigui el protago
nista de l'obra; més aviat n'és el contra- 
punt. Dels altres, tampoc cap d'ells no 
adquireix el Hoc central de l'obra; cada un 
és l'anti-heroi del seu propi fraeàs corn a 
èsser humà. Diriem que el protagonista 
real és el magatzem, amb les seves prestat- 
geries, els sens munts de caixes i de cap- 
ses, la seva pois, els sens ratolins i la ronya 
dels sens vidres que mai es netegen.

L'obra està impregnada d'un dramatis- 
me patètic. D'aquell dramatisme realista, 
negre, del bon teatre nord-americà. El Hen- 
guatge és, naturalment, cru; però dintre la 
seva vulgaritat, a vegades pren ribets 
filosôfics i altres, fins i tot poètics. I les si- 
tuacions esdevenen, sovint, impactants.

"Un record de dos dilluns". Teatre del Sol,febrer 1995.

L'obra requereix de ser escenificada 
amb visió també realista; d'altra forma no 
s'entendria. En aquest sentit passa a ser tot 
un repte la creació d'un espai escènic que 
allunyi la sensació de ficció fins al limit 
possible. Ramon Ribalta ha vençut plena- 
ment el repte, però l'esforç no l'ha desviat 
d'una direcció que aconseguís la plenitud 
coral requerida pel text, amb un molt calcu
lât i constant moviment escènic que man- 
tingui la sensació viva d'un Hoc de treball.

Després de reconèixer la destacada cre
ació que fa Francese Moragas del seu per- 
sonatge, em sembla just de situar en un pia 
immédiat el gruix d'unes interpretacions 
que sovint voregen el protagonisme; són la 
de Joan B. Torrella (el noi), i les dels sens 
companys madurs, a càrrec de Lluis Matas, 
Joan Vives, Miquel Serra, Josep Seguí i

Foto X. Salient

Silda Barberà. Si bé no es pot deixar de 
citar-ne la resta, que contribueix eficient- 
ment, des d'un pia més secundar!, a la bona 
impressió global: Joan Bargas, Silvia Tena, 
Vicen9  Altimira, Pep Carpena, Oriol 
Alguersuari, David Brenon i Josep Barceló 
(per I'ordre en qué apareixen en escena).

Tots els altres elements complementa- 
ris -escenografía (August Duch), il-lumi- 
nació (Manuel Soto), música (Joan B. 
Torrella), vestuari (Josep Alfaro-Carme 
Rocabruna), s'adapten plenament al con- 
junt del muntatge. Afegim-hi el mèrit de 
Mireia Ribalta com a ajudant de direcció i 
de Josep Garrido com a productor, i tot junt 
passa a ser un encert més en el ja abundant 
nombre d'encerts de "Teatre del Sol".
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L'art i el carisma de la 
Maria Teresa Boix

Rosa Ten

E,fila és ànima de la mùsica capaç per 
comunicar-se amb aquelles persones que 
senten la mùsica com a fita per a les seves 
iMusions de servir i viure la ciutat. Tot 
això l'impulsà ben joveneta a donar-se de 
pie a la vida musical. Una nena que ais set 
anys ja anava a classes de mùsica amb el 
mestre Josep Maria Llorens. Qué tot seguit 
entra a formar part dels cantaires de 
rOrfeó de Sabadell, que s'anà enfilant en 
l'estudi de la mùsica tot arribant-se a 
l'Acadèmia Camináis de Barcelona, on 
obtingué el Diploma de Piano i que anà 
pujant esglaons fins a deturar-se al 
Conservatori Superior de Mùsica del 
Liceu, d'on sorti amb els titols de 
Professerà de Piano i de Professerà de 
Cant, amb el premi extraordinari per a 
Cantants d'Opera...

Carisma musical que la portà aviat a 
ser directora del Cor de nois i noies de 
rOrfeó de Sabadell, uns set anys de l'histò- 
ria d'aquesta prestigiosa entitat sabadellen- 
ca. I que després fundà la Coral del 
Conservatori, una formació de cantants de 
l'Escola Municipal de Mùsica de Sabadell. 
Escola on obtingué la Maria Teresa Boix, 
per oposició, la primera plaça de Profes
sera de Cant.

Ella, a més, compta amb una acadèmia 
privada de mùsica i de cant, on joves can
tants que han assolit llocs importants en el 
mon musical i de l'opéra. També, perso- 
nalment, ha actuat en múltiples concerts 
corn a solista o acompanyant, corn a pia
nista. cursos de fonietria, sobre la veu -el 
millor dels instruments musicals-. Maria 
Teresa Boix és Premi Nacional a la millor 
Mestre Catalana a l'any 1970, a Madrid.

Ultimament, Maria Teresa Boix no 
para de treballar ni d'actuar corn a mestra 
de cant, com a professera de mùsica i corn 
a conferenciant. Aixi, la trobem donant 
conferèneies sobre la veu, a Salamanca, al 
setembre de 1994, convidada pels organit- 
zadors del VII Congreso Español de 
Análisis Transaccional de l'AESPAI, 
sobre la Veu. A Sabadell, a l'Auditori del 
Conservatori Municipal de Mùsica, el pas
sât desembre de 1994, sobre la importán- 
cia de l'educació de la veu; les técniques a 
seguir per la seva rehabilitado. I també la 
important demostració del seu art directiu 
en el concert nadalenc de la Coral de 
Cambra del Conservatori.

Maria Teresa Boix a Salamanca, amb motiu del VII 
Congreso Español de Análisis Transaccional: 
"Crear viviendo, gozar investigando, organitzat per 
AESPAT, celebrai els dies, 9 ,10,i I I  de setembre de 
1994, on pronunciò una conferència sobre la veu.

També cal recordar el concert nadalenc 
a la Parroquia de Sant Salvador, i altra 
vegada al Conservatori, la interpretado de 
la "Petita Mese Solemne" de Rossini, sota 
la seva direcció.

De Maria Teresa Boix, cal observar 
també, la seva dedicado a la formació i 
manteniment deis Cors de la Sarsuela, que 
va crear arrel del seu desig de dotar la ciu
tat d'un cor capa^ per a formar part de les 
sarsueles que es puguin programar cada 
temporada. Periódicament, a Sabadell 
veiem sarsuela a La Farándula amb l'apor- 
tació deis cors de Maria Teresa Boix.

Ella, Maria Teresa Boix, és l'ànima de 
l'afició a la mùsica; la creadora de bons 
cantants mitjan^ant l'estudi i la influéncia 
de l'amor a la mùsica que sap infondre. 
Certamen! que el seu art, l'ofid i sobretot 
el seu carisma, són una aplaudible i res
pectable presència a Sabadell.

MON15TROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL

"tot un estil"

MOBLE DISSENT 
I DECORACIÓ
Sant Cugat,11 - SABADELL

/ 'artistica
COMPRA-VENDA

Calaixeres, Mobles, Llums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

Borriana, 35-37 • Telèfon 725 62 30 
08202 SABADELL

home /  dona

FEMINA
c. Sant Quirze, 5 • Tel. 725 59 50 • SABADELL

(il@lilllSìrlK®ILCINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaga Major, 4 
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W  VIATGES

Passeig de la Plaça Major, 48 • SABADELL 
Tel. 726 78 33 (4 linies) 
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Un dels homes de teatre de Sabadell

Pasqual Oliveras i Viñas
Rosa Ten

X l e  de fer mencio molt especial dels 
directors teatrals que, en el transcurs dels 
anys, m'han dirigit, ja que gràcies a tots 
ells he après allò que sé de l'art i de les 
"taules del teatre". Ells son i no voldria pas 
mai oblidar-me'n de cap! -Salvador Pité, 
Joan Lloansi, Josep Clusellas, Josep Maria 
Gil, Joan de la Creu Ballester... I tots 
aquells "apuntadors", "traspunts", com 
Miquel Herrero, Josep Maria Torruella, 
Josep Maria Oliver... I la llarga llista d'ac- 
tors i actrius que, al meu costai, han actual 
ais escenaris. A tots, moites gràcies!"

Així se'ns mostra I'actiu home de teatre 
que és Pasqual Oliveras i Viñas; un noi 
que començà de molt jove a estimar el tea
tre i que mai no ha deixat de fer-ne ni d'es- 
timar-lo. Hagi gaudit o no de temps, hagi 
passai el que hagi passai, sempre ha fet o 
ha dirigit teatre.

Nascut a Castellar del Vallès el 1927, 
és sabadellenc des del 1928, on el 1934-35 
ja començà a actuar en els Festivals de 
Final de Curs al coMegi de l'Escola Pia, 
quan els professors eren el Sr. Pasqual a 
parvulari i, l'any 35, el Pare Viola.

Conta que els seus pares foren qui el 
van aficionar a les representacions teatrals

— ■y

LLIBRER IA - PAPERERIA

Rambla, 209 • SABADELL 
Tel. 726 56 11 • Fax 727 70 54

"Els carders de Blanes".

del Centre Cultural Recreatiu, al carrer de 
Coromines, on va veure obres com: "La 
Mare", "El carro del vi", "Reixes enfora", 
i... moites d'altres que el van impressionar.

Començà a fer teatre el 1940 al local 
del Cercle Republicà, al carrer Fernando. 
El quai passà a llavors a l'Acciô Católica de 
la Creu Alta. La seva primera obra al local 
fou "L'Hereu Pruna". Després "El metge a 
garrotades". En castellà i sense dones, ja 
que no era permès el teatre en catalá i amb 
dones. Després, a la Congregado Mariana, 
com a membre actiu de la Secció Teatral. 
"Els Pastorets", al Teatre de "L'Ameri- 
cana", l'antic Casal Catalá d'esquerres, i 
llavors, de l'Acció Católica de la Parroquia 
de la Puríssima. Allí hi va fer el paper de 
"Jepó". I, després, "Els Pastorets" al 
Patronat "Eulàlia Garriga", tot anant crei- 
xent en els papers, fins a arribar al de 
"Llucifer".

Oliveras s'esplaia contant corn, a la 
Secció de Teatre de la Congregado 
Mariana, s'organitzaren uns festivals a 
benefici de les Missions, al Teatre 
"Alcázar", représentant: "Lluita de Cors", 
"Castell de Montsoliu", "El Divino 
Impaciente", "La sombra de Marian" i "La

mort de l'escolà". Ells mateixos es pinta- 
ven els decorats, es feien els efectes de 
Hum, s'organitzaven els programes i feien 
el vestuari, aprofitant tot el que trobaven 
útil.

Així -diu-, a la llarga, en sortiren bons 
actors, directors, escriptors... Fou tota una 
escola de teatre, on em vaig anar formant...

Oliveras evoca també el parèntesi que 
va haver de fer en la seva tasca teatral saba- 
dellenca, l'any 1948, per la incorporació al 
serve! militar. Però no va minvar gens la 
seva activitat teatral, ja que al "Cuartel", es 
féu una tria de personal per a organitzar la 
Festa Patronal de San Femando, Patró del 
Regiment de Zapadores, número 1, a

m

COMERCIAL

mIALEMANY
CENTRE DE JARDINERIA, 
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etra. Barcelona, 22-26 
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Figueres. El nomenaren director del quadre 
escènic, i en el teatre del coMegi de la 
Immaculada Concepció representaren I'o- 
bra: "Per no entendre el castellà", i "La 
Oca", de Muñoz Seca.

"Durant aquell temps les vàrem repre
sentar en diferents llocs on hi havia desta- 
caments, i érem èxit. Aixè m'ajudà molt en 
l'entusiasme que sempre he tingut pel tea
tre. I ja el 1950, Ilicenciat, m'incorporava 
de nou a la vida teatral de Sabadell. Al 
quadre escènic de la Congregació 
Mariana, que ja s'havia fusionat amb la 
Farándula, i amb la nova denominado de 
"La Joventut de la Farándula", s'endegaren 
les representacions d'un seguit d'obres en 
les quais no ha parat de treballar". Punt i a 
part son les seves continuades participa- 
cions en "Els Pastorets", on ha interprétât 
molts papers i, sobretot, el "Llucifer" i el 
"Satanás".

Fa també recompte de les seves expe- 
riències en els anomenats "bolos". Re
corda molt especialment aquelles añades a 
la Tor de Querol, a la Universität de Prada 
i al Teatre Romea de Barcelona.

També evoca amb il-lusió la vegada 
que va ser "Rei per una nit", a la 
Cavalcada dels 1975-76, com a membre 
de la Joventut de la Farándula. I, en la seva 
referència a aquells anys, diu que les obres 
en les quais va participar s'apropen a la 
centuria.

Oliveras, passà a formar part l'any 
1976 de la Secció de Teatre del Centre 
Cultural Recreatiu "El Ciervo", on inter
preté tot un seguit d'obres importants i, 
sobretot, de carácter, ja que a la "Joventut 
de la Farándula" eren obres de teatre 
infantil.

La tornada a "La Farándula" fou el 
1980, per tal de participar en l'homenatge 
a Josep Maria Folch i Torres en el seu cen- 
tenari, fent una antología d'obres que els 
farandulers li dedicaren com a obres 
d'ahir, d'avui i de sempre.

Oliveras participé també en el grup 
teatral sabadellenc "Els Rossinyols", amb 
l'obra "Marieta Cistellera", al jardi de la 
Caixa de Sabadell, i en l'homenatge al 
malaguanyat actor i director Francesc 
Gispert. Serva un bon record del seu pas 
per "Epidaure", amb qui va interpretar un
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bonic paper en l'obra: "Allò que tal vegada 
s'esdevingué". Les coMaboracions al 
Casai d'Avis de la Plaça del Vallès, corn a 
actor en "La Pepa maca", en homenatge a 
Jaume Renom.

Arribats al 1988, un bon amie li ofereix 
la direcció del Grup de Teatre del Casal 
d'Avis de la Creu Alta, i s'enceten un 
seguit de posades en escena brillants: 
"L'amor venia en taxi", "La Pepa Maca"... 
de la quai es feren 26 representacions i 
amb què guanyaren el primer premi en la 
IV Mostra de Teatre de Terrassa.

Una etapa en la quai Oliveras ha dirigit 
amb èxit: "Armand gresca", "Agua mila
grosa", "Gente bien", "Améba, Améba i 
Emilia", "Un poca-pena", "Flors i bom
bons", "Pluja de fills", "Terra baixa"..., 
aquesta amb la coMaboració d'"Escea 
Grup Teatre".

En aquest grup creualtenc, i sota la 
seva direcció, tampoc no hi han faltat les 
temporades de "Pastorets", en quatre anys 
consecutius.

I ara, fent recompte de les hores que 
Oliveras ha dedicai a la direcció del Grup 
de Teatre del Casal d'Avis de la Creu Alta, 
i fins al moment present, són de 2.912, i 
els dies d'assajos, 728. I pel que fa a "Els 
Pastorets", 92 dies, amb 768 hores, una 
curiosità! que li agrada rememorar.

Aquest inquiet home de teatre ens 
conta que les sortides fora de l'escenari 
sabadellenc han estât a Sant Vicenç, "La 
Faréndula", "El Ciervo", l'Auditori de la 
Caixa, l'Auditori "Miquel Pont" de 
Castellar del Vallès, Sant Quirze del 
Vallès (Club d'Avis), Rubi (Club d'Avis), 
Bac de Roda (Club d'Avis), Gelida (Club 
d'Avis), Terrassa Centre i Terrassa Nord 
(Club d'Avis), Sala Crespi, Sant Febu de 
Codines, Teatre Municipal de Sant Febu 
de Guixols, Teatre Municipal de Lloret de 
Mar, Teatre Municipal de Santa Maria 
d'Oló, Teatre Municipal de Campdevénol, 
Teatre Municipal de Girona, Casal de 
l'Onyar, Monistrol de Montserrat, Teatre 
Municipal de Sant Adrié de Besòs, Teatre 
Social, Manresa, Teatre Social, Igualada, 
Teatre del Comerç...

I en aquest Nadal de 1994, Oliveras ha 
tomai a l'escenari de "La Faréndula", per 
interpretar un dels papers més divertits de 
la comèdia d'Eugène Labiche "Un barret 
de palla d'Itéba".

Dels seus 68 anys, pocs, ben pocs. 
Oliveras no va ser home de teatre, la seva 
gran passió fora del treball quotidié i de la 
seva vida de familia. Treballador, espòs i 
pare; però pie d'inquietuds per a viure les 
peripècies de qualsevol ficció com a actor, 
director o qualsevol feina que pugui fer 
arribar al public un espectacle teatral.

Extasi
Dolors Godayol

Un goig darrere l'altre 
pinten prodigis al sostre 
i dansen les fades 
entre les notes i l'aire.

Elles em preguen.

I el eos se m'ohlida 
i em cauen les vestes feixuges.

M'enlairo...
IJagoja ,
danso a caprici del so,
esclava deis prodigis que m'alliberen.

Mes, inexperta,
tot d'una m'enredo en el f il
de l'existènda
i es trenca l'encanteri.

I torno al eos feixuc 
i a les vestes ohlidades.
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"Diafanitats"
Jafre Segon

/ \ m b  els diàlegs, quan no son frivols o banals, 
sino amb una mica de substància, els que hi parti
cipen es proposen aclarir questions, puntualitzar 
idees, perfilar conceptes i coses per l'estil. No sem
pre dialogar ha d'entendre's com desenrotllar una 
controvèrsia, que aleshores això seria una discussió 
o una disputa. No. Sovint consisteix en un exercici 
benigne i amistós, la mar de gratificant o, com se 
sol dir en els nostres dies, enriquidor.

No sé si té regles escrites el diàleg, ni unes nor
mes a observar per garantir el fruit que hom espera 
obtenir-ne. Jo diria que no, que es produeix amb 
una deliciosa Ilibertat i que n'hi ha ben bé prou amb 
el sentit comú i la bona voluntat deis interlocutors, 
amb la bona educado i la receptivitat deis subjec- 
tes. "Ça va tout seul!"

Faig aqüestes consideracions, no pas per passar 
festona, sino com a ben intencionat preàmbul a la 
transido d'una sèrie d'exercicis verbals d'aquesta 
mena -respecte deis quais no em semblarla 
escaient avançar details- que s'assemblen molt a 
d'altres que heu pogut escoltar i que, pel que sigui, 
han captat la meva atenció.

L'ùnica cosa que pue dir al respecte és que no es 
tracta de diàlegs tèrbols, nebulosos, subtils o enre- 
vessats. Precisament en atenció a la claredat -o, si 
voleu, transparèneia- que els caracteritza, els aple
gó sota l'epígraf, que em sembla molt adéquat i sig- 
nificatiu, de "Diafanitats". No tenen res d'abstru- 
sos! Son com l'aigua no poMuïda o, si voleu, com 
l'atmosfera d'aquells dies tan lluminosos amb què 
ens obsequia el pais quan ha bufat -o està bufant- 
la tramuntana.

Els he recollit, gairebé dirla furtivament, per 
una sola i única raó: perqué m'han fet grácia. I, si 
m'atreveixo a fer-los arribar al "Quadem" amb el 
prec d'inserir-los a les seves págines, no és pas 
mogut per una intenció didáctica, que no hi escau- 
ria, sino perqué em sabia greu que restessin dintre 
una carpeta, on es moririen de sentiment. Sense 
exagerar, els tiñe per una descoberta, i no estarla 
tranquil si me'ls quedava per a mi tot sol.

-Saps qué? M'han dit que plouria.
-Quan?
-Ahir al vespre, quan tornava a casa.
-La pluja! No l'anund, talos!
-Em sembla que ja cauen gotes. Però era ahir al 
vespre.
-Tu mateix! Els ruixats deixen mullats els que els 
reben sense la deguda protecció.
-Potser sí. Però no m'ho han dit pas, això.
-Quan fa sol, els paraigües només serveixen per a 
enredar-te.
-L'hauria pogut agafar.
-Amb un paraigua no n'hi ha prou per a dos. I 
amb dos, n'hi ha massa per a un que vagi sol. 
-Vet ací una cosa que tindré en compte.
-Qui compta es descompta.
-Ara em sembla que ja no plou.
-Podriem anar carrer enllà tot passejant. No hi 
pensis més.
-Home! I si plou?
-Aleshores, cadascù el seu paraigua, que per a 
això son fets.
-Ves per què m'ho van haver de dir!
-No te'ls has d'escoltar.
-Era un que hi entenia.
-Potser ho vas entendre a l'inrevés. Havies de 
posar més atenció al que et deien.
-Només era un.
-De què? De paraigua?
-Es tractava de pluja. De paraigua, no me'n digué 
res.
-Aixi, segur que era una persona molt eixuta. 
Malament! O molt gallina.
-De gallines, n'hi ha de mullades, les pobres! 
-Els campanars tenen parallamps. Queden prote- 
gits.
-Si, i també es pot pujar a l'autobus.
-Quan passa a l'hora o no hi ha cua de gent que 
l'espera, és cosa bona. Però s'ha de saber el nùme
ro i l'itinerari.
-A casa tinc una guia que ho explica, tot això. 
-Dones ja l'hauries de tenir a la butxaca.
-A  la butxaca? Si que estic de pega!

GALERIA D'ART
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Rondalla de l'ou com balla
Tomás Casañas

/ \n a v e n  un home i una gallina parlant 
tranquil-lament pel carrer, quan, en arribar 
a la cantonada, la gallina li diu a l’home: 
“Coc cof coc cof quic cof c o f L ’home li 
contesta: “Bé, dones, fins demà a les qua- 
tre”. La gallina es treu una pesseta de la 
butxaca, la dona a l’home, aquest dona un 
paraigua a la gallina, es donen la má i se’n 
van un per cada cantó.

La gent que observava aquest fet tan 
insòlit com absurd, feia comentaris diver- 
tits i estúpids com aquest:

-Tu t’hi entendries amb una gallina?
-Home, hauria d’estar molt bona per 

arribar a entendre-m’hi, però de la manera 
que están les coses no pots dir mai 
d’aquesta aigua no en beuré ni que no ets 
fill del vigilant.

-Però tu creus que aquest home l’ha 
entesa?

-Es que aquest home parla el rus.
-Ah! I els russos entenen les gallines?
-No, però com que les gallines tampoc 

entenen els russos no passa res.
-Però tu creus que hi ha homes que 

parlen amb les gallines?
-Es que no ho acabes de veure? El que 

no sé és si les gallines els entenen a ells.
-Però i la qüestió de la pesseta?
-Deu èsser PIVA dels ous, perqué de 

la gloriosa hisenda no se n’escapen ni les 
gallines. De totes maneres, per aquest 
import, o és molt poc ponedora o recull 
molt diner negre. Ves a saber!

-No cree que hagués vist mai una galli
na donar la má a un home.

-Dones jo no havia vist mai un home 
donar un paraigua a una gallina.

-I  si arriba a ploure?
-Dones no l’hi hauria deixat, i en paus. 

Els paraigües tan sois es deixen quan no 
plou.

-I  la gallina, com s’ho hauria fet sense 
paraigua?

-La gallina ja té plomes.
-Ah! Jo em pensava que les plomes 

eren per escriure.
-Per aixó ja tenim els bolígrafs.
-Però si les gallines no saben escriure.
-Per aixó no porten bolígrafs sinó plo

mes. Imagina’t una gallina plena de bolí
grafs i sense saber escriure.

-Ah! I per aixó les gallines no van a 
missa?

-No, a missa no hi van perqué no saben 
llatí.

-I no els en podrien ensenyar?
-Si, però com que tampoc saben es

criure...
- I  si, en lloc del llatí, provaven 

d’ensenyar-los el francés?
-Llavors en lloc d’anar a missa aniñen 

al Follies Bergère, on també hi han moltes 
plomes.

-De totes maneres hi ha altres coses 
ben extranyes, perqué m’han dit que hi ha 
peixos que van pel carrer i que entren per 
les cases.

-Si, però aixó passa els dies que hi ha 
molta humitat. Tot i així diuen que a la 
Generalität cada dia hi entren molts peixos 
grossos.

-Compte, dones, que si el peix gros es 
menja al petit aviat sobraran peixeres.

-O bé faltaran peixos. Però sempre hi 
hauran els peixos grossos.

-I  no es morirán de gana?
-No home, els peixos grossos no es 

moren mai.
-Quines coses s’han de veure en 

aquest món!
-I  les que veuràs, si fruita un matrimo

ni “gay”.
-Això ja no tindrà nom!
-De nom si que en tindrà, el que pot 

èsser és la qüestió deis cognoms. El que és 
segur és que será qüestió d’ous.

-Veus, ja tomem a estar amb les gallines.
-Dones bé, deixem-ho, que si insistim 

en aquesta conversa encara descobrirem el 
moviment continu. Per tant, mira, tu, con- 
clusió: “Dime como andas y te diré si eres 
cojo”.

-Ah! Ja el sé. La gallina!
-Pirdió! Es la máquina de tren!
-M ’has ben fotut!

RESTAURANT
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Conte

Maldecaps d’un home corrent
Francese Vergés

|i3omni trencat. El dolor del genoll esque- 
rre me l'ha trencat. En el précis moment 
que, pujant la muntanya, un cop de vent ha 
inflat el paraigua. Plovia mentre la pujava. 
Pujava la muntanya amb el paraigua. 
Volava. El vertigen que sentia em tenia 
atemorit; però no he arribat, tampoc 
aquesta nit, al cim. No sentia pas descon
cert pel fet de volar, amb un paraigua. 
M'ha fet baixar de les boires amb violèn- 
cia. Ha violât la iMusió d'assolir aquest 
maleït cim impugnable.

Fa vent, aquesta tarda, i el cel és blau. 
Anant cap al café m'ha atropellat un piano. 
Sembla que, amb el pendent del carrer, els 
transportistes no l'han pogut agafar. En 
girar el cantó -oncenent una cigarreta-, he 
sentit el cop musical. En aquest précis 
moment he tingut la sensació que Mozart 
em pegués amb el seu geni. He caigut a 
terra, amb aquesta topada. El piano va 
trencar l'aparador. I es va quedar alli, tan- 
mateix, com si fos un omament de l'apara- 
dor, amb un maniqui a sobre d'ell. La pos
tura del maniqui, a sobre del piano, era 
com si estigués prenent el sol i, a la vega
da, toqués el piano. Des de terra ho veia.

Els transportistes em preguntaven si em 
trobava bé. M'ha atropellat un piano, però 
encara sort que no ha estât un autobus.

En la terrassa del bar prenc el café. 
Amb la cama estirada damunt d'una cadi- 
ra. El cambrer m'ho ha permés quan li he 
explicat aquest accident. A més, no per 
aixô aprendré a tocar el piano; però li tin- 
dré més respecte. Avui el café és més 
negre i amarg. I em mira la gent, pregun- 
tant-se qué faig amb la cama estirada 
damunt d'una cadira. Bec el café. El dolor 
és punyent i s'assembla a la marxa turca. 
El genoll, el tinc inflamat; me'l toco i està 
cremant. Hauré d'anar a cal metge. I de 
segur que em farà la baixa. L'ùltima vega
da que la vaig tenir, farà uns tres anys. I

PEIX i MARISC ,
J. BARBERA

Telèfons 714 52 87 - 714 55 40 
Castellar del Vallès

ara... Com li ho explicaré al totpoderós? 
Creurà que un cop de piano és una raó per 
a la baixa? Bramará. Ja el sento bramular. 
I això em fa més mal encara que el genoll. 
Avui fa vent i el cel és blau. El piano m'ha 
colpejat com si Mozart m'hagués colpejat 
amb la seva magistral batuta. Sempre m'ha 
agradat un concert de piano.

El soroll que fa el carrer és un soroll 
sord, però és un soroll de vida. La ciutat és 
viva, i aquest soroll és la veu de la ciutat. 
Sigui com sigui, cada dia hi ha alguna cosa 
nova. Ahir dos vehicles es van colpejar; 
però els conductors també es van colpejar 
després de colpejar-se els sens vehicles.

Vaig cap al despatx ensumant aquesta 
olor, aquest perfum d'edifici veil; i, tot i 
que en el carrer hi ha soroll, tan sols sento 
el silenci del despatx. Sé que no m'hauria 
de preocupar tant; però m'ofego si no estic 
en aqüestes quatre, despintades, parets. I 
sentir les veus -algunes d'elles desgasta- 
des pel tabac- dels meus amies vestits amb 
les seves robes estripades de somnis. Pujo 
a l'ascensor. Mentre pujo, unes quantes 
gotes de suor cauen pel meu front. Camino

arrossegant la cama esquerra i em recolzo 
amb el bastó. La porta del despatx del tot
poderós és al meu davant. Es de fusta de 
caoba. Amb la má dreta dono dos cops. 
Sento la seva veu. I, contra el meu temor, 
em diu que puc prendre el temps que em 
calgui per a recuperar-me.

Estará cansat de veure'm? Qui farà la 
meva tasca? Sabrá com fer-la?

El metge, però, m'ha dit que no camini 
gaire. No obstant això, aniré a prendre el 
meu amarg café. Aixeco el cap, amb el 
pensament; cerco el tercer pis. Estic con
trariât per l'actitud del totpoderós.

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobreilits
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Les fonts naturals de Sabadell
Simón Saura i Conesa

►3 abadell és una ciutat que en aquests 
ùltims trenta anys ha realitzat un ampli 
desenvolupament. Amplia cada vegada 
més el seu terme municipal.

Amb dificultat, solament s'ha lliurat 
d'aixô, fins al moment, la fondalada del 
Ripoll, que s'ha mantingut pràcticament 
amb la mateixa ocupado urbana-fabril de 
fa molts anys. I si exceptuem la gran pene- 
tració realitzada amb la Bassa de Sant 
Oleguer i Pistes Esportives, també ha estât 
un canvi la recuperado de terrenys per a 
zona verda de Les Clotes, Sant Nicolau i el 
Pia de Noves Clotes, a l'altra banda del riu.

En aquesta part del Ripoll, en les deno- 
minades terres planes, la ciutat s'ha anat 
estenent i ha quedat pràcticament soldada 
amb Barberà, Badia i Sant Quirze. Sola
ment amb Terrassa, amb el nou Pia 
Comarcal, s'ha establert una barrera de 
terres agricoles que ens salven, almenys 
per uns anys, de l'ocupaciô dels terrenys 
de la Mancomunitat, encara que la pressió 
és gran, com ho demostren els casos de 
Can Deu (Vallhermoso) o el ja iniciat i a 
gran escala, amb el vist i plan de 
I'AJuntament i la Generalität, de Can 
Llong, que cada vegada s'acosta més peri- 
llosament a aquesta zona.

A la part esquerra del Ripoll, els 
terrenys de la Salut, ja minvats per 
Poblenou i Torre-Romeu, amb les amplia- 
cions urbanes que es fan sobre les terres 
que queden entre el cementiri i aquest 
ùltim barri, Sant Nicolau, la zona s'està 
estructurant, encara que la resta, bosc i les 
terres de cultiu, semblen ja salvades i més 
protegides davant tota la part de Togores i 
restants zones boscoses amb Castellar i 
Sentmenat. Però ignorem l'impacte del 
Quart Cinturò, pendent de concretar i que 
encara hem de pressionar, preocupats i 
amb la seguretat que avui es poden fer les 
coses bé. De totes maneres significará 
actuacions fortes en el poc terme lliure 
d'urbanitzar que queda al municipi.

Cal tenir present que el terme munici
pal, amb un perimetre de 23 km, és sola
ment de 36'48 km quadrats, dels quais 
Sabadell ciutat ja ocupa la major part.

Per tot el que queda exposât, es 
dedueix la dificultat que representa per al 
municipi de conservar les seves fonts na
turals; fins fa cinquanta anys encara en 
teniem per totes les rodalies, i amb la crei-

xença de la urbanització s'han perdut.
Aquests són els casos de les fonts dels 

Pia dels Cartons, de Can Puiggener, del 
Patufet O , en la mateixa avinguda Fran
cese Macià, la denominada d'El Casali, la 
mina d'aigua de la quai s'està aprofitant per 
a l'us del Parc Catalunya. Cal deixar 
constància de totes aqüestes, entre d'altres 
ja perdudes, o la greu contaminació i dete- 
riorament de la resta.

Ara que cada vegada están arribant a 
més sectors de la poblaciô la preocupació 
pel medi ambient i la necessitai de la seva 
conservació, és d'interès tenir present en 
quin estât es troben les fonts naturals que 
es conserven, què hauriem de fer per evi
tar el seu deteriorament o fins i tot per la 
seva possible recuperació. Per aixô és bo 
conèixer-les totes i convertir-nos també 
tots en els sens defensors.

Tot i aixi, a pesar d'aquest interés de la 
nostra ciutadania per les fonts naturals del 
terme municipal, és des de les instàncies 
pùbliques, i en la seva major part des de l'a- 
juntament, a qui li eau més responsabilitat 
i a qui correspon realitzar les primeres in- 
tervencions. I, aquesta responsabilitat, sóc 
conscient que la té totalment el consistori.

Des dels Servéis de Salut municipals hi 
ha 24 fonts de les quais es controla la pota- 
bilitat periòdicament, i s'hi coMoca un car- 
tell que n'indica el seu estât. Perqué quedi 
constància de quines són aqüestes, les 
assenyalarem: Ca l'Argelaguet, de la Salut, 
de l'Isidre, Can Pagés, Socaire (de la 
Figuera), La Tosca, Can Moragues o de 
Balsa Pria, de la Torre del Canonge, dels 
Capellans, del Corrò, de la Teula, dels 
Gossos O de Ribatallada o dels Plàtans, Ca 
n'Estruch o de Morneu, del Canyar, 
Jonqueres, Gotelles o Botelles, Can Rull, 
Quimet, del Pi, Roca, Gitanos, Can 
Puiggener o dels Horts o del Pia o de la 
Clota, Can Llopis o Nova Font Alta, la 
Font Alta.

A part d'aquestes 24, la ubicació de les 
quais segur que és sabuda per tots aquells 
que els agrada de recórrer l'entom, en els 
documents de l'Ajuntament que conec 
existeixen altres 18 fonts també localitza- 
des; Font Baixa, Can Corrals, Can Canals, 
Canyameres, Can Messeguer o Sant Marti, 
Can Molins, Can Torrents, Can Vila, La 
Conquera o de la Gorra, del Buixo, del 
Negre, dels Avellaners, Degotalls, Fes

Mines de Can Monent, Can Feu i Pigat 
(Font del Castro i del Mas Carbó), Monar, 
Font Rosella, Glieli.

Però, fora d'aquestes, i incomprensi- 
blement no ressenyades o no conegudes 
des dels Departaments de Cultura i 
Urbanisme, tine coneixement d'algunes 
més, com són: Rosella, Sant Miquel, de 
l'Alzina o l'Hort, Mina de Ca N'Estruch, 
Can Salvi, la del Socaire Sant Jaume, 
Fruiteres o del Princep o Sant, Casamada, 
Argemina, Can Català, Mines de Can 
Vilarrúbies (ja que és a la mateixa ciutat). 
Can Mimó, del Safareig de Ca n'Hereu, de 
Can Fadó, de les Cireres, de Ca la Paula i 
de Vallcorba. També tenim algunes fonts 
especiáis, pel seu grau de conservació o 
característica, com la de Can Rimblas, del 
Gorina, de Santa Teresa, del Many à i la de 
Can Turull o Covadonga. En total, altres 
22 fonts més.

En aquesta relació hi ha de tot: des 
d'algunes connectades a la xarxa pública, 
com la de Can Rull o Rosella, a mines amb 
dificultat de qualificar com a fonts; o algu
nes fonts que, pel seu deteriorament actual 
(Vallcorba), ubicació interior (Vilarru- 
bies. Gran), no se sap ben bé com qualifi
car-les.

Com també hi ha dificultat en la deno- 
minació, referéncies populars i alguns 
noms repetits. Hi ha dues fonts molt popu
lars entre els sabadellencs, però que están 
fora del terme: Can Llobateres i la Taula 
Rodona.

Cal tenir present que les fonts, a part 
de ser una riquesa natural que estem obli- 
gats a conservar, actualment són elements 
d'integració entre els sabadellencs, ja que, 
per a molts ciutadans nascuts en altres ciu- 
tats i pobles, és un coneixement del terri
tori que els permet "apropiar-se'l" i, per 
tant, fer més seva la ciutat, les rodalies, 
estimar el país.

Si es realitzen aqüestes actuacions 
publiques que demanem sobre les nostres 
fonts naturals, serem després tots els ciu
tadans els qui haurem de tenir cura d'a- 
quests petits naixements d'aigua perqué 
continuin sent uns elements imprescindi
bles en el medi natural del municipi de 
Sabadell.
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L’escuII de la llengua en el cinema i en Topera
Josep Torrella Pineda

D'es que el cinema va adquirir el do de 
la veu humana -cap als finals dels anys 
vint- ha persisti! la discussió sobre el 
doblatge. L'extraodinària novetat de sentir 
les figures de la pantalla dialogan! com si 
fos teatre, topava d'entrada amb l'escull de 
la llengua. Algunes productores van inten
tar solucionar-ho, pel que fa a l'extens 
mercat de parla hispana, filmant versions 
en llengua espanyola. Però això no va 
prosperar, perqué obligava a suplantar les 
admirades estrelles de Hollywood per 
figures de tercera o quarta categoria. Una 
solució més acceptada va ser el doblatge, 
sobretot si se'l feia cada país al seu gust. I 
tot i així, en els paisos més cuites es prefe
ria passar els films en la versió original, 
escoltan! les veus auténtiques deis rostres 
que apareixien en pantalla. En l'Espanya 
franquista, un especial sentit del patriotis
me va fer que s'implantés l'obligatorietat 
del doblatge, i després de tants anys, la 
massa no és capaç de prescindir-ne. Ja 
només els puristes prefereixen les versions 
originals, considérant el doblatge com un 
frau artistic, una adulteració inacceptable; 
criteri que té la seva raó i és del tot respec
table.

Una seixantena d'anys més tard, ha 
començat a introduir-se en teatres d'òpera 
una innovació, també relacionada amb el 
problema linguistic, que consisteix a 
sobreprojectar rètols amb la tradúcelo del 
text canta!. L'invent divideix el public 
addicte al bel canto en dos bàndols: els que 
en són partidaris i els que en són contraris. 
Només que aquests es diferencien dels 
enemies del doblatge cinematogràfic en el 
fet que ells es neguen fins i tot a la projec- 
ció de rètols; accepten l'ópera únicament 
en la seva llengua original, sense inter- 
feréncia de cap mena.

Els partidaris de la traducció simultá- 
nia ableguen que grácies a ella l'especta- 
dor capta details de l'argument als quais no 
pot arribar el resum imprés que se'n dóna, 
i així pot aprofundir molt més en el dra- 
matisme -o en la comicità!- del Ilibret, i 
seguir millor els matisos de la interpreta
do escénica i de la partitura. Després de 
tot, afegeixen, l'espectador no és obliga! a 
mirar els rètols; si en voi prescindir, pot 
fer-ho. Per la seva banda, els contraris 
diuen que entendre el text literari d'una 
òpera paraula per paraula no és una neces-

C ^ J )

sitat primordial; que els rétols projectats 
distreuen l'atenció del públic i fan perillar 
la comunicació directa entre espectadors i 
inté^rets.

Es curiós que alguns deis arguments 
contraris a la traducció simultánia en les 
operes, vénen a ser iguals als deis puristes 
del cinema que precisament aboguen per 
la subtitulació del diáleg deis films. 
Efectivament, els subtítols, en els films 
que es projecten en versió original, dis-

treuen l'atenció de l'espectador envers la 
imatge. Amb l'agreujant, respecte a l'ópera, 
que ho fan en proporció molt més acusada, 
ja que, en primer lloc, l'ópera és una repre- 
sentació estàtica, mentre que en el cinema 
la imatge canvia de pía sovintejadamen!, i 
fins i tot pot canviar d'escenari. En segon 
lloc, el ritme musical fa morós el diáleg en 
l'ópera, mentre que en el cinema el diáleg 
hi té el seu ritme propi, a vegades accelera! 
i tot, com s'esdevé en la vida real. Hi ha 
films amb diàleg constant, en els quais el 
subtitulatge força a una desviació també 
constant de l'atenció envers la imatge.

Jo no pue pronunciar-me respecte a la 
projecció de rètols en les representacions 
d'òpera, simplement perqué en soc espec
tador ocasional, i encara gràcies al mun- 
tatge que ens n'ha proporciona! a casa nos
tra l'entitat "Amies de l'Opera". Però si 
que m'atreveixo a fer-ho respecte a la sub
titulació en el cinema. I he de confessar 
que, d'entrada, admeto que el doblatge no 
deixa de ser una adulteració, mentre que 
els subtítols ens permeten d'apreciar la veu 
autèntica de l'intèrpret, en fusió directa 
amb el seu gest i la seva expressió visual. 
Però també cal admetre que no deixen de 
ser una adulteració pel que fa al diàleg, 
que sol ser-hi condensât, réduit. Això a 
més dels inconvénients apuntats més 
amunt, en especial el de la ruptura de la 
concentració de l'espectador en el desen- 
volupament visual del film.

Posem-nos la mà al pit i reconeguem si 
no és una adulteració, i greu, global, la tra
ducció de les obres literàries. En els films 
doblats encara ens hi queda una part d'au- 
tenticitat estricta de l'obra original: la 
imatge, que justament és bàsica, essencial, 
en l'art cinematogràfic.

Tot i això, admeto que la versió origi
nal pot ser molt gratifican! per aquell que 
conegui, poc o molt, la llengua d'origen, i 
també per aquell que, havent conegut amb 
anteriorità! la versió doblada, no hagi de 
sentir-se presoner constant dels subtítols.
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Ulis nous

Església, qui som?
Calassanç Balagué

D'es de "Els Fets dels apòstols" cap. 2, 
42, historia dels primers temps del Poblé 
de Déu, amb més Esperit Sant que jerar
quía, han passât dos mil anys. Avui inten
taré comentar els trets principals que 
afaiçonen restructura d'aquella institució 
popular que el Mestre va fundar amb aque- 
lles paraules; Simó, jo et die que tu ets 
Pere (pedra) i sobre aquesta pedra edifica
ré la meva Església (en grec, assemblea, 
aplec de convocáis, poblé de Déu), i cap 
poder no la podrá dominar. Et donaré les 
claus per fer i desfer.

L’Església, poblé visible
Sense aquest rostre visible i palpable, 

l'Església no podria complir la seva mis- 
siô. No és una comunitat d'esperits; som 
unes persones amb carnet baptismal i amb 
els possibles afiliats.

Quan el Poblé de Déu va sortir de les 
catacombes, va començar a expandir-se i 
organitzar-se: neix la institució. Aquesta 
no és pas solament un embolcall necessari 
a lEsglésia; és també "Església". Aixi ella 
ens ha tramés Paraula i Sagraments, pels 
quais hem de ser représentants del 
Salvador en el món actual.

Però la institució -que és servei- té 
tendèneia a centralitzar-se i a controlar, a la 
uniformitat i a la burocràcia. En aquests 
périodes, i quan l'entorn civic és hostil o 
marginador; quan en l'interior de la comu
nitat cristiana es viuen la incertesa i la por, 
es desperta en el si del Poblé de Déu un 
mécanisme definitiu. Aleshores la institu
ció s'endureix i es reforça, i intensifica la 
seva acciò.

Però la reacció de la base no es fa espe
rar: la creatività!, la llibertat, i la varietat 
dins de la unitat católica. ¿Aquesta no és, 
potser, la situació actual de la jerarquia- 
poble de Déu? Cal, dones, que les esglésies 
locals, en pobles i cultures diferents, pro- 
fessin la mateixa fe comuna, però amb dret 
a tenir expressions també diferents: el 
culte, serveis a la societal, i l'obediència 
encamada segons la seva conscièneia.

Organització i carisma
La institució-organització presenta, 

gairebé sempre, un rostre auster, i fins i tot, 
dur. Enfront d'ell ensopeguen avui moites 
persones i grups que, malgrat acceptar en 
teoria la legimitat i la necessita! de la insti-

La última cena. Mt 26, 26-28. (Libro de horas de 
Fernando el Católico.)

tució de l'Església, no l'admeten en la prác
tica de mode concret. Aquests obeeixen el 
"carisma", una virtut, gràcia, de menar una 
munió de persones, sobretot per la força 
interior de la conscièneia, i il-luminats per 
l'Esperit Sant.

Institució i carisma han de cercar junts, 
pel diàleg, la unitat. la institució i carisma 
han de ser el signe i el mitjà adéquats de 
salvació. La institució té el deure no gens 
popular però indispensable de dir l'ùltima 
paraula.

Rostre auster, el de la visibilitat de 
l'Església. Rostre que, d'alguna manera, 
recorda el rostre del Mestre, fundador de 
l'Església, visible i invisible: Déu humá i 
home divi.

Molts s'entrebanquen avui amb la xarxa 
visible, limitada i deficient, de l'Església, i 
no arriben a entrelinear el misteri que ella 
inclou i guarda albora.

Jesús, a l'últim sopar, pregava al Pare: 
Que tots siguin u, com tu. Pare, estás en mi 
i jo en tu. Que també ells siguin u en nosal- 
tres, perqué el món cregui que tu m'has 
enviât.

Cobina, s¡.a.
Grup ATítol 412

Sant Quirze, 11 • Tel. 725 62 99 • SABADELL

T O T  E N  M A R C S

TORRES I BAGES, 13 - T. 726 49 55 - 08201 SABADELL

HERBORISTERIA I PERFUMERIA NATURAL
C, de la ROSA, 12 Tel. 725 26 71 
08201 SABADELL - BARCELONA

m
LANGUAGE
MARKET

ESCOLA D'IDIOMES
Passeig Plaça Major, 57 entlo. 

Tel. 726 50 38 • 08201 SABADELL

JOIERIA
SENSERRICH

de Teresa Senserrich
CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quirze, 17 • Telèfon 725 75 96 
08201 SABADELL

7  3 3  00 - OSSO/ S i/a t/e //
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In memoriam

Ramon
Senserrich

Alsina

R.amon Senserrich ha passai Allá. Ho ha 
fet sense cap mena de soroll, sense remou- 
re res. Amb quietud. Ell era de bon natural.

Escardalenc com una tija de jonc. Duia 
tanta bondat sobre ell que se li inclinava un 
xic l'esquena. Hi ajudava tal vegada el seu 
ofici d'artesà, doblegat sobre la peça que 
polla.

El seu parlar era a mitja veu, com si 
parlés a l'església o en una sala de concert. 
Devia costar-li aixecar la veu; dubto que 
ho hagués fet mai... Era fet de pasta de full 
i cabell d'àngel...

Parlava poc, just per no cansar i cansar
se. Era humil com un pardal.

Fou artesà sense voler-ho ser. Ha estât 
un home encuriosit per tot. Posava iMusió 
en tota cosa. Fins i tot amb les coses més 
senzilles. Aquesta afició el menà a arreple
gar coses i cóseles, que ell en deia punye- 
tes i reblant l'expressió ho minimitzava d'a- 
questa manera: "Sóc un col-leccionista de 
punyetetes".

Home ciar i transparent. Li agradaven 
"les coses clares i la xocolata espesa...".

Col-leccionista de tantes coses. Era el 
seu vid, com deia eli mateix. Li agradaven 
les miques. Una mica d'aquí, una altra 
d'allà i així aná col-leccionant una pape- 
rassa curiosa. De fet, una mica més d'una 
mica l'hagués embafat. Guardava un sentit 
de l'humor molt fi, fi com un tel de ceba...

Havent vist l'església de Sant Félix 
plena de gom a gom a l'hora de l'Adéu, 
s'haurà preguntat: -"Què hi fa tanta gent 
aplegada?".

-  Ramon, som aquí per tu, perqué has 
estât un home bo i tothom t'estimava com 
tu estimaves a tothom...

Molt possiblement que s'ha reprimit a 
dir-se: -"Esteu carregats de...".

En Ramon, prim com una candela, però 
pesava molts quirats.

El seu voi a les Allures haurà estât un 
passeig celestial...

Joan Cusco i Aymami
Puhlicat a "EL 9 NOU" 27 gener 1995

A
Jaume
Perich

E voquem  la mort d'aquest 
agut dibuixant de l'humor. De 
l'humor va viure i va fer riure, 
perqué posseia el do de la 
genialitat.

El seu fer diari era el testi
moni del batee de la societal. 
La descobria en tots els details. 
Treia tots els draps i drapets, 
els bruts i els nets...

A més d'agut i punyent era 
molt humà.

Amb ell s'ha endut el som- 
riure matinal. Els matins d'ara 
semblen més grisos. Ealta la 
xispa del Perich. Era com una 
descárrega eléctrica. Fiblava, a 
vegades. I descobria els pecats 
del món i aspirava a fer-lo 
millón.. Almenys aconseguia 
fer més divertit aquest món de 
mones i de micos...

Ens ha deixat els seus infi- 
nits testimonis gráfics, plens 
d'agudesa i Originalität. I ens 
queda en els llavis el somriure.

Xéspir

Llibres
j . c .

PINZELLADES DE TARDOR 
de Manuel Forester

L'autor ofereix un recull de poemes tar- 
dorenes, de quan "els arbres caducífols per- 
den les fulles i esteren els carrers i les places 
amb una califa daurada", tal com ens diu en 
el seu breu próleg.

Evoque la can9 Ó de la verema, la llar de 
foc, sant Narcís, sant Gil i sant Martí, i les 
primeres nevades, i les flors del cementiri, el 
xiprer, el dia gris, i la rufagada, i les fulles 
seques... Tots son títuls dels poemes que s'in- 
clouen en aquest Ilibre la portada del qual es 
reprodueix un dibuix de Joan Blasco.

El poeta, que també cultiva la pintura, 
descriu plásticament aqüestes estampes de 
tardor i ens parla del trajéete 

que es fa  a la matinada; 
tots els camins del món 
són fácils a Vanada.

Però,
feixuc és el retorn
que es fa  a la capvesprada,..

PAU CASALS,
EL CATALÀ DEL SEGLE 

de Josep Tharrats. Parsifal Edicions
Aquesta edició és a cura de Joan-Josep 

Tharrats. Una obra "A Pau Casals, gran entre 
els grans, en signe de respectuosa amistat". 
Així encap9 ala el Ilibre el propi autor, el qual 
ens diu, tot repetint a Ernest Hello, que "í'art 
és una ascensió". Un próleg que aferma el 
respecte i l'admiració que el poeta Josep 
Tharrats tenia envers Pau Casals, el seu 
amie. El Ilibre conté una oda, dotze sonets i 
una cloenda (1951).
L'autor en el sonet El violoncel, eleva:

Més enllá de la humana intel-ligéncia 
i per damunt tot cerebral esforg, 
cels amunt se'ns endú aquesta cadéncia 
il-luminada d'immortals acords.

En El so sagrai, pregunta:
D'on ve aquest so que alena com una aura, 
dolcissima esmunyint-se entre llorers?

I insisteix:
Ve dels drings argentats de les cascades 
lloant la plenitud del sol naixent?

En la Unitat de Bach i Casals, revela que 
En Vends de la nit primaveral 
els dos amics van retrobarse. Tota 
Vefusió de Vamistat devota 
fiori en llur abragada fraternal.

I en la Cantata LVI, clou 
Es desborda del cant la veu sagrada 
i el plor del món és la mateixa veu.

Un Ilibre que conté una harmonia plena...
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Estampes Montserratines

Una Verge esquerrana
Manuel Foraster

/ m  a ’  r  i  a  n  o  \  ̂

J ^ a  imatge de la Verge de Montserrat, 
que és una talla romànica policromada de 
fináis del segle XII, té unes caractéristi
ques pròpies que la fan inconfusible. 
Sempre l'hem vist amb la mà dreta estesa i 
amb la bola del mon al seu palmell. La mà 
esquerra recolza sobre l'espatlla de l'infant 
Jesús i l'empara amorosament. El Nen 
Jesús, que està assegut a la falda de la seva 
mare, té el braç dret en actitud de beneir i 
aixi mateix, a la mà esquerra, hi porta una 
pinya que és el simbol de la fertilitat.

Antigament, i tal com veiem en els gra
vats deis segles XVII-XVIII, del mig de la 
bola del mon emergeix una assutzena 
blanca amb tot el seu simbolisme.

A més trobem que l'any 1881, en èsser 
la Verge proclamada Patrona de Cata
lunya, se li va afegir el ceptre reial, que es 
va col-locar al braç esquerre de la imatge.

Acabada la Guerra Civil Espanyola, 
l'any 1939, la Mare de Déu de Montserrat 
va èsser traslladada de nou al seu tron, 
però ara sense els afegits postissos que 
desfiguraven la talla romànica originària, i 
aixi se li van treure els mantells de roba, 
les joies, les corones, el ceptre i també el 
Iliri.

Tota aquesta descripció no tindria sen
tit si no fos per fixar la disposició de la 
imatge, ja que algunes vegades hem trobat 
la Verge de Montserrat transposada, de 
manera que ella sosté la bola del món amb 
la mà contrària i l'Infant Jesús beneeix 
amb la mà esquerra.

La primera representació d'aquest error 
el trobem en unes medalles deis anys tren
ta, consistents en una fotografia il-lumina- 
da i emmarcada. Aquesta imatge podria 
tractar-se d'una tergiversació del clixé, 
donant per bona la cara oposada del nega- 
tiu, anomalia que la trobem repetida en 
altres exemplars del mateix fabricant.

La segona vegada que es produeix 
aquest lapsus el trobem en les emissions 
oficiáis de segells en commemoració de 
l'Any Mariá del 1954. En els sobres de pri
mer dia, el déformât gran de 19x25, i 
també en el format més petit, de 9'5xl7, hi 
trobem la Verge invertida, i aquí Terror és 
més greu, ja que la filatélia té un abast més 
universal. A més, foren editats a Barcelona 
i signals per Alfil.

Ultra les descrites, trobem una curiosa 
representació de la Verge de Montserrat de 
TAssociació de Beneficiéncia de Naturals 
de Catalunya, amb seu a THavana. Van 
encunyar una medalla amb motiu del 
Centenari de la fundació a Tany 1940 i 
també hi observem aquest error. La Verge, 
asseguda en un cadiral gótic, està invertida 
i Tinfant Jesús beneeix amb la mà esque
rra. Error disculpable si considerem que 
Tescultor de l'altra banda de TAtlántic no 
havia vist mai la veritable Mare de Déu de 
Montserrat.

Encara en trobem una altra versió en la 
il-lustració del mes d'abril del calendari del 
Pagès de fa uns anys, on també persisteix 
aquesta alteració i, a més, signada per l'ar
tista J. Colominas, que no ens expliquem 
com pogué dibuixar aquesta tergiversació 
tan garrafal.

En fi, no són més que unes curiositats 
que criden Tatenció quan et cauen a les 
mans algunes anomalies semblants, i pen
ses que amb una mica de cultura montse- 
rratina aqüestes rareses no s'haurien hagut 
de produir mai.

TESTA.
MOBLES

Les Valls, 24 • Tel. 725 35 78 • SABADELL

ANÁLISIS CLINIQUES  
PERFUMERIA  

COSMÈTICA de
Joan Garriga i Manich

(Analista D ip lom at de Sanitat, Inspector 
Farm acéutic M unicipal)

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL

J A U M E  C O D I N A  i PONT  
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 25 ,1r, - Tels. 726 03 45 - 727 33 01 - 08202 SABADELL

SScocla
A LTA  S A S T R E R IA  

DE L U X E
Plaça Sant Roc, 5 

Tel. 725 59 29 - Sabadell

LUISbT
FOTOCilAF

Via Massagué, 12 • SABADELL 
Telèfon 725 17 30
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Cine Club Sabadell

Théo Angelopoulos: Per un veritable cinema politic
Jordi Graset

E.t\ centenari del cinema propiciará que 
es parli de molts fets i noms que han esde- 
vingut mitics, però no tant d'aquells autors 
que, malgrat la seva contribució important 
al cinema, han quedat en un segon pia, ja 
sigui per pertànyer a cinematografíes de 
poc ressò internacional o per la complexi- 
tat intrinseca de la seva obra. Ambdós fets 
es donen en el cas del cineasta grec Théo 
Angelopoulos, de qui Cine Club està pro- 
gramant dins de "Els Dijous..." els pocs 
films que, excepcionalment, tenim a l'a- 
bast. D'Angelopoulos solament ens n'ha 
arribat una part de la seva obra, difosa 
d'una manera críptica en programado tele
visiva a altes hores de la nit o ja tan llunya- 
na -"Alejandro, el Grande" (O Megale- 
xandros) i "El viaje de los comediantes" 
(O Thiassos)- que es perd en la nit deis 
temps. L'estrena de "Paisaje en la niebla" 
(Topio stin omichli, 1988) a la pantalla 
gran es beneficià d'haver obtingut el Lleó 
de Plata a Venécia, però ningú no s'atre- 
veix a estrenar el seu darrer film: "Le Pas 
suspandu de la cigogne", malgrat comptar 
amb la preséncia de Marcello Mastroianni 
i Jeanne Moreau. Un paisatge desolador 
per al coneixement d'un dels poquíssims 
cinéastes europeas importants nascut, com 
a tal, a la década dels setanta. Angelo
poulos és un autor d'una radicalitat estèti
ca sense concessions, d'una fidelitat a si 
mateix portada a les Ultimes conseqüèn- 
cies i d'un compromis ideolôgic que refu
sa acomodar-se a cap circumstància sòcio
politica, que esculpeix, amb mà ferma, una 
obra que està per damunt de modes i 
tendències. El seu cinema reflexiona pro
fundament sobre la realitat immediata per 
atènyer una dimensió universal i ho fa afir
man! la indissolubilitat dels conceptes ètic 
i estilistic, amb un sentit del poètic que 
s'escapa de qualsevol codificació, que des
borda els nostres sentits per la seva natura
lesa de treball en permanent procès d'ex- 
ploraciô de la ficció. Quan l'uniformisme 
estètic del cinema dominant engoleix ciné
astes corn Bertolucci o Kieslowski, per 
parlar de dos autors ben diferents i sepa- 
rats en el temps, però que, ambdós, han 
anat arraconant un diseurs sôcio-politic 
més O menys explicit, una proposta reeixi- 
da i insubomable com la d'Angelopoulos 
és com l'oasi enmig del desert.

El seu primer llarg-metratge, ANAPA-

RASTASSI (La reconstitution), es rodà sota 
la dictadura militar. També els segon i ter
cer: MERES TOU 36 (Jours 36) i El viaje 
de los comediantes (O Thiassos) que, junt 
amb Los cazadores (I Kynigui), formen 
una trilogia històrico-politica centrada en 
el période que va des de 1936 (1), any en 
qué el general Metaxás instaurà una dicta
dura feixista, fins al 1975, l'any següent al 
restabliment de la normalitat parlamentà
ria. Un période d'una gran convulsió poli
tica (2).

Amb Alejandro, el Grande, el film 
següent, la reflexió balanceja de l'ámbit 
histórico-politic (l'acció transcorre el 
1900) a l'ideológic. A través d'una faula 
sobre la corrupció del poder, es confronten 
els grans corrents revolucionaris del final 
del XIX i el començament del XX: el 
socialisme, l'anarquisme i el comunisme. 
Com sempre, el cinema d'Angelopoulos 
ens proposa una interpretació de la história

Alejandro, el Grande, 1980.

lligada a l'experiéncia política del 
moment. Després de 1974 tots els partits 
s'havien instaMat en una confortable 
democràcia dretana i els ideals de trans- 
formació de la societat havien estât arra- 
conats. El poder fàctic l'ostentaven els de 
sempre i el poder executiu, burôcrates 
reconvertits: gent del veil règim i arribis- 
tes que havien canviat de camisa {Los 
cazadores). Angelopoulos, un franctira- 
dor, no ha estât mai ben vist des de les 
instàncies del poder -el seu "El viaje de 
los comediantes", aplaudit per la critica 
internacional i un gran éxit de public en el 
seu pais, fou considérât, per molts, una 
traició-. No se li facilita gens la feina. El 
nen de "Alejandro, el Grande" -nou 
Alexandre-, que cavalca cap a l'Atenes 
moderna quan el dia s'aixeca, és un acte 
d'esperança en el futur i l'anunci d'un nou 
cami en l'obra del cineasta, en la quai l'he- 
roi individual prendrà el Hoc del coMectiu. 
"Em pensava que podría refer-se el món 
per la revolució de les masses"... "Un meu 
veil oncle va ser exécutât durant la guerra 
civil. Si la seva ideôloga era equivocada, 
va morir per res. Avui pensó que la seva 
sang ha alimenta! la próxima utopia. I aixo 
és important encara que sembli romántic" 
(3). Després de "Alejandro, el Grande", 
veils i nens serán els protagonistes. 
Deslliurats de tot o no lligats encara a res, 
resoldran el conflicte original entre pro- 
pietat i no propietat -tema de "Alejandro, 
el Grande"- en l'ámbit de l'utopia román
tica. "El viaje a Cythera", "L'apiculteur" i 
"Paisaje en la niebla" són itineraris perso
nals a la recerca de referents étics. Viatges 
fisics i, albora, espirituals -Angelopoulos 
té una confessada vocació de viatger- que 
constitueixen un repte per si mateixos, la 
persecució d'un ideal, quelcom més fort 
que assolir un objectiu concret (ni "El 
viaje cythera" ni "Paisaje en la niebla" 
tenen un final définit. Resten oberts). I la 
mort del protagonista al final de 
"L'apiculteur" no és una derrota sinó la fi 
del camí de recuperació de la dignitat per- 
duda. Aquest to més líric que pren el cine
ma d'Angelopoulos ve accentua! pel trac- 
tament pictoric -una Hum i un color 
anímicament precisos- i per l'exquisida 
música d'Eleni Karaindrou, assídua 
coMaboradora des de "El viaje a Cythera". 
A "Le Pas suspandu de la cigogne", el
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mateix itinerari del cineasta desemboca en 
un missatge concloent: solament l'actuació 
que es deriva de la capacitat de viure el 
sofriment dels altres en nosaltres és revo- 
lucionari. La politica no resol cap dels pro
blèmes que te plantejats la humanitat, i el 
seu invent, la frontera, separa els homes i 
crea una terra de ningii, erigint-se en reali- 
tat i simbol d'una impossible Solidarität 
universal.

573

ètico-mitics, tan arrelats a la cultura 
grega). El realitzador situa la historia acro- 
nològicament en el pia dialèctic entre l'in- 
dividual i el coMectiu, operant dins del 
mateix pia cinematogràfic per continua 
TRANSFERÈNCIA entre passât i present. 
Aquesta tècnica transmet amb tota la força 
{El viaje de los comediantes) el fet que 
l'individu, més que protagonitzar la histo
ria, n'és el seu receptacle i actúa com a

El viaje de los comediantes, 1974-75.

Angelopoulos comença a dirigir l'any 
68, una data ben significativa, amb 
"L’emission", un curt-metratge, i la seva 
revolució estètica respon a la nécessitât de 
renovar el diseurs politic a través del cine
ma, com diu Magny (3), "situant la ficció 
al nivell de la crònica, al marge del cinema 
de ficció compromès -tipus Costa-Gravas- 
i del document militant -tipus Dziga 
Vertov-. Del primer, perqué els herois a 
través d'un tractament desdramatitzat dei- 
xen de ser la il-lustraciô d'una presa de 
postura evident -i excloent-, i del docu
ment militant, perqué la coartada del mate
rial real és, igualment, excloent". Per a 
renovar el diseurs politico-ideològic, cal 
renovar la forma, dones. L'estil narratiu 
d'Angelopoulos descansa sobre tres ele
ments fonamentals: el pía fix, el pla- 
seqüéncia i el fora de camp, que articulen 
la dialéctica entre REPRESENTACIÓ 
(desemmascarament, des del seu si, del 
mite en tant que substrat cultural de l'ins- 
concient col-lectiu), HISTORIA (re- 
aprendre-la desmuntant la visió totalitzant, 
de cosa lligada, interpretada i, quasi sem
pre, manipulada amb qué ens és transme
sa) i EXPERIÈNCIA IMMEDIATA 
(l'anècdota vivencial despullada de perfils

catarsi de les tensions socio-politiques. En 
canvi, la TRANSIGIÓ dins del mateix pla 
a "Los cazadores", com també I'enquadra- 
ment de I'espai buit -una nécessitât per 
problèmes de censura que Angelopoulos 
ha acabat convertint en figura d'estil- és la 
condensació de la forta presèneia del pas
sât en el present, de quelcom que només 
existeix en la conscièneia dels personat- 
ges: la por de la revolució (aquest cadáver 
mort fora de l'espai i del temps només viu 
en l'imaginari, en l'àmbit de la memoritza- 
ció i de la re-presentació). D'aqui, la forta 
estructura teatral de "Los cazadores" que 
comunica un sentit de Hoc clos que no 
donarla el "jlash hack".

Per mitjà del pla fix, l'espectador toma 
a la seva posició original d'espectador de 
teatre. Ensems, el pla-seqüència restitueix 
també la unitat espacial-temporal del tea
tre. Els plans es carreguen d'informaciô 
sense privilegiar cap punt de vista ni con- 
duir l'emoció de l'espectador en detriment 
de la seva capacitat d'observaciô. El mun- 
tatge es produeix dins del pla i obliga els 
actors a interpretar l'escena a fons i evitar 
el perill de l'actuaciô tipada en què, 
correntment es eau en el muntatge clàssic. 
La idea neix i es desenvolupa a l'interior

del pia sense necessitai de subjectivar la 
lectura. El fora de camp potencia l'espai 
fflmic mentre dóna relleu a l'evidència de 
la ficció i estimula la nostra consciència 
critica. En una concepció rigorosa de la 
posada en escena entre subconscient 
coMectiu i conscienciació individual, 
s'inscriu el diseurs politic d'Angelopoulos. 
El pla conté tots els elements que ens per- 
meten re-aprendre: fets històrics, mentali- 
tat dels personatges, representació mitica, 
paisatge fisic i humà, cançons objectes... 
sense aquell punt de vista evident -i exclo
ent- del qual parla Magny (3). La investi- 
gació espacial es nodreix d'un continu pro
cès de memorització i reconstrucció: "La 
utilització del pla-seqüència no crea una 
harmonia narrativa -com en Janesó-, sinó 
un efecte estrany com el de fer la trans- 
ferèneia entre dos moments diacrònics i 
ideolôgicament sincrònics" (4).

Gràcies als elements distanciadors que 
introdueix en el si de la ficció, Angelo
poulos es manté tan allunyat del cinema de 
ficció, que intenta aparèixer corn a realista 
pel recurs a elements verificadors (veu en 
"off", inclusió de material documental, 
càmera a la mà, etc.) com del documentai 
-que imita els procediments de ficció 
(càmera lenta, angles dramatitzadors, text 
emfàtic, etc.)-. La massificació de la 
comunicació visual tendeix a l'estandarit- 
zació per una utilització del llenguatge fil
mic cada vegada més codificat, que anuMa 
la capacitat d'observaciô i de reflexió de 
l'espectador. El cinema d'Angelopoulos se 
situa a les antipodes d'aquest procès.

NOTA:
• Els film s que desconec si s'han estrenat o no al 
nostre país, figuren am b el titol francés i el grec, 
naturalm ent.

(1 ) : A quest m ateix any va néixer A ngelopoulos.
(2 ) : 1935: R establim ent de la  m onarquía.

D ictadura feixista de M etaxàs.
1941: Invasió alem anya.
1944: E ls alem anys es retiren i s'obre un 

période de guerra  civil.
1949: A caba la guerra  civil am b l'assassinat 

del líder com unista, general M arkos.
1952: A dhesió a l'O TA N  i repressió 

anticom unista.
1967: C op d 'estat m ilitar.
1973: Proclam ació  de la R epública.
1974: E ls m ilitars es veuen obligats a

encarregar a K aram alis la re stau rad o  
de la norm alita t parlam entària, després 
d 'una fracassada intervenció a X ipre.
El 17/11, c e leb ra d o  d 'eleccions 
lliures. E l 8/12, en referèndum , es 
rebutja  el restablim ent de la 
m onarquía.

(3 ) : Etudes Cinématographiques,
nùm . 142-145, Paris, 1991.

(4 ) : Revue Belge du Cinéma. Prim avera 1985,
núm . 11, BrusseM es.
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Mirador
Rosa Ten

Acadèmia de Belles Arts 
ANTONI COSTA

L 'a r t i s ta  c a s te l la re n c  A n to n i 
c o s ta  e x p o s à  la  s e v a  m é s  a c tu a l  
o b ra  a la  S a la  1 d e  l 'A c a d è m ia ,  
o fe rin t to t un  v en ta li de  p in tu ra  de 
p a isa tg e , d ib u ix , e sc u ltu ra  i de to t 
a llò  q u e  e ll  t i t i la  de  " C a b ò rie s" . 
O b ra  co m  sem p re  in té ressan t, p e r
qué  en s p o rta , u n a  v e g ad a  m és, el 
seu  a rt p e rso n a l, to t fe t p assió , i el 
d esfic i p e r  a  m o stra r-n o s  les seves 
im p r e s s io n s  d a v a n t  c a d a  te m a . 
B o n  c o lo r is ta ;  p in to r  so b re  to te s  
le s  c o s e s ;  f u r t iu  a m b  e l  v e s s a r  
co lo r, p o e ta  v iu  en  d esc riu re  qua l- 
sevo l c o sa  q u e  l'in sp iri...

U n a  m o lt b o n a  e x p o sic ió  on  es 
feu  a d m ira r  el d ib u ix , l 'e scu ltu ra , 
le s  d iv e r s e s  in s p i r a c io n s  q u e  e l 
m en e n  a  fe r  art i, so b re to t, la  fo rça  
d e  la  p in tu ra , en  la  q u a l é s  to ta l-  
m en t un  artista .

Acadèmia de Belles Arts 
BATALLA

E l p in to r  d 'O le s a  d e  M o n t 
s e r r a t  S a lv a d o r  B a ta l la ,  r e re  d e  
l 'A n to n i  C o s ta ,  h a  e x p o s â t  u n a  
c o M ecc ió  d 'o lis  p in ta ts  e n  p a isa t- 
g e s  d e  L a  G a r r o tx a ,  d e  la  C e r -  
d a n y a ,  i d e  d iv e r s o s  p u n ts  d e l 
P irineu ; a lg u n a  m arin a  i un  p are il 
d e  n a tu re s  m o r te s .  M o s tra  o n  la  
p r e s e n t a d o  d e ls  p a is a tg e s  é s  la  
g ran  p ro tag o n ista .

B a ta lla  és so b re to t un  e sp e c ia 
lis ta  en  p in ta r  to t g lo ssan t la  b e lle - 
sa  d e  les a igües q u ie te s  en  e ls  fo n 
d a is  d e ls  c o n tra fo rts  m u n tay en cs . 
U n  p o e ta  e n  l 'e x p l ic a c ió  d e  le s  
tra n sp a ré n c ie s  q u e  fan  e n d e v in a r  
les llu n y an ies d 'un  p ía  que  m o r al 
peu  de la  m u n ta n y a  o que  es pe rd  
en  el Hit d 'u n  riu . P le n a  s im fo n ia  
p a s to ra l q u e  fa  re p o sa r  la  m irada. 
U n a  m o s tra  b en  a m a b le  en  l 'ac a - 
b a m e n t de l g e n e r de l'any  q u e  aca- 
bem  de co m ençar.

Galería Ignasi Boixareu 
JOAQUIM MONTSERRAT

D e 7 al 25 de fe b re r  h a  p ré se n 
tâ t la  sev a  m és recen t o b ra  a la  sa la  
de l c a rre r  d e l M estre  R iu s , 15, sor- 
p ren en t, u n a  v e g ad a  m és, am b  les 
q u a l i t a t s  e s p e c iá is  d e  le s  s e v e s  
n a tu res m o rte s  d e  to n a lita ts  ap o r- 
c e lla n a d e s  i so rg in t  de  la  fo sc o r, 
d es  d 'o n  e s  r e v e le n  c o m  a p e c e s  
e s t im a d e s  a  la  l la r ;  p e c e s  a m b  
àn im a  i d es ig n e  p o é tic  q u e  son , a 
la  v e g a d a ,  p r e s é n c ia  d e  la  g ra n  
S e n s ib i li tä t  d e  l 'a r t i s t a  - p i n t o r -  
p ro fesso r sabadellenc .

M o n ts e r r a t  t r a n s m e t  c a d a  
v e g ad a  que  p re sen ta  o b ra  la  c rid a  
de l'a rt q u e  e li h a  sen tit i a rrib a  a  
l 'e sp ec ta d o r im p re ss io n a n t-lo  am b  
la  fo rç a  m a te ix a  q u e  e l m o g u é  a 
p in ta r.

A rtis ta  d e  g ran  o fic i, p o rta  e ls 
s e u s  p ro p is  s e n t im e n ts  a m b  le s  
f lo r s  q u e  c o m  le s  c e r á m iq u e s ,  
e m e r g e ix e n  d e l  f o s e  p e r  f e r - s e  
llu m  i m issa tg e  d e  b e lle sa . P u res 
e n  le s  s u a v i ta ts  d e is  c o lo r s  t e n 
dres; fo rtes  en  em o c ió  i sen tim en t. 
U n  r o m á n t ic ?  S í. U n  p o e ta ?  
T a m b é . I l 'o b ra  e s  c o n v e r te ix  en  
q u e lc o m  q u e  e s  r e c o rd a ,  p e rq u é  
p a r la  a  l 'à n im a , a tra v é s  d 'u n  a rt 
c e rtam e n t im p o rta n t p e r  l 'a lt g rau  
d e  P ro fe ss io n a litä t  q u e  c o m p o rta  
en  c ad a  te la . A q u e sta  e x p o sic ió  és 
u n a  d e m o s tra c ió  ta m b é  d e l v a lo r  
d e  le s  p e ti te s  c o se s  q u e  c a d a  d ia  
ten im  a c asa  o a  l 'ab as t i q u e  hem  
ap rès a sen tir-les  co m  a u n a  con ti- 
n u ita t de l n o stre  m ón . E l p e tit m ón  
que  estim em .

É s u n a  d e m o stra c ió  d 'a rt be ll, 
in tim  i d o cu m en ta l, de l p e tit e n to m  
que  fo rm a  p a rt de la  n o stra  vida.

Galeria Ignasi Boixareu 
JOSEP GERONA

Jo sep  G e ro n a  h i h a  e x p o sâ t, al 
g e n e r, u n a  c o M e cc ió  d 'o b ra  re a l-  
m e n t  i n te r e s s a n t .  E ls  s e u s  o l is  
so b re  te la  i so b re  p a p e r  h an  m os- 
tra t la  v e n a  p o é tic a  d 'aq u es t a rtis ta  
sab ad e llen c , q u e  re re  l'ex p e rié n c ia  
d e  la  p r e s e n t a c ió  d e  m o s t r e s  a  
M in sk , h a  c ré â t o b ra  qu e , so ta  el 
títo l de "V ia tg e  d 'h iv e m " , m o stra  
u n a  o b ra  in tim is ta , b e lla  i su g g e-

re n t. C la ro b s c u rs ,  h o re s  u ltim e s  
de  la  ta rd a  am b  l 'ab ra ça d a  am b  el 
v esp re ... to t un  m ó n  p ie  d 'e sp e rit i 
d e  s e n t i t  p o é t i c  q u e ,  e n  a q u e s t  
g e n e r  d e  1 9 9 5 , h a  e s tâ t  n o t íe ia  
am ab le .

PAULÍ
T am b é  l 'o b ra  d e  P au lí, u n  a ltre  

d e ls  g ran s c read o rs  de l n o stre  pa ís  
en  art, p re sen té , en  aq u es ta  m a te i
x a  G a le r ia  d e l  c a r r e r  d e  M e s tre  
R iu s, 15, la  sev a  m és ac tu a l rea lit-  
zac ió . P a u li és un  a rtis ta  q u e  c rea  
u n a  o b ra  p len a  de c a rism a  i art.

Ea, co m  hem  ja  o b se rv â t a ltres  
v e g a d e s  a  le s  s a le s  s a b a d e l le n -  
q u e s , g ra v a ts  so b re  f in es  p laq u e s  
de p o rce llan a . G rav a ts  q u e  co m p - 
te n  ta m b é  a m b  e l se u  a c u ra t  a r t  
d 'a rtis ta  de la  p in tu ra , q u e  p o rta  el 
p ú b lic  se n s ib le  a  la  b e lle sa , o b ra  
de m o lt a lta  q ua lita t. M o lt d 'o fic i, 
m o lta  in sp irac ió , un  g u st d é lic a t i 
u n a  im a g in a c ió  p le n a ,  fa n  d e  la  
sev a  o b ra  un  e sp e c tac le  que  e m o 
c io n a  l 'e sp ec tad o r. D é lica t, fi, o r i
g in a l ,  s e m p re  e x p re s s a n t  la  m és  
p u ra  d ic c ió  d e l q u e  p o t  è s s e r  e l 
m is sa tg e  d e l c o lo r  i les  p o ss ib ili-  
ta ts  d e ls  m a te ria ls ... U n a  c reac ió , 
re a lm e n t b e lla  i d ig n a , q u e  com  en  
a l t r e s  o c a s io n s ,  h a  d e m o s tr a t  la  
v à lu a  d 'a q u es t a rtista .

Galeria InteMecte 
DOMINGO

U n d e ls  b o n s  p in to rs  q u e  tre - 
b a llen  am b  g u st a rtis tic  d é p u râ t la 
f ig u r a  f e m e n in a ,  h a  to r n a t  a  
a q u e s ta  s a la  d e l  P e d r e g a r ,  10. 
D o m in g o  é s  u n  r e c r e a d o r  d e  la  
b e lle s a  fe m e n in a  la  q u a i e n v o lta  
d 'u n  p a isa tg e , fo n s o e n to m  q u e  la 
d ig n ifiq u i i q u e  reco lz i e l ro m a n ti
c is m e  d e ls  s e u s  te rn e s .  A q u e s t  
p in to r  p re sen té  u n a  co M ecc ió  que  
u n e ix  b e lle sa , q u a lita t i a rt d e l b on  
d ib u ix a n t  i d 'e x c e l - l e n t  p in to r  
p o e ta .  U n a  m o s t r a  d e l  c o n e g u t  
a rtis ta  que  fo u  g ra ta  n o tic ia  a r tís ti
c a  fin s  fa  uns d ies .

Galeria Nova/3 
J. MADAULA

M a d a u la  h a  to r n a t  a l  m ó n  
ex p o sitiu  am b  u n a  n o v a  coM ecc ió

d e  p in tu re s ,  f ru i t  d e l se u  t r e b a ll  
se m p re  de  re c e rc a  i d e m o s tra c ió  
d e ls  p o d e rs  d 'u n a  in sp ira d a  c o m - 
p osic ió .

L a  m o stra  s 'in a u g u rà  el d a rre r  
d ia  d e  g e n e r  d 'a q u e s t  e s t r e n a t  
1 9 9 5 , i o f e r e ix  l 'o p o r tu n i t a t  d e  
c o n te m p la r  la  r a ó  d e  le s  s e v e s  
e s p e c t a c u la r s  p e r s p e e t iv e s  q u e  
l 'a s s e n y a le n  c o m  a un  e x c e M e n t 
d ib u ix an t, i e l g u st p e r  les c o m p o - 
s i c io n s  i l ' in c lu s ió  d e  la  f ig u r a  
fem en in a , co m  a c en tre  de  m o ite s  
d e  le s  s e v e s  o b re s . É s  u n  p in to r  
o rig in a i, a tre v it i c ap aç  p e ls  e s tu - 
d is m és  d e c id its  a fe r  n o v e ta ts  i a 
so rtir  a iró s de to ta  em p resa . L 'ex - 
p o s i c ió  a c tu a l  n 'é s  u n a  f e f a e n t  
m o s tra  d e  le s  g ra n s  p o s s ib i l i ta ts  
d 'a q u es t Jove  a rtis ta  sab ad e llen c .

Galeria Subex
JOSEP ENRIC BALAGUER

J.E . B a la g u e r h a  to m a t a  p en - 
j a r  le s  s e v e s  d a r re r e s  o b re s  a  la  
S u b ex  i un  c o p  m és en s h a  d e m o s
t r a t  q u e  d ia  a  d ia  v a  e n d a v a n t,  i 
tan t la  c r itica  co m  la  v e n d a  ho  han  
c o n firm â t a  b as tam en t.

E n s p lau  e sc riu re  a q u es ta  n o ta  
a m b  g o ig ,  p e rq u é  h e m  s e g u i t  la  
tra jec tò ria  d 'a q u es t a r tis ta  d es de ls  
s e u s  in ic i s .  H e m  v i s t  la  s e v a  
a s c e n s ió  a r t i s t i c a  i e n  la  s e v a  
e x p r e s s ió  p l à s t i c a  d e l  r é a l is m e  
e s tà  fe n t u n  b o n  carn i. L es  sev es  
n a tu re s  m o rte s  són e ls  tem e s p re 
d o m in a n t d e  fru ita  p re fe rits .

L es  c o m p o s ic io n s  a m b  b o m - 
b e te s  só n  p e r  a  v e u re  i a d m ira r .  
Q u a lse v o l tem a  té  un  in d iscu tib le  
in terés .

J.E . B a la g u e r és un  a rtis ta  que  
s 'e x ig e ix  i a q u es ta  sev a  d e d ic ac ió  
es fa  ben  p a le sa  en  aq u es ta  d a rre ra  
m o s tra .  U n a  o b ra  m o lt  a c u ra d a .  
M o lt d igna.

Galeria Rovira
A. CARNICÉ

P e r  le s  d ia d e s  n a d a le n q u e s ,  
aq u es t p in to r  fid e l a  la  c a sa  e sd ev é  
trad ic io n a l. A q u e s ta  n o v a  e x p o s i
c ió  e n s  o fe re ix  les  se v e s  im p re s 
s io n s  de p a is a tg e s  r ic s  de  n a tu ra , 
q u e  C a m ic é  sap  trad u ir  a  les seves 
te les.

M a r c s  i
MSTUVrtS

e r r û C ô L

Gracia, 140 baixos • 08201 SABADELL 
Telefon 725 81 42

»
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^  « Sant Antoni, 3 4 -Tel. 726 05 46

SABADELL (Barcelona)

Sala d'Exposicions
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A  I 'a c te  d e  la  in a u g u r a c ió  
J a u m e  M e r c a d é  v a  p r e s e n ta r  
d a v an t d 'u n  n o m b ró s  p u b lic  e l Ili
b re  "C am icé" , d e  la  co M ecc ió  G al 
A rt. E l tex t és d e  J. L lo p  S. i tam b é  
s 'h i re p ro d u e ix en  c o m e n ta ris  i c r i
tiq u e s  q u e  al lla rg  d e is  a n y s s 'han  
d e d ic a i  al p in to r . U n  Ilib re , m o lt 
iM ustra t, reu n e ix  u n a  se lecc ió  d 'o - 
b re s  re a litz a d e s  ú ltim a m e n t. U n a  
s e le c c ió  q u e  d ó n a  te s t im o n i  d e l 
q u e f e r  d 'a q u e s t  a r t i s t a  q u e  v a  
s e g u in t  e n  la  s in g la d u r a  q u e  e l 
p e rso n a litza  p len am en t.

Académia de Belles Arts 
ERNEST ALTÉS

U n a m o stra  m o lt e lo q ü e n t del 
bo n  fe r  d 'u n  de ls m és a cu ra ts  a r tis 
tes  q u e  treb a lle n  en  el m ó n  de  l'es- 
c u l tu r a ,  é s  s e n s  d u b te  VErnest 
Altés. L a  seva , a  la  sa la  1 de l 'A ca- 
d é m ia , p e rm e t o b s e rv a r  l 'a r t  i la  
P ro fe ss io n a litä t q u e  h a  a n a t asso - 
lin t d es de l'an y  1977 q u e  co m en - 
ç à  a  e x p o s a r ,  f in s  a l m o m e n t  
ac tu al, en  q u é  v e iem  la  se v a  ob ra  
m és recen t. F erro , p ed ra ...

S ó n  e ls  m a te r ia ls  n o b le s  q u e  
e m p ra  p e r  a  c o n s tru ir  o b ra  o r ig i
n a l. S o rp re n e n t  é s  q u e  ta m b é  e l 
p re sen te n  co m  un  c re a d o r q u e  par- 
t e ix  d e  la  b a s e  d 'é s s e r  u n  
e x c e M e n t  d ib u ix a n t .  L 'o b r a  é s  
in te r e s s a n t ;  i n te l - l ig e n t  i n o v a .  
B o n  t r e b a l l a d o r  d e  la  m a té r ia ,  
s e 'n s  p r e s e n t a  t a m b é  c o m  a u n  
p o ss ib le  a rq u itec te  i un  treb a lla d o r 
d e  l 'e n g e n y e r ia  a r t í s t ic a ,  j a  q u e  
c o n e ix  p e rfe c ta m en t co m  a co n se 
g u ir, am b  la  se n z ille sa  m é s  n o ta 
b le , l 'e q u i l ib r i  d in s  c a d a  e x p e r i 
m en t i, a  la  v eg ad a , fe r  u n es lín ies 
s im p le s  q u e  e s  p o d e n  c o m p ta r  
d in s la  b e lle sa .

U n a  o b ra  m e re ix e d o ra  d 'a ten - 
c ió  q u e  s 'h a  p o g u t  a d m ir a r  a 
S a b a d e ll d e l 7 al 19 d e  fe b re r  de 
1995.

MisceMánia
Rosa Ten

EZEQUIEL CASAMADAI 
ARNELLA AL "CERCLE 

SABADELLÈS 1856"
T r o b a d a  f e l i ç  a m b  u n  J o v e  

c a n ta n t  s a b a d e l le n c  q u e  e s c o ll í ,  
p e r  a is seus e stu d is , el p ro fesso ra t 
a  B u lg ária . A  S o fia  el jo v e  b a ríto n  
sa b a d e lle n c , on  h a  tr io m fa t, c o n - 
v e r t i n t - s e  e n  p r o t a g o n i s t a  d e  
p a p e r s  im p o r ta n ts  e n  l 'o p e r a ,  
s e g u e ix  e s tu d ia n t  a  l 'A c a d è m ia  
E sta ta l de M ù sic a  am b  la  c a ted rá 
t ic a  b ú lg a r a  M a ti  P iq u e s .  E s  
C a sa m a d a  un  de ls  m és jo v e s  bari- 
to n s  q u e  h a  p e r s o h i f ic a t  " R ig o 
le tto "  e n  e ls  e s c e n a r is  d e  l 'o p e ra  
en  a q u e ll p a ís , i h o  h a  fe t am b  èx it 
to ta l.

E ra  ju s t if ic a t  p le n a m e n t q u e , 
en  les seves v acan ces  n a d a len q u es 
a casa , e ls sab ad e llen cs  e l p o g u es- 
sin  e sc o lta r  i a d o n ar-se  d e  les m o l- 
tes q u a lita ts  de l jo v e  c an tan t que, 
m a lg ra t la se v a  jo v en tu t, h a  p u ja t 
a ls  n iv e l l s  a r t i s t i c s  e n  u n  p a ís  
l lu n y à  al n o stre , pe rò  m o lt ex ig en t 
e n  la  i n te r p r e t a d o  o p e r ís tic a .  A  
B u lg á ria , e l jo v e  b a r íto n  sa b a d e 
llenc  h a  trio m fa t.

H o  d e m o s tré  en  el co n ce rt que  
s 'o fe r í  a  la  ta rd a  d e l d iu m e n g e , 8 
d e  g e n e r  d e  1 9 9 5 , a l s a ló  d e l  
C e r c le  S a b a d e l lè s ,  o n  e s  t r o b à  
g r a n  p a r t  d e l  m ó n  m u s ic a l  d e  
S a b a d e ll .  I o n  e li  o b t in g u é  g ra n  
èx it i l 'e s c a lf  d e  la  sev a  c iu ta t.

U n  p ro g ram a  am b  àrie s  d 'ôpe- 
ra  (frag m en ts  d e l "D on  P asq u a le"  
d e  D o n iz e tt i ,  i de  "D o n  C a r lo "  i 
" R ig o le t to " ,  d e  V e rd i ) ,  a m b  u n  
se g u ii de  c an ç o n s  b u lg a re s  i ru s 
se s, e sp a n y o le s  i c a ta la n e s , i u n a  
m o lt  n o ta b le  in te rp r e ta c ió  d e  la  
c a n ç ô  d e  M itc h  L e ig h ;  "T h e  
im p o ssib le  d ream ".

B o n  co n ce rt, am b  b o n a  in te r
p re ta c ió  al p ian o  d 'E lo i Jové .

E z e q u ie l C a sa m a d a  i A m e lla  
és so b re to t u n a  g ran  veu . U n a  veu , 
a  m és , m o lt b o n ica . I a c tu a lm e n t 
p o ssee ix  u n a  tèc n ica  b a sa d a  en  la

p e rfe c c ió  d icc io n a l d e  les n o tes , i 
u n a  m u s ica lita t to ta l. E l seu  c o n 
c e r t  d e m o s tré  le s  a lte s  q u a li ta ts  
de is  e s tu d is  q u e  h a  p o rtâ t a  te rm e 
i q u e  l 'h a n  fe t  u n  b o n  in tè rp re t .  
M an ca, po tse r, e x p e rién c ia  que  li 
fac i ap o rta r  a  les seves in te rp re ta - 
c io n s  to t l 'e sp e rit i el do  e m o c io 
n a l q u e  c o m p o rte n  les  o b res. E s, 
p e rò , en ca ra  m o lt jo v e  i e l tem p s i 
e l v iu re , p o tse r , si li fo s  p o ss ib le  
g a n d ir  d 'a lg u n a  b e c a  im p o rta n t a 
I té l ia ,  a s s o l i r ia  la  p e r fe c c ió  q u e  
d ó n a ,  a  m é s  d e  c o n e ix e m e n ts  i 
t è c n ic a  i v a lo r  d e  v e u ,  é n im a  a 
c a d a  u n a  d e  le s  in te rp re ta c io n s .  
A s s o l i t  a q u e s t  p u n t ,  E z e q u ie l  
C a sa m a d a  p o d r ía  a rr ib a r  a se r  el 
p o ss ib le  m illo r  b a ríto n  del n o stre  
tem ps.

CERCLE SABADELLÈS 1856, 
AVUI

S i e s c o l ta n t  v e u s  c o rn  la  d e  
l 'E z e q u ie l  C a sa m a d a , e l "S eq u i"  
q u e  v a m  c o n è ix e r  a l c o r  d e ls  
A m ie s  d e  S a b a d e l l ,  i a  " E ls  
T e ix id o rs " , a l C e n tre  P a r ro q u ia l  
S a n t V ic en ç  de  la  C reu  A lta , ens 
d o le m  q u e  n o  h i  h a g i  a l n o s t r e  
p a ís  p ro te c c io n s  a  les  g ra n s  v eu s 
q u e  e n s  p o d e n  d o n a r  g ra n s  c a n -  
tan ts , tam b é  ens d o lem  c a d a  v e g a 
d a  q u e  en  e ls e sp o réd ic s  co n ce rts  
q u e  es fan  al C e rc le , a  la  sa la  del 
c a r re r  d e  S a n t P a u , d e  l 'e s tâ t  en  
què  es tro b a  el Hoc q u e  fo u  fa  uns 
q u a n ts  l u s t r e s  u n a  d e  le s  m é s  
b e l l e s  s a le s  d e  la  c iu ta t .  S ó n  
p o q u es  les v eg ad es q u e  ten im  l'o- 
p o r tu n i t a t  d 'a n a r - h i ,  p e r q u é  e l 
C e rc le  S a b a d e llè s  té  la  v id a  m és 
e sp le n d o ro s a  a le s  b o n iq u e s  in s- 
taM acions de  B e lla te rra , i no  p as a 
S a b a d e l l ,  q u e  v a  v e u re  n é ix e r  
aq u es ta  h is tó ric a  en tita t.

E s, p e rò , la  sa la  d e  S a b a d e ll, 
e n  a q ü e s te s  v e lle s  in s ta l- la c io n s  
d e l  c a r r e r  d e  S a n t  P a u ,  o n  s 'h i  
p o d r ie n  f e r  b o n s  c o n c e r ts  c a d a  
tem p o rad a . S 'h au rien  d e  re s tau ra r 
les cad ires , les p a re ts , to ta  la  d eco - 
ra c ió  q u e  un  d ia  fou  e le g an t i sen- 
y o r i a l . . .  L a  s a la  té  u n e s  m id e s  
a d ie n ts ; un  p ia n o  d 'a lta  q u a li ta t ,  
no  féc il de tro b a r a  arreu ...

Q ui sap  si m o v en t e l co r de ls

q u i e s t im e n  la  m ú s ic a , e l C e rc le  
S ab ad e llès  1856 p o d ría  e sd e v en ir 
m és  m o d e rn , 1995 , i l le n ç a r  u n a  
cam p an y a  p ro so c is  d e  co n ce rts  en  
a q u e s ta  sa la  i, a ix í, p o d e r  re s ta u 
r a r - l a  d e g u d a m e n t  i s e r  e n  p o c  
te m p s  u n  d e is  p u n ts  d e  tr o b a d a  
am b  la  b o n a  m ú s ic a  d u ra n t  c ad a  
tem p o rad a .

S 'h o  h a n  re p la n te ja t e ls  d e  la  
D e le g a c ió  de  C u ltu ra  d e l C e rc le  
S ab ad e llès  1856, p e r  a ls anys 90? 
P e r  q u é  n o  h o  in te n te n ?  L a  v id a  
m u s ic a l  d e  S a b a d e l l  s 'a m p lia r ia  
m o lt fav o rab lem en t.

DAKAR TAMBÉ SOMRIU
A  l 'e s ta b l im e n t  f o to g r é f ic  

Kodak Vallès, d e  la  R o n d a  
Z a m e n h o f ,  6 5 , h i  e x p o s a  u n a  
c o l  l e c c ió  d e  f o to g r a f í e s  so b re  
D a k a r  (S e n e g a i )  e l  p e r io d i s t a  
sab ad e llen c  Caries Gascon. E ll v a  
a n a r  a  D a k ar i no  p e r  e sp e ra r  l'a- 
r r ib a d a  d e  la  c u r s a  a  t r a v é s  d e l 
d e se rt de to ta  la  m en a  de  v eh ic les  
q u e  h i p a rtic ip e n , sin ó  a  fo to g ra- 
fia r-h i la  v id a  i l 'e sp e rit d e  la  g en t 
q u e  c o m p o n  el p o b lé  senegalés .

E x ceM en t m o stra  de bo n  p ro 
f e s s io n a l i s m e ,  la  d 'e n  Carles 
Gascón', j a  que  en  e l seu  rep o rta t-  
ge  fo to g réfic  a to t c o lo r  h i d estaca  
l 'é n im a  d e is  in fa n ts ,  d e ls  jo v e s  i 
de is  m ad u rs  q u e  són tam b é  fe liços 
f e n t  m ú s ic a  o b é  o b s e r v a n t  e ls  
c o lo rs  d e  le s  H um s d e l seu  p a ís . 
B e lla  m o s tra , d o n e s , p e rq u é  en s  
v e  a  d ir  q u e  n o  to t  és p o b re sa  n i 
m a la lt ia  a l p a ís  a f r ic é ,  s in ó  q u e  
tam b é  h i h a  jo v e n tu t fe liç , am o r i 
e sp e ran ça .

AMICS DELS GOIGS 
DE SABADELL

D in s le s  sev es  a c tiv ita ts , h an  
c o m m é m o râ t  e l IX  a n iv e rsa r i de 
la  m o r t  d e  m o s s é n  C a m il  G e is ,  
am b  u n a  m issa  a  S an t F e liu  e l d ia  
16 d e  g e n e r . C o m  c a d a  a n y , d es 
d e l tra s p é s  d e l sa c e rd o t,  m ú s ic  i 
p o e ta ,  e ls  A m ie s  d e ls  G o ig s  d e  
S a b a d e ll  h a n  é d itâ t  u n  d e ls  seu s  
go igs. E n  a q u es ta  ed ic ió , l 'e sco llit 
h a  e s tâ t l 'H im n e  d e  la  C o ro n a c ió  
de la  M are  d e  D éu  de N ú ria , am b  
m ú s ic a  i H etra  d e  m o ssé n  C am il

TEIXITS SALVADOR
e ls  te ix its  q u e  ten eri e s til

Indùstria, 33 - Tel. 725 65 90 - 08202 Sabadell

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliària

Sant Antoni M- Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76

f O T r t s e R e
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 
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G eis. C oM ecció  de l'en tita t g o g is ta  sab ad ellen - 
ca, "E ls no stres  G o ig s" , seg o n a  è p o ca  nù m ero , 
1 29 . E d ic ió  d e  4 0 0  g o ig s ,  im p r e s o s  a  Im - 
p rem sa. I que  fo ren  rep artits  en tre  e ls assis ten ts  
a  la m issa , i q u e  tam b é  se rán  en treg a ts  a is socis 
de l 'en tita t que  h o  d es itg in  i a is coM ecc ion istes  
gog istes  en  genera l.

EL COTTOLENGO AL GRUP 
"UNIM-NOS"

L a T ro b ad a  del G ru p  "U n im -N o s", a l'aud i- 
to ri de la  p a rro q u ia  de la  P u riss im a , la  ta rd a  del 
15 d e  g e n e r , c o m p tá  a m b  u n a  m o lt  e lo q ü e n t 
c o n fe ré n c ia  i p ro jecc ió  d 'u n  v íd eo  rea litza t p e r 
la  te le v is ió  de B a rce lo n a  so b re  e l C o tto len g o  
de la  c iu ta t co m ta l. R e lle v an t ac te  am b  la  rea- 
l i t z a c ió  d 'u n  v o lu n ta r !  s a b a d e l le n c ,  J o s e p  
R e n o m , q u i to ts  e ls  c ap s  de  se tm a n a  i te m p s  
Iliu re  d e d ic a  a  aq u es ta  in stitu c ió  q u e  es fu n d á  a  
B arce lo n a , g rác ies  a  un  se g u id o r d e l fu n d a d o r a 
T ori, P. C o tto le n g o , el te rra ssen c  P. A leg re  que  
en  fo u  l 'in sp irad o r. T em a  im p o rtan t que  Jo sep  
R e n o m  sa p ig u é  t ra n sm e tre  a is  a s s is te n ts  a  la  
sev a  c o n feré n c ia , tran sm e ten t-n e  la  g ran  u tilità ! 
d 'a q u es ta  o b ra  b e n è fica  que  a tén  un  g ran  g rup  
de m ala lts  in g u arib les  i q u e  és e fica^ m en t p o r
tad a  p e r  la  c a rita t i Tacciò de ls  vo lu n ta ris .

ROSA NONELL CANTA 
A BARCELONA

L a so p ran o  sab a d e lle n c a  R o sa  N o n e ll p ro - 
tag o n itzá  dos im p o rtan ts  co n ce rts  a  B a rce lo n a , 
e ls d ies  26  i 27 de g e n e r de 1995. E l p rim e r fou  
d in s  e l c ic le  d e  c o n c e r ts  d e l c o M e g i R a m o n  
L lu ll, i e l seg o n  a  la  C asa  E liza ld e , d in s el V II 
C ic le  d e  J o v e s  I n t é r p r e ts ,  o r g a n i tz a t  p e r  
Jo v e n tu ts  M u sica ls  de  B arce lo n a . E l p ro g ram a  
c o m p r e n g u é  o b re s  d e  G lu c k ,  S c a r la t t i ,  
P a is ie l lo , H ä n d e l, R o d r ig o , Jo h a n n  S tra u ss  i 
L u ig i A rd iti.

C o n c e rts  q u e  co m p ta ren  am b  T acom panya- 
m en t al p ian o  de la  p ian is ta  b a rce lo n in a  H e len a  
B ay o , i q u e  c o n s ta ta re n  u n a  n o v a  o p o rtu n ita t 
d 'am b d ó s p u b lic s  a  Tèxit d e  T exceM ent so p rano  
sab ad ellen ca .

EN EL IX ANIVERSARI DEL TRASPÀS 
DE MN. CAMIL GEIS

"A m ies de ls  G o ig s de S ab ad e ll" , com  cad a  
g e n e r  q u e  a r r ib a ,  r e m e m o r a  e l r e c o r d  d e  
m o ssé n  G e is  c e le b ra n t l 'e u c a r is tia  a  la  p a rrò -  
q u ia  d e  S a n t F e liu , i éd ita n t un  g o ig  q u e  p o sa  de 
m a n ife s t e l seu  a rt p o è tic -m u s ic a l. A ix i, c ad a  
16 d e  g e n e r  e ls  "A m ies  d e ls  G o ig s"  sa b a d e -  
llen cs i e ls  fid e ls  q u e  reco rd en  el m estre , es tro - 
ben  al v esp re  en  l 'E u caris tia .

E n g u an y , en  c o m m e m o ra c ió  del IX  an iver- 
sari de l trasp às  de l 'in s ig n e  p o e ta -m ù sic -e sc rip - 
to r, i so b re to t, ad m ira t sacerd o t, m o ssèn  C am il 
G e is , e ls  g o g is tes  lo ca ls  han  éd itâ t i rep artit, en  
e l c o m ia t de la  m issa , e x em p lars  a to ts  e ls a ss is 
ten ts  de T edició de  "L 'H im n e  de  la  C o ro n a d o  
de la  M a re  de D éu  de  N u ria " , lle tra  i m ú s ic a  
se v a . P e r ta n y e n  a la  c o l le c c iô  " A m ie s  d e ls  
G o ig s  d e  S a b a d e l l" ,  C o l le c c iô  "E ls  n o s tre s  
G o ig s" , seg o n a  èp o ca , nùm . 129. E d ic ió  de 4 0 0  
go igs. Im p reso s  a Im prem sa .

V O L U M S  I  C O L O R S  D 'O r  G r o c  I  O r  B l a n c  a m b  D i a m a n t s  t a l l a  B r i l l a n t

t í  em seleccionat una part 
de la coMeccio 94-95 amb 
el desig que us plagui i us 
convidem  a coneixer-la 
a casa nostra.

Tres Creus, 1 - 08202 Sabadell - Tel. 726 01 34 - 725 19 88

veòtemamt

G/n
Pintor Borrassà, 43-45 • SABADELL 

Tel. 726 27 91

g e s t o r ia ^ a d m in is t r a t iv a
X  ASSESSORIA FISCAL

ADVOCAT c ir e r a , 32 BAIXOS 
TELS. 7259322 • 7259532 • 7259721 • 7260164 

08201 SABADELL
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SI FOSSIS EL MEU COTXE SERIES AQUEST COTXE

O p e l  C o r s a
O

\ ' iu  les sen sae ion s G S i, im p u lsât pel seu brillant m o to r  de 16V . 
A m b  un eq u ip a m en t sen saeion a l: A B S , L ian tes d ’aleacio , 
F aneam ent een tra litzat, D irece io  assistida, A lçavidres  
e le e tn es , R a d io ea ssette , alarma i un inereïb le  d issen y .
\ ’iu les sen sae ion s lin iq u es, sen sae ion s C orsa  G Si.
Ara am b un preu ex cep e ion a l.

O pel

EL MEU COTXE!

vaUesauto
Passeig de Can Feu, 7. Tel. 727 71 70. SABADELL

CONCESSIONARIS OFICIAIS OPEL, MILLORS PER EXPERIENCIA.



Només  per  a e x p e r t s  en es ta iv i ,  
la I l i b r e t a  sense impostos.

A r a ,  V o s t e  t a m b é  t é  I ' o p o r t u n i t a t  d e  c o n v e r t i r - s e  e n  t o t  u n  d ' i m p o s t o s ,  u n a  a l t a  r e n d i b i l i t a t  ¡ u n a  a s s e g u r a n g a  d e  v id a ,
e s p e c i a l i s t a  e n  e s t a iv i .  B a n S a b a d e l l  V i d a  li o f e r e i x  la m i l l o r  I t o t  e n  u n a  m a t e i x a  I l i b r e ta .  P e r  c o m e n t a r  a s e r  u n  e x p e r t  e n
f ó r m u l a :  H o r i t z ó  P a t r i m o n i ,  la [ l i b r e t a  p e r  e s t a l v i a r  e s ta iv i  n o m é s  h a  d e  p a s s a r  p e r  q u a l s e v o l  O f i c i n a  d e l  Bañe
s e n s e  i m p o s t o s .  H o r i t z ó  P a t r i m o n i  és  u n a  a s s e g u r a n g a  Sabadell, o  t r u c a r  al  teléfon gratuVt 900 323 323.
d e  v i d a - e s t a l v i  q u e  li g a r a n t e i x  u n s  r e n d i m e n t s  I l iu r e s  L ' i n f o r m a r e m  al m o m e n t  s e n s e  c a p  m e n a  d e  c o m p r o m í s .

BanSabadell Vida
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en el seu 17è aniversari 

assolint el nùmero

1 0 0
Ha fet el llarg carni 
amb tota seguretat.
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23 d'obril

16 de maig

de l'1 al 15 de 
¡uny

8 de ¡uny

P R O G R A M A  D 'A C T E S  
1 7 è  A N I V E R S A R I
Estand en el Jardí de la Caixa de Sabadell.

Concert ORQUESTRA EDUARD TOLDRA 
Auditori Caixa de Sabadell. C. d’en Eont, 1, 
a dos quarts de den del vespre.
Organitzat conjuntament amb Joventuts Musicals de Sabadell. 
Entrada gratuita.

Exposició MOSTRA D’ART CATALÀ CONTEMPORANI 
En el Saló de la Caixa de Sabadell. Grècia, 17

PREMIS QUADERN, Acte-Sopar
Els guardons serán Iliurats, en el decurs de la vetllada, als tres artistes 
sabadellencs i als tres artistes de Pàmbit català que mes s’hagin 
distingit en el camp de les Arts Plàstiques, de les Lletres i de la Música. 
El guardó es obra de l’escultor Josep Maria Subirachs.
L’acte tindrà lloc a l’Hotel Urpi de Sabadell, 
a dos quarts de deu del vespre.

La Eundació agraeix la coMaboració de l’Ajuntament de Sabadell,
Banc Sabadell, Eundació Caixa de Sabadell, Joventuts Musicals de 
Sabadell i l’Orquestra Eduard Toldrà.

Amb motiu del número 100 de Quadern, s’ha éditât una litografía obra 
de l’artista Jordi Roca, signada i numerada de PI al 60; sobre paper 
Rives Tradition Blanc Natural de 250g, a cinc tintes.
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El número 100 de la revista Quadern

er Sant Jordi, cent números del Quadern 
i disset anys. De feina, d’escriure, de 
compaginar i de dissenyar. De patir. I 
també, es ciar, d’orgull i de satisfaccio. 
Enhorabona!

1 l ’aniversari s’escau en un moment 
especial. La situado política general s’ha anat 
détériorant lentament però inexorable. 1 som a 
Lumbral d’eleccions i de previsibles canvis. 
L’impûls inicial de reconstruccié nacional, de 
defensa de la democràcia, d’enfortiment de les 
institucions ha reixit, i som avui en un estât, en 
un pais i en una ciutat mes modems, mes sòlids 
i amb un nivell i qualitat de vida envejables. És 
dar, sempre en relació amb el conjunt de du- 
tats, països i nacions del nostre mon.

Però l’energia i el combat, la bandera moral 
i la noblesa política, a poc a poc s’han afeblit 
fins a arribar a moments d’inquietud i de preo- 
cupació.

Al mateix temps, però, cree que a manera de 
contrafort s’ha nodrit un tremp civil, un teixit 
social, una consciencia col-lectiva que permet 
albirar esperances d’un nou temps, d’un nou

Pere Vidal Palet
Regidor de Cultura de 

l'Ajunfament de Sabadell

période. De nous compromisos politics, de 
corresponsabilitats personals, d’actuacions 
menys delegados, de responsabilitats i solidari- 
tats. D’un major sentit critic constructiu, 
d’espais de Ilibertat conquerida, de convivencia 
fértil, de cultura i de coneixement.

Al meu parer, aquest moment de canvis ens 
estimulará i potser ens rescabalará per a noves 
il lusions i agermanaments. Cree que avui ja es 
perceben anhels i corteses i ja quallen impercep
tiblement noves formes de fer entre els mes joves, 
entre aquells i aquellos qui l’experiéncia del tre- 
ball col-lectiu els ha acompanyat i també entre la 
gent gran que no renuncia a ser activa i útil i 
demana de transmetre els seus coneixements.

1 la cultura és un camp per a adobar, és un 
substrat comú i és una garantía col-lectiva.

Cree que el treball que s’ha fet no és en va i 
l’esforç dels artistes, de les entitats i de les ins
titucions serà continuât i enfortit. Pensó, i és 
cert, desitjo, que la cultura, vagi guanyant posi- 
cions, vagi emplenant buits i sigui acceptada al 
bell mig dels projectes de futur.

IL

Foto de Pere Monistrol
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Sembianza de Quadern
Joan Cusco í Aymomí

ncapçalo aquesta 
Semblança-Éntre- 
vista amb una frase 
del qui fou regidor 
de Cultura del nos
tre Ajuntament, amb motiu del lOe Ani- 

versari de Quadern. El próleg publica! en el núm. 
62 (abril 1988) acaba amb l’esmentada frase. Han 
passât set anys. Han aparegut, un darrere 
l’altre, regularment, altres Quaderns i ara se 
n’ha arriba! al centenar. Una fita que es voi fes
tejar amb actes que s’anuncien en aqüestes 
mateixes págines. 1 han estât els companys de 
redacció que m’han posa!, per a mi, un difícil 
repte: fer la semblança de Quadern. Die difícil 
repte, perqué tiñe el “personatge” tan davant 
meu, tan davant deis ulls, que no el puc veure 
amb la perspectiva i prospectiva necessáries 
per a judicar-lo. Per altra banda, ambdós estem 
tanfamiliarment lligats, que és costerut de par- 
lar-ne. Em resulta sempre molt mes fácil i agra
dable parlar deis altres. 1 si he acceptât aquest 
compromis és perqué no em podia negar a 
adherir-me a aquest homenatge que es fa a 
Quadern per baver assoli! el número cent. Ha 
estât una meta. A aquesta meta hi convergim 
altres companys col laboradors i el bon record 
d’altres que han passât a millor glòria. Entre 
tots ho hem fet possible.

Acollint-nos a la citada frase de l’amic Isidre, 
hem continua! treballant. Ara, en aquesta llin- 
da, podem contemplar el carni recorregut, 
asseure’ns en un marge i fer-la petar. Així, 
entre preguntes i respostes, conformarem 
aquesta entrevista que, excepcionalment, pre- 
tén ser una semblança.

“Que QUADERN continui treballant per 
la CULTURA de casa”.

Isidre Creus i Virgili (1988)

Quadern va néixer el 23 d’abril del 1978 en 
aquesta ciutat, que pot vanar-se d’ésser rica en 
publicacions periòdiques. En Joan Puig Pujol, en 
el seu Ilibre “86 anys de premsa local -Sabadell 
1853-1938”, registra 309 publicacions. A partir

del 38 se n’han incorporât 
d’altres a la fila. Recordern: 
Alba, Riu Tort, TS, Arrao- 
na, El Penell, La Veu de 
Sabadell, Societal Anòni

ma, El Observador, Bon dia, i, la mes recent, El 
9 Nou...

Quadern, corn a revista, ha estât la mes lon
geva de les sabadellenques. La que ha resisti! 
mes temps els avatars del temps. Altres, amb 
tants O mes mérits, no van resistir tant. És el 
mes natural que passi en aquest camp. Per altra 
part, es va repetint allé que tot comença, tot 
acaba...

-  1 tu, Quadern, com et sents, complint el teu 
centenar? -començo preguntant-li.

-  Dones, mira, corn, aquesta situado actual: 
la d’una societat que està descontenta, desenci- 
sada, preocupada per tot Ventorn, corn acostu- 
ma a repetir el polemic Cruyff.

-  Es viu una época d’insolidaritat, vaja.
- A cuì Texercici de la Solidarität s’ha conver

tit en la Unita de la competitivitat. No anem bé 
per aquest cantó. Però cal esperar que es recu
peri una millor estabilitat, una millor harmonía.

-  Ens quedem amb aquesta esperança. Però 
limitant-nos a parlar de tu, Quadern: quina 
valoració t’atreveixes a fer de la leva singladura 
al llarg d’aquesta vivéncia?

-  Mirant enrere, contemplant el carni que 
s’ha fet i la feina que s’ha pogut fer, puc dir, per 
una banda, que podría sentir-me’n satisfet en 
bona part, però per èsser més sincer he de dir- 
te que m ’hauria plagut haver fe t més i haver 
assolit una major incidència.

-  Et demano que siguis més explicit.
-  He procurât obrir més els bragos fins on 

m’ha estât possible, acollir més lectors, interes
sar més gent, èsser més útil a la ciutat. Però em 
sembla que Tesforç que he fet no ha estât prou 
conegut ni justament re cone gut.

-  És una censura a la ciutat, vaja.
-  No Chi amoinis; la ciutat és sorda d’una 

orella... 0 millor dit: per una orella li entra i per 
l ’altra li surt...

-  Estás ressentit, dones?
-  Em sembla que no em coneixes prou: no ho 

estic, de ressentit. D ’altra banda, per que? 
Tampoc en treus res, de queixar-te. A l contrari, 
has de dir i convenir que tot va bé. Recordes 
aquella cangó de la senyora baronessa? Ella 
preguntara per la seva hisenda, i el seu major- 
dom U contestava que “aquí no passa res” i el 
foc ho estava consumint tot...
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-  “La ciutat cremada”, vols comparar?
-No, home! Una ciutat verda no pot cremar-se...
-  O verda s’interpréta com a immadura?
-  Calent, calent...
-  Insisteixo: estás dolgut; però, de veritat- 

veritat, no hi ha una part de ressentiment?
-  Ni una mica. Si tingués amo o una militàn- 

cia, que avui és tan necessària com el pa que es 
menja, podria queixar-me de l ’una i de l ’altra. 
Però sóc Iliure, no em caso amh ningú i hi sóc 
per a fer un servei a la ciutat. Recorda-ho: tre- 
ballo per amor a l ’art, que és l ’amor més désin
téressât i més quixotesc que hi ha damunt la 
terra.

-  Aleshores tu no pots queixar-te de res.
-  Ho tiñe quasi tot.
-  Destil les ironia.
-  Però no duu alcohol...

-E l  meno “el del meu entorn”?...
-  L’un i raltre.
-  De fet, ambdós van lligats. Jo el veig fotut. 

Fotut de debò! Hi ha un teixit molt espès, molt 
dens.

-  1, és ciar, la mateixa cultura se’n ressent.
-  Òbviament. L ’altre dia vaig dir que vendre 

i fe r  cultura és un mal negaci, però un doctor em 
va rectificar: ”No és un mal negaci: és un mal 
pais”...

-  El teu nom duu una Q majùscula, amb una 
bona cua. Dins de la teva circumferència s’hi 
encabeix molta ambició? -pregunto.

-  L ’ambició és pròpia de dictadors i de foras- 
senyats. Estic pie d’illusions i de projectes, però 
no ambiciono res. I  no ho die per falsa modèstia. 
L ’ambició arriba a desequilibrar... A molts els 
ha perdut. M olts s ’estant perdent a causa 
d’ella.

-  Rectifico: pie d’il lusions.
-  Si... però moites illusions s’han evaporai 

pel carni, i d’altres han résultat inaccessibles. O 
són verdes, com diu la guinea quan no les pot 
haver...

-  Pots recordar algunes d’aquestes il lusions 
teves?

-Apunta: m ’illusionava creare que Quadern 
fos el més plural possible, eclèctic, que s’esten- 
gués per una gran part de la ciutat. Però la ciu
tat és plena de carrers, d’illes urbanes, de par
celles... I  algunes d ’aquestes són de d ifícil 
accès... O impenetrables.

-  Causes?
-  Incomunicaciô de tota mena. La que més 

s’entronitza és la incomunicaciô politica. “OK”?
-  “Yes, yes” .
-  Altres causes: indiferencia, desinterés, 

passotisme. I  una excusa: no hi ha temps per a 
res.

-  Però tu segueixes endavant, a pesar de les 
verdes i de les madures... Tens un esperii de 
supervivéncia. Que Déu te’l conservi!

-Amén.
-  Com veus el futur?

-  La nostra època acusa la falta del volunta- 
risme. Ho die perqué, gràcies a algunes perso
nes voluntàries es creaven i es mantenien enti- 
tats donant-hi caliu.

-  Certament, hi ha testimonis que ho palesen 
ben clarament. Però, com tu bé dius, la nostra 
societat acusa aquesta falta de voluntarietat. 
L ’home i la dona no poden inscriure’s avui dia 
en el voluntarisme d’aquesta mena. No paga 
l ’esforg ni la dedicació. Gent sacrificada i entre
gada a canvi de no cobrar res, no n ’hi ha. O n ’hi 
ha molt poca... Die que és una especie amh una 
clara visió d’extingir-se. Avui tot té un preu. Tot 
s’ha de pagar. Ve a tomb d’explicar el que una 
professera em contava l ’altre dia, que els seus 
alumnes de 13 a 18 anys no pensen ni en lite
ratura ni en história, sinó en esdevenir execu- 
tius, cobrar molt i poder posar els peus damunt 
la taula... És el somni daurat que el jovent s’ha 
créât: un tipus modélic, exemplar... La majoria 
deis joves no poden creare que algú faci alguna 
cosa a canvi de res.

-  Aixó és significatiu.
-  Som en allò de “tenir més que ser”. Allò del 

tant tens, tant vals... S ’hi refiecteix el carácter 
materialista de la nova societat. Aquells sacrifi- 
cats voluntaris que havien deixat l ’ànima en 
una causa sòcio-cultural han passât... Com han 
desaparegut del mapa els mecenes. Anys enre
re es podien comptar amb els dits de la má, i 
sobraren dits. Ara, amb la flam ant Ilei del 
mecenatge, podria moure’s la cosa. Però no cree 
que es bellugui gaire. I  precisament avui hi ha 
més capital que mai. Deu ser que el capital ha
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canviat de mans i de caps... Les époques i els 
seus homes canvien.

-  Cultura oficial?...
-  Sí. Si us plau per força. Les altres alterna

tives sobren. Fan nosa. Els poders econômico- 
poUtics, O bé politico-economics, ho van marcant 
cada dia més. Les macro i les hipers ho abracen 
tot. No deixen gaire cosa per ais altres, els petits 
i els dèbils. És la societal que ho ha muntat aixi, 
des de dall; i, en aquest joc, els de baix no tenen 
carta a jugar... I  per descomptat, hi són expo
sais a perdre bous i esquelles... Potser caurà 
algún rosegó per ais idéalistes i somiatruites...

-  Ho presentes malament aixó del futur de la 
societal civil i la cultura que se’n genera.

-  S ’està créant la societal de Vhome-autòma- 
ta. Dirigit.

-  Esdevindrà un fenomen ciclic, die jo.
-Seria  normal. Deixa’m insistir. Desglossem-

ho: Cultura estatal, autonómica, municipal, polí
tica, econòmica. I, si sobra alguna cosa, és per a 
la cultura de les entitats civils, les que treballen 
per vocació i per amor a Vart. Potser ja  ho he dit 
abans, però hi insisteixo: és una práctica genuï- 
nament indígena i si, no canvia miraculosament 
el desti, abocada a la seva extinció, com a espé- 
cie rara avis in terris...

-  Per acabar-ho millor, en llatí i tot. Com 
estás!...

-Abans d’acabar, deixa’m dir unes paraules 
d’agraïment a totes aquelles persones que han 
col laborai a omplir gentilment les meves pági- 
nes; elles les han enriquit amb els seus treballs. 
També a tots elsfidels lectors, que m ’han acom- 
panyat i han estât un molt estimable suport; a 
tots els anunciants -petits i grans-, que han for
mat una gran base per a la meva continuítat; i 
a les Institucions i Entitats que han aportat la 
seva ojuda -de tant en tant...

-  M’adhereixo de pie a aquest regraciament 
ampli i total. Però, també jo vull dir alguna cosa, 
Quadern.

-  M ’ho esperava; ho temia.
-  Després d’una convivencia tan íntima com 

hem mantingut tu i jo al llar g de disset anys, 
sense pausa i bavent arribat al número Cent, 
impensable quan vam començar, ara vull prac
ticar “el descans del guerrer” ... Vull oblidar 
aquella frase que fou divisa de Santa Teresa de 
Jesús: “Mi descanso es pelear” . Tot acaba. 1 ha 
arribat el moment de deixar la feina a un altre. 
Cree que em mereixo el relleu. La cursa ha estât 
llarga i no pas fácil. He tingut satisfaccions. 
Servo ja per sempre molts bons records. Els 
altres, els he oblidat... T ’he donat un bon tros de 
la meva vida, però no puc donar-te’n més. La 
que em pugui quedar per viure la vull per a mi... 
No he estât mai egoista. M’he donat a pleret. He 
sacrificat la meva familia i m’he sacrificai jo, 
sense mesura. Ningù m’ha obligat a fer-ho. Ho 
he fet per caparrut, perqué he estimât la meva 
ciutat, el meu pais i la meva llengua. M’han 
donat el Premi Tenacitat per la meva tasca fei- 
nadora; distincié que he agrait molt. Ara, 
Quadern, no em demanis que no et deixi. Jo 
podré seguir al teu costai, perqué els vineles 
familiars que ens uneixen no es poden esbo- 
rrar... Récordes que una vegada vaig exposar al 
Patronat que estava cansat de tibar el carro?... 
Algú va dir: “És hora que vos hi pugeu a dalt” . 1 
jo vaig preguntar”: “1 qui el tibará?”... La pre
gunta, estimât Quadern, segueix en peu.

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
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El principal tret del men carácter? 
Constància.
La qualitat que prefereixo en un home? 
Que siguí constant.
La qualitat que prefereixo en una dona? 
La mateixa resposta anterior.
Allò que mes estimo en els amics?
Que no deixin de ser-ho.
El meu principal detecte?
No arribar a èsser perfecte.
La meva ocupado preferida?
Millorar dia a dia.
El meu somni de benestar?
No teñir malsons.
Quina fora la meva pitjor desgrácia? 
Perdre la continuitat.
Que voldria ser?
Ser cada dia millar.
On desitjaria viure?
On vise. {No canee altre Hoc...)
Quin color prefereixo?
Els que conté tota quatricomia.
Quina flor prefereixo?
La rosa vermella de Sant Jordi.
Quin ocell prefereixo?
El colom de Picasso.
Els meus autors preterits en prosa?
Tots entren en la meva preferéncia.
Els poetes preterits?
La mateixa resposta.
Els herois de fícció?
Els qui ampien les nostres liegendes.
Les meves heroines de flcció?
Les qui animen les nostres liegendes.
Els meus compositors preterits?

-E ls  qui han nodrit la nostra historia musical al 
llarg del temps.
-  Els pintors predilectes?
-  Els qui han il lustrât la historia de la pintura 
catalana.
-  Els meus herois de la vida real?
-  Els qui trehallen realment a la vida.
-  Les meves heroines historiques?
-  Les qui han emplenat la nostra historia.
-  Els noms que prefereixo?
-  E/s que s’inclouen en el nostre santoral, sense 
haver d’inventar-nos-en de nous.
-  Que detesta mes que res?
-  La incivilitat.
-  Quins caràcters histories menyspreo mes? 
-E ls  ambiciosos; els que s’alimenten d’enveja.
-  Quin fet militar admiro mes?
-  Cap.
-  Quina reforma admiro mes?
-  La que millori la igualtat entre els homes i les 
dones.
-  Quins dons naturals voldria tenir?
-  Naturalment, tots.
-  Com m’agradaria morir?
-  Sense recances... Deixant un bon record.
-  Estât present del meu esperii?
-Expectant, entre interrogants...
-  Fets que m’inspiren mes indulgencia?
-  Els infantivols...
-  El meu lema?
-  Sense pressa, sense pausa.

-  Com sóc?
-  Un centenari que m ’agradaria arribar a 
millenari...
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Perfil

QUADERN té disset abrils.
És de ben veure i de ben llegir. 
Posseeix continent i contingut.
Tot sumant ha arribat al centenar. 
Ningù no ho pot predir, 
però té molta feina a fer 
i molt a dir...
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Salvador Espríu
En el 1 Oè oniversari de la seva mort

Foto Pau Parceló

(QUART CREIXENT, nùm. 1 abril 1957)

Amb la veu de rogali d'un 
Chansonnier

Sé coin el mon estrany m’ha contemplât, 
endins del huit, amb fixes nils de gat. 
Rebel canço, sota la verda llum, 
començo a l’escenari pie de fiim.

Corn el d’ahir vindrà l’enguany futur, 
també ballat per ombres en el mur, 
trencada veu de quec em va contant 
trossos de somnis veils d’un llit d’infant, 
i llavis del silenci m’han desclos 
els mes feixucs secrets d’ànima i cos.

He dit “Senyor, Senyor!” voltat de gels 
i em tanco lluny del ciar regne deis cels. 
El frágil mot d’amic o de germá, 
escrit al vent per una lenta má, 
al presoner no dona cap consol 
ni torna el pes captiu en Iliure voi.

Un clam potent de nit, al descobert, 
perqué qui dorm escolti ben despert, 
enlairo del carrer fins al palau: 
l’or del vedell no et compra, porc, la pau. 
1 els escarnits, a la ciutat i al camp, 
badalls de fam convertirán en llamp.

Faig del meu glaç eternes catedrals 
que fon el sol sense deixar senyals. 
Amb un cansat dolor de earn i pell, 
amb les arrels a Term d’on fuig l ’ocell, 
creixo arbre sec que porta sols el nom 
de res, o de ningü, o de tothom.

A l’ample riu que baixa espès de fang 
eau degotant aquesta fosca sang.
No em salvaran rialles o laments 
del meu altissim pal dels mancaments, 
des d’on els dits del temps, a poc a poc, 
em pengen, fred, abans de dur-me al foc.

No ho he volgut aixi, però el gran mal 
que neix de mi em sembra tot de sai. 
Molt caminat el llarg carni de mort, 
si recte fou, avui el miro tort.
1 llanço en va, quan soc ja solitud, 
un ültim crit d’esglai d’home perdut.

Pere Elies. Dihuix a la tinta (Paris).
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E

les grans revistes dels anys 
1920 i 1930

1 savi doctor aragonés-universal, San
tiago Ramon i Cajal, catedràtic d’Histo- 
logia i mestre de diverses generacions 
d’especialistes en la materia, i Tany 
1906 Premi Nobel de medicina, es 
lamentava sovint del fet que “tantos ríos 

se pierdan en el mar”. Es referia a agnelles per
sones de talent natural, d’autèntica valúa, que 
no havien rebut, ni reben, la considerado que 
mereixen.

El mateix podriem dir de moites iniciatives 
ben intencionades i ben orientades, i per tant, 
de grans possibilitats, que en el decurs del 
temps s’han anat desinflant fins desaparèixer 
del tot, malgrat llur importància cultural, social, 
ciutadana i fins i tot política. De tot això, i con- 
cretament a Catalunya, en tenim una llarga i 
trista experiencia, perqué, si és tanmateix cert 
que, a causa de Padveniment del franquisme, i 
durant prop de quaranta anys, un nombre con
siderable -per no dir totes- d’aquelles realitza- 
cions van morir el 1939, cal dir també que en 
afires ocasions, i ens referim a les anteriors del 
1939, i després, han quedat a mig carni, per 
manca de continuitat que moites d’aquelles ini
ciatives, ja convertides, moites d’elles en reali
tà!, mereixien i exigien.

És per aquesta rao, motiu de satisfaccio 
assistir a la publicado del número 100 d’a- 
quests magnifies “Quaderns”, de Sabadell; una 
revista digna, ben pensada, ben feta i ben escri
ta, a la qual, grácies ais seus promoters, he tin- 
gut l ’honor d’haver coMaborat darrerament 
alguna vegada.

Els anys 1920 i 1930

Els anys 1920 i 1930 foren pletóriqs a Ca
talunya en aquest important aspecto de la publi
cado de revistes, de considerable contingut i 
d’un elevat esperii cultural i patriotic. N’esmen- 
taré algunos, com per exemple, “Revista de 
Catalunya” , “La Revista” , “La nova revista” , 
“D’ací i d’allá” , “La paraula cristiana” , “Cri
terion”, sense oblidar “Pel & Ploma” de l’època 
modernista, publicació que l’escriptor Josep Pía, 
sempre tant exigent, considerava com “la millor 
de les revistes catalanes de tots els temps”. 1 no 
oblidem “L’amic de les arts” , feta a Sitges per 
Josep Carbonell, Josep V. Foix, Cassanyes i 
Salvador Dalí, ni el setmanari “Mirador”, autèn- 
tic mirador i observador de l’actualitat liter ària, 
artistica i politica, no tan sols del nostre país.

Josep Morìa Llodó

sino de tot el món particularment d’Europa. 
Recordo molt bé que el nostre gran poeta Josep 
Maria de Sagarra, en parlar d’aquella plètora de 
publicacions, deia: “Én constatar-la, és com si 
em plogués mel a les orelles”.

Si l’any 1904, i editada per l’Orfeó, va aparèi- 
xer la “Revista Musical Catalana”, que afortuna- 
dament segueix vigent, el 1915 va néixer, també 
a Barcelona, “La Revista” que va fundar i dirigir 
el gran poeta Josep Maria López Picó. Una 
publicació d’un cert tó modernista, que va tenir 
continuitat, tallada per les lamentables i tràgi- 
ques circumstàncies que tots hem conegut i 
molts de nosaltres patit, del 1936. Durant molt 
temps, I’assessor de “La Revista” fou un afire 
poeta important: Joaquim Folguera. Home molt 
intel ligent i d’una extensa i sòlida cultura, va 
impulsar, a través d’aquelles pàgines, el movi- 
ment avantguardista a casa nostra. Malaura- 
dament, Joaquim Folguera, nascut el 1893, que 
sofría d’invalidesa, ens va deixar el 1919 quan 
només tenia vint-i-sis anys. A la Rista de 
coMaboradors de “La Revista” hi figuraven per
sones de tant relien com Carles Riba, Josep 
Parran i Mayoral, Manuel Reventós, Alexandre 
Plana, Agustí Esclasans, Lluís Nicolau d’Oliwer, 
Josep Maria Junoy, Joan Estelrich, i el dibuixant 
i pintor Josep Obiols mentre molts afires més.

La Revista de Catalunya

El 1924 neix “Revista de Catalunya” sota la 
dirocciò de l ’historiador, periodista i politic 
Antoni Rovira i Virgili. El seu objectiu essencial 
era el de la defensa de la nostra cultura, i comp- 
tava amb escriptors de la categoria de Caries 
Soldevila, Melcior Font, Josep Pía, Domènec 
Guansé, Tomás Garcés, Prudenci Bertrana, 
Feliu Elies, Lluís Nicolau d’Olwer, Caries Pi i 
Sunyer. La história de “Revista de Catalunya” és 
plena de vicissituds. Per dificultats de tipus 
económic bagué de desaparèixer el 1929, però 
regresa l’any següent, sota la dirocciò de l’histo- 
riador Forran Soldevila. El redactor en cap i 
coordinador era el sabadellenc Joan Prat, literá- 
riament més conegut per Armand Obiols. 
“Revista de Catalunya” es va mantenir fins el 
1939, sota l’ègida de la “Institució de les Lletres 
Catalanes” , i tingué continuitat a París, sota 
l’impuls del aleshores naixent “Fundació Ramon 
Llull” , disposada sempre a defensar la nostra 
cultura, malgrat les adverses circumstàncies. El 
darrer número fou, a instáncies del govern fran-
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quista, confìscat i destruit per la Gestapo. Però 
“Revista de Catalunya” no es va rendir; continuà 
la seva publicació a Mèxic, i ara, d’ençà d’uns 
anys, altra vegada a Barcelona.

Là Nova Rovista

El 1927 apareix una altra gran revista de 
publicació mensual: “La Nova Revista”, fundada 
1 dirigida per Josep Maria Junoy. Dedicada 
especialment a les arts plàstiques, publicava 
nombrases il lustracions, i hi coMaboraven assi- 
duament el mestre Pompen Fabra, Carles 
Soldevila, Carles Riba i altres prestigiosos 
escriptors. Revista molt ben orientada i molt 
ben feta, publicà el seu darrer número, el 32, 
l’any 1929. Fou una llástima, però es va plante- 
jar l’imponderable: l’económia.

La paraula <ristiana

Cal esmentar també d’aquells temps “La 
paraula cristiana” , revista d’interessant i dons 
contingut, dirigida pel periodista i poeta Josep 
Maria Capdevila, que anys després seria direc
tor del diari “El Matí” . “La Paraula Cristiana”, 
apareguda el 1925, va deixar d’existir, com tan
tes altres coses importants i estimados, el tragic 
estiu de 1936. Hi coMaboraven el pare caputxí, 
Miquel d’Esplugues, amb el canonge doctor 
Josep Maria Llovera, i el també canonge Joan B. 
Manyá, al costat del geògraf Pau Vila, del pintor 
i critic d’art Rafael Benet, Josep Maria Batista i 
Roca, Josep Maria Junoy, i molts més.

Criterion

Amb la mateixa orientado de “La paraula 
cristiana” , va aparèixer l ’any 1925 la revista 
“Criterion” . Sortia cada trimestre i el seu artifex 
principal era l ’ incansable i cultissim pare 
Miquel d’Esplugues. Desapareguda “Criterion” 
el 1936 per raons que son de suposar, la seva 
publicació fou represa, gairebé en la clandesti- 
nitat, pel també pare caputxí Basili de Rubí, 
dedicada, com sempre, a temes literaris, histò- 
rics i pedagògics. Per difìcultats econòmiques, 
“Criterion” desaparegué el 1969 després 
d’haver publicat trenta sis números.

D'Ací i d'Allà

Aquesta també important revista catalana va 
néixer el 1918 i aparegué fins el 1936. El seu 
primer director fou el poeta Josep Carner. Del 
1919 al 1924, el director fou Joaquim Folch i 
Torres, i després Caries Soldevila. Revista 
moderna, d’estil europeu i modernista, publica
va moltes fotografies. A remarcar, el número 
especial que l’any 1934, “D’ací i d’allá” va dedi
car a Part d’avantguarda. El seu darrer director 
fou Antoni López Llausás, editor i propietari de 
“Llibreria Catalónia” . de publicació mensual 
fins el desembre de 1931, es convertí en revista 
trimestral fins que va desapareixer, com ja és de 
suposar, el 1936.

Revista de Sabadell

En aquesta breu panoràmica dels anys pletò- 
rics de publicacions catalanes d’altres temps, no 
podem oblidar-nos de l’existéncia de la “Revista 
d’Olot” de la “Revista de Girona” , que encara es 
publica, ni de “La Revista de Sabadell” , fundada 
com tots vosaltres saben, per l’escriptor Manuel 
Ribot i Serra el qual, nascut a Sabadell el 1859, 
només tenia vint anys quan fundá el primer 
Centre Catalanista que hi ha hagut a la vostra 
ciutat, i quan en tenia vint-i-cinc fundá aquella 
Revista. No vaig tenir l’honor i la satisfacció de 
coneixer personalment Ribot i Serra, perqué va 
morir el 1925, quan jo tenia catorze anys, però 
un altre sabadellenc iMustre i gran amie meu, el 
periodista Joan Costa i Deu, borne sempre molt 
ben documentât i dotât de prodigiosa memòria, 
me’n parlava molt sovint.

És molt probable, per no dir gairebé segur, 
que en aquesta relació de revistes catalanes, 
m’hagi oblidat molts títols i moltes coses. Però sí 
que vull subratllar, a més de la importáncia 
d’aquelles publicacions, l’entusiasme, el merit i 
l’eficácia deis que publiquen i dirigiu la revista 
“Quadern” que ara compleix el centenari pel 
que respecta el nombre d’edicions. Que per 
molts anys pogueu continuar en aquesta tasca 
tant digna, meritòria, cultural i patriótica.
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E

Recordant Angel Guimerà

nguany celebrem el 150è. Aniversari del 
naixement, el 6 de maig de 1845 a Santa 
Cruz de Tenerife, d’un dels nostres poe
tes i dramaturgs mes coneguts i preuats 
del segle XIX.

Amb la intencio de continuar amb la 
recuperado de la seva figura, Tany 1995 s’està 
convertint, corn succeeix també amb la figura 
de Verdaguer, en el de les exposicions, els actes 
oficiáis, els certamens literaris adreçats als 
alumnes de secundaria i tantes altres propostes 
en la mateixa linia; d’aqui, dones, aquesta apor
tado aprofitant també que estem d’aniversari 
(el de Quadern, em refereixo ara) i que cele
brem Sant Jordi.

Repassant la seva biografia, recordem que 
Guimerà arriba al Vendrell, lloc on s’instaMarà 
la familia, el gener de 1854 i estudiará als 
Escolapis, on aprendrà de seguida a versificar 
en llengua castellana. Aviat també s’interessarà 
per la puixança de la Renaixença i es farà assi
du de “Lo Gay Saber” i seguidor dels Joes 
Florals de Barcelona. A partir de llavors, 
Guimerà comença a escriure en català, tôt ple- 
gat per Tamistat que trava amb els germans 
Ramon i Vidales i que el porten a inserir-se en 
la tertúlia que aplegava en una rebotiga de la 
plaça del Pi a una série de joves intel lectuals, 
entre els quais trobem a Pere Aldavert (gran 
amie seu de tota la vida), Francesc Matheu o 
Francesc Ubach.

A partir de 1870, trobem Guimerà instal lât 
ja a Barcelona, on entra en contacte amb l’agru- 
pacié “La Jove Catalunya” i publicará a la revis
ta “La Gramalla” el seu primer poema: “Lo rei i 
el conseller” . L’any següent esdevé un dels fun- 
dadors de la revista “La Renaixensa” , la quai 
passarà a dirigir ja el 1874. 1 el 1875 obté un 
accessit a l ’Englantina deis Jocs Florals de la 
ciutat pel poema Indíhil i Mandoni. El 1876 obté 
la Flor Natural per Cleopatra i el seu exit arri
bará l’any mágic de la presentado premiada de 
L’Atlántida, de Verdaguer, (el 1877), quan fou 
coronal mestre en Gay Saber per haver obtingut 
els tres guardons. El poema L ’any mil, conside
ra! un deis millors per la crítica, sembla enca- 
minar-lo, per la musicalitat, la dicció i el sentit 
romàntic que li és propi, cap al mon del teatre.

La percepcié que es tracta d’un gran domi
nador del poema blanc i de la tragedia com a 
genere queda ratificada amb l’estrena, el 1879, 
de Gala Placídia, així com, el 1883 s’esdevé 
amb Judit de Welp, per, finalment, arribar a la 
seva consagrado definitiva el 1886 amb El f il l

David Serrano í Blanquer

del rei. Ens trobem davant unes obres que 
beuen directament de la tradició del romanticis
me historie (amb la presencia d’herois bíblics, 
del món antic o medievals) que tenen com a 
fonts més directes la figura de Victor Hugo o el 
drama historie català contemporani. La culmi
nado d’aquest procès s’esdevé dos anys més 
tard amb la representado de l ’ espectacular 
tragedia en tres actes intitulada Mar i cel.

Feia temps que buscava l’ocasió de poder Re
gir amb calma aquesta obra i arriba! el moment 
m’adono que no m’he pogut desempallegar de la 
impressió que em causá la posta en escena que 
fa ben pocs anys va dur a terme d’una manera 
no menys espectacular i esfereídora la compan- 
yia Dagoll Dagom, com en el seu moment 
m’havia succeit -el 1981 al Poliorama- amb 
Terra Baixa, protagonitzada per la figura imbo
rrable i indestriable del Manelic-Enric Majó; és 
a dir, necessáriament, les obres d’en Guimerà 
se’m relliguen a aquests dos records que 
m’acostaren a una figura fins llavors práctica- 
ment desconeguda. A Mar i cel, Guimerà defuig 
la foscor medieval habitual i s’atura en un segle 
XVll plenament evocatiu, encapçalat per un 
arraix algeriá, Saïd, d’ascendénda mig árab 
mig catalana, i que es converteix en un auténtic 
herd humanitzat per l’enamorament de Blanca, 
una presonera cristiana que anava per monja. 
L’obra es converteix en una defensa deis valors 
interracials i de la toleráncia i obtindrá un gran 
exit de públic, fins al punt que J.M. de Sagarra 
en dirá que és la seva millor obra teatral. Si més 
no, la recomanaria com a divertimento per 
omplir un d’aquells moments de tedi estival en 
les nostres platges.

Seguint el fil biográfic arribem al 1890, quan, 
amb La boja, apuntará cap a la seva prodúcelo 
posterior, el drama, situant-lo ja en l ’época 
actual, com s’esdevenia ja per arreu d’Europa. 
En aquesta línia segueix, ja com a consagra! 
escriptor de teatre i politic, amb En Pólvora 
(1893); Maria Rosa (1894), una de les seves 
obres mestres, centrada en el món deis perso- 
natges quotidians i que en capta clínicament els 
seus petits-grans drames, en aquest cas el de la 
muller d’un obrer assassinat; La fiesta del blat 
(1896), obra a bastament polémica per plante- 
jar, a través de la figura de Jaume, obrer senzill 
que exemplificaria la creença de Guimerà en 
una Arcádia al darrera de la societal industrial, 
el tema de l ’anarquisme en un moment politic 
délicat. Un any més tard arribará Terra Baixa, 
la més coneguda, traduïda i representada de les
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Enterrament d’Àngel Guimerà. Cap de vail de la Rambla.

seves obres i que I’encimbella en el punt mes 
algid de la seva producció dramática.

Ja he comentat la meva impossibilitat de des
triar Factor del personatge central, fet que no 
m’ha desaparegut en fer la rellegida de Fobra 
per preparar aquest recordatori. Malgrat tot, 
però, queda ciar que l ’ùnica possibilità! que 
Guimerà sembla intuir de F existencia d’un mon 
arcàdie no la pot trobar ni en el mon industrial 
abans apuntat ni en la ruralia de les arrels, les 
tradicions i les tafaneries, sino en la “terra alta” 
solitària d’on procedeix en Manelic, una terra 
alta que no porta sino a un missatge patètica- 
ment decebedor si pensem que aquest mon es 
vist positivament, corn afirmará el mateix 
Manelic, perqué “allá dall no hi havia homes!”. 
Aixi, la bondat de dos personatges que proce- 
deixen de dos móns antitètics (la Marta -remi
niscencia bíblica?- procedeix, també en parau
les de Manelic: “d’una terra haixa, encara més 
baixa que aquesta: de la vora de la mar! Quina 
malaventura!”) es resol mitjançant un retorn a 
un món innocent on la félicitât els será ja del tot 
impossible, malgrat el procès gradual de purifi-

cació que Manelic insufla Marta al llarg del 
drama. La mort final del llop-Sebastiá és prepa
rada i anunciada amb molta cura per Guimerà, 
que la converteix, a través de la metamorfltza- 
ció, en símbol, i palesa la volunta! d’exposar i 
situar-se enfront els conflictos socials.

A Terra Baixa els segueix Mossén Janot 
(1898) i La filia del mar (1900), les quais clouen 
els drames acabats en mort, en assassinat. A 
partir d’aquí, Guimerà es decanta vers un rea
lismo que encara ressona per Europa i la seva 
producció teatral continuará sent força abun
dant, amb títols com La pecadora (1902), Aigua 
que corre (1902) i un llarg etcétera que Facosten 
també al corrent modernista, fins a arribar 
F any 1909, en qué és públicament homenatjat i 
convertida la seva flgura en símbol.

El 18 de juliol de 1924 Ángel Guimerà morirà 
a Barcelona i el seu enterrament es convertirá 
en un acte de fervor popular.
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F

¿És xovinísme el nostre <ulte
guimeranià? Josep Torre!la Pineda

a cent-cinquanta anys que va néixer 
Ángel Guimerà, poeta i dramaturg. Va 
escalar la cima mes alta del teatre 
catalá i encara ningú no la hi ha arra- 
bassada. 1 el mes extraordinari és que 
Guimerà segueix conservant el fervor 

popular. Des de fa anys no hi ha 
cap altre autor deis anteriors o 
coetanis de Guimerà que siguin 
representáis. “Terra Baixa” és 
encara Tobra cabdal del nostre 
teatre, després d’haver-se sentit 
aplaudida per públics d’un 
important nombre de países i 
d’haver estât adaptada en algún 
d’ells a Tescena operística i al 
cinema. La representació de 
“Terra Baixa” que es va fer en el 
nostre bosc de Can Feu, Tany 
1915, va transcendir la petita 
historia local per convertir-se en 
un episodi singular dintre la 
gran historia del teatre catalá.

Convé remarcar que de Túfa
nos repertori teatral guimeranià 
n’hi ha un segment central que 
és el que va donar al seu autor 
més remom a Testranger i el que 
Tha mantingut en la més alta 
cotització entre nosaltres.
Guimerà té una primera época 
dedicada a la tragedia, gairebé 
sempre de base histórica o lle- 
gendária, i escrita en vers; un 
vers másele, hendecasflTab. El 
seu primer gran succès teatral el 
va tenir amb “Gala Placídia” ,
Tany 1883. I la seva culminado 
en aquest genere la va aconse
guir amb “Mar i cel” , el 1888; 
obra de la qual, un segle més 
tard, se n’ha fet un musical de 
gran qualitat i d’éxit sorollós.
Del 1894 al 1900 Guimerà va 
escriure un teatre de to realista, 
ambientat en la ruralia i amb 
fort contingut passional. 1 escrit 
en prosa. Els títols máxims 
d’aquell cicle, que va marcar la 
seva plenitud, son, per ordre 
cronologie, “Maria Rosa” ,
“Terra baixa” i “La filia del 
mar” . La seva prodúcelo 
següent, fins a la seva mort

(1924), és un xic desigual i marca una franca 
devallada. En algunes obres d’aquest llarg peri- 
ode torna als temes histories tractats en clan 
romàntica. En altres intenta acostar-se al 
modernisme, amb una certa visió social. I en 
altres hi aboca un sentit patriotic en certa 

manera desmesurat. Però això 
no desmereix el pes del seu cor
pus escènic, considérât en bloc, i 
menys encara les seves peces 
cabdals.

Potser sí que els catalans, 
forçats per un seguit de cir- 
cumstàncies adverses, a vegades 
som una mica xovinistes, però 
en el cas de la nostra admirado 
envers Guimerà penso que no 
ens excedim. Si passem revista 
al teatre castellà de la mateixa 
època guimeraniana, trobem 
que la seva figura més destacada 
és Echegaray, tretze anys més 
gran, qui dos anys abans de 
“Terra baixa” obté el seu exit 
més sonat amb “El gran galeo
te” , escrit, com tot el seu teatre, 
en un vers elemental. Però això 
no va ser obstacle perqué se li 
concebís el Nobel de literatura, 
comparût amb el poeta Mistral, 
cantor de la Provenga. La com- 
parança entre el dramaturg cas
tellà amb Nobel, i el català sense 
Nobel, no crec que avui, amb la 
perspectiva d’un segle, pogués 
decantar la balança en favor del 
primer. Echegaray mateix va 
professar una sincera admiració 
envers Guimerà, i eli és qui tra
dui “Maria Rosa” i “Terra baixa” 
al castellà, proporcionant al seu 
col lega la unànime reconei- 
xença de públic i critica madri- 
lenys.

Després de Echegaray, que a 
la vegada era enginyer i finan
cer, i que va ser ministre, només 
hi bagué un altre autor de llen- 
gua castellana que en el tombant 
del segle se situés en una peanya 
singular: Benavente, també 
premi Nobel. És cert que en els 
darrers vint-i-cinc anys de la 
seva vida no va fer més que
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anar-se repetint en el genere dit de “alta comè
dia” , amb personatges elegants, però tenia al 
sen haver “La malquerida” (per cert, basant-se 
en el tema de Misteri de dolor” , d’Adrià Guai), 
“Los intereses creados” , “La noche del sábado” , 
i potser alguns pocs titols més que, si bé deuen 
ser els que el van fer creditor al Nobel, no es pot 
pas dir que Guimerà no estigués a la seva alça- 
da.

Un altre dramaturg cap de brot, pocs anys 
per davant de Guimerà i de Echegaray, va ser el 
norueg Ibsen, més cerebral i més manifesta- 
ment preocupa! per qiiestions socials que el que 
ho estés Guimerà, així com més innovador. 
Malgrat aquesta diferencia, però, no cree que, 
quant a força dramática i en la creado d’uns 
personatges que s’erigeixen com a emblemátics, 
el nostre dramaturg li quedi ressagat; si més no 
com li queda Echegaray, anacrónic i tot malgrat 
ser quatre anys més jove que Ibsen. Aquest, 
però, igual que el nostre Guimerà, tampoc no va 
tenir el Nobel.

Aprofìtant aquest 150è aniversari de la nai- 
xença de Guimerà, em permeto retreure unes 
llicències que un director -no en recordo el 
nom, de veritat- es va prendre en un muntatge 
de “Terra baixa” de no fa gaires anys. El perso- 
natge de “Nuri” , la ingenua joveneta que tan 
bona amistat -innocentissima- fa amb 
“Manelic” , ingénu corn ella malgrat ser un home 
fet i pastat, hi va ser convertida en una nena 
impúber, autèntica criatura. El director devia 
trobar inversemblant la situado creada per 
l’autor, i li va esmenar la plana. Però aleshores 
ens podem preguntar com l’amistat d’una nena 
pot desvetllar la gelosia que desvetlla en la 
Marta?. L’altra llicència és de les d’escenogra-

Encertada incorporació del decorai fictici en l ’escenari real.

fia, que no resulten tan greus com les de con- 
cepció deis personatges o de les situacions. Al 
bell mig de l’escena hi havia muntada una mena 
de passareMa a guisa d’escala, en espiral, dis
traient l’atenció, trencant l’estètica del decorai i 
posant entrebanes al moviment deis actors al 
llarg de l’obra; total perqué, al final, en Manelic 
i la Marta fessin la seva fúgida cap a la “terra 
alta” enfilant-se per aquella andrómina en lloc 
d’anar-se’n per l’entrada del molí. No sé pas on 
anaven a parar quan arribaven a dalt i que da- 
ven “fora de pía”, que es diu en l’argot cinema- 
tográfic. S’ha d’admetre com a simbolismo -ja 
ho entenc-, però si és a costa d’un destorb inex
plicable durant tota la representado, trobo que 
el simbolismo resulta una mica incòmode.

El Pía de l ’Amor, atapett de sabadellencs i de forasters en 
la mítica representació de “Terra Baixa”.
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Som í serem geni catalana
Som i serem gent catalana, 

tant si es voi com si no es voi,
que no hi ha terra amh més ufana 

sota la capa del sol.
Déu va passar-hi en primavera 

i tot cantava al seu pas.
Canta la terra encara entera 

i canta que cantarás.
Canta l’aucell, el riu, la planta, 

canten la lluna i el sol.
Tot trehallant la dona canta 

i canta al peu del bressol.
1 canta a dintre de la terra 

lo passât jamai passât.
1 jorns i nits, de serra en serra, 

com tot, canta el Montserrat.

lilustració: originai en Jacquard amb 
Jìl de seda bicolor, crema i negre 

(tamany 38x 17’5 cm).
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Poesia 1

POEMA SONOR

Em furgues TinteMecte com un talp. 
Oblides que sé nat persona toixa.
Regires i capgires mon jui 
i no em deixes dormir.

Què cony penses haver-ne, del meu cap, 
si saps que m’han parit ànima obtussa? 
Bé saps que voi i dol, el meu magi.
Et plau fer-me patir!

Avui no arrencaria ni un versoi.
-  1 això que tant em cal una paraula! -  
Escampa, incordi. Fot el camp d’aqui. 
Seria d’agrair...

Dolors Godayol

SANT JORDI ENS GUARDA...

Avui, és un jorn bonic!
Roses, llibres, sardanes 
i Sant lordi a Einfìnit 
-armadura platejada- 
passa veloç i content 
mes, el cavali quasi es para 
en sentir que porta el vent 
les notes de nostra dansa...
El Cavalier s’ha sorprèsi 
Somrient ens encoratja 
i ens diu que no passa res, 
que la Pàtria ens té guardada.

Ens sentim tots ben germans 
recordant “La Santa Espina” 
que ens canta amb tonada fina: 
“Som i serem catalans!”

Maria Teresa Cabané

DAVANT DE LA VIDA

Anem, anem cap a trobar la vida 
com un ocell que se’n va a trobar el niu.
Les boires del record són com les plomes 
que guarden la peli d’un fred molt viu.

Res no hi vai que un amagui 
el cap sota l’ala com si aixi es fes més fort. 
Si la vida t’empaita sense donar la cara 
el teu carni, si era dret pot esdevenir tort. 
Mes no t’espantis ànima caiguda 
que 1’agror i el desgavell, si tu no vols 
no arribará a la teva fag perduda 
ni amb el teu eos us sentireu tan sois.

Que la vida és bella ho diu tothom.
Mes la bellesa de les coses, com un miratge
qualsevol que segueixi una mateixa guia,
impertérrita segueix el seu viatge
i ets tu, tu qui posa en ella
la forma arrodonida de la imatge,
fent-la bella i ideal com una cosa
que fineix al capdavall del darrer viatge.

Maria Albareda
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Raonaments geoeionómus
Marc Aureli Vila

a Geografìa Econòmica, o mes breument 
la Geoeconomia, investiga el procès de 
l ’ evolució histórica de la prodúcelo 
econòmica i el sen mercadeig en relació 
amb uns ambients geogràfìcs determi- 
nats; prenent en considerado els pobla- 

dors actuants en tot moment com a subjectes 
actius i passius de Eeeonomia.

Del paisatge geogràfìc que no compii amb 
una poblado activa pel que fa a l’obtendó de 
béns pel consum directe, com a mercadería de 
comerç o com a primores matèries i fonts 
d’energia, no es pot parlar d’aspectes geo- 
econòmics. En el cas de les bases cientifiques 
establertes a l’Antàrtida, per exemple, no hi ha 
creado geoeconòmica; però sí de coneixements 
d’una importància científica prou reconeguda.

Sense dir-ho expressament, hem deixat 
entreveure que Fesser humà és Fens que pro
porciona carácter econòmic ais espais geogrà
fìcs; uns espais que poden esser rurals o urbans; 
en ambdós casos la superficie pot ser molt 
diversa. En realitat, el concepto de municipi, tan 
integral en les nostres formes culturáis, prove 
del binomi sòcio-econòmic format per dos 
ambients acceptables per al viure humà: el 
rural i Furbà. Les projeccions econòmiques de 
cada un d’ells no entren en contradicció, ans al 
contrari, car ambdós ambients, ja des de llurs 
inicis, corresponen a una simbiosi. L’ambient 
rural corresponia -i correspon- a una economia 
basada en la prodúcelo d’articles vitals per a 
Fesser humà. L’ambient urbà s’inicià amb la 
concentrado d’habitatges i edifìcis d’ús públic 
relacionáis amb activitats artesanals, mercan- 
tils i socials; pel que fa a aquest darrer aspecto, 
actuant com a nexe de relacions humanes.

No es pot fer la història d’un paisatge geogrà
fìc sense prendre en considerado Fevolució de 
la seva geoeconomia. El coneixement históric 
d’aquesta evolució facilita el fet d’apropar-se a 
la idiosincrácia deis pobladors, amb tot allò que 
comporta de coneixement i reconeixement de 
les formes culturáis que els son própies.

S’escriu i es parla del distanciament que 
existeix, cada vegada mes marcat, en les econo
mies i en els nivells de coneixements, entre els 
países rics i els países pobres. Aquests distan- 
ciaments son generadors d’incomprensions i de 
tensions explosives. Aquest fenomen s’inicià a 
partir del moment que començaren els proces
ses colonialistes dels europeos en altres conti
nents. Els europeos i en tots els casos, feren per 
manera de subjectar a llurs Interesses politico- 
economics unes societats posseïdores de cultu
res i activitats geoeconomiques diferents. La 
violencia, per part dels colonitzadors, fou l’ins
trument d’una accio que en molts indrets tingué 
per fînalitat el genocidi.

Les poKtiques colonialistes no corresponien, en 
cap cas, a motivacions de supervivencia per al 
pais colonitzador, i si al desig d’obtenir riqueses 
mitjançant l ’explotacio i Fapropiament dels 
recursos naturals de les terres sotmeses amb la 
imposada col laboració de la poblado local, 
socialment i poKticament sotmesa al colonitzador.

El procès colonitzador comprenia la imposi- 
ció de les formes culturáis propies dels colonit
zadors; i es començava per imposar una llengua 
forana. Es bandejaven les formes culturáis 
autoctones o es feia per manera de fer-ho. Els 
pobles colonitzats s’organitzaven en benefici del 
país colonitzador. Sense fer per manera d’esta- 
blir almenys un equilibri entre Faprofitament 
economic i les realitats geogràfiques del país.

Les directrius economiques d’Europa, junt 
amb la d’Estats Units i la del Japó, fan per 
manera de mantenir llurs hegemonies d’ordre 
financer i economic sobre altres terres, altres 
continents. Una sola mira sembla regir aquesta 
política, la d’obtenir o, millor dit, seguir obte- 
nint beneficis economics utilitzant, corn a arma 
més efectiva, la imposiciè de procediments i 
mesures financeres dirigides a sotmetre les geo- 
economies dels països en que intervenen, 
d’acord amb llurs intéressés. Es per aixo que es 
varen constituir mécanismes de crédit financer 
de les grans potencies. Els deutors es veieren
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obligáis a sotmetre’s a condicions sovint draco- 
nianes, que repercutiren i repercuteixen sobre 
grans masses de poblado; una poblado hereva 
d’aquelles que foren espoliades durant el colo
nialisme.

Es pot llegir, a la premsa professional dels 
àmbits de l’economia i de les finances, que les 
poblacions que habiten terres de les denomina- 
des del tercer mon, no poden considerar-se que 
formin part dels mercats adquisitius actuants en 
el comerç internacional; i aixô es motivât per
qué llur capacitai adquisitiva es molt baixa i 
àdhuc nul la.

Vet aci una realitat que els empresaris dels 
països industrialitzats haurien de tenir molt 
present. La possibilitat d’ampliar i intensificar 
el comerç internacional depèn de l’existènda 
d’una suma de geoeconomies del planeta Terra, 
que frenen en grans àmbits geogràfics tot pro
grès, per la manifesta manca de capacitai de 
consum de llurs pobladors.

S’imposa una política de cooperació entre els 
països industrialitzats i posseïdors de les altes 
tècniques, amb els països i territoris del tercer 
mon amb una economia de producció depaupe
rada. Aquesta cooperació hauria de tenir molt en 
compte les coordenades culturáis de cada país, 
de cada regió, i els aspectes substanciáis de la 
seva realitat geogràfica física. Solament així es 
pot avançar amb possibilitat d’exit, si mes no per 
assegurar una millora palpable del nivell de vida 
d’aquestes regions o països. Encara que fos per 
pur egoisme, els empresaris del món industria- 
litzat haurien de fer un pas endavant en l’aspec- 
te que s’ha indicat.

Si les regions o els països amb una economia 
deprimida -que en alguns casos arriba a 
extrems inhumans!- incrementessin el seu 
poder adquisitiu per entrar amb bon peu a la 
geoeconomia mundial, l’endèmic atur que pre
domina en el món industrialitzat tindria una 
motivació per a disminuir.

Els empresaris haurien de tenir ben present 
la situació i caractéristiques pròpies de la geoe
conomia de cada país, de cada paisatge geogrà- 
fic poblat on pretenen actuar. L ’ empresari 
busca negoci; el seu negoci, que està relacionat 
amb les aportacions de capitai i de tècniques. Si 
bé un capitai pot esser essencialment financer, 
també pot estar constituït per drets de patents, 
de marques i d’altres drets que es poden valorar 
i comptabilitzar. Tot això correspon a la lògica 
actuació d’una empresa. Però l ’ empresari

també està en el deure, un deure étic i indecli
nable, de considerar la seva empresa com un 
factor favorable al desenvolupament del nivell 
de vida deis treballadors i de llurs families, i de 
l’economia coMectiva de la regió o del país.

És molt possible que en els plans d’estudis 
empresarials no figurín matèries que orientin 
suficientment als alumnes pel que fa a l’anàlisi i 
estudi aprofundit dels ambients geogràfics i les 
formes de vida dels pobladors. Posem un exem
ple: els empresaris i els assessors ban d’estar 
mentalitzats pel que fa a considerar tota regió o 
paisatge geogràfic com el marc físic on conviuen 
homes i dones; i que les innovacions que s’hi 
puguin realitzar de carácter empresarial no han 
de disminuir, ans al contrari, el nivell de vida ni 
els llocs de treball.

Encara avui hi ha qui accepta que l’interès 
financer d’uns pocs -i no precisament motiva- 
cions sòcio-econòmiques de molts-, és el que ha 
de dominar les normes del joc. 1 aixô àdhuc eco- 
nòmicament, a la curta o a la llarga és negatiu.

Es tracti de països desenvolupats econômica- 
ment o d’aquells que no ho són poc ni gaire, els 
coeficients de la poblaciô activa en atur s’incre- 
menten un no dir i disminueix la capacitai 
adquisitiva de les grans masses de poblaciô. Un 
avanç tècnic que pot venir a facilitar el rendi- 
ment laboral i perfeccionar l ’elaboració dels 
productes o les tasques a realitzar, però que no 
crea nous llocs de treball in situ, causa seriosos 
perjudicis sôcio-politics que poden assolir grans 
magnituds. Junt amb tot estudi d’un projecte de 
millora i modernització de l’utillatge d’una fac
toría, posem per cas, se n’hauria de realitzar un 
altre estudi que demostrés plenament que les 
reformes que es pretenen realitzar asseguren 
els llocs de treball i els incrementaran. 
Economistes i sociôlegs podrien treballar en 
equip en la redacció d’aquest estudi.

Fins ara, la geoeconomia, en general, ha ser
vit més per a presentar unes realitats de pro
ducció econòmica i de mercadeig -la utilització 
de séries estadistiques i de gràfiques hi té molt 
a veure- que no pas per a tractar de coMaborar 
en la formació i orientació dels politics en acciò 
de govern o d’oposició, i deis empresaris en fun- 
ció econòmica i social. Potser ja és hora que el 
pes de la geoeconomia sigui acceptât per tots i 
pugni esdevenir un instrument o eina a utilitzar 
per tal d’avançar en la recerca de situacions 
d’equilibri sòcio-econòmic dels pobles i de les 
societats.
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Centenarís i milíonarís
Joan Ripoll

i ha un veil acudit que conta la trobada 
de dos nens, tot explicant-se els merits 
dels sens parents. Un diu: “No ho saps? 
El meu avi és centenari!” , mentre l’altre 
li contesta: “Això no és resi E1 meu és 
milionari...!” Més enllà de la facècia, 

l’exemple ens mostra dues maneres de mesu
rar la realitat, segons que es valori la qualitat o 
la quantitat: és evident que el primer infant des- 
tacava el fet inusual que Favi hagués arribat a 
una edat desacostumada, cosa que li conferia 
una situació de privilegi, mentre que Faltre es 
limitava al fet quantitatiu de la disposició de 
molts diners, independentment de qualsevol cir- 
cumstància personal.

Que una publicació periòdica visqui molts 
anys -o molts números- l’associa, d’antuvi, a un 
model de qualitat, el que haurà fet possible la 
seva permanencia al llarg del temps i, sens 
dubte, al llarg de moltes vicissituds. És el cas de 
“Quadern”, revista nascuda a Sabadell a la pri
mavera de 1978, i que ara, a la primavera de 
1995, arriba al seu nùmero cent; simbol, dones, 
d’aquella qualitat que li donen els seus disset 
anys de vida, i de la perseveranga i la continui- 
tat que això represen
ta, ates que no totes les 
revistes aconsegueixen 
a esdevenir centená- 
ries en números.

El nombre' cent és 
una xifra simbòlica, 
que ve a representar 
la individualització de 
la part d’un tot, i que 
s’erigeix com una 
al legoria de la per- 
fecció: en la poesia 
persa, per exemple, 
es diu d’una dona de 
gran beilesa que té 
cent cabells; en la fi
losofía xinesa, que 
una doctrina de grans 
qualitats té cent flors; 
en el saber popular, 
les botes de cent lle- 
gües identifiquen la 
virtut i la mágia d’unes 
sabates incansables...
Així, també incansa
ble, “Quadern” haurà 
assumi! el nombre 
màgic que la situa

entre les revistes privilegiades, testimoni, en el 
seu cas, de les inquietuds d’uns “Amies de les 
Arts i de les Lletres” que un dia sentir en la prui- 
ja d’expressar i de recollir les seves idees a 
Fentorn deis pfoductes de Fesperit.

Fer una revista no consisteix només en acu
mular uns treballs heterogenis en uns fulls i 
relligar-los tal com surfin, sino que pressuposa 
marcar una línia, unes directrius, per tal de 
constituir una doctrina coherent. Així, hi poden 
haver revistes al serve! d’una idea exclusiva, 
portaveus d’un grup concret, o bé, en el cas con
trari, oferir una panoràmica ecléctica d’un 
moment o d’una società! determinats; hi poden 
haver revistes academiques destinades ais éru
dits, 0 revistes de divulgacié pensades per al 
pùblic en general; hi poden haver revistes 
d’estricta creació literària, o d’altres de crítica i 
comentar!. En totes aqüestes varietats hi ha 
hagut títols emblemátics, i fullejar coMeccions 
de revistes d’époques passades sol constituir 
una experiéncia tan plaent com formativa, una 
vivéncia que ens posa en contacte amb una 
época precisa, amb unes maneres d’expressié 
concretes, amb uns afanys determinats.

Les coMeccions 
de revistes formen la 
història, perqué al 
seu redós s’exploren 
époques i ideologies, 
i es detecten allò 
que, a la seva época, 
Xénius en deia “ les 
palpitacions del 
temps”. Per això pot 
ser tan útil resseguir 
la història que tan- 
quen les revistes com 
la història de les 
mateixes revistes, 
quan son elles les 
que esdevenen prô- 
piament història. De 
Fextensa bibliografia 
sobre el tema, comp- 
tem, en català, amb 
una obra definitiva: 
la “H istoria de la 
premsa catalana”, 
de Joan Torrent i 
Rafael Tasis, editada 
en dos generosos 
volums l ’ any 1966. 
Comptem també amb
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les nombroses obres de divulgado de Josep M. 
Casasùs, Josep M. Figueres, Jaume Guillamet o 
Lluis Solà, entre altres; en els ùltims anys s’ban 
publient monografîes tan exabustives com les 
referents a “La Revista (1915-1936)”, de Maria 
Carme Ribé, o a “D ’A c ii d’Allà (1918-1936)”, de 
Joan Manuel Tresserras, dues mostres de 
l’esplendor de les revistes culturáis catalanes 
del primer terç de segle. En castellà podriem 
citar, per exemple, entre les recents, “Medio 
siglo de prensa literaria española (1900-1950)”, 
de César Antonio Molina, “Las revistas españo
las entre dos dictaduras: 1931-1939”, de Rafael 
Osuna, o “Las revistas poéticas españolas 
(1939-1975)”, de Fanny Rubio; sense oblidar les 
antologies critiques de mitigues revistes com 
“La Gaceta Literaria”, “Cruz y Raya” o “Hora de 
España” , que en el seu temps feren época.

Discretament, pas a pas, “Quadern” ha fet la 
se va petita historia fins a arribar avui al núme
ro cent, i és d’admirar la constáncia deis bornes 
-de Fhome- que ho han fet possible. Es tracta 
d’una revista de divulgació sobre temes de l’art 
i la literatura, especialment catalans, concebu- 
da, escrita i dissenyada per una colla de saba- 
dellencs lletraferits; com a tal, és un testimoni 
de la nostra época i de la nostra ciutat, major- 
ment quan, al llarg de tants anys, no hi ha hagut 
cap altra revista sabadellenca que hagi perdu- 
rat tant.

Ais motius de qualitat ja remarcats, expres- 
sats simbolicament per la xifra del número cent, 
caldrá afegir ara els de la quantitat, si es consi
deren els milers de págines impreses que for
men la coMecció completa i els milions d’il lusió, 
tenacitat i perseverança que pressuposa el fet 
d’haver arribat fins aqui: és com si els nostres 
minyons del començ s’haguessin posât d’acord 
sobre l’abast de ser, albora, centenar! i miliona- 
ri. Que sigui per molts anys!

IL
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Els dibuixos de Iluís Rigali i Farriols a 
PArxiu de l'Académía de Sant Jordi

luís Rigali i Farriols (1814-1894) 
ingressa a l ’Acadèmia Provincial de 
Belles Arts de Barcelona, ara Reial 
Academia Catalana de Belles Arts de 
Sant Jordi, el dia 27 d’abril de 1850, ais 
36 anys d’edat.

Des de molt jove dedica Hargnes hores al 
dibuix i a I’aquareMa, i es delectà a reproduir 
els edificis i els paisatges de Catalunya, amb una 
quantità! tal de dibuixos i dibuixos aquarei lats, 
que ben bé se’l pot consi
derar el cronista gràfic 
de la segona meitat del 
segle XIX a Catalunya.

Ultra el valor artistic 
d’aquests dibuixos hi ha 
el seu valor documentai, 
ja que, moites vegades, 
son ara Fúnic testimoni 
d’edificis i racons ur- 
bans, en mala bora desa- 
pareguts.

De dibuixos de Rigali 
n’hi ha al Museu d’His- 
tòria de la Cintai, al 
Museu d’Art Modern i a 
coMeccions particulars.
Sense haver d’anar mes 
lluny, del 19 al 30 d’abril 
de 1975 es va celebrar 
una exposició a la Sala 
Parés de Barcelona, on 
es posaren a la venda 
243 dibuixos de Rigali.
Alguns encara resten a 
l ’ arxiu de la dita sala 
d’exposicions.

Però la major part dels dibuixos. Rigali els 
cedi a PAcadèmia de Sant Jordi, on es conser
ven i on foren inicialment ordenáis per l’acadé- 
mic Antoni Olle Pinell (1897-1981), ingressa! a 
l’Acadèmia, a la Secció d’Arts Sumptuàries, el 
19 de novembre de 1943.

Olle va ser pintor, xilògraf, dibuixant i fotò- 
graf de fama. Estudià a Barcelona i a Saragossa, 
guanyà una borsa d’estudis i anà a traballar a 
Madrid, a Andalusia i a Valencia. El 1920 se li 
atorgà el premi “Lluis Masriera” , de paisatge 
català, instituit a PAcadèmia de Sant Jordi.

Antoni Olle guanyà altres guardons a 
Venècia, Berlin i Madrid. Va ser president del 
Foment de les Arts Decorativas, Director del 
Museu Militar del Castali de Montjuic, membre 
del patronat de PEscola Massana, de la Junta de

Joan Bassegoda í Nonell
President de la Reial Académia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

Museus de Barcelona i de la Reial Académia de 
Ciències i Arts des de 1963.

A PAcadèmia de Sant Jordi, Ollé va ser 
bibliotecari i tingué al seu càrrec Parxiu docu
mentai i artistic. El dia de Sant Jordi de 1956 
presenté el seu volum “Dibujos de Luis Rigalt. 
Catálogo de los que posee la Academia” dintre 
de la série de publicacions de Pèntitat. Es tracta 
d’un llibret de 82 pàgines que conté, a la con
traportada, el retrat fotogràfîc de Lluis Rigalt i 

un seguit d’apartats corn 
son una introduccié, Par- 
tista i la seva época, els 
dibuixos, els dibuixos de 
la ciutat i els paisatges.

Tôt seguit s’inclou el 
catàleg en què agrupa 
els dibuixos de Barce
lona i els sens encon- 
torns (del núm. 1 al 
1942), temples i con
vents de Barcelona (del 
183 al 272), Rocs i pai
satges de Catalunya (del 
273 al 514) i un seguit de 
dibuixos agrupats en un 
álbum (del 515 al 673).

Completa la coMeccié 
de dibuixos la donado de 
Joaquim Renart i Garcia 
(1879-1961), académie 
d’ençà del 22 de maig de 
1954 (del 674 al 705).

La coMeccié d’aqua- 
rel-les va del 706 al 714. 
Tôt seguit es poden 
veure les reproduccions 

de trenta-un dels dibuixos de Rigalt.
Aquest treball d’Ollé Pinell ha servit per a 

difondre i conèixer millor la coMeccié de Rigalt 
propietat de PAcadèmia. En els anys de 1992 a 
1995 la Sra. Victoria Dura, encarregada de la 
catalogacié de les coMeccions de pintura, dibuix 
i gravats de PAcadèmia, ha complétât i révisât el 
catàleg d’Ollé Pinell i n’ha élaborai les fitxes 
corresponents, acompanyades totes amb foto
grafíes en blanc i negre de negatius de 9x12 cm; 
tasca realitzada pel fotograf Erancesc Ribera i 
Colomer. En aquest moment, dones, els dibuixos 
de Rigalt están degudament estudiáis, catalo
gáis i arxivats en armaris de safates de fusta per 
a la seva deguda proteccié.

El 1992 PAcadèmia adquirí un álbum que 
conté cent petites aquarel les de vuit per nou
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centimetres amb paisatges de Barcelona, fetes 
el 1879 per Josep de Mosterin. Aqüestes aqua- 
reMes completen la coMeccio de paisatges 
rurals i urbans de l’Acadèmia.

Segons la classifìcació d’Ollé Pinell, hi ha a la 
col-leccio Rigalt tres dibuixos de paisatge 
corresponents a Sabadell. El primer es el núm. 
306, mesura 14,5x21 cm i es del setembre de 
1878. Està dibuixat amb llapis plom, lavat sepia 
ciar i el cel amb gouache blanc. El paper es de 
color groguenc.

El núm. 307 mesura 13,5x20 cm, també del 
setembre de 1878, llapis plom i lavat sepia. El 
núm. 308 té les mateixes caractéristiques, data 
i format que el 307. Com en la resta dels dibui
xos de Rigalt, s’aprecia la facilitât de dibuix de 
l’autor i l’encant romàntic que dimana de tota la 
seva obra.

Aquesta obsessió per a fer dibuixos d’arreu 
de Catalunya expressa, d’una part, el neguit 
insaciable, la necessitai ineludible de fer treba- 
llar el llapis, dia rere dia, i també un amor per 
la terra i els pobles que Rigalt palesa a través de 
l ’Associació Catalanista d’Excursions Cien- 
tifìques.

Els dibuixos comprenen un lapse temporal 
des de 1841 a 1878 i destaquen la cinquantena 
de la demolido del convent del Carme el 1874, 
el conjunt del qual és un testimoni excepcional 
d’aquell fet lamentable.

Els dibuixos de Rigalt a EAcadèmia tenen 
una significado especial car Lluís Rigalt va ser 
professor de l ’Escola de Belles Arts de Llotja, 
situada al costat de EAcadèmia, de la qual va 
ser professor molts anys en Easignatura de 
Perspectiva i Paisatge. Ensems va ser academie 
durant quaranta-quatre anys i volgué que bona 
part de la seva obra restés en aquells locals on 
eli vegé discórrer bona part de la seva vida. Ha 
estât deure continuât de EAcadèmia conservar 
aquest precios llegat i també arranjar la classi- 
ficacio, catalogado i reprodúcelo del material, 
com també procurar al màxim la divulgado dels 
dibuixos.

L ’ocasió de veure publicáis a la revista 
“Quadern”, de la Fundado d’Amics de les Arts i 
de les Lletres de Sabadell, els dibuixos de Rigalt 
que fan referència a aquella ciutat, constitueix 
una satisfaccio per a EAcadèmia de Sant Jordi i 
un homenatge més a la memòria de Lluís Rigalt 
en Eany següent al del centenari de la seva 
mort, ocorreguda a Barcelona el 18 d’abril de 
1894.

Riba del ñu Ripoll - Riutort.

Riba del riu Ripoll i Església Romànica de Rarberá.

Arbreda de Can Feu.
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l'equivMadó de Goya
Josep Maria Subirachs

cinema s’utilitzi la càmera subjectiva, aconse- 
guint que Tespectador entri a formar part de 
l’escena com a protagonista, no va ser entesa 
per Goya en la seva volguda evocació de l’obra 
de Velázquez.

En el sen quadre “La familia de Carlos IV”, 
pintat 145 anys més tard, el pintor està exacta- 
ment com a “Las Meninas” mirant cap a I’espec- 
tador, però la familia reial, que està de cara i en 
actitud d’estar posant com a models, dona 
l’esquena al pintor i, per tant, és absurda la dis- 
posició deis personatges.

Goya era un artista directe, instintiu, segura- 
ment poc amant d’especulacions gaire cere
brals, i el joc barroc que les “Meninas” ens ofe- 
reix, fent que la seva contemplado ens 
introdueixi dins l’obra, no va ser compresa pel 
pintor aragonés.

Aixó no tren, naturalment, el que Francisco 
de Goya sigui un deis primers en l’extraordiná- 
ria historia de la pintura espanyola i la seva 
obra genial s’avanci cent anys a l’estil que, junt 
amb el surréalisme i l’abstracció, més han mar- 
cat el nostre segle: Lexpressionisme.

IL

’admirado que Francisco de Goya tenia 
per Velázquez és ben palesa i cree que 
no hauria anat tan lluny amb la seva 
valentía pictórica i expréssiva, si abans 
no bagués existit la figura essencial de 
Velázquez, aquest pintor que, tot sigui 

dit de passada, anteposava com més tard va fer 
Picasso, el cognom matern Velázquez al de De 
Silva del pare.

En una ocasió Goya digné una frase revela
dora: “Els meus mestres son Velázquez,
Rembrandt i la naturalesa” i Goya demostrà 
molt especialment la simpatía que sentía pel 
pintor sevillà quan en retratar els membres de 
la casa reial en el quadre “La familia de Carlos 
IV” va voler fer, al meu entendre, una nova ver- 
sié de “La familia de Felipe IV” , més conegut 
amb el nom de “Las Meninas” .

No és d’estranyar que aquest quadre, sens 
dubte l’obra mestra de Velázquez, impressionés 
Goya per la seva densità! pictórica, la valentía 
de la seva factura, l’ambient assoli! en l’escàs 
espai d’una cambra i, a més a més, perqué el 
tema que representa ha fet que aquesta pintura 
sigui única en tota la història de l’art.

És sabut que, quan ens trobem 
davant del quadre, el que contem- 
plem és el que veien el rei i la 
reina quan posaven com a models 
i que per aixó es veu el revers de 
la tela, Velázquez que ens mira 
fixament, els monarques reflectits 
en el mirali del fons i que podrien 
ser, en el cas que el mirali fos real, 
la nostra pròpia cara. També hi 
podem veure la infanta Margarita, 
les “Meninas” Maria Agustina 
Sarmiento i Isabel de Velasco, la 
nana Maria Bárbola, Nicolasito 
Portosanto amb un gos. Na Mar
cela de Ulloa i dos funcionaris 
que, arribats fortuítament, s’en- 
tretenen tot mirant el que està 
fent el pintor.

Així dones, en aquest quadre 
singular el que veiem no és, com 
en totes les altres pintures, la 
imatge que es té des del punt de 
vista del pintor, sino la que s’obté 
des del punt de vista del model.
Aquesta particular visió, que no es 
tornará a repetir fins que en el Francisco de Goya (1746-1828). “La familia de Carlos IV ” (Museo del Prado).
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la  meva coMaboració a Quadern
Ramon Vail i Rimblas

mb motiu del número cent de la revista 
QUADERN vull fer un resum del que ha 
estât la meva coMaboració a la revista. 
Quan per Nadal de I ’ any 1979 em 
demaná l’amie Cusco que col.laborés a 
la revista QUADERN amb un article que 

versés sobre l ’art romànic, vaig escollir un 
tema nadalenc adéquat a la festa: “Historia del 
Naixement de Jesús (il lustrada amb escenes 
dels capitells de Santa Maria 
de l ’Estany)” . Poe em podia 
pensar que dures tant temps 
la meva coMaboraeô sobre el 
mateix tema. Em pensava que 
esgotaria el tema i no donarla 
mes de si, fora d’una dotzena 
d ’articles. Però en aquests 
quinze anys de permanencia 
en la revista QUADERN he 
escrit seixanta-tres articles 
tots diferents, llevat d’una 
repetició (“De torres i castells” 
i “Les torres «deis moros»”).

Per Nadal, sempre vaig 
tocar un tema nadalenc, 
adient a la festività!. En el 
decurs dels anys vaig publicar 
“ El dinar de Nadal a Sant 
Cugat del Valles” , “El misteri 
de Nadal vist pel Mestre de 
Cabestany” , “Setzè centanari 
del pelegrinatge d’Egèria a 
Betlem”, “La iconografìa dels 
Sants Reis” , “Sant Ramon de 
Roda d’isàvena” , “El Naixe
ment a les pintores de Bar
berà”, “La munifìcència nadalenca dels mosaics 
bizantins” , “Timpans romànics de la Mare de 
Déu” , “El Naixement en unes miniatures ger
maniques” , “Unes escenes nadalenques del 
Beatus” , “Escenes nadalenques al pòrtic de 
Moissac” , “Primeres representacions d’escenes 
nadalenques”, “El Naixement segons el Codex Au
reus”, i darrerament “La portada d’Agramunt”.

Hem tractat sobre devocions a diversos 
sants: “Sant Tomás Becket a Catalunya” , “Els 
inicis de la devoció a Sant Jordi a Catalunya”, 
“La devoció a Sant Jaume” i “El carni de Sant 
Jaume” (dos articles).

També hem escrit sobre llibres: “Dels 
llibres” , “La biblioteca del monestir de Ripoll” , 
“Las «cantigas» de Santa Maria als fìnals de 
Part romànic” , “El cartulari de Sant Cugat del 
Vallès” , “Els llibres dels feus”, “El parc de Sant

Pre-Romànic. Marquet.

Llorenç del Munt i Serra de TObac” , “L’arca de 
Noè als Beatus de Catalunya” , “El Plant de 
Santa Maria: Calvaris i devallaments” i “ ”E1 
Tetramorf’ .

Sense descuidar els elements arquitectònics: 
“Els contractors i mestres d’obres” , “El mo
nestir de Sant Cerni de Tavèrnoles i els 
campanars rodons” , “ Esglésies rodones” , 
“Esglesioles pre-romàniques” , “Esglesioles 

rupestres mossaràbigues o 
pre-romàniques” , “El Romà
nic de Terra Santa” , “ Les 
portes” , “Els claustres” , “La 
processò de les rates a la 
catedral de Tarragona” , “Els 
joglars, bailarines i saltim
banquis” , “L’Assumpció de la 
Verge d ’A lqu èzar” , “ Les 
criptes” , “Representacions del 
calendari” , “De paviments i 
mosaics” , “Dels ponts” , “De 
torres i castells” i “Les torres 
«deis moros»”.

També hem versât sobre 
història dels temps romànics 
O relacionáis amb ternes del 
mateix carácter: “Sant Cugat 
un segle endarrera: la
intervenció dels excursionis- 
tes”, “El milenari de Santiga” , 
“ 1200 anys de vocació 
europea” , “Rubí, més de mil 
anys enrera” , “Consideracions 
sobre la formació de Cata
lunya” i “Mort i sepultura a 
Tany mil” .

També hem tractat sobre mobiliari litúrgic: 
“El monument i els fasos a l’època romànica” , 
“Del baptisme i les piques de batejar” , “El cel, 
l’infern i el purgatori. Les calderes d’En Pere 
Botero” , “Els primers altars romànics” , “Les 
«M ajestats»” , “De la calefacciô medieval” , 
“ Trons episcopals catalans” , “ Eborària 
romànica i una imitació catalana” i “Els 
devallaments romànics” .

1 un comentan a una exposició, on hi havia 
molts elements romànics: “Splendor Vallès: una 
exposició verament esplendorosa” .

A Tinici de la meva coMaboració, com hem 
dit, no pensava que el tema donés tant de si. 
Faig vots que per molts anys pugni continuar la 
meva coMaboració en QUADERN, fìns que els 
lectors es cansin. Per ara, venturosament, no 
ha estât aixi.
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Notes (Mitra la barbàrie
Antoni Dalmases

abadell, 1995. Perduts en aquest racé de 
mon (el que no passa a Barcelona ni surt 
a la tele Visio, ja se sap, senzillament: no 
existeix), anem passant les pàgines, els 
anys i els números. Ja en son cent. Cent 
números intentant que el mon rodi a l’en- 

torn de la Sensibilität, la sinceritat, la reflexió, 
el goig de l’art, els petits racons de la Intimität 
on l ’home es home, la capacitai de crear vida 
mes enllà de l’immédiat evident: la cultura.

(Escric aqüestes rallies el mateix dia que 11e- 
geixo la carta que l’escriptor egipci Alaa Hamed 
dirigeix al Centre Català del Pen Club. Hamed 
ha estât sentencia! a vuit anys de presó per 
escriure un llibre, La distància de la ment 
humana, i agraeix l’interès de la nostra institu- 
ció amb aqüestes paraules: “Podeu escriure’m 
quan vulgueu, si encara soc viu”. No exagera: el 
seu mestre, el premi Nobel Naguib Mahfuz, ha 
estât víctima d’un atemptat.)

En aquest petit racó de mon, en aquest idio
ma que ara escric, el perill no es tan imminent- 
ment salvatge. Amb una félicitât que sembla de 
préstec, inestable, que durará el que durará 
(n’hi ha que creuen els dits, n’hi ha que resen, 
n’hi ha que fan veure que no se n’adonen), 11e- 
gim els papers, els escrivim, fern tots els esforços 
perqué no es perdi allò que entenem per cultura 
civilitzada. Cent números 
del QUADERN.

(Ara recordo la imat- 
ge d’una dona que, a l’en- 
terrament de Pier Paolo 
Passolini, mostrava un 
cartel! que implorava:
“Que no ens matin els 
poetes!”)

Mentrestant, com pro- 
jectils d’imprevisible tra- 
jectòria, sonen músiques 
estridents (txum-pa txum- 
pa), la vida esdevé un 
video-clip accelerai, patè- 
tic i desvergonyit, amb 
contorsionistes maldes- 
tres emetent sons gutu- 
rals sense parar, la cultu- 
ra-donut (pie i dolç de 
fora i buit per dins) senyo- 
reja entre els cops de 
colze per fer-se un Hoc a 
la cartellerà de les elec- 
cions-espectacle, sempre 
imminents. Tot és molt

vistos, molt de passareMa; per això la indiferen
cia arronsa les espatlles en un enorme anunci 
lluminós, perqué les paraules semblen haver 
perdut el seu significai. 1 cal recordar que un 
QUADERN és un conjunt de fulls de paper. Cent 
QUADERNS son molts fulls de paper escrits.

(“Els limits del meu llenguatge son els limits 
del meu mon” , va escriure Wittgenstein. La 
senténcia condemna al no-res la majoria d’habi
tants del planeta, però somriuen cada dia mes, 
de manera incomprensible.)

Uns quants guardem una alegría secreta en 
un petit reduele inconfessable, que dibuixa 
esperances Ileus, inaudibles, enmig del gran 
soroll, del fil musical etern que oculta la por al 
buit, perqué sabem que sempre hi ha un QUA
DERN on la mà pot anar traçant amb caMigra- 
fia intima el lent pas de l’home, l’espurna d’un 
món. Cai molta tenacità!, per a escriure un 
QUADERN sencer. Quina enorme quantità! de 
tenacità! cal, per a escriure CENT QUADERNS!

(Salman Rushdie, Tasiima Nasrin, són només 
dos condemnats coneguts, dels molts que oculta 
el brogit buit deis teletips que ja no ens escan- 
dalitza. La seva vida penja d’un fil molt prim, 
per culpa dels QUADERNS que van omplir de 
paraules, potser en mala hora.)

Una déria. Això de la cultura escrita és no-
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mes una dèria, de la qual alguns no ens curem 
ni amb els anys. Anotem el procès de moites 
vides, reals o imaginàries, en el QUADERN, pot- 
ser amb l’esperança de no morir del tot. Una 
pretensió orgullosa i vana. Per la mateixa 
absurda arrogancia, ens passem els QUADERNS 
els uns ais altres, a vegades els subratllem i els 
guardem per retrobar-los, més nous i més vius, 
al cap d’un temps. Potser, fins i tot, al limit de la 
nostra supèrbia, ens reconeixem en les pàgines, 
en les paraules d’algun QUADERN. Que algú 
pugui comprendre, avui, aquesta obstinado, 
será cosa de mágia.

(La Televisió de Catalunya no dedica ni un 
segon de programació a la cultura escrita: clari
videncia, lògica dels índexs d’ audiència 
inapel-lables. La festa continua).

Per que en un racó de món com el nostre, i 
en tants altres racons de món com aquest, hi ha 
gent que treballa per fer sortir al carrer QUA
DERNS? És una pregunta sense resposta, que 
només pot contestar-se amb paraules com “tos- 
sudesa” , “resistencia”, “contumacia”, “indocili- 
tat” i altres, que els diccionaris en ús ben aviat 
desterraran. Segurament perqué els dicciona
ris, també ben aviat, serán desterrats, amb sub- 
tilesa somrient, al so d’una música que farà pas
sable el bou per bestia grossa.

(“Però hem viscut per salvar-vos els mots / 
per retornar-vos el nom de cada cosa” , va es-

criure Salvador Espriu, marcant la pauta dels 
QUADERNS amb la seva lletra pulcra, donant la 
més bella raó de ser.)

Sab’adell, 1995. En el nostre racó de món, 
celebrem, amb la discreta alegría de les lletres, 
que la vida del QUADERN ha arribat al cente
nar. Eelicitem-nos i saludem tots aquells que, en 
el seu racó, amb dificultat, porten la labor 
solitària, i sovint arriscada, d’anar escrivint 
QUADERNS, per sobrevolar el dolor, els limits 
de l’home, la barbàrie ila  mentida, amb l’ùnica 
arma d’esperanga possible: la cultura.
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E s c o la  P ia , 2  S a n t P a u , 1 2 0  C tra . B a rc e lo n a , 5 7 8  A v g d a . C a ta lu n y a , 3 

(Cantonada Via Massagué, 29) (Cantonada Gran Via) (al costai de la PI. Creo de Barberà) (Al costai de la Ctra. Barcelona) 
0 8 2 0 1 -S A B A D E L L  0 8 2 0 1 -S A B A D E L L  0 8 2 0 4 -S A B A D E L L  0 8 2 9 0 -C E R D A N Y O L A  
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Les exposkions de la Caixa 1966-1995

Ana Fernández

’Obra Cultural de la Caixa de Sabadell es 
constituí l’any 1966. D’aquesta manera, 
Tentitat financera complimenta la seva 
tasca socio-cultural, juntament amb 
robra social, organisme que tenia origi- 
nalment un carácter marcadament bene- 

fico-social, ara ja mes diluit per l’aspecte cultural.
L’Obra social havia començat un procès de 

reconversió cultural amb el seu president 
Francese Casas, que potencia, sobretot, la divul- 
gació musical. Però és a partir de l ’Obra 
Cultural que la Caixa cobrirá mes ámpliament 
tots els aspectes de la cultura a Sabadell: con
ferencies, exposicions, cicles de cinema, publi- 
cacions, etc.

L ’ any 1966, Joan Ripoll será anomenat 
Director de l’Obra Cultural a Sabadell, la prime
ra al país, ubicada a l ’antic edifici de l ’Escola 
Industrial, i començarà una llarga etapa d’acti- 
vitats que es manifestaran en una doble ves- 
sant: la Caixa organitzava les seves própies acti- 
vitats o coMaborava amb entitats culturáis de 
Sabadell.

L’article que m’ocupa voi parlar de les que la 
Caixa ha desenvolupat a Sabadell dins el món 
de la plàstica. Aniran donant-se gradualment a 
partir de 1966, si bé és cert que, a la primera 
etapa, no es faran molt sovint, ja que, fins ais 
anys 70, el departament de Joan Ripoll poten
ciará mes a la música, el teatre o les conferen
cies.

L’any 1967, es presentará una mostra de 
material publicitari de les Caixes d’Estalvi. 
Aquesta será la primera mostra plàstica 
d’aquesta entitat. L ’any següent, s’inaugura 
una exposició de material fotográfic: “PAISAT- 
GES 1 MONUMENTS R0MÀN1CS DE LA CER- 
DANYA” , amb la coMaboració de Cámara Club 
de Sabadell. Les fotografíes eren de Josep 
Bosom.

L’any 69, es mostra una intéressant coMec- 
ció de “CERÁMICA CATALANA DECORADA” , 
que comptá amb una conferencia de Josep 
Maria Ainaud de Lasarte.

A partir d’originals, l ’any 70, apareix una 
mostra d’”HUMOR CATALÀ CONTEMPORANl” , 
al vestíbul de l ’Auditori de la Caixa, el Saló 
Modernista encara no s’utilitzava amb aquesta 
fínalitat. L’exposició tindrá un carácter itine
rant a través de les diferents agencies de la 
Caixa. Noms molt importants participaran a la 
Mostra: Toledano, cese. Conti, Dugo, Gin, Ivà, 
Mestres, Muntañola, Oscar, Peñarroya, Perich, 
Pompeia, Sabatés i Tinet.

Les dates escollides per a la celebrado 
d’aquestes mostres es feien coincidir general- 
ment amb el dia del Ilibre o amb el dia de l’estal- 
vi. No será fins ais noranta que es canviará de 
política cultural i es programaran calendaris 
d’activitats que abastaran tot l ’any. Seguint 
aquesta política commemorativa, l ’any 71, 
aprofitant la diada del Ilibre, l ’Obra Cultural 
farà una convocatoria oberta a tothom per pre
sentar tot tipus d’iconografies referidos a Sant 
Jordi.

Enmig de concerts i de conferencies dedica
dos al teatre i a la poesia, l ’any 72, es dona a 
conéixer, a través d’una completissima exposi
ció, l’obra de MANOLO HUGUÉ, amb 70 obres 
obtingudes grácies a la coMaboració de coMec- 
cionistes particulars i l’ajut de Rosa Hugué, afi
liada de l’artista. Aquesta exposició és impor
tant també perqué apareix ja acompanyada 
d’un catáleg que, amb imatges i text, ajuda a 
entendre millor la figura de Manolo Hugué.

Durant els actes commemoratius de la Diada 
del Ilibre de 1972, s’ inaugurà “EINES 
AGRICOLES DE LA MASIA DE CAN DEU”, fet 
molt important si tenim en compte que, amb 
l’adquisiciô de la masia, l’any 1964, i la conser- 
vació d’aquesta amplissima colTecció d’eines 
agricoles, l’exposició es converti en una mostra 
permanent que constitueix un dels museus agri
coles més importants de Catalunya.

L’any 1973, es presentà “GRANS MESTRES 
DE LA PINTURA CATAL4NA” , també amb catà- 
leg i amb conferencies relacionades amb el 
tema.

Com podem veure, el criteri més desenrotllat 
fins ara és el de la divulgaciô de la plàstica i de 
la història catalanes. Aixi, l ’any 74, apareix 
“PEDRES DEL ROMÀNIC” i “ART POPULAR” , 
aquesta última será una curiosa mostra dels 
treballs de Lluís Terri a base de composicions de 
cromets.

L’any 75, s’amplia el criteri expositiu i apa
reix “35 AÑOS DE TEBEOS EN ESPAÑA” , una 
mostra organitzada per la “Confederación 
Española de Cajas de Aborro” i que, a través 
d’un petit catàleg, ens donava una interessan
tissima relació d’aquestes publicacions des de 
l’any 1936 fins al 1970. Els artifexs de la mostra 
eren Pacho Fernández Larrondo i Nato Muzas 
Vega.

Coincidint amb el Centenari “Sabadell 
Ciutat”, 1977, la Caixa organitzará una exposi
ció que essuma a l’efemérides i serveix per retre 
homenatge a Ricard Marlet, mort l’any abans.
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Un conjunt de 19 xilografìes de l ’artista, que 
havia col laborât en mes d’una ocasió amb La 
Caixa i que fan referència a ternes locals.

Els anys següents, vindran marcats per un 
caire bibliografìe molt acusat, hem de tenir en 
compte que, l’any 78, coincidia amb el cinquan
tenari de la fundado de la Biblioteca de la Caixa 
i aixô determina el carácter d’aquestes exposi- 
cions fins a l ’any 83: exposicions de llibres 
infantils catalans (1979); Premis Sant Joan 
(1981); llibre infantil angles (1982); Premis 
Literaris Catalans, coincidint amb els 125 anys 
de la fundado de la Caixa (1983), i l ’obra de 
Pere Calders (1987), entre d’altres. Aquest 
aspecte bibliografie caracteritzarà corn cap 
altre l’activitat cultural de l’Obra Cultural. Son 
diversos els elements que podem explicar 
aquest fet, però, ara, la manca d’espai m’impos- 
sibilita analitzar-los. Segurament la important 
presencia de la Biblioteca de la Caixa n’és un, 
també la fìgura de Joan Bipoli, home d’editorial 
i lletraferit apassionat.

L’any 84, elsaspectes bibliogràfìcs s’alterna- 
ran amb la numismàtica, amb “LA MONEDA, 
MIRALE DE LA HISTORIA” , selecció de monedes 
de la coMeedé d’Enric Vincke, exposidé que 
donará pas a la mostra permanent que, des de 
l ’any 87, podem veure a l ’edifici del carrer 
Gràcia.

Les exposicions de la Caixa comptaven amb 
un sol espai fìns a l’any 89, era el vestíbul de 
l’Auditori. Una de les ùltimes exposicions, abans 
de la reobertura del Saló Modernista, sera la 
dedicada a Mercè Llimona, com a il lustradora 
de llibres infantils. L’any segiient, la Caixa ens 
oferirà la història d’un edifìci, “DE L’ESCOLA 
INDUSTRIAL A L ’OBRA CULTURAL, 1910- 
1990”.

1991 significa el naixement de la Fundado 
Caixa de Sabadell i l’ampliació de l’espai per a 
exposicions amb la reobertura del Saló 
Modernista, es construeix un nou accès per la 
part interior de l’entitat bancària i, per donar 
importància a aquest fet, es presenten dues 
exposicions ambiciosos: “SPLENDOR VALLES”, 
en colTaboració amb l ’Arquebisbat de Bar
celona, i “JOAN VILA CINCA”: ambdues compta- 
ren amb un catàleg important i una extensa 
cobertura publicitària. La primera es compietà 
amb una mostra paral lela de bibliografìa reli
giosa a partir dels fons de la biblioteca de la 
Caixa. La decada dels 90, inaugura una activitat 
cultural molt intensa. Durant el mateix any 91, 
també es mostra un “HOMENATGE A GAUDÍ” , 
amb fotograbes de Francese Català-Roca.

L ’any 92, estará dedicat a “SUBIRACHS, 
OBRA GRÀFICA 1 MEDALLES” , “MARIÀ 
BURGUÉS, CERAMISTA” i a “LES DONES FAN 
ESPORT”. La caixa continua amb una linia dedi- 
vulgaciô d’allô que és propi de la nostra dutat, 
però també d’allò que ens és forani, ara bé, el 
pes representatiu recau sobre l ’element sabade- 
llenc, un exemple el constitueix l’homenatge a 
Marià Burgués, on l’esforç econòmic és remar
cable i l ’ediciô del llibre dedicat al ceramista 
sabadellenc n’és una prova.

Aquest any es dedicará també a la divulgació 
de la pròpia coMecció de la Caixa de Sabadell, el 
seu fons artistic es mostrará a la dutat des del 
desembre de 1992 al gener de 1993. És també 
Tany dedicat a Ràfols-Casamada amb 
“ESCLATS” : RETRATS DE POETES 1 POEMES”. 
Vull tornar a fer notar la insistencia de l’aspec- 
te bibliogràiîc, que plana constantment sobre la 
major part de les exposicions.

A partir d’aquest moment, l’amplitud divul
gativa abastará Tobra forània: “MARC CHA
GALL” i “MATISSE”, l’any 93, i “BRAQUE”, l ’any 
1995. Sense dubtes, la década dels noranta ve 
caracteritzada per la potenciació de les exposi
cions corn a política cultural de la Caixa: més 
catàlegs i més acurats, més cobertura publicità
ria, més inauguracions per any, etc. El 94, es 
dedicà a Miró, dins de l’anomenat ANY MIRÓ, 
mostrant obra gràfica i escultores; a Picasso, 
amb gravats sobre linòleum, que s’oferien molt 
ben reproduits en un catàleg; a la mostra 
modernista catalana, a través dels edifìcis pro- 
pietat de la Caixa de Sabadell, amb l’edició d’un 
esplèndid llibre a càrrec de Santiago Alcolea i 
gil. 1 a més, l’exposiciô “HOMENOTS”, de Camil 
Fàbregas; Tobra de “VILA ARRUFAT” i la 
coMectiva dedicada a les Agrupacions Narcis 
Giralt.

1, aquest any 95, ens ha mostrat Tobra gràfi
ca de Braque. Desitgem que la intensa tasca del 
94 sigui la tònica que se seguirà també a partir 
d’ara. Corn hem pogut veure en aquest article 
descriptiu, TObra Cultural de la Caixa de 
Sabadell ha constituït un dels capitals de divul
gació cultural més importants a la nostra dutat. 
També ha vingut a omplir alguns dels buits que, 
dins el món de la plàstica, presenta Sabadell, 
manca d’espais, nécessitais econômiques, etc. 
Per iniciativa pròpia, en colTaboració amb 
d’altres entitats, sigui corn sigui. Tactual 
Fundació Caixa de Sabadell és un referent 
important a Thora de reconstruir la nostra 
història.
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Pinmoteques dels museus catalans

1 Museu d’Art de la nostra ciutat, es 
troba a les que foren les naus de la fábri
ca Turull. Pere Turull i Salient, conegut 
i popular fabricant, va fer construir 
aquesta casa l’any 1812, que mes tard 
s’amplià i millorà especialment amb les 

reformes que l ’ any 1860 s’efectuaren amb 
motiu de la visita que la Reina Isabel 11 feu a 
Sabadell, i que fou hostessa de la familia Turull, 
al que anomenava amistosament “el rico cata
lán” , ja que comprava la llana de les extenses 
ramaderies castellanas propietat del régné.

La remodelaciô mercès als esforços i sacrifi- 
cis del director Lluís Clapés i Camil Fàbregas, 
amb el mecenatge del Banc de Sabadell, per 
reconvertir l’edifici en Museu d’Art, s’efectuà a 
finals del 1960 i principis del 1970, i fins a la 
nova reestructuracio iniciada el passât 1994, 
s’hi exhibirán les coMeccions d’artistes locals, 
amb la finalitat d’explicar la historia de l ’Art 
Sabadellenc.

L’exposicio abastava des dels principis del 
Segle XIX, fins els anys 60 del segle XX.

La nostra intendo, era que al commemorar 
del “Centenari” , o el nùm. 100 d’aquesta 
Revista “QUADERN” , poder comentar la nova 
remodelaciô del nostre Museu, amb les impor
tants i intéressants reformes que s’hi están efec- 
tuant, cosa que ha estât impossi
ble, degut a que encara les obres 
de millorament i reorganitzaciô, 
no están del tot finalitzades.

No obstant, si que exposarem 
el que era, en desconeixement 
del que será, l ’exposiciô de les 
colTeccions alTudides, corn 
també una relació força resumi
da de les obres d’art de cert 
interés i variada importància que 
están amagatzemades des de 25 
anys aquesta part, i que ban res
tât ignorades pel públic en gene
ral, i que serien l ’orgull i satis
faccio de qualsevol Museu del 
nostre país.

L’exhibició d’obres fins ara 
presentadas als visitants, estaven 
divididas cronológicament, i 
seguint l ’ordre, precisament, 
deis capitals del Ilibre “L ’Art 
Sabadellenc” d’Andreu Castells.
No en va, eli en fou l’artífex de l’organització i 
disposició de Tes obres a exposar, com a 
Secretar! i Arxiver General que n’era del

Jaume Mercadé i Vergés

Museu, i per tant se seguirán les directrius que 
eli amb el seu mestratge d’historiador indicá.

Es començava amb “Els Primers Pintors 
1820-1879”, retrats anónims artesans, i on des- 
tacaven els d’en Vila, Vermeil, i alguns paisat- 
ges “ fortunyans” d’en Juliana, Quer, i de 
l’escenógraf Soler i Rovirosa.

Seguía la Sala “El Club Calces 1870-1879” 
amb obres de Narcís Giralt, M. Sallares, el cera
mista Mariá Burgués, i es començaven a trobar 
les d’en Vila Cinca, mestre de pintors sabade- 
llencs i un destacat fundador de l’Académia de 
Belles Arts, les de J. Ligueras, i les magnifiques 
de J. Espinalt.

Continuava amb: “L’Académia de Belles Arts 
1880-1901”, on es podien contemplar en Lladô, 
Quer, Vilatobà (Paître mestre sabadellenc i 
excelTent fotògrafi, V. Miquel, Solà, Lli Vila, 
Antoni Pous Palau i un variât etc.

Capitol apart era la saleta dedicada a Joan 
Vilatobà i Maria Burgués, amb un estol de bones 
fotografíes, el primer, i exemplars de cérami
ques, el segon.

Passàvem, després, als “Artistes del Canvi de 
Segle, 1891-1915”, on es trobàven ja una série 
d’artistes de qualitat i obra reconeguda, aqua- 
relTes de P. Gorro, paisatges de Doménec Soler, 
Planas Dòria, Sanahuja i obres de J.M. Bosch,

els germans Feliu i Lluis Elias, sobresortint 
d’entre tots, el gran quadre que presidia la Sala 
i simbològic del Museu, reproduit a gairebé
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totes de les Histories de Catalunya, titulat “El 
Corpus de Sang” o conegut popularment corn 
“Els Segadors” del gran pintor, i mes tard vili- 
pendiat injustament, Antoni Estrudi.

Adornàven l ’escala, unes coMeccions de 
dibuixos i caricatures de Xavier Nogués, i Lluis 
Bagaría.

1 a la Sala “Ruptura amb el Romanticisme 
1915-1917” , que representé “ la batuda a 
l’ambient artistic de la ciutat, tocat per un excès 
de romanticisme” , la nova manera de pintar 
dels joves artistes que seguiren les trajectories 
modernitzants, i que marcaren una nova línia 
estètica, com en Vila Arrufat, Durancamps, 
Vila-Puig, R. Marlet (gravador al boix), sense 
deixar-nos en Marcet, Duran, Pala, Plans, etc.

També, en la historia de Part local, i la vin
culado que hi tingueren, en una saleta hi esta- 
ven representáis en Erancesc Gimeno i Pescul- 
tor Manolo Hugué.

“L ’impressionisme s’imposa 1928-1938” , 
aquest era el títol de la sala que volia represen
tar el triomf de l ’impressionisme local, obres 
riques per la quantità! d’artistes que s’adheri- 
ren a aquest estil. S’hi podien admirar les obres 
de Serra Santa, Zamora, Abella, R. Clapés, P. 
Elias, Salva, Valls Baque, Trias Pagès, Raimon 
Roca, Vila Casas, Vila Plana, B. Miró, A. CasteUs, 
i els neoevolucionistes Molins de Mur i Mauri 
Espadaler.

Seguien: “L ’Expressionisme local 1945- 
1953” , Part de la postguerra que a la nostra ciu
tat es caracteritzà corn a moviment revoluciona- 
ri, i que una bona colla de pintors s’integraren 
en aquest estil, deixant apart els moviments 
artitics mundials, corn el surre alisme, cubisme, 
fauvisme, etc. del que no n’hi ha referència, i 
essent els mes representatius, D. Graells, Folch, 
Deu, Oriach, CasteUs, T. Sotos, Valls, i altres.

Continuava “L’Art Abstráete 1953-1960”. La 
corrent informalista, tingué molta, o una certa, 
importancia en Part local, degut a la creado del 
Grup Riutort, a les Biennals, que durant unes 
edicions no acceptaven cap obra de tipus figura- 
tiu, i a la continuament discutida Sala d’art 
Actual de PAcadémia de Belles Arts. Els abstrae- 
tes sabadellencs, que culminaren en el “Grup 
Gallot 1960” , i deis quais, la major part, aban
donaren el moviment, quedaven representáis en 
la darrera Sala, com en Vila Casas, Duque, 
Roman Vallès, Borrell, Balsach, Bermudez, 
Angle, Llorens, Montserrat i Vila Plana.

1 aquesta relació, era, a grans trets, i com a 
história de Part local, el que restava exposât en 
el nostre Musen.

No deixa d’ésser intéressant, o si més no, 
pedagègicament il lustrativa, aquesta evolució 
histórica dels artistes de la nostra ciutat. No 
deixàvem, ni deixem de lamentar, però, que 
manqués a la contemplado ciutadana, encara 
que fos periòdicament exhibida, una part de 
Pextensa obra de gran qualitat artistica i rique- 
sa de quantitat, que resta amagatzemada (unes 
3.000 obres) i que serien d’enorme interés pel 
públic apassionat per la pintura. Entre molts 
artistes locals, mai exposais, hi ha signatures 
forànies reconegudes i admirades en tot el nos
tre país. Podriem esmentar, entre altres, magni
fiques obres d’Anglada Camarassa, Baixeres, 
Barran, Berga, Canals, D. Caries, Colom, Caba, 
Ramon Casas, Gimeno, Galwey, Graner, Simó 
Gómez, Iturrino, Cels Lagar, Llimona, Mir, 
Mallol, Meifrén, Matilla, Obiols, lu Pascual, 
Pruna, Prim, Pidelaserra, Regoyos, Rusiñol, 
Roig Ensenyat, Joan Serra, Francese Serra, 
Togores, Tamburini, Modest Urgell, R. Urgell, 
Vancells, Ventosa, Carles Vázquez, petits for
mats de Goya, Zuloaga, Bonnard, Fougita i 
Fragonnard, entre molts d’altres. Podriem 
esmentar la col lecció de Durancamps, i 
I’exhaustiva producció escultórica de Camil 
Fàbregas (254 obres, entre marbres, bronzes, 
fusta, terra cuita, pedra i escaiola).

És d’esperar, que aquesta nova remodelació 
que s’anuncia, i que el públic expectant està 
espérant amb délit, colmi els desitjos de con- 
templació i interés dels visitants, i apassionats 
per Part.

Segons noticies, sembla que es realitzaran 
obres ben fetes i satisfactóries, cosa que no dub- 
tem que s’assolirà donada l’eficiéncia i enorme 
interés de les directrius del Musen. Desitgem 
que així sigui i que resulti Tinici d’una nova 
etapa, que esdevingui unes noves corrents de 
massiva assistència, ja que malauradament, 
aquesta és relativament minsa en tots els 
Museus del nostre país.

MUSEU D’ART DE SABADELL
Dr. Puig, 16 - Tel. 725 77 47 - Sabadell

DIES II
=!ERIA I ILLIBRERIA

CARRER DEL SOL, 55 
TEL. 725 45 51 
S A B A D E L L

LA LLAR DEL LLIBRE
Llibres i Revistes

Pg. Plaça Major, 34-12 • Tel. 725 59 59 
SABADELL 

Maria Fortuny, 11 
Baricentro, Local 135

Ilibreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL
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c

Quatre reflexions paraléleles en el temps
Jordi Roca í Tubau

E l PAPER
ent eucaliptus, perfectament arrengle- 
rats sobre l’ondulant terreny, absents a 
la dentallada mortal de la serra mecáni
ca, es mostren altius i confiais, deixant 
que el vent onegi les verdes cabelleres 
de fulles falciformes. Però, tot i que l’eu- 

caliptus no és un arbre autòcton de les nostres 
terres, d’uns anys ençà se n’ha anat introduint 
la plantacio. El rapid creixement en recomana 
l’explotacio, malgrat els advertiments dels éco
logistes, que asseguren que degrada el sòl.

Les seves capçades, harmoniosament desca
belladas, deixaran d’estirar-se, acabant aixi la 
pretensio de tocar el cel. El seu brancam, un cop 
abatut, deixarà de donar aixopluc de dia i de nit 
a les aus. 1 amb les seves flors i les seves fulles 
ja no podrem fer-ne infusions per inhalar-ne els 
vapors a fi d’alleugerir les nostres vies respi- 
ratòries.

Ni els automobilistes que passen pel seu 
indret s’adonaran de la seva desaparició. El ver- 
tigen els fa insensibles als arbres i al paisatge 
que voreja les carreteres, corn també a la im- 
portància de les seves especies, tant si son de 
fulla perenne com caduca. Sols la velocitai els 
empeny a devorar quilómetros i mes quilóme
tros amb el temps mes breu possible. Mai no 
n’he vist cap que es parés per contemplar el 
color del fullam que els cobreix de tarder i que, 
en certes bores del dia, res no té a envejar als 
metalls més bellament brunyits. La seva efímera 
bollosa sols és cantada per algún poeta, atent 
observador de la grandària de les petites coses 
que a voltes ens brinda cíclicament la naturalesa.

La fusta d’aquests eucaliptus tal vegada 
anirà a parar en alguna factoría paperera, i de 
la seva cel lulosa en faran pasta de paper -prè
via contaminació dels nostres rius-. Paper on 
hom escriurà poemes d’amor, contractes mer- 
cantils, 0 esdevindrà un catàleg bellament il lus- 
trat amb senyores de bon veure Iluint els soste- 
nidors “Wonder Bra” , vinguts d’America.

Solament han calgut vint-i-cinc anys perqué 
als plançonets, de menys de mig metre d’altura 
i vinguts de Malàsia, victimes de la seva pròpia 
vitalitat, se’ls hagi acabat la vida justament 
avui.

En abres temps es tenia en compte de la fase 
de la Iluna abans de tallar un arbre. Avui no es 
respecta res, ni la Iluna ni el sol. Han arribat a 
l’edat madura. El seu diàmetro i la seva altura 
cobriran amb escreix l’esperat d’ells. Cal talar
los malgrat la bollosa que imprimien al paisat
ge. Per aixô havien estât plantats.

Sobre els fulls de paper sortits dels eucalip
tus s’imprimirán preguntes i respostes, i sovint 
preguntes sense resposta.

Comunicació. Comunicació impresa que avui 
i ara, amb poder abassegador ho envaeix tot. 
Comunicació que a voltes té un afegit d’ús al 
marge del seu contingut: el de les peixeteres de 
la plaça del mercat, embolicant el peix amb 
paper de diari.

Si els xinesos, en inventar el paper allá a 
l’any 105, haguessin previst l’expansió del seu 
invent i de l’ús generalitzat del paper, tal vega
da per al seu propi profit també haurien inven
tât la fórmula del royalty o el de la patent d’ús.

Aquells savis, il luminats i contemplatius 
albora, no preveieren, qui sap si per la seva par
ticular manera d’entendre la vida, fortament 
cenyida a les pràctiques del Tao, els estralls de 
la cobdicia. Aixi dones, essent obedient al que 
diu el Tao-Tê-Ching - “Sense anar més enllà de 
la nostra porta / Podem conèixer el món sen- 
cer”-, moriren sense conèixer ni l ’estrès, ni 
l’ordinador, ni la contaminació.

Però la humanitat, cobejosa i a voltes insensi
ble, està propiciant l’espoliaciô dels boscos i les 
selves més i més tropicals del món, amb l’insen- 
sat fi de convertir la fusta en paper, que sovint 
sols serveix per a convertir-lo en fum de cigarret.

Alerta! Alerta als perdis irreversibles que 
aquesta política equivocada comporta per al 
futur de la humanitat, perqué potser, si conti- 
nuem aixi, els poetes haurem d’escriure els poe
mes més abrandats sobre les pedres. Cal, dones, 
ara que encara hi som a temps, que aixoplu- 
gant-nos sota l’arbre sagrai, amb comunió uni
versal fem bona la paraula i la pregària per sal
var els eucaliptus i tots els arbres que com 
aquells el Creador dotà de fibres de celTulosa 
més llargues que les abres espècies, abans que 
la desertització de la terra sigui irreversible.

ELS LLIBRES

Cent llibres han estât descoberts recentment 
en unes golfes dissimulades, d’una habitació de 
l’últim pis de la casa de la palmera. Aquesta fou 
construida per lldefons Descalç Mimó, l ’ ”ln- 
diano” , allà a la primera meitat del segle passai, 
quan tornà de Cuba.

L’immoble ha passai de pares a fills al llarg 
de la seva existèneia i, pel que fa a la seva con- 
servació, sempre n’han tingut cura, tant de din- 
tre corn de fora.
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Aquest descobriment ha estât fet casualment 
pels pintors en llevar el paper del sostre de 
rhabitació de les minyones (aquest es el nom 
que de sempre ha tingut), tot i que ara, de mi
nyones, no n’hi hagi a la casa. Però és ben paies 
que en determináis périodes n’hi havia un 
minim de quatre. Els pintors, dones, encuriosits, 
obriren la portella i deixaren al descobert unes 
petites golfes d’una vintena de metres quadrats, 
en la meitat dels quais hom no s’hi pot posar 
dret, ates el natural pendent de la teulada de 
biga i Hata, perfectament conservada i que 
miraculosament ha restât al marge de les gote- 
res i de les rates.

Cent llibres anarquistes donaven fe, junta- 
ment amb documents, correspondencia, diaris i 
revistes, de les preocupacions politiques i cultu
ráis del seu antic propietari.

Tot un trésor. Tot un esdeveniment en el si 
de la familia confessionalment cristiana. Ningú, 
per tant, podia ni sospitar que bagués existit 
entre élis un membre de pensament ácrata.

Però els fets son els fets. La clau de I’enigma 
restava en una capsa tancada que calgué desfer- 
mar. En el seu interior, un munt de corres
pondencia amb intel lectuals i artistes de tot el 
pais evidenciava que Lluis Descalç i Miret era 
lliure pensador. Sembla que, en acabar-se la 
guerra civil, amagà el seu trésor en lloc segur, en 
espera de temps millors. Però, malauradament, 
l’any 40 un tramvia Tatropellà un mati d’hivern 
i poc després moria sense revelar Texistèneia 
aleshores a ningú, del seu inconfessable trésor.

La seva vidua, en estât de bona esperança, es 
queda vivint a la casa i pujà el seu fill. La repu
tado com a professora de piano li donà un lloc 
molt respectable en la societal. Avui és una 
anciana que viu gracies a les atencions de la 
familia, però a penes reconeix ningú. L’artrosi 
ha fet vertaders estralls en ella. Actualment és 
una ombra del qui fou una senyora agradable i 
envejable per als amants de la bellesa femenina.

En Ramon Descalç, fill de la vidua Mercè 
Torrents, es casà amb l ’Engràcia Recasens. 
Tingueren tres fills, i el més petit de tots, en 
Jordi, és el que s’està arreglan! Thabitació “de 
les minyones” per començar a viure-hi extra- 
matrimonialment amb TEsther Ridaura, nada
dora fins ara de gran prestigi pels molts premis 
i marques que ha obtingut per al seu club al 
llarg de més d’una década.

L’habitació está ubicada al darrere de la casa 
i dona a ponent. Per la finestra es pot veure el

jardi, on floreixen dues mimoses, quan encara el 
fred es deixa sentir arreu, una palmera que sem
bla que vulgui fregar el cel, un estany amb bro
llador i peixos de colors, i una gábia amb ocells 
tropicals, feta construir per T”Indiano” , segura- 
ment com a enyorança de la Cuba que deixa. 
Però el més valuós és un arrumbador de cerámi
ca trencada amb ornamentació modernista.

La descoberta trasbalsá en Jordi, perqué 
precisament eli velia doctorar-se amb la tesi La 
influéncia del moviment anarquista en el 
modernisme català.

Eslava decidi!. Amb la seva estimada, con- 
vertiria les golfes en una petita “buhardilla” 
com les de Paris, i farien obrir una finestra a la 
teulada perqué la llum hi entrés i de passada 
ennoblis Testança.

Ara els llibres restituïts a la llum son motiu 
d’ estudi. 1 el que més sorprèn és la força i 
Tinterès de les obres, que durant tants i tants 
d’anys estigueren proscrites.

Alguna de les obres més intéressants son: “El 
judio errante”, de Eugenio Sué; “Palabras de un 
rebelde” , de Piotr Kropotkin; “Los fueros del 
naturalismo” , de Martin de Lucenay; “Desnu
dismo integral” , de Laura Brunet; “Feminismo 
racional” , de Alejandra David; “El hombre y la 
tierra” , de Elisée Reclus (6 volums); “¿Qué es el 
arte?” , de Lieo Tolstoi; que en la sintesi final 
escriu: “El arte no es una alegría ni un placer ni 
una diversion; el arte es una gran cosa. Se trata 
de un òrgano vital de la humanidad que trans
porta al dominio del sentimiento las concepcio
nes de la razón”.

Aquesta troballa literària, en la seva pròpia 
casa, ha anat com Tanell al dit al Jordi. Ha esde- 
vingut una llum en el vast univers de la cultura, 
manta vegada ofegada pels convencionalismes 
imposais per una societal a voltes massa con
formista amb les pautes que el poder imposa als 
ciutadans.

L'ART

Cent Iliris blaus festejaven als marges del 
revolt de la carretera, sobresortint de Therba 
encara adormida. Els roures de la solana, orfes 
encara de fullam, deixaven al descobert els nius 
bellament travats en les enforcadures. El calen
dari de les estacions marcava primavera, però, 
malgrat que a muntanya la natura desperta 
amb un aire més tarda, els Iliris matiners a la
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gran festa de la florado, arrecerats, bevent el 
sol amb fruició, s’obrien com pinzellades de cel 
blau. Cel blau de tarda, retallat pels últims elms 
nevats, lluny del seu abast, però prou a prop 
com per a impregnar-se mimeticament de la 
inabastable profunditat.

Aquelles pinzellades de blau feren que, detu- 
rant el cotxe instintivament, en Vicenç Vail cap
tés de ben a la vera, en una instantània, aquell 
bell esclat de vida. En certa manera “imitava” 
amb mitjans sofìsticats, orfes, això si, de la febre 
creadora que precedí Texecució del quadre “Els 
lliris blaus” , de Vincent van Gogh.

Escandalosa odissea la d’aquesta obra d’art, 
que Eespeculació l ’ha enlairada a simbol de 
cotització. L’art no és això. L’art és estètica i 
plaer de l’esperit. És la quinta essència del pen- 
sament i la Sensibilität de l’home-artista, que en 
cada obra deixa quelcom de si mateix, quelcom 
del seu pensament, de la seva vitalitat i de la 
seva creativitat, perqué els contempladors gau- 
deixin d’un bell instant d’inspiració.

Si van Gogh aixequés el cap, de ben segur es 
tornarla a llevar la vida amb un gest suprem de 
lucidesa, perqué la seva Sensibilität i la seva 
honradesa l’incapacitarien per comprendre res 
del que està passant amb la seva obra, la qual 
fou menystinguda en vida, no entesa quasi per 
ningù. Però com que el seu art era excepcional, 
una vegada no pogué donar una pinzellada més, 
l’obra i el seu creador començaren a caminar 
amb un pas que encara avui no s’ha deturat. 1 
tot saltant fronteros, l’obra ha sobrepassat els 
prejudicis deshumanitzats i orfes de visió dels 
seus contemporanis. La injusta Solidarität de la 
societal enfront dels grans creadors ha estât 
l ’incomprensible axioma que arrosseguen els 
creadors d’arreu del mon.

Que fácil és pontificar quan l’artista no pot 
respondre! Que fácil és treure de context frases 
o fets per emparentar-los amb l’obra realitzada! 
Que fácil és recrear-se amb determináis 
moments cabdals de la seva obra, obviant, amb 
un paréntesi, les circumstáncies personals o 
socials! Que fácil és enamorar-se de les obres 
consagrades! En art, el difícil és tenir prou crite
ri com per a descobrir la veritat allá on encara 
ningú no I’ha sabut ni albirar. Descobrir el vel i 
revelar-ne els secrets no és a I’abast quasi de 
ningú.

La societal, fiant-se dels criteris d’uns pocs, 
flavors pren partit. Sovint els Verladers valors, 
queden en I’anonimat. Valors que, com el bon vi.

maduran! en les tenebres, en veure la llum aca
ben éclipsant l’art pomposament ofîcialitzat.

Els lliris blaus arrecerats al marge de la 
carretera pre-pirinenca son en si mateixos una 
obra d’art de la creacié. No necessiten marxants 
ni galeries d’art ni descobridqrs de la seva belle- 
sa immutable en el temps. És una bellesa que 
puntualment, any rere any, floreix sense pres
ses i al marge de les especulacions i dels Inte
resses sovint no confessais. La seva bellesa, 
amb una naturalitat cíclica, anirà embellint aci 
i allà els marges recoberts encara amb el fenàs 
rostit pel fred, per a recordar-nos que la prima
vera continuará despertant-nos, amb els seus 
colors, les més recondites emocions del cor.

L'OPERA
Cent nois i noies, vestint amb naturalitat els 

seus pantalons texans, es dirigien Rambla avail 
al Liceu, on repartint-se indistintament per la 
platea i pis a pis fins al cinquè, gaudirien de 
l’ôpera, absents de connotacions extrateatrals. 1 
de ben segur, en els entreactes, tot fumant un 
cigarret en el Salé dels Miralls, conversarien, 
amb la resta de la gent, del bàlsam espiritual i 
del valor exempt de matérialisme que represen
ta escoltar, a l’ùltima década del segle XX, la 
Lucia di Lammermoor amb el mateix gust i el 
mateix interés que quan s’estrenà fa cent cin
quanta anys. Però, sense confessar-ho, en pas
sar prop seu, més de quatre senyores, tot 
mirant-los de reüll, enyorarien, a més de les pri- 
maveres perdudes, aquella sana llibertat de la 
vestimenta.

Uns anys enrere -i d’aixô no en fa gaires- els 
porters, per descomptat, prèvia consigna de la 
direccié, no els haurien deixat travessar l’entra- 
da i, encara menys, pujar per la noble escala 
encatifada. Calia vestir amb “seriositat” i, si pot 
ser, amb esmôquing; corn si l ’ôpera l ’hagués 
d’escoltar el vestii llarg brodât amb pedreries o 
el coll perfectament emmidonat i encorbatat. 
Avui, sens dubte, aquest jovent alliberai de con- 
vencionalisme sap més de música, de cant i 
d’estètica teatral, que molts dels assidus liceis- 
tes de tots els temps.

Aquella nit el jovent, vestint amb naturalitat 
texans i jaqueles renyides amb l ’alta costura, 
anà a escoltar com la gran soprano australiana 
Joan Sutherland cantava per darrera vegada la 
Lucia, juntament amb Alfredo Kraus.

A N Á LIS IS  C LIN IQ U ES  
PERFUM ER IA  

C O SM ÈTIC A  de
Joan Garriga i Manich

(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 
Farmacèutic Municipal)

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL

U O Q U IS
JOAN LEIVA

ARQUITECTURA D'INTERIORS 
M 0BU\M ENT

Ronda Zamenhof, 151 -08201 Sabadell 
Tel. (93) 726 56 5 0 -Fax 727 77 46



Era un honor per al nostre primer coliseu 
que la Sutherland l’hagués escollit per dir adeu 
al personatge que mes entranyahlement repre
senta al llarg dels sens trenta-vuit anys d’ininte- 
rrompuda carrera musical. Aquest fet historic 
no se’l podien perdre els amants del “hel canto” , 
ja que aquesta soprano coloratura ha estât una 
de les millers del mon. La Lucìa di Lammermoor, 
de Gaetano Donizetti, deixa de comptar, per a la 
interpretado de la famosa escena de la bogeria, 
amb la veu feta a mida que ha provocai els més 
expectants silencis que pot haver-hi en una 
representació d’opera, tot cantant amb Lànim 
sospès “Oh gioia che si sente e non si dice”, “Oh 
lieta giorno”, “A l fin sono tua”.

1 amb la mateixa naturalità! amb què la gran 
diva deixa de cantar per sempre més la seva 
obra preferida, bom assisteix, amb espontaneï- 
tat a la permisiva modernitat en el vestir en 
I’interior dels cenacles operistics.

Els grans miralls del Saló dels Miralls del 
Liceu, muts testimonis de fets generacionals, des 
de la seva immòbil verticalitat, seguirán assistint 
a la transformado, una vegada més, dels hàbits 
i dels costums socials. No obstant això, el més 
important per a aquests és copsar i retenir en el 
seu arxiu inescrutable, els vertaders melòmans 
d’entre tot el gruix dels espectadors.

Sortosament, aquests miralls, salvats mira- 
culosament del gran incendi, continuaran enre
gistrant els esdeveniments artístics més relle- 
vants deis nous temps, que segurament restaran 
marcats per l’obertura a capes més amplíes de 
la nostra societal. La tolerància, característica 
del nostre temps, anirà deixant de banda el fet 
que les senyores, per anar al Liceu, s’hagin de 
vestir amb pells d’animals en perill d’extinció i, 
en les nits de gran gala, per allò de la seguretat, 
els collarets de perles autentiques i els fermalls 
i les polseres de metalls preciosos restin entafo- 
rats al fons de les caixes fortes dels més presti
giosos bancs, com la resta de I’any.

Uns pantalons texans, dones, no son demerit 
ni signe de desamor per la música, ans tot el 
contrari. Cent pantalons texans al Liceu signifi
quen que Linteres i l ’amor a l’ópera romanen 
vius per a les noves generacions, que al marge 
de les disquisicions técniques, continúen gau- 
dint de la gran lírica. Això sí, desencotillats i 
advocant per modernitzar aquest fabulós espec- 
tacle que és Lépera.

la  lectura

ECTURES hi ha de 
les quais en tornem. Lectures hi ha que 
ens conviden sense descans a caminar.

Lectures que ens envelleixen. Lec
tures que ens acompanyen. Lectures 
per a cada un deis sentits, com si de ve- 
gades la comprensió només fos de 
Lesguard o de l’oída, o del tacte, o de la 
gola, o de Lodorat.

Lectures amb les quais juguem, i lec
tures que juguen amb nosaltres.

Lectures amb resso i lectures sense 
ressö. Les que ens completen i les que 
ens mutilen.

Les que ens sobten corn una agressió 
i les que ens sedueixen.

Aquest llibre que sembla que capti i 
aquell altre que va precedit d’un criât 
que Lanuncia i al quai esperen les tafa- 
neries de Lesperit corn una societal de 
belles dames a Lhora del te.

Lectures de frescor aparent -de pai- 
satge maquillai diriem ,- i lectures 
d’una timidesa árida i breu corn la Inti
mität natural d’alguns paisatges cata
lans de la costa.

Lectures comprades i lectures donades.
Lectures que es fan dir “Sí, senyor” , i 

lectures que ens diuen: “Dispensi: no és 
vostè qui cerco”.

Lectures (cal no confondre amb la 
manera de llegir) verticals, planes, dia
gonals, quebrados i circulars.

Josep M. López-Picó
(De “Paradises de paper” - Recall de 

reflexions sobre els llibres i la lectura 
escrits per diversos autors) 

Llibreria Catalonia-1927
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G u a n y i  m é s  a m b  la  s e v a  p e n s ió
T e ñ i r  l a  s e v a  p e n s i ó  d o m i c i l i a d a  a  ’ l a  C a i x a ” t é  

m é s  a v a n t a t g e s .  D ’ e n t r a d a ,  p o t  c o b r a r  e l  ¿ . o b l e ,  

p e r q u é  p a r t i c i p a r á  e n  e l s  s o r t e i g s  

m e n s n a l s  d e  5 0  p e n s i o n s  e x t r e s * * .

U n a  e x c e l  l e n t  m a n e r a  d e  d o b l a r  l a  s e v a

p e n s i o .  I d ’ a p r o f i t a r  a l  m a x i m  t o t s  e l s  a v a n t a t g e s  

q u e  l i  o f e r e i x  e l  S e r v e !  P e n s i o n i s t e s  d e  ” l a  C a i x a ” . 

I n f o r m  i s  e n  q u a l s e v o l  d e  l e s  n o s t r e s  

o f i c i n e s  d e  c o m  p o t  g n a n y a r  m e s  a m b  l a  

s e v a  p e n s i o .

”la Caixa”
' A ssrgui anyn ( tn iltiu  tada  am i) S c ru t i  laixa, S.A. d 'A ssrg u ram  rs  i Rcas-icf/ma i; cs, P ro iinx  ió vàlifla d«-.'* d-' g riu T  fins a m aig d<- hxs dos im b>;



E

Literatura i cinema occidentais
Cine Club Sabadell

1 dia 28 de març, al Casal Pere Quart, es 
presenté el segon volum del cicle Lite
ratura i Cinema Occidentals. Aquest ha 
estât un deis projectes mes ambiciosos 
de Cine Club Sabadell. En l’ámbit biblio- 
gràfìc, es tracta, segurament, del treball 

que amb mes rigor s’ha plantejat la relació exis
tent entre el cinema i la literatura. Però, abans 
d’entrar en l ’anàlisi i a la valorado deis dos 
volums del Ilibre -el Ilibre, a partir d’ara, serán 
sempre els dos volums-, fem primer una des- 
cripció de 1’estructurado i de la natura del seu 
contingut.

Dividit en monografies, es va anar élaborant 
paraMelament a la programado d’uns blocs 
cinematogràfìcs que il lustraven cadascun deis 
seus apartats. Aquests eren introduits mit- 
jançant treballs escrits, presentacions o con
ferencies, per persones especialitzades en cada 
tema. El seu contingut abasta de la literatura i el 
cinema bíblics fins al segle XIX, al primer volum, 
i tota la literatura i el cinema del segle XX, al 
segon. És el résultat de treballs d’investigació, 
d’escrits específics i de conferencies transcrites 
durant un période que va de 1990 a 1994.

El dia 27 de setembre de 1990, Pere Gim- 
ferrer inaugurava el cicle Literatura i Cinema 
Occidentals, organitzat per l ’Ajuntament de 
Sabadell i Cine Club Sabadell. Aquest cicle, i els 
volums que en restaran com a document, han 
prêtés d’analitzar, per primera vegada al país 
amb carácter exhaustiu, les diferents relacions 
formais i de contingut existents entre la litera
tura i el cinema. El cicle es tancá amb la con
ferencia de Joan Ripoll “Literatura i cinema: 
qüestions de llenguatge”, el 6 de juliol de 1993. 
Però el Ilibre incorpora al final l’estudi de Pere 
Cornelias “El cinema i els dietaris de Pere 
Gimferrer” , elabora! uns quants anys abans, 
amb la intenció de donar un sentit cíclic ais dos 
volums. Els capítols o monografies que consti- 
tueixen aquest extens estudi son els següents:

VOLUM I
(c o o rd in a i p e r  Pere Cornelias i Antoni Dalmases)
-  L ite ra tu ra  i C in em a , Pere Gimferrer
-  C in em a  B íb lic , Antoni Bosch
-  L ite ra tu ra  C là s s ic a  i C in em a , Maria Paredes
-  L a  L ite ra tu ra  M e d ie v a l y  e l C ine, Ana Fernández
-  S h a k e s p e a re  i e l C in em a , Salvador Oliva
-  L a  Ilu strac ió n , Alberto Hernando
-  L e  R éa lism e  et le  N a tu ra lism e , François de la Bretèque
-  V ia tg e  i F asc in ac ió : e l c in e m a  i la  g r a n  a v e n tu ra  d e l X IX , 

Pere Cornelias
-  L a  L ite ra tu ra  F an tá s t ic a  y d e  T e r r o r  en  e l C ine,

Ana Fernández

VOLUM II
(c o o rd in a i p e r  Pere Cornelias i Jordi Graset)
-  L ite ra tu ra  d ’A v a n tg u a rd a  i C in em a , Joaquim Molas
-  L a  N o v e l la  N e g r a  N o rd -a m e r ic a n a  a l C in em a , Jordi Graset
-  L ite ra tu ra  y  C ine Ita lian os , José Luis Guarner
-  E l F ra n q u ism e  (1 9 3 9 -1 9 7 5 ):

L a  im possib ilita i d ’u n a  cu ltu ra , Antoni Dalmases
-  L ite ra tu ra  y C ine de  C ien c ia -F icc ió n , Casilda de Miguel
-  L ite ra tu ra  i C in em a : Q üestion s de  L len gu a tg e , Joan Ripoll
-  E l c in e m a  i e ls  d ie ta r is  d e  P e re  G im fe rre r , Pere Cornelias

Tots aquests treballs, siguin estudis o trans- 
cripcions de conferencies, configuren un apro- 
pament atractiu i heterogeni, ja que la formado, 
procedencia o epistemologia de cada autor no és 
pas la mateixa. Per tant, els punts de partença 
per a les diferents análisis son també diversos. 
Al llarg deis dos volums, es pot apreciar l’alter- 
nança de llenguatges, des del més literari, propi 
dels estudis d’investigació, al més coMoquial, el 
que pertany a les conferencies o presentacions 
de cada cicle. Son també curiosos de constatar 
les diferencies jerárquiques de valors: hi ha 
autors que, encara que interessats pel cinema, 
es refereixen bàsicament al mon literari; 
d’altres fan justament el contrari; i d’altres, 
encara, cerquen el punt d’encaix entre els dos 
llenguatges. Aixô ha enriquit el conjunt i es 
constitueix corn un atractiu més per al lector.

Des de la primera conferencia fins a Tapari- 
cio d’aquest segon volum ban passât més de 
quatre anys. La feina ben fêta requereix temps i 
constància, però els dos llibres ja son al carrer i 
esperem ara que arribin on cal, a les bibliote- 
ques de les Universitats i dels Instituts, a les 
Eilmoteques d’arreu i a les llibreries especialit
zades. Per a nosaltres, es tracta d’un treball 
important que, honestament, creiem que és el 
millor d’aquestes caractéristiques i que s’hauria 
de configurar com a pas previ per a d’altres de 
sernblants.

És aquest i no un altre el veritable sentit que 
ha de tenir ara la fundó del cineclubisme, a cent 
anys del naixement del cinema.
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Quietud i transit
A I'entorn de la darrera sonata per a piano de Franz Schubert 
(notes sobre els albors del romanticisme musical)
a Virginia Casablancas Antràs

Benet Casablancas ì Domingo

es presents línies 
voten centrar l’a- 
tenció sobre una 
de les vessants 
mes personals del 
llenguatge musi

cal de Franz Schubert 
(Viena, 1797-1828), i al mateix temps la que 
sembla respondre millor a l ’esperit de la nai- 
xent era romàntica, ultrapassant els llindars 
formais i expressius del classicisme vienes per 
endinsar-se en el cor mateix de la nova Sensibi
lität estètica. D’aquesta manera, i transcendint 
el concepte á'estancament descrit per 
Furtwängler, el sentit classic á'activitat entra 
en crisi, deixant pas puntualment a págines en 
les que el detall -sotmés a un progressiu procès 
d’individualització- és abandona! literalment a 
les seves própies forces, sense que pugui ja tro- 
bar aixopluc en la idea de totalità! que el marc 
de les grans formes clássiques -en primer lloc la 
forma de sonata- li conferia, tot emparant-lo i 
donant-li consol, en el si d’una obra fortament 
orgànica i volgudament unitària. Aquest fet, 
tant ben vist per Adorno, condicionará la con- 
cepció de la forma i el temps musical, en la que 
l’instant s’erigeix en mirali privilégiât de l’eter-

“Durante los instantes de la contemplación, el tiempo 
y el instante de duración desaparecen para nosotros: 
no somos nosotros los que estamos submergidos en el 
tiempo, sino que es el tiempo, más aún, la pura eter
nidad absoluta, la que está en nosotros”.

Schelling (1)

Schubert i Beethoven es saluden tot passejant per Viena 
(aquarel la de Kuppelwieser).

nitat, projectant el subjecte a la introspecció i 
l’entotsolament. La virtualità! absoluta de l’ins
tant no resta així hipotecada (o si es voi: subor
dinada) a l’idea de totalitat, que no és ja -estric- 
tament- fu n d ó  necessària i mediatitzada 
d’aquell. Schubert s’enfronta així, sota l’ombra 
imposant i inaccesible de Beethoven, al proble
ma d’equilibrar la naturalesa essencialment 
lírica -i per tant replegada sobre sí mateixa-

dels seus materials, amb 
el carácter productiu -i 
per tant obert i teleolo
gie- de la forma sonata, 
en la que el treball temá- 
tic i el desenvolupament 
fins les seves últimes 

conseqüencies deis motius mes nimis detenten 
un paper cabdal. Aquesta evolució qüestiona 
seriosament la vigencia deis grans models for
mais llegats per la tradició clàssica, i explica 
l’idoneïtat i rellevància creixent dels nous tipus, 
com son -molt particularment- els Impromptus, 
refractaris a tota elaborado que condueixi fora 
de si la més intima especifitat de l ’invenció 
ùnica i irrepetible, i els Moments Musicals, la 
denominado mateixa dels quais indica ja l’aspi- 
ració de capturar l’instant fugisser que s’esva- 
neix (2).

La Sonata per a piano en Sib Major D.960, 
escrita el darrer any de la vida de Schubert 
(1828; Schubert havia nascut quan Beethoven 
tenia 27 anys i moriría tan sois un any després 
que ell) i la darrera i més gran de les aporta- 
cions de Fautor a aquest genere, és una de les 
obres que per l’amplitud de les seves propor- 
cions reflecteix millor aquellos “divines llargà- 
ries” de les que ens parla Schumann, descripció 
que s’aplica en especial ais dos primers movi- 
ments de I’obra (3). Centrant-nos en el Molto 
moderato inicial, dos punts serán objecte de la 
nostra considerado. El primer té lloc pocs ins
tants després del començament i correspon a la 
secció central del primer complexe temàtic 
(adscrit a una disposició tri-partita), càlid i reco- 
llit, proper al carácter d’un himno, en produir- 
se una interpolació que obrirá com un parente
si en la successió natural - i per aixó mateix 
previsible- del diseurs, que com és habitual en 
la prodúcelo de Fautor, despren sovint una 
aureola d’amable i distant elegància, el que sens 
dubte explicarla les difícultats de recepció de 
realitzacions com la present, allunyada en 
aquest sentit de la fogositat i brillantor caracte
rística d’altres manifestacions del geni romántic 
(4). Aquest és literalment “posa! al marge” de la 
seva línia central d’evolució, afeblint així el sen
tit de direccionalitat i conseqüentment la cons
ciencia per part de Foidor de coneixer -i poguer 
preveure- el punt de destinado, el que suscitará 
una tremolosa emoció (atenció ais intensos 
silencis que articulen tot el grup). La represa 
sota una nova llum harmónica -i en una subtil 
derivado melòdica- de la frase principal en el to
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allunyat de Solb Major, fent-se resso d’una com
partida inclinació envers tot allò insòlit, fabulós 
i sobrenatural, evoca les paraules de W. Pater, 
segons les quais l’essència del romanticisme rau 
en “la combinado d’estranyament i beilesa” . 
Tot el passatge -perfecto exponent d’aquells 
temes que, exempts d’impuls de continuació, 
“troben la seva félicitât en élis mateixos” (5)- és 
sostingut per un pedal de tònica, el que contri- 
bueix al seu carácter quiet i sere, en un clima de 
penetrant misteri:

E x e m p le l :

(Schnabel: minut 0:50” aprox.)
(Kempff: minut 0:52” aprox.)

El punt àlgid del moviment arriba en la cruï- 
11a màgica de la retransició que prepara el 
retorn de la frase principal després de l’habituai 
seccio central de desenvolupament. La tensió 
expectant s’alimenta aquí de la ambigüitat tonal 
de l’acord de quinta augmentada, que una vega
da mes sitúa tot el passatge al marge del fluxe 
discursiu en un dels exemples mes profunds i 
corprenedors de suspensió de la direccionalitat. 
Tota la caleidoscòpica i matisadíssima riquesa 
de l’idioma harmònic schubertià assoleix aquí el 
seu cénit, fent honor al que hom ha qüalifícat 
com “gradacions infinitesimals” de la seva pro- 
gressió, i en la consecució de les quais juguen

un paper molt important els atornassolats 
enllaços enharmonies: tot el seu encant resideix 
en els canvis quasi imperceptibles i exquisites 
fluctuacions generados per I’ambivalencia do#- 
reb i la juxtaposició de les terrasses tonals de re 
menor i Sib Major (sense que aquesta darrera 
pugui establir-se en primera instància: de fet 
sém en presencia de successives falsos reprises, 
es diria que suspesos -ingràvids- sobre el punt 
zero del pèndol); cal afegir, a aquests mateixos 
efectos, la naturalesa feble dels esmentats 
enllaços i la poética contraposició dels modes 
major i menor, introduint en el si d’una expres- 
sio predominantment clara i ben dibuixada, 
sengles clar-obscurs, que havien ja pénétrât el 
llenguatge del darrer Mozart i que tenyeixen 
amb una agredolça malenconia el perfil d’un 
somriure només insinuât ais llavis. moment de 
nostalgia i tendresa es dirien que infinites, inte- 
rioritzant l’iMusió d’un lapse de temps detingut:

E xem p le2 ;

m

> f r f f

i; ' j j  ij f ij

(Schnabel: minuts 6:52”-7:30” aprox.) 
(Kempff: minuts 13:12”-14.00” aprox.)

Un deis millors exemples de Tesmentat sentit 
d’abandonament, ben allunyat de la confortable 
Sentimentalität biedermeier que una lectura 
superficial associa massa sovint a bona part de 
Tingent producció de Schubert -la qual pot

C. D. Friedrich: Der Abend ( “El capvespre"; 1820/21).
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veure’s localment convulsionada per explosions 
d’un accentual dramatisme-, el constitueix 
sense cap genere de dubte el següent passatge, 
corresponent al clímax de l’Andante con moto 
de la Simfonia núm.9 en Do Major “la gran” 
D.944 (18257-8), d’una Intensität emocional rat- 
llana en l’expressionisme. Després d’un doloros- 
sísim i dissonant acord de séptima disminuida i 
del sobtat i corprenedor silenci que el segueix, 
resten sois els violoncels -en un pía com irreal i 
aliénât del eos orquestral- per a entonar una 
trista i desemparada tonada, que gira una i altra 
vegada a l’entorn de si mateixa, punctuada pels 
tenues pizzicati en pp de la resta de la corda: 
¡Quin sentiment d’alleujament i consol quan tota 
la tensió fins llavors acumulada resolgui final- 
ment en la lluminosa serenità! del mode major 
en donar pas al grup contrastant! (minuts 
8:38” -9:32” aprox.). Semblantment i assolint 
cotes d’un lirisme extrem i tristament nostàlgic, 
Brahms encomanarà a les violes soles en - i  amb 
sordina- una de les pàgines mes extraordinàries 
del Finale-Allegro de la Simfonia nùm. 3 Op. 90 
en Fa Major (1883), i que té Hoc poc abans de la 
conclussió del moviment, i en el que aquelles 
semblen momentàniament perdudes en la fogo- 
sitat dominant del moviment (Cap. 4rt, minut 
(total) 30:04” ). D’altra banda, ¿No será aquest 
justament el títol d’una de les cançons mes 
visionàries d’Hugo Wolf: “Das verlassene 
Mägdlein” ( “La doncella abandonada”, inclosa 
als Mörike Lieder; 1888), amb la seva obsessiva 
fixació en el ritme dàctil, peu metric que atra- 
vessa corn un autèntic motto la música de 
Schubert? Sensacié de desarrelament vital 
experimentada com a propia molt ben descrita 
pel poeta G.Ph. Schmidt von Lübeck, paraules a 
les que Schubert posà música en la seva no 
menys emblemàtica canço Der Wanderer D. 493 
(1816): “Die Sonne dünkt mich hier so kalt (...) 
Ich bin ein Fremdling überall” (“Aquí el sol em 
sembla fred (...) sóc un estrany a tot arreu”), 
sostingudes per l’esmentat disseny ritmic, pre
sent igualment en la no menys meravellosa 
Wandrers Nachtlied (Ein gleiches) D. 768 sobre 
text de Goethe (ca. 1823), amb la seva expressié 
recollida i silent, no exempte però d’inquietud, 
abocada a la visió abismal del sublim, tant ben 
plasmada pel pintor Caspar David Friedrich a 
les seves teles (6).

“Lluny d’ella, em decanto envers la sagrada Nit, la inefable 
i misteriosa Nit. El mon resta distant -immers en una tomba 
profunda-, desert i solitari és el seu Hoc. Una profunda 
melancolía fa  vibrar les fibres del meu cor. A la llum li va 
ser atorgada una durado finita; però el regne de la Nit està 
més enllà del temps i de Vespai”.

Novalis (7)

Música immobil -per a emprar l’expressió 
encunyada per John Field, qui va atorgar al 
nocturn la seva importancia histórica- i emi
nentment contemplativa (8), sovint vinculada a 
la nit, que será concebuda com a refugi i gresol 
transcendent de les confidències més intimes 
del ser huma (qui projectarà els interrogants 
primordials de la seva condicio en la faç inson
dable de la lluna (9)), i presidirá algunes de les 
manifestacions més profundes del romanticis
me musical. Aquesta sensible aproximació a la 
nit, en la que tot moviment exterior cessa, bres- 
sol del somni i l’extasi, i que té en els Himnes a 
la Nit de Novalis la seva millor correspondencia 
literaria, troba una de les seves millors traduc- 
cions musicals en l’emblemàtica cançé Nacht 
und Träume D. 827, sobre text de von Collin 
(1825?), extraordinària fussió de música i poe
sia. Altres manifestacions no menys eloqüents 
en aquesta mateixa direcció son la serena i apa
cible cançé Die Sterne ( “Les Estrelles”)  D. 939 
(1828), i també la que dur per títol Nachthymne 
D. 687 (1820), aquesta darrera sobre un text de 
Novalis. Si la nit esdevé el marc dilecte de 
l’experiència estètica i cognoscitiva romàntica, 
la música - ’’art de la nit i de la penombra”
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segons Nietzsche, i rúnica capaç de revelar-ne 
els secrets i conjurar-ne totes les pors (10)- en 
será el sen interlocutor privilégiât. Encara que 
trobarem en el futur noves invocacions a la nit i 
als estais animics per ella suscitais, corn ara la 
bella cançô de Richard Strauss Traum durch die 
Dämmerung Op. 29 núm. 1 ( “Somnieig en el cre- 
puscle; 1895), restará per a Wagner la tasca de 
prosseguir en aquest sender envers l’acompli- 
ment absolut que representa el gran duet amo- 
rós del segon acte de Topera Tristanu i Isolda 
(1857-9).

( 1 )  C a rta s  sob re  e l d o g m a tis m o  y  e l c r it ic is m o .  A f e g e ix  S c h e ll in g : 

“ T o d o s  p o s e e m o s  u n  p o d e r  m is te r io s o  q u e  p e r m ite  s u s tra e rn o s  a  la s  

h u e lla s  d e l  t ie m p o  y  d e s p o ja rn o s  d e  to d a s  la s  re la c io n e s  e x te r io r e s ,  
p a ra  e n t r a r  en  n o s o tro s  m is m o s  y  c o n te m p la r  lo  e te r n o  en  su  fo rm a  

in m u ta b le ” (c itâ t  a : E l en tus iasm o y  la  qu ie tud . A n to lo g ía  d e l ro m a n 
tic ism o  a lem án, e d ic ió  d ’A n to n i M a r i.  T u s q u e ts  e d ito r e s ,  B a rc e lo n a . 

1 9 7 9 ).

(2 )  O c o m  a firm a  X .Y . L a n d e t : “ la  m ú s ic a  n o  és  m a i ta n  p r o fu n d a  c o m  
q u a n  s e m b la  s im p le .  S c h u b e r t  n o  d e s e n v o lu p a : n o  é s  m e s  q u e  un  

fu g a ç  m o m e n t  d e  t e m p s  r e t r o b a t ,  p r e s  d e  le s  e s c o r r i a l l e s  d e  

l ’ e x is t è n c ia ”  [V ien a , E d ic io n s  d e  la  M a g ra n a , B a r c e lo n a , 19 9 2 , p a g . 
1 1 5 ). Q u e  n o  a l t r a  c o s a  s e r ia  la  m ú s ic a : “ g i r a r  e l  te m p s  s o b r e  s i  
m a t e ix  p e r  a  fu g i r  d e  T h o r a  in c e r t a ” (M . S c h n e id e r ,  G lenn  G ou ld  
P ia n o  S o lo  (A r ia  y  t r e in ta  v a r ia c io n e s ) ;  E d ic io n e s  V e r s a l ,  S .A . 

B a r c e lo n a , 19 9 0 , p a g . 121 ).

(3 )  E n  la  t e r s a  i b e n  a r t ic u la d a  le c tu ra  d e  A r th u r  S ch n a b e l a q u e s t  

m o v im e n t  d u ra  1 3 :5 0 ” ; p e r  la  s e v a  p a r t ,  e n  la  v e r s ió  e x t r a o r d in a r ia -  
m e n t  r e t in g u d a  d e  W i l lh e m  K e m p f f  s ’ e x t é n  - a m b  la  r e p e t i d o  d e  

l ’ e x p o s ic ió -  fin s  e ls  2 1 :0 9 ” !

(4 )  A ix ò  s ’ a p l ic a  b à s ic a m e n t  a  le s  s e v e s  o b re s  “ g r a n s ”  i fo rm a lm e n t  

m e s  a m b ic io s e s . C as b e n  d ife r e n t  a l d e  le s  p e c e s  d e  c a rá c te r ,  i e n c a 

r a  m e s  d e  le s  c a n ço n s , u n iv e r s a lm e n t  a p re c ia d a s  i e s t im a d a s . És m o lt  
s ig n if ic a t iu  a l r e s p e c t e  q u e  la  v e r s ió  m e n c io n a d a  d e  S c h n a b e l, d e  
193 9 , p a s s a  p e r  s e r  e l  p r im e r  e n r e g is t r a m e n t  d ’ a q u e s ta  o b ra  d e  la  

h is to r ia  d e l  d isc !

( 5 )  P e r  a  a ix i  p e r d r e ’ s “ e n  le s  m is te r io s e s  i s u m a m e n t  l lu n y a n e s  
r e g i o n s  d e l  b o s c  i I ’ e n c a n t e r i . ”  ( A l f r e d  E in s t e in ,  M u s ic  in  th e  
R o m a n tic  E ra , p a g . 95 ; J .M . D en t &  Son s L td . L o n d o n , 1 96 5 ).

( 6 )  R . D i B e n e d e t to  es  r e f e r e ix  a  I ’ in c lin a c io  d e  S c h u b e rt  p e ls  p r o c e s 
ses  len ts  i e lu s iu s , d e s ta c a n t  e l p a p e r  d e  P im m o b ilita t  i la  r e n ú n c ia  
“ c o m o  c o n d ic ió n  p a ra  la  s a lv a g u a rd a  d e l ‘ e s ta t ism o  g r a n d io s o ’ s o b re  
e l q u e  se  r e g ia  la  s o c ie d a d  h a u g b u rg u e s a  y  su  e s e n c ia l ‘m e n s a je  d e  
s o le d a d  y  e x t r a ñ a m ie n to ’ ”  {S to r ia  d e lla  M u s ica , V o l. 7, L ’O tto c e n to  I, 
E d iz io n i d i T o r in o ,  T o r in o ,  19 8 2 , pp . 7 0 -1 ; e x is te ix  tra d , c a s te lla n a  a 
T u rn e r ) .

(7 )  H im n es  a la  N it  (t ra d , c a ta la n a  d e  A . T à p ie s -B a rb a ).  L l ib r e s  d e l 
M a il, B a r c e lo n a , 1 9 7 5 ,1, p à g . 36  i II , p à g . 40 .

( 8 )  E s ta d i p s ic o lo g ie  q u e  p r e s id e ix  e l s e g o n  m o v im e n t  d e  la  s o n a ta  

c o n s id e ra d a  - A n d a n te  s o s te n u to -  en  la  s e v a  to ta lita t. M o v im e n t  qu e , 
en  la  s e v a  e x p re s s ió  c o n t in g u d a  i e s tà t ic a , té  u n  p e r fe c t e  p r e c e d e n t  
en  e l  g r a n d ió s  A d a g io  s o s te n u to . A p p a s s io n a to  e  c o n  m o lto  s e n t i 
m e n to  d e  la  S o n a ta  p e r  a p ia n o  Op. 106 “H a m m e rk la v ie r” (1 8 1 7 -8 ) 

d e  B e e th o v e n , e s c r it  en  la  in te n s a  to n a lita t  d e  fa #  m e n o r  i la  s e v a  
r e a l i t z a c ió  m é s  v a s ta  en  a q u e s t  ca m p . D ’a lt r a  b a n d a , l ’ e x p re s s ió  abs- 

t r e t a  i m a r c a d a m e n t  in t r o s p e c t iv a  m a r c a r a  ta m b é  a lg u n e s  d e  le s  

m il lo r s  p a g in e s  d e  S ch u m an n , a s so lin t-h i n iv e lls  d ’u n a  r a r a  em o c ió . 
R e c o r d e m  a q u í n o m é s  l ’ in te r lu d i i e p i le g  -a m b d ó s  a  c à r r e c  d e l p ia n o  

s o l-  d e l  c ic le  D ich te r lie b e  Op. 48  ( “A m o rs  d e l P o e ta ”) ,  s o b re  te x to s  d e  
H e in e , i q u e  c o n s titu irá n  d o s  d e ls  p u n ts  cu lm in a n ts  d e l c ic le  s en c e r .

( 9 )  E v o c a c ió  e x p l íc ita ,  e n  e l  l ie d  d e  S ch u m an n , A u f  das T rin k g la s  
eines verstorbenen  Ereundes, op. 35  núm . 6, s o b re  u n  p o e m a  d e  J. 
K e r n e r ;  “ S t il l  g e h t  d e r  M o n d  d a s  T a l  e n t la n g . E rn s t  tö n t  d ie  m it-  

t e rn ä c h t ’ g e  S tu n d e ” ( “ C a lla d a  v a  la  H una a l l la r g  d e  la  va il.  G reu s  

s o n e n  le s  c a m p a n e s  d e  m it ja n it ” ).

(1 0 )  “L a  noche  y la  m ú s ica ”, in c ló s  a  A fo ris m os  (t ra d . d ’A . S án ch e z  
P a s cu a l),  N r . 158 , p ä g . 51 E d h a sa , B a r c e lo n a , 1944 .
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E

El fet social de la sardana

s descriu la paraula sardana, en el lèxic 
de la llengua catalana, com un “òa// tra
dicional de Catalunya i composició mu
sical escrita per a seguir-la". També 
d’una manera més gràfica, com a ''dansa 
catalana que bailen un nombre indeter- 

minat de balladors agafats de les mans i fo r 
mant rotllana". Quant a Tetimologia del nom 
sardana, es perd en confusions a través de la 
seva historia tota vegada que els filòlegs no 
s’han posât d’acord i no han trobat arguments 
prou convincents per a recolzar les grafies cer- 
dana o sardana. El poblé, però, ha imposât la 
grafia sardana, admesa també ais diversos dic- 
cionaris i enciclopedies.

L’origen d’aquesta dansa s’ha volgut atribuir 
a Tantiga Grècia possiblement per la similitud 
amb les reproduccions antigües de danses en 
rodona trobades a diversos objectes de la seva 
procedencia i per baver estât TEmpordà el bres- 
sol de la sardana. Els historiadors podien aixi, 
establir un paral lélisme entre Tantiga Grecia, 
les reproduccions de les seves danses formant 
rodona amb les mans enllaçades, el desembar- 
cament a Empüries i Texpansié de la sardana, 
primer a TEmpordà i després a la resta de 
Catalunya. Es pot anar encara més Iluny i rela
cionar els orígens de la sardana amb les danses 
en rodona que els pobles primitius ballaven al 
voltant del foc, i amb totes les danses en rodona 
que les diverses civilitzacions ban tingut per 
manifestar, agafats de les mans, els sens senti
ments de joia, d’alegria, de festa, i també, de 
ritus, d’oferiment, o qui sap si també de pregà- 
ria i d’ofrena.

Al marge de la llegenda, els orígens docu
mentais de la sardana els trobem a partir del 
segle XVI i sempre relacionáis amb esdeveni- 
ments socials de Tèpoca. Una sardana esmenta- 
da com a sinònim de dansa en rodona i corn a 
darrera figura dels balls. Una sardana en la 
seva forma més primitiva que aniria evolucio- 
nant, tant pel que fa a la m sica corn a la dansa, 
a través de cicles històrics protagonitzats, en la 
part musical per les antigües cobles de "tres 
quartans” a la quai s’anaren afegint nous ins
truments fins que la reforma estructural rea- 
litzada per Pep Ventura, deixaria la cobla tal 
quai ha arribat als nostres dies, i en la part 
coreogràfica o de dansa fiuint del contrapàs, 
esdevenint primer sardana curta i, després, 
també gràcies a Timpuls renovador de Pep 
Ventura, en sardana llarga tal com avui encara 
és generalment interpretada i bailada.

Lluís Subirana

Tot aquest procès historie de renovació i 
expansió sardanista no hauria estât possible si 
la sardana no bagués arrelat profundament en 
el context social d’una gent, d’un pais, que Tha 
mantinguda viva malgrat les diverses vicissituds 
historiques de tota mena que s’han tingut que 
superar. No hauria estât possible si el poblé no 
bagués identificat en la sardana uns simbols 
representatius dels propis sentiments de pau, de 
germanor, de llibertat, de democràcia, concor
dant amb la sardana els ideals de progrès i féli
citât de tôt un poblé en plena transformado 
industrial i cultural.

Eactors externs influïren decididament i 
favorablement a fer de la sardana un simbol 
nacional. De la mà del Romanticisme apareixia 
el folklore a Europa arribant a Catalunya, des
prés de dos segles de descatalanitzacié, gràcies 
a la Renaixença que representava el ressorgi- 
ment del sentit de catalanitat en totes les seves 
expressions. Suposava, també, el retrobament 
de les élites intelTectuals amb els valors autôc- 
tons i populars.

En aquesta perspectiva, Tafirmació d’una 
identitat i llengua propia, d’una cultura diferen
ciada de Tespanyola, eren les principals argu- 
mentacions que anaven forjant el sentiment
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d’independència catalanista. Aquesta diferen- 
ciació evident en el folklore, amb la sardana 
com a estendard, potenciava una gradual incli
nado intel lectual envers la sardana que, en la 
seva singular coreografìa i en les arrels popu- 
lars de les seves expressions musicals, encarna- 
va molts dels sentiments romàntics de l’època.

Aixi, la sardana, incrustada dins d’aquell 
moviment historie conegut amb el nom de 
“Solidarität Catalana” anava arrelant en la 
consciencia col-lectiva deis catalans com un 
símbol també de Solidarität i de germanor atiat 
per intéressés intel lectuals i politics que Tana- 
ven convertint en la dansa nacional de 
Catalunya.

És en aquest période transcendent en la histò- 
ria de Catalunya que la sardana inicia la seva 
expansié fora de les comarques empordaneses, 
introduint-se fortament a les comarques barcelo- 
nines primer i prosseguint la seva implantado a 
la majoria de comarques catalanes en el decurs 
del primer quart del present segle.

^ 7  ì A

En aquest context, el fet social de la sardana 
establia, tàcitament, una relació catalanisme- 
sardanisme que el poblé anà assimilant fìns que 
una nova sotragada politica, la dictadura de 
Primo de Rivera el 1923-1930, trasbalsava, com 
tantes altres coses, aquesta identifìcació catala- 
nisme-sardanisme, obrint una nova crisi que 
estroncava, momentàniament, la intensa activi- 
tat sardanista. El simbol, però, ja era establert. 
A mes, donades les circumstàncies adverses i de 
prohibido, la sardana adquiría aspectos reivin- 
dicatius d’afìrmació patriótica i nacionalista que 
havia d’assumir novament després de Testrall 
bel-lic del 1936-1939.

Cal insistir, dones, en el fet evident de que 
si la sardana socialment no bagues aconseguit 
ser mes que una dansa per ser bailada al so 
d’una cobla en dies de festa, si no bagues assu- 
mit aquest conjunt de simbol-representativitat- 
fet diferencial, admes voluntáriament pel poblé 
catalá, no hauria persistit, no hauria esdevingut 
un instrument útil de resistencia com amb justi
cia se li ha de reconeixer que ha signifícat en la 
historia del nostre país.

Aquest arrelament al poblé té, encara, més 
valor si convenim que la sardana no és una 
dansa fácil de bailar, que cal aprendre els seus 
passos, seguir el compás, interpretar la música, 
comptar i repartir els compassos. Aquesta difì- 
cultat que requereix un cálcul mental, una aten- 
ció permanent per resoldre adequadament la 
composició musical i sentir la satisfaccio 
d’haver aconseguit Texit, és un exemple més 
d’identificació amb el carácter i la manera de 
ser deis catalans.

La guerra civil i les circumstàncies posteriors 
que de la mateixa se’n derivaren, amb la pèrdua 
de les llibertats que com a poblé Catalunya 
havia assolit, comportaren, també, la pèrdua 
del foment ofìcial de la nostra cultura i el nostre 
folklore marginant-lo i foragitant-lo de Tactivi- 
tat quotidiana.

Durant molts anys, la represa de Tactivitat 
sardanista va ser irregular en fundó del lloc, 
Tentusiasme i la valentia dels organitzadors i la 
permissibilitat de les respectives autoritats. Poe 
a poc, però, el sardanisme com a un element 
més de resistèneia es va anant organitzant. A 
partir de Tany 1945 i fins la década dels 60, el 
moviment sardanista assoleix les máximes cotes 
de la seva recuperado i expansié. Amb un sar
danisme d’esperit “militant" la reivindicado 
dels símbols, la utilització de la sardana i dels 
seus valors, el suport d’alguns intel-lectuals: 
escriptors, poetes, artistes, i les manifestacions 
elogioses de personalitats de tot el mon profes- 
sades en conèixer-la, s’assolia de nou aquella 
identifìcació catalanisme-sardanisme impulsât 
pel moviment renaixentista i que recobrava pro- 
tagonisme en un context diferent, en una socie- 
tat diferent, però amb uns mateixos objectius de 
llibertat i democràcia.

Aixi, un cop hem fet el recorregut històric 
pels seus orìgens, demostrat el seu simbolisme 
nacional impulsât pel renaixentisme, comprovai 
el seu arrelament popular, el seu -en un temps- 
apadrinament intel-lectual i la seva important 
tasca de resistèneia política i cultural, cal pre- 
guntar-se: quin paper té la sardana en el context 
de la societal catalana actual? És valid, i si ho 
és, és possible un rellançament de la identifìca
ció catalanisme-sardanisme?. Es pot dir avui 
que la societal catalana Ès catalanista?. Que 
cada u en tregui les seves pròpies deduccions.

El que si podem fer és analitzar la situació 
del sardanisme en la societal actual des de 
diverses perspectives. Des del punt de vista poli-
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tic el senyal d’identitat mes preuat i que cal - 
encara- defensar es la llengua, la supervivencia 
en normalitat de la quai no ha d’admetre cap 
concessió ni renùncia. Aixô fa que el simbolisme 
de la sardana passi molt a segon terme i que en 
no ser noticia ais mitjans de comunicado quedi 
reclosa a Tàmbit estrióte dels seus practicants. 
A mes, a diferencia dels Intel le duals d’ahir, els 
d’avui ban donat I’esquena a la sardana i, en 
general, a tot el folklore catala com si s’hagues- 
sin volgut desempallegar d’un Hast que els feia 
nosa. En molts casos, però, aquest salt en el buit 
ha suposat un lamentable exercici de remincia 
vers els propis origens i un trist serve! a la prò
pia cultura.

Entre tant, el sardanisme, malgrat els seus 
propis defectos, que evidentment en té, ha anat 
font el seu carni conscient de que el simbolisme 
de la sardana, els seus valors admesos de dansa 
oberta, solidària, democràtica, integradora i 
representativa d’un fet diferencial inqüestiona- 
ble acabaría, tard o d’hora, per recobrar el seu 
protagonismo dins d’una societat, la catalana, 
que potser si que ha perdut bona part d’aquests 
valors inhérents a la sardana. Caldrà, dones, 
readaptar els postulats sardanistes dins del con
text d’aquesta societat actual, transmetent un 
nou concepto ideològic del missatge sardanista 
que, sense renunciar a res, sigui una reactualit- 
zacio constant dels seus valors. El simbol ha 
d’anar mes enllà del concepto estrictament poli
tic per esdevenir, en forma de dansa, un motiu 
que, a mes de la seva pròpia funció festiva, 
transmet! connotacions sensorials equiparables 
ais grans moviments pacifistes i écologistes 
d’avui arreu del mon.

Que cal fer per tal d’incorporar mes activa- 
ment el sardanisme dins del teixit social de la 
societat catalana de l ’any 2000? Què s’ha de 
minorar, adaptar o, senzillament, canviar? Tot i 
que la situado actual presenta alguns aspectos 
prou encoratjadors perqué puguem interrogar
nos sobre el futur amb un modérât optimisme, 
Ès evident que alguna cosa caldrà fer perqué 
aquests simptomes de reactivado tinguin una 
major projecció i no quedin, només, com a únic 
objecte de pròpia complaença.

Un dels fets mes importants en els darrers 
anys ha estât la formado de cobles infantils i 
juvenils constituïdes a l ’empara d’Escoles de 
Música, Associacions sardanistes i iniciatives 
particulars amb el suport d’algunes institucions 
públiques, que han créât escoles de Música de 
Cobla i d’on ban sortit desenes d’instrumentis
tes, nois i noies, amb un nivell de qualitat inter- 
pretatiu molt acceptable i que formant la seva 
pròpia cobla o incorporant-se a altres ja exis- 
tents, ban fet possible que la interpretado musi
cal de la sardana hagi superai les mancances 
d’anys enrera en qué la manca de relleu gene
racional amenaçava la continuïtat de moites 
cobles i, en conseqüéncia, posava en perill 
l ’activitat sardanista a molts indrets de

Catalunya. L’aparició de les cobles juvenils for
mant un capital humà de desenes de joves, 
d’estudiants de música o de nou iniciats, ha sig
nificai un aire nou per la sardana i un fet social 
molt important que no ha tingut el ressò públic 
merescut.

Altres aspectes a destacar, a mes del rejove- 
niment i millorament de les cobles és també la 
renovado i millora de les téeniques d’ensenya- 
ment de la dansa i de la música. Pel que fa a 
l’ensenyament de la sardana mai tants milers de 
nens i nenes de tot Catalunya s’havien inscrit 
cada any als curséis i trobades sardanistes. A 
totes les comarques, de manera organitzada, 
durant tot l’any, milers d’infants de diversa con
dicio i procedéncia a més d’aprendre a bailar i a 
conéixer la história de la sardana, practiquen la 
convivéncia i el coneixement del país, cosa que 
donades les circumstáncies d’avui, és un fet 
prou important i un exemple més de que els 
valors socials i integradors de la sardana 
segueixen vius al servei de Catalunya.

Afegim a tot això Toficialitat de Tensenya- 
ment deis instruments de cobla, les millores tée
niques introduïdes en la construcció d’instru
ments de música popular, la instauració dels 
primers cursos oficiáis de composició per a 
cobla, les convocatòries de concursos musicals 
per a joves compositors, Tesperit de renovació 
dels concursos de colles sardanistes amb la 
preséneia majoritària de jovent, el manteniment 
dels programes especialitzats a les emissores de 
ràdio, de revistes i butlletins i de les edicions de 
llibres i discos de temàtica sardanista, la 
constància dels dirigents de les entitats i l’aug- 
ment quantitatiu d’audicions, aplecs, concursos, 
conferéneies, taules rodones, débats, seminaris, 
trobades, cursets, jornades d’estudi, etc., rela- 
cionades amb el mon de la sardana, la constitu- 
cié de la Eederació Sardanista de Catalunya i el 
decidit suport de personalitats catalanes i mun- 
dials a la constitucié de la Fundació Universal de 
la Sardana, la significativa preséneia de la sar
dana en els Jocs Obmpics de Barcelona’92 i la 
celebrado del Ir. Congrès del Sardanisme el 
febrer del 1993.

És evident, dones, que alguna cosa es mou a 
Tentorn de la sardana, com és evident, també, 
que tot i aquests aspectes positius no s’ha acon- 
seguit atreure més gent ais actes ni despertar 
Tinterés d’amplis sectors de la societat catalana 
que, se suposa, haurien de ser receptius a una 
oferta cultural i lúdica autòctona, basada a 
Tentorn de la sardana i que, encara que nomEs 
sigui en la Intimität i per sentimentalisme, Ès 
vista amb general simpatía per moltissima gent.

També a Tentorn de la sardana s’han succeit, 
en aquests darrers anys, alguns intents de reno- 
vació o de noves formes, consistents en noves 
experiéncies musicals a la recerca d’estétiques i 
continguts rítmics que puguin ser més fácilment 
assimilats pel gran públic i especialment pel 
jovent, molt més receptiu actualment a estils
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aliens a les arrels musicals catalanes. Al marge 
de la polèmica que sempre solen generar 
aquests fets i amb independencia del mes o 
menys interés que hagin suscitât en el públic al 
qual anaven dirigits, es important de constatar 
aqüestes iniciatives en el sentit que aconseguei- 
xen traspassar els limits estrictes de l’activitat 
sardanista i esdevenir fets noticiables en altres 
ambients. Com a mes significatius es poden 
esmentar:

El 1981 la Companyia Eléctrica Dharma i 
Cobla Mediterrània amb el seu concert i enre- 
gistrament d’una série de peces musicals en qué 
es barrejava el so d’un conjunt de rock amb el 
d’una cobla.

El 1987 Marcnl Casellas compon “10 Tran- 
sardanes” amb témes que poden ser ballats 
com a sardana però tractats instrumentalment 
com a jazz.

El 1993 la Cobla Montgrins, Santi Arisa i el 
Crup Lakatans interpreten diversos temes rít- 
mics, entre ells la denominada “Sardanova”, 
consistent en una estructura musical basada en 
la sardana, que es pot bailar, comptar i repar
tir, amb els seus corresponents curts i llargs, 
però afegint-bi rock, harmonia jazzistica i ritme 
contundent pop.

Tres intents, entre altres, d’expandir la cobla 
i la sardana més enllá deis limits tradicionals 
del sardanisme.

És evident que per potenciar el sardanisme 
en l’actualitat, cal fer-ho a partir de la realitat 
d’avui, utilitzant les técniques actuals i, el més 
important, considérant els habits de comporta- 
ment de la societal catalana d’avui. La sardana 
té uns valors culturáis i el sardanisme és una 
manera de practicar-los i promoure’ls, dintre 
del conjunt d’una societal democràtica i plural 
que té, a més, múltiples propostes d’atracció del 
seu temps Iliure. La societal actual es mou entre 
uns paràmetres determináis pels missatges 
publicitaris: consum, rise, competició, moderni- 
tat, novetat. Una societal on els infants reben 
ben aviat l’impacte visual i sensorial d’unes for
mes de vida regides per l’agressivitat, l’indivi
dualisme i la insolidaritat. Una societal on el 
triomf és obligat i el rise que cal córrer per 
aconseguir-lo, molt sovint, es torna violència. 
En una societal aixi cal, dones, potenciar la 
imatge dels sardanisme com una manifestació 
d’esbarjo coMectiu, participatiu, solidari, ecolò- 
gic i, a ì ’ensems, cultural.

Hem de convenir, però, que avui per assolir 
un nivell de penetració a la societal és absoluta- 
ment necessari ser present a la televisió i aques
ta no ha sabut trobar la fòrmula perqué la sar
dana hi sigui present d’una manera constant i 
atractiva. No l’ha sabut trobar perqué, fins avui, 
no ha tingut cap interés en cercar-la. La televi
sió a Catalunya té un dente amb el sardanisme 
que, no ho oblidem, està format per desenes de 
milers de practicants que amb els seus impostes 
contribueixen al seu manteniment i que es

mereixen, almenys, la mateixa atenció que la 
televisió ha dedicai a altres aspectes de l’activi- 
tat cultural catalana.

En una societal dominada per les tendències 
i les modes, la sardana no pot quedar com el 
caprici d’uns quants nostàlgics ni com a reliquia 
folklórica del passai. La sardana és part impor
tant del nostre patrimoni cultural coMectiu pre
sent a tots els indrets de Catalunya i signe 
importantissim, conjuntament amb la ¡lengua, 
de la nostra identificació coMectiva. És a dir, 
del nostre fet diferencial.

■i K

y

Joc D'Arracades I A nele conjugant

VOLUMS I COLORS D'OR GROC I OR BLANC 
AMB D iam an ts  ta lla  Brillant

H e m  seleccionat una part 
de la coMecció 94-95 amb 
el desig que us plagui i us 
convidem a coneixer-la 
a casa nostra.

Tres Creus, 1 - 08202 Sabadell 
Tel. 726 01 34 - 725 19 88
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Diafanitats

aps que? Avui no m’he 
afaitat.
-Amb el mal temps que 
feia, ho comprenc perfec- 
tament. Ho sento!
-He pensât que demà sera 

un^ître dia.
-Excel lent pensada!
-És que ho he pensât sense voler.
-O sigui, que ara vas barbut. Dos i 
dos fan quatre. Hi ha coses ine
vitables. Mes de les que sembla.
-No he trobat la navalla... No l’has 
pas trobada?
-Jo al mati, no cerco coses d’a- 
questes. Espero que el sol sigui ben 
ait.
-Bé, però aleshores no hi arribes.
-Per això mateix.
-Se’m veu molt, la barba?
-No et precipitis, home! Que t’hi 
entrebanques?
-Potser demà.
-Si, aqüestes coses solen passar 
demà. 0 bé demà passât. Depèn.
-Fins ara no m’hi he entrebancat.
-Que no t’afaites amb maquineta?
-Cada dia, menys avui. Es que no 
he trobat la navalla.
-Potser la vas deixar dintre un 
altre calaix. Un Hoc per a cada 
cosa!
-Ja ho pots ben dir!
-1 cada cosa, entens?, al seu Hoc. Ubicado.
-De vegades vaig a cal barber.
-Sí, i t’has d’esperar qui-sap-lo. Si no hi anessis, 
no et trobaries amb casos com aquest que dius. 
-Pago el que sigui, i dono una propineta.
-Abans o després?
-Depèn. No sóc gaire metòdic. Va com va.
-Potser que et planifìquessis la vida, si no cada 
dia, dia per altre. Alternativament.
-Bé, dones m’afaitaré aquesta tarda.
-No t’ho recomanaria. Això no resol el problema 
de la ubicado.
-Però és que la cara em pica.
-Si pica, grata una estoneta... Després ja en 
parlariem amb calma.
-No en necessito, de calmants! Estic desolat.
-Jo m’ho prenc més bé. Aprèn-ne!

Per la transcrìpeió Jafre Segon

-Saps què? Ahir em vaig 
perdre.
-Però per què no vas tron
car a mà dreta, tal com 
t’havien dit?
-La de l’altre o la meva?
-Això és igual: una mà que 
no fos l’esquerra.
-N’hi ha que hi tenen la mà 
troncada. Vaig fer un mal 
gest.
-1 encara et fa mal? Si de 
cas, és qiiestié d’enguixar-te.
-Vaig anar a parar al dis
pensari.
-Si, i tal vegada no tenien 
guix, 0 escalóla, que ve a 
ser el mateix.
-Em van dir que no era res.
-Sempre m’has semblât 
poca cosa.
-1 aleshores, sense mirar 
quina mà era la bona, vaig 
anar de dret a casa, que 
queia molt lluny.
-Encara vas tenir sort!
-Al dispensari, ni em van 
dir “dispensi!”.
-Ja veus! Quines coses 
passen ais que tenen la mà 
que els fa mal!
-Hauria estât una altra 
cosa si m’hagués trencat el cap.
-Això, segur. Fa més efecto.
-Una altra vegada ho faré aixi, però fluixet.
-Qui et va rebre, un cirurgià o una infermerà? 0 
només el porter?
-Això ja és aigua passada.
-L ’aigua, que jo sàpiga, no es passa. Si de cas 
s’embruta. 1 encara en aquest cas es pot rentar. 1 
aleshores queda neta.
-És ben bé així. Però jo no en beuria.
-Que te’n van fer heure?
-Just! Però no en vaig voler. A la millor em feia 
venir sanglot.
-1 què, dones? Assedegat?
-Encara em fa mal.
-Però no és una fractura. N’hi ha que tenen la mà 
troncada i van fent com si tal cosa. La qiiestié és 
que sigui l’altra.
-La bruta o la neta?
-Això és igual. Si acluques els ulls, totes dues son 
perfectos, tenen cinedits. 1 cinc i cinc fan deu.
-És qüestió de restar, que és ben fácil.
-1 tant! El problema queda resolt, i ja no et perds. 
Segur! ^
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Cap de setmana a Caracas
Toni Solò Tiona

eia molt temps que no veia En Magisteri 
Delfi Aiegre, personatge que vaig conèi- 
xer a Veneçuela i del quai parlare algún 
dia en profunditat. Avui, però, sols 
m’ocuparé de la seva monomania de 
voler endevinar la professio de les perso

nes amb qui es topava, nomes jutjant pel seu 
aspecte fisic, maneres de caminar, gesticular, 
parlar i poca cosa mes. 1 el curios del cas és que 
sempre ho encertava, segons eli deia. Ara, en 
retrobar-nos, vulgues o no hem parlât dels veils 
temps, i ha sorgit el tema d’aquell do naturai 
seu. En preguntar-li si aquella facultat li havia 
proporcional alguna anècdota especial. En 
Magisteri Delfi Alegre somrigué tot fent memò
ria, per acabar amb la segiient confidencia:

-  Recordes la plaça Simón Bolivar, de 
Caracas? Dones un dia, a mitja tarda d’un cap 
de setmana, un tipus ait i gros corn un gegant, 
s’entrabanca davant meu i, calent sobre el capot 
davanter del meu cotxe, em dona un ensurt de 
mort, tot i que, parant en sec, no podia haver-li 
causal cap lesio. Vaig sortir ràpidament del meu 
vehicle per informar-me sobre l’estât de l’indivi
du i, a l’ensems, per indagar de qui podia trac- 
tar-se, cosa, aquesta, fácil d’intuir, perqué era 
clarissim: no podia ser res mes que un funcio- 
nari de tercera o quarta categoria, com un ins
pector del timbre, per exemple. També vaig 
notar a l’instant que el tipus havia deixat sense 
existèneies el bar del qual acabava de sortir. La 
bufa que portava era monumental. En pregun
tar-li que li havia passât, va contestar-me:

-  ¡Con que, quería echarme el carro encima, eh!
Sorprès pel que deia, vaig replicar-li
-  Però, senyor, que m’està dient? No creu que 

ha estât exactament tot el contrari?
Em semblà que eslava a punt de marejar-se, 

de manera que, amb penes i treballs, el vaig 
introduir al cotxe, i aixi també vaig evitar els 
curiosos, que ja ens feien rotilo. Em vaig posar 
al volant, fugint d’aquell primer encontre, tan 
absurd com inesperat.

Tot marxant, vaig insistir:

-  Escolti, bon home. Si em diu on viu, el por
taré a casa. Li sembla bé?

Per tota resposta féu un rot descomunal i a 
continuació començà a roncar. Vaig tornar a 
parar, disposât al que fes falta per a poder-nos 
entendre, començant per saccejar-lo i parlar-li 
a mitja veu, i a crits, però el tio cada vegada ron
cava més fort. Alesbores vaig pensar que el 
millor que podia fer era portar-lo a la policia per 
tal que, d’aquell regai, en gaudissin força.

En Magisteri Delfi Alegre arrencà de nou 
carni de casa seva i en passar per davant d’una 
comissaria es deturà, baixà del cotxe i, dirigint- 
se a dos agents que feien guàrdia, els explicà el 
que passava. Tots tres junts anaren en busca del 
borratxo, que encara seguia roncant. Els dos 
polis ficaren el cap dintre el cotxe per treure 
l’individu, i només veure’l retrocediren tot dient:

- A  la orden , jefe!
El quai, per cert, semblava que s’havia espa- 

vilat, ja que amb l ’ajut deis agents aconsegui 
sortir de l’auto. Un cop dret, dirigint-se als sens 
subordinats, ordenà:

- A  este musiû, me lo meteis tres días al cala
bozo. Uno por haberme querido echar el carro 
encima. Otro por faltarme al respeto, y el terce
ro por... por... porque me da la gana.

I aprofitant que encara li restava una mica 
d’alè, tot assenyalant Magisteri Delfi Alegre, 
afegi:

-  Y usted deje de ser pendejo, musiú del carajo!
Dit això va caure tan llarg com era, espantant

els dos polis, que no pogueren evitar-ho i que, 
ajudats per dos agents més, Tagafaren un per 
cada extremitat i amb molt d’esforç l’entraren 
al quarter. Buscaren on dur-lo, per a la fi des- 
carregar-lo al seu propi despatx i deixar-lo 
damunt d’un sofá que hi havia en un racó i on a 
penes s’encavi. Els agents respiraren tranquils. 
Però, de sobte, tots quatre es miraven i, com 
tocats per un corrent eléctric, van sortir de nou 
al carrer, des d’on, immòbils, incrèduls i boca- 
badats, contemplaren com el pendejo musiú del 
carajo y su carro s’havien evapora!...

home /  dona
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D'aprenents
Joan Aisína ¡ Girait

ra ben corrent, un bon aplec d’anys 
enrere, entrar ben jove d’aprenent d’un 
ofici i, sobretot a Sabadell, d’una feina 
textil.
Habitualment en començar aquest apre- 
nentatge es feia, davant de notari, un 

contracte on s’hi especifìcaven totes les condi- 
cions.

En els lligalls dels notaris sabadellencs, 
guardats a l’Arxiu Historic de Sabadell, hi cons
ten un bon nombre d’aquests contractes.

Vegem-ne algún. Del 1587: “Arnau de 
Juncàs, treballador, del Hoc de Figarol, del 
Régné de Franga, habitant ara en la vila de 
Sabadell, diòcesi de Barcelona. Convine i de 
bona fe prometo a vos honorable Joan Antic 
Corbera, paraire de draps de llana de la vila de 
Sabadell, aquí present, que Joan de Juncàs, de 
set anys poc mes o menys, per al temps de deu 
anys que començarà a correr el dia de la festa 
de Tots Sants de Tany 1587 i acabará el dia de 
Tots Sants de Tany 1598, estará amb vos per 
aprendre el vostre ofici de paraire i us servirà a 
la vostra casa i a la vostra familia nit i dia i us 
será bo, fidel i obedient i no marxará ni us 
prendrá res, cosa que si fa convine i en bona fe 
US prometo que restituiré a vos i ais vostres tot 
i qualsevol que sigui el valor i us esmenaré els 
dies que sigui absent del vostre servei... 1 jo, dit 
Joan Antic Corbera, accepte dit Joan de Juncàs 
com a deixeble i servent meu pel temps dit de 
deu anys i convine i de bona fe prometo a vos dit 
Arnau de Juncàs que en tot aquest temps dit de 
deu anys el tindré, sa o malalt, i li ensenyaré el 
meu ofici de paraire el millor que podré i li 
donaré menjar i heure, vestii i calçat. 1 acabat 
tot el temps donaré a dit Joan de Juncàs un ves
tii del color que a mi em sembli, és a dir una 
capa, casaca, calces, sombrero, camisa, calgons 
i sabates...” .

Vegem un altre contraete força més tardà. 
Del 1703: “Entre Antic Alabat, abaixador de la 
présent vila de Sabadell, Francese Esclaris, sas
tre, de la présent vila i Francese Esclaris, son 
fili, són fets los pactes següents: Lo dit Francese 
Esclaris, major, per temps de tres anys i mig que 
comencen a córrer del dia présent en avant, 
posa per aprenent a la casa de dit Antic Alabat 
al dit Francese Esclaris, menor, son fili, a fi i 
efecte de aprendre el dit ofici d’abaixador. 1 a la 
fi de dit terme promet fer un gambeto i calces de 
drap 24è o en donar-li deu lliures barceloneses 
per vestir-se... És pactat que en cas que el dit 
Francese Esclaris, menor, fugís de la casa de dit 
Antic Alabat, son amo, en dit cas no tingui obli- 
gacié de pagar cosa alguna...” .

Els temors que s’esmenten en les dues con
tractes que hem vist, “no marxarà” en la prime
ra i “si fugis de casa” en la segona, fan creure 
que aqüestes desercions devien ser força 
corrents. No he trobat dades que ho confirmin, 
però si n’he trobat de contractes d’aprenentatge 
que no acabaren pas gaire bé. Vegem-ne un. El 
10 d’octubre del 1597 es firmà un contracte en 
el quai Bartomeu Llobet, paraire, acceptava 
com a aprenent durant set anys a Francese 
Vilar, de set anys d’edat, i li prometia que, a més 
d’ensenyar-li Tofici, li donaría en acabar els set 
anys “un vestit de drap nou, que s’acostuma a 
donar ais aprenents” .

Acabats els set anys, Taprenent reclamà el 
vestit, que l’amo no li havia donat, i digué a més 
que no li havia ensenyat Tofici. El paraire 
al legà que li havia ensenyat Tofici, “tot lo que 
podia aprendre dit Francese Vilar, tot i que era 
de tal tendra edat, per no tenir sino set anys 
quan lo prengué, i que no tenia forces per 
emborrar ni cardar” ja que “era un minyé molt 
flac i de poques forces” ; deia, a més, que “ha 
vagat un mes i cinc dies per una gran ronya que
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COMPRA-VENDA

Calaixeres, Mobles, Hums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

Borriana, 35-37 • Telèfon 725 62 30 
08202 SABADELL

TBSTA.il
MOBLES

Les Valls, 24 • Tel. 725 35 78 • SABADELL

T E IX ITS  SALVADOR
e ls  te ix its  qu e teneri estil

Indùstria, 33 - Tel. 725 65 90 - 08202 Sabadell

634



Aprenent triant llana (De 1’“Enciclopédia Francesa”. S. XVIII).

tingué, que no podia fer res ni moure’s de un 
Hoc, de tal manera que a brasses lo posárem al 
Hit” , i que “en el temps que tingué la verola esti- 
gué vagant cinc dies sens fer cosa alguna sino 
geure malalt i molt atropellat” , i que “estigué 
nou dies amb febres, molt postrat, de tal mane
ra que no podia fer cap servei” . Continuava 
dient el paraire que “a dit minyo, essent dels 
pocs anys que era, se li ha amostra! tot lo que es 
podia i devia saber i amostrar, en allò que les 
forces i poder lo acompanyaven, fins fer-lo car
dar a bañe, encara que no podia a penes fer-ho 
per defecte de forces”. Per acabar deia l’amo, el 
paraire Bartomeu Llobet, “que en Barcelona i 
afires parts quan es prenen aprenents tan mi- 
nyons i de tants pocs anys, se prenen més per 
servir en casa, d’escombrar, portar criatures, 
fer foc a Polla si és menester, i portar aigua i fer 
los demés ministeris de casa, que no per amos- 
trar-los tot lo ofici, majorment Pofici de paraire.

que en aquell hi ha coses que sois les poden fer 
i aprendre bornes grans i fets i esforgats...” .

A pesar de totes aqüestes al legacions, es 
condemná al paraire Bartomeu Llobet a pagar a 
Paprenent Francesc Vilar “un vestit de drap, 
nou, d’un cost de deu a catorze Hiures”.

Es fa ben difícil, avui, imaginar-se el fet de 
posar una criatura de set anys a aprenent d’un 
ofici, i més encara si, com diu el paraire 
Bartomeu Llobet, “es prenen més per servir a 
casa.... que no per amostrar-los tot lo ofici...” .

Com deia Miquel Carreras en els seus Con- 
ceptes i dites de M artí Rialp: “La historia, i 
majorment la petita, ha d’ésser fundó de pietat” .
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Cada llengua al seu Hoc

S el calala la llengua pròpia de Cata
lunya? La resposta és afirmativa, si més 
no amb el text de l ’Estatut a la mà, el 
qual -per bé que no gaire alegrement- 
aixi ho proclama.

A la práctica, però, la cosa no sembla 
ser tan clara. 1 no és pas necessàriament perqué 
la gent, a Catalunya, “també” parli el castellò o 
espanyol, la llengua pròpia d’Espanya. Si 
“només” fóssim a Espanya, amb l’espanyol sol 
ja passaríem. Tanmateix, és un fet que hi ha un 
país, diguem-li regió -o racó-, si volem devaluar 
la seva realitat, que no és “própiament” 
Espanya i en el qual l’ús de la llengua catalana 

connatural” a alguns deis seus habitants.es
Ara bé, si per llengua pròpia s’entén la llen

gua natural, ‘primera’, original i característica 
d’un país o nació, és evident que el seu ús a 
Catalunya resta lluny de ser “apropiat” per 
força parlants. En afires mots, no sembla que hi 
hagi gaire correspondencia entre la lletra de la 
Ilei i el principi lingüístic que la inspira i la rea
litat sociològica del país.

Molts al legaran que, ja que vivim en un 
Estât pluralista i bilingüe, en algunes de les 
seves comunitats autònomes tan bona és una 
llengua corn una altra. Per a comunicar-se, és 
parcialment cert; però no per a expressar-se. És 
a dir: donar entenent allò que hom reaiment vol 
dir amb la llengua mare, la quai, en veritat, 
també pot ser adoptada. Cada llengua al seu 
Hoc.

D’acord, hom no és “més” català per emprar 
el català “a casa seva”; és simplement català. Ni 
més ni menys. Ni antiespanyol ni separatista, 
necessàriament, sinó, ciar i rodó, ciutadà d’un 
país normal amb llengua pròpia. Apropiar-se-la 
és normalitzar la seva relaciô i comunicació 
amb els seus coetanis i naturalitzar la perti- 
nença a la nació on resideix.

La qüestió és saber situar-se i emmarcar l’ùs 
de la llengua en el medi que li és més propi, 
però sobretot voler parlar-la arreu i amb tot- 
hom que l’entengui.

Josep Sabater

No es tracta, dones, de considerar més llen
gua el català que el castellò, ni viceversa; ni 
menysprear-ne cap -implicitament: no parlant 
mai l’altra; explicitament, tenir-la per aliena o 
en peu d’inferioritat-, sinó de trobar perfecta- 
ment licit, lògic, natural i del tot familiar el fet 
de donar vida -tot vivint-la i servint-se’n -diá- 
riament- a la llengua autòctona de la comunitat 
humana anomenada Catalunya.
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Periodisme a Sabadell
Rosa Ten

Sabadell es troba 
un primer bloc 
periodistic que va 
de 1853 a 1938, 
segons el llibre 
de Joan Puig Pu

jol, editai per “Riutort”
(1972), en la coMeccio 
“Els ceballuts” : “86 anys 
de Premsa local. Saba
dell 1853-1938” , i pu
blica! al “Diari de Saba
dell” el dissabte 2 d’abril 
de 1977, amb motiu de 
la celebració del Cen
tenari de Sabadell ciu- 
tat. Són els 86 anys de 
premsa locai; un estudi 
ben detalla!, de totes les 
publicacions de totes les 
tendencies, idees, i que 
parlen d’art, de literatu
ra, música, poesia, teatre, 
política, social, folklore, 
assaig, reHgió, narrativa, 
historia, ect. ect.

En la relació explíci
ta, s’hi troben butlletins 
i revistes editades per 
les entitats, anuncian! i 
comentan! les activitats. Tot un ventali informa- 
tiu que és historia de la ciutat en tots els camps 
i que reflecteix la vida de l’època. És una visió 
histórica de la vida d’un Sabadell que tan sois 
els mes grans recorden. La vida de Sabadell 
dins laciutat i el páis. 1 que en aqüestes publica
cions es fa notar com Sabadell ha estât, en molts 
aspectos una ciutat capdavantera.

És tota una inquietud que mai es fa enrera, i 
que sempre va caminan! amb el temps. Perqué, 
al marge dels esdeveniments, sempre s’hi troba 
un diari que en dona constancia, és el “Diari de 
Sabadell” , i al costat la presencia d’altres inicia- 
tives que propicien la sortida d’algun altre nou 
rotatiu que, amb una vida mes o menys llarga, 
aportará un nou pas en el devenir de l’època i 
que es farà rosso dels esdeveniments.

La prova en són les noves publicacions que 
s’han anat obrint pas amb els anys. Rere aques
ta primera etapa veiem com, una mica més 
tard, ens trobem amb un altre recull dedica! a 
la premsa sabadellenca. Es deu a una exposició 
que presentà l’Òmnium Cultural, a l’edifici de 
robra Cultural de la Caixa de Sabadell, l’any

1979. Concretament, els 
dies que anaren del 14 
al 23 de setembre i, que 
en un estudi detallat 
sobre 50 anys de premsa 
sabadellenca, exposava 
un llistat de les publica- 

L  cions fetes a Sabadell,
i P - _ ——----- des de l ’ any 1929 al

1979. Publicacions de 
tots estils i temátiques. 
200 publicacions on tots 
aquests anys fins a 
aquell moment.

Llistat d’entre Tante- 
rior aquest i el present 
que, sumant-los ara, ens 
podría donar un résultat 
amplíssim de la febre 
periodística a Sabadell, 
que potser cap altra ciu
tat tingui en el seu haver 
historie. Recordem títols 
deis darrers anys, com: 
“Alba” , “Riutort” , “TS” , 
“Arraona” , “El Penell” , 
“La veu de la ciutat” , 
“L ’Observador” , “Ron 
dia” i el més recent “El 9 
Nou”, i altres intents de 

dotar la ciutat de més noticies. Una febre ben 
aplaudible...!

Si recordem aquell moment dels 50 anys de 
periodisme sabadellenc, aplaudirem també com 
es ressaltà l’aventura periodística sabadellenca, 
posant la ciutat al corrent deis moviments diver
sos amb un cicle de Conferéncies, a la Caixa de 
Sabadell, ressaltant tota aquella premsa a la 
ciutat dins uns temps difícils, comptant des del 
juny del 1928 en qué se celebrà el VI Congrès de 
la Federacié de la Premsa Catalano-Ealear, i 
présentant una exposició retrospectiva del 
periodic i del llibre sabadellenc.

Farem una breu alTusió a un d’aquests 
intents: la nostra revista “Quadern” , de la 
Fundació Amies de les Arts i de les Lletres de 
Sabadell, qué, en aquest abril de 1995, arriba al 
número 100 de la seva publicació iniciada Tany 
1978, i que, a més de 17 anys de publicació 
bimestral, encara es mostra viva i amb bona 
salut.
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Magda Esterli: figuracíó desfigurada

agda Esterli va néixer a Valladolid l’any 
1955 i s’instal la amb la seva familia a 
Catalunya a partir del 1960. En el 1965 
comença els estudis de pintura a l’oli a 
les Agrupacions Narcís Giralt, tenint com 
a mostre Alfons Gubern. Martínez Loza

no va ser el sen segon mostre a partir de 1978, 
al sen taller de Terrassa. Esterli va mostrar per 
primera vegada la seva obra Tany 1979 en una 
exposició coMectiva. A partir d’aquell moment 
la seva trajectória ha estât imparable.

Aquesta primavera de 1995 Magda Esterli ha 
volgut estrenar-la amb una exposició a la gale
ría InteMecte de Sabadell, ajudant amb aquesta 
a crear l’atmosfera i el caliu que aquesta època 
de Tany sempre comporta a la nostra ciutat.

En entrar a la sala Tespectador notava Taire 
creador d’ambients diferents ais seus quoti
dians, aspirava Taire marroquí, la sensualitat 
veneciana o la lluminositat de la mar. Veure 
Texposició ens recordava la proximitat del bon 
temps i, amb aquest, de les vacances, dels 
moments d’expansió del nostre propi jo, de pos
sibles moments de relaxació i tranquilTitat, 
lluny de les presses de cada dia.

Aquest aspecto de la mostra de l’artista ja el 
fa atractiu; però aquest és només un aspecto 
“superficial” dins l’anàlisi de Tobra que Esterli 
realitza.

Magda Esterli és fidel al tema paisatgistic, un 
tema que sempre ha tractat i amb el qual se 
sent sensiblement atreta. L’artista viatja i capta 
amb gran profunditat allò que se li presenta ais 
seus ulls. A partir d’aquell moment la seva reti
na ha quedat impregnada de colors, formes i 
atmosfera; mes tard la seva má será Tencarre- 
gada de transportar aquella emoció a la tela o al 
paper.

El paisatge es transforma i esdevé únic; 
l’artista el fa i el desfá, convertint-lo en el seu 
propi llenguatge expressiu.

En aquest llenguatge juga un paper primor
dial la materia; la tela no es presenta llisa, sino 
que el gruix matèrie és fort, mostrant-se en 
certs moments tridimensional. La pinzellada, 
per aquesta rao, sempre va carregada d’empas- 
tament i dota la figurado (cúpules, cases, pal
meres, mar...) de volum matèrie. Aquesta força 
de la textura porta l’artista a efectuar obres que 
s’aproximen a Tabstracció en gran manera. 
Magda Esterli comença amb la figurado, però la 
desfá fins a limits que la porten a la creado 
d’obres sense quasi figuració. En aquesta expo
sició es podia apreciar aquesta forma de treba-

Mílagros Torres

llar, sobretot en alguna obra de temàtica mari
na, tema que s’apreciava pels colors i les finies. 
Per tant, figuració-desfiguració és el procès que 
l’artista efectúa. Captació de la imatge i conden- 
sació d’aquesta.

Quant a les tonalitats que empra Esterli, 
podem dir que té una predilecció per les tonali
tats ocres, però si el tema fio demana, no dubta 
de fer servir tons més forts, com algún toc de 
vermeil amb el qual dóna vigoria a Tobra.

L’impuls creador hi és continuament pre
sent. La força i un nervi interior es traslladen a 
la tela i desprenen un inconfusible aire de vita- 
litat, d’energia, de ganes de treballar, de neces
sitai d’expressió ràpida. Ràpida però pensada, 
ideada, amb un esforç continu per deixar dar 
quina és la pròpia forma de fer.

En aquesta exposició s’ha pogut veure com 
aquesta artista es troba en un moment poten- 
cialment creatiu amb què arriba a una evolució 
continua i completa. ^
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Ulis nous
Flora bíblica

imultanejant la festivitat de la Pasqua 
Florida i l ’aparició del número del 
Quadern, m’ha semblât escaient fer una 
descripció de la flora bíblica, propia deis 
temps quaresmal i pasqual.

El tam ariu . El desert és Pespai on el poblé de 
Déu, alliberat d’Egipte, es troba amb el seu 
Senyor. El manná és el producte résinés que 
regalima del tamariu, petit arbre amb flors 
Manques (Gn 21,23). Si la temperatura és alta, 
el manná s’endureix i cau en formes capsulars. 
Déu, per mitjá d’una planta, alimenté d’una 
manera extraordinária els hebreus (Nm 11,7).

Vegetáis de Ko lla  d 'Eg ipte . Amb la earn i el 
peix, els cogombres, els porros, les cebes, els 
alls i els melons (Nm 11,1-6).

Sopar p a sq u a l. El cabrit o Fanyell amb la 
xicoira, l ’enciam, les bledes, les endívies i el 
malrubí (Ex 12,8).

F lo ra  d e s é r t ic a . Sequedal: espines, mai 
arbres; bosc baix, grisés i espinés: argelagues i 
ginestes; plantes aromátiques amb flors de 
durada fugaç i brillants a la llum del sol.

Flora de la te rra  prom esa. Un país de rie
reis i de fonts, amb blat i ordi, vinyes. Agüeres, 
magraners, oli i mel de les roques (Dt 11,10- 
11.14).

Diumenge de Ram s. El Ilibre del Levític, per 
la festa de les tendes, en record de la sortida 
d’Egipte, aconsella: garlandes amb fruits, amb 
palmes, amb salzes, i brancatge d’arbres fron
dosos (Lv 23,40). També el llorer, l’olivera i el 
remaní.

FestUC i nard. Ungüent aromátic amb el qual 
Maria, la germana de Llátzer, ungí el cap i els 
peus de Jesús a Betánia, on els seus amies 
i’havien convida! a sopar.

Calassanç Balagué

El Sant Sopar. Dies dels 
àzims: Pasqua jueva, sorti
da d’Egipte i pas del mar 
Roig. L’anyell o cabrit ros- 
tit amb l’amanida d’herbes 
amargues, pa sense llevat 
(àzim) i una salsa feta de

“Déu digué: Que la terra produeixi 
vegetaciô, herbes que facin llavors i 
arbres de tota mena que donin fruit 
amb la llavor per tota la terra. / va ser 
aixi Déu veié que lot aixo era bo”

(Gn 1,11)

panses, figues, dàtils, pomes, ametlles picades 
amb especies i vinagre.

L'o iivo ra . Arbre de la muntanya de les Olive- 
res, on hi havia un hort anomenat Getsemani, 
perqué hi havia la premsa per a «laborar l’oli. A 
la primavera -mes de Nisan, març-abril- les oli- 
veres eren totalment florides.

G a rro fe r bo rd . L’arbre on es penjà Judes. 
Però sembla que es va trencar la branca o la 
corda. Aixô es pot suposar del text dels Actes 
dels Apòstols c.1,16-19: Judes es va comprar un 
camp amb la paga del seu crim i es va tirar de 
daltabaix. El camp s’anomenà Haquèldama, 
situât prop de la vali de la Gehena (Ricciotti. 
Aquest relat és un exemple d’un fet amb dues 
fonts d’informacié).

Les flo rs  de la Passio . La canya podría ser 
l’anomenada “Arundo dorax”. La corona d’espi- 
nes, la “Poterium espinosum”, arbust per a fer 
foc. Al peu de la Creu trobem l’hisop amb la 
varietat del salpaser, i les adormidores absenta, 
mirra i, cascali, per a fer el beuratge amb vinagre.

LIi. El llençol (sindon, sant sudari) que compré 
Josep d’Arimatea per a l’enterrament, era de Ili.

Aloe. Un dels perfums era “Áloe súceotrina”, de 
la famüia de les liliécies, amb flors molt vistosos. 
De les fulles, se’n treu el sever.

M irra . És una goma resina que s’extreu del 
“Balsamodendron m irrae” i que, juntament 
amb l’éloe, servia per a amortallar els cadévers. 
Aixi ho preparé Nicodem.

El sepulcre . Josep d’Arimatea posa el cos de 
Jesús en un sepulcre nou, que ell s’havia fet 
tallar a la roca, on encara no havia estât posât 
ningú. Aquest sepulcre era en un hort.

Els arqueôlegs pensen que l’indret del sepul
cre de Jesús podría ser una antiga pedrera fora 
de la ciutat de Jerusalem, on s’havien excavat 

tombes.
Parlant d’un hort ¿Joan 

Evangelista no estaría pas 
font una al lusié al Gènesi i 
a la creacié d’un nou 
Adam (Jesús) per part de 
Déu?

639



I'humor de sempre

E l  11 e ff Î  -  d  e s V e t  l l  a  e l  m  a  ff i  !

PEIX i MARISC ,
J. B A R B E R A

Telèfons 714 52 87 - 714 55 40 
Castellar del Vallès

640



■0-

SI FÓSS1S EL MEU COTXE SERIES AQUEST COTXE

O p e l  C o r s a

\'iu les scnsacions GSi, impulsât pel seu brillant motor de 16V. 
Amb un ee]uipament sensacional: ABS, Liantes d’al,eació, 
Taneament centralitzat, Direceió assistida, Alçavicres 
electrics, Ràdioeassette, alarma i un increíble disseny.
\du les scnsacions uniques, sensacions Corsa GSi.
Ara amb un preu excepcional.

O pel

EL MEU COTXE!

vaUesauto
Passeig de Can Feu, 7. Tel. 727 71 70. SABADELL

C ON CES S I ONA R IS  O F I C I A I S  OPEL,  MILLORS PER EXPERIÈNCIA.



La cultura es mereix 
el nostre màxim interés

Potenciar la cultura és potenciar la creativitat, 
la convivéncia, el progrès i tot allò que enriqueix 

una societat moderna i avançada.
Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix el 

màxim interés.

Banc Sabadell
■ ■
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Dibuix al llapis plom (Can Pagés) Tamany 42x32 cm.

JOAN SIMON



JAUME MUXART
N eix  a B arcelona  el 3 de ju lio l de 

1922 . E l 1940 in g re s s a  a I ’ E sco la  
Superior de Belles Arts de Barcelona, 
on obte el professorat.

P ensionat p er la  Fundacio  A m igó  
Cuyas, el 1946 realitza un viatge d ’es- 
tudis per l ’Estat espanyol i un any mes 
tard  p resen ta  la seva p r im era  expo- 
sició a Barcelona. L ’any següent obté 
la beca “Am igó Cuyas” per a ampliar 
estudis a I’estranger. Residí durant dos 
anys a Pan's, on estudia a l’École del 
Louvre i a la de Beaux Arts.

El 1952 es se leccionat per Eugeni 
d ’Ors per al Salón de los Once de la 
Academia Breve i se li concedeix una 
beca a Roma, on res id irá  durant tres 
anys. De nou  a fin c a t  a B a rc e lo n a , 
será  un deis m em bres fundadors de 
l ’e fím er grup “Taü ll” .

El 1956 guanya el prem i d ’E.N.I.T., 
que sera el p rim er d ’una Barga serie 
a Sant V ito (Roma).

Dos anys desp rés es casa  am b la 
p in to ra  i g r a v a d o ra  R o se ll A g e l l  i 
l ’ any següent rea litza  els m ura ls al 
frese per P Aula M agna de la Facultat 
de Dret de la Universität de Barcelona.

El 1967 és nom enat p ro fessor de 
C om p os ic ió  D e c o ra t iv a  de l ’ E sco la  
Superior de Belles Arts de Sant Jordi i 
a lb o ra  de la  Dirección General de 
Bellas Artes de Madrid. R ea litza  la  
p r im era  expos ic ió  ind ividu a l a N ova  
Y o rk . E l 1979  ob té  la  C á te d ra  de 
Pintura de la Facultat de Belles Arts 
de Barcelona.

M u xart s ’ a u tod e fin e ix  com  a pu- 
ram ent expression ista -m es o menys 
a b s t r á e te - ,  d in s  d ’ u na  t e n d è n e ia  
realista.

Enguany QUADERN li ha concedit 
e l P r e m i A r t s  P la s t iq u e s ,  À m b it  
Català.

J. R.

JOAN SIMON BERNAT
És un artista sincer que sem pre ens 

res u lta  a ll iç o n a d o r  i al qu a i, ca d a  
vegada  que el trobem  amb obra pen- 
jada  en una sala, fa  que l ’adm irem  i 
el respectem  tant per la seva ex em 
plar conducta humana, com per l ’es
calada vers el perfeccionam en t de la 
seva  p in tu ra. A  e li, res  li fa  l ’ edat! 
Sempre ha fixât el seu desig d ’apren- 
d re , i a ix ó  l ’ ha  p o rtâ t  a e n jo v e n ir  
l ’obra fins a l ’agosaram ent i tot. Cosa 
com prens ib le  si partim  de la que el 
s e n yo r  S im ón  B ern a t, és un borne 
cuite, educat exqu isidam ent i estudiós 
per excel léncia.

Simón, com  signa les seves obres, 
va néixer a Bipoli el dia 14 de feb rer 
de 1914. V a  c ré ix e r  i va  estu d ia r a 
Sabadell; cursa estudis a l ’Escola In 
dustria l i a la  U n ivers itä t de B a rce 
lona, i fou professor de m atem atiques 
a Sant Cugat del Vallès i a Sabadell, a 
l ’Escola Pia.

Es fo rm a  so ta  la  d ir e c c ió  d e is  
V ila tobá, pare i fill, i m és tard, amb 
Antoni V ila  Arru fat.

D ’aqu í ve que la seva obra com pta 
s e m p re  am b l ’ a v a l de s e r  un bon  
dibuixant. D ’aqu í prové el pintor que 
tem ps a tem ps ha anat cu ltivan t la 
tècn ica  dels co lors, en un crescendo 
agosarat, corn si talm ent fos un jo ve  
que cerca , en els tons prim itius, un 
esclat de vida.

I ha sabut buscar nous camins per 
a l seu  f ig u ra t iu ,  a c a v a li  de  l ’ ex - 
pressió i de la im pressió.

És, certam en!, un artista que, amb 
la  fo rça  del seu e s p e r ii i de l ’ am or 
constant al m illoram ent del seu ofici, 
ha m erescut i m ereix  a len d ó  tant pel 
seu art, corn per la d ign ità ! i hones- 
tedat corn a persona.

Rosa Ten
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A

Sembtanfa de Salvador Fité Borguñó

Salvador Fité (Sabadell, 1931) ens el 
podem trobar en múltiples llocs, ben 
diferents uns dels altres, però en 
cadascun d’ells el trobarem gastant el 
mateix tarannà, això és: home dinàmic, 
obert, somrient, amb gestos expressius 

i amb un to de ven modelada, amb flexions 
correctes. Ell, polifacètic, sap actuar en tot 
moment amb correcció i mesura, posant-hi més 
seny que rauxa.

Fité és un personatge d’ eli mateix que 
actúa sempre davant dels altres sabent-se el 
paper a representar. De tant en tant, quan fa 
un mutis deixa a l’escena el seu pas. Mes, la 
seva absència...

Home cultivât, assenyat. Es coneix que ha 
fet un llarg aprenentatge per arribar a èsser un 
oficial de primera, amb alta graduado. Podria 
tenir titols honoriflcs penjats en el millor pany 
de paret de casa seva.

Aquesta entrevista podria haver-se fet en 
escenaris plurals, tot viatjant de la Seca a la 
Meca, de Nova York a Oslo; per les catacombes 
romanes; per les pirá
mides que s’eleven prop 
del mític Nil o per les 
sales de concerts, festi
vals i teatres de la velia 
Europa; o navegan! pel 
Sena, sota l ’ ombra de 
Notre Dame, o pels 
canals venecians, davant 
de San Marco, o pel 
Rhin, entre la frondo
sità! de la Selva Negra, o 
pel Tàmesi, quan el Big 
Ben marca les cinc de la 
tarda, l ’hora del te... 1 
també per algún cameri
no de teatre bo i abi- 
llant-se per interpretar 
algún personatge cele- 
bèrrim... 0 en una tari- 
ma des de la qual ens 
dona una conferencia 
sobre l’humà i el divi...
0 en el seu taller me- 
tal lùrgic, enmig de pro- 
jectes delineats, ferros i 
estructures per a montar 
una nova maquina...

Bé, hem intenta! 
descriure el seu entorn, Caracteritzat com el Doctor, 
el seu món fisic, on es (Foto de Josep Busoms)

Joan Cusco ì Aymamí

mou amb naturalitat -com peix a I’aigua-. Ara, 
però, asseguts davant per davant, bis a bis, 
mentre l’Albert estudia els rictus flterians per 
començar els tragos per a la caricatura, 
intentem penetrar en el personatge. Que cada 
pregunta entri en ell i li doni forma en 
respostes àgils, agudes, assenyades... Segura- 
ment a través d’elles descobrirem l’empresari, 
el director, el viatger, Factor. En ñ; l’home.

S’aixeca el teló. Un escenari amb quatre 
parets, dues portes laterals, una taula de 
centre, un llum de peu, un tresillo... En escena: 
el personatge principal, Salvador Fité, i dos 
més, secundaris...

-  Polivalent? -pregunto.
-  Poli, poli. O dit d ’una a ltra  manera: 

m'agrada ser "un home de fe r  fe ines”. I  no 
m ’agrada allò de blanc o negre, ho o dolent, 
veritat o fais. La vida - i  la gen t- té molts 
matisos.

-  Però si haguessis de coMocar-te fix en una 
de les tantes parcel les en les quais et mous, en 
quina d’elles t’establiries?...

-  En la d’espectador 
del gran tea tre  del 
món. I  no me’n mouria.

-  Estás en una edat 
que és el punt mig de la 
balança, en el sentit 
que estás situât en el 
punt neuràlgic, objec- 
tiu. Digues: per quin 
cantó pesa més?...

-  Em pesen molt els 
bons records, però no 
en vull dure. I  m ’agra
da que, corn diu Marti i 
Poi, em serueixen "per 
a dihuixar una mena 
d ’horitzô, a mig carni 
de la raô i del somni”.

-  En la vida d ’un 
home es diu que s’ha 
de tenir un fill, plantar 
un arbre i baver escrit 
un llibre... Hi poso els 
punts suspensius per
qué tu hi diguis la teva.

-  He tingut la sort 
-igualment imprevista i 
immerescuda- de "com- 
p lir” amb els tres objec- 
tius. Però Déu me’n guard 
d’haver-me quedat aqui.

d’Enric IV, de Pirandello.



El més important de la vida és viure-la. I  corn 
deia Borges: “...Alguns presumeixen dels llibres 
que han escrit; a mi m ’enorgulleixen els llibres 
que he llegit”...

Eli ha “volât” i “ha navegat” molt pel mon. 
Home observador, cal preguntar-li:

-  Has recorregut mon. De cadascun dels 
països que tu coneixes, quines coses positives 
n’incorporaries en el nostre per fer-lo millor o, 
si més no, més ideal.

-  M ’agrada m olt el pragm atism e dels 
americans i la rigorositat dels alemanys, però 
voldria emportar-me algún dels grans rius de 
Franga i Eharmonia de la Toscana.

Baixem del carro rodamón i exposem:
-  En la vida i en el teatre has hagut de fer 

molts papers: reals i de ficció. Digues quins 
d’uns i d’ altres destacaries amb la millor 
qualifìcació.

-  A la vida cree que vaig ser un bon f ill i he 
volgut ser un bon pare, però el paper que més 
m ’ha agradat és el d ’avi, que in terpreto  
actualment (i que sigui per molts anys!). A l 
teatre -segueix dient- i no és falsa modèstia, 
no n ’estic content de cap, i menys
des que em vaig veure en video 
Una experiència terrible. Però 
recordo amb afecte entranyable 
el meu “Cec” de Pong Pilât. I  
també el galanet de “Nues
tra ciudad”, i l ’Antoine de 
“Els peixos de colors”... i 
acabarla per recordar-los 
tots: són part de la meva 
vida! -acaba dient.

Ja lligats amb re 
cords de rahir i del pre
sent, que tenim sota els 
peus, comparem:

-  Entre la joventut 
d ’ ahir i la d ’ avui, en 
destacaries algunes 
diferencies?

-  No hi sé veure gran 
diferència a causa del 
temps. Les diferències 
entre els propis joves les 
veig, ara corn abans, 
entre els que saben el 
que volen i els que ni 
saben què han de voler.

-  Allò de qualsevol 
temps passât fou millor?...

-  SÓC eclectic. I  ho 
practico.

-  Destaca, però, els pros 
i els contres d’ambdós.

-  M ’agradava la 
tranquil-Itat i prendre 
la fresca al carrer. I  
els plátans, els près- 
secs i el “rádio-teatre” de

m’agradava el fred ni els penellons que ara sé 
que eren panadissos... D ’ara, m ’agraden les 
facilitats: la nevera, el microones, el cotxe i 
l ’avió. Però no les comoditats del “mando a 
distáncia”, els vídeos llogats ni la manca 
d’iniciativa personal i col-lectiva.

-  Quant al fet que el vestit fa el monjo, amb 
quina indumentária t’identifiques millor?...

-  Potser són vicis adquirits, però m ’agrada 
molt l ’americana i la corbata. I  el pantaló de 
pana molt més que els “jeans”.

-  A veure, Salvador: la ciutat industrial de 
Sabadell ha sofert una transformació. Fes- 
me’n, si et plan, una valoració crítica, al dia.

-  No puc ser objectiu. Hem perdut molt. 
(Récordes la Instantánia, de Mossén Geis?):

“Aquí teniu una ciutat en marxa!
Les xemeneies fumejants al vent.
Vaixell en ruta, ñau en moviment... ” 

Dones jo  no trobo ara ni xemeneies ni 
vaixell. Aixó sí: tenim l ’Eix Macià i la “Zona 
Hermética”, oi?

-  Oi, oi...! -assenteixo i continuo:
-  No t’exigeixo que facis de futurista, però 

pots donar resposta a aquesta pregunta: On
anem?...

-  No ho sé. Fa dies que no escolto cap 
Tertúlia radiofònica. Aquells ho saben 
tot.

-  La vida de les taules i la vida 
del carrer, van paraMeles?...

-  D ’aixó es tracta: “La na
turalesa sempre imita Tart”.

-  La societat actual, fa un 
bon paper en la història que 
s’hauria d’escriure?

-  Amb les degudes i 
honrases excepeions, la 
nostra societat està fent el 
trist paper d ’un comparsa 
galdós.

-  Creus en la regia de 
tres simple?...

-  Només al ta ller, 
quan haig de calcular la 
resistència d’un eix. (I  
sempre amb un coe- 
ficient de seguretat).

Segueixo reblant. El 
clau és bo...

-  D’aquestes tres 
maneres de posar la mà: 
la mà al cor, la mà al cap 
i la mà a la butxaca... On 
prefereixes o acostumes 
a posar-la?...
-  Com deia la “copia ”: 
“Tengo las manos vacías 
de tanto dar sin tener. 
Pero las manos son 
mías!”.
I  les mans se me’n van

quan era jove. Però no L ’amansiment de l ’harpia. Shakespeare. sempre al cor.



-  “La vida es un sueño” ; però tu creus que 
Calderón, ara, tornaría a posar aquest títol?...

-  Sí, sí, perqué ho és, un somni; eh?
“...en el mundo, en conclusión, 
todos sueñan lo que son 
aunque ninguno lo entienda”.

-  Ara que ja  han passât les eleccions 
municipals, creus que si s’hagués présentât 
l’alcalde de Zalamea, les hauria guanyat?...

-  Ho tenia difícil, no essent de cap partit. I  
ara no està ben vist allò de

“errar lo menos no importa 
si acertó lo principal”.

-  Creus que canviaria força el text d’una 
nova “Comèdia Humana”?

-  No, perqué tam poc han canviat els 
comediants. I  recorda que Balzac la va titular 
inicialment “Études sociales”.

-  Tu ets, Salvador, un ciutadà exemplar i és 
logic que et demani que facis una anàlisi de la 
ciutat industriai, la civil, la cultural, la del 
benestar, la de Foci...

-  La veritat és que em sento molt orgullós de 
ser sabadellenc, i industria lm ent en pre- 
sumeixo sempre que puc. Sabadell és un “trade 
mark” ben reconegut i apreciat arreu del món. 
I  quan die que les nostres màquines són fetes a 
Sabadell, m ’estic buscant un bon padri. 1 fa un 
gest amb el cap, tal vegada per veure si, a 
prop, surt un padri, per xamba...

1 continua:
-  La ciutat, culturalment, em meravella i 

sovint també em desespera. Però hi és. La civil, 
la del benestar..., qué vols que et digui? N ’he 
sentit parlar, si...

-  Aquella descripció espriuana:
“aquesta meva pobra, 
bruta, trista, dissortada pàtria” ,

com la rectificaries?...
-  Espriu no es pot rectificar. I, com ell,

“sóc molt covard i salvatge 
i estimo a més (el meu pais) 
amb un desesperat dolor”.

-  La vida teatral sabadellenca és força 
activa. Fes-ne una valoració, tu que la coneixes 
per dintre i per fora.

-  Des de molts anys, Sabadell ha estât una 
ciutat teatralment activa (Companyia Car- 
bonell. Amies del Teatre, La Farándula, Pa
lestra, Sant Vicenç...) Cree que ara, a més, ha 
augmentât el nivell d’exigéncia i de rigor, tant 
en la selecció de les obres com en el perfec- 
cionament de la in terpretació i de la pre- 
sentació escénica.

-  Volem saber algunes de les teves pre- 
ferèneies. Per exemple: Quina lectura és la teva 
preferida?... Quina música?... Quin teatre?... 
Quin plat gastronòmic?... Quina beguda?... 
Quin esport?...

-  Seguint l ’ordre. Lectura: procuro esmenar- 
me, però no m e’n surto. La meva lectura  
imprescindible és la deis diaris.

Música: depén del moment i de les cir-

cumstáncies, però Beethoven i Mozart, sempre.
Teatre: no tot, però quasi. Especialment 

Shakespeare, Arthur Miller, Buero Vallejo... Em 
dol, però no he evolucionat gaire.

Plat preferit? No hi he pensât mai. (Però 
millor sense salses).

Beguda: Aigua (  i sense gas) i Vorxata.
Esport: Caminar.
-  Tens alguna mania, alguna superstició o 

algún costum establert a destacar?
-  Des de fa més de cinquanta anys procuro 

calçar-me primer el peu dret.
-  Tornarles enrere pel túnel del temps?...
-Dones, no. “Nunca segundas partes fueron

buenas”.
-  Quina ha estât la teva pitjor dificultat?
-  Conéixer-me a mí mateix. Encara hi estic 

posât.
-  Jorge Manrique, Fautor de “cualquier 

tiempo pasado fue mejor”, fou un mal patriota?
-  No...eli no parlava de política, sinó que 

observava “como se pasa la vida, como se 
viene la muerte, tan callando”.

-  Que és el que et preocupa més en aquests 
moments?

-  No saber despreocupar-me de preocupar
me pel futur.

-  Quin creus que és el paper que està fet a 
la teva mida?...

-  Sempre he cregut que són els actors qui 
han de donar la mida al paper que els hi és 
atorgat.

-  Salvador, quan siguis gran, què voldràs 
fer?...

-  Copio de Josep Corner:
“Viure quiet, no mai assenyalat, 
en una nació de bones gents, plegades 
com cor vora de cor, ciutat vora ciutat... ”

1 aquí acaba la trama. Hem actuat sense 
apuntadors. 1 en directe. 1 sense públic al 
davant. V aud itori és huit... No hi haurà 
aplaudiments. Els actors fan mutis per les 
portes laterals... S’apaguen els Hums...
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i Proust I

-  El principal tret del men carácter?
-  Una tímida perseverança.
-  La qualitat que prefereixo en un home?
-  Personalität, seny i bon humor.
-  La qualitat que prefereixo en una dona?
-  Personalität, seny, bon humor i aquell "toc”.
-  Allò que mes estimo en els amies?
-  Que em sàpiguen entendre i que sàpiguen que 
els entenc.
-  El men principal defecte?
-  Ser massa tossut quan no cal i massa poc 
quan caldria.
-  Ocupado preferida?
-  Potser viatjar, però sols si és amb bona com- 
panyia. Potser quedar-me a casa, però amb 
bona companyia també.
-  El men somni de benestar?
-  Que també els altres siguin feliços.
-  Quina fora la pitjor desgràcia?
-  Veure desgraciats els que estimo: la mailer, 
els fills...
-  Que voldria ser?
-  Sempre he pensât que metge. Però emfa tanta 
por la sang...!
-  On desitjaria viure?
-A ra jo  ho tinc ben vist: una mica a tot arreu i, 
finalment, sempre a casa.
-  Quin color prefereixo?
-  El vermeil, per dir-ho curt. Però, sincerament, 
m’agraden tots, i com més ben combinats millar.
-  Quina flor prefereixo?
-  La rosa, per tenir-la a prop, i totes les bosca- 
nes per admirar-les de lluny.
-  Quin ocell prefereixo?
-  L ’oreneta xiscladissa, els pardalets...
-  Els meus autors preferits en prosa?
-  No en tinc, de preferits. Però m ’he sentit pres 
per Arthur Miller, Dürrenmat, O’Neill, Calderón, 
Llorenç Vilallonga, Josep Pia, Pere Calders, 
Cela, Delibes...
-  Els meus poetes preferits?
-  Maragall, Pere Quart, M arti i Pol, Sagarra, 
Machado, Bias de Otero, Glòria Fuertes...
-  Els meus herois de fìcció?
-  Lorenzaccio, Hamlet (també el Panduriño, de 
La Casa de la Troya, i el Cec de Pong Pilât).
-  Les meves heroines de fìcció?
-  Penèlope, La Coratge, Gelsomina... i la 
Tomaseta de l ’Auca del Sr. Estere.
-  Els meus compositors preferits?
-  Depèn del moment, però Beethoven i Mozart 
sempre.

-  Els pintors predilectes?
-  No sé establir predileccions en aquest art. Però 
al costat de Brueghel i Van Gogh admiro sobre- 
tot el Greco. I  Modiglianni.
-  Les meves heroines històriques?
-  Maria, Mare de Déu, que va saber dir aquell 
“Fiat” tan rotund.
-  Els noms que prefereixo?
-  Vis de les persones que estimo.
-  Que detesto més que res?
-  Que la gent faci tanta comèdia fora d’escena. 
Que desaprofitem el poc temps que vivim bus- 
cant el que ens separa i no el que ens uneix.
-  Quins caràcters històrics menyspreo més?
-  No sé. Abans hauria dit Judas. Però he vist tan 
sovint que Déu escriu dret fins i tot sobre ratlles 
tortes...!
-  Quin fet militar admiro més?
-  Cap; cap. (I  aixô que m ’impressiona molt i 
m ’interessa sempre la part humana dels fets 
militars).
-  Quina reforma admiro més?
-  Totes les que són conseqüència del precepte de 
Delfos: Coneix-te a tu mateixl.
-  Quins dons naturals voldria tenir?
-  Bona oída per no desafinar mai.
-  Com m’agradaria morir?
-  En gràcia de Déu. Sense patir massa ni fe r  
patir gens.
-  Estât present del meu esperii?
-  Com sempre, il lusionat, malgrat tot.
-  Eets que m’inspiren més indulgència?
-  Que la gent (fora d’escena, eh?) s’oblidi sovint 
del seu paper i s’equivoqui per culpa de Tapun
tador.
-  El meu lema?
-  Val més encendre un Rumi que queixar-se de 
la foscor.

Com sóc?
Com semblo, em sembla. 
(Em sembles bé...).



Faranduler.
Sap que “tot el món és teatre 
És actor tan bo dins de 
rescenari com a fora.
Actúa amb vocació piena.
1 en bona dicció; i dirocciò. 
Té bona veu, que sap 
“tornejar” com voi.
Usa bones maneres, 
ben fressades...
1 no li calen apuntadors...

(D e l llib re  “ M és C eb a llu ts” -1 9 9 2 -  

de Joan  Cusco i E m ili H ie rro .

L ’ ed ic ió  en ca ra  no s ’ha  esgo ta t...)

% O"
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El dia 16 de juny de 1995, al Salé de la Caixa de Sabadell, a les vuit del vespre, es va fer el 
lliurament dels IV Premis Quadern. En aquesta ocasió, han estât premiades les següents persones:

ÀMBIT lOCAl

Arts Plàstiques

JORDI ROCA ITUBAU
Pintor, per la seva brillant tra- 

jectoria en les arts plàstiques i per 
la seva generositat envers la ciutat 
de Sabadell. Primer Premi “Tena- 
citat”. Les Agrupacions Professio
nals Narcis Giralt crearen aquest 
guardó l’any 1985 per a ell i feliç- 
ment a tingut continuïtat.

Literatura

FELIU FORMOSA I TORRES
Poeta, dramaturg i critic literari, 

per la seva reconeguda prodúcelo 
literaria. Premis: Recull-assaig, 
1970; Carles Riba, 1977; Crítica 
Serra d’Or-memòries, 1980; Ciutat 
de Barcelona-poesia, 1987, entre 
d’altres. Cren de Sant lordi, 1988.

Mùsica

JOSEPILUIS PUIGI BARTOLOME
Violinista, per la seva brillant 

tasca com a director d’orquestra i 
pels sens mèrits com a violinista. 
Compta amb premis com “Merito a 
la Vocación”, de la Fundación  
Española de la Vocación. Ha estât el 
fundador de l’Orquestra de Cambra 
“Eduard Toldrà” de Sabadell.

AMBIT CATARA

Arts Plàstiques

JAUME M UXARTID0MÈNECH
Pintor, rigorós artista que ba  

aconseguit premis com la Medalla 
Torres García, 1957; Premi Joan 
Gris, 1967; Medalla d’or de “Señal 
68”, 1970; “Premi Ciutat de B ar
celona”, 1971, entre d’altres.

El 1979 obtingué la Cátedra de 
Pintura de la Eacultat de Belles Arts 
de Barcelona.

Literatura

JOAN COROMINESI VIGNEAUX
Filòleg, per la seva aportació a 

l’estudi de la llengua, amb obres tan 
importants com el “Diccionario críti
co etimológico de la llengua castella
na”, el “Diccionari etimologie i com
plementari de la llengua catalana” o 
r ”Onomasticon Cataloniae”. Compta 
amb honors com la Medalla d’Or de 
la Generalität de Catalunya, 1980; 
Premi d ’Honor Jaume I, 1981; i 
Premi d ’Honor de les Lletres 
Catalanes, 1984.

Música

Pianista, per la seva aportació en 
tot el referent a la divulgació de la 
música cinematogràfica i per les 
seves composicions per a bandes 
sonores de films catalans. Premi 
“Film-Histôria” al Festival de cine 
de Barcelona, 1990 i Premi “Sant 
lordi”, 1992.

L’escultor Josep Maria Subirachs és l’autor del guardo que es lliura a cada premiat.
(En el pròxim Quadern dedicarem un ampli reportatge d’aquest IV PREMI QUADERN)
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If ffEn defensa pròpia
Recital sobre textos de Jacint Verdaguer 
Paraules preliminars de Joan Oliver

EN DEFENSA PROPIA (Homenatge a Jacint Verdaguer), és un espectacle poetic que 
reflecteix moments de la vida i obra de J. Verdaguer i que vaig teñir el goig d’interpre- 
tar. Fou estrenat el dia 10 d’abril de 1978 a la Sala Villarroel de Barcelona, avui Teatre 
Villarroel, i va comptar amb la presentado excepcional d’un altre sabadellenc: Joan 
Oliver. El text que Oliver va llegir en aquella ocasió el reproduim íntegrament en aqües
tes págines. (Fou publicat en diari A\JJI el dia 9 de ju lio l de 1978). Val a dir que EN 
DEFENSA PROPIA va significar per a mi el punt de partida d’una carrera, si es pot ano- 
menar així, plena d'obstacles i satisfaccions.

Aquest any, amb motiu del 150é aniversari del naixement de Verdaguer, EN DEFENSA 
PROPIA s’ha tornat a posar dempeus. Es va reestrená el proppassat 27 de maig al poblé 
natal del poeta, Folgueroles, i farà estada a Barcelona des del 24 d'octubre al 5 de 
novembre al Teatre “La Cuina”, de ITnstitut del Teatre.

Aquesta és la meva aportado a la sèrie d ’homenatges -espero que m olts- que 
Catalunya tributa a un deis seus filis més genials i universals.

Nuria Candela

Is motius que m’han proporcionat el 
plaer de trobar-me aquesta nit entre 
vosaltres son dos: en primer lloc, l’admi- 
ració incondicional que sento per Jacint 
Verdaguer, el més alt poeta de la Renai- 

xença i l’artífex de la llengua catalana moderna. 
El meu agraïment personal envers el camperei 
de Folgueroles té les arrels en l’adolescéncia: 
ais tretze anys quan jo, malaconsellat per un 
pèrfìd professor de literatura, començava a ver
sificar en llengua castellana, es produi el mira
cle: la lectura atzarosa d’un Ilibre de poemes 
verdaguerians em salvava i m’assenyalava el 
bon carni. Però si el Verdaguer poeta m’inspira 
admiracié i gratitud, el Verdaguer home i sacer- 
dot desperta la meva Solidarität i la meva pietat 
més entranyables.

El segon motiu que m’ha convertit en el pro
loguista d’aquest acte ha estât l’afecte i el reco- 
neixement que sento envers la nostra Nuria 
Candela, intrèpida, assenyada, estudiosa i ara ja 
magistral difusora de la poesia a través de la 
seva veu sempre inspirada. Ella no canta, 
només diu els versos, els transmet als oients tal 
com el poeta els va concebre i els va compondré. 
El seu accent comunica tendresa, patetismo, 
vibració entranyada. No, no he volgut deixar

sola la Nuria en aquest moment greu, gairebé 
critic de la seva carrera. No pas perqué dubtés 
de l’eficácia del seu art, sino perqué he pensât 
que valia més que fóssim dos a convocar-nos en 
aquesta sala: ella la intérpret apassionada, jo un 
poeta, un de tants aixi mateix enamorat del meu 
ofici. Jo només obriria el foc i ella l’alimentaria 
bellament, tot exaltant-ne el flamereig o la 
brasa viva. I Lluis Vila, el músic fidel, comenta
rla adesiara el procès dramàtic.

El projecte de la Núria em va guanyar el cor 
des que el vaig conèixer. Si. Estimats oients i 
espectadors, aquesta nit assistirem a una tragè
dia de debé, intima i pregona. Seguirem les 
patètiques fases de l’episodi català de la Plana 
de Vie, d’un elegit deis déus, que el contacte 
amb la terra, amb la natura va metamorfosar en 
poeta amb glòria dolorosa. No fou pas un con
tacte fortuit, idealitzat, bucòlic, sino un tracte 
pregón i real. Verdaguer, des de la seva ado- 
lescència, va ser un jove, no pas gaire fort fisi- 
cament, que manejava el càvee i Parada, servia 
la calderada ais porcs, feia la sembra i la batu
da. Els ocells, les fiors silvestres, les solellades i 
les pluges van ser la seva primera escola poèti
ca. En aquell àmbit senzill i només rie per a un 
pobre com era eli, va néixer també el primer

classic
club
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sentiment de I’amor. L’amor a un Déu i a una 
Maria que cada vetlla havia de glorificar mentre 
els pares i els germans amb la pregària insis
tent, potser mecánica i rutinària per als altres, 
però no pas per al futur poeta. Sentí l ’amor 
celestial, però també l ’amor que és propi de 
l’home. Llegiu, si us plau, el seu poema profá 
“Amors d’en Jordi i na Guideta” , escrit potser 
als vint anys i probablement inspirât per qui sap 
quina encisadora donzella del seu poblé. Però ell 
heroicament ofegà el sexe com una impuresa.

No oblidem que Vic era una vila levitica i car
lina, dominada pel doble caciquisme del bisbe i 
dels poderosos terratinents. El seminari, alesho- 
res en plena prodúcelo, era un centre que atreia 
fatalment els joves eixerits que havien estât 
criats en les pràctiques d’una devoció 
espessa i estricta... Als vint-i-cinc 
anys Verdaguer cantava missa. Alea 
jacta est! La seva sort quedava deci
dida. ¿Podem imaginar que hauria 
estât d’un Verdaguer fill de 
l’Empordà, terra de federats i d’anti- 
clericals turbulents i geniüts? ¿Cap 
on s’hauria decantât aquella ment 
vigorosa, aquella imaginado de con- 
cebre L’Atlàntida, sense baver vist 
mai el mar? Mes val no pensar-hi.

Verdaguer començà la seva 
carrera eclesiástica de vicari en un 
poblé oblidat. Però la seva salut es 
tornà delicada. I un protector 
influent li aconseguí una plaça de 
capellà en un vaixell de la companyia 
Transatlàntica. El metge deia que els 
aires marins el beneficiarien. Poe 
després passà al serve! del marques 
de Comillas, propietari d’aquella 
companyia, un senyoràs castellà 
d’origen modest, que s’havia enriquit 
amb el tràfec de negres a América i 
que esdevin- 
gué un mag
nat, puntal de H
la monarquía ** ,
borbònica i de 
TEsglésia vati
cana. El mar
qués, per tal 
d’arrodonir la 
seva figura de 
catòlic bene
factor dels po
bres, instalTà 
Verdaguer al 
seu palau de la 
Rambla i el no- 
menà almoiner.

Al cap de 
poc temps co
mençà el que 
havia de ser la 
seva tragèdia. Monument a Jacint Verdaguer (Barcelona).

Malgrat els viatges per mar, la seva salut no era 
pas satisfactòria. El zel amb qué consolava i 
ajudava els pobrissons accentuá el seu misticis- 
me. Alguns deis seus biógrafs asseguren que el 
poeta caigué en un estât de pertorbació psíqui
ca. Qué hi ha de cert, en aixó? No ho sabrem 
mai, car les opinions dels qui han historiat Tepi- 
sodi no coincideixen ni arriben a cap judici con- 
vincent. El cas és que els carques de l ’època 
l ’acusaren de Iliurar-se a pràctiques més o 
menys espiritistes i altres desviacions semblant- 
ment inofensives. Però cap deis qui han estudia! 
honradament la vida del poeta no gosa posar en 
dubte la invariable sinceritat del seu sentiment 
religiös ni la seva impecable bona fe.

Eos com fos, Verdaguer va ser amonesta! 
severament pel bisbe de Barcelona. 
Verdaguer es rebelTà: ell tenia la 
consciéncia tranquil la. Topá amb el 
marqués i cessà en les seves funcions 
d’almoiner, que eren el seu mitjà de 
subsisténcia. Poc després fou deste
rra! a la Gleva, prop de Vie, indret 
solitari. Però ell, assedegat de com
panyia i de persones que poder esti
mar, fugí a Barcelona. Ja era un 
pobre de solemnitat. Per tal de sub
sistir i també per ajudar la modestis
sima familia que Tacollia, es vengué 
els drets de la seva obra literária per 
dues mil pessetes. El fet és prou reve
lador, és prou punyent... El bisbe, 
despitat, el suspengué “a divinis” , així 
ho diuen els de l’ofici. Intentaven fer
io renyir amb el seu estimât Jesús! No 
podia dir missa. El cas produí escán- 
dol i el poeta només fou defensa!, a 
vegades estrepitosament, pels sectors 
intel lectuals i politics d’esquerra. 
També el bon poblé se’n dolia en 
silenci. Aquells intel lectuals eren 

gent agnòstica, 
anticlerical, pe- 

 ̂ ró velen en Ver
daguer l ’exem
ple escándalos 
d’un gran home 
acorrala!, calum
nia! i condem- 
nat per delictes 
imaginaris. Per 
ells Verdaguer 
era un poeta 
excels i un ca
pellà dels bons, 
un esperii que 
Iluitava amb ar
mes ben minses 
en defensa de 
la llibertat de 

....  viure, de pen-m-. . S
sar 1 d estimar. 
Podem dir que
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en aquest aspeóte fou un precursor d’aquest 
clergat que d’uns anys ençà viu amb el poblé i 
per al poblé, d’aquests capellans que treballen 
corn nosaltres, no pocs dels quais ban renunciat 
a la paga que l’Estat espanyol bipòcritament els 
regala. Homes que avui son admirats tant pels 
creients sincers corn pels ateus de bona volun
ta!. Verdaguer sofría el seu calvari, però també 
se’n defensava amb veu ferma i justiciera. 
Mentrestant, el Vaticà callava i deixava fer.

1 ara jo pregunto, aquells bisbes que perse- 
guiren i condemnaren Verdaguer només pel fet 
d’baver experimental un espiritisme que no 
excloïa la fe i l’esperança en Jesús i en la seva 
mare, ¿corn és que no denunciaven l’origen cri
minal de la fabulosa fortuna del senyor López i 
López, marqués de Comillas i gran d’Espanya, 
fortuna amassada en el negoci de compra- 
venda de milers i milers de negres indefensos, 
que eren oferts com caps de bestiar a les empre
ses angleses i nord-americanes establertes al 
Nou Continent?

Cal dir que molts dels biògrafs clericals de 
Verdaguer, mes que esmentar fets greus i 
incontrovertibles, drecen hipótesis i suposicions 
mes O menys aventurades. Dones, per que no 
podria jo, ara, enunciar una nova hipótesi 
segons la qual el poeta rompe amb el bisbe i 
amb el marqués en assabentar-se que els diners 
que eli repartía entre els pobres eren tacats de 
sang i de llágrimes?

Passa el temps i el nostre poeta ana vencen! 
la seva prostració. Intensifica la seva producció 
literaria i fou aplaudit i honorât pels qui l’admi- 
raven i Pestimaven. El bisbe, amansit i potser 
penedit, li tornà a reconéixer els seus drets de 
sacerdot. Mentre la seva obra creixia en volum 
i bellesa i s’afermava la seva fama, la seva salut 
es decandia. Prematurament envellit pels sofri- 
ments, moria com un sant als cinquanta-set 
anys, a la ViMa Joana, entre els pins de 
Vallvidrera. Era un dia de juny. Algù havia 
obert la finestra de la cambra. A fora cantaven 
els “seus” ocells. 1 Barcelona i Catalunya entera 
ploraven. L’enterrament convocà una multitud 
innumerable i afligida...

Del bisbe i del marqués, qui se’n recorda? 
Però Verdaguer, poeta nacional, encara és 
vivent entre nosaltres. Viurà tant com Cata
lunya i com la llengua catalana.

Ara l ’escoltarem per boca de la Nuria, la 
Nuria, un cor i una veu aquesta nit transfigurats 
en el cor i la veu d’un poblé.

Premi Tenadtat 1995
Instituït per les Agrupacíons Professionals Horcís Girai!

Josep M. Oliver
El flamant guanyador del Premi Tenacità! 

1994 és Josep M. Oliver, astrónom. Des del 1979 
és president de l ’Agrupació Astronòmica de 
Sabadell, de la qual n’és cofundador (1960). 
Aquesta entità! té un prestigi local i l’ha sabut 
projectar fins i tot fora de les nostres fronteres. 
És ben reconeguda i s’ha guanyat una notable -i 
oficial- credibilitat. Certamen!, un prestigi cien- 
tific que cada dia s’ha afermat i s’ha ampliat. 
L’ànima d’aquesta Agrupació ha estât Josep M. 
Oliver. EU hi ha dedica! moites bores, molts dies 
i moites nits, mirant els astres i estudiant-los.

Sabadell posseeix un magnifie Observatori 
Parc de Catalunya, que s’aixeca en el lloc que 
era conegut corn “la Serra d’en Camaró”.

En la Semblança que se li féu en el nùmero 
87 (novembre 1992) se li pregunté qui fou l’ini- 
ciador d’aquesta nova singladura i transcrivim 
la seva resposta:

“No hi ha una persona concreta. Pensi’s que 
el primer projecte de creació d’un observatori 
astronómic al Pare Catalunya, fou fet l ’any 
1964. Des de llavors prácticament totes les 
Juntes que ha tingut l’Agrupació Astronòmica 
han intentât portar a terme la idea. Només la 
decisiva intervenció de l ’Antoni Farrés ha 
permés que aviat Sabadell tingui un centre 
didáctic de l’astronomia amb unes instai lacions 
uniques en tot l’espai”.

Ell, Oliver, n’ha estât, insistim, l ’ànima. 
Home tenaç com el qui més.

Horn diria que aquest Premi li ha caigut del 
firmament...

J.C.

12



H

Valle-lnclán ¡ l'Arxiu de Salamanca

Caricatura San.

e d’afanyar-me a dir 
que si associo el nom 
del qui fou il lustre es- 
criptor gallee -en llen- 
gua castellana- amb 
l ’espanyolíssim arxiu 

salmantí, de tan rabiosa actuali- 
tat, no és perqué existeixi cap 
relació puntual entre l ’un i 
l’altre. Almenys, quejo la sabes.
M’explicaré.

Sempre he estât admirador 
de la prosa de don Ramón 
María del Valle-lnclán. En la 
meva tendra joventut vaig de- 
lectar-me amb la lectura de les 
seves Sonatas: la de Primavera, 
la de Estío, la de Otoño i la de 
Invierno. Havien estât escrites 
ben poc abans de la meva vin- 
guda al món, i durant els anys 
deu i els vint van fruir de molt 
predicament, i van ser conside- 
rades entre les millors proses 
del “modernisme” literari. Des
prés, el geni de Valle-lnclán va 
anar adaptant-se a una tècnica 
deformadora de la realitat, la qual ironitza fins a 
la caricatura; una caricatura -cal dir-ho- de 
tragos tragi-comics. 1 vingué que el procès evolu- 
tiu de Valle-lnclán va culminar -i va 
concloure’s-, als anys vint, amb les seves farses 
teatrals, algunes de les quais qualificava ell 
mateix de titelles o de süuetes.

Fa poc vaig anar a veure al Mercat de les 
Flors de Barcelona una d’aquestes joies escèni- 
ques que constitueixen el gènere conegut com 
esperpento. Es tracta de Retablo de la lujuria, la 
avaricia y la muerte. He de confessar que, mal- 
grat la meva admirado per Valle-lnclán, no 
coneixia aquesta obra. En el seu temps -abans 
de la nostra guerra- aquest tipus de teatre era 
molt poc représentât. Acaparava els escenaris 
espanyols el teatre elegant de la denominada 
“alta comèdia” , que tenia per més selectes con- 
readors Benavente i Linares Rivas. En els anys 
trenta. García Lorca i Alejandro Casona van 
aportar corrents nous a I’escena espanyola, 
però el gènere esperpèntic de Valle-lnclán enca
ra seguia essent excéntric, difícil d’assimilar i, 
sobretot, també difícil de dirigir i d’interpretar. 
Ara ens hi veiem més amb cor; professionals i 
espectadors. 1 m’atreviria a dir que, en bona 
part, és perqué hem adquirit una nova mentali-

Josep Torrella Pineda

tat respecte al fenomen teatral.
Dones, resulta que la meva 

degustado del Retablo vallein- 
clanesc -especialment la tercera 
de les quatre unitats que confor
men el conjunt de l’obra, la titu
lada “La rosa de papel”-  va 
generar en el meu magi una as- 
sociació, totalment imprevisible, 
amb la farsa tragi-còmica que 
ha sorgit entorn del “Archivo 
Histórico Nacional de Sala
manca” ; farsa tan viva i tan pal
pitant en l’escenari real d’algu- 
na de les nostres Espanyes.

Tanmateix, no és que l ’”ar- 
gument” de la representació sal
mantina tingui cap mena de con
tacte amb el del Retablo. En 
absolut. On trobo la semblanga 
és en el to que la gent de Sala
manca, abanderada pel seu 
alcalde, confereix a la seva reac- 
ció de defensa numantina davant 
la pretensió del govern català.

No entro, ara i aquí, en el 
fons de la discussió. L ’ intent 

d’aquest article no és pas de justificar els argu
ments de les instándes catalanes amb relació a 
qui li correspongui tenir els papers que van ser 
trets de Catalunya com a boti de guerra. Allò 
que m’ha mogut a posar-me davant l’ordinador 
és el desig d’expressar que, tant l ’espectade 
d’una massa enardida de ciutadans salmantins, 
que en la seva immensa majoria denen des- 
conèixer el que signifiquen aquells papers que 
defensen com si defensessin la seva honra per
sonal i dels quais fins ara en devien ignorar fins 
i tot l’existència; com la proclama, patèticament 
histriònica, de l’alcalde dient que li importa un 
pimiento lo que diga el Senado i que ell seguirà 
defendiendo erre con erre la Integrität de 
l’arxiu; tot -al meu entendre- respon a certes 
mentalitats guinyolesques de l’Espanya profun
da, de l’Espanya atàvica, esperpèntica; mentali
tats que setanta anys després dels esperpentos 
de Valle-lnclán sembla que encara cuegen. Penso 
que, si l’escriptor gallee de la llonga barba vis- 
qués, podría ser que l’histerisme que es viu a les 
Castelles per culpa de la rapacitat catalana li ins
pirés un altre dels sens magistrals esperpentos.

13



"La escritura o la vida", 
de Jorge Semprún

Ana Fernández

pit descobert, a la manera d’André 
Malraux, Semprún eus condueix a la 
recerca d’aquella regió de l’ànima on el 
Mal absolut s’oposa a la Fraternität. Per 
fer-ho, no utilitza només el diseurs 
filosofìe, sino també l’encaix entre els 

aspectes més quotidians del seu dia a dia i la 
seva experiencia intel lectual, entre la vida i la 
literatura.

Enmig de l’esperpèntica rememoracio actual 
del 50è aniversari de la darrera guerra mundial 
-que, d’altra banda, evitem de relacionar amb 
el nostre present més impúdic-, el Ilibre de 
Semprún no és un altre exemple de l’experièn- 
cia amb l’horror, per aixi exorcitzar la memò
ria. És, contràriament, una delicada, apassiona- 
da, profunda reflexió sobre la divinità! i la 
misèria de Tèsser humà. Més a partir de la seva 
vessant d’home de pensament que no pas de les 
ferides que la vida li ha tatuai. Per això, un dels 
moments més lúcids -i 
fins i tot poetics- és 
quan avalúa la mate
ria i la substáncia de 
Tescriptura, assumint 
l ’opció malrauxiana 
d’il lustrar la realitat 
mitjançant la ficció i 
aquesta a través de la 
densità! del desti d’a
quella. Per aconse- 
guir-ho és necessari, 
diu, de tenir una obra, 
però, sobretot, una 
biografia. La qual cosa 
manca a la literatura 
actual.

El Ilibre ens porta 
ais limits de les pre
guntes, les que ens for- 
mulem quasi incons- 
cientment sense conèi- 
xer, de fet, la seva tra- 
jectória. Perqué no 
volem saber, no volem 
trobar a les possibles 
respostes el mirali del 
nostre propi present.
Interrogant-se sobre la 
barbàrie del passât és 
eludir la bacanal su
pèrbia en qué estem 
immersos i només ens 
serveix per sobreviure

El crematori del camp de Buchenwald a on Jorge Semprún 
estigué recios del 1943 fins la Iliberació el 1945.

enmig deis horrors perifèrics, per justificar els 
nostres analogismes entre escepticisme i 
intel ligéncia, entre llástima i Solidarität. La 
simplicitat i la vulgaritat intel lectuals que ens 
caracteritzen fan que rebem impressions sobre 
el Mal, però sense una commoció que ens des- 
vetlli emocionalment. Els sentiments i les emo- 
cions requereixen d’un “tempo” al qual ja no 
estem avesats. Mirem sense veure i el temps, 
dones, ens ha volat de les mans. Els anys poste
riors a la Segona Guerra Mundial i la resta del 
segle que encara ens pertoca acabar represen
ten un món de “flashos”, d’entremesos, d’aperi- 
tius culturáis mal digerits, que ens incapaciten 
per analitzar el passât i per esperar el futur.

Molts s’hauran dirigi! al llibre de Semprún 
per impressionar-se amb la descripció detallada 
dels horrors nazis. Res d’això. Decepció assegu- 
rada. Ja existeix una àmplia hihliografia que 
s’ha ocupat del tema. Ara, amb més perspecti

va, és el moment d’atra- 
par Tessència del Mal, 
la naturalesa de la Vio- 
lència. És el moment de 
provar d’esbrinar la pa
radoxal conciliació en
tre Buchenwald, Tespai 
de Thorror, i Weimar, a 
molt pocs quilómetros, 
bressol de Goethe. El lli- 
hre posseeix la infinitud 
de la gran pietat, la que 
neix del dolor absoluta- 
ment profund: “...Sólo 
un grito que proviniera 
del fondo de las entra
ñas, sólo un silencio de 
muerte habría podido 
expresar el sufrimien
to". Un dolor que cerca 
un impossible contacte 
epidérmic amb Tamor: 
“Había contemplado el 
cuerpo de Odile, su lán
guida belleza en el 
sueño, sus promesas 
tan cercanas: una d i
cha, una especie de 
dicha, lo sabía. Pero se 
trataba de un saber inú
til, que no me proporcio
naba seguridad alguna, 
que no desembocaba en 
ninguna salida”.
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Semprún aporta la substáncia literária i ho 
fa amb la seva biografía, amb la realitat rein
terpretada; s’aparta de les anecdotes morboses, 
fuig de detallismes banals. Recupera la por gèli
da à^atrevir-se a dir, de saber dir-nos coses; vol 
explicar-se i no ens estafa amb virtuosismes 
estètics que amaguen la vulgaritat de vides 
sense experiències. Un temps com el nostre, tan 
nécessitât d’autenticitat, li hauria de donar les 
gràcies, li hauria de retre l’homenatge d’una 
lectura reflexiva i atenta. Tenim l’obligació de 
no oblidar, de no desnaturalitzar i de no perver
tir la memòria. Però no parlo de la de l’Horror 
-aquesta està prou consensuada-, sino d’aque- 
lla que ens descriu Fautor i que es troba a la for- 
tor de les latrines, farcida de paraules o de fígu- 
res: Villon, Breton, La Tour, Sartre, Camus o 
Malraux. Cal recordar sempre la relació entre 
Cultura i Amistat, entre Sensibilität i Fra-

ternitat, perqué: “...la fraternidad no sólo es un 
dato de lo real. También es, tal vez sea, sobre 
todo, una necesidad del alma: un continente 
por descubrir, por inventar. Una ficción perti
nente y cálida”.

La ciencia és una representació provisional 
de la realitat. Malauradament, Fimaginari 
moral també. 1 ho és, a més, sense la confíanga 
que el present atorga al progrès científíc, de tal 
manera que sempre se’ns manifesta relatiu i 
discutible. Per aixó, adquireixen més força les 
manifestacions de Semprún que, com el Vercors 
de Le Silence de la mer, despulla de relativis
mes a tot allò que anomenem valors i els dona 
una consistencia granítica quan harmonitza, 
sense possibilitat de divorci, la realitat dels fets 
amb la realitat del coneixement. I per aixô pre- 
fereix Malraux a Proust.

Quadre de Boris Taslitzky, que evoca la insurrecció de Buchenwald de V I1 d’abril de 1945, desencadenada contra les “SS“ i, 
així evitar Vordre d’exterminado total decretada per Hitler. El triomf conduí a l ’alliberació del camp.
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['horror nazi en la literatura catalana:
K.L Reithf de Joaquim Amat-Piniella
1945-1995: 50è aniversarì de la fi de la II- Guerra Mundial

Oscar Morales Arévalo 
David Serrano i Blanquer

rienda viscuda, deddeix crear una novel la per 
tal de dedicar-la al sen amie i company Pere 
Vives i al cap de les forces nord-americanes, el 
general Omar N. Bradley. ParaMelament, la seva 
prodúcelo editada en català dins la “Nova 
CoMecció Lletres” ja apunta els trets caracterís- 
tics que trobarem en aquesta obra. Així, obres 
com Roda de solitaris (1957) o La pau a casa 
(1959) están escrites des de l ’escepticisme i 
Pambigüitat moral que caracteritzará KL. Reich.

L’obra ens presenta la figura d’uns personat- 
ges, en el centre deis quais se situa PEmili, veri
table contrafigura de l’autor, un jove català que 
arriba a un camp d’extermini al nord-est 
d’Europa creient que es tracta d’un Hoc com els 
anteriors on ha estât, però de seguida s’adonarà 
que allí les coses serán diferents. La vida quoti
diana, descrita a través deis petits details de cada 
dia: -la Unita per la supervivencia, les pallisses, 
els estats depressius, etc-, serán copsats amb 
gran fredor i Integrität, i portaran l’Emili a inten
tar emular l’actitud decidida del Francese, el seu 
millor amie, el qual morirà per les seves compro- 
meses conviccions. La voluntat de millorar per- 
sonalment, col lectivament, i que mori el minim 
de Companys possible, esdevé el seu objectiu cen
tral i el motiu de la seva Iluita constant, que el 
duran a convertir-se, malgrat la seva actitud, en 
model dels valors humans mes universals.

És possible de pensar que Amat-Piniella 
podria haver escollit el document històric per 
recollir les seves vivencies, però si es decanta 
per l ’ús del gènere és perqué ell cren ferma- 
ment que la novel la és “la més fidel a la verdat 
íntima”, una veritat personal que pot transme
tre de manera més punyent mitjançant aquest 
genere que no pas des de la fredor de dades i 
xifres del document històric. Així, decideix de 
posar la seva experiencia personal al serve! de 
la novel la per mitjà d’una composicié basada 
en Elis de tècniques properes a la literatura 
francesa de postguerra, de les situacions viscu- 
des al llarg d’aquests més de quatre anys. 
L’autor converteix, dones, el document escrit a 
partir de l’experiència personal, en una novel la 
de carácter eminentment epic, sempre amb la 
voluntat de reviure el passai amb la intendo de 
“confrontar-lo amb la realitat inesperada i tras- 
balsadora”, en paraules de Joan Triadú, com 
havien anat fent, cadascù a la seva manera, 
d’altres autors nostrats corn Joan Sales a 
Incerta gloria, Joan Puig i Ferrater a El pelegrí 
apassionat o, el cas més evident, Lluís Ferran 
de Poi a Érem quatre.

11945, ara fa 50 anys, va acabar una de 
les étapes de barbàrie humana més 
deplorables de la nostra història comu
na immediata. Per aquest motiu, i arreu 
d’un mon castigat encara d’altres bar- 
bàries no menys absurdes, s’han anat 

succeint diversos actes de commemoracié i 
recordatori de tan emblemàtiques dates.

A casa nostra, la inaugurado de diversos 
monuments i la recuperado i aparidé de diver
sos testimonis de l’horror de la guerra ens han 
recordat amb insistencia la presèneia catalana 
en els camps d’extermini nazis de Buchenwald, 
Berger-Belsen, Treblinka, Dachau...; només a 
Mauthausen foren 5.500 els catalans. En defini
tiva, milers de catalans que, després de comba- 
tre per la República, Iluitaren al costat de la 
resistencia pel manteniment de les llibertats 
democràtiques a Europa i que, un cop capturais 
per les forces d’ocupadé alemanyes, varen ser 
oblidats i menystinguts per les mateixes autori- 
tats franceses.

Diversos escrits i recerques recullen docu- 
mentalment les seves vivèneies, -aquest és el 
cas de la mateixa Montserrat Roig-, però, segu- 
rament, cap d’aquests escrits no ha aconseguit 
d’impressionar d’una manera tan impartant 
corn i ’obra mestra d’un autor que encara no ha 
obtingut el reconeixement que es mereix en la 
nostra literatura: Joaquim Amat-Piniella (1913- 
1974), amb la seva K.L. Reich, esfereïdora i 
emblemàtica novel la sobre la vida quotidiana 
en els camps de concentrado.

K.L. Reich va haver de ser publicada en cas- 
tellà el 1956 i, malgrat haver rebut el premi 
Fastenrath, no pogué veure la llum en la seva 
llengua fins al 1963, aprofitant un canvi con
juntura! en la censura, i una vegada ja no supo- 
sava cap perdi, per raó de la dunyania dels fets: 
“No és culpa mena que aquest llibre no surti fins 
ara”, s’excusarà.

Amat-Piniella, periodista i escriptor man- 
resà, que abans de la guerra ja havia publicat 
Ombres al Calidoscopi (1933), veié truncada la 
seva carrera literària en marxar voluntar! al 
front el mateix 1936 per, posteriorment, patir 
durant més de quatre anys Pinternament en 
quatre camps de concentració nazis per arreu 
d’Europa; fins que, ja el 1945, les tropes ameri- 
canes l ’alliberaren del camp austriac de 
Mauthausen. Una llarga dista d’amies, de cone- 
guts i de desconeguts companys de sofriments, 
havia anat quedant pel carni.

Profundament marcai per l’aterridora expe-

16



L’obra, dones, partint d’un fons autobiogrà- 
fìc, esdevé un cant a la llibertat dels “milions 
d’homes que foren assassinats perqué estima- 
ven la llibertat”, en paraules seves, i sempre des 
de rescepticisme i una cruesa extraordinària- 
ment mesurada i ben descrita, tendent a 
r ”objectivitat” mes aclaparadora.

I diem aixó, perqué en cap moment no hi ha 
una visió maniquea del món no hi ha una consi- 
deració genèrica sobre l ’existencia de bons i 
dolents, sino que, seguint els models que havien 
aportat Malraux, Camus o Sartre, palesa una 
actitud d’ambigüitat moral davant les situacions 
a que es veu obligat a enfrontar-se. L’Emili és 
un personatge que no es pot identificar amb la 
figura de l’heroi novel lesc, perqué ell no és qui 
pren les iniciatives ni qui les reprèn; cosa que si 
que fa en Francese en la seva aparicié a la 
novel la: veritable model de conducta humana 
compromesa; ell, des de la seva actitud amatent 
però amb sentit critic, intenta sobreviure i aju- 
dar, quan li és possible, els qui té al costat.

En definitiva, i ja per cloure, K.L. Reich és, 
des de la nostra perspectiva histórica, una 
novel la amb tots els valors que li son propis i un 
d’afegit que esdevé fonamental, el seu carácter 
didàctic (a manera à'eximpU): un cant immens a 
la tolerancia, a les llibertats i a la Solidarität 
entre els pobles. És actual, encara.

Dibuix de Fernand Leger realitzat Fang 1955 en ocasió del 
lOè aniversari de la lliberació dels camps d’extermini.
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Cal restablír la memòria en el caminar 
de cada dia

stem sofrint un procès de falta de 
memoria; una amnesia col-lectiva. Com 
si oblidar el passât fos un compromis 
contret mitjançant pactes o interessos 
subscrits d’esquena ais catalans. 1 no 
obstant aixó, la nostra societat està dei- 

xant enrere la llarga nit. Se n’està refent, malgrat 
el preu de la no informado a les noves genera- 
cions, de l’actuació, individuals o coMectius que 
féu possible que la democrácia retornes, a casa 
nostra, de la má del procès de reconciliado.

Però, justament aquí comença el procès de 
desinformació de la realitat-objectiva; procès 
manta vegada desvirtuat per part dels qui sis- 
temàticament neguen fins les mès palpables 
evidencies de l’esforç coMectiu realitzat en con- 
dicions avui inimaginables. I si l’evidència de- 
mostra que hi bagué reconciliaciè, ès obvi que 
hi bagué greuge. Per tant, cal explicar els fets 
sota l ’òptica de paràmetres histories clars i 
entenedors, perqué les noves generacions no 
restin orfes al singular paper que la resistencia 
al feixisme jugá en favor del restabliment de les 
nostres Ilibertats; i les conseqüéncies personals 
que comporta l’anormalitat. Amb la perspectiva 
que dona el temps transcorregut, i cauteritza- 
des les ferides més profundes, sembla mentida, 
i no obstant aixó, és una realitat, Catalunya cai- 
gué en mans de la intolerancia, que ens pena- 
litzá durant més de quaranta anys.

Sense afany de revifar les brases, cree queja 
seria hora que tots plegats, tot refrescant la 
memòria, expliquéssim sobretot en les escoles 
la Iluita forçadament subterrània que conforma 
bona part de la nostra història contemporània. 
S’ha de fer èmfasi en l’esforç quotidià que els 
catalans esmerçaren per a conservar els sim- 
bols, la llengua i la personalitat -malgrat els 
paranys i els decrets que ho invalidaven arreu-, 
per imposar-ne uns altres, aliens i vexatius per 
a Catalunya.

Quan hom explica avui dia, a les generacions 
més joves, les penúries de la Iluita per no perdre 
el poc que ens quedava, un somriure d’incredu- 
litat es dibuixa en el sens rostres, corn si hom 
expliqués “batalletes” . És una llàstima. Però és 
aixi perqué no hi ha hagut voluntat didáctica -i 
jo diria que majoritàriament patriótica- per fer 
palés el drama, més enllà de l’anècdota visceral.

Vist l ’abast d’aquest fenomen, cal que ens 
preguntem: què hem fet malament en el procès 
de reconduccié del pais vers la normalitzacié? 
Perqué és obvi que quelcom no hem fet prou hé, 
J a que els que Iluitàrem i Iluitem som, a la vista

Jordi Roca i Tubau

del jovent, corn uns “rara avis” enmig d’una 
societat que sembla talment que no hagi passât 
mai res, que sempre tot hagi estât normal. 
Dones no, de normalitat, res! Corn tampoc ho és 
voler perdre la memòria davant fets tan trans- 
cendentals corn els de la resistèneia.

Sense veu, closes els llavis 
ens cercàvem els crûs dins l ’espinada, 
parlàvem per les puntes dels cabells eriçats 
malgrat tot, avançàvem... (1)

Cal recuperar la memòria; no és ho que el 
poblé oblidi. Convé que les noves generacions 
no restin indiferents i desinformades enfront 
del pes de la dictadura en el nostre context 
històric.

Convé, dones, no oblidar, perqué el qui obli- 
da perd la Identität. Convé no oblidar perqué en 
un futur no torni a passar semblant desastre. 
Convé que hom assumeixi i preservi els drets 
humans. 1 convé que els assumeixi com a garan
tía inqüestionable de les pròpies Ilibertats. Per 
tant, cal que la memòria, récupérant el passât, 
project! amb rigor la Identität cap al futur, auto- 
imbuint-nos d’una catalanitat normal. El descuit 
de la memòria pot enterrar en l’oblit les gestes 
de la política subterrània de la resistèneia que 
de cap a cap del Principal foren la clau per, res- 
tablir, en el seu dia, l’Estatut d’Autonomia.

Perdonar els que ens inflingiren tan de mal, 
si! Però oblidar, no!

Oblidar equival a renunciar el nostre avenç 
vers la plenitud. La consolidacié passa per 
l’esforç i la voluntat ben entesa. La memòria ha 
de ser present tothora en els nostres actes. Ha 
de ser-hi sobretot enfront de les veus que sovint 
s’aixequen tergiversant el nostre progrès i la 
nostra voluntat de ser. La virulència periòdica 
dels qui encara es creuen amb el dret d’exercir 
de conqueridors a perpetuïtat sobre les vides i 
les hisendes dels conquerits per élis, en altre 
temps, ha d’ésser contestada amb rotunditat. 
Els catalans no som vassalls de ningù.

La tergiversavié és un mal endèmi, i secular 
d’una societat aliena a la nostra; és una metzi- 
na que cala a fons si no és rebutjada amb un 
antidot potent. El nostre antidot més potent és 
la memòria. Memòria convertida en instrument 
de Iluita, que ha mantingut, viva, a pesar de tot, 
l ’esperança d’independèneia generacié rere 
generació.

1. Félix Cucurull; Vida terrena.
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No podem jugar-nos el futur i que, per falta 
de criteri i d’unitat de pensament nacional, torni 
un altre general Franco i afuselli infamement 
els fills de la terra, de manera que enterrant 
amb élis els simbols, torni la negra nit.

Aquests fets no ban de tornar a succeir mai 
mes, però cal que la memòria els tingui sempre 
presents. 1 els hi tingui per sortir al pas i resta- 
blir, quan calgui, el just equilibri amb la veritat.

Recordo, tot refrescant la memòria, un fet 
que, no per petit, deixa de ser il lustratiu del 
grau de persecució i anorreament a que forem 
sotmesos. A principis dels anys cinquanta, 
ballant sardanes sota els platans del Passeig, 
apareixien, de sobte sembrades a terra unes 
minûscules banderetes amb les quatre barres, 
que duien escrit al seu dors: “Soc petita però ja  
creixeré”. I tant que ha crescut! Però si la força 
pública n’atrapava els sembradors, tenien asse- 
gurat el seu pas per comissaria, amb el que 
representava de tortura abans de firmar la

“ confessió” , la presó i el consell de guerra 
sumaríssim, “por atentar contra la seguridad 
del estado” . Tot això, avui incomprensible, 
passò a casa nostra amb total impunita! durant 
la llarga nit de la dictadura.

No ens ha de flaquejar la memòria. No 
podem oblidar. Hem de fer palés el que ens va 
passar i a l’ensems ho hem de fer creíble, per
qué és la veritat. Les referéncies ens han de 
mantenir en guàrdia, a nosaltres i ais qui vin- 
dran darrere nostra. Sois així podrem fer front 
a les provocacions i a les manipulacions mal- 
destres i anticatalanes.

Per tant, com a catalans que som, tenim el 
dret i el deure de restablir cada cosa en el seu 
lloc per tal que Faccio es torni escut i ni la majo- 
ria ni les minories tornin a restar silenciades.

“Que la prudéncia no ens faci traidors”.
Sois així podrem esser sobirans del nostre 

propi desti.
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Vers una nova cultura

IDEA DE LA CULTURA

n les seves reflexions sobre Tevolució de 
la cultura, Herbert Read explica com els 
antics grecs no tenien consciencia del 
signiflcat d’aquest mot, malgrat disposar 

de tants bons artistes; de fet, la cultura impreg
nava tota la seva manera de viure i no era en ab
solut una cosa a part. Foren, en tot cas, els 
romans els qui convertiren per primera vegada la 
cultura en una mercadería, fent-la valer com una 
força d’ocupació mes en les seves conquestes.

Així, a través d’una llarga evolució en la qual 
aquest concepte es desdibuixà a FEdat Mitjana, 
el terme “cultura” no s’encunya própiament fins 
a les primeries del segle XVI amb l’aparició del 
Renaixement, formant encara un tot amb la tra- 
dició artesanal. Amb Fadveniment de la revolu- 
ció industrial al segle passât és quan es pro- 
dueix una ruptura entre cultura i treball. Per 
resumir, ais nostres dies ens trobem amb una 
divisió flagrant entre “cultura capitalista” i “cul
tura democràtica”; divisió forçada, en la mesu
ra que “en una societal natural la cultura no 
constituirá un objecte a part i distint”, sino que 
s’ha de confondre amb la propia vida: l’artista 
no és un tipus especial d’individu, sino que cada 
individu és un tipus especial d’artista.

Ben lluny encara deis ideals del pensador 
angles, el cas és que la nostra societal fa de la 
cultura un producte de consum: aixi, imposa 
modes i marca pautes sobre allò que s’ha 
d’admetre corn a vàlidament “cultural” , i per tal 
d’imposar i satisfar uns gustos majoritaris ha de 
rebaixar-ne forçosament la qualitat. En conse- 
qüència, s’originen unes contradiccions nota
bles que palesen l’equivoc que rau en el fons de 
la qüestié.

ALGUNS MIRATGES CULTURALS
Una d’aquestes contradiccions, per exemple, 

es troba en el fenomen de la prodúcelo editorial 
a casa nostra, on s’editen més de cinquanta mil

Joan Ripoll

llibres l’any: en xifres d’edicié, és el quart o cin
que país del mon, mentre que en xifres de lec
tura n’ocupa un dels llocs més baixos. El résul
tat d’aquesta contradicció és que els llibres no 
es venen, es retiren aviat de circulaciô i, a la 
llarga, els propis editors els ban de destruir fisi- 
cament per tal de reduir costos d’immobilitzat i 
recuperar espais de emmagatzamament. Tot 
això contrasta amb la pobresa i escassetat de 
biblioteques pùbliques, per manca de voluntat 
política d’invertir en infraestructures -sempre 
costoses- per part dels municipis, més inclinats 
a organitzar actes espaterrants i passatgers. 
Altrament, molts editors contraposen, a aqües
tes mancances llançaments comerciáis de grans 
títols, ben sovint ries en escàndols com pobres 
en qualitats: la lectura dels “best-sellers” no 
pal lia la fragilitat de la indùstria editorial ni la 
difusio del llibre com a eina cultural quotidiana.

Cosa semblant ocorre amb el mercat de l’art, 
sobredimensionat en la mesura que valora en 
excès obres i artistes que no valen el que costen, 
actitud que confon el públic i els mateixos autors, 
sovint erigits en genis, en una situació ambigua 
entre la supèrbia i la ingenuitat. Més flagrant 
encara és el que succeeix en el cinema, un món 
artificial en el qual se subvencionen generosa- 
ment pel licules que després no arriben ni a 
estrenar-se. En aquesta confusió destaca la 
manca d’una política museística coherent, que 
porta a fer i refer grans edifìcis sense saber per 
que ban de servir ni qué s’hi posará a dintre, 
mentre altres museus estables no compten amb 
recursos per a atendré les seves nécessitais ni 
per a posar-se al dia: el contrast entre les desa- 
tencions al Musen del Prado i les atencions al 
Centre Reina Sofia -un veil hospital que pugna 
per ser un nou musen- és prou revelador, com ho 
son, a Barcelona, les contradictories rehabilita- 
cions del Museu Nacional d’Art de Catalunya o la 
construccio del flamant Museu d’Art Con- 
temporani, que segueix dubtant sobre els limits 
que ban de marcar la seva contemporaneitat.

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Telèfon 726 57 85

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobreiiits

Grada, 18 • Tel. 725 43 08 • SABADELL

GALERIA
I G N A S I
BOIXAREU

Mestre Rius, 15 - Tel. 726 53 44 
08202 Sabadell
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Podría parlar-se, en fì, de la tebia formació 
musical d’un públic entusiasta amb les obres 
tradicionals de repertori i reticent davant de 
qualsevol proposta renovadora; i, en tot cas, 
d’un públic mes atent a les excel léncies deis 
noms dels interprets que no pas ais significats 
dels compositors i, no cal dir, ais valors de les 
seves obres.

EL DRET D'ESCOLLIR
Sense cap afany derrotista, cal denunciar el 

cofoisme que domina, generalment, el nostre 
ambient cultural, amb mes tirada pels miratges 
que no pas per les realitats. Es fa necessari rei
vindicar la llibertat de Pusuari per a exigir, i 
per a triar, aquella cultura que el satisfaci com- 
pletament, lluny deis dirigismes mes o menys 
dissimulais dels agents culturáis. Algú digné un 
dia que la lectura és el darrer reducte que 
queda a l’home per a exercir la seva llibertat; 
estenent la idea, diguem-ho també de les altres 
opcions que podem tenir a l’abast: la plàstica, el 
cinema, la música, o -per qué no?- Purbanis- 
me, les comunicacions, les formes de vida...

Només es tracta de reivindicar, per a Pusua
ri de la cultura -per a qui es fa, si no?-, el dret 
d’escollir. Solament així s’assolirà aquella “cul
tura democràtica” que un dia somiava Herbert 
Read, i que consistiría en diluir-la en les pro- 
pies maneres de viure: “Cultura democráctica 
no equival a democrácia més cultura...: en una 
societat natural la cultura no constituirá un 
objecte a part i distint, un eos de coneixements 
que es pugui exposar ais Ilibres i exhibir ais 
museus, i que el ciutadá pugui assimilar en els 
seus moments de Heure. Precisament perqué no 
existirá com a entitat separada, convindria dei- 
xar d’utilitzar el mot ‘cultura’” .

Heus aquí una proposta sobre la qual cal 
meditar seriosament.

CENTRE DE NETEGES, S A

TEL 723 72 0 0 -FA X  723 6547  
SABADELL

Classes de dibuix i pintura

ÜKaite Entalla
Artista - Pintora

Baronia, 62 • Tel. 717 83 83 • 08202 Sabadell

Passeig de la Plaça Major, 48 • SABADELL 
Tel. 726 78 33 (4 Unies) 

TERRASSA • BARCELONA 
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Estern molt a prop Des de 1859, la Caixa de Sabadeil serveix 
amb eficacia i prolessionalita: els seus 
clients. Esjem a O'Op d^s setjs proclemes 
dia a dia, per aconsegui" sollcions a través 
c'un ser/ei a la mida que li proporciona un 
coble interés: el finar cer per ais se js  diners, 
i e de I atenció oersona itzada per a voste

Estem mo : aproo ce vosté. A tct Catalunya.

Sempre ens trobará al ^ u  costat.

5 ?  Caixa de Sabadell



Una notable paràfrasi poètica \

ASSAIG DE CANTIC EN EL TEMPLE ASSAIG DE PLAGI A LA TAVERNA

Al sempre admirat Salvador Espriu, 
si cal, amb disculpes.

Oh, que causai estic de la meva 
covarda, velia, tan salvatge terra, 
i com m’agradaria d’allunyar-me’n, 
nord enllà,
on diuen que la geni és neta 
i noble, culta, rica, Iliure, 
desvetllada i felig!
Aleshores, a la congregació, els germans dirien 
desaprovant: “Com l’ocell que deixa el niu, 
així l’home que se’n va del seu indret” , 
mentre jo, ja ben lluny, em riuria 
de la Ilei i de l’antiga saviesa 
d’aquest meu árid poblé.
Però no he de seguir mai el meu somni 
i em quedaré aquí fins a la mort.
Car sóc també molt covard i salvatge 
i estimo a més amb un 
desesperat dolor 
aquesta meva pobra, 
bruta, trista, dissortada pàtria.

Oh, que avingut estic amb la meva 
petita, esclava, poc sortosa terra, 
i com em recaria d’allunyar-me’n, 
sud avail.
On sembla que la gent és bruta 
i pobra, accidiosa, inculta, 
resignada, insolvent!
Aleshores, a la taverna nova, els companys dirien 
fotent-se’n: “Com qui s’agrada de la lletja, 
aixi el lluç que pica un ham sense esquer”, 
mentre jo, encara prop, pensaria 
en les velles fretures i confiances 
d’aquest meu tossut poblé.
I, ja tot sospesat, recularla 
per restar aquí fins a la mort.
Car, fet i fet, tampoc no sóc tan ase 
i estimo a més amb un 
irrevocable amor 
aquesta meva -i nostra- 
bastant neta, envejada, bonica pàtria.

SALVADOR ESPRIU 
(El caminant i el mur. Ossa Menor)

PERE QUART 
(Circumstàncìes. Aymà)
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Per celebrar Fedició del número 100 de QUA- 
DERN, no a través d’un acte efímer, sino amb la 
intenció que quedi constáncia d’un fet tan 
remarcable a la nostra ciutat, várem encarregar 
una litografìa a en lordi Roca, dissenyador que 
domina les arts gràfiques amb un mestratge 
excepcional, lordi Roca va fer ús de la generosi
tà! que el caracteritza i no s’ho pensá dues 
vegades, oferint-nos una brillant interpretació 
gràfica del que per a l ’artista és QUADERN. 
Coneixedors del llenguatge d’en lord i Roca, 
sabem que la má que sorgeix d’un cub és la má 
de tots el coMaboradors que han fet possible el 
“miracle” QUADERN. Quina publicació d’aques- 
tes caractéristiques ha suporta! el pas de disset 
anys? No en coneixem cap. CoMaboradors que, 
desinteressadament, número darrera número, 
s’han mantingut fidels a allò que denominem 
servei a la ciutat, un esperi! que deu el seu

segell a un borne, en loan Cusco. El cub és 
Catalunya, sempre ha estât així dins l ’obra de 
lordi Roca. Així, QUADERN no és tan sois un 
producto sabadellenc, també té volunta! d’anar 
més enllá, molts dels sens actes ho demostren.

La litografìa, rica semànticament, també ho 
és d’execució tècnica. Una qualitat molt alta de 
reproducció d’impremta li dona una textura que 
dota l’obra d’una gran força. Ens agradarla que, 
juntament amb la de losep Maria Subirachs, 
realitzà amb motiu del “Milenari” , o la de Camil 
Eàbregas, Sant lordi de 1994, aquesta formi 
part també de les vostres coMeccions QUA
DERN. Tota persona interessada en adquirir 
aquesta obra, d’edició limitada a 60 exemplars 
numerals i signals per l’artista, ho pot fer tru
can! ais nostres telefons o per escrit, dirigint-se 
al nostre domicili social. Animeu-vos.
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Ramon Vail i l'art romànic
Una distindó ben merescuda

ustament en el número 
anterior de QUADERN el 
nostre assidu col labora- 
dor Ramon Vail hi va 
dedicar un article en que, 
a propósi! de tractar-se 

del número 100 de la revista, hi 
va fer un repàs al seu tema voca- 
cional predilecte; l’art romànic. 1 
hen poc després, el 25 de maig 
darrer, l ’entitat “Amies de l ’Art 
Romànic” , que Ramon Vali havia 
presidi! en els primers anys de la 
década dels vuitanta, el distingia 
amh el titol de “Soci de Merit” , 
d’acord a les normes previstes en 
els Estatuts.

L ’entitat “Amies de l ’Art 
Romànic” radica a Barcelona i es 
filial de l ’ Institut d’Estudis 
Catalans, però l’acte académie en 
qué Ramon Vail va ser honorât es 
va fer a Sahadell, en el Museu d’Histéria, i sota 
la presidéneia del doctor Joan Cahestany, presi
dent de l ’ entitat. Van assistir-hi nomhrosos 
col lègues harcelonins i d’altres localitats, i 
tamhé amies sahadellencs de l ’homenatjat. 
Ramon Vali és tota una figura a Sahadell, on 
s’ha distingit corn a enginyer industrial, tant en 
el terreny privât corn en l ’exercici del càrrec 
d’Enginyer Municipal, que va ostentar des de 
1954 fins a 1979, i on ha dirigi! la Eundació 
Bosch i Cardellach des de 1990 fins fa ben poc, 
que ha cessât per motius de salut, després 
d’haver-hi aporta! una valuosa participació 
d’anys com a membre -i a vegades titular- de la 
seva Seccié de Ciéneies Urbanistiques, i corn a 
vice-director i, finalment, director.

En la sessié académica en qué es lliurà a 
Ramon Vali el titol de “Soci de Mérit” , l’historia- 
dor Antoni Pladevall, membre de la Secció 
Histérico-Pedagógica de EInstitut d’Estudis

Foto Francese Estere

Catalans, va pronunciar una intéressant disser- 
tació en qué descrigué la personalitat de 
l’homenatjat. I aquest va regraciar la distinció 
en un emotiu text que Regi, en nom seu, Antoni 
Estapé, representan! de la delegado locai de 
“Amies de l’Art Romànic” . A més, va ser repar
tida ais assistents una separata amh l’article de 
Ramon Vali que hem citât al començ d’aquesta 
nota, publica! en el número 100 de QUADERN.

De tot cor la gent de QUADERN felicita el 
col lega Ramon Vali i aprofita aquesta avinente- 
sa per a testimoniar-li el més pregón afecte de 
tots.

fo m se a e
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 

SABADELL

TESTA.il
MOBLES V  —

Les Vails, 24 • Tel. 725 35 78 • SABADELL

TEIXITS SALVADOR
els teìxits que teneri estil

In d ù s tr ia , 33 - Tel. 725 65 90 - 08202  S ab a d e ll
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LA FIESTA DE LA EDCALTACIÓN DEL TEIABAJO 
Y LAS COMIDAS DE HERMANDAD

Quan la fot

Terminada la guerra, al instituirse en fecha del 18 de julio 
la Fiesta de la Exaltación del Trabajo, se estableció la costum
bre de la ccunida de hermandad que las empresas ofrecían a sus 
productores. Durante los primeros años todas cumplieron esta 
disposición, tanto las de pequeña categoría como las de mayor 
importancia. Mientras subsistió esta costumbre tuve ocasión de 
asistir, invitado en diferentes años, a varias de estas comidas 
de hermandad, en las que el patrono o empresario compartía la 
mesa con el más humUde de sus obreros.

Esta celebración la animaba el evidente deseo de conseguir 
no ya una mayor comprensión entre los dirigentes y dirigidos de 
una empresa, sino una unión más cordial a través del común 
denominador del trabajo. Tal era el simbolismo de este acto 
de heimandad. Se pretendía que todc«, patronos y productores, 
sentados en tomo a una mesa bien abastecida en época de esca
sez de alimentos, se considerasen los componentes de una tarea 
común, cuya finalidad era la reconstrucción de la grandeza de 
España.

Transcurridas siempre en tm ambiente de alegría y cordia^ 
lidad aparente, aunque nunca llegaran a tener el carácter de 
manifestación de auténtica sinceridad entre unos y otros, como 
idealmente pretendió su instauración, es muy posible que algo 
ayudaran en el logro de una mejor condescendencia entre los 
distintoe sectores de cada empresa. Con mayor o menor verdad, 
las promesas de buena voluntad mutua eran aireadas en los 
inevitables discursos que constituían el colofón de cada uno de 
estos actos. A  veces terminaban incluso en una pequeña fiesta 
coronada con un baile en el que hasta los empresarios o sus 
hijos bailaban con las obreras más modestas de la empresa.

Peix>, como todo lo que se pretende instaurar sin una base 
sólida y abonada por la necesidad o la garantía de una utilidad 
concreta y realista, estas comidas fueron languideciendo año 
tras año y desaparecieron totalmente. Hay que reconocer que 
en el auténtico concepto de la justicia social, estos actos tenían 
un sentido muy relativa y resultaban siempre forzados, muy 
pocas veces espontáneos y por lo general cumplían, como se 
dice, el expediente.

En muchas ocasiones logró demostrar mi profunda preocu
pación por la justicia social, norte y guía de mi actuación en los 
años en que regí la ciudad. Esta preocupación la llevé también 
‘— n̂o habría sido sincera de otro modo—  a mi particular actuar 
ción de simple industrial, al margen de disposiciones como las 
comidas de hermandad, que poca ^ectividad positiva aportaban 
a una realidad que exige ima capacidad extraordinaria de com
prensión, y no la presencia circunstancial en una reunión gas
tronómica que la experiencia ha demostrado muy poco sincera.

W

Foto de Carlos Pérez de Rozas

Del Ilibre de José M. Marcet Coll
MI CIUDAD Y YO

Veinte años en una alcaldía 1940-1960
Capítulo VIII
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;rafia és historia

Dinar de germanor del 18 de juliol de 1944
Célébrât a la fábrica Marcet, a la nau de la 

preparació.
La foto fou obtinguda per Carlos Pérez de 

Rozas, reporter gràfîc.
En el centre de la foto i sota el retrat del 

Caudillo, es pot distingir Josep Maria Marcet i 
Coll. Al seu costat hi ha el doctor Joan Mallofré, 
pediatre, que era el metge de la Guardería 
Infantil de PEmpresa Marcet, a la quai hi girava 
visita diària. També Rafel Escorihuela, compta
ble; i Herrero,cap de viatjants de la casa.

El menú consistía en: Entremés, arres, 
pollastre i, per postres, dolços. També café i 
licor.

Després del dinar hi bagué bail, amenitzat 
per rOrquestra Fatxendes. (Aquesta informació 
ha estât facilitada per dos productors de la 
mateixa empresa).

La foto ha estât cedida, per a aquesta ocasió, 
per Pere Bestús, bon coMaborador de Quadern.
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Les tribunes de Serrabona 
i de Sant Miquel de Cuixà

Ramon Vali ¡ Rimblas

errabona està situada ais Aspres 
(Rosselló). La seva pujada és lenta i 
difícil, a través d’un paisatge sever (per 
aixó de la comarca se’n diu els Aspres). 
Serrabona no oferia un aspecte tan dé
solât en altre temps. El topònim sembla 

suggerir que era una altra cosa: de ben segur 
que estarla voltada de boscos; la deforestació 
ba donat paisatges erms, que temps enllà ba- 
vien estât paratges frondosos.

Però hi trobem una de les meravelles més 
importants de Part romànic. Encara que el seu 
exterior és gris, ja que està bastit amb pissarra, 
el seu interior i la galeria exterior o claustre, 
amb els marbres rosats de la contrada, fan un 
efecte impressionant.

L’església de Santa Maria de Serrabona és 
esmentada el 29 de desembre de 1068. Raimon, 
el vescomte de Cerdanya, son germà Rernat, 
Raimon Matfred, el senyor de Cortsavi i un altre 
Raimon, decidiren, en un acord amb el bisbe 
d’Elna, també anomenat Raimon, establir-hi una 
canònica de Sant Agusti. Els clergues presents 
elegiren Raimon Ermengol com a prior. Això 
s’esdevenia el 3 de març de 1082.

Una segona consagrado tingué Hoc el 25 d’oc- 
tubre de 1151 per Artal, bisbe d’Elna, assisti! per 
Bernat, bisbe d’Urgell, i amb la presencia dels

Serrabona. Pagana oest de la tribuna.

abats d’Arles i de Sant Miquel de Cuixà i d’un 
nombres clergat.

A conseqiiència de la pèrdua de documen
tado, no és possible la prossecució de la his- 
tòria del priorat. Però un document del segle 
XIV prova que ja feia temps que la vida comu
nitària s’havia extingit: la reconstrucció dels 
habitatges dels canonges, a conseqiiència del 
pas de tropes que varen devastar les existents, 
ho prova.

El 1592 el priorat fou secularitzat, corn tots 
els del Rosselló, per una butlla del papa 
Climent Vili. L’any segiient el rei Eelip 11 va 
donar-lo al capítol de Solsona. El 1630 l ’es- 
glésia estava en un estât tan lamentable, que el 
visitador d’Elna que hi havia estât enviât, 
disposava el seu enderroc si no es feien ur- 
gentment obres de restauració. En aquest 
temps els pastors i els seus ramats es refu- 
giaven a la galería exterior i sembla que l’es- 
glésia no era exempta de profanacions.

Les guerres amb Erança eren fatals per a 
l’antic priorat, car el confìscaven cada vegada 
que el domini passava al govern francés. El 
tractat dels Pirineus hi conferí major seguretat. 
Confìscat per la Revolució francesa, l’església 
de Solsona perdé el domini de Serrabona.

Sembla que tant la tribuna de Serrabona 
com la de Cuixà pertanyen al mateix artifex. La 
de Cuixà fou feta pels volts de 1140. La de 
Serrabona correspon a la consagrado de 1151. 
Ambdues están compostes per ogives que 
suporten unes voltes arestades, a través de 
columnes i capitells bellament esculpits. Tenen 
una cara que està ricament decorada. La 
primera matèria és marbre rosa de la regió, 
tan esplendorós i rie, i posseeixen una bona 
factura escultórica.

La tribuna de Cuixà està desmuntada i els 
seus elements són dispersos. Són a Cuixà 
mateix i al Museu The Cloisters, de Nova York. 
Devia ser a l ’extrem occidental de l ’església, 
fent de cor. Estava composta per quatre 
pilastres i vuit columnes geminades. S’han 
trobat els fonaments de dues pilastres de la 
façana que donava a l ’ església. D’aquestes 
pilastres se’n conserven dues: les que hi ha 
esculpits sant Pere i sant Pau. Es troben en una 
de les depèndencies del monestir.

A la porta del nord de l’església hi ha dues 
de les arcades de la tribuna unifícades en una: 
hi veiem un lleó i un toro, que simbolitzen dos 
dels evangelistes (en totes dues hi diu LUCHAS, 
per error) i un pareil de serafîns. La resta està
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decorada amb elements varis: és el temor de 
V"horror vacui” de les arts primitives, que feia 
que tot el camp estigués pie d’escultures o de 
dibuixos.

Es conserven a Cuixá altres elements de la 
tribuna: sis capitells, un abac, un arrencament

Serrabona. Interior de la tribuna.

SB’

Sant Miquel de Cuixá. Porta nord de l ’església.

Sant Miquel de Cuixà. Pilastres

d’arcada adornat amb un lied, un relleu sim- 
bolitzant l’evangelista sant Elue i altres petits 
fragments.

La tribuna de Serrabona correspon, corn 
s’ha dit, a la consagrado del 1151. Està com
posta per quatre pilastres, les tres esculpides, 
cinc columnes senzilles i tres columnes dobles, 
amb uns capitells bellament esculpits. 
L’ornamentacio de la façana occidental és 
composta per l ’Agnus Dei acompanyat pel 
Tetramorf (els simbols dels evangelistes) i de 
querubins.

Està desplaçada de lloc: havia estât col lo- 
cada al mateix indret que la de Cuixà, a l’ex- 
trem occidental de l’església, formant el cor. 
Però, no se’n saben les raons, va ser traslla- 
dada al centre de l ’edifici. Aixô degué esde- 
venir-se en arranjar l’edifîci el segle XVII, quan 
encara era de Solsona, o a l’inici del segle XIX, 
quan el rector de la parròquia, Mn. Esteve, va 
fer un mur que tapava la façana que havia 
estât derruida. Horn pot comprovar aquest 
trasllat perqué les pintures coetànies de la 
tribuna están tapades per aquesta, i en el fet 
que les ogives están despreses de la volta 
arestada, extrem aquest, que un mestre tan 
prestigios no podia perm etre’s. El morter 
també és molt precari ja que és fet amb sorra 
del cementiri: es pot trobar en el morter un 
fémur d’infant.
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Henry Purrell
La mùsica del Barree a la Gran Bretanya (1659-1695). 
Tercer centenari de la seva mort.

1 cas de Henry Purcell demostra que un 
geni jo ve pot treure partit de la seva cir- 
cumstancia i satisfer les nécessitais 
musicals d’una societal, la británica, en 
reconstrucció. Purcell neix poc abans 
d’una triple restaurado a la Gran Bre

tanya; la de la monarquía, la de l’Església i la 
dels teatres. Es restablia aixi una tradició inter- 
rompuda prop de vint anys per la guerra civil i 
la proclamacio de la República. Tot i que les 
classes mes selectes dels puritans (entre ells, 
Milton, autor de El paradis perdut) no foren del 
tot indiferents a la música, sí que eren contraris 
al seu Ú S  corn a vehicle religiös en la litúrgia de 
la religio oficial. Tot era una natural reacció 
revolucionària dels puritans durant la primera 
época dels Stuards, en que la música, el teatre, 
la religio i tota la cort estaven nomes al serve! 
de la voluntat del palau reial. Aixo fou una de 
les causes, ultra el sentit purista i pietista, de 
caire moral i religiös, de la prohibiciô dels tea
tres durant tota l’època de Cromwell, d’ençà del 
1642. Pel que fa a la música, aquesta prohibiciô 
no fou tan severa i restrictiva, ates que els puri
tans acceptaven que era una de les formes de 
Tesplai i el Heure. Aixo no obstant, propugna- 
ven, i fins i tot imposaven, que aquests moments 
de descans no fossin per a divertir-se, sinô per 
a dedicar-los a Toraeiö, al seguiment de les 
Sagrades Escriptures i al cant dels Salms. 
Amb la seva doctrina rigorosa, tancada 
i individualitzada, pretenien trans
formar els costums i la vida del 
poblé, molt embrutida, vers un 
model de societal popular 
cohesionada i puritana.
Malgrat la seva dura imposi 
ciö als Castells, a les gran
ges i a les cabanes, els sens 
habitants van intentar de 
portar, sense soroll, mes 
enllà de les disposicions 
restrictives, una vida 
natural i mes humana.
Per aixo els historiadors 
reconeixen que el que can- 
via en aquest période és el 
marc de les tradicions. Pou 
en els espais populars i de 
classe mitjana on se centrà 
l ’activitat musical i festiva, i 
desapareix tota Tanterior base 
cultural, selectiva, aristocrática, 
impulsada des de la cort reial. Per

Antoni Sala i Serra

aquest motiu la creativitat pren corn a base, en 
la música, les cançons populars i de taverna, 
juntament amb els aires provinents dels pobles 
mes miserables d’Irlanda i d’Escòcia. Aquesta 
diversitat forma el cos autòcton de la música 
anglesa posterior. Per aixo la música de la Gran 
Bretanya, considerada al continent europeu 
mes aviat endarrerida durant el barroc, tindrà 
sempre, tot i la influèneia de la música de 
Versalles i la penetrado irresistible del barroc 
Italia, un rerafons senzill i popular, de melangia 
sentimental, que enriquirá el trésor de l’herén- 
cia musical madrigalista anglesa.

El retorn, com a rei, de Caries II, fill del rei 
decapitai per la revolució i provinent de vint 
anys d’exili a París, porta a Londres les modes i 
els costums de Versalles i malda per recuperar 
el passai esplendor d’una cort que ara tindrà, a 
mes, la influencia francesa. Henry Purcell 
omplirà el huit musical amb tota mena de músi
ca; ceremonial, religiosa, profana, instrumental, 
semi-òpera, etc. Els tedeúms, funerals, odes, 
música instrumental i d’escena, semi-òpera, 
etc., sortiran de la inspirado d’aquest músic, 
que morirà jove, ais trenta-sis anys. Es diu que 
amb una vida mes llarga hauria pogut influir en 
tot el segle i fins i tot rivalitzar amb Haendel.

La música de Purcell parteix de l ’heréncia 
autòctona, sense ignorar els seus mestres Byrd 

i Blow, i les influencies fortament presents de 
Prança (Lully) o d’Itàlia (Monteverdi, 

Corelli). Amb tota aquesta diversitat 
construirá una obra musical 

important. En la música instru
mental Purcell seguirà en part 
les pautes de la música 
anglesa per a viola. El seu 
estil s’acosta al del madri
gal polifônic, amb una 
complexa harmonía, que 
de vegades pot ser, fins i 
tot, dissonant; per bé que 
en les seves fantasies, 
molt mes intenses i émoti
ves que les del seu mestre 
Locke, de les quais segura- 

ment Purcell va treure 
model, s’hi noten, en canvi, 

sobretot en les sonates de 
moviment ràpid, les formules 

harmòniques i tenais caracté
ristiques de Corelli. Pel que fa a la 

música religiosa, la diversitat d’estil 
es dona també en l ’obra de Purcell.
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Possiblement havia estudiat la música escrita 
dels sens compatriotes Byrd i Gibbonns, com 
també els madrigals de Monteverdi i d’altres 
compositors Italians capdavanters de l ’època. 
Els fulls anthems de Purcell segueixen delibe- 
radament I’estil tradicional angles, però amb un 
sentit mes expressiu. Molt impressionant es el 
famés Te Deiim and Jubilate, amb les seccions 
corals que reflecteixen bona part de Pesti! 
homofònic religiös francés i també un esclat 
ampli de l ’antifona veneciana. Aquesta obra, 
escrita per celebrar la diada de Santa Cecilia, és 
en certs moments grandiloqüent, sobretot en la 
part de trompetes a Pestìi francés i de la Bolonya 
italiana.

En la música profana, la profusió d’odes a les 
quais els “Anthems" religiosos denen la seva 
fòrmula, fou deguda al fet que les “odes relais” 
va ser Pocupacié principal de Purcell des de 
1680 fins a Pany anterior a la seva mort. 
Aqüestes odes comencen sovint amb una ober
tura a la francesa, amb solos també del mateix 
estil. En un principi foren relativament menys 
intéressants que la seva música religiosa, però 
posteriorment han estât considerades per la crí
tica com les més admirables entre les seves 
obres musicals. Cal fer ressaltar la destinada a 
Paniversari de la reina Maria, Corn in sons o f art 
away (“Veniu ñlls a Part”), que compta amb una 
excel lent obertura, una inspirada ària a Pestìi 
Italia i un extraordinari duo de tenors Beugers. 
Els dons de Purcell per a la melodia prenen 
relien en les cançons, algunes de les quais van 
ser compostes per a obres escèniques, i aixô fa 
que aqüestes obres de teatre siguin més atracti- 
ves que el pobre desenvolupament del seu text.

L’estil de Purcell per a escena, semi-òperes i 
òperes, es caracteritza generalment per una 
obertura a la francesa amb pomposos adagis i 
moviment contrapuntistes, amb melodies senzi- 
lles, amb duos i diálegs força rebuscáis per fer 
ressaltar Pacciò dramática.

En Purcell destaca la seva facilitât per a 
reunir, en un arcaic teatre anglés, els models 
musicals franceses i Italians més avançais. Els 
recitativo-airoso, que fa servir poc sovint, els 
adapta a Pestìi italià del baix continu, i en res- 
saltarà, d’aquest estil, Pària-lament, sempre 
amb gran classe, seguint la tradicié de Monte- 
verdi i Cavalli, de Pescóla veneciana. Aquest 
plantejament Paplicarà en la seva òpera més 
extraordinària. Dido and Aeneas, amb Pària-

lament When am laid in eart (“Quan amb dona
ran terra”), una de les més belles i célebres 
cançons de la lírica europea. En aquesta òpera 
utilitza uns cors de gran sonorità!, que recorden 
el model francés de Lully. Quelcom semblant es 
podría dir de La Reina de les Fades i, amb una 
qualitat potser menor, de El Rei Arthur, La 
Reina India i La Tempesta. Si Pòpera bagués 
guanyat popularitat a Londres en la década de 
1690, Purcell s’hauria convertit en el primer 
gran compositor anglès d’aquest gènere, monu
ment musical del barroc.

Cal reconèixer-li Pesforç per a adaptar les 
seves inspiradissimes melodies al belcanto del 
segle XVll i a la tradicié vocal anglesa. Purcell 
fou també un gran mostre en la composicié de 
música abstracta, en la quai pot ser sofisticai i 
europeu i, a la vegada, inconfusiblement anglès 
i senzill. No és estrany que compositors del 
segle XX com ara Britten i Tippett busquin en 
Purcell tant la seva inspiracié espiritual com la 
forma de dominar la tècnica de la llengua nati
va per troncar el corrent predominant europeu.

Purcell va morir a Londres, en plena activi- 
tat creadora, el 21 de novembre de 1695 i és 
enterrât a Pabadia de Westminster, a prop de la 
galeria de l ’orgue. Els sens funerals foren 
solemnes, cantals pels cors de Pabadia i de la 
capella reial.
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El símbol dels símbols

n aquest país nostre, sempre a mig fer i 
a mig destruir, sempre immersos en la 
difícil tasca de reconstrucció nacional, 
Iluitant contra la descatalanització, és a 
dir, contra la seva destrucció, amb tot el 
que comporta de degradado cívica i cul

tural, necessitem, avui mes que mai, un exercici 
constant d’afìrmació nacional que ens mantin- 
gui en forma per afrontar la histórica, progres
siva i persistent accio espanyolitzadora que de 
fora, i també de dins, ens amenaça.

Amb mes dificultáis de les previstes, a poc a 
poc anem récupérant “el nom de cada cosa” , la 
personalitat i el taranna que ens és propi, grà- 
cies a la tenacitat 
de la gent del po
blé, que és, en de
finitiva, qui salva 
o condemna un 
país. Aixó, però, 
no ens ha de fer 
oblidar que aques
ta personalitat pro
pia va voler ser 
esborrada per sem
pre i que, segura- 
ment, molts enca
ra no han desistit 
de fer-ho. La ne
cessària reconci- 
liació no té res a 
veure amb Famné- 
sia col-lectiva. Cal 
recordar i, en con- 
seqüéncia, actuar.

Per damunt de 
les ideologies, els 
símbols son expres
sions del poblé i, 
per tant, li per- 
tanyen. Contem
plar els SÍMBOLS 
DE CATALUNYA no ha de ser una simple mani- 
festació d’estètica ni un tràmit per a quedar bé. 
Hi ha d’haver, a més, un compromis amb tot allò 
que representen.

Símbols que assoliren gran representativitat 
sota l’impuls de la Renaixença, sorgida a la mei- 
tat del segle XIX corn a corrent romantic per a 
fer reviure el sentiment de catalanitat que esta- 
va ofegat pel centralisme dominant de Felip V. 
Símbols que a Sabadell impulsava el moviment 
catalanista incrustât a l ’ entorn del Centre 
Català i, també, per molta gent de la Lliga

Lluis Subirana

Regionalista, entitats de tipus cultural i patriòtic 
d’ampli ressò a la societal sabadellenca; una 
societal de marcai caire obrerista i republicana, 
que donava a la política catalana il-lustres dipu
táis, com el patriarca del fédéralisme. Francese 
Pi i Margall, la destacada figura del républica
nisme, Francese Layret, i el qui seria president 
mártir de Catalunya, Lluís Companys.

Ais sabadellencs, la contemplado d’aquests 
símbols ens ha d’ajudar a recuperar la nostra 
memòria histórica i les virtuts civiques de les 
col-lectivitats que ens han precedit, que han 
donat els seus propis mártirs i han créât els sens 
propis herois, que han sacrificai la seva vida en

defensa deis seus 
ideals i que només 
han estât lloats i 
ploráis pels seus 
familiars i amies 
més íntims. És, 
també, per aquests 
herois anónims, 
tan propers i a la 
vegada tan desco- 
neguts, que hem 
de preservar els 
símbols i tot allò 
que signifiquen.

Aquest esperii 
coFlectiu de Iluita, 
d’amor a la pàtria, 
que históricament 
ha emanai de la 
societal sabadellen
ca, va ser magní- 
ficament plasma! 
pel nostre genial 
Antoni Estruch en 
la seva extraor
dinària obra pic
tórica, especial- 
ment en les seves 

dues obres històriques, “ L’Onze de Setembre 
de l’any 1714” , coneguda popularment per “La 
mort de Rafael Casanova” , i el “ Corpus de 
Sang” , igualment coneguda per “Els segadors” , 
obres que ban estât assumides corn a pròpies de 
l’expressié del nacionalisme català, perqué sim- 
bolitzen l’esperit i els sentiments del poblé, que 
amb les seves gestes héroïques, ha escrit les 
pàgines més importants de la història de 
Catalunya.

En L ’Onze de Setembre de l ’any 1714,
Antoni Estruch reflectia el sacrifici del poblé en



llüita per la seva llibertat, i en el Corpus de 
Sang, la Iluita i la força de la classe obrera con
tra la injusticia i l’explotacio. Aquesta temàtica, 
especialment present en la historia del movi- 
ment obrerista sabadellenc al llarg dels segles, i 
fins i tot en l ’actualitat, la posava de non de 
manifest en una altra extraordinària obra pictó
rica que completa aquesta trilogia reivindicati- 
va i patriótica i que porta per nom Manifesta- 
ció obrera.

Aquesta trilogia pictórica d’Antoni Estruch 
pot situar amb la màxima dignità! la contribució 
de Sabadell a la reconstrucció de la sobirania 
nacional i ensems, reflectir el sentiment de lli
bertat i progrès, i també el tarannà Iluitador i 
nacionalista d’una gran part de la societal saba- 
dellenca d’abans, i cal creure, d’ara.

Contemplant, dones, els SÍMBOLS DE CATA
LUNYA, hem de tenir sempre present que venim 
de Iluny i que volem anar mes Iluny encara. 
Amb el pas dels segles hem créât els nostres 
simbols, signes visibles de la Singularität del 
nostre poblé: el senyal heráldic de les Quatre 
Barres; el “Bon cop de falç!” del nostre himne 
nacional; la memòria reivindicativa de l’Onze de 
Setembre; el pelegrinatge civic i espiritual a 
Montserrat; el respecte per les nostres institu- 
cions de govern; la tradicional festa de Sant 
Jordi; la sardana com a màxima expressió de 
germanor i de democràcia; la unita! dels Països 
Catalans representada pel Pi de les Tres 
Branques; Eafirmació col-lectiva enfront de 
l’individualisme amb “l’entre tots ho farem tot” 
dels castellers, que amb força, equilibri, valor i 
seny, aixequen els seus castells; el record de la 
“barretina vermella i del carmesí mocador” 
que, com cantava Verdaguer, “eren com un 
camp de reselles mogut pel vent de l’amor” , i, 
per damunt de tot, el simbol dels simbols: la 
Pàtria, aquesta nostra, petita pàtria, que com 
ha deixat dit el conciutadà i insigne poeta Joan 
Oliver “Pere Quart” , somniem completa.

Sabadellencs, conciutadans, que la visió 
d’aquesta exposició de SÍMBOLS DE CATALU
NYA ens esperoni a fer irrenunciable la nostra 
catalanitat, a fer lliure i solidària la nostra 
pàtria, a fer que la pau, el progrès i l’amor regei- 
xin el cor del poblé, a fer que la nostra terra 
sigui el paradis promès, i que el nostre crit 
d’esperança ressoni de la Mola al Puig de la 
Cren, del Montseny a Montserrat, i que des del 
cim del Canigó s’escampi per tot Catalunya, com 
un crit de joia, d’amor, de respecte i de llibertat.

Llibres
UN NOU 
LLIBRE DE 
JOSEP 
TORREELA

En la Jarrera fase del 
muntatge d’aquest nú
mero de Quadern, ha 
sortit al carrer el Ilibre 
Cînquanta Anys de la 
Fundació Bosch i Carde- 
llach, original del nostre 
bon amie Josep Torrella, 
membre del Conseil de 
Redaccid de Quadern i 
del Patronat de la Fun
dació Amies de les Arts i 

de les Lletres. Tant per l’interès del sen contingut com 
pel que representa per a nosaltres I’autor, lamentem no 
poder dedicar-li ara I’atencid que es mereix, cosa que 
farem en el número d’octubre.

Edicions E l M édol 
Cohlecció L ’Aguila

CIUTATS PUBILLES 
DE LA SARDANA
LLUÍS
SUBIRANA
Membre del Conseil de 
Redacció de Quadern 
acaba de publicar aquest 
interessant Ilibre 
coincidint amb el 
50e aniversari de l’Obra 
del Ballet Popular

“Es tracta d’un Ilibre de gran interés, adreçat no 
solament al món sardanista, amb un compendi de 
dades molt ben presentades i estructurades sobre una 
manifestació característica del fet sardanista i que es 
completa amb un intéressant i enriquidor glossari amb 
els apunts biografíes de les diferents personalitats (mes 
de 150) vinculades ais Pubillatges i ais Premis del Dia 
de la Sardana”.
“Fluís Subirana ha fet un gran treball d’investigació i 
aporta un conjunt de dades fíns ara desconegudes per 
la gran majoria deis sardanistes. És un Ilibre fet a 
consciencia, que es llegeix amb interés i molt ben pré
sentât i éditât per Edicions El Médol. En definitiva 
omple un huit existent a la literatura sardanista i, per 
tant, cal felicitar el seu autor i tots els que ban ajudat a 
fer-lo possible”

Josep M. Ainaud de Lasarte

EL LLIBRE "A . VILA ARRUFAT"
Aquesta magnífica obra, escrita per Josep Casa- 

martina i editada amb motiu del centenari del naixe- 
ment d’Antoni Vilarrufat, que fou distribuida entre els 
qui van subscriure la butlleta, pot sol licitar-se a la nos
tra Fundació, carrer Sant Antoni, 5, pis, 08201 Sabadell, 
o telefonan! ais números 726 03 20 i 375 43 58.

Advertim que en queden pocs exemplars, ja que se’n 
féu una edició limitada. Us la servirem a domicili o mit- 
jangant el seu Ilibreter. El seu preu: vint mil ptes.
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Pínacoteques dels museus catalans

questa edifícació de planta rectangular, 
paral lela al carrer de la Font Vella, es 
va construir al segle XVlll. A les sales de 
la primera planta es conserven elements 
i pintares murals originals d’aquesta 
època. El 1912 s’efectuà una reforma im

portant, a conseqüència del fet que la descen
dent de Joaquim Sagrerà, Mercè Sagrerà, en 
contraure matrimoni amb Francese Aiegre, 
converti F edifici en un model d’habitatge romá
nico-modernista, reforma que fou portada a 
terme per Farquitecte municipal Melcior 
Vinyals amb la important coFlaboraciô de Josep 
Puig i Cadafalcb.

En aquesta casa pairal-senyorial d’artesans 
del tèxtil i agricultors, nasqué el 1777 en 
Joaquim Sagrerà i Domènech, prohom destacat 
per baver Iluitat contra la invasió napoleònica, 
el qual caigué presoner el 1811 i fou condemnat 
a mort. Posteriorment va èsser indultat i, en 
retornar amb glòria, rebé una condecoració de 
Ferran VII. El 1820 fou nomenat alcalde de 
Terrassa, on morí el 1825 amb tot el respecte 
dels ciutadans.

Ja U me Mercadé i Vergés

La casa quedà una mica abandonada, a 
causa dels diversos esdeveniments econòmico- 
socials, fins que el cognom es perde pel matri
moni de Mercè, passant dels Sagrerà ais Alegre, 
grans industrials del segle XX.

Com hem dit, el 1912 es produeix la reforma 
modernista ais dos vessants de la casa, i el 
1973, arran de la incorporado de Fedifici al 
patrimoni municipal, es converteix en musen, el 
qual conté diverses coFleccions de gran interés, 
amb els productes deis llegats i afires dona- 
cions, que han enriquit extraordináriament el 
contingut museístic.

Destaquen, en el vestíbul, unes pintures de 
Pere Viver, olis sobre tela aplicats a la paret 
com a murals, représentant les quatre esta- 
cions. Es complementa amb motius decoratius 
caracteristics del segle XIX i amb dibuixos de 
Bartoli i de Domingo.

A Fhabitació lateral que dona al carrer 
(“quarto de la reixa”) s’hi conserven els mobles 
originals de la primera època de la casa, amb 
dues cadires de braços monumentals, usades en 
diverses ocasions per la Corporació Municipal
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en algunes recepcions oficiáis. La cambra queda 
completada amb unes pintures de Ros Paloma 
de principis del segle XIX (1812).

El “hall” , d’estil eminentment modernista, es 
la part mes característica, intéressant i, si mes 
no, impressionant, de l’edifici. Aquí es van fil
mar els interiors de la pel licula “La teranyina”, 
gracies a l’ambient de l’època que s’hi respira 
en tot moment, sense mancar-hi un sol detail. 
Horn se sent transportât 90 anys enrere. La 
barana de Pescala monumental de fusta de 
caoba, com també el disseny total, es obra de 
l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch. Les colum- 
nes, coronades pels capitells, simbolitzant els 
pilars fonamentals de l’economia de la familia (i 
de tot el Vallès) -el Comerç (El vaixell i la serp), 
la Indùstria Tèxtil (La teranyina i la roda denta
da) i l’Agricultura (La falç i el raim)-, juntament 
amb els plafons ornamentals de paisatges 
neoclàssics de Pere Viver i la diversità! de mo
bles d’excepcional elegància son d’una exquisi- 
tesa remarcable.

Acaben de completar el conjunt, uns ex- 
ceMents quadres dels pintors locals Vancells 
(“Posta de sol”), Tomás Viver (“Marina”), i en 
un decoratiu cavallet, una “Gitana” de Cortès.

Quan pugem Pescala, admirem quatre fres
cos gegantins de Joaquim Vancells, encàrrecs 
especiáis de la famflia, on hi son representáis 
els tres masos propietat patrimonial: “Ca 
n’Ametller” , “Can Palet” d’Ullastrell, i el “Mas 
Vali” , i corn a motiu primordial, el lloc de Rubio, 
entre PAnoia i el Rages, on va caure presoner 
Joaquim de Sagrerà, amb una llegenda al peu 
del quadre, que per la seva peculiaritat trans- 
crivim integrament: “Allures de Rubio, paratge 
on el cabdill terrassenc Joaquim Sagrerà i 
Domènech, després de sostenir una Iluita deses
perada amb SOS braus sometents, contra l’exèr- 
cit francés els dies 12, 18 i 25 de setembre de 
l’any 1811, fou fet presoner i condemnat a mort 
pels invasors de la pàtria”. 1 una placa de mar
bre: “ 1808 -  Aquí nasqué i morí, Joaquim 
Sagrerà i Domènech, qui es distingi Iluitant per 
la independència de la pàtria. -Terrassa, en el 
1er. Centenari del 1908” .

Arribem al menjador, o Sala d’Actes Oficiáis, 
amb la gran taula procèdent de la Torre 
Salvans, vora La Barata, on s’efectuaven les 
Reunions de Conseil del Govern Estatal, en les 
darreries de la Guerra Civil. Prevalen, en aques
ta Sala, els tres plafons modernistes d’Alexan
dre De Riquer, del 1901, triptic que simbolitza 
els tres elements, Comerç, Indùstria i Agri
cultura, i que eslava destinât a Plnstitut 
Industrial de Terrassa, però que mai no s’hi 
arriba a instai lar. Entre afires quadres, mereix 
esment una magnífica marina, les barques 
caractéristiques de Modest Urgell.

Després de recorrer diverses sáleles o habi- 
tacions del casal, decorades amb frescos 
al lusius a les Iluites d’Hernan Cortés, escenes 
bibliques del rei Salomó i decoracions de Palco-

va, s’accedeix a la Sala Eélix Mestres (1872- 
1933), retratista i professor de renom, amb una 
coMecció de diverses obres, entre figures, 
retrats i interiors, de realització académica, de 
justa entonació i de plausible interés.

La Sala Salvans alberga una de les més 
importants col leccions d’art xinés que existei- 
xen en el nostre país. Donació de la familia 
Salvans a la ciutat els anys 70, s’hi poden admi
rar els més valuosos i rars exemplars de marfil, 
corali, cristall de roca, quars, cristall negre, 
jade i porcellana xinesa del segle XVlll. Extensa 
i interessantissima mostra, digna de contemplar 
detingudament.

La Saleta de llegats i donacions de pintures 
de Santasusagna, Gussinyé, Mestres, i Laureà 
Barran (7 obres), es contempla abans de la Sala 
Maten Avellaneda (1902-1949), dibuixant 
terrassenc, que podríem denominar cronista 
gráfic d’edificis i temes locals, amb una extens- 
síssima exposició de documents històrics dibui- 
xats al carbó, llapis, ploma, aiguada, etc. (més 
de 300 exemplars), la major part del 1937, i 
d’esplèndida realització, autèntic testimoni de 
la història de la ciutat.

Els llegats dels escriptors Agusti Bartra i 
Ferran Canyameras, amb diversos exemplars 
de llurs obres i objectes personals, conjunten 
amb una bona recopilació de caricatures i 
retrats d’artistes com Opisso, Prat, Grau Sala, 
Morató, Bon, Miralles, Sunyol i Castanys.

Sala Josep Martinez Lozano (1923). Aquesta 
secció conté un recull considerable d’obres ben 
escollides, donades per aquest emblemàtic artis
ta a la ciutat. Pintura molt representativa i carac
terística de Fautor, amb un magnifie autoretrat i 
diverses aquarel les i olis de distinta temàtica i 
de personal execució pictórica.

I finalment, la intéressant Sala Caries Baca- 
Flor, pintor peruá, vincula! a Terrassa mercès a 
l’amistat que l’unia amb un ciutada terrassenc, 
qui donà tota la seva col lecció d’obres d’aquest 
pintor. Quadres de gran efecte, de tendència 
eminentment impressionista -podríem qualifi
car de sorollesca- i de molt lloable qualitat.

Tenim entès que existeix un extens patrimo
ni per exposar, en espera d’una remodelació de 
la resta de la mansió, de la qual en queda, enca
ra, gran part per agençar.

No deixem d’esmentar els bonics jardins de 
darrere la casa, que el municipi ha convertit en 
parc d’ùs pùblic.

Per acabar, ens plan, des d’aquestes finies, 
regraciar la conservadora interina, Sra. Maria 
Bonastre, per les atencions rebudes.

En resum, un interessantissim museu, digne 
d’una bona visita i que recomanem als lectors.

CASA ALEGRE DE SACRERA 
Font Velia, 29-31 - Tel. 731 66 46 Terrassa
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Dos contes per a ls adults 
(i per als nens)

Pere Cornelias

eparades només per vuit anys, THE 
NIGHT OF THE HUNTER i TO KILL A 
MACKINGBIRD son pel licules que 
s’enriqueixen mútuament. Ambdues es 
sitúen ais anys de la Depressió, a 
l’Amèrica plàcida de Griffith; entre el 

viure quotidià de la gent senzilla i la suggestió 
del fantàstic; son, de fet, dos contes de fades 
-sobretot el film de Laughton-, definitivament 
amables, però cruels; están rodades en un 
immacuiat blanc i negre que permet un joc 
inquiétant de Hums i ombres -extraordinària 
ilTuminació expressionista d’Stanley Cortez; 
están impregnades d’un intel ligentíssim sentit 
de Thumor i d’un quasi imperceptible aie 
romàntic; juguen amb el terror, a la posada en 
escena o literalment; son moralitzadores, 
ensenyen el que està bé i el que no ho està, i, a 
mes, ajuden a tornar a demostrar que no és cert 
el tôpic que diu que no es poden fer bones 
pel licules amb nens. Uns quants exemples a 
Tatzar per tancar el tema (i, si pot ser, per no 
parlar-ne mes): THE KID (1921), de Charles 
Chaplin; RIVER OF NO RETURN (1954), d’Otto 
Preminger; MOONFLEET (1955), de Fritz Lang; 
A HOLE IN THE HEAD (1958, Millonario en ilu
siones), de Frank Capra; LES 400 COUPS (1959), 
de François Truffaut; A HIGH WIND IN JAMAI
CA (1965, Viento en las velas), d’Alexander 
Mackendrick, o EL ESPÍRITU DE LA COLMENA 
(19730, de Victor Erice. Però, sobretot, i deixeu- 
me dir-ho de pressa, THE NIGHT OF THE HUN
TER i TO KILL A MACKINGBIRD son dues obres 
mestres absolutes.

La cançô en “o ff ’ que obre THE NIGHT... i 
I’aparició de Lillian Gisch, al principi i al final, 
emmarquen un conte estrany, irrepetible (1), 
però que parla, un cop més, de l’eterna Unita del 
Bé contra el Mal, ominosament presents a Ies 
paraules -amor, odi- tatuados a Ies falanges de 
les mans de Harry Powell (incommensurable 
Robert Mitchum), el psicópata assassi al voltant 
del qual gira tota la história, i a l’explicit con
trast entre la claror del poblet de Willa (Shelley 
Winters) i la foscor deis plans del tren que anun
cien l ’arribada del fais predicador: muntatge 
paral lel d’una única i nitida lectura. Poc abans, 
un “travelling” sobre les carnes d’una vidua 
morta, descoberta per uns nens, ens ha advertit 
que no ens trobem davant de l’Amèrica bucòli
ca, i un altre “travelling” , que ens descobreix 
més i més infants, ens ha alertat clarament 
sobre les intencions del diseurs: els nens i el 
terror, la més aterradora de les combinacions 
possibles.

Com en qualsevol conte -i un conte de terror 
no té perqué ser diferent-, un llop persegueix 
uns nens i una fada bona els salva. Harry Powell 
és el llop. Els seus braços semblen urpes quan 
vol encalçar els nens per Pescala del soterrani, 
xiscla corn una bestia quan els infants se li esca
pen pel riu (un picat impressionant: enmig de la 
foscor absoluta, Powell és a l ’esquerra de 
l ’enquadrament, els nens i la barca són a la 
dreta. Situats als extrems de la pantalla, l’aigua 
del riu els separa inévitablement i l’espectador, 
per un moment, no sap cap a on mirar) i, al 
final, sembla talment un llop espaordit que fuig.

Robert Mitchum. a THE NIGHT OF THE HUNTER. Gregory Peck, a TO KILL A MACKINGRIRD.
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després del tir d’escopeta de Rachel (Lillian 
Gisch). 1 és efectivament Lillian Gisch -Griffith i 
INTOLERANCE (1915-16)- qui interpreta la 
fada i són justament les seves seqiiències les 
que donen al conte tots els elements que el cons- 
titueixen: la infancia, la pau, Nadal, la neu, el 
cel i els estels. En aquest aspecte, destaca la 
direcció d’actors. És intéressant de constatar, 
per exemple, que un actor tan histrionic com 
Laughton (2) vagi triar, per fer de Harry Powell, 
un home com Robert Mitchum, que destaca, 
contràriament, pel seu ascétisme interpretatiu i 
per laseva impagable economia gestual. Aquí, 
però, Laughton, com s’ha pogut comprovar mes 
amunt, va aconseguir un Mitchum diferent (3), 
potser la demostrado mes palpable de la extra
ordinària capacitai de Factor.

TO KILL... són tres històries en una: la de la 
vida d’uns nens en un poblé petit del Sud pro- 
fund; la de Tom Robinson, el negre injustament 
acusat d’haver abusai d’una noia bianca, i la de 
la casa misteriosa on viu un noi també incone- 
gut i misterios (Robert Duvall). Hi entrem igual- 
ment gràcies a una veu en “o ff’, la d’una noia, 
la Scout adulta, que recorda la seva infantesa. 
Aixi, pràcticament tot el que veurem a la 
pel licula quedará tamisat per la mirada infan
til d’Scout (Mary Radharn). La innocencia i la 
crueltat -així com les tres històries- es superpo- 
sen al llarg del film i només un personatge, 
Atticus Einch (Gregory Peck, a la interpretado 
de la seva vida), farà possible l’equilibri. És un 
pare bo i intel ligent, un advocat valent i honest 
-F lime que pot defensar Tom Robinson- i un 
home just. A partir d’eli. Mulligan construeix 
una pel licula moralment inatacable i esplendo- 
rosament educativa, una pel licula que haurien 
de veure i reveure tots els nens del mon. L’edu- 
cacio que Atticus Finch dona als sens fills és 
sempre -i també per a nosaltres- Rum i clare- 
dat. El respecte -i no només Fagraiment- amb 
què tracta el seu vei al final del film n’és l’ùlti
ma mostra. 1 la decisió de Jem (Phillip Alford) 
d’acompanyar el seu pare a casa deis familiars 
de Torn per comunicar-los que és mort, malgrat 
la negativa inicial d’Atticus, demostra que la 
positiva actitud del pare ja és també la deis seus 
filis. Un fet explícitament remarca! per Mulligan 
a la seqüéncia en que els nens decideixen restar 
amb Atticus davant de la presó, éticament 
enfrontáis a Fescamot esbojarrat d’una gent 
àvida de venjança.

El terror és real a THE NIGHT... Aquí, la por 
neix només de la imaginació infantil, de l’ombra 
projectada al porxo, del que diuen que diu la 
gent, de la timidesa d’un personatge burnii i limi
tât que només surt de casa seva per oferir regáis 
als infants que el temen. Al final del film, els sal
vará la vida -el més gran deis regáis!- i el pía 
d’ell portant Jem a casa seva sintetitzarà el con- 
junt de les tres històries i, per tant, la pel licula. 
Perqué el Mal existeix, i es pot trobar en qualse- 
vol caminoi del bosc, però la Bondat també.

Hi ha unes quantes seqüències, en aquests 
dos films, que ban de formar part de Fantologia 
dels millors moments del cinema nord-americà: 
THE NIGHT...: l’assassinat de Willa, amb Harry 
Powell brandint el ganivet, emmarcat tôt en un 
triangle de ressonàncies bibliques (el mateix 
triangle visual, ara amb un significat diferent, 
que apareix damunt dels caps dels nens quan 
están dormint a casa de Rachel); el pla del cadá
ver de la mateixa Willa al fons del riu, amb el 
dessassogador efecte plástic que produeix la 
seva barga cabellera, o la silueta nocturna de 
Harry Powell, a dalt del cavall, passejant-se, 
amb la seva cançô inquiétant, de punta a punta 
de la pantalla. TO KILL...: el “travelling” enda- 
rrera -en un dels pocs moviments de càmera 
que “es veuen” al film de mulligan- i que acaba 
en un llarg pla fix sobre Gregory Peck, mentre 
els nens, a Fhabitació, recorden la mare; els 
negres, posant-se drets a la sala del tribunal, 
quan Atticus se’n va, o Peck, mig d’esquena, 
explican!, més amb els gestos que amb les 
paraules, la mort de Torn.

1 les dues persecucions. A THE NIGHT..., un 
ritme ràpid ens mostra els nens agafant la 
barca i, albora, Harry Powell darrera d’ells, 
desfent-se desesperadament de les herbes que 
li barren el pas. 1, en un canvi brusc, la placide- 
sa de la fúgida dels nois, observais només per 
uns enigmàtics espectadors -una aranya, una 
granota i un conill que semblen baver sortit de 
les pàgines dels germans Grimm o del món som
mât per Carroll. A TO KILL..., uns pens, unes 
mans, uns cossos en moviment frenetic, unes 
abres mans encara... Tot donat en plans curts, 
secs, tallants. 1 un pla de detall dels nils d’Scout 
que contempla el final del drama. 1 la fada 
(Robert Duvall), que torna els nens a casa i els 
salva del Hop.

1. Existeix, però, una inútil segona versió, rodada l’any 
1991 per David Greene, a la qual desapareix el personatge 
de Rachel i, per tant, tota la darrera part del film de 
Laughton. No té cap interés.

2. Recordern només alguns deis seus títols més signifl- 
catius en aquest sentit: THE PRIVATE LIFE OF HENRY Vili 
(1933), d’Alexander Korda; MUTINY ON THE ROUNTY 
(1935, Rebelión a bordo), de Frank Lloyd; JAMAICA INN 
(1939), d’Alfred Hitchcock; WITNESS FOR THE PROSECU
TION (1957, Testigo de cargo), de Rilly Wilder, o SPARTA- 
CUS (1960), d’Stanley KubriL

3. Diferent, però no millor. Son igualment magnifiques 
les seves composicions a OUT OF THE PAST (1946), de 
Jacques Tourneur; RIVER OF NO RETURN; HEAVEN 
KNOWS, MR. ALLISON (1957, Sólo Dios lo sabe), de John 
Huston; THE WONDERFUL COUNTRY (1959, Más allá de 
Río Grande), de Roberto Parrish; HOME FROM THE HILE 
(1960, Con él llegó el escándalo), de Vincente Minnelli; THE 
GRASS IS GREENER (1960, Página en blanco), d’Stanley 
Donen; ELDORADO (1966) , de Howard Hawks, o FIVE 
CARDS STUD (1968, El pòker de la muerte) de Henry 
Hathaway, on interpreta també un assassi que es fa passar 
per un predicador.
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Visio nostàlgica d'un comentarista 
d'art d'excepció

a senyorial figura i la parla elegant, 
transmissora d’intel ligents conceptes, 
del desaparegut recentment Joan 
Garriga i Manich, el “Joan David”, que 
trobàvem al peu dels seus judiéis critics 
a la premsa, s’erigeix ara, traspassat, 

com la presencia d’una personalità! i d’un mes- 
tratge altament significatius en la historia de 
l’art sabadellenc.

Home d’una gran cultura; estudios i senyor 
en tot el seu fer, comunicava bona part dels seus 
coneixements, fent-ne 
ensenyança amb el fet 
de comentar allò que 
vela a les sales d’exposi- 
cions, O bé, en l’observa- 
cio d’allô que els artistes 
li mostraven.

Jo recordo el senyor 
Garriga des dels meus 
primers temps de treball 
d’infermeria a la Clínica 
de la Creu, al veil carrer 
de la Creueta, on eli era 
cap del Laboratori, i jo hi 
baixava algunos vegades 
a portar sol licituds d’a- 
nálisis, o a cercar résul
tats d’algun malalt de la 
planta on treballava.
Mentre m ’esperava, el 
sentía parlar amb altres 
metges sobre art i m’ad- 
mirava deis coneixe
ments que en tenia i de 
com, justament i sempre 
elegantment, comunica
va el que allò vist i 
observât li suggeria o 
pogué haver suggerii.
Cree que vaig apren- 
dre’n molt, escoltant-lo i, 
després, quan s’adonava

Rosa Ten

de la meva atondó silenciosa, m’explicava coses 
de la pintura que jo no sahia ni endevinava. 
Escoltar-lo, preguntar-li o comentar-li coses era 
assistir a un breu però intens curset d’art.

Sempre l ’he considérât un mostre i m’ha 
admirat aquell fer senyorial i cuit per excel lèn- 
cia, amb aquell toc un xic si és o no es critic 
-burleta- pietés que feia que aprengués a mirar 
un quadre sense oblidar l’ànima del seu autor.

Ara que ja no hi és i que tant es mira enrere 
vers la seva imatge, la se va personalità! i el que 

ha representa! dins el 
mon cultural sahade- 
llenc, penso que aquesta 
imatge, aquell seu fer i 
dir, no haurien de restar 
com a un record del pas 
d’un admirat home de 
ciencia i d’art, sino que la 
ciutat li hauria de retro 
l ’homenatge del record 
perenne, i no tan sols pot 
ser amb la peticié d’un 
carrer o una plaça, sino 
d’alguna institucio artis- 
tico-cultural que perpé
tués el seu nom, si, però, 
sobretot, la gran vàlua 
artística i humana que va 
tenir, i que va saber 
comunicar a tot aquell 
que l’escoltava o el llegia.

LANGUAGE
MARKET

ESCOLA D'IDIOMES
Passeig Plaça Major, 57 entlo. 

Tel. 726 50 38 • 08201 SABADELL

JOIERIA
SENSERRICH

de Teresa Senserrich
CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quirze, 17 • Telèfon 725 75 96 
08201 SABADELL
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Gregor Planas i Escober, un gran 
afeccionat a la pintura

avant d’una mort tan injus
ta no hi ha prou paraules 
per a poder expressar tot el 
que hom sent. Hem visent 
moments semblants i sem
pre, sempre, els sentiments 

afligits no sahen coordinar i dir 
amb paraules tot el que hom pensa 
i tot el que sent...

Familia, treball i entusiasme per 
la pintura van ser els tres pilars en 
que es basava la seva vida. A 
l’entorn d’ella, també, molts amies 
i companys que l’omplien i motiva- 
ven (una mostra ben clara: l’esglé- 
sia de la Purissima eslava plena de 
gom a gom, en un silencios i res- 
pectuós cornial...). Tenia, inquie- 
tuds, projectes, un futur al 
davant... (ïom un gran joc en el 
qual, amb una jugada imprevista, es perd tot... 
(^ueda la familia i tots els lligams afectius que 
hom ha sabut teixir en la vida. El bon record... 
Les bones obres... Tot un Ilegal inesborrable.

Gregor Planas sentía una gran afecció per la 
pintura. 1 pels pintors. Però, molt especialment, 
per un d’ells: (dimeno. “El gran Gimeno”, havia 
repetit manta vegada. Envers aquest pintor i la 
seva obra s’hi sentía atret, subjugat, dirla... Era 
un estudios avantatjat d’en Gimeno i coneixia 
molt bé la majoria de la seva obra. O totalment. 
El tema Gimeno Til luminava. Transmetia aque
lla seva passió a qui Tescoltava. Quan es retro- 
bava amb abres admiradors d’en Gimeno ja 
enfilava conversa barga, plena, instructiva.

Amb els anys va anar adquirint obra 
d’aquest artista, però també havia aprofundit 
en la seva vida. Havia escrit articles del pintor 
tortosi, que s’havien publica! en algunes revis
tes d’art. El consultaven sobre el tema i li’n 
demanaven judiéis i fins i tot valoracions. Era 
un entes en aquesta singladura. O millor, assig- 
natura. Sense discussió. Coneixia la localització

Joan Cusco í Aymamí

de la majoria de les obres, escam- 
pades per ací i per allá del país. 
Davant d’una obra d’en Gimeno, 
tenia autorità! per poder judicar si 
era o no autèntica. Perqué Gimeno 
ha estât també força imitât.

Amb motiu d’una conferencia 
sobre Francese Gimeno que Emití 
Morgui va oferir a les Agrupacions 
Narcís Girali l ’any passai, l ’amic 
Josep Torrella va suggerir que 
seria bo que es publiqués a 
Quadern. Fil i agulla. Ens vam pro
posar fer El Plec i també una expo- 
sició: Gimeno a Sabadell. I es va 
formar una comissió. L ’amic 
Gregor en seria al capdavant. Va 
assumir aquest compromis amb 
una gran ilTusió. Eli ha estât una 
persona responsable; li agradava 

la feina ben fêta. I ens havia dit: “No hi deixaré 
posar cap obra falsificada” . N’estàvem segurs. 
Eli ja somiava amb aquesta exposició nadalen- 
ca... Tot ja eslava engegat. I lligat.

N ’hem parlai, fins i tot, quan eli eslava 
maiali, perqué el tema el distreia, uns moments, 
de la seva gravetat...

A la seva edat, 52 anys, l’home -i la dona- 
encara alimenten sqmnis i esperances per a 
veure’ls realitzats... És trist, molt trist, contem
plar com els bells somnis es tornen angoixes i 
maisons que ennuvolen aquells pensaments 
onirics.

En la mort de Gregor Planas hem sentit, tots 
els que hem compartii amb eli amistat i bores 
blaves, la seva partida. No sé si en algún 
moment lùcid de la seva agonia s’haurà dit, com 
el veli Gimeno: - ”Déu meu, quin fred més 
negre!” ... Més enllà, però, hi ha el blau infinit on 
tot és pau i glòria... És la Casa del Senyor, que 
acuii els elegits...

Publicat a “EL 9 NOU” (27 de maig de 1995)

P E IX  i M A R IS C

J. BARBERÀ

Telèfons 714 52 8 7 -7 1 4  55 40 
Castellar del Vallès
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La gata damant la teulada de zen<

er segona vegada Paco Gilabert s’ha 
encarat, en el “Ciervo”, a una obra tea
tral d’autor nord-americà i del genere 
mes dur del teatre sorgit enllà de 
l ’Atlantic. Fa uns anys va ser amb Els 
fills de Joe Keller, d’Arthur Miller, i ara 

ha estât amb La gata damant la teulada de 
zenc, de Tennessee Williams. Totes dues porta- 
des al cinema en el seu mateix terreny de joc, i, 
la segona, molt mes recordada pels nostres 
publics, gràcies, en una bona part, a les magni
fiques interpretacions que en la pantalla en van 
fer Elisabeth Taylor i Paul Newman.

El coratge de Paco Gilabert és admirable, 
sobretot bavent de comptar amb interprets, en 
general, no pas gaire experimentáis ni, alguns, 
feliçment dotais. Però Gilabert es mou a 
l’impuls d’una ambició, que no deixa de ser llo- 
able, encara que, abans de llançar-se a l’aven
tura, aniria bé que mesurés fredament les pos- 
sibilitats dels elements que té a les mans. 
Incloent-s’hi eli mateix, en un exercici de seny i 
de discreció.

Hi havia una dada, en el programa de mà, 
que posava en guàrdia aquell qui el llegis amb 
una certa atenció. Era aquesta: segons la rela- 
ció de persones, i funcions respectives, de 
l ’ equip tècnic, Gilabert havia tingut al seu 
càrrec la triple feina d’adaptació, coordinació i 
direcció. La tercera és absolutament lògica; el 
text dramàtic necessita que algú el traslladi a 
l’escenari. La segona, “coordinació” , em sem- 
blaria compresa en la de direcció, ja que el 
director és qui ho coordina tot, qui mana per 
damunt d’intèrprets i coMaboradors tècnics. 
Quant a la primera, “adaptació” , no me l’expli- 
co. 1 no és que una obra teatral no pugni ser 
adaptada; a vegades és trasllada d’època o de 
Hoc de Tacciò. En obres clàssiques sembla 
acceptable que s’hi apliqui una certa cirurgia 
estètica per acomodar el text a Textensió pròpia 
dels usos actuals, o per simplificar canvis 
d’escenografia complicáis. En el cas que ens

Josep Torrella Pineda

ocupa, diria que Gilabert s’hagi proposât 
accentuar el dramatisme, prou evident en l’ori
ginal, a còpia d’emfasitzar les situacions amb 
llargs i efectistes espais muts i amb accions 
situades al limit -sovint no justificados per la 
lògica- que, d’ altra banda, allargassen la 
representació fins a Tinevitable cansament.

No dubto que la passió teatral de Gilabert 
aconsegueix el seu desfogament gràcies a les 
llibertats que es pren sobre un planteig dramà
tic que hem de presumir meticulosament elabo
rai per Fautor. Gilabert té aptituds corn a direc
tor d’escena; sent la torrentada dramática que 
té a les mans, i la intueix convertida en acciò 
física sota el seu molt personal punt de mira. Ja 
està bé que un director d’escena tingui la seva 
personalitat creativa; però li cal ser molt auto
exigent, a fi de no excedir-se, de no desbordar
se; i deturar-se a pensar si Fautor aprovaria 
totes les seves innovacions.
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Diafanitats

aps que? No et conec.
-Vols dir que no em re- 
coneixes, que és diferent.
-Si, aixô, ets diferent!
-No jo; la cosa, el feno- 
men. És un cas d’amnèsia.

-Mai de la vida! D’aixô no en 
gasto. Em sembla que me’n 
recordarla.
-Com dius que em deia? O com 
deies que em die?
-Vet aquí el mal!
-On? Mira que tens cada 
sortida! “Aquí” no vol dir res.
Concreta!
-No sé com es fa.
-T ’ajudaré: Als peus? Al colze?
A l ’ esquena? Una mica més 
amunt?...
-Continua, si et plau, que Chi 
acostes.
-No m’he mogut de Hoc. Ara et 
toca a tu de barrinar.
-Ja ho tinc! Al genoll.
-Estás de broma! Aixi, 
d’amnèsia, res! Ha estât un atac 
breu i lieu. La memòria t’ha revingut.
-Una mica, si. Però saps què? No et conec.
-Si no m’has de conèixer: m’has de reconèixer!
-És massa enrevessat... Que et disgustes?
-A veure: com va començar la cosa? Tot d’una, o 
bé de mica en mica?
-Molt me sembla que em trobava regant les Hors, 
al jardi de casa, que és molt bonic.
-Quines Hors hi tens?
-Bé; n’hi tenia dues. Ara, com que ha passât tant 
de temps...
-Tant?
-Així així, però bastant. Ni jardí no tinc. Sóc un 
dissortat.
-Posem un any i mig? Tres setmanes?...
-Oh! Vés a saber! Quan no plovia, les regava. No 
amb una mánega d’aquelles; amb una ruixadora. 
Era molt entretingut.
-Segur que algú et deia: vés a regar. 1 tu hi 
anaves.
-Tot ho fèiem en coMaboració. Quins temps més 
macos!
-Endevina com me die! Rememora-ho! Reconeix- 
me, tros de quòniam!
-Això no em preocupa.
-Aleshores, de què et queixes?
-Encara és l’hora que m’haig de queixar. Al jardí, 
hi piantava esqueixos. Però això no fa al cas. 
-Natur aiment!

Per la transcripción Jafre Segon

-Saps què? Els he dit que no.
-És una manera de parlar.
N’hi ha d’altres que diuen si.
-Si?
-No die que no estigui bé dir 
no. Només que ho relativitzo.
M’agrada el color gris perla.
-Ah! Em pensava que t’havies 
enfadat.
-Home! Tu creus que n’hi ha 
per a tant? Si o no, “that is thè 
question”.
-Això encara està més bé.
-Els anglesos són els anglesos.
Que no els coneixes?
-Tots parlen en anglès?
-Depèn. Però, en linies 
generáis, es pot dir que tots. A 
no ser que no ho siguin.
Aleshores ja és més complicat.
-I tant! Ja ho entenc. Però vai 
més ser senzill.
-Per què no vas dir, en 
comptes de no, si?
-És que estava distret.
-Aleshores hauries hagut de 
dir “pse”.
-Hi ha gent que tenen recursos. Me’n recordaré! 
Com has dit?
-Jo, no. Si m’ho haguessin demanat, hauria fet 
com si tal cosa. Muts i a la gàbia.
-En tinc una, però ja és piena. N’hauria de tenir 
dues.
-Resulta car, això de les gàbies.
-Però si no em va costar res!
-Aleshores compra’n una altra, que sempre fan 
bonic. Però no dexis que te la prenguin, que van 
cares.
-1 si me la compressis tu?
-No dius que és piena? Què en faig d’una gàbia 
piena?
-És veritat. Una gàbia piena no serveix per a res! 
-A propòsit: no deu sentir-s’hi ni una mosca.
-Ni una mosca? N’hi posaré una, i a veure.
-Són per als muts.
-Però com sabré que ho són?
-Tu, perdona’m, però no hi entens gens en gàbies. 
-És que els vaig dir que no. Què hauries fet tu en 
el meu cas?
-Primer m’hauria comprai una gàbia. Un home 
amb una gàbia piena no pot fer res de ho. Mira 
què fan els anglesos!
-Ara si que m’has ben trompât!
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L'atra«ió per la dona

es escultures de Lluis 
Llongueras ens han 
acompanyat durant 
quasi un mes a la 
galeria InteMecte de Sabadell.

Peques son les ocasions en les quais 
podem veure escultura, no solament a la nostra 
ciutat, sino arreu, i aixô és degut al fet que es 
tracta d’un vessant artistic no molt conreat en 
els darrers temps. Els escultors no proliferen, ni 
ho van fer en l’època en que el mercat de l’art 
floria (anys vuitanta). En trohem la causa, en 
part, en la dificultat de la tècnica, en el preu 
dels materials, en la complicado a l ’hora de 
traslladar l’ohra, en no haver-hi moites galeries 
on poder exposar escultura i en l’encariment del 
cost final, entre altres coses. Per tots aquests 
motius, els artistes que s’hi dediquen son 
aquells que realment trehallen seriosament i 
amb dedicado.

Aquest és el cas de Lluis Llongueras, artista, 
com tots sabem, polifacètic; abans de tot, perru- 
quer, però també fotògraf, poeta, dissenyador, 
escultor... 1 de la seva obra escultórica és de la 
qual volem tractar.

Llongueras ens presenta una exposició on la 
temàtica principal és la dona mostrada en dife- 
rents posicions i mai de cos sencer, sino deixant 
el cos i el cap i éliminant les extremitats. El que 
més interessa a l’artista és l’expressivitat del cos 
i l’allunyament de qualsevol intent identifìcador 
i personalitzador de la seva figura. Per aquest 
motiu, en cap moment intenta realitzar un retrat 
concret; la seva creado és totalment desperso- 
nalitzada en aquest aspecte. L’artista presenta 
una figura femenina caracteritzada per la seva 
ondulado de linies, pel seu moviment implicit i 
per la seva dolçor i, fins i tot, podriem dir, sua- 
vitat, aconseguida mitjançant uns materials 
potencialment forts i freds com son el marbre i 
el bronze. Aquesta fredor queda eliminada pel 
tractament que Llongueras atorga a les formes. 
Si les linies fossin rectes i géométriques, aques
ta sensació d’allunyament i de frigidesa serien 
ben patents; però l’artista treballa amb un aca- 
lorament que queda reflectit de seguida en 
l’escultura i es transpira en el material que fa 
servir, al qual treu les seves qualitats intrinsè
ques i li atorga noves propietats fora del seu 
propi carácter. El bronze i el marbre esdevenen 
calents reflectint la intendo que Llongueras 
posa en la seva creado; una intendo dominada 
per l ’atracció per la dona i, per tant, plena 
d’estimació.

Les escultures no son res més 
que allò que la gent veu i sent en mirar-les 

Lluís Llongueras i fiatile

Milagros Torres

A la vegada, en treballar 
sobretot amb linies plenes de 
moviment, l ’escultura és do
tada de vida i dinamisme, i 

aquests elements recolzen la idea que es tracta 
d’una creació apassionada.

Un altre punt que defineix l ’obra de Lluis 
Llongueras és el seccionament, el trencament 
deis volums que conformen l’escultura. La figu
ra no és presentada uniforme sino “desmunta- 
da” . Aquesta manera de treballar reafirma la 
recerca del moviment i dona al posseidor de la 
pega la possibilitat d’esdevenir, junt amb l’artis
ta, realitzador de la seva pròpia obra, ja que pot 
jugar amb les diferents peces que formen part 
de l’obra, de manera que pot ajuntar-les o sepa- 
rar-les dins un mateix ambient o en diferents.

Aquesta creació de diferents espais albora, fa 
que l’aire i l’atmosfera circumdant formin part 
de l’escultura. Una pega estàtica es transforma 
i, finalment, té una part viva que respira i deixa 
que l’activitat circuii al seu voltant.

Lluis Llongueras crea amb inspiració clàssica 
transformant-la a les noves necessitats de l’art 
actual i a la seva expressivitat sempre oberta 
cap al futur.
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UHs nous

Església humana i pecadora

1 deixeble cercava quina seria la verita
ble Església, poblé de Déu. Havia recor- 
regut molts pobles i ciutats. Un dia entra 
en un temple cristiá, i va sentir que el 
sacerdot deia aquelles paraules de 
Jesús: -No t’ha condemnat ningú? -No, 

Senyor, digué la pecadora. Respongué Jesús: 
-Dones jo tampoc. Vés-te’n. No tornis a pecar 
mes-. Aqüestes divines paraules varen iMumi- 
nar l’esperit del deixeble, que resta en pau per 
sempre.

L’Església que el Mestre funda a la terra és el 
signe del Poblé de Déu que havia de continuar el 
missatge evangelic que eli va portar al món. Per 
tant, aquesta Església és real, visible, limitada i 
afectada pels nostres pecats.

El nostre pecat
L’experiéncia del pecat és tan antiga, en la 

historia de PEsglésia, com la mateixa comunicai 
cristiana, i a diferents nivells. A nivell personal, 
sempre que girem Pesquena a Déu-pare-bo. A 
nivell coMectiu, sempre que ens mirem massa el 
melic, som insensibles amb els pobres, som poc 
entusiastes a ser bons coMaboradors, i quan 
l’afany desmesura! del diner ofega Tarder per 
Déu.

El pecat social i Tindividual congelen moites 
vegades els criteris deriváis de Tevangeli, excu- 
sant-nos fácilment en la nostra débilitât i en la 
tan gastada sentencia: “Sempre s’ha fet així” , 
segons aquella altra de TApocalipsi: “Tens per 
nom que vius, però ets mort” (Ap 3,1).

La nostra santedat
Som sants, segons les paraules de Sant Pau: 

-Crist va estimar PEsglésia i es Iliurá a si mateix 
per ella, a fi de santificar-la, purificant-la amb 
el bany de Paigua (el baptisme) acompanyat de 
la paraula: una Església gloriosa, sense màcula 
ni arruga o res de semblant, sino santa i imma
culada (Efesis cap. 5, 25-27).

Aquest és el nostre programa per a la huma- 
nitat d’avui, que ja comença a dubtar deis mit-

Calassanç Balagué

jans purament artificials o científics per a 
sobreviure. Una alternativa que aparentment 
se’ns resseca, però que té un subsòl molt rie i 
vigorós. Per tant, en la vinya del Senyor -mal- 
grat que ais “escarabats” sectaris els pesi- hi ha 
més blat que zitzània.

La crítica purifica
La crítica exterior no ens ha de fer cap por; 

pot ser un instrument de purificació per a 
l ’Església. Les comunitats cristianes formen 
part de la comunità! humana i, com a tal, no 
han de ser exemptes del control social al qual, 
justament per la via de la critica, se sotmeten els 
diferents colTectius. La critica pot ajudar a 
conèixer-nos millor i a poder saber quin ressò té 
el Poblé de Déu en la societal.

La critica interna ens farà veure a quin nivell 
ens trobem en el carni vers la realització del 
model que ens proposà Jesucrist, del Regne que 
ha de complir PEsglésia, Poblé de Déu. Cai, 
dones, confrontar-nos amb Pevangeli i les direc- 
trius pastorals dels nostres pastors i saber en 
quins aspectes som a prop del Regne i en quins 
en som encara distants.

Tots ens hem de sentir, els cristians batejats, 
solidaris del Poblé de Déu, i no al marge; no 
podem abandonar la barca de Pere. En la prò
pia intimitat, hem de sentir la fragilitat dels ger- 
mans, les incoherències davant Pevangeli, 
saber-nos perdonar, saber rebre el perdo de 
Déu-pare-bo... Aleshores sabrem i podrem criti
car la comunitat amb Pentusiasme del profeta, i 
acollir fraternalment Pesgarriat.

La base i fonament de la critica intraeclesial 
genuina neix de Pamor autèntic i fraternal a 
PEsglésia en la figura de mare que ens porta a 
tots -tots som Poblé de Déu- en el seu si.

Recordem-ho: estimula saber que la comuni
tat que tenim pot ser millor; però assossega 
saber que no pot ser immensament millor. No 
som ni genis ni sants, inclòs el qui critica.
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Records de ¡oventut amb 
Mns. Josep Capmany

Mn. Joan Nonell

S
coMaboració en l’ho- 
menatge literari que 
es voi fer á Mn. Josep 
Capmany amb motiu 
de la seva mort. Amb 

molt gust accepto aquesta 
petició per l’amistat que ens 
unia, si bé poca cosa en 
podré dir, ja que la meva 
relació fou tan sois d’abans 
d’entrar al Seminan; concre- 
tament en la seva etapa de 
servei militar.

Tot i que era d’una quinta 
inferior, la de 1941, per 
aquelles raons que només el 
de dalt sap, anárem a parar, 
sense conèixer-nos, al ma- 
teix Regiment núm. 5 de 
Fortificacions amb residencia a Melilla. Eli, 
però, per la seva bonhomia de jove espavilat, va 
endollar-se com a assistent del coronel.

En reorganitzar-se les unitats militars, un cop 
acabada la guerra, va ser destinât al Regiment 
d’Enginyers núm. 4, amb seu a Barcelona, que 
tenia la seva caserna en l’anomenat de Lepanto, 
al final de la Gran Via, que, per aquell temps, 
finia al seu davant. Va ser destinât a l’oficina de 
Majoria, de l’esmentada caserna.

Per les mateixes raons, vàreig anar a raure, 
també jo, en aquella caserna i al cap d’uns pocs 
dies també m’integrava a I’esmentada oficina 
militar. Allí ens varem conéixer, sobretot quan 
els catalans que treballávem en aquella oficina, 
tots en grup, marxávem, finides les bores esta- 
blertes, fent la barrila adient a uns joves soldats, 
sobretot en el metro que ens transportava el de 
Factual línia 1. En aquelles anades i vingudes, 
establírem uns lligams que després, pel que 
diré, varen estrényer-se, sobretot en descobrir 
la seva jovialitat, les seves sonores rialles i el 
seu taranna amabilíssim, gens fingit ni groller.

Per unes raons que no ignoro, -suposo que 
per poder tenir més Ilibertat-, va ser traslladat 
a l’oficina militar de Ponts i Camins, que tenia 
les oficines al Govern Militar. També hi vàreig 
anar a raure, encara que els meus motius for en 
familiars, ja que el capitá d’aquella oficina era 
un cosí meu. A llí sí que Mns. Capmany i jo 
várem establir forts lligams, i més quan, ja 
ingressa! jo al Seminari, tot esperan! el llicen- 
ciament, pujavem junts Rambla amunt tot con
versant, ell per agafar el tren vers Sabadell i jo

per dirigir-me al Seminari. 
Recordo que aquelles con
verses em demostraven, no 
tan sois un discerniment 
huma molt profund, sino 
sobretot un senti! cristià 
molt viu. Allí vàreig assaben- 
tar-me de tota la seva tasca a 
l’Acció Católica. Quasi asse- 
guraria, com si ja m’ho ha- 
gués indicai, encara que 
veladament, la seva intenció 
d’entrar al Seminari. E1 fet 
de ser jo seminarista li obria 
el cor per a les confidències, 
cosa que no podia fer, com és 
de suposar, entre altres com- 
panys del quarter.

La seva entrada al Se
minari, el curs següent, em 

va alegrar; fins vaig arribar a pensar si podia 
haver-hi influit. En els anys que convisquérem 
junts, tot i que anàvem a seccions diferents, 
acabàrem d’estrènyer l’amistat que després, un 
cop ordenat, es perllongà, si bé en anar cadas- 
C Ú  pel seu cantó, va ser més esporádica, però 
sense minvar.

La nostra relació va continuar recordant, 
quan ens trobàvem, aquells dies casernaris, 
fent-hi la gran rialla en parlar del brigada i del 
comandan!, un aragonés molt simpàtic, que es 
vanagloriava que d’entre els seus súbdits n’ha- 
guessin sortit dos capellans.

Podria acabar aquí els meus records. Tan 
sols hi afegiré una anècdota que acabará de 
marcar l’esperit jovial que sempre imperava en 
ell, esperii, però, que no feia minvar gens ni 
mica la seva responsabilitat en els diferents 
camps on va actuar.

Un dia, va arribar el corren tard. Eli havia de 
registrar-lo; però si ho feia, perdia el tren. Tot i 
que el brigada tenia gran interés que el registre 
es fes immediatament, eli amagà uns quants 
oficis en Hoc adient perqué no es perdessin. El 
brigada, però, s’estranyà de la rapidesa, però 
no va dir res. Quan va ser fora, regirá la seva 
taula i trobà els oficis amagats, i amb una 
expressió, mig d’enfadat mig comprensiva, va 
dir: “Este Capmany es un fresco, pero que me 
den muchos como él” . Eou una frase que el 
retratava.
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Rosa Ten

"LA INDUSTRIAL" participa en 
l'homenatge a VERDAGUER

Enguany es commémora el 150è 
aniversari del naixement del poeta- 
nacional mossèn Jacint Verdagner. 
Per a tal esdeveniment s’han orga- 
nitzat tota mena d’actes culturáis, 
tant de diverses institucions corn 
per part d’associacions verdague- 
rianes.

Per aquest motiu la centenaria 
coral “La Industrial” de la nostra 
ciutat, dirigida per Maria Calzada i 
Olivella, va ser convidada ais actes 
que organitzà l’Associaciô Jacint 
Verdagner de Barcelona.

Com es tradicid, l ’associacid  
dedica el record al gran poeta amb 
la celebrado de tres actes, els dis- 
sabtes 4 i 10 de juny, i el diumenge 
11: l ’ofrena floral a Montjuic, la 
missa i ofrena floral al llit de mort 
de Vallvidrera, i la missa i Pacte 
literari-musical.

Fou en aquest darrer on inter- 
vingué “La Industrial”. Després de 
la missa cantada a la parroquia  
antiga de Vallvidrera, oflciada per 
mossèn Antoni Oliver, qui glossà la 
personalitat de Verdaguer, la coral 
participa amb els seus cants en 
Pacte poètico-musical présentât 
pel senyor Antoni Udina, catedràtic 
de la UAB.

“La Industria l” oferi obres 
d ’autors catalans, corn Toldrà,

Manen i Puigferrer. L ’obra mes 
emblemàtica, però, pel sentiment 
que es respira a Vil la Joana, fou la 
interprételo acurada de “PEm i- 
grant”, la qual captiva Pesperit de 
public i cantaires per la seva emo- 
tivitat i pel que representava en el 
context de Vallvidrera i en data tan 
assenyalada.

Acte seguit es procedi al lliura- 
ment de premis del concurs literari 
escolar, per cloure amb un recital 
de poesia i lectura de prosa verda- 
gueriana, en el qual intervingueren 
Teresa dota, Marta Lluis i Mercè 
Sampons.

L'ASSOCIACIO 
PERE OLIVER SALT

El dia 20 va tenir Hoc la presen- 
tació d ’aquesta Associació en el 
locai que la nova societat té al cos
tai de la biblioteca de la Caixa de 
Sabadell.

El nom adoptât és el que fou el 
primer president de la Caixa, ante
cessor del que havia d’ésser Pere 
Quart. Aquesta Associació agrupa 
totes aquelles persones que ban  
estât m em bres dels diferents 
òrgans d’aquesta entitat econòmi
ca. Unes 120 persones son les que 
componen aquest grup associatiu 
que s’ba constituït amb una idea 
del president. En Pere Fonolleda;

una idea ben acollida i que se li ha 
donat vida propia.

La junta directiva d ’aquesta  
Associació está constituida per 
Esteve Renom Pulit, com a presi
dent; Salvador Fité Borgunyó, com 
a vice-president; Joan Folch Bala- 
guer, com a secretari; Lluis Generó 
Domènech, com a tresorer, i, com a 
vocals: Xavier Bigatà Ribé, Lluis 
Brunet Berch, M iquel M asclans  
Sastre i Josep Simó Deu.

Una de les finalitats de TAsso- 
ciació és “mantenir vineles de rela- 
ció i colTaboració amb la Caixa  
d’Estalvis de Sabadell i fomentar el 
coneixement, la prom oció i la 
divulgació de la finalitat i de les 
activitats de l’esmentada Institució, 
en tots els segments de la societat”.

I “vetllar per la defensa deis 
intéressés de la Caixa de Sabadell i, 
amb tal finalitat, organitzar i pro- 
moure tota mena d ’activitats de 
carácter social i cultural que 
redundin en benefici de la propia 
Caixa de Sabadell i de la societat en 
general”.

UN ANIVERSARI
“Societat Anònim a”, revista  

gratuita del Vallès, ha compier! el 
seu primer any, enhorabona que 
s ’ha volgut com partir entre els 
amies i companys que form en  
aquesta societat plural del Vallès 
dinàmic, que batega al ritme dels 
nous temps.

S’ha célébrât en un marc origi
nal: la Nova Cava de Jazz, de la 
veina i amiga Terrassa, on sota la 
seva magnifica cúpula s’ha cantat, 
s’ha récitât i s’ha interpreta! músi
ca amb ritme, i tot enmig d ’un 
públic addicte i participatiu.

A  Fidel Balaguer, que sap crear 
caliu i ambient, es deu aquest 
simpatie show.

“Societat Anònima” ja ha fet un 
any. S’ha brinda! perqué segueixi 
sumant-ne d’altres i més encara, i 
que tots, amies i companys ho pu- 
guem veure i disfrutar. Ho expres- 
sem en veu alta perqué no ens ofe- 
gui la música...
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LA CAMPANA, 
D'ANTONI TÀPIES

El dia 16 d’aquest mes fou pre
sentada aquesta obra escultórica de 
Tapies i és la cinquena - ”no hay 
quinto malo”-  d’aquest famós artis
ta. Dues obres d’ell son a Barcelona 
i les altres dues a Saint Gallen 
(Suïssa).

Està previst la seva instal lació 
en el racó del campanar de Sant 
Eelix. Ara s’ha presenta! en el pati 
del Musen d’Art.

La peça té 1’79 metres d’alçada 
i 2’43 d’amplada. És de coure i un 
aliatge d’estany, plom i ferro. El jou 
és un armat de bronze -im itant 
fusta- coMocat en sentit diagonal 
respecte al sòl, i en aquest l’autor 
hi ha escrit unes paraules alterades 
de la frase llatina “De some emis- 
sió”, que és el títol d’un Ilibre del 
segle XVI.

L ’escultura, quan s ’instalTi, 
farà l’impressié que acaba de cau- 
re del campanar. “Les campanes 
tenen, per si mateixes, un aire espi
ritual per la seva capacita! d’atrau- 
re, de convocar, però en aquest 
cas, fora de l ’església. No tenen 
sentit religiös. Els xinesos les nsa- 
ven dos mil anys abans de Jesn- 
crist”, ha explicat Tàpies. L’autor, 
en l’acte de presentado de la seva 
escnltura, manifestò que estava 
“molt content, molt orgullos i molt 
agraït de les faciliats que se m’han 
donat”.

Cal preveure que quan s ’ins- 
tal li l’escultura al racó del campa
nar, hi hagi repic de campanes...

ELS 150 ANYS DEL NAIXEMENT 
DE MN. JACINT VERDAGUER

Una àmpliament documentada 
exposició sobre l’obra verdagueria- 
na ocupa la primera planta del Saló 
Modernista de la Caixa de Saba- 
dell. L’aportaciô és del professor de 
català Joan Pallàs i és molt exten
sa. Llibres, poemes... Tot en una 
àmplia bibliografía i, d ’aquesta, 
una informació que posa al corrent 
l ’espectador sobre les diferents 
époques de la vida i obra del sacer- 
dot i poeta català.

L’exposició és ja per ella matei- 
xa un homenatge a la persona, al 
poeta i escriptor, i al sacerdot que 
fou mossén Jacint Verdaguer; una 
de les figures més intéressants del 
seu temps. Perqué, observant la 
historia personal de Mn. Cinto, qni 
s ’hi endiosa una mica a rriba  a 
conéixer nn temps del país, que pot 
ser que no hagi estât prou estudia! 
ni comprés.

La poética i la literatura han 
estât sempre una via d ’exposició 
del temps i del grau de saber deis 
bornes, llegadors, pel sedàs de la 
historia, dels valors i defectos que 
els mogueren a escriure. Verda- 
guer és un dels més vàlids exem
ples en ressenyar el sen temps.

I aquells qui escrigueren sobre 
ell, els qui musicaren alguns dels 
seus poemes, ban llegat també 
l ’esperit del contar els temes. 
D ’aquests, Manuel de Palla que 
musicà la seva “Atlàntida”. Pora 
bo, -un somni potser!- que aquí la 
poguéssim escoltar, program ada  
en algún concert.

SABADELL A "LA PATRO"
Observant retails de la història 

de l’Església, si ens hi fixem, veiem 
que cada época ha tingut els sants 
que ha nécessitât. Una raça de gent 
que, menats per la fe i la voluntat, 
ban fet que hi bagués un paréntesi 
que permetés posar atenció en el 
que es pot arribar a aconseguir 
actuant, en el nom de Déu, de cara 
ais marginats, encomanant-ho a 
ahres persones que no hi havien 
pesât atenció i construir un nudi 
humà que ja , des de llavors, es 
denarà al bé.

Aixô fou el que va fer una dune
ta de Sabadell, morta fa vint-i-set 
anys, des de la parròqu ia  de la 
Purissima, amb extensió ais barris 
més nécessitais, especialment, el 
de Can Bull. Aquest li té posada  
una placa a la plaça del seu nom 
com a segell del seu fer; de donació 
piena als altres. Pou la Patro  
Agulló. Una verna de Sabadell que 
de petita a rribà  d ’un poblé  
d’Alacant i molt aviat començà a 
fer missió: la famflia, la ciutat, el 
barri... Tot, dia a dia i sense perdre 
passada. Una força gran; una fe 
total i un fer amb el qual posò moi
tes prim eres pedres construint 
obra social, religiosa... Catequesis, 
hospitals, presons, barris, asils. I 
fundà una parròquia: la de Can 
Rail. 1 no tenia res...! La seva pa
rada , les seves accions, ho aconse- 
guiren.

Ara que som en un altre temps, 
en qné hi ha moites nécessitais i en 
que continúen les marginacions, 
que triomfa tant el “Jo”, i proni 
Déu ha permés que Sabadell, a tra
vés dels amies de la Patro, consti- 
tuïts en entitat, porti el seu record 
i se li reti homenatge, perqué així 
la seva missió serveixi de posada al 
dia i, estudiant-la, s ’hi mediti i, 
amb ulls d ’ara i amb possibilitats 
d ’ara, s ’imitin aquests tipus de 
missió al nostre quart món.

A  la Patro Agulló pot ser que 
mai no se la pugi a Paitar, però és 
possible que actuacions corn les 
d’ella puguin viure-hi presents i fer 
que la nostra società! pensi molt 
més en els altres del que es fa.
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Milagros Torres

Gabarro Art 
JOSÉ OLIVÉ

José Olivé va presentar a la 
galeria  G abarro  una mostra  
d ’aquarel les on demostrava una 
gran  cura en aquesta tècnica. 
L’artista realitza el gènere paisat- 
gistic, tan maritim com de muntan- 
ya, amb soltesa i dotant la creado 
d’un aire frese i sentit. També va 
presentar obres en les quais les 
flors eren les protagonistes; unes 
flors plenes de llum i color.

Son obres on l’estaticitat no bi 
entra; la mobilitat, l’agilitat, tant 
de la manera de crear (pinzellada, 
colors, perspectiva...) com dels ele
ments que formen part de la crea- 
ció (flors, personatges que cami
nen, mar...) arriben a la formado  
d’un conjunt barmènic i dinàmic.

Galería Ignasi Boixareu 
GLORIA SEGALA

“Estructures d’energia en movi- 
ment, físiques, astrals i mentals” 
era el títol amb qué Glòria Segala 
va m ostrar la seva c read o  a la 
galeria Ignasi Boixareu. Un títol 
que pot donar pistes a l’espectador 
a l’bora d’enfrontar-se amb Texpo-

sició, però que no li marca un carni 
determinai, sino que li deixa espais 
oberts on poder-se moure i decidir 
per on cam inar dins la c read o  
d’aquesta artista.

Una obra plena de color, tant de 
tonatlitats suaus com fortes, però no 
unidos. El quadre pot ser suau o fort 
sense barrejar tons de propietats 
diferents.

Glòria Segalà realitza una obra 
sense figuració, on la colorado i la 
disposició dels tons, com també la 
utilització de l’onduladó sense cap 
línia geomètrica recta, en son els 
protagonistes absoluts.

Galería Ignasi Boixareu 
NATIVIDAD AYALA

Novament, i després d ’un cert 
temps, bem tingut Toportunitat de 
veure la darrera creado de la nos
tra artista Natividad Ayala. Com ja  
ens té acostumats, la mostra reflec- 
tia lirismo i una seguretat a l’hora 
de crear, que l’artista dia, dia va 
adquirir gracies al seu treball i al 
seu propi llenguatge, que desenvo- 
lupa cada vegada amb més desim- 
boltura. Ayala fa servir les tonali- 
tats ocres, incloent-bi el gris, el 
negre i el blanc; colors neutres que 
recolzen allò que l’artita està plas- 
mant i que serveixen per a donar 
profunditat a Tobra i il luminar-la.

Galería Ignasi Boixareu 
MAGEM

Magem  va presentar la seva 
d arre ra  prodúcelo a la ga leria  
Ignasi Boixareu. Una creado que 
crida l’atendó per la seva puresa 
de linios i la senzillesa a l ’bora  
d’escollir els elements que formen 
part de l’obra. Elements quotidians 
-cadires, bancs, bicicletes i gerros- 
que esdevenen art per ser els pro
tagonistes unies de cada quadre.

Les tonalitats que em pra son 
suaus, dins una línia de claror i 
certa lluminositat, que vénen a 
recolzar la idea de tranquilTitat 
que emanen les seves creacions, i 
que denoten un lirismo méditât.

Galería Nova-3 
JERÓNIMO PRIETO MAÑANES

La galena Nova-3 va presentar 
la primera exposició individual de 
l ’artista Jerónimo Prieto. Donar 
l ’ocasió de realitzar mostres ais 
nous artistes és sempre una opor- 
tunitat tant per a l’artista en ques- 
tió, com per a l’espectador àvid de 
conèixer nous valors dins el món de 
l’art.

Es tractava d’una obra plena de 
dinamismo, rica en colors i basada 
en una narració de Rosa Eerré.

L ’artista crea figurativament 
els elements que necessita la 
narració, amb una expressió prò
pia i ágil.

Royal Art Gallery 
ALTARRIBA

Royal Art Gallery va inaugurar 
la primavera expositiva amb una 
mostra de l’artista Altarriba. Eeia 
molt temps que no teníem I’oportu- 
nitat a Sabadell de veure la darre
ra creació d ’aquest artista i bem  
pogut com provar com la seva  
manera de fer és totalment ferma i 
està totalment aconseguida i defi
nida per Altarriba.

El tema principal de l’exposiciô 
era la “dona”, colTocada en dife
rents moments i situacions de la 
vida quotidiana; però, encara que 
ens mostri aquesta quotidianitat, 
Altarriba bo fa dins els limits de la 
tendresa i la puresa; per aixô 
s’allunya de la realitat i la transfor
ma en quelcom liric efectuant un 
cant a la dona.

m

COMERCIAL

mIALEMANY
CENTRE DE JARDINERIA, 
AGRICULTURA! FORESTAL 
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etra. Barcelona, 22-26 
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MODA EN PELLI PELLETERIA

orenç c q I

Escola Industrial, 22 pis • Tel. 725 75 59 • SABADELL

home /  dona

F E M IN A
c. Sant Quirze, 5 • Tel. 725 59 50 • SABADELL
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Galeria Nova-3 
EMILI VALENTINES

Una obra reaiment impressio- 
nant es la que realitza Emili 
Valentines. Impressionant pel sen 
color, per l’ondulació i sinuositat de 
les línies amb les quais crea i dibui- 
xa els sens elements paisatgístics i 
per la força que irrad ia  i que 
l ’espectador apreciava sensible
ment en entrar a la sala.

L’artista presenta, com a tema, 
la costa, amb la mar, els arbres, 
roques i barrancs; però no els mos
tra tranquils i placids, sino en con
tinu moviment. L’estaticisme desa- 
pareix i la natura, lluny del sen 
aspecte mes tranquil, esdevé dinà
mica, intranquil la i fins i tot tur- 
mentada.

Acadèmìa de Belles Arts 
PERE MORRAL

Totes les sales de 1’Academia de 
Belles Arts han estât ocupades per 
obres de l’artista Pere Morral. Una 
creado diversa quant a la tècnica, 
ja que presenta pintura i escultura.

Es tracta d’una obra no figura
tiva, sense la introducció de cap 
element que pugni recordar cap 
realitat, cosa que darrerament no 
veiem a Sabadell.

Pere Morral realitza un treball 
on el lloc de línies, la seva ondula
do -en cert moment la taca-, i els 
colors son els punts necessaris per 
a la creado. A  partir d’aquests la 
realitza, amb un compromis serios 
amb el fet que el que sent i desfija 
sigui expressat mitjançant un deci- 
dit joc de línies, principalm ent 
gruixudes, que donen tot el dina- 
misme a Tobra.

El Corte Inglés 
FRANCISCO CARRETERO

Ja fa un temps que El Corte 
Inglés, a la seva cinquena planta, 
dedica un espai a sala d ’art. 
Durant el passât mes de maig vam 
poder veure Tobra de l ’artista 
malagueny Francisco Carretero.

La temàtica que presentava era 
el paisatge, natures mortes i dones, 
tots tractats amb la mateixa cura i 
amb la mateixa nécessitât d ’ex- 
pressar uns sentiments, tant fossin 
cap a la dona, mostrant-la piena de 
sensualitat i suavitat, com cap al 
paisatge maritim, ja fos tranquil o 
en els seus moments de tempesta.

La pinzellada amb què traballa 
aquest artista és àgil i ràpida, deci
dida tant en la tècnica del pastel 
com en la de Foli. Una creado com- 
pletament mediterrània.

Museu d'Art de Sabadell 
L'ALTRA COL-LECCIÓ DEL 

MUSEU D'ART DE SABADELL
El Museu d ’Art de Sabadell 

sembla que ha començat una nova 
tasca mes emprenedora i lluitado- 
ra, amb ganes de no restar un 
museu immobil, sino un museu viu 
que dona a conèixer a la seva du- 
tat i al pais tôt el que pot donar de 
si, mostrant tant exposicions amb 
material propi corn forani.

En aquesta ocasió ens referim a 
l’exposicié “L ’altra colTecciô del 
Museu d ’Art de S abade ll” ; una 
m ostra com issariada per Josep 
Casamartina i que ve a comunicar
nos la riquesa del fons d ’art del 
museu referent a artistes no pro- 
piament sabadellencs, sino a artis
tes d ’arreu  d ’Espanya que ban  
jugat un paper im portant en el 
desenvolupament de la historia de 
l’art, i que per aquest motiu donen 
prestigi al nostre museu.

Es poden veure obres que 
Casamartina engloba en dos grups: 
les que pertanyen a finals del segle 
XIX i al m odernism e (obres de 
Simó Gomez, Gimeno, Baixeras, 
Vancells...); i obres que comprenen 
entre l’art nou i el retorn a Tordre 
(Bagaría, Casagemas, Laura Albè- 
niz, Mir, Canals...). Es tracta, per 
tant, d ’una mostra molt oberta, 
que el que pretén es ensenyar al 
public de quina coMecció el museu 
és dipositari.

Una exposició que no pot passar 
desapercebuda.
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Cómic f fV jO R D Î

JORDI SIMON GARCIA

Té divuit anys i fa el 3r. de BUP a 
TEgara. És un jove actiu i força ocupat 
per tantes afícions i inquietuds que el 
propulsen.

-  Però que t’agrada  mes de fer, 
Jordi?

-  Dibuixar, practicar esport, la músi
ca rock i llegir cómics...

Quant el dibuix que fa, en donem  
mostra en aquesta mateixa pàgina. Ell 
és autodidacta. Dibuixa des de petit i 
així ha anat practicant.

-  Quin esport practiques?
-  Fútbol, bàsquet i bicicleta.
-  En al rock, quins son els teus con- 

junts predilectos?
-  Roxette, Aerosmith i Bon Joui.
-  Vas sovint a les discoteques?
-  No molt.
-  Quina beguda t’agrada més?
-  L ’aigua. Ah ! i també m ’agrada la 

cuina... Algunes vegades soc jo  qui fa el 
dinar o el sopar...

-  A leshores, quan siguis gran que 
t’agradaria ser?

-  Dibuixant. I  cuiner.
-  I quin plat és el teu elegit?
-  L ’escudella... Ah! i una de les coses 

que m ’agradarla fer  seria la volta a 
Catalunya o a Espanya amb bici, amb 
una motxilla a Vesquena.

-  De Sabadell, que és el que t’agrada 
més?

-  La seva gent, la gent del carrer, 
molt simpàtica, bona gent...

-  I de Sabadell que t’agrada menys?
-  La bruticia dels carrers.

Jordi Simón: un jove d ’avui i una 
promesa per al demà. A  les seves mans 
té el futur. Sort, Jordi!

Xèspir



Omega
Îminació

mi s'obre una pàgina culminant en la seva 
particular trajectòria, l'Omega.
L'automòbil que posa al capdamunt els seus somnis 
automobilistics, amb el seu impressionant desple- 
gament d'enginyeria alemanya, confort i seguretat. 
Admiri el seu soberbi disseny. Berlina o Caravan. 
Imagini el poder dels seus motors ECOTEC 2.0i

(136 CV), 2.5 V6 (170 CV), 3.0i V6 (210 CV) 
o Turbodiesel 2,5 (130 CV).
L'Omega supera la més ambiciosa descripció, és 
el nou simbol de la seva classe.
No dubti a venir a coneixe'l de ben a prop. 
Descobrirà el punt culminant de la seva trajec
tòria automobilistica. La culminació, l'Omega.

Equipament de sèrie MV6. Doble airbag gran tarnany, ABS, Aire condicionar, Servodirecció,
Ordinador d'abord i Check-Control, Tancament centralitzat per control remot.

Alarma i Sistema antirobatori amb immobilitzador, Suspensió regulable automàticament, Seients regulables en alçada, etc.

■0-

va llesau to
Passeig de Can Feu, 7. Tel. 727 71 70. SABADELL

CONCESSIONARIS OFICIALS OPEL, MILLORS PER EXPERIENCIA.



La cultura es mereix 
el nostre màxim interés

Potenciar la cultura és potenciar la creativitat, 
la convivéncia, el progrès i tot allò que enriqueix 

una societat moderna i avançada.
Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix el 

màxim interés.

Banc Sabadell
■ ■
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Acrílic. Esbog: Serie Arquitectura (1995). Tamany 270x203 mm.

Per JESUS BELLOSO



JESUS BELLOSO
Pintor i arquitecto tècnic, va nèi- 

xer a Peralta de Alcofea (Osca) l’any 
1941 i resideix a Sabadell des de 
l’any 1959.

Ha cursat estudis d’arquitectura i 
Belles Arts a Barcelona. El dibuix ha 
estât el sen mon des dels 18 anys i, 
coincidint amb el sen trasllat a 
SabadeU, descobrirá el color.

El paisatge imaginan, records de 
la seva infancia ais Monegros, n’era 
el tema de les seves primores pin- 
tures. Mes tard, incorpora un llen- 
guatge simbólic relacionat plenament 
amb el nou món que l ’envolcalla. 
L’any 1974, presenta la primera ex- 
posició a la Pinacoteca de Sabadell, 
mes tard, exposará a les galeries 
Negre, Belles Arts i Nova 3.

S’interessa i compromet amb el 
corrent sòcio-politic dels anys 70, 
actitud personal que influ irà ra- 
dicalment a la seva obra.

Hi ha obres seves al Museo d’Art 
de Sabadell, a la col lecció Banc de 
Sabadell, al Departament d’Ensenya- 
ment de la Generalität, al Museo 
Municipal de Guatagualpa i a dife- 
rents seus sòcio-politiques.

Ùltimament conjuga un sim bo
lismo entre el grafismo de la plani
metria arquitectónica, amb un llen- 
guatge estrictament pictòric. La seva 
pintura es configura a través del 
dialog amb el llenç i la reflexió de les 
seves pròpies vivències, d ’aquesta 
manera, opta per procediments ex- 
presius dispars. Concepto i ejecució 
apareixen junts, l’impuls i el control 
amb un denominador comú: la seva 
passió per la pintura.

Per a Bolloso l’important resideix 
en trobar a cada peça el misteri i el 
caos de la vida. Actualment prepara 
una exposició a la Sala Soler Casa- 
mada, de Terrassa. ^  p

PORTADA: Els castellers de Sabadell. Festa Major, 1996. 
FOTOGRAFIA: Björn Lemby

Dibuix de Jesús Belloso.
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61 Premis Quadern.

65 SabadeU i Terrassa comparades per Josep Pía. J. T. P.

66 Mostra d’Art Catalá Contemporani. Milagros Torres.

Arte y Naturaleza (Los gérmenes del escultor).
Manuel de Montoliu.

7A 150 Aniversari del naixement de Mossen Jacint 
Verdaguer (1845-1902). Antoni Sala i Serra.
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Semblanta de Pere Cernellas Pagès

n el reticle urbà d’aquest Sabadell dels 
nostres amors i desamors, s’hi des
taquen persones que per les seves ac- 
tivitats constants i enderiades arriben 
a ser conegudes i admirades. (No ex- 
cluïm que sovint també solen fer-els-hi 

alguna crítica perqué no es perdi aquesta 
nostra ancestral costum de criticar tutto quello 
che si muove...)

El nostre personatge s’ha mogut en el 
camp del cinema i també en el de la peda
gogia i en ambdós ha desenvolupat una bona i 
meritòria tasca que ara anirem descobrint. 
Però com avant-programa avançaré breument 
el seu curriculum, en el qual veiem que va 
néixer a Sabadell el 2 de febrer de 1950. El 
1989 es llicencià en Filologia Catalana a la 
Universität de Barcelona. Exerceix de mestre 
a l’Escola Nostra Llar de Sabadell fins el 1987. 
Fundador, junt amb Joan Marsa, de l ’Escola 
del Sol de Sabadell (1988). Des del 1983 és 
president de Cine Club Sabadell, bavent 
publient per a Cine Club els següents estudis 
monogràfics John Ford, A lfred  Hitchcock. 
coordinador i coautor dels dos volums Lite
ratura i Cinema Occidentals (1984). A part de 
nombrosos estudis critics per a les sessions de 
Cine Club o a la revista Quadern. Coautor amb 
Toni Dalmases “Llengua i Literatura Cata
lans” , de TEditorial Casals per a 1er. d’ESO.

Hem senyalat un guió perqué tot plegat sigui 
més de cine, tractant-se d’un estudios d’aquest 
art que ara compleix el Centenari.

-  Si et sembla, Pere, parlem de cinema ara 
que ja té cent anys. Fes, si et plan, un comen- 
tari al respecte.

-  Aquests cent anys poden permetre de fer 
un recorregut sintétic per tota la Historia de la

Joan Cusco i Aymomí

Cultura, perqué el cinema ha estât capaç de 
recollir-ne la seca essència. El Joan Ripoll 
parlava, no fa gaire, del réalisme de Rossellini, 
del barroquisme de Fellini o del romanticisme 
de Visconti. Igualment, es pot parlar del pes 
decisiu de la pintura a Cobra de Renoir, dels 
diferents estils de reconstrucció histórica de, 
per exemple, Eisenstein o Ford o de la in- 
fluència de Cescenografia teatral al cinema 
musical nord-americà. I  això sense entrar en 
les relacions Literatura-Cinema, absolutament 
obvies. Vull dir que estem parlant exactament 
de Cart d ’aquest segle: sintesi, rapidesa i 
simultanitat. Tot i així, amb algunes paques 
excepcions, ha estât i és encara el menys con
sidérât arreu.

-  Com a president que ets de Cine Club 
Sabadell, podries fer-nos una anàlisi de la seva 
singladura al llarg dels seus trenta-vuit anys 
d’existéncia?

-  Als qui estiguin interessats, els recomano 
la lectura de la separata sobre l ’Entitat que 
publica “Quadern” en aquest mateix nùmero. 
És prou clarificadora.

-  Parlem del cinema Imperiai, un locai 
històric que es vol recuperar. Pots donar-nos la 
teva opinio?

-  Sobre aquesta qüestió s’ha f et molta de
magogia i els que s’han constituït en els defen
sors de CImperial han anat canviant el seu 
diseurs segons els moments i les circums- 
táncies. A veure si se m ’entén bé: conservar 
CImperial tal i com és, per salvaguardar un 
suposat trésor historie, és una absurditat en un 
moment en qué es tendeix a les multisales, de 
reduïda capacitat. Una sala de 1.000 butaques 
no té, actualment, cap sentit. Menys encara si, 
com es diu, s’hi volen fe r les sessions de la
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Filmoteca i les del Cine Club, minoritáries per 
pura definició. Si es voi conservar Vespai per, 
tot redistribuint-lo. donar-li una altra fundó, 
aleshores la qüestió és ben bé una altra i no 
s ’han de barrejar els conceptes interessa- 
dament. En aquest segon supósit, però, i a 
banda deis diners que pugui costar, cal saber 
qui farà funcionar el local quan sigui Vhora i 
cal nofer volar coloms. De tota la gent que més
0 menys conec de “L ’Imperial s’ho val”, només 
hi ha una persona, el Francese Blanquee, amb 
la capacitai, la dedicació i la intel ligància su- 
ficients com per poder fer realitat el projecte. I  
sol no cree que pugui. Les coses són així encara 
que molestin.

-  A jutjar per les noves sales que s’obriran a 
l’Eix Macià, sembla que el cinema duu coratge
1 empenta a Sabadell. Comparteixes aquesta 
ofensiva?

-  L ’empenta del dnema comercial a Sabadell és 
degut, básicament, a la santa dèlia d’un empresarì 
atipie, el Ramon Cortadellas. Si eli no hi fos, estic 
convençut que la situadó seria ben diferent. Ara bé, 
Cobertura de les sales de VEix Macià pot permetre 
que una de les Multisales Cineart es dediqui, 
finalment, a les versions originals. Actualment, 
només sen poden veure ais Dijous del Cine Club, i 
això és insuficient. Si el Ramon s ’acaba de 
convèncer de la seva viabilitat, el 96 podría ser un 
bon any per ais dnèfils de la ciutat.

-  Al cinema, l’hi sorti una competidora, la 
tele Visio. Com veus el seu futur?

-  En principi, la televisió va perjudicar el 
cinema en la mesura que va acostumar la gent 
a veure les pel licules en format petit. Imme- 
diatament, però, es va convertir en la millor 
filmoteca possible i, per tant, en el mitjà que va 
permetre al jovent descobrir els grans clàssics. 
No sé quina ha estât reaiment la seva influèn- 
cia, però e lfet és que les sales es tornen a om- 
p lir  corn abans, encara que amb un püblic 
diferent. D ’altra banda, tinc més aviat poca 
im aginació i no sóc massa propens a les 
elucubracions. Cree, en qualsevol cas, que el 
veritable cinema d’autor existirá sempre.

-  Cinema en color o en blanc i negre?

-  Bon cinema, senzillament. Ara, això si, les 
pel licules en blanc i negre s’han de veure en 
blanc i negre. CASABLANCA en color és corn 
l ’home medieval en cotxe.

-  A veure. De quin film t’hauria agradat ser 
el guionista? De quin, el director? 1 de quin. 
Tactor?

-  La pel licula que més m ’estimo és TWO 
RODE TOGETHER, de John Eord. M ’hauria 
agradat fer-hi de tot.

Canviem de plato i de tema. Ara el de 
Tensenyança tota vegada que és el director de 
TEscola del Sol.

-  Tu has viscut una formació ben diferent a 
Tactual. Pots comparar-les i jutjar els pros i els 
contres de Tuna i de Taltra?

-  Jo vaig anar a escola durant la D icta
dura, quan tota la gent havia de pensar en 
castellò i vaig aprendre a escriure en la meva 
llengua quan tenia més de vint anys. Ara, 
Descola és en catalá i vivim en una demo- 
crácia més o menys consolidada. No té, dones, 
cap sentit comparar dos moments tan dife- 
rents. Només en els moments històrics d’una 
relativa normalitat són possibles les análisis 
objectives. Podem, per tant, parlar de Descola 
d’ara, però, en fer-ho, no ens hem de referir a 
la d’abans. Seria massa fácil.

-  Hi ha escoles privades, escoles públiques...
-  No cree en Descola pública. Penso - i  ho he 

dit reiteradament- que no té present ni futur. 
El sistema funcionarial, que consisteix a tenir 
un horari fix  i establert i a no moure’s mai més 
del compte, em produeix una certa sensació 
d’inevitable tristesa. Això no vol dir que defen- 
si Descola privada. La dicotomia públic/privat, 
referida al món de DEnsenyament, ja  no m ’in- 
teressa. Vull un projecte pedagògic personal, 
específic i, per tant, forçosament privât. No sé 
si Dequip de DEscola del Sol aconseguirem, 
amb el temps, tot el que desitgem. Admeto, fins 
i tot, que es tracta d’una operació arriscada, 
no exempta de possibles sotracs. Però que a 
Sabadell s’aposti per un projecte cultural no 
dirigit per les institucions és ja  un fe t  ex
cepcional que caldria valorar degudament. Jo
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m’en sento legítimament orgullos.
-  L’Ensenyament s’actualitza i ha arribat la 

Reforma Educativa...
-  Les liéis són sempre un reflex del que 

demana el sector més avançât de la societat. 
Mai no és al revés, perqué, si ho fos, dina- 
mitzarien el progrès moral i el que fan, en 
canvi, és codificar-lo. Vull dir que la Reforma 
ha inventât els especialistes, l ’atenció indi
vidual a Valumne o Vanglés al Cicle Mitjá quan 
totes les escoles conscients ja  feien tot això fa  
molt de temps. És verdat, però, que la Reforma 
Educativa té dos aspectos especialment posi- 
tius: el fet que l ’ensenyament obligatori arribi 
fins als 16 anys i la diversitat d’opcions que 
obre a Valumne, moites més que abans. Tan- 
mateix, s’ha començat la casa per la teulada i, 
a hores d’ara, el gran problema de la Reforma 
no és només la falta de mitjans sino, i sobretot, 
la falta de gent capacitada per dur-la a terme, 
perqué, quan es munta un p ro jecte  tan 
ambiciós, no n ’hi ha prou amb els cursets de 
reciclatge, que serveixen per omplir les hores i 
per poca cosa més. D ’a ltra  banda, els 
professors que hi treballen des de fa  temps 
parlen d’un munt d’impossibles, producto de 
les decisions de despatx de gent que mai no 
han estât davant d’una aula. És la mateixa 
gent que ara anuncia la ximpleria de començar 
l ’anglés als 4 anys.

-  L’Escola i la Universität sempre han tingut 
un important paper a la societat. Un paper 
difícil i qüestionahle i del qual pot parlar-ne un 
professional com tu. Pots donar-nos, Pere, una 
Visio global sobre el que apunto?

-  L ’Ensenyament és la base del progrès de 
la Humanität. És una frase ampul losa, però jo  
me la cree. Ara bé, cal que se la cregui algú 
més: com es pot concebre que les regidories 
d’Ensenyament i de Cultura deis ajuntaments 
vagin per separat? La Universität ha de ser un 
lloc de minories, perqué sigui véritablement 
eficaç: ara, sota el pretext que tothom té dret a 
estudiar, s’ha convertit en un espai perfecto 
per dissimular l ’atur. El Doctorat hauria de ser 
una cosa selecta: ara, hi ha cua. I  aixi amb tot. 
Voleu un primer plantejament seriós per a la 
U n ivers itä t?  Si un alumno fa  tres fa ltes  
d’ortografìa, fora.

Després d’aquests dos plats -cinema i en- 
senyança- ara ens toca prendre una mace
dònia...

-  Familia, Escola, Cinema conformen prin- 
cipalment la teva vida -i tal vegada amb alguna 
altra “vianda” . Però, en quina proporció els 
distribueixes?

-  La familia és una cosa i l ’escola i el cine
ma en són una altra. La fam ilia  no és una 
qiiestió de tants per cent. Quant a l ’Ensenya- 
ment i al Cinema, per a mi tenen exactament la 
mateixa importància.

-  Tu ets un critic, un critic que “expresses la 
teva opinió raonada sobre una obra, jutjant-ne

el valor, les qualitats i els defectes” , tal com 
queda ben défin it pel Fabra. Dones, bé. 
M’agradaria que ens parlessis de l ’estât de 
salut de la critica, actualment. 1 de la crisi de la 
critica, també.

-  La critica de qualitat -literària, cinemato- 
^gràfìca, teatral...- és un gènere literari molt 
important. El bon critic ha de ser, primer que 
tot, un bon escriptor. El que fa  és reflexionar 
sobre la realita t que l ’envolta a través de 
l ’anàlisi d ’unes determinados realitats ar
tistiques. I  això, si es vol fe r  bé, no és gens 
fácil. Per a qualsevol lector minimament cuit, 
resulta un plaer, per exemple. Régir els millors 
textos d’André Razin, de Guillermo Cabrera 
Infante o de José Luis Guarner, tres critics de 
cinema de primer nivell. El que passa és que 
per ser un bon critic s’ha de ser, abans que res, 
una persona culta i avui en dia fa  critica  
tothom i del que sigui. Però això no té res a 
veure amb una crisi de la critica , perqué 
aquesta gent, de fet, no són critics. És dar que 
n ’hi ha pocs de bons, però és lògic si es té en 
compte que els grans escriptors tampoc no 
abunden.

-  Actualment, la gent gran -els veils- tenen 
tendencia a preocupar-se més del futur que els 
joves... Potser allò de “ la por guarda la 
vinya?”... tu, que et trobes a l’eix de la balança, 
com ho contemples i com t’ho expliques?

-  Tine m olts pro jectes  de fu tu r  per 
endavant. De fet, tot és sempre un projecte de 
futur: els llibres que faig, l ’escola que dirigeixo, 
les pel licules que he de veure, els meus amies, 
la meva dona, la meva filia... Però, justament 
per això, no hi penso. L ’únic futur amb sentit és 
el present ben fet.

-  Corn veus el mon actual des del teu per- 
sonalissim punt de mira?

-  No és pas el moment de fer sociologia ba
rata, em sembla. El meu món fisic és Sabadell i 
poca cosa més. I, la veritat, m ’hi relaciono 
d’una manera més aviat estranya, encara que 
crée que vaig millorant. El que passa a Ròsnia 
O a X ina m ’és Ilunyà, prôxim  només 
Intel-lectualment i, en el fons, no ho entenc.

-  Vivim la societat del benestar o del malestar?
-J o  vise bé. D ’altres, no tant.
-  Si et deixessin fer, què faries per la teva -i 

nostra- ciutat?
-  Mai no he tingut aqüestes afìcions. Eaig la 

meva feina el més bé possible i això cree que ja  
és prou productiu. Construir grans avingudes, 
dissenyar el model educatiu, organitzar festes 
majors, aixecar centres civics... Això ja  ho fan 
els politics i jo  no en sóc.

-  Qui et va estendre la mà per primera 
vegada?

-  Els meus pares, abans que ningù. Després, 
força gent, no em pue queixar.

-  T ’espantaria caure en la mediocritat?
-  En el meu cas, això és del tot impossible.
1 aquí acaba la pel licula.

58



Qüestionari Proust

-  El principal tret del men carácter?
-  Em cree el que faìg.
-  La qualitat que prefereixo en un home?
-  Que m’entenguL
-  La qualitat que prefereixo en una dona?
-  No ho sé. Generalment, no les entenc.
-  Allò que mes estimo en els amics?
-  Que m’estimin.
-  El meu principal detecte?
-  No acostumo a buscar-los. No tiñe temps.
-  Ocupado preferida?
-  Revisar el guió de THE SEARCHERS, que no 
Higa.
-  El meu somni de benestar?
-  Que el Madrid baixi a Segona R. No és impos
sible.
-  Quina fora la me va pitjor desgrácia?
-  Que em tiressin a Taigua sense avisar, que em 
toqués un meravellós viatge en avió a Singapur, 
que em regalessin un equip d'esquí, que em con- 
videssin a un sopar vegetariá o que se m ’esbo- 
rressin totes les cintes de vídeo.
-  Qué voldria ser?
-  Rie.
-  On desitjaria viure?
-  Ja estic bé aquí.
-  Quin color prefereixo?
-  El Technicolor.
-  Quina flor prefereixo?
-  Del jard í, s ’ocupa la meva dona, però em 
sembla que no té gaires flors.
-  Quin ocell prefereixo?
-  Tiñe dos periquitos a casa.
-  Els meus autors preterits en prosa?
-  Pía.
-  Els poetes preterits?
-  Machado.
-  Els herois de ficció?
-  Guthrie McCabe i Jim Gar.
-  Les meves heroines de ficció?
-  Mary Kate Danaher.
-  Els meus compositors preterits?
-  El Mancini de HAT ARI! o el Herrmann de 
Hitchcock.
-  Els pintors predilectes?
-  Renoir.
-  Els meus herois de la vida real?
-  El meu pare.
-  Les meves heroines històriques?
-  La meva filia.
-  Els noms que prefereixo?
-  Ana i Anna.

-  Qué detesto mes que res?
-  Les críspeles.
-  Quins caràcters històrics menyspreo mes?
-  Les irresponsabilitats politiques.
-  Quin fet militar admiro mes?
-  No vaig fer la “m ili”.
-  Quina reforma admiro mes?
-  Una que encara no s’ha fet: la Reforma de la 
Reforma Educativa.
-  Quins dons naturals voldria tenir?
-  Un que no he tingut mai: fer-me irresistible a 
les dones.
-  Com m’agradaria morir?
-  En aquesta qüestió, estic definitivament a 
favor de la reencarnació.
-  Estât present del meu esperii?
-  No ho sé pas.
-  Fets que m’inspiren més indulgencia?
-  La fe infrangibie de segons quina gent.
-  El meu lema?
-  “Tot el camp...!”.

-  Com sóc?
-  Ja ho veieu.
-  (És transparent...).
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Premis Quadern

1 dia 16 de juny de 1995, al Saló de la 
Caixa de Sabadell, a les vuit del vespre, 
es va fer el lliurament dels IV Premis 
Quadern. A la taula d’entrega hi havia 
Joan Cusco, director de la Revista; Pere 
Fonolleda, president de la Caixa de Sa

badell; Ricard Camprodon, delegat de premsa 
de la Generalität de Catalunya; Pere Vidal, regi
dor de Cultura; Joan M. Solà, professor de la 
Facultat de Ciències de la Comunicacio de la 
UAB, i Ana Fernández, membre del Conseil de 
Redaccio de Quadern.

La característica comuna als sis guardonats 
següents és la d’haver mantingut una trajectoria 
constant de prodúcelo al llarg de les seves carre- 
res corn a homes de cultura. Aixi, si cada Premi 
Quadern té en compte la feina desenvolupada 
durant els dos darrers anys, hem de dir que 
aquests son, per a cadascuna d’aquestes perso
nes, simplement dos anys mes d’esforç i d’entre
ga a les seves passions respectives.

Per parlar del primer guardona!, dins Pàmbit 
local de les arts plàstiques, vull repetir una

Ana Fernández

frase que ja vaig dir en una altra ocasió: 
“Sabadell és una de les ciutats amb més artistes 
per metre quadrat del país” . Però ara necessita 
d’un matís, perqué ferits pel pinzell n’hi ha 
molts; de compromesos, no tants. Donar aquest 
premi a en Jordi Roca és, per part de Quadern, 
reconéixer aquest fet, subratllant el que en el 
primer Premi Tenacitat 1985, de les Agrupa- 
cions Narcís Giralt, ja es va dir quan se li donà 
a aquest artista. Una tenacitat demostrada a la 
pròpia peli de Sabadell: més d’una dotzena de 
murals al carrer i a les més importants entitats 
culturáis de la ciutat, com també en institucions 
públiques i privades; els últims, de moment, els 
realitzats al pati de l’Escola del Sol. Un monu
ment escultòric dedicat a Mozart. Participació 
constant en totes les iniciatives solidàries que en 
Pàmbit cultural la ciutat ha générât (Exposicié 
pro-Bòsnia, a la Caixa). Son, en definitiva, fets 
que corroboren el compromis rigorés amb Part 
i, sobretot, vers el seu pais. Una part importan
tissima de la seva obra ha estât dedicada a 
plasmar, amb una nova mirada, la simbologia 
cultural de Catalunya. Ha treballat des de la ge-

Joan M. Solà. Ana Fernández, Pere Vidal, Ricard Camprodon, Pere Fonolleda i Joan Cusco fent la seva al locució.
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Ricard Camprodon i J'irdi Roca.

nerositat i Tentrega perqué: “L’art no es un 
repòs ni un pLaer; es un treball” (LLeó Tolstoi), 
frase que sempre l’ha acompanyat en lletres 
ben grosses als set-s es:udis.

"Al llarg de tota ima impaciència” es l’ùltima 
publicació del poeta, dramaturg, traductor i cri
tic literari, Feüu Formosa. Un poeta que ja des- 
tilTa exquisideses com les de la seva darrera 
obra, mereix el segon guardo dedicai a Tàmbit 
sabadellenc de les Tetres. Un home de dues ciu- 
tats, Sabadell i Terrassa, que no compleix el 
proverbi d'Eric Rohoer: no es torna boig, per
qué es fa poeta. Es bressola amb Espriu i amb 
Oliver, però degustará la consisténcia dels 
autors alemanys i s'endinsarà a fons dins el món 
teatral. La poesia, el teatro, les traduccions, la 
seva aportado a la Gran Enciclopédia Catalana,

han créât l’arquitectura intel lectual d’aquest 
autor, des dJ’Albes breas a les mans” i "Llibres 
de les meditacions”, l ’any 1973. La tasca ha 
estât constant i els mérits ban estât reconeguts 
amb promis corn el “Caries Riba” , pel seu 
"Llibre dels viatges”, 1977; Premi de la Crítica 
“Serra d’Or” 1978 per "El present vulnerable”; 
Premi “Cavall verd” Ciutat de Rarcelona i 
“Lletra d’Or” 1987 pel seu llibre "Semblança”; 
Creu Sant Jordi 1988; Premi Nacional de les 
Arts Escéniques de Catalunya Tany 1989. Premi 
Nacional de Traducción del Ministeri de Cultura 
l’any 1994. Ha estât déclarât fill predilecto de la 
ciutat de Terrassa aquest mateix any. Per tôt 
aixo i pel goig de llegir la seva obra, Quadern li 
atorgà aquest guardó.

La discreció, la paciéncia, la mesura, la pas- 
siô pel perfeccionismo són els ingredients que

Pere Vidal i Fetiu Formosa.

Pere Fonolleda i Josep Liais Puig.

configuren la manera de fer d’un violinista que 
ha sabut donar-nos el millor d’ell mateix i, mes 
difícil encara, el millor que d’altres portaven 
dins. Josep Lluís Puig, professor especial del 
Conservatori Professional de Música de Sabadell 
i del Curs de Música d’Estiu de Ripoll, és també 
fundador de TOrquestra de Cambra “Eduard 
Toldrà” de Sabadell. Peina que començà amb 
uns nois molt joves i que, seguint el seu ritme 
vital i d’aprenentatge, ha fet possible que 
Sabadell compti amb una orquestra de cambra 
digna de presentar-se arreu acumulant, any 
darrere any, un prestigi molt sòlid.

Josep Lluís Puig és un virtuós del violi. Des 
deis sis anys s’ha anat formant amb els millors 
mestres. Els primers anys, amb Jaume Lecha i 
Joan Massiá. Més tard, a París, amb René 
Reneditti, Dominique Hoppenot, Henrik Szering 
i Solange Dessane. Ha actuat com a solista en les 
millors orquestres i amb prestigiosos directors, 
com és el cas de Christian Florea a TOrquestra
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Joan Cusco i Jaume Muxart. Pere Fonolleda i Max Canher, que recull el guardó.

de Cambra de la Filharmónica de Moldávia. 
Amb el pianista Gabriel Amat ha treballat per 
tota Espanya i Alemanya. En Josep Lluís Puig i 
el sen Guarnerius de 1741 son la prova que la 
sensiblitat i l’exquisidesa son encara facultats 
humanes.

Dins l ’àmbit català de les arts plàstiques, 
Quadern va pensar en aquesta ocasió en l’obra 
de l’artista Jaume Muxart, la qual és un esclat 
de somnis, un retir, quasi anacoreta, del món 
real i que s’endinsa en la transcendéncia no tant 
de les imatges, sino en el fet i Tacciò de realit- 
zar-les. Es així com el conjunt de la seva obra 
ens ofereix un riquíssim passeig pel figurativis- 
me, Texpressionisme o el cubisme, una lúdica 
manera d’ensenyar-nos a fer imatges. Alumne 
d’Antoni Vila Arrufa!, curiosament, ocupará la 
seva cadira a TAcadémia de Sant lordi. Jaume 
Muxart, pelegrí de Tart, coneixerá el París de 
Picasso i la ciutat de Roma, on, a canvi d’un 
quadre al mes, podrá menjar en una trattoria. 
Artista amb un volum d’obra considerable, des 
de la primera exposició a la galería Pictoria de 
Barcelona Tany 1947, ha fet quasi 200 exposi- 
cions a Barcelona, Italia, Egipto, Liban, Suecia, 
París, Londres, Nova York, etc. Aixó li ha 
permes comptar amb nombrosos premis, com la 
Medalla de bronze a Alexandria, Tany 1955, i, 
després de molts altres, el Premi Ciutat de 
Barcelona, Tany 1971. Per aquesta obra rigoro
sa i apassionada, el Premi Quadern es va voler 
afegir a aquest brillant currículum.

Una llengua sense arquitectura gramatical 
fixada és una curiosità! exótica. Una arquitectu
ra gramatical establerta sense la passió subjec- 
tiva deis filólegs és un cotilla que no ens deixa 
créixer. De tal manera que ens calen homes com 
Joan Coromines perqué, des de la rigorosità!

científica i la passió humana, els que parlen i 
escriuen se sentin cómodos dins Texuberant 
vestit de la llengua catalana. Aixó és el que fa 
possible fer país i és tant o més necessari cons
truir la llengua, que la própia volunta! d’imagi- 
nar el país. Eilólegs com Joan Coromines, un 
deis més importants d’Europa, participen de la 
substancia romàntica del veritable científic, 
aquell que s’enfronta a un treball a tan llarg ter
mini, que comporta la dura acceptció de, tal 
vegada, no albirar la fi de la feina. En aquest 
cas, Thome, el científic, pot gandir d’auténtics 
monuments lingüístics: “El Diccionari Etimo
logie i Complementari de la Llengua Catalana” 
o “El Diccionario crítico Etimológico de la Len
gua Castellana” i gandir també de Tesperat 
“Onomasticon”, un espléndid recorregut geo
grafie a través deis mots i els noms. Obres que 
traspassen Támbit del filóleg i travessen el camp 
literari. Com Lluís Donada defensa, Coromines 
és un gran escriptor que cultiva la naturalità! i 
la frescor de la frase. Aquest Premi Quadern és 
un acte de sincera modestia i agraíment a un 
home que ha fet possible que revistes com

Joan Coromines.
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Quadern puguin afillar-se tranquil-íes a unes 
bases constituídes per la paciencia, digna d’una 
cultura de samurais, d’un jove de noranta anys.

“Nunca debimos abandonar el río Missisipi”, 
senyor Joan Pineda, perqué, qué fa un metge 
com vosté, a les fosques, davant d’un piano, 
albirant actors de maquillatge extrem i gestos 
esperpéntics? Perqué no va abandonar res i, 
entre consulta i consulta, sessió de cine i mes 
cine, vosté és un deis responsables que la músi
ca cinematográfica no sigui ja per a molts un 
llenguatge subsidiar! de la imatge. Des deis 
seus programes radiofénics a Radio Nacional de 
España a Barcelona fins a la constant coMabo- 
ració amb els mes prestigiosos festivals de cine:

el Festival de San Sebastián, el Festival In
ternacional de Cine de Barcelona, el Festival de 
Cine Español de Múrela, la Confrontation a 
Perpinyá, el Festival Internacional de Cine de La 
Rochelle o les Jornades de Cine Mut a Pordenone 
a Italia. 1 les coMaboracions a tants i tants cine- 
clubs, molt especialment al Cine Club Sabadell. 
Tot aixo ha ajudat a entendre que una bona 
banda sonora pot salvar una mala pel licula i, tot 
el contrari, un guió espléndid pot enfonsar-se 
per culpa d’una mala composició musical.

Dues o tres bores de cine mut, improvisant 
moites vegades, han constituït, encara que efí- 
meres, auténtiques creacions artistiques. Films, 
moites vegades ja vistos, s’han tornat novetat 
amb el seu treball davant la pantalla. Afor- 
tunadament, no son efímers els seus treballs per 
a la prodúcelo catalana: Pastel de sangre, de 
Vallès, Bellmunt, Martínez Lázaro i Chavarri; La 
otra imagen, de Antonio Ribas; Larga noche de 
Julio i Una fam ilia  decente, de Luis José 
Comeron; Cinematógrafo 1900, de Juan Gabriel 
Tharrats; La muerte del escorpión i El asesino 
de Pedralbes, de Gonzalo Herralde; Alicia en la 
España de las maravillas, de Jordi Feliu, o 
Dinero negro, de Carlos Bempar.

Una obra que ha merescut ja el reconeixe- 
ment del Festival de Cine de Barcelona amb el 
Premi Film-Historia 1990 i el Premi Sant Jordi 
1992.

Unes dues-centes persones assistiren a Pac
te, mostrant interés i fidelitat a la tasca que 
QUADERN realitza des del rigor i el compromis 
amb la cultura de la nostra ciutat.

Ricard Camprodon i Joan Pineda.

Aspeóte del Saló de la Caixa el dia del Iliurament deis premis Quadern.
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Sabadell i Terrassa comparades 
per Josep Pia

J. T. P.

a uns anys -en el 1979- QUADERN va 
dedicar la “Semblança” del sen número 
l i a  l’escriptor Josep Pia, l’incommen
surable, encara llavors en vida, bé que 
per poc temps. (Morí el 1981). 1, a la 
“Semblança” , s’hi va afegir el text que 

Pia havia dedicai, integre, a Sabadell, en la seva 
Guia de Catalunya (Edicions Destino, 1971); 
text en el quai, amb la grapa que li era caracte
rística, descrivia la seva Visio física i sociològica 
de la nostra ciutat.

El retrat que l’escriptor empurdanès va fer 
de Sabadell continua mantenint-se intéressant 
després de setze anys i val la pena que no quedi 
embalsama! defìnitivament en les lleixes de les 
biblioteques. Però, d’altra part, en el llibre de 
Pia el text sobre Sabadell anava seguit d’un 
altre sobre Terrassa. 1 si cada una de les dues 
análisis tenen per si soles un indubtable interés, 
en la comparado de Tuna amb l’altra l’interès 
es redobla, i per als habitants de cada una de les 
dues ciutats s’hi afegeix una bona dosi de 
“morbo”.

No em proposo de tornar a reproduir el text 
integre que correspon a Sabadell i sumar-li el 
de Terrassa, sino simplement extreure dels dos 
contextos -amb el rise que això suposa- uns 
pocs passatges de 
tema paral lel que es 
presten a fer compa- 
racions i veure corn 
Pia va copsar les di
ferencies entre les 
dues ciutats “rivais”.

En l’aspecte urbà.
Pia diu de Sabadell:
“ré un centre molt a- 
gradable, urbanitzat 
i esbarjós, extremament simpàtic... A l voltant 
del centre, el cinyell industrial de Sabadell té 
aquell punt de mediocritat i d’escassa amenitat 
urbanística que caracteritza a tot arreu la con
centrado industrial”.

1 de Terrassa:
“És un centre exclusivament de treball, col locat 
damunt un pia molt esbaldregat; els sens 
carrers pugen i baixen amb una certa monoto
nia. Son carrers estrets d ’una amenitat ben 
escassa. Hi és perceptible, sempre, Vobsessió 
del valor del pam ”.

En els aspectes industrials i culturáis. Pia hi 
aboca elogis tant quan parla de Sabadell corn 
quan parla de Terrassa, i demostra haver fet 
bona coneixença de les mes importants institu-

SABADELL

cions que en aquells dos camps s’han destacat 
en cada una de les dues ciutats.

1 el que resulta curios és que el propi Pla 
entra de pie en un terreny comparatiu, i ho fa en 
el text dedicat a Terrassa; comparado que, per 
tant, desconeixen els lectors que s’hagin limitât 
a llegir la informado corresponent a Sabadell. 
Vegeu-ho:
“A mi em sembla que Sabadell, si el podem 
comparar a res, i guardant totes les propor- 
cions, s’assembla poc o molt a una petita ciutat 
anglesa tèxtil on no hi hagi estât encara arra
sada la saba i la vida popular. A Sabadell tôt 
és poblé, fins els fabricants més importants. 
L ’anhel d ’ascensiô social és sistemàtic i molt 
fort. Terrassa, també guardant totes les pro- 
porcions, podría ser comparada a una ciutat 
francesa tèxtil. En aqüestes ciutats franceses 
tèxtils, hi impera una tristesa, un ensopiment, 
una tenacitat superior a totes les formes de la 
depressió o del neguit vital. Són ciutats griso- 
ses. No hi ha sino burgesia i assalariats.(...) 
Passejant pels salons, solemnes i buits, d’estil 
pompeiá, del Casino de Terrassa, amb aquellas 
dues lámparas que té, que són Tadmiració de 
propis i estranys, em semblara que em trobava 
en un “Cercle” d’una ciutat del nord de Fran-

ça.(...) El mateix po
dem dir de la Basílica 
arxiprestal de la ciu
tat, restauració im 
portant, sobretot si 
pensem en els milions 
que ha costal. És d’un 
estil burgés pompós”.

1 com a fermall, i 
perqué vegeu que no 
em mou cap prejudid 

localista, ací teniu una comparació, de les esta- 
blertes per Pla, absolutament favorable a 
Terrassa:
“Sabadell conserva raríssims testimonis del 
passai. Pràcticament, no res. En aquest aspeó
te, contràriament. Terrassa ofereix el contrast 
de Tescassa amenitat de la poblaciô amb un 
autèntic oasi inoblidable; les esglésies romàni- 
ques.(...) El conjunt del clos romànic de Ter
rassa és prodigiosament bell.(...) Vet aquí la joia  
de la ciutat, Texecutària de la seva noblesa.(...)

Pla no diu només aixo, sino que proporciona 
una extensa i elogiosa informació de les esglé
sies romániques, certamen! valuoses, de Ter
rassa, de les quais afirma que valen “no una 
sola visita, sino dotzenes”.
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Mostra d'Art Català Contomporani

1 dia 2 de setembre a les 21 bores es va 
inaugurar al Saló de la Caixa de Saba- 
dell la Mostra d’Art Català Contempo- 
rani, un acte que s’afegeix ais ja realit- 
zats durant aquest any per celebrar que 
la present revista Quadern ha efectuat el 

seu número 100, amb disset anys d’história que 
venen a confirmar el valor i la importáncia que 
aquesta revista ha arribat a tenir i a significar 
per la cultura de la nostra ciutat.

Es va inaugurar en plenes lestes sabadellen- 
ques unint-se ais diferents actes lúdics i cultu
ráis que es van anar lent i que pretenien la 
diversió del sabadellenc. La Fundació Amies de 
les Arts i les Lletres de Sabadell es va unir amb 
aquesta exposició oferint al públic una mostra 
inigualable del que és l’art català contemporani.

L’acte va ser presenta! pel regidor de cultu
ra, per Joan Ripoll que va definir el que és el sí 
de la mostra i per Ana Fernández coordinadora 
de la mostra que va convidar al públic assistent 
a veure i gandir de l’exposició.

Aquesta Mostra d’Art Català Contemporani, 
que alguns ja anomenant 1 Mostra, desitgant la 
seva continuitat en el temps, és, sens dubte, un 
aconteixement cultural de gran relien en el 
panorama artistic de Sabadell.

Per una banda suposa l ’apropament de 
l ’espectador al que ja podem anomenar com 
historia de l’art català contemporani, degut a que 
es poden veure artistes que van començar la seva 
trajectória a la postguerra i que ja esdevenen 
artistes totalment consolidats, no només en el 
territori català, sino a nivell mundial. En aquest 
grup es troben Antoni Tàpies del que s’exposen 
obres dels anys 50 totalment imbrincades amb el 
grup “Dau al Set” i de Ique es poden veure una 
obra dels 70 i una dels 80 quan ja es trobava fora 
de l’informalisme i havia consolidât el seu llen- 
guatge; Joan Josep Tharrats inspirador de “Dau 
al Set” , artista Iluitador, creador de les macula- 
tures i que busca continuament noves formes 
d’expressié, d’ell es poden veure dues obres dels 
anys 60. Albert Ràfols Casamada, artista amb les 
seves primeres exposicions als anys 40 i del que 
podem veure obres actuals de 1994, on apreciem 
corn descriu Montserrat Carné al cataleg, el seu 
“reflex poetic de la realitat” . Amelia Riera, artis
ta també imbrincada en l’Informalisme del que 
va evolucionar per crear les actuals formes oniri
ques, obrint portes al món deis somnis, a la fan
tasia, al surréalisme dibuixístic i estructural. 
Jaume Muxart, artista que ha rebut aquest any el 
premi que atorga la revista Quadern als artistes

Milagros Torres

de fora de Sabadell, artista totalment personal. 
Joan Vilacasas, sabadellenc que no podia faltar 
en aquesta mostra per l’avantguardisme de les 
seves creacions, pel seu Uenguatge “planimétric” , 
per ser un artista “nou”. Josep M. Subirachs, dins 
1’escultura contemporania Subirachs és el nostre 
representan! després d’haver assolit un llenguat- 
ge totalment propi de volums, formes, buits i 
plens, concaus i convexos, es a dir, contempora- 
neitat en tota la seva paraula. Josep Grau- 
Garriga, expressió del volum, la densitat, la ple- 
nitut. Josep Guinovart, de I’informalisme a la 
búsqueda continua de noves formes d’expressió 
deixant constáncia clara de la seva força creado
ra plena de vitalitat i firisme. Marcel Martí, escul
tura que no podia faltar, avantguardisme, Iluita 
per l’espai. Maria Girona, dolcesa en les formes, 
en els colors, en l’esséncia de la seva obra. Joan 
Hernández Pijuan, també va beure de l ’In- 
formalisme del que va evolucionar reduint línies 
i mantenint-se en el seu aspecte més gestual, 
fent-lo incisiu i apropant-lo a la figuració més 
simple.

Darrera d’aquests artistes ve una altra gene- 
ració que té les seves arrels en ells/es, que ha tin- 
gut un camí realitzat abans que ells dins la con- 
temporaneitat catalana més oberta, que ha sabut 
observar i crear després amb un Uenguatge plás
tic propi. Dins d’aquest grup podem veure a 
Miquel Rarceló, artista internacional que troba 
l’inspiració a la natura, de la que treu tota la seva 
força. Joan Pere Viladecans, també infiuit per la 
natura i pel món que l’envolta tenint una gran 
força expressiva en la utilització deis colors i deis 
signes. Assumpció Maten, paisatge, natura, 
mediterrani, venen a definir la seva creació. 
Jaume Ribas geometría i equilibri es poden veure 
a les seves obres, a la mostra dues creacions molt 
actuals, del present any. Josep M. Riera i Aragó, 
escultor del que podem apreciar dues pintures.

Llenguatge creatiu, historia, evolució de Part 
d’avantguarda des de l’informalisme als nostres 
dies. Diferents formes d’expressiô unides per la 
Iluita per aconseguir un estil nou i propi que 
expressi la importáncia de l’art, de la pintura, de 
l’escultura, manifestacions que esdevenen comu- 
nicació i sentir d’unes décades determinades i 
d’una societat concreta. Una exposició que 
reflecteix una part del caminar català des de la 
postguerra als nostres dies, la part avantguarda, 
la part Iluitadora, la part innovadora.

Per tôt aixô, es tracta d’una mostra d’indiscu- 
tible valor historie que desitgem no sigui l’ùltima, 
sino la primera.
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Arte y Naturaleza
(los gérmenes del escultor)

Manuel de Montoliu

En el “Diario de Barcelona” del dia 10 de juny del 1960, Manuel de Montoliu hi publicava 
una carta que havia rebut de Josep Maria Brull que ara, en motiu del seu obit -Ripollet, 9 
d’agost- volem reproduir-la com a homenatge a aquest professor que exerci com a tal 
durant trenta anys a I’Escola Industrial d’Arts i Oficis de Sabadell.

ace ya más de un par de meses recibí 
una carta que para mí fue una grata 
emoción. La carta iba firmada por el jo
ven escultor J. Brull Pagès. Se trata 
de una carta notable escrita por un ar
tista de vocación que sabe conjugar en 

su prosa el sabor de la belleza de nuestros pai
sajes con una cordial acogida de la inspiración. 
Y teniendo en cuenta que esta 
carta posee al mismo tiempo 
un gran valor educativo, me 
decido a entregarla casi entera 
a mis queridos lectores, tradu
cida previamente al español.
Hela aquí: «Un servidor de Vd. 
es un Brull de Tivissa, que con
templó, durante los años de su 
infancia, desde La Selva del 
Camp, las siluetas de las 
murallas de la ciudad (de 
Tarragona) y de la enigmática 
Pineda. Como Vd., recorrí los 
contornos de L ’Albiol, La 
Mussara, así como toda la 
situación de las tierras de 
labor del Campo. Mi adoles
cencia transcurrió en nuestra 
augusta Tarraco, donde en los 
años de estudio no dejé olvida
do ningún rincón en mis corre
rías. ¡Cómo se enfadaba mi 
madre porque yo llevaba siem
pre los bolsillos llenos de pie
dras y de trozos de cerámica 
“sigillata” o campaniana.
Durante aquel período fue des
cubierta la Necrópolis de la 
Fábrica de Tabacos y eran 
muchos los días que yo la visi
taba... Las estátuas romanas 
del Museo de Tarragona, Julio 
Antonio, los capiteles de la 
Catedral y, quizá, las puestas 
de sol tarraconenses habían 
sembrado en mí un germen 
artístico que no estallaría 
hasta los 28 años, hasta el pri

mer contacto con Clara y la obra de Amadeo de 
Olot. Entonces descubrí que yo era escultor.

»No extrañe, pues, que me conmuevan sus 
trabajos literarios escritos con pasión amorosa 
en las tierras donde fuimos criados. ¡Cómo me 
hechizan por la afinidad de sentimientos sus 
comentarios poemáticos de la Natividad del 
Señor! ¡Y cómo me deleito en su aguda utopía de 

los viejos y los jóvenes por su 
fresca agilidad mental!...

»Y  ahora, con permiso de la 
benevolencia de Vd., una ini
ciativa: De toda nuestra 
demarcación, el lugar que más 
profundamente me embarga
ba de emoción era “El Médol”; 
tan sólo “La Fageda d’en 
Jordá”, con el espíritu flotante 
de Maragall, puede presentar
se como su singular pareja. 
¿Por qué no se valoriza “El 
Médol” ? ¿Cree don Manuel 
que sería una fantasía conver
tir ese paraje en “un museo de 
escultura al aire lib re” ? 
Tarragona es riquísima en 
piezas arqueológicas que, 
intercaladas entre los pinos y 
las paredes libres del espacio 
cerrado de “El Médol” enri
quecerían extraordinariamen
te ese paraje repleto de poesía 
y de evocaciones milenarias. 
En caso de reservas por parte 
de las autoridades o de los téc
nicos respecto a la conserva
ción de las obras, las más deli
cadas se podrían sustituir por 
reproducciones, como hace la 
ciudad de Barcelona. El 
Esculapio de Empúries es un 
ejemplo. Huelga decir que 
todo el turismo se detendría 
en “El Médol” y se deleitaría 
en él, y así también de los cua
tro puntos cardinales acudirí
an allí autocares para visitar-



lo. Creo que valdría la pena y seria de gran 
beneficio para el prestigio y la mayor estimación 
de nuestra vieja Tarraco. Usted, don Manuel, 
con su piuma alada podría hablarnos de “El 
Mèdol” y quizá las entusiastas autoridades de 
Tarragona se animarían a llevar a término ese 
bello proyecto.

»Perdone Vd. mis divagaciones. Solamente el 
afán de hacer notar que las creaciones literarias 
de Vd. no pasan sin dejar huella e impresión y el 
deseo de que por muchos años sigan deleitán
donos, de la misma manera que por muchos 
años más nos deleiten y nos hagan sonreír esas 
modestas líneas mías. Reciba muchos saludos 
de su compatriota amigo y servidor. - J. M̂ . Bruii 
Pagès».

Esa carta de mi admirado y querido amigo 
J. Bruii Pagès que me he decidido a transcri
bir en nuestro «Diario» es de una absoluta origi
nalidad en el actual mundo del arte. Podríamos 
intentar una visión completa de la belleza infini
ta que circunda nuestro planeta, siguiendo los 
métodos que nos acaba de exponer un artista 
sensitivo y capaz de organizar en el suelo de 
nuestra amada región una atractiva y grandiosa 
Exposición de las Artes y una larga serie de con
ciertos ejecutados al aire libre en el fondo de «El 
Mèdol» por coros y orquestas, conjugando asilos 
efectos y las sensaciones espirituales de los dos 
amplios campos de las artes: las plásticas y las 
auditivas. La rica fantasía y la honda emotividad 
de José M̂ . Bruii han creado un esbozo genial de 
la viva estructura de las artes.

El ideal que Bruii Pagès se propone realizar 
con su proyecto, de hacer más vivas, más 
sugestivas, las impresiones de las obras de 
arte, sean musicales, sean escultóricas, 
sean pictóricas, por un lado y por el otro la 
contemplación del hechizo que la naturaleza 
derrama en los sotos y recodos 
más atractivos de nuestras 
montañas es una idea que 
ha subsistido hasta los 
tiempos presentes. El arte

y la naturaleza están estrictamente, vitalmente 
hermanados uno con otro. Recordemos el pen
samiento de Schiller: «El arte es bello en tanto 
que se parece a la naturaleza; la naturaleza es 
bella en cuanto se parece al arte».

Muchas son las ideas que brotan de esta afir
mación. Una de ellas es que el proyecto que pre
coniza nuestro gran escultor es perfectamente 
factible. Para lograr el éxito de una plástica 
aliaza de Arte y Naturaleza, se habrán de elegir 
los parajes más bellos entre los escogidos. La 
clasificación de los elementos artísticos que 
hayan de exponerse juntos en el bosque, en el 
prado, en la cueva, en la montaña, en la llanu
ra, en el soto, a orillas del río, cabe la fuente y 
la cascada, ha de ser meticulosa si se quiere el 
éxito completo.

¿Cuáles son los parajes en todo el suelo cata
lán de más esplendente belleza? La rica fanta
sía y la honda emotividad del escultor Brull 
podrían encargarse de hacer un esbozo bien 
orientado de la estructura de las artes y otro 
esbozo de «leit-motivs» que nos lleven a evocar 
la volcánica potencia creadora del genio de 
Wagner. Otro día, por mi parte también com
pondré un extenso catálogo de modelos plásti
cos y de modelos del espíritu, que será encabe
zado por el exquisito e idílico «m édol», esa 
hondonada de bellos y contemplativos cipreses 
que ya gozan seguramente desde tiempos remo
tos de la paz y del sosiego de aquel dulce, fuer
te y acogedor silencio que se respira en los 
adentros de una cueva digna de labrar en la 

imaginación de los visitantes, a lo largo de 
los siglos, de una inspirada narración 

* mitológica o épica o lírica...

Mediterránia, Gaudiniana i Yerma (1965). Tres escultures que inicien T“etapa de sintesi” després del “període popular” i la 
influéncia del “noucentisme”.
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150 aníversari del naìxement de 
mossèn Jacint Verdaguer (1845-1902)

Antoni Sala i Serra

VATLANTIDA

Cantata escénica. Lletra de Jacint Verdaguer.
Música de Manuel de Falla-Ernesto Halffter

Veus eixa mar que abraga de pol a pol la terra?
En altres temps d’alegres Hesperides fou hört.
Encara el Teide gita hocins de sa desferra
tot hraolant, com monstre que vetlla un camp de mort.
(pröleg de VAtläntida suhmergida)

‘ATLÀNTIDA es una obra estranya i ben 
Singular, ant pel que fa al conjunt poe
tic com a la seva música. Podria dir-se 
que els seus autors, Verdaguer i Falla, 
personatges complexos i paradoxals, es 

rebel len de la seva condicio i, davant de 
I’expectacio del mon intel lectual en que viuen, 
esclaten en una prodúcelo èpica, en forma de 
cantata mitològica, en qué la religió i la historia 
formen una llegenda fantàstica. Pel que fa al 
poema de Verdaguer escrit el 1877, sembla tra- 
duir els ensenyaments classics de la mitologia 
grega, possiblement coneguts en l ’època del 
seminari. L ’Atlàntida conté una barreja inorgà
nica de materials pagans i religiosos, canta lie
gendes dels temps heroics de la humanitat i 
posa èmfasi en la descripció de les convulsions i 
les catástrofes naturals.

L’eix d’aquesta trama no són els personatges 
heroics, mitològics, que Iluiten en la defensa 
d’un ideal o d’un instint, sino la Natura, o si mes 
no, un Hércules que en personifica les forces 
creadores o destructores de la Natura. Se- 
gurament Verdaguer va escriure aquesta obra 
influit pel record, durant l ’època en que era 
capellá en un vaixell de la Companyia Trans
atlántica, d’una esglaiadora tempesta oceànica 
que eli, en el seu fervor romántic, convertí en un 
poema geológic de caire colossal. Mes endavant.

el 1885, Verdaguer hi incidiria escrivint un 
altre poema épic, Canigó, que juntament amb 
VAtlántida, configura Texpressió mes genuina 
del Verdaguer fantasies i visionari. L’altra cara 
de Verdaguer és la del món poètic franciscà, 
d’una natura tendra, d’un misticisme caracte- 
ristic que en els anys posteriors de la seva crisi 
esdevé una producció poètica ascètica i purifi
cadera. Amb aquest caire verdaguerià, el més 
conegut, la història ha associai la seva figura i 
la seva obra amb el renovellament de la llengua 
catalana des del fons secular del poblé, el Volk 
romàntic.

Manuel de Falla va conèixer l ’obra de 
Verdaguer l’any 1926 mitjançant el seu amie 
Joan Gibert, amb motiu del Festival de la 
Societal Internacional de Música Contem- 
porània celebrai a Zuric. Falla havia expressat 
sovint que havia fet “La vida breve” i “L ’amor 
brujo” inspirât per Andalusia, “El sombrero de 
tres picos” per Aragó i el “Retablo de maese 
Pedro” per Castella, i que tenia molt d’interès a 
fer quelcom per Catalunya, atès que el seu pare 
era un comerciant d’origen valencià i la seva 
mare també era d’ascendència catalana. Fou 
aleshores que Gibert li suggerì que posés músi
ca a LAtlàntida. A finals del 1927, vint-i-cinc 
anys després de la mort de Verdaguer, Gibert 
envia a Falla una edició bilingüe del poema èpic

a m
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i, en una visita a Paris el 
1928, Falla li din entusias- 
mat que ha començat a tre- 
ballar en L ’Atlàntida. Per 
la forma de compondré 
Falla, inconstant, dubitativa 
i rigorosa a la vegada, el 
projecte de LAtlàntida 
l’acompanyarà esbossat en 
els sens viatges i estades a 
Granada, París, i l ’Argen
tina, i tindrà moments alter- 
natius d’abando i d’altres de 
treball intens. En parlará 
contínuament amb els seus 
col lègues i amies, com ara 
Millet, que I’assessora per a 
la part coral. Les dilacions, 
els dubtes i la responsabili- 
tat pel compromis adquirit 
fan que, a la mort de Falla,
I’obra encara fos inacabada.

Després d’uns anys els 
hereus de Falla posen en 
mans d’Ernesto Halffter i de I’editora milanesa 
Ricordi els manuscrits, esborranys, anotacions i 
apunts de I’obra, que representen mes de tres- 
cents fobs. Halffter, antic alumne de Falla, farà 
una recopilado i acabament d’aquesta obra, 
que representa el cimai i albora la cloenda de 
l’obra musical de Falla.

Sorprenentment, Falla, amb la música de 
L ’Atlàntida, trenca tot el món sonor de la seva 
obra anterior. Els plantejaments musicals de 
Falla sempre foren un incansable recerca de 
l’esséncia de “l’argument” de cada obra i aques
ta en L’Atlàntida es troba en dos aspectos for- 
tament diferenciats. Per una banda, segueix la 
tradició clàssica dels polifonistes del Renai- 
xement, i per l’altra, s’inspira en la tècnica dels 
currents de la música contemporània, impres
sionismo i cromatismo incloses. De tot això. 
Falla en farà una sorprenent lectura, com no 
havia fet mai abans. Podem trobar, en el frag
ment de l’enfonsament de l’Atlàntida, una rude- 
sa digne de Honneger. En canvi, en el “somni 
d’isabel” , la seva ària representa un dels mo
ments mes individualistes i lírics, això quan pre- 
cisament sona un estrany conjunt essencial- 
ment recitatiu i aspre. No eau Falla totalment 
en la trampa del folklore musical català, però si 
que s’hi perceben ressens de la canço catalana 
tradicional. Quan cedeix a la temptació de les

grans masses sonores, s’a- 
parta de la seva veritable 
òrbita, que és la inclinaciô 
de Falla per una economia 
de mitjans sonors i de pe
tits conjunts instrumentais.

L ’estrena de L ’Atlàn
tida tingué Roc, no en les 
festes del III Mil lenari de 
Cadis, com s’havia previst, 
sino al Gran Teatro del 
Liceu, el 24 de novembre 
de 1961. En fou director el 
mostre Toldrà, i, de solista, 
Victòria dels Àngels. De 
totes mañeros, l’obra com
pleta, escenificada, per 
reserva dels drets de Ri
cordi, no fou estrenada fins 
anys després a la Scala de 
Milà.

La prodúcelo verdague- 
riana, musicada per diver
sos compositors (Nicolau, 

Morera, Millet, etc.) ha estât àmpliament popu- 
laritzada, però no fou fins l ’obra L ’Atlàntida 
que arribà a les sales i teatros internacionals.
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Jacint Verdaguer i la sardana

acint Verdaguer fou un deis primers 
poetes que es referí a la sardana. En el 
seu poema L ’Empordá, dedicai a Pella i 
Porgas en una visita que li féu l ’any 
1884, escriu;

Ja fa  molts any s, los joes de la infantesa 
encara eren mes úniques passions; 
jo  visiti la plana empordanesa, 
com la de Vie voltada de tarons.
I  en una plaga de no sé quin poblé, 
per primera vegada via rodar 
lo ball de la sardana airós i noble; 
mai més Vhe vist, i encara el pac pintar.

Verdaguer, possiblement l ’ escriptor més 
important de la Renaixença, sentía també, en 
la seva fecunda inspiració, la sardana:

Era un cercle de joves i donzelles, 
un enfilad de roses i clavells; 
amb quin aire, bon Déu, dansaven elles! 
amb quin délit sardanejaven elisi

La sardana, símbol de germanor, estre- 
tament vinculada a la terra, en la visió poètica 
verdagueriana

Una gran plaga me semblá eixa plana, 
eixos tarons un cercle de ge gants 
que per bailar una gentil sardana 
van allargant-se com amies les mans.

Les referèneies a la dansa en la seva gran 
obra Canigó son també remarcables. Malgrat 
que en L’Aplec, un fragment pertanyent al 
Cant 1, Verdaguer situa Tacciò en un context 
molt anterior al desenvolupament popular de la 
sardana, fent referenda a un aplec que se 
celebra a Termitatge de Sant Marti del Canigó, 
on Gentil será armat cavalier en presencia del 
seu pare el comte Taliaferro i del seu oncle el 
comte de Cerdanya, hi descriu versos com:

Avui s’escau I’aplec a Vermitatge:
endiumenjats hi van en romiatge
pagesos i artigaires, pastors i cavaliers,
i a Sant Marti quiscun un do demana,
un do que els concedeix de bona gana,
ais camps bones anyades, infants a ses mailers.
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Les nines i donzelles no pregan gaire, 
que els tempta, omplint de melodies I’aire, 
la verda cornamusa que s’infla sota un pi; 
lo flabiol espignador refila 
i al floret de donzelles que refila 
marcant va la cadéncia lo colp del tambori.

Cornamusa, flabiol i tambori, o sigui una 
antiga cobla de joglars.

Lo flabiol que plora i que sanglota 
de prompte puja a sa més alta nota; 
com ruse al trenc de dia la dansa se remou, 
s’enllesteixen los sons en ses escales, 
los peus dels sardanistes prenen aies 
i al sol de Valegria tota ánima es desclou.
Verdaguer ja anomena els dansaires sarda

nistes, i al contrapàs, sardana:
Al desencadenarse la sardana,
com enfilad de perles que desgrana,
ne surt també Griselda, la rosa del ramell,
amb gentilesa arranca de sa testa
la corona de reina de la festa
i en mans corre a posar-la del cavalier novell.
La vinculado de la sardana amb la festa és 

de nou rememorada per Verdaguer en el seu 
recull poetic Jovenivoles. El primer vers de 
L ’aplec de la Gleva diu:

Callau... Me sembla que sentó 
Vespinguet del flabiol...
1 en el segon vers, amb continguda alegría 

els amies s’expressen aixi:
-Toquen la sardana: anem-hi?
-Que en vas de cremat! No hi som 
corn aquell qui diu, encara 
som amarats de suor 
i ja  vols bailar?...
Del mateix llibre Jovenivoles i en Lo niu dels 

meus amors, Verdaguer expressa la seva 
tristesa perqué la festa ha estât interrompuda 
per una tempesta:

Ara si que cara avail 
sentó rodolar les llágrimes, 
que els servi de cadireta 
fins a aqueix punt Tesperanga
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de ballar-hi abans del vespre 
un ballet o una sardana.

Mes referències a la sardana les trobem en 
un fragment del poema L ’arpa, de Pàtria:

Mos companyons i companyones tendres 
feien a dalt del porxe la sardana 
i baixaven a l ’hort, a rua fêta, 
papallons joguinosos d’hora baixa.

1 en un poema humorístico-satíric que va 
signar amb el pseudônim Samsonier Tocasons i 
on tracta la polémica generada pel tipus de 
barret que havien de dur els séminaristes, de 
teula O de cresta, novament hi trobem una 
referencia a la sardana:

Quan la canalla és lo cas 
que al vol meu fan la sardana.

amb lo vent de ma sotana 
losfaig ballar el contrapàs.
De tots aquests versos es desprèn el 

coneixement i l ’estima que Verdaguer tenia 
per la sardana, possiblement influ ït per 
l’admiraciô que sentía per l’historiador Pella i 
Porgas, per l’estreta coMaboracio que man
tenía amb el mestre de capella i compositor de 
sardanes Càndid Candi, i per l’amistat amb el 
folklorista Serra i Boldù.

Considérant P extraordinaria popularitat que 
Verdaguer assoli i la gran difusió de la seva 
obra, les reiterades referències a la sardana en 
una època en què aquesta era encara 
patrimoni d’un réduit àmbit comarcal, palesen 
la importáncia que el poeta li concedi, copsant- 
ne el simbolisme que tant s’adeia ais seus 
propis ideals.
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"Això no és un article sobre Bosnia ff

òsnia és un paradigma de l’Europa del 
segle XX. Tots els camins han passât i 
continúen travessant aquella terra fe
nda per la geografìa i per la historia. 
Bosnia no existeix. El nom del país és 
el nom d’un riu (1), com algunes demar- 

cacions administratives franceses o catalanes: 
en serbo-croat es diu “Bosna” , i no “Bosnja” , 
que seria el nom amb el sufìx de “pais” . Però 
Bòsnia vol existir.

Apèndix final de l ’imperi turc, que va do
minar durant tres segles tot el sud-est d’Euro
pa, camp d’apetències territorials de l’Imperi 
austro-hongarès, de l’Imperi rus i del seu aliat 
menor, Serbia, van ser els primers els qui re- 
tindrien aquesta terra des de 1878 i la incorpo- 
rarien en 1908.

Aparentment, Bòsnia és un resum d’aquest 
“curt segle” que ha estât el segle XX. Ara es 
comença a considerar que el segle XX, historio- 
gràfìcament parlant (2) va començar a Sarajevo 
el 1914, amb l ’atemptat contra l ’hereu a la 
corona austro-hongaresa, i ha acabat amb la 
“caiguda” del Mur de Berlin el 1989, amb el 
subsegüent fìnal de la Guerra Ereda i l’esclat 
del sistema d’estats que s’havia dissenyat el 
1918. Si Sarajevo fou l’inici d’aquesta època 
periclitada, aquesta ciutat ha estât el comen- 
çament simbòlic i també bèl lic del futur que ja 
és present. Bòsnia ha conegut i patit tots els 
règims i estais d’ànim més signifìcatius que ha 
conegut Europa en aquest temps: Tesperança 
d’un estât nou, multiètnic i democràtic (el 
Régné dels Serbis, Croats i Eslovens, 1918), 
dins l ’ optimisme wilsonià dels anys 20; la 
transformado en un estât autoritari (el Régné 
de lugoslàvia, “Sud-Eslàvia”, 1929), juntament 
amb la tèrbola i desesperançada Gran De- 
pressié dels anys 30; Tentrada voraginosa en la 
11 Guerra Mundial i la seva consegüent atribu- 
cié al règim feixista de la Croàcia dels ústaixes, 
amb les persecucions i matances en massa; la 
proclamacié de la República Popular Eederal 
de lugoslàvia (3) on Bòsnia torna a tenir un 
reconeixement administratiu, concebuda corn 
una zona d’equilibri a mig carni entre les as- 
piracions sèrbies i les croates; la independencia 
de la que s’anomenarà Lliga dels Comunistes 
lugoslaus respecte del domini soviètic, i el 
prestigi d’aquest estât corn a capdavanter del 
moviment dels no-alineats, escapant de la 
polaritzacié de la Guerra Preda; el desencís de 
l’ùltima època del socialisme “real” ; i l’explosió 
etnicista a l’Europa Orientai, amb la recupe-

Àngel M . Rodríguez Carreño

raclé de la independència per part de les 
repúbliques bàltiques, la independència mai 
vista de les repúbliques alTògenes (no russes) 
de la Unió Soviètica i Tesmicolament dels dos 
estais multiètnics sorgits nous de trinca arran 
de la 1 Guerra Mundial: Txecoslovàquia i 
lugoslàvia.

També podem fer Texercici de saló de com
parar fets puntuáis ais quais puguem atorgar 
un gran valor simbòlic en les actuals circums- 
tàncies: si durant la II Guerra Mundial hi va 
haver la ciutat d’Stalingrad, que va oferir una 
resistència heroica durant nou-cents dies, ara 
ens trobem amb el setge de Sarajevo, el qual ja 
depassa àmpliament els mil dies. Stalingrad, 
més enllà de consideracions d’estratègia mili
tar, era el camp de Thonor on s’enfrontaven les 
forces de TEix, el nazisme, contra els anti- 
feixistes (soviètics, en aquest cas); el setge de 
Sarajevo es presenta com la Iluita d’una so
cietal oberta, democràtica i, si es pot dir, 
multicultural (4), contra el nou feixisme serbi. 
Si durant la II Guerra Mundial -de fet, des de 
1933 en el cas alemany- es generalitzaren els 
camps de concentració i d’extermini contra 
dissidents politics, enemies i grups i races infe
riors, com gitanos i jueus, ara han reaparegut 
sinistres camps de detenció.

Bòsnia ara, en el present, és el retorn del 
nostre passai com a europeus. Hem recobrat 
una memòria que crèiem tancada amb set 
claus, com aquells episodis de la nostra 
biografìa que hem suprimit, per incòmodes i no 
assumits, i que un inesperat dia reneixen amb 
el besllum d’una cara o el tasi d’una vianda 
desacostumada. Si és ceri que tota “bona fami
lia” guarda esquelets a Tarmari, Toptimista i 
confìada Europa, eufòrica per l’acceleració de 
la perestroika a partir de 1985 i la revolució de 
vellut de 1989, ha visi renéixer uns fantasmes 
que travessen el continent amb una salut 
envejable, i que, d’alguna manera, recorden el 
clima dels anys trenta: el descrèdit de la 
democràcia -la “corrupció politica” als Estais 
Units, Japó, Alemanya, Itàlia, Bèlgica i 
Espanya-; la dualització creixent de la població 
entre treballadors fìxos/privilegiats i aturats/- 
treballadors eventuals; el retorn dels feixismes, 
amb organitzacions que poden reclamar-se 
d’aquesta filiació, des d’Alemanya (neonazis) 
fins a Turquia (“Llops Grisos”), des del Japó 
fins als Estats Units (diverses “m ilíc ies” 
paramilitars -el recent atemptat d’Oklahoma- 
0 a Rùssia (“Partit Democràtic de Rùssia” de
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com el millor cineclub de Catalunya per la seva tasca durant l ’any. 

23 d'abrii de 1968

S.M. Eisenstein

Akira Kurosawa

Roberto Rossellini



CINE CLUB 
SABADELL; 

TRENTA-VUIT 
ANYS

\# in e  Club Sabadell neix el mes 
de març de 1957. El seu primer 
president fou Joan Maoià Merca- 
dé, que encapçalava la Comissió 
Executiva de l’Entitat (el que, de 
fet, era la Junta Directiva). Hi 
havia, a més, un Patronat Asses
sor, format per persones relaciona- 
des amb el mon de la política o de 
la cultura.

Durant eis primers mesos, es va 
fer molt poca activitat i escasees 
manifestacions de caire públic. La 
gent que formava part del grup 
directiu mostrava, en canvi, un 
interés creixent per tot el relacionat 
amb el cinema d’aficionat.

L’any 58, en efecte, es convoca 
el primer Certamen de Cine-ama
teur “Ciudad de Sabadell” i es 
planteja, albora, la nécessitât de 
donar una projecció exterior a l’En- 
titat. Així, consten ja, entre abril i 
juny, vuit projeccions cinematográ- 
fiques a'íllades de signe divers, 
entre les quais destaca, per la 
seva especificitat, la dedicada a 
les escoles i que va patrocinar el 
Erente de Juventudes. Les altres, 
però, van ser clarament cineclu- 
bístiques, per la qual cosa no és 
sorprenent que els projectes per al 
següent curs contemplessin ja, 
entre d ’altres coses, una sessió 
quinzenal de Cine-Estudi, sessions 
especifiques de cinema documen
tal i les Primeras Jornadas de 
Orientación Cinematográfica Es
colar. A més, és ciar, de les dedi- 
cades al cinema “amateur”. Com 
ara, aleshores l’Entitat tenia uns 
100 socis.

En efecte, es van muntar ses

sions autónomos, es van patroci
nar pre-estrenes deis circuits 
comerciáis, es van organitzar ses
sions a les empreses, uns quants 
minicicles i també algunes projec
cions per ais escolars. Però els 
esforços es van concentrar, sobre- 
tot, a organitzar cursets de cinema 
“amateur”.

A principie deis seixantes, men
tre el Patronat Assessor perdia tot 
tipus de protagonismo i es conver
tie, dones, en purement honorific, 
tot de gent jove s’anà incorporant a 
les reunions de la Junta. Aquesta 
gent, juntament amb alguns mem
bres de l’equip directiu, començà 
la seva feina al marc de la Secció 
Universitària del Cercle Sabade- 
llenc i sera la fundadora de la Sec
ció de Cine-Estudi, la primera ses
sió de la quai és CASQUE D’OR, 
de Jacques Becker, el 23 de gener 
de 1964, data del naixement de la 
linia programática de Tactual Cine 
Club Sabadell.

Durant uns anys, el cine-club 
primigeni i la Secció de Cine-Estudi 
van coexistir i, aixi, el quart Certa
men de Cine-Amateur és de Tany 
66. Amb el temps, però, Tactivitat 
del primer cine-club anà minvant 
fins arribar al no-res i, aleshores, la 
Secció de Cine-Estudi restò com a 
única représentant real de Cine 
Club Sabadell. El seu primer direc
tor fou Josep-Ramon Torreguitart i, 
al llarg del curs fundacional -el 63-

64-, programó tan sois 4 pellicules, 
aixó sí, amb presentació i coMoqui.

Tanmateix, el nombre de ses
sions va anar augmentant gradual- 
ment: 15 el 64-65, 14 el 65-66, 36 
el 66-67, 59 el 67-68, 60 el 68-69 o 
el centenar del curs 69-70, que 
correspon ja a la mitjana de dues 
sessions setmanals que -a vega- 
des més, a vegadas menys- s’han 
anat fent des de llavors. En 
aquests temps, es programaren 
també peMícules fora de Sabadell.

El desembre del 65, Testatge 
social de TEntitat s’ubica al primer 
pis de Tedifici de TObra Cultural de 
la Caixa d’Estalvis, on continua a 
hores d ’ara. El curs 66-67, les 
comunicacions escritas es fan ja 
en catalá. I el 67-68, Cine Club 
Sabadell rep el Premi Sant Jordi al 
millor cine-club de Catalunya.

Des del curs 69-70 fins al 72- 
73, bona part de Tactivitat es féu al 
Cineart Alcázar i es co-programa- 
ren, durant un temps, les sessions 
habituais d ’aquesta sala, qües- 
tions aqüestes que cal remarcar 
perqué són justement les Multisa
les Cineart el lloc actual de projec
ció (des de febrer de 1992, i des- 
prés d’haver estât quasi vint anys 
programant en d’altres locals). Fou 
llavors quan nosaltres ens integrà- 
rem -un primer, Taltre després- a 
la Junta Directiva de TEntitat.

El curs 74-75 marca Tinici dels 
cursets de cinema per a nois i el
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de la col-laboració amb l’Alliance 
Française. I l’any 79, comencem a 
traballar a “Quadern”. De tot això, 
se’n parla més extensament en 
unes altres pagines d ’aquesta 
separata.

Al llarg dels cursos següents, 
son moites les personalitats del 
mon cinematografie que van venir 
a Sabadell. Tanmateix, cal desta
car molt especialment la vinguda 
de Jacques Tati, invitât per l’Allian
ce Française i Cine Club Sabadell, 
que va estar entre nosaltres tres 
dies del mes de maig de 1982.

El 10 de febrer de 1983, s’obre 
a la nostra ciutat una delegado de 
la Filmoteca de la Generalität de 
Catalunya, la quai cosa va signifi
car, en un principi, un greu proble
ma per a l’Entitat, en coincidir un 
dia de sessió seva i nostra i en 
crear-se’ns dificúltate de contrac- 
tació, perqué sovint coincidía el 
material que demanàvem els uns i 
els altres. Més endavant, les coses 
es van poder mig solucionar i, de 
fet. Cine Club Sabadell va col-la
borar amb la filmoteca a la darrera 
etapa de la seva preséncia a la 
ciutat. Però, després d ’un llarg i 
lamentable procès regressiu, la 
delegació a Sabadell de la Filmo
teca de la Generalität de Catalu
nya va cloure definitivament les 
seves activitats el mes de juny de 
1991.

Mentre, i dins de les Segones 
Jornades Mediterránies, s’orga- 
nitzá, també en col-laboració amb 
l’Alliance Française, el cicle Le 
temps des cathédrales, amb la 
projecció deis nou capítols de la 
sèrie de Roland Darbois i amb la 
preséncia, el 29 d ’octubre de 
1986, de Georges Duby, un dels 
représentants més significatius de 
l’estudi de la Història de les Menta- 
litats. El curs 87-88 va ser, d’altra 
banda, el del catorzè i darrer cicle 
de cinema per a nois, el desè dels 
quais havia estât premiat per la 
Caixa d ’Estalvis de Sabadell al 
Concurs de Programes d’Actuació 
Sòcio-Cultural corresponent a 
1983-84.

El 27 de setembre de 1990, 
Pere Gimferrer inaugurava el cicle

LITERATURA 
I CINEMA OCCIDENTALS

“Literatura i Cinema Occidentals” 
(1990-1993), el més llarg de tots 
els que ha organitzat el nostre 
cine-club i que ha donat lloc a la 
publicació deis dos primers Ilibres 
editats per l’Entitat. El 20 de febrer 
de 1992, s’iniciaven les sessions 
dels dijous a les Multisales i es 
reprenia, dones, com hem dit 
abans, la col-laboració amb l’em- 
presa Alcázar. Aquests dijous són 
la base de la programado actual 
de Cine Club Sabadell.

A més de Jacques Tati i de 
Georges Duby, hem comptât amb 
la preséncia de molts d’altres rea- 
litzadors: Caries Benpar, Deimiro 
de Caralt, Jaime Chávarri, Llorenç 
Llobet Grècia, Pere Portabella, 
Alain Robbe-Grillet, Carlos Serrano 
de Osma, Jacques Davila, José 
Luis Guerin, etc. I un nombre ele- 
vadissim de critics de cinema i 
d’homes i dones del món de la cul
tura que han fet de Cine Club 
Sabadell un centre viu i dinàmic de 
débat cultural.

EIs cicles més importants que 
ha organitzat, fins ara, la Secció de 
Cine-Estudi han estât: Becker i 
Berlanga (1964), Cinema Proscrit 
(1965-66), Ferrari (1966), Larry 
Semon (1966-67), Seminari de 
Cinema Nord-americà (1970), 
Cinema Txec (1972), Franju i Skoli- 
mowski (1973), Bresson (1974), 
Minnelli (1974-75), la “Nouvelle 
Vague” (1975-76), Keaton i Renoir

(1976-77), Murnau (1977), Bazin i 
Aproximació al Cinema Fantàstic 
(1978), Cocteau (1979), Buñuel 
(1979-80), els grans mestres del 
cinema soviètic (1980), Cinema 
Espanyol (1981), Tati i McLaren 
(1982), Godard (1983), Rohmer 
(1984-85), Chaplin (1985), Ford i 
“Les temps des cathédrales” 
(1986), Chabrol i Cinema Francés 
dels 80 (1987), Hitchcock i Cinema 
Negre (1988), el Bicentenari de la 
Revolució Francesa (1989), Litera
tura i Cinema Occidentals (1990- 
1993), Harold Lloyd (1995)... I ara, 
després de presentar-la a Saba
dell i a Barcelona, portarem l’expo- 
sició MUNDIAL FILM a Sevilla i 
celebrarem, amb un altre cicle 
extens, el Centenari del Cinema.

La major part de les sessions de 
la Secció de Cine-Estudi s’han fet 
al cinema Actualidades (ara. Cine- 
art 3), Cineart Alcázar, Teatre Muni
cipal La Farándula, Cinema Impe
riai, Casal Pere Quart i Multisales 
Cineart. Però, sobretot, a l’Auditori 
de rObra Cultural de la Caixa d’Es
talvis de Sabadell, per ara el locai 
més representatiu de l’Entitat.

La Junta actual de Cine Club 
Sabadell està formada per: Àlex 
Bayés, Pere Cornelias, Ismael 
Ferrer, Jordi Graset, Joan Rufas, 
Feliu Viaplana i Oriol Viaplana.

Pere Cornelias - Jordi Graset



Presidents de Cine Club Sabadell 
i directors de la seva Secció de Cine>Estudi

CINE CLUB SABADELL
1957 /  1960 
Joan M acià M ercadé

1960 /  1963
Mateu A lberca i Joaquim  Gii
(alternant-se en les seves funcions)

1963.. .

Joaquim  Gii

SEGGIO DE GINE-ESTUDI
1964 /  1974

Josep Ram on Torreguitart i Francese B lanquer

1974/1977 
Joan Antoni Ferran

1977 /  1982 
Jordi G raset

1982 /

Pere C ornellas

Edifici de I'Obra Social de la Caixa de Sabadell, on s'ubica I'estatge de I'Entitat I la sala de projeccio mes emprada per la Seccio de 
Cine-Estudi de Cine Club Sabadell.



hi ha unes persones a qui s’i
dentifica amb Cine Club Sabadell, 
aqüestes son, sense cap mena de 
dubte, Pere Cornelias i JordI Gra- 
set. Parlar del Cine Club dels 
darrers vint anys és parlar d ’ells 
dos. Efectivament, el Pere porta 
vint-i-cinc anys a la Junta de l’Enti- 
tat i el Jordi, vint-i-tres. Les seves 
reflexions formen part de la historia 
cultural de la ciutat.

QUADERN. Després de cent 
anys, qué és el cinema?

JORDI GRASET. Com a feno- 
men de comunicació de masses, 
cpm a document social, com a 
vehicle d ’intercanvi cultural, es 
tracta d ’un mitjà d ’expressió la 
influència del qual és aclaparado- 
ra. I com a fet artistic, no ha fet sino 
enriquir-se al llarg d’aquest segle. 
Durant els anys vint -i, fins i tot, a 
la década anterior-, desperté l’in- 
terès i l’entusiasme de molts artis
tes que provenien d’altres camps, 
sobretot de la literatura i de les arts 
plàstiques. Però també de les arts 
décoratives o de la música. En 
tractar-se d ’un art nou, aquesta 
confluència no sempre li va ser 
beneficiosa, perqué, moites vega- 
des, el cinema només s’utilitzava 
com a transmissor d ’altres arts. 
Però aviat va adquirir autonomia 
expressiva i aixó li va permetre 
integrar-les i assimilar-les, sense 
nécessitât de definir-se per oposi- 
ció. Ara, després de cent anys i 
d ’una progressió amb anades i 
vingudes, s’afirma com un feno- 
men artistic de futur, consubstan
cial al nostre temps, vast, predomi
nant i madur.

PERE CORNEELAS. Estern as
sistint, d ’altra banda, a una re- 
cuperació dels espectadors de 
cinema. Malgrat els aspectes 
degeneratius que comporta la 
competència televisiva, el cert és 
que, gràcies a la televisió i al 
video, els seus consumidors s’han 
multiplicat espectacularment. Al- 
trament, cada vegada es té més 
consciència de les deficiències i 
de les limitacions de veure cinema 
a la televisió. La gent torna a anar 
a les sales d’exhibició. Tanmateix, 
la televisió ha estât fonamental per 
a la recuperado i la difusió de les 
peMicules i la seva importancia al 
camp de la producció és cada 
vegada més decisiva. El cinema 
creatiu s’està alliberant, en a- 
quests darrers anys, de la pobresa 
de l’estètica televisiva i sorgeixen, 
amb una certa vitalitat, cinemato- 
grafies d ’interès més o menys 
marginals.

Q. Per qué aquesta tan llarga 
fidelitat a Cine Club Sabadell?

P. C. Horn ha de treballar en allò 
que realment li interessa i amb la 
gent amb qui s’entén. Si es donen 
aqüestes dues condicions, el lôgic 
és que la cosa duri. Malfio de les 
persones que, de tan cultes, po
den saltar d’una entitat a una altra.

J.G. El més Important és l’amor 
al cinema i, després, el fet que el 
Pere i jo treballem plegats molt de 
gust. A més, quan vaig entrar al 
Cine Club, ja em vaig trobar amb 
una tradició d’exigència i de rigor 
que em va satisfar.

Q. Quines son les caractéristi
ques que defineixen miller el que 
és aquesta Entitat?

J.G. Aquesta linia exigent i rigo
rosa que he comentat, la serietat i 
la coherèncla amb què ens volem 
moure en totes les vessants de la 
nostra activitat I una actitud oberta 
que ens ha permès de coMaborar 
amb molta gent, entitats i institu- 
cions, sempre que s’hagin donat 
les condicions minimes de respec
te mutu i de disciplina a l’hora de 
treballar.

P.C. Jo aconsellaria, a qui li 
intéressés, la lectura de l’article 
que vam publicar al número 37 de

“Quadern” (febrer, 1984), amb 
motiu del vintè aniversari de la 
Secció de Cine-Estudi. Allí, s’expli- 
ca tot això detalladament.

Q. Qué era el cineclubisme quan 
vàreu començar i qué és ara?

P.C. A l’època franquista, el 
cineclubisme acollia l’interès 
estrióte pel cinema i, també, l’ele- 
mental nécessitât de manifestar-se 
culturalment i políticament. Era l’ù
nica alternativa que oferia un tipus 
de cinema creatiu, no bésicament 
comercial, i, albora, un espal rei- 
vindicatiu. L’obertura del franquis
me, la posterior transició política i 
el fenomen de la televisió van pro
vocar una forta crisi del cineclubis
me. Actualment, hi ha pocs cine- 
clubs I, a més, la majoria es limiten 
a fer tan sois d’exhibidors. Encara 
que ja sé que el context no ajuda, 
avui un cine-club només té sentit si 
és un centre d’estudi, d’investiga- 
ció i de débat.

J.G. Tot i que els poders 
públics de les nostres societats 
democrétiques en tenen més cura 
des de fa uns anys, el cinema con
tinua sent, llevat del cas de 
Franga, el germé pobre de les poli
tiques culturáis institucionalitza- 
des. D’altra banda, no es pot fer 
seriosament cap tipus de tasca 
cultural sense l’ajut de les institu- 
cions. I les unlversitats, les filmotè
ques, els festivals, els cine-clubs o 
d’altres entitats privadas, es diguin 
o no cine-clubs, només poden tre
ballar per al cinema si disposen de 
les persones adequades i deis 
recursos necessaris.

O. Autors, cinematografíes, 
tendéncies... Qué defensa o qué 
divulga Cine Club Sabadell?

J.G. Ha prédominât l’apropa- 
ment al cinema d’autor. Sigui quina 
sigui la perspectiva d’anélisi, sem
pre hem arribat a la conclusió que 
és aquest qui, finalment, marca la 
diferèncla. A la nostra activitat, hi 
han tingut cabuda totes les pers
pectives possibles, el conjunt sem
pre enriqueix l’anélisi. Diria més, 
és imprescindible de fer-ho aixi. 
L’experièneia ens ha demostrat 
que no s’ha de mitificar un mètode 
per excloure’n d’altres. Però també
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que, siguin els que siguin els con- 
dicionants de producció, sòcio- 
polítics o tècnics, el cinema de 
creació que té realment relleu és el 
cinema d’autor.

P. C. El que passa és que el 
temps també ens ha ensenyat que 
el director no és l’únic autor possi
ble de la peMícula, encara que sí el 
que ho és més freqüentment. Es 
pot analitzar també, per exemple, 
robra d’un actor, d ’un guionista, 
d’un músic o d'un coredgraf i com
provar com, a vegades, són 
aquests artistes els que donen un 
segell inconfusible i personal al 
film.

Q. A quin tipus de públic us 
dirigiu?

J.G. Trebaliem per a tothom qui 
estigui intéressât pel cinema, sim
plement. Però, com que entenem 
el cinema com un art, demanem a

aquest públic que no sigui passiu, 
que faci un esforç per poder enri- 
quir-se i aixd, Idgicament, demana 
un minim d’acord amb la linia de 
treball de I’Entitat.

Q. Qué ha estât Cine Club 
Sabadell per a la ciutat?

P.C. El testimoni continuât i viu, 
durant quaranta anys, d’un tipus 
de feina i d ’una determinada 
manera de fer-la. Una actitud par- 
ticipativa i de coMaboració que ha 
contribu'ít a la necessária salut cul
tural de la ciutat. I aixo se’ns ha 
reconegut, afortunadament, des 
de més enllá de l’ámbit local.

O. Cine Club Sabadell ha estât 
titliat de purista, de radical, fins i tot 
s ’ha dit que sou una tribu...

J.G. A veure. Actualment, la 
Junta de l’Entitat está composta 
per set persones, cinc de les quais 
són gent jove que fa només un any

i mig que en formen part. Sortosa- 
ment, també són puristes. No cree 
que es puguin sentir menystinguts 
ni pel Pere ni per mi. Tot el contra
ri. Per pertànyer a la nostra Junta, 
només cal estimar el cinema, tenir 
les idees clares i ser honest. Fa 
més de vint anys que coMaborem 
intensament, sense interrupció, 
amb l’Alliance Française. No 
conec cap altre cas, a la nostra 
ciutat, d’una col.laboració tan llar- 
ga i fructífera. En un dels nostres 
darrers treballs -el llibre Literatura 
i Cinema Occidentals, publicat en 
dos volums-, hi han coMaborat 
una vintena de persones d’arreu i 
dues institucions públiques. L’ex- 
posició MUNDIAL FILM ha néces
sitât i mobilitzat moites persones, 
institucions públiques i iniciatives 
privadas -ara, és a punt de pre- 
sentar-se a Sevilla. La programa-



ció dels darrers tres anys és una 
mostra d’equilibri, m’atreviria a dir 
que paradigmática, entre films 
minoritaris, fins i tot marginals, i 
èxits de públic d’una certa qualitat, 
quasi sempre en versió original. I 
la mateixa coMaboració a “Qua- 
dern” fa setze anys que dura.

P.C. És que sovint es confon 
rigor amb radicalització. D’altra 
banda, jo no interpreto el fet de ser 
purista com una critica, sinó com 
un elogi. És veritat que hi ha qui 
creu que som una entitat tancada i 
elitista, però això no resisteix una 
anàlisi seriosa. Els exemples que 
ha citât el Jordi són un argument 
de pes i, si repassem els darrers 
vint anys d ’activitat, en veurem 
molts més. Si discutim quina ha de 
ser avui la tasca d’un cine-club, 
podem discrepar quant a la pro- 
gramació, als objectius o a les 
prioritats, però hem d ’acceptar 
que un minim de purisme i de radi
calització són indispensables. 
D’altra banda, tot aquest tipus de

critiques ja es feien a l’etapa del 
Cine Club anterior a la nostra. Vull 
dir que si ser com som és un mèrit 
-i cree que si-, la gent que va tra
ballar a l’Entitat abans que nosal- 
tres té tot el dret a apuntar-se’l.

O. La vostra Entitat funciona amb 
independèneia o depèn d ’altres 
institucions pùbliques o privados?

P. C. És una entitat privada que 
es nodreix, bàsicament, de les 
quotes dels seus soois -ara, en 
som un centenar-, però que 
necessita dels ajuts públics per 
poder subsistir.

O. Per poder plantejar-vos una 
feina de futur, cai tenir molt en 
compte la gent que va al cinema 
avui en dia i el tipus de cinema que 
interessa...

P. C. Al gran públic, li interessa 
el cinema d ’entreteniment que, 
comparât amb el cinema comer
cial d’altres époques, ha dégéné
rât considérablement. Pensem 
que el cinema comercial dels tren- 
tes-seixantes era, sovint, cinema

d’autor, cosa impensable actual- 
ment. Ara, tot es confia a la tècnica 
i als efectes especiáis. És ideolôgi- 
cament repugnant, i estèticament i 
temàticament, sembla pensât per a 
nens idiotes. Per això, refugiar-nos 
en el cinema classic no és una 
débilitât nostàlgica, sinó una deci- 
sió lùcida i una mostra de bon gust 
i de Sensibilität, però, lamentable
ment, aquest cinema no es pot 
veure a la pantalla gran i hem d’a- 
nar a parar quasi sempre a la tele- 
visió. És ciar que encara hi ha un 
cinema comercial americà digne, 
però és quantitativement insignifi
cant i rarissimes vegades assoleix 
un nivell ait: Scorsese, Eastwood, 
De Niro, Ivory... Parlo del cinema 
americà perqué la seva presència 
a Occident significa el 90 % del 
cinema que es consumeix...

J.G. El panorama millora osten
siblement si ens referim al cinema 
de creació provinent de cinemato- 
grafies minoritàries que, gràcies 
als festivals, han tingut una extra-

Josep Serrano, Pere Vidal i Jordi Graset, el dia de la presentació del curs 93-94, a! Casal Pere Quart.



ordinària projecció internacional: 
cinemes africa, xinès, sud-ame- 
ricà, el de l’Est posterior al llarg 
hivern comunista, etc. Amb inde
pendencia de les seves qualitats 
artistiques, certament desiguala, 
tot aquest cinema resulta estimu- 
lant, té un valor documentai i testi
monial d’indubtable interés i refle
xiona, amb la consciència de 
fer-ho a través d’un mitjà d’expres- 
sió madur, sobre la propia societat 
i la seva problemàtica. El cinema 
europeu occidental, llevat d’hono- 
rabilissimes excepcions, està més 
enquistat. EIs realitzadors més cre- 
atius no sén ben acceptats pel 
públic, perqué acostumen a adop
tar posicions considérablement 
extremes. D’altres, d ’un cert in
terés, que arriben a un públic una 
mica nombrós, son flor d ’un dia: 
Leconte, Kieslowski... Alguns, com 
August 0 Branagh, després de 
peMícules magnifiques, acaben 
atrapats a la parafernàlia nord- 
americana. El cinema espanyol no

interessa gaire ais espanyols 
-cosa plenament justificable-, tret 
de l’extravagància Almodóvar, 
única caracteristica que l’ha fet 
exportable. L’italià, que té un nivell 
més acceptable (Amelio, Moret
ti...) tampoc no agrada massa als 
italians. El cinema inteMectual por
tugués (Bothelo, Oliveira...) és més 
ben vist a Franga que a Portugal. I 
el francés, tot i que encara fa algu
nos coses que están bé, sort en té 
de la participació televisiva a la 
producció. Estem en un moment 
de canvi esperangador en qué el 
fenomen televisiu i els festivals 
internacionals tenen un gran prota- 
gonisme. Hi ha un sector de 
públic, encara que minoritari, que 
té ganes de veure bons films i que 
respon positivament. A Barcelona, 
en tenim un bon exemple amb les 
sales en versió original, actual- 
ment en fase expansiva.

Q. També heu de teñir en 
compte els centres d ’investigació i 
de recerca...

J.G. És ciar. En principi, les fil
motèques i alguns festivals, però 
també centres privats que comptin 
amb el suport de l’Administració. 
Tot això funciona forga bé a Franga 
i sembla que acceptablement a 
Itália, encara que amb un conside
rable Hast burocràtic. Parlaré de 
Franga, que és el que més conec. 
S’hi fan un munt de festivals, mani- 
festaclons i seminaria molt espe- 
cialitzats i s’hi publiquen revistes 
d’un alt nivell. Pensem, per exem
ple, en la Cinémathèque de Paris, 
la de Toulouse, els Colloques i les 
Confrontations de Perpinyá, el fes
tival de La Rochelle... Els “Cahiers 
de la Cinémathèque”, de l’Institut 
Jean Vigo, els “Cahiers du Ciné
ma”, els “Avant-Scène”... A Paris, 
el cineclubisme ha expérimentât 
una torta revitalització. Hi ha per
sones que mouen tot això, institu- 
cions públiques i privadas que les 
ajuden i, el que és més important, 
un públic intéressât.

P.C. Els festivals, al nostre país,

Pere Vidal, Miquel Porter i Pere Cornelias a l ’Aula Magna de la Universität de Barcelona, el dia de la presentació del Ilibre 
LITERATURA I CINEMA OCCIDENTALS.



son operacions de prestigi i poca 
cosa més. La Setmana de Cinema 
en Color (o el Festival) de Barcelo
na, una extraordinària aportació 
intel-lectual de José Luis Guarner, 
ja ha desaparegut del mapa. Era, 
potser, l’ùnica iniciativa important 
amb qué comptàvem. Tanmateix, 
els estaments político-culturáis 
d ’aquest país continúen sense 
prendre’s el cinema seriosament. 
Pensem que el 90 % del cinema 
d’interès que es fa al món no arri
ba a casa nostra, i no és una exa- 
geració. Possiblement els dos 
centres d ’estudi més importants 
de Catalunya siguin la Biblioteca 
de Cinema Deimiro de Caralt i el 
que será el Museu del Cinema, a 
Girona, producte del treball de 
coMecclonista de Tomás Malici. Es 
tracta, ais dos casos, de tasques 
estrictament personals que de- 
mostren els exceMents résultats 
que s’assoleixen quan les institu- 
cions es decideixen a donar 
suport a les iniciatives privades de 
valúa. Malauradament, aixd passa 
molt poo sovint i, així, encarem els 
cent anys de cinema amb una 
pobresa quasi total.

O. Quins són, dones, els vos- 
tres projectes a curt o llarg termini?

P. C. A Sabadell, no es veurlen 
peMícules en versió original si no 
fos pel Cine Club. Hi ha molts films 
importants que, si no fos per nosal- 
tres, aquí no arribarien. Aquesta 
no hauria de ser la nostra tasca, 
però cal que la fem, encara que 
només sigui per supervivéncia, i 
continuarem fent-la. La feina d’in- 
vestigació, que és la menys agra'í- 
da -però que és la que realment 
ens interessa-, la anirem fent 
paraMelament. Si es manté la bona 
sintonia amb l’Ajuntament, i ara 
que la Junta és excepcionalment 
nombrosa, aquests tipus de pro
jectes podran ser cada vegada 
més ambiciosos.

Quadern

Orson Welles

Alfred Hitchcock

Ingman Bergman



’ha semblât que fer una 
memòria histórica del que van ser 
els cursets excediria de molt els 
limits d ’aquest paper. Per tant, 
després de fer-ne una noticia del 
qué i del qui, totalment esquemáti
ca, deixaré que el fil es vagi des- 
cabdellant pels records personals 
d’una feina amb la qual em vaig 
divertir molt.

Durant catorze anys, el Cine 
Club va fer uns cursets de cinema 
per a nois i noies dels quatre 
darrers cursos d ’Ensenyament 
General Basic. Es repartien en dos 
cursets parcialment diferenciats, 
amb sessions conjuntes per a tots 
i sessions especifiques per a 
grans o per a petits. Constava de 
deu sessions cada curset i es 
componien d’una classe teòrica (a 
voltes teòrico-pràctica) i de la pro- 
jecció d ’un film llarg o diversos 
curts, amb una presentació intro- 
ductòria. Això es complementava 
amb uns dossiers que es donaven, 
també en dues versions, una per 
als grans i una altra per ais petits, 
amb la informado general sobre el 
cinema que s’aniria explicant i 
sobre els films que es projectaven.

L’objectiu de l’invent era donar 
una visió del cinema, entés com a 
art, als nois i noies i suplir la man- 
cança dels programes d’ensenya- 
ment en aquest camp, que fa que 
tanta gent vegi el fet cinematogrà- 
fic com un entreteniment més o 
menys popular i prou; bé que cal 
dir que la inacabable i progressi
vement impresentable fila de refre- 
gits d’històries inconsistente, que

pretenen basar l’èxit en els milions 
malbaratats en la seva produccié, 
contribueix a donar aquesta imat- 
ge, si hom no s’hi capfica.

Els pares de la criatura van ser 
en Pere Cornelias i el malaguanyat 
Joan Marsà, mestres per aquell 
temps de les escoles Nostra Llar i 
Joanot Alisanda, respectivament, 
que, junts, havien començat a 
organitzar diverses activitats cultu
ráis per complementar l’ensenya- 
ment programat, destinadas als 
seus respectius alumnes. Hi vam 
col-laborar durant molt de temps la 
també mestra llavors, Montse Ber- 
bel, i ]o mateix, mestre de res i 
aprenent de tôt, en aqüestes qües- 
tions, des de la Junta del Cine 
Club, uns i altres. A més, hi van 
col-laborar, de manera més espo
rádica: en Joan Marcet, que llavors 
encara no era diputat, en Manel 
Cuso, llavors ajudant de direcció 
cinematográfica, i, sobretot, l’in- 
substitu'íble Joan Pineda, enci- 
clopédia vivent del cinema i de la 
música al cinema, en edició de 
luxe, que va acompanyar al piano 
algunes projeccions de cinema 
mut i que va explicar, també asse- 
gut al piano, la importáncia de la 
música al cinema. També l’actriu 
Rosa Renom, cursetista de nena, 
va fer després una mostra deis 
recursos interpretatius, quan enca
ra estudiava art dramàtic i no sabia 
que seria la Mercé de Poblé Nou. 
Altres vegades, aquesta col-labo- 
ració, la van fer Rosa Sarda i Fre
deric Miralda. I si em deixo aigú, 
que em perdoni.

Des de fora, vam rebre una 
col-laboració primordial. L’amic, a 
reí d’aixo, Pere Riera, del departe
ment de publicitat de la Caixa de 
Sabadell i cinéfil, inseria publicitat 
de l’Entitat als nostres dossiers i 
cartells i, per aquesta via, ens pro- 
porcionava una part imprescindi
ble del finançament. I també la 
d’en Vicenç Ferrares, projeccionis- 
ta, que es va inventar un sistema 
bricoleur per passar les pel-lícules 
de 16 mm. sense aturar la projec- 
ció, entre altres mérits.

I qué feia jo, en aquest projec- 
te? Mai no he estât d’acord que els

jocs de mans perden la grácia si 
t’expliquen el truc. Per a mi, l’en- 
giny i l’habilitat deis trucs són la 
cosa que fa la mágia meravellosa, 
més que cap altra. I no em dirán 
que no sigui magia enllaunar la 
vida, imaginada o real, i repetir-la 
quan vulguis...

Des que em vaig començar a 
mirar el cinema com a art, vaig 
provar de saber com es feia. L’in- 
terés no era nou, però. D’adoles
cent, fins i tot, havia fet cinema, 
diguem-ne narratiu, amb alguns 
amies, amb una Paillard de 8 mm., 
que anava amb corda, deixada al 
Tomás Pladevall, avui director de 
fotografia, pel seu pare. Tot plegat, 
res; però una mica cinema-ferit, sí 
que ho he estât sempre.

Un Ilibre que vaig llegir ben 
aviat ja em va fer veure que l’ús 
magistral de la profunditat de 
camp, que Orson Welles comença 
a fer a Citizen Kane, ve, en part 
més o menys, del fet que el seu 
director de fotografia, Gregg 
Toland, fotògraf de John Ford a 
Stagecoach (film que fou l’escola 
confessada de Welles), era un 
entusiasta de l’objectiu de 28 mm., 
corn ho fou Edouard Tisse, que el 
va fer descobrir a Einsenstein; o 
que l’accès al cinema de poc pres- 
supost, rodât al carrer, de la Nou
velle vague francesa, es deu en 
part al fet que els alemanys van 
fabricar la lleugera càmera Arriflex, 
amb visor a través de l’objectiu, 
per rodar reportatges a la ll^ Gue
rra Mundial, camera en mà, i a l’a- 
parició de la pel-licula fotogràfica 
de pas universal, de 400 ASA, que 
encara es podia forçar a una Sen
sibilität més alta amb un revelador 
més agressiu. A algù (amb tota 
probabilitat, Raoul Coutard, ex
reporter cinematogràfic de guerra, 
que fou el fotògraf de Goddard, 
Truffaut i Demy) se li va ocórrer 
que un rodet industriai de 120 m. 
d ’aquesta pel-licula es podia fer 
servir de negatiu cinematogràfic i 
això permetia rodar amb una quar
ta part, 0 menys, de la llum 
necessària per al negatiu conven
cional; és a dir, amb llum ambient, 
sense aparells d’il-luminació. Ben



Iluny aquest material de la primitiva 
peMícula ortocromàtica, sensible 
només a les ones més curtes de 
l’espectre visible, que va obligar 
els alemanys, sense la Hum natural 
de la solellada California, a usar 
els grans arcs voltaics que dona- 
ven les retallades ombres caracté
ristiques de l’expressionisme.

I no parlem del teleobjectiu, del 
qual a Elvira Madigan, de Bo 
Widerberg, s’explota la curta pro- 
funditat de camp, per situar simbo- 
licament els dos protagonistes fora 
de la realitat, davant un fons sem- 
pre desfocat, o a The Graduate, de 
Mike Nichols, on la camera de 
Robert Surtees, pare, no tan sols 
aïlla amb el teleobjectiu I’atabalat 
Dustin Hoffman de la multitud 
enmig del carrer, sinó que compri- 
meix el temps, quan corre en

direcció a la camera, aparentment 
sense avançar, per arribar a temps 
que no li casin la xicota, per posar 
dos exemples només; ni del zoom 
de la caiguda de Martin Balsam 
per l’escala, a Psyco, del mestre 
Hitch, ni de l’ùs del Cinemascope 
que fan Ray o Minnelli -enginy, 
aquest, inventât per fer de simula
dor de vol en l’entrenament dels 
aviadors militars americans, durant 
la 11̂  Guerra, també-, ni, per no 
fer-ho etern, de la grua a tot el bon 
musical americà o a Touch of Evil, 
del mateix Welles, que et deixa 
clavat a la butaca.

És a dir, que els condicionants 
de la tecnologia cinematogràfica 
són la base de les troballes narra
tives del llenguatge cinematogrà- 
fic; qualsevoi carbassera amb tots 
els mitjans no passa de fer un pita-

fi; però els mestres han pogut anar 
créant el llenguatge, perqué han 
sabut aprofitar els avenços tec- 
nológics. Els quatre coneixements 
de tecnologia, espigolats aquí i 
allá, que he pogut aplegar, són els 
que vam provar de transmetre ais 
nois. Els vam mostrar com funcio- 
naven els trucs, dones: el material 
sensible, l’expressivitat de la 
il-luminació, el muntatge i els movi- 
ments de càmera, etc. Tot això, 
amb una sabata i una espardenya, 
económicament parlant; creo, 
però, que això és el que ho feia tan 
estimulant.

Per ensenyar-los la captació de 
les imatges en material sensible, 
els féiem fer, a cada un, una càme
ra amb una capsa de cartró. L’ob- 
jectiu era un foradet, fet amb una 
agulla de cap, sobre un paper d’a-

L’original del cartell obtingué el primer premi del concurs, convo
cai entre els nols i les noies assistents ais curséis de cinema.

Disseny i fotografia del cartell: Joan-Antoni Ferran.



lumini enganxat en una cara de la 
capsa. El material sensible era 
paper fotogràfic ordinari, el quai 
enganxaven a l’extrem oposat del 
forât. El revelaven, després d’una 
llarguissima exposició, fregant-lo 
amb revelador, primer, i fixador, 
després, sucats en una esponja. 
No costa d ’imaginar les seves 
reaccions, quan veien aparèixer la 
imatge sobre el seu paper, en la 
penombra de la llum Inactinica. 
Cost de la operado: pela amb 
deu.

Amb diapositives que vam anar 
fent, eis mostràvem la diferència 
entre un gran-angular i un teleob- 
jectiu, el negatiu i el positiu, la 
refraccié de la llum; amb quatre 
Hums d’estudi, l’expressivltat de la 
iMuminacib i amb quatre atuells 
més, corn es feien eIs efectes 
sonors. Per explicar-los el raccord.

els moviments de càmera I la 
importancia del muntatge, vam 
rodar una peMicula en super 8 
mm. Era el conegut experiment: un 
pia mitja d’una persona amb l’ex- 
pressió neutra i un altre de la 
mateixa persona rient i, finalment, 
un pia d’una altra persona, treient 
un revòlver i encarant-lo on es 
suposa que queda la primera. 
Muntant-lo per ordre rient-revòlver- 
neutre, s’entén una cosa i, mun- 
tant-lo neutre-revòlver-rient, se 
n’entén una altra. Els actors, Mont- 
se Berbel i Pere Cornelias; restii 
del Pere treient el revòlver feia 
definitivament versemblant el 
segon muntatge.

No ens aturava qualsevoi difi- 
cultat. Demostràvem la sintesi 
additiva dels colors, base teòrica 
de la fotografia en color, a uns 
alumnes que encara no havien

oomençat a estudiar física, amb 
tres focus de teatre projectats 
sobre la pantalla, amb gelatines 
dels colors primaris. Naturalment, 
que apareguessin colors que no hi 
eren, era pura mògia per a ells.

En fi, si vam contribuir, poc o 
molt, que uns quants joves valorin 
els films per la quantitat d ’in- 
teMigència que continguin i no pel 
nombre de garrotades per metre o 
per la concentració de Fisiologia i 
d’Anatomia récréatives que pre- 
sentin, el temps esmerçat haurà 
estât d ’alguna utilitat. Aixô és el 
que n’haurem tret i la satisfaccio, 
quan voltava més pels carrers de 
Sabadell que no pas ara, que, a 
vegades, tot passant-te pel costat, 
algún adolescent desconegut et 
digués: adéu, Joan-Antoni...

Joan-Antoni Ferrari

Stagecoach (La diligència), de John Ford.



Alliance 
Française 
Cine Club 
Sabadell:

20 anys d’amistat

Ë#esem bre de 1974. Alliance 
Française, carrer Les Paus, 61. La 
secretaria, la Fina, truca al meu 
despatx per anunciar-me; “Un 
senyor molt estrany et demana... 
em fa una mica de cosa...”, acaba 
dient, abans de deixar-me sortir. 
Veig, davant del taulell, un individu 
ait, la cara totalment amagada 
dins el coll aixecat d’un abric de 
quadres blancs i negres, un abric 
amb botons grosses i rodons, cen- 
yit amb un cinturò fet amb 
la mateixa roba d’hivern.
La cara amagada, deia, 
sota un barret de pelfa 
-estil Bogart-, les ulleres 
negres i la barba serrada 
de tres dies:

-  Volia parlar amb el 
director.

-  Sóc jo-, vaig contes- 
tar-li.

-  Sóc de Cine Club 
Sabadell.

□ ’aquesta manera, va 
començar la relació entre 
les dues entitats o, més 
ben dit, entre les perso
nes que hi dedicaven i 
encara hi dediquen el seu 
temps.

Aquesta visita d ’en 
Jaume Camps -llavors 
membre de la Junta- havia 
de permetre tirar endavant 
unes jornades de cinema 
francés, amb sessions de 
matí, tarda i nit.

El jove lector podria 
creure que, en un cicle 
com aquest, els mateixos 
títols es repetien al llarg

del dia. Dones, no. En aquell 
temps, no érem així: presentávem 
una peMícula al matí, una altra a la 
tarda, una altra al vespre i, final- 
ment, una altra a la nit. Així, l’es- 
pectador curiós per descobrir uns 
films inédits podia passar-se el 
dia, i part de la nit, entre les ren- 
gleres apretades del citât auditori, 
les cames entregirades, les natges 
mortificades, però el cap ben des- 
pert, fent comentaris al seu com
pany 0 companya de sessiò entre 
bobina i bobina. Quan s’acabava 
una bobina, s’encenien les Hums i 
el públic esperava pacientment 
que la següent fos instaMada, 
sempre meticulosament, pel pro- 
jeccionista. Aquesta operació es 
repetía fins a tres vegades per film.

L’experiéncia ens va agradar a 
uns i altres. En acabar, várem 
decidir que el cinema francés, a 
partir de llavors, el faríem plegats.

Des d ’Alliance Française, a- 
questa opció ha résultat terrible
ment enriquidora, encara que no

A L L IA M C i F R A N Ç A IS E  
C IN E  - CLUB

S A B A D E L L

'Je  su is  u n  m e n s o n g e  q u i  dit tou jo u rs  la  v érité '

MARS - AVRIL -1979

gens fácil. Nosaltres voliem un 
cinema destinât als nostres estu- 
diants, una gent que, al cap i a la 
fi, només pretén estudiar la llengua 
francesa, però que sempre hem 
considérât potencialment interes- 
sada per tot allò que passa o ha 
passât a França en l’àmbit cultural. 
Amb aquest compromis amb Cine 
Club, apartàvem tot aquell cinema 
comercial, fàcilment atractiu, desti
nât a distreure, però de poc 
interés.

La relaciô entre les dues enti
tats va ser complicada en els pri
mers anys. Coincidiem en uns 
moments d’efervescéneia ideolò
gica que encenia tots els débats i 
discussions. En els setanta, ca
daseli volia tenir el seu Hoc entre 
els “progrès” , aquells que s’inte- 
ressaven per les idees. Tothom 
intentava definir qué significava 
reaiment la paraula “cultura”. Cada 
partit politic havia d’esmerçar-se 
particularment a arribar a aquest 
apartat i quedava retratat segons 

la concepciò que en tenia. 
-S ’ha vist la capacitat de 
demagogia que, ingénua- 
ment o no, s’anat des
tinant en aqüestes refle
xions-.

També era el temps en 
qué s’aprenia -perqué el 
franquisme havia impedit 
qualsevol débat d’idees- 
qué era democrátic i qué 
era reaccionari.

Die aqüestes coses 
perqué el cinema no era 
alié a tot això. Per a molts 
de nosaltres, es reconei- 
xia com a bon director 
aquell que deia allò que 
voliem sentir. Era reaccio
nari aquell que s’interes
sava, per exemple, per 
qiiestions psicològiques 
-o  simplement estéti- 
ques-, més que no pas 
socials (la psicologia 
essent l’afer de l’individu i 
el fet social, el del conjunt 
de la societat).

El sùmmum de la para- 
doxa el van constituir, per 
a molta gent d ’esquerra i



sobretot comunista, directors com 
el realitzador Costa-Gavras, el 
qual amb “Z ” era progressista 
-feia una crítica de la dictadura 
grega i dels seus mètodes feixls- 
tes- i, poc anys després, era “revi
sionista” amb el film que es va 
donar a conèixer a Espanya amb 
el nom de “La confesión” - ”L ’a- 
veu”, a Franga-, perqué feia una 
critica tan ferotge com a “Z ”, 
aquesta vegada, però, de l’URSS 
estalinista. Avui en dia, crec que, 
qui més qui menys, coincidirá a dir 
que Costa-Gavras és un cineasta 
discret i prou.

L’Alliance Française tenia una 
postura explicitament d’esquerres, 
i volia, a més de tenir un funciona- 
ment intern progressista i demo
cratic, que la seva programació 
cultural també ho fos.

Cine Club Sabadell, des de feia 
anys, defensava el cinema d’autor, 
un cinema entés com a art i no 
com a eina per a la difusió d ’un 
missatge qualsevol. Aquest con
cepta del cinema i, per extensió, 
de la cultura, rigorós i sense con
cessions, el defensava també com 
una postura de progrès.

S’entén que, en aquest context, 
a l’hora de programar certs cine
astas o títols, les discussions fos- 
sin moites vegadas crispadas i, 
fins i tot, pujadas de to. Recordo 
encara la presentació d’un film a la 
Farándula, feta per una persona 
de Cine Club i, posteriorment, per 
una d’Alliance Française, en qué, 
públicament, les dues entitats van 
discrepar sobre el film en qüestió, 
per raons ideológiques, davant 
d’unes dues-centes persones.

Amb els anys, aquesta qüestió 
s’ha esváít totalment. Gairebé ja no 
es parla de la dicotomia “cinema 
de missatge”/ “cinema d ’autor” . 
Amb la confusió ideològica actual, 
la desdramatització o la poca pas- 
sió pel diseurs politic, el reconei- 
xement públic del cinema d’autor i 
la devaluado total del cinema de 
missatge, els criteris per a deter
minar allò que s’entén per un bon 
film s’han anat aclarint, malgrat les 
lógiques discrepáncies de gust 
personal.

Sabíem, dones, que, entre les 
dues entitats, hi havia fins i tot un 
desacord profund de tipus ideoló- 
gic, però, malgrat aixó, cada any, 
ens retrobávem i ens posávem a 
traballar, pensant en els films o 
autors que presentaríem, en els 
conferenciants que faríem venir, 
en les exposicions que ens agra
darla muntar, etc.

He reflexionat moites vegadas 
sobre les raons que han fet que 
durant tots aquests anys, i sense 
cap tipus d’interrupció, les dues 
entitats hagin anat coMaborant.

Hi ha hagut, crec jo, una com- 
plicitat entre persones apassiona- 
des i tossudes. La passió pel cine
ma de la gent de Cine Club i la 
passió per la difusió cultural de l’A- 
lliance Française.

A la nostra manera, ens sentí- 
em franc-tiradors. Nosaltres, per 
prétendre informar de la cultura 
francesa, el Cine Club per “con
vertir” aquelles persones que no 
consideraven el cinema com un art 
sinó com un simple entreteniment. 
Hi havia un punt en comú: nosal
tres érem “estrangers” que volíem 
deixar de ser-ho i el Cine Club 
buscava un reconeixement a allò 
que molts consideraven com una 
simple déria.

Després de més de 20 anys, i 
repassant els arxius, veig que tots 
els cinéastes franceses -deis pri- 
mltius fins ais anys 80- han estât 
presentats de manera integral a 
Sabadell per les nostres entitats.

Georges Duby a Sabadell.

Existeixen, encara, uns dossiers 
amb critiques i filmografies com
pletes de cada un d’ells, dossiers 
que s’entregaven a totes les perso
nes que assistien a les projeccions.

□ ’aquesta manera, hem anat 
présentant gairebé tot el cinema 
francés -jo diria que de manera 
seriosa-, hem fet venir els millors 
conferenciants del país i també 
intel-lectuais franceses de la talla, 
per exemple, del medievalista 
Georges Duby, de l’historiador de 
la Revolució Francesa Albert 
Soboul, del critic de cinema Clau
de Belly. Hem tingut a Sabadell 
cinéastes com Alain Robbe-Grillet 
i, com oblidar-lo, Jacques Tati!

Personalment, això m’ha valgut 
-i ho recordaré sempre amb emo- 
ció- una conversa telefònica amb 
François Truffaut, per arribar a 
convèncer-lo de venir a Sabadell 
per a un homenatge a André 
Bazin, l’home que el va iniciar al

Tati a La Farándula de Sabadell.



cinema i a qui dedicaria els seus 
“400 coups”. Finalment, em diria 
que la feina -el muntatge de “Le 
dernier métro”-  li impedia de tras- 
lladar-se a Sabadell.

Voldria dir també que, des d’A- 
lliance Française, hem estât 
observadors privilegiats de l’evo- 
lucié del cineclubisme i del públic 
que li era més o menys addicte. 
Recordó perfectament corn, al 
principi de la nostra coMaboració, 
la presentació d’un film per part 
d ’algù de nosaltres podia durar 
fins a un quart d’hora i el públic ho 
agrafa majoritàriament. El full critic 
s’havia d’entregar abans de la pro- 
jecció, si no, haviem de presentar 
excuses pùblicament i explicar les

blement violent. Tine la sensació 
que ja no interessa a ningú el que 
es pugui dir.

Penso no equivocar-me si die 
que, de manera general, no es 
valora suficientment la tasca que 
unes peques persones fan al ves- 
pre, després de la feina, quan es 
posen a buscar en els seus arxius 
o a les biblioteques la crítica o el 
comentar! més inteMigent i acurat 
sobre el film que es presentará la 
setmana següent. Roques vega- 
des el públic manifesta la seva opi- 
nió o el seu desig respecte a allò 
que es programa.

Malauradament, no s’intervé 
suficientment en la marxa de les 
entitats i en la feina de les perso

L ’operador Néstor Almendros i François Truffaut, préparant el rodatge d ’un pía de 
L ’Enfant Sauvage.

raons d’aquesta anomalía, ja que 
moites persones ens el reclamava 
com un dret. Amb més insisténcia, 
els qui seguien les programacions 
reclamaven el dossier correspo- 
nent i havíem de ser puntuáis. 
Quantes discussions i fins i tot 
baralles si aquest retard havia 
estât provocat per un impressor, 
una institució...!!

Avui, sembla impossible, o 
d’una insoléncia inusual, adreçar- 
se, abans de la projecció, a un 
públic per aportar informació 
sobre el film, el director o senzilla- 
ment el cicle programat. Cada 
vegada que, des d’una o altra enti- 
tat, ho hem de fer em sentó terri-

nes que les porten. No hi ha apor- 
tacions o implicacions que facin 
que l’entitat sigui, al cap i a la fi, de 
tots i per a tots.

És significatiu, en aquest sentit, 
que la majoria de cine-clubs ja 
hagi deixat d ’existir quasi total- 
ment en el nostre país, o que 
només n’existeixin alguns de 
manera testimonial, sense cap 
coheréncia, ni línia programática.

En aquesta crisi, que reforga 
els arguments d’aquells que pen- 
sen que com a casa no hi ha res -i 
a casa es queden, victimes del 
video-, és evident que les institu- 
cions tenen alguna cosa a veure. I 
no cree caure en un topic passant

la pilota al de sempre. Em sembla 
inversemblant que, amb el que 
s’ha fet a Sabadell en tots aquests 
anys, no hi hagi ni una sala decent 
destinada ais cinèfils, per poder 
veure el cinema que no interessa 
ais circuits comerciáis, d ’un 
interés cultural evident i que pot 
aplegar un bon grapat de perso
nes a reflexionar sobre el seté art.

No puc evitar, en aqüestes 
quatre ratlles, de recordar l’Institut 
Jean Vigo de Perpinyà, que les 
dues entitats coneixem des de fa 
anys. Una ciutat veïna, molt més 
petita que Sabadell, amb una sala 
de més de 300 butaques per als 
dos festivals de cinema anuals 
que organitza, una sala de 50 
butaques per al treball d ’estudi, 
amb el material apropiat per visio
nar documents amb les interrup- 
cions necessàries per fer els 
comentaris oportuns. Una filmote
ca petita, però que existeix, una 
biblioteca de cinema important i 
un personal administratiu pagat 
pel municipi.

Reconeixereu que la situació a 
Sabadell és radicalment diferent! 
Amb tot això, he de dir que els 
membres de Cine Club Sabadell 
fan prova d’heroïcitat amb la seva 
feina i les persones que la seguei- 
xen també. No crée que, en 
aqüestes condicions, sigui fácil 
aplegar un públic de cinèfils 
important.

Fie deixat per al final i de mane
ra deliberada un comentar! que 
enoara que breu és fonamental: 
l’amistat que uneix les persones 
de les dues entitats és d’aquelles 
que tots busquem: fidel, discreta i 
present en els moments en què és 
necessària. No hi ha res més, al 
cap i a la fi, per a explicar 20 anys 
de treball en comû. Si aquest tre
ball és important o no, que ho 
diguin els altres. Per a mi, és evi
dent que ho ha estât i ho és enca
ra. Els motius ja els sabeu.

En attendant... fins a la propera 
reunió. Pere, Jordi i companyia!

Robert Ferrer
Director d Alliance Française



C IN E C LU B  
S A B A D E L L  
I Q U A D E R N

L a  revista QUADERN ja compta 
amb més de cent números. Aixó 
significa disset anys de teina con
tinuada i d’esforç entusiasta. Des 
del començament d’aquesta aven
tura, Cine Club Sabadell hi ha 
coMaborat, d’una manera ininter- 
rompuda, fins a l’últim número, 
aquest que acuii aquesta separa
ta. Així, s’ha constitu'ít una secció 
fixa, dedicada al món cinema- 
tográfic, que enriqueix la revista 
amb rigor i qualitat. Unes págines 
que han estât reflex de bona part

de la programado de l’Entitat i, a 
més, testimoni dels esdeveni- 
ments més intéressants que, 
durant setze anys, s’han produit 
dins el món del cinema.

Cine Club Sabadell començà la 
seva participació exactament en el 
número 8. Ho féu amb un article 
dedicat a Mary Pickford, fent-se 
ressò de la seva mort. En aqüestes 
mateixes pàgines, l’entitat es pre
sentava ais lectors de QUADERN, 
explicant-los qué és el que es pre
tenia i donant-los els criteris que es 
seguirien: cinema d’autor, estudie 
critics de générés, el cinema per a 
joves, el cinema a casa nostra...

Durant els primers 20 números. 
Cine Club Sabadell firmava la sec
ció de cine a QUADERN. Després, 
encara que continué essent una 
secció de l’Entitat, els articles van 
ser signats pels seus autore. Els 
responsables d ’aquesta tasoa 
continua han estât Pere Cornelias i 
Jordi Graset, president i sots-pre- 
sident del Cine Club. Aqüestes 
dues firmes són les més assidues i 
a elles es deuen els treballs de

més extensió, alguns deis quais 
necessitaren més d’un número. És 
el cas, per exemple, dels dedicats 
a Hitchcock, a càrrec de Pere Cor
nelias, o dels dedicats al cinema 
negre, a càrrec de Jordi Graset. 
D’altres persones també han tre- 
ballat en aquesta secció: Joan 
Antoni Forran i Joan Marsà, que 
parlaren del cinema per a nois i 
joves, articles plenament relacio- 
nats amb la tasca que, durant 14 
anys. Cine Club Sabadell desen- 
volupà amb la intenció de divulgar 
la historia i el llenguatge cinema- 
togràfic entre els nois de les esco
les de Sabadell; Joan Pineda, amie 
i coMaborador des de fa molts 
anys, que aporta els seus coneixe- 
ments sobre la mùsica cinema
togràfica: Montse Berbel qui, amb 
Pere Cornelias, elaboré un mo- 
nogràfic dedicat als “Amies del 
Cinema”, que, fundats abans de la 
Guerra Civil, perduraren fins als 
anys 50; Jordi Jubanteny, que 
parlé de Ray i d’Oshima, i jo matei- 
xa, amb artioles que, en general, 
relacionen el món cinematogréfio



amb la historia i l’art. Totes aqües
tes persones han estât sempre 
estretament vinculades a Cine 
Club Sabadell com a socis o 
coMaboradors actius.

Per tant, el pes específic, aquell 
que caracteritza i dóna personali- 
tat a aquesta secció, es deu a Pere 
Cornelias i a Jordi Graset, dos 
estiis molt diferents a l’hora d’apro- 
par-se a la crítica cinematográfica, 
però que, amb una regular alter- 
nança, han sabut crear una línia 
coherent que permet identificar 
clarament les pagines de la secció 
del Cine Club. El Pere, intéressât 
fonamentalment pel que s’anome- 
na cinema de gènere i pels autors

clàssics, dedicará els seus treballs 
a Hitchcock, John Ford, Rossellini, 
Lubistch, Donen, Wilder... També, 
com a gran coneixedor de la litera
tura del segle XIX, farà un esplèn- 
did treball sobre les adaptacions 
cinematogràfiques que s’han fet 
de l’obra de Jules Verne o que, 
sobre l’obra de Swift, ha fet Stur- 
ges. El Jordi també s’ocuparà dels 
clàssics -Griffith, Cukor, Visconti, 
Fellini, Sturges... amb especial 
atenció al món del còmic i de la 
comèdia: Laurei i Hardy, Germans 
Marx, Jerry Lewis, Jacques Tati-, 
però igualment del cinema no con
vencional: Zhang Yimou, Théo 
Angelopoulos... i, sobretot, del

cinema negre, la seva especialitat, 
al quai ha dedicat molts articles.

Ambdós critics han élaborât 
conjuntament alguns treballs, 
résultat de les seves participa- 
cions a les “Confrontations” o als 
“Colloques” de Perpinyà, en què 
valoren la tasca desenrotllada 
durant molts anys per l’ Institut 
Jean Vigo d’aquesta ciutat.

Resumint, aquesta secció, ple- 
nament consolidada, és un dels 
documents cinematogràfics més 
intéressants que la ciutat ha gene- 
rat i constitueix una apreciable 
aportació que enriqueix la nostra 
cultura.

Ana Fernández

TAULES
ACTORS

Meivyn Douglas
Pere Cornelias Any 81 22
Henry Fonda
Jordi Graset Any 82 N- 30 
Rex Harrison
Pere Cornelias Any 90 N- 76
Laurel i Hardy
Jordi Graset Any 80 N- 18
Anna Magnani
Pere Cornelias Any 93 N- 92
Germans Marx
Jordi Graset Any 81 N- 20
Mary Pickford
Pere Cornelias Any 79 N- 8
Frank Sinatra
Pere Cornelias Any 92 85
John Wayne
Jordi Graset Any 79 N - 11

DIRECTORS

T. Angelopoulos
Jordi Graset Any 95 N- 99
Renato Castellani
Pere Cornelias Any 82 N- 28
Roger Gorman
Pere Cornelias Any 84 N- 42
Georges Cukor
Jordi Graset Any 83 N- 35
Stanley Donen
P. Cornelias Any 85 N- 47-48 
F Fellini
Jordi Graset Any 94 N- 95 
John Ford
Pere Cornelias Any 86 N-52

D. W. Griffith
Jordi Graset Any 79 N- 9-10 
Alfred Hitchcock 
Pere Cornelias Any 80 N - 14 
Alfred Hitchcock 
Pere Cornelias Any 87 
W  58-60-63-64
E. Lubitsch
Pere Cornelias Any 84 N- 41 
Albert Lamorisse 
Pere Cornelias Any 91 N- 81 
Nicholas Ray
Jordi Jubanteny Any 80 N - 12
Roberto Rossellini
Pere Cornelias Any 81 N - 19
Preston Sturges
Jordi Graset Any 85 N- 46
Jacques Tati
J. Graset Any 82 25-26
Jacques Tati 
C.C.Sabadell-Alliance 
Française Any 82 N- 27 
B. Wilder
Pere Cornelias Any 91 N- 82
Zhang Yimou
Jordi Graset Any 93 N- 91

PELLICULES

"Ai no korida"
Jordi Jubanteny Any 80 N - 15 
“Aguirre, der zorn gottes" 
Ana Fernández Any 92 N- 83 
“E la nave va..."
Jordi Graset Any 85 N- 43 
“El Dorado"
Ana Fernández Any 92 N- 83

“El sol del membrillo”
Ana Fernández Any 94 N- 89 
"Gone with the Wind"
Pere Cornelias Any 80 N - 16 
“Good Fellas”
Jordi Graset Any 91 N- 79 
“Hardley Working”
Jordi Graset Any 81 N- 24 
“II Gattopardo”
Jordi Graset Any 84 N® 40 
“India, Math Bhumi”
Pere Cornelias Any 85 N- 45 
“Lawrence of Arabia”
Jordi Graset Any 90 N- 72 
“Sullivan’s Travels”
Pere Cornelias Any 91 N- 78 
“The Night of the Hunter” 
Pere Cornelias Any 95 N° 101 
“The Savage Innocents" 
Pere Cornelias Any 81 N- 23 
“To Kill a Mockingbird”
Pere Cornelias Any 95 N - 101 
“Unforgiven”
Jordi Graset Any 92 N- 87 
“Vida en sombras”
Pere Cornelias Any 83 N- 36

PERSONATGES
ENTITATS

Néstor Almendros 
Jordi Graset Any 92 84
Amies del Cinema 
Pere Cornellas-Montserrat 
Berbel Any 83 32-33
Salvador Dali
Pere Cornelias Any 89 N- 68

Pere Gimferrer
Jordi Graset Any 91 N- 77
J.L. Guarner
Jordi Graset Any 93 N- 93
Institut Jean Vigo
Jordi Graset-Pere Cornelias
Any 89 70-71
La Mundial Film
Ana Fernández Any 94 N- 94
Joan Ripoll
Pere Cornellas-Ana Fernández 
Any 80 N2 13 
Jules Verne
Pere Cornelias Any 87 N- 55

TEMES

Cineclubisme
C.C.Sabadell Any 84 37
Cinema i Educació
Joan Marsá Any 79 N- 11
Cinema Negre
Jordi Graset Any 86 N- 49-
51-54-56-57-61-65-66
Cinema per a ¡oves
Joan Marsá Any 81 N- 22
Cinema per a nois
J.A. Ferran Any 84 39
Edat Mitjana i cinema
Ana Fernández Any 90 N- 72
Els “Oscars" musicals
Jordi Graset Any 83 N- 34
Literatura-Cinema Occidentals
Ana Fernández Any 95 N- 100
Música i Cinema
Joan Pineda Any 94 N- 96-98



■ a un any que la majoria de gent 
jove que avui forma part de la 
Junta de Cine Club Sabadell va 
començar a traballar activament 
dins de l’Entitat. Degut a aixb, la 
nostra concepció del cineclubis- 
me potser no és encara el sufi- 
cientment madura. Malgrat que 
ens ha ajudat força el fet de revi
sionar O, més ben dit, visionar per 
primer cop en el nostre cas, bas- 
tants dels titols que ja havia pro- 
gramat Cine Club Sabadell al llarg 
dels seus quasi quaranta anys de 
histbria.

Alguns de nosaltres no ens 
vàrem adonar, en un principi, de 
r ”originalitat” del nostre cine-club 
i, en concret, de les seves diverses 
activitats. Precisament, la desco- 
berta d’aquestes caractéristiques, 
que ja eren una convicció per ais 
antics membres de la Junta, com 
Pere Cornelias i Jordi Graset, ens 
va sorprendre paradoxalment en 
un ámbit allunyat de Cine Club 
Sabadell. Ens estem referint con- 
cretament a una recent reunió, de 
carácter anual, de la Federació 
Catalana de Cine-Clubs. En l’ano- 
menada reunió, a part de tractar 
diversos temes burocrátics, vàrem 
tenir l’oportunitat de conèixer i d’in- 
tercanviar criteria amb d ’altres 
cine-clubs catalans. A partir d’a- 
quest i d ’altres contactes poste
riors, ens vam adonar que el rigor 
de gran part de les nostres progra- 
macions i el nostre afany d’estudi 
seriós de diferente autora o gène- 
res cinematogràfics no era des- 
graciadament la tònica generai en 
aqüestes entitats afines.

Aquesta prolifica activitat de 
Cine Club Sabadell és la que, com 
a estudiosos del cinema, atrau 
més el nostre interés. Tenint en 
compte que, majoritáriament, la 
nostra formació cinematográfica 
és essencialment autodidacta i 
que els cicles de carácter mono
grafie augmenten tant els nostres 
coneixements com els de tots els 
socis, pensem seguir efectuant en 
un futur, aqüestes activitats d’estu
di. Però, per a nosaltres, aquest 
afany d’aprendre cinema tampoc 
no és l’únic motiu de la nostra 
preséncia activa a Cine Club 
Sabadell, ja que també ens com- 
plau el fet d’enriquir la vida cultural 
de la ciutat i, principalment, el de 
facilitar exhibicions i escrits ais 
nostres socis.

Ja que no hem d ’oblidar que 
Cine Club Sabadell és una entitat 
dirigida prioritáriament ais seus 
socis, amb els quais ens 
agrada de pensar que 
compartim aquesta dedi- 
cació i aquest seguiment 
de l’art cinematográfic. I, 
partint d’aquesta premis- 
sa, seria del nostre agrat 
augmentar les relacions 
amb ells, en un futur pró- 
xim. Aixó, pensem que 
es podria materialitzar, a 
la práctica, mitjangant 
débats més freqüents, 
peticions o suggeréncies 
deis propis socis o, en 
definitiva, a base de 
conèixer la seva opinió 
sobre les activitats porta- 
des a terme per l’entitat.

“Assumim com a ob- 
jectiu bàsic del cineclu- 
bisme ais anys 90 la salvaguarda 
de l’exhibició pública del cinema”. 
Aquesta definició, la vàrem trobar 
aquest mateix any en un Ilibre 
sobre el cineclubisme. De fet, 
sembla que sigui la concepció de 
la idea de cine-club adoptada i 
portada a terme, quasi literalment, 
per la majoria de cine-clubs cata
lans. Però, a nosaltres, recents 
incorporats a Cine Club Sabadell, 
ens va sobtar força, degut a la 
seva notable imprecisió. Aquesta

reacció va venir fonamentada prin
cipalment pel coneixement del 
tipus d ’activitats que Cine Club 
Sabadell havia exercit durant tota 
la seva historia.

Pent referéncia a l’esmentada 
definició, som conscients de la 
gran diversitat de peMícules que 
projectem cada dijous al Cineart 
Multisales de la nostra ciutat. Pot
ser aquesta activitat de Cine Club 
Sabadell no té l’interès sobresor- 
tint que tindrien d’altres projectes, 
corn els cicles d’autors concrets, 
però creiem que cal també una 
programació regular que permet! 
ais socis, i ais sabadellencs en 
general, de veure films que, d’altra 
manera, no arribarien a la ciutat. 
De tota manera, el Cine Club ha 
volgut donar un carácter formatiu 
i d ’estudi a aqüestes sessions 
dels dijous, en la mesura que he 
permet la variada programació.

John Cassavetes i Gena Rowlands.

Ens estem referint a la subdivisió 
en quatre grups deis films projec- 
tats i, a més, a la confecció de l’a- 
nomenat “full de sessió”, que per
met conèixer d ’altres aspectes 
d’aquests.

Al llarg d’aquest escrit, hem fet 
referéncia diverses vegades a la 
importáncia d ’organitzar cicles 
cohérents com a norma de com- 
portament habitual de la nostra 
entitat. Aquest any, hem pogut 
comprovar, en el arxius de Cine
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Club Sabadell, la colla de cicles i 
de treballs que s’han portât a 
terme des de sempre a l’Entitat.

Nosaltres, membres joves de la 
Junta i futur relleu generacional, 
tenim la intenció de revisionar tota 
aquesta sèrie de cicles. La seva 
qualitat ja seria un motiu suficient- 
ment consistent per a la seva revi- 
sió, però nosaltres volem afegir- 
n’hi alguns altres. Primerament, 
creiem que el sods i ciutadans 
d’edat semblant a la nostra o bé 
desconeixen globalment els autors 
programats o bé no han tingut l’o- 
portunitat de veure les seves 
peMícules tal i com varen èsser 
pensades, o sigui, en una sala 
convenientment equipada. Ja que 
molts dels propis components d’a- 
questa nova tornada jove hem vist 
la majoria de films d’aquest tipus 
per mitjà de la televisió. Una altra 
raó, que pensem prou estimable,

són les possibles noves interpreta- 
cions de molts dels autors, amb l’a- 
vantatge d’un marge temporal més 
ampli, que pot portar a noves lectu
res, d ’acord amb el nostre món 
canviant i en plena progressió.

I, dins d’aquestes futures revi
sions de la visió global de les 
obres d ’autors “veils” , no volem 
excloure I’estudi de directors 
encara en actiu i en plena etapa 
creativa. Ja que creiem que hi ha 
força autors “nous” que mereixen 
també análisis en profunditat.

Corn a nous membres que som, 
tenim iMusió i ganes de realitzar 
noves activitats per a l’Entitat, aixi 
corn de continuar les ja antigües i 
clàssiques de Cine Club Sabadell. 
Dins d’aquests nous projectes, es 
podrien incloure, de passade i per 
exemple, una projecció regular 
dels nous realitzadors catalans, 
amb qué pretendríem ajudar, en la

mesura del possible, a aqüestes 
noves iniciatives. També ens agra
darla publicitat més a fons de les 
activitats de l’Entitat, perqué 
creiem que, a vegades, i per cau
ses diverses, no es fa la promoció 
adequada.

En aquest nostre primer any a 
Cine Club Sabadell, i coincidint, 
justement, amb el centenari del 
cinema, ens hem incorporât a les 
seves diferents activitats, així com 
n’hem introduit, encara que mo
destement, d’altres de noves. Tan 
sois, i ja per finalitzar, desitgem 
que, en els propers anys. Cine 
Club Sabadell, seguint l’exemple 
de l'immediat prétérit, es mostri el 
més prolific i formatiu possible.

Àlex Bayés, Ismael Ferrer, 
Joan Rufas, Oriol Viaplana 

i Felíu Viaplana



E l s  s o d s  tria is p e r  respondre  a les següents  tres p regun tes  ho  
han estâ t en funoió de les d iferen ts époques que representen  I de  
la seva assidua assisténo la a les sessions.

1 Quina op in io  e t m ere ix C ine C lub S abade ll?

2 Qué h i trobes a fa ltar?

3 Q uines creus que son les pe rspe c tive s  de fu tu r de l ’Entitat?

Jaum e Giravent
Soci des de 1958

1 Cal dir que l’Entitat va néixer 
corn una secció del Diario de 
Sabadell, que pertanyia al Movi
miento. Es pretenia, aixô sí, de fer
io enilaçar amb eis antics Amies 
del Cinema. Els coneixements 
cinematogràfics de la primera 
Junta-amb alguna excepció-, tant 
des del punt de vista tècnic, corn 
des dels punts de vista artistic i 
historio, eren gairebé nuis. Els 
seus esforços es dirigien, sobretot, 
a organitzar sessions de cinema 
“amateur” . Amb la creació de la 
Secció de Cine-Estudi, tôt va pren
dre un caire més seriós i es van 
anar marcant les pautes del que 
ha de ser reaiment un cine-club, 
que són les que defineixen el nos- 
tre Cine Club Sabadell actual.
2  Creo que no es pot demanar 
més. S’han fet cicles, conferèn- 
cies, taules rodones, exposi- 
cions... S’editen regularment fulls 
de sessió, dossiers i Ilibres sobre

ternes monogràfics. S’han organit- 
zat sessions d ’indubtable valor 
històric (Joan Pineda). VulI desta
car la vinguda a Sabadell de Jac
ques Tati, convidat per Cine Club 
Sabadell i Alliance Française, que 
fou ignorada per la ciutat d ’una 
manera vergonyant.
3 El futur? Cree que cal continuar 
amb aquesta tasca, perqué no 
tenim a l’abast ni material ni pes- 
setes per fer gaires coses més. El 
més important, penso, és que el 
que es faci es faci bé, amb les 
máximes condicions de qualitat, 
rigor i continu'ítat que el cinema 
exigeix i que sortosament el nostre 
Cine Club ja practica.

Andreu M a ssa g u é
Soci des de 1963

1 És una Entitat massa petita.
2  Hauria de ser un revulsiu. Hauria 
de mostrar el que es fa i no passa 
pels circuits comerciáis (cinema, 
video). I hauria d’entrar, dones, en 
el món del video.

3 Ha de posar a la societat en con
tacte amb les imatges que estiguin 
fora del seu abast (televisió, cine- 
mes, televisió per cable, videos, 
làsser-disc). Hauria de ser una 
entitat avantguardista, capdavan- 
tera a l’hora de mostrar l’obra 
(cinema, video) de la gent com- 
promesa que no tingui una distri- 
bució fácil pels circuits normals, 
que, I’any 2000, serán molts, però 
també estarán molt controlats.

Frederic Torras
Soci des de 1964

1 En general, cree que sempre ha 
portât una línia de rigorosa selec- 
ció de peMícules, limitada, en 
molts períodos, ais condicionants 
económics i a la falta de disponlbi- 
litat de sales que reunissin les 
minimes condicions exigibles. De 
la primera época -Actualidades, 
Alcázar...-, guardo un bon record, 
amb dossiers completíssims de 
les peHícules que es projectaven. 
També considero un encert la pro-



jecció pedagògica de l’Entitat, 
quan organitzava sessions per a 
les escoles ara fa uns quants anys. 
És una llàstima que no hagin tingut 
continuïtat.
2Trobo que una sessió de cine a 
la setmana és poc, donada la pro- 
gramació dels cines comerciáis de 
Sabadell. En tot cas, fora bo bus
car una fòrmula que permetés 
escollir, el mateix dia, entre dues 
peMícules d’interès.
3  Veig el futur amb esperança. 
Grec que s’han superat eis mo
ments més dificils. La coMaboració 
amb l’Ajuntament i amb l’empresa- 
ri Sr. Cortadellas permet de dispo
sar de sales de qualitat i d’una pro- 
jecció óptima i això és basic. Em 
sembla també molt encartada la 
programació d’autors per desco- 
brir, de clàssics i d ’altres cicles 
d’autor. Caldria, però, ampliar ses
sions. Sabadell no disposa de 
sales a l’estil Verdi. Penso que, 
aprofitant la inauguració de les 
multisales de l’Eix Macià, el Cine 
Club podria fer alguna cosa en 
aquest sentit.

Jo se pa  B lanch
Sòda des de 1974

1 Em mereix una bona opinió. 
L’activitat que porta a terme m’inte
ressa i ho fa amb seriositat i rigor. 
Hi ha hagut étapes més brillants 
que d’altres, però no em sembla 
un fet remarcable, ja que això ve 
donat per les circumstàncies per
sonals dels que trebalien a l’Entitat 
i per les disponibilitats de material. 
2Trobo que hi falten més cicles 
monogràfics, ja sigui d’autors, de

générés o d’altres. Em sembla més 
interessant i adéquat al carácter 
de l’Entitat el seguit de sessions 
dels dimarts, que s’estan fent amb 
motiu del Centenar!, que no pas 
les sessions d’estrena dels dijous, 
i encara més si, amb la inaugura
ció de noves sales comerciáis, 
se’n dedica alguna a V.O.
3  El futur de Cine Club Sabadell ha 
de tornar a ser l’estudi, la progra
mació per cicles, el treball de 
recerca i les revisions de films inte- 
ressats que no es poden veure al 
cine comercial. De tota manera, 
aixô tan maco passa per saber si 
la resposta del públic será sufi- 
cient com per poder cobrir les des
peses. Em sembla que hi ha una 
experiència no massa favorable 
arran de tot aixô.

E lisabet M edina
Sòda des de 1981

1 Acosta la cultura cinematogràfi
ca al públic i engresca els més 
sensibles a aprofondir-hi més. Als 
ja iniciats, els dona l’oportunitat de 
revisar i de gaudir de films ja cone- 
guts i també de conèixer-ne de 
nous. Sempre és interessant de 
veure la perspectiva cinematogrà
fica que tenen els millors directors 
des de diferente cultures.
2  Si es pogués, s’hauria de con
templar el film d ’animació, els 
efectes especiáis i, fins i tot, es 
podrien analitzar alguns deis films 
“especialment dirigits” al públic 
infantil, sempre que n’hi hagi de 
suficient interés com per poder ter
ne un estudi.
És una possibilitat més de captar

nous aficiónate entre el públic jove. 
3  L’Entitat ha de consolidar una 
doble vessant d’actuació: l’estudi 
del cinema i la difusió d’autors i de 
títols que difícilment es podrien 
veure d’altra manera a la resta de 
sales d’exhibició de Sabadell.

Jordi Torren
Sed des de 1985

1 En aqueste ùltime anys creo que 
l’Entitat ha fet un pas endavant molt 
important respecte a les projec- 
cions (per la diversitat, comoditat i 
facilitât d’horaris) i conferéncies. 
2Trobo a faltar la presentado de 
pel-lícules amb els protagonistes 
com a convidats i també la pre- 
sentació de treballs de directors 
novelle, curtmetratges incloses. 
També trobo a faltar més cicles 
monogràfics de directors poc 
coneguts, però no per això menys 
interessante, i de films poc comer- 
cialitzats (films que només es 
veuen en festivals).
3 Abane que res, voldria desitjar 
sort a l’Entitat, perqué el futur sem
pre és difícil.

Desitjaria que l’Entitat pogués 
tenir una sala pròpia de tal manera 
que es pogués fer programació 
diària per combinar cicles mo
nogràfics i films actuals de poca 
distribució.

Penso, també, que l’Entitat 
podria ampliar els seus horitzons i 
convertir Cine Club Sabadell en 
una possible biblioteca especialit- 
zada o, fins i tot, també, crear una 
videoteca.



David W. Griffith

Ernst Lubitsch

Fructuós Gelabert
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Zhirinovskij); la tornada ais particularismes 
estatals que alguns.volen “nacionals”.

De fet, sembla que l’Est d’Europa ha estât el 
Hoc on ha triomfat el concepte de nació d’arrel 
romàntica alemanya (H erder), sobre el 
concepte de nació inspirât en la Revolució 
Francesa. Si aquest darrer defensa la nació 
con a conjunt de ciutadans que decideixen 
governar-se, el nacionalisme etnicista consi
dera que la nació-poble -el ‘"uolk” en alemany, 
el ‘narod” eslau- és un organisme immemorial 
sobre un territori, “Blut und Boden” (sang i 
sòl), i no se’n tria la pertinença. Sobre la 
barreja d’etnies que és Europa Oriental -mes 
que Europa Occidental, on a mes els diferents 
pobles tenen en general algún tipus de reco- 
nelxement politic- el govern bosnià defensava, 
bé que sense excessiva convicció, una nació de 
ciutadans, mentre els votants de les primeres 
eleccions postcomunistes triaven els respectius 
partits de les tres comunitats de Bosnia.

Si durant els anys 30 Hitler utilitzà els 
parlants de llengua alemanya com a criteri de 
reivindicació territoria l per al “Deutsche 
Raum” , en perdre la guerra, Alemanya pati 
una emigració forçosa d’aquestes poblacions 
(avui dia en diriem “neteja ètnica”?), amb la 
desaparició de presencia alemanya en terres 
que de vegades la coneixien des de feia vuit 
segles. Avui a Bòsnia també es pretenen i es 
fan trasllats massius de població que facin el

continuum territorial ètnicament homogeni i 
històricament irreversible.

Un poblé que no té memòria de la seva 
història és com l’individu que no coneix la seva 
biografia. És d a r  que tots seleccionem i 
reinterpretem els nostres records. També es 
poden manipular. Si tot feixisme necessita uns 
fonaments ideològics -com ara la pretensió 
d’un Estât omnipotent i totalitari, la desigualtat 
naturai o principi aristocràtic i l’imperialisme 
militarista, per posar-ne alguns trets-, Serbia 
ja havia trobat en Slovodan Milosevic, a meitat 
dels 80, el seu líder carismàtic i havia actua- 
litzat el mite serbi (5), fascinant i terrible. Que 
la derrota serbia del Camp de les Merles 
{Kosovo Polje) un 28 de juny de 1389, diada de 
sant Vit {Vidovdan), signifiqui la conquesta de 
Serbia per Tlmperi turc i pugui ser vist corn 
una tragèdia, s’entén. Però en la mitologia 
histórica sèrbia és vist com la destrucció del 
somni de I ’ lm peri serbi, protector de la 
cristiandat contra I’infidel i punt final per a 
l’aventura nacional de convertir-se en un poblé 
capital en el concert europeu. Sera un 28 de 
juny de 1914 quan, a la terra infidel però 
irredenta de Sarajevo, es faci l’assassinat fatal 
que inicia la 1 Guerra Mundial. 1 en el 
Vidovdan del 6è Centenari, en 1989, a Kosovo 
justament. Milosevic comença les acusacions 
contra els albanesos musulmans, majoritaris 
en aquesta provincia autònoma. On el nazisme

Bosnia. Música per la Pau. Camps de concentració de la sèrie Bòsnia. Obra realitzada per Jordi Roca (1993), en homenatge 
al liolinista Vedran Smajlovic tocant l'Adagio d’Albinoni.
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veia in feriors i jueus sub-homes, els ul- 
tranacionalistes serbis hi veuen traidors; si 
Yaltre insuportable -per massa semblant- era 
el jueu infiltrât, aquí Valtre es el musulmà, el 
turc (després dels Croats catòlics, de l ’Ale- 
manya favorable a Croàcia, de Franga i de 
Gran Bretanya). El genocidi fou planificat: els 
mitjans de comunicació, els grans transmissors 
d’idees i consignes, son ocupats pels favorables 
a la difusió del mite serbi (6); el paper 
d’intel lectuals com Dobrica Cosic, un dels 
elaboradors del memorandum de 1986 de 
l ’Acadèm ia de Ciències de Serbia, on es 
presentava la nació serbia com a principal 
víctima del comunisme de Tito i s’encoratjava a 
un aixecament nacional contra el genocidi dels 
serbis -a Kosovo-, de Radovan Karadzic (abans 
psiquiatra i poeta; ara, cap deis “serbo-bosnis”) 
o de Vojislav Seselj, voivoda dels chetniks 
(ultranacionalistes panserbis, origináriament 
monárquics), és prou evident (7).

Tot això no es coneixia? Si se’m permet una 
anècdota personal, recordo que uns alumnes 
em vam preguntar en la primavera de 1990 si, 
a igualtat de preu, era preferible un viatge de fi 
de curs a Ita lia  o a lugoslàvia. La meva 
resposta fou que a lugoslàvia el viatge era més 
llarg (més bores d’autocar) i que la situado era 
inestable. Que un simple professor, no espe
cialista en historia contemporània, només amb 
la lectura del diari pugui emetre un judici no 
desencertat, com era aquest, em fa pensar que 
els servéis d’intel ligencia o bé brillen per la 
seva absencia o bé son uns enormes cínics. 
M’ incline per la segona. Senzillament, les 
principals potències, com Gran Bretanya i 
Franga, van fer la juguesca del control de 
l’espai estratègic iugoslau, que existia abans de 
lugoslàvia i que continua existint, a favor de 
Sèrbia, el territori més poblat de tots els que 
componen la República sud-eslava; en això 
recullen la velia tradició de les afiances prèvies 
a la 1 Guerra Mundial. El principal defensor de 
Sèrbia continua essent Rùssia. Alemanya ha 
jugat a favor de Croàcia, recollint el paper que 
llavors jugà Àustria-Hongria.

Actualment ens trobem en el procès de 
construir i projectar la Identität europea cap al 
futur. Hi ha un seguii de paisos, alguns dels 
quais son primeros potències europeos, que 
dirigeixen la flamant (uff, que em cremo!) Unió 
Europea, i que s ’han donat l ’ encárrec, 
pressionats per les seves opinions públiques, de 
vetllar per la resolució “ c iv ilitzada” del 
confiicte iugoslau. Voi dir donar temps al fet 
que ens acostumem a la política de fets 
consumais. Bòsnia desapareix periòdicament 
de l’actualitat (els mitjans de comunicació (8)), 
però no del present. Aquests paisos demostren 
tenir, també aquí, una idea d’Europa com poca 
cosa més que un selecto club econòmic de rics, 
sense cap “patriotisme”, diguem-ne, europeu (9).

Això no és un article sobre Bòsnia. És una

reflexió sobre nosaltres, europeus. Hem re- 
cordat el nostre passai (qualsevol història 
s’escriu des del Present), perqué ens juguem el 
futur d’Europa, el nostre futur. Cada vegada 
més crec que Bòsnia és la prova del nou euro- 
peu. 1 per això aprovo l’actuació d’intervenció, 
malgrat les seves limitacions (comengant per la 
hipocresía del Crup de Contacte i seguint pel 
paper de Rùssia). 1 no crec just queixar-se 
amargament per la sort dels “cascos blaus” , 
que están font la seva feina de policies. Quan 
sento aquests gemecs, fine “sensació d’ameri- 
cà” : els nostres morts valen més, molt més que 
els morts d’allà. També crec que s’ha de 
pressionar a fi d’encoratjar la feina del Tribu
nal de Crims de Guerra per a l’ex-lugoslàvia, 
que jutja per genocidi planificat els mateixos 
amb qui afires instàncies volen, de tant en tant, 
negociar.

O tindrà raô Emmanuel Todd quan diu , per 
afires motius, que “Europa és una temptativa 
d’utopia que ha fracassat” (10). Però potser 
més aviat Europa és una crisàlide (11), una 
idea i una comunitat , però amb les seves 
virtualitats de futur, encara que imperfecte.

Notes
(1) Encara que a prop tenim l’Aragó, que també té 
nom de riu.
(2) HOBSBAWM, Eric, The Age o f the extremes. The 
short Twentieth Century, 1914-1991.
(3) Després, en 1953, “República Socialista Federal 
de lugoslàvia”.
(4) Per a una crítica d ’aquest concepte, veure 
Emmanuel Todd (entrevista a AVUI, 25-05-1995). En 
tot cas, mai Sarajevo no tornará a ser una societal 
pluricultural a Festil del Passat: gran part dels sens 
habitants de fa 5 anys han fugit, i els actuals son 
refugiats d’altres parts de Bosnia, necessàriament 
ressentits i radicalitzats pels patiments soferts.
(5) TERTSCH, Hermann, La venganza de la historia. 
El País-Aguilar, 1993, pp. 249-256. TERTSCH, H. El 
mito serbio, “Claves”, 31, pp. 20-25.
(6) Vg. El viejo topo, febrer 1995.
(7) Tot això no implica la innocencia de cap 
contendent (contra H. Tertsch, op. cit.), i contra Juan 
Goytisolo: Cuaderno de S a ra jevo . Recomano 
I’extraordinari assaig de F. Veiga: Els Balcans. La 
desfeta del Somni. Eumo, 1993.
(8) Per cert, qui se’n recorda de Somàlia, Etiòpia, 
Sudan, Afganistán, Nicaragua...
(9) No gens diferent de l’actuació de les autoritats 
educatives espanyoles, que proposen en el pia de 
Reforma Educativa, com a matèria comuna per a tots 
els nous batxillerats, una “Història d’Espanya del 
Segle XX”. La “Història Contemporània”, de fet una 
Història d’Europa, resta exclusivament per als 
privilégiais estudiants de Lletres, els unies que 
podran amb 17 o 18 anys estudiar la Gran Depressió 
-i veure amb fruició “El raïm de la ira”); analitzar els 
fonaments ideològics dels feixismes, entenent per 
tant “El Gran Dictador”; o comprendre les bases de la 
Guerra Freda (i a James Bond i les espies 
fredoliques).
(10) El Pais, 25/05/1995, sobre el seu llibre La  
invención de Europa.
(11) MORIN, Edgar, Pensar Europa, Ed. 62. pp. 169-
170. ^
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Diafanitats

C
aps que? El vaig veure 
l’altre dia.
-  Ah! L’altre! Aixi que 
no va ser el mateix.
-  Ni pensar-hi! Massa 
feina per un home sol.

-  El mateix, hauria estât 
repetit. Hauries hagut de dir 
les coses dues vegades.
-  Amb una n’hi ha ben hé 
prou.
-  Podies haver fet com aquell 
que no l’ha vist.
-  Es que era un dia ciar.
-  Per que no sorties de nit, que 
es fose?
-  Bona pensada!
-  Pensa mal i no erraras.
Pensa hé i l’espifiaràs.
-  És un bon pensament, però 
massa llarg.
-  Escurça’ l. Que no tens 
tisores? Dones que fas parat!
-  La qüestió és que el vaig 
veure i no tenia tisores a ma.
-  Les tisores nomes serveixen per al pensament. 
No em vinguis amb excuses, ara!
-  Però eli no em va veure.
-  Deu ser curt de vista. Li podies haver comprai 
unes ulleres ben graduades.
-  1 saps que em va dir?
- Potser “bona nit i bona hora”.
-  Aproximadament era això, però a Pinrevés.
-  I tu què li vas contestar?
-  Ja t’ho pots imaginar! Allò que es diu en aquests 
casos.
-  Vaja quina conversa! Li havies de dir que molts 
records de part meva.
- Això vol dir que el coneixes i que eli et coneix.
-  Perqué ho sàpigues, coneixo els coixos asseguts. 
Perqué devia seure, oi?
- Vet aci un detail que em va passar inadvertit.
-  No saps amb qui parles! Quan tu hi vas, jo jac 
en vine.
-  Sí, perqué allá no hi eres pas.
-  Tenia altra feina.
-  Una altra vegada li diré que estas molt enfeinat.
-  El que has de fer és sortir de nit, i que no hi 
hagi lluna.
-  Potser valdría més que em quedés a casa.
-  No gosava dir-t’ho.

Per la transcripción Jafre Segon

-Saps qué? Dones tot allò s’ha 
acabat.
-Pitjor per a ells!.
-Que és que ja ho sables?
-En sé peques, però de bones.
No faig com d’altres, que dor- 
men a la palla.
-És millor un bon matalàs.
Sempre ho he cregut aixi.
-Els està bé. Era una situado 
insostenible. Que n’aprenguin!
-Però no tothom és com tu.
-Quants n’han quedat? Sota la 
palmera, naturalment.
-De matalassos, no gaires.
Potser dos.
-Vull dir de Hits, o del que 
sigui, menys de matalassos.
-Ah! Això ja és una altra cosa.
Cada un té quatre potes.
-Com alguns animais: son 
quadrúpedes.
-Però si et die que tot allò, tot, 
s’ha acabat!
-No m’ho crec. Tens pa a Pulì.
Em refereixo a engrunes, no a crostes.
-És que també ho sables, i jo no en tiñe cap culpa. 
-Qui te Phi ha posât? És ciar que pot haver vingut 
per eli mateix.
-Si no la tinc!
-El pa és masculi. No confonguis. Rectifica! No die 
pas la pana!
-Però la culpa és negra.
-El meu avi tenia molta terra a PHavana. A veure 
si t’espaviles!
-També és ho dormir a terra.
-Ara si que Phas dita grossa! Molt grossa!
-Em semblava petita. M’ho rumiaré una mica. De 
vegades...
-De quin pa fas rosegons!
-És que no en tinc experiéneia. M’agrada el pa 
amb oli.
-Aleshores, no he dit res. Aixi no hi hauran de 
pensar més.
-Però jo hi penso molt.
-Ara recordo un acudit. Però és d’aquella altra 
mena. És de formigues.
-Però si s’ha acabat tot!
-No cal repetir-ho. Tot, menys les formigues. 
Aqüestes sempre comencen.
-Quan plou, on es liquen?
-No, no era això! Era més divertit. Una que anava 
a peu coix i, per acabar-ho d’adobar, no era 
negra. Feia riure molt.
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Des del «or de Catalunya

Quatre "esquítxos" sobre la 
Sèquia de Manresa
es del cor de Catalunya, una de les ciu- 
tats del país amb mes botigues i -mal 
m’està de dir-ho- excrements per metre 
quadrat, voldria presentar ais de la 
“ceba” unes breus notes o “esquitxos” , 
car Taigua n’és l’element cabdal. Efecti- 

vament, mirant enrere en la historia de Man
resa, un dels fets que mes contribuí al seu desen- 
volupament i expansio fou la construcció de la 
Sèquia. D’un saltet, ens emplacem al segle XIV, 
época en que va ser bastida la imposant església 
basílica de Santa Maria de la Seu, l’obra arqui
tectónica del gotic català mes representativa de 
la capital del Bages.

La Sèquia, que arrenca d’un dipôsit situât als 
peus del castell de Balsareny, va ser originària- 
ment cavada per mitigar la greu sequera que en 
aquells temps patia la poblaciô de Manresa i 
rodalies. L’excavacio del canal arribà a durar 
44 anys, fonamentalment a causa de les fortes 
difîcultats legáis que ocasiona, de les quais mes

Josep Sa bâter

avail parlarem de l’ùnica forma avui possible: 
molt esquemàticament.

Finalment, el 1383, l’aigua llavors cristal-lina 
del Llobregat abastà Manresa tot corrent a sal- 
tirons d’alegrois al llarg dels reguerols -disse- 
nyats a tal efecte- coberts amb lloses medievals,
0 sigui, de les que duren.

Tal portent significà tota una fita i una 
remarcable novetat higiénica que admirá propis
1 estranys. Una vertadera obra d’enginyeria 
hidráulica de 26 quilómetres de llargada. No cal 
dir que aquest sistema de subministrament 
d’aigua va ser millorat durant els segles XIX i 
XX, per bé que no gaire.

Deixant ara de banda l’àrdua labor tècnica 
que suposà Tobertura del canal, la qual no ens 
escau exposar en aquest espai, assenyalaré els 
entrebancs d’un altre caire mes humanament 
problemátic, la positiva resolució deis quais va 
ser decisiva per al posterior progrès de 
Manresa.



El conflicte tingué quatre protagonistes prin
cipals: les forces de la ruralia i l’Església, per un 
cantó; i la burgesia i el poder civil, per un altre.

Els pagesos, com es natural, no vollen veure 
els sens camps partits per cap reguer, i el bisbe 
-i, per vot d’obediencia, també els clergues, com 
és de Ilei-, titular de no poques terres de con
rea, arma un sagramental per evitar que tal 
projecte es portés a terme.

Com a conseqiiència, dites forces empren- 
gueren una accio judicial contra la Casa 
Consistorial i el poder civil allí representa!. Però 
vet aquí que el rei Pere 111 el Cerimoniós, màxi
ma autoritat política d’aquella edat, es devia dir 
allò de valen les liéis per on volen els reis, i dictà 
sentencia a favor dels ciutadans de Manresa. La 
sèquia a la fi pogué ser degudament acabada.

És del saber comú que entern dels esdeveni- 
ments més importants de la história deis pobles 
brollen liegendes creades per les “cebes” popu- 
lars. Per a qui, en contrades vallesanes, hagi 
sentit parlar de les festes de la Misteriosa Llum 
de Manresa, però no sápiga d’on vénen, la lle- 
genda ens conta que els seus orígens més clars 
es troben a Montserrat.

Des de la més emblemàtica muntanya deis 
catalans, un bon dia -mentre les parts en litigi 
ja refe rides es discutien, debatien i qui sap si 
també s’esbatussaven- n’emergi una potentissi
ma llum que, sense fer marrades, arribà fins a 
l’església dels monjes Carmelites de Manresa, la 
quai cosa tocà el cor del bisbe i dels camperols.

La radiant meravella s’escaigué el 21 de 
febrer de 1345, i no es repetí més. Tal data, corn 
hom pot suposar, és tradicionalment celebrada 
pels manresans, la majoria dels quais tot s’ha 
de dir ho aprofîta per a anar a esquiar. 1 els que 
es queden i se senten motivats commemoren, 
per als més religiosos, el miracle; per a altres, la 
curiositat medieval; i per a tots, l ’encert, car 
sense la Sèquia i l’abundant proveïment d’aigua 
a la ciutat i els seus camps circumdants, Man
resa s’hagués quedat a mig créixer.

En ocasió d’aquesta efemèride, cada any 
s’organitza Tanomenada “Transèquia” , cami
nada de carácter popular que consisteix a 
seguir (a peu!) -que se m’accepti la pedestre 
redundància per a remarcar Texcepcionalitat 
que avui dia pren aquest moviment de pele- 
grins- la trajectòria íntegra de la Sèquia, partint 
de Balsareny.

A qui tingui la pensada de visitar aquests 
verals bagencs, cosa que no m’avergonyeixo de 
recomanar, se li ofereix contemplar la boca de 
tan singular prodigi al Parc de TÀgulla, generös 
espai verd que farà embadalir els sabadellencs 
més grisos i eixuts. Ara, aixô si, compte a no 
punxar-se.

' i 0 -

Joc d 'A rracades I A nele conjugant 
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■■•lustrar, mirar, veure, ensenyar, mostrar, dissenyar, dibuixar
Elisabet Medina, una mirada

egurament sense destorb, inconscient- 
ment, a poc a poc, I’Elisabet va anar 
interioritzant una mirada especial i, per 
tant, una afecció inexcusable vers el 
mon de la plàstica. Per que? Sim
plement, perqué era això el que vivia a 

casa seva. Un ambient saturat d’afinitat artísti
ca que tard o d’hora havia d’explosionar. Tant 
se val dels treballs alimentaris; hom ha d’espa- 
vilar-se i ha de viure. L’Elisabet, que pertany a 
la generado dels que estudiaven però treballa- 
ven -especie, per altra banda, a punt de Textin- 
cio-, va començar dins el mon administratiu, en 
una institució bancària, però amb les idees molt 
dares. Aixi dones, L’Escola Massana i Elisava es 
van fer indispensables entre altres. Era el temps 
de la formado comple
ta. Hom ho estudiava tot 
i des del començament 
no s’especialitzava, sino 
que pretenia abastar les 
bases del que es mes es- 
sencial. D’aquell de qui 
se sent deutora va a- 
prendre que “tenir una 
actitud davant la feina” 
era quelcom indispen
sable, paraules del nos
tre entranyable Ramon 
Noè.

-  M’he fet dels prin- 
cipis bàsics: (dibuix, 
grafîsme...) però també 
de la meva pròpia expe- 
rièneia, perqué, genera- 
cionalment, no pertanyo 
al temps del disseny 
corn a moda i moites 
coses no les he assolides 
a l ’aula, sino dins les 
jornades laboráis dels 
tallers. Això m’ha résul
tat molt positiu, perqué 
es un privilegi controlar 
tant l’etapa més íntima i 
creativa que em pertoca, com la fase de produc- 
te final. L’experiénda del taller m’ha ensenyat 
que métodes, técniques i idees no són sempre 
compatibles i, a vegades, algunes de les “pa- 
tums” que controlen la prodúcelo del disseny i 
de la il lustració ho desconeixen. M’agrada de 
saber que puc controlar, des del principi fins 
que la imatge surt al carrer, tot el procès. Tenir 
conscièneia de moites de les meves limitacions.

“Reflexe”, tècnica mixta s/tela (130x97 cm).

Ana Fernández

en el camp en qué em moc, es bo i útil. Puc 
saber, per exemple, que hi ha tantes facetes que 
em poden interessar! 1 que es tan difícil d’abas- 
tar-ho tot!

Preguntar a l’Elisabet què és allò del que se 
sent més satisfeta és difícil, perqué, com tota 
persona dedicada al mon de la creació, cada 
gest, cada linia o idea han estât el résultat de 
molts reptes, de molts dubtes, i allò que per a un 
espectador pot resultar molt atraient, per a ella 
no resulta el més significatiu. Per contra, un 
petit dibuix, una il lustració marginai o prime- 
renca li signifiquen autèntiques fites. Tot i aixi, 
els treballs que va fer a principis dels noranta, 
dins d’una campanya municipal pel foment de la 
recollida selectiva de résidus, van ser, per la

seva novetat, una feina 
que recorda amb espe
cial interés.

Tampoc no és fácil 
destriar les seves pre- 
ferències a l ’hora de 
remarcar un tipus de
terminai d’encàrrecs: 
il lustració, cartellisme, 
disseny gràfic... Tot té 
el seu interés especific. 
Eins i tot la diferència 
entre un treball d’encà- 
rrec o un treball més 
lliure no marca la seva 
predilecció:

-  Davant d’un encà- 
rrec em sento igual de 
motivada, perqué signi
fica un repte fascinant. 
Qué es vol vendre? A 
qui va dirigit? Corn puc 
ser més persuasiva? 
M’interessa d’ajudar a 
dir el que altres volen 
que es digui. Jo puc, per 
formació, fer-ho, i això 
em fa sentir-me útil. Un 
treball més lliure em 

planteja un estât d’ànim diferent, però igual- 
ment suggeridor; són d’altres les motivacions, 
però no menys engrescadores. Els dos registres 
m’interessen i el meu nivell d’entrega és similar.

Aquesta harmónica dualitat és una mostra 
de Professionalität que ve corroborada per una 
autèntica base tècnica i mental vers la feina. 
Eeines com les de l ’Elisabet posen a prova la 
capacitai i la paciència de l ’artista: quantes
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vegades no ha vist les seves idees transforma- 
des, alteradas i piratejades? Infìnitat de vega
des, però estem dins un mon que requereix un 
estomac a prova de bomba.

També hi ha la problemàtica de l’intrusisme, 
que el mon de l’ordinador ha facilitât. 1 que en 
pensa TElisabet? Poca cosa, a part d’evidenciar 
aquest fet, d’altra banda inevitable: no se’n sent 
gens preocupada. És un problema mes al quai, 
des de la seva independencia professional, s’ha 
d’enfrontar; un mes dels inconvénients que 
l’independentisme creatiu li ocasiona. La info- 
grafia per si mateixa no té valor; es nota si s’està 
jugant amb la maquineta i es tenen mancances 
de base. Tard o d’hora es veu el llauté:

-  La faceta que se’m fa més difícil és l’admi- 
nistracié i la venda del meu propi treball. Dibui- 
xar, il lustrar, dissenyar, aixô no em fa por. Però 
arreplegar la carpeta i vendre el que faig se 
m’ha fet sempre dificultós. Ara bé, ja fa anys 
que em moc i ho assumeixo com una feina més. 
Ara i sempre procuro preocupar-me pel rigor 
amb què treballo i per aprendre sobretot, per
qué, dins el meu camp, cada dia hi ha coses 
noves, i d’altres que ja hi son i que encara em 
plantegen reptes constants. La tipografía és una 
de les meves assignatures pendents, un mon 
fascinant al quai encara no he estât a temps 
d’accedir. Per aixô m’agrada experimentar molt 
amb d’altres materials i tècniques. Cada feina és 
un mon peculiar, perqué requereix del coneixe- 
ment d’una múltiple i diversa varietat de mit- 
jans. Cada encàrrec és una idea nova. No pue 
tractar cada missatge amb un unie llenguatge, 
per molt bé que em trobi utilitzant-lo.

El que sí que es nota, davant una panoràmi
ca visual del treball de l ’Elisabet, és aquest 
afany per no ser etiquetada, ni per tendéncies 
técniques ni per un estil concret. Un aire de pre
tesa ingenuitat segur ament plana pel conjunt de 
la seva obra. Una agradable ingenuitat que, 
curiosament, també afecta el conjunt de la seva 
obra pictórica, obra que pretén, per altra banda, 
des d’un aspre expressionisme, mostrar-nos un 
vessant més dur de la seva personalitat.

-  La competéncia és dura dins aquest món, 
però, a poc a poc, Tespecialització, encara que 
empobreix la nostra capacitat creativa, delimita 
espais i, a la vegada, obre expectatives noves. Jo 
em sento segura, com he dit abans. Pertanyo a 
una generació d’aprenentatge sólid. Tan sois em 
sento encuriosida per tot allò que és nou, però 
no pertorbada.

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliària

Sant Antoni M® Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76

Castellers de Sabadell
Ara fa un any naixien a la nostra ciutat els 

Saballuts (o Ceballuts, segons el gust de cadascù), 
fruit d’una inquietud d’un grup de persones per a 
formar a Sabadell allò que ja existia tradi- 
cionalment a molts abres llocs del país: una colla 
castellerà.

El juliol del 1994 Miquel Francés, actual 
president de l’entitat, va llançar una crida que va 
reunir els primers futurs Castellers de Sabadell. 
Amb Tajut, l’assessorament i la paciéneia d’al- 
guns Minyons de Terrassa, els nostres castellers 
aprengueren les técniques i les aptituds ne- 
cessàries per a aquesta activitat que oscil la entre 
l’art i l’esport. El 13 de novembre següent, els 
Saballuts celebraren la seva primera diada i 
descarregaren tots els castells: 4 de 6, 2 de 5 i 3 
de 6. L’eufôria i la febre castellerà n’esdevin- 
gueren els protagonistes i, successivament, 
s’aconseguiren descarregar castells cada vegada 
més ambiciosos. Així dones, destaquen, com a 
actuacions més importants, la de Montserrat, on 
es va descarregar una torre de 6 el març del 95, 
la de Sant lordi: el primer 4 de 7 descarregat i, la 
tan celebrada darrerament, la de la Festa Major 
d’enguany, amb el 3 de 7 i el pilar de 5.

Els Saballuts son la millor colla castellerà en 
poténeia. Han assolit el que cap colla havia assolit 
en tan poc temps. Ara corn ara, els sens objectius 
principals son consolidar-se corn a colla de 7 i 
intentar el 5 de 7 i el 4 de 7 amb agulla, amb 
vista a la diada d’enguany, encara que no es 
volen precipitar. El cap de colla, en Josep Soler, 
afírma: “Volem assolir allò que ens proposem en 
el termini que ens fíxera, però sense caure en la 
precipitado”. Així dones, haurem d’esperar el 12 
de novembre, diada dels Castellers de Sabadell, 
per saber quines serán les seves properes gestes.

Els Saballuts apleguen ja unes 400 persones, 
de les quais 150 assisteixen regularment ais 
assaigs setmanals; ais quais “tothom hi és 
benvingut”, com diuen. Els castellers són sobretot 
una “excusa per a fer bons amies i divertir-se 
amb una fínalitat comuna: enlairar un castell” . 
Per a formar part activa deis Castellers de 
Sabadell cal pagar una petita quota anual, preu 
que inclou diversos avantatges, com són el 
descompte a un gimnás, la possibilitat de 
participar en viatges a fora del país i tota mena 
de sortides i excursions castelleres.

Gemma Gastan

CIQSSlC
club

Sant A. M®. Claret, 2 •  SABADELL 
Teléfon 725 01 26

RESTAURANT

Sutenfic
Ram bla, 1 Tel. 725 01 26 
SABADELL PÀRKING
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Els dibuixants del TBO al MAS

anoi! Quina patxoca que fa això de 
M.A.S., que en llegir-ho, de seguida m’ha 
fet pensar en el M.O.M.A. de Nova York 
O ,  sense anar tan Iluny, en l ’I.V.A.M. 
valencia. També he pensât -i perdónen
me, però la me va imaginació és una mal

vada i a voltes pren volades délirants- en edificis 
rutilants, traçats per una Arata Isozaki o, com a 
minim, per un Ricardo Bofill.

Per això m’he tranquilitzat quan després he 
entes que no em caldria passar per cal sastre ni 
Hogar cap limousine per acudir a aquest M.A.S., 
que no és altre que el nostre Museu d’Art del 
carrer del Dr. Puig - l ’ entranyable casa dels 
Turull- on, entre amies, he pogut gandir tantes 
vegades com he volgut d’una mostra d’art queja 
la voldrien per a ells els “momes” abans esmen- 
tats. 1 és que a Catalunya i més especifìcament a 
Sabadell, quan ens ve, bé donem cent i ratlla als 
més pintats. 1 és que el TBO -com la pesseta i la 
bandera monárquica espanyola- també és una 
creació catalana.

El TBO veié la Bum a Barcelona Bonze de 
març del 1917, fili de la idea, per part de Tim- 
pressor Artur Suárez i de Tescriptor Joaquim 
Arqués, de crear una revista de l ’ordre del 
Patufet, vist l’èxit d’aquest, però en castellò, per 
tal de poder abastar, amb aquest vehicle lin- 
giiistic, totes les Espanyes i, en conseqüència, 
una major tirada, la qual cosa faria Tempresa 
molt més rendible.

La capçalera TBO fou una mena d’ideograma 
degut a TArqués, que velia que sonés com la 
frase castellana “Te veo” , i que va ensopegar 
amb el seu soci, perqué aquell no entenia que 
per dir “veo” s’hagués d’escriure una B i no una 
V, com li semblava més lògic. Una i cent vegades 
Arqués repetía a Suárez que, bo i llegint en cas
tellò, TVO sonaria “te-uve-o” -encara que en 
cataló es pronunciés “te-ve-o”-  i que el públic al 
qual anava destinada la publicado no hi troba- 
ria cap sentit, mentre que TBO sonava “te-be- 
o” , més semblant, dones, a la pretesa idea de 
“Te veo” . Qui els havia de dir a aquell pareli de 
cagadubtes que temps a venir la Reial Academia 
Espanyola incorporarla en el seu diccionari la 
veu tebeo, com a genèrica de totes les publica- 
cions iMustrades infantils i juvenils, de la matei- 
xa manera que en el món ¿’influencia anglosa- 
xona -o millor dit, nord-americana- son 
conegudes per cómic.

El veritable impulsor del TBO, però, va ser 
Joaquim Buigas i Garriga, el qual davant el 
fracós de vendes deis primers números, va com-

Ricard Calvo i Duran

prar-ne la capçalera, el logotip de la qual era 
tipografic, i el 13 de maig del 1917 tragué al 
carrer el seu primer número -número 10 de la 
coMecció- amb el format ampliat, la impressió 
a dues tintes i la capçalera amb el nou i ja defl- 
nitiu logotip dissenyat per R. Opisso.

A partir d’aquí Teditorial experimentará 
canvis i entrebanes tant de tipus comercial i tec- 
nic com deguts a esdeveniments histories 
(direcció artística a carree d’Opisso des de Tany 
1922, introducció en el seu dia de la quadricro- 
mia, guerra civil i les seves conseqüencies, 
entre aqüestes la mort de Méndez Álvarez, afu- 
sellat a Valencia), l’aparició de la censura i can- 
vis en la propietat de Tempresa aniran configu
rant el TBO de la postguerra: el de La Familia 
Ulises, Los grandes inventos. Visiones de 
Hollywood, Cristobalito y Angelina, Josechu el 
Vasco, Aventuras de Eustaquio M orcillón y 
Babalí, Melitón Pérez i un llarg etcétera d’acu- 
dits, “ninots” i facécies. Aquesta línia es manté 
fins més o menys Tany 1960, a partir del qual i, 
malgrat la permanéncia d’algun colTaborador, 
perdra de fet el sue i el bruc que li eren tan 
característics, tot restant com una capçalera 
testimonial que, de la má de la poténcia edito
rial de torn, apareix i desapareix com un 
Guadiana, fins que hom arriba a perdre-li la 
pista ofegat entre el munt de capçaleres de dife- 
rent pelatge que inunden els quioses.

La totalitat de dibuixos del núm. 1 del TBO 
foren de la má de Pérez Donaz, el qual firmava 
Donaz, Pérez i Equis, segons el carácter de la 
il lustració o bé de la publicació a la qual anés 
destinada. De seguida s’hi incorporaren Jean 
Rapsomanikis [Rapsomanikis, Rapsos, Dasley)-, 
Manuel Urda Marín {Urda); Josep Serra i 
Massana {Serra Massana, Fausto, Yusuf); 
Ricard Opisso i Sala {Opisso, Bigre) i, ja des de 
la década deis anys vint fins la dels seixanta, 
s’hi anirien afegint els Modest Méndez Álvarez 
{MA, Modesto, Burlón); Joan Macias {Nit); 
Antoni Utrillo i Viadera {A. U trillo ); Josep 
Soriano i Izquierdo {Soriano, Izquierdo, Ley, 
Pepe, Sor); Josep Cabrero i Arnal (C. Arnal); 
Louis Forton {Forton, W. Paddock, Tom Hatt, 
Tommy Jackson); Aristide Perré {A. Perré); 
Maurice Cuvillier {M. Cuvillier, MC); Téophile 
Barn {Th. Barn). Aclarim que Tabundor de 
sigles, pseudonims i àlies era deguda a diferents 
causes: des d’aquells que, a més del TBO, dibui- 
xaven a revistes “picants i pujades de to” , o bé 
els qui ho feien en publicacions de carácter 
pamfletari; fins als que es dedicaven a quefers
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artístics mes “seriöses” , com ara la pintura 
decorativa o de cavallet; Pere Prat i Ubach 
iPrat)-, Artur Moreno i Salvador {Moreno, Moro), 
dit també el Walt Disney espanyol per les seves 
realitzacions en dibuixos animats {Garhancito 
de la Mancha i Alegres vacaciones)-, Joan 
Martínez i Buendía {Tínez, Juanito, Día)-, Marino 
Benejam Ferrer {Benejam, Rino, Ferrer)-, el gran 
Josep Coll i Coll {Coll, Yo)-, Carles Narcís Bech i 
Abadías {Beck, Jackie Vinyerand); el desbordant 
Joaquim Muntañola i Puig {Muntañola, Kim)-, 
Valenti Castanys i Borras {As, Castanys); Phome 
que “dibuixa en catalá”, Antoni Batllori i Jofré 
{Batllori Jofré, Abat, Kisok)-, Francese Tur i 
Mahem (F. Tur)-, Manuel Díaz Llamas {Díaz)-, 
Athos Cozzi {Cozzi)-, Salvador Mestres i Palmeta 
{Salvador Mestres)-, Albert Mestre i Moragas {A. 
Mestre)-, Josep Maria Blanco i Ibarz {Blanco, 
Ibarz); Antoni Ayné i Esbert {Ayné, Esbert), i, 
“last but not least” , Ramon Sabatés i Massanell 
{Sabatés).

Tots els dibuixants suara apuntats consti- 
tueixen Pesperit del TBO, la seva sang en forma 
i color de tinta xinesa, la seva estètica, la seva 
ètica i la seva història al llarg de mes de qua
ranta anys, recollida d’acord amb els sens 
dibuixos originals -directes de la seva mà- i, en 
alguns casos, amb les “correccions” de Peditor 
-la censura-, les instruccions a la impremía o 
bé les anotacions de Pimpressor. Documents 
vins que no bagués estât mai possible de 
veureTs reunits, ordenáis i presentáis, si el nos
tre conciutadà Liais Cirait i Llordés no patis una 
“grafopatia” diagnosticada per eli mateix, i en 
fase aguda a fe meva; no bagués consagra! 
molts anys de la seva vida a salvar del sac dels 
papers aqüestes obres d’art; no bagués dedicai 
temps i mitjans a restaurar-les, quan calia, a 
conservar-les, a datar-les, a investigar i biogra
fiar els sens autors per poder-nos oferir Pextens 
i ben documental catàleg que acompanya la 
mostra; no bagués tingut ocasio -coses de la 
vida- de treballar a TBO a principis de la déca
da dels 80 i fer la coneixença dels seus dibui
xants; no fos tan “fan” del fabulos Coll; no tin- 
gués res a veure amb Publicitat 
Plumilla, Pequip de la qual empresa 
ha fet un muntatge realment bri
llant al M.A.S.; no bagués por
tât, de la mà del seu equip i 
del guionista Carles ^
Bech, La Familia d i 
ses a Sabadell, a fi de 
visitar el Musen d’Art i 
dinar al Viena en un*̂  
esplèndid monogràfic del ^
D.S. del dia 16 de setembre, 
que és una veritable pega de 
col-leccionista, i si no tingués tan ficades 
al cap aquellos paraules de Peditor Joan 
Navarro: “El TBO forma part del nostre més 
preuat patrimoni cultural. Un patrimoni que, 
per desgrácia, continua sense ordenar-se, estu

Æ .

diar-se i conservar-se en condicions. Però en 
aquest país aixó no és estrany. Quan el vulguem 
valorar, els originals Huirán en algún musen de 
Nova York o Tóquio i ens lamentarem de la nos
tra desgrácia” .

Aquesta vegada, grácies a Pamic Cirait, el 
M.A.S. s’ha avançai al M.O.M.A. i Pha supera! 
de llarg, ja que la senyora vídua de Coll, la se- 
nyora vídua de Moreno, el senyor Batllori Jofré, 
el senyor Blanco, el senyor Muntañola i el se
nyor Sabatés “in person” han presidi! una taula 
rodona, que més aviat era rectangular, per allò 
de la quadratura del cercle -tanmateix un in
vent del TBO?-, celebrada el 19 de setembre 
d’enguany -quan el nombre de visitants de 
Pexposició superava les 2.000 persones- dins 
els actes i activitats que acompanyen la mostra.
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Balenciaga: I'arquitecte de la moda

‘any 1895, va néixer, a Cetaria, Cristó
bal Balenciaga. Amb motiu de la cele- 
bracio d’aquest centenari, el Musen 
Textil i dTndumentària ens ofereix una 
petita exposició dedicada a Thome que 
Cristian Dior anomenà el Mestre de tots. 

Hi podem admirar vint-i-quatre models, alguns 
d’aquests memorables, com ara el vestii de nit 
negre amb volants de tafetà rosa a la cua, o el 
vestii de tul de sedes policromes. També es inté
ressant Fabric de llana perxada, amb costura 
horitzontal i màniga d’una sola peça, o bé el 
vestit de nit de línia trapezi, inspirât en les imat- 
ges de les marededéus espanyoles, molt signi- 
ficatiu en la trajectòria d’aquest creador. La 
mostra es escassa, atesa la importància del per- 
sonatge, però suposem que la manca d’espai i 
Texposició inaugurada recentment a Bilbao hi 
ban tingut alguna cosa a veure.

L’any 1908 Balenciaga, amb no gaire mes de 
tretze anys d’edat, rep de la marquesa de Casa 
Torres -besàvia de la reina Fabiola de Bèlgica- 
Tencàrrec de copiar un vestit de Drecoll. Se’n va 
sortir força bé i la dama decidí ajudar-lo. 
L’envià a Paris, on Balenciaga s’entusiasmà per 
les colTeccions de Drecoll, Worthr, Ducet... 
Quan l ’economia li va 
minvar, tornà a Donostia 
i entrà a treballar corn a 
cap de taller de Testabli- 
ment Magasin du Louvre.
L’any 1915 obre la seva 
pròpia botiga en aquesta 
cintai. Hoc d’estiueig de 
la familia reial espanyola 
i de la cort en general. La 
reina Victòria Eugènia 
serà una de les seves 
millors clientes. Amb la 
pèrdua del poder per 
part d’Alfons Xlll, Tany 
1931, s’acaba Vàge d’or 
del Palau de Miramar, i 
Balenciaga obre cases a 
Madrid i a Barcelona, a 
les quais anomena EISA 
-abreviació del seu cog- 
nom matern, Eisaguirre-.
En esclatar la Guerra 
Civil fuig a Paris, on el 
1937, i amb el nom de 
Balenciaga, s’instal la al 
número 10 del carrer 
Georges V. Aquí comença Balenciaga

Olga Mauri

a presentar les seves colTeccions amb un èxit 
aclaparador. Ajudat pel seu amie i colTaborador 
Wladzio d’Attaiuville, complementa el vestuari 
amb capells originals i afavoridors; també utilit- 
za trenes de cabell, combinades amb ras, com 
una alternativa per a substituir-los i donar un 
aire més naturai. Cada colTecció sorprèn amb el 
descobriment de noves formes i amb la recerca 
de teixits i de brodats. La casa Abraham li fabri
ca una mena de crepe de seda gruixut, anome- 
nat Gazar. Aquest teixit, molt consistent, era 
ideal per als vestits de nit, paradigma del sentit 
de la mesura i del perfecte equilibri. “Quan una 
dona camina, el vestit camina amb ella; quan 
balla, balla, i si abaixa el braç, la peça li ha 
d’acompanyar discretament el gest” . Per a 
aconseguir-ho, els seus patrons eren perfectes, 
treballats amb esquadra i exactes punts de 
referencia, tan precisos com si fossin els plànols 
d’una casa. Recordem que no creava amb 
patronatge industriai; per tant, tanta simetría 
era inusual.

Balenciaga basteix, dones, un sistema de 
proporcions perfecte entorn del eos femení, que 
redibuixa i remodela. Molts dels seus abrics, 
d’una amplitud considerable, la majoria tallats 

al biaix, mostren el coll 
nu, llisquen suaument 
per les espatlles i acom- 
panyen el moviment del 
eos, produint un efecte 
sorprenent d’harmonia i 
d’equilibri. La dona que 
els porta esdevé inacces
sible, elegant fins gaire- 
bé la perfecció. Balen- 
daga ha posât, per tant, 
el eos i el vestit en total 
sintonia. Diuen que la 
seva obra és la simbiosi 
del refinament francés i 
la força basca; així, els 
vestits son elegants i 
sòlids a la vegada, intem- 
porals, no passen de 
moda. 1 és que no creia 
en la novetat d’alló últim, 
sino en Tevolució d’una 
cultura ancestral i pósit 
per a futures creacions. 
Per aixó, es va inspirar 
sovint en la pintura 
espanyola, com ara la de 
Goya: utilitza la magni-



ficència de les blondes i de les puntes negres; les 
malles amb borles per a recollir els cabells; les 
jaquetes curtes, com les dels toreros... També 
recrea els vestits tradicionals: presenta recollits 
com els de les típiques dones de Mallorca o 
d’Eivissa; pantalons bombatxos cenyits ais genoUs, 
similars ais vestits populars de Lleó; combina 
velluts negres amb puntes i serrells, inspirats en 
imatges de castellanes antigües...

Balenciaga tenia un gust exquisit pel color, 
amb unes tonalitats gens mediterrànies, sempre 
destenyides pel record de la boira de TAtlàntic: 
negre i ocre, negre i beix, verds plens d’aigua, 
roses bruts, com de fusta mullada... Utilitzava, 
com una explosió de color, els fúcsies brillants, 
matisats amb punts negres, d’una elegancia 
quasi ascética. Beaton ens diu que el seu sentit 
del color era tan refinat i precis, que podia exa
minar quatre-cents matisos diferents i escollir 
infalTiblement el que mes li convenia. Segons 
Balenciaga, un creador ha de determinar de 
manera gairebé científica els colors que tra- 
dueixen la seva inspiració.

A Balenciaga, se li deuen moites innovacions 
importants. Amb el fabricant Labbey obtingué 
uns brodats endomassats, incrustats de nacre, 
or i argent, que eren com escuma brillant i que, 
en portar-los, lluïen corn estels de llum belluga- 
dissa. Experimenta diversos volums i formes en 
les mànigues -mànigues meló-. L’any 1950 
presenta els primers vestits globus; mes tard hi 
afegeix draperies i relligats vistosos. El 1955 
apareix la túnica 7/8, que l’any següent esdevin- 
dria el primer vestit-sac, veritable revolució que 
arriba a tots els nivells.

En la década dels anys 60 assoleix la perfec- 
ció; els models es tornen austers; cerca mate
rials mes densos i ries, com el Cazar d’Abraham 
i la Ziberline de seda d’Staron, teixits rígids que 
permeten modelar formes pures i senzilles. 
Caldria remarcar que durant la temporada 
1964-1965 implanté les mitges de dibuixos, 
gruixudes, imitadores de les populars de 
Castella, i que foren fabricades per Lacambra i 
Espoy, de Terrassa. En la primavera de 1968 
presenta la seva última colTecció, tanca les qua
tre cases de moda i decideix retirar-se. Tot i 
aixo, el 1972 dissenya el vestit de núvia de la 
duquessa de Cadis, fet per Felisa i José Luis a 
Madrid.

El 24 de març mor a Xábia (País Valenciá) i 
és enterrât al seu poblé natal, a Cetaria.

Balenciaga, com la seva obra, era una perso
na elegant; d’una alçada considerable, 1’80 m; 
vestit sempre de gris o mari; molt ben pentinat, 
com la imatge que d’ens n’ofereix Man Ray; 
gelós de la seva intimitat. Cocó Chanel el definia 
de la manera següent: “És Túnic modista capaç 
de dissenyar, tallar, muntar i cosir un vestit eli 
sol” . Per tant, Cristóbal Balenciaga Eisaguirre 
ho dominava tot del seu art. Els seus dits treba- 
llaven i modelaven els teixits fins a donar-los 
restructura justa i precisa. Per molt elaborada 
que fos la peça, sempre feia la sensació de lleu- 
geresa, de souplesse.

Les modes passen de pressa, però l ’art de 
Balenciaga restarà perenne, com el de 
Brunelleschi o el de da Vinci. El binomi utili- 
tat/bellesa ha quedat totalment assolit i les 
seves obres, intemporals, podran ser portades i 
estudiadas molt més enlla deis nostres dies.

home /  dona
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Pinacoteques dels museus catalans

1 Museu de l’Empordà, inaugurai l’any 
1971, conté unes importants coMec- 
cions d’arqueologia, art i historia provi- 
nents de la comarca. Encara que gene- 
ralment absorbit per la importància del 
Museu DaK, -i certament quelcom al mar

ge de visitants-, es un bon représentant de l’art 
local i empordanès, a mes d’una bona mostra, 
procèdent de la coMeccié de l’escultor Frederic 
Mares, d’objectes propis de tradicions populars.

Cal destacar, però, la important i nombrosa 
coMeccié de pintura i escultura, procèdent 
molta part de llegats i donacions, de considera
ble vàlua i de diverses tendencies i origens, que 
formen un conjunt que actualment (segons 
comunicacions verbals, està pendent d’una 
nova remodelacié i emplaçament) es pot con
templar i resulta una plausible visita.

El Museu està dividit en tres plantes. La pri
mera dedicada a arqueologia i arts populars i 
Sala Frederic Mares. Conté peces proto-histori
ques, ibériques i romanes (ceràmiques, vidres i 
objectes d’us comù), medievals del segle Xll al 
XV (escultura, pintura i documentació), moder
nes del segle XVI al XIX (indumentària, vaixells 
i objectes populars, com ventalls, goigs, porce
llana catalana, etc.) i la Sala Marés, amb una 
bona mostra de sis bronzes de gran qualitat.

Encetem la coMeccié pictórica en pujar 
l ’escala, amb uns quadrets d’escenes de cos- 
tums del segle XVlll (anònims) i un “Calvari” , de 
R. Tusquets, de considerable dimensié.

La segona planta consta de:
Sala 1 -  Col leccions d’obres en dipòsit del 

Museu del Prado.
Un conjunt de quadres deixats pel Museu del 

Prado de Madrid per a la seva exhibicié, de 
diversa qualitat molta part anònims i còpies, on 
destaquen una “Purissima Concepcié” , de 
Maella, un “Retrat de Lluís XIV” (1672), de 
Mignard, un autoretrat de Mengs, un gerro de 
flors, de Juan de Arellano, i uns sants de Pesco- 
la de Ribera, entre altres obres menors.

Les Sales 2 i 3, de pintures precedents de lle
gats i donacions diverses, és on es troba el fons 
més intéressant del Museu i de major qualitat i 
importància.

Veiem representáis, amb desconcertant i 
heterogènia coMocacié, tot val a dir-ho, obres 
dels pintors Antoni Caba, Marti i Alsina, Ignasi 
Pinazo, Joaquim Sorella, Vicenç Palmaroli, 
Llovera (1996) i, sobresortint no amb la seva 
modesta coMocacié, siné amb la seva magni
ficencia, els dos Nonell, “Esperança (gitana)” i

Jaume Mercadé i Vergés

“Gitana (1904)” , com a obres cabdals del Museu.
Un magnifie Ramon Casas “Retrat al carbé 

de Joan Pellicer” una “Posta de sol romana” i 
paisatge romàntic caracteristic d’Enric Serra. 
Un paisatge de Llavaneres, de Josep Masriera, i 
una posta de sol de Galwey. Segundo Matilla 
(“Bugaderes al riu”), molt soit i impressionista, i 
un paisatge amb figures de Josep Armet.

No hi podien mancar uns paisatges olotins de 
n’iu Pasqual i Ignasi Mallol, i un carrer de Sant 
Feliu de Guixols, de Josep Amat.

Admirem uns Sunyer (“Carrer de Paris”), 
Roig Soler ( “Paisatge urbà”), Alfred Opisso 
(“Nu”), Pruna (“Noia amb flors”), Puigdengolas 
( “ Figueres 1946”), Mallol Suazo ( “Paisatge 
gris”) excepcional, Labarta Domingo, Masriera i 
altres. Corn a aportacié sabadellenca hi trobem 
en Durancamps (“Paisatge urbà”), Vila Arrufat, 
molt ben représentât amb “Noia amb cistell de 
pomes” i “Retrat de Teresa Vila” , i un sublim 
“Paliers de Santiga” , de Vila Puig, corn a dona- 
cié de l’artista.

Citem finalment, i corn a destacadissims, sis 
dibuixos d’en Ricard Canals de l’època de Paris, 
un autoretrat al carbé (1920) d’en Francese 
Gimeno, donacié dels Amies dels Museus de Ca
talunya, i el célébrât i mai prou pondérât, el for
midable “Carretera de Canyelles” de Joaquim 
Mir, audaç composicié d’una vista del poblé de 
Canyelles, trencat verticalment pels primers 
termes dels plàtans de la carretera, d’extraor- 
dinària execucié. Ab! 1 no ens deixem un petit 
joiell: “L’Aleixar”, un quadret del mateix autor 
de l’època de Tarragona.

La Sala 4 (Llegat Montcanut-Planas), d’obra 
sobre paper, aplega sengles aquarel les, de 
diversa cronologia, de Foujita, Humbert, Olga 
Sacharoff, Gali, Tharrats, Miré, Clavé, Cuixart, 
Tàpies, Ponç i altres.

Abans de pujar a la Tercera Planta, podem 
veure uns retrats d’Àlvarez de Sotomayor i de 
Francisco Ribera, i una escena camperola de 
Mas i Fontdevila.

Aquesta darrera planta està dedicada ais 
artistes empordanesos: Escola realista. Artistes 
de finals del segle XIX i principis del XX, Artistes 
contemporanis i d’ avantguarda vinculats a 
l’Empordà, i Sala Ramon Reig d’Aquarel la.

La coMocacié torna a ser discordant i com
porta una completa desorientacié al visitant. 
Esperem que en la nova remodelacié quedi sol
ventada aquesta anomalia.

En el realisme, veiem a Bonaterra, Núñez, 
Blanquet ( “Pujada al castell” i “Mercat de
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Joaquim Mir Trinxet - Paisatge de Cany elles (1928). Musen de VEmpordà.

Figueres 1902”), Marià Llavanera, Dunyach 
amb una escultura, retrat de Josep Pia, remar
cable, i diversos figuerencs.

Com a contemporanis, Martínez Lozano, 
Lluís Roura, Bech de Careda, Pujol Boira, Joan 
Padern, etc., i com a avantguardistes citem: 
Lincia, Lleixa, Marcel Marti, Vallès, Sibecas, 
Malons, Massanet, Massot, Niebla, Ministrai, 
etc., a mes del surrealista Ángel Planells.

A la Sala Ramon Reig d’Aquarel la esguar- 
dem obres d’apreciable interés: Rigalt, Llove
rás, Martínez Lozano, Torruella i Ramon Reig, 
amb sis aquarel les molt representatives. 
Segueixen Bernabeu, Caba Villegas, Novas i 
Salinas, aquests darrers amb obretes molt 
romantiques -i quaüficaríem de fortunianes- de 
Pescóla de Roma.

1 malgrat algunos mancances, probablement 
per manca d’espai (trobem a faltar els Gimeno 
de la primera època i els olotins Vayreda i 
altres, abans exposais i ara sorprenentment 
retirais, ja que la pintura d’avantguarda els ha 
desplaçat i que probablement denen dormir als 
magatzems), l ’Exposició Museística es molt 
interessant i digne d’una bona visita, esperant 
que la nova orientado com a espai de difusió 
tingui Pacollida que mereix aquest lloable con- 
junt artistic.

MUSEU DE L’EMPORDA
Plaça Sara Jordà, 2 - Tel. (972) 50 23 05 - Figueres
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Harold Lloyd:
La lògica de la contradució (i)

Q  ................
Club va presentar al Cineart el prop- 
passat juliol -solament disset films, 
bàsicament de 1919 a 1924- fos albora 
tan rellevant, només s’explica pel des- 
coneixement generalitzat d’un dels 

mes importants classics del búrlese. Ell mateix 
se’n lamentava en una entrevista de l ’any 
1953: “Molta gent coneix el meu nom; però, i la 
naturalesa del meu art?” . La televisió també 
l’ha posât d’actualitat recentment, encara que 
el cicle que va dedicar-li -réservât als cinèfîls 
noctàmbuls- només constava de films a partir 
de 1923. Casualment, però, la suma dels dos 
cicles ens permet una aproximado força fona- 
mentada al seu cinema.

Tot i ser un deis cómics més populars de la 
seva època, el pas del temps Tha relegat a un 
injust segon pía. Desproveit d’un fisic cómic 
(Keaton, Hardy...) i d’una mímica extraordi
nària (Chaplin, Laurel...), l’originalitat de Lloyd 
consistí a cercar la comicitat a partir d’un tipus 
corrent. El primer curt-metratge en qué apa- 
reix amb les seves ulleres de carel data de 
1917 -O ver the Fence-. Imposar un tipus 
d’aquestes caractéristiques, que exigia un 
canvi conceptual radical del búrlese, no fou 
tasca fácil. Renunciar a la vestimenta extra
vagant, al maquillatge excessiu, al gest des
mesura! i, sobretot, al melodrama, només era a 
l ’abast d’un home amb la mateixa determi- 
nació que el seu personatge. Lloyd mai no 
excita el sentimentalisme de l’espectador; el 
seu romanticisme -com  veurem - és poc 
complaent, i la violencia física, a mesura que 
avança la seva obra, queda reduída a la míni
ma expressió i, bàsicament, és eli qui la pateix. 
La identificado primària amb el personatge -a 
diferèneia de la majoria dels altres còmics- 
esdevé, si més no, problemàtica. Cree que 
aquest és el motiu principal pel quai el pùblic 
l’ha menystingut, circumstància que, en menor 
mesura, també li ha passât a Keaton i -no

Jordi Graset

diguem- a Langdon. Tanmateix, llevat de Cha
plin, el búrlese ha estât víctima de grans 
equívocs per part del públic.

Ja sigui que Tacciò transcorri en Tàmbit quo- 
tidià 0 no, el personatge créât per Lloyd es com
porta sempre com un home corrent, d’acord 
amb una concepció versemblant de la història. 
“Encara que el cómic és exageració, cal assem- 
blar-se a la vida corrent d’una manera satis- 
factória. Intento emplaçar el meu personatge en 
les situacions més naturalment extraordiná- 
ries” , diu Lloyd. Abans que Keaton dissenyés els 
films concedint una gran importáncia a restruc
tura narrativa i a Tarticulació dramática, Lloyd 
ja s’havia endinsat per aquesta via, encara que 
aquest fet anés en detriment d’una certa espon- 
taneitat, que en el seu cas no constituía un ele
ment bàsic de la seva comicitat que s’inscriu en 
el si de la història i en la posada en escena. Kea
ton parlava d’eli com d’”un gran cineasta i un 
experimentador” . Els seus gags neixen d’una 
dialéctica complexa entre Theroi i el mitjà, ben 
allunyada de l ’ esquematització del búrlese 
anterior.

Aquesta complexitat és, abans que res, 
d’ordre psicològic, perqué Harold -identificado 
entre autor i personatge que es plasma a la fic- 
ció amb diferents cognoms- és un tipus absolu- 
tament contradictori, pie de dualitats: candide- 
sa/astúcia, inconsciéncia/voluntat, somniador 
/home pràctic, plàcid/colèric, tímid/decidit, opti- 
mista/depressiu (fins a templar el suicidi). Un 
veritable Dr. Jeckyll i Mr. Hyde (en trobem una 
referéncia explícita a The Milky Way (1).

Lloyd insereix el tema universal de Je- 
ckyll/Hyde -Thome superai per la pròpia obra-, 
en el si de la societal moderna: la dels gratacels, 
monstres inexpugnables; la dels cotxes, méca
nismes diabòlics. No pas amb un sentit moralis
ta, sino com una realitat que cal acceptar i a la 
qual ens veiem obligáis a adaptar-nos. Lloyd 
ens revela les contradiccions d’aquesta societal 
per mitjà del seu personatge, que no és acceptai

CINE FOTO
Fotografia - Cinema
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El primer personatge interpretai per 
Lloyd: Lonesome Luke (1915-1917).

Harold, l’optimista, el tipus corrent 
que consagrà Lloyd.

J.F. Martial, un dels imitadors de 
Lloyd.

si no adopta una personalitat diferent de la que 
correspon al seu natural, i una vegada aconse- 
guit aixô, bé rebent cursos de personalitat {Fee 
First) O bé créant un agosarat galant de fìcció 
{Girl Shy) la dona pretesa -que es qui mobilitza 
tota la seva energia potencial- nomes l’accepta 
en les seves qualitats primigènies {Movie 
Crazy).

Suprema contradicció de la societal competi
tiva: haver de canviar de personalitat, esdevenir 
agressiu, arriscar la propia vida per tornar 
finalment al punt de partença. Mentrestant, 
l’egoisme, l’amoralitat i els excesses ban guiat 
els sens actes. Sturges n’ha fet una lectura 
intel ligent -no podia ser d’altra manera- en el 
seu The Sins o f  Harold Diddlebock. El pròleg 
del film correspon a la seqiiència triomfant del 
Harold jugador de rughi de The Freshman. A 
continuació trobem Diddlebock -antic heroi del 
rughi- convertit en un perdedor que tan sols 
sortirà de l’anonimat quan, acomiadat del seu 
gris Hoc de treball, es lliurarà a una embriague- 
sa que li reportará una nit de disbauxa i 
d’excessos, és a dir, quan li suri el Mr. Hyde que 
tots portem dins. Lloyd retrata, amb una clari
videncia i una subtilitat aclaparadores, una 
societal amb la qual ens resistim a identificar
nos però que és el nostre viu retrat. No ens per
met el recurs a la llàgrima fácil, ni la coartada 
moral de vehicular l’agressivitat des de l’òptica 
marginai d’un Chaplin, posició compartida per 
molts dels herois del búrlese. Com molt bé fa 
notar Roland Lecoubre (2), es produeix una uni
ta! conceptual perfecta entre personatge i posa
da en escena: “La càmera no escruta mai el seu 
rostre cercan! emocions. Els primers plans 
només responen a una necessitai essencialment 
còmica. L’abundància de plans generals anul-la 
ràpidament tot lligam moral amb I’heroi’’.

El triomf de Lloyd és el de la rao sobre I’ins- 
tint. No és més fort o més maliciós, sino que té 
més coratge. S’accepta a si mateix, però som
ma, i això el proveeix de la força per escometre 
qualsevol empresa. Lloyd ha presta! els seus

trets naturals al personatge: emprenedor, inde
pendent, esportista, tenaç... D’una o altra mane
ra, una obra és sempre la projecció de l’autor. 
El seu perfeccionisme i el convenciment que el 
public sempre té rao el van portar a estudiar les 
seves reaccions mitjançant les pre-estrenes 
-sembla que fou el primer (3)- i, d’acord amb 
aqüestes, feia anar les tisores tant com convin- 
gués. Les seves condicions físiques i el seu desig 
de versemblança el duien a executar gairebé 
totes les acrobácies sense recorrer a cap doble.

NOTES:

(1) Em sembla oportú remarcar, encara que les caracté
ristiques d’aquest apropament critic no permetin desen- 
volupar-ho, l’interés d’una anàlisi dels paral lélismes 
entre Lloyd i Jerry Lewis, el cinema del qual es fona- 
menta també en el tema de la doble -o mùltiple- perso
nalitat i del qual n’és una exemplar expressió el seu The 
Nutty Professor {El profesor chiflado, 1963), precisa- 
ment una versió del mite del Dr. Jeckyll.

(2) “Harold Lloyd” , Roland Lacourbe, Ciném a  
d ’aujourd’hui, Seghers, Paris-1970.

(3) Com explica Petr Král en la seva obra Le burlesque 
ou morale de la tarte à la crème (Editions Stock, 1984), 
durant el période Keystone feia assistir, en les sessions 
de treball de l’equip de gags, un tipus ordinari, un espe
rii bast, que digues tot el que li passés pel cap referent a 
cada gag imaginai, que actués corn un “subconscient de 
grup” personificai. Aquesta comprovació de l’efecte d’un 
gag sobre el public ja es feia, dones, de bell antuvi. Lloyd 
la va fer en directe durant la projecció, ja que el seu 
cinema concebut a partir de la historia aixi ho exigia.

(continuará)
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CèiwK pVPATRICIO

PATRICIO AÑORADA

Patricio Andrada té divuit anys i 
fa 2n. de batxillerat a PEscola Pia 
de Terrassa. Té un posât plàcid, 
tranquil i reservat, que xoca amb la 
força i la duresa deis seus treballs, 
que no amaguen la seva gran Sensi
bilität. Un dibuixant molt autodi
dacte, però molt permeable a les 
noves tendencies que dominen el 
mon del cómic. Dibuixa des de molt 
jove i seguí pautes autodidactes fins 
que ingressa a l’Escola “Joso” .

-  Que t’agrada més de fer?
-  Evidentment, dibuixar, llegir, 

anar al cinema, escoltar música...
-  Quin esport practiques?
-  Cap en particular.
-  Quina música t’agrada escoltar?
-  M ’agraden molts grups com 

“Nine inch N iles ”, “The Young 
goods”, “M inistry”, “The Cuze”... 
Aquest estiu ho he passât bé amb 
música en directe. Es el moment de 
poder-ho fer: després és difícil: els 
estudis, T escola de cómic...

-  Quina beguda t’agrada més?
-  Tot depèn del moment.
-  D’adult, que voldràs fer?
-  Director de cinema.
-  Quins dibuixants t’agraden?
-  Sobretot, dins el mon del cómic, 

Simon Bisley. En el món pictóric, 
H. R. Giger.

-  Escrius?
-  Depèn del dia. A vegades escric 

idees saltes; també poesia, senti
ments que vull deixar anar, però 
d’una manera especial. Escric con
tes i m ’esforço a crear guions, però 
encara em resulta difícil.

ANALISIS CLINIQUES 
i PERFUMERIA 
COSMÈTICA de
Joan Garrìga i Manich

(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 
Farmacèutic Municipal)

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL

CO RREDOR D ' AS SE GUR ANCE S

JOAN SALA LLARGUES
Alfonso XIII, 16 • E-0S202-SABADELL 
Telf. (93) 725 87 77* • Fax (93) 725 82 47
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Mirador ]
Milagros Torres

Gabarro Art 
JOSEP OLVERAS

La galería Gabarro Art inaugura 
la temporada artística amb l’expo- 
sició de l ’artista Josep Oliveras, 
inauguració que va anar acompa- 
nyada de la presentado del Ilibre 
Tragos d ’un poblé, on es reproduei- 
xen obres del mencionat artista.

L ’exposició realment reclama 
l ’atenció del vianant que passeja 
per la Rambla de Sabadell, ja  que 
en mirar cap a Linterior de la sala 
el realisme-líric d ’un poblé crida i 
reclama ser vist. Es tracta d ’una 
obra realitzada amb cura de 
details, neta en tots els sens aspec- 
tes creatius, plena de profunditat, 
de línies ben creades i en ocasions 
de necessitai d’aconseguir un cert 
volum que a rriba  a donar una 
dimensió diferent a aqüestes teles i 
que Josep O liveras capta mit- 
jançant la creado deis núvols.

Galería Nova-3 
ISIDRE MANILS

Isidre Manils ha estât l’encarre- 
gat d’iniciar la temporada artística 
de la galeria Nova-3, una de les 
peques galeries que en l’actualitat 
s’atreveixen a mostrar a Sabadell 
el que és l’art de darrera produc- 
ció, de darreres tendencies dins el 
que podríem continuar anomenant 
“avantguarda”, dotant a aquesta 
paraula d ’un sentit nou i sempre 
revolucionad en quant a que el que 
desitga és trobar noves form es 
d’expressió.

Isidre Manils es troba dins 
aquest “apartat”, la seva realitza- 
ció és trencadora i personal, les 
seves imatges tretes de la realitat 
però allunyant-se d’un hiperrealis- 
me classic son protagonistes prin
cipals d’una època i d’una societat 
determinada. L’artista les elabora, 
les contextualitza i les fa obres 
d’art, no les deixa morir per petites 
o grans que siguin.

Imatge, modernitat, plats clas
sics, prestatges... creació.

Nova York 
CARLES BELLOSTA

Caries Bellosta, el nostre artista 
deis crepuscles, de les bores que

ningú no voi pintar, de la nostalgia, 
de l ’alegria, de la soledat, de la 
vida... ha estât a Nova York durant 
el mes de ju liol, ha aconseguit 
donar el salt. Am b més de vint 
obres de caire apaísat, de tons fos
cos, de genere paisatgístic, amb 
simplicitat d’elements compositius 
continuant la seva propia i ja carac
terística m anera de treballar ha 
aconseguit marxar d ’Europa amb 
tot el que aixó suposa de rise, 
d’esperances i de Iluita.

Galería Ford Art 
MERCÈ MASSA

Aquest estiu vam tenir l’oportu- 
nitat de veure un nou lloc d’exposi- 
cions que trencava amb tot el que 
tenim per costum de pensar que 
son els llocs habituais de mostrar 
art, la casa Eord va decidir realit- 
zar una exposició itinerant pels 
sens concessionaris de l ’artista 
Mercè Massa. La idea ens va sem
blar suficientment bona com per 
recordar-la en aquests moments i 
desitgem que Eord ho continui fent.

L ’obra que es presentava era  
piena de lluminositat, de dinamis- 
me, d’estiu, de colors clars i lluents 
que donaven vivacità! a la creació, 
essent la temàtica d’aquesta el pai- 
satge, la marina i el bodegó floral. 
Mercè Massa efectúa una pinzella- 
da curta, agii, lleugera, en movi- 
ment.

Galería lnteMe<te 
VIVES FIERRO

Vives Eierro ha presentai una 
exposició on la temàtica humana 
ocupa l ’eix prim ordial. L ’ésser 
humà com a part indiscutible del 
paisatge tant ¿’interior com d’exte- 
rior, no nécessitant ser conegut i 
completament personalitzat, sino 
essent un èsser que passa desaper- 
cebut, que no interessa com a per
sona pròpia i coneguda dotada  
d’uns trets característics que la fan 
única i irrepetible, sino com a grup 
existencial que forma part innega
ble del paisatge. Aquest paisatge és 
el barceloní i el cubá mostrai des 
del carrer, des de les seves places i 
també des de dins de cafés i llocs 
multitudinaris. El color és l’enca-

rregat de diferenciar un lloc de 
l ’altra i l ’espectador rápidament 
identifica de quin paisatge es trac
ta i passa a formar part d’ell, intro- 
duint-se en l ’obra, recordant-la, 
descobrint-la i fent-la seva.

Galería Revira 
GRUP MERCADÉ

Vint-i-sis deixebles d’en Jaume 
Mercadé, després de seguir durant 
un curs académie les classes de 
perfeccionament per aconseguir 
un estil propi, pie de frescor i de 
soltesa a l’hora de crear, han rea- 
litzat una exposició a la Galería  
Rovira on han presenta! una obra 
seleccionada de les que van realit- 
zar al llarg del curs. Un grup en el 
que es poden apreciar les ganes de 
treballar, de pintar com a expres- 
sió de sentiments, d ’esperances 
propies que han anat deixant dia a 
dia en els seus pinzells i que vénen 
a m ostrar que Sabadell és una 
terra d’artistes.

"DEL MAR ALS SORRALS" 
Pintares de Pere Camps
Del m ar ais sorrals son pinta

res de Pere Camps que coneix pía 
bé l ’Em pordá com per saber-lo  
expressar plásticament amb tota la 
seva bellesa. En aquest magnifie 
Ilibre s’hi acompanya “Els sorrals 
del silenci", poemes de Erancesc 
Garriga i Barata. Ambdós confor
men aquesta obra que fa de molt 
bon veure i de bon Regir. Poemes 
escrits inspiradament per a cada 
pintura que harmonitzen.
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Rosa Ten

SABADELL I L'«ANTOLOGIA DE 
LA SARSUELA»

Un dels actes rellevants de la 
programacio de la Festa Major de 
Sabadell 1995 fou el concert dels 
Cors de Sarsuela de Sabadell en el 
marc del TMS La Farándula, la nit 
de r i  de setembre. La realitzacio 
d ’un somni de la p ro fessera  de 
cant, la sabadellenca Maria Teresa 
Boix i d ’un gran grup que al sen 
redos ho ha fet possible.

Yens de bona factura, art i que 
estimen la gracia i el tipisme del 
“género chico” oferiren un concert 
que va meréixer l’aprovació i elogi 
del public que omplia el teatre.

Son mes de 50 els cantaires que 
formen el Cor, entre alumnes de la 
Maria Teresa Boix i aficionáis que 
s’han perfeccionat al seu costat i 
que donaren el millor d’ells aquella 
nit a La Farándula.

Sarsueles com “G iga ntes  y  
Cabezudos”, de Caballero; “Cangó 
d ’Am or i de Guerra”, de Martínez 
Valls; “B oh em ios” i “Doña F ra n - 
cisqu ita”, de Vives; “Los G a vila 
nes”, de Guerrero; “La Dogaresa”, 
de M illan; “A lm a  de D io s ”, de 
Serrano i “Lu isa  F e rn a n d a ”, de 
Moreno Torroba, despertaren  
entusiasme en un public que espe- 
rava aquest concert. Un concert 
amb solistes: la soprano sabade
llenca Montserrat Sanromá, una 
veu ja  internacional i que viu a 
Milà; el baríton també sabadellenc, 
Ezequ ie l C asam ada, conegut a 
Bulgaria per la seva interpretado a 
l’opera del país; i afires solistes del 
cor, de reconeguda formado musi
cal i vocal (L. Garda, A. Garda, J. 
Morales, tenors; A. Aparicio, T. Ca
sas, sopranos; P. Gracia, L. Gracia,

M.M. Lara, E. Tost...), i que deixa- 
ren un bon record i el desig de 
poder tornar a escoltar-los aviat.

Concert amb acompanyament 
al piano a cárrec del mestre Joan 
Manan, i sota la direcció de Maria 
Teresa Boix.

Fou un primer pas que, en el 
temps, pot dotar Sabadell d’un deis 
millors cors especialitzats en a- 
quest genere.

NIT MARINERA
La coral la Industrial sorpren- 

gué enguany amb un concert en el 
mare de la Festa Major: “Nit Mari
nera”, que, tal com deia el progra
ma, “es tracia de la voluntat mùtua 
de dos coFlectius que es dediquen a 
la interpretado vocal de participar 
en un mateix acte musical ofert uns 
a afires”. La Industrial compartía 
escenari amb el grup Cavali Bernat,

de reconegut prestigi en el món de 
la cançé marinera, fundat i dirigit 
pel mestre J.L. Ortega Monasterio.

L’acte tingué lloc a l’amfiteatre 
deis jardins de la Caixa de Sabadell 
i el programa, que constá de dues 
parts, contempla dues interpreta- 
cions de cada grup. El repertori, 
basai en la nit i el mar.

Seguint aquest argument, Josep 
Barceló, com a presentador de 
Pacte, en una de les seves interven- 
cions, féu una bren introducció  
deis orígens de l’havanera com a 
forma musical i deis seus lligams 
amb la música cufia i la popular.

En la seva intervenció “La In
dustrial”, dirigida per Maria Calza
da i Olivella i acompanyats al piano 
per M. Antonia Ibáñez, oferí entre 
afires, obres de Schubert, Rodgers, 
Vila, “Nocturnos de la ventana”, i 
Guinovart, amb uns vibrants frag
ments de M ar i cel. L ’esdeveniment

Rambla de Sabadell, 82 •  SABADELL 
Telèfon 726 57 85

l 'artística
BROCANTER 
Compra venda

Calaixeres, Mobles, Hums, Bescuits, 
Porcellanes, Nines, Postals i Llibres

Tres Creus, 23 •  Telèfon 725 62 30 • SABADELL
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però, es trobà en l ’estrena d ’una 
havanera “D ’Arraona al m a r”, que 
el mestre Monasterio dedica a la 
coral; la interpretado de la peça 
fou amb acompanyament al piano 
del mateix autor.

Cavali Bernat oferí el seu reper
tori de balades valsets i canço 
m arinera la majoria de les quais 
sorgides de la inspirado del mestre 
Ortega, amb la inclusio d’una obra 
de Morera. Cal destacar la creado 
personal del seu baríton Joan Pla
nisi en "R o s ó ” i el duet de tenor 
-J.M. Pia i baríton de l’ópera “M a 
rina” que tanca l’actuació del grup. 
Per acabar els dos grups repetiren 
l ’havanera “D A r r a o n a  al m a r ”, 
amb acompanyament de piano pel 
mestre Ortega i de gu itarra  a 
carree de Jordi Ponti.

Com a mostra d’amistat, “La In
dustrial” oferí al mestre una em
blemàtica llançadora transformada 
en barca, amb la in corporado  
d’una vela, al-legoria de l’havanera 
creada expressament per a aquella 
nit.

Cal destacar el corrent que s’es- 
tablí des d’un primer moment entre 
el public que omplia de gom a gom 
l ’am fiteatre i els dos grups ac- 
tuants, que saberen crear, amb la 
seva Sensibilität i expressió, un 
clima de mágia musical, que porta 
els qui visqueren Pacte a una expe
riencia estètica inoblidable.

EL PREMI SANT JOAN 
DE LITERATURA CATALANA, 

ATORGAT A JAUME PLA
El XV Premi Sant Joan de 

Literatura Catalana -convocai per 
la Fundació Caixa de Sabadell- ba 
estât atorgat al pintor, gravador i 
escriptor Jaume Pía pel seu Ilibre 
“D e  l ’art i de l ’artista. D ietari  
(1982-1991)”, crònica de deu anys 
de la vida artística catalana i de les 
vivendes personals d ’un artista 
amb comprovai sentit critic.

Jaume Pia i Pallejà va néixer a 
Rubi l’any 1914, i es dedica a pin

tar i escriure de ben jove, fins que 
a la postguerra conegué les tècni- 
ques del gravai, del qual n’ha esde- 
vingut un mestre. Creador, ais anys 
quaranta, de “Les Edicions de la 
Rosa V e ra ”, treballà  amb els 
millors escriptors i il lustradors del 
moment, albora que dirigía cura
ses edicions de bibliófil.

Com a escriptor, és autor deis 
Ilibres “Els grava ts  de X a v ie r  
N o g u é s ”, “Fam osos  i o b l id a ts ”, 
“M em or ia  escr i ta ” i “Fra ncese  
D o m in g o ”, a lbora que és assidu  
coM aborador de la “R ev ista  de 
C a ta lu n y a ” amb estudis critics 
sobre artistes catalans. El dietari 
premiai amb el Sant Joan, “De l’art 
i de l ’artista”, és un llibre extens 
en el qual exposa dia a dia les seves 
impressions de la vida artística i de 
la social, així com els seus problè
mes personals: en aquest sentit, és 
un document de primera mà redac
ta! per un home sensible al seu 
entorn.

Finalista del premi fou el recull 
de narracions “Ells i elles, dinou 
contes fdològics”, del qual és auto
ra Rosa Delor, jove investigadora

de l ’obra de Salvador Espriu i 
escriptora de notable imaginació. 
Així mateix, de les quaranta-nou  
obres presentades a concurs, 
entraren a les votacions finals tres 
obres més, que quedaren classifi- 
cades en l’ordre següent: “El carni 
dels morts”, del poeta Xavier Amo- 
rós, de Reus, memòria novel lada; i 
les novel les “Tot c o m en ç a ”, de 
Joan Gomis, i “La tenda de l ’her- 
bolària”, d ’Andreu Carranza, jove 
escriptor de les terres de l’Ebre.

El jurat del premi ha estât com
post per Joan Perucho, Pere 
Gimferrer, Dolors Oiler, Joaquim  
Sala Sanahuja i Joan Ripoll.

R
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s
Ulis nous

Pedro i Comí
Calassanç Balagué

egons les paraules de Jesucrist, el fun
dador de FEsglésia -el Poblé de Déu, en 
paraules del Concili Vaticà 11-, aquesta 
fou fundada sobre la Pedra=kefás: Pere. 
1 segons Pere, els cristians “som pedres 
vives” que la formem. Tot un símbol. És 

a dir, que Jesús i les primeres comunitats deis 
apostéis marquen una trajectória a seguir. Els 
successors de Pere i els apostéis, el Papa amb el 
col legi dels bisbes, son la garantía, en tot 
temps, de la Identität i de Tautenticitat de la tra- 
dició apostòlica que recolli i dona forma a l’obra 
de Jesucrist quan torna al Pare.

Però aquesta “casa edificada sobre la pedra” 
és un esser viu i té un carni a recórrer, encarnat, 
com el seu fundador, en la història de la huma- 
nitat. Per tant, ha de transmetre la salvado de 
Déu de manera diferent en cada època i en cada 
Hoc. En concret, perqué afectada i moguda a la 
conversió, necessita renovar-se i purificar-se.

Fe i cultura
Justament perqué TEsglésia és histórica, té 

la missió de viure en constant intercanvi amb la 
Sensibilität de cada època. Evangeli i cultura 
han d’estar en continu diàleg. El document del 
Vaticà 11 Gaudim et spes diu: “Són molts els lli- 
gams existents entre el missatge de salvado i la 
cultura humana. Car Déu, per mitjà del seu Eill 
encarnat, va parlar segons la cultura pròpia de 
cada época. L’Evangeli purifica i critica les cul
tures. Aqüestes poden, amb contrast i diàleg 
amb eli, descobrir veritats latents. Si no hi ha 
aquest diàleg, es produeix, en les consciéndes 
deis creients véritables, esquinços interns. Per 
tant, totes formulacions doctrináis d’Església 
han d’estar expressades en el llenguatge actual. 
No tot està dit encara. Les comunitats locals 
tenen la seva geografia particular per a realit- 
zar el missatge cristià en cada cultura i a cada 
poblé.

La missió de FEsglésia és triple: respondre la 
crida del Fundador, complir el missatge rebut 
d’Ell i conduir el Poblé de Déu a la possessió del 
Regne, la vida eterna. “No és el món per a 
FEsglésia, sinó FEsglésia per al món” (Pius XI).

L'Església en el món
Si llegim la Biblia des de la situació actual del 

món, veurem que la Paraula de Déu exigeix i 
ajuda FEsglésia -Poblé de Déu- a reformular la 
seva missió en Factual societal. Dins d’aquesta 
societal, hi ha un estrat força dens de població 
desvincula! de la comunitat cristiana i de la fe. 
És tot un món diferent del Poblé de Déu.

Sense cap mena de complexos, segueix en 
vigor la missió universal de FEsglésia en els 
quatre punts característics: anunci, testimoni, 
compromis transformador i denùncia, amb una 
perspectiva molt àmplia: Famor al món present.

1. Anunciar Jesucrist. Qui és Jesucrist? Per 
què i quins són els motius per a prescindir-ne? 
Tenim una assignatura pendent.

2. Ser testimoni de Jesucrist. Mostrar-se al 
món en actitud de servei. Expressar la vida cris
tiana amb uns principis que resultin sorpre- 
nents i suggestius per al món.

3. CoMaborar amb el món. Reconèixer la 
societal actual tal com és, suposa coMaborar en 
tot allò que ajuda a un vertader creixement 
humà. La dinàmica salvadora també és present 
de manera secreta en el món que no és Església. 
ColTaborar-hi també és missió de pie de la 
comunitat cristiana.

4. Saber denunciar. La comunió de 
FEsglésia (tinguem ben present que la formem 
entre tots) amb el nostre món no pot estar lliure 
de la contradicció amb aquest. És a dir, 
FEsglésia ha d’oferir el servei de la nostra criti
ca. Ni uns ni altres podem trair la veritat. És 
possible viure i conviure, tenint en compte la 
sincerità! de la veritat.

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
ADMINISTRADOR DE FINQUES
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Paraules i silends •  • •

Vhome és una flor 
que, per més que-s guarde, 
del matí a la tarde 
naix, floreix y mor.

“Recorda’t que ets pois” 
Mn. Cinto Verdaguer

Totes les coses parlen deis difunts; 
d’aquells que entre nosaltres feren vida: 
unes pomeres en uns horts fecunds; 
el menjador, la cambra, el pou, Teixida...

“Capvespre de Tots Sants’ 
Mn. Camil Geis

Ja sé que són absents les coses mortes, 
les que el corrent deis dies se ’ns enduu; 
però, quan s ’obren del record les portes, 
viuen de nou, al fans de cadascú.

“Res no és absent”
Joan Arús

Com emmudim davant la porta inútil, 
com implorem la pietat incògnita, 
com sospirem en el darrer silenci 
del nostre alé, que es desarrela, en Taire!
En el darrer silenci,
el món es clou com la parpella enorme
del déu solar, indifarent a l ’ombra.

“Agonia”
Pere Quart

Oli sobre tela, obra de Manuel Urgellés i Trias (Barcelona 1866-1939)
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Dibuix al carbô sobre paper Kraft 530x360 mm (1993).
Esboç per realitzar les figures del Pessebre, fos en bronze que hi ha installai permanentment, al peu del 
campanar de Sant Félix de Sabadell.

Per VICENÇ MAS



GIMENO
Am b motiu de l ’Exposicio 

Gimeno a Sabadell, inaugurada 
en el Saló de la Caixa de Sabadell 
el 19 d’aquest mes la quai restará 
oberta fins al dia 28 de gener, 
Quadern dedica la portada  
d’aquest número a una de les obres 
que s’exposen “El nen i la nena”. 
Obra realitzada en l’època que 
Gimeno visque a la nostra ciutat 
per l’acollida que li oferí el seu 
amie, el doctor Francese de Paula. 
Bedós. S’ha dit que en aquest peri- 
ode Gimeno realitzá unes magni
fiques obres. De les 60 que hi ha 
registrades se n’han pogut reunir 
unes 30.

La idea d’aquesta exposició fou 
arran de la conferencia que l’artis
ta pintor Emili Morgui, per altra 
part, gran entusiasta de Gimeno, 
pronuncia a les Agrupacions Narcis 
Giralt. Aquesta propicià la idea de 
poder realitzar una Exposició amb 
el titol de Gimeno a Sabadell. Es 
formá una comissió i es proposà al 
bon amie i coneixedor de l’obra 
gimeniana, Gregor Planas, el qual 
accepta il lusionat ser-ne el res
ponsable de localitzar obra de 
Sabadell i del seu rodal. En aques
ta fundó ja  hi havia posât fil a 
l’agulla, però una cruel malaltia 
sega la seva vida. Els seus com- 
panys de la Comissió han conti
nuât la tasca, han seguit laborant 
en el propósi! de veure aquesta 
exposició. Ha estât possible, però, 
gracies a la Fundació Caixa de 
Sabadell. Gracies a aquesta l’expo- 
sició Gimeno a Sabadell pot esser 
admirada en aquest magnifie marc 
del Saló de la Caixa de Sabadell.

En tancar aquest número de 
Quadern, al mateix llindar de la 
porta de Nadal, no podem dedi- 
car-hi més espai. Ho farem en la 
propera edició, donant-li tot el 
mèrit que Gimeno a Sabadell es 
mereix.

VICENÇ MAS
Vicenç Mas (76) és un artferit 

del pessebre; des de petit, perqué 
el seu pare fou un dels principals 
factors que el pessebrisme saba- 
dellenc fos una realitat tant de 
continent corn de contingut. Caldria 
recular algunes desenes d ’anys 
per a reviure aquells magnifies 
pessebres que Lluis Mas construía 
a la Casa de la Caritat, situada on 
ara és la Plaça Marcet. El seu fill, 
el Vicenç, que avui il lustra la pagi
na de dibuix d’aquest Quadern, el 
seguia per tot arreu, i d’ell apren- 
gué l’art de fer figures i de cons
truir pessebres. No és pas un art 
menor.

Vicenç Mas fou alumne de Joan 
Vila Cinca, de Joan Vilatobà i 
d’Antoni Vila Arrufat. Horn s’expli- 
ca que V. Mas tingui aquest bagat- 
ge artistic que ha pogut demos
trar en tantes obres escultòriques. 
Figures majorment religiöses rea
litzada amb fang, reproduïdes 
algunes en bronze; talles, retiens, 
medalles... Les seves figures tenen 
moviment, que és corn dir que 
tenen vida.

Eli, en bores blaves, dedica un 
temps a aquest seu bon quefer 
artistic. I quan arriben els darrers 
mesos de l’any es dedica a crear 
noves figures per conformar nous 
pessebres. I aixi, anyada darrera 
anyada, participa en aquesta mani- 
festació tan tradicional corn entran- 
yable que és el pessebrisme.

Ara fa tres anys s’inaugurà el 
pessebre del Bacò del Campanar 
en bronze. És un conjunt format 
per quatre grups que formen el 
pessebre. El dibuix que reproduïm 
n’és una part.

De la ma d ’aquest artista els 
pastors fan carni cap a la Cova del 
Nen Jesús...

J. C.

PORTADA: “Nen i nena” de Gimeno. 
Disseny portada: Jordi Roca.

9 8  Dibuix de Vicenç Mas.
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Semblanta de Robert Ferrer

obert Ferrer i l’Alliance Française a Sa
badell son una mateixa cosa. 1 encara 
que capgiréssim l’ordre dels factors no 
alterarla el producte... Son tan estre- 
tament associats, que no podriem adiar
los un de l’altre.

És amb motiu que l ’Alliance Française de 
Sabadell ha adquirit l’edifîci del que fou la casa 
Taulé i donant-se la circumstància que fa vint 
anys que s’establi a la nostra ciutat, he cregut 
oportù traspassar la portalada i cercar el seu 
director, Robert Ferrer, que ha estât el principal 
propulsor d’aquesta iniciativa.

El nostre personatge és carismàtic; té una 
dinàmica que irradia per tots els seus porus. És 
corn un eix o corn un embarrat, que ho fa moure 
tot... Direm de passada que Ferrer és argelià i 
català per adopcié. Diré més: s’ha empeltat del 
tarannà sabadellenc... És llicenciat en filologia 
francesa a la Universität Autònoma de Barcelona.

Fern aquesta entrevista en el seu despatx, en 
el seu lloc de direcció, voltat de Ilibres de text i 
d’altres i tantes matèries.

-  M’acaba d’arribar aquest lot de llibres que.

Joan Cusco ì Aymomí

de moment, no sé on coMocar-los -diu. 1 per sal
var la barrera que s’interposa entre ambdós, els 
trasilada a un altre lloc...

Tine preguntes a formular. Començo per pre- 
guntar-li que ens conti la història de l’Alliance 
Française de Sabadell.

-La història de l’Alliance Française de SabadeU.
-Neix, el 1974, de la voluntat d’un col lectiu 

de professors que, de manera autogestionària, 
decideix donar un ensenyament de qualitat als 
seus estudiants, unint llengua i cultura, dos fets 
indestriables.

Des de llavors, la formado pedagògica s’ha 
anat especialitzant cada vegada més i l ’ense- 
nyament de la llengua ha passai de ser un com
plement a la formado general de l ’individu, a 
formar part de la formado professional de la 
persona. Per tant, ara és un ajut per a trobar 
feina, un plus laboral.

-El nou edifici és el sûmmum de l’entitat?
-No hi ha cap dubte. L ’edifid fa l ’entitat; U 

dona carácter. La vocadó que sempre hem tin- 
gut de ser un servei públic -d ’aquís’explica, per 
exemple, la llarga col-laborado amb la regidoría

Fotos de Pere Monistrol
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de Cultura de la ciutat- s’aferma amb la creació 
d’un espai cultural obert a tothom.

Continuarem sent Ventitat que aporta, al ciu- 
tadà que ho desitja, informació relativa a França 
en tots els àmbits: culturáis, laboráis, socials, 
turístics, etc. He de dir que responem a les deman
des més inversemblants, fent molt de gust tots els 
esforços possibles per a no decebre ningú.

També som, amb els nostres mitjans, un cen
tre de recursos per ais ensenyants i un Hoc de tro- 
bada per ais qui volen fer-la petar en francés.

á
■

*

-Com correspon la ciutat per tal d’ajudar a 
adquirir el nou local?

-Es una de les experiéncies més boniques de 
la historia de TA.F. Ha estât Tocasió de compro
var de manera explícita -donar diners no és pas 
fácil- la simpa tia i fins i tot Tadmiració, encara 
que potser quedi malament dir-ho, que ha des- 
pertat el nostre projecte. Gent molt semilla, gent 
que f eia temps que no frequentava TA.F., gent 
del mon de la indùstria que ara no sembla pas 
gaire sensible a questions corn aqüestes, està 
fent prova d’una generositat que ens colpeix pro- 
fundament.

Tot sovint anem tenint sorpreses amb l ’adhe- 
siô de nous socis a la nostra entitat, adhesió que 
ens és molt útil per a poder tirar endavant com 
volem la nostra dèria. Hem d’estar agratts a 
molta gent i fer bé les coses per correspondre a 
tot això.

-La vida moderna exigeix avui més que mai 
conéixer idiomes. (Som en l’època de la comuni- 
cacio...) El francés fou l’idioma més en voga. El 
temps ha anat desplaçant-lo a favor de l’anglès. 
Avui la llengua més internacional... D’aquest punt 
fes-nos, s’il vous plaît, una valorado.

-E l francés és una llengua que ha perdut de 
manera exagerada un Hoc important en el nos
tre país. Naturalment, l ’anglés és fonamental.

WiH

»

Però ara per ara, a dues hores de cotxe de França, 
amb tantes empreses franceses instai-lades a 
Catalunya, amb tots els intercanvis existents 
entre els dos països, el francés ocupa i ha de 
continuar ocupant una plaga de privilegi. Cada 
vegada hi ha més gent adulta que, no parlant 
un borrad de francés, es troba amb un fort han
dicap laboral. Per exemple, diré que en el Vallès 
hi ha més de 70 empreses franceses. Quantes 
n ’hi deuen haver de catalanes que treballen a 
països francòfons? Tot això compta molt per saber 

realment la importància de la llengua 
en el nostre país.

-Erança ha estât un dels principals 
països europeus: a I’avantguarda de les 
arts, en la literatura, la moda, etc... 
-una Erança enciclopèdica, vaja. 
Políticament respectable i respectada, 
però sembla que en alguns camps ha 
cedit terreny... Aquest procès -cíclic?- 
com l’explicaries?...

-França continua sent el segon país 
del món pel que fa a la producció cine
matográfica, per exemple. El pensament 
francés no té la força d’anys enrere, 
però aquest problema és comú a tot el 
món occidental.

França és un país socialment molt 
viu i combatiu. La democrácia, malgrat 
moites patinades, és un exercici que no 
es practica només quan hi ha eleccions. 
Ja veiem les reaccions furibundes de 
l ’opinió pública a totes aquelles deci
sions governamentals que semblen 
arbitráries.

Encara que, a nivell ecológic i sobretot nucle
ar, hi ha una manca de capacitat de mobilitza- 
ció sorprenent i decebedora.

-Parlem del Quebec?... -insinuo.
-Del problema del Quebec, només en sé el que 

se n’ha anat publicant en els diaris. És un pro
blema d’autodeterminació, però amb unes ambi- 
gUitats, a nivell econòmic sobretot, que convindria 
conéixer millor.

-Com incideix l’A.F. sabadellenca en el camp 
sociocultural de la ciutat?

- L ’A.F. de Sabadell vol ser, en aquests 
moments, un Hoc d’aprenentatge eficaç d’una 
llengua corn el francés. Un Hoc que faciliti l ’inter- 
canvi entre persones i sensibilitats diferents, que 
obri vies de comunicació i d’enriquiment cultu
ral. No som tots tant iguals corn pensem, enca
ra que s’imposi una manera de vestir, una mane
ra de menjar. Hi ha fets diferenciáis molt 
importants i desconeguts d’un país a Valtre.

-Entre veins sorgeixen discussions... Quan el 
xovinisme francés; de si Àfrica comença en els 
Pirineus... 1 etc., etc.

-Les relacions entre França i Espanya són 
complicades - son problèmes entre veins. A mi em 
semblen molt normals.

De vegades es critica la indiferéncia de França 
cap a nosaltres. Ens interessem pels portugue-
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sos? Pels marroquins? També els belgues se sen- 
ten despreciáis pels holandesas.

Malauradament, el més pobre només rep, de 
tant en tant alguna mirada distreta, però Tinterès 
va cap al més poderos. Aquest és més aviat el 
neguit que en aquest país es fa  palés.

Per altra banda, a Franga hi ha, una gran 
admirado per Esponga, per la seva diversitat, per 
la seva riquesa cultural i, malgrat això, no s’ente- 
nen gens les autonomies etc... Nosaltres admi- 
rem, en Unies generals naturalment, una ciutat 
com París, però ens molesta el centralisme, etc...

Pel que fa  el xovinisme, jo  diria que és una 
forma de nacionalisme, incomparablement menys 
agressiva que el nacionalisme nord-americà, per 
exemple. El xovinisme dels franceses és la seva 
capacitai d’estimar i també de vendre allò que 
és seu, de valorar-ho abans que hofacin els altres. 
I  aixi venen vi, TGV, ciutats, cuina i moda.

-L ’A.F. sembla que va agafant més protago- 
nisme en la ciutat. Quins estimuls i propostes ofe- 
reix als seus alumnes i també ais sens associais?

-Parlaré primer dels alumnes. Ens estimem 
les persones que s’interessen per la nostra feina; 
si vénen a casa nostra és perqué tenim intéres
sas en comû. Per tant, procurem ser molt res- 
pectuosos amb élis. A través de Tentitat, de 
TAssociació, volem augmentar la participació de 
Testudiant. Volem un moviment dinàmic i dialéc- 
tic entre els qui treballem a TA.F. i els qui hi estu
dien. Volem, a nivell docent, aportar un nivell de 
qualitat apreciable. Fer que les nostres classes per- 
metin aprendre més de pressa, que la comuni- 
cació sigui important, cosa indispensable per 
Vaprenentatge d’una llengua i passar-ho bé junts.

A nivell cultural, hi ha una activitat espe- 
cialment dirigida als nostres estudiants, destinada 
a millorar la seva competéncia de comprensió i 
d’expressiô. Que Testudiant trobi, amb xerrades, 
films i activitats d’animaciô, un complement al 
seu estudi.

D ’altra banda, volem, ajudats per persones pro
peres a Tentitat, -que consti públicament el meu 
sincer agraïment a la seva generositat- establir 
una linia d’actuaciô cultural coherent i estable 
amb uns continguts progressistes i directament 
vinculats als intéressas de persones que viuen en 
una ciutat corn Sabadell. En aquest sentit, volem 
ser decididament de la ciutat.

-Que destacaries del programa actual de TA.F.?
-E l nostre programa, de moment, és assentar 

definitivament Tentitat a la seva seu amb Tajut

de les persones que volen adherir-s’hi. Per això 
continuem la nostra campanya de captado de 
socis fundadors.

-Creus que en el nomenclátor local hi falta 
algún nom de la France?

-Si hi falta algún nom que li donin una plaça
0 un carrer pel seu carácter universal, per la 
seva contribució al progrès de la persona; no per 
ser de Franga o d’un altre país.

-Quins creus tu que hi haurien de ser?
-La veritat és que no m ’hi he fixât.
-Home de dues cultures i, per posar més gruix 

a la cosa, la catalana. Com ho paeixes?...
-E lfe t d’haver nascut en un país árab m ’ha 

marcat profundament. Tiñe molt de respecte per 
aquest poblé. Cree que aquesta experiéncia, fruit 
de Texili deis meus pares, ha estât per a ells, 
com per a mi, encara que dolorosa, extremada- 
ment enriquidora. Vise a Catalunya, que estimo 
moltíssim, i paradoxalment sóc més sensible a 
allò que és propi de Thome, sigui d’on sigui, que 
a allò queanomenem arrels. Les arrels em recor- 
den les plantes, ¡respecto aquells que les defen- 
sen. Aquest deu ser el résultat dels meus petits 
exilis: Algéria, Catalunya, Franga. En el fans ens 
assemblem tots tant!

-Ets realista, però somies en color o en blanc
1 negre?...

-No sommio gaire. Recordo els meus somnis 
en blanc i negre...

-Però somies en francés o català?
-M ’és indiferent. Depén del moment. Hi ha 

dies en qué ja  no sé qué parlo -la  meva dona és 
castellana-.

La tasca que es fa en aquest magnifie edifici 
per a adequar-lo s’ha de veure més que explicar- 
ho. Per això tenen les portes obertes...

Després d’acomiadar-me he evocai la divisa 
francesa de Liberté, égalité, fraternité.

'¡ance francal̂ ^
ASSOCIACIÓ RECONEGUDA D’UTILITATPÚBLICA 

ALLIANCE FRANÇAISE 
Sant Joan, 35 - 08202 SABADELL 

Tel. (93) 726 96 44 - Fax (93) 727 52 16

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliària

Sant Antoni M -Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76
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i Proust I

-  El principal tret del men carácter?
- Tossut.
-  La qualitat que prefereixo en un home?
-L a  intel ligència i la generositat.
-  La qualitat que prefereixo en una dona?
- La Intel-ligència i la generositat.
-  Allò que mes estimo en els amics?
- Que m’estimin.
-  El meu principal defecte?
-  Massa tossut, entre altres.
-  Ocupado preferida?
- Passejar.
-  El meu somni de benestar?
- Un any sabàtic.
-  Quina fora la meva pitjor desgracia?
-  No estimar.
-  Que voldria ser?
-  Ja m’està bé com sóc. Fa temps gue em conec.
-  On desitjaria viure?
- En un Sabadell vora del mar.
-  Quin color prefereixo?
- Els colors vius.
-  Quina flor prefereixo?
- El gessami.
-  Quin ocell prefereixo?
-  L ’oreneta.
-  Els mens autors preferits en prosa?
- Juan Goytisolo i la prosa de Machado.
-  Els poetes preferits?
- Ferrater, en català. Machado, en castellà. Éluard, 
en francés.
-  Els herois de ficció?
-  Cyrano.
-  Les m eves heroines de fìcció?
-  Ava Gardner és una fìcció.
-  Els mens compositors preferits?
-Schubert, Satie...
-  Els pintors predilectes?
- Goya, Picasso, Cézanne...
-  Els mens herois de la vida real?
-  Tots aquells que creuen en les utopies.
-  Les meves heroines històriques?
-  La meva dona i la meva dona.
-  Els noms que prefereixo?
- Pilar (amb perdó!).
-  Que detesto mes que res?
- La dictadura del diner.
-  Quins caràcters històrics menyspreo mes?
-  Les guerres.

-  Quin fet militar admiro mes?
-  No hi ha res d ’admirable en tot allò que es fa  amb 
armes.
-  Quina reforma admiro mes?
-  Les reformes són com els pedaços; són útils però 
lletges.
-  Quins dons naturals voldria tenir?
-  Tenir mes sentit de l ’humor.
-  Corn m’agradaria morir?
-  Veli i en pau.
-  Estât present del meu esperii?
-  Enfeinat però satisfet, qué carai!
-  Fets que m’inspiren mes indulgencia?
-  Molts.
-  El meu lema?
-  Tira’t al francés.

Com sóc?
Apassionat.
(La passió, també mou muntanyes...)

x e ita jjm / n i

G/n
Pintor Borrassà, 43-45 • SABADELL 

Tel. 726 27 91

GESTORIA^ADMINISTRATIVA  
X  ASSESSORIA FISCAL

ADVOCAT CIRERA, 32 BAIXOS 
TELS. 7259322 ■ 7259532 ■ 7259721 ■ 7260164 

08201 SABADELL

COMERCIAL

alem any
CENTRE DE JARDINERIA, 
AGRICULTURA i FORESTAL 
Tallers i serveis postvenda

Cira. Barcelona, 22-26 
Tel. 725 63 95 - SABADELL
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Perfil \
Ullnegre.
Barbanegre.
El cim de la testa, descoronad 
de cabells.
Mediterran! de totes les ribes. 
Navega amb vela llatina 
i amb divisa tricolor...
Ell és un paladí de 
Liberté, Egalité, Fraternité.

104



Aquest Nadal, tregui punta al llapis. ..

de lafelicitat

del somriure

de l 'alegría

%

de l 'amor

del bon humor

de l 'esperanga

de la solidaritat

de la ildusió

de la pau

i? Caixa de Sabadell
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Joan Blanquer. La discredo i el rigor

a concessió d’un deis Premis Jaume I 
d’actuació cívica catalana al castella- 
renc-sabadellenc Joan Blanquer i Pa
nades va ser una agradable sorpresa 
per a aquells que el coneixem i l’apre- 
ciem. 1 die “sorpresa” perqué el conjunt 

de les activitats de Joan Blanquer no deixaven de 
ser, per a molts de nosaltres, una mena de nebu
losa, i a tot estirar coneixíem, una mica a fons, 
alguna de les facetes de la seva personalità!.

1 és que Joan Blanquer constitueix un exem
plar perfecte de l’anti-exhibicionisme. Mira de 
passar desapercebut, de no fer fressa. Per aixó 
ara, si, d’una banda, ens ha de satisfer en gran 
manera que Blanquer hagi estât honorât per 
una institució prestigiosa i d’àmhit nacional com 
és la Fundado Jaume 1 -i en un marc de tant 
relleu corn el Salé de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona-, d’altra banda ens ha de doldre que 
nosaltres, els sens conciutadans, no ens hagués- 
sim avança! a considerar els sens merits i a 
valorar-los de forma explicita.

Tanmateix l’obra cívica de Joan Blanquer té 
un gruix respectable. En l’àrea de la llengua -la 
de més consistencia i continuïtat- ha exercit 
l ’ensenyança del català en diversità! d’am- 
bients, ja des de la clandestinitat. Va crear i 
presidir la delegado sabadellenca d’Ômnium 
Cultural en una època en que, corn algù ha re
marca!, més que un honor era un rise. 1 com a 
professor no s’ha deturat en l’alliçonament de 
les normes, sino que, de cara a la jovenalla, 
s’ha estes a fer conèixer i estimar la literatura 
catalana i a orientar possibles inclinacions.

En el camp del cinema, Blanquer té en el seu 
currículum una participació destacada i sos- 
tinguda en la creació d’ ”Amics del Cinema” , 
coMectiu antecessor del “Cine Club”, ja abans 
de la Guerra Civil i al llarg de la primera déca
da de la postguerra. Aquesta tasca comportava 
també una coMaboració regular, en equip, a la 
premsa i a la ràdio locals. 1, en un cercle més in- 
tim, Blanquer havia conduit una labor d’orien- 
tacié cinematogràfica a la seva parréquia de la

Josep Torrella Pineda

Foto Francese Estece Soley.

barriada de Grácia. 1 encara, molts anys des- 
prés, animá un grup d’”Amics de la Eilmoteca” i 
la seva publicado periòdica de “Cinescrits”.

Blanquer ha estât present, i actiu, en altres 
llocs: l’Associació d’Alumnes i Ex-alumnes de 
l ’Escola Industrial, la Eundació Bosch i Car- 
dellach, el jurat dels premis Pere Quart, i també 
en algunes publicacions literáries que es couen 
a Castellar del Vallès.

Entre els volums de la sèrie “Publicacions de 
la Eundació Bosch i Cardellach” hi figura un es- 
tudi biográfic sobre l ’inventor Eerran Casa- 
blancas, sabadellenc universal, que és obra de 
Joan Blanquer. Per cert que, fent honor a la 
seva indestriable modèstia, va encetar-ne el títol 
com a “Notes per a una biografia de...” .

1 una cosa que em sembla important d’asse- 
nyalar és que tot el que Joan Blanquer ha fet, 
així com tot allò en qué ha intervingut, es dis- 
tingeix per una immaculada honestedat 
intel lectual i per un autoexigent rigor formalis
ta. En aquest aspecto, Blanquer s’erigeix en 
autèntic paradigma.

M arcs
M S T L l V r t t

«rrccdL
Grècia, 140 baixos • 08201 SABADELL 

Telèfoni 725 81 42

JOIERIA
SENSERRICH

de Teresa Senserrich
CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quinze, 17 • Telèfon 725 75 96 
08201 SABADELL
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Evoiació
En el desè aniversari de la mort de 
Mn. Carni! Geis ( 7-2- 1902/ 16- 1- 19 8 6 )

CAMI DE CAMI
OH, Nit piena d’un Infant 
que neix d’una Mare Verge! 
Oh, Nit, degotall d’estels, 
cascada de meravelles!
Tots els estels han baixat 
a adorar Déu al pessebre: 
baixaven en processo 
amb els gresolets encesos; 
baixaven per uns camins 
ben nets de dol i de pena.
Un d’ells pel carni deixà 
una lluminosa estela: 
deixava un ròssec de llum, 
com una cua, una trena...
0 com un carni immortai 
que cap nùvol no empolsega. 
Carni celeste, carni 
que fressà un carni a la terra; 
fressava el carni dels Reis... 
Carni de carni, Testrella.

Foto Florenci Rial

DE NADAL A 
SANT ESTEVE
SI sabéssiu quin bo hi fa, 
al defora! Flou i neva.
Una neu que durará 
de Nadal a Sant Esteve.

De petit, em vares dar 
la millor joguina leva.
Si ho sabessis... va durar 
de Nadal a Sant Esteve.

Algún dia verdeja 
d’esperança, l’amor meva. 
L’esperança va durar 
de Nadal a Sant Esteve.

Al portai del cobejar, 
m’envellia, espérant reva.
I, després, tôt va durar, 
de Nadal a Sant Esteve.

Prou cabria dins la mà 
tôt el goig que al mon caplleva. 
Com la neu, ell sol durar 
de Nadal a Sant Esteve.

CANCO DE NADAL
SI jo fos pastor del cel, 
amb un bon ramat d’estrelles, 
baixaria amb un estel, 
la millor de mes ovelles.

I si jo en fos el cambrer, 
us duria una flassada 
de mivols blancs i un bolquer 
teixit amb boira daurada.

Per treure’n tota fredor, 
uns brins de sol, quina palla! 
L’amor accepteu, Senyor; 
no tinc altra presentalla.

AQUELL NADAL
ENYOREM el Nadal de l’estampa de boix; 
enyorem el Nadal de les panses i figues.
El Nadal, cada volta, se’ns torna mes moix 
sense el bruit dels ferrets i les flautes antigües.

Enyorem el Nadal de la Missa de Gall, 
tan ingenua i plena de santés frisances; 
el Nadal del pessebre amb el riu de cristall 
i amb aquella carreta curulla de panses.

Enyorem el Nadal de la velia cançé, 
que ens menava al Portai de la santa alegría, 
amb aquelles aromes de mel i maté 
i amb aquella música tan clara i tan pia.

Que s’és fet del Nadal de l’estampa de boix 
amb aquells pastorets de flamants barretinas? 
L’esperit de la terra es rossega, tot coix, 
i no es fa reverent a les coses divines.

El Nadal, però, passa immutable, i si el cor 
no es fa humil i xiquet com Tlnfant de María, 
el Nadal també passa, ni muda, ni mor, 
mes, al cor no penetra la seva alegría.
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Jaume Pia, un noucentìsta reconegut
Una intensa activitat artistica. Una sorprenent qualitat literària.
Un dietari apassionat „

Joan Ripoll

A l ’hora de preparar aquest text per a la impremta ens arriba la noticia de la mort de Jaume 
Pia, esdevinguda el dia 7 de desemhre, a l ’edat de 81 anys. Que aquesta evocació de la sena 
fructífera tasca d’artista sigui, dones, un homenatge a la sena memòria i als mèrits de la 
sera obra, que restarà per sempre com un testimoni exemplar.

L a concessió del Premi Sant Joan de 
Literatura Catalana -instituit des de fa 
quinze anys per la Fundado Caixa de 
Sabadell- a Jaume Pia pel seu llibre De 
l ’art i de l ’artista. Dietari (1982-1991), 
ve a confirmar l’alta qualitat literària i 

artistica guanyada per Fautor al llarg de tota 
una vida. Cren de Sant Jordi de la Generalität de 
Catalunya, membre d’honor de la Reial Aca
demia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i 
guanyador en dues ocasions del Premi Ciutat de 
Barcelona, Jaume Pia veu reconeguts ara els 
seus mèrits com a escriptor, faceta menys cone- 
guda que la seva tasca de pintor i gravador, però 
que, de fet, ba conreat al llarg de la seva vida.

Una intensa activitat artistica
Jaume Pia i Pallejà va néixer a Rubi Fany 

1914 i començà a pintar de ben jove, amb una 
formació autodidacta però notablement infinida 
pel noucentisme imperant a l’època. L’any 1931 
feia la seva primera exposició als “Amies de les 
Arts” de Terrassa i el 1934 començava a publi
car critiques d’art al diari terrassenc “El Dia”. 
Es pot dir que, d’aleshores ençà, ambdues dédi
cacions Fhan acompanyat sempre mes. Pas
sades les angúnies de la guerra, en els anys qua
ranta aprèn les tècniques del gravat calcogràfic 
al costat de l’artista Ramon de Capmany, tot fre- 
qüentant el taller que aquest tenia a Feditorial 
Montaner i Simon, propietat del seu cosi. És aixi 
corn Pia comença una llarga i fructífera carrera 
de gravador, en la quai demostra una pericia i 
Sensibilität extraordinaries, cosa que el porta a 
divulgar-ne les seves tècniques tot escrivint el 
llibre Técnicas del grabado calcográfico y su 
estampación (G. Gib, 1956).

Aviat es dedica a ilJustrar amb gravats obres 
literàries. Inicia aixi la seva coMecció de biblio
grafia “Les Edicions de la Rosa Vera”, nom que 
se li acut tot llegint les poesies de Verdaguer, 
qui escriu de la rosa vera: “Jo de tota rosa / so 
la mes burnii / i la mes flairosa” , versos ben 
escaients per al gravat. Les edicions s’inaugu- 
ren l ’any 1944 amb Les coses benignes, de 
Joaquim Ruyra, a la qual seguirán després 
obres de Rafael Benet, Emili Vilanova, Josep 
Garner i altres, i entre les quais destacará Vint 
tankas, de Carles Riba, en qué és gravat fins i

tot el text literari. L ’any 1949 Pia inicia la 
“Col leccio de Gravats Contemporanis” , sota el 
mecenatge de Fempresari Victor Maria d’im- 
bert, amie i protector d’artistes i escriptors, que 
també promouria en aquella època els “Salons 
d’Octubre” , tan decisius per als artistes joves; la 
idea de Pía era d’editar uns plecs amb un gravat 
i un text literari, però amb la particularitat que 
fos Fescriptor el qui “il lustrés” amb el seu text 
Fobra de l’artista plástic. Aixi fou com Pia acon
segui mobilitzar 98 artistes -a molts dels quais 
ensenyà a gravar- i 118 escriptors, tot apare- 
llant, per exemple, Joaquim Sunyer amb Josep 
Maria de Sagarra; Josep Granyer amb Pere 
Quart; Josep Obiols amb J.V. Foix, o Olga Sa- 
ebaroff amb Clementina Arderiu.

Esdevingut director d’edicions. Pia prepara 
també unes coFleccions de ternes monogràfics 
encarregats a dotze artistes diferents, i aparei- 
xen aixi Dotze nus, Dotze paisatges urbans de 
Barcelona, Els mesos de l ’any, etc. Després es- 
tendria la seva experièneia a Madrid, tot créant 
la sèrie “Los Artistas Grabadores”, on col labo
raran artistes com Daniel Vázquez Diaz, 
Benjamin Palencia o Rafael Zabaleta, i literals 
com Pedro Lain, Luis Rosales o Vicente Alei- 
xandre. Aixi mateix, edita unes monografies 
d’artistes dedicades a Emili Grau Sala, Josep 
Granyer i el propi Jaume Pia, i il lustra i edita, 
per altra banda. Ilibres com Castilla, de Miguel 
Delibes; L ’Albufera de Valencia, de Joan Fuster, 
o Les comarques del Principal, de Josep Maria 
Espinàs, entre molts altres.

Aquesta intensa activitat no Faparta, però, 
del conreu de la pintura, que segueix practicant, 
fidel a la linia noucentìsta, i derivada de la poè
tica de les coses, d’arrel cezanniana, malgrat 
que la seva aportado pictórica no sigui, a bores 
d’ara, suficientment valorada. Tanmateix, 
Francese Fontbona en dirà: “La pintura de Jau
me Pia mostra una construcció sòlida, i atenta 
sobretot a la representado dels volums” , per a 
puntualitzar després que es tracta d’un “expo
nent genui - i més fecund del que sembla- 
d’aquella pintura que defineix plàsticament com 
cap altra els anys vint i trenta catalans, i que, en 
desigual competèneia amb la linia avantguar- 
dista, té una noble i sovint mal compresa conti- 
nuïtat en els anys posteriors a la Guerra Civil”
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Una sorprenent qualitat literària
Certament pot sorprendre que un artista tan 

polifacètic es reveli com un excel lent escriptor. 
Dèiem que Pia començà, de fet, a pintar i escriu- 
re de ben jove, tot exercint la critica d’art, face
ta que, d’una manera o altra, ha conreat al llarg 
de la seva vida. Junt amb aquesta activitat, ha 
escrit tamhé nombrosos pròlegs a llibres propis 
i aliens, aixi com moites presentacions d’exposi- 
cions, entre les quais destacaríem les celebra- 
des a les enyorades Galeries Syra, de Barcelona, 
dedicados al centenari del naixement de Manolo 
Hugué, Pau Roig, Francese Domingo, Francese 
Gimeno i d’altres. Actualment ha mantingut 
aquesta faceta a la renovada Revista de 
Catalunya, on ha parlât, amh perfecto coneixe- 
ment de causa, de Feliu Elias, Josep Mompou, 
Francese Serra, Josep Granyer, Miquel Villa, 
Antoni Vila Arrufat i molts mes.

A part del llibre i dels escrits teenies sobre el 
gravat, Fany 1960 edita a “Les Edicions de la 
Rosa Vera” ì’estudi sobre Els gravats de Xavier 
Nogués, a qui considera un mostre del gènere; 
anys mes tard publica Famosos i ohlidats. 38 
retrats de primer má (Edicions de la Campana, 
1989), llibre de sem
blances literàries, ple
nos d’agudesa i a vega- 
des de mordacità!, 
sobre els artistes i lite- 
rats que ha conegut:
Josep Garner, Cela,
Dalí, Foix, Llorens i 
Artigues, Mariá Ma
nen!, Eugeni d’Ors,
Picasso i Josep Pía -fins 
i tot Factor Richard 
Widmark-, entre al
tresì és una galeria ino- 
hlidable de personat- 
ges viscuts que Pía 
retrata com si els gra
ves al hurí.

En la mateixa línia 
del testimoniatge lite
rari se situa Fautohio- 
grafia Memoria escrita 
(Edicions de la Revista 
de Catalunya, 1991), 
en la qual Fautor, tot 
explican! la seva atza- 
rosa vida, exposa tam
bé el seu credo estétic i 
denuncia els abusos 
del que anomena “Fart 
oficial” . Un altre llibre 
on afina el seu judici critic -pintor i escriptor 
albora- és el dedicat al seu amie Francese 
Domingo (Editorial Ausa, 1992), monografia de
finitiva sobre l’excel lent dibuixant i Firregular 
pintor.

Autoretrat de Jaume Pía. Punta seca.

Un díetari apassionat
1 heus aquí com Jaume Pía -home de dieta- 

ris a mig fer- acaba de guanyar un premi lite- 
rari important amb el seu llibre De Vart i de 
l ’artista. Dietari (1982-1991), crònica puntual i 
apassionada, escrita dia a dia, de deu anys de la 
seva vida: confessió autobiográfica, però també 
visió crítica i documental deis darrers temps de 
Factivitat social i artística catalana. L ’autor 
confessa en el próleg: “La meva mala salut, la 
inseguretat econòmica i el poc exit son temes 
constants, tant com els problèmes que compor
ta la creado artística”.

El dietari, efectivament, refiecteix els problè
mes de Fhome i les opinions de l’artista, sovint 
contundents i categòriques en denunciar les 
falJàcies de Fart i de la crítica actuals; així, no 
s’està d’escriure com és de trist i lamentable de 
“veure les vaguetats, les vulgaritats, les bestie- 
ses, les falses i buides frases pulcrament pro
fundes” que diu cert personatge tot lloant un 
artista de moda. Altrament, explica les vivèn- 
cies i la Unita davant Fobra que pinta: “He pin
ta! cada dia en el bodegó dels arengs. Gairebé 
podría dir que és ‘dolorosament’ realista... Vaig

posar tots els vermeils 
que tine a la paleta, 
vaig agafar un pinzell 
net i vaig pintar sobre la 
tela ja pintada... La tèc
nica -0 potser Fes- 
tratègia- em va anar 
bé”. 0 com aquella ve
gada que es queda 
corprès davant un pai- 
satge inigualable: “ ...Els 
cadmis que aquests ar
bres produeixen repre
senten un espectacle 
coloristic que no podría 
comparar amb res del 
mon. No hi ha cap pin
tura, no hi ha cap pintor 
que s’hi pugni compa
rar” . Diàleg amb la 
natura que li fa dir fra
ses com aquesta: “La 
realità! és inabastable. 
Vull dir el color de la 
realitat. Jo procuro a- 
costar-m’hi cada vega
da més, tot i sabent que 
és inabastable” .

Diguem, per conclou- 
re, que Festil de Jaume 
Pia és viu i directe, pie 

de color -com s’escau a un artista- però també 
de sabor; el gust per la frase curta, incisiva, i 
Fencert en Fadjetivació justa Femparenten, en 
certa mesura, amb el seu homònim Josep Pia; 
ara, com a autor i personatge, eli mateix es 
recrea com un “homenot” singular.
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Z^ART DELA SEGURETAT

El nou Opel Vectra incorpora el més complet i avançât 
equipament de seguretat, de sèrie a totes les 

versions: ABS, Airbag de gran mida d ’inflament 
mixt, suspensió Multilink, pedals retràctils 
exclusius d’Opel, dobles barres de protecció lateral, 
habitacle reforçat, cinturons amb pretensors 

pirotécnics, tancament centralitzat a distancia, 
immobilitzador electronic antirrobatori...

LA TECNOLOGIA Z>£Z’A R T
Nou Vectra, perfecta combinació d’art i tecnologia.
Impulsât pels innovadors motors Opel Ecotec. Eiders 
en economia, prestacions i ecologia. Motors que obtenen la seva 
més elevada expressió amb el 2.5 de sis cilindres en V  i 170 CV.

Per als amants del diesel. Lirbodièsel dona una immillorable
resposta en prestacions i economia.
Lliço de tecnologia també amb el nou (Control electronic de traccio, 
de sèrie a la majoria de les versions.

Z’A R T  DE LA INNOVACIÓ
Brillant en innovacions i brillant en disseny. En 4 o 5 portes, 
i a les seves versions: Base, C I, G E, C D  i CDX. Aixi és el nou Opel 
Vectra. Amb una linia exclusiva que aconsegtieix el coeficient 
aerodinàmic més baix de la seva categoria. Cx: 028.
Amb un personal disseny interior a on domina el confort i el silenci.

L’equilibri entre art i tecn olog ia  existeix.
N O U  O PEL VECTRA.
A R T  ENMOVIMENT.

■

vallesauto
Passeig de Can Feu, 7. Tel. 727 71 70. SAB AD E LL

CONCESSIONARIS OFICIALS OPEL, MILLORS PER EXPERIENCIA.



Ramon Fol<h: un mestrntge

O sempre, a Fhora de muntar una expo- 
sició, podem comptar amb un material 
que ens digui tantes coses per si mateix 
com el que s’aglutina aquesta vegada al 
Saló Modernista de la Caixa de Sabadell. 
L’obra es fa suggèrent tant per a l’espe- 

cialista com per al profà. Una antològica, tre- 
balls realitzats entre 1945 i 1961, que resulta un 
sintètic i atractiu itinerari des de l’expressionis- 
me a l’informalisme. Llàstima, per altra banda, 
que aquest diseurs tan ciar no estigui potencial a 
l ’hora de realitzar el muntatge i, per tant, es 
perdi efìcàcia didáctica, sobretot per a les gene- 
racions més joves a les quais això de l’abstracció 
els ve molt a repèl. No ho die gratuitament, la 
mateixa tarda que vaig dedicar a visitar Fexpo- 
sició va ser Fescollida per un grup d’adolescents 
que, carpeta a la mà -voi dir treball a classe-, es 
mostraven escèptics i distants davant de l’ùltima 
part de la mostra, entre altres coses perqué no la 
veieren en sentit cronològic: “On és la cafetera?” 
“Quins colors més lletjos!” “Que malament que 
dibuixava!” “Que és això?”, etc. Oblidaven que, a 
la paret anterior, el mateix artista els mostrava 
tot un mestratge de dibuix i de color. Dos cartells 
més, una introducció més didáctica i clarificado
ra haguessin acabat d’il lustrar el que era, ho 
repeteixo, tan evident i gràfic.

Parlar de Fobra de Ramon Folch, com tot- 
hom ja ha dit, és parlar d’un mestratge, sòlid, 
serios i contunden!. Les obres amb les quais 
s’inicia l’antològica posseeixen una força brutal, 
la mateixa d’un Otto Dix o d’un Nolde. Arnau 
Puig, al seu escrit del catàleg, ja ens ho diu: 
“Color sí, però expressió, intimitat, no. I Ramon 
Folch sentía que havia d’avançar per aquesta 
línia, una línia que recollia la realitat que, 
ensems que ens la mostrava, ens la definia en la 
seva qualitat de psicologia i dramática”.

A obres com “Síndria” o com a les natures 
mortes dels finals dels cinquanta, Folch utilitza 
el dibuix com a esquelet i estructura bàsica del 
quadre, i això és important, perqué es dona com 
a constant en opcions lingüístiques tan dife- 
rents. És per això que, en aquest sentit, discre
po d’una de les afirmacions d’Arnau quan 
redueix el dibuix de Folch a una estructura 
ténue i orientativa. És cert, corn eli mateix diu, 
que el color és impacte i tesi a Fobra de Folch, 
que no se sotmet al dibuix, però aquest partici
pa de la mateixa caracteritzacio d’impacte 
visual i de clímax substitutiu que el que obté del 
color. Com a Cezanne, li interessen més les rela
cions equilibrados entre forma i color que la 
mera representació visual de la realitat.

Ana Fernández

Precisament, les obres més matèriques, corn 
“Composicions”, tendeixen a equilibrar les qua- 
litats cromàtiques amb els espais géométries i 
això és comprensible des del mestratge clàssic 
de la metodologia del dibuix com a sistema com- 
positiu enfront de Fescola francesa del volum i 
de les taques cromàtiques.

El seu métode li serveix per a crear espais 
micro-arquitectònics que son més a prop de la 
dialéctica establerta pels “ismes” de principis de 
segle que de les tendencies més modernes. La 
seva abstraccié participa de la mateixa solidesa 
que la que presenta la seva época figurativa. No 
té la gratuïtat que sospitem constantment a 
l’ùltima generació dels abstractos.

Cezanne, repetidament citât per Arnau Puig 
al catàleg, és un punt de referéncia a Fobra de 
Folch, però els anys no han passa! vanament i 
aquest ùltim ja és molt lluny del pare de Fart 
modern, arquitecto de la realitat, dinamitzador 
del concepto clàssic de Fespai, destructor de la 
perspectiva i potenciador del quadre-finestra. 
Folch, dins de la seva trajectòria cap a Fahs- 
tracció, ens fa reconèixer el pòsit històric que ha 
deixat mig segle XX d’art, ens filtra tot allò que 
han estât el fauvisme, l ’ expressionisme, el 
cubisme. Per exemple, al quadre “Desnudo” , de 
1953, s’acompleix el que Braque ens deia: “No 
podia retratar una dona en tota la seva bellesa 
naturai (...) no en tine la capacitai. Ningù no la 
té. Per això he de crear un nou gènere de beile
sa en formes de volum, de línia, de massa, de 
pes, i a través d’aquesta bellesa he d’interpretar 
la meva impressió subjectiva” . Aixi es comporta 
el pinzell de Folch.

Quasi totes les obres dels anys 50, “Compo- 
sicio 15”, per exemple, son pura arquitectura, 
Folch és l ’urbanista dels objectes quotidians. 
Limits (“Composició 7”), espais planimétrics 
(“Natura morta”, 1957), volums matèrics (“Com
posició 15”), densitats tàctils (“Composició 24”). 
Una lliçô d’ordre, d’harmonia i d’austeritat.

Una més de les informacions que es despre- 
nen d’aquesta exposició és, una altra vegada, la 
constatació d’una unitat plàstica d’ artistes 
sabadellencs, siguin quines siguin les seves 
opcions estilistiques. El punt rupturista, com 
ens indica Arnau Puig, se situa en Vila Arrufat: 
“ (Aquest) li havia ensenyat que a la forma 
també s’hi arriba per la pinzellada de color 
entesa com a creadora de Rum i ombra...” . Una 
antològica com la de Ramon Folch ens fa veure 
els pòsits i els ciments on es bressolen molts dels 
artistes sabadellencs contemporanis. Per tant: 
visca el Mestre! ^
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La gènesi dels espais tèrbois de 
Unis Ierran de Poi

David Serrano i Blanquer

El passai 19 d’octubre moria a l’hospital de Bellvitge un dels nostres contistes mes reconeguts arreu i, 
albora, mes poc estudiáis de la nostra literatura: Lluís Ferran de Poi.
Autor conegut sobretot per tres grans obres: Abans de l ’alba (1954), adaptació de les llegendes maia-quit- 
xé del Popol-Vuh, que es convertirá en exit de vendes; La ciutat i el tropic (1956), premi Víctor Calala, 
que, juntament amb la novel la Érem quatre (1966), presenten la fusió entre la realitat i el mite, i on cul
tura i vida, ordre i caos, ciutat i tropic formen part d’un mateix context, els espais tèrbois de la condicio 
humana que des de la pre-guerra ja s’havia proposât de resseguir. Aquest any, precisament, amb la inclu- 
sio de La ciutat i el tropic com a lectura obligatoria de COU es pretenia reconèixer, de fet, l’aportacio de 
Ferran de Poi a la nostra literatura. A manera de recordatori, Quadern presenta un extrade d’un treball 
de recerca sobre els aspectes mes desconeguts de l’autor, la seva prehistoria narrativa.

luís Ferran de Pol va néixer el 
1911 a Arenys de Mar, i sera, 
per tant, company de genera
do de Salvador Esprín o Josep 
M. Miquel i Vergés. La branca 
familiar materna és originaria 

de la petita noblesa pirinenca i es va 
establir, ja de molt antic, a la poblado 
costanera. Els familiars del pare eren 
pagesos benestants d’Arenys de Munt 
traslladats al municpi a principis del s. XIX. 
Lluís Eerran de Pol cursa batxillerat com a 
intern al col legi religiös Valldèrnia de Mataró i, 
posteriorment, estudia Dret a la Universität de 
Barcelona, on es va llicenciar el 1933. En aquell 
moment comença a estudiar les oposicions a 
notari, però la guerra les hi va interrompre.

Sembla que de ben Jove ja demostrava una 
forta inclinació per la literatura perqué llegia 
tot el que li arribava a les mans. Comença com 
a redactor de les revistes locals Oreig (1932), 
organ del Partit Catalanista Republicà, i Salobre 
(1935), on alterna la crítica d’art amb el conreu 
de la literatura, i de seguida es mostra preocu- 
pat per la qualitat de la prosa.

Des del 1933, i pel fet que eli té 22 anys i fins 
als 25 no pot accedir a la notarla, comparteix 
I’estudi de les oposicions amb la vida de militar 
com a oficial de complement, un tipus d’activi- 
tat que, plantejada per ell com a professional 
“en contra del que solen pensar molts catalans, 
m 'agrada (...) A llí feia  d’instructor, però em 
dedicava a llegir (llavors va ser quan vaig llegir 
molts clàssics catalans)” .̂

LA GÈNESI DE TRÍPTIC
El 1934, i com ens explica ell mateix en el 

Pròleg que va escriure el 1964 a Cobra objecte 
d’estudi, es presenta als Joes Elorals d’Arenys 
de Mar sota la súplica de Mossèn Palomer per
qué sembla ser que el jurat, encapçalat per 
Joaquim Ruyra (i acompanyat per Caries Riba, 
Lluís Bertrán i Pijoan, Josep Ma Miquel i Vergés 
(fundador díOreig), i el mateix Mossén Palomer)

havia decidit deixar desert el concurs 
perqué “No li agradava prou, res del 
que havia llegit. Els premis deserts 
solen ser - i  no sé per qué- el maison 
dels organitzadors de premis”, (pàg. 
19). Ferran de Pol hi presenta Els 
hereus de Xanta (la penúltima de les 
obres admeses, la 183) i guanya els 
Jocs Florals (amb distincions també per 
a Espriu i Cucurull), fet que es converti 

en el seu primer estimul literari corn a “lletrafe- 
rit de poblé” (pàg. 20), tal i corn ell mateix es 
defineix. Comença aquí un période creatiu intens 
que culminará el 1937 quan “unes mans benvol- 
gudes” (pàg. 20) presenten un recull de contes 
sota el titol de Triptic al premi Narcis 011er i el 
guanya davant la seva sorpresa i mentre està 
dedicat ja plenament a les tasques militars, unes 
tasques que el duran a participar voluntària- 
ment al front d’Aragé i a la defensa de l’Ebre. 
Per culpa de la guerra, el recull no podrá ser 
publient fins el 1964, sembla ser que amb algu- 
nes petites esmenes que hi va fer el mateix autor 
{“He cregut tenir-ne el dret”, dirà a la pàg. 24).

Triptic és présentât pel mateix autor com:

“Una petita part de les meves provatures 
literàries d’un période que comprèn, poc més 
poc menys, els anys universitaris a Barcelona 
i els de preparado d’unes incertes oposicions 
a notari que la guerra del 1936-39 va tallar”. 
(pàg. 8).

Algunes d’aquestes narracions les va escriu
re de manera més o menys clandestina a les gol
fes de casa seva, on s’havia organitzat un petit 
estudi amb objectes furtats de la casa i on havia 
llegit llibres arreplegats del seu germà, el seu 
idol d’ infantesa, mort als 21 anys “després 
d’una neurastènia”, i del seu avi patern, amb 
qui “Sempre havia sospitat que m ’hauria entés 
prou bé amb aquell home que enyorava cels i 
terres” (pàg. 11). El conjunt de personatges que 
envolten la figura del jove Ferran de Pol s’acaba 
configurant amb el grup format per ell i els sens
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dos amies: Francese Arnau, un empleat de des- 
patx textil que feia caricatures anticlericals i 
que li proporcionava llibres que van de la Biblia 
ais clàssics de la Bernat Metge, Barcino, Proa, 
Els Nostres Clàssics i literatura francesa 
(Proust, Gide, Cocteau); i Joan Barrera, veli 
anarquista teorie, i artesá.

La resta de narracions incloses en el recull 
que no es van concebre en aquest marc, van ser 
escrites al Mas Vila de Vallgorguina, on es refu- 
giava Fautor “enmig d’un paisatge humit i hos
cos, sonor d’ocells i olorós d ’herhes i de fem  
frese” (pág. 21), un marc que, segons eli mateix 
diu, rasserenava i el deixava net, obsessió pre
sent en la conversa amb Estanislau Torres, 
quan li afirma:

“Jo, sempre, i no solament ara, he fe t una 
vida molt retirada. Sóc un home més aviat 
retret que, encara que visqui en comunitat 
(en el mateix exércit, per exemple) sempre he 
tendit a anar sol. (...) És la meva manera de 
ser, senzillament. Hi ha una cosa, a més... I  és 
que a mi, la salsa literària, per dir-ho aixi, 
m’embafa. A mi, conviure molt amb literats, 
no em satisfà; m ’avorreix, més aviat.

D’aqui potser aquesta auto-concepció de 
“lletraferit de poblé” que no està al dia del que 
es fa per arreu (pàg. 20) i Fafirmació que tots els 
escriptors catalans “som escriptors de diumen- 
ge a la tarda. Alguns bons, d’altres no tant”, i 
que el veritable problema d’una cultura com la 
catalana no és el tema de la professionalització 
per la professionalització sino el de la qualitat: 
“Una obra és bona o és dolenta, no és professio
nal o no” (comenta a E. Torres, pp. 76-77). El 
que cal, com repeteix en la seva constant crítica 
a la situado de migradesa de la cultura catala
na, és rigor i exigencia d’honestedat professio
nal en Felaboració de les obres, defugint tot sen
timentalisme, superficialitat i poca serietà! i 
situant-se en una actitud antinoucentista i 
antiintel • lectualista.

ELS MITES I LA MIRADA ENTERBOLIDA
Quant a l’anàlisi de Fobra en qüestio, és el 

mateix autor qui ens vol donar les pautes dels 
temes, les fonts i les inquietuds que hom hi 
podrá trobar:

“Un cert gust per les form es prim itives, 
curiositat pels mites, valor atorgat a sons, 
colors i formes, interés per les arts plàstiques, 
intent de concordia entre realitat i fantasia. 
Reminiscèneies llibresques, principalment 
bibliques i clàssiques de segona mà, vull dir en 
traducció” .̂

A banda d’aixô hi reconeix uns “ inicis 
d’infior verbal” que eli mateix indica que serán 
corregits corn a conseqüència del seu itinerari 
personal per camps de concentrado, primer, i 
pel fet d’haver-se de guanyar la vida dins el mon 
del periodisme un cop a Fexili mexicà, fet que

composarà la figura d’un Eerran de Poi d’abans 
i un de després de la guerra, amb la quai cosa 
pretén situar-se entre escriptors en situacions 
semblants corn Benguerel, Amat Piniella, 
Tisner, Calders, Riera Llorca, Sales, etc., que, de 
no haver estât per Fesclat de la guerra, haurien 
“escrit d’altres coses, perqué les circumstàncies 
haurien estât molt diferents (...) la guerra dona 
una experiéneia tremenda, independentment de 
com la fads i de com pensis... ”̂ .

Aixi, en la seva literatura posterior refiectirà 
la vida de les terres mexicanes, primer a Abans 
de l ’alba (1954), evocació de la cultura i la mito
logia maia; després a La ciutat i el tropic (1956), 
que obté el premi Victor Català (1955) i és un 
conjunt de cinc narracions ambientados en el 
Mèxic del moment, corn la novel la Érem quatre 
(1960); no serà fins a Miralls térbols (1966) que 
tornará a situar-se en el mon català.

Per a Festudi de Triptic val a dir, inicialment, 
que no podem fer un estudi de la seva recepcio 
perqué no es va editar fins 25 anys més tard i 
era una obra que passà completament desaper- 
cebuda fins llavors, corn aixi ho confessa el 
mateix J.E. Martinez Ferrando, membre del 
jurat del premi Víctor Català, al pròleg que 
dedica a Fedició de La ciutat i el tròpic de 1956.

De fet, les afirmacions de Fautor al final del 
pròleg abans esmentades ens donen algunos de 
les pautes possibles per a l’anàlisi del recull, 
com és el fet de la constant utilització de fonts 
bibliques i clàssiques que porten gairebé en tots 
els casos a “la preséncia recurrent del m ite” ,̂ 
amb la qual cosa es podria situar al costat 
d’autors com C. A. Jordana, Joan Oliver o Pere 
Calders, que “reelaboren els veils mites cultu
ráis o religiosos amb clau humorística o paròdi
ca, per mostrar-ne la falsedat, actualitzar-los o 
destruir-los”̂ . En relació a aixó, per tant, podrí- 
em dirigir l’anàlisi tot dividint les narracions en 
dos grans grups: les que seguirien aquesta línia 
i les que en podrien quedar, si més no en part, 
al marge. Per al primer cas tindríem: Tríptic, 
Els hereus de Xanta, Primera história i La pau 
impossible-, i, per al segon grup, trobaríem 
Boisard, El corn i L ’Ávia Lloca.

D’entre aquesta classificació caldria desta
car “Boisard”, seguint Festil de l’art decó, con
siderada una de les millors obres de la narrati
va bren contemporánia en llengua catalana.

En definitiva, un grup de narracions que 
vénen a ser les beceroles deis miralls térbols a 
través deis quais Eerran de Poi acostumarà a 
reflectir la complexitat dels diferents vessants 
de la condicio humana.

1. Estanislau Torres Els escriptors catalans parlen, pág. 66.
2. Estanislau Torres Els escriptors catalans parlen, pág. 73.
3. Lluís Eerran de Poi Tríptic, pág. 25.
4. Estanislau Torres Els escriptors catalans parlen, pág. 72.
5. Lluís Eerran de Poi La ciutat i el tròpic, Pròleg de Jordi 
Castellanos: Eerran de Poi, entre la ciutat i el tròpic, Barcelona, 
1985, pág. 18.
6. ídem, pág. 19 ^
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Poesia nadalenca

uadern desitja a tots els seus 
lectors, coMaboradors i anunciants, 
unes Bones Festes de Nadal 
i un felig Any 1996.

IMAGINACIO NADALENCA
Cavalcant damunt de boires 
i agafada amb un estel, 
jo me’n vaig mes que contenta 
fins a arribar a Betlem.
Sento flaire a I’Establia...
-flaire de mató i de mel-.
Allá, Josep i Maria 
canten cançons al seu Nen.
Hi ha una lieu boira molt fina 
que rodeja Tencontorn: 
la veig transparent i llisa.
No puc tocar-la! Ella es fon.
Sento brogit i gatzara 
i una simbomba amb so lieu 
les melodies escampa 
endolcint el Nadal meu!

M. Teresa Cabané

EL CAGANER
El desembre escampa un vel 
de silenci, neu i gebre:
Oh, quin goig que fa el pessebre 
amb l’escalf d’Emmanuel!

Talment sembla que un orfebre 
l’hagi fet com a model: 
per la porta hi entra el cel 
que s’acaba de concebre.

De petarrell m’hi abocava 
per mirar els reis d’Orient 
i aquella altra figureta,

de cul nu, que escorporava 
sense gaire mirament, 
posant-se a la gatzoneta.

Joan Sanz i Font

COM T'HO DIRE?
Com t’ho diré. Petit, si encara m’entendreixes, 
que ja no em cree els mots que borden els de dalt?
Que em fa dubtar si Tu, Infanto, des del Portal, 
coneixies Allò que diuen que coneixes.

Quin tort T’han fet, Minyó, alguns deis qui T’invoquen 
i amb el Teu Nom emparen, ávols, la maldat!
Esgarrifa veure com T’han utilitzat 
i com T’infecten el Pessebre, quan perboquen.

Molt em temo, Jesús, no fossis earn d’estable.
Com jo, vulnerable, i finidor com jo.
Que Tu sois fores, sobretot, un Home bo, 
que T’entregares per un món mes habitable.

Que T’acomplia, Crist, tan Magne Sacrifici?
Dones, amb la mort, no aconseguies véncer el Mal 
i encara hi ha, Senyor, qui espera aquell Nadal.
1 si eres Déu, Amor, per que ens causes desfici?

Dolors Godayol
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Trini Sotos, una vida ai servei de 
ia sensibiiitat

Jordi Roca ¡ Tubau

Aquest texte fou lleguit en motiu de Vhomenatge que se li tributa, en el decurs de la celebració del 8é Sopar 
de rArtista, a Sabadell, el dia 13 de desembre de 1995 diada de Santa Liúda.

ermeteu-me que em prengui la llicen- 
cia, per a parlar de la Trini Sotos, de fer 
esment d’una facecia meva ocorreguda 
allá pels anys cinquanta. Llavors jo era 
un noi que exercia de pintor. Aquest ha 
estât el meu primer oñci i he de confe

sar que en guardo un bon record, perqué jo 
penso -i sovint manifesto- que és Tofici mes 
bonic del món.

Erem en plena primavera, la Trini tenia l’estu- 
di sobre el cobert del final de Teixida; les fines- 
tres restaven obertes de bat a bat. Jo pintava a 
la casa vaina. I com que els impulsos de la joven- 
tut sovint van acompanyats de Tacciò, tot donant 
ales a Tatreviment, sense pensar-ho dues vega- 
des, vaig entrar en el seu santuari com un fur- 
tiu. Tot restava pie de quadres, la majoria girats 
de cara a la paret. No en vaig tocar cap. Em vaig 
limitar a contemplar, de la vora, un Sant Jordi a 
mig carni de la seva execució, i els dibuixos, pen- 
jats desordenadament per les parets.

La quietud i la sentor de pintura feren que hi 
romangués una estona, estona que mai no he 
pogut quantificar, ja que el miratge me’l trencà 
la veu del meu company réclamant la meva 
presència per a continuar la feina.

La meva timidesa m’impedi que mai m’hi adre- 
cés. Però com que els anys ho curen tot, visitant 
una de les seves exposicions, ja fa molt de temps, 
li vàreig confessar el meu pecat de joventut. Els 
seus ulls s’ü luminaren con cuques de Hum, benei- 
ren el secret, i la rialla afiorà corn un doll incon- 
taminat enmig dels colors dels seus quadres pen- 
jats a les parets.

La Trini Sotos ha estât una dona valenta, ago- 
sarada, una pintora que des dels inicis trencà 
amb la carrincloneria que atenallava majorment 
les artistes de la seva generado.

‘Estado termini” , primer premi Biennal 1953. 
Tot un testimoni. Tota una llicó de bon fer. I avui 
també una enyorança d’aquells certàmens, malau- 
radament desapareguts i que serviren, amb bona 
Ilei, per a apropar els sabadellencs a la diversi
tà! de tendències artistiques que germinaven en 
la nostra ciutat.

La Trini ha tingut la virtut -als meus ulls i al 
meu criteri- d’haver estât pintora eminentment 
femenina. Sí, femenina. La seva autenticitat Tha 
portada, des de sempre, a no trair la seva Sensi
bilität de dona.

Ha cultivât amb rigor el genere de la figura 
humana, deixant de banda els modismes i els 
efectismes íácils. Les seves figures sovint son com

Emili Morgui, Jordi Roca i Jaume Mercadé entregant a Trini Sotos el 
quadre amb la signatura de tots els assistents a Tacte.

extretes d’una pàgina de la vida mesurada de 
bondat. Son com exponents de tendresa, un reflex 
de la seva veritat oculta, aflorada amb la punta 
dels pinzells amarats de color. Són pura simfo- 
nia pictórica.

La Trini Sotos pinta, irrenunciablement, la 
seva veritat des del seu interior. Veritat que resta 
de manifest en cada tela, en cada dibuix, en cada 
pinzellada. Pinta amb Tale de l’ànima enamora
da, tot servint-se del dibuix com a suport primi
geni. Punt d’equilibri fonamental que, sumat al 
gest tàctü, b confereix una personalità! jovemvola, 
rerefons de la dolcesa del seu carácter.

Santander és com si fos a tocar, perqué els 
sabadellencs podem gandir periòdicament de la 
seva preséncia i de la seva obra. La Trini, dones, 
és i seguirà sent una pintora nostra, una pinto
ra sabadellenca que ja forma part de la historia 
contemporània de Tart de la ciutat per dret propi.

1 per acabar, permeteu-me que citi un frag
ment feliç sorgi! de la ploma de la Rosa Ten refe- 
reint-se a la nostra homenatjada.

...Elis ulls dels nens i nenes que pinta la TRINI 
sorgeixen d’una ànima neta i esperangada 
davant la vida. Són simfonia d’un nou món que 
ens promet èsser feliços algún jorn. Com un 
cant d’esperança per una joia encara llunya- 
na, però, tan esperada, que sembla que haurà 
de venir en un temps, en un Hoc qui sap on...

1 jo agosaradament hi afegeixo que tot això 
és possible gràcies a Tetéria simplicitat del seu 
dibuix; dibuix acurat, carregat de màgia fetille- 
ra, que va molt més enllà de la perfecta dicció, 
imprégnant de poesia la veritat de Tart.

Gràcies, Trini Sotos, per haver accepta! de ser 
entre nosaltres i fer-nos companyia, amb gene
rosità! inclosa, en aquest vuité Sopar de l’Artista.
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Gastronomia raonable
El dinar de Nadal

Joan-Antoní Ferrari

onvengut que l ’art de ralimentació 
humana civilitzada demana l ’ús de la 
rao, si volem menjar arregla!, com mes 
sovint millor (si pot ser, sempre). Em 
permeto aquesta paràfrasi del títol del 
disc de El Ultimo de la Fila, per a donar 

un nom generic a aquesta col laboració a Qua- 
dern, que ara enceto.

Aquest minim acudit reflecteix -trobo- el 
desiderátum del menjar de manera satisfacto
ria. Per desgracia, l ’expressió no és sempre 
redundant, com tocaria pel meu gust. El que 
admiro mes d’una elaboració culinaria és preci- 
sament la quantitat d’inteMigéncia que conté. El 
plaer, per al paladar, pot ser equivalent entre 
una earn a la brasa i una sopa de farigola, per 
exemple; però matar un xai i posar-ne un tros 
sobre el caliu no demana gaire esforg d’imagi- 
nació. En canvi, fer un plat deliciós i tonificant 
quan fa fred, amb uns trossos de pa see i unes 
herbes collides en un marge, té la seva gracia. 
No voldria que sembli, però, que die que la earn 
a la brasa és una rucada, que no ho és pas. 
Senzillament, ha calgut esmolar més l ’enginy 
per a inventar la sopa. No m’entusiasmen, en 
canvi, les delirants barreges de coses cares, de 
moda aquests darrers anys (potser perqué fa 
rie). Trobo que un bon foie en té prou, per com- 
panyia, amb una mica d’enciam i una torrada. 
Aixó no voi dir que algún cop no es pugui fer 
una excepció i tirar una mica la casa per la 
finestra. L’àpat del dia de Nadal és, per dret 
propi, una d’aquestes excepeions. No resulta 
cap contradicció considerar raonable Textra- 
ordinària escudella de la diada i el rostit que la 
segueix: Nadal n ’hi ha un cada any. Aixi, 
dones, comengo amb aquesta, només aparent, 
contradicció.

Per a fer escudella, no facin servir 
mai l’olla a pressió: no surt tan bona.
L’olla a pressió és molt útil per a 
altres coses, no per a això.
Néstor Luján diu, amb tota la 
raó del món, que cal que el 
plat compti amb la preséncia 
dels quatre ordes mendi
cants: vedella, xai, pore i 
gallina. Per comengar-lo, 
dones, es posen a l ’olla els 
trossos d’aquestes earns, 
amb una ceba o dues, borer,
I’aigua i la sal -poca, que el 
brou ja sortirà prou subs- 
tanciós-. Per al meu

gust, cal posar-hi almenys un bon os del genoll, 
uns tails de cua i de jarret de vedella, un braó o 
dos de xai, botifarra crua, cansalada grassa, un 
OS de l ’espinada, cua, orella, morro i peu de 
porc, un pit de gallina, el pedrer, potes, coll i cap 
(sense el bec però amb la cresta sobretot) del 
gall que rostirem de segon plat, i un tros d’os de 
pernii ranci. Aquesta selecció no és dogma de 
fe, naturalment, ni exhaureix la llista de candi
dats. Són les coses que m’agrada trobar-hi.

Tot això cal que bulli des de bon mati, amb 
l’olla tapada i no gaire de pressa. En arrencar el 
bull, s’escuma el brou. Quan el tali ja sigui bas- 
tant cuit, podem preparar la pilota, amb una 
mica de earn picada de vedella i de botifarra 
crua esparracada, un ou, all i julivert picats, 
farina o pa ratllat, la sai i una mica de pebre. 
S’enfarina el pastó i, quan ja no s’enganxa al 
plat i té la clàssica forma amelonada, es dres- 
greixa el brou, recollint amb un cullerot les Hu
nes que fa (i que cal treure, perqué són coleste- 
rol per un tuba i el plat ja en porta una dosi de 
cavali, així i tot). Es tira la pilota a l’olla, junt 
amb unes quantes mongetes seques, que hau- 
rem tingut en remull tota la nit anterior. El cos- 
tum del país era posar seques a l ’escudella; 
posar-hi cigrons era costum castellá (del coci
do). Ara moites receptes deis Ilibres diuen que 
cigrons. Si es voi ser ecléctic, se n’hi posa un 
grapat de cada i problema resolt.

Al cap d’una estona s’hi posen els vegetáis: 
pastanaga, porro, api, xirivia, col, patata i nap. 
En pocs minuts l ’olla comengarà a fer una 

meravellosa olor: l’aroma de les 
verdures. Cal deixar-les coure, 

— sense excedir el temps necessa- 
■  ri perqué ja siguin cuites però
Æ W  ^ que conservin la seva indivi- 

dualitat. Llavors apagarem 
el foc i retirarem el brou 
necessari per a bullir; en un 
altre recipient, els galets, que 

deixarem al dente. Per a aturar la 
cocció quan apaguem el foc, va bé 
afegir-hi la resta del brou de l’olla, 
que ja no bull.

Per a servir-ho, es posa el brou 
amb la pasta en una sopera i, en 
sengles plates, el tall i els végétais. 

Per a desembafar, podem 
acompanyar-ho amb una ceba, 
que haurem esclafat i remullat 

en aigua una estona 
abans, per tal de treu-
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El gall, xilografia de 
Jordi Roca. 1975.

re-li l ’excés de 
força, amanida 
amb oli, vinagre 
i sai. Després de 
menjar els ga
lets amb el 
brou, les ver
dures i el tall, 
amanits amb 
un raig de bon 
oli d’oliva, es 
produira en els 
comensals l’en- 
tusiasme vital 
necessari per a 
la festa.

El costum d’a- 
quest pais era menjar 
bastant greixos. Recor
do, que de petit, una tia 
meva deia “que gras que 
estás!” per a dir a algü “quiii 
goig que fas!” . El greix, dones, 
gaudia de bona premsa, potser 
perqué, a mes de la tradicio, la gent 
encara recordava la fam de la guerra i la post
guerra. En aquella època, el rostit de Nadal es 
feia amb Hard. En la meva adolescencia, ja el 
feien meitat Hard i meitat oli, perqué així no 
embafava tant. També s’hi posava tot d’espè- 
cies: canyella, clavell, nou moscada, pebre... El 
gust pels greixos i per les espécies sembla que 
ha minvat. En el cas deis greixos, potser una 
mica perqué amb Tedat es troben mes embafa- 
dors i també per la mala consciéncia d’estar 
gras, que es cultiva per prescripció médica; en 
el cas de les espécies, vés a saber per qué. 
Segur, però, que avui sorprendien els vins espe
ciáis, tan currents al segle XVll, o la majoria de 
receptes del Llibre del Coch o del Libro del Arte 
de Cozina, especiadíssimes també.

Per aixó, proposo rostir el gall de Nadal 
d’aquesta manera, que el fa més lleuger, cosa 
ben necessària després d’un primer tan consis
tent. Agafìn el gall (un gratapallers d’uns quants 
quilos; res de pollastrets fabricáis amb matéries 
sense identificar), que ja no tindrá els menuts, 
perqué estarán bullint a l’escudella. Rentin-lo i, 
després de salpebrar-lo per dins i per fora, 
posin-li dins una poma sencera, rentada i prou 
(una bona golden, per exemple). Com a farcit, és 
més lleuger que el tradicional de prunes seques.

pinyons, orellanes i porc. 
La manera de coure’l, 

me la van recomanar a 
Mallorca per fer la 

porcella. Posin una 
plata, amb un dit 

d’aigua i una gra- 
ella al damunt, 
al forn, amb l’a
nimal sobre la 
graella; el forn, 
no massa ca
lent, aproxima- 
dament a 150°. 
Deixin que vagi 
fent-se a base 

d’hores. De tant 
en tant mullin-li una mica 

la pell amb aigua salada (una 
cullerada de sal per un bol 

d’aigua) per impedir que quedi 
massa cuita quan la earn encara no 

ho és. Punxin-lo amb una broqueta 
per conèixer quan és cuit, que serà 

quan tindrà el color ros una mica pujat. 
Llavors veuran que, part del greix ha anat a 
parar a l’aigua. Aquesta preparació quasi per
met gaudir del sabor de la earn sense alterado. 
Si és un gall auténtic, aixo és d’agrair.

El poden acompanyar amb un puré de poma. 
El podran fer bullint unes quantes pomes en 
aigua sola i passant-les pel passapurés, després 
de treure’ls la pell i el cor. La mica d’acidesa de 
la poma també ajudará a desembafar.

No cal dir que, per heure, cava. Un bon brut 
nature fresquet ajudarà a tirar avail de manera 
satisfactoria.

Les postres, segons la tradició: nenies i 
torrons. Només dues observacions; comprin 
torrons d’Agramunt. Son els avis deis valen- 
cians i no pas menys apreciables. Acompanyin- 
ho amb un vi ranci, parsimoniosament oxidat 
en alguna bota del racé. Res de moscatells, amb 
tanta dolçor.

Café i copa, i preparin-se per a fer una diges- 
tió conscienciosa, ben necessária. Perqué ja em 
dirán qui no menja una mica més del compte 
amb un dinar així.

home /  dona ■ H —
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Per 0 una nit de Reís

m miro els ulls en una velia fotografìa 
de fa ja quaranta anys. Hi retrobo la 
il lusió, però hi veig també una certa 
por: la por infantil de no haver estât 
prou bo.

Porto, com el meu germà Francese, 
un abric d’estil mariner, que recordo encara 
d’un color blau molt fose, amb doble filera de 
botons daurats amb áncores gravades. Mirem 
fixament la camera, satisfets però sense som- 
riure, com conscients de la importancia del 
moment. L ’únic que somriu, de fet, es Sa 
Excel lència l’Ambaixador.

Al costat del fotògraf devia haver-hi la Isabel, 
aquella noia que vam tenir tants anys i que ens 
ensenyava a fer les feines de la casa o bé, pot- 
ser, el bon jan de Favi “Carlus” , que ens ensen
yava a valorar la fantasia. Ens guardaven el 
“pràctic” , aquella peça allargassada de peli de 
conili i foire que ens posaven al voltant del coll i 
que mossegàvem sense pietat mentre fèiem cua 
a la Rambla, mirant de reüll Can Barbosa, i 
mentre pujàvem, neguitosos i amb la carta ben 
agafada, les escales d’aquest Hoc que avui ano- 
menem Casal Pere Quart.

Els primers anys cinquanta són anys de fred 
(de fred del de veritat, vull dir), de restriccions 
en el corrent electric, de coMegis on apreniem 
estranys teoremes (no véns a missa aquest diu- 
menge = suspès de matemàtiques), de cases 
angleses sense bany però amb caqui i roses a 
l’eixida, de matinals de cinema al Principal... el 
Tarzan per quatre rais. 1 són també anys en que 
és fácil trobar garrofes per als camells dels Reis. 
Imprescindibles -ens deien-, encara que mai no 
ens vam adonar -santa innocència!- que els 
camells, de garrofes res, ni una. Preferien el 
mescateli i les galetes, luxe maxim en aquells 
temps.

-  “Mama, que han passât els Reis?”
-  “Encara no; dormiu!”

Jaume Camps

Any rere any el mateix cerimonial, la matei- 
xa pregunta, la mateixa mentida per resposta. 
Després, ja de dia, les mateixes corredisses pel 
passadís glaçat, carrer Fiveller enllà, per a tro- 
bar-nos, bocabadats i incrèduls, davant d’un 
tren electric que anava a batzegades o del Fort 
Texas assetjat per sioux de plástic mal premsat,
0 aquest any el patinet i els “juegos reunidos 
Geyper” , que el que ve será la cuina, fìreta i fut- 
bolí, i l’altre, amb sort, la primera bicicleta.

IMusió. Aquella fou una època en que la 
ilTusió només arribava un cop cada any. Era 
una ilTusió pobra, com d’estar per casa, però 
nosaltres ja en teníem ben bé prou. Potser és 
per aixó que no recordo com eren les carrosses 
d’aquelles nits de Reis i potser és per aixó que 
ara, quatre décades més tard -quan uns amies 
em donen l ’oportunitat de tornar a pensar-hi, 
de tornar a viure l’arribada dels Reis a Sabadell
1 d’inventar, de fet, la meva pròpia cavalcada 
personal-, em pregunto com ha de ser la nit de 
Reis per a una generació acostumada a viure 
sota el rebombori de les guerres de les galaxies. 
Jo, francament, no ho sé. 1 després de pensar-hi 
molt, tractant d’imaginar, en va, “ aliens” , 
“mazingers” i andrômines altres i diverses, 
decideixo tornar a la meva pròpia infantesa, 
tancar els ulls i preguntar-me que m’hagués 
agradat veure haixant per la Ramhla un cinc de 
gener, de nit.

Els Hums nadalencs (fem veure que n’hi ha- 
via) s’apaguen. Es fa fose i Tesvalot de la cana
lla s’apaivaga perqué sahen que alguna cosa 
important ha de passar: és gairebé el silenci i és 
gairebé la penombra. En els ulls dels més 
menuts hi ha corn un reflex de Rama i en els dels 
grans com una humitat constreta i delicada.

De cop, una remor de veus: “Ja vénen! Ja 
arriben!” Els coHs s’estiren i un tremolor quasi 
imperceptible vibra als Havis d’un pare que s’hi 
estrena.
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És veritat que arriben. Arriben els miratges 
del desert, els jardins de Babilonia, els trésors 
de Samarcanda.

ELS MIRATGES DEL DESERT o el Rei Blanc.
És la primera carrossa i és, dones, una apa- 

rició esplendorosa, un miratge encegador enmig 
de la nit. Hi veig un Egipte nivi: pirámides i tem
ples prop del Nil. Blanc absolut nomes trencat 
per unes formes, blaves, d’ona, que ens porten 
fins al Rei i als patges vestits de seda, també 
biava, com pintats per Gainsborough, un Gains
borough oriental. Unes veles Ileus, de ploma 
gairebé, llisquen davant Luxor. La carrossa del 
Rei Blanc és com Hum sortint de l’aigua.

ELS JARDINS DE BABILONIA o el Rei Ros.
És un contrast fort, extremat. Una força cáli

da i potent que transforma la nit en un jardí. El 
verd i el roig amalgamais. La palmera i el robí 
es fan oasi per a encerclar l’esclat tornassolat 
del Rei i els seus servents.

La imatge és tan intensa que ens sembla sen
tir el perfum d’aquest jardi suspès. Un suau 
pendent ens porta fins el seti vermeil que ves
teix Sa Majestät. La carrossa del Rei Ros és com 
el paradis enmig del huit.

ELS TRESORS DE SAMARCANDA o el Rei
Negre.

D’entre unes abstraccions de cùpules, or i 
filigrana sorgeix Testera voladora que, al llarg 
de la carrossa, arriba a un arc triomfal, sota del

qual un ample para-sol protegeix la magnífica 
figura del Rei Negre. Entre coixins damasqui
nais, aquest vesteix de seda blanca: una imatge 
poderosa que sobresurt de la foscor. La carros
sa del Rei Negre és com el misteri d’un passai 
perdut.

M’adono que el meu projecte, que finalment 
no es farà, ha de ser una qüestió d’escenografia. 
Es tracta solament de crear tres espais que 
emmarquin i albora defineixin tres personatges 
mitics, “re-inventats” cada any i per cada un de 
nosaltres. Aqüestes personalitats, dones, tea- 
trals, les he de situar enmig d’una EICCIÓ 
ESCENOGRÁFICA que refiecteixi una realitat 
que ens ha arribat, majoritàriament, a través 
d’una traducció cinematogràfica, literària, ope
ristica, pictórica... L’Orient réduit a tres deco
rats: el desert, l’oasi i la ciutat; o sigui, el blanc, 
el verd i Tor o Tor, Tencens i la mirra que oferi- 
ren uns Reis que en diuen Màgics i que, malgrat 
els seus poders, mai no van endevinar quins 
eren els régals secrets que demanàvem per a la 
mare i per al pare, aquest pare que fa cinc anys 
ens va deixar i que ja no hi será més per a fer 
de Rei com quan, tants anys enrere, rebutjava 
les garrofes... però es bevia el moscatell.
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Pinacoteques dels museus catalans

1 Museu d’Art Modem de Céret fou créât 
el 1948 pel pintor Pierre Brune, esta- 
blert a la vila des del 1916, gran amie 
de Manolo Hugué i de Picasso.

Céret és anomenada la “Meca del 
Cubisme” a causa de la proliferacié d’ar

tistes d’aquest moviment, comandats per 
Picasso i Braque, i que hi feren estada durant 
una bona temporada, lent donació o venda 
d’algunes de llurs obres a diversos elements 
vilatans, cosa que, efectuant-ne el recull per 
Pierre Brune, motiva la creado d’aquest Museu.

Es considera realment que el descubridor 
artistic de la vila fou, en el 1910, l ’escultor 
Manolo Hugué, el qual forma un petit nudi 
intel lectual amb el músic Déodac de Séverac i el 
seu amie pintor i mecenes Frank Burty 
Haviland. Al cap de poc temps s’hi reuniren 
Picasso i Braque, on pintaren unes de les millors 
teles de la seva época cubista. Atrets pels elogis 
deis primers, hi acudiren aviat els pintors pre
cedents de París: Max Jacob, Jean Marchand, 
Joan Gris, Auguste Herbin i Moïse Kisling, com 
també els catalans Joaquim Sunyer, Apel les 
Penosa i Pau Gargallo, acompanyats de Chaim 
Soutine, André Masson i Marck Chagall.

Réfugiais de la guerra, el 1918 s’hi incorpo
raren, fugint de Paris, Raoul Dufy, Jean Cocteau, 
Desnoyer, Albert Marquet, Saint Saëns, Mucha, 
Cortaud, Cassou, etc. els quais, séduits per 
l ’incomparable paisatge placid i tranquil del 
Vallespir, hi pintaren a pier algunes de les seves 
més representatives obres.

No cal dir que les aportacions d’aquest nudi 
tan important d’artistes amb diverses teles, 
adquirides o donades als ceretans, foren l’inici 
d’una singular coMecció que s’anà incremen- 
tant amb les de la nova onada de pintors rosse- 
llonesos que s’integraren a l’anomenada “Nova 
escola de Céret” composta pels “fauves” Matisse 
i Derain, i els independents Pingnon, Marchand, 
Perrot, etc.

Jaume Mercadé ¡ Vergés

Degut a la importancia d’aquestes coMec- 
cions, el Museu fou contrôlât per la Direccié de 
Museus de França, dependent del Minister! de 
Cultura, la quai es féu càrrec de la conservado 
i moderna adeqüadé de l’obra exposada.

Entre el 1950 i 1953, Picasso oferi 53 peces 
de cerámica, entre elles una série de plats deco- 
rats amb ternes sobre tauromàquia; i Matisse, 14 
dibuixos realitzats a Colliure el 1905, enriquint 
extraordinàriament la col lecdé.

Des de les darreries dels anys 60, el Museu 
ha anat acollint obres d’artistes contemporanis 
importants corn Dali, Miré, Viallat, Ben, Burén, 
Aman, Tapies, Brossa, etc.

Mercés al prestigi de la vila, aquest Museu 
s’afîrma corn a estament internacional, esdeve- 
nint un dels Museus d’Art Modem provincials 
més visitais de la veina França.

Tot just entrant a les instal lacions del Museu 
i crida l’atencié situât en un lloc predominant, el 
retrat de Corina, de Pere Romeu, propietari de 
“Els Quatre Gats” , obra de Picasso del 1902, 
adscrita completament a “l ’època biava” de 
l’artista.

Seguidament, i amb una perfecció cronològi
ca digna d’encomi, passem a contemplar l’obra 
dels artistes de Céret del 1909 al 1914. Destaca 
el “Convent des Capucins” de Jean Marchand, i 
sobretot “l ’ època del cubisme” com la més 
important exhibició del Museu amb obres admi
rables de Picasso, Braque, Joan Gris, August 
Herbin, i altres seguidors d’aquest moviment.

Ens encanta la fascinacio de la Saleta de 
Manolo Hugué amb sengles obres escultòriques 
(“La Llobera” i “El torero”) i alguns dibuixos i 
pintures, entre altres obres menors, però den
ses i expressives.

Entrem a l ’època 1916-1939 (2a Escola de 
Céret) on l’expressionisme ceretà i el fauvisme

^ ^ w C o b in a , s;.a.
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predominen amb tot el 
seu esplendor. Obres 
de Pierre Brune, Kre- 
mègne, Masson, etc.
Observem també pro- 
jectes i dibuixos de I’es- 
cultor Aristide Maillol, 
una bona representado 
de Gargallo i impor
tants obres de Marck 
Chagall.

Entre 1940-1965, 
obres de la nova gene
rado, Albert Marquet,
Jean Cocteau, Pignon,
Dufy, Henri Matisse, etc. 
sense deixar d’admirar 
altra vegada Picasso 
amb “Natura morta” de 
l ’època mediterrània 
d’Antibes.

Picasso ens torna a 
sorprendre, en una sa
la especial, amb la 
gran coMecció ceràmi
ca de plats decorats 
amb ternes de tauroma
quia, on es poden se
guir tots els incidents 
d’una “corrida” a la 
plaça de braus de Céret; 
un trésor de 28 peces 
que culmina l’aportacié 
de les céramiques expo- 
sades donades ante- 
riorment.

La decoracié d’a- 
quests plats està re 
presentada amb per- 
sonatges en plena accio taurina. Siluetes 
esquemàtiques però d’ enorme expressió. 
Destaca el dinamisme de les taques de color 
que envolten el cercle, formant un fris irregu
lar i complex. La visió, com un diafragma on 
sempre hi figura la representado d’un ull o un 
sol, patentitzant el sol i ombra de la plaça. Els 
colors ocres, sienes i blaus picassians predomi
nen l’obra. És digne d’admirar.

1965-1980. L’art contemporani. Obres de 
Salvador Dalí, Joan Miró i altres condonen 
l’exposició on es poden contemplar les darreres

L ’escultor sabadellenc Camil Fábregas enfront el monu
ment: “Aux toreadors du monde”, en una plaça de Céret, 
i del quai n ’és Fautor.

adquisicions dels Tà- 
pies, Viallat, Aman, 
Jude, Ben, etc., finalit- 
zant actualment amb 
una “InstaMadó 1990” 
de Joan Brossa, on es 
pot veure una taula 
ricament parada amb 
tots els details luxosos: 
plats, coberteria, copes 
i ampolla de xampany, 
enfront la tétrica figura 
autentica de la cadira 
executòria del garrot, 
segons consta en el ca- 
tàleg: “instrument uti- 
litzat per executar els 
condemnats sota el 
règim franquista” (?).

Aquests objectes de
terminen clarament un 
sentit contradictori i 
simbòlic; per un costat, 
el luxe i el plaer, i per 
l’altre, el dramatisme de 
la mort o de l’executat. 
Una “escena” en certa 
manera “esgarrifosa” 
que produeix un impac
te particular.

1 aquí acabem la 
visita, però no podem 
deixar d’ esmentar, i 
amb un cert orgull 
sabadellenc, l’obra que 
realitzà el nostre com- 
patrici, admirat escul
tor Camil Fàbregas, per 
una plaça de la vila. Es 

del monument “Aux toreadors du 
reproducció en gran escala del petit

tracta 
monde
bronze de Manolo Hugué, propietat del Museu, 
i que li fou encarregada per l ’Ajuntament de 
Céret, corn a homenatge a l’aficiô tauromáquica 
dels ceretans.

MUSEU D’ART MODERN 
CÉRET (Vallespir - Catalunya Nord)

G / V B A R R (L
Sala d'Exposicions
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Música per a Quadern

‘epileg ais actes que la Fundado Amies, 
de les Arts i de les Lletres de Sabadell ha 
organitzat de Fabril ençà per celebrar 
Faparició del núm. 100 d’aquesta revista, 
el va posar, el passât dia 4 de desembre, 
rOrquestra de Cambra Eduard Toldrà, 

que dirigeix Josep Fluís Puig, guanyador del 
Premi Quadern de Música d’enguany, oferint un 
concert a Fauditori de la Caixa d’Estalvis de 
Sabadell, sota els auspicis de Joventuts Musicals.

La premsa local se’n va fer ressò puntual- 
ment i la Fundado va enviar programes ais pro
moters, subscriptors i simpatitzants. Tothom va 
respondre molt positivament a la convocatoria, 
de manera que a la sala hi bagué molt bona 
entrada, malgrat el dia plujós i fred. 1 és que 
Focasió s’ho mereixia: aconseguir Facollida als 
100 números d’una revista locai, quan les coses 
de la cultura a casa nostra sembla que no están, 
precisament, en el seu moment mes dolç, és 
quasi una proesa. Proesa que, sota el lideratge 
de Joan Cusco, fundador de Fentitat i director 
de la revista, comparteix Fequip nombrosíssim 
de coFlaboradors que durant més de 17 anys 
Fhan feta possible, i els lectors, que han recol- 
zat aquesta tasca en pro d’una ciutat cultural- 
ment més dinàmica.

Quadern ha propiciat edicions, exposicions i 
concerts: no en va és el mitjà d’expressió del 
sentir de tots aquells qui estimen les arts i les 
lletres. Per aixó va voler tancar aquest cicle 
commemoratiu oferint un concert de música de 
cambra, conscient que els sabadellencs sabran 
valorar aquesta iniciativa.

Una quinzena de joves interprets componen 
l ’Orquestra de 
Cambra Eduard 
Toldrà, la majo- 
ria dels quais no 
han acabat enca
ra els estudis pro
fessionals. Però la 
seva llarga tra- 
jectòria de tre- 
baU en equip -Fa- 
ny passât van 
celebrar el dese 
aniversari-, sota 
la batuta de Jo
sep Fluís Puig, ha 
anat donant els 
seus fruits: avui 
és una formació 
ben compenetra-

Dolors Godayol

da que està en disposició d’oferir un treball molt 
digne i per a la qual hom preveu un bon futur. 
Una prova del seu bon nivell està en la confir
mado per part del prestigios José Luis García 
Asensio, que els dirigirá el proper mes de 
febrer. Aquests deu anys de treball intens i 
pacient, amb moites hores d’assaig, els han 
combinat amb Fexperièneia, sempre positiva, 
d’actuacions per tota la geografia catalana.

Cal destacar, últimament, la participado en 
el Cicle Música per la Pau, així com les coHabo- 
racions amb FOrfeó de Sabadell en ocasió del 
seu noranté aniversari i la celebrado de la 
Diada de Sant Jordi. 1 Forganització, el desem
bre de 1994, del concert per a la presentado 
oficial de Forquestra, que va tenir hoc a Faudi
tori de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, amb 
Fassistèneia d’un pùblic nombrés i la presencia 
de la filia del qui fou gran mostre de la música, 
Eduard Toldrà, de qui la formació va prendre el 
nom. Aquell concert va èsser emès, en diferit, 
per R.N.E. Radio 2 Clásica.

El programa que van oferir el passât dia 4 
s’inicià amb el Concert Grosso, op. 6, núm. 2, en 
Fa Major d’A. Corelli i el concert per a violi i 
orquestra de corda en re menor, de G. Tartini. A 
la segona part fou el concert per a dos violins i 
orquestra de corda en re menor BWV 1043, de 
J. S. Bach, i la Suite Holberg, op. 40, de E. Grieg. 
Intervingueren corn a solistes el mateix J. LF 
Puig i el també violinista Francese Rodoreda. 
Com a recordatori de l’acte es va fer entrega al 
director, en nom de la Fundado i de Quadern, 
de la caricatura que l’artista Albert Escoda li féu 
i que va il lustrar la “Semblança” en el número

99 de la revista.
Arts plàstiques, 

música, lletres: 
testimonis de la 
vitalitat cultural 
d’una ciutat, d’u
na comarca, d’un 
pais. Combinació 
d’esforç, de con
sistencia, de vo- 
luntat de crear 
beilesa i de gau- 
dir-ne.

Desitgem que 
sigui per molts 
anys.

mim

Foto Parran
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Dues noves (ol*le«ions 
GRAFIA i IMATGE I PARAUIA
FUNDACIÓ AMICS DE LES ARTS I DE LES LLETRES DE SABADELL Ana Fernández

na sendera, un paisatge, una 
finestra. Rengleras, dibuix, 
vers.

GRAFIA és una acurada po
sada en escena que recupera 

el bell i insuperable senyal de la Bauer 
Bodoni, creació tipogràfica que desta
ca per la seva gran harmonía i per la 
seva capacitai per a ressaltar la bellesa 
de qualsevol text.

El primer exemplar d’aquesta coMec- 
cio recull, sobre paper “Perigod”, la plà
cida i majestuosa lletra Bodoni, que 
dona vida a les granitiques paraules 
del doctor Miquel Crusafont. A UNI
VERS, INCESSANT MAREA se’ns ofe- 
reix una visió còsmico-mitica de la 
Creació. Una obra sàviament reinter
pretada pel dibuix d’en Jordi Roca. 
L’escriptor i l’il lustrador donen mos- 
segades espléndides a la vida i la con- 
verteixen en art.

300 exemplars finies, tots numerals, 
bressolen la recuperado, per al sibari- 
tisme literari, del llibre-objecte, del lli- 
bre-art. Aixi, el nfimero dos d’aquesta 
coMeccio, pel seu contingut, subratlla 
la intencionalitat sensual de l ’edició.
Jordi Domènech, a ALBA PRATALIA, a 
cops d’impuls poètic, ens dibuixa el 
vers. Fa la topografia del Sabadell poè
tic. Poetes sabadellencs, dibuixats per 
la grafia compositiva d’en Domènech, 
que recuperen l’orientació cartogràfica que ens 
subratlla la mà naïf de 1’Oriol Vilapuig.

La disparita! conceptual d’ambdós nfimeros 
ens parla ja de l’àmplia concepció poètica que 
intenta abastar GRAFIA: tots, sempre, qualsevol 
“isme”... El passai, ara...

El preciosismo i la Singularität d’aquest pro- 
jecte, intel ligentment interpretáis pels prolo- 
guistes d’ambdues obres. Pere Roca i Antoni 
Clapés, respectivament, volen ser la constant 
oxigénela del grup de persones que formen part 
de la Comissió GRAFIA: Joan Cusco, Miquel 
Desclot, Ana Fernández, Salvador Fité, Joan 
Ripoll, Jordi Roca i Joaquim Sala-Sanahuja.

Rigor, qualitat, paraules que defineixen 
aquesta aventura editorial i que Marta Pessar- 
rodona va saber interpretar tan bé el dia de la 
presentado de la coFlecdó. Des de l’afabilitat, 
entenia l’ambidó del projecte: assequibilitat, 
però sense renfincia. La poesia, vértex superior 
de la piràmide literària. Piràmide que, com a

:\iiyn:L
CRUSAFONT

IM M RS.
INCKS.SAVI M \KI A

salvaguardes d’una llengua, d’un pais, 
hem de cuidar entre tots. Ho fern en la 
mesura que ens convertim en consumi- 
dors voraços del llenguatge imprès, del 
que resta, del que ens defineix, davant 
els altres, corn a Identität cultural.

GRAFIA, com a plat amb suculentos 
grapades de tinta, compta ja amb mes 
de tres estrelles Michelin.

J91ÏD1
DOMENECH

SOFERAS

AÏJiA PRAFALIA
KLLLCrt'KKS DP POESIA 

SABADEU.ENCA

PICAPORTES

PICAPORTES
El divendres dia 1 de desembre, un 

dels millors régals que se’ns han pre
sentai darrerament, dins la dinàmica 
vida cultural d’aquesta ciutat que tant 
ens entreté, va ser el Ilibre de Josep 
Monistrol i de Joan Cusco: PICAPOR
TES, coFlecció IMATGE I PARAULA.

Una fotografia espléndida que esmi- 
cola el taranná del país a cops de sedo
sos blanc i negre. Les sais de plata ens 
ofereixen el mes petit dels signes hos- 
pitalaris: el picaporta. Una diafanità! 
de gran mestratge fotográfic crea tex
tures de gran rotunditat visual. Allò 
que és anecdótic, escanyolit, feble... 
cobra una preséncia rotunda, una gran
diosità!, de vegades punyent, d’altres 
sensual.

La banda sonora està empresonada 
en la renglera de la lletra. Joan Cusco 
perfila i personalitza cada imatge, 
recreant el so propi i caracterológic de 

cada picaporta. Aquí la literatura és un exercici 
de plasticità! lingüística. Joan Cusco veu, pinta 
amb paraules allò que Monistrol li fa veure i 
després humanitza l’objecte. Cusco psicoanalit- 
za cada cèrber; recobra la mítica medievalitzant 
de la personificado de tot objecte. Una paraula 
justa, una frase seca, un vers dringaire, guien la 
potencial mirada del lector-espectador:

-  Una mà, 
incerta ì incrèdula, 
se m ’agafà.
Jo vaigfer un truc acollidor...

Sóc com un ressò del:
- ’’Veniu a mi... ”
És, en definitiva, un llibre singular, on la 

complicità! imatge-text està tan perfecta- 
ment simbiotitzada, que esdevé una confabu
lado familiar, on feina i amista! son difídls 
de destriar.
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l'home de l'arrocado

ntre els homes de la mar, tenen dret a 
gastar anella a l ’orella esquerra tots 
aquells que han dohlat el cap d’Hornos, al 
cercle polar antàrtic. Una gorra bianca 
amh visera, d’ofìcial, un pareli de celles 
rectes, juntes i espesses, que amaguen 

una mirada canviant, com la mar, unes patilles 
negres que arriben al nivell d’una boca ampia i 
fina, paral lela a les celles, i barracada a l’orella 
de rigor, dibuixen el nostre personatge.

Nascut a l’ilia de Malta, amb passaport brità- 
nic, i amb un passât un xic difùs, d’eli sabem 
que, encara adolescent, ja va tenir una partici- 
pació activa en els combats de Pequin durant la 
rebel lio dels “boxers” . Mes tard, i segons cons
ta en un document de l’arxiu del Kempetai -el 
serve! secret militar del Japó- datat el 1905 i 
signât pel major Okeda, se’l compta entre les 
amistats de I ’escriptor nord-americà Jack 
London -aleshores corresponsal de guerra a 
primera línia de foc a Port Arthur- i se’l sap 
molt ben relacionat amb la poblado xinesa i 
manxù, dades que el fan potencialment perillos 
pels intéressés de l’imperi del Sol ixent.

Setze anys després se’l té per amie del gene
ral subversiu Zapata, a qui facilita armes i con
tactes juntament amb un anarquista espanyol 
no identificat. També es diu d’ell que és amie 
intim del dramaturg Eugene O’Neill, amb qui 
acostuma a navegar. Que té una estranya rela- 
cié amb el monjo rus Rasputin. Que compta amb 
el respecte més cordial de l ’almirall Doenitz. 
Que a través d’O’Neill ha entrât en contacte amb 
el bolxevic John Reed, un dels caps de la Ko- 
mintern. Finalment, que pot ser que es tracti 
d’un agent doble, puix que compta amb la pro- 
teccié del serve! secret anglès segons que s’ha 
constatât en diverses ocasions, raé per la quai 
convé decidir la ràpida eliminacié d’un element 
tan perillos, la quai cosa signa el director de 
l’FBI, el senyor F. Hoover, en un informe intern 
G-2 que es conserva a l’arxiu de la presidencia 
dels Estats Units.

Aviat, tots els servéis secrets de les principals 
potencies el tindran fitxat, dones se’l veu a tots 
els conflictes, a totes les revolucions i a tots els 
fronts belies, i se’l té per coMaborador d’orga- 
nitzacions desestabilitzadores i de colTectius 
d’alliberament des de, per exemple, el Sinn Fein 
fins els “cangaçeiros” . Hores d’ara el lector ja 
deu haver identificat en Corto Maltes.

El seu pare, que ha mort el 19 d’agost 
d’enguany, també portava arracada a l’orella 
esquerra -i amb tot el dret del món, car també

Ricard Calvo i Duran

havia estât embarcat, com veurem més enda- 
vant- i tenia els mateixos trets facials d’en 
Corto, només que en gras. Fis pares ens autore- 
tratem en els filis.

Voldria advertir al lector que les cronologies 
del pare i del fill no consonen pas gaire. Tant és 
així que, en prétendre acoblar les dades biográ- 
fiques d’ambdós, més aviat sembla el fill pare 
del pare, i el pare, fill del fill. No obstant, els 
documents ais quais he tingut accès, i les fonts 
que he consultât, em mereixen tanta garantía 
que he de suposar que, darrere tot això, s’hi ha 
d’amagar la mà d’un Pentàgon, d’una KGB, de 
T1.M.5, d’un Moshad, o qui sap?, del CESIO, que, 
disfressant dates, llocs i identitats, han muntat 
una cerimònia de la confusió per tal de fer-nos 
ballar el paraigua i distreure’ns del veritable 
nus de la qiiestió; allò que se’n diu “amagar 
Tou” , práctica comuna d’aquests sapastres.

L’Hugo, que aquest és el nom del pare, ha 
estât el qui ha estât mercès a -o per culpa de- la 
se va àvia que, als sis anyets, ja el duia a veure 
pel licules de Cecil B. de Mille i del Tarzan. El 
nen, que es delia per agafar el llapis, en arribar 
a casa i abans de sopar, obsequiava la bona 
dona amb uns cómics délirants, en els quais hi 
barrejava la Claudette Colbert de “Cleopatra” 
amb el Johnny Weismuller de la Metro Goldwyn 
Mayer.

La jaia, amb tota la bona fe del món, pensa
va que l’infant potser podría tenir futur com a 
ninotaire, però la mare no va trobar la perspec
tiva prou seriosa ni digna del seu piango, i va 
cremar davant dels dos cómplices les colTec- 
cions de T ”Avventurosso” i l ” ’Audace” , que 
ambdós amagaven com or en barres, per vejam 
si escarmentaven aquells caps verds.

Providencialment, el pare de THugo, el se
nyor Pratt, se Tendugué a Abisínia i d’aquesta 
manera distragué la criatura del trauma viscut 
per Taccio radical de la mare. Al país africà hi 
romangueren sis anys i per aquesta causa THugo 
va ser testimoni d’allò que fou l’ùltima gran gue
rra a Tescenari de les colònies. Va barrejar-se 
amb els nadius, amb soldats de diferents nacio- 
nalitats i, per immersió, aprengué alguns idio
mes i dialectes; tot plegat excita la seva imagi
nado i li despertà Tamor per Taventura.

L’any 1941, a Tedat de catorze anys, és inter
nat en un camp de concentració. La Cren Roja 
Internacional el torna a Ràfia el 1943 i, en aca
bar la segona guerra mundial, s’adona que al 
seu país i durant Tetapa mussoliniana molta 
producció de còmics nord-americans no ha arri-
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bat, o bé ha estât barroerament censurada, mo- 
tiu pel quai considerará una sort d’haver estât a 
Etiòpia i baver rebut de mans dels soldats ian- 
quis aquells cómics “de deu centaus”, que les 
tropes de Fonde Sam devoraven amb avidesa a 
tots els fronts de batalla, inclòs Fafricà.

Aleshores fabrica un cóctel: barreja a parts 
iguals l’estètica dels dibuixants Milton Caniff i 
Will Eisner i la narrativa del premi Nobel 
Rudyard Kipling, i, amb el guionista Alberto 
Ongaro i el dibuixant Faustinelli, funden una 
revista en la qual eli dibuixa Fhistorieta “As 
d’espases” . Com passa amb tots els genis, 
coneix el fracàs, es fa mariner, i, quan torna, 
reincideix amb la revista sense cap résultat 
positiu. Flavors un editor argenti el crida i, 
durant vint anys, fascinará al “tout” Buenos 
Aires merces a la “stravaganza” de penjar-se 
una anella a Forella i dibuixar com els déus. 
Comença a revelar-se el seu talent de creador: 
la literatura i el cinema l’influeixen poderosa- 
ment i les pel licules dels anys trenta i quaran
ta, d’autors com John Ford, Delmer Daves, John 
Houston i Howard Hawks, entre d’altres, li arri
ben al moll dels ossos. Amb ells, I’ impacte 
d’Humprey Bogart, John Garfield i la sèrie ne
gra completaran Fencanteri. Bogart feia sempre 
papers forts, atractius, d’aventurer humà i sen
sible, immers en un univers caòtic i pie de rises.

Mes tard, en comù amb Ongaro -esdevingut 
un dels millors guionistes d’ itàlia- publica 
“Homes de la jungla”; en aquest cómic posa tots 
els sens coneixements africans i constitueix una 
gran experièneia. Després farà “El cade blanc” 
i, amb el guionista Héctor G. Oesterheld, creará 
el seu primer gran personatge, un “renegado”; el 
sargent Kirk, desertor de Fexèreit de Fuñió. A 
partir del 1957 i amb el mateix guionista crea 
“Ernie Pyke” i “Ticonderoga”. A aqüestes alça- 
des, Hugo Pratt havia explotat les seves vivèneies 
de la guerra africana i destacava en el món del 
cómic pel seu malenconiós estil de dibuixar els 
deserts.

Fins la desaparició de la revista, el 1963, 
dirigeix “Misterix” i després torna a Bàlia, des 
d’on treballa per Anglaterra i d’altres paisos. Ha 
crescut, i té tot un món d’aventures i de filosofia 
davant d’ell.

Potser el cómic necessita una bufada màgica, 
quelcom gairebé metafísic, per enllaçar Fetern 
miratge de Fhome: el seu afany de jugar amb la 
vida i amb la mort, de conèixer els seus limits, 
d’arribar a tocar el fons de FAbsolut. Així neix 
la jola de la corona del cómic mundial: el Corto 
Maltés. Hi ha una suau malenconia en aquest 
mariner brollat del record de Salgar!, de Leslie 
Charteris, de Joseph Conrad. Darrera d’aquesta 
malenconia, la violéncia, el temps detingut, Fim- 
portáncia d’ésser homes, la desesperació d’ésser 
herois... Hi ha sutilesa, ironia, beilesa, tendresa 
en la seva mirada plena d’escenaris llunyans: 
Port Said, FOrinoco, les Guaianes, els arxipélags 
d’Oceania, la glaçada Sibèria, Venècia...

Hi ha un informe de la direcció de la CIA a 
Europa, dirigi! als responsables del serve! a 
Bàlia, Franga i Espanya i amb data del 1981, en 
el qual hi consta que un aventurer, de nom Corto 
Maltès, va desaparèixer durant la guerra civil 
espanyola. Però si el lector interessa! consulta 
Fedició del Diari de Sabadell del 22 d’agost d’en- 
guany (pàgina 11: “Feliz travesía Corto Maltés”, 
article signât per Víctor Colomer) en desprendrà 
que aquest informe no és prou fiable: hores 
d’ara en Corto és immortal.

Corto Maltès és el fill predilecte d’un altre 
immortal, Hugo Pratt, aquell noiet italià que 
dibuixava les aventures de Tarzan i la reina 
Cleopatra; un home ho que recorre un món que 
s’esllavissa, la seva idea final d’aquest món 
ensems que el seu sentit lùdic. És la seva mira
da cálida al llarg d’uns anys que precedeixen 
als nostres. És el seu testimoni vital, el seu crit 
de guerra, que ens arriba des de l ’ilia de la 
Valletta.
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Músíta per a Nadal
La missa evangèlica-luterana per al 
m ali de Nadal, de Michael Praetorius

ichael Praetorius (1571-1621) és un com
positor alemany poc conegut, tot i que 
fou el músic mes influent, mes eclectic i 
mes prolific de la se va generado.

Michael Praetorius va néixer a Kreuz- 
berg (Turingia) el 15 de febrer de 1571 i 

va morir a Wolfenbutte el 15 de febrer de 1621. 
Va treballar per al Duc de Brunswick, a 
Wilfenbutte, de Kapellmeister i organista. Durant 
la seva vida va compondré mes de 1.000 obres 
sacres, incloses misses en llati i alemany i 
arranjaments corals, alguns dels quais en el nou 
estil importât d’itàlia, policorals conjuntament 
amb instrumentais. Va escriure importants 
estudis sobre la composició de música i la fabri
cado d’instruments musicals.

Durant el segle XVll, en un période de quin
ze anys, va crear una immensa quantità! de 
música religiosa, que fou la base del repertori 
de les esglésies luteranes d’Alemanya del Nord. 
Les seves composicions sorprenen encara avui 
per la diversità! de generes i d’estils, que repre
senten tot un resum enciclopedie musical de 
Pinici del Barroc alemany. S’hi pot trobar des de 
l’himne més senzill fins als grans motets polico
rals de gran format. És fácil comparar-lo amb 
Joan Sebastiá Bach, per bé que aquest, nascut 
seixanta anys després de la mort de Praetorius, 
representa la sublim culminació del période del 
Barroc, mentre que Praetorius forma, junta- 
ment amb el seu compatriota Heinrich Schutz 
(1585-1672) i amb l ’italiá Giovanni Gabrieli 
(1557-1612), el grup iniciador del moviment 
musical del primer période del Barroc. En la 
música religiosa, Praetorius es fonamenta en la 
tradició que es troba al cor del luteranisme: la 
participació deis fidels en el cuite. Aquesta 
coMaboració del poblé permet integrar en el 
desenvolupament musical de Praetorius una 
gran diversità! de grups que hi prenen part: 
músics municipals, infants de les escoles, 
músics afeccionáis, diletants, cantors professio
nals, etc. Amb aquests elements com a base 
-Paître és el poblé assistent a Pacte religiös-, 
Praetorius fa una interpretació extraordinària- 
ment imaginativa per tal d’agermanar la litùr- 
gia protestant amb la mùsica. Tot això exigeix 
una gran coordinació, no solament pel que fa a 
la instrumentació i als complements vocals, sino 
també a la massa popular, susceptible d’una 
interpretació divergent. La música del conjunt 
instrumental només tenia un lloc modest en el

Antoni Sala i Serra

culte luterà; Porgue, en canvi, n’és el gran prota
gonista. Per això, totes les composicions religiö
ses alemanyes d’aquell temps están notablement 
preparades per a grans actuacions organistiques, 
amb importants “preludis” , que donen entrada 
als cants corals.

En la música instrumental, Praetorius se- 
gueix els nous models musicals que li arriben 
del barroc babà, capdavanter en el trencament 
del période musical del Renaixement. Schutz, 
que retorna a Dresden després d’una Barga 
estada a Venecia, influirà Praetorius en trans- 
metre-li el coneixement de Pobra de Gabrieli i 
del gir estilístic de Monteverdi.

La missa evangèlica-luterana per al matí de 
Nadal, recomanada com a música nadalenca, 
reuneix tots els valors dels distints estils que fa 
servir Praetorius, dins la seva enciclopèdica 
obra musical, en els inicis d’aquest période del 
Barroc. En la seva estructura, aquesta missa 
evangèlica no s’aparta gaire del que era en 
aquell temps la missa romana. Comença també 
amb un Introit, Kyrie i Gloria, per continuar 
amb l ’Epistola, Graduai, Credo, etc. Tradi- 
cionalment, aqüestes parts es constituïen en 
versions corals que eren cantades en “alterna- 
tium” , estrofa per estrofa -o frase per frase-, 
contestada pels fidels en “choraliter” i pel cor 
instrumental-vocal “figuraliter”, moites vegades 
en llengües distintes. En els prefacis, Praetorius 
fa servir moites variants per al cant alternatiu 
{Wechselgesang), en particular en el cas de les 
versions policorals quan diversos cors separats 
entren en joc.

La seva polifacética intenció era -débilitât 
barroca- crear diversità! de caràcters i de 
colors musicals. Els grups musicals d’aquell 
temps, amb una dotzena d’instrumentistes, for
mats per conjunts de vent i corda i un bon pupi
tre de “baix continu” amb diversos orgues i ins
truments de cordes pinçades, tot i la seva 
limitaciô, produïen un important efecte sonor. 
Aquest nou conjunt, la “capella fidicina” de 
Praetorius, fou una gran novetat en el mon reli
giös luterà, d’austerità! pietista.

Seguint l’exemple de la Basflica de Sant Marc 
de Venècia, Praetorius donava en els sens 
escrits disposicions sobre la forma de coMocació 
dels intèrprets, músics i cantants a les galeries 
de l’església.
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Diafanítats

aps que? La meva dona 
m’ha deixat.
-  Que es el que t ’ha 
deixat?
-  No, res: a mi.
-  I a quina hora torna?

- No té rellotge. A casa en tinc 
un de paret.
-  Perdra el tren. Potser que li 
deixi el meu.
- El tren rai! No cal que Ehi 
deixis. El perdria.
-  Ho deia perqué va sobre 
rodes.
-  Ja ho havia pensât.
-  Els avions son mes ràpids; 
però, d’aquests estris, no en 
tinc cap.
-  És ciar!
-  No tant com aixô. bosqueja, i 
la nit ens caurà al damunt.
-  Aixô és molt sériés! Ens 
podria fer mal, deixar-nos 
estabornits.
-  Ben cert. No has vist si sortia amb taxi? 
Asseguda dintre, vull dir.
-  Es una possibilitat. Però és que jo tampoc no 
tenia rellotge. La policia ho deu saber. El de casa 
és de paret.
-  De quin color era? Perqué es vela bé, oi?
-  Sí, això! De color groe, com si diguéssim.
-  Colossal! Però tant se val. Patia del fetge.
-  D’ara endavant m’hi fixaré més.
-  El meu és de busques i fa tic-tac, molt fluixet. 
S’avança una mica.
-  Aleshores, vai més el de paret, oi?
-  Mira’m bé als ulls, senso parpellejar!
-  Prefereixo agafar un taxi. Podria ser el mateix. 
De vegades passen coses que Déu n’hi do!
-  Procura no deixar-te res, que ja vous el que 
passa.
-  Deixar-me?... Deixar-me?
-  Per exemple, les ulleres o el mocador. O les 
sabates, si és que en portes habitualment. 
D’esclops, res.
-  Fas bé d’avisar-me. El paraigua!
-  Els rellotges no en porten, talòs! Els taxis, 
tampoc.
- Dones també és veritat. Però potser és que se 
l’han descuidat o que els faria nosa.
-  Te’l podia baver deixat la dona, tanmateix.

Per la transcrípeíó, Jafre Segon

-  Saps qué? Cerco un nom.
- Quin?
-  Exacte! Tu ho bas dit!
-  Si és aixi, estic disposât a aju- 
dar-te. Hi tinc molta práctica.
-  No, això ni ho pensis. És un 
nom sense ajuts.
-  Autònom!
-  Auto... qué?
- nom.
-  Just! Aquest! Em sembla que 
ja t’ho havia dit.
-  Son coses que s’intueixen.
-  Potser és que he anat massa 
de pressa.
-  Posa’l! Me’n rento les mans.
-  No! Si només el cerco. 1 no tot 
el dia. A estones perdudes. Em 
sabria greu. Ara, que et po- 
dries posar guants.
-  De les mans, en faig el que 
vull. Si en perds un, qué?
-  Però, i de l’aigua? Mira que 
mulla i esquitxa.
-  És qüestié d’higiene. Condicio indispensable per 
a la salut.
-  Qué? El nom?
-  La bruticia, desgraciat! Rentar-se per treure-la. 
O, si vols, eliminar-la.
-  Ja m’ho pensava, però no hi pue fer més.
-  N’hi ha que fan comédia. En conec un, que Déu 
n’hi do.
-  Jo, no! Feia teatro. Però ara volen que faci 
cinema.
-  Deurà ser cinema mut, com el d’abans. Xarlota- 
des, 0 sigui, del Xarlot.
-  Vols dir cinema ranci?
-  Sense nom: anònim.
-  N’he rebut un, del Josep Claveria. Era escrit en 
castella, menys la signatura.
-  Autògrafa?
- Auto... qué.
-  grafa.
-  És ciar! Així quedarla més arrodonit.
-  N’hi ha que les veuen quadrades. Però sempre 
son millor rodones. Les bajanades, s’entén.
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Joventuts Musicals de Sabadell

eu vos guard, amies:
Seguint el periple pel mon cultural 

de la nostra ciutat ens hem acostat, 
aquest estiu, a Joventuts Musicals de 
Sabadell. En desitjàvem conèixer una 
mica la trajectòria -i la historia- i do- 

nar-ne noticia tamhé, encara que forçosament 
d’una manera molt succinta, ais lectors de 
Quadern, molt especialment ais joves i a totes 
aquelles persones interessades en el llenguatge 
musical.

Allá hi hem trobat la Joana Soler, des de fa 
tres anys presidenta de l ’associació qui, molt 
amablement, ens ha facilitât la tasca de recerca 
de la documentado i ens ha explicat quina és la 
funció d’aquesta entitat tan acreditada ja a 
Sabadell.

Joventuts Musicals, confederado internacio
nal amb seu a Liège (Bèlgica), apiega dins la 
seva estructura, des de 1945, totes les associa- 
cions nadonals, territorials i locals escampados 
pel món. La Federación Nacional Española de 
Juventudes Musicales es va crear l’any 1952 i a 
Sabadell apareix, vinculada ja a aquelles, l’any 
1956. No obstant aquesta interacció cadascuna 
d’elles és autònoma pel que fa a la gestié i orga- 
nitzadé de les prèpies activitats i concerts enca
ra que, evidentment, compten amb la col labo- 
racié mùtua i valoren els suggeriments que els 
arriben de tot arreu.

A nivell de Lederacions no s’organitzen con
certs. Aixô si, es faciliten contactes i intercanvis 
amb mùsics de diferents països. Per exemple: 
Un quartet de Sabadell s’intéressa per actuar a 
Colònia. IMS, a través de les Lederacions, indi
ca les vies i gestiona els contractes per tal de fer 
possible aquesta actuado. Cal dir, però, que son 
elssocis els qui més gaudeixen d’aquestes pres- 
tacions, ja que son ells els qui aporten unes quo
tes que contribueixen a suportar restructura, 
que s’alimenta també de les donacions dels 
ajuntaments i entitats diverses, aixi corn també 
dels diners que arriben del públic que va a 
escoltar els concerts o participa d’altres possi
bles activitats.

També es fan Concursos Internacionals i 
Campus Musicals Internacionals harmonitzats 
per les Lederacions i la Confederado Interna
cional.

Hi ha VOrquestra Mundial de Joventuts 
Musicals i el Cor Mundial de Joventuts Musicals 
que protagonitzen actuacions diverses. El Cor té 
la seva seu permanent a Namur (Bèlgica) i fa 
una actuació a l’estiu, cada any en un país dife-
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rent. La seu permanent de l ’Orquestra és a 
Berlin (Alemanya). Aquesta fa dues actuacions 
cada any: una per Nadal i l ’altra a l’estiu. La 
seMeedó dels integrants d’aquests grups musi
cals és a càrrec de les associacions locals, nacio- 
nals i internacionals. Aqüestes formacions 
representen els països respectius en les actua
cions que fan fora de l’àmbit nacional. L’estada 
dels mùsics al Cor i a l’Orquestra és només d’un 
any. No obstant, de vegades hi ha reinvitacions: 
aleshores s’hi poden quedar un any més.

La fundacié de Joventuts Musicals de 
Sabadell va tenir lloc l’any 1956 en un edifìci 
que era aleshores seu de Belles Arts, al carrer 
Advocat Cirera, cantonada carrer St. Pau 
(actualment ofìcines de Banesto). Entre els fun- 
dadors -malauradament ja molts d’ells traspas- 
sats- hi trobem Manuel Costa i Domènech, amb 
qui vam tenir el gust de parlar a iînals de juliol 
i que consta en la llista de sods amb el nùm. 2, 
el quai ens explica que, una vegada en marxa 
l’organitzacié la van deixar en mans de gent 
més jove, que la va tirar endavant amb entu
siasme i efîcàcia. Els números 1 i 3 corresponien 
a Jaume Massagué Camps i Adolf Cabané 
Pibernat, respectivament. També traspassat, 
Mn. Camil Geis, amb el nùm. 985, era un dels 
pocs sods que comptava amb el titol de Soci 
d’Honor de JMS. També trobem corn a co-fun- 
dadors la difunta esposa de Manuel Costa, Anna 
Lernàndez Recassens -amb el nùm. 4- i el fìll 
d’ambdés, entre altres.

Repassant les llistes de sods veiem també 
que n’hi ha que hi figuren com a entitat: seria el 
cas de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, per exem
ple, amb el nùmero 1624. L’ùltim soci enregis
trât en el moment d’escriure aquest article és
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una nena de 12 anys, Laura Hereter Parera, 
amb el número 1645.

Amb la intenció de donar un repàs a les acti- 
vitats que durant aquests anys ha anat organit- 
zant JMS vam fullejar els llibres d’actes que es 
troben en els arxius. Ens va surprendre no tro- 
bar-hi, precisament, el primer. En el moment de 
publicar aquest redactat s’estan lent gestions 
per intentar localitzar-lo.

El llibre segon s’inicia amb 
Pacta núm. 43 i es va enregistrar 
el 18 de març de 1958, en llengua 
castellana. L’ùltima acta que hi 
ha anotada en aquesta llengua 
correspon al dia 16 de març de 
1977 i fa referencia, entre altres 
qüestions, a la crítica situació 
econòmica per la qual passava 
l ’associació. S’acorda sol-licitar 
de totes les entitats bancàries de 
Sabadell una ajuda en metàl-lic 
“con carácter urgente” . No hi ha 
cap altra acta registrada fins el 24 
d’octubre de 1977. És la primera 
escrita integrament en català. En 

aquells anys era president el Sr. Enric Torrella 
Cunillé. Segons aquesta acta es procedeix a 
l’elecciô d’una nova junta i s’adverteix als possi
bles futurs membres de la mateixa que el pano
rama econòmic que trobaran no és gens favora
ble. Será nou president el Sr. Isidre Elias.

Quant a la col-leccié dels programes, llegiu, 
si us plau, algunes curiositats:

• Els dos primers corresponen a un concert 
protagonitzat el 13 d’abril de 1958 per Anna 
Ma. Cardona, jove pianista tarragonina, estu- 
diant del Liceo de Barcelona i Diploma d’Honor 
en el concurs internacional “Ars-Nova” de 1956 
i una interpretado de cant que tingué Hoc el 22 
de juny de 1958 al saló de la Casa Duran amb 
motiu de la festa de St. Lluc evangelista, patró 
dels artistes, i que dirigí el mestre Salvador Uyá.

• De novembre a abril de 1959 la Caixa 
d’Estalvis de Sabadell patrocinava el “Primer 
Cursillo de Divulgación Musical para Escolares” 
a cárrec de Ramon Jáuregui, musicóleg. Vegeu 
el llenguatge emprat en un programa, que ens 
ha semblât ampulós i paternalista, d’aquella 
época:

“A los escolares:
La Caja quiso haceros comprender la Música, 
porque comprender es amar. Y deseo poner 
este amor en vuestra vida que empieza para 
hacerla más clara, mejor.
Pidió a Juventudes Musicales que organizara 
este cursillo. Y lo hicieron. Ahora vosotros, 
inscribios”.

s’advertia, al final del programa, que les 
lliçons anirien acompanyades d’il lustracions 
musicals.

Els pioners en l’organització d’aquests cur- 
sets van ser, precisament, Joventuts Musicals 
de Sabadell. En l’actualitat es segueixen fent a 
tot el territori català endegats per Joventuts 
Musicals de Catalunya.

• També es feien excursions culturáis: visites 
comentades a museus i esglésies; assisténcia a 
obres de teatre protagonitzades per Palestra; 
peregrinatges a Terra Santa i moites altres acti- 
vitats.

-  Ara intentarem retrobar aqüestes arrels i 
en tornaren a concertar” -diu la Joana.

• Per Toctubre de 1962 i amb motiu de les 
riuades que aquell final d’estiu assolaren el 
Valles i altres comarques, J.M.S. disposà un 
concert pro-damnificats, sota el patrocini de 
TAjuntament de Sabadell. Actuaren al Cercle 
Sabadellés la soprano Rosa Barbany i el pianis
ta Josep M. Llorenç. També hi actuà, uns dies 
més tard, la Coral Sant Lluc, amb la coMabora- 
ció de Mima Lacambra.

• Révisant la correspondencia interna i els 
programes en trobem ja alguns escrits en català 
el 1975. 1 el 1974 ja surten als diaris, també, 
alguns anuncis impresos en la nostra llengua.

• JMS, corn s’escau, té també el seu Llibre 
d’Honor. Hi trobem dedicatòries i firmes de 
molts interprets, més o menys famosos, que han 
coMahorat a fer possible el coneixement i la 
divulgaciô de la bona música. No els podem 
anomenar tots, obviament, però direm que la 
primera correspon al 29 de desembre de 1971 i 
és de Mn. Camil Geis. La última la signà 
Francese Llongueres, director de l ’orquestra 
Virtèlia Sinfonietta, el dia 27 de juliol de 1995.

Actualment JMS segueixen al peu del cañó. 
Amb la mateixa empenta que sempre els ha 
caracteritzat -i sempre condicionáis per la crò
nica manca de pressupost- s’esforcen per oferir 
als sabadellencs totes aquelles manifestacions 
musicals que una societal com la nostra dema
na. Potser l’exemple més notori d’aquesta acti- 
vitat és el Cicle de Concerts d’Estiu que organit- 
za des de fa molts anys als jardins de la Caixa 
d’Estalvis de Sabadell, que són un regai per a 
tots els melòmans i que tan agradables fan les 
nits de la canícula.

La Institució continua brindant a tots els qui 
es troben en aquest treballôs però gratifican! 
món de la música les possibilitats d’obrir-se 
carni, oferint la facilitât d’assistir a concursos, 
cursos i classes magistrals, ajudant a obtenir 
beques, gestionan! les vies per realitzar con
certs, etc.

Desitjariem que aquest timid acostament 
servis per sensibilitzar les persones que estimen 
la música sobre les nécessitais de participar en 
tan meritosa tasca, aportan! la seva valuosa 
coMaboració. JMS manté constantment les por
tes obertes. Només ens cal travessar-ne el llin- 
dar. Corn més serem, més farem.
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Dilluns

nant cap al camp del Barga amb la 
Penya, se senten, de tant en tant, coses 
ben curioses. Es tracia de gent que 
parla del fútbol amb una pretesa objec- 
tivitat. Són aquells que diuen que, la 
temporada passada, potser el Madrid te

nia més bon equip. Els mateixos que afirmen, 
inconscientment, que el fútbol és un esport. I és 
admirable, perqué ho defensen com si pogués 
ser cert! Però, en el fons, no s’ho creuen. De fet, 
a la més mínima, els pot la passió. I d’aixó es 
tracia, afortunadament.

-  N’hi ha que s’ho creuen. Pere, i per aixó 
anem com anem. Però és gent que mai no ha 
viscut ni viurà la Intensität d’alguns moments 
inoblidables. Moments que recordo perqué, 
encara que estigués fent alguna altra cosa apa- 
rentment més important, el que vivia de debó 
era el que estava passant-li al meu equip. És la 
malaltia de qué parlen els psicólegs de torn, 
pobrets. Recordo, per exemple, el cas 
CruyfíTWeisweiler, viscut quan feia la mili. O els 
primers calamars a la romana, menjats en un 
bar, quan tornàvem el meu pare i jo del camp 
del Barga, el primer dia que m’hi van dur, ais 
nou o deu anys. O el gol del Bakero al 
Kaiserslautern, a Púltim segon del partii, que 
vaig viure anant per l ’ autopista, marca el 
Bakero i, de sobte, tots els cotxes que circulen 
en els dos sentits es posen a fer Hums i a sonar 
els cláxons. Quina meravella! Moments així fan 
confiar en la raga humana, de debó!

-  Saps que el primer partii que vaig veure 
per televisió va ser la final de Berna del 60? 
Tenia uns deu anys. Vaig viure la primera part 
a casa d’un amie de Pescóla, a la tarda, tot just 
en haver-ne sortii. La segona part al bar Líric, 
molt a prop de casa deis meus pares, perqué 
encara no teníem televisió. Molta gent plorava i 
jo vaig haver de plorar també. 1 saps que, per 
poder veure el Kubala en directe, vaig haver 
d’anar al camp de l’Espanyol? No l’he arribat a 
veure mai vestii com cal. El meu pare em va dir: 
“Encara que sigui a l’Espanyol, l’has de veure, 
nano. És el Kubala!” .

-  Hi ha gent que et pregunta, de manera gai- 
rebé metafísica: “Per quin motiu ets de l’equip 
que ets?” Sense voler fer sociologia barata, que 
tant es porta últimament, la resposta a aquesta 
qüestió potser sigui la que diu més coses d’un 
individu: “1 de quin altre equip es pot ser?” . 
Quan algú em contesta així, li faria una abraga- 
da, encara que ell sigui un desconegut i jo, més 
aviat contrari a aquesta mena d’efusions.

Pere Cornelias - Antoni Dolmases

-  Et diria més: puc arribar a entendre que 
una persona de Madrid sigui del Barga, però és 
absolutament incomprensible que un català 
sigui del Madrid. Ja sé que n’hi ha. Toni, però és 
gent que no entén res. Com es pot romandre 
indiferent davant dels 15 gols (10 nosaltres i 5 el 
Milán) que li hem fet darrerament?

-  El que no em cap al cap és que es pugui 
canviar d’equip. Un pot canviar d’idees politi
ques, perqué, en el fons, només son una qüestió 
funcional, però canviar d’equip és impossible: 
es tracta d’un sentiment que viu i creix engan- 
xat a la consciéneia. Hi viu tan enganxat, de 
manera tan indissociable, que la barreja de sen
timent individual i coMectiu és més forta, pot
ser, i sense voler arribar al sacrilegi, que el sen
timent de pàtria. La pàtria és una cosa casual, 
difícil de digerir, a vegades, que no admet criti
ques sense que et diguin traidor. En canvi, quan 
el Kodro falla el vinté gol en un partit o el Roger 
estavella la pilota al pal sense porter, et baixen 
tots els sants del cel.

-  És que fins i tot es pot canviar de dona, és 
d’equip que no es pot canviar. Deu ser que és
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mes serios. No ho pot entendre qui no compren- 
gui la sensació de félicitât, que empie el pit i el 
cor i sotragueja l’anima, en veure com es trena 
una jugada des de la defensa, amb moviments 
precisos, retails justíssims, toes suaus i una pas- 
sada de quaranta metres, per culminar amb 
una canonada a mitja alçada, que deixa el por
ter contrari per terra i la defensa desconcerta
da, mirant al huit.

-  1 tant. Pere! Vist al camp, això és magnifie. 
Segurament és el concepte de comunié amb el

coMectiu i l’intangible, que els 
cristians no ban s abut explicar 
mai. A casa, davant la televisié, 
és una barreja de plaer perso
nal indescriptible i de complici- 
tat amb el rués enllà. La ràdio 
és diferent. És, segurament, la 
manera més intensa i intima de 
viure la jugada, fabricada 
d’emoció imaginativa i d’ailla- 
ment absolut davant l’imprevi- 
sible. A la ràdio, el fútbol et 
xiuxiueja l’orella, et converteix 
en paraules una acumulado de 
fets, sentiments, contrarietats, 
pors i desitjos, que l’emoció no 
et deixa articular. 1 fa pessigo- 
lles a l ’ànima, que esclata en 
moments de triomf i es conver
teix en amargura solitària, 
indigerible, que demana un 
temps de silenci dolgut, si hi ha 
un fracás.

-  És justament per aquesta 
rao que, quan més lluny et tro- 
bes del partit, més pateixes. El 
pitjor és un diumenge sense 
ràdio o bé un cap de setmana 
amb uns amies indiferents. El 
dia es fa impossible. O saps els 
résultats abans d’anar a dor
mir O no pots encarar l’endemà 
amb la necessària tran- 
quil litat: és exactament aixi. 
Davant de la televisié, en qual- 
sevol cas, es pateix molt, però 
menys que escoltant el partit 
per la ràdio. Veure les coses, 
les fa més prôximes i, dones, 

menys insofribles. Al camp, ens podem distreu- 
re amb tot el que ens envolta, amb l’ambient, 
amb el brogit: és la manera més suportable de 
veure fútbol.

-  1 la millor, també.
-  Això no priva, és ciar, que els minuts més 

terribles i plens d’esperança dels darrers anys 
hagin estât els ùltims de la final de Wembley, 
després del gol del Koeman. El meu pare, el 
Jordi, el Quim, jo... Tots drets davant de la tele- 
visié. Déu meu!

CORREDOR D'ASSEGURANCES

JOAN SALA LLARGUES

Alfonso XIII, 16 • E-08202-SABADELL 
Telf. (93) 725 87 77* • Fax (93) 725 82 47
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Harold Lloyd: Un precursor (i ii)

’ etern enemic de Harold -com de la 
majoria dels herois del búrlese- son els 
objectes. Fins i tot quan es vol suicidar 
se li posen en contra. El fet és consubs
tancial amb la seva peripecia vital i 
Fagressivitat d’aquests esdevé un veri

table maison -  el guant camina sol a Hot Water. 
La Unita per dominar-los és aferrissada. Fins i 
tot els animals queden réduits a “objectes” . 
Tanmateix Lloyd també utilitza els animais 
-gairebé sempre per atzar- contra els sens 
rivais O contra els sens coetanis en general. Els 
exemples son innombrables. Fonamentada en 
Fatzar i la sorpresa, la comicitat de Lloyd neix 
de Fambivalèneia del seu personatge i de la seva 
evolucié psicològica, en el context de la quai els 
objectes prenen una dimensié sobrehumana. A 
diferencia de Keaton, per a qui Fatzar és fruit 
del desti, Lloyd, amb el seu optimisme innat i 
amb la seva tossuderia, sembla que el provoqui, 
que, en gran manera, el crei.

De la gran varietat de gags del cinema de 
Lloyd, en triaré alguns que potser no serán els 
més aconseguits, però que il lustraran les consi- 
deracions fetes sobre el personatge i sobre els 
principis estétics del cineasta. L’optimisme, la 
confiança inalterable en si mateix, el porten -a 
Movie Crazy- a llegir el costat de la targeta -Fhi 
tramet el majordom de Factriu que galanteja- 
que conté la invitació a una recepció i no pas 
F altre costat, en qué li diu que no vol saber res 
d’ell. A la recepció es vestirà, per atzar, amb la 
jaqueta de Fil lusionista, de la qual sortiran tot 
tipus de trucs i d’animalons que crearan el des- 
concert entre la concurrencia. Finalment, 
Fexpulsaran de la reunió amb males maneres. A 
partir d’una posada en escena que privilegia 
l’enquadrament, els gags d’il lusió óptica són 
incomptables. Un deis més freqüents és agafar 
una pega de vestir immóbil que resulta que algú 
portava posada, però que ni Harold ni nosaltres 
veiem. La sorpresa és hilarant. A Never Weaken 
provoca accidents i a continuació recomana a

Jordí Graset

les victimes el servei d’un metge del qual la seva 
estimada és secretaria. Si comparem aquest gag 
amb el de The Kid, en qué el nen trenca els 
vidres i Chariot va immediatament a oferir els 
seus servéis, observarem com, per la seva ambi- 
güitat, Fefecte és radicalment oposat, ja que 
Lloyd pertany a una societal capitalista sense 
escrúpols, mentre que Chariot és un marginal 
que té dret a sobreviure -encara que agredeix 
uns veins que pertanyen al mateix status-, fet 
que qüestiona la seva consciencia de classe.

Never Weaken (1921).

m u s s in m CRO Q UIS MON1SIROL
CINE FOTO - JO AN  LEIVA Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25
AR Q U IT E C TU R A  D 'IN TE R IO R S SABADELL

Fotografia - Cinema M O B LA M E N T

Passeig de la Plaça Major, 4 Ronda Zamenhof, 151 -08201 Sabadell 1  monistrol
SABADELL Tel. (93) 726 56 5 0 -Fax 727 77 46 1 1
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Foques vegades Harold es tan patètic i, albo
ra, tan triomfador com a The K id  B rother. A 
una gran desfeta segueix una astúcia que ens 
permet respirar momentániament. L’especta- 
dor no es pot bressolar mai ni en la tristesa ni 
en Feufória. A part de contenir alguns deis mes 
meravellosos gags de camuflament -com el de 
la cabra o el del porc, dignes del millor Keaton- 
té un llarguíssim i sublim trável ling vertical en 
que s’enfila a un arbre molt alt per no perdre la 
Visio de l’estimada que se’n va. El pia és d’una 
profunditat de camp portentosa i una espléndi
da mostra de gag  dinàmic i poetic. El cinema de 
Lloyd ens ofereix molts recursos comics de 
naturalesa gràfica: quan té por, els cabells se li 
posen de punta i moites emocions són suggeri- 
des, en els seus films muts, pel grafisme dels 
rètols. Tot plegat en un estil molt proper al 
còmic gràfic. A Girl Shy  el tarannà somniador 
associât a la seva timidesa li fan creure que la 
imatge de Testimada reflectida a Taigua no és 
real sino producto dels seus somnis. Després la 
festejará assegut al seu costat. La càmera els 
enquadra en un primer pia. Però observem que 
el cos de Harold es desplaça. Hi ha una fugaç 
impressió romàntica, un estât de flotació. 
L’enquadrament segiient ens descobrirà que és 
una gran tortuga allò que Tarrossega. A un ins
tant liric segueix un desenllaç ridicul. En el 
cinema de Lloyd no hi ha Hoc ni per al plor ni 
per a la sensiblería. Les seves Unites épiques 
amb gratareis i automòbils ja són llegendàries, 
però el que segurament és més intéressant és 
com combinen el gag  cómic i el suspens, de 
manera que no podem riure del tot perqué estem 
patint per la sort del personatge.

Aquest sentit de dosificació del drama i la 
importáncia que es concedeix a la história, junt 
amb els suggeriments sonors i la comicitat deis 
rétols deis seus films muts expliquen que Lloyd 
-la virtut del qual no es basa en la seva mímica 
d’actor, però sí en treure el máxim partit de la 
sintaxi filmica en tant que cineasta- accedís al 
sonor en pie domini del seu art, quan molts dels 
seus col legues van tardar anys a assumir la 
nova técnica o, simplement, no hi van reeixir 
mai. Si observem la primera seqüéncia de Hot 
w ater, se’ns fa evident que els rétols son a punt 
per ser dialogats. Tenen tanta gràcia com les 
imatges i, uns i altres, formen una ironia indes- 
triable. Lloyd no abusa mai dels diàlegs i, en 
equilibrar-los amb les seqüéncies d’accié, fa el 
pas del mut al sonor demostrant una maduresa 
narrativa que el nou mitjà, en molts casos, no 
trobaria fins al cap d’anys. A més, el mitjà sonor 
era més adéquat a la técnica del suspens, que el 
cineasta cultivà magistralment. En lligar la seva 
concepcio còmica a la história -a diferéncia de 
cómics com Laurel i Hardy que feien un cinema 
basat en les situacions-, Lloyd marcava el carni 
de la comédia posterior. No és estrany que fos 
admirat per Lubitsch. En la mateixa mesura, 
inspirât el seu personatge en l ’home corrent.

El Harold Lloyd poetic (The Freshman, 1925).

encara que particular, anticipava l’orientació 
de còmics com W.C. Fields o Tati. Com diu 
Rowan Atkinson/Mr. Bean: ''Vsla p stick  més 
divertit és el de la vida real” .

Tot i això, hem d’admetre que la dependén- 
cia visual gairebé exclusiva del còmic mut asso- 
leix un tipus d’inspiració molt difícil d’igualar, 
pel mateix autor, en el mitjà sonor. Malgrat la 
seva maduresa inqiiestionable, el période sonor 
de Lloyd no ens ofereix obres de la mestria de 
The Freshm an, The K ìd  B rother, G irl Shy o 
Speedy  i, en canvi, es manifesta una acusada 
propensió a la reiterado.

Lloyd, que no tenia els dots d’un gran come- 
diant, elaborà el seu substrat còmic com un 
artesà, amb intel ligéncia i tenacitat. El seu geni 
hi féu la resta. Com deia James Agee: “Lloyd no 
va ser un gran còmic, però, si el riure pur és un 
criteri, pocs cinéastes Than igualat i ningú no 
Tha superat” .

ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 • Tels. 727 82 46-725 74 61 
08201 Sabadell
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Ulis nous
Veus de Betlem
Calassanç Balagué

a veu del viarany
-  Pastorela, per on s’hi va a Bet-lehem?
-  Aneu seguint el caminet de farina 
blanca; sols aixi hi fareu cap.
Si, nosaltres som el caminal de Betlem. 
Camináis de mansuetud, amb olor de fa

rina, de pa frese i de mel (Bet-lehem, la casa del 
pa). Tots som per a tots caminal que es trepitja 
i es deixa de costai. Hem estât espectadors asto- 
rats de la mes sublim i tendra historia de la 
humanitat.

-  Voleu parar l ’orella? Tot va començar 
aquell dia que l’emperador va enviar els sens 
soldats per les places deis pobles i ciutats. 
Tothom es posà a caminar. Nosaltres -els 
camins- no en sabiem res.

-  Pst! ei, bon home!
-  Qui em crida? (no sabia que els camins de 

Judà parlessin).
-  Que passa?
-  Tothom s’ha d’empadronar segons édicté 

del César. Mes impostos; orgull romà!
Ja ho veieu! Quina lliçô, el comportament del 

viarany: ser servidor, afable, docilità!... L’auto
suficiencia ens allunya de Betlem.

La dona que renta al riu
-  Jo els vaig veure arribar. Un borne i una 

dona embarassada amb el seu ruquet; feien 
cara de causais. Amb la meva filia Sara, rentá- 
vem la roba al riu. L’home em pregunta:

-  Bona dona, on és el khan (hostal); estem 
molt rendits.

-  Veniu de molt lluny?
-  De Natzaret.
La Sara els va acompanyar a Thostal. Jo 

recollia la roba. Em va dir que no hi havia lloc 
adéquat per a ells. La dona eslava a punt de ser 
mare. Aquella nit no vaig poder dormir; pobre 
parelleta! 1 per que no els varem oferir casa 
nostra? Ho hauríem pogut arreglar.

En paraules de sant Joan evangelista, cap. 1, 
“el món no el conegué; vingué a casa seva, però 
els seus no Tacolliren” . Al “crescendo” de la

misericòrdia divina, correspon el “crescendo” 
de la indiferencia humana. Malgrat tants fra
casses, el Pare no canviará els plans de salvado: 
tothom podrá contemplar altra vegada el desit- 
jat de les nacions.

La veu deis pastors
La dona del riu podría haver contemplât el 

naixement del Pili de Déu, fet un borne com 
nosaltres. Quantes vegades s’haurá repetit sem
blant inadvertencia... -Però tothom corria. La 
Sara també. Nosaltres dormíem. El Rubén feia 
la velila segona. De cop i volta, una veu crida: 
Poc, foc, a Pindret de la cova de Sahur. Quina 
gracia! Deu ser una broma de Isacar. Aquella 
cova fa temps que està abandonada. Però tot 
d’una, una gran Hum clareja la nit. Les ovelles i 
xais es desvetllen i belen fora mida; i tot d’una, 
un cor d’àngels es deixen veure sobre la nostra 
cleda i un d’ells ens anuncia la gran nova: a la fi 
ha nascut el Messies del món! 1 anaren a la cova 
amb presents: veieren i cregueren! Veniu cap a 
Betlem!

Cloenda
En la humilitat d’una menjadora, prop d’una 

mare i un pare, s’inicia la redempció de la 
humanitat. La salvació del món suri del poblé, 
amb Jesucrist que pianta la tenda de campanya 
entre les nostres.
Avui és l’aniversari del natalici de tots nosaltres. 

“Avui pels homes la nit és dia; 
avui pels àngels la terra és cel; 
damunt la palla d’una establia 
prop de Maria,
caigué un estel” (Casas i Amigó).

Els nets de cor i els humils veuran Déu. Per aixó 
uns creuran i altres, no. Uns busquen i troben; 
altres, ni cerquen.

“I  fa molt temps, molt temps, i algú ensiborna 
el nostre pit, per atiar I’oblit, 
per fer-nos infidels, però retorna 
cada any aquesta n it”.
(Sagarra-”E1 poema de Nadal”) ^

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 25, Ir. - Tels, 726 03 45 - 727 33 01 - 08202 SABADELL
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Estampes montsenatines
Rí«í

s deia Juan Andrés Ricci i va néixer a 
Madrid l’any 1600. Era fill de pare Italia 
i mare espanyola.

Mogut per la vocació religiosa, va 
arribar a Montserrat l ’any 1625 i va 
vestir els liábits bénédictins al cap de 

dos anys.
Ricci fon un notable poligrafi arquitecto i 

escultor, però el que li ha donat mes renom uni
versal son les seves famosos pintores.

Mentre s’estava en el nostre monestir, va 
pintar la capella de Sant Bernat de Montserrat, 
avui malauradament desapareguda, i féu uns 
comentaris a la Biblia amb unes il lustracions a 
la ploma d’un gran interés artistic.

Quan arribà l’expulsió dels monjos castellans 
de Montserrat l ’any 1641, també Ricci hi va 
èsser indos i aixi formà part de la penosa comi
tiva que en una llarga caminada feia cap a 
Madrid.

Arribats a la capital d’Espanya, els monjos 
expulsais i encara fidels van fundar un nou 
monestir dedicai a la nostra Verge, El 
Monserratico.

Però Ricci era pintor i des del nou convent es 
dedicò al seu art per tota Castella. Té pintores 
ais monestirs de Silos, de San Lesmes de Burgos, 
de San Vicente d’Oviedo i de San Martin a 
Madrid. Algunos de les seves obres anaren a 
parar al Museo del Prado, a l’Acadèmia de Belles 
Arts de Madrid, al Boves Museum, al Museo 
Bernat Castle i a d’altres col leccions privados.

Formà part de Pescóla castellana del segle 
XVII i n’esdevingué un dels sens mestres. 
Fintava a la manera de Zurbarán, però valorant 
les ombres i interessant-se per les transparen
cies a Pestìi de Velázquez. Els seus trets més 
destacables són els colors vius i brillants, que 
obriren les portes a la pintura del segle XVIII.

La temàtica de la seva obra, però, és quasi 
exclusivament religiosa, i hi predominen amb 
preferencia les escenes de la vida de Sant Benet.

Fou un pintor summament energie i d’una 
amplitud pictórica extraordinària. Arribà a 
èsser considérât un dels més grans talents 
d’Espanya.

A Montserrat hi té la superba tela de la Mare 
de Déu entre monjos i ermitants, envoltada per 
Pescolania amb instruments musicals. Aquesta 
pintura la va realitzar a Pexili i procedeix de 
San Plácido de Madrid. A més hi té un Sant 
Benet.

Manuel Foraster

J.A. Ricci. Ntra. Sra. de Montserrat (s. XVII).

Va residir uns anys a Roma i després es 
retirá al monestir de Montecassino on se’n con
serven diversos dibuixos i projectes.

Va morir a Pedat de vuitanta-un anys.
Si no bagués estât per la malaurada expulsié 

dels monjos castellans, segurament que avui 
tindriem una de les millors coPleccions de pin
tura religiosa del destaca! pintor, ja que ell, en 
la seva vida errant, quan li preguntaven simple
ment qui era, responia:

-  Sóc un monjo de Montserrat.
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Cecil Beaton, "pìgmalió" de 
My Fair Lady

y Fair Lady no seria I’extra- 
ordinaria pel licula que fascina 
tothom, sense la direccio artís
tica de Cecil Beaton. Delectem- 
nos recordant la seqüència de 
les curses d’Ascot, un prodigi de 

composició escénica. La música de compás 
binari -una gavota- n’accentua el sentit 
arquitectònic que, gràcies al tractament 
colorista uniforme i a l’estaticisme de la pla
nificado, es configura com un document gra
fie de l’època. Els homes vestits de jaqué gris, 
les dones de blanc amb tocs negres i, al bell 
mig de l’escena, el professor de tweed marré, 
corn a contrapunt irreverent d’una societat tan- 
cada. Higgins trenca el ritual, endevinant el canvi 
social que s’esdevindria a les portes de la pri
mera guerra.

Ascot era el lloc ideal per a Huir i, sobretot, 
per competir. Els capells de les dames feien volar 
la imaginado. Tot ostava permès. Beaton, impres- 
sionat per I’explosio de la moda edwardiana, exha
la el seu onirisme infantil. Els núvols de flors de 
colors pastel de I’obertura de My Fair Lady reviuen 
aquells moments dolços de la infantesa, regalats 
per una mare que era un paradigma de la moda 
de l’època. La senyora Beaton sempre s’adorna- 
va amb flors artificials i, en dreumstándes espe
ciáis, recollia el seu cabell amb flors naturals olo
roses i diáfanos. Amb aquesta evocació de sedes 
i d’olors, Beaton, en la seqüència en qué, embo- 
gits de joia, Higgins, Pickering i Eliza canten i 
bailen The Rain in Spain, vesteix l’endsadora 
Hepburn de verd maragda, cenyint-H l’esvelta cin
tura amb un bouquet de violetos de Parma.

Eliza és el centre d’atraedé del film. Tota 
Taccio gira entorn d’ella. La manera de vestir 
evoluciona d’acord amb la progressié de la seva 
imatge social. Discreta en l’època d’aprenentat- 
ge, un model gris ribetejat de fisto rosa inspirât 
en la coMeedé Liberty del Londres de 1900, en 
remarca Tausteritat del seu status. Brillant en la 
seva consagrado definitiva, esclata Iluint -al bail 
de Tambaixada- un luxés model que ressalta la 
seva elegant figura. Muntat a Testil imperi des
grana una cascada iridescent sobre el teixit de tul 
blanc. Eliza, com una piràmide, camina majes
tuosa. La línia recta de Tesquena aploma la cai- 
guda del vestit i els cabells; recollits en harmó
nica superposicié, reforcen encara mes, la sensacié 
d’equilibri. És el viu retrat de Tactriu Cécile Sorel 
fet per Beaton, record deis seus primers anys.

La sortida de Tópera és una allau d’imatges 
voluptuosos, una orgia de colors, de textures i

Olga Mauri

de formes, que plasmen la Singula
rität estètica de Beaton. En la seva 
biografia parla de la devocié que 
sentía per Gaby Deslys, una dona 
imaginativa i amant dels plomaUs 
exòtics, a la qual, sens dubte, ret 
homenatge aquesta dama que 
baixa majestuosa per Pescala 
amb una altiva ploma, talment 
Tocell de Brancusi. La vanitat 
femenina necessitava de 

l ’exhibicié i de la provocacié. 
Portar el mateix model que una altra dama 

era un greu pecat i la pròpia vanitat en resulta
va irremisiblement ferida. Les convidados a un 
party, amb l’excusa d’anar al tocador, tafaneja- 
ven els armaris de Tamfitriona per estar al corrent 
del seu vestuari. En la seqüència de les curses 
d’Ascot, dues dames, amb el mateix capell, ini
cien una sèrie de moviments per ignorar-se, fins 
a aconseguir-ho.

Beaton recrea, meravellosament, la moda de 
l’època King Edward. Quan Proust treballava en 
A la recerca del temps perdut, demanà informa- 
cié sobre el color de les plomes que una deter
minada dama portava deu anys enrere. Sabia 
prou bé que simplement unes plomes, ens sitúen 
en el temps i ens permeten copsar l’esperit que 
el defineix. En el vestuari de My Fair Lady tro- 
bem el record Ilunyà de Lady Duff-Gordon, cone- 
guda corn Lucile, modista de molts dels vestits 
de la gent de teatro. El seu sentit del color era tan 
subtil, que la delicadesa dels matisos gairebé no 
es podia apreciar de Iluny, però, en conjunt, pro- 
duïen un efecto esplendorés.

Beaton té un domini perfecto dels volums i 
dels colors adquirit en la seva experièneia com 
a fotògrafi El treball d’il luminacié i la utilitzacié 
de teixits de gran qualitat li permeten obtenir 
résultats subHms. Recordern, si no, el vestit de gasa 
color rosa que porta Eliza. La transparència i la 
llmssor de l’organdi ressalta la qualitat i la llu- 
minositat de la peli d’Audrey Hepburn. Per Gigi 
i My Fair Lady va ser guardona! amb l’Oscar al 
millor vestuari i, per aquest darrer film, també 
amb l’Oscar a la direccié artistica, compartii amb 
Gene Alien.

Malgrat no ser un geni, el pintor Boldini va 
retratar com ningú Texquisidesa i el luxe d’aque- 
11a època daurada, una veritable explosié de vita- 
litat després de la severa era victoriana. Però 
Beaton, a més, ens fa frisar amb les gases, les flors, 
les joies i els tuls, desitjant tocar les textures 
d’aquells somnis.
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Llibres

LES AGRUPACIONES FLEXIBLES 
Y LA ESCUELA PARA EL 
PROGRESO CONTINUO 

Juan José Alberído Huerta 
Ed. PPU, 1994

LASA(ÍRUPACIONES
f l e x ib i.e s  y
LA ESCUELA 

PARA EL PROGRESO 
CONTINUO

JUAN JOSÉ ALBERiaO HIJKRTA

La m illor ressenya d ’aquest estu- 
di pedagog ie  es troba  en el m ateix  
p ró leg  del Ilibre, on el sen autor ens 
exp lica  am b  c laredat totes les seves  

in tencions i el re su m  de les seves  
tesis.

Es un a  o b ra  que sorgeix , p reci- 
sam en t , q u a n  el d e b a t  s o b re  la  
R eform a Educativa  es fa  m es obert  
i s ’entra en apassionades discussions 
sobre l’encert o el desencert d ’aques- 
ta qüestió que, p er altra banda , tan- 
tes responsabilitats socials com por
ta. A ix í dones, la  seva  oportun itat  
és re lle v a n t . L a  te si fo n a m e n ta l  
d e fen sad a  p er l ’au to r està b a sa d a  
en l ’atenció a les p lu rirea litats que  
es m anifesten en cada au la  i en cada  
escola, de tal m an e ra  que desaten - 
dre aquesta  evidencia és con tran a 
tu ra  des del punt de vista educatiu. 
No podem  sotm etre la  d iversità! i la  
personalità ! individual de l ’alum nat  
a rig ides p rogram ac ion s  o a g ru p a -  
cions derivadas de l’edat. Cada alum - 
ne té i tindrá  sem pre  un desenvolu - 
pam ent diferencia! al d ’un altre. A ixò  
ho h a  de con tem p lar el p e d a g o g  i 
els equips directius de cada  centre.

El Ilibre no és tan sols evidencia  
i descripció  d ’u n a  p rob lem ática ; a 

la  v egada  és estrategia i m étode per  
a la  construcció d ’u n a  nova m enta- 
litat escolar. E l que legitim a aquest  
treball és que no parteix d ’un discurs 
teorie, sino que és l ’expHcitació d ’una

experiencia  portada  a term e durant  
20 anys, re v isad a  i au to ava lu ad a .  
U n veritab le  treba ll de cam p que ha  

vo lgu t d e sen ro t lla r  el c a rác te r  de  

flexibilització docent en profunditat 
i cobrint tots els aspectes que in ter
venen  dins el p rocès educatiu . Com  

el seu propi autor ens diu: “L ’exit de 
qualsevol acció educativa es b a sa  en  

la  seva adequac ió  a les caractéristi
ques del subjecte al qua l es dirigeix.

Ana Fernández

EL MÓN DE LAIA 
Joan Pedraforca Sabadell

LA PAU SENSE VESPRE 
Agustí Palau Codonyers

Agustí Palau Codonyers

A m b  aquest Ilibre  es con fo rm a  
la  t r i lo g ia  de les  seves  o b re s :  
Ind igents i I si em  m oro , qué? Totes 
tres  son  a s sa ig s  d ’estils d ife ren ts  
però  en ells hi bateguen  sentim ents 

que l ’inspiren  i l ’afligeixen. A  cadas- 
cun  deis llib re s  els tem es son pu - 
nyents; assenyalen la nostra società!, 
que es m ou i es rem ou  entre senti
ments i ressentiments... L ’autor gasta  
un estil p lan er, em pran t de tant en  
tant, la sàtira i l’humor. El que no pot 
a m a g a r :  és un  s e n t im en ta l i un  

rom àntic i li a g ra d a  e levar-se  entre  
m ivols b lancs. 1 grisos...

En Joan -P e d ra fo rc a  S abade ll o 
Rossellé  M u ñ o z - és un ferit -u n  11e- 
t r a fe r it -  q u e  s ’e n t re g a  a a q u e sta  
d èria  am b il lusié; son tantes coses  

que té en el cor i en el cap, que ho 
ha de donar. Donar, heus aci un verb  
escás  en  a q u e s ta  n o s tra  soc ietà !. 
Joan es don a am b  un a  dicció c lara , 
directa. Si, d irecta a l cor...

J. C.

La pau sense vespre

U n nou Ilibre d ’A gu sti P a lau  que  
s ’in co rp ora  a la  fila deis a ltres que  
d u u  escrits  aq u e st au to r, q u e  “té 

un a p lom a tan dotada p e r al m aneig  
de la  p rosa  com  per al tall i retail del 
v e rs” {dixit M n. Geis).

Págines poétiques de lírica espi
ritual, com  bé diu el p rop i autor, en  

el subtito l. U n  Ilib re  que  s ’en ceta  
a m b  un  p ro le g  de J oan  C a r r e r a  

Planas, b isbe  au x ilia r de B arcelona , 
el qua l valora sobretot l ’experiéncia 
de fe  que expressen els seus versos.

Pels avatars  que Tau tor h a  p a s 
sa ! al lla rg  de la  seva vida, enm ig  

de tantes tempestes, la  llum  de Jesús 
l ’h a  gu iat p e r no p e rd re ’s. Corn en  
la  P r e g à r ia  (d a ta d a  al M a rro c , el 
dijous sant de 1942) diu:
“Llaureu-me el cor, Galileu humanissim, 
solqueu la terra i calcineu la grana 
que hi fruita perversa... Deu-me la pau’’.

H om e de fe i am b  un  sentit opti
m ista que ens aconsella :

“fita, germà, amb l’esguard els estels 
i salvavidas baixaran dels cels”.

Encuriosit de tôt i p e r tôt, es p re 
gunta:

“Què vigilen, que vetllen les estrelles 
cada nit, tan belles?”

Raona:
“Si el nostre vel fas net del tot 
veuríem Déu dintre la fosca”.

Certam en!,
A gu st i P a lau  “és un  escrip tor de 

p lom a neta i té un  llenguatge genui, 
bonic i sucos”...

J. C.
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Rosa Ten

SABADELl GUANYA UN 
CAFE-TEATRE

L ’antic C a fè -R estau ran t  “L ’Es- 
p an yo l” , en  la  nova sen  de la  c a r re 
t e r a  de  M o lin s  de  R ei, a c a b a  de  
p o sa r  a  punt u n a  sa la  am b  desti a  
c a fè -t e a t r e  i co n ce rts . T e a t re  de  
petit form at; concerts tam bé petits, 
p e rò  atractiu s  i sab o ro so s  d ins el 
concepte d ’art.

A q u e s ta  sa la  de “L ’E sp a n y o l” , 
m un tada  am b  un  caire  i gust vuit- 
centista, és d ’allò m és adient p er a  
fe r  p a s sa r  el p u b lic  ve t llad es  b en  
am ables. Té, a m és, l ’atractiu  d ’un a  
p in tura  d ’uns 30 m  que l ’envolta en  
fo rm a  de fris, que és o b ra  de l ’artis
ta sabad e llen c  A n ton i A n g le . In té
ressan t i a g rad ab le  p in tura  que ve, 
des de la  m untanya al m ar, oferint 
belles im atges de paisatges i figura. 
L ’o b ra  és o rig in a i, fre sca  i r e p r e 
s e n ta t iv a  d ’u n a  p o è t ic a  p o p u la r  
p ien a  d ’am ab ilita t  i g r a d a .  A n g le  
h a  fet u n a  o b r a  de  g r a n  q u a lita t  
q u e  en sen yo re ix  la  s a la , j a  p e r  si 
m a te ix a  a g r a d a b le .  T é  a m és  un  
altre atractiu : L a  b a r r a  del b a r  és 
p racticab le  i, aba ixan t tota la  part  
de  la  p a r e t  q u e  so sté  e l m o b le -  
p resta tge  a jagu t d am unt la  b a r ra ,  
es converteix  en un  escenari.

U n a  o fe rta  bon a , dones, p e r al 
p ú b lic  q u e  ass is te ix i a  les  a c tu a -  
c io n s  d ’ a q u e s t  C a fè -T e a t r e ,  ta n  
sols p agan t-n e  la  consum ició.

ARXIU-HIIUSEU DE LA 
PARROQUIA DE 

LA PURISSIMA CONCEPCIO
A  m ig d ia  de  la  fe s t a  g r a n  

d ’a q u e s ta  p a r r ò q u ia ,  e l 8 de d e -  
sem bre  passa i, s ’in au gu rà  a  la  sa la  
d ’exposic ions de la  V ia  M assagu é ,  
Texposic ió  de l ’A rx iu -M u se u , am b  
u n a  p a rt  d e l m a te r ia l q u e  T a rx iu  
reu n e ix . És u n a  m o stra  que , am b  
un a p re sen tad o  m olt acu rad a , p e r 
m et fe r -se  ca rree  de m olts dels e le 
m en ts  q u e  c o m p o n e n  la  h is tò r ia  
p a r r o q u ia l  i q u e  en s  p o r te n  a  
s itu a r -n o s  en  é p o q u e s  llu n y an es .  
Es p od en  a d m ira r  els bon s  ré su l
tats de Tesforç i Tatenció a  l ’h istò- 
r ia  a través de c ad a  llib re , goigs o 
cad a  peça  co lTeccionada i p re sen 
tad a  am b  la  d egu d a  in fo rm ad o .

És u n a  m ostra  que cal ap lau d ir  
grac ies  ais o rgan itzadors  i la  d irec- 
ció de l ’artista Jaum e M ercadé .

Paisatge suburbial. Sabadell. Oli sabre tela, 37x49 cm. Col-leccio Caixa de Sabadell.

GIMENO A SABADELL
Un fet im portant dins el m ón de 

T a r t  a la  c iu ta t  és e l q u e  es pot  
v e u re  a l S a ló  de  la  C a ix a  de S a 
b a d e ll,  am b  la  m o stra  p re p a ra d a  
per la  Comissió que in tegrenTom às  
Casañas, Joan Cusco, Ram on N oè  i 
Em ili M orgui. T am bé, i am b ca rác 
ter de com issari de l’exposició, n ’és 
artifex l ’artista Jaum e M ercadé.

L a  F u n d a c ió  de le s  A r t s  i le s  
L letres de Sabade ll, que patroc ina  
l ’exposició , com pleix  un  be ll d es ig  
del qui fou  erud it en art, el m a la -  
guanyat col-leccionista sabade llen c  
G rego r P lanas.

L a  m o s t ra  r e u n e ix  u n a  b o n a  
p a rt  de les o b re s  q u e  G im en o  va  
pintar a Sabade ll, i és un excel lent 
m otiu perqu é  el public  pugu i conéi- 
x e r  a q u e s ta  o b ra ,  j a  q u e  re s t a r á  
o b e r t a  l ’e x p o s ic ió  d es  d e l 19 de  
desem bre  al 28 de gen er de 1996.

SOPAR DE LES
AGRUPACION^ PROFESSIONALS 

"NARCIS GIRALT"
A  l ’Hotel U rp í, un a  de les d a rre -  

re s  n its de n o v e m b re  p a s sâ t , les  
A g ru p a c io n s  van  fe r  la  Pesta  d ’a - 
to r g a m e n t  d e ls  P r e m is  “C o n s 
t a n c ia ” . U n  g u a r d ó  q u e  h o n o ra  
cad a  any la  continuïtat i T esfo rç  i 
en tusia sm e en aq u est fe r  la  fe in a  
ben  fêta que té Tentitat corn a lem a.

U n  sopar am able, com unicatiu, com  
són els actes que s’organitzen en el 
si d ’A g ru p a c io n s  i a m b  u n a  p a r -  
ticipació m assiva que sobrepassava  
el centenar de socis i fam iliars.

U n a  festa  soc ia l de la  q u a i en  
fo ren  protagon istes els dos Prem is  
“C onstancia” 1995, el D r. F rancese  
M a c ia  i G ra s , i C a r le s  C u r i. D os  
nom s estretam ent v incu lá is tant al 
m ón artistic com  al social i que han  
estât puntáis i d ’entre els m és tre- 
ba llado rs  en les seves tasques.

PER NADAL... "CHRISTMAS..."
A  vegades ens p regu n tem  d ’on  

ve aquest bonic i en tran yab le  cos
tum  de se n t ir -n o s , en  a r r ib a r  a - 
quests dies que envolten el N ada l, 
tan  desitjosos de p o r ta r  el nostre  
e n tu s ia s m e  a is  a lt r e s ,  d ie n t -h o  
am b un a  ta rgeta  que sovint és un a  
m ostra  d ’art. Si... tot Tany és N ad a l  
pel que fa  a Testim ació als a ltres i 
e ls  d e s itg e m  fe l ic it a i ,  p e r  q u è ,  
q u a n  d e s e m b re  c a m in a  v e r s  e ls  
dies 20, ens sentim  am b la  necessi
ta i d ’escriure  la  targeta?

D e u  de s e r  q u e lc o m  q u e  b u ll  
am b m és fo rça  dins els cors i que  
h a  de  s o r t ir  d ’a lg u n a  m a n e r a  a  
com un icar-se  am b  els altres a  fi de 
gan d ir  i fe r  g an d ir  de l n a ixem ent  
de Jesús, que  sem p re  to rn a  i ra u  
am b nosaltres...
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P e rò ... d ’on  ve e l co stu m  d ’a q u e s ta  fo rm a  de  
com un icar N ada l...?

Si ce rquem  en la  h istòria, no trobem  un m om ent 
déterm inât, j a  que el que s e ’ns diu és que les notes 
m es an tigü es  s e m b la  q u e  p e rtan y en  a  la  p r im e ra  
m eitat de l seg le  X IV , tem ps en  q u e  es com en ça  a  
p a r la r  d ’un  art im près  o d ’unes posta ls  am b  o rn a 
m ents o am b  iM ustracions de lletres décoratives. I... 
com  a m itjà p lastic s ’hi destaqu en  dos aspectos: la  
reproduccio  i la  c re a d o  d ’o b ra  d ’art. U n  art al quai 
aviat s ’b i in co rporaren  figures de ta lla  un iversa l dins 
la  v id a  artística i a n ivell in ternac ion a l. R ecordem  
que, j a  en  el nostre tem ps, trobem  en el Christmas 
gent de fam a  com  el m ateix  Dalí, T ap ies  i afires am b  
p ro d u c c ió  n a d a le n c a  o s im b ò lic a . A r a ,  q u a n  les  
coM eccions son ben  n om broses  en aquest art, t ro 
bem  o b ra  d ’artistes de tot el m ón en les coM eccions  
de r ”U n ic e f ’.

Fins i tot a S abade ll tenim  a  un artista ben  cone- 
gut a rreu  que b a  fet m ilers de christmas: S a lvador  
A lta rriba .

A ls  Països Catalans on suposem  que l ’art aquest  
és tam bé  tan  antic  com  el c a ta lo g a i des de l seg le  
X IV , el costum  de fe lic ita r N a d a l i l ’A n y  N o u  am b  
christmas s ’h a  estes d a rre ram en t i sobretot la  d ivu l
g a d o  d ’aqu esta  d en o m in a d o  an g le sa  tan p op u la r i 
que, certam en!, contribueix  a  fe r -n e  trad id é .

Quadern felicita amb “christma”
A m b  un  christma brasileny , vingut de la  P re laz ia  

de Sao Félix  do A ra g u a ia , B rasil, com m ém orant els 
25 anys del b isbe  Pere  C asa ld à liga  a  la  P re laz ia , i en  
el seu  nom , desitgem  bon  N a d a l i feliç A ny  N ou  i fé li
citât en  el si fam ilia r i en la  p au  del món. A r r a c a d e s  D ' O r  G r o c  a m b  q u a t r e  D i a m a n t s  t a l l a  O v a l

A m o r  a la perfecció, treball ben fet. 

Creacions que s'adapten a la seva personalitat.

MODELS EXCLUSIUS

Sant Joan, xamfrà Tres Creus • Tels. 726 01 34 - 725 191 
08202 SABADELL

PASTISSFPASTISSERIA • BOMBONERIA • GRANJA 
V1AMASSAGUÉ,45BIS-TEL.7273470

GRANJA* PASTISSERIA 
PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 59 ■ TEL. 725 79 77 

08201 SABADELL

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobreiiits

Grècia, 18 • Tel. 725 43 08 • SABADELL

" ^ 6
LANGUAGE
MARKET

ESCOLA D'IDIOMES
Passeig Plaça Major, 57 entlo. 

Tel. 726 50 38 • 08201 SABADELL
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L B t

Mireia Castillo /  Rosa Carrer

Mireia Castillo, 17 anys, 
estudiant de segon de Bat- 
xillerat Artistic a 1’Escola 
Pia de Terrassa. D’una 
gran Sensibilität cultural, 
es una dona inquieta, hipe- 
ractiva i generosa vers tot 

allò que és contemporaneïtat. Ha perfeccionat la 
seva formado artística a TEscola Gabriel Verderi 
i a TEscola d’Arts Aplicados de Terrassa.

-  Que t’agrada mes de fer?
-  M ’encanta pintar, visitar exposicions, anar 

al cinema, al teatre i a diferents actes culturáis. 
També llegir un bon llibre, escoltar música, pas- 
sejar, “perdre el temps” (cosa que hauria de fer 
més sovint), ...

-  Quin esport practiques?
-  Ara cap, però aprofito Testiu per a apun- 

tar-me a tota mena de caminades, ja  siguin 
rutes, travesses o excursions.

-  Quina música t’agrada escoltar?
-  Depèn del moment. N ’escolto de tots els 

estills i époques, excepctuant la música máquina. 
Tant pot ser clàssica -Mozart, Telemann, 
Brahms- o contemporània; d’ara -Los imposi
bles,...-, passant per Queen fins a arribar a la dels 
anys seixanta, corn The Beatles o Apocalypsis, o 
fins i tot The Platters. També m’agrada la música 
africana -reggae-, peruana, etc.

-  Quina beguda t’agrada més?
-  Normalment bec aigua, però també acostu- 

mo a prendre sucs de diferents fruités naturals, 
exceptuant, però, alguna ocasió puntual.

-  D’adult qué voldras fer?
-  Dedicar-me a la pintura.
-  Quins dibuixants t’agraden més?
-  Trobo molt intéressants els dibuixos de 

Klimt, els de Picasso i els estudis de Leonardo, 
però no conec molt el món del dibuix.

-  Escrius?
-  Depèn molt del meu estât emocional. 

Normalment ho faig en forma de diari o de gène
re epistolar, que mai no envió. Sovint també 
escric idees que em passen pel cap o projectes 
per a futures obres.

Pedregar, 10 
Telèfon 726 51 22 
08202 SABADELL

ANÁLISIS CLINIQUES 
i PERFUMERIA 
COSMÈTICA de
Joan Garriga i Barata

(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 
Farmacèutic Municipal)

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL

140



ROSA CARRER, 17 anys, 
estudiant de segon de Bat- 
xiUerat Humanistic a I’Es- 
cola Pia de Terrassa. Dolga, 
sensible, activa, inquieta, 

curiosa, apassionada, amb una gran personali- 
tat, ba sabut crear-se un món personal molt rie, 
una petita mostra del seu incipient mestratge 
resta aquí per a donar testimoni.

-  Què t’agrada més de fer?
-  M ’agrada llegir, escriure, escoltar música, 

anar al cinema, ballar, transformar-me en 
aigua salada quan la calor s’acosta... Em fasci
na parlar en angles i si pogués aprendria tots 
els idiomes del món.

-  Quin esport practiques?
-Actualment cap, tot i que tiñe pensât apun-

tar-me a fer aerobic i jazz.
-  Quina música t’agrada escoltar?
-  M ’agraden estils de música molt diferents.

Potser el que escolto més és el pop-rock, tan 
nacional com internacional; no descarto, però, 
la música clàssica, “heavy”, “soul”, o la máqui
na melòdica -com die jo -.

-  Quina beguda t’agrada més?
-  No sabria dir-ho. La veritat és que no sé 

beure; solament el gas ja  em fa  venir llágrimes 
ais ulls...

-  D’adult que voldras fer?
-  Encara no ho sé, i aixó que ja  he d’escollir 

carrera. M ’agradaria fer una feina on pogués 
estar en contacte amb la gent de fora el treball 
i on també pogués parlar Vanglés. També 
m’agradaria fer doblatges, interpretació o algu
na cosa similar. Els nens petits m ’encanten i no 
em faria res dedicar-me a ells.

-  Escrius?
-  No sempre. Per a escriure he d’estar inspi

rada i no és un sentiment diari... Necessito 
aquesta força interior per tal de plasmar totes 
les idees i emocions que em passen pel cap en 
aquell mateix instant. Després intento organit- 
zar-ho tot i donar-li sentit.

PENSAMENTS SENSE PARAULES
Sento com del no-res m’inspires, 
lieu sabor de la mel desagraida.
Sento sense fingir l’emoció d’un nou dia, 
brisa tendra, suau malenconia.

Lluny queden les estrelles, rius i espais del meu pensament.
Lluny queda la dolga hipocresía de qui es crema en la mentida.

Els carrers tots son iguals i els llums no iMuminen;
la seva selva m’embolcalla i atrapa en el meu temps tortuós.
Eoe que gela la mirada eterna i expia tot pecat.

No, no vull ser esclau d’un perftim que nega la realitat.
No vull ser el somni desitjat de qui cec no mira enrere.
No vull ser objecte d’una félicitât perduda entre boires i foscor resplendent.

Ara passejo pel record incert de l’oblit que em posseía 
i no sóc capag de veure la Runa, que aspra, suspirava dulces paraules.
La nostra nit espera una resposta; 
no tinguis pressa, fidel impuls incontrolable 
i espera la serenor de tes temors més impensables.

Lluita sempre;
el pou morirà allá on va néixer 
i no ens destorbará.
Lluita sempre;
un mar, un horitzó, una nova vida: 
la il lusió perseguida.

LA LLAR DEL LLIBRE
Llibres i Revistes

Pg. Plaça Major, 34-12 • Tel. 725 59 59 
SABADELL 

Marià Fortuny, 11 
Baricentro, Local 135

MODA EN FELL I PELLETERIA

orenç cq I
Escola Industrial, 22 pis • Tel. 725 75 59 • SABADELL

llibreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL
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iruorena-

Li ofereix la neteja 
i restauració de la 
seva pega de pell.

Técnics diplomats en la restauració de pell 
per la Generalität de Catalunya.

Pells
Robes delicades
Cortines
Tresillos
Catites
Moquetes

D'en Font, 24 - Tel. 725 57 27 
Sant Rere, 29 - Tel. 725 97 92 
Goya, 58 - Tel. 710 15 45 
SABADELL
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Il lustració realitzada amb aerògraf i acrilic. Format: 303x303 mm.

IMustració représentant la nostra galaxia vista des del sen exterior, 
realitzada segons els mes actuals coneixements cientiTics sobre la seva 
forma, proporcions, densitats de materia, etc. (recordeu que el Sol és a 
dins, i que, per tant, no es pot fotografiar la galaxia des de I’exterior).
La posició del Sol és el punt blanc mes destaca! (a la part superior).

Aquesta il lustració formava part d’una coMecció d’imatges sobre 
restructura de l’univers (des del sistema solar fins a la distribucio de les 
galaxies a gran escala) feta per J. M. Oliver, que van ser reproduïdes en 
diorames lluminosos de gran format al pavellô de l’Univers de l’Exposicio 
Internacional de Sevilla (Expo’92).

Per JOSEP M. OLIVER



JO S EP  ILO R EN S  BAULES JOSEP M. OLIVER i CABASA
Josep Llorens Baúles va néixer a 

Sabadell el 10 de gener de 1926 i va 
morir a la mateixa ciutat el 6 d’octubre 
de 1995. Empresari textil des de molt 
jove, i artista amb expressió concreta 
d’obres durant uns deu anys.

Sempre va sentir atraccio pel mon 
artistic i per aquest motiu, de 1935 a 
1938 va anar a classes de dibuix amb 
Narcis Giró. De 1940 a 1947 va estudiar 
enginyeria tèxtil a Terrassa.

Després de conèixer Ramon Folch, 
començà a pintar seriosament l’any 1953. 
La seva creació durant aquest any es 
pot incloure dins la tendencia expres- 
sionista, i aquest mateix any obté men
cio a la III Biennal de Sabadell. El seu 
expressionisme evoluciona cap a l’abs- 
tracció durant el 1958; aquest any i el 
següent exposa al “Saló de l’Art Libre” 
de Paris i a la IV Biennal de Sabadell. 
L’any 1960 s’introdueix en l’informalis- 
me i en la denominada pintura d’acció.

Es el setembre de 1960 quan .\ntoni 
Angle, Joaquim Montserrat i Manuel 
Duque demanen la participació i coMabo- 
ració de Josep Llorens per la formació 
del grup Gallot. Es tracta del comença- 
ment del grup, grup que va durar com 
a tal d’inicis de setembre a finals d’octu
bre de I960; poc temps però moites 
accions. Del 23 de setembre al 7 d’octu
bre de 1960 el grup exposa a la galeria 
Mirador de Barcelona.

Josep Llorens, sempre preocupa! per 
la dimensió estètica de les coses, va tro- 
bar en l’informalisme la puresa d’una 
expressió gestual, dins la quai va tra
ballar aproximadament fins al 1963. En 
la creació d’aquests moments s’obser
va un especial interés per la direcció 
imposada pel gest de les pinzellades. 
Això condueix a que el moviment es trobi 
sempre expressat corn un dels elements 
essencials i protagonistes de l’obra.

Després es va introduir dins un món 
figuratiu, en el quai va crear fins al 1967, 
any en que, per diferents circumstàn- 
cies, va deixar la pintura.

Tant la vida corn Tobra d’en Josep 
Llorens es podrien definir dins un carni 
entre la tradició i el trencament, la més 
pura avantguarda.

Milagros Torres

Era, per la seva personalità! i acti- 
vitat constant, un Premi Tenacitat pen
dent. Astrònom  passionai i culte, 
començà des de molt jove a viure a 
l’ombra de les estrelles. Un estudios. 
A ell es deu l’existència de l’Agrupació 
Astronòmica de Sabadell. Una presen
cia al món que porta el nom de 
Sabadell. Com a tenaç, a la seva mida, 
se ’n coneixen pocs. Era necessària- 
ment un dels pocs que hi tenen l”’u” 
al premi.

Però, al m arge de la passió per 
l’astronomia, l’Oliver és també altres 
coses de gran im portància en els 
camps culturáis i artístics de la ciutat: 
dissenyador grafie, tècnic i escenò- 
graf al teatre...

Nat a Olesa de M ontserrat l ’any 
1944 -té ara 52 anys-, l’Oliver ve amb 
la familia a Sabadell i va a escola ais 
Escolapis. Estudia dibuix amb el pro
fessor Manuel Rallo i després treba- 
lla d’aprenent amb Comes Busquéis 
al sen estudi. Més tard s ’establiria pel 
seu compte. L’any 1960, al marge del 
seu treball, amb uns amies, els Palau 
i Comella, crea l’Agrupació Astronò
m ica de Sabadell i edita la revista  
especialitzada “Astrum”. L’Agrupació 
i la seu de la revista a la torre de l’Obra 
Cultural de Sabadell, al carrer d’En 
Font, 1, fou un primer gran pas per a 
donar Hoc, en el tem ps, al non 
Observatori del Pare Catalunya, que és 
considerada la millor o principal asso- 
ciació d’aquest tipus a l’Estat. Vocal, 
secretar! i president des de l’any 1979, 
Oliver ha estât i és particip actiu en 
congresses i jornades d’astronomia 
arreu, i sobretot, ha estât tam bé  
Timpulsor d’aquesta tasca i obra que 
avui és la més important instal lació 
del país amb piena dedicació a l’astro
nomia amateur.

Rosa Ten

PORTADA: Josep Llorens Baulés 
Disseny portada: Jordi Roca.___________
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Semblant de Lluís Subirana

.11 s’ha mogut pel camp socio-cultural 
català amb una forta vocació. És nacio

nalista de cap a peus. Està agafat a les quatre 
barres amb força, amb convicció. Per les dife- 
rents parcel les a les quais ha incidit, ha deixat 
la seva empremta.

Diguem, abans de res, que nasqué a Espar
raguera el 1938 i des de l’any 1951 s’establi a 
Sabadell i bé podem dir que Ilueix la ceba notò- 
riament.

Activista de bona mena, participant en moites 
entitats, formant part de juntes i comissions, pun- 
tejant sempre, siguin llargs o curts... En el mon 
de la sardana és on s’ha mogut mes; n’és un 
seguidor, cultivador i propagador. Sobre el tema 
sardanístic (el de la dansa més bella de totes les 
danses que es fan i es desfan) n’ha escrit Ilibres 
i d’altres que n’escriurà... La sardana, com la 
dansa genuina del 
poblé, ha tingut i ha 
sofert algunes bursa- 
des -i silencis-; ha pas
sât per cicles oscilants.
Va patir la quarantena 
en la qual fou arram 
blada. El temps, però, 
l’ha retornada ais llocs 
normals i segueix viva 
i vibrant al so de la 
tenera...

Lluís Subirana ha 
estât un deis que més 
han contribuit a vivifi
car-la, fins i tot a reno- 
var-la, i tot amb bona 
empenta. Ara s’acom- 
pliran els 50 anys de 
l’Agrupació Cultural 
Folklórica Sabadell 
Sardanista. En el 
decurs d’aquestes cinc 
décades s’han celebra! 
aplecs, concerts, balla
des, reveilles, cursets...

Per èsser un actiu 
activista -excusen aquest pléonasme- la seva 
participació a diverses parcel les, tal com hem 
dit abans, ha estât extensa, però volem donar-vos 
un tast per tenir una millor idea: dansaire de la 
colla sardanista Anella Sabadell, quan tenia trei
ze anys; ajudant particular del doctor Miquel 
Crusafont i coMaborador del Museu d’Histôria 
de Sabadell; membre de la junta de l’Ac.C.F. 
Sabadell Sardanista, passant per vocal, tresorer.

Joan Cusco ¡ Aymomí

vice-president i finalment president (1975-1978); 
guionista del programa radiofónic sardanista i 
literari “Portaveu”, emés en català per Ràdio 
Joventut de Sabadell (1959); component del grup 
teatral Palestra (1962-63); uns dels gestors a 
constituir els Amies de la UNESCO (1963), el per
mis per la qual fou denegai per les autoritats 
d’aquell moment; participant amb un recull de 
poemes al IX Premi de Poesia Pere Martí Peydró 
(1964); director del butlletí de les Agrupacions 
Narcís Giralt (1968-72); membre fundador i de 
la junta de la delegado a Sabadell á'Ómnium 
Cultural (1972-76); membre de la redacció de la 
revista TS de l’Académia de Belles Arts (1976); 
membre de la junta de l’Escola de Música de 
Cobla-Cobla Jovenivola (1976-86); congressista 
al I r  Congrès de Cultura Catalana; membre 
de l’Orfeé de Sabadell corn vice-president i

president (1981-86); 
participant en congre
sos i simposis, confe- 
renciant...

A propósi! hem dei
xat de fer més extensa 
aquesta numeració 
d’activitats del nostre 
personatge. Podem 
imaginar-nos, però, 
quant de temps haurà 
hagut d’esmerçar en 
tot un programa llarg i 
dens com el que aca- 
bem de citar. Per altra 
banda no podem obli- 
dar el què ha estât el 
seu modus vivendi, la 
seva tasca com a Mes
tre Industriai i Tècni- 
ques d’Organització 
Empresarial, exercint 
en una empresa de ser- 
veis informàtics. Cai 
però, que com a mena 
de resum, eli ens don- 
gui algunes reflexions 

sobre algunes de les se ves activitats.
-  Lluís, la teva vivencia al costat del doctor 

Miquel Crusafont i en el Museu d’Histôria de 
Sabadell. D’aquell teu ahir amb el que ha esde- 
vingut, per una part, l’obra del citât doctor -Institut 
de Paleontologia que duu el seu nom- i, per altra, 
el Museu d’Histôria, en el qual cal recordar que 
el teu pare en fou un gran servidor una bona 
pila d’anys...
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-  El contacte amb el Dr. Miquel Crusafont i 
amb el seu mon cientific i cultural es va produir 
en una etapa de la meva vida molt important, 
tenia llavors només 18 any s, i va incidir molt 
positivament en la meva formado. Si l ’interès 
per la historia i la cultura ja  em venia per tra- 
dició familiar, tine sortosament en el meu pare 
un model a seguir, és evident que el fe t de poder
me relacionar habitualment amb un personatge 
com el Dr. Crusafont, de reconegut prestigi uni
versal, el tracte amable i quasi paternal que em 
dispensava, la seva confîança en obrir-me les 
portes de casa seva i confiar-me l ’arxiu de la 
seva correspondéncia i el fe t d ’encomanar-me la 
difícil tasca d ’intentar posar ordre al seu sempre 
calculadament desordenat estudi, havia de dei- 
xar en el meu carácter en formado unes mar
ques molt profundes.

-  Un altre aspecte de la meva relació amb el 
Dr. Crusafont té també molta importancia pel que 
fa  a la formado del sentit de la responsabilitat. 
Tot i la meva edat i inexperiencia eli em feia  
repassar les proves d’impremta i els articles publi
cáis a diaris i revistes científiques amb els seus 
treballs originals per tal de detectar possibles 
errors o omissions. Aquest sentit del rigor, de la 
feina ben fêta, del compromis amb els altres i 
amb un mateix he intentât mantenir-lo sempre.

-  Foren, dones, uns anys importants i no 
exempts de sacrifici. Pensi que mentre els meus 
amies al vespre i els dissabtes a la tarda es tro- 
baven per passejar amb noies o fer-la petar, jo, 
sortint de la feina, me n ’anava a casa del Dr. 
Crusafont, al carrer Escola Pia. Mentre ells el diu- 
menge al matí anaven ais concursos de sardanes 
o a jugar a fútbol, jo havia d ’anar al Museu del 
carrer Sant Antoni, a “rascar ossos” sota les 
ordres de Tamic Arûs. El sacrifici, per tant, hi va 
ser. Ara, amb la perspectiva que donen els anys, 
crée que en aquells moments i circumstàncies 
vaig fer el que més em convenia.

-  Tu, membre fundador i del Secretariat Local 
del Reagrupament Socialista i Democratic de 
Catalunya, després PSC-Reagrupament (1976- 
78), quina crítica exposaries dels vint anys que 
comprenen aquella data amb Tactual, en la 
vessant socio-política, és ciar.

-Am b tota sinceritat li he de dir que la meva 
curta etapa al Reagrupament de Pallach no The 
considerada mai com una activitat política, en el 
sentit que es dona, especialment ara, a la polí
tica de partit. Aquesta curta experiencia, que es 
va acabar amb la mort de Pallach i la fusió amb 
elPSC-C i la FC delPSOE, s ’ha d ’interpretar més 
com un acte de coherencia amb el compromis 
amb el país, inicial ja  el 1959 amb els contactes 
amb grups de resisténcia catalana, i en el fe t  
que en aquell moment i circumstàncies, per les 
actuacions anteriors i Tactivitat cívica i cultural 
que desplegara, feia prácticament ineludible la 
meva participado en un partit politic.

-Pensó que aquests vint anys de democrácia 
ais ajuntaments, amb la recuperado de les nos- 
tres institucions de govern i els grans canvis que 
la propia societal ha general, són generalment 
tractats per la gent amb massa pessimisme i 
amb un sentit negatiu que moites vegades no 
s ’ajusta a la realitat deis fets, i que també es 
sobredimensionen més els aspectes negatius, 
que evidentment n ’hi ha, que els positius, que 
també hi són, i més si considerem el curt péri
ode de normalitat democrática en la qual han 
estât aplicats.

-  No vull dir amb així que no s ’ha de ser cri
tic amb els politics o que no se’is ha d’exigir eficá- 
cia, dedicació i honradesa. Es tracta d ’una altra 
cosa que em preocupa molt. És aixi que alguns 

ja  commeen a escampar 
del cansament demo- 
crátic de la societal”. 
Si així fos cert, si re
sulta que anar a votar 

tantes vegades 
cansa tant.

149



democràcia ja n ’hi ha prou per pensar que aquest 
sistema de govern no és prou bo, malgrat que 
sigui el menys dolent dels sistemes politics cone- 
guts, si aquest sentiment prospera, conscient o 
inconscientment estem fent el que vulgarment es 
coneix com “el Hit” a la democràcia i obrint el 
carni de retorn a un altre sistema que, no oblidem, 
vàrem voler canviar ara només fa  vint anys.

-  Canviem de tema o de canal i parlem del 
tema sardana que tu coneixes prou bé. Corn con
temples el seu moment present i corn preveus el 
sen ftitur? 1 d’aqüestes noves propostes per actua
lizar-la?...

Entrega d’un exemplar de Quadern dedicat al Milenari de 
Catalunya, al President Jordi Pujol en el Palau de la 
Generalität.

-La sardana és avui encara una de les paques 
manifestacions dansades de la nostra cultura 
popular que, de manera regular i quotidiana, és 
present a la majoria de pables i ciutats de 
Catalunya. Malgrat aixi, la revitalització de la cul-

tura popular en general, castells, gegants, corre- 
focs, etc., amb una contrastada participado de la 
gent jove, la recuperado de balls i danses a molts 
indrets i una abundant i qualitativa oferta de 
música tradicional, sembla que ha deixat una 
mica ais sardanistes fora de joc, acostumats com 
estaven a ser, durant molts anys, gairebé els 
únics protagonistes de la cultura popular al carrer. 
La manca de relien generacional, el no haver vol- 
gut o sabut introduir els minims canvis d ’orga- 
nització en l’activitat sardanista ha fe t que actual- 
ment, al marge dels actes amb la participado de 
les colles sardanistes de competido, el públic sar

danista estigui majoritàriament 
format per gent gran, cosa que 
s'ha traslluït en un sentiment 
de crisi de participado, que ha 
transcendit a Vopinió pública 
però que tampoc s ’ha de gene- 
ralitzar ni exagerar.

-  Des de fa  uns quants anys 
persones significatives relacio- 
nades amb la sardana venim 
insistim sobre la necessitai d’un 
canvi d’estratègia i d ’una reno
vado de conceptes i actituds per 
tal d ’actualitzar els valors i la 
práctica de la sardana dins del 
conjunt de la societat catalana 
actual. Meus son tres dels escrits 
programàtics que en aquest sen
tit més incidencia han tingut ais 
principals débats celebráis 
darrerament: Ir  Congrès del 
Sardanisme (1992-1993), Ir  
Congrès de Música a Catalunya 
(1994) i a l’àmbit de sardanes 
del II Congrès de Cultura 
Popular i Tradicional Catalana 
(1995-1996).

-  L’acceptació majoritària de 
les tesis apuntades en aquests 
treballs, el fe t que les recoma- 
nacions que recollien la neces

sitai de treballar en el sentit proposât a les meves 
ponències fossin aprovades per unanimitat, al 
marge de la lògica satisfacció personal que pugui 
significar, representa un estímul per seguir en 
aquest sentit. Avui els actes sardanistes llevat dels 
aplecs, concerts o celebracions molt especifiques, 
en si mateixos, organitzats només per i per a els 
mateixos sardanistes, no tenen massa sentit si
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considerem la seva relació cost/participació. Es 
tracta de portar la sardana allá on hi ha el poblé, 
és a dir: potenciar més el concepte de festa  amh 
sardanes que factual festa  de sardanes.

-  La música i la dansa de la sardana oferei- 
xen poques possibilitats de canvi pel que fa  a la 
composició i coreografia. La sardana tradicio
nal es mantindrà pràcticament inalterable. Això 
no treu que puguin sorgir propostes com la 
Transardània, de Marcel Casellas. la Sardanova, 
de Santi Arisa, els punts Iliures de les colles sar- 
danistes o la reducció de tirades que ja  apliquen 
algunes organitzacions sardanistes. Cal estar 
oberts a aqüestes iniciatives encaminades a noves 
formes coreogràfîques i continguts ritmics que 
puguin ser més fàcilment assimilats pel gran 
públic, especialment pel jouent. En definitiva el 
poblé, amb el temps, situa les coses cada una en 
el seu Hoc d ’acceptació popular, que finalment és 
el que determina el seu exit o fracás.

-  Quan parlo de renovar per conservar hofaig 
en el sentit que no podem estar al marge del can- 
vis i les modes, dels nous costums i dels habits 
de la societat actual. Estimar la tradició no vol 
dir només fer una vindicado inflexible del pas- 
sat sino, també, vincular aquest passât, els seus 
costums, les seves tradicions, a la realitat deis 
nostres dies. Puc anar equivocai però considero 
imprescindible, en la sardana i en moites altres 
coses, la necessitai constant de renovar i actua- 
litzar les formes, els sistemes, les estratégies, 
per tal de poder conservar i estimar el que real- 
ment és essencial: Vesperit de les tradicions i les 
arrels més profundes i auténtiques deis pobles.

-  Fes una estimado d’aquest Sabadell actual 
sobretot allò que tu vius i coneixes.

-Em  referiré només a la cessant cultural, tota 
vegada que és en aquest context on cal situar 
aquesta pregunta. El moviment associatiu de la 
ciutat ha donai, i seguirà douant, proves de la 
seva vitalitat amb iniciatives importants en el 
camp de la música, el teatre, el cinema, les arts 
i les lletres, el cant, Vexcursionisme, etc., amb 
entitats de prestigi i ben consolidades. El meu 
pas per diverses d ’aquestes: Agrupacions Nards 
Cirait, Omnium Cultural, Sabadell Sardanista, 
Orfeó de Sabadell, Fundado Amies de les Arts i 
de les Lletres i la col-laborado puntual amb altres 
corn Museu d ’Histôria, Palestra, Unió Excur
sionista, Acadèmia de Belles Arts o amb movi- 
ments civics i associacions de veins, m ’ha permés 
abastament de conéixer la seva realitat.

-  Cree que les relacions de Vadministrado 
municipal amb les entitats civiques i culturáis 
ciutadanes s ’han de mantenir en una linia de 
suport, de recolzament i d ’ajuda en totes aque- 
lles qüestions que per la seva dimensió escapen 
a les possibilitats de les própies entitats: locals, 
infrastructura organitzativa, difusió i assesso- 
rament legal, i no entrar en competencia amb 
Vorganitzadó d ’actes que corresponen a l ’ámbit 
d’actuació de les mateixes. No ens fa  falta una

cultura dirigida. El que necessitem són recursos 
dirigits cap a la cultura.

-  Tornant al doctor Crusafont, evolucionista, 
que et va alliçonar, penses tu que anem enda- 
vant?... 0 caminem de recules, que és un dir?...

-  Penso que tendim cap una societat on els 
contrastos i les desigualtats són cada vegada 
més accentuats. En molts aspectos avancem i 
seguirem avançant. En altres sembla que retro- 
cedim a situacions que ens recordenfets que vol- 
driem tenir enterráis a la memòria. Es molt difi- 
cil en aquesta qüestió fugir del subjectivisme. 
Ara que es torna a parlar molt de la societat del 
benestar podem considerar, els que més o menys 
en gaudim, que és un gran pas endavant. Però 
poden pensar que hem avançai gaire, per exem
ple, els indis del Yurimaguas que malviuen a la 
selva peruana?

-  Cal ser però optimista, tota vegada que el 
pessimisme encara complica més les coses, i crea
re sempre en un futur millor, no perdre la con- 
fiança en les persones i que cada u a mesura de 
les seves possibilitats col-labori almenys amb la seva 
aportació, i no només econòmica, a fer més soli
dari, just i pacific el seu entorn més immédiat.

-  Quins projectes tens a curt plaç i quants 
altres a llarg termini?...

-  El projecte més immédiat és la publicaciô 
d’un nou llibre que ja  he començat a escriure en 
col-laboraciô amb el bon amie Jaume Nonell. És 
un encàrrec del departament de Presidencia de 
la Ceneralitat i tenim el compromis de lliurar 
l’original corn a màxim el mes d ’octubre. Formará 
part de la col-lecciô Lectura i so i anirà acom- 
panyat d ’un compacte amb sardanes d ’autors 
nascuts a partir del 1940. La seva sortida al mer- 
cat es preveu per fabril del 1997. També per 
fa n y  que ve, en motiu del 50è aniversari de 
Sabadell Sardanista, ens han demanat d ’escriu- 
re un llibre sobre la història de la sardana a 
Sabadell. I si no surten més compromisos em 
faria molta il-lusió acabar-ne un que fa  anys tinc 
a mig escriure sobre la presencia de la sardana 
a la poesia catalana de tots els temps.

-A  més, sorgeixen sovint compromisos inelu
dibles que cal atendré: articles, conferencies, etc., 
i això fa  que no em pugni plantejar projectes a 
llarg termini. Tinc sobre la taula molta mésfeina 
de la que puc fer considérant que The defer a par
tir de les vuit del vespre i els caps de setmana.

Posem punt final i passem bé el week end...
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Proust

-  El principal tret del men carácter?
-  La constancia i la tenacitat.
-  La qualitat que prefereixo en un home?
-  La sinceritat.
-  La qualitat que prefereixo en una dona?
-  La tendresa.
-  Allò que mes estimo en els amics?
-  Que ho siguin de veritat i per sempre.
-  El meu principal detecte?
-  El principal defecte pot ser el de teñir massa petits 
defectes.
-  Ocupado preferida?
-  Totes aquelles que jo puc decidir com i quan les 
faig.
-  El meu somni de benestar?
-  Més que un somni és un desig: ser i fer felig ais 
qui estimo.
-  Quina fora la meva pitjor desgracia?
-  Sobreviure ais meus filis.
-  Que voldria ser?
-  El que sóc, però millar en tot.
-  On desitjaria viure?
-  Aquí i passar temporadas en algún lloc de 
TEmpordá entre mar i muntanya.
-  Quin color prefereixo?
-  El blau immaculat del cel mediterrani.
-  Quina flor prefereixo?
-  La rosa, per la seva identificado amb Tamor i els 
Ilibres.
-  Quin ocell prefereixo?
-  El colom de la pau.
-  Els meus autors preterits en prosa?
-  Sagarra. Pía, Rodoreda, Calders, Monzó...
-  Els poetes preterits?
-  Verdaguer, Maragall, Guerau de Liost, Garner, 
Josep-Sebastià Pons, Segarra...
-  Els herois de flcció?
-  Cap.
-  Les meves heroines de flcció?
-  Cap.

-  Els m eus compositors preterits?
-Mozart, Vivaldi, Serra, Carreta, Puigferrer...
-  Els pintors predilectes?
-  Més que per uns pintors sento predilecció per un 
déterminât tipus de pintura que s ’identifiqui amb 
els meus sentiments i la meva manera d’entendre 
l’art.
-  Els m eus herois de la vida real?
-  Els anònims defensors de causes perdudes.
-  Les meves heroines històriques?
-  Cap.
-  Els noms que prefereixo?
-  El de les persones que estimo.
-  Que detesto més que res?
-  La prepotència. la intolerància, Topressió.
-  Quins caràcters històrics m enyspreo més?
-  El feixisme. Les dictaduras i els dictadors salva- 
dors de pàtries en nom de Déu.
-  Quin fet m ilitar adm iro més?
-  Cap.
-  Quina reform a adm iro més?
-  Totes les que tenen per objectiu la dignitat i la 
igualtat de les persones.
-  Quins dons natu ra ls voldria tenir?
-  En tindria prou amb un: el de poder guarir el mal.
-  Com m ’agradaria  m orir?
-  Tranquil i sense adonar-me’n.
-  Estât presen t del m eu esperit?
-  Serenament inquiet.
-  Lets que m ’inspiren més indulgencia?
-  Les entremaliadures dels infants.
-  El m eu lem a?
-  Renovar per conservar.

-  Com sóc?
-  Apassionat pels meus i les meves coses.
-  (Andante maestoso...)

M O N TESIN O S
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobreilits

Grècia, 18 • Tel. 725 43 08 • SABADELL

COMERCIAL

MÌ ALEM ANY
CENTRE DE JARDINERIA, 
AGRICULTURA i FORESTAL 
Tallers i servéis postvenda

etra. Barcelona, 22-26 
Tel. 725 63 95 - SABADELL

GESTORIA^ADMINISTRATIVA  
Æ ASSESSORIA FISCAL

ADVOCA! CIRERA, 32 BAIXOS 
TELS. 7259322 • 7259532 ■ 7259721 ■ 7260164 

08201 SABADELL

152



Perfil

Digues: Lluíssss...
(I tothom somriu).
Perqué sembla que tot li ve de cara, 
però abans hi ha posât les mans 

i el que dins del pit s’amaga... 
Persistent i andarec. (De carni dret).
Al so del flabiol eli s’anella; 
i canta la tenera -i reflla el russinyol... 
Tot s’ho mira amb ulls clars, 
senso mivols...
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Estern molt a 
prop

Des de 1859, la C a ixa  de S abade ll se rve ix  
a n b  e ficàc ia  i P ro fessiona litä t e ls seus 
c lie r ls . Estern a prop de ls seus p rob lèm es, 
d ia  a dia, per aconsegu ir so luc ions a través 
d ' j n  serve! a la m ida que li p ropo rc iona  un 
dob le  in terés: el finance r per a ls seus d iners, 
i el ce  Tatenció  pe rsona litzada  per a vosté .

Estern m olt ap rop  de vostè . A  to t C ata lunya.

S em pre  ens troba rà  al seu costa t.

Caixa de Sabadell
Qüestió de tracte



Carnaval

Joan Trías Fábregas

olombina i Pierrot 
no han anat mai a Puna.

Ella dansa tant com pot 
i ell sols s’inspira en la Iluna.

Darrere el sen ideal, 
enamora!, Pierrot canta.
Mes oint la Bacanal 
Colombina no s’aguanta.

Amb esbojarrat engany, 
dels seus besos en fa orgia. 
Amb l’escuma del xampany 
sa passió naix i es destria.

El dringueig del picarol 
implacable, la fascina.
El seu amor desimbolt 
va prodigan! Colombina.

Com ocell fugit del niu 
la seva beutat desflora, 
rient sempre. 1 com mes riu 
mes l’enamorat ho plora.

1 en tant que ella el sentiment 
en sensualità! transforma, 
ell, enmig del seu turment, 
de I’amor canta la norma.

Aixi es la glossa cabal 
de qui estima i qui no estima. 
Ara passa el Carnaval 
i es reviu la pantomima.

Nosaltres, dones, que del fang 
no en cobegem ni una engruna 
de Pierrot, l’ensomni blanc 
fruim també al dar de lluna.

1 a la seva resplendor 
oferim el desagravi 
amb la serena passió 
que rebrota a flor de flavi.
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Uns mapes de Catalunya ben singulars

e ben antic existeixen representacions 
cartogràfiques. La mes antiga que es co- 

neix sembla que es una placa de fang que data 
del dos mil cinc-cents abans de Crist, trobada a 
Babilonia i en la quai hi figuren ja els punts car
dinals. Tractant la qüestió a grans trets, es diu 
que foren els xinesos els qui s’avançaren nota
blement en la cartografia a les darreries de 
l’era pre-cristiana. Però els qui reaiment basti- 
ren els fonaments de tot Tactual sistema car- 
togràfic van ser els grecs. Claudi Ptolomeu, just 
abans de Tinici de l’era cristiana, fou el gran 
innovador.

Mes enllà els àrabs recolliren, milloraren i 
expandiren la tradicio cartogràfica dels grecs 
Al-ldrisi, en el segle Xll, fou un notable autor 
d’un important mapamundi. Una millora impor
tant de la cartografia no fou, però, notable fins 
ja entrât el segle XIV i especialment el XV.

Bona part, sino tota, de la cartografia 
d’aquells anys era, però, dedicada ais perfils 
maritims i, per tant, a la navegado. Eren ano- 
menats correntment portolans.

Joan Alsina i Girali

A mitjan segle Xlll, els Italians es destacaren 
en la confecció de portolans: Pietro Vesconte i 
Francesco Pizigno, a Venècia, i Giovanni de 
Carignano, a Genova.

A la primera meitat del segle XIV aparegue- 
ren uns nous i importants cartògrafs. L’historia- 
dor angles de la cartografia G.R. Crone, en la 
seva obra Maps and their makers, publicada 
Tany 1953, hi dedica tot un capítol amb Ten- 
capçalament “Mapamundis catalans, i ens diu: 
“A la primera meitat del segle XIV Pescóla cata
lana, formada per mallorquins en la seva major 
part, desplaçà els Italians del nord i ostentò la 
primada del progrès cartografie, tot i que mes 
com a successora que corn innovadora (...). La 
il lustrada Casa d’Arago, i sota la seva proteccio 
Barcelona, es va convertir en un centre difusor 
dels coneixements àrabs, i, per tant, s’avançà en 
matemàtiques, astronomia i construcció d’ins
trumental (...). Aquest ferment intel lectual exer- 
d  una forta infiuència sobre la cartografia, que 
es posà de manifest en Tatles català dels volts del 
1375, veritable obra mostra...”

Mapa del 1641, d'autor desconegut. El nord a baix i l ’est a Vesquerra.
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Mapa de Sanson del 1653.

Aquest atles catala fou obra del jueu mallor- 
qui Abraham  Cresques, ajudat pel seu fill, 
també cartògraf, Jafudà Cresques. Anterior a 
aquesta familia Cresques hi havia hagut -i amb 
molt fama com a cartògraf- el tam bé jueu 
mallorqui Angelí Dulcert, que publicà una carta 
nàutica I’any 1339 i que coMaborà amb els 
cartògrafs Italians signant les seves obres amb 
el nom d’Angelino Dalorto.

No serà fins a la segona meitat del segle XV 
quan comencin a aparèixer, amb notable abun- 
dor, els mapes de terres interiors en addicié als 
portolans. I comença l’anomenada escola fla
menca, de gran importància en el segle XVI. 
Abraham  Ortel (Ortelius), G erard Kremes 
(Mercator) i Joan Baptista Vrints foren deis més 
importants d’aquesta escola.

És precisam ent d ’aquest darre r, Joan 
Baptista Vrints, que tenim el primer mapa, de 
l’any 1602, dedicat exclusivament a Catalunya. 
Porta per títol Cataloniae Principatus. Novis
sima et accurata descriptio, i és dedicat a 
Bernat de Cardona, abat de Sant Miquel de 
Cuixà i a altres personalitats religiöses i militars 
catalanes.

A partir d’aleshores son força ja les repre- 
sentacions cartográfiques de Catalunya, bona 
part d ’elles degudes a cartògrafs franceses 
durant els segles XVll i XVlll.

És precisam ent d ’uns curiosos mapes 
d’aquests anys que volia parlar avui, tot i que 
m’adono, veient tot l’escrit fins ara, que el que 
podriem anom enar introducció a la qüestié 
tindrà més llargària que el tema principal.

Joan Reglà, en el seu llibre Els Virreis de

Mapa de Sanson del 1660.

Catalunya, publica! l’any 1956, ens diu: “En els 
dotze anys transcorreguts entre 1641 i 1652, 
Catalunya visqué enmig d’una guerra civil i, al 
mateix temps, fou un dels escenaris de la 
Guerra dels Trenta Anys i de la Iluita posterior 
hispano-francesa, que no va cessar fins al 
Tractat dels Pirineus del 1659”.

De I’any 1641 -en els inicis d’aquesta etapa 
bèl lica de la quai ens parla Reglà- tenim un 
mapa, d’autor desconegut, que porta el títol 
Catalogne et Aragon. És una versié capgirada 
de Catalunya i Aragé. Té el nord a la part infe
rior i l’est a l’esquerra. Cal suposar que el mapa 
va ser fet amb fînalitats militars, amb el pais a 
envair de cara amunt. No és pas aquest l’ûnic 
mapa d’aquestes caractéristiques. Éntre molts 
altres en trobem un, de Roussel i La Blottière, 
fet als voltants del 1730, també en plena gue
rra, i amb el nord a la part baixa.

Dos mapes més, un de l’any 1653 i un altre 
del 1660, i curiosam ent del m ateix autor, 
Nicolau Samson, son ben dissemblants i de fort 
contrast, sobretot si es contemplen l’un al cos
tal de Paître. Mentre el de 1653 ens presenta 
una Catalunya Barga i prima, per dir-ho així, el 
de 1660 ens la fa baixa i grassona.

Moites altres coses, a més d’aquestes comen- 
tades, de carácter purament formal, es poden 
trobar en la contemplado de mapes antics de 
Catalunya. Des de l’abséncia, en alguns mapes, 
de Sabadell, fins a la presencia força corren! de 
Sant Juliá i de Jonqueres, s’hi pot trobar de tot. 
Potser un altre dia en parlarem.



Gaudi Subirachs ■ Subira<hs Gaudi

1 1995 és un any per a dedicar més 
atenció que mai a Antoni Gaudi, l’ar- 

quitecte que heretà la posada en marxa de la 
construcció de la Sagrada Familia, un dels sim- 
bols de la Ciutat Comtal. 1, a més, perqué es 
parla molt d’eli; si, com a arquitecto i com a 
persona en un vessant que, fins i tot ara, l’esglé- 
sia contempla amb atenció: s’ha insinuât que 
podría pujar als altars de la Capella de la Cripta 
de la Sagrada Familia.

De Gaudi se sap des de sempre que fou home 
d’una fe profunda i d’una gran religiositat, i de 
qui s’ha escrit que “cal interpretar aquesta acti
tud com una forma histórica de la seva voluntat 
de perfecció absoluta i com una forma de justi- 
ficació transcendent del seu treball i la seva 
obra”.

No es voi ara i aqui ponderar tot el seu valor 
que, en tots els vessants, ja  és força conegut, 
admirat i estimât, i que té verament, universal- 
ment i titulada la justificacio de la posada del 
seu art i coneixements professionals al serve! de 
la grandesa dels elements naturals; al serve! 
d’enaltir la glòria de Déu, i alçada amb el més 
fort que compta la naturalesa: la pedra, Això 
s’aprecia de seguida quan es visita qualsevol de 
les se ves construccions, però sobretot en la cul
minado que n’és la Sagrada Familia. Milers de 
turistes d’arreu del món l’admiren i escolten la 
història en les veus dels guies, la qual cosa, en 
menys quantitat, fan els propis ciutadans del 
pais, potser per allò que l’obra del famos arqui
tecto és tan coneguda que a vegades s’hi passa 
de llarg i ja es dona per contemplada.

Fa poc un grup sabadellenc s’aturà expres- 
sament davant el geganti monument a la fe i a 
la missio d’expandiment des del centre on s’alça, 
fins a totes les vies que parteixen d’aquest cen
tre i que lentament, a mesura que les possibili- 
tats ho permeten, avança guanyant espai, acos- 
tan t-se a les cases de les altres parts  dels 
carrers i més enllà de la plaça

S’admiraren totes les façanes, riques en art, 
Originalität i beilesa, i el grup es detingué llar- 
gament davant la façana de la Passio: obra pre
sidida per la monumentalitat i que és deguda a 
un altre artista català com Gaudi; un artista del 
nostre temps: Josep Maria Subirachs.

Subirachs és un artista que, des de fa anys, 
es troba vinculat a Sabadell. Una ciutat en la 
qual ha exposât sovint obra seva -en  tenim 
alguna al carrer: a la Plaça de Catalunya, 
davant del Banc de Sabadell- i de qui n’hem vist 
dibuix i pintura, a més d’escultura. Un artista

Rosa Ten

que també és vinculat a Sabadell per la linia 
literaria: des de fa anys és un gran i constant 
col laborador a les pàgines de la revista sabade- 
llenca Quadern, de la Fundado de les Arts i de 
les Lletres de Sabadell, on publica intéressants 
articles i on també col labora amb la creado i 
donado de les plaques que es lliuren als guan- 
yadors dels promis que biennalment estableix 
aquesta revista. Artista i escriptor, dones, molt 
de casa.

Subirachs, un artista de qui s’ha comentat 
que no té les connotacions religiosos tan altes 
com tingué i mostrò Gaudi -cosa que tan sols ell 
mateix i Déu saben- és Fautor de la impressio- 
nant façana de la Passio. Ell, amb el seu art i la 
seva Visio de Fait valor temàtic, trià la série 
d’escenes que desenvolupen el seu programa 
iconogràfic: el Sant Sopar, FOració de FHort, 
Fempresonament de Crist, la flagel lado, la nega
do de Pere, Jesús a casa de Caifas, el judici de 
Püat, el Cirineu, la Verònica, el Crist desprovist 
de les seves vestidures, els soldats juguen amb les 
vestidures, la crucifixió i Fenterrament.

Impressiona el conjunt perqué ell, amb la 
seva personal concepcié i estil, ha donat a cada 
rostre  i accio -e n  una m onum entalitat que 
essent-ho, mai no perd el sentiment del moment 
que capta-, i on es copsa més corn el valor que 
dona a cada imatge i a cada actitud, narrant 
Fescena. Subirachs, un home potser no gaire 
religiös que ha sabut transmetre tota la força de 
cada moment i a cada mirada o gest, tan ver que 
es transforma en missatge. Cal observar llarga- 
ment, el cap enlaire i els ulls posats en cada una 
de les figures, per tal d’arribar a veure la gran
desa que I’escidtor, el seu aire -segur i amb una 
gran fermesa- comunica, la força i el dolor de 
cada moment, i fa que s’elevi Fesperit en cada 
contem plació. En l ’obra de Subirachs a la 
Sagrada Familia tot és gran i comunicador.

Cal posar-se al davant i, sense pressa, obser
var des de tots els angles -encara que el dateli 
quedi adolorit-, no abaixar el cap ni apartar els 
ulls de Fobra que aquest home -segurament de 
complexió feble com degué ser Gaudi- ha pogut 
crear homenatjant aquell mestre i el missatge 
que amb el seu treball volgué donar a la huma- 
nitat com a llegat d’art inspirât en la fe.

Preséncia constant de la crida de Déu des 
d’un deis punts més céntrics de Barcelona.
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Ricard Marlet i Saret
(Sabadell, 1896 - Matadepera, 1976)

Jaume Mercadé i Vergés

algrat esser un home retret i certa- 
ment allunyat dels àmbits artístics 

es'tablerts, com a conseqüència d’una discreció 
desmesurada, fruit de la seva senzilla modestia, 
en totes les obres que va realitzar es manifesta 
sempre, com un magnifie artista, dotât d’una 
especial i personalissima vocació.

Autodidacte i polifacètic, cultivadissim en les 
arts i en les lletres, exercità nombroses bran
ques artistiques amb una facilitât enorme, 
paciencia extraordinària i preciosismo en els 
details, destacan! sempre en primera linia com 
a dibuixant, pintor, ceramista, escultor, orfebre 
i grafista. Practicà també la pintura decorativa 
mural, el cartellisme, I’ex-librisme i l’exhorna- 
ció de goigs, però en l’activitat en que fou mes 
reconegut va esser en la de gravador sobre boix, 
tècnica que aprengué del germa del poeta Pere 
Quart, Antoni Oliver, i tasca en la qual fou apre
cia! com un dels cultivadors mes destacats del 
nostre pais. Fou admira! pels sabadellencs, que 
en profusió li encarregaven recordatoris, impre
sos, iconografies i edicions, reproduides princi- 
palment per les impremtes Salient, Comercial 
Tipogràfica i Artgrafia de la nostra ciutat, i 
abres empreses d’arts gràfiques foranos.

Entre les seves admirables creacions, cal 
mencionar les Edicions de “La M irada”, les 
magnifiques “Quatre estacions” de l’Almanac de 
les Arts del 1925, les iconografies del Cremi de 
Fabricants i, entre altres innombrables il lustra- 
cions, el disseny de paper-moneda que li encar- 
regà l’Ajuntament de Sabadell durant la Guerra 
Civil. Autor, ensems, de les belles i intéressants 
xilografies de l’edicio “L’aire daurat”, de Marià 
Manent (1925), i les de “Don Quijote” per encàrrec 
de la Societat de Bibbôfils de Nova York (1933).

En altres activitats que es va distingir fou en 
el cartellisme, (obtingué un primer premi en el 
concurs ofert pel “Eaianç Català” el 1924), en 
els repujats d’aram per a cohortes de llibres i en 
obres escultòriques d’art religiös, així com una 
bona mostra de figures de pessebre.

En pintura cultivà totes les tècniques -oli, 
frese, tremp a l’ou, aquarel-la, etc-. Es dedicà a 
la decorado de capelles de residencies privados. 
Son d’admirar els freses del Saló de la Caixa de 
Sabadell, del Monestir de M ontserrat i el de 
l’aitar del Sagrat Cor de l’església de la Pu
rissima Concepció de la nostra ciutat, entre 
altres de Terrassa i Matadepera.

Va esser un assidu colTaborador de la Colla 
de Sabadell i de l’Associació de Mùsica, com 
també dels anomenats “Dillunsus de cal Llonch”.

Ricard Marlet. Autoretrat al boix, propietat d’Emili Morgui que 
li demand per incloure’l a la seva col lecció d’autoretrats.

Exigent i irreductible en les seves conviccions, 
encara que pel seu carácter correcte i humil no 
s’arriscava mai a exterioritzar apassionadament 
les seves opinions personals, altrament era d’un 
esperit critic finissim en les discussions que 
s’originaven.

La tendencia de moda de Tepoca, el noucen- 
tisme i la connexió amb T”art déco”, fou en el 
que més s ’identificà i s’hi m antingué fidel, 
essent un deis artistes sabadellencs més repre- 
sentatius d’aquest moviment.

Nasqué i residi a Sabadell, en el carrer Jardi, 
i mcri a Matadepera, població on es va establir 
finida la guerra, i en la qual va adúcar els ulls 
Tanv 1976.
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La caplletra: un <op tipogràfic

es dels “sciptoria” dels cenobis, la 
caplletra ha estât una de les manifes- 

tacions gràfiques mes suggerents del 
mon bibliogràfîc. Iniciar els capítols amb aque- 
lles imaginatives lletres que, tan decorades a 
vegades, resu lten  dificils d’in terp re tar, es 
reconèixer l’apartat mes lliure de creació artís
tica dins un art tan afectat per la imposició del 
clientelisme.

El manuscrit cenobial ha representa! per a 
la caplletra el lloc on s’assumiren els graus mes 
alts de creació plàstica, tant en policromia com 
en inventiva. El période que transcorre entre 
mitjans del segle Vil i el primer terç del segle IX 
és l’època culminant dels miniaturistes. Llibres 
com el de Kells, d’influència celta, amb iniciáis 
com la que correspon a l’inici de r ”Evangeli 
segons Sant Mateu”, o el “Beat de Liébana”, de 
Magins, son la prova d’una intencionada volun
ta! de cercar la bellesa en els elements mes 
abstractes.

La caplletra actúa, dins la tipografia, com 
expressió poètica enmig del text, és la primera 
manifestació del caMigrama, molt abans de ser 
reinventa! per les avantguardes. És quelcom 
més que lletra, els seus trets estilitzats, recarre- 
gats i, a vegades, laberintics, responen a una 
raó més profunda que el mer gust estètic. És 
Fantesala velada de l’espiritualitat del text. Un 
capítol adquireix carác ter i personalità! si 
s’encapçala amb l’inicial destacada. Treballar 
una caplletra és plantejar-se una concepció 
intencionada del que será la lectura posterior, 
un grafisme-art que supera Lestrictament lite
ra ri, que assumeix conceptes i técniques 
d’altres arts plastiques créant un espai a la 
pàgina. Piante]a una lectura visual que ultra
passa l’estètica i es converteix en poesia figura
tiva. La tipografia es relaciona amb la sensuali- 
ta t de la vista i amb la tradúcelo del simbol 
abstráete; l’escriptura.

Hi ha hagut tres tendències tipogràfiques 
bàsiques dins el mon occidental: la lletra gòtica, 
la humanística i la capital epigràfica romana. La 
primera és la que, per motius político-religiosos 
s’imposarà durant molts anys. Transformada i 
modernitzada, esdevindrà la famosa “Fraktur”, 
curiosament rebutjada per Hitler, sospitosa 
d’un suposat origen jueu. La força de l’Hu
manisme italià rescatará altres formes calTigrà- 
fiques que definirán dos models: el rodó i el cur- 
siu. Al segle XVlll, ja podem parlar d’Originalität

Ana Fernández

amb l’aparició, a Franga, dels tipus anomenats 
“moderns” i amb les novetats angleses creades 
per Caslon i John Baskerville.

La impremía significará, respecte al treball 
manual del cenobi, la imposició del “disseny” 
enfront del “decorativism e” amanuense. Un 
“boom” creatiu que, durant més de quatre-cents 
anys, no p ara rá  fins l’aparició del fenomen 
industrial. Situació, per altra banda, similar a la 
que vivim avui en dia amb l’aparició deis ordi- 
nadors. La substitució deis tipus de composició 
manual per la composició mecánica (linotip, 
1884; monotip, 1887) endarrerí Tevolució crea
tiva a les impremtes. Per altra banda i, parado- 
xalment, l’aparició d’edicions privades i restrin- 
gides, fruit de l’impuls romántic, donaren un 
impuls extraordinari a la recerca tipogràfica, 
així com a la recuperació de la caplletra. Aquí, 
a Catalunya, aixó será essencial i, amb la rei- 
vindicació de l ’a rtesan ia  a través del Mo
dernism e, les Arts Gràfiques assoliren una 
renaixença extraordinària, gestada tímidament 
al segle XVlll: Joan Eudald Pradell a Bipoli; 
Manel Montfort i Ascendi a Valéncia; Antoni 
Brusi i M irabent... La figura rellevant al 
Modernisme és Eudald Canivell i Masbernat, 
una prova del seu saber és l’edició de 
L’”Anuario de Arte Tipográfico”, de la casa 
Neufville. També tenim a Víctor Oliva i Sala a 
Vilanova i, dins el Noucentisme, a Miquel i 
Planes. Estem en un moment en qué la caplletra 
adquireix per a la tipografia una finalitat en si 
mateixa. Davant el fenomen despersonalitzador 
de l’industrialisme, la inicial, com l’ex-libris, 
són mostres de resisténcia reivindicativa. Uns 
revulsius utilitzats per les avantguardes com a 
escut d’armes, traduit, diverses vegades, a les 
edicions restringides i de biblièfil.

Un dels fenòmens modems que més ban aju- 
dat a la recuperació de la caplletra, aixi corn de 
qualsevol altre culte als “tipus”, ha estât la 
“poesia fonètica” de les primeres avantguardes: 
Scheerbart, Morgenstern, també els futuristes 
italians i rusos, així com els dadaïstes alemanys 
i franceses i els cubistes. Un tractament estètic 
al quai no serán indiferents el poetes catalans, 
corn Garner, Guerau de Liost, Foix, Vinyoli... Les 
revistes, amb més responsabilitat que els lli
bres, faran una tasca tipogràfica encomiable, 
recordem  “Revista Ibérica de ex-libris” o 
“L’Amie de les arts”, entre d’altres. Edicions que 
presenten un acusat concepte gràfic que, quant
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a la caplletra, presenten 
un uniforme tractament 
auster. Una opció sim- 
plificadora dels tipus 
d’inicial que obeeix a un 
concepte global de la pà
gina, forçant, precisa- 
ment, l’antibarroquisme 
de la caplletra.

Avui, depassats per 
la vulgaritzacio cibernè
tica, es comprensible la 
reivindicació de la cap
lletra, de l’ex-libris, del 
“tip u s”. Per aixô, una 
revista com la nostra es 
sensibilitza davant el 
tema i pretén recuperar 
aquesta práctica creati
va. Volem recuperar la 
Sensibilität del text, la 
sensualità! de la lectura, 
així que us oferim en 
aquest número un abe- 
cedari d’en Junceda. Les 
seves caplletres porta- 
ven un motiu al lusiu al 
text que acompanyaven, 
sovint contes i n arra - 
cions, encara  que els 
seus magnifies dibuixos 
no estiguin relacionats 
amb els nostres articles. 
Ens comprom etem  a 
incentivar aquesta prác
tica a través deis tre- 
balls d ’a rtistes que, 
sovint, col-laboren amb 
nosaltres. No és acci
dental que la Fundado 
Amies de les Arts i de les 
Lletres de Sabadell hagi 
encetat ja una coMecció 
com la que us várem  
com entar al núm ero 
anterior, “Grafia”.

QUADERN no dedica 
aquesta vegada un arti
cle a un tema mes, ho fa 
amb intencionalitat rei- 
vindicativa. Es tracta de 
despertar un interés que 
va mes enllá de la postu
ra  estètica, es trac ta  
d’una postura ideològica 
davant la recu p erad o  
compositiva del text com 
a actitud cultural.

Escriptori monástic de Ripoll, segle XI

Inicial gòtica Inicial del renaixement

Escola espanyola segle XVI

Alfabet de caplletres modernistes de la Eundació Siegfried
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La música espanyola.
Manuel de Falla I Mateu (1876-1946)

Cìnquantè aniversari de la seva mori.
Antoni Sala i Serra

A principis de segle era ben poc el 
cabal existent a Espanya de mùsica 

simfònica i de cam bra. Tampoc les operes 
espanyoles no representaven gran cosa davant 
la qualitat i quantità! de les produccions estran- 
geres. L’herència musical del passât era pobra i 
el résultat del que havia estât un segle deca
dent, amb un final tràgic amb les perdues de les 
restes de l’imperi colonial i una industrialització 
solament perifèrica. Una economia nacional 
basada sobretot en una agricultura en crisi i 
una ramaderia destruida per les guerres dinas- 
tiques carlistes. Tot això ho explicaran amb 
dramàtic pessimisme els inteMectuals de Tano- 
menada generado del 98.

A Espanya, el romanticisme, el moviment 
més important del segle XIX, fou pobre i modest 
en el camp de la creado literària, i virtualment 
inexistent en Tàmbit musical. Solament Felip 
Pedrell (1841-1922), amb la seva actitud de pro
feta rom antic, in ten ta rá  despertar, en una 
Espanya populista del “genero chico” de 
Barbieri, el vessant del “nacionalisme musical 
espanyol”. La idea de Pedrell era fins a cert punt 
wagneriana, però pensant en el que Von Weber 
havia fet a Alemanya i prenent corn a model les 
inquietuds de Liszt; tot això en els anys del 
triomf esclatant del “nacionalisme musical rus”. 
Sorprenentment, en un moment tan complex i 
miserrim, les fracassades ànsies de Pedrell tro- 
hen confirmado i fruiten amb Paparicio d’un 
grup de músics importants que, de promeses, es 
convertirán en realitat. Per això será necessari 
que busquin a fora del país els nous corrents 
europeus de la música. Paris va atreure princi- 
palment tres compositors; Isaac, Albéniz (1860- 
1909), Manuel de Falla (1876-1946) i Joaquín 
Turina (1881-1949), i serán Debussy, dTndy i 
Dukas els qui els orientaran en una nova pers
pectiva musical, lluny de la visió folklórica i 
populista que portaven des d’Espanya. Isaac 
Albéniz sera el mùsic fundador del vessant 
nacionalista dins del corrent musical contempo- 
rani del nostre país. La seva mùsica descriurà 
les particularitats nadonals, i la seva actuado 
interpreta, de forma tardana, el patró del gran 
pianista posât de moda per Liszt. Joaquim 
Turina, en canvi, tot i la seva formado francesa, 
adquirida amb la valuosa i dominant ajuda 
d’Albèniz i també mitjançant la conservadora 
influencia de TSchola (]antorum, esdevé el crea
dor d’un estil musical ben propi, conegut com a 
“andalusisme universalitzat” molt apartat del 
nacionalisme d’Albèniz. No obstant això, serà

Manuel de Falla qui encapçalarà la representa
do  d’aquesta generado de Pescóla musical 
espanyola. Falla comença el seu carni dintre del 
trajéete marca! per Pedrell amb el “nacionalis
me m usical” represen ta! pròpiam ent per 
Albèniz a principi de segle, i l’acabarà amb 
l’adhesió a les avantguardes europees del pé
riode d’entreguerres. Per això en la mùsica de 
Falla es manifesta la transido musical que va 
del clima vuiteentista de descobriment de la 
identità! nacional a la vocació cosmopolita 
d’integrar al nou corrent musical el cant popu
lar (“cante jondo”) i la mùsica d’avantguarda. 
De fet, era una tendència ja manifestada en el 
noucentisme europeu, com ara en la música de 
Béla Bartok. Les avantguardes s’apartaven del 
cant popular assumi! pel romanticisme en el 
segle XIX com a element folklòric i pintoresc, 
característics de les nacions, però l’acceptaven 
corn la forma de frenar el predomini de la tradi- 
cié musical germànica i italiana.

Tot aquest procès de l’obra de Falla s’enceta 
quan guanya el premi de l’Acadèmia de Belles
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Arts de Madrid el 190, amb Topera La vida 
breve on apareix un color musical de fons mes 
important que la pròpia accio. Aquesta obra no 
entusiasma el pobre ambient musical de la capi
tal, i no va ser estrenada fins al cap de vuit anys 
a fora d’Espanya. Però el moment decisiu per a 
la música de Falla és quan decideix traslladar- 
se a París, on entrará en contacte amb Debussy, 
Dukas, Ravel, etc., i assumirà les seves infiuèn- 
cies. Al seu retorn a Espanya (havia esclatat la 
prim era guerra  europea), la forta evocació 
musical de les obres que ara escriu abasten un 
période de la mùsica de Falla en que Therència 
andalusa es beneficia amb Tassociació de 
Timpressionisme francés, équilibrât pel seu estil 
propi, naturai i concis. Això es fa evident en el 
ballet El amor brujo, que va escriure el 1915, en 
les im pressions simfòniques per a piano i 
orquestra de Noches en los jardines de España i 
en Tinspirat i divertit ballet El sombrero de tres 
picos, que després Diaghilev estrenará en una 
versió definitiva. Posteriorment la música de 
Falla adquireix un to mes see i incisiu, com 
refiecteixen les obres Eantasia bélica, per a 
piano, i Topereta El retablo del Maese Pedro 
(basat en un episodi del Quixot), en la qual es 
nota la influencia del moviment neoclássic que 
encapçala Stravinsky. En aquesta època Falla, 
instal lât a Granada, es troba en un moment 
òptim d’activitat intel lectual; organitza un festi
val de “cante jondo” i escriu el values i compac
te Concierto para clave o piano y cinco instru
mentos en que el moviment lent expressa el seu 
fort misticismo religiös. En Falla el seu carácter 
influirà, mes que en altres compositors, en la 
seva obra. Era vocacional, exigent i autocritic, i 
la seva prodúcelo pot semblar bastant reduïda, 
però, aprofundint en la seva obra poc coneguda, 
descobrirem tot un mon de música de cambra, 
ballet, cançons, homenatges musicals, etc., en 
molts casos inacabada o solament amb apunts 
iniciáis. Això el delata, a mes, com una persona 
sensible, dubitativa i primmirada. Els esdeveni- 
ments politics dels anys trenta el trasbalsaran 
profundament, fins al punt de limitar-se en la 
seva prodúcelo i retirar-se en un profund silen- 
ci. Durant es últims anys, amb la salut malme- 
sa, es va esmerçar a enllestir la complexa can
tata  L ’Atlántida, que finalment, amb la seva 
mort, restà inacabada.

Manuel de Falla i Mateu (1876-1946) va néi- 
xer a Cadis en un am bient molt diferent de 
TAndalusia de Tinterior. Els seus pares, José M""

de Falla i María Jesús Mateu, eren d’una fami
lia benestant arrelada a Cadis. Els origens del 
pare, comerciant de colonials, eren valencians, 
i els de la mare, catalans. El seu avi matern 
locava Tharmònium i li va ensenyar mùsica, i la 
seva mare, piano. Cadis era un port de mar on 
arriben mercaderies, persones i idees d’ultra- 
mar. Hi ha relacions i tractes amb gent foraste
ra, que la converteix en una població oberta al 
mercantilisme i a la cultura. Falla té professors 
particulars i un ambient infantil plaent i burges, 
amb tertú lies de la millor societat local. 
Assisteix amb els seus pares a reunions de 
música, ais salons dels senyors Viniegra i 
Quirell. Rep formació religiosa i conseils del 
padre Fedriani, que li deixarà en el carácter un 
rerefons místic i religiös. Falla restará solter, 
acompanyat sempre per la seva germana María 
del Carmen, i la seva vida tindrá un caire voca
cional i ascétic.

Es poden ordenar cronológicam ent els 
moments cabdals de la vida de Falla. El 1898 
guanya el primer premi de piano del Conser
vatori de Música i s’instal la a Madrid. El 1902 
comença estudis amb el m estre compositor 
Felip Pedrell, el qual li inculca una visiö romàn
tica de la música. Coneix Amadeu Vives i 
Turina, i els ajuda en sarsueles i obres menors, 
mentre ell escriu música de cambra. En 1907, 
desenganyat de Madrid, on no pot estrenar la 
prem iada Vida breve ni aconsegueix de ser 
becat per anar a Paris, accepta Tajuda de 
Turina, que és a la capital francesa, per fer uns 
concerts a Franga i in sta lT ar-s’hi. El 1909 
Albéniz li aconsegueix, davant la fallida de la 
fortuna fam iliar, Tajuda de la Casa Reial 
Espanyola. Mitjançant el pianista Ricard Viñas, 
entra en contacte amb el mön francés de músics 
d’avantguarda. El 1914, gràcies a Dukas i a 
Ravel, la Vida breve és adaptada al francés i 
estrenada a Niça. També en el 1914, per causa 
de la guerra europea, retorna a Espanya. S’ins- 
tal la a Madrid i combina concerts amb la com- 
posieiö per ajudar a la familia. En aquells 
moments, per la guerra, la capital, conjunta- 
ment amb Barcelona, eran un aiguabarreig 
d’intel lectuals de tot arreu. Falla es relaciona 
amb Rubistein, Diaghilev, Massine, etc., i 
col labora amb Martinez Sierra, Gômez de la 
Serna i els modernistes catalans Rusiñol, Millet 
i Moragas. El 1920, s’instal la a Granada, on 
s’identificará plenament amb T ambient cultural 
i universitari andalús, molt progressista, de la
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ciutat. El 1922, junt amb Zuluaga i els seus amie 
granadins, Falla prepara un concurs de “cante 
jondo”. Es relaciona especialment amb García 
Lorca, Vilches, Cerón, Jofre, etc. El 1924 es crea 
a Sevilla, a instáncies de Falla, l’Orquestra de 
Cambra Bélica. El 1926 s’estrena a Nova York 
El retablo del Maese Pedro i dona tot de concerts 
de piano d’obres propios a Londres. El 1929 és 
rebutjada la candidatura de Falla per entrar a 
la Real Academia de Bellas Artes. S’edita La oda 
al Santísimo Sacramento en el Altar amb lletra 
de García Lorca, i comença a treballar en 
L’Atlántida. El 1933, preocupat per l’ambient 
politic i l’enfrontament Església-Estat, passa 
una tem porada a Mallorca. El 1936 queda 
horroritzat per la guerra civil i les repressions a 
Granada de molts dels seus amies, especialment 
amb l’execució de García Lorca. El 1938, en la 
zona nacional, és nomenat, sense el seu consen- 
timent, president del Instituto de España, créât 
a Salamanca. Falla presentará immediatament 
la seva dimissió. Tot això afectará la seva salut 
i la seva actitud futura. El 1939 és invitât a diri
gir diversos concerts a l’Argentina. El 1940 
s ’instalTa definitivam ent a la provincia de 
Córdova, a TArgentina. Allá rep moites visites 
de Cambó, Margarida Xirgu, Alberti i d’altres 
intel lectuals emigráis espanyols. El 1943 rebut- 
ja la invitació del govern espanyol per a retor
nar, i continua treballant, tot i la seva delicada

salut, en el projecte de L ’Atlántida. El 14 de 
novembre de 1946 s’agreuja el seu estât de 
salut i mor ais setan ta anys a Alta Gracia 
(Argentina). Les seves restes foren embarcados 
i ñnalment enterrados a la cripta de la catedral 
de Cadis. Era el dia 9 de gener de 1947. El silen- 
ci que s’imposà voluntàriament en 1936 queda 
així definitivament reafirma! amb la seva ascé
tica mort. A partir d’aleshores parlará la seva 
música.
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Quaranta anys de les Joventuts 
Musicals de la nostra ciutat

Jacínt Barceló

,n llegir l’article de Na Dolors Godayol 
en el Quadern de desembre passât, on 

parla de les Joventuts Musicals de Sabadell, no 
puc pas deixar passar l’ocasió per fer-ne algún 
aclariment que il lustri molt mes la seva historia.

Tal com diu, la fundado de les Joventuts 
Musicals a la nostra ciutat fou en Tany 1956, i 
en el local de Belles Arts, ara Banesto.

El promotor en fou el m estre compositor 
Josep Maria Llorens Parellada, que junt amb el 
president de Barcelona, En Narcís Bonet, i el 
també secretar!. En Josep Pascual, varen indi
car tot el necessari per al bon començament.

El Sr. Jaume Masagué Camps, que exercia de 
president de Belles Arts, oferi el local per a alber
gar la novella entitat, i aixi fou per molt temps.

En Pacta de constitució s’acordà que els pri
mers socis fossin, per aquest ordre:

Núm. 1 Josep Maria Llorens Parellada,
promotor
Núm. 2 Adolf Cabané Pibernat,
Director Escola de Música 
Núm. 3 Jaume Masagué Camps,
President Belles Arts 
Núm. 4 Jacint Barceló Fau, 
représentant “Orfeó de Sabadell”
Núm. 5 Manuel Costa Doménech, 
représentant Associació Cultura Musical 
Núm. 6 Jaume Calvó, 
représentant Ràdio Sabadell

Els següents socis ja no eren représentants 
de les entitats fundadores.

La Junta Directiva quedá constituida així:
President ___
Vice-President.
Tresor er____
Secretori____
Vocals______

Joaquim Montserrat 
Manuel Conesa Vail 
Jacint Barceló Fau 
Manuel Costa Fernández 
Jaume Beneyto Oliu,
Lluis Ponsa i Maria Conesa Vail

Els inicis foren molt dramatics per la qüestió 
pecuniaria, i comptant que no pagàvem ni llo- 
guer ni electricitat.

Els drets d’autor se’ns enduien tôt el capital 
que reuniem amb les quotes dels socis. Aquests 
drets d’autor eren per a les sessions d’audicio 
de discos que es feien els matins dels diumen- 
ges, tôt i que en els programes fîguraven petits 
anuncis que ens els pagaven.

El Sr. Grau, de Ràdio Grau, ens prestava 
l’aparell de música. Un dia vàrem programar el 
“Concierto de Aranjuez”, de Joaquim Rodrigo, i 
la nostra sorpresa fou majúscula quan vingue- 
ren a cobrar els drets d’autor, ja que el Sr. Mas- 
llovet, representan! de Sabadell, exigí cinc-cen-

JUVENTUDES MUSICALES ESPAÑOLAS
Federación Internacional de Juven tudes Musicales 

Delegación de Sabadell

Acaba de crearse en Sabadell una delegación de Joveotudes Musicales Españolan El hecho, de 
enorme importancia para el futuro artístico de nuestra ciudad, merece unas explicaciones.

La Federación Interoadonal de Juventudes Musicales, fundada en Bruselas, hace anos, no tardó 
en alcanzar resonancia en medios juveniles belgas. Su carácter internacional y su facilidad de 
adaptación a todos los modos de pensar y de sentir, hizo que su difusión fuese rápida. Nacieron JJ- MM. 
en Francia, Italia, Alemania, etc. Hoy la mayoría de país^  europeos poseen esta oi^anizadón. Pero no 
sólo se limitó a Europa el poder expansivo de esta cutidad, sino que, atravesando los mares, se estableció 
en países tan dispares como Méjico y Thailandia, Canadá y Marruecos. Excelente índice de la popularidad 
que Juventudes Musicales ha alcanzado en algunos países es el nùmero de asociados de la organización 
que, en Francia, sobrepasa ia cifra de 206.060.

Hace poco más de cuatro años que se constituyeron en Madrid las Juventudes Musicales Españolas. 
A la delegación madrileña siguió la barcelonesa, primero, y otras, más tarde, hasta l l e ^  a las actuales: 
Madrid, Bamlona, Valencia, Seyílla y Tarrasa. Alentadas por los éxitos de estas delac iones, aignnas en 
tidades culturales de nuestra ciudad se reunieron en Comisión Organizadora que, en estrecha colaboración 
con algunos elementos directivos de JJ. MM. de Barcelona y de Tarrasa Ic^ró crear nn ambiente propicio 
a ia nueva entidad que culminó con la aparición de la delc^ctón sabadellense.

Juventudes Musicsles tiene cemo Tin la difosión de !a música entre la juventud. Los medios que 
para ello utiliza son eficaces y diversos: organización de conciertos, cuyos p ro ^ m a s  son seleccionados 
para poder atender al objetivo propio de cada sesión, audiciones comentadas de discos, conferencias, 
cursillos monográficos sobre temas musicales o artísticos, publicación de un Bolelin de ioformaáón 
musical, etc. ¡..as ventajas ecocómicas consisten en invitaciones y rebajas en los conciertos or^oizados 
por otras entidades musicales,descuentos en las compras de partituras,disco$,en determinadas casas,etc. 
El carnet de socio de Juventudes Musicales tiene validez nacional e Inlernacional y permite disfrutar de 
todos los p rívü^os concedidos a cualquier del^acióo nacional o extranjera.

Juventudes Musicales no es una empresa de organización de conciertos ni pretende inmiscuirse 
en el ámbito docente que es patrimonio exclusivo de Colegios, Academias y Conservatorios. Quiere, 
simplemente, interesar al indiferente, ampliar ei horizonte musical del afldonado, velar por el artista 
joven, ya sea compositor o Interprete.

Fundada, pues, la delegación sabadellense de Juventudes Musicales Españolas, es a vosotros, 
jóvenes, a quienes corresponde la acción. Todos aquellos que os sentis atraídos por el arte musical, podéis 
reuniros ahora en una sola entidad que, como miembro de la Federación Internacional de Juventudes 
Musicales, espera poder aportar un grano de arena más a la formación artística de la juventud.

Jaime Massagué
por ia Atadtmia de Bellas Arles

Jacinto Barceló
por d wOrfeóde Sabadell»

COMISIÓN OBCANIZADOKA:

Manuel Costa

José M.‘ Llorens
Prafcior i i  Miaica

Sabadell, marzo de 1956.

Adolio Cabané
por la Escuela Hunidpal de Música

Jaime Calvó
Secretario

tes pessetes de mes pel fet que el Sr. Rodrigo 
havia exigit que cada vegada que s’executés 
s’havien de pagar. El Sr. Masllovet entenia que 
tocar-ho en disc era el mateix. Volia cobrar-ho 
de seguida, altrament embargava el local, que 
no era nostre. Després de moites visites, es va 
aconseguir el pagam ent a term inis, que va 
durar mes de vuit mesos.

Mes endavant, i ja  l’any 1957, va formar-se 
dins de les Joventuts Musicals la “Coral Sant 
Llue”, que dirigí el mestre Salvador Uyá Prat i 
que tingué un bou lloc dintre les corals que 11a- 
vors existien a Sabadell; molts cantaires en 
poden donar rao. Era una coral que exigía una 
interpretació de les composicions molt estricta i 
adaptada al seu autor. Del 1961 existeix un disc 
microsolc de 45 revolucions p.m., éditât per 
“Construcciones Eléctricas de Sabadell, S.A.”, a 
fi d’obsequiar els seus clients i amies en les fes- 
tes nadalenques.

Es renova la jun ta  i altres van ocupar el 
cárrec. Gairebé els trenta-set anys de la seva 
existencia els he viscut des de fora.

Desitjo que la celebrado del 40é Aniversari 
de la seva fundado siguí llavor per a continuar 
amb els bous exits, que fan recordar que a 
Sabadell tenim unes Joventuts Musicals.
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Matinal a l'Orfeó

ia 14 de gener. Diumenge. Les 11 del 
malí. Passes, en bona companyia, pel 

carrer Mestre Rius.
El dia s’ha llevat rúfol, grisenc, plujós. Volieu 

anar a fer un tomb pel centre, per esperar 
l’hora del dinar. Però el temps no convida gens 
a passejar. Advertiu que us espera un m atí 
ensopit.

De sobte, us aturen els aires festins d’una 
tonada.

1 enlaires els nils, gratament sorpresa, pue- 
rilment exaltada: Disney!

Sabeu que l’Orfeó de Sabadell prepara una 
nova actuado. De fet, ja teniu les entrades i tot. 
L’altra vegada us va agradar tant!

1 et duu tants records d’infantesa la magia de 
Disney!

Ara, però, estás enutjada. 1 t ’has imposât 
boicotejar Pocahontas si no la pots sentir parlar 
en la teva pròpia llengua. Et preguntes si Walt 
Disney hauria comportât semblant antologia. Bé 
és veritat que totes les seves históries les havies 
llegides en castella. 1 ben normal que ho troba- 
ves. Eres una criatura. Que en podies saber tu, 
aleshores, de les imposicions i les prohibicions 
lingüístiques? Llegies en castella des deis tres 
anys amb la mateixa naturalitat que parlaves en 
catalá. 1 no hi trobaves cap diferencia. Ara, ja en 
la maduresa, continues emprunt la llengua cas
tellana. Quina culpa en tenen les llengües de 
l’estultícia deis homes? 1 et dediques a ensen- 
yar-la amb el mateix entusiasme amb que ins- 
trueixes en el catalá. No tens res contra aques
ta llengua però sí contra la manera amb que 
alguns homes la utilitzen per a menystenir la 
teva pròpia, la que vas mamar, la que identifica 
la teva memòria social. Aixó sí que et rebel la. 
Aquells qui ambicionen diners i poder no hau- 
rien de jugar amb qüestions tan inviolables.

Hi vas pensant, en tot això, dempeus al llin- 
dar d’un aparador, mentre guaiteu amunt, cap 
ais llargs finestrals tancats de l’edifici que acuii 
l’Orfeó. 1, mentre les notes s’escampen pel carre
ro, US deliu de ganes de pujar-hi i tafanejar.

Dolors Godoyol - Antoni Fernández

Quin ambient hi deu haver allá dalt! Deu ser 
pie com un ou!

Les veus deis cantaires i el so deis instru
ments US criden amb tanta força, que no us 
podeu sostreure al seu encís i us trobeu pujant, 
porucs. Pescala.

Tu vas esser cantaire de l’Orfeó. D’aixó ja fa 
molts anys. Però encara te’n sents part i enve
gas la jovenalla que et passa pel costat, indife- 
rent, sense saber que el teu délit el porten ells.

Empenyeu la porta amb discreció. Potser 
pensaran: “On van, aquests intrusos?” Perqué 
no saben que et mors de ganes de tesar les cor
des, que sents l’impuls de coMocar-te entre les 
contralts i cantar, cantar, cantar...

L’inefable Gregorio seu, d’esquena al can- 
cell, sobre una tarima. Teniu, però, de cara, tot 
el personal: al fons, a Postrada, els cantaires: els 
homes amb els homes; les dones amb les dones. 
En aqüestes ocasions és natural. A pía de pis, 
tota mena d’instruments, fervents delators de 
les emocions dels sens interprets. Tots tan ata- 
peïts que no hi cap ni una mosca.

Bé, ens diem: “No vindrà de dues”. 1 hus- 
quem un pareil de seients en un racé. Tanta 
vergonya que us feia! Ningù us ha vist entrar: 
les mirados dels cantaires no es poden sostreu
re al màgic poder persuasiu d’en Gregorio, que 
s’aixeca, s’asseu, gesticula, mastega xiclet, obre 
la boca, la tanca...

Quan la cosa no funciona, uns tocs energies 
amb la vareta màgica i es fa el silenci. Ales
hores, amatent, dona instruccions. Ni un deix 
d’ensopiment. Ni un gest de rendiment. Amo
nesta amb ferma tendresa, persuadeix, enco- 
mana entusiasme i... tornem-hi!

Els ulls deis cantaires espurnegen. Els ros- 
tres irradien fervor, exultació. Cal obrir fines- 
tres: Pespai rebentaria amb tanta plenitud.

Els músics es concentren: no hi valen discor
dances enmig de tant concert.

De la música de Disney, curulls Pespai i els 
cors.

Pedregar, 10 
Telèfon 726 51 22 
08202 SABADELL

ANALISIS CLINIQUES 
i PERFUMERIA 
COSMÈTICA de
Joan Garriga i Barata

(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 
Farmacèutic Municipal)

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL
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Ara els toca el torn a les sirenetes:
“Quiero que me hagáis unas sirenitas histéricas”.
Histerisme a les grades! Les sirenes es con

fabulen per complaure el director.
“¡Ahora!”, ¡ahora lo he encontrado!”
1 continua dirigint, satisfet, eli. Satisfet tothom.
Que n ’és de perceptible la millora quan hom 

aconsegueix allò que deinana amb tanta per- 
suasió! Fins dues mosques intruses i llegues 
se’n poden adonar.

El temps passa volant en companyia de 
rOrfeé.

Us havieu proposât de ser-hi poqueta estona 
i se us ha fet l’hora de plegar. Ara sortiu amb 
menys circunspeccié; el rebombori es total.

Sentiu que es convoca un nou assaig. Ja fa 
dies que hi porfidiegen i mes que hi porfìdiejaran.

Sou conscients que, tot i l’entrega i Fentu- 
siasme, aquests assajos requereixen sacrifi i 
esforç. 1 convenio, mentre canvieu impressions, 
que cal molta voluntat per a dedicar els caps de 
setmana als conciutadans. Aquest és l’autèntic 
esperii de l’harmonia.

1 us envaeix una intima satisfaccio.
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la  sardana i la <obla a América
del Sud

Lluís Subìrana

■ a cobla, la sardana i la cultura catala
na han estât sempre motín d’interès 

per a la gent que per diverses causes resideixen 
a l’Amèrica del Sud. N’és un exemple el 
Patronat de Cultura Terra Ferma del Centre 
Català de Caracas, que al llarg dels anys ha fet 
possible les actuacions de les cobles Els 
Montgrins, La Principal de la Bisbai, Miramar, 
La Principal de Girona i La Principal de 
Barcelona, i també la presencia d’esbarts dan- 
saires i cantants corn Lluís Llach, Raimon, 
Nûria Feliu i Ramon Calduch, per citar nomes 
els mes coneguts.

Aquests noms avalen Linteres, especialment 
remarcable a la década dels anys 70 i comença- 
ment dels 80, pel coneixement i el contacte amb 
la cultura catalana, enyorada pels mes grans i 
generalment desconeguda pels joves. Però el 
crac econòmic de Lany 1983, amb la caiguda 
espectacular de la moneda veneçolana -el bolí
var-, va fer mes difícil la contractació de cobles 
i artistes del Principal i va limitar dràsticament 
aquest desitjat retrobament amb determináis 
signes de la Identität catalana. Això va fer que la 
gent del Patronat, presidi! per Lempordanès 
Rossend Reglà, es proposés la formado d’una 
cobla. Fetes les oportunes gestions, el Co- 
missionat per les Relacions Exteriors del depar- 
tament de la Presidencia de la Generalität de 
Catalunya es va responsabilitzar del projecte. 
Mentre es concretaven els ajuts i la compra 
d ’instrum ents, els futurs components de la 
cobla rebien lliçons de solfeig i rítmica a càrrec 
del professor Beunza, d’origen navarros i vio- 
loncelTista professional retirât. Assajaven la 
interpretacié de sardanes amb els instruments 
d’orquestra: piano, violi, guitarra i clarinet. Els 
instruments de cobla van arribar a Caracas el 
febrer del 1993. Es va demanar Lassessorament 
tècnic del professor de tenera Jaume Vila, que 
va recomanar el sabadellenc lordi Figaro, ins
trumentista de la Jovenivola de Sabadell, com a 
professor de tenera, tibie, flabiol i tambori. 
Aquest va fer una primera estada de cinc set- 
manes a la capitai veneçolana l’octubre del 
1993, on va impartir classes diaries, de les 11 
del mati a les 9 del vespro, a sis alumnos de 
tenera, tibie i flabiol, tots ells, tret d’un, nascuts 
a Catalunya. Tots tenien una gran il lusio per 
constituir una cobla, que anom enarien La 
Principal de Caracas, i van posar el màxim 
d’interès a aprendre les nocions musicals i 
interpretativos que lo rd i Figaro els va anar 
ensenyant. A finals de l’any passai, lordi Figaro

tornava a Caracas per donar un nou impuls a 
aquest singular projecte. Durant set setmanes 
es van fer classes diàries i assajos amb cobla, 
aixi com diverses activitats complementàries; 
un concert de tenera, flabiol i tambori a càrrec 
de lordi Figaro amb acompanyament de piano i 
una bailada de sardanes, segona actuació de la 
cobla La Principal de Caracas, amb gran exit de 
públic i el debut de tres nous joves músics cara- 
quenys. La colTaboració permanent de la Or
questa Sinfonica del Estado Anzo tegui, amb seu 
a Barcelona (Venezuela), fundada i presidida 
per la catalana Rosa Bamis, ha de suposar un 
valor afegit de gran importancia per a la conso
lidado d’aquesta lloable iniciativa musical cata- 
lano-venegolana. Però encara hi ha més. A 
America del Sud, a més de la Principal de 
Caracas, hi ha l’intent de formar dues cobles a 
l’Argentina, una a Rosario i l’altra a Mendoza. 
Si hi afegim la magnifica realitat de la cobla 
holandesa La Principal d’Amsterdam, la cada 
vegada més important presencia de la sardana i 
la cobla a la Catalunya Nord, Linteres que per la 
sardana demostren els japoneses amb els seus 
cursos d’ensenyament, i la previsible presencia 
de la cobla i la sardana a Atlanta 96, haurem 
d’acceptar que la internacionalització de la sar
dana és un fet. Potser aixi, a casa nostra, com 
tot allò que triomfa a fora, augmentará la seva 
valorado.
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Teatre

L'home, la béstia i la virtut

ödem etiquetar de vodevil aquesta come
dia de Pirandello, “L’home, la béstia i la 

virtut”, i quedar-nos tan descansats? Jo di
ria que no ho podem fer, per més que el seu nus 
argumentai consisteixi en el conflicte créât per 
una infìdelitat d’alcova. La característica de tot 
vodevil autèntic és l’acumulació d’equivocs i, 
sobretot, la complicitat obertament eròtica i de 
llenguatge de doble sentit, que pot caure -no ve 
d’aqui- en la grolleria. Els personatges del 
vodevil solen ser titelles que, enredades en una 
xarxa de malentesos, han d’anar seguint el joc 
que els marca l’autor, sense arribar a adquirir 
una personalità! definida i creíble.

La comèdia pirandelliana que Teatre del Sol 
ens ha ofert és un pur divertiment escènic basat 
en una situado d’angoixa que aclapara la pare- 
lla protagonista i que proporciona a l’autor el 
desenvolupament d’uns diàlegs còmicament 
torturáis; uns diàlegs que, com en tot el teatre 
de Pirandello, dramàtic o no -en aquest cas, 
no-, constitueixen la sal de l’obra per la seva 
estructura especulativament raonadora. En 
aquest sentit, l’escena final de la primera part, 
amb el prolonga! esforç dialectic del protagonis
ta per convencer el metge sense posar de mani
fest el seu personal interés -a  la vegada que

Josep Torrella Pineda

sense sortir-se deis termes sobreentesos- és una 
autèntica peça mestra.

En tot cas, jo diria que Pirandello va tenir, 
amb “L’home, la béstia i la virtut”, la murrieria 
d’inventar-se un tipus de vodevil diferent, en 
qué el joc intel lectual aconseguís la continua 
rialla de l’espectador al marge del punt de par
tida vodevilesc en qué es basava. Que es tracta 
d’una obra menor, al costat de “Sis personatges 
en cerca d ’autor”\ á’”Enric IV”, és evident. Però 
és ben digna del seu autor; no li esquitxa gens el 
seu prestigi prou ben guanyat.

Val a dir que en les representacions de l’obra 
a càrrec de Teatre del Sol li correspon a aquest 
organisme una tallada important del triomf; des 
de la tasca directora de Ramon Ribalta fins a un 
element tan alié a l’obra corn és el teló, realitzat 
expressament per un equip de l’Estudi 563. Els 
intèrprets hauria de citar-los tots, però després 
del protagonista, Josep Segui, no sé en quin 
ordre posar els noms dels afires. Ho faig per 
ordre d’aparició, com en el programa: Anna 
Vidal, Manuel Labrandero, Oriol Alguersuari, 
Albert Balar!, M. Antónia Vidal, Joan Valls, 
Bernat Quintana, Josep Barceló, Carme Roca- 
bruna, Pep Carpena i Joan bargas.
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Una <aiguda estúpida

otes les caigudes ho deuen ser, d’estú- 
pides, diría. Però també penso que n’hi 

deu haver unes de mes estúpides que altres. 
Com ara la meva.

Va ser Pestiu darrer, el penúltim dia del meu 
sojorn al lloc on vam anar a passar les vancan- 
ces. Vaig sortir a comprar el diari, tot espérant 
l’esmorzar; un centenar de metres que havia fet 
durant una colla de dies a la mateixa hora apro- 
ximadament. No passava cap marrec a cavali de 
terrorifics patins (de fet, no passava ningù); no 
vaig ensopegar amb cap deixalla de gos; no 
havia plogut ni havien regat. Suposo que va ser 
una rajóla desnivellada, que n’hi ha algunes en 
aquell passeig arbrat. El cert es que tot el meu 
costat esquerre va anar a encaixonar-se entre la 
vorera i una furgoneta que hi estava aparcada 
amb una separació d’un pam.

No vaig pas poder alçar-me per mi mateix. 
Uns vianants van venir a auxiliar-me des de la 
vorera contrària, com van poder; que els va cos
tar. 1 al cap de pocs moments tenia davant meu 
una parella de guàrdies urbans femenins que 
em van semblar talment àngels ploguts del cel. 
Potser m ’enfilo m assa; deixem-ho en dos 
col-legues sorgits dels televisius “àngels de 
Charlie”, hé que mes baixets i mes plenets. De 
fet, i tocant de peus a terra, pue dir que eren 
dues noies maques -en els dos sentits del quali- 
fícatiu- i summament atentes. Em van traslla- 
dar amb el seu vehicle de treball al centre 
d’assistèneia mes proper i encara, mentre jo hi 
era ates, elles van anar a buscar la meva muller 
a qui, amb tota la delicadesa del mon, li van dir 
que horn m’estava curant nnes esgarrinxadetes 
que m’havia fet als dits.

Total: dues fractures d’hihner i una al canell. 
Les del braç van requerir una intervenció quirúr
gica amb tot el seu ritual. El canell me’l van engui- 
xar; de moment. Però es veu que no volia ser 
menys que l’hûmer i al cap d’uns dies el van haver 
de dur també al quiròfan perqué fos opérât.

Em vaig sentir envellit de cop, que malgrat 
els meus molts anys encara no me’n sentía. Tot 
el meu eos estava ressentit de la caiguda i havia 
de ser assistit en tot, com si m’hagués tornat 
una c ria tu re ta . Només m ’alleugeria Panar 
sabent la quantitat de gent que és víctima de 
fractures a les extremitats. Persona que em 
veia, després d’interessar-se per mi i d’escoltar 
el relat del meu accident -que jo procurava sin- 
tetitzar tant corn m’era possible-, persona que

Josep Torrella Pineda

em sorba amb el seu, d’accident, o el d’un mem
bre de la seva famflia. Alguns ni tan sols arriba- 
ven a aguantar sencera la meva resumida història 
que ja  en prescindien i m ’etzibaven la seva, 
d’histôria, amb riquesa de details. Vaig arribar 
a la conclusio que no hi deu baver llar sense, 
com a minim, un episodi de fractura òssia per 
explicar. Una nit vaig somiar que, des de la tri
buna del meu pis, veia desfilar una corrua 
d’homes, dones i criatures amb braços i cames 
enguixats, i protegits per un mostrari d’accesso- 
ris ortopèdics, venint de l’hospital del Taub, que 
és situât just al final del carrer, travessada la 
Gran Via.

El fet va esdevenir-se el 30 d’agost. Escric 
aqüestes notes a primer de febrer, mentre con
tinuo sotmès a rehabilitació. Ea bastants dies 
que, no sense esforç, pue teclejar l’ordinador, 
però, entre altres limitacions, encara necessito 
que a taula em tallin les earns i no pue dormir 
girat d’un costat ni de Paître. 1 gràcies que el 
braç danyat no fos el dret, o que l’accident no 
bagués afectat també la cama.

És curios que si hom va tibant aquesta cade
na de reflexions conformistes gairebé arriba a 
sentir satisfaccio pel trauma sofert. Sí; perqué 
pensa, Josep, que hauries pogut topar de pois al 
cantell de la vorada i haver-t’hi quedat. (Benévol 
eufemisme, aquest del “quedar-s’hi”, per evitar 
la tétrica mencio del verb que substitueix.)

Jo no m’hi vaig quedar, però les seqüeles del 
fet sí que, pel que em diu el traumatôleg, van 
carni de quedar-se; corn a minim, de resistir per 
no abandonar mai del tot la seva presa.

ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 • Tels. 727 82 46-725 74 61 
08201 Sabadell
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Art experimental versus instint: 
I'intent de crear

Al meu pare. Pep Llorens Baulés. Ricard Llorens

n Pep estrenava estudi, gran, flamant, apartat, 
ben equipat... un estudi, estudi, de pintor.

Quedava lluny la petita cambra del carrer Quevedo, 
on havia gaudit amb Part, però on amb prou feines 
podia fer amb soltesa el necessari ‘gest’,

el precis moviment de la mà, 
amb I’expressio del braç obrint-se...
Ni tan sols caldria amoïnar-se de no tacar les cortines, 
ni hi hauria fortors a la casa, ni rise pels nins, ni... 
Semblava tan planer, tan planer.

En Pep, pausadament, va mirar de fît a fit 
el seu estudi: al fons, la prestatgeria amb llibres 
i teles blanques per aquí i per alla; 
al mig, el gros cavallet amb maneta; 
al seu costat, la taula amb el pot d’aiguarràs 
i el seu ramell de pinzells, la paleta i els tubs de pintura

disposats... a crear.

Disposât a crear, en Pep situa una tela blanca, 
aquell espai definit que ara li semblé una Immensität, 
un desert que s’estenia fins alla on arribava 
la seva imaginado...

Sense pensar-s’ho, va fer el ‘gesf per primer cop, 
amb un gros pinzell, tenyint de blau fose, profund, 
tot aquell espai. Lliscar en el blau li recordava la mar, 
immensa, insondable, incògnita... la Mediterrània 
que tantes vegades havia banyat els seus ulls blaus.

Recordava les llargues estades amb el Pare, 
amb la canya preparada, 
amb els ulls d’infant clavats a la boia, 
esperant expectant una travada:

la sorpresa del peix que es rebel-lava.
La seva mà va fer el ‘gest’ de nou,
i en aquell mar que era la tela,
van aparèixer capriciosos tocs de blanc,
com peixos brillants que, saltant, es mofaven de l’infant...

La Dona el cridà. Havien passât les bores i, per un moment, 
en Pep va sentir el neguit i li sembla corn despertar.

Va desar els pinzells i, disciplinât, pensa:
‘Ho deixaré per a demà’

Ja havia complert amb totes les rutines diaries, 
i de nou, davant per davant, es retrobava amb la tela, 
ara biava. En mirar els ‘peixos’ blancs que es retorçaven, 
li va semblar que agonitzaven...

La mà, ràpida, posé uns tocs de color: 
vermeil, volia mes relleu; mes blau, blanc i color d’arena, 
d’Arenys de Munt, d’aquella que, quan era nen, 
cada tarda d’estiu hi jugava, fent tunéis, camins, castells, 
somnis...

però Mare: per que tan distant i albora tan omnipresent?

La mà no parava, barrejant colors, fent gruixos... 
i la tela vibrava, com en plena erupció volcánica.

Pensé en l’Etna, en la greda, en el viatge a Sicilia, 
en Itália, en aquella època daurada... 
i en la rábia per tot el que havia hagut d’amagar!

Calia I’expressio!

El brag es disparé, amb un gest ascendent; 
el ‘voleé’ esclatá:
gruixuts tragos grisenes es disposaven de baix a dalt, 
precisos i generosos. La forma era anihilada, també el color. 
Calia ‘el mes alt dels sacrificis’ per a trobar el ‘gest’ 
incondicionat a qualsevol considerado, pur de l’expressió, 
imbuii de l’arrogáncia de Pinstint que no ha de passar comptes. 
Les mans li suaven i el cor li bategava, 
vivint una revolta inconfessable...

La Dona el cridé, i en Pep, torbat, va sentir el neguit 
per segon cop. Répid, va desar els pinzells i pensé:
‘Ho deixaré per a demé’

Les rutines es feien més feixugues, i sois anhelava 
la solitud davant la tela, ara grisa, quelcom que l’apassionava. 
Va mirar ‘l’expressió’ plasmada, a falta de forma i de 
color, i va dubtar a l’hora d’actuar...

Però per qué? No es tracta d’Art Experimental?
No hi cabien limits ni escrúpols, dubtes o pors de cap mena,

si es volia assolir la més nítida puresa del ‘gest’ creador,
...va pensar en Pep.

Quina gran coartada!:
por a destruir el ‘genuí gest’ amb tragos malaurats?
0 por de no poder assolir el ‘gest creador’?

Aquell vespre en Pep no va pintar, 
però va reconèixer que el dubte no desapareix mai.

Al matí no es va posar corbata; 
a la tarda passejé amb texans; 
a la nit en Pep afronté una nova tela en blanc,

1 quan va agafar el pinzell i va fer l’intent, 
va sentir el neguit per tercer cop,
i va comprendre que no podría defugir-lo, 
que crear implica anar més enllé 
del que hom pot abastar amb la rao, 
i que el merit esté en la dificultat, 
en ‘concebre’, superan! dubtes i pors, 
en saber-se mostrar...

Una setmana més tard, en Pep deixava de Pintar.
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Formes i colors de l'Àfrica negra

ia velia dita africana “L’estranger tan sols 
ven allò queja coneix” es, sens dubte, 

conseqüència de la desinformacio i la poca 
importancia que hom ha donat a l’art africà. La 
Immensität de l’Àfrica sum ada a la -fins fa 
molts pocs anys- dificultosa accesibilitat, barrà 
el pas tant al coneixement de la multidiversitat 
d’ètnies corn al desenvolupament 
de les seves cultures. Sovint els 
tòpics en son els ùnics punts de 
referencia per a l’àmplia majo- 
ria. Sols els Verladers estudiosos, 
amb dedicació i respecte, han 
pogut anar esbrinant, pas a pas, 
l ’existència de manifestacions 
a rtis tiq u es  conservados i p rac ti-  
cades des dels temps mes remots.
Les tècniques i la simbologia de 
les obres realitzades traspassa de 
pares a fills. La seva cultura de 
valors, dones, sobrepassa la mal 
etiquetada frivolitat vers l ’art 
negre.

El “prim itivism e” de l’art 
africà, sovint sumat al folklore i 
-en el millor dels casos- a l’arte- 
sania, sembla que està canviant 
actualment quant a l’apreciacio 
dels sens valors enfront dels occi
dentals. Les recerques fetes 
sobre el terreny, una vintena 
d’anys ençà, per véritables espe- 
cialistes en art autòcton han 
permès contemplar-ne i mesu- 
rar-ne la veritable dimensio i -el 
que es mes important- I’indiscu- 
tible valor dintre el concert mun
dial de l’art.

Per a comprendre el fenomen, 
cal remarcar que originàriament 
els pobles africans no coneixien 
la noció occidental del valor de 
l’art. L’estatuària, al marge del 
m aterial utilitzat, té -o ten ia- 
una funció religiosa. Per altra 
banda, hi havia els objectes d’ús 
quotidià, creats amb finalitats 
funcionáis estretament lligades a 
la seva funcionalitat. Per tant, 
per més que els objectes i eines 
estiguessin bellament adornats 
sols se’n valorava la utilitat. La 
bellesa estètica no era ni cotitza- 
da ni qiiestionada.

Buskina Passo
(Bronce a la cera perduda, altura 51 cm).

Jordì Baldrìch ì Francese Ventura

La noció de Part que tenim les societats occi
dentals ha fet que, durant molts anys, aqüestes 
ohres tribals fossin ignorades i a voltes menys- 
preades; descrites com a curiositats monstruo
sos 0 misterioses. Quedaven aixi molt lluny del 
punt de mira de I’objectivitat estètica.

Els primers colons i exploradors, atrets per 
la curiositat, es van emportar 
les primores peces a casa seva 
i com ençaren a valorar-ne 
quelcom més que el seu exotis
me, la quai cosa donà pas, a 
finals del segle passât, al fet 
que la seva estètica comencés 
a causar, en cercles réduits, 
admiració a Europa.

Artistes corn Picasso, Cari, 
Einstein, Klee, Moore, Miró, 
etc. es van in teressar per la 
hellesa d’aquestes obres tri- 
bals. I és precisament a partir 
d’aquest moment quan trobem, 
per prim era vegada, el seu 
reconeixem ent corn a obres 
d’art, catalogat i reconegut més 
enllà del factor antropolôgic.

A partir d’aquest contacte 
dels artistes contem poranis 
amb els artistes “prim itius”, 
les connotacions són indestria- 
bles, ja  que tant els uns corn 
els altres utilitzen el llenguat- 
ge de la simbologia, basant-se 
en la utilitzaciô de les formes 
pures em m anllevades de la 
naturalesa.

Formes i colors de l’Àfrica 
negra ha estât una exposició 
de màscares, escultures, ins
trum ents musicals, bàtiks, 
fotografíes, pipes, arm es, 
braçalets, collarets... Amb 
aquesta m ostra hem prêtés 
obrir una finestra a l’especta- 
dor per tal de predisposar-lo a 
descobrir la bellesa de l ’art 
negra africà. Hem tingut la 
possibilitat de contem plar 
peces d ’una puresa i una 
autenticitat sorprenent, ja que 
aquest material no ha passât 
per altres mans que les de qui 
les ha anat a cercar, una per 
una, en els seus llocs d’origen.
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Les m àscares mes im portants d’aquesta 
coMecció son de les tribus Fang i Igbo. Els Fang 
están distribuïts entre el sud del Camerún, 
Gabon i Guinea Equatorial. Les cerimònies en 
que les utilitzen son anomenades “Byéri” i se 
celebren abans d’esdeveniments importants: 
viatges, caceres, pesca, construcció d’un poblat, 
guerres, casaments... Les màscares, tot i ser 
importants, no son essencials. Son solament una 
evocació visual i simbòlica, però mai un element 
fetitxista, com equivocament manta vegada s’ha 
dit. Durant el “Byéri” aqüestes màscares son 
banyades amb oli de palma, serina de copal, 
begudes de les ofrenes i, a vegades, amb sang 
de les gallines sacrificades.

Els Igbo ocupen la cara oriental de Nigeria i 
es distribueixen en unes trenta tribus, reparti- 
des en uns dos-cents poblats. Les seves creences 
están fonamentades en una infinitat de déus 
invisibles, que resten associats a la terra, la nit, 
els rius... Les ofrenes tenen un principi pie de 
sentit racional: “El que és bo per a nosaltres ho 
és també per als esperits. A élis els agrada el 
menjar, la música, la dansa i el riure tant corn a 
nosaltres”.

Sovint les màscares encarnen els esperits de 
la naturalesa o bé dels avantpassats. D’aqui ve 
la diversità! i les especifiques caractéristiques 
que les doten d’una bellesa tan singular.

Les peces més importants d’art negre africà 
d’ige i de Benin son realitzades en bronze. Les 
relacions dels Benin amb els europeos s’inicia- 
ren amb el comerç que els portugueses mantin- 
gueren amb els nadius d ’aquesta zona de 
Nigeria en el segle XVI. No obstant aixô, la tra- 
dicié escultórica dels nigérians es considera tan 
antiga corn l’egipcia. El que més sorprèn, a més 
de la bellesa d’aquestes obres, és la meravella 
del seu cisellat, corn també la perfeccié obtingu- 
da mitjançant el procediment seguit en la fosa. 
Els caps de mida natural, plaques amb relleus i 
les estàtues de guerrers es fonen amb el proce
diment anomenat a la cera perduda: aixô és, 
l’espai que deixa lliure la cera s’omple de bron
ze. Quan aquest s’ha refredat, es trenca la capa 
exterior d’argila i s’obté una còpia exacta del 
model interior.

Ventura Catifes té la intenció de poder anar 
oferint mostres monogràfiques de l’art tribal 
perqué tots plegats ens puguem anar desfent de 
la dita que hem em prat al començament: 
“L’estranger tan sols veu allò que ja coneix”.

Imatge / Paravia

Runes i vida •  • •

± ^ a  finestra oberta
per la qual ha fugit el temps
i la vida...
Tot resta quiet
en el silenci, Toblit i la soledat...
Unes branques del flo rit ametller 
penetren, curiases, per la finestra.

J.C.A.

MODA EN PELL I PELLETERIA

lorenç col
Escola Industrial, 22 pis • Tel. 725 75 59 • SABADELL

CROQUIS
JOAN LEIVA

ARQUITECTURA D'INTERIORS 
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El <arrer de l'Home Aguilot

1 filòsof i teôleg danés Sôren Aaby 
Kierkegaard (1813-1855) explicava un 

conte sobre una bandada d’ànecs de corral, el 
cap de la quai colla els predicava cada diumen- 
ge el meravellôs que era esser anees i no galli- 
nes o paons, i els parlava de les grans possibili- 
tats que els oferia el futur.

A vegades, mentre aquell predicador palmipe
de tenia embadalida la parroquia, sobrevolava el 
corral algún voi d’ànecs salvatges que s’adreçava 
cap al sud, a mes de mil metres d’alçada i en for
mado de V, travessant el mar Baltic a la recerca 
de l’assolellada Franga. Flavors els escridassava: 
“Així és com realment som. El nostre objectiu no 
és passar-nos la vida en aquest corral pudent. El 
nostre desti és volar!”

Després, mentre la seva veu encara ressona- 
va en l’horitzó i els anees silvestres desaparei- 
xien de la seva vista, els seus companys de 
corral contemplaven les “comoditats” que els 
envoltaven, sospiraven i tornaven al fang i ais 
excrements. És trist reconeixer-ho, però cap 
d’ells -ni el mateix sermone)ador- no va volar 
mai.

Malgrat l’ense- 
nyam ent moral 
que conté la parà
bola del filòsof 
nòrdic, totes les 
coMectivitats do
nen, de tan t en 
tant, alguns ánecs 
salvatges dispo- 
sats a em igrar a 
r ” a s s o l e l l a d a  
Franga”, a vega- 
des per forga.
D’entre aqüestes 
aus n’hi ha d’insig- 
nes que, en deixar 
el corral, em pre
ñen el voi majes- 
tuós de r  águila.

Josep Canellas 
i Casals ha estât 
una de les aus 
insignes que ha 
donat al món el 
corral sabadellenc.
Nascut el 1902 i 
d’ofici teixidor, de 
ben jove el seu 
tem peram ent el 
m ena a cercar.

Ricard Calvo i Duran

deixant el teler, nous horitzons per a la seva 
imaginació genial.

Ben aviat troba acollida a l’Editorial Marco, 
en la qual arriba a director literari i ajuda a l’e- 
volució de l’empresa des del camp de la litera
tura popular fulletonesca -la coneguda novel la 
“per Iliuraments”-  al camp del cómic: revistes 
“La Risa”, “Don Tito”, “Betty Boop”, entre 
altres.

La guerra civil el porta a Sant Sebastiá, on 
col labora en la revista infantil “Pelayos”, del 
Requete, però això ho explica deliciosament 
Valenti Castanys a “La memòria es diverteix” 
(Edicions Destino, B, 1964) quan diu: “Els 
Tallers Offset, propietat dels senyors Nerecan, 
estaven situais a la part alta de la ciutat. Eren 
uns tallers molt importants. Allí es confecciona- 
ven “Pelayos”, “L’ametralladora” i altres revis
tes. Al pis superior, en una nau molt espaiosa, la 
revista “Pelayos” hi tenia la redaccié. La diri- 
gien el canonge doctor Vilaseca i mossèn Miquel 
Rossell, i jo hi passava la major part del dia”.

“Els principals col laboradors de la revista eren
en Bartomeu Gali, 
la Mercè Llimona, 
en Serra Massana, 
en Rapsomanikis 
(que va morir a 
Sant Sebastià), en 
Canelles...”

“En Canellas 
era un ex-teixidor 
de Sabadell, afi- 
cionat a la litera
tura i a la pintura. 
A “Pelayos” va de- 
tapar-se  corn un 
guionista d ’em- 
penta. De tot això 
del Superm an i 
dels homes vola- 
dors, ell n ’era un 
precursor. En Ca
nellas, quan em 
lliurava el guió, 
em feia un seguii 
d’indicacions:” 

“-La cua de cai
man, i les ales, 
d’àliga. El vaixell 
submari ha de por
ta r un cano que 
llenci glopades de 
gas mortifer. Al
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País del Foc, els Flamígers ho encenen tot al sen 
pas... La gruta dels diamants es guardada pels 
homes aligots...”

Amb la pan deixa la Bella Faso i, ja  a Bar
celona, novel litza pel licules per a “Publicacio
nes Cinema”, escriu guions per a Grafidea i el 
1944 signa en exclusiva amb Peditora de “Chi
cos” i “Mis Chicas”, en les quais publica un gran 
nombre de guions d’èxit dibuixats per les plomes 
dels germ ans Blasco, d’Athos Cozzi, d’Emili 
Freixas, de Lozano Olivares i de Carles Roca, el 
bo i millor del cómic espanyol. Imaginatiu i pro
lific, Josep Canellas és, en aquesta etapa, capaç 
de tenir en curs de publicació fins a vuit histories 
en paral lel, ambientades en escenaris tan dife- 
rents com el Far West, la borsa de Wall street, la 
selva africana, la Franga dels m osqueters, 
Pespai extraterrestre..., mentre el seu fértil cer- 
vell ja en rumia de noves. Albert Einstein devia 
pensar en aus de la volada d’en Canellas quan va 
dir que prefería la imaginado al coneixement.

Però en Canellas encara va mes enllà; al final 
de la década dels quaranta emigra a Veneguela, 
on s’estableix de comerciant i després es dedica 
a cercar diamants a la selva, corrent les aventu
res mes fantàstiques. Quan torna a Europa fa 
estada a PEstat del Vaticà, on té accès a les 
seves biblioteques. És a dir, que durant gairebé 
cinc anys dedica tot el seu temps a Pexperiéncia, 
al coneixement i a l’epistemologia, que prendrà 
cos en un voluminös arxiu i biblioteca, amb els 
seus corresponents index molt ben articulats. A 
tot he tingut accès a la seva casa del carrer de 
PEstrella, ignorant avui on ha anat a parar 
aquesta ingent documentació.

A m itjan dels anys cinquanta torna a 
Sabadell, publica Ilibres sobre els seus estudis, 
viatges i experiéncies, manté correspondéncia 
amb académies i erudits de Madrid, com ara 
Romeu de Armas i Gregorio Marañón fill, ales- 
hores director de l’lnstituto de Cultura His
pánica, pinta amb la mirada fita en el suculent 
Gimeno i exposa a PAcadémia de Belles Arts. 
L’any 1974 torna a fer guions de cómic per a 
PEmili Freixas, que publica la revista “Chito”, 
confeccionada a la nostra ciutat, on mor el 27 de 
juny del 1977.

Sempre el recordaré: les nostres converses 
com dos peripatétics al llarg deis carrers de 
Sabadell. Si fresquejava, boina, bufanda i unes 
manoples de motorista polar a les mans. El cap 
alt, desafiant; els ulls i el ñas aguts, com una

águila. La má dreta, dibuixant formes a Pespai 
amb l’index apuntat sovint enlaire. La parla, 
molt gràfica; deia d’ell mateix: “Sóc una mica 
brut parlant”. L’aire, de “condottiero”.

Circumspecte quan feia al cas: per exemple, 
quan em visitava a casa meva. Venia abillat 
amb la misteriosa elegància subtil dels anglesos 
i, per poc que Pestació de Pany ho justifiqués, 
abric. Aleshores, en atenció als de casa meva, la 
parla esdevenia d’allò més fina, prudent i cir- 
cumstancial: una delicia per a Poïda. Com ho 
havia estât per a la seva d’oïda escoltar els ora- 
dors sagrats de la Ciutat Eterna, del contingut 
dels discursos dels quais a vegades li vagava de 
fer-me’n cinc céntims.

En les coses formais, quan convenia, era un 
exquisit, un epicuri: els abrics, deia, de ca PEs- 
coda i els marcs de can Casóla. 1 la feina que 
tenia l’amie Canellas, amb els Ferrocarrils de 
Catalunya, per a transportar marcs més grosses 
que eli, que no volia facturar per por que els 
malmetessin, i que portava en mà per contro- 
lar-los, des de Pacreditat emmarcador barcelo- 
ni fins a casa seva.

Un home del Renaixement, un “rara avis”. A 
voltes la municipalitat cerca i recerca per tal de 
proposar noms de ciutadans il lustres per a 
dedicar-los algún carrer. Estic segur que el de 
Josep Canellas i Casais faria la seva patxoca, 
però també sospito que ja  s’acontenta amb el 
nom del carrer on va passar els seus darrers 
anys: PEstrella. Amb tot, i per si algún conseller 
pensés canviar-lo, m’atreviria humilment a fer
ii el meu suggeriment: carrer de PHome Aguilot. 
A sota, com a breu fitxa: Literat, pintor, viatger 
i àdhuc, teixidor. Sabadell 1902-1977. O potser 
millor: “La cua de caiman, i les aies, d’àliga”; 
continuará...

Així, els seus compatricis de corral i les seves 
futures generacions de pellets el coneixerien i 
mai més no Poblidarien.

home /  dona
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l'ilia  de Montecristo

a petita va néixer a Sant Nicolas, just 
al cap de nou mesos. Pesava poc i era 

blanca. Poca cosa, van pensar. De seguii se li 
fixaren els ulls separats, grosses, atents. De 
seguii se li fixa el posât tose, introvertit - ’’hura
ño”, el qualificava el seu germà Alberto-, que 
la distingia de la resta de criatures del ve’mat.

La Roxana, però, era juganera i quan era a 
prop de la seva mare experimentava un instint 
desfermat de llibertat. Corria entre els arbres 
enormes, es rebolcava per la sorra negra, crida- 
va amb xiscles sense sentit aparent, molestava 
entremaliadament els polis quan descansaven 
dins la caixa de plastic.

1 no es separava de la seva joguina preferida: 
una ampolla de vidre de color ámbar, estilitzada, 
amb tap de rosea i de base quadrada, amb un 
cordili, lligat mig esfilagarsat, d’un metre de Hur
gada aproximadament. L’havia 
trobat casualment i des d’aquell 
moment l’adoptà. L’arrossega- 
va, l’acaronava o l’acotxava, i la 
cobria amb draps com un petit 
animalo o com si fos una criatu
ra, i quan se’n cansava, la deixa- 
va en un Hoc conegut de la caba
na. Sempre amb el posât distret, 
indiferent a l’ambient i amb una 
mena de félicitât interior.

El bany, d’aigua acabada de 
pujar del petit pou de la propie- 
tat, li alegrava notablement el 
rostre. Dins d’un gibrell vermeil 
xipollejava amb un estâ t de 
desig contingut.

Dormia a l’hamaca, dins la 
qual, observada des de Huny, bé 
podia passar per un farceli o 
per una andrómina. Cada nit es 
despertava regularm ent dues 
vegades. Poc després la Norma, 
la seva mare, es Hevava i mecànicament li acos
tava un petit biberó amb Het, prèviament prepa
rai. El col locava entre les seves mans i de segui
da tornava a adormir-se tot bevent-lo sense 
p a ra r amb el xarrupeig  caracteristic  del 
marnar.

Un any i mig i ja era morena, refeta, garre- 
lla, rinxolada i amb els ulls ben separats. 
Múrria, entremaliada, silenciosa i dolga. 1 quan 
per una estona deixava d’anar bruta com una 
guilla i vestía polida com una nena de cintai, es 
fonia perfectament amb la grada dels arbres, 
les flors, els ocells, els Hums, les ombres, les

Pere Vidal i Palet

fulles resseques i la sorra negra, fina i tova del 
voltant. Es confonia perfectament amb la natu- 
ralitat de l’elegáncia de Pilla. Amb la generosi- 
tat i abundáncia de la naturalesa. Amb la facili
tât de la pluja i amb la innocencia deis cants de 
tota mena d’aus.

La precaució instintiva davant els forasters, 
no sabia encara si mes endavant hauria d’estar- 
ne agraida. Millor per ella ara. Millor no saber- 
ho clarament. Amb els uHs separats i aquella 
félicitât interior, alguna vegada semblava que 
en tingues plena consciencia. Del que no hi 
havia dubte era de la impossibilitat que tindria 
de sostraure’s a la fiuidesa mental i al fibló del 
eos davant la pluja, el riu, el mar, les aus, les 
flors i la remor de l’oceá. Davant del cel i la seva 
enormitat, de la Huna plena i de la consteMació 
brillant a les nits fosques.

Mai mes no podría viure, i encara ara no ho 
sabia, sense aquesta remor espessa que amb el 
minim senyal apareixia instantánia a la córpo- 
ra, a les fibres, a la massa cerebral.

La intel ligencia práctica amb qué va ser 
dotada durant els seus primers anys, li permeté 
combinar amb el maxim de profit cada un deis 
recursos, -després ho sabria-, que, m irant 
endins, amb els uHs separats, havia adquirit. No 
ho sabia, però tanmateix els temps no feien pen
sar en facilitats ni bonances futures. Mes aviat 
tot remetía a la inclemencia i a l’esforç. Encara 
no ho sabia, però aquests uHs separats, aquesta
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mirada distant i l’aigua del pon i de la pinja 
l’encoratjarien gairebé en tots els moments. 1 
sobretot en aquells moments en que I’bora- 
baixa gela les pupil les i la pois desfigura 
l’horitzó.

L’organització deis viatges i de Testada, que va teñir lloc 
e m es d ’agost, va ser a carree de Tentitat sab ad ellen ca  
Solidarität amb Centreamerica (SAC). El 1995 les persones 
que hi van participar van ser: Josep López, Rosario Moreno, 
Nuria García, Juan Revuelto, Adelina García, José Horrillo, 
Encarna Roldán, Mercè Rocena, David Eoix i Pere Vidal.

La Roxana és filia de la Norma i el Reyes. Viu a Tilla 
de M ontecristo des de fa dos anys. Viuen en una par- 
cel la de terren y  on s ’han constru it du es ca b an es de 
fusta amb troncs de m angle. Tenen un pou petit d ’aigua 
no potable, diversos “m arañónos”, gallines, pollastres, 
galls i porcs. El Reyes fa diferents feines segons T estado  
de Tany: cuida un petit cam p de blat de moro, vigila de 
nit un estany salat com unitari de “cam arón”, recull els 
fruits del “m ara ñ ó n ” (“el an arca rd o ”) del terren y  de 
conreu com unitari, fa el serve! de llanxa am unt i avail 
del riu Lem pa, p esca  i presid e ix  la Cooperativa de la 
Comunitat.

L’ilia de M ontecristo és a El Salvador, a la desem bo
cad u ra  del riu  L em pa a TO ceà P acific , sep a ra d a  de 
Tistme centream erica per un dels m olts canals del riu. 
És com pletam ent plana, de sorra negra volcánica i peti- 
ta: u n s tr e s  q u iló m e tro s  de l la r g a d a  p er  un i m ig  
d’am plada. És una de les setze  com unitats ubicados al 
llarg d’un cam í de carro (“la ca lle”, en diuen) d’uns vint 
quilóm etros de longitud, paral lel al riu, a la seva dreta, 
aigües avail. A qüestes setze com unitats s ’estructuren al 
voltant d ’una de m és rellevant anom enada San Carlos 
Lempa i en conjunt formen part d ’un m unicipi anom enat 
Tecoluca, el qual, amb població dispersa, arriba ais qua- 
ranta mil habitants.

L’ilia  va ser  b o m b a rd eja d a  s is te m à tica m e n t per  
Taviació de Texèrcit salvadoreño i va ser envaïda per les 
tropes.

Prop de la cabana de la fam ilia de la Roxana, enca
ra són visibles e ls esvorancs i els craters, ja  recoberts 
d’herba, de les bom bes. Tothom va haver de fugir i tot va 
quedar anorreat. La vegetació ho va recubrir tot. Com a 
la resta de les setze com unitats.

Des del 1992, quan es va signar Tacord de pau entre 
T exèrcit sa lvadoreño i el Front Farabundo M artí per  
TAlliberam ent Nacional, Tilla ha tornat a ser habitada  
m itjançant un pía de co lon ització  i d esenvolup am en t 
contem plât en els acords de pau i ajudat per la Fundació 
Cordes. L’Emilio Espín, sabadellenc, n ’és el gerent i des 
de fa deu anys hi viu i treballa.

Alguns deis anteriors habitants, com el Reyes, hi han 
tornat i ocupen una de les parcel les que el pía de repar- 
tim ent de terres ha dissenyat. Han edificat de nou les  
cabanes i tornen a procurar-se feina i subsisténcia. Les 
altres parcel les , les  ocupen  a ltres fam ilies arribados 
d’altres indrets del país i que van ser expulsados durant 
els catorze anys de guerra.

Per segon any consecutiu, un grup de deu persones 
s ’ha desplaçat a Tilla de M ontecristo, des de Sabadell i 
altres poblacions veines, per conéixer la realitat d’aque- 
lles com unitats i del seu país, i tam bé per cooperar amb 
els projectes de desenvolupam ent en m arxa i ajudar així 
a la recuperació social, económ ica i política del país des- 
prés de la guerra.

Barracó abandonat on es van aquarterar part de les tropes del FMLN a l ’área 
de San Carlos Lempa durant el période de treva entre el final de la guerra i la 
signatura deis acords de pau el 1992. És previst de destinar tot el complex a 
muntar un museu de la guerra.
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El darrer Cànon
Llavors

una casa en silenci és el recer 
preferii, i una música lenta tal vegada 

la millar companyia. 
M iquel M artí i Poi, Suite de Parlava

ecolzat a la barana rovellada del baleó, 
m’havia adonat que la seva finestra 

romanía tancada i l’interior obscur, i això m’ho 
havia de prendre com un mal averany.

Havia sortit al baleó -com era habitual quan 
em tancava a treballar- per tal de refer-me de 
I’ambient enrarit que I’olor enterbolidora de 
tabac negre barre jada  amb el rom atic dels 
mobles deixava en el meu estudi; i, d’alli estant, 
mentre oxigenava el cervell i reordenava els 
pensaments, tenia per costum de regalar els 
meus ulls saltan t de baleó en finestra  o de 
terrats en mansardes d’aquell veïnat veil i amb 
gust de ranci que m’envoltava. El meu petit i 
estret balconet donava ais minúseuls i atapeïts 
patis interiors, curulls d’enreixats mal girbats 
per on funambulaven sovint gats de tota mena, 
bugades immaculadament esteses i el serpente- 
ja r  exhuberant i incontrolat de l’heura per 
arreu on fos posible ocupar espai o enfîlar-se. 
És per això que em deixava portar per aquella 
pau encalmada, tan allunyada de l’enrenou del 
carrer i que, en canvi, solia amarar-se de les 
mes diverses i flairants olors culinàries, dels 
refilars mes aguts de caderneres i passarells 
resignadament engabiats i, és ciar, d’un temps 
ençà, d’un bon repertori melòdic que suposava 
que, a partir d’aquella nova inesperada, desa- 
pareixia per sempre mes.

Les siluetes fantasm alm ent augmentades 
dels félins avorrits i endormiscats es dibuixaven 
a contrallum en les parets escrostonades enmig 
d’un ambient estranyament silenciós i de l’apa- 
rició d’una ràpida, espessa, obscura i feixuga 
nuvolada que enclotava, per moments, un 
ambient glaçat i immôbil que no semblava sinó 
ratificar els pressentiments iniciáis; ni melodies, 
ni refilets, ni els dolços taral lejars de les àvies 
bressolant els nets a sota dels tendais mal engi- 
ponats dels sens enselvatanats terrats. Tothom 
restava a dins a casa, silenciós però albora ama
ten!, escoltan! el c rep itar de les closques 
d’ametlles enceses en les liars o contemplant el 
fum espurnejant de les xemeneies mes altes 
rere el baf dens i esblanqueit de l’alò que enter- 
bolia i desdibuixava les seves imatges amaga- 
disses. Algunes persianas es deixaven caure a 
batzegades però suaument, avançant-se ais pri
mers llampecs.

Sona el primer tro, que retrunyí a bastament 
en terres i vidres per la seva proximitat, i, com 
un perllongament eufónic, començà a perce- 
bre’s l’inici d’una melodia que se m’havia fet 
quotidiana d’un temps ençà... des que l’avui 
absent s’havia instal la! en aquell pis, ara faria 
un pareil de mesos; nomes un pareil de mesos i, 
en canvi, semblava que bagués format part del

David Serrano i Blanquer
7r Prem i F rater'95  (Lieida)

nostre petit món des de sempre... La identifica- 
ció de les primeres notes Hargnes i feixugues del 
baix continu sortides de la mateixa ànima del 
tro amb el Cànon, de Pachelbel, m’esborrona- 
ren i, inconscientment, em predisposaven a 
l’entrada rítmica de les seves veus: aquells tres 
violins tan familiars ais quais ja  no seguirla, 
suposava que mai més, un quart...

Queien les primeres gotes i jo em trobava 
allí, més que no recolzat, anusat a la barana, 
immobilitzat per la cadencia d’aquelles dolces i 
entristides notes -qui gosava fer-les sonar, ara?
0 és que es tractava d’un involuntari homenat- 
ge de com iat?-, quan un llampec fulgurant 
il luminà la seva estança tancada i, per uns ins
tants, quasi eterns, reflecti, corn si d’un flash  
omniscient es tractés, per darrera vegada el seu 
interior: completament huit.

L’entrada del primer violi, suaument, dolça- 
ment, acompanyant les denses gotes que clapa- 
ven i amaraven el sòl tot fent ascendir aquella 
incomparable flaire d’humitat barrejada amb 
gespa acabada de segar, em repetía una vegada
1 una a ltra  aquella imatge desem parada i 
esquelética. Albora, el retentir greu d’una nova 
tronada em féu recordar que també en un dia de 
tempesta com el d’avui vaig descobrir la seva 
presencia entre nosaltres. Jo em trobava abstret 
en una lectura intranscendent quan, estranyat 
per l’inici d’una dolça melodia, vaig sortir al 
baleó per tal de descobrir-ne la procedencia: i 
eli era allí, amb la finestra entreoberta, amb un 
aire ensenyorit i tibat que intentava de dissimu
lar el seu esblaimament, assegut en una cadira 
de vimet intentant de fer una quarta entrada en 
el Cànon que a ra  continuava lliscant en el 
m ateix am bient hum it i plujôs de llavors. 
Concentrât, ert, amb la mirada profundament 
abstreta, resseguia amb suavitat i extremada 
habilita! l’instrument; se’l veia ja extraordinà- 
riament magre i xuclat, però, malgrat tot, con
servava encara aquells trets caracteristics de 
qui ha viscut amb intensitat totes les petites 
coses de la vida.

La pluja s’ensenyoria mecànicament en un 
ambient de gairebé total obscuritat i la incorpo- 
ració puntual i sensual del segon violi a la melo
dia se’m confonia amb el repiquetejar de les 
gotes en els vidres. M entrestant, el so greu i 
pautat del baix era substituit per un aparat elec
tric que començava a prendre un paper relle- 
vant. Llampegava i tronava al ritme lent i pro
fund del baix. Confús i alterat, intentava amb els 
ulls closes d’imaginar-me’l de bell nou allí, fent 
ondular la seva llarga cabellera rossa i brillant 
al ritme melòdic i calculât però albora tan poc 
mecànic d’aquell instrument de corda que sem-
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biava, mes que no extreu- 
re’n notes, bressar curosa- 
ment. De vegades, introduïa 
algunes variants pròpies, 
que a ra  no sabría  dir si 
eren fruit de la seva gran 
capacitat d’improvisacio o 
del fet que les seves facul
tá is estaven ja  d’alguna 
manera disminuïdes.

Continuava llampegant i 
trônant al ritme constant 
del baix... Inicialment, els 
dos O tres dies que durà la 
seva p rim era tem pesta 
entre nosaltres, suposo que 
encara desconeixia que el 
fet d’acompanyar aquella 
melodia esdevenia un regal 
de goig inesperat i albora 
un dolor compartii per part 
d’un veïnat gens acostumat 
a aqüestes sinceres ofrenes, 
però, ben aviat, tot ju st 
quan pogué sortir al seu 
te rrad e t per p rendre bé 
l’alè i iniciar de nou els seus 
lents i espaiats assajos, 
substituí la mirada fonda i 
perduda per un cert rictus gens forçat, sabedor 
ja que era escolta!, gaudi! i acompanyat pel seu 
invisible però present públic inévitablement 
incondicional.

L’aigua xipollejava amb mes insistencia 
encara, alegre i aliena, procèdent de teulades i 
canals. El brandar de les campanes anunciava 
que tocaven a difunts.

EU s’havia convertit, sense voler-ho, en el 
centre de la vida d ’aquell grup de cases i 
ancians i ens havia permès d’adquirir una pers
pectiva nova a través d’unes notes extretes amb 
una exquisidesa i elegància indescriptibles.

Refermava encara mes el llampegar i el tro
nar, ara amb un ritme accelerai que sobrepas- 
sava amb rapidesa i freqüencia la insistencia 
feixuga del baix. El soroll coreó de la pedra era 
tan intens i insistent que gairebé semblava 
impossible de seguir la incorporació del tercer 
violi en una nova societat a tres que encetava 
amb un major volum i intensità! el mateix ritme 
constant i mantingut de sempre però albora ara 
mes enjogassat i accelerai per la utilització de 
les fuses. Aquest era precisament el moment que 
solia aprofitar per a fer l’entrada triomfal, queja 
tothom esperava; però ara, aquesta entrada no 
arribava i el ritme paral lel al de la calamarsada 
es mantenía enmig d’una foscor aclaparadora 
sois troncada pels ràpids i fulgurants llampecs, 
que convertien cases i teulats en cadavériques 
siluetes estantisses que feien estremir tant o 
mes que quan emprenia, sobretot darrerament, 
i desfigura! ja pel dolor que el consumía cada 
volta amb mes intensitat, el fragment de la 6a 
Simfonia de Dvorák del començament de Sherzo 
(Furiant), Presto. Ho foia amb tal força i formo
sa albora, amb tal ritme i virulencia, que ens

deixava a tots pendents de 
les anades i vingudes cons
tants de la seva cabellera, 
del saltironar a una veloci
ta i incom prensible per a 
nosaltres de f a re  i de la 
dansa esbojarrada de mil 
funambulistes sobre les cor
des dels seus dits llargs i 
esvelts. Eormava un tot uni
forme però embogit i origi
nava uns instants màgics de 
catarsi patètica amb la con- 
templació d’aquella ànima 
ja  fugissera en uns breus 
però inacabables instants 
d’arravatament furios i ani
mal de revolta contra el seu 
desti, ja  dibuixat definitiva- 
ment i contra el quäl res 
podia oposar mes que les 
seves esperances posados 
en el so agònic extret d’a
quell instrum ent i que el 
portaven fins a l’extenuació 
mes fonda, flavors, invo- 
luntàriam ent, el seu so es 
diluía temporalment i hom 
es mantenía atent només al 

seu alenar a tot estrop fins que, cada vegada 
amb menys freqüencia, li era  possible de 
reprendre les seves interpretacions.

Contristats pel soci silenciat, l’arborament i 
l’extremat volum deis tres violins començava a 
decaure i era seguit per una subtil cadencia 
harmónica, albora que la calamarsa cedía en 
intensitat i els llamps i trons anaven deixant un 
ressò cada volta mes allunyat i menys punyent. 
El cant enrogallat i profund de les campanes 
ens recordava una vegada i una altra la seva 
absencia.

Els últims dies, amagat sota mantes curosa- 
ment camforades i suors febrívoles, intentava 
inútilment de retrobar el virtuosismo interpre- 
tatiu, però les veus precedents esdevenien 
freneticament fugisseres. Malgrat tot, intentava 
no desistir encara; maldava per no malbaratar 
les darreres esperances de supervivencia i, amb 
el violi promut contra el pit convuls, fruía remé
morant una vegada i una altra el Cánon, el qual, 
ara, allunyat l’epicentre de la tempesta, seguía 
el seu curs habitual amb la veu disbauxada deis 
tres violins escampant-se per arreu.

Encara plovia, ara suaument; i encara llam- 
pegava i tronava al lluny entre el dringar de les 
campanes insistents.

Silenci presagios, ahir ja ningú no la hi va 
to rnar a posar. Només una petita  espelm a 
espurnejant dibuixava ombres fugisseres en 
finterior de la seva estança.

Algunes persianes tornaven ara a alçar-se, 
esforçadament, oferint tenues Hums interiors, i 
la melodia arrodonia els darrers compasses i 
s’anava fonent en el xipolleig compassai de les 
darreres gotes.
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Clint Eastwood i 
"Los Puentes de Madison"

1 nom d’Eastwood sempre anirà asso
ciât al de Harry i al del personatge in

nommât de Por un puñado de dólares i, per 
tant, ais de Siegei i Leone. La dotzena de films 
dirigits i, quasi tots, p ro tagonitzats per 
Eastwood entre 1971 i 1987, policíacs i wes
terns, no han fet sino enfortir el mite. Però les 
implicacions actor-realitzador-personatge invi
ten a un estudi (1) que revela una obra testimo
nial i reflexiva sobre l’Amèrica d’avui infinita- 
ment rica en matisos i ben allunyada de 
l’estereotipus Eastwood, quelcom que la darre- 
ra etapa com a realitzador només fa que confir
mar. En aquest sentit, el Munny de Sin perdón 
és una conseqüencia lògica de Levolució del seu 
personatge westerniá, des á'El fuera de la ley 
(1976) fins a El jinete pálido (1985), però enne- 
grit i mes desencanta!. Com ja  comentava en 
l’article dedicai a Sin perdón  (2), el temps 
transcorregut i Levolució de Lobra del realitza
dor marca clares distancies respecte a Siegei i 
Leone. És del costal de Huston que trobem unes 
afinitats assum ides obertam ent a Cazador 
blanco, corazón negro (1990), on recrea el gran 
realitzador nord-america a través del personat
ge de wilson, interpreta! pel propi Eastwood. El 
mateix desencis, Lautojudici sobre una obra 
desigual que es presta a Lequivoc i les servituds 
a que obliga el sistema hollywoodià li fan dir a 
Valter-ego Wilson: “M’he prostituit més del 
necessari i això ja  no ho arreg la  ningú”. 
Eastwood, albora, necessita fer aquests “cinc o 
deu films bons”, fita que, cada vegada, té més a 
prop, assolint la simplicitat en la posada en 
escena característica del mestre.

La simpatia pels que actúen fora de la Ilei en 
un sistema viciât i corrupte és una constant dels 
westerns dirigits per Eastwood, una temàtica 
que, igualment, recorre Lobra de Huston i que 
emparenta Un mundo perfecto amb El último 
refugio o La jungla de asfalto. Si a Sin perdón 
Lesperit feixista, com un pecat original lligat a 
la conquesta, s’exercia sobre una minoría mar
ginada, a Un mundo perfecto Leficácia policial

Jordi Graset

és al servei d’una societal que no voi autoanalit- 
zar-se sino protegir-se. Un sentiment que, des 
d ’una a ltra  perspectiva, re trobarem  a Los 
Puentes de M adison. Individualistes consu
mais, impotents per transformar una societal 
amb la qual no s’identifiquen, els personatges 
d’Eastwood, com els de Huston, son tipus solita- 
ris, rebels, obstináis, inconformistes i gallards. 
Enyoren Lesperit del cowboy, réduit a especta- 
cle de circ a Broncho Billy (1980), expressa- 
ment absent a Sin perdón, en tant que relectu
ra  en present de l’èpica w esterniana, o veil 
somni a Los puentes de Madison: “Els veils 
somnis eren bons somnis, no es van convertir en 
realitat, però m’alegro d’haver-los tingut”. La 
languidesa i el desencis de I’autor de Vidas 
rebeldes sura pel cinema d’Eastwood. De la 
m ateixa m anera que Lesperit que nia a 
Dublineses -obra de Joyce portada al cinema 
per Huston-, el retrobem a Els Ponts de Madi
son County -obra de Robert James Waller-. 
D’aquell, “Més vai entrar amb valor a Laltre 
món, amb la rauxa d’una passió, que consumir
se i marcir-se amb Ledat” (Joyce) a “aquell sen
timent que molta gent consumeix la vida sense 
experimentar mai” (Waller), ressona el lament 
de Francesca: “Em vaig equivocar, Robert, em 
vaig equivocar en quedar-m e... però no pue 
marxar”. El pes d’una moral uniformitzadora i 
confortable és massa fort. D’aixô en diem civilit- 
zacié. Kincaid (Eastwood) rebutja l’ètica de la 
familia americana que margina els que no es 
sotmeten a les seves normes. I parla d’Àfrica. I, 
quan parla d’Àfrica, pensem en les terres verges 
i pensem en Huston. I que la vida és aventura, 
repte, rauxa o, si no, potser no cal viure-la.

Sembla ser que a moites féministes d'enga
gement reconegut i a molts intel lectuals els 
decepciona el film d’Eastwood. Argumenten que 
Lactitud de Lesposa és conservadora, passant 
per alt la perspectiva del realitzador i, també, 
que la història no és versemblant. Per aquest 
carni, hauriem de desestimar molts dels grans 
mélodrames, dels grecs fins ais nostres dies.
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Clint Eastwood i Meryl Streep.

Abans que ser versemblant, un melodrama ha 
de ser veritat. I si ho es, per definicio, també és 
subversiu. Això exigeix que, lluny d’especula- 
cions progressistes, I’autor respecti els perso- 
natges, que sigui sincer en la seva plasmado, 
que no els imposi un diseurs preestablert. Cal 
saber mirar endins i fiar el résultat a la credibi- 
litat de Tactor. Sense prejudicis, es subverteix el 
genere i la seva moral conservadora. Eastwood 
hi reix plenament, retrobant la vena dels grans: 
Stahl, Minnelli, Sirk... o del Huston de Sólo Dios 
lo sabe, un altre gran melodrama fet de petits 
details. El cinema d’Eastwood, com el de Hus
ton, correspon a la definido que KincaidAValler 
donen de YEATS: realisme, economia, sensuali- 
ta t, beilesa, màgia. Quan W aller parla  de 
Erancesca, obstinada a ensenyar poesia als seus 
alum nes, diu: “Però el seu entestam ent a 
menysprear la poesia, a veure-la com un senyal 
de masculinitat inestable, no podia ser vençut ni 
per Yeats”. El record de Minelli ens ve amb 
força. L’univers de TAmèrica reaccionaria de Te 
y  simpatía y de Como un torrente reviu a Los 
Puentes de Madison. Erancesca perd la certesa 
en si mateixa i es retroba més autèntica, però 
no és prou valenta per tirar endavant. La ironia 
i el pessimisme del film -la sobtada conversió 
dels fills en conèixer el secret de la mare hi 
desentona- rauen en el fet que aquest món de 
certeses confortables també ho és de reminda 
del jo autèntic. Aixi es basteix una ideologia que 
serveix per a tothom i ens protegeix de nosaltres 
mateixos. Si algii pertorba el cos social, se 
Texclou. Quan Erancesca s’excusa dient que els 
seus fills no entendrien una decisió que contra-

diu les idees en les quais han estât educats, per
petua una experiencia personal frustrada i, 
així, els matrimonis deis seus filis serán encara 
més insatisfactoris que el seu.

Eilm exemplar quant a la composició de 
caràcters i amb una posada en escena que es 
manté sempre en la frontera que separa la Sensi
bilität de la sensiblería. Los Líenles de Madison 
conjuga, amb un muntatge exquisit, el temps i 
Tespai, construint el drama a partir de petits 
details, de sobreentesos, de les mirades, els ges
tos, la impaciencia i Tatzar, a partir del temps 
que s’esmuny, efimer, intens, però irrecuperable. 
1, en això, el film supera, clarament, la novel la. 
Els silencis i la interpretado enriqueLxen la per- 
cepció psicològica dels mateixos details, no crea 
el tempo adéquat i obvia la interrelació entre per- 
sonatges i medi, els temps d’espera i els trajectes, 
fonamentals en una relació que es basa en 
Tatracció i Tallunyament, en Tespai, concret o 
simbólic, que separa o apropa els personatges, 
en el corrent que flueix entre ells.

Los Puentes de Madison redueix a cendres 
els mélodrames que, amb vernis de modernitat, 
però d’un reaccionar! aclaparador, omplen 
cinema i televisió. És profundament psicológic i 
romantic sense ser psicologista ni sensibler. És 
intens i apassionat sense recorrer a Texhibicio- 
nisme i ais tópics. És sensual i erótic, perqué és 
autèntic. És pur cinema, perqué sap revalorar 
la mirada.
(1) : R e c o m a n o  la  l e c t u r a  d e  C L IN T  E A S T W O O D , d e

M ic h è le  W e in b e r g e r  ( E d i t io n s  R iv a g e s ,  P a r ís ) .
(2) : Q u a d e r n  n ú m . 8 7 .
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Les joies catalanes del Museu Tèxtil 
i d'Indumentària de Barcelona

1 Museu Tèxtil i dTndumentària de 
Barcelona exposa, des d’aquesta tar

der, una coMecció dejóles catalanes ad- 
quirides pel D epartam ent de Cultura de la 
Generalität de Catalunya. Les peces provenen 
del Bisbat de la Seu d’Urgell, fruit de donacions 
particulars a l’Església. La majoria son arraca
das i penjolls dels segles XVlll i XIX i, malaura- 
dament, ben poques del segle XX.

Aquesta mostra d’orfebreria genumament 
catalana és representativa de la fabricado arte- 
sana que es feia al Principat. L’explicació del 
perqué majoritáriament les peces son arracadas 
la trobem en la nostra tradició. Antigament el 
nuvi regalava a la promesa les arracadas per al 
casori, no pas Fanell, tal com es va fer després. 
Les arracadas formaven part de l’aixovar de les 
núvies de classe mes o menys benestant.

Les peces deis segles XVlll i XIX son de la 
forma dita d’arengada, la clássica catalana. Son 
llargues i ametllades a la part central. Consten 
de tres parts, o mes, desmuntables. Així s’acon- 
seguia una espléndida joia per ais dies assenya- 
lats i es reduia segons les ocasions. La part 
superior, en forma de botó, quedava relegada a 
l’ús diari.

Els metalls nobles. Tor i Targent, es combi
nen entre si i les pedres precioses, de color, mes 
utilitzades són els granats, les maragdes, les 
ametistes i els topazis. Les puntes de diamant 
sobre argent treballat donen sobrietat al verd 
cridaner de la maragda o al porpra intens dels 
granats. Aquests i els topazis, de preu inferior a 
la maragda, eren els mes utilitzats. La Cata
lunya Nord conserva, encara ara, una gran tra 
dició en la fabricació de joies d’or ornades de 
granats. Les creus, els anells, les arracades o els 
penjolls de granats, muntats sobre grapes d’or o 
en galería, s’exhibeixen a les joieries de Per- 
pinyá o de Montpelier al costat deis Cartier o 
deis Vassari. Plau pensar que hi ha qui abans de 
Huir un safir o un topazi prefereix aquesta 
modesta pedra ancestral que ornava la bellesa

Olga Mauri
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Arracades catalanes “d’arengada”, final del segle XVIII- 
comengament del segle XIX.

de la Mireia de Frederic Mistral o Telegància de 
Dona Maria Antonia de Bearn.

Al principi del nostre segle les tècniques de 
muntatge de pedres precioses es perfeccionen. 
S’introdueix la talla polièdrica del diamant, ano- 
menat brillant, que s’enlaira del suport per 
mitjà de grapes. La llum reflectida en els múlti
ples tallats dóna una pedra translúcida i trans
parent. El tradicional suport d’argent és ara de 
piati 0 d’or blanc i el brillant guanya en lluïssor. 
El noucentisme i Vart déco ens aporten joies 
amb motius florals o végétais. Filigranes de 
petits enreixats de piati ornats de brillants o 
diamants. La Hum passa per ambdós costats i 
les transparències blanques, blavenques o rosa- 
des, autèntiques meravelles, són com una cons-

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
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teMació de petits estels uniformes. Els treballs 
d’orfebreria eren extremament délicats. Avui en 
dia, els brillants agraden muntats sobre or i de 
talla grossa, ben propi d’una società! consumis
ta on cal demostrar el nivell de vida amb signes 
externs enlluernadors. Es compren joies per la 
mida i el pes i no pas pel que tenen de creado 
artística. Tenir a les mans les arracades art 
déco de la iM ustracio o qualsevol peça de 
l’època, fetes amb Sensibilität i gust artesanal, 
és un p laer indescriptible. P ortar-la  té un 
encan! especial, perqué està dissenyada per 
afavorir Toval femeni. La Uum li provoca pam- 
pallugues iridescents conjugant-se amb uns ulls 
joves i riallers. En la tradició romàntica, les 
joies prenen possessio de la dona estimada.

Arracades, anys 20, estil art deco.

Hitchcock, a Vértigo, ens mostra com un collaret 
esdeve el lligam per a retrobar Lesser estimât 
en la personalitat d’un altre. També Truffaut, a 
La chambre verte, se serveix de les joies de la 
familia posades a subhasta corn a mitjà per a 
acostar els dos protagonistes. En moites 
novel les gotiques i romàntiques s’utilitzen pen- 
jolls, camafeus o altres joies per a fer reviure 
passais misteriosos en qui les porta. Podriem 
creure que aqüestes peces tenen personalitat 
propia, que transmeten vibracions. Rebusquem, 
dones, en els calaixos de les àvies o de les 
mares, arracades de noces, anells de prometat- 
ge, braçalets del primer fill. Cadascuna porta el 
sentiment que li va encomanar vida. Estimem 
les joies no per elles mateixes, sino per Tesperit 
amb que van ser creades i ofertes.

«

A r r a c a d e s  d 'O r  G r o c  a m b  q u a t r e  D ia m a n t s  t a l l a  O v a l
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Dilluns

n resplèndida verdor del camp, gaire- 
bé a vista d’ocell -no pas arran d’her- 

ba, on el fútbol perd la màgia entre el bosc de 
carnes de la im m ediatesa i la infinitud deis 
angles llunyans, només possibles d’intuir amb 
prismàtics de passió- es distingeixen diverses 
classes de jugadors, ja a primer cop d’ull.

Avui, fìxaré l’atenció en el, per dissort, mes 
habituai, el que es pensa que el fútbol es cons- 
trueix amb els peus i a patades.

Aquest, diguem-ne jugador, es home barroer, 
espès, de gestos maldestres, que s’acosta i toca 
resfèrica, mig amb temor i mig amb menyspreu 
covard, amb la intuïciô (anava a dir consciència, 
però no) eriçada, corn si l’emprengués a guitzes 
amb un enemic gairebé fantasmai, incomprensi
ble. Aquesta classe de futbolista sol descarregar 
la seva agressivitat de barriada, indiscrimina- 
dament i amb constància, sobre el primer que 
arreplega, ja sigui el cuir, un turmell o la bara- 
na del camp, contra la quai restarà estampât, 
indefectiblement, una hora o altra, després 
d’alguna de les mil jugades desgraciadas que 
protagonitza. A vegades, des de terra i tot, bo i 
caient, acciona les seves cames corn les d’un 
escarabat impotent i enfurit, per veure si pot 
enganxar, al vol, el contrari, el quai, en la majo- 
ria dels casos, ja és bon tros enllà, amb la bola ais 
sens peus, bavent burlat la tarascada absurda 
amb l’ùnica arma intel ligent amb què poden 
resoldre’s les embestides: la precisié i l’elegància.

Aquesta mena de jugador, del qual no saben 
prescindir molts, la majoria d’equips, acostuma 
a entusiasmar determináis pùblics, els quais, 
mes que a un espectacle futbolistic que se supo- 
sa que ha de ser la sintesi de la intuìció 
intel ligent i la conjunció d’esforços minims per 
a un màxim rendiment, van al fútbol com els 
romans anaven al cire: a veure sagnar una vic
tima, la que sigui, però si porta la sam arreta 
contrària, millor.

Es tracta, com ja deu haver pensât algú, d’un 
públic que ha equivocai el carni, perqué el seu 
comportament primitiu i asilvestrat el fa més

Antoni Dalmases

aviat donai als toros, aquesta mena de diversió 
de salvatges torturadors i covards que actúen 
per delegado. Son gent que, ignoro per què, 
s’han decantai pel fútbol, probablement duts pel 
grégarisme que els és consubstancial i inevita
ble. Son una mena d’individus propensos al crit 
(us poden demanar foc o preguntar l’hora, pel 
carrer, bramant corn feres), que ignora que la 
més gran victòria és la que ens permet prescin
dir, ignorar l’enemic, i no pas encarar-lo amb 
sadisme.

Aquesta classe de públic, dones, és la que ha 
elevai al pedestal l’absurd criteri de la “fùria”, 
del jugador “furiós”. Ells ho anomenen aixi, 
però nosaltres, per aquests verals, tenim un 
nom més plástic, més exacte, per definir aquests 
elements, en diem destralers.

El destraler és aquell individu impotent, ene- 
mistat amb la intel-ligència i la pilota, al qual un 
atzar poc dar, potser el mateix que fabrica tore
ros, ha dut a calçar-se unes botes de fútbol i a 
campar-la per aquests camps de Déu repartint 
estopa sense el més minim criteri. És, en fi, un 
subgènere de mal anomenats futbolistes, que 
s’hauria de tendir a suprimir. Cosa difícil, però, 
quan la m ajoria d’entrenadors (salveu les 
excepeions évidents que vulgueu) han abando- 
nat la seva feina de destralers en ser obligats 
per l’edat, i ara la practiquen des de la banque
ta estant.

El més patètic del cas, però, és observar com 
hi ha equips formats no per un, sino per una 
tropa de vuit o deu destralers, propensos a 
l’arteria més xavacana, als cops de colze, a la 
patacada o la pingada de les parts més insòlites 
del contrari, aixi que l’àrbitre bada. Són equips 
que, com que la justicia no és d’aquest mon, a 
vegades guanyen campionats i tot, sobretot 
quan la mala fe s’alia amb l’estultícia en inevi
table conxorxa.

Molts lectors encara deuen retenir ben viva 
en la memòria, per posar un exemple clamorós, 
Centrada d’aquell hominid base que actuava de 
defensa i que ara (la casualitat no existeix!) és
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alguna cosa així com ajudant del seleccionador 
de I’Espanya, el “mitic” Goicoetxea, que etzibà 
una de les patades mes canalles i assassines del 
mon al canell del M aradona, quan l’argenti 
jugava amb el Barça (tornem-hi: la casualitat no 
existeix!). Que el destraler assoli nom i catego
ria a partir de la seva gesta neandertalesca està 
fora de tota discussió.

La frase predilecta d’aquests pitecantrops és 
allò de “el fútbol és cosa d’homes”, ùnica idea 
de sintaxi coherent que han après a articular, 
però que, a part del contingut masclista que, 
certamen! divertit, no els hauria de servir per 
excusar la brutalità! genètica que semblen voler 
compartir amb els éssers humans de debô, els 
quais, per cert, si volguessin, els podrien posar 
una denùncia per usurpació de personalità!.

És aquesta mena de quòniams, que tallen les 
jugades ben trenades tan bon punt s’inicien.

perqué els resulten insultantment incomprensi
bles, els que admiren determinades aficions. I, 
entre tots, destrossen, a part de tibies i tur- 
mells, el fútbol, l’espectacle fi que consisteix a 
dominar la pilota, acaronar-la com un embrió 
d’idea genial que neix nebulosa en el camp 
propi del cervell ordenat i es va covant, movent, 
amb mil limètrica precisió conjunta, fins esde- 
venir un xut de gol que entra, imparable, com 
les deduccions lógiques indiscutibles, amb apa
ren! senzillesa, per l’angle mes evident.

És dificil, fer sobreviure l’art, la genialitat, el 
bon gust, la intel ligéncia, en un món superpo- 
blat per aquests espécimens, però el proper 
dilluns, fixarem l’atenció en l’altra cara del fút
bol, en l’auténtic fútbol, vaja, el deis estilistes.
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Pinacoteques dels museus catalans

.‘edifici del Museu Maricel de Mar de 
Sitges va esser construit al segle XIV 

per Bernat de Fonollar, senyor de Sitges, perqué 
fos l’Hospital de la Vila.

Va funcionar com a hospital fins al 1910 en 
que Charles Deering, industriai nord-americà 
Tadquirí per a la seva residencia. Home de gran 
cultura, acolli una bona coMecció d’obres d’art 
de diversa procedència. L’any 1921 va deixar 
Sitges i retirá la major part de peces per endur- 
se-les a America, deixant el restant a la vila.

L’any 1969 la Diputació de Barcelona va 
comprar Limmoble per instal lar-hi la coMecció 
d’obres d’art donades per Jesús Pérez Rosales, 
doctor en medicina i gran amant de les arts.

Avui alberga la magnífica coMecció del pro
cer barceloní, a mes de la coMecció marinera 
d’Emerencià Roig i Raventós (fill del prestigiós 
pintor Roig i Soler, creador de l’anomenada 
“escola de Sitges”), composta de diferents models 
de vaixells a petita escala, instruments nàutics i 
elements d’art de pesca, gravats, reproduccions, 
pintures, etc., tot relacionat amb la mar.

També si ha instal lât la im portant Pina
coteca Municipal de Sitges, molt intéressant per 
ais amants de la pintura i que marca una desta
cada fita en la història de la pintura catalana.

El museu consta de planta baixa i dos pisos, 
amb vint-i-quatre sales, on s’exhibeixen prefe- 
rentment la gran varietat de peces de la coMec
ció Jesús Pérez, d’époques i estils diferents.

Si pel que fa a les pinacoteques catalanes de 
fi de segle i actuals, que és el tema primordial 
que ens ocupa, la coMecció esmentada, la quai 
forma la major part del Museu, no ens té tan 
especial interés, no deixarem de mencionar, 
però, la importancia excepcional d’algunes de 
les peces que s’hi exhibeixen.

Són vertaderam ent intéressants les obres 
d’art medieval, com el Pantocrátor de Tredós, la 
capella gòtica de Sant Bartomeu, el Sant 
Ermengol de La Seu d’Urgell, el retaule de Sant 
Pere de Cubells, deis germans Serra, les talles 
d’imatges, el calvari gòtic del segle Xlll, l’escul-

Jaume Mercadé i Vergés

tura en alabastre de la Verge, proceden! del 
Monestir de Sant Miquel del Fai, del segle XV, 
les Verges de la pera i la de la magrana, i del 
segle XVI, Sant Pere, Sant Pau i el relien de la 
Presentació de Jesús al Temple. Un cadiratge de 
cor d’estil renaixentista i nombroses peces de 
mobiliari de distints estils, des de gótiques, 
renaixentistes, barraques, Lluís XV, imperi, isa- 
belines, fins al segle XIX. Cerámiques, pots de 
farmácia, rajóles décoratives, ferros forjats, 
vidres antics, objectes de plata, litúrgics, rellot- 
ges. Hums, instruments musicals i un llarg etcé
tera que farla interminable la descripció.

Però concretem-nos a comentar la Pinacoteca 
Municipal de Sitges, on s’exposen una bona 
coMecció de pintures -algunes de gran qualitat-, 
de pintors sitgetans o vinculats a la vila.

La mostra està representada o dividida en 
diverses tendéncies o estils ben determináis:

EL ROMANTICISME
Obres de Joaquim  Espalter (1808-1880), 

pintor que estudia a París i a Itàlia, amie de 
Federico de Madrazo, i s’instaMà a Madrid, on 
es féu un renom corn a pintor de retrats. En la 
seva obra s’endevina una clara i notable influén- 
cia del seu amie.

L'ESCOLA LUMINISTA
Anomenada també “Escola de Sitges”, satu

rada de llum vibrant i mediterrània, lluminosa i 
ens atreviriem de qualificar de “sorollesca”, en 
contraposició de la “vayredana” o “urgellesca”, 
valgui la expressió, i que era el current de moda 
de répoca.

La constituir en els pintors, representáis amb 
sengles pintures, algunes de gran format, corn 
en Joan Roig i Soler (1852-1909), amb la llumi- 
nositat que el caracteritzà, Joaquim de Miró 
(1849-1914), Felip Masó i de Falp (1851-1929) 
amb uns quadres de costums, on destaca el de 
gran dimensió “La processò del Corpus a Sitges” 
molt descriptiu i amb un patentitzat detallisme, 
Antoni Almirall (1860-1905) i Arcadi Mas i

P E IX  i M A R IS C
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“La processò del Corpus a Sitges”. Felip Masso (1851-1929). 
(Fragment).

Fontdevila (1852-1934), pintor barceloni, que 
mercès al seu amie Roig i Soler s’afìncà a Sitges, 
on morí. La seva llarga residencia a Itàlia i 
Leseóla naturalista napolitana influïren en la 
seva pintura, que conjuminà magnificament 
amb el nou estil luminista, produint uns admi
rables quadres que en son una bella mostra els 
exposais en aquesta sala.

EL MODERNISME
Representa! no podia esser d’altre per San

tiago Rusiñol i P rats  (1861-1931) amb uns 
plausibles quadres, molt represen tatius de 
l’època modernista {“Paisatge de Valldemosa”), 
però, captant, si més no, la intensa lluminositat

sitgetana, amb obres de paleta  
clara, més viva i alegre, i de gran 
riquesa coloristica. És digne 
d’esment el famés quadre primitiu 
del Port de Barcelona i que dedicò 
al seu avi, motiu del disgust fami
liar en constatar que en Rusiñol 
volia esser “artista i no fabricant 
de teixits”.

EL NOUCENTISME
El pintor sitgetà Joaquim  

Sunyer i de Miré (1874-1956) no hi 
podia mancar com a representatiu 
d’aquest moviment. Després de 
l’estança a París, s ’instal la a 
Sitges, canviant radicalm ent la 
seva pintura i passant a ser el pin
tor més representatiu del noucen- 
tisme Català. Els quadres que 
s’exhibeixen, senzills de composi- 
cié i puresa de formes, d’un cro- 
matisme sobri però rie en matisos, 
son d’una admirable realitzacié.

EL NOU SEGLE
La pintura sitgetana que evolu

cionó en el segle XX es manifesta 
en aquesta sala amb els pintors 
Pere P runa  i O cerans (1904- 
1977), amb una pintura de figures 
femenines expressades poètica- 
ment i amb el sensualisme medite- 
rran i de les escultures gregues; 
A lfred Sisquella i Oriol (1900- 
1964), també pintor barceloní afin- 
cat a Sitges, amb unes obres d’un 
cromatisme rotund i sobri, amb 
colors terrosos i neutres com a 
reacció contra el luminisme que 
predominava; A rtur Carbonell i 
Carbonell (1906-1973), deixeble de 
Joaquim Sunyer, amb una pintura 
onírica i surreal, i Agustí Ferrer i 
Pinos (1884-1960) amb quadres 

molt efectistes i rics de tonalitats molt vistosos i 
atraients a la mirada.

1 aquí acabem  de contem plar una bella 
representació de l’obra deis pintors sitgetans, 
mentre encara immersos en la lluminositat de 
la Vila, accentuada amb la blancor deis edificis, 
davallem per l ’estre t i pendent ca rre r de 
Fonollar vers el mar cobalt pur, sota un cel ruti
lant blau i mediterrani, i constatem que aquells 
pintors no podien menys que reflectir en les 
seves obres amb entusiasme, la intensa claror 
que ens envolta i que ens transporta en un món 
pie de luminisme i color.

MUSEO MARICEL DE MAR 
Carrer Fonollar s/n. - Tel. 894 03 64 
08870 SITGES (Garraf)
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Gastronomia raonable

Mar i muntanya
Joan-Antoni Ferro n

Amb aquest nom generic s’agrupen 
I un conjunt de plats de la nostra cuina 

tradicional que presenten la característica de 
combinar una earn amb un crustaci o amb sipia, 
ofegats en una Cassola i condimentáis amb un 
sofregit i una picada. Hi ha unes quantes com- 
binacions, totes de comprovada efectivitat: sípia 
amb peus de porc (o cua de bou, mandongui- 
lles); conili amb gambes (o llagostins, escamar- 
lans, llamántol, llagosta), o bé uns d’aquests 
crustacis amb pollastre, en comptes de conili. 
Combinacions per a totes les economies, que 
no s’acostumen a trobar a les cartes 
dels restaurants, amb poques -i 
meritóries- excepcions. Tam- 
poc no cree que ara  es 
facin gaire a les cases.

L’origen es deu per
dre en el temps; no és 
cap creado  de la 
nouvelle cuisine, 
encara que la com
binado pugni re 
sultar insòlita ara.
El mes antic és 
segurament el co
nili amb gambes 
mallorquí. Lluís 
Ripoll, estudios i 
editor de Ilibres 
sobre la cuina illen- 
ca, que és una cuina 
totalment recomana- 
ble, afirma que la re 
cepta ja està documenta
da al segle XVll. De fet, és 
probable que sigui més anti- 
ga. Tant, que, a diferencia deis 
altres “m ar i m untanya”, ni porta 
tomáquet, fruit originari d’America i que aquí 
coneixem des del XVlè. La condimentacié es 
compon només de ceba, en gran quantitat, aro- 
matitzada amb llorer i canyella, que li conferei- 
xen un sabor arcaitzant, barroc, de quan es 
menjava molt especiat. També es fa el conili 
amb ceba, sense crustacis; n ’havia menjat molt 
en modestos restaurants del barri de la Seu, a 
Ciutat, quan anava vestit de caqui.

El conili amb gambes es prepara aixi: tallin 
el conili, que pot ser gros sense por que resulti 
dur; la ceba l’estovarà. Fregeixin, en una Casso
la amb oli, un tall de sobrassada sense pell i, 
quan s’esflori, hi posen el conili. Mentre es va 
fent ros, fregeixin en una paella el mateix pes de

ceba que de conili, tallada pel llarg, fins que 
agafi un to rra t pujat. Posin a la Cassola el 
mateix pes de gambes i deixin-les fregir bé 
també. Cal que tot sigui ben ros, perqué la salsa 
agafì color marró. Quan tot sigui cuit, posin el 
foc de la Cassola al minim, i hi afegeixen la ceba, 
un raig d’aigua, un tronquet de canyella, una 
fulla de llorer, sal i pebre negre. Tapin-la i dei- 
xin que es vagi ofegant parsim oniosam ent 
durant mitja hora. Apaguin el foc i que reposi 
fins a Tendemà. Els sabors que, en acabar de 

coure’s es mantenien individuals, s’hauran 
intégrât simfônicament un cop tornat 

a escalfar. El plat combina pro
ductos d ’escàs apreci en 

altres temps: la gamba es 
considerava d ’infima 

qualitat, potser perqué 
es passeja pels fangs 
submarins i en porta 
el budell pie alguns 
cops; el conili de 
gàbia (a vegades, 
conilles amb més 
descendéneia que 
un maharaja) era 
considérât menja 
de pobre. Tan mal 
mirât ostava per la 

gent de m orro fi, 
que Pia explica que 

Sebastià Puig (alies 
THermós) va engegar 

al botavant uns “cama- 
cus” que es van presentar 

a casa seva perqué els cui- 
nés un conillàs de gàbia que 

duien. Eli només cuinava els de 
bosc; fins aquí podriem arribar!

Un pescador d’Alcúdia me’n va explicar la 
variant amb llagosta, en comptes de gambes. Pot 
semblar un contrasentit econòmic barre]ar un 
modest conili amb l’opulenta llagosta, però no ho 
és. Ran de mar, la llagosta també pot ser asse- 
quible. Per aquellos époques - l’any 68- els sol
dats de Cabrera les compraven, amb alguna pota 
troncada, a 25 ptes. la peça, ais pescadors que 
amarraven al portet de la petita illa. Haurien 
arribat completament buidos. L’endemà el seu 
valor hauria estât nul. La desgràcia d’uns és la 
sort d’altres a vegades. Amb uns sorgos alimen- 
tats aixi, mai no s’hi va ni acostar, Venemigo.

Per al terrassans, en canvi, el rei dels “mar i 
muntanya”, sobretot per una qiiestió de butxaca.
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es el pollastre (gratapallers, no cal dir!) amb 11a- 
gosta. Sembla però que, curiosament, l’invent és 
deis pescadors de la Costa Brava. Allargaven, 
d’aquesta m anera, el pollastre (animal criat 
pacientment amb gra, de preu considerable i 
que llavors hom reservava per a grans celebra- 
cions). La, per a ells, mes assequible llagosta no 
desmereixia del seu crestat company de desgrá- 
cia, aplegats en una Cassola. O tempora, o mores!

Un deis mes encertats “mar i muntanya”, per 
al meu gust, és el peu de porc amb sípia. L’har- 
monia de dos sabors amb tanta personalitat i 
també tan diferents, un cop se n ’ha assolit la 
integrado, és per treure’s, metafóricament, el 
barret. El cost és raonable i la preparado no és 
gaire difícil. Posin a l’olla a pressió els peus de 
porc partits pel mig, una ceba a trossos, un brot 
d’api, una fulla de llorer, aigua i sal. Deixin-los 
bullir durant una hora. Després posin oli a la 
Cassola i un pessic de sal; sofregeixin-hi una 
ceba, picada, fins que sigui rossa. Llavors abai- 
xen el foc, hi tiren el tomáquet trinxat, hi donen 
una remenada i el deixen coure a poc a poc, fins 
que el sofregit faci una confitura. Acte seguit hi 
posen la sípia, neta i tallada a quadres, i li dei
xen una estoneta. Treguin els peus de porc de 
Polla i facin-ne trossos més petits. Hi ha qui els 
désossa, però llavors es perdran el remarcable 
plaer d’escurar. Posin els trossos a la Cassola, 
junt amb part del brou de Polla. Rectifiquin de 
sai i posin-hi una mica de pebre. Finalment 
facin una picada, amb una galeta maria o un 
carquinyoli, uns grans d’ail, un grapadet de pi- 
nyons i un pessic de safrà, tot ben aixafat al 
morter. Llavors la tiren a la Cassola i deixen que 
cogui, a poc foc, una mitja bora. També cal dei- 
xar-ho reposar un dia, com el conili amb gam
bes i pels mateixos motius.

Hi ha qui no és partidari dels peus de porc. 
Que hi farem! La curiosità! d’alguns ciutadans 
per ta s ta r coses que no han m enjat mai és 
poquissima. Tantes sorpreses agradables que es 
poden ten ir anant pel mon i m enjant coses 
noves! Les manies sempre han estât un impedi
ment per a gandir de la bona taula i perjudiquen 
sobretot el maniàtic; ell s’ho perd. A la cuina 
hom pot adoptar Pactitut del cuiner de La règle 
du jeu, de J. Renoir, que respectava els règims, 
però no les manies. És comprensible, perqué 
cuinar per a gent que “d’aixô no en menjo, aixô 
no m’agrada” pot arribar a ser desencoratjado- 
ram ent monocorde. També es pot fer fis de 
Peclecticisme sense renunciar ais principis; el 
plat es pot confeccionar amb cua de vedella o 
mandonguilles. La concessié al maniàtic no 
comporta almenys cap sacrifici dolorés.

Si el fan amb cua de vedella, comencin per 
enfarinar i fregir els tails de cua a la Cassola 
abans de fregir-hi la ceba. Un cop acabat el 
sofregit, mig cobreixin d’aigua la cua, hi posen 
la canyella, la fulla de llorer, la sal i el pebre, i 
deixen que es cogui lentament, quasi del tot, 
abans de posar-hi la sípia. La cua tardará una

certa estona a coure, sobretot si volem que l’os 
deixi anar la seva substancia, com cal. Convé 
que la sípia cogui poca estona, perqué sino 
s’estovaria massa. Acte seguit hi posen la pica
da. Vint-i-quatre hores de repos faran el mateix 
efecte que en els altres casos.

Si el volen fer amh mandonguilles, piquin la 
earn, meitat porc i meitat vedella almenys. La 
vedella sola fa les mandonguilles una mica tris
tes. Pastin la earn picada amb un ou cru, un 
grapat de farina, ail i julivert picats, sal i pebre. 
Facin les boletes amb les mans una mica enfa- 
rinades. Fregeixin-les ben rosses i segueixin el 
procediment ja exposât, igual que amb la cua.

Si es proposen fer el pollastre amb Uagosta o 
amb Uamàntol, fregeixin l’au, amb oh i un pessic 
de sal, a la cassola. Quan tingui color fan el sofre
git, abaixant el foc quan hi posin el tomàquet.

Si el volen fer amb llagosta o amb Uamàntol 
congelais, allà vostés; de fet, si tenen el cor sen
sible, els ho recomano. Saltin-se, en aquest cas, 
la resta del paràgraf; el crustaci no s’hi diver- 
teix gaire. L’animal es pot mantenir viu unes 
quantes hores a la nevera, embolicat amb un 
drap de rus mullat. Si han fet el cor fort i han 
decidit comprar el pobre desgracia! viu, ara és 
el moment de tallar-li el cap en rodó, procurant 
que l’aigüeta que fa caigui dins la cassola, on 
quallarà. Per a netejar-li el budell hi ha un 
métode expeditiu i eficaç, dels que agradaven al 
pare Garau: trenquin-li una banya arran  del 
cap i li entren pel cap gruixut a I’anus, que es 
troba a la base del ventall de la cua. Quan surti 
per I’altra banda, la fan retrocedir fins a treu- 
re-la. Si hi ha bruticia al budell, sortirà. Ja ho 
cree que sortirà!

Després fan a tails el crustaci i els posen a la 
cassola. Llavors ho mig cobreixen d’aigua i hi 
tiren la sal i el pebre negre. En obrir el cap pel 
mig, tallan! pel llarg, veuran que hi ha una vis
cera d’un color groe verdós: és el fetge. El treuen 
amb una cullereta i el fregeixen amb una mica 
d’oli; la flaire de mar que exhala en coure és 
definitiva (si l’animal és congelât i/o pre-cuit, no 
ho sé; no ho he provat mai). Un cop fregit el tiren 
a la cassola, amb oli i tot, i amb la picada. 
Després, hi fan una remenada. Ho deixen coure 
mitja horeta i ja está. En aquest cas n’hi haurà 
prou amb un pareil d’hores de repos abans de 
reescalfar-ho. La prosápia deis ingredients fa 
que caigui respectar-los la personalitat.

Triin la combinado que triín, suquin-hi pa. I 
facin cassola grossa; després congelin el que 
resti, a radons. La diferéncia entre reescalfar al 
microones una menja d’aquestes o bé fer-se dur 
un fast-food americá, quan no es té gaire temps 
per a cuinar o es tenen convidats inesperats, és 
abismal, incommensurable, com d’aquí a Lima.
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Diafanitats

Per la transcripció, Jafre Segon

aps que? Tiñe por.
-  Home, sí que et pla- 

nyo! On la tens?
-  On? Fa de mal dir. Però la 
tiñe i és ben meva.
-  A les orelles.
-  Em sembla que no. Però, a 
veure: on dius?
-  A les orelles.
-  No, no, no! A les orelles no, 
que la sentirla. No la sento, la 
tiñe.
-  Aleshores a la ma esquerra.
-  A la ma esquerra? Ja veus!
Mai no hi hauria  atinat.
Potser sí.
-  Has de dir sí o no. Deixa’t 
de “potsers”.
-  És que tiñe por d’equivoear- 
me.
-  Ja està; la tens a l’“equivo- 
eador subeutani”!
-  Deu ser aixó. 1 aleshores que he de fer per 
expulsar-la?
-  Amb una injeeeió.
-  Qui me la posará, sense fer-me mal, eh?... Oh, 
però una injeeeió, ara que hi eaie, en eomptes de 
treure, posa.
-  Dones, fes-te retratar. T’hi poses, i que et faein 
una posa.
-  Em sembla que em prens el pel.
-  És que he vist que te’n sobrava.
-  El barber farla mes polida la feina. Me n’hi vaig!
-  Que deles que tenies?
-  Por.
-  Ah! Aleshores, no vaig a fer-te retratar. En 
tindries massa.
-  Així, pue deixar-ho eórrer?
-  Deixar-ho estar, que no és el mateix. És pura 
deixadesa.
-  No em tranquil litzes.
-  A veure: digues setze.
-  No sé si tindré ale per arribar-hi.
-  Dones dotze. O, si vols, set i mig.
-  Tres!
-  T’has quedat curt. Digues tres-cents.
-  Tres vegades mil, dividi! per deu. Ja està. 
També ho podia dir d ’una a ltra  m anera, 
comptant amb els dits. Sense parar-se a mig 
carni.
-  Dones ja n’hi ha prou per avui. A reveure!
-  1 si no et vela mai més?

í\W i

-  Saps que? Començo a tenir son.
-  Però quines coses dius! No la 
perdessis pas! Guarda-la bé, ben 
embolicada. Ja és molt, quan es 
comença a tenir. Cal retenir-la.
-  Si ho sé, m’ho callo.
-  És bo callar el que no s’ha de 
dir, per exemple un secret. O 
una estupidesa. Ara que, ben 
mirât, també la fa venir.
-  Que faries, dones?
-  L’agafaria i me la posaria a la 
butxaca. Una butxaca sense 
forats, s’entén.
-  Ja l’hi tiñe. 1 no n’hi tiñe.
-  Però potser encara te n’hi cap 
més, ben pitjada. N’hi tindries 
més.
-  Ahir, a aquesta hora, no en 
tenia. Gens ni gota.
-  Que no anaves vestit? Que no 
anaves amb trajo de butxaques?
-  Sí, i tant!
-  Aleshores és que tens vestits 
convencionals, de bon sastre. Et felicito.
-  No, aixó no! Com hi podría ficar les mans?
-  Dones per que m’has dit que ahir a aquesta 
hora no en tenies? Has de procurar ser coherent i 
no hadar. Les coses han de lligar.
-  Perdona! Volia dir que sí.
-  1 que en vas fer? M’ho hauries de dir, que em 
fas patir amb el lapsus.
-  Em sembla que érem una colla.
-  Sí, és molt probable. La son s’encomana. Vénen 
els badalls, etcétera.
-  Tots teníem butxaques.
-  1 vinga embutxacar! Mira, aixó de les butxaques 
és cosa de propietat particular. A cadascú la seva. 
Però cal usar-les amb moderado.
-  Jo diría que em vaig adormir.
-  És ciar! 1 encara ho estás, gran sapastre! Quan 
t’hagis despertat m’avises, i ja en parlarem.
-  T’he dit que tot just començava.
-  Era una il lusió. T’asseguro que ets un 
sonámbul: camines adormit com una marmota. 
D’aquelles que caminen adormides.
-  No tiñe esme de caminar.
-  Prova-ho i ja ho veuràs. Les coses, si no es 
proven, no se saben. Va! engega, mou-te! Encara 
hi ets a temps.
_ M’ha semblât que sentía una remor.
-  No surtís amb aqüestes! En tot cas son els roñes. 
A veure: Torna-hi!
-  Ara no sento res.
-  Així, ja  podem plegar. La somnolencia és
parenta deis somnífers. ^
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Ulis nous

Existència joiosa

n els articles anteriors he intentât 
parlar del que suposa viure la fe en el 
temps actual de descreença; de la con- 

cepcio cristiana des de l’amor del Pare, i no des 
del temor; de difîcultats d’expressar la lleialtat 
c ristiana, i de com hem de seguir Jesús en 
l’Església que Eli va fundar en la roca de Pere, 
malgrat les tares prôpies d’una societat divino- 
humana: nosaltres en som les “pedres vives”.

El 21 de febrer emprendrem el cami de la 
Quaresma, preparado per a la Pasqua, bona 
oportunitat per a l’exposicio de com hem 
d’adquirir el viure joiosament i amb esperança.

Punt de partenca
Cal tenir presents els trets fonamentals de 

l’existència humana salvada per Crist, i com 
hem de nodrir i sostenir la fe, l’esperança i la 
joia que ens porten de la mà.

L’experiència de la salvado dels primers cris- 
tians va ser fruit de Panunci joios de la resur- 
reccid: “Per que busqueu entre els morts aquell 
qui viu? No es aquí: ha ressuscitât.” Les dones 
van anar a comunicar-ho als deixebles. Gràcies 
al testimoni i a la paraula d’aquests, els primers 
creients s’incorporaren a aquella experiencia. 
La mateixa força de Déu-Pare, que havia ressus
citât Jesús, s’apodera del centre de Pexistènda i 
l’allibera, com a résultat no de les obres ni dels 
esforços humans sino de la fe; gràcies a aquesta, 
la nostra persona s’obre al poder salvador, i 
l’home es perd per trobar la vertadera autentici- 
tat d’una manera misteriosa i senzilla. El Senyor 
ressuscitât es present i som atrets vers la identi
ficado amb Eli. Els cristians volen recorrer el 
mateix cami de la vida de Jesús de Natzaret.

Calassanç Balagué

Hem de coMaborar
Aquest seguim ent no ens vacuna d’una 

manera màgica. El mon pends i trist resta aquí, 
no sols com a rerefons Ilunyà sind com a reali- 
tat que penetra en l’existència de la comunitat i 
en la pròpia intimitat. Cadascù sent la pròpia 
débilitât i sofreix la dels altres. Hi ha divisions 
que fan sofrir. La superacid del pecat exigeix 
una Iluita constant.

El Pare ens conforta
Enmig d’aquestes circumstàncies, el creient 

sent el “conhort” del Pare: coratge per a resistir 
el desànim, per a donar valor als altres, per a 
obrir-se a l’altre respecte a tal qüestid.

L’acollida mùtua que amara la relacid quoti
diana es una concepcid de vida “a imitacid” de 
Déu, que salva homes de cultures tan diferents 
com la grega i la jueva.

La consciencia del do rebut es tradueix en ac- 
cid de gràcies, serenitat i joia. Joia que ens porta 
a l’esperança. Aixi, el “Maraña th a ”!: (Vine, 
Senyor!”) es converteix en el ritme permanent de 
la respiracid de Pexistènda cristiana.

La mort, l’ùltim dels enemies, será vençuda. 
Aleshores ja no hi haurà ni dolor, ni pecat, ni 
injusticia. Déu serà tot en totes les coses. 
Tinguem fe! Tinguem esperança! La majoria 
creu en l’esperança. Els pobles, les autoritats es 
veuen amb cor amb la llibertat, valor central de 
tota la vida vertaderam ent humana. La gran 
empresa de la pau sembla avançar. La Solidari
tät responsable és notable entre la joventut.

“Al mig de la gran via, creix l’arbre de la 
vida, simbol de la immortalitat que Déu volia 
donar als homes” (Apocalipsi, 22,1).

Calassanç Balagué, escolapi, és assidu col laborador de Quadern.
Segueix una activitat plural a la ciutat comtal, on resideix. A part de la tasca quotidiana, participa 
en Vemissora ràdio Estel (FM 106.6), de Varquebishat de Barcelona.
Cada dijous, a les 24.00 s ’emet el programa Temps de paraula, de tema biblic, on comenta 
Thomilia del següent diumenge en la secció Amb calor i color. El diumenge, a les 21.50 realitza el 
programa Raons per a viure. Ens plan donar a conèixer aquest testimoni radiofonie del nostre 
col laborador en religió.
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Rosa Ten

HISTORIA I VIDA DE.L'ARXIU 
MUSEU D| LA PARROQUIA QE 

LA PURISSIMA CONCEPCIO
Per l’afer cultural i pels valors 

h istories que conté, m ereix  ésser 
contem plada la presencia d ’aquest 
Arxiu-M useu Parroquial, que amb 
els pocs anys que porta de vida, ha 
esdevingut un values fons de con
sulta, i, per tant, un serve! ben esti
mable per als estudiosos.

Recordava la Comissid de l’Ar- 
xiu, en l’inform e del dium enge 21 
de gener, que aq u est es fundà el 
prim er d ’abril de 1987, motivât per 
l’iniciativa d ’un dels sabadellencs 
qualificats d ’entre els mes estudio
sos: el sen y o r Ja u m e  B usqué i 
M arcet, ja  a la Casa del Pare.

L’Arxiu-Museu, i pels que enca
ra  no el coneixen, direm  que ocupa 
to ta la p a rt d reta  de les tribunes de 
l’església. Que conté docum entacié 
molt im portant sobre els origens i 
la historia de la parroquia; que ha 
e stâ t p rèv iam ent recop ilada  d ’al- 
tres arxius; que hi ha un fons de lli- 
bres i revistes; un m useu d ’objectes 
re lig io so s  i q u a d re s ; un  a rx iu  
fotografié, docum entacié sobre la 
vida religiosa de la ciutat i b iogra
fíes de sace rd o ts  i p e rso n es  que 
b an  d es taca t al serve! de la  vida 
parroquial.

Com pta am b un equip de tre - 
ball. Son un grup de sis persones 
v o lu n ta r ie s  que s e tm a n a lm e n t 
dediquen unes bores a la cataloga- 
cié i re c o p ila c ié  de d o cu m en ts . 
Tenen contactes amb arxius locals 
i de fora, i tenen visites de persones 
estudioses. S’han célébrât diversos 
aniversaris corn: 100 anys del cam- 
p a n a r ;  125 de la  fu n d ac ié  de la 
p a r ro q u ia  i 50 anys del C en tre  
Parroquial. S’ha col laborât a faci
litar m aterial, docum entacié i foto
grafíes p er a les exposicions que 
s ’han  organitzat

EL ROTARY A SABADELL
Hi h a  h a g u t a q u e s ts  d ies de 

feb rer de 1996 la celebracié  dels 
75 anys de v ida del R otary  Club 
Internacional al país. Des de 1992, 
té  p re sen c ia  a Sabadell. Un club 
que com pta amb 21 “ro tarys”.

El “R o tary  In te rn a c io n a l” és 
una fundacié feta a Chicago l’any 
1905, que té  corn a o b jec tiu  el 
coneixem ent m utu i l’am istat en el 
s e rv ir  el p ro ïsm e; fe r un  serve! 
hum anitari, fom entar l’aplicacié de

l’ètica en el treball i con tribu ir al 
desenvolupam ent de la bona volun
ta !  i la  p au  del m én . A q ü estes , 
foren les consignes proposades pel 
seu  fu n d a d o r , l ’a d v o ca t P au l P. 
Harrys, i que els clubs del m én tre- 
ballen per fer possibles. Hi militen, 
amb esperi! de servei, em presaris i 
professionals. El form en en to t el 
m én 1,2 milions d ’associats, repar- 
tits  en  uns 27 .000  clubs, en  184 
p a ïso s . E sp an y a  té  135 c lu b s i 
3.820 socis. A ctualm ent és el seu 
P re s id e n t, al club  de S ab ad e ll, 
Jo sep  A nton  F u e n te ta ja , vei de 
M atadepera.

CENTENARI DE JOSEP OLIVELLA
Jo sep  O livella és u n a  f ig u ra  

e m b le m à tic a  a S ab ad e ll d in s  el 
m én  del c a n t c o ra l, m o rt l ’any 
1981; r e r e  u n a  v ida  to ta lm e n t 
en tregada a la música. És, per tant, 
u n a  m issié  lloab le  la  que a ra  la 
C om issié del c e n te n a r i ,  (1896- 
1981) li re t  hom enatge . Res m és 
a p la u d ib le  que  te n ir  en  com pte  
l’edicié d ’un llibre am b les 34 par- 
titu res que va com pondré el mes- 
tre, cançons i sardanes entre altres 
te rnes, les q u a is  p e rp e tu a ra n  la  
m em oria  del seu  a r t  i de la  seva 
b onhom ia . T am bé es fa rà n  co n 
certs. Un de caram elles, un  a ltre  
g ra n  c o n c e rt a c a r ré e  d ’a lg u n a  
coral de renom , una can tada de la 
Coral La Industrial, que dirigeix la 
seva  n é ta  M aria  C alzad a , i u n a  
a ltra  cantada davant el m onum ent 
de Josep Olivella a la Creu Alta, a 
c à r re c  de to te s  les c o ra ls  de 
Sabadell.

El p re s id e n t  de la  C om issié 
o rganitzadora és el can ta ire  de la 
Coral La In d u stria l J.M. T orguet. 
P a ra lT e lam en t s ’e s tà  co n stitu in t 
una Associacié d ’Amics del m estre 
Olivella, am b la voluntat de conti- 
nuïtat en el record del m estre. Tot 
un quefer ben entranyable.

LA FELIC AVENTURA DE 
"T RA llA "

Un jove grup musical, el conjunt 
sabadellenc “Tralla”, que form aren 
els sabade llencs X av ier M ûreia  i 
M im a Vilasis a ra  fa dos anys, dos 
vocalistes de bella veu i a r t inter- 
p retatiu  dels tem es al qual s ’hi han 
su m a t d a r re ra m e n t Quim  S o ler, 
Jo rd i T a rrid a  i M anel Vega, és a ra  
conegut arreu del país. Música tradi
cional amb que acaba de presentar el 
seu prim er compacte, “C ançons de

R o n d a ”, al festival de Tradicionarius 
a Barcelona.

“T ralla” ha posât m úsica propia 
a corrandes populars catalanes. El 
ré su lta t és im portan t i té in terés, 
p e rq u é  reco p ila r tem es d ’aq u est 
tipus fa que la m úsica i les cançons 
populars no es perdin.

NIU D'ART SABADELL
La ta rd a  del d ium enge 28 de 

g en e r, el Niu d ’A rt S ab ad e ll co- 
m ençava  el cicle del festiva l del 
nou any a la sala  de THotel Urpí, 
am b una en trada  de socis, amies i 
p ú b lic  en  g e n e ra l que om p lia  i 
s ’acostava a les 300 butaques. Ho 
feia amb un program a suggeridor, 
ja  que es com ptava amb bona part 
dels artistes de Tentitat que, en la 
p r im e ra  p a r t ,  so ta  la  d ire c c ié  
m usical de Paco Vega, am b Tacom- 
p a n y a m e n t al p ian o  del m e s tre  
David C asanova i p re sen tac ié  de 
M onica Solà, s ’o b ri un excel len t 
ventali d ’actuacions. Els p ro tago 
n is te s  d ’a q u e s ta  p r im e ra  p a r t ,  
fo ren  els c a n ta n ts  M ari R om ero, 
Ramon Montlleé, Càndida, Ramona 
F errer, Jennifer, M aria Carbonell, 
José Luis Quintero i Francese Pont. 
Pel que fa als rap so d es, o fe riren  
bones in te rp re ta c io n s  P ere  M as, 
E n riq u e ta  Canals, M aria Codina, 
Ram on F e rré  i Romeu. In te rp re 
ta ren  am b gust i sentit de l’hum or 
Ramon Montlleé i Conxi B arranco, 
u n a  e sc e n a  de C obra  de Jo sé  
Zorrilla “Don Ju an  T enorio”, que 
c o n ta g ià  el seu  bon  h u m o r al 
públic.

A questa  p rim era  p a r t com ptà 
am b un  d eb u t que p re se n tà  u n a  
joveneta  a rtis ta  de bail espanyol: 
Piel C anela , en  u n a  a c tu a c ié  de 
gran qualitat.

EL GRUP FOLK "LA ENCINA"
A la  segona  p a r t  el Niu d ’A rt 

p resen tà  el grup folk “La Encina” 
de la Casa Regional Extrem eña de 
B arb erà  del Vallès. Un grup  jove 
que va fer gaudir T auditori am b les 
seves in te rp re ta c io n s  m u sica ls  
d ’un  am pli re p e r to r i  de cançons 
popu lars de d iferen ts com unitats 
de l ’E s ta t. El seu  a r t ,  g rà c ia  i 
“á n g e l” e scèn ic , c a p tiv a re n  el 
públic des del com ençam ent fins a 
la fi del seu program a.

El Niu d ’Art Sabadell, dones, ha 
com en ça t am b m olt bon peu  els 
seus program es de 1996.
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Milagros Torres

VILA I PLANA
Acadèmia de Belles Arts

Tota l’A cadèm ia de Belles Arts 
ha acollit una exposició antològica 
de l ’a rtis ta  Vila i P lana. El fet de 
ded ica r tre s  sa les de dim ensions 
im p o rta n ts  a l ’o b ra  d ’un  m ate ix  
creador perm et apreciar, estudiar i 
gaudir de to ta la tra jectória  artís ti
ca del pintor, ja  que podem  veure 
les d ife ren ts  evolucions h ag u d es 
am b el pas del temps.

Així, hem  p o g u t o b se rv a r  la  
dedicado de Vila i P lana al paisat- 
ge des deis  seu s  in ic is  fins a la  
d a rre ra  època. El bodegó i la figu
ra  hum ana tam bé van ser generes 
que l’a rtis ta  apreciava i ais quais 
es dedicava.

Com molts artistes del moment, 
va tre n c a r  am b la  figuracio I’any 
seixanta i va experim entar am b el 
color i el traç, deixant-se em portar 
per la im portancia de la m ateria  i 
el color en si mateixos.

Una exposició que, sens dubte, 
serveix per a poder analitzar Tevo- 
lució de la historia recent de Part.

ARAGONES ZAFRA
Académia de Belles Arts 

Sala I
El m ar va se r  el p ro tag o n is ta  

du ran t unes setm anes de la sala I 
de l’A cadém ia de Belles A rts. Un 
m ar p ré sen tâ t en m olts dels seus 
aspectes: tranquil, b rau , de dia, de 
nit, al capvespre o al matí.

A ragonés Zafra deixa veure la 
m ateria en les seves teles, créant, en 
ocasions, amb certa voluminositat.

Son obres obertes, en les quais 
Tespectador pot introduir-se i gau
dir de la m ar i del seu paisatge.

JULIAN yiLARRUBÍ
Galería Nova-3

Una obra diversa és la que p re 
sen ta  aquest a r tis ta  angles, d ’ar- 
rels sabadellenques, d u ran t quasi 
to t el m es de g e n e r  a la  g a le r ia  
Nova-3. La diversità! és deguda a 
les d ife re n ts  te m à tiq u e s  i a les 
d iverses m an e re s  de tre b a lla r  el 
color, la form a i la tex tura , és a dir, 
la tècnica que utilitza.

Podiem observar una finia dins 
I’avantguarda realista, una creació

dins el pa isa tg e  trad ic io n a l i una  
obra narrativa de grans dimensions.

Dins tota aquesta diversità! c re 
ativa de V ilarrubi, la un ita t per la 
q u a l s ’o b se rv a  un  un ie  c re a d o r  
l’obté m itjançant l’om plim ent que 
fa de la tela. Treballi com treballi, 
la realitzacié és m irada al màxim. 
Tots el details son trac ta ts  i efec
tuáis amb cura.

CRUANAS
Galería InteMecte

L’artis ta  C ruañas va p resen ta r 
olis i aquarel les duran t el mes de 
g e n e r  a la  g a le r ia  In teM ec te  de 
Sabadell.

Una obra efectuada amb tonali- 
ta ts  p redom inan tm en t fosques, ja  
que fa servir tons grisos, m arrons i el 
neutre negre, colors freds que rela
xen i tranquil litzen l’espectador.

A q u esta  sen sac ió  s ’a c c e n tu a  
am b la tem àtica que presenta, uns 
paisatges d ’interior on Taigua pren 
p ro tag o n ism o  i la  llum  del d ia  
comença a m arxar. Les finies crea
tivos son p rinc ipa lm en t horitzon- 
tals, afegint-se aquesta m anera de 
crear a provocar en Tespectador les 
sensacions abans comentados. Tant 
la tècn ica  a Poli corn P aquare lT a 
son tractades adequadam ent.

CARNICE
Galería Rovira

Carnicé va p resen ta r, del final 
de d e se m b re  a m itja n  g e n e r , la  
seva c reació  a la  g a le ria  Rovira. 
Una obra que reclam a Patenció de 
Tespectador per la bona realització 
am b tota Pam plitud de la paraula. 
Tots els d e ta ils , ta n  tècn ics  com 
compositius, es presenten amb gran 
cura. La sem blança dels paisatges 
de Carnicé amb la realitat és quasi 
pura  i, a la vegada, per no tractar- 
se d ’una  realització fotogràfica, la 
Sensibilität de l’artis ta  és ben p re 
sen t. Les o b res  re s p ire n  tra n -  
quiMitat i puresa, Pambient és net i 
la vida plaent. L’artista  aconsegueix 
tra n s p o r ta r  el públic a Pam bien t 
que desfija, fora d ’inquietuds i de 
m ovim ent in co n tro la t. La n a tu ra  
guanya, i és Pelement principal i la 
força creadora.

GIMENO
Saló de la Caíxa de Sabadell
A S ab ad e ll, de la  m á  de la  

Fundació de la Caixa de Sabadell i 
la  co lT ab o rac ió  de la  F u n d ac ió  
Amies de les Arts i de les Lletres de 
Sabadell, s ’ha presen ta! una expo
sició excel lent de Francese Gime- 
no. La m ostra recollia u na tren tena  
d ’obres rea litzad es en la  d a rre ra  
època artística d ’en Gimeno, inspi
rados a les te rres sabadellenques i 
a co m p a n y a d es  am b un  g ru p  
d ’obres d ’au toretrats.

Els paisatges prenen  força de la 
m á de l ’a r t i s ta  i l ’e x p re ss ió  de 
movim ent s ’apodera  de Pespecta- 
dor. Tot dem ostra sentim ent. Unita 
i r e a l i ta t .  S in g u la r itä t  de la  m à 
d ’un artis ta  singular.

COL.LECTIVA DE MESTRES 
DE LA PINTURA

Galería Gabarró Art
Com cada any, Gabarró Art ha 

p re s e n ta !  la  co lT ec tiva  t i tu la d a  
“Mestres de la p in tu ra”. En aques
ta  m o s tra  la  g a le r ia  acu ii p eces 
d ’in d u b ta b le  im p o rtà n c ia . Aixi, 
s ’ha pogut veure una  peça antiga 
del segle XIX, u n a  a q u a re l la  de 
Pescóla ho landesa i obres de pin- 
to rs  co n sag ra ts  com S e rra sa n ta , 
M artín ez  L ozano , D u ra n c a m p s , 
Ramon Pixot, Romà Ribera, Arcadi 
Mas i Fondevila...

EDUARDO LIESA
Gabarró Art

A p a rtir  del vuit de feb rer Ga
barró  Art m ostra Pobra d ’Eduardo 
L iesa, un  a r t is ta  que re a l i tz a  la 
seva prim era exposició individual a 
Sabadell. Aquesta es ve p réparan t 
des de fa dos anys, ja  que l’artista  
ha volgut p resen ta r una exposició 
totalm ent pensada i elaborada.

E duardo  Liosa tre b a lla  la m i
n ia tu ra  d ’a q u í la  S in g u la r itä t 
d ’aquesta m ostra. Presenta p aisa t
ges del barri gòtic de Barcelona, de 
la Rambla de les fiors, com tam bé 
m arines, vaixells antics... en teles 
de 15x11 i 18x11.
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Xo¥Îer Salomó

Xavier Salomó, sabade- 
llenc de 19 anys, és un home 
de tan tes inquietuds que 
gairebé resulta inclassifica- 
ble. Pertany a la Joventut de 
la Farándula, ha fet alguna 

pel licula, edita una curiosa publicado, “TAL”, 
pinta a Foli, fa aquarel les i, sobretot, dibuixa i 
dibuixa sense descans, al mateix temps que 
estudia a Leseóla Massana, convençut que per a 
pintar cal una base ferma de dibuix. En estât 
d’ebullició constant, llegeix molt i a vegades 
escriu, però assegura que li costa més que 
dibuixar.

-  Què té el còmic de narratiu i què té d’art 
plàstica?

-  Un guió de còmic és fàcilment comparable al 
d ’una narració curta o als “storyboards” del 
cinema. És un art narratiu que pot usar la lle- 
tra 0 prescindir-ne, ja  que és seqiiencial, i que 
defineix Vacció col locant una vinyeta al costai 
de l’altra.

-  Quina relació hi ha entre el cinema i el 
còmic?

-  La relació sempre ha estât continua, princi- 
palment perqué el primer ha “robat” sovint del 
segon. Les produccions de 
Hollywood busquen en el 
còmic personatges i argu
m ents sòlids que siguin 
una aposta comercial 
segura. No és que sigui 
una relació sempre nega
tiva, però moites vegades 
s ’ha donai una versió 
cinematogràfica desviada 
de la que pretenia el 
còmic.

-  La relació entre còmic i 
violencia és inevitable?

-  És curiós: la geni igno
ra gran part del còmic 
existent i se centra en els 
més violents, com si els 
altres cómics no s ’hagues- 
sin dibuixat mai. Al mer
cal, és cert, avui hi predo
mina la violencia; però 
això també passa amb el 
cinema i la literatura... 
quan tothom sap que hi ha 
un altre cine i una altra

literatura. Jo mateix, durant anys, he fe t còmics 
violents, però me n ’he començat a cansar. A 
més, cal tenir en compte qué vol el públic, i això 
les editorials ho tenen molt ciar. Si el públic vol 
violencia, has de dibuixar violéncia si vols vendre.

-  Quin futur té el còmic?
-  Él còmic no morirà mai. Tot i ser un art 

infravalorat, és alhora un dels més populars i 
més barats. I això és aixi de fa  unes quantes 
generacions.

-  El Japó és la Meca del còmic?
-  No, no pas per a mi. No vull dir que sigui tot 

dolent; simplement a mi em cansa. Actualment, 
i sense comparació, el còmic japonés és el que 
més es ven, per diferents motius: té un guió sim
ple (sovint fotocopiat d ’un altre còmic...) i té les 
dosis necessàries de sexe i violéncia per a ven
dre’s. Això pot agradar-te o no, però a mi el que 
em preocupa és com la gent pot Regir mil i una 
vegades les mateixes històries i els mateixos 
dibuixos sense adonar-se’n. Jo he llegit bas- 
tants “mangues” de diferents autors i époques i, 
certament, hi ha pocs autors destacables.
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Peugeot 406 T urbodièsel 
Quan La T ecnologia 
Es Fa M és Potent

Per a Peugeot, la seguretat en un 
a u to m à b il és m o lt Im p o rtan t / la 
manera de gaudir-la també: nou motor 
turbodièsel 2.1, 110 cv, 12 vàlvules.

Més robust. Més potent. Amb 
les p re s tac io n s  dels n o stres  
motors de gasolina. Fruit de la 
tecno log ía  i ex periènc ia  en 
dièsel de Peugeot, líder en ven
des per tercer any consecutiu. 
El nou  m otor tu rb o d ièse l és

rà p id  i b rilla n t -de 0 a 100 
K m /h  en només 12.5 segons-, 
més suau i elàstic -nova tec
nologia multivàlvules-, i molt 
economic, 5.7 litres/1 00 Km en 
carretera.

En el Peugeot 406 to t està 
pensât per al serve! de l'home: 
m àxim a seg u re ta t activa i 
passiva, com el tren posterior 
multibraç, que garanteix l'esta- 
bilitat en qualsevol conducció.

direcció d'assistència variable, 
clim atitzador, equip d 'àud io  
amb com andam ent en el vo
lant, regulable en profunditat i 
alçada, i eixugaparabrisa da- 
vanter amb sensor autom àtic 
de pluja. 1 en el quai fins i tot el 
finançam ent està pensât per 
fer-lo gaudir:

Vingui al seu Concessionari 
per al seu Peugeot 406, i no 
pagui fins al juny.

Peugeot 406, des de 2.549.000 ptes. PVP recomanat a la Península i a les Balears. 406 1.8 SL 16 v. Inclou: Impostos, Transport, Manteniment Plus, Promoció i 
Sobrevaloraciô de Tutilitzat. Fins al final de mes per a vehicles en estoc, no acumulable a altres promocions. Finançament mitjançant PSA Crédit.
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Cada vegada hi ha 
més experts en estalvi

Amb la l l ibre ta  sense impostos

Ara, Vostè pot fer créixer els seus diners com un 
autèntic expert en estalvi amb Horitzó Patri
moni, la llibreta per estalviar sense impostos. 
Horitzó Patrimoni és una asseguranga de vida- 
estalvi de BanSabadell Vida, SA que li ofereix 
una elevada rendib ilita t, sense retencions.

Vingui a qualsevoi oficina del Banc Sabadell 
i en pocs minuts sabrá com obtenir més rendi
bilitat dels seus estalvis. Per a la seva comoditat, 
trucant al nostre servei FonoBanc Sabadell 
900 323 323 li indicarem l'oficina més propera 
al seu domicili.

Un  p r o d u c t e  d e :

BanSabadell Vida
■ ■

Societat Anònima d'Assegurances i Reassegurances

D i s t r i b u i i  en  e x c l u s i v a  pe r :

Banc Sabadell
■ ■





Dibuix al llapis plom 250x210 mm (1995). Mirali

Per MIQUEL TORRECILLA
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RUDOIF HASIER
Neix a Interlaken l’any 1927. La 

seva formado es realitza a l’Escola 
Tecnològica de Solothur, Suïssa, i a 
l’Escola Normal de Solothur. Després 
vindran els viatges formatius per 
Holanda, Bèlgica, Franga, Anglaterra, 
Alemanya i Italia. Mes tard, estances 
a Espanya, Grècia, l’antiga Iugoslavia, 
el Sahara, els Estats Units i Cuba.

Un nómada amh una activitat explo
siva que li portará a organitzar el 
Centre d’Artesania Cubana i a ser 
anomenat Director d’aquest centre.

Des de l’any 1970, resideix a Ca
talunya, però sense la renúncia cons
tant ais viatges. Ell mateix diu que 
pateix de la nostalgia suïssa obsessi- 
va dels desplaçaments horitzontals: 
“El carni em va conduir al desert, on 
no flueix ni mel silvestre ni existei- 
xen llagostes torrades; em va portar 
a la casa dels pobres i desheretats de 
la terra, però també a les grans urbs, 
on Babilònia ha estât sobrepassada 
cent vegades, a les platges paradisi
aques orlades de palmeres tropicals, 
platges on la blanquissima sorra és 
banyada per Toneig color maragda 
de l’oceà.” La pintura d’aquest home 
de dimensions orsonwellianes, ins
crita en les denominates noves formes 
de realisme, és la mirada pertorbadora 
del que vol conèixer la realitat des 
del seu costat més poètic.

Hàsler ens pinta el reportatge social 
de la gran ciutat, moites vegades amb 
la premeditada absència de la figura 
humana, però també és el pintor dels 
homes que habiten les deshumanit- 
zades urbs. Easier no ho ha après tot 
del realisme americà, els sens viat
ges per Europa i, sobretot, l’impacte 
visual d’Àfrica i Cuba matisen la seva 
obra i la fan original. Hàsler no és un 
esteta, ni un metafisic del nou 
Realisme, intenta ser social, aporta 
una proposta humanitzadora que es 
fa patent al llarg de la seva obra. 
Easier és l’exuberància de la mirada 
realista.

A. F.

PORTADA: Dibuix a la ploma de 
Rudolf Hásler.

Disseny portada: Jordi Roca.

198 IMustració de Miquel Torrecilla.

199 Suman.

MIQUEL TORRECILLA
Nascut el 25 d’agost de 1947 

a Sabadell, des de ben aviat va 
mostrar la seva inclinació cap a 
la manifestació artística, essent 
la pintura el mitjà predilecte 
d’expressió.

Va endegar el seu carni artis
tic de la mà de Jaume Mercadé 
i realitzà posteriorment estudis 
de dibuix i pintura amb els mes- 
tres A. Ribera, Alfons Gubern i 
M. Rallo.

El 1963 ingressà a l’Escola 
Massana, on aconseguí premi i 
beca pel primer curs d’Arts 
Aplicades. Es gradua l’any 1968.

Ha participât en nombroses 
exposicions collectives i ha acon- 
seguit diversos promis. Ha rea- 
btzat nombroses exposicions per
sonals a Catalunya i Franga.

El seu realismo màgic confi
gura la seva obra i la impregna 
d’una magia especial; aquesta 
màgia, aquest encant que tras- 
pua realismo, és precisament el 
leit-motiv del seu tarannà, de la 
seva Sensibilität i de la seva per- 
sonalitat.

En el decurs dels darrers anys 
hom ha pogut copsar l’evolució 
Constant del seu acurat treball. 
La maduresa li ha anat confe- 
rint una serenor, fruit de la qual 
n’ha résultat el mülorament qua- 
litatiu quant a la temàtica pai- 
satgistica més amplia, de tal 
manera que abraça tot 1’ambient 
i hom el pot admirar i albora 
sentir-s’hi immers.

J.R.
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d’art? Joan Casabas.
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sembhma d'Aiitoni M onés i G iner

n aquesta galeria de semblances incor- 
porem la d’un personatge que, emprunt 
un adjectiu adient, bé podem dir que és 
multivalent, polièdric. Horn pensa que ha 
estât un protagonista de la nostra con- 
temporaneitat amb més testimoniatge que 

cap altre. No ho die amb gratuïtat. Cal veure aquesta 
se va Uarga singladura per, qualificar-lo així.

En el món professional: empresari. comer- 
ciant i industrial textil llaner.

En el camp de l’esport, el seu hobby, ha prac
tical el fútbol, el bàsquet, la natació i Tesqui. 1 ha 
estât un jugador de billar; ha fet moites caram
boles a tres bandes... i hábil en el xapó.

Com a president del Club Natació Sabadell féu 
una meritíssima tasca, reconeguda per tothom.

A TAJuntament de Sabadell, com a tinent 
d’alcalde d’Obres Públiques. En la promoció de 
VISASA, en la construcció d’habitatges; en la 
construcció i renovado del clavegueram; en la 
construcció de la piscina descoberta i coberta de 
les Piscines Municipals; el Pavelló d’Esports...

A la Eederació Catalana de Natació, que 
presidí.

A la Mùtua Sabadellenca i a la Mùtua 
d’lncendis, ambdues ostentant la presidéncia, 
dinamitzant-les...

A la Diputació, president de la Comissió de 
Sanitat i Beneficencia i responsable de les Liars 
Mundet. Quan THonorable Tarradellas en fou el 
president, Tanomena president primer amb les 
máximes atribucions.

Fundador del Panathlon Club de Sabadell... 1, 
entre aquest cárrecs successius, no acabaríem 
d’assenyalar com la seva presencia ha estât reque
rida en tants i afires llocs. Però, malgrat haver 
passât per tantes competencies i càrrecs en enti- 
tats i institucions, eli sempre s’ha mantingut allu- 
nyat de la política. Mai no s’ha afiliat enlloc. No 
ha tingut cap aspiració política. En canvi, sem
pre ha mantingut un gran esperit de servei a la 
societal.

Antoni Monés és el genui self-mademan, 
Thome que s’ha fet eli mateix. Als 10 anys entra 
a trehallar a la Cooperativa Sabadellenca. Feia 
d’ajudant del xofer d’una camioneta -un Citroën 
B-4-, amb la quai de bon mati repartien el pa 
per les cases dels sods de la Cooperativa. 1 els dis- 
sabtes i diumenges aprenia Tofici de barber... 
Uns primers esglaons que anà pujant, un des
prés de Taltre, amunt, amunt...

Joan Cusco i Aymomí

Uns anys de joventut, entre el trebaU i la prác
tica de Tesport amb afires amies i companys, fins 
al seu ingrés al servei militar. Un servei llar- 
gmssim, interminable. Després, la guerra. S’allistá, 
com a mal menor i amb la idea d’ésser xofer, de 
voluntari a la Dirección General de Carabineros, 
Jefatura Central de Transportes. Féu el servei 
al Marroc i les passà de tots colors... Com a “roig”, 
van processar-lo per la llei que se’n deia “con
tra la seguridad del Estado”. Fou tancat THacho, 
fortalesa penitenciária militar de Ceuta. Una 
reclusió de vint-i-dos mesos... 1 la postguerra. 
Entrá a treballar en un despatx i magatzem d’un 
llaner i allá es formá la seva vocació professio
nal: comercial i industrial llaner que avui enca
ra continua, si bé amb el seu fill al costat.

Conta que començà de zero absolut i que en 
la balança de la seva vida, en ambdós plats, sem- 
pre ha pesât molt més Taspecte positiu. Ha sabut 
fer-se un prestigi personal i aquesta condició li 
ha permes acceptar les ofertes per a presidir 
entitats i ocupar-se -tal com ell té escrit- de coses 
ciutadanes, pel que tenien de formatives i també 
per correspondre als favors que la ciutat li havia 
fet... Reconeix que una de les qualitats que té és 
de ser profundament cordial i sociable, que esti
ma molt la gent i posa confiança en les persones. 
És -sí- un home confiât. Fins i tot assegura que 
no s’ha sentit mai defraudat pels amies.

En el Club Natació Sabadell va saber-hi donar 
un nou impuls. Escoltem-lo:

'‘En aquell Club vaig aconseguir que per pri
mera vegada es barregessin gent de totes les cla
ses socials; aquest punt és un deis que més satis- 
facció em produí. Tampoc no podia ser que les 
dones, per por de no èsser respectades, no pogues- 
sin fer-se sócies. La imatge exterior del Club va 
canviar. S ’hi féu historia de la bona”.

Ja havia sortit de la natació quan va rebre una 
trucada d’en Samaranch per preguntar-li si li 
agradaria ser president de la Eederació Catalana 
de Natació, cárrec que exercí i on desplegá una 
distingida tasca. Fins i tot tingué moites pres
sions per a la possible presidéncia nacional, això 
és, per al cárrec de president de la Eederació 
Nacional de Natació. Calia haver fet aleshores 
un coup de force, però per unes raons o afires 
Antoni Monés no ho va fer.

“Ara, passât el temps -diu-, haig de confes
sar que em dol; no per la vanitat que pugui pro
porcionar el càrrec, sinó perqué tenia Tobligació
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de Iluitar i aconseguir que la presidencia vin- 
gués a Catalunya, cosa que era una ambició 
meva, repetidament manifestada i sentida també 
per tota la gent de la natació catalana”.

Una nova etapa s’obre en el sen currículum-. 
la de regidor municipal. Tal vegada aquesta nova 
singladura fou amb motiu que uns anys enrere, 
amb un grup d’amics (Antoni Forrellad, Rafel 
Soler, Emili Moragas, per Caixa d’Estalvis de

Sabadell, Blasi, Garriga, Estruch, Grau i eli 
mateix), ais anys cinquanta, veient el gran pro
blema de la manca d’habitacles a la ciutat, a 
causa de la riuada de gent emigrant, van crear 
VISASA (Viviendas de Sabadell S.A.), amb el 
propósi! de fer habitatges socials sense afany de 
lucre. Ell en fou el conseller delegai i Rafel Soler 
el president. S’hi incorporaren nous socis. “És 
que en el municipi existia de fe ia  temps un 
Patronato Municipal de la Vivienda que no havia 
fe t prácticament res. Totalment inopérant. ” 

Eormulà el jurament del carree de “concejal” 
a TAjuntament (1964) com a tinent d’alcalde 
d’Obres Públiques. Aqm" començà una nova tasca. 
“Era una vergonya que a Sabadell, en plena déca
da deis anys seixanta, no hi hagués clavegueres 
en els carrers, salvant algún cas esporàdic”. 
Aprofìtant, però, el prestigi de Sabadell com a 
“Ciudad Piloto del Deporte Español” -el 80%

d’aquest prestigi li va donar el Club Natació-, es 
va projectar la Piscina Olimpica de Salts, el Pavelló 
Municipal d’Esports; es construí el camp de fút
bol del Centre d’Esports Sabadell, obra de l’arqui- 
tecte Gabriel Bracons, anomenat la Nova Cren 
Alta; la supressió dels passes a nivell, és a dir, el 
soterrament de la via del tren del Nord, que divi
dia la ciutat en dues parts... Podríem allargar la 
cosa, però vull tancar-la contant una vivencia 
semilla, però piena d’emoció incontrolable, que 
va experimentar en contemplar, des del tron de 
la carrossa reial, les cares tendres, les mirades 
innocents i iMusionades de milers de nens i nenes 
aplaudint el rei Baltasar... Pensa que el millor 
regai que es pot fer a un amie és desitjar que 
puguis gaudir d ’aquesta experièneia...

De la seva activitat corn a diputat, visque esde- 
veniments inoblidables. Podría esmentar-ne una 
bona renglera. Direm que des d’aleshores ha 
mantingut una estreta am istat amb Antoni 
Samaranch. Recorda també d’una manera espe
cial la seva relació amb el president Tarradellas, 
que el va distingir amb un carrée de confîança, 
tenint-lo a prop... D’aquell gran estol de perso- 
nalitats -amies i companys- en serva records i 
també hi segueix lligat pels vineles de l’amistat, 
un valor que ha sabut cultivar i enriquir. L’amis
tat uneix. Horn creu que aquest és un lema que 
Antoni Monés ha tingut sempre molt present.

Com a protagonista que fou d’unes cir- 
cumstàncies, vull aprofitar que ens parli d’uns 
eslogans i uns penjaments ben relacionats amb 
Sabadell i amb el seu tarannà. Som-hi!

-  D’aquell gran cartell-mural que es va situar 
al coll de Monteada que deia: “Sabadell primer 
centro lanero de España”, que uns dies després 
se li va coMocar damunt de la paraula lanero la 
de pavero. Ara, amie Monés, corn ho expliques?

-  Des que aparegué aquell rètol fin s  avui, 
aquell eslôgan ha anat adquirint categoria i ara 
ja  no irritaria els terrassencs o “bejarans” corn 
ho féu trenta anys enrere.

-  Un altre eslôgan que va ser difés arreu del 
país en tots els mitjans: “Sabadell, ciudad piloto 
del deporte español”. Tu, aleshores, en el camp 
de Tesport i especialment en la natació, eres una 
personalitat ben representativa. Ara fes-nos-en, 
si et plau, una valoració.

-  Aquell eslogan era una realitat inqüestio- 
nable, contrastada. Vaig viure de molt a prop 
Vesport ciutadá i l’espanyol, i puc assegurar que 
a tot lEstat Sabadell despertara admiració i una 
sana enveja.

-A  cada poblé -gran o petit- se li col-loca un 
penj ament o altre. Referint-nos a aquell de “A 
Sabadell cadascú va per ell”, pregunto: S’ajus
ta a la veritat?

-  Somriu i manifesta: Aquest eslôgan sona bé 
i prou. No ha estât mai veritat. L’esperit associatiu 
deis sabadellencs és ben palés en multitud d’agru-
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paments de tot ordre: economics, culturáis, gre- 
mials, esportius, etc.

-  Un altre penjament, que té sentit no pas 
pejoratiu, fa; “Un senyor de Terrassa i un home 
de Sabadell”.

-A quest ha estât indiscutible fins fa  ben poc 
temps. Avui ja  no és tan vigent. Cai recordar que 
a Terrassa les classes socials han estât molt 
allunyades entre elles. La discriminado hi ha 
estât present. El Casino de Terrassa era el “sanc- 
ta santorum” de la classe alta. Impenetrable. 
L’estampa: les minyones uniformades i amb cofia, 
passejant les criatures pels jardins de la ciutat, 
era una visió diària. La reacció brutal dels obrers 
contra els empresaris durant la guerra civil fou 
Texpressió de la pésima convivència entre ells. 
A Sabadell els assessinats foren molts menys; és 
que aquí patrons i obrers coincidien a TEuterpe, 
al camp de fútbol, al café, i parlaren entre ells. 
A Sabadell sempre hi ha hagut un clima més libe
ral. Jo vaig dure personalment unfet molt il lus- 
tratiu. Era Tany 1945. El senyor Jaume Plans, el 
meu patró -representara a Sabadell Tempresa 
S.A.P.H.I.L. de Terrassa, la més important fida- 
tura d ’estam-, un dia em brinda Toportunitat de 
visitar-la i, acompanyats d ’un dels dos germans 
Salvans, propietaris, recorreguérem la fabrica. La 
mirada desafiant, piena 
d ’odi, d ’alguns obrers en 
passar pel seu costat, 
m ’impressionà i encara la 
tinc ben gravada. Ara la 
frase “histórica ” cree que 
es manté com una curio
sa referència i prou. Cal 
convenir que avui dia tot 
s ’ha democratitzat tant, 
que les escales socials no 
son tan desnivedades...

En la vida de cadascù 
es registren anecdotes més 
O menys curioses. Demano 
al nostre personatge si en 
recorda alguna. Sembla 
que repassi mentalment 
el passât i -si-, conta que: 

-  Era la Setmana  
Santa de Tany 1952. Amb 
un matrimoni amie vam 
fer  un viatge a Madrid, 
amb un Fiat B-81120. Pel 
trajéete férem les clàssi- 
ques parades: Monasterio 
de Piedra, a Medinaceli, 
el primer “albergue’’ cons
truit a l’Estat, i a Madrid 
ens vam hostatjar a l’Hotel 
Fontoria, a la Plaza del 
Callao, Hoc habitual dels 
viatjants i patrons del tèx-

til quan anaven a vendre a la capital. Com que 
aleskores no hi havia problema d ’aparcament, 
vaig deixar el cotxe en el centre de la plaça, en 
un Hoc assenyalat. Era el Divendres Sant i, amb 
un autocar, ens vam unir a fer una excursió a 
TEscorial per passar el dia. De retorn, ens trobà- 
rem la Gran Via i la Plaza del Callao amb el pas 
de ia processò, plena de gom a gom. Tinguérem 
feina per a arribar a Thotel i quan vaig veure el 
cotxe, sol al bell mig de la plaça, aïllat, encerclât 
per milers de persones, i vaig sentir per altaveu 
que la policia en demanava el propietari, vaig 
obrir-me pas per acudir a retirar-lo, i els crits, els 
insults i la xiulada que van dedicar-me són per 
a no oblidar-ho... Avui dia la grúa municipal ho 
hauria simplificat. Quina vergonya vaig passar!...

I des d’aquesta passem a Tóquio, amb una 
abra que és per a recordar.

-  A.mb la meva dona hem presenciat els Jocs 
Olímpics a Roma (1960), a Tóquio (1964), a Méxic 
(1968) i a Munie (1972). A Munie vaig sofrir les 
primores molésties al cor i vaig èsser assisti! a 
la clínica dels atletes espanyols pels doctors 
Galilea i Bestit (A Munie, per a mi, s ’acabaren les 
olimqjíades). Si bé viatjava particularment, per 
raó de l’amistat amb directius i delegats espan
yols tenia algunes consideracions, i em procura- 

ven el distintiu que em per- 
metia frequentar la Vila 
Olímpica. Parlo deis Jocs 
Olímpics de Tóquio. Quasi 
sempre anava acompanyat 
amb els amies Mateo 
Manguillot, el millor àrbi
tro de waterpolo del món, 
i Joaquim Morera, secre- 
tari etern de la LEN (Liga 
Europea de Natación)... 
Sense recordar gaires 
details, diré que vam pas
sar per a molts controls per 
entrar a Testadi. Ells dos 
al davant, dues perxes de 
quasi dos metres i cent qui
los cadaseli, passaven tot 
parlant en català (i jo aga- 
fa t amb ells), i vam arribar 
a situar-nos en un Hoc a 
cinc metres sota la llotja 
presidencial de Tempera- 
dor... Fins i tot ho tinc fil- 
mat, perqué sinó ni jo 
mateix m ’ho creuria...

Antoni Monés ha viscut 
moites vivéncies. I la maja
rla d ’elles les ha recollides 
en el seu Ilibre de memò- 
ries, del qual cree que se’n 
parlará...
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Qüestionari Proust

-  El principal tret del men carácter?
-  Lluitador. Pragmàtic.
-  La qualitat que prefereixo en un home?
-  L’honradesa.
-  La qualitat que prefereixo en una dona?
-  La Sensibilität.
-  Allò que mes estimo en els amies?
-  Que ho siguin per sentiment i no per interés.
-  El meu principal defecte?
- N ’he tingut tants...! El més perillos, ara, és ohli- 
dar-me que tino 78 anys i, encara que em dolgui, 
haig d ’apartar-me de la circulaciô, a causa de les 
limitacions pròpies dels anys.
-  Ocupado preferida?
-  Les que he anatfent sempre. Horn no pot dema
nar més.
-  El meu somni de benestar?
-Arribar a veure el món en pau i, personalment, 
sentir-me estimât pels meus i pels amies en la 
mateixa Intensität amb què jo hofaig.
-  Quina fora la meva pitjor desgràcia?
-  Perdre la meva dona o algún dels fills o néts.
-  Què voldria ser?
-  No aspiro a res més que ser el que sóc.
-  On desitjaria viure?
-  A Sabadell, a Matadepera i, sovintet, prop de 
la mar.
-  Quin color prefereixo?
-  El color daurat d ’algunes postes de sol.
-  Quina flor prefereixo?
-  Totes m ’agraden, però prefereixo les humils.
-  Quin ocell prefereixo?
-  No conce el nom dels ocells, però m ’agraden 
els que canten.
-  Els meus autors preferits en prosa?
-  Pía, Racionero, Mendoza, Monzó. Però m'inte
ressa més el genere biográfic.
-  Els poetes preferits?
-  No tiñe coneixements per a assenyalar pre- 
feréncies. He llegit poca poesia. En Maragall i 
en Sagarra. La riquesa d ’imatges d ’en Garda 
Lorca. També trobo molt mèrit en els nostres 
Joan Arús i mossén Geis.
-  Els herois de flcció?
-  No els conec.
-  Les heroines de flcció?
-  No les conec.
-  Els meus compositors preferits?
-  Vivaldi, Bach, Mozart i, per contrapesar, Wagner.

-  Els pintors predilectes?
-  Els retaules gòtics dels pintors catalans i 
Vespléndida f ornada de catalans de principi de 
segle: Casas, Nonell, Mir, Meifrén, Matilla, etc.
-  Els meus herois de la vida real?
-  Els anònims que diàriament treballen per miti
gar les desgràcies de tantes persones necessita- 
des que viuen al costat nostre.
-  Les meves heroines històriques?
-  Madame Curie.
-  Els noms que prefereixo?
-  Els de la meva familia.
-  Què detesto més que res?
-  La intolerància i els fanatismes, siguin del signe 
que siguin.
-  Quins caràcters històrics menyspreo més?
-  Hitler i el seu entorn.
-  Quin fet militar admiro més?
-  Cap.
-  Quina reforma admiro més?
-  Les que s ’haurien de fer per ordenar el caos espi
ritual del moment present.
-  Quins dons naturals voldria tenir?
-  El de poder ajudar amb la màxima extensió i 
intensitat el proïsme.
-  Com m’agradaría morir?
-  Plenament conscient i rodejat dels meus, sense 
dramatismes.
-  Estât present del meu esperii?
-  En pau, però amb dubtes sobre l’avenir.
-  Fets que m’inspiren més indulgència?
-  Els que es cometen per ignorància.
-  El meu lema?
-  Ben senzill: Eer sempre el bé. Per Taltri i per 
la pròpia consciéneia.

-  Corn SÓC?

-  Consequent.
-  (I puntual com el te de les cinc...-A les quatre, 
hora canária...)

ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 • Tels. 727 82 46-725 74 61 
08201 Sabadell
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Perfil

Self-mademan.
S’ha fet ell mateix,
sense presses, per fer-ho bé...
Vocació d’esportista en tots els camps: 
jugar net. I el mes important: participar. 
Un personatge sense arrugues.
Sentit de l’ordre.
No aixeca mai la veu,
ni tampoc un peu mes que l’altre...
Del llibre Més ceballuts (1992), de 
la Biblioteca Quadern, nûm. 20.
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En el 250è nniversari de Goya

embla que hi ha dues parts del planeta 
on l’art de la pintura hagi trobat el 
terreny idoni per a desenvolupar-se en 
tota plenitud. Una d’elles es la dels 
Països Baixos, on destaquen les figures 
de Rembrandt van Rijn, Vermeer de Delf 

i Frans Hals, i l’altra es la península ibèrica. 
També trobem, evidentment, pintors de gran 
qualitat a Italia, com els venecians i la figura 
extraordinària de Caravaggio, però, en generai, 
l’art d’aquest país gravita sobre Tescultura, des- 
tacant els seus pintors més pel dibuix i la com- 
posició que per les propietats purament pictòri- 
ques, com son l’empastament, les textures i el 
color. Precisament l’obra més gegantina i crea
tiva de la pintura italiana, els frescos de la 
Capella Sixtina de Miquel Ángel, aconsegueix la 
seva força gràcies al vigor del seu dibuix, al 
poderos relleu que li dona l’ombrejat i a la com
plexa composició, encara que, avui restaura! i 
net, ens hagi sorpres per la simplicitat i la bana- 
litat del color.

Espanya és, dones, un deis països on Part de 
la pintura ha tingut noms importants, essent els 
de Velázquez, Goya i Picasso els més rellevants.

Enguany celehrem precisament el 250è ani- 
versari del naixement de Francisco de Goya i 
Lucientes a la vila aragonesa de Fuendetodos. 
Per tant, em sembla oportù recordar la geniali- 
tat de Goya, ja que geni és l’artista que s’avança 
a la seva època, profetitzant el que vindrà. El 
pintor de Euendetodos va ser el precursor de 
l’art modem, anticipant-se en cent anys a l’estil

Josep Maria Subirachs

que, juntament amb el superrealisme i l’abs- 
traccié, més han m arcat el nostre segle: 
l’expressionisme.

Amb els aiguaforts {Los caprichos, Los desas
tres de la guerra, La tauromaquia, Los dispara
tes...) i, més concretament, amb les Pinturas 
negras, que realitzà amb total llibertat ja que 
eren per a la seva propia casa, portà el seu per
sonal expressionisme fins a l’ùltima conseqüèn- 
cia. Seria difícil trobar, fins i tot en el nostre 
segle, en el quai les tendèneies s’han radicalit- 
zat tant, una obra tan punyent, dram ática, 
alTucinant i expressiva, fins i tot amb alguns 
toes d’humor negre, com la que ens mostra la 
série de catorze pintures que va realitzar en La 
Quinta del Sordo l’any 1820, durant la conva- 
lescéncia d’una greu malaltia que el va dur a les 
portes de la mort i que es pot considerar com el 
seu testament artistic. Aquesta obra, pintada 
amb una gran violéncia técnica, ens colpeix pel 
clímax d’horror i maison i és juntament amb els 
esclaus inacabats de Miquel Ángel, els darrers 
autorretrats de Rembrandt, Le Rouge et le Noir 
de Stendhal, Das Lied von der Erde de Gustav 
Mahler i el Touch of Evil d’Orson Welles, I’obra 
en la quai, amb més Intensität, veiem l’esforç de 
l’artista per a comunicar-se el més profund de 
la seva intimitat, i és un exemple perfecte de la 
qualitat més preuada que ha de tenir l’obra 
d’art: la creativitat.

Aquelarre.
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Estern molt a 
prop

Ces de 1859, la Caixa de Sabadell serveix 
amb eficacia i Professionalität els seus 
c ientE. Estern a prop dels seus problèmes, 
cia a d a, oer aconseguir soluciona a través 
d'un servei a la mida que li proporciona un 
doble interés: el financer per ais seus diners, 
i el ce 'alendó personalizada per a vosté.

Estern molt aprop de vostè. A tot Catalunya.

Serrpre ens trobarà al seu costal.

5?
Qüestió de tracte



Últimes novetats Quadern

Sant Jordi. Casa Ametller. Barcelona

Litografìa a dues tintes (edició de 50 exem
plars, signats i numerats). Una deferéncia que li 
agraïm molt profundament a fautor perqué ve 
a enriquir la singladura d’aquesta revista que 
enguany, diada de Sant Jordi, compleix el seu 
18è aniversari.

ie ie :k
RUDOLF HÀSLER, nascut a Interlaken, 

Suissa, el 29 de juliol del 1927. Ha realitzat viat- 
ges d ’estudi a Holanda, Bèlgica, Franga, 
Anglaterra, Itàlia i Alemanya. Ha fet viatges 
periòdics pel Sahara argeli, Andalussia, Itàlia, 
Grècia, Àfrica del Nord, Estats Units, Cuba, 
Haiti, Mèxic... 1 és el 1970-1971 que recala, tal 
com diu eli, a Sant Cugat del Vallès. No deixa de 
viatjar. La seva obra ha recorregut els seus 
mateixos passos. El 1989 recull quasi divuit 
anys de la seva tasca en un llibre: “1971-1989. 
La obra / Das Werk. Imagen y texto / Bild un 
text”, en castellà i alemany.

LLUiS

CASALS

POEMES
DEL MAR I DEL COR

En el “Teatre del Sol”, el dia onze d’abril, a 
dos quarts de vuit de la tarda, es presenté el ter
cer volum de la CoMeccio GRAFIA, Poemes del 
mar i del cor, de Lluís Casals, il lustrât per Lluís 
Clapés i Flaquè.

Joan Cusco, en nom del conseil directiu de 
Grafìa, féu la introducció de l’acte. Tot seguit, 
Joan Ripoll Regí una acurada glossa del poeta.

L’acte pie d’emotivitat fou seguit pel nom- 
brós públic, amb molt d’interès. M ontserrat 
Vidal, Josep Font i Salvador Fité recitaren els 
poemes acompanyats per Ludmila Koshina, 
vioFloncelista.
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Els nostres "culebrons"

uan -ja  comenga a fer anys- TV3 va 
estrenar-se, va donar el cop -ho poden 
recordar- amb la sèrie nord-americana 
“Dallas”, que tan popular s’havia fet a 
TVE. Aquesta decisió va ser criticada; 
es prenia com una concessió massa fla

grant a la massa, a la conquesta d’una audien
cia poc exigent. El cert és que ja  d’entrada la 
televisió catalana es va assegurar un exit que 
sense el “Dallas” no deixava de ser problemàtic. 
Perqué no podem oblidar que la meitat dels tele- 
vidents que estadisticament són classificats com 
a Catalans pel fet que viuen i treballen a Cata
lunya, tenen per llengua pròpia la castellana. 
Vegem què passa amb la premsa diària; que no 
sols són els castellanoparlants els qui s’alimen- 
ten dels diaris editats en llengua cervantesca 
sino flns i tot gran nombre de catalanoparlants.

Ara hi ha qui es lamenta de ser la pròpia 
televisió catalana qui produeixi series de Acciò 
en el gènere que hem convingut a dir-ne, amb 
palesa mala bava, “culebrons”. Se’ls critica pel 
seu melodramatisme recarregat, acumulatiu, 
morbós. Però cal que anem a pams. No hauriem 
d’oblidar el contingut melodramàtic de molts 
textos d’abast universal, comengant per PAntic 
Testament (no voldria que aquesta afirmació 
se’m tingues per irreverència) i continuant per 
la literatura de la Grècia clàssica, encapgalada 
pels seus dos grans poemes suposadam ent 
homèrics (i torno a demanar que no se’m tingui 
per blasfemi. Un melodramatisme sovint recar- 
golat, acumulatiu si Textensió ho requereix, a 
vegades rabejadament morbós. 1 és que la vida 
també en ocasions sol pecar de melodramática, 
adés recargoladament, adés continuament i, 
encara que ens pugui semblar impossible, adés 
morbosament.

Allò que alliberà del melodramatisme la lite
ratura és el seu tractament. Entre la vulgaritat i 
la grandesa hi ha una distáncia abismal. El do 
especulatiu de TinteMecte humá eleva el melo
dramatisme a tragèdia. (Recordem-nos d’un

Josep Torre!la Pineda

exem plar de vigéncia tan perm anent con 
Shakespeare). Ara bé; ais “culebrons” televisius 
no els podem pas demanar grandesa. Però si 
que, com a minim, els podem no ja demanar, 
sinó exigir, humanitat.

Desenganyem-nos; d’una sèrie televisiva que 
ha estât plantejada pensant en el gran public 
-en la gran audiéncia- no en podem esperar que 
no exageri ni acumuli els fets dramátics. Si no hi 
passessin coses no tindria interés. 1 n’hi han de 
passar a cada episodi. Les séries catalanes no es 
poden escapar de la regla. Però es poden salvar 
-i al meu entendre déu-n’hi-do del que se’n sal
ven- pel seu tractament. No és que no hi sorgei- 
xin alguns esdeveniments i algunos situacions 
que d’immediat ens sonen exagerats, forgats, 
poc creíbles, o massa dependents d’un procès 
casual. Però l’important és que, admès aquell 
esdeveniment o aquella situació -que en la vida 
real no puguin deixar de ser possibles, bé que 
rars-, la reacció dels personatges ais quais afec
ten i el desenvolupament de Tacciò que se’n 
derivi, siguin convincents, creíbles. Perqué en el 
viure de cada dia també en sorgeixen d’esdeve- 
niments i situacions que sonen a exagerats o a 
massa deponents d’algún procès casual.

Jo dirla que els serials catalans dramátics 
coneguts fins ara són forga dignes. Es van ini
ciar amb “La Granja” que era un model d’huma- 
nitat quotidiana. (Tenia Tavantatge d’haver 
nascut sense el pía global d’un argument conti- 
nuatiu). “Poblé Nou” va ser el gran pas enda- 
vant, encertadament iniciat amb les seqüéncies 
del bitllet de lotería guanyador i introbable. 
L’”Antoniu” i la “Rosa” van ser, del comeng flns 
al final, dos magnifies arquetips de parella 
corrent i vulgar; poca-solta eli, marassa ella. 1 
servits per un actor i una actriu que feien pen
sar si ja  s ’havia com ptât amb ells des del 
moment de crear-los en el paper. De “Poblé 
Nou” n’ha sorgit “Rosa”, no pas tan felig. “Se
crets de familia” es recolga en uns antecedents 
que es mantenen ocults al televident per anar-

S a la  d 'E x p o s ic io n s

WATI/'AnT
Sant Pere d'Ullastre, 9 • Tel. 714 55 71 

08211 CASTELLAR DEL VALLÈS

CORREDOR D'ASSEGURANCES

JOAN SALA LLARGUES

Alfonso X III, 16 • E-08202-SABADELL 
Telf. (93) 725 87 77* • Fax (93) 725 82 47
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Sergi Mateu, figura esteilar sabadellenca del cinema i la televisió (Foto D.S., de la sèrie “Secrets de fam ilia”).

los-hi descobrint poc a poc; en conjunt creava 
una certa artificiositat. “Estació d’enllaç” mante 
un grup de personatges lligats a l’estació, i una 
desfilada de tipus i confiictes aliens que s’entre- 
Hacen mes o menys amb els fixes. És una 
estrateg ia com pletam ent diferent de la del 
serial clàssic, però que brinda episodis de molta 
Intensität dramática. Finalment -per ara- tenim 
“Nissaga de poder”, potser el millor -si no 
se’ns espatlla pel carni-, amb un tractam ent 
dramatic coral i a la vegada molt cenyit, i amb 
un diàleg intel ligent, incisiu i, quan s’escau, 
agut i carregat d’intencio; molt propi de Fautor 
capdavanter de la sèrie, un autor teatral de 
tanta solvencia com Josep M. Benet i Jornet.

Examinais en conjunt, aquests serials cata
lans superen de molt els veneçolans, amb els 
quais a vegades son injustament comparais. Els 
superen en tots els aspectes: dramatúrgia, dià
leg, tècnica televisiva, interpretació, ambienta- 
ció, intercalació d’exteriors... Podriem sintetit- 
zar les diferències en un judici global, molt

d’estar per casa: els nostres no son risibles. 1 si 
m’apureu, diré que fins i tot superen els nord- 
americans. Nomes es poden comparar, qualita- 
tivament, amb Tangles “Gent del barri”.

1 ja  que m’be referit a la interpretació, no 
puc deixar de remarcar la “quota” sabadellen
ca que en forma part. Montse Bayo en “La 
Granja” i molt recentm ent en algún capítol 
d’”Estació d’enllag”; Jordi Boixaderas, Josep 
Torrents i Rosa Renom en “Poblé Nou”; Ramon 
Madaula i -en alguns episodis- Sebastiá Sellent 
en “Estació d’enllag”; Sergi Mateu en “Secrets 
de familia”; Josep Torrents i Artur Trias en 
“Nissaga de poder”. (1 qui sap si me’n descuido 
algún).

Per acabar, i tornant a la idea del comeng, 
pensó que bi ha afires coses per censurar ais 
dirigents de TV3, i no els “culebrons”. Per 
exemple, Fexcés de violencia, fins i tot en el 
capítol del dibuix anim at, que tan t afecta 
Faudiéncia infantil.

1
M ares I
M STLLVrtS

irrúCdL
Grècia, 140 baixos • 08201 SABADELL 

Telèfon 725 81 42

JOIERIA
SENSERRICH

de Teresa Senserrich
CASA FUNDADA EN 1882

Sani Quirze, 17 • Telèfon 725 75 96 
08201 SABADELL
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MOBLE DISSENT 
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Se li poden fer preguntes a l'obra d'i
Pensaments després de dos cinefórums sobre la revolució a I'América Llatina

1 grup de treball xilé de la Lliga deis 
Drets deis Pobles organitza cada any 
unes Jornades sobre l’Amèrica Llatina. 
El tema de les d’enguany estava plan- 
tejat amb una pregunta molt directa i 
incisiva: Ha fracassai la revolució a l’A- 

merica Llatina?
Aquesta mena de preguntes s’acostumen a 

fer a sociólegs, politólegs, économistes, historia- 
dors... i així va ser en una de les tres jornades. 
Però en les altres dues, la pregunta la vam fer, 
diguem-ho així, a dues pel licules, escollides 
amb Passessorament del Cineclub Sabadell. Una 
era “Tierra y Libertad”, de Ken Loach, que, tot i 
tractar fets esdevinguts durant la Guerra del 36 
a Espanya, és molt adient per a pensar que ha 
passai amb les revolucions llatinoamericanes. 
L’a ltra  era “Eresa y Chocolate”, de Tomás 
Gutiérrez i Carlos Taibo.

Molt ben orientais i portais al diàleg per un 
membre de l’esmentat cineclub, demanàvem a 
aqüestes dues pel licules, no que ens respon- 
guessin un taxatiu si o no a la pregunta, sino 
-n ’hi havia prou- que ens donessin elements per 
a entendre millor què havia passai amb les 
revolucions llatinoamericanes del période 1960- 
1990.

1 ara, després de les Jornades, mogut també 
per la lectura del llibre Casablanca. Una histo
ria y un mito, de J.A. González Casanova 
(Kairós,1994), reflexiono sobre el que vàrem 
veure i escoltar a la pantalla i sobre el que vaig 
experimentar participant en els diálegs. Així 
dones, em trobo traslladat a un tema nou, que 
intentaré exposar en forma de pensaments una 
mica dispersos.

En aquests cinefórums, a qui fèiem la pre
gunta sobre la revolució llatinoam ericana? 
Personalment a Fautor de cada pel licula, com si 
Tentrevistéssim? 0  bé buscàvem elements de 
resposta en el que els directors i realitzadors 
havien volgut dir (o aconseguit dir) en la 
pel licula, i que pot abastar molt més, o molt

Joan Casañas
Lliga dels Drets dels Pobles

menys, que la seva estricta opinió personal? 0 
era a la pel licula com a fet, com a obra d’art 
(major o menor) que ja té entitat i vida pròpies, 
i que potser diu molt més que el que van pré
tendre el director i els realitzadors, a qui ens 
dirigíem preguntant? 1 si es tractava d’aquesta 
darrera possibilitat, és encertat aixó de fer pre
guntes a una obra d’art?

No estic capacitat per a ju tjar fins a quin 
punt, o en quin grau, les dues pel licules esmen- 
tades poden ser catalogades d’obres d’art. Però 
sí que em sembla que s’hi dóna, en una mesura 
ben perceptible, el que és característic de les 
obres d’art, i el que fa, per exemple, que, segons 
el llibre que he dit d’en González, la pel licula

Pedregar, 10 
Teléfon 726 51 22 
08202 SABADELL

ANALISIS CLINIQUES 
i PERFUMERIA 
COSMÈTICA de
Joan Garriga i Barata

(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 
Farmacèutic Municipal)

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL
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Casablanca siguí un clàssic del sete art. I és que 
l’obra d’art, àdhuc quan pren peu d’una realitat 
poc transcendent o fins i tot trivial, ens posa en 
contacte amb el Tot de la realitat, amb les pre
guntes bàsiques de la condicio bumana, amb el 
“mite” primordial del que som i aspirem a ser.

Casablanca, per exemple, no pretenia, en la 
voluntat dels realitzadors, ser mes que una 
modesta però sincera aportació a la campanya 
de propaganda antifeixista. Però, com s’ha 
pogut dir i repetir, “algú hi ha parlât mes enllà 
del realitzador”. Perqué ens fa veure els inter- 
rogants i reptes bàsics de Tesser humà, i les 
petites opcions i audàcies que fan d’uns homes i 
dones uns herois en determinades circumstàn- 
cies de la vida. És la shakespeariana finita de la 
persona humana per arribar a ser ella mateixa.

Un altre exemple: Velázquez, a Las Meninas, 
pretenia re tra ta r la familia de Felip IV. 1 el 
résultat fou una pintura que ens fa connectar 
amb el Tot de Texistència, el quai té un inefable 
i esfereïdora esplendor de bellesa.

Per a Rodin, segons diu Rilke, esculpir un 
retrat era “buscar en un rostre Teternitat”, i aixi 
ha donat una vida a cada un d’aquests rostres. 
Els ha donat Tùltim, transcendent, gest de la 
seva vida.

1 les dues pel licules sobre la “revolucio” que 
motiven aqüestes ratlles, tot mostrant-nos reali- 
tats que s’han donat o es donen en determina
des revolucions “famoses” en la història, ens 
ban posât -potser mes enllà del que expressa- 
ment buscaven els realitzadors- davant del 
drama de la condicio humana; davant del corat- 
ge corn a condicio per a fugir del “desti”; davant 
de la serietà! sense limits de petites causes 
solidàries... Ens ban posât davant la tràgica 
condicio de tota realitat histórica. 1, si tràgica, 
també amb la possibilitat de generar herois i 
heroines. Però també ens hem trobat davant la 
possible buidor objectiva d’aquests heroismes.

Més enllà dels arguments concrets, ha apa- 
regut, en les pel licules esmentades, Tetern con- 
fiicte entre Tautenticitat personal que busca la 
realitzacié de l’individu i el servei a la coMecti- 
vitat en un projecte, o bé personalment assumit, 
O bé -quin dolor!- imposât per la força. Hi veiem 
la Utopia en forma d’horitzé i de realitat en 
marxa, en carni, i també l’altra cara de la meda
lla: Testupidesa dels dogmatismes, la incom
prensible estupidesa -que sembla acostar-se a 
l’il limitat- de Tèsser humà.

En definitiva, gairebé tot el “mite” de la rea
lità! humana i histórica. Els mécanismes cen
trals del psiquisme humà. Quina riquesa! Fruit 
de la “ingenua” gosadia de fer una pregunta a 
unes -majors o menors- obres d’art.

Corn una ombra
Cavalques, pel nostre encis, 

un dia a Tany, fonedis 
corn una ombra.

Sentim Talé del cavali.
Il lumina el teu fiball 

la penombra.
Per Tabril passes, rabent,

i el flam del drac de ponent 
s’esblanava...

Mes, just la ratxa ha passât 
del teu rastre perfumat, 

s’abrandava.
La rosa que dus al pit 

-la flor del nostre délit
és poncella.

S’ha prenda! del teu valor 
i glateix pel teu amor, 

la doncella.
Sant lordi, cavalier audaç: 

a la gran fera voraç 
el bosc posa.

Quan els pètals obrirà 
tot el món fascinará 

nostra rosa.
Dolors Godoyol

Relleu: Sant Jordi d ’Elisabet Morgui.

211



F

Testimoníatge 
sobre Llorens

des de Ginebra 
Artigas

rançoise Roch es la filia d’en Llorens 
Artigas. Va néixer a la Ginebra del 1937. 
És, per tant, una dona que ha conegut 
l’Europa dolorosa de la Gran Guerra. El 
seu rostre, transparent, nitid, délicat i 
de mirada profunda, porta el maquillat- 

ge inexistent d’una vida que ha vist moites coses. 
És senzilla, afable, assequible i amb l’educada 
Ilunyania ginebrina.

M’ha rebut a casa seva, amb la seva mare, 
generosa, complaent i, enmig de múltiples i 
esquitxades obres del seu oncle, hem conversât 
tranquil-lament:

-  Quina relació va ten ir amb en Llorens 
Artigas?

-  Amb el meu oncle, a qui dèiem familiar- 
ment “Pepito”, la relació es donà tardanament. 
De petita , com que la meva fam ilia  vivia a 
Vestranger, la relació va ser escassa. La Guerra 
Espanyola, després la Gran Guerra Europea; tot 
era complicat. La primera vegada que ens vam 
veure va ser Vany 1947. Jo tenia aleshores deu 
anys.

Primer va venir eli amb la seva fam ilia . 
L ’any segiient hi vam anar nosaltres. Va ser 
tota una expedició. Eins i tot ens vam haver de 
vacunar contra la verola. A la frontera calia 
arribar-hi abans de les sis de la tarda o, si no, 
tancaven i, per donar més interés a l’aventura, 
els cart e Ils indicador s eren inexistents. Va ser 
desastrós.

-  Però ho van aconseguir?
-  No hi havia senyals. La ruta es feia a base 

d ’indicacions orals i haviem de preguntar a 
cada cruïlla. Ara es recorda com una aventura 
quasi divertida, però es va viure amb certa 
angúnia. Ens sentiem perduts. Ara bé, vam arri
bar a les 9h. a Sant Eeliu, on vivia en Llorens i 
la seva familia.

-  La seva familia és suissa. En Llorens és 
català. Com és això?

Ara respon la mare d’en François:

Lola Duport
Fotografíes: François Duport

-  Violette, la seva dona, va anar a Barcelona. 
A lli es van conèixer, però es van casar a 
Ginebra.

-  Que significa per a vostè anar a Sant Feliu?
-  Va ser impressionant. Veure per primera 

vegada el mar i, encara més, en un temps en 
qué encara no hi havia ningú.

-  1 el fet de conèixer un oncle-artista?
-  Res. De petita no es pensa si un és artista o 

no, i més si és familiar.
-  A qui va conèixer del món de l’art lligat 

amb en Llorens?
-  No, en aquesta primera época no vaig 

conèixer ningú. Més tard, l’any 1980, a en Miró. 
Vam dinar junts, però hi vaig parlar poc. Era 
molt silenciós i discret.

-  1 quina relació va tenir de més gran amb el 
seu onde? Com era?

-  Oh, molt divertit! Explicara moites històries, 
però necessitava un dia o dos per a habituar-me 
al seu accent. Ara bé, he de dir que parlava molt 
bé el francés. Va viure llargues temporades a 
Paris, relacionant-se intensament amb Buñuel.
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-  Veig que té obres del seu oncle...
-  Son records. Moites d ’aquestes regalades 

per eli mateix. D’altres les hem comprades.
-  Hi ha alguna peça especial?
-  Totes ho son, però potser... aquella biava. 

No ho sé. Cadascuna és especial.

-  Ara continúen tenint contactes amb 
Catalunya?

-  Sí, ens veiem amb freqiiència. Elis vénen 
sovint.

-  Què té de diferent Catalunya per a una 
ginebrina?

-  Sobretot el menjar. També, és ciar, Tidioma.
-  Va veure traballar en Llorens al seu taller?
-  Sí, però, atenció, no el podiem destorbar, 

sobretot quan preparava el forn. S ’havia de 
vigilar cada quart i, quan arribava a la tempe
ratura desitjada, segons el tipus de ceràmica, 
s ’esperava fins i tot tres dies.

-  Com era el taller?
-  Petit i pie de papers. Ho anotava tot: colors, 

capes, esbossos... D’aquests n ’hi havia cente
nar s.

-  Què li impressionava més?
-  Quan tornejava, quan traginejava les 

peces. Quan era més veli no podia i tenia una 
persona que Tajudava, fins i tot per a girar el 
torn, això si, seguint les especificacions d ’en 
Llorens.

Era un home molt actiu. Sempre trobava 
quelcom a fer i treballava molt cada pega. Jo 
pensava que ja  estava acabat el treball, però eli 
trobava que hi faltava quelcom. Al final la pega 
restava desconeguda de com Thaviem vist.

-  El va veure traballar amb en Miró?
-E n  Miró col locava les rajóles de... no recor

do quin murai, a terra per a veure com aniria el 
dibuix, i nosaltres, els nens de la casa, no po
diem dir res, però si que ajudàvem a transpor
tar una 0 altra rajóla. En Miró pintava i el meu 
oncle coïa. Cree que van traballar junts per a 
una pega de la Eundació Maeght (un ou) dins un 
estañe d ’aigua. Van haver de construir un forn 
especial. L’operació de cuita resultò tota una 
epopeia i després el forn no s ’utilitzà mai més.

-  Obrir el forn, què era?
-  Tota una cerimònia piena d ’ansieta t i 

dubte. Què veuriem? Si no li agradava, ho tron
cava. No s ’estava de rucados. Tino una pega 
que no la va arribar a troncar i això que no li 
agradava, però li vaig prometre que en faria un 
llum -no sé per què- i la vaig arribar a salvar. 
No conservava cap pega que considérés defec
tuosa, encara que li’n demanéssim l ’induit. 
Segurament és una de les peges “rares” que es 
conserven. Tot això, al taller sempre hi havia 
moites obres inacabados, no esmaltados.

Els records han estât avocats amb fluïdesa. 
Tot resta présent i viu en la memòria d’aques
tes amables ginebrines, mare i filia.

-  Adéu, fins a una altra.
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I'h ivern del Meó

ur com el granit, Camil Fàbregas forma 
part del nostre paisatge humà, amb tot 
el que això significa dins la vasta carac- 
tereologia ciutadana. Sovint amb les 
mans a les butxaques, per resguardar
les dels mais aires, bom es encreua amb 

eli en els mateixos indrets i no deixa de pensar 
que el seu pas ha imprès soles indestructibles al 
llarg de les voreres.

Fins en el caminar es escultor; tocat amb 
gorra, pantalons de vellut i un jersei de coll ait, 
color de terra, és corn un arbre nerviüt, una oli
vera de secar d’on en cull Foli per alimentar la 
llàntia del seu indomable esperii.

Sovint el seu tarannà, ha fet tremolar des de 
l’escolà a l’home més aposenta!. Ferm i conse- 
qiient, ha anat teixint, amb les seves forces i les 
seves dèries, l’ample ventali d’obres que orna
menten liars, entitats i esglésies del seu Saba- 
dell. Les seves mans nerviüdes han emmotllat la 
vida, i el seu art ha esdevingut testimoni d’un 
temps, d’unes esperances i d’uns desencisos, 
però, sobretot, d’un amor agosarat per aquest 
Sabadell, com molt bé diu eli amb paraules ple- 
nes de gratitud: “Jo sóc escultor perqué Sabadell 
així ho ha volgut”.

Camil Fáhregas ha esdevingut com 
un Ileo que ha régnât en el seu dos amh 
tot el fast que li conferia la seva austera 
hum anitat. 1 ha régnât m anta vegada 
entregant-se per la seva ciutat molt més 
enllá del que la prudencia aconsella; 
però ell, quan ha cregut en una 
causa, s’hi ha bolcat amb cos i ànima, 
encara que hi hagi deixat hocins de 
peli en la seva consecució. Gracies a 
la seva entrega, a voltes ferotge, 
l’obra ha esdevingut realitat.

Camil Fàhregas, en el seu llarg 
caminar pel sender de l’art, mai no ha 
escoltat cants de sirena i, fermât al pai 
com m isses, ha defugit llançar-se a 
aventures de duhtós résultat. Ell ha 
estâ t fidel a les ensenyances de la 
Llotja, la qual cosa li ha permès i ohli- 
gat, alhora, a respectar el cos humà 
com un esser sagrai. Terra, fusta, 
marbré i hronze han estât els m ate
rials que, acaronant-los, han estât 
dotais de vida.

Camil Fàbregas s’ha passât bona 
part de la vida modelant el que eli 
denomina “Homenots”. Aquesta gale
ría de retrats de sabadellencs no pot

Jordi Roca ¡ Tubau

passar inadvertida a Thora de quantificar la 
seva prodúcelo. Els “Homenots” son una col lec- 
ció irrepetible. Hi ha posât tot el seu art, essent 
el conjunt d ’una unitat, una v italita t i una 
elegància difícil de superar.

Mes el bram del Ileo ha restât imprès en més 
d’una obra, sobretot quan Than ferii. Però ni 
aixi Than pogut apartar del seu carni; carni que 
ha fressat pas a pas, dia a dia, amb una tossu- 
deria exemplar, que ha calat, malgrat la per
sistencia dels detractors de torn, en el cor de 
molts sabadellencs sensibles a la seva obra. 1 no 
vull passar per alt la monumental obra de Sant 
Salvador.

És la història de Sabadell llaurada en pedra, 
amb una delicadesa i una rigorositat conceptual 
i documental fora dels paràmetres imposais per 
la modernitat, sovint orfe de Sensibilität.

Camil Fàbregas, com un p icapedrer de 
Tenyorat romànic, anà donant forma i contingut 
a la pedra, i cisellant-la amb un amor damnat, 
del seu obrador en sorti la filigrana incompara
ble que havia d ’ornar al capdam unt de les 
columnes de la nova església. L’obra resta allà, 
i és testimoni d’uns temps durs, però que ser- 
viren a l’artista per plasmar tota la passié i tot 
el foc de la seva ànima.

Res no se li pot retreure; tot ha estât veri
tà!. La vida d’un artista, vulguem o no, dife- 

reix de la resta de mortals. Ell n ’és un 
exemple.

1 en el llarg caminar de la seva vida, 
lluny queda la primavera i Tagosarat 
resp ira r els efluvis de Paris 

d’isadora Dunkan, trasbalsador i 
enriquidor del batee de l’ànima. 
Lluny queda el llarg estiu, encès 

de canvis, engrillonaments i mal- 
tempsades, que modelaren un Cor ten
dre, generös, malentès i poc corres- 
post, en aparença indòmit. Després, 
una tarder curta que sols té un nom: 
la Maria. 1 tot seguii les portes de 
Thivern s’han anat obrint a poc a poc 
al Ileo, i avui, de bat a bat, Tacaronen 
fent-se’l seu, com ell es féu seu el fang i 
el marbre més generös.

Camil Eàbregas, com els lleons, ha 
marcai el territori posant el llistö molt 
alt. 1 encara que quan camina sembli 
que sols mira a terra, no us ho creieu 
pas. Els seus ulls i la seva ànima han 
estât forjáis per a mirar al cel.



Les Caram elles

es caramelles son patrimoni del saber 
popular. El mot “caramelles” ens evoca 
de manera directa l’arribada del bon 
temps, i amb eli, una mena d’ambient 
de festa, d’obertura, de posar fi a un 
temps de grisors tan de tipus natural, el 

paren tesi de Ehivern, com de pensam ent o 
d’ambient coMectiu - la fi de Quaresma que 
desemboca en l’arribada de la Pasqua.

De fet, aquesta celebració de l’arribada del 
bon temps té el seu origen en el temps, com la 
majoria de les nostres tradicions, en els rituals 
propis de les antigües societats de tipus agrari, 
i en l’espai, un abast universal. Es tractava, en 
principi de celebrar el renéixer de la Natura, 
l ’inici d’un nou cicle vital per la te rra  i els 
ram ats, després del període de mort aparent 
que havia significai l’hivern. Mes endavant, amb 
la cristianització, la celebració de la Pasqua 
Elorida passà a ser un apat ritual coMectiu amb 
deix de consagració, en el qual es menjava 
l’anyell peixat amb les primeres herbes, les pri- 
mícies de la ramada i ous simbólics de fecunda- 
ció i multiplicació. A tot això s’hi afegiren les 
expressions musicals: cangons al lusives a 
l’esclat de la primavera.

A Catalunya, la tradició se situa al segle XVI, 
i té el seu origen segons Verdaguer, a la comar
ca de la Garrotxa, on e s ____________
venera la imatge de la 
Mare de Déu del Mont. 1 el 
mot “caramella”, seria ori- 
gináriament hebreu, apli
ca! a una de les festes més 
típiques del seu ritual ecle- 
siástic celebradas en temps 
de les collites.

Les Caramelles, s ’ini- 
cien la nit del dissabte de 
Gloria, i aquesta denomi- 
nació és aplicable tan al fet 
que les collas sortíssin a 
cantar de casa en casa pel 
poblé i ádhuc també per les 
masies del terme munici
pal, com el de les propias 
cangons que s’interpreta- 
ven. Ben aviat, però hi 
bagué una distinció, sobre- 
tot al Ripollés, on segons el 
repertori, es podia parlar 
de “caramellaires” o “got- 
jaires”. Els primers, tenien 
en reperto ri cobles, cor

Maria Calzada Olivella

randas populars, valséis de caramelles i sarda
nes. Tan les corrandes com els valséis eren for
mes sorgides arran la tradició i acostumaven a 
fer al lusions a qualitats de la gent de la casa, a 
temes amorosos, dedicáis al despertar de la 
Natura, i també eren aprofitades per la sàtira i 
la crítica local.

Les formes de cornial feien referencia a fets o 
esdeveniments de la vida econòmica i política 
del país, que en moites ocasions es tractava de 
penalitats sofertes per la pagesia durant la 
Guerra de Successió, o la del Segadors, amb fra
ses tan demostratives com “Que Déu guardi 
aquesta casa de miseries, foc i espasa”.

Els “gotjaires”, seguirien la tradició deis pri
mers grups que celebraren la Pasqua Florida i 
es dedicarien a la interpretació de “Goigs”, 
forma vocal dedicada a la Verge o ais Sants, de 
tradició molt arrelada al nostre país.

Els grups de cantaires, reperto ri apart, 
solien acompanyar-se d’instruments musicals 
molt simples com la grafia, el huiro, una mena 
de carabassa vinera, el salteri, la pica-canya o el 
campaniller. En moites ocasions la vetllada 
podia acabar-se en ball.

La finalitat de la cantada era esperar de la 
generosità! de la gent de la casa que en agrai- 
ment sofia recompensar-los amb aliments - que

Una cantada de Caramelles en ambient rural. 1920.
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segons les seves possibilitats podia anar desd’un 
anyell fins a mitja dotzena d’ous - o be amb 
diners. Era tradicio dipositar els donatius al 
“mussol”, una mena de cistell guarnit de cintes 
i picarols que anava lligat al capdamunt d’un 
pal, amb la finalitat d’arribar als balcons o 
finestres mes enlairats.

El dilluns de Pasqua, cada colla celebrava un 
àpat coMectiu, pervivència dels àpats rituals 
d’altres cultures, amb tot el que s’havia recollit 
a les cantades.

La tradició d’arrels rurals de les caramelles 
es veié afectada pels canvis socials que com- 
portà la generalització de la indùstria a finals 
del segle XVlll. Aquesta transformado generai, 
tingué entre d’altres conseqüències, el creixe- 
ment del fet urbà lligat a l’èxode rural de la 
pagesia cap al mon de la indùstria. La primera 
generaciù que feu el pas del camp a la ciutat, 
també importà les tradicions i formes de vida 
coMectives rurals; i les caramelles no en van ser 
l’excepcié. Aviat es formaren colles de carame
lles a Barcelona. Les primeres que trobem docu- 
mentades son les del 1776, en aquesta ocasió, 
l’Ajuntament dirigí un document al general en 
el quai diu que “el costum fou portât pel molt 
jovent forà vingut a la ciutat per treballar a les 
fàbriques de teixits i que aixô amoïnava el vei
nât cantant i sonant simbombos i guitarros”. 
Aquesta circumstància es donava ja que en els 
inicis de la industrialitzacié a Barcelona la dis- 
tribucié social de la poblado, no era per barris 
sino per cases: al pis principal hi vivia el propie- 
tari, i els pisos superiors eren ocupats per lloga- 
ters de nivell economic i social cada cop més 
baix corn més elevat era el pis, arribant dones 
als pisos més alts, a ser els més petits, sense cap 
mena de comoditat, ocupats per la mà d’obra de 
les indùstries, que eren, en definitiva els impor- 
tadors de les tradicions rurals.

Relacionat també amb aquesta circumstàn
cia, caldria recordar que Clavé volgué incloure 
caramelles al seu programa, però que aqüestes 
no es portaren a terme per la dificultat de fer 
arribar els cants als pisos més alts, on hi vivien 
les famflies a qui els cantaires adreçavan llurs 
cants.

Però aquesta preocupado no privà que les 
caram elles es generalitzessin tam bé en 
ambients urbans sobretot a partir de 1880, i 
sorgissin colles des de tot tipus de grups socials: 
colles de barri, centres parroquials, etc. i algu- 
nes d’elles continuessin les seves activitats 
corals durant la resta de l’any, créant, d’aques- 
ta manera, l’inici de grups corals que han per- 
viscut fins a l’actualitat.

La pervivència de les caramelles corn a tra
dició arrelada, extesa i generalitzada, sobretot a 
la Catalunya Vella, arribà fins els anys quaran
ta i cinquanta. A partir dels anys seixanta i 
sobretot durant els setanta, les manifestacions 
d’aquesta tradició minvaren i s’inicià una dava- 
llada considerable sobretot en les dutats indus

trials: els canvis urbanistics, 1’augment del tràn- 
sit, noves actituts en les formes de vida urbanes, 
l’increment de l’èxode dels caps de setmana 
han estât, entre d’altres, causa de la seva pro
gressiva disminució i del fet de que siguin 
peques les entitats o corals que hagin continuât 
la tradició. Algunes, però, tot i canviant les for
mes, canten caramelles al carrer, o en cases 
particulars ja convingudes, com és el cas a la 
nostra ciutat de la coral Estrella Daurada”.

En aquests darrers anys sembla que hi ha 
una voluntat coMectiva per recuperar les nos- 
tres tradicions, cosa que ha portât a una nova 
eclosiô de manifestacions relacionados amb la 
cultura popular, tais com el tema dels caste- 
llers, entre d’altres; en aquest moviment, les 
caram elles tampoc han quedat enrera. Des 
d’organismes oficiáis relacionáis amb el cant, o 
bé per la iniciativa de grups que d’alguna mane
ra havien estât vinculáis a les manifestacions 
corals per celebrar la Pasqua, s’organitzen tro- 
bades de corals amb la finalitat de recuperar les 
caramelles. A Barcelona, per exemple, cada any 
s’escull un barri com a centre de la trobada i en 
ell hi actúen els diversos grups; enguany, la tro
bada de Caramelles té com a punt centrai el 
barri de Grècia.

A Sabadell, el cor “Estrella Daurada”, que 
dirigeix en Francese Olivella, sortirà, com cada 
any, a in terpretar les seves caramelles. En
guany, a més, i dins els actes de Commemoració 
del Centenari del Mestre Olivella, la Comissió ha 
programa! un concert de caramelles, recordant 
d’aquesta manera una de les moites activitats 
que, relacionados amb la mùsica, dugué a 
terme el recordat mostre Josep Olivella i Astals, 
al llarg de la seva dilatada tasca cultural i musi
cal. Aquest concert se celebrará a l’amfiteatre 
de Caixa de Sabadell, el diumenge dia 28 
d’abril, al migdia, i compta amb la participació 
de les corals “Montseny” que dirigeix Jordi 
Gargallo, “La Maquinista” de la Colònia Güell, 
que dirigeix Joan M ontserrat, i “Estrella 
Daurada”, sota la batuta de F. Olivella.

Seria bo que el resorgiment d’una tradició 
originada en unes circumstàncies concretes no 
es quedés només en les formes que la feren néi- 
xer, i que donada la nécessitât d’adaptaciô a la 
societat moderna per tal de poder perviure, 
participés d’alguna manera de les millores que 
el nou context li pot oferir; és bo de continuar 
amb les tradicions, però també és ocasió de for
no revisió refusant els vicis i incorporant tot allò 
de bo que es pot aportar des de la nostra pers
pectiva de finals de segle, és a dir, que la per
vivència de la tradició no sigui argument per 
justificar actituts immovilistes.
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Cobla Jovenívola, 20 anys
(1976-1996)

Lluís Subirono

’any 1974 per intentar trobar solucions 
a la manca de musics de cobla, I’A- 
grupacio Cultural Folklórica Sabadell 
Sardanista i els Pueri Cantores de 
I’Escolania de Sant Agusti van constituir 
I’Escola Experimental de Música per a 

Cobla. Els primers contactes, per encàrrec de 
l’Agrupació, els realitzaren Salvador Saumoy i 
Joan Galobart amb el director de I’Escolania, 
pare Josep Vidal i Bachs, qui va acceptar amb 
molt d’interes la proposta i va donar totes les 
facilitais i l’impuls necessari perqué el projecte 
es convertís en realitat.

Sabadell Sardanista s’encarregà de buscar 
professors i instruments. Els primers es van cer
car entre els membres de les cobles locals els 
quais es van oferir desinteressadament. Així, 
després deis assajos de l’Escolania, es presenta- 
ven els instruments de la cobla ais seus compo
nents i aquests, d’acord amb les seves preferón- 
cies i condicions, s’interessaven per les seves 
peculiaritats fins que es va constituir un nucli 
inicial de 15 alumnes disposals a rebre les pri- 
meres lliçons. La direcció musical va ser enco- 
manada a Josep Auferil, bon coneixedor de la 
cobla i amb una ámplia experiencia en la inter- 
pretació i la docencia. A fi de reunir els diners 
per la compra d’instruments es va endegar una 
subscripció pública en la que hi van participar 
des d’estaments públics a particulars passant, 
sobretot, per entitats sardanistes d’arreu de 
Catalunya. També s’aconseguiren diners mit- 
jançant la venda de números, en els Aplecs de 
Can Deu dels anys 1974 i 1975, per la rifa d’un 
quadre pintat i cedit gentilment per aquesta 
finalitat per l’artista pintor sabadellenc Jaume 
Mercadé i Vergés.

La gestié de la compra d’instrum ents va 
ser encarregada a Joan Galobart. Se n ’adqui- 
riren de veils i alguns de nous a mesura que 
s’anava disposant de diners. Així, de mica en 
mica, i amb la coMaboracié dels pares, alguns 
deixebles van poder disposar aviat del seu 
propi instrument.

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliària

Sant Antoni M- Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76

A finals del 1974 les classes i els assajos 
s’anaven desenvolupant ja amb una certa nor- 
malitat. Es va formar una junta amb représen
tants dels diferents estaments amb participado 
en el projecte que es reunia per tal (i’anar coor- 
dinant les tasques dels professors, l’adquisició 
dels instruments i la recerca de nous recursos 
econòmics.

Les classes tenien Hoc als locals de l’Es- 
colania i els assajos de cobla a la sala d’actes de 
l’Escola Pia. Un cop al mes es feia una prova 
musical on cada músic passava la lliçé en que es 
trobava i els professors i membres de la junta 
avaluaven els progresses aconseguits. A la 
prova de fi de curs 1974-75, en presencia dels 
pares i alguns convidáis es va interpretar la pri
m era sardana amb el significatiu titol de Ja 
bufem!, escrita especialment per aquesta ocasió 
pel mestre i director Josep Auferil.

Una nova aparició pública al concert de Sant 
Esteve de 1975, a l ’auditori de la Caixa 
d’Estalvis de Sabadell, amb la interpretado de 
tres sardanes, va ser l’esperó definitiu perqué la 
junta decidís organitzar Pacte de presentació 
oficial. Aquest esdeveniment es va produir el 23 
d’abril de 1976, al Teatre Municipal Farándula, 
i amb l’apadrinam ent de les cobles locals 
Sabadell i La Principal del Vallès.

La prim era fase s’havia complert, però hi 
havia molt treball a fer i molt a millorar. L’entu
siasmo, la capacita!, la dedicado i les ganes de 
superado s’encarregarien de fer-ho possible. 
Moites dificultats s ’han hagut de superar. 
Persones que hi dedicaren afanys i neguits no 
han tingut la sort de poder veure l’alt nivell 
assolit. Alguns deis components iniciáis han 
deixat la música, altres han seguit nous camins 
i han obtingut grans éxits. Només un del grup 
fundador es manté encara a la cobla, el tenera 
Enric Orti. Amb el decurs deis anys han arribat 
i s’han format nous valors. La direcció va pas
sar del mestre Auferil al mestre Salvador Uyà i, 
a la mort d’aquest, al mestre Francese Elias, 
Pencara actual director. Tots plegats, músics.

ü
î RESTAURANT

1
Rambla, 1 Tel, 725 01 26
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Cobla Jovenívola (actual). Abril 1996.

professors, directors, familiars, coMaboradors, 
simpatitzants, tots han fet possible aquest vinte 
aniversari.

Durant aquests 20 anys la Jovenívola ha fet 
2.360 actuacions entre ballades, concerts, 
aplecs, acompanyament d’esbarts i algunes ses
sions de balls vuitcentistes i ha actual al costal 
de les principals cobles del pais. Moltissimes son 
les actuacions rellevants i es fa difícil destacar- 
ne algunes pel rise que aixo suposaria de ferir 
la Sensibilität d’alguna de les entitats que con- 
tracten la cobla amb regularitat.

La presencia als aplecs s’ha consolidât i aug
mentai, s’han fet concerts importants al Palau 
de la Música de Barcelona, als Festivals de 
Música Pau Casals, al Vendrell, al Cicle de músi
ca d’estiu de Joventuts Musicals i a molts pobles 
i ciutats de Catalunya. Cal destacar també la 
participado als Aplecs Internacionals d’Ams
terdam , París, Zuric, Tolosa, Brussel les i 
Florencia.

D’aqüestes 2.360 actuacions cal remarcar la 
participado a 497 aplecs i a 218 concerts, havent- 
se interpreta! en total unes 14.000 sardanes.

També cal fer esment deis quatre discos edi-

tats i de l’enregistram ent d’un compacte en 
motiu d’aquest vinte aniversari.

Per commemorar aquest esdeveniment, el 
19 d’abril, a les set de la tarda a la plaça del Dr. 
Robert, es farà una bailada de sardanes amb 
l’actuadé conjunta de la formado actual de la 
Cobla Jovenívola, la Jovenívola 2, sorgida 
també de FEscola de Música de Cobla i de un 
bon nombre d’antics components. Entre tots 
poden formar una cobla gegant, amb una cin- 
quantena de músics i que, a ben segur, resul
tará espectacular, digne de veure i escoltar.

Un sopar de germanor servirá, després, per 
evocar el passai i, el que és més important, per 
expressar els millors desitjos de continuitat.

MONTESINOS
Record!... per Catites - Banderes 

Tapissería - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits

Grácia, 18 • Tel. 725 43 08 • SABADELL
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La música nacionalista espanyola.
Isaa< Albéniz i Pascual (iS60-i909)

saac Albéniz i Pascual neix a Cam- 
prodon quan ha començat la segona 
meitat del segle XIX. Una època desesta
bilizada i canviant. Ais Estais Units fina- 
litza la guerra de Secessió i és assassinat 
Lincoln. Espanya, que camina vers un 

final de segle de decadéncia nacional, després 
del sexenni revolucionari de la “Gloriosa”, és en 
el moment culminant del general Prim i del seu 
assassinat posterior. De la provisionalitat d’una 
m onarquía d’Amadeu 1 i d’una República de 
Eigueres, Pi i Margall, Salmerón i Castelar. Els 
problèmes de Cuba i Eilipines i les guerres car- 
lines amb motiu de la restaurado borbònica. A 
Barcelona s’inicia la construcció de la Sagrada 
Eamilia de Gaudi i Europa pateix la guerra fran
co-prussiana. La música del moment és la de 
W agner i “l’a rt to ta l”, Liszt, Saint Saëns, 
Gounod, Verdi, etc., i als salons aristocraties, 
Chopin. Els progenitors d’Albéniz son el seu 
pare, alabes de Vitòria, i la seva mare, catalana 
de Camprodon. La familia viurà sempre en 
l’atzar i l’aventura d’un funcionari de duanes 
mai en desti fix (l’últim, a Santiago de Cuba) i 
d’un carácter singular, possessiu i amb idees 
politiques progressistes, incòmodes, que el mar-
ginen segons el vaitot politic del moment (arriba 
a demanar gracia al general Prim i el destinen a 
Madrid). Albéniz viurà aquest ambient desarre- 
lat de la famflia: hereta l’esperit aventurer i 
impulsiu del pare i la intel ligència il lustrada de 
la mare. Amb aquests antecedents, Albéniz serà 
una persona tocada per la gràcia innata de la 
mùsica, un carácter inquiet i bohemi amb una 
imaginació desbordada, influida per les lectures 
infantils de Jules Verne, i una extraordinaria 
vitalitat cosmopolita, que li permet viure en els 
ambients més inversemblants durant l’atzarosa 
vida de viatges i aventures. El seu model profes
sional será el del gran músic pianista romantic 
posât de moda per Liszt. Tot comença, com un 
Mozart, de “nen prodigi” amb un pare aprofitat. 
Als quatre anys dona un concert de piano al 
Teatro Romea de Barcelona. Als sis intenta 
ingrossar al Conservatori de Paris i el frustra un 
càstig disciplinari per troncar un mirali de saló 
jugant a pilota. Als vuit anys s’escapa del domi
cili de Madrid i realitza un pintoresc viatge de 
concerts per Castella i el Nord d’Espanya. Una 
altra fúgida a Andalusia, a Granada, i la policia 
el re torna a casa. Els seus estudis musicals 
l’estabilitzen quan als quinze anys el comte 
Murphy li obté d’Alfons Xll una pensió per estu
diar al Conservatori de Brussel les, i amb això

Antoni Sala i Serra

Albéniz i la seva esposa.

acaben les escapades d’adolescent pels escena- 
ris més estranys d’Europa i America. També 
s’allibera de la tutela paterna. Finalitzats els 
seus estudis a la capital belga, comença una 
vida emancipada, amb una transhumància con
tinua de viatges professionals i de canvis de 
domicili: Barcelona, Madrid, Paris, etc. Albéniz 
coneix tots els ambients i pùblics europeos, i 
tracta amb Liszt, Wagner, Ravel, d’indy, Fauré, 
etc. Realitza recitals de piano per tot el món, 
que li donen fama, honors i diners. Aquesta vida 
trepidant finalitza amb la seva mort a Cambo- 
les-Bains (Franga) el 1909, abans de complir els 
cinquanta anys.

Durant la seva vida de concertista de piano i 
compositor, a més d’un repertori d’Scarlatti, 
Schumann, Chopin i Liszt, dóna a coneixer les 
seves obres, d’un contingut pintoresc i d’estruc- 
tura fácil, però d’una exquisida musicalitat. 
L’ex traord inária  sim patia, plena de valors 
hum ans, desinterés i ajuda a tothom, fan 
d’Albéniz un personatge ben singular, que atrau 
fácilment la gent i els am bients musicals 
d’Europa. A París regnà entre la brillant cons-
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teMació de músics franceses i el nomenen pro
fessor de la Schola Cantorum, fundada pels dei- 
xebles de César Franck. Un contracte amb el 
banquer angles Francis Money Coûts li garan- 
teix una estabilitat econòmica que li permet 
casar-se el 1883 amb Rosina Jordana, amb la 
quai tingué tres fills. A canvi, F obliga a posar 
una música quasi wagneriana a un cicle d’òpe- 
res frustades escrites pel banquer angles. 
Albéniz no tenia inclinació ni facultats per a 
l’ôpera, gènere que no li donà cap exit, segons 
que es pogué comprovar amb les obres Pepita 
Jiménez i San Antonio de la Florida, que tenen 
un estil liric propi d’un Barbieri, Iluny dels 
models musicals en que Albéniz es mou. Serán, 
en canvi, les innombrables composicions per a 
piano allò que li donará nom, fama i la conside
rado del músic creador d’un inexistent naciona
lismo musical espanyol. Els seus últims anys de 
vida els dedicará a la composició deis quaderns 
Iberia, mentre influí sobre Falla i Turina per 
crear una gran escola musical nacional espa- 
nyola, som niada per Felip Pedrell, de qui 
Albéniz se sentí sempre admirador i deutor.

Albéniz, tot i els seus estudis per diversos 
conservatoris, fou en realitat un autodidacte. 
Mai no va assimilar una tècnica musical defini
da sobre la composició, però va intuir genial- 
ment, d’una forma molt personal, la tècnica pia
nistica que després desenvoluparien altres 
músics (Granados, Mompou, Vaillant, etc.). La 
primera època d’Albéniz és un resum de l’estil 
de “mùsica de salo” tan de moda entre la petita 
burgesia europea. Són peces quasi bailables, de 
no difícil fantasia, en què els “aires” espanyols, 
quan hi apareixen, són superficials i pintorescs. 
Més tard Albéniz centra les seves composicions 
en llocs geogràfics carac teritzats, com ara 
Mallorca, Granada, Sevilla, etc., que es destaca
ran en la música espanyola per la seva bellesa 
pianística i per Tencert de descriure l’essència 
romàntica, entre simbolista i descriptiva, dels 
aires populars espanyols d’aquella època. El 
desinterés d’Albéniz per la tècnica musical el 
priva d’aconseguir una obra orquestral impor
tant. Per aixô les seves òperes briques, tot i la 
seva bellesa, corn a ra  el preludi de Pepita 
Jiménez, fallen en el conjunt. L’encert genial i 
complet d’Albéniz es viu en el quatre quaderns 
àJberia. Tot el romanticisme espanyol, tan 
pobre de gran música, es troba en aqüestes 
obres. És un “espanyolisme” somniat des de 
Paris i que paradoxalment el fan precisament 
compositors no espanyols (Ravel, Lalo, Cha- 
brier, etc.). En aquests quaderns Albéniz posa 
tot el seu sentiment d’amor i enyorança d’emi- 
grant per un paisatge recordat i exaltat davant 
del desastre nacional espanyol de 1898. Amb 
gran intuíció, penetra en la superficie del mate
rial pintoresc i turistic que equivocadament 
s ’entén corn “allò andalús”. Precisam ent, 
Albéniz no és pas un compositor folklorista i 
coneix poc Andalusia i els seus costums. El seu

nacionalisme és un sentiment despertat per 
Eelip Pedrell i forjat d’una manera molt perso
nal per Albéniz, amb les influències que ha 
rebut a París. És un trànsit d’estils, entre dos 
segles, amb Texuberància nacionalista de Liszt, 
la mùsica txeca i russa, l’afany constructiu de la 
Schola Cantorum, el romanticisme tardà de 
Eauré (probablem ent el music francés més 
admirat per Albéniz), l’aurora de l’impressio- 
nisme i la vitalitat del género chico. L’estructu- 
ra formal ééIberia és molt senzilla, i quasi reduï- 
da a resquema i els contrastos de dansa i copla. 
La complexitat virtuosista apareix com a conse- 
qüéncia d’una aglomeració harmónica sempre 
expressiva i d’una bellesa intuitiva que es 
recrea en el simbolisme popular. Amb Iberia 
s’aconsegueix per primera vegada una música 
espanyola que ensenya el carni nacionalista que 
tant admiraren Palla i Turina i sorprengueren 
Debussy i Ravel.

La mort d’Albéniz contada per la seva filia i 
secretária Laura, té tot Taire d’un relat román- 
tic. Feia pocs dies que Granados li havia portât 
a Cambo-les-Bains les insignes de la Legió 
d’Honor concedida pel govern francés. En estât 
greu Albéniz desvaria sobre les seves delicades 
mans de pianista i sobre la propera florida deis 
rosers del jardí. És en aquest deliri que expira, 
en companyia de la seva filia, que li omplirà el 
taüt de les roses acabades d’esclatar. Albéniz 
tenia quaranta-nou anys.

DISCOGRAFIA
Isaac Albéniz i Pascual (1860-1909)

Iberia Suite. Piano, TORDESILLA. PHILIPS 68 51 114
Iberia Suite. Piano, L. QUEROL. Vois du Monde 8558-59
Iberia Suite. Piano, A. LARROCHA. PHILIPS 68-518-9
Iberia Suite. Orquestra AREOS. DECCA 410 289
Iberia Suite. Orquestra J0RDÀ. HISPA VOX 10-209
Rapsodia española. PHILIPS CBS 410 289
Cantos de España. Op 232. CBS 4140-1
España. Op 165. PHILIPS 416-158
Recuerdos de viaje. Op 71. DECCA 414 161
Suite española. Op 47 núm. 1-2. DG 413 720
Doce piezas características. DECCA 414-168
Cants italians, Victoria deis Ángels. CBS DC 140 131-2
Tango. Op 165. ELECTROLA E 73736
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V

I'escola de Londres

a ser Kitaj qui va encunyar l’expressió 
“escola de Londres”, l’any 1976, per a 
designar una sèrie de pintors que con- 
reaven una figuració pertorbadora i 
allunyada de les modes. Una escola que 
brollà de l’emoció existencial, aliena a 

la dolgor, la banalitat, la frivolitat i l’assossega- 
ment, com pertoca a l’època en la qual els seus 
components -tret de Bacon-, van comengar a 
formar-se o a iniciar la seva trajectòria, just en 
acabar la segona guerra mundial, els horrors i 
les conseqiiències de la qual, d’una manera o 
altra, van patir directament.

En els anys 1987 i 1988 va circular per dife- 
rents ciutats d’Europa la mostra “Una escola de 
Londres. Sis pintors figuratius”, que apiegava 
obres de Francis Bacon, Lucian Freud, Leon 
Kossoff, Frank Auerbach, Michael Andrews i 
Kitaj. Els unia la seva fidelitat a la tradició figu-

Ricard Calvo i Duran

rativa i la seva compartida i poc réconfortant 
Visio de l’home. A banda de coincidir en alguna 
exposició ocasional, era la primera vegada que 
aquests artistes ho feien com a grup, en un 
moment en el qual la pintura havia récupérât 
protagonisme; després de dues décades d’art 
conceptual i d’instal lacions, la figuració torna
va de nou.

En el meu anterior treball Art i avantguarda 
(“El Plec”, núm. 1, tardor 1990) i concretament 
en l’apartat “Les escoles figuratives angleses”, 
faig referéncia a Auerbach, Bacon i Freud, jun- 
tament a afires pintors no pertanyents a Pescóla 
de Londres, en tant que independents o agru- 
pats en afires coMectius, per bé que paran- 
gonables. A Espanya son poc coneguts aquests 
artistes, car només a la m adrilenya galeria 
Marlborough horn pot trobar alguns Auerbach, 
Bacon i Kitaj escadussers, sobretot perqué el

\  'Í

Two men. Lucian Freud 1980-81.

222



gran públic, pel que fa a la figurado, es decan
ta pel réalisme mes gallinaci, per una banda, o 
per la m am arratxada més poca-solta, per 
l’altra. Amb tot, cal agrair a la barcelonina gale
ria Alejandro Sales haver-nos ofert l’any 1994 
una exceMent exposició de litografíes de grans 
formats de Francis Bacon, aixi com al Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofia, de Madrid, 
que l’any passât va presentar una extraordinà
ria col-leccio d’olis de Lucian Freud.

En rea lita t, només Kossoff va néixer a 
Londres. Bacon era fili de Dublin i va morir a 
Madrid l’any 1992. Auerbach i Lucian Freud, 
nét de Sigmund Freud, són de Berlin, d’on van 
fugir, adolescents, a causa del nazisme. 
Andrews, m ort el juliol de l ’any passât, de 
Norwich, i Kitaj, de Cleveland, USA. Auerbach 
va representar a la Gran Bretanya a la Biennal 
de Venècia de l’any 1986 i Kossoff va fer-ho en 
la darrera edició, en la qual Kitaj aconsegui el 
prem i de p intura. Els sis pintors han estât 
amies, encara que Bacon va acabar barallant-se 
amb tots; posaven els uns pels afires i retrata- 
ven les mateixes persones. Malgrat presentar-se 
com a grup, a tall de “manifesto”, individual
ment són molt diferents. Kossoff i Auerbach 
tenen com a motiu la ciutat. No pas un Londres 
pintoresc, de cartell turistic, sino suburbial, en 
demolició, o bé de solars en nova edificació. 
Ambdós empren la superposició de capes i més 
capes de pintura en tragos expressionistes. 
Andrews és fred, però inquiétant. El seu gran 
motiu ha estât el paisatge australià, que fre- 
qüentà els darrers anys.

Bacon, despietat, mostra la violencia i la soli
tud de l’home d’avui. Ereud no pot prescindir 
del model -sempre familiars i amies- i es com- 
plau en els details de la earn l’epidermis, les 
venetes; la soledat també es refiecteix en els 
seus personatges, encara que estiguin acom- 
panyats.

Kitaj, un deis histórics del moviment pop-art, 
és el més impactant. Barreja imatges i referen- 
cies a estils i cultures diverses amb la miseria de 
Tèsser humà. Darrerament el preocupa situar
se al nivell deis grans mestres.

L’any passât la Scottish National Gallery of 
Modern Art, d’Edimburg, va inaugurar la mos
tra  “Erom London”, amb prop d’un centenar 
d’obres entre pintura, dibuix i gravat, la quai 
exposició, organitzada juntament amb el British 
Council, també va passar després pel Musée

National d’Histoire et d’Art, de Luxemburg, i el 
Musée Cantonal des Beaux-Arts, de Lausana. 
De la mà del seu comissari i director de la gale
ria d’art escocesa, el gairebé homònim meu 
Richard Calvocoressi, ha estât finalment exhibi
da a Barcelona per la Fundació Caixa de 
Catalunya. A la Sala d ’exposicions de La 
Pedrera el public intéressât ha pogut acostar-se 
a la plàstica d’Auerbach, Bacon, Kossoff, Kitaj, 
Freud i Andrews des del 16 de ferbrer fins al 7 
d’abril d’enguany. A la inauguració de la mos
tra  barcelonina, el senyor am baixador del 
Régné Unit, en un inspirât parlament en català, 
va justificar la temàtica i la visió comunes dels 
sis artistes -la  manera diferent però comple- 
mentària de cadascun d’ells de retratar la rea
lita t-  corn un crit de lliberta t brollat dels 
horrors de la guerra. Com un crit de llibertat 
-digué- ho és també Tarquitectura de Gaudi, 
que emmarcà la mostra en perfecta sinergia. 
Mostra que, a jui meu, constitueix la joia de la 
corona del conjunt d’exposicions que hem pogut 
veure a Barcelona i que, d’una manera o altra, 
commemoren el 50 aniversari de la Segona 
Guerra Mundial; conjunt que es va iniciar Tany 
passât amb “1945-1965. Art després del diluvi”, 
al Centre Cultural, la Sala Catalunya i la Sala 
Sant Jaume, de la Fundació “la Caixa”, i actual- 
ment i fins al 5 de maig podem veure’n els ante
cedents a la monumental exposició “Art i poder. 
L’Europa dels dictadors 1930-1945”, del Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona, al 
carrer de Montalegre.

Només enyoro no haver vist en qualsevol 
d’aquestes exposicions la magnifica sèrie de 
dibuixos que Tescultor Henry Moore va fer a les 
coves del Metro de Londres durant els bombar- 
deigs. I no voldria acabar sense repetir aquelles 
paraules de Picasso dites Tany 1945 i recollides 
en un fulletó d’”Art i poder”: “Que penseu que 
és un artista? Un imbécil que només té ulls si és 
pintor, oída si és un mùsic, o una lira al cor si és 
un poeta (...)? Al contrari, és albora un èsser 
politic, sempre viu davant d’esdeveniments 
angoixants, ardents o feligos, als quais respon 
amb tots els seus mitjans.”

MODA EN PELL I PELLETERIA

llorenç caballe
Escola Industrial, 22 pis • Tel. 725 75 59 • SABADELL

CROQUIS
JOAN LEIVA

ARQUITECTURA D'INTERIORS 
M 0BU\M ENT

Ronda Zamenhof, 151 -08201 Sabadell 
Tel, (93) 726 56 50-Fax 727 7746
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Dilluns

ugadors d’estil, artistes del fútbol, gent 
capaç de fer-nos gandir de l’impacte 
d’un cop sec de cintura; de la majestuo- 
sitat de la passada perfecta de punta a 
punta del camp; de la visió panoràmica 
del joc; de l’espectacularitat d’una rema

tada potent i definitiva; de la suprema habili
tât que permet desfer-se d’un contrari en un 
pam de terreny a l’interior de l’àrea petita; de 
la bellesa plàstica d’una imparable rematada 
de cap que es a punt de rebentar la xarxa; del 
dribbling en plena cursa; del toc d’esperó suau 
que descentra qualsevol m arcatge; del des- 
plaçament ràpid de la pilota d’un peu a l’altre, 
que deixa el defensa descoMocat i impotent per 
a reaccionar a temps; de la jugada fulgurant i al 
primer toc; de la triangulado precisa i exercita- 
da; de l’assaig de pissarra que converteix el fút
bol en geometría; de Tacciò defensiva basada en 
el redreçament de la jugada i no en la pilotada 
cap a ningù; de T aturada de mocador, salt 
d’ocell que engrapa la seva presa; de la passada 
a Tespai huit, d’on sorgeix el davanter decisiu; 
de la imparable cursa pels extrems que, amb el 
cap aixecat que guaita l’àrea contrària, acaba 
amb una centrada intel ligent; del moment cul
minant en qué, sol davant del porter, el futbolis
ta decideix superar-lo, en comptes de rematar a 
trencar, per poder entrar així com un rei fins a 
la porteria contrària; de la vaselina de ballet, 
pensada per a la càmera lenta; del penai exécu
tât amb la convicció serena de Tacompliment 
d’una obligado; del llançament de la falta que 
no és ruda potencia sino enginy que supera inù- 
tils obstacles; de la mirada panoràmica de 
Thome que se sap el director del joc; 
del gol de tisores que porta al clam, o, 
senzillament, de la fallada clamoro
sa de qui, sabent-se superior, ho ha 
volgut fer massa bonic.

Per tot això m’agrada el fútbol 
i és també per això que, com el 
Toni, m’enerven els energúmens 
sense sentit que només busquen 
els turmells de Tadversari, inca- 
paços d’aturar-lo d’una altra mane
ra. Aquesta gent -i els qui la dirige!- \  
xen- ha fet del fútbol violencia física i 
Tha allunyat de tot el que podría tenir 
d’artístic. Es ciar que encara hi ha excepcions, 
alguna -el nostre darrer dream team- de ben 
recent. Encara queda algú que concep el fútbol 
com a mirali de la coMaboració solidária -en 
Tesforç, en la victoria i en la derrota-, de Tale-

Pere Cornelias

gria conjuntural que tots necessitem, de la sana 
catarsi de sentiments i passions. Encara hi ha 
qui pensa que una passada de la mort, ben cul
minada, ens pot apropar al cel.

A Can Barça queden alguns -pocs- futbolis- 
tes d’estil, fins i tot en un moment en qué Tequip 
no està fent una temporada que inviti a Topti
misme. Guardiola, un bon conductor de joc, 
amb la sola presencia del qual -fins i tot quan no 
està fi- la cosa canvia. Capaç de descongestio
nar el joc, de fer passades curtes al company 
més pròxim enmig d’un batibull de jugadors i 
passades en profunditat que esperen el moment 
suprem. Iván de la Peña, un borne poc fet, bas- 
tant inexpert, que recupera ben peques pilotes i 
entra al xoc sense gairebé cap possibilitat d’éxit, 
però que enfila la directa sempre que pot, fa 
passades a Tespai descobert com no se’n veuen 
d’altres actualment al Camp Nou, i té geniali- 
tats, moments d’esclatant inspirado, del tot ini
gualables, dignes d’un esportista privilégiât. 
Figo, que no es troba en un bon moment de joc, 
però que, quan funciona, encara el defensa i 
arrisca -això que en diuen Tu contra u-, va a 
buscar la pilota on sigui, Iluita per aconseguir
la i remata bé i fort des de diferents posicions. 
No va venir per fer gols, però en fa, decidit a 
jugar-se a una carta qualsevol posició favorable. 
Sergi, bastant més que un defensa ràpid i efi- 
cient, un borne que, des de la banda, busca sem
pre la portería contrària, que no està disposât a 
reduir la seva aportado a Tequip a les seves 
especifiques funcions defensives i que sovint 
trepitja l’àrea contrària per facilitar el gol. Fins 

i tot Prosinecki, que no juga, però que és fi i 
técnic, amb visió de la jugada i amb 

excès d’individualisme propi de 
Tegocentrism e esportiu, segura- 
ment abocat al fracàs, però, per 
tarannà i per habitud, incapaç de 
fer un altre joc diferent del que fa. 
1 Laudrup, si raons de fons no 
m’impedissin de parlar-ne.

Actualment aquest fútbol no 
guanya partits. Aquest tipus de 

jugadors, emmanillats per les tàcti- 
ques, no rendeixen ni la meitat del 

que podrien, i creure en ells, en una 
demostrado de romanticisme, és una mos

tra inútil d’ingenuïtat. Onze homes parapetats 
a la pròpia àrea donen més résultat. Així son les 
coses al fútbol i, de fet, a tot arreu. Però això és 
només un article de revista, sorgit de pensa- 
ments a raig. Deixeu-me sommar truites. ^
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Otger Calalo

1 fons llegendari del nostre país conté 
un gran nombre de noms que, amb un 
origen mes o menys real o indiscutible- 
ment fabulós, ens ban arribat fins avui 
dia transformats per una tradició que 
ha tendit a associar-los a moments con- 

siderats representatius del nostre passât.
Casos com els de Sant Jordi, el comte Arnau, 

Joan de Serrallonga, Guifre el Pilés, Roger de 
Flor o Guillem de Berguedà son a bastament 
coneguts, però el que ens ocupa ara, el d’Otger 
Catalé, tot i ser emblemàtic per l’origen donat al 
nom del nostre país, no compta avui amb gaires 
coneixences.

La seva creació, tot i estar ja testimoniada el 
1418, sembla que és anterior a aquesta data. En 
tot cas, la seva procedencia es rem untaria a 
l’època mes gloriosa culturalment i expansiva 
politicament de la Corona d’Aragé. La seva pista 
es perd en uns segles de davallada político-cultu
ral i no es reprendrà fins a la Renaixença, quan 
homes corn Victor Balaguer o Jacint Verdaguer 
el convertirán en materia literària. També sem
bla lôgic que hagi estât en un moment de recu- 
peracié del passât gloriés, amb la 
intencié de construir un futur pro 
metedor, que es recuperi un perso- 
natge corn el d’en Catalé.

La primera versié l’anome 
na “senyor del castell d ’en 
C atalé”, situât a la Gas- 
cunya, i iniciarla la seva 
actuacié l’any 732. La 
denominacié provindria 
del "castrum Catala- 
nicum O C atalaunum ”
(nom Rati de Châlons-sur- 
Marne), present a les crò- 
niques que narraven la 
derrota d’Àtila, però que 
provenien d ’una mala 
interpretacié geogràfica de 
l’esmentada crònica. Sembla 
també que es tracta d’una versié 
de TOtger Danés, personatge mitic 
de l’epopeia francesa.

La llegenda s’iniciaria amb la seva 
presencia, a inicis del s. Vili, en la defen
sa aferrissada del Pirineu enfront de les 
tropes sarraïnes. D’aquest prim er enfronta- 
ment, curull de baixes per ambdés bàndols, el 
cavalier Catalé en sortirla greument ferit i es 
retirarla una llarga temporada al monestir de 
Montgrony (Ripollès; curiosament el mateix Hoc

David Serrano i Blanquer

on trobarem el comte Arnau). Allí es refaria de 
les nafres menjant fruités del bosc i bevent llet 
de cabra amb l’ùnica companyia d’un gos (la 
quai cosa explicarla la seva presencia en molts 
dels escuts de nobles catalans).

Un cop récupérât del tot, Catalé s’envoltà de 
nou valerosos cavaliers: els Alemany, Anglesola, 
Cervellé, de Cervera, d ’Erill, M ataplana, 
Monteada, Pinés i Ribelles, els quais, acompan- 
yats dels seus vassalls, haurien configurât un 
exèreit format per vint-i-cinc mil homes, dividits 
en tres fronts. Els seus objectius iniciáis haurien 
estât les incursions pel Rossellé, el Capcir, la 
Cerdanya, el Pallars i la Vali d’Àneu, amb la 
intencié d’arribar fins a Empùries, lloc on hau- 
ria caigut greument malalt pels freds soferts i 
on hauria  mort, no abans de deixar el seu 
comandament a un dels seus homes: Dàpifer de 

Monteada. Altres versions 
expliquen que en aquesta 
darrera incursié hauria cai

gut a mans sarraïnes a Ro
ses, on hauria estât exécutât. 
Sigui corn sigui, els nou cava

liers, un cop assolida la 
V victòria definitiva con

tra els moros (després 
d’haver-se replegat al 
Pirineu espérant P arri

bada de Carlemany), hau
rien rebut el titol de barons, 

recollint aixi la coneguda deno
minacié dels Nou Barons de la 

Pama, nom que s’hauria extret del 
poema de Jacques de Longuyon Veux 

du paon (de 1313, i récupérât per 
(iaspar Escolano el 1610), en el 

quai parla  dels N eu f Preux 
(formats per tres jueus, tres 
gentils i tres cristians: Artùs, 
Carlemany i Jofre de 
Bouillon).

És improbable que els nou 
barons esm entats poguessin 

baver estât al capdavant de les incur
sions en pie s. Vili, entre altres coses 
perqué els noms dels principals capitos- 
tos de l ’època eren visigots o n o r
mands, O perqué les im précisions 
sobre Guillem de Cervera o els 
Monteada resulten també évidents. 
Però és que una cosa és la realitat i 
una altra de ben diferent és la ficcié.
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Bos( verd, bosc vermeil, bos< negre

a dos dies que, de bon mati, em trobava 
en aquest mateix pujolet, reblert de 
bosc, on ara estic. A mig baixest xiulava 
un merlot. Oh! Les passades del merlot! 
Quina meravella! El cant del merlot i el 
del rossinyol sempre m’han encativat. 

Sentir l’arpegi del rossinyol trencant la foscor 
de Fobaga invisible mentre tranuita o sentir la 
modulado del merlot entre la verdesca de les 
heures i dels bardissars es reaiment fascinant. 
Si l’un ésel flauti de la nit, l’altre és el flauti del 
dia i trobo que ambdós cants son tan singulars i 
caracteristics que hom podría assegurar que 
formen una bella simbiosi amb el paisatge boscá 
-en aquest cas, amb el que correspon a la mun- 
tanya de Sant Llorenç de Munt-. Els refils 
d’aquests ocells necessiten el forest i el forest, 
sense aquests refils, sonaria a buidor.

Avui aqui no hi ha cap classe d’animal ni 
vegetal. Tot és mort. Cerco els pins, les alzines, 
el ginebre, el reidor, els coscolls. Cerco la moisa, 
el romani, l’espigol, la farigola, la sajolida. 
Cerco la fauna i aquell silenci saturai d’essèn- 
cies de trementina que m’insuflava els pulmons 
amb un bálsam nodridor, i no hi trobo res, res. 
Només aquest altre silenci colpidor de paisatge 
desolai i trist com un ore escarit sembrai d’esta- 
ferms acusadors i ennegrits i, amb llurs capça- 
des nues de fullam. Sento una mena d’esfondra- 
ment a dintre meu talment com si el mateix 
maligne m’hagués arrabassat aquella fibra que 
ab ans em lligava amb la 
Natura, de la qual, sem
pre he pensât que també 
en sóc conseqüéncia i 
part.

Deixo el lúgubre mi
rador del pujolet i cami
no de regrés petjant la 
catifa de cendres i soca- 
rrims del brostam calci
nai, aquesta catifa volátil 
i ténue que s’enfonsa al 
meu pas i que tan sois fa 
dos dies era un tou de 
pinassa, moisa, herbes, 
flors i vida. Uns passes 
més enllà veig un gros 
buscali que encara aixe- 
ca un torterolet de fum 
cel am unt entre els 
côdols i que, l’absència 
de malesa ara fa visibles.

Se m’han emmascarat

Josep Sanz i Font

les espardenyes amb els matolls socarrats i, em 
sento l’esperit i la voluntat congriats pel des
consol i l’aflicció al davant d’aquest panorama 
esbucat i negros que ara em rodeja. Quin mal- 
son! Quina desolació! Abans d’ahir, aqui asse- 
gut, encara assaboria l’aura resinada mentre 
em volava la imaginació entre cantiris i la 
monodia persistent de les cigales, envers la 
dansa de les sil-labes consebuda per l’assossec 
de l’entorn i la pau del paisatge. Recordo que 
em vaig treure de la butxaca el bloc i hi vaig 
escriure aquesta darrera estrofa d’un esborrany 
que adés havia fet.

“Quan penso en tots aquests animalons 
que uns fan vida de dia i altres de nit, 
cree que el planeta no està marcit 
ni que els anys se me’n van a tomballons... ”

Quina ironia de la cogitacié humana! Avui, 
consumât Tincendi, no se m’acudirien aquests 
versos. Estic tan afligit, tan desesmat que la 
veueta timida deis meus pensaments va mormo- 
lant -Veniu conillets saltarins! Veniu petits rei- 
tons! Veniu cuquetes de llum! Veniu esquirolets 
escotorits de cua alçada! Veniu voliaines de 
colors! Veniu formiguetes que foradeu els bôics! 
Vine saltam arti a botre per les herbes! Vine 
abelleta a triar les flors del romani! Vine per- 
diueta a escotxegar pels estreps del declivi! Vine 
aranyeta de lignit i carolina a fer tremolar el teu
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parany enfarinat de serení! Vine tu, mare meva, 
a enartar-me amb aquell conte de les bestioles 
de les nostres rodalies, bestioles que tu me les 
anaves anomenant una per una i fins i tot les 
feies enraonar:

-Tinguen bon dia escarabat!
-Que Déu US guard papallona!
-I vós sempre tan bufona!
-I vós sempre tan trempât!

Era un conte llarg, una tirallonga rimada que 
al final em feia adúcar les parpelles portant-me 
a la inconsciencia onírica d’infant;

...Van anar-hi els borinots 
i també dues granates 
tot cantant ifen t ganyotes 
com sifessin escallots 
i un conili viudo, molt franc, 
de bracet amb les amigues 
i un col legi de formigues 
totes vestides de blanc...

1 aixi m’anaves ensenyant tota la fauna del 
nostre paisatge: el sanglar, el teixó, l’escurço, la 
serp, l’eriço, el llangardaix, el muricec, la sala
mandra, l’escorpi, la guineu, la mustela, el duc, 
el pinsà, l’estornell, l’ôliba, les orenetes, l’oriol, 
la puput, la falcia, la garsa, els tudons, la guat
ila, la cogullada, el pardal, el grill, l’escolopen- 
dra, la vespa, l’estisoreta, la marieta, l’espiadi- 
monis, la llagosta, la p aparra , el mosquit, 
l’eruga, el pregadéu, la vironera, el cargol, el 
llambric, i tants d’altres que la senectut m’ha 
tret de la memòria.

Si ara veiessis el bosc, mare meva, sense cap 
d’aquestes bestioles i amb els pins socarrats de 
dalt a baix perqué no puguin brotar mai mes, 
t ’asseguro, mare, que et tornaries a morir de 
l’enuig. Saps, mare? Llengües de foc, vermello- 
ses, blavoses, verdosos, groguenques corn de 
bèl lues O de monstres teratolôgics, s’han endut 
tots els teus animalons, els meus animalons cap 
a no sé quin empiri. Que sigui, almenys, mare 
meva, un lloc mes altruista i benefactor que 
aquesta Terra que ens ha tocat viure tan male- 
jada i plena d’assassins incendiaris.

A r r a c a d es  d 'O r  G r o c  a m b  q u a tr e  D ia m a n t s  ta l la  O v a l

A m o r a la perfecció, treball ben fet. 
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Pinacoteques dels museus catalans

1 Museu Cau Ferrât de Sitges es la casa- 
estudi de l’artista escriptor i coMeccio- 
nista Santiago Rusiñol (Barcelona, 1861 
- Aranjuez, 1931) i centre de les Festes 
Modernistes.

De Santiago Rusiñol ja coneixem la 
seva gran passió per la pintura i també la gran 
Popularität com a escriptor, però no es pot dei- 
xar d’esmentar la vertadera obsessio que tingué 
pel col leccionisme. La dèria de reunir peces anti
gües, sobretot ferros forjats, a més de cerámiques, 
vidres, talles, mobles i altres menudalles, que 
guardava en el taller que compartía amb el seu 
amie escultor Enric Clarassó a Barcelona, arribé 
a una saturació tal, que desbordava la capacita! 
del taller, que per votado deis seus amies assis
tants a les tertulies, s’anomenà “Cau Ferrât”.

L’any 1891 la descoberta inesperada, carni 
de Vilanova, acom panyat d’en Casas i d’en 
Meifrèn, en èsser invitât a baixar del tren i visi
tar en Roig Soler, sitgetà de soca-rel, queda cap
tivât per la lluminositat de Sitges i per l’hospita- 
litat dels seus habitants. Aviat decidi comprar 
dues casetes de pescadors per convertir-les en 
estudi i poder-hi instal lar les seves extenses 
coFleccions de ferros i peces antigües.

L’edifici fou reconstru it per l ’arquitecte 
Francese Rogent (1861-1898) incorporant-hi 
diversos elements arquitectònics de castells 
enrunats. Résulté fìnalment d’un gust moder
nista amb reminiscèneies medievals, i l’ano- 
mené “Cau Ferrât” corn a record del primitiu 
barceloni.

La coFleccié de ferros (unes 700 peces des 
del segle Xll) clavats en bandes de fusta i panò- 
plies, recobreixen les pare ts  en quantitats 
impressionants. També és important la colTec- 
cié de cerémica, majoritériament terrissa cata
lana, rajóles d’oficis i plafons, a més d’una 
extensa representado de cerémica espanyola.

Les talles i escultures (segles Xlll al XIX) i la 
petita però interessant coFleccié d’arqueologia 
acaben d’atordir el visitant, vertaderam ent 
escruixit en contemplar tanta varietat d’ele-

Jaume Mercadé i Vergés

ments, els quais completen la mostra amb l’ex- 
hibicié de la valuosa coFleccié de vidres antics 
que en Rusiñol compré el 1902 a Alexandre de 
Riquer.

Però el que desperta més interés per als 
amants de l’art, és la recopilacié de pintures i 
dibuixos, que a més de les obres realitzades pel 
mateix Rusiñol, s’hi poden contemplar les que 
va adquirir o li van dedicar els seus amies.

Si bé hem de constatar que es tracta d’una 
importantissima coFleccié, no podem deixar de 
comentar que, davant la intensa aglomeracié de 
peces i elements diversos i heterogenis que 
envolten les obres, el contem plador queda 
sovint désorientât i fins i tot atabalat per I’ata- 
peïm ent d’objectes i estris que impedeixen 
observar amb atencié l’atractiu que les obres 
desprenen. Però si assoleix aïllar-se de 
l’am bient que les encercla, a rriba  a re s ta r 
embadalit per la bellesa i importéncia histórica 
catalé de la mostra en Part catalé.

No comentarem sala per sala, pel desconcert 
vertaderament caòtic, que produiria una evi
dent confusié en voler situar cronològicament i 
amb una certa harmonia la disposicié de les 
obres. Ens limitarem a esmentar les que sota la 
visié general tenen més o menys significacié.

En primerissim lloc, sén destacables les dues 
celebrades obres del Greco que en Rusiñol 
adquiri a Paris a insténcies de Zuloaga el 1894. 
Es tracta de la Magdalena penitent i Les llágri- 
mes de SantPere, del segle XVI, portades al “Cau 
Ferrât”, en solemne processò, per tots els artis
tes amies i col-legues d’en Rusiñol, enmig de 
l’expectacié deis sitgetans i la gatzara general.

Esmentarem, entre les obres exposades, les 
més representatives, deixant a part la ingent 
quantitat de dibuixos, gravats i esbossos deis 
artistes coetanis i companys assistents assidus a 
les Festes Modernistes que s’organitzaven al 
“Cau”, com també l’important recull de cópies 
d’obres de pintura italiana i espanyola, com uns 
Velázquez admirablement interpretats, i altres.

Els quadres que naturalm ent curullen les
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Cursa de braus, de Picasso.

sales no poden esser menys que els del propie- 
tari, en Rusiñol, que en un percentatge molt ele
vai, tan en quantitat com en qualitat, están pre
sents en gran nombre en totes les dependencies 
del musen.

Entre els mes rellevants, alguns reproduits 
en les historiés d’art, es poden contemplar de 
l’època parisenca: La casa de préstecs, El 
cementiri de Montmartre, L’hiuern de l’artista 
(retrat d’Utrillo), La morfînônama, L’Èxtasi, tots 
de tendencia modernista i reflectint aquella 
atmosfera malenconiosa tan característica del 
pintor, com també La darrera recepta. Amor 
místic, Palau abandonat etc., quadres eminent- 
ment literaris; alguns de l’època mallorquína 
com Dijous Sant a Pollença, i una bona repre
sentado del période sitgetà: La nena de la cla
vellina, Les nenes del pati blau, Retrat de nena 
sitgetana. Retrats dels amies de Sitges: “Panxo 
Xicarrons”, Lluis Marcel, Ricard Roig, Carles 
Mani, Ricard Planells... Es poden adm irar 
ensems: El mestre Morera dirigint el cor de 
Catalunya Nova, i penjat quasi al sostre. Poli de 
gran dimensió L’Àngelus de Santa Cecilia, on 
reprodueix fidelment “l’hora santa” quan els 
monjos resen l’àngelus enfront de l’absis de 
Permita, sota els darrers raigs d’un sol daurat 
de posta que impregna tot Pambient del quadre. 
Entre altres obres que passem de llarg, esmen- 
tem els plafons: La Poesia, La Música i La 
Pintura, molt representatius del modernisme 
català.

El pintor Ramon Casas, gran company d’en 
Rusiñol, també hi té especial i excel lent repre
sentado: La dama blanca. Dona llegint, Lligó de 
música, dos Nusos de dona, vertader virtuosis
mo del pintor, resolent de manera magistral els 
difídls escorços que obliguen els punts de vista 
escollits; el parisene Bal del Moulin de la 
Galette, obra cabdal del pintor; el simpátic

L’auca del Sr. Esteve, i el curios Rusiñol pintat 
per Casas i Casas per Rusiñol, on es venen els 
dos amies retratant-se, i per aquest motiu está 
signât per ambdós pintors.

Zuloaga, el gran pintor base, també company 
de fatigues pictoriques, hi té un gran quadre: La 
part del vi, una de les seves millors creacions.

Hi trobem obres molt acceptables, i algunos 
d’excel lent factura, de Joan Llimona {La carta), 
Anglada Cam arasa {Nocturn parisenc) i 
{Papallones de nit)\ paisatges de Darío de 
Regoyos; dues vistes de pobles espanyols, de 
Mas i Fontdevila; Pichot {Boulevard parisenc), 
les “Coves del Drac de M anacor” del belga 
William Degouve de Nuneques, inspirador de 
les fantasies m allorquines de Mir, i com a 
important, el petit quadret de ressonáncia uni
versal de Picasso: Cursa de braus.

Presideix el bell mig del Gran Saló, una 
escultura d’Enric Clarassó, représentant un for
jador amb el malí i Penclusa, homenatge d’en 
Rusiñol ais anonims artífex del ferro que hono- 
ren el “Cau Ferrât” amb llurs obres.

Malgrat Pabarrotament de peces que provo
quen al visitant espectador una certa percepció 
d’angoixa, en penetrar a les dependéncies del 
Musen, no deixem de trobar-nos situats en un 
ambient romàntic i modernista com era fre- 
qüent en els estudis deis pintors emancipats de 
Pépoca, fent-nos reviure per uns instants Pemo- 
tivitat malenconiosa que comunica la dolça cla
ror sitgetana, ñltrada pels vitralls ornamentats, 
i oint la remor sorda de les onades, que espete- 
gant sota els murs de Pedifici, sembla que gron- 
xin els sentits amb una placévola sensació de 
pau i tranquil litat.

MUSEU CAU FERRAT
Carrer Fonollar s/n. - Tel. 894 03 64
08870 SITGES (Garraf)
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El cinema com a testim oni de In 
vida de In societnt

Encarnacíó Soler

ecentment, el Cine Club Sabadell ba pre
sentai un cicle de pel licules, amb motiu 
del centenari del naixement del cinema, 
en coMaboració de la Filmoteca de la 
Generalität de Catalunya. Les pel licules 
exhibides, en una selecció efectuada pel 

seu conservador, Anton Giménez i Riba, van ser 
escollides sota el criteri de mostrar una repre- 
sentació significativa de Campii ventali de possi- 
bilitats que ofereix el cinema: documental, 
industrial, ficció,...

Dins el bloc de cinema industrial i documen
tal, es van exhibir dues pel licules que vaig recu
perar fa pocs anys: La Flor del Dia i Festes en 
honor de Clavé respectivament. Ambdues conte- 
nen imatges d’un gran valor, tant com a testi
moni d’un important esdeveniment social, com 
seria el cas de la trobada de cors de Clavé a 
M ataré l’any 1928, corn de l ’altre film, per 
poder-se comptar entre un dels millors i més 
antics documentais industrials (aproximada- 
ment de l’any 1910) que es conserva avui a la
Filmoteca de Catalunya.

La recuperado d’aquestes dues pel licules, 
totes en origen en suport de nitrat (1), va ser 
fruit de la investigacié i recerca que vaig portar 
a terme, seguint el fil d’informacions. La per
sistencia i la sort van fer culminar en la trobada 
d’una d’aquestes en un magatzem de la fábrica 
Pastes Alimenticies Gallo S.A. i de l’altre en un 
domicili particular. Finalment van ser diposita- 
des a la Filmoteca per a la seva definitiva res- 
tauracié i conservacié.

Fins al moment present, la recuperado del 
patrimoni cinematogràfic de Catalunya, un bé 
inestimable per l’escassetat del que queda, s’ha 
fet mercès a accions puntuáis i particulars.

Hi ha moites persones, empreses, arxius, 
museus, associacions de tot tipus, que conser
ven pel licules antigües. Les circumstáncies per 
les quais varen arribar a les seves mans son 
molt diverses. Sovint en desconeixen la seva 
perillositat en el cas del nitrat. Tampoc no es 
coneix la dificultat de conservado, en el cas de 
les pel licules amb suport safety (2), subjectes a 
processes degeneratius produits per la manca

Els cors de Clavé desfilant per la Rambla Castelar. Hi veiem el popular tramvia de M atará a Argentana.
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de condicions adequades de manteniment. En 
aquest cas inclouriem les pel licules rodades 
amb 16 mm. fetes per prestigiosos cinéastes 
amateurs catalans. La temperatura inadequa- 
da, agreujada per la humitat o pel temible i poc 
conegut mal anomenat “síndrome del vinagre” 
(3), recentm ent descobert, que destrueix de 
manera inexorable el film, fa que sigui urgent 
que es plantegi la nécessitât de tenir les peMicu- 
les en un lloc adient, amb uns rigorosos requi- 
sits, dictats per la F.LA.F. (4), que avui, a 
Catalunya, només reuneix la Filmoteca. De fet, 
hi ha cert escepticisme -fins i tot en mitjans pro
fessionals-, quant a la creença que els films, 
incloent-hi tots els fets amb material anomenat 
safety, no son eternam ent perdurables. En 
aquests tipus de materials, els canvis adversos 
son molt sovint imperceptibles i es fan évidents 
als ulls quan ja ban entrât en un procès de dege- 
neracio dificilment reversible.

Passem a analitzar una de les pel licules vis
tes a la mostra de cinema:

FIESTAS EN HONOR DE CIAVÉ (1928)
Aquesta pel licula va ser recuperada a la ciu- 

tat de Mataré. Vaig saber-ne l’existència en 
veure la pel Kcula Matará Segle XX, del cineasta 
amateur m ataroni Joan Pruna. Aquest havia 
copiât amb una truca artesanal seqüències d’a- 
quest i d’altres films antics, que incorporà al seu 
documentai una retrospectiva de la historia de la 
ciutat fins a l’any 1973, en que va ser rodada.

Vaig interessar-me per a saber d’on proce- 
dien aquellos imatges, i mercès a la informado 
donada per aquest cineasta, arribar al possei- 
dor de la pel licula. Es tractava del darrer ope
rador de cabina del cinema Clavé.

El Clavé era un bellíssim cinema que a 
Mataré era anomenat per la gent més gran “el 
petit Liceu”, caigut a la década deis 70 sota 
l’escarpell de l’especulacié urbanística (avui 
l’ocupa una entitat bancària). És de suposar que, 
davant la inevitable desaparicié del cinema, 
aquest operador va optar per emportar-se el que 
quedava a la cabina: maquines, petits fragments 
de peMícules antigües, i, entremig, aquest docu
mental, salvant-lo així de la destruccié.

La propietat del cinema Clavé va passar per 
diverses mans, essent ensems cire, teatro de va- 
rietats, teatro dramatic i liric, i cinema... (També 
s’assegura que, mercès a les seves acollidores 
llotges, va venir al mén més d’un mataroni.)

Així, l’any 1928 el propietari d’aquest cine
ma era en Josep Gurgui, que residia a B ar
celona. També tenia els cinemes Gayarre i Liceo 
del carrer de Sants. Home creatiu i emprenedor, 
donà la direccié artistica dels cinemes als ger- 
mans Baños, concretament a en Ricard.

Essent el director artistic del Clavé-Palace, 
com s’anomenava llavors, no és gens d’estra- 
nyar que en Ricard, cineasta, volgués aprofitar 
el gran esdeveniment social que es preparava 
per a fer-ne una pel licula i assegurar-se un

Els cors de Clavé a la cantada col-lectiva al parc de Matará.

públic que segur que aniria entusiasma! a veure 
el documental testimoni d’un acte tan rellevant 
ocorregut a la ciutat. La coincidencia del nom 
del cinema era una publicitat per a eli però 
també un homenatge indirecte a Clavé. El docu
mental fou inclòs en la sèrie que devia rodar el 
mateix cinema: Información Cinematográfica 
Clavé-Palace: Fiestas en honor de Clavé.

Anselm Clavé (1824-1874) va fundar les pri
mores societats corals vers l’any 1850. La seva 
ràpida extensié per tot Catalunya va ser un 
rellevant fenomen. Integrados per bornes de 
classe treballadora, van anar prenent protago
nismo dins la vida musical i cultural de bona 
part de la Catalunya popular. Les activitats dels 
cors de Clavé giraven a l’entorn de festes con
cretes: les caramelles, les excursions de Pasqua 
i Festa Major, i els aplecs.

L’any 1928, coincidint amb la Festa Major de 
Maraté, que s’escau el 27 i 28 de juliol, es va 
celebrar un aplec amb motiu de la coMocacié 
d’una lápida que canviava el nom d’un carrer 
de la ciutat pel d’Anselm Clavé.

A Mataré hi havia un nombre important de 
cors de Clavé: la Societal Coral Antigua, funda
da el 1856, coneguda també per Coro Veil, La 
Esperanza (fundada el 1868), La Peña (1896),
VArmonia Mataronesa (1899) i la Societal Coral 
La Walkyria, seccié coral de TAteneu Obrer 
(1911 aprox.), que fou la darrera a sobreviure a 
la ciutat.

El documental recull les imatges de l’arriba- 
da a l’estacié de tren de les societats corals, vin- 
gudes de tot arreu de Catalunya, la seva desfila
da per la ciutat. Pacte de coMocacié de la lápida 
i la trobada de corals al pare. Per a tan impor
tant acte es va editar un diari especial que Infor-
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mava de tota mena de details de l’acte. Se sap 
fins i tot el repertori que es va cantar, les autori- 
tats musicals i civils que hi van participar, etc.

El fet de recoUir aqüestes imatges ja son prou 
importants per a la historia del nostre país, però 
per a la més particular de Mataró encara ho són 
més. Veiem en imatges en moviment com era la 
ciutat l’any 1928. Podem veure i enyorar coses ja 
definitivament perdudes en el transcurs del 
temps: el tramvia de Mataró a Argentana, el cine
ma Clavé, la bellissima plaça arbrada de santa 
Anna (enguany de les anomenades dures)...

La filmado d’un esdeveniment social signifi
cava abans una despesa important i la mobilit- 
zació d’una estructura tècnica que no gaudia de 
la facilitât que tenim enguany. Era freqiient -pel 
que hem pogut veure en els documents de l’èpo
ca- aprofitar la filmado de l’acte per a incloure- 
hi imatges d’aspectes de la ciutat i de la vida 
dels seus ciutadans, que aquí es trobava cele
brant la seva Festa Major. La càmera va enre- 
gistrar imatges de la platja de la ciutat -llavors 
separada en secció masculina i femenina-, amb 
les seves típiques “casetes”, les nombroses bar
ques de la confraria del pescadors -enguany 
réduit a pocs pescadors-, deis seus carrers i del 
seu pare, i també de la seva vila preferida pels 
mataronins per la plàcida i familiar excursió 
deis diumenges: Argentona, a la qual s’arribava 
amb el popular tramvia, que s’aturava, al final 
del recorregut, justament al davant del pare de 
la Font Picant, on s’anava a prendre un got 
d’aigua picant i comprar ais infants una paperi-

na d’anissos. (Avui malmesa, perduda la deu 
natural i en litigi per la seva propietat per part 
de la ciutat.)

Veiem, dones, amb la visió d’aquest docu
mental o de qualsevol altre, com s’acompleix el 
que tan encertadament proclama la declaració 
de la UNESCO de l’any 1980:

Les imatges en moviment són una expres- 
sió de la personalitat cultural deis pables i, a 
causa del seu valor educatiu, cultural, artis
tic, científic i historie, formen part integrant 
del patrimoni cultural d ’una nació.

(1) Nitral: S’anomena així el suport material amb qué foren 
filmades les pel licules des del naixement del cinema fins ais 
anys 50. Es tracta de nitrat de cel lulosa, altament infiama- 
ble (pot autoignifugar-se a 40° espontániament).
(2) Safety: L’acetat de cel lulosa va substituir el perillos 
nitrat. S’anomenà safety, traducció de la paraula anglesa, 
“segur”. Es pensa que aquest suport seria definitiu, però 
també s ’ban vist problèm es de conservació en aqüestes 
pellicules.
(3) Sindrome del vinagre: Malaltia que afecta les pel licules 
d’acetat de cel lulosa, causada per la disgregació de les molé
cules de l’acetat, i que produeix acid acétic. Se’n diu aixi per
qué les pel licules afectades per aquest mal desprenen una 
fortissima olor de vinagre.
(4) F.I.A.F.: Federació Internacional d’Arxius de Films.

La platja de Mataró, secció masculina, amb les “casetes” de bany, avui desaparegudes.
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Díafanitats

€
aps que? Se’ls ha aca- 
bat l’aigua.
-  Els havies d’haver 
previngut, sense alar- 
mar-los.
-  Ja ho volia fer, però 

em van destorbar.
-  Per correu és mes practic. Ho 
die perqué no fa cas deis 
destorbadors.
-  És que plovia.
-  Aixó és que queia aigua del cel, 
o deis núvols. I tu eres a sota.
-No m’hi vaig fíxar prou bé.
-  Fixa’t: on tiñe el ñas? Pren- 
t’ho com a exercici de fixesa.
-  Un xic mes amunt, però no 
gaire.
-  Exacte. I les orelles? És un 
segon exercici d’aquella ma- 
teixa mena.
-  També. Però en veig dues.
-  I que van fer? Devien heure vi 
o cervesa. No t’ho han pas dit?
-  Era l’aigua; que se’ls havia acabat.
-  Ahir o avui? Acostuma’t a situar les coses en la 
Immensität del temps.
-  Una mica cada dia.
-  I l’any passât, per aquesta època, en tenien? 
Apa! Digues!
-  Sempre se’ls acaba.
-  Així, els plou prou, però, pel que plou, plou poc. 
És una llástima.
-No, volia dir la cervesa.
-  Dones que béguin vi. No t’hi amoínis. Tot liquid 
que sigui potable.
-  Però és l’aigua que se’ls ha acabat.
-  No ho has entes bé. Et feia una reflexió gene- 
ralitzadora sobre la beguda.
-  Potser no. És que m’ho han dit tan de pressa!
-  Els podries telefonar. Saps el número?
-  Aixó és cosa deis veíns, que tenen taverna.
-  I els dones molts records de part meva. Ei! Si és 
que encara no s’han mort de set, que en dubto.
-  Però no saben llegir ni escriure.
-  Hi ha analfabets molt espavilats. Es perden de 
vista. Tot ho ullen.
-  La tiñe bona, per si de cas.
-  Els en podries enviar un bon raig. Però que 
sigui neta!
-  Potser la de la pluja.
-  No ho trobo pas mal pensât. Aprofita recollir-ne 
així que arríbis a cas teva. Pensa que son analfabets.
-  I si anés al riu, que és ací, a tocar?

Per la transcripción Jafre Segon

-  Saps que? La pedra, ja la vaig 
trobar.
-  Aixó és estar de sort.
-  Més ben dit: me la van trobar.
-  No devia estar gaire ben ama
gada. Amb això de les pedres 
cal anar molt en compte. De 
vegades et cauen al cap.
-  Era un que la buscava.
-  Que era molt grossa?
-  Li va caure als peus.
-  Això rai! S’ha de pensar que 
les pedres poden perdre’s. N’hi 
ha tantes que, de vegades, et 
pots confondre, i no la trobes.
-  Una altra vegada ja em va 
passar.
-  Arran?
-  Bé, va passar de llarg.
-  Va trigar molta estona? Ho 
die perqué les pedres van molt 
a poc a poc.
-  Anava passant.
-  Però aquella vegada, qui 
l’havia triât?
-  L’havia trobada al mig del carni.
-  Això no té res de particular. Per això són fets, 
els camins!
-  No hi havia caigut!
-  És que hi havia anat a parar rodolant, o una 
cosa així. Millor!
-  De grosses, si fa no fa.
-  Cada vegada han de ser ben diferents, que Puna 
no s’assembli a l’altra, o, si no, et pots equivocar.
-  Això si que no ho voldria!
-  Quan vulguis amagar una pedra, no pots estar 
massa distret. UH viu!
-  No m’agrada pas d’amagar-ne.
-  En rea lita t, vai més tenir-les a la vista. 
T’estalvies feina i maldecaps. I posar-les en filera.
-  T’hi pots entrebancar.
-  Són una lliçé de geologia ben baratela.
-  No vaig anar a escola.
-  Dones encara amb més raó.
-  Queia lluny de casa.
-  Ja sabem que les pedres cauen, ara que si 
vigiles...
-  El meu pare era vigilant.
-  Ab! Això no m’ho havies dit mai. Aleshores, no 
he dit res.
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Elsa S<hiaparelli i el surréalism e

Isa Schiaparelli neix a Roma I’any 1890. 
Estudia filosofìa, i els moviments d’a- 
vantguarda del principi de segle m ar
quen la seva joventut. El futurisme i el 
fauvisme, així com el coneixement d’Eleo- 
nora Duse i D’Annunzio, son l’origen de 

la seva Sensibilität creativa. Després de casar-se 
es trasllada a Nova York, on es relaciona amb el 
grup dadá de la ciutat. A través deis seus amies 
Francis Picabia i la seva esposa Gabrielle, 
coneix Meyer, Man Ray i d’altres artistes, que li 
van deixar un rie posit. L’any 1920, de tornada 
a París, en plena època cubista, obre la botiga 
Pour Vesport, amb creacions, bàsicament de 
punt, pensades per a la nova dona que naixia: 
alliberada, que s’incorporava al món del treball 
i esportista. Ella i Coco Chanel van entendre i 
vestir aquesta dona del canvi social, que abans 
de Iluir un article luxés, volia afirmar la seva 
personalitat i independéncia. Els primers jer- 
seis, inspiráis en Part déco, eren teixits trompe 
l’oeil, normalment bicolors, de dibuixos geome
tries i d’una aparença andrògina que responia a 
la volunta! d’emular l’univers masculí. Es rela
ciona amb Dalí, Cocteau, Bèrard, Dufy... Atreta 
pel surrealisme, comença a crear models a par
tir de dibuixos dels seus amies, combinant la 
provocado i l’extravagància amb la Sensibilität 
poètica i un marcai sentit de l’humor. Per pri
mera vegada s’aplicaven a l’alta costura les 
idees d’un moviment artistic, congenian! 
l’excèntric i el divertiment amb l’elegància i la 
sofìsticació més chic. La personalitat de la dona 
havia d’estar d’acord amb tot allò que l’envolta- 
va, del vestuari al mobiliari passant pels objectes 
d’art, lins a formar un tot harmònic i conceptual.

Raoul Dufy li dissenyava estampais de rallies 
brillants sobre vellut o seti, sembrats d’immen
ses flors coloristes. Christian Bèrard, il lustra- 
dor del Harper’s Bazaar i de Vogue, especialista 
en obtenir colorits atrevits i diferents i famés pel 
disseny de vestuaris per al teatre que combina- 
ven tonalitats fosques i estridents, va crear per

Olga Mauri

Vestii jaqueta, amb efecte de calaixos, segons una idea de 
Dalí. Hivern 1936-37.
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Brodât a partir d ’un dibuix de Jean Cocteau.

a Eisa un rosa shaking (xocant) -el que avui 
denominen! rosa xiclet- utilitzat ja per sempre 
mes per la dissenyadora i mes endavant per 
Yves Saint Laurent, sobretot combinat amb el 
negre. Yves Saint Laurent era un admirador 
confés de Madame Scbiaparelli.

Eisa vestía a Gala, i Dalí li va pintar per al 
seu saló un gran ós dret de color rosa shaking, 
ornât de joies i amb un abric de color violeta. El 
davant de l’animal era pie de calaixos. D’aques- 
ta idea es desenvolupà el vestit jaqueta que 
mostra la il lustracio. El barret també es de 
Dali. Schiaparelli va fer una série de barrets ins- 
pirats en diferents models de sabates dissenyats 
pel pintor que van tenir molt d’èxit. Recordem la 
Greta Garbo de Ninotchka (1939) enamorada 
d’un excèntric capell d’Schiaparelli que per ella 
representava tôt l’encant i l’efervescència cultu
ral d’una ciutat corn Paris.

Jean Cocteau li va fer dibuixos, fins i tôt sig- 
nats, que Schiaparelli feia brodar sobre teixits 
nobles. El model representa! es pura poesia del 
moviment i de l’eteri.

Cecil Beaton fotografiava sovint les maniquís 
de l’estilista per a les quais creava escenaris 
freds amb roques solitaries, talment corn un 
paisatge dalinià, que conferien a la dona solitud, 
Ilunyania, misteri. Eisa dissenyava per a la dona

chic, però trencant les convencions de l’època. 
Pensava en una dona de somriure enigmàtic, 
perduda en les bores blaves: una projecció oní
rica i còsmica del mes pur surrealisme.

En el temps de l’Schiaparelli ningù no fona- 
mentava una coMecció en una idea monotemà
tica, fet que es corren! als nostres dies. El seu 
treball sempre anava lligat a la inspiració artís
tica: l ’Egipte dels faraons, la Commedia 
dell’Arte, els instruments de música o el circ. 
Combinava colors inusuals: rosa amb violeta, 
m orat amb groe llimona, verd brillant amb 
malva... Va iventar els botons-joia fets, predo- 
minantment, amb porcellana i esmalts. La seva 
Originalität s’estonia a collarets de petits pollets 
de ceràm ica com binats amb perles o a la 
incrustado d’insectes de color sobre plástic 
transparent. Tenia idees divertidos absoluta- 
ment revolucionáries en l’alta costura. El fiasco 
del seu perfum Shoking era l’opulent bust de 
Mae West.

També va inventar la mániga japonesa amb 
espatlleres. La moda ens va arribar a partir del 
cinema amb els vestuaris d’Adrian, però la ins
piradora va ser ella. Dones de carácter com 
K atharine Hepburn, Greta Garbo, Carole 
Lombard, Marlene Dietrich o la duquesa de 
Windsor vestien els sens models.

Al cinema es va acreditar com a dissenyado
ra amb Every Day is a Holliday, on creà un ori
ginal vestuari Belle Époque, per a Mae West, que 
Huía un vestit brodât de sols rutilants i Ilumino- 
sos dibuixats per Dalí. L’any 1952, juntament 
amb Vertés, famos il lustrador, van treballar a 
Moulin Rouge, film de Huston on es combinava 
sàviament l’estil Belle Époque dels decorats amb 
el vestuari estil New Look dels cinquanta.

Elsa Schiaparelli era una dona intel ligent i 
de delicada beilesa que va saber trobar la sim
biosi perfecta entre obra d’art i article comer
cial. Fins avui no ha deixat de ser imitada per 
creadors que volen épater conjugan! l’extrava
gant i l’elegància i, certamen!, és ben difícil 
reeixir-hi. Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix 
O Vivienne Westwood segueixen les empremtes 
de la deessa Schiaparelli, la més m oderna, 
encara, dels creadors d’alta costura.
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Els peixos de segona divisió

Is pescadors diuen que el miller peix del 
m ar es la vedella amb bolets, potser 
perqué mengen peix massa sovint; ge- 
neralment, es la inercia mental la que fa 
que molts dels peixos no “agradin”. La 
majoria menja quasi tots els crustacis, 

cefalòpodes i mol luscs del mercat i el llengua- 
do, el rap, la tonyina, la sardina, el seits, el llo- 
barro, el besuc, el paged, el salms i el bacallà 
frescos, la mare del lluç, etc. Mes que cap altre, 
el lluç; a tails si es gros, sencer el de palangre. 
No es el millor, ni de bon tros, per al meu gust; 
tampoc és el mes economic. N’hi ha de mes gus
tosos i a preus mes moderats, per sort per als 
ictiôfils d ’ampli espectre. Aquests peixos i 
alguns mes, corn el mero. Torada, Tescórpora, 
el cap-roig, Temperador, la tonyina, el bonítol, 
el corball, el remol, el turbó, els eriçons de mar 
i la postm oderna espardenya, no cree que 
necessitin defensa.

Alguns tenen un doble, un enganyapastors. 
Si mai compren un cap-roig {scorpaena scrofa) 
sense cap, els poden encolomar un serrà pene- 
gal {heliocolenus dactylopterus). Ho coneixeran, 
ja que ambdós son escorpènids i presenten la 
m ateixa bonica gamma de vermeils, només 
quan el tastin. La mateixa pirula es fa amb la 
canana {todarodes sagittatus), que passa per 
calamars {loglio vulgaris), si bades, i amb el 
llenguado, que a vegades no és Tautèntic {solea 
solea), sino halibut {hippoglossus hippoglossus), 
aquell que els canadencs volen pescar i que, per 
aquest motiu, va donar Hoc a un incident bas- 
tant galdos per a la diplomàcia espanyola.

Els aristocrates del mar es defensen sols i, 
per tant, ens centrarem en alguns dels pobres 
menystinguts de la fauna marina. Els qualifico 
de peixos de segona divisió, perqué, injusta- 
ment, no se’ls fan els honors deguts. També ens 
saltarem la població comestible d’aigua dolga; 
fora de la fruita i el crane -el crane america, 
Tautòcton es pot considerar desaparegut-, no es 
troba als mercats, amb força pesar meu, perqué 
Tanguila (que passa temporades al mar però es 
pesca en aigües dolces, amb paranys on entra i 
no en pot sortir), ofegada o en un bon all-i- 
pebre, és bocatto di cardinale.

Una objecció dels contraris al peix d’espina, 
és el desconeixement de l’anatomia que alTe- 
guen. Tenen por de les espines, diuen. Home, un 
congre té molta espina a la cua; caldria un munt 
de paciéneia i unes pinces d’escutiar per deses-

Joan-Antoni Ferrari

pinar-la. Però la majoria de peixos presenten 
una distribució de les espines sensiblement 
igual. Amb els coberts se les pot separar perfec- 
tament de la carn. Quan vagin a un bon restau
rant, demanin un peix al forn; una dorada a la 
sal, posem per cas. El camarer el desmuntarà, 
amb una cullerà, una forquilla i uns pocs movi- 
ments precisos; si són anti-peix, Tobserven i 
aprendran com es fa. L’excusa no serveix; seria 
com no voler carn perqué el bestiar té ossos o no 
voler fruita perqué porta pinyols. Que menja- 
riem potitos?

Per conéixer els peixos, hi ha dos llibres 
recomanables, el “Catàleg d’Espécies d’interés 
Pesquer a Cata
lunya”, d’A. Hu- 
guet, éditât pel 
Departament d’A- 
gricultura, Rama- 
deria i Pesca de la 
G eneralität, amb 
una fotografia i els 
noms locáis de 
cada un als ports 
pesquers catalans.
L’altre és la “Guía 
de los Peces de 
Mar del Atlàntico 
y del M editerrá
neo” de B. J. Muus i P. Dahlström, éditât per 
Omega, amb dibuixos acolorits i els noms 
espanyols. Un apéndix dóna els noms en 
català i en altres idiomes. Els trobaran a les 
llibreries. No hi ha receptes però donen dades 
intéressants.

Vagin a la peixateria i preguntin, si tenen 
algún dubte. Comprin i facin la prova. Hi ha pei
xos modestissims que poden donar un résultat 
sorprenent, ja no diguem menjats crus: el famós 
sushi japonés-, només cuinant-los d’una de les 
imaginatives, clàsiques formes que hi ha. Per a 
mi, la Rissa n’és el paradigma; és una ecologis
ta militant: recida tot allò que troba, per mini- 
mament comestible que li resulti. Això fa que no 
se’n pugni pescar prop de les boques deis emis- 
saris submarins o dins els ports, per raons évi
dents. A Cullerà, però, vaig menjar una Risa 
“te rrà” exemplar. Pescada en aquelles aigües 
brutes de vida però netes de résidus indesitja- 
bles, tenia un gust propi tranquilitzadorament 
escás. A la b rasa, deixant crem ar Pescata, 
adquiría un Reu amarg perfum de cremat que.
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adobat amb un raig d’oli i la sal, la va fer prou 
apreciable.

Un altre peix poc vist a taula és l’agulla. 
Aquest peix blau, dit aixi pel seu nas agut, té un 
gust fînissim. El meravellés color turquesa de 
l’espina 11 afegeix un atractiu suplementari. 
Com tot el peix, la riquesa de matisos del sabor 
és inversam ent proporcional a Festona que 
porta fora de l’aigua. Si en poden pescar a la 
fluixa, O uns bonitols, uns sorells, uns espets, 
dificilment un pàmpol, per no allargar més la 
llista, fregeixin-lo i mengin-se’l aviat. En arribar 
a casa, si no poden a bord. Un altre peix blau de 
poca requesta is el verat, pobre llàtzer que, en 
no tenir bufeta natatoria, no pot parar de nedar 
ni dormint, perqué aniria a fons. El bisso és molt 
semblant, generalment els venen junts. A la 
Guia hi apareixen altres peixos blaus que no es 
pesquen a les nostres aigües. Pels noms cienti- 
fics, es veu que alguns van a les taules deis japo
neses, consumidors considerables de peix.

Una colla de peixos, dits genèricam ent 
morralla o peix roquer, son també de la confra-

ria deis desheretats: 
serrans, vaques, don- 
zelles, tords, pasta- 
nagues, esparralls, 
variados, dormile- 
gues, etc. També hi 
ha el peix de blanc 
(que caga sobre fons 
serrones i clars, per 
oposició ais foscos 
p rats de poseidó- 
nies): marbres, aran- 
yes (les de cap negre, 
dites aranyes m on
gos). Pescar-los, uns i 

altres, des de la sortida de sol fins que s’aixeca 
la m arinada, amb un volanti, és una bona 
manera de passar Festona. Quan son petits i 
duria massa feina anar triant espines, es cola el 
brou que fan, exprement-los fins que surti tot el 
sue que retinguin i es dona al gat la massa infor
me en que s’hauran convertit. A Mallorca en 
diuen “peix de p rèm er”, ja  es veu el motiu. 
Igualment son molt bons per a brou, el congre, 
la lluerna, la rata i els caps i espines grosses de 
tot altre peix que hagin guisat. Fan una sopa 
amb arrós, amb pa o amb pasta, un fideuejat o 
un arrós rossejat considerables. 0 un forum 
{fumet).

Enfarinats i fregits, es poden menjar bruixes, 
palaies, sonsos, burros o cabots, cintes, raors 
(si, per descuit, li passen un dit per davant el 
ñas, sabran com d’encertat és el nom) peíales, 
pagres, tords, pedaços, gerrets, galls, peix 
roquer i de blanc més gros, déntol i peix blau. Si 
son prou grossos, tallats a rotllanes. Les orti
gues de mar, enfarinades i fregides, tenen un 
gust a mig carni entre cervell i marisc. La raja

da, que té les espines cartilaginosos, com la 
mussola, el gat, la moixina i altres parents del 
taurs, enfarinats i fregits, o en escabetx, son 
bonissims. El moixó i el xanguet, en truita.

Quasi tot el peix es pot fer a la brasa, però 
sinequanònicament Foblada, que es pot pescar 
amb canya, ben amagat a les roques, o amb la 
fiuixa, fregant quasi les plaques de les robado
res per les parets rocosos. Cal anar amb comp
te; si se’n escapa una, passará més de mitja 
hora abans no en piqui cap altra: saben fiati. La 
llampuga s’amaga a l’ombra de qualsevol cosa 
que suri, per cagar, i que té una earn una mica 
eixarraída. Feta al forn, amb uns pebrots ver
meils, el seu suquet Famorosirá. Les peixelli- 
des, crues. Cal que les agafin en aigües de tota 
confianga, fent algaprem amb la punta d’un 
ganivet quan Tonada es retira i tenen la closca 
una mica separada de la roca; si no Fendevinen 
a la primera, bona nit. S’arrapen sense deixar 
escletxa.

La boga i Falatxa, son poc apreciados. Ge
neralment es fan servir per pescar palangres. 
Altres, com la castanyola, el moll o la mòllera, 
no son sant de la me va de vocio. Un amie, amb 
casa a Sa Tuna de tota la vida i partidari del 
peix, afirma que els rogers cal que siguin de 
Palamós cap amunt. Segurament; els que he 
menjat no ho eren i fanguejaven esgarrifosa- 
ment. Potser amb una diferencia menys dràsti
ca, s’afirma una cosa similar del llobarro, si és 
pescai en aquellos aigües o en altres. A alguns 
llocs, de la mòllera en diuen capellà. Pels vols de 
Castello de la Plana, se’l mengen sec i salat; Fa
vors m’agrada molt. Com el bacallà, salat gua- 
nya. 0 com el salmo, que fumât millora considé
rablement. El Sr. Pia anomena aquest fenòmen 
“la resurrecció de la earn”.

Hi ha peixos de nom divertit. El tapaxones, el 
boixacriades... Aquest darrer no Fhe trobat ni al 
Moll, que ho porta tot, i no sé quin peix pot ser; 
deu ser un localismo molt réduit. Me’n va par
lar una pollencina que treballava de cuinera, 
amb la natural barrila; del cogombre de mar, en 
diuen pardal de moro: més barrila.

Hi ha, finalment, alguns peixos que no he 
pogut tastar mai, com el sard, el sard imperial, la 
xerna, la vaca tremolosa, dita aixi perqué fa peti
tes descàrregues elèctriques quan se la toca, o la 
serviola. Un conegut explicava que, una vegada, 
va lluitar més d’una bora per donar salabre a 
una que va enganxar a la fluixa. Va fer més de 
vint quilos: la pescada de la seva vida. Ho va 
explicar anant als bonitols; el timoner del llagut 
ho testificava, fent que sí amb el cap (des de 
popa, si no t’esgargamelles no et senten, nave- 
gant). Era mariner assalariat del narrador, però; 
qualsevol li foia les generals de la Liei.
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c
Ulls nous
Temps de gaubanfo

Calassanç Balagué

rist ressuscitât esperona el poblé de 
Déu. Integra totes les forces de I’Esperit. 
El Déu biblic s’ha manifestât per Crist 
com a Pare-bo de la humanitat, i ens 
demana disponibilitat com Abraham -el 
pare de la fe- i com Maria, que no podia 

sospitar que el seu “si” la portarla al peu de la 
creu del seu Fill. Ens cal una actitud d’estrena. 
Hem de destronar la nostra actitud d’autosufi
ciencia, de voler comprovar-ho tôt pels sentits 
corporals i de domini. Hem de caure del burro 
per a poder trobar la joia del Déu de Jesucrist.

Trobar-se bé amb Déu Pare
La salvado de la Pasqua es viu de primer 

moment corn una existencia filial, que es des
plega de l’amor que el Pare Déu ens té. L’amor 
no és un acte intel lectual. Ningú crea la vida 
amb pures idees. Més enllà d’elles, hi trobem els 
nostres amors, inclinacions, afectes. Els senti
ments engendren les nostres prim eres reac- 
cions. Desitgem la presencia de la persona esti
mada sense cap imposició.

La invocació de Jesús, “Abbà, Pare estimât”, 
ens mostra corn se sent amb el 
seu Pare: “Jesús s’entusiasmà en 
l’Esperit Sant, i digué: Us dono 
gràcies. Pare, perqué aixi us ha 
complagut a vos” (Le 10,21).

Aquesta experiencia és tan 
important, que Jesús la comunica 
ais homes: l’amor és per damunt 
de tôt. L’ambient i Pesperit que 
crea amb els seus deixebles els 
porta a la revelado de Déu corn a 
Pare comù de tots. 1 aquesta és la 
nostra  missié corn a Església,
Poblé del Pare, com la reunió dels 
fills i filles del Pare que s’estimen 
i que inviten els homes i dones a 
compartir aquest cami de vida en 
la familia, en el treball, en la 
societat. “En aixo coneixerà tot- 
hom que sou deixebles meus, si 
us teniu amor els uns als altres”
(Jo 13,35).

Raons per viure
Quan la fe ha arrelat en nosaltres ens porta 

a la confiança. El viure amb sentit suposa sobre- 
tot la confiança fonamental que la vida val la 
pena, perqué és el valor suprem d’aquest mon, 
malgrat el mal que l’envolta i la penetra. Les 
désil lusions i els absurds es dominen amb els 
sentiments crescuts i estables de confiança. La 
mare és la primera en transm etre’ns aquesta 
confiança viscuda. Ens ha acollit en el ventre 
matern, ens alimenta i ens acompanya en els 
prim ers entrebancs. Sempre la tenim  amb 
nosaltres.

1 si dels pares no en podem desconfiar mai, 
amb les nostres possibilitats, corn tothom, 
mirant Jesús sentirem el Pare-bo que ens diu: 
“Pot oblidar-se una mare del seu infanto, pot 
deixar d’estimar el fill de les seves entranyes? 
Però, ni que alguna l’oblidés, jo mai no l’oblida- 
ria” (Is 49,15).

El mon competitiu sols ens accepta si veu els 
nostres éxits i mérits, i, si fallim, dificilment ens 
dona una nova oportunitat. Déu, en canvi, ens 
admet sense condicions i ens invita sempre a 
començar de nou: aixé és el canvi (metànoia), la 

conversió. Sense gaires requi- 
sits. 1 si hem fugit, ens ve a 
buscar i ens torna a la corrali- 
na. (La conversió és conse- 
qüéncia de l’amor del Pare i no 
a l’inrevés.)

El carácter incondicional de 
l’amor del Pare Déu ens ajuda 
també a valorar-nos nosaltres 
mateixos, sense que fingim 
que no hem fallat mai. Si Eli 
m’estima, també jo pue consi- 
derar-me digne d’estimació. El 
qui es trobi desanima! i desfo- 
nat que escolti aquesta dita: 
“Jo el Senyor et crido pel teu 
nom. Deixa’m estim ar-te tal 
com tu ets”, transcripció Iliure 
d’Is 43,1.

Calassanç Balagué, escolapi.
Ja jubilât de la tasca escolar, és vicari a les parróquies barcelonines de St. Pau del Camp i de 
St. Agustí.
El nou horari de les seves col laboracions a Rádio-Estel (FM 106.6) és dissabtes 21.50:
“A cor obert" (homilía del diumenge), i diumenges (21.50), “Raons per viure”.
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Ilib res
WILT

TOM SHARPE 
CoMecció Columna Jove.
Ed. Columna.
Barcelona, 1991.
Edat recomanada: a partir de 
15 anys i adults.

Es diria que Henry Wilt es un 
fracassai. No tan sols perqué curs 
rere curs veu rebutjada la seva 
proposta d’ascens a professor titu
lar de segon grau a I’Escola Tèc
nica d’Arts i Oficis, sino perqué, a 
mes d’enfrontar-se dia a dia amb 
desenes d’alumnes desmotivats i 
agressius, ha de suportar l’Èva, la 
seva esposa, un esser dominant 
que no deixa de queixar-se del 
tarannà poc combatiu del seu 
marit. Obsessional pel seu anhel de 
ser algú i conèixer noves sensa- 
cions, cau en el parany de la Sally, 
una dona desinhibida en tots els 
sentits. Té ocasió de comprovar-ho 
assistint a una festa molt especial, 
en qué Henry farà el ridícul mes 
escándalos. Però el professor, que 
ja  n’està fart, decideix passar a 
l’ofensiva i planeja assassinar la 
seva dona abocant-la en un forât 
que ha de ser cobert de formigé. 
Abans fa una prova amb la Judy, 
una nina de plastic. Però les coses 
no surten bé. Henry veurà com de 
cop i volta tot canvia.

W ilt
TOM Sri.^RPE

VISCA LA PEPA!
MARIA DOLORS ALIBÉS 
IMustracions: Cristina Subirais. 
CoMecció El Sac de Gemecs,l.
Ed. Barcanova. Barcelona, 1993. 
Edat recomanada: a partir de 
8 anys i adults.

A través de la Pepa, l’autora ens 
explica una sèrie de details bàsics 
per a entendre el que pot ser el nos
tre futur immédiat. La Pepa és el 
robot dels Noguerol, una familia 
normal i corrent que, corn les 
altres, disposa d’un robot que con
trola l’activitat domèstica. Però la 
Pepa no és tan sols un artilugi 
metal lic. Si bé, com a robot res
ponsable, compleix a la perfeccio la 
feina que té programada, sempre 
troba un moment per fer petar la 
xerrada amb contestadors automa
tics, semàfors i altres ginys per 
l’estil. Però ella es deu als No
guerol, que coincidint amb una 
odiosa Primavera Electrónica, tra- 
vessen una època d’estrès. Perqué, 
malgrat els avenços, van de bólit. I 
a sobre, com si no n’hi bagués prou, 
cal afegir-hi el problema de la 
Pelussa -la gossa-, que és a punt de 
parir.

C O L U MN A j OVÉ

LLIBRERIA- PAPERERIA

Rambla, 209 • SABADELL 
Tel. 726 56 11 • Fax 727 70 54

CRISPETES PER LA 
NORMA SCHWEIZER

PERE PONS
IMustracions: Francese Salvà. 
CoMecció El Vaixell de Vapor, 
sèrie Vermella, 61. Ed. Cruilla. 
Barcelona, 1994.
Edat recomanada: a partir de 
12 anys i adults.

La Mireia Folch té una compa- 
nya excepcional, la Norma. Però 
sembla que li amagui un secret. 
Una petita imprudència -un acci
dent quan rentava una proveta 
després d’una práctica- fa que el 
secret deixi de ser-ho: La Norma 
Schweizer és portadora del virus 
de la sida. Quan els companys i, 
sobretot mestres i pares, se n’assa- 
benten, es formen dos bàndols: els 
qui, per damunt de tot, posen la 
qualitat humana de la Norma i els 
qui només hi veuen la sida. La 
Mireia és dels prim ers. Costará 
molt guanyar els companys -sobre
tot si combreguen amb els pares-, 
però de mica en mica la fermesa 
d’uns quants arrela. L’autor no es 
deixa portar pel carni fácil de la 
sensiblería. La Mireia ha de supe
rar molts obstacles per a imposar 
el seu punt de vista, que consisteix 
a situar la Norma per damunt de la 
sida. Alguns pares i mestres s’hi 
oposen frontalment. A la fi cedei- 
xen, però empesos per la majoria, 
senyal que en el fons el problema 
continua. En aquest sentii la 
novel la és un toc d’alerta contra la 
incomprensió, que és l’autopista de 
la intolerància. El llenguatge, 
sobri, a to amb la narrado, manté 
el free a free entre dues posicions 
sòlidament argumentadas.

----------- - _

r ^ e  P o n s

. ■■■

Crispetesperla 
Norma Schweizer
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Milagros Torres

MANUEL BARAHONA
Galería lntel«le<te

Durant el mes de febrer es va 
poder veure a la galería Intel lecte 
de Sabadell l’obra de l’artista anda- 
lús Manuel Barabona, una creado 
fresca i plena de vida que reclama
va ratenció de l’espectador.

Bar abona pinta un paisatge de 
camp llaurat on les figures huma
nes formen part de l’obra ja que 
son les encarregades de treballar 
el camp, de recollir les olives i el 
raím. El camp acompanyat de la 
feina diària de la gent treballadora 
és el protagonista principal.

Es tracta d’una creado oberta 
on l’espectador pot introduir-se 
per gandir del camp andalús, del 
treball de la terra i de la suor que- 
aquest implica.

JOSEP POMÉS
Galería InteMecte

Josep Pomés va presentar una 
mostra de genere paisatgístic urba 
i de camp. Dins l’ambient urba el 
port, els carrers, vistes deis sos- 
tres de Barcelona i la rambla son 
temes en els que es recrea l’artis
ta fent sentir a l ’espectador el 
soroll quotidia d’una gran ciutat 
com és Barcelona.

L’artista recrea l’ambient bar- 
celoní amb gran autenticitat, el 
pinta i el sent i a la vegada el fa no 
només veure a través del seu pin- 
zell, sino també escoltar i sentir.

L’exposició dem ostrava un 
auténtic treball de camp.

JOAQUIM MONTSERRAT
Galería Nova*3

Durant tot un mes bem tingut 
l’oportunitat d’apreciar la darrera 
creado del nostre artista Joaquim 
Montserrat, una obra nova i tren- 
cadora, plena de ritme i vivacitat i 
allunyada de qualsevol tipus de 
monotonia.

Montserrat no s’atura, sempre 
evoluciona i busca noves maneres 
d’expressar el seu art dins la seva 
propia emprenta personal que li 
atorga un segell indiscutible.

L’artista ha obert les portes al 
color, ha deixat entrar en la seva 
paleta els groes, verds, vermeils, 
blaus de diferents tonalitats... 
introduits dins la seva temàtica de 
bodegons, de gerros amb flors i 
algún petit ocellet, en ocasions 
coMocats en un interior on hi entra

a formar part de l’obra una cadira 
i un térra amb baldoses encarregat 
d ’efectuar la perspectiva mit- 
jangant un punt de fuga.

M ontserrat crea a partir de 
l’observació i de l’estudi i aixo es 
deixa notar.

J. SANAGUSTI
Gabarro Art

El paisatge és el tema de la mos
tra que va presentar Sanagustí a la 
galeria Gabarro Art dins la tècnica 
de l’aquareMa.

L’artista fa servir una ampia 
gama de tons: vermellosos, taronges, 
blaus, verds, ocres... No s’estanca en 
l’utilització d’unes tonalitats deter
minados perqué el seu paisatge és 
ampia. Tant crea una matinada com 
un capvespre, tant pinta la mar com 
el bosc, masies o neu. La seva crea- 
ció abarca tant diferents bores del 
dia, com diferents èpoques de l’any i 
diferents llocs.

Sanagustí pinta un cert misteri, 
la boira hi és present i es deixa 
notar, motiu pel qual la seva obra té 
un caire personal allunyat de la rea- 
lització concreta.

ENRIC AGUILAR
Acadèmia de Belles Arts

El Jove creador Enric Aguilar va 
presentar una interessant mostra a 
i’Acadèmia de Belles Arts, Sala II a 
finals de febrer.

En aquesta exposició es va 
poder apreciar com l’artista encara 
no s’ha definit per un llenguatge en 
particular ja que es veuen diferents 
estils. Per una part ens presentà 
unes realitzacions neofiguratives 
dins una lima tapiana, obres en les 
que el peu agafa protagonismo com 
a tal. Per una altra part també hi 
havien obres abstractos de colors 
neutros on l’impacte de la pintura 
és el més important. I per una altra 
part s’observen unes obres plenos 
de colors forts que es podrien 
incloure dins un neoexpressionis- 
me bastant ferm.

Enric Aguilar experimenta i ens 
va mostrar que és un treballador 
constant.

LLORENC CABALLÉ
Acadèmia de Belles Arts. Sala I
Pintores i dibuixos va presentar 

Lloreng Caballé a la seva darrera 
exposició a l’Acadèmia de Belles 
Arts.

La seva obra a Poli inclou pai- 
satges, bodegons i figures. En tots 
els ternes la llum juga un important 
paper.

Els bodegons están realitzats 
mitjançant el Joc de Hums i ombres, 
de perspectiva i amb una coMoca- 
ció dels elements ben pensada fa 
possible que presentin volum.

La pinzellada pot anar carrega- 
da de pintura o ser completament 
llisa.

En quant ais dibuixos Llorenç 
Caballé té cura deis més petits 
details realitzant ombres, rugosi- 
tats i qualsevol reflex.

FRANCISCO HERNANDEZ
El Corté Inglés

Durant el mes de març Eran- 
cisco Hernández va presentar la 
seva obra a la galería de la cinque- 
na planta de El Corte Inglés de 
Sabadell.

Hernández realitza una obra 
plena de color i de llum per pintar 
uns paisatges purs.

L’artista  empra una ampia 
gamma de colors. La seva pinzella
da és lleugera i ràpida, en unes oca
sions curta i en altres més allarga- 
da segons el que vulgui presentar.

El dinamisme és présent grà- 
cies a les finies verticals que sem
pre introdueix.

Ritme, moviment i vitalitat defi- 
neixen la creació d’en Erancisco 
Hernández.

MAGDA ESTERLI
Pedreguet Art, Amer (Girona)
Fins a finals del mes d’abril 

Magda Esteri! exposa al pöblet 
d’Amer a Girona amb quasi una 
cinquantena d’obres.

L’artista presenta la seva nova 
creació en la quai s’ha introduit 
per la realitzaciô d’aquesta mostra 
en la que estava treballant a partir 
de l’estiu passât. Esteri! ha inserit 
més color en la seva paleta, aixi 
verds, groes, tocs de taronga i 
blaus s’han obert carni. A la vega
da la materia és cada vegada més 
present. La figuració hi és, però 
desdibuixada amb la força d’una 
emprenta ràpida, d’una pinzellada 
ampia i d’un moviment continuo.

Magda Esteri! p resenta una 
obra plena de vitalitat que irradia 
a l’espectador i el fa particip i cóm
plice d’aquest sentiment.
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Mis<el«lània
INAUGURACIO D'UN MURAI DE 

BENET FERRER I D'UNA 
EXPOSICIÓ MONOGRÀFICA DE 

PUIG I PERUCHO
El 29 de març, s’inaugurà una 

exposició a la galeria exterior de 
l’edifici dels Servéis Centrals del 
Banc Sabadell. És la quarta mostra 
i la primera exposició monogràfica, 
ja que nomes s’hi exposen obres del 
pintor barceloní Bonaventura Puig i 
Perucho (1886-1977), un dels pin- 
tors paisatgistes catalans mes 
importants de la prim era meitat 
d’aquest segle.

També s’ha inaugurât un mural 
de ceràmica de proporcions consi
derables, instal lât a la plaça Joan 
Lloncb (part posterior de Tedifici), i 
fet per l’escultor local Benet Ferrer. 
Aquest mural posa el punt i final a 
les obres de remodelacio i condicio- 
nament de la part exterior de l’edi
fici dels Servéis Centrals, que s’han 
dut a terme els ùltims mesos.

A Pacte hi assisti el President de 
la Fundacid Banc Sabadell, Joan 
Oliu, i el Conseller del Banc Sa
badell i Administrador de la Col lec- 
cio d ’Art Banc Sabadell, Tomás 
Casañas. També s’ha comptât amb 
la presència de l’escultor i ceramis
ta local, autor del mural inaugurât, 
Benet Ferrer.

Benet Ferrer i Boluña va néixer 
a Sabadell el 1945. Artista i profes
sor de l’Escola Massana de Barce
lona des de 1969, la seva prodúcelo 
abasta des de l’escultura fins al dis- 
seny de joies, passant per la cerà
mica, el disseny d’esmalts, la mar
quetería i el disseny gràfic.

Ha exposât individualment i 
també ha participât en nombroses 
exposicions col lectives, tant al nos
tre país com a Testranger (Franga, 
Croàcia, Corea, Andorra, Xile i 
Ucraina).

Hi ha obra murai i monumentai 
seva en diversos indrets de la ciutat 
i de Barcelona i són diversos els 
museus i les coMeccions privades 
que compten amb esculturas i cerà- 
miques seves.

VI EDICIÓ DEL "CONCURSO 
NACIONAL EUGENIO MARCO" 
PARA CANTANTES DE OPERA
Aquest esdeveniment biennal i 

que deu l’organització a l’Asso- 
ciació d’Amics de l’Òpera de 
Sabadell, créât per la vidua del 
Mestre, va acollir aquest any, a 
prop de quaranta joves cantants tot 
l’Estat, des del 4 al 10 de marg.

D’ells, en resultaren premiats 
set joves valors, belles veus que ja

han comengat el seu carni dins el 
mon operístic, avalats pels guardons 
que els atorgá el Jurat, i que prota- 
gonitzaren el concert de la tarda del 
diumenge 10 de marg al teatre “La 
Farándula”.

Maria Teresa Pámpano Polo, de
Zafra (Badajoz); accésit especial 
soprano lírica. Josep Pieres Mas- 
clans, de Caldes de Montbui, mencio 
especial per a veu de baix, de 
TAssociació d’Amics de l’Òpera de 
Sabadell. Maria de los Llanos Mar
tínez Lozano, d’Albacete; soprano, 
cinque premi “Premi Conseil 
Comarcal del Valles Occidental”. 
Vicenç Esteve Madrid, de Bar
celona; tenor, quart premi 
“Memorial Candelas Rodríguez 
Reinóse”. Sussana Santiago Loza
no, de Girona; mezzosoprano, tercer 
premi “Premio El Corte Inglés”. 
Felipe Jiménez Bou, de Madrid; 
baix, segon premi de TAjuntament 
de Sabadell. Maria Imm aculada 
Sampedro Palom ares, d’Alzira 
(Valencia); primer premi “Premio 
Maestro Eugenio Marco”.

HOMENATGE A 
MANUEL AUSENSI

La festa s’acabà amb un home- 
natge al baríton barceloní que en 
aquests darrers anys, rep la grati
tud de totes les institucions de 
l’Estat que dediquen una bona part 
del seu treball a ajudar els joves 
cantants a promocionar-se tal com 
ho están fent els de l’Ópera de 
Sabadell. Ausensi forma part del 
jurat de tots els concursos com el 
nostre des que es va retirar de la 
vida activa en els escenaris deis tea- 
tres d’opera del món. Eli ha estât i 
segueix essent un gran col labora- 
dor i un excel lent aconsellador deis 
joves cantants i de tots aquells que 
organitzen ajudes en vistes a la con- 
tinuitat i perfeccionament del difícil 
ofici de cantar òpera. Un acte emo-

R o sa  Ten

tiu i pie de simpatia. El public 
aplaudí llargament les interpreta- 
cions d’Ausensi tant de l’Òpera com 
de cangó catalana.

EXPOSICIÓ SOBRE EL 
PROJECTE DE 

RECONSTRUCCIÓ DEL 
GRAN TEATRE DEL LICEU

A la cinquena planta de El Corte 
Inglés s’ha pogut veure una exposi
ció informativa sobre el projecte de 
reconstrucció del Gran Teatre del 
Liceu, així com dels treballs que es 
porten ja a terme. La informació, 
exhaustiva en tota la documentació 
que presenta, permet que el visitant 
en surti amb uns coneixements 
complets en totes les vertents que 
comprenen aquesta empresa.

La mostra, muntada amb gust i 
art, ocupa una part de la nova sala 
d’exposicions que l’establiment 
manté oberta tot sovintejant, al llarg 
del curs, diferents presentacions 
d’art com, pintura, dibuix, escultu
ra, gravat, o temátiques d’ordre cul
tural i social com aquesta.

TRIAS PAGÉS, 25 ANYS DEL 
SEU TRASPÀS

El passât mes de gener d’aquest 
1996 s’esqueien els 25 anys del 
traspás del pintor Fidel Trias Pagès, 
un pintor de casa nostra que doná 
obra important al país, com podem 
veure en algunes de les esglésies de 
la ciutat i del rodal.

No sabem exactament si fora 
dels temples hi ha obra de Fidel 
Trias amb la qual, es pogués mun- 
tar una exposició que homenatgés 
la memòria de l’artista i que, de 
passada servís per fer conéixer la 
seva obra al public jove o menys 
jove que entra i surt de les esglésies 
sense adonar-se de les pintures que 
Trias creá i que tenen beilesa i, 
sobretot, espiritualitat. ^

Manuel Ausensi rebent de mans de Mima Lacambra i Jordi Roca el “pergamí” 
amb les signatures de tots els assistents a l ’homenatge.
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turNúria Fernández Liebet

Núria Fernández Llobet,
16 anys. Ir de batxillerat artis
tic a l’Escola Pia de Terrassa.

-  Que t’agrada mes de fer?
-  Dihuixar, pintar, espe- 

cialm ent quadres a Voli,
escoltar música, anar al teatre o al cinema, sor
tir amb les amigues...

-  Quin esport practiques?
-  Normalment practico la natació i de vegades 

vaig a la sala de musculado a fer una mica de 
gimnás variai; però tot això ho faig per lliure un 
pareli de cops per setmana.

-  Quina música t’agrada escoltar?
-  M ’agrada la música de tot tipus, i molts cops 

escolto la ràdio, però line preferència per grups 
com Deee-Lite, Saint Etienne... i la majoria de 
mùsica actual que més aviat es pugui ballar.

-  Quin cinema t’agrada?
-  Especialment el romàntic. El que menys 

m ’agrada son les pellicules de terror i les fu tu 
ristes.

-  Quins artistes admires?
-  La veritat és que no tinc cap predilecciô, 

simplement m ’agraden de diversos corrents, 
però prefereixo els impressionistes, que quan jo 
pinto, em decanto cap a aquest cessant.

-  Quins son els teus plans?
-  Encara no ho tinc decidit, però en principi 

m ’agradaria fer alguna cosa de disseny i, per 
altra banda, seguir amb el meu interés per la 
pintura.

-  Com va la vida?
-  En general, la vida em va bastant bé. 

Sempre hi ha els tipies problèmes d ’adolescent i 
els estudis, però me’ls intento agafar el millor 
que pue.

îatgfô 
Cobina, ö.a.

Grup ATítol 412

Sant Quirze, 11 • Tel. 725 62 99 • SABADELL

TESTA.
M O B L E S

Les Vails, 24 • Tel. 725 35 78 • SABADELL

PRIX i MARISC ^

J. BARBERA

Telèfons 714 52 87 - 714 55 40 
Castellar del Vallès
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Les comparacions son odioses, 
sobretot per als nostres competidors.

A C C O R D ' 9 6
Afortunadament, vostè és molt Iliure de comparar el nou Honda Accord amb qualsevoi automòbii de la seva categoria. 
Compari la tecnologia, el confort, la seguretat, les garanties. Comparii Se'l comprará encara més convengut.
Hi ha un Honda Accord 16v, 115 CV a partir de 2.680.000 Ptes.

Tecnovallès, S.A.
Avda. Jaume I, 95-97. Tel. 731 64 82. TERRASSA 
Ctra. de Terrassa, 225. Tel. 726 31 66. SABADELL 
Ctra. de Cerdanyola, 55. Tel. 675 36 02. SANTCUGATDEL VALLÈS Lubricant recomanat



La cultura es mereix 
el nostre màxim interés

Potenciar la cultura és potenciar la creativitat, 
la convivéncia, el progrès i tot allò que enriqueix 

una societat moderna i avançada.
Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix el 

màxim interés.

Banc Sabadell
■ ■





Continuem al teu costal

¡sjova
L l i u r e  e l e c c i ó  d e  m e t g e s  i c e n t r e s  d e  l a  g u i a ,  

o  r e e m b o s s a m e n t  f i n s  e l  9 0 % ,  
á m b i t  m u n d ia l ,

d e s c o m p t e s  p e r  u n i t a t s  f a m i l i a r s ,  
p r e u  m o lt  c o m p e t i t iu ,  

a t e n c i ó  p e r s o n a l i t z a d a .

Truqui ara !!!

9 0 2  110000
Consult! al seu agent.

SA BA D ELL
GRUP ASSEG U RAD O R
Les assegurances de casa nostra.



XAVIER ORIACH
Xavier Oriach va néixer al núm. 2 de 

la plaça de les Marquilles de Sabadell 
l ’any 1927. Va estudiar ais Escolapis 
durant tres anys i a les Escoles de la 
Generalität de Catalunya fins al 1940.

La seva familia es va traslladar a 
Valéncia quan Xavier Oriach era encara 
un adolescent. Allí va començar a realit- 
zar les seves classes de dibuix de la ma 
de Manuel Sigüenza per, mes tard, ingres- 
sar a l’Escola de Belles Arts de Sant Carles.

L’any 1947 participa en la creado del 
Crup Z, un dels primers grups d’avant- 
guarda a Espanya.

Becat per l’Institut Erancès, I’any 1951 
marxa a Paris, on entra en contacte amb 
I’avantguarda espanyola: Tapies, Ráfols 
Casamada, Guinovart, August Puig, 
Chillida... El mateix any es becat per 
I’Ajuntament de Sabadell.

A partir d’aquí la seva carrera es fa 
imparable, amb exposicions majorità- 
riament a Erança, on entra en contacte 
amb les galeries Breteau, Point du Jour 
i Saint Placide.

El 1954 exposa a Toronto i traspassa 
les fronteres europeos. I el 1958 exposa 
obra sobre paper “Jean Cocteau-Xavier 
Oriach” a Tòquio. L’any 1960 s’instal la 
a Normandia on va fundar el Centre d’Art 
Contemporani de Jouy sur Eure a 
Normandia.

Fins l’any 1975 no tenim oportunitat 
de veure obra d’en Xavier Oriach a 
Sabadell. En aquell moment es va realit- 
zar una exposició a l’Acadèmia de Belles 
Arts. Del 22 de novembre de 1988 al 7 de 
gener de 1989 Sabadell li rendeix home- 
natge amb exposicions al Museu d’Art, a 
l’Acadèmia de Belles Arts i a la Sala Negre. 
A partir d’ aqui la seva presencia a 
Sabadell ha estât mes notoria i hem pogut 
seguir la seva trajectòria artística de la 
mà de la Sala Negre i de la galeria Ignasi 
Boixareu.

Xavier Oriach, malgrat les dificultats, 
s’ha mantingut fidel a la seva personali- 
tat estètica, al seu llenguatge plastic, en 
el quai ha continuât avançant, dépurant 
i evolucionant, i ha realitzat una pintura 
amb densitat de color i amb un important 
gust per la matèria, una creació rica i 
suggestiva.

Milagros Torres

Eli és un expon en t c ia r del bon 
fe r  ap rès  a la  n ostra  E sco la  In 
dustria l d ’A rts  i Oficis, on s ’in ic ià  
en  A rts  Ap licades . M es endavan t 
es gradua en Tespecialitat de deco
r a d o  a l ’E scola  d ’A rts  A p licad es  i 
O ficis A rtis tics  de B arce lon a , p er 
f in a lm en t g ra d u a r-s e  en  A rq u i-  
tectu ra-D issen yador d ’ In terio rs  a 
l ’ E sco la  de  L lo t ja . A q u e s t  és e l 
cu rricu lum  pro fess ional.

Ram on Clapés, a mes, és un p in 
to r inqu iet; des de sem pre ha pin- 
ta t a F a ire  lliu re , i b even t-se  la  
llu m  i les  fo rm e s , a b sen t a le s  
transform acions cicliques, ha anat 
m adu ran t, con vertin t l ’ a fic ié  en  
devoc ié . La  n atu ra  p lasm ada  en 
les seves  te les  és am ab le; d irec te  
i sense segones intencions. T ran s 
p aren t de rec rea c ié . La  Sensib ili
tät en esco llir  els ternes e l p orta  
sovin t tant a fixa r-se  en la  sim pli- 
c itat del pa isatge  corn en e l s ilen- 
ci del m ar. P erò  jo  d ir ia  que on se 
s en t m és  e ll  m a te ix  és qu an  
s ’ en fron ta  am b el seu Valles.

A  la seva carpeta  sem pre hi tro- 
b arem  un m unt d ’apunts fets am b 
to ta l llib e r ta t . E squ em es m an ta  
vegades del que més endavant tra 
duira a la tela. L ’exercici del dibuix 
perfectam en t assim ilai en els anys 
d ’ap ren en ta tge  no l ’ha deixat m ai 
de  p ra c tic a r . E stim o  qu e sen se 
aqu est in d isp en sab le  su p ort les  
seves teles res tañ en  m olt lluny de 
ten ir la  fresco r  i sovin t l ’esponta- 
neíta t que tenen .

El d ibu ix, m alau radam en t, avui 
és e l p a re n t p o b re  de  le s  a rts . 
D ib u ix a r  s ’ h a  c o n v e r t it  en  un 
d em er it . L là s tim a ! T o ta  v e g a d a  
que sense saber dibu ixar solam ent 
es pot a sp ira r a la  m ed iocrita t.

J.R.

PORTADA: Acrflic de Xavier Oriach. 
Disseny portada: Jordi Roca.

247 Sum ari.

248 Semblança de Marc Baille. 
Joan Cusco Aymamí.

255 A Joan Oliver.

256 Xavier Oriach. 
Yves Michaud.

RAMON CUPÉS i VIIA
En recordança de Concepció Alloza. 
Montserrat Ohradors.

258

259

El Ilibre “Pels camins de la 
memòria” . Josep Torella Pineda.

50 anys de silenci trencats.
Julia Guerrero.

260 L’hora de la veritat.
David Serrano i Blanquer.

La processo de Corpus.
Ma. Dolors Miralles i Valls.262
Teatre. Maria Rosa, d’Angel Guimerá. 
Josep Torrella Pineda.263
Conte. El domador d’Stenways. 
Jordi Roca i Tubau.

Triple retrat de l’artista jove. 
Ricard Calvo i Duran.

Pinacoteques dels museus catalans. 
Museu de l’aquareMa.
Jaume Mercadé i Vergés.

264
267̂

270
272
274
W

276̂

278
280

284
286
288
289
29L
m

293
294

Converses al museu. 
Unis Suhirana.

I els altres cinemes, que? 
Miquel Porter i Moix.

Imatge i paraula.

Felip Pedrell (1841-1922). 
Antoni Sala i Serra.

Els plats que feinen els homes. 
Joan-Antoni Ferran.

A sang freda: la Pena de mort al 
cinema nord-america. Jordi Graset.

Diafanitats. Jafre Segon.

Dilluns. Tot a fer punyetes?
Antoni Dalmases.

El naixement de l ’alta costura a 
Franga. Olga Mauri.

Ulls nous: Salvats per I’ amor. 
Calassang Balagué._______________

Miscel lània. Rosa Ten.

Mirador. Milagros Torres.

Llibres.

Postal. Magda Estéril a Amer.
Joan Cusco Aymamí.______________

Il lustracióde Ramon Clapés i Vila.

REDACCIO: Sant Antqni, 5 pis - 08201 SABADELL - Tels. 726 03 20 / 725 43 08
CONSELL DE REDACCIÓ: Joan Cusco, director; Maria Calzada, Ana Fernández, Dolors Godayol, David Laudo, Jaume 
Mercadé, Agustí Palau, Joan Rosselló, Meritxell Salvá, David Serrano, Lluís Subirana, Rosa Ten, Josep Torrella, 
Milagros Torres. IGLUSTRACIONS: Charlye Bugs, Ramon Clapés, A. Escoda, Magda Esterli, Jordi Garriga, “Jou”, Martínez 
Lozano, Xavier Oriach, J. Roca, Julián Vilarrubí i Arxiu. FOTOS: J. Cusco, P. Monistrol, Quim Pascual, Joan Sanz i Arxiu. 
DISSENY TIPOGRÀFIC: Jordi Roca. REALITZACIÓ: DÍPTIC, SL. - Moratín, 62 - Tei. 726 55 99 Dipòsit Legal B-16.799/1978. 
NOTA: Els textos signals reflecteixen l’opinió personal dels autors respectius.

FVND\CIO AMia PE LES MTS I PE Lg LlfT/© PEJABADELL

247



A

Semblanta de Marc Batlle Santasuana

mb Marc Batlle (53) es pot encetar con
versa a qualsevol parcel la urbana. 1 
humana. Ho predisposa el seu tarannà: 
obert, receptiu i amb sentit de l’humor. 
Arquitecte d’ofìci, bé podem dir-nos: mà 
a l’obra!... 1 d’aquesta faisó anirem aixe- 

cant “paret”. Molta matèria hi ha per comentar- 
ho i fer-ho i, fins i tot, sense excloure la critica 
quan calgui.

En un joc de preguntes i respostes -com una 
mena de “puzle” -  anirem construint l’entrevis- 
ta, il lustrada amb fotos captados per Pere 
Monistrol. Veiem-lo: a prop del vértex de l’anti- 
ga -i “polèmica”-  Casa Duran que “sempre està 
de moda”, amb Hums i ombres... En l’oficina tèc
nica; darrere, un pia urbà de fons...

Marc Batlle és un personatge que en el decurs 
dels anys ha estât en llocs prominents de la ciu- 
tat. És Batlle de cognom, però també podría ser
bo d’aquesta ciutat que tant estima, admira i 
defensa... Un sabadellenc de serve! permanent 
per aquest Sabadell que ha vist transformant-se 
amb els anys.

Joan Cusco ¡ Aymomí

infraestructura de la qual estava mancada per 
a poder ser considerada una ciutat equipada. 
D ’altra banda, les pautes de creixement han estât 
adreçades cap a dotar les zones més precàries. 
amb la intenció d’assolir un podriem dir-ne equi
libri territorial Si a aixô s’hi afegeix elfet d’anar 
omplint buits urbans, relligant barris amb barris 
fins a formar un continu urbà àgil, modem i per
meable, el balanç és positiu.

Però la imatge ha canviat també en sentit 
negatiu. La ciutat s’ha despersonalitzat. Sabem 
que no és el que era, una ciutat industrial, però 
fins ara no ens estem plantejant l ’execuciô de 
tota una sèrie d’iniciatives que ens han d’aju- 
dar a crear el que intuïm que la ciutat pot arri
bar a ser. Perqué aqüestes iniciatives ja  es con- 
templaven fa més de quinze anys; i quinze anys 
és molt temps. Grec que ens vam començar a 
mirar el llombrígol quan encara no locava, quan 
s’havia acabat la fase de cobrir déficits i rentar
se la cara, però quan encara no s’havia inicial 
la fase de la creativitat. Voldria aquifer un recor- 
datori de la tasca feta per en Manel Larrosa com

-  Tu, Marc, com, arquitecte, pots emetre judi
éis de competència, però se’t farà difícil, potser, 
valorar com s’ha transformat la ciutat. La ciutat 
s’ha estés, s’ha aixecat, sumant i multiplicant en 
noves vies, noves estructures... Dóna’ns, si us plau, 
una valorado sobre aquesta transformado...

-Aquest Sabadell no és el mateix que el de fa  
vint-i-cinc anys. La imatge ha canviat. D ’una 
banda, per millorar, ja que s’han cobert els mínims 
- i  quelcom més- necessaris per a dotar-la de la

a regidor d’Urbanisme; van sortir moites i molt 
bones iniciatives sota la seva responsabilitat.

-  Les noves edificacions tenen, és dar, un 
aire pretesament modern, un posar-se al dia... 
Hi ha més pluralitat d’iniciatives en el camp 
arquitectonic tal vegada... També fes-nos-en un 
comentar!...

-  Et suggereixo que tu, que vas molt a peu, dei- 
xis de fer els recorreguts habituais i “et perdis’’ 
pels carrers de Sabadell, fent totes les ziga-
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zagues que vulguis. Podrás apreciar que a més 
de les zones on hi ha hagut operacions d’enver- 
gadura, algunes de reeixides, d’altres no; aquells 
carrers “de tota la vida” están canviant. Sense 
perdre les proporcions, sense sortir d’una esca
la humanitzada, es renoven. Els arquitectes tenen 
un paper en aqüestes renovacions. Si aconse- 
guim renovar el parc d’edificis i cases de Sabadell, 
fent que al mateix temps els carrers segueixin 
essent identificables, crée que haurem fet una 
bona feina. I  si fas aquests passeigs que et sug- 
gereixo, podrás comprovar que Déu-n ’hi-do. Per 
a mi, el balanç és positiu. Es ciar que és inevi
table una diversitat; en 20 any s s’han multipli- 
cat per deu els arquitectes sabadellencs. I  reai
ment les modes es fan notar: aviat tindrem més 
vidre que al nord d’Europa. Es veu que aquí no 
fa calor. I  per cert, les normes municipals están 
obsessionades que ens toqui el sol, tant si volem 
corn si no. Encara es poden veure algunes d’aque- 
lles persianes que es recolzaven a la barana del 
baleó per deixar passar l ’aire, però no el sol. Això 
era lògica i saviesa. Ara no; ara fot-li sol! I, si no 
t ’agrada, compra’t un apar eli d’aire condicio
nal. Deu ser la modernitat. Però, perdona’m, que 
me n ’he anat del tema.

-  Les ciutats germanes -o veines- solen “enve- 
jar-se” i el que fa una voi repetir-la o superar 
l ’altra... La que tenim més a tocar, Terrassa. 
Aquesta “competició” deu servir perqué cadas- 
cuna millori la seva propia imatge... Veus algu
nes diferencies notables entre totes dues?...

-  El fet que siguin germanes no voi dir que 
s’assemblin; són tan diferents a vegades els ger- 
mans! No em consta que a Sabadell hágim fet 
res en fundó del que haguessin fet a Terrassa. 
I  no conec suficientment Terrassa per a poder 
opinar. Encara que sí que durant els anys 80 
Terrassa semblara més conservadora, com estant 
a Texpectativa del que esfeia al seu entorn. Cree 
que tenen alguna assignatura pendent pel que 
fa  al planejament global de la ciutat, però, en 
canvi, han demostrat saber escometre amb valen
tia i bons résultats planejaments concrets com 
ara el del centre històric. Aquí potser ha estât 
a l ’inrevés.

I  és dar que hi ha diferències entre ambdues 
ciutats. Hi ha les geogràfiques, que es poden cop- 
sar fàcilment, però també hi ha les sociològiques, 
més dificils de detectar, però reals tanmateix.

-  Sembla que es fa més difícil poder controlar- 
ho tot, perqué veiem que s’han excedit en coses 
que, amb la Liei del Sòl a la mà, no es regeixen 
amb el rigor amb qué són escritos algunes orde- 
nances... Ara, el més recent, la Casa Duran i el fet 
que en el carrer Sant Antoni s’hagi destruït una 
de les céramiques que el caracteritzen, conegut 
corn el Petritxol sabadellenc...

-  L ’afer de la Casa Duran ens ha sorprès a 
tots. I  no perqué fos un cas -corn dius tu- de difí
cil control. A l contrari: la Casa Duran ostava des 
de fa molts anys “totalment controlada” pel fet 
de ser primer “Monumento Histórico Nacional” i.

'S ,'

i J
•  ^  ^

després, amb els traspassos, passar a ser un Bé 
Catalogat per la Generalität. Aixó significa la 
seva protecció integral, afegint-hi a més a més que 
está inclosa en el Pía Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectónic de Sabadell (PEPPAS), 
el qual també la protegeix integralment. És a dir, 
que la Casa Duran, per Ilei, és Tedifid més pro- 
tegit de Sabadell.

Ja hem vist de qué ha servit tot aixó. Dues 
iniciatives ben rebudes per la ciutat, com eren 
la restauració de la teulada, que estava en molt 
mal estât, i Tinterés per donar-li un nou ús per 
part de l ’Institut del Vitrail, que garantía que 
Tedifid no es dégradés per manca d’ús i activi- 
tat, s’han vist desvirtuados per unes obres fetes 
amb una total impunitat, en un exemple de renún- 
cia d’unes institucions afer ús de les seves atri- 
bucions. I  aquesta renúncia dol més quan qui 
Texerceix és la institució més propera. Perqué 
l ’ús d’aquestes atribucions significa la defensa 
deis drets deis ciutadans. I  no oblidem que van 
ser els ciutadans els quifa quaranta anys van 
salvar de la picota la Casa Duran i van aconse
guir preservar-la.

El cas del carrer de Sant Antoni és lamenta
ble, tant per la destrucció de la cerámica com 
pel résultat formal del que s’hi está fent. I  aquests 
fets, corn molts d’altres, si que es podrien evitar 
amb una mínima inversió en personal en el depar- 
tament corresponent.

-  Ara que corn mai hi ha tanta llibertat 
d’expressio, veiem que la gent es limita a posar
se la mà als ulls i a adoptar 1’actitud del deixar 
fer i algû enterrará el darrer, entrant en un pas- 
sotisme preocupant... Anem bé per anar a 
Sants?...

-No, no anem bé per anar a Sants. Aquí també
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es produeix una renúncia expressa a exercir el 
dret de control i de critica, no ja  per part de par
ticulars, que tradicionalment han sentit un cert 
respecte (entenguis com a excès de prudencia) 
cap a les actuacions pùbliques, sino per part de 
col lectius, professionals, entitats que de reivin- 
dicatives han passât a ser contemplatives... I  
d’altres que, essent molt vàlides, s’han limitât a 
la intervenció i control del que és exclusivament 
el seu barri.

Les ‘fugides cap endavant” incontrolades son 
molt perilloses, ja  que acostumen a ser irrever
sibles. El gestor de la cosa pública, en les seves 
actuacions, ha de sentirse recolzat, contrôlât i, 
si cal, contestât. I  aixô majoritàriament no és 
aixi

-  La ciutat s’ha convertit en un paoros pàrquing 
automobUistic. Els carrers -cal afegir les voravies- 
són envaïts per vehicles i és un perill anar a peu... 
1 la cosa augmenta dia a dia... Com ho contem
ples i quins recursos poden existir i aplicar per
qué es millori aquesta situació?...

-  Abans ja  et deia que en moites questions 
ciutadanes portem un retard de quinze anys i 
que les solucions d’ara eren solucions fa quinze 
anys i no pas ara. D'altra banda, et posaré un 
exemple: un amie meu viu a Sant Juliá i treba- 
lla al centre. Va a treballar amb cotxe, matí i 
tarda. Li pregunto per qué no hi va amb trans
port públic -té  el cotxe aparcat al centre matí i 
tarda, només Vutilitza per anar i tornar de casa- 
i em respon que per a anar a dinar està un quart 
d’hora de lafeina a casa i si ha d’agafar Vauto
bús, abans no en passa un que s’aturi i hi pugui 
pujar, pot trigar molta estona. Resultat, que si amb 
transport públic pot estar més de tres quarts 
d’hora, encara que tingui dues hores i mitja per 
dinar, no U compensa. Conclusions que se’n poden 
extreure? Si, potser el meu amie peca d’un excès 
de comoditat i d’una manca de Solidarität, però 
també s’ha de replantejar per a què serveix el 
transport públic i que uns balanços econômics 
negatius poden contrarestar-se amb un canvi i 
millora en els habits dels 
ciutadans.

El que no s’ha de pen
sar és quefent uns grans 
contenidors -pàrquings 
pùblics- s ’arreglen els 
problèmes. Aquests con
tenidors són necessaris, 
però només solucionen 
una part del problema.
Ea falta un pia realment 
integral que faciliti una 
conscienciació cívica.
Aquesta no vindrá per 
ella sola; les persones són 
poc solidáries.

I  no s ’ha de caure 
tampoc en extrémismes.
L ’automòbil hi és; no s’ha 
de for agitar. S ’ha de fo-

mentar-ne el seu ús racional i oferir alternati
ves creíbles i no pas fonamentalistes.

-Qualsevol entitat -sigui la que sigui- passa 
per moments o époques àlgides i altres, al con
trari; tamhé aquellos que van tirant... Com està 
la Fundació Bosch i Cardellach actualment?

-  Està en un moment d’adequació ais temps 
que vivim. En Ramon Vali, l ’anterior director, va 
promoure la modificació del Reglament de Règim 
Intern, perqué permetés treballar no rutinàriament 
sinó per iniciatives i idees sorgides dels mem
bres de l ’entitat. D ’altra banda, s’està produint 
a poc a poc el relleu de les tasques directives 
dels membres que durant molts anys han estât 
els més actius i que tant han contribuït, amb el 
seu treball continuât, que la nostra entitat sigui 
escoltada i respectada. Canvien els temps, can
den els protagonistes, canvien el sistemes de tre
ball, però el que no canvia és la voluntat de seguir 
fent les tasques que U són pròpies en el camp de 
l ’estudi local i en la presèneia i aportació en ini
ciatives relacionades amb el camp de la cultura.

-  La Fundació Bosch i Cardellach s’ha com- 
promés al llarg dels anys amh quefers sociocul- 
turals de la ciutat. Pots destacar-ne alguns?

-  Recomano la lectura del Ilibre del nostre 
membre Numerari d’Honor, el Sr. Josep Torrella, 
50 anys de la Fundació Bosch i Cardellach. És 
un minuciós i acurat recull de la história de la 
Fundació i en eli s’hi poden trobar molts d’aquests 
quefers.

Detallant-ne uns quants dels darrers tres o 
quatre anys, s’ha fet un curset d’história local, 
amb una inscripció de més de 120 persones; s’han 
fet ja  dos cursos sobre técniques d’investigació 
histórica ais arxius locals, en els quais s’han 
cobert amb escreix les places d’inscripció; s’ha fet 
un estudi del nou Pía General d’Urbanisme, amb 
una compareixença présentant al legacions i 
aportacions a la totalitat del Pía, tasca feixuga 
que dubto que cap més entitat abordés; el mateix 
s’ha de dir amb l ’estudi del projecte del Mapa 
Cultural de Sabadell; llegir-lo, analitzar-lo, estu-

Fotos Pere M onistrol
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diar-lo i treure’n conclusions ha estât un treball 
difícil. I  això s’ha fet de la totalitat del Projecte. 
S ’ha realitzat un estudi i s’han demanat modi- 
ficacions del projecte de rehabilitació del 
Campanar de Sant Félix. Val a dir que els sug- 
geriments en aquests tres treballs han estât tots 
estudiats per part dels sens autors i, en gran 
part, atesos. No podem dir el mateix, en canvi, 
de I’estudi i plantejament que hem fet sobre les 
obres de la Casa Duran; sabem que s’han llegit, 
però no ens consta que hagin estât atesos. 
Repeteixo que això és una mostra dels estudis i 
treballs fets recentment, on es pot veure el seu 
carácter pluridisciplinar i aquella voluntat de 
presencia que dèiem abans.

-  Un Musen del Textil que està endegat... La 
ciutat està dotada del Musen d’Art, Musen 
d’Història, Institut de Paleontologia Miquel 
Crusafont, Arxiu Municipal... Quin creus tu que 
falta a la ciutat -a mes dels esmentats-?...

-  Em conformaria de moment que per als 
Museus Municipals hi hagués una veritable polí
tica museística - i no solament d’inversió en obres-, 
tal com va suggerir des de la Fundació Bosch i 
Cardellach en el seu informe. Que el Museu del 
Téxtil no fas només una frase i que s’informés 
tant del seu contenidor com del contingut, si n ’hi 
ha gaire. Que es fessin campanyes d’informació 
sobre VArxiu Municipal (hi ha moltissima gent que 
ens ve a preguntar on es pot fer donació de docu- 
mentació histórica).

-  Quins temes histories están preocupant mes 
a la Fundació que tu dirigeixes?...

-  Home, com a preocupar, no ens causa preo- 
cupació cap tema. Ens interessen tots. Ens agra- 
daria molt que elsfons privats locals sortissin a 
la llum i que se’ls donés publicitat, que VArxiu 
en tingués cópies, o millar els originals. Que de 
les noves generacions d’historiadors en sortis
sin estudiosos i especialistes en história moder
na i medieval, a part de contemporánia...

-  Creus tu que la teva condicio d’arquitecte pot 
fer inclinar la balança de la Fundació Bosch i 
Cardellach mes cap a les qüestions urbanistiques 
que a les historiques?...

-  És lógic que jo  tingui més al cap les qües
tions urbanistiques, però la Fundació la regeix una 
Junta Directiva, un Plenari i,finalment, un Conseil 
de Numeraris.

La Junta Directiva, com a motor, ja  mira de 
diversificar els treballs i activitats i, en aquest 
cas, jo  personalment he exposât sempre el crite
ri de cercar un equilibri, de no especialitzar-nos 
en una temàtica concreta. Però, per exemple, el 
Campanar de Sant Félix és història. És arqueo- 
logia? És arquitectura? És una fita urbanística 
imatge de la Ciutat? Realment ho és tot. Dins de 
les nostres limitacions, ens hem d’especialitzar 
en tot allò que és matèria pròpia dels nostres 
estudis.

-  Valora’m la teva experiencia en la politica 
i, concretament, el teu pas per la Casa Gran.

-  Per a mi és una gran satisfacció haver estât

regidor del meu poblé. I  més en els anys apas- 
sionants 1979-87 de la nova democràcia, en els 
quais es van fixar les bases no solament d’un 
nou concepte de ciutat sinó d’una convivéncia 
per a molts anys. Però jo  no he estât mai un poli
tic d’ofici. Ho he estât en uns moments en qué creia 
que per responsabilitat hi havia de ser. Això no 
vol dir que la política no m ’agradi.; al contrari, 
principalment el que passa a la meva ciutat i al 
meu país m ’interessa i m ’apassiona.

-  Millor viure a la ciutat com la nostra o en una 
zona residencial?

-  Indiscutiblement, en una ciutat com la 
nostra.

-  Quin model convertirles per viure millor?...
-  Només intentarla millorar l ’existent.
-  Quina població és idònia per a viure mülor?...
-  Imagina’t una població mitjana, amb tots 

els serveis basics exigibles i amb una gran qua- 
litat de vida, a quatre passes de la metròpoli i 
amb base a prop per a anar-hi a peu. A un quart 
d’hora de Sant Llorenç del Munt, a mitja hora del 
Montseny i del mar, on no cal el cotxe per a fer 
les gestions quotidianes i on pel carrer pots salu
dar moltissima gent i 'fer cantonada”. La conei- 
xes, oi? És Sabadell.

-  Mar o muntanya?
-Ambdues coses. El Pirinea i la Mediterránia 

són regáis impagables.
-  Gratareis o cases unifamiliars?...
-  Equilibri. Hi pot haver Hoc per a tot. Hi ha 

àrees concretes on un gratacels no és cap agres- 
sió ni disfunció. Però, per a viure, la casa unifa- 
miliar és un privilegi i les àrees de baixa densi- 
tat, dins d’una ciutat dotada de serveis, són un 
element important de cara a aquella qualitat de 
vida que déiem abans.

-  Quina classe de literatura prefereixes?
-Narrativa, història, biografia, assaig, novel la.
-  El llibre que més destacarles entre tots els 

que has llegit?...
-  No te ’n puc destacar cap. M e’n deixaria 

molts altres.
-  Cultives algún hobby?
-  No.
-  Practiques algún esport?
-  Ara no. Hauria de caminar, que és sa i 

senzill.
-  Practiques el bricolatge?
-  No, mai. SÓC un males mans.
-  Quin joc prefereixes per a passar el temps?
-  M ’estimo més fer altres coses que jugar. Però 

amb els amies de vegades hem jugat al Trivial 
Pursuit i ha estât divertit.

-  A part de Pemblemàtica Torre de TAigua, 
quina altra cosa representarla millor la ciutat?... 
(No s’hi val la llançadora ni tampoc les postres 
que duen el seu nom...)

-  El Campanar de Sant Félix. La xemeneia 
d’un vapor.

-  “Confidencialment”: qué volies ser quan fos- 
sis gran?...

-  O bé “recader” o bé carreter de Cal Casat.
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i Proust

-  El principal tret del men carácter?
-  El fet de buscar la cara positiva de les coses i 
viure alegrement, que no voi dir inconscientment.
-  La qualitat que prefereixo en un home?
-  El sentii de l ’humor, la responsabilitat, l ’hon- 
radesa, que tingui “conversa” però que sàpiga 
escoltar.
-  La qualitat que prefereixo en una dona?
-  Exactament les mateixes.
-  Allò que més estimo en els amics?
-  Que em tractin tal com els tracto jo: sense cap 
tipus de reserva. Que em suportin tal com sóc.
-  El meu principal defecte?
-  Que conec molt bé els meus defectes, però no els 
corregeixo.
-  Ocupado preferida?
-  La lectura.
-  El meu somni de benestar?
-  No m ’ho he plantejat mai. Potser que tot el que 
facis ho facis de gust?
-  Quina fora la meva pitjor desgracia?
-  Qualsevol cosa que pogués afectar la segure- 
tat o la salut de la meva familia. Personalment, 
perdre la vista.
-  Que voldria ser?
-  El que sóc, però molt millorat.
-  On desitjaria viure?
-  A Sabadell, que és un Hoc per a viure i con- 
viure. M ’hi trobo molt bé, a la meva ciutat.
-  Quin color prefereixo?
-  No tiñe cap preferéncia. M ’agraden tots, prin- 
cipalment els naturals, com ara els verds de 
Varbratge aquesta primavera, després de tants 
mesos plujosos.
-  Quina flor prefereixo?
-  La clavellina silvestre del Berguedá. La rosa 
de roser d’eixida.
-  Quin ocell prefereixo?
-  M ’agrada qualsevol ocell. Els que no m ’agra
den són els “pájaros”.
-  Els meus autors preferits en prosa?
-  Sagarra, Pía, Oiler, Parcel, Pedrolo, Perucho, 
Simó, Monteada, Monzó. Cervantes, Cela, Delibes, 
Vázquez Montalbán. Wodehouse, Sharpe. I  tants 
i tants.
-  Els poetes preferits?
-  Gairebé no llegeixo poesia.
-  Els herois de flcció?
-  Guillermo Brown, Pelirrojo, Douglas i Enriqqe. 
Bufas T. Eirefly i el Dr. Hartzenbusch. Calvin i 
Hobbes.
-  Les heroines de flcció?
-  Scarlet O’Hara. La Senyora Rittenhouse.

-  Els meus compositors preferits?
-  Bach, Vivaldi, Haendel. Tots els barrocs. Els 
romàntics. I, sobretot, Txaikovski. De la música 
del meu temps, els Beatles.
-  Els pintors predilectes?
-  Manet, Renoir, Dégas, Monet, Van Gogh, Casas, 
Mir, Nonell, Raurich. I  Rembrand, Velázquez, 
Vermeer.
-  Els meus herois de la vida real?
-E lspolitics honestos, que n’hi ha molts. Metges 
sense fronteres. Els missioners.
-  Les meves heroines històriques?
-  Isabel II, quin gran pendó! La seva filia, la 
infanta Eulàlia, una avançada.
-  Els noms que prefereixo?
-  Diré els que no m ’agraden. Aquells que les 
pobres avies no saben pronunciar quan criden els 
seus néts.
-  Que detesto més que res?
-  La tiranía. La prepotencia; i pitjor quan va Hí
gada a la ignorancia. El Sendo, un professor meu 
ja  ho deia: “La ignoráncia és molt atrevida”. Un 
savi, el Sendo. L ’enveja. La intoleráncia.
-  Quins caràcters històrics menyspreo més?
-  Els que han fomentât la incomprensió i l ’odi 
envers el meu pais. Els serbis que hi ha hagut i 
que hi ha a tot arreu.
-  Quin fet militar admiro més?
-  Cap. La milicia és destructora i inhumana. 
Sempre m ’ha subjugat, però, allò de “Sobre los 
objectivos que se divisan al frente, apunten armas 
por tiempos”. Genial.
-  Quina reforma admiro més?
-  No n’admiro cap. Les respecto totes sempre que 
no s’hagin d’imposar per la violencia. Ghandi 
fou un gran personatge.
-  Quins dons naturals voldria tenir?
-  La saviesa, la fortalesa, la paciencia.
-  Com m’agradaria morir?
-  De veli, com un pollet. Ni patint ni fent patir.
-  Estât present del meu esperii?
-  Molt inquiet.
-  Lets que m’inspiren més indulgencia?
-  El no fer per no ferir.
-  El meu lema?
-  No en tinc cap.

-  Corn SÓC?

-  Cordial, crée. 
(Ho creus bé...)
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Bona planta.
Bona estructura.
De cabells canuts, 
clenxats i planxats.
EU mesura Fextensió. 
Director amb regla de calcul, 
que no amb batuta...
Segueix la linia recta.
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Estem molt a 
prop

Des de 1359, la Caixa de Sabadell serveix 
amfc eficacia i Professionalität els seus 
clients. Estem a prop dels seus problèmes, 
dia a dia, per aconseguir solucions a través 
d un sen/e a la mida que li proporciona un 
dcble interés; el financer per als seus diners, 
i el de l'atenciô personalitzada per a vostè.
Estem molt aprop de vostè. A tot Catalunya.
Sempre ers trobarà al seu costat.

Caixa de Sabadell
Qüestió de tracte



Camil Fàbregas modelant la testa de Joan Oliver.

A Joan Oliver
Sembla talment que fou ahir, no obstant ja fa 
deu anys que el seu traspàs eus privà de la 
seva afectuositat física. Però l’obra, presencia 
viva entre nosaltres, resta perenne malgrat la 
imparable caiguda dels fulls del calendari.

Foto Joan Cusco, novem bre 1977

Natura viva
Ara em plau de glossar planerament 
l’antic pessebre natural del mon,
La muntanya i el riu, l’arbre de bosc, 
la font i el prat, bladars i regadius.

Pensó també en la serp i el borinot, 
en la pedra foguera i l’esbarzer, 
el gaig grallaire i el conill poruc.

Per les valls obagoses i els soleils 
refaig de cor camins i corriols 
cap al cim générés, cap a l’avenc.

Recordo primaveres amb plugim, 
tardors d’aram, hiverns emblanquinats 
i migdies d’estiu amb foranell.

Només la mort em desposseirà 
del bell miratge que de tant en tant 
amenitza la meva soledat; 
d’aquest silenci que escarneix la pau 
d’un inefable cap al tard d’abril 
dessota l’àlber mes esponerés 
on soliem trobar-nos d’amagat.

S’ensonyava la vida al meu entorn, 
l’aire tot just em duia les sentors 
secretes de l’argila, de l’herbei.

Jo esperava aquells Ravis i aquells ulls, 
enamorat, per simpatía ardent, 
d’un àmbit tan benigne i sense frau.

Palau obert als vents, sostrat de cel, 
dels homes born i tomba, i llur bressol.

PERE QUART
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c
Xavier Oriach
El qiiestionari d'Yves M¡<haud

Yves Michaud
Director de I'Escola Nacional de Belles Arts de Paris

om ha evolucionat la seva obra durant 
el decenni i sobretot després de l’adqui- 
sició que figura en les coMeccions de la 
BNP?

-A  poc a poc, amb dijìcultat, he tirât 
endavant durant aquest decenni, com 

durant els anteriors. Aquesta evolució ha barre- 
ja t íntimament Vaparició d’alló més nou amb els 
ressorgiments d’itineraris més antics.

-  Li sembla que s’inscriu en la producció 
d’alló que s’anomena els anys 80?

-  La durada de la vida biològica d’un artista, 
és a dir, l ’extensió de la seva producció, va molt 
més enllá del propi decenni dels “anys 80”. Si, 
a més, tenim en compte que la història de l ’art 
tendeix a confondre’s amb la de la humanitat, i 
que, segons es diu ara, aquesta ùltima tindria 
milions d’anys, es podria plantejar la segiient 
pregunta amb tota la legitimitat: ¿Com el treball 
d’un artista pot no situarse en els anys 80, si 
es realitza en aquest période, i, a la vegada, 
podriem qualificar-lo de “producció dels anys 
80” més que del neoUtic o del Quattrocento? 
Indubtablement, hi ha “produccions dels anys 
80”, si més no, que no volen ser res més que 
això, o que s’afirmen com a tal. ¿No és inquié
tant, tant en el pia de la qualitat formai com en 
el del significat profund, tota aquesta producció 
relacionada amb Vart-kleenex, el fast-food cul
tural? Hi ha aquí l ’expressió característica de la 
ideologia que pretén que cada decenni -fins i tot 
cada any- sigui el fina l de la història, tran- 
quil litzant d’aquesta manera aquells qui objec- 
tivament volen que la història es pari aquí. El 
lligam sembla, en tot cas, evident entre aquesta 
reducció de l ’art a uns decennis i el pensament 
dominant. Un mateix pensament que pretén 
limitar la política a la gestió (es podria en aquest 
cas fer un paral lélisme entre un decenni artistic 
i un septenni presidencial, una promoció 
d’”énarques”*, un exercici pressupostari...). Un 
pensament que estableix una relació amb el 
món, sota la perspectiva de la “moral de 
l ’instant”, combinant per exemple de 
manera simultània l ’ajut humanitari i 
les operacions de manteniment de 
l ’Ordre.

Tot això té a veure amb una certa 
voluntat de separar allò que és ètic 
del que és estètic.

-  Quines son les tradicions moder
nes que l’interessen i a quina li sem
bla pertànyer?

-  Corn pot una tradició arribar a

ser “moderna”? aquesta formulado, ¿no amaga 
una dificultat intuitiva per a concebre l ’època 
en la seva continu'ítat histórica? La inversa tin
dria naturalment els seus riscos, això implica- 
ria pensar en un futur diferent, i no tothom hi 
estaria d’acord. A cada moment de la història hi 
ha hagut modes, corrents. Les tradicions són 
quelcom de diferent, s ’estenen entre les épo
ques, i es legitimen i s’enforteixen en aquest 
carácter transhistóric.

-  Voste accepta que la pintura tingui una 
funció pública que no sigui la museística? La 
pintura pot tenir una funció de decoració?

-  No hi ha també divisió artificial i negativa 
entre les diverses funcions atribuides a la pin
tura? A l llarg de la història, la pintura no ha 
estât essencialment i sobretot “decorativa”? 
Fins a tal punt que és difícil adiar la “decora
ció” en si mateixa: la decoració d’una església 
és naturalment inseparable de les seves fun 
cions espirituals i, obligatóriament, politiques. 
La funció discursiva pot estar més o menys pre
sent, més o menys clara però, sobretot, ser més 
o menys sentida. Pot estar absent?

-  Que en pensa del menyspreu per la pintu
ra que actualment es troba en els ambients 
artístics?

-  La funció ideològica de la utilització de la 
pintura és finalment comparable en les dife- 
rents époques. Existeix una funció espiritual de 
l ’obra d’art quan esdevé frese en un ministeri, 
monument en un creuament d’autopistes, ritme 
de supermercat. Tot és qüestió de saber quina 
pot ser aquesta espiritualitat. Aquesta pregun
ta pot tranquillitzar i a la vegada inquietar. Pot 
efectivament tranquillitzar-nos pel que fa  a la 
permanéncia histórica de les funcions de la pin
tura, és a dir, de la seva capacitai per sobreviu- 
re a les devastacions de l ’època si aquesta li 
aporta, com hem d’esperar, altres espais, altres 
expectatives. La inquietai és legítima pel que fa

al contingut espiritual que una 
societal de mercaderies voldria dic
tar a la pintura, ni que sigui amb els 
espais que li imposa i la utilització 
que en fa.

*N o ta  del traductor: “ Enarque” = antic estu- 
diant de l ’Ecole Nationale d ’Adm inistration, 
on es fo rm en , a F ra n ga , e ls  fu tu rs  a lts 
carrees de l ’Adm inistracio i politics.

Traducció L ’Alliance Française de Sabadell
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El ilibr* Pels <amìns de la memòria
Un testimoniatge personal i pùbli<

Josep Torrella Pineda

avant d’un tipus huma corn Antoni 
Monés, tot ell discreció, tot ell conten- 
ció, sense una paraula més enllà d’una 
altra, com movent-se en una alerta per
manent per no molestar ningù; davant 
d’una persona aixi, die, es fa difícil, si 

hom la coneix a partir de la seva maduresa dis- 
tingida i respectable, d’imaginar-la com a prota
gonista d’una adolescència i una joventut plenes 
d’accio i fins i tot d’aventura. Externament, hom 
veu en la personalità! d’Antoni Monés el perfec
to anti-heroi, ni tan sols propici per a treure’n un 
simple relat biogràfic que pugui interessar a 
qualsevol lector deslligat del seu clima familiar i 
social.

No obstant això, Monés ha tingut el coratge 
d’escriure les seves memories. 0, per dir-ho 
d’una manera informai, però molt gràfica, 
desembussar -com en diu Josep M. Espinàs- la 
xemeneia dels records. 1 ho ha fet sense escati- 
mar-hi res, vencent el pudor de la Intimität i 
superant el prejudici tant del que pogués ser 
pres per immodèstia com del que pogués ser-ho 
per falsa modèstia.

De primer, Monés descarregà el seu bagul de 
records per a un cercle réduit de familia i 
d’amistat. Va ser una decisió que ell justificava 
en la coincidèneia de dues efemérides personals 
molt significatives: les noces d’or i el cinquantè 
aniversari de la seva empresa. Però ben aviat va 
voler obrir-ho a un àmbit molt més ampli. 1 aixi 
és corn ha sortit a la llum pública el llibre Pels 
camins de la memòria, éditât dintre de “Bi
blioteca Quadern” , de la Fundado Amies de les 
Arts i de les Lletres.

Monés no s’havia manifestât mai, ni en la 
més petita mesura, corn a home amb veMeitats 
literàries; eli mateix ho confessa. Però el seu lli
bre té la gracia de ser escrit amb fluïdesa i amb 
naturalità!. Una tercera part del llibre se 
l’emporta la infantesa, l’adolescència i la prime
ra joventut del narrador, amb la riquesa des
criptiva dels sens entorns domèstics, veinais i 
escolars, i dels primers contactes en el mon del 
treball. Tots aquests blocs refiecteixen, corn a 
décorât ambiental, parcel les de vida sabade- 
llenca. A continuacio vénen els desplaçaments 
motivats pel serve! militar, interferi! amb la 
guerra civil; l ’odissea marroquina i, fins i tot, 
l’empresonament. Aquests episodis son tenyits 
de l’esperit d’aventura que menys esperariem 
del seu protagonista els qui l’hem conegut anys 
després, i brinden allò que més es pot assemblar 
a l’interès novel lesc d’un relat.

El clima de la narrado canvia amb la faceta 
d’home de negocis i la creado d’una familia, on 
podria baver caigut en una prosa dessaborida o, 
corn a minim, sense un grau suficient d’interès 
general, si no fos per la naixent i creixent incur- 
sio del subjecte en la vida social de la dutat i del 
pais, gairebé sempre en primera fila. Una vida 
social que passa per diversos camps: l’esportiu, 
especialment la natació; les institucions locals; 
Tadministradó municipal i la provincial. A la 
major part dels llocs de responsabilitat que ha 
ocupat hi ha accedit perqué li ha estât sol licitât, 
perqué es guanya amistats i credibilità! amb el 
seu fer obert, assenyat i eficaç. Arriba a gaudir 
de la màxima estima i confiança per part de 
personalitats corn Joan Antoni Samaranch i 
Josep Tarradellas. 1 el que esdevé més remar
cable és que Monés va recorrer el seu ascendent 
i compromés itinerari públic sense lligar-se a 
cap disciplina política; sense, com ell mateix 
confessa, inscriure’s en cap militància ni cantar 
cap himne. Tampoc, d’altra banda, Monés 
intenta desvirtuar el seu idear! i el seu compro
mis intim. En el seu llibre no amaga res; parla 
amb la serenar i la tranquil litat d’esperit del 
qui compta que no té res per silenciar. El llibre 
significa un testimoniatge vàlid en la recons- 
truedó histórica de la ciutat i del país.
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En recordanca de Concepció Alloza

1 passai 15 d’abril moria la senyora 
Concepció Alloza i Pérez, mestra. Tenia 
81 anys. Nascuda a Barcelona, als 20 
anys va venir a viure a Sabadell per a 
exercir de mestra nacional. A la nostra 
cintai va integrar-se plenament fins a 

Tùltim moment de la seva existencia.
Arran de la seva mort, han aparegut a la 

premsa locai articles i cartes expressant el sen
timent de moites persones que ban déplorât la 
pèrdua de “la Conxita” , pels amies; “la senyore- 
ta Conxita” , per les generacions d’alumnes que 
van rebre el seu magisteri; “la tieta Conxita” , 
pels fills de la seva companya i amiga sincera, la 
senyora Maria Teresa Gavarró dTzard.

En totes aqüestes manifesta- 
cions s’han donai details de la 
seva vida.

“Quadern” , que ha conegut i 
apreciat sempre la trajectòria 
humana, professional i ciutada- 
na de Conxita Alloza, voi també 
unir-se a aquest sentiment. Per 
aixó, tot i repetint segurament el 
que ja ha estât dit, vol destacar- 
ne els trets principals. 1 ho fa 
introduint, en alguns paràgrafs, 
fragments de les paraules que la 
mateixa Conxita va pronunciar 
en Pacte d’homenatge que la ciu- 
tat de Sabadell li va tributar 
P any 1983, amb motiu de la seva 
jubilado, i que son expressio del seu tarannà, 
del seu carácter, del seu bon fer.

Als 20 anys va incorporar-se a una escola 
unitaria del carrer de Roger de Fior, a Sabadell. 
Pel gener de 1941, ella i la senyora Gavarró van 
inaugurar PEscola “Carmen Tronghoni” . 1 en 
diu: “Érem joves. Teniem la il lusió de fe r de 
mestres”.

El 1963 la Conxita en va ser nomenada 
Directora. 1 hi va continuar fins a la seva jubila- 
ció, vint anys més tard. Fou distingida diverses 
vegades per la seva actuació professional, tant 
pel Ministeri d’Educació i Ciencia com per la 
Delegació de Cultura de l ’Ajuntament de 
Sabadell i organitzacions educatives de la 
Provincia.

Referent a la seva llarga vida professional, 
deia:

“En veritat, no he fe t res d’extraordinari. 
Només el treball de cada dia fet amb il lusió i 
estimació. Però també amb moites defìciències, 
de les que sóc conscient i de les quais demano

Montserrat Obradors

disculpes.” (...) “Una llarga vida professional, 
però també, com tota obra humana, plena d’ale- 
gries i moments de tristor, d’éxits i de fracassos, 
d’encerts i d’equivocacions. Aixó sí, un treball 
molt gratifîcant, perqué tractar amb infants és 
molt alegre. I  perqué sempre he trobat persones 
que m ’han estimât i a judat”. (...) “Durant 
aquesta llarga vida professional he vist i viscut 
molts canvis: époques històriques diferents, 
plans d’ensenyament, programes... Però hi ha 
dues coses que no poden canviar, que han estât 
i han de ser constants a la vida de VEscola: la 
il lusió i el desig de treballar millor cada dia, i 
estimar els infants” (...)

“Les alumnes i ex-alumnes són part de la 
meva vida. Amb elles hem convis- 
cut molt de temps. Juntes hem 
treballat, hem gaudit i hem pas
sât époques i moments molt 
agradables. Elles han rebut les 
meves ensenyances i la meva 
estimació. I  jo  he rebut d’elles 
moites satisfaccions”.

Recorda les persones que Phan 
ajudat i acompanyat al Uarg de la 
seva vida professional “en aques
ta ciutat de Sabadell que tant 
estimo i que també he procurât 
que jes alumnes estimessin ”.

És cert. Va integrar-se total- 
ment a la ciutat i a totes les seves 
institucions: Escola de Formació 

Social, d’on va obtenir el titol d’Assistent Social 
i va fer una tesi sobre “L’analfabetisme femeni 
a Sabadell” , Fany 1962; Fundació Bosch i 
Cardellach, Arxiu Historic de Sabadell, Omnium 
Cultural, Càritas de Sabadell... Arreu ha deixat 
bons records.

Els qui la visitàvem sovint a la residencia de 
Castellar que ha estât la seva última estada, 
recordarem sempre Falegria que tenia en 
veure’ns, el seu interés per tot i per tothom, les 
atencions que ens tenia...

És normal que, quan una persona mor, se’n 
facin elogis. Pel que fa a la Conxita Alloza, són 
molts, però tots sincers i no pas exagerats. 
Perqué eren connaturals en ella la generosità!, 
la benignità!, la grandesa d’ánim, la senzillesa i 
la humilitat; fidel als amies, sempre agraïda, 
mai un mot dissonant o una crítica negativa...

Conxita: reposa en pau. No t’oblidarem. El teu 
record ens estimulará en la nostra feina de cada 
dia. Gràcies pel teu exemple i la teva amistat.
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50 anys de silend trencats
El llibre de Lluis Casais "Poemes del mar i del cor"
es va presentar al Teatre del Sol

an calgut 50 anys d’oblit perqué un lli
bre de poemes de Lluis Casals sortis del 
calaix on es trobava. L’ocasió mereixia 
una presentado de luxe: Poemes del 
mar i del cor recull diferents poemes i 
pensaments poetics escrits l ’any 1938 

per una de les personalitats més destacades de 
Sabadell, tant en l ’àmbit laboral -va ser un 
advocat de prestigi- com en el cultural -la seva 
obra poètica es revalora amb el temps.

També destaca la seva militáncia catalanis
ta, com van explicar Joan Cusco, escriptor, i 
Joan Ripoll, ex-director de la Fundado de la 
Caixa de Sabadell, encarregats de presentar el 
llibre de poemes i el recital il lustrât per les veus 
deis actors del Teatre del Sol Josep Pont, 
Montserrat Vidal i Salvador Fité. Els actors van 
ser acompanyats per la violoncel lista russa de 
rOrquestra Simfònica del Valles Ludmila 
Kozbiva, la qual va marcar amb el seu instru
ment les diferents parts 
dels poemes recitats.

L’escenari del Tea
tre del Sol, aprofitant 
encertadament el deco
rat de Cobra M aria  
Rosa, que s’està repre
sentad en aquests mo
ments, va donar Tam- 
bient maritim necessari 
per a atraure Tatenció 
del nombres públic que 
no va voler perdre’s 
aquest acte cultural. El 
terra de sorra i les fus
tes clares del decorat 
van embolcallar la Inti
mität dels versos de 
Casals.

El joc de veus dels 
tres actors va fer Huir 
amb força la càrrega 
sentimental i espiritual 
dels poemes inédits de

Julia Guerrero

Lluis Casals. Però, sens dubte, la part més des
tacada pel públic van ser els pensaments poètics 
del poeta i advocat sabadellenc: com si es trac- 
tessin de máximes, els versos breus van trans
metre, mitjançant les veus dels actors, tot un 
ventali d’actituds vitals. “El riu que desembo
ca al llac/comprèn que ha errât el carni” o 
“Enemic de multituds:/el pescador de canya” 
van ser dos exemples de Fagudesa d’aquest 
poeta.

Finalment, Ludmila Kozbiva va tancar el 
recital amb El cant dels ocells i es va bomenat- 
jar la vidua de Lluis Casals amb un exemplar del 
llibre i dues roses. Com va resumir Factor 
Salvador Fité, “ha estât tot un plaer compartir 
amb el públic uns poemes que mai no havien 
vist la llum” . Gairebé 50 anys després, com un 
regal, els poemes han trencat el seu silenci.

Transcrit de “E l 9 N o u ” (13 -4-96 )

Joan Cusco i Joan R ipoll van presentar Tacte. Fotos Quim Pascual

m

M ares I
MSTLlOrtSirrúca L

Grècia, 140 baixos • 08201 SABADELL 
Telèfon 725 81 42

JOIERIA
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L'hora de la veritat
(26 maneres d'aprovar sense estudiar gaire)

er aqüestes dates, els alumnes parado- 
xalment mes mantes i avispats ultimen 
la inventiva i les estratègies per fer front 
a l’allau d’exàmens que se’ls venen al 
damunt: que si inici de TESO, que si aca
bar el COU, que si fer la selectivitat o el 

Ir. de carrera. Amb tanta materia acumulada, 
tanta informado difícil d’assimilar i emmagat- 
zemar en poc temps, i després d’un curs tan 
llarg, és qüestió de cercar solucions immédiates 
i materials. Es tracta, per tant, d’esprémer al 
màxim el poc que queda de materia gris lliure 
per tal d’assolir l ’èxit en la difícil empresa de 
superar assignatura rera assignatura.

El que aquí presento és un petit anecdotari 
-dedicat a professors novells i pares confiats- de 
solucions d’urgència fefaents, demostrables 
cientificament i mitjançant adeptes més o 
menys ocasionáis i/o semiprofessionalitzats en 
la qüestió. Amb tot, es deu tractar sols d’una 
petita porció d’aquesta crua realitat que circula 
per les aules, perqué, ja se sap, en matèries 
com aquesta l’alumne sempre anirà una o dues 
passes per endavant del professor.
1. La més “tradicional” i, albora, efîcaç: palmell 
pie d’informació. Cantar el “Lelo, lelo”, acaba de 
seguida amb ella. Atenció a les darreres adqui- 
sicions: fotocópies redu'ídes, plastificades i pin
tades amb fosforescents.
2. Versió sofisticada: entre els dits. Óptima per 
declinacions, temps verbals, vocabularis, dates i 
autors.
3. Mániga plena d’informació manuscrita o mit
jançant paper enganxat amb cel lo. Extraïble en 
l’ocasió propicia. Malfiar-se d’alumnes fredolics 
per aqüestes dates.
4. Vora de la cintura de jerseis i ‘polos’ “rever
sibles”. Obliguen el susdit a mirar cap a parts 
nobles. Un serrell afavoreix l’operaciô.
5. Versió sofisticada: vora interna de la faldilla. 
Té un control complicai, sobretot si el professor 
és home.

David Serrano i Blanquer

6. Sabata: sola, laterals. Idonis per recordatoris 
breus. Obliguen a postures estranyes però es 
dissimulen bé.
7. La Corretja del rellotge és també un bon sis
tema d’acumulació de documentació, i, a més, 
sembla que l’alumne es preocupi del temps que 
queda per acabar.
8. L’esquena del company davanter esdevé idònia 
amb professors immòbils. No recomanable a miops.
9. Enguixats i embenats: entremig de dedicatò- 
ries i d’amors impossibles, és ideal per fórmules 
amoroses o taules dels elements signades; juga 
amb la complaenga envers ell del professor.

La millor solució és el treball d'equip: Hogar, entre tots, 
una model en biquini perqué prengui el sol al pati de l'escola...

home /  (dona

FÈMINA
c. Sant Quirze, 5 • Tel. 725 59 50 • SABADELL

TEIXITS SALVADOR
els teixits que teneri estil

Indùstria, 33 - Tel. 725 65 90 - 08202 Sabadell

ARTICLES PELL I VIATGE
Sant Quirze, 38 
Tel. 725 85 41 

SABADELL
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10. Full resisten! inserit entre camisa i jersei i 
subjectat pels extrems al voltant del coll per una 
goma elàstica. En cas d’ús s’estira fins la falda i 
en cas de perfil es deixa anar i la goma ho res- 
situa tot al sen lloc.
11. Dins el mitjó. La picor n’és el símptoma evi
dent. Sol acabar al palmell de la má (veure 1).
12. El cinturo i els elástics poden ser sospitosos 
d’admetre materials de tot tipus, i en cap cas 
relacionats amb la subjecció deis pantalons.
13. Hi ha vertaderes obres d’art en el grava! i 
escriptura de cadires (a la base, ais braços, a les 
potes...). Cal tenir en compte el diametre de les 
natges en qüestió.
14. En el sòl. Sembla increíble, però és cert. Cal 
aprofitar espais on no arriba fácilment la vista 
del guardia.
15. Al sostre. Idoni en aules baixes i amb sostre 
no gaire ciar. A mes, fa la impressió que l’alum- 
ne es concentra. Malfiar deis alumnes pujats 
sobre les taules.
16. A la pissarra. Sol estar darrera la taula del 
professor i aquest no s’hi fixarà gaire. Aprofitar 
pissarres plenos, mig esborrades, mares. Va
riants: en posters, tauler d’anuncis, columnes...
17. Al frontal de la taula del professor: és rúnica 
oportunitat pels ocupants discriminats de les 
primores fileros (els que tenen mes difícil apli
car aquest recordatori).
18. Els llibres apunts dins el calaix del pupitre 
encara tenen força adeptes. Requereix sang 
froda, refiexos i rapidesa física i visual (òptim 
per a jugadors d’esquaix).
19. Full enganxat amb una xinxeta en el revers 
de la taula. En el moment idoni es fa girar fins 
que queda a la vista. És el rei.
20. Per a alumnes situats en laterals amb fines- 
tres, la caixa de recollida de les corretges de 
persianes (mòbils) són lloc idoni i discret, a usar 
amb discrecionalitat i sense despertar cap sos
pita. Si hi ha baralles per seure-hi, cal estar 
pendent.
21. Els bolígrafs Bic permeten fins a sis costats 
diferents. El fiati és el seu destinatari naturai, 
però també la història i la fisica. Moni per a la 
Selectivitat. Tants bolis com temes, i un Bic a la 
butxaca de la camisa fent d’index (qui pensi que 
és mentida que m’ho vingui a preguntar).
22. L’estoig és un objecte perillós: mai saps que 
en pot acabar sortint. Com els paquets de tabac.
23. Els pots de Tipex son tolerats i, per aixô, 
susceptibles de donar alguna cosa més que 
informacié sobre la seva composicié química. 
Una pinzellada esborra les proves de l ’acte 
“criminal” .
24. Els folis prèviament escrits son ja tradicio- 
nals també, i permeten fer el “canvi” . Més sub
tils son els que “només” están marcats, les pau
tes, el paper esborrany... Tenen caiguda fácil: 
fer marques en lloc poc visibles a l’alumne o 
retallar 1 cm. per la part superior; es delaten

implacablement.
25. Amb infrastructura: connexions amb l’exte- 
rior mitjançant auricular s. Ja hi ha detectors en 
exàmens oficiáis.
26. Versié “grunx” : Walkman autogravat amb 
els ternes.
27. D’altres solucions son més complexes i rat- 
lien gairebé la penalitzacié greu. Ja no son el 
joc del gat i la rata i, per tant, millor deixar-ho 
correr aquí. Pel camí, n’han quedat encara un 
bon grapat.

Arracades D'Or Groc amb quatre D iamants talla Oval

A.m or a la perfecciô, treball ben fet. 

Creacions que s'adapten a la seva personalitat.

MODELS EXCLUSIUS

Sant Joan, xamfrà Tres Creus • Tels. 726 01 34 - 725 191 
08202 SABADELL
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la  processò de Corpus
“La festa del Corpus, establerta en 1316, fou des d’un principi solemnitzada fastuosament 
a les terres catalanes, on és la principal de les manifestacions pùbliques religiöses... ”
De Cultura Popular.

Del "Caiaix dels reta Ils" 
de M-. Dolors Mirolles i Volls

n aquella festivitat, cada any anava jo a 
casa l ’àvia per ajudar la tia Valentina 
(germana de la meva mare) en la cons- 
trucció de l’altar que, amb la coMabo- 
ració de tots els veins, es construía en 
aquell carrer. Hi havia una insistencia, 

entre tots els carrers on havia de passar la pro
cesso, de qui el tindria millor. Amb la coMabo- 
ració del fuster de casa, el “bagulaire” l’isidro, 
componiem el nostre equip. Es montava en el 
barri de can Torras, la casa pairal respectada 
de tots els veins. El Sr. propietari facilitava tot el 
que es necessitava i tenia interés que resultes 
tot el possible. Jo feia de recader, anant a com
prar quan faltaven estris i, entre añades i vin- 
gudes, passaven les hores fins a poder quedar
me a dinar a casa Tàvia. M’hi trobava tan bé, 
que no me n’hauria mogut mai. 1 és que la meva 
àvia era deliciosa, dolga i delicada. Jo me Testi- 
mava molti...

En havent dinat es reprenien els treballs, que 
no es deixaven fins al final. Cada vei era guar
dador d’una cosa o altra de Faltar. Això feia que 
la meva àvia guardes en una caixeta els canalo-

bres, que eren de piata. MeTs feia netejar amb 
molta cura, dient-me: -Mirat’hi, perqué son per 
a Faltar i faran llum a Nostre Senyor!-. Em 
recordo que hi posava tot el meu interés, fent 
brillar el melali tant com podia, que el Sr. 
Torras, en mirar-se’ls, em deia: -Bé, petita, els 
deixes corn un mirali...!

Els coves de ginesta eren abondants, ja que 
tot el jovent de bon mati, reunits tots els del 
carrer, anava a buscar-la. Una hora abans 
s’escampava per davant Faltar com un tapis, i 
se’n guardava per al “Tàlam” i pel carrer 
mirant-se el treball dels constructors i eren els 
portadors del que es feia en altres carrers. 
L’hora de la processo s’apropava i el moviment 
en el carrer comengava a èsser més animat.

Tots els de casa, endiumenjats, arribaven 
acompanyats deis meus pares i Fàvia comenga
va a treure cadires al carrer perqué tots ens 
coMoquéssim, donant-nos un plat amb ginesta 
perqué quan passés FAltíssim la tiréssim al seu 
pas!... Quin dia aquell era per a mi!... el recordo 
com si fos ara!...

Incensarios Huslrísiino_ Señor Obisp

La processò de Corpus, segons un fu ll de rengle de la segona meitat del segle X IX  editai per l ’imatger F. Paluzié, de Barcelona.
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Teatre

Maria Rosa, d'Àngel Guimerà

Josep Torrella Pineda

eatre del Sol va voler commemorar els 
cent-cinquanta anys del naixement de 
Guimerà, el dramaturg que ocupa el 
primer setial de l’escena catalana. 1 per 
fer-ho va escollir l ’obra Maria Rosa, 
que després de “Terra baixa” es el mes 

representa! dels sens drames.
Maria Rosa pertany al grup de drames rurals 

de Tautor. Rurals i passionals, que és corn 
Guimerà creava uns personatges marcats per la 
doble rudesa -interna i externa- de les seves 
vides turmentades. Els personatges de Maria 
Rosa conviuen en la construccié d’una carrete
ra tal com es duien a terme els treballs d’aques
ta índole ara fa un segle. Maria Rosa és vidua 
d’un dels treballadors del grup, que va morir 
empresonat per un crim que no havia comes; 
una vidua jove i atractiva, molt temperamental, 
que es veu assetjada per un dels que havien 
estât companys de feina del marit, el Margal, 
veritable autor de l ’assassinat i ja enamorat 
d’ella abans dels fets. Maria Rosa es va trobant 
també atreta per Margal, però manté un obsti
nât sentiment de fidelità! envers l’espôs desapa- 
regut, el record del quai segueix dominant enca
ra en la seva ment i en el seu cor. No obstant 
aixô, s’arriba a concertar la boda. 1 és en la 
mateixa festa que unes paraules imprudents del 
nuvi desvetllen un greu pressentiment. 1 el pres
sentiment es converteix en certesa gràcies a una 
angoixosa estrategia seductora de Maria Rosa, 
qui, desesperada, occeix en els sens bragos el 
qui anava a convertir-se en el seu nou espòs.

L’elenc de Teatre del Sol, en mans conducto
res de Ramon Ribalta i amb l’entusiasta i disci
plinât esforg de tots els que bi participaven, va 
posar com sempre tota la earn al foc per recre
ar aquest drama. Però potser volent potenciar el 
seu to tràgic no es va especular prou amb la 
complexitat psicològica i passionai dels dos per
sonatges centrals; complexitat que demana una 
certa dosi de subtilesa i de fiuctuació.

El treball interpretatiu dels dos protagonistes 
acusa la línia unívoca més o menys seguida, a 
banda que Montserrat Vidal porti a terme una 
tasca dramática excel lent, i excel lentment sos- 
tinguda. En el treball de Caries Cano s’hi obser
va una certa desorientado, així com una artifi
ciosa immobilitat de bragos. En canvi, amb la 
parella de personatges graciosos, que en l’època 
de Guimerà encara eren imprescindibles i que

van ser molt ben interpretats per Pepita 
Alguersuari i Josep Pont, potser es va tibar un 
xic massa la corda, marcant el contrapunt 
cómic més enllá del que pot ser prudent en un 
text d’accentuat dramatisme a les acaballes del 
nostre segle. Un tipus molt ben resol! -tant per 
part de la direccié corn de l’intèrpret- va ser el 
Gepa, a càrrec de Erancesc Moragas.

Una cosa que em resultò un xic difícil de 
digerir son els aparts, rémora del teatre vuit- 
centista, que avui només encaixa en el gènere 
búrlese. És problemàtic suprimir-los, sobretot 
alguns de certa extensió, en els quais, corn 
passa en ‘ ’Maria Rosa” , Tautor hi fa explicar 
details que és convenient de conèixer. Però pot
ser es podrien resoldre d’altra manera que fent 
que Tactor s’adreci als espectadors en pia con
fidencial, sense cap dissimulació. Una alternati
va podria ser, ben a la inversa, accentuar Tailla- 
ment del personatge, tancant-lo en si mateix.

L’escenografia esdevé encertada, i ben origi
nai, en la primera part, quan Taccio se suposa 
ubicada molt ran de les obres de construccié de 
la carretera. Llàstima que en la segona part 
aquests mateixos elements fan difícil T ambienta
do d’un habitacle réduit, a més de necessària- 
ment claustrofôbic en la tràgica seqüència final.

No voldria que els meus comentaris fossin 
interpretats corn una crítica adversa; la dignità! 
que planava per damunt de tots els aspectes de 
la representado no ho mereix. Es tracta de dife- 
rents punts de vista, i els punts de vista són per
sonals i, per consegiient, subjectius. L’elenc va 
ser respectuós amb els components fonamentals 
de Tobra guimeraniana. Altra cosa seria que, 
per exemple, se n’hagués proposât una actualit- 
zació, com es va fer amb aquesta mateixa obra 
en els anys cinquanta, en una versió protagonit- 
zada per Nùria Espert. Aleshores és difícil 
d’acceptar situacions com que la construccié 
d’una carretera segueixi el mateix procès que a 
les darreries del segle passât, amb la presèneia 
de les mullers i tot. O que, amb Túnica excepcié 
de la protagonista, ningú no sigui capag de Ré
gir, poc O molt bé, o poc o molt malament, una 
carta que s’ha rebut. Encertadament, la versié 
de Teatre del Sol no es va arriscar a l’aventura 
d’una actualitzacié.
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Conte

El domador d^Stenways
Jordì Roca ¡ Tubou

ssegut a la butaca de color verd, amb 
olor de nou, absent a Tentrada desorde
nada de la gent que intermitentment 
anava omplint el remodelât auditori, els 
meus nils no tenien altra fita que mirar 
el piano: un Stenway gran cua, negre 

com la nit brunyida, perfectament il luminât, es 
retallava majestuosament en el fons de I’esce- 
nari encortinat de vermeil cirera madura. 
Pantone 194.

Aquell piano no sé ben be per que semblava 
un animal que em fitava, tot i I’absencia d’ulls. 
Un animal orfe d’especie que, peuplantat sobre 
el parquet de roure americà ciar, pugnava per 
desfer-se del fre de les rodes de llanto que, 
bellament polides, s’afermaven com urpes en el 
terra recentment envernissat.

La tapa aixecada corn ala de drac amb pun
tes afuades es dibuixava sobre el silenci vellu- 
tat de Pescenari.

L’auditori s’anava omplint i el murmu- 
reig de la gent pujant de to rebotava pel 
sostre i les parets i, traspassant els 
miralls, es perdia per la pregonesa d’un 
mes enllà incert i sense return.
Però, a mi, quelcom m’alerta- 
va: un sentit no conegut?
Una premonició ines
perada i inexplica
ble? Fos el que

aquell instrument, per a mi, estava dotât de 
vida; una vida extrasensorial que solament jo, 
pel que podia observar, me n’adonava. 
Mentrestant, el meu pensament, Iliure com la 
nit, volava lluny de l’escenari i, sense fixar-me 
en el programa del concert, per davant meu hi 
passaven prats florits i remors d’aigües lliscant 
roques avail en Hit de molsa, protegida del sol 
per Patapeit fullam deis faigs i les boixeres.

Un nen, amb pas enjogassat, s’acostà fins al 
peu de Pescenari. Incomprensiblement, 
aturant-se i tôt posant-se les mans a la 
butxaca lentament i amb el cap cot, 
retornà vora la se va mare, una senyora 

madura de earns que, amb un vestit 
vermeil, gene- 
rosament esco
ta!, ocupava 
una butaca a 
Pesquerra, ran 
del passadís.

fos, el cert
es que
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Dues noies rosses raillant la vintena d’anys, 
amb pantalons texans gastats, no per l’ùs, sino 
per la moda, mastegant xiclet, es van asseure 
darrere men i, enriolades segurament per algu
na intranscendental subtilesa, feien la seva 
testa, passant de la gent, de l’escenari i, corn és 
natural, del piano.

De sobte sonà el primer timbre.
Al cap de poc, dos tocs de timbre mes preci

pitaren una allau de persones, que anà ocupant 
els seients buits. A mesura que passava el temps 
l’intercanvi de paraules entre elles era mes i mes 
breu. L’auditor! restaria pie. Els cartells de dis- 
seny atrevit i vistos color i la abundosa publicitat 
en la premsa local, en aquella ocasió, havien fet 
l’esperat efecte.

Tres tocs de timbre. El concert estava a punt 
de començar. Un home, amb americana de qua- 
dres, entra quasi corrent i, douant una rápida 
ullada, sense fer soroll passa a ocupar la butaca 
buida de Eúltima fila.

La Hum de la sala minvà i una senyoreta, 
habituai en aquests casos, vestida amb panta
lons negres molt ajustais i una brusa blanca 
amb gorgera finament atavellada, en la quai 
s’enredava un coUaret de marfil, graciosament 
pendulant mes enllà de la corba dels sens pits, 
féu la presentado del concert inici de la tempo
rada. Ah! Les sabates eren vermelles, amb pun
tera daurada. Rara coincidencia: feien joc amb 
les rodes del piano. Ni el mirà.

La cortina de fons a poc a poc s’obri. De 
l’immens tall el pianista en sorti amb timidesa. 
Va travessar l’escenari i, inclinant-se, saludà el 
pùblic. Semblava talment que es trencaria. 
Silenciosament s’apropà al piano i, amb un gest 
quasi versallesc, s’assegué a la banqueta. El 
faldô de la llagosta, descrivint una onada, quedà 
perfectament situât i penjant en el huit. Eicant- 
se les mans a la butxaca, es va treure el moca
dor i automàticament, després d’eixugar-se la 
suor del front, el passa sobre les tecles, i amb 
gest ràpid se’l torna a ficar a la butxaca del pan- 
taló.

Un estrany tremolor em semblà que recorría 
Eespina dorsal d’aquell animal-piano. Corn un 
posses, el pianista colpejà el teclat. Rahma- 
ninoff era present a la sala. Els espectadors 
perdérem, de sobte, la respirado. Quelcom 
passava. El pianista, mes que interpretar, es 
defensava. El so corría amunt i avail omplint-ho 
tôt desordenadament.

On era la fama que precedía aquell virtuos? 
On era Linteres desvetllat pels critics en la 
premsa diària envers aquella figura aplaudida 
internacionalment?

De sobte el piano mogué la pota de la dreta 
corn un brau esgarrapant el terra abans 
d’envestir. Una tecla salta i anà a parar a la 
falda d’un espectador de la tercera fila. La tapa 
caigué estrepitosament i el piano, com per art 
de màgia, començà a empènyer el pianista vers 
la paret lateral. Però quan aquest aconsegui 
estampar-lo contra la cortina i la paret, el pia
nista s’esmunyi com una anguila i, saltant 
damunt d’aquest, s’hi estirà tan llarg com era i 
començà a tocar des de sobre amb una febre 
fora de mida. El silenci i expectació eren totals. 
Quin espectacle i quin concert! Mare de Déu!

Altra volta les notes tornaren ordenadament 
a captivar l’auditori.

El piano deixà d’empentar la paret i a poc a 
poc retornà al seu Hoc d’origen. La teda, com 
per art d’encantament, retornà al teclat just 
quan requería ser tocada. Silenci absolut! Tot 
música.

A Linici del pianissimo del segon temps el 
pianista baixà de la tapa i, com un domador, 
traient-se una galeta de la butxaca, la diposità 
a l’arpa del piano. La bestia que hi havia dintre 
l’instrument restava dominada.

La suor del pianista eslau regalimava a dolls 
i, tot saltant pels esglaons, pugnava per arribar 
ais pens dels espectadors de la primera fila.

De sobte uns aplaudiments em tornaren a la 
realitat. Una senyoreta vestida amb pantalons 
negres molt ajustats i una brusa bianca amb 
gorgera finament atavellada, en la qual s’enre
dava un collaret de marfil, baixava de l’escena
ri tot obrint-se un immens tali en la cortina del 
fons, sortia, amb un cert aire de timidesa estu
diada, el pianista. La seva figura llarga com un 
Ciri pasqual, enfundada en una llagosta negra, 
semblava talment un espectre sorgit dels contes 
d’Andersen.

Darrere meu, una veu com de murmuri, deia 
a la seva companya: Em sembla que aquest se- 
nyor està ben adormit.

S ala  d 'E xp o sic io n s

wATTAAnr
Sant Pere d'Ullastre, 9 • Tel. 714 55 71 

08211 CASTELLAR DEL VALLÈS

C O R R E D O R  D ' A S S E G U R A N C E S

JOAN SALA LLARG U ES
Alfonso XIII, 16 • E-08202-SABADELL 
Telf. (93) 725 87 77* • Fax (93) 725 82 47
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Diesel o gasolina?
Si aquest és el dilema, aquesta és la solució: a  ^

Motor de gasolina amb consum de Diesel t  ■ O 1/100 Kms.

A R A
Només la tecnologia Honda podía aconseguir-ho: un cotxe de gasolina 

amb el consum d'un Diesel.
Però el Civic 5 portes no és només sinònim de 
consum baix, és un automòbii construit amb la màxima 

^  r\ exigencia Honda i és l'únic cotxe de la seva categoria
^ ^ ^ amb 4 anys de garantía.

Vingui a provar-lo. El gaudirá. Hi ha un Honda Civic 5 portes 16V, 90cv 
a partir de 1.890.000 pts.

TecnovalléSf S.ü.
otra, de Terrassa, 225. Tel. 726 31 66. SABADELL.
Avda. Jaume 1,95-97. Tel. 731 64 82. TERRASSA.
Otra, de Cerdanyola, 55. Tel. 675 36 02. SANT CUGAT DEL VALLÈS.
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Josep Olivello i Rofel Subirono

Converses al musen

osep Olivella i Astals va néixer a 
Sabadell el 24 de desembre del 1896, al 
nùmero 45 del carrer del Raval de Fora. 
El 12 de gener del 1908 naixia a Es- 
parreguera Rafel Subirana i Olle. 
Instal lât a Sabadell des del 1951, a ini- 

cis dels 70 s’iniciava entre els dos personatges 
una ferma i sincera amistat. Tots dos provinents 
de families humils, tenien en comú un mateix 
anhel de superació i de servei que, per camins 
diferents, els ha permès aconseguir la conside
rado i el respecte dels sens conciutadans i el 
reconeixement oficial per la seva meritòria 
tasca. Repassem, però, alguns dels principals 
trets biografíes que defineixen la personalità! 
dels dos amies.

El mostre Olivella va fer els primers estudis a 
TEscola Pia i el 1914 va ingrossar a l ’Escola 
Municipal de Música, diri
gida per Josep Masllovet, 
per tal d’ampliar els estudis 
musicals iniciats amb 
mossèn Rodamilans a l’es- 
colania de la Purissima 
Concepció. La seva inci
pient vocació musical dona
rla els sens fruits a través 
d’una intensa activitat en el 
camp del cant coral.
L’Orfeó de Sabadell va ser 
una de les entitats a les 
quais va dedicar una bona 
part de la seva vida. El 
1913 va ingressar-hi corn a 
cantaire i després, sota el 
guiatge del mostre Planas, 
en va ser sots-director i 
mostre auxiliar.

ParaMelament, influït 
pels moviments romàntics 
de Tèpoca, el mostre Oli
vella es va convertir en un 
dels més entusiastes segui- 
dors i promoters de Tobra 
claveriana. Només amb 18 
anys ja dirigia T Agrupado 
Coral La Industrial, entitat 
de reconegut prestigi entre 
el conjunt de les corals cla- 
verianes del pais i que va 
restar unida per sempre a 
la vida del mostre. La seva 
capacita! de treball, la seva 
bonhomia, el seu carácter

Lluís Subirana
Any del centenari del naixement de Josep Olivella i Astals

afable i la seva constant predisposicio a la causa 
claveriana propiciaven que altres entitats 
demanessin el favor del seu mestratge. Aixi, 
entitats com la Societal Glòria Sentmenatenca, 
de Sentmenat, la Societal Coral La Alianza i la 
coral El Valles, de Ripollet, les sabadellenques 
del Centre Sabadelles (Gelats), la Societal Coral 
Recreativa El Ciervo, la Nova Estrella i El Lliri, 
0 la Societal Coral La IlTustracio Artística, de 
Sant Quirze del Vallès, van tenir I’honor de can
tar sota la seva dirocciò.

Tota aquesta intensa aportació al moviment 
coral no el va privar de participar en altres 
importants aspectos de Tactivitat musical saba- 
dellenca, sense oblidar la seva tasca pedagógic- 
musical entre la mainada de la ciutat. És lógic 
que tot aquest devessall de mestratge i genero
sità! intentés ser recompensa! amb diversos 

homenatges i actes de 
reconeixement a la seva 
valúa humana i musical. 
Entre ells, dos tenen una 
especial significació: la 
Medalla al Merit Claverià, 
Tany 1961, i la imposició de 
la Medalla de Plata de la 
Ciutat, Tany 1978.

Cal recordar també la 
relació del mostre Olivella 
amb la sardana. A més de 
les seves composicions 
corals, va voler aportar el 
seu gra de sorra a la causa 
sardanista, a la qual sem
pre resta amatent. Titols 
com Maria, L ’hereu de 
casa. Tere gentil, Esclat 
juvenil, L ’encis de Lloret de 
Mar, Pomells d ’Horta, 
Febrer joiós  i Recordança 
d’un abril avalen aquesta 
considerado.

Rafel Subirana, que es 
defineix a eli mateix com 
un home de museu, és un 
autentic autodidacte. Tre- 
ballador del ram de l’aigua 
des deis 12 anys, va fer 
també de fuster, envernis- 
sador i porter en un taller 
metal lurgie. Sense uns 
estudis bàsics -es pot dir 
que no va aprendre a 
escriure correctament fins
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ais vint anys-, ha estât capaç de dedicar-se a 
una important tasca d’investigació arqueológica 
que ha desenvolupat amb apassionament i 
constància. Sempre amb el cor dividit entre el 
sen poblé nadiu i la ciutat que el va acollir, la 
seva aportació a la cultura sabadellenca té la 
màxima expressió durant els anys que va exer- 
cir de conservador al Musen d’História del 
carrer de Sant Antoni. La seva humilitat, el 
mantenir-se sempre en un segon terme, la seva 
pacient i callada tasca de recerca entre els veils 
lligalls de l ’Arxiu Historie, les excavacions pel 
terme buscant nous vestigis del passât, no han 
impedit el reconeixement ciutadá per les moites 
activitats i iniciatives que ha dut a terme durant 
molts anys d’intensa activitat.

Promotor principal de la creació de la presti
giosa Agrupació Astronòmica, els treballs i 
coMaboracions amb entitats com Òmnium 
Cultural, Fundació Bosch i Cardellach, Unió 
Excursionista i Joventuts Musicals han estât 
reconeguts amb l ’homenatge que aqüestes li 
van tributar l’any 1988. Els articles al Diari de 
Sabadell i a la revista Quadern; els Ilibres dedi
cáis a Sabadell: Les arrels de Sabadell (1963), 
Dites i paraules en ús a Sabadell (1967) i Obra 
sabadellenca (1969) son només una mostra de 
la seva identifícació amb Sabadell i la cultura 
ciutadana. Identifícació que li valdría el reco
neixement ofícial en ser-li concedit l’any 1989 el 
títol de Fill Adoptiu de Sabadell.

Amb aquests precedents, si el desti feia pos
sible la coneixença entre els dos entranyables 
personatges, lógicament s’havia d’iniciar entre 
ells una relació d’amistat i afecte basada en una 
mùtua i sincera admiració, com així es va esde- 
venir. Les ansies investigadores de Rafel 
Subirana, la seva innata curiositat d’esbrinar el 
passai, d’escatir fets i circumstáncies, de saber 
com era el Sabadell del passai a través de vivén- 
cies personals, van trobar en la personalitat afa
ble i la bonhomia del mestre Olivella un terreny 
adobat. Per aixó, sumades les ganes de saber de 
l’un amb les ganes d’explicar de l ’altre, van 
convenir de fer unes trobades setmanals per tal 
de fer efectiu aquest traspás de coneixements.

Així ho fa constar Rafel Subirana en una ano- 
tació datada el 4 d’octubre de 1974:

Després d’haver tingut algunes entrevistes 
amb el senyor Olivella, hem quedat que eli 
vindrà normalment els divendres, aquí al 
museu, i portará un escrit que sempre estará

relacionat amb els records de la seva joventut i 
amb coses d’aquí Sabadell. Avui, dones, será el 
primer dia, i el primer article es referirá al lloc 
que en deien “la Cobertera”.

Per tant, cada divendres, a mitja tarda, el 
mestre Olivella s’encaminava al Casal Casa- 
novas, del carrer de sant Antoni, seu del Museu 
d’História. Durant la setmana, sobre uns fulls 
de paper amb un fons quadriculat, amb una 
cal ligrafía menuda i perfectament Ilegible, amb 
les lletres amorosament dibuixades com si fos- 
sin notes sobre un pentagrama, havia anotat el 
tema a explicar. Rafel Subirana l’esperava dis
posât a no perdre’s detall, paper i llapis a punt. 
Dins la silenciosa sala de la biblioteca o asse- 
guts al pati, si el temps ho permetta, els dos 
amies intercanviaven records, s’explicaven 
vivóncies i rememoraven enyors i anhels que el 
pas del temps havia reclós en la memòria.

Tal com especifica l ’anotació, la primera 
d’aquestes converses programades es va cele
brar el divendres 4 d’octubre de 1974 i el tema 
exposât feia referencia al lloc dit “la Cobertera”. 
Successivament, Roes i personatges relatius al 
Sabadell rememora! pel mestre Olivella eren 
traspassats al coneixement d’un receptiu 
Subirana, que anava guardan!, com un trésor, 
les lligons d ’história de Lamie. Els balls de 
carrer, la plaça del Mercat, el Cementiri Veil, 
l’Avi Mula, la plaça Major o plaça Vella, la plaça 
de l’Àngel i els seus voltants, les places de sant 
Roc i del Dr. Robert, la Rambla, etc., van ser 
alguns dels temes evocats pel mestre Olivella.

Les converses sovint anaven més enllà del 
tema exposât sobre el paper. Ho demostra una 
anotació feta el dia 18 d’octubre:

Avui la conversa ha estât principalm ent 
enfocada a un tema tan divers com és l ’astro
nomia. El senyor Olivella ha comengat explicant 
el que ell creia del sol, de la duna i de les trans- 
formacions géologiques que en el decurs dels 
temps ha tingut la terra. El motiu d’aquesta 
conversado va lligada, en certa manera, al 
tema d’avui sobre els cementiris i l ’existéncia 
espiritual de les persones després de morir i en 
una suposada marxa de l ’ànima pels espais 
que han fe t derivar la conversa sobre temes 
d’astronomia. Sobre aixó, tots dos hem coinci- 
dit, però, que aqüestes teories són degudes a la 
influéncia religiosa inculcadora de temors i de 
misteris sobre les persones que necessiten, per 
diverses causes, creure en aqüestes coses.

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 2 5 ,1r - Tels. 726 03 45 - 727 33 01 - 08202 SABADELL Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Teléfon 726 57 85

C a f e s  í P o n t

W  Ferrán Alsina, 38-40 - Tel. 726 62 22 
Sant Antoni, 34 - Tel. 726 05 46 

SABADELL (Barcelona)
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Forçosament, per l’edat dels dos amies, mol- 
tes vegades s’havien de referir a situacions o 
fets ocorreguts durant la se va joventut. Diuen 
que com mes gran et fas mes fácil és recordar 
fets de la infáncia o la joventut que d’altres 
esdevinguts de fa poc temps. La conversa del dia 
25 d’octubre en pot ser una bona mostra:

Avui el senyor Olivella m ’ha explicat un fet 
molt curios. M ’ha dit que quan tenia 12 o 13 
anys els matins f eia de dependent en una casa 
de teixits. Un dia, en plegar, li van donar un 
paquet perqué a les set de la tarda el portés a 
Vestació, on un senyor viatjant que passarla per 
Sabadell, en un tren procèdent de Barcelona, el 
recolliria per prosseguir destinació a Terrassa. 
Resulta, però, que aquella tarda, prop de casa 
seva, es feia un ball de carrer i, naturalment, 
no se’l volia perdre. Tan entusiasmat estava 
amb la música, el ball i segurament amb la 
bailadora, que no va pensar en cap moment 
amb Vencárrec, fins que la seva mare, en veure 
que no tornava a buscar el paquet, li hi va por
tar. Llavors cames ajudeu-me a córrer cap a 
Vestació. En el moment d’arribar-hi el tren ja  en 
sartia. En una acciò temerària va fer un salt i es 
va enfilar al tren en marxa. Va resseguir tots els 
vagons mostrant el paquet i el viatjant de 
Barcelona no apareixia per enlloc. En arribar a 
Terrassa va baixar, va comprar un bitllet i en el 
pròxim tren retornava a Sabadell. L ’endemà, en 
tornar a la feina amb el paquet, només va expli
car que havia anat a Vestació i que no havia 
trobat ningù que recolUs el paquet. 
Efectivament, dos dies després, el viatjant es 
presentava a la botiga a recollir-lo i confirma 
que aquell dia no havia pogut anar-hi.

Encara que no ho diuen les anotacions, cal 
suposar que al jove Olivella li devia saber mes 
greu haver hagut de marxar corrent deis braços 
de la bailadora que totes les angoixes patides en 
aquella curiosa incidencia.

A partir del 1975 les converses son ja majo- 
ritáriament orals. Tot i la insistencia de Rafel 
Subirana, el mestre Olivella només escriu de 
tant en tant. Això fa que les anotacions fetes per 
Subirana siguin mes extenses. En una del 22 de 
gener de 1975 hi trobem:

Estic content d’haver aconseguit que el sen
yor Olivella torni a escriure, ja  que em deia que 
no volia continuar fent-ho, perqué considerava 
les seves coses massa semilles i personals. Una 
de les coses que em demana és que no vol que 
consti el seu nom, ja  que, corn que diu que no és 
escriptor ni historiador, les coses no U surten 
com voldria i que val més que no ho sàpiga 
ningù i m ’ho guardi per a mi sol. Cosa que no 
faré, perqué prescindint que el text estigui més 
O menys ben escrit, el que interessa són les 
seves explicacions i els records viscuts per eli al 
Sabadell de principis de segle.

A mesura que s’anaven succeint les troba- 
des, les evocacions del mestre Olivella sobre 
coses de la seva joventut i del Sabadell d’aquell

temps, que era el que més interessava Rafel 
Subirana, deixaven pas a la narració de les 
vivéncies a Tentorn del gran tema de Josep 
Olivella: la música. Els seus mestres, les agrupa- 
cions corals, l’Orfeó de Sabadell, les actuacions, 
el treball de direcció i tot el que envoltava la seva 
activitat musical eren el principal motiu de con
versa. Pacientment, Rafel Subirana n’anava 
prenent notes. Moltes vegades el mestre Olivella 
apareixia acompanyat d’algun amie o company 
de la coral. Això feia que, cada vegada més, el 
tema de conversa quedés més lluny de la finali
tà! inicial. Les anotacions d’abril i maig són molt 
breus i fetes en dies alternatius: unes el dime- 
cres, altres el dijous... Ja no es parlava de coses 
d’abans, com ho demostra Tanotació del dia 5 
de juny:

Només hem concretat que el pròxim diumen- 
ge vindran a visitar el museu més de 100 can- 
taires de les Societats Corals de Gelida, conjun- 
tament amb altres d ’aqui Sabadell. Segons 
calcula el senyor Olivella, podrien ser més de 
200 els visitants, i veig difícil de poder-los aten
dré i explicar-los tot el contingut. Intentaré, 
però, fer el màxim per a complaure’ls a tots.

La darrera anotació correspon a la conversa 
mantinguda el 19 de juny de 1975.1 acaba aixi:

Si algún dia el senyor Olivella em torna a 
explicar coses tradicionals o històriques, referi- 
des al temps de la seva joventut, aleshores tor
narla a deixar-les anotados. Però, per ara, val 
més acabar aquí.

Efectivament, aquí van acabar les anota
cions, però les converses van continuar. Els dos 
amics van seguir veient-se. Es saludaven res- 
pectuosament i s’interessaven Tun per Taltre, 
sempre tractant-se de vosté: senyor Subirana 
això, senyor Olivella allò. Conversaven una esto- 
na i s’acomiadaven.

Aqüestes converses van quedar interrompu- 
des per sempre més el dia 22 d’octubre de 1981. 
El mestre Olivella va emprendre un altre carni, 
que no portava al museu. A Rafel Subirana li va 
semblar que el silenci entre les gruixudes parets 
del casal s’havia fet més intens, l’ambient més 
fred, la solitud més angoixant...

Desfijo que trigui molt a passar, però estic 
segur que quan els dos amics es retrobin en un 
punt d’aquest firmament que des del pati del 
museu tots dos contemplaven en fer-se fose, es 
saludaran afablement i educadament, i repren- 
dran la conversa. Rafel Subirana agafará paper 
i llapis i li dirà:

Senyor Olivella, vosté que ja  fa temps que és 
aquí, expliqui-me’n coses.
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I els altres (inem es, qué?

a ràfega de celebracions motivades pel 
centenari de “Le Cinématografe” ha 
provocat tot tipus d’activitats i d’enfocs 
però hi ha hagut zones o realitats filmi
ques que han quedat a l’omhra. El gran 
cinema-espectacle d’Europa i d’Amèri- 

ca del Nord ha estât objecte de visions i análisis 
retrospectives mes o menys encertades, amb 
una certa tendencia a primar els aspectes mitics 
per sobre dels estetics, l’anècdota per sobre de 
la categoria o les visions teorètiques també per 
sobre de les pròpiament històriques.

Sigui com sigui, la celebrado haurà estât poc 
universal, tant des d’un punt de vista de les geo- 
grafîes culturáis com dels usos no estrictament 
lligats a les indústries i comerços de l’especta- 
cle. Com s’ha celebra! el paper del cinema a 
l ’Asia Central? Quins estudis s’han publient 
sobre les utilitzacions científiques de l’instru
ment cinematogràfìc? Quin reconeixement s’ha 
fet del patrimoni documental -tan professional 
com no-, en tant que autèntic patrimoni de la 
Història i de les cultures mundials? Tots sabem 
que, avui per avui, la industria i el comerç cine- 
matogràfics es basen en les realitats del consu- 
misme i de les lleis dels grans mercats. És lôgic, 
dones, que aquests sectors de produccié i venda 
hagin fet una celebrado interessada -i també 
interessant, per qué no?- de les efemérides, 
però hi ha sectors, com els universitaris per 
exemple, que tenien el deure d’ésser més con- 
seqüents amb el que la cinematografía ha 
representa! per al fer i el viure dels humans, des 
de finals del segle XIX fins al llindar del canvi de 
millenni.

La categoria del cinema com a espectacle de 
masses no pot negar-se, però el mitjà ha estât 
utilitzat a bastament per d’altres comeses, amb 
uns rendiments almenys iguals, sino superiors i 
fins, sovint, decisius. Moltes recerques nuclears 
i biològiques, astronàutiques o arqueològiques, 
de vulcanologia o de psiquiatria no haurien 
estât possibles sense el cinema i, malgrat èsser 
décisives, s’han quedat al calaix deis oblits.

Però fins i tot a nivells d’espectacle, la majo- 
ria del cinema que s’ha fet al Món ha estât mar
gina! o réduit a un simple testimoni que, preci- 
sament per la seva migradesa, augmenta 
encara aquesta visió parcial, reduccionista i 
alienadora de la realitat universal del fet filmic.

Ais darrers mesos, en un acord exemplar, el 
Departament de Cultura, a través de la 
Eilmoteca de la Generalität, i la Universität de 
Barcelona -pel biaix de la Eundació Bosch i 
Gimpera- han permés que un grup d’estudiants

Míquel Porter i Moix
Universität de Barcelona

de tercer cicle d’História de l ’Art poguessin 
dedicar-se a la classificació de materials exis- 
tents ais arxius. Un atzar de fe ina ha fet que el 
lot de films examinais, precedents d’una dona- 
ció desinteressada, fossin precisament cientí- 
fics. No és aquí el moment de fer-ne el catáleg 
però si que resulta adient constatar la varietat i 
riquesa deis materials classificats i resulta trist 
que no hi hagi qui ho celebri: exceMents espe- 
cialistes de la micro i la macro-càmera, munta- 
dors d’una virtuosità! aclaparant i directors 
d’una eficacia a tota prova, units al serve! de les 
més diverses disciplines científiques i d’especia- 
listes de nivell mundial han demostrat, amb 
envejable claredat, que el cinema no és només 
un instrument per a Tocupació de l’oci. Com a 
eina de recerca, com a mitjà de constatació de 
résultats i com a arma didáctica, centenars de 
milers de kilómetres de film científico-técnic bé

“Primavera prim erenca” (1963), de Xie Tieli.

mereixerien el reconeixement de la societal a la 
qual han ajudat a ser.

Amb variants, també caldria recordar aquí 
tota una tradició de cinema industrial, amb apli- 
cacions diverses sobre l ’anàlisi de materials, 
dels processes de fabricado o en l’aprenentatge 
tecnológic. I no podem oblidar tampoc tota una 
branca, més abundant del que es pot creure a 
primera vista, de cinema didáctic aplica! a totes 
les matéries i tots els nivells de l’ensenyament. 
Precisament pel fet que molts d’aquests usos 
van essent substituits avui pels nous mitjans 
electrònics, valdría la pena d’historiar-los degu- 
dament quan encara s’hi és a temps.

En un altre ordre de coses, tampoc ha existit 
una justa valorado del que el propi cinema-
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espectacle ha représentât a nivells de cultura 
mundial. La Filmoteca, amb la seva programa- 
ció del centenari, ha estât la única instància 
que, de manera tímida i modesta, s’ha preocu- 
pat per recordar que mes enllá i mes ençà dels 
USA i d’alguns països europeus, a tot el Món hi 
ha producció, per modesta que sigui, i que 
aquesta és el reflex d’unes situacions economi
ques, socials i culturáis ben autentiques.

De tots és sabut que els països blancs mes 
ries i poderosos son “egocentrics” i que tenen 
una tendencia molt marcada a menysprear el 
que fan els altres, amb algunes excepcions i 
concessions als “exotismes” . De totes maneres, 
aquest menyspreu de les cultures no-blanques 
arriba flns i tot a cultures Llanques menys lin- 
güísticament o pobticament poderosas. Exis- 
teixen films sards, Sicilians i friulians, n’hi ha 
d’occitans, bretons i alsacians, de galesos i esco
ceses, però, com serán coneguts pel public si 
fins i tot cultures minoritàries però amb estât 
propi no aconsegueixen penetrar de manera 
suficient als mercats internacionals? Com un 
peix que es mossega la cua, les petites cultures 
han de produir en condicions difícils, i aqüestes 
només podrien millorar si obtinguessin un mer- 
cat suficient. Per a aconseguir-ho haurien 
d’ésser conegudes però les majoritáries ja se’n 
cuiden prou de barrar-los el pas. Com la Castella 
del poeta, el món blanc occidental “desprecia 
cuanto ignoraci així civilitzacions senceres, pro
ductores massives de cinema, li resulten deflni- 
tivament alienes. Quantes produccions de les 
cultures islamiques arriben normalment i 
anualment a les pantalles catalanes? És que, del 
Magreb flns als “moros de Jpló” fllipins, no s’hi 
fa cinema? Tot al contrari! És que els països de 
l’Ásia Central -antics estats de la Federació ano- 
menada “russa” o républiques ex-soviètiques 
sobiranes com Turkmenistan, Tadjikistan, 
Kirguiztan i, sobretot Kazakstan i Uzbekistan- 
no existeixen, cinematogràfìcament parlant? És 
que l ’enorme conglomérat del sub-continent 
Indi ha deixat d’ésser el major centre de pro
ducció cinematogràflca mundial? És que la po
tent Indonèsia o els nous “dragons” industrials

“Els capgrossos a la recerca de m amá” (1960), de Te Wei.

del sudest asiàtic no utilitzen el cinema?
Preguntes semblants podrien fer-se respecte 

dels cinemes centre-americans, de l ’àrea del 
Carib -inclosa Cuba-, i de la majoria de répu
bliques d’America del Sud.

La resposta global resulta òbvia: hi ha un 
desconeixement quasibé total d’allò que fa cine- 
matogràficament la gran majoria de la 
Humanität. D’algunes d’aquestes precedencies 
n’ha arribat i n’arriba només -i encara amb 
comptagotes- allò que, presentai i premiai a 
algún festival internacional, és donai a conèixer 
gràcies a èsser comprai i distribuii per alguna 
casa occidental o multinacional controlada des 
d’Occident. Val la pena de tenir present, però, 
que aquests països envien només als festivals 
allò que creuen que “pot tenir una sortida” , que 
pot èsser més o menys ben entes des de fora del 
seu context estríete, contribuint indirectament a 
mantenir una inòpia sobre les autentiques rea- 
litats. Tant és aixi que aquell comentarista o 
historiador, confiât en el poc que ha vist, que 
vulgui treure’n conseqüències o conclusions, és 
quasibé segur que s’equivocarà.

1 no es tracta només de les possibilitats 
d’error en la interpretació de gestos, accions o 
metàfores, sinó de la mateixa comprensió de les 
formes utilitzades. Al llarg del temps, tant els 
ritmes com els sistemes de mostració han evolu
ciona! de manera diferent, segons les mentali- 
tats i les cultures i n’han deriva! tradicions 
expressives diferenciades. Aixó passa per 
exemple amb les censures entre plans o seqüén- 
cies i amb la durada o cadéncia de les mateixes, 
fins al punt que l ’espectador occidental de 
l’actualitat, habitual al sistema de muntatge i 
continuitat americans, difícilment suporta certes 
formes asiatiques o africanes. Mentre en el pri
mer cas es busca la quasi automàtica compren
sió del que “passa”, en el segon es pretén donar 
el temps per a la reflexió del que “significa” .

Per a acabar aquesta melangiosa relació 
d’oblits o menysteniments, caldria recordar que 
més enllá del cinema professional i comercial 
n’hi ha hagut un altre, anomenat “amateur” o 
“no professional, amb una incidencia suficient 
com per a justificar invents i fonamentar bran
ques de fabricació d’aparells i de molts tipus de 
material fungible. Només cal recordar que la 
mort de Kennedy va èsser perpetuada per un 
afecciona! per fer comprendre la quantità! de 
material bàsic per a la história més autèntica de 
la Humanität que rau a calaixeres i armaris pri
váis, si no és que no ha estât destruit, com a 
fruit del menyspreu deis propis parents dels 
autors. A cent anys de distáncia, els responsa
bles de la conservació de la cultura humana 
haurien de tenir la consciéncia d’aquest deure i 
les seves justificades admiracions per la Marylin 
o per Hawks, Rossellini i altre parentiu d’apa- 
rador, dedicar-se, de manera científica i sis
temàtica, al salvament de documents que 
“retraten” , com mai havia estât possible, la 
verità! d’un période des dels dos costats del 
gran mirali del viure. ^
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Triple retrat de l'artista ¡ove

dir del director de l ’escola Eina, de 
Barcelona, en manifestacions al diari La 
Vanguardia (Magazine, 26.5.96), han 
augmentât les vocacions pels estudis 
artístics, que “presuposen formado con
tinuada, són vivencials, afavoreixen 

la relació, permeten una major individualitat, 
hom pot prescindir de grans estructures i obli
guen a romandre sempre a Vaguait. Potser no es 
guanyin massa diners, però s’ésfeliç”. Aquesta 
filosofia fa que la majoria d’escoles d’art de 
grau mig -formado práctica- i sense la gran 
càrrega teòrica dels estudis superiors -belles 
arts i bistòrta de l’art- es trobin bores d’ara en 
situado à"overbooking. Però aquesta eufòria 
significará lògicament un augment immédiat de 
l ’oferta -tant del producte artistic com de la 
força de producció: dibuixants, dissenyadors, 
escultors, gravadors, il lustradors i pintors- en 
un mercat que, segons és de preveure, no aug
mentará pas a mig termini la seva minsa capa
citai de demanda.

En acabar aquesta temporada, hom constata 
efectivament, una vegada mes, que el món de 
les arts plàstiques -o, almenys, el món del 
comerç de les arts plàstiques- no travessa pas 
una de les seves époques mes brillants. Al 
marge de la caiguda de les vendes, preocupa el 
fet que gairebé ningù no visita les exposicions 
que no siguin les oficiáis o les de les entitats 
financeres; mostres artistiques “de prestigi” que 
ban esdevingut un magnifie modus vivendi pels 
comissaris, curators, i personatges afins, que 
s’assignen retribucions força suculentos per 
manegar-les, gairebé sempre amb un criteri lli- 
bresc -i a vegades sense cap criteri- i amb un 
résultat pràcticament nul pel que fa a la difusió 
de noves propostes estètiques.

A hom se li glaça l’ànima en transitar per la

Ricard Calvo i Duran

vorera de muntanya del carrer del Conseil de 
Cent, entre el carrer de Balmes i la Rambla de 
Catalunya, i veure tres grans galeries tancades: 
la histórica Sala Gaspar entre elles. 1 aixô és 
molt preocupant; preocupant i perillos, perqué 
sense el marxandisme, l’art eau en mans del 
poder politic i esdevé un instrument que, segons 
quin rufià l’esgrimeix, es torna una arma letal 
contra la societal i la cultura, amb testimonis 
tan desastrosos com la censura i el control de 
l ’activitat artistica exercits per les dictadures 
soviética i nacionalsocialista, per exemple.

El mecenatge privât, el marxandisme i el 
galerisme, en canvi, han estât els motors que 
han fet possible l’art del segle que ara acabem, 
puix que ban fet confiança en l ’artista i Than 
esperonat a treballar i crear cada vegada amb 
més llibertat. Els grans conceptos, idees, tendén- 
cies i moviments corn ara el cubisme, l’abstrac- 
cié, l’expressionisme o el surrealismo hagueren 
estât no res, o ni tan sols haguessin pogut néixer 
de no baver tingut el recolzament i la difusió 
necessaris. Henri Kahnweiller, Solomon R. 
Guggenheim i Leo Castelli, entre d’altres, són 
homes els noms dels quais figuren a la bistòrta 
de l’art amb majùscules, al costat dels de Pablo 
Picasso, Jackson Pollock o Andy Warhol: convé 
que aquesta espécie no desaparegui.

•k ie -k

En el background que acabem de dibuixar, 
un escenari inhôspit, de “salvi’s qui pugui” , les 
aspiracions de l’artista jove d’avui que té el cap 
ben moblat ja no poden ser les del geni de vida 
bohémia i ample reconeixement social -tipus 
Paris de final del segle passât-, sinó que més 
aviat ban de ser les d’un honest i respectât 
artesà del renaixement fiorenti. Ha de creure en 
la feina ben fêta. Reivindicará la figuració, però

Josep “Jou” Viialta: E l Centre Industrial. OU sobre tela. 100x350 cm
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Jordi Garriga: Buguenvil lea i mareselva, 1993.
Acrilic damunt fusta 60x60 cm

sense romanticismes antihigiènics i carrinclons, 
sense vulgaritats pseudoimpressionistes i sense 
“modernors” acrobatiques ni gratuites. S’emmi- 
rallarà en la tradicio, però defugirà l’academi- 
cisme trônât i castrador. Será incombustible: 
tindrà una gran capacitai d’autoestímul, de 
maniobra i de treball.

D’aquest tipus d’artista de nova generació, 
aquesta temporada n’hem vist tres a casa nos
tra que s’han situât per mérits propis en el fore
ground de l’art local.

El primer és Tangles d’origen sabadellenc 
Julian Vilarrubí (Leeds, 1964), el qual a primers 
d’any ha presenta! una completa mostra a la 
Galeria Nova-3. Sublims son les seves interpre- 
tacions del paisatge de la valí del Chiascio, a la 
Umbria italiana, delicadament pintades i que 
sois son possibles d’obtenir per aquell qui s’ha 
apropat en estât de gracia als freses del 
Cimabue i del Giotto, interpretacions que, de la 
ma del jove pintor, troben el seu paral lélisme 
en els sens deliciosos dibuixos del paisatge de la 
comarca d’Osona.

Berenson va escriure ja fa anys: “Una vera 
arte del paesaggio s’aspetta ancora”. És possi
ble que el Julian estigui aportant les bases 
d’aquest art nou. Artista versátil, Vilarrubí ha 
presentai també temes de figura com ara el titu- 
\dit Adoration/Celehratìon, que evidencien el seu 
extraordinari domini de la grafia i de la tècnica.

El segon, a la mateixa galeria, regentada per 
TAntònia Blasco, a qui algún dia algù haurà 
d’agrair públicament tot el que fa per Tart con- 
temporani i pels seus nous valors, és el meu 
amie i ex-company de claustre de Tescola Illa 
Jordi Garriga (Sabadell, 1962), actualment resi
dent a Almeria. La seva formació com a grava- 
dor, el seu rigor i domini del modelât i la seva 
experiencia professional en el camp de la seri
grafia es refiecteixen en la pulcritud i la perfec- 
ció de la seva obra. Mesurât i refiexiu, enamora! 
del noucentisme i de la serenor clàssica, sap

conferir a la seva pintura -sobretot en els 
retrats i temes de figura- una beilesa italianit- 
zant, per bé que en les seves darreres produc- 
cions comença a decantar-se cap a estétiques 
d’un gust més recent, amb referencies a la imat- 
ge fotogràfica i als llenguatges pop i hiperrea- 
lista. Singular i d’una elegáncia exquisida és el 
seu tractament de la temàtica floral.

Repetidor a la galería, dones a primers del 
1994 ja va debutar-hi, esperem veure-li ben 
sovint, la qual cosa ens permetrà de seguir de 
prop la seva producció.

1 el tercer jove pintor el trobem en un cafe 
-en el per a mi entranyable Centre Industrial- i 
es tracta d’un altre amie i ex-company d’aquell 
grup d’artistes que, anys enrere girávem a 
Tentorn del recordat senyor Bosch, marxant 
d’art local: “Jou” Vilalta (Sabadell, 1964), el 
qual viu ara a Cadaqués.

Cinc quadres de gran format vesteixen artís- 
ticament les fins ara nues parets de T’’Indus” , 
tot reproduint, amb aquell feeling miquelange- 
lesc tan característic del “Jou” , el mateix 
ambient del café: les taules, els sofás, el veil 
piano, Tescala, la taula de billar...

Julián Vilarrubí: Adoration/Celebration.
Oil on Canvas 153x168 cm

Una col leccio magnífica, amb un llenguatge 
Suport-Surface desembarassat i àgil -malgrat 
Texacta fidelità! del dibuix i el domini magistral 
de la perspectiva- centrât en el problema bàsic 
de les relacions que s’estableixen entre T”epi- 
dermis” de Tobra, que és el résultat directe del 
treball de l ’individu, i la “earn” del quadre, 
quelcom pre-existent, ni mort ni passiu: el 
suport i la superficie.

Pintura-pintura: un treball que mereix visita.
A més de les afinitats quant a tendencia -el 

realisme en el seu concepte més culte i actual-, 
tots tres pintors tenen la mateixa edat. Tenen 
també un altre tret comú: buscar-se la vida 
Iluny de casa en la seva singladura pel difícil 
mon artistic i social que els ha tocat viure. Es 
mereixen trobar el seu Kahnweiller.
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Pinatoteques dels museus tatalans

Museu de l'oquorelda

1 Museu de FAquareMa de Llançà, de 
fundado relativament recent, es deu a 
la iniciativa i entusiasme del seu pro
motor, el pintor molt apreciat a la vila, 
en Josep Martinez Lozano, que, si bé 
se’l considera terrassenc, atesa la seva 

residencia a la veïna ciutat, és en cos i ánima i 
des de molts anys, un fill predilecto de Llançà, 
on està énormément considérât, estimât i admi
rât pels habitants de la poblado, que fins i tôt li 
varen dedicar un carrer en el nomenclátor 
municipal.

Si tota aquesta veneració pel simpàtic 
“Pepe”, per Fartista carismàtic, amie de tothom, 
extraordinàriament extrovertit, sempre dispo
sât a coMaborar en totes les iniciatives culturáis 
i artistiques que se li soMicitaven, i les seves 
idees eren generalment compartidos, i es cris- 
tal litzaven amb força coMaboracio dels vila- 
tans, no és d’estranyar que en desenvolupar el

Ja U me Mercadé i Vergés

projecte de la creado d’un Museu dedicat a la 
pintura a FAquareMa al Consistori Municipal 
de la poblado, fos acollit amb tot el suport pos
sible, i amb total satisfaccio, ja que la màxima 
aportació d’obres, serien del propi Martinez 
Lozano a mes de tota la seva extensa coMecció 
particular d’aquarel les d’artistes catalans 
contemporanis.

Es creà una Fundado amb el nom de Fartis
ta, i es destinaren unes instal lacions on es pot 
contemplar una notable coMecció del pintor i 
una nombrosa mostra escollida deis millors 
aquarel listes del nostre pais.

Entre les nombroses obres exposades, po- 
driem esmentar les del mostre d’aquarel listes i 
propi mostre d’en Martinez Lozano, Ramon 
Reig, de Eigneres (1903-1963), amb dues aqua- 
rel les d’una exquisitesa i Sensibilität excepeio- 
nals; obres de Guillem Fresquet, Ceferi Oliver, 
Roig Enseñat, Domènec Soler, Federic Lloverás,

J. M artinez Lozano (sense títo l 49 x 68 cm).
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Grau Sala,... entre els pintors traspassats que, 
per si soles, ja justifiquen a bastament per la 
qualitat i admirable execució dels temes variats, 
la creado d’aquest Museu, ja que la contempla
do d’aquestes obres d’art, ja historiques, eleven 
l’ànim i la facultat receptiva de l’espectador.

No oblidem els actuals: Vicenç B. Ballestar, 
Bordallo, Danésjordi, Roca Delpech, Sibecas, 
Vayreda Canadell, un auto-retrat molt interes
sant de Santos Torroella, i molts d’altres que no 
esmentem, però d’una representado molt digna 
d’elogi i d’excel lent selecció.

Hi ha una plausible representado femenina, 
entre la quai destaquem les vallesanes Magda 
Esteri! i M'̂ . Dolors Trenchs, alumnos d’ en 
Martínez Lozano, amb sengles obres desbor
dants de força i carácter, però no exemptes de 
Sensibilität.

1 per últim, la Sala Martínez Lozano, on la 
seva exuberant i arravatadora personalitat, 
brolla amb tota intensitat entre la magnífica 
mostra d’obres exhibidos, i on es contempla 
l ’evolució constant i gran domini de tècnica 
entre paisatges i marines, com també en els 
apunts de temes quotidians de la vila, efectuant 
creacions insuperables i d’una personalissima 
evocació.

Esmentem entre altres per l’emotivitat que 
desprenen, els títols: “Recordant el meu mostre 
R. Reig”, “Plaga de Llançà”, “Morella” , “Port de 
Llançà” , “Montblanc” , les exquisides simfonies, 
“en gris”, “en ocre” i “en vermeil” , les admira
blement copsades “Rías” del País Base, les sen
sibles visions suisses, i un ampli etc. que faria 
innombrable la seva citado.

Esperem que aquest Museu pugui anant 
desenvolupant-se en l’avenir i enriquir-se amb 
noves i valuoses aportacions, i que els aqua- 
rel listes i amants de la pintura puguin col labo- 
rar, sigui en obres com en la contemplado, el 
que el seu fundador qualifica que la seva il lusio 
és “convertir Llançà en la meca de l’aquarel la”.

Sigui corn sigui, ja ho va aconseguint ja que 
se’l denomina “El primer Museu de l’Aquarel la 
del mon” .

Rebi la Eundació, la nostra felicitado i enco- 
ratj ament.

MUSEU DE L’AQUAREL LA 
FUNDACIÓ J. MARTÍNEZ LOZANO
LLANÇÀ (Girona)

Imatge i paraula

Xèspir

Acaba el termini per presentar la declarado 
de la renda i del patrimoni. El pastor va a com- 
plir la seva obligado anual. Aixi és, declarar, en 
el seu cap, tants caps...

El ramat segueix, com a bens, per acabar-lo 
de xollar...

(¡»©ISIIISIfĜCINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaga Major, 4 
SABADELL

MON15IROL
Passeig de la Plaga Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL
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Felip Pedrell (1841-1922)
El profeta del nadonalisme musical espanyol

O  es fácil estudiar la borrosa silueta, 
singular i polifacética, de Felip Pedrell. 
Solament després de contemplar la vida 
intel lectual de l’època de la Restaura
do fins a culminar amb la generado del 
noranta-vuit podríem situar Pedrell dins 

el grup “regeneracionista” . En primer lloc, pel 
seu llenguatge d’escriptor poc acurat, apassio- 
nat i exigent, que aplica a un estil pamfletari, 
emfátic i generös a la vegada. També perqué la 
seva actitud porta el signe de Tépoca en con
sonancia amb altres figures catalanes (Pi i 
Margall, Prat de la Riba, Ignasi Iglesias, etc.), 
amb una marca que té un regust d’utopia, en el 
seu cas, més cultural que no social. Tot i així, 
viu només segons els valors de la música: tot i 
ser un catalá enamorat del seu llinatge, Pedrell 
veu el seu “nadonalisme” musical des d’un punt 
de vista clarament espanyol; ni després, quan, 
el 1905, retorna a Barcelona, desenganyat per 
la indiferénda musical de la capital, la seva pro
testa té carácter de secessió. El seu “nacionalis- 
me” és específicament “romántic” , i la tristesa 
que es nota en els seus escrits no és la d’un res
sentit sino el ressé del propi fracàs com a com
positor. Amb Pedrell es pot trobar el cas tràgic 
del contrast i desnivell entre la intendo i els mit- 
jans. Des d’un principi, amb una visió profètica, 
Pedrell cerca el model de “l ’òpera nacional” , 
que velia que fos basada en la tradició de la 
canço popular i en la música de segles anteriors, 
abans que l’italianisme i la sarsuela regnant no 
la convertissin en un corrent soterrat i menys- 
preat. La idea de Pedrell és fins a cert punt wag
neriana, tot tenint en compte que es trobava en 
el gran corrent europeu del “nadonalisme 
musical” . No obstant aixé, el seu ideal és més a 
prop de l ’obra de Weber i de Liszt, però les 
seves mancances tècniques i l ’autodidactisme

Antoni Sala i Serra

Gravai i autògraf de Felip Pedrell.

fan que aquesta voluntat no trobi la base tècni
ca necessària per al desenvolupament d’una 
obra similar. Les obres de Pedrell presentaran 
sempre una gran ambició i unes pobres condi- 
cions tècniques. El musicóleg Salazar assenyala 
encertadament en els seus escrits que Albéniz i 
Falla realitzaren les idees de Pedrell, però pre- 
nent precisament el material d’alló que el seu

Maíte Batalla
G r a d u a d a  en A r t s  P là st iques

E S C O L A - T A L L E R  DE D I B U I X  I P I N T U R A  
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mestre veia com la causa de totes les seves des- 
ventures de compositor: Barbieri i el “genero 
chico” . No obstant això, ningú no ha pogut 
negar el valor extraordinari i únic de les seves 
predicacions i profecies. Sense la seva ambició, 
els seus alumnes podien haver empres el carni 
mes fácil (Amadeu Vives, Serrano, etc.).

Pedrell ho comença tot, i l ’esforç dels actuals 
historiadors consisteix encara a ordenar i rela
cionar tots els seus descobriments i les seves 
intuïcions. En els seus escrits es pot trobar la 
personalità!, a vegades violenta i exagerada, 
d’un apassionat romantic, del que fa profecía 
d’allò que investiga i que explica els seus desco
briments. Davant la paradoxa aséptica de la 
tasca erudita de Barbieri, la de Pedrell aixeca 
tot el passa! musical en un monumentai i desor
dena! esforç, en una Espanya, això si, indife- 
rent.Felip Pedrell (1841-1922) va néixer a 
Tortosa, i com escolà del cor de la Catedral va 
conèixer la velia polifonia espanyola. D’adoles
cent escriu un “Stebat Mater” que farà cantar 
als seus companys. Traslladat a Barcelona, 
estudia amb el mestre Nin i és dels primers 
músics a rebre la influencia wagneriana. En 
canvi, la seva primera òpera estrenada amb exit 
al Liceu el 1874, “L’ùltim abenzerragio” , era 
italianitzant, per bé que amb influencia de 
Weber. La segona, “Quasi-modo”, es va estrenar 
la temporada posterior. El 1876, Pedrell viatja 
per Italia i Franga i, de retorn, comença la seva 
tasca d’investigació musical. És el moment més 
intens de Pedrell, que combina la feina pedagò
gica amb les composicions d’obres simfòniques, 
òperes, quartets, música religiosa, etc. Pedrell 
exposa les seves idees sobre la música contem- 
porània en revistes. Ilibres, articles, etc., que se 
succeeixen sense interrupció, d’una forma des
bordan!. El 1890, comença la seva trilogia “Els 
Pirineus” i publica el manifest “Por nuestra 
música”, antologia del seu pensament. El 1895, 
es trasllada a Madrid; col labora amb el 
Conservatori, amb l’Ateneu i amb l’Academia de 
Bellas Artes, i publica la immensa antologia “La 
mùsica religiosa en España” . El 4 de gener de 
1904, s’ estrena al Liceu el pròleg de “Els 
Pirineus” . Fora d’Espanya, en els ambients 
musicals “nacionalistes” , Cobra obté un gran

ressò; se la considera el principi d’una nova 
tetralogia wagneriana. El 1905, acaba “La 
Celestina” i comença la colossal empresa de 
reeditar Cobra completa de Tomás Luis de 
Victoria. El 1904 havia acabat “El comte Arnau” 
i, tres anys més tard, posa mùsica al poema de 
Maragall “La Glòria” . Fins la seva mort, conti
nua en una tasca esgotadora i incompresa de 
compositor i investigador, i és fruit d’aquests 
temps la publicació del profund estudi 
“Cancionero musical popular español” . Un viat- 
ge triomfal a Buenos Aires el reconforta dels 
desenganys soferts per la falta d’atenció a la 
seva obra musical, perqué, segons recorda el 
musicòleg Adolfo Salazar, a la seva mort les 
composicions de Pedrell han quedat oblidades i 
en part destruïdes per ell mateix, descontent de 
la seva qualitat, però no pas aixi els seus escrits 
i llibres, que ban estât la guia dels nous com
positors (Albéniz, Falla, Granados, Turina, etc.), 
els quais recordaran entranyablement el dente 
contre! amb el seu mestre. Fou Túnica satisfac
cio que tingué aquest malaguanyat profeta, que, 
tot i així, ha estât considera! com un deis més 
eminents musicólegs del passât musical 
d’Espanya i propagandista del que havia de ser 
el seu futur.

FELIP PEDRELL

La discografìa de F. Pedrell és molt limitada 
i solament existeixen alguns discs antics de 
78 revolucions de la marca Record.

En canvi, la bibliografìa sobre ell com a com
positor i les publicacions dels seus escrits 
són abundants i intéressants.
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Els plats que feinen els homes

istòricament, la cuina casolana Than fet 
les dones. Els homes només guisaven al 
camp O a la barca; a casa, mai. Eren 
foragitats de la cuina, on només anaven 
a fer el manefla o a picar alguna cosa. 
Sorprenentment, però, els cuiners tenien 

mes prestigi professional que les cuineres. La 
pretensió d’aquest article no es pas contribuir a 
la perpetuado d’aquest absurd; no malinterpre- 
tin el titol, sisplau. Ea relativament poc que 
alguns homes cuinem a casa de forma mes o 
menys habitual i, fa quatre dies, una cuinera 
catalana apareix, amb dues estrelles, a la guia 
Michelin. Ara comencem a anar bé.

Els plats tradicionalment cuinats fora de 
casa, a la feina, i que batejo “fets pels homes” 
per entendre’ns, tenen algunes caractéristiques 
comuns: no calen gaires atuells (generalment, 
una Cassola i prou); tot s’hi va tirant progressi- 
vament i, en esser cuit, es menja; es fan amb 
una barreja d’ingredients, uns que es duen de 
casa i d’altres agafats sûr place, cosa que fa que 
les receptes siguin imprecises, de composicié 
vària. Realisme culinari 
pur: hom es val del que 
hi ha i ho fa mengivol.
Menjar de pobre, per 
tant. L’origen geografie 
es divers; pobres amb 
intel ligència n’hi ha a 
tot arreu. 1 carallots que 
malgasten, pobres o ries, 
també, ai las!

Per questions d’espai, 
deixaré per a un altre 
dia la cuina feta a la 
barca; ara només parla
ré de plats fets al camp, 
pels pagesos. Començaré 
(per un sentiment perso
nal) per la Cassola del 
tros, típica d’algunes 
comarques de la terra 
ferma. Un “tros” és, alla, 
per antonomàsia, una 
peça de terra cultivable.
Ignoro els limits precisos 
de l ’espai que abasta el 
costum d’aquest plat.
N ’he menjat a Verdù,
(Les Garrigues), a Albatàrrec, (El Segrià)...; 
també al Pia d’Urgell. Un onde meu, pages de 
Golmés, en va menjar, durant bastant de temps, 
de manera quasi exclusiva. “Aquest xiquet

Dibuix Jordi Roca

Joan-Antoni Ferrari

només voi Cassola”, deia la meva àvia, preocu
pada. Cap problema alimentari, a pesar de la 
tossuderia dietètica i que la feina de pagès no 
tolera llepafils; la verdura, el llegum i la protei
na hi són en les proporcions de la dieta més 
recomanable: poc tali, més llegum i molta hor- 
talisa.

Els ingredients de la Cassola del tros anaven 
seguint l’estacionalitat deis productes agraris. 
Ara, com que durant tot l’any hi ha quasi de tot, 
es pot fer una Cassola variadissima, amb tutta la 
orchestra. En dono la recepta més extensa; si 
d’alguna cosa no en tenen, no n’hi posin. No 
passa res. Les seques, els espinaos, el conili, la 
butifarra i els cargols, val més que no hi faltin, 
però. Sofregeixin en una Cassola, amb un bon 
raig d’oli i un pessic de sal, uns quants trossets 
de conili i de costella de porc, quatre daus de 
cansalada, una mica de botifarra crua i un gra
pa! de cargols, també crus. Quan tot estigui fre
gi!, hi tiren una mica d’albergínia, pebrot i 
tomáquet, tot a trossos. Lio deixen coure. Quan 
l’hortalisa és ben cuita, hi afegeixen una mica

d’aigua, uns trossos de 
bitxo pican!, un bon gra
pa! d’espinacs i patates 
a daus. Deixin que cogui 
a poc foc fins que les 
patates estiguin cuites. 
Llavors hi afegeixen uns 
trossos de botifarra 
negra i unes mongetes 
seques, cuites previa- 
ment. Ho deixen al foc 
uns minuts més i ja es 
pot servir. La tradició 
explica que a uns page
sos se’ls va acudir ajun
tar en una Cassola i com
partir el recapte de 
cadaseli, cult amb el que 
podíen trobar al tros 
mateix, hortalises, car
gols... El resultai és un 
encert total; la Solidari
tät recompensada, vaja!

L ’equivalent deis 
pagesos mallorquins és 
una abra jola culinària, 
igualment encertada: els 

fideus roters, un plat incompresiblement quasi 
oblidat, avui. Si el tasten, segur que hi estarán 
d’acord. Una rota era, a Mallorca, un tros de 
terra magre i de secá d’una possessio, que l’amo
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no cultivava directament, sino que Farrendava a 
un amitger, generalment algún menestral o jor- 
naler que així es complementava els magres 
ingressos professionals.

Si en volen fer, rentin unes quantes cargoli- 
nes i deixin-les en aigua, per a que treguin la 
bruticia. Si prefereixen que el gust de les cargo- 
lines no es senti al brou, les bullen prèviament i 
llençen Faigua; sino, les hi posen crues, en el 
seu moment. En una cassola, amb una mica 
d’oli i un pessic de sal, fregeixin unes patates, 
tallades a dans. Quan siguin rosses, hi tiren una 
mica de sobrassada i uns dans de cansalada. 
Quan aixô estigui fregit, hi afegeixen una mica 
de ceba picada. Un cop la ceba sigui rossa, una 
mica de tomàquet ratllat i quatre pèsols. Quan 
el tomàquet esta sofregit, hi tiren aigua huilent, 
uns fîdeus gruixuts, les cargolines, uns trossets 
de bitxo i la sal. En ésser tôt cuit, es serveix. Ha 
de quedar una mica sucos, per menjar amb 
cutiera.

La paella valenciana és, amb tota probabili- 
tat, un altre plat d’origen semblant. Compleix 
els requisits abans esmentats, almenys. Es cou 
en una paella, a base d’anar-hi incorporant els 
ingredients, varis segons les disponibilitats o el 
gust; n’admet una gamma quasi il limitada: 
pollastre, conill, porc, guatlla, cargols, anques 
de granota... De verdures, igual: mongetes ten
dres, pèsols, carxofa, pastanaga... Hi posen els 
que tinguin i vulguin. Els que tenen la plaça en 
propietat, imprescindibles, son pocs: arros 
(arros “bomba”), tomàquet, quatre garrofons, 
all, julivert, un pessic de safrà, sal, oli i aigua. 
També és costum que la facin els homes. La pri
mera paella valenciana de veritat que vaig men
jar, la va cuinar el pare d’un amie meu, caporal 
dels municipals d’un poblé de la Plana de 
Gastello, davant el seu “maset” , voltat de taron- 
gers. El tall, com correspon, no gaire abundant: 
una mica de pollastre i una mica de conill. Si li 
tapen el protagonisme a Farros, malament. Tres 
observacions més em va fer el guárdia: a) res de 
ceba i res de remenar; b) diuen que Farros es 
soste a la paella, d’una pega, si está ben cuit i 
que llavors es pot dur com si fos una maleta, per 
una nansa; no convé provar-ho, ell ho va fer un 
cop i la familia va votar no repertir-ho (Fúnic vot 
en contra va ser el del gos), i c) després, una 
migdiada a Fombra; Farros creix, a la panxa.

La va fer així: en un paelló valenciá (Fatuell 
de ferro que tots coneixem), amb un raig d’oli, va 
fregir el tall, fins que va ser ros. Llavors hi va

tirar el tomàquet trinxat, unes dents d’all pela
des, una mica de julivert picat, els garrofons, 
que ja havia bullit a casa, després de remullar- 
los, i quatre mongetes tendres. En ésser cuit el 
tomàquet, hi va posar Faigua huilent, un pessi- 
guet de safrà, sal, pebre negre i Farros. Va 
repartir Farros i el tall més o menys simetrica- 
ment i va esperar que fos cuit, sense tocar-lo 
més. Vam menjar-lo de la forma tradicional; 
directament del paelló, sense plats. Un got tra- 
bucat i plantat al mig, sostenía una plata 
d’enciam; el contrapunt necessari per desemba- 
far.

Des de llavors, n’he fet incomptables vega- 
des; per a convidades familiars o per a mi sol, si 
ha calgut. Cuinar, no em fa mandra; trobo que 
disfrutes dos cops: quan ho prepares i quan t’ho 
menges. Només cal que cuinis exclusivament; 
cuinar tot tocant altres tecles, deu ser un supli- 
ci esgarrifós, per avorrir-ho. Sospito que aquest 
fet és la base de la prosperità! del negoci, avui 
tan extès que remena xifres multimilionàries; i 
que consisteix en cometre crims culinaris i 
allunyar, acte seguit, el corpus delicti del Hoc 
del crim. D’això se’n encarreguen uns joves dis- 
fressats à'Hormiga Atòmica que en hora foscant 
munten unes andròmines, emprenyadorament 
sorolloses, amb total despreci per la vida, prò
pia i aliena. Personalment, no en sóc partidari, 
no deu costar d’endevinar.

Amb una mica de verdura i unes ales, un coll 
i un pedrer de pollastre, més d’un cop m’he fet, 
en mitja bora, una paella decent. També amb 
uns quants dans de cansalada o amb unes 
quantes tiretes de bacallà esqueixat, remulla- 
des, en comptes del pollastre. Si el nombre dels 
comensals és superior, la varietat dels ingre
dients pot ser major, però sense oblidar que és 
arròs amb tall i no tall amb arròs. Quan en 
facin, si la marxa del foc és la que cal, en ésser 
cuit l ’arrôs (18 minuts després de tirar-lo), 
haurà quedat sec. Cal encertar el binomi aigua- 
foc, més aigua, més foc i menys aigua, menys. El 
rellotge els farà conèixer si cal més foc o menys, 
per Faigua que resta. En acabar, les butllofes 
que fa la coccio ja no son d’aigua sino d’oli, més 
primes i més brillants. Llavors deixin que s’agafi 
una mica, és a dir, que es produeixi el famós 
“torraet” , el qual caldrá repartir equitativa- 
ment. Ensumant el vapor que fa la paella, podan 
detectar el grau de torradura. Com al set i mig: 
ni convé quedar-se curt, ni convé passar-se.

FINQUES
GARNER

A gent de la propietat Immobiliària

Sant Antoni M® Claret, 18 • SABADELL 
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A sang freda: la Pena de mort
al cinema nord-americà

esprés de molts anys en que el cinema 
carcerari havia quedat réduit a vehicle 
de films d’accio o que els films de 
denùncia contra la pena de mort esta- 
ven absents del cinema nord-americà, 
aquests subgèneres, pertanyents a la 

vasta temàtica del melodrama criminal, sem
blen prendre un rénovât protagonsime. L’època 
estel lar del subgènere carcerari és la dels anys 
trenta i revifa al final dels quaranta i durant els 
cinquanta, década en la qual també abunden els 
films contra la pena de mort. En uns films i en 
els abres, els delinqüents -amb la identificado 
que el fet comporta- i no pas els homes de la Ilei 
son els protagonistes, però mentre que els films 
carceraris posen l’èmfasi en les, sovint, injustes 
i deshumanitzades condicions de vida dins de 
les presons, els films contra la pena de mort 
denuncien la immoralitat de l’assassinat legal, 
ja sigui per manca de proves concloents, per la 
injusticia social en què s’assenta -es parla que 
el 99% dels executats son d’origen pobre-, pels 
innombrables casos de corrupció político-legal o 
per la seva pròpia essència de violència institu-

Jordi Graset

cionalitzada. També hi ha films carceraris de 
caire reformador o mélodrames criminals on no 
es qüestiona la pena de mort, si bé pertanyen, 
bàsicament, als anys trenta i a unes cir- 
cumstàncies politiques molt precises. En gene
ral, els films carceraris, els de delinqüència 
juvenil O els films sobre la pena de mort denun
cien uns médis marginals proclius a la creado 
de delinqüents, la desigualtat de tracte davant 
la llei, un sistema penitenciad basat molt més 
en el càstig que en la reinserdé i la comprova- 
dé fefaent que la pena de mort no té conse- 
qüències dissuasives.

Als anys cinquanta un seguit de films qües- 
tionen la pena de mort i les imperfeccions del 
sistema judicial. La barga espera d’onze anys 
(1949-1960) de Caryl Chessman a la cel-la de la 
mort, sempre negant la seva culpabilitat, com- 
mogué Topinió pública. Així com l’execució del 
matrimoni Rossemberg l ’any 1953, acusat 
d’espionatge. ¡Quiero vivir! (1958), de Robert 
Wise, es basava en el fet real de la primera dona 
executada a la cambra de gas l ’any 1954, 
segons sembla totalment innocent del crim que

Robert Blake, John Forsythe i Scott Wilson a A  sangre fr ía .
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se li imputava. És la decada de films com Doce 
hombres sin piedad. Más allá de la duda. 
Impulso criminal. Falso culpable. Anatomía de 
un asesinato, ais quais seguirán a la década 
següent Refugio de criminales. El hombre de 
Alcatraz, A  sangre fría... L’any 1956, la pena de 
mort ostava derogada solament a sis estats. Vint 
anys després, només a trotze, i, mentrestant, 
entre el 1960 i el 1980 els assassinats als EUA 
s’havien duplicai amb escreix sense cap diferen
cia apreciable entre els estats amb pena de mort 
o no (1). La violencia -també de la policía- i el 
crim no han minvat. Son freqüents i esfereïdors 
els documentais que ens arriben deis EUA (2), i 
d’aixó el cinema només en fa espectacle. Sota 
una façana de denùncia, films d’un esquematis- 
me pueril, com el carcerari Cadena perpetua o 
el també maniqueu i extretament violent 
Asesinato en primer grado, no contribueixen, 
precisament, a la presa de consciencia de 
l’espectador, sino que el condueixen pel melo
drama convencional atrapant-lo en el morbos 
par any del film de violencia amb missatge. Així, 
un thriller policíac estilitzat com Seven acaba 
rebent el beneplácit de la crítica. El pressupòsit 
que per combatre la vìolència cal mostrar-la 
cruament només és acceptable en fundó de la 
intencionalitat i, aquesta, en Lámbit de la repre
sentado, com és el cas del cinema, només 
s’explicita per com es treballa la imatge. Els 
films esmentats, poc o molt, ens proposen, amb 
una hipocresía subtil, un diseurs contradictor! 
entre el text i les imatges, i son aqüestes les que, 
en un art eminentment visual, s’imposen. És 
difícil trobar una historia tan violenta com la de 
A sangre fría, novel-la de Truman Capote 
adaptada al cinema per Richard Brooks, que 
sigui tractada, en ambdós ambits, amb tant 
equilibri, objectivitat, distanciament critic i Sen
sibilität sense perdre ni Intensität ni dramatis- 
me. Els passatges de violencia es redueixen a la 
mínima expressió, només en la mesura en que 
resulten imprescindibles per a la comprensió 
dels personatges i de les situacions. A sangre 
fría, sense complaença, és un dels films més vio
lents de la historia del cinema i que menys 
violencia mostra, i, indubtablement, el millor 
contra la pena de mort. La reflexió que ens pro
posa A sangre fría se situa molt més enllà dels 
fets objectius, dels prejudicis i del melodrama. 
Cap commiseració, ni didactisme, només la crò
nica crua d’un fet vist des de les dues òptiques:

la dels criminals i la de la societal que se sent 
vulnerable enfront seu. 1, per descomptat, cap 
moralisme. Les peques referèneies a la religio 
revelen aprehensió, per part dels assassins, a la 
seva naturalesa opressiva i tétrica. Les accions 
de Dick i Perry escapen als nostres paramétrés 
morals i racionáis. La Unita contra la societal, 
de la qual se senten exclosos, és, abans que res, 
una Unita contra si mateixos. Dick i Perry són 
manifestacions extremes en el limit de la fragi
lità! psicològica, entre el cinisme i la desespera
do. Només els mou l’instint de supervivéncia i, 
fins i tot això, en un moment de transit de la 
pertorbada ment de Perry, escapa al seu con
trol. La qüestió és com comença i com es pro
gressa pel carni de la violéncia fins al desenllaç 
fatidic. En Porigen hi trobarem, habitualment, 
una infància inestable i unes condicions socials 
desfavorables i, a continuació, l’espirai refor
matori 0 presidi, exclusió social i reincidéncia. 
Davant del moment fatidic de la forca, els dos 
condemnats assumeixen l ’execució amb una 
corprenedora serenità! perqué, de fet, han estât 
esperan! la mort des de sempre. Hi ha un senti
ment de fatalità! en el qual ni el remordiment ni 
el perdo tenen cabuda, ja que no tenen cons- 
ciéncia que en cap moment hagi pogut triar el 
carni. Així, el film s’ inscriu en una reflexió 
moral més complexa. El mil-limetrat muntatge 
de Brooks transmet permanentment aquesta 
idea d’un desti inexorable. Arribáis aquí, 
l’espectador sent la inutilitat de la venjança, veu 
que cal mirar i actuar en altres direccions i que 
aquella “Solidarität dels éssers humans contra 
la mort i el sofriment” de qué parlava Camus 
ens ha de fer rehutjar l’assassinat a sang freda 
que deleguem en el poder politic.

Pena de muerte, el film de Tim Robbins, si 
hé comparteix el mateix rebuig contra l’execu
ció capital, es compara desfavorablement amb 
A sangre fría per més d’una raó. En primer lloc, 
la seva construcció en flash-backs no respon a 
una anàlisi de la progressió dels comporta- 
ments, directament associada a un desti inexo
rable, sinó que l’abùs reiteratiu de la seqüéncia 
de l’assassinat es constitueix en estimul visual i 
en efectisme intrigant, suavitzant la pesadesa 
que uns llargs diàlegs o la manca de moments 
forts provoquen en l’espectador d’avui en dia. I 
a més, en tant que recurs retòric, predisposa 
subliminalment a la llagrimosa i transcendent 
seqüéncia de Texecució. En segon lloc, en assu-
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recomanable pel seu to équilibrât, per una anà- 
lisi politico-legal àmpliament documentada i 
per la manera com defuig qualsevol explotado 
sentimental. Robbins ha decanta! el film cap a 
la via del conformisme estètic donant relien ais 
aspectes romantics de fácil identificació per 
l’espectador, fent palesa, una vegada mes, la 
confusió del diseurs. Res d’aixo trobarem a A 
sangre fría, molt intéressât per la casuística 
dels personatges i gens per la redempeid de 
llurs ànimes.

He cregut oportú enquadrar I’apreciacid crí
tica de Pena de muerte dins d’una perspectiva 
histórica del melodrama criminal no solament 
per l ’actualitat d’aquest corren! sino, tamhé, 
perqué el mateix film reflexiona sobre el génere 
quan desqualifica els mélodrames dels trenta 
-referencia a James Cagney- i estableix un 
seguit de correlacions amb A sangre fría, la 
mes obvia de les quais és la presencia de Tactor 
Scott Wilson, que interpreta un dels assassins 
al film de Rrooks. Encara que la progressió vers 
un superior realisme -al quai fa referèneia 
Robbins- ha estât un fet inherent a la mateixa 
evolucid del cinema, tampoc no és merit sufi- 
cient per donar suport a un film comparant-lo 
amb exemples prétérits de la mateixa temática 
i, d’altra banda, la càrrega redemptora de Pena 
de muerte no està gens Iluny de la de Ángeles 
con manos sucias (1938, Michael Curtiz), el film 
on executen a la cambra de gas el personatge 
interprétât per Cagney. El que sí que ha variât, 
lógicament, és la posició sobre la pena de mort, 
un débat crispât durant els cinquanta-seixanta a 
conseqüéncia de la forta protesta social, i réani
mât ara per execucions recents i, probablement, 
pel fort pois politic entre republicans i démocra
tes que també saeseja el mon del cinema.

mir la culpabilitat, s’assumeix el remordiment i 
el perdo. Aixi, d’alguna manera, s’opéra una 
simbiosi satisfactòria dins del pensament cristià 
que deixa contents a tots: atés que aquesta vida 
només és un transit, l’important és presentar-se 
net a la vida eterna. Les posicions antagóniques 
que coexisteixen dins del mateix credo (3) 
s’admeten com a comprensibles, encara que es 
prengui partit per la de la protagonista. Així, el 
film de Robbins, molt equilibra! pel que fa a les 
diferents posicions sobre la pena de mort, 
optará per obtenir del públic Tadhesió senti
mental i el consol cristià a través d’un desenllaç 
emfasitzat, recarregat de simbologia, en el qual 
el penediment opera com una catarsi entre 
Tespectador, el condemnat, la consellera espiri
tual i els pares de les victimes. El realitzador i 
els seus guionistes han tingut prou cura de triar 
i de barrejar de les dues históries que la ger
mana Helen Prejean relata en el seu Ilibre (1), 
aquells elements, tipus i situacions que millor 
servien per a la dramatització del film. El Ilibre 
de memories d’Helen Prejean és absolutament

NOTES
(1 ) Sister Helen Prejean, Pena de muerte (Dead Man W a l
king), 1993. Editât a Barcelona, el 1996, per Ediciones B, S.A.

(2 ) Un dia en la m ort d ’Am èrica, LOS ÁNGELES, fora  de la 
llei, LOS ÁNGELES, noies, bandes i crims. Asesinos en serie, 
“W hy wom en kill” , per citar-ne alguns.

(3 ) En el llibre d ’Helen Prejean es com enta que ais EUA hi 
ha una proporció lleugeram ent superior de partidaris de la 
pena de m ort entre els cathlics que entre els no-catolics.
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Diafanitats

IS J y

C
■ P  aps que? He comprat 

un calendari.
-  Aquesta vegada l’has 
encertada. Però m’hau- 
ries de dir de quin color 
era, o es, tant se val!

-  Oh! És que encara me l’han 
de fer.
-  Millor comprar-les fetes, 
aqüestes coses. Així no poden 
esguerrar-te-les.
-  Será d’un blanc trencat.
-  I si, un cop fet, no et ve a la 
mida?
- Canviaria de color, o me’l 
farla tenyir.
-  Pensa que és per tot l’any.
-  No m’ho han pas dit.
-  T’han vist a venir. Que no en 
tenien de fets?
- Si, però eren tots polsosos.
-  Aixô vol dir que no en venen 
gaires. Tots deuen ser tarats.
-  El color que mes m’agrada és 
blanc trencat.
-  Quants dies tenen?
-  Molts. Feien olor de passais.
-  Qui dia passa, any empeny!
-  Hi havia molta gent a la botiga.
-  És a la fabrica que havies d’haver anat. 
sembla que perds el temps.
-  Vull saber quan s’escau el dilluns.
-  Aixô, a la fábrica t’ho haurien dit. A la botiga 
no hi entenen res.
-  L’any passât em van enredar.
-  N’hi ha que se’l fan élis mateixos, que és més 
segur. I més baratet.
-  Em sembla que és prohibit.
-  Deixa’t de romanços! O es va a la fabrica, o se’ls 
fa un mateix. Si no en saps prou, demanes que 
aigu t’ajudi.
-  Si, és ciar.
-  Has dit que el voiles blanc trencat. No et 
recomano els blau cel.
-  Però on poso el dilluns?
-  L’altre te li posará. Tu, a continuació, hi poses 
el dimarts. Eli, que només hi posi el dilluns. No 
tindrá gaire feina.
-  Volia anar més de pressa.
-  Que no tens el de l’any passât.
-  Sí, està per estrenar.
-  Dones gasta’l sense pensar-t’hi més. No veus 
que, si no ho fas així, en tindrás dos?
-  Ara m’has posât la por al eos.

Em

Per la transcripcíó, Jafre Segon

Saps que? Tot em va bé.
-  Pitjor seria que tot fanés 
malament. Explica’t! Fes-ne un 
resum!
-  Tens rao. Ben resumit tot 
plegat.
-  Em sembla que m’enganyes, 
i aixó em molesta. Per dir 
mentides, val més callar com 
un mort. La falsedat és 
traidora nefasta.
-  M’ho pensaré una mica més.
-  Les coses no s’han de pensar, 
que, pensant-les, et pots ador
mir. Ja fho has pensât prou i 
massa. Aboca el sac!
-  Tot em va malament.
-  Potser que ens quedéssim en 
un terme mitjà, desgraciat!
Inepte! Rue!
-  Com si diguéssim a mig carni.
-  És que dir tot, és com si 
diguessis res. Els absolutismes 
es toquen.
-  Res no em va malament.
-  Me n’alegro. Però em sembla
que t’has encallat i que no pas el que et pesques. 
Se t’ha escapat el peix gros.
-  És que m’has désorientât una mica.
-  Jo sempre f  oriento. El que acabes de dir 
m’ofèn. Rectifica, si et plau! Passem-ne via! La 
torta, fes-la recta com un ciri.
-  Vaig de tort, de gairell.
-  Tu no vas enlloc ni de cap manera. No vas ni 
amb rodes. Ni amb caminadors!
-  En tenia unes de ben rodones.
-  Fes el favor! Centra’!! Recapacita! Concentra’! i 
posa-hi oli lubricant.
-  Eren les del carro de trabuc.
-  I ara, que n’has fet? Que te les bas venut? Quant 
te n’han donat? Va!
-  Si, però no hem fet tractes ni res.
-  Ja em diras com pot anar, sense rodes, el teu 
carro. Un carro desrodat!
-  Arrossegant-se de mala manera. O sigui, 
malament.
-  L’animal, almenys, te l’has guarda! i li dones 
pinso? Vull dir el matxo.
-  Aquest tenia quatre potes. Però era borni i 
coixejava.
-  Si d’això en dius centrar-se, estem ben 
arreglats! Deixa’t d’animais!
-  El centre és al mig de tot plegat.
-  Dones, au! Posa-fhi d’una vegada. Practica el 
centralisme còsmic!
-  Una vegada m’hi vaig posar casualment.
-  Posa-fhi ara, i a veure que et passa, beneit del 
cabás!
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P

Dilluns
Tot a fer punyetes?

Antoni Dalmoses

ataplif! Pataplaf! Pum! Patapum! Amb 
quatre mastegots, s’ha acabat la histo
ria. 0, almenys, una part de la historia, 
que no sabem pas si continuará aviat o 
mes tard. El greu de les plantofades no 
es, nomes, haver-nos quedat sense titols, 

sino baver perdut els criteris i els conceptes, 
tenir la sensacio que, corn a poblé escollit, ens 
toca una nova travessa del desert. Se n’ha anat 
tot a fer punyetes? Calma, intentem el raona- 
ment que cal en moments difícils com aquest i 
els que sembla que venen.

El fútbol és materia inexacta, atzarosa, 
diversa, i, per aixó, opinable, tan humana com 
la vida. Tothom té, assegut davant del televisor 
o al seu lloc de la grada, l’alineació clara, la tra- 
jectória de la passada ben precisa i la cama mes 
llarga que el davanter que no arriba a la rema
tada de gol.

La majoria d’afeccionats, però, ens trobem 
desprovistos de les possibilitats reals per exercir 
la nostra saviesa tècnica i ens hem de confor
mar a ser entrenadors en somnis o en desitjos 
airats, expressats amb cridória furibunda des 
de la cadira o amb el comentar! posterior i atro- 
pellat del partit, a la sortida del camp, amb 
posât divers segons el résultat, que es mostra ja 
com rúnica realitat inamovible. Nosaltres 
només patim i, a sobre, paguem, que ja és ben 
bestia.

Per aquests motius, i perqué tots portem a 
dins un concepto ciar del que hauria de ser i com 
hauria de ser el fútbol, no podem conformar-nos 
a restar a mercè dels criteris imprecisos, ben 
sovint incomprensibles o baixos de sostre, que 
porten les anomenades Juntes Directives d’un 
club a canviar el regidor del joc, el director de 
l’equip, el cervell, l’estrateg, l’entrenador, vaja, 
que és la persona que decideix si hem d’avorrir- 
nos de manera rotunda una tarda darrere l’altra 
0 bé si, voient jugar l’equip, ens aproparem al 
nirvana, sentint-nos una mica més a prop del 
concepto celestial de la félicitât, intangible i 
inexplicable per la via material. 1 ens pregun-

tem, perplexos, tot escoltant els suposats raona- 
ments dels Directius: per què el poder sol estar 
sempre a mans dels més ineptes?

La pregunta, que ratlla la metafísica, no és 
banal, bores d’ara. Intenten, inútilment, respon- 
dre-la dia rere dia a les pagines dels diaris i a 
les televisions, amb la gesticulacio buida més 
pròpia dels pobres politics que de les persones 
enraonades. 1 en un intent estrambòtic, ratllant 
el patetismo més ridicul, ha maldat, abans de 
córrer davant dels nostres ulls una cortina de 
roba anglesa ben tupida, per explicar-nos els 
motius religioso-morals-íntims-económico- 
pseudo-inconfessables pels quais s’han vist 
forçats, diuen, a fer saltar un entrenador que 
tenia un concepto del fútbol que, no tan sols ens 
permetia entrar, un dia sí i l’altre també, en el 
nostre entusiasta joc d’hipótesis contradictóries, 
sino, que, a més, ens feia anar de la perplexitat 
a l’alegria, dibuixant cercles que passaven per 
unes dosis no menors de cabreig, a una veloci
tai mai vista, per aquests verals.

Oh, (i, poca broma!) vèiem gols i jugados que 
esborronaven d’emoció! 1 encara, entre atza- 
gaiada i atzagaiada, ben sovint expressada en 
un llenguatge tan pintoresc com incomprensi
ble, descobríem que un minyó barbamec de 
Sabadell i son germa duien espumes de mágia 
sàvia a la punta de la bota, entre altres marrecs, 
més o menys pelats, que apareixien a la impen
sada del segon equip per convertir un diumenge 
insuls en memorable.

El món, ja se sap, és pie de mentiders i cre
tins que no fan més que donar disgustos. ¿Qui 
ha mentit més, en aquest trist afer, que sembla 
condemnar-nos, potser per més d’un any!, al 
trist veil designi primitiu de “patada i a correr” 
del 4-4-2?

És ciar que, amb el concepto barroer i mes- 
quí que tenen del món, aquests dirigents que 
han près la decisió són capaços de dir que ells 
ofereixen un producto i el client, en aquest cas 
l ’afeccionat (nosaltres) pot comprar-lo o no. 
Però, arribats aquí, si diuen aixó, la cosa ja els
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convertiría en reus de presó, com a minim. 
Perqué haurien de saber que un hom (i “una 
don” també, que deia aquell) no es fa d’un equip 
perqué dona mes espectacle que Paître. El 
seguidor d’un equip -élis potser no bo enten- 
dran, és ciar- no es fa, simplement: és. 1 s’és 
d’aquell equip, de la mateixa manera que s’és 
ros O castany de cabells, baixet o propens a la 
melancolía. Son coses que no es trien.

Arribats aquí, en una situacié tan desagra
dable, la ment no pot evitar embotir-se de pre
guntes que s’encadenen fins deixar-nos sense 
respiracio i ens porten per camins obscurs de 
sortides ingrates.

¿Qué es pot fer, quan et canvien el sentit de 
l’”esséncia”? Passar uns mesos o anys de clau
sura, en silenci absolut? Adúcar els ulls i mirar 
de resquitllada els résultats? Provar de veure 
algún resum de partit per televisié i, posant-hi 
voluntat, mirar de fer que t’agradi? És ben 
magre, aquest futur.

¿1 si el mon, que és boig, (no és una afirma- 
cié exagerada: les demostracions es repeteixen 
a cada segon) fes que aquest sistema funcionés, 
ara? ¿Hem de desitjar, que pel métode rupestre 
de Pescóla anglo-clementina, rebatejada “fùria 
española” (sants del cel!), el nostre equip guan- 
yi i ens avorreixi, o bé és preferible que perdi 
per retrobar el nord del bon joc?

Arribats aquí, qualsevol bumá d’intel ligén- 
cia mitjana no té cap altre carni que anar direc
te a l’aspirina. Com es pot desitjar la derrota 
pròpia? Es un joc béstia, de tan subtil, més aviat 
propi d’allò que, amb criteri discutible, solen 
anomenar “alta politica”. 1 que ens pot portar.

en un mal moment, a engegar-bo tot i tothom a 
fer punyetes, nosaltres també.

El seguidor (Pauténtic, no la béstia ener- 
guménica i fonamentalista que esgiiella bran- 
dant pals o punys) és persona d’ancestral 
paciéncia, que es caracteritza per un hábil sen
tit de la prudéncia tornat en pessimisme irònic. 
Els triomfalismes mai no ens han provat, som 
gent donada a Pescepticisme, que ara haurem 
d’afinar i posar en práctica sovint. Es tractarà, 
segurament, d’ aplaudir suaument, com al 
Liceu, amb displicéncia, els gols fets amb mêlés, 
les galopades folles i desmanegades. I si, per un 
miracle imprevisible, algún dels nois deixa anar 
una passada d’estilista, una trena precisa, es 
tractarà de posar-se dret i cridar un “bravo!” 
unànim i instantani, en honor dels bons temps.

No tot ha de ser dolent, però. Potser ara veu- 
rem tirar els corners corn s’han de tirar i farem 
algún gol i tot, que fa dies que els corners no ens 
servien per a res. Ja hi haviem jugat, aixi, fa uns 
anys. Fou aleshores que les figures es deien 
Perico Alonso, Víctor, Clos, Calderer i etcétera. 
1 també s’havia guanyat alguna cosa. Qui sap si 
l’anglés en portará un de ros que faci passades 
de cinquanta metres? Seria Púnica manera, em 
penso.

En tornar del camp, acabats els partits, però, 
encara ens resten els vídeos del “dream team”. 
1 la pacient esperança, perqué, si en aquest món 
tot és finit, el 4-4-2 caducará aviat.

285



El naíxement de l'alta costura a Franca

ituats a la rue Rivoli, entrem al Palau 
del Louvre per la porta lateral de 
l ’Horloge, travessem el primer pati i 
accedim a la gran plaça. La Piràmide de 
vidre s’alça majestuosa, envoltada de 
sortidors d’aigua. La imatge ens sorprèn 

gratament, és al mati i no es veu ningù. La llum 
de Paris, aquesta claror tamisada, com unßou, 
ens envolta. La uniformitat dels colors i de les 
formes conviuen serenament. Aqüestes pedres 
han vist escolar quatre segles, però els homes 
d’ahir i els d’avui tenen en comù el gust per 
l’estètica i un gran respecte per la seva cultura. 
El Louvre s’està reformant i una de les seves 
aies donará cabuda a la seu del Museu de la 
Moda, actualment al Palais Galbera. És natural, 
perqué la moda, pel que té de creado artística, 
no es pot desvincular de la gran vitalità! 
intel lectual del París del segle XX.

Fins al segle XVll, sols els homes podien tenir 
el títol de maître tailleur (l’equivalent al nostre 
sastre), que comportava la faculta! de vestir 
homes i dones. El 1675, per ordre del rei Lluís 
XIV i sota el pretext de tenir cura del pudor i la 
modestia de les dones, es va atorgar a les 
modistes el dret de vestir-les, però no podien, de 
cap manera, vendre teixits, amb la qual cosa la 
seva capacitai creativa es veia molt limitada. 
Fins al régnât de Napoleó 111 (1851-1870), el dis- 
seny va romandre en un estadi desesperada- 
ment convencional.

Charles Frederic Worth, el jove angles que 
havia arribat a París l’any de la proclamació de 
la Segona República (1848), desenvolupá un 
nou concepte de moda: “Les clientes no escullen 
el model, sóc jo que el creo per a elles” . Naixia 
el nou couturier. Worth va destronar el miri- 
nyac, élaborant un estil mes natural i afavoridor 
i, en sintonia amb l’ascensió de la classe burge- 
sa, oferí petites series deis seus models, que 
també compraven agents estrangers enlluer- 
nats pel seu disseny innovador. Perfeccionista al 
maxim, presentava els models de ball en els bri
llants salons, fortament il luminats ja que així 
lluïen tal com havien de ser portais. El seu tre- 
ball era exhibit per noies joves, antecessores de 
les maniquis d’avui dia. Gridai a palau, on va 
arribar la remor del seu exit, presenta l’empe- 
radriu Eugènia un model confecciona! amb bro
cal, imitant una seda xinesa. El model no va 
plaure a sa Majestät, atès que no era amant dels 
brodais, però Worth li va explicar, amb tot el 
respecte, que el brocal era una especialitat lio- 
nesa i que Lió era una gran vila republicana, per

Olga Mauri

JAMES TISSOT: L ’ambiciosa (La dona a Paris).

tant, seria una mostra d’intel ligència promo- 
cionar a la cori les excel lències dels seus fabri
cáis. Napoleó 111 també va donar suport a la 
idea. El couturier, dones, va esdevenir conseller 
i dictador de moda. Des d’aleshores Worth creà 
per a l’emperadriu tots els vestits de nit i els de 
les cerimònies oficiáis. Vestí, també, la tsarina 
de Rùssia, la reina d’ itàlia, l ’ emperadriu 
Elisabeth d’Àustria i, fins i tot, la reina Victòria 
d’Anglaterra. Segons diu l’escriptor Zola: “Les 
reines del segon imperi estaven als seus peus” . 
L’activitat de Worth ajudà al desenvolupament 
de la indùstria de Lió.

Després d’eli, coincidint amb la caiguda del 
segon imperi al final del segle XIX, altres noms 
van transformar la filosofia de la moda: 
Redfern, Doucet, Rouff, Paul Poiret, Madeleine 
Vionnet... Si Worth és el primer couturier admès
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en els tancats cercles de l ’aristocràcia i de la 
burgesia, Jacques Doucet es el primer couturier 
cultivât. L’amistat amb els pintors impressionis- 
tes Degàs i Monet influencia les seves creacions, 
fetes de superposicions i de juxtaposicions de 
colors obtinguts per transparencia dels teixits, 
que reflectien el seu sentit pictòric. Substitueix 
rds de les perles i de la passamaneria per flors 
i brodats en sedes de colors. Podem admirar la 
bellesa d’aquest estil de vestir en la pintura de 
James Tissot, un dels artistes que d’una mane
ra mes precisa -i preciosa- va reflectir la moda 
de l’època. André Breton va iniciar Doucet en 
l’art modem al seu estudi de la rue Saint James, 
que era pie de Brancusi, Rousseau, Van Gogh, 
Léger, Miré...

Paul Poiret mereix un punt i a part -i un altre 
article d’aproximacié a la seva important con- 
tribucié al cinema i al teatre-. Si Worth inventa 
l’alta costura pel que fa a creado i a màrque- 
ting, Poiret la revoluciona: “No és suflcient que 
un couturier sigui autorità! en matèria de vestir, 
la moda ha de guiar la societal” . Com Doucet, i 
molt abans que Chanel i Schiaparelli, és un gran 
promotor de Part modem. El seu somni és enno
blir les arts aplicadas i donar al disseny en gene
ral categoria d’art. A l’exposicié de 1925 decla
ra que vol per a Franga un moviment paral lel al 
dels alemanys en totes les branques de la indùs
tria del luxe: mobiliari, decoració, vestir, par
fums, disseny gràfic, etc. L’any 1911 ja fabrica- 
va els seus propis perfums dissenyant els 
envasos i els embolcalls. Ben aviat, juntament 
amb aquests, vindran els llapis, el vernis per a 
les ungías, les polveras oloroses o els sabons. 
Aquests producías només es podien comprar 
ais seus magatzems i a les sucursals. Així pre- 
nien forma la idea de creador, com a catalitza- 
dor de diferents vessants de la moda, i la de dis- 
tribució unimarca.

Des del segle passât la influéncia francesa en 
el món de la moda, de l’estètica i de les arts apli
cadas ha estât cabdal i no ha minvat gens. La 
sensualità! i el “chic” de la seva moda ha conti
nuât captivant homes i dones d’arreu. Quan 
pensem en París, la imatge que ens ve a la 
memòria és la d’una ciutat harmónicament 
bella i sofisticada.

La font de Can Rull

Ja cansat d ’anar pel món 

vaig mirant de cua d ’ull 

el passât d’aquesta font, 

d ’aquesta font de can Rull.

M ’abellia el constant doli 

que prop fa v i rondinava, 

mentre, vinclant el genoll, 

els meus llavis refrescava.

Els arbres hi son encara, 

fent de paMi al replanell, 

però, fan molt mala cara 

menystinguts per Sabadell.

¿Per on paren aquells balls 

prop de l ’orgue de maneta 

i el deliri i guirigalls 

a l ’entorn de la guingueta?

¿On son els jocs del jovent, 

els empaits i la tabola? 

Adéu tot l ’esbargiment 

amb sentors de farigola!

Ara el Hoc fa mala ganya 

i, pels pins d ’alli a la vora, 

sol penjar-s’hi la lleganya 

de la basca que els devora.

Joan Sanz i Font

No hi ha vinyes ni oliveros 

ni les canyes vincladisses, 

sols s’emplenen les dreceres 

amb deixalles estentisses.

Ja no canten els merlots pels 

m arges esbarzerats, 

només ploren amb sanglots 

els tres dolls m ig ensotats.

Ja no canta el rossinyol 

que troncava la nit fosca 

i del gos se sent l ’udol 

i el zum zeig d ’alguna mosca.

El paisatge s’atronita 

car la gent va sense fre, 

fent del cor una joguina 

i del món un terraplè.

Si tornéssiu, avi meu, 

a seure ran de la pica, 

sentirieu el so lieu 

del ra ig que eau i somica.

No torneu, avi, a la font 

ni pels volts de la masia, 

que us estrem iria el món 

del maó i prestatgeria.

îatgeô 
Coöina, ö.a.

Grup ATítol 412

Sant Quirze, 11 • Tel. 725 62 99 • SABADELL

Pedregar, 10 
Telèfon 726 51 22 
08202 SABADELL

ANALISIS CLINIQUES 
i PERFUMERIA 
COSMÈTICA de
Joan Garriga i Barata

(Analista Diplomat de Sanitat, Inspector 
Farmacèutic Municipal)

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL
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L

Ulis nous

Suivais per l'umor

‘infant neix i creix per l’amor dels pa
res. L’agressivitat rebuda als primers 
anys l’invalida per a rebre i trametre la 
bondat. Aixi també la Bona Nova de Je
sús, contra el catastrofismo de l’època, 
fa possible la joia ja en aquesta vida. El 

Pare ho creà tôt bo! El trésor de la vida es ama- 
gat en el camp, diu una de les paraboles. 
Deixar-se portar pel pessimisme no és cristià.

L'amor supera la interinitat
L’home no s’acontenta amb un bon to vital o 

amb una certa estabilitat interior. Deleja quel- 
com mes que mai assoleix en aquesta vida: alli- 
berar-se de la interinitat i del que és negatiu; 
ens ho recorda la mort. És el diàleg de l’amor 
amb Déu pare que, més enllà de tota caducitat 
de l’existència terrena, Jesús ens tramet i que 
il lumina pel que fa a la meta del cami de la 
vida.

Saviesa salvadora
Ens ban arribat de l’Orient alguns corrents 

filosofics O religiosos anomenats “il luminacio” 
que porten a viure d’una manera nova, molt 
més “alliberadament”. Alguns els ban practical 
i ban notât una existencia més renovada. Altres, 
després d’intentar-ho, s’han sentit frustrais o 
corn manipulais. També a Jesús li exposaren la 
pregunta decisiva: “Mestre, què haig de fer per 
posseir en herencia una vida eterna? N’hi va 
baver alguns que acceptaren la seva exigencia 
de deixar-ho tôt per a incorporar-se al grup de 
deixebles amb una comunica- 
ció privilegiada amb el Pare 
pel Fill Jesús. És camí de vida:
“ningú coneix el Pare sino el 
Fill i aquell a qui el Fill el vul- 
gui revelar” , com a do, per la 
fe. “Veniu a mi tots els qui 
esteu causais i afeixugats, i jo 
us alleujaré” .

Calassanç Balagué

La doctrina de Jesús no és aliena a la nos
tra historia de cada dia. Ens condueix a l’amor 
del Pare i de l ’home. En Jesús, l ’adhesió in
condicional al Pare i la passió pel Regne son 
inseparables.

Viure ¡a salvats
Viure en l’amor de Déu pare és viure ja com 

salvats perqué aquest diàleg es fonamenta en el 
que el Pare i Fill mantenen en l’eternitat i ens hi 
incorporen. No s’esgota en aquesta vida. Es per- 
llonga en l’altra i adquireix en ella tota la seva 
plenitud.

Les arrels de la nostra existencia cristiana 
calen en l’amor etern, immutable, permanent- 
ment fidel, del Pare pel seu Fill estimât: “Aquest 
és el meu Fill estimât; escolteu-lo”. El Pare ens 
ho ha donat tot en el seu Fill. En eli ens beneeix, 
ens elegeix, ens perdona. “Aquest és el meu Fill 
estimât, en qui tine posada la meva compla- 
ença” . Però també cadascú de nosaltres pot sen
tir que el Pare li diu: “tu m’has caigut en gràcia”.

Aixi, dones, en el nostre fons portem aquest 
jo estimât pel nostre Pare, mai descobert, enca
ra, del tot per tu i que constitueix, al mateix 
temps, el projecte del Pare sobre la teva vida i la 
manera de respondre i correspondre-li el seu 
amor.

“Mireu quin amor ens té el Pare: que no sols 
siguem anomenats fills sens; de fet ho som (1 Jo 
1-2). Sentir-se, dones, decididament, estimats, 
convençuts, guanyats, i ficar al cap la solidesa 
d’aquest amor, és la demostrado inevitable de 

T existencia plenament cristiana 
i font primera del nostre goig.

El Pare ens estima tal i com 
som, perqué arribem a ser tal i 
com EU ens voi.

Passeig de la Plaça Major, 48 • SABADELL 
Tel. 726 78 33 (4 linies) 

TERRASSA • BARCELONA 
HOSPITALET • TARRAGONA

ie n -f ïe t*
CENTRE DE NETEGES, S A

TEL 723 7200-FAX 723 65 47 
SABADELL

PEIX i MARISC
J. BARBERA

Telèfons 714 52 87 -714  55 40 
Castellar del Vallès
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Rosa Ten

1919-1994:
UNA ENTRANYABLE 

MIRADA ENRERE PER A 
L'ACADEMIA MIRALLES

U n a  p r im e r a  t r o b a d a  
d ’exa lu m n es  de la  h is tó r i
ca aven tu ra  p ed agò g ica  de 
la  s e n y o r e ta  M ir a l le s  v a  
reu n ir unes 225 persones, 
en tre  els ex-a lum nes, p ro 
fe s s o rs  de  d ife r e n ts  é p o 
q u es  i a m ie s  i s im p a t it -  
zan ts  de les  g ra n s  causes 
d a v a n te re s  en  I ’ e n sen y a - 
m en t, e l v e s p re  d e l 24 de 
m a ig , a I ’H o te l Urpi.

F o u  un s o p a r  d e  g e r -  
m an or que p orta  el re co rd  
i r e v o c a d o  de I ’ en tran ya - 
b le  p erson a lità ! de la  m as
tra  e xcep c io n a l que a tots 
ens hav ia  toca t e l p rem i de 
c o n è ix e r :  la  s e n y o r e ta  
M ira lles.

L a  p r im e r a  p e r s o n a  
que escrigu é  a m áqu in a  a 
S a b a d e ll fou  la  s en y o re ta  
M ira lle s ; la  p r im e ra  e s te 
n ó g r a fa  i ta q u íg r a fa ,  fou  
e lla  m a te ixa . E ls s istem es  
m es  m o d e m s  d ’ ed u ca c io , 
p e r  a p rep a ra r  la  gen t p er  
al tem ps que v indria .

L .e n  a q u e s ta  p r im e ra  
t r o b a d a , am b  la  in t e n d o  
p r im o rd ia l de  r e c o l l ir  to t 
un gros  p lec  de s ignatu res 
p e r  a d em an ar a l ’A ju n ta- 
m en t de la  nostra  d u ta t el 
nom  d ’aquesta  don a i m os
t r a  e x c e p c io n a l ,  a u n a  
p la ç a , c a r r e r  o in s t itu d o  
edu ca tiva  que fa c i p eren n e  
la  s e v a  p r e s e n c ia  en  e l 
m on  de l ’ ensenyam en t i de 
F ed u ca d o .

D ’ e lla , en  e l curs de la  
tro b a d a , se n ’ e v o e à  a fe c -  
tu o sa m en t la  s e v a  f ig u ra  
f in a , s e n z illa , q u ie ta , i la  
m ira d a  am aten t. C on eix ia  
a to ts  i h o  s a b ia  to t  de  
cad ase li; en  v a lo ra v a  a llò  
que p od ia  fe r  c reu re  en  el 
fu tu r  d e  c a d a  a lu m n e . 
L ’ a lu m n e  h o  s a b ia ,  ho 
in tu ía ,  i a q u e s ta  és  u n a  
cosa que s ’ estim a p er  sem 
p re  m es.

DEL 69è APLEC A 
L'ERMITA DE TOGORES

U n a  tr a d ic ió  p o p u la r -  
r e l ig io s a  q u e  m a n te  la  
v i t a l i t à !  d e  s e m p re ,  un

ap lec  al redós  de la  V e rg e  
del Bose, que serva  sen cer 
e l s eu  e s p e r i t  m a r iá  i 
p op u la r i que es r e g e ix  p er 
un m a te ix  p ro g ra m a ; una 
a c a m p a d a  d e l C e n tre  
d ’E sp lai “ La  T e ra n y in a ” , la 
n it de d issab te ; C ob ertu ra  
d e  le s  in s c r ip c io n s  p e ls  
d i fe r e n t s  c o n c u rs o s , en  
b o r e s  jo v e s  d e l m a t í;  
l ’ E u caris tia , qu e és C hora  
so lem n e de CAplec; els jo cs  
in fan tils , les sardan es, les 
can tados de les Corals, els 
v e re d ic to s  d e is  con cu rsos  
de d ibu ix  in fan til, de ram s 
de flors  s ilvestres  que des- 
p rés  s ’ o fe r ira n  a la  V e rg e  
ju n t  am b  e l c a n t d e  la  
S a lve , a m igd ia . E n gu an y  
- ja  és b ien n a l-, e l concurs 
d e  p in tu ra .. .  E l d in a r  de 
g e rm a n o r  que, en  Cod ició  
d ’ aquest 1996, ap legá  uns 
50 com en sa ls  a C esp lana- 
da  d e l bosc ... I una ta rd a  
p len a  i c on corregu d a  i par- 
tic ip a tiv a  am b la  t ra d ic io 
nal tra ca  i els jo cs  in fantils; 
la  p ro c la m a d o  deis “ H ereu  
i Pu b illa  de T ogo res  1996” , 
deis quals S abadell ja  en  té 
una co lla . L ’A p le c  s ’ acaba  
am b un a ltre  acte clau, que 
és la  P re g a r ía  a la  M are  de 
Déu.

L ’A p le c  d e  T o g o r e s  
c o m p lir á  l ’ a n y  qu e  v e  e l 
seu 70é any d ’ap lec. Serien  
75 -b od es  de p la tí- , ja  que 
h i m a n c a  e l te m p s  d e  la  
G u e r ra  C iv il  i e ls  d e  la  
p roh ib ic ió . U na e fe m e r id e  
que la  com issió  o rgan itza - 
d o ra  “A m ie s  de T o g o r e s ” 
(A c a d e m ia  C a tó l ic a ),  v o l  
com m em ora r p lenam en t.

LES JORNADES 
INDIGENISTES I UNA 
MOSTRA FRAPANT: 

"LOS NADIES"
A m b  C o rg a n itza c ió  de 

la  L l ig a  d e is  D re ts  d e is  
Pob les , la  col lab o rac ió  de 
S a b a d e ll S o lid a r i, i e l su- 
port de la  b o tiga  “ G argo ts ” 
i C in e -C lu b  S a b a d e ll ,  la  
c iu ta t  h a  e s c o lta t  c o n 
feren c ie s  sobre  m óns in d i
gen es  i rea lita ts  ben  alligo- 
n a d o r e s  e n to rn  d e  la  
h u m an ita t que és d iv id ida

en grassa  i m agra , en  rica  
i pobra , pobríssim a...

P erò , e l p otser m és fra - 
pan t s igu i la  im a tge  g r á f i
ca; C exposició  fo to g rà fic a  i 
d ’ in fo rm a c ió  a n o m e n a d a  
“ Los N a d ies ” . Petits  i grans 
i ve ils  que no com pten  p er  
a n in g ú  i qu e  s o f r e ix e n  
totes les m ancances.

“ U n a  im a tg e  v a l  m és  
qu e  m il p a ra u le s ” ... s ’ ha 
dit com  a es lògan  p e r  a fe r  
e n t e n d r e  e l v a lo r  d e  la  
com un icació . M ai, com  en 
aquests casos que ens con 
ta ren  en Cexposició , l ’esló- 
gan  ha estâ t tan  exp lic it  i 
c o rp ren ed or.

JOHN WAYNE... 
IN MEMORIAM

p e l licu le s  qu e s ’han  p ro - 
je c ta t  a la  sa la  d e l c a r r e r  
de les T res .

L ’ exp os ic ió  que aquest 
D epa rtam en t ha p resen ta !, 
ju s t  en  e ls  d ie s  en  qu e  
W a y n e  h a u r ia  c o m p le r t  
vu itan ta -vu it anys. V a  néi- 
x e r  e l d ia  26 d e  m a ig  de 
1 90 7  a la  lo c a l i t a t  de  
W in t e r s e t ,  a l ’ e s tâ t  de  
lo w a .  E l s eu  n o m  e r a  
M arion  M itch e ll M orrison . 
L a  seva  san g e ra  b a rra jad a  
am b  a n g le s a ,  e s c o c e s a  i 
ir landesa , i p o tse r n ’h ere tà  
e l t r e m p  qu e  e l c a r a c t e -  
ritzava .

De la  co l le cc iô  de 152 
f i lm s  q u e  p r o ta g o n it z à ,  
n ’ h i h a  un  m u n t q u e  es 
p o g u e ren  v eu re . E l m e m 
b r e  d ir e c t iu  d e l D e p a r -

E1 D ep a rta m en t de C i
n em a i V id eo  de les  A g ru - 
pacions Professionals “N ar- 
c is  G ira lt ” ha d e d ic a i  e ls  
d a rre rs  d ies  de  m a ig  a la  
m e m ò r ia  de  F a c to r  am e- 
r icà  John W ayn e . H o ha fe t 
a través  d ’una exposic ió  on 
s ’h i trob en  fo to g ra fíe s  des 
de la  te n d ra  jo v e n tu t que 
e l p o rta  a d eb u tar a l m ón  
d e l c in em a  de H o llyw o o d , 
fins ga ireb é  e l m om en t en 
qu e  e s p e ra v a  la  m ort. H i 
ha ca rte lls  d els  film s  m és 
r e lle v a n ts ;  p e l l ic u le s  d e l 
m e s t r e  d e ls  m e s t r e s  en  
tern es  de l ’ O est a m e r ic à : 
John Ford , i d ’ a ltres  tam bé 
im p o r ta n ts  en  e l g e n e r e .  
T o t a  u n a  c o M e c c ió  de

ta m en t de  C in em a i V íd eo  
d e  l ’ e n t ita t .  M a g i  L la d ó ,  
n ’ a c o n s e g u í u n a  c o l la .  
E n tre  e lls  e l qu e ob tin gu é  
Ó sca r, “V a lo r  de  L e y ” , de 
1969 . A  l ’ e x p o s ic ió  es va  
fe r  esm en t d e l fe t  que John 
W a y n e  h a  e s tâ t  l ’ ú n ic  
artis ta  que e l Congrès  dels 
E s ta ts  U n its  d ’A m e r ic a  
d on a  la  M e d a lla  d e l C on 
grès . John W ayn e  m oria  en 
aq u es t h o sp ita l c a lifo rn ià  
L on ze  de ju n y  de 1979.

I PURITANI
La més bella joia musical 

de Vincenzo Bellini
1 un deis m és a rriscats  

r e p te s  d e  “ A m ic s  de l ’ Ò-
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p e r a  d e  S a b a d e l l ” . U n a  
ò p e ra  g ra n  i am b m ajúscu- 
la , tan t p e r  la  d en s ita t de 
l ’ a rgu m en t, la  com p licac ió  
de  la  p e r ip e c ia  e s c é n ic a ,  
l ’ am às de p erson a tges  amb. 
g ra n  resp on sab ilita t dins la  
tram a , la  va r ie ta t de llocs i, 
aquests, m o lt com p lexos  en 
re s c e n o g ra fìa , i... l ’ ex igèn - 
c ia  m u s ica l qu e  c o m p o rta  
veu s  m o lt r iqu es  en  qu a li- 
ta t i en  qu a lita ts  d ’ exp res- 
sió en  els p ro tagon is tes  i en 
e l cor; to t p lega t b en  com 
p r e n s ib le  e l f e t  qu e  “ I 
P u r ita n i” s igu i un a ò p e ra  
poc p rogram ad a .

L ’A ssoc iac ió  d ’A m ics  de 
r Ò p e r a  d e  S a b a d e ll,  qu e , 
d es  d ’ un c o m e n ç a m e n t ,  
s ’h a  c a r a c te r it z a t  p e l seu  
c a ir e  v a le n t  i d e c id it ,  h a  
m ostra t que res  l ’ espan ta  i 
q u e  a r a  p o d ia  p o r ta r  “ I 
P u r itan i” a la  ciutat. H o ha 
fe t  am b  g r a n  c u ra . V e u s  
e x c e l  le n ts ,  c o m  la  d e  la  
c o n e g u d a  s o p ra n o  S u n g- 
Eun K im , qu e  b ro d a  m o lt  
a c u ra d a m en t e l seu  “ r o i ” ; 
José  S e m p e re ,  te n o r  a la -  
c a n t i,  qu e  fe u  m o lt  b é  e l 
d i f í c i l  c o m e s  d e  L o rd  
A r tu r o  T a lb o ,  te n in t  en  
com pte les d ifìcu ltats que li 
to ca  sa lva r en la  partitu ra . 
I, ju n t  am b  l ’ a r t  d e  la  
sop rano  corean a , l ’ au tèn ti
ca  es tre lla  del can t en tota  
la  com p lex a  m issió  a r tis ti
c a , fo u  e l b a ix  Ju an  P. 
G a r c ia  M a rq u é s ,  en  S ir  
G io rg io .  U n a  v eu , un a r t, 
un dom in i absolu t d e l p er- 
son a tge  i de  les  s ituacions 
p rò p ie s  d e l seu  a fe r  en  la  
tram a. La  sop rano  sabade- 
l le n c a  R osa  N o n e ll  v a  fe r  
una co rrec ta  v is ió  i qu a lita t 
de can t i d ’in te rp re ta c ió  en 
e l com es, no m assa agra it, 
d e  la  R e in a  E n r ic h e ta  de 
Franga. Els cantants, en  les 
cordes  de ten or, ba ix  i b arí- 
ton , to ts  am b  co m es es  de 
m o lta  respon sab ilita t, com : 
R am on  de A n d rés , en  “ Sir 
R ic a r d o  F o r t h ” , V ic e n ç  
E s te v e  J r., en  “ s ir  B ru n o  
R o b e r t o ” , i J o sep  P ie r e s ,  
com  “ L o rd  G u a lt ie ro  V a l-  
to n , c o m p lir e n  en  v eu s  i 
art.

L ’ O rq u e s tra  S im fón ica  
d e l V a l le s ,  j a  en  la  s e v a  
r e c o n e g u d a  m a jo r ia  d ’ e- 
d a t, i am b  la  d ir e c c ió  a 
c á r r e c  d e  M iq u e l O r te g a , 
d o n á  u n a  e s t im a b le  b on a

m ida  en la  d ifíc il in te rp re 
ta d o  de la  com p lexa  p a rt i
tu ra , p len a  de d ifìcu lta ts  i 
d ’ una c o n c ep c ió  tan  n e ta  
qu e  p o s a  a p r o v a ,  l ’ a r t  i 
l ’ o fìc i de m usics i cantants. 
E l C o r ta m b é  v a  s a lv a r  
am b  un n o tab le  m erescu t 
la  com p licac ió  d e l seu lla rg  
i d ifíc il ser i estar en  tantes 
e s c e n e s  i m o m e n ts  d ’ a lt  
c o m p ro m is .  N o  o b s ta n t, 
c r e ie m  qu e  es  t r o b a r e n  
com  m a i en  un fe r  de m a 
x im  com prom is . M ere ix en  
cor i d irec tor.

Jaum e M a rto re ll d ir ig í 
l ’ e scen a  am b a ten c ió  m à 
x im a  al tem a  i a les n éces 
sita is  que l ’ob ra  com porta .

En c o n ju n t ,  d o n e s , 
l ’ a ven tu ra  de ” I P u r itan i” , 
d e  la  q u a l S a b a d e ll  ha 
a p la u d it  b a s ta m e n t  t r e s  
rep resen tac ion s , es m e re ix  
un  d e is  m és  r ic s  “ e x -  
ce l-len ts” de la  h istó ria  de 
A m ies  de l ’Ó pera.

25é ANIVERSARI DE lA  
CORAL BELLES ARTS 

(1971-1996)
L a  n it d e l 24 de m a ig , 

tots aquells  que estim en  el 
can t en la  seva  m és pu ra  i 
b e l la  in t e r p r e t a c ió  v a n  
p o d e r  g a n d ir  d ’ un  d e ls  
con certs  que fa ran  h istória  
a la  ciutat. La  C ora l Belles 
A rts , am b I ’O rquestra  S im 
fón ica  E m pord à- L lengu a- 
doc-R osselló , sota  la  d ire c 
c ió  d e l m ó s ic  i d ir e c t o r  
s a b a d e l le n c  L lu is  V i la  i 
Casañas, o fe r i la  M issa en 
M i bem oll M a jor, de F ran z 
S ch u b ert. F ou  u n a in t e r 
p re tac ió  que e l públic i c r i
tica  han  qu a lifica i de m a g 
n ific a ,  a tès  qu e  es t r a c ia  
d ’ u n a  o b r a  d i f í c i l  i m o lt  
fo r t a ,  q u e  s ’ a p r e c ià  de  
segu ida  i que re q u ere ix  un 
es fo rg  m o lt gran . La cora l i 
l ’ o rq u es tra  en  d on a ren  la  
m e s u ra  n e c e s s à r ia  p e r  a 
g u a n y a r -s e  e l r e c o n e ix e -  
m en t d e l v a lo r  que p er  a la 
ciutat, en  el seu m ón  cora l, 
ha tingu t aquesta  fo rm ac ió  
fu n d a d a  a ra  fa  v in t-i-c in c  
an ys . E n  a q u e l la  n it .  L a  
F a rá n d u la  v a  s e r  la  fe l ig  
p ro tagon is ta  de l ’ esdeven i- 
m en t cora l-m u sica l d ’unes 
n o ces  de p la ta  qu e  s e rá n  
re c o rd a d e s  en  e ls  an n a ls  
m usicals de la  ciutat.

1 ta m b é  - i  és  un  fe t  
a m a b le -  e l que a la  p r im e 
ra  p a rt del con cert es r e p e 
tís e l p r im e r  p ro g ra m a  de 
la  cora l; aqu e lla  que fa  25 
an ys  v a  d ir ig i r  e l m e s tre  
P e r e  P u ig  i qu e  r e p e t í  la  
s eva  b a tu ta  m a te ix a . B e ll 
d eta ll p ie  de rom antic ism e, 
am b  a q u e lla s  can gon s  de 
re n a ix em en t qu e x ifr a re n  
e ls  p r im e r s  p a s s e s  d e  la  
B e lles  A rts  i que es re co r-  
den  en  la  m en t de tots els 
qu i en  segu irán  els p rim ers  
te m p s  d ’ a v e n tu ra  d ’ u n a  
c o r a l  qu e  o p ta v a  p e r  la  
m il lo r  m ú sica  i qu e , am b 
a ix ô , s ’ im p o s a v a  f e r  a lta  
cu ltu ra m usical.

CENTENARI DEL MESTRE 
JOSEP OLIVELLA i 

ASTALS

O liv e lla .  E l c o n c e r t ,  p ro -  
g ra m a t en  un p r in c ip i als 
ja r d in s  d e  la  C a ix a  de 
S a b a d e ll ,  t in g u é  H oc a 
l ’ aud itori, donados les con- 
d ic io n s  de p lu ja  d ’ a q u e ll 
m a ti. L a  c o m is s ió  v o lg u é  
re co rd a r  en aquest acte un 
dels vessan ts  m u sica ls  del 
m e s tr e ,  qu i, e n t r e  a lt r e s  
a s p e c to s ,  t in g u é  ta m b é  
d e d ic a c ió  en  a q u e s ta  
m a n ife s ta c ió  p op u la r  com  
són les caram elles . El m es
tr e  O l iv e l la  h a v ia  d ir ig i t  
c o rs  d e  c a r a m e l le s ,  ta n t 
d ’ adults com  d ’ in fan ts; els 
n en s  i n e n e s  d e  l ’A n t ic  
H o s p ita l i C asa  d e  B e n e 
ficencia , am b la  coM ab ora - 
ció de sor P ila r, in te rp re ta 
re n  d u ra n t  u n a  c o l la  
d ’ an ys  le s  “ C a n g on s  d e  
S e r ra v e l la ” qu e e l m es tre  
els assajava.

E l p ro p p a s s a t  28 d ’ a- 
b r i l  t in g u é  llo c  e l p r im e r  
deis  actos p ro g ram a ts  p er  
la  c o m is s ió  d ’ h o m e n a tg e  
d e l C e n te n a r i d e l n a ix e -  
m e n t d e l m e s t r e  J o se p  
O liv e lla  i A s ta ls . Es tra c tá  
d ’ un c o n c e r t  d e  c a r a m e 
lles, en el qual p a rtic ip a ren  
le s  c o ra ls  “ M o n ts e n y ” de 
B a r c e lo n a ,  qu e  d ir ig e ix  
Jord i G arga llo , “ La  M aqu i
n is ta ” de la  C o lòn ia  Güell, 
d ir ig id a  p e r  J o a n  M o n t 
s e r ra t ,  i “ E s tre lla  D au ra- 
d a ” , que d ir ig e ix  Francese

L ’acte fou  m o lt em otiu  i 
r e c r e à  un a m b ie n t  i uns 
can ts que ens tra n sp o r ta 
ren  d ’ a lguna m a n era  a un 
d e ls  m o m e n ts  m u s ic a ls  
qu e  v is q u é  e l m e s t r e .  A l 
f in a l  d e  I ’ a c te ,  e ls  f i l ls .  
F ra n c e s e  i T e r e s a ,  fe r e n  
e n t r e g a  d ’ un  r e c o r d ,  en  
nom  de la  com issió , rèp lica  
del m onum ent que els can- 
ta ir e s  d e  S a b a d e l l  v a n  
d ed ica r  a l m es tre  O liv e lla  
a la  p laga  que p o rta  e l seu 
nom .
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FIGUERAS BONET 
Galeria lntel*le<te
F e ia  q u a tre  an ys  qu e  

no te n íe m  o p o r tu n ita t de 
v e u re  l ’ o b ra  d ’ a q u es t a r 
t is ta ,  un p in to r  r e a l is t a  
am b un llen gu a tge  p lástic  
p rop i, am b tot e l que a ixó  
s ig n i f ic a  d in s  e l m ó n  de 
l ’ art.

L a  g a le r ia  In te l  le c te ,  
am b  l ’ e x p o s ic ió  d ’ en  L i 
gu eras  Bonet, s ’ end in sava  
en  una a tm o s fe ra  cá lid a  i 
en  certa  m a n era  m is te r io 
sa, ja  qu e  to tes  le s  o b res  
d e ixaven  una p orta  oberta  
a l ’ espectador, que els p e r 
m e tta  r e a l i t z a r  la  s e v a  
h is to r ia  a r ra n  de l ’ ob se r- 
v a c ió .  P o r te s  i f in e s t r e s  
o b e rtes , e s ta n ces  bu id es , 
unes m a le tes  o un sen z ill 
b o d e g ó  e re n  e ls  e n c a r re -  
gats de con v ida r e l públic a 
segu ir en la  c r e a d o  i en  la  
m es  p u ra  c o m u n ic a c ió  
artística.

In te n s it ä t  lu m ín ic a ,  
ton a lita ts  oc res , pocs é lé 
m en ts  c om p o s itiu s , p e r s 
p ectiva  a tm os fè rica  i lín ies 
r e c to s  e fe c tú e n  a q u e s ta  
ob ra  sen zilla  i p lena.

EXPOSICIÓ HOMENATGE 
A GOYA

Acadèmia de Belles Arts

ta l la  i e ls  a lu m n es  no es 
con fo rm aven  am b una ex- 
posicid  d ’aquestes ca ra c té 
ristiques i s ’han  a feg it a la 
c e le b r a c io  d e l 2 5 0 è  A n i-  
v e r s a r i  d e l n a ix e m e n t de 
G oya , r e a lit z a n  cop ie s  de 
d ife ren ts  ob res  de l ’ artista, 
fragm en ts  d ’ obres  i lliu res 
in te rp re tac ion s . Els ré su l
tats ban  sigut m olt optim s; 
le s  o b r e s  m o s tr e n  un 
im p o r ta n t  t r e b a l l  i un 
a s s o l im e n t  d e  tè c n ii ju e s  
corn d ’o fic i rea im en t posi- 
tiu. Endavant T a lle r  O bert!

PEPA BEOTAS 
Galería InteMecte
L a  n a tu ra  es la  p ro ta 

gon ista  en les creacion s de 
P ep a  Beotas. A q u es t és e l 
seu llen gu atge  i hi expres- 
sa els seus sentim ents.

A r b r e s  d e  d i fe r e n t s  
co lo rs  i tex tu res  es con ju 
gu en  a l cos ta t d ’un cam i, 
u n a  e rm ita  o u n es  b a ra -  
n es , s en se  d e ix a r  e sp a is  
b u its , am b  la  in te n c io  
d ’ abasta r la  to ta lita t de la  
tela.

Les  tonalitats  am b que 
P ep a  B eo ta s  t r e b a l la  son  
f r e d e s ,  i u t i l i t z a  v e rd s , 
b lau s , am b  tocs  de  g ro e s  
c la rs ,  qu e  n o  es p o d e n  
in c lo u r e  d in s  la  g a m m a

L ’ e s c o la  T a l le r  O b e r t 
que d ir ig e ix  M a ite  B a ta lla  
ha rea litza t la  seva p r im e 
ra  exposic id  com  a c loen da 
d e l seu  p r im e r  cu rs  
d ’ a p r e n e n ta tg e s  a
l ’A cad èm ia  de Belles Arts.

Una m ostra  que inclou  
obres  que ban  e fectua t els 
a lum nes al lla rg  d e l curs i 
qu e  p e r m e t  c o m p r o v a r  
com  ban  trebaU at d iferen ts  
tècn iqu es. P e rò  M a ite  Ba-

cà lida, ja  que la  im pressid  
aconsegu ida no és aquesta.

E l p u n t i l l is m e  tè c n ic  
am b  e l qu a i t r e b a lla  l ’ a r 
tista cada vega d a  es trob a  
m es  d é p u râ t  am b  e l qu e  
c rea  am b gran  lirism e.

RAMON PUIG 
Galería Nova-3

D u ra n t un m es  h em  
p o g u t v e u r e  l ’ o b r a  d ’ en

R am on  Pu ig , m o s tra d a  en  
e x p o s ic id  in d iv id u a l  a la  
G a le r ia  N o v a -3 ,  l ’ ù n ic a  
sa la  de  S a b a d e ll qu e  p e r 
m et ensenyar les creac ion s  
m es noves i tren cadores .

L ’ a r tis ta , c on egu t p e ls  
seu s  g r a f it is ,  p in ta  s o b re  
te la  am b les  m a te ixes  tè c 
n iq u es  i c a r a c t é r is t iq u e s  
q u e  l ’ o b r a  g r a f i t ic a .  P e r  
aquests  m otius, e ls p erso - 
n a tg es  m o s tren  u n a ra p i-  
desa  en el seu d ibu ix  i trac- 
ta m e n t  qu e  in d ic a  e l 
d om in i de R am on  P u ig  en 
l ’ exp ress id  d irec ta  i pura.

El tem a  de la  m ostra  és 
b en  c ia r :  e l m e n ja r  am b  
ansietat, am b de lir i; a ix i ho 
e x p re s s e n  e ls  seus p e rso - 
natges  hum ans i els o b je c 
tes  com  e ls  ga n iv e ts  o e ls  
plats.

U n a  c r e a c id  b en  fê ta ,  
rea lis ta  i a lb o ra  crítica.

JAUME PEREZ CASTEL
Acadèmia de Belles Arts

Jaum e P é re z  Castel ens 
h a  m o s t r a i  u n a  p a r t  im 
p ortan t de la  seva  creac id  a 
le s  s a le s  I i I I  d e  l ’A c a -  
d èm ia  de B elles  Arts.

H em  p og u t v e u re  com  
es d es en v o lu p a  e l seu  a rt 
d ins tem à tiqu es  d ife ren ts , 
com  la  m arin a , in te rio rs  de 
m asies, pa isa tges  de cam p 
i u rb a n s , i s o b r e to t  h em  
p o g u t  c o m p r o v a r  c o m  e l 
seu art rea lis ta  ho és fins a 
T ú ltim  d e ta ll en  v eu re  les  
ob res  d ed icades  a l ’ in te r io r 
d e  la  G e n e r a l i t ä t  d e  
C a ta lu n ya , j a  qu e  J au m e 
P é r e z  s ’ h a  in s ta l lâ t  a l 
p a la u  i h a  t r e b a l la t  am b  
r ig o r  i d iscip lina . El ré su l
ta t ha e s tâ t la  r e a lit z a c id  
d ’una ob ra  defin itiva .

ELVI CORNEJO 
Gabarro Art

U n a  o b r a  p le n a  de 
v ig o r ,  d e  m o b i l i t a t ,  de  
d in a m ism e  i, a la  v e g a d a , 
de ten d resa  i do lcesa , és la  
que re a lit z a  E lv i C orn e jo  i 
és  la  qu e  h a  v in g u t  a 
il lu m in a r a q u es ta  p r im a 
v e ra  artística.

L e s  f lo r s  d e  d i fe r e n t s  
ton a lita ts  i gru ixu ts  m até- 
r ic s  es c o n ju g u e n  am b  
re tra ts  de  d on a , m a te rn i-

tats i nens en  les seves  e x 
press ions m és suaus.

L a  s ev a  p a le ta  és ám - 
p l ia ,  to t  m a n te n in t  u n a  
g r a n  p r e d i le c c id  p e r  le s  
ton a lita ts  cálidos.

L a  p in z e l la d a  és l l is a  
en  p oq u es  o ca s io n s , m a l- 
g r a t  q u e  E lv i  C o rn e jo  
tam bé la  fa  s e rv ir  p er  a la 
rea litzac id  d ’a lguna figu ra . 
E l p in z e l l  c a r r e g a t  de  
m a tè r ia , ra p id  i ág il, és e l 
p r e d o m in a n t .  Es t r a c ta  
d ’ u n a  c r e a c id  p le n a  de 
passid.

FERNANDO OCHOTECO 
El Corte Inigés

P in tu r a  p a is a t g ís t ic a  
de ca ire  o lo t í és la  qu e es 
v a  p r e s e n ta r  e l m e s  de 
m a ig  a la  p lan ta  d ’ exposi- 
c ions de “ El Corte In g lé s ” .

E e rn a n d o  O c h o te c o  
p in ta  la  n a tu ra  en  la  seva  
e x p r e s s id  m és  p u ra : e l 
c a m p , le s  m u n ta n yes , un 
ram at d ’ove lles, uns a rbres  
que s ’a ix eq u en  cap  a l cel, 
sdn els p rincipa ls e lem en ts  
com positius de la  seva  c re 
acid. Una obra  oberta  com  
la  m a te ixa  n atura , am b  la 
llu m  d ire c ta  de T h o ra  d e l 
d ia  qu e es t igu i treb a lla n t, 
re fie c te ix  la  ca lm a i les to 
nalitats del nostre paisatge.

JAUME MEÇCADE í 
VERGES 

Watts Art
A  C a s te lla r  d e l V a llè s , 

du ran t la  p r im e ra  qu in ze- 
n a  d e l m e s  d e  m a ig ,  h a  
exp osâ t e l n ostre  a p rec ia t 
artis ta  Jaum e M ercad é .

L a  m ostra  ha estâ t una 
r e tr o b a d a  am b una c rea -  
c id  p le n a  d e  v i ta l i t a t ,  de  
fo rça  i d ’ observac id  p e rso 
nal d e l p a isa tge , a to rgan t- 
li un s ege ll p rop i in d iscu ti
b le .  M e r c a d é  o b s e r v a  la  
r e a l i t a t  i la  t r a d u e ix  a la  
te la  d esp rés  d ’h a v e r  p a s 
sât p e ls  seus u lls, p e l seu  
s e n t im e n t  i p e r  la  m á  
artís tica .

P ocs  e lem e n ts  c o m p o 
s it iu s  c o n f ig u r e n  e l seu  
t r e b a l l ,  en  qu é  e l t r e b a l l  
d ’ esp á tu la , la  m a té r ia  i e l 
c o lo r  e s d e v e n e n  p r o ta g o 
n is te s  p r in c ip a ls .  J au m e  
M ercad é  rea litza  una ob ra  
fresca  i v ib ran t.
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COL.LECTIVA
Estrípa'm

La b o tiga  de la  R am b la  
de S a b a d e ll E s t r ip a ’ m  ha 
en ce ta t una in ic ia t iv a  que 
des d ’aquestes  lin ies vo lem  
ap laudir.

A l fons de l ’ estab lim en t, 
en  un a m b ie n t  r e a im e n t  
ag rad ab le , on la  llum  natu 
r a l  a r r ib a  d ir e c ta m e n t ,  
s ’ e x p o s a  o b r a  g r à f ic a  
d ’una bon a  co lla  d ’ artis tes  
de  S ab ad e ll. E lis  son  N a ti 
A y a la ,  F r a n c e s e  B o rd a s , 
A lfon s  B o rre ll, R ica rd  C a l
v o  D u ra n , R a m iro  F e r 
n án d ez , M iq u e l F o rre lla d , 
J o rd i G a r r ig a ,  P ep  M a - 
d a u la ,  J o a q u im  M o n t 
s e r r a t ,  A g u s t í  P u ig  i P ep  
Salles.

A m b  aqu esta  in ic ia tiva  
es  v o i  a p r o p a r  a l g r a n  
púb lic  c reacion s  artistiques 
s ign ad es  p e ls  n ostres  p in- 
tors i a un p reu  assequ ib le. 
Son  l i t o g r a f íe s ,  g ra v a ts  o 
s e r ig ra fies , ob res  que nor- 
m a lm en t no s ’ exposen  a les 
g a le r ie s  p e r ò  qu e  te n e n  
tan t v a lo r  com  poden  ten ir 
le s  o b res  a l ’ o li. Es tra c ta  
d ’una oportun ita t de veu re  
r e a lit z a c io n s  d e ls  a r tis te s  
abans esm en ta ts  i, a lb o ra , 
d ’ap rop a r e l públic a l ’art.

RAMON CASAS 
Fundació Caixa 

de Sabadell
D el passât 12 d ’ab ril al 

26 de m a ig  h em  tingu t a la  
n ostra  cin tat una exposic ió  
d ’un im p ortan t pes h istoric  
i a r t is t ic ,  ta n t p e l qu e  fa  
r e fe r e n c ia  a l ’ a r t is ta  d e l 
qu a l s ’ e xp o sa ven  les c r e a 
c io n s  corn  a l ’ o b r a  en  si 
m ate ixa .

U n a  s e le c c ió  d e  c in 
q u an ta  d ib u ixos  a l ca rb o , 
qu e fo rm en  p a rt d els  d e s 
cents re tra ts  que va  rea lit- 
z a r  R a m o n  C asas a l f in a l 
d e l s e g le  X IX  a in te l  le c -  
tu a ls ,  a r t is te s ,  p o l i t ic s  i 
f in a n cé es  de l ’ è p o c a , f o r 
m e n  e l c o n ju n t qu e  v a m  
p od er ap rec ia r.

La  m ostra  v en ia  de ser 
e x p o s a d a  a B a r c e lo n a  a l 
M u sen  d ’A r t  M o d e rn  de 
C a ta lu n ya , am b  la  c o l la - 
b o r a c id  d e  la  F u n d a c ió  
C a ixa  de S ab ad e ll, com is- 
sariada  p er la  d irec to ra  del 
M useu , C ris tin a  M en d oza , 
la  q u a l r e s u m ia  la  im 
p o r ta n c ia  d e  l ’ e x p o s ic ió  
d ie n t i “N o  es t ra c ta  tan  
sols  d ’un co n ju n t a r t is t ic  
singular, també és un testi
m oni excepciona l de la cu l
tu ra  i de la  s o c ie ta t  d e l 
tom bant d e l seg le  passa i, 
la del m odern ism e que va 
ten ir en Ram on Casas, pre- 
cisam ent, un deis capda- 
vanters més em inents”.

GALERIA ROVIRA
En la  p r im era  qu in zena 

de l m es de ju n y  es p resen té  
u n a  a c u ra d a  m o s tra  d e ls  
t r e b a l ls  p ic t ò r ic s  d e ls  
a lu m n e s  d e ls  a r t is te s  
R ica rd  Calvo i Jord i Roca.

A q u e s ta  e x p o s ic ió  ha 
estât un bon  expon en t de la 
r ig o r o s i t à !  en  e l t r e b a l l  
re a litza t sobre  cad a  alum - 
ne p e r  ta l de p o ten c ia r-n e  
la  s e v a  p e r s o n a l i tà ! .  
L ’ am p le  v e n ta li d ’ estils  fa  
paies, en  bon a m esura, les 
p ròp ies  p a rau les  im p reses  
en  e l ta rge tó , on es com u 
n ica va  l ’ e x p o s ic ió  “ P in ta r  
no és fá c il” , sob re to t quan 
b om  p rocu ra  eny ir-se  a un 
p r o g r a m a  e m in e n tm e n t  
p ed agòg ic .

T a n t  l ’ e n s e n y a m e n t 
com  el perfecc ionam en t són 
fîtes a l ’abast sem pre qne es 
p ractiqu in  am b rigoros ità !. 
A q u es ta  m ostra  n ’ha estât 
un fîde l exponent.

Els p ro tagon is tes  de la  
m ostra  són: Josep  B e llve r, 
C a rm e  B a s tù s , V ic e n ç  
D o m è n e c h , J o sep  M. D u 
ran , M a rta  E sco la , À n ge ls  
F isa , Is a b e l G a rd a ,  Josep  
M a s o t ,  J u a n a  M o r i l la s ,  
Josep M. Pons, Genis R ibé, 
J osep  R o m e ro  i F ra n c e s e  
T rab a l.

Llíbres
"APRENGUEM A LLEGIR 

LA PUBLICITAT"
Q uilo  M a rt ín e z . Ed . EUMO
Un deis  p ro b lem es  m és 

ap ass ion an ts  que l ’ h om e 
contem porani es p lanteja és 
el de la comunicació.

E d w ard  S ap ir, un g ra n  
lin gü is ta  d e l n ostre  s eg le , 
caracteritzava la comunica- 
ció amb l ’aspecte dinàmic de 
la  s o c ie ta t hum ana. I p e r  
dinàmic, imprescindible.

“ Cap h om e no és una 
illa ” deia Tom ás Merton. És 
im poss ib le  que l ’hom e vis- 
qui sense poss ib ilita t d ’ en- 
v iar m issatges als seus com- 
panvs de v ia tge . N ecess ita  
fer-h o  com  necess ita  l ’ a ire  
que respira.

A ix ò  és v e r i t à !  de ta l 
m an era  que e l cam p de la 
com unicació  s ’ha anat am- 
pliant en extensió i en rapi- 
desa durant aqüestes  ú lti- 
mes decades d ’una m anera 
vertiginosa. I això salta a la 
vista.

De tot m anera el carni de 
la tecno logia  en m atèria  de 
com unicació sem bla que no 
ha fet més que comengar.

Dones be, fetes aqüestes 
con s id era c ion s, hem  d ’ ad- 
m etre que un deis “ géneres 
m oderns” de la comunicació 
hum ana que ens e n v a e ix  
p e r to t a r reu  i qu e té una 
subtil i e ficag  ca p ac ita ! de 
p en e tra r -n o s  p e r  to ts  e ls  
porus del nostre èsser, és la 
p u b lic ita t. R o b e rt G uerin  
afirma: “ L ’aire que respirem  
es com pon  d ’ o x ig en , de 
nitrogen i de publicitat” .

A q u es ta  es la  in ten c ió  
última de fa u to r  a l ’hora de 
p u b lica r  aqu est Ilib re . In- 
tenció educativa. La m ateixa 
que tots els seus alum nes 
deis crédits de publicitat han 
p ogu t a d v e r t ir  en  e li. El 
Qudo escrip tor i p eriod ista  
no pot separar-se  m ai d ’ en 
Quilo pedagog i educador.

A prenguem  a lle g ir  la 
pub lic ita t, d ’ en Quilo M ar
tínez, publica! per l ’editorial 
Eum o, és a ixo : una Higo 
com plexa , com  és com p lex  
e l tem a  que to ca , p e ro  al 
m ateix  tem ps senzilia , lligó 
rigorosa , c ien tífica  i a lbora  
clara, seriosa i atractiva a la 
v e ga d a , in te l le c tu a l p erò  
plàstica i próxim a també...

Josep M ires
Director Escola Pia de Terrassa

LA BARQUETA 
Joan Pínyot

Ed . C o lu m na , 1 9 9 6
Joan Pinyot i Garrós (Cas

te l la r  del V a lle s , 1952 ) 
acaba de publicar a Colum
na el seu segon Ilibre de poe- 
m es in titu lâ t La barqueta. 
Onze anys enrere  s’havia ja

estren a ! pub lican ! e l recu ll 
de sonets Manual de noves i 
versemblants metamorfosis.

Es tracta, ara, d ’un bes
tiari, entre enjogassat i sor- 
neguer, p ro loga ! per M iquel 
D esc lo t i a d eq u a d a m en t 
il lu s trâ t p e l tra g  s im p le  i 
su ggèren t de M aria  Carm e 
Sala.

A  La barqueta s’ensumen 
inévitablem ent les flaires de 
trad icions d iverses que s ’bi 
com binen i com plem enten, i 
que partirien  del Bestiari, de 
Joan Qliver, amb qui ju ga  en 
el prim er poem a “N oe ” , com 
si busqués la seva com plici- 
tat per endegar aquest nou 
bestia ri, i a qu i b om en atja  
amb simpàtica iron ia a “Jo” . 
E ncara  en la  lin ia  sabade- 
llen ca , h i trob em  l ’ h u m or 
entre d irecte i satiric del p ri
m er Trabal, i, més enllà, l ’ùs 
del vers curt i pie de ritm e i 
sagacitat d ’un Jaume Roig o 
e l p lae r del jo c  lèx ic  de les 
sàtires de Guerau de Liost.

I és que a La barqueta, 
P inyot, am aga t sota  l ’ apa- 
rença entre candida, infantil 
a vegades i descrip tiva  que 
ha intentât “aplegar bonho- 
miosam ent algunes bèsties 
de les que es poden trabar 
en e l con text de la ru ra lia  
del pa is” -com  recu ll M iquel 
D esc lo t a la  p re s e n ta c ió - ,  
deixa traspuar el seu bagat- 
ge d ’ hom e com prom ès , de 
c iru rg ià  que, am b hab ilitâ t 
léxica i form ai, aplica el seu 
bisturí amb precisió tant en 
aq u e lls  àm b its  m és in fo r 
mais de la  v ida  quotid iana, 
com també en aquells altres 
que in c id e ix e n  m és en e ls 
espais tèrbols de la condicio 
humana i que, passats pels 
sedàs a qué els sotmet, que
den albora destranscenden- 
ta litz a ts  i com  a m otiu  de 
reflexió.

La  p reo c u p a c ió  p er  
aquests espais terbols d ’una 
condició anim al ben huma- 
n itzada  queden  ben re fle c - 
tits  ja  d ’ e n tra d a  en e ls 
re tre ts  de Jahvé im m erses  
en el somni trasbalsador de 
Noè:

“Tine la terra repoblada
de bergants inobservants.
Us convé una regada. ”

A  partir d ’aquí, i dividits 
en tres apartats, podem  tro- 
b a r to t tipus de b ès tie s  i 
trac tam en ts  de “ r e g a d iu ” , 
que anirien  des del desgra- 
c ia t c o c o d r il,  p assan t p e r  
l ’ im p ertin en t m osqu it i els 
virtuosismes form ais dem os
tráis a “ La serp ” o “El colom  
de la pau” .

David Serrano i B lanquee
Filóleg
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Postal

Magda Esterli a Amer

na pintura que tira endavant, amb ardi- 
desa, présentant les seves obres, que 
dia a dia van deixant petja.

Autodidacta, sense escola i sense 
escala, això és: s’ha fet pas a pas, un da- 
vant de l’altre... Un dia, però, es posa a 

l’ombra mestrivola de Pepe Martínez Lozano. 
Una alumna avantatjada; n’aprengué aquesta 
difícil facilitât del elegits. Mes tard emprengué 
el seu propi carni, mirant i estudiant el seu 
entorn, fîtant mes enllà, descobrint nous horit- 
zons i altres fronteros. S’adollà d’altres fonts, 
sempre àvida i inquieta, i amb l’afany d’ampliar 
i d’enriquir el seu bagatge artistic.

Ara, darrerament, la seva pintura és plena, 
molt plena, gruixuda. Té volum; té una dicció 
accentuada. No és pintura plana ni minsa.

L’Esterli es passa bores a l ’estudi. També 
bores en blanc, com la mateixa tela que té al 
davant, en el cavallet... Son bores, però, inten
ses, perqué es busca i es rebusca, sense retro- 
bar-se... En va... No hi ha sortida, de moment. 
Insisteix, sense defallir, sentint que les hores 
passen en una esfera sense xifres en la qual les 
busques es persegueixen, imparables... Però, de 
cop, penetra un esclat de llum a l’estudi i és tan

Joan Cusco Aymamí

1.

fort aquell raig, que la cobreix i l’integra en una 
mena de remolí.... Aleshores, pinta i pinta, 
incansable... Així és la seva obra; així és ella: 
brisa i huracá...

Hem anat a Amer, La Selva, on 
ha exposât en la galería Pedreguet- 
Art, que és un hell marc. Idoni. Els 
sens quadres lluïen llum propia. 
Amb dicció propia, amb aquest 
llenguatge plástic que duu un 
accent eloqüent, penetrant...

L’hora quieta del dia predisposa- 
va. Haviem recorregut la plaça por- 
ticada i el que fou I’antic monestir 
benedicti de Santa Maria d’Amer... 
S’explica que la seva fundado per 
Carlemany és llegendària...

També hem visitât la font Pi- 
cant. Amer posseeix fonts d’aigües 
minerais, que s’han comercialitzat, 
és ciar. El riu Brugent (o riera 
d’Amer) llisca per la vall fins al 
Ter... Bells paratges, ombrivols. 
Hem sortit amb les retines plenos 
de llum. I de colors. Colors de 
l’Esterli...

Magda Esterli. Aquarel la. 50x70 ans
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Dibuix al llapis plom 420x320 mm (1983). Castellar del Vallès

Per RAMON CLAPES i VILA
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La cultura es mereix 
el nostre màxim interés

Potenciar la cultura és potenciar la creativitat, 
la convivéncia, el progrès i tot allò que enriqueix 

una societat moderna i avançada.
Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix el 

màxim interés.

Banc Sabadell
■ ■
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Dibuix al llapis plom (1988). La porta del Ileo, de la Seu de Lleida

Per FREDERIC OLLER i SILERA
Sabadell (1925-1990)



RICARD MARLET
(Sabadell 1896-Matadepera 1979)

La portada es d’aquest poli- 
facetic artista.

Amb motiu de LExposicio del 
Centenari (1896-1996), que 
està oberta des del 22 d’octu- 
bre al 24 de novembre, es pot 
contemplar Cobra d’aquest 
artista-artesà. Mai no s’havia 
pogut veure tan completa com 
en aquesta excepcional ocasió.

En el Saló Modernista de la 
Caixa de Sabadell, en el qual hi 
ha murals d’ell, s’hi poden 
veure pintures, dibuixos, escul- 
tures i orfebrería. 1 en el Musen 
d’Art s’hi exposen els seus múl
tiples gravats. Ambdues mos- 
tres testimonien el bon treball, 
el seu sentit de la feina ben 
feta.

L’obra de Ricard Marlet es 
d’una exquisida dignitat artís
tica. Obra feta de veracitat, de 
gracia, que té la fascinado de 
la “simplicitat transparent”. 
Plena de sentiment i Sensibili
tät. Tota ella es tan eloqüent 
que no necessita elogis.

“...Marlet era un home que 
ho foia tot sense soroll, que 
semblava abellir-li de quedar 
sempre en segon terme”. De 
fet, Ricard Marlet i la seva obra 
son, amb tots els merits, a pri
mera fila...

FREDERIC OLIER
(Sabadcll 1925-1990)

L’art ompli la seva vida. De 
ben jove, es dedica al teatre 
corn a escenôgraf, actor i 
director.

Professionalment dedicat a 
la decorado, cultiva el dibuix 
i la pintura, i realitzà algunes 
exposicions, que foren molt ben 
acollides.

En els seus ùltims temps, 
passa moites hores en el jardi 
del claustre del monestir de 
Sant Cugat pintant. Formava 
part d’un grup d’amies i pin- 
tors, assidus al recinto monacal.

La seva obra transmetia 
aquella placidesa i bonhomia 
de carácter. Amie dels amies. 
Entre les Hums matisades del 
claustre, els seus ulls irradia- 
ven una intima félicitât.

Malauradament morí ais 65 
anys, el 1990.

Amb la reproducció d’aquest 
dibuix ens retrobem amb la 
seva obra, que fou, també, la 
seva vida...

PORTADA: AMegoria de la industria 
textil de Sabadell. Oli sobre tela. 97x100 
cm. Any 1940. CoMecció Banc Sabadell.
Disseny portada: Jordi Roca.
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Semblanta de Joana Soler i García

oana Soler (54) va néixer a Sabadell, al 
carrer sant Antoni- el que vinària a ser 
el Petritxol sabadellenc-, on s’hi acuii el 
Musen d’Història de la Ciutat. Un carrer 
que guarda molta historia...

La Joana és una dona que gasta una 
vitalitat constant. Aquests darrers anys s’ha inci- 
dit en la vida cultural sabadellenca perqué ella 
ha sabut moure’s en el seu context. Des de fa 
quatre anys presideix Joventuts Musicals de 
Sabadell. Durant cinc anys ha format part de la 
junta directiva de les Agrupacions Professionals 
Narcís Cirait. En el période entre 1988 al 1992 
organitzà “Les Tertûlies a l’Acadèmia”, essent- 
ne també la presentadora. Per la sala d’actes de 
l’Acadèmia de Belles Arts van desfilar notables 
personatges. Ella ho movia tot, certament.

De fet ha participât en moites activitats socio- 
culturals. Ella és una activista de mena.

Ella també està ficada en el mon de l’educa- 
cié esportiva, com a monitora i educadora en les 
àrees atlètiques i gimnàstiques. Horn cren que 
cultiva aquella clàssica divisa de Juvenal: Mens 
sana in carpare sana...

Una de les seves aficions és viatjar. Reconeix, 
però, que encara no ha travessat cap oceà. Cultivà 
l’anglès a la mateixa Albion, corn també el francés 
a la GàMia...

Ara, amb motiu de complir-se quaranta anys 
de les JJMM de Sabadell, s’ha pogut realitzar un

Joan Cusco i Aymamí

recull de treballs sobre aquesta entitat, que con
formen EL PLEC que s’inclou en aquest Quadern. 
A ella, que ha estât la dinamitzadora d’aquest 
testimoni gràfic, aixi, corn si res, li hem prépa
rât un qüestionari que anirem esgranant.

-  Avui, Joana, ja és tot un repte assumir el 
compromis de presidir una entitat cultural, però 
quines raons van fer-te inclinar a presidir JJMM? 
(Ja es pressuposa l’esperit de servei.)

-  Mira, primerament t ’he de dir que na sabia 
gaire an em pasava, però Vesperit de servei, que 
malt bé dius, la necessitai de fer quelcam per 
Sabadell, perqué ja sac malt i malt “ceballuda”, 
per la camunitat, i Vamar i la passià que senta 
per la música i el samni utôpic que la nastra ciu
tat sigui una ciutat plena de música, que la músi
ca ampli cada carrer, plaça, placeta, barri... que 
la ciutat respiri música a cada marnent, -quina 
meravella! (segueixa samniant). Danes això va ser 
el que em va fer assumir aquesta respansabili- 
tat.

De tata manera et diré que sóc malt canscient 
que tat el que t ’acaba de dir na està pas al meu 
abast, però sí que intentaré pasar-hi el meu gra
nel de sarra perqué un dia sigui realitat.

-  Tu, persona adiva i diligent, que has pogut 
fer una lectura del contingut cultural de la ciu
tat, que es mou per les iniciatives oficiáis, pre- 
oficials i per les privades, quins raonaments 
formularies?

Fotos de Pere Monistrol
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-Penso que la cultura és una inversió cara amb 
pocs “dividends” a guanyar si parlem des del 
punt de vista economic. Per tant, cree que les 
associacions com JJMM i d’altres, per descomtat, 
sense afanys lucratius han d ’ésser les respon
sables d ’organitzar i fomentar la cultura, ente- 
nent aquesta globalment, sigui musical, literá- 
ria, teatral, tradicional, etc. L ’administrado  
pública, les entitats privades i les empreses hau- 
rien d ’ésser les qui donessin el suport economic, 
ja  que des de la bona voluntat poc es potfer.

-  Sorgeixen nous valors en el camp musical, 
ja sigui en el cant, en la interpretado instru
mental, en la composició... Creus que la ciutat 
està superant altres moments, altres epoques?

-  Jo m ’atreviria a dir amb tota rotunditat 
que sí, ja  que la participado i Vinterés que tenen 
els joves per a entrar a formar part de les grans 
form adons de Joves Intérprets, tant a nivell 
nacional com internacional, cada dia és més 
important.

Per tant, des del meu punt de vista i, musi- 
calment parlant, cree que aquest és un bon 
moment per a la nostra ciutat, però cal conti- 
nuari-hi treballant i no aturar-nos-hi pas.

-  Fes una valorado de com està de coberta 
la parcel la musical de Sabadell, perqué si bé és 
àmplia, cal cenyir-nos ara a la de la mùsica 
selecta.

-  Penso que en aquest 
moment hi ha una gran 
oferta musical i que en 
alguns moments pot deso
rientar una mica, perqué 
la formado musical del 
públic, en general, no és 
sempre tot l’elevada que 
ens agradarla que fos.

-  En el decurs del 
temps s’ha acusat de la 
falta d’ajudes i suports 
per a fomentar aquest art.
Però no creus que s’ha 
aniveUat quelcom la cosa?

-  És cert que en 
aquests moments està 
més equilibrada, però 
també és cert que encara 
falta molt carni per fer.

-  Hi ha una insufi
ciencia de mitjans econò- 
mics per a fomentar 
aquest art i per a estimu
lar els estudiosos i els 
alumnes a seguir aques
ta carrera que exigeix 
temps i sacrificis. Quines 
solucions creus que cal- 
dria proposar per a situar
nos a altres nivells inter- 
nacionals, competitius?

-  Totes les carreres 
tenen les seves dificul-

tats, entrebancs i desendsos, i la de música no 
n és  una excepció, ja  que necessita molta auto- 
exigènda i sacrifici.

També cree que hi hauria d ’haver una for
mado musical molt més exigent i extensa des de 
Tescola, així com escoles íntegrament dedicades 
ais ensenyaments artístics i crear un pía d ’aju
des -diguem-ne beques- per ais qui realment 
valen dedicar-s’hi i no tenen mitjans. Són molts 
els qui comencen però també en són molts els qui 
es queden pel carni. Això no vol pas dir que el 
gaudi i laformadó musical hagi d ’ésser privile
gi d ’una minoría, ja  que tothom hauria de tenir 
uns minims coneixements de música o, si més 
no, saber escoltar-la.

-  Fins on creus que están cobertes les néces
sitais locals? Hi fan falta auditoris, escoles o pro
grames, per completar o satisfer les nécessitais?

-  Penso que les necessitats locals están ben 
cobertes, però el que si és cert és que hi falten audi
toris amb bona acùstica i alguns de reduides 
dimensions, ja  que malauradament no sempre 
el públic es compta per centenars. Quant les pro- 
gramacions, cada vegada més, entre tots, estem 
fent els esforgos necessaris perqué siguin més 
identificadores i arribin a més públic.

-  La mùsica a Pescóla... Integrar els nens a 
veure-la a interpretar, a escoltar-la... S’ha aug

mentai l’alumnat musi
cal; hi ha més académies, 
més conservatoris... Això 
voi dir que s’està guan- 
yant terreny. Veus tu que 
calen altres incentius?

-  És veritat -i això 
t ’ho puc dir amb tota 
rotunditat- que el nivell 
d’ensenyaments musicals 
a Tescola ha millorat i 
molt, però també és cert 
que, encara som a gran 
distància d ’aquestes ciu- 
tats centreeuropees amb 
gran tradició musical. De 
tota manera, cal reconéi- 
xer que per part de 
Tadministració s ’están 
fe n t grans esforgos en 
aquest sentit, però penso 
que cal seguir-los fen t i 
incrementar-los en la 
mesura que es pugui. 
Cree també que s ’hauria 
de donar suport a ini- 
ciatives corn les que 
s ’organitzen des de 
JJMM de Catalunya i es 
porten a terme des de les 
associacions locals, que 
són programes que pre- 
tenen complementar els 
ensenyaments escolars 
obligatoris.
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M’explicaré una mica més. JJMM de Sabadell, 
des de l’any 1958 -aquesta és la primera data 
referenciada en els nostres arxius-, organitza 
els tradicionals i reconeguts cicles per a esco- 
lars. Aquests cicles están estructurats i pensats 
tenint en compte dos aspectos importantíssims: 
l’un, que el nen visqui en directe un concert comen- 
tat, i l ’altre, seguir la línia pedagògica i forma
tiva complementària de qué et parlava, ja  que 
al llarg del periplo escolar el nen pot seguir pun- 
tualment Vevolució histórica de la música i deis 
instruments. Amb aquests cicles pretenem que el 
nen pugui, juntament amb la formado que rep a 
l’escola, iniciar una cultura musical que li per- 
meti decidir si es queda com a simple oient de 
música o bé arriba a ser un gran interpret.

Per tant, com pots veure, sóc una gran defen
sora dels programes formalins complementaris 
tant per a escolars com per a adults, perqué 
també se’nfan i nosaltres n ’estem préparant un 
per a iniciar-lo a la segona meitat d ’aquest curs, 
si tot va bé.

-  Si tot art evoluciona a remóle del temps que 
es viu, tampoc se n’ha escapat la música, la quai 
hom pensa que ha perdut o ha sacrifîcat part del 
sentit melodic... que vivim dels valors histories, 
penso jo -ep!-.

-  Cree que cada época té la seva música: una 
de més melòdica i més enganxosa i altres de més 
mogudes i sense tant de ritme. Però això és delie 
i ho podem trobar en qualsevol branca de l’art, 
sigui clàssic, romàntic o popular. De cada época 
el temps es cuida de fer-ne la selecciô i queda el 
que queda. No cree pas que en époques de Bach, 
Mozart o Wagner, per dir-te’n alguns, s ’escoltés 
tan sols la música del seu estil, però n ’ha que- 
dat la que ha quedat. I ja  veuràs d ’aqui cent 
any s; en tornar em a parlar.

Jo ja no penso veure-ho. Ni sentir-ho. De totes 
maneres, cal pensar en la reencarnado, però 
aquest és un altre tema o una altra solfa...

-  La ciutat acuii un bon nombre de corals, 
orquestra de cambra, una orquestra simfònica, 
conjunts musicals, i cal jutjar que per la quanti
tà! i qualitat d’aquestes formacions, que la ciu
tat es troba en un bon nivell musical, insistim. 0 
hi trobes algunes mancances?

-  És ceri que a la ciutat hi ha un gran nom
bre de corals, una orquestra de cambra, una 
orquestra simfònica, intérprets solistes i una gran 
diversitat de conjunts musicals. Per tant, podriem 
dir que som en un moment de creixement musi
cal important. Però al meu entendre hi ha dos 
aspectos a tenir en compte i que no són del tot posi- 
tius: l’un és la manca de coordinació que existeix 
entre intérprets i organitzadors que ja  he mani
festât anteriorment, i la segona, la manca d’interés 
i d ’hàbit d ’anar a escoltar música; això va tant 
per als estudiants com per als mateixos intér
prets o professors, o simplement la geni del carrer. 
És inversemblant veure que Sabadell, una ciu
tat de gairebé 200.000 habitants, tan sols es 
comptin entre 100 o 150 persones, “en el millor

dels casos”, els assistents als concerts. Since- 
rament, crée que aqüestes dades contradiuen de 
bon tros aquest bon moment musical a Sabadell. 
De tota manera, hem de ser optimistes i pensar 
que aquest creixement será cada dia més impor
tant: tant amb intérprets com amb oidors.

-  Viatgera internacional com ets, quines qua- 
litats d’altres paisos t ’agradaria incorporar -o 
importar- al nostre? Digues-ne algunes, s ’il vous 
plaît.

-  És cert que m ’agrada molt viatjar i ho faig 
des de molt joveneta: primer per conéixer el nos
tre país i més tard per Europa i Àfrica. Però avui 
i ara no sabria pas qué dir-te,ja que pertot arreu 
hi ha de tot, tant de bo com de poc interessant, 
encara que sí que hi ha una cosa que destacaria, 
sobretot dels països d ’Europa centrai, com ara 
Àustria, per dir-te’n un, i és la Sensibilität, cul
tura, respecte i estima que tenen vers el seu país. 
1 això no voi dir que nosaltres n ’estiguem total- 
ment mancats, però sovint ens falta una mica 
més de credibilitat amb les nostres pròpies pos- 
sibilitats i ens sembla que el que fan i el que són 
els altres és millor. Et puc assegurar que no és 
gens cert, ja  que si ens fern un autoreconeixe- 
ment, veurem que no ens diferenciem pas tant 
dels nostres veins, però hem de començar per 
creure’ns-ho.

1 aquí acaba el duet. Podriem, tal vegada, 
ampliar-lo o fer un bis, però posem el punt o la 
nota final.
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Q ü e s tîo n a rî P ro u st |

-  El principal tret del men carácter?
-  Alegre.
-  La qualitat que prefereixo en un home?
-  La sinceritat i Valegria.
-  La qualitat que prefereixo en una dona?
-  La sinceritat i Valegria.
-  Allò que mes estimo en els amies?
-  L’amistat sincera i autèntica.
-  El meu principal defecte?
-  Ser massa impulsiva.
-  Ocupado preferida?
-  La que tine.
-  El meu somni de benestar?
-  Contemplar la natura, el pas del temps i fer  
feliços els qui m ’envolten.
-  Quina fora la meva pitjor desgracia?
-  Quedar sola.
-  Que voldria ser?
-  El que SÓC.

-  On desitjaria viure?
- A l a  Iluna, sobre la capçada d ’un pi i contem
plar Sabadell, la millor ciutat del mon.
-  Quin color prefereixo?
-  El verd i tots els transparents.
-  Quina flor prefereixo?
-L a  miosotis, la genciana, la begonia i el neret.
-  Quin ocell prefereixo?
-  L ’águila.
-  Els meus autors preferits en prosa?
-  García Márquez, Pia, Saint-Exupéry, H. Hesse...
-  Els poetes preferits?
-  Miquel Marti Poi, Jordi Roca, J.V. Poix,
R. Tagore....
-  Els herois de Acciò?
-  Diego Valor.
-  Les heroines de Acciò?
-  Schéhérazade.
-  Els meus compositors preferits?
-  Beethoven, Mozart, Wagner, Chopin, Schumann 
i molts més.

-  Els pintors predilectes?
-  El Greco, Jordi Roca, Miquel Ángel.
-  Els meus herois de la vida real?
-  A. Pleming, Edmund Hillary, Bob Bemon, 
A. Schweitzer.
-  Les meves heroines històriques?
-  Madame Curie, George Sand, Yolanda Balas, 
Valentina Tereskova.
-  Els noms que prefereixo?
-  Isaac, Jordi, Margalida, Cam, Helena.
-  Que detesto més que res?
-  El menyspreu i la intoleráncia.
-  Quins caràcters històrics menyspreo més?
-  Els dictadors i absolutistes.
-  Quin fet militar admiro més?
-  Cap.
-  Quina reforma admiro més?
-  La que ha fe t possible la igualtat entre homes 
i dones.
-  Quins dons naturals voldria tenir?
-  La intei-ligèneia.
-  Com m’agradaria morir?
-  Molt gran i de cop.
-  Estât present del meu esperit?
-  Inquiet.
-  El meu lema?
-  Riure, que és molt sa.

-  Com sòc?
-  Cree que bona persona.
(Els bons, ens diuen que van al Cel... Tuja estás 
a la Lluna...)

FINQUES
GARNER
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P e rfil

S’identifica amb la nota musical FA.
Fa és el present indicatiu del verb/er... 
Ella és -gastant un símil- un tot terreny. 
0 com una broca de filaberqui...
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Tomás Casonas Gurí
Premi Tenatitat 1996

1 Premi Tenacitat, institu ít per les 
Agrupacions Professionals Narcís Giralt 
Pany 1985, és un guardó honorific ator- 
gat com a públic reconeixement a aque
llos persones que s’han distingit per la 
seva tasca i les seves inquietuds en pro 

de Part, la cultura, el proisme i la ciencia, amb 
un esperit de servei que va mes enllá del com- 
portament quotidiá.

Tomás Casañas és un sabadellenc que ha 
deixat una em prem ta ciutadana en totes i 
cadascuna de les activitats que ha portât a 
terme al llarg de la seva vida, essent la tenacitat 
el tret mes destaca! de la seva personalitat. Per 
tant, no és d’estranyar que la seva presencia en

entitats esportivos, socials, culturáis i economi
ques resti m arcada per una total i absoluta 
entrega.

Recordem que els anteriors “tenaços” han 
estât: lo rd i Roca, Ricard Simó, M ima La- 
cambra, Elena Maten, Ramon Folch, Joan Oliu, 
Joan Pareli, Joan Cuscó, Jesús Farrés, Josep 
Torrella i Josep M. Oliver.

L’acte social de Iliurament del premi es rea- 
litzá el dia 18 d’octubre a Photel Urpí, i assoli 
una vegada més un ressó ciutadá de qualificada 
magnitud. La seva consolidació augura una bar
ga vida tant pel bé de Pentitat que Patorga com 
del prestigi que representa per a la ciutat de 
Sabadell.
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Premi Sant Joan de literatura tatalana

Sant Joan a la 
de Valencia

conquesta
Joan Ripoll

0 es tracta pas de modificar el contingut 
de les antigües Cròniques medievals 
que ens explicaven les conquestes de 
Valencia o de Mallorca, sino de consta
tar com, avui, més pacificament i per 
obra de la literatura, Sabadell s’ha apro- 

ximat a Valencia a través del Premi Sant Joan, 
que convoca anualment la Caixa de Sabadell.

València, al capdamunt
Era la setzena vegada que la convocatoria 

del Premi Sant Joan trucava a la porta deis 
escriptors catalans, aquests repartits per tot 
l’antic territori: el Principal, la Catalunya Nord, 
les liles i el País Valenciá, i a fe que molts con
testaren amb generositat tot portant al concurs 
un total de vuitanta-una obres, una xifra récord 
no ja en la historia del premi, sino a hen segur 
en la historia de tots els premis literaris cata
lans. La varietat de temes i d’estils era assegu- 
rada, així com una qualitat mitjana estimable, 
ates que concorrien noms prestigiosos de les 
nostres lletres, alguns sota la disfressa mal dis
simulada del pseudonim.

De les vuitanta-una obres presentades, des- 
prés de batalles dialectiques considerables, 
n’arribaren a la contesa final set, amb la carac
terística que entre elles es classificaven tres 
obres provinents de les te rres valencianes, 
d’entre les cinc que es comptaven d’aquella pro- 
vinença. Diguem-ho de seguida: foren Se- 
melálies, d’lbn Alí Bey -en doble pseudonim-, 
L ’optim ista, del professor de Castelló Lluís 
Meseguer, i Nouménia, de Montserrat Font -un 
altre pudorós doble pseudonim-. Tres obres 
-afegim-ho- que es classificaren, exactament, 
en els tres primers llocs: Sant Joan havia con- 
quistat ja Valencia d’una vegada per sempre.

L'obra premiada
Com és de domini public, resulté guanyadora 

del concurs l’obra Semelálies, presentada pel 
mateix “fill d’Alí Bey”, i un cop revelat el secret 
resulté que l’obra es deia, de fet, Seduccions de 
M arráqueix i el seu autor era Josep Piera. 
L’autor valencié és prou conegut en els medis 
literaris catalans, en els quais se situa com un 
dels genuïns représentants de la generado de
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1970: es donà a conèixer, d’antuvi, com a poeta, 
i compta amb una generosa bibliografìa en lli- 
bres de poesia, narrativa i assaig, aixi com amb 
guardons tan signifìcatius com TAndròmina, el 
Carles Riba, el Josep Pia i el Josep Vallverdú.

Piera, dones, no és pas un desconegut, però 
cal dir que amb el seu nou Ilibre assoleix el cim 
d’una escalada constant envers Pestudi d’un 
món que li és car: el de les terres i les cultures 
del sud; així com abans s’bavia aproxima! al 
misteri de Nápols, de Grecia o de Sicilia, heus 
aquí que ara s’endinsa en el misteri i el color del 
Marroc. És així com Piera emprèn un viatge lite
rari a Marràqueix, que l’encisa amb múltiples 
seduccions: el paisatge, el color, l’aigua, els 
tipus, els mercats, tota aquella “multitud aguiri- 
gallada que Marràqueix guarda”. L’autor queda 
tan encisat, que malda per transmetre al lector 
totes aqüestes sensacions intimes que el viatge 
li provoca, i ho fa amb un llenguatge que, essent 
rie i precis, voi acostar-se al llenguatge oral del 
país que reflecteix.

L’obra no és pas una guia turística, ni una 
descripció pintoresca d’un país exótic, sino un 
recull de sensacions subjectives de l’autor 
davant un món que se li fa entr any able, i per 
això el busca pels carrers  i places, en una 
excursió nocturna, en la biblioteca de l’amic que 
Pacull: d’aquí en sortirà l’evocació d’Alí Bey, un 
aventurer catalá del segle passat que es deia 
Doménec Badia, i que es féu tan moro que els 
mateixos moros s’ho van creure. Tantes motiva- 
cions asseguren una lectura delectable d’aquest 
Ilibre, una proposta llaminera de viatge literari, 
ara coronada amb el Premi Sant Joan.

Més valeiHÍans, encara
Tot endinsant-se per terres valencianes, el 

Sant Joan acollí com a fìnalista un autor prácti- 
cament inédit: Lluís Meseguer, amb el seu Ilibre 
L’optimista, un recull de reflexions, records, 
notes de lectura, aforismes, que Fautor escriu 
amb enginy i vigor, i que reflecteix un pensa- 
ment molt elabora! i una experiencia humana 
notable. Genere difícil, que requereix un bon 
domini de l’escriptura per tal de no caure en les 
repeticions o les banalitats, i que Meseguer 
salva honorablement: l’atenció que li prestà el 
ju ra t avala una qualitat no gens freqüent en 
intents semblants.

1 encara el tercer Hoc recalà en les terres 
valencianes, en concedir-se a una novel la que 
s’empara sota el pseudònim de “Noumènia”, i 
-sem bla- obra d ’un autor jove que també 
s’amaga en el pseudònim femeni de Montserrat 
Font. Es tracta d’una bistòrta molt imaginativa, 
ambientada en una ciutat provinciana portu
guesa que, iniciant-se en un to de placidesa i 
nostàlgia, tot d’una dona un tomb, canvia de 
registre i esdevé una trepidant aventura policí
aca, en clan de paròdia de la novel la negra. És

una aposta arriscada, en la qual I’autor-autora 
s’hi juga molt, i per aixo mateix caldra tenir-lo 
en compte en futures compareixences.

Els altres finalistes
Seguint l’ordre de la classifìcació fìnal, cal 

referir-se a La cambra de Virginia, obra de 
M ontserrat Galicia, biografia novelTada de 
Virginia Woolf, escrita amb molta fìnor i elabo
rada tècnica, per tal com la fìgura de Virginia és 
vista des de tres punts de vista diferents i com- 
plementaris: el d’una noia que n’ha d’escriure 
una biografìa; el de l’àvia que, essent periodista 
de jove, la va entrevistar; i de la mateixa Woolf 
en els sens escrits.

En un registre ben diferent, Enric Jardi pre
sentò un assaig històric sobre Companys i el 6 
d’octubre. Escriptor avesat a la biografìa, advo
ca!, home d’experièneia, Jardí aporta una des
cripció minuciosa sobre una figura i uns fets 
cabdals per a la história catalana contemporá- 
nia, que enriqueix amb notes i bibliografía; ho 
fa, com sempre, amb l’objectivitat i el bon estil 
que el caracteritzen , i l’obra és una bona 
demostració de com un tema polemic pot ser 
descrit i analitzat en les seves exactes dimen
sions.

La novetat i sorpresa del concurs fou la 
presencia del sabadellenc Joan Vilacasas, pin
tor i escriptor, que aportó una novel-la ben per
sonal, molts anys després de no conrear el 
genere. Es tracta de Doble negre, una história 
satírica -però vertadera- sobre el món de l’art, 
una continuació, en certa forma, de la seva pri
mera novel la. Doble blanc. Si allá el rerefons de 
r  ambient artistic transcorria entre pintors, ara 
s’ambienta entre galeristes i els seus tripijocs, 
un clima que Vilacasas descriu amb intenció 
crítica i amb un bon estil literari, com li és habi
tual. Pot dir-se, per resumir, que Doble negre 
ofereix un doble registre: és una novel la diver
tida i que, a més, fa pensar.

Tanca la desfilada un Ilibre molt interes
sant, provinent d’un autor andorrá descone
gut: L’enigma de Constanti, d’Albert Salvadó. 
Es una evocació autobiogràfìca de l’emperador 
rom á Constanti, que, en una nit de febrós 
insomni, repassa els avatars de la seva vida. 
Escrita amb precisió i elegáncia, l’obra evoca 
il lustres precedents literaris i en manté una 
digna comparació.

Aquesta és la crònica, en fl, de com entre set 
obres notables, Sant Joan es llançà a la con
questa de Valencia, te rra  de bons escriptors 
catalans.
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Narrativa

"Crònica en dos temps". Ai-iegai i
Antoni Dalmases

0 no ho volia fer. Quan vaig pujar a 
l’autobùs ostava tan tranquil com cada 
dia i em disposava a començar la mova 
jornada de treball visitant un client del 
carrer Viladomat. Res no m’amoinava 
especialment, al contrari del que alguns 

dels testimonis han volgut fer creure, potser 
portais per una falsa pietat envers aquell pobre 
desgraciat. Estic disposât a acceptar que potser 
foia cara d’anar pensant en les moves cabòries: 
es que jo, des de sempre, les coses de la feina 
me les he preses amb rigor i seriositat. Sóc una 
persona normal, jo, que volen que digui, i no 
vaig pel mon amb el somriure dels lirons pen- 
jant dels Ravis. Si, és ciar que tinc les moves 
manies, corn tothom; però fins avui ningù no 
podia tenir cap queixa de mi. Poden preguntar. 
També és falsa la suposició quejo bagués actual 
en defensa pròpia, entesa en el sentit estricto 
que habitualm ent sol donar-se a aquesta 
expressió. El difunt no intentava atracar-me; ni 
tan sois va dirigir-me una mirada ni un mot, no 
he de dir pas una cosa per una altra. Eli ostava 
allí, al mig de Taglomeració ja habitual en aque
lla línia a Thora punta del matí, amb el braç 
alçat i la mà agafada a la barra, per no caure, 
corn fem tots. Em sembla recordar que es dis- 
treia font ullades al diari que Regia un senyor 
assegut a la seva dreta, perqué tenia el cap 
decantât, com si seguís el posât tort dels titu
lars. Ni jo el coneixia, ni ell m’havia tractat mai, 
tal com s’ha dit. Per tant, considero que la pre- 
meditacié del meu acte ha de ser descartada i 
això, segons tinc entes, ha de ser un atenuant 
suficient per qualificar el meu acte no d’assassi
nat, com hi ha qui s’entesta a repetir, sino 
d’homicidi. 1 encara involuntari, perqué, com ja 
die, no ho volia pas fer. Jo només vaig respon- 
dre, amb excessiva violéncia, és cert, i ho he 
admés des del principi, a un estimul o, més cla- 
ram ent, a una provocació que em venia de 
Pexterior, en cap cas de la meva voluntat que, 
ho exigeixo amb tots els respectes, però també 
amb tota la contundéncia, sempre ha estât 
immaculada. Molts dels qui m’escolten, si tenen 
el minim sentit de la urbanitat que els suposo, 
n ’estic segur, però ben segur, que es deuen 
baver trobat moites vegades en una situacié 
semblant i ara poden donar gracies al cel que 
Patzar m’ha posât a mi d’exemple, movent for
ces obscures que m’han fet actuar d’una mane

ra que, amb vergonya, reconec incivil i perillo- 
sa. Però jo em pregunto: ningú, cap ni un, ha 
sentit mai la nécessitât irreprimible de defen- 
sar-se, si, die defensar-se, d’una agressié per 
més involuntària que vulgui ser considerada? 
Ea molts anys que agafo els transports publics, 
aquí i en moites abres ciutats, i potser aquesta 
ha estât la meva perdició, perqué, Runy d’adqui-
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rir el costum inconscientment, el meu sentit 
comú m’ha posât especialment en guàrdia con
tra les males habituds, que no per ser generalit- 
zades han de ser plausibles. 1 ara em trobo en 
aquest mal pas. Reconec que la víctima podia 
ser un honorable pare de familia que es dirigia 
al treball, corn jo mateix. Reconec que no devia 
servar contra mi ni contra cap dels altres viat- 
gers un ànim advers o ofensiu. Tot i aixi, però, 
les normes bàsiques de la bona educado que 
encara haurien de ser vàlides en la nostra socie- 
tat, per mes deshumanitzada que estigui, les 
bones maneres, die, son la base per a la con
vivencia entre els humans. 1 aquesta es la qües- 
tió, senyors. El meu aMegat es basa en el munt 
d’experièneies que he anat acumulan! a contra
cor i vencen! contínuament, amb un enorme i 
irrefrenable sentiment de repugnáncia. Son dies 
i mesos i anys, un darrera l’altre, de suportar 
gent menjant pipes de girasol i escopint les clo- 
folles a banda i banda, tant a 1’autobús com a la 
parada, fins deixar una catifa indecent sota els 
peus deis vianants. Son molts hiverns bavent de 
fer el trajéete amb la finestreta mig oberta, tot i 
el fred, per tal d’evitar l’ofec de perfums greixo- 
sos i marejadors, de laques i cremes que les sen- 
yores i senyoretes es posen desconsideradament 
i que escampen un aiguabarreig de sentors que 
entrexoquen i arriben a fer rodar el cap. 1 una 
infinitud de viatges entre mecánics i manyans 
de granotes enfosquides per l’oli i el greix de les 
máquines que enterboleix Taire i converteix 
cada inspiració en un atac frontal a les fibres 
intimes del cervell que s’exciten, amb la trom
pada, fins gairebé adolorir-se. 1 tants estius 
d’amuntegament animal, els uns sobre els altres 
sense remei, amb els cossos en un fregadís ofen
siu que colpeix i fatiga, anada i tornada, 
almenys quatre cops al dia, anant molt bé. Per 
això, aquest mati, quan feia un minut escás que 
era dalt de Tautobús i aquell home, el nom del 
qual encara ignoro, pobre, ha canviat Tentrepà 
de mà i s’ha agafat a la barra amb el braç que 
tenia mes a prop meu, passant-me pel davant 
mateix de la cara, a fregar del nas, una infinitud 
d’hores acalorades impregnades a la peli i a la 
camisa, amb totes les porositats dels seu cos, 
mes aviat ample, generös, Iluitant per aflorar i 
convertir-se en vapor sense que ell volgues ado-

nar-se’n, atacant i violentant al seu entorn, a mi 
i a tothom amb un minim de Sensibilität, fent 
mofa de les mes elementáis normes de la higie
ne; llavors, un nùvol de sang m’ha cobert els 
ulls i no he pogut evitar treure la navalla amb 
accessoris de tallar les ungles que la meva dona 
em va regalar per reis i començar a punxar-li el 
costat no sé quantes vegades, fins que he que- 
dat esgotat i eli ha anat aixonant-se cap a terra, 
en un intent del tot inútil, però explicable, de 
cobrir unes escletxes per les quais devia sentir 
que se li escapava la vida. No volia ferir-lo, no el 
volia ni tan sols agredir o castigar, ha estât un 
acte refiex; nomes volia que abaixés el braç, 
que guardes sota Taixella o que s’empassés tota 
la sentor insultant i ofensiva, com he dit, inca- 
paç corn hauria estât, per Taspecte brutal que la 
seva còrpora evidenciava, de comprendre un 
requeriment fet amb bones paraules, com altres 
vegades ja m’ha passa!, que ni t ’escolten o sem
bla que no entenguin el que dius. Lamento 
l’incident i soc el primer consternât per la seva 
mort i pel meu acte, que, poden ben bé creu- 
re’m, m’estremeix només de pensar la fera que 
tots duem dins i que jo creia dominar absoluta- 
ment. Aquesta sensació, si no fos pels atenuants 
que els acabo de presentar, seria un càstig 
moral suficient. Però m ’avindré a pagar la 
multa i Tenterrament, i encara miraré d’indem- 
nitzar, en la mesura de les meves possibilitats, 
la familia del pobre desgracia!. Prometo, a més, 
renunciar eternament al transport públic multi- 
tudinari, encara que, ja ho assenyalo ara, això 
no contribuirà, com tots sabem, sino a empitjo- 
ra r la difícil convivencia en aquesta ciutat. 
Agafaré el meu cotxe, aniré amb taxi, encara 
que tot em resulti econòmicament gravés o, si 
cal, em traslladaré a peu. Jo mateix m’impose 
aquests deures incómodos que, cal remarcar- 
ho, només em perjudicaran a mi. Amb una acti
tud burnii, pel bé de la convivencia ciutadana, 
els sol-licito una valoració benèvola del meu 
cas. Els prego, només, que es posin al meu lloc 
i mirin d’entendre-ho...

ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 727 82 46-725 74 61 

08201 Sabadell

FARMACIA BENESSAT
PERFUMERIA 
COSMÈTICA de

Joan Garriga i Barata

Passeig Plaça Major, 37 
Telèfon 725 53 53 - SABADELL

m

COMERCIAL

MÌ A L E M A N Y
CENTRE DE JARDINERIA, 
AGRICULTURA! FORESTAL 
Tallers I servéis postvenda

etra. Barcelona, 22-26 
Tel. 725 63 95 - SABADELL
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A Assis, una nit•  • •

andato sii mi Signore cun tutte le tue 
creature spezialmente messer lo frate 
Sole... ”.

El pintor acostuma tornar a la terra 
que estima. Els teòlegs, els filòsofs i els 
enamorats coincideixen en el fet que 

l’amor és la millor via per a arribar al coneixe- 
ment. Els amies italians del pintor, però, creuen 
que tan bella tesi és, en el cas d’eli i, de bon tros 
dubtosa, ja que per bé que el seu amor per la 
pàtria de Sant Erancesc és prou gran, el seu 
coneixement no és encara d’un gruix équivalent.

Per contrarestar aquesta diferencia el pintor 
sap pintar -i també pintar sense pintar, natu- 
ralment- i copsar el sol i la terra d’itàlia, que 
per a eli tenen els colors més captivadors. 
També sap que l’home és via interior per a arri- 
bar-hi, però no un fi en si mateix. Sap que eli és 
criatura de Déu -criatura amiga de Déu, com 
deia un altre pintor, Benjamín Falencia -  i que 
per això pinta.

L’oferiment de poder reveure la Eontana dei 
Putti, de Pisa, la Santa Croce, de Florencia, i la 
Piazza del Campo, de Siena; de passejar pel 
Lungotevere, de Roma, i poder visitar el museu 
on des de l’any 1990 s’exhibeix un deis sens 
quadres més reeixits; de conèixer San Remo, de 
pujar a Greccio i, sobretot, de passar una set- 
mana a Assis té una atracció tan forta com per 
deixar-s’hi caure, en la confiança, per al pintor, 
que en sortirà espiritualment enriquit.

Assis és essencialment el 
Sant, el Càntic i el Giotto. Allí 
Francese va cantar Déu en 
totes les seves criatures i, 
ferm, nu i pur com la pedra, 
jeu en un sepulcre pobre 
perqué només és de pedres, 
simbol de la humilitat fran
ciscana i fons i fonament de 
les Basiliques i el Sacro 
Convento. El pintor no sap 
per que hi ha misses millors 
que d’altres, però li han dit 
que les que es diuen al voi
lant de les pedres del sepul
cre del Pobrissé no tenen 
comparacié. La que eli i la 
seva esposa van oir a la crip
ta el 18 de juny d’enguany, 
dita per dos caputxins amies 
sens, els pares Lieo E.
Vandellés i Josep Massana, 
va tenir, per la seva especial

Ricard Calvo i Duran

significado, tot el benefici, Tescalf i la força del 
“frate Sole” del Càntic franciscà.

A la basilica inferior, construida sobre la 
tomba del sant, hi ha pintura del mestre de 
Giotto, Cenni di Pepo, dit el Cimabue, del 
Giottino, dels deixebles de Giotto, de Simone 
Martini, del Maestro delle Vele, de Lorenzetti, 
del Maestro de San Francesco... A la superior, 
del Giotto.

“Credette Cimabue nella pittura tener lo 
campo... Ora ha Giotto il grido”.

Amb esperit franciscà, Giotto pinta set-cents 
anys enrere a la basilica superior i una nova 
Rum il lumina la pintura. Avui Giotto és encara 
més actual que llavors.

Les mans del mestre de Pàdua són les més 
decidides i austeres que ha tingut la pintura. 
Mai la pintura no havia cantat amb el sentit del 
tacte les qualitats de la matèria plàstica sobre 
una superficie pintada. Mans que saben formar 
i donar vida a un volum, a una arquitectura, 
mitjançant la sensació táctil, impressionant la 
materia, transcendint-la de divinitat; mans que 
converteixen una llum i una ombra en la imatge 
poètica de Tesperit, diu Benjamín Falencia l’any 
1934 en el seu article Giotto, raíz viva de la 
Pintura. 1 prossegueix: “Personatges d’aparença 
humana són creats exclusivament per a encar
nar i donar forma a una visió de l’esperit con
ceptual, i per això responen a un sentiment 
plástic més que no pas al coneixement natural.

Basílica Inferior de S. Francese: “La N atività”.
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realista, visual... Son creats per a viure en recin- 
tes de pura plasticitat; la construcció deis seus 
cossos i l’expressió deis seus rostres responen a 
un concepte interior d’estètica eminentment 
plàstica. Per això, mes que persones humanes 
son volums, formes o masses creats per a cons
truir una arquitectura, una composició de cos
sos en un espai figurât poèticament.”

Després de visitar el Sacro Convento, el pin
tor i els seus amies corren per carrerons entre 
casalots de carreus amb reixes, balconades, 
cancells i portes antigües que abriguen petits 
obradors de terrissers, de puntaires; cellers on 
compren una ampolla de l’aiguardent de grap
pa d’Assís, o galeries d’art on el pintor cerca i 
troba un délicat aiguafort de la Serena Cavallini; 
petites piazze on la mainada juga a pilota mal- 
grat la desfilada constant de pelegrins i turistes 
que van o venen de les basiliques o de les esglé- 
sies de la ciutat i del seu rodai: Sant Damià, 
Santa Clara, Santa Maria Major, la Porciùncula, 
Rivotorto... Colors de pell i de vestit d’arreu del 
mon: cristians de totes les confessions, jueus, 
budistes... Predomini de nordam ericans, de 
japoneses, d’hindús... Malgrat la gentada, el 
silenci.

Assis és corn una naveta. Edificada sobre un 
contrafort del Subasio i dominada per la Rocca 
Maggiore, la vila medieval de carrers amb fort 
pendent i que mira al sere paisatge de la vali 
d’Umbria, té forma allargassada, de navicella 
com diu el taxista que acompanya el pintor i la 
seva muller a l’Eremo delle Carceri.

L’avinentesa que la visita del pintor i els seus 
amies a la terra  del sant, la qual cosa fan en 
commemoració del 25è aniversari de I’obra 
d’Assís a la nostra terra, coincideixi amb les 
dates del I r  Eestival Internazionale per la Pace, 
organitzat per United Artists for Peace i amb un 
comité d’honor format per ACNUR, Amnesty 
International, Assisi Musica Pacis, Greempeace 
i UNICEE, fa que la presèneia de Victoria dels 
Àngels, que ha volgut acompanyar-los en aques
ta accio de gràcies al sant, es converteixi en 
Pacte central dels celebráis a la basilica supe
rior, entre els concerts de l’Atlanta Boys Choir i 
del San Erancisco Girls Choir.

Aquest festival multimedia compren la pro- 
duccié i execucié de música de qualitat en tots 
els generes: clàssica, lírica, blues, jazz, new age, 
pop i rap; danses tibetanes i folklore africà i cèi
be; pintura, escultura i fotografia; escenografia, 
teatro i cinema a la Basílica Superiore San 
Erancesco, la Chiesa de Santa Maria Maggiore, 
la Piazza San Pietro, la Rocca Maggiore, la Sala 
della Conciliazion, la Sala Romanica del Sacro 
Convento, la Sala San Gregorio i el Teatro 
Metastasio, i jam-sessions diàries al Giardino 
degli Incanti, amb l’esperit de From Frescobaldi 
to Sting, que United Artists for Peace pretén

portar en edicions successives a Jerusalem , 
Sarajevo, San Erancisco de Califèrnia, Dresde, 
Hiroshima...

El recital de Victèria dels Àngels té lloc el 21 
de juny bavent sopat, amb cançons de Caccini, 
Cesti, Durante, Eauré, Schubert i Schumann, i 
tradicionals catalanes harm onitzades per 
Garcia Morante, amb la nau de l’església plena 
de gom a gom d’un pùblic de tots colors, creen- 
ces i cultures, presidit pel pare Adolfo, en repre- 
sentacié de la comunitat conventual, el bable 
d’Assís, el pare Lieo E. Vandellós i représen
tants de la directiva, del comité d’honor i del 
comité pro-festival, entre els quais hi ha la pre- 
sidència de la provincia de Perusa, el bisbat 
d’Assís, la junta regional i les agències informa
tives del govern babà i de la Santa Seu. Victòria 
dels Àngels és acom panyada per Albert 
Guinovart, el jove creador dels musicals Mar i 
Cel i Flor de Nit i compositor de bandes sonores 
per al cinema i la televisió. Guinovart, pa- 
ral lelament a la seva carrera de compositor i 
concertista, col labora habitualm ent amb 
Victòria dels Àngels acompanyant-la al piano, i 
amb ella ha recorregut tota Europa, América, 
Japó, Austràlia i Nova Zelanda.

En encetar VAve Maria, incapaç de resistir la 
bellesa de l’entorn i l’emoció estètica d’aquest 
moment màgic, el pintor ha clos els ulls, i els 
blau-verds de les pintores de les voltes del san
tuari esdevenen vermeils, com si a la missa del 
sepulcre tornés a sentir l’escalf de “messer lo 
frate Sole”.

Davant del tron papal de la basilica, en aca
bar la seva intepretació à'El cant dels ocells, la 
catalana universa! rep de mans del pintor una 
imatge de sant Erancesc dedicada i pintada amb 
pinzell d’avui, però amb la devoció d’un primi- 
bu babà, mentre TAjuntament d’Assís biura al 
P. Lieo E. Vandellós la medalla de la ciutat. Les 
càmeres de la RAI, que ha retransmès tot Pacte 
per televisió, ara enfoquen llargament el quadre 
com a colofó. Mentrestant, el nostre pintor es 
recorda de l’Andy Warhol, que digué que en art 
tohom podria ser famós durant almenys deu 
minuts; espai de temps que eli -franciscà i, per 
tant, burnii- ha dépassât ja amb escreix: poder 
veure una obra universal i exposada a la consi- 
deració de tots els assistents al festival, fotogra
fiada, filmada...

Llavors pensa que Part, Pautèntic art, no té 
pas res a veure amb el temps ni amb la moda, i 
que els artistes, els Verladers artistes, no tan 
sols estimen i cerquen les mateixes coses sinó 
que com Erancesc, “il giullare di Dio”, canten la 
pau amb la seva gola i amb les seves mans, i 
s’entenen entre ells perqué parlen el mateix 
benguatge.

“En veure despuntar / el major Iluminar / en 
la nit més joiosa...”

Nadal al juny: aquesta nit a Assis ha sortit el 
Sol.
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PittUKOteques dels museus tatalans
Museu Thermalia

Jaume Mercadé i Vergés

1 Museu Therm alia de Caldes de 
Montbui mostra en exposició perm a
nent Tobra de Tescultor Manolo Mugué 
(1872-1945), un dels artistes mes reco- 
neguts del nostre país, vinculat estreta- 
ment en els darrers anys de la seva vida 

en aquesta població, degut a la seva residencia 
en Tanomenat “Mas Manolo”, centre àlgid i 
nudi important dels artistes catalans, que amb 
profusié acudien al caliu del “Mas”, atrets i fas
cinants per relevada humanitat, acolliment i 
extremada cordialitat, que desenvolupava en 
Manolo envers tots els amants de Tart, tant 
artistes corn poetes, literats i altres personatges, 
captivats pel seu pensament i obra.

A més de la im portancia excepcional de 
l’obra original exposada, que recull una extensa 
mostra de la seva trajectòria artística, es poden 
contemplar obres del seu íntim amie Picasso, 
que, vinculades en la relació mutua que mani
festaren sempre, formaven part de la coMecció 
que zelosament guardava en Manolo com a tes- 
timoniatge de llur amistat.

Així mateix, i a mode temporal, es van expo
sant gradualment, obres deis diversos artistes 
que hi van tenir certa 
relació personal, i que 
m antingueren en el 
“caliu del “Mas Manolo” 
un espai de trobada, de 
creado  i d’am istat”, 
segons resa en el fulletó 
que s’entrega al visitant.

Caldes de Montbui 
s ’ha proposât en el 
Museu Therm alia do
nar a coneixer i exposar 
en una extraordinària 
mostra, molt dignament 
exhibida, la biografía, 
vivéncies i obra del 
“Gran Manolo”, l’artista 
més carismátic, entran- 
yable i singular del nos
tre segle.

La coMecció que s’ha 
presen tai fins no fa 
gaire, i que s’hi destina
va la planta, fou la deis 
“Amics del Mas Manolo” 
com exposició d’ho- 
menatge ais cinquanta

anys de la mort de l’artista. No passarem  a 
comentar el seu contingut, ja que, com a caire 
tem poral que en fou la seva exhibició, en 
aquests moments ja  està clausurada, però 
podem constatar que en ella s’exposaren obres 
d’artistes tant importants en qualitat com en 
quantitat, com Arranz Bravo, Ràfols Casamada, 
R. Duran, Cumellas, Curós, Grau Sala, 
Guinovart, Llimós, Llorens Artigues, Muxart, X. 
Nogués, Obiols, Opisso, B. Falencia, Regent, O. 
Sacharoff, Sisquella, Sunyer, Vilató, i un llarg 
etcétera, a més dels nostres Camil Fàbregas i 
Lluis Clapés, tots ells amics del gran escultor. 
Una exposició digna d ’adm irar. Només cal 
lamentar la seva efímera exposició, ja que molts 
amants de l’art han restât sense poder contem- 
plar-la. Esperem i desitgem que se’n produeixi 
una repetició.

El que es pot veure actualment és la coMec
ció del Doctor Estil las, metge personal d’en 
Manolo, del qual es presenten en aquesta plan
ta i en el primer pis, les obres del seu gran amie 
i pacient, i les deis diversos vinculáis amb la 
relació personal que mantingueren i que foren 
adquirides en el seu temps pel doctor.

Aquesta coMecció 
consta d’una sèrie molt 
apreciable de bronzes i 
terracotes d’en Manolo, 
molt ben escollides, i 
una bona representació 
de pintures d’en Mariá 
Llavanera i Miralles 
(Lledó, 1890-1927), 
pintor olotí, deixeble de 
lu Pasqual, gran inter
pret del paisatge de 
ì’Empordà, i especial- 
m ent de Lledó, d ’on 
n ’era fill, mort prema- 
turam ent, i pintor 
d ’aguda percepció i 
sentit peculiar del color, 
de pinzellada ágil i des
preocupada, amb una 
selecció de pintures de 
notable interés artistic.

També s’hi exposen 
obres de pintors com 
Joan Serra (un petit 
quadre desimbolt, però 
sensible), Bosch Roger, 
Abellò, Curòs, Santi 
Suròs i altres.
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És en el segon pis i àtic, on están dedicades 
les sales exclussivament a Manolo i Picasso. En 
uns grans plafons, està explicitament reproduï- 
da l’extensa biografìa de Manolo, i es va seguint 
la seva trajectòria, il lustrada gràiîcament amb 
les corresponents i originals fotografíes de 
l’època, de gran interés didàctic i pedagogie.

Una bona sèrie de bronzes i terracotes des- 
tacant amb la seva peculiar gracia i creació per
sonal els toreros, les manóles, les maternitats, 
una reprodúcelo de la genial figura de “La 
Llobera”, uns nusos délicats de línia noucentis- 
ta. Sobresurt una gran escultura en pedra: 
“L’ofrena”, destinada a monument funerari i els 
incommensurables relleus de “Les Vaques” i 
“Els estables”, entre altres de magnifìca realit- 
zació. Son també dignes d’elogiar les peces 
d’orfebreria (una bona col lecció en unes vitri
nes) i sobretot, la mostra d’aquarel les, goua
ches i olis, quadrets expressius de l’evoludé des 
de l’època de Cèret, fìns la seva mort.

1 corn excepcional manifestacié d’art con- 
temporani, l’extraordinària vitrina on s’exhibei- 
xen els plats de Picasso, espléndida mostra de 
ceràmica de Vallauris, entre élis, visions de tau- 
romàquia, de Faunes i Nimfes mediterrànies 
d’AntilDol, sense mancar-hi el colom de la pau i 
la cabra picassiana, acabant-ho de completar, 
les argolles per tovallons, decorades amb dis- 
tints simbols de l’obra del genial pintor.

És completament intéressant la col lecció de 
litografíes dels anys 54 al 59, i retrats de Totote 
i Rosa, muller i lilla adoptiva d’en Manolo, res- 
pectivament, donados pel pintor malagueny a la 
familia després de la mort de 1’escultor.

Té també el seu atractiu , la vitrina amb 
l’evolució didáctica de la tècnica escultórica 
emprada per Manolo, amb les diverses fases de 
realització, i les eines usados per l’artista.

En resum, una visita molt captivadora per la 
notable exposició, i l’original exhibido de l’obra 
i vida del “Gran Manolo”.

MUSEU THERMALIA 
Plaça Font del Lieo, 20 - Tel. 865 41 40 
08140 CALOES DE MONTBUl 
Horari: d’l l  a 14 i de 17 a 20

Arracades d'O r Grog amb quatre D iamants talla Oval

A m o r a la perfecció, treball ben fet. 

Creacions que s'adapten a la seva personalitat.

MODELS EXCLUSIUS

Sant Joan, xamfrá Tres Creus • Tels. 726 01 34 - 725 19 ¡ 
08202 SABADELL

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

MONISTROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL



Miquel Crusafont a les aules

Dolors Godoyol

1 mes de novembre de 1995 la Fundado 
Amies de les Arts i de les Lletres de 
Sabadell editava, dins la coMecció GRA
FIA, 300 exemplars, numerals i signals, 
del poema de Miquel Crusafont i Pairó 
UNIVERS, INCESSANT MAREA, beUament 

il lustrais per l’artista lordi Roca.
Com a membre de la Fundado i coFlabora- 

dora de Quadern, vaig assistir a Pacte de pre
sen tad o . No havia sentit mai a p a rla r del 
Crusafont poeta fins aleshores. El sabia científic 
de renom i havia visitât en diverses ocasions, 
acompanyant els meus alumnes, Plnstitut de 
Paleontologia que eli fundà i que porta el seu 
nom. Hi solem anar a principis de curs, amb els 
estudiants de Segon Grau de Form ado Pro
fessional, quan s’escau fer una revisió de tot allò 
que han anat estudian! durant els primers cur
sos i cal centrar-se en l’anàlisi de la formado de 
l’univers. S’imposa aleshores una refiexió inicial 
sobre la teoría de la creado contemplada des de 
les óptiques fonam entalista i evolucionista. 
Aquesta refiexió la solem introduir amb la lec
tura del Ilibre del Gènesi i amb les de diversos 
articles de reconeguts teólegs i científics a fi que 
els joves, convenientment assessorats, puguin 
comparar-ne les diverses versions, conèixer les 
diferents opinions i extreure’n els sens propis 
judicis.

Quan vaig llegir el poema, dones, vaig pensar 
que havia trobat Peina adequada per a mostrar
los de quina manera Phome que ho desitja pot 
conciliar cièneia i religió, dilema que ais nois i 
noies adolescents se’ls fa sovint força difícil 
d’entendre.

Voldria, des d’aquestes pàgines, recomanar-lo 
a mestres i professors i molt especialment als de 
Cièneies i Lletres. Estic convençuda que tots hi 
veureu elements interessantíssims per a treba- 
llar dins les aules.

En una visió originalissima, íntima, plena de 
solemnitat i lirisme, Miquel Crusafont planteja, 
en aquesta bella composició, Papassionant mis
teri del naixement del cosmos, que culmina amb 
l’aparició de l’home. Perm eteu-m e, per a 
aquells qui no la coneixeu, que us en descobrei- 
xi algunes pinzellades.

El poema s’inicia amb una referencia a la 
teoria de la relativitat:

No hi és el temps: no existeix 
encara.

Però un crii inefable
que ve d'alguna alfa sense fans...

1 comença la Creació:

Negror absoluta del túnel del no-res
i una llum que ve arterament
forçada, de la má absoluta,
de la má poderosa,
i d ’un alé,
d ’un alé invisible
com etern...

I esclaten els mons

de cels 
i de terres, 
de mars

d ’estels, 
de galáxies, 
tot en un desert.
Desert encara 
de savieses ignotes...

De sobte, la Llum...

La Llum

que ha fe t ominosa la nit...

1 els fonaments per a la vida:

Com gotes, o perles, 
es destil len átoms 
en la selva deis dies innominats 
que ara han nascut.

Génesi, fretura i desig 
d’ésser, de pols impalpables!

Mes tard, la vida mateixa:

L’Aleñada nova 
ara neix.
La Vida que crida...

Vida, flor única 
emergida
de les matrius del temps...

Apareixen els mars. 1 les “ávols bésties terrestres’

Un mar sense vores 
(inquiétant)

I els peixos, vencent-se.
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han perdut durs brànquies.

Més tard,
molt més tard,
enllà dels temps invisibles
els Monstres...

Cavalcada de Hargnes cormes 
dels dinosaures 
vagant per deserts 
d ’uns deserts d ’idees.

E1 poema es clou amb una opinio personal del 
poeta:

El veig com un dard 
que, de baix, 
es dispara 
en cerca de Rum...

que cerca la Vida 
d’aquell punt Omega!

I cau el teló 
quan es moren, 
en les hores tardes, 
deis temps mesozoics...

on mor 
un món
tot un món, poc a poc...

1 en la Terra i en l’Aire

els plors deis menuts 
que neixen del si 
de llurs mares.

I al Rung, les aus 
multicolors...

fendint
els aires del cel
impollut,
immóbil.

Ara, el crit deis primats ressona a les valls

Fantasies que ara neixen
porugament
en els camps
erigats
d ’idees informes.
I allá...

aquell bípede 
que es drega insolent. 
L’Home que ve, 
l’Home.

1 l’home ja és aquí:

sedent,
cobejós,
insaciable de ser més...

Home que truques al cel 
de tota celístia.
I aquella ànima 
que és, per tu, home, 
el fragment
d ’Absolut que et mancava!
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R icard  M a r le t :
un  c e n te n a r i q u e  h a  v a lg u t la  p e n a

a Caixa de Sabadell i l’Ajuntament de 
Sabadell ens han ofert una extraordinà
ria mostra de l’obra de Ricard Marlet, 
de la qual s’ha responsabilitzat Rosa M. 
Subirana i Rebull. L’exposició ha comp
tât amb una coMaboració important, 

generosa i definitiva: la familia de l’artista. Ella 
ha fet possible el miracle que significa la realit- 
zació d’una mostra tan exhaustiva i complexa 
en un temps récord, menys d’un any. Ha posât 
totes les facilitats per a documentar-la, omplir- 
la i donar-li sentit. Ha obert portes i ha donat 
tota la seva confiança a les institucions organit- 
zadores de l’exposició i a la seva comissària.

Rosa M. Subirana i Rebull és una dona apas- 
sionada pel mon del gravai, al qual va arribar 
per pura casualitat. En un 
principi es dedicava a 
investigar dins el camp de 
l’arquitectura i, cercant 
informado a l’església de 
Betlem, trobà l’inventari 
del gravador Pasqual Pere 
Moles, 100 pagines que 
finalment convertí en una 
publicado per a la Bi
blioteca de Catalunya,
Pasqual Pere Moles i 
Corones, València 1741- 
Barcelona 1797, obra que 
li valgué el Premi Puig i 
Cadafalch 1986. De fet, és 
una obra d’una exhausti- 
vitat extraordinària i rati
fica la passió d’aquesta 
dona pel món del gravai.
La seva tesi doctoral. Regi
da precisam ent aquest 
mateix any, és una aporta- 
ció importantissima per a la recuperado i la 
divulgado del gravai català. En aquest mateix 
registre, també ha munta! altres exposicions, 
com la que formà part del Bicentenari Carles 111, 
a la Universität de Barcelona, o la que mostrà 
Els origens de la litografìa a Catalunya, a la 
Biblioteca de Catalunya, que significà la consti- 
tudó d’una col lecció d’incunables litogràfics, 
30 aproximadament, d’un valor impressionant. 
Ha estât responsable de la documentado d’una 
litografia, pedra de Cervera, datada l’any 1818, 
i d’un escut de la Junta de Comerç, encara més 
antic (1815). S’utilitzà un marbre com a planxa, 
fet estrany i curios albora. Això voi dir quelcom 
d’importantissim: són obres anteriors a les lito-

Taller de gravai. Boix, gravai a tesla. 94x105 mm. 1953.

Ana Fernández

grafies de Goya de 1819, és a dir, els primers 
gravats al país. Ha publicat diversos estudis 
d’investigació i de carácter divulgatiu, però 
quasi sempre reivindican! el valor exacte d’una 
tècnica, molt temps menystinguda, com és el 
gravai. Així, l’adjudicació d’aquest comissariat 
per part de les institucions patrocinadores ha 
résultat un autèntic encert.

lA MOSTRA MARLET
L’obra d ’en Marlet s ’ha exposât en dos 

espais, però amb una clara intencionalitat de 
constituir una sola exposició. S’ha seguii un cri
teri fonamentalment didàctic, intentant desco- 
brir a l’espectador el valor de l’obra, el melode 

de treball de l’artista, la 
seva relació amb la ciutat i 
-molt important-, la seva 
personalità!: metòdic,
auster, meticulós, ordenat 
i poc amie del fast. Aixi, 
vitrina per vitrina, resse- 
guim amb cura la tècnica 
em prada, però sense 
renunciar a l ’anècdota, 
aquella que fa possible 
que l’espectador se senti 
immiscit dins el que veu i 
es desperti una veritable 
curiosità! per la feina 
artistica.

Dos espais serveixen 
per a m ostrar un treball 
tan polifacètic com el 
d’aquest artista: el Saló de 
la Caixa i el Museu d’Art 
de Sabadell. En el primer 
podem gaudir de l’obra 

més sorprenent i poc coneguda: pintura al frese, 
retaules al tremp d’ou, a la cola de guani i a 
l’encàstica, com també molts dels dibuixos pre- 
paratoris per a les seves pintures. A través de 
fotografies i d’un vídeo, descobrim la manera de 
fer de Marlet, el curios sistema de planificar les 
grans composicions murals amb un fons pintat 
i, a escala, les figures en terracota que li per- 
metien veure l’efecte global i canviar-lo si no 
resultava, una espècie de maqueta teatralitzada 
de gran interés. Descobrim també en aquest 
Saló el seu virtuosisme polifacètic, l’alta qualitat 
dels seus dibuixos, el preciosisme de les seves 
terracotes, tan exquisides, corn és el cas de La 
nena de la llançadora, els treballs d ’ivori.
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Noia pentinant-se. “Marlet”. Terra cuita. 31 cm d ’alçada.

alguns dels seus bronzes i el domini de les difí- 
cils tècniques del frese i de la tèmpera.

Al Musen d’Art, se’ns mostra la seva obra 
gràfica. El muntatge planteja un seguiment 
didactic i suggèrent. Al fons de la sala -la  
recreado del taller de l’artista a Matadepera- es 
pretén subratllar tant el valor artistic de l’obra 
com el mestratge tècnic que suposa el treball del 
gravai. Aixi, apareixen els dibuixos prévis, les 
fustes xilogràfiques, les proves d’autor, les 
eines, i s’expliquen les tècniques d’il luminaciô, 
demostrant el carácter pioner d’en Marlet a 
l’bora d’engalzar tres o quatre fustes albora, 
procès d’una gran difîcultat i poc utilitzat en el 
seu moment. El muntatge permet gaudir cro- 
nolègicament de l’evoluciè constant, any per 
any, d’aquest meticulès artista del qual, gracies 
al seu carácter ordena! i a la cura de la seva 
familia, conservem mes de dues mil proves 
d’autor, totes en molt bon estât. Molts dels tre- 
balls exposais son tota una font documental de 
la vida social i cultural de Sabadell, i aixi queda 
ressaltat als programes de música, ais treballs 
encarregats per les entitats bancáries de la nos
tra  ciutat o als curiosos bitllets editats per 
l’Ajuntament de Sabadell durant la guerra, 
mostráis en totes les seves fases d’execució.

Caplletra. Boix, gravai a testa. 80x59 mm. 1952.

Imatges que cerquen la complicità! de l’espec- 
tador i fan de la mostra un recorregut senti
mental per la memòria ciutadana.

Hi ha un altre aspecte interessantisim: el 
catáleg, un Ilibre espléndid que, a más de servir 
d’eina il lustrativa de la mostra, constitueix, per 
eli mateix, un auténtic document on es glossa la 
totalità! de l’obra de l’artista, una autèntica joia 
per al profà i per a l’estudiós d’art. Els escrits 
introductoris ofereixen totes les facetes possi
bles d’en Marlet: la hum ana i l ’artistica, i 
l’entorn sabadellenc i Marlet dins l’àmbit cultu
ral del seu temps. Noms corn Joan Blanquer, 
amie de l’artista , Jaum e Trullols, deixeble. 
Francese Fontbona, Miquel Bach, Joan Ramon 
Triado i Rosa M. Subirana asseguren la qualitat 
i la importancia de l’esforç editorial de la Caixa 
de Sabadell i de l’Ajuntament de Sabadell.

Durant la m ostra s’han m untat activitats 
paral leles que la complementen: una taula 
rodona, Ricard Marlet, un artista polifacétic, en 
qué participen els autors deis textos del catáleg 
i Francese Miralles, m oderada per Rosa M. 
Subirana, i una ruta Marlet, que permet, fora de 
l’àmbit expositiu, conèixer més exhaustivament 
la seva obra.

En definitiva, una exposició de visió obliga
da, que compta amb l’atractiu afegit d’haver 
estât projectada i dissenyada a la nostra ciutat.

Amb el suport de 5? FU N PACIO
Caixa de Sabadell
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Ara que fa vint anys

quest Onze de Setembre de 1996, vint 
anys després d’aquella histórica concen- 
tracié a Sant Boi, m’ha fet rememorar 
situacions i vivències que, amb la pers
pectiva del temps, adquireixen una nova 
dimensié. Rebobinant records m’han 

aparegut imatges emmagatzemades a la memò
ria  d ’uns fets i unes actituds que d ’alguna 
manera ja eren una premonició del que després 
s’esdevindria: les reunions l’any 1959, als locals 
de l’Acadèmia Católica, amb motiu de la cam- 
panya contra el diari La Vanguardia i el seu 
director Galinsoga, per aquell famés “todos los 
catalanes son una mierda”; els cursos de català 
amb en Joan Blanquer i les escenificacions 
lite ràries de final de curs al Centre 
Excursionista de Sabadell entre els anys 1960 i 
1966; els intents fallits, l’any 1963, de fundar 
amb un grup de companys una delegacié a 
Sabadell dels Amies de la Unesco; el treball amb 
en lord i Roca al butlletí de les Agrupacions 
Professionals Narcís Girali, entre els anys 1968 
i 1972, fins a aconseguir l’objectiu d’incorporar- 
hi amb normalità! textos en català; els tràmits 
preparatoris i la posterior constitució, l’any 
1972, de la Delegacié Locai d’Òmnium Cultural.

M entrestant im portants esdevenim ents 
s’anaven succeint. El 1966 la Liei de Premsa de 
Fraga Iribarne i el referèndum per l’aprovacié 
de la Liei Orgànica de Pestai feien que s’intensi- 
fiqués la Iluita en el camp de Padministracié 
locai amb peticié d’ajuntaments democràctics. 
El març de 1968 Serrât es negava a cantar en 
castellà la cançé que havia d’intepretar en el 
Festival d’Eurovisié. Les forces d ’oposicié 
democràtica s’organitzaven.

En aquest context s’esdevenia la coneixença 
amb Josep Pallach, que havia fundat, a finals 
del 1974, el R eagrupam ent Socialista i 
Democràtic de Catalunya, amb uns principis 
programàtics que proclamaven: La democràcia 
i la llibertat no són questions form ais. Son 
valors bàsics per a l’organització de la societat, 
ja  que permeten el desplegament de la persona 
humana, la qual, un cop assolit el benestar 
material, continua sentint la necessitai fona- 
mental de fer-se i donar-se en la conquesta de 
la pròpia dignitat.

Per Passoliment d’aquesta dignitat coMectiva 
i per tan tes coses més que calia reclam ar, 
Xirinacs i Colom convocaven el poblé català, el 
març de 1976, a la Marxa de la Llibertat i li 
demanaven que es posés a caminar. El record 
em retorna les imatges d’aquella tarda del mes

Lluis Subirono

d’agost, quan la columna Tramuntana feia la 
seva entrada a la nostra ciutat, convocada per 
l’Assemblea Democràtica de Sabadell. Aquella 
bailada de sardanes amb la quai es va fer coin
cidir amb la interpretacié per la cobla de la sar
dana La Santa Espina en uns moments en que 
el sardanisme era una manifestacié molt con- 
nectada amb el catalanisme reivindicatiu va ser 
molt emotiva.

M entrestant la pressié reivindicativa en 
general s ’intensificava amb la substitucié de 
Carlos Arias per Adolfo Suárez el juliol de 1976. 
La Marxa de la Llibertat, l’efervescèneia labo
ral, la pressié de les associacions veinais, etcé
tera , anaven soscavant els fonaments de la 
democràcia orgànica.

Recordo que ara fa vint anys, aquell Onze de 
Setembre de 1976 a Sant Boi, entre aquelles 
100.000 persones enfervorides, davant la gran 
senyera que presidia Pacte i que donava suport 
a les diverses intervencions, era perfectament 
conscient que participava en un acte històric, a 
partir del quai els esdeveniments es precipita- 
rien. Corn aixi va ser. La mort de Pallach, però, 
el gener del 1977, era un trist preludi d’un any 
que resultaria transcendental: les eleccions del 
15 de juny i el Pacte Democràtic (una premoni
ció de la recent operacié de POlivera a Itàlia?). 
Després l ’Onze de Setem bre, un més entre 
aquell milié de veus que reclamaven Llibertat, 
Amnistia i Estatuí d ’Autonomia. I encara aquell 
23 d’octubre, quan a la caiguda de la tarda, des
prés d’hores de mantenir gelosament aquell lloc 
de privilegi a primera fila, amb els ulls fits a la 
balconada principal del Palau de la Generalität, 
escoltava aquell històric: Ciutadans de Cata
lunya! Ja sóc aquí!

Després vindria la participació a la Comissió 
Pia d’Urgèneia Ciutadana l ’any 1978; la 
coM ahoració amb l’Isidre Tiana, la Maria 
Ramoneda i la geni de PAssociació de Veins per 
revitalitzar la Festa Major de la Cren Alta els 
anys 1979 i 1980, impulsant la participació, 
récupérant la utilització lùdica del carrer; sem
pre amb el convenciment d’actuar d’acord amb 
uns principis, amb uns ideals, amb el motor de 
la il lusió a tota marxa.

Són, aquests, alguns records d ’un temps, 
d’un país recuperáis aquest Onze de Setembre 
festin, ara que fa vint anys d’aquell tan reivindi
catiu célébrât a Sant Boi sota la il lusió i Pespe- 
rança d’un objectiu encara avui no assolit.
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Postal

La vida que passa

Carni de ronda
Stic passant uns dies davant del mar.

M’agrada recórrer el carni de ronda 
que s’enfila i baixa vorejant el coster 
roeos. Avui la mar està moguda i les 
ones escumejants s’estavellen contra les 
roques... Unes gavines planegen i a la 

platja les barques i les motores sestegen, men
tre esperen que, amb la mar tranquil la, les 
duguin mar endins...

Abans de fer la singladura pel carni de ronda 
he llegit la premsa. Acabo de llegir la columna 
d’en Porcel i l’he associada amb el que acabo de 
veure. Son les deu; les nou a les liles Canaries... 
Des del meu lloc veig com un home duu un gos 
lligat. Abans d’entrar a la sorra he vist que 
s’ajupia i colila un flascó (una ampolleta), el 
qual posa damunt del capó d’un cotxe, aparcat 
a la filerà. Eli i el gos passen a la platja... Poc 
després un jove (potser el propietari del cotxe 
on hi ha l’ampolleta) Pagaia i el llança contra el 
mur... Una trencadissa sobre la sorra...

Transcric: “España democrática, su salud 
económica, pais rico en historia y cultura, lo que 
se quiera, pero rascas y aparece un asombroso 
energum enism o, a menudo im pregnado de 
miseria moral. Y no se alegue que en todas par
tes cuecen habas, las habas mexicanas no son 
las inglesas y el energumenismo español es, en 
la UE., el as”.

Die: he iniciat el carni de ronda, però abans 
he passât a recollir els vint-i-vuit trossos de 
vidre del que fou una ampolleta abandonada, 
després recollida, després trencada en mil tros- 
sos... 1 una gavina, que planeja a prop, xiscla... 
és Punie crit que s’aixeca en aquell moment...

Passant pel carni de ronda, faig un breu des- 
cans: contemplo les roques, fregant la mar, i 
veig dues gavines sobre unes roques veines, les 
contemplo. Una d’elles obres les ales de manera 
vertical, espolsant-les talment; després mou la 
cua de través i, de cop, mou el cap de dreta a 
esquerra i torna a acoflar-se tot mirant Ponatge 
que espetega als seus peus... L’altra gavina 
estén Pala esquerra lentament i després Paple-

J.C.A.

ga, adherida al seu cos immòbil... Espero per si 
aixequen el voi... No deu èsser aquesta la seva 
intenció: segueixen mirant d’aci i d’allà el seu 
entorn... Em canso de vigilar-les i reprenc el 
carni. El sol pica. 1 repica... En tota la mar, cap 
vela bianca... Tampoc cap gavina... Les ones van 
repetint les seves signatures Llanques i blaves, 
cavalcant una darrera l’altra sobre una mar cla- 
pada de colors... Em poso a l’ombra d’un pi, al 
peu del carni, inclinât sobre el penya-segat, ser
vant unes pinyes obertes, badades, seques...

Obro un llibre...

M arcs t
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Enric Granados ¡ Campiña (I867-1916)
Un músic románt¡< al voltant del na<ionalisme musical

Antoni Sala i Serra

n el panorama de la música espanyola 
Enric Granados sobresurt com una figu
ra apassionada. És romantic en la seva 
obra, en la seva vida i també en la seva 
mort. Amb aquest carác ter, se sent 
inclinât, a la fi del segle XIX i al principi 

del XX, a continuar el moviment musical pianis- 
tic que havien protagonitzat els seus admirats 
Chopin i Schumann, quan aquest estil musical ja 
és sobrepassat pels musics contemporanis seus. 
Potser això prové del fet que Granados sentía la 
música com una comunió amb les seves inquie- 
tuds intel lectuals, en una mena de sintesi de 
totes les arts. A més de músic. Granados era un 
bon pintor i un excel lent escriptor. Per això, per 
damunt de l’aspecte professional, en les págines 
musicals de Granados predomina un aire sincer 
d’improvisació, amb la qual cosa recorda els 
dilettanti, per bé que aquest no era el seu cas.

L’art de Granados no correspon a l’avant- 
guarda musical del période postromàntic del 
nacionalisme musical, cosa que fa que sigui con
sidérât com un músic molt personal. És cert que 
en el tractament pianistic que seguia Granados 
se l’ha considérât corn el “Grieg espanyol” per la 
gran afinitat amb els aires folklôrics que seguia 
el músic noruec, però en Granados aquest estil 
s’asuaveix i es dilueix, i si bé utilitza també el 
document popular, en nombroses ocasions els 
ternes queden transformats en una creado ori
ginal i totalm ent seva. El populisme de 
Granados surt sempre d’un rerefons indirecte i 
no té, corn en els altres compositors de la seva 
generado, un carácter predominant. En l’obra 
de Granados els ternes es filtren a través d’un 
vel poètic romàntic que mostra l’empremta del 
compositor.

Enric Granados i Campiña va néixer a Lleida, 
fill de Calixto Granados, capita de l’exèrcit, i 
d’Elvira Campiña, santanderina. Destinât el seu 
pare a Barcelona, Granados viu durant la seva 
infónda en l’ambient de la capitai catalana dels 
com ençam ents del renaixem ent musical. 
Deixeble de Jurnet i Pujol, es presenta al públic 
ais setze anys amb un concert de piano. Son els 
anys de les predicacions apassionades de 
Pedrell. Als disset anys Granados fa el seu pri
mer viatge a Paris. Estudia amb Bériot i coneix 
Ricard Viñes, la figura de moda del piano. 
Retorna a Barcelona i alterna les activitats de 
concertista amb les de professor. És el moment 
de L’Orfeó Catalá i de l’indpient modernisme 
infiuït pel wagnérisme musical.

La tardor de l’any 1898 Granados estrena el

Enric Granados, el gran compositor catalá de la década i 
íntim amic de Manuel de Falla.

drama Maria del Carmen a Madrid i funda poc 
després a Barcelona la Societal de Concerts 
Clàssics, on actúa de pianista i com a director. 
Més important és la fundació de VAcadémia de 
Música que perpetua avui VAcadémia Marshall, 
una espléndida tècnica d’ensenyament pianísti
ca. Les seves primeres obres teatrals i simfóni- 
ques, que son molt ambiciosos, no tenen l’éxit 
que Granados esperava, però, en canvi, les com- 
posicions de piano son entusiásticament accep- 
tades, i amb Allegro de concierto es guanya 
l’adhesió del públic madrileny i accedeix a la 
direcció del Conservatori de Música de la capi
tal. Tot i això. Granados no va caure mai en la 
temptació de la “carretera real” de l’andalusis- 
me, cosa gairebé obligada a Madrid i que segui- 
ren molts músics espanyols; però, en canvi, va 
glossar musicalment una altra Espanya que, si 
bé no prevalia com la flamenca i la gitana, no 
pas per això és menys típica i representativa 
d’una època important de la història espanyola: 
l’època de les majas, chisperos, duquesas, intri
gues galants i politiques, etc., en qué Madrid i la 
seva cort eren els protagonistes. Un ambient 
que Goya reprodui en els seus quadres i al quai 
Boccherinni posà música.

Novament a Paris, Granados obté un gran 
èxit corn a pianista concertista i especialment
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EXPRESIDENTS

1956-1958 JOAQUIM MONTSERRAT CAMPS 

1958-1960 SANTIAGO VILA GODINA

1960- 1961 ESTANISLAO TORT CASTAÑÉ

1961- 1964 ALBERT CUSIDO CIURANETA 

1964-1967 RAMON CASAÑAS GURI 

1967-1971 ANTONI QUINTANA PETRUS 

1971-1977 ENRIO TORREELA CUNILLÉ

1977- 1978 ISIDRE ELIAS I CAMPRUBÍ

1978- 1979 Junta rectora.
Secretar! general ISIDRE ELIAS I CAMPRUBÍ

1979- 1983 M. ANTONIA IBÁÑEZ MARQUÉS 

1983-1992 ESTEVE M. COSTAJUSSÀ I RELAT

JUNTA DIRECTIVA

JOANA SOLER I GARCIA.................................presidenta

ANNA VILALTA I JOVÉ...................................... vice-presldenta

JOSEP REVERTER I MOMBIOLA..................... secretar!

ÁNGELA PAYÀ | RUFAT ..................................... tresorera

FRANCESC PENAS I BARRAJETAS .................vocal

RAMON ESCOLÀ I RAMI ...................................vocal

ROSITA CASTELLA I BROSSA ......................... vocal

JOAN MANAU I VALOR......................................assessor musical

ESTEVE M. COSTAJUSSÀ I RELAT..................assessor

JORDI ROCA I TUBAU ......................................coMaborador

M. ROSA ALBAREDA I REIXACH ..................... secretaria entitat

“EL PLEC”, separata de la revista Quadern núm. 107, octubre de 1996. Coordinadora textos: Ana Fernández. Disseny tipográfic: Jordi Roca. Fotos i material il lustratiu: 
Joventuts Musicals de Sabadell, Joventuts Musicals d’Espanya, Pere Farrán, Andreu Massagué, Molins, Diari Sabadell. Impressió Díptic, SL, Sabadell. ©Joventuts Musicals



QUARANTA ANYS D’ACTIVITAT MUSICAL

1 ^ ’ençà de molt temps, horn no pot concebre el 
ventali cultural de la nostra ciutat sense la presència 
de Joventuts Musicals. Aixi dones, és per ais qui 
avui som al davant de l’entitat un motiu d’orgull i de 
satisfacció poder celebrar quaranta anys d’activitat 
cultural portada a terme ininterrompudament amb 
tenacitat I responsabilitat.

Al llarg d’aquestes quatre décades hem estât un 
dels motors cultural dinamitzadors de la voluntat 
dels nostres ciutadans per a anar endavant, malgrat 
eis alts i baixos tant politics corn socials. La presèn
cia i la personalitat de Joventuts Musicals no ha que- 
dat mai al marge dels moviments culturáis d’avant- 
guarda i hi ha estât present en tot moment, però 
sense oblidar el classicisme més ortodox.

Queda molt Iluny ja aquell març de 1956 en què 
un grup de persones amb entusiasme i voluntat 
decidiren, en el si de l’Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell, fundar Juventudes Musicales de la 
Academia de Bellas Artes, amb l’objectiu d’obrir 
una finestra ais currents musicals de més enilà de 
les nostres fronteres, closes a tota evolució 
democràtica.

És, per tant, un honor per a mi recordar-ho i albo
ra fer-ho palés en aquest quarantè aniversari, per
qué, refrescant la memòria, hom pot valorar a grans 
paramétrés, tot desbrossant les petites coses, el 
que ja és histéria: la nostra història.

Serveixi, dones, aquesta recordança per a retre 
homenatge a tots els homes i dones -intérprets, 
compositors, socis i melémans- que sovint, al 
marge de les seves activitats professionals, han 
dedicat a l’entitat iMusions i compromisos, 
esmerçant-hi tots els esforços que les circumstàn-

cies requerien. A tots ells i en nom de l’entitat, gra
cies. Sense la seva desinteressada coMaboració, de 
ben segur avui no podriem celebrar aquests qua
ranta anys d’activitat.

Però no tan sols de records es nodreix la nostra 
entitat, ja que eIs nostres socis, i de retruc la ciutat, 
esperen de nosaltres nous reptes musicals i cultu
ráis d’un abast, si cal, més agosarat.

I tot aprofitant el current musical en sentit ascen
dent que d’un temps ençà s’observa a la nostra ciu
tat, creiem que seria beneficiós, tant per a la música 
corn per als organitzadors en general, poder millorar 
substancialment l’assistència a les manifestacions 
musicals.

El futur només és dels agosarats i si tant per a la 
gent d’ahir corn per a la gent d’avui la gosadia a vol
tes sembla talment una utopia, confesso que no em 
preocupa pas, ja que com a sabadellenca que soc 
faré tot el possible perqué allò que sembla utépic 
pugui esdevenir realitat, amb l’ajut -aixé si- de tots 
eis qui la comparteixin, ja que estic fermement con- 
vençuda que Sabadell pot esdevenir, corn a model 
de ciutat mitjana que és, punt de mira i referèneia 
musical del nostre país.

No vull acabar sense donar molt sincerament les 
gràcies a l’Administració locai i de Catalunya, com 
també a la Sensibilität del Banc Sabadell i la Caixa 
de Sabadell, ja que sense el seu suport ens hauria 
estât del tot impossible bastir els nostres actes al 
llarg de quaranta anys.

I molt especialment a la Caixa, que acuii genero- 
sament la nostra entitat.

JOANA SOLER 
Presidenta de JJMM de Sabadell

Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra. Saló de la Caixa de Sabadell, 5 d'octubre de 1996. Foto Farràn jr.



JOVENTUTS MUSICALS 
EL MOVIMENT CULTURAL JUVENIL 

MÉS IMPORTANT DEL MÓN

Un dels aMicients substanciáis de I’activitat d’una 
associacid de Joventuts Musicals de qualsevol part 
del mdn i, per tant, també de la de Sabadell, és el fet 
de formar part d’una gran cadena internacional que 
es coordina mitjançant la Federacid Internacional de 
Joventuts Musicals, que té la seva seu a BrusseMes.

Aquesta Federacid, que es va organitzar l’any 
1945, quan les Joventuts Musicals de Luxemburg, 
de Bélgica i de Franga varen sentir la nécessitât d’in- 
tercanviar les seves experiències, volia millorar eis 
mètodes mitjançant eIs quais totes elles desenvolu- 
paven una activitat que avui ens sembla ben fácil; 
organitzar concerts per als joves. Pensem que fa cin
quanta anys només se celebraven concerts juvenils 
a Anglaterra, on el pedagog Sir Robert Mayer havia 
fundat l’any 1923 eis “Concerts Orquestrals per a 
nens”, imitant el que es feia a Nova York. A la resta 
d’Europa aquesta activitat era molt poc freqüent.

El creixement de la Federacid va suposar la 
incorporacid immediata dels páísos centreeuro- 
peus, on la joventut, volent-se refer dels estralls de 
la Segona Guerra Mundial, sentía la nécessitât d’o- 
brir-se cap al mdn intel-lectual i artistic. Per aixd, 
l’activitat de Joventuts Musicals era aleshores impul
sada pels propis joves d ’aquell moment, que van 
veure corn Joventuts Musicals era alguna cosa més 
que una simple organitzacid de concerts.

Marcel Cuvelier, que va fundar les Joventuts 
Musicals a Bèlgica l’any 1940, recorda corn “les 
Joventuts Musicals varen aparèixer de sobte sota 
l’ocupacid alemanya. Durant anys jo havia pensât 
que la música, on es barregen l’inteMecte i l’emocid, 
havia d’atreure la joventut. De fet, en aquesta edat 
l’inteMecte ja está format i les emocions viuen els 
seus moments més apassionats”. La capacitat de 
decidir els propis joves les seves activitats va impul
sar també la iMusid de conéixer qué es feia en altres 
páísos, i avui podem gaudir d’una taula internacio
nal, al voltant de la qual més de seixanta páísos es 
reuneixen cada any, en una rica i intéressant assem
blea, per a dissenyar activitats conjuntes amb una 
clara visid intercultural, que fa de Joventuts Musicals 
“el moviment cultural juvenil més important del mén”, 
com diu la UNESCO en la seva memdria biennal.

Avui la Federacid Internacional té una indiscuti
ble tradicié de treball que fa que els mètodes es 
vagin adaptant a la propia evolucid del mdn i, sens 
dubte, dels mateixos joves. En realitat, Joventuts 
Musicals és una gran organitzacid de serveis a la

joventut, a la qual ofereix un gran ventali d’iniciatives 
on tots els joves, mùsics professionals o no, es 
poden incorporar.

M’agradaria disposar de més espai per a esten- 
dre’m, per tal d’oferir-ne més details. No obstant 
aixd, resumiré quines sdn les accions fonamentais, 
que, a la meva manera de veure, neixen totes de la 
possibilitat que els animadors, els organitzadors, els 
mùsics, els intèrprets i creadors ens puguem reunir 
cada any; és a dir, que cree que la Originalität está 
en les assemblées i els congresses, on es renoven 
els mètodes i les tècniques. En motiu del cinquante
nari de la creacid de Joventuts Musicals, el presti- 
gids critic musical del diari parisene Le Monde deia: 
“Corn n’és de prodigids que una organitzacid que ja 
té 50 anys es mantingui fresca i viva sense decaure 
ni en obertura ni en curiositat intel-lectual’’. De l’As
semblea n’han sorgit l’organitzacid de camps musi
cals més àmplia del mdn, pensate per als joves ini- 
ciats, per als qui volen saber qué és la música, per 
als professionals, per als cantaires i per als qui 
volen aprendre tèeniques d’organitzacid escénica o 
d’afinacid d’instruments, i fins i tot de construccid 
d’orgues.

Els joves mùsics, quan ja arriben al capdavall de 
les seves carreree, troben en Joventuts Musicals 
una xarxa d’intercanvis excepcional, aixi com la pos
sibilitat de participar en conjunte, amb mùsics d’al- 
tres páísos a nivell continental o mundial, com és 
l’Orquestra Mundial de Joventuts Musicals, que des 
de l’any 1970 ha estât dirigida per mestres com 
Zubin Mehta, Leonard Bernstein, Laurence Foster, 
Antoni Ros-Marbá, Charles Dutoit i d ’altres de la 
mateixa excel-lent qualitat.

La Federacid Internacional col-labora amb altres 
organismes també multinacionals, com la Federacid 
Mundial per a la Música Coral i organitzant la Coral 
Juvenil Mundial. L’orquestra i la coral es varen reunir 
per primera vegada a Girona l’any 1992, en un 
memorable concert dirigit per Eduardo Mata.

A nivell internacional hi ha moltíssimes iniciativas 
que es van portant a terme mitjançant acords bilate
rale dels páísos, i també a través d’organitzacions 
com la Comisidn Consultiva Latinoamericana de 
Juventudes Musicales, amb seu a Montevideo, que 
té una excepcional relacid amb Joventuts Musicals 
d’Espanya; o bé les Joventuts Musicals d’Europa, 
que apleguen tots els páísos que figuren al Conseil 
d’Europa.



La propia Federació Internacional ha generat 
activitats que han anat tenint vida propia, amb les 
quais col-labora estretament, com és el cas de 
l’EMCY (Unió Europea de Concursos Nacionals per 
a joves), on el Concurs Permanent de Joventuts 
Musicals d’Espanya s’intégra, tot participant en els 
concursos i cursets europeos, i beneficiant-nos-en 
de les experiéncies i deis métodes de pa'ísos que 
són capdavanters en aquest camp.

Avui són molts els intèrprets i compositors de tots 
els estils de música que varen començar participant 
en concerts per a escolare, festivals, camps musi
cals, concursos i orquestres i conjunte de joves, acti
vitats totes aqüestes dirigides des de Joventuts 
Musicals. És per aixó que arreu del món, vincúlate 
directament a la nostra organització, hi ha més de 
mig milió d’associats, la gran majoria deis quais 
tenen menys de trenta anys; i que ens organitzem

tots plegats mitjançant un miler d’oficines que rutilen 
grácies a 5.400 voluntarle i 170 professionals.

Arreu del món hem organitzat el darrer any 
32.000 concerts, 622 camps musicals, 31 festivals, 
39 concursos, 123 orquestres de joves i 61 corals 
internacionals. Totes aqüestes activitats han bénéfi
ciât directament prop de quatre milions de joves i 
indirectament a públics diversos que, fins i tot sense 
saber-ho, reben una informació musical provinent 
d’aigú que probablement un bon dia va tenir una ini
ciativa des d’una associaciô de Joventuts Musicals 
corn pot ésser la de Sabadell.

JORDI ROCH I BOSCH 
President de Joventuts Musicals d ’Espanya 

President del CIM de la UNESCO 
President d ’Honor de la Federació Internacional 

de Joventuts Musicals

Orquestra i Cor Mundial de Joventuts Musicals. Girona 1992.



JOVENTUTS MUSICALS 
AL SERVEI DELS JOVES DEL PAÍS

l ^ e s  de sempre, Sabadell ha anat al davant en 
moites activitats de l’art, de la tècnica i, en general, 
del desenvolupament economic, social i cultural. 
Aquest afany per a incorporar-se al progrès ha estât 
una constant en la vida sabadellenca.

Fa quaranta anys, abans de la televisiô i del 600, 
Sabadell veia corn un grup de persones amb Inquie- 
tuds culturáis i amb ganes de fer moites coses fun- 
daven la Delegaciô de Joventuts Musicals, una de 
les primeres a Catalunya i a l’Estat Espanyol.

No és aquí el Hoc de passar revista del que ha 
estât Joventuts Musicals de Sabadell, però des de 
la postguerra ençà la nostra ciutat ha estât pionera 
en activitats corn el cant coral, dur la música a les 
escoles o en la formació orquestral. Aixi, moites de 
les tasques de Joventuts Musicals de Sabadell 
s’han projectat per tot Catalunya i sovint han estât 
punt de referèncla per a altres associacions de 
JJMM catalanes.

Una vegada normalitzada la vida social de l’Estat 
espanyol, les fins aleshores Delegacions de Joven-

tuts Musicals es converteixen en associacions autò- 
nomes i plenament sobiranes, federades a nivell de 
I’Estat en Juventudes Musicales de España.

L’any 1984 es constitueix la Federació de Joven- 
tuts Musicals de Catalunya. Des d’aquest moment 
cal pensar que les associacions locals han de teñir 
en comú no solament l’esperit i els principie sinó 
quelcom més. Cal vertebrar l’activitat federativa per
qué, emprenent tasques d’ámbit catalá, es podrá 
optimitzar Tacciò de les associacions al servei de la 
música, deis joves i del país.

Com sempre, Sabadell hi és present i hi aporta 
un projecte: la seva Orquestra de Joves. Aquest, 
juntament amb els de Cicles de Música a les Esco
les i de Pódiums de Joves intérprets, formen el con- 
junt d’activitats amb les quals Joventuts Musicals de 
Catalunya engega. Des d’aleshores Joventuts Mu
sicals de Catalunya té un Hoc destacat en la vida 
musical catalana.

La vida de les entitats passa sovint per moments 
difíciis, i les Associacions de Joventuts Musicals no

L’any 1991 la Fundado Amies de les Arts i de les Lletres de Sabadell atorgá el premi Fundació a Joventuts Musicals de Catalunya. 
D’esquerra a dreta, Jesús Fernández, Orfeó de Sabadell; Montserrat Godiol, pintora; Josep Górriz, escriptor; Estove M. Costajussá, 
Joventuts Musicals de Catalunya; guionistes del programa “La Granja" de TV3 i Ramiro Fernández, pintor.
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en son l’excepció. Per això es pren consciència que 
Joventuts Musicals de Catalunya haurà de dedicar 
els seus esforços a donar servai a les associacions 
locals que la formen. Al llarg d’aquests anys, des de 
Barcelona (primer, carrer de Muntaner; després, 
carrer de Girona) i actualment des de Torroella de 
Montgri, Joventuts Musicals de Catalunya ha tingut 
sempre un equip de professionals per a fer possible 
el seu triple compromis: la mùsica, el jove i el país.

Amb el temps, les activitats de JJMM de Cata
lunya han anat adaptant-se a allò que Catalunya 
necessitava. Aixi, els Pòdiums de Joves Intèrprete 
de Catalunya i el Pia de Formació Orquestral per a 
joves mùsics han estât grans realitats i han complert 
la seva missió en la formació i professionalització del 
jove músic. Els Cicles de Música per a Escolars han 
représentât l’entrada de molts milers d’infants en el 
món de la música i la sortida professional de molts 
músics joves.

El paper de Joventuts Musicals és tan dinámic 
com la pròpia vida de la societat de la quai forma 
part, endegant sovint activitats que més endavant 
aniran essent assumides pels òrgans de l’Adminis- 
tració cultural i educativa, i sempre actuant com a 
element dinamitzador social i cultural.

A Joventuts Musicals l’activitat primordial corres- 
pon a les associacions locals. En aquest context, 
JJMM de Catalunya ha trebaliat fins a poder posar 
en marxa la Xarxa de Música Clàssica a Catalunya. 
Amb aquest projects, la finalitat del qual és bastir 
l’activitat organitzativa de concerts a les associa
cions, s’ha assolit l’interés i la participació tant de les

entitats de l’Administració com del coMectiu de 
músics joves. El gran nombre de concerts que per
met organitzar la Xarxa arreu de Catalunya fa que 
s’hagin dinamitzat les diverses modalitats d’intèr- 
prets, tant solistes com grups de cambra, que sovint 
s’han format per a participar-hi.

Si considerem la trajectòria de Joventuts Musi
cals a Catalunya, amb fîtes tan importants corn el 
Festival Internacional de Música de Barcelona, els 
de Torroella de Montgri, Girona, Vilabertran i Grano- 
llers, Diumùsica, Mozartiana, el Concurs Català de 
Piano de Vilafranca, els d’àmbit espanyol -Frederic 
Mompou de Composició, Montserrat Alavedra de 
Música de Cambra i l’Internacional de Cant Jaume 
Aragall-, el Campus Internacional de Torroella..., 
ens adonarem de la gran tasca que es pot arribar 
a fer en un futur. I que en el futur cultural de Cata
lunya Joventus Musicals hi ha de continuar tenint 
un Hoc.

Alguns diuen que cada quaranta anys els pobles 
obliden les coses. A Sabadell creo que aquesta 
regla no es compleix, però la celebració d’enguany 
segueix essent necessària. Felicitiem-nos-en!

ESTEVE M. COSTAJUSSÀ I RELAT 
President de JJMM de Catalunya
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JUVENTUDES MUSICALES ESPAÑOLAS
Federación Internacional de Juventudes Musicales

Delegación de Sabadell

Acaba de crearse en Sabadell una delegación de Juventudes Musicales Españolas. El hecho, de 
enorme importancia para el futuro artístico de nuestra ciudad, merece unas explicaciones.

La Federación Internacional de Juventudes Musicales, fundada en Bruselas, hace años, no tardó 
en alcanzar resonancia en los medios juveniles belgas. Su carácter internacional y su facilidad de 
adaptación a todos los modos de pensar y de sentir, hizo que su difusión fuese rápida. Nacieron JJ. MM. 
en Francia, Italia, Alemania, etc. Hoy la mayoría de países europeos poseen esta organización. Pero no 
sólo se limitó a Europa el poder expansivo de esta entidad, sino que, atravesando los mares, se estableció 
en países tan dispares como Méjico y Thailandia, Canadá y Marruecos. Excelente indice de la popularidad 
que .luventudes Musicales ha alcanzado en algunos países es el número de asociados de la organización 
que, en Francia, sobrepasa la cifra de 200.000.

Hace poco más de cuatro años que se constituyeron en Madrid las Juventudes Musicales Españolas. 
A la delegación madrileña siguió la barcelonesa, primero, y otras, más tarde, hasta llegar a las actuales: 
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla yTarrasa. Alentadas por los éxitos de estas delegaciones, algunas en 
tidades culturales de nuestra ciudad se reunieron en Comisión Organizadora que, en estrecha colaboración 
con algunos elementos directivos de JJ. MM. de Barcelona y deTarrasa logró crear un ambiente propicio 
a la nueva entidad que culminó con la aparición de la delegación sabadellense.

Juventudes Musicales tiene como íin la difusión de la música entre la juventud. Los medios que 
para ello utiliza son eficaces y diversos: organización de concierto.s, cuyos programas son seleccionados 
para poder atender al objetivo propio de cada sesión, audiciones comentadas de discos, conferencias, 
cursillos monográficos sobre temas musicales o artísticos, publicación de un Boletín de información 
musical, etc. Las ventajas ecocómicas consisten en invitaciones y rebajas en los conciertos organizados 
por otras entidades musicales,descuentos en las compras de partituras,discos,en determinadas casas, etc. 
El carnet de socio de Juventudes Musicales tiene validez nacional e internacional y permite disfrutar de 
todos los privilegios concedidos a cualquier delegación nacional o extranjera.

Juventudes Musicales no es una empresa de organización de conciertos ni pretende inmiscuirse 
en el ámbito docente que es patrimonio exclusivo de Colegios, Academias y Conservatorios. Quiere, 
simplemente, interesar al indiferente, ampliar el horizonte musical del aficionado, velar por el artista 
joven, ya sea compositor o intérprete.

Fundada, pues, la delegación sabadellense de Juventudes Musicales Españolas, es a vosotros, 
jóvenes, a quienes corresponde la acción. Todos aquellos que os sentis atraídos por el arte musical, podéis 
reuniros ahora en una sola entidad que, como miembro de la Federación Internacional de Juventudes 
Musicales, espera poder aportar un grano de arena más a la formación artística de la juventud.

Sabadell, marzo de 1956,

Jaim e M assagué
por la Academia de Bellas Artes

Jacinto Barceló
por el «Orfeó de Sabadell»

L A  C O M I S I Ó N  O R G A N I Z A D O R A :

M anuel Costa
por la Asociación de Callara Musical

José M.* Llorens
Profesor de Música

Adolfo C abané
por la Escuela Municipal de Música

Jaim e Calvó
Secretario
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ORIGEN, FUNDACIÓ I PRIMER TEMPS 
DE LA DELEGACIÓ SABADELLENCA DE JOVENTUTS MUSICALS

principis de I’any 1956, un grup de 
sabadellencs vinculáis al mon de la música 
i de les arts es reuniren a fi de constituir 
una delegació local de Joventuts Musicals, 
entitat de caire internacional que havia 
estât fundada simultàniament a Bèlgica i 
Franga el 1939 i que s’havia estés ràpida- 
ment per Europa i América amb l’objectiu 
de promoure l’educació i la práctica musicals i de 
posar la bona música a l’abast deis joves.

Tot havia comengat amb els contactes establerts 
per Josep Maria Llorens i Parellada, pianista i pro
fessor sabadellenc, amb la delegació de Barcelona, 
establerta des del 1951, i amb la de Terrassa, fun
dada el 1954. Llorens aconseguí interessar diverses 
entitats culturáis i el mes de marg es reunía a l’antic 
local de l’Académia de Belles Arts, al carrer Sant 
Pau, xamfrà Advocat Cirera, una comissió formada 
per les següents persones: Jaume Massagué i 
Camps, president de l’Acadèmia de Belles Arts; 
Manuel Costa i Domènech, représentant de l’Asso- 
ciació de Cultura Musical; Adolf Cabané Pibernat, 
director de l’Escola Municipal de Música; Jacint Bar- 
celó i Eau, représentant de l’Orfeô de Sabadell; 
Josep Maria Llorens i Parellada, professor de músi
ca, i Jaume Calvó i Casanovas, que actuava corn a 
secretar!. A la reunió hi foren convidáis alguns joves, 
entre élis Manuel Costa i Fernández, jovenissim 
estudiant de música i preuniversitari, i Joaquim 
Montserrat i Camps, jove pintor de l’Acadèmia de 
Belles Arts. En la reunió es decidí crear la delegació 
sabadellenca de les Joventuts Musicals Espanyoles 
(Federació Internacional de Joventuts Musicals) i 
s’aprovà el manifest fundacional que, per encàrrec 
de la comissió, havia estât redactat prèviament per 
Manuel Costa i Fernández. La delegació parila de 
zero; no hi havia sods. La comissió decidi nomenar 
una junta directiva i proposé com a president 
Manuel Costa i Fernández, però aquest era menor 
d’edat (només tenia 16 anys); s’acordà, dones, que 
fos secretar! i que actués corn a president Joaquim 
Montserrat i Camps. Jacint Barcelô i Fau va ser 
désignât tresorer i la resta de la junta es formà amb 
Maria Teresa Feliubadaló i Ustrell, Maria Rosa Pla
nas i Escobet i Ramon Cuscó i Llonch. L’Acadèmia 
de Belles Arts deixava el seus locals a la nova dele
gació, corn a seu social i per a celebrar-hi els actes 
que s’organitzessin.

L’apariciô de Joventuts Musicals significó, en 
aquell any de 1956, un reforçament del panorama 
musical a Sabadell, que ja era notable. Pel que fa a

l’ensenyament, destacaven l’Esoola Munici
pal de Música i algunes escoles privades, 
corn la de Josep Maria Llorens i la d’Anna 
Fernández Recasene. Aquesta última, dei- 
xebla de Frank Marshall, representava Tes- 
cola pianística de Granados; en morir, el 
1995, la seva tasoa ha estât recollida pels 
seus deixebles i es desenvolupa en la Fun- 

dació Tabal. Quant als concerts, TAssociació de 
Cultura Musical representava un dels moments més 
brillants de la concertistica sabadellenca; aquell 
1956, amb coTlaboraciô amb el Cercle Sabadellès, 
que celebrava el seu centenari, programava artistes 
corn les pianistes Alicia de Larrocha i Rosa Sabater, 
el guitarrista Narciso Yepes i TOrquestra de Cambra 
de Barcelona, entre altres.

El diumenge 18 de marg de 1956, a les sis de la 
tarda, se celebrava Tacte inaugural: un concert de 
joves intérprets -el violonceTlista Ramon Nogué, el 
violinista Manuel Villuendas i els pianistes Maria 
Vancells i Antoni Ros-; a la mitja part, un Parlament 
de Narcís Bonet i Armengol, compositor i president 
de les Joventuts Musicals de Barcelona. La nova 
entitat arranca amb torta empenta. Poes mesos des
prés, un exultant Narcís Bonet presentava els dele
gáis de Sabadell al president de la Federació Inter
nacional amb les paraules següents: -Sabadell... 
une nouvelle délégation... cent associés. Cal remar
car que en aquella Espanya franquista i autàrtica de 
mitjan anys 50, el fet de pertànyer a una entitat d’àm- 
bit europeu donà Toportunitat a molts joves d’albirar 
que existia un altre món, més Iliure i més culte, a l’al
tra banda dels Pirineus.

Durant aquell breu curs, se celebraren dos con
certs més i vuit sessions de club musical, audicions 
comentades amb una finalitat clarament didáctica; 
s’inicià una coTlaboraciô amb Ràdio Sabadell per 
mitjà de Tespai Vida Musical] s’aconseguiren impor
tants descomptes per a assistir a la temporada de 
ballet del Liceu. S’iniciaren, en resum, aquelles acti- 
vitats formatives i divulgadores que són l’objecte de 
Tentitat.

Per a tots els qui estimem la música I hem tingut 
la sort de poder coTlaborar en la gestió de les 
Joventuts Musicals de Sabadell, és una satisfacció 
molt gran commemorar aquest quarantè aniversari, 
simboi de Tesforg continuât de molta geni i de la 
vitalitat de la nostra societal civil.

MANUEL COSTA I FERNÁNDEZ
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LA CORAL SANT LLUC

E n  finalitzar el curs 1956-1957 i de resultes d’ha- 
ver fet algunes excursions a Sant Lloreng del Munt 
(La Mola), Font de la Portella i Puig de la Creu, es va 
establir un corrent de simpatia, amistat i entusiasme 
entre socis de Joventuts Musicals, tots ells amb 
coneixements musicals.

Com no podia ser d’altra manera, sota la influèn- 
cia de la Immensität dels paisatges, l’aire pur i l’am- 
bient propici, de les nostres boques van brollar 
cangons de muntanya, corejades per tota la colla. Ja 
teniem l’embrió d’una futura coral.

Pii a l’agulla! En la meva condicio de secretar! de 
Joventuts Musicals i de l’Acadèmia de Belles Arts 
(de l’any 1956 al 1960), vaig proposar a ambdues 
entitats la formació d’una coral en el si de Joventuts 
Musicals (11 de juny de 1957), la qual cosa va ser 
aprovada per unanimitat, segone figura en el corres- 
ponent llibre d’actes de l’entitat.

El dia 18 següent, en reunió de Junta de JJMM, 
proposo en Salvador Uyà Prat, professor de l’Escola 
Municipal de Mùsica, com a director de la coral, 
cosa que és acceptada per tothom.

“No desdenyeu mai cantar a cor; aquesta prácti
ca contribuirà a fer-vos més forts en la vostra forma
ció musical, en el vostre art.” (Robert Schumann). 
Aixi fou encapgalada una circular enviada als socis

convidant-los a formar part de la coral. Horn dema- 
nava que tinguessin condicione. És a dir: afició, 
bona veu i coneixements musicals.

Vint-i-cinc socis s’hi van interessar i, després de 
les proves pertinents, es va configurar la coral, amb 
la sort que les veus van venir bastant ben repartides 
per cordes: sopranos, contralts, tenors, baritone i 
baixos.

El 6 d’octubre de 1957 té Hoc el primer assaig, a 
la sala d’exposicions que l’Acadèmia de Belles Arts 
va posar a la nostra disposició -carrer de Sant Pau, 
2 (actual Banesto)-, després d’haver llogat, a Cal 
LIadô de la Rambla, un harmónium per als assaigs.

La coral estava engegada i prometía.
Faltava trobar-li el nom. Tenint present que el 

patró de l’Acadèmia és sant Lluc, vaig proposar el 
nom de Coral Sant Lluc, cosa que va agradar a tot
hom.

I més problèmes. Passat el temps suficient, s’al- 
birava ja la presentació en pùblic de la coral, però 
calia uniformar-la. Dues signatures, la del president 
de Joventuts Musicals d’aquella època, en Santiago 
Vila Codina, i la meva propia, van avalar un crédit 
que ens va concedir la Caixa d’Estalvis de Sabadell. 
EIs uniformes femenins eren de “faia” blavosa i eis 
dels homes, d’estam negre.

Fotografia Molins.
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22 de jimio de 1Ü38 
n Ion 7 tarde

El 24 de desembre següent un grup de compo
nents de la coral (Jaume Beneyto, Josep Guillem, 
Josep Llobet, Ratei Molins, Francese Olivella i Lluis 
Ponsa), préparais i dirigits pel mestre Uyà, cantem 
la Missa del Gall (la de Sancho Marracó) a l’església 
de Sant Julia d’Altura. A mig maig la coral era a punt 
per a la seva presentacib en pùblic. D’acord amb el 
mestre Uyà, propose a la Junta estudiar la possibili- 
tat i fer les gestions pertinents per veure si es podia 
realitzar al saló de la Casa Duran. Rebem totes les 
facilitais per part de la Maria Teresa Feliubadaló 
Ustrell, filia de la propietaria i cantant de la coral.

Per fi, el 22 de juny, al cap d’un any de la idea 
embrionària, és presentada amb tota solemnitat la 
Coral Sant Elue.

En el seu parlement de presentació en Santiago 
Vila Codina destaeà la im-
portància de “poder disposar ------------- —■—
entre els nostres socis del jove 
mestre sabadellenc Salvador 
Uyà, que malgrat conèixer tots 
els obstacles a vèneer, tota la 
complicada preparació i se- 
lecció de veus que el projecte 
comportava, no dubtà a reunir 
aquest grup d ’entusiastes i 
començar a traballar ferme
ment, fins a aconseguir 
aquesta conjunció, aquesta 
doiçor, aquest saber dir musi
cal, que considerem fonamen- 
tal i que desitgem i esperem de poder aconseguir 
per a la nostra benvolguda coral”.

La Vanguardia i El Correo Catalán del 26 de juny 
coincideixen en el fet que “ la impresión causada 
por este grupo deentusiastas cantores en su prime
ra actuación pública, fue inmejorable, interpretando 
el repertorio con extraordinaria soltura, mereciendo 
los más elogiosos comentarios.” En el Diario de 
Sabadell óe\ 3 de juliol en J. Torrella comenta: “Dos 
presentaciones en una: la Coral Sant Llue y la Casa 
Duran. Estoy plenamente convencido de que la 
Coral Sant Llue pasará a ser una institución artística 
de las que honran a nuestra ciudad y enaltecen su 
nombre más allá del área local; la elección para esta 
presentación fue todo un acierto: el Salón de la Casa 
Duran, que por unas horas, lleno a rebosar de un 
distinguido y culto público, fue arcaica y maravillosa 
“caja de música”.

Posteriorment es van anar celebrant concerts. El 
19 d ’octubre a Sant Sebastià de Montmajor, en 
homenatge al pintor Joan Vila Cinca, amb la 
coMaboració de la Montserrat Torrent, organista. 
Actuació a Cerdanyola i concert al Palau de la Músi
ca Catalana, de conjunt amb la Coral Sant Jordi, la 
Capella Clásica Polifònica i el Cor Madrigal, tots sota 
la dirocciò d’Oriol Martorell.

Més concerts: a Mataró i a Rubí.

JUVENTUDES MUSICALES
DE LA

ACADEMIA DE BELLAS ARTES

Presentan a su

“ C o ra l !§aiif C Iu c”
Director: s a i .v a i i o ii u v .i

En el salón de la

_______C/lSFl D U R A N

És de destacar la nostra actuació a TV-1 -Mira- 
mar, presentáis per en José Luis Barcelona-. Una 
anècdota còmica: tan bon punt va acabar la nostra 
intervenció, i en la nostra presèneia, la càmera de TV 
va enfocar un piano vertical i hi aparegué de sobte i 
per la part de darrere, incorporant-se, la Mary Sant- 
pere, que va cantar el seu inefable Oh Mare Nos
trum. S’havia estât arraulida darrere el piano durant 
tota la nostra actuació.

Concert a l’Ateneu Barcelonés (11 de febrer de 
1959). Comentaris i critiques favorables en tots els 
mitjans de comunicació, inclosa Radio Nacional de 
España.

Assenyalat esdeveniment va ser el concert ofert 
al Saló d’Actes de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, el 
19 d’abrii 1959, amb motiu de la celebració del seu 

centenari, amb la Mima
.... ....Lacambra com a soprano

I solista i la Maria Glòria Vila 
Codina al piano. Es van inter
pretar obres de Victoria, J.S. 
Bach, Silcher, Brahms, Men
delssohn, Rimsky Korsakov, 
Stravinsky i, com a colofó i clo- 
enda, \’AI-leluia del Messies, 
de Haëndel, en una interpreta- 
ció magistral que va deixar a 

I tothom a peu dret, aplaudint i 
réclamant el bis.

En el llegat que el qui signa 
va fer recentment a l’Acadè- 

mia de Belles Arts es troba la gravació magnetofóni
ca d’aquest concert.

Van ser nombrases les demostracions de suport 
i admiració que es van atreure el mestre Uyà i la 
seva Coral Sant Llue. Cartes de felicitació i articles 
favorables de Jeuneses Musicales dans le Monde, 
Revista Alba, Xavier Montsalvatge a la revista Desti
no, Diari de Mataró, Fundació Bosch i Cardellach 
(14 de març de 1959); carta del mestre Joaquín 
Rodrigo, del 16 de juliol de 1959 (“con el mayor 
afecto para esas Juventudes Musicales y su Coral 
Sant Llue”), signada personalment (malgrat la seva 
ceguesa). I més cartes i adhesions: Antoni Vila Arru- 
fat, Jesús Arámbarri, director de la Banda Municipal 
de Música de Madrid, Jordi Roch, president de 
Joventuts Musicals de Barcelona, presidents de 
JJMM de Terrassa i Manresa, Óscar Esplá, Albert 
Blancafort, Narcís Bonet, etc.

Es van encelar gestions per a participar al Con
curs Internacional de Corals d’Arezzo (Itália).

Aquesta és, a grans trets, la historia de la Coral 
Sant Llue, coral iMusionada, que va pujar com l’es- 
cuma fins que el pas del temps -és la vida- la va 
deixar en la foscor, però en el més inesborrable del 
millor deis bons records.

JOSEP LLOBET I BORRELL
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LES AUDICIONS PER A ESCOLARS 
A JJMM DE SABADELL

E n  tots els ambits d’actuadó que pretenen trans
formar la realitat social per fer-la més adient a la 
naturalesa essencial de l’home, s’hi pot aplicar el 
concepte de “fer política”. No tan sois els ajunta- 
ments i els diferents governs fan política. També en 
fan les entitats culturáis. Sempre que, és ciar, la 
seva activitat tingui una repercussió més enllá de 
facilitar determinate servéis ais seus associate. Dit 
d’altra manera: sempre que aqüestes activitats tin- 
guin per objectiu un increment del benestar de la 
població. En aquest cas, del benestar cultural; un 
benestar en termes de qualitat de vida.

Ara que es comenga a donar importáncia al pres- 
supost, perqué indica com i en qué es gastaran els 
diners del contribuent, la gent ha comengat a saber 
que en política hi ha dues maneres de gastar els 
diners: per fer coses noves i per mantenir les que ja 
existeixen. Naturalment, tots els politics aspiren a fer 
coses noves perqué es recordi la seva gestió, el que 
se’n diu “política d’inversions”: paros, edificis, carre
teros, escoles, hospitals, ürbanitzacions..., coses 
que es veuen. A l’entrada del nou edifici s’hi col-loca 
una lápida que recorda el dia en qué es va inaugu

rar i el nom de la persona que aleshores manava; 
queda constáncia de qui ho ha fet. Els qui vénen al 
darrere han de pagar els sous del personal d’a- 
quests centres, repintar les parets i mantenir els 
paros. Necessiten i gasten molts diners per a fer tot 
això, però ningù ho nota. I no poden posar eniloc el 
seu nom.

En la vida política els Hoes de responsabilitat cul
tural no són gaire apreciats; segurament perqué la 
politica relacionada amb la cultura no permet fer 
inversions i poder-se Iluir fàcilment. Sempre es 
poden construir teatres, centres civics i museus on 
no n’hi ha; però la veritable tasca cultural és acon
seguir que aquests teatres i museus s’omplin de 
gent i que en els centres civics s’hi faci quelcom 
més que jugar a cartes. Dissortadament, els respon
sables de la política cultural acostumen a gastar els 
diners repartint subvenciona o organitzant esdeveni- 
ments extraordinaria, capaços d’atreure massiva- 
ment la gent: no per la naturalesa del que s’ofereix, 
sino per la seva espectacularitat. Fan una política de 
despesa total, sense quasi inversió: una política de 
focs d’artifici; una política d’espectacle i de festa

Iniciación musical para escolares

Juventudes Musicales de Sabadell. viene realizando todos los sá
bados por la mañana sesiones musicales dedicadas a los escolares 
semanalmente a una temática determinada. Música sinfónica, mú
sica de cámara, son los temas ya estudiados... La foto de Parran 
ofrece un aspecto de una de estas sesiones en la que el aplaudido 
y joven violinista sabadellense José Luis Puig y el pianista don 
José María Llorens, que interpretan una de las sesiones celebradas 
en el Auditorio de la Caja de Ahorros._______________________

Au dició del dia 13 de 
desembre de 1972. D.S.
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major. Els focs d’artifici son 
molts bonics, però després 
d’haver cremat uns quants 
milions de pessetes, el 
nivell cultural de la pobla- 
ció continua igual.

JJMM de Sabadell va 
patir durant molt de temps 
aquesta manca d ’inversió 
en cultura dels poders 
públics. En l’àmbit de la 
mùsica ho va haver d’assu- 
mir tot: la despesa i la 
inversió. La despesa con
sistía a mantenir una pro- 
gramació de concerts, 
desafiant el perill constant 
que, a partir del quartet de 
corda, el nombre d ’intèr- 
prets fos superior al del 
pùblic que els escoltava. I 
la inversió va consistir a 
crear o patrocinar, estruc
turar i consolidar grups 
corals i instrumentals. I 
sobretot en les audicions 
musicals per a escolars.

Les audicions musicals per a escolars han cons- 
tituì't una gran inversió en cultura musical. Han pos- 
sibilitat el despertar de la Sensibilität per a la mùsica 
de molts infants, superant així la manca total de cul
tura musical d’una poblado ineducada o educada 
segons uns plans d’estudi en els quais l’estètica era 
tradicionalment absent. Fins i tot la majoria dels qui 
havien anat a coMegi només conexien l’existència 
d’algun compositor fames per algún paràgraf perdut 
en algún Ilibre d’història.

Des dels seus inicis JJMM de Sabadell organit- 
zava esporàdicament audicions per a escolars, pro
bablement fent-se ressò de l’experiència de países 
culturalment més avançats, on JJMM comptava ja 
amb una llarga tradició en el camp de l’animació 
musical. Però el factor decisiu en el desenvolupa- 
ment i consolidació d’aquesta activitat fou la presèn- 
cia en els nous Plans d ’Estudi de l’Ensenyament 
General Bàsic d’una assignatura anomenada “Mùsi
ca”. Aquesta assignatura escolar va esdevenir un 
nou àmbit de treball rémunérât per a molts profes
sionals de la mùsica. I van ser ells, des de les esco
les, els qui van provocar l’aparició d’una demanda 
cultural que JJMM va tenir l’encert i l’habilitat de 
satisfer.

Diu Confuci que al poblé li cal fer unes determi- 
nades coses per a ser ifeliç, i que tant se val si les fa 
de grat o per força. Probablement no tots els nens i 
nenes fruten tant en aqüestes audicions corn eis 
organitzadors i eIs mùsics que tocaven. Però la veri- 
tat és que no era gaire difícil aconseguir el silenci

íbCONCERTSJEBâ

'• ORGANITZA: «  JOVENTUTS

COLLABOREN: ESCOLES
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indispensable per a poder 
començar, i érem capaços 
de mantenir-lo durant prop 
d’una hora. Els organitza
dors -JJMM i mestres- en 
gaudíem perqué teníem un 
espai en qué podíem ser 
creatius i estimular amb 
métode i continu'ítat quel- 
com que no es pot improvi
sar: la Sensibilität artística. 
Várem elaborar el nostre 
Pia d ’Estudis amb dos 
cicles: el primer, Coneixe- 
ments deis Instruments 
Musicals; el segon, História 
de la Mùsica. Várem confe- 
gir uns dossiers destinats a 
preparar i complementar 
cada audició a l’escola. 
Discutíem constantment 
l’eficácia del que féiem. No 
totes les propostes de 
JJMM eren acceptades; 
algunas van semblar 
massa revolucionàries i les 
audicions es van mantenir 

com tradicionalment havien estât: donant importán- 
cia a la mùsica i deixant els mùsics en un segon 
terme. Però els mùsics també ho passaven bé pré
parant un programa adient i tocant davant un audi
tori... pie de gom a gom! És ciar, en un desert cultu
ral com el d ’aleshores, els concerts destinats a 
fomentar la mùsica eren els únics que tenien éxit.

Ja han passât bastants anys i avui dia qualsevol 
entitat, pública o privada, pot organitzar un concert 
a Sabadell sense que li caigui la cara de vergonya 
per manca de pùblic. No podem mesurar el grau de 
contribució de les audicions a aquest fenomen per
qué no volem caure en el mal gust de fer enquestes 
als assistants. Però, sens dubte, no várem pas con
tribuir al fet que els nens avorrissin la mùsica.

Malauradament, el que no vàrem aconseguir va 
ser engrescar els poders pùbiics. En aquells temps 
encara no entenien el concepte d’”inversió en cultu
ra” ni el de “politica cultural”. Si l’haguessin entés, 
tots plegats hauriem pogut fer molta més teina: ells 
haurien pogut marcar i finançar una politica i JJMM 
l’hauria executada. Però els poders pùbiics es limi- 
taven a repartir subvencione testimonials, amb total 
ignorància del que les entitats culturáis feien o 
podien fer. Eren els pares de les escoles els qui 
pagaven una quota per finançar les audicions. No 
várem poder estendre la influéncia de les audicions 
més enllá de les escoles privades. I no pas totes. 
Les públiques d’aquell temps en varen romandre 
excloses.

JORO! SAPÉS
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UN lyAQUELLS MOMENTS BRILLANTS
EL PESSEBRE

HOMENATGE A PAU CASALS

^■ealment va ser-ho, de brillant, aquell acte del dia 
20 de desembre de l’any 1974.

El Teatre Municipal de Sabadell “La Farándula” 
es va emplir de gom a gom, amb un pùblic emocio- 
nat i respectubs que va seguir el concert-homenat- 
ge amb una devoció que es palpava a l’ambient.

S’hi barrejaven moites coses en aquell acte. Un 
doll de música fresca, de caire tradicional, descrip
tiva i marcadament nacionalista; un poema basat en 
la més pura essèneia de les nostres celebracions 
nadalenques; la figura quasi mítica de l’homenatjat 
Pau Casais, el gran català universal per exceMèneia, 
mort a San Juan de Puerto Rico l’any anterior, des
prés d’un llarguissim exili que es va mantenir durant 
tôt el période franquista; la presèneia del poeta Joan 
Alavedra, amie i coMaborador de Casais; la direcció 
musical d’Enric Casais, germà del mestre i ambai- 
xador incansable i fidel de la gran figura desapare- 
guda, i tôt un conjunt de sentiments ofegats i de 
records dolorosos que empenyien per aflorar des de 
feia molt de temps.

Joventuts Musicals de Sabadell i la delegacib 
local d’Ômnium Cultural van plantejar-se la realitza- 
ció de l’acte corn una nécessitât ineludible i en un

moment adéquat. EIs silencis imposats ja comença- 
ven a trencar-se i les noves generacions necessita- 
ven conèixer moites de les nostres coses que havien 
estât bandejades.

La iniciativa de les entitats organitzadores va 
comptar, de seguida, amb la coMaboracib d’altres 
entitats locals: Acadèmia Católica, Acadèmia de 
Belles Arts, Associaciô de Pessebristes, Coral 
AMelula de l’Església Evangélica, Fundació Bosch i 
Cardellach, Orfeó de Sabadell, Puerl Cantores, 
Sabadell Sardanista, Schola Cantorum, Unió Excur
sionista de Sabadell i el suport del Banc de Saba
dell.

El dia 20 de desembre de 1974, dones, es va fer 
l’audiciô de l’oratori El Pessebre, de Pau Casais, 
amb lletra de Joan Alavedra, al Teatre La Farándula. 
La direcció general del concert va ser a càrrec d’En
ric Casais i eis intèrprets foren l’Orquestra Simfônica 
de Barcelona, L’Orfeó de Sants, dirigit per Enric 
Ribó, la soprano Maria del Carme Bastamente, la 
contrait Montserrat Aparici, el tenor Dalmau Gonzá
lez, el bariton Enric Serra i el baix Raimon Torras.

L’acte, que tenia la consideració d’homenatge a 
Pau Casais, es va anunciar amb un cartell fruit de la

Teatre Municipal La Farándula, 20 de desembre de 1974. Foto Pere Farrán
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Jouentuts Musicals, 
OmriumCuRureij 

SABA0EU.19M

col4abora
BANCŒSABAŒLL

ELPESSEBRE
HOMENATCE A FAU CASALS
orfeodesantsiorquestra ànfònica 
debancelona 
20 de desembre -lOBO nit 
TEATRE MUNORU. FARANDULA

coMaboració del dissenyador Santiago Soley amb el 
dibuixant i pintor Ramon Noè. Amb el mateix cartell 
com a portada, es va editar un magnifie programa, 
que contenia, a més d’altres informacions, el text 
complet de l’oratori, és a dir, el poema El Pessebre, 
de Joan Alavedra.

Dins del mateix acte, el poeta Mn. Camil Geis va 
parlar en nom de totes les entitats organitzadores i 
coMaboradores i va Iliurar a Joan Alavedra una 
medalla encunyada per a l’ocasid, dins de la coMec- 
cid Catalans IMustres, en la quai figurava el bust del 
poeta i les referèneies a l’acte i als seus organitza- 
dors. L’Associacid de Pessebristes havia guarnit les 
vitrines del vestibul del teatre amb una sèrie de pes- 
sebres tradicionals.

□avant d'aquest esdeveniment, la premsa local 
no va escatimar espai i, des de molts dies abans de 
l’acte, es van anar publicant un seguit d ’articles 
iMustrats que anaven desgranant, amb totes les pre- 
caucions prèpies de l’època i en castella, tota la 
informacid possible sobre Pau Casais, Joan Alave
dra, el poema, l’oratori i eis intèrprete.

La interpretacid de l’obra fou molt correcta musi- 
calment. El pùblic purament meldman en va sortir 
mès que satisfet. Fins i tot cal ressaltar que, corn a 
fet purament musical, el concert va ser dels ano- 
menats “extraordinaris”, tant per l’envergadura de 
l’obra, corn per la qualitat dels seus intèrprete. A 
més, l’execucid d’una composicid corn El Pessebre 
comporta una sèrie de dificúltate que ja neixen 
amb el desconeixement pràctic dels seus intèr
prete en tractar-se d’una obra complexa, vedada 
durant molts anys i quasi no interpretada per ningú 
del pais.

Tot alld que l’acte simbolitzava, perd, tot el rere- 
fons que no va escapar a ningú és el que va fer pos
sible que encara avui, després de quasi vint-i-dos 
anys, tots el que hi érem sentim un pessigolleig a la 
peli en recordar-ho.

És des d’aquest sentiment de nostalgia que he 
volgut fer memòria d’aquell concert, en ocasiò dels 
quaranta anys d’història d’una entitat tan present i 
tan constant com és Joventuts Musicals.

ENRIO TORRELLA CUNILLE 
Expresident de Joventuts Musicals de Sabadell

Mn. Camil Geis oferint a Joan Alavedra, autor del poema 
El Pessebre, l'homenatge que li brindaren les entitats 
sabadellenques. D.S.
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LORQUESTRA DE CAMBRA 
DE JJMM DE SABADELL

t r  er primera vegada d’ençà de la desteta de la 
guerra, un grup de joves mùsics i afeccionáis entu- 
siastes tenien clara consciència de la importància, 
per a una ciutat corn Sabadell, de poder compter 
amb una formació orquestral, entesa aquesta com 
una de les eines de major potencial per a la difusió 
de la cultura musical entre tots els ciutadans. Ni les 
limitacions de la seva composieid ni la modèstia dels 
résultats artistics assolits poden amagar-nos l’ambi- 
ció de l’empresa, i més considérant eis anys en què 
aixô s’esdevenia (1977-79), a la vetlla -encaral- 
dels primers ajuntaments démocraties i quan inicia
tivas de normalitzaciô corn la present tenien un 
carácter véritablement excepcional. Diverses cir- 
cumstàncies del tot alienes al projecte musical van 
interrompre una experièneia pionera que havia pos- 
sibilitat que molts sabadellencs -sense discrimina- 
ció de classes socials, d’origen ni d’adscripcid als 
diferents barris de la ciutat- prenguessin per prime
ra vegada contacte viu i directe amb la música. En 
la seva curta vida, encara que intensa, vida l’Or- 
questra de Cambra de JJMM de Sabadell, nascuda 
en el si de l’entitat -ben aviat seria premiada per l’O- 
bra Social de la Caixa d’Estalvis-, actuà a diferents 
indrets de la nostra ciutat, corn ara l’Auditori de la 
Caixa, l’Institut Miguel Hernández, les Termes o l’es- 
glésia dels Franciscans, i de les rodalies, corn ara 
Castellar del Vallès, Granollers o el monastir de Sant 
Cugat, comptant sempre -grácies a una estreta 
coMaboracid amb les respectives associacions de 
veins- amb un pùblic nombrds i amatent. El seu 
repertori abraçava un période historic molt ampli, 
amb inclusid d’obres significatives del Renaixement 
Barroc, Classicisme, Romanticisme i Segle XX (des 
de Bartdk, Schdnberg i Stravinsky fins als joves 
autors de la ciutat), coMaborant amb solistes i for- 
macions corals. Un dels moments més emotius el 
constituí l’estrena -amb la presèneia del composi
tor- de l’arranjament per a orquestra de les Cinc 
Cançons i Danses, de Frederic Mompou, en realit- 
zacid de qui signa aqüestes ratlles expressament 
autoritzada pel seu autor. Esmentem igualment les 
interpretacions en versid original -probablement en 
la  audicid a casa nostra- de peces tan diferents 
corn l’obertura ó’Armide, de Lully, la música de 
ballet i cor fúnebre d’Orfeo, de Gluck, simfonies de 
W. F. Bach i J. Ch. Bach, el Concert per a piano i 
orquestra en Re Major, de Haydn, o el Vais de l ’Em- 
perador, de J. Strauss (convocant eventualment una 
plantilla propera als 50 músies). Des de l’inici l’ac- 
tuacid dins els diversos cicles d’audicions per a

escolare fou contemplada igualment com un dels 
eixos centrals en I’accid pedagògica de I’orquestra.

Aquella època d ’ebulliciò, extensiva a tot un 
munt de coHectius i petites iniciatives que aportaren 
els seus petits granets de sorra, tindria més enda- 
vant un poderòs ressorgiment amb l’extraordinari 
salt qualitatiu représentât per l’endegament de pro- 
jectes -avui ja sortosament realitats!- com l’Orques- 
tra Simfònica del Vallès, els Amies de l’Opera, el 
desenvolupament de diferents temporades de con
certs, la progressiva revitalitzaciò dels ensenya- 
ments musicals, etc., que ens permeten contemplar 
-sense estridències- el futur amb esperança. Amb 
la fundaciò de l’esmentada CSV, sentida cada 
vegada més com a pròpia per un nombre creixent

ORQUESTRA DE CAMBRA 
DE JOVENTUTS MUSICALS 

DE SABADELL
Obres de ;
Gluck, Toldrà, J.S.Bach,
Vivaldi, Stravinsky. Corelli.
Lully. Bartok.
Flauta: Josep M.Llorens 
Oboè: Josep Julià 
Director; Benet Casablancas

Audiciô n“5

lldejuny.diumenge.ados . 
quarts de 6 de la tar^ .

E ssiêsia de San t Fëlix

collabora
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Orquestra de Cambra de JJMM de Sabadell, Auditori de la Caixa de Sabadell, 22 d ’abril de 1979. Foto Pere Farrán

de conciutadans, la ciutat feia seus aixi alguns dels 
principis i objectius assenyalats més amunt. Final
ment, i amb la perspectiva que ens atorga el pas del 
temps, esdevé motiu de legítima satisfaccio com
provar com alguns dels llavors joveníssims mem
bres de l’orquestra (a partir de 14 anys) entraren a 
formar part posteriorment de conjunte tan prestigio
sos com la Joven Orquesta Nacional de España, 
rOrquestra de Cambra del Palau, l’Orquestra Ciutat 
de Barcelona, l’Orquestra de Cambra del Teatre 
Lliure o la mateixa Orquestra Simfónica del Vallès, 
fet que subratlla -si aixó fes encara fa lta !- la 
importancia d’aquestes petites llavors i de la neoes- 
sitat de perseverar -amb la màxima oontinuïtat- en 
els esforços a mitja i llarg termini, si volem donar-nos 
tots piegate una societat musicalment sana i equili
brada a les albore del s. XXL

BENET CASABLANCAS I DOMINGO

OROIJI^STRA DE CAMRRA 
de .1.1. MM. fle S ab ad e ll

CORAL HELLES ARTS 
de .1.1.M M.de Siilia<lell

Director: Lluis Vita

concert extraordinari

Director:
Benet Casablancas

DIUMENGE, 22 D'ABRIL 
SIS DE LA TARDA 

AUDITORI DE LA CAIXA 
D'ESTALVIS DE SABADELL
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ELS CARTELLS PUBLICITARIS 
DE JJMM DE SABADELL

C l  cartellisme que configura la part gràfica, la de 
difusió cultural i publicitària de JJMM de Sabadell, 
és una mostra més de l’estreta relació que es dona 
amb els altres ambits artistics sabadellencs. Artistes 
com Alfons Borrell, R. Noè, Jordi Roca, Camil Fàbre- 
gas, Masvidal, etc. han dissenyat alguns dels seus 
cartells anunciant els cicles musicals.

La varietat gràfica és, superats els inevitables 
logotips dels “sponsors”, el tret més destacadle de 
la coMecció icònica d’aquesta entitat.

Des del punt de vista qualitatiu, l’edició de car
telle és molt desigual, a causa, en ocasione, de la 
manca de mestratge d ’alguns dissenyadors o, 
malauradament, a la situació no gaire pròspera de 
l’entitat en certes époques.

En tenim uns d’execuciò molt modesta, com el 
dedicat a les Corals Infantile TIC-TAC o el dedicat al 
concert d ’Anna Baguet (violi) i Antònia Ibáñez 
(piano). En aquesta mateixa línia, apareix el que 
anuncia el concert de guitarra de Francese Pareja, 
amb un dibuix firmat per “Llamas a 80 y vienen 120” 
certament intéressant, però, des del punt de vista 
publicitari, molt pobre.

Amb una execuciò més acurada, destaquen els 
dedicats al concert de piano de LIuis Avendaño, 
amb un joc tipogràfic intéressant que ens recorda 
els epigrames de les primeres avantguardes, o un 
de més clàssic, el referent a la Coral de Belles Arts, 
dirigida per Joan Roda que, si bé el disseny resulta 
conservador, el résultat com a reclam publicitari 
està bastant aconseguit; fins i tot la qualitat del 
paper és més bona que la dels anteriors.

Un altre exemple és el que anuncia l’homenatge 
a Pau Casais, de l’any 74, on intervé Ramon Noè, un 
dibuix pur, amb un impacte visual central, colom 
vermeil sobre un ingénu cel blau.

En aquesta línia més clàssica, també tenim el 
cartell dels concerts per a escolare del curs 83-84. 
Una partitura serveix de tons a la fotografia d’un nen 
abraçat a un gran trombò; una imatge simpàtica, 
però massa diluida en l’estampat de fons.

Un dibuix de Camil Fàbregas iMustra el cartell 
del concert corresponent a l’Orquestra de Cambra 
de JJMM de Sabadell. Un trap sòlid, rotunt, molt 
propi del mòn escultòric d’en Fàbregas i que resul
ta poc destacat de la resta. El color escollit per a la 
tipografia neutralitza negativament la força de la 
figura femenina amb violi. La imatge individualitza- 
dora, a més, guarda poca relació amb la idea 
coNectiva d’una orquestra de cambra.

KAY WiNDiNO-TETE MQNTOUU 
LA LOCOMOTORA NEGRA 

ANDRE C0NDÜANT ■ lOU SENNET ■ PEER WtSORIS 
...............................l ü C K r S  ’  OÜINTET
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Un treball discret, de poc pressupost, és el dedi
cai al concert de la Coral de Belles Arts, patrocinai 
per la Caixa de Crédit Mutual, però que té, en la 
seva simplicitat, una eficàcia informativa molt evi
dent. Amò una tipografia tipica dels anys 70, resulta 
una composició visual de gran correcció.

La sovintejada relació entre JJMM de Sabadell i 
l’artista Jordi Roca donará résultats molt positius. Els 
suports adquireixen més qualitat: paper, tintes i 
reproducció gràfica tendeixen a ser impecables. El 
treball creatiu esdevé acurat i s’intenta cercar una 
estética que globalitzi la imatge pública de l’Entitat.

Potser, i juntament amb les aportacions d’Alfons 
Borren, és la part de l’arxiu gráfic de JJMM de Saba
dell més coherent. El color comença a comptar amb 
gran força expressiva, els treballs dedicáis ais 
cicles “Música d’estiu” cerquen fons molt lumínics i 
impactants amb una vivacitat colorista que ja, per si 
mateixa, constitueix una crida d’atenció pública. La 
taca protagonitza els motius globals deis cartells i 
sovinteja sobre les formes figuratives. És el cas del 
cartell de “Música d’estiu” de l’any 90, en qué la 
desfiguració de les notes sobre el pentagrama, amb 
un impactant vermeil sobre negre, esdevé una sen- 
yera musical impressionant. Torna a ocorre al cartell 
del mateix cicle, però de l’any 93.

Es juga amb la varietat tipogràfica, créant dife
rente registres d'informació; títols amb lletres infor
mais, combinados amb tipus convencionals per a 
les dades purament informatives: Hoc, data, etc.

També trobem una iconografia més figurativa, 
però menys vegades. Un exemple és el dedicai al 
Trio Saxia (1980): els dibuixos, fruit de l’observació 
directa dels músics interprétant, dominen la superfi
cie del cartell. Tenim el que anuncia l’Orquestra de 
Cambra de JJMM de Sabadell, dirigida per Benet 
Casablancas: aquí s’opta per una imatge que ens 
recorda Magritte, tractada amb una uniformitat colo
rista que es mou en la linia més pura del surrealismo 
metafísic, això sí, amb una certa dosi humorística, 
donada per l’anagrama de l’entitat en mans de l’ho- 
me sense rostre que protagonitza la imatge.

En una linia més conceptual, destaquen els car
tells deis anys 86 i 87 (Música d’estiu). El cartell de 
l’any 87, de Jordi Roca, presenta un ciar paraMelis- 
me amb l’estil d’Alfons Borrell.

El conjunt resulta una apreciable font gràfica de 
documentaciò sensible a ser analitzada amb més 
profunditat i, com a résultat, esdevenir una mostra 
de la trajectòria gràfica de Sabadell quant a disseny 
publicitàrio-cultural es refereix.

L’estudi de la documentaciò d’entitats culturáis 
com la que ens ocupa genera, automàticament, un 
reguitzell de dades que ultrapassa la pròpia entitat. 
Ara per ara, resten molts análisis d’aquest tipus per 
fer. Que serveixin aqüestes linios per obrir gana i 
motivar la realitzaciò d’aquestes tasques.

ANA FERNÁNDEZ

M M 5 I C A A L ' E 5 T I M ' 8 7
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JOVENTUTS MUSICALS -  CORAL BELLES ARTS
Més de vint anys d’història

^#onn I’any 1971 quan uns estudiants novells de 
direcció coral tornen de Barcelona molt engrescats 
per les seves experiències i decideixen posar-les en 
práctica. És a dins d’un sis-cents i a la carretera de 
la Rabassada on aquests joves intrèpide gesten una 
nova coral. Un d’ells, Pere Puig, que és el més expé
rimentât, es fa càrrec de la direcció. L’Acadèmia de 
Belles Arts els acuii, oferint-los nom i local d’assaig. 
El dia 11 de juliol de 1971 s’ofereix el primer concert 
al seu auditori.

Dos anys més tard i després d’un treball regular, 
Joventuts Musicals de Sabadell, veient la serietat de 
la tasca, acuii la Coral Belles Arts sota el seu patro
cini esdevé la Coral Belles Arts de Joventuts Musi
cals, de qui es rep, a més, coMaboració i suport.

La Coral Belles Arts va creixent i consolidant-se 
entre eis anys 1980-1983 i, sota la direcció de Lluis 
Vila, aconsegueix una estabilitat en la plantilla i eIs 
locals de Joventuts Musicals de Sabadell resulten 
insuficients per a assajar. És en aquest moment que 
la Parróquia de la Purissima n’acull eis assajos. Aixi 
s’inicia una nova etapa i, amb estreta coMaboració 
amb Joventuts Musicals, la Coral organitza concerts 
extraordinaris amb l’Orquestra de Joventuts Musi
cals de Sabadell. D’aquests concerts en destaca el 
concert 100, dut a terme l’any 1984, juntament amb 
l’Orquestra de Cambra de Joventuts Musicals de 
Catalunya.

Sota la direcció de batutes corn Josep Pons, 
Josep Vila i Fernando Marina la Coral Belles Arts 
endega una etapa en qué s’interpreten, amb 
orquestras de cambra i simfôniques, grans obres, 
entre elles la Missa de Stravinsky, el Magnificat de 
Bach, eis Te Deum de Purcell i Haendel, i la Missa 
de la Coronació de Mozart; totes elles sota el patro- 
cini de Joventuts Musicals de Sabadell. D’aquells 
anys, del 1985 fins al 1991, no podem oblidar eis 
nombrosos concerts de la Coral Belles Arts dins dels 
Festivals d’Estiu de Joventuts Musicals de Sabadell.

L’any 1992, després d’un nou canvi de director, 
la Coral Belles Arts esdevé una entitat propia a nivell 
juridic i fiscal, mantenint la vinculaciô musical amb 
Joventuts Musicals de Sabadell. Una mostra en pot 
ésser el concert del XXV aniversari de la Coral Belles 
Arts de Sabadell, realitzat el passât mes de maig al 
Teatre Municipal la Farándula, amb el suport de 
Xarxa Cultural de Catalunya i la coMaboració de 
Joventuts Musicals de Sabadell.

Només volem afegir que la Coral Belles Arts se 
sent honrada d’haver coMaborat durant més de vint 
anys amb Joventuts Musicals de Sabadell en la 
bonica tasca de fer estimar la música a la nostra ciu- 
tat. Felicitats pels 40 anys d’histôria i endavant! A 
continuar durant molts més anys!

CORAL BELLES ARTS DE SABADELL

Coral Belles Arts amb l ’Orquestra Simfônica Empordà LIenguadoc Rossellô al Teatre Municipal La Farándula, 24 de maig de 1996. 
Foto Andreu Massagué.
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LA CONTINUITAT D’UNA ENTITAT MOLT VIVA
----------------- r""H -----------------

^■ecords, anècdotes, amistats entorn de la música: 
els quarante anys de vida que ara compleixen les 
Joventuts Musicals de Sabadell tenen un caire espe
cial. “És una entitatmolt viva”, comenta Manuel Costa 
Fernández, primer secretari que va tenir l’entitat i 
encarregat de redactar el manifest fundacional l’any 
1956. Una vida i una continu'ítat que, segons Costa 
Fernández, “són el valor més important, si tenim en 
compte el carácter minoritari que té la música”.

La filosofia de les Joventuts Musicals ha tingut 
dues vies per a potenciar la música a la ciutat; donar 
educació al públic com a oidor, incloent-hi el públic 
infantil, i donar a conéixer músics joves. Josep Lluís 
Puig, violinista, té un record molt positiu deis seus 
inicis; “El primer concert que vaig fer en la meva vida 
va ser per a Joventuts Musicals, quan tenia 17 
anys”. D’aixo fa 30 anys i el violinista recorda que va 
fer moites actuacions per a l’entitat. “La carrera deis 
músics és plena d ’entrebancs i hi ha una competén- 
cia ferotge. Per aquesta raó, l ’oportunitat que dóna 
aquesta entitat ais joves perqué actuln davant del 
públic és una experiéncia francament positiva”, 
explica Puig, que fa uns 20 anys que va deixar d’es- 
tar lligat a les Joventuts. En aquests moments sent 
una gran iMusió per tornar a tocar per l’entitat.

Un deis punts més complicats on incideix l’entitat 
musical és en la formació d’infants amb audicions. 
Segons Manuel Costa, “per a educar es nécessita 
interés, i l ’ensenyament de la música a les escoles o 
no existeix o és molt dolent. Per tant, és difícil que 
Joventuts Musicals en porti tôt el pes". Una de les 
primeres persones que va preparar audicions per a 
escolare a la ciutat va ser Anna de la Cruz, profes
sera de l’Escola del Sol i del Sant Gregori. “La tasca 
de Joventuts amb les audicions és molt Important, 
sempre que eis professors hi donin una continu'ítat”, 
explica Anna de la Cruz, que confia en l’aposta per 
l’aprenentatge rigorés perqué, segons afirma, l’ex- 
perièneia li ha demostrat que eIs nens no es poden 
captar només fent gracietes: “El que veu el nen és si 
l ’intérpret és bo o és dolent, i aixô ara s’esta cuidant. 
Pensó que s ’ha produit un sait qualitatiu en aquest 
tema”.

L’entitat també ha mantingut contactes i coMabo- 
racions amb altres entitats i institucions de la ciutat. 
Una d’aquestes va ser l’Alliance Française, tôt i que 
ja fa anys que es va produir el darrer treball conjunt. 
El director de l’escola de llengua francesa, Robert 
Ferrer, recorda que “als començaments de l ’Allian
ce, quan gairebé no hi havia música a Sabadell, als 
anys 70, les Joventuts eren el nostre Interlocutor I el 
nostre “partenaire” amb qui organitzàvem concerts 
de joves intèrprets franceses”. Robert Ferrer pensa

que en aquests moments la tasca de Joventuts és 
molt complicada, perqué la possibilitat de portar 
grans noms de la música dificulta l’interès del públic 
pels nous valors. “Abans les actuacions servlen de 
palanca als joves que sortien del conservatori. Ara, 
com també passa a Erança, país d ’on va sor gir la 
idea de crear Joventuts Musicals, es busquen noves 
formes perqué el públic no voi arriscar”, matisa 
Ferrer.

L’actual president de les Joventuts Musicals de 
Catalunya, Esteve Costajussá, que també ho va ser 
de les de Sabadell, afirma que “si volem tenir una 
cultura, necessitem donar una sèrie de facilitats a la 
joventut; en la música alxó és especialment Impor
tant, i ha de ser inherent a Íes Joventuts Musicals”, 
referint-se a la seva filosofia.

RECORDS
Per a les persones que han estât vinculades d’al- 

guna manera a l’entitat, és molt difícil triar algún 
record emblemátic. “La majorla deis records a la 
vida d ’una entitat són petits”, matisa Costajussá, 
però ell destaca l’homenatge al senyor Lluís Subira- 
na, “un home que va fer molt per a les entitats de la 
ciutat’’. Anna de la Cruz ho té molt ciar a l’hora de 
triar un record: “Un concert homenatge a l ’obra de 
Erederic Mompou que em va copsar”.

Robert Ferrer recorda, encara avui indignât, 
aquella vegada, pels voltants de l’any 1975, que van 
anar a demanar permis al gobernador civil de Bar
celona per a poder organitzar un concert amb 
músics franceses i els el va denegar “perqué no 
portávem les lletres deis temes musicals que s’inter- 
pretarien al concert”, explica Ferrer. “El més greu”, 
continua, “és que el concert era de Haendel i per 
aconseguir el permis vam haver de portar les parti
to res de les peces musicals”.

JULIÀ GUERRERO

Nomenament de socis d'Honor a Mn. Camil Geis i Josep M. 
Llorens, 29 de setembre de 1971.
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QUARANTA ANYS DE PERSEVERANÇA 
EN LA DIFUSIÓ DE LA MÙSICA

U na fotografia groguenca de principis de setem- 
bre de 1974 és el testimoni mut d’una reunió informai 
que van mantenir eis membres de la Junta de Joven- 
tuts Musicals de Sabadell d ’aquell temps; Enric 
Torrella, que aleshores era president de l’entitat, 
xerrava, envoltat de Ramon Casabas, Francese 
Mallafré, Francesca Banús, Isidre Elias i Antonio 
Segura, tot donant a conèixer a la premsa les activi- 
tats que en aquell ours volien endegar.

Amb la perspectiva histórica incontestable que 
donen els anys, no és arriscat aventurar que des de 
mitjan anys setanta, i fins ben entrate els vuitanta, 
Joventuts Musicals va viure la seva pròpia edat d’or. 
L’expressió musical participava de l’efervescència 
cultural d’una societat que timidement es reafirmava 
en la Ilibertat. Els diferente estile musicals convivien 
en una programació vasta i ecléctica que avui dia 
possiblement seria impensable: mentre Tete Monto- 
liu actuava acompanyat pel saxo tenor Joe Hander- 
son i del batería Manuel Elias; el jove violinista 
Josep Fluís Puig interpretava les sonates de Vivaldi, 
Beethoven i Brahms; el cantautor argenti Jorge 
Cafrune recitava poemes de Miguel Hernández i 
llançava missatges de Ilibertat en una Farándula 
plena de gom a gom. Tampoc no va faltar a la cita 
el Ballet Contemporani de Barcelona i Albert Arga
do, director de l’Orquestra de Cambra de l’Ateneu 
Barcelonés.

A banda de tot aixó, Joaquima Busqué dirigía la 
coral infantil Tic-Tac, i la Junta de l’entitat donava 
contingut al Festival d’Estiu. En aquest cicle, potser 
un deis concerts més recordats el va protagonitzar 
Jaume Sisa, el 28 d’agost de 1975, a l’amfiteatre de 
la Caixa de Sabadell. El 21 de setembre del mateix 
any, el Club de Jazz de Joventuts Musicals va orga- 
nitzar el Primer Festival de Jazz a Sabadell, que tin- 
dria continu'ítat durant tres edicions més. De les 
actuacions programadas, en van rebre critiques 
excel-lents La Locomotora Negra, Kay Winding i 
Tete Montoliu, que aquells anys actuava amb molta 
regularitat a la ciutat.

A més, l’entitat va participar activament del débat 
que va suscitar l’Ajuntament anunciant que el Con
servatori Municipal de Música, ubicat a la Rambla, 
podría ocupar tres plantes de l’edifici de La Farán
dula, una mesura que sortosament no va prosperar. 
Altres fites importants que es van dur a terme les 
darreries deis setanta van ser les auclicions per a 
escolare, el Primer Concurs Comarcal Juvenil de 
Piano per a intérprete de fins a 16 anys i, la més

XII Trabada de Coráis de Catalunya. Cantant a l ’escallnata de 
Sant Félix, Sabadell 29 d ’abril de 1979. Foto Pere Farrán.

Els Petits Cantors de Viene al Teatre Euterpe, 
12 de març de 1971.

La Locomotora Negra, 15 de setembre de 1981. Quart Eestival 
Internacional de Jazz a Sabadell, organitzat pel Club de Jazz de 
JJMM al Teatre Municipal La Earándula.

22



ambiciosa, la creació de l’Orquestra de Cambra de 
Joventuts Musicals de Sabadell, sota la direcció de 
Benet Casablancas.

Eren els anys de \'M-7, d’Albert Boadella i eis 
seus Joglars, de pas per Sabadell; de l’èxit de la 
Familia Picarol i de les audicions musicals seguides 
per més de 2.000 alumnes a La Farándula i als 
coMegis Kennedy, de Ca n’Oriac, i La Romànica, de 
Barberà. La Coral Belles Arts de Joventuts Musicals 
creixia en prestigi pel savoir faire de Lluis Vila, que 
tant estrenava obres de Llorenç Balsach corn s’es- 
plaiava en eIs clàssics. El 1979 Maria Antonia Ibànez 
va fer-se càrreo de la direcció de Joventuts Musicals 
fins a 1983, atès que Esteve Costajussà la va relle
var. En aquest période van visitar Sabadell eis ger- 
mans Claret, amb el Trio Barcelona, i Salvador Bro- 
tons. I més endavant, la soprenent Orquestra 
Simfònica de l’Autònoma. L’1 de gener de 1986 el 
president de la Federació Internacional de Joventuts 
Musicals, Jordi Roch, va inaugurar les Audicions per 
a Joves Intérprete, un cicle que des de feia alguns 
cursos havia caigut en l’ostracisme.

La Coral Belles Arts, aquest cop dirigida per 
Josep Vila, va interpretar el Magnificat, de Bach, el 
28 de gener de 1988 a La Farándula. Altres actua- 
cions de molt prestigi van afegir-se a una activitat 
que, amb tot, havia davallat notablement. La més 
destacable fou protagonitzada per la soprano Victò- 
ria dels Àngels acompanyada de Manuel Garcia 
Morante, en un concert organitzat conjuntament 
amb l’Associació dels Amies de l’Opera. Al final de 
1991 la Junta afirma patir un cert cansament i, per 
tant, demana el relleu. Després d’una controvertida 
votació, Joana Soler en va assumir la presidéncia. 
D’aleshores ençà intenta retornar l’entitat al nivell de 
presénoia ciutadana que havia guanyat a pois 
temps enrere. La proposta més ferma de la Junta 
aotual ha estât la d’oferir un cicle de música nacio
nalista cada estiu, des de 1994.

Ara Joana Soler treballa fins molt tard de la nit a 
la seu de l’entitat préparant eis actes del 40é aniver- 
sari. Fa més de 20 anys d’aquella fotografia en blanc 
i negre d’una Junta plena d ’idees. L’actualitat, en 
color, varia en forma però no en el fons. Gerard Cla
ret i Josep Fluís Puig tocaran a Sabadell, corn en 
anys passats van fer, perqué aigú els ho ha dema- 
nat. Un algù que sempre és present perqué, més 
enilà dels anys i de les petites baralles estèrils, s’es
tima la mùsica, Fins i tot la d’en Sisa.

JOAN RUFAS

RECITAL

VICTORIA 
DELS ANGELS

MANUEL GARCIA MORANTE (Piano)
16 de febrer de 1990 a dos quarts de deu del vespre0 ae reorer ae i99U a oos quarts de deu des vespri 

Teatro Municipal "La Farándula" • Sabadell

Audicions de joves interprets, gener 1986. Auditori de ia Caixa de 
Sabadeil.

Festivai d ’estiu 1983 - Mùsics catalans, Barber Shop Classisc 
Quarter. 14 de julioi, Amfiteatre Caixa de Sabadell.
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DEFENSA D’UN LDGDTIP
per Christoph Platen,
Comissió de les eleccions

Primer esborrany del logotip 
de les JJMM fet per Calder

Va aparè ixe r de sob te  al co- 
mençament dels anys noranta: la 
bo la verm ena i la com a negra i 
allargada. Havia ocupat el marge 
esquerre del paper d ’escriure de 
la FIJM g a ire b é  en un ta n ca r I 
o b rir d ’u lls . La m u n d ia lm e n t 
famosa setzena nota, distintiu de 
la FIJM durant anys, va quedar 
bandejada al peu de página. Ara 
és un record borros, una filigrana 
de l passâ t de sca ra d a m e n t su 
p la n ta d a  pe r l ’en g in yó s  pun t i 
com a de Barcelona,

Els pros i els contres del logo- 
t ip  varen ser o b je c te  d 'a s p re s  
d iscu ss io n s , com  aco s tu m a  a 
succeir quan es tracta de gustos 
personals. El debat ostava carre- 
ga t d ’e m o tiv ita ts  i pa ss io ns . 
Encara recordo la meva primera 
trobada am b l’agosarada coma: 
un petit “c lic ” en fer-li una segone 
u llada en una su ite  de l’hotel a 
BrusseMes i després un “hola!" 
en el fose cel d ’una tarder. Però 
després sorgiren les preguntes i

els dubtes: potser aquella boleta 
encara ten ia m assa color, o era 
massa modesta? Tal volta l’antic 
símbol de la nota musical i el g lo
bus era m o lt m és co n v in ce n t?  
Fóra millor d ’invertir les despeses 
d ’impressió i disseny en nous pro- 
jectes? I per qué s'havia de can- 
viar un logotip en qué confiàvem 
per la seva dem ostrada eficacia, 
rie en fradicio?

Va arribar el logotip, la primera 
im p re ss ió  p o s it iva  va q u e d a r i 
a ca b a  pe r e sva ir-se  q u a lsevo l 
s igne d ’esceptic ism e. Com més 
ens trobàvem, més coses teníem 
a exp licar-nos i, a poc a poc, la 
desvergonyida taqueta esdevin- 
gué una petita amiga.

Després de llargs debats, fins i 
tot la secció alemanya de Joven- 
tuts Musicals es pronuncié a favor 
del presumit símbol que ja s ’havia 
deixat veure en diferente llocs. La 
decisió era, albora, justa i oportu
na. Q ue dava  per a a fe g ir-h i el 
color i, segone el principi de “tria 
el que  tri'ís ’’ , ta m b é  s ’ha v ia  de 
com pletar-lo. Potser hi ajudin els 
següents aforismes: una improvi
sada però jo iosa intepretació en 
qué la línia divisòria entre anàlisi 
a p ro fu n d id a  i fan tas ia  co lo ris ta  
s ’esfuma.

El lo g o tip  té  v ita lita t, la seva 
lle u g e ra  in c lin a c ió  su g g e re ix  
moviment constant i l’orienta cap 
al fu tu r. A quest e fe c te  d iném ic  
correspon al ritme i la sonoritat del 
nom de l ’a sso c ia c ió : Joven tu ts  
Musicals.

El d isseny gra fie  tam bé crea 
analogia amb l'apóstrof, que s ig 
n ifica  “ té a lg u n a  c o s a ’’ , “ am b 
e s til” i “ o r ig in a l” . Els am ies del 
teatre podran establir paraMelis- 
mes amb l’art a través de les llé- 
g rim es  de is  pa líaseos, m entre  
que la d im ensió  m usica l queda 
oberta per la ciau de base,

L’elecció del vermeil i el negre 
in d ic a  un co n tra s t, a lbo ra  que 
form a un con jun t. El d isseny té 
elements europeus, mediterranis i 
fins  i to t o r ie n ta ls : una b a rre ja  
fam iliar i exótica per a una Simfo- 
nia del Nou Món colorista i figura
tiva, que es desenvolupa en una 
tensió d ia léc tica  re flec tida  en la 
forma, suggerin t a la ment asso- 
ciacions d ’idees com:

Joven tu ts  M us ica ls  s ign ifica , 
dones, quelcom  més que “músi
ca ” ; per a reunions per damunt de 
les divisions politiques, étniques, 
culturáis o sexuals; per un desa- 
fiam en t com ú de les fro n te res : 
milers de veus cridant “més enllé”

per mitjé deis United Sounds de 
JJMM, résultat de l’esperit jove i 
de la capacita i d ’entusiasme per 
la música.

Am b to t i a ixó, aquests  Jocs 
sense Fronteres tenen una sòlida 
base técn ica  i organitzativa que 
ga ran te ix  i fom enta  la qu a lita t. 
Tenen tam bé un ciar paper social 
i politic: Uniu-vos, apreneu a viure 
com a amies i exp liqueu-ho a la 
vostra terra. La capacita i d ’orga- 
n itzar am b èxit aqüestes troba- 
des m us ica ls  es de riva  de c in 
qu a n ta  anys d ’e x p e rié n e ia  
práctica i de la Professionalität de 
les Joventuts M usica ls, d ’on va 
sortir. Els Ilaços amb l’antic logo
tip, encara identificable , demos- 
tren que, malgrat la seva moder- 
n ita t, la seva  v is ió  de fu tu r i 
l’avidesa d ’innovacions, l’organit- 
zacié assumeix els seus origens 
històrics i la seva pròpia història. 
Està d is p o s a d a  a a rr is ca r una 
mirada enrere, cap al futur, Això 
promet música, joventut, diversió, 
qualitat, futur en un nou món. És 
ben ciar: les Joventuts Musicals? 
Mireu el logotip!

Christoph Platen
Comissió d 'e lecció
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col laborant amb Thibaud en música de cam
bra. Goyescas (1909) i les Tonadillas (1913) 
m arquen el moment culminant de l’obra de 
Granados. Transforma Goyescas en òpera, que 
sense les circumstàncies de la Gran Guerra 
s’hauria estrenat a Paris. L’estrena fou a Nova 
York, i aquest fet, per una sèrie d’atzars de la 
guerra, li costará la vida juntament amb la seva 
esposa.

Granados es espiritualment menys europeu 
que Albéniz; enclavât a la Barcelona modernis
ta, la seva música conté una melangia i una sen- 
sibilitat peculiars del romanticisme català, amb 
una nitidesa i claredat tipicament mediterrània. 
Tot i aquest ascendent i influencia. Granados no 
va dissim ular mai la seva inclinacié per 
r ambient popular madrileny castizo.

L’obra de Granados, inacabada amb el seu 
traspàs, es desigual, i si bé no pot dir-se, corn en 
el cas d’Albéniz, que el seu estil queda tancat i 
acabat amb la mort, en Granados roman un 
interrogant sobre les seves possibilitats futures, 
en Tinici d’una etapa de maduresa truncada per 
la mort.

Granados ho encertà plenament amb l’obra 
per a piano, per bé que aporta amb retard les 
influencies de Chopin i Schumann, i especial- 
ment el gran moment musical de Grieg, pel qual 
se sent particularment intéressât. En canvi, la 
seva obra teatral i simfònica presenta una gran 
desproporció entre el que Granados ambiciona- 
va i els résultats. Sembla que això fou una nota 
corrent entre els grans interprets i compositors 
pianístics. Aprofundien fortament en el coneixe- 
ment de l’instrument, però es desinteressaven 
de la formado tècnica i orquestral, i quan inten
ten la creado d’obres importants de conjunt, les 
seves mancances els traïen. Sabien què volien 
fer, però no tenien la tècnica per a realitzar-ho.

Granados va conrear una gran diversitat 
de gèneres musicals i en tots ells hi ha present 
el délicat romanticisme, sensible i intimista. 
La seva obra és extensa, amb composicions 
per a escena, per a orquestra, música de cam
bra, vocal i especialm ent per a piano, amb 
transcripcions i arranjaments, però on brilla i 
es troba el veritable Granados és en Goyescas 
i en les Tonadillas, que representa la presen
tad o  sonora de l’ambient de Caries 111 i IV, 
que genialm ent va il lu s tra r  el p in to r de 
Fuendetodos.

La descripcié de la mort de Granados ha tin- 
gut moites versions, amb variants de tota mena. 
Joan Manent, compositor, violinista i musicòleg, 
Texplica com una fatalitat piena de pressenti
ment i de misteri. Granados, abans d’embarcar- 
se, donà un concert amb Manent a la Sociedad 
Filarmonica de Madrid, in tepretan t les deu 
sonates per a violi de Beethoven. El 25 de 
novembre de 1915 em barca amb el vaixell 
Montevideo vers Nova York. S’acom iada a 
TEstació Marítima amb un trist pressentiment: 
“No ens veurem m és”, diu als seus amies. 
Granados, des de petit, tenia terror a l’aigua i 
especialment a la mar. El 29 de gener de 1916 
estrena, al Metropolitan House de Nova York, 
Goyescas, la primera òpera de llengua castella
na presentada als Estats Units. El president 
Wilson l’invita a fer un concert a la Casa Bianca 
de forma indeclinable i per això perd el vaixell 
que l’havia de retornar a Espanya. Ho farà amb 
un pailebot que va a Anglaterra. A Folkestone, 
canvia al ferryboat Sussex, que fa la travessia 
del canal de la Mànega, via Dieppe. A mig carni, 
un torpede alemany l’intercepta obrint-li una 
via d’aigua a popa. En plena confusió Granados 
en un moment de pànie, es tira al mar. La seva 
muller intenta salvar-lo i moren tots dos ofe- 
gats. El vaixell, avariai, continua la travessia, 
però darrere seu deixa, com en una narració 
romàntica, la vida de dos esposos fídels en la 
mort. El 9 de desembre de 1939 es va presentar 
Goyescas al Gran Teatre del Liceu.

DISCOGRAFIA
Goyescas Suite piano Alicia de Garrocha 
RCA RD60408
Goyescas Òpera PHILIPS 6514-182
Tonadillas al estilo antiguo Teresa Berganza 
BECCA 425 947
Suite español RCA 85417
Escenas románticas Alicia de Garrocha 
BECCA 410 288
AUegro de concierto Alicia de Garrocha 
BECCA 420 288
Danzas españolas PHILIPS 6514-183 
Valses poéticos CBS DC40140 
Cantos de España RCA RL 85417
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IlE

Exposkió de l'Escola Tèxtil d'Arts 
i Oficis de Sabadell

Is teixits amb qué eus vestim, les cases, 
els espais interiors que habitem, son 
productos d ’activitats créatives vers el 
marc ambiental en què es desenvolupa 
la vida humana. Aquelles activitats  
vénen condicionados no solament per 

les lleis economiques que regeixen el mercat, 
sino també per motivacions sociologiques i 
estétiques.

“L’urbanista, Varquitecto, el decorador i el 
dissenyador téxtil són els creadors de les for
mes de vida, lligades naturalment al desenvolu- 
pament sociocultural. Tots ells han de conéixer 
Tevolució dels gustos, les tendéncies estétiques 
amb el rigor d ’un professional.

El dissenyador ha de portar aquesta evolució 
dels gustos d ’una forma racional i no per un 
snobisme incontrolat, que podria èsser perjudi
cial per a I’empresa.

El dissenyador no és un artista independent, 
està vinculat a un procès industrial, però 
donant-li la seva personalitat.

El dissenyador ha d ’estar entre les persones 
que no creuen en l’immobilisme, ni en el confor
misme estéril, ni que actúen per encasellaments 
mentais”.

Jaume Mercadé

Aquesta introducció, extreta de l’estudi Qué 
és un dissenyador de teixits?, del professor de 
disseny tèxtil i reconegut artista Joan Farriol, 
sintetitza a bastament el contingut i l’esperit de 
l ’Exposicio de Fi de Curs dels alumnes de 
l’Escola Tèxtil d’Arts i Oficis de Sabadell, dirigi
da per Jordi Marminyà i Joan Farriol.

Per ésser de notable contingut i artisticament 
molt interessant, bem cregut convenient efec- 
tuar-ne un petit comentari sota la visio plástica 
i superficial de l’espectador intranscendent.

L’exposido, basada essencialment en el dis
seny i composicions coloristiques, es compon 
d’una bona quantitat de treballs dels alumnes, 
els quais aporten una notable Originalität, dei- 
xant de banda la infiuència manifestada que en 
algunes obres exbibides: s’hi “respira” tot Taire 
i Testil d’en Farriol. És digne d’esm entar la 
coMeccio de les estacions de Tany, amb una 
série de làmines de colors freds, blancs i grisos 
per a Tbivern; en la primavera predominen els 
colors optimistes, verdosos, vermellets, groes; 
els càlids per Testiu, acolorit fogós, lluminós, 
rojos i ataron]ats amb algún blau rutilant per a 
descongestionar, i la tardor, representada pels 
torrats, ocres, terres, grisos opacs... Unes com
posicions excelJents de magnífica execució.
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Destaca, per la seva Singularität, una compo- 
sició de màscares amb collage i realitzada amb 
despreocupado i desim boltura, d ’una grau 
expressivitat. Esplèndid.

En Eexpressionisme semi-abstracte de les 
aquarel les, pintades amb una certa agressivitat 
i contrastos cromàtics, es on es nota mes la mes- 
tria del professor i la influencia induïda, però 
están resoltes amb grácia i frescor.

Es contemplen, tot seguit, unes composicions 
en blanc/negre, que palesen una evolució de sin
tesi lineal, un compendi de sintetisme esquemá- 
tic molt plausible, seguits d’unes combinacions 
de contrastos, també amb blanc i negre, molt 
originals.

Son d’una pulcritud i exquisitesa de realitza- 
ció uns estudis de cercle cromàtic de concepcié 
molt actualitzada i gens estereotipada.

La transformacié en mostres tèxtils de les 
distintes harmonitzacions d’acolorit, pràctica- 
ment no podien m ancar en una exposició 
d’alumnes de l’Escola.

1 també son dignes d’esment, per l’originali- 
tat de les diverses composicions, l’extensa série 
de textures, relleus escultòrics i volums d’una 
amplia varietat, interprétant en petites repro- 
duccions en guix, on s’hi pot endevinar l’evolu- 
cié en transformar les textures o estructures en 
teixits, mitjançant una presentado de mostres 
teixides, on es fa palesa la imaginacié de l’artis
ta dissenyador.

Acaba la mostra amb una demostrado de rit
mes i tragos amb negre sobre blanc, per a mani
festar la importancia del gest o de la interpreta
do gestual.

Hem efectuat un recorregut exhaustiu per la 
saleta on s’exhibeixen els treballs, i resumint, 
hem de constatar que es tracta d’una magnífica 
exposició i d’una espléndida mostra de la tasca 
que aquests alumnes de l’Escola Téxtil han 
desenvolupat en aquest curs, on es fa evident 
l’excel lent direcció i mestratge del professorat.
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D

Obres mestres de la <el4e«ió 
Carmen Thyssen Bornemisza

urant el passat mes de marg es va inau
gurar a Madrid Texposició denominada 
“De Canaletto a Kandinsky” en la qual 
s’inclouen unes noranta obres de les 
quatre-centes que formen en l’actuali- 
tat la coMecció de la baronessa Carmen 

Thyssen Bornemisza.
La baronessa Thyssen va comengar la seva 

coMecció d’obres particulars arran de la repar
tido de l’heréncia del baró Thyssen-Bornemisza; 
a partir d’aquí, la baronessa ha continual en- 
grandint la coMecció i donant-li un caire pecu
liar que li atorgará amb el pas del temps i de les 
compres d’unes característiques personals que 
la distingirá com a coMecció propia.

El gust per l’art a Carmen Thyssen li ve de 
petita, el seu avi i el seu pare pintaven, a aixo 
s’afegeix un afany altruista de poder salvar 
obres que, d’altres maneres, degut al seu mal 
estat, es podrien perdre.

Milagros Torres

Aquesta “petita” mostra del que és el total de 
la coMecció inclou creacions deis segles XVlll, 
XIX i començaments del XX. En aquesta selecció 
d’obres, que presenta públicament la coMecció 
de la baronessa, s’observen trets que la definei- 
xen com a personal. D’aquests trets ressalta el 
desig de reivindicar la im portáncia de l’art 
espanyol ais segles XIX i XX, pintura molt poc 
coneguda fora de les nostres fronteres. 1 dins 
aquest remarcable tret, també s’observa un gust 
per la pintura catalana d’aquests segles ates que 
Carmen Thyssen és catalana de pare catalá.

Per aquest motiu, cree que és important que 
ens aturem i esmentem els artistes catalans que 
formen part d’aquesta important mostra, que té 
corn a fil conductor Taire costumista i pintoresc 
de les seves obres.

Cronològicament, del primer artista català 
que es pot veure obra és del realista Ramon 
Martí Alsina (1826-1894), del qual es presenta
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“La catedral dels pobres”. 1897.
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“Barcas de Pesca”. Del seu alumne Modest 
Urged (1839-1919), es pot veure “Paisaje”, una 
obra apaisada en l’hora crepuscular plena de 
melangia, tal i com és tipie en aquest artista. 
D’aquests realistes es passa a veure obra 
impressionista i postimpressionista; dins aquest 
grup es pot incloure a Eliseu Meifren (1859- 
1940), amb l’obra “Paisaje con pueblo y río”, 
que recorda la seva admirado per Corot.

Santiago Rusiñol (1861-1940), continua la 
dista d’artistes catalans, pintor modernista de 
qui es presenta “La Cruz de término”, es tracta 
d’una vista de Sitges en la qual es pot apreciar 
una im portant llum inositat, acom panyada 
d’una gran naturalitat. Aquesta obra va ser 
comprada fa dos anys i d’ella en concret diu la 
baronessa: “Este cuadro me recuerda cuando de 
pequeña iva a Sitges. Parece que respires aquel 
aire, que estés allí, te pones así, como un poco 
especial, y es Sitges. Me encanta Rusiñol. Mira, 
parece que mascas el polvo que saca la tartana. 
Y el perrito, me encantan los perritos. Es 
hummm, bestial. ” (1).

De Rusiñol anem a l’important paisatgista 
Joaquim Mir (1873-1940), de qui es mostra “La 
Catedral deis Pobres”, de 1898, una de les crea- 
cions mes ambicioses de l’artista, que en aqueds 
moments començava la seva trajectòria artísti
ca, aconseguint impactar en el públic. L’obra 
mostra un grup de captaires col locats en les 
immediacions del temple de la Sagrada Familia, 
seguint les inquietuds socials de l’època. Segons 
Frances Fontbona: “La catedral dels pobres, 
significa la culminación del suburbialismo pro
pio de la Colla del Safrà -aquel grupo de jóve
nes posmodernistas catalanes que integraron 
Nonell, Canals, Pichot, Juli Vallmitjana y algún 
otro a parte del propio Mir-, y asimismo el claro 
inicio de un colorismo innovador, en la línea del 
posimpresionismo europeo” (2). D’aquesta obra 
comenta Carmen Tbyssen: “Pues este cuadro lo 
compré hace dos años. Es muy importante, his
tórico, con la Sagrada Eamília detrás ” i explica 
que l’obra “estuvo perdida en el desván de una 
masia de Viladecavalls y su anterior propietario 
-el qui la va rescatar de les golfes de la masia 
de Viladecavalls- había doblado la tela 25 cm 
por arriba y unos 10 cm laterales porque no le 
encajaba en la pared. ¡Adaptar el cuadro a la 
medida de tu pared! ¡Un Joaquim Mir!” (3).

Mermen Anglada-Cam arasa (1871-1959) 
continua la dista d’artistes catalans amb “Le 
paon Blanc”, de 1904, obra que pertany a la pri
mera etapa parisenca de l’artista en la quai es 
trobava immers en un postimpressionisme per
sonal, atorgant tota la importància de l’obra a la 
pintura pura i no al tema.

Joaquim  Sunyer (1874-1956) és l ’ùltim 
català de la coMecció amb “M editerrània”, 
segons Fontbona una de les obres fundacionals 
del Noucentisme, arran de la seva exposició, el 
1911, a la galeria Fayans Català.

Com es pot comprovar, la dista d’artistes 
catalans és important, junt amb eds es poden 
veure obres d’en Goya; de pintors costumistes 
andalusos i madrilenys, com Joaquín Domín
guez Béequer, Manuel Cabral Bejarano, Rai
mundo de Madrazo y Eugenio Lucas Vidamil. 
Del pintor realista  madrileny Martin Rico y 
Ortega i de Carlos de Haes. D’artistes del canvi 
de segle com Soroda, Regoyos, Zuloaga. I final- 
ment una obra d’en Picasso “Los segadores”, de 
1907.

De fora de nostres fronteres també es pot 
apreciar un bon conjunt d’obres que engloben 
artistes venecians. Pierre-Antoine Quidard dins 
la p in tura rococó i, al seu costat Agustín 
Brunias i Giovanni Antonio Guardi. D’aquí pas- 
sem a una bona mostra de pintura impressio
nista i postimpressionista de la mà d’en Monet, 
Pissarro, Sisley, Toulouse-Lautrec i Gauguin. 
També es poden apreciar obres d’en Kandinsky 
i Nolde.

De pintura nord-americana hi ha una repre- 
sentació del paisatgisme romàntic i naturalista i 
de l’impressionsime amb els pintors William 
Bradford, Martin Johnson Heade, Frederic 
Edwin Church, Maurice Pendergast i Winslow 
Homer entre adres. L’exposició mostra per pri
m era vegada al públic quatre m arbres que 
August Tbyssen, avi de Factual baro, va enca- 
rregar directament a l’escultor Rodin.

Una exposició realment notòria que es podrá 
veure a Madrid fins al 8 de setembre i que des
prés es farà itinerant, amb alguns canvis, arri- 
bant fins a Shanghai.

Mostra en la qual Sabadell també ha partici
pât, ja que l’edició del catàleg ha estât a càrrec 
de l’editorial Ausa.

Veiem, dones, l ’existència d ’una nova i 
important coMecció a Espanya, amb intenció de 
continuar avançant i de no quedar-se tancada 
entre peques parets, sinó perqué pugui ser gau- 
dida per un gran nombre de públic.

El nostre agraïment a la baronessa Carmen 
Tbyssen.

NOTES

(1) BRU ROVIRA, Una co lección  m u y  p a r t ic u la r .  La 
Vanguardia, 17-03-1996 , pàg. 57

(2 ) FONTBONA, F ., J o a q u im  M ir, D e C a n a le tto  a 
K andinsky, Ed. Ausa, Sabadell, 1996, pàg. 216.

(3) BRU ROVIRA, op. cit. pàg. 57
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Les "Ángeles" de Goya

nguany es commemora el 250è aniversa- 
ri de Francisco de Goya,^ però aquest 
esdeveniment, que se celebra en com- 
memoracions a Madrid i a l’Aragó, la ter
ra nadiua de l’artista, no és que hagi 
posât de moda el pintor. La figura i l’obra 

de Goya formen part del patrimoni universal, 
tant a nivell popular com per la quantitat d’estu- 
dis i bibliografia publicada.

Però, a l’entorn d’un personatge s’elaboren 
també un seguit de tópics i manta vegades el 
coneixement del públic queda réduit, en la pers
pectiva del temps, a un limitât nombre d’anec
dotes i obres, mentre que d’altres aspectes tant 
o mes intéressants que ajuden a comprendre el 
complex mon del personatge queden reduïdes a 
l’oblit general.

Un deis actes centrals de la commemoració de 
l’any Goya és l’exposicié de l’obra completa al 
Museu del Prado a Madrid, amb les obres que 
formen part del museu i d’altres provinents 
d’altres fons pùblics i privats i museus tant 
d’Espanya corn dels EEUU. Però la visita a l’ex- 
posicié, ja sigui per qüestions organitzatives, de 
seguretat, o d’altres, pot resultar impracticable. 
Per raons diverses, aquest fou el cas en que ens 
vàrem trobar un grup d’alumnes d’art en viatge 
cultural a Madrid. 1 deixar Madrid sense donar
los l’oportunitat de “veure” Goya, em semblava 
un atemptat a la seva formado estètica.

Goya no només fou pintor de llenços. Tot i 
que se’l coneix de manera general per la seva 
tasca a la fábrica de tapisses,^ pels quadres 
d’histôria,^ per les pintures negres..."* és pintor 
de frescos religiosos: els treballs a la Basilica del 
Pilar de Saragossa i l’obra m ostra de San 
Antonio de la Elorida, a Madrid. 1 aquest és el 
Goya que van conèixer els meus alumnos i molts 
madrilenys, segons vàrem comprovar durant el 
temps d’espera per a la visita.

San Antonio de la Florida és una ermita de 
reduïdes dimensions de planta de creu grega, 
absis semicircular i coberta de cúpula, que es 
troba prop del M anzanares, als afores de 
Madrid, quan Goya rebé l’encàrrec reial, per 
mitjà del ministre i amie Jovellanos, de decorar
la el 1798.

Es tractava de pintar frescos a la cúpula, i 
resta del sostre, sobre el miracle de St. Antoni 
de Pàdua, a qui ostava dedicada Permita. Goya, 
com a pintor d’obres religiöses, coneixedor dels 
program es iconogràfics, no podia obviar en 
aquests frescos la presencia de la cort celestial, 
és a dir, d’àngels.

Maria Calzada Oliveila

“Ángeles”, de Francisco de Goya. Ermita de San Antonio de la Florida. 
Bóveda deis peas de l ’Església. Detall.

Aquests son uns éssers caracteritzats pel seu 
atribut de les ales, entroncáis amb la tradició 
greco-romana - l’antic Hermes, missatger deis 
déus-. A l’antiguitat eren consideráis símbols de 
la victória^ o bé portadors de l’esfinx del difunt 
a qui es volia honorar. A la iconografia cristiana 
passen a formar part de la Cort Celestial^ i es 
converteixen en enllag entre el món de Déu i el 
terrenal. Se’ls representa, donada la seva natu
ralesa d’éssers espirituals, amb aparenga velada. 
Rostros andrógins,^ acompanyats en ocasions de
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cabells llargs i rinxolats,^ que els sitúen en una 
indefinició a l ’entorn de la seva corporietat 
humana, nomes un d’ells és reconegut amb una 
certa naturalesa femenina, l’arcàngel Gabriel 
de l’Anunciacid. Un cas excepcional en la repre
sentado d’aquests personatges, va motivar que 
Marañón afirmes: “Els àngels del Greco sembla- 
ven noies toledanes”.'̂

Quan Goya accepta l’encàrrec és un artista 
amb personalitat propia, pintor del rei i artista 
de moda de la societal madrilenya. Queden 
lluny els problèmes pel seu treball ais frescos de 
la cúpula del Pilar amb el seu cunyat Francisco 
Bayeu i la Junta d’Obres; desavinences que li 
feren escriure al seu amic Zapater: “En acor
dándome de Zaragoza y pintura, me quemo 
vivo”.

1 és a San Antonio on desenvolupa tota la 
seva Ilibertat d’artista: la técnica -esboçada, de 
línies trencades, taques de pintura, considérant 
sempre que els frescos han de ser observáis a 
una distancia considerable-, la composició del 
tema, situant l’escena principal a la cúpula cen
tral,^® i no al mur de l’absis, i la narrado deis 
fets del miracle de San Antonio, que els situa al 
Madrid del segle XVlll, retaule vivent de la 
societal madrilenya de la qual Goya n’era tan 
observador.

1 no oblida la Cort Celestial, els àngels. 
Lliurat ais dictáis del geni inspirador, Goya 
pinta les seves Ángeles. No representa perso
natges celestials amb aparença veladament 
femenina, no. Goya pinta figures representades 
com a dones de gran sensualitat i bellesa;^^ de 
earns rosades, cabells rossos, ja deixats anar, ja 
lligats amb cintes, de cutis nacarat, d’ulls grans 
i foscos i ales verdoses; amb vestits de tall, de 
gasa fina, cenyits amb faixes de colors vistosos; 
Goya les pinta amb actituts humanes, de gran 
expressivitat, d’emoció intensa, fervoroses, 
envers l’escena de l’absis.

L’opinió deis seus contemporanis, podem 
im aginar els esquem es ideologies que els 
reglen, fou contrária a l’obra. Es considerá irre
verent i profana, més apropiada per a un saló de 
ball que per una església. Sortosament, ja  al 
segle passai, els estudiosos la situaren com a 
obra de matís romántic.

Goya, Fhome, fou un enamora! de Fángel 
femení i, al llarg de la seva vida, intensa, el món 
sentimental tingué una forta significado: Josefa 
Bayeu, l’esposa. Cayetana de Alba, l’amant, i

Leocadia Z o rr illa ,la  darrera companya, fidel 
al pintor, a l’exili a Burdens i fins a la fi dels 
seus dies.Goya, l’artista , va saber percebre 
l’etern femení i és en aquest camp on aconse- 
gueix les notes més personals a la seva obra. És 
en els seus retrats on aconsegueix una galeria 
de matisos que son un homenatge a la dona. 1 
els frescos de San Antonio són una de les millors 
proves d’aquesta adrniració: elevant-la a la 
categoria d’ésser divi: ÁNGELA.

BIBLIOGRAFIA:
Ángeles, una especie en extinción Malcom Goodwing, 
ed. Robin Book, 1991.
Lafuente Ferrari Breve historia de la pintura espa
ñola Akal, Madrid, 87.

NOTES:
Francisco de Goya y Lucientes. Fuendetodos (1746)- 

Burdeus (1828).

Obres com El quitasol, La vendimia.
O

La carrega deis Mamelucs, Els afusellam ents del 3 de 
maig.

 ̂ Frescos que deixà pintats a les parets de la seva casa 
coneguda com a Quinta del Sordo.
C

N es un exemple la famosa escultura grega de La victoria 
de Samotrácia. al Louvre.

 ̂ Com els servidors deis reis orientals, els àngels están  
jerarquitzats en cors. Dionís Aeropagita en va fíxar nou. 
Teólegs i artistes els divideixen en nou cors agrupats en tres 
ordres.
y

Tipus de rostre propi de les obres de Leonardo da Vinci.
0 ^

Recordem els fam osos A n gels m üsics  del PoUptic de  
l ’Anyell mistic dels germans Van Eyck, a Gante.

 ̂ Es tracta de l’obra El B aptism e de Crist del Greco, al 
musen de la Sta. Cruz de Toledo. Altres artistes també dona
ren un pas endavant en la represen tado fem enina dels 
àngels, com el cas de Agosti da Duccio a St. Bernardino, a 
Perusia.
10 La cupula centrai era reservada per les escen es de 
Glòria; Goya les situa a l’absis, décorant la cúpula amb el 
tema principal, el miracle de St. Antoni de Pàdua.
1 1 ̂  ̂ La tradició cren que podien ser dames de la cort. Entre 
elles la Duquessa d’Alba.
1 Leocadia Zorrilla, de casada Weis, conegué a Goya el 
1805, quan tenia setze anys i l’artista cinquanta-nou. Anys 
més tard, separada i amb dos filis, la trobem acompanyant- 
lo a partir de 1820 a la Quinta del Sordo, i d’aquí al seu exili 
a Burdens, i fins a la mort de Goya, al 1828. El pintor la 
representà en una de les célebres pintures negres: Leocadia 
o una Manola.

Home /  dona
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Els espais de Figueras Bonet, pintor

mb l’exposició de Figueras Bonet a la 
galería d’art Intel lecte del passât mes 
de juny, vaig conèixer per prim era 
vegada aquest pintor sabadellenc.

La seva obra va ser el punt de partida 
d’una reflexió serena i esperançadora.

Que està passant en el mon de l’art, que a les 
acaballes del nostre segle XX, davant d’un mon 
m arcat per la pressa, el soroll i la manca de 
temps per poder-se replegar en un mateix, hi 
trobem l’obra d’artistes com Figueras Bonet, 
que ens inviten a viure i sentir com si d’un altre 
mon es tractés?

Sens dubte, hi ha gent molt especial, que dins 
la seva callada humilitat, es converteixen en 
punts de referencia imprescindibles per ense- 
nyar-nos camins diferents. Potser eli n’és un.

La seva obra ha sofert un procès temàtic 
prou significatiu: de l’exterior del paisatge urbà, 
i de la ciutat s’ha recollit en l’interior d’una 
cambra envoltat de quatre parets...

El que substitueix, però, en tota la seva evo- 
lució, son els espais molt estructurats. 
Contrapunt de linies molt rectes troncados tan 
sols per la força de la llum.

Fis sens interiors son tranquils, senzills i la 
llum es l’unie élément pertorbador. No hi ha 
gent perqué eli no pretén concretar una bistò
rta, si n’hi bagues s’espatllaria la mágia de la 
intemporalitat que converteix qualsevol instant 
en etern.

Immaculada Fontanals

Lfna refinada tècnica (deixeble de Gubern i 
Torrens Liado entre d’altres) ens apropa a un 
món de suggerències.

L’obra que eli pinta no està acabada. Tacaba 
Tespectador que hi participa en contemplar-la. 
La seva pintura estrictament estructurada és 
dinàmica.

El seu art és actiu perqué obliga Tespectador 
a èsser ell mateix el protagonista d’aquesta 
cambra buida, en el que el present està de tràn- 
sit, de pas. Hi ha unes malotes, una porta ober- 
ta. Segons Figueras Bonet, en aquest món tan 
sols hi estem de pas, de trànsit, sempre anem 
d’un costai a Taltre però mai estem en un Hoc 
concret. És aquest intèrval el que el pintor voi 
refiectir. En Tentremig que va des d’on partim a 
on anem, el que romanen són les malotes o les 
portes obertes, queden les empremtes deis indi
vidus que hi han passai. Queda eternitzat Tins- 
tant d’un moviment.

Amb aquests interiors tan quotidians on hi 
viu la vida, bom hi respira comunicació amb 
recolliment i quietud.

Aquesta quietud és el que Tespectador 
s’emporta quan ha acabat Tobra en participar- 
hi en la contemplació. Aquest món de suggerèn
cies, aquest silenci, aquest món de figuracions 
amb harmonia, aquesta intemporalitat... és el 
que hom recull quan es deixa absorbir i calar 
per Tobra d’aquest pintor.

El seu art roman impertorbable vers aquest
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mon m aterial, accélérât, on tot es urgent i 
esclau del futur. Per a ell, l’art evidentment té 
multiples funcions, en té tantes com persones hi 
ha, però per higueras Bonet, el que recerca amb 
l’art és la sensibilització de la gent, que la gent 
ens tornem més persones, més sensibles, en una 
paraula: més humanes.

Admirador de la subtil Sensibilität que tracta 
els interiors Vermeer de Delft, séduit per la Hum 
interior i delicadesa en el tractament dels colors 
suaus de Corot, captivat per la realitat figurati
va d’Antonio López García, fascinât pel treball 
estructurat i elaborai d’Alfons Borrell, conside
rai vers l’humanisme de Ramón Noè ...encegat
per Velázquez, Hopper, Roca Sastre i......molts
d’altres.

Figueras Bonet és un home eclectic i confes
sa que el que més li agradaria és poder donar la 
má a Leonardo i poder compartir el moment en 
qué va pintar la Gioconda. Aixó és el que més li 
agradaria poder fer en aquest món.

Pel que fa a perspectives de futur o nous pro- 
jectes, no ho sap ni vol saber-ho. Prefereix

romandre en la incertesa. No li agrada saber el 
que ha de fer.

En Ricard és un borne generós, replegat en si 
mateix, que li agrada més escoltar que no pas 
parlar, és un humanista i una bona persona. El 
camí de la seva pintura és solitari.

Cal remarcar-ne la poesia, aquella poesía de 
les coses aparentment descurades, que, copsa- 
des per Pulí i pel cor de l’artista són, de sobte, 
esdeveniments que ens captiven.

La magia de la seva obra no es troba en les 
virtuts imitatives o en les destreses técniques, 
que hi són, sinó en la dimensió de fugacitat i 
transit que emanen deis seus interiors intempo- 
rals.

La seva obra és un cant a la reflexió, al 
replegament, a la Sensibilität, és un cant a la 
senzilla veritat d’un mateix.

El seu llenguatge plástic defineix un camí 
que segueix el pensament i la Sensibilität de la 
societal del nostre segle cansat i veil.

El seu art és un himne a l’esperanga d’un 
nou humanisme seré, confortan! i senzill.

Mediterránia
Quins secrets guarda aquest mar immens?
Hi ha alguna onada -desenfadada- 

que sal desprén.

Un noi s’hi endinsa sobre un patí..
veu un gran núvol! El dia és rúfol 

aquell matí.

A l’aigua es Renga i un dofí veu.
Una ferida -no esmorteida- 

sent en un peu.

L’aigua ja es torna color vermeil...
El mar s’embruta; la sang fa ruta 

sota del cel.

Eli mira enrere... es fa de nit.
es desespera i sent angoixa 

dintre del pit.

Li manquen forces, no pot nedar.
Passen les bores que semblen mortes... 

no pot cridar!

De matinada, ell s’ha ofegat...
A la deriva -sens meta fixa- 

ja Than trobat!

Maria Teresa Cabané
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El «nema de Peter Bogdanovi<h (l)

ot i que la majoria del films de Bog
danovich eus ha arribat mes o menys 
regularment -pel cinema o per la televi- 
sió-, I’obra d’aquest autor resta bastant 
desconeguda. La personalitat del direc
tor, que ha fet sovint pel licules contra- 

corrent, ha estât, probablement, la rao mes 
definitiva.

L’any 1967, roda TARGETS, un retrat de la 
terrible violencia latent a la societal nord-ame
ricana i, albora, un homenatge explicit al cine
ma clàssic. Primer gran encert de l’autor: a les 
seves pel licules, el referent cinematogràfic 
s’intégra gairebé sempre dins de la narrado, 
formant-ne una part indissociable. Byron Orlok 
(Boris Karloff, gens casualment) és un conegut 
actor de cinema de terror que decideix d’aban- 
donar la professió - ’’Estic anticuat, fora 
d’època”. Bobby Thompson (Tim O’Kelly) és el 
franctirador, assassi de la seva familia, que 
coneixem dels noticiaris televisius: una prefigu
rado del HARRY de Norman McNaughton. Son, 
en principi, dues histories diferents, però la pla
nificado i el muntatge ens mostren que els dos 
personatges, residents d’una mateixa ciutat, es 
trobaran irremissiblement al final del seu tra 
jéete: al començament, i com si 
fos només un joc, el punt de 
m ira del fuseli de Bobby, i 
l’hora que m arca el rellotge 
ens trasllada després de Bobby 
a Orlok. Es succeeixen les 
seqüendes amb l ’un i amb 
l’altre. Orlok està cansat del 
cinema de les estrelles, que ja 
no és el seu, però haurà de fer 
una ú ltim a aparició  en un 
autocinema el dia de Testrena 
de la seva darrera pel licula i 
és alli, justam ent, on Bobby 
s’ha instal lât ara per disparar 
contra els indefensos especta- 
dors que, en plena nit i dins 
dels sens cotxes, no poden 
reaccionar a temps. Será el 
dram átic punt de trobada 
entre els dos personatges.

L’horror no és a la panta
lla, sino en una familia d’apa- 
rença  norm al, disposât a 
esquerdar la serena quotidia- 
n ita t que tots desitgem .
L’horror de Hitchcock.

La irrem eiable solitud de El Boris Karloff de TARGETS.

Pere Cornelias

Bobby quan comet els sens crims o la que acom- 
panya a Orlok en les seves més intimes medita- 
cions -aquell conte de terror que explica al seu 
auditori, d’un pia de conjunt a un mig primer 
pia-, inicien la Rista de magnifies perdedors que 
omple Tobra de Bogdanovich: els personatges 
de THE LAST PICTURE SHOW (1971), el Moses 
i l’Addie (Ryan i Tatum O’Neil) de PAPER MOON 
(1973), el Jack (Ben Gazzara), de SAINT JACK 
(1979), el Johnny (també Ben Gazzara), de 
THEY ALL LAUGHED (1981) o el Rocky Dennis 
(Eric Stoltz) de MASK (1985).

L’èxit de critica de THE LAST PICTURE 
SHOW, un dels millors Bogdanovich, i el de 
public de WHAT’S UP DOC (1972), divertidissi- 
ma comèdia que imita gags del búrlese i acudits 
de Hawks -de qui Orlok diu, tot voient THE CRI
MINAL CODE (1931) a la televisió, que “coneix 
bé el seu ofici”-  semblaven obrir-li definitiva- 
ment les portes de Hollywood. Havia comptât, 
en dues de les seves pel licules, amb Laszlo 
Kovacs com a director de fotografia. Havia tre- 
ballat amb Barbra Streisand, havia utilitzat el 
conegudissim “You’re the tap”, de Cole Porter, i 
havia pogut controlar bastant els sens treballs: 
va fer de guionista (a partir d’una història de 

Polly Plat, la seva dona) i de 
productor a TARGETS i va 
escriure i produir WHAT’S UP 
DOC.

Tot semblava ben encaminat. 
Tanmateix, va aprofitar ben 

poc l’hàbil joc de portes i malo
tes, les persecucions desenfre
nados per San Erancisco i el 
desmadrament conscient de la 
d a rre ra  part de WHAT’S UP 
DOC. Indiferent als gustos del 
moment, va rodar a continua- 
cié quatre titols que el van con
vertir, potser sense pretendre- 
ho, en una mena d’”outsider”.

PAPER MOON és una “road 
movie” “avant la lettre”. El film 
s’obre amb un prim er pia 
d’Addie, a qui se li acaba de 
morir la seva mare. Moses, que 
coneixia la mare d’Addie i que 
potser és el seu pare, també 
assisteix a Tenterrament. Ens 
passejarem, a partir d’aquest 
moment, per les polsoses carre
teros de Kansas i Missouri, en 
plena depressié del 29. Moses i
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Addie es dediquen a l’engany i al robatori, uti- 
litzen la picardía i l’enginy. Els paisatges per on 
passen retraten un déterminât moment de la 
historia dels EEUU, que Bogdanovich remarca 
amb el decorat i amb les al lusions constants a 
F.D. Roosevelt. Fotografiada en un excel lent 
blanc i negre -de Laszlo Kovacs-, la pel licula 
funciona com una magnífica comèdia que bas
cula entre el necessari optimisme i l’amargor 
real. No va tenir, però, Lacolliment desitjat i va 
donar pas, en canvi, a l’etapa menys convincent 
de Fautor.

Son especialm ent desafortunados DAISY 
MILLER (1974), l’ùnica pel licula d’època que ha 
rodât Bogdanovich, i AT LONG LAST LOVE 
(1975), situada entre els musicals americans i 
els de Jacques Demy. Daisy (Cybil Shepherd) es 
una noia independent, però vulgar, que no vol 
sotmetre’s ais prejudicis i mais costums de la 
seva societal. Desitjosa d’amor, es incapaç 
d’assumir la responsabilitat que això comporta. 
Bogdanovich sembla poc intéressât en la histò- 
ria. Pel licula plana i sense vibració. AT LONG

LAST LOVE es un film pràcticament sense guió, 
mancat de ritme i d’una admirable pesadesa. 
Es, ben cert, un acte de valentia rodar una 
pel licula així I’any 75, però amb això no n’hi ha 
pas prou: els résultats son decebedors.

Després ve NICKELODEON (1976), que recu
pera el to -i les malotes- de WHAT’S UP DOC i 
es un homenatge explicit a les primores i heroi- 
ques filmacions cinematogràfiques, abans que 
Hollywood existís: rètols explicatius, tanca- 
ments en iris, pel licules inflamables, rodatges 
dantescos... El film explica les grans dificultats 
de les companyies independents, que havien de 
Iluitar contra les grans companyies per poder 
subsistir. Definitivament desesperáis davant de 
tants obstacles, els protagonistes recobren la fe 
en assistir a l’estrena, el 8 de febrer de 1915, de 
THE BIRTH OF A NATION, de D.W. Griffit, i en 
veure, poc després, corn una altra companyia 
inicia un nou rodatge.

Tatum O’Neal i Ryan O’Neal: PAPER MOON.
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La <uina desconeguda dels cereals

e jovenet, sempre m ’havia estranyat 
que no es cuines amb blat o blat de 
moro en gra, com amb Tarros; ni par- 
lem de Tordi, el sègol o la civada, que ja 
es tenien, directament, per menjar de 
cavali. 1 que ningú faci brou de conili. 

Per què? Misteri. Pel que fa al blat de moro, el 
Dr. Xavier Sierra, autor d’una Historia de la 
Dermatologia i amie meu, me’n va donar una 
argumentació plausible: fou aliment basic al 
nostre país perqué ret mes que el blat, però 
resu lta  que, en bullir-lo, es destrueix un 
nutrient indispensable que porta, Tácid nicoti
nic; el consum quasi exclusiu d’aquesta grana 
bullida i la consegüent mancanga nutricional, 
causen la pel lagra. Per aquest motiu se’n va 
abandonar el consum.

Aixó del conili, segueix en el misteri mes 
absolut. Però, amb el temps, m’he anat assa- 
bentant d’alguns usos culinaris deis cereals; ara 
els explico. Les panolles tendres son boníssimes, 
a la brasa, amb un raig d’oli i un pessic de sal. 
La meva mare diu que en menjava, de petita. 
Tendre, desgrana! i bullit, el blat de moro es 
troba en cuines d’arreu del món. See, cal remu- 
llar-lo i bullir-lo a fons, per menjar-se’l com un 
llegum.

Fa bastans anys que vaig sentir explicar la 
recepta del farro (blat de moro mòlt): es tira en 
aigua que bulli, deixant-lo caure en cascada i 
rem enant perqué no s’agrumolli. Després, la 
sal. Mentre bull, s’hi va donant alguna remena- 
da. Es fregeixen uns daus de cansalada viada 
amb un raig d’oli; quan sigui rossa, s’aboca a 
Tolla. En deu minuts és fet. Compte, en menjar; 
en un primer moment, la fina pel licula d’oli que 
hi sura, t’escalda la llengua, si no estás al cas. 
Bufera o paciéncia, dones. Hi ha llocs del país on 
el farro és bastant corren!. Aquí, potser el tro- 
baran pel seu nom espanyol i italiá: polenta. Els 
italians la mengen cuita i amorterada, sòlida 
quasi. Recordin Tápat deis jo rnalers, a 
Novecento, de B. Bertolucci. Amb un estofat de 
senglar i un bon Chianti, me’n van donar a San 
Gimignano dalle Belle Torri, remarcable pobla
do de la Toscana. La polenta, bé; el senglar i el 
Chianti, sublims.

Menjar farro és més veil que anar a peu. 
Transcric el “potatge de farro” del Llibre del 
Coch:

És mester que prengues lo farro e renta’l 
bé ab aygua freda doas o tres vegades. E, 
com lo ajas ben rentat, met-ho en la olla 
ahon a de coure. E met en la olla bon brou

Joan-Antoni Ferrari

de gallines ab lo farro ensemps. E vaja al 
foch coure. E quan sia més de mig cuyt, 
pendras bona let de ametles e metràs-la 
dintre en la olla. E après m etràs axi 
mateix en la dita olla bon sucre e fi men
tre que courà. E, quan sie bé cuyta, apar- 
tar-ho has del foch e met-ho en un drap. 
E, quant aja bé reposât, fes escudelles e 
damunt la escudella sucre y canyella. E, 
si’n vols fer ab salsa, se pot fer axi mateix. 
E, si per ventura volies fer alguna escude
lla de farro que fos deificada, fer-ho has 
de aquesta manera: pendràs lo farro e 
couràs-lo en bon brou de gallines o de 
molto. E, com será més de mig cuyt, tu 
passar-Tas per estanmenya.
E axi ab aquella licor que’n hix, se ha de 
acabar de coure ab la let de les ametles. E 
coga tan t fins que sia espés. E après 
damunt les escudelles met-hi sucre. E 
aquesta escudella és molt bona per los 
homens qui són malalts perqué és escude
lla molt delicada.

L’edició que tine, a cura de V. Leimgruber, és 
de Curial, E. C., 1.977. Una nota explica que 
TAlcover-Moll defineix “fa rro ” com “farina 
grossa de blatdemoro” i observa que la definició 
no pot ser bona en aquest cas, ja que el gra és 
de provinenga americana i el llibre de Meste 
Robert, eoe de don Ferrando de Nàpols, fou 
publica! el 1.520, a Barcelona, poc abans de 
l’en trada dels alim ents am ericans (pebrot, 
tomàquet, etc...) a les cuines europees.

N’aventuraré una explicació. Ja he dit que 
del farro en diuen polenta, en espanyol i italià. 
En castellà,/cirro és ordi a mig moldre; a Italia, 
farro és ordi pelat, sense clovella; Mestre Robert 
deu parlar d’aquest. A la Toscana fan la mines
tra col farro, plat de sabors polifònics: hi vas 
trobant ordi, seques, trossos de col, de pastana- 
ga, d’api... Per fer-lo, posin Tordi en remull i 
deixin-lo en aigua abundant tres bores, 
almenys. Enrosseixin uns tails de cansalada, 
afegeixin-hi ceba trinxada, pastanaga, api i 
dues dents d’ail. Després, hi posen un culler de 
tomàquet ratlla t, dilTuït en mig got d’aigua 
tébia i deixen que s’escaldi cinc minuts. Flavors 
hi tiren la col i deixen que s’ofegui. Ara, posin- 
ho tot a Tolla amb Tordi, unes seques remulla- 
des, aigua abundant i sal. Que bulli, a poc foc, 
durant una pareil d’hores. L’amaneixen amb oli 
i pebre negre. També fan, amb polenta, verdu
res i herbes aromátiques, la infarinata, i un 
bullit de polenta i col, el cavolo con polenta. Com
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que el país és, per al 
meu gust, una deli
cia, amb les seves 
suaus ondulacions 
conreades, civilitza- 
des, confio que a l
gún dia podré anar- 
hi, gandir d’una 
estada en una mas- 
seria i fer un repás 
al seu repertori culi- 
nari. Amb uns quants 
Uibres per llegir sota 
un arbre, ran  de 
camí, l’anti-aventura 
total.

Els escocesos tam
bé fan una considerable sopa amb ordi, porros i 
gall o gallina, la Cock-a-leekie. La recepta és 
aquesta: remullin l’ordi en aigua durant unes 
bores. Tallin la gallina, o gall, a trossos i salin- 
los. Posin a Tolla una bona cullerada de mante- 
ga, la earn, un bon manat de porros trinxats, 
Tordi i ho ofeguen. Després, aigua suficient i sal. 
Deixin que bulli, a poc foc, durant un pareil 
d’hores.

No cree, en canvi, que es pugui considerar 
sopa, i molt menys cuina, la llet amb flocs de 
cereals introduïda al nostre país per arraconar 
la diária tassa de llet amb galetes de la meva 
infantesa. Els corn flakes sempre m’han semblât 
pinsos compostos. Potser per la forma en qué, a 
Easy Street, Chaplin en tira ais nens d’una fami
lia indigent. La comicitat és sagnant; si el film 
fos parlât, només faltaría li dir: tites, tites...

Ara, la reina indiscutible de les sopes de 
cereals és, per al meu gust, la sopa de blat de 
moro escairat. És un plat rural, consistent. 
Després de menjar aquesta sopa i el tall que 
Tacompanya, el motor corporal es posa a régim 
de creuer durant bores i pistona amb tota regu- 
laritat, com un Diesel marí. Per comprar blat de 
moro escairat, és a dir, pelat, vagin al molí de 
Maçaners. Els preus son absolutament modics. 
Maçaners és un veinat de Saldes, aigües avail 
del riu del mateix nom, al peu del Pedraforca. 
Com que, presumiblement, entraran a la valí 
per baix, primer trobaran Maçaners, a la dreta. 
El molí és un casal amb diversos annexes, a má 
esquerra, ran de carretera, una mica abans del 
nucli de cases. Hi ha un rétol i també preguntant 
es va a Roma.

El m oliner és 
una persona am a
ble. Demanin que 
els ensenyi el molí, 
un deis pocs molins 
d’aigua en actiu que 
queden al país. La 
seva familia el va 
com prar a mitjans 
del segle passât i no 
ha estâ t tra n s 
format. Impressio- 
na, veure un giny 
d ’altres centúries 
que funciona nor- 
malment. El fotil in- 
formátic amb el que 

escric aixo, quan tindrá cinc o sis anys, será una 
ferralla desesperantment lenta, en comparado 
amb els de llavors, més rápids, més potents, 
més de tot. Esperem, només, que Tarticle no 
s’escrigui sol. El molí, si no passa res, seguirá 
molent; Taigua li proporciona una força motriu 
de 17 HP, amb la qual gira la mola. El moliner 
dona les explicacions amb un legítim punt 
d’orgull; no obstant, la seva descendencia no 
continuará, quan ell plegui. Les alternatives que 
ofereix el lloc, tampoc entusiasmen: minaire, 
ramader... L’esperit de sacrifici té un límit i, 
com passa ais pobles de muntanya, el jovent es 
fa urbá així que pot. A ciutat, tenim dret a tots 
els servéis: vots son trumfos; allá, a Thora de 
votar son pocs i, com més va, més pocs.

Per fer la sopa, remullin el blat de moro 
escairat des de la nit anterior i, també, unes 
mongetes seques. A primera hora (cal que bulli 
quatre o cinc bores, per estovar-lo), Tesbandei- 
xen i el posen a bullir junt amb orella, morro, 
peu i cua de porc, un tallet de sagí salat, os de 
pemil i un bon tros de gallina. Quan faci tres 
bores que cou, retirin el tall i posin-hi les mon
getes. Mitja horeta abans d’acabar, hi posen sal 
i hi tornen a tirar el tall. Es serveix el brou amb 
la grana i, de banda, el tall. Per amanir, remu
llin uns camagrocs secs durant una estona i, en 
el moment de servir, els donen un volt per la 
paella amb un raig d’oli i els tiren sobre el tall. 
Si son més clássics, all-i-oli. Un porronet de 
negre, una mica ferreny, ho arrodonirá.
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U n es  e le a io n s  b e n  po< c o n c o rre g u d e s

« e c r c tn r í a .
:VegocIado

Joan Aisina i Girait

les darreries del 1856 
foren convocades, pel 
Capita General de Cata
lunya Joan Zapatero, 
eleccions per a la reno- 
vació deis ajuntaments, 

i que havien de ten ir Hoc el 
febrer de l’any següent. El 21 de 
desem bre l’Alcalde de Saba- 
dell Pere Turull havia fet públic 
un comunicat informant que a 
les portes de l’Ajuntament (ales- 
hores encara a la cantonada 
Grácia-Rosa) hi havia exposades 
les distes d’electors i elegibles.

El sistema electoral d’aquells 
anys era censatari i en la dista 
d’electors hi consten 167 bornes 
que, d’acord amb el nombre de 
censataris de la vila, eren els 
que tenien dret a vot. El primer 
i mes important censatari, i per 
tant el primer de la dista, era 
Bonaventura Brutau; i el darrer, 
amb el número 167, era Josep 
Clerch. En la dista d’electors, a 
mes deis 167 principals censa- 
ta ris , hi consten tam bé 14 
bornes, que s’anomenaven per
sones capacitades, i que inde- 
pendentm ent del cens que 
paguessin, tenien dret a vot per 
la seva categoria social: metges, 
farmacéutics, capedans i mili- 
tars. No es presentaven a les 
eleccions candidatures determi- 
nades sino que eren elegibles els 
mes im portants censataris. A 
Sabaded i d’acord amb la dei 
electoral aleshores vigent, eren 
elegibles els 102 principals cen
sataris. El número 1 correspo- 
nia, com ja  hem dit, a Bona
ventura Brutau, i el número 102 
a Josep Romeu.

Sabaded, en aquells anys, 
estava dividida en sis barris. El primer ais voi
lants del carrer Sant Quirze; el segon centrât a 
la Placeta de Sant Roc; el tercer al Pedregar i 
Rambla; el quart al carrer de Manresa; el cin
que ais Ravals de Dins i de Fora; i el sise a la 
Plaça Major. Per a les qüestions electorals es 
consideraven dos districtes; el primer compre- 
nia els barris primer, segon i tercer, amb el

>
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col legi electoral a I’Ajuntament (com ja hem dit 
a la cantonada Gràcia-Rosa); el segon districte 
electoral, amb els barris quart, cinque i sise, 
amb el col legi electoral a la casa de Josep 
Casajoana, al carrer de La Salut.

Les eleccions foren convocades per als dies 5, 
6 i 7 de febrer, podent-se votar de les nou del 
mati fins a les dues del migdia.
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Les actes d’aquestes eleccions, junt amb 
totes les llistes electorals i altra documentació 
que ja anirem esmentant, están guardades en 
un força voluminös Kigali a l’Arxiu Historic 
Sabadellenc.

Em limitaré a fer un resum de la mes impor
tant informació inclosa en aquest lligall.

Assistència electoral els dies 5, 6 i 7 de 
febrer:

Districte primer: Dia 5 cap elector 
Dia 6 cap elector 
Dia 7 cap elector

Districte segon: Dìa 5 cap elector 
Dia 6 cap elector 
Dia 7 sols cine electors

L’endemà, 8 de febrer, I’Ajuntament comuni
cava aquests résultats al Governador Civil de la 
Provincia. En les darreres rallies del comunicai 
s’hi diu: “El motivo que haya dado lugar a estos 
resultados se ignora; pero puedo asegurar a 
V.E. con toda exactitud, que no se origina por 
causas políticas ni por otras que tengan siquie
ra punto de contacto con estas, sino que casi 
puede decirse es efecto de retrahimiento por 
parte de los mismos electores. No obstante V.E. 
servirá disponer lo que tenga por conveniente”.

Tres dies mes tard, I’l l  de febrer, el Govern 
Civil acusava rebut de Tanterior comunicai i 
deia que, d’acord amb la Ilei electoral de 8 de 
gener del 1845, es convoquin de nou eleccions 
els dies 15, 16 i 17 de febrer.

Així es féu. 1 de les actes d’aquesta nova con
vocatoria resumeixo els résultats:

L’Ajuntament al qual es reelegía no ho acceptá 
pas. Així consta en Pacta de la sessió de 
i’AJuntament, de 17 de marg, en la qual s’hi diu 
que no accepten la reelecció ja que “algunos tie
nen más de sesenta años... otros no son electo
res elegibles por no pagar suficiente cuota de 
contribución... algunos otros ni siquiera son 
electores... ”.

Aquesta decisió es comunica immediatament 
al Governador Civil, el qual, dos dies mes tard, 
el 19 de marg, adregá un comunicat a l’Ajun- 
tament sabadellenc en el qual s’hi diu: “Vista la 
renuncia presentada por este Ayuntamiento  
reelegido, he venido a disponer... se proceda a 
nuevas elecciones... ”.

Dos dies mes tard , el 21 de marg, es féu 
pública per tota la Vila la següent ordre: “Don 
Pedro Turull, Alcalde constitucional de la Villa 
de Sabadell, Hace saber: Que con arreglo a lo 
dispuesto por S.E. el Exmo. Sr. Gobernador Civil 
de esta provincia con fecha 19 de los corrientes, 
a consecuencia de la dimisión presentada por 
este Ayuntamiento reelegido, se procederá a 
nuevas elecciones municipales en los días 22, 
23 y 24 de los corrientes, verificándose en los 
puntos ya demarcados”.

Les eleccions obtingueren, segons les actes, 
aquests resultats:

Districte primer: Dia 22 cap elector 
Dia 23 cap elector 
Dia 24 vint-i-vuit electors

Districte segon: Dia 22 cap elector 
Dia 23 cap elector 
Dia 24 divuit electors

Districte primer: Dia 15 cap elector 
Dia 16 cap elector 
Dia 17 disset electors

Districte segon: Dia 15 cap elector
Dia 16 cap elector 
Dia 17 cap elector

L’Ajuntament comunica aquests resultats al 
Govern Civil, i amb data de 7 de marg el 
Governador Civil contestava dient: “...vistas las 
actas de la nueva elección verificada en los días 
15, 16 y 17 de febrero, de acuerdo con lo pro
puesto por el Consejo Provincial ...vengo en 
declarar reelegido el actual Ayuntamiento...”.

El nombre de votants fou un 25% d’electors. 
Aquests resultats foren acceptats corn a vàlids i 
el 6 d’abril el Governador Joan Zapatero en 
comunicava a l’Ajuntament l’aprovacio.

El nou Ajuntament, el nou Alcalde fou Antoni 
Roca, prengué possessio el 7 d’abril del 1857.

T a l l e r R T

Maite Batalla
G raduada en A rts  Plastiques

E S C O L A - T A L L E R  DE D I B U l X  I P I N T U R A  
Baronia, 12 Tel. 7 17 83 83 08202 SABADELL (Barcelona)

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Telèfon 726 57 85
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Dilluns
U n a  m u ltin a c io n a l d e ls  s e n tim e n ts

Pere Cornelias

l i  ‘estiu amb que ens ha obsequia! el 
Barça és per a no oblidar-lo. El desva- 
llestament produit amb el cessament 
fulminant de Johan Cruyff va iniciar 
una enfollida sèrie d’esdeveniments 
que va confirmar, una vegada mes, el 

nivell intel lectual mes aviat raquitic de la 
directiva blaugrana i, el que és pitjor, el seu 
poder omnimode.

Un bon dia, Núñez va decidir renovar Cruyff. 
Es tractava, pel que sembla, d’aplicar el seny i 
no la rauxa. Uns quants dies mes tard, però, 
Núñez canviava radicalment d’opinio i acomia- 
dava el seu entrenador sota el curios pretext 
que no li havia presentai una planificació de 
futur -curios, efectivament, perqué si la cosa fos 
certa, voldria dir que abans Ehavien rénovât 
sense preocupar-se d ’aquesta qüestió-. 1 
començava el melodrama. En comptes de citar 
Cruyff al despatx del president -com s’acostuma 
a actuar en aquests casos-, Gaspar! apareixia 
inesperadam ent ais vestidors de Eestadi i, 
davant d’altres persones, iniciava el guirigall. Al 
vespre, una patètica roda de premsa de Núñez i, 
després, una llarga aparicié de Gaspart a TV3 
convertien Cruyff en la personificacié dels 
inferns.

M entrestant, la directiva no s’estava pas 
parada i fîtxava Bobby Robson, un entrenador 
de més de seixanta anys, per construir un equip 
de futur. Tot seguii, començava la cacera dels 
millors jugadors a qualsevol preu. Contactaren 
amb Vítor Baia, el porter portugués, però, per 
prudència, també ho feren amb Koepke, el por
ter alemany, que va venir a Barcelona, va pas
sar, si no recordo malament, les proves mèdi- 
ques i es va posar, això si, la sam arreta  de 
l’equip. Després, lligat definitivament Vítor 
Baia, Koepke va desaparèixer del mapa. Mentre 
Amunike anava i venia, Gaspart va anar-se’n 
fins ais Mundials i, salvant portes i obstacles, 
se’n va endur Ronaldo. Albora, perqué tot pas
sava a la velocitai del llamp, Núñez recuperava 
Stoichkov, el seu ñll adoptiu, i es preocupava de 
fer fora Jordi, per netejar el club de la nissaga 
dels Cruyff. D’altra banda, i durant tot Tagost, 
ens vam imaginar Nadal i Prosinecki a tot arreu, 
però de moment encara son aquí. Einalment, 
sembla que la bogeria dels fitxatges -perqué 
havien a rrib a t tam bé Luis Enrique, Blanc, 
Giovanni i Pizzi- s’havia acabat, però, inespera
dament, apareixia Conto, i aixi arribàvem als 
quatre  centrais: Abelardo, Couto, Nadal i 
Popescu.

La imatge del club no estava prou malpara
da. Cruyff envia Núñez a judici i Pulido és a prop 
de l’atac de cor davant els catastróñcs résultats 
de la gespa del Camp Nou el dia del Barça-Es- 
panyol, lamentablement transmés per televisió.

Diuen que la Ilei Bosman ha obliga! a replan- 
tejar-se Porganització esportiva deis equips per 
a fer-los més competitius i que això els porta, 
lógicament, a fitxar més estrangers. Però tot té 
un limit, em sembla. El Barça actual té nou 
estrangers i sovint juguen la majoria. Es una 
total desnaturalitzacié del club, que produeix un 
trist contrast quan es recorden els noms habi
tuais de la tem porada passada. Amb els 
reforços convenients, ¿no hauria estât un equip 
de futur el que formaven -junt amb la resta de 
jugadors- Eerrer, Sergi^ Guardiola, Amor, De la 
Peña, Celades, Roger, Óscar, Jordi...? A Jordi, 
l’han enviât al Manchester, en una llastimosa 
operado que Robson ha volgut fer-nos creure 
que ha estât motivada només per raons tàcti- 
ques O tècniques. 1 Celades, Roger i Óscar, que 
encara son aquí, no sabem ben bé on son. El 
Barça s’ha convertit, corn deia Gaspart, en una 
multinacional dels sentiments. Però aquesta és 
una expressió sense sentit, perqué les multina- 
cionals no tenen sentiments.

Ara bé, alguns deis jugadors ñtxats son grans 
estrelles, individualitats d’una exquisida quali
tà!. Quan escric aquest article, no han tingut 
necessitai de jugar bé ni un sol partit per gua- 
nyar-ho prácticam ent tot: el Gamper, la 
Supercopa, els primers partits de Lliga i Panada 
deis setzens de la Recopa. Per qué preocupar
nos, dones?
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Diafanitats

l  fo

aps que? Vine de com
prar pa.
-  Ja! D’adquirir-ne per 
tal de fer provisions.
-  No es que l ’hagués- 
sim acabat, però sem 

pre va bé comprar-ne, oi?
-  Aixô si no te ’l regalen. Els 
havies de dir que t e ’l rega- 
lessin, amb la torna i tot. Ais 
panarres, dóna’ls pa. I un pam 
de coca.
-  Ja hi tornare, potser demà 
passât a la tarda.
-  Espera uns quants dies mes.
Que no se ’n recordin. No els 
d igu is que hi to m e s  per la  
torna . Que te n ’h a u r ie s  de 
prendre paciencia.
-  Trobo que tens rao.
-  Ara, n’hi ha de tantes menes, 
que s ’hi ha d ’en ten d re  una  
mica. Pa, de quin?
-  Ja ho sé, però m ’és igual.
-  El que regalen no el pots triar.
Es un avantatge. Pa regalai, pa 
menjat!
-  A casa, de vegades en parlem.
-  N’hi ha que prefereixen pa del dia, però aquest 
no et deu interessar.
-  Els ho preguntaré.
-  A hores d’ara, ja ho hauries de saber. No s’ha 
d’abusar de les preguntes, que la gent se’n cansa. 
Et donarien quatre rosegons.
-  Dones no els ho preguntaré.
-  Tornant a allò de la torna: què te’n sembla? És 
tot un detail tallat.
-  Veuràs, és un xic pesât.
-  No, home! Si justament no la pesen. El pa, si, la 
torna, no. Va a ull.
-  Potser em dirán que hi torni demà.
-  Si es vol pa del dia, no s ’hi pot anar demà. S’hi 
ha d’anar avui mateix.
-  Home, avui ja hi he anat, em sembla.
-  D ones, jo de tu , hi te rn a r ia . Oi que ja  et 
coneixen de nom i de fets?
-  Fan com si no sabessin qui séc.
-  Deuen ser uns forners molt discrets. El que 
volen és emplir el calaix.
-  Es veritat: els diners els posen al calaix.
-  Quants en tenen? Bé t’hi deus haver fixât!
-  Si, és ciar. En tenen dos. Un a cada banda.
-  I de pans per vendre?
-  Unes quantes d otzenes, però sen se torna. 
Sempre se’ls ha acabat!
-  D eis dos c a la ix o s  que d iu s, un deu ser , 
segurament, tancat amb pany i clau. Pregunta’ls- 
ho, però amb educado.
-  Abans, hi anava cada dia. Però son m oites  
pessetes.

Per la transcripción Jafre Segon

Saps què? No em deixen fer 
festa.
-  M’estranya molt, però potser 
tenen raó. En això no m ’hi fico.
-  Abans m e’n deixaven fer.
-  Bé, però això era abans. Més 
vai que no hi pensis. Treba- 
llant te’n distreuràs.
-  Què faries tu en el meu cas?
-  Res. Suposo que m ’entens.
Res.
-  Aixi em recom anes que no 
faci res?
-  No, nom és et die que res.
Sempre entens una cosa per 
altra. I és que estás distret com 
u n a  m ala  cosa. M ireu si és 
prou!
-  Perqué treballo, oi?
-  Quina surtida! Podios haver 
dit: perqué em fa mal Pulì de 
poli.
-  És d a r. Pulì de poli.
-  No tens poder de concen- 
tració! Si continúes aixi, no
faràs res de ho. Però ja  t ’he dit que, en això, no 
m’hi fico. Sóc music!
-  Treballo d’espardenyer.
-  Encara? Tot el dia fent espardenyes? Ets un cas 
com un cabás. Insòlit!
-  Quan faig festa, no me les poso.
-  Aixi potser que els ho demanis. Ben demanat, 
amb educado  i raons de pes, la festa deguda 
esdevé concedida amb escreix.
-  Tinc un pareli de sabates.
-  Si, aqüestes coses solen anar per parelles. I és 
per comoditat. Pedologia!
-  L’amo tam bé en fa, pe rò  en sap  m és que 
nosaltres.
-  Com se diu? P erqué  suposo  que els am os 
espardenyers tenen nom i cognom.
-  Ém sembla que Jaume, però és tot un senyor.
-  1 qui tan ca  P esp ard en y eria?  Eli m ateix? 0 
potser te la fa tancar precisament a tu, que et té 
com un esclau.
-  No tinc les claus. Però quan faig festa em troben 
a faltar. Pregunten.
-  Si que és estrany! Has d ’ac la rir  per què et 
troben a faltar. Sense, però, preguntar-ho, que 
aleshores es veuria massa la intendo secreta.
-  Has dit que tu, en el meu cas, no faries res.
-  Si, una cosa aixi. Amb els aclariments que són 
del cas, per si de cas.
- 1 les espardenyes?
-  Ets d is tre t, no et co n cen tre s , però  rum ies 
massa. I sense mètode.
-  M’agrada molt posar-me les sabates.
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L

UHs nous

Responsables per la
So lid arität Calassanç Balagué

a intimitat amb Déu-Pare no ens ha de 
portar a d esen ten d re’ns deis n ostres  
germans. Tampoc de la responsabilitat 
de compartir la tasca de crear un mon 
cada vegada mes huma, on sigui possible 

la convivencia fraternal.

L'obra de Déu
El cristià, i tôt home de bona voluntat, mai no 

considera el m on com quelcom  in n ecessar i o 
poc digne d’estim acio. El pare, que ens estim a  
en la persona del seu Eill, també coneix i estim a  
en Eli l ’univers. El mon es la seva obra, en la 
quai Eli mateix s ’hi complau.

Trobem  vida si sab em  con tem p lar un bri 
d’herba. També quan p ensem  coses, a m és a 
m és de la farina, Taigua i la sal, son necessàries  
per am assar el pa: llavor del blat, la pluja, el sol 
que la fa créixer, la llenya del forn.

Tôt ens parla de Déu-Pare creador, que fa 
sortir el sol i ploure sobre bons i dolents (Mt 
5,45). Tôt tramet vida: el plaer d’una bona taula 
i el plaer de la vida conjugal, banyar-se al mar i 
prendre el sol, conquerir els cims de les nostres 
m untanyes, i practicar l’espeleologia, fruint deis 
capricis m eravellosos de la natura.

A través de Tunivers, els creients i hom es i 
dones de bona fe, ens a legrem  amb el Pare i 
amb tots els qui millorem i transformem P obra 
de les seves mans. La fe ens hi em peny i volem  
resoldre el problema écologie.
Amb amor, farem del mon una 
casa habitable per a tothom.

Fins on l'èxit de Déu?
L’obra de D éu no és  pas  

acabada. Necessàriam ent limi
tada i dolorosam ent afectada

îatgeô
Grup ATitol 412

Sant Quirze, 11 • Tel. 725 62 99 • SABADELL

de fet pel mal i la injusticia, sem pre és capaç de 
ser perfeccionada.

M algrat que podem  parlar de l ’a fecte  del 
Pare envers l ’hum anitat i de la cread o com el 
fruit del seu  amor, ens podem  preguntar: per 
que ha tingut “tan poc èxit” en el seu projecte de 
fer-n o s fe liço s. Déu és bo de veritat?  A ltres  
vegades, he tractat el problema del mal. El mon 
és moridor, caduc, i té una autonomia que Déu 
li ha donat i és eli el prim er a respectar-la . I 
contra el que m oites vegades seguim  pensant, 
Déu-Pare no ho fa tot ni ho pot evitar tot.

Des d’aq uest angle, és possib le il lum inar  
una mica unes preguntes a primera vista molt 
senzilles, però que fan referencia a un problema 
profund: el de la cièneia del bé i del mal.

Sovint protestem  perqué Déu, en Hoc de sal- 
var-nos del mal, ens salvi en el mal i es servei- 
xi d e l so fr im en t com  a carni de s a lv a d o .  
V oldriem  que es p o sés  al nostre costa t amb  
m és claredat, que ens resolgués els problèm es 
pràctics de cada dia -q u e  plogués a gust de tot
h om -, i que accé lérés la sa lv a d o  amb major 
rapidesa. No us sem bla que en podriem dir un 
“déu prêt-à-porter”?

Li dem anem  favors i, de fet, podem  fer-ho. 
Però hem  de viure de la fe; i la fe, el lliurament 
confiât i personal a la seva acciò am orosa, no 
n e c e s s ita  a c o n se g u ir  e l que co n c r e ta m e n t  
dem ana per a saber que com pta amb Tajut del 

P are bo. (La n o s tr a  m are  
m ’havia dit: “Quantes vegades  
em  m o ssa g a v a  e ls  l la v is ,  
-q u an  tu eres p etit- perqué em  
dem anaves quelcom  que no et 
conven ia”).

Cobina, ö.a.

C E N T R E  D E  N E T E G E S ,  S .A .

TEL 723 72 00-FAX723 65 47 
SABADELL

PEIX i MARISC ^
J. BARBERA

Telèfons 714 52 87 - 714 55 40 
Castellar del Vallès
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VENTALL POETIC
Antologia poètica (1 9 8 5 -1 9 9 5 ), 

de M aria  Teresa Cabané i 
Pibernat, am b il-lustracions de 

Trini Sotos B ayarri

Maria Teresa Cabané, que ha 
merescut sempre Taplaudiment i 
l’atencié dins el mon cultural de la 
ciutat, presenta cent vint-i-tres 
escrits amb la delicadesa que li es 
coneguda

Aixi dones, aquesta atenció es 
mostrà en la bona acollida que el 
públic dispensa al Ilibre el vespre 
de la seva presentació. Aquesta 
vegada, compta amb la contribució 
d’una altra de les artistes sabade- 
llenques mes estimades, Trini 
Sotos Bayarri, que amb els seus 
dibuixos tan personals, tendres en 
l’expressió, cent per cent poetics, 
sap interpretar les impressions de 
l’anima i fer-les arribar ais lectors. 
No podia la Maria Teresa trobar 
millor transmissora deis seus sen
timents que Trini Sotos amb la 
seva obra.

El résultat ha estât un bell Ili
bre. Un recull emotiu de temes de 
l’ànima, del cor, del pensament, 
d’espiritualitat, que la poetessa, 
fervent religiosa, tan bé sap 
expressar.

L’edició, impresa a Díptic SL. 
amb disseny tipografie de Jordi 
Roca, és acurada i feta amb gust, 
dins la seva senzillesa; digna i 
d’acord amb el carácter del con- 
ju n t poetic i la qu a lita t deis 
dibuixos.

nom. Es tracta del llibre Sabadell, 
un segle de cinema, del qual son 
autors Josep Torrella Pineda i 
Albert Beorlegui i Tous.

JOSEP TORRAS I RACES
d'O rio l Colomer i Carles

El número 24 del volums publi
cáis per Biblioteca Quadern conté 
un estudi sobre la personalità! i 
l’obra del bisbe Torras i Bages, 
destacada figura de l’Església 
catalana a cavali del segles XIX i 
XX. És un llibre atipie dintre la 
coMeccié, ja  que ni el tema ni 
Tautor son sabadellencs, però 
compta amb el suport del 
Departament de Presidencia de la 
Generalität de Catalunya i ha estât 
introduit amb un “pòrtic” signât 
pel propi president, amb motiu del 
150è aniversari de la naixença de 
l’il lustre clergue.

L’autor, Oriol Colomer i Caries, 
renét d ’una cosina germ ana de 
Torras i Bages, és professor d’en- 
senyament secondari i doctor en 
filosofia. En aquest llibre combina 
la sintesi biogràfica del personatge 
amb l’estudi de la seva tasca ecle
siástica, intel lectual i catalanista. 
Torras i Bages va participar en la 
redacció de les Bases de Manresa i 
en el Congrès Internacional de la 
Llengua Catalana, i fundá la Lliga 
Espiritual de la Mare de Déu de 
Montserrat. La seva obra escrita 
més important és La tradició cata
lana, que va ser molt llegida entre 
els ambients catòlics de l’època. En 
opinio de Jordi Pujol, ''aquest llibre 
del Dr. Oriol Colomer ofereix una 
panoràmica ben viva de la huma- 
nitat, les idees, les obres i la pro- 
jecció del Dr. Torras i Bages. ”

SABADEIL
UN SEOLE DE CIÍIEIIIIA

de Josep Torrella Pineda i 
A lbert Beorlegui i Tous

En tancar-se la present edició 
de Quadern ha sortit de la imprem
ía el volum número 25 de la 
Biblioteca que porta el mateix

El primer és prou conegut deis 
nostres lectors; a més de ser 
col laborador assidu de la revista, 
li han estât publicáis diversos Ili
bres sota la rúbrica de Biblioteca 
Quadern. Quant a Albert Beorlegui 
es tracta d’un jove i inquiet cinèfil. 
El llibre historia la vida cinema
togràfica desenvolupada a Saba
dell, O a través de sabadellencs, al 
llarg dels cent anys d’existèneia de 
Tinvent dels Lumière. Els locals 
d ’exhibicié cinem atogràfica (a 
partir de la histórica barraca de 
Marçal Ballûs), les empreses, les 
program acions, les activitats 
sélectives (a càrrec d’entitats cul
turáis, del grup Amies del Cinema, 
del Cineclub i de la Filmoteca de la 
Generalität), el cinema amateur en 
el qual Sabadell ha brillât interna- 
cionalment, els sabadellencs dedi
cáis al cinema com a actors, direc
tors, promotors, estudiosos... La 
crònica descriu l’evolució artistica, 
tècnica i social de l’espectacle 
cinematogràfic en un relat al 
mateix temps rigoros i amé que és 
en ell mateix com un guió de 
pellicula.

Torrella ja  havia publica! fa 
anys I’opuscle Introducció i desen- 
volupament del cinema a Sabadell 
(1897-1936), que va ser Quadern 
d’Arxiu de la Fundació Bosch i 
Cardellach. Posteriorment, Beorle
gui va escriure un treball de BUP, 
L’arribada del cinema a Sabadell, 
que li va m erèixer els premis 
“Cirit”, “Baldiri Reixach” i “Duran 
i Sampere”.

El llibre, amb nombrases iMus- 
tracions i sota disseny de Jordi 
Roca, és patrocina! per TAjunta- 
ment, el Banc i la Caixa locals.
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Miscel’lània Rosa Ten

MOSTRA D'ART DE 
MATADEPERA 96

Fou tota una sorpresa 
descobrir l’exposició pre
sentada per aquest coMec- 
tiu els dies de la Festa 
Major de la veína localitat 
en el seu segon any de 
vida. Hi participaren 91 
artistes vallesans, del Bar
celonés i de diferents punts 
de Catalunya i de l’Éstat, 
mostrant que la vida de 
l’entitat és ja una realitat 
mereixedora d’atenció i 
d’aplaudiment.

L’exposició, a la gran 
sala del Centre Cultural 
de Matadepera, presenta 
obres de diferents estils, 
tecniques i gustos, treba- 
llades en diversos mate

rials, com pintura a l’oli, 
aquarel les, esmalts, escul- 
tures, talles i joieria, i 
també porcellanes. Art 
qualitatiu en general.

D’entre els sabade- 
llencs s’hi van poder veure 
escultores, talles com de 
Josep Maria Ten i Aguila 
en una al legoria a l’amor, 
l’ensenyança i la protecció; 
escultores com el bust de 
Salvador Farrés i Villa- 
grasa, olis d’lsidre Artigas 
i Buxeda i de Josefina 
Fernández i Vila, acrilics 
d’Immaculada Guillem i 
Bennazar, i les caMigrafies 
de Mariona Borrell i 
Vilanova.

TRALLA, 
el grup nas<ut 

a Sabadell fa bon comí 
en el món de la música 

d'arreis
Amb un historial força 

important, aquest grup 
que formaren els joves 
sabadellencs Mima Vilasís 
i Xavier Murcia, va guan- 
yant terreny dins el món 
de la música anomenada 
d’arrels, on és comptât 
entre els millors. Fa poc 
fou selecciona! entre 222 
grups aspirants que es

presentaren a l’elecció per 
al festival “l’Altaveu Fron
tera”, en el qual actuaren 
a Sant Boi, ais jardins de la 
Biblioteca de Can Castells. 
Tralla és el grup guanya- 
dor del Premi Altaveu 96.

Una de les seves darre- 
res actuacions a Sabadell 
fou la festa d’acomiada- 
ment de la “Biblioteca a la 
Fresca”, organitzada a- 
quest estiu per la Caixa de 
Sabadell amb tot un exit 
per al públic infantil amb 
la seva “Samfaina de 
colors”.

NEIX L'ESCOLA D'OPERA 
DE SABADELL

ESCOLA
I dDPERA
■ de sabadell

Sovint ens preguntem 
si la Mima Lacambra 
s’adona del que està fent 
en el camp de Topera al 
país: TAsspciació deis 
Amies de TÓpera de Sa
badell, el Cor de TÓpera, 
TOrquestra Simfónica del 
Valles, el Cicle d’Ópera a 
Catalunya. Pensem també 
en les representacions

d’opera per a escolars i en 
el moviment cultural que 
ha suposat en la realització 
de dossiers i en Tassistén- 
cia a les representacions 
operístiques deis escolars i 
estudiants... Pensem tam
bé en el moviment envers 
els cantants de tot TEstat 
que han obtingut tantes 
possibilitats de cantar 
òpera i de promocionar-se 
grades al premi Marco, 
instituït per la vídua del 
mestre, que colTaborá 
d’antuvi amb la gesta de 
Mima Lacambra.

Ara assistim al naixe- 
ment d’una altra activitat: 
la creació d’una Escola 
d’Ópera. Ja és en marxa el 
Primer Curs de Professio- 
nalització per a joves can
tants que va del 16 de 
setembre fins el T il  
d’octubre. Les classes (cinc 
dies a la setmana i sis 
bores diàries) han permès 
estudiar els personatges 
d’una òpera que en aquest 
cas és “Le Nozze di Figa
ro”, de Mozart. Les assig- 
natures són: interpretació 
musical, interpretació 
escénica, expressió corpo
ral, perfeccionament del 
text i estil mozartiá. Els
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alumnes, acabat el curs 
faran, una representado al 
teatre “La Farándula”, el 
dia 12 de novembre de 
1996. També, un cop fìna- 
litzat el curs, els alumnes 
podran assistir als assajos 
que farà el repartiment 
professional per a les 
representacions que es 
faran els dies 6, 8 i 10 de 
novembre a Sabadell, i 
assajar en la mateixa esce
nografía muntada al teatre 
“La Farándula”, els dies 5, 
7 i 9 de novembre, per aca
bar el dia 12 de novembre 
amb la representado a 
càrrec dels alumnes del 
curs. Una bella obra mes 
dins els programes creats 
per la fundadora de l’As- 
sociació dels Amies de 
l’Òpera de Sabadell.

D'AQUÌ I D'ALLÀ
A la Unió Excursionista 

Sabadell la fotografia 
forma part d’una de les 
mes reeixides exposicions 
que en aquesta especialitat 
s’ban vist a Sabadell dins la 
Festa Major. La mostra la 
protagonitzaren els fotò- 
grafs Josep Monistrol i 
Pons i Caries Olivella i 
Viguer. D’aqui i d’àllà... 
sense testificar massa la 
documentado dels llocs, 
tot el ventali que omplia els 
plafons de la mostra fou 
presencia del sentit explicit 
de la instantània.

A la mostra de Monis
trol, el paisatge, la flora, 
els records dels punts tan 
representatius, coneguts 
aquí pel cinema amb 
visions dels Estats Units 
d’America; l’emoció de 
l’escalada, de Tesqui, re- 
portatges senzills sobre 
Còrsega i Grècia i el miste
ri del Nepal... A la col lec- 
cio d’en Caries Olivella, 
captacions de Montserrat; 
paisatge i emocid de les 
llums damunt els cims; 
THimàlaia, el gran repte de 
Tescalado; i mes a prop 
nostre, el Collsacabra... 
Mes Iluny, America: re 
cords de Texpedicid a la 
Torre del Diable, del 
record del majestuós 
Canyo del River Bigbrn, del 
Parc de Yellowstone. I 
imatges diferents d’un i 
d’altre Hoc, d’aqui mateix 
per a tornar al Iluny del 
Nepal, a la contemplacid 
de la gent i dels mes petits: 
la mainada d’arreu del 
món. Tot plegat resulta 
una mostra intéressant.

f L

COL.LECTIVA
Acadèmia de Belles Arts

L’Acadèmia de Belles 
Arts va inaugurar la tem
porada artistica amb laja  
coneguda exposició col lec- 
tiva en la qual bi poden 
participar tots els sods de 
l’Acadèmia.

Aquesta mostra ens 
permet anar comprovant 
com evolucionen i com es 
perfeccionen diferents ar
tistes dins la seva creacid. 
Aquest any Texposicid 
demostrava que no era el 
primer any que es feia, la 
quai cosa vol dir que els 
artistes ja ban madurat i 
que van adquirint un llen- 
guatge propi cada vegada 
mes signifícatiu.

FELICITAS FERNANDEZ
Acadèmia de Belles Arts

Durant quasi tot el mes 
d’octubre bem tingut 
Toportunitat de veure la 
darrera creacid de Fe
licitas Fernández ocupant 
les dues sales de TAcadè- 
mia de Belles Arts. Aixô 
ens ba permés veure i ana- 
litzar corn s’expressa 
aquesta artista.

La mostra va ser reai
ment important. Felicitas 
Fernández efectúa una 
obra que irradia frescor i 
netedat creativa dins una 
tècnica no gaire apreciada 
com és Taquarel la. L’ar
tista Tagafa i li dóna un 
llenguatge plenament pro
pi atorgant-li tota la cate
goria que aquesta tècnica 
ha de tenir.

FINA MIRALLES 
G alería Nova-3

El llenguatge que em- 
pra Fina Miralles cada 
vegada és més depurai, 
intentant arribar a la 
màxima expressió amb la 
minima pintura. La linia 
en moviment n’és la prota
gonista, ella sola crea tot 
un univers essencial a par

tir del qual es desenvolupa 
tot el sentiment i la puresa 
del món que ens envolta.

La tela resta bianca, 
intacta. Damunt d’ella el 
pinzell efectúa amb pe
ques linies Texpressió que 
interessa a l’artista. El 
résultat és ben palés: 
puresa, pulcritud, senzille- 
sa i emoció.

SEBASTIÀ FREIXAS 
G alería In teM ecte

Milagros Torres

apropant Tart al públic en 
general. José M. Cobos 
presenta una mostra on el 
paisatge n’és el protago
nista. Les marines s’obren 
pas dins Tambient portua
ri, prop de terra amb les 
barques amarrades, dei- 
xant veure part del poblé o 
la llunyania de Thoritzó. 
Els paisatges urbans tam
bé reflecteixen la realitat 
del moment, els ciutadans 
que caminen, els carrers...

Durant tres setmanes 
Sebastià Freixas ha expo
sât la seva creacid a la 
Galería InteMecte. Aquesta 
mostra comptava amb bo- 
degons, assumptes florals i 
paisatges, tots ells realit- 
zats amb la destresa cone
guda en aquest artista.

Els seus bodegons de- 
mostren una técnica acu
rada i treballada, a Liguai 
que les fíors. En els paisat
ges treballa de manera 
més Iliure, cosa que podem 
observar en la Ilibertat de 
moviment del pinzell, en el 
traç ràpid i en moites oca- 
sions en la forma en qué 
desfigura elements reals, 
dotant-los de carácter 
propi. Una exposició que 
demostrava un absolut 
coneixement de la pintura.

JOSÉ M . COBOS
El Corte Inglés

A la cinquena planta 
de El Corte Inglés es conti
núen realitzant exposi
cions, mantenint el seu 
desig de desenvolupar-se 
corn a galeria d’art, en 
recolzar Texposicions 
d’artistes de tot el pais i

MAGDA ESTERLI 
Olot A rt (Olot)

Magda Esterli ha portât 
la seva darrera creacid 
durant el mes d’octubre a 
Olot. Allà s’ha pogut apre
ciar com aquesta artista 
evoluciona contínuament 
dins el seu propi llenguat
ge compositiu Iluitant per 
aconseguir expressar amb 
el pinzell tot allò que es pot 
i no es pot observar i apre
ciar en les visions i obser- 
vacions quotidianes.

El paisatge és el tema i 
albora l’excusa amb la 
quai treballa Magda Es
terli, eli li permet inspirar
se i crear; però és el seu 
sentiment el que queda 
ben palés. A la vegada és el 
públic el que interpreta i es 
fa seva aquella expressió, 
aquell desig, aquella Iluita, 
aquell paisatge.

XAVIER ORIACH 
La Nau

Xavier Oriach va expo
sar set obres de gran 
tamany, que va efectuar 
durant la seva estada a La 
Nau entre 1994 i 1995. Les 
obres están plenament
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integrades en la seva linia 
de treball, per tal com es 
deixa entreveure la figura
do a la utilitzacio de certs 
colors i al tamany en el 
qual aquest artista es 
desenvolupa de manera 
més lliure i relaxada.

Hem tingut l’oportuni- 
tat de veure durant uns 
dies no nomes l’obra d’en 
Xavier Oriach, sino també 
La Nau, un Hoc on els artis
tes poden treballar de ma
nera fantàstica i on, se’ns 
dubte, es poden realitzar 
multitud de projectes.

RAMON PICHOT
Banc Sabadell

El Banc Sabadell ha 
dedicat una exposició amb 
un total de catorze obres a 
l’artista empordanès Ra
mon Pichot “El Jove”. La 
figura femenina agafa un 
valor singular en les obres 
d’aquest artista; la dona 
situada en un ambient 
d’interior és el tema carac- 
teristic de tota la seva pro- 
duccié. El tracta amb suti- 
lesa i sensualitat, de tal 
manera que traspuen sin- 
ceritat. També es poden 
veure quatre auto-retrats 
en els quai es poden apre
ciar l’autèntica Sensibilität 
de l’artista. Artista que va 
exposar de forma habituai 
a la Sala Parés de Bar
celona, allá es podia com
provar el seu domini del 
dibuix, del color i de la 
llum.

PARC,
de PHILIPPE DURAND 

ALFONS BORRELL 
COL.LECCIÓ RIERA 
Museu d 'A rt de 

Sabadell
El Museu d’Art de Sa

badell ha inaugural la tem
porada artística amb una 
força impressionant: tres 
exposicions diferents es 
van inaugurar el mateix 
dia.

PARC, de Philippe Du
rand, ens apropa amb el 
sen treball sobre el pare de 
Catalunya a una part 
important de les ciutats 
contemporànies, amb tot el 
que això comporta de posi- 
tiu i de negatiu.

La mostra d’Alfons 
Borrell, L’àurea de la pin
tura, creava un ambient 
pictòric recolzat per les 
llums imperants i per la 
grandiosità! de les obres. 
Una exposició que no podia 
passar desapercebuda. 
Gracies a la colTecció de

Salvador Riera (1927- 
1994), el Museu d’Art ha 
pogut ampliar el seu fons 
permanent, ja que la 
Generalität ha cedit obres 
de Manolo Hugué, cinc 
escultores i quatre pinto
res, totes elles molt repre
sentatives de la seva crea- 
ció. Dues obres d’Apel les 
Penosa, obres en les quais 
la figura femenina n’és la 
protagonista. Quatre obres 
de Prancesc Domingo. Un 
vas décorât per Xavier 
Nogués i obres de la nova 
generació: lordi Cano i 
Miquel Porrellad.

JOSÉ GARCÍA PRIETO 
Gabarro Art

Novament hem tingut 
l’oportunitat de veure obra 
de García Prieto, un artista 
que destaca per la seva 
pulcritud a l’hora de treba
llar l’hiperrealisme. Pinta 
la realitat dins la temàtica 
del bodegó, sense oblidar 
la creació d’una atmosfera 
que dóna vida ais seus ele
ments compositius i que 
són tan diferents com una 
fruita, un paquet, un Ilibre 
o una tassa. Tots són ele
ments quotidians, que 
podem observar a diari i 
que l’artista eleva a la 
categoria d’art i ens obliga 
a mirar-los com a coses 
especiáis al nostre abast.

JOAQUIM FALCÓ 
G alería Revira

Joaquim Falcó presen
ta la seva producció per 
primera vegada a Saba
dell. Una creació que es 
caracteritza per la utilitza- 
ció del color com un deis 
punts essencials amb el

qual crea un réalisme en 
ocasions proper a un cert 
abstraccionisme. Una obra 
oberta que permet la pos- 
sibilitat de ser continuada 
per l’espectador amb tota 
Ilibertat.

SUBIRACHS A SABADELL
A la Galeria InteMecte 

de Sabadell hem tingut 
l’oportunitat de veure una 
exposició del reconegut 
artista Josep M. Subirachs.

Escultures en bronze i 
pedra i dibuixos efectuáis 
a llapis, ploma i tinta xine- 
sa es van juntar per la rea- 
lització d’aquesta impor
tant mostra que ens va 
permetre veure com treba- 
11a l’artista de forma lliure, 
és a dir, sense encàrrec. Es 
va tractar d’una oportuni- 
tat reaiment important 
degut a les poques exposi
cions que aquest artista 
efectúa, tant per la seva 
tasca a la Sagrada Familia 
que li ocupa tot el seu 
temps, com pels encàrrecs 
que efectúa en el seu poc 
temps lliure. Així el poder 
observar una mostra com 
aquesta és un privilegi que 
hem de saber aprofitar, ja 
que ens ha permés com
provar com ha treballat 
aquest artista durant els 
darrers cinc anys.

No només vem poder 
observar obra de l’artista, 
sinó que ell mateix va 
assistir a la galeria el dia 
24 d’oetubre per poder 
parlar de la seva creació i 
establir una comunicació 
directa amb part del seu 
públic. Subirachs va par
lar de la seva feina actual 
a la Sagrada Familia con

testant a diverses pregun
tes del públic, deixant ben 
ciar que no vol copiar 
Gaudi sino intentar amb 
una obra marcadament 
expressionista i narrativa 
continuar la linia creativa 
d’aquell amb el seu propi 
llenguatge. També va co
mentar estar molt satisfet 
de viure en aquesta època 
de crisis per tractar-se de 
moments intéressants dins 
la història.

Va deixar dar que no 
el preoenpa no tenir temps 
per efeetnar exposicions 
perqué el que més l’inte
ressa és treballar per 
encàrrec, per poder desen- 
volupar una total comuni
cación entre la seva obra i 
el públic a la qual va diri
gida. Per finalitzar va 
declarar la seva estimació 
cap a Sabadell.

Aquesta mostra ens ha 
permés comprovar com 
treballa llinrement aqnest 
artista, créant una obra 
indiscutiblement intel lec- 
tual, tant en quant a 
l’expressió del dibuix com 
en la creació de petites 
escultnres (en algún cas 
bocets), allnnyada de 
l’obra gegantina en la qual 
es troba immers. Unes cre- 
acions on les finies géomé
triques Ili són presents 
tant quadrades o rectan- 
gulars corn rodones, totes 
plenes de moviment. Un 
moviment que en ocasions 
indica desplaçament i que 
sempre vol deixar un carni 
obert cap a Tespectador, 
cap a poder establir una 
comunicació.

Subirachs a la Galeria Intel-lede. Foto “El 9 NOU’
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XV FESTIVAL D’OPERA A SABADELL 
IX CICLE D’OPERA A CATALUNYA

LE NOZZE DI FIGARO
Wolfgang Amadeus Mozart

NOVEMBRE 1996 
Sabadell, Teatre La Farándula

dimecres 6 i divendres 8 de novembre, a les 9 del vespre 
diumenge 10 de novembre, a les 6 de la tarda

Reus, Teatre Fortuny
divendres 15 de novembre, a les 9 del vespre

Girona, Teatre Municipal
dimarts 19 de novembre, a dos quarts de deu del vespre

Sant Cugat del Vallès
Centre Cultural de Sant Cugat 

dissabte 23 de novembre, a les 10 del vespre

GANTANTS SELECCIONATS DE L’ESCOLA 
D’OPERA DE SABADELL

LE NOZZE DI FIGARO
Wolfgang Amadeus Mozart

NOVEMBRE 1996 
Sabadell, Teatre La Earàndula

dimecres 13 de novembre, a les 9 del vespre

ESCOLA

l^OPERA
IDE SABADELL

REPRESENTACIO DEDICADA ALS ESCOLARS

EL GATO CON BOTAS
Opera en dos actes de XAVIER MONTSALVATGE 

Llibret de NÉSTOR LUJÁN

NOVEMBRE 1996 
Sabadell, Teatre La Earàndula

dimarts 26 de novembre, a les 4 de la tarda

l è m

MANUEL DE FALLA
HOMENATGE EN EL CINQUANTA ANIVERSARI 

DE LA SEVA MORT

LA VIDA BREVE
Opera en dos actes

EL AMOR BRUJO
Ballet

DESEMBRE 1996 
Sabadell, Teatre La Farándula

divendres 13 de desembre, a les 9 del vespre 
diumenge 15 de desembre, a les 6 de la tarda

CARMEN
Georges Bizet

FEBRER-MARÇ 1997 
Sabadell, Teatre La Farándula

dimecres 19 i divendres 21 de febrer, a les 9 del vespre 
diumenge 23 de febrer, a les 6 de la tarda

Reus, Teatre Fortuny
dimarts 25 de febrer, a les 9 del vespre

Sant Cugat del Vallès
Centre Cultural de Sant Cugat

divendres 28 de febrer, a les 10 del vespre
Girona, Teatre Municipal

dimarts 4 de març, a dos quarts de deu del vespre

DON GIOVANNI
Wolfgang Amadeus Mozart

ABRIL-MAIG 1997
Sabadell, Teatre La Farándula

dimecres 30 d’abril i divendres 2 de maig, a les 9 del vespre 
diumenge 4 de maig, a les 6 de la tarda

Reus, Teatre Fortuny 
dimarts 6 de maig, a les 9 del vespre

:

Sant Cugat del Vallès
Centre Cultural de Sant Cugat

divendres 9 de maig, a les 10 del vespre

Generalität de Catalunya 
Departament de la Cultura Sabaddl Ajuntament 1^1 de Sabadell

F U N D A C I O



AUTOMOBILS

DONANT 
CONFIANÇA

Cam>ssería
Autofitzada

Especialistes 
en Vehicles 
Comerciáis

Solucions a I'acte. En menys d'una hora i sense cita prèvia, podem 
efectuar les reparacions de manteniment básiques del teu vehicle.

Reconeguts oficialment per afrontar qualsevól reparado 
de carrocería i pintura en el nostre taller.

Adaptem els nostres vehicles comerciáis a la mida de les teves 
necessitats industrials.

Paga'n mig i emporta-te'l sencer. Nou sistema de compra 
fet a la teva mida.

Especialistes en vehicles d'ocasió, turismes i comerciáis 
de totes les marques. De tota garantía.

Mototcraft Recanvis originals FORD.

Companyia financera propia. Podrás obtenir el teu crédit 
còmodament i amb tota agilitat. Leasing. Renting.

Assegurances.

Vehicle de cortesia. Per ais clients que ho soMicitin, amb 
antel lació a una reparado concertada.

Horari continuât. No tanquem al migdia.

Premi Europeu 
a la millor 

Atenció al Client 
1989

Premi Europeu 
a la millor 

Atenció al Client 
1992

Premi a la Qualität dels 
Serveis per l'alt nivel! 

de Satisfaccio del Client 
1993

Premi a la Qualität dels 
Serveis per l'alt nivel! 

de Satisfacció del Client 
1994

AUTOMOVILES VILA
Rambla Ibèria, 18-22 Tel. 726 39 00 
Vilarrúbias/Gran Via, Tel. 727 65 20 - SABADELL

20 anys de servei continuât son la teva millor garantie

CONCESSIONARI OFICIAL





Per a que vagis 
tranquil per la v ik .
Per a que no 
tinguis prohlemes.
Toferim solucions a I’acte 
i el millor trade personal.

'^UTCi
CONCESSIONARI OFICIAL

Tme a r é  nosaltres. 
Sigues un dels nostres. 
Hi sortiras guanyant.

5 b < /
^ A U T O M O C IO N

Passeigdel Comerg, 116 
08203 SABADELL 
Tel. 93 -7 12 22  75 
Fax 93-710 56 59



JORDI ROCA i TUBAU
(1933, Ripoll)

Un dels artistes més polifacètics amb 
que comtem a la nostra ciutat: dissenya- 
dor gràfic, pintor, gravador, escriptor, 
etc... Un home que persegueix, per sobre 
de tot, el concepte de l’Art Total.

Un ingent conjunt d’obra acredita la 
qualitat del seu treball: més de 14 pinto
res murals, incomptables exposicions 
arreu, generöses col-laboracions amb totes 
les institucions ciutadanes i entitats cul
turáis sabadellenques...

L’obra d’en Jordi Roca constitueix un 
deis millors documents histories de 
Sabadell. Amb el seu trag ha sabut reco- 
llir tota classe de moments importants de 
la vida social i cultural de Sabadell: musics 
(Jean Pierre Rampai, per exemple); cineis- 
tes (Jacques Tati); historiadors; escrip- 
tors i poetes (Louis Aragon), una llarga 
Dista de personaUtats que, junt al SabadeD 
quotidià, configura un extraordinari 
mosaic d’experiències socials.

El seu compromis amb la ciutat, dona- 
cions de pintores murals, dibuixos, escul
tura, etc. no es més important que el que 
té adquirit amb Catalunya. Jordi Roca és 
un artista amb sustancia nacionalista, 
plasmada, més directament, a la sèrie de 
treballs “Simbologia Nacionalista” (1986). 
Però, a cada treball podem intuir la pas- 
sió que sent vers al seu país.

No cal aUargar-nos massa més expDcant 
els valors i singladura d’aquest artista, 
molts dels nostres números han parlât 
extensament d’aquesta figura artística, 
una, segurament, de les més polémiques 
amb la que compta, afortunadament, la 
nostra ciutat.

Una vegada més, per a retre home- 
natge a bornes que, com ell, han aportat 
un gra de sorra a la configurado del que 
és Catalunya, Jordi Roca ha treballat una 
sèrie d’iMustracions per el Ilibre de Joan 
Alavedra “El poema del Pessebre”. Unes 
imatges de consistent grafisme que, sota 
una factura molt geomètrica i racionalis
ta, traspuen tendresa i rauxa.

En aquest número nadalenc de Quadern 
hem volgut utilitzar una d’elles com a por
tada. L’elecció temàtica, el pastor, s ’ins- 
criu dins la volunta! d’apostar per la gran- 
desa evident del que considerem més 
modest, però, a la fi, més autèntic.

PORTADA: Les o fre n es  d e ls  p asto rs . 
IMustració de Jordi Roca, per el Ilibre 
“El p oem a  d e l P e s s e b r e ”, de Joan  
Alavedra. Disseny portada: Jordi Roca.
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Semblaiua de Joan Alavedra
Joan Cusco ¡ Aymomí

Amb motiu del centenari del naixement de Joan Alavedra, em plan dedicar-li una Semblanga. 
Amb el record i Vevocació en aqüestes festes nadalenques, quan es fa  més present una de les seves 
obres amb la qual s ’inspirá el M estre Pau Casals que, musicada per eli ha donat la volta al món.

Els parágrafs inclosos entre cometes són tr an scrip cions espigolades en les obres del nostre 
personatge.

e la nota biogràfica de Joan Alavedra i Segurañas, direm que va néixer el 31 de maig del 1896 a Barcelona. En el món Kte- rari catalá es dona a coneixer amb dues traduccions de l’alemany. Ambdues van provocar una gran sensació. Citem-les: 
“Les aventures del jove Werther”, de Goethe i “Res de nou a l’Oest”, de Remarque. S’ha dit que és la traducció catalana de la qual s’han venut més exemplars. Tradui també “La senyoreta Lisa”, de Schmitzler i “El blau del cel”, de Schlumberg. Obra que es representa moites vegades al Teatre Novetats, en aquella época.Va ser director de la Institució del Teatre i com a tal, i représentant a Catalunya, assisti al Congrès Internacional de Teatre, que se celebrá a Paris el 1937. També a Londres el 1938, on fou anomenat membre del Comité d’Honor.ColTaborà a les revistes Mirador i D’Aci i 
d’Allà.En el camp politic hi incidi, ocupant diferents càrrecs. Lou secretaci del president Tráncese Macia durant els anys 1931-34. S’exilià a Lrança, on residi del 1939 al 1949. Retornà de Lrança i d’aleshores la Editorial Aedos li publicà la seva gran biografia de Pau Casais, amb el quai va con- viure durant deu anys, a Prada. Després publicà “Personatges inoblidables” (1968) i “Pelegrins a Montserrat”. Aquesta obra fou distingida amb el Premi Abat Oliva el 1947. La seva única obra poética publicada és “El poema del Pessebre”, que Editorial Selecta publicà -mig clandestina- m ent- Eany 1948. S’han fet altres edicions. Precisament la mateixa editorial, la Selecta, l’any 1972 en feu una edició que l’autor dedicà a Pau Casals en el seu gloriós 90é aniversari. El seu últim Ilibre fou dedicat i titulat “Conxita Badia (Una vida d’artista” (1975), amb la qual l’unia una gran amistat i moites afinitats electives: l’amor a la música i al pais...Joan Alavedra, com a conferenciant, actuá a Franga, a Bélgica, a Puerto Rico i ais Estats Units... Fou nomenat Ciutadà d’Honor de la ciutat de New Orleans. Actuà molt per Catalunya. A Sabadell comptava també amb molt bons amies.

Joan Alavedra tingué una vida molt plena.Ha conegut tants i tants personatges, ha vist i ha contât tants fets del dia -d ’ahir i d’avui-, ha glossai paisatges, ha escrit moites pàgines i tantes d’altres que no va poder acabar... Mori el 
1981 a Barcelona.Espigolem, aixi tot fent carni, entre els seus personatges inoblidables.

El Mestre Fabra“-Encenem la pipa?La pipa del Mestre Fabra! La seva companya de treball, de passeig i de conversa!El veia fumant-la, mirant-me, de perfil, amb aquella flameta d’acer a la mirada. “Per qué voler saber més coses d’ells, si ja me n’havia dit, i jo n’havia vist tantes? La qüestió era recordar les essencials. La seva integritat. La seva constán- cia. El seu humor. La seva eficácia. La seva natu- ralitat. 1 la Higo de la seva obra. Aquella frase: - ’’L’ideal que perseguim no és la resurrecció d’una llengua medieval, sino formar la llengua moderna que fora sortida de la nostra Uengua anti- ga, sense els llargs segles de decadéncia literá- ria i de supeditado a una llengua forastera”.“1 una vegada que el Mestre Fabra va passar per Prada, abans de venir-hi a viure, em va dir:-No puc treballar, perqué no tiñe el “Fabra”.
-Vos no el teniu? Jo tampoc, però pugeu a la meva cambra”.Joan Alavedra quan va entrar a Franga a peu, pel coll d’Ares, des de Camprodon fins a Prats de Molió, no havia pogut endur-se cap llibre. 1 un amie seu que marxava a Méxic va donar-li a Prada, les tapes del Diccionari Fabra. 1 li va ensenyar, al Mestre Fabra, aquelles tapes...“Amb l’exemplar del seu propi diccionari, Fabra no solament va poder treballar sinó que...A vegades, a casa seva, s’alçava una discus- siô sobre alguna paraula. Fabra deia que no era exactament com sostenien la seva esposa i la seva filia Carola, i que s’escrivia de determinada manera. 1 si insistien massa, exclamava:-Aviat ho veurem. Consultem el “Fabra”!El Mestre agafava el diccionari, cercava el mot i els deia:-Ho veieu com el “Fabra” diu el mateix que

jo?
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Aleshores tothom callava.“Un quants anys de conversa, gairebé diàries, deixen en el record tantes frases significatives i tantes anecdotes que la dificultat consisteix, sobre- tot, a saber triar.Parlant de malalties, per exemple, Fabra expK- cava:-Jo vaig tenir la darrera als cinc anys: el xaram- pió. Per cert que a casa van tractar-me tan bé -la gallineta, els bunyolets, etc.- que quan vaig posarme bo sempre preguntava: “Que tardare gaire a tornar a estar malalt?”.Tine vuitanta anys, i no he pogut estar-ne mai 
mes”.

Picasso“... a les 8 en punt, al mati, vaig trucar a la porta del taller de Picasso. Va obrir-me la porta eli mateix. Duia una bata gruixuda, de color beige, i anava calçat amb plantofes.El taller el formaven unes sales molt grans, desmantella- des, de parets clares i gairebé nues.Picasso estava sol, i així que vaig entrar vaig tenir una impressió de silenci.Em vingué a la memoria aquella frase seva: “ No es pot fer res sense solitud. Jo m’he créât una solitud que ningú no sospita”. A París!“... em demaná com anava la guerra, com es vivia a Barcelona, i si continuava la vida artística. Vaig explicar-li, entre altres coses, el quejo acabava de dir en el Memorial Theatre de Stratford- on-Avon en un diseurs als congressistes. Que en el Ticende Barcelona, en una representado d’opera francesa, la fundó s’havia interrompu! tres vegades a causa deis bombardeigs, i que, tanmateix va acabar-se.Pregunta amb interés, escolta amb atenció, i de Barcelona en recorda els amies, els careers i els costums.-La darrera vegada que us hi vaig veure -K dic- fou quan vinguereu amb els Ballets Russos, Tany 1917.“... li die la gran impressió que van fer-me.

Tany passai, el frontal de Miró, en el pavelló de Catalunya, a l’Exposició de París del 1937, i el gran quadre d’ell, “Guernica”, en el pavelló de la República.-És un quadre que eixorda -li die somrient-. El bramul furiós, exaspera!, d’aquell brau. El rend d’agonia del cavali. El xiscle d’horror d’aque- 
11a dona...Del quadre famós passàrem a parlar de la pintura actual de l’artista, i d’aquesta als critics.-Els critics? -digue Picasso.Va en una paret, pren una tela i l’ajeu a terra.-Imaginen que a mi em plagui de col locar la tela així, i que per a pintar-la em possi aquí, 
aclofat.1 arronsá les carnes fins a asseure’s sobre els talons, a la gatzoneta. -Començo a pintar -con- tinuá-, i, de cop, m’adono que el groe que em calel tiñe en aquell racó. Ea estona que estic així, m’hi trobo bé, i em fa peresa d’aixecar-me. Aleshores decideixo ser- vir-me del verd. 1 després, “expliquen” pictóricament aquell verd, i munten una teoria.

Toca un timbre i Picasso mira el rellotge.-P erdon eu-m e -em diu. És el xofer que ve a cercar-me. Són les dotze.Les dotze. Fa quatre bores que parlem, i no ens ha destorbat ningú. Quina sessió!
Granados“L’amie íntim de Granados és Casals, que crema d’exigén- cia de perfecció. Assagen obres, al piano i al cel lo, i parlen sempre de composició. Casals ha fet una sardana, Festívola, un Quartet, i com- posicions simfóniques importants, i el Ilibretista de tots dos, en aquell moment, és Apel les Mestres.“1 és tanta la compenetració entre els dos joves compositors que, més tard, neix el desig d’escriu- re una obra en col laboració sobre el text d’una de les novelTes valencianes de Blasco Ibáñez. Granados escriu al novel lista, que accepté com- plagut, però el projecte no es realitzará.
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Joan Alavedra ens conta que Pan Casals considerava a Granados com el mes autènti- cament creador de tots els compositors de músi
ca espanyola...“1 recorda els conflictes de Granados director. Que els músics no interpretaven bé les seves partitures, perqué eli no hi posava indicacions.- ’’Però, que no es venen clares, mirant la músi
ca?”, deia Granados.1 ara, quan passa pel Canal de la Mánega, on va esser torpedinai el vaixell de Granados, Casals es recolza a la barana i mira al mar. 1, de sobte, li sembla que veu, al fons, el eos del seu amie, que jeu de cara enlaire. 1 pensa que a la nit, a través de l’aigua transparent, deu veure la munió deis estels com notes brillants damunt un immens pentagrama. 1 creu sentir la veu de Granados la veu d’aquell “Catalonian composer” que diu: “Escolta, Pau, escolta quina música!”. 1 després, en veu mes baixa: “Ho veus com a dalt del cel tampoc no en posen d’indicacions?”.

Manolo“De matinada, quan els pagesos de Caldes de Montbui se’n van al tros sempre hi ha Hum, enca
ra, a casa En Manolo.Pugen pel torrent, i alcen un vol d’ocells. 1 aixi que son al turonet, veuen el cel que va obrint-se corn un ventali de llum sobre el Vallès.... L’escultor treballa. Està en una cambra mit- jana, de sostre baix, amb prestatges plens de fangs i guixos, començats uns, acabats d’altres, i seu davant d’una fîgureta de dona, que va reto- cant amb calma. Aquesta es l’hora quieta del tre- 
ball.És en aqüestes bores. Hargnes i silencioses, que ban nascut aqüestes pedres vivents que ban voltat el mon. És en aquesta calma assossegada que aquest home inquiet empelta la vida a les seves petites estàtues. Quan al mati és ait, Manolo deixa la feina, es colga al bit, i, a migdia, surt al portai aquest Manolo que coneixem tots nosaltres.“El seu desencis, el diu amb una facècia.-Manolo, t’hauries de fer amb escriptors importants. Et situarien.Aixô li deien quan va començar.Arriba a la penya famosa i observa el que demanen els altres, per no desentonar. Està un xic délicat de l’estômac i tem que haurà de heure 
coses fortes. Hi va, però, decidit a tot.-A mi -diu un-, doni’m un café amb llet poc 
carregat.-A mi -fa Paître-, una camamilla fluixeta.

-A mí, un vas d’aigua mineral.-Dones, a mi -fa Manolo-, faci’m una pintadeta 
de tintura de iode al clatell.“D’alguns imperis desapareguts no n’ha que- dat sino una moneda. 1 ella ha bastat ais histo- riadors per a reconstruir-los, situar-los i, en cert sentit, explicar-los. L’escultura de Manolo és tan important per a Catalunya, tan ragada, que si el nostre país algún dia desaparegués jo cree que només caldria que se’n trobés una, d’aques- tes figúreles, perqué hom tingués una idea de 
nosaltres”.

Podríem fer una Semblanga inacabable. En totes les coses cal aplicar-hi mesura. Per acabar, però cal repetir aquella pregunta que tantes vega- des li havien fet a Joan Alavedra: Com va néixer el seu “pessebre”? Eli mateix ho explica:“Aquesta obra és nascuda del desig d’un infant. La meva filia Maria, que aleshores tenia cinc anys, en atansar-se Nadal va demanar-me “que li fes el pessebre”. Sortírem un matí i, a les parades de les escales de la Catedral de Barcelona, comprárem el suro per a fer les muntanyes i la Cova, la molsa per ais prats i les figúreles per a animar el paisatge. El muntárem en un racé del menjador i, quan jo em pensava que el meu tre- ball s’havia acabat i que no ens mancava sino, la vetlla de Nadal, cantar-hi tots plegats El Noi de la Mare, El Rabadá i El cant dels ocells, va demanar-me que “n’hi fes un vers”. Jo tenia temps aquells dies. Sortia de la captivitat en un vaixell,a causa d’uns fets politics, i reflexionava cap on podia orientar la meva vida. Vaig agafar, dones, un quadern, disposât a començar. Es tractava de fer parlar aquelles figúreles que tenia davant els ulls. 1 de fer-les parlar en un llenguatge entenedor per a una nena. ¿Qué havien de dir? El sentit del pessebre, és a dir, la transcendéncia del Naixement...”.

En aquesta Semblanga és obvi que no hi hagi el Qüestionari Proust. 1 quan el Perfil que habi- tualment s’acompanya a la caricatura del perso- natge, en aquesta ocasió tanscric del Ilibre Noves siluetes epigramátiques (1971), el text que li dedicà el seu autor, Tomás Roig i Llop.D’aquesta manera justifico més encara que la meva tasca -en aquesta Semblanga- ha estât majorment de transcriptor.
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Silueta en oval. Damunt la vermellor del 
rostre, el flamareig decoratiu del cabell 
blanc.
Paraula precisa, entonada, amb toes, 
sempre, de lirisme.

És una figura del seu propi “Pessebre”, 
amb música de Pau Casals. De tant en 
tant, s’atura i escriu sobre “El fet del dia 
d’ahir i d’avui”, i de demá.
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Centenari de Joan Alavedra (i896-1996)
Conferència donada a l'Auditor! de la Caixa de Sabadell 
el dia 26 de novembre de 1956

Josep Maria Cadena

iguin les meves prim eres paraules d’admirativa salutació a la senyora M ontserrat Moner, vidua de Joan Alavedra, que junt amb el seu marit i en moments difícils va saber formar una familia en plenitud de virtuts catalanes; per a Doris Malfeito, esposa de l’honorable con- seller de la Generalität de Catalunya, i per als altres familiars; i també de cordial agraiment a les persones que, sense cap especial merit per la meva banda, m’han convidat a presentar aquest 
acte.Les bones iniciatives creixen per elles matei- xes a semblança de la llavor que fructifica. L’any 1988 el sabadellenc Joan R ío s  i Masanell decidí enviar a les persones amb eli relaciona- des unes nádales que seguissin el cicle religiös del Naixement. Escollí com a guia “El poema del Pessebre” de Joan Alavedra i el pintor, també sabadellenc, Jordi Roca fou l’encarregat de glossar plàsticament l’esmentada temàtica. Les seves il lustracions havien d’ésser forçosament diferents de les que l’any 1947 realitzá el dibui- xant i escultor Josep Granyer per a la primera edició del poema, publicada de forma mig clandestina. Granyer, que havia fet les figures de un monumental pessebre que anys abans de la guerra civil va figurar al vestíbul d’un cinema del passeig de Grácia de Rarcelona -figures, per cert, que retrobades uns quants decennis des-

prés, algunes persones van confondre d’autoria i les van atribuir a Manolo Hugué- seguí pautes molt tradicionals i volumétriques d’acord amb el que demanaven l’época i les seves circumstán- cies. I encara que els seus pastors portaven barretina com a signe de catalanitat, els reis d’Orient anaven amb manto i corona a dalt de camells portats per patges per a refermar les seves superiors qualitats. Jordi Roca, artista del nostre temps, incorporà a les nádales que li encarregaren unes formes més esquemàtiques i gairebé géométriques que buscaven conectar amb els principis immutables de l’espiritualitat. Encara que mai no abandonà la figuracié, la vestí amb Hums de colors vius i aconseguí el que jo identifico amb els vitralls d’una catedral dedicada al Naixement i la Mort del Redemptor. En la seva explicacié plástica capta el sentit ùltim del poema i en ella, a semblança del que queda reflectit en els versos, parla un poblé que ha patit molt i que desitja la Pau.Aquests “vitralls” de Jordi Roca, pintats d’un en un i d’any en any, foren la base per a que, ampliats fins a un total de vint-i-nou o trenta - -un d’ells és doble i val per dos- per a que s’arri- bés a fer aquesta edició d’”El poema del Pessebre”. El llibre, segon de la coMeccié “Imatge i paraula” de la Eundacié Amies de les Arts i de les Lletres de Sabadell, esta patrocinat per l’esmentada entitat i per altres que cal enu-

D’esquerra a dreta Joan Cusco, Joan Ríos, Manuel Grau Casulla i Josep M. Cadena en Vacie de presentació a VAuditori de la 
Caixa de Sabadell.

352



merar, dones la unió de les seves respectives forces institucionals demostra que la voluntad col-lectiva que les mou és àmplia i ferma. Son l’Acadèmia Católica de Sabadell, el Banc de 
Sabadell, la Fundado Caixa de Sabadell i l’Orfeo Català, aquest de Barcelona. 1 portant l’organit- zació sense deixar cap detall a I’atzar, la Comissio Organitzadora del Centenari de Joan Alavedra a Sabadell, de la que és actiu motor el senyor Joan Rios.He esmentat la primera edició semi clandestina d’”El poema del Pessebre” i he parlât de la que ara surt, que és la darrere per ara però no pas la segona. Al mig hi ha quatre edicions més (la de l’any 1994 que fou premi de la Crítica de la revista Serra d’Or), i, cinc edicions especiáis per a infants en llengües alemanya, francesa, anglesa (una per a A nglaterra i altra, amb variants en la tradúcelo, per a Estats Units) i japonesa. És aquesta una fitxa editorial que demostra com el Ilibre ha fet ja llarg carni i encara que al darrere hi ha la cantata que va inspirar a Pau Casals, també ha avançât per uns propis merits que ja li foren reconeguts l’any 1943 quan ais Jocs Ploráis de Perpinyá, fets a l’exili, “El poema del Pessebre” va obtenir la 
Plor Natural.Quina fou la gènesi del poema?L’autor, Joan Alavedra, en el próleg que possa a la primera edició recoda com “El sentit pregón del pessebre, però, no m ’aparegué fins que la meva filia  Maria va demanar-me que “n ’hi fes un vers”. Perqué tot just vaig posar-me a escriurel, que els papers es canviaren. I en Hoc d ’ésser jo el que cantava -com haviem fe t sempre, des de Greccio fins al darrer Nadal- foren les figures -cadascuna- les que es posaren a parlar-me, és a dir, a cantar. I què em revelaren? Que totes, petita Humanität que ens representa prop de rinfant Divi, comprenien el signi- fica t del Naixement corn primer acte de la Passio, és a dir, de la Redempeiô -cosa que molt sovint oblidem nosaltres. I m ’ho digueren -ja ho veureu!- en paraules i imatges simples i ingenues, de figuretes de pessebre, per tal d ’ésser compreses per la meva filia  i dels nens i les nenes com ella”.Poema del Pessebre tan senzill i directe com els naixements que tantes families catalanes encara ara preparen per a satisfacció de la mai- nada de casa i que, potser sense cap significai religiós, sentiem ben nostre perqué ve dels pares i dels avis. A casa -perdonin la referenda personal- la meva muller no deixa passar Nadal sense pessebre i encara que és esquemàtic (els pisos d’ara són petits i potser nosaltres ens sen- tim m assa grans) el Nou Nat és sobre unes palles, Josep i Maria, la mula i el bou ens donen un agradable escalf al cor.Joan Alavedra ho va saber entendre i dir-ho amb paraules que arriben a tots perqué són cla
res i netes;

Un ángel d ales daurades (ens diu per com ençar) vola al rever deis pastors {és a dir, tots nosaltres) 
es posa dalt de la branca i els canta aquesta cançô:-Deixeu la sopa i la gerra, preneu samarra i bastó i alceu-vos prest i seguiu-me.Els xais ja els guardará el gos.
Ens convoca, dones, a anar cap a la font de les esséncies, quan tantes bores hem dedicai a les activitats que creiem importants per a la vida diaria. Ho fa -cal dir-ho curt i net- quan ja ha passai per diverses experièneies (algunes d’elles molt decebedores) i ha après que tots els seus esforços per a col-laborar en la construcció d’un pais havien d’haver contemplât amb més alendó les arrels de la Catalunya que es volia tornar a aixecar.Josep M. Ainaud de Lasarte ha posât un encertat próleg al llibre que ara presentem. En eli fa el perfil de Joan Alavedra amb paraules justes i l’aprofitaré per a remarcar alguna de les seves qualitats corn a dutadà de Catalunya en moments d’aferrissada Iluita, de plenitud de vida en una victòria que es considerava consolidada i en els moments de la derrota i del llarg 

exili.Joan Alavedra, nascut a Barcelona l’any 1896, tenia les seves arrels familiars a Mura, poblet de la comarca del Bages, situât a les ves- sants de la serra de Sant Llorenç del Munt, que en el darrer terç del segle XIX disposava d’uns nou-cents habitants i que ara no arriba als dos- cents. El seu pare s’havia traslladat a Barcelona per a millorar de fortuna, captat per una ciutat que, trencades les muralles i transform ada l’opresora Ciutadella en parc, ja havia célébrât la seva Exposició Universal. El senyor Alavedra pare s’establi al barri del Ravall, obri un esta- bliment de queviures i allí, d’infant i de molt jove, el fill ajudà en tot el que li manaven. Però de la mateixa manera que el pare havia progressât eli també va voler fer-ho i corn tenia facilitât per a les Rengues, aviat va demostrar que podia defensar-se molt bé en castellò, francés i alemany, perfeccionan! el català d’acord amb les noves normes ortogràfiques de Pompen Eabra. Aquest domini de les Rengues R va donar una estructuració literària clara i directe, entusiasta amb els temes que l’atreïen però sempre senzilla per a arribar a tothom. La Biblioteca Univers, dirigida per Carles Sol- devila, publicà les seves traduccions al català del “W erther” de Goethe i de “La senyoreta Elsa” de Schnitzler i l’editorial Proa la seva ver- 
sió catalana de “Res de nou a l’Oest”, de Remarque. Interessai en el periodisme cultural i literari, amb el temps col-laborà als setmana- ris “D’Aci i d’Allà” i “Mirador”, aixi com després ho va fer als diaris “L’Opinió” i “La humanitat”. Seria sempre un articulista pulcre, però no destacarla de manera especial entre afires bons
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coMaboradors de premsa. El seu exit seria a la ràdio, a Ràdio Barcelona en concret, on la seva seccio “El fet del dia” tindria gran audiencia. (Una seleccio dels sens articles sorti en Ilibre I’any 1935 i en els anys mes tristes de la dictadura franquista -perdonin que de nou caigui en les impressions personals- recordo l’emoció que va produïr-me trobar el volum a una llibreria de veil i la satisfaccio amb que vaig llegir els seus articles; especialment aquells dedicats al presi
dent Macià).Perqué Joan Alavedra llavors no era tan sols 
un jove català que havia estudiat Rengues i que sentia especial interés pels temes culturáis. Era també un ciutadá activament oposat a la dicta
dura de Primo de Rivera i que s’havia fet soci de la Joventud Nacionalista La Ealç. Aquesta enti- tat, fundada l’any 1918, tenia Francese Macià com president honorari i entre els seus sods mes destacats hi figuraven Josep Tarradellas, Enric Fontbernat i Jaume Casanovas. El gruix del sods el formaven joves obrers i dependents de comerç plenament nacionalistes. La Ealç, que en anys de persecució es va dir Humoristic (]lub, va esser el centre de formado politica de Joan Alavedra, que va aprendre a admirar la figura de Francese Macià, considérât llavors pel catalanisme de dretes com un il luminât i per l’espanyolisme governamental com un recalci
trant separatista.Quan el 14 d’abril de 1931 es proclama la República a Espanya i a Catalunya, la República Catalana, i tres dies després, el disset, s’arriba a l’acord de fer renéixer la Generalität, Joan Alavedra segueix aquells aconteixements histò- rics des del Hoc privilégiât de secretari del President Macià. Cren fermament en la cons- truedó de Catalunya des d’uns nous principis, republicans i d’esquerra. Per això, quan en el mes d’agost d’aquell mateix any acompanya al president Macià a Madrid per a presentar el projecte d’Estatut de Catalunya que haurien de retallar les Corts espanyoles, eau en la ingenuï- tat de fer confidéneies a Josep Pia, periodista sornaguer i escéptic, corresponsal politic de “La Veu de Catalunya”, i diu que porta a sobre una pistola de dos pams i que a Barcelona ha practical el tir al blanc per a poder reprimir amb eficàcia possibles agressions. 1 Pia, que el qualifica d’amie -anys després dirà que en te una idea molt vaga, però això és propi de molts homes i de Josep Pia en particular- no s’està pas d’escriure el segiient, que figura a “Notes

per a Silvia”: “Aqüestes ganes de crear història que s’observen avui sota els plàtans de la Rambla m’agraden. (Es refereix a l’any 1931). Però sospito que no podrem passar de tirar al blanc i les històries que s’escriguin d’aquests dies, si no són fetes per gent d’imaginació, cau- 
ran de les mans”.Cree que el que els hi va caure de les mans a uns i altres, als de Madrid i als d’aqui, als de la resta d’Espanya i als amies politics de Josep Pia -a  tots en conjunt- va èsser la possibilitat de construir una nova i moderna manera d’enten
dre l’estât espanyol. Francese Macià, mort el Nadal de 1933, feliçment no ho va veure, però Joan Alavedra, que seguirla de secretari amb Lluis Companys fins els fets d’octubre de 1934, seguint la dissort del govern de la Generalität, comprovarla com s’anava torçant el signe de Catalunya. Llavors seria quan dedicarla més esforços a la Institució del Teatre, entitat a la que donarla ampia volada i posaria al nivell d’altres que funcionaven a Europa amb inter- canvi de professors, conferéncies i publicacions. Melòman, de solter assistia puntualment a les audicions de l’Orquestra Pau Casals i mai no es perdia les bones òperes del Liceu hi ho continuà fent un cop casat amb Montserrat Mener, pianista i tant melòmana com eli. Aquesta passió per la mùsica seria molt important, anys després, per la coMaboració que establiria amb el 
mestre Casals.Una coMaboració que és intensa i estreta perqué les circumstàncies de l’exili porten a que Pau Casals pugui valorar plenament la gran capacitai de Joan Alavedra per a mantenir i establir relacions i solventar tot un munt de questions pràctiques que al mestre li semblaven véritables muntanyes impossibles d’escalar. Però cal advertir que en el fons tot venia de la gran admirado que Joan Alavedra sentia per Pau Casals i que aquest sabia que era plenament desinteressada, dones havia estât expres- sada anys abans i en moments en qué les possi- bilitats de crítica eran totals. Ho documentaré.Al volum “El fet del dia” que he esmentat abans, i que, com recordarem fou publica! l’any 1935, hi ha dos articles que parlen de Pau Casals. El prim er es titula “Apol lo a Sant Salvador” i comença de la següent manera: “Acabem de veure a la sala Maragall, la bella estátua d’ApoMo que l’escultor Ciará ha fet per al jardí de Pau Casals, a Sant Salvador. És un nu, en marbre, de dos metres trenta cinc d’alçada.
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Quin homenàs, aquest Pau Casals! Fa uns quinze dies celebrava la 100 audicio de l’”Obrera de Concerts” -aquesta entitat filia seva, que tant fa per la nostra cultura musical- oferint-nos un recital de violoncel. (Un recital de violoncel per Pau Casals!... Ah! no ho dubteu! És el millor program a que poden oferir al fil- 
harmònic mes exigent del món)”.1 en el segon article -dos dins d’una selecció d’una trentena- que porta per títol “L’estrena de la Novena Simfonia”, comengava així: “Deixeu-me m arcar el dia d’avui amb pedra blanca! Deixeu-me llengar totes les campanes al voi! Aquesta nit, a l’Orfeó Catalá, Pau Casals dirigirá la Novena Simfonia de Beethoven.L’obra mes im portant del mes gran deis músics, in terpre tada  per la prim era figura musical de la nostra època.Beethoven, per Pau Casals!Deixeu-me trómpete]ar ais quatre vents la 
gran nova...”.La portada de composició fotogràfica de Gabriel Casas per a “E1 Fet del dia” seria com premonitoria del desastre que havia de caure sobre Catalunya. El gran i injustament silenciat fotògraf utilitzaria imatges deis nostres grans personatges -Macià, feia poc traspassat, Pau Claris, Jacint Verdaguer, Manolo Hugué... on per a fer un fris en el que també hi havia multi- tuts embarretades sobre les que figuraven uns amenagadors canons amb l’estrella soviètica de cinc puntes- sense mai saber que la realitat donarla una tràgica lectura de guerra civil i 
d’odis entre germans.Després de la guerra, l’exili. Joan Alavedra, l’esposa i els dos filis, noi i noia. Maria i Macià, aquest darrer així batejat en recordanga del president i aprofitant la forma catalana de Maties, van anar a parar a Prades. Allí Fany 1939 Joan Alavedra organitzá un homenatge a Pau Casals i el mestre tocá la “Suite en re de Bach” per a un auditori de Catalans exiliats.En aquest temps d’exili és quan Joan Alavedra escriu “El poema del Pessebre”, aquest que ara ens arriba en nova edició pro- moguda des de Sabadell. Pau Casals decidí posar-hi música i quan treballava en ella va rebre la sobtada visita de tres oficilas alemanys que, declarant-se adm iradors seus, volien veure’l. Casals no tenia més remei que acceptar i, un cop a la seva cambra, els oficiáis li demanaren que toqués per a ells, petició a la que el mestre es negá explicant que “ja fa temps que

no toca perqué té dolor al brag”. Acceptada Lexplicació, encara que no se la creuen, els oficiáis alemanys li pregunten perqué no va a tocar a Alemania, on seria rebut amb tots els honors pel Führer. Precisament aquesta trabada és la que de cap manera voi Casals i contesta amb un taxatiu “no pot ser” que suavitza amb un somriure. Els oficiáis alemanys, incansables, venen sobre el piano una partitura escrita a 11a- pis, pregunten per ella i Casals explica que és una composició seva. Insisteixen i llavors es produeix l’escena que Joan Alavedra explica amb tota modèstia ja que li atany directament, però respectant el fet históric, a la seva biogra
fía de Pau Casals.Diu el text en aquest punt, fent parlar a Pau Casals per a satisfer la curiositat del seus incó- 
modes visitants:-És El Pessebre, d’un escriptor catalá. Una obra que relaciona el Naixement amb la Passio d’una manera dramática. El tema, etern, és molt d’avui. A través de la música, jo gloso la franciscana poesia de l’ambient, la meva pietat pel dolor humá i els meus sentiments de pau i justicia. Será, probablement, el meu testament 
musical.Els oficiáis callen.-No podria tocar-ne un fragment?Casals s’atansa al piano i cerca entre els fulls de la partitura un fragment de La Velia que fila. 1 abans de tocar-lo els tradueix el vers:

Ja em sembla veure’l com, carrer amunt, trampolant per les pedres punxegudes va arrossegant la crea, i mira amb un esguard ardent, el posât de la gent, les boques mudes.
La má del brag “que tenia dolor” ataca amb forga el cant désolât que acompanya el pas del Just que arrossega una cren, i mira amb “un esguard ardent, el posât de la gent, les boques mudes”.La velia que fila de Joan Alavedra veia en el Jesús nat el Crist de la Passio i per aquest motiu feia el drap fescal que havia d’embolcallar el seu eos quan fos portât al sepulcro. 1 així, quan els pastors li diuen que els acompanyi fins a l’establia, els despedeix amb aquests versos:
Digueu dones a VInfant que aquesta veliano va a adorar-lo perqué està filant.Digueu-Vhi baix, que no ho senti la Verge.Pobre Mareta que ha de patir tant.
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Sense voler caure en cap mena d’irreverèn- cia, penso que tal com van anar les coses de la nostra historia col-lectiva, la Generalität republicana i tots aquells catalans de bona fe que van poder participar en el seu naixement foren com el Jesús que després de predicar va morir a mans dels que no creien en una nova era; que l’exili interior, que filava amb moites dificultats, 
dona “el consol d’un drap fresai” a Texili exterior que tornava; un exili interior format pels que havien perdut, però també pels que en un principi creien que havien guanyat; i un exili 
exterior que, malgrat la nécessitât de reconstruir de bell nou unes situacions que mai no serien com les que havien perdut, creia en la nécessitât de tornar per a ajudar a aixecar el 
pais.El tema és molt complex i les situacions foren molt varaides; aquest no és pas el moment per estudiar amb amplitud el que va passar, però m’agradaria que quedés en l’ànim de tots que aquelles persones que, corn Joan Alavedra, van veure estroncada la seva vida pública a l’acaba- men de la guerra civil, foren en moites ocasions les que ens ajudaren a refer la nostra vida col-lectiva en general i ens donaren exemple als més joves -jo llavors era jove- per èsser tossuts en l’exigència d’uns ideals molt diferents dels que ens vollen inculcar.Recordo l’emocié que em va produir -encara me’n fa- llegir a “El Fet del dia” aquelles frases plenes de lirisme -beneït lirisme!- amb que Joan Alavedra descrivia al President Macia davant dels nens de Catalunya:“Macià -deia- és el Pare de les Llibertats de Catalunya. Quina vida tant dreta cap a l’idéal!

Tan plena de sacrificis! Tant resplendent de triomf! És pel carni dels sacrificis i de l’amor constant a la Pàtria que s’arriba als Rocs més alts, a Catalunya”.Personalm ent no vaig conèixer Joan Alavedra. La imatge que fine d’ell és la que em donen els sens llibres i la visié dels sens con- tem poranis. Josep M. Ainaud, al prôleg d’aquesta edicié de “El poema del Pessebre” que ara celebrem, recull unes frases del retrat literari que d’Alavedra va fer Domènec Guansex en el seu encertat “Abans d’ara”. Les recordaré: “Corpulent, de moviments acompassats, d’home que s’estima, té un aspecte imposant. Les seves poblades celles orsianes denuncien, però, l’home sagaç, l’home que sap sempre on va i que no erra el carni”. 1 a aquesta descripcié afegiré la que va fer-li Tomás Roig i Llop a “Noves siluetes epigramàtiques”: “Silueta en ôval. Damunt la vermellor del rostre, el fiama- reig decoratiu del cabell blanc. Paraula precisa, entonada, amb tocs, sempre, de lirisme. És una figura del seu propi “Pessebre”, amb música de Pau Casais. De tant en tant, s’atura i escriu sobre “El fet del dia d’ahir i d’avui, i de demà”.D’un demà que és ara amb la nova edicié de “El poema del Pessebre” amb il-lustracions de Jordi Roca. La memòria de Joan Alavedra per- sisteix gràcies a obres com aquesta i el centenari del naixement que ara commemorem és una fita -important, però fita- dins d’un carni que Joan Alavedra va obrir-se amb les seves obres literàries i de ciutadà sempre fidel a Catalunya.Gràcies per haver-me escoltat.

La Sra. Montserrat Moner rebent de Joana Soler un hoquet de flors.
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les misèries provoiodes

Jordi Roca i Tubau

s evident que en la nostra societat tot- hom aspira a tenir un passaport que li possibiliti viatjar arreu del mon amb total llibertat de moviment, per tal de poder veure in situ els aborigens en el seu estât natural, tot allojant-se en còmodes hotels o bungalous instal-lats en els llocs mes pintorescs, i de passada poder “con- viure” unes bores amb els habitants que a soldada mostren impùdicament les seves intimitats i els seus ancestrals costums als visitants, mentre, tot abillant-se amb els elements rituals, es presten que ens retratem al seu costat per tal que de retorn hom pugui presumir del fet que ha estât allí.I una vegada instal-lats a la civilitzacio en confortables cases, amb el cotxe al garatge, el Hoc de treball qualificai i ben rémunérât i, per descomptat, amb la jubilado assegurada i un munt de coses, moites vegades superflues, però que en la societat del benestar son quasi imprescindibles, vivim sovint per damunt de les raonables possibilitats, pomposament instal-lats en la societat que denominem civilitzada, en la quai cada vegada amb mes insistencia em pregunto que aportem al tercer mon en el constant i desenfrenat espoli de béns naturals i matèries primeres.Ens hem parat a pensar que la situado del Zaire no és mes que el résultat de la intervenció de grans potencies en el seu desti? I tot per poder gaudir del privilegi de l’explotació de les seves riqueses, tot sumint els legitims habitants en la mes cruel de les misèries; la fam.Que se n ’ha fet dels principis de la Carta Magna dels Drets Humans? Per a que serveix l’Assemblea de l’ONU, creada per a garantir el bé mes preuat de la humanitat, que és la llibertat i el lliure privilegi de viure en pau cadascù en el seu territori? Que importa que al Zaire morin milers i milers de persones innocents, victimes de l’enfrontament provocai per una mala divisió del territori una vegada descolonitzat, provocant amb aquesta a rb itra rie ta t la divisió d’ètnies. Divisió que sovint n ’aviva l’enfronta- ment, amb la cobdiciosa finalitat de poder obtenir les concessions de l’explotació de les seves riqueses. I, arribat aquest punt, el que importa és poder mostrar, com si es tractés d’un espec- tacle de cire o una superproducció de l’horror, l’èxode, les matances, els camps de réfugiais i els nens i els adults com moren d’inanició a la vera de les voreres de les carreteres o amunte- gats en els camps, on el cultiu de les malalties està garantit, perqué la medicina i els metges són elements totalment aliens al drama.

M entrestant, reunions i més reunions en improvisais despatxos continúen sense donar solució a un drama que mai no s’havia d’haver produit.De ben segur que el pastis a partir és molt gros. D’altra banda, si no hi bagués res a explotar, aquella gent viuria amb pau i continuarla el seu desenvolupament noble i segur, molt més que amb la invasió colonitzadora, font indiscutible de malestar i genocidi.Però hom quedará amb la consciencia tran- quil-la dipositant diners en els comptes oberts en les entitats bancáries en pro de tots aquells que són diferents de nosaltres i que pateixen, tal com molt bé ens mostren les pantalles de la TV, però que no ens m ostren l’altra  cara de la moneda. Qui subvenciona i facilita l’armament al bándol contrari? Perqué sempre hi ha un bàndol contrari! Qui s’enriqueix amb el tràfic “il-legal” de l’armament més sofisticai, a fi que la indefensa societat civil mori sota l’efecte del foc mortifer? I és ben curiosa la paradoxa. Abans, a les guerres, hi morien soldats; avui hi moren ciutadans. Els soldats són els defensors de les matances per tal que segueixin indiscri- minadament. És tant aixi, que quan un soldat mor la seva mort és noticiable. Que morin milers d’innocents no té cap importancia.Ara que ve Nadal, qui més qui menys deixarà les monedes, que d’aquí a pocs mesos ja  no serán de curs legal, en una guardiola en pro de..., o dipositará uns diners en els comptes oberts en favor de..., o amb les monedes resseguirá el mapa del país afectat, o en el seu poblé no s’encendrà l’enllumenat i el seu import anirà destinât a... I aixi els responsables de veritat podran continuar lliurem ent enverinant i matant èsser humans arreu del món amb la més absoluta impunitat.Mentrestant els artistes i els escriptors, instal-lats en les respectives torres d’ivori, continuaran recolzant-se en tot allò que és estrany als drames humans i adduiran que l’art està per damunt de les misèries humanes, quan en realità! és tot el contrari, perqué expressar foteses no condueix a res. Restar alié al drama del món és negar-se a si mateix el dret inalienable de ser testimoni critic o informador de la realitat del seu propi temps. Per tant, tot art que no es mesura amb la veritat quotidiana deixa de serbo, perqué les vivències proporcionen a l’artista el fil conductor del tema. Una altra cosa és pura especulació. Són focs d’encenalls que no van més enllà del momentani enlluernament guiat sovint per intéressés inconfessables.
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Mateu Trenchs, missioner a l'Àfrica
David Serrano i Blanquer

No som esteles els que configurem, número darrera número, aquesta revista. No ho son tam- poc els nostres lectors. Per això, creiem que, en unes dates com aqüestes, tan propicies afer reflexions sobre el veritable sentit de les tradicions, la pregona naturalesa dels valors ètics, etc., eren obligades unes pàgines dedicades a aquelles persones que, des de la generositat més autèntica, saben molt i ens podem ensenyar tolerància, compassió, dolor, amor, Sensibilität i, amb més autoritat que nosaltres coneixen el valor real de la PIETÄT.Una revista cultural, que tant mima les Arts i les Lletres, no pot permetre’s el luxe d’existir sense reconèixer que la profunditat estètica d’una Pietät o d’un Davallament està, precisamene en el missatge universal del seu profund signiflcat, capaç de superar, fins i tot, el marc ideologie o religiös que els va generar. Així, dones, davant Thorror, compartii amb els nostres lectors, que s’evidencia, dia darrera dia, a les pantalles televisives o a la premsa escrita, encetem aquí una secció compromesa amb els valors socials i ètics que han de salvaguardar el que entenem com a privilégiât primer món i, sobretot, el que volem entendre com a Cultura.
Quadern

eriodicament, cada vegada que a l’Áfri- ca es produeix alguna desgracia més gran que les habituais, tots els mitjans de comunicació n’omplen espais i pàgines centrals. D’aquí a uns dies, quan la brutal situado viscuda aquesta vegada al Zaire deixi de ser noticiable, tornarem a ensopir-nos en els problèmes quotidians, fins que un nou brot de violencia o miseria ens torni a saesejar unes conscièneies cada vegada més acostumades a 
assumir-les.1 mentre els centres de decisié discuteixen les mesures a prendre amb una lentitud que esfere- eix, organitzacions no-governamentals repre- sentades per persones que porten la seva consciencia per endavant d’altres intéressés treballen perqué l’Àfrica pugui anar adquirint un cert grau de dignitat i tolerància.En Mateu Trenchs, terrassenc de 54 anys, en fa 36 que és escolapi, i els darrers 19 anys els ha passât al Senegal. Concretament a Husui, centre administratiu al sud del país. Es tracta d’una petita poblado d’un miler d’habitants on només hi ha electricitat als edificis oficiáis, les cases son de fang, els sostres de palla i on la ràdio és el mitjà amb el quai la gent s’assabenta de la mort dels familiars dispersos pel país. La gent, en unes condicions de precarietat absoluta, viu de l’agricultura: del cacauet i de Farros, aixo si el temps ho permet. En Mateu, durant tots aquests anys, ha treballat corn a educador a l’escola Joseph Faye, dedicada a la instruedé de l’ensenyament secundar!. Per a arribar a l’esco- . la, les nenes i els nens ban de recorrer diària- ment 2, 3, 4 i fins a 7-8 km. a peu per camins i carreteres; els diumenges a la tarda els camins i carreteres del país s’omplen de figures diminutes que recorren de 20 a 25 km. amb un sac d’arrôs al cap per poder passar la setmana: es tracta dels alumnes que vénen de les zones més

allunyades i que viuen amb families o a l’internat de Pescóla.D’aspecte afable, seré i calmai, en Mateu parla de l’Àfrica com de casa seva, i aprofitem la seva experiencia per intentar entendre millor el continent desconegut.-Quins punts de contacte pot tenir la vostra situado al Senegai amb la que actualment s’està 
vi vint al Zaire?-Dones, mira, a Husui també hi ha Iluita d’ètnies, però en aquest cas, més que Iluita entre elles, és una Iluita de les ètnies contra el poder centrai, mitjançant la qual el que volen aconseguir és la independencia. Això fa que les armes corrin a dojo, com les activitats de guerrilla. Els trets son una cosa habitual i, amb ells, les “bales perdudes”: sovint mor gent per les bales mal dirigides, la qual cosa vol dir que la convivencia amb la violencia i la mort és un fet quotidià.-Fins a quin punt penseu que cal evitar d’intervenir en les Unites entre ètnies o no, tal i corn es débat avui dia a occident?-D’entrada, cal pensar que l’Àfrica, de sempre, ha estât un continent que s’ha configurât a base de petits nuclis tancats, les ètnies, sense relació entre elles perqué ban visent volguda- ment aïllades, i això a tots els nivells, no només pel que fa a les comunicacions, sino també a les religions, per exemple. Perqué les religions animistes ban potenciat aquesta segregacié ètnica i tribal. Malgrat tot, i encara que és evident que cal respectar totes les ètnies, i corn més mino- ritàries siguin més caldrà fer-ho, també resulta indispensable que es respectin en la mesura en què ajudin a créixer, no per quedar-se aïllades, sino per m illorar a través del contacte, de l’intercanvi de maneres de fer. En definitiva, cal que les ètnies, a través de la cultura, puguin arribar a conèixer-se i, aixi, poder-se interco-
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municar d’una manera serena i sense violencia. Fa poc temps, per exemple, que algunes comu- nitats comencen a permetre casaments entre membres d’ètnies diferents, però aquest fet encara és anecdótic. Hem de pensar que l’Àfrica és un continent que es troba en un estadi de l’evolució humana encara molt marcat per la

vida primitiva, sense que usi el terme pejorati- vament, i que, per tant, encara li falta molt de carni per recorrer.-Creu que els occidentals entenem la menta- litat africana en allò que difereix de la nostra?-El fet és que la seva mentalitat és diferent perqué les seves circumstáncies son també molt diferents. Allí, tant al Senegal com en qualsevol altra part del continent -fins i tot I’altre dia lle- gia coses de la selva brasilera i semblava que parlaven del mateix-, hi ha una actitud d’accep- tació de les coses tal com son que aquí ens pot semblar difícil d’assumir. Les condicions de vida son tan precáries que aquesta acceptació resulta albora corprenedora, per l’assumpció que significa en ella mateixa, i albora negligent. Es a dir, la situado de miseria porta a trobar acceptable les males collites o el fet de no poder men- jar, però també porta a ser negligent en certs aspectes, com el sanitari. Moltes vegades moren nens per no haver-los dut a l’hospital a temps. Cree que cal ajudar a mentalitzar-los a superar aquest “Qué hi farem!”, tan habitual, quan té esmena. 1 aixó no es pot aconseguir si no és a través de l’educació, no la protecció ni l’oblit.-Per tant, quin ordre de prioritats establiria pel que fa a la intervenció occidental?-En primer lloc, el que cal és aprofundir en la concessió de mitjans, és a dir, cree que el més im portant, a mig term ini, és destinar-los a l’educació. En Leopold Sedar Senghor -el primer president del Senegal després de la independencia, i filósof reconegut- sempre ha repe- tit que el que li cal a l’Àfrica és “Cultura, cultura i cultura”. Cal aconseguir els mitjans, més que

no només l’ajut económic, per fer possible l’escolarització de tots els nens. Elevar el nivell cultural de la gent podrá significar, a la llarga, poder posar en contacte les diferents maneres de veure el món. Per aprendre a respectar-se cal culturitzar-se, només des d’aquesta perspectiva es podrá evitar la violencia.-Així, la tan demanada intervenció militar multinacional perd la seva raó de ser?-Jo no die ni que sí ni que no, simplement no ho veig ciar. És a dir, si dues persones es bara- llen i tu les separes per la força, quan les deixis, el confiiete es reproduirà, amb la quai cosa es tracta d’una solució conjuntural; per tant, pot- ser el que cal és incentivar el fet que les parts es puguin reunir per tal de dialogar, per trobar els punts de trobada que permetin arribar a acords i aixi poder entendre’s. En tot cas, cal provocar aquest diàleg corn a ùnic mitjà per trobar una solució civilitzada, educada, intercultural. La cultura els ha de permetre superar no només els confiietes ètnics sinó també aquells que deriven del poc respecte a l’individu corn a tal pel fet d’estar supeditat a les decisions del grup, de l’ètnia, la quai cosa fa que la vida de la persona sigui tan poc valuosa.-Què més es pot fer per millorar la seva situació?-Penso que la gran malaltia del món és el paludisme, de la quai moren milers d’africans cada dia per falta de recursos, mitjans i d’infor- mació. Des d’occident, on ja és una malaltia eradicada, no es veu com un problema tan prioritari com la Sida o el Cáncer i aixó fa que no s’hagi avançai en el seu control. Els infants moren per manca de prevenció i medecines; quan s’actua, la majoria de vegades ja és massa tard, i pels camins és habitual veure avis o malalts muntats en bicicleta i arrossegats desenes de quilómetres fins a hospitals que moltes vegades no tenen ni aspirines; moltes vegades, no arriben ni a l’hospital. Hi ha dies que les cues inútils ais hospitals són impressionants.1 un altre tema que caldria aprofundir, mal- grat la gran quantitat de projectes en funciona- ment que hi ha pel continent, és el tema de la millora de l’explotació deis recursos naturals que hi ha, perqué no tota l’Àfrica és pobra de recursos, al contrari, caldria potenciar més aquells llocs amb possibilitats per tal de crear una riquesa d’explotació pròpia i destinar els ajuts principalment económics a aquells indrets que realment no tenen cap mena de riquesa. Nosaltres tenim un centre agrícola que va en aquesta línia, intentar que aprenguin a treure tot el fruit possible de les seves condicions naturals i les del lloc on viuen.-Després d’haver visent tants anys al cor de l’Àfrica, quina visió ens pot donar del seu futur?-Jo hi veig un punt d’esperança, cree que com més i millor es coneguin les diferents étnies i pobles del continent la violéncia disminuirà perqué perdra la seva raó de ser, i aixô passa per educar, culturitzar les seves gents.
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La imaginadó 
i la (reativitat
Josep Maria Subirachs

n bon dia de 1866 un tipie representan! del català arrauxat, l’editor i llibreter del carrer de la Princesa de Barcelona, Josep Maria Bocabella i Verdaguer, va tenir la idea de construir un temple 
dedicai a la Sagrada Familia.Per portar a terme el projecte, Bocabella compra, el 1881, per 172’000 pessetes un terreny als afores de Barcelona, a la zona ano- m enada el Poblet, i va encarregar l’obra a Francisco de Paula del Villar, arquitecte diocesà bastant mediocre, autor de l’absis neo-romànic i la façana neoplateresca del monestir de Montserrat que feu, en aquella ocasió, un pro

jecte neogòtic.Els treballs començaren el 1882, però al cap de poc temps, quan la cripta començava a per- filar-se, desavinences amb el promotor va fer que Villar dimitís. L’obra va esser oferta a Joan Martorell (autor de les Saleses del passeig de Sant Joan) que va declinar l’encàrrec i va acon- sellar que se n’ocupés un jove arquitecte ano- 
menat Antoni Gaudi.Aixi dones, de retruc, el dia 3 de novembre de 1883 Gaudi començà a traballar en la que havia d’ésser l’obra de la seva vida. Tenia lla- vors trenta-un anys, els mateixos que tenia Miquel Ángel (que tant ens recorda el nostre arquitecte per la seva genialitat) quan inicia Tobra que el perseguirla també durant tota la seva llarga existencia i que deixà també inacabada; la tomba de Juli II. En els quaranta-tres anys que Antoni Gaudi va traballar en la cons- truccié de la Sagrada Familia el seu estil evoluciona i per això aquest monument representa ell sol una sintesi de tota la seva obra. Hi trobem el seu primer estil eclectic i medievalista (la cripta i Fabsis), el “plateresc” ‘sui gèneris’ (en el claustre del Roser), el més desenfrena! modernisme (la façana del Naixement), l’expressionisme (en el projecte de la façana de la Passio), el pre- superrealisme (en els terminals dels campa- nars) i les voltes ara en construcció on amb un joc complica! i savi de formes géométriques, (hiperboloids, helicoids, conoids i paraboloids hiperbòlics) que, Iluny ja del modernisme, ens sorprèn amb una arquitectura extraordinària- ment singular i futurista. Com diu la italiana Lara V. Masini “La Sagrada Familia és l’obra colossal en la qual Gaudi va veure la culminació de la seva missió de constructor, de creient i d’inventor de formes, i en la qual, com nou Alighieri, imagina èsser capaç de crear un microcosmos a semblança del macrocosmos”.



I es que Gaudi té, sens dubte, les caractéristiques del geni. Geni és l’artista que no solament representa la seva època, sino que, a més a més, s’avança i profetitza el que vindrà. Miquel Ángel prebarroc, Rembrandt preromànic o Goya pre- expressionista son clars exemples d’aquests pocs creadors que acceleren el curs de la historia. Amb Gaudi trobem, d’una manera més o menys embrionária, quasi totes les innovacions de la plàstica del segle XX com, per posar un sol exemple, el d’ésser el creador d’una importan
tissima innovació tècnica: el ‘collage’.Però el fet que vull destacar aqui és que aquest temple, que res no podia fer pensar que passés a la história (ja que en mans de Villar hauria résultat un ‘pastix’ sense cap interés amb el seu historicisme estéril i amh Martorell, amb el seu neogoticisme no tindria avui cap atractiu) amb un cop de sort cau en mans de Gaudi i es produeix amb aixó un esclat d’efectes encara imprevisibles.Aquest temple, malgrat èsser inacabat, es transforma, grácies a aquest canvi fortuit i afor- tunat, en el monument més popular de Catalunya, en el simbol de Barcelona, motor del barri més progressiu de la ciutat, esperança de que sigui un dia la nova catedral, desencadenan! constantment polémiques i admiracions, inspirador d’obres diverses, des de Joan Maragall fins Alan Parsons, visitât per milers de turistes, conegut arreu del mon i que desperta l’interès de creients i agnòstics i l’obstinada aportado voluntària del poblé per a la continuado de l’empresa.Vàrem estar de sort, l’obra va caure en mans d’un gran creador, el millor artista que hem tin- gut al nostre pais, i la Sagrada Familia és la dem ostrado del miracle que sorgeix de les obres d’art véritables: el de transform ar la matèria, sovint ben minsa, en font d’energia transcendent, ja  que Gaudi, com diu lo rdi Bonet, “reivindica el valor personal de l’obra artistica, que no solament ha de tenir en compte la matèria (resoldre problèmes d’estructura, forma, fundó i economia), sino també té d’ocu- par-se de l’esperit”.La Sagrada Familia és, dones, en l’etapa pro- jectada i realitzada pel seu segon constructor, l’arquitecte Antoni Gaudi, el triomf de la imaginado i la creativitat.
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Nadales i sardanes

n motiu de la Mostra Internacional de Pessebre Olot’92-93, es va enregistrar un doble CD amb sardanes i música per a cobla, amb obres amb temes nada- lencs. En el camp de la composició sarda-____ nista no eren massa abundants, encara
que, entre els pocs títols coneguts, alguns haguessin assolit una gran popularitat. El fet que es demanés expressament a diversos compositors una obra d’aquestes caractéristiques ba possibilitat que aquesta mancança quedes superada amb l’aportació d’un conjunt de com- posicions, básicament sardanes, però també de música per a cobla, de gran qualitat i representatives dels diversos estils deis autors que hi han participa!, ben coneguts en l’ámbit del sarda- nisme. Unes breus notes extretes del Ilibret que acompanya l’enregistrament ens permeten una primera aproximació a la temàtica musical que s’hi aplega, amb el convenciment que la seva audició, especialment en aqüestes dates tan entranyables, será ben plaent a tothom que estima la música, amb el valor afegit de l’evocació de les nostres tradicions populars.
Obres sobre el tema nadalenc anteriors a 1992
El cant dels ocells (1865)Pep Ventura (1817-1875)Es tracta d’una de les primeres sardanes Hargnes que va escriure Pep Ventura, que solia ins- pirar-se en ternes populars. D’una gran senzille- sa i emotività! és una mostra exemplar de la 
música popular de l’època.Nit de Reis (1926) Ramon Serrât (1883-1944) Sardana que evoca tota la joia i alegria dels menuts en aquesta màgica diada i, també, la 
nostàlgia dels més grans.El rabadà (1928) Mariä Mayral (1892-1962) Compositor poc conegut en els ambients sarda- nistes. Aquesta obra és possiblement la primera de les sardanes escrites inspirades en la popu
lar cançé nadalenca.Tendres records (1940)Agusti Borguñó (1985-1967)En un ambient nadalenc americà tan diferent del que havia visent de petit, el compositor evoca aquells nadals de pessebre i Missa del Gall i en treu unes belles i tendres melodies on I’enyor i la nostàlgia hi son presents com a ten
dres records d’infantesa.Gran diada (1950) Pere Masuts (1894-1981) Sardana que va assolir una gran popularitat els anys 50-60, actualment desapareguda de les

Lluís Subìrana

programacions, de caire festiu i alegre evocant els cants tradicionals nadalencs.Pan en el mon (1964) Nards Paulis (1906-1988) La més famosa i popular nadala del món a ritme de sardana, seguint sempre la melodia original però amb el so únic i inconfusible de la cobla. Nit de Nadal (1966) Josep Grivé (1907-1984)És un clássic en la program ado de concerts nadalencs tot i que la seva melodia no està inspirada en cap de les tradicionals cançons nada- lenques. Segons explicava l’autor, aquesta obra la va escriure en el tren, en un deis seus viatges deguts a la seva ocupado professional. 
Rapsodia de Nadal (1983)Félix Martínez Comin (1920-1996)Es tracta d’un recull de temes nadalencs en- llaçats de forma simfónica amb una melodia original de l’autor, recreant un ambient intimista i amb el segell de qualitat pròpia que el 
caracteritza.
Obres escrites expressament per a la Mostra Internacional de Pessebrisme 1992
La miren i fa solManel Saderra Puigferrer (1908)El seu coneixement de la cobla i de la composició sardanista es posa de nou de manifest en aquesta sardana on la melodia central es va 
repetint al llarg de l’obra.A l’lnfant del pessebre Joaquim Soms (1914) Sobre una melodia inspirada l’any 1937, quan l’autor estava destina! al front de l’Alcárria,
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aquesta sardana evoca tot l’enyor i la remem- 
brança d’aquell Nadal en guerra.Fum, fum, ftim Tomás Gil Membrado (1915) Glossa inspirada en el famós i possiblement mes popular deis temes de la cangó nadalenca. Glossa andorrana Mnwwe/ Oltra (1922) Inspirada en una popular cangó nadalenca andorrana relacionada arnb els pastors de les 
muntanyes.Gantant al pessebre Lluís Albert (1923) Sardana inspirada en dues nádales populars NU de velila i L’Adoració deis ocells, que el compositor va aprendre de la seva tia Caterina (Víctor 
Catalá).El dubte Max Havart (1924)Amb referencies a la nadala El dubte de Sant Josep, aquest compositor rossellones descriu a ritme de sardana la devoció i solemnitat del nai- 
xement de Jesús.Estéis de Nadal Pepita Llunell (1926)Sardana plena de sentiment, que va enllagant diversos temes de les nádales mes populars amb VAdeste fideles, amb gran solemnitat i perfecte harmonia.A Betlem me’n vull anar Josep Prenafeta (1926) Sardana inspirada, com el seu nom ja dona a entendre, en aquesta popular cangó nadalenca. Ressons nadalencs Francese Camps (1934)Els temes musicals de les nádales Fum, fum, fum  i El Noi de la Mare, serveixen de base a aquesta sardana amb els cants de tibie i tenera com a 
protagonistes.

La cangó del rabadà Jaume Cristau (1940) Glossa que conté una visió molt personal de la cangó El rabadà, amb enllagos mélodies amb una composició anterior Nana per a un infant, 
escrita inicialment per a trio de corda.Nit de Nadal Vicenç Acuña (1946)L’autor ha adaptat al ritme de sardana els temes de les cangons populars El rabadà i La Mare de Déu, amb una gran fìdelitat ais sens elements melodics.Pessebres i sardanes Carles Santiago (1953) Novament el tema del Fum, fum, fum com a argument musical per aquesta sardana amb una acurada instrumentació que fa Iluir tots els 
instruments de la cobla.Nadales Jesús Ventura (1960)Sardana basada en dos temes de la cangó tradicional nadalenca però que són poc coneguts: VÓS sou la meva prendeta i Les setmanes de Daniel.En conjunt, una mostra musical ben singular, on els ternes mes entranyables del cangoner nadalenc són interpretáis pel nostre conjunt instrumental nacional per excel lència: la cobla.
Fitxa: Editât per la Mostra Internacional de Pes- sebrisme Olot’92-93. Cobla Els Montgrins, de Torroella de Montgri. Llibret amb comentaris sobre les obres i els autors per Robert Roqué.Edició en doble CD. Dipòsit Legal: GI-2339/1992 Es pot adquirir trucant ais telèfons: 972/590950 - 972/260141

Bon Nadal!
Quan les dotze ja  ban tocat 
amb gran goig ban repicat 
els batalls de les campanes.
Els fanais, tots s’han encès... 
els infants no diuen res, 
tan sols la solfa preparen.
Amb el rostre espavilat 
i amb el cos ben abrigat 
les Nadales molt bé entonen. 
L’Al leluia se sent fort... 
un tremolor dins el cor 
i els ulls oberts tan com poden. 
El Missatge és que ha nascut 
-entre aquest món mig perdut- 
rinfantó dins l’establia. 
Escoltant el bell ning-nang, 
sentim-nos com un infant 
cantant fort i amb alegría!

María Teresa Cabane
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La música de Nadal
La música religiosa a la cori de Versalles

’ha définit a Michel-Richard Delalande (1657-1726) corn el “gran creador de la música sacra francesa”, epitet que el situa al cimai de la popularitat a Franga durant el segle XVIIl. Successor de Lully com a músic de la cort de Lluis XIV i XV, 
Delalande adquirí un gran m estratge, fruit d’una gran inspirado dramática que refiecteix dins dels setanta-cinc motets que se li coneixen glorificant Déu i, també, es ciar el seu Rei. La vocacié de Delalande per la música de cort i la música religiosa li neix quan d’infant fou cantor del cor de l’església de Saint-Germain l’Auxerrois, i després organista en quatre esglésies a Paris. El 1683, en el trasllat de la cort reial a Versalles, fou el candidat preferit de Lluis XIV per ocupar el carrée de mestre de capella. Hoc que li fou rénovât deu vegades en quaranta-tres anys. L’any 1770, els motets de Delalande foren executats més de sis-centes vegades en el decurs dels cicles de concerts pùblics anomenats “Concerts Spirituels”.Delalande va compondré el primer terç dels sens motets i també bastants divertiments profans durant els primers deu anys d’activitat a la cort. El 1710 completa aquesta producció sacra, i l’últim période de la seva vida el dedica a revisar les seves obres primerenques.El motet barroc francés es dividia en sec- cions: les parts solistes s’oposen als conjunts vocals i instrumentais i les parts de contingut sagrat, format per psalms, extrades evangèlics, etc. son cantados en Rati. El gran motet de Delalande en la seva maduresa musical està format per deu o quinze seccions: per cantors, solistes, conjunt vocal, petit i gran cor, junta- ment amb els instruments que fan de baix continu amb l’orquestra. Els moviments del solista son generalment més curts, però el seu virtua- lisme posa en evidencia el valor de les frases important i dels instruments. Les parts corals son més Hargnes ressalten el text i alternen els passatges homofònics amb els polifônics. Els petits cors el formen generalment a tres veus; 
els grans cors a cinc veus, i és la part més dramática de l’obra.Sovint, una simfonia orquestral obre els motets, mentre que els moviments son lligats per les 
“ritournelles”.A Versalles, la missa tenia un ritu curios. L;oficiant deia corn 
resant, la missa en veu baixa 726 5038mentre els mùsics executaven

Antoni Sala i Serra

un gran motet amb solistes, cor i orquestra, seguit per un petit motet durant l’elevacié, per acabar amb un “Domini salvum fac Regem” (“Senyor, conserven el Rei”). Per aixô segura- ment, tret de l’obra de M.A. Charpentier, en el barroc francés existeixen poques misses corals i 
instrumentais completes.Segons els arxius de les antigües societats de concerts de Lié, D’Ais de Provenga i de Lille, és 
del tot evident que les copies manuscrites dels motets de Delalande circularen amb profusié 
per tôt el pais, i a les esglésies, seguint la moda versallesca, eren programáis en ordre préfèrent. La implantado de la modalitat del motet francés, que tanta importància va tenir a la cort, provenia de la seva imposicié absoluta com a réplica católica subsegüent a la Revocado de 
l’Edicte de Nantes el 1685.Delalande, a més dels motets religiosos d’infiuéncia italiana, especialment de Corelli, i seguint en part, la técnica de Lully, va escriure també molta música profana, ballets, divertiments de cort etc. que moites vegades servien per formar part de les célebres “Symphonies pour les soupers de Roi” construïdes en la modalitat de “suites”. Delalande, també seguint el model de Corelli i el seu célebre “Concert peur la nuit de Noë”, deixa escrites quatre simfonies nadalenques que s ’in terpretaven la nit de 
Nadal, a la capella reial.En l’época barroca de la primera moda italiana de la sonata, Delalande va ser fidel, corn M. Marais i d’altres, a la forma de suite francesa de ballets elaborada pels “vingt-quatre violons du roi” i perfeccionada per Lully. I en la música religiosa és hereu per tradicié del gran motet decoratiu francés dels compositors Formé Du Mont i Lully. Aixo no obstant la música de Delalande té una forma més equilibrada fins i tôt que la de M. A. Charpentier, del quai va aprendre, tôt i la influéneia italianitzant d’aquest compositor, els elements harmonies, sense perdre el rigor formai tradicional del motet francés. La fama de Delalande fou immensa durant tôt el segle XVIII, i s’ha dit, tôt i que no està provat, que la seva obra influéneia J. S. Bach i especialment Haendel.És una bona recomanació que la música de Delalande acom-panyi les festes entranyables del 
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Ars ad libitum

l’art entes lliurement.Amb aquesta llibertat i carregats d’entusiasme van començar la seva singladura els components d’aquest conjunt musical que, després d’alguns canvis, ha quedat format actualment per sis interprets vocals i un instrumentista. Ells son les sopranos Mireia Bonet i Pilar Rovira; la mezzo- soprano M ontserrat Bertral; el tenor Josep Pizarro, que és també el director; el baríton Jordi Blancafort; el baix Enric Arquimbau i l’instrumentista Ferran Quiroga, que els acom- panya amb la tiorba, una modalitat de llaüt renaixentista de grans dimensions que acom- panya les veus i fa les funcions de baix continu.La formació té els seus orígens l’any 1989 quan alguns cantaires de l’Agrupació Coral La Industrial decidiren constituir un grup diferen- ciat que aprofitava qualsevol oportunitat per cantar les seves peces preferides: “En principi es tractava només d’una afició sense gaires pretensions”, ens expliquen. Però, després de varies osciMacions, va anar perfîlant-se corn una realità! cada vegada més sòlida i va assolir rápida- ment un nivell qualitatiu molt respectable. Tant, que Tany 1991 ja començaven a ser requerits per fer cantades... diguem-ne “oficiáis”.La seva especialitat és la música polifònica renaixentista i barroca, encara que han fet algunes incursions en la música medieval interpretan! les Cantigues de Santa Maria d’Alfons X el Savi i les cançons del Llibre Vermeil de Montserrat, manuscrit del segle XIV que sobre- visqué a la Guerra del Francés i en el qual, entre un compendi de tractats, s’hi troben 10 peces de mùsica, tot enquadernat en un mateix volum.El mare idoni en el qual s’expressen solen ser els espais réduits: esglésies, erm ites, pads claustres... perqué solen tenir bona acústica. Cal tenir present, també, que la música que ells practiquen és apreciada, ara com ara, per unes minories. És per aixó que quan canten se senten 
com en familia, circumstáncia que permet una comunicació plena entre ells i el públic que els escolta.Les seves actua- cions, sobretot en els últims temps, son acu- radam ent afinados i fan gala d’una gran elasticitat, caractéristiques que els han val- gut grans elogis i que han fet que a Cata-

Dolors Godayol

lunya estiguin considerats com un deis conjunts 
més destacats del género. Nogensmenys tots son entesos en música i han rebut classes especiáis de técnica de veu i d’interpretació d’estil i participen sovint en cursos de música antiga.De Tany 1991 ençà han fet un bon nombre d’actuacions per tota la nostra geografía, d’entre les quais podríem destacar la participado a “Sabadell per Bosnia” (maig 93); inaugu- ració del Musen Téxtil i de la Indumentária de Barcelona, després de les reformes, (setembre 93); 1er. Festival de Música Clássica al Santuari del Miracle - Solsonés. (agost 95); Casal Pere Quart de Sabadell - Cançons del Llibre Vermeil de Montserrat, (novembre 95); els Clássics a la Casa Taulé - Alliance Française - de Sabadell (juliol 96); Concert de Festa Major a l’església de Sant Agusti de l’Escola Pia de Sabadell (setembre 96) i la coMaboracié en les sessions de la Pedagogía de L’Espectacle, al Centre Civic de Ca n’Oriac (novembre 96).Van començar assajant a les seves propies cases. Després els va ser cedit un local a l’Académia Católica. Actualment els ha estât assignat un espai al Vapor Estruch per part de TAjuntament de Sabadell. Aixi, poc a poc, amb gran voluntat i esperit de superado, han anat prenent contacte amb els més grans mestres europeus dels segles XV, XVI i XVII: Joaquin des Prés, Juan de la Encina, Mateu Fletxa, Orlande de Lassus, Thomas Morley, Claudio Monteverdi i tants i tants altres autors dels madrigals, cançons, villancets, romanços, cohles, etc. que es cantaven a les Corts d’aquella época i que, tenint Tamor corn a tema principal, es caracte- ritzen per la delicadesa i la galantería i Texpres- sié dels sentiments en llibertat, fets molt propis de l’essénda humanista que va ohrir les portes al Renaixement, quan la música deixa de ser un ofici per convertir-se en un art.Des d’aquestes pàgines volem animar els components d’ARS AD LIBITUM a seguir treba- llant en aquesta tasca tan lloable i digna. La nostra societat nécessita escodrinyar més sovinten el bagatge historicde la qual som trans- missors. Gent com ells ens faciliten aquesta aproximado i ens per- meten fer-ho gaudint d’una de les manifesta- cions que més plauen a Tesperit huma: la bona música.



Presentació del llibre "Josep Torras i Bages
a la Sala Magna de l'Académla Catolua de Sabadell

f f

Albert Manent. els bisbes Carles Soler i Josep María Guix, Oriol Colomer i Mn. Joan Busquéis.

E l  passai dia 30 d’octubre va tenir Hoc la 
presentado del llibre Josep Torras i Bages a la 
sala d’actes de l’Acadèmia Católica, organitzada 
per la mateixa Academia, la Fundado Amies de 
les Arts i les Lletres, editora del llibre, i Ömnium 
Cultural.

Van intervenir-hi el bisbe de Vic, Josep María 
Guix, el bisbe auxiliar. Caries Soler, Fautor del 
llibre. Oriol Colomer i Caries, i Fescriptor Albert 
Manent. Mn. Joan Busquéis, consiliari de 
Fesmentada Academia, actuá com a presenta
dor. En representació del Departam ent de 
Presidencia de la Generalität Joaquim Forns.

El successor de Torras i Bages a Fepiscopat 
de Vic, Josep Maria Guix, va qualificar Fautor

de La Tradició Catalana com a borne de Déu, de 
FEsglésia i de la Terra. Informé sobre el seu 
procès de canonització i demaná la intercessió 
de tots plegáis perqué continui endavant. Va 
recordar la seva etapa a Sabadell, a la parro
quia de la Santíssima Trinität, com a vicari, fa 
40 anys.

Oriol Colomer, professor d’Ensenyament 
Secundar! i Doctor en Filosofía per la Uni
versität de Barcelona, feu la seva tesi doctoral 
amb el titol El pensament de Josep Torras i 
Bages, com a un gran defensor de la llengua 
catalana i un gran enamorat de la nostra terra.
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Crònita

Un Ilibre amb tot allò que uneix 
Sabadell i el cinema

es aquí una novetat en la presentado d’un Ilibre. Sabadell. Un segle de cinema, de Josep Torrella i Albert Beor- legui, va ser présentât en un lloc tan idoni com el local Cineart Multisales (17 d’octubre), amb la prestigiosa parti- cipació del doctor Miquel Porter Moix, catedrà- tic d’Histèria del Cinema, de la Universität de Barcelona.Després d’un breu Parlament d’obertura de Pacte a càrrec de Joan Cusco, president de la Fundado Amies de les Arts i de les Lletres, editora del Ilibre, i director de “Quadern”, va fer una molt viva dissertació el doctor Porter Moix, qui va remarcar que en Pany del centenar! del cinema el govern autonom no ha fet un Ilibre sobre Catalunya semblant a aquest que s’ha fet a Sabadell, ni la ciutat de Barcelona tampoc. “Un Ilibre -va afegir, amb el seu to polemic habitual- que, mes que del mite del cinema, parla de la realitat del cinema, d’empresaris, de public, de sales, perqué és mes important el fet quotidiá que la bellesa de Marilyn Monroe”. També va afirmar que les vicissituds quotidia- nes al voltant del cinema a Sabadell son una realitat i, si a més, es recopilen en un Ilibre, es converteixen en historia.La sala va obsequiar els nombrosos concurrents -entre els quais hi havia el regidor de Cultura Fermí Vallbé- amb una copa de cava i.a continuació, van ser projectats dos films docu

mentals sabadellencs en el guió deis quais havia participa! Josep Torrella. Un és Sabadell, emporio textil de España, de 1944, i l’altre. Historia de un mundo perdido, de 1952; cedits per PArxiu Historie. D’amhdós films, óbviament, se’n parla en el Ilibre amb detall, i respecte al primer s’hi recull, a més, la recuperado históri- co-sociológica que se n’ha fet ais seus cinquanta anys en els ambients universitaris.El Ilibre Sabadell. Un segle de cinema, s’obre amb un Pórtic de Joaquim Romaguera i Ramio, investigador i historiador de cinema, membre fundador de la Societal Catalana de Comunicado (Institut d’Estudis Catalans); té 260 págines i és abundanment ilTustrat, sota disseny tipográfic de l’artista local Jordi Roca. La seva publicado ha estât possible gràcies al patrocini de l’Ajuntament, la Caixa de Sabadell i el Banc Sabadell, i és a la venda en totes les lli- breries de la ciutat. Recordem que els anteriors “tenaços” han estât: Jordi Roca, Ricard Simó, Mima Lacambra, Elena Maten, Ramon Folch, Joan Oliu, Joan Farell, Joan Cuscó, Jesús Farrés, Josep Torrella i Josep M. Oliver.L’acte social de Iliurament del premi es rea- litzá el dia 18 d’octubre a l’hotel Urpí, i assoli una vegada més un ressò ciutadà de qualificada magnitud. La seva consolidació augura una Barga vida tant pel bé de l’entitat que l’atorga com del prestigi que representa per a la ciutat de Sabadell.

El catedrátic d’Històrìa del Cinema, de la Universität Central, Miquel Porter Moix, disserta en Pacte de presentado del Ilibre. 
A Pesquerra, els autors Josep Torrella i Albert Beorlegui; a la dreta Joan Cuscó, president de la Fundació editora. Alfons el 
regidor de Cultura Fermí Vallbé.
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Narrativa

Enllà

irant-ho des d’aqui, amb mes calma, ara que ja ha passât tot, has d’admetre que l’home tenia tota la rao. Nomes que, el pobre, ha anat a fer puntería just contra qui no tocava. No s’acabarà de saber mai la veritat. Potser, per a la teva bona memòria, et convé mes que no. El mon és tan boig que encara son capaços de fer- te un homenatge o utilitzar-te d’estendart i excusa per alguna manifestado d’aquestes que en diuen civiques. Si, ja te’ls pots imaginar. Per Pavinguda, la gernació avança en silenci darre- ra  un llençol que porten el President de l’Associaciô de Veins, una representació compacta de la gent del bloc que mal llamp parteixi, l’Alcalde i potser algún conseller. El que seria irònic i enervan! fora que hi enviessin, en representació del consistori, el Conseller de Sanitat. Tindria gràcia, la cosa. Tots amb cara de cir- cumstàncies, agafant el llençol que porta un llaç negre i unes lletres que potser dirán: “Prou violencia” o “Per una Societal mes justa” o ves a saber que, i pensant en el sopar que els espera a casa, en el viatge que volen fer a l’estiu o en aquell soroll mes aviat sospitos que fa el cotxe quan passen de tercera a directa. Perqué en tu no hi pensaran pas, treu-t’ho del cap. El teu nom sortirà al diari local, aixô si, veus? Durant uns dies potser serás objecte d’algún article o alguna carta d’aquests cretins que et faran servir per reclamar ordre i mà dura, mes policia i menys d’aixô que en diuen llibertinatge, que vés a saber que és. Tot piegai foc d’encenalls, nomes útil perqué l’animal del quart segona gesticuli a peu d’escala i s’empesqui unes virtuts que tu mateix et desconeixes. Ho fa per fer-se veure, és ciar. 1 perqué ningú no recordi l’escri-

Toni Dalmases

dassada que et va clavar el mateix mali deis fets, quan, eli encara amb el pijama, barrut, et retreia que tu, més que un president de Pescala, eres un tarai incapaç d’afrontar amb energia els problèmes. Si, si, tarai, et va dir. Per això et vas enfurir tant i, en comptes de ventar-li clate- llada, per allò de la mateixa violéncia que propicia les manifestacions pel teu dol que ningú no es cren, vas anar a buscar Pescala i et vas enfilar a les golfes per desdir-lo, amb la caixa d’eines a punt. Tu eres el primer d’estar-ne tip i t’havies de sentir a dir aquelles coses. No s’ave- nia a raons, no. Ni eli ni cap deis afires, encara que no cridessin tant, que també et miraven de retili, cada vegada amb un odi més évident, aixi com anaven passant els dies. No volien entendre que tu ja havies avisai la companyia, que cada dia els trucaves dues o tres vegades i que sempre et deien que estaven en carni. Ni t’escolta- ven quan els explicaves que els lampistes deien que no s’hi veien de feina i donaven llargues fins al cap de vuit o deu dies, anant bé. Això que tu els convocaves cada vespre a casa teva i els donaves les novetats, sempre négatives, és ceri, però que feien més angoixant la situado per a tu que per a ningú. I la cridòria del mali, ja ben d’hora, a les sis, tots abocats a Pull de Pescala, bramant al teu pas, carregat amb les eines i Pobstinació de “ja veuran, ara” que Panava res- sonant per dins del cap mentre al teu entorn, en comptes d’ajudar-te a carretejar Pescala i la caixa que no cabien a Pascensor i feien de tan mal portar, només es deien improperis maledu- cats i sarcasm es punyents. Vas suar molt, massa, fins que vas arribar al sisé i, sempre amb la multitud, que acabará passejant muda en memòria teva, ja veuràs, bramulant, et vas
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enfilar per alçar la trapa i encabir-te amb difi- cultat a les golfes. Tres bores, de sis a non del mati, rem enant ajupit, amb mal al da te li, mirant d’entendre que els passava a les boies, que no deixaven en trar aigua als dipòsits. Durant aquell temps i parlant sol vas anar tei- xint una trama de barrabassades électriques per quan, a finals d’any, haguessis de passar la presidencia de Tescala al del quart primera. Vas pensar, i potser ara ja te n’hauries de penedir, en el robatori continuât dels ploms que inutilit- zessin Tascensor i obliguessin a pujar a les pal- pentes als dels pisos mes alts. 1 a Taltre any, quan li toqués al ximple del quart segona, esta- ves ben resolt fins a serrar selectivament cano- nades de pas, arrabassar comptadors, connec- tar electrodomèstics a la seva xarxa i mil brutalitats mes que, encara que t’obliguessin a fer un curs accelerai de bricolatge, estaves disposât a maquinar. Però la remaleïda aigua no arribava i se’t feia Thora d’anar a treballar. Sota teulada, la calor xafogosa es feia insupor- table, i mes quan pensaves que t’hauries de mil mal rentar al lavabo del magatzem. Els crits van anar minvant, perqué tothom devia acabar entrant a casa seva per començar la jornada. Tu suaves i suaves i els dipòsits buits. Després de Tesbroncada i del fracàs, anaves més brut que ningù. 1 a sobre encara faries tard. Per venjar- te vas deixar Pescala empantanegada al replà dels del sisé, que potser encara Phi tenen “in memoriam” i, sense tancar la trapa, vas fer un bot que et va desentumir el cos el suficient per precipitar-te a Pascensor i, d’una esgarrapada, entrar a casa, emboticar un tros de pa i un tall de formatge de qualsevol manera i llançar-te al carrer, que ja feies tard. Aleshores, corrent, ja no senties la ferum terrible que a Pascensor se t ’havia fet del tot evident. La vas oblidar en veure venir Pautobùs, carrer enllà. A la parada, corn que era una mica tard, no hi havia gaire gent. Tu no solies agafar-lo mai, Pautobús, però la situació era d’una innegable urgencia. 1 aquesta urgencia et va dur al canyet. Sí, és cert que si hi haguessis pensât t’hauries airejat. Tu mateix tenies vergonya, al magatzem, quan t ’arribaven les teves pròpies bafarades. T’hi posaves colònia, és ciar. 1 desodorant. Però qualsevol pot comprendre que dues setmanes sense aigua, bavent de comprar garrafes per rentar, fan estalviar per força les bugades. i de dutxes, només els somnis. I aixô, a Pestiu, és mortal, és ciar. Per a un mateix i per als altres; encara que, en el teu cas, hagi estât definitiu. 1, a sobre, si s’escau que ets president de la comu- nitat de veins i tothom se’t ve a queixar i t’acaben fent responsable de l’avaria que et treu el son i et desespera de telefonades, precs i amenaces, ja només et falta que un pobre desgraciat Pemprengui amb tu en Púnic moment que bades llegint els titulars d’un diari que se’t posa a la vista i et vagi punxant el costat fins que j a no hi ets. Aquest infeliç pagará per tots i es pensaran que fan justicia.

Historia universal de l'art
Text: M. Rosa Pous i Mercè Puntí 
Ihiustracions: Pilarín Bayès

Milagros Torres

El diari El 9 Nou fa anys que està tre- ballant en Pelaboracié d’uns fascicles que en la seva totalitat configurin la Història Universal de l’Art. En aquests moments el procès de creado s’ha acabat i cada dissabte amb la compra del diari s’adjunten aquests fascicles.A questa H istòria de l ’Art ha estâ t efectuada per M. Rosa Pous i per Mercè Punti quant al text explicatiu i les ilTustracions vénen de la mà de la reconeguda artista  Pilarín Bayès.La idea d’ilT ustrar amb dibuixos una història de Part i no de fer-ho amb fotografíes d ’obres de cada m om ent b istò rte  i de diferents artistes, segons de l ’època que s’estigui tractant, és totalment novedosa i Pefecte és ben dar. No interessa tant el mostrar una bona fotografia d’una determinada obra, que sempre es pot trobar en qualsevol enciclopèdia o llibre d’art, sino ensenyar Pambient històric i social en el que estava immers l’artista o artistes (si pensem en els prim ers moments de la h istòria  de l ’a rt paleolitic, neolitic, art ibèric...). Aqüestes iPlustradons están dins la més pura manera de crear de Pilarín Bayès, son personatges creats amb poques finies, amb pocs elements compositius que saben expressar amb la seva mirada, amb el seu gest, amb la seva postura... tota Paxpressió que indiscutiblement no es pot trobar en cap document de l’època.Quant al text, està efectuat d’una manera senzilla i planera, sense fer servir paraules grandiloqüents o exclusives del mon de Part. D’aquesta m anera el text esdevé fácil de comprendre i, en Panar acom- panyat d’aquests dibuixos, es llegeix corn si és tractés d’un llibre de contes, d ’una història, de la veritable història del mon de Part. D’aquesta manera persones allunyades d’aquesta m atèria aixi corn nens es poden veure atrapats per la riquesa i joia del dibuix aconseguit al introduir-se en l ’a p a ss io n a n t història de Part, que sens dubte expressa la part * lïiés sensible deT èsser hum à.
fjlcidu
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Pintura i «avails a Verona

Ricard Calvo i Duran

fracàs, que a mes representa una pèrdua de temps considerable, es deixa perdre la mostra del Pisanello, que es presenta aquests dies a S. Pietro Vecchio i a Pesglésia de Sant’Anastasia.Itàlia dels sens pecats... Llits d’Alassio, Savona, C arrara, Florencia, Perusa, Assis, Roma i Mestre, coneixen la llargària i el pes del cos del pintor, ara cal veure on reposará els sens ossos, aquests dies a Verona. L’enorme casalot que ocupa un dels costats de la Piazza Sant’Anastasia, al cor de la ciutat medieval, és al segle XIV la residencia d’invitats dels princeps Scaligeri, senyors de Verona; el Renaixement deixa testimoni del seu pas en l’ordre de la façana del falansteri, i, ja al 1882, s’hi obre el Grand Hotel Imperiai Aux Deux Tours, dit avui Due Torri Hotel Baglioni, com un museu amb cambres moblades amb peces autentiques dels segles XVlll i XIX, en quinze estils diferents. La cocteleria, el restaurant All’Aquila, i el piano-bar La Boîte, completen

s veu que ja estava escrit: no acabará l’any que el pintor no torni a Itàlia. A mitjan novembre Than convidat a la 98a. Fieracavalli, de Verona, la quai proposta ha acceptât amb entusiasme.A Verona només hi ha estât una vegada, l’any 1980, en tornar a Milà des de Venècia: aquell dia Joan Bàez cantava a l’Arena. Justament ara, el pintor està capficat amb la figura del Veronès; pot ser un viatge ben aprofitat.Veronès, els colors de la llibertat: “Es podrien enumerar tots els tocs de pinzell, com si fossin perles, robins, safirs, maragdes, i les mes precioses joies de l’Orient”, diu el venecià Boschini en parlar del luxe del seu art. El Veronès és, com indica el seu nom, nat a Verona el 1528, ciutat sotmesa aleshores a Venecia, i el seu nom de casa és Pau Caliari. El seu immens talent i la seva habilitât il limitada, units a una profunda fe en el seu propi geni, i una total llibertat en l’enfoc de les seves obres, li permeten de conservar tota la varietat de colors del Maniérisme -que menysprea el Ticià- i recorrer al valor només quan voi exaltar un color i fer-lo viure en la llum sense disminuir-ne la Intensität.Enemic de l’ombra -que tant estima el Ticià-, la transforma en clara penombra per magnificar la llum. En la pintura del “Cinquecento”, Veronès és la llum, no pas obtinguda per la trampa del contrast aportada més tard  pel Caravaggio (1571-1610), sino per la magnificència del color: des d’aleshores, fins i tot un verd porta el seu nom. Amb eli, Passano i Moroni, s ’acaba el Renaixement, el qual el Veronès abandona com un gran senyor; Pau Caliari, l’aristòcrata de la pintura, mor el 1588. El “Cinquecento” l’ha vist treballar, però no l’ha comprès -recordem que el 1573 el processa la Inquisició, a la qual res- pon que els pintors “ens prenem les mateixes llicències que els poetes i els bojos”-, i ha de ser el “Settecento” el que li doni la major glòria. Si la pintura, a Venècia, coneix llavors una renova- ció és mercès al Veronès, que constitueix el seu exemple principal.Enderiat en la recerca del Veronès, al nostre pintor li espera una decepció: sembla que a Verona no el coneguin. A la llibreria Mondadori ' no tenen, en el seu fitxer informàtic, noticia de cap monografia sobre aquest artista, i, segons que esbrina el pintor, si voi veure alguna cosa im portant d’eli haurà d’anar a Elorència,Mòdena, Roma o Tori. Mai no fou tan cert allò que ningú no és profeta a la seva terra: aquí només s’estimen els Pisano. Empipat per aquest Hotel “Due Torri” Verona, itàlia.
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I’oferta de restauració i de Heure de la casa. Pel que fa a posada, una visita a Verona no mereix 
pas menys.El pintor, havent esmorzat, fa un tomb pel 
rodal de l’hotel: els antiquaris, la casa i el sépulcre de Julieta, el Palazzo della Gran Guardia, les muralles i les portes de muralla, els ponts sobre PAdigio..., i, per fi, el descobriment. Accademia Officina d’Arte: “Guido Farina (1896-1957) Mostra per il centenario”, això fa bona cara; entrem-hi! Quaranta quadres de bona factura, olis. Mides petites, des de 23x32 fins a 57x73 cm. Suports de cartró, taula i tela. Una certa dis- persió, a primera vista. Catàleg. Guido pertany a aquell grup de pintors, amb Vitturi, Pigato i Zamboni, que la critica anomena “Gruppo veronese”. Actiu des de la famosa primera exposició dels “Dissidenti”, a la veneciana Galleria Geri Boralevi de la plaça de sant Marc, el 1920, és present a les “Biennali” del 1924 al 1936 i del 1948 i el 1950; a la primera i segona edició de “Novecento”; deu vegades a les mostres de la Fondazione Opera Bevilacqua La Masa de Ca’Pesaro, desdel 1923 al 1934; a les “Quadriennali” romanes del 1935 i el 1939, i a les biennals i coMectives Veroneses, vènetes i lombardes, aixi com a Atenes, 1931; Paris, 1937; i al “Primo Giro d’itàlia della Pittura Contemporanea” del 1950, tot plegat fins la seva mort, a Pàdua, el 30 de desembre del 1957.El nostre pintor n ’avorreix d’altres “de recepta”, amb allò que equivocament se’n diu estil propi, curts, falsos, migrats, puérils i tous: d’aquells que, vist un quadre, vistos tots. Per això el diverteix molt Pobra de Farina, fresca i lluminosa, hereva indubtable del Veronès, i les seves diferents visions, captacions, actituds i interpretacions dels temes empresos. L’encant i la ironia son presents al llarg dels sens picto- grames: homenatges a Picasso i als pintors flámenes, paisatges del camp veronès, de les vore- res del Garda, vistes urbanes de Paris, del Regents Park, referencies a Cezanne, a Utrillo, a Pissarro, a Monet, a Marquet, autoretrats i retrats. “Olga in Valdonega”, 1926, li recorda els “Macchiaioli” del segle passât, precursors -com ho és Pescóla de Barbizon del francés- de Pimpressionisme italià. Pintura intel ligent, culta, fina, elegant: si el Veronès és, al seu temps, Paristòcrata de la pintura. Farina -un altre veronès- és avui el dandi. Ambdós tenen trets comuns, han pintat amb una total llibertat: el prim er la pintura religiosa, mitològica.

d’història, i, el segon, “au plein air”, i també han 
visent el mateix nombre d’anys.Després d’aquest pelegrinatge, el pintor dedicará els dos dies i escaig que resten a fer honor al motiu que Pha dut a la ciutat de Romeu i Julieta: el mon dels cavalls. Al Viale del Lavoro, a les instal lacions de la Fira de Verona, se celebra la fira anual del cavali que, aviat, arribará a centenària. La noble béstia n’és la protagonista, en totes les seves varietats: enguany es presenta a Itàlia per primera vegada el cavali bereber, provinent del nord d’Àfri- ca, amb el cavalier àrab i el seu vestit tipie; el cavali ros de l’Alt Adigio hi és present com sempre; els cavalls dansaires de Chantilly; la bellissima estampa del cavali espanyol; la novetat, a Verona, dels cavalls de Menorca i els seus hàbils genets; la doma hongaresa; els cavalls de la 
Camarga; del Jura; els carruatges; les fanfàrries dels Carabinieri; de la cavalleria italiana en uni
forme de gala; el “rodeo”, amb el “quart de milla”, el cavali del mitic Far-West americà, Pestrella d’aquesta edició de la Fieracavalli; els partits d’”Horse Ball”, un nou esport entre el polo 0 el bàsquet; les proves hipiques d’alta escola; les gales i concursos; l’equipament; l’ambient als diferents pavellons, als “paddocks”; la gentada; Polor a serraduras, a sorra multada, a féms i orins, que es barraja amb els sofisticats perfums de les amazones; sorolls i músiques, la guitarra de Paco de Lucia que sona quan el cavali espanyol trepitja l’arena; el Joan, el Tonet, el Gitano, el Juanma, el “signore” Messina, el “tracte”..., i els pantagruélics dinars a la “tra tto ria” Cin-Cin de la Via Roveggia: l’estètica, l’ètica i l’eròtica al voltant del cavali. La pluja, a bots i barrais, cada tarda, que no impedeix però Pespectacle continui.Amagant-se de la pluja, precisament, el pintor entra al pavelló de PUNIRE, ens per a Pincrement de les races equines italianes, on hi ha exposada la mostra “1 cavalli di Leonardo”, que consta de 40 cibachromes i un video sobre els dibuixos de cavalls de Leonardo da Vinci que guarda la coMecció reial de Windsor. Alli el sorprèn la similitud de P”agricola TPR”, colossal béstia italiana de prop de 800 kilos, amb els estudis de da Vinci. Magnifie animai que el nostre amie incorporará al que Malraux en diu el museu imaginan, junt amb la pintura de Farina que ha descobert. Cercava el Veronès i ha tro- bat dues obres mestres a canvi. Déu-n’hi-do!
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PmuKotetiues dels museus tatalans

Bibliote<a Museu Victor Balaguor (i)

a Biblioteca Museu Victor Balaguer, fou 
fundada pel politic i escriptor Victor 
Balaguer i Cirera (Barcelona, 1829- 
Madrid, 1901), un dels politics mes 
importants del segle XIX, I’any 1884, 
com a mostra d’agraiment a Vilanova i 

la Geltrd, per haver estât elegit repetidament 
Diputat a Corts per aquesta ciutat.

Aquesta institució, al fer-ne donado en Victor 
Balaguer a la ciutat de Vilanova, passà a la sal
vaguarda de l’Ajuntament, i actualment està 
regida per un organisme autônom municipal.

L’edifici va ésser construit entre el 1882- 
1884 per l’arquitecte Jeroni Granell, expressa- 
ment i pel fî de servir per biblioteca i museu, i 
durant aquests cent anys i escaig, ha observât 
enterament les funcions per les que fou créât.

Degut a la darrera remodelaciô de l’immo- 
ble, s’han efectuat importants reformes i per- 
feccionament en les instal-lacions, les quais 
ban representa! un notable millorament digne 
de tôt elogi, per les magnifiques disposicions de 
les sales, esdevenint un dels museus mes inté
ressants i mes ben instaMats de la geografía 
catalana.Les sales están establertes per distintes 
dependencies i continguts. La biblioteca a Tala 
sud, una de les mes importants de Catalunya, 
conté a mes de 40.000 llibres, extenses coMec- 
cions de periôdics, manuscrits, gravats, fotogra
fíes, etc.A les altres sales de la planta baixa, trobem 
la sala 1, o Sala Victor Balaguer, denominada 
Sala de Juntes, on es reunia la Junta Rectora del 
museu en llurs decisions, i on ara s’exposen 
objectes i records del fundador, les tres 
Englantines guanyades en sengles Jocs Florals, 
i retrats, a mes del seu en lloc preeminent, de 
distints prôcers i del General Prim, el seu amie i 
protector. Al voltant de la sala, destaquen un 
“Sant Felip” de Ribera i un “Sant Geroni” de 
Murillo, entre bodegons de Melendez i de 
Bartolomé Pérez. 1 coMocat sobre un cavallet en 
un angle de Pestança, amb tota sumptuositat, 
una “Sagrada Familia” de Domenico Theoto- 
cópoulos “Fl Greco”, exhibit com a diposit del 
Museu del Prado, en compensado de Pexcepcio- 
nal “Anunciació” del mateix autor, que estigué 
llargs anys exposât en aquest Museu, i que el 
Patrimonio Nacional s’endugué per no retornar
lo més.

Jaume Mercadé ì Vergés

La sala 3, està destinada a arts décoratives - 
ceràmica - vidre - orfebrería - monedes i meda- 
lles. Les 4 i 5, a arqueologia i etnografia, amb 
importantissimes col-leccions: L’egipeia, la pri
mera que es formà a Catalunya, i on hi està 
exposada, al centre de la sala, la mòmia d’un 
infant de cinc anys precedent de Tebes, la 
coMecció precolombina (Mèxic-Colòmbia- 
Equador i Perù); la filipina de carácter etnogrà- 
fic i religiös, amb la interessant d’armes (espa- 
ses i kriks); la coMecció orientai de cultures 
xinesa i japonesa; i l’arqueològica, de ceràmica 
etrusca, pùnica i romànica amb urnes funerà- 
ries, i també arqueologia comarcal del Paleolitic 
fins rimperi Romà.

Hem deixat de banda la sala 2, per nosaltres 
com a comentaristes de pinacoteques, la més 
primordial, ja que hi resta exposada una consi
derable mostra de pintura i escultura del segle 
XIX.L’exposició consta bàsicament de les pinta
res i escultures que van constituir el llegat de 
Víctor Balaguer, com també les que varen donar 
per la seva exhibició, els pintors Santiago 
Rusiñol, Ramon Casas, Joaquim Vayreda, Dionís 
Baixeras, Baldomer Galofré i Hermen Anglada 
Camarasa.

Seguint una admirable disposició cronològi
ca i temàtica, es segueix i es contempla un com
pendi de la história de la pintura catalana del 
segle passât.

Retrats d’Antoni Caba i Benet Mercadé, una 
m arina monumental, de núvols amb mar 
encrespa!, de Martí i Alsina; Modest Urgell 
(“Barca solitària”, “Postes de sol”...), Baldomer 
Galofré (“Roques del Penedés”, i altres qua- 
drets), una “Primavera” d’Olot, de Joaquim 
Vayreda, seguint els temes olotins d’en Berga, 
Armet, Torrescasana i Galwey, una “Llacuna 
Ponentina” d’Enric Serra, i uns magnifies 
Meifrèn, Anglada Camarasa i Llaverias.

Sobresurt per les desmesurades mides, un 
Fluís Graner, “La Fornai”, característic de tene- 
brisme, il luminât solament pel foc i les guspires 
de la ferreria, segueix un Dionís Baixeras, amb 
les consabudes escenes de platja; Tamburini, 
temes parisenes de Ramon Casas, Santiago 
Rusiñol, i Mas o Fontdevila. Antoni Coll Pi, cone- 
gut per la seva estança a Sabadell, amb un dels 
sens tràgics quadres: “La nena m orta”, un 
“Soldat” d’en Cusachs, un petit Sorella i uns
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Joaquim Sorolla, “El dos de maig”.

esplèndids Fortunys de tema morisc. Retrats de 
gènere de Benet Mercadé, Marti i Alsina, Joa
quim Espalter (Sitges, 1809, 1880) i Esquivel.

Però, presidint la sala, Fespectacular i 
geganti (4x6 m etres) “El dos de maig” de 
Joaquim Sorolla i Bastida, el famós quadre en 
que guanyà la medalla de segona classe en 
l’Exposicio Nacional de Belles Arts de Madrid, el 
1885, quan sols comptava 22 anys, i que pintà a 
l’aire lliure, precisament a la plaça de braus de 
Valencia, ja que no Phi cabia enlloc, i ambiental 
amb els sorolls de coets i fum de pólvora. L’Estât 
l’adquiri per tres mil pessetes, i mercès a en 
Victor Balaguer, fou cedit a Vilanova pel seu 
Museu.

Acabem aci el recorregut per la prim era 
planta, per seguir al primer pis, on hi ha expo
sada una extensa col lecció en obres en petit 
format, molt representativa de la pintura cata
lana dels segles XIX-XX, potser la mes impor-

tant deis museus comarcáis catalans, i per 
manca d’espai i atesa a la seva extensió i com- 
plexitat, la comentarem degudament en el pro- 
xim número.

(continuará)

BIBLIOTECA MUSEU VICTOR BALAGUER
Avinguda Victor Balaguer, s/n.
Tel. 815 42 02
08800 VILANOVA 1 LA GELTBÚ
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Dílluns
Guanyarem la Higa?

Antoni Dalmoses

s un fet indiscutible: el món és boig i a 
mans dels bojes. Només per aixó, la 
pregunta del títol pot tenir una resposta 
afirmativa. Si la vida estigués construi
da a base d’un encadenat d’elements 
logics, l’avorriment seria tan rotund i 

general que no valdría la pena ni escriure. 1 no 
ens convé gens, ara, a aqüestes alçades del 
campionat, que la lògica s’imposi, perqué, si fos 
així, pel que portem vist, el campió de lliga hau- 
ria de ser l’Extremadura. Visca, dones, la xim- 
pleria, i morí el sentit comú!Perqué, a veiam: ¿hi ha algú, a aqüestes 
alçades, que entengui com es poden guanyar 
partits amb un equip que posa sobre el camp un 
porter, una aglomerado de defenses en guerri
lla i un solitari, allunyat i estratosféric davanter 
(que, per cert, salta a la vista que no és davan
ter centre)?1 encara bo que fos aquest, l’únic atemptat a 
la lògica que ens reuneix, diumenge sí i diu- 
menge també, per veure si “sona la flauta”. 
(Observi’s: ningú aspira a veure’ls jugar). La 
bogeria. Tanti-lògica, en el nostre cas, s’ha con
vertit en una constant que ratlla la mofa: Tarea 
plena de defenses i vinga entrar-nos els gols! 
Tenim els déus enfadats? No, i ara!, només es 
pixen de riure, cada vegada que ens cau a sobre 
el contrari.Ara que tenim un porter com cal, ara que 
se’ns pobla el camp de defenses, és estrany el 
partit que no ens m arquen almenys un gol. 
Quines coses, oi? Ho sap tothom i és profecia, 
que deia el mestre J.V. Foix: la millor defensa és 
Tatac. Però, quin atac?Hi ha un minyó, allí dalt, sol, avorrit, que 
sembla una caricatura rapada i dentelluda dels 
animaníacs de TSpilberg que, abans, de tant en 
tant, un pareil o tres de vegades cada partit i 
contra rivais de pa sucat amb oli, començava a 
córrer amb la pilota enganxada als pens i feia 
un gol. Arribats aquí, en el moment que vam

decidir que aixô que feia aquest xicot es deia 
“fútbol”, vam cavar la nostra pròpia tomba.

Amb la mateixa velocitai que el “meninho” 
rapat corría (el prétérit és fonamental i dolor os), 
desapareixia el que quedava d’art, de construc- 
ció intel ligent i, simultàniament, s’esborraven 
de les alineacions els noms de la gent qué son! 1 
tot plegat, amanit, també, per Tobsessió de fit- 
xar un individu afincat a Italia, de peli fosca i de 
cor blanc, que afirma, per activa i per passiva, 
que ell és del Madrid, que voi anar al Madrid i 
que només jugará amb el Madrid. Aquest carni 
d’idioteses encadenadas ens ha dut a la “lliga de 
les estrelles”. Amén.D’aleshores ençà, una estranya sensació 
plana per la ment de Tafeccionat auténtic no 
energuménic, i començà a prendre cos d’hipòte- 
si factible uns moments abans de començar el 
darrer Madrid/Barça del 7 de desembre passât 
(Per cert: un bon partit, i no és ironia, voient la 
realitat, car només ens van fer dos gols i vam 
estar a punt de marcar-ne algún!).Aquell dissabte, aquest burnii afeccionat es 
trobava saturai de tants dies de bombardeig 
preparatiu del “partit del segle” i Tùnic dubte, 
després de veure la “victòria sobre TExtre- 
madura”, era endevinar quants ens en farien. 
En aqüestes circumstàncies (no pas pessimistes, 
només realistes) se m’acudi pensar, potser rai
llant l’anatema, qué passarla si els jugadors sor- 
tissin al camp amb les samarretes canviades.

Si, ja sé que es fa estrany, a primer cop d’ull, 
imaginar-se una alineació que deu ser lllgner. 
Secretario, Hierro, Seedorf i jo qué sé més, de 
blaugrana. Però, penseu-ho bé: només es fa 
estrany a primer cop d’ull, el cas Luis Enrique 
dona pistes clares. I bé, qué hauria passât? A 
qui hauriem animat? Al Sùker i al Raúl? No m’hi 
sé veure massa, però, per qué no? Pot passar 
demà, això!Fou flavors, que tot entrà en crisi. No em 
reconec gens, ja, en aquesta trepa de mercena-
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ris que porten els nostres colors i entre els quais 
ja nomes queden el Guardiola i el Sergi de titu
lars (de moment!), potser perqué no sigui dit. 
Que si vull un equip com el Bilbao, pensareu? 
Però, que potser no juguem com el Bilbao (i, a 
sobre, ells ens guanyen!)?

Vaig decidir que, com que també s’ho fan 
ells, ja s’ho farien. Em vaig posar a la carretera 
a l’hora que començava el partit i, com qui no 
vol la cosa, displicent, anava sentint per la ràdio 
com el Puyal anunciava la pedregada (que, 
repeteixo: no ens va anar tan malament), per
qué tota festona parlava del Blanc, del Nadal, 
del Sergi i del Luis Enrique i, molt de tant en 
tant, del Ronaldo. La connexió Giovanni, Amor, 
Guardiola, potser l’esmentà dos cops. Es confir
mava la teoria. La segona part, després del 
segon gol, ja era a casa, i vaig poder veure els 
dos pals, emocionantíssims, oh i tant!, i les repe- 
ticions.

Perden contra equips que no son res. Fan un 
joc tristissim, amb un esvoranc clamorés entre 
l’àrea pròpia i la contrària, tan gran, que, no 
falla mai, sempre que tira  el nostre porter 
l’agafa el contrari. Morta la intel ligéncia, mort el fútbol. El dia que De la Peña, Óscar, Roger, 
Celades, Ferrer i els altres vinguin a l’estadi 
amb una altra samarreta, potser tornarem a 
veure fútbol.

Quan Clemente aconsellà el fitxatge de 
Robson al Barça (sembla que és un fet històric) 
sabia bé qué feia. Ingénus, vam creure que veu- 
riem jugar un 4-4-2. Error: és un 6-3-1! 1 quan 
ens pensàvem que el ridicul tenia limits: refit- 
xem l’Amunike (ja està bo, aquest noi?). 
Guanyarem la Lliga? Podria ser, perqué el mon, 
com queda demostrat, és ben böig.
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El <inema de Peter BogdanevUli (ill)

uatre pel licules destaquen especial- ment al conjunt de l’obra de l’autor: THE LAST PICTURE SHOW, SAINT JACK, THEY ALL LAUGHED i TEXASVI- LLE (1990). Però, abans d’endinsar- nos-hi, parlem una mica de MASK i dTLLEGALLY YOURS (1988), rodades immedia- tament abans que TE)G\SV1LLE.MASK es un drama basat en una història real, la de Rocky Dennis, afectat d’una estranya i irreversible enfermetat que Tha convertit en un ser físicament deforme, però amb les facultáis inteMectuals intactes. Bogdanovich es ser- veix d’aquest fet per fabricar, un cop mes, un mon de perdedors que, aquí, sembla abastar-ho tot: no nomes Rocky, també Rusty, la seva mare (una Cher esplendida), i els sens amies, tots ells integrants d’un submón trist i miserable, on, justam ent per això, adquireixen un m arcai relien Tafectuosa relació entre mare i fili; el desig de Rocky de viatjar a Europa amb un seu amie, per poder veure amb els seus ulls el que ha llegit als llibres; la història d’amor -que ja ve de temps- entre Gar (Sam Elliot) i Rusty, o el magnifie final, quan Rusty reconstrueix el mapa dels viatges per Europa, que Rocky havia desfet després de la decebedora conversa amb el que havia de ser el seu acompanyant. Malgrat que tot Tepisodi del càmping i la historieta d’amor que hi té lloc podrien haver-se estalviat perfec- tament -més aviat perjudiquen la contencié general del film-, MASK és una pel licula que ha guanyat amb el temps, sobretot la seva primera 
part.ILLEGALLY YOURS és una peMícula d’embolies, que vol recuperar el registre de WHAT’S UP, DOC i els homenatges explicits a Hawks. És, però, molt inferior i només la llarga declarado d’amor entre els dos protagonistes, enmig d’unes inacabables corredisses, té la grácia i l’enginy necessaris.THE LAST PICTURE SHOW es basa en una novel la de Larry McMurtry que, juntament amb Bogdanovich, també va elaborar el guió i va ser la primera peMícula de Tautor amb un exit de crítica incontestat. Un pía del cinema Royal i una llarga panoràmica cap a l’esquerra ens introdueixen en un poblé de Texas envaït pel sol, pel soroll del vent i per la pois. Hi viuen, entre la monotonia i la mèrda. Sonny (Timothy Bottoms) i Duane (Jeff Bridges), els dos amies enamorats de Jacy (Cybill Shepherd), la noia més desitjada del poblé; Ruth (Cloris Leachman), sempre sola a casa seva, ingenua- ment il lusionada per l’estúpida aventura amo-

Pere Cornelias

rosa que té amb Sonny (canvia de vestimenta i passa dels vestits foscos a la camisa de qua- dres); Billy (Sam Bottoms), el noi deficient que escombra la pois d’uns carrers sempre polso- sos... I tants d’altres. Les relacions que mante- nen están sempre tenyides de tristesa i, a vega- des, de crueltat. La càmera de Bogdanovich es mostra implacable: els tenim una certa llàstima, però mai no ens els sentim pròxims. Juntament amb Genevieve (Eileen Brenan), Sam (Ben Johnson) és la reliquia del passai. La seqiiència centrai del film és, en aquest sentit, paradigmática: Sam és al costai del riu, amb Sonny i Billy, recordant els dies Runyans en que va arribar a aquests Rocs. A cavali, fa quaranta anys, quan tot era seu. La Intensität del monòleg, la dona el moviment de càmera, del pía de conjunt al primer pía. Va haver d’internar la seva dona en un

Cher i Bogdanovich durant el rodatge de MASK.

manicomi i el seu fill és mort fa vint anys. La càmera s’allunya ara lentament i deixa Sam al seu veritable mon, de tants anys enrera. Sam és també la consciencia del poblé, Túnic punt de referencia vàlid. Amb la seva mort, el poblé deixa de tenir sentit. La insana relació entre Sonny i Ruth, el casament sense sentit de Sonny i Jacy, la baralla entre els dos amies, la mort de Billy i, al final, el saló de billar, huit i pie de pois. La càmera de Bogdanovich s’ho mira tôt des d’una mateixa perspectiva: una posada en escena bàsicament descriptiva. L’última sessió del Royal, que tancará les seves portes, és RED
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RIVER, el film de Hawks rodât Eany 1948, l’aventura aquí inexistent. Una altra panoràmica, en sentit contrari de la del principi, tanca un fragment d’aquesta inacabable historia.Son moites les anecdotes que s’expliquen del rodatge de THE LAST PICTURE SHOW. Els escàndols que van produir els nus a Tescena del bany, tan infreqüents aleshores al cinema nor- damericà (fins al punt que hi ha qui la va gosar classificar de pel licula X). La m anera com Bogdanovich va escollir Cybill Shepherd, gràcies a una foto de portada de la revista Glamour. El final del matrimoni de 8 anys entre Bogdanovich i Polly Platt, degut a l’enamorament del director i Cybill Shepherd durant el rodatge. Però, sobre- tot, la trucada de Bogdanovich a fiord perqué convences Ben Johnson d’acceptar el paper de Sam. fiord va telefonar a Ben: “Ben, vols fer-me un favor?”. “Sí, senyor”. “Treballa a la peMícu- la de Bogdanovich”.Dinou anys mes tard, Bogdanovich escriu el guió de TEXASVILLE. L’accio té lloc el 1984, trenta anys mes tard de la de THE LAST PICTURE SHOW. L’experiment es interessantissim: que haurà estât dels personatges trenta anys després? Corn serán els actors després de dinou anys? Si bé la pel licula és menys intensa, el poblé -Archer City- conserva la mateixa atmosfera, la pois i el vent. Tots están més o menys casats, però no s’entenen i busquen el sexe Iluny de casa seva. Jacy, a més, té dos fills, ha estât a Italia i ara ha tornat: farà d’Eva (Duane fa d’Adam) a la festa del Centenari i reviurà, així, el poblé d’abans i el seu primer amor. Texasville porta la tristesa impregnada a la seva ànima. Sonny, el personatge més patetic del film -que sembla substituir el Billy de la primera entrega-, ha esdevingut un pobre dement, que acaba vivint a la casa de Ruth, trenta anys després de les seves efímeres relacions. El final és del tot significatiu: Sonny, a dalt de les grades del rodeo, imaginant-se la música deis grans “westerns” que ha vist i, preparant-se, sense saber- ho, a un suicidi inconscient. Els sens amies, que el salven en el darrer moment salven en el darrer moment, salven també Texasville: hi queda encara, potser, algún reducte humá. Sonny diu a Duane: “Estem tots bojos. Hauríem de denunciar la ciutat”. Duane li respon: “Però la ciutat som nosaltres, no té sentit que ens denunciem”. Només Genevieve, una mica distanciada de tot, sembla posseir la maduresa suficient. També és una panoràmica sobre el poblé el moviment que inicia el final del film.
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Però un darrer pia fix ens resumeix els trenta anys viscuts: impossibilitat de canvi, immobilisme absolut.Entre 1979 i 1981, Bogdanovich roda SAINT JACK i THEY ALL LAUGHED, les seves dues pel licules amb Ben Gazzara. L’accio de SIANT JACK, realitzada sota el patrocini de Roger Corman, en un moment en que, com ja vaig dir, la seva carrera patia un cert declivi, es concentra a Singapur, enmig de proxenetes, prostitutes, prostibuls, alcohol i violencia. Jack es dedica a buscar noies per als occidentals que trepitgen la ciutat. Una llarga panoràmica des del port, ens situará en el clímax de la història des del primer moment. Amb una magnífica recreació d’atmosfera -com es pot veure, una de les grans virtuts del cinema de l’autor-, coneixerem el Singapur nocturn de Jack Elowers, igual que ho farà, acompanyat per Jack, William Leight (Delholm Elliot), que hi ve només, i esporàdicam ent, per qüestions de feina. La pel licula esdevindrà aleshores la història d’una gran amistat -tema recurrent al cinema nord- americà i als grans clàssics que Bogdanovich admira-, fruit de la intuïciô més que del coneixement. La destrucció del prostí- bul de Jack i la mort de William porten el protagonista a una situacié limit. Aquí, però, la seva dignitat moral pot més que els diners que li ofereix Eddie Schuman (Peter Bogdanovich) per participar en un xantatge. El pia final de les barques del port, molt llarg, amb Jack tornant a casa seva i saludant tothom, és el bri d’espe- rança que ens deixa el film: en un mon corrupto, també pot existir la moral.THEY ALL LAUGHED és una comèdia dramática que alterna els dos registres, les perse- cucions, les añades i vingudes, els moviments frenetics i les entrados i les sortides dels taxis, amb les mirados intenses, les escenes sentimen- tals, les passe]ades romàntiques i el naixement d’un amor impossible. L’autèntica protagonista del film és Audrey Hepburn, que apareix fugaç- ment, al llarg de la primera part, corn una daina fugissera que s’escapa, però que, a la segona part, es converteix en una presèneia quasi etè- ria, però fisicament real - ’’Ángela és el femeni d’àngel”, diu Johny-, que commociona tots els plans del film. La curta història d’amor dels dos personatges o la ductilitat amb què Bogdanovich roda l’escena final -que recorda LAVANTI (1972), de Billy Wilder- és el millor de la seva filmografia. No he vist THE THING CALLED LOVE, rodada el 1993.
Fe d’errades de l’article anterior
Al final del segon punt i a part es va ometre, 
per error, tot un fragment sense el quai es 
perd bona part del sign ificat del text. El 
fragment complet és: “...al començament, i 
corn si fos només un joc, el punt de mira del 
fuseli de Bobby encercla el cap d’Orlok; en 
un a ltre m om en t, una p an oràm ica  ens  
porta de l’habitacié de l’hotel d’Orlok a la 
casa de Bobby, i l ’hora que marca el rellot- 
ge ens trasllada després de Bobby a Orlok.”
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c
Cuína de restaurado i cuina casolana

rec que les diferencies conceptuáis 
en tre  la cuina de re s ta u ra n t i la casolana, que son obligados, es poden comparar a les de les músiques d’una orquestrina i d’un acordió. L’equip de cuina d’un establiment treballa conjun- tadam ent, a les ordres d’un xef, ais esta- blim ents recom anables. Un o dos fan la melodía i els altres l’acompanyament. La cuina doméstica, en canvi, la fa una sola persona, a cops amb la col laboració  de voluntaris m anefles que, destapan t cassoles, només pretenen ajudar a que no sobri res; és un de 

sol, qui fa tots els papers de Lauca. Amb la d reta  toca la melodía i amb l’esquerra  fa l’acompanyament i manxa. 1 val mes aixo; perqué si venen (mares i sogres, sobretot) a ajudar-te a endreçar les coses que fas servir (a amagar-te-les si no les vigiles, vaja), la cosa pot acabar engegant alguna interjecció contundent. Un dia parlaré de les táctiques per evitar-ho.Cal tenir present que un equip de cuina només disposa, per preparar les comandes dels comensals, del temps que result! raonable al client. No pot, dones, començar la casa des dels fonaments, cada cop que fa un plat. Per tant, supleix la pérdua de sabors de la coccié apressada, amb un seguit de salses que son quasi impossibles de fer a les cases; a fora (al camp O a la barca), ja ni cal dir. La característica primordial, al meu entendre, de la cuina casolana i, sobretot, de la cuina de campanya és que els sucs dels propis aliments formen part del condiment. No tindriem prou 
nevera ni rebost, si pretenguéssim disposar d’un minim decent de salses de fabricado propia (sense potingues matriculades al Codi alimentari), com en pot disposar una cuina 
professional.La diferéncia de logística fa que, en llegir 
una recepta, es conegui de seguida si l ’ha escrita un professional o una cuinera casolana (i die cuinera, perqué els cuiners casolans encara som una espécie quantitativam ent insignificant i, per postres -o potser per aquest m otiu-, quasi sense bibliografía, encara; perqué deu ser, que la majoria de gourmets grafomans es vanten de no saber cuinar?). D’aquesta diferéncia, me’n vaig adonar un dia, en preparar uns entrecots Marchand de Vin. La recepta que vaig trobar, requería extracte de earn; d’entrada, vaig pensar que me’l saltava. No podia pas fer uns fons de earn, que el porc se’ns tornarla truja, i ves si havia de posar, ais

Joan-Antoní Ferrari

magnifies entrecots de la meva carnissera, unes gotes de m andanga envasada! Vaig preparar tots els ingredients i atuells per fer la salsa en una paelleta, i vaig fregir els dos entrecots en una de més grossa, amb un bon tros de mantega fosa. Quan els vaig posar ais plats, se’m va encendre la bombeta: allá tenia el fons de earn i la mantega per a la salsa. Hi vaig tira r els altres ingredients (escalunya

picada i farina i, després, vi negre, flor de llet, vinagre, sal, pebre negre i julivert). Un cop feta, vaig posar la salsa sobre el tall. L’invent havia funcional perqué no em calia tenir la salsa preparada per endavant.Arreplegar Ilibres de cuina sempre m’ha 
agrada!. De tots els que son obra de cuinera casolana (encara que quasi tota la vida fou cuinera llogada a Ciutat) cree que destaca, per mérits propis, el popularíssim Cocina Selecta Mallorquína de Madé Coloma Abrines. Que jo sápiga, és l’únic Ilibre l’autor del qual no sabia de lletra; Madé Coloma era analfabeta, com molta gent del seu temps que va començar molt jove a treballar. El llibre, el va dictar. La vaig arribar a conéixer al seu Campos natal, ja molt velia, asseguda en una cadira baixa, al portai de casa seva. El llib re , que no té cap sistemàtica, amb receptes repetides i no del tot coincidents, el tenen moites mestresses de casa mallorquines, pie de punts; senyal que serveix sovint. La primera edició és del 1961 i la que tiñe, segurament la darrera, és l’onzena, de l’any 1973. Está pensât en mallorquí i escrit en un castellá macarrénic. En transcric literal- 
ment una recepta:
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Huevos con sardinas
Se hierven 6 huevos, se pelan y se cortan por lo largo, se quitan las yemas y dentro de una “greixonera” se tiene una cucharada de manteca y media cebolla regular cortada pequeño, cuando esta dorada se le añade ajo picado en el mortero con perejil, 4 alcaparras, 4 aceitunas sin hueso; 4 yemas duras, 3 sardinas grandes de conserva quitadas espinas y picadas; se pone todo este picadillo en la “greixonera”, una buena cucharada de harina y medio vasito de leche todo revuelto, se quita del fuego y se le añade una yema cruda se revuelve y se llenan los blancos de huevo, se pone harina por la otra parte, una vez fritos se meten dentro una “greixonera”. Dentro la misma sartén se fr íe  cebolla cortada pequeño, después de cocida se pone tomate, aceitunas sin hueso, alcaparras, jam sn  picado, un ajo chafado, perejil y una copa de coñac y las 12 yemas restantes, un cazo de agua y se cuela sobre los huevos que se hervirán 10 minutos. Se sirven con patata 
frita.
Son bons, com moites altres receptes del Ilibre, que també té altres coses curioses. Si mai van a Mallorca, busquin-lo.Una altra característica que les receptes de professional presenten generalment és que preparen ingredients a part i els reserven, per integrar-los, finalment, al prepara!. Allò de: noi, fregeix-me una mica de... Quina aigüerada, si a casa ho féssim  així! 1 ho die com a constatació i no com a crítica; si el résultat és satisfactori, que cadascú s’organitzi com li vagi més bé. No costa gaire, per altra part, fer-se’n r  adaptado al propi método de treball. Per tenir una idea de l ’alquím ia, en alguns casos refistoladíssim a, de les salses de la cuina professional, és del tot recomanable un Ilibre, que va aparéixer no fa molt, el “Vademécum del Salser” del Sr. Josep Dars (Edicions Porga, Girona, 1995). Queda claríssim que els practicants d’aquest ofíci culinari no escatimen ni bores ni ingredients per produir la -en  alguns casos- petitíssima cullerada que donará el punt de sabor a la vianda escollida. Ho trobo adm irable. Encara que quedi fora de les possibilitats de la cuina doméstica, hom pot accedir a aqüestes m eravelles, anan t de restaurants més o menys sovint, segons les

possibilitats del seu païdor i de la seva bossa. 
Cap dificulta!, dones!També en transcric una d’aquest Ilibre, 
bastant assequible:

PissalatCondiment provençal d’origen niçard, fet 
d’un puré d’anxoves subratllat de claus de girofle, farigola, llorer i pebre, tot pasta! 
amb oli d’oliva.El pissalat (o pissala) es foia abans amb alevins (raballa) de sardines i seitons. Com que no és gens fácil de trobar aquests peixos m enuts fora de la costa medi- terrània, s’ha près el costum de preparar el pissalat amb anxoves de salmorra.S’utilitza per condimentar entremeses, peix 
i earn freda.Vegeu a Tapéndix* el Garum i la semblança 
amb el Nuocmam.
La conjunció que he posât al títol de l’article és, dones, la correcta. No tindria cap sentit menystenir apriorísticament, una de les cuines enfront l’altra. A mi m’agrada gandir, de tant en tan t, de la cuina professional, amb la condicio que sigui honesta. Aquesta honestedat no es pot d e tec tar exclusivam ent pel baròmetre del preu; hi ha gasòfies fetes de productes carissims, que costen un ull de la cara. També hi ha barruts que es pensen que tots som hereus escampa. Recordo ara  un res tau ran t que es va fer famés, ja  fa uns quants anys, situât on Nostre Senyor va perdre Testilogràfica; abans d’entrar vaig mirar la carta que tenien al carrer: una burnii sopa de 

farigola valia igual que un quilo de llagosta a plaga. Allò era Tautoencens pelât, i paga que és gata! Vaig girar cua.Cal m irar sempre la carta  que tenen al carrer, abans d’entrar en un restaurant. Del conjunt dels plats i els sens preus et pots fer una idea de com les gasten. No sabría donar unes normes, però peques vegades he entrât en un restauran t, car o barat, on la carta m’hagi sembla! bé i el menjar no. Només cal exercitar una mica la intuició. 1 si es té, a pesar de tot, el dubte, sempre es pot seguir el conseil de Josep Pía: preguntar per un bon restaurant a una persona grassa que passi. Els grasses no n ’estem perqué sí; almenys, en aquest país.
*l’apéndix del llibre, és dar. _
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Una promesa teatral: Anna lité

airebé simultániament, la nostra con- ciutadana Anna Pité va ser incorporada a Pequip de guionistes de la sèrie televisiva Nissaga de poder, tan discutida com aclaparadorament celebrada, i va estrenar una obra teatral, ja alliberada de l’etiqueta restrictiva de “teatre infantil” amb que rautora havia obtingut repetits bons exits 
en l’elenc “Joventut de la Farándula”.Em refereixo a l’enjogassada comedia Amb doble intenció, prova de foc per a dues actrius que es mantenen en escena sense interrupció al llarg de set situacions independents. Amb la particularitat que ni tan sols en l’interval míni- mament indispensable per adequar cada nova ambientado, les joves intèrprets no poden dei- xar d’actuar, i tot mantenint entre elles una entrebancada i represa conversa telefònica, no paren de variar els sintètics elements esce- nogràfics i les pròpies i suscintes transforma- 
cions de vestuari.Els diferents esquetxos se sostenen sobre una base argumentai gairebé inexistant. Es tracta mes aviat de crear un clima d’ambigüetat mes O menys dérivât d’algun equivoc o malentès en el diàleg; un diàleg fresquissim, fluid, a moments una mica surealista, i animat sempre per un joc escènic i interpretatiu que es pura dinàmica. Pel meu gust, destacarla el primer “núm ero”, Passaig teatral entre directora i actriu (que és com una recreado paròdica de robra “Tot assajant Don Juan” que ens va donar a coneixer fa uns anys Josep Maria Flotats). 1 també Tesquetx de la discoteca on les dues noies es reconeixen sense que es coneguessin i no paren de ballar i de conversar tot adaptant- se instintivament als canvis del ritme. Un dels esquetxos, en el quai dues embarassades inter- canvien els respectius embalums, s’esmuny ja del tot cap el teatre de l’absurd.Amb l’estrena de l’obra, que s’havia fet abans a M anresa i poc després es va fer a Sabadell, en el centre parroquial Sant Vicenç, de la Creualta (el 15 de novembre), Anna Pité va

Josep Torrella Pineda

estrenar grup, el Mite-les, sota la direcció de Clara del Ruste, manresana, i amb les actrius Alicia Puertas, també m anresana, i Monica Mimó, sabadellenca. Un equip a vuit mans, ínte- grament femení. Com a elements auxiliars hi van col-laborar tres homes: Jordi Pité per la música, Jordi Purtí pel disseny de Hums i Toni Alcocer com a tecnic de llum i so.L’exit va ser rodó, tant a Manresa com a Sabadell. Esperarem noves mostres de les dots que sembla reunir Anna Eité tant per a la crea- tivitat escénica com per al doll del diàleg que li ha de servir d’instrument.
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Manuel Duque o l'expressió 
de la natura més pura

urant el passai mes de novembre hem tingut l’oportunitat de gandir d’una mostra véritablement impressionant que ha p re sen ta i un dels m illors artistes amb qui comta Sabadell en aquests moments: Manuel Duque, de la mà de la galeria Nova-3, Tunica galeria a la nostra ciutat que Iluita per mostrar Tari més trencado r que es rea litza  en T actualita t, recolzant, d ’una m anera incondicional, ais creadors sabadellencs.Manuel Duque no és un jove creador que estigui buscant el seu llenguatge d’expressió, fa molts anys que es baralla i Iluita per mostrar el seu propi art i diem “propi” amb tota la força que pugui tenir la paraula. Un llenguatge aconseguit després de molts anys de veure, d’observar, d’analitzar i, sobretot, de treballar 
davant la tela.Manuel Duque va néixer a Nerva (Huelva) Tany 1919. L’any 1943 efectuà la seva primera exposició individuai a TAcadèmia de Belles Arts de Sabadell i el 1944 als Amies de les Arts de Terrassa. Des d’aquells inicis no va parar.Com tot artista incipient va voler anar a Paris, per comprovar de primera mà cap a on caminava Part en aquells moments. L’any 1954 es trovaba a París, la ciutat que havia visi créixer Tavantguarda, els ismes, el moment trencador de Tari. Quan Duque va anar aquest moment ja havia passai.Nova York s ’estava origini en la capitai de Tavantguarda, a Paris s ’estava to rn an t pur academicismo. Segons Manuel Duque, “el fil conductor dels valors pictòrics s’havia in terrompu! cap al 1918 amb el m ovim ent Dada, després d’aquest no havia sorgi! res d’autènti- cament nou, el pensa- ment s’havia aturat”. A partir d’aquell moment l ’a rtis ta  va haver de tro n ca r amb la seva an te rio r m anera  de treballa r i d ’observar Part i començar de nou “convertirse primer en real”.

Milagros Torres

El seu punt de partida va ser el treballar amb el clarobscur, amb el blanc i el negro, més ta rd , cap al 1958 va poder com ençar a introduir els colors primaris. Va ser el 1962 quant introdueix definitivament el tema en la seva creado iniciant el que ell va anomenar 
“literatura pictórica”.Des d’aquell moment Manuel Duque ha anat evolucionant en el seu art, en la seva manera d’expressar-se amb el públic, d’iniciar una novel-la pura, im aginativa i albora real. 1 després de tots aquests anys de recerca i d’esforços ha arriba! al punt en el que ens hem trobat en aquesta darrera exposició en la que ens presentava el seu últim treball.Una obra impressionant tant en quan a la técnica, com al desenvolupament del tema. La n a tu ra  amb gran vigor i força és Túnica protagonista. Una natura on el verd pren tot el seu protagonismo acompanyat del groe per la creació del cel, de certs m arrons i blaus. Algunos de les més importants forces de la natura es donen de la mà: la densa vegetado, el sol i Taigua.La seva obra sembla inspirada en obres franceses del prebarroc o barraques, els fons que efectuava Jean Antoine Wateau (1684- 1721) on in trodu ïa  tot el seu mon de personatges sembla agafat i dotât de la seva máxima expressió. Una expressió que en aquell moment era inpensable i que ara pren tot el seu poder.La natura, de la mà de Manuel Duque, vibra amb una veritat capaç d’absorvir Tespectador i d ’in trodu ir-lo  en un ambient salvatge i pur, pie de misteris propis de la vida, de la n a tu ra . L’artista ho aconsegueix amb una p inzellada ampia, plena de vigor, de força i de dinam ismo, mai resta quieta sino que ens tra n sp o rta  i ens envaeix.Temática, ambient i desenvolupam ent d ’a quest s’ajunten per donar a Tespectador una imatge pura de la natura.



Milagros Torres

JOAN MARTI
Galería Intehiecte

J o a n  M a r t í d ib u ix a  i 
p in t a  la  f ig u r a  h u m a n a  
f e m e n in a  d ’u n a  m a n e r a  
s e n s u a l  c r e a n t - la  e n  d ife -  
r e n t s  p o s t u r e s  i m o v i-  
m e n ts , q u e  s ’a g a fe n  d e  la  
v id a  q u o t id ia n a  p e r ò  q u e  
le s  d o ta  d ’u n  s e n t it  e s p e 
c ia l ,  d ’u n  s e n t i t  a r t i s t ic .  
D ’a q u e s t a  m a n e r a  la  
m o d e l  c r é a n t  i r e c r e a n t  
u n a  p o s tu r a  fa  q u e  e l s e u  
co s  i e l s e u  g e s t  esd ev in g u i  
a r t, ta l i co m  s ’h a  fe t  d e s  
d e l  c o m e n ç a m e n t  d e  la  
h is tó r ia  d e l ’art i p er  tan t, 
d e la  h istó r ia  d e  l ’h o m e .

L’a r t is ta  v a  p r e s e n ta r  
o h r e s  r e a l i t z a d e s  a  l ’o li i 
o h r es  a l p a s te l e x p r e ssa n t  
a m h  le s  d u e s  tè c n iq u e s  la  
m a te ix a  sen sih ilita t .

SERRA SANTA
Galería InteMecte

S e m p r e  e s  u n a  g r a n  
o p o rtu n ita t e l p o d er  v eu re  
o h r a  d ’u n  d e ls  g r a n s  p a i-  
sa tg is te s  c a ta la n s  d ’aq u e st  
s e g l e ,  fa  u n s  a n y s  h o  v a  
p o d e r  co m p ro v a r  a la  g a le 
r ia  G a h a r r ó , e n  a q u e s t a  
o c a s ió  h a  s ig u t  la  g a le r ia  
In teM ecte la  q u e  s ’h a  ocu -  
p at d e  re a litza r  u n a  ex p o -  
s ic ió  a n to lò g ic a  q u e  a h a s-  
t a v a  o h r e s  d e ls  a n y s  5 0  
fin s a ls  9 0  q u e  e n s  p er m e-  
t ien  v e u re  q u in a  h a  s ig u t la  
l in ia  d e  t r e h a l l  d ’a q u e s t  
artista .

H a  q u e d a t  h e n  p a lé s  
q u e  e s  tr a c ta  d ’u n a  o h r a  
e n è r g ic a ,  p le n a  d e  v ig o r ,  
d e m o v im en t, de llu m in o si-  
ta t  i d e  c o m u n ic a c io . U n a  
c o m u n ic a c ió  p le n a  d ’u n  
l l e n g u a t g e  s in c e r  i t o ta l-  
m en t e x p ress iu .

MAGDA ESTERLI 
Galería InteMecte
D u ran t le s  fe s te s  n a d a -  

le n q u e s  te n im  a  la  g a le r ia  
I n t e M e c t e  l ’e x p o s ic io  d e  
M agd a E ster li, u n a  a r tis ta  
q u e  t r e h a l la  d e  m a n e r a  
in c a n s a b le  I lu ita n t  p e r  
a c o n s e g u ir  u n a  r e sp o n sa -

b i l i t a t  i u n  p a p e r  d in s  e l  
m o n  d e l ’a r t  a c tu a l,  c o s a  
q u e , s e n s  d u b te , ja  h a  rea -  
litza t. M agd a  E ster li p in ta  
am b  e l cor. La se v a  c r e a d o  
e m a n a  v i t a l i t a t ,  p u r e s a  i 
p len itu d  d e  se n t im e n ts . El 
s e u  p in z e l l  c a r r e g a t  d e  
m a te r ia  a v a n ça  in c a n sa b le  
i a d q u ir e ix  u n a  v o lu m in o -  
s ita t  q u e  li d o n a  u n  c a ir e  
e s c u l t ò r i c ,  li  a t o r g a  u n a  
g r a n  p le n i t u d  q u e  h é  a 
a rrod on ir  to t a q u e st  s e n t i
m en t de v id a  i d e  d in a m is-  
m e  q u e  p o r ta  im p l ic i t  
l ’ar tista .

In d u b ta b lem en t e s  u n a  
o p o rtu n ita t e l  p o d er  v e u re  
e n  a q ü e s te s  d a te s  u n a  ex -  
p o s ic ió  s e v a  a c a sa  n o stra .

SUSAGNA URGELL 
Gabarro Art

L e s  f ig u r e s  h u m a n e s  
f e m e n n e s  d a n s e n ,  e s  s o -  
b r e p o se n  u n e s  d a m u n t le s  
a l t r e s ,  f lo t e n  d in s  u n a  
a tm o s fe r a  ir r e a l i s ’en tr e -  
v e u e n  en tre  u n e s  b ra n q u es  
p r im e s  d ’a r b res  d in s l ’ob ra  
d e l ’ar tis ta  S u sa g n a  U rgell.

L ’e x p o s i c io  a c o l l ia  
o b r e s  e f e c tu a d e s  e n  d ife -  
r e n t s  t è c n iq u e s :  r e t a u le ,  
a q u a r e l  la , o li s o b r e  te la .  
T o t t r e b a l la n t  a m b  e l  
m a t e ix  t e m a  i a m b  la  
m a te ix a  ex p r e ss io .

T ota  la  c r e a d o  irr a d ia 
va  u n a  g ra n  se r e n ità !, u n a  
q u ie tu d  im p orta n t. La id ea  
d ’a llu n y a r -se  d e l m ó n  rea l 
q u e  v iv im  ca d a  d ia  i q u e  en  
o c a s io n s  e n s  o feg a . U rg e ll 
e n s  in tr o d u e ix  e n  u n  m ó n  
d e  c o n t e ,  u n  m ó n  e n  e l  
q u a l  n o s a l t r e s  p o d e m  
cr ea r  u n  som n i.

MANEL BOSCH
Gabarro Art

D u r a n t  e l  m e s  d e  n o 
v em b re  la  g a le r ia  G ab arró  
e n s  h a  p r e s e n t a !  l ’o b r a  
d ’e n  M a n e l B o s c h ,  u n a  
e x p o s ic ió  en  la  q u a i p r e d o 
m in a v a  e l  p a i s a t g e  p e r ò  
q u e ta m b é  in c lo ia  fig u re s  i 
u n  b o d e g ó . La s e v a  m a n e 
ra  d e  treb a lla r  la  fiig u ra ció

és , e n  u n e s  o c a s io n s , d ’u n a  
m a n e r a  t o t a lm e n t  I liu r e , 
n o  d e l im i t a  n i c o n c r e t a  
z o n e s  s in ó  q u e  e ls  c o lo r s  
só n  e ls  e n c a r r e g a ts  d ’e fec -  
tu a r  u n a  d e ter m in a d a  ed i-  
fica c ió . En a ltre s  o c a s io n s , 
e n  ca n v i, to ts  e ls  e le m e n ts  
q u e c o m p o se n  l ’ob ra  e s tá n  
b en  d e lim ita ts .

U t i l i t z a  u n a  a m p ia  
g a m m a  d e  c o lo r s  t r e b a -  
lla n t- lo s  am b  n n a  p in z e lla -  
d a  a m p ia  i b u sca n t la  cre-  
a c ió  d ’u n a  p e r s p e c t iv a  
a tm o sfèr ica .

RAÚL BENÈITEZ 
Académía Belles Arts

El te m a  p a is a tg ís t ic  é s  
e l  q u e  v a  p r e s e n t a r  R a ú l 
B e n é i t e z  a la  s a la  I d e  
l ’A c a d é m ia  d e  B e lle s  A rts  
d u r a n !  e l  m e s  d e  n o v e m 
bre . U n a  c r ea c ió  en  la  q u a l 
in c lo u  ta n  p a is a tg e s  co m -  
p le ta m e n t fig u ra tiu s  i d e li
m ita ts  co m  a ltre s  m é s  d es-  
d ib u ix a t s ,  m é s  a l lu n y a t s  
d el c la ss ic ism e .

D e la  m a te ix a  m a n e r a  
ta m b é  p o d íem  v e u re  o b res  
e n  l e s  q u a ls  e l  p in z e l l  
a n a v a  ca r r e g a t  d e  m a tèr ia  
i a ltre s  e n  le s  q u a ls  la  p in 
t u r a  e r a  c o m p le t a m e n t  
llisa .

L’a r tis ta  v o lia  m o str a r  
a l p ú b lic  co m  ta n t p ot r e a 
l i t z a r  u n a  c o s a  c o m  u n a  
altra .

U n a  o b r a  a m b  m o v i 
m e n t ,  a m b  e x p r e s s ió  d e  
v id a  i am b  b o n a  tècn ic a .

SERRA SOLER 
Galería Rovíra

L ’a r t i s t a  S e r r a  S o le r  
m o s tr a  e n  a q u e s ta  o c a s ió  
u n a  in t e r e s s a n t  e x p o s ic ió  
en  la  q u a l p r e se n ta  p a is a t
g e s  i in t e r io r s  d e  m a s ie s  
am b  te m e s  ru r a ls . Com  ja  
c o n e ix e m  S e r r a  S a n ta  
p in ta  a l d eta ll l ’in ter io r  d e  
le s  c a s e s  d e  p a g é s  am b  la  
q u a l c o s a  e s t à  f e n t  a  la  
v e g a d a  q u e art h is tó r ia  d el 
p aís.

T r e b a lla  a m b  p r e c is ió  
a to rg a n t-li g ra n  im p o rtá n -

c ia  a is  co lo rs  o a la  llu m i-  
n o sita t.

CARNICÉ
Galería Rovíra

C a r n ic é  p r e s e n t ó  e l s  
se u s  e x c e l len ts  p a isa tg e s  a 
la  g a l e r ia  R o v ir a  d u r a n t  
to ta  la  tem p o r a d a  de fe s te s  
n a d a le n q u e s .  S e n s  d u b te  
u n a  d e le s  s e v e s  o b res  s e 
ria  u n  re g a l in a p rec ia b le .

L’a r t is ta  c a p ta  e l  p a i 
s a t g e  a m b  t o t a  la  s e v a  
f o r ç a ,  m a g n itu d  i e x -  
c e l  l é n c ia .  T a l i c o m  e s  
p r e s e n t a  e n  la  m é s  p u r a  
r e a l i ta t ,  a m b  u n a  b e l le s a  
in ig u a la b le  d ifíc il d e  p o d er  
s e r  c a p ta d a  i t r a s p a s s a d a  
a  la  te la . C arnicé h o  a co n -  
s e g u e ix  a m b  u n a  a m p ia  
g a m m a  c r o m à t ic a ,  a m b  
u n a  p ro fu n d ita t i p e r s p e c 
t iv a  a tm o s fè r ic a  c r e a d a  a  
la  p e r f e c c ió ,  a m b  u n e s  
tr a n s p a r é n c ie s  i am b  u n a  
en tra d a  d e  llu m  d ir ig id a  al 
p u n t n e c e s s a r i  i q u e , a la  
v e g a d a , p a r la  d e l ’h o r a  d el 
d ia  en  q u é e s  tro b a  a q u e ll  
p a isa tg e .

U n a e x p o s ic ió  q u e  p a r 
la v a  p er  s i m a te ix a .

JOAN VILA PUIG 
Jardins de la Caíxa 

de Sabadell
U n a  n o v a  e s c u l t u r a  

q u e d a  p la n ta d a  a is  ja rd in s  
d e  la  C a ix a  d e  S a b a d e l l  
d in s  e l  p r o g r a m a  a n o m e -  
n a t  “E s c u l tu r a  a l J a r d í” 
q u e  e n s  p e r m et co m p ro v a r  
c a p  a o n  e v o lu c io n a  
I’e s c u l t u r a  d e  la  m à  d e ls  
jo v e s  a r tis te s  lo c a ls .

L ’e s c u l t u r a ,  in d u b t a 
b lem e n t, r e c la m a  l ’a ten c ió  
d e l  v ia n a n t  q u e  m ir a  
in c r è d u l  i q u e  v o l  s a b e r  
q u é é s , p er  a q u e st  m o tiu  a 
co n tin u a c ió  e s  p o sa  d a v an t  
la  m ir a  i s ’a p r o p a  p e r  
o b s e r v a r  q u é  h i h a  d in s .  
D ’a q u e s t a  m a n e r a  j a  h a  
e n t r a !  e n  c o n t a c t e  a m b  
e lla  i h a  e s ta b le r t  la  c o m u 
n ic a c ió  n e c e s s à r ia  a m b  la  
q u e  e li m a te ix  fo rm a  p a rt  
d e l ’obra.

£L CINEMA A CASM
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Rosa Ten

IXM DE L'ESCOLA 
D'OPERA A SABADELL

La r e a l i t a t  s u p e r a  le s  
p r e v is io n s  i l ’e s t r e n a  d e ls  
j o v e s  G a n ta n ts  r a t i f i c à  
o b e r ta m e n t  e l v a lo r  d e  la  
in ic ia tiv a . M im a  L acam b ra  
d e m o s t r à ,  u n a  v e g a d a  
m e s , e l s e u  m e s tr a tg e  e n  la  
p o s a d a  e n  m a r x a  d ’u n a  
n o v a  em p r esa : la  d e  d o n a r  
l ’o p o r t u n i t a t  s o m n ia d a  
d ’es tr e n a r -se  e ls  m é s  jo v e s  
e n  e l m o n  d e  l ’o p e r a  co m  a 
p r o ta g o n is te s . 1 e n  a q u e s t  
ca s  n o v e ll, am b  u n a  de le s  
p r o d u c c io n s  m o z a r t ia n e s  
m é s  d if ic i ls  i c o m p r o m e -  
ses: Le Nozze di Figaro.

L’es tr e n a  fou  u n a  gra n  
fe s ta , q u e lc o m  q u e  so n a  a 
c o n te  de fa d e s  p er  a ls  ca n -  
ta n ts  i ta m b é  p er  a l p iib lic , 
m a jo r ità r ia m e n t  jo v e  q u e  
a s s i s t i  a  la  r e p r e s e n t a d o  
e s p e c ia l  d e l  d im e c r e s  13  
d e n o v em b re  d e  1 9 9 6 . U n a  
n it  e n  la  q u a l  t a m b é  e s  
p r o d u i  u n  a l t r e  f e t  d e  
so m n i: q u e  e ls  jo v e s  e s tu -  
d ia n ts  h i a n e s s in  d e  fra n e  
e n  u n  r e g a i  d e  l ’A ju n ta -  
m en t. En g a u d ir e n  a  p ler e t  
i e s  d e m o s tr à  ta m b é  l ’in -  
t e r è s  i e l  g o ig  d e ls  j o v e s  
p er  la  g ra n  m ù sica . A lu m - 
n e s  d e  s e c o n d à r i a  d e ls  
q u a is ,  b e n  p o c s ,  h a v ie n  
v is t  ò p e r a ,  i q u e  s ’h i v a n  
in te r e ss a r  d e  p ie  en  e s c o l
ta r  le s  b e lle s  v e u s , la  grà -  
c ia  i l ’e n d in sa m e n t  de ca d a  
c a n ta n t e n  e l s e u  p e r so n a t-  
ge; e n  l ’e s p a i  o n  s ’h a v ie n  
m o g u t  le n  le s  t r e s  r e p r e -  
s e n t a c i o n s  a n t e r io r s  e l s  
p r o f e s s i o n a l s ,  a m b  la  
m a t e ix a  O r q u e s tr a  S im -  
fò n ica , e l Cor i e l v e stu a r i... 
V et a q u i u n  a ltre  b o n  tre-  
b a l l  d e  l ’A s s o c ia c ió  d ’A - 
m ic s  d e  l ’Ó p e ra  d e  S a b a -  
d ell, q u e  se m p r e  sa p  fer  la  
fe in a  b e n  fêta .

ELS QUARANTA ANYS 
DE LA CORAL 

"ESTRELLA DAURADA"
4 0  a n y s  b e n  p o r ta ts  té  

la  C oral q u e  v a  n é ix e r  de  
l ’a fìc ió  i a m o r  a la  m ú s ic a  
d ’u n s c a n ta ir e s  a l B ar Liric 
d e l  c a r r e r  M a r g e n a t  d e  
S a b a d e ll, i q u e  e n c a r a  p re-  
s id e ix  e l  m a te ix  c a n ta ir e ,  
Jo a n  P ubill, q u e  e n c a r a  é s  
al m a te ix  lo ca l, q u e  e n c a r a  
té  la  m a te ix a  e s tr u c tu r a c ié

- c o m p o s ic ié  m a s c u l in a  
e s p e c ia lm e n t  i q u e  s e g u e ix  
fid e l al re p erto r i i a  l ’id ea -  
ri c la v er ià . U n fet d ign e d el 
q u a i l ’a m o r  a l c a n t  c o r a l  
sa b a d e lle n c  s ’en o rg u lle ix .

D ’a ix ô  se  n ’h a  fet r e ssò ,  
ja  q u e e n  e l d ia  d e l ’a com -  
p l im e n t  d e ls  4 0  a n y s  d e  
v id a  d e  l ” ’E s t r e l la  D a u -  
r a d a ”, co m m e m o ra d a  am b  
u n  c o n c e r t  a l ’e s g lé s ia  d e  
S an t O legu er , a q u e sta  reb é  
l ’h o m e n a t g e  d ’a l t r e s  c o 
r a ls  c iu ta d a n e s , corn “E ls  
c a n ta ir e s  d e  Can F e u ”, “La 
I n d u s t r ia l” , “V e r g e  d e  
M o n tse rra t” i “La N it”, q u e  
é s  la  v e r s ié  f e m e n in a  d e  
l”’E stre lla  D a u ra d a ”. Cada  
c o r a l  in t e r p r e t à  u n  p r o 
g r a m  e s p e c i a l ,  o f e r in t  
ò p e ra  i sa r s u e la  e ls  c a n ta i
r e s  d e  C a n  F e u ; c a n ç é  
c a ta la n a ,  e ls  d e  la  V e r g e  
d e  M o n ts e r r a t ;  m ú s ic a  
a n g lo s a x o n a .  L a N it; u n  
r e p e r to r i v a r iâ t i a tra c tiu . 
La I n d u s tr ia l;  a m b  e l  
Responsori de Santa Ce
cilia, d ’a A d o lf  C a b a n é , i 
l ’e s tr e n a  de la  sa r d a n a  de  
J o se p  O liv e lla  “L’E n cis  de  
L loret de M ar”. F in a lm en t, 
r ”E stre lla  D a u r a d a ” ta n c á  
e l  c o n c e r t  a m b  c a n ç o n s  
c la v e r ia n e s .

R ee ix it a n iv ersa r i e n  e l 
q u e  e s  c o r o n á  e l  c a n t  
d ’a q u e s ta  c o r a l co m  a fe t  
s o c ia l i d ’am or a la  m ú s ica  
d e  c o m p o s i t o r s  q u e  c o m  
l ’A n se lm  C lavé a n a r e n  de  
p ie  a l fe t s o c ia l i, ta l co m  ja  
s ’h a  d it ,  m é s  e n l lá  d e  la  
m ú sica .

NOVA OFERTA MUSICAL
“V eu s d e  S a b a d e ll”, - e l  

g r u p  d ’a r t i s t e s  e s c in d i t s  
d el N iu  d ’A rt S a b a d ell q u e  
e sc o llir e n  fo rm a r u n a  n ov a  
e n t i t a t -  h a  p r o p ic ia !  q u e  
S a b a d e ll  c o m p te s , d e s  d e l 
p a ssâ t  se te m b r e , am b  u n a  
o fe r ta  m u s ic a l  i a r t ís t ic a  
m é s , a l ca m p  d ’e sp la i c iu -  
tad á .

C o n certs d e  ca n t, s o lis 
t e s  m u s ic a l s ,  t e a t r e ,  h u 
m o r .. .  to t  h a  v in g u t  a fer  
q u e ara , d e s  d e  l ’in ic i de la  
t e m p o r a d a  1 9 9 6 / 9 7 ,  S a -  
b a d e ll  o b r i n o  ta n  s o ls  la  
p o r ta  a u n  p ù b lic  q u e a ra  
fid e l a  l ’es til q u e  fa  m é s  de  
m ig  s e g le  c r e à  e l N iu  d ’Art 
S a b a d ell, n od r it am b  a r tis 

te s  a m a te u r s  d e  b o n a  for- 
m a c id  m u s ic a l  i a r t ís t ic a ,  
on  p er d u re n  e n c a r a  v e u s  i 
a r t q u e  v é n e n  d ’a q u e l le s  
h i s t ò r iq u e s  “T a r d e s  I n 
f a n t i l e s ” d e  R à d io  S a b a -  
d e ll , l ’e m is s o r a  q u e  ja  n o  
te n im  a S a b a d e ll;  u n a  de  
l e s  m é s  a n t ig ü e s  i e m -  
b le m à t iq u e s  a la  c iu t a t  i 
co m a rca , i q u e  e n s  h a  d ei-  
x a t or fe s  de rà d io  d e  ca sa . 
E lis ,  a r a  a l l l in d a r  d e  la  
t e r c e r a  e d a t ,  s e g u e ix e n  
am b  tot a llò  q u e c o m e n ça -  
re n  e s s e n t  in fa n ts , am b  el 
q u e s ’h a n  a n a t fen t g r a n s  i 
q u e  e n c a r a  s o s te n e n  am b  
a le g r ia  i a v a n ça m e n t a r tis 
t ic  e n  e l s e u  a r t. I ta m b é  
a q ü e s t e s  “V e u s  d e  S a b a -  
d e ll”, a c a b a d e s  d e  n é ix e r  i 
e l l le g e n d a r i  “N iu  d ’A r t” 
so n  la  m a te ix a  p o r ta  ob er-  
ta  d e b at a b at p er  a ls  jo v e s  
v a lo r s  q u e  e s  v u lg u in  
d o n a r  a c o n è ix e r  a l m o n  
d e  l ’e s p e c t a c le  i e n  t o te s  
le s  e sp e c ia lita ts .

“V eu s d e S a b a d e ll” o fe-  
re ix  u n  festiv a l ca d a  m e s  a 
l ’A u d ito r i  d e  la  C a ix a  d e  
S a b a d e l l ,  a l  c a r r e r  d ’E n  
F o n t , 1 , e n  u n  d is s a b t e ;  
“N iu  d ’A r t S a b a d e l l” , 
t a m b é  u n  f e s t iv a l  c a d a  
m e s , corn s e m p r e  h a  fe t ,  
g e n e r a lm e n t , a  la  S a la  de  
l ’H otel U rp i o e n  u n a  a ltra  
sa la . A q u e s t  d e s e m b r e  d e  
1 9 9 6 ,  a l S a lé  d e l  C e r c le  
S a b a d e l l è s ,  a l  c a r r e r  d e  
S an t P au , 4.

D u es o p c io n s  m e n su a ls  
p re sid id e s  p e l fe t de d iv e r 
tir l ’au d itor i i, a  la  v e g a d a , 
d o n a r  a q u e s t a  o p c ió  ta n  
d if íc i l  a v e g a d e s ,  q u e  e ls  
jo v e s  in te r p r e ts  e s  p u g u in  
p r e s e n ta r  a l p ú b lic  i p e r 
dre la  por a l “r e sp e c ta b le ”. 
U n p a s  sem p re  v a lu e s  p er  
a q u e lls  q u e a c tú e n  le s  pri- 
m e r e s  v e g a d e s  d a v a n t  e l 
p ú blic .

LA VOLGUDA REP0SICIÓ 
D'UNA IMATGE DE LA 

MARE DE DÉU DEL ROSER 
A LA SEVA FORNÍCULA... 
ENCETA UNA POLÈMICA?

T e n im  a m à  u n s  n o u s  
G oigs a lla o r  de la  M are de  
D éu  d e l R oser, q u e e s  c a n 
ten  a T E sg lésia  P arroq u ia l 
d e S an t F eliu  de S a b a d ell, 
c o n t r a r ia  f u n d a d a  T a n y  
1 5 8 8  i fe ts  am b  m o tiu  de la

r e p o s ic ié  d ’u n a  im a tg e  d e  
la  M are de D éu  d e l R o ser  a 
la  s e v a  m a te ix a  fo r n ic u la  
d e P a itar , q u a n  e l 1 7 5 1  va  
s e r  t r a s l l a d a t  a la  n o v a  
C ap ella  so b re  e l b a sa m e n t  
d e T a ctu a l to rr e  d e l c a m -  
p a n a r , a c o s t a t  a  la  p a r e t  
d e l  m ig d ia ,  f in s  q u e  fo u  
c r e m a d a  T e s g l é s ia  l ’a n y  
1 9 0 9 .

E ls g o ig s , am b  d is se n y  
d e V icen ç  M as, s ’aco m p a n -  
y e n , a l d ors, de le s  n o tic ie s  
h is to r iq u e s  so b re  la  V erg e  
d e l R o se r , o b t in g u d e s  d es  
d e l ’an y  1 5 6 6  fin s  al 1 9 9 4 ,  
d e g u d e s  a A lb e r t  R o ig  i 
D e u lo feu . P á g in a  h is tó r ica  
q u e  p o s a  d e  m a n i f e s t  
a q u e s t a  a n t ig a  d e v o c ié  
s a b a d e l l e n c a  d e l  n a ix e -  
m en t de la  C onfraria  i de la  
c o n t in u ïta t  q u e , a  tr a v é s  
d e l s s e g l e s ,  h a  v in g u t  e s -  
s e n t-n e  te s tim o n i viu .

1 co n tra  tô t e l  q u e  pot- 
se r  m a i ca p  d e ls  co n fr a re s  
i d e l m a te ix  a r t is ta  i co n -  
f r a r e  r e a l i t z a d o r  d e  la  
n o v a  im a t g e ,  e n  V ic e n ç  
M as, s ’h a u r ie n  m a i im a g i
n â t, e s  q u e so rg is  la  n e g a 
d o  d e  l ’A ju n ta m e n t  d e  la  
c iu t a t  a  p e r m e t r e  q u e  a  
l ’e s m e n ta d a  fo r n ic u la  s ’h i 
p o s é s  la  im a tg e . S eg u r q u e  
t a n t  l ’a r t i s t a  i c o n fr a r e  
corn e l  a l t r e s  c o n fr a r e s  i 
e ls  d év o ts  s a b a d e lle n c s  de
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la  im a tg e  i la  tra d ic io  e n  u n  
m o m e n t corn e l d ’a v u i, e n  
q u e se m b le n  s u p e r á is  to ts  
e ls  e n s u r ts  i p r o h ib ic io n s  
d eg u t a  la  v id a  s a n a  d e  la  
d e m o c r a c ia  q u e  s o r t o s a -  
m en t g a u d e ix e n  e ls  p o b les , 
s e ’ls  b a g i s o r p r è s  a m b  u n  
fet ta n  in sò lit.

P e r ò .. .  c e r t a m e n !  q u e  
e l s  c a m in s  d e  D é u , - t a l  
c o m  d iu e n  e ls  s a n t s -  s o n  
im p r e v i s ib l e s ,  i b e m  d e  
co n v en ir  q u e te n e n  to ta  la  
r a o ,  p e r q u é ,  g r a d e s  a 
a q u e st  fet, ara  to ts  e ls  u lls  
s ’fia n  g ir a t  v e r s  la  im a tg e  
d ’en  M as i s e ’n  l le g e ix e n  la  
h istó r ia  d e l d ors d e ls  g o ig s  
i te n e n  p o sa d a  P a te n d o  en  
e l  s o r p r e n e n t  fe t .  C o n e i-  
x e n , a la  v e g a d a , u n a  p à g i
n a  d e  la  b is tó r ia  r e l ig io s a  
s a b a d e l le n c a  i n ’o b s e r v e n  
el v a lo r  a l co m p let. D ’altra  
fo rm a , co M ocan t la  im a tg e  
i f e n t -n e  la  f e s ta , ta n  s o is  
e ls  c o n fr a r e s  i d é v o ts  s ’h i  
h a u r ie n  fixâ t. A ra, am b  tot 
a ix ò , la  V erg e  d e l R oser i la  
s e v a  co n fr a r ia  só n  n otic ia . 
B o n a  n o tic ia  q u e  e s  m a n i
fe s ta  d e  P e sp e r it  q u e  c r e à  
la  co n fra r ia  i d e l s e u  p a s  en  
e l te m p s  a la  c iu tat.

CENTENARI DEL 
MESTRE OLIVELLA, 

1896-1966
S a b a d e l l  r e t  a q u e s t a  

t a r d e r  d e  1 9 9 6  u n  j u s t  i 
m e r e s c u t  h o m e n a t g e  a l  
m e s t r e  J o s e p  O liv e l la  i 
A s t a ls ,  u n a  e m b le m à t ic a  
fig u ra  d e l m o n  d e  la  m ù s i
ca  co ra l. M estre , d irecto r  i 
co m p o sito r  i à n im a  sem p re  
a d m ir a d a  a la  c iu t a t  p e l  
s e u  am or a  la  m ù s ic a  co ra l  
q u e  t r e b a l là  i im p u ls à  
s e n s e  p a u sa  n i d efa llim en t.

E l m e s t r e  O liv e l la  h a  
e s tâ t  u n  m ira li a l l la r g  de  
la  s e v a  v id a  p e r  t o t e s  
a q ü e ste s  q u a lita ts  i ta m b é, 
p e r  la  q u a lita t  d e  la  s e v a  
m ù s ic a , d ’e n tr a n y a b le  ar- 
re l ca ta la n a . És u n  fet q u e  
to th o m  li a d m irà  i s e g u e ix  
a d m ira n t, i q u e , am b  m otiu  
d e l c e n te n a r i  d e l s e u  n a i-  
x e m e n t , e s  p o s a  d e  m a n i
f e s t  e n  la  r e a l i t z a c ió  d e l  
p ro g ra m a  o r g a n itza t p er  la  
C o m is s ió  q u e  p o r ta  e l s  
a c te s . U n a  co m iss ió  fo rm a 
d a  p e ls  q u e  h a n  e s tâ t  d ei-  
x e b le s ,  c a n ta ir e s  i s e g u i-  
d o r s  i a m ie s  d e l  m e s t r e ,  
q u e  e s t im e n  P o b ra  e x e m 
p la r  q u e  h a  d e ix a t  i q u e  
v o le n  q u e  s ig u i  r e c o r d a t  
p e r  s e m p r e  c o m  a m o d e l

d el m illor  fer  p er  am o r  a la  
m ù sica .

U n  p r o g r a m a  c o m m e -  
m o r a tiu , d e  d e v o ta  r e c o r -  
d a n ç a , q u e  s ’in ic ià  e l d iu -  
m e n g e ,  2 8  d ’a b r i l ,  a l  
m ig d ia , a P A m fite a tr e  d e  
la  C aixa d e  S a b a d ell, am b  
u n  co n cer t de c a r a m e lle s  a 
c à r r e c  d e  l e s  c o r a l s  “La 
M a q u in is ta ” d e  la  C o lòn ia  
G ü ell”, “S.C. M o n tsen y ”, de 
B a r c e lo n a ” i la  sa b a d e lle n 
ca  “S.C. E stre lla  D a u r a d a ”.

D e s p r é s  d e l p a r è n t e s i  
e s t iu e n c ,  e l  d iu m e n g e  6 
d ’o c tu b r e  a la  t a r d a ,  a 
P A u d ito r i d e  la  C a ix a  d e  
S a b a d e l l ,  s ’o f e r i  u n  c o n 
c e r t  a m b  l e s  c o r a ls  
“E s t r e l la  D a u r a d a ” , la  
“ll lu s tr a c id  A r t ís t ic a ”, de  
S a n t Q uirze d e l V a llè s , i el 
“Q u artet C a n igó”. O ctubre  
s e g u í am b  e l C oncert Coral 
al TMS “La E a rá n d u la ”, e l 
d ia  2 0  d ’o c t u b r e ,  a  la  
ta rd a , am b  “La P o lifò n ica  
d e  P u ig - r e ig ” . N o v e m b r e  
co m p tà  am b  d o s  co n certs:  
e l 1 0 , al m ig d ia , i a  P esg lé -  
s ia  d e  S an t F élix , am b  u n a  
m is s a  C a n ta d a  e n  m e m ò 
ria  d el m e str e  O livella , i e l 
m a t e ix  d iu m e n g e  a la  
ta rd a , i a la  p la ç a  d e l s e u  
n o m , h i b a g u é  u n a  o fren a  
flo ra l a l m o n u m e n t q u e  el 
m e str e  h i té  a la  Creu A lta , 
q u e e s  c lo g u é  am b  la  in te r 
p r e t a d o  d e  P ”A d é u , g e r -  
m á ”, d e l m e s tr e  O liv e lla  i 
A sta ls , a  la  q u a l a s s is t ir e n  
2 0 0  p e r s o n e s .  Hi p a r t ic i 
p a r en  le s  co ra ls  “V erg e  d e  
M o n t s e r r a t ” , “L a I n d u s 
tr ia l” i “E stre lla  D a u r a d a ”, 
e l C asa l d ’A vis d e la  P laça  
d el V a llès  i m o lts  ca n ta ires  
a títo l in d iv id u a l. A  P a cte , 
a l t a m e n t  e m o t iu ,  J o a n  
B ru n et i Pujol m e m b r e  de  
la  C o m issió  o r g a n iz a d o r a  
d e  P h o m e n a tg e ,  v a  R eg ir  
u n e s  p a r a u le s  d ’ad m ira ció  
i r e c o r d  d e  l ’in o b l id a b le  
m e s t r e ,  t r a s p a s s a t  l ’a n y  
1 9 8 1 .  L e s  c o r a l s  “M o n t
s e n y ” d e  B a r c e lo n a ,  “La 
M a q u in ista ”, de la  C olònia  
G ü e ll i l ’”E s t r e l la  D a u 
r a d a ” s ’u n ir e n  p er  ca n ta r  
Gloria al M estre  Clavé, 
u n a  in t e r p r e t a c ió  e n  la  
q u a l e s  fé u  p a lé s  e l  r e tr e  
tr ib u t d e l m ó n  c la v e r iá  a  
u n  d e is  s e u s  p r o m o t e r s ,  
p e r  a c a b a r  e l s  m a t e ix o s  
c o r s  a m b  la  C o r a l “La  
I n d u s tr ia l” VAdéu al ger
ma, q u e e l m e str e  O livella  
h a v ia  c o m p o st  p e r  a l s e u  
fu n era l.

E ls a c te s  d e l p ro g ra m a  
se g u ir á n  am b  e l co n c e r t  a  
l ’e s g l é s i a  d e  S a n t  F é l ix  
a m b  e l  c o n c e r t  c o r a l  d e l  
d iu m e n g e  1 de d e se m b r e  a  
c à r r e c  d e  la  c o r a l  “La  
In d u str ia l”, e n  h o m e n a tg e  
a l s e u  m e s t r e  p e r p e tu :  
J o sep  O livella  i A sta ls . I e l 
d iu m e n g e  2 2  d e  d e se m b r e , 
a l m ig d ia , a l s a ló  d e  s e s 
s io n s  d e  P A ju n ta m e n t  d e  
S a b a d ell, am b  la  p r e se n ta -  
c ió  d e l  I l ib r e  b io g r á f ic  i 
re cu ll d e P ob ra  m u sic a l d el 
m e s t r e  O liv e l la  i A s t a ls .  
A c te  fu n d a c io n a l d e  P A s-  
s o c ia c ió  d ’A m ic s  d e l M es
tre  O live lla , en tita t  c r e a d a  
p e r  t a l  d e  p e r p e t u a r  la  
m em ò r ia  d e l m estre .
SARSUELA A SABADELL

Q ue S a b a d e l l  fo u  u n a  
c iu t a t  o n  la  s a r s u e la  v a  
in te r p r e ta r -se  am b  n o ta b le  
é x it ,  é s  ta n  c e r t  c o m  a r a  
e s t à  r e n a ix e n t  a q u e l la  
a c tiv ita t . Cal ta m b é  d e d i-  
c a r - l i  P a te n c ió  q u e  e l  fe t  
re q u er e ix . I fer -h o  tot c o n 
t a n t  la  s e v a  s in g la d u r a  
a ctu a l.

F a u n s  an y s -c o n c r e ta -  
m en t d es  d e  1 9 9 2 -  q u e va  
e n d e g a r -s e  am b  la  p r im e 
ra  r e p r e se n ta c ió  a l T ea tre  
La F a r á n d u la  a m b  la  
C o m p a n y ia  D a m u n t ,  d e  
B a r c e lo n a .  L ’o r ig e n  d ’a -  
q u e l la  in ic ia t iv a  p a r t í  d e  
M aria T e r e sa  B oix . V e iem  
co m  e l 17  de m a ig  de 1 9 9 5  
v a  fu n d ar o f ic ia lm e n t PAs- 
s o c ia c ió  C ors d e  S a r su e la  
d e  S a b a d e l l  i e l la  e s  v a  
r e s e r v a r  e l  c à r r e c  d e  d i 
r e c to ra  d e is  co rs  i, q u an  hi 
h a  ca lg u t, ta m b é  h a  d irig i! 
P orq u estra .

F o r m e n  e l  c o M e c t iu  
m é s  d e  c in q u a n ta  p e r so n e s  
d e  t o t e s  l e s  e d a t s ,  q u e  
a s s a g e n  n o r m a lm e n t  to ts  
e ls  d is sa b te s  d e  P an y i fins  
i to t e ls  d ies  q u e ca len .

A q u e s ta  A s s o c ia c ió  h a

c o l  l a b o r â t  a m b  la  Com- 
panyia Damunt ( le s  d u e s  
p r im e r e s  r e p r e se n ta c io n s )  
i a c tu a m e n t  a m b  la  Com
p a n yia  Rigual. H a n  fe t  
d o tze  r e p r e se n ta c io n s  sar-  
s u e l e r e s ,  e n t r e  S a b a d e l l ,  
L le id a ,  P in e d a  d e  M ar, 
A r e n y s  d e  M u n t... T a m b é  
h a n  r e a l i t z a t  C oncerts  
Antològics, q u e h a n  tin g u t  
H oc a  la  n o s t r a  c iu t a t  i 
ta m b é a  U lla stre ll i O lesa .

H i h a  u n  p r o g r a m a  
d ’a c tu a c io n s  q u e  s ’e n c e -  
ta rà  e l p ro p er  an y  d ia  2 de  
f e b r e r  a l T e a t r e  La  
F a rá n d u la . U n a  ta s c a  q u e  
ca l v a lo ra r , p er q u é  e n  e lla  
h i h a  a q u e st  m ig  c e n te n a r  
de p e r so n e s  q u e s ’h a n  u n it  
a M a r ia  T e r e s a  B o ix , la  
q u al, u n a  v e g a d a  m é s  s ’h a  
d e s ta c a t  e n  u n a  in ic ia t iv a  
q u e  é s ,  n i m é s  n i m e n y s ,  
q u e  r e to r n a r  P e s p e c t a c le  
d e la  s a r s u e la  a ls  n o s tr e s  
e sc e n a r is .

PREMIS CAIXA 
DE SABADELL

La F u n d a c ió  C a ix a  d e  
S a b a d ell o r g a n itzà  e l p rop -  
p a ssa t  d ia  18 P a cte  d e  co n -  
c e ss ió  d e ls  P rem is  F u n d a 
c ió  C a ix a  d e  S a b a d e l l :  
E s tu d is ,  P r o g r a m e s  i B e 
q u e s , q u e  c o m p tà  a m b  la  
p r e s id è n c ia  d e l  s e n y o r  
J o a n  A lb a ig é s  i R ie r a ,  
C o m is s io n a t  p e r  a U n i-  
v e r s i t a t s  i R e c e r c a ,  i d e l  
s e n y o r  M a n u e l G r a u  i 
G a s u lla ,  P r e s id e n t  d e  la  
C a ix a  d e  S a b a d e l l .  E n  e l  
tr a n sc u r s  d ’a q u e sta  s e s s ió  
d is s e r tà  e l s e n y o r  J o s é  B. 
T e r c e ir o , D o cto r  e n  C ièn -  
c ie s  E co n ò m iq u es  i p r o fe s 
sor  d ’E stru c tu ra  E co n ò m i
c a  a l Col le g i  U n iv e r s ita r i  
d ’E s t u d is  F in a n c e r s  
(CUNEE) d e  la  U n iv e r s itä t  
C o m p lu te n s e  d e  M a d r id ,  
s o b r e  e l  te m a :  El fu tu r  
digitai del llibre.

t .
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UHs nous

El Nadal provocatiu

oto orbe in pace composito”: Quan tot el món era en PAU, a Betlem nasqué el Fili de Déu!Mentre no hi hagi pan al món, Jesús no podrá néixer a la terra, al cor dels homes i dones. Els nostres pessebres no representaran el naixe- ment de Jesús m entre no sapiguem trobar rinfant Déu en els milions de rostres humans que la bailen ben magre; mentre a casa nostra no hi hagi pau 1 austeritat en el viure. Malgrat hàgim guanyat el primer premi del concurs nadalenc.Josep i Maria no varen trobar un Hoc adéquat a la fonda de Betlem; tot era pie de gent, de soroll. Era l’època de l’empadronament manat per l’Emperador romà. Ningù sabia qui era aquella parella ...Com avui!Jesús no va arribar per via diplomàtica. Arriba com un nómada entre els nomades del desert, sense tenir on reposar el seu cap. Nadal és provocatiu; sí!Els únics que copsaren la provocado del cap- girell d’aquella nit van ser els pastors que dor- mien al ras. Els únics que podien contemplar l’esclat de la llum del missatgers, els àngels: Us ha nascut el Salvador. Aneu a Betlem, a la cova. Hi anaren i ho trobaren tal com els ho havien dit els àngels... i cregueren!

Calassanç Balagué

Ningù més es va moure! Els Mestres de la Liei consulten l’Escriptura. Heredes resta al palau; malfiat atacará aviat.Nadal és provocatiu!Arriba Nadal i tothom prepara -qui més qui menys- l’ofrena per al noi de la Mare. Però, ben mirât, a Déu-Pare, de les nostres ofrenes, el que més li agrada és el que ens quedem per a nosal- tres. Per tant, l’ofrena millor que li podem brindar és el nostre “jo”.Déu-Pare espera de nosaltres la nostra admirado davant del prodigi del “dies natalis = del dia de nadal”. Tenim les mans plenes de “coses, massa coses” i les portes tancades. Nadal és provocatiu, si!Dia del Nadal, del naixement del nostre Déu fet com nosaltres! És Jesús. Ara Déu ha trepitjat la nostra terra... no tot és pau; què n’hem fet de l’univers després de tants milions d’anys?Dia del Nadal, sol que no té posta! Dia del saltiró, de la gambada de Jesús a la terra, a casa nostra. Déu-Pare no es cansa de nosaltres. És Pare de tots, i per tant, els homes i dones som germans i germanos!1... tu què? Responguem tots al canvi, a la provocado del Nadal!-Bona gambada de Nadal per a tots!!
9 ^

A l tan car l'ed ic ió
PERE QUART /  NURIA CANDELAPoesia viva és la que ens donà aquesta “deidora de poesia” -com  bé ha dit Joan Brossa- que és Nùria Candela.En el Teatro del Sol, el dia 13 d’aquest desembre, Nùria Candela i Josep Maria Pla- devall al piano van oferir-nos un homenatge inoblidable a Joan Oliver amb motiu del desè aniversari de la seva mort. (Ens ampliarem en el proper Q.)

JOAN VILA CASASEn el Sopar de l’Artista d’enguany, eli fou el personatge. 1 en el moment dels parlaments ens va llegir -ens va interpretar, millor dit- una

lectura que ens feu pensar i divertir. Eli, escriptor i pintor -artista complert- és també un mag... A cada paràgraf una sorpresa. Aixó és: Vila Casas, sorprenent. I ja en tornarem a parlar, ben aviat. Millor encara: será eU que ho farà en aqüestes pàgines. També en el proper Q.
JOAN VILATOBÀEn el Musen d’Art es pot admirar una rica exposició de fotografíes d’aquest artista que marcá una època a Sabadell. Que en fou un tipus excepcional.L’Ajuntament n’ha éditât un bell catàleg.Paga la pena, de debó, retrobar-se amb l’obra fotogràfica de Joan Vilatobà.
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L a m e v a  a m is t a t  
am b  J o se p  S er ra n o  h a  
e s tâ t  a u te n tic a , v e lia  i 
p r o fu n d a . F e ia  m o lt s  
a n y s  q u e  e n s  c o n e ix i-  
e m . A c o m p a n y a n t  e l  
s e u  p a r e , b o n  am ie  d el 
m e u ,  e n  u n a  v i s i t a  a 
c a s a  e n  e l s  m a g r e s  
a n y s  d e  la  p o s tg u e r r a ,  
co in c id ire m  p er  p r im er  
c o p . A  p a r t ir  d ’a q u e ll  
d ia  i e n c a r a  in f a n t s ,  
estab lirem  d ’inici u n  im 

portant flu x  d ’afln ita ts , q u e  se m p r e  m e s  m a n tin g u érem .
P leg a ts  a n à r e m  d e sco b r in t i p ra c tica n t la  n o s tr a  a fec -  

cio  a l d ib u ix . S o r tiem  so v in t a  ca m in a r , am b  e l b loc  i e ls  
co lo rs  so ta  e l b ra ç , c e r c a n t p er  le s  m a s ie s  q u e flavors h i 
h a v ia  a  l ’en to r n  d e  B e lla ter ra  e l te m a  q u e  e n s  p e r m e té s  
p a s s a r  u n e s  b o r e s  en v o lta ts  p er  la  llu m , e l s ile n c i i la  p a u  
q u e  e n  a q u e l l s  a n y s  r e g n a v a  a r r e u  i m e s  e n t r e  e l s  
c a m p s, e ls  p e tits  h o sc o s  i le s  v in y es  v e in e s .

O m p lir em  d o tz e n e s  d e  fu lls  a m b  e s b o ç o s  d e  c a s e s ,  
arb res, ca m in s  i g a r b er es  - l a  in flu en c ia  d el p a re  er a  in e 
v ita b le -  q u e co lo re]à v em  al flap is o a  l’aquareM a. A  v o l
te s , e n s  p la n tà v e m  p ro p  d e  le s  ta n q u e s  d e ls  m a so s , on  
l ’av iram  ca m p a v a  lliu rem en t, p er  fer e stu d is  de m ovim en t  
d e le s  o q u e s , de p o lla str e s  d ’e n c e s a  c r e s ta , de p a c ien ts  
c o n ills  d e  g à b ia , o b é  a p u n ts  d e  c a v a lls  d e  g e n e r ö s e s  
a n q u es  q u e tro b à v em  re p o sa n t tran q u ils  a ls  e sta b les .

S o r to sa m e n t, d e  to rn a d a  a c a sa  a l ca p v e sp r e , p o d iem  
m o s tr a r  n o s tr e s  p e t i t e s  o b r e s  a l p a r e , q u e  a r r o d o n ia  
am b  e ls  s e u s  c o n se ils  la  s e s s ió  q u e  h a v ie m  fe t  a l n a tu ra l. 
E ren  a u te n tiq u e s  lliço n s  le s  q u e  r e b ie m  d e V ila -P u ig , i, 
p e r  ta n t , p r o c u r à v e m  c o p sa r  to te s  le s  in d ic a c io n s  d e l  
m e str e  q u e  te n ie m  ta n  a m à . D o lça m en t, p er ò  am b  p re -  
c is ió , e n s  c e m e n ta v a  e l q u e  c a lia  c o r r e g ir , i e l  p r o p e r  
d iu m e n g e , e n  to rn a r  a  so rtir  i e n c a r a r -n o s  d e  n o u  am b  
la  n a tu r a , p o s á v e m  e n  p r á c t ic a  l ’e n s e n y a m e n t  r e b u t,  
q u e r e te n íe m  p e r fe c ta m e n t, r e c o r d a n t-n e  c a d a  d eta ll.

El d ib u ix  q u e p u b lic a  Q u a d ern  é s  u n a  b o n a  m o str a  de  
la  p u lc r a  i r e f in a d a  S en sib ilitä t  d e  J o se p  S e r r a n o . E m  
p la n  m o lt  q u e  a q ü e s te s  r a tlle s  m e v e s  p le n e s  d ’a fe c te  i 
reco rd  v e rs  L am ie d e sa p a r e g u t p u g u in  a c o m p a n y a r-lo .

S. V ila -P u ig

Dibuix al llapis plom 215x305 mm. (1947)

Per JOSEP SERRANO
Sabadell (1928-1996)
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Planimetria XI.97 "hl meu Sabadell"



JOAN VILA CASAS
Cursa estudis amb M ossén Josep 

M aría  Bosch, amb Joan V ilatobá i amb 
el seu fill Màrius. Com pleta la seva fo r
m a d o  professional a l ’Escola de Belles 
Arts (L lotja ) de Barcelona, i posterior- 
m ent a París a l ’ ” Ecole du Lou vre” i a 
r ”A te lie r  Can ivet” .

El 1941 rea litza  la  seva p r im era  
exposició  ind ividual a l ’A cadém ia  de 
Belles Arts de Sabadell i el 1945 a les 
G aleries P ictórica  de Barcelona.

El 1949 aná a París. A ll í  efectúa 
diverses exposicions individuals i pren- 
gué part en  m oites co l lec tives , com  
tam bé partic ipó  en les de B arcelona  
(Sala Gaspar) i en les de Madrid, Bilbao, 
Palm a de M allorca, Lisboa, Estocolm , 
Londres, Roma, Berlín, Méxic, Ginebra, 
Tequ io , Estais Units, etc.

O btingué d iversos prem is , en tre  
ells el Joan Gris del 1960.

Inicia lm ent cultiva el post-impres- 
sionism e rural, però després de Testa
da a París aviat aviat evoluciona a una 
abstracció geom ètrica . El 1957 desco- 
b r í i es centró exclusivam ent en el que 
denom inó “planim etries” , composicions 
g éo m é tr iq u e s  sem b lan ts  a p lón o ls  
topogrófics de ciutats. Aquesta temótica 
la desenvolupó en distintes facetes (pin
tares, relleus, gravats, “ collages” , ceró- 
m ica, etc.)

El g rava i el conreó  amb obra molt 
ree ix ida , evocant grafism es i caM igra- 
fies dins del mdn de les “p lan im etries” .

A ltram ent, ha efectuat obra literó- 
ria  amb m olta difusió i exit, principal- 
m ent en el Ilibre “ Doble B lanc” i en el 
“ M ateria  d e fin itiva ” , que tingué m olt 
im pacte en la nostra ciutat, i en el que 
féu una crítica despintada d ’alguns per- 
sonatges sabadellencs.

Tam bé rea litzó  obra  tea tra l amb 
ex traord in a ri èx it, presen tada, però, 
sem pre amb pseudònim.

A c tu a lm en t té la  r e s id en c ia  a 
Barcelona.

M ercadé

JOAN VILATOBA
(Sabadell, 1878-1954)

Neix a Sabadell en els moments en 
qué la ciutat es troba im m ersa en una 

gran  convulsió per la pèrdua de Cuba 
i de les gu erres del M arroc. Per tal, 

dones, de no defensar ideals no com- 

partits -to ta  la vida fou un republicó 

rad ica i-. Fuig a Franga i s ’estableix a 

To losa. Des d ’aqu ella  ciutat, v ia tja  a 

A lem anya , on coneix  el Dr. Schmidt, 
que esdevindria el seu m estre i in tro

ductor a la fo togra fia  artistica. El 1901 

re torn a  a la seva ciutat, on s ’es tab li 
defin itivam ent. Ben aviat, la gran per- 

sonalitat del fo tògra f fa  que es recre í en 

el d ifícil art del retra t de ga le ria  i, a 
Tensems, en el retrat de personalitats 

rellevants de l ’època: prohoms, pintors, 
escultors... Elaborats amb un absolut 

domini de la llum i sobretot de Tenqua- 
dram ent. Però on V ilatobó assoleix la 

vertadera  dim ensió és en el pictoralis- 

me, obres fetes pel pur p laer de la cre

ado. En la solitud del seu estudi, dom i

nador de les forces i de la llum, com  un 
auténtic creador, veh icu la m agistral- 
ment les seves idees donant-los form a 
i contingu t. El g ran  fo tò g ra f esdevé  

tam bé veritab le  creador quan, aban

d o n an ! els com p on en ts  an ecdòtics , 
sim bòlics i literaris s ’endinsa en TArt 
Nouveau, és llavors quan la im atge és 

solam ent im atge, que la m agnitud del 
fo tò g ra f esdevé contunden!. La fo to 
grafia catalana amb Joan Vilatobó té un 

de is  seus m óx im s ex p on en ts  dels 
m om ents en qué aquest art comenga- 
va  a p ren dre  fo rm a  per a esdeven ir 

llenguatge artistic, fidel exponent del 

seg le  XX . La llós tim a  és que m assa 
sovint la societat m argina d ’una m ane
ra injusta els genis, però quan les seves 
obres a flo ren  a la  llum , b rillen  amb 
una esplendor que fa  difícil entendre el 
perqué de la seva m arginalitat.

J R
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Semblanta de Frames« Ventura i Torres

questa entrevista I’encetem instal lats 
damunt d’una catifa nómada. Oriental, 
confortable. 1 quan el mateix Ventura et 
diu que les catifes d’aquesta classe -llana 
cent per cent tota elaborada a mà- et 
comunica una placidesa i un goig intim 

que es transmet, en circuit nervios, a les neuro
nes encefàliques, que t’alliberen de l’adrenali
na. És corn una terapèutica.

Francese Ventura és polièdric. El pots con
templar per diferents angles. 1 preguntar-li de 
tot. 1 de tot té respostes clares, explicites ja que 
és un conversador amè. Seria capaç de repre
sentar, per exemple, el monôleg de “Les mans 
d’Euridice” sense notar-li ni una espuma de can- 
sament. Té una corda infinita.

Actualment ha superat, feliçment, un llarg 
temps de malattia i retorna a ser el que sempre 
ha estât... 1 aquí no ha passât res... Bé, no son pas 
pàgines en blanc, o en silenci ni inactives, per
qué entremig una circumstància li ha obert un veil 
espai, desconegut en la pròpia casa que li ha 
reportât més feina i prejudicis de les que, habi- 
tualment, hom sol tenir. Segurament que ja ho 
endevinareu, perqué a través de la premsa local 
i fins i tot forana se n’ha parlât déu n’hi do. 1 hi 
ha tema encara per explotar...

Resulta que en el soterrani de l’edifici del seu 
comerç, que és un dels antics que té continuïtat

Joan Cusco i Aymamí

en la nostra ciutat, tot fent obres per una refor
ma i adequació d’espai, va descobrir-se un gran 
forn de terrissaire. Un deis veils oficis que van 
donar relien a la nostra vila fou precisament el 
de terrissaire. Terrissa elaborada en els obra- 
dors i cuita en els forns, un deis quais s’ha retro
ba!. Les obres de terrissa de Sabadell tenien un 
bon mercat, fins i tots excedien a la capital com
tal amb alguns privilegis.

Tan bon punt s’anà descobrint aquest forn i 
els seus obradors, el propi Ventura ho anà a 
comunicar a l’Ajuntament. D’ençà d’aleshores, 
s’ha arriba! a treure runa i més runa, evacuada 
a deshores, a la matinada, fins a les cinc, quan 
comença a circular el tránsit públic.

Tota aquella runa que havia sepulta! el forn 
ha comportât molta feina i un alt cost. La fami
lia Ventura està vivint una aventura real que té 
vis de ciéncia-ficció...

Així d’escairada hem tret aquest tema...
Anem, però, al tema que ens ocupa: Lrancesc 

Ventura és home de teatre. Si bé és bo que abans 
de tot coneguem la seva biografia, sintetitzada o 
concentrada, tota vegada que d’antuvi cal pre- 
veure que amb el nostre personatge hi ha tela per 
estona. 0 no?...

Cal apuntar que va néixer a l’ombra del cam- 
panar de la Purissima el 29 d’abril del 1942. Ais 
catorze anys -ens conta- “faig el batxillerat amb



la senyora Dolors Viñas, 
al menjador de casa 
seva, gràcies a la seva 
generositat i abans de 
crear I’Academia Taulé- 
Viñas. Mentre estudio, 
aprenc l’ofici d’espar- 
ter amb el men pare.
Comengo els estudis 
d’aparellador, que des- 
prés de fer el serve! 
militar no puc conti
nuar, i em poso al cos
tai del men pare a tirar 
endavant el negoci 
familiar. M’especialitzo 
en teixits per decoració 
i molt particularment 
en catifes.

“El grup teatral 
Palestra, amb el qual ja 
havia fet quasi de tot 
des dels non anys, m’ofereixen a dirigir en poc 
temps dos espectacles: “La prisión” i uns sainets 
que amb el titol “Que si aquí, que si allá, que si 
això, que si allò, que si naps, que si cols”, amb 
la qual es va estrenar teatralment l’amfiteatre 
de la Caixa de Sabadell.

“Entro a formar part de la junta directiva de 
Belles Arts, com a delegai de la seva Aula de 
Teatre, i en surto uns anys més tard com a pre
sident. Ara compagino molt malament, l’esceno- 
grafia, la dirocciò d’escena i les catifes. M’agra- 
da vendre catifes; és com fer teatre, sense cap guió 
previ, sense apuntadors -teatre viu-, per taut si 
ho fas bé com si no, ningù no t’aplaudeix, tam- 
poc no et xiulen... Això si, no cal preocupar-se de 
l’escenografia perqué amb una sola catifa n’hi 
ha prou...”

-Amie Ventura, no crec que fer comparacions 
sigui sempre odiós. Per exemple: Com ha evolu- 
cionat el teatre -en generai- d’aquells “dies histò- 
rics” als d’ara?

-A l mateix ritme que ha evolucionat la socie
tal. El teatre de postguerra era una Iluita contra 
les prohibicions i la censura. Ganes de saber què 
es feia als altres paìsos d’Europa i de com ho 
feien. Aquí es va lenir la sort de poder comptar 
amb els centres parroquials i els casinos, que 
varen permetre que a tot Catalunya es pogues- 
sin organitzar grups amateur de teatre. Tot fent 
“els pastorets” i les “passions”, es va mantenir 
el caliu pel teatre. El teatre d’avui no té res a 
veure amb el dels anys cinquanta. Però les per
sones importants, i molts dels grups més creatius 
del teatre català actual, són conseqüéncia direc
ta d’aquells grups. Avui la problemàtica del tea
tre és molt diferent. Tot s’ha “normalitzat”. Cal 
un nivell d’interpretació, direcció i realització, 
molt alt. El públic és cada vegada més exigent. 
En aquests darrers anys s’han fet espectacles de 
molta qualitat. També els actors están més ben 
preparats, i entre la professió teatral hi ha molta

competencia, el que fa  
que el nivell sigui cada 
vegada més alt.

-En els anys que has 
dedicai al teatre haurás 
visent algunos anecdo
tes. En récordes alguna?

-Una que s’ha sentit 
explicar molt, però que 
a mi em va passar de 
veritat. La primera 
vegada que corn a actor 
deia una frase, va ser 
fer una substitució amb 
un Shakespeare en cas
tellò i vaig dir; “La sena 
està cérvida”. Això era 
amb Palestra, i varen 
tardar anys a confiar
me un altre paper.Les 
que recordo més, están 
relacionades amb les 

ridiculeses del control i prohibicions de l ’època 
franquista, ja  fossin de la “Sociedad de Autores”
0 de la censura. Vaig d irigir una obra amb 
Palestra, i no hi havia permis de la societal 
d’autors. La vàrem representar vàries vegades a 
Sabadell i una a Barcelona, malgrat la falta de 
papers oficiáis. Encara guardo el que en Ramon 
Ribalta va escriure: “Autorizo a Erancisco Ventura 
a representar mi obra de teatro. Yo el autor”. 
Evidentment ell no havia escrit I ’obra. El repré
sentant de la societal d’autors em perseguia per 
tot arreu. Vàrem representar la mateixa obra al 
Teatre Romea, i el représentant de Barcelona, 
cansat d’empaitar-me per l ’escenari, es va con
formar que algù U digués qui era l ’autor de la 
música, ja  que no constava en el programa de 
mà.

Per fer “La Pau” d’Aristdfanes, tampoc hi havia 
permis, però aquesta vegada era de censura. El 
représentant de la Societal d’Autors em va argu
mentar que segurament era culpa de l ’autor, que 
no la volia deixar fe r si no era pagani molts 
diners. (Seria intéressant saber qué n ’hauria pen
sât el pobre Aristófanes d’aquest brillant raona- 
ment.) La censura ens va denegar totes les ver
sions que vàrem demanar, i que portaren per 
títol “La Pau”. Vaig optar per fer una refundició 
de tres textos inspiráis amb l ’obra d’Aristófanes
1 en vàrem dir “(lap A l”. Eent-ho aixi ens varen 
donar permis.

-Que Sabadell té un historial teatral inqües- 
tionable, amb els seus alts i baixos, com ho des
tacarles?

-Pot ser degut a moites coses. La creació artís
tica de Sabadell, com la seva activitat cultural 
en general (inclosa la comercial) s’ha vist de sem
pre afectada per la proximitat de Barcelona. 
Moites vegades han estât el mateixos artistes 
que amb ganes de fer arribar el résultat de la 
sevafeina al màxim de públic, han desplaçat la 
seva activitat a la capital.



Aquesta proximitat eus ha perjudicat. I  cada 
vegada que s’han apuntat iniciatives intéres
sants, ha faltat l ’empenta per consolidar-ho. 
També han faltat recolzaments més decidits per 
part de les institucions locals i nacionals. Grec, 
però, que no tot es deu a aixô. S ’hauria de fer una 
anàlisi més exhaustiva, i poder-ne treure con
clusions que permetessin superar aquest to de 
cosetes de poblé, que encara té Tactivitat cultu
ral sabadellenca.

-Se sol dir que “la vida és teatre” i “el gran tea- 
tre del mon” ... Aixô conforma una mena de füo- 
sofîa, però tu, observador, com ho explicaries?...

-Com a home de teatre, cree que és millor 
girar-ho; “El teatre és la vida. “Grec que ho ha dit 
Peter Brook. I  a mi m ’agrada més parlar ”del 
gran mon del teatre”. En el teatre hi ha vida, i 
per aixô encara interessa. (En el bon teatre, 
s’entén.) La vida en el teatre és més “viscuda”. 
Es fa més visible que la vida normal del carrer. 
L ’acciò que es viu en el teatre, és més intensa, per
qué està més concentrada, tant pel temps, com 
per Vespai.

-Hi ha escola sabadellenca teatral?...
-És possible. Pel que jo  he conegut, assegura- 

ria que lEnric Gallemí, primer director que vaig 
conéixer a Palestra, va crear escola. Per la seva 
manera d’explicar les coses ais actors, pel con- 
cepte que tenia de Vescena en conjunt, la col loca- 
ció deis personatges dalt de Vescenari. Per peti- 
ta que fos la col laboració que fessis en un 
espectacle, ten feia sentir responsable i ten creies 
una part important. Grec que va ser un autèntic 
mestre, que va fer que molts ens prenguéssim 
molt seriosament el teatre.

Els sabadellencs sembla que tenim una certa 
tendencia a fer d’artistes. I  estem més predispo- 
sats a ser-ne protagonistes que no pas especta
dor s i receptors.

-Tu, més que actor, has estât -ets- un escenô- 
graf, creatiu i original. I segurament que en aques
ta vessant, al llarg del temps, han destacat alguns 
noms i, a fl de reconèixer-los la seva vàlua, qui 
O quins destacaries especialment?

-He estât escenògraf gairebé per accident. I  que 
més voldria que ser original i creatiu! El que pri
mer vaig conèixer i amb el que vaig poder col-labo
rar algunes vegades de molt a prop, va ser en 
Ramon Ribalta. Amb altres company s de Palestra, 
al llarg dels any s que m’hi varen deixar col-labo
rar, vaig aprendre totes les feines que comporta 
la preparació i realitzaciô d’una escenografía. 
Més tard em va sorprendre la facilitât que té en

Josep Madaula, per realitzar una escenografía: 
en una tarda va fer V escenografía de “Uap A L”.

Actualment m ’agrada molt tot el que fa en 
Joan Jorba de Terrassa. I  per sobre de tots els que 
he conegut, el que més m’ha influenciat i he admi
ral ha estât en Fabiá Puigcerver, del que preci- 
sament aquests dies en podem veure una expo- 
sició a Sabadell. Resum del que va fer tant en 
escenografa com en disseny de vestuari.

-L’escenografla també ha operat noves expres
sions... Potser una d’elles és presentar-la amb 
més simplicitat, compensant-ho amb efectes de 
Hums i ombres. Millor que siguis tu que ens ho 
expliquis, sisplau.

-Gom en totes les disciplines que intervenen 
en el teatre, hi ha hagut moites modes i tenden
cies. Grec que totes poden ser vàlides en un 
moment donai. Jo per fer una escenografa ho 
aprofto tot. Pot ser tan útil un teló de paper pin- 
tat, com uns volums géométries pintats de color 
blanc, corn un grup de focus de llum que ben 
col-locats ens ajudin a definir espais i climes dife- 
rents. Tot dependrà del que es vulgui expressar.

-Aixô és: vestir un escenari és també un art. 
L’obra mateixa inspira l’escenografla a aplicar, 
però pot èsser que l’escenografia faci ressaltar més 
l’obra a representar.

-L ’escenografia és un art al servei de l ’obra a 
representar. Ha d’ajudar a explicar el que l ’autor 
i principalment el director volen que retransme- 
ti el conjunt de l ’espectacle. La bona escenogra
fía és la que tan sols serveix per l ’obra que ha estât 
concebuda. Si pot servir per espectacles diferents, 
no és una bona escenografía.

-L ’escenògraf té limitacions... -apunto.
-Poden ser econòmiques, d’espai, de temps... 

de tipus técnic... Però moites d’aqüestes limita
cions a mi em motiven més. Fins ara he aconse- 
guit millors résultats i més satisfaccions quan 
més limitacions he tingut.

-Quines obres teatrals t’agradaria poder rea
litzar, escenogràflcament parlant?

-Amb òpera potser “Don Giovanni” i amb tea
tre qualsevol Shakespeare. Que quedi ciar que 
m’agradarla, aixô no vol dir que em cregui capa
citai per fer-ho.

-De quina et sents més gratifleat?
-De la primera que vaig fer: uns llençols pin

tats per a una lectura escenificada de La trom
peta y los niños” de Juan German Schroeder. “Fl 
Tutalimundi”, que es va estrenar a Mataró i des
prés a l ’Auditori de l ’Académia de Belles Arts. 
“Les bruixes de Galdes”, d’en Francese Morera,

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliària

‘ Sant Antoni M- Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76

CIO S5IC
club

Sant A. M®. Claret, 2 • SABADELL 
Telèfon 725 01 26

RESTAURANT

Rambla, 1 Tel. 725 01 26 
SABADELL PÀRQUING

6



a Can Borràs. La del “Almanac intermitent”, d’en 
Josep Ramon Bach, que vaig poder fer amb la 
col-laboració de l ’amie i pintor Josep Comes 
Busquets. De les operes m ’ha quedat molt bon 
record del “Rigoletto” i de la darrera esceno
grafía feta per “La vida breve”, de Manuel de 
Falla.

-Quins mestres de Tescenografia mundial 
admires'més?

-N ’hi ha molts, però si n ’hi ha un que sobre- 
surt és l ’Etzio Frigerio. Per la seva trajectòria, la 
coherència de les seves realitzacions, la mane
ra de pianificar la feina, el rigor amb el que tre- 
balla amb el director d’escena. Tot això li ha 
merescut ser reconegut mundialment i pot rea- 
litzar escenografies quasi perfectes. Moites vega- 
des amb pressupostos astronòmics. Presumeix 
de ser l ’escenògraf més car del món.

-Això de les crisis del teatre, també opines 
que és cíclic?...

-No sé si són dcliques, però crec que és con
venient que estigui en crisi constant i es vagi 
rénovant, tôt replantejant conceptos.

-1 abans de sortir del tema teatral, la darre
ra pregunta: Has pensât a recuperar el Teatre 
Principal?...

-Temps envera se’n va parlar. Suposo que deu 
ser un problema de diners, però valdría la pena 
tornar-hi a insistir. Hauria de ser municipal, que 
servis per espectacles de caractéristiques molt 
concretes. No recordo massa bé les possibilitats 
de l ’escenari, però tinc entés que per concerts té 
unes condicions acústiques molt bones. L ’arqui
tectura interior (encara que una mica malmesa) 
és molt bonica, no oblidem que es va fer volent 
imitar el “Liceo” en petit. També servirla per fer 
representacions teatrale, per les que el “Teatre 
Municipal” queda massa gran, i les sales del 
Casal Pere Quart, massa petites.

Ara demano al lector-espectador i lectora- 
espectadora que, sense moure’s de la seva buta
ca, s’imagini que veurà un altre escenari, en el 
qual si bé apareix el mateix protagonista canvia 
l ’obra... Ho podrá comprovar en les págines 
següents...

Proust
-  El principal tret del meu carácter?
-  Lleugerament reservat.
-  La qualitat que prefereixo en un home?
- Un máxim de sinceritat i un minim de cordialitat.
-  La qualitat que prefereixo en una dona?
-  Exactament igual.
-  Allò que més estimo en els amics?
-  La mùtua confianga.
-  El meu principal detecte?
-  No saber dir que no.
-  Ocupado preferida?
- Activitats relacionades amb Part i Tartesania.
-  El meu somni de benestar?
-  Teñir molt temps Iliure per fer el que he dit abans.
-  Quina fora la me va pitjor desgrácia?
-  No poder fer coses amb les mans.
-  Qué voldria ser?
- De gran, un expert home de teatre.
-  On desitjaria viure?
-  Dall d’una muntanya.
-  Quin color prefereixo?
-  El verd.
-  Quina flor prefereixo?
-  Totes les que un cop seques, també fan bonic. 
Preferentment el card.
-  Quin ocell prefereixo?
-  L ’oreneta.
-  Els mens autors preterits en prosa?
- Shakespeare, Graham Green, Josep M. Espinàs, 
Quim Monzó...
-  Els poetes preterits?
-Lorca, Espriu, Josep Ramon Bach, Feliu Formosa...
-  Els herois de ficció?
-  “El hombre enmascarado”.

-  Les heroines de flcció?
- “La ventafocs”.
-  Els meus compositors preterits?
-Hendel, Mozart, Els Beatles, Wim Mertens, Bars...
-  Els pintors predilectes?
-  Kandinski, Paul Klee, Magrite, Josep Comes, Alfons 
Borrell, AgustiPuig...
-  Els meus herois de la vida real?
- No The trobat.
-  Les meves heroines històriques?
- Tampoc The trobada.
-  Els noms que prefereixo?
-  Cap en especial.
-  Quins caracters històrics menyspreo més?
-  L ’egoisme i la intolerància.
-  Quin fet militar admiro més?
- Cap ni un.
-  Quina reforma admiro més?
-  Preferiexo Tevolució tranquil la de les coses.
-  Quins dons naturals voldria tenir?
-  Més seguretat i decisió.
-  Com m’agradaria morir?
-  De cap manera.
-  Estât present del meu esperit?
- Neguitós.
-  Eets que m’inspiren més indulgencia?
- Els errors comesos de bona fe.
-  El meu lema?
- Cap de concret. Anant fent, sense voler, en defi- 
nim un.

-  Com sóc?
-  Aixi: desordenat, inquiet, procuro ser amable, i 
m’agrada topar-me amb persones que també siguin 
aixi, i conjuntament poder fer coses.



Perfil

Ell, barbut -barbanegre- té aspecte bíblic. Parla ciar i calala, acuradament.
La peli, bianca, de clausura. 
Ullnegre.
Nas aquili.
I cara de ben xicot. (Fins i tot de 
massa bon xicot...)

El seu Hoc és a la boca de l’escenari.
Té força imaginacié i iMusié.
(Si algún dia veieu volar una estora,

P ' &  estigueu-ne certs que la condueix ell...).
(D e l l lib re  “ 62 C eb a llu ts” --1984-) 
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De les (otifes
J. c.

U, catifer, sents i estimes aquesta pro- 
fessió. Ets un enamorat de les catifes i 
una persona entesa en elles... Sempre 
les he admirat com un element, millor, 
com un protagonista més dels contes 
orientals... Tu pots parlar-nos d’elles a 
bastament.

-  No es pot explicar amb quatre paraules. La 
nostra societat de consum es creu que algù les 
fa, perqué nosaltres les puguem posar ais peus 
del Hit o davant del sofà de la sala d’estar. L’ori- 
gen és ben diferent: les van inventar les tribus 
nómades, ara fa més de 1.500 anys, i avui es 
continúen teixint exactament igual, amb la 
mateixa tècnica que es va passant de pares a 
fills. 1 aqüestes tribus encara existeixen, i fan 
servir les catifes per protegir-se del fred, la 
humitat, la calor... 1 des de fa anys aqüestes 
catifes es comercialitzen per tot Europa, i el que 
és sorprenent és la gran ignoráncia que hi ha 
sobre aqüestes autentiques obres d’art.

-  En el Perfil s ’hi diu: “Si algún dia veieu 
volar una estora, estigueu-ne certs que la con- 
dueix e li. . .” Et pregunto: Quants móns has 
recorregut damunt d’alguna d’elles?...

-  Es podria dir que he après la geografia 
d’Àsia i del nord d’Africa, grades a les catifes. 
Cada país, cada regió, i fins i tot cada tribu 
texeix dibuixos diferents, combina els colors de 
manera especial, i tenen caractéristiques tècni- 
ques particulars en el procès de teixir una cali
fa. Estudian! i contemplant una califa, pots 
“volar” molt lluny.

-  Les catifes orientals, les africanes, les sud- 
americanes... Digues, sisplau, de les seves natu- 
raleses.

-  A l ’Àfrica tan sols es teixeixen catifes al 
Marroc, Tunissia, Algèria, Egipte..., a la resta 
tan sols es teixeixen esteres de fibres végétais. 
Son molt curiosos i amb molta personalità! les 
catifes que texeixen les tribus berebers. Les 
sudamericanos son catifes de teixit molt fluix, i 
poca densità! de nusos.

Els dibuixos son molt géométries i no gaire 
complicáis, però molt decoratius -m ’agraden 
les que es fan a Xile. També tenen molta perso
nalità! les esteres de teixit pia que fan els indis 
Navajos de TAmèrica del Nord. La gran història 
i riquesa del mon de les catifes, és el que conei- 
xem corn a catifes orientais. Des de Turquia fins 
a la Xina, hi ha un mon de cultures variadissim, 
i cada una d’elles té les seves catifes o kflims. 
Segons les mides podem saber on ban estât tei- 
xides. Si Tordit és de llana o de coté, ens pot 
orientar sobre la seva antiguitat. Si és de llana 
en la seva totalità! sabrem si és d’una tribu que



encara fa vida transhumant segons la caracte
rística del serrell, podem saber com és el teler 
en el que s’ha teixit. Pels seus dissenys podem 
coneixer si és d’un oble amb cultura islámica, 
d’arrel cristiana, o tal vegada una barreja de 
totes dues.

-Les  catifes tenen usos difevents. Explicáis, 
també, Francesc.

-  Per les mides i els dibuixos, es pot saber si 
és una catifa-matalás, o per ser utilitzada com a 
coixí. Pot haver estât pensada per fer de porta 
per cobrir Pentrada de la tenda. Tal vegada una 
de les més conegudes és la d’oració, que sol 
tenir entre un i dos metres quadrats i amb 
dibuix asimétric que s’orienta cap a la Meca en 
el moment d’agenollar-s’hi per resar a Alá. Hi 
ha catifes breçol, per posar els nens a dormir, 
catifes mortuories, pels actes funeraris, catifes 
de nosses, que ha teixit la núvia per presentar 
davant del nuvi el dia del casament... 1 molts 
abres utensilis, de la vida nómada quotidiana 
que també están teixits amb la mateixa técnica 
de les catifes.

-E n  elles s’hi representen colors i símbols de 
tota mena i també es reprodueixen obres 
d’artistes plàstics famosos...

-  Els colors i els símbols son molt variats. 
Cada cultura i cada étnia s’expressa amb colors 
i dissenys molt diferents. Elegir una catifa, pot 
ser apassionant. Aprens a coneixer quins son els 
valors del poblé que les ha teixit, a quins valors 
donen importància, quines son les seves creen- 
ces, i les seves supersticions. Moites d’aquestes 
catifes son véritables obres d’art, i es mereixen 
estar penjades corn a tapis. Aixi ho ban entés 
molts museus de tôt el mon, que des de fa anys 
en tenen d’exhibides en llocs preferents. Joan 
Gris, entre molts abres artistes, va dissenyar 
vàries catifes, algunes d’elles encara es conti
núen teixint actualment. A Sant Cugat un gran 
expert en l’artesania de les catifes, Joan López, 
va reproduir obres de Salvador Dali i d’altres 
artistes que les havien dissenyat expresament 
per ser nuades a mà; Guinovart, Sistiaga... Ara 
fa uns sis anys, amb un acord que vàrem fer 
amb l’Agusti Puig i el Pep Sallés,; ens va teixir 
una catifa dissenyada per cada un d’ells. Es 
varen fer totalment nuades amb més de cent 
colors diferents en cada una d’elles. Va quedar 
sobradament demostrat que es poden realitzar 
peces d’una gran qualitat plástica.

Per tal que no surtin tan cares, com les nua
des a mà, aquests ùltims anys algunes fàbriques 
ban teixit amb telers mecànics obres d’artistes 
mob coneguts, fent unes tirades limitades i 
numerades; Picasso, Paul Klee, Magritte... 
Actualment molts artistes están dissenyant 
expressament perqué les seves obres siguin 
representades corn a tapisses o catifes: Manolo 
Valdés, Mariscal, Peret, Perico Pastor...

Ja siguin teixides i nuades a mà, o teixides 
amb telers mecànics, tan el tapis corn la catifa 
és un art en expansio, que actualment és enca
ra poc i mal conegut. ^

N o  tots som iguals, 
ni pensem el mateix, 

ni volem les mateixes coses.
P e r  aixô, personalitzem  els nostres dissenys 

a la m ida de cada client.
/  utilitzem  diam ants escollits un a  un 

en la construcció de cada una de les nostres joies.

JOIER
ARTESA F A Y D S
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Joan Coromines no ens ha deíxat

oan Coromines ens ha deixat; o mes ben 
dit, ha acabat la seva feina i li ha sem
blât que havia arribat l ’hora d’anar- 
se’n. De jove, de molt jove, va decidir de 
treballar pel seu país; l’exemple del sen 
pare, Descriptor i politic Pere Coro

mines, i I’impacte del catalanisme del comença- 
ment de segle el dugueren a prendre aquesta 
determinació. Però el jove Coromines era 
intel ligent, extraordinàriament intel ligent i 
molt capacitat per a Panàlisi científica; fins i tot 
li passà pel cap d’estudiar química, encara que 
ben aviat Papassionà l ’estudi de la llengua, 
d’aquella llengua menyspreada per l’Espanya 
oficial i que només estudiant-la a fons podria 
esser defensada amb eficàcia, a partir dels mes 
veils documents medievals fins als autors con- 
temporanis, sense oblidar ni les diverses formes 
de parlar-le al barg de tota la geografia catala
na ni tota la riquesa lingüística, sovint d’arrels 
antiquissimes, contin- 
guda en els nostres 
noms de Hoc. Als quinze 
anys ja començà a fer 
fitxes de la Crònica de 
Jaume 1, les quais enca
ra es poden trobar, amb 
la característica lletra 
d’ adolescent, al Hoc 
alfabètic corresponent 
de la seva monumental 
calaixera, base de totes 
les seves obres de lin
güista. La Dicadura de 
Primo de Rivera feu que 
es comprometes en la defensa d’un pais, el seu, 
que hom volia que deixés d’ésser corn era; i tant 
s’hi compromete, que el seu pare cregué conve
nient que s’expatriés abans que fos víctima de la 
repressié contra el catalanisme. Eren els anys 
del Macia de Prats de Molió. Així tingué l’opor- 
tunitat d’estudiar lingüística a Montpelier, a 
Zuric i a París amb els millors romanistes i 
també indoeuropeistes, arabistes, hel lénistes i 
llatinistes del seu temps, i aprendre gramática, 
historia, geografia lingüística, filologia i lingüís
tica comparada, al mateix temps que acabava la 
carrera de lletres i es doctorava a Madrid -així 
s’havia de fer aleshores- amb Menéndez Pidal, 
amb el parlar de la Valí d’Aran com a objecte 
d’estudi. Amb l ’esperançadora etapa de la 
Generalität republicana, Coromines es trobá en 
disposició d’ajudar Pompen Fabra en la seva 
tasca d’ordenació de la llengua catalana des de 
les Oficines Lexicográfiques i de Toponimia i

Joan Coromines amb Max Cahner.

Max Cahner

Onomàstica de l’lnstitut d’Estudis Catalans i de 
fer-se carree de l ’ important “Butlletí de 
Dialectologia Catalana” . Però els anys de la 
Catalunya republicana no foren fàcils; el 1934 
representa una forta ensopegada per al futur 
d’una Catalunya sobirana: Joan Coromines res- 
pongué a la crida del president Companys amb 
la seva presencia a la plaça de Sant Jaume, però 
el somni no pogué fer-se realitat; el 1936 el país 
bagué de patir un trencament sagnant de la 
convivencia i una imparable amenaça per a la 
democrácia i la Ilibertat de Catalunya: Joan 
Coromines respongué amb l ’oferiment de la 
seva persona a la defensa de la dignitat amb les 
armes, però la causa de Catalunya no fou guan- 
yadora. 1 Coromines, com tants abres, empren- 
gué de nou el carni de l ’ expatriació: París, 
Buenos Aires, Xicago. El món 1’admira pels sens 
coneixements lingüístics, no pas solament de 
català, sino de castellà i de totes les llengües

romàniques, indoeu- 
ropees, sémitiques...! 
Mentre esperava que el 
temps del return a la 
pàtria vingués féu un 
gran diccionari etimolô- 
gic de la llengua caste
llana i publicà infinitat 
de treballs cientifics, 
dels quais tantes llen
gües s’han enriquit. 
Finalment, Coromines 
retornà a Catalunya i 
continuà la feina allà on 

Beget, la Garrotxa, ju lio l 1992 Phavia doixada al 1939:
recorregué el pais de cap a peus, poblé per 
poblé, vali per vali, muntanya per muntanya 
recollint els noms i les paraules, de la mà de 
pastors, de pagesos, de carboners de buse i de 
capellans rurals i quan bagué acabat aquesta 
feina de camp, ordenà el material, que, afegit al 
que havia anat extraient dels textos antics i 
moderns, formà la ingent suma de més de qua- 
tre-centes mil fitxes. D’aqui sorgiren importants 
treballs d’investigacié i, sobretot, de dues grans 
obres dedicades a la llengua catalana: el 
Diccionari etimolôgic i complementari de la llen
gua catalana i VOnomasticon Cataloniae. Ben 
aviat veurem impresa la part final de 
VOnomasticon que eli deixà a punt de publicar. 
Però no tot s’acabarà aquí. La seva obra és viva, 
ben viva, i de segur que, una vegada puguem 
accedir als seus arxius, als seus fitxers, podrem 
aconseguir nous fruits dels seus estudis lingüís
tics. Intentarem no defraudar-lo.
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Joan Coromines (1905-1997)

mb la desaparició de Joan Coromines, la 
cultura catalana perd un deis pocs mites 
supervivents de la defensa i l’estudi de 
la nostra llengua i cultura. Des d’aques- 
tes pagines volem recordar la figura 
d’aquest home, erudit, treballa- 

dor sistemátic i incansable i Iluitador fins al 
final per mantenir les seves creences.

Ates l’allau d’estudis i recerques que des de 
la seva mort s’estan publicant, m’agradria ofe- 
rir un breu recordatori de les seves dades 
biográfiques, poc conegudes pel públic en gene
ral, i alguns fragments de comentaris seus en 
referencia a la nostra cultura.

Joan Coromines - IV Premis Quadern (1995)

Biografia abreujada
1905. El 21 de març neix a Barcelona, segon fill del 
matrimoni format per Pere Coromines {politic i escrip- 
tor) i la pedagoga Celestina Vigneaux (una de les intro
ductores del mètode Montessori).
1920. Primeres tasques filològiques: vocabulari de la 
Crònica de Jaume 1 i edició critica del trobador Bertrán 
de Falgar.
1924. Inici de la seva recerca sobre l’aranès arran dels 
seus estiueigs a Lés.
1925. Inicia la recollida de materials toponimics i antro- 
ponimics.
1926. Implicai en un complot contra la dictadura de 
Primo de Rivera per assistir a les reunions politiques de 
la SEM. Pere Coromines l’envia a estudiar a Montpelier. 
1928. Es Ilicencia en Filosofia i Lletres a Barcelona. Es 
trasllada a Madrid a fer el doctorat.
1930. Pompen Fabra l’incorpora com a auxiliar a les ofi- 
cines lexicogràfiques de l’IEC. Inicia la docència a la UB 
corn a professor de filologia romànica.
1931. Inicia VOnomasticon Cataloniae i publica el pri
mer llibre Vocabulario aranés.
1933. Col labora en la redacció del nomenclátor dels 
municipis de Catalunya que publicará la Generalität.
1936. Es casa a Barcelona amb Bàrbara de Haro i 
Rodrigues. Participa en la redúcelo dels révoltais que 
s’havien fet forts al Cuartel de Montaña de Madrid.
1937. S’incorpora corn a voluntar! a l’exèrcit republicà, 
destinât inicialment al Reg. Pirinenc nùm. 1 i després 
corn a traductor a l’Estat Major.
1939. Després de passar per un camp de réfugiais, s’ins- 
tal la a Maisons-Laffitte, prop de Paris, on imparteix un 
curs de lingüistica catalana a l ’École Practique des 
Hautes Études.
El seu pare mor a Buenos Aires el mes de desembre.
1940. Catedràtic de castellà i fiati a la Universität de 
Cuyo (Argentina), on será el responsable de diferents 
publicacions.
1945. Rep l’oferta d’aprofundir els seus estudis a Nova 
York albora que és nomenat professor de Filologia 
Romànica de la Universität de Xicago.

David Serrano i Blanquer

1954. Participa en el Ve Congrès de Ciències Ono- 
màstiques (Salamanca), on llegeix en francés la ponen
cia Onomasticon Cataloniae. Es publica de forma 
simultània a Madrid i Berna el primer volum del 
Diccionario crítico etimològico de la lengua castellana. 
1956. Té cura de l’edició de la Gramática Catalana pòs
tuma de Pompeu Fabra, on escriu el Prefaci.
1960. Després de signar diferents documents en defensa 
de la llengua i cultura catalanes, signa ara amb cent 
fi lustres personalitats catalanes una carta on es denun
cia la situado de persecució a qué es veu sotmesa la llen- 
gua catalana.
1962. Forma part de la crida al Congrès de Cultura rea- 
litzat dos anys més tard.
1964. Acaba les enquestes en territori català per al seu 
Onomasticon i del Diccionari etimològic i complementari 
de la llengua catalana.
1965. Publicado del primer volum dels Estudis de topo
nimia catalana.
1967. Com a participant en l’homenatge públic al doctor 
Rubio i Balaguer a la Faculta! de Dret de la UB és empre- 
sonat juntament amb afires professors i intel lectuals i és 
expulsât del país.
Publica l’edidó crítica del Libro del buen amor.
Es jubila de la U. de Xicago i després d’un pas per 
Perpinyá aconsegueix el seu return a Catalunya.
1971. Després d’acabar diverses publicacions endegades 
anys enrere, publica Heures i converses d ’un filóleg, 
obra guardonada amb la Lletra d’Or de 1971.
1973. Coromines rebutja l’oferiment de formar part de la 
Real Academia Española de la Lengua mentre (Íatalunya 
continui sent un país ocupat.
1975. Culmina la publicado de les Obres completes i 
robra completa en castellano de Pere Coromines.
1976. Publica els dos primers volums á’Entre dos llen- 
guatges.
1977. Participa en la manifestado de Barcelona per la 
diada de l’l l  de setembre.
1978. Investit doctor Honoris Causa per la Universität de 
la Sorbona. Representa, de fet, el reconeixement euro- 
peu de la seva aportado. Premi Crítica Serra d’Or per la 
publicado á’Entre dos llenguatges.
1980. Medalla d’or de la Generalität, de mans de Josep 
Tarradellas. Inicia les publicacions del Diccionario eti
mológico castellano e hispánico i del Diccionari etimolò
gic i complementari de la llengua catalana.
1981. Dirigeix l ’edició de Lo llibre de les dones, de 
Francese Eiximenis.
Mor la seva muller després d’una llarga malaltia.
Rep el Premi d’Honor Jaume I al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona pel “seu alt i exemplar testi- 
moniatge de fidelità! a la llengua catalana”.
1984. Rebutja la concessió de doctor Honoris Causa per 
la Universität de Valencia.
1985. Publica el primer volum de Narrativa de Cerverí 
de Girona i tres anys més tard la Lírica del mateix tro
bador.
1989. Li és concedit el Premio Nacional de las Letras 
Españolas, davant la seva sorpresa. Publicació del pri
mer volum de VOnomasticon Cataloniae.
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jíí-

Joan Coromines descansant a l ’ombra d’una alzina. Pineda de Mar, ju lic l 1979. M ascará Passarius
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1991.
Publica l’edicid crítica comentada dels Versos prover
biáis, de Guillem de Cervera.
1994. Després de rebre els primers homenatges ciuta- 
dans (medalla d’or de la ciutat, etc.), acaba la redacció 
de VOnomasticon Cataloniae.
1995. Pineda de Mar, lloc on resideix des del retorn de 
l’exili el 1967, acorda posar el seu nom al seu institut.
El mes de març, amb motiu del seu 90é aniversari, rep 
un gran homenatge de tots els PPCC a les universitats de 
Barcelona, Valencia, Ules Balears i a Andorra.
És investit a Bilbao membre d’honor de l’Académia 
Basca.
Li és concedit el Premi Nacional de Foment de l’ús de la 
Llengua Catalana.
1997. El 2 de gener mor el filoleg catala amb mes pro- 
jecció de tots els temps. Mor a Pineda de Mar després de 
patir dos infarts agreujats amb d’al tres problèmes que 
arrossegava de temps.

Coroitiines parla •••

D’entre els nombrosos textos generats per 
les declaracions de Joan Coromines, he cregut 
adient de seleccionar uns quants fragments 
breus d’entre els mes recents, que palesen a 
bastament la pervivencia del seu esperii lluita- 
dor i revindicatiu, reflexiu en qualsevol cas.

Sobre la situado de la llengua catalana:
“El catalá va fent el seu carni. No està en 

perill; en canvi sí que ho està la seva puresa del 
carácter del país. A ciutat com Perpinyà o 
Valencia es recuperará amb el temps; a Castellò 
la llengua no corre perill; en canvi, a Alacant 
està molt malament.”

Sobre les queixes de determináis sectors a 
aprendre el catalá:

“Tot piegai és una mica de mandra. Són les 
ganes de viure d’esquena a la realitat. El conei- 
xement deis idiomes és un enriquiment i sense 
esforg coMectiu no s’arriba enlloc. El fet que un 
senyor es negui a parlar en catalá és un enri
quiment menys i sense esforg coMectiu no 
s’arriba enlloc. El fet que un senyor es negui a 
parlar en catalá significa, d’entrada, que és una 
persona menys intel-ligent.”

Sobre la importáncia de l’edició de VOnomas
ticon Cataloniae:

“Catalunya és el primer país del món amb 
una obra d’aquestes característiques, amb 
intenció exhaustiva per a un domini lingüístic

complet. Afires países que tenen més avançai 
un estudi onomástic són Itàlia, Alemanya i 
Anglaterra, però malgrat tot tenen llacunes 
importants.”

Sobre el seu métode de treball:
“Aquest melode me’l van ensenyar Josep 

Maria Casacuberta i Pompen Fabra, els meus 
mestres. El que és important és combinar la 
informació que es troba en els documents 
medievals amb afires dades lingüístiques, histo
riques, etc., i amh la informació d’altres territo- 
ris lingüístics.”
En defensa de Josep Pía i els catalans que no 
s’exiliaren:

“Josep Pía ha publica! molt en llengua caste
llana i diuen que una vegada va alçar el braç... 
Vam ser molts els qui ens exiliárem; jo no podia 
pas escapar-me del meu pare hemiplegic; afires 
s’escapaven d’una sentencia de mort dictada ja, 
o ja implícita; l’altre havia de salvaguardar la 
Ilibertat d’acció per a la denùncia internacional 
del genocidi, o per a la futura represa política. 
Ais qui ens en vam anar ens era molt fácil res
tar immaculats. Però afires havien de quedar al 
peu dels altars, amatents a fer ressonar el nos
tre verb per la primera escletxa que s’entreo- 
bris, a aferrar el portaveu de I’esperit catalá, de 
la crítica catalanista de les malvestats del Feix 
a la nostra terra. Quedaven parant el coll a peu 
de Paitar, que havien de fer: cridar la destral 
perqué els degollés? O mirar de sobreviure 
sense trair?”

Carta al Ministre de Cultura (Jorge Semprùn, en 
atorgar-li el Premio Nacional de las Letras):

“No pue deixar de dir-li que la satisfacció 
que aquesta distinció em dóna va acompanyada 
d’una profunda recança. L’ùnica nació, i l’ùnica 
llengua meves, a les quais reto incondicional 
homenatge, són la nació i la llengua catalanes. 1 
veig amb tristesa que l’Estat i el Govern que 
m’ho atorguen, encara neguen o regategen els 
drets que són deguts a totes dues. Considero 
intolerables alguns fets.

Primer. Que s’admetin en els PPCC, mestres, 
agents de policia i afires funcionaris sense 
acomplert coneixement de la nostra llengua.

Segon. Que es regategi, o sotmeti a hàbils 
maniobres, el suport incondicional a l’oficialitat 
del català en el si de la C.E., i dels sens progra
mes d’ensenyament lingüístic.”
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El primer pictorolisme catolà: 
Jean Vilatobà

1 Museu d’Art de Sabadell presenta un 
exposicié d’en Joan Vilatobà (1878- 
1954), comissariada per Pere Formi- 
guera i que podem veure fins el 18 de 
maig.

Una exposicié en la quai es poden 
observar 162 obres originals, un important 
nombre, la qual cosa ens permet fer-nos una 
idea molt clara de com treballava, quin era 
Pesti! i la manera d’enfocar la creativitat d’en 
Joan Vilatobà.

Aquesta mostra, tal i com exposa el seu 
comissari, té un valor important dins el panora
ma actual, tant de Part corn dels estudiosos i 
investigadors d’art. Això es degut, per una 
banda, que permet als actuals artistes dedicats 
a la fotografía observar els seus inicis, tant pel 
que fa a la tècnica com a la visié artística que es 
tenia en aquells moments en que just es co- 
mençava a pensar en la fotografia com a mitjà 
d’expressié artística. 1 aquest punt vindria lligat 
al punt esmentat anteriorment referent a la 
importància d’aquesta mostra pels investiga
dors de Part, ates a que permet consolidar els 
inicis de la fotografia com a expressié artística 
separada de forma clara i contunden! de fer-la 
servir corn a eina de treball per documentacié i 
corn a auxiliar d’altres ciències, corn la geogra
fía, la historia, la botànica i un llarg etcétera. 
Juntament amb tot això, la seva importància 
també ve perqué permet rescatar de Poblit a un 
dels primers creadors en fotografia i represen
tan! del primer pictoralisme fotogràfic català, 
rescatar-lo, observar-lo i donar-li el lloc que li 
correspon dins la história de la fotografía i, per 
tant, de Part.

Joan Vilatobà, des de molt jove, es va sentir 
atret per la fotografía i pel que és el conjunt de 
la cultura d’una ciutat; la música, la pintura, la 
literatura... Els diferents retrats d’artistes: Mir, 
Anglada Camarasa, Josep Ciará, Durancamps, 
Martí de Riquer, Martí Torrents, Sainz de la 
Maza... ens confirma la seva vinculació al món 
cultural.

En entrar a les sales del Museu d’art on es 
mostren les seves creacions agrupades seguint 
criteris temátics i estilístics, el que primer 
sorprén el visitant és la quantitat d’obra que es 
pot veure. Poc a poc, ens endinsem en Pobser- 
vació i les fotografíes no només ens transporten 
a una época determinada ensenyant-nos com 
eren els cossos femenins, les robes, els pentinats 
i els paisatges, sino que ens transporta a una 
visió determinada de la vida dins el que en

Milagros Torres

aquells moments era el simbolisme, el romanti
cisme i “PArt Nouveau”. El treball d’en Vilatobà 
és un bon exemple d’aquestes corrents en qué 
els artistes plàstics es desenvolupaven en 
aquells moments. Eli, indubtablement, coneixia 
aqüestes tendències i les transportava a les 
seves fotografíes.

La mostra també ens permet observar les 
seves conegudes composicions Tealrals, corn la 
denominada “En quin punt del cel et trobare?" 
de la quai es poden apreciar nou estudis prepa- 
ratoris. La visié d’aquesta obra i els estudis 
palesen el perfeccionisme que buscava l’artista

En conjunt, es tracta d’una mostra que reu- 
neix molts punts per ser apreciaaa i que ens 
permet gandir d’un pictoralisme fotogràfic tre- 
ballat en qué el sentit de la bellesa, Pbarmonia i 
la bona creacié anaven junts.

15



Per pur plaer

l ’entorn de la lectura hi ha prejudicis 
molt arrelats, sobretot entre aquells 
que no la practiquen gaire. Per exem
ple, que es llegeix per aprendre o, de 
manera més amplia i matisada, per 

donar resposta als interrogants que la vida ens 
planteja. És évident que els especialistes en 
qualsevol camp del saber han hagut de llegir 
per formar-se; però el que entenem per un lec
tor habitual no persegueix cap fmalitat utilità
ria, sino pur i simple plaer. D’altra banda, una 
bona novel la, un bon poema o un bon assaig 
rarament donen respostes -teina de les enci- 
clopèdies, que per això es consulten per via 
informàtica-, sino que més aviat ens ratifiquen 
en les nostres preguntes.

Aqüestes consideracions venen a 
tomb arran de l ’aparició en catalá del 
bren assaig Sobre la lectura, que Marcel 
Proust escrigué el 1906 com a prefaci 
per a una traducció de Ruskin. Fautor 
de La recherche ens adverteix: “Sentim 
molt bé que la nostra saviesa comença 
on s’acaba la de Fautor, i voldríem que 
ens dones respostes, quan tot el que pot 
fer és donar-nos desitjos” (pág. 38). Més 
endavant afegirá: “La lectura està al 
llindar de la vida espiritual, pot intro- 
duir-nos-hi: però no Fés” (pág. 41). La 
lectura, dones, no té cap altra finalitat 
que ella mateixa, i si indueix a alguna 
cosa és, abans que res, a llegir més .Per 
això al lector habitual li resulta enutjós 
-per dir-ho suaument- que li preguntin 
com és que s’ha comprai un Ilibre nou si 
ja en té tants a casa: per a eli cada Ilibre 
és diferent i únic -com cada peLlícula 
per al cinéfil, cada dise per al melóman 
o cada exposició per a Famant de Fart- 
i, dones, no substituible per cap altre. En un 
moment determinai, necessitem de manera 
imperiosa aquell Ilibre concret, i si el necessi
tem és, precisament, perqué abans n’hem llegit 
d’abres.

Josep María Ripoll

Ara: si això resulta cert per a generes litera- 
ris ben diversos, la poesia reforça el seu carác
ter autónom respecte de qualsevol condiciona- 
ment extern. Ho diu Charles Baudelaire en un 
deis textos que conformen Conseils per a joves 
escriptors, un recull de breus assaigs literaris 
de Fautor de Les flors del mal que cal qualificar 
d’imprescindible. “La Poesia, per poc que hom 
vulgui davallar dins d’un mateix, interrogar la 
pròpia ànima, rememorar els propis records 
d’entusiasme, no té cap altra finalitat que Ella 
mateixa; no en pot tenir cap d’altra, i cap poema 
no será més gran, més noble, més véritablement 
digne d’aquest nom, que aquell que hagi estât 
escrit únicament pel plaer d’escriure un poema”

(pág. 44). El que Baudelaire pretén és, sobretot, 
defensar l’autonomia de la literatura -i de qual
sevol abra manifestado artística- respecte de 
disciplines amb finalitats moráis o práctiques. 
“L’Intel lede pur aspira a la Verbat, el Gust ens

T aller O b e r i

Maite Batalla
Graduada en A rts  Plàstiques

E S C O L A - T A L L E R  DE D I B U I X  I P I N T U R A  
Baronia, 12 Tel. 7 17 83 83 08202 SABADELL (Barcelona)

t
I W

Sant Pere, 22 • Tel. 726 19 59 • SABADELL
Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 

Telèfon 726 57 85

16



mostra la Bollosa, ol Sontit Moral ons onsonya ol 
Douro” (pàg. 44). Avui això ons pot somblar olo- 
montal, però a Tòpoca en que s’escrigué -aquest 
text concret es del 1859- la poesia es vela enca
ra en Tobligació d’apuntar a la Veritat o 
d’ensenyar el Deure. No cal estranyar-se’n tant, 
tampoc: avui en dia els fonamentalistes de tota 
mena empaiten els autors que s’aparten de les 
Veritats absolutistes, els censors adapten els 
classics que no ensenyen el Deure, la correcció 
política s’interfereix en la creado literària -tal i 
com parodien, per cert, els divertits Contes per 
a nens i nenes poUticament correctes de Jame 
Finn Garner, que haurien de ser de lectura obli
gada per a alguns dels nostres demagogs. Per 
això Baudelaire es del tot actual quan situa cada 
cosa al Hoc que li correspon: “El que die és que 
si el poeta ha perseguit una finalitat moral, ha 
disminuït la seva força poètica; i no seria pas 
imprudent apostar que la seva obra será dolen- 
ta. La poesia, sota pena de mort o de decandi- 
ment, no pot assimilar-se a la ciencia ni a la 
moral; no té corn a objecte la Veritat, només es 
té per objecte Ella mateixa. Els modes de 
demostracié de veritats son uns altres i son en 
altres llocs” (pàg. 44). Oscar Wilde no era pas 
Iluny de Baudelaire quan respongué en un judi- 
ci a la pregunta de si un déterminât llibre li 
havia semblât immoral: “Molt pitjor que això! És 
un mal llibre!” . Enfront dels neopuritanismes de 
totes les ideologies, encara avui cal recordar, 
segons sembla, que només podem jutjar Part 
per les seves qualitats intrinsèques.

Podriem concloure, en definitiva, que cal que 
ens enfrontem a la lectura sense prejudicis, 
inclòs fins i tot el de la venerado fetitxista dels 
classics. Proust ens ho recorda: “En la lectura, 
l’amistat de sobte torna a la seva primera pure- 
sa. Amb els llibres, cap amabilitat. Aquests 
amies, si passem la vetllada amb élis, és vérita
blement perqué en tenim ganes. (...) Cap 
deferencia, tampoc; riem del que diu Molière 
tan sols en la mesura exacta en què el trobem 
divertit; quan ens avorreix, no tenim por de fer 
cara d’avorrits, i quan decididament estem tips 
d’estar amb eli, el tornem a desar al seu lloc 
amb tota brusquedat, corn si no tingués geni ni 
fama. L’atmosfera d’aquesta amistat pura és el 
silenci, més pur que la paraula” (pàg. 56). 1 és 
que la lectura demana veritable passió, “perqué 
per llegir bé un poeta i un prosista, cal que un 
mateix sigui, no erudit, sino poeta o prosista” 
(pàg. 78). Poeta i prosista com eren, Baudelaire 
i Proust, l ’un inaugurador de la modernitat, 
l’altre punt i a part en la história de la novel la, 
en ensenyen a llegir en un sentit ampli: ens 
recorden que la lectura és, com abans ho ha 
estât l’escriptura, un acte pur de Ilibertat.

Marcel Proust, Sobre la lectura, tradúcelo d’Anna Casassas. 
Quaderns Crema, Barcelona, 1996.
Charles Baudelaire, Conseils als jove escriptors, selecció de 
lordi Llovet, traducció, pròleg i notes de Lluís Maria Todo. 
Columna, Barcelona, 1996.
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Tot sobrevívint a Puasso

iu el meu amie Ramón íbero, que és la 
persona que per raons professionals ha 
llegit i sap més sobre Picasso -ha tra
duit al castellá i a d’altres idiomes tota 
l’obra de Palau i Fabre, originàriament 
escrita en catalá, així com la de la majo- 

ria d’autors que s’han ocupat del pintor-, que el 
malagueny “no tenia ànima” , atesa la seva 
manca de vida interior -intel lectual- i el seu 
tracte amb les dones, amb les quais mantenía 
relacions de sexe, però d’amor, en la quai con- 
clusiô coincideix amb la lectura que ens propo
sa James Ivory en Fobra cinematogràfica 
Sobrevivir a Picasso, suara estrenada a casa 
nostra.

L’actor gal lès Anthony Hopkins interpreta 
en la pel licula al pintor, per la quai cosa va fer 
prèviament una llarga i intensa immersió dins 
del personatge, del qual ha manifestât que era 
un home que no es disculpava per res; que no 
s’expressava ni opinava per tal de ser política- 
ment correcte -recordem Pescena del comença- 
ment, on el veiem alternar amb els nazis ocu- 
pants de París, a continuació amb els aliats 
alliberacions i, poc després, amb els comunis- 
tes, sense perdre la compostura-; que tenia una 
gran ànsia de viure, i que va ser cruel amb les 
seves dones, encara que -sempre segons 
Hopkins- elles sabien on era la porta: podien 
haver-se’n anat i van escollir quedar-se. En 
aquest film Picasso no treu pas, dones, molt 
bona nota: calculador, dominant i manipulador, 
el seu taranná contrasta amb la submissió de les 
seves femelles, amb l’abnegació i paciencia de 
Sabartés i de Kahnweiller -dos papers secunda- 
ris interpretáis amb una discreció exquisida- i 
amb el papanatisme esnob deis marxants nord- 
americans que fan cua, amb els dòlars a la má, 
a Pescala del seu estudi deis Grands Augustins 
per pidolejar-li, a preu d’or, quadres inacabats, 
dones ell deia que quan una obra d’art està aca
bada és morta.

El ritme narratiu de la pel licula és corn una 
auca, amb una concatenació sincopada i amb 
un tempo accelerai, per tal de, visualment, 
poder-nos donar el máxim de referéncies lli- 
bresques -dejá vues-, de manera que per qui no 
està familiaritzat amb la biografía del pintor i 
cada un deis seus moments històrics i artístics 
aixó pot semblar-li una olla de cois, la qual cosa 
salva en part una fotografía meravellosa, hiper- 
realista. L’espectacle està servit. Magnifiques 
per la seva lluminositat, rigor i atmosfera són 
les escenes del capítol dedicai a Matisse

Ricard Calvo i Duran

-Pesglésia, la suite d’hotel que li fa d’estudi-, 
aixi com els plans del Picasso ceramista: el 
maniérisme de James Ivory arriba a enfarfegar 
la majoria d’escenes de la resta. El pitjor, però, 
és quan Picasso -Hopkins- pinta: en cinema, qui 
vulgui veure un pintor treballant que vegi a Nick 
Nolte al primer terç de les Històries de Nova 
York, dirigi! per Martin Soorsese.

Aquest preciosisme quasi maniàtic d’ivory 
arriba a paroxisme pel que fa a Vatrezzo 
i els accessoris personals del 
protagonista, que no 
podien haver estât trac- 
tats amb més cura ni 
exactitud: samarreta de 
ratlles blanques i blau- 
mari; para-sol de platja; 
sabatilles de quadres; el 
tòpic maleti curull de bitllets 
de banc dels quais, en una 
escena, fins i tot en fa 
l’arqueig i que viatja amb ell 
amunt i avail, com el bagul de 
la Piquer... Pel que fa a la 
caracterització, en més d’una 
ocasió pes a free d’ultrapassar 
la marca invisible que separa el 
sublim del ridicul, corn tots els 
amants dels details: l’etern ciga- 
rret a la boca o als dits, corn si fos 
un apèndix de la seva anatomia; 
la calvicie, preocupant fins a 
l’obsessiô, “fent dibuixos” amb els 
cabells perifèrics per tal de dissi- 
mular-la, corn l’lñaki Anasagasti...
Cada vegada que Hopkins és enfocat 
per la càmera sembla que estigui 
douant vida a les fotos universalment 
conegudes de David Douglas Duncan. És un 
Picasso de museu de cera: fa patir. Llàstima que 
Factor no tingui els ulls de Yul Brunner o 
d’Anthony Quinn, llavors si que el seu Picasso 
bagués estât perfecte. En descàrrec d’aques- 
ta mancança, Hopkins diu que no hi ha res 
més avorrit que algù perfecte, afirmació amb 
la quai adopta, volent-ho o no, una actitud 
postmoderna.

El segle s’està acabant i el que ve començarà, 
si ningù no hi posa remei, sota el signe de la 
postmodernitat: és a dir, del temps dels qui 
fatalment estem sobrevivint a Picasso. Igual que 
el segle XIX apareix aquella tendencia estètica 
que, en les arts i en la moral, ve a dir que som a 
la fi d’una civilitzaciô i a l ’ inici de la seva
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decadencia. Decadentisme o postmodernitat, 
tant se val, velen dir igualment revisió, impure- 
sa, exotisme, i apologia fora de tota mesura de 
l’amalgama i l’eclecticisme. Resumint: la impo- 
sició del “tot s’hi vai” i passi-ho bé tingui.

Horn es tern molt que exposicions com ara la 
de La Pedrera, dedicada al decadent tarda Julio 
Romero de Torres, i molt visitada, no hagi servit 
per gran cosa mes que per complaure a aquells 
que “no entonen Part modern” ; a tots aquells 
que amb aquesta excusa no es preocupen de 
conrear la seva propia Sensibilität, i, en definiti
va, no hagi servit per gran cosa mes que per 
complaure a aquells que “no entonen l ’art 
modern”; a tots aquells que amb aquesta excu
sa no es preocupen de conrear la seva propia 

Sensibilität, i, en definitiva, ais 
qui encara enyoren els balls de 
patacada i la literatura amato
ria “El Caballero Audaz” . Un 
fenomen il lustratiu de la pre- 
ponderáncia d’ aquestes 
mentalitats es dona a ben 
pocs metres de l ’edifici de 
Gaudi, amb la celebrado 
d’exposicions périodiques, 
la cotització “per punts” 
-o a pams i canes- i tot el 
márqueting que fan cer
tes galeries démodés en 
base a una producció 
plàstica tan lamenta
ble com la del 
Maestro Palmero i 
tots els sens “deixe- 
bles” .

Però Barcelona, 
grades a Deu, també 
ha donat en el seu 
dia galeristes com 

Dalmau -a  qui les 
“avantguardes històriques” deuen la 

seva entrada i difusio a la nostra terra-, uns 
Gaspar, i, mes darrerament, un Metras i un 
Riera; sense oblidar, en una linia mes conserva
dora però d’una qualitat altissima, els Maragall. 
No es propósi! d’aquesta refiexió enumerar-los 
a tots, sino tan sols deixar-ne constància, però 
avui encara hi ha bereis esforçats que continúen 
a la barricada tot oferint-nos amb penes i tre- 
balls l’ocasiô de poder veure, molt de tard en 
tard i sempre que la informado ens arribi a 
temps, alguna cosa de les quatre bes -Bacon, 
Balthus, Baselitz i Beuys-, de la Carmen Calvo, 
O bé de Hockney, la primera exposicié barcelo- 
nina del quai, 18 portraits by David Hockney, la 
vàrem poder veure a la galeria Eude fa cosa de 
vint anys mercès a la bona gestio de la senyora 
Eilo de Paz, de la mateixa manera que René 
Metras, més anys enrera encara, va portar-nos 
a Lucio Pontana, i Gaspar al primer Picasso de 
la nostra adolescencia.

Enguany, però, les institucions i museus més

fidels a la prosàpia nacionalista i al “progressis
me” més convencional ens amenacen amb 
l’enésima antològica de Miquel Barceló, un pin
tor prou bo -molt, si voleu- i, fins i tot, hom creu 
que honest, però que pot començar a cansar si 
no amolla el seu protagonisme i no pren alguna 
dosi d’humilitat. El mon oficial, tret d’honroses 
excepcions, és més endogàmic i repetitiu que 
els sectors més conservadors del privât, i conti
nua posposant sine die l’antològica que encara 
deu al grup “Dau al Set” , la quai mostra el 
públic ha de seguir pintant-se-la a l’oli un any 
més.

Per això cal tornar a girar l’esguard cap a la 
barricada i observar un succès que pot salvar
nos d’haver de tornar desesperats, com aquells 
anglesos del 1848, al pre-rafaelitisme; que pot 
fer-nos seguir tenint esperances en l’evolucié de 
la pintura, sense haver de continuar creient que 
Giotto és el punt més alt que mai no s’hagi asso
li!, i, sobretot, que pot estalviar-nos d’haver 
d’aguantar les elucubracions austères, fredes, 
formalistes i obsolètes dels gurús que encara 
tenen la barra d’autoqualificar-se falsament 
d’avantguarda, i que, coMoquialment, alguns ja 
titilen de pijos.

El succès al que em refereixo és la mostra 
coMectiva “Singular” que des de mitjan novem
bre de l ’any passât fins ben entrât el gener 
d’enguany s’ha exhibit a la nova galeria Sio, al 
capdamunt del carrer d’Aribau, al mateix local 
de la desapareguda Denise Levy. La filosofía 
que ha animat Victor Saavedra a muntar aques
ta exposicié queda refiectida al catàleg amb les 
paraules següents: “Els que poden pintar, els 
qui millor poden fer-ho, son font d’alguna cosa 
duradora, d’alguna cosa que existirá mentre hi 
hagi nils que gaudeixin contemplant coses boni- 
ques. Demanem que Pull de la nostra ànima 
torni a la senzillesa”. El muntatge, que reuneix 
obra de Peter Angermann, Dis Berlin, Maurizio 
Corona, Helgi Fridjonsson, María Gómez, Jan 
Knap, Milan Kune, Nicola de Maria, Angel 
Mateo Gharris, Silvio Merlino, Fina Oliver, Luigi 
Ontani, Salvo i Xesus Vázquez, vol mostrar al 
públic del cap i casal allò que es pinta ja a algu- 
nes ciutats d’Espanya i d’Europa i que comença 
a marcar tendencia tot i la varietat d’estils i pro- 
cedencies geográfiques: un art antiavorrit, nor
mal, que s’expressa amb formes reconeixibles 
pel nou gran públic, que no té por de la bellesa 
ni tampoc del relatiu “mal gust”, i que pot ser 
una alternativa innovadora que, tot partint de 
pressupostos postmoderns però amb actituds 
líriques, iróniques i ádhuc humoristiques -a 
l ’usança dels ja coneguts Matías Quetglas, 
Guillermo Pérez Villalta o Víctor Pedra, per 
entendre’ns- pot donar un tomb higienitzant, si 
més no, a Part d’aquest fi de segle i permetre’ns 
de sobreviure -feliçment- a Picasso.
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Exposuió "Els <apri<hos de Goya
(Text de l'acte de presentació)

ff

a Fundado La Caixa de 
Sabadell ha volgut 
commemorar el 250è 
Aniversari del naixe- 
ment del gloriós pintor 
Francisco de Goya i 

Lucientes (1746-1828), amb 
l’exhibició d’una sèrie de gra
vats a Faiguafort, obra de 
FiFlustre artista, i propietat de 
la Caixa de Balears “Sa Nos
tra” , la qual ha estât cedida 
gentilment per una Exposició 
dedicada ais sabadellencs.

És Facreditada Sèrie dels 
“Caprichos” , que juntament 
amb les de “Els desastres de la 
guerra” i la “Tauromaquia” , 
realitzà després d’una greu malaltia, i és aques
ta sèrie, potser, la gravado mes intéressant i 
ensems de mes importancia en tota la história 
de la pintura espanyola.

La coMecció consta de 80 lamines, planxes 
que varen esser gravades per primera vegada el 
1799, en una edició de tres-cents exemplars i de 
la qual la venda fou molt reduïda. L’any 1937, 
en plena guerra civil, entre els esclats de bom
bes i projectils pels voltants de la Calcografía 
Nacional a Madrid, s’efectuà una altra edició 
amb grans difícultats i precari material, degut a 
Fescassedat de paper, realitzant-se només una 
tirada de 20 exemplars, la mes curta que s’ha 
fet fins ara. La present mostra correspon a 
aquesta darrera estampació.

El que és digne de ressaltar, albora, és la 
innovado en la tècnica de Faiguafort, en qué 
s’hi incorporé Faigua-tinta, que aportava una 
característica més pictórica i harmonitzada en 
contraposició a la crua línia pura.

No creiem necessari aprofundir en la perso
nalità! de Fextraordinari pintor aragonés i en la 
seva obra, a bastament reconeguda, glossada i 
exhaustivament historiada per tots els erudits 
de totes les époques.

No obstant, la faceta de gravador, que tan 
genialment conrea, i que s’ha analitzat profun- 
dament en estudis múltiples, tot i essent tan 
coneguda i admirada, potser és la que més poc 
s’ha divulga! en exposicions en el nostre país, i 
menys en la nostra ciutat.

1 per solventar aquesta mancança, és part de 
la causa que ha induit a la Fundado La Caixa de 
Sabadell a efectuar aquesta Exposició, d’un deis 
temes més captivadors i apassionants de la vida

Jaume Mercadé i Vergés

i obra del geni de Fuendetodos.
1 diem apassionants perqué 

en tota la coMecció es desenvo- 
lupa, com un precursor de 
l’expressionisme, amb una total 
Ilibertat d’expressió, desbor
dan! de fantasia i imaginació, 
però amb un missatge punyent, 
una crítica despietada i una 
sàtira sagnant, com una farsa 
tragico-grotesca, envers els 
convencionalismes de l’època, 
els poders politics, la prostitu- 
ció, el clergat, la superstició i 
les institucions culturáis, origi
nan!, en resum, un manifest 
d’Art incommensurable.

Són creacions com instru
ments de denùncia, on el geni creador del pintor 
s’expressa Iliurement, sense l’obligació servil de 
Fobra d’encàrrec, i segons comentaris propis 
d’ell mateix, “són obras en que el capricho i la 
invención no tienen límites” .

La diversità! de temes que componen aqües
tes 80 lamines són inspiráis en visions oniriques 
i maisons, de la bruixeria, les alcavotes, l’anti- 
clericalisme, els festeigs, la Inquisiciô, i espe- 
cialment les “burrades” , valgui l’expressiô, on 
els poders facticis culturáis són denunciáis per 
Ilur ignorància i fatuïtat.

Dins d’aquest univers, on els personatges 
sinistres i execrables es mouen en una atmosfe
ra de pessimisme descoratjador, comunicant un 
rebuig a la infausta i mesquina condició huma
na; no obstant, s’hi observa un cant a la bellesa, 
corn una Hum que emergeix d’aquest ambient 
angoixant, i és en els rostres, si més no, angeli- 
cals, de les noies, que empeses per la cobdicia i 
explotaciô de les “celestines” de torn, es troben 
immerses en el vici i en la prostitució.

Aqüestes obres s’han de contemplar atenta- 
ment i en silenci, aprofundint en l’apreciaciô de 
la intenció i el missatge que comuniquen. Tot 
aquest món d’époques passades és immaterial, 
tan vigent era en el segle XVlll corn en els segles 
posteriors i actuals, el que es denunciava ales- 
hores s’ha denunciai sempre, cal només canviar 
mentalment les fesomies i els rostres per situar
nos a l’actualitat, el missatge és idèntic, immor
tal, com totes les grans obres d’art, perennes i 
immarcesible al pas dels temps.
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Valídese -i riscos- del localisme

n la nostra societat, cada dia mes inte
rrelacionada, cal plantejar-se la fundó 
del localisme, entenent per tal tant 
l’afecció i l’estudi de la realitat mes pró
xima i quotidiana com la praxi cultural 
en escenaris limitats. Penso que és un 

moment per intentar-ho ara i aqui, a 
Catalunya on, tradicionalment exercit, està 
assolint una importáncia creixent. I m’agrada 
molt fer-ho en una publicado com Quadern que 
des de fa 18 anys és un bon exemple d’aquesta 
tasca.

bon

Litografia de Jordi Roca realitzada amb motiu de l ’estrena ODA A 
LA LLENGUA del mateix artista al Teatre La Farándula de Sabadell

Hi ha dues maneres d’arribar al localisme. 
Una és la que, des d’una visió global de la cultu
ra, normalment basada en una formado serio
sa, observa i analitza el que passa en la comu- 
nitat més propera. L ’ altra és la que neix 
espontániament de les afeccions individuals i es 
mou per afinitat amb els cerdes adjacents, on 
troba comprensió i realimentació. Ambdues 
tenen el seu valor i el seu contravalor.

La primera, més informada i per tant més 
culta, és sovint reduccionista: considera que els

Manuel Costa i Fernández

fenomens locals no son més que un reflex, a 
petita escala i a un nivell més pobre del que 
passa en Pámbit general. La segona, amb menys 
informado, tendeix a tancar-se en ella mateixa, 
a impermeabilitzar-se ais estímuls externs i a 
raure en un cofoisme nodrit pel grup a qué per- 
tany. Però totes dues compleixen la seva fundó.

Per motius simplement estadístics, les comu- 
nitats petites tenen menys possibilitats de pro- 
duir moviments innovadors. Però també poden, 
en qualsevol moment, criar una Singularität que 
ultrapassi el grup on ha aparegut. I si són capa
ces d’aprofítar-s’en aconsegueixen saltar a un 
estrat superior. Els clusters, ramells d’individus 
o d’empreses que s’agrupen al voltant d’un eix 
comú, són una realitat social evident. A Sabadell 
en tenim un exemple dar en el camp de la pale- 
ontologia que s’ha desenvolupat espectacular- 
ment només perqué en un moment déterminât 
es va produir el fenomen Miquel Crusafont, al 
voltant de qui es va articular un dels centres 
mundials més importants en aquesta ciencia.

Però quan això no és aixi, quan no hi ha 
superació i obertura, els grups locals corren el 
rise d’autocontemplar-se el melic i practicar la 
nefasta politica dels bombos mutus. Es alesho- 
res quan cal escoltar amb molta atenció els que 
en són critics, encara que ho siguin per sistema. 
Es quan convé buscar un punt d’equilibri entre 
ambdues posicions.

Perqué, si bé es cert que els cenacles locals 
compleixen una funció individualment formati
va i socialment vertebradora, també ho és que 
han de restar amatents a les influéncies exter
nes si no volen esdevenir eixorques capelletes.

Rebre, transmetre i contrastar informació; 
tenir voluntat innovadora i esperii obert. 
Aquesta podria se una bona recepta per a les 
colles locals. Un trasvasament continu entre els 
diversos grups, a escala global -avui això és per- 
fectament possible grades a les xarxes informá- 
tiques- seria una bona manera d’enriquir els 
coneixements i d’augmentar les capacitats 
d’aquells que, no ho oblidem, han de ser no 
només bons actors secundaris sino també pré
parais espectadors de la cultura.

ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 • Tels. 727 82 46-725 74 61 
08201 Sabadell
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Pmaœteques dels museus tatalans
Biblioteca Museu Victor Balaguer o id

Jaume Mercadé i Vergés

trial” , que creiem que es una visió de teulades 
de Sabadell i fábrica “Jepó veli” antigament 
anomenada “El vapor de l’lnfern” , i que estava 
situada on és ara l’Escola Industrial nova.

Passern a la Sala on hi ha exposais els qua- 
dres-plafons que decoraven les parets del café 
de la Societal Foment Vilanoví, un conjunt de 
quinze quadres enormes, realitzats el 1925, pels 
pintors: Joaquim Mir, amb una visió dels balls 
de Carnestoltes a la plaça de la vila, amb gran 
profusió de multitud, moviment i dinamisme, 
exécutât amb excepcional destresa i agilita!, 
aplican! l’abundosa materia de pigment, amb 
generosità! i despreocupació (a raig de tub!) i 
evidencian! un impressionisme de veritable Ori
ginalität. Veiem, del mateix Mir, “Paisatges de 
Vilanova” i el jardi de casa seva. Eis altres pin
tors que ocupen la Sala, son els vilanovins: 
Alexandre de Cabanyes, amb escenes de platja 
amb les barques amb les xarxes onejades pel 
vent penjant dels pals, unes noies, i la Masia 
Cabanyes entre tarongers. Dos plafons impres- 
sionistes (uns nùvols colossals i opulents) de 
Marti i Torrents (Vilanova, 1887-1977), notable
ment influenciats de Pesti! Mir, i els admirables 
temes noucentistes d’Enric Cristófor Ricart: el 
grandios “Berenar al camp” , “La Verema” , i 
“Festes Vilanovines” . Una Sala excepcional i 
digna de veure.

Continuem a l’altra Sala, amb la resta deis 
petits formats. Per no cansar el lector, no deta- 
llarem els quadres, cosa que ens dol degut a

l ’ ex traord in á ria  
qualitat de la major 
part d’obres exhibi
dos, no obstant, en 
ressenyarem alguns 
títols deis quadres 
mes reeixits.

Gravats d’Enric 
C. Ricart, i una 
bona colTecció de 
Xavier Nogués, a 
mes d’una repre- 
sentació en olis 
d’aquest artista. 
Observem obra de 
Pruna, Rafael Be
not (“Cafe de Tos
sa”), Bosch Roger, 
Mompou, Amat, D. 
Carles, Labarta 
(“Figura”, petit, pe-

Bodegó. 1910. Oli sobre tela, 32x 40 cm. Museu de la Geltrù. Vilanova i la Geltrù. rÒ OXquisit), Do-

n el nùmero anterior, vàrem deixar per 
manca d’espai i per poder efectuar un 
comentari adient en el moment que 
acabàvem el recorregut per la primera 
pianta.

La visita al Museu continua amb 
l’accés al primer pis, on es pot seguir l’evolució 
de la Pintura Catalana des del 1900 al 1960, 
amb pintures molt representatives, dels perío
dos modernista, noucentista i informalista, on 
també s’hi exhibeixen les del llegat d’obres de 
petit format, donados a la ciutat el 1956, pels 
hereus d’un deis coMeccionistes mes importants 
del nostre país, i que van voler restar en l’ano- 
nimat. Són olis de 63 pintors catalans, que fins 
ara havien estât exposades en el Castell de la 
Geltrú, i que hi están representados totes les 
tendencies dels segles XIX-XX: romanticisme, 
realismo, modernisme, post-impressionisme i 
noucentisme.

El primer quadre que contemplem, tot just 
pujar, és el descomunal Mir de “L’Ermitá de 
Sant Blai” de TAleixar, de l’època tarragonina 
del pintor, un classic exponent del moment més 
líric de l’artista, amb la majestuosa figura del 
senzill ermità rural, i amb un fons de paisatge 
pie de lluminositat i color.

Seguim admirant la sèrie d’obres de mides 
reduïdes, però de considerable qualitat, 
començant en les époques de Paris dels pintors: 
J. Cardona (“Moulin de la Galette”), Ramon 
Casas i Santiago Rusiñol, amb magistrals temes 
de Montmartre; Pi- 
delaserra, Anglada 
Camarasa, i Joa
quim Sunyer, amb 
un tema del Mercat 
de Paris, sensacio
nal, seguint unes 
figures de Sebastià 
Junyent, Joan Bruii 
( “Cap de nena”) i 
Joan Llimona, uns 
petits Mir de Vila
nova, i un pastel 
excepcional tarra- 
goni, el conegut 
retrat al carbó de 
Joaquim Mir per 
Ramon Casas, i dos 
Gimeno fantàstics: 
un “Cap de nen” de 
tons vermeils, i el 
“Paisatge indus-
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“L ’ermità de Sant B lai" L ’Aleixar. OU sobre tela, 228x195 cm. Museu 
Biblioteca Balaguer, Vilanova i la Geltrù (Barcelona)

mingo, Mallo! Suazo, Togores, Ignasi Mallol, 
Llavanera, Humbert, Mumbrú, Durancamps, 
Ricard Canals (un bon retrat, i l’esbos del “Jove 
Caçador” del Museu d’Art Modem, al nostre cri
teri, millor que el defînitiu). Gali, Torné Esquius 
( “ Interior” , una joia del noucentisme), 
Domenge, lu Pasqual, Ricard Urgell (“Dia de 
vent” , originalissim).

Un Picasso (“Pati interior”), minúscul, insòlit, 
detalladíssim i meticulós, molt fortunyà, dos 
Raurich (exhuberants de materia), Oleguer 
Junyent (“Sant Marçal”) i els dos celebradíssims 
bodegons d’lsidre Nonell: “Bodegó d’arengades” 
i “Bodegó de pomes”, tan austers i expressionis- 
tes i que tan influiren en la crítica de l’època.

Seguidament, la Sala deis 
Noucentistes, amb quadres de 
mides mes convencionals, 
obres d’Enric C. Ricart, Ráfols, 
Rafael Sala, Joaquim Sunyer 
( “Nena”), Jaume Mercadé 
Queralt ( “Tronc de figuera”), 
etc.

La Pintura Contemporánia 
està representada per Ester 
Boix, Maria Girona, Rafael 
Zabaleta (Quesada, Jaén, 
1907-1960) amb tres obres 
molt caractéristiques i impor
tants: “Gatos” “ Interior de 
estudio” i “Bodegón” . Se- 
gueixen, Vidal Quadras, 
Argimon, Ramon Pichot (“Re
trat femení”), i altres.

La Sala dedicada a l ’Abs- 
tracció i Informalisme ostenta 
una bona selecció, amb: Antoni 
Tàpies, Saura, Hernández 
Pijoan, Nadia Werba, Cardona 
Torrandell, Ráfols Casamada, 
Guinovart, Planell, Vila Casas 
( “ Planimetria”), Bechtold, 
Tabara, i Tharrats. Acaben 
d’arrodonir la mostra sengles 
escultures en ferro de Marcel 
Martí i Angel Ferrant.

Per últim la Sala 7, que està 
destinada a Exposicions Tem
porals.

1, resumint, hem contemplât 
un immillorable compendi de 

la História de la Pintura Catalana, en un admi
rable marc com és la Biblioteca Museu 
Balaguer, que mai ens cansarem d’elogiar, i la 
visita de la qual recomanem no deixin d’efec- 
tuar els vertaders amants de l’Art Catalá.

BIBLIOTECA MUSEU VICTOR BALAGUER
Avinguda Víctor Balaguer, s/n.
Tel. 815 42 02
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

(ii©Gyiism̂
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MON15TROL
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En els dos cents anys del naixement 
de Franz Schubert

a vida i I’obra de Franz Schubert (1797- 
1828) -Quadern núm. 56-, s’esdevingué 
a l’ombra preponderant de Beethoven. 
Arreu, el gran músic de l ’ època que 
canvia la lectura musical trencant 
l’equilibri clàssic per endinsar-se revo- 

lucionàriament en un nou món romàntic fou 
Beethoven i només pocs compositors (Humel, 
Spohr, Weber) hi estaven a prop.

Schubert no formava part d’aquest grup pri
vilégiât: se’l considerava, en aquella Viena 
desenfadada i alegre, un compositor de cançons 
i un músic jove que vivia en un ambient de bohe
mia i d’alegres companyies. No és fins quaranta 
anys després de la seva mort que el mon va des- 
cobrir de sobte que Schubert era una de les figu
res de la música romàntica amb l ’obra mes 
bella i pura d’aquesta època. La llegenda d 
Schubert fêta posteriorment i deformada per 
una comèdia musical superficialment inspirada 
en la seva vida, va amagar les realitats mes 
dures d’aquest vienès, fill miop d’un mestre 
d’escola de raval, familiaritzat amb les priva- 
cions i incapaç d’aconseguir un carrée o una 
feina estable. Va viure sempre en la bohèmia 
d’un cercle d’amies i esporàdicament va ser aju- 
dat per algún dels sens nombrosos germans. Per 
tot i aixè, Schubert sempre tingué una situació 
d’inestabilitat i una propensió ais problèmes de 
salut. A la seva mort, als trenta-i-un anys, 
d’unes febres tifoidees, deixà una obra solament 
coneguda pels sens amies, i encara el món 
popular de la cançô, perbé que Fautor restà 
sovint anènim. Aquest trésor musical desvetlla 
el gran valor de Schubert, que en aqüestes 
precàries condicions (fins i tot sense piano) fou 
capaç, amb setze anys, d’escriure més de mil 
obres i sis-centes cançons que ara el sitúen 
entre els més importants compositors de la 
Historia de la Música. Per tot aixè, es pot afir
mar que Schubert continua encara avui corn 
una figura indefinida i misteriosa. Es coneixen 
molts aspectos externs de la seva vida, però 
resta desconegut els seu pensament, les seves

Antoni Sala i Serra

idees i fins i tot la gènesi d’aquest trésor musi
cal tan summament original, cap compositor del 
seu temps no es podia sostreure de les infiuèn- 
cies de Beethoven, Mozart i Haydn, però 
Schubert, trencant aixô tan aviat corn troba el 
seu propi estil, s’allunya de la idea musical beet- 
hoveniana tan concreta i punyent. En la música 
de Schubert, l’estil de Beethoven hi és tan escás 
com el contacte personal que mai no va existir 
entre élis. Schubert, després d’experimentar les 
formes i textures de Haydn i Mozart, va seguir 
en solitari el seu carni sense mirar més el pas- 
sat. En I’obra de Schubert resulta usual afirmar 
que fou un dels mélodistes més importants, cosa 
natural en un gran compositor de cançons, i 
sobretot en eli, que de forma extraordinària 
necessitava aquests atributs melôdics per com
pondré el seu cabal ininterromput de prodúcelo 
lírica. A aquest sentit melôdic de Schubert s’hi 
afegia un sentiment de modelacié harmónica. 
Podia desplaçar-se d’una clau a una altra amb 
molta facilitât, descobrint acords que subratllen 
una paraula o una frase relacionades amb can- 
vis fonamentals imprevistos. Per aixô es diu que 
Schubert és el mestre de l’inesperat; li era difí
cil controlar els cops d’inspiració, que sobreei- 
xia amb temes i melodies una ment que mai no 
treballava seguint els métodes convencionals. 
No és fins els vint anys que Schubert aconse- 
gueix penetrar en la composició instrumental de 
manera comparable als importants escrits de 
música vocal primerenes. L’elegant i encantado
ra “Cinquena simfonia”, tan a prop de Mozart, o 
la célébra “Vuitena simfonia (Inacabada)” , cre
ado poètica melangiosa i resignada, o l’origina- 
litat eloqüent de la “Novena simfonia (La 
Gran)” , que sitúen Schubert entre els grans sim- 
fonistes de la História de la Música. Però on 
Schubert demostra el perfecte equilibri entre la 
invenció lírica i instrumental és en la seva músi
ca de cambra, trios, quartets i quintets configu
ren la música més deliciosament bella de 
l’època romàntica. Inquiet, Schubert aprofun- 
deix amb délit en la música religiosa, especial-

home /  dona
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ment en mo:ets i misses. En les ùltimes “Missa 
en la major” (1822) i “Missa en mi bemol” 
(1828), és on es troba el Schubert lliure i des
bordant d’inspiracio, amb melodies i modula- 
cions que desenvolupa amb ràpida successió 
d’impulsos moites vegades solament apuntats i 
inconcrets. Els seus biògrafs diuen que sola
ment una persona reaiment religiosa podia 
escriure aquesta música, però aquest senti
ment, com molts d’altres, resta desconegut fins 
i tot entre els seus amies. Schubert tingué sem
pre una gran inclinació vers la composició pia
nistica, i fins i tot en la seva mùsica de cambra 
el piano esdevé protagonista. Mitjançant aquest 
instrument aconseguiria els seus discursos 
musicals mes precisos concentrais i austers, i 
possiblement les seves obres mes ambicioses. És 
una particularitat comprobable amb les sona
tes, impromptus, moments musicals, valsos etc.

En els últims anys de vida, Schubert tingué

l’obsessió que la seva música desconeixia el 
contrapunt, fenomen que també li passé a 
Mozart en descobrir l ’obra de J.S. Bach. Per 
aquest motiu, demana lliçons de teoria al mos
tre Sechter, del quai va rebre molt poques clas
ses, car Schubert moria el dinou de novembre, 
el mateix mes que les havia començades. no va 
deixar ni llibres, ni diners, ni mobles de propie- 
tat, només un munt de manuscrits dispersos per 
tot Viena, la majoria inédits, que poc a poc anirà 
descobrint el mon musical.

La música de Schubert no va exercir gaire 
influencia en el mon esbojarrat del Roman
ticisme, tot i que s’anticipa en els trets subjec- 
tius musicals, però sí que podem dir que la seva 
música té un lloc destacat en aquest moviment 
musical, molt superior de vegades als més 
inclits représentants. Eranz Schubert va ser el 
primer poeta de la música.
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Evocado de Mossèn Geis
A mena de carta

nohlidahle Mn. Geis:
Us escric aquesta carta -la  pri

mera que us he dirigit en la vida- 
per que el passât dia 29 de gener, 
a la Fundado Bosch i Cardellach, 

vaig llegir la ponència dlngrés com a 
membre numerari, la quai fou contesta
da per l ’amie Josep Torréfia, qui també 
us alludi. Va coincidir precisament amb 
motiu de Tonzè aniversari del vostre 
traspàs a Allá, des d’on podeu observar 
les coses que es fan  i es desfan en 
aquest nostre terrer... Fou una ponència 
pensada per aquesta ocasió. Vaig posar- 
hi tota la meva bona voluntat, però 
sobretot vaig voler expressar Tafecte 
que sempre us he tingut. Un afecte que 
el temps no ha esborrat. No pot esbo- 
rrar-se perqué és m olt profund, molt 
arrelat amb mi. Fis soles que vau dei- 
xar-me han quedat ben marcats.

Vaig voler posar una fotografia que 
us féu Florenci Rial, ampliada, la quai 
va presidir l ’acte. Van assistir moites 
persones que havien gaudit de la vostra 
amistat. Tots us vam evocar de paraula 
i de pensament... Grec que fou un acte 
molt emotiu.

Havia demanat a la gentil Nüria Can
dela que collaborés en aquest acte i ens 
va recitar una selecció de poemes vostres 
amb aquell seu dir que fa emocionar.

Us ho explico, però per altra part no 
sé per què, tota vegada que vós hi éreu 
présent en imatge i en esperit. I  aixi ho 
vaig dir.

Vaig evocar algunes vivències com
partidos amb vós; també algunes anèc- 
dotes; vaig c ita r noms i cognoms de 
Velles i bones amistats amb els quais us 
union afectius lligams.

No ca lfer una ressenya ni una cròni
ca d ’aquest acte -Evocado de Mossèn 
Geis-. He fe t aquesta breu carta oberta, 
tan oberta com hofou la nostra amistat...

Vostre per sempre,
Joan Cusco

A la memòria de Mn. Camil Geis
(11è aniversari de la seva mort)

Se senten campanes... que trist és llur so!

Va morir un poeta, un home molt ho.

El seu sacerdoci l’ompli totalment;

feia bones obres... ho sap tanta genti

Al Gel l’esperaven tots els serafìns,

entonant alegres, els cants més divins.

I -cree- deferencia li deurien dar...

mùsic per excel lència, Forgue deu tocar.

Hi haurà un cor d’arcàngels 
-tots hi voldran ser-

cantant les grans obres que aquí eli va fer. 

Nosaltres, pregàries tots li dediquem: 

la seva figura -burnii- no oblidem!

Maria Teresa Cabané
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"Ja és hora que se sápiga
(Homenatge a Pere Quart)

f f

quest és el títol del recital que ens oferí 
Núria Candela, -Josep Maria Pladevall 
al piano- el passât dia 13 de desembre 
al Teatre del Sol. Un recital monogràfìc 
sobre Cobra poètica de Pere Quart, 
arran del centenari del seu naixement. 

Acte organitzat per l ’Ajuntament amb la 
coMaboració del Teatre del Sol.

Com a testimoni d’admiració envers la deido- 
ra de poesia. Pere Quart li dedica un comentari, 
el qual s’insereix en el mateix programa de mà 
i que ens plan transcriure.

He seguii la trajectòria de Núria Candela des 
dels sens començos, que, ja  d’entrada, revela
ren una sòlida vocació, pedra angular de qual- 
sevol activitat humana. El seu gran estimai ha 
estai l ’amor a la poesia lírica, la interpretació 
de la qual estableix limits al quefer i comporta 
puresa, humilitat i profunditat en l ’amhició de 
l ’artista, fa c to r  -o  a ctriu - pretén encarnar 
dramáticament una fic c ió  de carácters i 
accions.

L ’intèrpret de poemes aspira senzillament a 
comunicar les idees i les imatges que el poeta ha 
f ixâ t en mots escrits, per a ésser llegits; a 
donar-los veu i volum i convertir-los en parau
les. Transposició delicada. Un poema admet 
gairebé sempre versions diverses i l ’intèrpret ha 
de triar i treballar la seva propia versió.

Ha de fer-se seu el poema. Heus aquí el que 
Núria Candela ens ofereix: la contemplació -en 
el sentit d’absorbir-se amb l ’oida i els ulls al ser- 
vei de la ment-, la celebrado d’un espectacle de 
poesia viva. Ella, en una línia sempre ascen
dent, ha madurat el seu art a través de l ’estudi, 
de la penetrado de les formes i els continguts 
poetics, un cop segura i convençuda ella matei- 
xa, s’aventura a convéncer els seus oients. A mi 
ja  m ’ha convençut. I  m ’ha emocional.

Escolteu-la, si us plau, religiosament.
Pere Quart

Foto Gemma Miralda
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Tomás Molina
"L'home del temps de TV3"

reballant a classe el gènere periodista 
de l’entrevista, els alumnes de Ir  hem 
préparât un interviú a en Tomás Mo
lina, una de les cares populars de TV3.

-  Li agrada estar davant de les 
càmeres?

-  Bona pregunta! No en particular, la meva 
teina comporta estar davant de les càmeres. No 
és una cosa que m’hagi plantejat, jo sóc home 
del temps, cal que sàpiga el temps que farà, cal 
saber fer la previsió i albora cal que sápigues 
presentar davant d’una càmera i fer-la enten
dre a la gent que està a l’altra banda del televi
sor. Per tant, tindríem tres parts dintre de ser 
un borne del temps: saber interpretar els 
mapes, tenir coneixements per fer la previsió 
del temps, saber interpretar i fer entendre el 
que tu estás dient. Perqué no és tan fácil com 
sembla, fer un mapa del temps i que la gent 
l’entengui. Fixa’t que si jo faig un mapa sencer i 
Tomplo de signes de pluges, jo vull dir que 
plourá a tot arreu i la gent entén que plourá 
molt. Per tant, omplo el mapa de pluges i tapats 
i així la gent creu que no plourá tant.

-  Sugoso que et senties més de gust en un 
programa com el que feies a Bon Dia Catalunya 
que en un Telenoticies.

-  No creguis, pensa que som professionals i a 
cada Hoc hi ha un to i una manera de fer. 
Trobaries malament algù que en un programa 
com el de Bon Dia Catalunya tingues to d’infor- 
matiu, però a mi, la primera vegada que vaig 
anar a Bon Dia Catalunya em va costar perqué 
jo tenia to “informatiu”. Llavors has de canviar, 
una de les tres parts de la meva feina és estar 
davant de la càmera, aquí estás fent d’actor, 
actor de tu mateix, t’interpretes a tu mateix 
però no deixes de ser un actor. Perqué el plato 
és com un replá d’escala, no hi ha res. Llavors 
per qué has de somriure en un replá d’escala, a 
qui li somrius, a la porta? En can vi, quan vas a 
veure un amie i estás al replá de Pescala i 
toques el timbre, aquí sona el “TINI TO TINI” i 
quan obre la porta és quan milions de persones

Alumnes de I r  ESO "B" 
Escola Pío Sabadell

Cobren la porta a casa seva i llavors has de fer 
una mica de teatre i saludar. En definitiva, no es 
pot tenir la mateixa actitud en un programa com 
el de Bon Dia Catalunya o en un Telenoticies, i 
un cop acostumat, et sents a gust a tot arreu.

-  Creu que Tencerten o s’equivoquen bastant 
en les prediccions? Per qué?

Digui el que digui la gent, encertem molt més 
del que sembla. La gent, estic convençut que 
quan senten la predicció del temps en fan cas, 
però fan la broma com si mai no ho encertéssim. 
I aixó passa perqué fa cosa d’uns vint anys la 
meteorologia no era una ciéncia exacta, i és que 
la manera de fer la predicció del temps d’aque- 
11a época no té res a veure amb la d’ara. Penseu 
que el percentatge d’encert del 6é dia actual- 
ment és el que hi havia fa vint anys per a 
l’endemá.

-  Són bons companys en Picó, en Toni Nadal 
i en Francese Mauri?

-  Som companys de feina, però s’ha d’enten
dre que per a treballar junts no cal que anem a 
sopar plegats.

A la nostra feina la competèneia que existeix 
és individual i per a poder ser el millor compten 
molts aspectes, com ara el vestuari que porto, 
com parlo, el que faig a les presentacions, com 
em faig entendre... tot piegati, i això és un fet 
molt particular a la televisió, i és per aquest fet 
que comptem amb l’ajuda d’assessors d’imatge. 
Cada un de nosaltres som un producto, que ens 
venem amb la imatge que donem.

-  Per què va triar aquesta feina? Li va costar 
molt de trobar-la?

-  Vaig guanyar unes proves el 1987, però no 
la vaig triar ben bé. Jo ostava estudiant fisica de 
l’atmosfera i van convocar-se unes proves; em 
foia mandra presentar-m’hi perqué ser home 
del temps no és una trivialitat; però com que en 
aquell temps havia fet teatre, cinema amateur i 
ràdio, tots els meus amies em deien: “Au, pre
senta’! ’’ , i al final m’hi vaig presentar.

-  De petit, s’havia plantejat mai fer la feina 
que fa actualment?
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-  En absolut, no se m’havia acudit mai que 
seria home del temps, però de totes maneres jo 
sempre, de petit, havia fet moites coses davant del 
públic; sempre m’havien triât per a ser delegat.

-  És difícil assenyalar el mapa?
-  No, no és difícil.
-  Quan s’equivoca què fa, què pensa?
-  Quan m’equivoco en la predicelo, el que 

passa és que a la fi parlo del futur, i de tant en 
tant ens equivoquem, desenganyem-nos, però 
no tan sovint com la gent diu. Què penso, 
dones? què és la meva feina i si no t’hi acostu- 
mes... malament!, ja que el futur no el tenim 
contrôlât.

-  Quines virtuts té, a part de preveure el 
temps?

-  No et sabria dir, potser... no sé, virtut? 
M’agrada entendre les coses i trencâr per 
exemple amb el catastrofisme i el desànim i 
coses d’aquestes. Tiñe gairebé una obsessió per 
fer-me entendre i per evitar aquesta sensació de 
catàstrofe que corre pel mon.

-  Reaiment, és com a la tele?
-  Jo? Sí, m’interpreto a mi mateix. Cree que 

sí, ja que en un Telenotícies si no ho fas així és 
poc confortable.

-  Li agrada ser famés i que la gent el saludi 
pel carrer?

-  Agradar no és la paraula, o sigui, dir que no 
t’agrada tampoc és la paraula, però és més difí
cil del que la gent es pugni pensar. Per exemple, 
jo ho porto bé, però per ais qui m’envolten és 
complicat: sopant en un restaurant, passejant, 
s’han d’acostumar que em parin.

-  Cada quan es talla els cabells?
-  Cada dues o tres setmanes, és que hem 

d’anar arregladets!
-  Quin és el programa de televisió que li 

agrada més?
-  Es que no miro la televisió, bé, sí que la 

miro, però faig molt “zapping” . Suposo que per 
deformació professional ho miro tot. A mi 
m’agraden les pel licules i les séries que s’aca- 
ben cada dia, no suporto els culebrons. Sóc un 
fan de “Star-trek”, no me n’he perdut ni una.

-  Quines afeccions té?
-  Jo traballo moites hores, o sigui que tiñe 

poca estona Iliure. M’agrada molt llegir, 
m’agrada molt viatjar, però jo vaig a la tele al 
matí i no en surto fins a la nit, així que tiñe poc 
temps per fer les coses; vaig al gimnás també, 
però el que m’agrada més de tot és llegir.

S a la  d 'E x p o s ic io n s
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-  Té amies en d’altres televisions?
-  Sí, i a mes a mes soc membre de l’Asso- 

ciacio Mundial d’Homes del Temps; ens reunim 
un cop Tany i som gent d’arreu del mon: des 
d’Austràlia fins a Xile, passant per Islàndia i 
arribant fins a Costa d’ivori. L’any passât érem 
noranta presentadors de vuitanta canals de 
televisiô. Conec a molts homes del temps, molts!

-  Quins dons U agradria tenir però no té?
-  Dones que m’agradria tenir? No ho sé, son 

coses d’aquelles que no em preocupen molt. 
Potser m’agradria tenir mes capacitai de “fer”.

-  Quin és el seu dinar preferii?
-  Bé, sopar, és que dino poc. Potser els ous 

ferrats, de tota manera això és una cosa que he 
après de les entrevistes. De fet, a mi els ous 
ferrats m’encanten, però si em fas triar entre els 
ous ferrats i els percebes, jo sé el que triaria. Un 
dels problèmes de les entrevistes és que de 
vegades dones una imatge de tu mateix força 
deformada i això afecta. Per tant, ous ferrats, 
però sense “ketxup” .

-  Té bona memòria?
-  Molt bona, però la memòria és una cosa 

que es pot exercitar i a la meva feina nécessites 
la memòria, i com que l’exercito cada dia, en 
tine. De fet, a la meva familia tots plegats en 
tenim força.

-  Es crea guapo, intéressant?
-  Sóc bo! (Ja, ja, ja!) Al programa de la Mari 

Pau Huguet van votar els calvos més guapos de 
Catalunya i es votava sense candidats. Jo vaig 
quedar el segon...

-  A quina hora es lleva?
Depén del dia, però dilluns em llevo a les cinc 

i mitja del matí, però avui m’he llevat a les vuit 
i mitja.

-  Com era de petit?
-  Una mica repel lent, per exemple jo mai he 

jugat a fútbol i recordo que a l ’hora del pati 
anava a la biblioteca. Era una mica “empollón”; 
però no he estudia! mai, perqué tenia molta 
memòria, fins a la carrera...

-  Es creu simpàtic?
-  Si, dec ser-ho perqué la gent em riu les grà- 

cies. A més, la televisiô et dona molts recursos.
-  Creu que és un bon meteorôleg?
-  Intento ser-ho, almenys treballo per ser-ho. 

A més, el treball és una de les meves virtuts. 
Penso que si tothom fes bé la seva feina tots viu- 
riem molt millor i el nivell de vida pujaria.

-  Li agrada com és? Creu que és bona 
persona?

-  Sí, sóc com sóc. Mai no sóc dels que em 
poso cebes al cap, sóc horitzontal i no fine ni alts 
ni baixos.

-  Què fa quan arriba a casa?
-  Arribo a dos quarts d’onze o a les onze de la 

nit. Si la meva filia està desperta estic amb ella, 
sopo, llegeixo una mica i me’n vaig a dormir.

-  Com seria la seva dona perfecto?
-  La meva dona. Perqué per estar casada 

amb mi ha de tenir molta paciència...
- L i  agrada anar amb ‘traje’?
-  No, els caps de setmana no acostumo a por

tar ‘traje’ , però de totes formes sóc ‘coqueto’ i 
m’agraden les corbates. A vegades em poso 
texans perqué les càmeres no m’agafen els pan
talons.

-  Què opina sobre Vestii dels altres homes del 
temps?

-  A TV3 sóm un equip molt uniforme. 
Nosaltres ens diferenciem. Diem el temps que 
farà i també si la pluja afectará a 1’agricultura... 
O sigui corn una ampliació. En canvi les altres 
televisions es limiten a dir el temps. Això fa que 
ens lligui més a la realitat.

-  Nosaltres hem fet una campanya d’ajuda al 
Zaire, què ha fet vostè sobre el tema? Què en 
pensa?

-  No ho fine gaire ciar, sabeu? No m’agrada 
gens l’intervencionisme perqué si, les missions... 
He estât a Tanzània i Kènia i sovint allà tens una 
perspectiva diferent de les coses, et fa replante- 
jar la manera d’entendre-les. La vida, per a élis, 
és diferent, corn la mort. Nosaltres anem allà i 
els ho revolucionem tot, trenquem la seva mane
ra d’entendre les coses. No estic en contra d’atu- 
rar la violència, però en part en som els culpa
bles pel nostre esperi! d’intervenció.

-  Ens pot fer un acomiadament?
-  Si, recordo que un dia, a la Val d’Aran vaig 

preguntar com es diu adéu en aranès, però me’n 
vaig oblidar i a l’hora de fer-ho, davant de les 
càmeres i en directe, vaig dir: “Com diuen aquí 
a la Val d’Aran Adéu-siau” . A reveure.

Moites gràcies, Tomás.
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Un premi al llibre 
"Sabadell, un segle de cineman

om ja saben els lectors de Quadern, la 
nostra Biblioteca Quadern va publicar, 
la tardor passada, el sen volum nùm. 25 
amb l’obra Sabadell, un segle de cine
ma, del qual són autors Josep Torrella 
Pineda i Albert Beorlegui. Dones bé; ara 

tenim el goig d’informar que aquest llibre ha 
estât premiat per “Film-Historia” , Centre 
d’investigacions Cinematogràfiques, de Barce
lona, en la seva XIV edició.

El jurat, que té carácter permanent i es inté
grât per membres especialitzats, sota la pre
sidencia del professor universitari J.M. 
Caparros, es va reunir precisament el 28 de 
desembre, data del 101 aniversari del Cinema, i 
va adjudicar els següents guardons:

*Millor pel licula histórica:
“La mirada de Ulises” , de Theo Angelopoulos

*Millor director:
Mike Leigh, per “Secretos y mentiras” 

*Millor investigació:
“Sabadell, un segle de cinema”, llibre de 
Josep Torrella i Albert Beorlegui

Els premis a “millor pel licula” i “millor 
director” van ser adjudicats “per majoria”. El de 
“millor investigació” ho va ser “per unanimitat” . 
1 justificant-lo per “I’homenatge (del llibre) als 
100 anys de cinema a Espanya i per oferir una 
valuosa mostra d’Història local” .

Recordem als lectors que el llibre Sabadell, 
un segle de cinema, esplendidament il lustrât, 
reuneix tot allò que relaciona el cinema amb la 
nostra ciutat: els locals d’exhibició (a partir de 
la histórica barraca d’en Ballús), les empreses, 
les programacions, les activitats sélectives i 
especialitzades, les realitzacions locals, els 
actors, directors, promotors; així com el desen- 
volupament artistic, tècnic i sociològic del cine
ma en els sens primers cent anys. Tot en un 
relat planer i amò, que es com un guió de 
pellicula.

En la presentació del llibre, que es va fer el 
17 d’octubre, precisament en una de les multi
sales de la ciutat, el catedràtic d’Història del 
Cinema, doctor Miquel Porter Moix, va posar de 
manifest que en l’any del centenari del cinema, 
ni el govern autònom ni l ’ ajuntament de 
Barcelona no van promoure un llibre com el 
sabadellenc. El premi, dones, honora no sola-

ment els autors del llibre, sinó també l’Ajun- 
tament, la Caixa i el Banc Sabadell, que el van 
patrocinar, i, no cal dir-ho, la Fundació Amies 
de les Arts i de les Lletres que se’n va empren- 
dre l’edició.

DISCULPA. En la informació de l’acte de presentació 
del llibre “Sabadell, un segle de cinem a” , que 
Quadern va publicar en el número anterior (Nadal, 
núm. 108), un d’aquells follets endimoniats que solen 
moure’s per les impremtes va fer que sortis afegit al 
final de la informació un fragment del text sobre el 
Premi Tenacitat, de les Agrupacions Professionals 
Narcís Giralt, que ja  havia aparegut integre en el 
número anterior (el 107). Demanem disculpes als 
lectors i especialment a les persones i institucions 
afectados.
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La mirada de Ulises:
Angelopoulos i l'etern viatge

Jordi Graset

’acollida extraordinaria -atesa la difi- 
cultat del cinema d’Angelopoulos- que 
ha tingut a Barcelona LA MIRADA DE 
ULISES, que esperem veure ben aviat a 
la nostra ciutat, convida a ampliar 
l ’apropament critic dedicat a aquest 

autor en el núm. 99 de “Quadern”. El públic de 
la nostra ciutat -fins ara ben poc- intéressât per 
l’obra del cineasta grec haurà tingut l’oportuni- 
tat, de la má de Cine Club Sabadell, de poder 
visionar quatre dels deu llargmetratges que 
integren la seva curta però fructífera filmogra
fia després de quasi trenta anys fent de director. 
1 vai a dir que això haurà estât un fet força 
excepcional al nostre país.

El fil conductor de LA MIRADA DE ULISES, 
com la majorai dels films d’Angelopoulos, és el 
viatge. Un viatge a l’interior del personatge pro
tagonista que és, albora, un recorregut fisic, un 
viatge al passât i un carni d’interrogacié del 
cineasta sobre la seva obra. El cinema 
d’Angelopoulos està farcit de referències, tipus i 
situacions que s’alimenten i s’enriqueixen d’un 
film a l’altre, per això és molt difícil parlar d’un 
film sense “viatjar” per la resta de l’obra. I’ante- 
cedent més evident, amb dares connotacions 
també, amb l’Odissea, és EL VIAJE A CYTHERA, 
però hi son igualment presents PAISAJE EN LA 
NIEBLA i LE PAS SUSPANDU DE LA CIGOGNE. 
Aquest film és el que es projecta al comença- 
ment de LA MIRADA DE ULISES enmig de la 
confrontado popular i que remet a la violencia 
política que ha pautat la història de Grècia al 
llarg d’aquest segle. Estèticament i temàtica- 
ment, la seqüència retrotrau a EL VIAJE DE LOS 
COMEDIANTES i a LOS CAZADORES. Tot i això, 
el lligam entre LE PAS... i LA MIRADA... és molt 
més degut al personatge protagonista. El politic 
de LE PAS..., que s’ha volgut perdre en l’anoni- 
mat anant a raure en un indret fronterer, fora 
de Tespai i del temps. Roe de confrontacions 
racials, étniques i religiöses, on assoleix l’abso- 
luta renúncia del jo, empren, al final del film, un

viatge sense desti que enllaça amb aquest cine
asta A. de LA MIRADA DE ULISES ala recerca 
de la pròpia identità!, capbussant-se en la histò
ria, en el cinema i en el paisatge humà. La iden- 
tificacié entre l’Anônim de LE PAS..., l’A. (l’anô- 
nim de LA MIRADA...) i l’A., d’Angelopoulos, és 
ôbvia ja que, per al cineasta, la recerca dels 
sens personatges és la seva pròpia recerca. 
Quant a PAISAJE EN LA NIEBLA -un altre film- 
viatge- és significatiu el diferent desenllaç en 
relacié a LA MIRADA DE ULISES. En tots dos, hi 
ha la boira i trets fora de camp. Tenint en comp
te que, per a Angelopoulos, el viatge ja és per si 
mateix un repte ètic, la persecucié d’un ideal, 
quelcom més fort que assolir un objectiu con
cret, en la majoria de casos utòpic, el desenllaç 
coherent de PAISAJE EN LA NIEBLA seria la 
mort dels nens però, segons confessava el propi 
cineasta, va canviar el final mogut pel sentiment 
dels sens propis fills envers els protagonistes de 
la història. Concessió o evasió impensable en un 
film com LA MIRADA DE ULISES, un testimoni 
sobre el cruent confiiete iugoeslau, on els nens 
moren de debó. Els filis d’Angelopoulos inter
preten els nens de la ficció. Pel seu desenllaç, i 
per abres raons, PAISAJE EN LA NIEBLA és el 
film menys consistent de la darrera etapa, enca
ra que sigui un deis més brillants.

Els Balcans són la demostració sagnant 
d’una història que es repeteix. Una primera 
confrontació bèl lica, hi tenia Hoc els anys 1912- 
1913 i, tot seguit, esclatava la primera gran 
guerra del nostre segle. Quan estem a punt de 
cloure’l, una pau frágil i tutelada no acaba 
d’apagar el soroll en un símbol vivent i proper 
de la bogeria humana al final d’un segle marcai 
per dues grans guerres, trasbalsament de fron- 
teres, guerres civils i odis racials, intransigèn- 
cies religiöses, colonització econòmica i crisi de 
les ideologies. Aquesta desesperació de final de 
segle del protagonista de LE PAS..., que retro- 
bem a LA MIRADA DE ULISES, exigeix un com
promis, un cinema testimonial i una presa de
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consciencia renovada. La recerca de la propia 
identità! per a A. passa per reviure l’esperit deis 
Manakis, pioners cinéastes grecs itinerants que 
van deixar un valuós testimoni del paisatge 
humà dels Balcans sense estar condicionats per 
consideracions de raça, nacionalitat o creença. 
Passa pel fet que el cineasta s’impregni de la 
realitat que l ’envolta i s’hi dilueixi. Aleshores, 
pot desaparèixer el llenç, aconseguir la trans
parencia de la pantalla i que A. pugui dir: “Quan 
torni, sera amb la roba d’un altre, amb la mira
da d’un altre” ... “Et parlare del viatge, de 
l ’ aventura humana, de la historia que mai 
s’acaba” . Tota la posada en escena de LA MIRA
DA DE ULISES tendeix a la fusió, a mirar-se en 
la mirada de l’altre. Una alquimia que copsa i 
potencia la melangiosa i esperançada música de 
Karaindrou. Melangia, perqué A. i el seu amie 
poden fer seva aquella frase del Kincaid de LOS 
PUENTES DE MADISON: “Els veils somnis eren 
bons somnis, no es van convertir en realitat, 
però m’alegro d’haver-los tingut” . Esperança, 
perqué, enmig de Thorror de la guerra i de la 
destrucció, sempre hi ha una necessitai d’amor 
que es manifesta, de mùsica, de rebel lia.

El riu, una imatge molt comú a tots els films 
d’Angelopoulos, sintetitza molt bé els senti
ments contrastais, les coses que separen i unei- 
xen els bornes. A LA MIRADA DE ULISES, dona 
Roe a una de les seqüéncies mes carregades 
d’emoció: el pas de la barcassa que transporta 
l’escultura de Lenin, la imatge de la revolució 
disgregada i malmesa. El riu és, albora, fronte
ra i punt d’unió, és l’últim obstacle que hauran 
de salvar els nens de PAISAJE EN LA NIEBLA 
per arribar a Alemanya, on pensen trobar l’utó- 
pic pare. I, en el riu fronterer de LE PAS..., té 
lloc una seqüéncia antològica, una de les més

i  ^  p ?

belles de tot el cinema 
d’Angelopoulos: una pa- 
rella celebra les seves 
noces séparais pel riu. 
Restaran un a cada riba. 
Angelopoulos sap visua- 
litzar, com ningú, la dico
tomia del sofriment lligat 
a la felicitai.

La guerra que se’ns 
mostra a LA MIRADA DE 
ULISES és Tabséncia de 
vida. El reporter de tele- 
visió de LE PAS... diu: 
“L’ùnica cosa que sé fer 
és filmar l ’ altra gent 
sense importar-me els- 
seu sentiments” . Aquesta 
preocupació ética que 
guia tota l’obra del cine
asta des del seu primer 
llargmetratge (ANAPA- 
RASTASSI), troba la seva

______ justa expressió en el
retrat d’un Sarajevo 

mutilât, els carrers buits, la gent malvivint 
entre la destrucció o jugant-se la vida per acon
seguir aigua. Angelopoulos filma aquesta gent i 
revela els seus sentiments. Les bombes, els trets 
i els morts també hi son presents però, quan la 
televisió ens ha familiaritzat tant amb la violén- 
cia com a espectacle, cal desvetllar la Sensibili
tät de Tespectador per altres camins. Poques 
imatges denen resumir tan bé la guerra com la 
dels bojos sortint desconcertáis del manicomi 
enmig del bombardeig. Tota la paradoxa, el 
grotesc i el patétic de la deméncia humana es 
troben en aquesta imatge.

LA MIRADA DE ULISES és un film nocturn i 
fred que ens deixa la sensació de tancar el segle 
bavent perdut Toportunitat de ser més tolé
rants, més solidaris, més humans. És un reco- 
rregut a través de la memòria histórica mésde 
caire sentimental que de crònica política i que, 
per tant, està molt més en línia amb el cinema 
intimista de la darrera etapa del cineasta que 
amb el cinema politic de la primera época. A 
aquesta re-actualització de la memòria, respon 
la posada en escena genuina d’Angelopoulos, 
basada en la transició temporal a l’interior del 
pia. Ocasionalment, suaus panoràmiques i 
seqüéncies lluminoses evoquen la mirada inno
cent perduda: la mirada dels films dels 
Manakis. El contrast entre la Hum i la foscor és 
present des de l’obertura del film. El viatge de 
LA MIRADA DE ULISES, corn el d’EL VIAJE A 
CYTHERA, corn el d’Ulisses, no son sino l’etern 
viatge a la recerca del sentit de l’existéncia.
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Gràcies per aquest sopar
Texte llegit el dia 14 de desembre de 1996 
en motiu del IX Sopar de l'Artista Joan Vila Casas

incerament moites gràcies. I que per 
molts anys, germans sabadellencs, 
pugueu fer semblants obres. Sopar, 
pensant que una taula ben parada i els 
mes exquisits plats de l ’Urpi tenen la 
doble i sana intenció de col-laborar en 

la consecucio d’un projecte altruista: un modest 
estimul al jove artista de torn, enguany, la poe
tessa Mireia Bonet. Estimul que nosaltres, als 
nostres inicis no vam tenir mai, ben al contrari. 
Els aspirants a pintor dels anys quaranta, 
d’incentius, ben pocs, per no dir cap. Amb el cap 
a Santiga, plantar el cavalle!, saturar-nos de 
paleta i aiguarràs, i atacar la tela xiulant com 
els bons. Després i amb molta sort, les primeres 
exposicions, la incertesa de la difícil venda, 
l’esperança i el goig de les critiques, mes gene- 
roses que sinceres. Començaments amb desitjos 
encoratjadors i persistencia en una activitat 
d’alt rise economic i migrats résultats fìnancers. 
Aquell va ser el coet de sortida, la gran traca. 
Els espetecs vindrien mes tard. Les ventures i 
desventures que invariablement han pelat 
l’esquena de tots els somiatruites que s’han pro
posât fer la guerra pel seu compte, anar per lliu- 
re i isolar-se. 1 així anar arrencant fulls d’un 
calendan en el qual mai no hi hauria massa dies

de festa. Allò que molt assenyadament em 
comentaven amies i coneguts. “Pintor? Has triât 
un dels ofìcis mes costeruts, mes punyeters, mes 
difíeils. Son tants els qui ho proven i al cap de 
quatre dies pleguen! 1 és que el problema, no és 
únicament fer-ho mes o menys bé, el drama és 
trobar qui s’interessi per la teva obra: el mece- 
nes, el marxant o el simple col-leccionista que et 
segueixi amb una certa regularitat.” Exac- 
tament el mateix que amb molt bon criteri em 
repetiría més tard la Carmeta, una velia treba- 
lladora de la vida nocturna que ais seus vuitan- 
ta i tants encara exercia i ben dignament, la 
seva professió a la vorera de casa, abans que un 
consistori renovador i moralista, extradís el 
gremi de les prostitutes nocturnes del triangle 
Rambla de Catalunya, Conseil de Cent, Passeig 
de Gracia, al laberint sòrdid i desert dels carrers 
que envoltaven el Camp Nou.

Si, no... Pel que em dius, aixô vostre és 
molt semblant a la nostra feina. Si no ets molt 
conegut, si no trobes un senyor molt bo, mala- 
ment rai...”

Em va explicar amb una precisié extraor
dinària els millors anys de la seva vida. En efec- 
te, ella l’havia trobat, un senyor molt bo, i cons
ti que en dir molt bo, no es referia pas a un 

potentat; ben al contrari: 
el senyor bo, era un home 
de mitja edat, director de 
l ’ escorxador municipal 
d’un poblé del Penedès, 
culé perdut, que no s’havia 
deixat perdre mai un par
tit del Barça a casa i que si 
s’havia guanyat, ho cele
brava en companyia 
d’alguna de les dones dels 
voltants del camp. Així va 
conèixer la Carmeta. 1 
d’ençà de llavors, cada 
quinze dies, el nostre 
home, amb el seu 600, 
partit, Carmeta, i amunt i 
crits. Sopar al bar del 
Quimet, a quatre passes 
del camp, fa ria  de cent 
peles, i cap al 600 a pair. 
Un 600 colgat enmig de 
centenars de 600 ocupats 
per culés corn eli que hi 
celebraven la victòria.

VILA CASAS, litografia editada en motiu del IX Sopar de VArtista. 
Sabadell 1996 (tamany 32x47’5 cm, a dues tintes)
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No. Val a dir la veritat: de còmode no ho 
era gens. Totes ens queixàvem del mateix. 
Treballar en aquella estretor, era un veritable 
problema. És que no t’hi podies Unir gens. 1 a 
més a més en sortiem baldats, els ronyons des- 
fets i amb unes ganes d’estirar les carnes... Però 
vaja, això tant era, estimant-nos com ens 
estimàvem. Fins el dia que el cor va dir prou. E1 
d’eli. Al moment més bo, ai què tinc, ai què 
tinc... 1 les seves ùltimes paraules encara van 
ser “Visca el Barga!” .

VILA CASAS, oli sobre tela “Toilette”. París, 1950.

Pobre! Però almenys va ser generös amb tu?
Molt. Diner, cap oi, perqué la seva dona els 

hi controlava terriblement el sou. Ara, cada set- 
mana, i no va fallar mai, el recader del poblé em 
portava un paquet, un senyor paquet, que en 
valia de pessetes...! Que tali rodó, que mitjanes, 
que cuixa de bé, que conili de vedella... Pobret! 
Per dir-te que encara li reso cada dia... Però 
vaja, el que et deia. En aquesta teina vostra com 
en la nostra, si no estás relacionat, si no ets molt 
conegut...”

Si no ets molt conegut...! Qui de nosaltres, 
més d’una vegada, en moments d’eufòria, no 
s’ha sentit pintor conegut? Més que conegut, 
reconegut. Quan de fet, quan la realitat et fa 
tocar de peus a terra, et trobes com el que en 
veritat ets: el més anònim deis mortals. Recordo

la vegada que em van presentar un senyor, se- 
nyoràs. Pot ser el gran senyor que esmentava la 
Carmeta? Un sabadellenc de pes, peix gros del 
textil que portava molts anys afincat a 
Barcelona. La nostra conversa, ben aviat esde- 
vingué un autèntic diàleg de sords, de bojos.

Home! Molt de gust de conèixer-vos. 
Sabadellenc i pintor. Fantastic! I Vila! Un Vila 
més a la saga dels Vila artistes. Perqué vos, si 
molt convé sou fül del Vila Arrufat, i per tant nét 
del mestre Vila Cinca, és ciar...”

M’ho deia amb tant d’entusiasme, tant a tall 
de coneixedor del mon cultural de casa nostra, 
que quasi em sabia greu haver-lo de contradir. 
Però m’hi veia obligat.

Aleshores, si no sou familia del Vila 
Arrufat, ho sereu del Vila Puig...

No senyor. Tampoc.
Flavors, de quins Vila sou vos? Dels 

Vilatobà potser?
No. És que el Vilatobà, no és Vila. És 

Vilatobà tot junt.
Bé, però de totes maneres, junt o separat, 

és Vila... Ja és ben bé que això dels noms, oi...” 
1 VÓS qué pinteu? Retrat, paisatge, bodegó...?

Decebut com ostava, vaig pensar que si li 
deia la veritat, li agafava un atac de feridura.”-  
Planirnetries urbanos. Cases...

És ciar! Veieu allò que deiem dels noms...? 
Dient-vos Vila i Cases forçosament heu de pin
tar viles i cases. Perqué sembla mentida de 
quina manera el nom incideix en la vida de 
cadaseli. Amb la senyora ho hem dit moites 
vegades: el Vila Arrufat mateix, en tots els sens 
retrats, aquellos boquetes tan arrufados el dela
ten... i de quina manera! 1 del Vila Puig ja no en 
parlem...! uns camps de rostoll, uns paliers, i al 
fons un puig. No un turonet de res, no. Un puig. 
Naturai, lògic... Jo mateix. No sóc artista, oi, 
però cada primavera el mateix drama. Encara 
no sento parlar dels cues de seda, m’agafa una 
por, un desfìci, unes ganes de fugir, d’amagar- 
me, de desaparéixer... És dar, allò dels noms 
que déiem: em die Morera. Gustau Morera, ser
vidor de vosté. 1 la morera per un eue de seda... 
1 no heu pintat mai Sabadell des de la Salut? 
Quina vista més bonica, oi... Nosaltres, la meva 
senyora i jo, que cada any per Tot Sants anem 
al cementiri, ens hi quedem encantants. El 
cementiri i la Salut. L’un al costat de l’altre...”

1 en aquest aspecto, cosa curiosa, el senyor 
Morera coincidía amb el nostre benvolgut Pere 
Quart, el qual més d’una vegada s’havia mani
festât enamorat del veinatge Salut-Cementiri i 
ho celebrava amb una de les seves quartetes:

“Si agafes un veli taxista 
cada cop més curt de vista, 
en Hoc d’anar a fer oració 
et pot fotre al panteó.”
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Joan Vila Casas, un artista 
de Sabadell

ecordo, quan encara tots dos no pen- 
tinàvem cabells blancs, que Sabadell 
era una ciutat de quaranta mil habi
tants i la Rambla encara restava iMumi- 
nada amb fanais de gas. 1 no us pensés- 
siu pas que parlo del segle passât. Em 

refereixo ais finals dels anys quaranta. Joan 
Vila Casas, en aquella societal que fonamental- 
ment es dedicava a la prodúcelo textil i a 
I’ensems a expandir-se amb el flux incontrolat 
de l’emigració, Vila Casas era V’’enfant terrible” 
de la pléiade de pintors sabadellencs que, sovint 
al marge del febril tarannà, donaven vida i color 
intel lectual a la ciutat. 1 ho era sobretot per 
Cobertura marcadament apropada a les avant- 
guardes de l’art de fora de les nostres fronteres.

Recordo amb delectança les exposicions rea- 
litzades després de cada estada a Paris. Quin 
enrenou! Quin estripament de vestidures davant 
aquells nus sobresaturats de earn, reflex de les 
dones parisenques, amb tuf de bordell contra- 
punt de la seqüela indiscutible de la darrera 
guerra mundial.

Enrere havia deixat el lirisme de les flors i els 
paisatges postimpressionistes bucolics i plàcids. 
Tôt era diferent. Tôt respirava rebel lia. 
Rebel lia que les capes benestants no compren- 
gueren i que en bona mesura el decidí -tot 
abandonant la confortabilitat- residir a 
Barcelona per no haver de sentir constantment 
el blasme de la gent que restava impassiblement

Jordi Roca i Tubau

ancorada en el passât, amb un immobilisme que 
feia inviable el mes sagrat de l’artista: l’avenç 
amb llibertat vers les noves formes d’expressié. 
Doli d’aire frese enfront aquella società! forta- 
ment atenallada.

Però el gran sait l ’ efectuà l ’any 55 quan, 
trencant definitivament amb la figuracié, deci- 
deix encetar el que denominarla “planimetries” . 
De llavors ençà el carni no ha estât fácil ni pla
ner, però el que si que és cert és que la seva 
ohra ha assolit un Hoc de privilegi dins el marc 
de la nostra plàstica.

D’altra banda, ha conrea! el genere literari 
amb exit. Cal destacar Cobra Doble blanc i 
sobretot Matèria definitiva, que tingué molt 
d’impacte en la nostra ciutat, sobretot per la crí
tica despietada d’alguns, i que en definitiva serví 
per a retratar la poca visió de futur de la cap 
influent de la societat sabadellenca, causa direc
ta de l’immobilisme cerval de la postguerra.

De llavors ençà ha plogut molt. Aquesta 
aigua no manipulada per ningú, aliena a 
Cimmohilisme, ha assaonat a bastament les 
petjades d’en Vilacasas, i hom avui pot contem
plar Cabast qualitatiu de la seva veritat pictóri
ca i literária en Campii ventali de l’art català. 
Gràcies, Joan, per haver accepta! ser, aquesta 
nit, entre nosaltres. Gràcies pel molt que has 
fet en pro de la plàstica i gràcies per la teva 
generosità!.

Vila Casas, 
aiguafort. 
Paris, 1951
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Postal de LloMu
i i la  garomada ff

lofriu és un llogarret a prop de Pa- 
lafrugell, el Baix Empordà. A Llofriu hi 
ha el mas Pia, Hoc de residencia que fou 
de l ’escriptor Josep Pia. 1 en el petit 
cementiri hi descansa aquell que fou 
Pescriptor mes prolix de la nostra llen- 

gua. Aquell viatger de móns fisics i literaris.
El mas Pia es destaca en aquesta plana. Per 

accedir-hi s’ha de passar pel carni d’una filera 
d’esbeltos xiprers -Parhre de Phospitalitat. Del 
mas Pia a Palafrugell hi ha un curt trajéete que 
Pescriptor feia i desfeia quasi a diari quan es 
trobava al seu mas. El carni és pia, també. És 
una caminada tranquil la, plana com el palmell 
de la má. En el mas, en aquella taula rodona a 
frec del caliu del foc hi passava moites hores, 
escrivint, remémorant vivèneies i recreant-se 
amb elles, tot tenint a Pabast de la má i deis lia- 
vis 1 cigarreta, el café o el wisky. En aquell lloc 
hi “matava” moites hores i d’aquell racé se n’ha 
fet molta historia, literária i gràfica.

Allá, en el petit cementiri hi ocupa un ninxol, 
vigilai per Pesbeltés d’uns xiprers que, posant- 
se de peus albiren la linia del mar, aquell mar 
que eli recorregué, milla a milla, i del qual n’ha 
escrit pagines i págines de tan bon llegir...

Ara, tot obrint a Patzar el Ilibre “Aigua de 
mar”, el número dos de la seva obra completa, 
destaco un fragment d’un paràgrafi “Al fil de 
Paigua, un rosari de garetes semblen xuclar 
Paigua i crispar-se de punxes; són d’un negre 
funerari - d’un negre que no és mai un negre 
absolut: els máseles són d’un negre rogenc; les 
famelles, més planes, d’un negre malva” .

S’ha obert “La garoinada”. La cuina de Josep 
Pia” . Tindrà una durada de tres mesos -tot el 
primer trimestre d’aquest any denominai, gas- 
tronòmicament aixi, en aquest Baix Empordà, 
l ’Empordà petit com a Pia li agradava dir, 
Restauradors de Palafrugell, Calella, Llafranc i 
Llofriu, amb el Patronat Municipal de turisme 
de Palafrugell, han obert aquesta proposta gas
tronòmica. i com que hem estât en aquell lloc, 
hem estimât participar en la garoinada. Les 
garetes que els pescadors del lloc mengen al 
peu de la barca. Com ho feia el mateix Pia...

J. C. A.

Ë
Marcs I 
M s m u r t s

srrccdL

A Llofriu, a la Sala Gran, que és un lloc on la 
restaurado és bona, de garantía. Es conjuga 
qualitat i preu. una cuina del país i del mercat. 
I un ambient tranquil i confortable.

Ea uns anys i ja després de la mort d’en Pía, 
vam visitar -un cop més- el mas Pía. En aquella 
ocasió ens va atendré la senyora Maria, la ger
mana de Pescriptor, la qual, amable i gentil, ens 
ensenyá el mas... El dormitori que fou d’ell, la 
gran sala amb aquella taula al peu del fogar... 
Tot restava igual, tot menys les reformes que 
s’hi van fer a fi de condicionar-lo millor.

-  Jo cree que aquest mas podrá esdevenir un 
lloc d’interés histórico-cultural per visitar -vaig 
dir-li. 1, fins i tot vaig afegir: - Podria ser una 
mena de Stratfor-on-avon on s’hi recorda 
Shakespeare” ...

Haig de posar punt final a aquesta postal. 
Com una postdata, anoto: De fet, hem iniciat 
Pany d’en Pía, a la taula... ^

JOIERIA
SENSERRICHGALERIA D'ART

Grècia, 140 baixos • 08201 SABADELL 
Telèfoni 725 81 42

Pedregar, 10 
Teléfon 726 51 22 
08202 SABADELL

de Teresa Senserrich
CASA FUNDADA EN 1882

Sani Quinze, 17 • Telèfoni 725 75 96 
08201 SABADELL
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Cròttiques urbanes
Crònica d'uno vocnció politico

Q
saber, els primers dies de 
la cam panya electoral, 
ningú no podia explicar
se que havia portât Gem
ma Revira a presentar la 

seva candidatura a l’Ajuntament. 
Havia dut l’assumpte amb tant de 
sigil, amb una discreció tan abso
luta, que ni els sens pares no en 
sabien res. No cal dir que també 
bo ignoraven els tiets, els cosins i, 
es ciar, tot el veínat, que no podia 
ni im aginar en els somnis mes 
quim èrics que la bona de la 
Gemma, la filia del com ptable  
jubilât Modest Revira, del carrer 
de l ’Escola Pia, tingues la mes 
mínima inclinació per la política, 
perqué, i en alguna conversa a cal 
forner s’havia esmentat en conéi- 
xer-se el fet, mai ningú no li havia 
sentit ni un sol comentan ni opinió 
sobre cap afer public, mes enllá 
de les petites i inevitables xafar- 
deries populars de si “diuen que 
aquest va amb l’altra” o “aquella 
ha plantat el mes enllá per anar- 
se’n amb aquell”, referidas a per- 
sonatges locals d’un cert relien.

No en sabien res, tampoc, les 
companyes de “El Corte Inglés”, 
secció de perfum ería, on la 
Gemma treballava. 1 era logic, per
qué a penes si compartía amb elles 
quatre bromes superfícials i l’odi 
dissimulât que totes sentien per 
l’encarregat de la secció, un crá
pula amb aspecte de pollastre  
encorbatat, que feia mérits per 
ascendir a base d’una actitud tirá
nica constant i un somriure pie de 
saliva. A  més, la Gemma era  
rúnica dependenta que mai no es 
quedava, en plegar, a fer la xerra- 
deta mentre totes esperaven els 
novios, i ni tan sols acostumava a 
assistir als sopars de Nadal, amb 
la gent de la feina, que la tenien 
per una noia molt reservada, acti
tud que atribuïen al fet que, tôt i 
tenir una silueta passable, no era 
gaire afavorida de cara, que per 
aixo l ’encarregat de la secció li 
insistía que fes ús de maquillatges 
i pintallavis sofisticats, per fer 
d’aparador tôt atenent la clientela.

La vocació política de la 
Gemma Rovira havia sorprés tot- 
hom, però a ningú tant i tan pro- 
fundament corn a Conrad Solivella, 
que havia estât a punt d’agafar un 
atac de nervis, conduint el mati del 
12 de febrer, quan anava a treba- 
llar, i es topà, penjada en tots els 
fanais de l ’Avinguda i la Rambla, 
amb la fesom ia ria lle ra  de la 
Gemma, traient el cap darrere  
unes lletres de vermeil Rampant 
que deien “Ara és la nostra!”. La 
feina que havia tingut, el pobre  
Conrad, per arribar sense entre- 
bancs fins l’aparcament, deixar el 
cotxe i, tot intentant acompassar la 
respiració, pujar les escales corn si 
res, fins ocupar la seva finestreta a 
la Caixa d’Estalvis i retirar, amb un 
sospir polisémic allargassat, el car- 
tell de “Tancat”, perqué la primera 
iaia matinera hi anés a treure un 
pessic de pensió per anar a plaça. 
Quan obria els calaixos de la tanla 
per posar a punt el m aterial, i 
mentre somreia maquinalment a 
Càvia que ensenyava la llibreta  
darrere el vidre, Conrad Solivella 
va decidir que no li diria pas res 
del que tenia pensât, a la Gemma, 
quan la trobés a l ’assaig de la 
“Coral A le g r ía ” , a l ’endem à, 
dimarts. “Ella s’ho perd, remnga- 
va, perqué es quedará per vestir 
sants”. I és que, si no s’hi bagués 
posât per entrem ig la política, 
Conrad Solivella tenia decidit 
dem anar relacions formais amb 
fins matrimoniáis a la Gemma, en 
sortir de l’assaig, dimarts a la nit, 
tot acompanyant-la amb el cotxe 
cap a casa. Ella no se n ’hauria  
pogut estranyar, perqué ja  feia  
més d ’un any que es coneixien i 
que tenien Hargnes xerrades dins 
del cotxe, al portai de casa d’ella, 
cada dimarts i dijons, després dels 
assaigs; xerrades al llarg de les 
quais, Conrad creia baver trobat 
en la dependenta, una ànima bes- 
sona. Però ara li havia sortit amb 
el Ciri trencat de la política. “Dones 
haurà d ’anar a peu fins a casa  
seva, després dels assaigs!”, havia 
dit, tot tançant, amb un cop que 
havia sobtat la iaia dienta, el calai- 
xet dels bitllets.

Feliu Vallès

També havia tingut un bon dis
gust, el senyor Rovira, aquell mati, 
al Casai de Jubilais del carrer Sant 
Josep, on havia hagut d’aguantar 
el xàfec de preguntes i insinua- 
cions, simulant que feia costat a la 
decisió de la seva filia. Però havia 
arribat a casa cansat, blanc corn el 
paper de fum ar, mig m arejat 
d ’escoltar tantes demandes dels 
sens companys de partida, apreta
das de mans i converses atropella
das amb avis que a penes coneixia 
i qne li reclamaven servais, reivin- 
dicaven drets i suggerien actua- 
cions contundents, corn si fos eli, el 
candidat a alcalde.

La senyora Rovira, al migdia, 
l’havia esperat asseguda, amb les 
mans plegadas sobre el davantal, 
atuïda i amb el dinar per fer, per
qué no s’havia vist amb ànim ni de 
pelar una patata, en tornar del 
supermercat on tothom la felicita
va i li feia saber qué necessitava el 
barri, la cintai, els usuaris del 
transport públic, dels ambulatoris 
médics, dels menjadors escolars. 
Uns li parlaven de la mala sincro- 
nització dels semàfors, altres de 
l ’estât deplorable de les voreres 
del centre, els de més enllà del poc 
respecte que els conductors tenien 
amb els passes de zebra, i el de la 
verdulería no va deixar d ’ataba- 
lar-la ni un instant amb les zones 
de càrrega  i descàrrega. Total: 
havia anat a comprar cent grams 
de pernii dolç, un enciam i una 
ampolla de lleixiu, i havia tornai a 
casa al cap d’una bora i mitja, com 
si vingués d ’una guerra  incom 
prensible, i tot perqué a la seva 
Gemma se li havia acudit de pre- 
sentar-se per alcalde, sense dir-ne 
res a ningú.

El matrimoni Rovira, abraçats 
en silenci, després de mig explicar
se el mati terrible entre sanglots i 
queixes, només tenia Tesperança 
que tot piegai fos un error o una 
terrible coincidéncia incomprensi
ble. Els havia passai la gana de 
dinar i tot, frisosos de veure tornar 
la filia de la feina, al vespre, per 
saber del cert qué passava, amb 
aquell enrenou de la politica. “Jo 
la telefono a “El Corte Inglés”!”,
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exclamava, de tant en tant, el sen- 
yor Modest Rovira, tot i recordar 
que la filia els ho havia prohibit 
taxativament, que la truquessin en 
hores de treball, perqué tenia por 
que la despatxessin. A  aquella  
mena d ’amenaça, la seva esposa, 
la senyora Remei, només sabia  
respondre amb un llagrimeig silen
cios i pie de sospirs apagats. 1 cap 
dels dos no podia explicar-se corn 
redimonis se li havia acudit de fer 
aquell disbarat sensacional, a la 
noia, sense preguntar-los res, així, 
apa!, de sobte.

Al matí, la interessada, en 
canvi, en sortir de casa, tot obser
vant els cartells dels carrers, havia 
anat ben cofoia i satisfeta fins a la 
feina, i allí, com ja  s ’esperava, 
ningú no li havia dit res, perqué no 
s ’hi fixaven, en aquelles coses. 
Somreia en silenci, tot despatxant, 
i mirava d’estar ben amable amb 
tothom, mentre jugava a endevinar 
com s’ho prendrien, les compan- 
yes, l’encarregat de la secció i la 
m ateixa direcció de l ’em presa, 
quan corres la veu.

1, tal com havia previst, la pri
mera batalla la va haver de Iliurar 
al vespre, en a rr ib a r  a casa, ja  
tard, i trobar el pares desperts, 
amb els ulls desencaixats i la veu 
tremolosa deis nervis. Mira d’apai- 
vagar el malestar deis senyor i la 
senyora Rovira amb argum ents 
infantils, però, en no sortir-se’n, 
decidí tirar al dret i donar un cop 
de puny a la taula ben fort, tot 
dient: “S’ha acabat! Aquí mano jo, 
que sóc la que treballo!”. 1 davant 
aquella afirmació incontestable de 
carácter, el pare es va rendir a 
l’evidéncia i va admetre que “pot- 
ser sí, que la nena té fusta de poli
tic...”, opinió que, com que la deia 
el marit, sembla tranquil litzar una 
mica la senyora Rovira. El conven- 
ciment absolut, però, el van tenir 
l’endemà ais diaris i al carrer, on 
tothom els felicitava. 1 a partir deis 
arguments del cop de puny i del 
tomb que feien les coses, els pares 
feren costat incondicional a la 
noia-candidata, i l’acompanyaren 
assentint en public i en privât.

Però el prim er vespre, abans 
d ’aquell episodi fam iliar, la 
Gemma Rovira ja  sabia que tenia 
una cita urgent. 1 quan enfilava la 
Ronda Zamenhof, en plegar, ja  va 
començar-se a adonar de les pri- 
meres conseqüéncies de la seva 
decisió: la gent se la mirava de cua 
d ’ull, perqué resultava inevitable 
observar que aquella noia que pas- 
sejava era la mateixa que la deis

cartells de la campanya electoral 
que adornaven tots els fanais. 1 el 
fet que xiuxiuegessin al seu pas la 
feia sentir més feliç i convençuda 
de la seva decisió, traient-li del cap 
els pocs dubtes que alguna vegada 
havia tingut, sobre el seu pas a la 
política professional.

Pent veure que no s ’adonava 
de les m irades que la seguien, 
anava pensant en l ’ambient que 
trobaria al Club de Dones, quan 
arribes, per comentar les primeres 
im pressions del prim er dia de 
campanya i començar a organitzar 
les rodes de premsa i mitings, que 
la Comissió de la Candidatura  
havia de concretar. Llavors, tot 
caminant, recordava, també, com 
s’ho havien pres, el dia que es pre
senta al local i, sense conéixer a 
ningú, demaná per la presidenta 
del Club de Dones i li exposa sense 
embuts la seva idea de fer una 
candidatura femenina a l’ajunta- 
ment, presidida per ella, que havia 
tingut la idea, és dar. Primer van 
dubtar una mica, però de seguida 
les arrossegà la idea de prendre el 
poder, o almenys una part, i “pro- 
jectar la nostra capacitat organit- 
zativa, l ’esperit práctic, a la ciu- 
tat”, que havia dit la Mercé Pastor, 
la presidenta de la Junta, aixecant 
les aclamacions de les sócies que 
omplien, al cap d ’una setmana, 
com mai, el local social del carrer 
Sant Quirze en l’assemblea extra
ordinaria que va acabar amb un 
sopar de la Comissió de la Can
didatura al Viena, on les pizzes de 
form atge i el vi rosat fresquet, 
encengueren l’ànim i alçaren la fe 
en la victòria traspassant els limits 
de l’eufôria.

L’estrany era, pensava encara 
llavors la Gemma Rovira, que la 
condicio de mantenir en secret el 
nom de la candidata número u de 
la Rista, que els havia exigit des del 
primer moment, s ’hagués pogut 
respectar, fins al punt d’aixecar 
les expectatives i interrogants que 
la premsa local havia mantingut, 
tot intentant furgar els més recôn- 
dits racons per conéixer el nom de 
la candidata, com un tema 
d’interés primordial i de primera 
pagina, durant les darreres setma- 
nes. 1 quan el primer dia de cam
panya havia aparegut la seva 
imatge i el seu nom als cartells, els 
mitjans de comunicado encara no 
havien sabut reaccionar, ignorant 
qui era aquella tal Gemma Rovira, 
de qui al Club de la Dona no els 
havien volgut dir res i només els 
repetien que “a les deu de la nit hi

haurà una roda de prem sa amb 
algunes membres de la candidatu
ra ”, com una cantarella constant 
al contestador automatic, que 
havia aconseguit desesperar les 
redaccions. L’expectació era gran, 
com va comprovar només de tom- 
bar el carrer de Gracia Gemma 
Rovira, perqué una gernació volta
va el locai.

El locai del Club de Dones del 
carrer Sant Quirze bullia d’expec- 
tació, i la roda de prem sa de la 
candidata desconeguda fou un éxit 
esclatant. La Gemma captiva les 
incondicionals, convencé els perio- 
distes (sobretot les periodistes) i 
aconseguí un bon nombre de sig
natures de suport entre els curio
sos que ompliren el locai social del 
Club de la Dona, que no recordava 
un éxit de public tan gran des de la 
conferéncia de mossén Tronxo. 1 
era que Gemma Rovira, “l ’alcal- 
dessa”, com deien els cartells i les 
enganxines que anaven repartint, i 
com l’anomenà la premsa de lla
vors ençà, demostré una saviesa 
politica insòlita en una amateur. A  
totes les qüestions responia el 
mateix. “La cultura és el més 
important. Estudiarem  el tema, 
crearem una comissió encarrega- 
da i cercarem el personal técnic 
qualificat en...”, afegint, segons el 
cas, “qüestió d’obres publiques”, 
“afers financers”, o “matèria edu
cativa”. I sempre començava dient 
que “la cultura és el més impor
tant”, com una frase de principis 
inamovibles. L ’ùnica variació en 
les respostes la féu quan un perio
dista insidiós volgué que es definís 
ideológicam ent. Somrient, amb 
aplom, deixà anar: “La cultura és 
el més important. Nosaltres som 
dones de centre-esquerra liberal, 
amb un sentit responsable de la lli- 
bertat i un concepte ultra-conser
vador de l’ecologia, partidàries de 
la higienització profunda, des 
d’una perspectiva de la dreta més 
dura, de les finances municipals, 
però llibertàries, pel que fa al con
cepte del repartiment de la rique- 
sa, amb un principi insubornable: 
la Solidarität ben entesa”.

Aquesta definició, feta amb 
matisos de veu convincents, però 
que la Gemma Rovira no havia  
estât capaç de repetir mai més, 
apareixia a l’endemà destacada en 
totes les cròniques.
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Diafanità ts

9 «
¿ay

€
aps qué? Demá em 
fare retratar.
-  És una qüestió in- 
transcendent. Però, 
vaja, no m’estranya: és 
obliqua.

-  Dones a mi em fa estrany.
-  Cadaseli és com és. Tants 
caps tants barrets. Però de 
gairell. Objectual.
-  No, sense barret ni gorra, 
que no en tinc.
-  Pentina’t bé, que això es veu 
molt. No tens pas ulleres?
Perqué mira: te les podries 
posar. No pas a la butxaca, 
sino repenjades la nas.
-  D’això si que en tinc.
-  Ho die perqué aixi, amb 
ulleres, és més difícil que et 
prenguin per altre. Ulleres i 
nas fan l ’home concret.
Indivisible.
-  Les hauré de buscar.
-  Si vols, jo en tinc unes / 
quantes de recanvi, però 
potser no tenim les mateixes 
dioptries. Res. No he dit res. Les teves.
-  0 sigui, que amb ulleres.
-  Naturalment! Quan et retraten, s’ha de posar tot 
el que es té, per fer goig. I obeir les ordres del 
fotògraf competent, també per fer goig.
-  Renoi, si que és complicati
-  S’ha d’estar a totes. A les verdes i a les grogues. 
Cromàtici AxiomaticI
-  Ara, ja no em fa tanta il lusió.
-  I la corbata, amb el nus ben fet. I la camisa 
neta, que tot es veu. TotI
-  Que me’n podries fer la Rista, de totes aqüestes 
coses?
-T é , aquí la tens. Sempre la porto feta, i en tinc 
còpia a casa.
-  Gràcies. Ara si que sortirò bèl
-  Escolta, amb atenció fina, el professional. Ahi I 
fes cara ben relaxada, que no se n’ha mort ningù, 
d’una retratada. Eil Quejo sàpiga.
-  Això rail No pateixis. Ho veig com si ho veiés.
-  Pregunta quan tardaran a revelar-la i quan la 
pots anar a buscar. I vés-hi a l’hora puntualment. 
Tot és instantani. Vertiginós i aséptic.
-  Ja pensava fer-ho. Dones qué et pensesi
-  Avisa’ls que no te la facin massa grossa, que 
aleshores és més cara.
-  Ahi Això està molt bèl Com de butxaca, oi?
-  I si no surts bé, paciéncia. Un altre dia seràl 0 
un altre anyl
-  Em fa molta por de sortir malament.
-  No hi pensis, que aleshores faries mala cara, 
una ganyota de condemnat.
-  Si no et die res, és que no hi he anat.

Per la transcripción Jafre Segon

Saps qué? El foc no se m ’ha  
encés.
-  No calia. Ja ho era : el foc 
sem pre ho és, d ’encés. Volies 
encendre’l més, encara? Ener
gia m alversada i antiecológica.
-  De vegades, se m ’apaga.
-  A ixò  ja  està m és bé. Quan  
u n a  co sa  a ix i  s ’e x t in g e ix ,  
tristesa i enyorançal EoscorI
-  Preferiría no parlar-ne
-  Dones, no en parlis i estarem  
al cap del carrer. Se m e’n fumi
-  M ’ha  em p ip a t  que  no se 
m ’hagi encés.
-  Em sabries dir, per exemple, 
a qu ina  b o ra  es pon el sol?
Aproximadament.
-  Si, és veritat, també s’apaga.
-  No s’apaga, es pon. Per això 
diem  llevant i ponent. Punts 
cardinals.
-  N ’hi ha que no ho diuen.
-  Si s ’apagués, la feina que hi
hauria per encendre’l. Es pon com un ou.
-  Hi ha una cançé que diu: “Jo te l’encendré”.
-  Exacte I És una cançé molt educativa. Didáctica. 
I molt inspirada.
-  La sap tothom. Potser si Thagués cantat...
-  Però si no parla del foci De cançons, n ’hi ha de 
moites menes, però alerta: s ’ha de saber el que 
diuen, i la tonada. No están per cançonsi
-  Més aviat desafino.
-  A ix ò  són  e x cu se s . Qui t ’ho h a  dit que  
desfinaves? Un afinador maniàtic?
-  La lletra me la sé, però no la die.
-  VajaI Que et quedes amb la melodia, que és el 
que fa la cançé. Pas bé.
-  Cantar desafinat, fa pleure.
-  I tanti A ra  t’ho anava a dir, però no t’ho diré, 
per no ser pesât.
-  A  veure si demà se m ’encéni A  veurel
-  Pots encendre tot el que vulguis, menys el foc. 
Recorda-ho, sapastrel
-  I si em cremo o em socarrimo?
-  No Chi atansis ga ire , hom el T ira  la  p ed ra  i 
am aga la mà. Com un llampeci
-  Està ben pensât. Per tirar, que no quedii
-  Ja ets m a ssa  g ra n  p e rq u é  t ’h a g in  de d ir  
aqüestes coses. Ganàpial
-  I si no l’encerto? M ira que ho és, d ’aventurati
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DìUuns
Podem guanyar algún titol?

uan escric aquest article, acabem d’eli
minar el Madrid de la Copa, però 
l’Espanyol ens ha guanyat a Sarria. La 
situació no invita precisament a l’opti
misme. El Barça es només ais quarts de 
final de la Copa del Rei i de la Recopa 

-per tant, lluny encara de poder guanyar-les- i 
a vuit punts del Madrid a la Lliga -és a dir, a 
punt de perdre-la.

De fet, tot s’ha anat desenrotllant segons el 
guió previst. Des dels primers partits, I’equip ha 
estât un memorable desgavell tactic, repetit i 
augmentât un dia darrera I’altre. Alternant 
escandaloses derrotes amb impactants victò- 
ries, ha sembrat la inseguritat i el desconcert 
mes absoluts. Capaç de remontar un 2-0 al 
Benito Villamarin (al final, 2-4) i d’infringir-li la 
primera derrota de la temporada al Madrid (3-2, 
a l’Estadi), perd punts a casa amb una alarmant 
facilitât i sembla a vegades decidi! a ratllar el 
ridícul; el 2-3 de l’Hércules i el 2-2 de l’Oviedo 
com a darrers exemples. 1 la imatge de l’equip 
és sempre la mateixa: guanyar o perdre és 
només una anècdota, la impressió de desassos- 
sec és constant.

Tots els que fa anys que anem al fútbol ens 
fem les mateixes preguntes cada vegada: com 
pot ser que a una defensa tan contrastada, que 
compleix perfectament en d’altres compromi
sos, li facin tants gols com a l’Oviedo, al Celta o 
a rSporting? Com és possible que aquest Vítor
Baía, que es pass^ els partits buscan! bolets i 
seguint amb els ulls, impávid, les difpnents jt̂ a-- 
jectories de la pilota fins a la xarxá, sigttf iin’déM pammima amb 
millors porters d’Europa? Per que cl̂ s davanters N 
de tots els equips rivals poden erifrcírltan*í‘̂ ij?^ 
ment per l’esquerra de la nostra dífénia, ci)f^ ̂  | ^
Sergi, o qui siguí que l’bagi de co^rif,1io b1 foS=^ j  
sin mai? Amb quina segona intenció rper a rni,̂  M
indesxifrable- es decideix que PopescM -gmui comdnçameat de cada partit, desapareixen, de
l’encarregat de donar la darrera assi t̂jét|ci%?| ^  rpiéa, alguns jugadors teenies

Pere Cornelias

abusar-ne tant porta al deliri. Fabricar un equip 
amb un talonari de xecs era i continua sent 
immoral, per més que es parli de les diferencies 
del mercat de finals de segle. Actualment, 
sobren la meitat dels estrangers del Barça. 
En tindríem prou amb Blanc, Popescu -ju- 
gant al seu lloc-. Figo, Ronaldo i potser Baia, 
si acaba sent el que diuen que és. La resta, 
jugadors de casa: més barat i, possiblement, 
millors residtats.

Defensar la cantera no té res a veure amb 
una certa idea de nacionalisme excluent. No es 
tracta de tancar la porta -d ’altra banda, el 
Barça aixô no ho ha fet mai- sino d’aconseguir, 
amb el temps, una base compacte i cohesiona
da, a la quai, ôbviament, s’han d’afegir els fit- 
xatxes que calgui. Entre F actitud racista i into
lerant de I ’Ath. de Bilbao i la munió de 
mercenaris en que s’ha convertit el Barça, hi 
deu baver un punt equidistant, més lôgic i 
assenyat, u e  punt d’equilibri.

És ciar que, mentre els clubs de fútbol esti- 
guin regits per egòletres incompetents, fanatics 
apassionats i gent sense principis i els teenies 
puguin fer el que fan amb tanta impunita!, ho hi 
ha res a fer. Perqué, a més, aquests darrers 
serán cesats fulminantment un dia o altre, però 
no com a résultat d’una mínima anàlisi de ren- 
diments sino, senzillament, perqué la gota 
haurà fet vessar el got i algù haurà dit prou, 
definitivament empès pjofe esdeveniments i 
l’exaltació.- X

diuen que hem de tenir més 
Robsoa i no sé si també amb 

Núñez i els seus. Robsoìi em té cansa!, perqué 
j^ o ^ ’interessa, em posa de mal humor i m’avo- 
rrp^. Núñez és com un mal son que mai no 

èt'làba, president del Barça per sempre més. 
Mentre, es pengen pilotés a l ’olla des del

Què hi fa Ronaldo, sempre sol cnm un mussol 
per les proximitats de l’àrea contrària, bara« 
llant-se amb tres o quatre defers 
menge? Per qué hem fitxat Amu

Sort en tenim de Blanc, un defensa elegant i 
precis, o de Guardiola, en un e?^ t^gr^

Luis Enrique o dels gols de
tirant, malgrat tot, gracies a aque^^intovidüS^R Sebastián (2-u l. tras
litats i als moments màgics que, de tant en tant, 
protagonitzen. Tanmateix el public sap que no 
és aixô. La Ilei Bosman és una bona Ilei, però

(Prosinecki al Sevilla, Ivan, que juga bastant 
menys que a l’època Cruyff, o Celades, relegat a 
rpstracisme més absolut) i les mocadorades tor- 

n omplir el Nou Camp, com en d’altres temps 
que semblaven feliçment oblidats.

ijL  ^  I, Tot i aixi, podem guanyar algfin titol? 
moment de forma. De la força i dp Heu vist jugar a is  altres
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Pastisseria domèstica

a ciutadania de per aquí no es massa 
procliu a confeccionar coques i pastes a 
casa. De fet, tampoc és massa partida
ria del consum de les autóctones, tan 
bones com son. L’electorat prefereix la 
pastisseria d’importació, qué hi farem! 

Per por de no poder evitar I’expressar-me gro- 
llerament, ja no diré res dels greixosos pastis- 
sets industrials amb els quais es tapa la boca de 
la pobra canalla teleinduïda d’avui. Però amb 
l ’afeccié que ara hi ha a la pizza, les coques 
salades d’aqui, sembla que haurien d’haver res- 
sucitat (bé, en la majoria de casos, això de pizza 
nomes és per un modo di dire, perqué les 
coques saunizades dins un sarcòfag isotérmic, 
fabricat amb aquest propósi! i transporta! per 
un motorista que va a tota maneta, no tenen 
massa a veure amb les que fan a Itàlia; més 
aviat son cosa de nord-americans, que és gent 
de geniva tova i de costums alimentaris extra
vagants i suicides).

Dones res. De les nostres coques, quasi que 
ni parlar-ne; alguns, pocs, forners fan coca de 
recapte un dia a la setmana, i para de comptar. 
Un amie meu, que fa artesanalment pastisseria 
congelada en cru, per a forners, va provar de 
reintroduir la coca d’escalivada, sense cap éxit. 
1 no era pas que els ingredients i Pelaboracié no 
fossin d’una total honestedat; vaig tastar les 
proves i ho pue adverar. En canvi, la fabricado 
industrial del menjuc tele-encomanat i moto- 
transportat ja cotitza a Borsa.

1 ni SÓC antipizza, ni és xovinisme, que cons
ti. Encara en recordo una, totalment meravello- 
sa, que vaig menjar, ja fa uns anys, amb les 
darreres clarors del dia, en una trattoria davant 
VArena de Verona, després
d’haver fet un llarg __________
tomb, a peu, pels car- 
rers antics de la ciutat 
dels mitics amants.
Sortint del forn, 
bufant per no 
c r e m a r - m e ,  
allé va ser bra
vissimo. Sense 
desmeréixer, dones, 
les pizze de veritat, cree que 
es pot dir que les nostres 
coques son cosa séria i 
injustament desconeguda.
Aquesta és la tesi de la 
Sra. Eliana Thibaut i Co- 
malada, autora de Les Coques

Joan-Antoni Ferrari

Catalanes, Ilibre que Pany 1995 es va editar a 
Barcelona (Edicions Proa, SA); la comparteixo 
sense reserves. N’hi ha de tots els racons on es 
parla la nostra llengua. No en transcric cap 
recepta. El Ilibre encara es troba; comprin-lo. 
No tan sois “puix parla catalá, Déu li do glòria”; 
que també li doni els drets d’autora, caram. 1 
facin-ne, de coques; veuran com val la pena. 
Només afegiré que al Ilibre hi ha una coca amb 
espinacs, adaptada del manuscrit del Sent Soví, 
que demostra que això de les coques, ens ve de 
lluny (del Xlllé., almenys).

Sí que diré, en canvi, que alguns forners 
venen pasta de pa crua, que es pot guardar con
gelada, i que facilita el fer-se les coques a casa. 
Amb aquesta pasta fem, moltes vegades, a casa 
meva, cocs ràpids com els que feia el meu onde 
Rossend, forner del Pía d’Urgell. Es posen unes 
gotes d’oli al marbré i es freguen amb la má. Es 
posen uns 400 gr. de pasta al damunt, s’hi fre
guen un pareli més de gotes per sobre i es tapa 
amb un drap de coto. Quan comenga a pujar, es 
posa a escalfar el forn a 220° i, quan la massa 
ha crescut, se’n fa una bola, fent anar les vores 
al mig i funyint-la una mica. Llavors, s’aplana 
sobre el marbré, una mica oliat, amb un corro, 
també una mica oliat. Quan ja té les dimensions 
de la llauna del forn, s’hi posa al damunt, des- 
prés d’escampar-hi unes gotes d’oli, també. 
Amb les mans s’acaba de repartir i s’hi posa el 
pebrot vermeil i l’albergínia, escalivats, fets a 
tires i escorreguts una estona. S’arrengleren les 
tires de pebrot i d’albergínia, alternativament, 
deixant un pareli de travessos de dit entre ren
gles. Si s’ajunten massa, la pasta no posará 
crosta i quedará com farina mullada. Després 
s’hi posen uns tails de butifarra crua (de quatre 
dits de llarg, més o menys) i unes arengades de 

barril, sense la moca, però amb escata i 
tot. S’amaneix amb un raget d’oli i 

s’enforna a baix de tot, per
qué posi sola. Quan la 

pasta té bon color 
entre els rengles 
d’escalivada i la 

butifarra ja es 
veu cuita, 

però sense 
que arribi a 

ser resseca, es
treu del forn.

Amb els ingredients escollits i els 
indefugibles; tomáquet ratllat, orenga i 

mozzarella, també es poden fer unes
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pizze casolanes força decents. L’elaboració es 
bastant similar a la de la coca de recapte. 
Només que cal fer-les rodones. Venen uns mot
iles de planxa esmaltada, amb forats a la base, 
que van molt bé. Un cop aplanada, l’escampen 
sobre el motile, pressionant amb tots els dits. 
Ara, si volen provar de tirar-la enlaire, tôt fent- 
la girar, i entomar-la amb el puny, per estirar
la, passin la baieta amb lleixiu pel terra de la 
cuina, abans de començar. El pastó pot acabar 
a les rajóles. També en poden fer les clàssiques 
coques dolces de forner. Hi barregen 60 gr. de 
llard, ben barrejat i en fan dues parts, que cal 
estirar fins que quasi es foradin. Llavors les 
enfornen amb un bon raig d’oli al damunt, o bé 
amb una bona grapada de sucre o sucre i pin- 
yons. Si la fan només amb sucre, en treure-la 
del forn, l’amaneixen amb un rajoli d’anis, tirât 
amb un setrillet.

Com que a Mallorca sí que és ben viva, la tra- 
dició de la pastisseria casolana, vaig pensar que 
era millor demanar alguna recepta a la 
Franxesca Montserrat, una amiga felanitxera, 
pagesa i filia de pagesos, que estima la cultura 
propia (la que va amb majùscula i la que va amb 
minúscula). De les quatre coses que sé de cuina 
mallorquina, tres i mitja me les ha ensenyades 
ella. Per aquesta professió familiar, disposa 
encara d’ingredients produits a consciencia, 
sense martingala: aviram criât en llibertat, amb 
gra, hortalisses que no ban estât viatjades, etc. 
A la cuina els tracta com es mereixen i, no cal 
dir, gaudeix cuinant. M’ha escrit dues receptes, 
que transcric: una, és la de les panades, que 
abans es feien per Pasqua. Ara, se’n fan tôt 
Pany. Hi ha qui hi posa pèsols, sols o barrejats 
amb la carn. L’altra, és la deis robiols (paraula 
que té la mateixa etimología que ravioli), enca
ra que no son tan petits. També se’n fan amb 
farciment de brossât, perfumat amb pell de lli- 
mona i canvella. Diuen aixi:

Panades.- Ingredients: 1 kg. de farina fluixa, 
aproximadament; 200 gr. de saim; 1 tasso 
d’aigo (1/4 de 1.); 1 tassa d’oli (de ses de café, 
antigües) i dos vermeils d’ou (optatiu). 
Preparado: va bé encalentir un poc s’aigo, 
d’aquesta manera es saím és més bo de mes- 
ciar. Posam s’aigo, es saím, s’oli i es vermeils 
d’ou, si n’hi volem, dins un plat gran i, amb sa 
má, anam remenant, a fi de que tot quedi mes-

clat. Per últim, sa fariña. Sempre convé no aca
bar de tirar-li tota, per a qué no quedi espessa 
sa pasta. Quan veurem que comenga a desafe- 
rrar-se des dits, és es moment d’aturar-se. Es 
deixa reposar un poc i, si quan feim ses canas- 
tretes de sa panada veim que no s’aguanta, hi 
afegirem un poquet de farina. Tendrem trossets 
de earn d’uns 2 cm. x 2cm., posada amb ante- 
rioritat en adob amb sal i pebre bo. Omplim sa 
canastreta amb una tallada devora s’altra i 
tapam amb un cercle de pasta, aprimat amb 
s’aprimador; tallam amb es talla-pastes (també 
va molt bé un tassò). Vogim sa pasta amb uns 
pessics, posada damunt un paper transparent, 
per anar donant-li sa volta. A n’es forn, a 200°, 
uns 45 minuts. Veurem que comencen a tenit un 
color daurat; sa earn ja sol èsser cuita.

Robiols.- Ingredients: 1 tassa d’aigo; 1 tassa 
de sue de taronja; 2 tasses d’oli; 10 unces de 
saím (339 gr.); 4 unces de sucre en pois (136 
gr.); 2 vermeils d’ou i 1.200 gr. de farina fluixa 
(també aproximadament). Preparació: per fer 
sa pasta, hi posam es suc, s’oli i s’aigo, una mica 
calenta, perqué d’aquesta manera ajuda a que 
es saím sigui més ho de mesclar. Ho emulsio- 
nam amb una mà, donant voltes per a que quedi 
com una pasta clara. Llavors, hi posam es ver
meil d’ou i, per últim, sa farina. Ho mesclam, 
deixant sa pasta quan ja no s’aferra tant per ses 
mans. Que reposi una hora o més. Montres, pre- 
param sa confitura: mesclam confitura de 
cabell d’àngel amb confitura d’albercoc (millor 
feta a casa) i, si es voi, ametlla picada. Quan ho 
tenim tot a punt, agafam un pilot de pasta i, si 
s’aferra per s’aprimador, hi afegim un poc de 
farina. Feim un cercle i, en una mitat, hi este- 
nem confitura, ho repartim amb ajuda de sa 
mateixa cullerà i doblegam as damunt. Re- 
tallam sa pasta, donant sa forma com de mig 
cercle, o com es vulgui, i premsam, amb ajuda 
d’una forqueta, per a qué ses dues parts de 
pasta quedin unidos. Ho enfornam a 200°, fins 
que comenci a prendre color. Quan son defora, 
s’hi escampa es sucre en pois pes damunt.
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Milagros Torres

D O M IN G O
Galería InteMecte
L’artista Domingo pre

senta en aquesta darrera 
exposició el sen domini de 
la tècnica del pastel a tots 
els nivells així com la per- 
fecció a l’hora de treballar 
els cossos femenins. A tot 
això s’ha afegit l’oportuni- 
tat de veure com treballa 
els paisatges, dotant-los 
dels seusegell caracteris- 
tic, la dolçor. Una dolçor 
que emana de les figures i 
que ha sabut portar al gè
nere paisatgistic. Aquesta 
sensació i idea va ser crea
da a partir de fer servir 
unes tonalitats molt deter
minados, mes aviat fredes 
(grises, blaus i el neutre 
blanc), de la posició que 
agafen els seus elements 
compositius i de la manera 
com els vesteix.

En conjunt una mostra 
que defineix l’estil i el llen- 
guatge d’aquest artista.

C O L.LE C T IV A
Gabarro Art

La galeria Gabarro Art 
ha iniciat l’any amb una 
exposició coMectiva en la 
qual hi participen artistes 
que formen part de la 
histèria de l ’art català. 
Una mostra pel seu signifi
cai digna d’un musen. 
Novament ens trobem que, 
en moites ocasions, son les 
galeries les que apropen 
l’art al ciutada i les que 
permeten veure no només 
l’art que s’está créant en 
aquests moments, sino el 
que ha servit per definir la 
configurado de l’art actual 
i que a la vegada ens apro- 
pa a l’estudi de l’art.

Formaven part d’a- 
questa coMectiva noms tan 
importants com: Rafael 
Durancamps, Antoni Vila 
Arrufa!, Ramon Martí 
Alsina, Josep Serrasanta, 
Josep M. Tamburini, Fran
cese Gimeno, L. Gil, Eliseu 
Meifren, Pere Pruna...

C O L.LE C T IV A
Galería Rovíra

La Galeria Rovira 
també va inaugurar l’any 
amb una important exposi
ció coMectiva que omplia 
totes les seves sales. En 
ella vam poder observar 
obra de: Liesa, J. colomer, 
Vila Arrufa!, Vila Plana, 
Torroella, Fuentejada, Es
trada Vilarrasa, Celerino 
Olivé, Trini Sotos Bayarri,

J. Albert, J. Curós, Roman 
Francés, Ignacio Gil, 
Segrelles, Royo, Lloverás, 
Serrasanta, Ramon, Car- 
nicé, Ayneto, Pineda Bue
no, Tarrés, Ramon Rama
das, Rafel López, Raúl 
Julia, Jordi Roca i Ramon 
Noè.

Una mostra en la qual 
es podien apreciar dife- 
rents maneres de treba
llar, diferents tècniques i 
diferents temàtiques. Tot 
aixì ens permet tenir una 
ampia visió del que s’efec- 
tua en l’actualitat.

" A R T IS T A S  U R U G U A Y O S  
E N  B A R C E L O N A "  

Acadèmia de 
Belles Arts

L’Acadèmia de Belles 
Arts de Sabadell ha acollit 
en totes les seves sales una 
exposició que apropa l’art 
d’Uruguai a casa nostra, 
que ens permet observar 
com un grup d’artistes 
afincats a Barcelona de 
procedència uruguaiana 
treballen créant un art que 
a la vegada sigui reclam  
social i font de protesta i 
missatge, tal i com passava 
al nostre país ais anys sei- 
xanta.

L’exposició ha estât 
promoguda pel Consulado 
General del Uruguay en 
España sent els artistes 
presentats: Claudio Bado, 
Ana Maria Beulieu, Ya- 
mandu Canosa, Juan de 
Andrés, José Luis Grafia, 
Elena Jou Montano, Pedro 
Montero, José Dreyoni, 
julio César Quijano, Sil- 
veira Silva, Rubens Tosi i 
Salvador Valente.

C O L.LE C T IV A  T A F 
Acadèmia de Belles Arts 

de Sabadell
Amb el nom de “coMec- 

tiu Taf, terra, aigua i foc” 
s’han ajuntat diferents 
artistes per, d’aquesta 
manera, poder mostrar les 
seves creacions artisti
ques, i aixì treballen des 
del 1992. Els uneix el seu 
amor per l’art, no presen
ten un grup unit ni per la 
tècnica que empren, ni per 
la manera d’expressar 
Part. Aixì es poden veure 
pintures i escultures d’es- 
tils diferents.

Els componen d’aquest 
grup són: A. Benavides, 
E. Marín, M. Pefiarroya, 
P. Femmenia, J. Morera, 
M. Trullàs, A. Garcia, N.

Montlló, J. Tutusaus, B. 
García, 0. Nebot i J. Ubia.

G O Y A
Saló de la Caixa de 

Sabadell
Els Capritxos de Goya 

han estât al nostre abast 
gracies a la Fundació 
Caixa de Sabadell que ha 
portât a la nostra ciutat els 
80 exemplars que formen 
la sèrie propietat de “Sa 
Nostra” (laixa de Balears.

En conjunt, una obra 
d’inapreciable valor tant 
pel que comunica sobre la 
personalità! de l’artista, 
com per la seva manera de 
veure l’art com a mitjà de 
difusió d’unes determina- 
des idees, com per la criti
ca que efectuava a la socie
tal del seu moment que ha 
traspassat les barreres del 
temps i han esdevinguts 
universals, com per ser un 
precursor indiscutible de 
l’art modern (expressionis- 
me, post-expressionisme, 
critica social...)Una obra 
d’una gran energia tràgi
ca, amb punts d’indiscuti- 
ble dramatisme saltejats 
d’humor critic.

LLUÍS V IL A  P L A N A
Gabarró Art

La Galeria Gabarró Art 
ha efectuat una pelila  
antològica dedicada al 
desaparegut artista, que, 
indubtablement, forma 
part de la historia locai. 
Lluis Vila Plana (1929- 
1992). En aquesta mostra 
es podia apreciar la seva 
manera de treballar el pai- 
satge de camp, l’urbà i les 
marines. La seva pinzella- 
da impressionista, curta, 
ágil i lleugera, en ocasions 
carregada d’empastament 
i en altres Risa. Amb una 
ampia gamma de tonali
tats sempre aient a la plas- 
mació lumínica i atmos
fèrica. Una obra ben 
tractada i realitzada, piena 
de força i lirismo, sobretot 
quan observem els seus 
ametllers. Una realització 
que entronca amb la tradi
cional escola catalana de 
paisatge.

J O A Q U I M  M O N T S E R R A T  
R IC A R D  C A LV O  
Galería Nova-3

Joaquim montserrat i 
Ricard Calvo s’han unit per 
presentar una mostra en 
la que s’han visi implicáis 
gràcies al treball de l’edi

tor Rafael Jaime, el qual 
els va proposar efectuar 
obra serigràfica. El résul
tat és ben patent, els artis
tes van agafar el repte 
tenint com a fi de treball 
aquesta mostra. Una expo
sició en qué es pot apre
ciar la manera ágil i dinà
mica de treballar d ’en 
Montserrat en les seves 
creacions sobre paper i el 
résultat en una serigrafia. 
I el treball sistemátic d’en 
Calvo que mostra quasi 
tota una sèrie de serigra- 
fies sota el tema de “Les 
Fonts emblemàtiques de 
Sabadell”.

El punt unitari de la 
mostra no és només el tre
ball en obra gràfica, sinó el 
tema, els nens. Aixì han 
efectuat versions pròpies 
sobre el Pifre de Manet, el 
Paulo d’en Picasso, les 
Menines d’en Velázquez i 
el personatge de còmic 
Yellow Kid. Una mostra 
molt intéressant.

J O R D I R O C A  
Acadèmia Católica de 

Sabadell
Palau de la Música 

Catalana
En motiu de la celebra- 

ció del centenari del naixe- 
ment del poeta Joan Ala- 
vedra, i coincidint amb 
l’exposició dels pessebres, 
en la Sala Magna de 
l’Acadèmia Católica s’ex- 
posà els originals de les 29 
il lustracions que serviren 
per il lustrar el llibre “El 
poema del Pessebre” de 
Joan Alavedra. Editât per 
la Fundació Amies de les 
Arts i de les Metres de 
Sabadell dintre la coMec- 
ció “Imatge i paraula”.

I és de resaltar que les 
obres també s’exposaren 
al Foier del Palau de la 
Música Catalana el dies 14 
i 15 de desembre, amb 
motiu de l ’audiciô del 
Pessebre de Pau Casais.

Cal ressaltar que a- 
quest artista ha estât l’ûnic 
que ha exposât per dues 
vegades al Palau, fet sin- 
gularissim tota vegada que 
la direcció del Palau no 
contempla l’utilitzaciô del 
Foier corn espai a destinar 
per exposicions personals.
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ELS S E T A N T A  A P LEC S  
D E T O G O R E S

En foren 75 de no ser 
pels anys privais de I’Aplec 
a la Mare de Déu del Bose 
els anys de la dictadura 
d’En Primo de Rivera, i els 
de la Guerra Civil, (1936- 
39). Un impàs que va tren- 
car en aqüestes cinc oca- 
sions la celebració d’un 
deis mes entranyables 
Aplecs Marians del país.

Els “Amies de Togores” 
es disposen ara a fer una 
celebració d’entre les mes 
reixides del seu historial. 
&() anys son motiu de festa 
hi ho volen constatar amb 
un encomanament de la 
seva alegría per la conti- 
nuitat de la trobada al bosc 
de Togores, a Termita de 
la Mare de Déu. L ’últim 
diumenge de maig, el dia 
25, Togores es vestirá de 
festa i fará honor a la 
Verge del Bosc amb un dia 
curull d’actes commemo- 
ratius. L’Eucaristia cele
brada al bosc, davant 
Termita, presidida pel 
sacerdot sabadellenc Mn. 
Ricard Costajussà, Cla- 
retià. Els concursos de pin
tura rápida, fotografía, 
dibuix infantil... sardanes, 
flors silvestres, -un  deis 
concursos més antics-, 
trobada de puntaires, con
cert coral a carree de la 
Coral Talla, itineraris pel 
bosc, dinar de germanor, 
pregarla, solemne ofrena 
deis rams de flors silves
tres a la verge...

Amb motiu d ’aquest 
aplec de 1997, s’editen 
uns nous goigs amb la 
coTlaboració dels “Amies 
dels goigs de SabadelT’, i 
una litografía de Tartista 
sabadellenc, Agusti Mas- 
vidal. Ambdos serán docu

ments estimables de la 
celebració.

L’aplec de Togores 
segueix viu i conserva 
Tesperit popular, devot i 
tradicional que ha tingut 
sempre.

LA  S AR S U ELA 
GIGANTES Y CABEZUDOS

L’afició sarsualera de 
la nostra ciutat és capag 
d’omplir el Teatro de la 
Earàndula. En aquesta 
ùltima representació de la 
temporada, els aficionats 
han pogut gandir d ’una 
bona tarda amb aquesta 
obra en dos actos del mos
tre Manuel F. Caballero, 
amb lletra de Miguel 
Echegaray.

Una bona representa
ció, aixi en generai. El 
repartiment d’actors i 
actrius, el cor mixt amb 
més de quaranta veus, la 
dirocciò coral, Tescènica i 
la musical, aixi com els 
cantants solistes Maria 
Hinojosa, soprano; que 
debutava i que va complir 
Tassignatura amb bona 
nota, i Josep-Lluis Blanch, 
tenor, van completar una 
interpretació que va satis
far el pùblic, que ho va 
manifestar amb càlids 
aplaudiments. Un nou exit 
de conjunt del Cors de 
Sarsuela de Sabadell, la 
Companyia de Sarsuela 
Forran Riguai, TOrquestra 
Simfònica i el ballet titular.

LES N A D A LE S  
D 'A N T O N I S A LA

El nostre assidu coMa- 
borador, Antoni Sala i 
Serra, té el bon costum 
d’obsequiar ais seus amics 
i companys amb una 
Nadala, en forma d’opus- 
cle en el qual s’hi recullen

els seus articles que es 
publiquen a Quadern.

Començà Tany 1991 
amb “Mozart 1756-1791. 
bicentenari de la seva 
mort”. El darrer -N a -  
dal’96- es titula “Apunts 
sobre la música naciona
lista”. Hi adjunta també 
una cinta, gentilesa inicia
da allá els 70.

Antoni Sala és un 
melóman de cap a peus. 
Una afieló que ha anat cul
tivant des de sempre. 
Posseeix una molt bona 
discografia. Els seus temes 
sobre aquest art tenen un 
rigor documental, expli
cáis amb estil pía.

Serveixi aquesta breu 
nota com a reconeixement 
a aquesta seva vocació, de 
la qual ens fa partíceps 
amb la seva preceptiva 
Nadala. Cal fer constar 
que la selecció i la graba- 
ció està realitzada amb la 
discografia propia.

D E L jyilG S EG LE 
D 'U N I O  D E M A R E S
El passât dia 6 de 

febrer s’inaugurà el pro
grama d’actes commemo- 
ratius del cinquantenari de 
la fundació de Tentitat a 
Sabadell. Una entitat que 
compta actualment amb 
611 associades i que porta 
a terme i ja, des de Tinici 
de les activitats una tasca 
social, cultural i formativa 
plenament activa. Curs 
rera curs. Unió de Mares a 
estât una com escola ober
ta a les dones i que en tots 
els camps del saber hi ha 
coMocat assignatures que 
havien estât pendents en 
els programes educatius. 
Ho ha fet d’acord amb el 
temps i les necessitats de 
la vida moderna. És quel-

Rosa Ten

com que es demostrà el 
vespre del dia 6 de febrer a 
Tedifici de TObra Social de 
la Caixa de Sabadell, amb 
Tacte inaugural del cin
quantenari. Tota la capaci
tai de butaques fou esgota- 
da i s’hagué d’ocupar la 
sala de conferencies per
qué els assistents pogues- 
sin a través de la projecció, 
el curs de Tacte i poder 
escoltar les paraules de les 
conferenciants: Joaquima 
Alemany, vicepresidenta 
de Tlnstitut Catalá de la 
Dona, Josep Amell, presi
denta del CoMectiu de 
dones en TEsglésia i Maria 
Mercè Ametller, presiden
ta de la junta central de la 
Unió de Mares.

Cal felicitar Tentitat i a 
les seves impulsores i 
mantenedores en el seu 
caminar vers el segon cin
quantenari.

TRES LLIB R ES  DE 
P O E M E S  DE 

R O S A  M A R IA  M ES TR ES
“Novament les flors”, 

“Abraçant la vida” i 
“Sentiments” protagonit- 
zaren una brillant festa a 
la cava de THotel Urpí, el 
vespre del dia 9 de gener 
de 1997. Tres Ilibres de 
poemes plens de vivéncies 
de TAutora i d’una finor i 
sutilesa própies de la poe
tessa, propiciaren una tro- 
bada massiva en homenat- 
ge a Tautora. Tota ànima, 
tota sentiment, Rosa Maria 
Mestres expresá la seva 
alegría i satisfacció de 
poder veure a les seves 
mans els tres Ilibres aca- 
bats de publicar. Edicions 
acurades, amb ilTustra- 
cions de Tartista lordi 
Roca i de també un altre 
deis artistes admirats a
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casa nostra com es Joan 
Flanell. Un acte aplaudible 
que organitzà el Crup de 
Veterans Actius, del De
partament de Cultura i 
Lleure de les Agrupacions 
Professionals “Narcis Ci
rait” i que compta amb la 
presentació del primer 
president de les Agru 
pacions, Sr. Joan Vilardell i 
que seguí amb els Parla
ments de l’artista Jaume 
Mercadé, Pere Balta i Joan 
Cusco, escriptor i director 
de “Quadern”.

L’acte constituí un ver- 
tader bomenatge a la poe
tessa i gran coMaboradora 
de les Agrupacions Pro
fessionals “Narcis Cirait”, i 
que forma part com a can- 
taire, de la Coral Taba de 
la mateixa entitat.

La festa va tenir també 
un recital poetic amb uns 
quans poemes de l’autora 
al llarg d’un recital que 
interpretaren, Aurelia  
Ubacb i Tactor Jordi 
Torras i, finalment, la 
música posa el punt final 
amb les interpretacions 
deis músics solistes, Jordi 
Odena (barmónica), i Jordi 
Armengol (violi). Tot plegat 
es convertí en un acte 
rellevant i artísticament 
digne de la qualitat de la 
autora i deis interprets 
tots.

P A C O  V E G A , D IR EC T O R  
M U S IC A L D E L N IU  D 'A R T

No és la primera vega
da que l ’artista sabade- 
llenc Paco Vega, director 
musical del Niu d’Art 
Sabadell i especialista en 
cançé espanyola, porta 
artistes de Tentitat i del 
seu espectacle, com a pro
fessional, a les presons i 
ais centres d’atenció i 
rebabilitació per tal de 
donar alegría i fer art pels 
que no poden sortir per 
anar a veure espectacles. 
Ara, entre actuado i actua
do, entre la tasca de direc- 
dé musical a Tentitat i els 
seu dirigir i cantar pels 
sods sabadellencs, del Niu 
d’Art, segueix dedicant jor- 
nades sovint a aquests cen
tres de reinserdé, i portant 
a terme uns “Bolos” que 
comuniquen amb el seu 
art, alegria i esperança.

Al festival del passât 
dia 6, 12-, i 6-1,97 i en els 
que Paco Vega interpreta 
un programa de cançons 
del seu extens repertori, 
participaren en el seu 
espectacle, el grup de 
ballarins i bailarines de 
TEscola de Dansa Es
panyola “Flor Calí” de 
Terrassa, també grans 
coMaboradors en aquesta 
tasca social i que dirigeix 
la professera i bailarina, 
Rossi. També hi actuaren 
artistas del Niu d’Art com 
Jennifer, Jenni, cantants i 
rapsodes sabadellencs fent 
que la festa résultés un 
gran exit i sobretot, Tex- 
ceMent treball social tan 
aplaudible amb el seu 
adherir-se a la ’inquietud 
que senten per Tobra que 
tanbé porten a TAEC i la 
Granja.

1 0 2  R O M IA T G E 
DE S A B A D ELL 

A  M O N T S ER R A T
Organitzat per la Zona 

Pastoral de Sabadell el 
Romiatge de Sabadell a 
Montserrat es celebrará 
els dies 8 i 9 de març de 
1997 i es portaran a terme 
els següents actes:

Dissabte, dia 8 de 
març: Matí, pujada a Mont
serrat amb autocar. Ofrena 
del Ciri Votiu. Viacrucis. 
Dinar de Germanor. Nit: 
Celebració Eucarística. 
Cant dels Adéus i retorn a 
Sabadell.

5 0 é  A N IV E R S A R I 
DE L 'E N T R O N IT Z A Ç IO  
DE LA  M A R E  DE D EU
L’Académia Católica 

sabadellenca anuncia a- 
quest fet com a important 
a recordar i celebrar. Fet 
que a Tany 1947 va re- 
moure el nostre país en 
qué la Comunitat Bene
dictina de Montserrat con- 
juntament amb un nom
bres grup de seglars 
impulsa una gran festa.

Se’ns recorda ara que 
en aquells moments s’ano- 
mena una comissió dita 
“Abat Oliva” amb gairebé, 
representació deis pobles 
de Catalunya. Hi eren 
representáis tots els esta- 
ments no oficiáis més 
importants del país; arts.

lletres, excursionisme. 
L’església nostra se’n va 
fer gran resso i en col lecta 
popular es sufragá un tron 
nou a la Mare de Déu de 
Montserrat. Actes nombro- 
sos que culminaren el dia 
27 d’abril de 1947 en qué 
celebré Tentronització.

Enguany, amb motiu 
del cinquantenari la Zona 
Pastoral de Sabadell, la 
Comissió del Romiatge, 
mostra el seu gust per a 
comentar, amb els romeus 
algunes de les actituts que 
més poden afavorir en el 
romiatge, seguint les 
recomanacions que es fan 
des de la comunitat bene
dictina.

C AS A L DE C U LT U R A  
D E M A T A D E P E R A

La mostra al Casal de 
Matadepera s ’anuncia 
amb el títol de “Catalunya 
Viva” i presenta obra d’un 
gran grup d’artistes de la 
localitat, de Terrassa i de 
Sabadell, autors d’escultu- 
res i pintures que es tro- 
ben consignades en tots el 
estils i formes d’expressar- 
se en art. La mostra és 
molt variada i permet 
observar qualitats en 
alguns deis expositors que 
revelen la presencia d’ar
tistes que cal tenir en 
compte dins el nostre món 
artistic local i comarcal.

Sabadellencs afíncats a 
Matadepera com Emili 
Valentines, -un  pintor 
d’obra qualificada aquí i 
enllá d’Europa-, Salvador 
Farrés, un escultor i pro
fessor autor d’obra impor
tant, Edp. un artista 
terrassenc de notable Ori
ginalität i gust artític 
important, Maria Dolors 
Trenes, terrassenca ben 
coneguda entre nosaltres 
per la qualitat de les seves 
pintures que hem vist a les

nostres sales, composen 
un marc que mereix elogi i 
aplaudiment.

La mostra que omple la 
sala de Centre Cultura, 
presenta esculturas i pin
tures del sabadellenc, 
Josep Maria Ten i Aguila, 
colTaborador del Centre 
de Matadepera, pintures 
deis artistes de Terrassa i 
de Matadepera, Isabel 
Roncal, Teresa Capella, 
Hans Leisth, Balbina 
Arqués, Rosaba González, 
Maria Teresa roncal, 
Esther Baldó, Josep Maria 
Margarit, Alfons G. Rim- 
bau. Maria Badals, Im- 
maculada Guillém, Miquel 
Bonastre, Francese Fàbre- 
gas, Antoni Fàbregas, 
Francese Miralles, Ana 
Rabal, Àngels Esteve, 
Carme Bernat, Eduard Gil, 
Ada Zarate, Alfredo 
Gamez, Pere Ballés, José 
Samsó, Encarna torner i 
Mercè Barella amb tapis.

IV C ONC U R S  DE 
F O T O G R A F IA  DE SORDS 

DE C A T A L U N Y A
El 16 de novembre va 

tenir Hoc aquest concurs 
en Testatge social de 
TAssociació sabadellenca, 
carrer Escola Pia, 26.

Una bona coMecció de 
fotografíes amb el tema 
“Catalunya”. És a dir, tot el 
relaciona! amb el patrimo
ni cultural: ciutats, paisat- 
ges, costums, folklore, 
esports, etc.

Força concurrencia 
que omplenà les ins- 
tal lacions del local. Uns 
parlaments, orals i ges- 
tuals. comunicació plena.

El jurat distingi tres 
premis i ais concursants no 
premiáis se’ls entrega un 
diploma en record de la 
seva participació. Un acte 
simpàtic. Una iniciativa 
més d’aquesta Associació.

J. GARRIGA PRAT
Papereria Tècnica Especiaiitzada

¡ ) Tota classe de material 
j.  (jiARRiGA î RAT p © r  Belles Arts i

Manualitats

Rda. Zamenhof, 118 08208 Sabadell 
Telf. 727 25 55 Fax. 727 11 21
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Estem molt a prop Des de 1859, la Caixa de Sabadell serveix 
amb eficácia i Professionalität els seus 
clients. Estem a prop dels seus problèmes, 
dia a dia, per aconseguir solucione a través 
d'un servei a la mida que li proporciona un 
doble interés: el financer per ais seus diners, 
i el de l'atenció personalitzada per a vosté.

Estem molt aprop de vosté. A tot Catalunya.

Sempre ens trobará al seu costat.

5? Caixa de Sabadell



Per a que va^is 
tranquil per la vida.
Per a que no 
tinguis problèmes.
Toferim solucions a I’acte 
i el millor trade personal.

'W T € Í

CONCESSIONARI OFICIAL

Tme amh nosaltres. 
Sigues un dels nostres. 
Hi sortiras guanyant.

Passeigdel Comerç, 116 
08203 SABADELL 
Tel. 93-712 22 75 
Fax 93-710 56 59
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P e ra  que vagis 
tranquil per la vida.
Per a que no 
tinguis problèmes.
Toferim solucions a l'acte 
i el m illor tracte personal.

CONCESSIONARI OFICIAL

Pine amb nosaltres. 
Sigues un dels nostres. 
H i sortiras guanyant.

Passeigdel Comerç, 116 
08203 SABADELL 
Tel. 93-71222 75 
Fax 93-710 56 59
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TRINI SOTOS BAYARRI
S ab ad ell, 1927. En un  co n cu rs  

infantil de dibuix, organitzat el 1939 per 
l’Académia de Belles Arts, obté el Premi 
E xtraordinari, m otiu pel qual el mes- 
tre  Vila A rrufat l’acull en el seu taller. 
Eins al 1951 con tin u a  els e stu d is a 
Belles Arts de Sant Jordi a Barcelona 
i es llicencia en Belles Arts. Guanya 
a lg u n es b e q u es , que li p e rm u ten  
ampliar la seva form ado a Roma, Vene- 
eia i París. Des de la p rim era  exposi- 
ció personal en el Cercle Sabadellès, el 
1946, n ’ha  efectuat nom broses p a rti
culars i ba  participât en innom brables 
col lectives a Sabadell, Barcelona, en 
tot l’àm bit nacional, Italia, E rança i 
Estats Units. Entre els copiosos p re 
mis obtinguts en la seva dilatada carre
ra , son de d e s tac a r els de les I i IV 
Biennal de Sabadell, el segon del “Sant 
Jordi” de Barcelona 1952 i els de París 
i Buenos Aires, en tre altres. Tot i re si
dir actualm ent a Santander, no ha  dei- 
xat mai d ’exposar regularm ent a Saba
dell. Té obres a m useus i coMeccions 
p a rticu lars d ’a rre u  del món. A ctual
m ent ha  treb a lla t en freses i m urals 
per Centre de Eoniatria i Logopedia de 
Santander.

El 1995 és n o m en a d a  “A rtis ta  
Honorada”, en el “VIII Sopar de l’Artis
ta ” i d a rre ram en t ha  participâ t am b 
u na  rem arcab le  obra, en r ”H om enat- 
ge deis a rtistes sabadellencs a la Sar
d a n a ”. La seva obra  està  p resen t en 
coMeccions particulars, centres socials 
i m useus d ’a rreu  del món. La carac 
terística prim ordial de la seva pintura, 
respon a un perfecto equilibri compo- 
sitiu, entre la sintesi del dibuix i el sen
tit harm onie, frese i lluminós del color, 
do tât d ’u na  Sensibilität expressiva, i 
encerclât de profunda emotivitat.

Jaum e M ercadé

PORTADA: IM ustració Sant Jordi, Trini 
Sotos Bayarri. Disseny portada: Jordi Roca.

MAGDA ESTERLI
Neix a Valladolid el 1955. El 1965 

com ença els estudis de p in tu ra  a les 
Agrupacions Narcís Giralt, ten in t com 
a m estre a Alfons Gubern. El 1978 con
tinua els estudis al taller d’en Martínez 
Lozano.

La prim era exposició individual la 
va realizar Tany 1990 a la Sala Putxet 
de B arcelona. Sabadell, Sant Cugat, 
M arbella, León, V alladolid, G irona, 
T ortosa, T erra ssa , Olot, G ranollers, 
R eus, B lanes, C erdanyo la , S itges, 
T arragona i V ilassar de Mar han estât 
les ciutats en que ha  exposât.

Tres són els M useus que com pten 
am b obra d ’aquesta  artista: el Museu 
de TA quarelTa Eundació M artínez 
Lozano, a Llançà (Girona), El Museu 
d ’A rt de S ab ad ell i el M useu de la 
M arina, de V ilassar de Mar.

Magda Esteri! és una a rtista  que 
treb a lla  am b dues tècniques albora. 
Poli i TaquareM a, tractant-Ies am b la 
m ateixa im portancia. Mai una tècni
ca ha  deixat de banda  l’altra. Esteri! 
treballa  amb duresa  i ferm esa, és una 
treb a llad o ra  in n a ta  i aixô és desco- 
breix en m irar la seva creació. Pinta 
am b força Iluitant am b el sentim ent i 
la vida. Per aq u es t m otiu  es t ra c ta  
d ’una creació volum ètrica, en la quai 
el gruix m atèrie sem pre ha tingut una 
im portancia prim ordial. Els seus pai- 
satges, com posais am b elem ents ple- 
nam ents fíguratius, en ocasions a r r i 
ben quasi a l’abstracció, només el color 
i la seva disposició indiquen de qué 
es trac ta .

A Q uadern  hem  escrit, sem pre 
coincidint amb les exposicions que efec
tú a  Magda Esterli, de la seva singla
dura, del seu llenguatge expressiu, de 
la seva evolució, deis seus v.alors.

Milagros Torres
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En aquest Quadern núm. 110 s ’inclou 
el catáleg de l’Exposicio-Homenatge 
dels artistes sabadellencs a la Sardana. 
És una gentilesa de la Eundació Banc 
Sabadell i de l ’Agrupaciô Cultural 
Folklórica Sabadell Sardanista amb mo
tiu del seu 50è aniversari (1947-1997).

Semblança de Trini Sotos Bayarri.
Joan Cuscó Aymamí.

Unes breus reflexions a I’entorn 
del centenari Pia. Pere Cornelias.

Descobrir Pia. Dolors Godayol.

“No som res, però fa de mal dir...”. J.C.

Lectors, escriptors, critics.
Josep M. Bipoli.

Ovidi Montllor. Victor Valls.

Un+Un, Ricard Calvo+ Joaquim Montserrat. 
Milagros Torres.

Esperits i Déus. Ana Fernández Álvarez.

La fantasia heroica d’en William Morris. 
Immaculada Fontanals.

Teatre. Un festival: El mercader de 
Venècia. La filia del mar. Josep Torrella.

Una biblioteca d’humanitats per 
el segle XXL Immaculada Fontanals.

En el centenari de la mort de Johannes 
Brahms (1833-1897). Antoni Sala i Serra.

Rumor. Calbius.

Pinacoteques dels museus catalans: Museu 
de Montserrat. Jaume Mercadé i Vergés.

Estampes Montserratines: L’entronització. 
Manuel Foraster.

Sabadell Sardanista, 50 anys.
Fluís Subirana.

Cròniques urbanes: Crònica d’una vocació 
politica. Feliu Vallès.

El meu darrer John Ford. Pere Cornelias.

Dilluns: No volem remuntades històriques. 
Antoni Calmases.

Postai: Binibeca (Menorca). David Serrano.

El bacallà, bocatto di cardinale. 
Joan-Antoni Ferran.

Mirador. Milagros Torres.

MisceMània. Rosa Ten.

Ulls nous: Déu-Pare ens necessita. 
Calassanç Balagué.

Dibuix a la tinta. Magda Esterli.
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5emblan<a de  Trini Sotos Bnyarri
"Poetessa de formes i colors" (Ramon Moìx, 1955)

Joan Cusco ¡ Aymamí

stimo adient iniciar aquesta semblança 
amb uns versos que va dedicar-li el poeta: 
“Tu, Poetessa, en versos de línia i de color, 
el dius, vibrant, el dones ais esperits, el contes. 
Copses, arrodoneixes esclats, oracions. 
Tradueixes en rastres d’estela de les ánimes. ” 

Formen part de l’Endreça que va escriure a 
la Trini el 25 de desembre de 1955.

1 allá l’any 1981, el qui fou el seu professor va 
dir que “era agradable veure com l’artista Trini 
Sotos no oblida Sabadell. En aquesta ciutat ha 
viscut moments que van marcant el procès de la 
seva vida i del seu art cada dia renovellat.”

La Trini va néixer a Sabadell 
el 10 de febrer de 1927. En el 
concurs infantil de dibuix de 
TAcademia de Belles Arts de 
Sabadell de 1939 obtingué el 
Premi Extraordinari. Arran 
d’aquest fet, el Mestre Vila 
Arrufat Tacollí en el seu taller 
on va aprendre pintura i gravat.

Prossegueix els seus estudis 
a Belles Arts de Sant Jordi,
Barcelona, on obtingué el titol 
de Llicenciada en Belles Arts. En 
el curs de la seva carrera guan- 
ya algunes beques d’estudi de la 
Fundacio Amigé-Cuyàs per a 
Espanya, França i Italia, amb els 
professors Cadorin a Venecia, 
com també a Paris, a Pescóla de 
Belles Arts, en el taller de gravat 
del Mestre Goerg.

Des d’aquella primera expo- 
sicio en el Cercle Sabadellès 
(1946), ha exposât a Espanya, Italia, Erança i als 
Estats Units, tant individuals com collectives. Al 
llarg de la seva carrera ha obtingut diversos pre- 
mis i distincions. Té obres en museus i col lec- 
cions particulars d’arreu del món.

Ara treballa en uns frescos i murals pel Centre 
de Fonietria i Logopédia de Santander. És en 
aquesta ciutat on resideix des de fa molts anys. 
De tant en tant retorna a Sabadell, on hi té veils 
amies. Bons amies. Té una manera de ser i de fer 
que es guanya tots els afectes. A través de les 
seves respostes anirem descobrint-la, perqué és 
transparent corn el cristall...

-  Trini, Them demanat que pintessis un Sant 
Jordi per la portada de la revista, amb motiu de 
la Diada del Patró de Catalunya. Et pregunto, des 
de Cantabria, com venen el nostre Sant Patró els 
cantabrics-santanderins?

París 1954

-  Malgrat que ells no celebren aquesta festa  
amb la tradició i acoloriment de Catalunya, jo cree 
que la veuen amb molta simpatía, que fins i tot 
alguns regalen la fior i el Ilibre, i no els faria res 
fer-la seva.

-  De la manera que ets, artista sensible i trans
parent, hom creu que allá on hagis estât t’hauràs 
sentit l3é i igualment els que han comparût la 
teva presencia. Com se sent una catalana com tu 
a la bella terra de la Muntanya?

-  Sempre m ’he sentit ben acollida en aques
ta terra de verds, de grisos i de mar arrauxada, 
on he trobat molt bona gent que m ’ha acceptai i

m ’ha ajudat també a vèneer 
Tenyorança de la dolça terra 
mena. He compartit la bellesa 
del paisatge, tan variai, tan pie 
de costums antics, i m ’he inté
grât totalment a la seva vida 
cultural plena de tradicions. 
Durant deu anys he cantal amb 
ells en una coral dedicada a 
Testudi i difusió de la música 
barroca. És a dir, que m ’hi he 
sentit molt hé a la “terra de la 
Muntanya”.

-  Entre els artistes es parla 
de la llum mediterrània. Seria 
bo que tu ens parlessis d’ella i 
de la cantábrica. Aquesta llum 
que els pintors voleu interpre
tar en la vostra obra.

-  Aquesta llum mediterrà
nia hi és i en el meu cas és que 
la porto a dins. Aixà fa  que en 
pintar un paisatge o bé una

marina surt a fora aquesta llum i el résultat és 
totalment diferent que quan és un càntabre el 
que ho ha pintat. La llum mediterrània és farta, 
contrastada i fa  que els colors siguin més purs: 
groe, vermeil, blau. En canvi, la llum de Cantàbria 
és tota suau, moderada, té més tonalitat de gri
sos. El constrast em recorda que quan vivia a 
Paris sentía que els colors eren més pàl lids, corn 
si el sol fas molt timid i no s ’atrevis a acabar de 
sortir. Es segurament la força del sol que ens 
encén els colors, i aixà fa  que els mediterranis 
pintem més la llum, perqué sabem veure més 
aquells ternes que tenen més colors. Els cánta
bros, en canvi, están més preparats pels tons 
suaus verds i grisos, ben matisats.

-  Has recorregut mon; bas viscut en altres 
paisos; bas conegut altra gent... Ho bas reflectit 
en les teves obres? (Cal aclarir que no coneixem
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pas tota la smgladura artística que has realitzat 
al llarg de la teva vida...)

-  Tota [’obra és producto del moment que vius, 
de l ’entorn on estás i, naturalment, de tot el que 
sents. La pintura que vaigfer a Roma, a Paris o 
a Nova York són completament diferents i es pot 
veure en ei quadre de “Stazione Termini”, per 
example, del Museu d’Art de Sabadell, on un grup 
de persones que vénen del poblé, que acaben 
d’arribar a la capitai i tenen la gran incògnita de 
qu? será a partir d ’aquell moment la sena vida... 
Veas en ells Vangoixa que això comporta i que es 
rejiecteix en la seva cara i actitud; tenen, al 
mateix temps, una serenitat que els dona una 
cultura de segles darrera seu. Cosa ben diferent 
és el que li passa a una noia novaiorquesa que, 
tornant a casa en metro després d ’un llarg dia 
de treball. esgotada, s ’arrepenja en una colum
na amb una gran sensació de solitud, perqué no 
hi haurà ningù esperant-la a casa... Això és el que 
tracto d ’expre.ssar a cada moment, a cada Hoc.

-  Visites sovint la nostra ciutat perqué fami- 
liarment : amicalment tens arrels i afinitats, i 
d’aquells veils records d’infantesa, d’adolescèn- 
cia i de joventut i ara, ja en la maduresa, podri- 
em fer unes evocacions...

-  Els records més profundament gravats de 
la meva infantesa són aquellos sortides familiars 
a les fonts a berenar pa amb xocolata i beare uns 
glops d ’aigua fresca; o bé a dinar, passar-hi el 
dia... Aleshores els pares dedicar en molt de temps 
ais fills...

Més tard, a Vadolescencia, potser aquellos 
ballades de sardanes, aquellos grans rotllanes 
donant-nos w ts les mans, i compassats, sense

perdre el punt, sentir la germanor... Ara, ja  gran, 
he trobat novament el meu Sabadell de sempre, 
amb els amies tal com eren, amb aquellos Inqiüe- 
tuds culturáis, pie de novetats, però sense el 
scroll dels telers; un Sabadell més gran i amb 
un Pare de Catalunya molt bonic.

-  Tens records d’aquell Sabadell i qué en des
tacarles -en pro i en contra-, de Tactual? Fes-nos, 
sisplau, uns judiéis.

-  La manca de scrolls dels telers, com.. dei% 
aquest canvi en la indùstria tradicional que tanta 
repercussió tenia en les nostres vides i ens esti
mulara a anar sempre endavant. Això és el que 
em manca i ho enyoro. No obstant la vitalitat 
de Sabadell ha encaixat molt bé aquest canvi 
transformant tot allò en altres quefers i buscant 
constantment noves formes de vida. És corn un 
fill que es fa  gran, que es fa  home i que sc.p con- 
viure amb el veli i el nou, amb els de dins i els 
de fora... Ho sigui: que sap madurar.

-  Has conegut professors i companys relacio
náis amb les arts plàstiques, però quins recorces 
més entranyablement?

-  Tinc molt bons records dels meu professors 
de Belles Arts i de molts companys també, sobre- 
tot d ’aquells amb els quais més co.ses he com
parût. Però potser el record més profund que va 
canviar la meva vida és el del meu mostre. Recordo 
un diumenge a la tarda, els meus pares i la meva 
germana -tota la familia- m ’acompanyaren carre- 
gats amb dibuixos i pintares a casa dei senyor 
Vila. Voliem que ens orientés sobre el que jo podría 
fer. EU va recordar el meu traç del concurs de 
dibuixos infantils de TAcadèmia Belles Arts i. 
després de passar la tarda, ens va dir que el
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dilluns començaria al sen taller, com una apre- 
nenta del Renaixement. Un cop al carrer, ni tan 
sols trohàvem el carni de Vestació... Va èsser molt 
emocionant.

-  Has sentit alguna vegada enyorances de la 
teva terra...? I, com ara quines?

-  Naturalment, al llarg de la meva vida he 
enyorat molt la meva terra, la llengua, les 
cançons, però damunt de tot aquella sonoritat 
tan bonica, diferent que té la pròpia llengua... 
També les festes, els aplecs, les excursions, la 
muntanya...

-  Com a dona has fet el paper d’esposa, de 
mare i d’artista, però, com ho has anat assumint 
amb el ten quefer artistic? Has hagut d’establir, 
d’imposar-te, potser, paréntesis en alguns péri
odes?

-  No he tingut paréntesis en el quefer artis
tic, però si més o menys intensitat en el treball. 
Segons els moments viscuts, perqué abans que 
artista s ’és persona i aquesta modela Valtra. No 
es pot ser pintor si no s ’és persona.

-  Si tu fossis critica de tu mateixa, quin adjec- 
tiu t’aplicaries?

-  Lluitadora; positiva.

-  T’agrada mirar enrera, al passai?
-  Estic molt orgulloso del passat, però no sento 

melangia. Jo miro al futur, al demà.
-  Pintar és un sofriment o un goig?
-É s un goig que no està mancat de sofriment, 

perqué has de Iluitar, t ’has d ’entregar, has de 
posar-t’hi tu mateixa en el que fas.

-  Quan dones un quadre per acabat?
-  Es molt dificil de contestar. En primer Hoc 

perqué no hi ha una norma. A vegades hi treba- 
llaries sense trobar el moment de deixar-ho i, 
d’altres, pares i et dius: “Ni una pinzellada més”. 
És qiiestió de sentir-ho. Si em permets, diria, com 
Juan Ramón Jiménez: “No la toques y a más, que 
es asi la rosa”.

-  Segueixes el teu carni, al marge de les tenden
cies més o menys actuals?

-  Si, m ’interesso per les tendéncies actuals i 
per totes les tendéncies en realitat, i les respec
to, però sóc fidel amb mi mateixa.

1 aqui es clou la tanda de preguntes i respos
tes. Hem de donar el quadre per acabat. Cree 
que no hi falta color... Ni tampoc hi ha mancat 
aquest calor humá que transmet de manera tan 
natural la nostra protagonista.

Questionari Proust
-  El principal tret del men carácter?
-  Ser positiva.
-  La qualitat que prefereixo en un home?
-  La intel ligéncia.
-  La qualitat que prefereixo en una dona?
-  La intel ligéncia.
-  Allò que més m’estime en els amies?
-  Saber que hi són, que pue comptar amb élis.
-  El men principal defecte?
-  La impaciéneia.
-  Ocupacié preferida?
-  Pintar.
-  El men somni de benestar?
-  Tenir molt de temps per pintar i que els teus 
comprenguin aquesta nécessitât i Vestimulin.
-  Quina fora la meva pitjor desgracia?
-  Perdre la capacitat de sentir.
-  Que voldria ser?
-  Pintora.
-  On desitjaria viure?
-  No té importància el Hoc, sinó la companyia.
-  Quin color prefereixo?
-  El groe.
-  Quina flor prefereixo?
-  La margarida.
-  Quin ocell prefereixo?
-  El pardal.
-  Els meus autors preferits en prosa?
-  No tine autor preferit; depén del moment.
-  Els poetes preferits?
-  Maragall, Earner, Garcia Lorca...
-  Els herois de ficció?
-S a n t Jordi.

-  Les heroines de Acciò?
-  Les fades.
-  Els meus compositors preferits?
-  Mozart, Mompou i molts altres.
-  Els pintors predilectes?
-  Goya, els romànics.
-  Els meus herois de la vida real?
-  Tots aquells que Iluden pel benestar de la 
humanitat.
-  Les meves heroines historiques?
-  Joana d’Arc.
-  Els noms que prefereixo?
-  Núria, Jordi.
-  Que detesto més que res?
-  L’eng any.
-  Quins caràcters histories menyspreo més?
-  El Privât del rei.
-  Quin fet militar admiro més?
-  No n ’admiro cap, de fe t militar.
-  Quina reforma admiro més?
-  La que aporti llibertat i igualtat a la societat.
-  Quins dons naturals voldria tenir?
-  Estic conforme amb els que tine.
-  Com m’agradaria morir?
-  En pau.
-  Estât present del meu esperit?
-  Optimista.
-  Lets que m’inspiren més indulgencia?
-  Sóc indulgent amb aquells que no fan les coses bé, 
perqué no tenen capacitat per fer-les millor.
-  El meu lema?
-  Endavant, esforça’t i estima.
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Perfil

La seva mirada,
Clara com l’albada, transmet una 
llum plàcida...
Es dolç el seu mirar.
1 el seu dir.
I el seu fer.
Sembla talment d’un Nord enllà, 
no de cap nord geografìe...
El seu traç és ingràvid, 
com el vol d’una gavina...

LITOGRAFIES DE SANT JORDI
Seguint el costum d’editar una litografia dedicada a Sant lordi, la d’aquest any 1997 és de Trini Sotos Bayarri. 
La primera litografia editada per Quadern fou amb motiu del Mil lenari de Catalunya, originai de l’artista Joan 
Josep Tharrats. La de Sant Jordi 1994 és la reproducció d’una escultura de Camil Fàbregas.
El nùmero cent de Quadern va coincidir precisament a la diada de Sant Jordi’95,, Amb tal motiu s’edità una 
litografia, originai de lordi Roca. El Sant Jordi’96 fou deguda a l’artista suis Adolf Hasler, reproduint el Sant 
lordi de la Casa Ametller, de Barcelona.
Qui estigui interessai a posseir-les, pot demanar-les al seu llibreter habitual, galeria d’art o a aquesta redacció: 
carrer Sant Antoni, 5, pis. El preu de cada litografia és de tres mil pessetes.
Anunciem que el volum nùmero 11 inclou els Quadern nùm. 99 al 108. Están a la seva disposició les caber
les, les quais se serveixen amb l’index d’autors. Correspon ais anys 1995-1996.
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E

Unes breus reflexions a l'entorn 
del centenari de Pia

1 8 de març de 1997, es van complir els 
cent anys del naixement de Pia i, a 
hores d’ara, dones, tothom celebra el 
sen centenari. L’obra de Pia, recollida 
en 46 volums d’extensió diversa, supera 
els 30.000 fulls escrits i es passeja ma- 

jestuosament pels generes literaris mes variais: 
el dietari, el Ilibre de viatges, la novel la. Parti
cle periodístic, la biografía, la narrado curta, 
l’assaig pur... Però no penso parlar aquí de la 
seva obra, tan comentada últimament. D’altra 
banda, un article curt com aquest tampoc no ho 
permet. Aprofítaré aquesta oportunitat, això sí, 
per fer, al seu entorn, unes quantes considera- 
cions que crée d’interès.

Ara fa uns vint anys -o sigui, abans d’ahir-, 
parlar de Pia era una extravagancia. L’autor 
català mes llegit d’aquest segle era sistemàtica- 
ment ignorât pels intel lectuals del país -tret 
d’algunes escassíssimes excepcions- i els qui el 
llegíem convençuts érem vistos com una especie 
estranya. Recordo encara els somriures de com- 
miseració que m’adreçava molta gent quan em 
vela llegint Pia. Era com si jo tingues una mena 
de malattia incurable. Ser planiá, aleshores, 
requería un total convenciment, i una cuirassa a 
prova de qualsevol sotrac. Perqué Pía era un 
desendreçat, un avar, un misógin i un feixista. 
Punt i a part. No hi havia res mes a dir.

També eren els anys de l’estúpida polèmica 
del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, que 
l’habitual provincianisme de molta gent 
d’Òmnium Cultural va convertir en inacabable 
motiu de discussió. Després, algú es va inventar 
la falsa dicotomia Pia escriptor / Pia persona. 
Aquesta brillantissima idea podia permetre par
lar relativament bé de l’autor, sempre i quan 
quedés prou ciar que es feia referencia exclusi- 
vament a la seva vessant literaria. Llavors, apa- 
regueren una munió de pensadors erudits que 
decidiren que, independentment de la seva per
sona, Pía era, malgrat tot, un bon escriptor. 
Curiosa conclusió que pot fer creure, per exem
ple, que els 46 volums de la seva Obra Completa 
els ha escrit un passerell tot passejant pel jardí.

La biografía personal i literaria de Pía té 
dues étapes molt diferenciados: la primera

Pere Cornelias

(1920-1939) transcorre bàsicament fora de 
Catalunya, com a corresponsal de premsa a 
diferents països arreu del món, i la segona, que 
arriba fins al linai de la seva vida, té el Mas Pia 
de Llofriu com a Hoc habitual de residencia, 
encara que, col laborador setmanal a la revista 
'‘Destino”, continua viatjant quan li cal o quan 
ho desitja. D’aquest llarg trajéete, les ánimos 
pures li recriminaran la seva actitud durant la 
Guerra Civil, el seu aillament voluntar! a Llofriu 
-lluny de les celebracions i de les festes- i el 
cinismo militant durant la transició.

Però ha passât el temps i ha arribat el 
Centenari. Les coses, per tant, han canviat de la 
manera més natural. Ara, totes les Institucions 
ban decidit sacralitzar Pia i convertir-lo en un 
“souvenir” turistic. Recordo perfectament les 
bajañades que deien moites de les persones que 
ara en parlen amb seriositat i admirado. 1 em 
sorprèn comprovar la munié de planians de 
sempre, fidels i fonamentalistes, que ha créât el 
pais. Els quatre eixelebrats que llegíem Pia 
abans d’hora érem, efectivament, un raresa.

Quan llegeixo els actes previstos en aquest 
Any Pia -els que s’han fet i els que es faran- i 
m’assabento de qui els organitza, arribo a la 
conclusió, entre résignât i impotent, que Serrât 
tenia tota la rao quan deia que “el mon està ben 
girat”. De fet, però, tampoc no m’hauria de sor
prende tant. No s’ha apropiat la societal burge- 
sa i benestant de les obres de Buñuel i 
Bergman? No ha convertit Dali en un inacabable 
festival de serpentines? No ha donat el Nobel a 
Camilo José Cela?

Dones ara toca Pia. Si això serveix perqué es 
valori com cal el volum de memòria escrita que 
ens ha deixat, la riquesa léxica del seu llenguat- 
ge col loquial i la seva esforçada elaborado esti
lística, ens podrem donar per ben servits i 
podrem mostrar-nos disposals a oblidar el xas- 
sis artificial que envolta el fet. De tota manera, i 
per una elemental qüestió de principis, jo no 
participaré en aquesta riallota general. Em fa 
una certa gracia, això sí, quan penso com es 
divertiría Josep Pia si pogués ser testimoni 
directe d’aquesta bufonada.

ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 • Tels. 727 82 46-725 74 61 
08201 Sabadell
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V

Descobrír Pia

aig venir al món la primavera de 1951, 
just quan Josep Pia donava per acabada 
la seva novel la El carrer estret. Aquell 
mateix any Fautor obtenía el Premi 
Joanot Martorell amb aquesta obra.

__ Ho vaig redescobrir, no fa pas gaire,
de resultes d’un fet singular. Havia escoltat 

recentment alguns comentaris ironies -però 
molt enraonats- sobre el fenomen Any Pia.

- “Aquest any el trobarem fins a la sopa.” 
-Sentenciava un.

- “Ja ho pots ben dir!”, sancionava l’altre.
1 es feien creus que hi bagués gent tan ruca 

que encara no bagues descobert l’escriptor.
Jo els escoltava en silenci, empegueida. 

Tenia cua de palla i aixó incomoda. De manera 
que em vaig escapolir amb una excusa, no fos 
cas que em fiquessin en la conversa i m’hagués 
de veure un bull. Perqué jo, ho confesso públi- 
cament, de Josep Pía només n’havia llegit El 
carrer estret. 1 d’aixó ja fa un pilot d’anys. No li 
devia trobar res d’especial quan el vaig entafo- 
rar entre els altres Ilibres, i allá es va quedar, 
decanta!, negligi!, fins que mesos enrera vaig 
captar al voi la primera referencia a la celebra
do del Centenari. Aleshores em va apareixer la 
pruija de coneixer el narrador. Recordava vaga- 
ment haver llegit algunes critiques aspres con
tra la seva personalitat un xic sorruda i esquer- 
pa, però també defenses aferrissades i elogis 
entusiastes de la seva prosa. L’home, dones, no 
era deis qui deixava ningú indiferent. Era un 
fenomen de les lletres catalanes i jo no en sabia 
ni un borrall. Ignoro per quina rao no m’havia 
sentit mai atreta per aquell nom quan amb tan 
deler -i plaer- havia llegit tants altres autors de 
casa nostra. Però, ara, aquell individu comença- 
va a intrigar-me. De manera que em vaig pro- 
posar que el 1997 també seria el meu Any Pia.

Quan aquell dia vaig arribar, dones, a casa 
amb la meva flamant cua de palla el primer que 
fer fou rescatar de l’oblit aquella novel la. A la 
primera ullada ja vaig comprendre el motiu del 
desencant: no hi ha pagina que no tingui ratllats 
ni subratllats que no incorpori anotacions refe
rents a restructura de la llengua. Potser d’aque- 
11a lectura se’n va derivar un millor coneixe- 
ment de la tècnica lingüística però també és cert 
que la Sensibilität artística de la prosa de Pia em 
va passar, aleshores, totalment desapercebuda.

No em va semblar prudent, aquell dia, arris- 
car-me a retrobar aitai personatge tot caminan! 
pel carrer estret. Per això vaig fer cap a la 
biblioteca. Alla, tot passant ñtxes i més fítxes.

Dolors Godoyol

em vaig apercebre de l’extensió de I’obra pla- 
niana: “Un cas insòlit dins la literatura catala
na”, vaig Regir després. Em vaig convencer que 
l’any 1997 no seria pas prou llarg per encabir- 
hi tanta lletra.

A hores d’ara ja tiñe ciar que dedicaré mol- 
tes estones a la lectura deis Ilibres de r ”home- 
not” de l’Empordá. Vaig tenir el casual encert 
d’escollir per al primer contacte El geni del país 
i altres proses, una tria de textos feta per Josep 
M. Castellet. 1 vaig quedar tan “enganxada” que 
ja no he pogut parar de Regir. Després, l’interès 
ha anat creixent grácies a la trilogia Les hores 
(El pas de l’any), Els anys (El pas de la vida) i Els 
moments (El pas de les hores), tres obres 
d’assaig i crítica escrites entre 1953 i 1955, que 
m’han reconduit a la realitat tan enyorada del 
món rural de la meva infantesa amb el seu 
entranyable -i malaguanyat- vocabulari, amb 
aquell réalisme ara see i contunden!, ara exqui- 
sidament sensible i elegant.

Descobrir Pía és descobrir la vida en viu i en 
directe. En algún moment, mentre Regia , he 
arribat a pensar que, si estigués empresonada, 
em podria sentir la persona més Riure amb un 
Ribre d’ell a les mans. Josep Pía us acosta a les 
coses d’una manera tan natural, però amb una 
prosa tan rica, que el podreu veure, tocar, sen
tir i olorar; en podreu percebre l’agradositat o la 
inclemencia; se us ficará ais ossos la humitat 
més xardorosa o la calidesa més narcòtica. 
Podreu entrar en la beatitud més esponjosa o 
caure en la més fébricitant malenconia.

Domador d’adjectius, els empra abundant- 
ment, precisa i minuciosa, aconseguint donar el 
seu innegable réalisme un toe permanent de 
pregón lirismo poetic. Els seus assaigs están far- 
cits de frases agudos, d’una espontaneítat fran
ca i oberta. Hi hauria entre elles, potser, algu
nes -peques- objeccions a fer, sempre en temes 
molt concrets i tenint en compte l’època en qué 
van ser escrites. El món canvia i les percepcions, 
en un deteminat moment històric, poden no 
ajustar-se a les realitats d’un furtur que hom no 
viurá. Però, en les coses essencials, elementáis, 
Rigades ais fets quotidians dels cicles de la vida, 
Josep Pía em sembla que hi veié molt ciar.

Aixó és tot el que m’atreveixo, modestament, 
a opinar, per ara, després de Regir una tan peti- 
ta part d’una tan extensa obra. He rellegit, 
també, El carrer estret que té, al meu entendre 
-permeteu-me aquesta última Ricéncia d’opi- 
nió-, tant o més d’assaig que de novel-la. Però, 
aixó ja serien figues per un altre paner. ^
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"NO SOM RES, PERO FA DE MAL DIR..."
Aquest és el titDl de l’espectacle constituït per un 

collage d’escrits planians que reflecteixen una bona part 
de les fflies i les fòbies del prolific escriptor empordanès. 
És una aproximacic a Josep Pia -l’home 1 l’escriptor- a 
través dels sens escrits. 1, verament, escoltar pagines 
d’en Pia en la veu ce Nûria Candela és corn retrobar-te 
amb l’homenot de Uofriu.

Aquesta lectura -aquest espectacle de Hums i 
ombres, de silencis i paraulci;- va celebrar-se al Mercat 
de les Flors de Barcelona (entre el 5 i el 9 de març). La 
premsa se n’ba fet un bon re«sô.

Ha estât organitzat per ’Ajuntament de Barcelona, a 
través de l’Institut de Cultura, amb la coMaboracié de 
Ràdio 4 i “El Pais”.

No cal descobrir aquesta deidora de poesia i, en 
aquesta ocasié, amb la lectura d’algunes pagines de 
l’obra de Josep Pia, ha omplert, tant o més, la seva expe
riencia. Cal recordar-la en la posada en escena de frag
ments de Verdaguer, Pere Quart, Carner, Apel les 
Mestres, Brecht, Brossa, Vidal Alcover, Salvat-Papasseit, 
Joaquim Folguera...

Aquest espectacle sera présentât a la nostra ciutat, i 
a través d’aquesta nota us recomanem anar a compartir 
vivències i anecdotes i, aixi. podrem repetir que no som 
res, però que fa de mal dir...

J.C.

N o  tots som iguals, 
ni pensent el mateix, 

n i volent les mateixes coses.
P e r  aixd, personalitzem  els nostres dissenys 

a la m ida de cada client.
/  utilitzem  diam ants escollits un a un 

en la construcció de cada una de les nostres joies.

JOIER

ARTESÁ F A Y O S
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Lectors, escriptors, critics

S’^ 0  ha dit sovint que les millers reflexions 
sobre literatura acostumen a provenir 
dels escriptos mateixos. De fet, també 
son intéressants les consideracions 
sobre pintura fetes per pintors o les 
referides a la música a càrrec dels com

positors; però, en el cas de la literatura, els 
escrits teòrics poden considerar-se un vessant 
mes de l’obra creativa de determináis autors, 
per una rao ben simple: el codi lingüístic tant 
serveix per teoritzar corn per escriure poesia o 
Acciò, amb la quai cosa les fronteres, en el cas 
dels creadors autèntics, tendeixen a difuminar- 
se. És aixi corn els 
assaigs d’Octavio 
Paz, O les agudes ob- 
servacions de Borges 
sobre autors i llibres 
diversos, formen 
part de l’obra creati
va de l’un i Paître, 
amb el mateix dret 
que els poemes o 
narracions respec- 
tius. En Pàmbit ca
lala, es podrien citar, 
a Pentorn de la ma- 
teixa qüestió, noms 
corn els de Pere Gim- 
ferrer o Antoni Mari, 
que ban fet de les 
seves incursions en 
la crítica o Passaig 
un vessant mes de 
Pactivitat creadora 
que els és propia.

En el prôleg a 
Llegir i escriure, 
compilaciô de textos 
sobre literatura de 
Henry James, T.S.
Elitot, W. H. Auden i 
Doris Lessing, Jordi 
Parios cita una clas- 
sificació d’Eliot a 
Pentorn de quatre 
tipus de critic: el 
professional, el critic 
“amb gust”, Pacadè- 
mic i teòric i, fmalment, Pescriptor: “Pobra cri
tica del qual es pot considerar un producte deri
vai de la seva activitat creativa”. No cal dir que 
Paz i Borges, així com Gimferrer o Mari, forma- 
rien part d’aquesta última categoria; i també és

Josep M. Rípoll

ciar, els quatre autors representáis a Llegir i 
escriure. Igualment pot considerar-s’hi, tot i que 
en un registre ben diferent, Armand Obiols, el 
membre més enigmatic de la “colla de 
Sabadell”, poeta gairebé inédit en vida i d’obra 
escassa, de qui s’han recollit en forma de Ilibre 
els incisius comentaris que publica de forma 
anònima a “La Ñau” Pany 28 i principis del 29: 
els que constituiren la secció Buirac, i que supo- 
saven un repas, sovint acid i sarcástic, a la lite
ratura catalana del moment.

Pel que fa ais textos recollits en el primer 
deis llibres esmentats, no deixa de ser curios

que James, Auden i 
Lessing hi coincidei- 
xin en la defensa de 
la intuició a Phora 
de valorar una obra: 
“Sens dubte res no 
substituirá mai el fet 
que una obra d’art 
ens “agradi” o no: la 
millor crítica no 
abolirà mai aquesta 
prova simple i defi
nitiva” (James, pág. 
27); “El plaer no és 
en absolut un guia 
critic infallib le, 
però és el menys 
fa llib le de tots” 
(Auden, pàg. 53); 
“La persona valuosa 
que entén el que fas, 
Pobjectiu que perse- 
gueixes, i et pot 
aconsellar i oferir 
una crítica real, gai
rebé sempre és algú 
que no té res a veure 
amb el mon literari, 
ni tan sols amb el 
sistema univesitari; 
pot ser un estudiant 
que tot just comença 
i que encara s’esti
ma la literatura, o 
una persona seriosa 
que llegeix molt, 

seguint el propi instint” (Lessing, pàg. 99). Corn 
és obvi, aqüestes afirmacions no tenen res a 
veure amb aquella altra que sosté que sobre 
gustos no hi ha res escrit, i que Gabriel Ferrater 
refutava dient que, precisament, mai no s’ha
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escrit sobre res mes que sobre gustos; mes aviat 
eus porten cap a una defensa del sentit critic 
propi i cap a la desmitifícació de les autoritats 
no contrastados amb l’experiència personal.

1 aquí és on intervé el sabadellenc Armand 
Obiols, gran desmitifìcador entestat a crear “un 
petit purgatori intel lectual” amb el seu Buirac 
anónim. Implacable tant amb les errados lin- 
güístiques com amb el cofoisme deis autors, 
atacá tot allò que un cert public i una certa crí
tica acceptaven sense haver-ho passât abans pel 
sedas del rigor. Obiols no hauria estât sens 
dubte del parer d’Auden quan aquest afirma en 
un dels textos recollits a Llegir i escriure: 
“Atacar els Ilibres dolents no és tan sols una 
pèrdua de temps, sino que va malament pel 
carácter. Si trobo que un llibre és dolent de 
debò, Tunic que em pot interessar d’escriure’n 
alguna cosa ha de sortir de mi mateix, de 
Texihibició més gran d’inteMigència, enginy i 
malicia de què sigui capaç. No es pot pas fer la 
ressenya d’un llibre dolent sense presumir” 
(pàg. 61). Obiols féu, en efecto, exhibicions 
d’inteMigència, enginy i malicia que tal vegada 
no li foren perdonados; però no per “presumir”, 
sino per denunciar la falsa aparença de norma- 
litat d’un país pie, per exemple, de poetes 
d’emocions “sinceres”, just el que denuncia T.S. 
Eliot en un altre dels breus assaigs de Llegir i 
escriure: “De fet, per regia generai el mal poeta 
és inconscient quan hauria de ser conscient i a 
Tinrevés. Tots dos errors tendeixen a convertir
lo en “personal”. La poesia no consisteix pas a 
deixar anar Temoció, sino a escapar-se de 
Temoció, no consisteix pas en Texpressió de la 
personalitat, sino a escapar-se de la personali- 
tat. Però, és ciar, només els qui tenen persona
litat i emocions saben què significa voler esca- 
par-se’n” (pàg. 49). Armand Obiols ho sabia, i 
per aixô fou tan exigent amb els altres, de la 
mateixa manera que ho era, cal recordar-ho, 
amb eli mateix, gairebé inédit en vida. Irônic i 
rigorés, hauria coincidit sens dubte amb la 
següent reflexiô d’Auden: “La poesia no és 
magia. Si es pot afirmar que la poesia, o qualse- 
vol de les altres arts, té una finalitat ulterior, és 
la de desil lusionar i desintoxicar dient la veri
tà!” (pàg. 80). Aixô és el que eli féu amb les pun- 
yents sagetes de Buirac, résultat d’una activitat 
creativa tot just esbossada. Si bé és cert, tal i 
corn Pere Gimferrer assenyalava a Los raros, 
que de Tobra d’Armand Obiols només en resta 
el gest, el projecte, també ho és que els seus 
mordaços textos critics suposen tota una lliçé de 
com s’hauria de llegir i escriure.

Henry James, T.S. Eliot, W.H. Auden i Doris Lessing, 
Llegir i escriure, traducció i edició a cura de Jordi 
Larios. Empüries, Barcelona, 1996.
Armand Obiols, Buirac. Eundaciô La Mirada, Sahadell, 
1996.
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Quan he sabut de la teua m ort, un dia 
em boiregat, com  si el sol no volguera que 
vegerem  la seua tristor per la noticia, no he 
pogut resistir escriure’t  per dir-te que avui a  
la Filà, tenim  assaig i com  tu  ets A lcolà i 
tester (t'has vestit de "Palomino”) quan 
aquesta nit ens m ires des del cel que vas 
tocar, -com vas dir al teu  hom enatge- i veges 
la navaüa tallar l'aire i estígam agerm anant-se 
en café, estarás content i te  n'aniràs de 
vacances allà on com ença el B arranc del Cint 
i prop d'un rom er faràs un fort aplaudim ent 
al Poblé d'Alcoi quan estigam  fent les ja  
properes testes, com tants anys has fet des 
del carrer.

Si com un record d'infantesa recordaves 
a Teresa, per nosaltres serás un record de 
joventut on com paginàvem  la testa amb els 
sentim ents que les teues cançons ens 
ensenyaven, per tan t diem afírm ant que si la  
m úsica, el cinem a, el teatre, etc. sén cultura, 
la testa i la cançô també ho sén, per aixè i per 
m oites coses niés, tu  ets cultura. G ràcies 
Ovidi.

M anel
A lcoi, 10 de m arç d el 1995



Ovídi Montllor

Q̂
1^  uan el dijous dia 31 de novembre del 

94, l’amic Manel Iborra va trucar-me 
des d’Alcoi per fer-me saber que el dia 
anterior havia assisti! al sen poblé a 
l’acte d’homenatge d’Ovidi Montllor, la 
seva ven portava implicit un segon mis- 
satge que no vaig trigar gaire a copsar. 

El Manel, optimista per naturalesa, va fer-me 
saber que l’Ovidi estava “un poquet fotut”, però 
que de ben segur se’n sortirla aviat. El meu 
interlocutor, que parla un digníssim catalá del 
sud del qual molts dels que ens solem expressar 
amb valencià del nord hauríem de prendre 
nota, va dir-me que em faria a mans una versió 
sonora del concert i els retails de premsa que 
se ’n derivessin i aixi ho va fer. A l’hora de 
redactar aquesta nota, tine davant meu un munt 
de retails del diari de “Ciudad de Alcoy” i en els 
quais tots coincideixen a l’hora de redibuixar la 
figura del polifacètic Ovidi. Malauradament 
però, al cap de poc més de tres mesos, es va tor
nar a parlar de l’alcoià universal en uns termes 
ben diferents: la seva figura, de negre, sòbria, 
de mirada i verb adés punyent adés pseudoan- 
gelical ens havia deixat per sempre ais 53 anys 
d’edat. Naturalment, el meu amie Manel i el 
poblé d’Alcoi que li havia lliurat la Medalla d ’Or 
de la Ciutat van viure I’esdeveniment amb la 
consternacio i tristesa pròpia del moment. 
Entre les expressions de comiat que he pogut 
recollir, la mes sintetitzada i clara fou la que va 
aparèixer a la portada del setmanari El Temps, 
en que amb l’austeritat tipogràfica, de quan ja 
no cal afegir res més, podia llegir-se al costat 
esquerro de la seva fotografia “Ovidi Montllor. 
S’apaga la veu dels poetes”.

Es de justicia rememorar un pareil de dies 
del mes de novembre del 94 quan va retrobar
se, per darrera vegada i d’una manera pública, 
amb tot el seu poblé; ell mateix havia deixat 
anar expressions tan significatives com: “no 
tine força per pronunciar paraules, però he 
tocat el cel. Tine el millor poblé i els millers 
amies del mon”, “vull compartir aquest home- 
natge amb els meus pares i amb tota la seva 
generado, ja que foren ells qui van inculcar-me 
aquest amor a Alcoi, em van ensenyar a passe- 
jar pels sens hoscos, a tenir cura de tot el que 
rodeja la ciutat i a respectar una società! com 
I’alcoiana. M’imagine que se’m Iliura aquesta 
medalla per la feina que he fet i pel comporta- 
ment que he tingut durant tots aquests anys, 
així com per la defensa de la nostra llengua, 
però totes aqüestes coses les hi dec ais meus 
pares, que foren qui van Iluitar perqué pegues

Víctor Valls

emocionar-me amh totes les coses que fes, fos- 
sin feina o entreteniment”, “aquesta ciutat és el 
meu punt de referencia”, “mai me n’he anat 
d’Alcoi”. Malgrat l’àmplia gamma de factors 
artístics que abastava i haver fet gran part de la 
seva vida a Catalunya, l’Ovidi Montllor no podia 
amagar que se sentia alcoiá fins al molí deis 
ossos. Eins i tot la coneguda cançô-testament 
“Les meves vacances” així ho explicita amb 
prou sincerità! i contundencia: (...) Em creureu 
mort. /  Jo no hauré mort. /  Earé vacances! (...) 
amb una capsa /  de cartró /  fique la pois /  d ’un 
servidor. (...) Porteu-me a Alcoi /  que és el meu 
poblé /  i allá on comença /  el “Barrane del Cint /  
prop d ’un “romer”, /  al seu costat /  deixeu-me, 
ja... (...) EARÉ VACANCES.

Les cendres del finat van arribar a l’Alcoià 
precedents de Barcelona el diumenge dia 12 de 
març de 1995. Enguany, dones, s’han compier! 
els dos anys. Eou un mati rùfol en que la pluja i 
el vent volgueren ser els autèntics protagonis
tes. No podia pas ser d’una altra manera. Potser 
en el fons no fou més que la providencia. És evi
dent que eli trencava amb tots els tòpics. 
L’Ovidi, no responia a uns cànons establerts per 
aquells amb qui no creia. Barba d’un pareil de 
dies, claredat, fins i tot manta vegada agressiva 
claredat de paraula, eli i el Toti Soler sols a 
l’escenari, una diccié perfecta i una espontània 
i punyent ironia quan creia necessari valer-se’n. 
Sembla ser que, professionalment no estava 
d’orgues, que diriem... Ah, i de negre, sempre 
de negre...

Com que els meus contactes amh el Manel, 
malgrat que sempre estiguin condicionats per 
l’omnipresent factura de Telefònica, son força 
freqüents li vaig demanar que em fes a mans 
unes quatre ratlles curulles, fins a vessar, de 
sentiment que jo havia pogut llegir-li en el 
decurs de la meva darrera visita a Alcoi. Al cap 
de pocs dies van arribar-me per Corren al meu 
domicili. En tenir-les, altra volta al meu davant, 
vaig creure que esdevenien prou intéressants 
corn per ser donades a conèixer. Ara, quan 
s’escau el segon any de la seva desaparicié físi
ca he cregut que és un bon moment per a ser 
publicades. Es tracta d’un text intimista, espon- 
tani, breu, intens i lùcid que fou redacta! just 
després del darrer adéu que tot un pais impres- 
sionat va retre-li. Ben segur que de la nostra 
llengua, tantes vegades menystinguda, si no 
bagués estât per gent corn l’Ovidi, no se’n can
taría ni gall ni gallina... Que les noves genera- 
cions ho tinguin sempre ben present.
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Un + Un,
Ricard Calvo + Joaquim Montserrat

Milagros Torres

a Galeria Nova-3 va presentar durant la 
segona quinzena del mes de febrer una 
mostra en que hi participaven els reco- 
neguts artistes Ricard Calvo, coMabo- 
rador d’aquesta revista, i Joaquim 
Montserrat. Una exposició que té una 

petita historia al darrera.
L’editor Rafael Jaime va proposar a aquests 

dos artistes realitzar obra gràfica amb la inten- 
cié d’efectuar una sèrie on poguessin participar 
diferents artistes locals. Els mencionáis artistes 
van acceptar amb entusiasme I’inici d’aquest 
projecte, que es realitza sota el segell editorial 
“Quatrepins”. A mida que van anar avançant en 
el seu treball grafie, artistes i editor van decidir 
efectuar aquesta mostra en la galeria mes inno
vadora de Sabadell, Nova-3, on es presenten 
nous artistes i on s’inicien camins nous.

L’exposicié es va titular “Un + Un”, per man- 
tenir la idea de no ser una idea laucada, sino 
oberta, així a Un + Un se li pot afegir + Un + Un 
segons es vagin afegint mes artistes. A la vega
da, el cartell que presentava la mostra eslava 
efectúa! a mena de trencaclosques, l’eix comú 
era la interpretació per part dels artistes del 
“Paulo” d’en Picasso. Cada artista efectuava 
una meitat i s ’unien en el pòster. D’aquesta 
manera quedava palés, per una part, el desig de 
ser un projecte oberi, ja que el trencaclosques 
es pot anar desmuntant en mes peces i, per una 
altra banda, uneix les ganes de Iluitar deis artis
tes per Part, per treballar diferents formes que 
els permetin arribar a un major nombre de 
gent.

Aquesta era una de les idees principals del 
projecte, tant per part de l’editor com per part 
dels artistes: que Part pugui ser a Pabast de 
tothom.

Un altre dels punts principals de la mostra és 
reivindicar el paper de Pobra gràfica com a part 
indiscutible de Part.

Junt amb aqüestes idees una altra sorgia de 
manera inesperada i sobtava als mateixos artis
tes que la van acceptar amb entusiasme. Totes 
les obres que es van presentar en aquesta expo
sició contenien figures de nens i nenes. Joaquim 
Montserrat va efectuar el tema de “Las Meni
nas” de Velázquez, tema que ja havia treballat 
amb anteriorità! i que en aquest moment reco- 
llia. Amb aquest tema presentà obra sobre 
paper i una serigrafia. Ricard Calvo treballa en 
serigrafia les fonts emblemàtiques de Sabadell 
en les quais hi surten nens, treballà així mateix 
en dibuix el personatge de cómic “Yellow Kid” i

Pobra interpretativa del “Pifre” de Manet. Com 
he dit anteriorment els dos artistes van efectuar 
el “Paulo” d’en Picasso. Degut al tema de la 
mostra, “Els nens”, es realitza un cert homenat- 
ge al mon dels infants, tant als que pateixen 
(guerres, fam, racisme...) corn als que amb els 
seus somriures ens alegren la vida.

Totes aqüestes importants idees no es que
den aquí, Rafael Jaime, junt amb els artistes, té 
pensáis quatre grans projectes en obra gráfica:

■ Obres d’Etiqueta Negra, en que entrarien 
obres com la serigrafia d’en Montserrat.

■ Obres sota el títol “Eonts de PArt”, fonts de 
Sabadell en les quais s’inclouen les creacions 
d’en Calvo.

■ Obres sota el títol “Rafael”, que serien 
reproduccions d’obres pictoriques signades pels 
artistes.

■ Llibres d’autor.
Sens dubte, les esperances i projectes són 

amplis.
En conjunt es tractava d’una exposició en 

que es podien observar obres d’una important 
categoría, tant pel que fa a la técnica emprada, 
com al dibuix i composició o llibertat de pinzell 
(en el cas de Joaquim Montserrat), que ens 
apropa al món creatiu d’aquests dos importants 
artistes i al món de Pobra gráfica.
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Esperits i Déus

a darrera década d’aquest segle 
s’està caracteritzant per la prác
tica de la “recapitulacié” cul
tural, no solament per 
part dels mas-media, 
sino que també hi par

ticipa allò que anomenem les 
èlits. Una especie de “revi
val” que doblega el segle i 
ens trasllada ais principis.
Sense entrar a valorar 
aquesta predisposició a 
tornar ais orígens, no és 
inútil que parem 
esment: incertesa
mil lenarista? Sin- 
cretisme cultural?
Anàlisi i reflexió so
bre el que ha estât el 
nostre segle XX? Se- 
gurament son moites 
les preguntes i les 
respostes que es fan i 
responen sociólegs, 
psicólegs o filósofs 
per a tractar aquest 
apassionant moment 
que ens ha tocat viure 
ais qui, per genera- 
ció, coneixerem dos 
segles, el XX i el XXL 

Dins aquesta línia 
de revisionisme so
ciocultural s’inscriu 
la mostra “Esperits i 
déus” que ens ofereix 
La Caixa de Sabadell.
La vitalització de 
l’indigenisme artistic 
dins el mon occiden
tal és una especie de 
fascinació vitamínica 
que ja es dona a prin
cipis de segle, enamoran! les avantguardes 
europees i materialitzant-se a les teles de 
Cezanne o a les de Picasso. Ara torna, però amb 
ingredients més intéressants i totalitzadors, 
fruit d’una introspecció més profunda que supe
ra la valorado merament estètica que es va fer 
aleshores d’aquests objectes. La qüestió plante- 
jada al próleg del catáleg de l’Exposició és ja, en 
si mateixa, tota una declaració de principis: com 
ens hem de comportar davant les altres cultures 
i de quina manera podem salvaguardar-ne Lori-

Ana Fernández Alvarez

ginalitat per combatre la generalització 
d’una cultura de masses que tendeix a 

igualar-ho tot a escala mundial? Es 
tracta d’abandonar aquesta 

práctica que ens és tan pròpia 
de projectar sobre el que ens 

és alié els nostres propis 
valors culturáis. Euncionem 
per associació d’idees, pre- 
tenem conéixer el món 
desconegut en la mesura 
que el mimetitzem amb 
allò que ja sabem, així, 
practiquem la simplifi- 

cació i restem preso- 
ners d’uns limits ide- 
ológics que abonen 

la intoleráncia i el 
rebuig.

Per gandir de la 
mostra ens hem de des- 

prendre de molts dels 
nostres valors culturáis i 

intentar mirar-la amb una 
perspectiva estètica dife- 
rent. La cultura occidental 

cristiana, model impositiu 
que, a través del sincretis- 

me, ens ha fet oblidar molta 
part dels nostres antecedents 

precivilitzadors i, per tant, 
indigenes, fa difícil l’apropa- 

ment valoratiu precis que 
requereix l’Exposició. Des que el 

model cultural medieval identifìcà 
el temple amb allò que anomenem 

sacre, créant una rotunda frontera 
entre el món sagrat i el món profá, ens 

és difícil assumir la sacralització que de la 
naturalesa fa l’indigenisme.

L’esforç didactic d’aquesta mostra és molt 
remarcable. Va més enllà de la mirada admira
tiva i estètica d’uns objectes i s’instal la dins un 
diseurs més rie: creences, rituals, cerimònies, 
etc. Tot s’organitza com un gran Teatro Còsmic, 
fonamentalment animista, que va des de la més 
extrema de les ingenuïtats estètiques a la més 
profunda de les abstraccions. Un intéressant iti
nerari que invita l’espectador a abandonar la 
simple contemplació formai i reflexionar sobre 
la diversità! multicultural del món, un món que, 
precisament, no té un melic anomenat Occident, 
sinó que està configura! per una rica varietà! 
interpretativa de la realitat. ^
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La fantasia heroica 
d'en Wiiiiam Morris

Immaculada Fontanais

uan ha fet un segle de la mort de 
l’escriptor pre-rafaelita William Morris 
(1834-1896), L’Ateneu Barcelonés i 
l’editorial Laertes li han rendit un 
homenatge tot publicant dues narra-

__ cions curtes (“Ales d’or” i “Un somni”),
aplegados en un sol volum: Fantasia Heroica, 
precedidos per un estudi introductori de Ma- 
riàngela Cerda.

L’escriptor va encarnar l’ideal pre-rafaelita 
de l’artesà, artista i poeta en una sola persona. 
El seu carácter polifacètic el portà també a 
introduir-se activament en el socialisme mes 
incipient.

William Morris, un gegant del segle XIX, un 
geni comparable a una personalità! del Re- 
naixement perqué els seus intéressés s’estenen a 
una àmplia esfera d’activitats: pintor, escriptor, 
col-leccionista, empresari, esteta...; encarna la 
segona etapa d’aquella 
confraria artística pre- 
rafaolita (“Pre-Raphae
lite Brotherhood”), fun
dada a Londres l’any 
1828, és també pioner 
del moviment dels 
“Arts and Crafts” (Arts i 
oficis) i fins i tot és, pot- 
ser, el dissenyador més 
célebre de la nostra 
història.

El grup de pre-rafa- 
elites encapçalat pel 
pintor-poeta Dante 
Gabriel Rossetti, junta- 
ment amb el prestigios 
critic John Ruskin, van 
ser els protagonistes 
d’una “revolució” cul
tural i artística basada 
en el culte a la natura, 
la bellesa i la devocié 
de l’art, d’un art total.

A Morris li devem el 
redescobriment de l’es- 
perit medieval com a 
passai mitic i el somni 
d’un futur millor; li 
devem la reivindicacié 
de l’arquitectura gòti
ca, la integracié de les 
arts, les ciutats-jardi, 
la dignificacié del tre- 
ball, de l’habitatge i la

modernitzacié de l’artesania i del disseny.
Els pre-rafaelites exhumen el passât medie

val, amb els seus ideals i creacions, contra l’aca- 
demicisme i la industrialitazacié galopant, tot 
predicant el culte a la natura -estética i ética- i 
la religió de l’art: unes propostes que avui des- 
perten especial interés, relaciona! amb un 
important rediviu del fenomen modernista al 
tombant de segle a Catalunya.

Ales d’or i Un somni, són dues narracions 
que Morris publicó ais vint-i-dos anys. Tots dos 
relats contenen els elements propis del medie- 
valisme: cavalleria, onirisme, passió per l’amor 
i pel passât; i evolucionen a partir del recorre- 
gut deis personatges per un somni o un viatge.

Lionel de les ales d’or, hereta una armadura 
màgica, gràcies a la qual entrará a formar part 
de la cort reial. Mentrestant, amb les proves que 
el nomenament de cavalier suposa, Lionel

s’enamora de la filia 
del rei. El segon relat 
constitueix la narra- 
ció d’un somni en qué 
el protagonista expli
ca un conte fantàstic 
en el qual es troba 
implicai ell mateix. 
L’argument principal 
ja no son les cavalle- 
ries, sino les forces de 
la natura, més espe- 
cialment la força del 
vent que farà envellir 
els personatges d’a- 
questa història d’una 
manera vertiginosa.

Mariàngela Cerdà, 
capdavantera al nos
tre país en l ’estudi 
dels aspectes literaris 
i simbòlics dels pre- 
rafaelites anglo-cata
lans, ens presenta, en 
la seva introducció, un 
petit estudi de Fautor 
anglés amb motiu del 
centenari de la seva 
mort.

MORRIS, WILLIAM. 
Fantasia heroica 
(Heroic Fantasy). 
Traducció de 
Mariàngela Cerdà. 
Editorial Laertes. 
Rarcelona, 1996.
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Teatro
Un festival: El mercader de Venècia.

La filia del mar

ada nova producció de l’elenc titular del 
Teatre del Sol és com un festival-sorpre
sa. I aquesta del MERCADER DE VENÈ
CIA diria que ho és més que les seves 
predecessores. 0 potser és que cada una 

d’elles ens produeix aquest mateix efecte.
Ribalta és un mag. (M’és igual si ja ho he dit 

alguna altra vegada). Ell adquireix una visió 
global del text que ha triât. Una visió que 
compren des de la seva interpretado personal, 
íntima, del text, passant per la concepció esce
nográfica i pel joc diríem coreografie que li 
dona ritme.

La posada en escena del “Mercader” en 
mans de Ribalta, converteix en una autèntica 
festa la presa de pel -magnífica presa de pèl- 
del gran dramaturg angles. 1 no penso haver dit 
cap irreverencia. Es evident que Shakespeare 
va treure’s de la mànega aquesta farsa recom- 
ponent aprofítalles de diversa condicio. La pèr
fida revenja en la qual el jueu prestamista fra
cassa estrepitosament, constitueix el nudi 
dramatic de l’obra. L’autor el teatralitza, aquest 
nudi, amb molta grapa, però no hi troba prou 
matèria prima; no deixa de tenir la simplicitat 
d’una paràbola, per més ingredients racistes 
amb qué s’hagi condimentat. Aleshores Sha
kespeare hi mescla altres accions secundarles i 
desdramatitzadores, entre elles el transvestis
me de les dues noies; simulacre no sols en la 
imatge externa sino també en la intel lectual, a 
través d’una llicènda tan foraviada que esdevé 
difícil de ser digerida fins per als incondicionals 
més ben prédisposais. Passa, però, que l’alambi 
verbal del geni ho magnifica tot. En aquest cas, 
amb la complicitat d’un altre artifex del llen- 
guatge, Josep M. de Sagarra, que va transmutar 
el text en un català de gran força expressiva a 
més de la cadèneia que li confereix una mètrica 
gairebé camuflada. 1 passa, en definitava, que 
es tracta de l’autor d’unes quantes obres capda- 
vanteres del teatre mundial.

L’escenografia, amb el seu joc de miralls, és 
d’un efectivisme extraordinari. 1 entre altres 
encerts de direccié em sembla convenient des
tacar l’elegància escénica, com de subtil ballet, 
de les especulades vaciMacions dels tres preten- 
dents davant la incògnita de les arquetes. 
Llàstima de la llicènda afegida amb la parla del 
princep aragonés; per bé que Tactor, Lluis 
Mata, s’hi Ilueix a cor que vols i el pùblic s’hi 
diverteix d’allô més, el cert és que no resulta 
versemblant ni encaixa.

Josep Torrella

Lamento que raons personals m’impedeixin 
d’entrar amb cert detail en el capitol interpreta- 
tiu. Només faré constar que, en conjunt, mereix 
Taprovat. 1 em permetré de fer una excepció en 
el cas especial de Francese Moragas, per la seva 
treballada creado del personatge més rellevant: 
el jueu Shylock. I deixeu que destaqui la música, 
que és original de Toni Ten, i el disseny de ves- 
tuari, a càrrec d’Alida Martorell.

:k i t  i t

Per al seu debut com a director d’escena, 
Daniel Serra va escollir Tobra d’Àngel Guimerà 
LA PILLA DEL MAR, drama centenari, amb uns 
personatges centrals complexos i amb un procès 
argumentai que va d’un aparent quadre de cos- 
tums en un poblet pescador fins a un conflicto 
passional agreujat per una situado de margina- 
ció col-lectiva que acaba amb esgarips de tragè
dia. Era tot un rise, que Serra va saber afrontar 
amb discreció i aconseguí salvar l’aventura en 
un nivelll també discret, que ja és molt.

Dels elements del Centre de Sant Vicenç que 
van formar Tequip interpretatiu de La filia del 
mar, qui millor se ’n va sortir va ser Silvia 
Barbero en T”¿gata”, la noia vinguda de les 
ones marines. En els altres personatges cen
trals, Agustí González va deixar en una certa 
ambigüitat el “Pere Mártir” i Raquel Calero va 
marcar una “Mariona” potser un xic estrident. 
Entre la resta, mereix ser mencionat Ramon 
Avellaneda, actor expérimentât que va disse- 
nyar encertadament la figura secundaria del 
veli “Baltasar”.

També s’estrenava, aquest com a escenó- 
graf, Josep Ubia. El seu llogarret pescador és 
una encisadora estampa detallista, bé que no 
s’ajusta a la rusticitat ambiental i al clima de 
tragèdia amb qué Tobra és concebuda. El detall 
del llaüt auténtic va ser una bona troballa.

Cal dir que s’endevinava en tot el muntatge un 
indiscutible esforç, mereixedor de ser aplaudit.

DISCULPA. En el nostre número anterior (109, 
febrer 1997), i en l’article Tot sobrevivint a Picasso 
(pàgina 18, línia 11), s’hi llegeix “Relacions de sexe, 
però d’amor”, quan hauria de dir “relacions de 
sexe, però no d’amor”, fêta la quai correccid pren 
sentit allò que el seu autor diu en la línia 8. 
Demanem perdo al lector per aquesta i d’altres 
errades d’impremta que haurà advertit, les quais, 
però, no desvirtúen el contingut ni en dificulten la 
comprensió.
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Una bíbliotera d'bumanitats 
per el segle XXI

a Universität Autònoma de Barcelona 
(UAB) ha estrenat biblioteca nova. 
Aquesta gran aventura batejada amb el 
nom de Biblioteca d’Humanitats, va ser 
inaugurada el passât 31 de gener pel 

_ conseller de la Presidencia de la Gene
ralität de Catalunya, Xavier Trias.

La nova biblioteca ocupa un edifici de nova 
construcció i la remodelaciô de Tantiga Bi
blioteca de Lletres. Oberta al pùblic des del 7 de 
gener, és la primera biblioteca en tot Catalunya 
que ha estât ideada per utilitzar, tant intensiva- 
ment corn extensivament, els recursos informa
tics, de manera que cada punt de consulta podrá 
esdevenir en el futur un punt informatitzat. De 
moment, els usuaris tenen garantit l’accès direc
te a setanta-dos terminais d’ordinador.

El nou equipament recull bona part del fons 
documentai en Humanitats que hi ha al Vallès: 
art, educado, geografia, bistòrta, filologia, filo
sofia, literatura, psicologia... en total apiega 
220.000 llibres, 100 CD-ROM, 1.000 cassets 
sonors, 2.000 vídeos, 500 compactes, 2.500 
obres en microfilm i microfitxa i uns 4.200 titols 
de revistes. Els usuaris de la biblioteca gaudiran 
de 1.093 places de lectura, un 30% mes que 
abans. També s’ha incrementat en un 52% 
l’espai. Dels espais que ofereix la nova bibliote
ca, en destaquem tres: la Sala d’informaciô 
Electrónica, la Mediateca i la Cartoteca. La pri
mera ofereix tot el material bibliogràfic que 
existeix en suport in- 
fomàtic, biblioteca o a 
través d’Internet. La 
segona permet consul
tar in-situ el fons 
audiovisual de la bi
blioteca. La tercera 
està formada pel fons 
de documents car- 
togràfics, de fotogra
fíes aerees verticals i 
imatges digitals més 
importants.

La biblioteca dis
posa també d’una sala 
de formado d’usuaris, 
una sala de classes 
práctiques, tres sales 
per a investigadors, 
dotze cabines per a 
treball individual, tres 
sales de treball en 
grup i una sala per a Mercè Bausili, cap d ’adquisicions de la Biblioteca d ’Humanitats

Immaculada Fontanais

consulta i préstec d’instruments d’avaluació psi
cològica. A més cal remarcar que en el recinte 
de l’edifid nou s’hi troben ubicats el Centre de 
Documentado d’Història Locai de Catalunya.

Una de les persones a destacar en aques
ta aventura bibliològica és Mercè Bausili, cap 
d’adquisicions de la Biblioteca d’Humanitats...

-  Qué ha passât en aquests darrers anys que 
s’ha forçat a canviar la ubicado de la Biblioteca 
de Lletres?

-  El que ha passai en aquests darrers anys 
és conseqüéncia de l ’augment d ’alumnes, del 
creixement de professorat, dels canvis dels 
plans d ’estudi; que a la Universität hi arriba 
molta més gent, de que hi han moites més espe- 
cialitats..., és a dir, que els espais i els contin- 
guts de la Universität han canviat, uns perqué 
s ’han quedat pe tits  i els altres perqué han 
engrandit molt el seu servei. En el moment que 
hom experimenta que és reaiment insuficient i 
reduïda, es comença a pensar en fer una biblio
teca interdisciplinar que aplegui totes les àrees 
d’humanitats i que el seu procès de reconstruc- 
ció duri deu anys almenys. És una blibioteca en 
constant moviment que aplega els serveis i els 
fons documentais d ’Humanitats, Psicologia, 
Eilosofia i Lletres, Ciències de l’Educaciô, i més 
tard s ’hi incorporaran els fons de Traducciô i 
Interpretado. Mentrestant l ’edifici de l’antiga 
Biblioteca de Lletres es destina integrament a 
les publicacions périodiques.

-  Què era abans una 
biblioteca i en què con- 
sisteix una biblioteca 
ara?

-  Les biblioteques 
d ’ara no tenen res a 
veure amb les bibliote
ques que han funcionat 
f in s  fa  deu o quinze 
anys. Per començar, 
les fitx e s  bibliogràfi- 
ques han deixat d ’exis- 
tir. Més exactament: 
han deixat d ’existir  
sobre el suport paper, 
perqué han entrât a 
formar part del catà- 
leg inform atitzat. La 
gran revolució de les 
biblioteques actuals és 
dones la informatitza- 
ció de tots els recursos 
dels quais disposa, de
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com arriben aquests recursos al usuari, i de 
com accedir ais recursos externs.

-  Lectors o usuaris?
-  En aquests moments a la biblioteca es 

parla d ’ usuaris i no de lectors. Un lector és 
una persona que llegeix un Ilibre i avui dia a 
les biblioteques no només hi ha Ilibres en forma 
de paper imprès ( que és la majoria), sino que 
hi ha Ilibres en altres suports, per exemple. Ili
bres en microfilms, en microfitxes, en vídeos, hi 
ha compactes icassets sonors, mapes etc...iels 
usuaris utilitzen tota la informado que dona un 
ordinador i a més aquest ordinador pot estar 
connectât en xarxa no només dins de la Univer
sität, sino fora, en altres biblioteques univer- 
sitáries del país, de Vestranger i, en altres xar- 
xes bibliográfiques.

Abans les biblioteques eren més reduídes, 
amb menys gent, amb menys disciplines i la 
Universität d ’avui ha de donar suport a tot 
aquest augment amb materials molt diversos.

Antigament hi havia poques biblioteques que 
tinguessin els Ilibres a l ’abast del lector, 
actualment Vusuari té els Ilibres a l’abast, els 
pot tocar, triar. Ha d ’entrar en coneixement de 
les técniques catalográfiques per saber com 
s ’ordena un Ilibre. A través de la consulta per 
ordinador pot trobar Ilibres que abans amb fit- 
xes de paper era molt difícil descobrir, per 
exemple, la recerca de la paraula clau és molt 
important.

-  Davant aquesta transformació del “lector” 
en “usuari”, i de la substitució de la paraula 
“coneixement” per la d’“informació”, com que- 
dem les persones?

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliària
Sant Antoni M® Claret, 18 • SABADELL 

Tels. 725 47 66 - 725 49 76

-  Jo cree que les persones podem acabar 
angoixades si no en sabemfer l’ùs adéquat. Cal 
recordar que la tècnica està al servei de l’usua- 
ri i no a V inrevés. Durant molts segles, els 
homes i les dones savis han estât aquells, o 
aquelles, que han acumulat més coneixements.

A partir d ’ara, l ’home, i la dona, reaiment 
savis serán aquells, aquelles, que sabran espe- 
cialitzar-se tot escollint la informado adient, 
processar-la élis mateixos d ’acord amb els sens 
coneixements -i amb la seva capacitai de rela- 
cionar-la amb altres inform acions- i pro- 
jectar-la cap l ’àrea d ’investigado o d ’anàlisi 
pertinent.

-  Desapareixerà el llibre en suport de paper 
escrit?

-  No. Aixà és una pregunta que tothom es fa  
i que fins i tot alguns s ’ho temen. El llibre no pot 
desaparèixer. Hi ha gent que llegeix abans 
d ’anar a dormir, a la platja, en un banc del 
carrer... el llibre de plaer crée que no desapa
reixerà. El que si desaparèixer an son les enci- 
clopèdies monstruoses de vint-i-cinc o cinquan
ta volums, ja  que en suport CD-ROM pot tenir la 
mateixa utilitat: indagar una dada amb l’avan- 
tatge que el CD-ROM quasi no ocupa espai. Per 
exemple els Arxius de la Revolució Francesa, 
que amb tamany natural ocupen vàries desenes 
de prestatgeries i en microfitxa tan sois ocupen 
uns quants calaixos. Es en aquest camp, el de 
la investigado, on els Ilibres s í que aniran 
desapareixent. Ara bé, el llibre com a contingut 
estétic i font de plaer, cree que té vida per anys.

RESTAURANT

S u ten fo c
Rannbla, 1 Tel. 725 01 26 
SABADELL PÀRQUING
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En el centenari de In mort de 
Johannes Brahms ( 1 8 3 3 - 1 8 9 7 )

1 dia 3 d’abril de 1997 moria 
a Viena Johannes Brahms 
(vegeu Quadern núm. 86), 
rúnic compositor alemany 
contemporani de Wagner 
que va tenir prou per posar

se, mes O menys, a la mateixa altu
ra. Però Wagner va ser revolucio
nar!, Thome de futur; en canvi,
Brahms fou un home classic que 
aprofundia en les formes ahstrac- 
tes, i en el decurs de la seva vida 
mai no va escriure una nota de 
m sica programada i molt menys d’ôpera. Per 
aixô els sens estils respectius diferien profunda- 
ment de motius i de conceptes. Wagner inaugu
rava una època, i Brahms en tancava una altra. 
Amh Brahms la simfonia en la forma que la con
figuraren Beethoven, Mendelssohn i Schumann 
arriha a la seva fi. A semhlança de Bach, 
Brahms resumia una època. Aquesta situació 
tindria en el món social del seu temps unes lec
tures molt concretes: Wagner seria el profeta 
del pangermanisme cosmopolita, idealista i 
revolucionari, i Brahms el representan! del 
nacionalisme alemany, serios, dur i conserva
dor. Anton Ruhistein, el músic rus, expressava 
de forma excessivament crítica la música de 
Brahms la primera vegada que la va escoltar. 
“Per ais salons no té prou elegancia; per les 
sales de concert, no té la força punyent necessà
ria, per a pagés no és prou primitiva, i per a la 
ciutat és poc cultivada”. Aquesta senténcia 
resumia el pensament del món musical progres
sista de l’època amh el qual Brahms no estigué 
mai d’acord. Per aixó Brahms construí la seva 
ohra com un solitari testimoni del passât. 
Coneixia hé el période clàssic i aprofundia en 
l’ohra de Beethoven, i en general es va desen
tendre de les violències del corrent romantic. 
Trehallava sohre la hase dels mestres classics, 
utilitzant el contrapunt, la variado, i la forma de 
música caracteritzada pels ritmes creuats en 
Pestìi de Schumann, amh un sentit heethovenià 
del desenvolupament i amh la sensihilitat de 
Bach per la polifonia. És sohretot, essencial- 
ment, un música seriosa que s’adiu amh els seus 
origens d’Alemanya del Nord, tot i que Brahms 
podia ser tan líric com els compositors romàn- 
tics. Però mai no s’ho va proposar. De bon 
començament va decidir que seria un composi
tor de música “pura”, un músic absolut que 
acompliria la fundó correctora de les idees 
extravagants de Liszt i Wagner.

Antoni Sala i Serra

La música de Brahms és potser 
complicada i difícil, però mai no és 
ostentosa i evita intencionadament 
Tornamentació superficial. Durant 
molts anys tingué la reputació de 
ser un compositor “difícil”, un filó- 
sof del so. D’aquí el rehuig del món 
musical francés a la música de 
Brahms que considerava com els 
“somnis d’un bevedor de cervesa”. 
Personalment fou un home de prin- 
cipis inflexibles com en les seves 
teories musicals. Això el converti en 

un home aspre, cínic, de mal carácter, que pro
vocava malfiança i rehuig, cosa que perjudicava 
la seva obra musical. De totes maneres, tots els 
biògrafs coincideixen que sota la seva aparença 
esquerpa existia un home generôs i de grans 
fidelitats. Aprofundint en la seva música desco- 
brirem un cor noble, magnànim que pretén 
amagar els seus sentiments d’una forma brusca 
trencant intencionadament la bellesa d’una linia 
melòdica dins la mateixa obra musical. La pro- 
ducció musical de Brahms fou extensa. Les qua
tre simfonies són tan conegudes que excusen una 
àmplia descripció. La “Primera, en do menor” fou 
concebuda després de molts anys de dubtes. Von 
Bülow la classifica com la “Desena” de Beetho
ven; la “Segona, en re major” la més lírica, tot i el 
segon moviment tan misteriós, ha estât qualifi- 
cada de superficial; la “Tercera en fa” la deno
minaren “L’Heroica”; la “Quarta en mi menor” 
va molestar a alguns músics, pel seu final, una 
xacona, que consideraren massa sec i seriós.

La ment creadora de Brahms adoptà totes les 
modalitats musicals, a més de les simfonies: 
piano, música de cambra, lieders, cançons 
populars, corals, obertures, rapsódies, concerts, 
etc. L’obra que obrí Brahms a la fama fou el 
“Rèquiem alemany”, una creació plena de ten- 
dresa i de sentiments dolorosos però de concep- 
ció estranya, com moites de les obres (ie 
Brahms. Tret d’un extracte de la Biblia lutera
na, no té cap relació amb els ritus ortodoxos.

Les últimes obres de Brahms, la “Sonata per 
a violi en re menor”, el Quintet per a clarinet”, 
els “Intemezzi” per a piano i especialment els 
preludis corals per a orgue donen un sentit nou, 
més serè, a la seva m sica. És el capvespre del 
romanticisme i resulta difícil descriure aquest 
crepuscle d’un músic que encara avui represen
ta, potencia!, Tesperit de Beethoven i d’Schu- 
mann, i la Integrität d’una seriosa actitud per
sonal, profundament alemanya. ^
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EL 9 NOU

C r o n o l o g i a SUMARI
1899: Neix a Sabadell, quart 
till duna familia de la 
burgesia industrial. L'avi 
patern havia estât un dels 
fundadors de la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell, i l'avi 
matern, Joan Sallarès I Pla, era 
un dels dirigents del Fo-ment 
del Trehall,

1919 : Forma amb Francesc 
Trabal, Armand Obiols i altres 
el Grup de Sabadell.

1 923: Fs converteix 
en director del Diari de 
Sabadell, on escriu amb 
diferents pseudònims.

1 925: FI Grup de 
Sabadell funda les 
Fdicions La Mirada, 
inaugurades amb L'any 
que ve, que signa Trabal 
però en el qual tots 
intervenen.

1 926: Es trasllada a 
Barcelona. Primera 
estrena teatral. Una 
mena d'orgull, a Sa
badell.

1 926-28: Autor de la 
secció Degotís al Diari 
de Sabadell.

1928: Primer Ilibre 
publicat; Una tragèdia 
a Lil-liput, narracions.

1930: Les Fdicions La 
Mirada es traspassen a 
Fdicions Proa.

1934: Lé'.ç decapitacions, 
primer recull de poesia, firmat, 
com tots els següents, amb el 
pseudònim de Pere Quart.

1936: President de 
l'Agrupació d'Escriptors 
Catalans, filial de l'UGT.
Cap de publicacions de la 
Conselleria de Cultura 
de la Generalität.

1 937: Fundador amb altres, 
directiu i cap de publicacions 
de la Institució de les LIetres 
Catalanes. Escriu la lletra de 
l'himne de l'exèrcit popular 
català.

1938: Redactor de Meridià. 
Mobilitzada la seva lleva, és 
reclamar per la Conselleria de 
Cultura i s'encarrega de 
l'evacuació dels intel lectuals 
compromesos.
1 939:  Exiliat a França, al 
castell de Roissy-en-Brie (amb 
Trabai, Obiols, Mercè

Rodoreda, Agustí Bartra, 
Xavier Benguerel o Pere 
Calders, entre d'altres) i 
després a Saint-Cyr-sur- 
Morin.

1940: Es trasllada a 
Santiago de Xile.
Col laboracions a Catalunya 
de Buenos Aires i a Germanor 
de Santiago de Xile, revista 
aquesta que aviat dirigirá.

1 947: Funda, també a 
Santiago de Xile, la coMecció 
E! Pi de Íes Tres Branques 
amb Xavier Benguerel.

1948: Toma a Catalunya. 
Detingut dos mesos i mig a la 
presó Model.

1955-63: Col laboracions 
amb l'Agrupació Dramática 
de Barcelona: autor, 
traductor, assessor i, més 
endavant, vicepresident.

1955: Dirigeix la primera 
època de la col-lecció El 
Club deis Novel-listes.

1955-56: Col-laboracions 
en castellá a la revista 
Destino amb el pseudònim de 
Jonás.

1957-63: Treballa a 
l'editorial Montaner y Simón 
-on coneix Joaquim Molas i 
Antoni Comas entre d'altres 
personatges- fent de cap de 
redacció de la versió 
castellana del Diccionario 
Literario Bompiani.

1958: Director de l'editorial 
Alcides.

1959: Funda i dirigeix els 
Quaderns de Teatre A.D.B.

1963- 82: Director literari 
de les Fdicions Aymá-FToa.

1964- 70: Secció Tros de 
paper a la revista Serra d'Or.

1966: Participa a la 
capiitxinada, o 
constitució del 
Sindicat Democrátic 
d'Estudiants de la 
Universität de 
Barcelona al convent 
dels Caputxins de 
Sarria. Detingut se- 
tanta-dues bores i 
multat, deixa anar al 
comissari Creix la 
frase: “Creix, però no 
et multipliquis.”

1 967: Assisteix a 
l'homenatge al doctor 
Jordi Rubió convocar 
pel Sindicat 
Democratic 
d'Estudiants i el 
detenen un altre cop 
setanta-dues bores,

1970: Premi 
d'Honor de les 
LIetres Catalanes. 
Clasura el Primer 
Festival Popular de 

Poesia Catalana, raó per la 
qual és multat.

1 977: Li tornen el 
passaport que li bavien près 
en tornar de l'exili.

1 980: Premi de la Ciutat de 
Barcelona. Homenatge al Te
atre Romea de Barcelona 
convocai pel diari El 
Periòdico.

1981 : Homenatge a 
Sabadell amb motiu de la 
concessió de la Medalla de la 
Ciutat.

1982: Refusa la Creu de 
Sant Jordi de la Generalität.

1983: Membre del Comité 
Literari d'Edicions Proa S.A., 
a la Fundació Enciclopédia 
Catalana.

1986: Mor a Barcelona el 
18 de juny. És enterrât a 
Sabadell.

Informació recolUda per 
Josep Maria Ripulì

Especial Joan Oliver

Toi- 727 79 IO / Fci)i

. B89 49 49 / Fox

Silvia Oliver (Pagines 4 i 5)

Miquel Marti i Pol (Pagino 9)
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ACTES

Amb motiu del desé 
anivcrsari de la morí do Joan 
Oliver es taran després de 
l'estiu diversos actes a 
Sabadell. Una comissió 
formada per l'AJuntamcnt de 
Sabadell, la Fundació Caixa 
de Sabadell, la Fundació La 
Mirada i EL 9 NOU n'és 
forganitzadora.

ENTREVISTA

La filia de Joan Obver.
Silvia, explica en una 
entrevista com era el scu pare 
i quins eren els seus 
sentiments envers la societat 
i el par's.

LA SEVA OBRA

Un manuscrit d'un poema 
dedicai a Catalunya, com a 
aperitiu.

ELS AMICS

Joan Vilacasas i Anna Muriá 
expliquen les seves vivéncies 
amb fautor, a qui van 
conéixer en circumstáncies 
diferents. El poeta osonenc 
Miquel Martí i Pol, amb qui 
Oliver va teñir molla 
correspondencia, bi diu la 
seva; també Joan Cusco, en 
un text pie d'anécdotes.

HEMEROTECA

Qué es va dir fa deu anys 
quan va morir i qué va dir ell 
en vida.

1 1
ALBUM

Algunes fotografíes del seu 
álbum familiar. 14
ELS HEREUS

1,'opinió dels guanyadors del 
Premi Pere Quart que 
convoca l'Ajuniament de 
Sabadell. 16
TARADELL

Joan Oliver va cstiuejar molts 
anys a Taiadcll i va deixar 
petjada.

21
ENTREVISTA

Una entrevista ficti'cia amb 
Oliver a càiiec d'Antoni 
Dalmases.

Ignasi Riera (Pàgina 1 Z)
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Silvia Oliver 

cedeix l'arxiu 

del seu pare 

a la ciutat

Sabadell s'aboca a 
homenatfar Joan Oliver
Entitats privades i municipals preparen tot d'actes per recordar I'escriptor

Silvia Oliver, la filia de 
I'escriptor sabadellenc 
Joan Oliver, ha cedit a la 
ciutat els documents que el 

seu pare va guardar en 40 carpetes. 
Deu anys després de la mort de 
I'escriptor i dramaturg, més conegut 
amb el sobrenom de Pere Quart, 
aquest material es podrá consultar a 
l'Arxiu Historic de Sabadell. L'acte 
public de cessiô es va fer el passât 
divendres 14 de juny.
Silvia Oliver, propietària del 

material, i Xavier Moreno, com a 
president del Patronat de I'Arxiu 
sabadellenc, van signar un acord 
amb el qual se cedeixen durant 20 
anys prorrogadles. Per la seva part, 
I'Arxiu es compromet a ordenar i 
informatitzar totes les peces, a més 
de garantir un fácil accès per a tots 
aquells qui ho vulguin consultar.
Els documents son dins una 

quarantena de carpetes plenes de 
diversos escrits de diversa 
procedència. Des de 
correspondència amb altres autors 
corn Ferrater i Mora, Xavier 
Benguerel o Miquel Marti i Poi fins 
a fragments d'obres inédites corn 
algún inici de tradúcelo o els 
primers esbossos d'obres que mai va 
acabar d'escriure i que ara servirán 
per als estudiosos.

LA COLLA DE SABADELL

L'alcalde de Sabadell, Antoni 
Farrés, que va presentar divendres 
passât l'acte de lliurament, va 
anunciar la possibilitat de la compra 
d'alguns mobles del despatx de Joan 
Oliver. A més a més, també va 
anunciar que s'estan provant de 
recuperar documents d'altres 
membres de la Colla de Sabadell, el 
grup d'intel lectuals que formaven 
Joan Oliver, Francese Trabai i 
Armand Obiols. Alguns dels 
documents, que podrien sumar-se 
als de Pere Quart, es troben ara a 
l'exili, on els autors van passar la 
darrera etapa de la seva vida després 
del daltabaix de la Guerra Civil i 
el franquisme.
Silvia Oliver es va mostrar molt 

satisfeta del tracte que rebran els 
documents del seu pare. La filia de 
I'escriptor va rebre la proposta de 
cedir-los a I'Arxiu Nacional de 
Catalunya, però va preferir cedir-los 
a Sabadell en ser la ciutat on va 
néixer i on és enterrât.
Les carpetes han estât ordenados 

individualment, sense barrejar-ne 
els continguts, per la quai cosa s'ha 
respectât “Perdre anàrquic de 
Fautor”, va argumentar la filia.
Un exemple de l'ordre peculiar de 
Pere Quart és que s'ha omplert 
una carpeta amb papers que hi 
havia entre els fulls de diversos 
Ilibres.

Jordi Bordes

Ajuntament de 
Sabadell, en 
col-laboraciô amb 
altres entitats i 
associacions de 
l'àmbit de la 
cultura i la 
comunicació de la 
ciutat han élaborât 

un programa d'actes per commemorar el 
desè aniversari de la mort de I'escriptor 
Joan Oliver -conegut amb el pseudônim 
de Pere Quart. L'escriptor va morir a

L
Barcelona el 18 de Juny de 1986 i va ser 
enterrât, tal com era la seva voluntat, al 
cernentiri de Sabadell. Les entitats que 
coMaboren en aquest programa d'actes 
son la Fundado La Mirada, la Fundado 
Caixa de Sabadell, el Centre Dramàtic 
del Vallès i EL 9 NOU.
El gruix del programa d'actes 

commemoratius començarà el mes 
d'octubre d'enguany. Però abans, i 
concretament avui divendres 21 de juny, 
EL 9 NOU edita un suplement especial 
de 24 pagines a l'entorn de la figura de

l'escriptor que compta amb la 
coMaboració i les opinions d'escriptors 
destacats corn Miquel Marti i Pol, Ignasi 
Riera, Joan Vilacasas, etc. A més, 
s'ofereix la biografía i la ressenya de les 
obres de Joan Oliver, entre d'altres 
ternes.

TOTS ELS ACTES, UN PER UN

Entre els actes que es preparen hi ha els 
següents:

'Sessió Joan Oliver'

Sabadell i Terrassa acolliran, el mes 
d'octubre, la Sessió Joan Oliver, en qué 
un conferenciant (possiblement el poeta 
Feliu Formosa, gran coneixedor de 
l'obra de Pere Quart) parlará de l'obra 
literária (prosa, poesia i teatre) de Joan 
Oliver. Aqüestes sessions s'emmarquen 
dins les tradicionals Sessions Oliver que 
organitza anualment el Centre Dramàtic 
del Vallès. A Terrassa, les sessions es 
taran a la seu del Centre Dramàtic i a 
Sabadell, al Casal Pere Quart.

Edició d'un Ilibre

L'Ajuntament de Sabadell, la Fundado 
La Mirada, la Fundado Caixa de 
Sabadell i EL 9 NOU preparen l'edició 
d'un Ilibre que reculli els poemes 
satírics i anonims que va publicar Joan 
Oliven

Premi Pere Quart d 'Humor i 

Sátira

A finals del mes de novembre es tara 
l'acte de lliurament del Premi Pere 
Quart d'Humor i Sátira 1996. L'acte 
l'organitzen l'Ajuntament de Sabadell i 
Edicions La Campana.

Edició de les semblances de 

Joan Oliver

Es fará una edició de les semblances de 
Joan Oliver que han fet diversos 
intel lectuals i amies de l'escriptor en les 
entregues del Premi Pere Quart d'Humor 
i Sátira i que l'Ajuntament de Sabadell 
ha anat publicant cada any.

Representacions d ''A lló  que tal 

vegada s'esdevingué'

El Centre Dramàtic del Vallès prepara el 
muntatge de l'obra de Joan Oliver A/tó 
que tal vegada s'esdevingué sota la 
direcció de Frederic Roda. Les 
representacions es faran al Centre 
Dramàtic del Vallès a Terrassa i al 
Teatre del Sol a Sabadell.

Exposició Joan Oliver

El Casal Pere Quart acollirà una 
exposició de Ilibres, fotografíes, 
audiovisuals i altres materials entorn de 
la personalitat de Joan Oliven Es fará 
del 13 de novembre al 6 de gener.

Sessió Pere Quart dins del cicle 

'Poesía al teatre'

La primera .sessió del cicle de Poesia al 
teatre 1997 estará dedicada a l'obra de 
Pere Quart.

Anna Cabeza
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O l ì r
" E l  meu 
coherent fins 

al moment de la mort̂ ^

E
l record del seu pare,
Joan Oliver, fa que se li 
neguin eis ulls sovint, 
però també l'omple d'e
nergia, aconsegueix fer
la somriure i la trans

porta a una part molt rica i plena de la 
seva vida. A la Silvia Oliver li agrada 
molt parlar del seu pare i recuperar mo
ments brillants, que s'encavalquen amb 
vivències més dures, conformant un mo
saic que mai avorreix i que sempre apor
ta alguna dada nova sobre l'escriptor. 
-Quan pensa en el seu pare quina és la 
primera imatge que se li acuì? Pensa 
en els sens darrers moments?
-Sí, normalment penso més en els da
rters moments perqué em van impactar 
més. Quan era petita, durant la meva 
adolescéncia i fins que vaig ser adulta, 
tenia una visió concreta del pare i en els 
darrers moments se'm va desmuntar molt 
perqué va ser un xoc terrible aquella vo
luntar de desaparéixer, de no voler assu- 
mir la pròpia decadéncia, aquest desig de 
plegar. Ja no li interessava res. Quan 
penso en ell em ve a la memòria la darre- 
ra época. No voldria que fos aixi, però és 
el que em passa.
-Vostè explica que el seu pare era ati
pie. Però exactament per qué ho diu?
-Perqué feia coses amb el ineu pare que 
no eren les que feien els altres nens. Per 
exemple, amb el meu pare anava al teatre 
des de molt petita, però en canvi no em 
portava a passejar, ni ais cavallets. Ens 
posávem al baleó de casa a comptar cot- 
xes, a sumar les matricules... Coses que 
ara poden semblar molt ingénues, però 
aleshores ens passàvem tota la tarda al 
balco jugant i xerrant.
-Per què li deia sempre el nom de Sile- 
ta?
-Eli va dir que una nena tan petita amb 
un nom tan rimbombant com Silvia no li 
agradava. Va estar jugant amb Silvieta, 
Sileta, Leta i, al final, eni va quedar Sile- 
ta. Hi ha molt poca gent que me'n diu, la 
gent que em coneix des que era molt pe- 
lita o gent amb la qual estic vinculada 
d'una manera especial.
-Joan Oliver va fer molts versos dedi- 
cats a la familia, per a batejos o comu-

nions, etc. Ha pensât de recopilar-los?
-En va fer molts i ho tine tot recollit. 
L'Ignasi Riera també en té de recollits 
perqué els germans Riera eren molts i 
molt prolífics i a tots els va fer versos. 
Amb Albert Estrada-Vilarrasa, director 
de l'Editorial Ausa de Sabadell, havíem 
parlai de recopilar-los, però de moment 
no hi ha res concret.

LA TRANSIG IÓ

'Eli no va assum ir 
mai la transició, el 
fet de transigir; 
estava per la 
ruptura, 
democràtica, 
però ruptura"

-El rumor que exi.steixen unes memó- 
ries de Joan Oliver és molt estés en el 
món periodistic i literari. Es parla que 
són tan polémiques i que carreguen 
tant contra alguns personatges que 
per aixó no es publiquen...
-No, no existeixen. El pare s'hi va posar 
moites vegades a escriure-les. Però deia 
que quan un borne escriu les seves 
memories és justament quan ja no en té, 
de memòria. El més aproxima! que hi ha 
a unes memories són uns textos que es 
van publicar ja fa un temps sota el títol 
de Temps, records. Hi ha uns apunts per 
a unes possibles memòries, però són co
ses molt disperses, no hi ha un treball ri- 
gorós al darrere.
-Però ell era home a qui agradava ex
plicar vivències?
-Sí, molt. Ho brodava. Recordo reunions 
a casa amb amies de la meva edat que 
ens venien a buscar per sortir al meu ma- 
rit i a mi i ens quedàvem alla asseguts es- 
coltant-lo fms a les dues de la matinada i 
no sortiem. Aconseguia xuclar molt l'a- 
tenció de la gent. La seva gran vocació 
va ser el teatre, tota la vida. Hauria vol- 
gut ser com un Molière a la catalana: fer- 
ho tot (interpretar, dirigir, escriure).
Quan explicava coses deia: “M'agrada i 
ho brodo.” Tenia un do per captar la 
gent.

-Existeixen molts textos inédits
seus?
-No, no massa. Hi ha molt material, però 
textos inédits, no. Hi ha, per exemple, un 
primer acte d'una traducció de Georges 
Dandin de Molière. Hi ha també uns 
apunts per a una cosa que es deia, em 
sembla, Jesús va a Roma abans d'hora. 
-Com vivia vostè que el seu pare fos 
inconformista?
-Jo ho vivia malament perqué no l'ente- 
nia. No el vaig entendre fins que no vaig 
ser ais 19 o 20 anys. Els fets de la Caput- 
xinada em van ajudar a entendre'l. Anava 
a I escola i els pares de les meves ami
gues feien unes coses completament opo- 
sades. Jo em refugiava molt amb la mare, 
que em deia: “No et casis mai amb un le
ído y escribido. Casa't amb un paleta”, 
perqué és difícil conviure amb una perso
na tan intel-lectualment superior, 
-Perqué eli era polémic i aixó devia 
comportar-li, moites vegades, més 
d'un malestar...
-Si hagués de posar-li un adjectiu diria 
“coherenf. Fins al final, fins al moment 
de la mort. Quan vaig anar al Festival de 
Sitges un mes abans que morís eli, la 
Montserrat Julió i el Paco Balcells feien 
un muntatge de textos poétics del pare, 
Quan vaig sentir en Paco Balcells recitar 
El hondadós suicida, on explica com 
será el procès de la mort, vaig exclamar: 
“Si és el que eli està fent!” En aquell mo
ment estava postrat al Hit deixant-se mo
rir. Va ser tan fort! “Jo em quedaré esti
ra! al Hit amb les mans al costal sense to- 
car-me i demanaré a l'estimada un got 
d'aigua per la sef’... i era exactament el 
que va fer. Va ser consequent fins i tot 
amb aixó. Va descriure la seva pròpia 
mort i la va portar a la práctica. Jo li 
deia: “No és la leva hora encara.” 1 eli 
responia: “No m'interessa res, res,” 
-Però quin era el problema físic que 
tenia?
-Res. Era una cosa purament mental. De 
la darrera operació tenia la impressió que 
no havia quedat bé. Va ser més aviat psi
cologie. Es va anar fonent i va entrar en 
un cercle viciós, va caure en la depressió. 
-I es va tancar a la seva habitado?
-Sí, i a les fosques. Es va deixar desa-

paréixer. Suposo que havia posât moites 
esperances en el canvi democrátic. Quan 
va morir Franco deia: “Jo ara voldria te
nir 60 anys, no 20 ni 25, amb 60 em con
formava. Per poder veure alguna cosa 
perqué aixó será lent.” Elija ho intuía.
De vegades hem comenta! amb la mare 
que si fos viu es moriria de l'ensurt amb 
segons quines coses,
-La reinstauració de la monarquía 
tampoc no li agradava gens.
-El fet de la transició, de transigir, no ho 
va assumir mai. Eli estava per la ruptura. 
Democràtica, però ruptura.
-Aquest fet el va enemistar amb molLs 
représentants del món polític i potser 
per aqnest motiu no se li ha fet la .justi
cia que calia i no se'n parla tant com 
altres escriptors.
-Eli era incòmode. No transigia, no bai- 
xava la guàrdia. Quan li van concedir la 
Creu de Sant Jordi va dir: “En aquest 
país de creus i de Jordis ja n'hi ha prou. 
No m'interes.sa.” Deia que si li donaven 
un premi amb diners l'acceptava perqué 
els diners eren per fer un racó per a la 
seva dona per al dia de demá. D'honors 
no en volia. Era materialista però no per 
quedar-s'ho, sinó per donar-ho a la seva 
dona que era bastant més jove que eli i 
que va suposar que el sobreviuria.

LES M EM Ò R IES

'El pare deia que 
quan un home es 
posa a escriure les 
seves memòries 
és justament quan  
ja no en té, de 
m em òria"

-Aquest refús d'honors no sol agradar 
gens al poder.
-Per televisió va dir “ases” al president 
Pujol i a rObiols. Després, quan el van 
operar, en Pujol li va trucar i eli no va 
voler parlar amb ningú, només amb eli.
Li va dir: “Després que t'he dit ase enca
ra em truques?” Malgrat que des del punt 
de vista politic no estaven mai gens d'a- 
cord, eli el considerava un patriota.
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-Però ell no voila relacionar-se molt 
estretanient amb el poder, oi?
-Recordo que quan va morir, faltaven 
quatre dies per a les eleccions. Jo sé tot el 
que ell va arribar a despotricar per la 
mort de l'Espriu. per tot el que es va 
muntar de ministres i de cerimònies. El 
president Pujol em va trucar per pregun- 
tar-me si el volia portar al Palau de la 
Generalität i Jo ho vaig refusar. El pare 
aixô no ho volia. Pujol va venir a l'cn-te- 
rrament coin una persona mes, no va fer 
cap aparicio pública,
-Com va viiire l'enterrament? Va po
der evitar les pressions?
-A l'hora de l'enterrament vollen portar 
el taut a les espatlles. Em van dir que n'hi 
hatiria un de cada partit politic (faltaven 
quatre dies per a les eleccions) i jo vaig 
dir que no. Va ser molt dur. Els de l'A- 
juntament de Sabadell també vollen po- 
sar-lo en una sala i jo vaig dir que no. 
que era un ciutadà niés de Sabadell.
-No van poder amagar el fet de la 
mort i plantejar una cerimònia estric- 
tament privada?
-Ho vam amagar fins a l'endemà de la 
mort. Recordo que anàvem a Sabadell, 
darrere del furgó mortuori. i pei' la ràdio 
encara anaven dient que estava a l'hospi
tal. A Pompes Fúnebres, que ja estaven 
avisats. no ho van poder divulgar perqué 
no sabien qui era .loan Oliver i Sallarès. 
-Quali vostè ja va coniençar a enten
dre's millor amb el pare, la relació de
via fer un canvi total?
-Per a una noia jove, lilla ùnica, eli era 
molt més progressista i comprensiu amb 
les nieves inquietuds. Mentre jo vaig .ser 
petita el pare va accedir molt als desitjos 
de la mare, però quan em vaig fer gran si 
havia de demanar una cosa una mica fora 
del normal li ho deia a eli. Xerràvem de

tôt, de questions de sexe, de tota mena. 
-Vo.stè ha explicat que llegia eis Ilibres 
que ell li reeomanava.
-Als 12 O 13 anys em passava Ilibres i 
em deia que en fes un resuni. I potser era 
un Garcia Lorca. A l'eseola em pregunta- 
ven què llegia i les mestres es posaven 
les mans al cap. Era un pare una mica es
pecial en aquest sentit. Era niolt més 
obert i progressista.

L'ENTERRAMENT

'Volien portar ei 
taüt a les 
espatlles; em van  
dir que n'hi hauria 
un de cada partit i 
jo va Ì0  dir que no: 
va ser molt dur"

-Era un pare afectuós?
-Segons coin. No diria que fos esquerp, 
no m'havia pegat mai. De vegades, si hi 
havia alguna cosa que no li agradava o jo 
contestava nialament, em feia una mirada 
o un gest de menyspreu que em deixa- 
ven... No era un pare excessivament ca- 
rinyós. però tanipoc puc dir que fos es
querp. No era petonejador, et tractava 
com si fossis una persona adulta ja des 
de molt petita.
-I van ter una vida molt unida toLs 
tres Junts: pare, mare i filia.
-Elis anaven cada nit al cafe Mirasol a 
prendre café. I jo anava amb élis tot i 
que l'endemà havia d'anar a l'eseola. 
També anàvem al cinema junts. Vaig 
veure El ¡)mcés de Kafka i encara recor
do la sensació d'ofec. A tot arreu anà
vem junts, fins i tot a les estrenes de tea- 
tre.

-I aixô li va fer enamorar-se del mon 
de la nit?
-Si, i tant! Encara funciono més bé de 
nit que de dia.
-Hi ha una anècdota de la relació 
amb el seu pare que fa referència a 
quan, de ben joveneta, vostè va adqui
rir un televisor i el va instal-lar a casa. 
No li va fer gens de grada.
-Va dir: “Sileta, m'has posât l'enemic a 
casa." Mlio va dir amb una cara... No se 
la va mirar mai. això també és veritat.
No es va asseure mai de cara a la televi- 
sió. Això si, quan es va crear TV3 mai 
més vam veure cap més canal. Ell tenia 
el siilo posât de gairell i quan hi havia 
una cosa que li interessava molt girava 
el cap cap a la tele. Ell considerava la 
tele coni una fòrmula del poder. Amb la 
ràdio (que escoltava la meva àvia) tam
bé s'hi enfadava. Quan sentia que toca- 
ven la Marxa reial després del Diario 
hablado, venia fet una fera i deia:
"Porcs! Merda!”, i tancava la ràdio. I 
aquesta anècdota passava cada dia. Per 
cert que això de "Porcs! Merda!” va ser 
el més fort que va dir mai.
-El seu estil era molt més fi i sarcàstic 
i no necessitava els renecs.
-Havia rebut una educació molt estricta 
en aquest sentit i els renecs el niolesta- 
ven. Quati havia de dir alguna cosa deia 
"curull!". Això s'ho va inventar ell. Era 
molt progressista en certes coses, però 
en canvi, la moral burgesa impcrant en 
la seva joventut el va marcar molt.
-Com es relacionava amb la religió? 
-Quan anàvem a missa amb l'àvia ens 
acompanyava per respecte. Però despo- 
tricava del que deia el capellà. Ell esti
mava la figura de Jesús, la seva doctrina 
li era vàlida i d'això en deia "jesusisme”. 
Els préceptes de no fer mal al proïsme.

estimar els pares, etc., li agradaven. 
-Quan vostè parla amb les seves filles 
sobre l'avi, què és el que comenten 
més?
-Les dues petites no el van vitire gaire, 
la gran una mica niés. Però penso que el 
coneixen força bé. els n'hem parlai molt. 
l'han llegit i hem fet obres de teatre de 
favi. I escriuen. La nieva filia Laia, als 
12 anys (ara en té 19) va escriure una 
novel la. Jo també he escrit i he fet poe- 
nies, però tot això és eii privât. Quan 
tens una persona a la familia amb tant de 
pes, ja no et planteges res.

LA RELIGIÓ

'Q uan anàvem  a 
missa am b l'àvia 
ens acom panyava  
per respecte, però 
despotricava del 
que deia el 
capello"

-I escriure un llibre sobre el seu pare?
-Em costaria molt de centrar-me i anar 
investigant. Penso que les autobiografies 
no són tan manipulades perqué les fa un 
mateix. però una visiti des de fora no re- 
llecteix autènticament la veritat, A més, 
hi ha nioites coses que no voldria que 
sortissin a la llum, comentaris que s'hau- 
rien de posar i que m'estimo més que no 
se sàpiguen perqué penso que la memò
ria d'una persona s'ha de conservar el 
millor possible. Les atzagaiades vai més 
que no se sàpiguen perqué poden distor
sionar una figura que ara ja és al Hoc 
que ha d'estar. No convé renienar-ho 
més.

Anna Ca boza
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Tota aquesta pàgina  s'om ple am b 
aquest poem a de Pere Q uart en 
el qual, com diu el titol, defineix 
C a ta lu n y a .  Joa n  O liv e r  el va  
e scr iu re  a m á per tal que  es 
p o g u é s  im p rim ir en els p r o g r a 

mes que l'A¡untament de Sabadell 
va  fer el m aig de 1981, quan se li 
v a  retre un h o m e n a tge  am b  
motiu de la concessió de la M e d a 
lla d 'O r  de la Ciutat. Sota el titol 
'Tem ps i m em òria ' la carpeta con

tenia d ive rso s poem es triats per 
Joaquim  M olas, el qual també en 
va  fer la presentació. La carpeta 
també conté una cronología fins a 
l 'any  1980  quan li van  fer l'home- 
natge al Romea de Barcelona.

C A T A L  y / ^ y A

ifa. d i tvi* ttS/ úffHf fémi/iA4
SoíÍM. d i fi¿  t¿eliASÍu»uelái.¥

6bm i4 ne. i-*tuS'au4/iU e(p
Q u a  € íT & ii  o íFU í é /
•64 Cflí*t<6 ll-tu/ fM rtMAA/UtCi S^áíiUl,

'huíucíei.

ÍOii/t. A i  VélOliu d i /íH  ^CA'U UU oUd 
|ka ipí  ̂ icuí if A
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Bon om íc de Joan  O liv e r  i g ra n  
coneixedor de lo sevo obro litera
rio, l'escriptor i pintor sobodellenc 
Joan V ilacasas fa, en aquest arti
cle, un e sb ó s  n ítid  i p rec is del 
Joan  O live r satiric. La capacitat

d 'a p lica r el fi estilet de la sàtira  
e ra  una  característica  que  un ia  
am bdós sabadellencs, a més d 'u- 
na gran  passió  pel teatre, genere 
que tots dos van  conrear. V ilaca
sas també rem em ora com es van

conéixer, a Can O I iver de Caste
lla r del V a lle s ,  d e sp ré s  de la 
G uerra  Civil. A  la fo tografia  que 
acom panya  aquest article podem  
veu re  en Joan  V ila c a sa s  treba- 
llant un bust de Joan Oliver.

En Joan Oliver satiric
Joan Vilacasas*

E 1 Joan Oliver que jo vaig 
conéixer no va ser pas 
aquell que tolhoni 
m'havia descrit al 
Sabadell d'abans del 
1936, el Sabadell deis 

meus disset anys: el noi de casa bona 
llangat a fer-se l'excéntric, el bala que 
jugava a donar-se a conéixer fent a 
bocins l'establiment familiar i social que 
anys i panys havia significar el model 
de dignitat i categoria dels Oliver. Els 
Oliver de Les Voltes. No. Ell. allò que 
es proposava era lligar-se la manta al 
cap i dedicar-se per compier a la 
trencadissa més aferrissada dels poetes- 
mites locals que des de sempre anaven 
fent la viu-viu Rambla amunt i Rambla 
avail.
Al ja famós Joan Oliver me'l van 

presentar anys després de la nostra 
guerra. Quan va tornar del seu exili a 
Xile. Fou a la Masia de Can Oliver, a 
Castellar del Vallés, on jo feia llargues 
estades. paleta en mà, com tot aprenent 
de pintor de paisatge.

Ens vam fer amies. Bons amies. 
Escoltar-lo. poder-lo escoltar era una 
sort. El seu humor, sempre profund, 
satiric i agressiu. partia invariablement 
d'un insignificant no-res. Exemple:

referint-se a la tronada rutina, a la 
vulgaritat en qué havia caigut el nostre 
teatre cacalà, recordo perfectament eis 
seus raonaments: “La decadéneia dels 
dramàtics d'avui és que eIs han convertit

en fulletons de llàgrima fácil. De 
Guimerà, hem passât al drama rural, tan 
ploramiques, tan agrari, tan de sospir i 
sanglot, que el vers, perqué tot és en 
vers, és una cascada que únicament pot 
eixugar-la un llençol o un mocador de 
fer farcells.”
No cal dir que hi ha autor que aquest 

sistema li ha donat fama, glòria i 
fortuna. Sistema teatral que el nostre 
Joan Oliver parodiava a la perfecció. 
Tothom pot reconéixer la semblança 
d'aquests versos:
“T'estimo Rosa perqué no ets bagassa 
ni tens esciat malvat al fons de l'ull. 
T'estimo Rosa perqué no sé qué em 

passa
però si sé que per tu he perdut un bull. 
T'estimo perqué tens perfum de pa de 
barra
i et besaré el pit dret al primer clan 
i menjarem bolets amb botifarra 
i tindrem una cova per palau.”

*pintor i escriptor

Recordant Joan Oliver
El 21 de juny de 1996, EL 9 NOU del Vallès Occidental 
va publicar un especial de 24 pàgines sobre la vida i 
l’obra de l’escriptor sabadellenc Joan Oliver, més 
conegut com a Pere Quart. La data coincidia amb el 
desè aniversari de la seva mort. L’especial del periodic 
era el preludi d’una série d’activitats que es van fer 
durant la tardor de l’any 1996 a Sabadell a través d’una 
comissió en la quai eren representáis a més d’EL 9 
NOU i l’Ajuntament de Sabadell, la Fundació La 
Mirada, la Fundació Caixa de Sabadell i el Centre 
Dramàtic del Vallès.
Les diverses activitats van servir per recordar, sobretot a 
les noves generacions, qui era Joan Oliver, aquell 
escriptor que es feia dir Pere Quart i que va ser 
qualificat de cinic i ironie pels seus contemporanis a 
més de ser considérât un outsider, un escriptor que no 
acostumava a complir aquelles normes no escritos i que 
deia el que pensava i que pensava el que deia.
Vist amb la perspectiva que dóna el temps, ens adonem 
ara, que, tôt i el que es va fer en aquell moment, 
l’aniversari de la mort del poeta i escriptor sabadellenc

no va tenir el ressò que es mereixia a nivell del Vallès 
Occidental ni de Catalunya. Perqué Oliver era de 
Sabadell però la seva vàlua literària i humana 
traspassava totes les fronteros. I la iniciativa de la 
comissió com a minim va fer que no passés 
desapercebut. Ara, ‘Quadern’ publica, coincidint amb el 
mes de la diada de Sant Jordi, aquell especial amb 
coMaboracions de persones que el van conéixer, d’altres 
escriptors i les opinions que la seva filia, Silvia Oliver, 
té d’ell. També el poblé osonenc de Taradell, on ell va 
estiuejar els darrers anys de la seva vida, acuii aquest 
mes Lexposició que -amb motiu deis deu anys- es va 
poder veure al Casal Pere Quart de Sabadell.
En definitiva, tot i el poc cas que cap a eli en 
comparació amb altres escriptors catalans han fet 
algunos institucions, la seva obra i el seu pensament es 
van obrint carni per aquesta Catalunya que eli preveía, 
de ben segur, més independent.

Dolors Altarriba
Directora d’EL 9 NOU
del Vallès Occidental
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L 'e scr ìp to ra  A n n a  M u r ìà ,  v id u a  
del poeta Agusti Bartra, va  viure 
els prim ers temps d 'exili de Joan 
Oliver al castell de Roissy-en-Brie, 
a Franca. Alii es varen concentrar

El poema

una  colla  de poetes i e scrip to rs 
que fugien de la G uerra  Civil. En 
l'article, Murià, establerta des que 
v a  to rn a r  de l 'e x ili a T e rra ssa , 
e xp lic a  com  v a n  se r a q u e lls

moments. Al costat de l'article es 
pot lle g ir  un de ls p oem es m és 
conegu ts de Pere Q u a rt  que  va  
escriure ¡ustam ent m entre era a 

l'exili.

La triade escantellada
Anna  M u rià ”

Cor rande S d'exili

Una nit de lluna plena 
tramuntárem la carena, 

lentament, sense dir res...
Si la lluna feia el pie 

també el féu la nostra pena.

L'estimada m'acompanya 
de peli bruna i aire greu 
(com una Mare de Déu 

que han trobat a la muntanya).

Perquè ens perdoni la guerra, 
que l'ensagna, que l'esguerra, 

abans de passar la ratlla, 
m'ajec i beso la terra 

i bacarono anib l'espatlla.

A Catalunya deixí 
el dia de ma partida 

mitja vida condormida; 
l'altra meitat vingué amb mi 
per no deixar-me sens vida.

Avui en terres de França 
i dema més lluny potser. 

no em moriré d'enyorança 
ans d'enyorança viuré.

En ma terra del Vallès 
très turons fan una serra, 

quatre pins un bosc espès, 
cinc quarteres massa terra. 

"Com el Vallès no hi ha res” .

Que els pins cenyeixin la cala, 
l'ermita dalt del pujol; 
i a la platja un tenderol 

que bategui com una ala.

Una esperan^a desfeta, 
una recan9a infinita 

i una pàtria tan petita 
que la somio completa.

aquest castell francés ats a Franca

E
ls vaig conèixer -en
plural- a principis de la 
guerra. Per aquella 
època era difícil 
conèixer-ne un sense 
trobar-se també amb els 

altres dos. La triade de Sabadell, 
Francese Trabai, Joan Oliver, Armand 
Obiols, famosa ja abans d'instal-lar-se a 
Barcelona. Anaven junts des que varen 
fer les primeres tontines de lletraferits; 
foren de La Mirada, del Diari de 
Sabadell que llegien els intel-lectuals 
barcelonins més atents al desplegar 
literari. En el mon de les lletres, pas a 
pas però no a poc a poc (sabien avançar. 
com diria Pere Quart molts anys 
després, “a poc a poc de pressa”), se 
situaven a la plataforma dels factotums. 
A partir del 1936 dominaren; eren més 
joves i amb més voluntariosa empenta 
que l'elit preeminent, la dels Caries 
Riba, Poix, Manent... Mirais amb certa 
rancúnia per la familia dels 
conservadors (literàrìament 
conservadors, no politicament):
Maseras. Oiler i Rabassa...
Als començos del 1937 vaig entrar al 

secretariat de la Institució de les Lletres 
Catalanes que ells havien concebut i 
créât. En fou nomenat president Josep 
Pous i Pagès per convenièneies de 
política sindical i Carles Riba 
vicepresident, secretan Francese Trabai, 
Joan Oliver membre de la Junta 
Directiva i també Armand Obiols. Des 
d'aleshores fins a finid del 1940 vaig 
estar en contacte permanent amb la 
triade. Quan aquesta s'escantellà vaig 
ser testimoni proper i una mica 
participant del procès calamitós causal 
per les relacions de la Rodoreda i 
l'Obiols, ho tinc contât amb details en el 
prôleg a les Cartes de Mercè Rodoreda. 
Fou a Roissy-en-Brie. on durant prop

d'un any visquérem réfugiais un grup 
d'escriptors catalans. D'aquella jove 
trinitat sabadellenca restaren unides 
dues persones, Oliver i Trabal. que 
marxaren a Xile. Culpa de l'amor tossut 
de Mercè i Obiols, el tossudament 
indécis entre el llaç epistolar amb la 
muller Ilunyana i la passiô immediata. 
Quallaren dos bàndols enfrontáis en 
guerra freda. Gracies a aixô Joan Oliver 
tingué una experièneia agradable. 
Testada a un altre château, el de Saint- 
Cyr-sur-Morin, on Clara Candiani, 
membre del comité francés que ens 
sostenia i alineada al cantó Rodoreda, 
féu traslladar la colla trabalista; s'ho van 
passar bé, alla hi havia réfugiais 
centreuropeus, gent intéressant, però 
dura poc. en declarar-se la guerra a 
Alemanya hagueren de tornar a Roissy. 
Tot canvià, aleshores, les condicions 
materials i els estais d'ànim, els 
problèmes que se'ns presentaren eren 
massa greus per permetre'ns ocupar-nos 
en sedasseries eroticosentimentals. 
Passais els anys, a Xile, allò que restava 
de la velia sòlida unió amistosa 
desaparegué en obrir-se irréparablement 
una divella entre Trabal i Oliver, quan 
aquest decidí retornar a Catalunya, tan 
aviat. en el temps algid de l'opressió 
franquista. Ell mateix ens ho va dir.
Joan Oliver, quan Bartra i jo el 1970 el 
reveiérem: Trabai l'havia acusat de 
traició i havia trencat amb eli.
Oliver-Pere Quart devia sentir tota la 
vida la coissor d'aquella amistat 
malrnesa, per a eli nafra "sagrada".
Amb Obiols el desprenimenl no havia 
estât tan traumatic, més que rompre es 
distanciaren.
Trabal era d'esperit solidari, activador, 
de conviccions fermes. Obiols semblava 
l'indécis perpetu, passiti, literaturitzat. 
Oliver l'al ludiria dient: “...arribariem

aviat a la poesia intencional i de 
l'abstenció, la que ha conreat durant 
trenta anys el meu extraordinari amie 
Armand Obiols.” Oliver va ser sempre 
de pensament oscil lant, dubitatiu, amb 
les seves confessades contradiccions, 
l'escèptic Pere Quart de Terra de 
naufragis i Vacances pagades que ens 
deixà aquell retrat àcid i tallant de 
l'egoista ensuperbit que veia en tot ser 
huma: "tots, tots... sereu només els 
meus supervivents”; ja era amarg fins 
per a ell mateix, mofeta esmolat però a 
vegades ingenu versaire pessebristic... 1 
se li traslluïa la "rabia disfressada" d'un 
amor "amoral i cruel" per culpa -digué- 
del "fraeàs universal”. Era rabiül, més 
ben dit, impetuós. nen rebec.
Encara em sembla sentir la seva veu de 

tro inofensiu. No pas al Mas Perxés de 
l'Agullana, allò era massa trist; quan 
aquell 30 de gener en marxàrem les 
dones, els nois menors de divuit anys i 
els homes majors de quaranta cap a la 
frontera, mentre élis, la triade i tots els 
d'edat militar havien de quedar-se, 
Conxita, la seva dona, plorava. Però una 
setmana després ja estàvem de nou 
reunits a Tolosa de LIenguadoc, i 
aleshores si que aiçava la veu, increpava 
o reia; i el dia sencer per carretera, el 3 
d'abrii, de Tolosa a Roissy-en-Brie. 
Trabai a Paris s'havia afanyat pels 
companys, envià l'ordre a Oliver i 
Obiols amb la dista dels que havíem 
d'anar-hi: llogueu un autobus i veniu 
tots junts.
Eli fou sempre també vacil lant, inceri, 

aixi s'autoexpressà quinze anys més tard 
en uns versos de subtil lucidesa: "Però 
ha guanyat a poc a poc, de pressa,/ 
roved d'enyors, peresa acovardida,/ i a 
mesura rasa d'incerteses/ on cerca brins 
la desmenjada fe.”

*Escriptnra
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Marti Ì Poi: ^̂ Joan 

Oliver era bàsicament 

un home

Miquel Marti i Poi es va trobar per primera vegada amb Joan 
Oliver en l'homenatge que es va fer a Caries Riba “l'any 60 
O 61, ara no ho recordo exactament. Jo tenia 29 anys” . 
Aixi explica el poeta de Roda de Ter la seva primera trobada 
amb Oliver, que llavors era trenta anys niés gran que eli i, 
per tant, d'una altra generado. Des d'aquella trobada, tots dos 
poetes es van anar veient i van anar col laborant amb el sens 
llibres d'una manera o altra, Llavors, Marti i Poi encara no 
estava malalt. “Un o dos cops l'any”, explica Marti i Poi, 
“eli venia a casa i jo ja gairebé no podia parlar i eli 
començava a ser sord. Tot i així hi havia una íntima 
sintonia de pensaments, de manera de veure les coses tant 
a nivell politic com sociologie i poètic” . Tant, que un dia 
Pere Quart ja  li va dir a Martí i Pol que no li digués niés de 
vos, sino de tu, “i vam deixar el vos de banda” .
A partir d'aquesta aniistat, Oliver i Marti i Poi es van 

començar a escriure. Les cartes rebudes per Oliver son ara a 
l'Arxiu de Sabadell. ja  que eren en el paquet que la filia del 
poeta sabadellenc va donar a la ciutat. Les altres son encara a 
casa de Miquel Marti i Poi. Fa uns anys li van proposar de 
publicar-les, però Marti i Poi no ho va voler i. de moment, 
les vol mantenir corn a correspondèneia privada. A la 
pregunta de si és perqué les cartes eren dures amb algunes 
persones, el poeta de Roda explica que potser si.
Marti i Poi creu que després de mort, Catalunya no ha tingut 

gens en compte Joan Oliver: “Se'l cita alguna vegada però 
se'l té com un outsider.'” En els últims anys de vida, segons 
l'escriptor osonenc, “Oliver era com una mena de 
conscièneia per al pais, era molt niés exigent amb les 
seves obres i molt coherent amb les seves idees politiques. 
El seu sentit nacional era d'una exigencia total. Però en 
cap moment a nivell politic se l'ha tingut en compte. Mai 
se l'ha tingut corn una persona que calia escoltar” . Per ell. 
Oliver feia nosa en un cert moment “i, en canvi, jo penso 
que és un home que s'ha desaprofitat, que valia la pena 
escoltar-lo, en la seva poesia deia les coses de manera 
senzilla però deia coses molt necessaries” .
Aqüestes qualitats, i sobretot la ironia d'Oliver. no l'ha vista 

Martí i Poi en cap deis autors actuals. “Dels que jo he llegit, 
no te'n sabria dir cap”, explica. “La seva ironia és molt 
seca; darrerament no llegeixo tant, però no tine 
coneixement que hi hagi cap poeta que es pugui comparar 
amb ell.” Marti i Pol defineix el sentit de l'ironia d'Oliver de 
“molt agut, molt acusat, es reia d'ell mateix; era 
bàsicament un bon home. Per mi, era com l 'avi del qual 
es pot aprendre molt, sabia dir les coses i sabia fer-se 
entendre” . “La seva”, continua Marti i Pol, “era una sàtira 
que no s'acaba en la forma sino que contiuua en el fons, 
tant en la poesia com en el teatre. A cada un dels sens 
poemes s'aprèn una lliço.”

SENTIMENT BURGÈS?

Pel que fa a l'origen burgès de Joan Oliver, Marti i Poi 
assegura que mai el va tenir per un burgès: “No crée que eli 
mai s'hagiiés considérât un burgès. Amb la colla dels de 
Sabadell ja havia passât de tot això; se sentia niés bé amb 
gent que sintonitzava amb les seves idees que no pas amb 
la gent que tenia el poder econòmic” . “De fet” , diu el 
poeta, “el seu poder econòmic era nul, treballava per 
guanyar-se la vida.” Segons el poeta rodenc, “Oliver tenia 
un concepte social d'estimacio a les classes oprimides i de 
sentiments molt lleials a l'amistat, era un home molt 
comprensiu i molt amable” .
L'obra d'Oliver, tot i que no es ven en grans quantitats i no 

està molt integrada en el mon de l'ensenyament. és una obra 
absolutament valida i aplicable a l'actualitat, segons Marti i 
Poi: “En aquest aspecte, eis sens versos son immortals. A 
niés, la societat es repeteix en tots els segles: l'amor.
Podi... tots aqiiests sentiments no tenen edat, son iguals 
que fa dos mil anys.” Tanmateix, Marti i Poi és conscient 
que ha vernit niés llibres eli que no en Joan Oliver, cosa amb 
la quai no està d'acoid.

Dolors Alfrarriba
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Allò que Joan 
Oliver deio de 
Marti i Poi

En una entrevista que Joan Oliver va 
concedir a la revista Mont-mdon de 
Taradell [vegeu la pàgina 22 d'aquest 
especial] el primer any que va 
estiuejar en aquest poblé, fautor va 
fer referéncia a Miquel Martí i Poi, a 
qui havia conegut feia ja  uns quants 
anys. En concret deia: “Martí i Poi 
és un poeta humaníssim, un borne 
que ha convertit el seu dolor 
personal en un mestratge de vida i 
esperanza. Tots li ho hem d'agrair. 
Parodian! un trist eslògan futboler 
podríem dir que Martí i Pol és més 
que un poeta! Els pobles d'Osona 
cal que se'n sentin orgullosos.”
En un altre moment fa referéncia al 

poeta de Folgueroles Jacint 
Verdaguer. D'ell, en diu: “Verdaguer 
va crear la llengua poètica, molt 
més pura que la de Maragall. Es 
un precedent inapreciable, sobretot 
en el poema Canigó. L'Atlántida és 
un pastitx.”

Joan Oliver. Roda de Ter, homenatge a Martí i Poi. 1978 (B. Cruells-Firo Foto).
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L'escriptor i prom otor de lo revis
ta 'Q u ad e rn ',  Joan Cusco i Aym a- 

mi, va  dedicar en el primer núm e
ro de la revista, l 'a n y  19Z8, un 
article a Joan O liver. Des de lla- 
v o rs ,  es v a n  a n a r  trobont, v a n

ana r parlant i van  sentir adm ira- 
ció l'un per l'altre. Joan O liver va  
co l-lab o ra r d e sin te re ssad am ent 
en la revista. L 'autor de l'article 
recorda com va  ser aquesta rela- 
ció i com va  ser la relació del poe-

ta a m b  a ltre s a rt iste s i am ies. 
Aquest és un testimoni pie d'anèc- 

dotes que  a juden  a entendre  la 
figura  d 'O live r mes enllà del que 
pod ria  sem b la r la seva  peculiar 
aparença.

Joan Oliver - Pere Quart - Quatre barres.
Joan Cusco i Aym am i"

A Uà l'any 1978 
-diada de Sant 
Jo rd i- va 
aparèixer 
Quadern i ho féu 
presentan! "dos 

personatges molt entrats en anys, 
però sortosament vivents, dos 
sabadellencs guardonats amb la 
distinció més qualificada del país, 
el Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes” . Aquest és un fragment 
de la presentado d'aquella revista 
que iniciava una aventura en l'àmbit 
cultural de Sabadell.
Els dos sabadellencs que eludeixo 

són, com tots sabem, Joan Oliver i 
Pau Vila. Dos sabadellencs de pro 
que van estimar la ciutat que els 
veié néixer. Ambdós van teñir una 
llarga i atzarosa singladura que no 
cal ara repetir. Aquest paper és, 
però, per evocar l'escriptor amb 
motiu del desè aniversari de la seva 
mort ( 19-6-86). L'home que arriba a 
èsser poeta del poblé en una època 
no pas massa llunyana del temps ni 
de la memòria. Eli. Pere Quart, no 
deixà mai de sentir-se sabadellenc. 
Les arrels que el lligaven en el seti 
terrer ("tres turons fan una serra, 
quatre pins un bosc espès” ) eren 
profundes. Ell, fidel amb si mateix, 
no podia trair-se. Fou un combatent 
amb la ploma i amb la paraula. La 
paraula viva. Podia dir, cap al final, 
que se sentia “cansat de ser veli" i 
"cansat d'errar trets” ... Eli que 
havia fet moltes dianes...
Vaig demanar la seva autorització 

per transcriure un conte seu a 
Quadern del gener del 1979. E1 
conte era Un sonini, à'Una tragèdia 
a Lildiput. La seva resposta fou la 
següent: “Us autoritzo a reproduir 
qualsevol text meu... al cap i a la fi 
sou quatre amics lectors que em 
llegiu” ...
En una altra ocasió, amb motiu del 

monogràfic dedica! a Pau Vila 
(desembre 1980), vaig demanar-li 
unes ratlles. No es féu pregar. Un 
text breu, si, però pie. E1 darrer 
paràgraf. deia; "Personalment, li he 
d'agrair que la seva IIÌ9Ó hagi 
revifat la meva tan sovint 
decandida fe en l'home”.
Quan el seu amie Frederic Llovera 
li anuncia que exposaria a Sabadell 
m'envià un article sobre l'artista i la 
seva obra. Un article entranyable. 
Un text que no dubtava que la 
revista Quadern -"que  dirigeix el 
meu bon amie Cuscó, acollirà 
aquest text i el farà piiblic de bon 
grat. Un text, unes paraules, si més 
no, sinceres i clares. Cosa que no 
sempre són les critiques. Frederic 
Llovera sap que jo  sempre he

desconfiar de certs critics i fins i tot 
de certs tractadistes o professors de 
les arts i les lletres” .
Un cop més J.O. (aixi firmava 

algunes vegades) ens honorava amb 
la seva col-laboració. sempre gentil. 
Arran de la mort de Joan Arús, se 

li dedicà un monogràfic de 
Quadern. En aquesta ocasió vaig 
demanar a Joan Oliver una nova 
col-laboració. De principi 
m'adverti: “M'ho pensaré” , però al

cao de pocs dies rebia un article 
-Records anecdtUics de Joan Ards. 
Un article ric i amé, que encetava 
aixi: “Joan Ards i jo  no vam lligar 
mai gaire. Per qué ho amagarla?” 
Més enllà, diu: “Fos com fos, jo 
mai no vaig renyir de debo amb ell. 
La prova és que vaig assistir al seu 
casament, que se celebra al Santuari 
de la Salut.” Segueix contant: “La 
da.'rera vegada que vaig parlar amb 
l'Ariis va ser a Sabadell, a les

escales de Sant Feliu, a la sortida 
d'uns funerals d'un parent meu. Jo 
estava dos graons més ait que eli, i, 
ja  prop meu i mirant-me el cap, em 
digué amb un somriure més aviat 
trist: ‘Veig que a muntanya ja  
nevai’ Al-ludia, és ciar, a la meva 
estatura i als meus cabells i barba 
blanca. Em va semblar. i encara em 
sembla, una salutació divertida i 
gentilissim a...” (L 'article era firma! 
i, una data: 20 setembre 82).
En una ocasió em criticà que a 

Quadern li fallava algún article que 
promogués polèmica. Vaig invitar
lo que fos ell qui la promogués.
Pocs dies després m'envià l'article 
Sobre la ceba i els cehalluts. 
L'article s'encetava aixi: "Aviat farà 
setanta anys, ai de mil. que em vaig 
adonar de la xiroia absurditat que 
significa la presène ia-i la 
presidèneia- d'una ceba grillada a 
l'escut de Sabadell.”
Aquí va començar la troca! Van 

publicar-se en números successius 
de Quadern alguns articles sobre el 
tema de la ceba...
Lluis Casais fou un dels més joves 

de la colla de Sabadell i sempre els 
uni una molt bona amistat. Una 
mostra, tal vegada una de les 
darreres sinó l'ùltima, fou arran 
d'unes manifestacions publicados 
que Joan Oliver dedieci contra 
Testament militar... Un militar 
presentà una denùncia judicial amb 
la qual volia arribar lluny, 
naturalment contra Joan Oliver. La 
cosa es presentava força conflictiva. 
Joan Oliver se sentia preocupat i 
podia témer el pitjor. Aleshores es 
trobava passant uns dies a Taradell. 
Hoc on solia estiuejar. Allà el visità 
el seu amie Lluis Casals. En veure'l 
obri els braços i exclamà: “Véns en 
un bon moment!... Caldrà que em 
preparis una bona defensa.” Lluis 
Casals somrigué i li comunicà que 
no pensava defensar-lo... J.O. s'ho 
prengué amb disgust... En Casals li 
explicà la raó: "No pretenc 
defensar-te perqué si et castiguen i 
et condemnen culpable aleshores 
esdevindràs un heroi nacional, un 
mártir” ... De fet, tot acabà en un no 
res...
Aquesta evocació de Joan Oliver 

en el desè aniversari de la seva 
mort, s'éleva cel amunt. corn els 
xiprers altius que corn a sentinelles 
serven la tomba on descansa el 
Poeta...

"Palau obert als vents, sostrat 
de cel, dels homes born i tomba, 

i llur bressol”

*Escriptor
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En la mort de Joan Oliver
Recull del que va  dir la prem sa escrita ara  fa deu anys, quan va  morir l'escriptor sabadellenc

En ma terra del Vallès 
très turons fan una serra, 

quatre pins un bosc espès, 
cinc quarteres massa terra. 

■‘Corn el Vallès no hi ha res”

En aquesta estrofa del 
poema 'Corrandes d'exili' 
de Pere Quart s'ha inspirât 
Montserrat Senserrich per 

fer ¡a il-lustració

L a mort de Joan Oliver va 
significar molt per al nudi 
d'intel-lectuals i politics 
catalans de primera línia. 
Poes no es van poder estar 
de dir la seva sobre el poe

ta i e.scriptor de Sabadell, que poques 
bores després de morir va passar de ser 
un home a ser un sinibol. Un dels retrats 
més encertats d'aquesta situado el va fer 
Ignasi Riera, també escriptor i nebot 
d'Oliver, des de les planes de cultura del 
diari El País el 20 de juny de 1986: 
“Durant l'estiu de 1985, Oliver for
mula una sèrie de judiéis que son 
objecte de denuncia: ell acusa el 
Govern de la Generalität, els socialis
tes, tots els que programen la política 
cultural a Catalunya i a Espanya, els 
grups de pressió. Els titila de miops i 
estafadors. Joan Oliver, el centre i 
l'arbitre, mor sense claudicar. Será 
acompanyat al sepelí per mercaders 
d'un temple del qual Oliver els hauria 
expulsât sense pietat. L'últim sarcas
me de la seva vida!”
Les reaccions publiques de diverses 

personalitats catalanes el mateix dia 20 
de juny, recollides en la majoria de dia- 
ris catalans, mostren les diferents cares 
del poeta que es feia dir Pere Quart, lor
di Pujol, un dels homes publics que més 
vegades va estar al punt de mira 
intel-lectual i politic d'Oliver, va 
reconèixer la condicio de patriota i 
home fonamental per a la cultura catala
na contemporània. El conseller de Cul
tura de la Generalität d’aleshores, Joa- 
quim Ferrer, va afirmar que “Joan 
Oliver és un clàssic del segle XX. 
Durant trenta anys, la seva obra i el 
seu comportament ban influït molt en 
la recuperado de les Ilibertats de 
Catalunya. Nomes cal llegir el seu lli- 
bre Bestiari. Durant tota una època, 
ha estât un poeta que ens ha acom

panyat i ens ha e.stimulat en la Unita 
per la recuperado d'aquestes Iliber
tats.” (Avili, 20 de juny de 1986). Anto
ni Farrés, alcalde de Sabadell i un dels 
pocs politics, amb el con.seller de Cultu
ra i el president de la Generalität, que va 
estar pròxim al cadáver de Joan Oliver, 
va manifestar que “la gent de la meva 
generació havia començat a llegir 
Pere Quart d'amagat. L'AJuntament 
de Sabadell va concedir a Joan Oliver 
la Medalla d'Or perqué sempre va 
saber honorar la ciutat on havia nas- 
cut. D'altra banda, jo, personalment, 
reivindico el carácter iconoclasta de 
Joan Oliver. En una època de confor
mismes cree que cal destacar aqüestes 
personalitats.”
Però potser les paraules més oberta- 

ment sinceres sortides deis carrees 
publics van ser les de Maria Aurélia 
Capmany, en aquell moment regidora 
de Cultura de l'Ajuntament de Barcelo
na: “Joan Oliver va ser un home molt 
consequent, sense por a dir el que 
pensava, la qual cosa és una exigència 
absoluta per a un autèntic intel-lec- 
tual.”

UN REBEL AM B CAUSA

El Periódico de Catalunya va utilitzar 
l'editorial del dia 20 de juny per fer un 
retrat apologètic de Pere Quart/Joan 
Oliver tituiat Un rebel amb causa. Al 
text es poden trobar paràgrafs com: “La 
mort de Joan Oliver representa la 
pèrdua no només d'un eminent 
escriptor, sino la d'un ciutadà lucid i 
exigent. Catalunya té en ell un literat 
de paraula precisa i frase exacta, que 
podrá seguir admirant en els sens Ili
bres. Però la nostra societat s'ha que- 
dat sense una veu que als moments 
precisos advertia -a vegades ácida- 
ment, però sempre amb un profund

amor- respecte a les desviacions de 
l'amor a la terra, tant de les nascudes 
dels triomfalismes fàcils, corn les 
provinents de les claudicacions 
interessades.”

LES VEUS DISCREPANTS

Tanmateix, en la seva mort també van 
aparèixer algunes veus critiques amb la 
persona del poeta i dramaturg valle.sà. 
Una de les més importants va ser la del 
poeta J.V. Foix, que en aquell moment 
tenia 93 anys. Les paraules de Foix 
recollides per l'agència Efe eren bastant 
rotunCes i mostraven l'extranyesa del 
poeta per la gran importancia que es 
donava a l'obra de Joan Oliver que, 
segons el seu parer, “malgrat que va 
ser un bon escriptor, mai no va arri
bar a l'aiçada de Carles Riba, .Josep 
earner o Joan Salvat Papasseit”. 
L'altra veu discrepant recollida pels 

diaris va ser la de l'escriptor Víctor 
Alba, en desacord amb l'actitud política 
d'Oliver que, paradoxalment, va vincu
lar ais comunistes catalans que, segons 
Alba, van ser els qui es van dedicar a 
augmentar el prestigi del sabadellenc. 
Pel que fa a la .seva obra. Alba va opinar 
que “era valuosa fins fa trenta anys”. 
També va afirmar que “Oliver mai no 
va protestar per la persecució de cap 
intel'kctual que no tingués relaciô 
amb els comunistes. El fais prestigi va 
ser .sempre augmentât pel PSUC”. 
Però Oliver també tenia defensors afe- 

rrissats, com I'editor de la revista El 
Llainp Enric Borras, on Joan Oliver va 
col-laborar de forma anònima. “Ell és el 
gran poeta de Catalunya i la seva 
mort suposa una gran pèrdua per ais 
independentistes”, va declarar Borrás a 
El País (20 de juny de 1986).
Heribert Barrera també va acompanyar 

la familia de l'escriptor vallesà en els

moments de dol. Barrera va destacar la 
sàtira d'Oliver, “una eina per denun
ciar els comportaments hipòcrites de 
la nostra societat”.

LA VEU DEL POETA

Joan Oliver es va mantenir guerrer fins 
al darrer moment, en què va rebutjar les 
visites protocol làries de les autoritats. 
No va poder evitar, però, que al seu 
enterrament assistisin molts alts càrrecs 
de les instituicions catalanes. Fins i tot 
Farrés i Pujol van fer un petit pariament 
en memòria de l'escriptor. El president 
de la Generalität va manifestar, en rela
ciô amb les moites critiques rebudes del 
poeta, que “no tenim remordiments. A 
eli li tocava l'accent critic de les coses 
i a nosaltres fer les coses com sabem”. 
Però tot això, al cap i a la fi, no és més 

•que anècdota. El que realment importa 
és la veu del poeta, una veu que l'escrip- 
tor France.se Vallverdù va definir a l'es- 
pecial que li va dedicar el diari Avui en 
la seva mort, fet més que generalitzat 
entre la premsa, com “una de les més 
singulars i sorprenents de les Metres 
catalanes”. Vallverdù és rotund en çl 
seu judici sobre Oliver: “Al segle XX 
hem tingut molts poetes importants, 
però no en trobareu cap de les carac
téristiques de Pere Quart. Tots els 
ressorts de la lírica, tota la força de 
l'èpica, tota la diversità! de la ironia, 
des del sarcasme fins a l'humor més 
enjogassat, son presents en Pere 
Quart, un de les veus més suggestives, 
més intéressants i més colpidores de 
Ramon Llull ençà.” A banda de l'ho- 
me, amb tots els encerts i totes les con- 
tradiccions, queda ciar que allò més 
important és el .seu llegat poètic i litera
ri, al quai sempre podrem accedir.

Julià Guerrero
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La transiciô va ser un dels 
moments més importants 
a la vida de Joan 
Oliver/Pere Quart. La 
seva figura pública, ja 
ben consolidada, va apor

tar a l'ambient politic de la jove autono
mia catalana un aire rebel i inconformis- 
ta que moites vegades va portar-li 
problèmes. Les seves opinions sobre 
política cultural o sobre l'estât de la 
mateixa llengua catalana fetes durant 
aquells anys encara no ban perdut, en 
molts casos, la seva vigència. Coin a 
testimoni es recullen diferents moments 
d'algunes entrevi.stes que l'escriptor va 
concedir a finals dels setanta i primers 
vuitanta. Horn pot comprovar la veu 
aspra, però a la vegada irònica i sempre 
inconformista, de fautor d'obres com Im  
fam. Saló de tardar. Vacances pagades 
o Poesia empirica.

p o l ìt ic a  c a t a l a n a

La vida politica catalana era un dels 
temes més récurrents sobre el qual opi
nava Pere Quart. L'any 1981, EL 9 
NOU d'Osona va publicar una entrevis
ta en profunditat en què el poeta saba- 
dellenc veia el panorama politic de la 
manera segiient;
“El primer error va ser acceptar una 

Ilei electoral elaborada per unes 
Corts franquistes; el segon, votar una 
con.stitució tan consentida; el tercer, 
redactar un Estatut de no-Autonomia 
com el de Sau. Han oblidat que auto
nomia vol dir autogovern, exacta- 
ment. Obliden que l'Estat espanyol 
està en mans dels marmessors de 
Franco. Un altre dels grans errors va 
ser no desautoritzar Tarradellas quan 
va anar a Madrid a vendre's 
Catalunya d'amagat dels .sens legi
tims représentants: socialistes. 
Convergencia, comunistes. Com 
voleu que amb aquests antecedents -i 
d'altres que em callo- el panorama 
politic, .social i econòmic -i cultural- 
de Catalunya no sigui d'una tristesa 
total?” (EL 9 NOU. 18 d’agost de 
1981).
“,Io pen.so - O  somio- que l'unie carni 

que ens resta és establir una aliança 
estreta i ferma amb Euskadi per tal 
de plantar cara a qualsevol demoerà- 
cia oligárquica espanyola l—l El pre
sident Pujol, d'una banda ens excita 
a envigorir el nostre nacionalisme i 
de l'altra decideix que l'Onze de 
Setembre ba de ser una festeta de 
flors i violes, berenars fraternals i 
voleiar de banderetes. Aixô vol dir 
que eli considera que la nostra lliber- 
tat és un fet, que tot va bé, que bem 
de ser bons minyons i obéir eis amos 
de Madrid.” (EL 9 NOU, did'agost de 
1984).
Aquesta és una de les idees centrals de 
l'escriptor. Queda més matisada quan li 
pregunten si Catalunya compta amb 
mitjans i llibertat per arribar a l'autogo- 
vern: “Evidentment, no. I la culpa 
sobre qui recau? Sobre eIs nostres

politics irrisòrianient anomenats 
nacionalistes. Un dels partits més 
poderosos continua, a més a més, en 
l'obses.siô frenètica de dir-se socialis
ta.” D'aquesta afirmacio s'aprofita tot. 
Joan Oliver pot exercir la critica més 
descarnada als politics catalans. Fins i 
tot s'atreveix a dir noms: “El pobre 
Narcis [s'està referint al socialista 
Narcis Serra] vetlla per la defensa del 
pais i per la Integrität de la pàtria: 
Ceuta i Menila i la lletra més autènti
ca de la Marxa Reial, aquella que 
diu: “Ízí Virgen María es nuestra pro
tectora...” Qui li bo bavia de dir!” (El 
Periódico, 25 de febrer de 1983). 
L'escriptor sabadellenc és capaç de 
beMigeráncies com aquesta quan veu 
com, l'aleshores alcalde de Barcelona, 
Narcis Serra, agafa la cartera de 
Defensa al Govern de Madrid.
La seva irónia a definir la democracia 

espanyola és esfereidora pocs mesos 
després de l'intent de cop d'Estat del 
23-F: “La democrácia depén de la 
Divisió de Brúñete. I no cal parlar-ne 
més.” (EL 9 NOU, l8d'agostde 1981).

ESTATUT D 'AUTONOM IA

També exerceix la crítica ferotge pel 
que fa a l'Estalut d'Autonomia de 
Catalunya i la situació de la llengua i la 
cultura: “L'esdevenidor de la nostra 
llengua, de la nostra cultura, de 
Catalunya tota, és d'una grisor que 
avança cap a la tenebra. Qué en trau- 
rem d'enganyar-nos? El fet que la 
degradació moral afecti tota la civilit- 
zació Judeocristiana no em consola 
gens. Però allò que més em fibla és 
l'bostilitat amb què ens tracta el 
poblé vei. Creieu que eis bem fet 
algún dany? Per a un pais que bavia 
estât Iliure, corn el nostre, és tan feri- 
dor veure's mal casat o mal amis- 
tançat amb un poder que no li per
met ni aixecar el cap! Fins i tot ens 
acusen d'impérialistes, ja bo sabeu! 
Quan un s'adona que l'Espanya de 
les Autonomies ba estât la mofa i 
l'ensarronada i la humiliació més 
greu, més ofensiva de què Catalunya 
ha estât objecte sota eis Trastàmares, 
eis Àustries i eis Borbons!” (El 
Periódico, 25 de febrer de 1983).
La duresa del diseurs politic de Joan 

Oliver sembla que avui en dia encara té 
la mateixa validesa que quan el va fer 
per a molta gent. 1 encara pot ser més 
agressiu amb la situació política catala
na de la transido quan explica el seu 
parer sobre l'idéal politic de Pujol: 
“L'ideal politic d'en Pujol .sembla: 
serem quatre provincies distingides 
dins d'un reialme sòlidament borbò- 
nic.” (EL 9 NOU, 18 d'agost de 1981 ).

ENSENYAMENT I EDUCACIÓ

La formula que proposa Joan Oliver per 
millorar la societat catalana és ben 
clara: “Jo, de moment, empraria eis 
pocs diners que ens tornen eis de 
Madrid en l'ensenyament i l'educa-

ció. No subvencionaria les escoles 
dites religiöses ni les privades de luxe. 
Un dels mais de la Reinaxença va ser 
l'ensenyament religiös, retrògrad i 
espanyolista. Jesuïtes, Sagrado 
Corazón, Jesús-María... D'aquells 
antres sortiren els qui després van 
ser els homes i les dones que mana- 
ven. I bisbes, canonges i notaris 
terratinents.” (El Periódico, 25 de 
febrer de 1983). Ningú se'n salva de les 
paraules d'Oliver, dures, pessimistes, 
però sobretot critiques i, en molts casos, 
sarcastiques. Ni els mateixos catalans 
están exclusos del seu diseurs apocalíp- 
tic, a la mateixa entrevista ell mateix es 
pregunta: “Quants catalans con.scients 
hi ha a Catalunya? No vull aventurar 
xifres, m'avergonyiria. Diuen que les 
civilitzacions ban estât sempre obra 
de les minories. Millor que tinguem 
sort.”

GENERALITÄT I SUBVENCIONE

El seu punt de vista sobre la política de 
subvencions també és molt particular en 
un moment molt délicat per a la política 
autonómica: “No subvencionaria tea
tro per als burgesos, sota el nom de 
cultura popular. Som un país capita
lista i si els burgesos voien escoles 
carques i teatre que se'ls paguin ells 
mateixos. M'han dit que el muntatge 
d'una obra d'Ibsen va co.star a la 
(ieneralitat deu milions... Es possi

ble? De primer, cal elevar el nivell de 
la pobra gent que ban cercat refugi a 
Catalunya fugitives de la fam i de l'a- 
bandó .secular que sofrien.” No es pot 
ser més dur i més explicit albora. 
Aquesta entrevista, feta pel periodista 
Joaquim Roglan quan Joan Oliver tenia 
84 anys, té un petit retrat de fautor 
vallesà que defineix acuradament la 
seva figura, per altra banda prou clara 
després de tota aquesta sèrie de comen- 
taris. Roglan va dir de Joan Oliver: “84 
anys, jubilât de tot menys de l'activi- 
tat mental, la paraula i una peculiar 
capacitai de convertir en poesia una 
realitat massa evident. Una Barga 
vida de la paraula résistent, crítica, 
irònica i mordaç, perqué no li agrada 
posar l'altra gaita. Amb una visió i 
una vivència de la Hi.stòria suficient 
com per sentir temors pessimistes i 
certa ràbia davant certes repeticions. 
Tota una vida expres.sant veritats d'a- 
quelles que més d'un pen.sa, i pocs 
go.sen dir. Eli si, perque eli és Pere 
Quart i ja s'ha guanyat dir allò que 
vulgui dir sobre la nostra tribù, i a la 
seva manera.” (El Periódico, 25 de 
febrer de 1981).
Joan Oliver exercia la critica des del 

réalisme dels lets, però això no signifi
cava per a eli la claudicació. Com ana- 
litzava la situació politica de la transi
ciô? Amb contundència: “Els catalans 
modems mai no hem estât gent de 
metralleta. Ni que sigui per defensar
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la nostra supervivencia. Però tenim el 
deure inel-ludible d'aprofìtar al 
niàxini, fins a la descortesia i la gro
lleria, el diàleg i la negociado. Quan 
|...| els nostres dirigents van fer cap a 
la Moncloa per discutir la jugada 
amb Suarez (l'Estatut) -president 
democratic d'una Espanya no apta 
per a la democracia- l’estira-i-arron- 
sa arribà a un punt en què els cata
lans tenien la paella pel mànec: les 
cambres espanyoles esperaven 
l'Estatut, per tal de retallar-lo tant 
com fos possible. Sí, en posar-se sobre 
la taula el tema de les provincies i 
dels governadors civils i, encara més, 
del delegai de l'Espanya negra i dels 
delegáis dels variais ministeris de 
Madrid, és quan els nacionalistes, 
socialistes i comunistes catalans 
havien de tancar-se a la banda, 
bcrmèticament, desconsiderada- 
ment.” Es obvi que aquest era el desig 
de Joan Oliver, la realitat. però, va anar 
per un altre cantó.

CENTRE DE POLÉMIQUES

Roques son les entrevistes dels anys de 
la transició fetes a Joan Oliver que no 
busquessin declaracions polémiques del 
poeta vallesà. EH no tenia cap inconve
nient a agafar el toro per les banyes i 
responia amb sinceritat tot allò que li 
preguntaven. Per aquesta rao els perfils 
periodístics sobre ell eren molt politit-

zats. fins i tot quan es parlava de teatre 
O de literatura. Al llavors encara viti 
Diario de Barcelona. El Brusi. Oliver 
va ser entrevista! el 17 de maig de 
1983. En aquesta entrevista l'escriptor 
va carregar contra els socialistes que 
s'havien estrenat al Govern central i 
contra l'Estat: “L'Estât, en conjunt, 
encara no és apte per a la democra
cia. I els qui ara el governen gosen 
dir-se socialistes i obrers! Pregunta'ls 
si ban mogut ni un dit per instaurar 
la reforma agrària. Andalusia, què 
necessita, què damana? No pas auto
nomia, sino veure destruït el latifun- 
disme |...| Altrament, cert que hi ha 
molts parats, però ningú no parla 
dels paràsits que infesten el país... Si 
no sabem ser demócrates com podem 
dir-nos socialistes?”
Amb afirmacions com aqüestes i d'al- 
tres de més polémiques no va ser 
estrany que l'any 198.6 un jutge obrís un 
sumari contra Joan Oliver per un 
comentari fet a TVE per presumptes 
injuries a l'Exércit i al president de la 
Generalität. Segons la demanda, Joan 
Oliver va dir: “No vuli honors. El que 
vuli és tenir dignitat. L'honor és eosa 
de militars i aque.sts son els únics que 
no en tenen.” Respecte al president de 
la Generalität, Jordi Pujol, segons va 
afirmar el demandant, curiosament un 
periodista del diari ABC. l'escriptor va 
dir: “Obiols, que és més a.se que 
Pujol.”

UNA TELEVISIO PER A  CATALUNYA

Un altre tema que sovinteja en les entre
vistes a Joan Oliver és la creació d'una 
televisió catalana. Des del primer 
moment, ell ho tenia molt ciar: “Una 
televisió catalana de debó -però cal- 
dria que els locutors i locutores sabes- 
sin parlar correctament la nostra 
Mengua- és d'una neces.sitat absoluta. 
Si no l'acon,seguim, naufragarem 
molt de pre.ssa.” (EL 9 NOU, 18 d'a- 
gost de 19SI ). Les seves paraules poden 
arribar fins i tot al dramatisme: “Gaire- 
bé ploro de rábia quan penso en la 
tremenda nécessitât que tenim d'una 
televisió catalana, on tothom s'expres- 
si correctament. Ea quinze dies que 
vaig escoltar el Sr. Maragall (alcalde 
de Barcelona) i amb profunda pena 
vaig comprovar el queja em temia: 
va amollar, amb tota naturalitat, dos 
algo i un huello. De casos com aquest 
en deu estar plena la memoria del 
meu admi rat amie Puyal.” (Diario de 
Barcelona. 17 de maig de 1983).
La Mengua és una de les seves preocu- 
pacions más importants. No dona cap 
concessió: “Es parla poc i malament 
tins i tot per la TV catalana. Si es 
tracta de locutors és imperdonable i 
funestLssim [...] He dit que es parla 
poc en catalá i en aquest cas em refe- 
rixo sobretot a Barcelona. Em passejo 
per l'avinguda a l'hora de sortida deis 
eoMegis i la meva esgarrifança és 
cada cop la mateixa: nens i nenes 
enraonen o criden en la Mengua de 
l'ocupant. Gairebé tots! Qué fan els 
mestres? Qué fan els pares?” (EL 9 
NOU, 31 d'agost de 1984), Tampoc el 
catalá que s'escriu no el satisfa: “A la 
Mengua escrita el panorama és Mó- 
bree. Som incapaços de posar al mer- 
cat diaris i revistes. No s'aguanten o 
no creixen ni amb subvencions [...] La 
causa és que no els comprem, no els 
Megim, no els volem Megir! [...| De Mi- 
bres se n'editen qui-sap-los, però, 
quants se'n venen i quants se'n Megei- 
xen? Altrament assistim a una epidé- 
mia estranya: els adolescents es fan 
tìlòlegs a centenars.” (EL 9 NOU, 3 1 
d'agost de 1984).
En aquesta mateixa entrevista, Joan 

Oliver aventura una peculiar propo.sta, 
de tan obvia, per millorar la Mengua ais 
mitjans de comunicació: “Senzillament 
el catalá d'en Fabra. Ais paísos civilit- 
zats, els governants, els professors, els 
actors, els loeutors utilitzen una Men
gua correcta i diria neutra, seuse 
aceent. Em fa riure que un Suárez, un 
González., un Guerra diguin tran- 
quiblament a les Cambres o per la TV 
coses com: “soy cociente”, “esato”, “el 
Jefe del Estuo”, etc.

CERTA 'POESIA '

Els temes literaris. la seva obra dins la 
literatura catalana, son temes que es 
tractaven a les entrevistes deis diaris 
d'informació general de manera una 
mica tangencial. EM era. per sobre de

tot, una mena de patriarca, l'altaveu de 
molts catalans que no tenien I'oportuni- 
tat d'accedir als mitjans. Joan Oliver n'e- 
ra conscient, d'aixô. Per aquesta rao son 
poques les referèneies a la seva tasca 
literària: “La meva gran afecció ha 
estât el conreu de les Metres, natural
ment. Sobretot el conreu d'una certa 
poesia. Gràcies als versos he pogut 
superar el veïnatge dels falsos patrio
tes, dels qui es diuen nacionalistes 
sense ser-ho, dels Tilisteus amb 
petulancia i altres espècies similars de 
la fauna indígena i importada.” (EL 9 
NOU, 31 d'agost de 1984). Alguna de 
les entrevistes inclou els records del 
poeta quan dirigía una companyia de 
teatre durant la Guerra Civil: “Fins a la 
Guerra d'Agressió la meva vocació 
més forta va ser el teatre. Vaig escriure 
ciuc o sis obres i l'any 34 vaig organit- 
zar una companyia de la qual jo era 
director i empresari. En total vaig per
dre uns vint mil duros: aleshores em 
podia permetre aquest luxe. Durant la 
guerra vaig escriure quatre tarses per 
als soldats: propaganda antifeixista i 
humor gruixut. Eren representades en 
casernes, hospitals i una d'elles (Im  f i  
del cagaelàstics) al front d'Aragô.” (EL 
9 NOU, 18 d'agost de 1981).

LA SEVA PROPIA IMATGE

La imatge que es fa Joan Oliver d'ell 
mateix és ben sorprenent quan li recor- 
den tot el que ha fet i el que ha aconse- 
guit: “SÓC modest no pas per virtut, 
sinó per experièneia i perqué conec 
les meves limitacions. Corn a ciutadà i 
corn a escriptor he volgut viure en 
pau amb la meva conscièneia i albora 
.servir el pais. Ni popularitat ni Uni
versalität, i ara! La meva recompensa 
ha estât més que suficient: he pogut 
comprovar que tinc més de dos mil 
lectors, és a dir, amies, la majoria des- 
coneguts, i que no esperen de mi sinó 
les meves paraules. [...] La meva 
dèria ha estât fer la feina al més ben 
fêta possible, aprendre indeTinida- 
ment la meva Mengua per tal d'e.scriu- 
re-la cada dia una mica millor.” (Dia
rio de Barcelona. 17 de maig de 1983). 
En última instancia el que queda palés, 
després de tant comentan fiblador, és la 
humilitat i la forta personalitat d'un 
home que va intentar ser integre.

LA SEVA ESQUELA

L'escriptor sabadellenc va ser combatiu 
fins al seus últims dies. Quan la mort 
se'l va endur, ara fa deu anys, a causa 
d'una greu doléncia pulmonar i circu
latoria, els seus familiars van intentar 
acomplir el seu últim desig: no conver
tir les seves honres fúnebres en un 
espectacle. La seva vídua va declarar 
Mavors que Joan Oliver no volia que 
després de la seva mort fos segrestat 
pels politics i les institucions.
L'escriptor estava obsessionat pel tracte 
que va rebre el cadáver del seu amie 
Salvador Espriu.
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Foto de familia. 

Joan Oliver, el 

primer per 

'esquerro, omb 

els seus pares i 

germ ons Tony 

1919 o Sobodell

De ¡ove, als 1 7 o 1 8 anys, 

Oliver es disfressova amb 

els amics i feien teatre als 

¡ardins de casa seva. Es el 

primer de l'esquerra amb el 

barret i l'escambra

A  casa seva a Barcelona 

amb Ferrater i M ora  i la seva 

muller. La dona d'Oliver, 

Eulalia Serra, va entrar per 

demanar si volien prendre 

alguna cosa i la máquina es 

va disparar
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Foto de Pere 

Quart el dia que 

va fer 40  anys. 

Es de I'any 1 940  

a Santiago de 

Xile

En tornar de 

I'exili, Oliver va 

viure en una 

casa de la Via 

Augusta de 

Barcelona. La 

foto està presa 

poc després de 

tornar

Casal Català de 

Santiago de Xile, 

1 94 3 .Joan 

Oliver en un 

sopar al costat 

dret de

M argarida Xirgu

Sergi Beser, 

Carles Arias,

M .  Dolors 

Huguet, Joan 

Oliver i Pandolfi. 

A  l'oficina 

Bonpiani, a 

AAuntaner y  

Simón de 

Barcelona l'any 

1959

El poeta amb 

Judit, la seva 

traductora a 

l'anglès, en una 

terrassa de 

Centelles 

l'any 1974

Pere Quart 

atenent una 

entrevista per a 

la premsa l'any 

1965 a la casa 

de la Via 

Augusta de 

Barcelona
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Arran  de la mort de l'escriptor al 
1986, es va  començar a gestar la 
idea de crear un premi literari cen
trât, ùnicament i exclusiva, en l'hu- 
m or i la sàtira. N o  n 'h i hav ia  cap 
dedicat a incentivar l 'h um o r i la 
sàtira  de ls nostres escriptors. El

1987  es va  fer la prim era convo- 
catària, que va  g u a n y a r  M ique l 
Desclot. A l lla rg  de nou edicions 
han guanyat escriptors de recone- 
gut prestigi, perà també se n 'han  
d on a t a con è ixe r de nous. La 
d a rre ra  ediciô, però, va  q ued a r

El Premi Pere Quart: 
de l'humor i la sàtira

deserta. A is  g u a n ya d o rs  eis hem 
plantejat aqüestes preguntes: 1. 
Q u ina  és l 'obra  d 'O live r que més 
us ha a g rad a t?  2. Com definirieu 
l'humor i la sàtira? 3. És difícil con- 
rear-les com a escriptor? EIs cata
lans tenim prou sentit de l'hum or?

Miquel Desclot. Guonyador del 

Premi Pere Quart d’Humor i 

Sàtira 1987 am b l'obra 

^Auques i espantalls'

1 Tinc una preferència per la seva 
obra poètica, tant la lírica com la 
satírica. No m'atreveixo a dir 
categòricament quina obra m'ha 
agradat més, però sí que recordo la 
impressici especial, colpidora, que em 
va fer de sentir-li recitar els versos més 
desolats deis últims anys de la seva 
vida. Tanmateix. la preferència per la 
poesia no m'impedeix d'admirar la seva 
prosa, extraordináriament precisa i 
tallant.

2 .  - L'humor es podria definir com la 
rara capacitai per fer aparèixer en 
primer pía la cara risible, còmica, de la 
nostra vida, sovint tan absurda. La 
sàtira és una crítica mordaç deis 
comportaments humans. feta des d'uns 
principis moráis que permeten de traçar 
una frontera entre allò que està bé i 
allò que està malament.

3 .  - Com a escriptor, conrear l'humor i 
la sàtira no és ni més ni menys difícil 
que conrear d'altres generes. Però uns 
escriptors están més dotats per ais uns 
que per ais altres, com passa en tots els 
camps de la vida humana. Els catalans 
no som pas gent seriosa com de 
vegades ens han -o  ens hem- volgut 
pintar. En la nostra tradició, fins i tot 
poetes de tanta intensitat lírica com 
Márius Torres han demostrat tenir 
sentit de l'humor.

Joan Barril. G uanyador del 

Premi Pere Quart- d 'Hum or i 

Sàtira 1988 am b l'obra 'U n  

subm ari a les estovalles'

1 .  - És difícil dir quina obra m'agrada 
més. Així. de forma immediata, em ve 
a la memòria l'obra de teatre La fam. 
És una obra molt actual, no sé si 
perfecta, però si originai i que 
continua mantenint la seva vigència.

2 .  - No hi ha sàtira si no hi ha poder. 
La sàtira, per norma, ha de molestar 
els poderosos, els ha de ridiculitzar. 
Evidentment, hi ha sàtira més 
gruixuda i una altra de més fina i 
punyent. Els beneficiaris d'aquesta 
sàtira són la gent que no ostenta el 
poder.
L'humor és un dels atribuís que ens 

distingeix de les bèsties i és molt 
important començar per riure's d'un 
mateix. Hi ha un mal humor que 
sempre agafa com a objecte 
determináis coMectius (per exemple 
els homosexuals) i aixó no m'agrada.

3. - El que és difícil és escriure per a 
ser llegit. Jo cree que no cal que 
l'erigim en un gènere unie. Hi poden 
haver pàgines satiriques en un llibre 
que no tingui com a tema central la 
sàtira. Parlar de l'humor dels catalans 
em sembla que és com parlar del sexe 
dels àngels. El català té un humor fins 
i toi respectuós. En canvi. la capacitai 
d'acceptar la sàtira no és 
generalitzada. La sàtira no hauria de 
ser perseguida pel poder.

Enric Larreula. Guanyador del 

Premi Pere Quart d 'Hum or i 

Sàtira 1990 amb l'obra 'La 

prop ina '

1 .  - Des del moment que vaig 
començar a tenir conscièneia de la 
nostra literatura i dels nostres 
escriptors. Joan Oliver va ser de 
seguida un deis meus preterits. Perqué 
err. entenedor, contundent, ironic, 
compromès... Ja sé que m'arrisco a no 
ser gens original, però quan jo era molt 
jove i anava lligant caps de tota la 
tragèdia que ens havia passai, els 
versos de les seves Corrandes em 
posaven la peli de gallina.

2 .  - De vegades. l'humor és 
senzillament una explosió d'alegria. 
D'altres vegades no és altra cosa que 
una forma més o menys reeixida i 
suposadament intel ligent d'afrontar 
algunes situacions penoses. Si no pots 
destruir un enernic o un problema que 
et fan mal, és millor que te'n fotis. 
sobretot si fotent-te'n també 
aconsegueixes fer mal al teu problema 
o al teu enernic.

3. -. Suposo que difícil o fácil depén 
de cadascú. Pel que fa a mi, sí que em 
costa molt escriure en clan d'humor. 
Però potser perqué em costa tant també 
m'atrau tant. Pel que fa a l'humor dels 
catalans, n'hi ha de moites menes. Pent 
un esforç per generalitzar, m'atreviria a 
dir que déu n'hi do de la capacitai que 
tenim de riure'ns de tot i de nosaltres 
mateixos.

Ram on Folcb i Cam arasa. 

G uanyador del Premi Pere 

Quart d 'Hum or i Sàtira 1991 

am b l'obra 'M a n u a l del 

perfecte escriptor mediocre '

1 . - Em nego a triar una obra de Joan 
Oliver, perqué seria menystenir-ne 
les altres, i a mi m'agrada tot 
rOliver, i especialment les seves 
creacions d'humor i sàtira.

2 .  - Definir aqüestes coses és perdre 
el temps. Els qui tenen sentit de 
l'humor ja saben què és; i els que no 
en tenen no ho saben i encara ho 
sabran menys si els ho defineixes.

3. - Davant certs espectacles -inclôs 
el m irali- el que és difícil és no 
conrear l'humor. la sàtira i fins i tot 
el sarcasme. Quant al sentit de 
l'humor dels catalans, suposo que hi 
ha de tot. Però un país que ha tingut 
un Santiago Rusiñol i l'ha aplaudit, i 
també un Pere Quart i l'ha estimât, 
bé deu tenir prou sentit de l'humor.

(L'any que Ramon Foich i Camarasa 
va guanyar el Premi Pere Quart 
d'Humor i Sàtira es va comptar amb 
una conferenciant d'excepeiô durant 
l'acte de Iliurament del premi: Silvia 
Oliver, la filla de l'escriptor.
La semblança que va fer del seu 

pare va ser recollida a l'epiieg del 
llibre El men oncle Pere Quart, de 
l'escriptor Ignasi Riera).
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Néstor Lu¡ón. Guanyador del 

Premi Pere Quart d'Humor i 

Sàtira 1992 amb l'obra ■ 'Les tres 

glorioses'

Néstor Lujan va morir el 23 de desembre 
de 1995. Les dedaracions que reproduim 
a continuació procedeixen dels diversos 
mitjaiis de coniunicadó que van recollir 
ratorgament del premi a Néstor Lujan. 
L'escriptor va explicar al diari Arni, una 

vegada li va ser atorgat el Premi Pere 
Quart, que li l'eia molta grada fer una 
novel la per presentar-la a aquest premi, i 
més encara guanyar-lo. “Entre altres 
raon.s”, va dir Lujan, “perqué jo 
ni'e.stiniava molt Joan Oliver (Pere 
Quart). Encara reeordo que a l'any 
1934 vaig llegir /.ex decapitacions, que 
eni van inipres.sionar molt. Quan va 
tornar de l'exili. Jo el vaig introduir a 
la revista Destino, on feia uns 
delieio.sos articles en ca.stellá -molt a 
degrat ,seu-, un castella que Ja 
voldrien escriure tan bé molts 
escriptors de la Meseta.”
Les tres gloriases va ser la primera obra 
nanativa de Néstor Lujan centrada en 
l'època contemporània i la primera no 
histórica que feia. Segons Lujan, la va 
comentar a escriure perqué “volia 
escriure una cosa que em divertís molt 
i que divertís el lector. Una mica Ja és 
la meva filosofía de l'escriptura, 
perqué cree que si Jo no em diverteixo 
creant és impossible que pugui fer-bo 
pa.ssar bé ais lectors”.
L'escriptor. nascut a Mataré l'any 1922, 
veia la seva novel-la guardonada amb el 
Pere Quart com un cant a l'alegria de 
viure, “D'humor potser n'bi ba. De 
sàtira, gen.s. Ja prou és perseguii el vi 
per les ciéncies médiques perqué els 
homes el perseguim més encara.” El 
Ilibre explicava el viatge d'uns amics a la 
Borgonya francesa per assistir a les grans 
fe.stes del vi durant els anys seixanta.
Pere Tió va definir l'obra Les tres 

gloriases a les planes de VAvni com un 
Ilibre on “l'humor, la ga.stronomia, 
l'esperit rabelaisiá i la quantitat 
d'informació -gairebé enciclopédica, 
que caracteritza l'obra i el carácter de 
Luján- sóli els tres més destacáis”.
La presentació del Ilibre es va fer en un 

sopar en qué es van tastar els tres vins 
protagonistes de la novel-la. No podia ser 
d'altra manera.

Ignasi Riera: petit, l'obra
de l'Oliver que més 

m 'agradava era el conjunt 
de versets que ens enviava 

quan fèiem la Primera 

Comunio'^

Ignasi Riera va guanyar el Pre

mi Pere Quart d'Humor i Sàtira 

l'any 1989 per l'obra ''Bla, bla, 

b la '. Es dona la circumstància 

que Igna s i Riera és nebot de 

l'escriptor.

1. De petit, l'obra de l'Oliver que més 
m'agradava era el conjunt de versets 
que ens enviava quan fèiem la Primera 
Comunió. De més gran, em va interes
sar VOda a Barcelona perqué és el text 
més lucid que s'ha escrit sobre la Guer
ra Civil, el Bestiari -que tots els ger- 
mans recitàvem de memòria- i Vacan
ces pagades.

2. La intel-ligència d'un moralista, que 
estima i que no voi caure en el sarcas
me. La ganyota d'algù que s'adona de la 
bogeria del món... i no voi cedir a la 
desesperado.

3. Es el més difícil dels générés: se 
n'han sortit Trabai, Pere Calders, Quim 
Monzó a estones, algunes escenes de 
l'Enric Larreula i poca cosa més. El 
sentit de l'humor dels catalans'? Hi ha 
massa interessos de botigueta!

Ignasi Riera va escriure un llibre tituiat 
E! men oncle Pere Quart (éditât per La 
Campana) en qué desgrana molts re
cords de Joan Oliver, tant des de la 
perspectiva d'escriptor corn des de la 
perspectiva de nebot i bon coneixedor 
de la historia familiar.
Riera fa un recorregut per la vida de 

Joan Oliver explicant anècdotes ben 
sucoses i sense deixar-se episodis més 
tristos coin la marxa a França. després 
de la Guerra Civil, o coin l'estada a 
Santiago de Xile, durant l'exili. En el 
llibre no hi manquen les referèneies a 
les enemistats publiques de Joan Oliver 
amb determinats intel lectuals i també

molts po ítics. No tenen pèrdua les 
referèneies a Baltasar Porcel o Joan 
Brossa airb els quais no l'unia, precisa- 
ment, una bona amistat sino tot el con
trari. També s'hi inclou un poema sati
ric dedicat al teatre de Josep Maria de 
Sagarra.
Riera explica, al principi del llibre. les 

vacil-lacions que va patir a l'hora de 
decidir d'escriure un llibre parlant del 
seu onde o no. Tanmateix, fa palesa la 
seva volu itat que el que escriu pugni 
servir com a base d'un possible retrat de 
Joan Oliver. L'epileg del llibre és un 
deliciós retrat que la filia de l'escriptor. 
Silvia Oli\er,.fa sobre el seu pare.
Riera detineix el seu onde com “un 

home que callava, que es mirava amb 
tendresa les nétes. I, albura, un con
versador agut, caustic, obsedit pels 
grans problèmes étics del nostre

VINCULAR EL NOM A LA CIUTAT DE 
SABADELL

Per l'escriptor, rebre el premi que porta 
el nom del seu onde va significar “vin
cular el nieu nom a Sabadell, on 
viuen gemía i cunyada, més Tlsidre 
Creus i el Toni Farrés, que cree que 
n'és l'alcalde, l'epíleg de la meva 
cosina, que és una pega literaria 
entranyable, i les moltíssimes cartes 
que he rebut de gent que ni'ofereix 
materials per a poder escriure un lli
bre més definitiu sobre Joan Oli
ver”,
Respecte a si l'inconformisme i l'afany 

de Iluita que demostrava Joan Oliver 
han trobat hereus en els escriptors 
actuals o hé si. en general, es tendeix a 
ser més acomodatici, Ignasi Riera opina 
que “es tendeix, en general, a amagar 
l'ou: l'estètica buida ha vengut l'éti-

Anna Vila v a  guanyar el Premi 

Pere Q uart d 'H u m or i Sátira  

an y  1 9 9 3  per 'V a cance s al 

Zurich'

1. Vacances pagades. Perqué després de 
36 anys es manté vigent i tot s'aprofi- 
ta.

2. L'humor pot ser un estât, una manera 
de ser, un moment, unes paraules, una 
visió de la vida. La sátira és més pu- 
nyent. té més mala llet. Llástima que els 
politics la facin servir tan sovint.

3. Jo diria que l'escriptor no pot utilitzar 
l'humor o la sátira si ell no la té incorpo
rada a la seva persona. Els catalans 
tenim prou sentit de l'humor. El que pas
sa és que som reservats.

Jan Baca i Pericot. Guanyador 

del Premi Pere Quart d'Humor i 

Sàtira 1994 amb l'obra 'Una 

casa a m ida'

L'últim guanyador del premi -l'any 
1993 va ser dedarat desert- va ser un 
arquitecte terrassenc. No ha estat 
possible, però, localitzar-lo perqué ens 
donés el seu punt de vista. Per aquesta 
rao hem utilitzat les dedaracions que va 
fer a EL 9 NOU quan va ser guardonat. 
Jan Baca va explicar que “el llibre va 
néixer en broma i ha acabat 
seriosament. Perqué vaig comengar a 
e.scriure'l quan anava en tren, sense 
pensar que acabaria publicant-se”. El 
seu llibre narra en clau d'humor la 
relació d'un arquitecte amb uns clients i 
també amb una mussa, i està 
acompanyada amb dibuixos. Els clients 
son una parella jove, uns nous rics i uns 
senyors benestants.
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Sabeu qui és Joan Oliver?

Aroa Quesada. lES Pau 
Vila Sabadell
Si. Era un escriptor de Sabadell. 
no? I Pere Quart era la mateixa 
persona, el seu pseudònim. Però 
de la seva vida i la seva obra no 
en sé res.

Miguel Masegosa. IES 
Joan Oliver Sabadell
Joan Oliver era un escriptor que 
utilitzava el pseudónim de Pere 
Quart. No conec la seva vida.
De la seva obra sé que era ironic 
en les seves composicions.

Ménica Pérez. IES Joan 
Oliver Sabadell
Era un poeta nascut a Sabadell 
que utilitzava el pseudónim Pere 
Quart, però no sé per qué. He 
llegit alguna cosa d'ell, però no 
em recordo del títol.

Jordi Segarra. IES Joan 
Oliver Sabadell
Era un escriptor sabadellenc que 
també es feia dir Pere Quart. 
D'ell sé que va estar exiliat. Era 
ironic, satiric, però no puc 
concretar el nom de cap obra.

Ana Casado. IES Joan 
Oliver Sabadell
Era un escriptor sabadellenc que 
tenia un pseudónim. Pere 
Quart. Per aquesta rao li van 
posar el seu nom al nostre 
institut.

Georgina Comas. IES 
Nicoiau Copérnic 
Terrassa
No ho sé (somriure 
d'ingenuítat). En Pere Quart si 
em sona. deu ser un rei 
d'aquells. no?

Caries Salvans. 22 anys. 
Granollers. Universitari
Peie Quart em sona coni a 
escriptor. tot i que no sé a quina 
época siluar-lo. Recordo que el 
\ am estudiar a COU. però no 
sabría dir cap obra seva.

Albert Valldeneu. 15 
anys. Institut de Vic
No em sona de res. És ecriptor ? 
De l'et. a primer de BUP encara 
no hem t'el literatura, o siguí que 
no n'he sentit a parlar mai. 
D'EGB tampoc em sona.

María Gala. IES Can 
Jofresa Terrassa
Pere Quart era un escriptor 
catalá. 1 Joan Oliver també, no? 
Però no recordo quina relació hi 
havia entre els dos. Jo de lile 
catalana no...

Jorge Fernández. IES 
Can Jofresa Terrassa
Joan Oliver i Pere Quart eren la 
mateixa persona, un escriptor. 
No sé res concret de la seva 
obra. No li deien també El 
Cerimoniós?

Oriol Costa. IES Can 
Jofresa Terrassa
Era un poeta que es feia dir Pere 
Quart. D'ell conec un Ilibre 
tituiat Bestiari. Però no sé gaire 
cosa més, sóc estudiant de 
ciències.

Anna Pou. 19 anys. 
Granollers. Universitaria
Joan Oliver era Pere Quart, un 
poeta. Pere Quart era el 
pseudónim. I de Ilibres sens 
només recordó Vacimces 
piigacles.

Jaume Trias. 19 anys. 
Granollers. Universitari
Més que Joan Oliver, em sona 
Pere Quart. Recordo haver-lo 
estudiar a COU. a literatura, 
però sabría dir quin gènere 
treballava.

Milca Torrente. 18 anys. 
Granollers. Estudiant de 
Comerc
No cm sona de res. Ni Joan 
Oliver ni Pere Quart. No sabría 
dir res d'ell. 1 això que l'any 
passar vaiti ter literatura!

Najat El Hachmi. 16 
anys. Institut de Vìe
Pere Quart i Joan Oliver és la 
mateixa persona. És escriptor i 
diria que he llegit alguna cosa 
d'ell. però ara niateix no recordo 
el títol.

Sara Verdaguer. 15 
anys. Institut de Vìe
No el conec. Ni a l'institut ni a 
EGB recordo que l'haguem 
estudiar. És escriptor? És que 
que a segon de BL'P encara no 
fem literatura.

Mireia Roca. 15 anys. 
Institut de Vic
Ni idea. No em sona ni Pere 
Quart ni Joan Oliver. Acabo de 
fer primer de BUP i no hem 
estudiar ningú que es digui aixi. 
1 d'abans tanipoc eni sona.

Aurembiaix Llorenç. IES 
Nicoiau Copernic 
Terrassa
Joan Oliver era el nom d'un 
escriptor que es feia dir Pere 
Quart. A la literatura catalana 
ens han parlât d'ell.

Sandra Rojas. 18 anys. 
Granollers. Estudiant 
d'Administratiu
Joan Oliver em sona més que 
Pere Quart. Però no sé qué \ a 
escriure ni quan. No em sona de 
res.

Alvaro Olmos. 15 anys. 
Institut de Vìe
Pere Quart-Joan Oliver? El nom 
em sona i sé que és algú 
important, però no sé massa 
per què. Té alguna cosa a \ cure 
amb el cinema i la literatura?
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El p e riod ista  Jo sep  M . L Iadô  va  
se r la p e rso n a  que  va  fer la 
darrera semblança de Joan Oliver 
coincidint am b l'acte de Iliurament 
del V III Premi Pere Quart d 'H um or

i Sàtira que convoca l'Ajuntament 
de Sabadell. Lladó va  fer la con
ferencia que reproduVm el dia 29  
de novem bre  de 1994. El prem i 
de l 'a n y  1995  va  quedar desert.

per a ixô  LIadô va  ser l'ùltim con- 
ferenciant i el text encara no s 'ha  
fet public. LIadô, que havia  cone- 
gu t O live r,  v a  m o rir  el m es de 
m aig passât.

Joan Oliver, escriptor i ciutadà exemplar
Josep M. LIadô"

E I mes de setembre 
de 1930. de la mà 
del compositor 
Amadeu Vives, del 
quai jo era 
secretan aleshores, 

vaig entrar corn a redactor al prestigios 
diari La Puhlicitat.
Fou, per a mi. una data inoblidable, 

decisiva, tant pel fet d'incorporar-me al 
periodisme. que era la meva vocaciô, 
coni perqué en aquella redacció vaig 
trobar persones d'tina gran categoria 
intel lectual, cívica i també política, 
sobretot en un moment transcendental de 
la nostra historia.
Josep M. de Sagarra, Josep Pía, Jo.sep 
Vicenç Foix, Josep Carrier, Caries 
Soldevila, Joaquim Ventalló, Xavier 
Regás, Jaunie Botili i Mates, Lluís 
Nicoiau d'Olwer. Ramon d'Abadal.
Caries Capdevila, director del diari, 
Manuel Brunet, que n'era el cap de 
redacció... I tres sabadellencs importants: 
Joan Prat. que solia signar amb el 
pseudònim d'Armand Obiols; Francese 
Trabai i Joan Oliver, el qual aleshores 
tenia trenta-un anys, però ja gaudia de 
considerable i merescut prestigi. Jo 
acabava de complir-ne vint, o sigui que hi 
havia entre l'un i l'altre una diferéncia 
cronològica relativa; però, amb la seva 
córpora impressionant, Joan Oliver em 
semblava molt més gran que jo. Aquesta 
distancia en els anys es va anar reduint 
perqué ben aviat vani establir una amistat 
que es mantingué inalterable i cordial a 
través del temps.
Tots aquells que han tingut la sort de 
conéixer Joan Oliver i de tractar-lo saben 
perfectament que. malgrat la seva actitud, 
a vegades una mica eixuta, era persona 
d'una gran humanitat i Sensibilität, 
dotada, a més, de la qualitat. no gens 
comuna, de percepció i d'interpretació 
psicològica.
El que succéía és que per la seva 

sinceritat refusava, i ho feia sense 
embuts, tot el que suposava hipocresía, 
pedanteria i estupidesa. Solia dir, amb la 
sinceritat que el caracteritzava, que 
preferia un ignorant que té el desig i 
l'interés de saber alguna cosa, que no pas 
un pedant que creu queja ho sap tot. 
Escriptor i sobretot poeta, qualitat, 

aquesta, que s'adverteix en la seva prosa, 
més que no pas periodista en el sentit 
literal i professional de la paraula i del 
concepte, Aixó no obstant, col labora, a 
més del Diari de Sabadell, a Di Veu de 
Catalunya i a Di Puhlicitat, els diaris més 
ben fets i més representatius d'aleshores. I 
al setmanari Mirador, que cal dir que no 
ha estât superat per cap altre.
Assidu col laborador d'aquestes 

publicacions, era autor ja de Tragedia a 
Lil liput, el seu primer Ilibre. Com ja 
sabeu, Joan Oliver fou mestre de la sàtira, 
començant per satiritzar la burgesia 
sabadellenca, tot i que eli pertanyia a 
aquesta classe .social que tanta influéncia 
exercí en la vida econòmica i social de la

El- periodista Josep M. Llodó va fer la conferencia del VIII Premi Pere Quart

vostra ciutat, amb résultats molt positius. 
I ho va fer amb el mateix esperit i la 
mateixa gracia que Josep Maria de 
Sagarra en la seva novel-la Vida privada, 
que refJectia la burgesia barcelonina,
[....|
No és fins al 1934 quan Joan Oliver 

inicia la seva obra poética, i ho fa amb el 
pseudònim de Pere Quart, amb Les 
decapitacions, en qué manifesta l'humor i 
la sàtira que caracteritza tota la seva 
prodúcelo literària, com també la seva 
actitud humana, amb un llenguatge 
rigorós. pulcre, imaginatiu i sempre 
creador. Un humor que no era àcid i 
corrosiu, sino frese i intel ligent, és a dir. 
l'autèntic humor, fruit de la seva visiti del 
món i de la societat del seu temps. I és 
per això que a vegades fustigava, perqué 
sabia prou que no hi ha millor manera de 
fustigar que la sàtira, gràcies a la qual 
quan convé cal posar en evidència i 
ridicul certa gent que s'ho mereix.
Joan Oliver alliçonava sempre, disposât, 
també sempre, a desmitifrear conceptes i 
costums anacrònics, massa arrelats en 
moites consciències i en moites actituds. 
Escriptor i persona d'idees pròpies i 

clares, mostrà sempre una sòlida 
consciència intel lectual, ètica i civica, 
perqué, si bé no estava adscrit a cap 
disciplina politica, perqué no era home de 
comités, ni d'intrigues, ni de subjeccions, 
era en canvi un català nacional autèntic. 
exacta definido que tant abellia a 
l'escriptor, historiador i politic Antoni 
Rovira i Virgili.
Aquesta consciència nacional, aquest 
insubornable esperit va fer que Joan 
Oliver, en arribar l'hora tràgica del juliol 
de 1936, s'incorporés en cos i ànima a la 
causa de Catalunya i de la democràcia i la 
llibertat.
Una tasca constant, de cada dia, duta a 

terme amb les armes que tenia a les mans: 
la convicció patriótica, la paraula i la 
ploma, ja des de la Instituciô de les 
LIetres Catalanes o bé des de qualsevol

altra tribuna d'expressió. |...]
Consequent amb les seves idees. Joan 
Oliver considerava en aquells moments 
dificils la nécessitât de col-laborar en la 
comuna tasca de defensar la cultura 
catalana. Bé podem qualificar-lo, dones, 
d'intel-lectual compromès que no 
renunciava als sens nobles ideals i els 
posava en marxa. Actitud que va fer que 
la primera setmana de febrer de 1939, ja 
vençuda Catalunya per l'exèreit 
franquista, emprengués el carni de l'exili, 
de primer a la residèneia francesa de 
Roissy-en-Brie, i després a Xile, d'on va 
tornar el . 948, car considerava que el 
combat havia de continuar a Catalunya, 
amb totes les dificultats, les servituds i els 
esforços que exigien aquells temps d'exili 
interior. Una resistèneia difícil, però 
tanmateix heroica i necessària que a Joan 
Oliver li va costar moites persecucions. 
Un temps en què els agents de 
l'anomenada brigada politico-social, corn 
Polo, Quíntela i sobretot el sinistres 
germans Creix, feien de les seves amb 
tota impunitat. Joan Oliver solia dir, en 
relaciô amb un dels esmentats germans 
policies: “Creix, Creix, però no et 
multipliquis.”
Acciò política la de Joan Oliver, però 
sense deixar mai l'activitat literària. Ell 
continuava treballant. [...] Eli ha, però, un 
fet de gran significació i transcendència 
que cal subratllar, i que es va produir el 
dia 25 d'abrii de 1970, al Gran Price, de 
Barcelona, locai on es feien balls 
populars, combats de boxa i de Unita 
lliure, però on també predicava el padre 
Laburu, que amb els seus sermons 
apocaliptics feia que els assistents 
sortissin amb fai al cor, dignes d'ésser 
condemnats a les penes eternes de 
l'infern. Al Price també s'hi havien 
célébrât en temps de la República 
multitudinaris mitings politics. Aquell 
mes d'abril de 1970, seria l'escenari del 
primer Festival de Poesia Catalana, que 
en definitiva volia dir un acte d'afirmaciô

de catalanitat i de llibertat, quan al 
dictador encara li quedaven cinc anys i 
mig de vida. [...]
Aquell dia d'abril el Gran Price es 
convertia en el Price dels poetes i amb 
aquesta digna qualificació ha passât a la 
nostra història. Fli participaren setanta- 
nou poetes, tant de la Catalunya estricta 
com de València i de les Ules, convocats 
de manera indirecta per la clandestina 
comissió coordinadora de les Forces 
Politiques de Catalunya. El pintor 
Guinovart va oferir un magnifie cartel! 
que anunciava l'acte.
El Price, local molt espaiós, era pie de 

gom a goni, però, a primer rengle, hi 
havia el delegado gubernativo, 
acompanyat de nombrosos agents de la 
brigada politico-social i de membres de la 
policia armada, tots els quais es van 
adonar ben aviat que allò no eren 
precisament uns Joes Florals, sobretot 
quan havien d'escoltar cants de llibertat, 
llibertat i d'amnistia, amnistia, durant la 
lectura de poemes que va durar dues 
hores i mitja. A Joan Oliver li va 
correspondre el diseurs de cloenda, 
després que Joan Colominas hagués 
pronunciar també unes càlides i 
significatives paraules. El pariament de 
Joan Oliver va concloure tota una sèrie de 
reivindicacions democràtiques, 
aplaudidos amb un estusiasme 
indescriptible.
Com a conseqiiència de tot aquell esciat 
popular, la autoridad gubernativa, que no 
es perdia cap ocasió, va imposar a Joan 
Colominas i a Joan Oliver una penyora de 
deu mil pessetes a cada un. [...]
Aixi actuaven els représentants d'aquell 

règim, però Joan Oliver també actuava: 
amb la seva digna actitud catalanista i 
democràtica. I una vegada més ho va 
demostrar en aquell acte del Price que, 
cal dir que, a més de constituir una 
afirmació nacional, aconseguí, 
econòmicament, un superávit de més de 
142 mil pessetes, descomptades les 
penyores imposades a Colominas i a Joan 
Oliver; aquell sobrant va passar als fons 
de la comissió de Solidarität.
D'aquest esperit actiu, combatiu, 

dialogant i digne de Joan Oliver, en tine 
més proves encara, de quan eli vivia a la 
barcelonina via Augusta, i ens vèiem 
gairebé cada tarda a la terrassa del 
re.staurant Mirasol. Si Don Miguel de 
Unamuno deia que s'aprèn més en una 
tertulia de persones intel ligents i cultes 
que no pas a la Universität, us pue ben 
assegurar que d'aquella mena de tertulia 
mano a mano amb Joan Oliver en vaig 
aprendre moites coses importants, dites 
amb un llenguatge inel ligent i creador. 
Aquests són els meus records de Joan 

Oliver i Sallarès. sabadellenc de naixença 
i de vocaciô, català de raça i ciutadà del 
món civilitzat.

*Periodista
Nota: aquest text ha estât cedit per l'A
juntament de Sabadell



20 Divendres. 21 de juny de 1996 de Pere Quart EL 9  N O U

En a q u e st  article, el d ib u ix a n t  
Am ador Garrell i Soto, de Grono- 
llers, d e sg ra n o  un se g u it  de 
records o l'entorn de la figura de 
Joan Oliver, de qui va  ser un bon 
amie durant molts anys. Garrell,

que  és una  v in ten a  d 'a n y s  m és 
¡ove que Pere Quart, acom panya 
¡'article am b una o rig ina i carica
tura que va  fer al reconegut autor 
de Sabade ll. En aquesta  p à g in a  
g lo s sa  la f ig u ra  tant de l 'a u to r

literari com de la persona i reme
m ora  les in té re ssan ts  i M argues 
converses que van  tenir des que 
es van  conèixer fins que la mort 
d 'O liver, l 'a n y  1986, eis va  sepa 

rar.

Joan Oliver, amie de l'ànima
Am ador Garrell i Soto*

E 1 vaig coneixer 
personal ment en la 
inauguració d 'una 
exposició del pintor 
granollerí Francese 
Serra, a Barcelona. 

En Serra, també un gran amie men 
inoblidable, era un apassionat 
adm irador de Joan Oliver, feia 
molts anys que es coneixien de les 
seves estades a Tossa de Mar, Hoc 
on sojornaven molts mesos de 
l’any. EU, en Serra, m 'havia parlât 
del poeta i com entàvem  sovint la 
seva obra, q u e jo  també seguia 
amb fruició i l'adm irava, encara 
que mai no havia pensât que algún 
dia esdevingués amie meu. En 
Joan O liver era molt im portant i el 
meu nión molt allunyat. Per aixó, 
mai havia cregut que arribéssim  a 
esdevenir com panys. Inesperat... 
La cosa va anar així; tot d'un 

plegat en S en a  digué a Joan 
Oliver: “Ep! Vine aqu í... Et 
presento aquest amie que és un 
gran adm irador teu, que coneix la 
leva obra i se sap de m em òria i 
recita en veu alta els teus 
poem es..."  M are nieva! Aixó, 
natural ment, no era ben cert, però 
m 'agradà la pensada d'en Serra i 
l'hum or d 'aquesta inesperada 
presentació.

CORDIAL BENVOLENÇA

De seguida ens coneguérem  i em 
brindà la seva cordial benvolença. 
En Joan, ja  amie meu, m 'acollí 
amb tal afecte com si m 'hagués 
conegut de sempre. He de dir que 
la seva presència m 'im pressionava 
i li tenia pànie. On aneu a parar!, 
aquell home que em sem blava 
inabastable, tan alt i amb aquella 
veuassa i el seu posât que sempre 
havia suposat esquerp i mordaç, 
tot d'una, sense niés, ja  era amie 
meu. 1 quin am ie ...! El seu traete 
fou tan bondadós i m 'afalagà de 
tal manera que vaig restar sorprès, 
coni esm aperdut. Certam ent no 
esparava una rebuda coni la que 
em va fer. Més d ’una vegada vaig 
pensar que li havia caigut bé. 
Quina sort! Amb en Joan, 
efectivam ent, vani encelar unes 
relacions cordials de gernianor 
que noniés la mort hauria 
d'arrabassar. M 'oferi el seu 
dom icili i vaig anar a casa seva.
Li vaig dur exem plars de la seva 
obra publicada que em signa.
Quan vaig tornar a recollir aquells 
Ilibres -o b , so rp resa!- hi vaig 
trobar uns versos hunion'stics que 
havia fet pensant en mi. Coin li 
vaig regraciar aquesta gentilesa!

Aquest lligam va anar fent-se 
ferm i ja  no vam parar de 
veure'ns. Vingué a casa nieva i jo  
a casa d’ell, on vaig passar hores i 
més hores escoltant amb fruició la 
seva dialéctica irònica, de bona 
mena. Una ironia de bona jeia, 
hun ian íssim a...
Creieu que era una festa sentir 

aquell home, sense lligams 
hipòcrites, sino Iliures, sense 
través; així, de dret al gra!, 
engegant filípiques indignades i 
caricaturesques contra tothom i 
contra tot. Hi ha qui diu que Pere 
Quart és el prim er decapitador 
verbal del país. Exacte!
Hi ha, però, un altre Joan O liver 

que s'allunya d 'aquesta 
estereotipia que li ha fet la critica. 
Haig de dir que em va vagar de 
veure'l dolç. rialler i ingénu com 
un infant, sense malicia. 
M 'agradava sentir-lo així sense 
cap mena de faroneri a ni 
descordam ents que esdevingueren 
a la llarga a fixar la seva 
personalitat niés coneguda del 
lector habitual.

TROBADES PER GRAVAR

Aquelles trobades s'haurien 
d 'haver gravai. Tots els temes, 
divins i humans, eren sucosos, ho 
poden ben creure; l'art, la poesia... 
“Tots els vocables del diccionari 
son poètics” , deia. El teatre (les 
seves traduccions i adaptacions de 
M olière, de Bernard Shaw, etc., 
tan belles, tan perfec tes...). De 
pintura, de Picasso deia amb elogi 
que "fou un gitano que va pencar 
com ningú” . Era inesgotable, 
torrencial. Les hores havien 
transcorregut sense ni adonar-nos- 
en im parables, denses. Sempre 
era, ell, una riquesa del bell 
parlar. Quan ara hi penso em 
commou. Calia escoltar-lo en 
aquella festa del bell dir, de 
l'im previsible i la sorpresa 
dialéctica d 'alt voltatge que us 
deixava esbalaïts.
Vaig ser-ne amie fins a la mort. 

Enrere, en conversa de tema 
religiös, m 'havia fet saber èsser 
creient en Crist, l'Hom e-Déu de 
tots els homes i s'havia inventât el 
term e jesusista  per confirm ar les 
seves c reences... 1 aquest ternie 
jesusista  l'escrivi a la seva 
esquela-recordatori, que havia 
redactat anunciant el seu traspàs 
vers l'e tern itat...

*I)ihiiixaiit
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L 'a n y  1 9 Z 5  Joa n  O liv e r  v a  co- 
mençar a estiuejar a Taradell. De 
fet, estiuejava al veli estil, o sigui 
durant m esos, i per a ix ô  acostu-

en aquest poblé. La seva  relació 

am b el poblé i la com arca era la 
d 'u n  ve i m és i sem pre  de ia  que 
s 'h i trobava  bé. L 'autor d 'aquest

es de Taradell, va  cone ixe r I'es- 
criptor sabade llenc quan  encara 
era molt jove i ara im parteix clas
ses a I'institut Pau V ila  de Saba -

m ava  a p a ssa r  ga irebé  m ig a n y  article, Anton i P ladevall i Arum i, dell.

Pere Quart i Taradell
Antoni Pladevall i Arum i

S i és cert que mai no 
pogué sostreure's del 
tot a aquell escepti- 
cisme arnarg que 
solia dissimular sota 
una ironia lacérant o 

una sornegueria xopa de tendresa molt 
personals, també ho és que, almenys 
durant una bona década, troba un placid 
revers biografie en la pau estiuenca de 
Taradell. I que hi fou. fins i tot, feliç. Si 
poc O molt, costa de dir. En qualsevol 
cas. Pere Quart distragué els estius de 
1975 a 1985 al nostre poblé, i tant fets 
com paraules avalen de sobres que s'hi 
sentí còmode i estimât. En efecte, si 
Taradell no li hagués plagut prou, hau- 
ria pogut perfectament baratar la nostra 
vila per alguna altra de la rodaba pre- 
montse-nyenca. No ho féu pas. Ende- 
més, en una entrevista concedida l'agost 
de 1979 a la seva revista locai Mont- 
rodoiì eli mateix explica: “Taradell va 
ser per a mi una elecció fortuita. N'estic 
ben content. Aquí vaig escriure gairebé 
totalment el meu llibre Quatre mil mots. 
Aquí he fet bones amistats.” Poc com- 
plimentós de mena com era, sembla evi
dent que Taradell li proporciona el 
temps lent i l'ociositat necessària per al 
repós, l'escriptura i l'amistat.
Entre els amies, en féu molts de silen

ciosos. Els taradellencs havíem après a 
esperar-lo al comengament de cada 
estiu. i uns quants fins i tot havíem jugat 
a veure qui el de.striava primer en algu
na banda del poblé, segurs que tarda 
enllà sortia a passejar amb la seva dona 
i la Camusa, la gossa petita i fidel con
vertida gairebé en un apèndix més del 
poeta mercès a una cadeneta ridicula. I 
anava com anava. Uns any s guanyàvem 
nosaltres, contemplant de Iluny coin tra- 
vessava la plaça de les Eres o s'esme- 
nussava carrer de la vila avail, i uns 
abres ell, sorprenent-nos a la impensada 
amb la seva alta figura de tombant 
patriarcal per qualsevol cantonada del 
poblé. Era la mateixa grandària que 
eclipsava mitja paret del bar Can Tuneu 
quan, els capaltards de sol esbiaixat, 
solia asseure's darrere d'una de les tau
les de la seva terrassa.
Pere Quart, però, tingué amies diguem- 

ne sorollosos. Entre els primers cal 
comptar-hi decididament Josep Auto- 
nell. periodista amb qui entaulà de 
seguida una familiaritat de mena 
domèstica, i Joan Reig, batlle de Tara
dell durant els dos primers mandats 
démocraties i promotor principal, com 
esquela al politic il lustrât que era, d'un 
éxitos homenatge popular a Pere Quart 
l'estiu de 1981. Aquest homenatge tin
gué lloc els dies 25 i 26 d'agost al cor 
mateix de la festa major -i consistí d'u
na banda en la representació. a carree 
del Crup Escénic Local, d'EI papá de 
Romeo i Julieta, una pega teatral de 
1934 que Pere Quart veié escenificada 
per primera vegada, i de l'altra en un

recital de diversos poemes seus a carree 
de Nuria Candela, que compta amb l'a- 
companyament musical de Josep M. 
Pladevall. Corol lari de la seva doble 
vessant de poeta i dramaturg, tots dos 
actes esdevingueren el reconeixement 
més alt dels taradellencs envers la seva 
figura i la seva obra. En la vida cultural 
posterior de Taradell, es pot dir que una 
manifestació tan cálida com aquesta no 
s'ha tornat a repetir. Eli mateix deciará, 
emocionat, al final de la segona jornada: 
“Després d'aquest recital, impúdicament 
reconec que ara em sembla que sí que 
sóc un poeta. Amb la sessió de teatre 
d'ahir i l'acte d'aquest vespre, la nieva 
estada d'aquest estiu a Taradell acaba 
d'una manera meravellosa. inoblidable.” 
(EL 9 NOU, 28 d'agost de 1981 ).
Les seves estades a Taradell intensifi

caren altrament la seva relació amb la 
comarca d'Osona, el pes cultural de la 
qual admira sempre com a modélic. Jus
tament dies abans de l'homenatge popu
lar havia aventurât: “Fa temps que die i 
repeteixo que el grup cultural d'Osona

és el més important del país, després del 
de Barcelona. Si només una dotzena de 
les nostres comarques haguessin créât i 
mantinguessin un focus, un fogar de 
cultura cem el vo.stre, Catalunya podria 
crcure en la seva redempció.” (EL 9 
NOU. 18-8-1981). Es tracta d'una profe
cía política molt generosa envers la nos
tra comarcalitat, però formulada, sem
bla, a partir del coneixement directe de 
l'emergent activitat cultural i social de 
Vie i comarca a la fi del franquisme i, 
sobretot, durant la immediata transició 
política. Vie, on no dubtava a situar “la 
Ilibreria més bonica dels Països Cata
lans”, i Roda de Ter, on l'esperava el 
seu gran amie i coMega de mester poè- 
tic Miquel Marti i Poi, foren segurament 
els destins preferits de les seves incur
sions estiuenques des de la talaia de 
Taradell.
No podem dissociar el poeta de la casa 

on va passar els estius i va escriure els 
seus ùltims papers, és a dir. l'esmentat 
Quatre im'l mots (1977). Poesia empíri
ca ( 1981 ) i encara qui sap quantes pagi

nes d'unes Menuíries presumptament 
corrosives que encara romanen inédites. 
La casa, un edifici alt i estret format per 
una pianta baixa. dos pisos i unes golfes, 
s'enravena amunt en un punt cèntric del 
poblé, al número 23 del carrer de Sant 
Sebastià. a tocar gairebé de la plaça de 
les Eres. Eli i la seva familia ocupaven 
només el primer pis d'aquesta ca.sa. d'u
na senzillesa molt austera, val a dir, però 
amb una galeria pentagonal, estesa de 
cap a cap de fagana i penjant prou 
damunt del carrer, que li concedeix una 
certa grada arquitectónica. Un conjunt 
estètic, al capdavall, que connecta har- 
moniosament amb aquell ideal tan pere- 
quartià de viure no pas en l'abundància 
ni tampoc en la pobresa, eixarreidores 
de l'esperit totes dues coses, sino amb el 
decòrum minim que exigeix una 
existèneia humanament digna. La casa, 
dones, sintetitza d'alguna manera el seu 
credo particular: cal posseir les coses 
que son menester, inexcusables des d'un 
punt de vista material, però també algún 
benifet extra per a l'alegria de l'esperit. 
En morir eli, la familia s'hi instal la 
encara un pareli o tres d'anys més.
Es el menjadoret d'aquest pis on Pere 

Quart ens havia rebut alguna tarda d'a
gost. Erem uns quants amies que, d'engà 
de 1978. havíem perdut la vergonya i 
ensenyàvem les quimeres de la joventut 
a les pagines dì Home Zero. Llavors 
érem feligment ingénus, i pujàvem con
tents i tremolosos Pescala amb alguns 
exemplars de la revista sota el brag per
qué hi llegís versos nostres i ens donés 
-ei!, si pogués ser- la seva opinio oracu
lar. Es impossible retreure aquí tota l'e- 
moció dels qui se'n somiaven cadells 
literaris. El cor ens anava de pressa 
mentre escoltàvem la gravetat sentencio
sa de la seva saviesa mordaç. Habitual- 
ment ponderava contra la me.squinesa de 
certs intel lectuals i politicastres del 
moment, arengava la filípica més irada 
contra els poetes aduladors del poder i 
contra el crétinisme general. Ens havia 
repassât Poix i Riba, Espriu i Marti i 
Poi, i teoritzat, fins al repapieig vibrant 
d'una senilitat lùcida, que la gran sort de 
la poesia havia estât sempre la seva 
pobresa, la seva nul litat material.
En l'escaienga del desè aniversari de la 
seva mort, des de Taradell recordem 
l'hoste d'excepeiô que tinguérem en 
aquest ciutadà irrepetible i irrellevant. I 
des del .seu nacionalisme incorruptible i 
la seva radical humanitat no podem 
estar d'imaginar-nos quanta de teina se 
li hauria girat - “les paraules son les 
armes dels poetes", deia ell mateix- si 
hagués viscut les circumstàncies adver
ses al nostre país que s'han escaigut 
durant aquests deu anys de covardia 
manifesta davant les ofenses dels uns i 
la mandra dels altres.

*Escriptor i professor



22 Divencires, 21 de juny de 1996 de Pere Quart EL 9 NOU

Passejant amb en Vietnam
Pere Quart va  estiue¡ar durant gairebé lO  anys a la poblacìó osonenca de Taradell

Salvador Toneu, amb el paeta i la seva dona a la terrassa del Bar Tuneu, de Taradell, on el matrimoni hi passava moltes estone

La primera vinculació de Pere Quart 
amb la comarca d'Osona com a Hoc 
d'estiueig va ser a Centelles. Però no va 
durar massa. El tincnt d'alcalde, que no 
es considerava precisament massa amie 
seu, l'eia córrer pel poblé que rebia di
ners dels russos. I en una altra ocasió, 
amb motiu d'un dinar d'homenatgc orga- 
nitzat pels Amies de Centelles, un altre 
amie, però aquest del tinent d'alcalde, el 
va 1er callar a mig diseurs perqué havia 
gosat criticar que el programa de la festa 
major encara fos en castella.
Els estiucjos a Centelles van durar dos 

anys. El següent ja va ser a Taradell. el 
1975, en una casa del carrer Sant Sebas- 
tià. tocant a la plaça de les Eres. “La 
façana era molí maca, però de dins 
tot piegai era molt estranya, amb un 
immens passadis que la recorría de 
dall a baix”. Ho recorda Josep Auto- 
nell, segurament el millor amie que Pere 
Quart va tenir a Taradell. Quan amb la 
catalanització dels noms van canviar les

plaques dels carrers, a Pere Quart li van 
portar la de \'Avenida del Generalísimo i 
la va penjar al passadis de casa. “Aixi la 
guardo per quan l'hagin de tornar a 
necessitar”, comentava.
La mateixa ironia que impregnava la 

seva obra també presidia les seves con
verses. “Era una ironia d'aquelles que 
tallen com un ganivet”. explica Auto- 
nell. Aquest taradellenc, aleshores vin- 
culat als grups d'oposició que removien 
tota l'efervescència postfranquista de l'è
poca, va dcscobrir Pere Quart un bon 
dia d'estiu, assegut a la terrassa del Bar 
Tuneu, el més popular de Taradell. Al 
poblé era conegut com a poeta, però no 
tant cttm a personatge. “Jo el definiría 
com un anarquista ajardina!, és a dir, 
que compartía els ideals de I'anar- 
quisme però no tenia nassos de sacri- 
ficar-se per exercir-los”.
Era molt critic, això si. 1 ressentit amb 

molta gent “perqué hi havia vLst molta 
fal.sedat i considerava que no hi podia

creure”. El seu principal temor era que 
fos segrestat pels politics i s'acabés con- 
vertint en patrimoni d'algú. “Ell no ho 
volia”, recorda Autonell. Tot i que 
havia fet la carrera d'advocat no tenia 
una idea massa favorable de la profes- 
sió. Només cal recordar la definició que 
en feia: “Agents de negocis bruts”.
A Taradell hi va estiuejar fins pràctica- 
ment abans de la seva mort. D'aquestes 
estades també son memorables les tro- 
bades amb Miquel Marti i Poi. Autonell 
recorda el que Pere Quart li va vaticinar 
una vegada: “Temps a venir, en 
Miquel Marti i Poi será el poeta del 
poblé i tindrà un reconeixement fins i 
tot per damunt de Verdaguer”. Però 
de les seves trobades sempre hi havia un 
problema: “Entre Jo que .sóc sord, i eli 
que no parla massa ciar, gairebé no 
l'entenc mai”. Un exemple més d’a- 
questa dimensió irònica que Pere Quart 
donava a tot allò que vivia i coneixia.

Xavier Bardolet

La parroquia 
i el M ar i Cel

El 26 d'agost de 1981, Pere Quart va 
rebre un sentit homcnatge a la discoteca 
Mar i Cel de Taradell. L'escenari no era 
el previst inicialment. S'haviade feral 
locai del Centre Parroquial, però unes 
declaracions del poeta a EL 9 NQU, 
una setmana abans, van fer que la parrò- 
quia es negués a cedir les instal-lacions. 
Se li preguntava, en aquella entrevista, 

qué en pensava de les declaracions de 
l'aleshores directora generai de Politica 
Lingiiisita de la Generalität, Aina Molli, 
en el sentit que es consideraria satisfeta 
si en 20 anys s'aconseguia normalitzar 
l'idioma. La seva resposta va ser aques
ta: “Suposant que hi hagi pau i escola 
catalana gratuita, obligatòria i que 
s'eliminin els coHegis religiosos de 
frares i monges i sobretot els de l'O
pus, és possible el que diu Aina 
Moll”.
L'homenatge va ser un èxit. S'hi van 
reunir més de 200 persones i va consis
tir en una lectura de poèmes a carree de 
Nuria Candela. Poèmes de Joventut, de 
l'exili, del retorn i de la pàtria, inclòs 
aquell cèlebre Assaig de plagi a la 
taverna que desmuntava el mite de Sal
vador Espriu, van emocionar els assis- 
tents i el propi homenatjat. “Per a mi 
no és un homanatge”, va dir, modest, 
al public, “sino una manifestació d'a- 
mistat i simpatia”. “Em .sento rie d'a- 
mics desconeguts, d'amics que no 
esperen res de mi. Ja que és evident 
que no els pue donar cap enxufe". 
L'homenatge de 1981 va ser el punt 

àlgid del reconeixement de Taradell a 
un estiuejant il lustre. Hi venia amb la 
seva dona i li agradava passejar amb un 
gos que es deia Vietnam, per allò de la 
guerra. Era un gos salsitxa i Pere Quart 
explicava, amb la ironia de sempre, que 
el gos i eli “.som dos veils que ens 
arros.seguem per terra”. I li estava 
molt agraït, al gos. “No saps la com- 
panyia que em fa a canvi d'una mica 
de menjar”.

Confidències a la revísta ''iVIontroclon'

L'agost de l'any 1981, Joan Oliver va 
concedir una entrevista a la revista 
local Mont-rodon. Era una entrevista 
que va respondre per escrit. D'alli 
n'hem extret algunes consideracions 
que va fer sobre el seu entorn i la seva 
poesia.

TARADELL

Va ser per a mi una elecció fortuita. 
N’estic ben content. Aquí vaig escriure 
gairebé tôt el meu llibre Quatre mil 
mots. Aquí he fet bones amistats. 
Sempre he cregut en la comarca, que el 
centralisme madrileny i barceloni ha 
tingut tan abandonada. (...) Enfortir les 
comarques! Aquest hauria de ser un 
mot d'ordre, sobretot ara que els 
nostres parlamentaris han tolérât

l'oprobi que els neofranquistes ens han 
infiigit amb la permanèneia de les 
“provincies” -una de les nostres 
marques d'esclavitud- i dels 
governadors civils. Una vergonya que 
els joves heu de combatre sen.se repos!

ELS PRECEDENTS

Als 16 anys vaig publicar el meu primer 
poema en un diari de Sabadell, la ciutat 
on vaig néixer i on vivia. El tema era el 
naufragi d’una barca de pescadors a la 
vista del pare de dos dels pescadors que 
anaven a la barca... Terrible! El 1918, el 
meu germá gran i jo vam confeccionar 
un llibre de versos meus, manuscrits i 
il lustrats pel meu germá, que tirava de 
pintor. Un exemplar unie. Aquest va ser 
el meu primer llibre.

L'OBRA

Definir la és difícil i fóra molt llarg. La 
meva poesia ha tingut sempre per tema 
l'home, la mort, l'amor. Mai no he fet 
paisatge ni “flors i violes” i sempre he 
considérât que el poeta havia d'aspirar a 
ser la veu del poblé, d'un poblé oprimit, 
a qui havia estât arrabassada la Ilibertat i 
la dignititat. La meva poesia no és retòri
ca i he procurât sempre emprar un llen- 
guatge didáctic i entenedor.

PERE QUART

El meu pseudònim no té res de reial ni 
de regi. Algii, com tu mateix (al ludeix a 
l'entrevistador], creu que voi recordar un 
rei català i el posa en xifres romanes. 
Vaig utilitzar aquest nom fais quan era 
director del diari de Sabadell durant la

dictadura de Primo de Rivera. Pere és el 
meu segon nom de pila i vaig ser el quart 
fill dels meus pares. (...) Com podia ser- 
vir-me del nom d'un rei, jo que des dels 
15 anys he estât republicà i que conside
ro que la dinastia borbònica ha estât la 
més funesta i lamentable de totes?

EL GENERE

La poesia actual, dels joves, és extraor- 
dinàriament prometedora. Catalunya 
sempre ha estât terra de poetes i pintors, 
dues arts individualistes. En canvi, el 
teatre i la mateixa novel la, arts socials 
per excel lència, mai no han arribat a un 
nivell de poblé culte en el pie sentit del 
mot. (...) El nostre és un poblé de petita i 
mitjana burgesia, poc instruida, que 
només s'ha preocupat de fer diners.
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Producció literaria comentada
P oes ía

Les decapitacìons (1934). Amb el
pseudònim de Pere Quart, el seu alter 
ego en poesia, Joan Oliver es lliura a un 
exercici constant de parodia -de les 
avantguardes sobretot- anib el motiu 
comù indicai en el títol i a partir de cita- 
cions literàries ben diverses. Apareixen 
les primeres preocupacions idéologi
ques -les referències critiques a Hitler o 
a Mussolini- i, per tant, la volunta! de 
reflex del propi temps.

B estiari (1937). Poemes de tall sovint 
epigramàtic, amb un motiu coniti i 
il'lustrats per Xavier Nogués. A partir 
de models com els de Garner o Guerau 
de Liost, resulten però més empirics i de 
llenguatge antiretóric.

Oda a Barcelona (1936). Escrita 
després del Bestiari, però publicada 
abans, suposa un tomb en la poesia de 
l'autor a causa de la guerra. Poema 
extens i compromés, explicitament re
volucionan, de vers Iliure i llenguatge 
directe, que entronca amb altres odes a 
Barcelona (Verdaguer i, sobretot, Mara- 
gall), si bé amb una intenció prou dife- 
rent.

Sao de tardor (1947). Escrit en pie 
exili -i aparegut a Santiago de Xile-, 
aquest recull marca encara una nova 
linia en l'obra de Pere Quart, aquesta 
vegada per l'intimisme i el sentiment 
d'enyoranca que desprén: “Una espe- 
rança desfeta/ una recança infinita./ I 
una patria tan petita/ que la somio com
pleta.”

Terra de naufragis (1956). Després 
del retorn a Catalunya, el poeta afir
ma que ha guanyat “rovell d'enyors, 
peresa acovardida/ i una mesura rasa 
d'incerteses/ on cerca brins la desmenja- 
da fe”. El pessimisme es matisa, en part.

amb el “cristianisme primitiu i insa- 
tisfet” que Joan Fuster detecta en l'au
tor.

Vacances pagades (i960). Considé
rât un emblema del “réalisme històric” 
-propugnai a l'època per Castellet i 
Molas a La poesia catalana del segle 
XX-, combina de fet la critica socio
politica amb una autointrospecció entre 
lúcida i sarcàstica, i manifesta una clara 
preocupació, als seixanta anys de l'au
tor, per la pròpia mort. Potser el 11 ihre 
més conegut, tot i que no el més com
ptés, de Pere Quart.

Dotze aiguaforts de Josep 
Granyer (1962). Entroncan! amb Bes
tiari, aqui son en canvi els poemes els 
que iflustren els dibuixos.

Circumstàncies (1968). Segons 
Antoni Turull. una prolongació de 
Vacances pagades. S'hi succeeixen 
els records autobiogràfics, la poe
sia social i l'expressiô d'un sentiment 
religiös enfronta! a les manipula- 
cions convencionals de la figura de Je
sús.

Quatre mil mots (1977). A partir 
d'un atansament cada vegada més direc
te a la realitat, el poeta accentua el seu 
inconformisme -davant, per exemple, 
de la nova situado politica, que troba 
continuista- i es mostra, en paraules 
d'Enric Bou, “molt més amarg, concen
trât i epigramàtic”, sobretot a la secció 
Deca.sfl-lahs de veil, d'un cert caire afo- 
ristic.

Poesia empírica (1981). Satiric i 
escèptic, en la linia de l'anterior, el 
recull conté atacs a determináis poetes 
-noucentistes o avantguardistes- i una 
secció, Jesusisme. Exègesi casolana. 
Contra els intermediaris, on reivindica 
de nou la figura de Jesús davant 
les manipulacions a què s'ha vist sotme-

Tea tre

En el teatre de Joan Oliver es podrien 
distingir tres étapes marcades pel tall de 
la guerra -abans, durant i després del 
conflicte-, si bé amb els denominadors 
commis de l'aspiraciô a la normalitat 
-en paraules de Xavier Fàbregas- o, 
segons Joaquim Molas, “l'amenitat dels 
temes i les situacions”, el “conti ngut 
moral i humà” i el “realisme descarnat, 
esquemàtic i tibant”. Tenim, dones:

Abans de la guerra. Destaquen 
sobretot: Una mena d ’enyor ( 1926), 
Marit i mitller (1929), Gairehé un acte, 
o Joan, Jtxina i Joanet ( 1929), Cambre
ra nova ( 1928, publicada el 1937), 
Cataclisme (després convertida en El 
papci de Romeo i Julieta ( 1934) i Allô 
que tal vegada s'esdevingué (1936). 
Aquesta última, la més coneguda i d'una 
forta càrrega satirica, explora corn les 
altres el mon de les relacions familiars 
burgeses, si bé traslladant-io a Eva, 
Cairn i Abel.

Durant la guerra. L'obra Lafam 
(1938) planteja, a través dels seus dos 
protagonistes i a partir del model fornii 
per la comèdia burgesa, els problèmes 
de la revolució socialista.

Després de la guerra. Destaquen 
obres com: Primera representació 
{19.5.5), El roig i el hlau ( 1956), Ball 
rohat ( 1956), Una drecera ( 1957), El 
mercal conni ( 1965), Noè al port 
d'Hamhurg i Vivalda o l'Àfrica tenehro- 
.sa (1967). Obres que volen arribar al 
gran públic, on Oliver no deixa de fer 
un retrat critic de la burgesia, com ho 
demostra Ball rohat. la més coneguda, a 
I'entorn de tres parelles madures i els 
flirteigs amorosos que es produeixen 
entre elles, que no acon.seguiran miti
gar la sensació de fracas dels personat- 
ges.

Traduccions teatrals. El Misan- 
trop de Molière (1951, premi del Presi
dent de la República Francesa ais Joes 
Florals de Paris), Pigmalió de Bernard 
Shaw ( 1957), Tot esperant Godot de 
Samuel Beckett ( 1960), La gavina, 
L'hort dels cirerers (1963) i Les tres 
germanes (1972) de Txèkhov, L'dpera 
de tres rais de Bertold Brecht ( 1963), El 
criât de dos amos de Carlo Goldoni 
(1963) i Uhii, rei d'Alfred Jarry.

P ro sa  n a r r a t iv a

Una tragèdia a Lil-liput (1928).
Primer llibre publicat per l'autor, és un 
recull de narracions d'un cert caire car- 
nerià on es caricaturitzen les conven- 
cions burgeses.

Contraban (1937). Reedició del lli
bre anterior amb cinc narracions noves 
caracteritzades per un deix avantguar- 
dista d'un to grotesc i, en paraules de 
Joaquim Molas, deshumanitzat.

Biografía d e  Lot (1963). Recull tota 
la produció narrativa anterior i onze 
narracions noves, de fet proses entre 
poemátiques i caricaturesques.

Tros de pap er (1970). Recull d'arti
cles i narracions publicáis a la premsa 
abans i després de la guerra. S'hi troben 
tant la critica de costums com la retle- 
xió moral o el record personal, amb toes 
d'humorisme.

Temps, records (1990). Recull de 
textos deis anys cinquanta i seixanta 
rescata! per l'editorial sabadellenca La 
Mirada. A mig carni entre l'article de 
costums i, de vegades, la prosa carneria- 
na, és un aplec de records d'infantesa 
combinat amb reflexions diverses.

Cronologia comentada per Josep M. Ripoll
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El que ve a conti- 
nuació és una 

entrevista i no ho 
és. Es de veritat i, 
al mateix temps, 

ho és a mitges. 
L'escriptor sabade- 

llenc Antoni Pa lm a
ses, autor d 'un 

estudi sobre l'obra 
poética de Joan 

Oliver, ha récréât 
una entrevista im a
g inaria  am b el poe

ta a partir de res
postes reais. 

Nom és les p regun
tes han estât inven- 

tades en aquest 
retrobament deu 

anys després de la 
mort d 'un  "hom e  

de Sabade ll" o rgu 
llos de ser-ho.

Joan Triodú, Doménec Guonsé, Joan Fuster, Joan Oliver i Josep Mario Castellet, en on dels jurats dels premis de lo Nit de Santa Llúcia

" L a  multitud és dolenta, la 
ma¡oria sempre s'equivoca''

ANTONI PALMASES________

L'he convocat i aparcix puntual a la 
cita. El sentó an'ibar quan tôt just ta 
una estona que fullejo alguns dels 
seus Ilibres. passant eis ulls pels 
subratllats de molts anys de diver
ses lectures. Se m'acosta amb el 
posât murri, una mica desafiant i 
tôt, conscient que és una solemnitat 
baldera que l'bagi fet venir justa- 
ment aquest vespre del dimarts 18 
de juny, només perqué avili fa deu 
anys exactes que va emprendre les 
vacances panades que ens havia 
anunciat amb tanta antelaciô.
-Bona nit. senyor Oliver.
-Btma nit tinguen. I aixô de se
nyor, deixeu-ho correr. Si el que 
voleu és fer-me el que ara s'ano- 
mena “una entrevista cordial”, 
que vol dir cautelosa i hipócrita, 
val niés que pleguem. Que potser 
no sou de Sabadell corn jo, vos? 
Dones ja ho sabeu: un home de 
Sabadell i etcetera.
Sembla que els anys i el més enllà 

no l'ban esmussat gens. Reculo una 
mica i li tomo el tractament de vos. 
-Per qué vau triar de dir-vos Pere 
Quail?
-Ais anys vint, durant la dictadu
ra de Primo de Rivera, jo escrivia 
articles al Diari de Sabadell i per
qué a casa no s'esveressin de les 
critiques que feia al dictador, 
vaig adoptar aquest pseudímim, a 
base del meu segon nom de bap
tisme i el fet que jo era el quart 
fill dels meus pares.
-Dones bé, Pere Quart, abans que 
res tinc curiositat per saber per quin 
motiu vàreu demanar de passai' l'e- 
ternitat al cementiri de Sabadell, si 
feia molts anys que no hi vivieu? 
- la  ho vaig dir un dia, xerrant 
amb en Pere Calders, que, per 
cert, també venia del Vallès: el 
cementiri de Sabadell a mi cm

sembla bellissim; la ciutat dels 
morts de Sabadell és molt més 
bonica que la ciutat dels vins.
La gaiTotada és de consideració. I 

la diu tan tranquil, citant-se eli 
mateix. No goso pas preguntar-li 
qué en pensa de l'Eix Macia i tola la 
pe.sca. Escaldat. miro de portar-lo a 
un camp que em sembla menys 
conflictiu.
-Vos sou un poêla reconegut, però 
també vau escriure teatre, articles a 
la premsa i prosa. Amb quin gènere 
us sentieu més còmode? 
-M'agrada ser poeta, però si les 
coses haguessin anat bé, i em 
refereixo a la (ïuerra d'Agressiô 
del 36, estic .segur que jo hauria 
esdevingut un dramaturg més 
que no pas un poeta. Si hagués- 
sim guanyat la guerra i el pais 
bagués pogut ser normal, jo hau
ria volgut ser director i autor de 
teatre.
-Sí, vàreu dii' sovint que Catalunya 
necessitava una tradició teatral que 
els alts i baixos de la bistòria ban fet 
impossible...
-Es.sent exactes, i això que die per 
al teatre val per a tota la literatu
ra, he afirmat que és preferible 
no tenir tradició que tenir mala 
tradició. Nosaltres només hem 
tingut mala tradició i encara amb 
singlots.
-Tan malament veieu la literatura 
catalana...
-Llevat de les exccpcions de 
rigor, la literatura, la cultural i la 
política, d'aquest país, desgracia- 
dament gairebé sempre han anat 
a parar a mans o bé de suposats 
patriotes, o bé Than agafada els 
négociants per fer-la rendible des 
de molts punts de vista (bitllets o 
vots), filis al punt que la seva 
supervivencia és un miracle. 
Quan jo he format part d'un 
jurat i he opinât, per exemple, 
que el premi havia de quedar

desert, sortien els patrióles i s'ex- 
clamaven: no podem donar 
aquesta sensació de decadencia, 
davant del país! Resultai: vam 
donar premis a geni que potser 
tenien altres merits que la litera
tura i, calceu-vos!, avui són 
“ments preciares” del país. Ja us 
ho trobareu...
-En tot. beu donat sempre la im- 
pressió que anàveu pel vostre 
compie, sen.se compromisos ideolò- 
gics o politics que us lligue.ssin.
-Jo vaig ser un anarquista en 
potencia. 1 si no lio vaig ser de fet, 
fou per por a la soledat, a la falta 
d'amor, per por de la intemperie. 
De la misèria, que és una cosa 
que fa basarda. Però no, “mili
tar”, que en diuen, no ho vaig fer 
mai. He coMaborat, és ciar, però 
un minim de Ilibertat per pensar 
i actuar és sagrada.

LA IDEOLOG IA

“Jo vaig ser un anarquista 
en poténcia. I si no ho 

vaig ser de fet, fou per por 
a la soledat”

-Polílicamcnt, però, sempre fóreu 
nacionalista.
-Sí, és ciar, defensor de la Iliber
tat sagrada de les persones i deis 
pobles, del dret a ser qui es voi
.ser.
-Com veieu el futur d'aquest país, 
que fou el vostre'.'
-Penso que no hi hauria d'haver 
politics en el sentii que se'ls dóna 
actualnient, de gent que viu amb 
l'esqueiia dreta. 1 que no us en 
sortireu sense un autogovern de 
debó, que doni, per exemple. ple
na oficialitat al catala. amb l'obli- 
gació lògica que tothoni domini el 
castella, perqué és una Mengua

que uecessitem i que, entre d'al- 
tres coses, disposa d'una literatu
ra fabulosa.
-Aquesta afirmació pot soiprendre 
molts.
-Creieu, de debó, minyó, que el 
sentit comò és incompatible amb 
l'exercici de la Ilibertat?
-Coneixeu els daivers pactes poli
tics?
-Ha! Miren, us ho diré d'una al
tra manera: eontinueni sense te
nir més remei que ser espanyols. 
1 no parlo pas de pactes ni de co
ses estranyes. Com va dir Cáno
vas del Castillo en un moment de 
lucidesa: “Son españoles los que 
no pueden ser otra cosa...” Si no 
és veritat, és ben trobat. I té solta 
i actualitat!
-Sembla que, des de sempre, les 
vostres relacions amb els politics 
han estât tenses. Vau rebutjar la 
Creu de Sant Jordi l'any 1982. Vau 
demanar que els polities s'abstin- 
guessin d'assistir al vostre enterra- 
ment...
-Sí. I un deis darrers disgustos 
que varen donar-me va ser una 
denuncia l'any 85 per opinar a la 
televisió sobre la capacita! mental 
de determináis dirigents...
-Que potser no creieu en la de- 
mtxtrácia?
-Ja US he dit que jo vaig ser un 
anarquista en poténcia. Per altra 
part, qué voleu que us digui?, hi 
ha prou mostres repetides que 
dependre de deu milions d'anal- 
fabets i aprofitadors que donen el 
seu vot per ignorancia, interés o 
avorriment és un sistema una 
mica trist.
-Sempre vàreu ser pessimista, ci? 
De debò no creieu en la bondal 
humana?
-He estât sempre pessimista, si. 
Ara bé, pot trobar-se bona gent a 
tot arreu. Hi ha persones bones. 
Però parlant de democracia: hi

ha hagut mai cap comunità!, cap 
Estât, cap església bons? La mul
titud és dolenta, la majoria sem
pre s'equivoca.
Sentencia amb un estrany apassio- 

nament escéptic i em clava una 
ullada impacient, perqué potser ja 
l'estic cansanl,
-Vos, però, vau estimar molt Cata
lunya, encara que sempre us mos- 
tréssiu rebec i molt critic.
M'encara amb gest altiu, abans de 

contestar:
-Per qué us penseu que vaig es
criure, que no vaig callar mai, 
que em vaig guanyar taiits dis
gustos? El deure d'un home és 
defensar amb les idees clares allò 
que estima. I l'amor autèntic està 
renyit amb la hipocresía: s'ha de 
ser sincer i ciar, callar sempre i 
deixar-ho passar tot és una trai- 
ció.
-Una còmoda traieió...
-Si, però que ara ja no és teina 
meva. I no en parlem més, que 
s'ha fet tard, niinyó. Si voleu 
saber res més, espereu a llegir 
algún dia les meves memòries. 
Ha, ha! Deixeu-vos de punyetes i 
d'homenatges i feu feina! Doneu 
records a la gent de Sabadell i del 
Vallès, “si és que en queda res”.
El funi dels cigairets ha enterbolit 
la sala. Els llibres de Pere Quart i 
sobre Pere Quart m'omplen la taula. 
Ja és més de mitjanit, però encara 
passo els ulls pel primer vers del 
sonet que dedicò a Catalunya i lle- 
geixo “sola, malalta, esparracada, 
muda...”, al mateix temps que em 
ve al cap allò de “i una pàtria tan 
pelila/ que la somio completa”. 
M'agradaria llegir algún dia les 
seves memòries, on deu escapear 
tota la borderia.
Pere Quart encara es mou, amb els 

mots vius i àgils, amb els judiéis 
rotunds i sarcàstics, per casa, quan 
tanco els Hums.
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Pinaœteques dels museus tatalans
Museu de Montserrat

Jaume Mercadé i Vergés

A COUECCIO DE PINTURA DONACIO 
SALA ARDIZ

- “Papitu”, que els quadres ens trauran 
de casa!”. Poe es podia pensar el pare 
del gran col-leccionista Josep Sala i 
Ardiz, quan esverat per la derla del sen 

fül en coMeccionar els millors quadres que sota 
el seu criteri seleccionador, fí i atinat, deis mes 
assenyalats pintors del moment, i que adquiría 
assíduament a la Sala Parés, que anys després 
esdevindria, indiscutiblement, la millor i mes 
extensa coMecció privada 
de Pintura Catalana deis 
segles XIX-XX, i d’un valor 
incalculable.

En Josep Sala i Ardiz, 
nasqué a Barcelona el 23 
d’octubre de 1875. De fa
milia acomodada, asso
ciais amb les Filatures 
Garait, començà la carrera 
de metge, que bagué 
d’abandonar a causa de 
malalties. Va integrar-se 
en l’empresa de filatura, 
en la quai féu una estima
ble fortuna. Solter, misò- 
gam i gelés de la seva inde- 
pendècia, tots el sens 
anhels en la seva dilatada 
vida, es concentraren en el 
col-leccionisme de pintures 
i en la bibliofilia, arribant 
a posseir una biblioteca de 
dotze mil volums escolli- 
dissims. Quant a pintura, 
es pot dir que recopila una 
vasta col.leccio pictórica molt representativa de 
la Renaixença Cultural de Catalunya a partir de 
les darreriés del passai segle.

Quan va començar la seva coMecció, contava 
que els primers quadres que adquirí, fou a 
l’estudi del pintor Nonell, artista encara poc 
avaluat, i que li compra tres quadres per mil 
pessetes, en dos terminis de cinc-centes. Això 
demostra la visió que tingué sempre envers la 
pintura de qualitat i de futur. Era l’any 1906.

Molt amie d’en Mir, Nonell, Casas i Rusiñol, 
ja que també era del barceloní barri de Ribera i 
compartien el veïnatge, no cal dir, dones, que la 
major part de la seva col-leccié eslava integrada 
per una bona selecció de les millors obres 
d’aquests pintors.

JOSEP OBIOLS (1894-1967). 
La pelila que fa  mitja (1938).

El seu pare, que no vela amb gaire bons ulls 
l’obsessió del seu fili, aviat es convened, quan 
bavent enviât uns quadres que li sol.licitaren 
per una exposicié pintura catalana a Madrid i 
que constituí un gran exit, li proposaren la com
pra per quatre vegades més del que li havien 
costal, i li digué: “Noi, compra tot el que vulguis, 
que ja no m’hi oposaré pas I”, i el résultat fou 
que li avançà a compte de l’herència, els diners 
que calien per comprar una gran finca a El 
Figueró, prop de La Garriga, on pogué coMec

cionar tota la seva pintura.
El Sr. Sala, sempre fou 

reserva! sobre el desti de la 
col-leccié després de la 
seva mort, però preveía 
que una col-leccié ¿’aques
ta importància no podia 
èsser dispersada i que la 
seva destinacié bavia 
d’ésser un Museu pùblic, 
pensant sempre que les 
col-leccions aplegades pels 
homes que estimen l’art de 
debô, acaben a un Museu. 
De manera que un dia, 
exposa el seu desig de fer- 
ne donacié a la Comunitat 
de Montserrat, corn a con- 
tribucié a favor del país i la 
cultura catalana, i que fos 
exposada en el nou Museu, 
que s ’acondicionà en les 
sales situades sota el gran 
pati suspès projectat per 
Puig i Cadafalch, i que es 
remodelé en col-laboració 

amb la Caixa de Barcelona.
La Comunitat Montserratina assumi la dona- 

ció, en vida del donant, quan tenia 90 anys, el 
qual expressá, però, la seva volunta! de gandir 
de la col.lecció fins haver final, cosa que succeí 
fins el 15 de febrer de 1980, ais 105 anys, o 
sigui, que no esdevingué patrimoni montserratí 
fins al cap de quinze anys de la seva donació ofi
cial, on està exposada amb tota esplendorositat.

El Ilegal consta de dues-centes vint-i-vuit 
pintures i vint-i-vuit escultures. Els quatre 
pilars fonamentals, són Casas, Rusiñol, Nonell i 
Mir, molt ben representáis en totes les seves 
époques. El conjunt global, malgrat algunos 
absencies, no apreciados pel seu gust personal, 
i no obstan! molt avaluados per la burgesia de 
l’època (Modest Urgell, Masriera, Pellicer, etc.).
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és una magnífica representació de les darreres 
manifestacions de l’academicisme, el pre- 
impressionisme, el plein-air, el non réalisme, el 
modernisme, el noucentisme, i en menys projec- 
ció, les posteriors expressions de la pintura del 
nostre temps.

Sense seguir un recorregut continuât per les 
diverses sales del Museu, per altra part cro- 
nolôgicament i qualificativa excel lentment 
exposades, concentrarem l’atencio en els autors 
i tendencies.

El pintor mes ben représentât és Ramon 
Casas, amb vint-i-un quadres dels quais sobre- 
surten diverses obres mestres efectuades amb 
la seva peculiar simplicitat, però amb résultats 
extraordinaris: “Després del bail”, “L’hora del 
bany”, “Madeleine, l’absenta”, “La parisenca”, i 
altres, s’han d’esmentar, aixi mateix, la “Plaça 
de toros de la Barceloneta”, el primer impres- 
sionista-puntillista que es presenta a Barcelona, 
amb l’escàndol sub- 
següent, una vista 
del Club Nàutic, els 
auto-retrats, etc.

Seguim amb en 
Santiago Rusiñol, 
amb els quadres li- 
teraris “Núvol d’es- 
tiu”, el sitgetà “El 
pati blau”; els temes 
parisencs de Mont
martre, els dels car
rerons, i el, magni
fie d’ambientació,
“Café de Montmar
tre”, dos espléndids 
mallorquins “Vall- 
demosa” i “Port de 
Sóller”, i el granadí 
“El Generalife”, en
tre altres.

Continuem amb
Nonell, amb tretze quadres, cinc deis primitius 
poc coneguts però d’una considerable categoria, 
“Un pobre vailet”, “Espérant la sopa” i tres de 
la colla del safrá. Vuit gitanes incomparables i 
d’extraordinària execució: “Consuelo”, “La 
Xata”, “Lola”, “Gitana velia”, etc.

L’altre maxim exponent de la Pintura Ca
talana, i de la coMecció, és Joaquim Mir, també 
amb tretze obres, algunes de les quais son 
autentiques obres mestres d’aquest pintor: les 
mallorquines “La Cala Sant Vicenç”, amb la

RAMON CASAS (1866-1932). Després del ball (1899).

sumptuosa exuberáncia d’acolorit, la wagneria
na “Cala Encantada”, i els “Reflexos”, els ma- 
gestuosos montserratins, els lírics de Tarra
gona, i l’incommensurable “Alforja”, que per la 
seva Intensität i valentia en el color, és sens 
dubte una de les obres cabdals de la trajectória 
del pintor.

A part d’aquestes quatre sales, hi ha una 
ámplia representació de diversos pintors de 
projecció excepcional en la história de la nostra 
pintura.

Joaquim Vayreda, amb tretze quadres molt 
representatius del seu estil plen-airista olotí, 
destaquen: “Vaques a sol ixent”, “Eajol florit”, 
etc. De Pescóla olotina, segueixen, Melcior 
Domenge, lu Pasqual, Galwey, i l’extraordinari 
“Aplec”, de Berga i Boix, precursor deis nostres 
pintors ruralistes locals sabadellencs.

Mereix mencio especial el pintor Francese 
Gimeno, amb el famós quadre titulat “El nen i el

gos”, el Verlader 
títol del qual era 
“La petita i el seu 
companyó”, i que 
es considera, se- 
gons Rafael Benet, 
una de les millors 
teles de la pintura 
catalana de tots 
els temps. Molt es 
podría glossar so
bre la sublimitat 
d’aquesta obra, co
mentan que merei- 
xeria un ampli es- 
pai. Després de 
passar desaperce- 
buda, fins i tot re- 
butjada en el Na
cional de Madrid, 
el Sr. Sala compré 
el quadre a la Sala 

Parés per 3.000 pessetes, el 1927, després de la 
mort de l’artista. Del mateix es poden contem
plar “Sant Poi de Mar, i l’espléndid “Aigua- 
blava”, amb unes ombres plenes de color.

El pintor militar Cusachs, especialista en 
cavalls i soldats, amb dos quadres, un deis 
quais, “Hipòdrom”, és un deis rars que no hi 
intervenen equins ni milicia, i potser és una de 
les millors obres de la seva prodúcelo.

Martí i Alsina, també hi és força present, 
amb 15 quadres, remarquem entre altres.

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

MON15TROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL



I’auto-retrat i el petit retrat del seu fill. No 
podem deixar per alt, rdnic Fortuny de la 
coMecció : “El venedor de tapisses”, una filigra
na fortuniana molt representativa del seu gene
re marroquí, i els dos Picasso primitius: “El veil 
pescador” compara! a un Velâzquez, i pintat a 
Màlaga quan tenia catorze anys, i “L’escolá”, 
pintat ja a Barcelona ais quinze anys. Destaquen 
també el dibuix de Dalí “La noia dels m ils”, 
Anglada Camarasa amb el superior “Champs 
Elysées”, Pidelaserra, amb obres parisenques 
molt remarcables i Ricard Canals: “Baile castizo” 
i “Maternitat”, d’intenses tonalitats renoiranes, 
escollides obres d’aquest pintor.

L’enumeració exhaustiva deis quadres i 
autors, ens comportarla una extensió que no 
disposem, i és llástima, ja que cada obra mereix 
un comentar! adient. No obstan!, i resumint, 
citarem entre molts d’altres, Roig Soler, 
Meifren, Bruii, Llimona,
Baixeres, els noucentistes 
Sunyer, Torres Garda,
Manolo Hugué, Xavier 
Nogués (“Entre sardana i 
sardana”) i Feliu Elias; 
segueixen Doménec Car
ies, Mompou, Rafael 
Benet, Joan Serra, Jaume 
Mercadé i Queralt, Olga 
Sacharof, Bosch Roger,
Rafael Llimona, Sisquella,
Josep Obiols (“La nena que 
fa mitja”). Pruna, Villá,
Mallol Suazo, Humbert, i 
bastants mes.

I acompanyant els 
autors catalans, hi ha una 
reduïda representado d’ar
tistes com Darío de Regoyos 
(“Pellets”), Joaquim So
rella, amb un magistral 
“Brollador” i Zuloaga amb 
una “Manola” de bona exe- 
cució. Acaba de completar 
la mostra, una secció 
d’escultures dels autors,
Llimona, Manolo Hugué,
Canyas, Viladomat, Rebull,
Casanovas, Dunyac, Maria 
Llimona, i algunos peces barroques d’antiquari.

Aquesta coMecció, refiecteix la realitat artis
tica d’aquell moment, i el magnifie ull per selec
cionar pintura, que evidencia sempre el Sr. Sala

Ardiz, deixant com a patrimoni al poblé català i 
mantingut per la Comunitat de Montserrat, un 
llegat artistic i cultural de primera magnitud, 
digne d’ésser contemplât reverenciosament.

Junt amb aqüestes obres exposades, a més, 
s hi adjunta posteriorment el llegat d’un altre 
insigne colTecionista, en Xavier Busquets, el 
quai féu donado d’una intéressant representa
do de pintura impressionista i post-impressio- 
nista francesa, solucionan!, feliçment, una llar- 
gament lamentada mancança d’aquests 
corrents pictòrics en els Museus del nostre país. 
S’exhibeixen obres d’artistes importantíssims 
com Monet, Sisley, Degas, Renoir, Pissarro, Gris, 
Rouault, Chagall, Braque, Poliakoff, i altres, el 
comentar! de les quais mereixerien un altre 
espai. També és intéressant i contempladissim 
pel públic, el quadre de Dalí “El bodegó del pa”.

No podem deixar de citar, evidentment, la 
mostra de Pintura Antiga, 
amb obres de El Greco, 
Berruguete, Morales, 
Caravaggio, Tiepolo i Luca 
Giordano, entre altres inté
ressants dins la pintura 
dels segles Xlll al XVIll.

Igualment es mereix 
arrodonir la visita, amb la 
contemplado de les Sales 
d’Arqueologia de l’Orient 
Biblic, la d’Orfebreria, i la 
Nigra Sum, iconografia de 
la Mare de Déu de 
Montserrat, al llarg dels 
segles.

El Museu de Montserrat 
és, indiscutiblement, una 
excepcional mostra, reco- 
neguda com la més impor
tant i completa de l’art 
català modern.

Recomanem als apas- 
sionats per l’art, i totes les 
seves manifestacions, la 
seva atenta visita.

FRANCESC GIMENO 
El nen i el gos

(1858-1927).
(1891).

MUSEU DE MONTSERRAT
Monestir de Montserrat
Telf. 835 02 51 - MONTSERRAT

Avda. Rafael Casanova, 38 
Tei. (93) 726 62 22

08206 SABADELL (España) 
Eax (93) 727 00 60

MODA EN PELL I PELLETERIA

llorenç cobolle
Escola Industrial, 22 pis • Tel. 725 75 59 • SABADELL

in N G U ñ G E
MnRKET
C E N T R E  D ' I D I O M E S

Passeig Plaça Major, 57 entresol 
Tel. 726 50 38 • 08201 SABADELL
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Estampes montserratines

L'entronitza<ió
Manuel Foraster

n celebrar-se el 1946 la commemoració 
deis nou-cents anys de la mort de l’Abat 
Oliva i enmig deis actes religiosos i lite- 
raris es va proposar la idea de regalar 
un nou tron a la Verge de Montserrat. 
(De totes maneres aquesta proposta ja 

provenia de les Pestes Jubilars de l’any 1944).
La mare de Déu Ja n’bavia tingut un, de tron, 

i molt valuós. Era de plata i pesava catorze arro
bes. Fou una ofrena del Duc de Cardona l’any 
1680. Malauradament, aquest 
tron es va perdre durant la 
guerra contra Napoleó.

Ara era l ’hora de fer-li la 
reposició i sota l’alenada de 
l’abat Aureli M. Escarré i amb 
l’empenta d’en Félix Millet es 
va fundar la Comissió Abat 
Oliva, que s ’encarregà de 
l’agermanament de totes les 
forces que endegaren l’entro- 
nització.

De seguida es va propagar 
la veu per tot Catalunya amb 
gran profusió de circulars i de 
conferencies i fent servir el 
catalá per primera vegada des 
de la guerra civil. Hi col labora
ren totes les entitats catalanes, 
des de les colles sardanistes 
fins a les societats colombofiles 
passant pels excursionistes, els quais, a tall 
d’ofrena, escalaren cinquanta-quatre turons de 
la muntanya i portaren a la Verge una pedra de 
cada dm.

Es va construir un tron fastuos pels orfebres 
Ramon Sunyer, Soler Cabot, Mostany-Llompart i 
els germans Serrahima, sota el projecte de 
I’arquitecte Francesc Eolguera. La decorado 
fou encarregada a Josep Obiols i els retaulers 
foren modelats per Joaquim Ros.

Hi ha un piafó a cada costat de la Verge amb 
els relleus de la Nativitat de Maria i de la 
Visitado i, a la part de sobre hi ha representáis

els simbols del Patronatge, com ara la corona, el 
ceptre i el lliri, sostinguts per dos angels escul- 
turats per Marti Llaurado.

A la vetlla de Santa Maria que es féu la nit 
anterior hi acudí una gran gentada i a part dels 
actes religiosos s’encengueren fogueros a molts 
indrets de Catalunya, des del dm de Sant Jeroni 
fins al Mont Major de Mallorca.

La diada del 27 d’abril de 1947 fou multitu- 
dinària, ja que a Montserrat s’hi aplegaren mes 

de 100.000 persones i ostava 
tan pie que no es podia fer una 
passa.

El tren cremallera no deixa- 
va de pujar dévots ni un sol 
moment. Per les carreteros es 
va baver d’improvisar un cir
cuit que anés en una sola diroc
ciò i foren molts els romeus que 
pujaren a peu la muntanya per 
infinitat de camins.

A la festa hi foren convidáis 
els rectors de les diferents 
parròquies montserratines es- 
trangeres i en els actes hi assis- 
tiren nombrosos periodistes 
d’arreu del mon.

El tron de fusta fou reem- 
plaçat per un setial de plata, 
d’or i de podres preciosos digne 
de la nostra Verge i gracies a la 

col laborado dels dévots de tot Catalunya.
En commemoració d’aquesta diada es va 

encunyar una medalla per recordar l’esdeve- 
niment.

Anvers: bust de la Verge de Montserrat mi
rant a la dreta i envoltat de la següent inscrip- 
ció: Ntra. Sra. de Montserrat.

Revers: inscripció de cinc railles i escrita en 
Rati: “Virgo materquam tibi amor filiorum dica- 
vit”. Al voltant diu aixi: “Accepteu, oh Verge 
Maria, el tron que l’amor dels vostres fills us ha 
dedicai.” Se’n troben de plata i d’alumini.

CENTRE DE NETEGES, S A

TEL. 723 72 00-FAX 723 65 47 
SABADELL

PRIX i MARISC
J. BARBERA

Telèfons 714 52 87 - 714 55 40 
Castellar del Vallès
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Sabadell Sardanista, 50 anys

0 va ser gens fácil de promoure, l’any 
1946, la formació d’una entitat dedica
da a la propagado i difusió de la sarda
na per part del grup de joves que es van 
constituir en Comissió Organitzadora i 

____  que va prendre la responsabilitat de re
dactar i signar els Estatuts i de fer els trámits al 
Govern Civil de la provincia per a la seva apro- 
vació. Però amb entusiasme i voluntat van 
aconseguir superar totes les dificultáis fins que, 
a les vigilies de Sant Josep del 1947, els va ser 
comunicada Paprovació deis estatuts i la baila
da preparada per aquell dia per la Comissió 
Organitzadora va resultar ser la primera de la 
nova entitat, l’Agrupació Cultural Folklórica 
Sabadell Sardanista, la qual, segons els seus 
promoters, havia de ser independent de tota 
ideologia que no fos Catalunya i la Sardana.

Sabadell Sardanista ha estât una constant 
referencia pel que fa al sardanisme sabadellenc. 
Des d’aquell llunyá 1947 l’entitat ha viscut, com 
moites afires del seu estil, étapes difícils i afires 
de gran activitat. Desenes de dirigents s’han 
esforçat per la seva continuitat des d’aquella 
primera comissió de l’any 1946 fins a la junta 
actual, aconseguint la realització de molts actes 
que han assolit un nivell d’acceptació i popula- 
ritat remarcables com, per exemple, els Aplecs 
de la Sardana al Santuari de la Salut o al bosc 
de Can Deu, les festes d’Aniversari, la Revetlla 
del Sardanista, els concursos musicals i de 
colles sardanistes, el concert de Sant Esteve, la 
Trobada de cobles juvenils de Eany 1978, els 
cursets d’ensenyament a les escoles, etc. 1, 
també, l’orgull d’haver contribuit a la formació 
i desenvolupament de l’Escola Experimental de

Lluís Subírana

Música de Cobla i, en conseqüencia, de la Cobla 
Jovenívola de Sabadell.

Sabadell Sardanista ha estât sempre oberta a 
la coElaboració amb afires entitats ciutadanes i 
participa activament en Porganització d'esdeve- 
niments populars i culturáis, festes de barri, 
Festa Major, POnze de Setembre i afires ais 
quais li és requerida la seva ajuda i participació.

Per commemorar adequadament aquest 50e. 
Aniversari, una comissió formada per persones 
vinculades a Pentitat i membres de Factual 
junta directiva han treballat de valent per oferir 
ais sardanistes i a tota la ciutat un seguit d'ac
tes de gran interés. Entre els ja celebráis cal 
destacar Pexposició La sardana a Sabadell, que 
s ha pogut veure del 14 al 31 de març al Casal 
Pere Quart i que contenia una selectiva mostra, 
no només de la historia de Sabadell Sardanista, 
sinó de tot el que ha estât el món de la sardana 
a Sabadell des deis seus inicis a primers del 
segle XX. Un pacient treball de recerca ha 
permés reunir gran quantitat de testimonis, 
molts d’ells inédits, que demostren com la sar
dana, des del 1900 fins avui, ha desenvolupat un 
paper important en la vida cultural de la ciutat.

L'ediciô d'un CD i un K7 amb cobles i autors 
sabadellencs demostra que Sabadell té un pes 
especific molt important en Paspecte musical de 
la sardana. Destaquem en primer hoc PAgusti 
Borguñó, per seguir amb Adolf Cabané, Josep 
Auferil, Caries Rovira, Albert Taulé i acabar 
amb els més actuals, Joan Jordi Beumala i Josep 
Martinez Vinaroz. Aquest rie patrimoni musical 
havia de quedar recollit en un enregistrament 
discogràfic. Disset sardanes, totes d’autors sa
badellencs, interpretades per les cinc cobles de
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la ciutat: Sabadell, Nova Vallès, Contemporània, 
Jovenívola i Jovenívola 2. No hi cap altre ciutat 
de Catalunya capaç de poder oferir aquest 
important panorama musical referit a la cobla i 
la sardana.

A destacar també el concert de sardanes i 
música per a cobla célébrât el 15 de març a La 
Farándula. Un concert amb tres cobles en tot 
Catalunya només se’n celebra un a l’any. Però a 
mes de tres cobles Jovenívola de Sabadell, 
Sabadell i Sant Jordi, el programa incloïa tres 
sardanes per a dues cobles, una per a tres, qua
tre obres per a dues cobles (dues d’elles amb 
piano i arpa) i una per a tres cobles. La presen
cia de dos percussionistes i directors de la talla 
de Francese Elias i Joan Lluís Moraleda, van 
contribuir a arrodonir un conjunt d’intèrprets 
excepcional i que dificilment es poden reunir en 
un sol acte. Cal remarcar que de les nou obres 
interpretades, cinc son d’autors sabadellencs.

Important i difícil de repetir per la seva Sin
gularität es l'exposicio Homenatge dels artistes 
sabadellencs a la sardana, inaugurada a 
l'Acadèmia de Belles Arts el passât 8 d'abril. 
L’estètica de la sardana ha inspirât des de sem
pre els artistes. Son innombrables els quadres i 
escultores que contenen temàtica sardanista. 
Els artistes sabadellencs no ban estât indife- 
rents a aquest tema. Per aixô aquesta exposició 
amb les seves obres dedicades a la sardana ja 
siguin realitzades anteriorment o de creacié 
per a aquesta ocasió. El comissari de l'exposi
cio, el pintor Jaume Mercadé, ha aconseguit la 
participado d'una cinquantena d'artistes amb 
un ampli ventali d’estils i tendèneies. En resum, 
una interessantissima mostra d’art sabadellenc 
i sardanista albora. L'edició d'un catàleg amb la 
biografía de tots els artistes és un valor afegit a 
aquesta exposició difícilment possible en altres 
poblacions del país.

El Dia Universal de la Sardana és una festa 
que se celebra als volts de les festivitats de Sant 
Jordi i la Mare de Déu de Montserrat. Sabadell 
Sardanista s’hi adhereix cada any i per donar-hi 
més relien es programa una audició amb dues 
cobles. Aprofítant aquesta jornada s'ha présen
tât la colla infantil Estrep, formada per noies i 
nois de vuit a dotze anys, la majoria precedents 
dels corsets que cada any es fan a les escoles.

Acte inaugural de l’exposició Homenatge deis artistes 
sabadellencs a la Sardana. D’esquerra a dreta, Ramon 
Geis, Joan Bipoli, Josep Oliu, Jaume Mercadé, Olga 
Giménez, Manel Torrell i Lluís Subirana.

Abres actes pendents i que anirem ressen- 
yant oportunament son una trobada de curse- 
tistes el dia 1 de juny, a la plaça Dr. Robert, amb 
els alumnes deis cursets d'ensenyament de la 
sardana que s'organitzen al llarg de l'any a 
moites escoles de la ciutat; el 35é. Aplec de la 
Sardana el 29 de juny a la tarda, a la plaça Dr. 
Robert; una audició de sardanes a carree de la 
cobla holandesa La Principal d'Amsterdam, la 
nit del 12 de juliol, també a la plaça Dr. Robert; 
un intéressant i espectacular concurs de colles 
sardanistes la nit del 13 de setembre, a la plaça 
de la Creu Alta; la coHaboració de l'Orquestra 
Simfônica del Vallès en el seu concert del dia 3 
d'octubre; la Diada del Soci, els dies 18 i 19 
d'octubre que tindrà un complement destacat 
orientât no tan sols als socis sinó al public en 
general amb l'espectacle Trencats i Seguits, una 
representació de l’evolució musical i coreográfi
ca de la sardana. També está prevista per 
aqüestes dates la presentació d'un Ilibre sobre 
la historia de la sardana a Sabadell.

Com dèiem, un programa ambiciós, l'in- 
terés del qual forçosament ha de transcendir 
de l'ámbit estríete del sardanisme per conver- 
tir-se en un esdeveniment ciutadá de gran 
nivell cultural.

1957 1997

“ IA ~
LLAR
DEL

LIJBRE

40 anys a Sabadell

AL SERVEI DEL LLIBRE 

AL SERVEI DE SABADELL
Passeig Plaça Major, 34

El PUNT éditât amb motiu de la Diada del Llibre 
-realitzat per artistes locals-, enguany ha estât a cura 
d’Oriol Vila-Puig.
El de l’any passai fou realitzat per Ramiro Fernandez.
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Cròniques urbanes
Crònica d'una vocació politica

emma Rovira, l’anonima 
dependenta de la secció 
de perfum ería de “El 
Corte Inglés”, començà la 
seva campanya a Talcal- 
dia amb un ressò extraor

dinari. A l ’endem à i cada dia 
durant gairebé un mes, a la ciutat 
no es parlava d’altra cosa que de 
la candidata ja coneguda arreu 
com “l’alcaldessa”, que es multi
plica fent mítings i assistint a tota 
mena d’actes festins i socials a 
tots els barris. Inaugura un banc 
de fusta a la Plaça de la Llibertat 
i tres tobogans a tres places de Ca 
n’Oriac, el mateix dia que al ves- 
pre sopava amb els prohoms de 
“El Cercle Sabadellès”. Apadrina 
un cigne del llac del Parc Cata
lunya, signa cartells i postais a la 
sortida de miss« de dotze de Sant 
Eèlix, es fotografìa amb nens a les 
Termes, lliurà els premis d’una 
cursa pedestre a la Creu de 
Barbera, patina, amb dificultats 
però sense perdre el somriure, 
saltant les escales de la plaça de 
les escombres, es passejà amb un 
trenet per la Creu Alta un diu- 
menge al mati, berenà amb els 
avis de la Residencia Albada, feu 
la sacada d’honor del partit 
Sabadell-Hospitalet (zero a zero i 
un penal fallat pels locals), visita 
les obres del col lector de l’auto
pista enfonsat, va posar un ciri a 
la Salut i, al limit de l’heterodôxia, 
saluda, sempre vestida amb l’uni
forme de “El Corte Inglés”, els 
clients que sortien de les botigues 
del centre, fins que l’amo d’una 
rellotgeria del passeig, cosí d’un 
altre candidat, la foragità a crits 
de la porta de la seva botiga.

Els diaris locals, la ràdio i fins 
la te lev isié  de la ciutat, que a 
penes si s ’agafava enlloc, tan 
plena d’interferències que sem- 
blava codificada, es van fer ressò 
dels sens discursos, que qualifìca- 
ren de “contundents”, “clars”, 
“abassegadors”, “simpàtics” i, so- 
bretot, “cultes”, passant per ait 
els “tenim que” i els “desde lue- 
gus”, que, de tant en tant, se li 
havien escapat.

I aquest ressò, juntament amb

el sobresal! inicial de trobar-se-la 
penjada pels fanais i enganxada a 
totes les parets, féu que a casa, els 
senyors Rovira, des d’aquell ins
tant, visquessin amb el convenci- 
ment que havien pujat una nena- 
geni sense saber-ho. I se’n feien 
creus.

Corn també se’n feien creus i es 
fregaven les mans a “El Corte 
Inglés”, que li oferiren un plus 
exhorbitant perqué, tot i els com
promisos electorals, es quedés a 
la secció de perfumería despat- 
xant les bores que pogués, sobre- 
tot dissabtes a la tarda i algún dia 
de set a nou, que s’omplia de gent 
que volia veure “l’alcaldessa” i, és 
ciar, no deixaven de comprar 
algún desodorant, una ombra 
d’ulls O una pinta, ni que fos. A 
més, a part de prometre-li (en veu 
baixa i molt confidencial) que 
estudiarien la possibilitat de fer-la 
encarregada de seccié en Hoc del 
pollastre bavòs que ella tant odia
va, acordaren de contribuir a les 
despeses de la campanya amb un 
bon estipendi, a condicio de posar 
un triangle verd de propaganda 
subliminal a cada un dels cartells 
de “Ara és la nostra!”, des dels 
quais la Gemma Rovira somreia a 
la ciutadania en general i a l’elec- 
torat en particular. I una entrevis
ta al programa de la Mari Pau 
Huguet i tot, li organitzaren, els de 
l’empresa, a condicio, és dar, que 
hi aparegués, com a tot arreu, 
amb l’uniforme de treball.

Amb tota aquesta logistica, és' 
fácil de suposar que, al cap de 
dues setmanes de campanya, les 
enquestes parlaven d’una clara 
favorita que pràcticament havia 
esborrat del mapa les altres 
opcions politiques.

Eou a partir de llavors que els 
ciutadans dels grups contrincants, 
que s’havien près amb una inevi
table conya la candidatura que 
anomenaven “fantasma”, comen- 
çaren a tremolar.

L’alcalde, que aquest cop es 
presentava a l’aixopluc d’una tre- 
balladissima coalició que duia el 
nom de “L’atzavara”, aconseguida 
amb suors i bores de reunions i

Feliu Vallès

pactes inacabables entre totes les 
organitzacions tradicionals de 
l’esquerra tradicional, començà a 
alarmar-se i a multiplicar els seus 
actes electorals corn un desespe
ra!, amb un frenesí que el deixà 
afònic ben aviat, de manera que, 
al darrer dia de campanya, en el 
débat pùblic entre els candidats, 
gairebé només podia gesticular, 
moure la seva llarga silueta, fer 
anar els seus interm inables 
braços, intentar fer-se entendre i 
vendre l’atzavara, de la quai eli 
semblava la tija central, tan llar- 
garut corn môbil i silencios. Però 
ni aquesta estampa de sacrifici 
commovedor de la faringe i, enca
ra menys, la seva substitució en 
alguns actes publics pel nùmero 
dos de la candidatura, de la coali
ció SSP, el senyor Arnau Guàrdia, 
de posât franciscà, que tenia el 
do de conservar la veu, però que 
no aconseguia fer-se entendre 
mai, van adreçar una campanya 
que ja havia nascut guerxa, amb 
la introm issió de la candidata  
desconeguda.

I es produi el que ningù no 
creia que es produiria uns mesos 
abans; el dia 14 de març. Gemma 
Rovira veia coronada la seva  
ambició de ser alcaldessa amb un 
percentatge de vots tan gran que 
l’oposiciô insistía per tots els mit- 
jans que no es fes públic, de tan 
en ridicul que quedaven, i era 
aclamada a la plaça Sant Roc, que 
retrunyia als crits de “Ara és la 
nostra!”, “Ara és la nostra!”, fent 
trontollar el campanar de Sant 
Eèlix, els pals de les banderes del 
Banc de Sabadell i, fins i tot, con- 
vertint en inaudibles els crits dels 
cam brers del Viena, que ja no 
sabien corn fer-s’ho, per encarre- 
gar els entrepans.

Però el més curiós i impressio- 
nant de tot l’afer encara s’havia 
de produir. En el primer pie 
municipal, després de la presa de 
possessió, els grups de l’oposiciô, 
una minoría gairebé patètica de 
quatre contra vint-i-set, s’esgar- 
gamellaven, rabiüts de veure que 
una trepa de dones no professio
nals de la política es repartien
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carrees i regidories. Bramaven 
enfurismats présentant recursos 
estranys abans que l’alcaldessa 
fes cap proposta o iniciativa, per
qué s’havien jurat que no la dei- 
xarien ni parlar. Però ella sembla- 
va satisfeta, en el sen silenci. Es 
limitava a somriure i, ob sorpre
sa!, només obria la boca per 
acceptar les esmenes i mocions 
amb un somriure displicent, mig 
avorrit i tot, que enervava els 
ànims i trencava els discursos éla
borais que duien préparais els 
quatre opositors (dos de “L’atza- 
vara”, un del PPP i un altre del 
PPiUC), que acabaren renuncian! 
a intervenir, tot i les paraules 
d’ànim de la magnànima alcaldes- 
sa, que els cedia la paraula quan 
no la demanaven i tot.

Va trigar temps, l’oposicio, a 
entendre la magistral estratage
ma en que fonamentava la seva 
política Gemma Rovira. 1 encara 
ara no saben com oposar-s’hi, pel 
que s’ba vist. Es tractava d’una 
maniobra elemental que s’ba limi
tât a fer complir al peu de la lletra 
el que li recomanaven els quatre 
politics professionals. 1, sobretot, 
de procurar que els empleáis de 
les mil seccions, négociais, depar- 
taments i escalafons de l’ajunta- 
ment, segueixin al peu de la lletra 
el sistema xusquero infal lible que 
ba estât l’utilitzat al pais des de 
sempre: mirar que es va fer l’any 
passât en ocasió d’un acte munici
pal, d’unes obres, d’una inaugu- 
ració O d’una despesa i repetir 
amb fidel exactitud el mateix. De 
manera que, per abreviar, els fun- 
cionaris es limiten a canviar de 
data un compte o una previsió feta 
l’any anterior i la repeteixen amb 
I’any canviat. I res no es mou a la 
ciutat. Els impostos es cobren el 
mateix dia que l’any passai, el 
pressupost de la Eesta Major es 
mante, es lleguen els cosins dels 
musics del ball de I’any anterior, 
etcétera, etcétera en tot. 1, si 
s’escau algún canvi o algún aug
ment de partides, ja en tenen cura 
els quatre opositors, de proposar- 
ho, perqué ella bo compleixi al

peu de la lletra. Aixi bo ba fet des 
d’aquell primer dia. Gemma Ro
vira: sempre bo ha fet i encara ho 
va fent. I diu que té la intencié de 
seguir-ho fent sempre, mentre 
sigui alcaldessa.

Perqué ara, al cap de quatre 
anys, quan tornen a acostar-se les 
eleccions municipals, ja té a punt 
els cartells de la propera campan- 
ya. Hi ha una fotografia on se la 
veu, amb l’uniforme de “El Corte 
Inglés”, asseguda en un banc del 
Pare Catalunya, i, amb un hábil 
trucatge, li han posât al costai els 
quatre politics professionals de 
l’oposició. L’eslògan, amb lletres 
ben grosses, diu: “Voteu-los, 
també, pobrets: tots som necessa- 
ris” i està pensât per donar una 
imatge de generositat i per no 
amagar que les coses que es fan a 
la ciutat son perqué les proposen 
ells i les executen els técnics pro
fessionals, perqué, en realitat, 
tant l’alcaldessa corn les seves 
vint-i-set regidores, només van a 
l’ajuntament quan és estricta- 
ment necessari, en algún acte ofi
cial 0 perqué no les oblidin. Ais 
plens hi van per torns rigorosos, 
perqué no s’hi trobin sols, aquells 
quatre, i tinguin la impressio que 
son litils. I van poc a I’ajuntament 
perqué treballen o s’estan a casa 
amb els fills o els néts.

Si que s’han produit alguns 
moments de malestar, és ciar, en 
el servei de la cosa pública. No fa 
ni un mes, poc abans de co- 
mençar a posar en marxa la nova 
campanya electoral per aquesta 
primavera, xerrant, xerrant, la 
Gemma i unes quantes regidores 
es van adonar que mai no havien 
nomenat ningúque es fes cárrec 
del Departament de Cultura i 
Educació. Després del primer 
ensurt, per no haver repetit els 
costums ancestrals al peu de la 
lletra, varen decidir que no valia 
la pena amoinar-s-’hi, perqué si 
ningú no l’havia trobat a faltar és 
que no calia i, segons com, aques
ta podia ser la seva aportació 
innovadora a l’Ajuntament. I aca
baren celebrant la troballa amb

unes copes de xampany i pastes 
de te de cal Sallés.

I la Gemma Rovira, l’orgull del 
seu pare, que ja no va al Casal de 
Jubiláis del carrer Sant Josep, 
perqué no vol que li clavin la 
pallissa amb reivindicacions; la 
nineta dels ulls de la mare, que ja 
no va a les botigues ni als super- 
mercats, perqué s’ho fa dur tot; la 
Gemma Rovira, l’alcaldessa, a 
part d’una popularitat sensacio
nal que li permet triar els nòvios 
per temporades, ara és directora 
de planta a “El Corte Inglés”, amb 
contracte indefinit i deu pagues 
extraordinàries. És, dones, una 
dona envejada i feliç, de la qual 
han publicat molts reportatges les 
revistes de perruqueria.

Però tot té el seu preu i no pot 
evitar algunes preocupacions. 
Ara que s’acosta la campanya, 
per exemple, la preocupen molt 
els rumors que li arriben de les 
candidatures que voi llençar 
l”’Associació de Comerç del 
Centre”, una nena molt mona, 
filia d’una familia d’industrials de 
“pedigrée” arruinats que tenen 
una botiga de jerseis i, la més 
perillosa, la de l’”Alcampo”, que, 
amb capital francés, aneu a saber 
de qué son capaços. Per aixó es 
proposa el missatge contunden!, 
per a la segona part de la cam
panya, de fer plata, de defensar 
les nostres coses, amb el lema 
“Amb les nostres, per als nos- 
tres”, amb una sardana de trian
gles verds ballant. Però la Mercé 
Pastor, la presidenta de la Junta 
del Club de Dones, i la seva jove, 
que és la cap de “màrqueting”, en 
busquen algún de més contudent.

Tot i aquests maldecaps que 
dòna el servei a la ciutat, la 
Gemma Rovira, que confessa que 
ha arribat on volia, ara és feliç, 
amb un somriure perenne als lia- 
vis, i només s’enfada i perd els 
estreps si algù gosa insinuar-li 
que la politica no serveix per a 
res, que llavors s’hi encara com 
una fera i Than d’aturar, perqué 
no se li Ranci al coll i li faci mal.
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El meu darrer John Ford
Pere Cornelias

obra de John Ford que, amb el temps, 
hem arribat a coneixer be es limita a 
rèpoca sonora i, mes precisament, a les 
pel licules posteriors al 1939, any deci- 
siu a la seva trajectòria, en que roda 
STAGECOACH (La diligencia), YOUNG 

MR. LINCOLN (El joven Lincoln) i DRUMS 
ALONG THE MOHAWK (Corazones indomables). 
Efectivament, ens falten encara bastants films 
sonors anteriors al 39 i, per tant, coneixem 
només parcialment el Ford deis trenta. L’època 
muda -pràcticament, la meitat d’una filmogra
fia de més de 130 titols- ens és desconeguda 
quasi totalment (només tres d’aquestes pel licu- 
les es troben més o menys al nostre abast). S’ha 
d’entendre, dones, que, en aqüestes condicions, 
cada nova incorporació representi una noticia 
altament gratificant.

El satèMit m’ha permès accedir per primera 
vegada a FLESH (Carne), un film de l’any 32 del 
qual no havia llegit enlloc res minimament sig- 
nificatiu. Eord tenia aleshores 38 anys i en feia 
15 que havia dirigit la seva primera pel licula. 
Abans de FLESH, d’altra banda, ja n’havia rodat 
12 de sonores, de les quais només n’he vist una.

És sabut que, a més dels seus dos grans 
temes - l ’Oest i Irlanda-, Eord ha conreat els 
gèneres més diversos, especialment el cinema 
bèl lic, però també coses en principi tan allu- 
nyades d’eli com el melodrama, el film de boxa 
0 el policiac de presons. Si THE PRISONER OF 
SHARK ISLAND (1936, Prisionero del odio) 
-vista a la televisió no fa massa temps- és un 
exemple del darrer cas, FLESH ho és dels altres 
dos: encara que amb bastants apunts cómics, 
se’ns presenta, de fet, com un melodrama de

Ford i Wallace Beery enmig d’altres actors de FLESH.

EL C IN E h k  A

D EM AN A  UNA  DEMOSTRAC IO

DOLBY S U R R O U N D

P R O * L O G I C

O B L S
A l t a  F i d e l i t a t  - V i d e o  - TV ■ So  p r o f e s s i o n a l
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boxa, modalitat Iluita lliure, construit segons els 
esquemes tradicionals i amb final feliç.

La peMicula comença amb un picat sobre el 
pati d’una presó de dones a l’hora del passeig 
diari i acaba en una altra presó, aquesta d’ho
mes, d’on es a punt de sortir Polakai (Wallace 
Beery), un Iluitador que acaba de proclamar-se 
campió del món de l’especialitat. Ênmig, s’arti
cula una historia senzilla i convencional, feta de 
tòpics, però amb alguns aspectes d’indubtable 
interés.

La primera meitat del film transcorre a 
Alemanya i el to i les situacions cômiques hi des
taquen clarament. Laura (una convincent Karen 
Morley) acaba de sortir de la presó i coneix 
Polakai a la cerveseria Kaiserhorff, on eli fa de 
cambrer. La història de la seva relaciô marcará 
tota la linia dramática del film. Polakai, que 
practica la Iluita lliure al ring annex a la cerve
seria, es un home fort, ingènuament honrat i bo. 
Laura, que acaba de sortir de la presó sense res, 
és un dona atractiva, intel-ligent i sense massa 
escrúpols. Quasi sense voler-ho, d’una manera 
completament natural, ella s’aprofitarà d’eli, 
que n’està profundament enamorat, i el conven
cerá d’anar-se’n als Estats Units quan Polakai 
acaba de proclamar-se campió d’Alemanya.

Ford no fa un retrat massa benèvol de 
Polakai. Ens el mostra maldestre, sense gaire 
personalitat, sotmès sentimentalment a Laura i 
innocentment feliç. La sobreactuació de Wallace 
Beery, d’altra banda, anul la qualsevol possible 
matis. Laura és un personatge mes acabat, ens 
transmet els sens problèmes de consciencia i, de 
mica en mica, comprenem la seva evolució. Si 
bé són ells dos el conductors de la història, 
FLESH és ja, en certa mesura, una pel licula 
coral, com ho serán la majoria de les de Ford: 
els amies i 1’ambient a la cerveseria Kaiserhorff 
o la rebuda a Polakai quan arriba a America 
pressuposen una idea de grup i, sobretot, de 
grup diferencial, característica recurrent al 
cinema d’un autor que ha indagai sempre en la 
dificultat de la integració-no integració de la 
geni d’arreu a la cultura dominant.

La primera part del film conté un pia curt 
d’un ball al Milhauser’s, totalment absent aquí 
de la significació que adquirirá als Ford de ple
nitud, i, sobretot, un seguii de situacions cômi
ques que animen el relat: Polakai, servint cerve- 
sa als clients, directament d’una bota que s’ha 
carregat damunt l’espatlla; la seva sorpresa i 
torbació quan Laura li diu que té la casa molt

desendreçada; el problema en que, tot seguii, es 
converteix la seva porta quan vol obrir-la, en la 
millor tradició del búrlese americà, o Herman 
(Jean Hersholt), quan es declara a Laura en 
nom de Polakai.

A America -terra de promesa, com en tants 
afires films de Fautor-, el protagonista conei- 
xerá el poder del “show-business” i en será una 
de les seves victimes. Una sèrie d’obertures en 
iris ens mostren diferents noticies de diaris, que 
enuncien els seus triomfs ininterromputs. Però 
Willard (John Miljan), un home poderós en 
aquest món, li ordenará que es deixi guanyar el 
combat decisiu. La insistencia de Laura, a la 
quai ha fet canviar gradualment d’actitud la 
bondat de Polakai, i les apostes a favor seu dels 
seus amies determinaran que, finalment, sigui 
eli el guanyador. Tota aquesta història està 
amanida, com he dit al principi, dels tòpics més 
corrents: Laura està enamorada de Nicky 
(Ricardo Cortez), un delinqiient sense senti
ments que ella alliberarà de la presó amb els 
diners de Polakai, a qui ha dit que era el seu 
germà; Nicky se’n va a America, abandonan! 
Laura a la seva sort; Laura es casa amb Polakai, 
però tenen un fili que és de Nicky; Polakai mata 
Nicky quan ella, ja véritablement penedida, li 
confessa la veritat, i el poblé, la premsa i el fis
cal, no sabem com, alliberen Polakai de la presó 
perqué pugui viure feliç amb Laura.

No és, com es pot veure, un guió massa ori
ginal. De la segona part del film, potser són 
només una mica destacables la crítica al gangs
térisme establert i la bona composició de Karen 
Morley, que sap expressar correctament els 
dubtes i l’evoluciô moral del seu personatge. La 
resta, ben poca cosa. Sospito que Ford no s’inte- 
ressà massa per la història i que va rodar-la 
coin si fos un encàrrec (cap al final de la 
pel licula, una mostra de deixadesa al muntatge 
definitiu: en un canvi de pia, una imatge d’inte- 
rior espera l’entrada en quadre dels protago
nistes, que es retarden incomprensiblement).

També s’haurà intuit que el film sembla deu- 
tor, salvant totes les distàncies, de DER BLAUE 
ENGEL (1930, El ángel azul), de Josef von 
Sternberg, però no sé si Ford havia vist ja 
aquesta pel licula. De tota manera, i atenent als 
aspectes d’interés que ja he esmentat, és un 
gust haver recupera! FLESH, un Ford molt 
menor, però amb details tan agradables com 
l’aparició esporádica -un Iluitador vulgar- de 
Ward Bond, un dels seus grans secundaris. ^
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Dílluns
No volem remuntades historiques

0  és arriscat ni temerari, profetitzar, a 
aqüestes alçades del campionat, que 
aquest any tampoc no guanyarem la 
Higa. És temps de sequera i el fet que 
fins ara ens hagi estât permès d’anar

_____trampejant la situado, no vol dir pas
que somniem truites: sabem que els miratges 
son miratges. Seré sincer: res no em faria tan 
feliç corn equivocar-me, i em comprometo a no 
parlar mai mes de Johan Cruyff (fins que no 
torni), si es produeix la imprescindible quantitat 
impensable de casualitats miraculoses que ens 
acabin donant el titol.

Perqué, i aquesta és justament la nostra 
desgràcia, ara ja no ens el guanyariem: ens 
l’haurien de donar. El que resulta insostenible i 
allunyat de tota rao lògica és que no Phaguem 
guanyat ja, a bores d’ara, que avui (quan escric 
això, a finals de març, anem empatats a punts 
amb el Betis i a nou d’”ells”) no els portem a tots 
una dotzena llarga de punts i un golaverage 
d’escàndol. Per què s’ha produit aquest desfas- 
sament entre la lògica i la realitat? Miraré 
d’explicar-lo i explicar-me’l.

Com tants axiomes matemàtics, el que diu 
que l’ordre dels factors no altera el valor del 
producte no és cert, aplicat a la qüestió que ara 
ens ocupa. Tenim els factors, una llista llarga de 
factors de qualitat indiscutible. Vull dir que 
tenim uns jugadors que, agafats d’un en un, son 
un compendi de fútbol que gairebé no té parié 
enlloc. Que passa, dones, amb els minyons, que 
no encerten a tocar-la corn caldria? La resposta 
la sap tothom, menys el qui els col loca: están 
mal posais, els factors están desordenáis i ofe- 
reixen un producte que no es correspon en 
absolut amb la qualitat que hom pot esperar-ne.

El mal, però, és que ens estem acostumant 
malament i acabarem per creure que tenim un 
equip que funciona perqué és capaç de fer això 
que els periodistes esportius (una colla de savis, 
a fe!) anomenen “remuntada histórica”, mar- 
cant-li cinc gols a l’Atlètico de Madrid, després 
d’anar perdent per 0 a 3.

Antoni Dalmases

A veure, anem a pams i recuperem el nord, 
si volem navegar amb una mica de sentit comû. 
Des de quan ens hem d’empassar la roda de 
molí que tenim un equip per fer “remuntades”?

m
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que l’àrbitre, que no pas els nostres jugadors, 
eh?, els va dir que prou i va xiular el final. Vull 
dir que aquells i tants altres si que son equips 
per fer “remuntades”. De “remuntades”, aques
ta temporada, nosaltres ja n’hem hagut de fer 
dues (l’altra al camp del Betis: mitja part: 2 a 0; 
final: 2 a 4) i no cree que siguin historiques. 
L’ùnica “remuntada” que mereix el qualificatiu 
d’histôrica va ser la que ens clavà l’Hèrcules a 
nosaltres: de 2 a 0, a 2 a 3! Quan siguin vellets i 
parlin amh els sens nets incrèduls, els jugadors 
de l’equip d’Alacant potser no tindran el video 
de la seva remuntada, però hem d’admetre que 
fou molt mes heroica que cap de les nostres.

Perqué nosaltres no tenim un equip de 
manobres, no hem acumulat un munt de joies 
de l’art futbolistic perqué remuntin res, sino 
perqué massacrin, anorrein, esborrin del mapa 
els oponents, s’inflin de jugades precises sense 
que els contraris l’ensumin i les rematin amh 
gols inapel lables.

Per aixé, el seguidor pot sentir-se enfadat i 
molest, pel fet que ens vulguin fer creure que la 
grandesa del fútbol és treure al camp a pasturar 
una fùria desordenada, un huracà barroer, un 
campi qui pugni i marquem com sigui. És dar 
que m’agrada guanyar, és dar que vaig estar 
content; no es tracta d’això, és que, per a mi, 
necessitar una remuntada, amb l’equip que 
tenim és, simplement, un escàndol i una enorme 
presa de pél. Ens haurien de tenir por i resulta 
que només comencen a témer que ens enfadem 
quan ja ens han clavat uns quants mastegots.

1 el pundonor deis jugadors? 1 la mostra de 
coratge que varen donar?, preguntará algù. No, 
tampoc no hi ostie d’acord. El coratge i el pun
donor són, certamen!, virtuts encomiables en 
qui no té res més a oferir. Nosaltres volen bon 
joc, volem bons résultats que s’esdevinguin com 
a conseqüéncia del bon joc. 1, en tot cas: on era 
el coratge i el pundonor, quan els altres anaven 
marcant? En qué pensaven els nostres minyons, 
mentre la “trouppe” destralera del Gil i Gil els 
bufetejava i ens bufetejava a tots? Per quin 
motiu varen permetre que allò, que no és més 
que una colla de galopadors de joc ras i patada 
al cap, semblés un equip de fútbol? Es limitaren 
a posar les coses al seu lloc (ja tocava: a vegades 
no han fet ni aixó). Però, d’aquí a pensar que ja 
tenim equip, n’hi va un tros, no fotem!

Si al principi profetitzava que no guanyarem 
la Higa és, justament, perqué tenim un equip 
que no pot dedicar-se a remontar i que, ja és 
ben dar, no ho farà gaire sovint. Per aixó no 
guanyarem la Higa, perqué sempre els faltará 
temps per a la “gesta”, com ja ha passât alguna 
vegada. Si es dediquessin a jugar i fer gols no els 
caldria remontar res, guanyarien els punts i 
“ells” ens haurien de mirar amb prismátics, a la 
classificació. Però han decidit convertir, ais nos- 
tres uHs, les ordes visitants en equips i especia- 
litzar-se en remuntades. Total: una estafa.

L

Postal

Binibeca
(Menorca)

David Serrano í Blanquer

alba despunta. L’aire és Heuger i frese, 
afable. Elaireja a olivera i farigola. Al
gún gall senyoreja, conscient de l’es- 
purna de sol que treu el ñas a Thoritzó, 
net i dar.

L’aigua, cristal lina, acompanya suaument el 
silenci i la cadéncia de l’escuma que s’ajoca 
sobre l’escassa sorra negrenca.

Unes barques recorden Hur passât mariner, 
convertit ara en estiueig calma! i sibarita. Sura 
a l’ambient el ressò de velles històries de Hops 
de mar entre sargits de xarxes i olors de brous 
salabrosos.

Laberint blanc de carrerons arrecerats, co
horts, acollidors, amarats ja d’esteles de café 
roent. Les passes ressonen en el sòl enrajolat, 
dibuixant linios serpentejants, fetes fonedisses 
per arreu, entre escales de fusta de fusta impos
sibles, parterres mediterranis, recers ombri- 
vols, balcons maritims i pendis immôbils.

Estil arabitzant de reminiscéneia empordane- 
sa; regust planià. Sintesi perfecta: mestissatge...
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El baiallà, b o t a n o  d i  t a r d i n o l e

al aclarir que em refereixo al bacallà 
salai. El frese, pobric, és un animai al 
qual li cal la condimentació com el pa 
que es menja, per a què li doni un sabor 
que eli tot sol no té (cuit amb tomàquet,

_____una picada d’ali i julivert i un raig de vi
blanc, per exemple). Enfarinat i fregit, tot sol, 
no farà mai cap pet que pudi; almenys, el que he 
pogut tastar. Quan escric això (primers de 
març) comencen a promocionar un bacallà 
“verd” nomee (és a dir, frese), anomenat skrei, 
que viu a l’Àrtic i que al pie de Ehivern baixa a 
fresar en aigiies menys septentrionals. Els 
noruegs ho aprofiten per pescar-lo. Diuen que 
encara és més bo que el salat. També hi ha qui 
postula el mig salat. Potser si, ves! El bacallà 
salat si que té una personalitat ben acusada. 
Sense acompanyaments, només fregit, és bonis- 
sim. 0 encara més directe, una esqueixada. 1 
això, per no parlar de com el mengen en alguns 
llocs com Andalusia, salat i acompanyat amb 
faves crues, per fer-se venir set a l’hora de 
Paperitiu. Potser ja resulta massa directe; en tot 
cas, els qui patim d’hipertensió ni podem plan- 
tejar-nos-ho. Ui, com es posaria el metge!

El primer que cal saber del bacallà, és que no 
tot és igual. Sembla generalment acceptât que el 
millor és el d’lslándia, però no pontificaré pas. 
Convé anar a una bona bacallaneria i demanar 
del millor; penca (la ventresca, més prima), 
morro (el Ilom, més gruixut) o esqueixat, segons 
les intencions culináries i les preferencies. Si és 
per al consum immédiat, el poden comprar des
salât; per guardar, salat. Llavors, es pot tenir un 
temps a la nevera, tampoc massa. El bacallà 
salat conserva un cert grau d’humitat, però si 
s’asseca del tot i sua la sal, és cadáver; només 
serveix per fer esquer de pesca, picat i pastat 
amb farina i aigua. Alguns bacallaners tenen, a 
més, galtes i també tripes, sempre salades. En 
canvi, no he trobat mai peixopalo, també dit 
estocafix {stock fìsh), que és el bacallà assecat 
sense sai.

La segona cosa que cal sabe-ne, és com es 
dessala. El procediment que faig servir, me’l va 
ensenyar un bacallaner de tota la vida, de 
Sabadell, que venia un bacallà bonissim i caris- 
sim. On tenia la botiga, hi ha una sucursal 
bancària; no sé si hi té res a veure. Gal tenir el 
bacallà en remull, a temperatura ambient, 
durant tres dies, canviant-li Taigua cada 24 
bores. Els trossos no es poden tocar entre élis i 
cal que l’aigua els cobreixi completament. Avis 
d’un escarmentat: no transportin el bacallà en

Joan-Antoni Ferrari

remull! Una vegada se’m va acudir emportar- 
me’l dins una carmanyola, per al cap de setma- 
na; résultat: el fimbreig del cotxe el va deixar 
sense gota de sal, disgusta!. Hi ha afires teories 
per a la dessalació, com la d’un Ilibre sobre la 
cuina basca del bacallà que tiñe, on es recoma- 
na dessalar-lo a la nevera, entre 6° i 8°, durant 
36 bores, canviant-li l’aigua quatre vegades. 
També explica un procediment arcaic, de quan 
els rius duien aigua i prou, que consistia en lli- 
gar el bacallà per la cua amb un cordill, i deixar 
que, mentre “nedava”, el corrent el dessalés. 
L’aigua viva, en certa forma, produia la resur- 
reció del peix en un grau superior d’excelsitud.

Un cop dessalat, l’eixugen amb un drap i ja el 
poden cuinar. Un conseil per enfarinar-lo: 
posin-lo dins una bossa de plástic neta, amb una 
certa quantitat de farina (la que necessiti el 
peix); després, tanquen la bossa, procurant que 
quedi inflada i l’agiten en totes direccions, fins 
que els tails quedin ben recoberts. Ni s’embruta 
cap atuell ni es fa escampall de farina. Si només 
cuinen de tant en tant, es a dir, que no son titu
lars de la cuina de casa seva, guanyaran punts 
davant l’autoritat culinária competent.

A casa meva, quan en fregim, tirem llarg; 
que sobrin uns quants tails. Al cap d’un dia o 
dos, aquells quatre tails, freds, amb un pa amb 
tomàquet, fan un sopar ràpid o un esmorzar de 
diumenge sensacionals. A més del clàssic fregit, 
la nostra cuina té unes quantes receptes: amb 
samfaina, a la llauna (clàssica recepta barcelo- 
nina), amb patates i ous durs, els bunyols... Amb 
menys protagonisme, el bacallà també intervé al 
xaté, sensacional i recomanable barreja. Hi ha 
afires formes, que s’han afegit a les autôctones: 
la brandada, l’empedrat, el bacallà a la llosa... 
La cuina empordanesa té un plat, el niu, amb 
tripa, peixopalo i afires productes (colomins, 
butifarra crua, ous, etc.). N’he menjat un cop, en 
un conegut establiment de Eigueres: cosa séria. 
També té un platillo, la tripa de bacallà amb 
sipia, que faig sovint. És aixi: dessalin la tripa 
durant un dia; llavors, saltin la sipia, neta i tros- 
sejada, en una cassola amb oli i un pessic de sal. 
Quan estigui, hi tiren ceba i all, picats fins. Un 
cop ofegats, hi afegeixen tomàquet i julivert, 
també picats. Eet el sofregit, hi tiren la tripa, 
una miqueta d’anís, una miqueta de moscatell i 
un trosset de xocolata. 1 deixin que faci la xup- 
xup, tapat, fins que tot sigui ben cuit. La tripa 
quedará melosa, que xuclant s’empassa.

La cuina basca té, també, diverses formes de 
fer el bacallà; la més coneguda és al pil-pil.
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Tothom deu saber que es fa amb penca, dessa
lada i escalfada en aigua; que cal anar gronxant 
la Cassola sobre el fogo, sense deixar-li arrencar 
el bull, per a qué l’oli, on prèviament s’han fre- 
git unes dents d’all i uns trossets de bitxo, 
s’emulsioni amb l’aigua del bacallá. Cal situar 
els trossos de penca amb la peli a la banda de 
sota. Abans, era mes famós el bacallá a la bis- 
caína. El Ilibre esmentat transcriu unes quantes 
variants d’aquesta antiga recepta, una d’elles 
d’un conegut restaurant base de Barcelona. Vol 
paciencia. També té anomenada una de navar- 
resa: el bacallà a Vajoarriero. A més, en fan trui
tes i una sopa, la zurrukutuna: dessalin bacallà 
esqueixat; després, en una Cassola amb oli, fre-

V

geixin ceba picada i uns quants alls, fins que 
agafin color. Llavors, hi tiren aigua, el bacallà, 
pa sec llescat i una mica de pebre vermeil 
picant. Ho deixen bullir un quart, ho tasten de 
sal i ho treuen del foe.

Uns altres artistes del bacallà, segons m’han 
dit, son els portugueses. Si mai hi vaig, pensó fer 
una comprovació exhaustiva d’aquesta afirma- 
ció. Tenen un receptan molt variât, per a aquest 
peix. En tine una, de recepta, la del bacalhao a

la portuguesa, que va acompanyada d’un 
comentar! que no és misògin ni res: diu que cap 
senyoreta portuguesa que no conegui almenys 
deu maneres de cuinar el bacallà, té les pers
pectives matrimoniáis sota zero, allò. Deixem 
que aquest noi s’ho faci mirar i fìxem-nos en el 
plat, que es fa aixi: es fregeix una mica de ceba, 
una mica de porro, unes dents d’all i un brotet 
de farigola, tot picat. Quan la ceba és cuita, s’hi 
afegeix tomàquet, pelât i trossejat, uns granets 
de comí picats, el bacallà, dessalât i pelât, i un 
raget d’aigua. Al cap d’uns tres quarts, s’hi tiren 
unes patates, tallades a dans, i es deixa coure 
mitja horeta més, sempre a poc foc.

Segons la meva modesta opinio, cal tenir 
sempre una bosseta de bacallà esqueixat, a 
casa. En estar esmicolat, necessita poc temps 
per dessalar-se. A Testiu, s’hi poden confeccio
nar, amb les hortalises sortint de la nevera, 
unes esqueixades sensacionals. A més, permet 
improvisar una paella que faig, més o menys 
inspirada en un bastant comestible arròs amb 
bacallà que feien al campament militar on, 
durant tres mesos, van provar d’ensenyar-me 
instrucció, que és una cosa que serveix per 
saber que no se’n diu escopeta, sino fusil, per 
exemple. L’arrosset el faig aixi: miro quines 
verdures trobo: quatre faves o pèsols, quatre 
mongetes tendres, una mica de pastanaga, una 
carxofa, unes dents d’all, algún bolet, etc. Al 
paelló hi sofregeixo tomàquet ratllat, les verdu
res i un grapadet de bacallà esqueixat, sense 
dessalar. Quan el sofregit és confitat, hi poso 
l’aigua, Tarròs, una mica de safrà i una mica de 
pebre negre. Es deixa al foc uns 20 minuts, i a 
menjar.

El bacallà amb patates i ous durs de cada 
divendres de Quaresma el feia aixi, la meva 
mare: quan el tenia dessalat, Teixugava i el fre
gia. En una Cassola amb un raig d’oli i un pessic 
de sai, hi posava tomàquet trossejat, bastant 
alls i un brotet de julivert, picats. Quan el tomà
quet era cuit, hi posava unes patates tallades a 
rodanxes, una mica d’aigua i un pessic de sai. 
Llavors ho tapava i ho deixava ofegar, a poc foc. 
Mentre, bullia uns quants ous; els pelava i els 
partia pel mig. En ser les patates cuites, hi afe- 
gia els ous i el peix, uns moments abans d’apa- 
gar el foc. Després, encara ho deixava reposar 
uns minuts...

"tot un estil"

MOBLE DISSENT 
IDECORACIÓ
Sant Cugat,11 - SABADELL

home /  dona

FEMINA
c. Sant Quirze, 5 • Tel. 725 59 50 • SABADELL

TEIXITS SALVADOR
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Milagros Torres

LAFUENTE
Galería Rovira

Lafuente va presentar 
els sens bodegons a la 
galería Rovira. Obres efec- 
tuades amb una unilat 
temàtica i compositiva, ja 
que totes les creacions 
presentaven els mateixos 
elements compositius, 
tractant-se principalment 
de fruités acompanyades 
d’alguna pega de ceràmi
ca, llautó o vímet.

La seva pinzella és Risa 
i ampia i les tonalitats que 
empra están al servei del 
tema.

En conjunt, una obra 
ben dibuixada i decorativa.

J. SIMON B.
Galería Revira

Uns paisatges plens de 
personalitat és el que 
l’artista sabadellenc J. 
Simon B. ba mostrai a la 
seva darrera exposició a la 
galeria Rovira.

Aquest artista no inten
ta retratar la natura, sino 
dotar-la deis seus senti
ments. La seva manera 
d’observar-la, els seus 
pensaments quan la pinta 
hi son presents.

Les seves obres no res
ten quietes, sino que intro- 
dueix l’aire, el moviment 
del vent a la tarder amb

l’espectacular espectacle 
de les fulles caient, l’aigua 
de rius o del mar moguda; 
créât amb una pinzellada 
ampia i en continu movi
ment donen aquest aire de 
vida i, per tant, de movi
ment a aquesta creació 
d’en J. Simon B.

JORDI ISERN
Galería Rovira

Paisatges d’una gran 
obertura és el que pre- 
sentà Isern durant el mes 
de marg a la galeria 
Rovira. Oberts perqué 
l’espectador es podia 
introduir en ells, fer-se’ls 
seus i ampliar-los tal i com 
volgués, cap a la dreta, 
esquerra, fins i tot cap a 
dalt, perqué l’artista sap 
com introduir-nos en els 
seus paisatges i una vega
da a dins ens deixa cami
nar per ells i fer-los com- 
pletament nostres. Així la 
comunciació es crea d’una 
manera total.

Utilitza principalment 
les tonalitats ocres i verds 
pels espais de terra i els 
blaus i blancs per a la cre
ació del cel.

Es tracta d’una creació 
que comunica la bellesa de 
la natura.

CARME GUTES GUAL
Académía de Belles Arts

La Sala I de l’Académia 
de Belles Arts va acollir 
una exposció de tapissos 
de l’artista i professera 
d’aquesta especialitat 
Carme Gutés. Una obra 
que ja coneixem perqué 
l’exposa de manera habi
tuai a l’Académia i que per 
aquest motiu sempre espe- 
rem amb ganes per gandir 
d’una creació difícil d’efec- 
tuar i fêta a la perfecció.

El tema de la mostra 
eren paisatges que acollien 
des de castells medievals.

Rocs de Sabadell i espais 
del Central Park de Nova 
York.

DANIEL LÓPEZ
Academia de Belles Arts

Fa uns anys vam tenir 
l’oportunitat de veure per 
primera vegada escultures 
i dibuixos d’en Daniel 
López. Era la seva primera 
exposició, arribava amb 
una gran il lusió, amb una 
manera de crear totalment 
propia, un Renguatge per
sonal que ens indicava que 
aquest jove creador anava 
per bon carni.

Ara, i malgrat que el 
seu Renguatge és dificil de 
vendre, torna a exposar 
amb les mateixes ganes els 
seus personatges o parts 
del eos que emanen pati- 
ment, sofriment i agitació. 
L’expressivitat desborda la 
matèria i el sentiment es 
manté impertorbable.

Una obra ben realitza- 
da i treballada amb un 
Renguatge propi que evo
luciona dins el mateix de 
forma acurada i precisa.

ARIMANY
Académia de Belles Arts

Hem tingut l’oportuni- 
tat de veure a l’Académia 
de Belles Arts de Sabadell 
una exposició d’obres de 
l’artista Arimany. Artista 
que ha estât comparât, per

la seva realitzaciô real de 
la figura humana, amb 
pintors catalans contem- 
poranis de la talla d’en 
Dali, Nonell, Sert o Ramon 
Casas.

Indubtablement, és un 
artista que tracta la figura 
amb una Sensibilität abso
luta, la col locació dels 
personatges, les expres
sions del rostre, les tonali
tats que empra, l’atmosfe
ra aconseguida mitjançant 
l’entrada de Rum... ratifi
quen que pugui ser com
parât amb els pintors es- 
mentats.

Arimany domina el 
dibuix i el conjuga amb 
una creació totalment 
neta, mitjançant els quais 
irradia bellesa i realitat.

MONTSERRAT VILA
InteMecte

L’obra de Montserrat 
Vila la podem veure a la 
galeria InteLlecte, dins les 
seves temporades artisti
ques. Ea tres anys ja vam 
apreciar la seva manera 
de treballar i ara hem 
pogut comprovar com con
tinua dins aquest difícil 
Renguatge. Efectúa els 
temes religiosos amb 
molta cura, inspirats en el 
que s’efectuava al gótic i a 
Leseóla italiana.

Montserrat Vila treba- 
11a el tema del retaule 
sabent perfectament qué 
és el que tracta, ja que és 
especialista en restauració 
de retaules.

D'ALBERT
Gabarro Art

Novament hem tingut 
oportunitat de veure obra 
d’aquest reconegut artista 
que viatja i s’apropa a 
móns diferents al nostre. 
Aquesta vegada ha anat a 
l’Iraq i Jordánia. Allá ha 
retrata! nens, nenes, 
dones, bornes, veils... de 
manera que una vegada

T a l l e r O b e r i

M alte B ata lla
G r a d u a d a  en  A r t s  P la s t i qu e s
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tota l’obra aquí, aquells 
pobles ens siguin propers 
o, si més no, que els seus 
rostres, tractats amb la 
profunditat de D’Albert, 
ens comuniquin el pensa- 
ment, la Sensibilität i els 
sentiments.

Una creació ben dibui- 
xada que posa a disposició 
del tema tots els elements 
tècnics, pinzellada, color, 
lluminositat, están al ser
ve! del retrat.

XAVIER ORIACH 
Galería Nova-3, InteMede 

í Alliance Française
A manera d’antològica, 

no totalment completa per
qué hi manquen obres 
efectuades als anys seixan- 
ta i setanta que no s’han 
pogut recuperar per tro- 
bar-se a Franga i als FUA, 
tres sales de Sabadell mos
trea creació d’aquest artis
ta que s’ha format princi- 
palment a Franga i que fa 
pocs anys ha retornat a 
Sabadell.

El recorrer les tres 
galeries ens apropa d’una 
manera clara i contunden! 
al que és la creació 
d’aquest artista. Podríem 
iniciar el recorregut per la 
galeria Nova-3, on es tra
ben obres primeres de 
l’artista en les quais el 
color era d’un fauvisme 
total. En aquella mateixa 
sala hi trobem les darreres 
creacions, evolució i treball 
continu queden ben pale- 
sos. Continuaríem visitant 
la galeria Intel lecte, on les

obres efectuades són deis 
anys vuitanta, i acabaríem 
anant a l ’Alliance Fran- 
gaise, on la temàtica és el 
eos de Crist.

Evolució cromàtica, 
matèrica i temàtica. Trac- 
tament del paisatge abs
tráete amb inclusió d’ele- 
ments figuratius són els 
elements principals d’a- 
questa gran i important 
mostra.

MAGDA ESTERLI
Museu de la Marina de 

Vilassar
La nostra artista 

Magda Esterli ha exposât 
durant el mes de marg al 
Museu de la Marina de 
Vilassar de Mar. Tota una 
coFlecció de marines és el 
que hem pogut veure en 
aquella sala que el Museu 
dedica a exposicions tem
porals. Obres que anaven 
des de creacions de fa uns 
anys fins al seu darrer 
llenguatge més pie de color 
i vitalitat. Aixi, dins d’una 
mateixa temática, hem 
pogut observar com ha 
evoluciona! el seu llen
guatge sempre fidel a la 
nécessitât matèrica, al trag 
fort i a una composició 
correcta.

ALFONS BORRELE 
ISIDRE MANILS 

Centre d'Art Santa 
Ménica

Dos artistes sabade- 
llencs han exposât aques
ta temporada al Centre 
d’Art Santa Monica de 
Barcelona.

Primer va ser Alfons 
Borrell, deixant clara 
quina és la seva manera de 
treballar, el seu llenguatge 
i la seva dimensionalitat en 
la qual es desenvolupa 
millor. Els résultats van 
ser optims.

Després va ser Isidre 
Manils el qui exposà nou 
obres en aquest centre. 
Creacions també de gran 
format en les quais ha tre- 
ballat de dos a tres mesos 
per cada una d’elles.

JAIME COLSON

A la Sala d’Exposicions 
del Banco Bilbao Vizcaya 
de Barcelona (Pga. Cata
lunya), hem pogut admirar 
una mostra ámplia i varia
da d’aquest pintor nascut a 
la ciutat de Puerto Plata 
(Rep. Dominicana) el 1901, 
i que morí a Santo Domin
go el 1975.

És una exposició Ho- 
menatge a aquest artista, 
que va realitzar els seus 
estudis de pintura a l’aca- 
demia de San Fernando, 
Madrid, i també a Bar
celona, on aprofundí en el 
dibuix amb els mestres 
catalans de principis de 
segle. Visqué a París ais 
anys 20, i la seva pintura 
prengué un gir marcada- 
ment cubista, sota la in
fluencia d’lngress, Picasso, 
Braque i Léger.

El Museu Bellapart ha 
presenta! aquesta exposi
ció per donar a coneixer al 
public internacional Jaime 
Colson. Ha éditât un catá- 
leg en el qual María Ugarte 
escriu sobre la vida i l’obra 
de Colson; “Su arte es una 
simbiosis de aquéllo y de 
esto; de lo que no cambia y 
de lo que bulle, incansable, 
en la sangre joven de un 
crisol de razas.”

Ens plau reproduir una 
obra del seu période bar- 
celoní titulada; “Familia 
catalana (Inicio de la 
Catarsis)”, (1928; oli sobre 
cartró, 80,5 x 65 cm.).

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits
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QUINZE ANYS D'OPERA 
A SABADELL

Nota feliç en el mon 
artistic i cultural que, a 
mes de ser-ho a la ciutat, 
ha douât òpera a Cata
lunya i un seguit de fets 
que potser mal s’haguessin 
somniat.

Tot plegat es recordó 
en el curs de Tassemblea 
del 14 de març a TUrpí; 
resum de les activitats de 
la temporada, va servir 
també per comptabilitzar 
les realitats d’aquest 
somni.

Quinze anys des d’a- 
quella primera “Bateríly” 
que feia somriure amb 
commiseració els mes 
avesats en les aventures 
musicals i teatrals saba- 
dellenques. 1 que no obs
tan! han donat la resposta 
que ara tothom i tot el 
món musical i operístic 
respecta i admira.

A comptar: el naixe- 
ment de Tassociació i del 
cor deis Amies de l’Ópera, 
de TOrquestra Simfónica 
del Valles, que enguany 
celebra els seus deu anys 
de creació a la seu de 
l’Associació, i que s ’ha 
convertit en una de les 
bones orquestres del país; 
Taportació al Concurs 
Internacional Francese Vi
ñas, per a cantants d’Ópe- 
ra; el Concurs Eugenio 
Marco, amb carácter na
cional i que tantes veus ha 
donat al món artistic; con
certs del Cor, a la Plaça 
Cren Alta; coMaboració al 
Liceu, al Palau de la Mùsi
ca... 1 ara el naixement de 
PEscola de l’Ôpera. Jaume 
Aragall protagonitzarà el 
concert commemoratiu 
d’aquests quinze anys a la 
Earàndula.

MEDALLA DE LA ClUTAT 
AL MERIT TEATRAL
A la Joventut de la 

Earàndula, una institució 
que enguany celebra el seu 
mig segle de vida.

La Joventut de la Ea
ràndula mereix ser contem
plada, després d’aquells 
començaments dificils del 
1947: teatre infantil en la 
immediata postguerra, 
assoleix Tobjectiu de con
vertir el somni en realitat, 
essent iniciacié d’una esco
la per a l’escena, una porta 
oberta als autors teatrals 
de l’especialitat que con
templa els petits especta- 
dors, i propiciar la cons- 
truccié d’un gran teatre: la 
nostra Farándula.

La bistòrta de la Jo
ventut de la Earàndula és 
un seguit de fets, esforços i 
d’una Iluita constant per 
aconseguir fer teatre en 
català. Molts ja no hi son i 
no podran gandir d’aquest 
reconeixement ciutadà 
que ara, amb la proposta 
d’altres grups teatrals 
sabadellencs: Centre Par
roquial de Sant Vicenç, 
Teatre del Sol i Scena 
Crup Teatre, propician! 
que l’AJuntament de Saba- 
dell honori Pentita! de la 
Joventut de la Earàndula 
amb la Medalla de la Ciutat 
al Merit Teatral.

AMICS DE LA PATRO
Segueix molt viu el 

record de la vida i de 
l’accio de la Patro Agulló, i 
d’entre tots aquells que la 
conegueren i en seguiren 
el seu treball, ha nascut la 
il.lusió de seguir perdu- 
rant-ne la memòria dels 
fets que la fan tan recorda
ble i estimada. Els amies 
de la Patro voldrien reco- 
llir records i vivèneies i

guardar-los a l’arxiu par
roquial de la Purissima, i 
per aixô demanen l’ajut de 
tots (telèfons 714 57 87; 
726 60 62).

TENACITAT
Per tretzena vegada 

s’ha convoca! el Premi 
Tenacitat, que tant de nom 
ha donat a la nostra ciutat, 
de la mà d’una iniciativa 
de les Agrupacions Pro
fessionals Narcis Cirait.

Es tracta d’un guardó 
important dins el camp de 
la coMaboració i de l’apor- 
tació a la cultura de la ciu
tat en tots els camps. Un 
fer que honora els merei- 
xedors d’atenciô i aplaudi- 
ment per la seva tasca i 
que no ban estât, però, 
prou reconeguts. Ara, 
cada any, en acabar el 
maig -quan acaba el termi
ni de presentació de pro
postes-, és l’hora que el 
jurat atorgui el Premi en 
una festa que tindrá lloc 
l’octubre vinent.

UNA HISTORIA DE 
SABADELL PER A TOTS

A partir del 3 de gener 
d’enguany “Diari de Sa
badell” publica per capí- 
tols setmanals (cada di- 
vendres) el Ilibre Una 
história de Sabadell per a 
tots, original del nostre 
benvolgut colTaborador 
Josep Torrella Pineda. Es 
tracta del segon volum de 
la nostra Biblioteca Qua-

Rosa Ten

dern, la primera edició del 
qual data de Fabril de 
1981, i se n’han fet tres 
reedicions, totes elles -edi
ció i reedicions- amb el 
suport del Banc de Sa
badell. El Ilibre és il lustrat 
amb nombroses fotogra
fíes i amb dibuixos expres
ses de Salvador Eabá.

DS dedica setmanal- 
ment una página íntegra al 
fragment que reprodueix, 
amb seleccionadas ilTus- 
tracions. De la introducció 
amb qué va encapçalar el 
primer capítol n’extraiem 
aquests fragments: “Una 
história de Sabadell per a 
tots”, de Josep Torrella, ha 
esdevingut una de les 
obres més llegides de la 
historiografía local... En 
un estil planer, proper al 
dels manuals escolars, es 
fonamenta en els “Ele
ments d’Historia de Saba
dell”, de Miquel Carreras. 
D’acord amb el titol, posa a 
l’abast de tothom el que hi 
és essencial, sobretot 
l’afecte per la ciutat.

Quan el número de 
Q u adern  contenint aquesta 
nota veurà la llum, la 
publicació del Ilibre en el 
Diari haurà arribat al seu 
equador, i finalitzarà en 
pie estiu. La decisió de 
“Diari de Sabadell” honora 
Fautor del Ilibre i també la 
nostra Biblioteca Quadern.

Ilibreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 726 05 70 - Apartat Correos 355 - SABADELL

' C. de Montserrat, 10 • 08201 SABADELL < 
•Tel. 727 54 16*

i  S S a x Ia
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 

Tel. 725 59 29 - Sabadell

Passeig de la Plaça Major, 48 • SABADELL 
Tel. 726 78 33 (4 Unies) 

TERRASSA • BARCELONA 
HOSPITALET • TARRAGONA
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Ulis nous
Déu-Pare 
ens necessita

partir de la commemoració del misteri 
del Fill del Pare, fet com un de nosal- 
tres, hauriem  d’adonar-nos de com 
Déu-Pare estima els seus fills i filles per 
tal d’estimar-lo mes nosaltres. L’ambi- 
cio de voler saber sempre com Déu- 

Pare eus afavoreix en cada ocasió ha enfosquit 
el sentit intens de la nostra fe en la providencia 
del nostre Déu. És una criaturada creure en un 
Déu que ens fa pujar al cotxe quan comença a 
ploure i així no ens costiparem (!), Nietzsche té 
rao quan demana que eliminem aquesta imatge 
del nostre cor.

No és així com Déu s’ha m anifestât en la 
Biblia. Eli és el Senyor de la natura i de la histo
ria. Jesús ens parla en el cap. 6,25-30 de Maten 
de la confiança que hem de tenir en el nostre 
Pare com els ocells i els Iliris del camp; també 
podem veure els salms 4, 11, 125 i 131 on el 
salmista ens exhorta a la confiança en Jahvé, el 
Senyor.

Cooperadors del Pare

En una de les moites controversies del 
Mestre Jesús amb els fariseus, diu: “El meu Pare 
ara treballa, i jo també treballo” (Jo5,17). 1 a 
continuacié mostra corn tota la seva activitat la 
fa amb el Pare. “El Pare i jo som una sola cosa”. 
1 Nosaltres formem amb el Crist un sol poblé (el 
eos de Crist, diu sant Pau). 1 per aixo som 
coMaboradors amb el Pare, i el Pare respecta la 
nostra Ilibertat. Maria va ser coMaboradora 
amb el Fill de Déu, el qual va sol-licitar d’ella i 
d’ell el seu consentiment.

El nostre amor és auténtic perqué és Iliure, i 
aquesta coFlaboració Iliure ens condueix -com 
en María i en el seu Eill- a descubrir les exigen
cies de la realitat de la missió que ens encoma- 
na el Déu-pare. Així el cristia invoca el Pare i se 
sent cridat pel Pare per la responsabilitat que 
hem rebut del Pare, sobretot envers els més 
pobres.

Calassanç Balagué

Convencuts que Déu sempre és bo?

No sempre és fácil convencer-nos que Déu és 
bo. A vegades ens preguntem per qué ens exi- 
geix tant i si no podría baver canviat les seves 
liéis per unes afires més suportables. Però si ho 
fes, ens trairia. Ningú pot ser feliç sense respec
tar la vida, sense ser Fidel a la veritat, a la justi
cia, a la vida casta. Aquests són els vertaders 
camins de l’amor. L’home no pot canviar-los per 
afires. Tampoc, Déu-Pare.

Una altra vegada ens inquieta el rigor deis 
seus cástigs; és Déu unes vegades Pare i d’altres 
justicier? No. El seu obrar sempre és salvador i, 
com a Pare bo, ens adverteix de les conseqüén- 
cies de “mort” i infelicitat que poden tenir les 
nostres accions si, a malgrat seu, ens apartem 
del seu amor.

La Bona Noticia de Jesús, el seu Evangeli, 
sempre és un bon carni segur. Aquesta convicció 
ens porta tranquil-litat. És la base de la nostra 
esperança. Diu sant Pau: “Tot resulta en benefi
ci deis qui estimen Déu” (Rm 8,28). El bon résul
tat s’esgarria perqué la naturalesa és caduca; 
perqué no tot el que “triem” nosaltres sempre és 
bo; i, sobretot, perqué som lliures, i el Pare-Bo 
respecta sempre la nostra Ilibertat.

J. GARRIGA PRAT
Papereria Tècnica Especialitzada

[ ) Tota classe de material 
jT ^ A ^ G À 'fR A T  per Belles A rts i  

Manualitats
Rda. Zamenhof, 118 08208 Sabadell 

Teli. 727 25 55 Fax. 727 11 21

Sala d 'E xposic ions

WATiy-AnT
Sant Pere d'Ullastre, 9 • Tel. 714 55 71 

08211 CASTELLAR DEL VALLÈS

C O R R E D O R  D ' A S S E G U R A N C E S

JOAN SALA LLARGUES

Alfonso XIII, 16 • E-08202-SABADELL 
Teli (93) 725 87 77* • Fax (93) 725 82 47
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MAGDA ESTERI I
Dibuix a la tinta, 46x32'5 cm. Sìtges 1997



El primer automòbii de gasolina amb consum de Dièsel i potència de GTi.

Imagina’t un automòbi i  de gasolina amb un consum de 4,8 1/100 Km., corn un 

Dièsel, i una potència de 115 CV corn un GTi. Aixi  és el nou Honda Civic. La nova 

r  gamma del Civic 5 portes t ’ofereix, però, altres moites possibi l i tats,

corn ara el Turbo Dièsel amb un consum que no arriba ais 4 I/100 Km., o el VTi,

un veri table esport iu que et dona 170 CV. I tots ells amb 4 anys de garantía

sense l imit  de qui lometratge. NOVA S7

N o v a  G a m m a  H o n d a  C iv ic  5 p.
14, 16V 75CV 1 990 000 ptes
1 4i S 16V 90CV 2 100.000 Otes
15i S VTEC-2 16V 115CV 2 200.000 ptes
I5 i  LS VTEC-2 16V 115CV 2 550.000 ptes
I6 i  LS AUTO 16V 115CV 2 700 000 ptes
1 8i VTi VTEC 16V 170CV 3.240 000 ptes

2 0i TD 86CV 2 700 000 ptes

5  P O R T E S

Hi ha un C ivic des d ’1 .9 9 0 .0 0 0  ptes.

Tecnovallés, S.A.
Cira, de Terrassa, 225. Tel. 726 3 1 66. SABADELL.
Avda. Jaume I, 95-97. Tel. 73 1 64 82. TERRASSA.
Ctra. de Cerdanyola, 55. Tel. 675 36 02. SANT CUGAT DEL VALLÈS.

H O IM D A .
Primer l'home. després la máquina.



La cultura es mereix 
el nostre màxim interés

Potenciar la cultura és potenciar la creativ ita t, 
la convivéncia, el progrès i to t  allò que enriqueix 

una societat moderna i avançada.
Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix el 

màxim interés.

Banc Sabadell
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ANTONI COSTA
Dihuix al drap, 44x32 cm. La Val d ’Aran 1995



ANTONI COSTA i ROMEU
Nascut a Castellar del Valles el 

1928, començà llurs estudis artis- 
tics el 1937, primer ament amb Vic
tor Masriera; continua, a la mort 
d’aquest, amb Joan Gibernau, i 
darrerament amb Alfons Gubern. 
D’esperit inquiet i evolucionista, 
prompte abandona les influencies 
naturals dels seus mestres, per ini
ciar un carni pictòric completament 
personal, amb un segoli d’absoluta 
Originalität i gran llibertat d’expres- 
sió, audaç i quasi agressiu d’acolo- 
rit i insolites composicions, que l’ban 
acreditat com un dels artistes mes 
representatius de la veina poblado 
de Castellar, on resideix quotidia- 
nament. És humanament i artisti- 
cament, molt apreciat a la nostra 
ciutat, en la qual ha tingut sempre 
una especial vinculado, prenent 
part quasi sempre en totes les mani- 
festacions artistiques que s’hi han 
célébrât, i efectuant nombrases 
exposicions individuals.

Començà a exposar a la Sala Bos
quets de Barcelona l’any 1957, i el 
1964 efectúa la seva primera per
sonal a l’Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell, continuant sense inter- 
rupcio a mes de les de Sabadell, a 
Barcelona i Castellar del Vallès. Té 
atorgats promis en diferents con
cursos comarcáis, i el 1966 guanyà 
el Segon Premi de Dibuix a la Bien
nal d’Art de Sabadell.

Son molt elogiats els seus dibui- 
xos de tècnica personal (al drap), 
i les denominados “Cabòries”, es
cultores realitzades amb arrels de 
fustes variados.

El 1976, l’Ajuntament de Caste
llar del Vallès li atorgà una Medalla 
per la seva obra.

PORTADA: Fotografia realitzada per Andren Massagué expressament 
per a aquest nùmero
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96 Parlar Pia i català. Joan Cusco Aymamí.
101 Tercer centenari de l’Aplec de la Saint. Pere Roca Garriga.

103 Poemes sobre les fogueres de Sant Joan.
Miquel Desclot - Joan Vinyoli - Jordi Roca i Tubau

104 De Joan Fuster conseils... J.C.A.

106 “Un sol món”.
David Serrano i Blanquer.

109 Reflexions linguistiques. Novetat en el prefix “ex”. 
Josep Torrella Pineda.

110 Festa Major a la Cren Alta. Unís Subirana.
En la mort de Josep Roca-Sastre. Adéu a un gran pintor. 
Marta Maragall
Pinacoteques dels museus catalans: Centre Picasso d’Horta. 
Jaume Mercadé i Vergés,112

114 Ramon Calsina: la recuperacio d’un artista. Milagros Torres.

115 Nicolau Raurich: “Visions mediterrànies”. Un pintor 0 un orfebre. 
Anna Fernández Álvarez.

116 Hem tornat a Perafita. Dolors Godayol.
117 Postal: Sant Julia de Loria. J.C.
118 Don Giovanni. El triomf dels Amies de l’Òpera de Sabadell. 

Roger Alier.
120 Adagio. Ricard Calvo i Duran.
122 El simbolismo i el seu futur. Jordi Roca i Tubau.
124 Cróniques urbanes: Crònica d’un judici amb homenatge. Feliu Vallès.
126 Secretos del corazón: Montxo Armendáriz, un cinema sensual. 

Pere Cornelias.
128 Els ranxos de peix. Joan-Antoni Ferran.
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131 La infáncia recuperada. Josep Maria Ripoll.
132 Llibres.
133 MisceMánia. Rosa Ten.
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Parlar Pia i català
(En el Centenari del naixement de Josep Pia; de Notes tlisperseSf Barcelona, Destino, 1969)

Joan Cusco ¡ Aymamí

arlar de Josep Pía i de la se va obra és una 
cosa que s’ha fet i desfet al llarg deis 
anys i seguirà fent-se fins i tot passi...

En la seva extensa obra s’hi troba una 
constant i amena curiositat en tot. Ell, 
observador agut, ho mira, ho comenta i 

omple les seves pagines.
S’ha dit -i hom s’hi apunta- que el Centenari 

de Josep Pía és una Higo. Tal volta la menor, per
qué les mes importants están en les págines de 
l’obra literária.

Si un dia vaig fer una “Semblanga” hipotéti
ca sobre eli, basant-me amb el Quadern gris, ara 
he espigóla! parágrafs de les Notes disperses. 
Aixé és -m’ho sembla- una manera d’establir un 
símil de conversa amb el solitari de Llofriu. Ho 
die d’una altra manera: com si ens ocupéssim a 
desgranar les beines que contenen aquests pésols, 
petits i eixerits pésols empordanesos. Som pre- 
cisament el temps per fer una pesolada, vaja...

“La histéria és el pa deis historiadors. La filo
sofia és el pa deis afeccionáis a la filosofia. La poh- 
tica és el pa deis politics. La ciéncia és el pa deis 
professors. Mentre aqüestes coses no són més 
que pa, el perill és el normal. És quan són algu
na cosa més que pa que, etcétera...”

“Eou en els últims temps de la 11 República 
que vaig instal lar-me al Mas Pía de la parréquia 
de Llofriu. Eeia molts anys que la me va familia 
paterna havia deixat d’habitar-lo per traslladar- 
se a Palafrugell. Eslava en un estât molt preca
ri, però l’arreglàrem una mica. Sempre m’havia 
agradat -i ja des de petit. Des de llavors, ha estât 
el meu domicili. En els últims anys, l’he habitat 
permanentment- llevat dels intervals dels viatges. 
Després de tants anys de taules i de Hits llogats, 
em semblà que havia arribat l’hora de disposar 
d’una certa fixesa. Hi vaig portar l’ùnica cosa 
que tenia: uns quants Ilibres.

“És una casa gran, una mica desmantellada, 
immensa. És la casa romana tipica: una gran 
sala centrai, amb una xemeneia de campana al 
fons i les habitacions tot al voltant. En aquesta 
casa, hi he viscut molts i molts dies -milers de dies
en una solitud completa. Hi he passai moments 
molt diversos. A l’hivern, més enllà del foc de la 
xemeneia, és molt froda. A l’estiu és una delicia. 
El ventet del sud, en la gran sala en penombra, 
inflant la cortina de malia de la porta, el cric- 
crac petit de les canyes de l’altra cortina... A la 
me va mare, la casa no li agradà mai: la trobava 
massa baldera. A mi m’agrada, en canvi, perqué

sembla tenir la forga de projectar la solitud en 
forma física: les grans habitacions buides, mudes; 
les portes sempre una mica entreobertes; el silen- 
ci, trencat un moment pel cruixir del core en un 
moble, el dring Ilunyà del rellotge de caixa, un 
moble refiectit en un mirall... El millor moment 
de la casa és quan plou -i sobretot quan plou 
tota la nit.”

“A mi m’agrada més fer favors que rebre’n dels 
afires. Robre favors us obliga a ser agrait, cosa 
sempre difícil. Sentó menys el desagraiment dels 
afires respecte de mi que el meu desagraiment 
respecte ais afires. Tot aixo suposant quejo pugui 
fer algún favor, és ciar.”

“La célebre frase de Marcel Proust és aques
ta: «Si chacun savait ce que tout le monde dit de 
tout le monde, personne en parlerait à person
ne». Possible. El que hi ha és que la gent és obli- 
dadissa i, per altra part, moites vegades no sap 
el que diu. És molt difícil de mantenir perma
nentment una posició conscient. Tota la forga de 
la vida us desplaga cap a la inconsciéneia.”

“ ... la maledicéncia, quan és general, perd 
importancia, esdevé una obvietat tòpica, és una 
manera de fer sense transcendéneia. En un mon 
de maldients, per a arribar a fer un cert forât 
cal practicar la maledicéncia més cargolada i 
gratuita.

“Hi ha persones, per bé que peques, que no 
són tan franques, que van amb peus de plom i amb 
molla cautela. L’error és de creure que els homes 
i les dones són tots d’una pega. Les persones 
d’una pega es poden trobar al teatre: en la vida 
és més difícü. Ni tan sois el pecat capital monográ- 
fic produeix persones d’una sola pega.”

“L’avarícia és la forma més espessa de la 
ignoráncia.”

“El mot de Shakespeare segons el qual no hi 
ha hagut mai cap filósof que hagi tingut prou 
serenità! per a resistir un mal de queixal és per- 
fectament exacte, però no té gens de sentii en la 
vida moderna. En els temps que correm no hi 
ha cap filósof que visqui d’acord amb els princi- 
pis de la filosofia. En parlen; l ’expliquen; 
n’escriuen, en donen (cobran!) lligons. No n’hi 
ha cap que la practiqui. És una gran diferéncia 
amb el món antic.”
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“Per a viure en pau i tranquil litat en aquest 
pais cal fer tots els possibles per passar desa- 
percebut. L’enveja converteix I’indigena en un 
animal irritable, que horn sol alternar amb un 
tedi neguitós. Cal saber evitar la formado d’aques- 
ta Irritabilität i no provocar aquest neguit. No hi 
ha pas gaire gent que ho sàpiga. Els qui ho sahen 
viuen tranquil-lament. Els altres es perden.”

“Nomes estem realment be quan estem una 
mica fatigats, ni massa ni poc, quan estem fati- 
gats segons les necessitats del propi cos. Les per
sones que tenen el sentit de saber gastar la seva 
vitalitat, sobretot aquella vitalità! sobrera que fa 
tanta nosa i engavanya tant, viuen sense sentir
se viure, d’una manera admirable. La vitalitat 
sense desgast és el tedi quimicament pur, la pos- 
sibilitat indefectible de tota classe de preocupa- 
cions fisiques i morals. Tothom diu que el seu 
ideal és no fer res, però el no fer res és l’origen 
de tots els mais.”

“Sense sortir de la visió purament material de 
les coses, ara que som a l’estiu i les dones tenen 
una certa tendencia a despullar-se, es veu amb 
claredat que entre la importancia física d’aques- 
tes persones i la importancia que els homes els 
solem donar hi ha una diferencia molt acusada.”

“No es pot demanar massa. El que demana 
massa no obté res.”

“La bellesa és cosa de les estatúes. Aquesta 
frase, The escrita algunes vegades, encara que amh 
poc éxit.”

“Que la densitat social augmenta la solitud és 
un fet évident. L’abundància humana fa tot diá- 
leg cada dia més difícil.

“L’amor físic va lligat, és inseparable de l’espe- 
rit. Una dona lletja amb esperii és infìnitament 
més important que una dona fava. Una dona llet
ja expressiva amb la boca, els ulls i el ñas plens 
d’esperit, és una meravella. En els paísos del 
barroc, el mite de la dona exclusivament bella, 
però sense res més, ha produit desgracies immen
ses. El mite dura. És horrible.”

“L’expressivitat d’una dona accentua sobretot 
la malicia i la sàtira, que son la sal de la vida. La 
sàtira de les dones no és altra cosa que el pur bon 
sentit, l’horror de la vanitat, de la pedanteria, de

,1? A '>(.

la infatuació, de la hipérbole, etc. Aqüestes qua- 
litats poden arribar a donar a una dona el sen
tit cómic, que és una cosa excelsa. El sentit cómic 
alleugereix la vida. La seriositat sistemática la 
fa pesadíssima.”

“A molts catalans, els interessa Catalunya, 
però no hi creuen. Els passa exactament el con
trari que amb la religió i l’altra vida: hi creuen, 
però no els interessa.”

M »rc«  f 
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c r r P C d L

Gracia, 140 baixos • 08201 SABADELL 
Telèfon 725 81 42

ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 727 82 46-725 74 61 

08201 Sabadell

JOIERIASENSERRICH
de Teresa Senserrich

CASA FUNDADA EN 1882

Sani Quirze, 17 • Telèfon 725 75 96 
08201 SABADELL
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“Sentit dir al bard de Segur, marques de 
Castellvell:

-És curios: els gossos de raça i les doues gua
pes sempre tenen amo...”

“Per quarta o cinquena vegada a la vida, lle- 
geixo Moll Flanders, de Daniel Defoe. Un Ilibre 
que no he pogut mai deixar, d’una extraordinà
ria simplicitat, que resisteix el pas del temps. 
Escrit el segle XVlll, en pie barroc continental, 
ofereix una curiosa característica: la justificació 
que en aquest llibre es fa de les accions huma
nes pels diners. Això el fa molt comprensible, 
tant en l’època en que fou escrit com en l’època 
present. La primera cosa que cal saber d’una 
persona és amb qué pot comptar, cosa que no és 
fácil. Si això no se sap, però, no hi ha manera de 
comprendre res.”

demostrar, sobretot, la seva remarcable inca- 
pacitat de comunicació.”

“Cree que no he donat mai, en el vestir, cap 
nota détonant: no he sabut mai en qué consistía 
la moda. No m’ha agradat mai d’anar a la moda 
ni passât de moda. Passar desapercebut: aquest 
ha estât el meu ideal. Havent viscut tants anys en 
un poblé, no hauria pas gosat portar barret. 
Tampoc no hauria pogut portar gorra, perqué 
m’hauria semblât que envaia l’ambient deis page- 
sos. Tot i haver viscut tants anys en despoblat, 
no he pogut passar d’ésser un pagés teóric. Així 
he portât la boina basca, que és un estri còmo
de i magnifie per a viatjar i per a anar tirant. Tot 
això, per a mi, no ha tingut mai importancia.”

“Els diners son com el glissement à gauche-. 
quan se’n tenen, no se’n tenen mai prou.”

“A Cadaqués, sempre tan correctas, de vega- 
des tenen mala llet -sobretot a l’hivern-. Si els 
pregunten com van les seves coses, contesten: 
“Hem de dir bé...” . Son ben educats...”

“Ha mort la Gracia de la Panga, la masia 
immediata. Tenia vuitanta-vuit anys. Era del 
temps de la meva avia. La masovera de casa es 
vesteix de negre i va a l’enterrament. En el 
moment de marxar el seu marit li diu (som al 
mes d’abril):

“-De tornada, mira de trobar quatre espà- 
rrecs de marge.”

“Algunes persones m’han demanat per qué 
no he dedicat mai cap escrit -o gairebé mai- a la 
familia, ais amics, ais coneguts. Ho he fet per no 
haver-me’n de penedir, i sobretot perqué no se 
n’hagin de penedir els afires.”

“Quan en societat ens avorrim -cosa que 
sovinteja-, tenim la tendéncia a enfadar-nos 
amb els afires, que considerem la causa de l’avo- 
rriment. Mai no se’ns acudeix que en tenim una 
part de culpa i que de vegades, aquesta culpa 
nostra és decisiva. El fet és especialment cert 
en un país en qué la gent s’acosta ais afires per

“Només es pot conviure -i perdonin- amb 
escéptics.”

“Demòcrit, el filósof grec deis atoms, fou un 
deis pocs filósofs grecs antics que es casá. Avui 
sembla establert que aquesta classe de persones 
pogueren mantenir la independéncia grácies al 
fet que es mantingueren pobres i solters. Demòcrit 
mateix deia que “s’havia casat amb una dona 
petita com a mal menor”. (J. Burckhardt, Historia 
de la cultura grega).

“Per a arribar a escriure alguna cosa que tin- 
gui un cert sentit, cal haver escrit moltíssim. 
Escriure moltíssim no és cap sacrifici, més aviat 
és un plaer -sobretot si hom té alguna cosa a dir, 
per poca cosa que hom digui. La literatura no 
tindria cap sentit si no fos pel plaer que produeix 
escriure. No cree que hi hagi res més eficaç con
tra el tedi.”

“Ha mort X, que coneixia des de feia tants 
anys. Durant trenta, ha tingut fama d’arribista. 
És el pitjor que es pot dir d’un arribista que no 
ha arribat.”

“ ... a Portugal hi ha un refrany molt sarcàs- 
tic, considérablement esqueixat, un refrany de 
pais pobre que diu aixi: “Quan la m... val diners, 
els pobres neixen sense cul” .

“A la reunió, es fa un silenci vastissim. Al cap 
d’una estona Gori diu, enriolat:

“-És el millor resum que conec del marxisme...”

“-Senyor Tonet, el vedell que la vaca porta 
ahir a la tarda, s’ha mort aquest mati... -sento 
que el masover diu al meu pare.

“-1 de què ha mort el vedell?
“-Vingué el manescal, parla llargament, però 

no hi vàrem entendre res... Es veu que no hi 
havia res a fer.

“Pausa llarga. A la fi, el pagès diu, amb una 
sonsònia resignada:

“-No es pot pas demanar que tot vagi bé...
“-És ciar -diu el meu pare-. Però, em podrieu 

dir qué és el que va bé?’

“Hi ha persones que per fer-se estimar, no 
estimen ningù. És una ingènua fanfarroneria.”

“Els rics es moren de renda. Els pohres se 
solen morir d’una o altra malaltia microbiana.

“Els diners son una cosa literalment fabulo
sa, prodigiosament perillosa, diabòlica i interes
sant -el més important, segurament, de la vida 
humana. Ser pobre és còmode, béstia, sentimental 
i folklòric. Ser rie és desesperan!, ridícul, avo- 
rrit i melangiós. Ara bé: no en dubteu ni un 
moment: tracteu d’enriquir-vos sense dubtar un 
moment. Si ho aconseguiu, podren prendre tants
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vermuts amb olives i menjar tantes cuixes de 
pollastre com us doni la gana. No cree que pugueu 
fer gaires coses mes. Però no desesperen! La 
mort és absolutament assegurada.”

Josep Pía morí el 23 d’abril de 1981 -Diada 
del Llibre-. Fou enterrât al cementiri de Llofriu. 
No vaig poder assistir-hi. L’endemà, vaig fer algu- 
nes fotos, dues d’elles es van publicar en la 
“Semblança insistida” de “Quadern” (nùm. 21, 
de maig-juny de 1981). Ara, per acompanyar 
aquella nota de la página 246 del volum 26 de la 
seva obra completa - ’’Notes per a Silvia”-  cree 
ajustât aportar una foto inédita d’aquella matei- 
xa ocasió.

“Posseeixo un espai molt petit al cementiri de 
Llofriu, que és, espero, el lloc on m’enterraran. 
En diuen un solar. Just per a construir-hi un nín- 
xol com els altres. En pago cent pessetes l’any. 
Avui m’han portât el rebut. L’he pagat. Davant 
els rebuts, la tendencia general és de pregun- 
tar-se si el preu és car o enraonat. Abans de la 
mort el preu és potser enraonat. Per a després 
de la mort és car.”

Cementiri de Llofriu, 2 5  d ’abril 1981. Foto Joan Cusco.

Questionari Proust
Del llibre de Lluís Permanyer 43 respostes catala

nes al qüestionari Proust (Barcelona, Aymá, 1967)

El principal tret del men carácter?
-  La modestia.
La qualitat que prefereixo en un home?
-  La hondat.
La qualitat que prefereixo en una dona?
-  La temperatura amorosa.
Allò que més estimo en els amics?
-  La paciéncia.
El meu principal defecte?
-  La ignoráncia.
La meva ocupado preferida?
-  Escriure.
El meu somni de benestar?
-  No hi ha somni realitzable possible.
Quina fora la meva pitjor desgracia?
-  Estar massa bo i ser felig.
Que voldria ser?
-  Un bon pages.
On desitjaria viure?
-  En un país Iliure.
Quin color prefereixo?
-  El de Vabundáncia.
Quina flor prefereixo?
-N o  m 'agraden les flors i m ’agraden els fruits.
Quin ocell prefereixo?
-  El rossinyol.
Els meus autors preferits en prosa?
-  Els moralistes francesas i el Zibaldone de Leopardi. 
Els poetes preferits?
-  És difícil de contestar.

Els herois de ficció?
-  Els herois de ficció, els odio perqué tothom ho és. 
Les meves heroines de ficció favorites?
-  Totes les dones ho són.
Els meus compositors favorits?
-  (Pregunta no contestada.)
Els pintors predilectos?
-  Els impressionistes francesas bons.
Els meus herois de la vida real?
-  Els de demá.
Les meves heroines historiques?
-  Igualment.
Els noms que prefereixo?
-  Albert, Ramon, etc.
Que detesto més que res?
-  La hipocresía.
Quins caràcters histories menyspreo més?
-  Els policies.
Quin fet militar admiro més?
-  Cap.
Quina reforma admiro més?
-  La Reforma.
Quins dons naturals voldria tenir?
-  El coneixement cientific.
Com m ’agradaria morir?
-  Al llit.
Estât present del meu esperit?
- L ’época de transició, com sempre.
Fets que m ’inspiren més indulgencia?
-  Els de l ’amor.
El meu lema?
-  Hem de dir hé.
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Tots els anys els duu a raspatila, que és com dir 
que “s’ho tira tot a l’esquena”...
Una boca desdentegada de la qual penja 
una cigarreta manipulada.
Gasta llumins i no gasta embuts...
És més murri que bonic.
Se les sap totes.
Té una veu escletxada.
Els ulls petits, però de profunda i 
mediterrània retina.

És un pages. El fa i el sap fer.
Eli, xerra que xerrra.
Eli, escriu que escriu.
Tant si plou com si fa sol,
eli deixa que “les bruixes es pentinin.
Eli, Pia, ho és de nom i de fets.
Àdhuc és ciar i català...

Del llibre MÉS CEBALLUTS (1992)

Sala  d 'E xposic ions

WATI/'Am'
Sant Pere d'Ullastre, 9 • Tel. 714 55 71 

08211 CASTELLAR DEL VALLÈS

CORREDOR D'ASSEGURANCES

Alfonso XIII, 16 • E-08202-SABADELL 
Telf. (93) 725 87 77* • Fax (93) 725 82 47
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Tercer centenari 
de l'Aplec de la Salut

Pere Roca Garriga

obre l’origen d’aquesta festa sabade- 
llenca que anomenem l’Aplec de la 
Salut, no hi ha lloc a dubtes: la instituí 
el Conseil de la Vila el 31 de març del 
1697. Aixi consta en els Llibres d’Ordi-

_____ nacions de la Universität de Sabadell:
“Lo aplech de la Salut en lo segon diumenge de 
maig. Item fonch elegit que la Festa de Nostra 
Senyora de la Salut de Sant Iscle sia fêta lo 
segon diumenja de maig, y la ptofesso sia fêta 
dit dia”. Per testimonis escrits abondants, cons
ta que aixi se celebra en anys successius, i 
nosaltres podem constatar que aixi continua en 
els nostres dies.

La cosa es clara: l’Aplec de la Salut compleix 
enguany el tercer centenar!. Aquesta continuï- 
tat en una práctica 
religiosa al llarg de .'r
tres sentúries es 
impressionant, i bé 
mereix que, en 
considerar-la, sen- 
tim goig i satisfac- 
cio i que, per con- 
següent, donem 
relleu a l’efemèri- 
de. Una Exposició 
amb no pas pocs 
documents iMus- 
tratius de diversos 
moments d’una tan 
llarga tradició ha 
estât bellament 
muntada pels Mu
seos Municipals a la planta baixa de l’anomenat 
Casai Pere Quart i, cosa que val la pena de 
remarcar, molt visitada i comentada per la ciu- 
tadania.

Com ens diu Miquel Carreras en els seus 
“Elements d’histöria de Sabadell”, la imatge de 
la Mare de Déu de la Salut fou trobada, proba
blement als voltants del 1682, arran de la font 
del torrent de Canyameres, a sota mateix de 
Permita dita dels Sants Iscle i Victoria, de 
remots origens (segle XI?), i traslladada a 
aqueixa capelleta per Permita que en tenia 
cura.

Al llarg del segle XVII, foren tres les imatges 
de la Mare de Déu que foren descobertes en 
terrenys del terme de la vila: a principis de 
segle, la de Togores; el 1635, la de Riusec; fmal- 
ment, la de Sant Iscle. D’aquestes tres, la de 
Riusec fou venerada a Pesglésia de Sant Pau del 
mateix nom fins a finals del segle passât, en que

L ’ermitatge en 1611, construida la muralla.

fou traslladada a Pesglésia de la Parroquia de la 
Purissima. La de Togores fou duta a la poblado 
i aviat se li atribulen efectes miraculosos i se li 
donà el titol de Mare de Déu de Grècia; en 1610 
fou col-locada en una capelleta sobre el portal 
nou del carrer de la Borromera, que per aixô es 
digué, amb el temps, carrer de Gracia. No cal dir 
que la Mare de Déu de la Salut ha estât venera
da primer a Permita, de Sant Iscle i després al 
Santuari que els sabadellencs li erigiren, a finals 
del segle passât, en aquella serra “dellà 
Paigua”.

Quan s’institui la práctica devota de la pro
cessò, el segon diumenge de maig de cada any, 
dels sabadellencs a Permita de Sant Iscle per tal 
de venerar-hi la imatge de la Verge que Permita

havia trobat entre 
el bardissar de la 
font del torrent de 
Canyameres, la vila 
tenia, amb tota 
probabilitat, entre 
nou-cents i un 
miler d’habitants 
-potser uns quants 
m és- i era meitat 
agrícola, meitat 
artesana. Com a fet 
més rellevant dels 
anys del voltant de 
la data de la troba- 
11a de la imatge de 
la Mare de Déu de 
la Salut, cal consig

nar la construcció, ais afores dels ravals, del 
Convent dels Caputxins, fet que succeïa entre el 
1645 i el 1655. S’incrementava, amb la presen
cia d’aquesta comunitat franciscana, la vida 
religiosa de la vila, la qual, d’altra banda, asso- 
lia un cert relleu enmig de les de la rodaba.

Pel que fa a la celebrado de PAplec de la 
Salut, que, com hem vist, consistía básicament 
en una devota processo extramurs, i de no pas 
exagerada caminada, potser seria oportú 
d’esmentar que, ja molt abans, els sabadellencs 
tenien com a práctiques habituais de devoció 
comunitaria, una processò anyal a la muntanya 
-avui molt disminuida i rosegada per l’explota- 
ció industrial deis seus terrenys-, on hi havia 
una ermita dedicada a la Mare de Déu. A més de 
la, molt més modesta, a Pesglésia de Sant Pau 
de Riusec, a la Quadra del seu nom.

De totes aqüestes processons devotes, la que 
adquirí una importancia singular fou, evident-
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ment, la del segon diumenge de maig a la Salut. 
La festa de l’Aplec -no calla dir quin!- fou senti
da i viscuda aviat com una segona Festa Major 
de la vila, la qual se celebrava, fins no fa pas 
gaire anys, el dia primer d’agost, festivitat litúr
gica de Sant Félix Mártir, anomenat Africa, 
patró de Sabadell. Com sabem, la Mare de Déu 
de la Salut és, en els nostres dies, Co-patrona de 
la Ciutat.

Amb la seva motivado religiosa com a eix 
invariable, l’Aplec constituí sempre, ja de bell 
antuvi i cada vegada mes, una festa popular, 
molt esperada per tots els sabadellencs, els 
quais començaren a organitzar, entorn del tem
ple, per aquella esplanada on no hi havia gaire 
cosaa mes que unes dotzenes d’oliveres, i també 
-cosa que avui s’ha deixat de fer-, allà baix al 
Pla de la Font del torrent de Canyameres, diver
ses activitats d’esplai que els ajudaven a passar 
la jornada. D’ençà del 1864, quan s’inaugurà el 
Santuari que venia a substituir F antic ermitatge 
i que permetia un major esplendor ais actes de 
culte entorn de la Mare de Déu, s’anaren embe- 
llint aquells paratges, amb plantado d’arbrat 
arran de l’Hospederia i, més ençà, de pins en

una considerable extensió del terreny contigu. 
Amb tot això, Testada allá dalt resultava més 
amenosa.

A partir del 1876 la festa de l’Aplec s’ampliá 
al dilluns. Així sorgi el popular Dilluns de 
l’Aplec, en el qual es desenrotllen actes diver
sos, com Concursos d’Ocellaires, concerts ins
trumentals i corals, ballades de sardanes, i, més 
recentment, ral lis, etc., mentre a la ciutat 
tenen Hoc diversitat d’actes festius de carácter 
popular, tots ells molt concorreguts, i el curios 
Concurs de Pintura Ràpida, que fa la delicia dels 
artistes aficionats i capta î’atencié de molta 
gent... Ais voltants del Santuari, s’instaMen, 
d’uns quants anys ençà, parades on venedors 
ambulants, sabadellencs o forasters, ofereixen 
tot el que pugueu imaginar. La cosa és franca- 
ment animada.

Fa goig de constatar que tres-cents anys des
prés de la seva institució, avui, quan Sabadell és 
una ciutat important, de més de cent vuitanta 
mil habitants, i han variât radicalment els cos- 
tums de la gent, el nostre Aplec continua corn a 
una cosa viva i sentida, amb una motivació que 
no ha variât. ^
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Poemes sobre les fogueres 
de Sant Joan

Caneó de Sant Joan
El sol ja s’ha posât 
el gran barret de palla 
i comença a baixar 
pel carni d’Igualada.

La terraja s’ha fet 
la flonja trena rossa 
i ha endreçat el graner 

i el racó de les golfes.

El sol ja ha devallat 
i arriba xano-xano 
a la plana deis blats 
on fressegen els carros.

La terraja li té 
pujols de selva seca 
al bell mig deis carrers 
esquitxats d’orenetes.

El sol ja encén el cor 
de l’àvida fogata 
i somriu com un noi 
que ha trobat l’estimada.

La terra ja es desfá 
la trena de la flama 
i s ’aixeca del pía 
amb la sang excitada.

El sol ja s’ha donat 
i jen damunt la terra 
amb els nils embruixats 
i la lluna en el sexe.

La terraja li don 
les ultimes ginestes 
i somriu pel nou món 
que ja neix a les eres.

I el sol ja va marxant 
amb un comí a la boca 
i el barret socarrat, 
pel camí de Guissona.

Les fogueres

Miquel Desclot

Maldestres, ranquejant, corren els negres
cavalls per les planúries
del vespre, retallant-se
contra el cel groe amb sois fluorescents.

1 cada lluminária de la terra, 
cada foguera encesa, significa 
la insensata esperança 
de la unió darrera en un sol foc 
o la total destrucció.

Joan Vinyoli

La foguera de Sant Joan
Oració

Sigui aquesta nit fetillera 
dadora, per a nosaltres, 
del licor maurat a la serena 
d’estiuejats solsticis.

Sigui aquesta nit cantúria 
d’arcàngels guardians. Arcàngels 
que ens lliurin dels fantasmes 
neuladors del goig de l’any.

Sigui aquesta nit del foc 
testimoni de les fîblades 
que Eros cultos, enjogassat, 
ens clava al mig del cor.

Sigui aquesta tradició, 
embruig i desig enllepolit 
amb l’encanteri estritllat 
de la nit mes curta de l’any.

Sigui aquesta nit prova 
de l’afany dels foguerers 
en bastir la pira mágica 
al bell mig del prat.

I, perqué bom sigui purificat, 
demanem a les vestals, 
vingudes del Canigo, I’encenguin 
amb el foc de la muntanya sagrada.

Eoc sostret a la nit dels temps.
Eoc de visceral debt.
Eoc engendrât en l’oníric paradis 
de l’amor universal.

I sigui aquest foc embriac 
crepiteig dels sentits mutants; 
délirant escalf del fat pagà 
de les fogueres de Sant Joan.

Amén.
Jordi Roca i Tubau
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De Joan Faster (onsells • • •

1 22 de juny de 1992 -ara fa cine anys- 
deixà aquest món l’escriptor i assagista 
Joan Fuster. Havia nascut el 23 de 
novembre de 1922 a Sueca. Es llicencià 
en Dret a la Universität de Valencia. 

Arran de la seva partença deixà un 
buit, i no pas com a gran escriptor que fou, “sino 
el buit que deixa una immensa presencia com la 
de Joan Fuster”.

Ara volem reviure’l escoltant alguns dels 
seus conseils -aforismes-, dels quais n’escrigué 
mes d’un miler. (“Tothom segrega “aforismes” , 
de tant en tant, i possiblement sense voler”, corn 
havia dit el mateix Joan Fuster). Aforismes que 
son corn un inesgotable exercici de seducció 
intel lectual. S’han espigóla! entre els que con
formen Judiéis fin a ls , que, com opinà Josep 
Pia, “es un Ilibre realment curiosíssim en el 
sentit que està lligat amb la historia de Fuster 
en el que aquesta historia pot tenir de mes per
sonal i de mes autèntic. És un d’aquells llibres 
que s’escriuen per acomiadar-se d’una etapa 
de la vida, exactament de l’etapa tempestuosa 
de la vida” .

Està escrit: “No judiquis, si no vols ser judi- 
cat” (o potser: “No judiquis, i no serás Judicat” ; 
no me’n recordo). Bé. Tanmateix i comsevulla 
que sia, segons sembla serem -i ja ho som- irre- 
meiablement judicats. Per que, dones, privar
nos ara del gust d’anar judicant els altres pel 
nostre compte?

Ja coneixeu el cèlebre aforisme grec: “Joan 
Fuster és la mesura de totes les coses”.

*
PROPUGNO la suspicácia metòdica, però.

*
Tot el que fern és irreparable.

J.C.A.

Si el sentit comú -això que diem sentit comú- 
fos realment comú. enfolliríem.

*
Moltes ferides d ’amor són només ferides 

d’amor propi. ^

“ ...HUMÀ, massa humà...”
No hi ha res que sigui massa humà.

*
No es pot teñir res - teñir: llibertat o poder, 

alegria o coses, amor-, com no sigui prenent-ho 
a altri. ic

Tal com preguntava el pobre Lear: “Qui pot 
dir-me qui sóc jo?” *

FORMA part d’una bona educació saber qui
nes ocasions cal ser maleducat.

*
SOM irrepetibles.

“Els elefants són contagiosos” , afirmava un 
surrealista. 1 és possible que tingués rao. No se 
sap mai. *

L’HOME no ha fet res més, d’engà que és 
home: corregir la creació, esmenar l’obra de 
Déu -tot allò que Déu havia fet i que, segons el 
Gènesi, considerava bo...

*
QUAN alguna vegada sembla que esteu 

d’acord amb altri, no en dubteu pas: és que hi 
ha un malentés. •k

La dona és pura fisiologia; l’home també, 
però prova de dissimular-ho.

FIXEU-VOS-HI bé: sempre es fa la volunta! 
de Déu -la volunta! d’altri.

REIVINDIQUEU sempre el dret a canviar 
d’opinió: és el primer que us negaran els vostres 
enemies. *

No comengarem a conèixer una persona fins 
que no la veurem fora de si.

SABEM que hem de morir, però l’instint de 
conservació ens recomana d’oblidar-ho.

*
IMAGINEU-VOS un estoic somrient: fora 

l’home perfecte.

Avda. Rafael Casanova, 38 •  08206 SABADELL (España) 
Tel. (93) 726 62 22* •  Fax (93) 727 00 60

MODA EN PELL I PELLETERIA

o r e n ç  c o l

Escola Industrial, 22 pis • Tel. 725 75 59 • SABADELL

i n N G u n G E

M ÍIRKET
C E N T R E  D ' I D I O M E S

Passeig Plaça Major, 57 entresol 
Tel. 726 50 38 • 08201 SABADELL
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UN amor sense decepcions no seria amor; 
seria, qué en sé jo?, confitura o música de Bach.

*
Les veritats, cal exagerar-les perqué resultin 

creíbles. *
No US irriten: resulta antitiigiénic.

*
El moralista és un borne que té una expe- 

riéncia decepcionada deis afires bornes.
*

Si bé ho mires, comprovarás que no hi ha 
ningú que mereixi la teva enveja.-k

És bo de creure que els afires ens estimen;
aixo ens ajuda a estimar-los.*

És descoratjador: tots tenim els mateixos 
detectes!

No ens hem pas d’enganyar: l’honradesa és 
un luxe caríssim. No esperis ni ternis, i serás 
perfecte. *

Els erudits no s’avorreixen mai, i aixé és 
l’ùnica explicació de la frondositat de les cién- 
cies histériques. *

Una estatua és un fantasma. Els escultors i 
els espiritistes dirán que no, però així és.

*
Corregir i augmentar: aixó és la cultura.

*
Ningú no imita de bona fe.k
¿Pintar “del natural”? Quan té els pinzells a 

la má, el pintor només ha de mirar el quadre 
que va fent.

J A U M E  C O D I N A  i P O N I  
ADMINISTRADOR DE FINQUES
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Parìem de: Cooperaiió / Solidarität

"Un sol món"
David Serrano i Blanquer

lliga aquest concepte amb la Solidarität?
-Es fa servir referint-se a reconomia i a la 

informació, però ja seria bora que algú comen- 
cés a piante]ar també la globalització de la poli
tica, de l’ètica, de les relacions socials basades 
en criteris de justicia i igualtat. El món no és un 
gran negoci que hem de rendibilitzar seguint els 
criteris econòmics de les transnacionals, sino 
que som un conjunt de 5.000 milions de perso
nes que tenim dret a viure amb dignità! i això, 
avui dia, amb els recursos disponibles, és possi
ble d’aconseguir. En el fons és només un pro
blema de prioritats.

En aquest mare, els projectes endegats des 
del SAG no són una finalitat en ells mateixos, 
sino un mitjà, en el benentès que no es pretén en 
cap cas que es converteixi en una obra de cari-

es de “Quadern” hem encetat un espai pensât per reflexionar sobre temes de 
Solidarität i cooperació, paraules que sentim molt avui dia però que coneixem 
poc -en general- o de manera parcial.

_____Si dos números enrere donàvem una
visió de l’Àfrica sud-sahariana a través d’un 
missioner del Senegai -en Maten Trenchs-, ara 
ens traslladem de continent per parlar de 
Centramèrica.

Una de les organitzacions que, des de fa 
anys, està treballant per la cooperació i la cons- 
cienciació envers les mancances d’aquesta zona 
és Solidarität amb Centramèrica (SAG), amb 
seu al C. del Sol, 99.L’objectiu principal del SAG és practicar la Solidarität compromesa per tal que ajudi, en la mesura de les possibilitats, a canviar el món.
Parlem amb el seu responsable, Carmel 
Montllor, economista:

-Com es concreta aquest obiectiu centrai del 
SAG?-Dones mira, fern projectes de cooperació però, sobretot, volem difondre una nova manera d’entendre la Solidarität, basada en intentar canviar les actuals estructures injustes de poder politic i econòmic que hi ha al món, i tot això des de la base -parlant amb un amie o un vei-, fins arribar a crear un corrent d’opinió que s’ajunti amb molts altres i pugui influir en la presa de decisions dels politics.

-Quin paper tenim els mitjans de comunica- 
ció en aquest marc?

-Els mitjans de comunicació han de tractar 
d’una altra manera els drames que assolen el 
món. Necessitem més temps, més informació, 
major seguiment del que ahir va ser noticia. No 
podem caure en la temptació de confondre la 
informació amb la noticia. La noticia és part de 
la informació, però aquesta ha de ser molt més 
que la noticia. Cal exigir que se’ns tracti com a 
adults que volem saber i entendre, no només 
creure que “sabem” perqué veiem noticies.

-La Solidarität està de “moda” ...
-Si, però cal transformar aquesta “moda” , 

basada en la reacció positiva enfront les imatges 
de dolor alie, en una veritable cultura solidària, 
que es basi sobretot en la reflexió i l’anàlisi, en 
l’aprofundiment dels “per què” , en l’atac a les 
causes i als causants, en la recerca de les solu- 
cions de fons; però sense esperar a trobar totes 
les respostes, sinó actuant a nivell concret, quo- 
tidià, immédiat.

—Ara que parlem tant de globalització com Hospital Regional de Matagalpa, àrea de pediatria. Foto Enric Sirvent
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tat, sino que, des d’una perspectiva solidaria 
d’un sol mon per a tots (com indica el lema de la 
campanya i el disseny de la samarreta que, per 
al SAC, ha elabora! en Jordi Roca), constitueixi 
una manera de fer entre tots, amb una mica de 
sacrifìci de cadascú, per tal d’assolir uns objec- 
tius que, de ben segur, augmentaran la qualitat 
de vida deis centramericans -en aquest cas deis 
nicaragüencs-, i que faran feliços a molta gent, 
entre d’altres els qui hi participen.L’Enric Sirvent és fisioterapeuta del Consorci Hospitalari del Pare Taulí (CHPT), 
professor universitari i forma part de l’Area de 
Coordinació del Projecte de Salut Integral 
Sabadell-Matagalpa (Nicaragua), que s’ende- 
gará aquest estiu i amb el qual ha estât treba- 
llant des de fa gairebé un any.

-D ’on sorgeix la idea d ’endegar aquest 
Projecte de Salut Integral (PSl)?

-Des de l’any 1989 la ciutat de Sabadell està 
agermanada amb la de M atagalpa. Aquest 
agermanament es produia en el marc d’una 
situado d’extrema necessita! pel poblé nicara- 
güenc, el qual, tot just començava a assimilar la 
fì d’una guerra que va acabar amb el somozis- 
me però que, corn totes, va portar conseqüèn- 
cies néfastes: penùria, morts i un estât impor

Nens del carrer a Matagalpa. Foto Enríe Sirvent

tant de degradació econòmica. La comissió 
Sabadell Solidari, a través del SAC, va 
començar llavors a desenvolupar projectes de 
cooperado tant a Nicaragua corn a El Salvador. 
Aquests projectes s’han defìnit amb la creado i 
recolzament de liars d’infants, la creado de 
microempreses i, mes endavant, d’una assesso- 
ria legal per mirar de pal liar les conseqüències

de situacions legáis a les quais els dutadans no 
podien donar resposta per manca de recursos.

És en aquest context que sorgeix la possibili
tà! d’endegar aquest projecte. El PSl neix des- 
prés de l’observació de les nécessitais en matè
ria de salut de la ciutat de Matagalpa.

-A  partir d’aquesta anàlisi, quins objectius 
es planteja el PSl?

-Essencialment són tres: en primer Hoc la 
capacitado de brigadistes de salut, que són per
sones joves capacitades per assumir tasques de 
prevenció de malalties, administrar injectables i 
identificar les malalties mes freqüents: cólera, 
malària, tifus, dengue... aixó permetrà la capa
citado de 200 nous brigadistes. El segon objec- 
tiu és l’organitzadó de families especiáis, que té 
com a objectiu prioritari l’atenció social i inte
gral de nens discapacitats, generalment per 
seqüeles de la poliomelitis i la meningitis. El PSl 
donará suport a la contractació d’especialistes 
en medicina natural i fisioterapeutes per assis- 
tir a aquests nens (430 censats a 1996). En ter
cer lloc s’ha desenvolupat l’agermanament del 
CHPT amb l’Hospital Regional César Amador Molina de Matagalpa (HRCAM), amb la idea 
d’enviar material bibliogràfìc bàsic, programar 
estados de personal mèdie i d’infermeria del 
HRCAM al nostre hospital de cara a capacita- 
cions puntuáis que els siguin d’interès, generar 
possibles estados a Matagalpa de personal 
voluntar! del CHPT per capacitar professionals 
nicaragüencs.

-Com es coordina tota aquesta activitat?
-Mitjançant una comissió de treball compos

ta per persones del SAC, coopérants voluntaris 
a Nicaragua i personal del CHPT. Aquesta 
comissió, que actúa com a part a Sabadell, 
tindrá com a contrapar! el “M ovimiento Comnnal de Matagalpa” en la figura d’un coor
dinador; aquest procès garanteix que els ajuts 
arribin a la destinació prevista i una avaluació 
correcta de résultats i objectius assolits.

Per tal de potenciar aquest projecte, i de 
cara també a la conscienciació social, ha estât 
entre nosaltres a inici del mes de juny el Doctor Ornar Avilés, metge nicaragüenc especialista en Saint Pública (SP) i coordinador del PSl a 
Matagalpa. Jornades de capacitació, visites hos- 
pitaláries, conferéncies i coMoquis han omplert 
Testada entre nosaltres, i “Quadern” ha volgut 
aprofitar-ho perqué ens parli, no ja del projec
te, sinó de la seva visió del país. Afable, i didác- 
tic, li agrada parlar pausadament de la seva 
gent, especialment deis dos grans grups de des- 
favorits al seu país: nens i dones:

-Tan preocupan! és la situació de la infante
sa a Nicaragua?

-Tenim uns índexs no gens envejables quant 
a problemátiques de la infantesa. A Nicaragua 
hi ha un 72% de mortalitat infantil per cada 
1.000 nens nascuts vius, la més alta de
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Centramèrica. Els problèmes de la guerra han 
fet que molts nens estiguin en situacions dificils, 
problemàtiques: desprotegits; hi ha 700.000 
nens en aquesta situació. Tenint en compte que 
gairebé 2 mitions d’habitants del país tenen 
menys de 16 anys, la quantità! anterior és 
extraordinàriament important. Hi ha mes de 
110.000 nens que es veuen obligats a treballar 
al carrer, perqué son fills de mares solieres, 
orfes O  provenen de families en estât d’aboluta 
pobresa, i els cal buscar-se la vida. Hi ha molts 
nens ferits de guerra, ja sigui directament o corn 
a desplaçats, etc. Un altre problema rellevant 
és la desnutrido: tenim un 38% dels nens en 
situació de desnutrició; alguns d’ells amb pro
blèmes de retard en el creixement, o amb des
nutrició crònica; alguns ja neixen amb aquest 
problema perqué l’hereden de la mare.

-1 quant a les dones...
-Mira, la mortalitat materna és molt alta, si a 

Espanya és de 0,7 punts, allí és de 149 morts 
per 1.000 nascuts vins. Moites són mares solie
res; les dones són el centre neuralgic de la fami
lia. Un altre problema és l’alt índex de parts en 
dones encara molt joves, la qual cosa influeix 
directament en la seva salut: provocant cáncer 
de coll uteri, el més comò entre les dones a 
Nicaragua, pel manteniment des de molt joves 
de relacions sexuals. Aquesta situació provoca 
problèmes psicològics, traumes, per uns índexs 
d’avortaments molt importants: una dona de 25 
anys pot haver tingut cinc avortaments i 4 parts, 
per exemple.

-1 pel que fa les nécessitais més primaries 
del país?

-L ’index de desocupació és del 70% -ofìcial- 
ment és del 54% però no és cert-, i, en alguns 
indrets com a la costa atlàntica, és del 80-90%. 
Entre la geni que treballa, el promig del salari 
és de 174 $, que és el preu d’una cistella de la 
compra bàsica. De cada 10 treballadors, a 7 el 
salari no els arriba per satisfer les seves néces
sitais bàsiques, la qual cosa voi dir que entre els 
que treballen també hi ha enormes dificultáis de 
subsisténcia.

-Aquesta situació evoluciona o es troba 
estancada?

-És difícil fer comparacions. La situació no 
ha millorat, de fet ja no era bona en el temps 
dels sandinistes, perqué varen ser temps també 
molt dificils. Durant aquell temps, però, hi havia 
altres condicionants: el bloqueig econòmic, que 
paralitzava qualsevol intent per millorar les 
condicions de vida dels ciutadans; el dente 
extern cresqué durant el temps del sandinisme, 
que es dedicà a la compra d’armes -en un 25%- 
per poder mantenir el govern. Malgrat tot acon
seguí oferir a la gent terres que no es cultivaven, 
però que després perderen i ajudaren a confi
gurar els barris marginals com els que hi ha a 
Matagalpa, on treballarem conjuntament amb 
el SAG. Amb l’ arribada, als 90, de Violeta 
Chamorro les coses tampoc no van millorar.

perqué si bé es digné que amb la democràcia tot 
canviaria, de fet es perderen 110.000 llocs de 
treball, els quais, amb l’arribada del nou presi
dent, Alemán, encara han augmentai més.

-Com ha notât la gent el pas del sandinisme 
cap a un sistema capitalista?

-Dones mira, els sous eren baixos, però hi 
havia una série de subsidis que et permetien 
viure, perqué tot era molt barai. Hi hagueren 
bones intencions per millorar les condicions de 
la geni. De fet seguien la linia dels governs que, 
durant aquest segle, s’han preocupa! pels pro
blèmes de la gent, corn ara el que es produi a 
inicis de segle, el govern de Celaya, però la seva 
política fou rebutjada pels nord-americans, corn 
després amb els sandinistes.

-La valoraciô de l’etapa post-sandinista...
-Les condicions de vida de la gent en els 

darrers 5-6 anys han empitjorat, especialment 
per a la gent amb pocs recursos, que no té pers
pectives de futur; l’educaciô esdevé elitista (hi 
ha un 39% d’analfabetisme), i està adreçada a 
un tipus de gent que convé que arribi a la Uni
versität, seguint els paràmetres nord-ameri
cans; la resta sembla que el que interessa és que 
hi hagi mà d’obra barata i res més. Les inver
sions de grans emporis són els que van poten
ciar la candidatura d’Alemán, que els ha venut 
haratissim les empreses del país, o que ha pro
vocai fallidos per comprar-les després per qua
tre rais, desplaçant l’empresa del país fins i tot; 
l’index de corrupció, del qual tant us queixeu a 
Espanya, a Nicaragua arriba a limits increíbles. 
En aqüestes condicions sembla difícil que el país 
es pugui desenvolupar realment.

-1 des del Movimiento Comunal, quina és la 
tasca que s’intenta fer?

-Essencialment, que la gent prengui cons- 
ciéncia deis seus problèmes i de qui són els 
seus culpables, intentant, sense apassiona- 
ments politics, exigir els drets que tenim 
segons la nostra Constitució, per exemple en 
temes com l’ensenyament. ^

un sol món

canviar per v iu re
Il lustració de les samarretes Jordi Roca
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Reflexions linguistiques
Novetat en el prefix "ex ff

i no sou seguidors de les qüestions que 
la lingüística piante]a, potser no us tiau- 
reu adonat que de poc temps ençà el 
prefix ex s’anteposa al nom sense el 
guionet amb que sempre l’hi haviem 
vist. Davant del nom d ’un carrée o 

d’una fundó, EX vol dir -ho sabeu prou- que 
aquell carrée o aquella fundó han deixat de ser 
exercits per la persona de la quai es parla: ex- 
alcalde, ex-alumne. Ja s’escrivia aixi, amb guio
net, en temps de mestre Fabra. Però recentment 
s’ha dit que el prefix ex sigui annexât sense 
guionet al nom al quai afecta; és a dir, formant- 
hi una sola paraula: exdiputat, exministre.

No hi ha res a dir; generalment, en totes les 
paraules iniciades amb un prefix, aquest hi va 
annexât: reconstruir, bimensual, predisposar... 
Només em pregunto si en els diccionaris que 
s’editin d’ara en endavant 
s’hi inclouran les entrades 
de totes les noves paraules 
que es puguin formar amb 
l’annexiô del prefix ex. El 
diccionari de l’Institut no ho 
ha fet, de moment; només en 
els dos exemples que ha 
posât a l’entrada del prefix: 
exdiputat i exministre.
Penseu que les noves parau
les poden ser incomptables, 
ja que no tot s ’acaba amb 
càrrecs, titols, funcions, ofi- 
cis, estats socials. Poden sor
tir conceptos tan imprevisi
bles com, per exemple, un que vaig descobrir fa 
poc en un article periodistic; exiugoslau. Només 
els mots que ja d ’ origen comencen amb la 
sil laba ex (però en una fundó diferent de la del 
prefix que estem comentant), des d’exabrupte 
fins a exvot, tot i descomptant-ne els començats 
amb extra, que és un altre prefix, omplen unes 
catorze pàgines del diccionari de EInstitut. 
Imagineu-vos que hi afegissin els exmarit, exso- 
gre, exvei, expresident, exsecretari, exrival...

Una altra refiexió a que em condueix la nove
tat, és la seva conseqüència fonètica. Fins ara 
no hi havia cap dubte en la pronunciació de 
-posem per cas- ex-agent. La “e” del prefix la 
pronunciàvem oberta, amb independencia de 
restructura fonètica del substantiu al quai afec- 
tava. Ara, considérant que prefix i substantiu 
constitueixen una sola paraula, exagent, sorgeix 
el dubte de si la “e” del prefix l’hem de pronun
ciar oberta -exagent- o neutra -exagent-  corn la 
resta de mots començats ja d’origen amb ex: 

expert, examen, exemplar. Es pot produir algu-

Josep Torrella Pineda

na confusió: si neutralitzem la “e” de exactor 
(un que havia estât actor, ex-actor), resulta que 
hi ha un exactor dérivât de exacció que, per 
tant, vol dir “cobrador d’impostos” . I exaccio
nista, aplicat a un senyor que era accionista 
d’una societat anònima i ara no ho és (ex-accio- 
nista), ens pot semblar un dérivât de exacció: la 
persona encarregada d’exigir un impost. I un 
ex-portador (posem: d’un virus) es pot convertir 
en exportador d’aquell virus a l’estranger.

Passa que hi ha un principi inalterable: que 
cap paraula simple no pot tenir dues sfl labes 
fortes; la gravitació fonètica del mot només 
recau en una de les seves sfl labes: ànima, cadi- 
ra, sinceritat. En les paraules compostes, sigui 
per annexiô d’un prefix o de qualsevol altre ele
ment ¿ha de conservar, cada un dels sens com
ponents, la seva pronùncia original? Ens costa 

de variar-la. En general, es 
tendeix a conservar-la; es 
diu “sobretqt” i no “subre- 
tpt” ; “celobert” i no “celo- 
bert” amb la primera “ e ” 
feble, neutra; “postguerra” i 
no “pustguerra” . No he sen
tit mai ningú que digués 
“Bellaterra” neutralitzant la 
primera “e” . Però també hi 
ha la tendència -sorgida fa 
poc temps entre gent més 
aviat jove i amb majoria de 
professionals de televisió 
entre ella, tot i que TV3 té 
una normativa força flexible 

al respecte-, hi ha la tendència, die, de mante- 
nir-se rigidament en el principi d ’una sola 
sil laba tònica per paraula. D’aqui surten exem
plars fonètics tan desvirtuats com “cuntraban” , 
“drugudependència”, “humusexuaP’ , “perenor- 
mals” (que pot semblar, aquest últim, amb la 
“e” átona, “per a normals” en Hoc de “paranor- 
mals”). És un criteri simplificador, per unifor- 
mista, que evita dubtes i vacil lacions.

Hi ha un “Diccionari ortogràfic i de pronùn
cia”, complementari del de l’Enciclopèdia, que, 
valent-se dels signes de l’alfabet fonètic interna
cional (AFI), marca la pronunciació dels mots, 
lletra per lletra. I en aquest diccionari, recent, 
però anterior a l’annexió del prefix ex, s’hi 
manté, per als mots compostos (si més no, en 
generai), el criteri de respectar la fonètica de 
cada un dels sens components. Però no cree que 
serveixi per a res; malament rai quan surt una 
tendència nova, sobretot si és jove.
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Festa Major a la Crea Alta
Lluis Subirana

mb gran exit de participado i amb una 
exemplar organització ha tingut lloc del 
12 al 18 de maig la que és possiblement 
la millor festa major de barri de la ciu- 
tat. Una celebrado que, com ja és tradi
cional, ens ha ofert noves propostes per 

passar-ho bé, producte de la capacita! d’inicia- 
tiva deis seus organitzadors que, malgrat els 
report! un major esforç economic i organitzatiu, 
volen diferenciar-se de les altres festes de barri 
i mantenir ben alta la solvencia contrastada 
adquirida al llarg deis anys. Els gegants, els gra
ders, el tallare!, la samarreta, el pin, la gorra i 
especialment la magnífica edició del Diari de la 
Creu Alta, que enguany sortia per desena vega
da en motiu de la festa major, son només alguns 
exemples que demostren el fet diferencial de la 
festa major dels creualtencs.

Un grup de persones que estimen el barri i 
que treballen per ell, amb il lusió i entusiasme, 
van preparar un seguit d’actes on la competido 
esportiva, la cultura, la participado cívica, els 
jocs per la mainada, les celebracions religiöses, 
la festa al carrer, van assolir un total protago
nismo amb un únic objectiu: fomentar la con
vivencia, la participado i la diversió.

Un barri amb un conjunt de carrers que a 
l’entorn de la plaça de la Creu Alta formen una 
gran sardana que uneix els seus veins portal a 
portal. De la mateixa manera que les estrelles 
tracen itineraris al cel, els carrers veils i nous 
units per les argolles de les places son els itine
raris per on la vida del barri transcorre sense 
parar. En cada un dels portals de les cases hi 
palpiten alegries de benvingudes i tristeses de 
comiats. Igual que les persones, els carrers, les 
places i les cases, tenen cos, ánima, personalitat 
i esperit.

Per tant, és important que enmig de l’alegria 
de la festa hi plan! aquest sentit de pertinença a 
un lloc que ens és propi, que és el lligam amb les 
arrels historiques del passât i on hi broten les 
esperances del futur. La familia, el treball, la 
casa, el barri, la dutat, el pais, son un seguit 
d’anelles que van formant la cadena de la vida. 
1 entre anella i anella, hi ha aquests espais de 
festa que cal aprofitar.

Les festes i tradicions de tots els pobles del 
mon responen a unes nécessitais humanes de 
comunicacié, ja siguin culturáis, socials o politi
ques, i assoleixen el segell propi de l’indret 
geogràfic on es desenvolupen, imprégnant el 
seu sentit de tota l’essència histérica i cultural 
destil lada al llarg d’anys i anys. L’expressié 
externa de la festa, amb el seu ritual, els cos- 
tums, la tradidé, ve determinada per les carac-

teristiques geogràfiques i ambientáis del lloc on 
es celebra i per la personalitat i tarannà de la 
gent que l’habita. Dins de l’extens i rie calenda
ri festin català, la Eesta Major és una celebrado 
amb vida propia que, al llarg dels anys, va adop
tant formes i models canviants d’acord a Levo- 
lució dels temps que ens toca viure. En aquest 
context, la festa major de barri consisteix en 
apropar la festa al nudi de veins que conviuen 
en un espai concret. És el cas de la Creu Alta, 
un barri on el seu creixement i comportament 
obert i emprenedor no li ha fet perdre les seves 
arrels historiques que perviuen a través de 
nuclis familiars que han vist créixer noves bran
ques en el seu arbre genealogie però que, al 
mateix temps, les seves arrels s’han anat endin- 
sant en la mateixa terra que va veure néixer els 
seus primers progenitors. Un barri amb establi- 
ments que van obrir per primera vegada les 
seves portes al pùblic fa molts anys i que, pas
sant de generado en generado, son encara un 
lloc de trobada, de conversa, on la nostalgia i el 
record dels més grans es barreja amb el dina- 
misme i els projectes de futur dels més joves. Un 
barri amb entitats culturáis, civiques i esporti- 
ves de prestigi i amb persones que en el seu 
àmbit d’actuado concret han assoli! un gran 
renom, prestigi i popularitat. Un barri que no 
ha nascut fruit de l’expansiô de la dutat, sino 
que conserva encara el seu carácter de poblé 
annexionat. Podriem dir, dones, que no és la 
gran dutat que ha fet el barri, sino que és la 
Creu Alta que ha fet més gran la dutat.

Un barri amb una activa Associacio de 
Veins que, malgrat haver aconseguit amb la 
seva tenaç insistencia moites coses, té encara 
algunes reivindicacions de gran importancia 
pendents: la recuperació del Cervantes, la 
rehabilitado dels safareigs del carrer de Sant 
Isidre i la construcció de la nova escola Creu 
Alta a can Borras. Tant a nivell cultural com 
educatiu, aquests tres temes pendents son molt 
importants pel futur del barri. Convertir edifi- 
cis abandonats en una escola, un centre civic, 
un auditori, un teatro o una biblioteca no s’ha 
de considerar un cost sino una inversió a la 
qual, moralment i èticament, tenim tots l’obli- 
gadó de dedicar-hi els majors esforços. La gent 
de la Creu Alta podem assegurar als qui han de 
prendre la decisió final que el rendiment social, 
civic i cultural que en traurem será infinita- 
ment més alt que el cost dels intéressés econò- 
mics de l’operació de reconversió. Esperem que 
les parts implicados en prenguin bona nota i 
que per la Eesta Major de l’any vinent aquesta 
reivindicado hagi estât ja assolida. ^
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En la mort de Josep Rota-Sastre
Adéu a un gran pintor

M arta Maragall

J  osep Roca-Sastre, un dels valors mes 
destacats de la pintura catalana a la 
segona meitat del segle XX, morí el 
darrer 5 de maig, deixant als amants 
del seu art un gran huit i el llegat de la 
seva obra.

Fill d’una familia rellevant en la jurispruden
cia i net per part materna de l’arquitecte Lluis 
Muncunill, la seva autentica vocació va preval
dré per damunt d’una forta resistencia en 
l’àmbit familiar que s’oposava a les inquietuds 
artistiques del jove universitari i futur pintor.

Va ser en acabar la carrera de dret quan va 
guanyar definitivament la batalla abandonan! 
els Ilibres pels pinzells; aquell fou l’inici d’un 
procès creixent que el dugué a ésser, als seus 
seixanta-vuit anys, un dels refermaments mes 
solids de la figuració contemporània a casa 
nostra.

En els seus inicis, corn a 
pintor, fou deixeble de 
Ramon Rogent i tant des 
d’aquell entorn corn des de 
l’acadèmia Grande Chau
mière a Paris, seguí amb 
atenció els avanços d ’un 
cubisme i d’un informalis
me que amb el temps el 
dugueren a conduir les 
seves inquietuds cap a un 
realisme estrictament per
sonal. Al parer d’entesos, la 
seva obra renovava i millo- 
rava la dita tradició pictóri
ca tot establint un vincle 
d’unió entre passa! i futur.

Josep Roca fou un ena
mora! de la llum: la llum 
d’un paisatge de Sant 
Gervasi, d’un esclat de sol a 
Cadaqués, d’una façana o 
d’un passadis de l’Eixample 
i fins i tôt dels petits objec
tes de les seves natures 
mortes que, iMuminats per 
un toc de pinzell, traspassa- 
ven l’anècdota, assolint la transcendencia.

Equipât no ùnicament amb una ment cultiva
da i estructurada, sino també amb un coneixe- 
ment historic de la pintura, cenyi la seva paleta 
a un predomini de blancs, negres, terres i ocres 
i en feu ressaltar uns valors que ell sabia 
ampliar o dosificar amb un autentic mestratge 
de contenció i elegáncia.

Han estât aquests trets diferenciáis de la 
seva pintura els que l’han portât a un alt reco- 
neixement no solament en l’àmbit nacional 
sino també en els mercats d’Europa, d’Àsia i 
especialment als Estats Units. Tot i ésser-ne ell 
molt conscient, aquest fet no Taparta mai de la 
senzillesa.

El privilegi d’haver pogut, amb els anys, 
aprofundir en una bona relació professional i 
d’amistat amb el pintor, dugué a dir d’ell en una 
necrológica que l’endemá de la seva mort publi- 
cava un deis nostres principals rotatius:

“ ...Josep Roca ha estât un borne cuite i il lus- 
trat, generös i burnii, afable i respectuós, i amb 
aquest bagatge ha significa! un referent molt 
important en el seu entorn cultural. Amb veu 
baixa i pausada, a voltes com tímida o dubitati
va, sabia impartir coneixements i veritats amb 

naturalità!, sense ostenta- 
ció, des d ’una autèntica 
saviesa. Acompanyar-lo en 
la visita a un musen consti
tuía una lliçé i engendrava 
respecte; ser rebut al seu 
taller permetia descobrir el 
rigor del seu treball i la seva 
habitual preséncia a les 
exposicions deis col-legues 
reflectia interés i afecció per 
cada un d’ells...”

Amant també de la músi
ca, la literatura i de la histó- 
ria, fou un gran conversa
dor, però mai cerca les 
tribunes. Tot i així ha estât 
receptor d’un gran nombre 
de reconeixements, d’aqui i 
de fora d’aqui; el darrer fou 
l ’ entrada corn a membre 
numerari de l’Acadèmia de 
Belles Arts de Sant Jordi, a 
la quai ingressa amb un dis
eurs de contingut cultural 
pregón, que titulà “A l’estudi 
de Ramon Rogent”.

L’adéu del mon de les 
arts a aquest gran pintor i a aquell estil perso
nal d’home il-lustrat, és un adéu molt adolorit.

Josep Roca-Sastre distingit amb el 
III Premi Quadern (1993)
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Pinatoteques dels museus tatalans
Centre Puasse d'Horta

Jaume MercacJé i Vergés

1 Centre Picasso d’Horta, ha aplegat la 
reproducció mes fìdel possible -segons 
el fulletó éditât per orientació del visi
tant-, de totes les obres que l’artista va 
crear a Horta i amb les quais va immor- 
talitzar aquesta localitat. Amb la funda- 

ció d’aquest Centre, magnificament instal lât i 
adéquat, es pretén efectuar un homenatge per
manent a Picasso, i divulgar i exalçar la 
importància universal que signifîcà Testada en 
aquest poblé, en el conjunt de la seva obra, prin- 
cipalment en Tinici del cubisme. Es resumeix en 
una famosa i cèlebre frase en la qual sintetitzà 
els lligams que Tunien amb aquesta poblado, i 
que els seus habitants mostren, i reprodueixen 
exhaustivament, amb propi orgull naturai; “Tot 
el que sé ho he après a horta” .

Picasso féu dues estades a Horta. La primera 
amb el seu amie Manuel Pallarès, que era natu
rai del poblé, el qual Tinvità perqué pogués 
refer-se d’una malaltia -Tescarlatina-, a passar 
una temporada, canviar d’aires i transcórrer 
Testiu en la seva casa pairal. Fou el 1898, i s’hi 
trobà tan bé que Testada es perllongà fins el 
1899. La segona estada s’esdevingué el 1909, 
quan, amb la seva companya Fernande Olivier, 
hi retorné per enyorar els dies feliços que va 
passar-hi i que per eli foren inoblidables. La pri
mera vegada tenia 16 anys i estava en el 
moment àlgid d’incipient artista, de reproduir 
tot el que vela, dibuixant i pintant amb frenèti
ca i dilatada profusió, amb dicció convencional 
o amb realismo tra
dicional, però en el 
que s’endevinava ja 
una mestria despro
porcionada en la 
seva tendra edat.

El segon sojorn, 
ja mes situât i ma- 
durat, és quan co- 
mença el que se’n 
denomina “La gran 
aventura Cubista” .
Horta fou el bressol 
deis seus primers 
quadres d’aquesta 
tendéncia que tren- 
cava tots els motiles 
de la pintura efec
tuada fins alesho- 
res, de caire evolu
cionista i innovador.

Entre una i altra

època -10 anys- realitzà encara unes evoca- 
cions -en plena època biava-, d’uns quadres de 
la seva estimada Horta i de la seva primera 
estada, pintats a París, exercitant els records i 
la seva retentiva excepcional.

En aquest Museu es troba reproduida i exhi
bida tota la producció que fa referència a aqües
tes èpoques de la seva vida, entre moltes foto
grafíes, notes gràfiques, testimonis diversos, 
mapes indicant els indrets on Picasso va dibui- 
xar 0 pintar i un planisferi on están situades les 
obres originals que creé a Horta de Sant Joan.

De les obres primerenques hi ha una bona 
profusió de dibuixos i totes les pintores que 
efectué per la comarca -molt ben reproduídes 
per cert-, la major part dels originals dels quals, 
són propietat del Museu Picasso de Barcelona, 
on es poden contemplar normalment, però la 
particularitat interessant és que a Barcelona no 
es pot apreciar la totalitat de dibuixos, atès que 
es troben en quaderns dins de vitrines. En canvi 
aquí els veiem tots, circumsténcia que no deixa 
de ser important.

Quant a les pintores i Tobra cubista, disper
ses per tot el món : París, Nova York, Moscou, 
etc., hi ha Tavantatge que es poden veure totes 
aplegades i ens podem formar una espléndida 
idea del que fou la seva creació, en aquest 
aspecte de la seva genial innovació.

Situant-nos al recorregut históric i cronoló- 
gic de la representació de les obres exhibides.

banda deis dibuixos

La fábrica d ’Horta. Horta, estiu del 1909.

i notes de Tetapa 
d’aprenentatge, la 
conjuntura més 
interessant és la 
contem plació de 
les de Tetapa cu 
bista, o les pintores 
i dibuixos de la seva 
segona estada, atés 
quepel fet d’ estar 
ubicades en distints 
Museus d’Europa i 
América, i veure-les 
a través de repro- 
duccions en Ilibres i 
históries d'art, és 
curiós, i important 
observar les obres 
en les seves mides 
originals, cosa que 
permet fer-se una 
idea de la seva 
envergadura artís-
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Bust de dona, amb natura morta al fans. Morta estiu del 1909.

tica. Son dignes d’esmentar els famosíssims : 
“La bassa d’Horta” , “La fábrica d’Horta” , el 
“Retrat de Fernande” , entre altres obres de 
menys projeccio divulgada, però de no menys 
importancia en la inspirada inventiva del geni 
malagueny, com “La muntanya de Santa 
Bàrbara” , la qual, amb reminiscències cezàn- 
nianes de la “Muntanya Sainte-Victoire” , fou 
l’inici del cubisme picassià.

És dar que si poguéssim objectar quelcom a 
Fesplèndida exposició d’aquesta mostra -altra- 
ment molt ben presentada, catalogada i especi
ficada-, és que, naturalment, i conscients que 
no podria esser d ’altra manera, hi ha molt 
bones reproduccions, però altres que deixen 
molt a desfijar, però creiem que se n’ha tret el 
maxim partit possible. Ara que, corn en tota 
obra d’art, és tant o més important la plàstica 
com la textura, trobem a faltar la sensacié tác
til de Foli sobre la rugositat -o finor- de la tela 
O  suport de fusta, o bé el traç del llapis, la tinta 
o el carbone!, i no diem dels col lages, els quais, 
sortosament, encara no hi havia arribat.

No obstant, aqüestes 168 obres exposades 
son un atractiu testimoni de l’època “PICASSO I 
HORTA DE SANT JOAN” , i una espléndida 
coMecció, reunida i aplegada, que ens perme- 
tem recomanar ja que, a més, el viatge, la típica 
població encimbellada i costeruda, de veils 
carrers i carrerons que s’enfilen entre balcona- 
des i dintells i ares dovellats medievals, el 
terreny aspre i abrupte de l’incomparable pai- 
satge deis Ports de Beseit, i la bellesa de la 
comarca de la Terra Alta, véritablement s’ho val.

CENTRE PICASSO D’HORTA (A sso d ad ó  UNESCO)
Antic Hospital 43596-Horta de Sant Joan (Terra Alta)

A  Iq nostra coUecdó  
de primavero-estiu 

h¡ troborós peces 
oiroses i lleugeres, 
cómodes de portar 

i divertides de Huir.
( i  a u n  p r e u  q u e  e f  s o r p r e n d i ó )

JOIER
ARTESÀ

Sont Joan - Très Creus, 1 
08202 Sabadell 

Tel. 726 01 34 - 725 19 88

RHLOTGÎItS DES DE 1962
MES D E VINT M ARQUES
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Ramon Calsina: 
la recuperació d'un artista

Milagros Torres

amori Calsina 
(B arcelon a ,
1901-1992) ha 
estât sempre 
en un segon 
terme, aixi ho 

ha volgut la historia i, 
per tant, la societal.
Però mai és tard per 
recuperar ais nostres 
artistes, observar la 
seva creado, apren- 
dre d’ells i veure les 
coses positives i nega
tives que van aportar 
a la seva època i en ge
neral al mon de Part, 
no nomes del seu mo
ment, sino per sempre.

Amb aquesta in- 
tencionalitat ha estas! 
organitzada aquesta 
gran antològica que reuma seixanta-set obres 
entre pintures a Poli i dibuixos al llapis i carbó, 
en la quai han coPlaborat Caixa de Sabadell, 
Banc de Sabadell i PAcadèmia de Belles Arts, 
aportan! el centre on s’ha pogut observar tanta 
obra. Malgrat no només s’exposava aquí, sino 
també a la galeria exterior del Banc de 
Sabadell.

A Ramon Calsina la seva habilitai primeren- 
ca pel dibuix el va fer matricular-se a PEscola 
d’Arts i Ofìcis i Belles Arts de Barcelona, tenint 
com a professor a Felix Mestre i Borrell. 
Ràpidament va obtenir beques per continuar 
estudian! i per marxar a Pestranger i ja el 1929 
a PExposició Internacional de Barcelona va 
guanyar el diploma d ’honor pel seu dibuix 
“Tragèdia”, de to satiric. L’any 1930 efectúa la 
seva primera exposició individual a la Sala 
Parés de Barcelona amb pintures a Poli, dibui
xos i projectes d’anuncis.

Com era normal a la seva època, va marxar 
a París contractât com a dibuixant publicitari. 
Allá va participar en diferents exposicions, però 
va haver de tornar a Barcelona a causa de la 
mort del seu pare.

En aquells moments va entrar a treballar 
com a professor meritori a PEscola d’Arts i 
Ofìcis i Belles Arts amb Passignatura de dibuix 
del naturai.

Les seves exposicions van ser continues. A 
part, Pany 1938 va realitzar un cartell que 
anunciava Pobra de Joan Olives “La Earn” i

anunci i decorats i 
vestuari de El casa- 
m ent de la X ala , de 
Xavier Benguerel.

La guerra civil va 
aturar el seu treball, 
va ser mobilitzat i va 
estar en dos camps de 
concentrado. Després 
d’ aquest parèntesi, 
cada any efectuava 
una exposició i no dei- 
xava abres creacions 
com Pefectuada el 
1952, en què va iMus- 
trar el llibre de Poe 
N arracions extraor- 
dinàries i el 1956 va 
realitzar vint litogra
fíes d ’escenes del 
Quixot.

Una vegada hem 
observât de manera ràpida la seva trajectòria 
curricular hauriem d’intentar analitzar una 
mica la seva obra.

Ramon Calsina s’ha d’estudiar com a pintor i 
dibuixant. Dibuixava sobretot al llapis amb un 
traç gruixut sobre cartró amb tocs de color i no 
va deixar d’introduir-se en el món litografìe.

Dins les obres a Poli es poden destacar dos 
grans temes, els retrats i els paisatges.

Calsina retratava principlament persones 
properes a eli, que eli coneixia i deis quais podia 
transmetre no només Paparença física sino 
també els sens estats animics; per aquest motiu 
presenten una gran profunditat.

Quant ais paisatges, son obres en les quais 
realitat i fantasia s’uneixen per crear un univers 
propi i personal, en el quai sentiments d’infan- 
tesa, records i opinions satiriques del món que 
Penvoltava creaven un tot unitari difícil d’imi
tar. Alguns historiadors han qualifìcat aquesta 
obra com surrealista, és cert que transcendeix 
de la realitat, però no és onirica, l’artista recor
da coses de la seva infantesa i les combinava 
amb temes reals tot donant com a resulta! una 
obra fantasiosa però no somiada.

Ramon Calsina dominava el dibuix i la tècni
ca. Treballava amb una gran amplitud de tona- 
litats, amb una profunditat atmosfèrica donant 
coma resulta! obres molt literàries ja que expli
quen petites històries que ens hem d’imaginar.
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Nkolau Rauríth: "Visions meditenànies"

Un pintor o un orfebre

a sintètica mostra que ens ha ofert la 
Caixa de Sabadell de l’obra de Nicolau 
Raurich, unes 34 teles, es suficient per 
a il lustrar el mètode d’aquest artista. 
Un manierista virtuosista que opta per 
modelar quadres oferint-nos bulboses 

textures a manera de paisatges, retrats o 
anecdòtics bodegons. No és, precisament, en la 
temàtica, evidentment costumista i recurrent a 
l’època, on Raurich aporta quelcom de nou, sino 
en l’opcionalitat formai per la pintura matèrica 
que li porta, fins i tot, a aberracions si més no 
intéressants.

L’alt relleu de les teles amb compactacions 
d’oli exubérants fa de la seva pintura una espè
rie d’escut coral li amb connotacions simfòni- 
ques, en ocasions pretensiosas. Allò que apareix 
com a més interessant en algunas peces, en 
d’altres resulta amanerat i excessiu.

Raurich, entusiasmat per la cuina plateresca 
de la seva paleta, no renuncia a l’excés formal i 
l’obra esdevé pur preciosisme orfebre. Així, el 
que bagues résultat una espèrie de pre-expres- 
sionisme enginyós resta, per la flaccidesa 
d’alguns temes, com a pura anècdota virtuosa. 
Precisament, quan tracta els paisatges despu- 
llant-los d’anècdotes, és quan els espiritualitza i 
quan adquireixen més força i interés pictóric, és 
el cas de les marines o de les magnifiques pos
tes de sol. Aqüestes obres parlen de la rauxa 
creativa de Raurich, amb ànima de pintor i má 
d’orfebre, també transmeten la infinita tristor 
d’aquest artista deglutida a cops de romanticis
me anglès.

D’altra banda, Raurich perd efectivitat quan 
introdueix arquitecturas o preciosismes botá- 
nics en els seus quadres, perqué desapareix 
l’implicit de l’obra i reduint-se la pintura a pura 
explicitació matèrica.

La Singularität de Raurich no es troba tan 
sois en la volumetria dels seus quadres, també 
es dona en el comportament de la llum ais seus 
paisatges. Estructuralment, la seva obra és una 
derivado coherent que recull l’abstracció de la

Anna Fernández Alvarez

llum d’un Greco, l’expressionisme cromátic d’un 
Goya i el preciosisme d’un Fortuny. Formal- 
ment, s’alimenta de la melangia d’un Constable 
i de l’espiritualitat d’un Millet.

Raurich abandona qualsevol recurs natura
lista i opta per una abstracció colorista per dra- 
matitzar tot allò que pogués semblar pur figura- 
tivisme convencional, dotant certes obres de 
gran dramatisme a través d’ombres que mati- 
sen la foscor i reduint els espais acolorits amb 
tonalitats complementáries. Hums grogues, 
ombres violades... L’opció dramatitzadora de la 
seva obra prescindeix també del dibuix, ja que 
crea zones, àrees de color, perseguint un efecte 
d’elements contrastais, que no pertorbin les 
vibracions atmosfériques que voi aconseguir. 
Raurich ofereix a l’espectador una pintura per a 
més d’un sentit, no s’acontenta amb excitar la 
vista, sino que invita a utilitzar el tacte. Fis seus 
quadres són àrees de sensacions.

F1 modelatge pastos i gruixut segueix una 
tècnica de toes juxtaposais de coloracions con- 
trastades i subratllades per un repuja! plateresc 
molt característic. Raurich treballa Foli com si 
fos fang per dotar la pintura d’expressió simfò- 
nica. És, per sobre de tot, un pintor d’efectis- 
mes, arrelat al gust de l’època quant a la temà
tica i que practica l’exotisme de la forma en una 
espècie de psicoanàlisi passionai a la manera de 
Van Gogh.

No estem davant d’un geni, ni d’un precur
sor, tampoc d’algù fonamental per explicar 
l’evolució de la pintura catalana, però si d’un 
artista que, juntament a molts d’altres, explica 
l’afany i la passió que pot significar l’entrega al 
món de l’Art.

"tot un estil"
MOBLE DISSENY 
IDECORACIÓ
Sant Cugat,11 - SABADELL

home /  dona

FÈMINA
c. Sant Quirze, 5 • Tel. 725 59 50 • SABADELL

TEIXITS SALVADOR
els teixits que tenen estil

Indùs tria , 33 - Tel. 725 65 90 - 08202 Sabadell
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Hem tornai a Perafíta

uintanta dies sense pleure i dèiem: 
“Llàstima d’aquest mal temps!” . En- 
trem a I’esglesia remugant precisament 
el dia que la natura ha decidit obse- 
quiar-nos amb el regai més escaient per 
a l’ocasió. Ben segur que no ho ha fet 

per nosaltres, homes desagraïts. Però hi ha dues 
criatures innocents per a les quais s’ho valia: 
pinja neta i abundosa pel bateig deis dos mi- 
nyons: aigua al carrer i a la pila: aigua rentado- 
ra, que sadolla la terra i amanyaga l’esperit. 
Aigua de primavera: nova vida: Vida nova, sim- 
bolitzada en la composició figurativa del baptis- 
teri, producció artística que Joaquim Busquets 
Gruart ofereix a la comunitat de Perafita i que 
posa digne colofó a una tasca feta amb vocació i 
generositat.

Avui el temple ha acollit, no solament els 
perafitencs, sino també amies i admiradors de 
l’artista, vinguts de diversos llocs del país, espe- 
cialment de Sabadell, la ciutat natal del pintor.

Joaquim Busquets havia ja decorat el presbi
teri de l’església, dedicada a Sant Pere, obra 
que fou inaugurada el 7 de novembre de 1993 
(1). Aquest darrer treball, fidel a l’estil realista i 
a la tècnica que va caracteritzar restructura 
anterior, es composa d’un retaule central que 
representa la figura de Jesús rebent el baptisme 
de mans de Joan. Ais costats, grups de fidels 
contemplen la cerimònia, reverents, mentre dos 
angels semblen voler recollir l’ofrena per pre
sentar-la a la cort celestial. Un colom, al legoria 
de l’Esperit, plana sobre la pila baptismal en 
una clara aMusió a la providencia que els 
creients esperen rebre en ser-ios administrât el 
sagrament que els ha de fer partíceps de la 
comunitat de fidels. De nou el concret i l’abs- 
tracte, la rao i la fe, la terra i el cel.

També en aquesta ocasió presideix la 
cerimònia monsenyor Josep M® Guix, bisbe de 
Vie, qui, en l’homilia, es refereix a l’aigua corn a 
simbol de la penetrado de la Grècia en l’esperit 
i, utilitzant la metàfora, afirma que els batejats 
son “empeltats en Jesucrist” , o sia, formen part 
de la naturalesa divina: “Vosaltres que heu 
empeltat arbres tantes vegades -diu, dirigint-se 
als pagesos de Perafita- entendreu perfecta- 
ment la simbologia...”

En Marc i l’Aleix, dones, tendrament amoi- 
xats pels cants d’un grup de joves que ha arri- 
bat de Vie per fer més intima la celebrado, tin- 
dran el privilegi d ’ inaugurar un baptisteri

Dolors Godoyol

rénovât, que ha estât la creado artística i espi
ritual d’un fill adoptiu predilecta del poblé que 
els ha vist néixer. Ells serán els primers trans- 
missors del Begat que heretaran les futures 
generacions que faran piny a al voltant d’aques
ta preciosa església del Lluçanès. No hi ha dubte 
que els seus progenitors s’esforçaran a explicar
los la importancia d’aquest esdeveniment, del 
qual ells, encara bebes, han estât els protago
nistes inconscients.

(1) “Quadern” es fa ressb d’aquell esdeveniment en els 
nùm. 92 i 93.
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Postal

Sant Julià de Loria
J.C.

perqué hi ha anat a exposar el nostre 
amie i pintor Llorenç Roviras. Aquesta 
Vila està situada a 909 metres d’altura i 
s’estén al llarg de la carretera de la Seu 
d ’Urgell a Andorra la Vella. Exac- 
tament a 4 quilômetres de la frontera 

hispano-andorrana. S’hi conserven cases velles 
en els carrers de Xiulets i dels Cavaliers, però 
també n’hi ha de construccions recents que han 
conformât barris residenciáis modems. Aquí 
s’hi estábil la fábrica de tabacs Rex.

La vila es rodejada de muntanyes que quasi 
l’anellen. Conserva el campanar romànic del s. 
Xll. A prop d’ella s’hi apleguen llogarrets corn 
d’Aixivirall, Aixovall, Aixàs, Bixessarri, Fonta- 
neda... i alguns masos. En alguns d’aquests Rocs 
es conserven velles esglésies que son dels segles 
X-XIl. També alguns ponts romànics i el san
tuari de la Mare de Déu de Canòlic, que és la 
patrona de la parroquia. Està situât en un cos
ter (1.528 m. ait.), damunt la riba dreta del riu 
d’Aés, a carni de Bixessarri a Civis (Alt Urgell), 
pel coll de Canòlic. S’hi celebra anualment un 
aplec i, al seu voltant, hi ha un grup de bordes, 
aixô és, cabanes, barraques per guardar-hi la 
palla, els fems, les eines de conreu, etc. o per 
tancar-hi el bestiar les nits. blocs que serven 
uns atractius bucòlics...

Com dèiem: el nostre amie inaugurà una 
exposició al Centre Cultural i de congresses lau- 
redià el 16 d’abril i restà oberta fins el 4 de 
maig. L’exposició ha tingut el seu interés, com 
ho demostren els comentaris que li han dedicai.

El pintor Llorenç Roviras, després d’haver- 
se iniciat amb un estil impressionista o neoim
pressionista, el 1985 va creure que ja havia fet 
una etapa i fou quan s’inicià en la pintura abs
tracta. Una pintura, com ell mateix diu, amb la 
qual “expresso sentiments i inquietuds” . Les 
seves creacions són plenes de pinzellades line
als i circulars amb una variada gamma de 
colors que conjuga amb harmonía, com també 
amb contrastos.

Arran d’aquesta exposició el mateix Centre li 
ha demanat donar una conferéncia sobre la 
seva obra. _
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Don Giovanni
El triomf dels Amies

1 mon de Topera es un mon teatral 
d’una rica complexitat que es nodreix 
especialment, mes que no pas el del tea- 
tre “de prosa”, de la il lusiô escénica, de 
la fantasia de la creado escenográfica i

_____ dels impulsos vitals i psicològics que
emanen dels cantants que saben trobar en esce
na la inspirado necessària per depassar la mera 
partitura i arrancar les animes deis espectadors 
de la mera contemplado per enlairar-la en un 
món ideal difícilment assolible si no és de la má 
d’un art eteri com és el de la construcció escé
nica efímera i de la coheréncia musical. Per aixé 
era especialment agosarada la iniciativa de fer 
òpera al Teatre la Farándula com a activitat 
central de TAssociació d’Amics de TOpera de 
Sabadell. Aquesta iniciativa va néixer ara farà 
quinze anys, i va començar com a expressió 
d’una voluntat de difondre i divulgar Tòpera 
com a espectacle amb una projecció ciutadana 
sabadellenca relativament modesta, encara que 
coratjosa i plena d’il lusió.

Han passât aquests catorze anys que han vist 
el creixement ferm i sólid d’aquella primera ini
ciativa, fins a convertir-se en un esdeveniment 
cultural de primera línia dins del panorama 
musical catalá. Un fet imprevisible, però tràgic, 
Tincendi del Liceu, ha subratllat encara mes la 
importáncia de fer que Sabadell pogués fornir al 
públic operístic catalá uns productos d’una qua- 
litat creixent que mantinguessin no sois Tactivi
tat de cara al públic habitual d’ópera, sino 
també de cara ais cantants joves catalans i de 
Testât espanyol que s’estan formant en el món 
del cant, i que sense les oportunitats que dona 
la programado del Teatre de La Farándula tin- 
drien molt més difícil accedir a la necessària 
práctica operística per tirar endavant llurs 
carreros de cant.

Don Giovanni
En aqüestes circumstáncies s’ha fet palés un 

increment molt considerable de la qualitat deis 
espectacles que organitzen els Amies de

F IN Q U ES
C A R N ER

Agent de la propietat Immobiliária

Sant Antoni M® Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 725 47 66 - 725 49 76

de l'Opera de Sabadell
Roger Alier

TOpera, sota el guiatge de la seva ànima recto
ra, la soprano Mima Lacambra. En aquests 
darrers anys, sobretot, amb éxits com els de 
“Roméo et Juliette” , “L’elisir d’amore” , “La 
nozze di Figaro” , “Carmen” i altres titols 
recents, Tescenari de La Farándula i els dels 
teatros del circuit “Òpera a Catalunya” han 
pogut presentar òperes d’un nivell interpretatiu 
i escénic que han esdevingut cada cop més dig
nes de qualsevol altre teatre europea del gène
re, en ciutats que tinguin unes condicions 
demogràfiques com les de Sabadell i fins i tot 
més. Aquesta situació ha arribat al seu punt cul
minant quan el passât 30 d’abril es va alçar el 
teló de La Farándula per oferir un “Don 
Giovanni” impressionant a Tatònit public de 
TAssociació i els nombrosos operôfils catalans 
que ja tenen per norma segura assistir a les 
estrenes sabadellenques.

Impressionant, en primer Hoc, per la qualitat 
de la proposta escénica. La realització de 
Stefano Poda, traslladada des del Teatre 
Principal de Palma de Mallorca, on va meréixer 
els honors d’una retransmissió televisiva, encai- 
xava meravellosament amb les possibilitats 
-malgrat les seves deficiéneies- de Tescenari de 
La Farándula, i feia viure als espectadors un 
món de fantasia i d’il lusiô escénica.

La bellesa de la producció de Stefano Poda, 
un realitzador al quai espera sens dubte un 
futur esplendorôs, està basat sobretot en aquells 
elements que poden potenciar aquesta fantasia 
i aquesta il lusió visual que són el complement 
ideal de les grans creacions musicals, com ho és 
aquesta òpera de Mozart escollida per Poda per 
fer el seu dehut entre nosaltres. Un vestuari rie 
i pie d’elements que ens situin en el passât ide- 
alitzat i mitic d’un segle XVIII pie de riquesa i de 
luxe (riquesa i luxe que encobreixen les tensions 
i les debilitats humanes que es van desenvolu- 
pant en Tescenari), rodejat de tuls transparents, 
de dissenys netament ancorats en el món del 
rococó -al qual pertanyia de pie dret Mozart per 
la seva mùsica galant i refinada- i coronai tot
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per la lluentor d’un terra que reflectia les Hums 
escèniques i els encisos del vestuari i l’esceno- 
grafía. En aquest marc de fantasia i albora de 
misteri, de canvis constants d’ambient (mes de 
cent quaranta moviments deis telons garanden 
una mobilitat que trenqués el possible carácter 
estátic de les arles i els concertants), els espec- 
tadors van poder seguir l’erràtica bistòria del 
Ilibertí sevillà. Don Giovanni, aixi com el seu 
repte al més enllà, que la direcció escénica con
vertía en suprema mofa en fer aparèixer Don 
Giovanni a la fî de l’obra, rient satànicament a 
les esquenes dels sens supervivents. Aquesta 
representado escénica modélica tingué la seva 
exacta correspondéncia en un repartiment real- 
ment remarcable, encapçalat pel Don Giovanni 
d’Arutjun Kotcbinian, que va dominar I’escena 
amb la seva personalità! i la seva veu de timbre 
poderos i convincent. Al seu costat, van desta- 
car-se gairebé tots els intérprets principals. En 
primer Hoc, Rosa Mateu, en una magnífica 
interpretado, forta i vigorosa, del paper de 
Donna Elvira; tot seguit hem d’esmentar 
Malgorzata Zygmaniak, una Donna Anna més 
delicada i subtil del que és habitual, amb una 
vocalitat sempre precisa i musical. També el 
tenor Enrique Eerrer, magnifie de línia i amb

Foto Xavier Gondolbeu

una veu especialment indicada per a papers 
mozartians, forma part del quadre d ’bonor 
d ’ aquests intérprets, ais quais cal afegir 
l’excel lent Leporello de Juan Pedro García 
Marqués, que va fer una transformació escéni
ca i vocal que sorprengué els que coneixíem les 
seves sélides interpretacions d’ocasions ante- 
riors, però no li sospitàvem aquesta versatilitat 
interpretativa. Seria injust no citar l’extraor- 
dinária qualitat vocal i musical de María José 
Martos, Zeriina de graciosa frescor interpretati
va, i l ’ excel lent Masetto de Felipe Bou. 
Arrodonia l’espectacle la preséncia efícient de 
Javier Roldán com a Comendador. El cor deis 
Amies de l’Ópera de Sabadell, que dirigeix Rosa 
Ribera, es va mostrar ágil i efícient, com també 
bo va resultar el conjunt de l ’Orquestra 
Simfónica del Vallès, dirigida per Albert 
Argudo.

Fa alguns anys era considera! molt difícil 
obtenir un bon “Don Giovanni” en un marc molt 
més solemne i especialitzat com el del Liceu. 
Avui podem donar-nos l’enborabona que aixó 
bagi estât possible a La Farándula, amb un 
seguiment de pùblic que bauria causât estupor 
quan van començar aqüestes iniciatives, el 
1982.
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Adàgio

Lorca, a la vora del riu Sangonera, el 14 
de novembre de 1927 neix en una fami
lia camperola un vailet que ben aviat 
agafa el bastó del sen pare i fa veure 
que toca la guitarra, la qual cosa diver-

_____ teix els seus germanets. El seu pare,
però, es pren seriosament la facècia i, tot just el 
dia que el marrec compleix cinc anys, li regala 
la seva primera guitarra i el matricula en una 
modesta escola de música de Múrcia, a la qual 
el duu diáriament en burro per tal que li ensen- 
yin solfeig i riniciïn a tocar la guitarra. En aca
bar la guerra civil la familia es trasllada a 
Valencia i el noiet ingressa a la vegada a l’insti
tut i al conservatori de la ciutat del riu Túria; en 
aquesta darrera institució cursa guitarra, com- 
posició i harmonia amb els mestres Vicent 
Asensio i Rafael Balaquer.

Mentrestant, E l i  de desembre de 1940 
s’estrena a Madrid una composició musical obra 
d’un jove invident, Joaquin Rodrigo, constituint 
un veritable esdeveniment ates que la tècnica 
extraordinària de Eautor ha resoli de manera 
quasi màgica el problema d’utilitzar conjunta- 
ment Eorquestra i la guitarra. El segon temps, 
adàgio, consta de cinc compartiments, però amb 
una sola unitat temàtica. Aquest temps s’obre 
amb uns arpegiats de la guitarra sobre els quais 
s’enlaira la veu planyivola i melangiosa d’un 
corn angles; la pròpia guitarra respon tot repe- 
tint la mateixa melodia amb formules melismà- 
tiques. La segona aparició de la frase -tercer 
compartiment del temps- és encomanada a la 
guitarra a “solo” , que l’exposa en la subdomi
nant Mi; la tercera reaparició en Ea dominant 
s’encomana al “tutti” , i després esclata una 
llarga cadencia, tot acabant el temps en un 
“pianissimo” sobre Si major. Aquest adàgio 
s’incorpora a la música universal en infinites 
interpretacions i enregistraments, el millor i 
mes conegut dels quais serà degut al nostre jove 
murcià, que sap arrencar al seu instrument els 
frescos sons dels jocs d’aigua del riu Tajo, dones 
ja haureu endevinat que estem parlant del 
“Concierto de Aranjuez” .

Ricard Calvo i Duran

La guitarra i els escacs tenen en comù la con
centrado, la precisió, el càlcul matemàtic, la 
intuïciô i l’estudi més exigent. Els escacs temp
len el nostre jove guitarrista i son l’ùnica cosa 
que li fa dubtar quin carni ha de seguir. És el 
malaguanyat Ataúlfo Argenta, el més universal 
dels nostres directors, qui el treu del dubte l’any 
1947 -quan en el noi de Lorca fa vint anys- en 
endur-se’l de gira per Suissa, Itàlia, Alemanya i 
Erança, i, el 1949, encomanar-li la part solista 
del “Concierto” i fer-lo debutar amb l’Orquestra 
Nacional d’Espanya. El seu nom. Narciso Yepes, 
ja és un valor reconegut arreu i, a partir d’ara, 
Europa, Japó, Estais Units, i l’America del Sud 
serán els seus auditoris més dévots.

El 1950 s’instal la a París, on, escoltan! la 
remor de les aigües del Sena, analitza, composa 
i transcriu per a guitarra les antigües tabulatu- 
res, enregistra la banda sonora de “Jocs prohi
bits” (1952) de René Clément, es casa ais 30 
anys amb Marysia Szummakowska, i fa mùsica 
d’una altra pel licula, “La filia dels ulls d’or” 
(1961). Aquesta intervenció en el cinema situa 
el seu nom al costai dels d’Andrés Segovia, 
Alirio Diaz i Joaquín Rodrigo entre altres virtuo
sos i compositors per a un instrument que ell 
revoluciona en afegir-li quatre cordes més.

Yepes presenta el 1965 la seva guitarra de 
deu cordes, que eli diu que no ha inventât pas 
sinó que l’ha rescatada del passai: a més d’ofe- 
rir major sonorità!, permet d’interpretar obres 
renaixentistes i barroques sense necessitai de 
transcripció previa. Diu que si ha fet una guita
rra grossa ha estât per fer gran la guitarra. La 
guitarra, el més popular dels instruments, ha de 
Iluitar per entrar a les sales de concert, per 
guanyar-se la seva carta de ciutadania en els 
cenacles apolTinis, per trencar concepcions 
aristocràtiques de l’art...

Però la guitarra forma part indispensable de 
la base social del flamenc i del blues, d’aquelles 
formulacions musicals que no s’aprenen als 
conservatoris sinó més aviat jugant a tocar la 
guitarra amb el bastó del pare, enmig dels gita- 
nets riallers del carrer de la Cera i de negrets
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trapelles de la Nova Orleans o de la quitxalla de 
l’horta murciana. És a partir d’aquesta imbrica- 
ció de la guitarra amb la música clàssica i amb 
la música popular que la influencia de Yepes es 
fa sentir en homes tan diferents -per edat, estil 
i camp de procedencia- com Laurindo Almeida, 
Eric Clapton, John McLaughlin, Paco de Lucía i 
Manolo Sanlúcar.

Membre de la Reial Academia Alfons X el 
Savi, de Múrela, des de 1977; Medalla de les 
Belles Arts, el 1984; Premi Nacional de Música, 
el 1986; membre de PAcademia de Belles Arts 
de Sant Ferran, des de 1988; Medalla d’or de 
Lorca, 1989, diu ell mateix que ha estât profeta 
a la seva terra, de la quai ha rebut sempre el 
millor tracte i els majors honors. Encara que 
per malaltia es retira el 1993, el darrer concert 
l’ ofereix al Palau de Festivals de Santander 
l’ I de març de l’any passât, i ens deixa els sens

flauta i director d’orquestra. Ell ha marxat, a 
les 9 del mati del 3 de maig d’enguany, als 69 
anys, des de l’hospital Morales Meseguer de 
Múrela, cap a un altre auditori, on hores d’ara 
ja es deu haver trobat amb el seu amie, el mes- 
tre Ataúlfo Argenta, qui, de ben segur deu tenir 
a punt una orquestra d’àngels músics: quin 
meravellós adàgio deuen fer allà dalt... Si un dia 
hi arribo ja els sentire, però, mentrestant, em 
faig una pregunta; Quin instrument deu tocar el 
Narciso: la guitarra de deu cordes o el bastó del 
Pare?

Les cendres del músic Yepes han estât 
escampades al monestir cistercenc de Buena- 
fuente del Fiscal, a la provincia de Guadalajara. 
Ha estât un borne bo, i tan polit i senzill que no 
ha volgut pas tomba.



N

El simbolisme i el seu futur

O  és gaire freqüent que hom pugui cele
brar un encert corn el que ens ha propi- 
ciat la Caixa de Sabadell en exposar, en 
el vestibul de l’Obra Social, el quadre 
d’Antoni Estruch “La mort de Rafael

_____ Casanova” o “l’Onze de Setembre” , corn
popularment se’l coneix. Grec que el lloc de la 
seva ubicació ha estât un encert, ja que l’espai 
n’afavoreix la contemplaciô.

Aquesta obra realitzada dins els canons d’un 
simbolisme ben entes; que després d’haver 
estât, per raons obvies, quasi oblidada, tenim la 
grata sorpresa de veure-la a mesura que passa 
el temps cada dia mes divulgada: enciclopèdies, 
llibres d’histôria i una infînitat de publicacions. 
Avui, a Catalunya, ja no és possible imaginar-se 
els tràgics fets de l’Onze de Setembre sense que 
hom no vegi reflectida en la seva ment l’obra 
d’Estruch.

Jordi Roca i Tubau

La seva realitzacié sota la influencia del 
néoclassicisme, amb una bona dosi de romanti
cisme, és un ciar exponent de simbolisme 
nacionalista. És, en bona mesura, una mostra 
del sentiment nacional, que bona part dels 
artistes d’aquella época imprimien a les seves 
obres. La descripcié del fet no té res de banal ni 
de gratuit, ans tôt el contrari, perqué hom, 
mirant l’obra des de la distancia impresa pel 
sedàs del temps, pot gandir en tôt moment de la 
càrrega de sentiments i complicitats resolts 
magistralment.

El simbolisme, avui malauradament disasso- 
ciat de l’”art modem”, és d’una vigéncia total i 
absoluta; una fmestra per on pot entrar l’aire 
frese de la personalitat diferenciada de cada 
artista, amb la relacié i el compromis directe 
que el Riga al moment historic de la seva comu- 
nitat. 1 ho és malgrat el moment de crisi que
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estem vivint, tan conceptual com creatiu, arreu 
del mon. Cree que la credibilitat de l’art, ara que 
ens acostem vertiginosament a l’alba del segle 
XXI, ha de fer un tomb. Horn, l’artista, s’ha de 
piante]ar amb certa urgencia com ha de tractar 
les noves propostes estètiques amb vista a les 
noves generacions. L’abstracció ja ha cobert, 
amb escreix, el seu paper i la seva fundó, tant 
estètica com social. Ara cal entrar en una nova 
dimensió. Cai fer foc nou i, amb l’ajut de les 
noves tecnologies, explorar nous llenguatges, 
propostes véritablement renovadores i, el que 
és mes important, retornar a l’art l’humanisme 
filosofìe, que tan barroerament li ha estât arra- 
bassat. L’”art per l’art” és un anacronisme que 
ja fa temps que ha tocat fons.

Plante]ar-se continuar manipulant la matèria 
amb l’ùnica finalitat d’obtenir efectes plàstics o 
copiar la natura amb una fidelitat que sobre- 
passa el que l’ull copsa a simple vista ja no és 
vàlid. Ja no serveix a cap objectiu d’innovació i 
menys de creació.

La veritable fundó de l’art, des de les repre- 
sentacions animais que l’home fixa en les coves 
d’Altamira, no ha estât altra que la de la comu- 
nicació i la motivació en fundó directa amb la 
religió, la màgia, l’esoterisme, la Identität... 
Però, en el fons, el més important és que ha 
estât un instrument d’una validesa indiscutible 
per a l’bome, tant per al desenvolupament de 
les societats més avançades corn per a les ètnies 
minoritàries. Per tant, és obvi que s’ha de retor
nar sense dilació al binomi creativitat-funció 
com a motor dinamitzador de l’ avenç de la 
societal.

Una altra cosa és pura especulació; és un 
constant tirar enrere vers la seva vertadera 
finalitat: anar més enllà, més enllà de la pròpia 
existència material.

Estic convençut que la simbologia pot èsser 
una via, una font inestroncable d’inspiració 
perqué, de la mà dels bons realitzadors, s’asso- 
leixin fites inexplorades, llenguatges desintoxi- 
cadors, tant conceptuáis com plàstics, donai 
que les tècniques avui emprades arreu, sovint 
disassociades de la seva més elemental fundó, 
creen un confusionisme aberrant i unificador.

L’art, avui i ara, ja pot anar -ha d’anar- més 
enllà del fet testimonial, atès que disposem 
d’uns instruments prou vàlids com perqué el 
testimoniatge de la societal quedi reflectit a bas
tament en altres mit]ans que no tan sols han de 
ser els artístics.

M a rtí R ialp  deia: “L’artista es defensa 
d’acord amb les seves forces, i el seu tempera
ment és la inacabable allau de la realitat” . 
Penso i afirmo que la inacabable força de la rea
litat creativa és d’un abast indescriptible que 
menará els artistes, en un futur, a surprendre 
amb les seves obres. Altra cosa, seria la deca- 
déncia de la humanitat sobre la terra.

R e f o r m e s  
d'Habitatges 
i L o c a l s

FORMULES DE FINANÇAMENT
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• Pía personalitzaf

CROQUIS
JOAN LEIVA

Ronda Zamentiof, 151 
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Cròniques urbanos
Crònica d'un judici amb homenatge

'acusat, amb el cap cot,
les ulleretes rodones en- 
tel lades, dreça el cos 
llargarut, ara que el jutge 
l’ha fet alçar. Li acaba de 
dem anar si té alguna  

cosa més a afegir, abans que sigui 
fet public el veredicte.

La sala s ’om ple d ’un silenci 
espectant; al lluny. Ileus, se senten 
uns som iqueigs constants que 
ningú no vol girar-se a mirar, per
qué tothom sap d’on venen: és la 
Lali Tinter, la dona de Tacusat, 
que durant el judici ha estât insi
nuada com a cómplice per alguns 
dels testim onis, que ja  es veu a 
venir que el seu marit será decla
ra! culpable. Amb la desolado al 
rostre, intenta assegurar que les 
garanties que li han donat els pei- 
xos grosses del Partit, repetint-li 
una vegada i una altra que tot 
anirà bé, es compliran i que no 
s’embrutarà el nom de la familia. 
Potser ara somica més fort perqué 
endevina que tot el que pugui dir 
el seu m arit, Tacusat Am adeu  
Galliné, encara pot empitjorar una 
situació ja  prou galdosa o pot 
refredar el suport politic que els 
ha de permetre refer-se d’aquest 
mal pas. 1 potser també per aques
ta inseguretat, les faccions dures i 
equines de la dona s’han exagera!, 
amb el rostre plorós. Però no ha 
perdut la mirada glacial d’odi al 
món que destil len els ulls freds i 
clars, perduda ja la punta de rim
mel blavós que se li ha escampat 
per la cara. La sostenen, a una 
banda el president local del Partit, 
Arnau Guardia, que exagera el 
posât franciscà com per encoma- 
nar-li la pacient resignado cristia
na que el moment demana, i a la 
seva esquerra el diputat Josep 
Miquel Pala, vingut de Barcelona 
per a l’ocasió, que mira al sostre 
com si fos a missa.

Però ara l’acusat sembla dispo
sât a començar a parlar, perqué 
s ’ escura la veu i es posa bé les 
ulleretes que li rellisquen fins a la 
punta del ñas. Mira al cel, potser 
per evitar que li caiguin, potser 
per buscar la inspirado del que 
dirà o per implorar alguna pietat 
del més enfia; fa un sospir sorollós

com una queixa i parla amb la veu 
apagada i lúgubre de sem pre. 
Escoltem-lo:

-  Jo, senyor jutge, en el fons, 
modestament, opino que he estât 
victima d’un malentés lamentable. 
Per form ado, per ideologia i per 
conviccié, jo sóc d’esquerres. Tiñe 
el titol de Llicendat en Fisica, que 
no és cosa de brom a, i la m eva  
dedicado a la docéncia va ser una 
decisió per contribuir a reparar les 
injusticies del món, per redimir els 
oprimits.

Un murmuri general que pot
ser no voi dir res l’ha interromput. 
Ha parlât una mica atropellat, a 
batzacs. S’escura la veu i continua, 
ara més segur:

-  A casa meva mai no em va fal
tar res, vaig fer els estudis sense 
angoixes ni problèmes, i podria, si 
se ’m perm et dir, baver dut una 
vida regalada, seguint el negoci 
m és o m enys téxtil de la m eva  
familia. Però les mateixes ansies 
redem ptores que ara m ’han dut 
davant d’aquest tribunal foren les 
que van guiar els meus passes per 
la pedagogia. Feia classes de la 
m eva assignatura, la Fisica, a 
l ’ Institut, però, inquiet i sempre 
disposât, de seguida vaig veure 
que podia ser més útil en un carree 
de Padministradó. Hi haurà qui en 
dirà habilitât d’escalador: jo en die 
esperi! de sacrifici. I per aquest 
esperi! vaig optar primer al gran 
d’inspector i després, aconsellat 
per bons am ies del Partit, vaig 
acceptar el rise i el repte d’un nou 
càrrec. Fren bons temps, els meus 
governaven amb l ’esperança de 
canviar el món ben de pressa. Algù 
deu recordar allò que va profetit- 
zar un lider predar: “Aquest pais 
no el coneixerà ni la mare que el va 
parir” . Amb aquest objectiu vaig 
rebre el nom enam ent de Su- 
pradelegat d’Fducació, un càrrec 
dificil, de responsabilitat, des del 
qual em vaig proposar fer efectiva 
la profecía del que fou el nostre 
lider. I és justament aquest afany 
el que m ’ha dut on sóc: al banc deis 
acusats. La cosa no deixa de ser 
lamentable, per incomprensible i 
injusta...

-  Molt bé!- s ’ha sentit en aquest

Feliu Vallès

moment. El crit femeni ha sortit de 
les primeres files, a l’altra banda 
d’on està la dona, que l’ha acollit 
amb un gest de ràbia incomprensi
ble i una mirada furiosa que ha 
anat del marit dissertador al racé 
on seu la Victòria D eum al, un 
espécimen de nimfômana estreta 
col laboradora del Supradelegat, a 
qui les males llengües denominen 
la Supradelegada, perqué están  
convençuts que, entre élis dos 
(com entre ella i molts afires m ás
eles m és o m enys propers ais 
poders) hi ha alguna cosa més tan
gible que una relació de treball.

El crit d’ánim ha fet que l’acu- 
sat aprofités per fer una pausa, 
després del seu llarg parlam ent 
biográfic, durant el qual, tot i for
se carregós a estones, ha estât 
escolta! amb una paciéncia admi
rable pel jutge, que no ha pogut 
evitar, però, de fer algún badali i 
de picar inconscientment amb el 
llapis damunt la taula, de tant en 
tant. Entre el públic que omple la 
sala, l’avorriment també s ’ha fet 
evident en el moviment de carnes i 
el constant enrenou de cadires. 
Ningú no entén on vol anar a 
parar, Tacusat, amb aquest 
al lega! patétic. Potser per aixó 
esperen que acabi, d’una vegada. 
Deixem-lo continuar, ara que ha 
représ el seu monóton monóleg.

-  Per no abusar de la paciéncia 
de la sala, diré, només, que si vaig 
prendre la decisió de fer que els 
escolars de la ciutat sortissin a 
aprendre al carrer, només fou per 
posar a la práctica les més innova
dores teories educatives. No, jo no 
els vaig dir ais mestres i profes
sors/ -res que els donessin esprais, 
tisores i pots de pintura perqué 
empastifessin la ciutat. Es tractava 
només de donar vida ais escolars, 
de posar-los en contacte amb la 
realitat d’una manera lúdica. Qui 
podia preveure que s’ho prendrien 
tan a la valenta?

L’interrogant ha quedat pen- 
jant en Paire enrarit de la sala. Hi 
ha la im pressió general que 
l’espectacle és molt trist, que més 
valdría acabar-lo de seguida. Però 
ell segueix:

-  La meva intenció era conver-
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tir Sabadell en la ciutat pionera en 
la pedagogia, ja  no del país, perqué 
no se sap mai de quin país parlem, 
sino d ’ Europa, de l ’Arc M edi- 
terrani, i d’Occident, fins i tot. El 
que passa és que, com els grans 
innovadors, no vaig ser compres. 
La pintura, les serres, les tisores, 
els m alls i les piconadores que 
tenien als tallers dels centres esco- 
lars s’estaven fent malbé pel desús 
i l’excès d ’inútils estudis teòrics. 
Fou llavors que, per am ortitzar 
aquest material que ba costat els 
seus diners a l ’erari public, vaig 
proposar les “Jornades lùdico-par- 
ticipativo-formatives” , que consis- 
tien a sortir tots els alumnes de les 
escoles públiques a expressar-se, a 
m illorar, canyiar i posar al seu 
gust la ciutat. És culpa meva si van 
entendre que bavien de serrar i 
trossejar tots els bancs de totes les 
places de la ciutat? Potser vaig ser 
jo, qui els suggerì que tallessin tots 
els arbres de les places, que escap- 
cessin els graons de les escales de 
Sant Félix, que espanyessin totes 
les portes dels edificis pùblics o 
que creguessin que els vidres de 
tots els aparadors de les botigues 
de la Ram bla eren m es bonics 
trencats? 1 quina utilitat tenia, la 
Torre de l’Aigua dreta? Potser cal- 
gui admetre que tombada, penjant 
en el barrane del riu, sembla una 
escultura avantguardista que pot
ser encara farà guanyar visitants i 
turistes, a la ciutat. Aquesta estéti
ca nova aconseguida -h o  hem de 
recon éixer- dona un aspecte de 
“Biade runer’’ molt intens a la nos
tra ciutat, habitualment anodina. 
Jo no vull dir res, però potser ara 
agrada m és als joves, la ciutat, 
aixi, al cap i a la fi, ells són el futur 
i el futur és seu...

El jutge ha hagut de donar un 
pareli de cops de maga per resta- 
blir l’ordre, perqué la remor dels 
assistents ha crescut fins esclatar 
en un sonor “Burro!” que algú ha 
cridat, poc abans d ’endur-se un 
calbot de mà justiciera. Ara, amb 
una cara de pena que gairebé fa 
riure, l ’ ex Supradelegat d ’Edu- 
cació, reprén el seu diseurs amb 
menys convenciment que abans:

-  En fi... Com vulguin. Però jo 
no podia imaginar-me, quan vaig 
dir, des de la tarim a que vam  
posar a la Plaça de les Escombres, 
aquell dijous a la tarda, allò de 
“Teducació, els instituts, la ciutat 
és vostra!” , que s ’ho prendrien al 
peu de la lletra. He d’admetre, sen- 
yor jutge, que el to era una mica 
“mitinero”, però un, en el fons, és 
un politic. De cap manera, però, no

em podia pensar que el que farien 
seria anar a tots els Casals de 
Jubilats i obligar els avis a tallar
se els cabells al zero, sota la con
signa “Skin iaios power”, que han 
pintat a totes les parets; com tam- 
poc no m ’esperava que calessin foc 
als Instituts, en el seu intent, impa- 
cient i jove, d’avançar la Verbena 
de Sant Joan i les fogueres al mes 
d’octubre; ni tampoc que es dedi- 
quessin a pintar de color de rosa la 
façana dels Padres, que ja  prou 
castigats están, el Dr. Sarda i 
Salvany i el Pare Claret, allí, enfi
láis. Admeto que hi pot haver gent 
a qui Sant Félix, amb aquests gra- 
fitis a dins i a fora, li faci perdre la 
fe, però cal pensar que al cap i a la 
fi són joves i que sempre és millor 
que pintin que no pas que robin.... 
Bé, ja ho sé que també van robar, 
però poca co sa ... El Banc de 
Sabadell el porten gent molt com
prensiva, amies de casa meva de 
tota la vida, miri si ho sé que són 
bones persones... I aqüestes cria- 
tures, als seus divuit o vint anys, 
en edat escolar, encara, són gent 
sense antecedents que estic segur 
que no hi tornaran... 1 el que els 
quedará será la impressió que, ni 
que fos per uns dies, Sabadell fou 
una ciutat ludica a tope, que en 
diuen... No ha estât, corn volen fer 
creure les males llengües i es diu, 
un fracas escolar, sinó un éxit, una 
lliçô que perdurará en el temps i 
en la memòria de moites genera- 
cions de sabadellencs barra - 
enques que ara, amb la ciutat 
arrasada, tindran Toportunitat de 
tornar-la a construir més bonica, 
més ampia i més neta. Vist aixi, 
encara els haurem fet un favor...

La sala , sobtadam ent, s ’ha 
dividit en dos grups que reaccio
nen a les paraules d ’Am adeu  
Galliner de manera contradictòria. 
Hi ha una minoría de public enfu- 
rit pel cinisme politic dels argu
ments d ’Amadeu Galliné i que el 
xiula i l’esbronca; per contra, una 
clara m ajoria d ’ assistents, tots 
amb una enganxina a la solapa, 
agiten unes banderetes de paper 
del partit al qual pertany Tacusat i 
omplen l’aire de visques i d’aplau- 
dim ents. El jutge ha quedat un 
moment parat entre els dos focs, 
però s’afanya a restabUr l’ordre i 
mira el rellotge.

-  Prou!- el jutge ha fet cessar 
amb cops frenétics de m aga la 
cridòria de la sala, que ja impedia 
sentir les elucubracions que l’acu- 
sat no ha deixat de remugar enmig 
de l ’ enrenou, fiançant m irades  
esperangades al racó on la seva

dona somica i els seus liders l’atien 
m ostrant-li el poize enlaire - 
Silenci! L’acusat senyor Amadeu  
Galliné ja ha dit prou i més del que 
calia. Aquest tribunal el declara 
culpable d’incitació irresponsable 
al caos i el condemna a una multa 
de cinquanta milions per refer un 
m inim  dels danys causais a la 
societat en general i a la ciutat de 
Sabadell en particular, a part 
d’inhabilitar-lo indefinidament per 
desenvolupar cap fundó educati
va. S’aixeca la sessió.

Contra el que podría esperar
se d ’ aquesta dura condem na, 
l ’acusat Am adeu Galliné mostra 
un somris d’orella a orella, mentre 
s’abraça a la seva esposa, la Lali 
Tinter, que plora d ’ alegria. De 
sobte, entre la munió de fotògrafs, 
els liders del Partit i alguns de 
Toposició s’acosten al condemnat i 
li allarguen xecs nomináis perqué 
pagui immediatament la multa, al 
mateix temps que ja  el proposen, 
amb adm irable unanim itat pre- 
pactada, per a un carrée al Depar- 
tament General de Reconstrucció 
Ciutadana. Una veu, que hom diría 
que és la de Tactual Supradelegat 
d’Educaciô Ramon Deponent, diu 
fluixet: “Ens hem  salvai d ’una 
bona! Si al Galliné se li arriba a 
acudir dir els noms de tots els que 
secundàvem  el seu projecte, el 
pais queda sense politics i sense 
quartos, amb tantes m u lte s ...” . 
Algú de la rotllana dels politics no 
es pot estar d ’agrair al satisfet 
Galliné: “Gràcies a tu tornará a 
haver-hi feina a dojo per al ram de 
la construcció, bé, de la recons
trucció!” . I surten en olor de multi- 
tuds, davant la mirada perplexa 
dels ciutadans que, sortejant les 
piles de runes que omplen la ciu
tat, tornen cap a casa sense poder 
entendre que estiguin tan con 
tents, després de la condemna i la 
multa. 1 és que no saben que, en 
un restaurant dels afores de 
Terrassa, ja tenen una llarga taula 
reservada a nom de Galliné, que 
presidirá el diputat Pala i TArnau 
Guardia, sota una bandera que té 
un rétol que diu: “Hom enatge a 
Am adeu Galliné. Junts ho farem  
tot bé.”

A Tendemà els diaris reprodui- 
ran la fotografia del sobretaula, 
tots somrient, menys la Lali Tinter, 
que m irava amb fùria com la 
Victòria Deumal alçava una copa 
de cava amb gest festin per cele
brar Téxit.
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Se<retos del «orazón:
Montxo Armendóriz, un cinema sensual

Jordi Graset

1 cinema espanyol no ofereix gaires oca- 
sions que ens desvetllin el gust de par
larme. El simple fet que durant molts 
anys hagi estât dominât per I’Almo- 
dóvar, un senyor estrident que perpetra 
films histèrics amb la coartada de la 

postmodernitat, pretenent “épater le bour
geois”, ja parla per si sol. El panorama s’havia 
enfosquit encara mes per una allau de comedie- 
tes enzes, corn per exemple, l’exitôs BOCA A 
BOCA, O  per entonats films de compromis corn 
DÍAS CONTADOS o NADIE HABLARA DE NOSO
TRAS CUANDO HAYAMOS MUERTO, per citar
ne alguns deis mes guardonats i, a fe de Déu, 
d’una qualitat artística precària. Però, sortosa- 
ment, várem començar la temporada molt 
millor, amb una magnífica adaptació de Pilar 
Miró, EL PERRO DEL HORTELANO -una cineas
ta que si, fins ara, no ens havia proporcionat 
una molt bona pel licula sí, que té, en canvi, 
bastants moments de bon cine- i, darrerament, 
amb aquest SECRETOS DEL CORAZÓN, on 
retrobem el magnifie Armendáriz de TASIO, 
després d’un film desaprofitat corn és LAS CAR
TAS DE ALOU, i d’un altre francament decebe- 
dor: LAS HISTORIAS DEL KRONEN.

De les imatges de TASIO i de SECRETOS DEL 
CORAZÓN emana la sensualitat d’un cinema

táctil que posseeixen ben pocs cinéastes. Son 
aquells que saben extreure del paisatge la seva 
secreta poesia, transformant-lo en un personat- 
ge viu: Mizoguchi, Cissé, Imamura o Kaige. Corn 
no recordar TIERRA AMARILLA, d’ aquest 
darrer, visionant TASIO. Cinéastes que obser
ven la terra i els homes corn véritables entomò- 
legs, que ens fan sentir la seva olor, les seves 
palpitacions i el seu misteri. Que aconsegueixen 
plasmar l’atmosfera inquiétant i excelsa -quasi 
religiosa- del permanent conflicte entre la natu
ra dominada i la natura rebel i, en darrer terme, 
de la dicotomia indestriable vida/mort.

La vida a SECRETOS DEL CORAZÓN és tota 
sensualitat: acaronaments, música, ball, prime- 
rissims plans dels sentits, l’esclat del sexe, la 
seva força primitiva, l’amor manifest o intuit. 
Tot es fon amb l’aigua, les muntanyes i el bes
tia. La mort és particularment llôbrega: els suï- 
cidis, el ninot penjat, apedregat i cremat, la 
Setmana Santa, l’imaginari infantil aterrit per 
Hops i pecats. Tot es fon en la repressió, el silen- 
ci, les liars en penombra, les portes tancades i la 
religiô tenebrosa.

Les cases amagaven passions inconfessables 
i inconfessades i, en aquelles setmanes santés 
de la nostra infantesa i adolescencia, en qué la 
tristesa era obligada, la religió católica mostra-
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va, pedant, el sen rostre totalitari. Era el 
moment d’expiar coMectivament, els secrets 
pecaminosos. La ment infantil, frágil i predispo- 
sada a la seducció, era colpejada per contes ais 
quals els nens que feien campana de Leseóla, 
eren devorats pels Hops i, si es masturbaven, 
se’ls emportaven els goril les a Linfern. Era una 
Iluita homérica entre ser perfecte o que t’arra- 
bassés Lhome del sac. Però, mentrestant, la vida 
corria amb tot el seu ímpetu, sens dubte encara 
mes estimulada pels misteris i les prohibicions, 
com aquest riu que Javi travessará quan desco- 
breixi els secrets d’altri i, guardant els propis, 
pianti cara a la vida.

A SECRETOS DEL CORAZÓN, tot es fon en un 
muntatge exemplar, rie en suggeréncies i ambi- 
güitats. La por i la rebel lia es sintetitzen magis- 
tralment en la seqüéncia del divendres sant en 
qué les carraques eixordadores s’acompanyen 
amb forts cops de mans sobre els respatllers 
dels bancs. Hi ha por i ira en aquest ritual en el 
qual la commemoracio es converteix en un crit 
per alliberar-se de la tenebra. SECRETOS DEL 
CORAZÓN està fargit de metàfores i de símbols 
perfectament integrats en la narrado, que lli- 
guen el descobriment de la vida a la por i al 
pecat. L’apropament a la realitat histórica pel 
biaix del nen, en tant que conductor de la nos
tra pròpia memòria, és d’una gran intensitat, 
facilitant la integrado de la fantasia, el mite i la 
realitat per mitjá d’una experiencia íntima i 
complexa. El descobriment de la realitat a tra
vés de les finestres, resguardáis de les mirades 
d’altri, amagats darrera de les portes, crea una 
percepció pertorbada i genuina.

Hi havia espais prohibits i espais sagrats, tot 
una suma de designis i encanteris alentats per 
una educació espaordidora que ofuscava la raó 
i que, ais ulls d’avui, pot semblar mes un malson 
que un fet realment viscut. La creenga que 
l’espelma que es consumía mes de pressa era la 
del mes pecador o la mateixa existencia d’un 
diable adornat de tot tipus d’horrors ens acaba- 
va fent sentir veus de morts i petjades ama- 
nagadores. Quedaves atrapat en aquesta sinis
tra tela d’aranya, tot just aixecar el voi. El poder 
político-eclesiástic es servia, astutament, d’una 
estètica hipnótica. A Lavi de Javi, que s’autoes- 
clou d’una comunitat amb la qual no es sent 
identificat, no li agraden ni els capellans ni els 
ministres, perqué son xarlatans, o sigui, hipno- 
titzadors. La tia Maria s’evadeix grácies al vi

mentre canta: “Vámonos donde no haya justicia 
ni leyes, no más nuestro amor”. I finalment, ho 
farà. Deixarà la germana tancada en el seu petit 
món provincià, al qual sols arriba el ressò de la 
vida a través de la ràdio, per viure la pròpia, 
encara que, suprem pecat!, sigui amb un home 
casat. Submergit en la cultura del pecat, el des
cobriment del sexe era tan traumàtic que podia 
modificar, negativament, Lopinió sobre les per
sones estimades. Quan Javi posa la persona 
estimada per damunt del prejudici, ha perdut la 
por. Ja pot travessar el riu. Com a TASIO, 
Armendáriz ens mostra Laprenentatge de la 
vida com la millor escola, lluny de tabús i mani- 
pulacions culturáis. La vida que retrata a TASIO 
és primitiva, tosca, abnegada i noble i la inter
pretado deis actors és d’un naturalisme colpi- 
dor. La de SECRETOS DEL CORAZÓN està molt 
més mediatitzada culturalment i exigeix unes 
interpretacions psicológiques que revelin un 
réalisme més complex. En ambdós films la 
direcció d’actors és excel lent

SECRETOS DEL CORAZÓN ens retrotrau, 
inévitablement, a EL ESPIRITU DE LA COLME
NA i a EL SUR, de Víctor Erice, dos films excep- 
cionals en la história del cinema espanyol. Per 
la seva temàtica, per la seva perspectiva d’apro- 
ximació a la realitat i per la seva ideologia, tots 
aquests films tenen molts punts en comú, però 
el cinema d’Erice és molt més hermétic, amb 
una narrativa tremendament eMíptica, és més 
auster i poc propens a Lacotació humorística. 
Naturalment, la realitat deis anys quarantes era 
molt més negra que la deis anys seixantes i el 
1973, any d’EL ESPÍRITU DE LA COLMENA, 
determinades coses encara s ’havien de dir 
entre línies. Però, sobretot, hi ha una qüestió de 
personalitat diferenciada. El cinema d ’Ar- 
mendáriz és més jovial, remarca més el grotesc, 
té un percucient sentit de Lhumor i una direcció 
d’actors més elaborada i versátil. També és més 
optimista. Però tots dos cinéastes vessen, igual- 
ment, sensualitat i erotisme. SECRETOS DEL 
CORAZÓN és un cant a la vida que neix de la 
seva acceptació. Una história ben explicada, 
amb Sensibilität i sentit poétic, quelcom infre- 
qüent en el cinema espanyol.
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Els ranxos de peix

Is ranxos de peix d’aquesta part de la 
Mediterrània es composen d’un bullit 
de peix amb un sofregit, una o altra 
fécula (patates, arros, pa sec...) i una 
picada. De Nord a Sud: la boullabaise 
(la picada, el rouille, la serveixen a 

part), el suquet (picada amb pinyons i safra), 
l’ail cremat (els ails, fregits a fons, amb el pebre 
vermeil i el pa, a la cassola d’entrada), la romes- 
cada (picada d’ametlles, avellanes i pebrots de 
romesco, en canvi), la caldereta i Tarros ciar 
menorquins (hi ha qui fa la picada només amb 
el fetge i al sofregit i posa pebrot verd, ben ten
dre), Tarros de peix mallorquí (la picada és d’all 
i julivert). L’arros a banda deu derivar d’una 
versió local d’aquestes el laboracions, orques- 
trada: Tarros, cuit amb el brou que han fet el 
peix i unes patates, i acompanyat d’un all-i-oli, 
segueix la cassola amb les parts solides del 
bullit, amanides amb la “salmorreta” . Si me’n 
salto cap, demano perdó per la meva ignoráncia 
i prego que me’n redimeixin: passin-me la 
recepta, sisplau.

La boullabaise és bastant popular aquí. De 
petit, recordó haver-ne anat a menjar, amb la 
familia, a “Los Caracoles” , del carrer d’Escu- 
dillers. Horn seguía el cerimonial; entrar per la 
cuina, saludar el Sr. Bofarull, perpétuament 
assegut a la seva taula, trobar lloc i demanar 
bullavesa i pollastre a Tast. Per fer-la, bullin el 
peix (cap-roigs, aranyes, congre, rap, llagostins, 
galeres, cloisses, calamars, sípia, etc.), els gros
ses fets a tails, amb una branca de fonoll i un 
pessic de safrá. Acte seguit, fregeixen en una 
mica d’ oli, ceba, porro i all, trinxats; quan 
comenci a enrossir, hi afegeixen tomáquet rat- 
llat i julivert, a trossos. Quan el sofregit sembli 
confitura, el tiren a Tolla. La sal i que bulli, no 
mes de mitja hora. Fregeixen unes llesques de 
pa. Hi ha qui opina que no s’han de fregir ni 
torrar. També hi ha qui les torra (llavors es 
poden fregar lleugerament amb un all). Per al 
rouille, piquen unes dents d’all, un bitxo i una 
molla de pa, mullada en el brou, en un morter. 
Un cop picat, hi afegeixen dues cullerades d’oli 
i dos cullers de brou de peix. Per servir-la, posin

T O T E N

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

Joan-Antoni Ferron

unes llesques de pa a cada plat, el peix, repartit, 
i el brou damunt, després de treure’n el fenoli. 
Cadaseli s’hi posa el rouille al seu gust, presen
tai al mateix morter.

El suquet empordanès que m’agrada més és 
el d’escórpora, però es pot fer amb afires pei- 
xos, sols o en companyia. En una cassola amb 
oli, fregeixin el fetge del peix i el posen al mor
ter. Llavors, fregeixin a la mateixa cassola unes 
patates, tallades a llesques. Quan estiguin, hi 
posen ceba trinxada i, quan sigui rossa, abaixen 
el foc i hi tiren tomáquet trinxat. En ser cuit, 
posin-hi el peix, tallat a trossos, i tapin la casso
la. Acte seguit, facin la picada amb el fetge, uns 
pinyons, unes dents d’all, un pessic de safra i un 
carquinyoli o dos i Tescampen, amb un raig de 
vi blanc, sobre el peix. Tornin a tapar i que vagi 
fent, lentament, fins que J a no sigui cru. No dei- 
xin coure massa el peix; perd sabor i es desfà.

L’ail cremat és de la costa del Garraf en avall. 
Fregeixen un grapat d’ails pelats, fins que siguin 
ben foscos i els posen al morter. No els fregeixin 
a foc massa viu; cal cremar els ails només: Toli 
cremat és tôxic. Llavors, hi fregeixen unes pata
tes, tallades a llesques. Mentres, piquin els ails, 
amb una llesca de pa xopada de vi blanc i una 
bona cullerada de pebre vermeil. Quan les pata
tes sén fregides, abaixin el foc i hi tiren la pica
da, amb un raig més de vi blanc. Acte seguit, hi 
posen el peix a talls, la sal i ho deixen ofegar a 
poc foc.

Hauran sentit dir que els mestres romescai- 
res tenen el seu secret i no el revelen més que in 
articulo mortis. El Sr. Antoni Adserà, va compa- 
dir-se deis qui estàvem en la inòpia i va publicar 
una interessantissima monografia, Tany 83; el 
romesco, com la triaca, va bé per a moites coses. 
Per a una romescada, facin en una Cassola, un 
sofregit de ceba i tomáquet. Redueixin el foc i hi 
posen el peix blanc a talls, el millor que trobin: 
llagostins, calamars, sipia, musclos, cloisses..., 
nets, amb un got de vi blanc i una mica de sai. 
Ho tapen i deixen que faci la xup-xup, sense 
remenar-ho. Rentin uns pebrots de romesc secs, 
els treuen les llavors i els escalden. Amb un 
ganivet en treuen la polpa i la posen al morter.
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Pelen unes dents d’all, unes ametlles i unes ave
llanes. Torrin o bé fregeixin suaument els ails i 
una llesca de pa. Posin-ho tôt plegat al morter i 
ho piquen, fins a formar una pasta, com mes fina 
millor. La tiren a la cassola del peix. Aixi que 
sigui prou cuit, apaguin el foc i ho serveixen.

Uns cosins de Mao em van donar la recepta 
de la caldereta. Comprin, dones, mig quilo per 
cap; que la llagosta sigui viva, millor si es aca
bada de pescar que de viver, millor femella que 
másele, millor una de grossa que dues de peti
tes. Es pot tenir viva a la nevera, durant un dia 
O  una mica mes, emboticada amb un eixuga- 
mans de rus, mullat, si no té cap pota troncada; 
en aquest cas, caldria coure-la desseguida per
qué, sino, trobes la closca buida. La prefereixo 
cuinada un pareil d’hores abans de servir-la. 
Tallin pa a llesques primes i Passequen al sol. 
Posin en una cassola al foc, un bon raig d’oli 
amb un pessic de sal. Facin un sofregit de ceba, 
pebrot tendre i tomàquet i apaguin el foc. Agafin 
la llagosta pel cap i, amb Paîtra mà, li pleguen

la cua, tôt posant-la damunt una safata que 
reculli bé el liquid que farà. Cal una certa con- 
vicció: l’animal no col labora, és comprensible. 
Amb un bon ganivet, li tallen el cap en rodé. 
Deixen degotar les dues parts dins la cassola i hi 
tiren el suc que ha fet, també, abans no qualli. 
Hi donen una remenada. Després, trenquin una 
banya de la Uagosta, arran del cap. A la base del 
ventall que fa la cua hi té Panus: li liquen pel cap 
ample, fins que surti per Paître extrem i la tor
nen a treure, estirant. El budell quedará net. 
Ara, trossegin la cua a daus i tirin-la a la casso
la. Obrin el cap de la llagosta pel llarg, en verti
cal. Li treuen el fetge, que és d’un color groc- 
verdés, i el fregeixen, remenant-lo per a que 
quedi ben esmicolat. Un cop cuit, el tiren a la

cassola. Acabin de trossejar el cap i també li 
tiren. Cal que tots el trossos de llagosta quedin 
amb la closca a la banda de sobre. Migeobreixin 
amb aigua i hi tiren la sal. Ara tornen a encen
dre el foc i ho deixen coure mitja hora, a foc 
modérât. Hi ha qui hi posa una picada. A mi me 
la van explicar sense, i surt bona. Per servir-la, 
posin les llesques de pa al fons del plat i els tros- 
sos de llagosta i el sue damunt. Si hi bullen, els 
darrers divuit minuts, una mica d’arros, en 
comptes d’escaldar-hi pa després, tindran un 
arros ciar de llagosta. Un i altre plat també es 
poden fer amb llamántol o amb xigala.

A la veina Mallorca fan la més barateta de 
totes les cassoles. El peix amb el que la fan és, 
generalment, pescat pels propis consumidors, 
amb volantí, des de la barca. Sortir de prima, 
amb el mar planxat com un safareix, arribar 
d’alba a les senyes i agafar, amb les primeres 
clarors, els peixos que es desperten amb gana, 
és el preludi. Quan l’embat (marinada), ha aga- 
fat força, deixen de picar. A l’estiu, llavors cal 
armar el tendal, per tenir bona ombra, treure el 
pa moreno mallorquí, una sobrassada casolana 
coent i una ampolla de “manto negro” el vi del 
tradicional raïm negre de Tilla. Primer acte, 
consistent, que es remata amb un melonet, con
servât en frese sota el castillet de proa. Mitja 
máquina i cap a terra. Pel cami, es neteja el peix 
amb aigua de mar. Després, en una cala qualse- 
vol es fondeja en roda i es fan unes capbussades. 
Quan el sol és dalt de tot, es salpa Táncora i a 
port. Fi del segon acte. El tercer és el dinar.

Posin el peix més petit en una olla amb aigua 
i el fan bullir, amb un tronquet de fonoll. Mentre 
va arrecant el bull, fan un sofregit de ceba i 
tomàquet, en una paella, i Taboquen a Tolla. 
Que bulli fins que el brou esdevingui blanc. 
Llavors el colen, exprement el peix amb la mà 
de morter, contra el colador. Posin a bullir 
novament el brou, amb una mica de sal, pebre 
negre i uns brins de safrà. Quan bulli fort, hi 
tiren Tarros. No n’hi posin massa; cal que quedi 
sucés, per menjar amb cullera. Poc abans d’atu- 
rar el foe, piquin unes dents d’all i una mica de 
julivert en un morter i ho tiren a Tolla; que Tall 
quedi mig cuit, només. Aboquin desseguida 
Tarros en una enciamera i el serveixen, acom- 
panyat amb un platet de tires de pebrot verd i 
tendre, o de raves, sense amanir. De segon, els 
peixos més grossos, enfarinats i fregits. De pos
tres, unes figues de sa caseta, un pel secallones, 
ja, amanides amb un raget d’anís see dels tres 
caires; grand finale. Qué més es pot demanar?

I& , I . ’ PEIX i M ARISC

M  1
P e n - v l e t J. B A R B E R A
CENTRE DE NETEGES, S A

■  DIGITAL • MUSICA • VIDEO ■ TEL 723 7200-FAX723 6547 Telèfons 714 52 87 - 714 55 40
1 ELECTRODOMESTICA - INFO RM ATICA SABADELL Castellar del Vallès

129



V

Diìluns
El fruit de les incerteses

Pere Cornelias

int-i-sis de maig. Campions de la Recopa, 
finalistes de la Copa del Rei i a només 
dos punts del Madrid, en una Lliga esbo- 
jarrada on ja tot sembla possible.

Dones no estic content. És ciar que 
m’agrada guanyar, i encara mes quan 

intueixo, sense massa esforç, el neguit i el 
desassossec que deuen patir 600 km. al Sud. Els 
hem près -literalment- la Lliga de bàsquet, apa- 
llissant-los a casa seva i, ara, podem fer el 
mateix amb la de fútbol. L” ’impecable” sistema 
defensiu de Capello fa aigües per tot arreu, els 
seus jugadors han perdut la “ insp irado” i 
Lorenzo Sanz, amb cara de pomes agres, enca
dena bajanades. Luna darrera Laltra. És ven
tât, resulta atractiu i divertit. Però a mi no 
m’és suficient.

Què ha fet que el Barça pugui, en aquests 
moments, assolir els tres titols en joc? No haviem 
dit i repetit que aixô no anava ni amb rodes? 
Érem, senzillament, uns alarmistes i uns exage- 
rats? Haviem perdut el sentit de la mesura?

Tot té, em sembla, la seva explicado. En pri
mer Hoc, els rivais. Ja ho deia fa quatre mesos: 
veient-los jugar, trontollaven tots els pronòstics. 
Per què no podiem ser campions si els altres ho 
feien igual de malament? El fútbol actual ha 
estes arreu Tavorriment i el desinterés. La 
Recopa, per exemple. Tret de la semifinal i de la 
final, la resta d’eliminatôries ha enfrontat el 
Barça amb un reguitzell d’equips rars o desco- 
neguts que, tot sigui dit de passada, s’ha superat 
ben discretament. El Fiorentina i el PSG actual 
son, d’altra banda, dos equips bonets, però a les 
antipodes de la supermilionària plantilla del 
senyor Núñez. Guanyar-los era una obligado. 
Tampoc no té res d’extraordinari haver éliminât 
un equip de destralers corn l’Atlètico de Madrid, 
encara que fos en un partit “històric” , que va 
poder rebre aquest nom perqué la nostra defen
sa es va empassar tres gols abans d’anar-se’n al 
descans. A la Lliga, aquest Atlético és a 16 
punts! i ja fa dies que no volta per Europa.

I el Madrid? Es un equip trist, de fútbol 
monòton i plantejament defensiu, que juga “a 
veure-les venir”, especulant sempre amb l’efec- 
tivitat dels seus homes punta. Mancat d’iniciati- 
va i de creativitat, està farcit de jugadors sense 
relleu, amb molts pocs futbolistes d’autèntica 
categoria. El Barça de les estrelles hauria de 
guanyar sempre aquest Madrid i, fins i tot, amb 
una certa claredat. Sigui qui sigui el campio, ho 
sera grades als régals del contrari.

És dar que hem millorat. Viviem un desba- 
llestament tan pronunciat que la millora era 
inevitable. Ha calgut fer ben poques coses.

Convençut o per força, és igual, Robson ha pres- 
cindit de la idea genial dels tres centrals, ha 
acabat fent-nos cas i ha decidit que Popescu no 
és el cervell pensant de l’equip, ha donat uns 
quants partits a Ivàn al costai de Guardiola i ha 
deixat que tothom fes el que sap fer. El conjunt, 
naturalment, encara no funciona -de fet, el 
Barça no ha fet ni un sol partit complet-, però, 
com que Ronaldo va font gols. Figo mareja els 
seus marcadors, la defensa està bastant més 
centrada i Baia comença a guanyar-se el sou, es 
té la il lusòria sensació que la cosa va bé. 1, men
tre els résultats acompanyin, ningù canviarà de 
diseurs.

Aixô si, les incerteses històriques, fruit de la 
poca serietà! dels uns i de la falta de decisió dels 
altres, es mantenen si fa no fa corn sempre. Figo 
definitivament intégrât al projecte barcelonista 
en assabentar-se que la seva cláusula de rescis- 
siô era bastant superior al que creia. Ronaldo a 
la selecciô brasilera, mentre els seus représen
tants mantenen una reunió maratoniana amb 
Núñez i Gaspar que, amb el talonari a la mà, 
volen convèncer-los perqué el xicot es quedi. 1 
Guardiola fent-se el bon noi, tot esperan! el 30 
de juny, dia de Eira Gran.

També es parla, entre partit i partit, d’un nou 
organigrama per a la temporada que ve. No el 
jutjaré pas. Com ens demana el president, hem 
de donar temps al temps. La possible presència 
de Louis Van Gaal a l’equip invita a un cert opti
misme modera!, atès el sistema de treball de 
l’entrenador holandés. Però no acabo de veure 
la linia que ha de separar la seva feina de la de 
Robson. Van Gaal portará a terme la politica de 
fitxatges i Robson entrenará els jugadors fit- 
xats? Em sembla una mica enrevessat. Si servis 
de referéncia, l’experiéncia que va viure la séc
elo de bàsquet -no fa pas massa temps- convi
darla a deixar-ho correr. A no ser que Robson 
faci el que digui Van Gaal, i fora problèmes. Si 
recordem la seva forta personalitat, posada de 
relleu al cas Jordi Cruyff, aquesta hipótesi resul
ta plausible.

Potser guanyarem la Lliga i la Copa. Tant de 
bol Però, ja die, no n ’hi ha prou. M’agrada 
l’espectacle. Sé que és possible, perqué l’he vist. 
Ara, malgrat les darreres victóries, prefereixo 
que perdi el Madrid que no pas que guanyem 
nosaltres. És una sensació fisica i, per tant, real. 
Qué voleu fer-hi? No em sento gaire meu l’equip 
i el seu joc no em transmet alegría. És com si els 
titols substituissin les vibracions o, encara més 
greu, com si les multituds i els éxits, assolits 
d’aquesta manera, ens les poguessin fer oblidar.
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la  infància reiuperada
Josep M aria Ripoll

a idea que tenim d’alguns mites literaris 
està sovint deformada, o mediatitzada, 
per rds que n’han fet les arts visuals: si 
a l’iMustrador John Tenniel li devem la 
nostra imatge de l ’Alicia de Lewis 
Carroll, Gustave Doré és el responsable 

de l’aura romàntica i el fisic estereotipa! tantes 
vegades atribuïts a don Quixot. Però és sens 
dubte el cinema el gran recreador, o deforma
dor de molts d’aquests mites al nostre segle: 
així, per exemple, hem conegut el monstre de 
Frankenstein amb els trets -i el maquillatge- de 
Boris Karloff, ben diferents dels descrits per 
Mary Shelley; ens imaginem Dràcula amb 
l’aspecte de Bela Lugosi -dient “1 am Drácula”-
0 de Christopher Lee, quan Bram Stoker el pre
senta amb cabells abondants i un gran bigoti 
blanc; Sam Spade i Philip Marlowe han compar
ût l’aspecte de Humphrey Bogart, quan Dashiell 
Hammett i Raymond Chandler no els van conce- 
bre pas identics. Això no treu, és ciar, que no 
puguem ser admiradors albora dels escriptors i 
dels il lustradors, actors i cinéastes que els ban 
interpreta! a la seva manera.

Als meus diumenges de cinema infantil a La 
Farándula només hi havia un Tarzan possible: 
com és obvi, el Johnny Weissmuller dels films en 
blanc i negre sovint dirigits per Richard Thorpe
1 on Jane era Maureen O’Sullivan -la mare de 
Mia Farrow, a qui retrobariem, al cap dels anys, 
a Hannah y sus hermanas de Woody Allen. A 
Weissmuller -que acabà böig, croient ser, com 
Bela Lugosi, el personatge que tantes vegades 
havia interpreta!- li devíem frases tan em- 
blemàtiques com “Yo Tarzán, tu Chita” o, 
segons sembla, la memorable “Si mucho pensar, 
olvidar reír” que un establiment de la nostra 
ciutat reprodueix ara en els seus punts per a Ili
bres. Poc ens podíem imaginar que, de fet, 
Tarzan parlava perfectament el francés. Regia 
l’anglés amb métodos autodidactes i era fill d’un 
lord. De tot això, i de la mort dels seus pares en 
plena selva quan ell era una criatura de bol- 
quers, de la seva mare adoptiva -la mona Kala- 
0 de com Tarzan va tornar a la civilització per 
retrobar Jane, en sabem ara tot allò que sempre 
haviem desitjat -i no gosàvem preguntar- grà- 
cies a la tradúcelo catalana que Joan Maten i 
Besançon ha fet de Tarzan de les mones d’Edgar 
Rice Burroughs; tot un aconteixement que ha 
passa! força inadvertit, ocupat com està tothom 
a ressenyar les presumptes Millors Obres de la 
Literatura Universal del Segle XX, a festejar les 
morts de Josep Pia i Gabriel Ferrater, a comprar 
els llibres de Quim Monzó i mossén Bailarín -la 
cara i la creu de les nostres lletres- o a Régir 
poemes a les estacions del metro. De fet, però.

allò que caldria celebrar amb més émfasi és la 
feliç incorporado de Tarzan a la cultura catalana.

Repassem, sinó, alguns dels cessons literaris 
més évidents que l’obra pot despertar en el lec
tor. Per començar, el contrast entre natura i 
civilització, així com la transformació del prota
gonista per amor, ens remeten al Jack London 
de La crida de la selva , Ullal blanc o Martin Eden-, però, a més, els capitals 18 i 19, de titols 
tan suggeridors corn “La Rei de la selva” o “La 
crida dels instints”, ens porten primer a L ’ilia del trésor, després a un episodi de F rankenstein, i d’allà a l’etern mite de la Bella i la 
Béstia, per acabar amb unes notes de canibalis- 
me mariner properes a les à’Arthur Gordon Pym 
de Poe. És també possible resseguir a l’obra un 
cert rastre del bon salvatge rousseaunià passât 
pel sedàs del colonialisme, o curioses concep- 
cions sobre l ’heréneia que porten a qué un 
aristócrata educa! entre mones demostri de tant 
en tant els seus origens refinats. Res de tan 
curios, però, com la tenacità! d’un protagonista 
que aprén a Regir tot sol amb un abecedari 
il lustrât -tot i que “del significai i l’ùs dels arti
cles i de les conjuncions, dels verbs, dels adver- 
bis i dels pronoms, només en tenia una idea molt 
vaga”, p. 58, i que aconsegueix així evitar tota 
mena d’assessoraments psicopedagògics, avan- 
tatge important de la vida selvàtica. Queda dar, 
això si, que tot té els seus inconvénients: viure 
entre mones perqué “una persona gran necessi
ta una certa proximitat intel lectual per crear 
una bona relació” , p. 106, i anar-se’n amb els 
humans perqué “la idea que Tarzan s’estava 
formant de la seva pròpia espécie no era gaire 
positiva” , p. 94. D’altra banda, homes i mones 
es relacionen o son comparais de forma cons
tant al Rarg de l’obra.

Fins i tot amb les nombroses ingenuïtats que 
conté, i que tan fàcilment es presten a una lec
tura irònica, la novel la de Rice Burroughs és, en 
definitiva, fresca, divertida ni que sigui de mane
ra involuntária, cruel i tendra albora, exótica i 
romàntica, i fins i tot gosa evitar el final feliç 
amb una habilitai i una elegáncia considerables. 
Heus aquí, dones, una ocasió immillorable per 
recuperar la infància, ni que sigui contrastant el 
mite que ens vam forjar els diumenges a la tarda 
a La Farándula amb la seva font genuina; i cons
tatant que el “jo sóc monsieur Tarzan -va dir 
l’home-mona” de la pàgina 280 mereixeria ser 
tan célebre com el “1 am Dràcula” de Bela 
Lugosi, o, si ho preferiu, com les millors sentén- 
cies de Johnny Weissmuller.

Edgar Rice Burroughs, Tarzan de les mones, Traduccio 
de Joan Mateu i Besançon, Barcelona, La Magrana, 1997.
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Llibres
Josep Olivella i Astals. 

Vida Í obra musical.
Composicions:Josep Olivella i Astals
(revisio Enric Navas) 
Biografia: Maria Calzada i Olivella
Edita: Federado Catalana d’Emit at s Corals.Coral La Industrial 
Sabadell, 1996

El passât 22 de desem- bre es presentava al public de Sabadell el Ilibre Josep Olivella i Astals, vida i obra musical. Iniciativa de la Comissió Organitzadora d’actes de Conmemoració del Centenari del Naixement del mestre sabadellenc.L’obra es divideix en dos apartats ben diferenciáis, però albora complementa- ris. En un primera part es fa un repás de la vida i historia personal del mestre Olivella tan en l’ambit privât com en la seva fecunda vida de rela- cio presidida sempre per la música i el mon del cant coral. No hi falten aspectes anecdòtics en una redacció rigorosa i objectiva que fa que aquest aparta! sigui albora un repás social del Sabadell del segle XX.La segona part inclou la reproducció de les composicions que el mestre Olivella escrivi al llarg de la seva vida, moites d’elles motiva- des per fets concrets o dedi- cades especialment a entiláis i persones . La revistó ha estât fêta pel Cap del Serve! Tècnic de la Eederacio Catalana d’En- titats Corals, Enric Navas qui presentò l ’obra des de la vesssant musical.

Les obres ban estât agrupados per generes per tal de facilitar-en la consulta ; aixi dones, entre la prodúcelo hi trobem bailables, corals, cant i sardanes, algunos per piano sol i d’altres amb cobla. També inclou la sardana “L’encis de Lloret de Mar” versionada a veus mixtes pel mestre Manuel Oltra per encàrrec de La Industrial.Per Navas, la importancia d’aquesta publicado és “una mostra de la vitalitat que el mestre va tenir i va saber encomanar al seu entorn (...) i s’ha fet possible la recuperado duna part de la nostra historia”. Remarcà, també el valor documental del textos, página viva del fer i ser del Sabadell que el mestre va viure.El Ilibre és també una mostra del neguit cultural de la nostra ciutat, albora que homenatge al mestre Olivella ; amb la publicado, la seva obra musical passa a ser ja patrimoni de tots.
La sardana. 

Dansa d'avui.
J. Nonell - Ll. Subirana

Edita: Centre dePromoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana (Generalität de Catalunya)

Aquest Ilibre és una visió del sardanisme des del coneixement profund de l ’actualitat de la dansa nacional del país, i albora des d’una perspectiva que mira cap al futur. El Ilibre descriu tots aquells aspectes que configuren la sardana i el sardanisme: música.

dansa, cobles, interprets, autors, entitats, federacions, concursos, ensenyament, congressos i encara d’altres.Ciar i concis en l’exposi- ció deis temes, el Ilibre inte- ressara a tots aquells que es volen iniciar en el coneixement de la sardana, però també a aquells abres que, essent seguidors habituais de les manifestacions sarda- nístiques, hi trobaran infor- macions que no solen estar habitualment a l’abast.S’acompanya La sardana. Dansa d ’avui amb un disc compacte amb composicions sardanístiques, per- tanyents a diversos estils musicals, d’autors contem- poranis -nascuts a partir de 1940- de reconeguda valúa i popularitat.
Bernat Vivancos

Ángel Rodamilans
(1874-1936) 

Evocado i recerca
Barcelona, Publicacions de TAbadia de Monserrat, Biblioteca Serra d ’Or, 1997.

r «PWMg  yiV ftIK O S I WUtM i»
ANGEL

RODAMILANS
(1874-1936}

IVOCACId I RECUtCA I

»«.'•'O’ÏC iSl-MiADQR
E\JK.ICACIOIS DE LAQADIA DE MONTSERRAT

Ángel Rodamilans i Canals és una d’aquelles figures que ennobleixen la história del nostre poblé, però que injustament resten encara en l’oblit. Monjo exemplar, home d’una boudât extraordinària, compositor fecund i infatigable, ens ha deixat un Ilegal molt valuós, format majoritària- ment d’obres corals, on s’endevina un envejable do per crear unes m elodies inspiradissimes tractades amb una harmonia força peculiar.El seu pas per Sabadell, ciutat natal, i posteriorment per Terrassa ha deixat una empremta que molts recor-

den amb emocié. Més tard, primer a TEscolania i després com a monjo, va ser un destacat continuador de la rica i centenaria tradició musical montserratina.L’esclat de la guerra civil estronca una vida en plenitud creativa. Les seves obres son una intéressant aporta- cio al rie ventali coral calala.
Esteve Prat Paz

Castellar Insòllt
Castellar del Vallès, 1997

C A S T E L L A R
I N S Ò L I T

A Castellar han succeït a través del temps molts fets de carácter ben divers, però en coneixem pocs, tant per la manca de documnetacié al respecte, com pel fet de pertànyer a diverses juris- diccions: parroquial, reial, monacal...Una de les fonts per conèixer el seu passai és mossèn Antoni Vergés amb el manuscrit de 1872 Historia de Castellar del Vallès, però malgrat Linteres es tracta d’un treball parcial.La intendo d’aquest lli- bre, segons afirma el mateix autor a la Introduccio, “no és fer História com a ciencia del passai”. Es tracta d’un calaix de sastre pie de curiositats, rareses, fets insòlits, històries inversem- blants, propers tots ells ais apunts. El seu valor rau en el fet de tractar tematiques que formen part del passai malgrat mai no hagin estât recollits i que ajuden a donar una visió del passai més globalitzadora.
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Rosa Ten

III CONCURS 
D'EXPERIENCIES 
EDUCATIVES DE 
L'ESCOLA PIA

El passai vint de maig 
va lenir Hoc a la Sala 
d’Actes de l’Escola Pia de 
Sabadell l’ acte de lliura- 
ment dels premis del 111 
Concurs d’ Experiències 
Educatives que convoca 
l ’ Escola Pia 1 que té un 
carácter oberi a qualsevol 
iniciativa en aquest camp. 
A l ’ entrega dels Premis 
van assistir el director de 
l’Escola Pia, Joan Vila, el 
regidor de Cultura de l’A- 
juntament, Fermi Vallbè, 
el Provincial de l ’ Escola 
Pia de Catalunya, el Pare 
Andren Trilla, el delega! 
del Valles Occidental 
d’Ensenyament, Ramon 
Parré, i la pedagoga Pilar 
Benejam.

L’ acte va començar 
amb la conferencia de la 
pedagoga i directora de 
I’ ICE de la Universität 
Autònoma de Barcelona 
sobre La concepció de la ciéncia i els canvis que representa en el diseurs didáctic.

El primer premi va ser 
pel treball de Laura 
Marsiñacb i Roser Garda 
sobre Discriminació auditiva, de Pescóla bressol 
Nostra Senyora de Mont
serrat, de Sant Cugat; i el 
segon premi va ser pel tre
ball titula! Taller d ’experi- mentació en l ’àrea de literatura catalana a se- cundária, de David Serra
no, professor de l ’Escola 
Pia de Sabadell i membre 
de Quadern; dos accessits 
finals van anar a carree de 
Silvia Borreil i Carme 
Rocabert, del IES Ramon 
Casas, i Francina Angli i

Eugenia Viialta, de l’Escola 
Pia de Caldes.

VARXIU PE LA 
PURISSIMA TE 10 ANYS

Just ara fa deu anys 
s ’iniciava la form ado de 
l ’ arxiu parroquial. Sig
nificava posar en práctica 
una idea proposada pel ja 
desaparegut Sr. Jaume 
Busqué per tal de tenir 
degudament catalogats els 
documents parroquials, i el 
primer pas de l ’Arxiu 
Parroquial que és avui una 
realitat. L’.arxiu és força 
compier! i constantment és 
amplia! gracies a dona- 
cions diverses. Un grup de 
voluntaris i estudiosos hi 
treballen cada dijous de 10 
a 1. Allò que semblava un 
somni s’ha fet realitat.

Assis ACOMPLEIX UNA 
ALTRA FITA

El passât 1 de maig, la 
Residencia Assis de Sant 
Quirze del Valles torna a 
ser noticia per la inaugura
d o  i presentació de la 
capelleta de Sant Josep i 
Sant Francese al bosquet 
de la casa. Era una il lusió 
d’aquesta obra a favor deis 
més grans i un desig del 
donan! de la finca, Josep

Ponsich, el qual, en 
vida, demaná que es fessin 
ais seus terrenys uns Casa 
de Déu. La seva il lusió era 
que els d’Assis han fet rea
litat en el curs d’una festa. 
Té grácia en el planteja- 
ment de l’arquitecte Jaume 
Renieblas i Parré; la imatge 
de Sant Josep de talla de 
noguera, de Pere Punti i 
Costa i les belles pintares 
del sabadellenc Ricard 
Calvo Duran. Tot plega!, 
una nova capella d’oració 
en un bell punt vallesà.

FINAL DE CAMPANYA 
"UNA ESCOLA SENSE 

FRONTERES"
El divendres 16 de 

maig va tenir Hoc el final 
de la Campanya que 
l ’Escola Pia de Sabadell 
havia endegat a finid del 
curs amb la idea de fer-la 
participar de les inquie- 
tuds pels problèmes so
cials que es viuen arreu 
del mon, i corn un acte de 
commemoració dels 400  
anys de la fundado de la 
primera Escola Pia, obra 
de Sant Josep de Calassanç 
en un barri marginal de 
Roma. L’acte, amb la 
presencia de tota Pescóla 
al pati central, consist! en 
la lectura d’una série de 
missatges des de diferents 
punts del planeta fets per 
escolapis vinculats amb 
Pescóla sabadellenca i 
amb el cant de P”Himne 
dels 400 anys”. El recinte 
estava engalana! amb els 
noms de totes les dutats i 
pobles amb presencia de 
PEscola Pia i dels noms de 
personatges il lustres que 
ban estudia! a les diferents 
escoles pies d’ arreu del 
mon. L’any vinent PEscola 
Pia de Sabadell quedará 
agermanada definitiva- 
ment amb PEscola Joseph 
Paye de Oussouye, al 
Senegal (d’on havia estât 
director Pescolapi terras- 
senc Mateu Trench -veure 
“Quadern” nüm. 108-), on 
diferents classes de Pescó
la i families sabadellen- 
ques ofereixen beques per 
poder fer front a les despe
ses d’escolaritzadé dels 
seus alumnes. Per cert, si 
algiî esta intéressât a apa
drinar un/a noi/a d’aques
ta escola pot adreçar-se a 
“Amies del col legi Joseph 
Paye” : B.P. 33 Oussouye 
(Sénégal) o bé adreçar-se a 
PEscola Pia de Sabadell.

TINDREM UN PARC 
AUTÈNTIC AL VOLTANT 

DE LA SALUT?
Somni O reivindicacié? 

Potser la segona, o no...? 
Diriem que si. I és perqué 
des que som tan feliços en 
el gaudi del bell Parc de 
Catalunya, esperem que 
Pentorn del Santuari de la 
Mare de Déu de la Salut 
sigui un parc tan bell com

es mereix. Sempre hem 
suposat els sabadellencs 
que la cosa era en la ment 
dels governants de la ciu- 
tat. Hi hem confiât i hi con- 
fiem encara. El Hoc és 
bonic i té possibilitats. és 
un dels llocs on s’agrupa la 
gent en festes i actes fami
liars importants. És d’una 
gran bellesa. Temps al 
temps segur que el donará 
i ens enorgullirà corn ho fa 
el Parc de Catalunya i 
altres indrets de la ciutat. 
Ara, els 300 anys d’Aplec 
aixi ho fan suposar.

HISTORIES DE 
LA CREU ALTA

La vida del barri de la 
Creu Alta té una activitat 
en tots els camps que esde- 
vé envejable i aplaudible. 
Ara mateix acabem de tro- 
bar a les pàgines de la 
“Revista de Sant Vicenç” 
(niîm. 3, maig de 1997) dos 
articles intéressants pel 
que fa a la reconstrucció 
histérica: “Historia de la 
parroquia de Sant Vicenç 
de Jonqueres”, de Josep M. 
Barrachina, en el quai es 
parla dels fets parroquials 
de 1 8 8 9 -1 9 0 4  en enda- 
vant, i “Historia del Centre 
parroquial de Sant Vicenç 
de Jonqueres”, de Joan de 
la Creu Ballester, en el 
quai es ressegueixen els 
passes que ban fet possible 
la vida teatral del Centre. 
Dues importants fites a 
considerar.

VESTITS DE NÚVIA
Sense sortir de la Creu 

Alta i de la mà i enginy de 
les dones que porten el 
Casal de PAmistat per a la 
Dona (C. Sant Maties, 12) 
s’ha pogut admirar en tôt 
Pespai del que disposen, 
una mostra de vestits de 
mîvia de diferents époques 
i contemplar-ho ha estât 
corn la lectura d’un poema. 
Més de mig segle de vestits 
lluïts el dia del casament 
amb altres prendes inte
riors de selecta artesanía, 
amb el retrat dels nuvis al 
peu fou un espectacle fes- 
tamajoner bell. Els vestits 
de les avies, mares i propis 
de les organitzacions cons- 
titui una evocado dolça i 
amable dels temps rosats 
de les que s’hi vestiren.
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Milagros Torres

CARMEN BERGES 
FELISA CORTADA 
M.D. TRENCHS 

Gabarro Art
Tres estils diferents 

van exposar de forma con
junta a la galería Gabarro, 
tenint com a fd unitari que 
es tractava de tres dones 
pintores.

Carmen Berges treba- 
11a el paisatge a l’estil olotí, 
amb profunditat atmosfè
rica, grans arbres que no 
permeten la visualització 
del cel i amplis camins en 
primer terme que convi
den l’espectador a endin- 
sar-se en la natura.

Felisa Cortada pinta 
figures femenines en un 
cert estil neo-impressionis
ta, en el qual el tema està 
supeditat a la creació de 
l ’ atmosfera que realitza 
per mitjà del color i del 
tractament de la linia.

M.D. Trencbs ens ha 
permès veure com evolu
ciona en la seva sempre 
enèrgica creació intro- 
duint tonalitats càlides i 
fortes i treballant amb 
gran nécessitât de matèria 
per expressar vitalitat.

PÉREZ ENERO
Galeria Rovira

Per donar quasi per 
acabada la temporada 
artística, la Galeria Rovira 
presenta la creació de 
l ’ artista manresà Pérez 
Enero. En aquesta mostra 
vam poder observar pai- 
satges, marines i bode- 
gons, un conjunt de temes 
que indiquen el domini 
tècnic de l’artista en dife
rents formes d’expressió. 
Això també ve a indicar 
que per Pérez és impor
tant la creació de l ’ am- 
bient que emana de l’obra, 
tant sigui dins d’una temà
tica com d’una altra.

La coMocació dels ele
ments compositius juga un 
punt primordial a l’hora de 
la composició en les seves 
peces i l ’ artista les sap

col locar just en el punt 
que correspon.

Tal i com expressa 
Rosa Ten en el catàleg; “és 
un excel lent cultivador de 
les impressions sentidos 
tot contemplant una visió 
marina, un tema urbá, 
unes natures mortes...’’ .

SALVADOR BARRERA
Gabarro Art

Una obra totalment 
consolidada dins un llen- 
guatge plástic en qué la 
màxima importància la té 
la linia dibuixistica i el 
domini tècnic és el que va 
demostrar en la seva mos
tra en Salvador Barrera.

Elements quotidians: 
copes, fruités, tovalles, 
objectes de llautó, pa... és 
el que composa la creació, 
donant pas a uns fons, en 
certa manera irreals, en 
els quais difumina els 
colors créant una sensació 
d’abstracció. Aquests fons, 
normalment són foscos, 
permeten realçar els ele
ments compositius que for
men el bodegó.

M.O. MALLOL
El Corte Inglés

La Sala d’Exposicions 
de la cinquena planta de El 
Corte Inglés va presentar 
l’obra de l’artista barcelo- 
ni Mallol. Es tractava 
d’una coMecció de paisat- 
ges, tant de camp corn 
urbans, plens de color, de 
vida dinamisme.

Paisatges oberts a l’es
pectador en els que quasi 
sempre inclou edificacions, 
acompanyats d’algun rie- 
rol, camins i, fins i tot, ove- 
lles i pastors. Tot efectuat 
amb una pinzellada dinà
mica i àgil.

CÀNDIDA BRACONS
Acadèmia de Belles Arts

Càndida Bracons realit
za unes obres en què la 
mobilitat és un punt a des
tacar. No es tracta de crea- 
cions estàtiques, i aixè es 
pot observar tant en la

composició de linies que 
efectúa, amb un ciar pre
domini de la verticalitat, 
corn per la pinzellada ràpi
da i lleugera amb què tre- 
balla. La figura humana 
és un dels elements com
positius que empra 
Càndida Bracons, nens, 
veils i dones es presenten a 
l’espectador per mostrar 
els sens sentiments.

Per a aquesta artista, 
els viatges són importants 
ja que li proporcionen 
temes i amplíen la seva 
visió del món i deis senti
ments humans.

MIQUEL ESPARBÉ
Galeria Rovira

La temàtica cirquense 
ha vingut a visitar Sabadell 
de la mà de la Galeria 
Rovira, amb l’artista Mi- 
quél Esparbé. Es tracta 
d’una obra ben dibuixada 
en la qual el color juga un 
paper important, una cre
ació plana en la qual no hi 
participa el gruix matèrie, 
amb una pinzellada Risa i 
harmonica.

Els rostres, malgrat no 
tractar-se de cap retrat 
personalitat, amb les seves 
expressions, per la posició 
dels Ravis i per la mirada 
expressen el que en 
aquells moments senten.

Aqüestes creacions ens 
permeten crear la seva 
pròpia pel licula, inventar 
la trama a partir del que 
observem.

JAUME MERCADÉ 
i VERGES

Sala M. D'Exposicions
El nostre artista local i 

col laborador de “Qua- 
dern”, Jaume Mercadé, ha 
exposât des de finals d’a- 
bril a l ’ i l  de maig a La 
Pobla de Claramunt. Allà 
ha mostrai una coMecció 
d’obres efectuades a espá
tula que demostraven la 
tècnica que domina l’artis
ta aixi corn el dinamisme i 
ritme que imprimeix en les 
seves creacions.

Una obra efectuada 
amb sentiment, amb cura i 
amb gran força.

MARIA: IMATGERIA 
MEDIEVAL RIBAGORÇANA

Salé Modernista,
Caixa de Sabadell

Aquesta mostra ha 
estât organitzada per la 
parròquia del Pont de 
Suert i l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs. Exposició itine
rant que ha finalitzat el 
seu recorregut a Sabadell 
amb la coM aboració de 
la Eundació Caixa de 
Sabadell.

Es tracta d’una exposi
ció d’imatgeria medieval 
mariana formada per 
Mare de Déus de l’Alta 
Ribagorça d’estil romànic i 
gòtic que pretenia senya- 
lar el canvi de mentalitat i, 
per tant, de creació d’una 
època a l’altra. En el romà
nic es tracta de realitzar 
una imatge que pretén ser 
atemporal i fora d’espai. 
Per indicar la seva diferèn- 
cia amb Tèsser humà, és 
aliè a qualsevol emoció. La 
Mare de Déu sembla, per 
la seva estaticitat, ser tron 
on seu estàticament Jesús 
sense cap mena de comu- 
nicació entre tots dos. El 
gòtic, el culte marià es 
propaga i la Verge passa 
de ser tron a ser Mare de 
Déu, comunicant-se amb 
el seu fill en actituds més 
afectuoses i naturals.

Una exposició que no 
només ens permetia inci
dir en aquest canvi de 
mentalitat, sinó que ens 
permetia observar moites 
més relacions abstractit- 
zants en les creacions, ens 
obliga a recordar com tre- 
ballaven aquells artesans 
que encara no havien estât 
incloses dins la denomina- 
ció d’artistes, que no exis
tia i, per ùltim, es feia 
veure corn en el mateix 
segle en un Roc ja s’havia 
avançai cap a la creació 
gòtica plena mentre en 
altres no s’hi havia arribat.

t

Sant Pere, 22 • Tel, 726 19 59 • SABADELL

Pedregar, 10 
Telèfon 726 51 22 
08202 SABADELL

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Telèfon 726 57 85
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Estern molt a prop Des de 1859, la Caixa de Sabadell serveix 
amb eficàcia i Professionalität els seus 
clients. Estern a prop dels seus problèmes, 
dia a dia, per aconseguir solucions a través 
d'un serve! a la mida que li proporciona un 
doble interés: el financer per als seus diners, 
i el de l'atenció personalitzada per a vosté.

Estern molt aprop de vostè. A tot Catalunya.

Sempre ens trobarà al seu costat.

5 ?



Per a que vagis 
trauquil per la vida. 
Per a que no 
tinguis problèmes.

a
i el millor tracte personal.

CONCESSIONARI OFICIAL

Pilgües un deis nostres. 
Hi sortiras guanyant.

ßbd
Passeig del Comerç, 116 
08203 S A B A D E L L  
Tel. 93-712 22  75 
Fax 93-710  56  59

Dissabte, oberi tot el dia
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Per a que vagis

Per a que no 
tinguis problèmes.

w r d
CONCESSIONARI OFICIAL

Yme amb nosaltres. 
Sigues un deh nostres. 
Hi sortiras guanyant

^A U T O M O C IO N
Passeig del Comerg, 116 
08203 SABADELL 
Tel. 93-712 22 75 
Fax 93-710 56 59

Dissabte, oberi tot el dia



FIDEL TRIAS
(Sabadell, 1918 - 1971)

Estudia a les Escoles Pies de Sabadell i es forma com a artista a l’Escola d’Arts i Oficis Artístics i Belles Arts (La Llotja) de Barcelona. La seva primera exposició es va presentar a l’Academia de Belles Arts de Sabadell, l’any 1942. Tres 
anys m es tard, participará a 
l’Exposició Nacional, a Madrid. Junt a retrats, paisatges i bode- 
gons, Fidel Trias destaca com a 
pintor de temes religiosos amb un prolund tractament ortodox: sim- 
plicitat i emotivitat per a les figures i complements cal ligràfics que 
combinen l’estètica de les icones i el gust avantguardista de la tipo
grafia. L’any 1952, participará a l’Exposició d’Art Litúrgic i Concurs de la Santa Cena. XXXV Congrès Eucaristie Internacional, a Barcelona. Afortunadament, comptem amb una rica mostra d’aquest tipus 
de pintura: vestibul de l’Àlberg del Nen Jesús, de Sabadell; Capella del Santissim Sagrament, de la parroquia Sant Feliu del Bacò; Altar Major de l’església parroquial de Sant Llorenç; Absis de l’església de Bellaterra; Baptisteri de la Basílica de Nostra Senyora de la Mercè, de Barcelona; el conjunt de l’església de Sant Oleguer, etc.Del 2 de setembre al 19 d’octu- bre de 1997, la Caixa de Sabadell ens ba ofert una espléndida mostra de l’obra d’aquest artista on hem pogut apreciar la seva valúa i el seu m estratge. A propósi! d’aquesta exposició, i sumant-nos 
a aquest homenatge, hem  volgut dedicar la nostra portada a Fidel Trias, així dones, donem les gracies a la familia Tatché per per- metre l’edició gràfica de Tobra escollida i a la Caixa de Sabadell per les gestions i facilitats que 
ens ha ofert.

Ana Fernández

MANUEL RALLO BONO
(Morella, 1911 - Sabadell, 1982)

Sabadell ciutat on, des que 
s ’instal la de molt jove, es féu un 
lloc en el món de l’art, fonamen- 
talment com a professor de dibuix, 
en escoles, academies i particu
lars. Degut a la seva tasca docent, 
la seva obra pictórica és poc exten
sa, però el suficientment impor
tant com per èsser contemplada 
dignament. Capítol a part ès el 
dibuix i les il lustracions, sobretot 
els linoleus, dels quai en fou un 
acurat gravador. Esperem, dones, 
que algún dia puguem veure aple- 
gat el conjunt del seu important 
treball.

Som pocs els qui el fruit de les 
seves ensenyançes ens ban portât 
a cultivar l’art. Però el que si que 
ès cert ès que són legió els alum- 
nes que recorden el senyor Rallo 
com el professor de dibuix.

A Manuel Rallo I’humilitat li ha 
jugat una mala passada: el no reco- 
neixement de la seva excepcional 
personalitat. Personalment, crec 
que ha estât l’últim gran pedagog 
que hem tingut a la ciutat. No obs
tan! esperem que es faci justicia 
de la seva profitosa feina, tota vega
da que ser pedagog d’Art no ha 
estât mai una tasca fácil. El rigor 
que im posava en tot el que fa 
referencia a l’ensenyament, a hom 
li ha portât a creure que sense 
aquesta premissa no es pot ser ofi
cian! d’Art. El coneixem ent de 
Tobra del filósof francés Hipòlit 
Taine féu que en transmetés la 
seva esséncia ais que verament 
volíem aprofundir el veritable pro
cès de Tart, indefugiblement lligat 
a la història dels esdeveniments, 
tant politics com socials, en qué 
l’artista està immers.

PORTADA: Retrat de M. Assumpció Tatché, 
FIDEL TRIAS. Disseny de portada: Jordi Roca
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Semblanta de
Sebastià Sellent Blanquer

ot fent un joc de conceptes hom diria que el nostre personatge no és ni fácil ni tam- poc difícil. És tot el contrari...Procuraren! veure’l a l’escenari i a fora d’ell. És el mateix? Ho anirem voient en escenaris diferents. Aixó: Pactor-tiome; l’home-actor. Singularment, eli.Com a bon actor que és té una excel-lent memòria. Se sap els papers que interpreta. Li demano que ens conti de la seva vida i miracles, que és un dir, perqué ja adverteix que de miracles en la seva vida no n’hi ha...-  Vaig néixer a Castellar del Vallès el 28 de març de 1937. Aixô fa que tinc seixanta anys ben rodons i acabats de fer.Als 3 anys la familia passa viure a Sabadell. Curso estudis i faig comercio, que en deien abans, al col legi del Cor de Maria on m’ensenyen el castella i a resar, a comptar i a escriure per tal de fer-me entendre. Als 14 anys, a l’endemà mateix del meu ani- versari, em posen a trebaUar en un despatx textil. Això va durar des de l’any 51 al 79, quan l’empresa va baver de tirar les portes avail, com era el mal costum d’aquells moments... Del 79 al 90 vaig treballar en 
una empresa de moda i també vaig dirigir una empresa dedicada a la moda amb peli que, com a bona filial de la casa mare italiana, quan aquesta va piegar també ho féula seva filia... Canvi de nou i del 90 al 95 vaig vendre teixits italians per tota la península.Una pausa i segueix la narració:-  Les moves afícions o hobbys son el teatro i la muntanya com a primer pia i després practicar la pesca de la truita que és una manera de fer teatro o fer teatro és com pescar truites.-  Explica-m’ho això -li domano.-  És ben dar: si a la truita li fas creure que la cullereta és un “tournedo” i que la mosca de niló

Joan Cusco i Âymomi

una mosca fresca i saborosa, la ficarás al sarro. Si al respectable públic li pots fer creure que ets Yago, o Macbeth o Don Mondo, el complaurás i te’l ficarás a la butxaca... 1 quant a la muntanya, estic força content que entre assaig i assaig i al llarg dels meus anyets hagi fet la travessa integral del Pirineu, tot crestejant i en una época en qué apenes hi havia mapes i molt menys camins senyalitzats. També em sentó satisfet d’haver arribat a una desena de cims de més de tres mil metres més de quatre vegades. Puc dir que la muntanya m’agrada gairebé tant com el teatro.- 1 com et va venir Vafició al teatre?-  Quan tenia 14 anys els meus pares trobaren molt bé que jo entrés a formar part de la Joventut de la Farándula. El fet d’estar bastant vincula
da a la Congregació Mariana era garantía suficient perqué el seu tendre fillet no es desencaminés per els mais i temptadors camins que oferia el mon que es presenta- va al seu davant. En 
aquella época, el mon més O menys pecami- nés, era anar a bailar: al “Campus”, a balls particulars o senzilla- ment “sortir a pendo- nejar amb noies”??? La J.F. ho resoldria tôt; a més de passar el diu- 
menge sense gastar molt, dones no estaven els temps per disbau- xes i el meu sou no era per a brillar-la massa, la meva moral estarla del tot salvaguardada. Avui puc afirmar que així fou.Allá, a la J.F. es feia teatre cada diumenge a la tarda i dedicat als infants, al jovent, a les mamás deis infants, a les tietes i als avis deis infants. 1 ja em tens a mi dis- fressant-me de soldat roma, d’home de poblé, de noble, o bé de dimoni mut dels pastorets. Després de treballar tot un any i amb tota mena de personatges de comparsa em van donar el primer paper parlât.

El dia 12 d’octubre de 1950 vaig parlar per primera vegada (dalt d’un escenari, s’entén) i fins
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I’any 59 vaig representar fins a un total de 124 personatges diferents i que al llarg dels anys van anar pujant d’importancia. Amb la J.F. vaig poder també representar algunes obres de teatre per 
adults. De les obres infantils, sempre recordaré, ja que gairebé les he estrenades totes, les escri- tes pel Sr. Josep Torrella, ja que oferia un carácter ais sens personatges que et permetia de tre- ballar-los molt bé. De les obres per adults en recordo una amb molt especial carinyo, “El gran ciudadano”, on em dedicaren el meu primer aplaudiment a un mutis. Més tard “Els milions de l’oncle” em va donar moites satistaccions, fou dirigida per en Joan Boixaderas, pare del nostre 
preuat actor Jordi Boixaderas.No m’han agradat mai els concursos de teatre ni res que sigui 1er carreres en una cosa tan subtil com les belles arts.No obstant i això la J.E. em féu guanyar quatre premis d’interpretacié a Terrassa i a Badalona. Haig de reconèi- xer que foren molt ben rebuts aleshores, i avui, molt grata- 
ment recordats.L’any 57 em proposaren 
dirigir una obra. No ho deuria fer massa malament ja que fins l’any 59 en vaig diri
gir 10 més.Com a director fine molt bon record de “El tio mil cuentos” en que malgrat èsser en castellà i de prescindir per primera vegada de Eapuntador i també com a sincer homenatge a tots els que hi prengueren part, haig de dir que és la millor que vaig saber fer. Crée del tot just reconèixer que dins la J.E. hi varen haver dos actors en els quais tots ens hi podi- em emmirallar i d’intentar emular; un era en Joan Boixaderas i l’altre encara és 
en Josep M. Gil.-  Deis leus anys passais a la Joventut de la Farándula, com ho judicaries, ara?-  Quan vaig entrar-hi -diu- no tenia ni idea qué era el teatre ni tampoc tenia cap inclinació a Eexhibicionisme, però fou que al trobar-me amb tota aquella gent vaig sentir-me cada dia més incorporât a aquell grup, fins a entregar-m’hi del tot. A l’hora de passar comptes diria que si he fet realment alguna cosa en el teatre, si és que és bona.

ho deuré en molta part a aquells primers passes per la Joventut de la Farándula. 1 si, pel contrari, fos dolent, aleshores “que responda el 
cielo y no yo”.- I  de la Joventut de la Farándula vas passar 
a Palestra. Això es pot incloure en un altre capí
tol, diria jo.- Dius bé. A l’any 1959 vaig entrar a formar part de l’elenc teatral de Palestra (No vaig dei- xar del tot la J.F. ja que durant uns anys i de tant en tant hi faig alguna que altra coMaboració). A l’entrar a Palestra fou trobar-hi el que a la J.F. no es podia aconseguir; el rigor teatral, el de donar tot allò que podíem i sabíem donar; el teatre amb la responsabilitat de donar a coneixer un déterminât tipus d’obres: aque- lles que no s’estilaven dins el món professional per difi- cultats económiques per ser un teatre llavors eminent- ment minoritari.-  Explica que a Palestra 

des del 59 al 74 va interpre
tar cinquanta personatges 
diferents. 1 la meitat d’ells 
foren protagonistes de “long 
play” i “poids lourds”. Si 
Palestra féu 887 represen- 
tacions, eli va participar com actor en 318. Estadística- 
ment ho té ben comprovati ha estât un 35’8 per cent de 
la prodúcelo de Palestra. M atemàtica tea tral, que 
horn diria...-  De quins personatges et sents més complagut dels que vas interpretar dins 
d’aquella estadística?

-  Recordo molt entran- 
yablement a Yago de Y Otel lo 
i del Proctor de Les bruizes 
de Salem, ambdues dirigi
das per Salvador Fité; i amb 
Ramon Ribalta com a director, Max Estrella de Las 
luces de bohemia-, del Willi Loman de La mort del viat- 
jant; del pare dels Seis per
sonajes en busca de autor... 
Em plan dir que si a La 
Farándula li dec els primers 
passes, a Palestra li deuré 
I’aprenentatge del caminar 
vers un teatre serios i res
ponsable.Després d’una pausa 
breu, afegeix:-  Palestra va acabar-se. 
Ja ha passât a la història, 
però el Teatre continua.



-  Sort tenim que cada dia del món surt el sol, encara que hi hagi nùvols... Hi ha un fe t que tu també ens pots parlar. Ino cal que insinuimés...Tot dibuixant un somriure, ens ho explica aixi.-  Un bon dia de l’any 1984 la bona amiga i actriu Fanny Bulló, lent “d’animadora” d’en Ramon Ribalta, d’en Pont, d’en Segui i animant- me a mi també va aconseguir impulsar el projecte, que mes tard seria el Teatre del Sol. En Ramon Ribalta per escalfar motors ens va dirigir La duna per un bord. Per a mi fou l’obra fins en aquell moment, més acabada que mai havia fet. Més tard en Ribalta aconseguia aquell somni impossible de tot director: el de tenir un teatre propi, on poder fer-hi les teves obres, sense dependre de ningú més que de tu i deis teus boj os del teatre. A l’octubre del 88 s’inaugurava del Teatre del Sol amb VEnric IV de Pirandello dirigida per Ribalta. Fou el bombó: un regal pel protagonista. Aquesta obra i La lluna per un bord, que es repetí el 1989, són les dues úniques obres que he fet en el Teatre del Sol. Me’n sento molt satisfet i ambdues són les que m’obriren una nova pro- jecció en el món del teatre.Tot això représentât a l’escenari, però en la comèdia de la vida, Pany 1990 el nostre protagonista va quedar-se sense feina. L’empresa va tancar portes... Bé prou buscà per aci i per alla, i decidí anar per les seves: viatjar per la península oferint moda italiana. Galgüé renunciar al teatre, tota vegada que ambdues coses eren incompatibles. Però un bon dia va rebre una proposta del director teatral Ariel García Valdés per actuar al Teatre Lliure en Fobra Timó d’Atenes... Coincidía el fet de rebre un nou “campionario” italià i va haver de renunciar al teatre professional...Aquí devia incidir la qüestió hamletiana, perqué fou l’Anna, la seva companya, que sempre havia cregut amb les seves qualitats d’actor que

va persuadir-lo que fes allò que a ell més li agrada: teatre. Després, arran d’una relació amb un critic teatral. Francese Burguet, fou el que va acabar de fer el pes: Sebastià Sellent entra a tre- ballar en el Teatre Lliure, en l’obra Els bandits, dirigida per Fluís Homar al Mercat de les Flors. El seu paper fou el de Maximiliam... Després fa el paper d’Anselm en LAvar, de Molière, en el Tivoli i posterior gira per tot Catalunya, amb Sergi Beibel com a director i en la Companyia Focus... 1 quan surti aquest nùmero de Quadern, ja haurà représentât el Graner de l’Auca del sen- yor Este ve, amb la direcció d’Adolf Marsillach, en el Teatre Nacional de Catalunya.També ha actual a TV3, en alguns capítols de VEstació d’enllaç. També ha fet el personatge centrai en el video-fìlm produit per Jordi Vali Escriu sobre la Història de Catalunya.Hem arriba! al final de l’obra i crec que és Factor qui ha de dir les darreres paraules. Són aqüestes:-  Estic dins del món teatral professional de Barcelona i per ceri molt ben rebut; treballo en una cosa que sempre m’ha servit de divertiment i m’hi guanyo la vida; què més puc demanar? Dones, sí: vull agrair a la Joventut de la Farándula i a la seva gent per aquells meus primers passos. A aquella Palestra que fou i a les gents que foren els meus companys i que tan bellament ho passà- rem i que tan importants han estât per a mi aquells anys de teatre. Agrair al Teatre del Sol i a Ramon Ribalta que en certa manera fou allò on es va coure el meu present i possiblement el meu futur. A tots ells, però sobretot, i dir gràcies és molt poc, gràcies Anna Crusafont, per la leva gran fe pel meu teatre, tu ho saps, jo ho sé molt, i vull que ho sàpiga tothom, que sense la leva gran confiança jo no estarla allá on sóc: a vigí- lies d’estrenar el Teatre Nacional de Catalunya.”No et faltará Faplaudiment...
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Qüestionarí Proust

-  El principal tret del men carácter?
-  Timid molt ben maquillai.
-  La qualitat que prefereixo en un home?
-  La perseverança.
-  La qualitat que prefereixo en una dona?
-  La tendresa.
-  Allò que estimo dels amies?
-  La sinceritat.
-  El meu principal defecte?
-  Una mica d ’intolerància.
-  Ocupado preferida?
-  Avui fer teatre.
-  El meu somni de benestar?
-  Interpretar un personatge diferent, per exem
ple, cada tres mesos.
-  Quina fora la meva pitjor desgracia?
-  La ceguesa.
-  Què voldria ser?
-  Un actor complert.
-  On desitjaria viure?
-A  Vhivern dall del teler d ’un teatre; a Testiu 
a la muntanya en una casa vara un riu amb 
truites.
-  Quin color prefereixo?
-  El verd amb tots sentits.
-  Quina flor prefereixo?
-  L’edelweis.
-  Quin ocell prefereixo?
-  El falcó.
-  Els autors amb prosa?
-  Shakespeare, Miller, Anouilh, Delibes, Hemingay, 
Cela, Monzó...
-  Els poetes?
-  Pessoa, Oliver, Giraldy, Lorca, Sagarra, Poi, 
Garriga...
-  Els herois de Acciò?
-  Tots els homes de Shakespeare i també de Miller.
-  Les heroines de flcció?
-  Totes les dones de Anouilh, de Txékhov, i de 
Bergman.
-  Els meus compositor preferits?
-Bach, Vivaldi, Mozart...

-  Els pintors predilectos?
-E ls negres de Goya, Velâzquez, Casas, Lautrec, 
Jordi Boca...
-  Els meus herois de la vida real?
-  Tots els actors sense feina i que segueixen 
esperant.
-  Les heroines històriques?
-  La dama de brastet d ’Unha (Val d ’Aran).
-  Els noms que prefereixo?
-  Tots són bons i bonics segons qui els porti.
-  Què detesto mes?
-  El tartufisme.
-Quins caràcters històrics menyspreu mes?
-  Els dictadors.
-  Quin fet militar admiro mes?
-  Tots els que fa  en John Wayne al cine.
-  Quina reforma admiro mes?
-  La que em va fer el sastre Mayol a un abric que 
era del meu pare.
-  Quins dons naturals voldria tenir?
-  Ser reaiment intelligent sense haver de fingir.
-  Com m’agradaria morir?
-  Sense adonar-me’n.
-  Estât present del meu esperii?
-  Expectant i cui d ’angúnies.
-  El meu lema?
-  Mulla’t els polsos i a Taigua.
-  Eets que m’inspiren mes indulgencia?
-  Tots elsfets producto de la por.
-  Com sóc?
-  Si ho sabés potser faria mutis.
-  (No es pot bisar...)

CNE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

TO T E N MA R C S

TORRES IBAGES, 13 -1  726 49 55 SABADELL

MON1STROL
Passeig de la Plaga Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL
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Tot un personatge amb m olts papers  
(Els seu s papers no son reciclats...) 
Té una veu plena, clara.
És genuí.
Amb vocació i devoció.
Tant li va dur m antell reial 
com  el m ostrar! del viatjant...
Té la perseveranga del 
pescador de canya.
La truita li va;
Amb ell piquen...
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Postal
Moia del 97

espullar-se de prejudicis, d’a prioris, com als francesos els hi agrada dir-ne, es potser, al mateix temps, la rao última i la conseqüència mes rellevant d’una estada a Festranger. Al nostre petit mon occidental, que es débat entre la realitat 
del modus vivendi capitalista i Fesperança de superar les seves pròpies contradiccions, valors com la Solidarität, la convivencia o la tolerància esdevenen, a petita escala si es vol, les uniques possibilitats de révolta. Lluny de les consignes grandiloquents i els aixecaments militars, els revolucionaris del nostre temps son aquells que, des de Mururoa al Raval, treballen, potser sense ser-ne conscients, per equilibrar el sistema. Individualment, però, i sobretot per aquell qui ha de viure a Festranger, el débat es dona entre la força dels prejudicis propis i la realitat dels 
abres.Per això, quan vaig arribar a Dijon, la capitai de la Borgonya, Foctubre del 1996, la imatge d’una Franga xovinista i pedant convivía amb la 
mateixa Intensität al meu cervell amb aquella altra  que la defineix com Fespai 
vital de Proust i Zola, la te rra  de Vamour fou  i el bressol dels drets humans. A poc a poc, però, una i altra varen anar topant amb la realitat d ’un país complex, orgullos d’eli mateix però, albora, obert i acolli- dor. Dijon (ciutat bur- gesa per excel-lència, capitai mundial de la mostassa, seu de so- fisticacions gastronò- miques i plaers enolò- gics) reuneix, potser, les dues cares de la Teulats de Dijon.

Poi Costa

moneda francesa: d’una banda les bones mane- res portades a Fextrem, ratllant la hipocresía, Forgull pel passât glorios de la Borgonya i els seus ducs, la place de la République i la rue de la Liberté, la ruralitat mal entesa, la mirada astorada als estrangers que, oh, miracle, saben parlar una mica de francés. De l’altra, la Sensibilität musical i artistica, el cosmopolitisme, la voluntat d’anar més enllà de les pròpies fronte- res regionals i obrir-se al món conservant, això si, els simbols d’identitat. Una i altra són els ves- sants d’un carácter nacional en reconstrucció, d’un orgull que, en els darrers anys sobretot, amb esdeveniments corn la mort de Miterrand, Fascensió de Fultradreta o un cert revisionisme històric que descobreix traïcions entre els grans herois nacionals, ban posât als francesos en una situació delicada. Una situació reflecti- da dia a dia a la premsa que, de “Le Monde” a “France Soir”, eau, excitada pels esdeveniments, en condemnes desmesurades i consignes de guerra oberta. Potser seria Fhora d’unabre maig del 68, d’un punt d’inflexió que confirmi orgulls i consolidi identitats o que, com a minim, remogui 
consciencies. Men- trestan t, jo ja  hauré viscut el meu maig, el del 97, quan vaig tornar de Franga amb el convenciment que només l’experiencia i la voluntat d’enfrontar- se cara a cara amb els propis prejudicis pot canviar les nostres conviccions més profundes d’un país, ma- lauradam ent, encara massa llunyà.
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El Premi Sant Joan de 1997, 
una galeria de retrats
Resultò guanyadora la noveMa Testa de veli en bronze, de Ramon Foich ì Camarasa

Joan Rìpoll

n la seva darrera convocatoria, resolta el mes de juny proppassat, el Premi Sant Joan Caixa de Sabadell ha mostrat, amb certa sorpresa, dues caractéristiques principals. Per una banda, el re- torn de la novel la; per l’altra, el retorn d’autors de llarga trajectòria literaria i darrera- ment apartats del mon editorial. Sorpresas relatives que mostren, any rera any, la capacitai de convocatoria del premi en la mesura que hi concorren promocions diverses, aixi corn generes i estils ben diferents.
L’HORA DEL RETORNRecordi’s que, essent d’antuvi un premi consagra! a la noveMa, el Sant Joan s’obri l’any 1993 a altres generes en prosa, característica que permeté guardonar als anys següents obres no narratives d’Oriol Pi de Cabanyes, Jaume Pia i Josep Piera. Per aixô mateix sorprèn que l’any 1997 s’hi hagin presentai quaranta-sis novel les (mes set llibres de narracions) sobre un total de seixanta-nou originals; novel les, per altra banda, fidels en la seva majoria al canon de la novel la psicològica tradiconal, la quai cosa demostra que, malgrat les successives innova- cions, el model evocai resta encara vigent en la memòria i en el fer de molts dels nostres 

escriptors.Per altra banda, sobta la presencia d’autors veterans que, de manera alentadora, retornen a l’activitat literaria . Com a signe indicatiu, nomes cal esmentar, entre els sis autors finalistes, els noms de Ramon Foich -que en resultò 
guanyador-. Maria Dolors Orriols i Enric Jar di, noms de sòlida tradició literaria, potser un xic oblidats per les noves generacions de lectors, però ben presents entre els estudiosos de la literatura contemporània catalana.

UN AUTOR RECONEGUTEl prim er de tots ells, Ramon Foich i Camarasa, fou un dels puntáis del renaixement del teatre i de la narrativa catalana dels anys cinquantes i seixantes. Fili del popular novel lista i dram aturg Josep Maria Foich i Torres, va néixer a Barcelona l’any 1926, i en aquesta ciutat es va llicenciar en Dret el 1950. Novel lista, dram aturg i traductor, el 1952 publica el seu primer llibre, una noveMa curta titulada Gamins en la ciutat. De seguida va ini- ciar-se en el teatre, gènere en que va crear fins a quaranta obres per a l’escena; entre aqüestes, algunes li van reportar promis notables, corn

ara Tignasi Iglésies, el Josep Claramunt, el Joan Santamaria, el Ciutat de Barcelona i, per dues vegades, el Ciutat de Sabadell de teatre infantil.Aviat, però, es dedica a la narrativa, i en aquest gènere obtingué també diversos guar- dons: el Joanot M artorell del 1956 per “La maroma”; el Víctor Catalá del 1960 per “La sala d’espera”; el Sant lordi del 1964 per “La visita”; el Joan Santamaría del 1967 per “Fi de setmana damunt l’herba”; el Ramon Llull del 1982 per “Sala de miralls”; o el Pere Quart d’humor i sàti
ra (atorgat a Sabadell) del 1991 per “Manual del perfecto escriptor mediocre”. Altres titols destacáis de la seva extensa prodúcelo han estât: “El meu germa gran”, “El nàufrag feliç”, “L’alegre festa”, “Tota aquesta gent”, “Adéu abans d’hora”, “L’estiu mes bonic”, “El no”, “Les moves nits en blanc”, “Tota una altra cosa” i “Quan el terror truca a la porta”. També ha escrit guions i narrativa infantil, a més de la biografia paterna “Bon dia, pare”.En la seva excel lent tasca de traductor ha introduit al nostre país obres de Saroyan, Huxley, Greene, Eaulkner i d’altres. L’any 1986 va robre la Creu de Sant Jordi de la Generalität de Catalunya per la seva tasca literária, i el passai mes d’abril fou nomenat “Escriptor del mes”. Després de la seva abséncia durant uns anys per la tasca de traductor a l’OMS a Ginebra, feina de la qual s’ha jubilât recent- ment, la noveMa que li ha valgut el premi -Testa de veil en brome- representa la seva feliç recu- peració per a la nostra literatura.

UN RETRAT CONVINCENT
La noveMa incideix en el clima intimista i d’introspecció ben propi d’altres obres de Fautor. En aquest cas es tracta del retrat perfi- lat d’un ancia, antic personatge públic, que viu retirât en un pis de l’Eixample a la Barcelona de la postguerra del 1947. Es tracta d’un retrat i d’un clima créais amb un toc de melangia i bon- homia, destrament descrits per Fautor.El veli August, per una casual associació d’idees, recorda FElisenda, un amor de joventut del qual mai no ha sabut res més. Seguint aquest record, tracta d’esbrinar el domicili de Fantiga estimada a través de la guia telefònica, primer, i rendant el suposat barri on viu, més endavant. La recerca contrasta amb Factitud de la minyona que té cura d’eli, Magdalena, una dona rondinaire, zelosa del seu paper i incapaç de comprendre el seu estrany comportament, augmentai pel silenci de Fancià sobre les seves
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intencions reals tant amb ella com amb els sens 
propis fills.L’obra es fonamenta en el relat minuciós d’aquestes relacions subtils, tot emparant-se, com s’ha dit, en el recurs de l’anàlisi psicològica de la novel la tradicional, una tècnica que aquí permet a l’autor bastir un joc de relacions entre els tres personatges reals, i un d’implícit, el d’Elisenda, que no compareixerá mai però importantíssim, ja que és el que desencadena 
tot el mécanisme de la novel-la. Una trama tan simple com aquesta requería tot l’ofici i la murrieria d’un bon autor expérimentât, com és 
el cas, sens dubte, de Folcb i Camarasa, observador afinat de les reaccions humanes, i en aquest cas retratista d’aquesta testa en bronze d’un veil tan tossut com il-lusionat.

LES OBRES EINALISTESSi Folcb es mostra com un excel lent descriptor d’aquest home, heus aquí que Maria Dolors Orriols ho fa amb un seguit de retrats de dones: parlo de la primera finalista, la novel la El movi- ment d ’un cercle, una extensa saga familiar mostrada per vuit dones a través de quatre generacions, aquí també explicada mitjançant recursos de la novel-la realista tradicional, que la veterana autora (Vic, 1914) sap puntuar amb 
saviesa i bon ofici.

Per altra banda, es troba entre els afires finalistes Fautor valencià lordi Botella -per cert, relligat durant uns anys al mon docent sabadellenc- que presenta una novel-la de trets ben originals en descriure la memòria d’una nena de dotze anys en un ambient singular com és el de les atraccions de fira, albora tendre i precari, que crea un clima am biental molt 
atractiu.Fs diria que, en conjunt, aquests dotze retrats oferts per les tres novel-les formen una galeria que dona al premi d’enguany una gràcia 
especial, perqué tots ells son prou convincents i transmeten un alé huma confortant. Caldrà afe- gir-hi el re tra t entranyable que Enric la rd i -biògraf i tractadista d’art prou conegut- traça del seu pare en la biografia “El meu pare i el seu mon”, l’advocat de prestigi del mateix nom, Enric lardi, que aquí el fill descriu amb amor i 
ofici reconeguts.Finalment, completaren les sis obres finalis
tes la novel-la coral, de carácter històric, “La deessa de fang”, de Ruben Mettini, i el testimoni de loan Gomis “Activista dels drets humans”, memòria personal de la seva incansable vocació col-lectiva: un autorretrat, en fi.

Joan Raventós, president del Parlament de Catalunya i Antoni Farrés, alcalde de Sabadell, en el moment del lliurament 
del premi a Ramon Folch i Camarasa. (Foto de Pere Farran)
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J. Amat-Piniella: 
dofuments inédits
A la familia Amai

na maleta amb Materials inédits posa al descobert la figura literària d ’un escriptor compromès amb el seu pais i amb la República, autor d ’una de les grans novel les de la postguerra: K.L. Reich.

David Serrano i Blanquer

EL PERFIL D’UN HOME 
COMPROMÈSJoaquim Amat-Piniella (Manresa 1913, Barcelona 1974) és un escriptor manresà que pati les conseqüències de Iluitar en el bàndol perdedor durant la guerra civil. Exiliat a Franga després del seu pas per l’exèrcit república, passa pels camps de concentrado d’Argelers i Sant Cebrià per, finalment, i davant la negativa de la dictadura de reconèixer-los corn a espan- yols, ser enviats juntament amb 7.500 espanyols mes al camp de concentració austriac de Mauthausen. Allí hi sobreviuria durant quatre anys i mig i en sortiria lliure el 5 de maig de 1945. Davant la impossibilitat de tornar a la seva ciutat, s’instaMa a Sant Julià de Loria (Andorra), on escriu una de les grans novel les de la postguerra: K.L. Reich, redactada entre 1945-6 però que, degut a la censura franquista, no veurà la llum fins al 1963. Aixi mateix, rees- criu 71 poemes, sota el nom de Les Ilunyanies, que havia escrit en paper de sacs de ciment i de roba i que havia guardai curosament als pantalons al llarg dels gairebé cinc anys que va

sobreviure a I’extermini nazi. Allí hi perde les seves ulleres de cui de got, resistí en dues oca- sions Pescala de la mort (el trasllat de pedres de 50-60 kg. al llarg d’una escala empinada i llar- guíssima sense barana, famosa pels “suicidis”), caigué en desgracia al seu “kappo” (pres ale- many responsable deis barracons) però, mal- grat tot, resistí.Tot i haver mort el 1974 encara ningú no havia estudiat la figura d’aquest borne de biografia apassionant i semidesconeguda (només 
US n’he fet un esbós), malgrat que la novel la esmentada és una de les més interessants i innovadores deis anys quaranta. Ara, 23 anys més tard, surten a la llum una sèrie de documents literaris i personals que ajudaran a refer la seva imatge.

K.L. REICH, UNA OBRA D’ALgADAEn aquest país tendim a valorar poc allò de bo que tenim en la nostra literatura. Perqué K.L. Reich és un referent molt ciar d’un tipus de novelda, el realisme históric, que té una llarga tradició en la novel-la nord-americana d’entre- guerres i que, en el seu moment, significava posar-se a l’avantguarda de les noves técniques. Com afirma en Joaquim Molas el mateix 1963, conscient de la relleváncia de la novel-la, aquesta és una obra que hauria pogut canviar el panorama de la literatura catalana de postguerra si s’hagués pogut publicar en el seu moment

Joaquim Amat-Piniella al seu despatx professional. (Les fotografíes han estât cedides per la familia Amat)
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Joaquim Amai en una de les sales de Mauthausen, 
vint anys més tard.
(juntament amb Tots tres surten per TOzama, de Vicenç Riera Llorca, publicada el 1946 a Mèxic però amb escás ressò).No nomes es novedosa perqué enceta un réalisme històric que estaria  en hivernació a Catalunya i que no es desvetllaria fins uns quants anys més tard, sino perqué, si la compa- rem amb altres novel les de temàtica semblant a nivell europeu, podrem comprovar que està a l’alçada d’alguns dels clàssics del gènere.Una de les més conegudes és Si això és un home (1947, ara fa poc editada en català). Aquí, l’autor. Primo Levi, explica en forma de memò- ries el seu pas per Auschwitz. És un text més testimonial i documentai que el d’Amat (d’aquí que l’Apéndix sigui molt recomanable) però hi manté una semblança essencial: ambdues obres

es converteixen en una anàlisi ponderada de la dignità! de l’home enfronta! amb la irracionali- tat de l’extermini. El mateix any que veu la llum la novel la d’Amat, el 1963, Jorge Semprùn publica Le grand voyage, on explica els records del seu viatge en tren fins al camp de Buchenwald. Fins i tot son obres germanes en el fet que m entre l’obra d’Amat rep el Premi Fastenrath  a la Sorbonne de Paris, la de Semprùn rep el Prix de la Résistance. La novel-la de Semprùn és excel lent, claustrofôbi- ca i té un to irònic punyent fruit de la seva voluntat distanciadora, possible sobretot pel fet de tractar-se d’una obra molt més tardana.En definitiva, en un context com aquest, l’obra d’Amat és excel-lent, i potser seria més reconeguda si s’hagués pogut traduir al francés, a l’italià O a l’alemany, on segur que tindria bona rebuda perqué els personatges alemanys de la novelda, malgrat tot, tenen un tractament 
força humanitzat.

L’OBRA
La novel la d’Amat ens mostra l’experiéncia diària en diversos “kommandos” déponents del camp central de Mauthausen. El que pretén, més enllà del testimoniatge, és poder fer evident “la veritat intima”, el dia a dia de “l’espe- rit del camp” que va destruint tota mostra de condicio humana. Els personatges, basats en companys reals d’Amat que ara poden ser iden- tifícats, formen un ventali molt medita! en fun- ció de la seva complementarietat i, albora, del contrast entre antagonistes. Els protagonistes de K.L. Reich son en Francese i l’Emili. El primer és l’optimista, l’idealista, la seva mort sim- bolitza, en la primera part de la novel la, la victòria de “l’esperit del camp”: l’aniquilacié de l’Home en majùscules. L’Emili és el seu complement, escéptic i pessimista, el seu esperit critic fa avançar la novel la cap al seu final, parado- xalment, esperançador.Al voltant d’aquests dos eixos centrais tro- bem cinc personatges secundaris molt ben tra- vats. L’August és l’intérpret, està convençut que pot transformar i humanitzar la vida del camp des de dins, és l’antagonista del Rubio. El Rubio és el cap de la cèl lula comunista del camp, encarregada de vetllar pels sens interessos i els dels espanyols. L’Ernest és l’arquetip de l’individualisme, de l’aprofìtat, de qui es ven a canvi d’assolir un estatus preeminent dins el camp; la seva actitud insolidària el duu a la mort. En
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Vicent sintetitza la vida diària de sofrença, la seva obsessió per aconseguir menjar el porta a la mort. En Werner és un treballador alemany al magatzem, contrafigura alemanya dels opres- sors, que Facabaran aniquilan!. Finalment, en Hans Gupper és el comandant del camp, és el portaveu de la filosofia nazi, pie d’amargor i d’origen social baix. Al final, la intuïcié de la derrota del seu exèrcit el porta al suicidi, simbol de la derrota definitiva de “Fesperit del camp” i de la victoria de FHome, representa! pel pres que s’ha assegut a fumar, Iliure.
EL MECANOSCRIT DESCOBERTEl mecanoscrit original de la novel la posa al descobert no només una gran quantità! de fragments i anecdotes inédites, sino també el procès de depurado a qué Amat sotmet la seva novel la des que Fescriu, el 1945-6, fins que pot publi- car-la, el 1963. És un exemple palés de la problemàtica de la novel la catalana de postguerra: Amat només pot defugir la censura disset anys 

més tard i encara perqué primer surt publicada en castellà gràcies al seu amie Caries Barrai i perqué els òrgans censors creuen que ja no es tracta d’una obra perillosa.Amat comença a escriu- re la noveMa només tres mesos després d’haver acabat amb nou anys de periple personal, la quai cosa fa que el distancia- ment necessari entre la realitat viscuda i els materials de ficcié que està créant sigui molt difícil d’asso- lir, i que hagi de ser en una fase posterior quan es dugui a terme aquest procès, sobretot defugint l’anècdota, Fabús de l’adjectiu o de Forado explicativa, amb la intendo de transcendir, essencialitzar, donar valor 
genèric i simbélic als esdeveniments.Aquesta tendèneia queda clarament apuntada en el procès d’evolucié de la “Nota de Fautor”, en la quai Amat es justifica d’haver escollit la forma novel lada, per escriure les seves vivèneies, per tal com és “la més fidel a la veritat intima”. Malgrat aquesta intencié, allé que es traspua en els dos mecanoscrits de la Nota és un to exalta!, on la manca de pers-

Am b un ifo rm es fra n c e sa s  els q u a tre  am ies  (d ’esquerra a dreta): en Pere Vives, l ’Amat, en Ferran Planes i VArnal. A partir d ’ells es crearen 
els personatges de K.L. Reich.

pectiva temporal i d’assumpdé del passât fa que el mateix Amat, només unes setmanes més tard, s’adoni d’aquest fet i iniciï el procès de reelaboradé.En aquest breu impàs, suprimeix les referèn- cies al seu compromis amb la República espan- yola i la resistèneia francesa; elimina Fesment a les actituds de Franco, Pétain i Hitler envers els espanyols capturais en territori francés durant la Segona Guerra Mundial; i, finalment, n’extreu també dues referèneies a la situado interna espanyola: la situado d’immediata postguerra, i el desconeixement del fet que molts conciutadans morien als camps nazis.El criteri general d’intervenció en el text és el de la reducció progressiva, fonamentat en dues premisses: evitar problèmes amb els òrgans censors, que havien impedii el seu editor deis 50, Alberti, de publicar-la, i pulir un estil que s’ha anat configurant al llarg del mateix procès d’elaboració.En la línia del que s’ha apunta! quant a la Nota, Amat eliminará de la noveMa les referèneies des- pectives al carácter germá- nic, al seu anti-semitisme, a símbols de carácter es- querrá, o al compromis dels espanyols per les Ilibertats.Pel mateix motiu podem llegir Feliminació deis quatre llargs fragments supri- mits: el prim er sobre un grup de quaranta iugoslaus que serán executats, el segon sobre la valentia d’un advocat jueu que prefereix morir a continuar sofrint, el tercer sobre les peripédes del famolenc “Francés”, i el quart sobre les Iluites politiques al kommando de FAugust. Exclosos per Fautor ja en el primer procès de d’autocorrecció (1948, ja  a B ar
celona), sota el convenciment que no passarien censura i que, molt probablement, no tenien la transcendèneia d’altres fragments corn per constituir-se en imprescindibles. Aquesta considerado pot ser el motiu pel qual afires fragments del mateix caire no en serán exclosos, com també perqué Fautor prefereix excloure’ls si no està convençut que son fidels a la realitat viscuda.
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Ucronies estatals: sobre eis Estais que 
haurien pogut ser, i eIs que ja no ho son

na de les especificitats d’Europa, i talvegada un dels fonaments del “miracle europeu” que permeté aquesta península asiàtica arribar a dominar el món, fou el sistema d’Estats progressivament armats militarment i comercial, i com- petitius entre sí.Ens haviem acostumat en l’etern période de la Guerra Ereda a considerar les fronteres estatals, especialment les europees, com a inamovibles. Eins i tot, es van mantenir en general les antigües demarcacions administratives colonials en arribar els territoris imperials europeos en Àfrica i en Àsia a la seva independencia política.Sabem, però, des dels trasvalsos de 1991 que aixô no es tan inevitable. 1 això ens porta a reflexionar sobre dos tipus d’Estats europeos: aquells que podien baver estât viables, i aquells que per llarg temps semblaven consolidats i finalment ban desaparegut. Entre aquests ùltims, podem esmentar ràpidament Lituània- Polônia, Dinamarca-Noruega, la Unió Soviètica (1917/1922-1991), Iugoslavia (1918-1991), i Txecoslovàquia (1918-1992).Començant per Erança, Tactual “hexàgon”, que determinades interpretacions d’histôria escolar fan remontar a nos ancêtres les gallois (“eis nostres avantpassats gais”), i que podria semblar estabilissima i quasi pre-determinada en la seva actual extensió, no adquireix aquesta configuració fins la Revolució, en 1789, i encara variarla al llarg deis segles XIX i XX. Mai no va arribar a existir un Estât anomenat Occitánia, o que inclogués les terres on es parlava la llengua d’oc, en la meitat sud de Tactual Erança. Però, això va ser una eventualità! en la plenitud de TEdat Mitjana, al voltant de la casa de Tolosa, piena del refinament i de la cultura en llengua d’oc de la cort dels trobadors; alla, en la zona més romantitzada de les antigües Gàl lies, en les terres de dret escrit romà (mentre que al nord predomina el dret oral, feudal, germànic); i amb la cohesio que sembla que proporcionava la religió càtara i les adhesions que suscitava. Tot plegat aquests elements podien baver conduit a un Estât independent. Aquest carni queda tallat en la croada anticàtara. De pas, aquesta croada va tallar també, en la batalla de Muret (1213), Texpansió de la Casa de Barcelona cap al nord. És curios pensar que en comptes d’una corona d’Aragó expansionada cap al sud (vers Mallorca i Valencia) i cap a Test (Sicilia, Nàpols...) podia haver hagut una Corona Catalano-Occitana!Una altra ucronia possible hauria estât la

Angel M. Rodriguez Carreño

unió d’Anglaterra amb Erança, T”Imperi Ange vi”, a partir de les pretensions de la Casa reial anglesa de governar també a Erança (Enric II Plantagenet i Elionor d’Aquitània), i que donará Hoc a la llarga Guerra dels Cent Anys.A finals de TEdat Mitjana, en el nord-est de Erança, es comença a configurar TEstat de Borgonya, amb un enorme poder i riquesa, format per un reguitzell de territoris entre Elandes (per Tactual Bèlgica) i la frontera suïssa, que finalment no será viable pel fracàs militar de Carles el Temerari. I malgrat tot, tenia un precedent en la Lotaringia, vasta franja des dels Països Baixos fins al Nord d’Itàlia, résultat de la divisió de TImperi Carolingi en el Tractat de Verdun, de Tany 843. És sorprenent observar que el cor de Tactual Unió Europea, la zona més dinàmica, passa justament per aquí.Contra la història teleològica, que pretén imposar com a inevitables i predeterminades en el fons de la història les situacions actuals, encara podem aportar un altre exemple, més proper a nosaltres. Hem rebut la descripció, altament ideologitzada, de Texistència d’Espanya des de Tantiguitat: la Hispània romana, que incloia tota la Península Ibèrica {“nos ancêtres les his- pans"7). Al marge del “problema” de Portugal, aviat “independent”, la interpretació usual fa iniciar Espanya a partir del matrimoni dels Reis Catòlics. De fet, és una mera unió dinàstica, que no d’institucions politiques i econòmiques, la qual no arribará fins 1705-1714 (i encara, no en el cas de Navarra). Ara bé, al marge de totes aqüestes circumstàncies, podia haver passai que en la segona meitat del segle XV la unió dinàstica s ’hagués efectuat entre Castella (Joana, filia d’Enric IV) i Portugal, si no hagues- sin fracassai les negociacions matrimoniáis i Joana no bagués estât vençuda per Isabel, que més endavant rebrà el titol de “magestat católica”. Portugal i Castella, les dues monarquies més excèntriques o perifèriques d’Europa pel sud-oest i més ben localitzades a finals de TEdat Mitjana per iniciar eis Grans Descobriments Geogràfics (la costa d’Àfrica, el descobriment colombi d’Amèrica...). Què tal una Espanya formada per Castella i Portugal, i les seves colónies extraeuropees?A la vista d’aquestes ucronies o d’aquests Estats finalment abortáis, hem de pensar que si la història no va estar tancada en el passai, tam- poc ho està, evidentment, en el present. No tine ciar, en canvi, si nosaltres serem eis agents de transformació, o només eis pacients.
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Quaderns líterarís
Ser o no ser

n un acudit de diari de fa molts anys, un personatge amb cara d’ensopit que duia una calavera a la ma es deia a si mateix: “Quina imaginació tenia aquest Hamlet! A mi no se m’acut res”. Deixant ara de banda que Shakespeare no es va pensar mai que el seu monòleg “to be or not to be” -al qual l’acudit fa referencia implícita- seria dit 
amb calavera, el fet es ciar: a qui no se li acut mai res, no se li acudirá ni amb una calavera a la mà ni davant el paisatge més sublim ni, per descomptat, suçant proustianament una magdalena al te. Però és que ni tan sols ais escrip- tors els calen sempre modus externs per a allò que en diuen “inspirar-se”, i que tant ha desmi- tificat la crítica moderna -perqué, tal i com deia Baudelaire, la inspirado no és res més que una colla d’hores diaries de treball-. Un exemple extrem seria el de Raymond Roussel, que escri- gué unes hétérodoxes Impressions d ’Afrique sense sortir del vaixell; o casos com els d’Emilio Salgari o Jules Verne, que mai no visitaren els exòtics o fantàstics escenaris en que ambientaren les seves novel les. La qüestié, dones, no és tenir a mà modus d’inspiracié o no tenir-ne; sino, simplement, ser escriptor o no ser-ho.Ara bé, hi ha escriptors als quais, amb més o menys freqüència, tampoc no se’ls acut res i, per tant, o bé s’angoixen o bé es tenen per man- drosos 0 ineptes, si no tot plegat albora. Van escriure un temps, ni que fos a la infantesa o a l’adolescència, i quan hauria d’arribar el moment que revelessin el seu art al mon, els ve el terror davant el full en blanc, la impotèneia “sur le vide papier que la blancheur défend”, en paraules de Mallarmé.Tots aquests autors frustrats, alguns de per vida i d’altres només de forma passatgera, tenen ara el seu manual del consol, que els ana- litza els possibles problèmes i intenta aportar- hi, en la mesura del possible, algunes solucions. En efecte. Sobre el bloqueig de l ’escriptor s’enfronta al tema des de tots els angles imaginables. D’entrada, el fet que Pautora, Victòria Nelson, enfoqui la qüestié des d’un punt de vista psicològic, i amb la voluntat freqüent d’induir el lector desesperat a l’autoesdma i la superacié, resulta més aviat alarmant; però les possibles reticèneies iniciáis van desapareixent de mica en mica, enfront del rigor i la lucidesa amb que, en general, es tracten els diferents vessants del problema.Així dones, se’ns diuen coses com ara: “la disciplina creativa sorgeix del plaer, no de la

Josep Maria Ripoll

tiranía o el maltractament” (p. 19), o bé “allu- nyar el bloqueig és, per defínició, un procès que s’ha de dur a terme sense esforç; la voluntat no hi ha d’intervenir” (p. 49), per la rao que “estem condemnats a no complir gairebé res que s’expressi com un deure” (p. 58). També hi ha afírmacions com ara: “les expectatives de glòria futura apaguen la creativitat” (p. 60), o adverti- ments com que el perfeccionisme excessiu és perillos i que allò que cal és, en definitiva, “dei- xar anar la veu” (p. 145). Poden semblar idees elementáis en algún cas, i en d’altres potser dis-

“A Raster Keaton sí que se li acudiría alguna cosa... ” 
(Buster Keaton vist per David Levine).
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entibies; però están ben raonades, i integrades en un conjunt coherent on només grinyolen algunos coses: per exemple, l’explicació, massa elemental, de l’alcoholisme o la drogodependen- cia entre alguns escriptors, o el to, entre didác- tic i paternalista, amb qué es parla de la puerilità! de tots aquells que no adquireixen de seguida els compromisos consideráis com a pro- pis de l’edat adulta. Per la resta, quan la senyo- ra Nelson es dedica mes a descriure que no pas a jutjar, mostra prou sentit comú en el tracta- ment d’un tema tan poc estudia! fíns ara com, segons sembla, inherent a la literatura mateixa.1 és que, després de la lectura de l’obra, s’arriba a dues conclusions bàsiques: que els silencis literaris son positius -i cal, dones, res- pectar-los- i que n ’hi ha de moites menes, segons el motiu a que es deguim els poden causar el perfeccionismo obsessiu, les ambicions excessives, la creença en les possibilitats iMimi- tades, una planificado exagerada o, fins i tot, l’èxit mateix. A mes, tan bloque]ats poden estar, segons l’autora, els qui escriuen poc corn els qui escriuen molt, aquests ùltims quan es limiten a repetir-se i a fer una i altra vegada allò que el public n ’espera. El lector acaba convençut, dones, que el bloqueig és l’estât natural de l’escriptor o, corn a minim, un dels sens estats naturals possibles, consol esplèndid per als eterns dubitatius i, en general, els “autors sense llibres” o “escriptors sense escrits”, tal i corn Victoria Nelson afirma que es deia de Joseph Joubert, un contemporani de Diderot que va acabar trobant la forma literària escaient en els 
aforismos i les notes breus, més enllà dels generes tradicionals; o corn es podria dir d’Armand Obiols, lector hipercritic que gairebé no publicà en vida. I és que un escriptor és, segons Nelson, no tant aquell que escriu -i que de vegades és “el escribidor” de la noveMa de Vargas Llosa- com aquell que “s’adona que té una sèrie de trets psicolôgics que constitueixen l’obsessié per l’escriptura” (p. 207). El dilema de ser o no ser escriptor podria dirimir-se aixi en la presencia o l’absència d’aquesta obsessié, encara que no sempre doni fruits palpables. El problema no es troba, dones, en el fet que un estimul déterminât ens inspiri o no; sino en el fet que, segons William Stafford, “un escriptor no és tant aigu que té coses a dir, sino algú que ha trobat un procediment que generará coses en que no hau- ria pensât si no s’hagués posât a dir-les” (p. 27). Cal respectar, dones, els silencis i saber esperar quan convé; però també, malgrat tot, caldrà vencer la por al full en blanc un moment o altre, perqué amb el temps l’escriptor acaba essent només allò que ha escrit. 1 ja se sap: ser o no ser, 
aquesta és la qüestió.Victória Nelson, Sobre el bloqueig de Vescrip- tor, traducció de Glòria Bohigas i Francese Guai. Empúries, Barcelona, 1997.

R e f o r m e s  
d'Habitatges 

L o c a l s
FORMULES DE FINANÇAMENT

• 10 Mesos sense interessos
• 60 Mesos sense entrada
• Pía personalifzaf

CROQUIS
JOAN LEIVA

Ronda Zamentiof, 151 
08201 Sabadell 
Tei. 93 - 726 56 50 
Fax 93 - 727 77 46

153



H

Fundatió FoUh i Torres

em pujat a Plegamans. Són quasi les deu d’un matí de mitjans de juliol i el sol ja es fa sentir amb força. Al cel hi ha pocs núvols però l’ambient és humit i xafo- gós. Tot fa preveure que será un dia pesât. La calitja ens amaga la plana, cap a Migdia, i vela una mica la visió del Montseny, que s ’insinua a Llevant. La mola del castell s’alça, magnífica, davant nostre, envoltada de jardins ben cuidats.Seguint un carni de terra ens diri- gim a Tentrada pincipal i empe- nyem, prudentment, una portella.Travessem un porxo agradablement ÿ frese i ens trobem de seguida al pati central o badiu. La construcció és aus-  ̂tera i elegant. No se’ns amaga que el Castell de Plegamans ha estât molt restaurati una restauració, això sí, molt acurada. (1)Pugem les escales que condueixen a la primera planta. Al capdamunt, a la dreta, un accès tancat i un rètol: Capella de Sant Genis. A l’esquerra, seguint pel passadis que s’aboca al pati en forma de balconada, una placa col-locada al costat d’una porta central ens indica que hem trobat la FUNDAC1Ó FOLCH 
1 TORRES.Arribats al fons piquem timidament amb els nusos dels dits: “Endavant!”, fa una veu masculina.Ramon Eolch i Camarasa és un senyor d’una 
setantena d’anys, alt i prim i barbablanc. Dos accessoris li abillen el rostre: les ulleres -necessaries- i la pipa -imprescindible, pel que hem pogut observar durant l’entrevista.Confessem que, d’entrada, ens hi acostem amh una certa prevenció. Acabem de rellegir el seu Manual del perfecte escriptor mediocre. Premi Pere Quart d’Humor i Sàtira, 1991, i ens sentim un xic apocats davant la hipótesi d’haver de fer front a la seva subtil ironia, dones ens sabem en dar desavantatge. Però no. Aviat ens alleuja amb la seva franquesa i bonhomia i ens invita amablement a recórrer les dependencies del castell. Ramon Eolch és un dels deu fills que van tenir Josep M® Eolch i Maria Camarasa. També escriptor, guanyador de diversos promis literaris - l’ùltim dels quais el Premi Sant Joan, 1997, amb la seva novel la Testa de veli en bronze-, principal promotor, director i cicerone de la EUNDACIO FOLCH 1 TORRES. Ens explica que.

Dolors Godoyol

actualment, el castell és propietat de l’Ajunta- ment de Palau de Plegamans, el quai ha cedit la prim era planta a la EUNDACIO. La resta de les dependencies, és a dir, la planta haixa i les golfes, funcionen provi- sionalment corn a Escola Municipal de Música. 1 ens lliura el seu dossier amb tota la informació que fa referencia a la historia de la fortalesa i al museu.Corn que el que pretenem des d’aquestes pàgines és aconseguir que tothom s’animi a fer-hi una visita no donarem més details dels que ens semhlin imprescindibles per estimular la curiositat dels nostres lectors. Estern convençuts que el sol esment dels cognoms FOLCH 1 TORRES será suficient per posar en marxa tota una peregrinació. Perqué, quantes persones trobarí- em que no haguessin llegit o, com a minim, sentit a parlar de JOSEP M. EOLCH 1 TORRES, el més prolific i entranyable deis nostres escrip- tors populars? Des deis nostres besavis fins als més jovenets estudiants han rigut i han plorat amb les histories que van refiectir -i que encara refiecteixen- “les grandeses i les miseries de la vida, les il lusions i les tragédies, les virtuts i els vicis...” (2), les caractéristiques socials de tota una época.En moments difícils per a la supervivéncia del catalá -ens preguntem amb el Sr. Ramon si se n ’han viscut gaires de fàcils-, JOSEP M. EOLCH 1 TORRES va fer possible, amb la seva especial Sensibilität, que tot un poblé aprengués a Regir, a pensar i a sentir en la nostra llengua. Deis qui van viure la infantesa i la joventut de preguerra, qui no recorda el célebre setmanari EN PATUEET, on en Massagran i afires entran- yables personatges que vivien les més divertides i insolites aventures? A quants lectors -sobretot lectores- no se’ls va escapar alguna llagrimeta tot llegint les novel-les “roses” de la coMecció Biblioteca Gentil, il-lustrades pel gran i irrepetible mestre JUNCEDA? Qui no ha sentit contar ais avis o ais pares algunes de les histories deis protagonistes de les PÀG1NES VISCUDES? 1,
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encara en els nostres dies, quants nens i nenes no s’han emocionat amb els humanissims PAS- TORETS 0 la tendra i bondadosa VENTAFOCS d’en FOLCH 1 TORRES quan ban anat a teatro? Quants avis i àvies no trobariem encara que ens parlarien amb enyorança del singulars i patriò- tics POMELLS DE JOVENTUT, moviment dins del qual els joves de principis dels anys 20 donaren Impuls a la nostra cultura i tot un exemple de civilitat i honradesa?A I’Arxiu-Museu FOLCH 1 TORRES, que fou inaugurât el 22 d’octubre de 1995 pel President de la Generalität de Catalunya, el visitant hi des- cobrirà, però, no solament l’exposiciô de les obres i objectes personals del mes popular dels FOLCH 1 TORRES. També hi podra conèixer el 
material biogràfic i bibliografìe dels altres quatre germans de l’escriptor, que destacaren en el mon de les lletres, les arts plastiques, la pedagogia i la música. Tindrà l’oportunitat d’escoltar la història de la nissaga de Ravis del propi fill de JOSEP M. FOLCH i de veure’n imatges a través d’un audiovisual. 1 també, si ho desitja, de contribuir al manteniment, millora i difusié de la Fundado adquirint algunos de les obres més emblemàtiques, que ban estât i están essent
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continuament reeditados degut a la incessant demanda dels grans i els petits que visiten el musen i volen rememorar, els primers, algunos de les seves pagines viscudes i conèixer, els segons, les apassionants i facecioses históries 
deis herois de tots els temps.El Castell de Plegamans, una jola de l’arqui- tectura rural catalana, amaga trésors per a tot- hom. La gent gran hi reviurà els millors moments de la joventut, els pares retornaran a la infantesa i gandirán de l’entusiasmo de la seva quitxalla en descobrir tot un món nou i els joves hi trobaran, a més, bona part de les seves arrels, tot allò que és necessari per valorar com es mereix una cultura, una llengua i un país, el nostre, que ha de ser el dels homes i les dones del futur.
(1) Vegeu EL CASTELL DE PLEGAMANS, edició a càrrec de TAjuntament de Palau de Plegamans de l’article publicat a la revista QUATREPINS per Tomás Castell i Manent, un exemplar de la qual ens va ser cedida amablement pel mateix Ramon Folcii.
(2) Veqeu el pròleg de Josep Miracle al llibre ANTOLOGIA DE PÀGINES VISCUDES, 7" edició. Ed. Selecta. 1996.
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L'obra dels Escayola: 
una apassionant troballa

uelcom de singular ha passai a la nostra '  ciutat. Tot començà l’any 1995, quan un dels comerciants mes peculiars de Sabadell, Francese Ventura, ensumà que a casa seva, en allò que ell considerava simplement el seu soterrani, hi havia quelcom estrany. Aixi s’iniciava una apassionant aventura de descoberta. Amb un olfacte precis, fruit d’una especial Sensibilität pel que es la bistòrta, l’art i el patrimoni sabadellenc, en Ventura i la seva familia endegaren un euros treball per trobar el que ha résultat ser un deis obradors de ceràmica mes esplendids del país: el de la familia Escayola (ss. XVlll i XIX), cone- 
gut també per cal Bolsos.Davant les primeres troballes restaren desconcertáis i van requerir l’ajut d’aquelles persones que, per experiencia, podien reconeixer que era allò que s’ocultava enmig d’unes estructures estranyes i darrera d’uns prestatges. Segons els principals testimonis, era difícil endevinar la simplicitat arquitectónica del que ara veiem, enmig de tot el que hi havia. Primer, un familiar i artista, Xavier Caba, fent-los-hi un dibuix, els posará davant el bon carni. Efectivament, es tractava d’un forn de llenya. A partir d’aquí, qui havia de parlar era l’expert, en aquest cas, l’arqueóleg Albert Roig (1), qui, en un principi, es mostra incrèdul, ja que, segons la documentado existent, la zona no es considerava com a Hoc dedicai a aquest sector productiu (2). Però, davant l’admirable tossuderia dels Ventura i de les petites peces que li anaven facilitant caractéristiques tan sols d’un obrador, de l’escepti- 
cisme, l’Albert Roig, passà a l’interès i, fins i tot, abandonan! unes excavacions que efectuava al Pirineu, inspeccionà directam ent el que amb passió desmesurada havia anat tro- bant Francese Ventura. Allò que albirà resultà véritablement important, eslava davant quelcom serios i, sobretot, d’allô que provocaria un replan- tejament d’algunes de les teories topogràfi- ques i, fins i tot, valo- ratives, sobre el mon de la prodúcelo de ceràmica al pais. No un, sino dos esplèn-

Ana Férnandez Alvarez

dids forns encarats l’un a Paître era el que te- nien davant els ulls.No vull en trar en la descripció histórica d’aquesta troballa, afortunadament i ates el feliç desenllaç que culminà amb la inaugurado, 
el dia 6 de setembre de 1997, de l’habilitaciô pública d’aquest espai, a partir d’ara, tothom pot gaudir de manera didáctica del que era un obrador o un forn de llenya a l’època. Així dones, en aqüestes línies, el que cree obligat és realgar allò que ho ha fet possible. No hem d’oblidar que estem parlant d’una propietat pri
vada, una propietat que té volunta! de predispo- sició d’oferir-se com a espai public i això, al nostre país, per manca de Sensibilität, per intéresses especulatius, pel buit legai que es dona, és una situado insòlita, solament comprensible des de la tesitura d’una postura civica extraordinària. No solament s’autohipoteca pùblica- ment i moralment una propietat, també, gene- rosament, s ’hi aboquen uns diners, temps i il lusions que, en un principi, no poden assegu- rar quines serán les conseqüències. Però, la volunta! cívica pot més i es tira endavant.Segurament, aquesta iMusionada generosità!, junt a la importància del descobriment, ban fet que, a la vegada, Albert Roig hagi comparût tan rotundament la passió dels Ventura. Ha estât eli, contagian! entusiasme, qui ha sabut implicar de manera especial tots els que havien d’intervenir en la rehabilitado de l’obrador dels Escayola que va estar en actiu, aproximada- ment, entre 1815 i 1868. Des de l’arquitecte Ricard Perich, fins al manyà Felip Franch i als 
operaris, tots ban treballat oblidant-se de preus, factures i plaços. Albert Roig ha estât capaç decrear un vibrant equip de persones que ban fet possible, en un temps record, un treball d’extrema- da especialitzaciô i curosa posada en escena. L’habilitaciô pública s’ha concebut des del respecte més perfeccionista, qual- sevol de les interven- cions O alteracions (3), per facilitar-ne la viabilitat, son reversibles i fàcilment iden- tificables, fins i tot per als més profans.
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Com a résultat, a Sabadell, ens hem fet amb un espai expositiu mes que té la qualitat de servir per acollir qualsevol mostra i, a la vegada, no perdre mai la seva intrinseca característica testimonial com a resta del que va ser un dels centres productius de ceràmica més intéressants al país, amb uns productes convencionals de gran qualitat i amb una modalitat singular característica a Sabadell, la ceràmica ornamentai per a arquitectures de marcada estètica noucentista o historicista.La posada en escena expositiva es simple, però molt efîcaç, I’espai despullat, bellament nu, ens ofereix una informado preclara que s’enri- queix amb uns plafons didàctics organitzats de tal m anera que ens parlen de l’arquitectura pròpia de cada forn i, també, de la seva funcio- nalitat. Enmig de la sala, s’hi afegeix una infor- macié més sòcio-històrica que va des de la con- textualitzacié urbana, passa per la història dels Escayola i ens generalitza el tema amb relació a la resta del país. Però, aquesta intel-ligent simplicitat no és producto tan sois de l’entusias- me, és el résultat d’un treball meticulós que, des de l’elaboració d’un acurat estudi axiometric fins a una exhaustiva catalogació, encara continuará reportant beneficis histórics a la ciutat.

Per ara, ja ha servit per identificar obres que restaven al Museu d’Art de Sabadell i per corre
gir valoracions erronies.Ara, la visita a cal Ventura es converteix en quelcom obligat. D’una botiga de belles catifes han sorgit dues coses, una en forma de testimo- ni historie i, una altra, com a fet solidari, que ens redescobreix que la societat civil és solidária.Grácies a tots els qui heu intervingut en 
aquesta aventura.Responsable aleshores dels treballs de reha- bilitacié de la casa Duran.No hi havia referèneies documentais pel simple fet que, corn diu el propi Albert Roig, la zona de la quai parlem pertanyia en aquella época al terme de Sant Pere de Terrassa. És als arxius d’aquesta ciutat on son totes les dades que fan referencia a aquest assumpte.S’han anul lat els pendents d’apropament a cada forn, s’han réduit els dots i la paret del forn on hi ha les escales d’accès s’ha fet nova.
(1) Responsable aleshores dels treballs de rehabilitacid de la casa Duran.
(2) No hi havia referèneies documentais pel simple fet que, corn diu el 
propi Albert Roig, la zona de la quai parlem pertanyia en aquella época al 
terme de Sant Pere de Terrassa. És als arxius d’aquesta ciutat on son 
totes les dades que fan referèneia a aquest assumpte.
(3) S’han anul lat els pendents d’apropament a cada forn, s’han réduit els 
dots i la paret del forn on hi ha les escales d’accès s’ha fet nova.
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PinoKoteques dels museus tatalans
Museu Deu

Jaume Mercadé i Vergés

ituat en la peculiar i joliua Plaça Nova d’El Vendrell, davant mateix on està dignament enclavat el monument a I’in- signe músic Pau Casals, el Museu Deu es un veritable exemple de l’idéal dels museus actuals. Amens, variais, justos i equilibráis en les peces exbibides, évitant l’enfarfegada aglomeració i repetició d’ele- ments, i singularm ent escollits amb un alt grau de gust i sensibilità!. Mes que res, el que destaca es l’originalitat en la situado i distri- bució de les sales, cosa que permet que la visita resti exempta de monotonia, ja que en cada angle o intersecció, es descobreixen amb sorpresa aspectes i complements inédits, éliminant les sales Hargnes i desolades de corre- dors interminables i aclaparadors dels museus convencionals.El Sr. Antoni Deu Font, notari del Vendrell, apassionat i infatigable col-leccionista d’obres d’art, va oferir la donado de totes les seves extenses i importantissimes coMeccions, tant en qualitat corn en quantitat, a la vila del Vendrell, amb el compromis de contruir un Museu on s’exposés dignament el seu llegat, oferiment que va ser acceptai per l’Ajuntament l’any 1987. Es constituí la “Fundado Pública Municipal Deu Font”, i el Museu s’ubicà a l’anti- ga casa senyorivola de la familia Palau Rabassó.Es restaura i es remodelà, per cert amb magnifie i intel ligent gust artistic, dividint l’espai d’exposicions en tres plantes i un soterrani.Les diverses col-leccions exposades consten de Pintura, Escultura, Dibuixos i Aquarel les,Ceràmica, Vidre de Nancy i Vidre Bufat català, talles i relleus d’Ivori, Catifes orientais. Art religiös (Bacines, talles i orfebrería), i a mes d’altres elements com- plementaris, són de destacar les rep ro d u cc io n s  deis espais de la casa del donant, o sigui el dormitori i el despatx de l’antic habita- ge del Sr. Deu, a l’efecte sentimental de situar l’espectador en la manera de viu- re del col-leccionista, entre les seves estimades Ramon Casas “Figures en el port”, oli sobre tela.

obres d’art. Deixant a part les col-leccions no pictóriques, altrament d’una importáncia extraordinària, i que mereixerien un altre article de considerable extensió, el nostre objectiu el centrarem en el comentar! de la Pinacoteca, amb una llambregada a l’escultura i ceràmica.No obstan!, no podem deixar d’esmentar la formidable exposició de catifes orientals, teixi- des amb fils de seda i or, de temátiques molt variados, d’ornamentació i d’oració, de procedencia iraniana, que exornen el sòl del museu, i que es poden contemplar de forma intel-ligent i insòlita a través del vidre que tre- pitgem. Així com l’extensa mostra d’art religiös, del románic, gótic i barroc, d’imatgeria, orfebrería, objectes litúrgics i creus processionals.
PINTURAEncetem la visita per la Segona Planta, que sembla l’inici de la col-lecciö, encara que sense seguir un ordre cronològic estríete, circumstàn- cia que potser fa més amena i interessant la seva contemplaciö, ja que intuim que es juga amb la sorprenent i inèdita col-locaciö de les peces, a fí i efecto d’estimular la curiosità! i sen- sibil-litat del visitant. Eiern de considerar, però, que sí, que momentàniament ens sorprèn i ens desconcerta veure un Durancamps quasi al costal d’un Marti i Alsina, però, no obstant, a Panar desgranan! la visita, arribem a la conclusiô que es pot aquilatar més la qualitat intrínseca de les obres al no restar influenciados de les anteriors ni següents, ni per tendencies ni époques, quedan! aïllades amb tota la seva esplendidesa. Definitivament, aplaudim la idea.Comencem, dones, pel primer tram o piafó, icontemplem d’en- trada dos petits olis lluminosos sit- getans d’en Roig Soler, dos d’en Mas i Fontdevila, i al mig un esplèn- did M arti i Alsina (“La verema”). Seguim girant després de cada quadre, o grup, i admirem un Durancamps, ja re cent, amb una idealitzaciö del paisatge del Port de la Selva.Continuem, i, oh meravella! un
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am ver s an
Joventut de la Farándula

1947-1997

I j a tasca de l’entitat sabadellenca “Joventut 
de la Farándula”, exemplar i única en el país, 
mereix, en l’avinentesa del sen cinquantenari, 
l’atenció d’aquesta publicació també dedicada 
al servei de la vida cultural de la ciutat. Com a 
contribució de QUADERN a tan rellevant ani- 
versari bem posât a disposició del coMectiu que 
el festeja un espai central durant quatre núme
ros que cubrirán prácticament el période com- 
memoratiu. Un espai a través del qual diverses 
persones representatives o molt vinculados a la 
tasca farandulera exposen el seu valuós testi- 
moniatge en relació a Fhistorial del grup i l’evo- 
cació de vivéncies personals amb qué s’bi hagin 
sentit identificados.

octubre 1997



Cinquanta anys 
de teatre per a infants

M. er commemorar aqüestes noces d’or se’m demana que parli de la fundació i els inicis de Joventut de la Farándula, i a mi em sembla que em períoca abordar el fet social de l’aparició d’un teatre estable pels infants. Remarco això de “teatre estable” perqué, amb anterioritat al 18 de setembre del 47, dia en que es va constituir “Joventut de la Farándula”, “La Farándula”, agrupa- ció d’actors aficionáis, ja havia començat a actuar el 19 de març del 39 al Teatre Alcázar i aquesta activitat va durar fins el 27 de gener del 47. “La Farándula” feia, a part de teatre per a adults, representacions per a infants, però no de manera habitual.D’altra banda, la Secció de Teatre de la Congregació Mariana, per manca de locai, com escriu Joan de la Cren Ballester, feia tea tre  itineran t per les barriades de Sabadell, els Catecismes de Can Rull, Sant Salvador, hospitals. Clínica de la Salut (Eucaliptos), Flor de Maig, Cotoloenga, Lleproseria de Sant Llàtzer, etc. També l’Acadèmia Católica tenia una Secció de Teatre que alguna vegada feia teatre per a 
infants.Estem als anys quaranta, en piena postguerra i amb el gran boom de,natalitat. Molts joves, als quais la malaurada guerra civil va truncar les il lusions, senten un afany de viure, de treballar i de formar una familia en acabar aquella tragedia. Aquells anys coincidien amb el començament del meu exercici professional com a metge d’infants. Els primers clients, els amies i, després, ampliant les coneixences per motius professionals, molts pares (la majo- ria amb molts fills), amb inquietuds de tot ordre, especialment en l’aspecte educacional i formatiu, pensaven que la millor herencia que podien deixar als seus fills era una bona formado, però que, com a complement necessari per a aquesta formació, no podien descuidar un aspecte, també important, com és la diversio dels seus infants. Els mitjans de locomoció no eren els actuals. Les vetllades d’hivern no convi- daven a sortir, no existia la televisió, “La Farándula” havia desaparegut i a la Secció de Teatre de la Congregació Mariana, com

a entitat religiosa, no podien intervenir-hi noies, la qual cosa limitava el repertori d’obres adequades per als petits. Fou ales- hores quan, amb gran encert, el Director 
de la Congregació Mariana, el Pare Josep M. Nolla, va reunir components de la Secció de Teatre, altres Congregants i membres dels que havien format “La F arándula” i, tal com he esm entat al començament d’aquest article, el 18 de setembre del 47, al local de la Congregació M ariana, es fundà “Joventut de la Farándula”. Pere Planes, en el seu fascicle “Quarante anys d’Història”, transcriu així aquest fet: “El 18 de setembre de Vany 1947, a les 8 del vespre, i en el local de la Congregació Mariana, els Congregants Srs. Antoni Llonch Gambús, Joan Roca Estapé, Pere Planes Martí, Joan de la Cren Ballester i Valenti Mestre s Sors, juntament amb els components de “La Earándula” Srs. Josep Maria Gil Sanchís, Erancesc Torruella Martí, Joan Llobet Vidal i Jaume Truyols Prat, amicalment i amb entusiasme, parlaren de VEntitat que naixia, dis- posant-se tothom a col-laborar-hi”.El 23 de novembre de 1947 s’aixecá teló i, des d’aleshores, tots els diumenges, d’octubre a abril, “Joventut de la Earándula” obria el Teatre Alcázar, amb el repte de fer cada vegada una obra diferent. El canvi de programació era obligat perqué a cada representació hi havia el mateix 
públic, ja que les families estaven abona- des per a tota la temporada. Això va ser possible gràcies a un bon nombre de joves actors, amb gran afecció al teatre, que tenien possibilitats de preparar-se amb una certa antelació. Els directors no sempre disposaven dels mateixos actors, però aquest fer facilitava l’ocasió de descobrir nous valors.Per Nadal i durants els primers dies de gener no hi havia problema, dones sempre es representaven “Els Pastorets” de Josep M. Eolch i Torres. La cabuda del teatre era insufucient, però al poder repartir entre els millors actors tots els papers principals, es podien representar unes quantes festes seguides i això feia que, petits i



grans, visquéssin unes tardes de Heure tant 
apropiadas al temps nadalenc.“Joventut de la Farándula” va fer sem
pre les obres en català, però en el repertori teatral, a part d’en Folch i Torres, no hi havia gaires autors amb peces apropiadas per a infants que a mes seguissin una linia que estigués d’acord amb l’esperit fundacional de FEntitat: fer un teatre amb quali- tat escénica, pie d’il-lusions per a infants i joves, que fos vehicle de formado humana dels sens membres, aixi corn eina de trans- missió dels valors ètics socials propis de la nostra cultura i arrels, i del foment de la nostra llengua. Per això es convoca un con-

curs d’obres teatrals per a infants, fent 
possible que “Joventut de la Farándula” disposés d’una bona quantitat i qualitat d’obres, moites de les quais están de plena actualitat, malgrat els anys que ja han pas- sat des de les primeres convocatories.Aquests primers anys varen ser essen- cials en la configuracié definitiva de “Joventut de la Farándula” com a institu- cié cultural sabadellenca de primer ordre.

Joan Argemí i Fontanet
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Els Fastorets de Josep M. Folch i Torres. Teatre Alcázar. Primera temporada de Joventut de la Farándula, 1947-1948



El record dels primers anys 
de Joventut de la Farándula

E:iscriure sobre la fundacio de Joventut de la Farándula em representa escriure sobre la meva joventut i sobre una entitat que ha estât i està, encara avui, molt Hígada a tots els aspectes de la meva vida.Abans de la seva fundacio, Congregado Mariana, dirigida pel Pare Josep Maria Nolla, feia obres de teatre representades nomes per nois. Aviat van veure la necessitai d’introduir en el grup alguna noia perqué interpretes els papers femenins. Jo tenia aleshores quinze anys. Coneixia alguns nois de Congregado Mariana perqué anavem plegats els diumenges a ensenyar catequesi als nens de Can Rull amb la meva lieta Patro. Sempre m’havia agradat fer teatre. A Pescóla, quan muntaven alguna representado, sempre comptaven amb mi. Aixi dones, que em van proposar formar part del grup. El primer paper que em van oferir va ser el de Ponzellina a la Ventafocs de Josep Maria Folch i Torres. Tot i que eslava molt contenta i ilTusionada per la proposta, també m’espantava énormément debutar amb un primer paper. Però la il lusió va poder mes i vaig acceptar el repte. Des d’aleshores no he paral de fer teatre i, sempre mes, he format part activa de Pentitat que es va fundar i que enguany en celebrem el cinquanté aniversa- ri: Joventut de la Farándula.Fa cinquanta anys estàvem vivint de pie la crua postguerra i les activitats per a infants a la ciutat escassejaven. Quan Pany 1947 un grup de joves de Congregado Mariana, amb el Pare Nolla i el senyor Antoni Llonch al capdavant, varen veure la necessitai de fer teatre per a infants de forma continuada a la ciutat, es van posar en contacte amb el grup de teatre La Farándula, que es dedicava a fer obres per a adults i eslava dirigida pel senyor Josep Maria Gil i Sanchís, el qual també interpretava bona part dels protagonistes dels sens muntatges. Congregado Mariana, La Farándula i la seccio Farándula Juvenil, formada pels actors i actrius més joves d’aquesta entitat, es van posar d’acord per formar una sola companyia i tirar enda- vant el projecte de fer teatre infantil pels nens i nenes de la ciutat.D’entrada no sabien com anomenar la nova entitat. Va ser el senyor Francese Torruella de La Farándula qui va proposar el

nom de Joventut de la Farándula per la nova companyia i tothom ho va trobar molt adéquat. L’escenari de les representacions era el Teatre Alcázar que va viure la primera representació del nou grup el 23 de novembre de 1947. Els primers anys féiem teatre cada diumenge i cada festiu a la tarda i sempre amb obres diferents. Ja des de la primera temporada, per Nadal, es representava FIs Pastorets o TAdveniment de l’Infant Jesús de Josep Maria Folch i Torres. De tant en tant, també es portava a Tescenari un muntatge per a adults en una representació de nit.Gairebé totes les obres infantils eren d’En Josep Maria Folch i Torres. Quan quasi vam baver esgotat tot el seu repertori, es va decidir organitzar un concurs d’obres de teatre per a infants amb la intendo d’incentivar la prodúcelo de teatre infantil i de tenir un repertori més ampli per escollir. El concurs s’organitzava a l’estil dels Joes Florals i el dia de l’entrega de premis era tot un esdeveni- ment amb Reina de la Festa i Dames d’Honor incloses.F’empresa duta a terme per Joventut de la Farándula va tenir molt bona acollida i molt d’éxit a la ciutat. Aviat el Teatre Alcázar es va fer petit i es va pensar en fer un Teatre nou, amb capacitat per acollir tot el public que volgués assistir a les nostres representacions. Aixi és que, amb l’ajut de gairebé tots els farandulers i gran nombre de simpatit- zants, es van posar a la venda les accions que van possibilitar la construcció del Teatre de La Farándula del carrer Alfons Xlll, avui Teatre Municipal de Sabadell.El record que en tine d’aquells anys és meravellós. No tan sols en l’aspecte teatral, sino també per les altres moites activitats que s’hi organitzaven, gràcies a les quais aquell grup es va convertir en una gran familia.A Joventut de la Farándula he passât tota la meva vida. Hi he treballat, disfruta!, patit, viscut moites alegries i també algún disgust, però m’honora poder dir que n’he format part des del seu començament i em sento molt orgullosa de, encara avui, ser-ne un membre actiu.Per molts anys, Joventut de la Farándula!
Anna Maria Gumi i Agullô



Gimeno dels mes magistrals que hem vist, una Visio del poblet de Mura, amb les hortes adjacents, caracteristic de l’època de Sabadell, de magnífica execució. Un quadre bastant ignorât pels coMeccionistes i estudiosos gimenians. Al nostre criteri la millor obra pictórica del Museu.Segueix en Galwey, amb un paisatge amb figures, essencialment oloti, i després el “fauve” català Mompou, amb tres personalissims paisat- ges. Passern amb Humbert (“Retrat” i un clàssic “Natura m orta”). Colom (dos paisatges de poblé), i Jaume Mercadé i Queralt, pintor de Valls i orfebre barceloni del noucentisme, representa! amb tres obres típiques del seu estimât Camp de Tarragona.Després dels olotins Melchor Domenge i lu Pasqual amb sengles paisatges de la Garrotxa, tres obretes exquisides d’Armet (“Clavells”), Terruella i S. Matilla. Prosseguim amb el nou- centista Sunyer amb dos excel lents primitius: “Cuina de muntanya” i “Nena amb gallina”, per accedir a Pobra mes representativa i important del Museu, de considerable dimensió i exposada amb gran dignità! i amb tots els mitjans de pro- tecció i seguretat: “Figures en el Port” de l’incommensurable Ramon Casas, continuant amb el no menys important i majestués per la seva qualitat: “Torrent de Paréis”, del 1904 (època mallorquína) del famés paisatgista català Joaquim Mir, entre dos paisatgets petits però escollits.Ve després Olga Sacharof (dos paisatges molt representatius), per arribar a una altra joia de l’exposicié: Eliseu Meifren, amb un fantàstic quadre impressionista de reminiscència francesa, representan! el riu Marne, sota un cel de núvols impressionants. L’acompanyen tres qua- dres de no menys qualitat. Acabem aquesta planta amb el fortunia “Café àrab” de Tomás Moragues, i per últim, un original piafó de ceràmica d’en Camelia.Aquesta Sala es caracteritza, així mateix, per l’extensa i importantissima exposició d’escultu- ra, representada per Clara, Cañas, Monjo, Apeldes Penosa, Casanovas, Rebull, Llauradó, Viladomat, Llimona, Clarasso i dues vitrines, amb gran profusió de ben escollits bronzes, de Granyer i Manolo Hugué.També en una altra vitrina podem contemplar una bona mostra de ceràmiques dels ger- mans Serra, de Llorens Artigas i d’en Cumella.No podem deixar d’esmentar, aixi mateix, les vitrines de Vidre Bufat i d’Art Nouveau, la de talles i relleus d’ivori, i especialment els espais ja citats dedicats al dormitori i despatx del Sr. Deu, mostra fidel i fidedigna de la seva manera de viure entre obres d’art, i on hi veiem un oli de Dionís Baixeras, rural i literari, i uns quadres d’en Sunyer, Pidelaserra, Raurich i Olivé.Després de la llegenda, ben il luminada: “El col-leccionista té tantes personalitats corn coMeccions d’objectes ha aconseguit. - A. Deu”, que evidencia la manera de pensar del donant, descendim a la Primera Planta, admirant, al baixar, dues excel-lents escultures de Cañas (“Dona asseguda” i “Meditació”).

Així que entrem en aquesta Sala, ens impacten, ja d’entrada, per la seva força expressiva i lluminositat coloristica, tres inspirades teles de l’evolucionista Joan Serra (“Poblé amb esglé- sia”, “Les Rambles” i Església de Calella”), com introducció a la coMecció de mestres catalans més relativament recents. Trobem en Bosch Roger (“Natura morta”, “Voltants de Montjuich” i “Paisatge urbá”), per continuar amb Amat amb dos quadres de St. Gervasi i Sant Feliu de Guíxols respectivament, Sisquella (“Figura” i “Natura morta”). Campillo i Solano (“Breda”), R. De Capmany (“Pare”), M. Villa molt ben representa! amb cinc obres que mostren la seva interessant trajectòria pictórica, i en Mallol Suazo amb tres olis característics d’interiors i un insòlit i magnifie paisatge. Observem en Calsina amb dos dibuixos i dos olis semi-surre- alistes personals i inimitables i Casañé Puig amb un sensible “Toledo”.Trobem una figura d’en Pruna, ideal i estilit- zada i un conjunt de cinc obres molt ben coMocades i d ’innegable peculiarità! d ’en Francese Serra, amb temes de contralllums de figures que són un prodigi d’execució.Un desmesura! Mundo amb una panoràmica del Port de Barcelona i dos formidables Grau Sala que per si sois revaloritzen amb dignità! extrema aquesta Planta.Acabem amb els contemporanis Roca Sastre, Todo, Grau Santos, R. Duran i l’impressionista Simó Busom, assidus pintors de la Sala Parés, amb un conjunt d’obres de plausible qualitat.Entre unes afires vitrines de vidres i Art Nouveau, creuem unes escultures de Jassans, El. Granero i Subirachs, també de categoria.Abans d’accedir al j ardí, traspassem  les esmentades sales on están ubicades les coMeccions d’Art Religiós i Catifes orientais, per, després de relaxar-nos una bona estona entre vegetació i verger floral que descongestiona l’esperit i entona l’ànim, penetrem per la part posterior del vestíbul, on són exposades les coFleccions d’aquarel-les i dibuixos en abundosa quantia. Obres d’en Lloverás, Ceferí Oliver, Soler Jové, Aragay, Calsina i amb una considerable representació de dibuixos i esbossos de Ricard Canals, acabem d’arrodonir la Interessent i inoblidable visita.No ens resta més que felicitar els promoters d’aquest magnifie Museu, regraciar profunda- ment les facilitais i exquisida acollida, i la inestimable companyia del donant Sr. Antoni Deu Font, que amb la seva amabil-litat i assessora- ment féu més plaent la visita, i recomanar el lector que no deixi de visitar aquest immillora- ble exemple i model dels Museus Catalans.

MUSEU DEUPlaça Nova, 6 - Tel. 977/ 666308 EL VENDRELL ( Baix Penedés )
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I'anarco-creativitat

uan horn parla d’anarquisme immedita- ment se li presenta a la ment la imat- ge de la bomba tirada al Liceu. Infaust dia. Conseqüència política a bastament explotada. Devallada del molt que la doctrina i la práctica de l’anarquisme féu en pro de la societal, despertant-la de l’obscurantisme. Però no és d’anarqisme politic pre- cisament del que vull tractar, sino de l’anarquia corn a element dinamitzador indispensable en el fet creatiu, i de la manera com els artistes entenen el treball, donat que la seva particular laboriositat no és altra cosa que un anti-model productiu. Però l’artista, tot i ser un treballador -perqué sense treball no hi ha obra-, la seva productivitat no està regida per cap de les pautes laboráis del comú deis mortals ates que la seva energia no és quantificable ni en temps ni en materia, quan aquest és fruit directe de la inspirado. La Ilibertat operativa prima per sobre de tot condicionament tant material com conceptual; altram ent, l ’artista  resta ria  a mercè de les modes o, el que es més perillos tractant-se de creativitat, supedita! ais dictats o capricis deis funcionaris o deis politics de torn que sovint amb la seva omnipotencia, ignoren que el vertader treball de l’artista sois esdevé reixit quant ha estât exécutât amb total Ilibertat.En la societal actual, on el cuite a la medio- critat ha assoli! arreu nivells més que preocu- pants -hi, pel que bom pot constatar, imparables- viure de l’art, al marge dels corrents oficialment reconeguts, és pura fantasia. Tot el que no està étiquetât i consensual no és altra cosa que subversió, anarquía. I ho és perqué a la societal li costa establir punts de referéncia enfront deis moviments nous. Tot el que no està emmarcat i consensual, rarament pot surar per sobre de les mentalitats immobilistes. Res no pot fer-se realitat al marge del DNI personal. Fins es pretén clonar l’ADN per produir cópies exactes de models acceptais per la societal com a vàlids i, per descomptat, controlables en el gest, el gust i la volunta!. Però, i la Ilibertat creativa qué?L’artista vertader és un èsser que al marge de tot i per sobre de tot, fuig de l’encotillament grácies al seu sentit anàrquic. L’anarquia viven- cial i conceptual el fa diferent i el converteix amb un element rebel, sovint al marge de cos- tums i gustos. La seva rebel-lia el porta a observar una conducta trencadora de motiles. Esdevé punt de mira i, per tant, blanc propiciatori de la mediocritat consolidada. Sois la rebel-lia anar- co-creativa deis artistes podrá, a curt o llarg

Jordi Roca í Tubou

termini, acabar amb la sequera anticreativa que s’ha instal-lat en les societats consolidadas.Encara que sigui suportan! el pes de la incomprensió, l’artista ha de seguir el seu carni imparable, flagellant els sens contemporanis. Pagani un preu desm esura! de soledat i de incomprensió, la societal li perm etrà seguir endavant amb les seves visearais quimeras. Quimeras que, una vegada assimilades, entraran a formar part del mateix ens que les ha rebutjades, ignorant tàcitament, que aquests moviments i no uns abres, són el llevat que la societal necessita per a renovar-se.La nostra societal, massificada amb excès, està farcida d’“artistes” sovint fabricáis pun- tualment per al consum més descarat. Consum que, avalat pels mitjans de comunicació, la publicitat i els tractats d’arts de dubtosa credi- bilitat, aboquen persones i institucions a adquirir obres com qui compra béns pagats a cop de talonari.Davant aquest panorama, que per les seves desproporcionades dimensions afecta l’artista amb unes desmesurades conseqüències, cal que aquest, fent abstraccio de la realitat, es llanci a estadis mes complexos, on la ment el porti a albirar estètiques encara avui no concebudes. Estadis que el portaran altra volta a oficiar en el vertader magma del desordre creatiu; desordre que, per altra banda, fa falta per a renovar els paràmetres estètics que ban de personalitzar el nou segle. Les pautes caduques s’han d’anar desterrant per donar pas a unes altres imatges, fruit de l’avenç de la humanitat. La volunta! de tirar endevant ha de fructificar més enllà del 
benefìci material immédiat.L’artista del futur s’ha de piante]ar un horit- zó molt més universal, i en dir universal, no vull dir que hagi de menysprear les seves arrels, ans tot el contrari; la personalitat i els compromisos amb la seva societal, han d’ésser, com sempre, l’autèntic motor, la força motriu que ha d’apar- tar del seu carni tot el que fa tuf de plagio de dependència implicita altres cultures o altres intereses, sovint aliens a la creativitat.L’artista del futur ha de tenir posada la vista en els coneixements de la historia. La història és un referent, un capítol que massa sovint s’oblida. Un capitol del qual n’hem d’escollir el millor, l’essència primigènia. Altra cosa seria fer un pas enrere. L’acte anarco-creatiu, dones, es sens dubte un acte, controla! per la ment madura i amb total i absoluta conciéncia de futur.
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Les pintures de Raimen Roca
Església de Sant Pere de Begur

j . c .

Is anys 1952-1995 Raimon Roca féu el m ural de Tallar major de Tesglésia parroquial de Sani Pere de Begur, que 
n ’és el seu pairó i sania Reparada la copalrona. En el mural -lecnica a Tou- s ’hi represenlen  escenes de la vida 

de Sani Pere.Així, d’esquerra a drela, la pesca miraculo- sa (emmarcada en es Cap de Begur), Tenlrega del Primal, la negado i el marliri de Sani Pere. A la pari superior s’hi représenla la visió de TApocalipsi: la Sanlíssima Trinilal (medalló cenlral) amb els símbols deis qualre evange- lisles, i els 24 ancians a banda i banda del 
presbileri.Les pinlures de la ñau són igualmenl d’en Raimon Roca i represenlen les sanies Cecilia, Rosa de Lima i Maria Gorelli, Eulàlia i Anna, a

¡Jn fragment de "La pesca miraculosa’

la drela. A Tesquerra, els sanls Pere i Pau, Jordi, Pere Nolasc, Eeliu i Narcis, i Miquel.Hi ha una anècdola que vull coniar en aques- la poslal. Quan Raimon pinlava el murai, encimbellal a la baslida, aplicanl la lècnica de Tou, cada malili pujaven el cislell d’ous... Un vei que ho havia visi més d’una ocasió, el va preve
nir aixi:-Meslre, si us mengeu lanls ous us fareu 
malbé el felge!...Enguany les pinlures del presbileri i de la nau han eslal reslaurades. L’any passai Texle- rior de Tesglésia fou reslaural en ocasió de la rehabililació del nudi anlic de la població.Comenlanl-ho ara amb Tarlisla i amie Raimon, les obres de reslauració han eslal a cura d’un equip de professionals, assessoral pel maleix aulor. A Tallura dels sens anys -n ’ha eslrenal vuilanla- no poi encimbellar-se massa, si bé cada dia puja al seu laller i es posa davanl de noves leles amb nous i veils pinzells... Raimon Roca forma pari dels muralisles que ban fel bona feina. Recordem-los: Anioni Vila Arrufal, Ricard Marlel, Manuel Rallo, Josep Serrasanla, Raimon Roca, Eidel Trias Pagès, Ramon Noè, Jordi Roca, Joaquim Busquéis...Us recom ano que no deixeu de visilar Begur i veure les pinlures de la seva església. Són un moliu més a afegir loi recorrenl aques- la bella comarca del Baix Empordà que lé moll bo de veure. Josep Pia ens ho ha explical a 
baslamenl... |L
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El mapa musical de l'època 
de la IMustració

n una anàlisi posterior es pot comprovar que durant la segona meitat dell segle XVlll es preparava un gran canvi en el panorama musical europeu. Italia, la veritable Universität musical, perdria la prim ada en entrar en un période d’eclipsament que afectará sobre la totalitat de la seva historia futura. Es constata, a finals del XVlll, que els mestres de primera magnitud son a l’estranger assumint maneres estranyes a les del seu pais d’origen. A la mateixa Itàlia es consoliden mestres forans. La música instrumental es converteix en el sector guia de les novetats i transformacions, però Itàlia ha esgotat les seves reserves seculars en aquest camp.De tota manera, per als contemporanis, Itàlia Continua sent la pàtria de la mùsica. Nàpols és el centre irradiant de primera magnitud, espe- cialment en òpera. Roma, sota Benedicto XIV, un Papa obert a la cultura contemporània, és encara el centre de la mùsica sacra, amb les capelles sixtines i Jùlia a Sant Pere. A Bolònia, hi viu el Pare G. B. Martini, considérât com la màxima autorità! musical europea. A la Toscana, s’imprimeix l’Enciclopèdia de Diderot, i és també un centre considerable de la cultura instrumental. Venecia, amb quatre conservato- ris, nombrosos teatros d’òpera i la Basilica de Sant Marc, continua acollint, en un daurat cre- puscle, tota classe de generes musicals. Milà, austríaca, és un enllaç amb Viena, amb inter- canvis de tota classe.L’aillament politic dTtàlia, amb el Tractat d’Aquisgran, situa el centre de gravetat musical més enllà dels Alps. El centre de la vida política i intel lectual d’Europa es troba a Erança i Inglaterra. Tot és afi a la seva política mercantil i Tintervencionisme legislatiu. Paris, centre radiant de la llengua francesa, difosa arreu, és el vehicle de penetrado de la seva cultura, i esdevé un poi d’atracció ùnic. Els teatros de París, els concerts pùblics, I’activitat musical de la cort de Versalles, les editorials musicals, etc., sitúen Erança en la millor dimensió europea de la cultura. Però juntament amb aquest predomini francés sorgeix l’anglès. Londres disputa a París la primacía del mercat musical. El que importa ara, a diferencia del passât, no és una escola própiament musical al voltant d’una persona emergent, sino un teixit organitzatiu, un poder económic i uns circuits musicals amb músics provinents de distints països. A les terres de l’Europa central hi destaca la posició predominant de Prùssia, amb Erederic 11 davant la velia i gloriosa Austria de Maria Teresa. De

Antoni Sala i Serra

Prùssia se’n parlará com la pàtria de tres revo- lucions: la copernica, la kantiana i la política. De totes maneres, el cor musical d’Europa central continua sent Viena, la capital de Timperi, fidel 
a la seva missió cosmopolita atraient músics d’ltália, especialment per a l’ópera, deis estats alemanys, del Burgenland austríac, de Bohemia, etc. També Salzburg és un punt relle- vant de la cultura musical. La difusió de la música d’Áustria continua sent obra deis monestirs de Mariazell, Lilienfeld, Melk i San Elorian, on es copia, es conserva i es difon no solament mùsica sacra, sino també mùsica de cambra, simfonies, etc. , composta a Viena i Salzburg. Cap al nord, el jove regne de Prùssia fa brillar Berlín amb la residencia de Postdam on el rei Erederic toca la flauta amb el músic Quantz i té al seu servei el millor músic del moment: Carl Philip Emmanuel Bach, el segon fill de J. S. Bach. Al carácter cosmopolita de Viena, Berlin hi oposa el carácter serios i disciplinât, típica- ment alemany, que farà d’aquesta ciutat en el futur un dels centres del Romanticisme. Però no solament Viena i Berlin esgoten el panorama musical, sino que Munich, Nuremberg o Bamberg son importants, i especialment Leipzig (el “petit Paris”), lligada sovint a la cultura francesa. També Dresden és la referencia d’una de les millors orquestres del moment, formada per mùsics tan importants com Quantz, Veracini, Tartini i alumnos sens. 1 només després de la guerra dels set anys cedirà el primer Hoc a Mannheim. Leipzig i Dresden son, a més, el pas 
obligat cap a Test d’Europa, atraient mùsics d’ltália i de Erança en carni vers Polònia i Rùssia. A la península ibèrica hi destaquen Madrid i Lisboa tot i que molt distints ais valors europeos i més aviat fora dels circuits musicals. Hi actuaren amb més o menys fortuna una sèrie de mùsics italians, entre els quais D. Scarlatti i L. Bocherini, que hi morirà força oblidat.Cadascuna d’aquestes ciutats es particularit- zarà en l’acceptació dels diferents estils del moment, però unes serán les receptores i d’altres les creadores de la nova mùsica del moment. Els centres importants quedaran esta- blerts amb París-Versalles (l’estil galant), Mannheim (el rigor instrumental germànio), Milà (d’on sorgiran la revalorització de la sonata i la simfonia com a valor nou). Viena será el gresol d’aquests estils conjuntament amb els aires populars arribats de l’est. Caldrà analitzar tot això per tal de descobrir els mùsics que omplen el panorama musical de la ILlustració, substituint allò que poc a poc deixava el Barroc.
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Tele's blues

uan jo tenia quinze anys, ja volia fer-me soci de l’Acadèmia de Belles Arts, Havers encara al carrer de Sant Pau xamfrà amb el de l’Advocat Cirera. No recordo ara si va ser per raons economiques O estatutàries que vaig haver d’entrar-hi mitjançant una estratagema: apun- tar-me a les Joventuts Musicals, en aquell temps 
aixoplugades a l’esmentada academia.En una de les matinals de jazz que vaig frequentar, vaig sentir-te per prim era vegada. Venies de Barcelona i et deies Vicenç, però t’agradava que tots et diguéssim Tete, com a un germa gran. Eres vuit anys mes gran que jo.Les teves mans, tot lliscant per damunt les tecles com àgils coloms blancs, van endur-se’m en una volada màgica i van ensenyar-me a esti
mar el swing, el bebop, el cool...Amb la teva música he festeja! i he començat a envellir. A Sabadell, quan venies a la Earán- 
dula, la meva esposa i jo no podiem pas faltar- hi. Fins i tot, ja a la democrácia, várem sentir-te al carrer, junt al surtidor del Passeig, en una Festa Major. Feies un blues de Thelonius Monk.A Barcelona -ara torno a la meva joventut-, apareixies sorpressivam ent a ùltima hora, Thora “golfa”, al Rigat; t ’assoies al piano de l’orquestra de Jaume Camino i, llavors, el ball es convertía en una autèntica jam-session amb base als ritmes afroamericans.T’hem sentit al Jamboree, a la Cova del Drac, al Palau de la Mùsica, a Terrassa... Amb PElia Fleta, primer, i amb la Nùria Feliu després, mentre tot acompanyant la Nùria escoltaves amb un auricular minùscul els partits del teu Barça. Fins i tot alguna vegada se t’escapava un estentori “GOOOOOOL!” entre una corxera pun- tejada i una doble corxera amb accent.T’hem vist en directe, tocant Monk i Ellington, amb els tous fidels mùsics Ricard Roda, Neils Pedersen, Eric Peter, Billy Brooks, 
Horacio Fumerò, Peer Wyboris...T’he escoltat en disc, formant duets amb per- sonalitats de talla que van des del trompetista

Ricard Calvo í Duran

Dizzy Gillespie fins a la jove “cantaora” Mayte Martin. A qualsevol botiga de dises del mon he vist enregistraments tous, amb les principals big bands nordamericanes de swing.Ara ja  ets un immortal: el teu bon amie Teddy Bautista ha dit que ets irrepetible. Que ets el punt culminant del jazz europeu. Que ets el gran pianista espanyol, com Andrés Segovia ha estât el gran guitarrista i Pau Casals el gran 
violoncellista.No fa gaire, en aqüestes mateixes pàgines, i en ocasió de la mort d’un altre gran interpret. Narciso Yepes, parlava al final d’un adagio interprétât per una orquestra d’àngels mùsics: ara toquen aquell blues del Thelonius que tu feies sempre. Des d’aqui el sento, i des d’ara, per a mi, serà el blues de Tete Montoliu; el 
Tete’s Blues. _
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Díafanitats

€ aps qué? No m’han avisât.-  Ho trobo bastant greu. Qui i de que? O sigui, l ’avisador i l’avís.-  No. És que m’havien d’avisar.-  La culpa és ben bé d’ells.Quan els vegis, els ho dius.Entesos?-  Fa estona que sóc fora de casa.-  No hi fa res. T’havien d’haver cercat i, quan t’haguessin tro- bat, avisar-te. Ordináriament les coses van així.-  És ben bé aixó, renoi!-  Jo diria que encara t ’avi- saran. No t’impacientis, que no s’hi guanya res. Asserena’! i distreu-te mirant els ocells.-  Però ara, ja no sóc a casa.-  que és teva o és de lloguer?Sempre queda algún recurs per salvar la vida.-  També em poden trobar aquí, oi?-  Ja veurás; que és més important, la casa o tu? O sigui, tu o l’habitatge?-  Ui! Aixó sí que no els ho diré!-  No cal. N’hi ha ben bé prou que m’ho diguis a mi. Cuita! Sóc tot orelles.-  És que em fa vergonya!-  Deixa’t de vergonyes, beneit! La vergonya és sovint vergonyant. Innoble.-  Si m’haguessin avisât, res.-  Hi trobaries facilment, a casa teva? Vull dir: sense fer marrada. De dret.-  M’afiguro que sí. Però no se sap mai.-  Ves-hi de seguida. I torna. Et diré quants minuts has necessitai. Exactes.-  Primer que m’avisin, diria jo.-  T’avisaran després, que hi haurà menys perill. Els avisadors se les solen pensar totes. Són transmissors de consignes augurais i patétiques.-  Se n’han descuida!. Però hi aniré a peu coix.-  Quan és un de sol, no és bo refiar-se’n. De vegades tenen altra feina. sí, i pensen que ja ho faran en un moment de Heure.-  Tanmateix, les mosques molesten.-  Aixó és veritat, encara que em sembla que, quan s’ha d’avisar algú, un tal, s’ha de ser de mena valent. Mosques i mosquits no compten.-  Fa mandra, matar-les. Oh, i la punteria!-  No s’han pas de matar: ventar-se-les. Els avisos arriben igual emmoscats.-  Els ho diré, per si de cas no ho sahessin. ^

Per la transcripdó, Jafre Segon

-  Saps que? Em costa de dir la erra.-  No la diguis, i en paus. Ara, que jo t ’aconsellaria de practicar-te  a dir-la. La constancia mata la caça. En sentit figurât, naturalment.-  Ho pue per tot sol, fluixet.-  Bé; però, de tant en tant, en companyia, per comprovar si fas progressos. La erra és una lletra molt important. Sobretot si és duplicada. Bis.-  De vegades n’hi ha dues, com una bessonada.-  Si, però sovint només ho sembla. Més val que no hi pensis, en aquest trist detail.No he dit res! No hi donis voltes, que mareja.-  Dones sempre hi penso. Molt soyint, havent sopat.-  És qüestió de práctica, tant si n’hi ha una de sola com si n’hi ha dues.-  M’agrada comptar-les amb els dits.-  Que no te n’ha ensenyat ningù, de parlar? Die de parlar, no de comptar.-  De parlar?... Com se menja, això que dius?-  Tot voi el seu aprenentatge. Som fets d’aquesta fusta. Ningù no neix aixi: ensenyat. Els especialistes són els, o les, logopedes. Es el seu ofici.-  Quines coses! Vull dir: quins oficis!-  N’hi ha que parlen fins i tot domrint. somien en veu alta. Però diu que no ho saben. Perqué están ben adormits, els pobres! Com una marmota.-  Em diuen que parlo baixet i enfarfollat.-  Has necessitai que t’ho diguessin? A tu, qué et sembla? Digues, pallús!-  Si no fos la erra! Em costa de traginar.-  Les altres lletres, no? Que potser són de més bona mena? Més manses? O qué?-  Aqüestes no les compio. Ai ecs!-  Ja pots comptar-les, ja, que no et passarà res. Alfabetització comptable.-  Em sembla que n’hi ha setze. O unes quantes dotzenes.-  Comptar-les mentre les dius, no pas així en fred! Gramática i matemátiques juntes, plegades, sirnultanies. Complementáries. Culturáis!-  És el meu fort. Ningú no em passa la má per la cara.-  Si ho aguantes, ja  tens molt de guanyat. Endavant! Sembla lluny, però no.-  Ja! Sempre que puc die la erra. Però m’erro.-  L’has de dir encara més. Erra que erra. I, detant en tant, la hac; sí, que és una mica més suau. Ningú no se n’adona, però hi és. ^
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Engranes 
de félicitât

Un conte sufi
Hi havia un home recte i sincer que 

cercava el carni de la felicitai, que cerca
va el carni de la veritat. Un dia va anar a 
trobar un venerable mestre sufi, al qual li 
havien assegurat que li podria indicar 
aquell carni. Aquest sufi el va acollir ama- 
blement a la seva tenda i després de ser- 
vir-li un te amb menta li va revelar Fitine- 
ra ri tan desitjat: “És lluny d’aqui, 
certament, però no et pots pas equivocar: 
al bell mig del poblé que Fhe descrit tro- 
baràs tres tendes: alii et revelaran els 
secrets de la félicitât i de la veritat.”

El carni va ser llarg. El cercador 
d’absolut va creuar moites valls i molts 
rierols, fins que va veure un poblé i el seu 
cor li digue molt fort: “Aqui és el Hoc! Si, 
és aqui!”

Malauradament, a les tres tendes del 
poblé només va trobar cabdells de fîlferro, 
en una; a Faltra, trossos de fusta, i, a la 
tercera, peces de metall escampados.

Cansat i descoratjat, va sortir del poblé 
per anar a cercar una mica de repos en 
una clariana veina. En fer-se fose, la lluna 
va inundar la clariana amb una llum molt 
dolga. I tot d’una va sentir una melodia 
sublim. Quìn era  aquest instrum ent? 
S’aixecà de cop i avança cap al músic. 
Però, estupefacto, va descobrir que l’ins
trument celestial era una citara elaborada 
amb trossos de fusta, peces de metall i els 
fllferros que acabava de trobar a les tres 
tendes del poblé.

I en aquell instant va comprendre.
Va comprendre que la félicitât és la 

sintesi de tot el que ja tenim. Que la nos
tra tasca d’homes interiors és reunir tots 
aquests elements amb harmonía.

Parábales de la fé lic itâ t, de Jean 
Vernette i Claire Moncelon.

Traduccié: Augusta Couturier
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Cròniques urbanos
Crònica d'una vocació poètica

n les seves primeres apa- 
ricions pu bliqu es i hos- 
ten sib le s  p e ls  am b ien ts  
artístics de la ciutat, duia 
una am ericana de color  
groe canari estrident, que 

a ccen tu a v a  el co n tra st am b la  
cabellera i la barba negres i escla- 
rissades, d’entre les quais sobre- 
sortien uns ullets escrutadors, gai- 
reb é o b sess iu s , sota  u n es ce lle s  
que sem blaven signes d’admiracio 
m olt junts, obrint-se en el vértex  
per deixar pas a un nas que em er
gía com un alambí. Aquesta imat- 
ge, aguantada sobre un esqu elet  
de prim a fra g ilita t, p rod u ïa  un  
impacte inquiétant, que nom és era 
com parable a la seva  verb osità! 
imparable.

-  De l’ûter m ateix on nien lez  
p r im er ez  ze n to r z  o b liq ü ez  de 
l ’ézzer obzcur, de l’ôm faloz ùltim  
i primer, amb clivellez d’ezeum a, 
h u m ita tz  le n te z  que e z p e r e n  a 
l ’en ca lz d ’un afany fu gizzer, els  
verzoz, l ’eztigm a , ob! p laga  del 
p lag i in co n fezza t que zu p u ra  a 
cad a  m ot, ai, la z i, revo lu zió  de 
vízcerez abizalz: jo tot, tot nou i 
ap rezzat, perqué covern la ven- 
ja n z a , e ls  m eu z , jo  i e ls  m euz: 
l ’avantguarda.

Coses aixi, deia, carregades de 
sinestésies, per enlluernar la rot- 
llana. Venia d’un poblet insignifi
cant dels encontorns i endevinava, 
astut, que la ciutat era el primer 
grao d ’una esca la  que l ’havia de 
dur m es amunt. Els contertulis, a 
B elles A rts, l ’e sco lta ven  amb la  
boca oberta, nom és deixant anar 
un somrís que volia ser de compli- 
c ita t, p erq u é no fos dit que no 
entenien res. Fins i tot li passaven  
per alt un defecte qu eja  s ’ha pogut 
co n sta ta r  ab an s, ev id en t i m olt 
m o le st , si el ten íeu  a prop: era  
papizot, zezejava i, de tant en tant, 
inevitable, us arribava un capellá, 
com si fos la forma material quin- 
ta e sse n c ia d a  del seu  im p arab le  
diseurs elucubran!.

En aqu ells prim ers tem p s, el 
nostre poeta  estu d iava  a l ’A utò
nom a, amb una beca  que el seu  
pare proveía des del poblé, absent 
a la imparable ascensió del minyó

incom prensible que, quan com en- 
çava a flaquejar la industria deis 
sifons, tem ia que no acabes essent- 
li parásit etern. Però no.

Allí, a la Universität Autònoma 
de B e lla terra , féu  co n e ix e n ç a  
d’altres bereus avantguardistes, la 
qual cosa doná ales im m édiates a 
la vocació poética que deien com 
partir i que, en bores de Heure i 
gespa , concretaren  en la cre a d o  
d ’un grup exp erim en ta l, batejat 
amb un nom polisém ic de “Tafur”, 
títol amb el qual encelaren l’edició 
d’una revista molt m inoritaria on 
publicaven les conclusions a qué 
arribaven després de llargues ter
tu lie s  am b el cap em b oira t de 
b e g u d e s  i fu m s, p r eso s  sem p re  
amb el posa! displicent del qui està  
segur de treballar per a la posteri
tà!, ni que sigui la pròpia.

1 fou amb un plec d’exem plars 
de “Tafur” sota el braç de l’am eri
cana groga, que es presenta un dia 
a la inaugurado d’una exposició de 
l a j a  m ítica “Sala T res”, causan t 
sensació per la vestim enta i perqué 
els allí reunits es coneixien tots des 
que eren criatures. El nouvingut, 
que mirava amb atenció parsim o
niosa l’exposició del muntatge con
ceptual, donava voltes al cubell de 
serradures del centre de la sala i 
bufava les fulles de l’arbre de plas
tic que bi bavia plantat, per fer-les 
moure.

L’autor del m u n ta tg e , que 
temps després bavia de ser un dels 
molts amies que deixés a Testaca- 
da, era  el M anel G im en es, m és  
conegut per “Zappa”, fan incondi- 
cinal del músic amb qui deien que 
ten ia  una retirada (però llavors, 
cal adm etre-bo, tothom retirava a 
tothom ), s ’acostà  al d escon egu t, 
encuriosit.

-  Llàztima que aqueztez fullez 
no ziguin de paper ezerit. Elz poe- 
m ez podrien voleiar, fruit del no- 
rez eixorc de lez zerradurez, i la 
perform anze ezd evin dria  lùzida, 
zen zu a l com  una conzp irazió  de 
forzes naturalz i zimplez.

Amb un sisé sentit pràctic que 
la majoria de gent no té, el nostre 
h om e aca b a v a  d ’en d ev in a r  que  
a q u ell que ten ia  al c o s ta i era

Feliu Vallès

l’autor del m untatge. I amb el seu  
diseurs, que ell qualificava de “tasi 
inicial”, el va deixar d’una peça. El 
“Zappa”, sen se  saber qué dir, es 
grata el cap i va fer que s ’hi acos- 
tessin alguns dels incondicinals de 
la sa la  que a ss is t ie n  a to te s  le s  
inauguracions, per donar-li un cop 
de mà. Llavors fou quan el nostre 
home aconseguí el seu primer éxit 
en la rotllana dels qui havien de 
ser els seus aeôlits.

-  Li deia, aquí, al company, que 
el zercle de l ’art z ’ha de rom pre 
per totz coztatz i zercar elz interlo- 
cutorz vàlidz amb una zem iòtica  
que zigui, al m ateix tempz que zin- 
zera, prou revoluzionària i impac- 
tant. Corn troncar elz vidrez de lez 
fineztrez-ouz, falzoz paizatgez de 
plàztic, en elz qualz ez gronxa la 
burgezia. Elz arbrez zon el fruit de 
la llavor-m are de lez  p arau lez  i 
zem b le n  vo ler  zortir , corn lez  
fullez, de l’erm de lez zerradurez i 
elz  lim itz , de lez  fro n terez  del 
cubell. Oi?

Colpits, corn eli esperava, tots, 
que es m iraren els uns als altres 
dient que s i (o que zi) m ovent el 
cap am un t i ava il, com  si e ls  
bagués hipnotitzat. Llavors, amb 
un somriure que es mig endevina
va rere la barba esfilegarsada, va 
fer el gest de retirar-se, vinclant el 
cos primissim, corn un filferro, que 
aguantava  pél, am erican a i nas. 
Però nom és era un gest. De segui
da torna enrera, convençut que no 
els podia deixar orfes i els dona la 
seva targeta de presentado:

-  Llorenz Zaltiro, co-editor de 
“Tafur” revizta de conzpirazionz  
poétiquez. I els n’allargà un exem 
plar a cada un, que s e ’l m iraven, 
fu llejan t-lo , sen se  en ten d re res, 
però admirats.

D ’en çà  d ’a q u ell d ia, no hi 
bagué acte poétic, artistic, Mdic o 
reivindicatiu (i tots ho eren tot al 
m a teix  tem p s), que no com p tés  
am b la  p r e sé n e ia  de l ’in e fa b le  
Llorenç Saltiro, que acabà conver
tit en el teòric audaç, presentador 
i ànim a de T artistada local, a la  
quai aportava, en petites i estudia
dos dosis, les darreres innovacions 
que arribaven de Barcelona, i de
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I’e s tr a n g e r  i to t, a v e g a d e s , v ia  
cam pus-gespa on els co-editors de 
“T afu r” le s  fe ien  p u b liq u es i ell 
s ’afanyava a difondre per B elles  
Arts, per la tertulia a la rebotiga de 
la ferretería del passeig  on cap al 
tard sem pre es deixava caure, o a 
l ’estudi d’un o altre pintor, on era 
convidat a veure i a jutjar I’obra, 
perqué pontifiques un ratet i prepa
res la presentado d’hipotètics cata
logs d’exposicions futures. Sempre, 
això sí, voltat d’un cercle d’incondi- 
cionals que adm iraven el seu  dis
eurs enlluernador i no l ’aplaudien  
al final de cada intervenció, perqué 
no es portava, aleshores.

Però aquella  vida, que ja  foia 
m esos que durava, esdevingué ben 
aviat m onòtona, per a un esperit 
inquiet com el seu. 1 un dia es lleva 
disposât ja a fer el segon pas.

Foia molt temps que no anava a 
c la sse  a la  U n iversitä t, n om és  
a ssis tia  a les se ss io n s  de gesp a- 
p oética  i ja  donava el curs i una  
carrera absurda per perduts, amb 
un diseurs contundent, que feia les 
d e lic ie s  de to ts  a q u e lls  a r tis te s  
lo c a ls  que el s e g u ie n  i que no  
bavien tingut l ’oportunitat d’estu- 
diar: “La univerzitat éz el carrer, 
lez barricadez de l ’art no aezepten  
m an d arin z  de za v ie z a  c a d u c a ”, 
co n d o la  sem pre, per a goig dels  
que, com a maxim, bavien arribat 
a fer com erç per poder continuar 
el n ego c i d e is  se u s  p a re s, i que 
pensaven que ells bavien estât de 
sort, estalviant-se aquell pas inútil 
de la Universität.

A bandonat, per retrógrad , el 
m ón acad ém ie, don es, d ec id í un 
bon dia que calia passar a Faccio i, 
so lem n em en t, anuncia  l’aparició  
d ’un a n ova  p u b lic a d o  se le c ta  i 
avantguardista, que ell co-dirigiria 
amb qui s ’bi vulgues ajuntar. Van 
fa ltar-los m ans per alçar, dem a- 
nant de fer costat al geni, que ja  
ten ia  p e n sâ t e l nom  i to t, de la  
publicado:

-  Ez dirà “Púztula”, perqué ha 
de zer  com  un gra de puz que  
e z c la ti per e x ten d re  la  in fec z ió  
lazerant de la ferida artiztica que 
ja no podem  zuportar m és tem pz  
oculta per l’obzcurantizme formai 
que oprimeix i ezeapza lez noztrez 
r e a lita tz  im m ed ia tez . Una  
“Púztula” en la uniformitat de l ’art 
burgéz i paràzit!

Pel s is te m a  de su b sc r ip c ió  
se lecta , com  un secret per a ini- 
ciats que estaven segurs de contri
buir a l ’aparició de noves form es 
d’art mai vistes, un centenar llarg

de fid e ls  van  fer p o ss ib le  que  
co m en cés  a sortir  la “P ú stu la ”, 
que s ’in a u g u rà  am b un prim er  
número amb poem es d’avantguar- 
da p in ta ts  a m à so b re  k leen ex , 
amb la intenció, deia la presenta- 
ció que s ign ava  “P ú stu la ”, però  
rere la qual, tot i no ser orai i tenir 
una ortografia  se n se  z e te s , s ’hi 
en d ev in a v a  la  in co n fu sib le  m à  
m estra de Lloreç Saltiró: “Rebuig 
del p oem a  m oc llà g r im a . 
Impossible vigéncia: en un suport 
lieu  com  l ’hom e-n àu frag  m ateix  
s ’hi poden esgrafiar els m ots que 
la tribu vol servar. M ocadors de 
l’adéu alienai, el llamp, si cal, és, 
sense liquid, u de paraula, core”. 
En sortiren d isset núm eros, amb 
una p eriod ic ita t arb itrària , que 
aportaren, entre altres, un maga- 
lló amb el m ànec de gom a i una  
lletra pintada en groe, un calenda
ri sen se  dies, nom és amb requa- 
d res en b lan c que es  d e ia  “El 
tem ps és lliure i n ostre”, un plec 
de fulls de paper de vidre amb una 
lletra pintada en retolador a cada 
un i el d arrer , que fou un fu ll 
volant de paper de seda que citava 
els subscriptors tal dia a tal hora al 
brollador del p a sse ig  per fer-h i 
una repoblació de grills, a la qual 
cadascú s ’havia de presentar amb 
un grill de taronja.

Mentre anaven apareixent els 
números de “Pústula”, ell no para
va de freq üentar tot acte públic  
local, però ja s e ’l vela m enys, per 
les tertúlies, si no era que Ehi cita- 
ven. On era, m entrestant? Aquesta 
pregunta se la feien, mig orfes mig 
alliberats, els sens coM aboradors 
a la re vista i el públic en pie, que 
vela, desanim at, que cada dia es  
feia m és car, de veure pel carrer.

El cert era  que com en çà  per 
abandonar l ’am erican a  groga  i, 
ap ro fita n t l ’arrib ad a  del bon  
tem ps, anava amb una armilla de 
caxm ir i m á n ig u es  de ca m isa . 
L’ap aric ió  de l ’arm illa  co in c id í 
amb les len tes però progressives  
ta llades de cabell, que hom  atri
buía a la inev itab le calvicie. Tot 
s ’esdevingué just al m ateix temps 
que deixava de parlar de “Pústula” 
i no concretava si hi hauria un nou 
núm ero o no, aviat. Fins que un  
dia, sen se saber ni com ni quan, 
desaparegué de la circulació.

L’artistada de la ciutat seguí el 
seu  pas len t de creació  sen se  el 
guia, a qui sem blava que s ’havia  
em passat la terra, fins que, al cap 
dels anys, I’atzar féu possib le  la 
seva reaparició a Sabadell.

Els pintors, céram istes, saltim 
banquis i intel lectuals de la locali- 
tat se g u ie n  e s s e n t  so c is  de 
l’Académia de Belles Arts i es fre- 
qüentaven les exposicions els uns 
als altres, corn sem pre. I amb la 
m ateixa m onòtona desatenció  de 
sem pre assistien, per compromis, 
als a ctes  que s ’hi organ itzaven . 
Per això la veu va córrer com un 
reguerot de pólvora encesa, quan 
varen rebre el targetó que els con
vocava a la “Presentació de l ’Ex- 
posició de càntirs, puntes de coixi i 
fiabiols de canya de riera: un crit 
per la llibertat popular i l’expressiô 
masiva d’un poblé que avança”. Un 
titol m assa llarg, segurament, però 
prou exp lic it de la m élan ge  que 
contindria la mostra, comprensible, 
per altra part, quan es llegia a con- 
tin u ació  que “p r esen ta rá  l ’acte  
l ’il lustre senyor Llorenç Saltiró, 
co m issa r i in tern a c io n a l de la  
Generalität de Catalunya, ambaixa- 
dor cultural a Europa i autonome- 
nat Gran Camell d’Idees Modernes i 
Post-coetànies”.

Obrien uns n ils com  u n es ta- 
ronges, quan el van veure aparéi- 
xer a l’acte, saludant les autoritats 
locals i fent un dels seus discursos 
inintel ligibles de sem pre, però ara 
m és mudat que mai - l’am ericana  
era  de q u ad res verd s i taronja, 
am b un escu t de la  g e n e r a lità !  
ocupant-li tota l ’esqu en a, corn si 
fos el núm ero d’un futbolista. De 
l’antic Llorenç Saltiró, els seus ex- 
companys nom és van observar-ne 
l’enrevessada xerrera i l ’inevitable 
zezeig  que encara enviava cape- 
llans a la primera fila, on es remo- 
v ien , in cò m o d e s , però  sem p re  
so m rie n ts , e ls  m em b res de la  
Junta de Belles Arts.

A cabat l ’acte , v is ita ts  e ls  sis  
càn tirs de terr isa  fab r ica ts a la  
bòbila de Santa Pau, les tren ta-  
tres p u n tes de co ix i ced id es pel 
C asal d ’A vis de C ata lu nya de 
Caraques i els dotze fiabiols pro- 
p ie ta t de l sen y o r  T om ás Car- 
manyola de Prada de Confient, les 
au torita ts i el C om issari Saltiró  
van anar a sopar a l’Euterpe. Els 
a n tics  a m ies, que sa lu d a ren  el 
gran hom e amb la m ateixa timide- 
sa del primer encontre, desfilaren  
cada un cap a casa seva on, d es
prés d’un sopar frugal i una dosi 
de sal de fruita, miraren el “¡Sor
presa, sorpresa!” per oblidar.
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Pia i les sardanes

onfesso no haver llegit tots els articles publicáis fins ara sobre Josep Pia en motiu d’aquest Any Pia que, com moites coses d’aquest petit pais nostre que afecten les seves senyes d’identitat sempre provoquen reaccions d’amor i odi, 
de polémiques moites vegades estèrils atiades per sentiments contradictoris no sempre prou ben justificáis. Evidentment l’Any Pia havia d’aportar la seva particular polèmica sobre la obra i la persona d’aquest gran escriptor empordanès. Dit d’una altra manera, sobre el Pia escriptor i el Pia patriota. No es la meva intendo ni em sento prou capacitai per discernir sobre aquesta qüestió. Ja ho han fet abres amb prou solvencia literària en aquests cente- nars d’articles que esmentava al principi i que repeteixo, tot hi no haver-los llegit tots, sí que em permeto aventurar que un dels aspectes que a mi mes m’interessa de l’extensa obra literària de Pia no ha estât pràcticament esmentat: el seu amor per la sardana. Efectivament, Josep Pia l’escriptor mes prolific de la literatura catalana i el que més Intensität i extensió ha dedica! a descriure la nostra terra, la seva gent i els sens costums, ha descrit la sardana en situacions diverses, ha parlai de compositors i d’intèrprets i ha enregistrât l’evolució de la dansa durant la primera meitat d’aquest segle que acaba. Sigui dones la meva modesta contribució a la comme- moració d’aquest Any Pia que considero total- ment justificat la selecció d’alguns fragments dels sens magnifies escrits sobre la sardana i la seva particular visió sobre el significai d’aques- ta dansa que, malgrat la indiferencia de molts sectors progrès de la intel lectualitat catalana, és avui encara una dansa del poblé que es balla al carrer i a les places al so d’una música autòctona interpretada per un conjunt instrumental únic al món i que conserva la vitalità! que Pia li reconeixia ja 70 anys enrera.“Jo ja  no ballo sardanes, però m’agrada veure-les ballar en pobles de tradició sardanis- tica. Sovint he observât la cara de satisfaccio, d’intens plaer, que presenta un home o una dona amb els braços enlaire, els peus lliurats al joc de la mùsica, el cos faixat, lligat per una força concreta de moviment musical. El plaer prove de les entrades i sortides del cos en la inconsciencia que la dansa crea. El frenesí ordena! és la voluptuositat. És quan el cos s’abando- na gairebé en una caiguda deliciosa, per a tornar, un moment després, d’una estrebada, a la verticalitat. En aquest joc alternat de cops de

Lluís Subirono

cap entre el balbuceig i la lucidesa, els empor- danesos hi trobem el fons deliciós, voluptuós, embriagan!, de la sardana.”“Les sardanes s ’han popularitzat molt i encara es popularitzaran més. Básicament, però, l’Empordà continua essent la pedra de toe d’aquesta música. En la vida pot existir una tendencia a les solucions musicals. Tan satis- factória pot ser una solució com l’altra. En tot cas, entre una i altra es pot escollir. El que vull dir és que, en contrast amb la passió dialéctica del país català, l’empordanès tendeix a les solucions musicals gairebé indefectiblement. Al català li agrada de tenir rao. La rao de l’empordanès sol ser gairebé sempre el plaer. La sardana, tal com és concebuda a l’Empordà, és el plaer mateix. És el que s’acosta més a la defini- ció clàssica del plaer. És l’entrada en l’inconscient implícita en tota dansa, controlada, ara, però, per una numerado, per la presèneia de la lucidesa d’uns números. La manifestacio més lluminosa de la conscièneia no és potser pensar, ni tan només recordar, sino comptar. Comptar és comprendre. Aquesta és la clau de la lucidesa d’un poeta. Numerar el bramul intern, sord, informe, del món: això és la mùsica.”
DE L’EMPORDANET A BARCELONA “A l’estiu els crepuscles són llargs. Les sardanes començaven, a plaça, quan la tarda ini- ciava la seva declinaciô ...” “Jo tinc una velia débilitât per les sardanes, i en el curs de la meva vida dec baver vist tota l’evolució, perqué han passai fins a escampar-se per tot l’àmbit de la Catalunya histórica -el Rosselló inclòs”. “Quan les sardanes estaven circumserites a l’Empordà i a la Selva, les audicions no sovintejaven pas. Es tocaven per la festa major i poques vegades més en el curs de l’any. Ara, per un tres i no res es bailen sardanes. Els esperits exquisits diuen que s’han adotzenat. No podria pas èsser diferent si se n ’escriuen tantes. De sardanes -dit sigui modestament- n’hi ha de dues classes: n’hi ha algunes de bones, poques, i una quantità! considerable d’horrendes. Suposant que Josep Ventura bagués escrit quatre-centes sardanes (cosa que sembla que objectivament pot accep- tar-se), és de tota evidèneia que en aquesta massa n’hi ha una dotzena de bones, literalment immortals, sobretot si es les situa en l’ambient que servi per a crear-les. ... Jo he sentit les sardanes de Pep Ventura a l’Empordà, donades per les velles, destartalades cobles del país. L’aire es poblava de melodies que encenien la cara dels
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pagesos i de la xusma marítima. La música de Pep Ventura, sentida en un poblet de PEmpordà, en una plaça plena de panotxes de blat de moro, a l’bora vaga d’un capvespre d’estiu, voient el sol sobre els xiprers del cemen- tiri, és una cosa que produïa un xoc autèntic. A qui no ha sentit “Per tu ploro” o el “Gant dels ocells” sobre determináis, preciosos paisatges del meu país, cap al tard, en un poblé decrepit i torrat pel sol dels segles, amb les vorades de xiprers tocados pel sol morent, li será difícil de comprendre la malenconia visceral del músic”.“En el meu temps, dones, les sardanes es ballaven d’una manera; ara es bailen, dintre d’identica estructura  musical, d’una altra. Discutir si abans es ballaven millor o pitjor que ara és estéril. És com discutir si acabar-les a l’esquerra, com a PEmpordà, és millor o pitjor que acabar-les a la dreta, com a la Selva. Nimietats. És igual. No espereu pas, dones, de mi apologies o reticéncies d’un o altre sentit, sobre la manera de ballar-les. El fet que una cosa tan simple com la sardana hagi pogut donar origen a tanta profusió de formes de ballar-la implica, en tot cas, una gran fertilitat de la forma musical. Per altra part, l’arribada de les sardanes a les grans aglomeracions urbanos i l’accessió a aquesta dansa de persones que semblen tenir el eos fet exprés per a adaptar-se

a tots els balls que van sortint, per més exotics que siguin, havia de produir modificacions sobre les formes arcaiques utilitzades per nosaltres, pagesos i pescadors de l’Empordá. No seré pas jo, dones, que exalti una cosa en detriment d’una altra, que critiqui una época per afavorir-ne una altra. El que constato, sobretot, 
és la vitalitat d’aquesta dansa”

FRAGMENTS DE
LA FESTA DE LLAGOSTA I POLLASTOESon aqüestes només unes breus referéncies de la visió piantana sobre la sardana. La limita- ció a l’espai disponible no permet transcriure algunos de les seves opinions sobre les cobles del seu temps i els comentaris sobre els compositors més rellevants de l’època, a més de Pep Ventura, esmentant elogiosament Garrota, Morera i a Josep Serra a qui anomenava el Ruyra de la sardana, a més de referir-se a la 

Popularität de Bou i de Vicens.Queda ben palés que quan Josep Pía es referia a la sardana no ho foia des d’una perspectiva merament literária sino com una cosa viscu- da, sentida i estimada, profundament arrelada a una terra i a un taranna perfectament definit. És a dir, com a un senyal inequivoc d’identitat, 
de catalanitat.
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Dillutts
Del davant i del darrera

Antoni Dalmoses

a primera linia d’un equip es la porteria. Es tracta, com tothom sap, de privar que el contrari hi tingui accès, que, si pot ser, ni l’ensumi. 1 allí, sota els pals, hi ha d’haver un home préparât, solvent, amo i senyor de l’àrea petita, amb un sentit de l’autoritat ciar i contunden!, faculta! per ocupar el seu lloc, disposât a suportar llargues estones de solitud, que ha de ser feliç mirant el joc a distáncia, i provisi d’una combinació de reflexes i agilita! sobre la qual descansi la tranquil litat d’un equip com el nostre que, per lògica, ha de moure’s lluny dels seus dominis.L’uniforme de l’individu en qüestió és cosa aleatòria i, a vegades, depèn del gust, la procedencia 0 la mania. L’ùltim porter que s’apro- ximava lleugerament a l’ideal descrit abans, d ’entre els que hem tingut, el Zubizarreta, anava sempre vestii de verd, potser per confon- dre’s amb la gespa, desitjant ser ignorât per tothom: era, com se sap, home de pocs Iluiments. Abans que ell, l’Urruti (t’estimo), dissimulava rera el jersei blau cel habitual un carácter i una autorità! tan inoblidable com la seva tendencia a parar alguns penáis, cosa, certamen!, ja molt poc vista, per aquests verals, d’ençà que ens abandonaren ell i l’Artola (Sant Arlóla). Mes antics i d’altres equips, Yashin, l’aranya negra russa, i Iríbar del Bilbao anaven de rigorós dol, potser per donar una imatge d’adusta seriositat, sense escarafalls però efectiva, en el seu lloc. Higuita, aquell porter estrambòtic pelut, pie de coloraines, devia p ré tendre  espan tar els davanters que l’encaraven amb la seva feso- mia selvàtica i la vestimenta exótica. Alguns dies, nosaltres, abans, quan el Zubizarreta no podia jugar, havíem hagut de suportar la presencia d’un porter-gendre que anava amb màniga curta. No infonia respecte a ningú, amb aquell posât d’anar a rentar els plats, i era tan curta la màniga com la majoria de les seves esti- rades. El mostrar! és infini!, gairebé, passant per una estranya moda que instaurà el came-

runès N’Kono, precedent d’un lloc on els camps devien ser de terra dura i sense gespa, jugant amb pantalons llargs, per no pelar-se les cames.En aquesta linia de pantalons llargs, fa dues temporades vam tenir el nostre Busquets, segu- rament l’home mes incomprès i incomprensible de l’equip. Ens van fer un munt de gols, cada vegada que tiraven un corner, o venia una pilo
ta alta, el percentatge de possibilitats que ens fessin gol augmentava en progressió geomètrica multiplicat per la quantitat de gent que hi havia a l’àrea. Ens hi vam acostumar patint molt, tançant els ulls cada vegada que xutaven i guiant- nos pels crits dels valents del públic que gosaven mirar, per saber que n’havia fet, de la bola, com era que li havia entrât o que ningú no li havia explicat (recordeu una final de Recopa amb el Manchester) que la pilota s’ha d’agafar fora de la porteria, abans de passar la ratlla.Per no patir mes, van decidir que calia fitxar un porter. 1 respiràrem. Acostumats corn està- vem a les virgueries créatives del Busquets, havíem après molt com havia de ser el porter que no voliem i, fins i tot, a cada porter que ens visitava amb l’equip contrari acabàvem desitjant fîtxar-lo. Aixô devia passar fa temps amb el Lopetegui, aquest xicot trist i sempre abatut, que va jugar pocs partits i que comptava els gols a dotzenes, que el vàrem fitxar perqué, jugant a l’estadi quan era del Logronyés, va fer el partit de la seva vida, i ara es veu que és la figura del Rayo Vallecano: hi ha gent que és un compendi de mala sort.Dones, bé, per superar Retapa d’angoixa, l’estiu del 96 ens van presentar un alemany que, 
oh miracle!, sortia corn un home i enganxava la pilota dels corners sempre. Fins i tot, algún penal, vaig veure-li parar, per televisié! Se’l veia sériés, gros, segur i compacte. Corn a teuté, d’autoritat no podia faltar-li’n. Però li van tro- bar un defecto: era gran, van dir-nos. (Aquesta era l’excusa oficial, el defecto auténtic és que no era portugués). Sigui com sigui, el pobre alemany se’n va anar a Franga mig humiliât, i allí
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ha estât el porter menys golejat; però d’això no devem d’haver de fer-ne cas, oi?, mes que res per no agafar un cabreig com un piano...El fet és que aparegué, flamant, jove, guapo i amb una samarreta ególatra, un portugués de mirada profunda -com gairebé tots. Vull dir que gairebé tots els portuguesos venen aquí i que tots, també, tenen una mirada profunda, rere les celles poblades. El noi prometia, encara que la patilla no el feia gaire de fiar, per ais mesquins que tenim certs prejudicis. Bé, el cas és 
que li vàrem fer conflança i endavant.Al començament de la lliga passada, és cert, quan els contraris entraven a l’àrea, hom pensava: “Tranquils, que tenim porter”. 1 si, si:

parava! Però va començar a torçar-se. El dia de la remuntada histórica amb l’Atlètico de Madrid va fer unes cantades tan sensacionals que va acabar plorant com una criatura, tot i que després es va anar arreglant (potser pel tractament de shock) i hem viscut amb la il lusié de tenir un porter que, mira, encara... Però ara, a l’estiu, se’ns ha fet mal. Sort que oportunament, el nou “amo de tot” havia dut un holandés espigat i amb cara de turista, que deia era tan bo.I hem començat els partits seriosos amb el tal Hesp, i hem començat a patir. El meu amie Haddock em cementava, fotent-se de mi, com sempre, que potser el Busquets li ha fet classes particulars. La broma és sàdica, però afinada. ¿Us beu fixât que surt tard i malament, que no enganxa ni una pilota alta, que quan la bombe- gen a l’àrea va perdut i que, sobretot, i que aixô segueix la tradicié de la casa inaugurada amb el Zubi, tan llarg com és, no caça ni un corner?

Si creguéssim en els déus, diriem que se’ns han posât de cul. La temporada passada teniem oberbiiquing defensiu, un porter més bo que el d’abans (aixô és indiscutible, en teoria) i ens van fer més gols que amb aquell minyé de Badia i la defensa Hitchkock. No s’entén, no... Com tampoc no s’entén que ens passi aixô precisa- ment ara, que es veu que tenim un entrenador de porters! Com més serem més patirem ... 
“Quosque tandem abutere...”Tothom parla que tenim un problema al davant -i és veritat- d’ençà que ens ha deixat aquell paio amb cara de conili que corría com una bala de cara a barraca, però no podem obli- dar que el problema del darrere també és greu. Esperem que el portugués torni aviat i puguem preocupar-nos per fer gols i no perqué ens en 
facin.
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les seques

afició a les seques és molt extesa per tot el món, però en uns llocs n’tii ha més que en altres. Ais toscans els diuen mangiafaggioii-, ais catalans, global- ment considérais, ens podrien dir el mateix. Sense sortir de la comarca, es poden trobar uns quants establiments especia- litzats, que les fan boníssimes. Aquests merito- ris restauradors, ofereixen quantitats considerables del llegum i una earn a la brasa, per uns preus que resulten raonables al maxim. Potser per aquest motiu s’hi pot torbar, amb certa fre- qüencia, colles d’homes sols que celebren qual- sevol aconteixement. Sense ningú que els facir fer bondat, endrapen (endrapem) fantàstiques platades del llegum, seguides d’una butifarra, un conili O quasevol altre earn que surti a taula, intercalant-hi algunes xerricades d’un porrò de vi negre i la corresponent barrila, no sempre ad usum delphini.Hi ha moites classes de seques. Les més conegudes per aquí, son les del ‘ganxet’; la fama és justificada. Una altra classe és la de les ‘plan- xades’, mes aplanades. N’hi unes que fan unes gates rogenques, anomenades ‘genoll de Crist’; la comparado és exactíssima, tenen el mateix color que els genolls pelats d’una figura del Crucificat. N’hi ha de ben vermelles, de negres... Si no som massa puristes, podem incloure a la llista de recom anacions, uns cosins de les seques: els fesols. Son molt coneguts els de Santa Pau, a la Garrotxa; al Pages i al Bergadà també hi ha qui es dedica a recuperar altres especies autòctones, quasi perdudes. Esperem que es tornin a popularitzar aviat.No podriem pas oblidar aquí les fabes, les mongetes asturianes. Per cuinar-les, cal disposar de xorisso i casadielles (botifarrons) astu- rians. Buscant una mica se’n troben, per aquí. Si, a més, poden trobar sidra naturai, la cosa arribará al sùmmum. De totes maneres, convé no abusar-ne; el plat és contundent i deixa fora de combat a l’inexpert que en menja sense mesura. Ja deuen conèixer la dita que ho adver- teix: con fabes e sidrina, non fai falta gasolina. Tampoc es pot deixar de banda la Cassola de mounjes que fan els nostres veins del Nord, els occitans, amb l’estimable presencia del confit d’oca. Després d’una dosi de mounjetado, a Superman ni li faria efecte, la kriptonita. Hi ha diverses receptes locals del plat, potser més conegut com caçolet, (les de Tolosa, Carcassona, Pàmies, Castellnou d’Ari, etc...). Transcric la d’aquesta darrera ciutat, que tree d’un Ilibre

Joan-Antoní Ferrari

sobre la cuina de l’Arieja, comprat a Montsegur, sota mateix d’on Simó de Montfort, en nom de Déu (que és com es fan aqüestes coses), va fer l’esgarrifosa cremada de cátars. Es remullen les mongetes (millor que siguin de Pàmies; si no se’n té, que siguin de Tarba, segons opinió de l’autora de l’opuscle) durant vint-i-quatre bores. Es renta l’excés de sal d’una mica de costella de porc mig salada, i es talla a daus, junt amb un tros de botifarra crua, una mica secallona {sal- sissa de Tolosa, de fet), un tros de pemil i una xulla de cansalada viada salada. Després, es fa enrossir tot el porc en una paella, amb greix fos d’oca. Quan té una mica de color, s’hi ofeguen uns alls i una mica de ceba picada; després, s’hi posa un tomáquet ratllat i una mica de pastana- ga. Quan és cuit, es tira tot en una Cassola. S’hi posa aigua freda (o millor, brou) i s’hi tiren les mongetes. Es deixen coure, amb el foc al minim, fins que siguin quasi toves. Llavors s’hi afegeix el confit d’oca, una mica de pebre negre i la sal i es deixen coure mitja hora més, vigilant sempre que no quedin curtes de liquid, però que el suc conservi una certa consistencia. No em puc estar de transcriure i subscriure el darrer parà- graf d’una altra versió de la recepta, que he bai- xat d’Internet: “ü  guand seretz una brava tau- lada d ’amics, sortiretz una botelha de bon vin occitan (Corbièras, Cáurs, Madiràn, Tavèl, Pecharmand... e n ’ia  tantes autres que son bons en Occitània!) e vos prometi que vo’n lecaretz los dets!”.L’adreça és:
http:/^ambi.lptl.jussieu.fr/users/vanDenBossche/OCycassolet.htm

També en puc recomanar unes altres, de seques: les ‘custòdies’. N’he comprat alguna vegada en una casa pairal que cal visitar: El Puig de la Balma. S’hi va per una pista forestal que surt, a mig carni entre Mura i Rocafort, a mà esquerra, venint de Mura. L’establiment està documentât des del segle Xllè. i ha estât propie- tat, quasi sempre, de la mateixa familia. La pau és horaciana en aquesta dosa vali, dominada pel casal. A més de dedicar-se a les tasques agricoles, ofereixen allot]ament i menjar, dins la nova corrent del turisme rural. Si hi van, dema- nin a Lavi de la casa que els l’ensenyi. La part més antiga, construida sota la balma que li dona nom, està decorada amb diversos atuells que s’han fet servir a la casa al llarg dels anys, des d’un bressol fins a un giny per centrifugar els ruses. Com he dit, també venen aqüestes mongetes. I uns cigronets petitets, anom enats cigrons de Mura, que son molt fins.
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Coure bé les seques té un secret, que és el secret de Tametller: cal remullar-les fins que revinguin completament i ja no tinguin cap arru
ga a la peli, i coure-les lentament, reproduint 
amb la màxima fidelità! possible el procediment ancestral de deixar 
el tupí, amb les seques i l’aigua de rem ullar-les, en un costat de la llar de foc. El temps minim de remulla! dependrà de si fa poc o molt que son collides i de la seva grandària.Unes mongetes del ganxet de la coluta, a entrada d’hivern en poden teñir prou amb una nit; unes mongetes del Barco de Ávila que portin bastants mesos a la coixinera necessitaran, segurament, un dia i mig o dos. Generalment, vint-i-quatre bores son un temps idoni. Convé esbandir-les abans de posar-les’hi, per a què després es puguin coure en la mateixa aigua de remullar- les. Si es fa servir aigua de pluja, revindran més depressa que amb aigua de Faixeta; per coure- 
les, el mateix.Es bullen posan! l’olla (que cal que tingui el fons gruixut), sobre el fogo mes petit de la cuina, amb el foc al minim. Cal que arrenquín a bullir quan faci una hora que son al foc, més o menys. Després, cal que bullin una altra hora o més. El punt de cuit (no ve de deu minuts) es determina tastant-les: quan ja  no fan ‘zeec’ i abans no comenci a esqueixar-se’les la peli, hi posen la sal. Cinc minutets més, i ja poden apagar el foc. El procediment és més lent que obrir un pot, és ciar, però m’agrada més. Si les volen menjar sortint d’olla, posin en una paella un bon raig d’oli de veritat, en el qual hi fan fregir uns dauets de cansalada, més o menys rossa, segons el gust de cadascú. Les posen a la plata amb l’escumadora i les amaneixen amb aquest oli i la 
cansalada.Si en fan de més, conservin-les dins el mateix sue de coure-les (que fa una sopa boníssima, per cert), així no s’assecaran. Amb unes quantes seques i uns quants daus de cansalada, es pot

animar una coliflor o un bróquil bullits, pas- sant-ho tot per la paella un moment. També es poden fer amb unes cloisses, amb uns tallets de xorisso, fregi! prèviament, etc. Algunes vegadesles faig, ja cuites, ofegades amb un 
ventre de porc i 
unes gírgoles, tot talla! a tires, una picada d’all i juli- vert, una mica de pebre negre, sal i un raget d’oli. Es un platet que està fet en un moment, econòmic, raona- ble, arregladet; que queda bé i no embafa, vaja.En canvi, no he fet mai les chuck- 

wagon beans, les mongetes que menjaven els cowboys de l’Oest. Transcric la recepta perqué un servidor, i perdonin, és bastant mitóman i fervent devo! de John Ford. Remullin les mongetes vermelles {pintas) durant vint-i-quatre hores. Després, escalfin el forn a 150°. Mentres, fonguin una mica de mantega en una paella a poc foc i hi ofeguen ceba, ben picada, i uns alls esclafats. Quan tot està ofegat, hi tiren un bon raig de cervesa, una mica de salsa Worcestershire, un pessic de sucre moreno, una mica de mostassa, pebre vermeil, uns trossos de bitxo i de pebrot, un brotet de farigola i uns tomà- quets ratllats. Li fan arrencar el bull, abaixen el foc i ho deixen coure, destapat, durant un quart d’hora. Després, posen les mongetes, escorre- gudes, dins una Cassola i hi tiren el contingut de la paella al damunt. Llavors hi posen unes xulles de bacon, un bon raig de sue de tomà- quet, ho tapen i ho enfornen durant dues hores. Passada aquesta estona, baixen el forn a 135° i continúen fins que están al punt, afegint-hi sue de tomàquet si els en falta. Una estona abans d’acabar de coure, hi posen sal i pebre. Les treuen del foc i fan repicar el triangle per convocar els comensals, a veure si están de sort i compareix el gran John Wayne.
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Rosa Ten

REQUIEM PER UN BON 
DIRECTOR TEATRAL
El ju lio l va d esp ed ir  

les restes mortals del que 
fou d irector  tea tra l del 
C entre P arroq u ia l de 
Saut V icen ç , D an iel 
Balañá. També el recor
daran per la seva  tasca  
teatral al Club d’Avis de 
la P laça  del V a lles . La 
sev a  b on b om ia  i sa b er  
fer varen ser les respon
sa b le s  que Sant V icenç  
quedes petit en l’bora del 
seu comiat i hom enatge.

ELS CINQUANTA ANYS 
DE LA JOVENTUT 

DE LA FARÁNDULA
Un lla rg  program a  

d ’a c tes  i a c tiv ita ts  que 
com encen aquest octubre 
serv irá n  per evocar  
l’aventura que fou la cre
a d o  de la institució que 
és per al teatre infantil, 
la Joventut de la Farán
dula. Aventura i gosadia  
que, en la dificulta! deis 
temps va fer possible que 
Sabadell arribes a tenir 
un teatre infantil estable.

MIG SEGLE DE LA 
CORONACIÓ DE LA MARE 

DE DÉU DE LA SALUT
Any de cinquantena- 

ris, a q u est o ctu b re es  
com m em ora Pacte de la 
Coronado de la Mare de 
Déu de la Salut. Un deis 
record s gran s d ins la  
vida religiosa de la ciutat. 
Un bell acte que tothom  
que hi fou present recor
da amb alegría. Ara, és ja  
obert un programa d’ac- 
tivitats que portará m és 
viu en ca ra  a q u e lls  m o 
ments. Actes al Santuari, 
a la ciutat... Llàstima que 
en aquest cinquantenari

l ’en torn  de la  Salut no 
sigui el bell parc que tôt 
sabadellenc voldria veu- 
re-hi. Qui sap si, aquesta  
celebracié mourà l ’admi- 
n is tr a c ié  a fer p o ssib le  
que aviat sigui tôt el gran 
terreny el bell parc i cui- 
dat entorn que s ’ha esp e
ra! tantes vegades.

JOVES DE SABADELI, 
AMB EL PAPA A PARIS

El grup de jo v es  de 
Sant F élix  s ’arrib à  al 
Camp de M arte a P aris  
per estar amb Joan Pau 
II. P a rtic ip a ren  en  la  
X lla. convocatoria  de la 
Jorn ad a  M undial de la  
Joventut. Hi portaren la  
rep resen ta d o  esp iritual 
de la Joventut sabadellen- 
ca entre la multitud dels 
140 paisos.

BENET CASABLANCAS
B ona n o tic ia  per la  

mon m usical sabadellenc  
és el c o n e ix e m e n t de 
Centrada del com positor 
local Benet C asablancas 
al “New Grove D ictiona
ry” de Compositors. Ell hi 
en trará  i, a m és, hi es-  
criurà sobre un altre m u
sic im portant: Salvador  
Brotons. Cal fer esm en t 
d ’aqu est recon eixem en t  
a nivell internacional del 
n o stre  p reu a t s a b a d e 
lle n c . C om positor qu e, 
per la seva obra restará a 
la  nova  ed ic io  de I’En- 
ciclopedia Británica.

EL NIU D'ART INICIA 
TEMPORADA

Ho ha fet com sempre 
i al llarg del seu historial 
que en ve de m és de mig 
segle. Per la Festa Major 
de Sabadell, amb un bren

festival dedica i ais r e s i
dents de les Germanetes 
del carrer de Sant Joan. 
Cada any, e ls  grup s  
m u sica ls i poetics am e- 
n itze n  una m a tin a l en  
aquest recinte. Cants de 
to ts e ls  e s t i ls  so ta  la  
dirocciò de Paco Vega.

LA SARSUELA REVIU
A Sabadell ho va fent 

de la m á d irec tiv a  i de 
l ’en tu siasm e, m ai sen se  
lim its, de la p ro fessera  
de can t M aria T eresa  
Boix, la promotora. Ara, i 
en cara  que no es pugni 
arribar a tenir una com- 
panyia de sarsueles prou 
digna, i aprofitant el poc 
que hi ha al p a ís  en  
a q u est g è n e r e , a q u est  
Cor nascut a Sabadell de 
la ma de la Maria Teresa  
col labora en la progra- 
m ació  de sa r su e la  que  
ens arriba de Barcelona i 
fa co n c er ts  de Cors de 
sarsuela arreu. Els exits 
van sent notables des de 
la promoció d’un art m u
s ica l pop ular i propi a 
I’estat que conegué temps 
gloriosos i que ara sembla 
voler-se recuperar.

"LA VEU DE L'AMOR 
QUE VE DE SABADELL"

Paraules que form en  
part de la passada Festa 
Major de Sab adell. Son 
part de l ’em otiu  p regó  
que el d irec tor  del Ka- 
m erin i T e a tr a r ’55 de 
Sarajevo, va fer al baleó 
de TAjuntament. Amb les 
d esgracies  de Sarajevo, 
Sabadell s ’ha agerm anat 
en el dolor i en la recons- 
tru cció  de la  v id a . El 
director  del grup, Gra- 
dimir Gojer, va fer plorar

la plaça sencera en m ani
festar la m anera d’enten
dre d e ls  sa b a d e lle n c s  
l ’am or i la Solidarität a 
tot el m ón. En c a ta là , 
m olt em o c io n a !, Gojer 
deixà ben d ar  el manifest 
de part dels habitants del 
seu pais.

RECORD PER Af.
Sr. JAUME OLLE

El d irector gen era l i 
c o n se lle r  d e le g a t de 
Logic C ontrol, Jaum e  
Ollé, va m orir sob tad a- 
m en t el p a ssâ t  29 d ’a- 
gost, m entre treballava al 
seu  d esp a tx . Conjun- 
tam ent amb Ramon Gra
c ia , era  el fu n d ad or i 
impulsor d’aquesta com- 
p an y ia  de se r v e is  in 
form atics que han situât 
corn a capdavantera del 
sector. Els treballadors i 
el seu conseil d’adminis- 
tració van viure una jor
n ad a  de com m oció  per 
aquesta sobtada pèrdua. 
Jaum e Ollé, de 49 anys, 
casat i amb dos fills, ocu- 
pava tam bé el càrrec de 
p r es id en t de S a b a d ell 
asseguradora, S.A. i sots- 
p r es id en t de S ab ad ell 
Grup Assegurador. A més 
de la consternació fam i
liar, la noticia va afectar 
profundament els cercles 
em presarials i socials de 
la  ciu tat on Jaum e Ollé 
era molt conegut i adm i
ra! pel seu dinamisme i la 
seva capacitai em prene- 
dora. Moites entitats cul
tu rá is  i e sp o rtiv a s  han  
obtingut la coM aboració  
de Logic Control gracies 
al sa b a d e llen q u ism e de 
Jaum e Ollé, sem pre d is
posât a escoltar i, si era 
possible, a ajudar.

FINQUES
GARNER
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La cerim ònia fúnebre 
de Jau m e Ollé va ser  
seguida per una multitud 
de p e r so n e s  que va 
omplir l ’esg lésia  de Sant 
Félix. Fam iliars, am ies i 
treballadors de Fem pre- 
sa, aa m és de destacades 
p e r so n a lita ts  de l m ón  
eco n ó m ic  i so c ia l, com  
l ’a lc a ld e  de S a b a d e ll, 
A ntoni F a rrés, li van  
voler fer a ix í un darrer  
reconeixem ent public. Fis 
seu s  com pan ys als co n 
se ils  d ’adm in istracio  de 
le s  so c ie ta ts  per a le s  
quais treballava van ser  
els encarregats de portar 
sobre les espatlles el taüt 
on d e sc a n sa v a  el cos  
d ’Ollé, a l ’entrada i a la 
sortid a  de F e sg lé s ia . El 
cant de la popular cançô  La valí del riu vermeil, va 
ser el darrer comiat amb 
que es va retre un emotiu 
h o m en a tg e  a la  sev a  
m em oria . D e sc a n s i en  
pau.

GEGANTS
La prod u ctora  sab a- 

dellenca PICAP ha tret al 
m erca t un n ou  CD que  
sota el títol Gegants, aple
ga un in téressa n t recull 
de m e lo d ie s  p o p u la rs i 
trad ic ion a ls  in terp reta -  
des per un conjunt instru
mental format per la C.C. 
B onaire, amb Jordi Ma- 
caya  (x ir im ia , v io li i 
carraca), Pau Orriols (fla
biol i tamborí), Isabel Pía 
(orgue i flabiol) i L’home 
del sa c , e l sa b a d e lle n c  
Sim ó B u sq u é is  (sac  de 
gem ecs), i amb la partici
pad o també deis (trailers 
del Bonaire, amb Xavier 
G üell (g ra lla ), X avier  
Vilanova (fiscorn) i Joan  
Caries Sancho (timbal).

Es tracta de 14 peces  
m usicals per acompanyar 
el ball dels gegants d’una 
gran frescor interpretati

va, entre les quais no hi 
pod ia  fa lta r , n a tu ra l-  
m en t, l ’en tra n y a b le  El gegant del pi, que trans
m et tot el sen tit lúd ic i 
p op u lar  de le s  n o stre s  
festes.

JAUME NONELL 
i LLUÍS SUBIRANA 

GUANYADORS 
DEL MEMORIAL 
JOSEP MAINAR 

En el d ecu rs de 
l ’Aplec del Vespre, cé lé 
brât a M atad ep era  el 
p assâ t m es de ju lio l, es 
va Iliurar a Jaume Nonell 
i Lluís Subirana el premi 
M em orial Josep M ainar 
P ons, in s ta u r a ! per la  
revista de cultura popu
lar SOM, d e st in â t a un  
treball literari de recerca  
histórica  sobre un tem a  
relaciona! amb la sarda
n a , d otâ t am b 5 0 .0 0 0  
p essetes  i la seva publi- 
ca ció  a l ’esm en ta d a  
revista.

El treball prem iat fa 
referencia  a la histórica  
form ació  m u sica l saba- 
dellenca Els Eatxendes i 
d em ostra  com  a q u esta , 
l ’any 1 9 0 7 , va actu ar  
tam b é un tem p s com  a 
cobla i, per tant, va ser la 
prim era cobla de sarda
nes de Sabadell.

Jaum e N onell i Lluís 
Subirana, coFlaboradors 
h a b itu a is  de FAvui i 
Quadern, són dos recone- 
guts estudiosos del tem a  
sardanista i han publica! 
d iv erso s Ilib res i m olts  
articles. Actualm ent tre- 
ballen en un Ilibre sobre 
la história de la sardana  
a Sabadell que, publica! 
a la Biblioteca Quadern, 
será  p r e se n ta !  a f in a ls  
d’aquest any.

Mirador Milagros Torres

FELISA CORTADA 
Gabarro Art

L’artista  F elisa  Cor
tad a  és  l ’en ca rreg a d a  
d’inaugurar la tem pora
da artística de la galeria 
Gabarro Art. Una artista 
de la  qual vam  ten ir  
l’oportunitat, la tem pora
da an terior, d ’observar  
obra  sev a  en  d iferen ts  
col lectives a la m ateixa  
sa la . En aq u esta  ocasió  
s e ’ns p r e se n ta  la  sev a  
c r e a d o  d ’una m an era  
individual.

La figu ra  h u m an a  
juga un paper importan!, 
però també inclou paisat- 
ges i bodegons, tot e fec
túa! amb el m ateix  estil 
que intenta suggerir m és 
que donar totalm ent fet. 
La seva paleta és ampia i 
la  llum  en tra  d ’una  
m anera clara.

COL.LECTIVA 
Acadèmia de Belles Arts

L’Acadèmia de Belles 
Arts ha obert la tem pora
da am b un a m ostra  
co l-le c tiv a  de to ts e ls  
socis de l’entitat que han 
volgut participar en ella. 
Es tracta d’una exposició 
habitual que ve a coinci
dir amb la Festa Major de 
Sabadell i que, any dar- 
rera any, ens indica com  
es troba l’am bient artis
tic . A q u est any hem  
pogut com provar com el 
nivell va augmentar, com  
els artistes van evolucio
nan!, adquirint alguns un 
lle n g u a tg e  p ie  i a ltres  
treballant per trobar-lo.

Es tra cta  ja  d ’una  
m o stra  in d isp e n sa b le  
que no pot faltar dins les 
nostres festes.

JORDI CALVIS 
Académia de Belles Arts

Jordi C alvis, a r tis ta  
de San t Q u irze, és un  
borne Ilu itador que co- 
n e ix em  des de fa m olts  
an ys. A q u est co n e ix e -  
m en t en s  p erm et com - 
provar com el seu treball 
inesgotable li ha m ostrat 
el cam í dins el llenguatge 
plástic. I ara amb aques
ta m ostra individual, que 
la  té  b en  m e r e sc u d a , 
en sen ya  al públic sa b a 
d e llen c  la sev a  m an era  
de treballar.

U tilitza  la  té c n ic a  
m ixta am b la qual crea  
vo lu m s i p erm et una  
visu alització  táctil de la  
sev a  c r e a d o . Les sev es  
tonalitats es troben dins 
una gam m a no estrident 
que harm onitza en totes 
les seves teles. La figura
d o  está present en la cre
ad o  de la tem ática i és la 
que fa servir per comuni- 
c a r -se  am b el p ú b lic . 
Calvis ha p resen ta ! una  
obra consolidada.

L'ART DE FALSIFICAR 
Museu d'Art de 

Sabadell
El Museu d’Art ha ini

cia ! la  tem p o ra d a  am b  
u n a m o stra  que c o n t i
nuará fins al desem bre i 
que inicia un débat habi
tual en art, la falsificado, 
el seu  va lor , la  sev a  
importáncia i la seva vin
c u la d o  amb l ’im brincat 
m ercat de l’art.

L’ex p o sic ió  es troba  
div id ida  en d u es p arts. 
En la intenció hi ha la fal- 
sificació i original versus 
falsificado. Dues agrupa- 
cions, intentant aclarir la

' C. de Montserrat, 10 • 08201 SABADELL < 
•Tel. 727 54 16 *

T a l l e r O b e r t

M aite B a ta lla
G raduada en A rts  P làstiques

ESCOLA-TALLER DE DIBUIX 1 PINTURA
Baronia, 12 Tel.717 83 83 08202 SABADELL (Barcelona)

VIATGES

Passeig de la Plaça Major, 48 • SABADELL 
Tel. 726 78 33 (4 Unies) 

TERRASSA • BARCELONA 
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mirada negativa cap a la 
falsificació, ajuda a “m i
rar” l’espectador fora de 
tota signatura.

J. MONTSERRAT 
J. MADAULA 

Aroma
El Cafe Aroma situât a 

la Via M assegu é d e ix a  
espai en es seves parets 
per m ostrar obres d’art, 
prendre cafe també és un 
bon m om ent per gandir 
de la co n tem p la c ió  de 
diferents creacions. Du
rant aquest estiu i fins a 
fina ls de setem b re hem  
pogut gandir de les crea
cions abans esm entades. 
Indiscutiblement, i com ja  
en s ten en  a co stu m a ts  
aquests artistes, les obres 
m o stra ven  p len itu d  a 
l ’hora de crear i m estria, 
cadaseli en  el seu  propi 
llenguatge.

CARLES BELLOSTA 
Firme d'Autore, 
Giarre (Sicilia)

El n o stre  a rtis ta  
Carles Bellosta continua  
en la seva  ja  im parable  
carrera artística, aquest

estiu la seva obra ha viat- 
jat a Giarre, on ha estât 
ben rebuda per part del 
gran piiblic i de la critica.

El seu  lle n g u a tg e  
transpira m isteri, m agia  
en la creado i malgrat els 
seus paisatges es troben  
fora de l’habitual tem àti
ca m editerrània, aquests, 
per aqu est propi m otiu, 
pel tren ca m en t que  
rep resen ten  amb el pai- 
satge que es mostra habi- 
tu a lm en t, a b so rb e ix  el 
piiblic i l’atrapa, arribant 
a una comunicació im m e
diata.

SKARBACIONS 
Galeria Nova*3

Sota aquest titol, tres 
a rtistes  han ajuntat les  
seves creacions per efec
tuar una co l-lectiva  im- 
pactant i nova, tant quant 
al que es re fe re ix  a les  
obres com al tem a i al seu  
sentit critic i ironie.

Carles Bellmunt (Char- 
lye Bugs) presenté textos. 
Ram on Puig (W eren ’s) 
m ostra els seus caracte- 
ristics dibuixos i Cese Ho
rnet rea litzà  escu lto res.

Entre els tres tipus dife
ren ts  de r e a litz a c io n s  
existia  un fil conductor: 
denunciar les obres que 
s ’efectuen al centre de la 
ciu ta t per le s  m o lèsties  
que ocasionen i remarcar 
la  sem b la n ça  en tre  un  
escarabat i una excava 
dora. Mostra amena, crí
tica  i que perm et veure  
com continúen treballant 
els tres artistes.

FIDEL TRIAS 
Saló de la Caixa de 

Sabadell
Per fi ha arribat la tan 

esp e ra d a  m ostra  d ’en  
F id el T rias, am b la  
coMecció de 88 obres que 
abasten diferents temáti- 
ques: pa isa tges, retrats, 
bodegons, taurom aquia, 
flors, ob res r e lig iö se s  i 
figu res. A qu est conjunt 
perm et com provar com  
treballava l ’artista, tant, 
quant al seu  llen gu atge  
rom ànic corn dins l’estè
tica noucentista. Com va 
equilibrar les dues m ane- 
res  d ’e x p r e s sa r -se  per  
arribar a un estil p erso
nal, propi i innovador.

ELS COLORS DEL MON 
Taller Obert

L’escola Taller Obert, 
que d ir ig e ix  M aite B a
talla, va ocupar a final de 
tem p o ra d a  to ta  l ’A ca- 
dèm ia de Belles Arts, on 
vam  p od er com provar  
com  tr e b a lle n  e ls  seu s  
alum nes, amb una feina  
d ign a  de tot e lo g i. Van 
unificar els treballs sota  
el títo l “Els co lors  del 
m ón” com a cant contra  
el racism e i la intoleran
cia; d iferen ts  co lors de 
peli es m ostraven realit- 
zats amb bona tècn ica  i 
dibuix, fins al punt que 
a lgu n s d e is  a lu m n es ja  
p od en  ser  c o n s id e r á is  
com a artistes. També hi 
havia  d iferen ts treb a lls  
que re sp o n ie n  a técn i-  
ques i tem átiques diver
ses realitzats al llarg del 
curs.

Sens dubte, Maite Ba
talla  treb alla  i fa treba- 
llar e ls  seu s  a lu m n es, i 
e ls  r é su lta ts  s ’an iran  
v e ien t am b el pas del 
temps.

GALERIA D'ART

Sant Pere, 22 • Tel. 726 19 59 • SABADELL

Pedregar, 10 
Telèfoni 726 51 22 
08202 SABADELL Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 

Telèfon 726 57 85
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Copyright

er tocat i posât que sigui, tothom té pel que 
fa al gust alguna rauxa extravagant, trans
gressera, anarquista, que l’aparta al mateix 
temps de la tradició retórica i del nou ordre 
d ictâ t per la  “in te l l ig e n tz ia ” de torn , i 
l ’em m ena pels cam ins de la fantasia. Aixi 

ens ho fa notar Gombrich quan, en la introduccié a la 
seva Historia de l’Art, diu qui veu una pel licula de 
dibuixos anim ats troba perfectam ent correcte que 
Disney dibuixi les coses de falsò diferent a corn son en 
realitat, tot canviant-les i a lterant-les talm ent corn 
fan els surréalistes. El ratoli Mickey no té pas res a 
veure amb un ratoli de veritat, però a ningù no se 
l ’acut d’escriure cartes indignades als directors dels 
diaris tocant a la llargària de la seva cua.

D eia Rim baud, a l”’A lquim ia del v erb ”, que ja  
coneixia tots els paisatges possibles, trobava ridicules 
les celebritats de la pintura i la poesia m odernes, i 
s ’estim ava m és els quadres absurds, les portades, els 
d ecora ts  tron ats, la roba d els sa ltim b an q u is, e ls  
encants, les estam pes populars, la literatura passada

Càlbius

de moda, el Rati d’església , els llibres eròtics sense  
ortografía, les novel les dels nostres avis, els contes 
de fades, els patufets, les velles òperes, les cançone- 
tes pocasoltes i els ritmes senzills.

L’esperit de la secció que avui s ’enceta  és el de 
recollir totes aquelles expressions gràlîques fílles de 
la fantasia, i en ella tindran cabuda el cómic, el com 
puter - art, el dibuix de m odes, la fotografía creativa, 
e ls  gra ffiti, e ls  in te r n a u te s , la  jove  p in tu ra ... 
Futuristes o ja preterits, tant se val, m entre aquests 
treballs siguin obres d’art. I que la paraula art cadas- 
CÚ la posi al seu  gust; amb A m ajù scu la  o amb a 
m inúscula. I com que Fellini ja  no està  disponible, 
m ’han cridat a mi perqué en tingui cura. Viatjarem, 
dones, plegats per la il lusio i pel record.

Com encem  gaudint d ’un dibuixant que pel seu  
curriculum d’abast universal, però sobretot per baver 
estâ t durant set anys coM aborador en tu sia sta  de 
Quadern i Quacòmic, no necessita cap m és presenta- 
ció ni comentari: Jaume Mainou.



Biblioteca Quadern
1. De les eixides. Dibuixos d’Agustí Masvidal i Salavert. 

Textos de Joan Cusco i Aymamí. 2 edicions.
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Josep Torrella Pineda. 4 edicions.
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3. La darrera nit. Ramón Moix i Cusido. Novel-la.
4. Deis carrers de Sabadell.

Dibuixos d’Agustí Masvidal i Salavert.
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Caricatures d’Emili Hierro.

9. Garba de mal lligar. Josep Torrella Pineda.
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Jaume Nonell i U nís Subirana.
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14. Els 70 anys de la Mùtua. Josep Torrella Pineda.
15. Del torrent de la Tosca. Joan Cusco i Joan Pareli.
16. Poemes d’amor i de mort. Esther Miñana i Fatjó.
17. El portal d’Europa i el Sabadell del segle XVI.

Joan Ríos i Masanell.
18. Darrera garba. Frederic Alfonso i Orfila.
19. Les reixes deis vapors i de les cases pairáis, a Sabadell. Tomás López Navarro.
20. Més ceballuts. Textos de Joan Cuscó i Aymamí. 

Caricatures d’Emili Hierro.
21. Poemes d’amor i de mar. Josep Mila Masoliver.
22. 143 places de Sabadell. Agustí Masvidal i Salavert.
23. Pels camins de la memoria. Antoni Monés i Giner.
24. Sabadell. Un segle de cinema. Josep Torrella Pineda.

Pròxìmes publicacíons
1. La sardana a Sabadell. Jaum e Nonell - Lluís Subirana.
2. Estampes montserratines. M anel Forasté.
3. Joventut de la Farándula. Crònica de 50 anys d’história. Enric Torrella Cunillé.

COUECCIÓ GRAFIA
1. Univers. Incessant marea. Doctor M iquel Crusafont Pairó. IMustracious de Jordi Roca.
2. Alba pratalia. Jordi D om énech Soteras. Dibuixos d’Oriol Vilapuig.
3. Poemes del mar i del cor. Lluís Casals i Garcia. Dibuixos de Lluís Clapés i Plaqué.

COL.LECCIÓ IMATGE I PARAULA
1. Picaportes. Fotografíes de Josep M onistrol. Textos de Joan Cuscó.
2. El poema del Pessebre de Joan Alavedra. Il lustrât per Jordi Roca.

LITOGRAFIES
1. Mil lenari de Catalunya. Joan Josep Tharrats (1989) 640x480 mm (cinc tintes)
2. Sant Jordi. Camil Fábregas (23 abril 1995) 490x390 mm (quatre tintes)
3. Homenatge Quadern 100. Jordi Roca. (23 abril 1995) 550x370 mm (cinc tintes)
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Els núm eros de Quadern son enquadernats amb cobertes rigides i estam pados amb or
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Volum 9 - Any 1992 Q. Nüms. 83-88  
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La Paquita. Dibuix a la sanguina. 67x52’5 cni. 1964
MANUEL RALLO BONOMorella, 1911 - Sabadell, 1982



La cu ltura es mereix 
el nostre màxim interés

Potenciar la cultura és potenciar la creativitat, 
la convivéncia, el progrès i tot allò que enriqueix 

una societat moderna i avançada.
Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix el 

màxim interés.

Banc Sabadell





Les il lustradons corresponen 
a les obres guanyadores 
del 2n Concurs de Nadales 
de la Calxa de Sabadell

O  Caixa de Sabadell



JOSEP MARIA POU
En aquest número de Quadern 

hem tingut el plaer d’entrevistar 
en Josep Maria Pou, un dels actors 
catalans amb mes prestigi i que, 
darrerament, ha fet sentir la seva 
veu en un gran nombre de mitjans 
de comunicacid audiovisuals per 
tal de fer saber la seva opinid sobre 
la situacid difícil que viu el teatre 
català arran de la destitucid del 
director del Teatre Nacional de 
Catalunya, en Josep Maria Flotats.

En l’entrevista, en Josep Maria 
Pou se’ns mostra tal com es, sen- 
zill, afable, atent i extremadament 
reflexiu i cultivât. Els seus perso- 
natges sdn fruit d’un treball d’ela- 
boracid-aprenentatge meticulds i 
autoexigent, corn es pot palesar 
amb la seva extraordinaria actua- 
cid amb el Roy Cohn à'Àngels a 
America, o amb la del Dr. Dorn de 
La gavina.

Un veritable plaer sentir-lo par
lar de teatre, de personatges i, 
també, sentir-lo reflexionar, de 
manera clara i crua, sobre les cau
ses i els culpables de l’estât en que 
es troba el TNG i, en general, el 
mdn teatral català.

EDUARD CARBONELL
Eduard Carbonell i Esteller va 

néixer a Barcelona el 20 de gener 
de 1946.

Estudià Filosofia i Lletres a la 
Universität de Barcelona i a la 
Complutense de Madrid. També 
va realitzar cursos d’especialitza- 
cid a la Universität de Bolonia 
(Ravenna) i Spoleto. Es doctora en 
Historia de l ’Art.

Des del 1971 fins el 1988 va 
ser professor a la Universität Autò
noma de Barcelona, on será nome- 
nat catedrátic d’História de l ’Art, 
l ’any 1987. L’any següent ho sera 
a la Universität de Girona. Diverses 
campanyes arqueològiques, parti- 
cipacions en cursos i seminaris, 
així com nombroses coMabora- 
cions científiques, han configurât 
l’exhaustiva activitat investigado
ra d’Eduard Carbonell que, junt a 
la publicacid d’importants treballs 
sobre l ’art medieval, el prestigien 
com a una de les personalitats mes 
reUevants de l’ámbit cultural català.

Ha estât Director General del 
Patrimoni Cultural de la Generabtat 
de Catalunya des del 1988 fins el 
1994. També ha participât en la 
redaccid de les disposicions legis
latives per a la configuracid de la 
Liei de Patrimoni Cultural Català. 
En l’actualitat i, des del 1994, és 
Director General del Musen Na
cional d’Art de Catalunya.

uadern desitja a tots els seus 
lectors, coMaboradors i anunciants, 
unes bones Festes de Nadal 
i un felig Any 1998.

PORTADA: Fragment de la litografia sense 
titol, 1967 A. MAGNELLI.
Disseny de portada: lordi Roca
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I

Semblanta dew

Montserrat Torruelln
Joan Cusco i Aymomi

ncorporem a aquesta llarga sèrie d’entre- 
vistes a una mezzo-soprano, Montserrat 
Torruella i Alsina, nascuda a Sabadell, la 
“Manchester catalana” la ciutat del buen 
paño, i tantes altres denominacions que 
li escauen. És una ciutat plena d’inquie- 

tuds. Aixô, de gent inquieta.
1 com és la Montserrat Torruella? Parlant amb 

ella ho anirem escatint. Tinc un enfdall de pre
guntes que, una a una, li he cantal i ella, amb 
aquesta seva veu musical, ha anat posant-hi notes 
-paraules- que ens ajuden a conèixer com és...

Per la raó de saber el possible origen d’una 
vocació, solem preguntar-nos:

-  Hi ha antecedents familiars en el cant, 
Montserrat?

Mou lleugerament el cap i diu:
-  No. Sé que per part de familia materna hi 

havia un guitarrista.
(Ja comptem amb sis cordes testimonials...)
-  T’havies fet aquella pregunta: Que faré quan 

sigui gran?...
-  Sí. Sempre havia pensât que seria inferme

rà. La vida ens fa rectificar; ens duu per altres 
vies impensables.

La nostra protagonista va compaginar els estu- 
dis de cant amb Pestudi d’altres instruments, el 
piano i el violoncel. Va iniciar-se en el cant amb 
María de la Vega i el va continuar amb Myriam 
Alió i Manuel García Morante. Aixó al Conservatori 
Superior Municipal de Música de Barcelona. 
Durant la seva formado, va ser membre de la 
Coral de Belles Arts de Joventuts Musicals de 
Sabadell, dirigida per Lluís Vila, i, posteriorment, 
del Quartet Liederkranz, de la ciutat comtat.

-  Continuem amb el teu currículum -li demano.
-  Vaig ser finalista i també becada en el III 

Concurso de Interpretación ONCE (Madrid, 1988). 
Obline el Premi Extraordinari en el Concurs 
Internacional Erancesc Viñas (1990) per estu
diar amb Carlo Bergonzi a Busseto, Itàlia. 1 Vang 
segUent, i per unanimitat del jurat, obline en el 
mateix concurs Viñas el Premi Agnes Baltsa per 
a Mezzo-soprano, el Premi Plàcido Domingo exa- 
equo per al millor vantant de l ’Estat, i el Premi 
del Crup de Liceistes del 4t i 5è pis.

-  En la teva vida artística, quins moments 
marcaries amb més accent?

-  N ’hi ha diversos. El primer recital en solitari, 
a Madrid. Després, la primera òpera en escena 
al Liceu, “Idomeneo”, de Mozart. L ’enregistra- 
ment del disc de lied que acaba de sortir al segell 
“La má de Guido”. Darrerament, la interpretació 
escénica de “El amor brujo”, de Ealla, al Teatre

de l ’Ópera de Nancy-Lorraine, a Erança.
-  Quina és la teva fita immediata?
-  Per a mi de fita immediata no n ’hi ha cap. 

Prefereixo parlar de la constància en el treball. 
La immediatesa és una mala consellera.

-  Cada artista es fa un repertori. Pregunto: 
quin és el teu?

-E l  meu repertori inclou òpera, oratori i lied. 
He cantal, entre d ’altres la part solista de 
“Magnificat”, de J.S. Bach, el “Stabat Mater”, 
de Giovanni Battista Pergolosi, la “Messe 
Solennelle”, de G. Rossini, el “Magnificat”, de A. 
Vivaldi, el “Messiah”, de G.E. Händel, i les 
“Vesperae solemnes de confessore”, “La Messe 
(Krunugsmesse)” i el “Rèquiem”, de W.A. Mozart.

-  Ets optimista de cara al futur?
-  Sí, sóc optimista per natura. Sempre estic 

contenta.
-  Et preocupa el judici d’altri?
-  No -contesta amb un bren moviment pen

dular de cap...
-  Si no poguessis cantar, que faries?
-  Earia alguna altra cosa en el terreny musi

cal. De fet, vaig comengar estudiant durant sis 
anys el celo. Sempre m ’han atret els nens amb 
alguna dificultat. Durant un temps vaig ensen- 
yar música per nens sords en un centre de 
Sabadell. Pot semblar un contrasentit, però aquests 
nens són molt sensibles a les vibracions deis sons, 
i senten veritable plaer a “palpar” la música.
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-  Hi ha mes prosa o mes poesia en la teva 
vida?

-  Una mica de tot.
-  El secret de l’èxit?...
-  No hi ha cap secret. Depèn de què enten- 

guem per “èxit”. Per a mi l ”’èxit” és el fru it del 
treball diari en què crec, independentment de 
l ’acceptació o de Vimpacte extern.

-  Es fácil la teva vida?
-  Hi ha moments més fàcils i moments més 

dificils.
-  Tu mateixa, Montserrat, com et veus?
-  Una persona seriosa, una mica reflexiva, 

abocada més aviat cap endins, però amb prou 
sentit de l ’humor com per no prendre’m a mi 
mateixa massa seriosament.

-  Vins al dia?
-  No tinc més remet
-  Quina és la teva major satisfaccio?
-  La mena filia  i el meu marit.
Som a la llinda dels dies nadalencs i la tradi- 

ció serva el costum de fer les cartes ais Reis 
d’Orient.

-  Què els demanaves tu?
-  De petita demanava joguines que tinguessin 

alguna utilitat: un forn per fer pastissos “de veri- 
tat”, per exemple, i coses així-ám , somrient.

-  Que els demanaries, ara?...
-  Demanarla coses també pràctiques, però en 

un altre sentit. Em preocupa la pau, Veducació i 
l ’abast de tothom... i sobretot el dret dels infants 
a un creixement équilibrât i sense abusos.

-  Cantaves “nanes” a la teva filia?
-  Sí, però ella preferia que li parlés. No li ha 

agradat mai adormir-se amb una cançô.
Després del seu debut al Gran Teatre del Liceu, 

com ja ens ha dit abans posteriorment ha inter
prétât el paper de “Fenena” a “Nabucco” , i el 
paper de “Mercedes” a “Carmen”, dins del Cicle 
d’Opera a Catalunya. Ha interpreta! en versió de 
concert el paper d’”Orfeu” a “Orfeo ed Auridice” 
de Gluck, i el paper de “Sextus” a “La clemenza 
de Tito”, de Mozart. Ha canta! el paper de “Mercè” 
en l’estrena de Lépera “Violeta” , de M. García 
Morante. 1 amb la Companyia del Liceu de 
Barcelona ha participât en les darreres edicions 
del Festival Grec (1994-5) interprétant els papers 
de “Fenena (Nabucco)” i de “Teresa (La Son
nambula)” . Al Grec 97 ha interprétât obres per 
a veu i piano de Mestres Quadreny.

-  Has visent moites nits magiques, Montserrat?
-L a  veritat, no m’identifico massa amb aquest

qualificatiu. Prefereixo viure amb serenitat tant 
els moments professionals com personals.

-  La carrera de cant exigeix molts sacrificis: 
uns son més o menys agradables. Cita-me’n, sis- 
plau, un de cada...

-  Els menys agradables són els exàmens. Els 
més agradables són les actuacions “radones”.

-  La disciplina professional que cal assumir, 
Lapliques a la teva vida quotidiana?

-  No. Són dos ritmes diferents.
Conformen el seu currículum nombrosos reci

tals de lied, generalment acompanyada pel pia
nista i compositor Manuel García Morante. Dins 
del cicle Música del Segle XX, al Centro de Arte 
Reina Sofía, de Madrid, 1992, va realitzar Lestre- 
na del cicle “Cinc Poemes de Sant Joan de la 
Creu”, d’aquest mateix compositor. Ha realitzat 
alguns enregistraments; L”Atlántida” , de Falla 
(Audivis), amb la Joven Orquesta Nacional de 
España, sota la dirocciò d’Edmond Colomer. 
També ha pres part en diversos festivals nacio- 
nals i internacionals. Ha col laborât en papers 
solistes amb LOrquestra Simfònica del Vallès, 
Orquestra de Cambra de l’Empordà, Orquestra 
de GranoUers, Cor i Orquestra del Liceu, Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, 
la de Cambra de Sant Cugat, la de Cambra Gonçal 
Comellas, la de Cambra del Teatre Lliure i 
LOrquestra Nacional d’Andorra...

Jove ella, ha voltat Déu n’hi do. Aquesta carre
ra conforma ser cosmopolita. Preguntem-li, per 
cas, si està d’acord amb allò que diem: “Com el 
Vallès no hi ha res”?... Perqué ella viu ara a Palmi 
de Plegamans, allá on “sorti” Marc Villarí...

-  T ’agrada més el paisatge urba o el camp o 
bé el mar?...

-  M ’agraden molts paisatges urbans, i també 
m’agrada el mar. Però em sento millar a la mun- 
tanya.

Es una bona manera de quedar bé amb tot... 
No és aixó Part de la diplomácia?...

Com que estem a la llinda de Lany nou, s’escau 
preguntar-li:

-  Allò d’any nou vida nova, resa amb tu?
-N o. Em sembla que la continuïtat de la vida

no es regeix pel calendari.
Ara en alguns carrers ja s’estan instal lant les 

Uums per les testes nadalenques. Dies de festa amb 
alegries. 1 amb tristeses...

-  Quina data del calendari vins amb més joia?
-  Totes, però especialment les dates de Nadal.
Retornen les cançons de joia, les celles náda

les per petits i grans...
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Questionari Proust

-  El principal tret del men carácter?
- La introversió.
-  La qualitat que prefereixo en un home.
-  Lafermesa de carácter.
-  La qualitat que prefereixo en una dona.
-  La consistencia personal.
-  Allò que mes estimo en els amies.
-  La sinceritat i Vespontaneïtat de l ’afecte.
-  El meu principal defecte.
-  L ’obsessió.
-  Ocupado preferida.
-  El treball professional.
-  El meu somni de benestar.
-  L ’harmonía personal.
-  Quina fora la meva pitjor desgràcia.
-  Perdre’m a mi.
-  Que voldria ser?
-  La que sóc.
-  On desitjaria viure?
-A llá  on vise.
-  Quin color prefereixo?
-  Tots els blaus.
-  Quina flor prefereixo?
-  La rosa.
-  Quin ocell prefereixo?
-  Els ocells m'agraden tots.
-  Els meus autors preferits en prosa.
-  No utilitzo normalment aqüestes categories. Es 
com quan em pregunten pels meus cantants prefe
rits. M ’agraden llibres concrets, com la  muntanya 
màgica o el Doctor Faustus, de Thomas Mann. També 
m’agrada llegir biografíes o llibres d’assaig musi
cal, perqué m’ajuden a comprendre millor la part 
de mi que interpreta.
-  Els poetes preferits?
-  M ’agraden els catalans del primer noucentisme: 
Earner i Riba, entre d’altres. M ’agrada molt el liris- 
me de Màrius Torres. També Joan Salvat-Papasseit.
-  Els herois de ficció?
- M ’han atret sempre molt els personatges mitolò- 
gics, per l ’excès del que representen. Orfeu, per 
exemple, que estima tant que baixa als inferns a bus
car la seva estimada.
-  Les heroines de ficció?
- Euridice, Isolda.

-  Els meus compositors preferits?
- Bach, per sobre de tot. I  tres de ben diferents: 
Mahler, Dvorack i Eauré.
-  Els pintors predilectes?
-  M ’agrada la calidesa mediterrània i els pintors 
que em transmeten serenitat i força. Poden ser molt 
diferents entre si: noucentistes com Torres Garcia, 
Eeliu Elias, Josep de Togores. Però també contem- 
poranis als quais em sento propera. Alguns son 
amies, com Ramiro Eerndndez.
-  Els meus herois de la vida real?
-  No en tine cap d’heroi o d’heroína.
-  Els noms que prefereixo?
-  Elisabet, Anna, Marti, Oriol.
-  Que detesto mes?
-  La manca de Sensibilität que porta a la incom- 
prensió, en tots els terrenys.
-  Quins caràcters històrics menyspreo mes?
-  Els personatges totalitaris.
-  Quin fet militar admiro mes?
-  Cap.
-  Quina reforma admiro mes?
-  No en tinc cap que admiri en especial.
-  Quins dons naturals voldria tenir?
- La paraula.
-  Corn m’agradaria morir?
-  Morint normal.
-  Estât present del meu esperii.
-  Inquiet.
-  Fets que m’inspiren mes indulgencia.
-  Els actes que neixen dels sentiments.
-  El meu lema.
- No SÓC dona de lemes.

-  Corn SÓC?
-Bastant corn m’agradaria ser, donades les lamen- 
tacions circumstàncies.

Gi®iiiiisinmCINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

T O T E N M A R C S

TORRES IBAGES, 13 - T. 726 49 55 - 08201 SABADELL

MON1STROL
Passeig de la Plaça Major, 6 

Telèfon 725 49 25 
SABADELL
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186



Ella, interpret d’heroines: 
Fenena, Sextus, Mercè, Teresa 
Vallesana occidental, 
va de llevant a ponent 
cantant.

Un estol d’àngels I’acompanya 
amb notes terrenals , ^  f*
i celestials. ^  ^
És que el cant, eleva...T
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Josep M. Pou
Una enorme capacitai de treball

David Serrano Blanquer

ngels a America i La gavina s’estan con- 
vertint en dues obres emblemàtiques en 
la historia recent del teatre d’aquest 
pais. La primera ens oferia Loportunitat 
d’estrenar el magne Teatre Nacional, ni 
que fos per la porta del darrere, amb 

una obra que reflexiona sobre la decadencia del 
model de societal capitalista i amb el tema de la 
SIDA com a metàfora de la destrucció, anihila- 
ció d’un model en crisi en forma de plaga; obra 
compromesa, densa, espléndida, i amb un 
repertori impressionant. La segona ens aporta 
una reflexió sobre el concepte d’art i de cultura 
teatral que sembla feta a mida per un context 
tan convuls com el que estem vivint al voltant 
del món teatral catalá. L’entrevista realitzada a 
Josep Maria Pou ressegueix la pista de les dues 
obres des d’una visió. privilegiada i reflexiva. 
Una hora abans de començar la fundó Josep 
Maria Pou entra per la porta deis actors com ho 
fa a escena, amb força i decisió. Ens rep amb un 
somriure sincer i acollidor i ens convida a anar 
al seu camerino. Té una calipàndria de ca 
l ’ ample. Ens fa seure, es treu la bufanda i 
Fabric, agafa una cadira i s’asseu davant nos
tre, prédisposât: “Vosaltres direu.” És igual que 
com horn se’l pot imaginar de veure’l sobre

I’escenari, però encara mes, la seva força no 
només rau en la seva mirada incisiva o tendra, 
depenent de la circumstància, sino en la seva 
paraula, directa, reflexiva i sempre entenedo
ra. Tot plegat s’anirà fent pales al llarg d’aques- 
ta “curta però intensa xerrada” , en paraules 
seves.

-  Escolta, sempre sembla que fads tard, que 
vagis atrafegat, et queda temps per descansar 
entre fer televisiô i venir a fer cada dia teatre?

-  Si només fos fer televisiô i venir cada dia al 
teatre em quedarla una mica de temps per des
cansar, però estic fent televisiô, venint cada dia 
al teatre, rodant una pel licula, fent un progra
ma de ràdio, traduint una fundó de l’anglès, 
escrivint colTaboracions a la premsa. No em 
queda temps per res.

-  I com t’ho fas per descansar?
-  Bé, jo suposo que, de les peques qualitats 

que dec tenir, una d’elles és una enorme capa
citai de treball. Vull dir que tine molta capacitai 
de concentració, molta capacitai de treball; ho 
die amb tota la modèstia del món. 1 per altra 
part, tine una petita sort que no tenen molts dels 
meus companys, que és quejo dormint sis hores 
en tinc prou. Aixô vol dir que dormo sis, set 
hores màxim (el dia que en dormo més), i aixô

Josep M. Pou a “La gavina”. Foto Ros Ribas
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vol dir que tiñe mes hores, mes hores lectives 
com es diu. Encara que jo estic absolutament 
convençut que mentre dormo també treballo. Hi 
ha un subconscient que funciona.

-  I quan tens temps Iliure, a banda de treba- 
llar, queja veiem que mes que un treball és com 
una afició, quines t’agrada fer?

-  Dones miren, el meu treball té un avantat- 
ge increíble que és que més que un treball és 
una vocació, és un treball en qué cal estar-hi 
centrât vocacionalment, i si no és per autèntica 
vocació no es podría resistir a vegades l’enorme 
quantitat d’hores que t’hi passes practicant o 
assajant una cosa, o en un rodatge, no, aixó per 
peles no hi ha qui ho faci, encara que hi ha gent 
que diu que ho fa per peles, però la gent de veri- 
tat no ho fa per les peles perqué no compensa.
1 jo tiñe un d’aquests avantatges, que va 
molt lligat al que deia, i és que descon- 
necto molt ràpidament, si jo sé que 
tinc una hora entre una cosa i una 
altra, durant aquesta hora 
desconnecto i die “Prou!, 
aquesta hora no la tre
ballo” , i descanso 
llegint una revis
ta o veient un 
programa de 
televisió, i des
canso del que he 
fet abans i del que 
haig de fer després.
Amb el pas deis anys 
he aconseguit organit- 
zar el meu cap i em die 
que no m’haig de preocu
par més que del que haig de 
solucionar a cada moment 
Això és un aprenentatge que ve 
de la televisió i del teatre, la preo- 
cupació ha de ser en el moment que 
surts, i en el cinema és igual, hi ha un 
moment que el director diu “Motor!” i 
és llavors quan has de preocupar-te, de 
res serveix fer-ho abans i preguntar-te 
com ho faràs demà, que és el que fa que 
sempre estiguis ocupat. D’altra banda, quan 
aconsegueixo uns dies lliures, cinc o sis i que 
me’ls busco i me’ls defenso molt bé -jo no sóc de 
vacances llargues-, la meva màxima il lusió és 
viatjar a dos llocs que a mi em fascinen: Londres 
i Nova York, jo sóc molt metropolita; i ho faig 
sense dir-ho a ningù, agafo una bossa i me n’hi 
vaig. Això és per a mi com quinze dies en un bal
neari de Caldes.

-  Parlem de La Gavina, com definiría el seu 
personatge de Dr. Dorn, aquesta mena de 
secundar! que es converteix en el centre deis 
neguits i les preocupacions deis altres, que hi 
van a buscar l’ajut, l’amor o la comprensió?

-  És un personatge que ha donat peu a moi
tes teories, fins i tot hi ha autors que han escrit 
llibres sobre el personatge de Dorn. Cada vega

da que s’estudia l’obra, un deis sens objectius és 
estudiar en Dorn, perqué és un personatge molt 
indefinit. El que és ciar és que Txèkhov era 
metge i que en totes les seves obres hi ha un 
personatge que és metge, la quai cosa és una 
constant volguda. Els estudiosos diuen que 
aquests personatges-metges no són sinó l’alter 
ego de l’autor. En aquest cas, l’obra és prime- 
renca, l’autor expressa els seus criteris sobre 
Part i la literatura a través de Trepliov (Pere 
Arquillué), l ’autor jove, i de Trigorin (Josep 
Maria Flotats), l’autor consagrat, però per fer 
sentir la seva veu sobre la vida i l’existència fa 
servir el metge, el Dr. Dorn. En qualsevol cas, 
un personatge sempre s’ha de fer en fundó del 
que es desprèn del text, i aquest personatge és 
tan ambigu que ha donat peu a una extrema- 

dissima varietat de maneres d’entendre’l i 
representar-lo: hi ha qui el fa molt antipàtic 

i groller, hi ha qui el fa molt cinic i mofant- 
se de tots els altres, i jo he triât el meu 

carni, sense deixar-me influir per 
ningù, intentant entendre el que hi ha 

a sota de cada frase, de cada parau- 
la que utilitza el Dorn, i em sem

bla que el Dorn que jo he fet és 
com devia ser el propi autor: 

entre tots els personatges és 
el més clarivident, el que ho 

veu tot ciar, el que veu 
que no hi ha solució, 

que estem condem-
nats a patir i que, 

per tant, val més 
patir alegrement 

que fer-ho d’una 
altra manera, 

és un ser que 
ja ho ha tin- 

gut tôt, que està 
de tornada de moi

tes coses i ho expressa 
molt clarament amb el 

personatge de Piotr Niko- 
laievitx (Joan Borràs), que està 

dient sempre que té 60 anys i que no 
es vol morir i ell sempre li diu que ell 

només en té cinc menys i que no val la pena 
patir, ell accepta que ja ha complert la seva 

missió a la vida i que farà de paraigua per escol
tar i consolar tothom. Em diuen que ha sortit un 
personatge molt tendre, molt escoltador deis 
altres, molt pare espiritual, i jo me n’alegro. 
Tinc la satisfacció que un gran director de teatre 
americà que havia dirigit l’obra als EUA dues o 
tres vegades em va dir “Mai hauria pogut pensar 
que es podría fer el Dorn de la manera com l’has 
fet, m’has descobert un Dorn que jo no havia ni 
suposat que existís” . Dones si aquesta és la meva 
petita contribució a l ’obra de Txèkhov estic 
encantadissim.

-  Es tracta d’una mena de testimoni de la 
realitat...
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-  Sí, jo ostie segur que si la funció continués, 
en un moment déterminât el Dorn s’asseuria en 
una taula i escriuria tot el que ha viscut, perqué 
ell s’ha passât la funció escoltan! a tothom, 
observant a tothom, de tant en tant diu alguna 
cosa, canta, ell es un artista frustrât, com així li 
reconeix al jove artista, quan li diu “Escriu, tu 
tens talent, aprofita’l, tant de ho jo m’hi hagués 
dedicati i hagués pogut ser artista” . Malgrat 
aquesta frustració, ho accepta i és feliç, és Túnic 
que és capaç de veure que l’obra que ha escrit 
Trepliov és intéressant i que hi ha la llavor 
d’alguna cosa intéressant, la qual cosa voi dir 
que és el més intel ligent de tots ja que ais altres 
no els agrada gens.

-  En referencia al missatge, que vindria a dir 
que el pas del temps ho destrueix tot, qué en 
penses?

-  És terrible, jo crée que 
malauradament és cert, crée 
que estem en aquesta vida 
només per passar i deixar, si 
som capaços, una petita 
empremta més o menys profun
da i res més; per molt que ens 
encaparrem, que Iluitem i que 
ens molestem, passarem i mar- 
xarem i aixô és el que diu 
Txèkhov, que reflecteix la vida 
corn passa, a través de petits 
moments, gairebé intranscen- 
dents, però que demostren la 
vida en si mateixa. El que més 
m’agrada és el que diu la Nina 
(Ariadna Gil) a en Trepliov:
“Tot és un desastre, tot ha sor
tit diferent de corn em pensava, 
però, malgrat tot em queda una 
cosa, la capacitai de resistir” , i 
això és meravellós, passi el que 
passi s’ha de resistir.

-  De què més parla La 
gavina?

-  Hi ha un altre tema molt 
maco a l ’obra; jo crec que 
també parla de la capacitai que tenim les per
sones d’estimar i, a la vegada, de la incapacitat 
que tenim de fer-nos estimar per qui desitgem. 
Si ens hi fixem, a l ’obra tots els personatges 
están enamoráis d’uns altres personatges, que, 
al seu torn, no els corresponen sino que están 
enamoráis d’uns altres. És a dir, parla també de 
la capacitai que tenim d’enamorar-nos i de la 
incapacitat que tenim que se’ns enamorin, 
aquesta és una de les nostres grans miseries... 
També parla del seu concepte d’art modem i 
caduc, etc., hi ha moites altres coses.

-  En un mon decadent com el descrit, quina 
funció hi té Tart, representa! per aquell tea- 
tret que es va quedant orfe i cada vegada més 
allunyat?

-  Per a la gent que estimem l ’art, l ’art és 
l’ûnic consol, l’únic que ens pot ajudar a sobre-

Ariadna Gil a “La gavina

viure i a resistir, és Tintent de creació de belle- 
sa per part de Tèsser humà. Per a mi, juntament 
amb Tamor entre dues persones, un ambient 
familiar correcte i altres, és Túnic que et permet 
sortir de la mediocritat que ens envolta...

-  Ho dius per aixô que...
-  En un moment corn Tactual, per lligar-ho 

amb una realitat concreta, amb el terrible mer- 
der que hi ha avui a Barcelona dins la professió 
teatral, amb motiu de la creació del Teatre 
Nacional de Catalunya, amb el tema Elotats i 
Pujáis, tot piegai és una mostra evident que 
Túnica solució de tot això és Tari. En tota aques
ta guerra de declaracions Tùnica verità! és que 
cada dia a les nou del vespre aquest teatre és 
pie, hi ha 980 persones gaudint i emocionant-se 
amb el treball d’uns actors, d’un text i d’una

posta en escena, i això és el 
servei que ha de fer Tart.

-  Al fulletó hi diu: “La gavi
na és el símbol de la maldat 
gratuita, de la irresponsabilitat 
insensible” , és massa 
coincidencia respecte el 
moment concret que viu el 
món del teatre catalá? Es 
podría dir que en Josep María 
Elotats és aquesta gavina?

-  Sí, malgrat que això era 
anterior resultava ben premo
nitori. El que ha passai és que 
Tacciò que s’ha fet respecte la 
destitució de Josep Maria 
Elotats i el canvi brutal de desti 
del que havia de ser el Teatre 
Nacional i el que serà a partir 
d’ara em sembla una maldat 
gratuita, em sembla la mani- 
festació de corn la ignorància 
més greu pot trepitjar i fer-ho 
malbé tot, em sembla que la 
intromissió dels politics en el 
món del teatre és sempre abso- 
lutament nefasta, i aquesta 
n’és una prova palesa. És un

moment molt trist de la professió teatral catala
na, em sembla que, per desgrácia, els actors i 
els professionals del teatre a Catalunya ens 
mereixem un representan! de la cultura, com és 
el Conseller, millor del que tenim, crec que és 
tan bestia o brutal la seva actuació com la d’un 
elefant que entrés en una cristalleria; crec que 
ho ha destrossat tot, amb la seva acciò contra 
Elotats i el Teatre Nacional, fins i tot la unitat 
dins la professió, perqué en aquest instants hi 
ha una guerra civil a favor del Teatre Nacional 
o contra el Teatre Nacional, i això es pagará 
car perqué Barcelona vivia un moment creatiu 
teatral fantástic i suposo que ara ha quedat fre
na!, i estic segur que d’aixó se’n pagaran les 
conseqüéncies, tristament.

-  Si n’hi ha d’haver, com seria la política tea
tral ideal?

Foto Ros Ribas
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-  En qualsevol cas la que facin els artistes o 
els gestors, mai els politics, de cap manera. Una 
vegada vaig fer servir una frase que li vaig 
robar a en Terenci Moix perqué em sembla la 
mes gràfica del mon: “Els politics ban de ser 
com les dones de neteja dels lavabos, els ban de 
tenir sempre nets i a punt perqué els artistes hi 
puguin pixar de gust” . La missió dels politics es 
crear infrastructures, distribuir els diners i dei- 
xar fer ais artistes, i aixé és el que es fa arreu 
del mon, com a Londres, on ningù diu els artis
tes el que ban de fer; els politics, com mes Iluny 
millor.

-  Si et deixessin tenir un cara a cara em el 
Conseller Pujáis, qué li diries?

-  Si em deixessin, tant de bo!, un espai per 
poder tenir-hi un cara a cara li preguntaria 
moltissimes coses i estic segur que el deixaria 
molt malament, jo, corn molta altra gent prepa
rada del mon de l’espectacle. Jo dono per des- 
comptat que un Conseller de Cultura és un poli
tic professional, s’ha d’ocupar de molts 
departaments: dels Ilibres, del cinema, del tea- 
tre, de la música, i de moites altres coses i, per 
tant, no ha de ser un especialista de tot, és 
impossible, però si que exigeixo que encara que 
no ha de ser un especialista en tot si que ha de 
ser sufìcientment intel ligent per saber triar la 
gent que l ’ha d’assessorar i aconsellar per 
prendre determinades mesures. I a mi m’agra- 
daria fer-li públicament la pregunta següent (si 
pot ser a la televisió i en directe): a qui va 
demanar conseil per dictar aquest famés decret 
que ha estât el que ho ha fet malbé tot, amb la 
intromissió de l’empresa privada aqui dins, del 
35%, de l ’anuMació de la companyia estable; i 
amb aqüestes preguntes seria on el Conseller 
Pujáis quedarla absolutament destrossat, per
qué el normal és que el Conseller Pujáis, com 
qualsevol Ministre, per prendre unes mesures 
tan importants fes consultes amb la gent impor
tant del pais que sap del tema, m’estic referint, 
a banda de Josep Maria Flotats, per descomp- 
tat, en Lluis Pasqual, la Núria Espert, gent que 
ha tingut a les seves mans teatres públics a 
l’estranger, importantissims. 1 cap d’aquestes 
persones ha estât consultada. Per dictar aqües
tes mesures s’ha guiat només pel conseil de 
dues persones absolutament mediocres i igno
rants preocupados només pels diners, amb una 
absoluta golafreria per fer-se amos del TNC, 
que són empresaris d’empresa privada, que li 
tenen menjada la volunta!, i aquesta és la reali
tà! que hi ha a sota de tot això, i cal denunciar- 
ho públicament.

-  Tornem a l’art, entre l’excés del Ray Cohn 
(el seu memorable personatge a Àngels a 
América), i la mesura d’aquest Dr. Dorn (a La 
Gavina), com se sent en Josep Maria Pou?

-  Dones fantàsticament bé, aquest és el gran 
miracle de ser actor, és el que m’agrada de la 
professió, passar sense transido d’un personat
ge tan extraverti!, tan feixista, tan encarnació

del mal, tan de maldat gratuita tan shakespea- 
rià, és a l’alçada d’un Macbeth o un Ricard 111, 
com el d’en Cohn a un altre tan passiu, tan 
escéptic i tan calma! com el del Dr. Dorn és el 
que el que dona la satisfaccio a Tactor del seu 
joc, de jugar amb matèria viva. Poder tenir en 
una mà la joguina del Roy Cohn i en l’altra la del 
Dr. Dorn i barrejar-les és la félicitât complerta. 
És el millor exercici d’interpretació que hi pot 
haver. Això és el que hauria de ser normal en la 
carrera d’un actor, el fet de passar d’un perso
natge a un altre d’una manera tan radical, i fins 
i tot que poguessin conviure els dos personatges. 
De fet durant el mes de maig ho van fer, mentre 
jo feia el Roy Cohn sobre Tescenari ja assajava 
amb el Dr. Dorn, i van conviure, i d’aquesta con- 
vivéncia se n’aprén moltíssim, i Tactor creix, 
això és el que un Teatre Nacional facilita, a tra
vés d’una companyia estable i d’un repertori, 
que és la idea que defensava en Josep Maria 
Flotats i que funciona a tot el món en els teatres 
públics, on la companyia fa, al mateix temps, en 
una mateixa temporada, quatre o cinc repre- 
sentacions diferents en dies alternats, i això fa 
que Tactor convisqui amb quatre o cinc perso
natges i fa que els actors siguin cada vegada 
més bons actors, és una escola d’interpretació 
increíble.

-  No Than dit que el Roy Cohn i tu feu una 
parella feta a mida?

-  Sí que hi ha gent que m’ho diu, però mireu, 
ais EUA Tactor era baixet i grassone!... Ara, de 
carácter, reconec que m’agraden els personat
ges potents, són com una terápia per a mi, amb 
allò de sortir a Tescenari i amb quatre passes 
menjar-me el món. Però no deixa de ser un afa- 
lac per a mi. De fet, el personatge de Roy Cohn 
és deis que més m’han costat, malgrat el carni 
natural que ja m’hi porta, més que el Dr. Dorn, 
tot i que amb aquest m’haig de retenir molt en 
escena, i un deis que m’ha donat més satisfac- 
cions al llarg de la meva carrera. 1 és una llásti- 
ma que hagi quedat avortada la idea d’en 
Flotats de fer, després de Testiu vinent, la sego- 
na part, recuperan! també la primera, (és una 
trilogia) á'Ángels a América. Jo hi ostava molt 
entusiasma!.

L’intèrfon del camerino avisa els actors que 
falta mitja hora per començar. En Josep Maria 
Pou ens acompanya fins al vestibul, després d’un 
intercanvi afectuós i sincer de salutacions, ens 
acomiada amb el seu somriure personalissim.

ESCOLA DEL SOL
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Eduard Carboneil:
mestratge i gestio sobre el patrimoni

ntre les aules de la UAB dels 
anys 80 i aquella amable 
tarda de setembre de 1997 
que possibilità aquesta en
trevista han passât molts 
anys i moites coses. Ara bé, 

allò que era essencial es mante i la 
persona que tenia davant va resultar ser la 
mateixa que vaig tenir la sort de conèixer corn a 
professor d’Art Medieval a Bellaterra.

Eduard Carbonell, actual director del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), amable- 
ment i sense cap resistencia, va atendre la ini
ciativa de la nostra revista d’entrevistar-lo. Vull, 
abans de tot, assenyalar que l ’actitud que té 
davant la seva actual feina no ve donada per les 
caractéristiques d’aquest càrrec institucional, 
sino que és la mateixa que el caracteritzava corn 
a docent universitari: preocupació per a la sal
vaguarda del Patrimoni artistic de Catalunya i, 
fonamentalment, per la seva dedicado a l’Art 
Català.

Si no hi ha educació i sensibilització, dificil- 
ment té sentit la custòdia del Patrimoni. El 
MNAC no és un magatzem d’obres, és allò que la 
gent no pot apreciar en un simple cop d’ull visi
tant el Museu. És custòdia, és recerca, és inves- 
tigació, és restauració, etc. El que es veu és la 
tradúcelo de tota aquesta part oculta.

Però, com donar a conèixer aquesta part més 
oculta, i a la vegada valuosa, al gran públic?

No és solament responsabilitat deis museus 
el fet de divulgar-la. Es també responsabilitat 
educativa. 1 hi ha altres agents que ho poden 
fer: premsa, ensenyament de base, etc... També 
requereix, a través de les voluntáis politiques, 
d’uns pressupostos que ens siguin favorables, 
aixi corn de la voluntat de la pròpia ciutat i del 
pais, a l’hora de dinamitzar els seus museus.

Aquell primer equip que va ajudar a néixer i 
a consolidar la UAB que pretenia?

És dificil respondre a aquesta qüestié que 
afecta tant la meva vida i, a la vegada, es 
remunta tan enllà. Eer-ho sintèticament, inten
tant parlar a la vegada d’un projecte intel lec- 
tual i de tota una sèrie de sentiments i 
d’il lusions... és dificil, però cree que el que 
millor defîneix què era el que pensàvem fer és el 
convenciment de voler crear un departament 
d’art amb caractéristiques pròpies, fonamentat 
en el treball d’equip i en el contacte real amb els 
alumnes. Partiem del principi á'ensenyar a pen
sar. En aquest sentit, hi ha una frase de 
Salvador Giner que diu: “Educar no és només

Ana Fernandez Alvarez

ensenyar a pensar, sino aprendre a 
pensar sobre allò que es pensa.” Aixô 
és molt més que una definicié del 
verb educar, té un sentit més totalit- 
zador, és allò que defîneix què és o 
què ha de ser una Universität.

Del contacte directe entre alum- 
nat i professorat en pue donar fe i, a les seves 
classes, era una realitat que es traduïa quoti- 
dianament a través d’un diàleg constant.

Si, va ser una de les experièneies més gratifî- 
cants d’aquests anys. Però també s’aconsegui 
plenament el primer objectiu: la feina en equip 
va ser una realitat viscuda intensament al 
departament d’art.

Després d’aquesta activitat docent, vostè es 
va fer càrrec de la Direccié General del 
Patrimoni de la Generalität. Això quin repte li 
signifîcà?

Indiscutiblement es tractava de quelcom Ha
mmer i atractiu. S’havia de dissenyar l’organit- 
zacié del Patrimoni amb la voluntat d’ordenar, 
vol dir, de definir cada camp i de decidir qui el 
gestionava: arqueología, arxius, biblioteques, 
béns mobles... Precisament, d’aquesta voluntat 
d’ordenacié va sorgir la Liei del Patrimoni, la 
Liei dels Museus, la Liei de les Biblioteques, etc., 
però, sobretot, s’aconsegui I’elaboracio d’uns 
criteris d’ordenació molt satisfactoris.

Està satisfet d’aquesta etapa de gestio?
Si, perqué tot allò que es va deixar de fer era 

el que no es podia realitzar en aquells moments. 
En cap moment vaig tenir la sensació d’estar 
mancat de possibilitats, simplement, durant tot 
el temps que vaig estar treballant, vaig fer el 
que estava capacitai per fer.

En algún moment es va sentir pressionat 
politicament a l’hora d’elaborar aquest disseny 
d’ordenació sobre el Patrimoni, com, per exem
ple, va haver d’adoptar certs principis “puris
tes” sobre què és art català?

No, sempre he tingut ciar que el Patrimoni 
cultural és un, i, per tant, mai vaig reconèixer 
cap simptoma de dirigisme o cap tipus de condi- 
cionant en aquest sentit. A més a més, els objec- 
tius que teniem marcats eren de caire tècnic, és 
a dir, estàvem élaborant un “estât de la qüestié” 
respecte al Patrimoni, per tant, era dificil que 
ens poguéssim sentir afectats per qualsevol 
tipus de consigna cultural ideològica.

Vostès és un home d’universitat i un home 
de museu. Creu que son sufîcients els contactes, 
les colTaboracions, que hi ha entre ambdues 
institucions?
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Son dos camps diferents que ofereixen coses 
absolutament diferents, la qual cosa no voi dir 
que no es complementin. La Universität ens faci
lita docents i possibilitats de recerca. Però el 
Patrimoni, el contacte amb el Patrimoni, la 
seva gestió, és una altra cosa. Organitzar, ges
tionar el Patrimoni, no s’ ensenya a la 
Universität. És a dir, un director tecnic d’un 
musen com aquest ba de ser historiador d’art, 
però no tots els historiadors d’art poden ser 
directors d’aquest musen. La formació profes
sional d’ aquest tipus de directius no la pot 
donar solament la bistoriografia de Part, 
requereix d’una especificitat pròpia que no 
s’adquireix tan sois a Paula universitària.

Però, tot i aqüestes diferencies formatives i 
funcionáis, són suficients, avui en dia, els con
tactes entre ambdues institucions?

Sí, ja que la Universität s’ha anat obrint a 
abres alternatives formatives que han possibili- 
tat aquests contactes. D’entrada tenim la crea- 
ció de postgraus, restauració, conservació, 
arxivística i gestió cultural, per exemple, que 
fan del pas universitari al museístic un procès 
lògic. Es tracta d’un tercer cicle que cerca la 
formació d’una especificitat professional, per 
tal de crear gent formada capaç d’actuar sobre 
el territori, sobre la matèria de la quai están 
fets els nostres museus. Hem d’assegurar la 
Professionalität d’aquells que gestionaran i 
administraran allò que és vital per a un pais: el 
Patrimoni. Tot això passa per la coMaboració 
entre Universität i musen.

La tendencia actual deis museus cap a la 
recreació in situ de les obres exposades o cap a 
la potenciació del sentit lúdic de la divulgació 
sobre la informació, no cren que els apropa 
massa a la concepció del “Parc temàtic”?

De cap manera. És cert que en els museus 
estem condicionats pel nombre de visitants i que

això ens fa elaborar estratègies per fer-los mes 
atractius però, fonamentalment, els museus són 
centres de recerca, de documentació, de restau
ració i de divulgació. Tot això ens possibilità 
actuar en molts fronts a la vegada que 
cristaMitzen en exposicions i en publicacions. 
Aqüestes són la part evident d’un procès com- 
plicat i rie que garanteix l ’existència d’una 
història per a un país.

Ja està formulada teòricament la defìnició de 
què és un museu de finals de segle?

Aquesta definició està absolutament conso
lidada. Són els criteris centralitzadors del 
Patrimoni que, en alguns moments històrics, 
s’han pogut qualificar de mais menors, però 
que han fet possible que moites coses no s’hagin 
perdut o fet malbé. Ara, són quelcom més, grà- 
cies a aquesta part de rerafons de la quai 
parlàvem. Si es produeix la troballa d’un mate
rial en mal estât, el museu vetllarà la seva res
tauració sense intenció d’apropiar-se’l, amb la 
voluntat clara de restituir-lo al seu lloc d’origen.

Quines són ara les prioritats del MNAC?
Acabar el projecte en la seva globalitat. 

Tenim el Romànic, el Gòtic i les sales d’exposi- 
cions temporals. Cal el Renaixement, el Barroc, 
les sales destinades als gabinets de dibuixos i 
gravats; també hem d’acabar de definir els 
aspectes de restauració, etc. És necessari que tot 
això prengui forma. S’està consolidant el depar- 
tament de documentació, aspecte en el quai per- 
sonalment hi cree moltíssim, ja que es tracta 
d’un projecte magnifie tal i corn està pensât i 
corn està estructurat. Caldrà també potenciar 
aquesta difusió científica i divulgativa a l’entorn 
de les obres que tenim i, finalment, atendré els 
projectes de recerca que ens preocupen.

Aqüestes tasques de recerca són ateses pels 
propis equips del Museu?

Sí, però amb contactes amb abres institu-

Eduard Carbonell al seu despatx del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Foto Ana Fernández
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cions que completen l’efìcàcia dels treballs.
Per portar a terme tot això, inévitablement 

s’ha de comptar amb diners. La politica de pres- 
supostos és tan generosa com les declaracions 
publiques que es fan sobre Pestimació a la cul
tura o és mes minsa?

La cultura haurà d’estar sempre subvencio
nada, cap institució cultural ha estât autosufí- 
cient. Aleshores, en el nostre cas, depenem de la 
Generalität i de l’Ajuntament i, per a les obres 
que voste mateixa veu que s’estan realitzant, 
també comptem amb la coMaboració del 
Ministeri de Cultura. El Museu participa en un 
tant per cent, a través de les entrades, la botiga, 
els actes, etc., per poder rebaixar el grau de 
participado de les administracions. Intentem 
ser austers i cree que ho aconseguim sense limi
tar la capacitai d’actuació del Museu.

Parlem d’altres aspectes. La remodelació de 
les sales dedicades al Románic i al Gótic ha estât 
espectacular i espléndida, aquest résultat prova 
que es van donar unes directrius molt clares. 
Però, aquest procès de remodelació es va fer a 
partir dels grans débats actuals que posen sobre 
la taula que és el que ha de primar en un museu: 
els dissenys d’espais o, per sobre de tot, l’efîcà- 
cia expositiva d’aquests espais?

Quan parlo d’aquest tema, prefereixo parlar 
de les sales dedicades al Gòtic, ja que, pel que fa 
al Romànic, em vaig trobar ja amb uns espais on 
estaven ja definits tots els criteris expositius, 
corn és el cas de la il luminacio, per exemple. 
Em vaig limitar, tan sols, a organitzar la dispo- 
sició de les obres. Contràriament, el Gòtic era un 
projecte encara per idear i materialitzar des de 
zero. Em sento, dones, molt més responsable 
d’aquest segon espai.

Eins a quin punt els arquitectes tiranitzen la 
configurado dels espais museistics?

És possible que això hagi passât o passi, 
fonamentalment, perqué se’ls ha deixat fer. Jo 
estic convençut que la materialitzaciô d’un 
museu, amb tot allò que comporta, és el résultat 
d’un treball en equip, per tant, l’arquitecte o el 
dissenyador ha de treballar supedita! a una idea 
gestada en l’equip de treball. Si l’arquitecte té 
un bon patró i un bon client, aqüestes coses que 
vosté assenyala no passen. En el cas del Gòtic, 
per exemple, allò que hem aconseguit és el 
résultat d’una bona entesa: l’espai i les obres 
proporcionen a l’espectador una visió calmada i 
homogénia.

Les escoles d’arquitectura formen bons

especialistes en la realització d’espais pensats 
per a ser museus o, els grans noms que son 
requerits per les institucions, son el résultat 
d’un autodidactisme?

Conec relativament les matéries de les carre- 
res d’arquitectura, sé, per exemple, que en 
altres camps corn la restaurado, no hi ha assig- 
natures troncáis bàsiques. En aquest pais, a 
Leseóla d’arquitectura no s’imparteixen classes 
sobre art romànic o gòtic, i, precisament, és això 
el que tenim per restaurar en aquest pais. De 
tota manera, ignoro si es treballa en altres sen- 
tits. Quant a especialitzacions en museologia, no 
sé exactament qué passa, però intueixo que es 
deu funcionar molt de manera autodidacta.

Quina és ara la relació entre els macro- 
museus de capital i els museus locals de la resta 
de Catalunya?

La Liei de Museus, de 1990, el que fa és 
desenvolupar el diseurs de la pròpia història de 
l’art català a través de les diferents col leccions, 
a més, fixa aqüestes relacions que ajuden a 
complementar els possibles buits de cada 
museu. Està en l’esperit d’aquesta Ilei l’especia- 
litzaciô de cada museu per aconseguir una 
xarxa coherent del patrimoni del país. D’aques
ta manera podem generar un diseurs compren
sible basat en l ’ordenació de les col leccions 
existents.

De quina manera aquesta feina que ara 
l’ocupa limita la seva faceta d’investigador, de 
divulgador de l’art?

Totalment, la gestió limita molt aquesta altra 
faceta que continua interessant-me.

Ara, vosté torna a les aules universitàries, 
ho fa impartint cursos de doctorat a Girona, és 
una manera de tancar el cercle professional i 
vital de la seva trajectòria: docéncia, gestió, 
docéncia?

La gestió em va separar de l’Autònoma, ara 
Girona m’ha ofert una tasca intéressant relacio
nada amb el Patrimoni. Jo seguiré al Museu, 
més endavant ja veurem, em preocupa, fona
mentalment, tancar el projecte global d’aquest 
Museu. L’any 2001 és un bon any per fer-ho.

Ha résultat una conversa intensa però fluida, 
Eduard Carbonell té molta tarima i, per tant, 
capacita! comunicativa. Precisament això dóna 
coheréncia a la seva obsessió divulgadora de 
Part català. Ha demostrat sempre una respon- 
sabilitat professional que, fruit d’una passió 
personal, esdevé serve! civic. “Quadern” espera 
comptar amb vosté en altres ocasions.
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Els Premís Quadern.
Una proposta de futur

Lluís Subirana

1 passât 23 d’octubre, al magnifie Saló 
de la Caixa de Sabadell, en presencia 
d’una notable assistèneia es va procedir 
a l ’acte de lliurament dels V Premis 
Quadern, que atorga la Fundado Amies 
de les Arts i de les Lletres de Sabadell. 

Fis breus parlaments que van precedir el lliura
ment dels guardons, a càrrec de Tomás Casa- 
ñas, Jordi Domènech, Joaquim Sala Sanahuja i 
Ana Fernández, van posar de manifest la 
inqiiestionable vàlua dels premiats: Manuel 
Duque, Josep-Ramon Bach i Llorenç Balsach 
per Fàmbit sabadellenc, i Josep Guinovart, 
Josep Vergés i Xavier Montsalvatge, per Fàmbit 
català, tots ells amb una trajectòria prou cone- 
guda i valorada que justifica Fencert de Felecció.

La presentació de l’acte a càrrec d’una per- 
sonalitat del prestigi del senyor Joan Bassegoda, 
President de la Belai Academia Catalana de 
Belles Arts de Sant Jordi, i la presencia de tots 
els guardonats, és una prova de la considerado 
i prestigi que té la Fundació i la revista 
Quadern, més enllà dels restringits cercles cul- 
turals-literaris sabadellencs. Van presidir l’acte 
el Regidor de Cul
tura, Fermi Vall- 
bé, el director de 
Caixa Sabadell,
Pere Rifà, el Pre
sident d’honor 
del Patronat de la 
Fundació, Joan 
Cuscó i el nou 
President, Ma
nuel Costa, que 
s’estrenaven en 
els sens respec- 
tius càrrecs. L’ac- 
tuació del conjunt 
vocal Ars ad li
bitum, va posar 
el punt final a 
l’acte.

Fins aqui, la 
crònica estricta 
dels fets. Per tant, 
missió acompler- 
ta. Una edició més i una trentena de personatges 
il lustres premiats. 1 d’aqui a dos anys més, la 
sisena edició. Ana Fernández, en la seva inter
venció, va demanar que en la propera es consi
dérés la incorporació d’un guardó destinât a la 
cinematografia. No hi tine cap objecció a fer, ni 
a la cinematografia ni a cap altra disciplina de

les arts i les lletres no contemplada actualment.
El que si m’agradaria, una vegada més, és 

proposar una reflexió sobre si és aquesta la 
dinàmica que els Premis ban de seguir tenint. 1 
die, una vegada més, perqué ja en motiu de la 
concessió de la segona edició, Fany 1991, vaig 
presentar a la junta i al patronat de la Fundació 
una proposta de concessió més compromesa, 
més práctica, més útil. En concret proposava 
incidir més sobre Tacciò d’incentivar que la 
d’homenatjar. No és que estigui en contra dels 
homenatges, però sincerament crée que conce- 
dir uns premis a determinadas persones que ja 
han assolit el màxim reconeixement públic i ins
titucional, pot ser una acciò lloable però total- 
ment prescindible. En canvi, concedir una beca 
per incentivar noves propostes creativas és una 
aposta de futur i un compromis molt més adient 
ais propósits de renovació que el nou president 
de la Fundació s’ha proposât d’endegar.

És evident que també es podrien fer les dues 
coses: incentivar una persona jove amb una 
beca d’estudis i homenatjar un personatge con- 
sagrat del mateix camp. Seria com una manera

de Rigar present i 
futur, com posar 
un referent que 
servís d’estímul a 
una nova genera- 
ció creativa. Els 
premis es podrien 
concedir anual- 
ment i sobre una 
determinada dis
ciplina. Igualment 
podrien ser refe- 
rits a Fàmbit sa
badellenc i/o al 
català.

La proposta 
queda de nou plan- 
tejada, aquesta 
vegada pública- 
ment. No tiñe la 
pretensió que hagi 
de ser assumida. 
Lógicament hi pot 

haver matisos i suggeriments que millorin 
aquest plantejament inicial. Si amb aixó aconse- 
gueixo una reflexió i un débat sobre el tema 
voldrá dir que, efectivament, volem apostar pel 
futur.
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Un Nadal diferent

Is primers tres-cents anys de cristianis- 
me es varen caracteritzar per la perse- 
cució i la clandestinitat. No va ser fins 
ben entrât el segle IV que la fe cristiana 
va passar de ser una religio perseguida 
a ser tolerada. L’any 325 l ’Edicte de 

Milà, de l’emperador Constant!, va introduir un 
profund canvi en la forma de vida de les prime- 
res comunitats cristianes. Ja no calia amagar-se

Eduard Pini

Nadal anirem a missa tots junts; però que en 
romandrá? Molts joves identifiquen ser cristia 
amb complir una sèrie de ritus i practiques reli
giöses. Certament aquesta definició es queda 
ben curta, però si ho defineixen així, no será 
perqué és així com ho veuen?

Us proposo que retornem als primers segles: 
que cristianitzem el nostre quotidià. Que deixem 
que la Bona Noticia de l’Evangeli envaeixi les

podem aprendre quelcom de les primeres 
comunitats. Elis varen saher transformar una 
festa pagana en una de cristiana. Sabriem fer- 
ho nosaltres?

Evidentment, en les festes de Nadal tenim 
prou recursos que ens permeten celebrar-lo 
amb un sentit cristià: des de la missa del gali, el 
pessebre, passant per la corona d’advent o els 
mags de l’orient. Però està en el pensament de 
molts que, a voltes, aquests actes son viscuts 
com un parentesi en les nostres vides. La nit de

Sagrada Eamflia. 1 si fem memòria que la nostra 
també és una familia sagrada? Dediquem-hi 
temps, juguem i passegem amb els petits de 
casa, visitem aquells que fa temps que no veiem.

Cadaseli podrá afegir a la llista moites altres 
accions que ens ajudaran a fer del Nadal un 
autèntic Nadal.

Que tots tinguem unes bones i cristianes 
festes!
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D'anades i vingudes

es ganes de canvi, de new look, la set de 
novetats que ens asseca la boca i ens 
escura la butxaca, fan que acceptem 
amb avidesa i frivolament fòtils i imat- 
ges que en realitat ja están cremats; 
acabada la década dels 60, el BCD, enti

tà! a la qual pertanyia aleshores qui subscriu, 
mostra un ampie i rigorós recull d’objectes de 
disseny -al catàleg hi havia arquitectura, auto- 
moció, decoració, electrodomèstics, ménage, 
mobiliari i vestimenta- que, per raons tècni- 
ques, economiques o, fins i tot, politiques no van 
poder ser manufacturais i llançats al mercat 
fins al cap de molt de temps -de 25 a 50 anys- 
d’haver estât ideats, i van ser al seu dia publici- 
tats i acceptais corn el pa calent: tothom els 
trobà originals, actualissims, de dernier cri...

Entre 1913 i 1914 l’artista Emil Nolde va fer 
per encàrrec del Ministeri d’Afers Colonials ale- 
many tota una sèrie d’aquarel les de caps de 
negret, a la vista de la qual tothom pot veure 
que son la font de la qual beu amb délit mes 
d’un pintore! actualment de moda; això si, tot 
introduint la novetat irrellevant de la taca i els 
regalims de vernis a la tapiesca. A la segona 
meitat del segle passai podem veure com a la 
Bretanya es forma un nudi de pintors de gène
re, académies, tronadots i folklòrics, al voltant 
dels ja afortunadament oblidats Émile Vernier i 
Alfred Guillou, els quais inunden de quadres 
carrinclons, que representen invariablement 
monges provincianes i verges bretones amb 
cares de poma i calçades amb esclops, els 
Salons oficiáis de l ’ època. ParaMelament a 
aquesta colla de carques hi ha el cercle del 
“nabi” Émile Bernard i el seu amie Paul 
Gauguin, que, de fet toquen el mateix repertori 
-recordem les mestresses bretones i el Crist 
groe de Gauguin- encara que amb molta mes 
força i feeling. Aquesta tendèneia és parodiada 
per un tal Alphonse Allais, periodista de profes- 
sio, que presenta al Saló de 1883 un full 
impol lut de paper blanc amb el titol de 
“Primera Comunio de nenes bretones anémi
ques damunt la neu”. El faceciós repòrter, sense 
proposar-s’ho, s’anticipà noranta anys a l’art 
conceptual, i ben just li vingué de no passar a la 
història de la pintura com a protodadaista. 
Erançois Rabelais, també del gremi de la ploma 
i pare literari de Gargantua i Pantagruel, és un 
altre cas d’anticipacié, en aquesta ocasié ja de 
tres-cents cinquanta anys, ais cal ligrames que 
els escriptors i els artistes gràfics de la primera 
meitat del segle actual ban publicat a les revis-

Ricard Calvo i Duran

tes avantguardistes, amb la seva enginyosa 
composicié “La Diva Bouteille” (1564).

La plàstica del Renaixement pren per model 
l’arqueologia i l ’estatuària clàssica greco-roma
na, cosa que també fa al seu torn el néoclassi
cisme i, més tard i a casa nostra, el Noucen- 
tisme, i necessita “fixar” les formes per tal que 
els seus executants puguin recordar-les i repe- 
tir-les fàcilment; aquesta necessita! determina 
la utilització d’esquemes que facilitin el control 
de les estructures naturals i així veiem, primer 
en Lucca Pacioli (1509), en el tractat d’E. Schön 
després (1538), i en treballs del Cambiase, 
d’Albrecht Dürer, i, ja al Barroc, de Rembrandt 
van Rijn -per citar-ne només cinc- l’anàlisi de 
l’ordre ocult de les formes, la descomposició de 
les parts d’un tot, i la seva redúcelo a figures i 
cossos géométries senzills. Més o menys allò 
mateix en definitiva que, al seu dia, dirà 
Cézanne i que es convertirà en la frase més 
famosa -i punt de partida- de l’art contempora- 
ni: “A la natura tot està modelât segons tres for
mes fonamentals: l’esfera, el con i el cilindre...” 
Quinze anys després de la mort del mestre 
d’Aix-en-Provence, el 1921, Gino Severini publi
ca l’obra Du Cubisme au Classicisme, la portada 
de la quai reprodueix un esquema anatòmic del 
cinguecento estructural geomètricament, com si 
volgués referir-se que quatre-cents anys abans 
la cosa ja anava per aquí.

El que passa pel pioner de Part abstráete ita- 
lià, Alberto Magnelli (1888-1971), que ha trac
tat a Picasso, Kandinsky, Archipenko i tots els 
grans avantguardistes i que, amb la seva obra, 
ha influit sobre els artistes italians contempora- 
nis, especialment sobre Valerio Adami, avui més 
reconegut que ell mateix, deixà escrit al peu 
d’un dels seus dibuixos reproduit a 24 perfiles 
de artistas (Michel Sima, Ed. Vergara, Barna. 
1961): “L ’home té el dret d’ inventar; l ’Art 
també, dones és una invenció de l’home. Cada 
generació té la seva realitat; per tant, quan li 
períoca ha de recrear la seva pròpia realitat” . 
Magnelli era autodidacte, va formar-se to sol. El 
1913 tractà amb assiduitat els futuristes: 
Marinetti, Carrà, Boccioni i Giovanni Papini, 
però es mantingué al marge de les seves mani- 
festacions. A Paris es relacionà amb Léger i 
Apollinaire. Les seves primeres pintures, natu
res mortes, tendien ja cap a l ’ abstracció. A 
Florència, durant la primera guerra mundial, 
pinta els seus primers quadres absolutament 
abstractes, els colors dels quais corprenen per 
la violència dels seus contrastos. Acabada la
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Albert i Susi Magnelli.

guerra torna a una mena d’expressió figurativa, 
fins l’any 1933, quan retorna a Tabstracció. La 
galeria Drouin, de Paris, en la gran exposició de 
1947 posa en evidencia la riquesa i la varietat 
de les seves recerques. Magnelli és, ja des de lla- 
vors i sense discussió, una de les grans figures 
de la pintura.

El ben treballat catàleg que la Fundació 
Caixa de Sabadell ha éditât amb motiu de la 
retrospectiva que, des del 4 de novembre fins al 
7 de desembre d’enguany, hem pogut admirar 
al seu saló modernista, ens apropa amb més 
detall a la personalità! i l’aventura plàstica de 
Magnelli, però si aquí l’hem tret a coMació és 
per la seva decidida actitud de trencament amb 
aquesta teoria d’anades i vingudes que expo- 
sem. Malgrat els “bons conseils” que li obse- 
quiïn els sultans de la cultureta i els agents de la 
internacional conservadora, l ’artista ha de 
gosar reprendre d’una vegada el testimoni deis 
avantguardistes històrics -amb totes les seves 
conseqüències- i “reivindicar la realitat de la 
seva generació” : hi té el dret, però també l’obli- 
gació. No ha de fer cas de la mediocritat immo- 
bilista i immobilitzadora, deis reis del mambo 
actuals -tot allò que és moda passa de moda- ni 
deis falsos profetes de l’avenir. La història del 
progrès és lineai i els avantguardistes van mar
car-nos el carni, el carni recte. No canviem de 
carril, no fugim més d’estudi, i perseverem. 
Ignasi de Loiola tenia més raó que un sant quan 
ens aconsellà que en temps de torbacions no 
féssim pas mudança. Prou d’anades i vingudes: 
i no ens faci por la nostra realitat, no en tenim 
pas d’altra.
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La ínauguració del Real
Jordí Roca í Tubau

inalment, i després de les inacabables 
obres de remodelació (non anys de 
vicissituds), el dissabte dia 11 d’octubre 
de 1997 s’aixecà el teló del TeatroReal 
de Madrid.

He de confessar que tenia verdadera 
curiositat per seguir-ho encara que fos mit- 
jançant la TV, sobretot per gandir del primer 
programa: La vida breve i El sombrero de tres 
picos, de Manuel de Falla. El Real, dones, no es 
podia inaugurar amb millor programa: la bona 
música espanyola del segle XX.

Sense cap presentado, ni de l’acte ni del tea- 
tre, després d’interpretar-se VHimno nacional, 
s’aixecà el teló. El sombrero de tres picos, amb 
l’escenografia i el vestuari dis- 
senyats per Picasso, fa mes de 
setanta anys, a instáncies de 
l’excéntric Diaghilev, produc
tor deis “Ballets Russos”, Iluia 
en l ’ escenari com una jola 
que no es marceix, malgrat el 
pas del temps. La companyia 
d’Antonio Márquez, recre
ant la coreografia origi
nal concebuda pel de- 
saparegut ballarí 
Antonio, i l’Orquesta 
Nacional de España, 
conduída amb clare- 
dat pel director Luis 
Antonio Navarro, 
elevaren al sublim 
l’esperit de l’obra.

En l ’entreacte,el 
presentador de TVE 
manifesté que tant l’es
cenografia com el dis- 
seny del vestuari eren 
una gran lliçô a tenir en 
compte, i que actual- 
ment hi ha pocs artistes 
que, tot i tenir a l’abast 
tecniques i mitjans sum- 
mament sofisticats, si- 
guin capaços de crear 
obres que perdurin.
Aquesta apreciació em 
sembla molt justa, donat 
el que acabava de contem
plar, i en cap moment vaig 
pensar que aquella encerta- 
da apreciació, al cap de pocs 
moments seria premonitoria.

Però en fer-se el silenci, i a mesura que 
s’alçava el teló, corpre, contemplava una esce
nografía, mes ben dit una ant-escenografía, orfe 
de creativitat i bon gust. Un gegantesc pessebre 
(i que consti que no tinc cap prejudici vers els 
pessebres) pie de connotacions antiteatrals. 
Connotacions que pretenien acostar-se a un 
verisme malaltis, fruit d’una mal entesa posada 
en escena: gerros, plantes, xiprers, ciris, i 
marededéus i cortines que tan aviat voleiaven a 
la dreta corn a l’esquerra, corn si talment el vent 
bufes incontrolat. En definitiva, una imatge 
anacrónica totalment allunyada de l ’ encant 
gitano i l’aspra poesia de l’Albaicin. 1 per a no 
desentonar amb l’escenografia, el vestuari era 
un veritable mostra de desencert, que feia joc 
amb la resta de la posada en escena. Cap efec- 
te teatral. Cap mostra de l ’estètica a que el 

teatre liric d’arreu del món, ens té acostu- 
mats. Cap fantasia tècnicament 

soportada pels avenços escènics de 
que ha quedat dotât el teatre. Res 

de res, tot talment corn la repre- 
sentació més “cutre” de les sar- 

sueles de poblé. Llàstima! 
Llàstima de tants i tants 
milions gastats per oferir- 

- nos una “creativitat” tan
nuMa! 1 per si no fos poc el 

' '* que die, figurants i més
figurants travessant Tes- 
cena acompanyant un rue, 
amb la més absoluta falta 

de rigor i espontaneïtat. 
Falla es mereixia un millor 
tractament per a comme
morar el cinquante aniver- 
sari de la seva mort. 1, per 
descomptat, La vida breve 
havia de tenir un tracta
ment molt més ajustât 
als gustos escènics del 
moment.

1 fêta aquesta 
constatació del que no 
ba de ser una posada 
en escena, sobretot 
quan darrere hi ha el 
suport tècnic i econo
mie sufícients, perme- 
teu-me que em recreí 
recordant les produc- 
cions de La vida breve 
(1986 i 1996) que els



“La vida breve”. Teatre La Farándula Sabadell.

de rÒpera de Sabadell ens oferiren al Teatre 
Municipal La Farándula, magistralment esceni- 
ficades per Francese Ventura, amb un pressu- 
post d’allô mes que esquifít. Però quan la crea
tività! fa acte de presencia i hom fa volar la 
inspirado, pot succeir el que va succeir: que el 
résultat esdevingés un encert dels que omplen 
els sentits de Fespectador. Francese Ventura, 
entrant de pie en l’essèneia de Fobra de Falla, 
sense cap referent per a abeurar-s’hi escenificà 
Fobra amb una dignità! i cura que cal fer-ne 
esment. Sobre un escenari despulla! de frivoli- 
tats, recreant-se amb el color, tothora d’acord 
amb el drama, creá un clima on la veu i el movi- 
ment n ’eren els principals protagonistes. 
Recordo amb autèntica fruïcio com tracta el 
dramatisme de Faccio, però sobretot el clima 
intimista del duo, curt però precios, de la Salud 
i el Paco, can:at en la primera representació 
per Mima Lacambra i Josep Ruiz, duo d’una 
tendresa que solament es pot interpretar amb 
cura si els cantants s’identifiquen plenament 
amb els personatges. Moviment, il luminació i 
vestuari brillaren a l’altura de les ocasions on 
la falta de mitjans no desllui en cap moment la 
bellesa de Fobra, ans tot el contrari. L’òpera, 
quan està representada amb cura, a hom el pot 
transportar a regions inimaginables. 1 si bé el 
cant és el principal element de les obres líri- 
ques, la posada en escena sovint hi juga un 
paper molt important, perqué les complicitats 
que l’escenògraf estableix en Fobra manta vega-

Fotos Xavi Gondolbeu

da desperten, en Fespectador, visions inédites 
de l’argument. L’òpera, en els darreres temps, 
ha anat imposant escenificacions mes i mes 
agosarades, que han contribuí!, en bona mesu
ra, a trencar els motiles massa sovint rovellats. 
Avui ja no es concebeixen les produccions ope- 
ristiques al marge de les grans escenificacions, 
i és tant aixi que en la prodúcelo d’aquestes s’hi 
esmerça bona part del pressupost. L’òpera, 
dones, s’ha convertit en un dels mes grans 
espectacles del mon.

Afortunadament ha quedat molt enrera allò 
que el mes important de Fòpera eren les àries 
amb els sens consegüents pinyols, i la resta, 
purs complements.

L’òpera a Sabadell ha donat al llarg dels sens 
quinze anys d’histôria una mostra inequívoca 
d’enginy i bon gust. Ha demostrat que és possi
ble fer òpera més enllà dels pressuposts super 
mihonaris. L’òpera, com en moites afires mani- 
festacions de l’art, es pot evaluar amb una sola 
mesura: fe inequívoca amb la consegüent 
responsabilitat que hom contreu a Fhora de 
posar en escena o mostrar una obra. Una altra 
cosa és fora de tota possibilità! de reeiximent. 
Per aixó dol molt veure que representacions 
com les del Real, amb tot el suport técnic i 
económic, restin per sota deis estándards del 
moment, i directors d’escena com Francisco 
Nieva i escenógrafs com José Hernández siguin 
capaços de presentar les seves “creacions” 
sense enrogir de vergonya davant el públic.

Fi] GAESCO
I Bolsa S ASociedad de Valores y Bolsa

Assesoram ent i contractació en 
Borsa a temps real al nostre 

Parquet Electronic
Avda. Diagonal, 429 - 08036 Barcelona 
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Quadern de blues

mb el nom de Quadern de Blues, voldri- 
em iniciar una pagina dedicada a 
aquest tipus de música que, juntament 
amb el Jazz, formen part de la mes pura 
i autèntica tradició musical dels Estais 
Units, o el que es el mateix: de la Música 

americana.
Per situar històricament el lector, direm que 

els orígens d’aquesta música provenen del pri
mers esclaus deportáis a America i que la van 
transmetre a través de les seves generacions 
fins que la seva “popularitat” com a estil musi
cal va impactar molt fort entre la gent de raça 
blanca, fins al punt d’intentar imitar-la.

El Blues, originàriament representa el 
lament que sortia dels negres esclavitzats i que 
sempre feia i fa referenda als fets de la vida tan 
dura que havien d’afrontar per a la seva 
existencia; aquests “fets de la vida” a que ens 
referim significaven per a ells la miseria, les 
desgràcies, la familia, el sexe i l’eufòria en certs 
moments.

Aquests “primitius” cantants de blues, van 
denominar-se bluesmen, que vol dir que van 
néixer amb el blues i que el porten a la sang. Cal 
recordar que molts d’aquests bluesmen van néi
xer i treballar amb els sens progenitors a les 
plantacions de coté tipiques de l ’ època en 
alguns estats del sud nord-americans corn 
Louisiana i Mississipi, cas del que, probable
ment, ha esta considérât corn el més influent i 
clau de tots: el senyor McKinley Morganfiels, 
més conegut corn a Muddy Waters.

Amb el pas del temps, i gràcies a les noves 
liéis que sortien per intentar abolir l’esclavitud 
de les persones de raça negra, molts d’aquests 
bluesmen van abandonar les plantacions del 
sud i es van dirigir cap a les grans ciutats del 
nord del país com Saint Louis (Missouri), Detroit 
(Michigan) i la més important de totes: Xicago, a 
l’estât d’Il linois: per intentar millorar les seves 
condicions de vida.

1 va ser aquí a Xicago on van començar a 
agrupar-se i a electrificar els sens instruments i

Jordi Aznar

van canviar el seu blues primitiu o “rural” pel 
que va ser dénommât “urbà” .

A partir d’aqui van començar les gravacions 
d’aquest tipus de música per part deis grans 
segells discogràfics que hi havia en aquell 
temps, i entre els quais hauriem de destacar-ne 
un per l ’impacte i popularitat que va tenir i

també -com és evident- per la seva qualitat; 
Chess Records, el segell dels germans Phil i 
Leonard Chess i que aquest any celebra el seu 
50è aniversari. En una data tan assenyalada 
caldria fer-se ressò de les declaracions del fill 
d’un dels propietaris del prestigios segell, el 
senyor Marshall Chess, fill d’en Leonard: “La 
història de la meva familia és la història del 
Rock & Roll” ; perqué com molts ja coneixen, la 
gran excitado que provoca el Blues va fer que 
tingués un fill i que es digués Rock & Roll.

1 aquest será el tema que desenvoluparem en 
el proper QUADERN, juntament amb la ciutat de 
Xicago i els seus Clubs nocturns de blues, així 
com algunes recomanacions discográfiques edi
tados per Chess Records, imprescindibles per a 
qualsevol amant d’aquest gènere.

£L C/NEMA A CASN
DOLBY SURROUND
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aniversari
Joventut de la Farándula

1947-1997

II
desembre 1997

Cada diumenge un mirade
k3egons Karel Chapek, home de teatre, 
“ ...és un miracle que una comedia es repre
senti i, ja en el curs de la representado, que 
arribi al final” .

I Chapek deia aixó sense conèixer el 
fenomen setmanal d’aquella “Joventut de 
La Farándula” deis anys cinquanta i sei- 
xanta, que es quan Jo, a intermiténcies i 
una mica d’esbiaix, el vaig viure. En aque
lla fase de la historia farandulesca l’aplec 
de voluntaris representava, cada diumen
ge, i cada festa de guardar, una obra tea
tral diferent, després d’haver treballat en 
la feina respectiva tota la setmana. I no pas 
una coniedieta sense complicacions, sino 
tot un espectacle, amb un munt de perso- 
natges i de mutacions escéniques, i sovint 
amb additaments musicals i coreográfics. 
Sabeu que és aixecar el teló per a una 
representado així, amb només tres assajos 
parcials i un de general, gairebé mai amb 
decoráis i vestuari?. Però s’havia de cobrir 
un compromís ciutadá: el d’oferir un espai 
lúdic setmanal ais nens i nenes que no 
podien gandir de la televisió, perqué no 
existia, i encara pocs pares deis quals 
disposaven de cotxe.

Us confessare una cosa. La nit del dis- 
sabte en qué l’equip farandulee va fer, en el 
veil teatre Alcázar, l ’assaig general de la

primera de les obres amb les quals hi vaig 
participar, a penes vaig poder dormir. Tal 
com va anar Fassaig, veia venir que 
l’estrena, Lendema, seria un desastre. El 
senyor Josep M. Gil, que dirigía el mun- 
tatge, em deia que estigués tranquil, que 
era una óbrela senzilla. Com hi ha món!, 
pensava jo; dotze canvis d’escena, vint-i- 
sis personatges, comparseria, grup de 
danses, transformado física d’un perso- 
natge en escena... Dones no va ser cap 
desastre; tot el contrari. Aquell diumenge, 
com cada diumenge, es va produir el pro
digi a qué ai-ludia Chapek. Un prodigi, a 
mes, únic al país, i m’atreviria a dir que 
únic al món.

Un detall molt particular és que les 
obres, tipus rondalla, eren d’època i 
requerien vestuaris i decoráis que hi 
corresponguessin. D’una temporada qual- 
sevol d’aquelles, la de 1953/54, anoto les 
següents xifres: 2.175 vestits, 859 perru
ques, 147 pareils de sabates, 615 decorats. 
Els decorats calia demanar-los a Barce
lona, traslladar-los, muntar-los i fer-los 
baixar i pujar durant la representació. Ah! 
i el dilluns, desmuntar-los, embalar-los i 
fer-los tornar a Barcelona. Bo que la vesti
menta es trobava a Sabadell mateix, a la 
sastrería Closa, tota una institució desapa-



reguda fa temps; però també algú se 
n’havia d’ocupar. I encara calia pensar en 
els jocs de la il luminació eléctrica, comple
ment indispensable per a l’escenografia, i 
en el mobiliari, l’atrezzo, el maquillatge, els 
fons musicals, programes i cartells, taqui- 
llatge i abonaments, neteja i calefacció del 
local...

1 esperen: a una representado teatral li 
és indispensable una direcció. Tot grup 
escenic necessita un director, però “Joven- 
tut de La Farándula” no en tenia pas prou 
amb un. Cal pensar que la persona que ha 
de dirigir una obra, ja abans d’arribar ais 
assajos ha de llegir-se’n el text, i penetrar- 
hi, i establir la seva estrategia quant a esce
nografía, moviment escenic, repart... En 
una setmana tot això era metafísicament 
impossible. Es feia imprescindible crear 
uns torns de direcció; s’havien arribat a 
turnar cinc equips.

1 finalment, o primer que tot, calia 
comptar -no faltaria mes- amb els actors. 
En el curs 1954/55 es van baver de cobrir 
1.497 personatges diferents (967 de mascu
lins i 530 de femenins). Els actors i actrius 
que els van donar vida no podien ser cada 
setmana els mateixos. Per tant, s’havia de 
comptar amb molts, encara que alguns 
repetissin sovint. El nombres elenc aplega- 
va participants precedents de tots els esta- 
ments socials, aixi corn de totes les edats, 
començant pel nadó que figurés ser ITnfant 
Jesús dels “Pastorets” . Com és natural, i 
fent honor al nom de Pentitat, hi predomi
nava la gent jove. Nois i noies adolescents, i 
altres amb l’adolescència ja superada; uns i

abres hi trobaven un espiai i una ocupació 
formativa i útil que omplia el seus Heures. 
Ve’t aquí una fundó social paral lela que 
Pentitat acomplia, i segueix acomplint, 
suposo. Fins i tot alguns d’aquells nois i 
d’aquelles noies enceten en Pambient del 
grup el viarany sentimental que els con- 
dueix a la seva relació de parella. Fa goig 
veure sorgir del mateix caliu farandulesc 
noves fornades de menuts espectadors. I 
també -i això és important- nous follets i 
pastorets que comencen a moure’s dalt de 
l’escenari prop de les faldilles maternes.

El ritme setmanal de la programació es 
trencava durant el période nadalenc amb 
el bloc de representacions de “Pastorets” ; 
els del mestre Folch i Torres, que no han 
faltat mai. 1 també va ser trencat a partir 
del curs 1949/50, amb el muntatge d’un 
espetarle arrevistat -adéquat al to moral 
de la casa-, amb que es cloi'a el curs i en el 
qual participaven joiosament tots els ele
ments del grup. Amb la revista s’hi havien 
aconseguit résultats òptims en cohesió, 
diversió, gust i ritme. D’altra banda, el 
coFlectiu no escatimava la seva participa- 
ció en actes ciutadans, com PHomenatge 
anual a la Vellosa, celebracions diverses 
en hospitals i asils... 1 encara li sobrava 
energia i entusiasme per anar a fer “bolos” 
en localitats properes, principalment a 
Pestiu, però també la resta de Pany.

No digueu que tot plegat no entrés en el 
terreny del prodigi.

Josep Torrella Pineda

“Catarina al país de Tsen-tse-khan", obra de Josep Torrella Pineda amb cangons musicades per Adolf Cabané (concurs de 
1953), de la qual la propia “Joventut de la Farándula” va fer una representado al teatre Romea de Barcelona el 12-2-1967.
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V PREMIS QUADERN

L e s  arts plástiques, la música i les He- 
tres van ser els protagonistes del lliura- 
ment de Premis Quadern, que es van 
atorgar per cinquena vegada el dia 23 
d ’octubre al Saló Modernista de la Caixa 
de Sabadell. Els guardons, que conce- 
deix la Fundació cada dos anys des del 
1989, honoren les persones que han 
destacat en el món de les arts, les lletres 
i la m úsica en l’ám bit sabadellenc i 
catalá. El pintor Manuel Duque, el poeta 
Josep Ramón Bach, els músics Lloreng

PRESENTACIO

Balsach i Xavier Montsalvatge, el pintor 
Josep Guinovart i l’editor Josep Vergés 
van ser els guardonats d’enguany.

L’acte, que va reunir un centenar de 
persones, va comptar amb la presencia, 
a més a més deis premiats, de Manuel 
Costa, el nou President de la Fundació, 
Joan Cuscó, President d’Honor, Pere Rifá, 
Director General de la Caixa de Saba
dell i Fermí Vallbé, Regidor de Cultura. 
Costa va agrair a Tactual President d’Ho
nor, Joan Cuscó, el seu treball durant

quasi vint anys al capdavant de Tentitat 
i va encoratjar-lo a continuar treballant. 
Després de la presentació, Tarquitecte 
Joan Bassegoda, president de la Reial 
Académia Catalana de Belles Arts de 
Sant Jordi, va parlar de les seves impres
sions sobre el món de Tart i la cultura. A 
continuació, Joaquim  Sala-Sanahuja, 
Tomás Casabas, Jordi Domènech i Ana 
Fernández van glossar Tobra dels pre
miats. La coral Ars ad Libitum va tancar 
l’acte amb la interpretació de vàries obres.

Aspeóte general del Saló de la Caixa. Foto P. Parran



Paraules de Manuel Costa

Com a nou President de la Fundació 
Amies de les Arts i de les LIetres de Saba
dell em complau donar-vos la benvingu- 
da a aquest acte de Iliurament dels Pre- 
mis Quadern, en la seva cinquena edició.
I no voldria començar sense fer esment 
a aquest relleu que s’ha produit en la pre- 
sidèneia de la nostra Fundació. Fa quasi 
20 anys que Joan Cuscó i Aymamí va ini
ciar la revista Quadern  ̂ i en fa 10 que, al 
seu redós, es va constituir la Fundació. 
Durant aquest temps l’entitat ha estât la 
seva obra singular i personalissima.

Però ara, és ell mateix qui ha volgut 
donar pas a una altra generació, ben 
conscient que la continuïtat de la Fun
dació passa per la incorporació de nova 
gent i per l’actualització dels seus con- 
tinguts. Generós com és, no ha dubtat 
tampoc a oferir-se per a continuar tre- 
ballant amb el nou equip i ajudar-lo amb 
la seva insubstituible experiència. El Pa
tronat aixi ho ha entés i ho ha valorat.

nomenant-lo President d’Honor. Des d’a- 
qui, i en nom de tots els membres de la 
Fundació, vull donar-li les gràcies pel seu 
treball i demanar-li que continuï sempre 
al costat nostre.

EIs Premis Quadern, instituïts el 1989 
i que es concedeixen cada dos anys, 
tenen una finalitat ben clara: honorar 
aquellos persones que han destacat pel 
seu treball en el camp de les arts, de les 
lletres i de la música en l’àmbit sabade- 
llenc i en el català. I en aquesta ocasió 
hem volgut premiar d’una manera molt 
especial la innovació, I’originalitat i la 
recerca. Els sis premiats d’enguany reu- 
neixen tots ells aqüestes caractéristi
ques: la investigació de nous llenguat- 
ges; l’experimentació de noves téeniques, 
l’assaig de nous sistemes d’expressió o 
el millorament de la gestió cultural. La 
nostra Fundació, una petita i humil fun
dació entre les moites que hi ha a la nos
tra terra, creu profundament que el de- 
senvolupam ent de la cultura passa 
inexorablement per l’esforç d’invenció i 
per Tintent d ’atènyer horitzons nous.

Però el nostres premis tenen també 
una altra finalitat: estimular eis joves; 
mostrar-los un conjunt d’obres madu
res, no pas per a qué les hagin d’imitar, 
sinó per siguin ben conscients de Tesforç, 
de la constància i, moites vegades del 
sofriment, que és necessari per a asso- 
lir un nivell de qualitat remarcable.

Una tercera finalitat encara: fer ben 
palés a tots eis qui s'interessen per les 
arts i per les lletres, que cal fugir deis 
cercles tancats, de les capelletes i de la 
mediocritat; que ro  hi ha res més eixorc 
que alió de “jo et legeixo, tu m’escoltes 
i tots dos ens aplaudim”. Que res és més 
trist que la rónega buidor deis savis de 
Vilatrista.

Per a nosaltres, dones, avui és un dia 
molt feliç. Estern orgullosos de poder 
honorar a aqüestes sis persones que ens 
acompanyen i que han estât tan gene- 
roses amb nosaltres, acceptant la nos
tra distinció.

Moltes gràcies.

1

Joan Bassegoda i Manuel Costa Fernández. Foto P. Parran



Paraules de Joan Cusco

Aquesta cinquena edició deis Premis 
Quadern ens dona l’oportunitat de donar 
públicament la benvinguda a un relleu 
presidenoial en aquesta Fundado... No 
és un adéu, és un relleu. Guantes vega- 
des, amies, companys i saludats -com 
déla en Pía- m ’havien pronosticat: “El 
dia que tu pleguis -p e r la causa que 
siguí- tot això {Quadern i la Fundació) 
acabará...”.

Quan vaig endegar aquesta obra 
havia pesât i mesurât el present, però

confiava amb el futur... No cal explicar la 
seva historia, perqué molts dels que sou 
aquí I’heu viscuda i I’heu compartida. A 
tots els que heu participât d’una mane
ra o altra en aquests quasi vint anys (la 
Diada de Sant Jordi de l’any prôxim eis 
complirà) us ho agraeixo de cor, molt 
sincerament... Agraeixo la vostra fidelitat 
i la vostra confiança... Junts hem fet 
cami... Junts seguim fent cami...

Ara us demano que tots plegats con- 
tinuem encoratjant aquest obra, que si 
bé s ’inicià corn una arriscada aventu
ra ha esdevingut una inqüestionable 
realitat.

Joan Cusco en el moment del seu Parlament.

Joan Cusco rebent els aplaudiments després del seu parlement Foto P. Parran
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Tomás Casañas durant el seu Parlament.

Tomás Casañas parla 
de Manuel Duque

Parlar d ’en Manuel Duque és per a 
mi una cosa molt plaent, albora que força 
difícil. M ’és molt plaent perqué sortosa- 
ment gaudeixo de la seva amistat des 
de fa més de 50 anys i sempre he admi
rât la seva personalitat humana, ádhuc la 
seva trajectória pels camins de l’art. I tant 
ell com la seva obra, per mi són tan impor
tants, son ambdues coses tan intenses i 
fins i tot tan profundes, que se’m fa difí
cil i dubto molt que les pugui glossar amb 
la brevetât que aquest acte requereix.

Per altra part, jo no sóc un erudit en 
aqüestes matéries, per la qual cosa penso 
que en Duque es mereixeria un presen
tador més qualificat. Però ell m ’ha dema
nat que ho fes i la meva vanitat no m’ha 
permés de renunciar-hi. De manera que. 
Manuel, accepta la meva bona voluntat.

Quan en Duque va arribar a Saba- 
dell, corrien eis anys quaranta, con- 
cretament el 1941. Recent acabada la 
guerra civil, a la ciutat s’hi vivia un ambient 
de certa euforia i es notaven uns aires 
d’opuléncia probablement mal digerida 
per part d’alguns ciutadans que comença- 
ven a gaudir dels fàcils negocis i gene
rosos guanys. En aquell ambient arriba 
en Duque per complir el serve! militar, ja

Foto P. Parran

que encara que resident a Franga des 
de la seva infantesa, ell és de nacionali- 
tat espanyola i vol tenir en regla tots els 
seus papers i complir amb les seves obli- 
gacions. Casualment, una germana seva 
está casada a Sabadell i el minyó fixa la 
residéncia a la nostra ciutat. El col-loquen 
a traballar a la fábrica Téxtil Comadran i 
quina paradoxal, en el seu primer treball 
mercantil rep un fort impacte que li obre 
els ulls a les enormes possibilitats artis
tiques que porta dintre. Entra un dia al 
cuarto óe\ fil, veu un devessall de penti- 
nats de llana deis més variats colors i 
s’adona del que es pot fer jugant amb 
aquellas matéries que l’entusiasmen. Eli 
té bona relació amb el senyor comptable 
de la casa i demana uns floquets amb la 
intendo de fer-ne un quadre. El comptable 
hi accedeix, si més no per curiositat i en 
Manuel posa mans a l'obra. En aquell 
moment, en Duque encara no és un artis
ta i, naturalment, d’allò no en surt pas 
una obra d ’art. Però sí que en surt un 
quadre original i alegre capaç de fer les 
delicies d’una societat en gué abunda- 
ven els nous ries, dedicats exclusiva- 
ment als negocis i a la vida social, i nega
da totalment als moviments artistics de 
l’època. Aquell quadre agrada tant a 
l’amo que li n’encarrega un i li paga més 
que tota una setmanada. Malgrat aixé, 
si és que aquest quadre avui en aquest

senyor no se li ha arnat, s’adonarà que 
allé no va ser pas una bona inversió. Però 
els oportunistes li organitzen un pareli 
d’exposicions I en Duque fa dinerets. I 
viu no com un duque, sinò com un rei. 
QualsevoI altra persona hauria continuât 
per aquell carni de roses, però en Duque 
no és un qualsevol. En Duque porta l’art 
a la sang. Per sort, coneix l’Antoni Angle, 
més tard en Ramon Foich i de la mà dels 
seus nous amies entén que més enllà de 
la pintura hi ha una altra cosa que se’n 
diu art i eli per naturalesa ha nascut artis
ta, no un simple artesà dels pinzells. Aixi 
ho entén i aixi actuará durant la resta de 
la seva vida.

S ’intégra als moviments avantguar- 
distes de l’art sabadellenc, coneix tots 
els pintors locals I pel seu carácter extra- 
vertit, cordial; pel seu parlar entre francés 
i espanyol, divertit i original i, sobretot, 
per la transcendéncla de la seva con
versa -aleshores ja és un intel-lectual- 
s’integra plenament en els cenacles i ter- 
túlies pictóriques de Barcelona, on té 
relacló i amistat amb els principals artis
tes del moment, dels quais assimila les 
seves actituds artistiques i es desentén 
dels detectes que el poguessin condi
cionar a renunciar a l’honestedat que ha 
d’imprimir a la seva obra. Però a un espe- 
rit tan dinâmic, alhora que pel seu afany 
d’investigaciô, Barcelona se li fa petita i 
l’any 1954 marxa a Paris per copsar de 
prop un ambient i una cultura que han 
d’enriquir el seu progressiu afany de for
mar part del nudi d ’erudits de l’art euro
peu. I el seu desig esdevé realltat.

Fa amistat amb els grans artistes, 
assisteix i pren part activa en les cone- 
gudes tertùlies dels cafés de Montpar
nasse, exposa a les principals galeries 
parisenques i obté unes critiques elo
giases que el consagren corn un dels 
grans artistes del moment.

No tenim pas temps per repassar ni 
tan sols una mica la seva evolució pictó
rica, però si per esmentar que des d’a- 
quells cromets de llana, passant per un 
figuratiu ja molt intéressant, arriba a un 
grafisme i a un abstráete pur i sincer que 
li és molt reconegut. Però se li acaben les 
possibilitats per seguir aquell carni i pensa 
en aquella sentèncla que s’ha posât en 
boca de tants pintors eminents que diu: 
“L’art ha mort”, però ell no s’ho creu. I 
temperamental com és, diu -paraules 
textuels seves- “a rey muerto, rey pues
to”, i torna a creure que l’obra d’art neces
sita un tema. Aprofundeix sobre la qües- 
tió i s’adona que al món hi ha un tema



permanent, inesgotable i que té totes les 
possibilitats que horn es pot imaginar: és 
la naturalesa. Pren, dones, per tema la 
naturalesa però no el paisatge; pinta un 
fullatge espès I penetrant, l’aigua surt 
espontània del tons de la verdor de mil 
colors i l’espectador es troba dintre d’un 
món imaginât però mai vist. La seva obra 
és gairebé espiritual, relaxant, evocati
va. Però si pinta un arbre, supedita la 
pintura a la mateixa realitat de l’arbre. En 
Duque ha tornat a la semirealitat, ha retor- 
nat la seva obra a la beilesa plàstica, 
però no retornará mai a la vulgaritat. Eli 
és un artista i sap prou fins on pot arri
bar. No tornará mai al cromet de liana.

De tota la vida he sentit dir que “cana
lla naixem i canalla to rnem ”, però en 
Duque va néixer artista i artista morirà. 
Penso, i ho dio per acabar, que Manuel 
Duque, dintre dels ambients culturáis de 
Sabadell, el coneix tothom però, en rea
litat, és el gran desconegut. Poca gent s’a- 
dona que probablement és l’artista local 
del segle XX. Tu, Manuel, ho vas somiar 
des de jove i penso que els teus somnis 
s’han fet realitat. Enhorabona!

Ana Fernández glossa 
Josep Guinovart,

Xavier Montsalvatge i «losep Vergés

Em correspon, com a co-directora de 
la Revista Quadern, presentar-vos els 
guardonats amb els V Premis Quadern 
dins l’àmbit nacional. Per aixô, primer i 
abans de parlar de cadascù d’ells, vol- 
dria expressar i definir la filosofia que 
dòna sentit a aquest acte.

Aquests premis no sòn, ni pretenen ser 
el reconeixement a un curriculum brillant 
(aixô dels curriculums sabem que resul
ta tan atzarôs i arbitrari ccm la mateixa 
vida), no categoritzen unes trajectòries 
professionals, sino unes persones. Son, 
fonamentalment, una mostra d’agraïment 
a una actitud davant la vida. Una actitud 
de generositat intel-lectual fruit d’una pas- 
siô personal que ha esdevingut serve! 
civic cultural. És a dir, el conjunt d ’acti- 
vitats desenvolupades pels nostres guar
donats ha contribuït a quelcom vital: ha 
enriquit el nostre Patrimoni.

Si el que defineix el jo integrador de 
cadascù de nosaltres és la nostra memò
ria, allò que garanteix que cada mati, 
quan despertem, no ens faci descobrir un 
estrany a la sala de bany. Aleshores, 
cadascuna d’aquestes persones fan pos
sible, a cops de passiò o a batzegades 
de neures, corn vulgueu dir-ho, l’existència 
d ’un jo coMectiu anomenat pais. Cata
lunya que, entre altres coses, és un dels 
més ries en recursos de l’imaginari i no 
ho oblidem: L’art de la memòria d ’un 
poblé al llarg del temps. L’art té molt de 
teolôgic, seriosament i mig en broma, die 
sempre que és corn Déu, té el do de la 
ubiqüitat: està a tot arreu, i el de l’omni- 
preséneia, a tot arreu i al mateix temps.

I ara, aprofitant-ne d ’aquesta pla
taforma vull cometre un petit acte sub- 
vers iu : e ls p ropers prem is serán el 
1999, final de segle, el segle del c ine
ma, per tant invito a la Eundaciò Amies 
de les Arts i les LIetres de Sabadell a 
am pliar els seus premis amb l’àmbit 
de la cinematografia.

Josep Guinovart ha estât l’home que 
més eficaçment, a base d’honestedat.

Mesa de la presidencia de i ’acte. Joan Bassegoda, President de la Reial Academia de Sant Jordi; Manuel Costa, President de la Fundaoió; Fermí Validé, 
Regidor de Cultura de l ’Ajuntament de Sabadell; Pere Rifa, Director General de la Caixa de Sabadell i Joan Cuscó President d ’Honor de la Fundació 
Amies de les Arts i de les Metres de Sabadell. Foto p . Parran



ha contribuït a reconciliar els símbols 
amb la natura, cada centimetre quadrat 
de la seva pintura matèrica pot ser reco- 
neguda a la realitat del nostre entorn. Ens 
ha ajudat a mirar, a llegir i a escoltar el 
color, fent de l’acte contemplatiu un sug
gèrent i poètic diàleg entre artista i espec
tador. Ha sabut dignificar sensacions a 
partir dels elements més variats i, fins i tot, 
vulgars. Des de la seva primera exposi- 
ció individuai el 1948, a les galeries Syra, 
Guinovart ha fet molt carni, ho corrobo
ren fets com la seva trajectòria interna
cional, de Sao Paulo fins Venècia, la seva 
coMaboració amb Dau al Set, la creació 
del grup de Taüll o de l’espai d’Art a .Agra- 
munt, també els premis: el Ciutat de Bar
celona a les arts plàstiques (1981) o el 
d’ámbit estatal (1982) o nacional (1990), 
però una definitiva prova es constitueix 
amb les obres exposades ofertes al 
Macba, tot això ha configurât la perso- 
nalitat d’un artista amb oompromis social, 
sense gratuïtats oportunistes o conjun- 
turals. La substància moral d’en Guino
vart és tan densa i sòlida corn la seva 
pintura matèrica.

Guardonar Josep Vergés significa 
no parlar de creadors tal i corn sbn defi
nite convencionalment, sino d ’un home 
que ha fet possible la creació d’altres.

Però, corn definir l’activitat de l’empre- 
sari que treballa oblidant-se de la prio- 
rització d’objectius crematistics vers la 
fe en aquells que comencen i necessiten 
d’una plataforma per a donar-se a conèi- 
xer? És igual corn es diguin, l’important 
és saber que, Catalunya, corn deia abans, 
rica en recursos de l’imaginari, produeix 
somiatruites de la vàlua d’en Josep Ver
gés. Josep Pia és gran, és un català uni
versal, però Josep Pia sense Josep Ver
gés que hauria estât? Solament aquesta 
pregunta, sigui quina sigui la resposta, jus
tifica aquest i altres guardone. Gracies 
senyor Vergés per haver fet de l’amistat 
una confabulació que ha fet possible, a 
aquest segle que term ina i que dóna 
pas al neom il.lenarism e, quilômetres 
documentais de memòria cultural, aques
ta que, devant del dubte sobre si som 
O no som una nació, deixen sense parau- 
les als interlocutors.

Xavier Montsalvatge. Per i desfer 
tangos, alterar i ordenar havaneres, dis
gregar i reelaborar harmonies, alliberar i 
barrejar dissenys ritmics de cultures dife- 
rents, etc. Han estât les suggerents pro
postes d’aquest singular músic. Xavier 
Montsalvatge ens ha ensenyat a perce- 
bre qualitats sensoriels i formais que habi
ten fins i tot, als sons més repetitius o

pretesament avorrits. El seu ecleoticis- 
me el converteix en un músic controver- 
tit i, per tant, viu. Sons i silenois s’orde- 
nen en un temps m usicals a base 
d’esquemes unitarie de gran beilesa, com 
és el cas de 5 cançons negros, Cuarte
to indiano o la Desintegrado morfològi
ca de J.S.Bach. Una sàvia manera de 
composar que esdevé obra mastra al 
Concert de l ’Albayzyn o a Metamorfosi 
de Concerto, com també cal remarcar 
les seves incursions a l’opera: El gato 
con botas, Una voce in off o Babel 46. 
Montsalvatge és, fonamentalment, un 
home de segle, nodrit pels mestres LIuis 
Miret, Enric Morera o Jaume Pahì'ssa i 
reconegut per un gran reguitzell de pre
mia: des del nomenament de cavalier de 
les Arts i les LIetres de Franga fins la Creu 
de Sant Jordi de la Generalität de Cata
lunya, no solament ens ha ofert la seva 
obra sinó que també s’ha dedicat a la 
teoritzac ió  musical, no en va, va ser 
Catedràtic de composició del Conser
vatori Municipal de Barcelona, enoara 
que ha sabut oonvertir-se en un eficag 
d ivulgador com ho proven les seves 
coMaboracions a la revista Destino, on 
va ser director titular del 1968 fins al 1975.

Aquest Plec ha estât possible gràcies a la coMaboració de

«
Caixa de Sabadell



Una gran obra,
un gran home i un gran comurs

k3 i he de parlar de “Joventut de la Fa
rándula” no puc fer-ho sense recordar la 
figura del senyor Antoni Llonch Gambùs.

El senyor Antoni va ser el petit de casa 
seva i com tots els altres sens germans 
tenia una profunda i sentida estima envers 
la seva ciutat, a la qual va servir sempre en 
diferents camps i estaments. Era un cristià 
convençut i com a tal va entregar-se de ben 
jove a les tasques altruistes on era cridat. 
Però avui i ara ens interessa sobretot la 
seva importantissima labor a I’entorn de 
“Joventut de la Earàndula” .

Amb la seva gran personalitat i carác
ter, que abastament va demostrar com 
alcalde de la ciutat, especialment en les 
tràgiques riuades de l’any 1962, el senyor 
Antoni va saber conduir amb força i ener
gia el carro faranduler. Cap diumenge no 
fallava la seva presencia darrere les bam- 
bolines del teatre Alcázar, al carrer de Le 
Planes, on ara hi ha les multisales de cine
ma. Eli vigilava la marxa de l’obra, i amb la 
seva veu inconfusible deixava anar aquell 
seu familiar “Va, nois; va, va...” amb què 
feia moure tot l’entramat faranduler.

A les reunions de la Junta sabia posar-hi 
tranquil litat i efectivitat. Les seves páran
les eren sempre escoltades amb admirado 
i respecte. Estimava tant l’obra de l’entitat 
que aquella estimació li transcendia a 
Pexterior sense que mi tan sols se n’ado- 
nés. En les desavinences i discussions prô- 
pies de la gent de teatre el senyor Antoni 
sabia posar-hi el balsam que tranquil litzés 
el uns i els altres.

Periòdicament ens reunia a la seva finca 
d’estiueig, anomenada Puigvert, en el 
terme de Castellar del Vallès, on ens 
ajuntàvem familiarment i on sorgien també 
els sens encertats conseils i els sens sugge- 
riments. Allí ens donava espiai al mateix 
temps que ens seguia marcant el carni.

Ara voldria situar-vos a Eany 1951, 
quan Joventut de la Earàndula portava a 
sobre quatre temporades intenses de ple- 
nes realitats. Les obres del nostre benvol- 
gut mestre Josep Ma. Eolch i Torres les 
teniem totalment utilitzades, i per tal de no 
repetir-les amb massa freqüència ens feia

falta altre material. Diversos escriptors ens 
feien ofrena d’obres pròpies, però a vega- 
des ens trobàvem amb la dificultat 
d’haver-los de dir que no eren apropiades, 
cosa difícil si no voliem ferir susceptibili- 
tats. Eou aixi que el senyor Antoni va 
Hangar la idea de posar en marxa un 
Concurs Anual d’Obres Teatrals per a 
Infants.

A l’any 1951, dones, vam comengar a 
donar forma a aquella valuosa idea i l’enti
tat va encarregar-me la tasca de secretar! 
del jurat; tasca que vaig acceptar amb 
molta il lusió. Podria fer-ne història, i bar
ga, d’anècdotes i de details que vaig viure 
any darrere any en el transcurs dels divuit 
que es va celebrar el Concurs. S’omplena- 
ren els prestatges del nostre arxiu amb 
mes de 300 obres. 1 fou així com cada set- 
mana vam poder muntar-ne una de dife-



rent, alternant les obres dels Concursos 
amb les tradicionals de Folch i Torres i 
d’altres autors.

El Concurs va agafar una forta volada. 
Rebiem obres des d’arreu de Catalunya i 
d’Espanya; algunes, d’autors reconeguts i 
influents en el camp literari. Al domicili de 
Secretaria ens arribaven (tot i el secret que 
s’havia de mantenir en els noms dels con- 
cursants), alTusions i soMicituds dares 
d’apadrinatge, les quais refusàvem, mirant 
de no ofendre els sens autors.

Entre els membres del jurat que es van 
anar succeint (a mes dels que hi van figu
rar sempre: messen Ernest Maten, Fran
cese Torruella i Miquel Herrero) hi alterna
ren diferents personalitats, a les quais 
feiern arribar munts d’obres per Regir; 
obres que eren analitzades en diverses 
reunions, amb comentaris ben substancio
sos. Fins i tot entre ells es feien apostes 
sobre la possible Identität d’alguns autors; 
apostes que no sempre encertaven, i que 
en moites ocasions en resultaven véritables 
i ben agradables sorpreses.

El concursan! que va rebre en el primer 
Concurs el Premi Ciutat de Sabadell (màxi
ma distinció del certamen) fou Ramon 
Folch i Camarasa, fill de Folch i Torres, 
avui ben conegut a la nostra ciutat. Va ser 
amb l’obra “Un vailet entre dos reis” .

Son nombrosos els autors sabadellencs 
premiats en diferents concursos, com Josep 
Torrella i Pineda, que ho va ser en el segon 
concurs, l’any 1952, amh el premi Ciutat de 
Sabadell per Robra “Mariagna o el de- 
sencantament” ; Joan de la Creu Ballester, 
Esteve Renau Vallribera, el seu germá 
Feliu, Jaume Beneyto Llobregat, Jordi 
Voltas, Antoni i Ma.Teresa Virgili, Ramon 
Montlleó, Ramon Casas. 1 també autors de 
Terrassa, Barcelona, Figueres, Madrid, 
Montornés del Vallès, Berga, Centelles, 
Puigreig... Amb titols tan bonics com “La 
rondalla de Favi Pere”, “Donzella i prince
sa”, “El secret de la Corona” , “En Martinet 
fa de príncep” , “ L ’home del sac” , “En 
Roquet i el seu gos Tap” , “El germa que 
farà nou”, “L’ovella esgarriada”, “El tio mil 
cuentos” , “Sant Tomen qui troba és seu” , 
“El tocacampanes” , “Dos branquillons a 
guisa de v io li” , “Ha fugit un cavali” , 
“Estudiantina”, “El rei i el pastor” , “Anna i 
la veritat” , “Ester la captiva”, “Ells també 
eren bons” ...

Deixeu-me dir que avui jo, personal- 
ment, experimento una veritable estranye- 
sa que cap d’aquestes obres premiades

siguin representadas novament i dormin a 
les prestatgeries del nostre arxiu. No hi ha 
cap director que assumeixi aquesta res- 
ponsabilitat i fins potser cap d’ells no s’ha 
parat a llegir-les. Estic segur, seguríssim, 
que si algún s’ho proposés, moites d’aqu- 
elles obres premiades tornarien a ser 
aplaudidas pels nostres menuts d’avui.

La festa de la proclamació d’obres pre
miades se celebrava ais salons del restau
rant Espanyol, avui desaparegut, i prenia 
un regust de festa grossa que reaiment 
impressionava amb el seguiment de les 
votacions fins al veredicte final. Després 
arribava la gran diada del Iliurament de 
premis, al matí, (amb (’estrena, a la tarda, 
de l ’obra premiada amb el “Ciutat de 
Sabadell” ). Era la nostra Festa de la 
ll lusió, presidida per una reina envoltada 
de tota una cort d’honor que enumerava.

Aquesta Festa es va veure en moites 
ocasions reforçada amb la participació 
d’il lustres Mantenidors, entre els quais em 
plau posar de relleu Joaquim Ma. de Nadal, 
reverend doctor Ernest Maten, doctor 
Jeroni de Moragas, doctor Pere Font i Puig, 
Santiago Udina, Octavi Saltor, Josep Ma. de 
Porcioles, José Ma. Sánchez Silva, José Ma. 
Pemám, doctor Guillem Diaz Plaja, doctor 
Jaime Delgado, Antoni Llonch Gambús (el 
nostre president), Joan Viñas Bona, reve
rend Josep Ma. Vázquez, doctor Lluís Folch 
i Camarasa,...

La “reina” que presidia la Festa entre
gava els respectius premis ais autors, i en 
el transcurs d’unes hores figurava com 
alcaldessa de la ciutat, grácies al detall de 
l’alcalde Josep Ma. Marcel, que així ho va 
marcar la primera vegada cedint-li la vara 
durant la celebrado de Pacte.

En podría dir moites més coses, del 
Concurs anual, però l’espai disponible no 
em permet d’allargar-me i, d’altra banda, 
no m’agradaria cansar els lectors. Només 
afegiré que un deis autors premiats va arri
bar a qualificar la nostra ciutat de “paradis 
dels infants” , i que el doctor Jeroni de 
Moragas, nomenat amicalment Cónsul de 
“Joventut de la Farándula” a Barcelona, 
digné en una ocasió, adreçant-se ais faran
dulees: “Ni vosaltres mateixos no saben 
ben bé el que feu”; frase molt significativa 
si pensem que qui va dir-la era, pels sens 
estudis i per l’exercici de la seva carrera, 
un gran coneixedor del món infantil.

Joan Brunet i Pujol
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Un centenari picnssià

ablo Ruiz Picasso va pintar la tela 
“Ciencia y Caridad” a les darreries de 
1896 i, un cop presentada a la Expo
sición Nacional de Bellas Artes de 
Madrid el maig de 1897, va merèixer 
una Mencio Honorífica que significava 

moltíssim per un pintor de tan sols setze anys.
El gran amie, secretan i biògraf de Picasso, 

Jacobus Sabartés, exemplifìca en el seu llibre de 
1953, com el pare de l’artista José Ruiz Blasco i 
alguns dels sens amies, entre els quais hi figu
rava el critic Joaquín Martínez de la Vega, es 
reuniren un migdia al menjador del Cercle del 
Liceu per tal de 
celebrar la Mencio 
Honorífica del noi.

En el curs del 
dinar Joaquín Mar
tínez de la Vega 
deixà caure unes 
gotes de xampany 
damunt del cap de 
Picasso i el batejà 
oficialment corn a 
pintor.

Això vol dir 
que la consagra- 
ció oficial de Pi
casso corn artista 
pintor s’esdevin- 
gué ara fa cent 
anys al Cercle del 
Liceu de Barce
lona, que alesho-
res en compila ...............

, I l Picasso. Ciencia i cantal. Barcelona 1897. Cinquanta, des de
la seva inaugurado el novembre de 1847.

Picasso estengué la seva fama per tot el mon 
i s’allunyà de Barcelona el 1903, any en qué es 
va cloure el seu période barcelonés, magnifica- 
ment descrit per J. F. Ràfols a “Destino” el 3 de 
març de 1956.

Picasso havia arribat a Barcelona el 1895, de 
la mà del seu pare, professor de pintura de 
l’Escola de Llotja.

A Barcelona restaren obres seves al Musen 
d’Art Modern de la Ciutadella, amb tot, però, a 
partir del llegat Sabartés i de la coMeccio Vilaté, 
es pogué muntar el Museu Picasso en el restau
rai palau Berenguer d’Aguilar al carrer de 
Monteada, per impuls de l’alcalde Josep M. de 
Porcioles.

Joan Bassegoda i Nonell

Després vingué la decorado del fris i del salé 
de la primera planta del nou Col legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya i Balears, obra de 
l ’arquitecte Xavier Busquets i Sindreu, a la 
plaça Nova.

Aquest fet converti Barcelona en l’autèntica 
capital de l’art picassià. Cal dir al respecte que 
l’arquitecte Xavier Busquets, en una de les nom- 
broses visites a “La Californie” informé a 
Picasso que, per tal de decorar l’interior del saló 
del nou edifici, havia encarregat uns murais a 
Joan Miró. Picasso salta com un ressort i molt 
enèrgicament digué: “Els Miró te’ls faré jo ” i,

per aquesta raó, 
hi ha també picas- 
sos a l’interior de 
l’edifici, realitzats 
igualment amb la 
tècnica d’esgra- 
fiats damunt de 
formigó de grava 
negra i ciment 
blanc amb les su
perficies tractades 
amb doll de sorra 
a pressió per l’es- 
pecialista nomee 
Carl Nesjar.

Llàstima que 
les pintures mu
rals amb les quais 
Picasso decoré l’e- 
studi del seu amie 
Jacobus Sabartés 
a l ’étic d’una rè- 
nega casa del car

rer del Consulat, davant mateix de la Casa Llotja 
de Mar, es perdessin en canviar de llogater, 
d’elles resta tan sols l ’explicaciô que en féu 
Sabartés en el seu llibre on descriu el moro pen- 
jat d’una figuera i altres motius sense massa 
relaciô entre élis.

Tot amb tot ara és un bon moment de desta
ponar una altra ampolla de cava per tal de cele
brar el centenari del bateig pictòric de Picasso 
al Cercle del Liceu i recordar amb complaença 
el seu èxit a l’Exposició Nacional de 1897.

203
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La desfiguració del patrimoni 
arquite<tòni< lo<al

a situació actual reclama reflexionar 
sobre si allò que anomenem patrimoni 
arquitectònic està correctament déno
mmât, quan sembla que sols una part 
de la població, cada vegada mes 
minoritària, l’aprecia com a tal.

En generai, entenem per patrimoni aquell 
conjunt de béns que s’hereten dels ascendents. 
La protecció del patrimoni arquitectònic es 
fonamenta en la selecció d’una mostra signiflca- 
tiva de la ciutat construida, que es preserva pel 
futur, atenent al reconeixement de determináis 
valors històrics, artistics i socials, absolutament 
canviats.

La indiferencia predominant respecte la 
història locai i les seves fîtes materials fa que 
una majoria de ciutadans no es considerin 
hereus del patrimoni arquitectònic locai. Com 
exemple, la masia de Ca n’Oriac, que dona nom 
a la barriada mes populosa de la ciutat, s’està 
enrunant i, en canvi, no existeix cap acciò per la 
seva defensa, tot i que Ledifici està catalogai, 
pel planejament urbanistic, des del 1978. 
Aquesta situació, exempliflcada en aquest cas, 
que no és ùnic, mereix una profunda reflexió 
per endegar politiques municipals de preserva
do i gestió del patrimoni.

Aquest escenari és producte de la incidencia 
de diversos factors, l’anàlisi dels quais és impor
tant, per poder clarificar una situació que amb 
el pas del temps esdevé cada vegada més pro
blemàtica i de difícil reconducció.

Primer de tot caldria resseguir el desenvolu- 
pament de la reglamentació locai que té com a 
objecte la protecció del patrimoni. El 1983 
s’aprovà inicialment l ’anomenat PEPPAS (Pia 
Especial de Protecció del Patrimoni Arqui
tectònic de Sabadell), que incloia 402 béns cata- 
logats entre edificis i conjunts, protegits de 
diversa, desplegant les directrius del Pia 
General d’Ordenació Municipal de la Comarca 
de Sabadell del 1978, que ja contenia un llistat 
de referencia d’edificis a conservar. Aquest 
document va restar congelât per PAdministració

Jaume Puig Castells

Municipal, la qual es vela incapaç de desenvolu- 
par-lo amb els instruments de foment i gestió 
necessaris.

El 1987, després d’una segona aprovació ini
cial, s’aprovà definitivament el PEPPAS, amb 
una reducció substancial del seu abast protec
tor, 161 béns, per adequar-lo a la capacitai de 
gestió municipal, tot éliminant el concepte de 
conservació ambientai. Aquesta era confiada a 
una gestió urbanistica, pressuposada atenta i 
sensible, que faria possible la conservació 
d’aquells valors més intangibles de la ciutat 
construida.

Simultàniament a la revisió del Pia General 
(1992) es feu la pròpia del Pia Especial de 
Protecció, on es proposaven modificacions en el 
Catàleg d’edificis protegits, que no va arribar a 
aprovar-se definitivament. Aquests treballs es 
realitzaren conjuntament amb els inicis de la 
redacció d’un pia especific per la protecció del 
patrimoni arqueològic, que tampoc ha prosperai.

Avui, cinc anys més tard, ens trobem en una 
situació d’ incertesa, dones aquella volunta! 
municipal d’adequar al PEPPAS a les cir- 
cumstàncies canviants resta paralitzada. Sols 
un indici de canvi: l’anunci de l’encàrrec d’un 
informe sobre el PEPPAS i la seva aplicació.

El desenvolupament d’aquest instrumental 
protector ha estât caracteritzat per la reducció 
de l’àmbit de protecció i, a la vegada, pel que fa 
a la seva aplicació, per una observació incom
pleta del document: no s’ha constituit la 
Comissió del Patrimoni, no s’han articulât mesu
res de foment i compensació, no s’ informa 
públicament de les intervencions a realitzar en 
els béns catalogats. La desafortunada actuació 
de la Casa Duran, seria un dels productes 
d’aquesta gestió infructuosa del patrimoni.

En segon Hoc, caldria parar atenció al nivell 
de difusió i la integració dels béns protegits, com 
aspecte actiu de la politica cultural. A bores 
d’ara, deu anys després de l’aprovació definitiva 
del Catàleg, aquest encara no ha estât publica!. 
És un dèficit significatiu, perqué és del tot
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imprescindible que els ciu- 
tadans tinguin una referen
da d’aquells elements que 
son objecte de protecció i, 
en qualsevol cas, representa 
un documental substancial 
de la historiograña local.

La protecció urbanística 
no ba anat acompanyada 
d’una política cultural que 
penses amb els béns catalo
gáis com elements per 
l ’ explicació dels episodis 
histories en el marc d’un 
projecte museologie, inte- 
grador del museu dispers 
que és la ciutat construida.

Un tercer factor de 
potenciació del desconcert 
respecte el patrimoni, ha 
estât la successió d’episodis 
polemics, d’incertesa res
pecte el reconeixement i la 
preservado, si s’escau, de 
diverses construccions: “El 
Globo” , les muralles de la 
Vila medieval. La Casa del 
Comú, L’ lmperial, la Casa 
Duran, els safareigs del 
carrers de Les Paus, el 
Despatx Tamburini... En pocs anys han estât 
excessius els casos en els quais la protecció del 
patrimoni ha trontollat i n’ha sortit malparada.

Aquesta problemática posa en evidencia la 
mancança d’un seguiment adéquat dels aspee- 
tes que afecten el patrimoni. Una ciutat com 
Sabadell, que per les seves caractéristiques 
d’ocupació del terme municipal, necessita 
desenvolupar-se sobre si mateixa, el conflicte de 
que conservar de la ciutat construida és perma
nent. Per tant, és necessari disposar dels méca
nismes pertinents perqué es resolguin de mane
ra efícient i ágil els problèmes que la renovació 
urbana plante]ada en relació a la preservació 
del patrimoni.

Einalment caldria fer esment a l ’empobri- 
ment generalitzat de la qualitat del paisatge 
urbá de la ciutat en els diversos nivells: obra 
nova, reformes, tractament de façanes i de 
l’espai públic. En aquest context, la protecció 
del patrimoni de manera singularitzada, encara 
requereix un esforç més important. Està dismi- 
nuint el nivell de Sensibilität respecte la percep-

ció ambiental, acceptant la 
vulgarització de l’espai ur
bá. Aquella confiança, que 
es tenia el 1987, quan es va 
aprovar definitivament el 
PEPPAS, amb l’instrumental 
convencional urbanístic per 
millorar la qualitat urbana 
de la ciutat histórica no ha 
reeixit.

Una il lustració de l’apre- 
ciació anterior, aparent- 
ment banal, seria la cons- 
trucció d’un envá pluvial de 
fibrociment a la mitgera del 
Casal d’Antoni de Casano
vas, seu del Museu d’Histó- 
ria, edifici catalogai. Aquest 
tractament no s’ha admet 
enlloc de la ciutat segons les 
ordenances municipals, que 
determinen la utilització de 
materials propis de façana. 
Es desafortunat que un edi
fici públic catalogai no sigui 
exemplar de les maneres 
d’intervenir en el patrimoni 
arquitectònic.

Com a conclusió, és ne
cessari que la ciutat recupe

ri la consciencia d’estima del patrimoni arqui
tectònic, per mitjà d’una politica cultural que 
assumeix aquest àmbit en el sí de l’oferta mu- 
seistica, com la coMecció més important, amb el 
recolzament de l ’instrumental urbanístic, en 
quan s’afecta el règim del sòl. Aquesta línia de 
treball, en part fou iniciada amb la tasca efec
tuada a principis deis anys norantes amb la 
rehabilitació d’edificis municipals (Sant Pau de 
Riusec, Sant Nicolau, Sant Vicenç de Jonqueres, 
Campanar de Sant Eeliu), però que caldria 
reforçar amb una major rendibilització cultural 
de les obres efectuades, atorgant als edificis 
recuperáis una major incidencia en la vida 
social de la ciutat. Òbviament, també és neces
sari complementar aqüestes actuacions en el 
patrimoni de titularitat pública, amb el foment 
de la conservació, amb la coMaboració per la 
adequada utilització del béns catalogats i amb 
la compensació econòmica, si s’escau, per tal 
que els propietaris privais siguin particips de la 
recuperació del patrimoni arquitectònic locai.
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Pere Ribot, peeta i ermità

1 darrer 24 d’agost moria a Girona 
mossèn Pere Ribot, bon sacerdot i ex- 
ceMent poeta. L’havia conegut quan 
encara no arribava a la quarantena i jo 
era, per tant, un vailet. Fou acompa- 
nyant al pare, que sovint passava tem- 

porades a Gualba i Breda per acostar-se a 
aquells paisatges que tant li plaien, quan vaig 
teñir el goig de pujar repetidament a la petita 
ermita de Riells, on en la rectoria del seu mateix 
costai hi vivia mossèn Pere.

Recordo que el pare me’n parlava amb fre- 
qiiència: eren antics i bons amics. Simpatit- 
zaven molt, no podia ser d’altra manera. El pare 
admirava i elogiava la seva poesia, son ferm i 
amable sacerdoci i incondicional catalanitat. Es 
delia per la conversa, sempre cordial i trans
cendent, en la qual manifestava gran estima per 
la natura i en especial pel Montseny.

Fili de Vilassar de Mar, s’ordenà sacerdot el 
1941 i ben aviat es va recloure a Riells, dispers 
grup de masies al redós de la petita església 
romànica de Sant Marti, en el cor mateix del 
Montseny.

Amb pacient dedicado i encert, comengà la 
restaurado del tempie que, amb els anys, acon- 
segui enllestir, dignificant-lo totalment. Li agra
dava comentar amb els amics el procés de la 
restaurado i els demanava opinió sobre els seus 
projectes. Amb el pare i amb mi mateix, parla
va amb il lusió de qualsevol detall d’aquesta: de 
Fare que havia fet repicar, o bé el goig que sen
da al veure aparèixer alguna pedra venerable, o 
del canelobre de ferro que tenia encarregat o, 
en fi, de la gran soca d’alzina amb la qual pen
sava fer el sagrari.

A més, sabia de la nostra amistat amb Antoni 
Agraz, el sabadellenc vei de Sant Cugat, que era 
un autèntic mestre en art romànic. L’Agraz tant 
podia esculpir un capiteli, com emmotllar un 
relleu, o tallar una Verge del segle Xll. Era tot 
un cas. Deuria ser la influencia del monestir el 
que l’impulsava a treballar amb passió en el seu 
obrador de Sant Cugat, on les imatges aconse-
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guien en pocs dies, patina de segles. Mossèn 
Pere hi ronfiava plenament, ja que l ’Antoni 
sabia captar la més subtil indicado i traspassar
la exactament a un bloc de pedra o a un tros de 
fusta.

Com he dit, adossada a la paret dreta de 
l ’església, s’hi trobava la rectoria en la quai 
habitava mossèn Pere, que tenia l ’agradable 
senzillesa de les cases pairals catalanes. 
Enrajolada amb rùstics cairons, mostrava en les 
parets encalades, una coMecció de dibuixos, 
pintures i bells objectes, tots vinculats amb un 
sacerdot poeta. Un baleó, no pas massa gran, 
s’obria a una galeria coberta, de la quai es 
podien contemplar els hoscos d’alzines i casta- 
nyers que arribaven fins a un torrent pel quai 
corría un rierol d’aigües clares. La pau que s’hi 
vivia era absoluta, sols la veu de mossèn Pere 
trencava el silenci que envoltava la deliciosa 
estança. A voltes, però, la calma es torbava. 
Sota aquell sostre s’hi aplegaven homes de 11e- 
tres i intel lectuals catalans que trobaven en 
Riells el caliu propici i vitalitzant en aquells anys 
dificils de repressió i mancança. Mossèn Pere 
els va fer sempre costat, donant el seu recolza- 
ment als qui s’apropaven a la petita abadia.

No gosaré opinar sobre l ’obra poètica de 
Pere Ribot, que trobo particularment reeixida i 
d’un contingut mistic important. Però sí que vull 
parlar del petit poema que es reprodueix acom- 
panyant aquest text i que dedicà a la paleta del 
pare.

Mossèn Pere demaná a Vila-Puig l’obsequi de 
les seves paletes. El pare accedí complagut i un 
matí de primavera de 1950, pujárem a Riells per 
portar-li el present: una paleta amb els colors 
encara tendres i restes de pintura d’infinites 
tonalitats afinada per l’espatula. Mossèn Pere la 
rebé emocional, abraga el pare i tot seguii, en 
agraïment, prengué paper i ploma i va escriure 
un poema que li lliurà, després de llegir-lo. Jo 
l’he conservât sempre amb emoció, ja que si la 
paleta perpetuò la presèneia de Vila-Puig en la 
casa de Riells, el poema segueix sent per a mi

RESTAURANT

S u te n ^
Rambla, 1 Tel. 725 01 26 
SABADELL PÀRQUING



record entranyable de Famic admirat.
Darrerament veia poc a mossen Pere. Les 

meves visites a Riells s’espaiaren. L’escrivia de 
tant en tant. Recordo haver-ho fet amb ocasió 
de Fhomenatge que li tributa la Generalität de 
Catalunya pels seus 89 anys.

Però un diumenge de l ’últim mes de juliol 
várem decidir amb l’Elisa anar a missa a Riells. 
Era un matí xafogós, de sol angoixant, feia 
molta calor, encara que al acostar-nos a Riells 
Fairet era mes agradable. Entrárem a Fesglésia, 
mentre la campana tocava a missa. El temple 
era pie de fidels que esperaven, en silenci, la 
presencia de mossen Pere. Uns moments des- 
prés un sacerdot jove i Pescóla ajudaren mossen 
Pere a situar-se prop de Para, cosa que féu amb 
gran dificultat. “Que la pau del Senyor sigui

sempre amb tots vosaltres” , ens digué amb la 
seva dolga veu.

Et vaig veure cansat i veil. Li costava donar 
un pas i li calia recolzar-se per aconseguir-bo. 
La missa va ser emocionant i el sermó que ens 
va adregar amorós i alligonador.

En sortir vaig voler saludar-lo. Seia en el 
bañe prop de la portalada de Fesglésia. M’hi 
vaig acostar tot dient-li:

-  Mossen Pere, em coneixeu?
-  No, ara de moment no el recordó...
-  Sóc Vila-Puig.
-  En Santiago, i tant que sí!
Conversárem una estoneta. Hi havia alguns

amics que també volien parlar-hi. Me’n vaig aco- 
miadar, pressentint que era Fadéu definitiu...
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Una finestra a la literatura.
Una m irada a un món

’imagino que molts lectors es pregunten 
com es que queda gent que aboca tota 
la seva energía a l’estudi “estéril” de la 
literatura en un planeta que conté mes 
de 60.000 caps nuclears amb una capa- 
citat 1000 vegades superior a la bomba 

d’Hiroshima. No saben els critics que tots ple- 
gats gastem 1,3 bilions de dolars diaris en 
armament quan un humil 5% de l ’ anterior 
quantitat aliviarla drásticament els problèmes 
dels països en vies de desenvolupament? Potser 
cal explicar al public que la relacié de les Belles 
Lletres amb la política és paral lela a la d’aques- 
ta amb l’esport sud-africà. És a dir, ambdós son 
inseparables.

Expressant la mateixa noció altrament 
argumentaré que -necessàriament- qualsevol 
diseurs sobre la naturalesa humana interpreta 
el passât, formula les lectures del present i 
augura les esperances del futur d’una societat 
al mateix temps que reflecteix les creences 
més profundes, les maneres d’entendre la 
Sexualität i les relacions de poder dels qui 
escriuen i llegeixen.

Certamen!, no és d’estranyar que penetrar 
en la Immensität de la ficcio fascini tant a qui 
consumeix (o crea) narrativa per evasió com a 
qui -essent ideologicament diferent- pretén 
atançar masses a un món millor. El més sorpre- 
nent és que l’un i l’altre aconsegueixen la seva 
fita a través d’un eos retoric identic.

Si m’acompanyeu al llarga d’aquest article, 
gaudirem d’un tomb panoramic a través de les 
lletres angleses contemporànies i aprendrem un 
xic de divisions i subdivisions critiques. Al 
mateix temps, eixamplarem la nostra visió glo
bal del món. Lluny de 
prétendre que el meu 
lector aprengui a inter
pretar un mateix escrip- 
tor des de diversos 
punts de vista critics, 
aqüestes ratlles volen 
obrir camins a qui 
“ investiga” les Belles 
Lletres de manera ama
teur. El famós deleitar 
aprendiendo de temps 
anteriors.

Fixeu-vos -primer de 
tot- en el collage de 
Richard Hamilton que 
presento al final del 
text. L’obra fou acabada 
el 1956 i es titula: Qué

Salvador Paura i Sabé

és aixó que fa les liars tan diferents i atraients? 
Tal i com jo ho veig, respondre Vheterogeneïtat 
tanca la qüestió válidament. La societat en qué 
vivim és absolutament diversa. Com tots sabem, 
l’individu modern es troba sotmès a forces que 
fan la identificació autor-personatge-lector 
plausible mitjançant Tùs de vàries expressions 
artistiques. En aquest article destacarem el 
post-colonialisme, el post-feminisme, el post
modernisme i el cànon tradicional. A continua- 
ciò us adjunto un seguit de recomanacions gens 
desaprofitables per encaminar les vostres lectu
res subsegüents. De ben segur tots vosaltres 
encaixareu en una o altra.

Per començar, aquells de vosaltres que desit- 
geu introduir-voà a les anomenades noves lite
ratures en llengua anglesa us trobareu davant 
un ample ventali de països per descobrir. La 
classificaciô és la següent: Les àrees settler 
(nacions poblades majoritàriament per colons) 
són aquelles en que el gruix de la poblaciô és 
blanca, com és ara Austràlia o el Canadá. 
Havent d’escollir d’entre totes les obres possi
bles d’aquests països us destacaré l’emblemàti
ca novel la Resurgir de Margaret Atwood. 
Mundialment reconeguda corn a promotora 
d’una visió pròpiament australiana de la vida, la 
novelTa està situada a la més rigorosa avant- 
guarda de l ’expressiô artística. A part, Tobra 
dóna veu a qui -de la periferia estant- es vol 
centre.

Els països non-settler (o amb majoria de 
poblaciô nadiua) per altra banda, són molt més 
nombrosos que els anteriors i inclouen zones 
diversissimes entre si corn el Carib, el Pakistan, 
Nigeria o Hong Kong. Conseqüentment, he fet

prevaler la relaciô nu
mèrica a l ’hora de 
decantar-me per l ’ Ìn
dia. Gaudint ja amb la 
indùstria cinematogrà
fica més important del 
globus i amb aviat més 
de 1.000.000.000 d’ha
bitants, el subcontinent 
asiàtic roman un gran 
desconegut pels Euro- 
peus. Des d’aqui, jo us 
proposo la recentment 
traduïda Jo, Phoolan 
Devi, Reina dels Pan
dits, que -escrita espe- 
cialment pel public occi
dental- ens acosta a la 
problemàtica hindú sen-
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se embolicar-nos excessivament amb religions, 
castes o llengües.

Els escrits generals als Estats Units aixi com 
també eis que s’originen a la República 
Irlandesa mereixen una mencio especial i sepa
rada. Científícament parlant, tots dos s’allunyen 
del patró anomenat post-colonial. Les cir- 
cumstancies historiques i la temàtica d’ambdós 
divergeixen en una mesura tal de les dels altres 
territoris depenents que -des de sempre- s’han 
estudiat a part. Els USA, posem per cas, son un 
mon en si mateix i Irlanda ha donat excel lents 
figures literàries que han influït moviments 
artistics mundials. Empero posais a recomanar, 
us parlaré de l’escriptura de les ethnicities (o 
minories ètniques) que ùltimament es troben 
molt a l ’alça. Experts o afeccionáis, son molt 
pocs els que desestimen l’obra de la Nobel Toni 
Morrisson. Beloved per exemple, de ben segur 
passarà a la historia com obra mostra en el seu 
estil. La barreja de fantasmagoria occidental i 
arrels africanos és definitivament “rodona”. Les 
traduccions nord-americanes, a més, son fácil- 
ment assequibles.

El següent estil que passo a comentar està 
destinât a aquells de vosaltres que entengueu 
que la nostra societat ha silenciat les vous feme- 
nines al llarg de la historia malgrat el fet que 
aqüestes representen la meitat de la humanitat. 
Per a vosaltres, Angela Carter és la vostra auto
ra. A La Cambra Maleïda us podreu esplaiar en 
una barreja d’elements extrets dels contes de 
fades més tradicionals (posem per cas, princeps, 
dràcules o castells) i una de les més modernes 
imaginacions dotada d’una sensualitat controla
da però “excitant” . En els escrits cartesians, la 
mescla d’elements esdevé explosiva.

Si passem a parlar del post-modernisme, 
val a dir que només pocs igualen Alasdair Gray 
en la seva alTucinant absurditat. A Lanark 
-heu de saber- s’hi amalgamen paisatges simi
lars als de La Guerra de les Galàxies amb 
malalties estrambòtiques i amb les rutines més 
comuns de les metrópolis industrialitzades. La 
seva narrativa és aclaparadora i permet gandir 
tant de l ’escapisme corn de l ’experimentacié 
artistica. Si el llegiu, teniu l’element sorpresa 
assegurat.

Per finalitzar, us comentaré un xic sobre la 
literatura que constitueix el cànon. D’entre tots, 
el meu preferii és Oscar Wilder. Aparentment 
destinât a nens, el seu conte “El princep feliç” 
(inclôs a El crim de Lord Arthur Sanile. El fan
tasma de Canterville) s’ùs endurà al pais de la 
Sensibilität i la dolçor. Us podreu passar estones 
recordant i desxifrant uns escrits que son inno
cents només en aparença.

Corn heu vist, la literatura anglosaxona és 
comparable a un web d’ordinador... Només cal 
penetrar en un dels camins per trobar-se en mig 
d’un mar d’alternatives! Mostrai això a mi ja 
només em resta desitjar Bon Profit als que devo
ren qualsevol dels “a dalt” mencionats. Espero 
que us hagi vingut gana. ^

A  la riostra col.lecció  
h¡ trobarás  peces 
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n ."Bean 
mongetes de fast-food

CINE CLUB\SABADEL1

Feliu Viaplana

n any mes les estrenes cinematogràfi- 
ques estivals han envaït les pantalles de 
les nostres ciutats. Han prédominât 
films de focs d’artifici i pirotecnia en 
general que, cada vegada mes, amena
cen de fer-nos quedar sense materia 

primera per al nostre Sant Joan. Però, enmig de 
tanta traca i petament, trobes un rostre simpà- 
tic, amb les faccions contretes, els ulls sortint de 
les seves órbites i un somriure de circumstán- 
cies. Récordes, de sobte, la cara divertida a la 
televisió i l ’elecció és presa, amb la promesa 
d’una estona agradable entre tant espectacle 
exprés per a pantaló curt i peroles de críspeles.

L’actor angles Rowan Atkinson, popular al 
nostre país per les séries televisives de 
“L’Escurçé negre” i “Mr. Bean”, s’ha decidi! a 
portar a la gran pantalla les trifulgues del segon 
d’aquests personatges, atenent a les nombrases 
ofertes dels productors de l ’altra banda de 
l’Atlàntic. Aquests tenien dar que havien de fer 
una pel licula de riure i que el seu protagonista 
seria l’anglès de les fesomies divertides. Ja és 
un començament. Però obliden sovint que Mr. 
Bean té un sòlid precedent a la televisió, amb 
una quinzena llarga d’episodis que constituei- 
xen la base del carácter del personatge.

Un aspecte força desagradable del film 
“Bean” és veure que tan sols conserva allò de 
més correcte i exterior del personatge televisiu. 
Els episodis televisius són una munió d’escenes 
inconnexes que sitúen l’estrafolari Mr. Bean en 
les situacions més normals, però que ell, amb la 
seva perspicàcia i enginy de nen entremaliat, fa 
del tot paranormals. El Mr. Bean televisiu és un 
tipus cinic i mesqui, capaç de les més enreves- 
sades accions per aconseguir el seu propósi! per 
sobre de tot i de tothom. Per altra banda, el 
Bean cinematogràfic és un personatge poUtica- 
ment correcte, innocent de la seva pròpia torpe- 
sa, que és compensada amb bon cor i régals al 
prôxim. A partir d’aqui, quan es traeix el perso
natge original i els sens trets distintius, el cinis- 
me i l’amoralitat que el feien singular, es perd la

seva essència i queda réduit a un titella ganyo- 
taire que té el do de la paraula i a qui se li esca
pa la llagrimeta. Aquest Bean (Mongeta) a 
l ’americana, per a tots els pùblics i rescalfat 
corn una hamburguesa d’un fast-food, deixa 
d’interessar-me en el moment que deixa de ser 
ell mateix.

Els guionistes del film i el propi Rowan 
Atkinson no ban sabut estar a l’altura del repte 
que suposava efectuar una bistòrta coherent 
d’una hora i mitja mantenint la fidelitat al Mr. 
Bean televisiu, o permetre la seva versemblant 
evolució. Els nombrosos videoclips, inscrits 
entre escenes, amb en Mr. Bean a bord d’un 
automòbil pels carrers de Los Ángeles, només 
són explicables per al farciment d’una banda 
sonora innecessària. És força decebedor com 
se’n van en orris les enormes possibilitats que té 
el personatge de Mr. Bean. Això queda palés en 
moites escenes del film que, a l’inrevés que suc- 
ceia en els episodis televisius, no són portados a 
l ’extrem i pequen de suavitat. Una excepció 
podria ser l’escena en qué Mr. Bean esborra la 
cara del quadre de La mare de Whistler, en la 
qual sí que hi ha la intenció de portar les accions 
de Bean al paroxismo. Moment, però, que queda 
supedita! a la posterior tornada de Mr. Bean, de 
nit, al musen per arranjar la seva malifeta, pro
vocada per la pena que li produeix l ’estât de 
tristesa del responsable del quadre. Això mai no 
ho faria el Mr. Bean televisiu, ja que és un tipus 
egoista i, de ben segur, defugiria aquesta situa- 
ció. Escena, per cert, que deu haver provoca! 
més d’una crémor d’estómac als aficionats a la 
pintura que s’hauran assegurat de la ficció de la 
pel licula i que el quadre encara resta intacte a 
les sales del museu d’Orsay de Paris.

Llavors, però, ve quan a la premsa el comen- 
cen a titilar d’”el còmic anglés” . Per a mi, un 
còmic és la persona que crea un personatge 
complex i divertit a la vegada. El Mr. Bean tele
visiu té ambdues qualitats que tan sols fallava 
desenvolupar coherentment en un llargmetrat- 
ge, on les escenes tinguessin una correlació i hi
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bagués un argument d’unié. En canvi, el Bean 
cinematográfíc només conserva la segona quali- 
tat i aixô el redueix només al joc perillos i pesât 
de les ganyotes sense rerafons. Hi ha una mena 
de creença popular que dictamina que els 
cómics son absents de qualsevol significacié i 
complexitat. Una pel licula còmica no només ha 
de fer riure, perqué llavors es converteix en una 
de riure. Sortosament, tenim precedents histo
ries que així ho demostren. Els darrers treballs 
de Chaplin, els germans Marx (que no feien 
humor sense significai sino l’humor de l’absurd) 
i Jacques Tati, el cómic més coherent de la sego
na meitat de segle.

Tot parlant de Tati, quan va fer el primer 
llargmetratge, “Jour de fete”, li varen proposar 
de fer una sèrie de pel licules del seu personat- 
ge de François, el carter. Fins i tot hi havia una 
proposta que François anés a fer de les seves als

Estais Units. Tati, però, s’hi va negar considé
rant honestament que el personatge era esgo- 
tat. El cas a l’inrevés de Rowan Atkinson i el seu 
Mr. Bean. Pel licula que, malgrat tot, ha funcio- 
nat molt hé econòmicament, tant que están 
plantejant de fer una segona part. Esperem que 
prenguin consciencia de les arrels del personat
ge i que, aquesta vegada si, mantinguin la fide- 
litat i la coherencia que el precedent televisiu es 
mereix.
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E

L'impressionant Oscar Wilde 
de Sergi Mateu

Anna Fìté

1 23 de maig de 1897 quatre amies 
comptais van anar a rebre Óscar Wilde 
quan va sortir de la presó de Reading. 
Quatre amies comptais -entre élis la 
novel lista Ada Leverson, a qui eli sem
pre anomenava “L’Sfinx” . Ningù mes 

es va atrevir a donar la cara per eli, a deixar-se 
veure en la seva companyia. Havia passât dos 
anys complint la sentencia de treballs forçats, 
acusat de mantenir relacions homosexuals. 1 
tothom... Tothom en la hipócrita societat victo- 
riana, que fins dos anys abans l’havia adorai i 
aplaudit amb devoció histérica, va decidir girar
li l’esquena a Óscar Wilde.

Cent anys després, a Sabadell, un pùblic 
nombres ha omplert durant dos caps de setma- 
na el Teatre del Sol, que acollia l ’obra mes 
impressionant de Wilde: la seva pròpia biogra
fia. Ningú no té reticències a mostrar la seva 
admirado per Wilde. Tothom voi conèixer, amb 
més profunditat, el geni literari més extrava
gant -i superb, en els dos sentits de la paraula-, 
de finals de segle.

El prodigi l’ha fet un actor igualment superb 
-en aquest cas, en el sentit figuratiu: grandios, 
excelTent-. L’actor sabadellenc Sergi Mateu, 
admirador de Wilde des que el teatre es va apo
derar totalment del seu ús de la rao. Eli -la seva 
Sensibilität, la seva tenacitat, el seu talent- ha 
créât un exquisit espectacle que reviu, durant 
dues bores impagables, la trajectòria literaria i 
personal de Wilde, farcint-la d’anécdotes, de 
cites brillants, de poesia, de tendresa, de 
records... 1 de pensaments tan profunds com el 
dolor que els va fer emergir del no res on 
s’estatjaven.

Durant dues bores, Sergi Mateu és Óscar 
Wilde, i és també el seu pare, i és el guardiá de 
la presó, i és Dorian Grey, i és infinitat de per- 
sonatges de les seves reconegudes comedies, 
demostrant una versatilitat admirable; eviden
cian! una gran capacita! d’interpretació, fins 
ara latent però mai tan plenament expressada. 
Però durant dues bores, Sergi Mateu és, sobre-

tot, Tànima -bella i sensible- del geni irlandés, i 
fa arribar a cada espectador de la platea el seu 
orgull, el seu enginy inigualable i la seva provo- 
cació constant, juntament amb el seu descon- 
cert, el seu sofriment, la seva por, la seva rabia, 
la seva malenconia... La seva soledat a la presó 
de Reading.

L’espectacle és pura delicia. La direcció de 
lago Pericot ha acabat d’arrodonir la proposta 
de Tactor fins a donar-li aquest toe de poesia 
que envolta Tobra des de Tinici fins al darrer 
canvi de Hums. “Llàstima que no tinguem 
diners, per fer un muntatge més ambiciós” , 
-comentaven en uns passis previs a Testrena. 
Per qué, si només es necessita sensibilità!, i 
talent, per produir aquests miracles?
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A

Boeuf ó la mode

quest plat es considérât el paradigma 
de la cuina burgesa francesa, es a dir, la 
cuina de les cases benestants del país 
veí del Nord, durant el tombant de segle 
i principis d’aquest. De fet, la recepta la 
vaig treure d’un llibre publicat l ’any 

vint-i-u, obra d’un senyor que usava el pseudò- 
nim Kurnowsky (el nom exacte del quai no 
recordo, però venia a ser com ara Jean-Louis 
Dupont, O una cosa així) i que exhibia la catego
ría de Prince elú des gastronomes. El llibre es 
una joia: conté, entre moites d’altres, la recepta 
dels hortolans, els ocells que Gigi aprèn a men- 
jar sense fer cruixir, quan els rosega, els ossos...

Cal que encomanin un rodé de bou a la car- 
nisseria. Sospito que, amb vedella, seria una 
cosa molt menys majestuosa. També cal que 
triïn, per cuinar-ho, un dia sense obligacions en 
bores fixes. No és que calgui passar-se tot el dia 
a la cuina, però cal no allunyar-se’n mentre 
dura el procès. Necesitaran un rodé de bou, un 
peu de vedella, una peça de 250 gr. de cansala- 
da grassa, mantega, pastanaga, ceba, conyac, vi 
blanc, brou de earn, bouquet garni (un pomet de 
julivert, farigola i llorer), sal i pebre negre.

Es fa aixi: si no ho està, es lliga el rodé. Es 
tallen, deixant la cotna sencera, unes tiretes de 
cansalada grassa, que càpiguen a l ’ agulla 
d’entatxonar; s’adoben amb sal, pebre negre i 
unes cullerades de conyac. Es deixen marinar 
durant uns vint minuts. Llavors, s’hi tira pel 
damunt una mica de julivert picat ben fi i, amb 
Lagnila, es claven al rodé, en el sentit de la fibra. 
Després, es posa a marinar el tall un minim de 
cinc bores, adobat amb sal, pebre negre, un got 
i mig de vi blanc i un raget de conyac. Cal tom- 
bar-lo de tant en tant.

Es trosseja el peu de vedella (millor si es 
compra trossejat). S’eixuga el rodó i es fa dau- 
rar en una paella, amb mantega fosa o, si se’n 
té, millor amb greix de rostir earn. Després es 
sitúa el tall a la Cassola (cal que no sobri espai, 
un cop piena), sobre la cotna de la cansalada, i 
s’hi posa el vi de marinar i brou de earn, de 
manera que el liquid cobreixi dos terços del tall; 
un pareli de pastanagues, tallades en quatre pel 
llarg, un pareli de cebes, partides pel mig, el 
bouquet garni, el peu de vedella i els seus ossos. 
Es tapa restri, se li fa agafar el bull molt lenta- 
ment i es deixa que faci la xup-xup durant qua
tre bores, mantenint l’ebullició constant i baixa. 
Millor amb la Cassola al forn.

Joan-Antoni Ferrari

Després, es treu el rodó, es désossa el peu de 
vedella i es passa el suc per la picadora. Un cop 
picat, es deixa reposar, per a que suri el greix, i 
es desgreixa amb un cullerot. S’esbandeix la 
Cassola i s’hi torna el rodó; s’hi afegeix el suc i 
el peu i la cotna, ara trinxats a dauets. S’hi 
posen unes rodanxetes de pastanaga que, si no 
és molt tendra, caldrà baver escaldat durant un 
quart, i unes quantes cebetes, prèviament dau
rades en el mateix greix d’enrossir la earn. Es 
deixa coure durant cinc quarts d’hora més 
(total: 5h. 15 min.)

Es serveix posant el rodó en una plata, voltat 
del peu i les verduretes i regat amb el sue de la 
cocció, que cal que hagi perdut un terg del seu 
volum. També es pot servir fred. En aquest cas, 
es retiren les cebetes i es posa el tall en un mot
ile com els de pa angles, cobert de la barreja de 
sue, cotna, peu i pastanaga. Quan sigui fred, es 
posa a la nevera. Passades unes bores, ja es pot 
servir, desenmotllat i tallat a llesques. El resul
ta! és un plat considerable, substanciós.

Ja que ha calgut reduir l’espai, que el contin- 
gut alimenti bé, oi?
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A

Cròniques urbanes
Cròni<a d'un home al serve! 
de la clutat Feliu Vallès

casa seva no havien sabut 
m ai què fer-ne, d ’aquell 
xicot. Per això, ara, al cap 
dels  anys, e l p a re  s e ’n 
fe lá  creus, de la carrera  
fu lgu ran t del seu f i l l  i 

recordava que, ja  de jove, tan alt i 
gros com era, amb aquell aspecte 
imponent, una m ica brutot, ningú 
no hauria dit mai que arribaria tan 
lluny. De fet, no semblava que els 
estudis li fessin ni fred ni calor; se ’l 
veia anar d ’esma a l ’ lnstitut i pas
sava els cursos perqué el mes difí
cil era suspendre, si hom s’estava 
quiet i silencios en el sen Hoc totes 
les bores de classe. Gairebé ni li 
coneixien la ven, els professors; i 
amb prou feines els amies, llevat 
d ’un que sempre el dula al costat 
enganxat i que s’havia erigit en el 
sen p ro te c to r  des del d ia  que 
havien començat el batxillerat.

-  Deixeu estar el Manolo -deia  
el sen protector, si algú li buscava 
les p ess igo lle s - que es hom e de 
poques paraules.

-  G ra d es , Juli -x iu x iu e ja va  
l ’interessat, per agrair.

El Juli T resc reu s , l ’ am ic de 
l ’anima del Manolo Sallares som- 
reia, quan sentía aquellas parau
les, i es m irava els sen company, 
tan enorme com innocent, tot pen
sant: “ I què en farem , de tu?, que 
e ra  e l m a te ix  que pensaven  els 
pares del Manolo.

El temps i els cursos van anar 
passant. A l fina l del ba tx ille ra t, 
aleshores que encara hi havia pos- 
s ib ilita ts  de tr ia r , els pares  del 
Manolo li van preguntar;

-  1 ara, què faràs?
H avien  ap ro fita t per in terro - 

ga r-lo  un d ium enge a l ’hora del 
cafè, pensant que així, si calia, tin- 
drien  temps de piane] ar el futur 
del fili amb detall, perqué tenien 
estona. C re ien , am b m és espe- 
rança que fonaments, que si el noi 
h av ia  fe t b a tx ille ra t, d ev ia  ser 
capaç de dir alguna cosa, però ell 
es lim ita  arronsar les espatlles i 
de ixar la m irada perduda en un 
punt infínit de la Santa Cena que 
presidia els àpats. El timbre de la 
porta trenca aquell silenci molest, 
en el qua i sem b laven  h aver-se  
extravia ! els pensaments del pare i 
la mare, però no els del noi.

-  Bona tarda, senyor Sallarès 
- e r a  e l seu am ie i p ro te c to r  de 
sem pre , el Juli T resc reu s , que 
Tan ava  a b u sca r- Vols  ven ir, al 
cinema?

Una nova arronsada d ’espatlles 
va ser interpretada com una afir- 
mació, sobretot perqué ana segui
da d ’un m ovim en t len t, g a ireb é  
elefantiásic, del Manolo anant-se a 
posar la jaqueta.

Aquella  falsa invitado  al cine
ma, que no era la primera, i totes 
les que després van seguir havien 
de m arca r tota  la  seva  v ida . En 
realitat, el Juli Trescreus, que era 
una fura, havia buscat una coarta
da infal lible per evitar sospites la 
seva intenció no era pas a veure la 
del Duo Dinàmico i la del Louis de 
Eunes que feien  a TEuterpe, com 
havia dit ais seus pares i a la fam i
lia Sallarès, sino assistir a la reunió 
del Com ité d ’Estudiants de l ’ Es- 
qu erra , del qual fo rm a ven  pa rt 
secre tam en t, p e r  p re p a ra r  les 
accions de protesta de costum.

-  Anem  al Comité...
Li havia dit al Manolo a l ’orella, 

només baixar Tescala, i eli havia 
fet com si sentía pleure, perqué li 
e ra  del tot in d ife ren t anar a 
l ’Euterpe, al Comité, ais Campos o 
qu ed ar-se  a casa m iran t p er la 
finestra. Ja havia acom panyat el 
Juli altres vegades, a aquellas reu
nions, i trobava que no eren ni més 
ni m enys a vo rr id es  que una 
pel licula o anar Ram bla amunt i 
Rambla avail. S’asseia al costat del 
seu am ie i deixava que els altres 
anessin xerrant, fins que, a Thora 
de les vo tac ion s , e l Juli, que el 
ten ia ben ensenyat, li donava un 
cop a la cuixa i ell a lçava el brag 
esquerre, tal com li ho havia in di
cat, per donar suport a les iniciati- 
ves que el seu am ie considerava  
plausibles.

La gent del Comité ja  s’havien 
acostumat a la seva presèneia i no 
deien  res, seguram ent perqué el 
seu aspecte sorrut i grandiés im po
sava, i perqué sempre es fa respec
tar, algú que calla, en un Hoc on 
tothom  crida. D ’una cosa si que 
estaven segurs: si mai els enxam- 
paven , el s ilen c i d ’ aqu ell “ com 
pany” semblava assegurat, tal com 
garantía, amb un cert sarcasme, el

JuH Trescreus, quan algú insinua
va que Tactitud del seu amie era 
un xic sospitosa.

A qu e lla  reunió del Com ité va 
ser moguda, perqué s’hi opera una 
escissió que, temps a venir, tindria 
conseqüències importants. 1 l ’àni
ma de l ’escissiô fou Juli Trescreus. 
D’aquell grupuscle, que se subdivi 
encara més amb el temps, en sorgi 
una dotzena d ’ escollits m ilitants 
b rega ts  en la  d ia léc tica  po lítica  
que no tr ig a ren  a in te g ra r -s e , 
posant condicions, en el Com ité 
Local del Partit. Les negociacions 
de la fusió, portades personalment 
amb les altes instàncies de B ar
celona per Juli Trescreus, tothora 
fla n q u e ja t pe l seu in sep a ra b le  
M anolo Sallarès, tingueren  Tèxit 
d es it ja t tres  d ies abans de la  
Setmana Santa de 1976, és a dir: 
vuit dies abans del gloriós dia en 
qué el P a rtit  fou  le g a litz a t  i 
com ençà  la  im p a rab le  ascensió  
dels seus d ir ig en ts , a l m a te ix  
temps que es posava en m arxa el 
també imparable procès d ’extinciô 
de Torgan itzac ió . Són coses que 
passen, per allò del “sic transit g lo
ria mundi” , que tan sovint citava el 
Trescreus.

M en tre T ac tiv ita t p o litica  no 
donava pa, Juli Trescreus s’entre- 
nava  en la  g e rèn c ia  del n egoc i 
fam ilia r i convened fàcilm ent els 
pares del seu amie perqué es dei- 
xessin d ’estudis i de carreres, per
qué eli li oferia un Hoc al despatx, 
ben  paga t, de con fian ga  i am b 
futur. La proposta obri el cel a la 
fa m ilia  S a lla rès  i els donà a les 
econ òm iqu es  i m ora ls , p erqu é  
velen que, finalment, el seu fill era 
útil i “es Haurava un futur” , com H 
agradava de dir al seu pare. El gest 
generós de Lamie tenia com a fina
lità !, però , no p erd re  l ’hom e de 
confianga que sempre havia neces
s ita i p er  dur a te rm e  els seus 
plans: liquidar el negoci del pare a 
la que pogués i dedicar-se a la seva 
vocació politica, tan bon punt li fos 
possible.

Mentre Juli Trescreus esperava 
que “ es donessin  les cond icions 
ob jectives” per portar a term e la 
seva  vo ca c ió  M ano lo  S a lla rès  
en trava cada m ati al despatx de 
Trescreus Tèxtil i tenia cura que
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to thom  ocupés e l seu Hoc, des 
d ’una tau la  de d espa tx  sem pre 
buida on es recolzava amb la m ira
da dirigida a la porta. Els treballa- 
dors ja  s ’h av ien  acostum at a la 
p resen c ia  s ilen c io sa  d ’ aqu e ll 
curios encarregat que no els delà 
res, fessin el que fessin, però que 
imposava un cert respecte, sempre 
necessari per a la productivitat.

I durant aquest temps de clan- 
destin itat, l ’ astùcia de Juli T res- 
creus havia aconseguit ev ita r tot 
problem a amb les autoritats poli- 
cials de la Dictadura. Nomes una 
vega d a  h av ien  co rregu t un cert 
rise. Fou el dia que, sortint d ’una 
reunió de l ’església de Ca n ’Oriac, 
hi bagu é una red ad a . P erò  la  
d e ten c ió  de Juli T re sc reu s  i de 
M anolo Sa lla res  havia  durât els 
vint minuts inevitables que trigà a 
p e rson a r-se  a la  com issa r ia  el 
fabricant Trescreus i, després d ’un 
breu canvi d ’im pressions amb el 
comissari Garcia, s’emporta el fil i 
l ’ am ie corn si to t p le ga t fos un 
malentès, encara que, amb aquell 
posât d ’amo que sem pre tenia, el 
v e li T re sc reu s  b ran da  e l puro 
entre els dits per dir:

-  M ira que n ’ets burro, eh! Tu 
creus que vam  guanyar la guerra 
per acabar fent aquests numerets? 
Jo t ’he vingut a buscar perqué ta 
mare només feia que somicar. I un 
pareli de “ cortes” de “ fresco” que 
m ’ha costat, la teva  d èria  per la 
politica del pebrots!

L ’ am o T resc reu s  no h av ia  
hagut d ’intervenir mai més, davant 
les autoritats, d ’ençà d ’aquell dia, 
perqué ni el Juli ni el Manolo van 
tenir més problèmes. 1 prou orgu
llos que se senda, ara, cada vega
da que el seu fill sorda en un débat 
de la  te le v is ió  o quan passaven  
rep o r ta tg es  del P a r lam en to  i el 
veia allá, cofat. Repapat al sofà de 
casa, ju b ilâ t i amb el ronyó ben 
cobert, d esp rés  de la  liqu id ac ió  
que e l f i l l  h a v ia  fe t  de la  firm a  
T resc reu s  T éx t il,  nom és sab ia  
exclamar, satisfet;

-  Cony de nano! Si Th a  dut 
liuny, la seva déria, al punyetero! I 
que se ’ls guanya més bé que jo  i 
amb menys rise!

El cert és que el Juli havia fet 
una c a r re ra  esp ec ta cu la r , que 
nom és ten ia  l ’ in conven ien t que, 
per atendré els seus alts carrees, 
havia hagut de deixar el Manolo a 
Sabadell.

A  les prim eres eleccions muni
cipals ja  ho havia vist ciar i havia 
actuat amb un o lfa c te  de po litic  
nat: després de reclam ar un lloc a

les d istes insisten tm ent, i cons
cient que no podia lim itar les seves 
am bicions a la ciu tat, p erò  que 
sempre li caldria tenir-hi un peu, 
va  fe r  veu re  que ren u n c ia va  al 
consistori p er d e ixa r Hoc al seu 
amie de l ’ànima.

Fou aix í com, de la nit al dia, 
Tantic encarregat del despatx de 
Trescreus Téxtil -que ja  estava en 
vies de liqu idació- es trobà situât 
en un Hoc que donava Hunyanes 
possibilitats d ’ocupar una reg ido
ría a TAjuntament. Semblava que 
el nùm ero tre tze  de la d is ta  no 
podia sortir, però la voluntat sobi- 
rana del poblé decidi que Manolo 
Sallarés entrés a form ar part del 
prim er consistori democràtic, que 
s’inaugurà amb visques i discursos 
bilingües a la plaça de Sant Hoc, 
que ell seguía des del baleó, en un 
racó, sense saber qué era, aquella 
festa.

-  1 qu in  cà rre c  H donem , al 
Manolo, Juli?

La pregunta l ’havia feta el da
m ant a lca lde  des del te lé fon  de 
Tajuntam ent, pocs minuts abans 
de començar el prim er pie.

-  Jo qué sé! -d e ia  Juli T r e s 
creus, des de M adrid , ocupat en 
afers d ’estat de màxima importàn- 
c ia -. Fes-lo reg id o r de... de... la 
V ia  Púb lica , p e r  exem p le . 0  de 
Cultura.

Solemnement, minuts després, 
Manolo Sallarés era nomenat reg i
dor de Via Pública, entre els aplau- 
diments del pie.

Va prendre possessió del des
patx amb la d iseredò acostumada 
i e sp e ra va  in stru cc ion s del seu 
am ie de l ’ ànim a. De segu ida  va 
sonar el teléfon. La veu del Juli el 
felicità i, després de preguntar per 
la fam ilia i obtenir per resposta els 
monosfl labs esperats, li aconsellà:

-  Pren alguna decisió, Manolo. 
Dóna alguna ordre, la que sigui, 
per fer que notin que hi ets.

Agafà les instruccions al peu de 
la lletra i aprofità que la secretària 
havia organitzat una reunió amb 
els técnics del departam ent per, 
després que li fo ren  p resen tá is , 
quan H d em an aren  que d igués 
algunes paraules, deixar anar:

-  La Gran Via ha de ser direc- 
ció única d ’entrada a Sabadell. I la 
Rambla i TAvinguda, també direc- 
ció única en sentit sud.

S ’ a lçà  i so rti, d e ixan t tot el 
d ep a rtam en t p e rp lex . El posât 
au toritari i Taspecte contundent 
amb qué havia pronunciai el dis
eurs que potser era el més llarg de 
la  seva vida van fe r  que la seva

ordre es portés a term e immedia- 
tament, amb el consegüent enre- 
nou c ircu la tor! que d egen eré  en 
caos.

L ’alcalde, pressionat per Topi- 
nió pública i emprenyat cosa de no 
dir, el cridé a consulta, dues set- 
manes després:

-  Vols d ir que no t ’ agradaria  
més una altra regidoría, Manolo? 
- l i  p regu n té  l ’ a lca lde, que ja  no 
sab ia  com  fe r - s ’ho p e r a ten d ré  
totes les protestes, d ’ençà que, per 
segona vegada , el R eg idor de la 
V ia  Pública  havia  ordenat ta lla r 
l ’entrada i la sortida de l ’autopista, 
per reparar un col lector d ’aigües 
que se’ls enfonsava cada any pun- 
tualment.

A  la demanda, el nostre home 
respongué amb el seu gest carac- 
terístic: arronsant les espatlles. 1 la 
circum stáncia fou aprofitada  pel 
batlle per passar-lo a Educació i 
Cultura, per a gran sorpresa deis 
periodistes convocáis a la roda de 
prem sa, en la qual es n o tificà  a 
Topinió pública que la circu lació 
to rn arla  a ser norm al a la Gran 
Via i la Rambla, la qual cosa signi- 
ficà  una despesa  inú til a la 
C oord inadora  d ’A ssociacions de 
Veins, que ja  havia com prai pals i 
llençols per fer pancartes:

-  Qué pensa fe r  am b els 
museus?

-  Hi haurà nova biblioteca?
-  Quina p ro g ra m a c ió  tea tra l 

preparen?
-  Hi ha un p ia cu ltural? I les 

subvencions?
-  Pot resum ir el seu concepte 

de cultura?
El m etra lla ven  a p regun tes i 

fou Talca lde qui va respondre la 
qüestió amb frase hábil:

-  Ben aviat, els responsables de 
cada àrea els presentaran el p ro
gram a que hem elaborai.

A ix ò  fou  a ra  fa rà  v in t anys. 
D ’ a lesh o res  ençà , a cada  nova  
legislatura, la  reg idoría  que està 
fora de discussió és la de Cultura, 
perqué tothom, fins Toposició, sap 
que no podran trobar-li un substi
tut adéquat, capaç de no fe r-se  
n o ta r, ni ten ir  cap p rop os ta  de 
projecte i gastar tan poc, a penes 
res en la Festa M ajor. Els ciuta- 
dans, com els funcionaris del seu 
departam ent, están encantáis de 
la  v ida , am b el r e g id o r  M anolo  
Sallarés que, segons afirma el seu 
pare, cofoi, sempre que pot, és un 
home discret al serve! de la ciutat.
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Dilluns
I ara qué?

es del primer moment, vaig sentir una 
instintiva desconfîança davant el sofîsti- 
cadissim organigrama tècnic de Núñez. 
Serra Ferrer, Robson -en un lloc o altre 
l’havien de col locar-. Van Gaal i no sé 
quants entrenadors mes. Massa gent a 

manar. 1, dalt de tot, els imprevisibles canvis 
d’humor d’una Directiva, també nombrosíssi- 
ma, la majoria dels integrants de la quai ens son 
perfectos desconeguts. L’experiència encetada 
fa un temps a la seccié de bàsquet, amb uns 
résultats més aviat magres, no invitava precisa- 
ment a l’optimisme. Tanmateix, no us diria la 
veritat si no confessés que, cansat d’avorrir-me, 
jo també croia en el projecte Van Gaal, enlluer- 
nat, possiblement, per l ’Ajax que amb tant 
d’èxit dirigí. Però, pel que es veu, Holanda no és 
Catalunya i l’Ajax no és el Barça. Quatre mesos 
després, he d’admetre que el meu desconcert és 
absolut.

Em passo el dia fent-me preguntes que séc 
incapaç de contestar. He vist bastant fútbol, 
però sembla que no n’he après gens, perqué 
l’elemental aplicacié del sentit cornu -enemic 
providencial de P Originalität- no em resol cap 
interrogant. Estern fets un desgavell, aixi de 
senzill. Allunyats, de moment, de qualsevol indi
ci d’ordre i immerses en un munt de contradic- 
cions. Fa unes quantes setmanes, el pùblic del 
Camp Nou respirava alleujat quan Hesp atrapa- 
va una pilota bombada a l ’àrea, tantes n’hi 
havia que li passaven per davant sense que se 
n’adonés. El Toni va dedicar el seu darrer arti
cle a l ’inconegut porter holandés que ens ha 
regalat Van Gaal. Ara -mira si anem bé-, s’ha 
convertit en el millor home de l’equip, farcit de 
feina gràcies a les deliciosos facilitais que dona 
la defensa als davanters rivals. Sense ell, qué 
hauria passai a Mallorca, a CompostelTa, a 
Madrid? Espanta pensar-ho, sobretot si es té en 
compte que el dia que va reaparèixer Baia -el 
millor porter d’Europa, deien- ens en van tornar 
a fer quatre.

A veure. Celados, un noi jovenet i no massa 
corpulent, home lliure d’una estranya defensa 
amb Nadal a la banda esquerra. Després, Couto, 
tot un homenàs, fort i expeditiu, al lloc de 
Celados, com si res. Reizinger, vingut de Iluny 
per resoldre no sé pas què, situât a la zona 
ampia, mig perdut, i Sergi, sempre avançai, pot- 
ser amb la intencié que tots els rivals puguin 
moure’s per la seva banda amb absoluta lliber- 
tat. Jugadors que entren i surten de l’equip, ate-

Pere Cornelias

nent a uns misteriosos criteris per a mi indesxi- 
frables. Óscar, de l’ostracisme a la titularitat i 
de la titularitat a l’ostracisme. Luis Enrique, un 
xicot prou simpatie, jugant de tot i de res. 
Rivaldo -4.000 quilos!-, barallant-se inútilment 
amb les defenses un diumenge darrere l’altre. 
Eigo, potser el davanter més intel ligent de 
l ’equip, que deu viure ara, suposo, un estât 
d’ànim pròxim a la desesperado. Uns quants 
lesionáis, perqué hi hagi de tot, i Guardiola que, 
el dia del PSV, va jugar uns quants minuts... de 
centrai! A vegades, tres defenses, a vegades, 
cinc. Tres homes en punta o un de sol. Tres mig- 
campistes o el que faci faltes per cobrir una zona 
sempre desprotegida. Un sistema de joc incom
prensible, cada dia diferent i amb gent diferent 
per aplicar-lo, i un futur sense perspectiva.

Menys mal que el Dinamo va posar les coses 
al seu lloc, perqué la miraculosa victória de 
Madrid podia fer somiar truites. Quan Madrid i 
Barga empataven a dos, ningú no podia ni sos- 
pitar que seríem nosaltres i no ells els que farí- 
em el tercer gol. No voler-ho admetre, és de 
cees. Segurament no fou la Verge de Fàtima, 
però és evident que algú ens va donar un cop de 
má a fi que poguéssim fer la botifarra al Madrid 
al moment menys pensât i contra tot pronòstic. 
1, a més, sense haver fet gaires mereixements. 
És veritat, doble satisfaccio. A set punts, quan es 
creien tan a prop, molt gratifican!.

Tanmateix, vam aterrar de cop. 0-4 del 
Dinamo, 1-2 del Valladolid i 3-0 de l’Athlètic. 
Res. Una simple confirmació per si algú havia 
oblidat el 4-1 del Madrid, els tres gols als camps 
del Newcastle i del Dinamo o el bany del PSV a 
I’Estadi. Les coses son com son.

Ningú no sap de qué juga, encara que, en una 
encomiable mostra de Solidarität, tots els juga
dors facin costal a I’entrenador. A tothom, li 
crema la pilota i semblen haver decidi! que cal 
que sempre estigui lluny. Es pengen pilotes a 
mitja bora de partit. 1 tot s’esfondra com un cas- 
tell de cartes quan ens fan un gol. Però encara 
som liders. Imaginem-nos què deuen fer els 
altres participants d’aquesta Riga de les estre
lles. Verge santa!

Dones, qué voleu que us digui? Moral i 
paciència. Això és un projecte de futur. Segur 
que millorarem. Atesa la situació actual, és 
impossible no fer-ho.
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NOVELLA

El cap perdut de 
Damasceno Monteiro 

Antonio Tabuchi
Traducció de Pep Julià  

Edicions 62
Reblant el clan desen- 

vo lupat ja  a A firm a  P e 
re ira  (1994), Tabuchi ens 
re to rn a  ais am b ien ts  
angoixants de la Lisboa 
mes autentica. La calor, 
m illor dit, la xa fogor i la 
reflex io  entorn del sentit 
de la v ida  s ’ en tre llacen  
una a ltra  vegad a  fins a 
a r r ib a r  a p o r ta r - lo s  al 
limit.

En aquest cas, la in 
creíb le, però real, histò- 
r ia  de l ’ assass inat del 
pobre Damasceno servei 
de pretext per tal de pre- 
sen ta r-n os  una p a re lla  
tòp ica  però  a la vegada  
en c isadora : la  que fo r 
m en  F irm in o , e l jo v e  
periodista encarregat de 
fer-ne el seguiment, im- 
madur i ingénu i seguidor 
incondicional de Lukács, 
que es de ixa  sedu ir per 
l ’ e x p e r ièn c ia  de Loton , 
l ’ ad voca t de les causes 
perdudes, m adur, re fle - 
xiu i paternalista.

L ’ estil senzill i im pe
cable de Tabuchi conver- 
te ix  la  le c tu ra  en un 
au tèn tic  p la e r , i e l de 
m enys és la  so lu c ió  al 
conflicto.

Vita Brevis
Jostein Gaarder

Traducció d ’A lexandra  
Pujol. E d ito ria l Em púries

Am b E l món de Sofia  
G aarder acon segu í que 
ens acostéss im  sense 
com plexos al m ón de la 
Filosofia. A  partir d ’aqui, 
el professor del Liceu de 
Bergen  continua amb el 
flló de la transmissió del 
saber com  a e ix  cen tra i 
d ’aquesta novelTa-ep is- 
tolari.

L ’ ob ra  p a r te ix  del 
recu rs  del “ D ocum ent 
trobat” per justificar les 
cartes que F lòria Emilia, 
la  dona de Sant A gu s ti 
(354-430), va escriure al 
seu m arit un cop aquest 
es decidí per la vida re li
giosa. Una reflexió sobre 
els conceptos d ’amor es
p iritu a l i am or sensib le 
(en  te rm es  d ’Ausias 
M arch ) fe ta  des de la  
p ersp ec tiva  d ’una dona 
compromesa i culta.

TEATRI
Angels a Am érica . 

Una fantasia gai sobre 
temes nacionals 

Toni Kusher
Edicions del 

Teatre N aciona l 
A rra n  de la  im pres- 

sionant posta en escena 
p er pa rt d e l T ea tre  
N ac ion a l de Catalunya, 
sota la dirocciò de Josep 
M aria Flotats, el TNG ha

editai el text de Kusher, 
prim era part d ’una trilo
gia (El M ilTeni s’ acosta) 
que, pel que sembla, no 
p od rem  gan d ir  en la  
nova tem porada. Acom - 
panya al text una prim e
ra part documental on es 
ressegueixen les caracté
r is tiqu es de T ob ra  i un 
extens aparat g ra fie  de 
Tobra estrenada el curs 
passai.

Obra de r e fe re n c ia  
im p resc in d ib le  p e r  en 
tendre Tesfondrament de 
valors de la societat am e
rican a  (i o cc id en ta l) a 
p a r t ir  dels 80 am b la 
irrupció de la SIDA corn a 
fen om en  d ’ an iqu ila c iô  
fis ic  i, corn a m e tà fo ra  
cruel, dels va lors tradi- 
cionals i de la corrupció 
moral.

A  partir de dos perso- 
natges rea ls  -R oy  Cohn 
(im p ress ion an t Josep 
M aria  Pou ) i E thel R o 
s en b e rg -  en vo lta ts  p er 
altres de ficticis, Kusher 
sap crear una teatralitat 
èpica “de perfum brech- 
t ià ” (en  p a rau les  de 
F lotats), però  m olt mes 
p rop era  a Shakespeare 
que no pas al didactisme 
de Fautor alemany.

VIATGES
“ E scr ib ir  un lib ro  o 

viajar perm iten huir de la 
rutina d iaria, del m iedo 
al futuro.”

{Graham Greene)

LUAS-CANETTI

de
arràqudx

Les veus de 
Marràqueix 
Elias Canetti

Traducció de M arisa
Presas. Edit. Columna 

L ’ ob ra  és el résu lta t 
de les impressions rebu- 
des per Canetti el 1954, 
quan va acom panyar un 
equ ip  c in em a tog ra fie  a 
Marràqueix. Es tracta de 
catorze articles que s’en- 
dinsen en les p ro fund i- 
tats d ’una cultura que té 
en els diferents racons de 
la ciutat de M arràqueix  
la  seva  essèn e ia  m és 
pura. L ’ encis p er les 
o lo rs , p e r  les tex tu res , 
per les veus i les m irades 
encisadores converteixen 
aquesta lectura desigual 
en un tot sensible i p ro 
fund que incita a resse- 
guir els itineraris intuits 
en les petites trames que 
va  d esen vo lu pan t. L ’ a- 
vantatge és que avui, 43 
anys m és ta rd , tot a llò  
d esc r it  p e l Ilib re  res ta  
im polTu t en la  m ate ixa  
c iu ta t de la  m e llah  (e l 
barri jueu ), la m édina o 
el soc.

El sueño de Africa
Javier Reverte

E d ito ria l Anaya

Javier Reverte 

El sueño de Africa
En busca de los mitos blancos 
del continente negro

! Anava Sé. Mario Muchnik

“ ...e l v ia je  puede 
segu ir s iendo aven tu ra  
p orqu e  aven tu ra  es el 
recorrido  de los sueños. 
Y  el sueño es la natura
le z a  que c o n fo rm a  el 
corazón  del hom bre. Su 
destino es cu m p lir lo s .”
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Aqüestes son frases ex- 
tretes del fina l d ’ aquest 
apass ion an t Ilib re  de 
viatges, que no d ’itinera- 
ris tu rístics, d ’un hom e 
apassionat pel m ite que 
en vo lta  e l con tin en t 
africa: el de la descober- 
ta, la redescoberta, cada 
u a la seva manera i sen
se pretensions.

R eve r te  se s e rv e ix  
de is  sens id o ls  aven tu - 
re rs : e ls  L iv in gs ton e , 
Speke, B u rton , B aker, 
etc. per endinsar-se en la 
seva  p ròp ia  d escob erta  
dels mateixos indrets que 
van trepitjar els intrepids 
d e sco b r id o rs , fen t-n os  
particeps dels sens conei- 
xem en ts  p re v is  i de la  
seva  exp er ien c ia  d ià ria  
enm ig de pobles i territo- 
ris sem idesconeguts que 
R ev e r te  ens va  desco- 
b r in t am b ab ran d a t 
apassionament.

PENSAMENT

John Ralston Saul

La civilización 
inconsciente

ANAGRAMA 
Coteccìóa Aisumentos

La civilización 
inconsciente 

John Ralston Saul
Traducció de Javier 

Calzada. Edit. Anagram a  
Avalat per una crítica 

im pressionant i el Prem i 
G ordon  M on tador al 
m illor Ilibre de no-ficció 
p u b lica ! al Canadá el 
1995, ens arriba  aquest 
assaig de Saul, pensador 
p roceden ! de la trad ició  
del pensam ent socrátic i 
platónic que ens dibuixa, 
d ’una m anera igualm ent 
d id ác tica , la  s ituac ió  
socio-po lítica  actual des 
de l ’ agudesa  i un sentit

critic que el sitúen força 
a l ’esquerra dels plante- 
jam en ts o fic ia lis tes  que 
s’imposen en el món occi
dental. Saul desm em bra 
pas a pas la g lorificado  
del cap ita lism e  lib e ra l 
com a únic m odel possi
ble i desitjable.

Però Saul no es queda 
en aquesta fase de l ’anà
lis i, sino que va  més 
enllà, incideix en la rela- 
ció existent entre l ’indivi
dualisme que caracterit- 
za la nostra società! amb 
el fe t de vo ler-la  en ten 
dre i explicar nomes sota 
parám etros  m acro-eco- 
nòmics i, en conseqüèn- 
c ia , la  n écess itâ t de 
retornar al concepto in i
cial de democràcia, ente
sa com  a una inquietud 
filo s ò fic a  cen trad a  en 
l ’home.

ASSAIG
Mitologia grega 

John Pinsent
Trad, de Carles L lorach  

La M agrana, L ’Esparver 
lleg ir

Assistim en els últims 
temps a un cert ressorgi- 
ment i posta al dia de la 
temàtica m itològica (“Do
nes d ’ a igu a ” , a TV 3 ...). 
Aquest fet conjuntural i 
ciche, juntam ent amb la 
seva  in trod u cc ió  als 
plans d ’estudis de la ESO 
(E du cac ió  S ecu n dària  
O b liga tòria ), fan que es 
recuperin i es facin nous 
m a ter ia ls  sobre aquest 
món apassionant.

Al costai de les obres 
que parlen  tam bé de la 
m itologia romana, vikin- 
ga, xinesa, jueva, etc., la 
grega és la que nodreix la 
nostra  lite ra tu ra  d ’una 
quantità ! més respecta 
ble de mites i llegendes.

Pinsent ens n ’o fere ix  
algunos de les més relle- 
vant, somengant per les 
re la c ion s  d inástiqu es 
deis déus o lím p ics i les 
seves derivacions fins a 
arribar a Edip o Ulisses.

Llibre de lectura sen- 
zilla i amena, ens ofereix 
la docum entació n eces
sària per no navegar en 
aquest complica! món de 
sirenes i nimfes i compia

am b un ín dex  de nom s 
que ens p e rm et de r e 
construir amb facilita! el 
d ifíc il en tram at de re la 
cions i histories.

POLITICA
Jordi Serrano i Blanquer

Raimon Obiois 

NOU SEGLE, NOU CICLE

Nou segle, non cicle 
Raimon Obiois

E d ito ria l Em púries
“ H em  d ’ ad m e tre  la  

idea, creixentm ent hege- 
m ónica, que per actuar 
e fic a çm en t en  p o lít ic a  
ca l ser un m a lp a r i !? ” . 
Aquesta és una de tantes 
preguntes que Obiois es 
fa i ens fa als ciutadans 
des d ’ aquestes pág in es  
plenos d ’apunts amb els 
quais perfilar un progra
ma per a la “nova esque
r ra ” a Catalunya. En un 
país on els politics exage- 
rad am en t incu lts  s em 
b len  le g ió , O biois ens 
parla  de les seves preo- 
cupacions i deis  sens 
punts de re feren c ia . No 
és norm al trobar a casa 
nostra  po litics  que tin- 
gu in  tem ps de l le g ir  i 
que, a lb o ra , tingu in  
l ’ o p o rtu n ita t de p a r la r  
amb els actors principals 
de les politiques progres
sistes del món occidental. 
N ou Segle, N ou  C icle  és, 
dones, una bona oportu- 
nitat de reflexionar sobre 
els p rob lèm es rea ls  del 
nostre país de la mà d ’un 
dels homes més honestos 
i més cultivats de la nos
tra  c lasse p o lit ica . P o 
dren  estar-h i d ’ acord  o 
no, p erò  a lm enys m ai 
sentireu agredida la vos
tra intelligència.

POESIA
Brillants ensurts 

Mireia Bonet
Eundació dels Amies 

de les A rts
El núm ero  26 de la 

CoMecció Biblioteca Qua- 
dern és un recull de poè
m es agru pa ts  en cinc 
b locs tem à tics  escrits  
amb gran senzillesa i una 
notable dosi de tècnica.

M ire ia  B onet h av ia  
publica! ja  alguns pomes 
gràcies a l ’ed itorial Café 
C en tra l i ha estâ t la  
gu an yad ora  de l p rem i 
Poesia en la Ciencia, con
vocai per l ’editorial Mar- 
combo-Boixareu.

PEDAGOGIA
Ana Fernández Alvarez
Les agrupacions 

flexibles
Juan José Albericio

Edebé
Novam ent aquest ve- 

terá  pedagog. Doctor en 
C iencies de l ’ Educació  
per la  UAB, ens o fe re ix  
una r e f le x ió  sob re  un 
deis tem es que més ens 
p reocu pen : l ’ E ducació . 
Ho fa  des de l con e ix e - 
m ent ad qu ir it  am b el 
con tacte  qu o tid iá  deis 
alumnes, actualm ent és 
d ire c to r  g en e ra l de 
l ’ E sco la  P ia  de N os tra  
Senyora-CO U  “ Jaum e 
Bofih” i professor a l ’UR- 
LI a la UNED. La innova- 
ció que suposá, dins 
l ’àmbit escolar, l ’organit- 
zació de les agrupacions 
flexibles, que trenquen la 
c lássica  u n ita t-au la , és 
seva i va ser gestada pas- 
s ion a lm en t i r ig o ro sa -  
ment durant molts anys.

El llibre invita els do- 
cents a re fle x io n a r  s o 
bre la seva actuació dins 
Paula: com  agrupar els 
a lum nes, com  o rgan it-  
za r  P escó la , com  a ten 
d ré  a la  d iv e rs ita t . 
T am b é  p ro p o sa  tè cn i-  
ques i estratègies que no 
re sp o n en  a la  s im p le  
teoria  del possible, sinó 
que han estât r igorosa - 
ment experim entades.
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Miscel'lània Rosa Ten

DIA I NIT
El m usica l am erica , 

basat i exp licat amb els 
E van ge lis  segons Sant 
Mateu, va ser I’obra esco- 
llida pel coordinador tea
tra l del N iu  d ’A r t  de 
Sabadell, Josep Rovira  i 
la  seva  esposa , Iren e  
Puig, per la Festival cé lé
b râ t a La Farán du la . 
M untatge orig inal, serv í 
p erqu é  jo v e s  actriu s  i 
actors s’ estrenessin dalt 
de Fescen ari. Am b text 
de Joan de la  Creu Ba- 
llester i m úsica de Ton i 
Ten, Tobra resultà tot un 
exit.

SOPAR DE L'ARTISTA 
1 9 9 7

Enguany ha estât dis- 
t in g it e l n ostre  am ie i 
c o M a b o ra d o r  Jaum e 
M ercadé. L ’acte, que ha 
tingut Hoc a THotel U rpi 
el 28 del passât novem 
bre, ha estât una demos
trado  de com s’aprecia a 
aquest polifacètic artista 
en Tam bient sociocultu
ral de la nostra ciutat.

Entre els assistents, 
mes de 300, es distribuí 
una litografia de Thome- 
natjat, a ix i corn una ori
ginal auca com m em ora
tiva  del “ Desè Sopar de 
rA rtis ta ” , de la qual n ’és 
coautor amb Jordi Roca.

Es presen tà  el llib re  
de M ireia Bonet Brillan ts  
ensurts, Tautora becada 
en el Sopar de l ’Artista de 
Tany passât.

I enguany, el noranta-set, 
o >  en M ercadé fa el complet 
O )  d'aquests vuit óptims artistes 

generosos I altruistes.
Una de les 48 il-lustracions de lauca que 
commemora els 10 anys. Textes de Jaume 
Mercadé i il-lustracions de Jordi Roca.

S’anuncia que Agustí 
M asvidal será hom enat- 
ja t en el proper Sopar de 
l ’Artista 1998.

EN MEMORIA DE 
LADY DI

Jordi Martín Clerch és 
un escu ltor sabadellenc 
format a TEscola d ’Arts i 
O fic is  de l ’ E sco la  In 
dustrial de Sabadell i ha 
estât Fautor d ’una escul
tura que denom ina afa- 
blement “Musa Lady Di” . 
L ’escultura es va presen
tar en societat a Collbató 
i, posteriorm en t, a T e r 
rassa un cop la princesa 
h av ia  ja  d esaparegu t. 
Una ob ra  i un escu lto r 
original i, sobretot, emo- 
tiu, que crea insp irado i 
em oc ion s  en les peces 
que surten del seu taller.

PREMIS A PROGRAMES 
DE LA FUNDACIÓ CES

La F u n d a d o  de la 
Caixa d ’Estalvis de Saba
dell ha guardona! aquest 
any, entre altres, el p ro
gram a titu la ! “ 50é An i- 
v e rsa r i de la C o ron ad o  
de la  V e rg e  de M on t
serrat” , la qual cosa sig
nifica Fedició del llibre de 
M anuel F o ra s te r  E s 
tam pes m o n tse rr a tin e  s , 
F exp os ic ió  de m eda lles  
montserratines, i Fexpo
s ic ió  de fo to g ra fíe s  de 
tema també montserratí.

ERMITES MARIANES 
A LA UES

A  la sa la  d ’ expos i- 
cions de la UES, dins els 
actes p rog ram a ts  amb 
motiu del 50è Aniversari 
de la Coronado Canònica 
de la M are de Déu de la 
Salut es va poder visitar 
una m ostra  fo to g rà fic a  
amb informació completa 
sobre la ubicació de cada 
una de les ermites de les 
comarques de Barcelona.

AFRICA AL PUNT 
DE MIRA

Amb aquest titol es va 
p od er veu re  a la sala 
d ’ exposic ions del Casal 
P ere  Quart una m ostra  
fo togrà fica  que re flectia  
la vida ais paisos africans 
a través de la seva gent. 
R ep o rta tg es  ben docu 
m en tá is  posaven  de 
manifest la duresa i, a la 
v egad a , la b e lle sa  dels 
llocs i de les persones. Un 
con junt m olt d ive rs  de 
fotògrafs donaven vida a 
una rea lità ! tan castiga
da com l ’africana.

MOSTRA DE GOIGS
A  la sa la  d ’ e x p o s i

cions de la Caixa de Sa
b ad e ll ha tingu t Hoc la  
m ostra de goigs titulada 
“ La M are de Déu de la  
Salut a tra vés  dels 
G oigs” , p resen tada pels 
A m ies  dels  Goigs de 
Sabadell dins el p rogra 
ma de ce leb rad o  del 50 
A n iv e rs a r i de la  C o ro 
n a d o  C anòn ica  de la 
Mare de Déu de la Salut.

RETAULE
El passat 26 d ’octubre 

es va fer la benedicció del 
retaule de la capella del 
Santíssim Sagram ent de 
Fesg lés ia  parroqu ia l de 
Sant Joan de M atade- 
pera, obra del pintor Joa- 
quim  Busquets i Gruart 
(autor també de les p in
to re s  que d eco ren  el 
p resb iteri i el baptisteri 
de Fesglésia de Sant Pere 
de Perafita).

DISTINCIO PER A 
ANNA MARIA AGUILÓ

La resp on sab le  de 
FO m nium  Cu ltu ra l ha 
estâ t gu a rd on ad a  amb 
dues distincions, en p r i
m er Hoc el Prem i Tena- 
citat, ofert per les Agru- 
pac ions P ro fess ion a ls

Narcís Gir alt, com també 
ha estât guardonada amb 
un dels Prem is Jaume 1 
d ’A c tu a c ié  C ív ica  que 
atorga la Fundacié Jau
me 1 en la seva XV edicié.

EL FLORIDO PENSIL

Els qui ratllem  la cin- 
qu an ten a  hem  tingu t 
aquests dies Foportunitat 
de rem em ora r , en clau 
d ’humor, les aventures i 
desventures de la nostra 
infantesa.

Es tracta de la posada 
en escen a  d ’una ve rs io  
adaptada a la nostra Hen- 
gua i a les vivèneies prô- 
p ies d ’ aquesta  te rra  de 
Fobra orig ina l d ’Andrés 
Sopeña, que exp lica  les 
peripècies d ’un grup de 
x ico ts  su bord in á is  a la 
fèrria  i absurda disciplina 
del sistem a educatiu  de 
l ’època de la dictadura.

L ’obra, magistralment 
in terp re tada  per Caries 
Canut, Pep Cortés, Pep 
Anton  M uñoz, Francese 
Albiol i Enríe Pous ens va 
fe r  passar una estona  
ben  d ive rtid a . Benau- 
rad am en t a qu e ll “ pen- 
joH ” s’ha pansit -encara  
que, de vegades, sembla 
que vulguin tornar-ne a 
fer fiorir un altre.
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Mirador Milagros Torres

MUXART 
G ale ría  Nova-3

He tingut l ’oportunitat 
de veure una mostra indi
vidual de l ’artista Jaume 
Muxart, el qual, sens dub- 
te, forma part de la nostra 
historia de l ’ art d ’avant- 
guarda, degut, entre altres 
coses, en com ha incidit en 
eli des deis sens inicis com 
a artista i deis m ateixos 
inicis a Barcelona de l ’art 
de darrera creado.

En aquesta ocasió hem 
observât com el color juga 
un paper primordial en les 
seves obres, fent servir 
qualsevol matís que li és 
necessari. La pintura és 
tractada com a materia ja 
que el volum hi és present 
d’una manera rítmica.

NATIVITAT AYALA 
G ale ría  N ova-3

Obra anterior, de 1994 
a 1997 i actual, creació 
que des de feia uns anys no 
véiem  de m anera ind iv i
dual.

La tem àtica amb la 
qual continua treballant i 
la que mostra son els seus 
bodegons personals i bar
róos, els quais denominem 
a ix í tant pels elem ents 
compositius que hi col loca 
com per les tonalitats que 
em pra, trencant amb la 
tècn ica que utilitza. Ha 
présentât instruments mu
sicals com a protagonistes 
de la seva darrera creació.

Una obra que a la pri
m era sala és de grans 
dimensions, presentant-se 
corn a monumental i que, 
al con trari, en les sales

interiors és de mides més 
aviat petites, per contra
restar i demostrar el seu 
domini en diferents mides, 
sent tan destacables les 
unes corn les altres.

És a la primera sala on 
es pot observar l ’ impetu 
creatiu  de la lin ia, més 
aviat ondulada, que dibui- 
xa elements figuratius.

Els fons, al contrari, 
son d ’ execucid ampia, 
enèrgica, amb pinzellades 
i gran força creativa.

En aquesta mostra, 
l ’ artista ha introduit una 
obra efectuada amb certes 
tonalitats b lavoses que 
trenquen amb la foscor 
habitual en qué es desen- 
volupa normalment Ayala, 
i que ve a obrir pas, sens 
dubte, al color, com ja  
havien fet altres artistes 
que també ens tenien habi- 
tuats a les seves obres rea- 
litzades en tonalitats fos- 
ques i fins i tot negros. Es 
tracta del pas a una nova 
forma de veure la nécessi
tât del color, emprant-la 
sempre dins dels seus pro- 
pis paramétrés de creació i 
que, potser, inicien un pas 
que incideix en l’estât ani- 
mic no només d ’ artistes, 
sinó de pùblic en general. 
És un fet observable i que 
ens indica l ’evolució dels 
artistes i del canvi a nivell 
social.

LLUÍS SANZ I TORRADELLOT 
G ale ría  In te M ec te
Una obra suau, paisat- 

ges i marines amb perso- 
natges o sense conformen 
la tem àtica d ’ aquesta 
exposició, efectuados amb 
tonalitats verdes, blavoses 
o ocres, segons el tema que 
tract! en particular.

La m atèria hi és p re 
sent ja  que l ’artista dóna 
im portància a la pintura 
com a part volumètrica, no 
en rotunditat, però si en 
certa manera.

La lin ia com positiva 
juga un paper important 
primordialment en les cre- 
acions horitzontals.

B.SARSANEDAS 
G alería  In teM ecte
Sarsanedas crea amb 

una intenció torta de 
comunicar energia i vitali- 
tat. Per aquest motiu els

colors que empra són sem
pre vius i radiants, mal- 
grat que estigui efectuant 
un tema paisatgistic en el 
qual els colors ocres i 
marrons són els protago
nistes, ja que els tracta de 
tal manera amb utilització 
de taronges que l ’obra és 
igualment cálida i forta.

A  la vegada, i per re- 
forçar aquesta sensació, 
crea amb una pinzellada 
ampia i carregada en mol- 
tes ocasions de m atèria. 
Per la utilització d’aquesta 
tècnica el moviment sem
pre hi és present. A ixò 
ratifica el fet que es tracta 
d’una obra plena de vigor.

COL-LECTIVA
Arom a

Al café A rom a s’ha 
présentât una col-lectiva, 
amb coM aboració  de la 
Sala E stripa ’m, d ’ obra 
gràfica de la qual forma- 
ven part els següents artis
tes: Nativitat Ayala, Calvo 
Duran, Toni Eàbregas, 
Jordi Garriga, Josep Ma- 
daula, Javier Mariscal, Mia 
Martí, Francese Pol i Quim 
Montserrat. En les obres 
que presenten aquests 
artistes s ’ observa d ’una 
manera clara l ’empremta 
de cadascú i la diferéncia 
creativa, a la vegada que 
ens podem com provar el 
gran nombre de creadors 
que ens envolta. Una mos
tra que pretén demostrar 
que l ’ art rea lm ent pot 
estar a l’abast de tothom, 
sem pre i quan el públic 
així ho desitgi.

XAVIER CUGAT 
G alería  Rovíra

El passai mes d ’octu- 
bre vam tenir l’oportunitat 
de veure una exposició de 
litografies del desaparegut 
Xavier Cugat. En ella vam

poder com provar com 
l ’artista observava la reali- 
tat social i ais personatges 
més destacáis del moment, 
tant de la vida política com 
cultural, que l ’envoltava 
tant del nostre país com 
dels EUA i amb ulls critics 
i ironia els representava 
perqué quedessin presents 
des del seu punt de mira.

PINEDA BUENO 
G alería  Rovíra

Un artista, a qui haví- 
em vist fins ara a diferents 
col lectives, ha presentai 
una mostra de forma indi
vidual que ens perm et 
comprovar la seva manera 
de crear en la qual destaca 
el gran ímpetu colorista 
amb qué presenta d ife 
rents tem átiques i que, 
sens dubte, queden dele
gáis a eli.

D iferents tonalitats 
em m arquen els temes, 
fent-los en ocasions quasi 
abstractos, principalment 
en les zones dedicados a 
fons, en les quais els e le 
ments compositius no hi 
són presents.
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Pineda Bueno efectúa 
unes obres dins d ’un cert 
sim bolism e que emana 
magia i lirisme.

GUINOVART, THARRATS i 
GENOVART 

G ale ría  R evira

bem pogut observar a- 
questa tardor. Una mostra 
en la qual es presentaven 
estils totalment diferents i 
que tenien com a nexe uni
tari la idea de mostrar al 
public exactam ent això, 
llenguatges plastics dife-

Una coM ectiva  de la 
qual form aven  part tres 
dels artistes amb més ressò 
de I’avantguarda barcelo- 
nina s ’ha présentât a la 
nostra ciutat. Una mostra 
que, pel valor artistic, no 
podia passar desapercebu- 
da. Tbarrats es un artista a 
qui Sabadell sempre ba tin- 
gut present, el coneixem i 
el valor de la seva creado 
dins la bistòria recent de 
Part es ben pales. 
Guinovart ba sigut aquest 
any guardona! amb el 
premi d’arts plastiques de 
la Fundado Amies de les 
Arts i les L letres de 
Sabadell pel seu paper dins 
les segones avantguardes; i 
Genovart, possiblement no 
tan valorat corn els altres 
artistes però igualm ent 
imprescindible quan es vol 
parlar de la trajectòria de 
l ’art d’ùltimes tendencies.

EXPOSICIÓ DE TARDOR 
G ab arró -A rt

Una coM ectiva  que 
reco llia  obres d ’ artistes 
corn J. Curés, A. Freixas, J. 
Burrull, J. Brotat, J. Sa- 
baté, Sereix i Soto Villena,

rents, formes de crear dis
tintes que volen expressar 
sentiments, m aneres de 
m irar i de plasm ar que 
re flecte ixen  les maneres 
de sentir dels artistes que 
conformen la coMectiva.

MASVIDAL
Acadèmia de Belles Arts

Dibuixos, aquarel les i olis 
son les tècniques que pre
sentava en aquesta ocasié 
el conegut Agusti Mas- 
vidal, afegint els dibuixos 
en paper fumât, una 
m anera de treba llar poc 
coneguda. Els ternes que 
presentò en els dibuixos 
son paisatges locals, 
podem observar carrers i 
zones completament cone- 
gudes de Sabadell i del 
nostre entorn. A l costat

d ’ això, vam poder veure 
bodegons en els quals els 
elements compositius eren 
pots de farmacia, marines i 
aquarel les amb la temàti
ca del riu Bipoli. En con- 
junt, una exposició molt 
digna.

MARCEL ROCA 
G abarró -A rt

Una obra totalm ent

CARLES BELLOSTA 
El C laustre (G irona)
Novament hem de par

lar en aqüestes pagines de 
l’artista Carles Bellosta i és 
degut al fet que les seves 
exposicions, tant al nostre 
país com a fora, no s’atu- 
ren. Bellosta és un treba- 
llador innat i això es nota 
tant en les seves nombra
ses exposicions com, indis-

realista és la que efectúa 
Marcel Roca. Capta la rea
lità! del paisatge tant si es 
tracta d ’un ja rd i com 
d ’una vista d ’un poblé o 
d ’una ciutat. Pinta de 
manera meticulosa tots els 
elements que conformen 
aquella visió que eli té de 
la realitat que està obser
vant. A  la vegada no és una 
simple còpia, que pot fer 
qualsevol càmera fotogrà
fica, sino que està impreg
nada de la sensibilità! de 
l’artista i de la subjectivitat 
amb què observa.

La seva paleta és am
pia, i fa serv ir sem pre 
aquella tonalità! que ne
cessita en cada moment.

cutiblem ent, en la seva 
obra. Una creado que mai 
no es queda aturada, mal- 
grat la seva temàtica sigui 
ben coneguda, i aquest és 
un aspecte al seu favor. 
Coneixem la seva manera 
de treballar, coneixem el 
gènere en el qual es desen- 
volupa, però sempre ens 
sorprèn, degut al tracta- 
ment tècnic, a la lluminosi- 
tat que entra sinuosament 
en les seves obres, a la 
importància de l’aigua i al 
saber fer amb un minim 
indiscutible d ’ elem ents 
compositius. Com sempre, 
el lirism e més pur es fa 
present.

Ped regar, 10 
Telèfon 726 51 22 
08202 SABADELL Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 

Telèfon 726 57 85
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Copyright

’interessa molt un treball seu en el qual 
hi figuren dos executius tot dialogant, 
pel tractament que fa del color en cla- 
robscur digne del millor Caravaggio: “El 
fotògraf fa com el terrissaire, que agafa 
el fang i el modela; el fotògraf agafa la 

llum i la modela”, amb aqüestes paraules el cre
ador d’aquesta imatge s’adreça ais seus alum
nos de l’Escola de Eotografia, a l’Escola d’Óptica 
de Terrassa, de la UPC. Membre de l’Associació 
de Fotógrafs Professionals de Publicitat i Moda 
de Catalunya i de Professional Photographers of 
America, Inc., l’amic Fluís Brunet va debutar al 
mon de la fotografia com a repòrter grafie de 
“Diari de Sabadell” , essent reclamats de segui
da els seus servéis a “Destino” , “El Correo Ca
talán” , “La Vanguardia” , “Oriflama” , etc., fins 
que deixa el reportatge per dedicar-se corn a 
free-lance a la fotografia creativa i d’estudi. De 
menut volia ser dibuixant d’animacio, el seu idol 
era -i és encara- Disney, però el van fer anar a 
treballar a un laboratori, la quai cosa el posà en 
contacte amb el mon de la fotografia, del qual ja 
no s’ha pogut escapar.

Pictoricista, enamorat del Simbolisme i de les 
metàfores visuals del Surréalisme i de l ’Art 
Conceptual, aquest dihuixant de còmics canviat 
a fotògraf no para de crear i contar històries 
amb les seves càmeres. Al seu estudi hem reme- 
nat clixés i diapositives de quan encara no uti- 
litzava l’ordinador aplicat a la imatge, cosa que 
ara fa quan la feina s’ho vai: “La bicicleta” , “La 
motocicleta” , “Els electrodomestics” , tots tres 
treballs per a la campanya institucional de 
Normalització Lingüística, i la façana en alçat 
frontal de l ’ edifici principal de la Caixa de 
Sabadell -visió impossible per Lull humà, atesa 
l’estretor del carrer de Gracia- son exemples de 
la seva màgica i perfeccionista habilitât en el 
foto-muntatge. He escollit, però, una imatge 
d’una complexa senzillesa -o d’una senzilla 
complexitat, si voleu- que no vull dir que sigui 
la millor, però sí que és de les que a mi mes 
m’agraden i que crée que a eli el representen 
mes.

L’obtencio d’aquesta fotografia a la manera 
directa, és a dir, d’un sol tret de càmera i sense 
cap mena de retoc, muntatge, acoblament ni 
superposicié, ni cap altre truc manual ni 
electrônic, la quintaessèneia del purisme, 
només fou possale gràcies a la infinita pacien
cia de Fautor, amant de la feina ben fêta, i a no 
escatimar recursos per arribar a allò proposât: 
conceptualització; preparado; muntatge de

Càlbìus

l ’ escenari; elecció dels diferents objectes 
al lusius a la cultura entesa en sentit globalitza- 
dor i quotidià: la indùstria, el comerç, l ’art, 
l’esport i el folklore com a branques del mateix 
arbre; la instal lació; la il luminació; determina
do del punt de vista..., fins -com un pintor- arri
bar al moment suprem que converteix una colla 
de materials heterogenis en una obra d’art.

“La condition humaine” és una pintura de 
Magritte -el quadre/finestra i la finestra/quadre, 
el virtual/real i el real/virtual- a la qual fa 
referencia Brunet amb la vista nocturna de 
Sabadell que hom veu a la porta com a ciutat 
real i dins del mare com a paisatge virtual. 
Aquesta fotografia, ho heu recordat bé, va iMus- 
trar el calendari del nostre Ajuntament l’any 
1987.

Repasso el que acabo d’escriure, miro el cen- 
drer, hi veig un tros de fusta fumejant i penso 
que “Ceci n’est pas une pipe” .
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Segur que
cobrim

les teves expectatives

Carrosseria
Autoritzada

Especialistes 
en Vehicles 
Comerciáis

Solucions a I'acte. En menys d'una hora i sense cita prèvia, 
podem efectuar les reparacions de manteniment 
bàsiques del teu vehicle.

Reconeguts oficialment per afrontar qualsevol reparado 
de carrocería i pintura en el nostre taller.

Adaptem els nostres vehicles comerciáis a la mida 
de les teves necessitats industrials.

Paga'n mig i emporta-te'l sencer.
Nou sistema de compra fet a la teva mida.

Especialistes en vehicles d'ocasió, turismes i comerciáis
de totes les marques. De tota garantía.

Motorcraft Recanvis originals FORD.

Companyia financera propia.
Podrás obtenir el teu crédit comodament i amb tota agilitat. 
Leasing. Renting.

f t

Assegurances.

Vehicle de cortesia. Per ais clients que ho soMicitin, 
amb antel-lació a una reparado concertada.

Horari continuât.
No tanquem al migdia.

AUTOMOVILES VILA A
CONCESSIONARI OFICIAL

Rbla Ibéria, 18-22 Tel. 726 39 00 • Pg Comerc, 116 Tel. 712 22 75 • Vilarrúbias/Gran Via, Tel. 727 65 20
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La cultura es mereix 
el nostre màxim interés

Potenciar la cultura és potenciar la creativitat, 
la convivéncia, el progrès i tot allò que enriqueix 

una societat moderna i avançada.
Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix el 

màxim interés.

Banc Sabadell
B B
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FUNDACIO
Caixa de Sabadell

LA FUNDACIO 
CAIXA DE SABADELL
es complau a convidar-vos a l'exposició

DE

PICASSO
BARCELÓ

L'ART CONTEMPORANIESPANYOL 
A TRAVÉS DE L'OBRA GRAFICA

L’exposició restará oberta al públic 
del 4 de mar^ al 5 d’abril de 1998, 
al SALÓ DE LA CAIXA DE SABADELL. 
Gracia, 17. Sabadell

Horari de visita:
Feiners i dissabtes, de 6 a 9 de la tarda. 
Diumenges i festius, de 12 a 2 del matí i 
de 6 a 9 de la tarda.

Visites comentades: 
diumenges a les 12,30 del matí.

Visites concertades:
Per a grups escolars i coMectius 
Teléfon 909 73 16 88

E X P O S I C I O



Presentado Sumarí
A m b el número que teniu 
a les vostres mans, 
Quadern inicia una nova 
etapa en la seva ja Ilar
ga vida. Quadern es de- 
fineix com una revista d’i- 
dees, arts i lletres teta a 
Sabadell i fonamental- 
ment per sabadellencs, 
però sense cap limitado 
geogràfica o cultural 
quant ais seus continguts. 
La revista s’estructura, a 
partir d’ara, en dos grans 
blocs: el general, format 
per les seccions d’idees, 
soc etat, lletres, arts plàs- 
tiques, música, teatre, 
cinema i creado, i l’es- 
pecífic que, amb el nom 
de sabadellencs, tracta 
temes d’interès local o 
comarcal. S’ha reestruc- 
lurat Tequip humá que fa 
la revista i s’ha ampliat el 
ventali de coMaboradors. 
Pel que fa a l’aspecte for
mal, s’ha adoptat una 
nova tipografia i una 
maquetació a tres colum- 
nes que facilita la lectura 
deis textos. Estem segurs 
que aqüestes modifica- 
cions han de contribuir al 
milforament de la nostra 
publicado i a una exten- 
sió de la seva difusió.
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Feta la Ilei... 
no caiguem a la trampa

L a  nova Ilei de política lingüística, des- 
prés d’una llarga i difícil negociado entre 
els diferents grups politics amb repre- 
sentació parlamentària, va ser aprova- 
da pel Parlement de Catalunya per 102 
vots a favor (CiU, PSC, IC i PI); 25 en 
contra (PP i ERC) i 1 abstenció (PCC). 
En un pais normal aquesta aprovació 
d’un 80% dels grups politics que cana- 
litzen el vot popular hauria de ser prou 
clarificadora de l’expressiô majoritària 
dels catalans que, per dir-ho amb una 
definició que sempre he considérât 
ambigua i desafortunada, viuen i treba- 
llen a Catalunya. Ambigua i desafortu
nada perqué al meu entendre sentir-se 
catalá, madrileny, extremeny o andalús 
no és només el fet de viure i treballar a 
Catalunya, Madrid, Extremadura o 
Andalusia, sino la voluntat d’integrar-se 
a la cultura i a la llengua de la terra que 
t’acull.

He dit que no érem un país normal 
perqué tot el procès de discussió de la 
Ilei ha estât una clara demostrado de 
que Catalunya és molt lluny d’aconse- 
guir aquesta normalitat: un país, una 
llengua i una cultura, que és patrimoni 
irrenunciable de tots els países del món, 
per damunt del seu estatus politic, 
econòmic i social. Defugiré referéncies 
a un passât que, evidentment, pesa com 
una llosa sobre la nostra jove democrá- 
cia i que ha generat una classe política 
que, condicionada per tot un procès de 
canvis vertiginosos: tecnolégics, econo
mics i socials, es veu implicada en un 
marasme de presa de decisions pro
ducto de l’adscripció a una disciplina de 
partit que, amb l’únic objectiu de man- 
tenir-se o aconseguir el poder, sovint 
actúa al marge de la realitat quotidiana.

Exemples, tots els que vulgueu. Des 
dels apòstois de la post-modernitat que, 
dit sigui de passada, s’haurien de posar 
d’acord en explicar-nos en què consis- 
teix aixé i què ens aporta. Aquells als 
quais el pais, Catalunya, se’ls ha fet 
petit i que la universalitzaciô de la cul
tura és el seu màxim referent. Quina 
cultura però? Evidentment la castellana 
perqué els hi ofereix un mercat poten- 
cialment més rendible. Són els mateixos 
que critiquen el provincianismo de la 
cultura catalana feta des de la nómina

d’una altre provincianismo, això sí, més 
ben rémunérât. Aquells que per forma- 
ció i per ideologia no han parlât mai en 
el seu àmbit familiar i social en catalá i 
que si ara l’utilitzen és només per des- 
prestigiar-lo. Aquells que aplegats en 
fórums que sota la pretesa fal-làcia de 
defensar igualtats i Ilibertats actúen en 
contra d’una de les més elementáis de 
les Ilibertats: el respecte i la protecció 
de les minches. Aquells que protegits 
per un régim democrátic que a ells els 
agradarla enderrocar fan manifestado 
pública del seu esperit feixista. Aquells 
politics, càrrecs públics i mitjans de 
comunicació que, des de dins i des de 
fora, volen incidir amb la seva ignorán- 
cia, incapacitat, servilisme i enveja a 
difamar, tergiversar i confondre l’opinió 
pública per tal de posicionar-la en con
tra de tot el que no es correspon amb 
als seus intéresses politics i económics. 
Etcétera, etcétera, etcétera...

Tot això és, realment, un gran pro
blema. Però hi ha també una causa que 
el magnifica: l’actitud passiva de la resta 
de la societat catalana que, instal-lada 
en un tant se me’n fot tot, va fent la ces- 
sió deis seus drets lingüístics en favor 
deis que així veuen com l’hegemonia de 
la llengua castellana a Catalunya no 
corre cap perill, malgrat que la seva 
actitud lerrouxista ens vulgui fer creu- 
re el contrari. Una societat catalana que 
no exerceix com a tal, que majoritária- 
ment no consumeix cultura catalana: 
premsa, literatura, música. Una socie
tat sense sentit de pertinença, cada 
vegada més exigent en l’obtenció de 
servéis i cada vegada més negligent 
en els seus drets nacionals.

En aquest context l’aprovació de la 
nova Ilei del catalá, d’entrada, planteja 
dos grans interrogants. ¿Será capaç 
l’administració, amb el suport de les 
forces politiques que Than aprovada, 
de fer-la complir? I, ¿será capaç la 
societat catalana de contrarestar l’a- 
nunciada desobedièneia civil de l’ultra 
espanyolisme resident a Catalunya 
amb la legítima defensa dels seus 
drets, ara a més a més reconeguts per 
Ilei? Cal que sempre recordem allò de 
“que la prudèneia no ens faci traïdors”, 
per no haver de reconèixer després 
que la prudèneia ens ha fet traïdors.

Llufs Subirana



Avui la filosofia no està de moda. 
Només cal donar una mirada al nos
tre entorn; ni en l’àmbit educatiu, ni 
en els forums d’opinió, ni en les pre- 
ocupacions diàries de les persones 
que participen en l’anomenat mon 
cultural, no hi té cap Hoc. Fins i tot 
el seu nom ha perdut el veli sentit 
ó ’amor a la saviesa i hom parla, 
sense tornar-se vermeil, de la filo
sofia d’una empresa o fins i tot d’un 
products, en una transposició ame- 
ricanitzada i maldestra. Però, mal- 
grat aixô, existeixen -existim- alguns 
que creiem en la seva utilitat per
qué pensem que encara - i  potser 
més que m a i- és convenient la 
formulacié, l’anàlisi i la crítica de 
l’existència.

Què és filosofar? Primer de tot, 
filosofar és una actitud, una certa 
manera d’encarar-se a la realitat 
amb el propòsit d’abastar-la, sense 
cap més mitjà que la informació i el 
raonament. Una actitud certament 
incòmoda que comporta navegar 
contra corrent per molts motius: per
qué les preguntes que planteja no 
interessen o, fins i tot, neguitegen a 
la majoria de persones; perqué, com 
que és profundament crítica, topa 
amb les conviccions deis que ja 
están més o menys cómodament 
instai.lats en la religió, en la cién- 
cia o en el més habitual “qui dia 
passa, any empeny”.

És també una actitud gratuita i 
despresa. Mentre que les religions 
soMiciten adhesions i les ciències 
exigeixen confirmació de les hipó
tesis, la filosofia, feta com un exer- 
cici intel-lectual, no demana res. El 
seu objectiu està en la formulado 
d’ella mateixa, en el plaer d’assolir 
majors nivells de comprensió o, 
almenys, d’ atènyer una visió més 
global i panoràmica. I fins i tot, 
davant de la pobresa intel-lectual 
de la quotidianitat, amanida amb la 
informació contaminada que ens 
arriba de tot arreu, filosofar esdevé 
un exercici higiènic.

Ha de ser una actitud humil, per
qué és la del que només aspira a 
saber, però ha de ser albora una 
actitud decidida i valenta. S’ha de 
practicar sense complexos. Sense 
temor davant de les creences inté
gristes -mai fonamentades-, sense

Filosofar

actitud

AAÁNUEL COSTA FERNÁNDEZ

sentiment d’inferioritat entrent del 
coneixement científic, malgrat que 
aquest tingui tan bona premsa, 
sobretot per l’esclat del seu fili més 
brillant, la tecnologia.
Aquesta actitud que és el filosofar, 

comporta d’entrada una certa posi- 
ció davant del món: no donar res per 
válid, no accepter res que vingui de 
fora si préviament no ha estât ana- 
litzat i incorporât voluntàriament en 
el procès del raonament. Vull recor
dar aquí els conseils que el nona
genari Juan David García Bacca 
-una de les figures més rellevants 
del pensament hispànic contempo- 
rani- donava als seus lectors: “No 
delegar en Res ni en Ningú... el pen
sar per compte propi. Que ningú 
s’arrogui el dret de pensar per altri. 
Cadascú ha de pensar per si mateix, 
per a si mateix, amb eli mateix en 
tot. I assumir l’obligació de donar als 
altres aquest exemple. Recordant 
que la por a pensar sobre tot és més 
potent i freqüent que la por a morir.

Per a la majoria, ‘morir abans que 
pensar’”.
Tot això demana una certa posició 

davant del món: no donar res per 
válid. Creure que en l’ámbit de les 
idees generals no hi ha res immu
table, res que no sigui susceptible 
de ser repensât. Veure també que 
la informació que alimenta la nostra 
reflexió és molt canviant, que cal 
estar al dia. I que el pensament filo- 
sófic no ha de ser mai monolític, 
sinó flexible i adaptable a l’evolució. 
La história ens mostra que cap sis
tema científic o filosófic tancat ha 
estât capaç d’explicar tota la realitat.

Filosofar és també una actitud 
necessària per al desenvolupament 
de la humanitat. Ben segur que ja 
no té 1‘antic valor de ciència de les 
ciències. De fet, avui ja no es cons- 
trueixen sistemes filosòfics globais 
amb pretensions d’explicar-ho tot. 
El coneixement s’ha fet tan múltiple 
i tan especialitzat que aixó no és 
possible. Però la filosofia pot fer 
almenys tres coses: crítica del conei
xement: resum global i didàctic del 
saber que normalment es troba dis
pera i inabastable; i, sobretot, pros
pectiva, és a dir, enunciació de pos
sibles escenaris de l’esdevenidor. 
Voldria insistir en aquest últim punt: 
sense els compromisos del raona
ment científic que es mou per pará- 
metres molt esthetes, la filosofia es 
pot permetre el luxe de desplegar la 
màxima creativitat, emprant mètodes 
intuïtius corn ara el que els anglosa- 
xons anomenen “tempesta d’idees”. 
El que s’obtingui amb aquests siste
mes de pensar pot ser la base d’una 
elaboracié rigorosa i sistematitzada.

Finalment, cal afirmar que filoso
far és una actitud a l’abast de tothom. 
Que ningú pensi que es tracta d’una 
activitat críptica. Ben al contrari, és 
un exercici ciar i transparent que 
exigeix, aixô si, preparació i rigor. 
Si tothom el practiqués en la mida 
de les seves possibilitats segura- 
ment que la filosofia tindria un esclat 
extraordinari, corn ha passât amb 
altres tècniques, i la humanitat en 
conjunt avançaria notablement en 
Tintent de comprensió de la realitat.

mcf@redestb.es
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En un altre temps, un temps c f’or- 
deno y mando”, s’explicava a les 
escoles la importància de la mida 
del nas de Cleopatra per als des
tins histories de l’Imperi Romà. Si 
Cleopatra, última reina (faraona) 
d’Egipte, hagués tingut un nas més 
prominent o bé més réduit del que 
era la seva natura, no hauria acon- 
seguit enamorar ni a César, ni pos- 
teriorment a Marc Antoni, el qual es 
veié empès a prétendre crear un 
imperi d’Egipte esberlant les pro- 
vincies romanes orientals; tal vega
da s’hauria convertit en el primer 
Emperador romà, en comptes 
del seu cunyat, Octavi, que 
després de la victoriosa bata
lla d’Accium es converti en 
August. És una historia, a més, 
amb moral: Cleopatra i Marc 
Antoni, vençuts -massa ambi
ciosos?-, se suicidaren. En fi, 
un petit fet accidentai, i biolo
gie -incontrolable en aquella 
època- d’un sol personatge, 
hauria tingut conseqüències 
macrohistòriques! A més que 
no fa justicia a Cleopatra VII 
-una  dona coltissima, que 
dominava varis idiomes i que 
probablement seduta més per 
la seva intel-ligència que no 
pas per les seves gràcies- , 
mostra la tendèneia ja arcaica 
a buscar interpretacions en 
l’anècdota monocausal d’un perso
natge, talment corn qualsevol “revis
ta del cor”. Anys més tard, vaig des- 
cobrir, estudiant la “dubtosa professié 
d’historiador” , que d’aixô li diem “teo
ria del nas de Cleopatra”.

Horn podria pensar que tal cosa 
només podia passar en el que ano- 
menem pomposament Ciències 
Socials, a tenor del que alguns pre- 
tenen amb l’obsessió pels grans 
personatges de la Historia d’Es- 
panya, oblidant la dificultat de mos
trar i ponderar la multicausalitat dels 
fenòmens històrico-sociais; la IMus- 
tració i un segle d’investigacions en 
ciències -inclosa la historia- hauria 
bandejat aquesta irracionalitat de 
l'acerb comii actual. Però, si tal ha 
estât la pretensió, probablement 
estem fracassant. Hem entrât en la 
postmodernitat.

El nas de 
Cleopatra:

Expedient X?

ÁNGEL M. RODRÍGUEZ CÁRREÑO

Si un dels “déus de la moderni- 
tat” secularitzada ha estât el nacio- 
nalisme (segons el qualifica Josep 
R. Llobera) -i sembla que té corda 
per a estona-, un altre d’aquests 
déus és la Cièneia. La legitimacié 
de l’autohtat ja no és religiosa, sino 
científicaL El progrès, concepto éla
borât en la IMustracié, sembla espe- 
rançador, i s’anteposa a la pro- 
vidèneia divina. La cièneia és 
percebuda pel públic -nou concep
to - com la nova instància salvifica, 
que solucionará els problèmes amb 
la raó instrumental, funcional, efi- 
cient, racional en suma. Per al comú 
és objecte de creença, incompren
sible com els misteris religiosos o 
la voluntat deis déus, però és efec
tiva, i per tant, pertinent. Com a 
objecte de creença, també genera 
pors -ara no son la ira divina o els

paranys del diablo, sino el perill del 
cientific endiosat, el cientific sacer- 
dot que voi dominar el desti (Dr. 
Faust) 0 divinitzar-se substituint el 
Creador (Dr. Frankenstein).

Però aquesta raó instrumental va 
mostrar els seus limits, va fallar. 
Contra la convicció de què domi- 
nem el món i la natura, que tot és 
controlable, i que sempre hi ha un 
responsable, hi ha la catàstrofe, 
naturai o humana, l’atzar, o la capa- 
citat d’autodestrucció global nucle
ar; s’obre pas la postmodernitat, i la 
seva vessant cultural, el postmo

dernismo, que abandona la 
idea que la ciència es fona- 
menta sobre la ferma base 
dels fets observables; s’obre 
pas, també, la fallida de les 
jerarquies del coneixement, 
del gust, de l’opinió; allò que 
Lyotard anomena “increduli- 
tat davant les metanarracions”.

La sèrie “Expedient X”, que 
ara comenga als EEUU la 
seva cinquena exitosa tem
porada, i que des de l’lmperi 
Americà se’ns serveix a tot el 
món, ens remunta a una 
época pre-IMustració, de “nas- 
sos de Cleopatra” . La sèrie 
pretén crear no només reali- 
tat, cosa que fa tota la televi- 
sió, sino també alimentar una 
impressió de veracitat, a tra

vés de diversos procediments. Ho 
fa en el tractament de la Hum i del 
color -predomini dels distanciadors 
blaus, d’un higienisme omnipresent, 
o d’escenes nocturnes o d’interior 
deutores de l’estètica Blade Runner. 
També inicia obsessivament cada 
seqüéncia amb la indicado tatua
da del Hoc de l’accio i de l’hora i 
minut precis, com en un diari de 
práctiques de laboratori; o també 
amb la justificado detallada, en ter
minologia cientifica, deis fenòmens 
presentats en el capitel setmanal.

És una sèrie televisiva, postmo
derna i pertant iconocéntrica^, que 
reflexiona sobre els discursos cien- 
tifie i màgic, en aparent igualtat de 
condicione. No oblidem que tots els 
discursos ara, en la postmoderni
tat, no són jerárquica, s’han d’auto- 
referenciar.



Dos son els protagonistes: un, 
Fox3 Mulder, és el detectiu de l’FBI 
fantasies, disposât a aplicar expli- 
cacions irracionals i fantasiosas, 
encarna el diseurs de la màgia. 
L’altra, Dana Scully^, és la investi
gadora que buscará explicacions 
cientifiques fundadas en dades 
empiriques o en la literatura cientí
fica prèvia. És curiosa la inversió 
dels rois tradicionals de gènere: aquí 
la dona és la científica i la racional, 
i no per això deixa de ser “dona d’ac- 
ció”; l’home, en canvi, és el creient 
i irracional. Ambdós discursos són 
autoexplicatius, ambdós discursos 
són présentais com a religions orga- 
nitzades, amb els seus mites, els 
seus profetes, els seus sacerdots, 
la seva litùrgia, el seus màrtirs, i els 
seus misteris.

La Ciència és representada aquí 
per Scully,. D’entre totes les possi- 
bilitats -química, balística,...- són 
justament les ciéncies de la salut 
{medicina, biologia,...) les que han 
estât triades com a símbol de tota 
la ciència actual, probablement per
qué són les que impliquen ais éssers 
humans en allò personal, individual, 
vital. Ella concretament és metge 
forense, fent honor al seu cognom: 
és la que cura dels morts, i la que 
recull el testimoni dels antics cape- 
Hans religiosos com a nova sacer
dotessa, amb uniforme de bata bian
ca i tot recitant una salmodia 
científica en la cerimònia ritualitza- 
da, estructurada, significativa, de 
l’autopsia. Fox Mulder representa 
aquí la màgia o el pensament irra
cional i fins i tot paranoie. Però, curio- 
sament, malgrat l’aparent igualtat 
de condicione, s’emporta la millor 
part. És el protagonista, és qui va 
reclutar la Dana, és qui porta la ini
ciativa i es mou sense donar-li expli
cacions, fins i tot té un cognom 
simbòlic que, no atzarosament, és 
positiu, mentre la seva companya 
el té negatiu, per no dir necrofilie. 
Encara més, la Ciència, simbolitza- 
da en Scully, sempre es presenta a 
la defensiva, procurant verificar les 
hipótesis, mentre que Mulder, que 
mai no podria falsar cap de les seves 
afirmacions, contempla, convençut 
de la seva raô, els esforços de l’al-

tra part per explicar i justificar el 
fenomen. És la victoria del fona- 
mentalista sobre el racionalista: en 
televisiô queda molt bé. És més: 
comença a haver-hi una contami- 
nació del diseurs màgico-religiós, 
com per en I’episodi del descobri- 
ment del cáncer en Scully. Observi’s 
les seves reflexions, i els contraris 
associata: “[El cáncer] és la pos- 
sessió demoníaca de la ciència [!]; 
el [seu ] tractament és un intent d’e
xorcisme científic [!!]”.

Aquesta sèrie presenta una 
barreja de générés típicament post
moderna: intriga (thriller), ciència- 
ficció, fantasia, etc. M’interessa des
tacar la ciència-ficció per a recordar 
que fa no més enilà de 15 o 20 anys 
encara predominava l’elaboració 
d’un gènere que, desenvolupant el 
“sentit de la meravella” a partir de 
completar la pregunta “què passa
rla si...?”, responia creient en el pro
grès, pretenia fonamentar cientifi- 
cament el problema plantejat, i 
evitava la irracionalitat. Ara -ho sé 
perqué he consultât amb el meu 
germà- hi ha varies coMeccions de 
“Fantasy”, aventures d’espasa i brui- 
xeria, jocs de rol d’ “aventures medie- 
vals”5, i una sola coMecció de cièn
cia-ficció en castellà. És un clima. 
També a l’Expedient X hi ha ciència- 
ficció, que jo dividirla en dos tipus: 
la aMòctona, centrada en la visita 
secreta d’extraterrestres, i connec- 
tada amb la Teoria de la conspira- 
ció (un grup secret hauria dirigit els 
fils de la política dels Estats Units i 
hauria ocultat l’arribada d’extrate
rrestres); i ciència-ficció autòctona, 
terrestre, que tracta habitualment 
de fenômens que qualificarla d’hi- 
perbiolôgics: individus o grups fami
liars amb capacitata especiáis®: 
entren en el camp d’especialitat 
d’Scully ( i de Mulder, és ciar!). Res 
de tecnologia especial, com en els 
veils temps: la confiança en el pro
grès tecnologie s’ha esvaït. Si en el 
principi era la providència, i després 
el progrès, ara és el nihilisme. La 
teoria de la conspiració és, en aquest 
sentit, sombriament ùìW: en comptes 
d’acceptar que la realitat és multi
forme i multicausada, i que tots hi 
tenim la nostra part de responsabi-

litat, aquí quedem alliberats de res- 
ponsabilitat, la culpa és d’altri, d’un 
altre ocult i pervers.

Tot això no tindria més importàn- 
cia que una tertulia de cafè si no fos 
per l’enorme ressò planetari d’a- 
questa sèrie, amb 850 punts a 
Internet, que acostumarà a culpa- 
bilitzar a algún grup social i que té 
molts seguidors entre l’extrema dreta 
francesa^. No em resigno a l’ascens 
de l’irracional, del que aquesta sèrie 
n’és simptoma, i que manipula i el 
propicia, ni vuli el fanatisme, ni vuli 
la passivitat. Tal vegada una via de 
superació passará per la incorpo- 
ració seriosa i plena de l’aprenen- 
tatge del llenguatge visual a les es
coles. I en moments com aquest, 
encara recordo el veli conte del nas 
de Cleopatra, i que ja llavors jo pen
sava que segur que aigú la maqui- 
llava, que havia de tenir molts ser- 
vents... La cosa no devia ser tan 
fácil com arribar i enamorar-sel

Notes
1. D. Lyon, Posmodernidad, Madrid, 1996, p. 67.

2. La substitució del logocentrisme, el Ilibre, per 
l’iconocentrisme, la imatge, serla una altra carac
terística postmoderna.

3. Fox, en anglés guineu, per tant l’astut, no l’In
tel.Ilgent. Mould és el llevat, el que fa fermentar.

4. Dana, tal vegada un trassumpte de Diana, la 
deessa capadora I de la natura salvatge. Skull; cala
vera; la ciència és la mort?

5. No són les conseqüéncles de la modernitat, 
com en la cléncia-flcció clàssica, sinó una terra altra 
de temps foscos, amb la confrontació entre el bé 
i el mal, les tenebres, el bosc, les bruixes...

6. Que pot anar des d’una familia que s’autore- 
produelx endogàmicament durant generacions, 
passant per tatuatges al.lucinatorls o per la rea- 
daptaclé de la llegenda jueva medieval del Golem 
de Praga (sense fer-hi més enilà d’alguna referèn- 
cla indirecta).

7. P. Piras, Fascinación por un nuevo misticismo. 
De la serie Expediente X a la moda New Age. Le 
Monde Diplomatique en español, p.22-3,09-1977.
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Q ui més qui menys, tothom creu 
saber qui és Gulliver, Moby Dick, 
Pinotxo, Peter Pan i tants d’altres 
personatges associais, sovint de 
forma arbitrària, a la mitologia infan
til. Per això, qui més qui menys creu 
saber qui és Alicia, 

aquella nena a qui van passar-li 
tantes coses: entre d’altres, caure en 
una llodriguera molts metres avail, 
créixer i fer-se patita alternativa- 
ment, parlar amb un gat que s’anà 
esvaint fins que només en quedà el 
somriure, o assistir a una partida de 
cartes humanitzada amb una reina 
que ordenava tallar el cap a tothom. 
En la segona part de les seves aven
tures, Alicia arribana a moure’s corn 
una peça d’escacs a través del 
mirali; però ara ens interessa la pri
mera part, que Salvador Oliva ha 
traduit ai català molts anys després 
que ho fes Josep Garner. Sempre és 
intéressant comparar traduccions 
diferente d’una mateixa obra; però 
en aquest cas resulta especialment 
llaminer, perqué el reverend Charles 
Lutwidge Dodgson, matemàtic enjo- 
gassat i pioner de la foto
grafia més conegut com 
a Lewis Carroll, era molt 
aficionat als jocs de 
paraules, aspecte que ha 
temptat sempre els tra- 
ductors més agosarats 
-entre d’altres, Vladimir 
Nabokov, autor de la ver- 
sió russa de l’obra i pare 
d’una Lolita més carro- 
lliana del que sembla. És 
aixi com, per posar un 
exemple, les assignatu- 
res que en l’original an- 
glès estudia una tortuga 
d’imitació són “Reeling 
and Writhing (...) and then 
the different branches of 
Arithmetic- Ambition, 
Distraction, Uglification, 
and Derision”, converti
dos en el català de Gar
ner en “Tontines i Recar- 
golament (...) i després 
les diferents branques de 
l’Aritmètica; Ambició,
Distracció, Enlletgiment 
i Irrisió”; al seu torn, Oliva 
les converteix en “Lian-

Quaderns 
literaris: 

versions i 
diversions

JOSEP AVARIA RIPOLL

guir i Inscriure”, d’una banda, i “Suar, 
Rascar, Mortificar i Dimitir”, de l’al
tra. Com es pot veure, no és només 
una qüestió de matisos, sino de 
recreacions ben diferents del pecu
liar humorisme lingüístic de Carroll.

Però, en molts casos, les diferèn- 
cies entre Carner i Oliva no depe
nen només de possibles capricis 
personals ni de graus diversos de 
fidelitat O de traïciô a l’original: cal 
tenir en compte el simple pas dels

“EN REALITÄT, QUE ESTUDIAVA LA TORTUGA?”, DE JOHN TENNIEL PER A  
ALICE IN  WONDERLAND.

anys i, dones, els canvis, lògics, en 
els models lingüístics dels traductors, 
cosa normal i desitjable en qualse- 
vol cultura viva. Tot i aixi, alguns 
dels contrastos més flagrants entre 
les dues Alíeles nostrades van una 
mica més enllà, perqué reflecteixen 
el caos imperant, en una llengua 
només seminormalitzada corn la 
nostra, pel que fa a l’establiment 
d’un estàndard operatiu -fins i tot 
tenint en compte que parlem de lite
ratura, ja que ens trobem amb una 
obra de registre més aviat neutre, 
que quan es torna culte és amb 
intencions iròniques.

De fet, són Xavier Pericay i Ferran 
Toutain els qui han aprofundit més 
en qüestions corn la que ara ens 
ocupa. En el seu suggestiu i polè- 
mic assaig El malentès del nou- 
centisme analitzen els models de 
llengua dels escriptors catalans al 
llarg del segle per concloure que 
els noucentistes més destacats, 
corn Carner mateix, feren una opció 
estilística culturalista legítima, però 
sovint mal imitada i, en termes gene

rals, ben poc apta per 
crear escola. D’altra 
banda, diferencien entre 
el Carner prosista, un 
escriptor excel-lent -autor 
de Les bonhomies, per 
exemple-, i el traductor, 
molt més discutible; no 
tan sois per anacrónic 
avui dia, sino perqué “les 
versions de Carner del 
Picwick de Dickens i 
6’Alice in Wonderland óe 
Lewis Carroll (...) no s’a- 
deqüen als originals ni 
pel que fa al joc de regis
tres lingüístics, ni pel que 
fa al to o a la intendo d’al- 
guns passatges” (p. 264), 
i posen corn a exemple 
l’abüs en el tractament 
de vos. El mateix es 
podria dir de les versions 
carnerianes del Tom 
Sawyer o del Robinson 
Crusoe, i no pas per desi
dia 0 falta de cura, sino, 
en certa manera, per tot 
el contrari: “El que ha per- 
dut Carner, i amb eli tots



els noucentistes, no és el sentit de la 
llengua, sino el sentit de la realitat” 
(p.264).

És ciar que, de tota manera, també 
Alicia el va perdre, el sentit de la 
realitat, a partir del moment que va 
caure a la llodriguera del conill; per 
aixô, quan va haver de recitar un 
poema moralitzador molt conegut a 
la seva época, li va sortir una extra- 
vagància sobre un veil que feia la 
vertical al jardi i sostenía una angui
la damunt el nas; i és que l’entre- 
maliat reverend Dodgson va voler 
ridiculitzar alguns dels topics i pre- 
judicis de la seva época a través de 
la reduccié a l’absurd, encara que 
sovint se l’associï en exclusiva -corn 
també a l’implacable iconoclasta 
Jonathan Swift- a la literatura infan
til. Potser aquesta imatge infantilis- 
ta va influir en el model de llengua 
dels noucentistes quan traduïen, si 
fem cas de Pericay i Toutain i la 
seva contundéncia habituai: “Es per
seguía, dones, més una iMusió de 
puresa més que no pas una pure- 
sa real, sembla que aquest ideal

encara es tenia més present quan 
el públic que havia de rebre la bona 
nova era un públic infantil. No s’ex- 
plica, si no, que la prosa més con
tra natura que s’hagi escrit mai en 
aquest pais sigui justament la des
tinada ais nens i als adolescents 
sota la influéneia del noucentisme” 
(p. 265). No deu tenir, però, gran 
cosa d’infantil una novel-la que conté 
aquesta cançé:

(...)
-L i die penjaments sens fi 
al meu nen, i el bato si 
estornuda amb fùria insana, 
perqué el pebre pot gaudir 
sols que li doni la gana.

CHOP
Uau, uau, uau.

(versió de Josep Carner)

“AI nen petit heu de pegar;
Si estornuda, bufetada!
Perqué només fa que ensumar. 
El pebre que tant li agrada!

TORNADA
“Au! Au! Au!”

(versió de Salvador Oliva)

Les subtils diferéncies entre amb- 
dues versions -observen el con
trast entre el “Uau, uau, uau” de 
Carner i el “AulAu! Au!” d’Oliva- 
semblen confirmar, d’una banda, el 
conseil de la Duquessa a Alicia (“Tu 
procura pel sentit, i els sons ja pro
curaran per ells”) i, de l’altra, una 
curiosa reflexió d’aquesta última: 
“Sé qui era aquest mati quan m’he 
despertat; però em sembla que d’a- 
leshores ençà m’he transformat 
unes quantes vegades” ; o, unes 
págines abans i ja en el terreny 
metafisic: “Però, si no sóc la matei- 
xa, aleshores m’he de preguntar: 
Qui dimonis sóc, jo? Ah, és aquest, 
el gran enigma!”.

Lewis Carroll, Alicia al país de les 
meravelles, traducció de Salvador Oliva. 
Empùries, Barcelona, 1996.

Xavier Pericay i Ferran Toutain, El 
malentès del noucentisme, Proa, 
Barcelona, 1996. _
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De literatura d’idees n’hi ha hagut 
sempre, però peques vegades ha 
estât accessible al gran públic, man- 
tingut al marge de les grans dis
cussions intel-lectuals. El que rei
vindico aquí és la proposta, Iligada 
a una clara aposta per la novel-la, 
teta des de l’anarquisme català amb 
la pretensió de ter particip de les 
seves idees llibertàries a les classes 
més populars. Aquest fenomen 
-menystingut per la critica literària- 
es produeix als anys 20.

Mentre els representante de la lite
ratura culta están en pie debat sobre 
els nous camine que la novel-la ha 
de seguir (amb les propostes dels 
Sagarra, C. Soldevila, D. Guaneé, C. 
Pi i Sunyer, Pia, o el mateix Obiois), 
la literatura popu/artriomfa entre el 
gran públic amb la novel-la rosa, o 
d’aventures, de Foich ¡ Torres o 
Clovis Eimeric {La puntaire), i amb 
la descoberta del filò del món tèrboi 
que envolta la vida efervescent 
del Paral-lel, amb obres que 
posen al descobert la hipocre
sía i la manca de valors d’una 
classe social en crisi, i d’en
tre les quais recomanaria 
la lectura de la novel-la de 
Francés La rossa de mal 
pé/(1929).

Un projecte de 
novel-la anarquista
La proposta ideològica 
més revolucionària d’a- 
questa literatura populares 
produeix dins el moviment 
llibertari, que entén la litera
tura com un instrument de 
conscienciació i emancipació, 
portadora d'una fundó didáctica, 
la mateixa que el mourà a l'edició 
de revistes i diaris o de les col-lec- 
cions de novel-la breu "La Novela 
Ideal" o "La Novela Libre", répliques 
de col-leccions considerades alie-

Novelóla
llibertáría:

Joan
Montseny

DAVID SERRANO í BLANQUER

madores, cas de "La novela de la 
Noche" (pornográfica) o "El cuento 
semanal". El principal impulsor d’a- 
quest projecte és el reusenc Joan 
Montseny (1864-1942), més cone-

FEDERICO URALES

gut com Federico Urales, editor de 
les publicacions “La Revista Blanca” 
o “Tierra y Libertad”, i amb un llar- 
ga llista d’obres publicadas (con- 
cebudes com a lectures per a 
l’Escola Moderna de Ferrer i 
Guàrdia), entre les quais cal des
tacar sobretot Los hijos del amor 
(Bibl. Revista Blanca, Barcelona), 
editada avui fa 75 anys, i malaura- 
dament encara sense reeditar. Los 
hijos del amor, com la resta d’obres 
d’Urales (com Sembrando flores) o 
de la seva filia Federica Montseny, 
és una novel-la de tesi que ve a 
desenvolupar, des de l'anarquisme 
antiassociatiu, una concepció radi- 
calment idealista i individualista de 
la Ilibertat humana.

Models conservadors 
per a idees llibertàries
A l’hora d’exercir la tasca creadora, 
els escriptors anarquistes topen 

amb un problema greu: la manca 
'uns models de referència per 
vehicular les idees i arribar al 

gran públic. Paradoxalment, 
hauran de servir-se de 
manera directa i sense els 
sedassos minims desit- 
jables (distanciament/- 
superació) deis mateixos 
models burgesos, con
servadors i caducs de 
tombant de segle, sím- 
bols de la mateixa socie- 
tat alienadora que es pro
posen de transformar. 

Així, recorren a la novel-la 
de fulletó i al model realis

ta-naturalista, explicitât en 
la importáncia que els condi- 

cionaments del medi i l'herén- 
cia tenen sobre els personatges. 

La impossibilitat del lector per enten
dre com s'ha pogut construir el tem
perament del protagonista de ro 
bra, Bautistín (sense formació ni
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bagatge familiar), es resol mitjançant 
el recurs de l'herència, que és pre
sentai no de manera científica -cas 
d’una obra naturalista-, sino mit
jançant el recurs fulletonesc, basat 
més que en l'anàlisi en el factor sor
presa de la identificado, suspesa o 
retardada fins a la part final de ro
bra. Perqué Bautistín és presentai 
sota una precocitat exagerada i una 
formado innata que entroncaria 
amb el model del Bon salvatge, de 
Rousseau; rebel per naturalesa i 
critic fins arribar a la denùncia del 
món injust del adults (p.18), la qual 
cosa provocará la seva fúgida de la 
societat ais 8 anys. El seu "retorn" 
a l'estât natural, lluny de la societat 
que legitima arbitráriament l'explo- 
tació deis homes, permet la recu
perado del tòpic arcàdie del retorn a 
la natura (p. 19) com a contraposició 
al món viciât de la civilització, que

mor de mare"). En definitiva, els per- 
sonatges se cenyeixen a l’arquetip, 
convertits en vehicles d'una Idea; 
es tracta d’herois caracteritzats pel 
seu tarannà insolidari i individualis
ta, fonamentat en el diseurs nietzs- 
chià més vitalista, d'alliberament 
individual de l'individu (p. 57); dis
eurs del quai rebutjarà el seu ves- 
sant messiànic per ser coherent 
amb el pensament ácrata i lliure- 
pensador, però introduint-hi un con- 
cepte de Solidarität d'arrels més 
prépies del cristianisme primitiu 
(p. 167), amb certs components 
de serve! coMectiu.

Models conservadors i plens de 
tòpics sobre els quais circulen les 
influéneies psicolégiques, filoséfi- 
ques O cientifiques de qué es nodreix 
el moviment Ilibertari català; des del

lidària nietzschiana; o, finalment, 
amb l'antiestatisme d'Spencer, que 
li servirà per negar la nécessitât 
d'autoritat i del poder: fet que s'evi- 
dencia a cada acciò de l’obra.

Quan Montseny es pregunta a 
les seves Memories: "¿Será más 
fácil levantar a la gente por medio 
del sentimiento que por el de las 
ideas?", ens dóna la ciau per enten
dre la hibridesa de la seva propos
ta literària, condicionada per uns 
models que, tot i que li permeten 
accedir al gran pùblic, encorseten 
el missatge Ilibertari i no permeten 
que acabi de quallar. Malgrat tot, 
resulta un exercici de sinceritat i oxi- 
genació molt recomanable. 
teresag@sumi.es
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havia ja utilitzat Ruskin i que confi
gura un dels tòpics de la literatura 
finisecular.

Així mateix, el personatge feme- 
ni de la mare (bo per naturalesa, 
no per intel-ligéncia; a l'inrevés que 
els homes), és també una figura 
tòpica de la literatura de fulletô sen
timental; pels seus antecedents fami
liars (òrfana), pel retrobament amb 
el fili (amb predomini absolut del 
sentiment), per la malaltia provo
cada pel sofriment (clixé tòpic pré
sentât en termes purs), i perqué no 
actúa sota la consciéncia ideològica 
que el fill ha obrat correctament, 
sinó únicament pel sentiment ("l'a-

positivisme de Comte, que es pale- 
sa en les actituds deis protagonis
tes davant els conflictes; la presén- 
cia subjacent de la teoria de 
l'evolució de Darwin: per exemple 
quant al tractament de l'herència de 
Bautistín, que contrasta amb la del 
seu padrastre; del matérialisme 
mecanicista de Büchner i Hàckel 
per poder explicar les Neis de l'uni
vers sense haver de recórrer a la 
religió, genéricament entesa corn a 
alienació propia de les societats 
jerarquitzades, sinó a l'experimen- 
tació científica; amb l'individualis
me optimista d'Adam Smith, corn a 
complement idoni de la visió inso-

mailto:teresag@sumi.es
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Llíbres

NOVELLA

Quadern d’Aram 
Maria Àngels Anglada

Columna

Maria Àngels Anglada (Vie, 
1930) ha conreat tant 
novel-la com poesia o 
assaig i ha assolit el seu 
reconeixement sobretot a 
partir de la publicado d’E/ 
violi dAuschwitz. El darrer 
treball poètic és Arietta, el 
1996. Si amb El violi 
dAuschwitz AnQÌaóa evo
cava l’holocaust jueu avui 
dia altra vegada posât a 
primer pia, sobretot arreu 
d’Europa (a Franga hi ha 
una gran revifalla d’edi- 
cions i reedicions d’aques- 
ta temàtica), a Quadern 
dAram rescata de l’oblit el 
genocidi més desconegut 
dels armenis i el dona a 
conèixer a través d’un reiat 
que té molt de simbòlic i 
amb una prosa poètica 
molt buscada. La historia 
d’Aram és la d’una Iluita 
no només per la super- 
vivència fisica sinó també 
per la del record d’un pas
sât personal i coMectiu que 
no es pot destruir. Testimo- 
niatge poétic de l’ordre 
d’extermini décrétât pel 
govern turc envers el poblé 
armeni l’any 1915.

David Serrano Blanquer

MEMORIES

Pretérito imperfecto 
Carlos Castilla del Pino

Ed. Tusquets.
Barcelona 1997

Aquest és un Ilibre de 
memories singular. Castilla 
és un deis més prestigio
sos psiquiatres espanyols. 
Potser per aixé els seus 
records semblen amarats 
d'autenticitat, fugint de 
qualsevol intent d'amorosir 
una realitat -una v ida - 
dura, duríssima. Castilla 
del Pino, ens relata la seva 
infáncia i la seva joventut. 
De familia franquista, evo
luciona molt aviat cap a 
posicions democrátiques i 
progressistes. A mesura 
que es va donant compte 
de la realitat del pais, i 
sobretot de la realitat cul
tural, va adoptant una 
taranná racionalista i lliu- 
repensador. Els seus 
records sobre el coMegi 
religiös són aclaparadors. 
Castilla és limita a expli
car les seves vivéncies de 
nen enmig deis abusos 
deshonestos i la ferotge 
repressió sexual. El reiat 
de la Universität de la post
guerra és, també, del tot 
esborronador. Ara que ens 
adonem deis perills que 
comporta oblidar la histo
ria, "Pretérito imperfecto" 
ens obliga a recordar una 
de les étapes més negres 
del nostre passât recent.

VIATGES

El Marroc, 
sensual i fanátic 

Aurora Bertrana
Columna

Aurora Bertrana (1899- 
1974) és filia de Prudenci 
Bertrana, el de Josafat o 
Jo, memories d’un metge 
filósof, i va escriure sobre
tot narracions de caire rea
lista i sensual per reflectir

i'll f .M |
A u k o u .a  B r K iK , W , v .

EL MAHRÖC
sensuali fanatic

una de les seves passions: 
viatjar, iniciant el cami el 
1930 amb Paradises oceà- 
nics i que culmina el 1936 
amb aquest El Marroc, 
sensual i fanàtic, avui sor- 
tosament rééditât, per al 
gaudi dels lectors fixos d’a- 
questa secció i del món 
dels sentits del Marroc pro
fund i autèntic; més quan 
el comparem amb aquest 
de 1936 o amb el que havi- 
em vist en el número ante
rior de Canetti. Bertrana 
es deixa seduir en solitari 
per una cultura i una gent 
a través del viatge inicial 
per les grans ciutats: 
Tetuan, Fes, Rabat, Casa- 
blanca, Xauen i, evident- 
ment, la Marráqueix obli
gada. Finalment l’autora 
s’introdueix en el món pro
fund del Marroc interior de 
l’Atlas, pie de misteris i He
gendes, i del desert més 
personal. L’explicació de 
l’ohgen de la plaga Djemaa 
El Fná esdevé imprescin
dible, com la descripció de 
la travesea de l’Atlas a tra
vés del coll de Tinxca, el 
seu punt més alt de camí.

DSB

COOPERACIO

Una mirada a Xile 
Jimena Martínez

Lliga deis Drets deis Robles 
(i Sabadell Solidari)

Es tracta d’un dossier de 
84 págines amb la inten-

ció, excel-lentment acon
seguida, de donar a conèi
xer a grans trets la realitat 
del poblé xilé, les curiosee 
caractéristiques del seu 
territori i els aspectes fona- 
mentals de les seves so- 
cietats en el passât i en el 
present. Està dirigit espe- 
cialment a totes aquelles 
persones que vulguin inte- 
ressar-se de manera di
recta i divulgativa, però no 
superficial, pel poblé xilè 

L’autora realitza el tre
ball en dues parts clara- 
ment diferenciades. En la

primera fa un plantejament 
global de la situado del 
país al món i limits fronte- 
rers, per passar a conti- 
nuació a detallar les carac
téristiques geogràfiques, 
la historia, l’economia i la 
cultura: la segona part és 
un ventall complert d’acti- 
vitats didáctiques diversi
ficados i amenes que 
posen a l’abast de l’edu- 
cador i de l’alumne eines 
per aprofundir els dife- 
rents aspectes tractats. 
Per ell hi desfilen cites de 
Víctor Jara, Violeta Parra, 
Salvador Allende, Pablo 
Neruda, etc.

Mirados com aquesta: 
tolérants, pluralistes i rigo
rosos són les que neces- 
sitem per comprendre i 
conviure en la diversitat 
de cultures de finals del 
segle XX.

Mariona Vigués i Juliá



SOCIAL

Histories 
intranscendents 

de “La Lola”
Joan Pedraforca 

Sabadell
Amb aquest Ilibre son cinc 
els que Joan Rosselló, 
emprant el pseudônim de 
Joan Pedraforca, ha édi
tât. EIs que han precedit 
“La Lola”, tenen per titol ; 
Indigents, I si em moro, 
qué?, El mon de Laia i 
Xarnegos. Llibres, tots ells, 
amb temática social. En 
cada tema l’autor s’hi ha 
ficat a dins per conèixer- 
los i ser-ne un testimoni. 
Aquest té per tema les 
residències de gent gran, 
avis que s’acullen en una 
llar comuna per conviure 
el darrer tram de Ilur vida... 
De fet, I’autor ha visitât qua
tre residències -públiques 
i privades-. A través de La 
Lola ens relata histories i 
ho fa amb un llenguatge 
ciar i net. N’ha escrit el 
Portic Josep Torrella, que 
avala el Ilibre.

JCA

COLLECCIONISME

Medallas
Subirachs

Ed. Mediterránia 
Una medalla és un monu
ment com l’arc de triomf, 
la columna o l’estela. I 
aquest monumentum és 
destinât a perpetuar el 
record d’un esdeveniment 
O d’una persona. Amb la 
realitzacié d’aquests mo

numents monetiformes, 
Subirachs, coMaborador 
de Quadern, participa en 
aquesta pedagogia de la 
celebracié. Celebra el seu 
país, eis seus fonaments, 
amb la medalla del 
MiMenari de Catalunya, 
Jaume I la Catalunya Re
sistent, entre un gran ven
tali que també fa referèn- 
cia al mén de l’esport, 
l’excursionisme, la indùs
tria, la literatura, la religié, 
l’olimpisme o la política. La 
Fundacié el posa a la seva 
disposicié.

Q

CUINA

La cuina que torna 
Josep LIadonosa i Giró

Empúries, 1997

LIadonosa és Premi Na
cional de gastronomia i un 
dels cuiners més presti
giosos de casa nostra. El 
gran llibre de la cuina cata
lana és ja un classic de la 
literatura gastronòmica i el 
llibre més venut en els 
darrers anys. A La cuina

que torna, publicat per pri
mera vegada fa vint anys 
i ara rééditât i reelaborat 
es recuperen plats gairebé 
oblidats a molts pobles i 
masies, l’elaboració de les 
quais només la coneixen 
gent gran que els cuina- 
ven quan encara el turisme 
no havia envaït el territori 
català. Escrit amb senzi- 
llesa, tant pot ser útil al 
gourmet més exigent corn 
al nouvingut a la cuina que 
pretén fer un plat amb tra- 
dicié sense tenir-ne bagat- 
ge. Hi trobem des dels 
entrants, les sopes, els pei- 
xos, les earns i les aus, les 
postres i també algunes 
solucions en matèria de 
conserves. El vocabulari 
situât a la part final del lli
bre esdevé una eina utilis
sima, completada per una 
bibliografia exigent. Dues 
recomancions: el conili 
sabadellenc(!?) (p. 264), 
i l’escalivada esgarrada 
(p. 305).

DSB

Fórmulas magistrals 
Narcís Comadira

Empúries/EI País Aguilar, 
1997

Narcís Comadira (Girona, 
1942) és escriptor i pintor. 
Tot i ser conegut sobretot 
pel fet de ser un deis grans 
noms de la poesia catala
na contemporània, a tra
vés dels seus articles gas- 
tronòmics publicats durant 
gairebé dos anys a El País, 
es confirma definitivament 
també com un gran pro
sista. Es tracta de papers

“gastroculturals” -com ell 
mateix els anomena- que 
aviat es van constituir en 
un punt de referència obli
gada i de lectura gorman- 
da. Reunite en un volum, 
configuren un llibre origi
nal, tan apassionant pels 
amante de la cuina com 
pels de la literatura. Les 
iMustracions dels articles, 
obra de I’autor, configuren 
els carácter artistic de ro
bra presentada. En el lli
bre s’hi parla de “plats tra- 
dicionals i d’innovacions, 
d’oblits i resurreccions, d’a- 
tuells i dates i calendarle i 
dimes i escenaris i -fins i 
to t- d’artimanyes perso
nals”. Experiéncies viscu- 
des, relatadas amb una 
prosa poètica es combi
nen amb les receptes, els 
records i el memorialisme.

DSB
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El m irali 
del Paradis

(frasments)

JOSEP RAMON BACH

14

Elefant

L’elefant és el ser més digne del 
Paradis -advertí Kosambi a la mul
titud-. Quan sent que el temps se 
li acaba, no plora per la dissort ni 
culpa a ningù per la seva tragèdia. 
En silenci s’amaga en eis penya- 
segats impossibles. I corn l’ocell que 
pon al niu, ell cova la mort en el pai- 
satge més intim.

Balena

Quan la balena va veure que un 
arpó se li acostava, s’aturà emba- 
dalida a contemplar aquella estrella 
fugaç que envaïa l’univers amb una 
mirada plena de vida i mort.

Ocell

L’ocell és el sospir terrenal d’Ahimè 
-alliçonà, amb tendresa, el narra
dor-. De vegades, també és l’aigua 
sublim d’una de les seves llàgrimes. 
Qmple de plomes l’aire en honor del 
firmament, on les estrelles amiden 
el somni de la Hum. Sense ocells no 
hi ha misteri -advertí Kosambi-. I 
sense misteri, la vida defuig tota 
bellesa.

'Aquests contes minims en clau 
de poema formen part del Ilibre 

La rosa ¡inmarcesible, 
que, juntament amb 

Diluvi de ¡luna, 
ambdós encara inédits, 

tanquen la trilogia 
Kosambi, el narrador, 

iniciada amb 
L’ocell imperfecte 

(Ed. Columna, Áuria, 68)

Papallona

La papallona és el color d’un ins
tant atrapat entre l’ombra i la Hum. 
Un esciat de desig que omple tot 
un paisatge -sentencié, emocionat, 
el narrador-, Heu vist mai un jardí 
sense pétais? Quan les flors cauen 
vençudes, la papallona vola.

Formiga

Les formiques són trossos de 
mirali trencat d’una immensitat per- 
duda. La memòria de quan la fos- 
cor ho abrogava tot. Llàgrimes de 
cocodril d’un Paradis extingit -ado 
ri, amb tristesa, Kosambi-. La for
miga és també la petja del futur 
previsible -amenaçà amb ulls tre- 
molosos-. Tal vegada, la suor deis 
corbs.

Unicorn

Un dia, el cavali, conscient que 
la seva bellesa era l’enveja de tot- 
hom, va suplicar a Ahimè que li con- 
cedis l’honor de ser el rei dels ani
mals, Ahimè, prudent, no va dir res, 
però li envià un Hamp poderós i bell 
que se li va clavar com una estaca 
al front.

Musclo

El dia que Nora Kamba trobà una 
perla bellissima dins les valves d’un 
musclo, amb alegría dedui d’urgèn- 
cia que les perles creixen allá on 
ningú no s’ho espera.

(A Ramiro Fernández Saus, 
pintor del Paradis)

Mona

Aquella mona va creure que pos- 
sei'a el domini absolut de la perfec- 
ció, ja que l’instint la duia a mirar 
amb escreix tots els moviments de 
la seva companya que, de l’aigua 
estant, la mirava amb uns uHs idèn- 
tics i perplexes. Aixi és -advertí, 
burleta, Kosambi- com molta gent 
creu que la màxima virtut d’aquest 
món és imitar-se a si mateix. I, natu- 
ralment, s’equivoquen. La decadèn- 
cia sempre s’ha contemplât al mirali 
-precisé amb ironia.



L ’actual euforia immobiliària està 
produint una extraordinària renova- 
ció edificatòria, com mai s’havia 
registrat a la ciutat de Sabadell. 
Aquella monotonia característica de 
les cases de cos i de les quadres 
s’està diluint. La imatge tòpica, que 
ha estât utilitzada com explicació 
reduccionista de la complexitat del 
desenvolupament urbà, s’esvaeix.

Aquest procès accélérât de reno
vado urbana, a càrrec de la inicia
tiva privada, no va acompanyat del 
reconeixement adéquat d’allò que 
desapareix. Per tant ens estem que- 
dant amb visions molt génériques de 
la ciutat heretada i amb edificis cata
logate, suposadament preservate, 
que òbviament són insuficiente per 
l’explicació de les caractéristiques 
d’unes edificacions que, per manca 
de reconeixements artistics o histò- 
rics, paseen desapercebudes.

La lectura atenta ens permet 
entendre variacions dins els tipus 
arquitectònics fonamentais de la ciu
tat industriai, que donen riquesa a 
l’aparent homogeneì'tat. Aquesta 
observació és més evident en el pri
mer terç de segle, en compareció 
amb l’arquitectura dels mestres d’o- 
bres del segle passât que, 
òbviament, tenia un carác
ter molt més repetitiu. El 
llenguatge arquitectônic 
perfectament establert, la 
limitaciô de recursos mate
rials i tecnològics i l’abso- 
luta confiança en els oficis 
(paleta, picapedrer, serra- 
ller, fuster...) produien unes 
cases de carácter molt 
sériât, de les quais sols 
sobresortien determinats 
casais, les cases de més 
d’un cos d’amplada i amb 
més pretensions.

La construcció a càrrec 
dels tècnics que aglutinen 
la majoria dels encàrrecs es 
caracteritza per una certa 
resistència a la introducció 
de variacions i el programa 
residencial es va repetint 
durant més de mig segle.
Encara el 1923, Josep Re
nom, corn arquitecto muni
cipal, és reticent a concedir

L’arquitectura 
residencial 
del primer 

terç de segle 
a Sabadell

JAUME PUIG CASTELLS

una llicència perqué el “sistema de 
construcción que se pretende no es 
el acostumbrado en la localidad”.

La fagana de les cases del segle 
anterior no presenten elements de 
carácter ornamental, més enllá deis 
més vinculats a elements 'onamen- 
tals des del punt de vista construc- 
tiu (ménsules, comises, ráfecs) 
sobretot les de carácter modest. En 
serien l’excepció les cases deis Es
cayola, utilitzades com mostrari deis 
seus productos de terracuita (carrer 
de Sallarás i Pía), però sense èsser 
integrate en la concepció originària.

Per exemple, caldrà esperar algu
nos de les cases de Jeroni Martorell 
(1904-07, carrer de Corominas), per 
ceri, anteriore a l’edifici modernista 
de la Caixa de Sabadell o de Juli 
Batllevell (1904, carrer de l’Escola 
Industriai) per concebre les faça- 
nes amb la integració d’esgrafiats, 
serralleria i peces ceràmiques, en 
el context del modernisme. A par
tir d’aquest moment serà habitual 
plantejar promocions de cases de 
cos seriados i amb pianta idènti
ca, però amb façanes de caracté
ristiques ben diferente, tant de trac- 
tament com de geometria o, fins i 
tot, plantejant la juxtaposició de 
cases corresponents a tipus dife
rente, de les quais es podrien des
tacar les d’En Renom (1909), al 
carrer del Sol.

També és en aquest moment que 
es produeixen innovacions impor
tants en el programa d’habitabilitat 
de les cases. Tot i que alguns facul- 
tatius, sobretot Rafael Estany, fins 
prop dels anys vint encara manté 
una planta d’habitatge idèntica a la 
de cinquanta anys enrera.

Durant eis primers trenta anys d’a
quest segle, eIs projectes arqui

tectònics presentats per ator- 
gar Ilicències municipals són 
signats per un nombre molt 
réduit de facultatius. Si ens 
centrem en l’habitatge, amb 
molta diferència l’edificaciô 
més abundant (80% de les 
obres majors), les tres quar
tes parts dels projectes eis 
signen tres arquitectos: 
Joaquim Manich, Josep 
Renom i Melcior Viñals. 
Malgrat aquesta concen- 
tració d’encàrrecs i el man- 
teniment dels tipus arqui
tectònics, és fonamental 
valorar la significació i la 
influència que van poder te
nir eis edificis d’altres facul
tatius, la majoria molt menys 
vinculats a la ciutat.
En el context esmentat, 
poden passar desapercebuts 
treballs realitzats a Sabadell 
per arquitectos importants 
en el panorama de l’arqui- 
tectura catalana del moment.
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CONJUNT DE TRES CASES AL CARRER DEL SOL DE L’ARQUITECTE JOSEP RENOM (1909)

Una quarantena d’arquitectes i mes- 
tres d’obres diferente realitzaren 
projectes d’edificis residenciáis a la 
ciutat, durant aquesta època. D’entre 
élis, encara que algún sols cons
truis un edifici, cal destacar: Juli 
Batllevell, Eduard M- Balcells, Antoni 
Darder, Josep Graner, Jeroni Mar- 
torell. Francese de Paula Nebot, 
Miquel Pascual, Antoni Puig i Giralt, 
Manuel Raspali, Enric Sagnier i 
Salvador Viñals.

En qualsevol cas cal analitzar les 
variacions importants que es pro- 
dueixen en les edificacions resi
denciáis durant aquest période: 
millora del programa residencial,

re ito jM o rn t
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incorporado d’avenços tecnolôgics 
i modificació de la composició i trac- 
tament de les façanes.

L’extensió de les xarxes urbanes 
d’aigua i clavegueram per bona part 
de la ciutat, permet plantejar els 
servéis higiénics i la cuina de mane
ra diferent: no cal que restin situats 
de forma annexa al eos de la casa 
i en contacte amb l’eixida, on es 
situava el provisionament d’aigua 
(pou) i el sistema de sanejament 
(pou mort o fosa séptica), amb totes 
les conseqüéncies prou conegudes 
d’insalubritat.

La introducció del celobert, per 
ventilar els caracteristics quartos

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits

Grècia, 18 • Tel. 725 43 08 • SABADELL

foscos de la casa de eos i l’aparició 
d’algunes peces noves com el petit 
bany, el rentador, el cosidor i la gale
na, atorguen un major nivell d’ha- 
bitabilitat a l’habitatge tradicional.

Durant els primers trenta anys de 
la present centúria, aquesta diver- 
sitat que s’introdueix a la casa de 
eos, tan formal com funcional, fins 
i tot dérivant cap a petits edificis de 
varis habitatges, permet una major 
capacitat de permanéncia d’un 
model de ciutat que, de fet, está 
fonamentat en l’edificació entre 
mitgeres de baixa densitat.

A L V O S T R E  
S ER V E I 
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En un mercat tecnificat on es vol 
fer primar el “ land-art” , les ins- 
tal-lacions i l’art amb CD-Rom, on la 
promoció i fins i tot algunes vendes 
ja es fan via Internet, on eis museus 
es poden tenir a casa ficats dins de 
dises compactes, corn carat pot 
gosar algù sortir-nos amb imatges 
en clau idiMica, camperoles, pobla- 
des amb ocellets, conillets, papa- 
llones i angelets?

Escàpol de Txecoslovàquia l’any 
1968, i format artisticament a Ale- 
manya i a Nova York, Jan Knap va 
practicar el budisme alguns anys 
fins que el 1979 es va convertir al 
catolicisme militant que, des de lla- 
vors Than menât a pintar àngels i 
Sagradas Families que subjuguen 
a creients i no creients i que han 
astorat el mon artistic, poc acostu- 
mat a veure pintura doiça però no 
edulcorada, religiosa però no canò
nica ni recurrent. L’ansietat de la 
década dels 90 troba remei en les 
imatges de Knap, segone que fa un 
pareli d’anys sentenciava la revista 
nord-americana “Flash Art” en refe- 
rir-se a aqueste quadres que només 
frivolement i equivoca podrien ser 
titllats de “kitsch” o postmoderne.

Copyright

CALBIUS

Ara fa un any vaig veure aquest 
quadre seu datat l’any 1987 en el 
qual la Mare de Déu, amb el Nen al 
coll, feineja a la cuina mentre qua
tre àngels li paren la taula en un 
ambient auster però càlid, seré, har
monios: un petit menjador proletari 
en el qual es respira una humilitat 
endreçada, feliç, la beatitud en la 
terminologia cristiana. Aquesta obra 
és un dar manifest contra Beuys 
l’art angoixat, contra la taca bruta 
necrofilica, a l’hora que també -  
això se m’acut ara- contra el mateix 
art religiös “oficial”, burocràtic, estra-

fet i mercenari, aquell que fa pudor 
de Ciri. Aquesta troballa tingué Hoc 
a Barcelona, a la galeria Sio, al cap- 
damunt del carrer d’Aribau, a la 
mateixa galeria que ara acaba de 
presentar, de la mà de Victor 
Saavedra, la primera exposició indi
viduai de Knap al nostre país.

Entrent de l’angoixa culpable la 
serenitat innocent, entrent de la 
desolació la natura alegre i assole- 
llada, entrent de la mort l’amor a la 
Hum i a la vida ha escrit Juan Bufili 
a “La Vanguardia” del 9 de gener 
d’enguany en ressenyar aquesta 
sorprenent exposició d’oHs, aqua- 
rel-les, dibuixos i gravats d’entre els 
quais excel-leixen una maternitat 
camperola resguardada per una 
gran tela verda, una escena a l’ai
re Hiure amb el Déu infant protegit 
pel para-sol que aguanta un ángel, 
una altra escena on Jesús ajuda 
Sant Josep en el treball quotidià a 
la fusteria i una magnífica al-lego- 
ria de Sant Jeroni. Jan Knap, un 
pintor intel-ligent, Iliure i exempt 
de prejudicis que tinc el goig de 
presentar-vos. 17
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A la historia de l’Art Català, volum 
VIN, “L’època de les avantguardes. 
1917-1970”, es retreu un fet oco- 
rregut el 1936, quan al Saló de 
Montjuïc fou premiada la pintura “El 
vi de Kios”, de Pere Pruna, i el grup 
PAC la denuncié com a plagi d’una 
fotografia publicada al número 23 
de la revista “Sex-appeal”. A l’es- 
mentat volum i a la seva plana 148 
hom trobará la reproducció del qua
dre i de la il-lustració del magazín 
erótic que el pintor va copiar.

Trobo un xic estrany que es faci 
referència a un home de la talla de 
Pere Pruna, i en un llibre d’aquest 
abast, amb un “pecat” com el d’”EI 
vi de Kios” , i encara més estrany 
que a la plana 179 s’arrodoneixi la 
teina amb la reproducció d’una altra 
mena de “pecat”, aquesta vegada 
de significació politica, els quais, 
juntament amb un irrellevant figuri 
per a un ballet i una fotografia per
sonal del pintor, són tota la docu- 
mentació gràfica que sobre ell publi
ca el repetit volum. Aquesta tria, si 
més no, pot induir a pensar que ha 
estât feta amb una intenció de des- 
prestigi i que s’ha aprofitat l’avi- 
nentesa per a donar un cop baix a 
aigú que ja no pot defensar-se. Pot 
fer pensar en un interés espuri.

Cansada el lector si ara énumé
rés exemples, que hi són a dotze- 
nes i a centenars, de la iconografia 
de revistes, calendaos, publicitat, 
cinema, televisió i fins i tot cómic, uti- 
litzada com a model i material pictó- 
ric per artistes com, per exemple, 
Roy Lichtenstein o Andy Warhol, els 
quais han produit obra d’art a par
tir d’aquesta base -la  imatge de la 
imatge- i no ha passât absoluta- 
ment res. De fet, sempre s’ha tirât

El VÍ
de

Kios

RICARD CALVO i DURAN

mà de models tradicionals o coeta- 
nis des d’actituds i propòsits ben 
diversos: corn a simple còpia; docu
mentais, corn els petits apunts a la 
ploma de Rembrandt del “Sant 
Sopar” , de Leonardo, i del “Bal- 
dassare Castiglione”, de Rafael, o el 
“d’après” Holbein d ’ Ingres, per 
exemple; amb l’esperit analitic, cri
tic, d’homenatge, o fins i tot ironie, 
d’un Arroyo, d’un Dali, d’un Equip 
Crònica, d’un Mensa, d’un Saura o 
d’un Toral, amb relaciô als mestres 
del passât, la quai cosa també fern 
o hem fet els Pere Almirón, Josep 
Berruezo, Ramiro Fernández, Miquel 
Mas, Joaquim Montserrat, Agusti 
Puig, Jordi Roca, Antoni Taulé, Oriol 
Vila-Puig i jo mateix. Àdhuc desho- 
nestament, com en el cas de la fal- 
sificació, qui, un dia o un altre, no ha 
recorregut als precedents? Aquell 
que mai no ho hagués fet seria un 
autista, ja que l’artista beu de la tra- 
dició: no pot pas passar sense ella, 
encara que sigui finalment per trans- 
gredir-la, pertrencar-hi, com en els 
cas deis avantguardistes.

No fa gaire, en documentar-me 
per a un projecte, vaig regirar biblio

grafia sobre la pintura italiana del 
“trecento” i del “quattrocento” , tot 
advertint la similitud prácticament 
exacta - l ’Arcángel que s’agenolla 
davant la Mare de Déu en medita- 
ció, el gerro amb els Iliris en segon 
pía, que representa la puresa-, entre 
l’”Anunciació” de la Porciúncula 
d’Assís, pintada per llario da Viterbo 
el 1393, i la que Simone Martini, 
amb la coMaboració de Lippo 
Memmi, féu el 1333 per a la capa
ila de San Ansano de la Catedral 
de Siena, i que ara es conserva a 
la galeria dels Uffizi, a Florència. Un 
altre cas de similitud sospitosa, 
paraMel al d’Ilario i Martini, el tro- 
bem en comparar la composició de 
l”’Olimpia”, de Manet, amb la “Venus 
d’Urbino”, del Ticià, en les quais tant 
la figura protagonista corn els ele
ments secundaris, i fins i tot l’espai, 
es corresponen matemàticament. 
El famós quadre “Le déjeuner sur 
l’herbe”, també d’Edouard Manet, 
va causar sensació en ser présen
tât el 1863 i va ser considérât revo
lucionan pels entesos del seu temps, 
però encara que Manet pintés amb 
el seu propi estil, havia tret la idea 
de la tradició.

“El judici de Paris”, de Rafael, ara 
desaparegut, conté, entre d’altres, 
tres figures masculines juntes que 
Manet adaptà a la moda del seu 
temps; deixant-ne una de nua, però, 
la qual canvià per una figura feme
nina, a l’esquerra del grup del primer 
terme del seu “déjeuner”. Un gra
vât italià del segle XVI, degut al buri 
de Marco Antonio Raimondi, que és 
avui al Metropolitan de Nova York, 
còpia del Rafael pintat cap al 1520, 
en dóna fe. Però no tan sols dóna 
fe que Manet es basés en Rafael,
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sino que el mateix Rafael va inspi- 
rar-se al seu dia en les figures d’un 
sarcôfag romà del segle III, d.C., 
que encara podem veure avui a la 
Villa Mèdici: práctica habituai entre 
eis pintors del Renaixement, la d’es- 
tudiar i copiar, a Roma, els marbres 
clàssics.

Aqüestes tres figures romanes 
deuen ser els models més econo
mics, rendibles i amortitzats de la 
historia de l’art, ja que cap al 1963 
-just un segle després de la pre
sentado del “déjeuner”- , el senyor 
Picasso havia produit 27 pinturea a 
l’oli i al voltant de 150 dibuixos ins-

pirats en el conegut “original” de 
Manet, i, de retruc, en elles. Picassos 
“d’après” Manet, Picassos “d’après” 
Brueghel, Picassos “d’après” 
Cranach, Picassos “d’après” Goya, 
Picassos “d’après” Velâzquez, i 
Picassos joves, del primer Picasso, 
que manlleva llenguatges, recursos, 
solucions i tècniques de Canals, de 
Casas, de Rusihol..., i més tard de 
Cézanne, i després de Braque, i de 
l’art ibèric, i de l’art africà... Quan el 
producte final és bo, que s’hagi man- 
llevat d’altri no sembla pas mala- 
ment. I és que, fret dels autistes i 
dels quadres “divins”, eIs artistes no

treballem pas en el buit. Ens esti
mulen altres artistes i, sobretot, la tra- 
dició: és la terra en la qual creixem 
i de la qual ens nodrim, com els 
ceps de Kios. Ho sabem i ho adme- 
tem sense empatx, i la resta són 
collonades, com deia en Pía.

El mestre Pía, expert en temes 
gastronomies, recomanaria de ben 
segur ais afectats d’” iconografia” 
que prenguéssim amb cada ápat 
-llegiu amb cada sessió pictórica- 
un gotet de vi grec.
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La Tradició occidental, al llarg de 
la seva historia de l’art, ha cercat 
falsificar la realitat, precisament, per 
a recrear-la i, fins que la càmera 
fotogràfica i el cinema no assumiren 
l’exclusivitat que tenia la pintura, 
ningú havia créât, encara, la iMusió 
de la realitat amb la perfecció i la 
capacitat divulgadora del gravat.

El gravat, sigui estampa, auca, 
iMustració de text, pasquí, cartell 
cinematográfic o programa de má, 
ha significat el prêt-à-porter dins el 
terreny de l’Art. La seva naturale
sa d’assequibilitat, el seu populis
me des de la seva gènesi, han fet 
d’ell un germá petit de les Grans 
Arts que ara comença a ser con
sidérât amb més d’interès. Aquesta 
historia de no-valoració és, sense 
entrar en qüestions formais per ara, 
una coincidència amb la condes
cendent apreciació de l’art del segle 
XX: el cinema.

Els elements que van fer que fos 
quelcom possible son dos, la 
impremta i el material flexible, el 
paper. Una máquina i un suport. Al 

20 cinema, ambdues coses són pre- 
sents, la càmera i el material sen
sible, el nitrat, després el ceMuloide. 
Quant a l’execució de les dues tèc- 
niques, gravat i cinema, la matèria 
que serveix de suport no s’emmot- 
lla -com passa a la pintura o a l’es- 
cultura-, sino que s’imprimeix o 
impressiona, és a dir, és mecánica. 
Sense menysprear la creativitat, és 
imprescindible la mecanització en 
tot el procès.

L’art, a la recerca de la repro- 
ducció del moviment, segui camins 
molt diversos, des de les ombres 
xineses a la projecció de fantas
magories amb la llanterna màgica 
de Kircher. Niepce, tractant de per
feccionar l’ invent de la litografia, 
aconseguí fixar químicament les 
imatges reflectides a l’interior d’una 
càmera fosca, obtenint, així, la pri
mera fotografia d’un paisatge l’any 
1826. A partir d’aleshores, la rela- 
ció entre l’invent i els artistes plàs- 
tics será inevitable, “Diccionari de 
la Natura!” , exclamá Delacroix. El 
perfeccionament de la tècnica per 
aqüestes dues disciplines artisti
ques anirà paraMelament amb el

El sravat 
com a 

precursor 
del cinema

AN A FERNANDEZ ALVAREZ

Antonio di Giovanni parla, en la seva 
declaració d’impostos, de “blocs de 
fusta per a jocs de cartes i de sants” 
i, el 1395, ja existia un fabricant de 
caries de joc a Bolonia, cartes pie
ces de referències cultes i educa
tives que, des de la seva estética 
naïf, recorden les primeres imatges 
del “Film Art” francés o els realis
tes dibuixos per a zootrops. També, 
la moralina fabulista de les planxes 
de gravat és present ais fotogra- 
mes del primer cinema europeu.

Generalitzar la imatge artística

seu perfeccionament corn a Art.
El carácter popularitzador de l’Art 

a través de les planxes, tendirà, ine- 
ludiblement, a generalitzar-se, amb 
una estética menys cultista que les 
altres pràctiques plàstiques ja reco- 
negudes. Fonamentalment, li serà 
més propi el gust burgès, que té 
una obsessió per la immediatesa 
d’un llenguatge més directe i apre- 
hensible. Reproduir obres mestres 
en gravat xilogràfic, per exemple, 
representa una perceMa petita de 
produccié, comparada amb la utilit- 
zacié generalitzada d’aquestes tèc- 
niques en altres camps no tan 
nobles. Se sap que, el 1430, un tal

és responsabilitat del gravat i, per 
tant, aquest, és responsable d’un 
estât d’opinié social a través del 
món de la imatge, corn ho és el 
cinema. No es tracta de la immor- 
talitzacié d’uns models, sinó que 
es tracta de la creacié d’un univers 
ideal, en el quai la imatge d’allè 
que és real arriba a un desti tem
poral conjuntural, oportunista i, per 
tant, cómplice amb el seu temps. 
En definitiva, participa d’una onto
logia pròpia del llenguatge de mas
ses del segle XX: el cinema.

El gravat, al contrari de la pintu
ra, actúa com el cinema, no es limi
ta a una estètica, sinó que neces-



sita d’una psicologia de masses per 
a èsser consumit. Aquí rau la seva 
essencialitat realista, fins i tot en les 
formes més estilitzades. Com 
Malraux ens deia al seu article 
“Verve”: “El cinema no és més que 
l’aspecte més desenvolupat del réa
lisme plastic que començà amò el 
Renaixement i trobà la seva expres- 
sié limit a la pintura barroca”.

Gravat i cinema, en la seva imme- 
diatesa divulgadora, comparteixen 
una aspirado dual: expressivitat de 
realitats que superin l’aspecte més 
literal de la imatge, l’argument narra- 
tiu i el desig psicologie de substituir 
el món exterior pel seu doble, en 
un intent obsessiu per configurar
se com document-veritat, com a tes- 
timoniatge d’un temps. Ambdós atra-

pen la realitat sota preceptos més 
psicologics que formais, i són un 
modelât, una petjada de l’objecte 
mitjançant la Hum.

L’originalitat del gravat, com la del 
cinema, resideix en I’objectivitat que 
representa la barrera mecánica d’e- 
xecució entre l’obra i l’autor. Entre 
l’objecte inicial i la seva represen- 
tacié s’interposa un altre objecte: la 
premsa o la càmera. Aquest filtre 
mecànic dota l’obra d’una plausibi- 
litat que és estranya en les altres 
arts. Fins i tôt, quan el gravat repro- 
dueix la il-lusié d’una obra pictóri
ca, el fet d’intervenir-hi un estri mecà
nic legitima la reproduccié de “més 
veritat”, gravat i cinema reproduei- 
xen la “veritat” palpable d'un objec
te artistic. En el cas del cinema, es

mostra la mateixa veri:at, però 
sumant-hi el moviment. Són arts 
burgesos. Neixen de l’ûter econòmic 
d’aquesta classe, són afins en gène
si i aspiracions comerciáis, que és 
el mateix que dir en aspiracions de 
“gust”. L’un i l’altre comparteixen la 
seva pertinença al gran públic: esce
nas de costums/arribades i sortides 
de fàbriques i estacione; escenes 
històriques plenes d’anècdotes o 
caricatures/ eis films-repcrtatge de 
principie de segle. Fins i :ot, l’exô- 
tic gravat japonés no s’escaparà 
d’aquest populisme: retra:s de cor
tesanos 0 d’actors, aixi corn la re
presentado d’escenes de carrer i 
d’oficis humils.
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Am b Jordi Baldrich (30 anys) ens 
disposem a entrar a l’Àfrica amb 
confiança tota vegada que ell és un 
africanista i coneix, viu i conviu amb 
nadius del Magrib, del Senegal, del 
Camerún...

Abans cal dir que en Jordi cursá 
estudis de dret a la Universität 
Autònoma de Barcelona, i es lli- 
cencià l’any 1990.

Ha practicat l’atletisme i la nata- 
ció. Segueix estant en bona forma.

I fou arran d’un viatge turístic que 
realitzá al Marroc, ara fa uns dotze 
anys, i allá descobrí una nova vida 
i cada cosa nova que veia s’hi sen- 
tia intéressât i atret. I amb aquesta 
forta atracció penetré per aquelles 
terres i arriba al Senegal i al Ca
merún. Així, tan senzillament com 
ara hom ho explica.

De fet, Jordi Baldrich és com una 
llançadora, perqué va i ve. Ara, val 
a dir que s’està més temps allá que 
no aquí. D’allá en duu testimonie, 
objectes d’ús quotidiá deis nadius, 
i també, és ciar, les seves escultu- 
res, aqüestes máscares que ara 
acaben d’exhibir-se, en part, a Cal 
Ventura, a la Via Massagué, a aquell 
récupérât obrador de terrissa i cerà
mica de Ca l’Escayola... Un lloc 
d’história antiga que ara té nova 
vida.

En Jordi, a part d’africanista com 
li agrada dir-se, té un esperit aven-

sembianza

lo rd i
Baldrìch
Vìlanova

JOAN cu sco  ÌAVA^AMI

turer. Eli és obert, captatiu; té un 
somriure fácil i generós. Es comu
nica tot eli amb els seu entorn. A 
part de les Mengües que parla: 
l’anglès, francés, l’àrab corrent i quel- 
com de walaj, practica el llenguat- 
ge universal: l’amor per la natura.

Amb altres Companys organitzen 
viatges turistica, fent de guia quan 
l’època estiuenca. A l’hivern es dedi
ca a buscar i adquirir artafricà. (Ho 
subratllem...). També coMabora amb 
l’organització Metges-Mundi. Habi- 
tualment resideix a Dakar, Senegai, 
0 al Camerún. Tots aquesta pro- 
ductes que duu provenen d’arte- 
sans. Oim-lo:

Quant a l’etiqueta occidental d’art 
africà, vull remarcar que a l’Àfrica no 
existeix, a més que priva els objec-

tes del seu significat i contingut. Les 
màscares, estàtues, indumentàries, 
etc., tenen o tenien una fundó reli
giosa. Per altra banda, hi ha els 
objectes d’ús quotidiá, creata amb 
finalitats funcionáis estretament lli- 
gades a la seva funcionalitat. Per 
tant, per més que els objectes i 
eines estiguessin bellement adór
nate sols se’n valorava la utilitat. 
La bellesa estètica no era ni cotit- 
zada ni qüestionada.

La noció d’art neix quan els pri
mers colons, i exploradora euro
peos, atrets per la curiositat, es van 
emportar les primeree peces a casa 
seva i començaven a valorar-ne 
quelcom més que el seu exotisme, 
la qual cosa doná pas, a finals del 
segle passât, al fet que la seva esté
tica comencés a causar, en cercles 
réduits, admirado a Europa.

Artistes com Picasso, Klee, Moore, 
Miró, etc. es van interessar per la 
bellesa d’aquests objectes tribals. I 
és précisément a partir d’aquest 
moment quan trobem, per primera 
vegada, el seu reconeixement com 
a obres d’art, catalogata i reconeguts 
més enilà del factor antropològic.

Aquest reconeixement per l’art tri
bal, m’és d’un particular interés pel 
contacte directe que jo hi tine amb 
aquest pobles. Tant els artistes con- 
temporanis de principia de segle 
com tothom qui ha tingut contacte

m
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amb l’art tribal s’ha trobat séduit per 
aquesta nova visió estètica.

Vivim influenciats, vulguem o no, 
per tot el que ens envolta, el que 
entra pels nostres ulls o oides, aixi 
dones, caminant per l’Àfrica és on 
he descobert aqüestes noves for
mes de vida i d’expressions artisti
ques diferents. Formes de vida més 
simples, però també pures i arrela- 
des a la natura. Obres artistiques 
carregades de força i beilesa que 
amaguen tot un fons simbèlic al quai 
desgraciadament nosaltres no 
podem arribar. L’art i la bellesa son 
coses que no es poden ensenyar, 
sino que son fruit d’una percepció 
vibracional.

Tots aquests creadors tribals 
m’han séduit amb eis seus objectes 
tant des d’un punt de vista estètic 
corn etnologie.

El fet de viatjar, d’anar a conèi- 
xer mon, s’ha imposât i tothom té la 
voluntat 0 les maletes a punt per 
marxar a altres continents. El nos
tre personatge ens explica corn eli 
li agrada fer-ho.

Per a mi és normal i molt impor
tant el fet de viatjar amb temps. 
M’agrada pair bé eIs llocs per on 
passo; menjar, conversar, hure, dis
cutir, en fi, viure amb élis i corn élis. 
Normalment quan coneixes algù és 
perqué s’ha donat un interés mutu. 
Jo SÓC quelcom nou i intéressant 
per élis i élis per a mi. LIavors ja 
tenim la xispa que pot encendre la 
conversa i la conversa que pot donar 
una relació o amistat. L’amistat pot 
portar que jo m’hi trobi bé i em quedi 
un temps convivint amb ells i la con- 
vivéncia pot dur a terme algún pro- 
jecte com el que he realitzat amb 
una familia de Dakar, al Senegal, i 
amb una familia de Donala, al 
Camerún. Ambdós projectes con- 
sisteixen en la creado d’una empre
sa receptiva de petits grups de viat- 
gers europeas per conéixer diferents 
países africans. Tant al Camerún 
com al Senegal hem format a un 
equip del pais per acompanyar els 
diferents grups per la zona. Al 
Senegal, en aquests moments ja 
disposem de cinc vehicles per por
tar a terme els diferents itineraris. La 
meva tasca és la de coordinar els

guies aixi com la de contactar amb 
els futurs clients o agències de 
viatges.

Àfrica és un continent tan gran, 
amb tanta varietat i ends que es fa 
dificii d’explicar amb quatre ratlles. 
És un continent pie de sensacions 
exubérants i diferents que de mica 
en mica que hi vas entrant vas tro- 
bant. El Marroc, Algèria i Mauritania, 
els nostres veins del sud però tan 
poc coneguts. El reiat de la seva 
història i dels seus costums ha dei- 
xat una imatge deformada de la rea- 
litat. La terra és pobra, argilosa, i 
sorrenca, de colors ocres i rove- 
llats però en canvi la seva cultura 
i hospitalitat són llegendàries i 
abundante. El que et deixa més 
bocabadat és el xoc amb un altre 
model de societat on els costums 
i les formes de vida creia ja extin- 
gides, és com si et traslladessis a 
I’edat mitjana. El temps s’ha parat, 
i ha quedat immòbil.

A l’Àfrica de I’oest he estât al 
Senegal, Gàmbia, Mali, Burkina 
Passo, Costa d’lvori i Benin. És el 
pais dels negres, a l’altra banda de 
I’immens Sàhara. On hi trobem un 
mon tribal impotent, ofegat per uns 
estate que no s’han fet a la seva 
mida sinó a la mida dels estate colo- 
nitzadors. Déstructura trontolla, però

JORDI BALDRICH A  LA PLATJA DE DAKAR

en subsisteix una manera de pen
sar i de viure, una arquitectura ori
ginai i un artesanat riquissim. Als 
mercats, la gent encara es congre
ga per escoltar les rondelles inaca
bables d’un veli griot, memòria 
col-lectiva, dipositari d’una tradició 
orai que no pot morir, perqué als 
contes hi ha l’ànima de l’Àfrica 
Negra.

L’Àfrica centrai (Camerún, Nigèria, 
Guinea Equatorial i el Gabon) és 
l’Àfrica verde de les vastes exten
sions de sabana que es perden en 
l’horitzô, planes, rius, Macs, dies 
volcànics, selva i tot això unit a una 
Hum especial que il-lumina el pai- 
satge i en combina les tcnalitats a 
mesura que el dia avança . És un 
poblé hospitalari que cembina la 
senzillesa amb un fort sentit de tra
dició, la quai manté extraordinària- 
ment viva, i amb uns costums que, 
segons l’ètnia a la quai pertanyien, 
es conserven i es transmeten de 
pares a fills.

El tema li va. Les paraules li fluei- 
xen a raig. Seguim-les.

La meva vivèneia concreta amb 
ells a Dakar pot sobtar una mica 
des del nostre punt de vista occi
dental. Jo estic a Pikine, un barri 
popular de Dakar. Vise amb la fami
lia Niang de l’ètnia woloj. Tots ple- 
gats devem ser sobre eis trenta i 
tants. El cap de la familia està casat 
amb tres dones, ja que la religió 
musulmana els permet fins a qua
tre esposes. A Pikine n’hi viuen dues, 
i la tercera viu en una altra casa on 
ell hi va els caps de setmana, ja 
que durant la setmana viu amb les 
dues.

L’harmonia de la casa és d’admi- 
rar, tot sembla desorganifzat, però 
tothom sap quin paper juga i el que 
ha de fer. Per a mi tot és ben nor
mal, al barri tots s’organitzen igual. 
Jo prefereixo conviure amb ells que 
en un hotel, ja que considero que és 
la millor manera de poder com
prendre una cultura tan drerent a la 
meva. L’any passât, duran: els meus 
cinc mesos d’estada a Pikine, vaig 
tenir la sort de poder viure les fes- 
tes del Tabaski, que és quan sacri
fiquen els bens, passât un mes de 
l’últim dia del Ramadá.



Jo, mentre pugui, seguiré baixant, 
vivint a cavali entre dues cultures. 
Estic ben enganxat per l’encís africá. 
Estimo apassionadament els amies 
que he anat fent amb els anys, tot 
i reconeixent que en certes oca- 
sions les cultures es contraposen, 
però penso endavant!, ja que sóc 
jo qui ve de tora.

Toquem el tema deis seus cants i 
rituals i d’aquest seu ritme excitant. 
A veure quines notes hi poses, Jordi.

A l’Àfrica, la música és la vida. 
Durant els rituals d’iniciació, les 
cançons secretes instruirán els 
joves de les seves responsabili- 
tats adultes.

Les dones africanes utilitzaran la 
música per alleugerir els treballs 
doméstics; canten al compás deis 
morters quan preparen el mili (prác
tica que ha inspirât una festa anual 
a l’illa del Cap Verd). També l’utilit- 
zen les dones betsi del Camerún 
per trencar el tabú durant les reu
nions, on cantaran sobre les seves 
vides sexuals.

La música s’estén per tot el con
tinent africá, però a la zona més 
occidental existeix una casta tradi- 
cionalment destinada a la música: 
els griots, que els podríem compa
rar amb els nostres joglars de la 
baixa edat mitjana. Origináriament 
treballaven per un senyor noble a qui 
acompanyaven durant els moments 
claus de la seva vida. Avui però, els 
griots encara canten, però no tan 
sois per a un senyor sinó per a tot 
el món.

A Babo Diulasso (Burkina Passo) 
és impressionant el ritme frenétic 
deis bars musicals i cabarets.

Els djembes, dudumbas i bala
fons traspassen les parets deis bars 
cada vespre. La música, la dansa, 
la poca llum i la cervesa de mili 
(xapaló) caldegen l’ambient fins ben 
entrada la nit.

Aquí s’enduriran les mans dels 
futurs candidats a integrar els grups 
més importants i coneguts corn els 
de Toure Kunda, Joussau N’Dous, 
Salif Keita, Mary Kaute, Manu 
Dibango, Toumani Diabate, Johnny 
Clegg, Papa Wemba, Ali Faska 
Toure, Oumou Sangaré, Angélique 
Kidjo...

-(Serà guai\...)

Qüestionari Proust
-E l principal tret del meu carácter? 
-Inquiet.
-La qualitat que prefereixo en un home? 
-Que siguí modest, susceptible, subtil, 
afable i transparent.
-La qualitat que prefereixo en una dona? 
-Les mateixes, afegint-hi la sensualitat 
i beilesa amb gràcia, si no és corn un 
ham sense eue.
-Allò que més estimo en els amies? 
-La sineeritat, honestedat i la paeièneia, 
ja que eom amie em eonverteixo en el 
lladre del seu temps.
-E l meu principal detecte?
-Voler fer més coses de les que pue fer. 
-Ocupació preferida?
-Viatjar sense veure l ’horitzó de la tor
nada.
-E l meu somni de benestar?
-Obtenir el benestar per tothom. 
-Quina fóra la meva pitjor desgràcia? 
-Tenir tot el que volgués amb facilitât. 
-Què voldria ser?
-Un ocell amb conscièneia.
-On desitjaria viure?
-No m’agrada viure en un indret concret. 
M ’agrada la varietat i diversitat, m ’a- 
grada moure’m d ’aquf cap allé.
-Quin color prefereixo?
-L ’ocre accentuai, rogenc o groguenc 
que déna el sol.
-Quina flor prefereixo?
-Buguenvil-lea.
-Quin ocell prefereixo?
-La cigonya.
-E ls meus autors preterits en prosa? 
-M ’agraden un futimer d’autors i no tinc 
un criteri darde seleccié. Ara m’ha donat 
per llegir antropologia: Marvin Harris, 
Laureus van der Part, Amin Maalang...

-E ls poetes preterits?
-He llegit quelcom d’Edgar Allan Poe 
(paradoxal i deliciés), Rimbaud... Però 
no és el meu fort; prefereixo llegir prosa. 
-E ls herois de ficció?
-Chariot.
-Les heroines de ficció?
-Cap.
-E ls meus compositors preterits?
-La música és vital per a mi, a més em 
fa companyia alla on vaig. Una petita 
sintesi: Vivaldi, Mozart, Claude Debussy, 
Manuel de Falla, Bob Dylan, Salif Keita, 
Ali Parka, Taure, Taumani Diabate... 
-E ls pintors predilectes?
-E l meu amie Caries Bellosta, Agusti 
Puig, Modest Cuixart, Durancamps, 
Antonio Saura, Arranz Bravo, Frederic 
Amai, Louis Bouquet, Paul Gauguin... 
-E ls meus herois de la vida real?
-E ls Iluitadors i Iluitadores de causes 
perdudes.
-Les meves heroines historiques? 
-Val l ’anterior.
-E ls noms que prefereixo?
-Per un noi Nil i per una noia Awa que 
és Eva en walag.
-Què detesto més que res?
-La  corrupcié, la cobdicia, racisme, 
opressié.
-Quins caràcters històrics menyspreo 
més?
-La història està farcida de caràcters 
històrics menyspreables, aleshores can- 
viaria la pregunta i em qüestionaria quins 
son dignes d ’elogiar.
-Quin fet militar admiro més?
-No n ’admiro cap.
-Quina reforma admiro més?
-Totes les que signifiquen un pas enda
vant per la Ilibertat, la igualtat i el benes
tar dels homes d’arreu del món. 
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Poder volar.
-Com m’agradaria morir?
-Dormint, sense adonar-me’n.
-Fets que m’inspiren més indulgència. 
-E ls de l ’amistat i l ’amor.
-E l meu lema?
-No en tinc.

-Corn SÓC?

-U n addicte, apassionat de totes les 
perversions de la natura. 
-(Naturalment...)
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Perfil
Cavalca entre dos continents.
(Va del blanc al negre...)
Li agraden, però, els colors càlids, 
tropicals...
I contemplar les albades i les capvesprades 
...tot escoltant mùsica, 
fins i tot el tam-tam...
Un cercador de paradises...



Josep Vila Casañas (Sabadell, 
1966), fundador del cor Lieder Cà
mera i exdirector titular de la Coral 
Càrmina, ha estât nomenat nou 
director de l’Orfeó Català, carree 
que començarà a exercir a partir del 
mes d’abril. Josep Vila, que va ini
ciar els seus estudis al Conservato- 
ri Muncipal de Música de Sabadell, 
ha dirigit diverses formacions vo
cals, corn l’Agrupaciô Coral Carde- 
deuenca, la Coral Belles Arts de 
Joventuts Musicals de Sabadell o 
el Cor de Veus Blanques del Con
servatori de Badalone. Actualment 
compagina la seva teina al capda- 
vant del cor Lieder Càmera, fundat 
per eli mateix el 1990, amb la direc- 
ció de l’Escola Municipal de Música 
de Manlleu i la seva tasca corn a 
professor de direcció coral a diver
ses institucions musicals.

Quin és el paper de l’Orfeô 
català en el panorama del cant 
coral a Catalunya?

L’Orféo Català és, sens dubte, 
l’entitat més emblemàtica, 
la més antiga. Ja en el 
moment de la renai- M 
xença de la cultura . i / i  
catalana, l’Orfeé va 
impulsar tots els as- 
pectes de la música 
coral i de la música

Josep Vila
nou director de 
l'Orfeó Català

POL COSTA

“El cant coral a 
Catalunya es troba en un 

moment de renovado 
molt important”

tradicional. Va ser la institucié que 
va vehicular el renaixement d’aquest 
vessant artistic.

Què suposa dirigir una coral 
d’aquestes caractéristiques?

□ ’entrada, és una gran res- 
ponsabilitat. Estem par
lant d’una coral amb una 
gran trajectôria al darrera, 
amb més de cent anys. I 
l’avalen no només aquest 
llarg período d’existèneia 
siné també les continues 
coMaboracions, especial- 
ment en el darrer periodo, 
amb orquestras europeos 

de primera linia. Aixô, evi- 
dentment, implica per a 

qualsevol director una 
gran responsabilitat 

per tal de poder estar 
a l’alçada d’aquest 
compromis. 
Quines poden ser 
les primeres difi- 
cultats a l’hora de 
dirigir l’Orfeó? 
Suposo que, en 

aquest sentit, com en 
qualsevol altre Hoc, cal, 

primer de tot, entrar-hi i 
conéixer exactament com 

funciona l’entitat. Cal conéi
xer l’ánim, tant dels cantaires 

com dels qui porten tota la 
part administrativa i de gestió. 

I a partir d’aqui, saber-ne treure

el màxim fruit, respectant i poten- 
ciant al màxim la pròpia idiosincrà- 
sia de l’Orfeó.

En un cor tan gran i amb tanta 
tradició com l’Orfeó Català, fins a 
quin punt pot un director ser inno
vador?

L’Orfeó, com ha demostrat sobre- 
tot en l’últim período, des que es va 
constituir la Fundado Palau de la 
Música, és una entitat que sempre 
està mirant cap al futur, amb ànim 
de renovacié, de progrès i de posar
se al dia. En aquest sentit, penso 
que no hi ha cap dubte: el que espe
ren de mi, corn de qualsevol altre 
director, és de seguir aquest procès 
de modernitzacié i de progrès.

Quins són els seus objectius 
immédiats?

En aquests casos el més asse- 
nyat és donar-se un temps de con
tacte, amb el cor, amb l’entitat. I anar 
font la música en la mateixa linia 
que s’està font. És a partir d’aquests 
contactes que es van voient possi
bles projectes, possibles noves 
orientacions que cal anar proposant. 
Però, d’entrada, sense estar-hi a 
dins, sense tenir-ne un coneixement 
profund, és précipitât aportar qual
sevol tipus d’idea.

Què creu que han valorat a l’ho- 
ra d’escollir-lo corn a director de 
l’Orfeó?

Se’m fa molt difícil de dir. El que 
si que pue dir és que la meva feina 
des de fa molts anys en diferentes 
entitats, sobretot eis quatre anys i 
mig que vaig traballar a la coral 
Càrmina, van fer que el meu nom 
comencés a sonar, especialment 
per les continues coMaboracions 
amb rOrquestra Ciutat de Barcelona 
i pel fet que la coral Càrmina ja era 
un cor molt conegut. Darrerament 
crée que l’impuls principal, en el sen
tit de progrès musical propi corn a 
director, me l’ha donat el poder 
compter amb tota la gent del cor 
Lieder Càmera. Des de fa vuit anys 
que están en aquest projecte i m’han 
ajudat moltissim a créixer, a formar
me, a aprendre i a ambicionar objec
tius cada vegada més alts.

Vuit anys després de la funda- 
ció de Lieder Càmera, quina valo- 
ració en fa?



Jo ho resumiria així: els primers 
cinc anys de treball van ser de recer
ca, d’autoconeixement, d’anar des- 
cobrint possibilitats, repertoris que 
no haviem fet mai. Per a mi també 
va ser determinant el temps que vaig 
estar a Estocolm per treballar amb 
l’Erik Erikson, amb qui vaig conèixer 
la tradició coral europea, especial- 
ment escandinava. Pel que fa a 
Lieder Càmera, tenim un projecte 
molt concret, molt définit, que es rela
ciona amb les obres que hem d’in- 
terpretar eis prôxims anys. Estem 
desenvolupant al màxim la capacitat 
interpretativa del cor. Portem ja un 
any i mig treballant i penso que la 
resposta és molt maca, tant dins del 
cor, perqué estem descobrint reper
toris meravellosos, com també per 
la resposta de la gent quan escolta 
aquesta música. Algunes obres són 
potser més difíciis d’escoltar, altres 
gens, però tant les unes corn les 
altres fan que cada vegada els audi- 
toris que ens escolten ens recom-

pensin amb una millor resposta.
Quina és, avui, la situació del 

cant coral a Catalunya?
Jo diria que, en els darrers vint 

anys, el cant coral es troba en un 
moment de renovació molt impor
tant. La tradició, que ve de molt 
enllà, sempre s’havia basat més en 
un fet de tipus social i cultural que 
no en la recerca estricta d’objectius 
musicals. La música era més aviat 
l’excusa per fer activitats conjun
tes. Tot i que s’ha fet amb tôt l’a- 
mor i amb tota la dedicacié, l’ob- 
jectiu prioritari ha estât més social 
que musical. Ara bé, des de fa uns 
vint anys, cada vegada més corals 
han començat a optar per posar 
davant la qüestió musical. L’oferta 
s’ha équilibrât molt. Tot i aixô, cal 
tenir en compte que tots els cors 
tenen el mateix valor, indepen- 
dentment dels objectius que es mar- 
quin. La novetat més recent són 
potser aquest tipus de cors, de 
dimensié més reduïda alguns, que

tenen corn a objectiu, per exemple, 
que cadascù treballi la veu indivi- 
dualment per a fer repertoris més 
refinats o que interpreten la música 
de sempre de manera més acura
da. Però no s’ha de voler donar més 
valor a aquest tipus de cors que als 
altres. Senzillament cal pensar que, 
si en el moment en qué es van fun
dar el cor Madrigal o la Coral Sant 
Jordi, que ja treballaven jna  mica 
en aquest sentit, eren casos molt 
singulars, darrerament hi ha moi
tes més corals que segueixen 
aquest linia.

Existeix, doncs, una profes- 
sionalització de la coral?

Sobretot dels directors Pel que 
fa als cantaires, l’ùnica novetat ha 
estât la creació del magnr'ic Cor de 
Cambra del Palau de la Música, que 
és un cor professional. Els que hi 
canten reben un sou. Però la resta 
de cors que van en la linia que apun
tava continúen sent de dedicació 
absolutament vocacional.



GANTANT 
AMB WALT DISNEY
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L’Orfeô de Sabadell, per quarta vega
da, ha présentât un espectacle 
Musical que ha mobilitzat en esce
na uns dos-cents protagonistes i un 
pùblic que ha omplert el Teatre de la 
Farándula en les dues sessions que 
s’han présentât (Dies 17 i 18 de 
gener). Un nou èxit que ve a adhe- 
rir-se als anteriors.

El cor de l’Orfeô ha estât el princi
pal element i el conjunt musical 
(Orquestra Filharmônica Metropolita
na -secció de corda- i la banda de 
Matadepera). Un programa variât, 
divertit, en el quai conjuguen la músi
ca, el cant, la coreografía, i eis intér
prete que han fet reviure eIs protago
nistes que formen part del mon de la 
iMusió. Aixi, la Ventafocs, eis Aris- 
tôgats, Blancaneus, Eis tres porquets. 
Mary Popins, Pinotxo, Hércules, 
Aladdin....

Aquest espectacle pie d’efectes 
especiáis i amb un ritme ágil i amé, fou 
concebut amb motiu del 90é aniver- 
sari de l’Orfeó de Sabadell i en aques
ta edició ha assumit el repte anual.

Fer esment de noms dins d’aquest 
gran treball coMectiu seria injust, per
qué tots, grans i petits, han fet bona 
feina. De bon veure, de veritat. Cal 
esperar que aquest repte continuí.

CAIXA DE SABADELL
Els principals représentants de la 
Caixa de Sabadell (president: Manuel 
Grau; Pere Vila, vicepresident primer; 
Josep Casanovas, secretan del con
seil i Pere Rifé, director general), van 
convocar els mitjans informatius a la 
Masia de Can Deu per donar a conéi- 
xer el balanç de l’exercici del 1997. 
Un exercici brillant, certament, per
qué ha crescut en activitat i en rendi- 
bilitat, trencant-lo amb un augment 
del 17,9% respecte l’any anterior. Un 
excel-lent résultat, com bé va expli
car-nos el president.

Notes

JOAN OLIU 
HA MORT

En el moment de tancar l’edició 
s’ha produit la mort de Joan Oliu 
i Pich. No podem ara, en aques
ta nota d’urgéncia, glossar la per- 
sonalitat de l’ilustre financer que al 
capdavant del Banc Sabadell ha 
coMocat la nostra ciutat en un lloc 
destacat entre les principals pla
ces econémiques de l’Estat. Però 
sí que volem recordar-lo per la 
seva relació amb aquesta casa. 
Membre del Patronat des de 1993, 
la seva col-laborado ha estât alte
rnent positiva. El seny i l’eficacia 
en la gestió han qualificat el seu 
treball. La Fundado Amies de les 
Arts i de les Lletres de Sabadell 
està de dol per la pérdua de l’amic 
i del conseller.

No s’escau aquí parlar de l’exerci- 
ci económic, tota vegada que som 
una revista cultural. Però ens hi sen- 
tim vincúlate amb molts aspectos, ja 
que robra social i cultural de la Caixa 
de Sabadell i Fundado Caixa de 
Sabadell la compartim i la valorem 
positivament.

És una entitat econòmica profun- 
dament arrelada a la ciutat, una enti
tat que s’ha obert a altres poblacions, 
estenent-se dia a dia i el seu nom 
honora certament la ciutat, que fou el 
seu bressol. Veiem que si l’any 1997 
va destinar 484 milione de pessetes 
a robra Social, enguany destinará 
675 milione, que representa un aug
ment del 43%. Per tant, el que tot sigui 
augmentar i millorar ho cal remarcar. 
Així ho fem.

En la velia i rejovenida masia de 
can Feu, recuperada i arranjada per 
la Caixa de Sabadell, és un bell marc 
on s’estimen els valors que la ciutat 
sap generar: treball, cultura, riquesa. 
Per molts anys.

LA GAROINADA
La Garoinada és una festa gastronò
mica que enguany s’ofereix des del 15 
de gener al 5 de març a alguns res
taurants de Palafrugell.

En el seu menú es presenten les 
garoines corn a primer plat; de segon, 
una sarsuela i de postre un pijama. I 
per cloure el menú amb un soldat 
(café amb gasosa), una beguda típi
ca de la postguerra. I vi de Peralada.

A aquesta cita ens hi apuntem per
qué estem lligats amb l’Empordà per 
motius plausibles, com diria Pia.

L’erigó de mar, que envaeix les 
roques i que els banyistes tracten d’e- 
vitar-los per les seves pues, quan arri
ba l’hivern és idoni i suculent per men- 
jar. Els homes de la mar se’ls mengen 
crus per valorar tot el seu sabor.

Ara podem gaudir les garoines per 
LIafranc (Hotel LIevant i Hotel 
LIafranc), Tamariu, Calella (Peixtot II, 
Can Pep, Sa Jambina), Palafrugell 
(La Casona i la Xicra), LIofriu (La Sala 
Gran)... El producto se serveix igual 
a cada Hoc, i l’organització corre a 
càrrec del Patronat Municipal de 
Turismo de Palafrugell.



M irador

A T IP IC A

(art popolar tribal)

FORNS I OBRADOR 
DE CERÀMICA S.XVIH

Procedencia de les peces:

Benin Guinea
Burkina Faso Kénia
Camerún Mali
Costa d’lvori Marroc
Gabon Mauritánia
Gàmbia Nigèria
Ghana Senegai

Desembre 1997 / Gener 1998

ESCULTURA
ALJARDÍ

JOANACERA
De ri1 de desembre de 1997 

a ri de març de 1998 
JARDINS DE LA CAIXA 

DE SABADELL

VILACASAS
Pintures i escultures

Del 16 de desembre de 1997 fins a I’ l l  de gener de 1998 
ACADÈMIA DE BELLES ARTS

ALFONS BORRELL

Del 13 de gener 
a r i de febrer de 1998 

ACADÈMIA DE BELLES ARTS

J. MARTIN CLERCH
Pintures, escultures i dibuix 

Del 13 de gener a 
r i de febrer de 1998 

ACADÈMIA DE BELLES ARTS

A S S U M P C I Ó  O R I S T R E L L
Dtversîtats

Del 4 al 22 de febrer 
de 1998

ACADÈMIA DE BELLES ARTS

PABLO AIZOIALA
Pintures, escultures i dibuix 
Del 18 de novembre al 

9 de desembre de 1997 
GALERIA NOVA 3

JOAQUIM BUSQUETS GRUART
Retaule de la capella del Santissim Sagrament, 

de l’església parroquial de Sant Joan de Matadepera

ANTONI ANGLE
Del 4 de desembre 

al 12 de gener de 1998 
ALLIANCE FRANÇAISE

ART A L’ABAST
Obres de

Companys, J Coderch, 
A Freixas, CN Pruna, 

Ramos Vicedo, F Vidal...
GABARRO ART

COL-LECTIVA
Abelló, J Albert, Busquets, 
Burrull, Carnicé, J Batallé, 
Ignasi Gil, Serrasanta,
A Gubern, Vila Puig, 
Vilacasas, Ceferino Olivé, 
Navarro Pruna i Vila Plana 
entre altres.

GALERIA ROVIRA

JEAN-PIERRE SCHNEIDER
Del 16 de gener al 12 de 

febrer de 1998 
ALLIANCE FRANÇAISE

'jœ .



GABRIEL STANISLAS 
MORVAY

Del 12 de febrer al 14 de 
març de 1998

AL_IANCE FRANÇAISE

GERARD SOLÀ BORGUÑO
Del 13 de gener al 4 de 

febrer de 1998
3ALERIA NOVA 3

MARIAN SANS
Aquarelles 

Del 10 de febrer al 
8 de març de 1998

AROMA, ESPAI D’ART

EL PODER DE LAS IMATGES
Pintura Bielorussa 1930-1970 

Del 23 de desembre de 1997 a l’1 de febrer de 1998 
SALÓ DE LA CAIXA DE SABADELL

CARTELL BIELORUS 
CONTEMPORANI

Serguei Voytchenko 
Vassily Tsesler 

Del 23 de desembre de 1997 
a r i de febrer de 1998 

SALÓ DE LA CAIXA DE SABADELL

PAU VALLS
Del 3 al 23 de febrer de 1998 

GALERIA D’ART 
INTELLECTE

EL MACBA 
A SABADELL
Joan Brossa 

Marcel Broodthaers 
Piero Manzoni 

Llibres i catálegs especiáis

Del 18 de desembre de 1997 
al 31 de gener de 1998

MAS MUSEU D’ART 
DE SABADELL

LLUÍS CLAPES I FLAQUE
Ceràmiques

Febrer de 1998
FORNS I OBRADOR 

DE CERÁMICAS. XVIII

FRANCESC CABRERA
Exposició de fotografia 

Gener de 1998 
KODAK VALLÈS

WEREN’S
presenta Exposet

Del 15 de gener al 8 de 
febrer de 1998

AROMA, ESPAI D’ART

EXPOSICIO 
INTERNACIONAL 

BARCELONA-1929. 
SABADELL A L’APARADOR 

DEL 1929
Del 3 de febrer al 26 

de juliol de 1998
MAS MUSEU D’ART 

DE SABADELL ^



Un dia Jordi Fité em va telefonar 
perqué havia tingut una brillant idea 
i volia parlar amb mi. Ens vam tro- 
bar i me la va exposar. EH, que por
tava molts anys ficat en coses de 
teatre, volia crear un nou grup tea
tral i havia pensât estrenar-se amb 
la representado d’uns quants con
tes meus, d’aquells que fan hure. 
Em va preguntar que què en pen
sava de tot plegat. No el vaig abraçar 
allé mateix perqué tot just feia dos 
minuts que ens coneixiem i que no 
s’hagués pensât segons qué de mi. 
Em vaig limitar a dir que no ostava 
malament i que en parléssim.

Però sincerament he de dir que 
la idea em va fer molta gràcia. En 
realitat eis meus contes havien estât 
escrits per ser dits. Jo me’ls deia 
dintre meu mentre eIs escrivia, i din- 
tre el meu cervell el so de cada 
paraula i de cada silenci retrunyien 
i actuaven corn un concert de pes- 
sigolles amb voluntat de provocar 
halles. Són contes escrits, però amb 
vocació de ser escóltate. El que 
passa és que jo, per la meva cir-

ll*IÙS
teatre

ENRIC LARREULÂ

cumstància personal, em veig en 
cor d’escriure alguns contes des de 
casa estant, però el que no pue fer 
ara corn ara és anar explicant-los 
per les cantonades. Aixô de repre- 
sentar-los ho ha de fer gent amb 
poder de convocatòria, gent de tea
tre, però qui?

En realitat ja hi havia hagut un 
precedent. Ja fa anys un actor bonis- 
sim, en Pere Sacristà, va muntar un 
espectacle de contes curts. En canvi

ara en Jordi Fité em preposava de 
muntar tot un espectacle teatral amb 
aquests contes. I m’hi vaig apuntar 
de seguida.

Em va venir a veure algunos altres 
vegades. Es tractava de triar eis 
contes que poguessin tenir més 
grapa teatral. EH havia pensât en 
alguns del Hibre T’han enganyat, 
Immaculada!. Em va demanar si en 
tenia d’altres. Li’n vaig ensenyar 
alguns de nous, escrits o mig escrits. 
Va acabar triant-ne tres del Hibre i 
dos de nous.

Tots aquests son diferents, però 
tots tenen la mateixa característi
ca: presenten la reacció portada fins 
a l’exageració caricaturesca, d’un 
personatge masculi -o  uns perso- 
natges masculins- davant d’una 
situació que no controlen. En el fons 
eis vaig escriure corn una petita 
revenja davant de les situacions de 
la vida que no controlo, o que podria 
no controlar, no necessàriament són 
coses viscudes. El que si que pue 
dir és que en tot cas és fácil que 
eis lectors o el pùblic hi puguin esta-
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blir moites complicitats, perqué de 
petites situacions que no es con
trolen el mon en va pie, per aixé fan 
riure.

Ens vam trobar algunes vega- 
des, en Jordi m’explicava les seves 
idees d’adaptació dels textos, que 
consistien en la supressió d’algu- 
na paraula o frase, amb la finalitat 
de donar més agilitat al text oral. A 
la seva idea de fer-hi aparèixer uns 
personatges femenins, malgrat que 
eis contes estiguin escrits en forma 
de monôleg interior masculi, per 
donar-hi més gràcia, perqué ser- 
vissin d’excusa per parlar... M’ex
plicava de la seva idea del decorat, 
que si tres portes, que si una cançô 
final, que si aixé, que si allé... Que 
si pujaria tant, que si necessitariem 
una subvenció, un ajut, que si ens 
hi picariem eIs dits, etc., etc...

veus, les seves cares i eis seus ulls 
perqué eis textos poguessin ser 
escóltate. Allò anava prenent eos. 
Quina emoció!

I va arribar el dia de l’estrena a 
Castellar del Vallès. Cinc minute 
abane de deixar entrar la gent en 
Josep Seguí va i diu que no se’n 
recorda de res en absolut. Van inten
tar fer un assaig précipitât per veure 
si agafava el fil. Exacte, de res en 
absolut. A fora la gent ja es donava 
empentes per entrar. Quan aquella 
nit no em va agafar un atac de feri- 
dura ja no m’agafarà mai més. Obren 
la porta. Entra la gent. Tanquen els 
llums. IMuminen l’escenah. Surt en 
Josep Seguí... a mi va d’un pél que 
no m’han de recollir el cor de terra... 
obre la boca i... les hi enfila totes, 
l’una darrera l’altra, sense ni parpa- 
llejar com aquell qui diu.

T H A N  ENGANYAT IM M ACULADA” D ’ENRIC LARREULA

Una nit vaig anar a un deis assa- 
jos. vaig conéixer tots els compo
nents del grup. En Josep Seguí, a 
qui ja havia vist en una divertidíssi- 
ma representació al Teatre del Sol, 
en Lluís Matas, la Montse Martínez, 
en Josep Barceló. Em van agradar 
molt, de debo, molt. Aquellos per
sones eren les que havien assumit 
la increíble teinada de memoritzar, 
memoritzar i memoritzar allò que 
havia escrit, i de deixar-me les seves

Aleshores, allá a les fosques es va 
produir l’alquímia màgica del tea
tre. Sento que les meves paraules 
dissecades i tetes de lletres potitos 
apreses a l’escola es converteixen 
allá, a davant de tothom, en parau
les vives que es belluguen, que 
s’aprimen o s’engreixen, que s’a- 
lenteixen o es precipiten, que s’em- 
paiten les unes a les altres o juguen 
a fet i amagar amb els calculats 
silencis... perqué representen unes

idees mentáis que demanen sorti- 
da. I tot el eos de Tactor es trans
forma en el receptado d’aquelles 
idees que es manifesten a glops de 
paraules i ganyotes, de gestos i 
moviments, que és la forma com 
les idees ens dibuixen i transfor
men quan de debo volen passar del 
nostre sentiment al deis altres que 
tenim davant. I a mi em cau la baba 
davant la teina extraordinària d’un 
actor de podra picada, que ja no és 
eli, que sóc jo mateix projectat davant 
meu, davant de tothom per una mena 
d’halografia misteriosa; no, que tam- 
poc no sóc jo, que és una altra cosa 
que ja va sola, que batega i que té 
vida pròpia, i la comunica a la gent 
reunida pietosament i amb un pro- 
fund respecte en el Temple Sagrat 
de les Transformacions Mágiques, 
que és el Teatre.

La gent comença a reaccionar. 
Com que, justement, aquest primer 
conte era, per entendre’ns, el més 
fortet de tots, amb un llenguatge 
d’estar per casa, i a més a més Tac
tor Texplica com si el públic hi par
ticipés de debo, es produeix un cert 
moment de desconcert en el quai 
encara ningú no sap com s’ho ha 
de prendre, tot allé. Però aviat s’a- 
donen que allò que explica aquell 
paio és una cosa de riure, perqué si 
no fos de riure seria horrorosa. I n’hi 
ha de més agosarats que riuen. Al 
cap d’una estona n’hi ha que riuen 
tant que ni senten de què riuen, 
pobres. Però ara ja tant se val, ara 
Tespectacle ja va sol. I a mi m’aga- 
fa una mena de félicitât aixi de gros
sa. I penso que a en Jordi Pité i a 
la resta de la colla amagada per 
racons estratégica, malgrat que 
encara es deuen estar menjant tota 
una paperina de nervis, els deu estar 
passant com a mi, s’ho deuen estar 
passant la mar de bé perqué el 
públic sembla que s’ho està pas
sant la mar de bé. I em vénen ganes 
d’anar a abraçar-los a tot i dir-los: Us 
heu fotut la gent a la butxaca! Va 
bé, nanos, va bé! Però no ho faig per 
no haver d’interrompre en Seguí, 
que ja va llançat, ni fer moure totes 
les persones de la meva fila, i m’es- 
pero educadament fins al final.

I els contes es van succeint a Tes-



cenari buscant la complicitat de la 
gent que els escolta. Cada nou 
conte, uns nous personatges, una 
nova situado tràgico-còmica. Perqué 
les desgràcies que jo explico tam- 
poc no són ben bé desgràcies de 
debó, són desgràcies de riure. Fins 
al final, fins a la suposada sorpre
sa final del darrer conte. La canço- 
neta, que interpreta Xavier Ribera, 
que acaba d’arrodonir l’espectacle, 
i la sortida a l’escenari de tots els 
actors, el director i jo mateix. I la 
gent que aplaudeix, alguns perqué 
els deu haver agradat, altres, qui 
sap si perqué tenen les mans fredes 
i així poden escalfar-se-les dissi- 
muladament. No ho sé, el cas és 
que aplaudeixen i somriuen. I jo 
sento en Jordi, els Joseps, la Montse 
i en Lluís al meu costat saludant i 
agraint els aplaudiments i m’adono 
que tot aquell neguit que sentien 
abans de començar, aquella por a 
equivocar-se, a quedar-se en blanc, 
a qualsevol desgrácia que pogués 
succeir, s’ha convertit en una eufo
ria interna difícil d’explicar i difícil 
de comprendre, però sé que s’han 
alimentât de la seva pròpia energia 
amb tanta força que l’efecte bené- 
fic els durará dies i dies. El Teatre 
és això: repte, rise i félicitât.

La gent ó’ll-lús teatre porta molts 
anys arrossegant el cul pels esce- 
naris. Quan vaig llegir els seus curri
culums no m’ho creia. Cadascun 
d’ells ha treballat en tantes obres i 
muntatges, que no saps fins a quin 
punt quan se suposa que fan la vida 
normal, també fan comédia. En 
Seguí, qué us he de dir d’en Seguí, 
només la seva veu i el seu posât ja 
fan riure encara que dormi. En Lluís 
Matas i en Josep Barcelô també 
donen vida ais seus personatges 
amb una gràcia extraordinària, i rei- 
terpretan i modifiquen el text litera
ri amb la finalitat d’aconseguir un

efecte escénic encara més divertit. 
La que fa de dona... vaja, la que fa 
de dona!, la dona que fa els dife- 
rents personatges de dona, vull dir, 
és la Montserrat Martínez, hi posa 
ben poques paraules, però malgrat 
el seu paper de poc lluiment dis- 
cursiu a qué es veu obligada, repre
senta perfectament cada personat- 
ge, i tot i que la roba i el maquillatge 
que porta en cada cas l’ajuda molt, 
ella sap transformar-se cada vega
da en una dona diferent abocant-hi 
tota la força del seu cos, del seu 
mirar, del seu moure’s, del seu ser 
i estar - i ara no va de gramática-. 
I la seva cara és lament i és dis- 
bauxa, i és la contendo i és délit, 
segone com li toca anar i els seus 
gestos tenen una força de sugges- 
tió més contundent que si es fes 
una conferéncia. És dar que aparéi- 
xer en escena amb faldillas no 
massa Nargues i amb les calces a 
la mà és un gest una mica fortet, 
no ens hem d’enganyar...

I darrere de tots ells en Jordi Fité, 
l’home que ha articulât aquest grup 
i que ha construit aquest muntatge 
amb la bona fe i la paciéncia que 
només un home de teatre com ell és 
capaç d’engegar i mantenir. Que ha 
pensât en cada detall, que l’ha patit, 
que l’ha assaborit... Que s’ha iMusio- 
nat amb una nova aventura perso
nal i col-lectiva engrescadora.

Sé que tots els components del 
grup són actors i actrius de debó, en 
tenen la gràcia i l’han sabuda tra
ballar i polir durant molts anys. Sé 
que en Jordi Fité és un paio amb 
empenta i que porta el teatre a l’he- 
moglobina de la sang, que n’ha estu- 
diat, que n’ha représentât, que n’ha 
dirigit... Ja li ve de familia, a casa 
seva tots són iguals. Per tot això, 
vull agrair pùblicament a ll-lùs tea
tre que m’hagin triât per als seu nai- 
xement, i que m’hagin Iligat aixi a la

seva difícil aventura de donar-se a 
conéixer corn a grup i obrir-se carni 
en un mon tan difícil corn aquest.

És cert que corn a grup teatral 
només els he vist representar 
aquests contets, i corn que els he 
escrit jo podria semblar que la meva 
opinió vingués esbiaixada per 
aquesta circumstància subjectiva- 
ment i vanitosament gratificant. Però 
estic segur que no. Estic segur que 
cadascù pel seu cantó, o corn a 
grup consolidât, tenen la força i la 
gràcia necessàries per poder repre
sentar el que es proposin. Segur. 
La vida, el pais, les seves cir- 
cumstàncies personáis, el temps 
que puguin o que hi vulguin dedicar, 
O vés a saber qué, dirán, d’acord! 
Ara jo, posate a deixar-me anar pels 
camins de la fantasia, per poc que 
pogués obligada tothom a anar a 
veure ll-lùs teatre i, no cal dir, el seu 
espectacle de la Immaculada, amb 
penes severissimes per a tots 
aquells que s’hi neguessin. Aixi els 
componente del grup es podrien 
dedicar totalment a allò que tant 
estimen: el teatre. I jo, dones, mira, 
no m’aniria malament, perqué amb 
el que guanyaria de drets d’autor, si 
fins ara no he estât capaç de viure 
deis contes, almenys a les meves 
velleses podria acabar vivint del 
“cuento”. Una abraçada.
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L ’Àngel Pavlovsky és d’aquells artis
tes davant dels quais no pots que
dar indiferent. El seu aspeóte ambi
gu, la seva paraula directa, plena 
de sentiment i compromesa no pas- 
sen inadvertidos. Des de fa més de 
dos anys triomfa amb el seu espec- 
tacle “Orgullosamente humilde”, pré
sentât inicialment a Madrid amb 
gran format sota el nom de “Rimel 
y castigo” . I en traslladar-se a 
Barcelona, davant eis problèmes 
tècnics i d’espai del muntatge, es 
converteix en un espectacle de petit 
format, amb la seva sola presència 
i la del pianista; primer al Teatro 
Malic i, des de fa un temps, al 
Teatreneu. El 1996, i competint amb 
eIs grans espectacles del país, rep 
el Premi Especial de la Crítica i, el 
mateix any, el Premi FAD Sebastiá 
Gasch. Sembla que li arriba el reco- 
neixement definitiu. A “Orgullosa
mente humilde”, Pavlovsky recorre 
al personatge de sempre, “tiñe la 
impressió que sempre faig el mateix 
espectacle, que s’amplia, es tira 
enrera, es desfá” , com afirma ell 

34 mateix. Despuliat de plomes, es 
mostra tal com és, senzill, parlant 
dels grans temes, defugint la 
demagogia i sense l’afany d’esde- 
venir cap mena de guru. El seu 
espectacle cada vegada té menys 
a veure amb el music-hall, més pro- 
xim ais monolegs clássics del géne
ro, que ell tant admira. Al mateix 
temps planteja una doble actitud 
davant de l’obra, la de ser un espec
tacle pensât per al gaudi i la diver- 
sió i la de convertir-se, d’una mane
ra planera, en transmissor d’uns 
valors i unes actituds progressistes 
davant d’un món en el qual encara 
“hi ha moites coses per les quais 
Iluitar i reivindicar, i aquests no són 
els millors temps”. Artista i comuni- 
cador queden entrelligats.

Quan l’Ángel arriba al lloc de tro- 
bada saluda cordialment i mentre 
s’asseu pausadament es fixa en 
com he escrit el seu nom a la Ili
breta d’apunts: “Vaja, ben escrit...”.

- I dones?
-Mira, The vist escrit de mil mane- 

res, i, de fet, té la seva explicació, 
jo sóc fill d’emigrants russos a 
l’Argentina i allí, deponent del fun-

Ángel
Pavlovsky:

orgullosament
humíl

DAVID SERRANO i BLANQUER

denari que et toqués, et batejaven 
amb un cognom o un altre, si no, 
et posaven “Ruso”; el meu cognom 
auténtic és Pouwolopzky, impossi
ble de llegir i pronunciar, i jo he usât 
l’artístic, el que ens van posar a la 
frontera, tal i com es pronuncia real- 
ment ( i ho pronuncia com cal).

-La teva és una vocació artística?
-Cree que sí. Jo sempre, de petit, 

havia participât en tota mena de 
concursos i un dia, als 18 anys, vaig 
marxar del poblé de Ribera (Buenos 
Aires), decisió gens fácil llavors per 
ningú, amb la idea de fer una carre
ra universitària a la capital. Allí ho 
vaig descobrirtot, la Universität però 
sobretot la ciutat en si, el sexe, l’a- 
mor i el teatro, tot junt, i em vaig dir 
“Això m’agrada més que la Univer
sität”, i als dos anys vaig trucar al 
meu pare per dir-li que no m’enviés 
més diners, pocs, i li va semblar 
una decisió encertada, perqué tot- 
hom tendia a enganyar les families 
a través dels diners que enviaven. 
Jo vaig optar per la independència, 
i vaig tenir sort, vise del teatro des 
dels 20 anys; amb anys millors i pit- 
jors, però treballant on vull, corn vull, 
sense amo ni patró, font el que desit- 
jo, sense necessitai de subvencione, 
expressant-me a partir de mi mateix, 
i si el pùblic et respon i respectado 
funciona i a més el premien, és 
fantàstic.

-Què té l’Àngel-personatge que 
no tingui l’Àngel de la vida real?

-Jo he desenvolupat una tècnica 
que funciona, que passa per la 
seducció, que funciona amb el pùblic 
però no, malauradament, a la vida

real. Hi ha un public que ve per
qué li passi això i a la vida real no 
passa. A més, en el teatro m’exi- 
geixo ser brillant, des de les olors 
(d’encens) fins a tenir la roba ben 
planxada, i en la vida mateixa no 
m’hi esforço tant ni pretenc ser bri
llant amb tothom: quan vaig a reu
nions em pregunten “Que et passa 
alguna cosa?”, la gent creu que haig 
de ser corn a l’escenari.

-E l material amb què treballeu els 
actors són els sentiments humans...

-Sí, és això, no hi ha res més. No 
hi ha text teatral que no passi pels 
sentiments, i tot i que entro i surto 
del personatge sempre parlo de sen
timents.

-Jugues amb l’ambigüitat...
-Sí, és molt vàlida en el teatro, a 

la política ja no...
-Sempre sol.
-S i, sempre sol, amb els meus 

textos, els meus arranjaments, els 
meus dissenys, però envoltat de 
tècnics. A l’Arnau vaig fer un espec
tacle amb 17 persones, però és difí
cil de moure, i cal seguir, i amb idees 
noves. De vegades m’han propo
sât alguns papers, però o ho han 
fet pensant que jo portaria públic o 
jo els he dit que qualsevol ho faria 
millor que jo.

-Quina importáncia té prendre’s la 
vida amb ironia?

-Jo no sé si té massa importán
cia, però la ironia és una forma de 
protesta, de denùncia, d’acusar 
determinados coses que ens passen 
perqué estem “vius” i que som impo
tents per canviar-les o millorar-les; 
així, la ironia és una forma de res
posta a tot això.

-Per què diferencies els conceptos 
de “persones” del de “sers humans”?

-Perqué em sembla que el terme 
“sers humans”, usât com jo ho faig, 
és un concepto que es refereix a 
tot aquell que és un energumen, un 
cràpula, un violador, i aquest tipus 
de gent sol tenir ben poca cosa de 
“persona”, i com que vaig aprendre 
a respectar les persones, és una 
manera de respectar les persones, 
tot i que no necessàriament les 
seves idees.

-E l teatro és millor que la vida 
real?



-A  vegades... el teatre és vida i, 
és ciar, jo he tingut époques ce viure 
la vida corn un music-hall, i d’anar 
disfressat i amb plomes de cia i de 
nit, però amb eis anys he tendit a 
diferenciar el personatge de la per
sona, desempresonant-me cel que 
em suposava; a partir de llawrs he 
descobert que si anava a les reu
nions vestit normal la comunicació 
minorava, però també he descobert 
que si no vaig a aqüestes reunions 
tampoc no passa res...

-Quina relació hi ha entre el que 
tu vols comunicar i allò que espera 
el públic que li expliquis?

-En primer lloc jo mai die tot el 
que penso, però penso tot el que 
die a l’espectacle, absolutament. 
Encara que el personatge, que cada 
vegada s’assembla més a mi perqué 
The despullat de vestite incònodes, 
talons i massa pintura, 
serveix per expressar allò 
que jo vull transmetre a 
través de la figura d’a- 
questa dona que sembla 
un home, i sorgeix aixi 
perqué si jo reaiment 
aconseguís enganyar l’es- 
pectador de l’ùltima fila 
perqué veiés una dona, 
no estarla gens malament, 
però... no... Explico coses 
que diverteixen, entrete- 
nen, fan pensar i que són 
comunes a qualsevol per
sona, sembli o no un 
home o una dona; i parlo 
de l’amor, del desamor, 
de les mancances, com 
quan faig els jocs entre 
els petons i els aplaudi- 
ments. De fet jo parteixo 
de la premissa que m’a- 
gradaria que al públic li 
passés allò que a mi 
m’agrada que em passi 
quan vaig al teatre: 
seure, que em sorpren- 
guin, que em sedueixin, 
que em facin pensar, que 
m’emocionin i sortir en- 
ganxat amb el que he 
vist, parlant del que he 
vist durant una bona 
estona. I aixé és el que 
intento que succeeixi.

-E l carácter compromés es tras- 
pua al llarg de l’espectacle, és per 
aquest motiu que l’Àngel o té segui
dora fidels O detractors?

-S i, mira, la ideologia es nota i 
es veu, malgrat que no die tot el 
que penso sobre l’amor c la políti
ca, i és ciar, per aixé els detractors 
no els veus perqué no vénen a 
veure l’espectacle, i si no els veus 
és com si no hi fossin. Generalment 
em sento molt estimât i 'espectat 
artisticament, per la gent del món del 
teatre, i aixé no es regala.

-E l contacte amb el públic és 
essencial, el públic l’espera i el tem?

-S i, jo no el forço massa, en 
aquest teatre es senten més res- 
guardats perqué veuen que no hi 
ha escala per baixar i ni per pujar. 
Aixé ja no ho faig més, diaJogo però 
ningú no se sent ni forçai ni temo-

renc; potser abans era molt més 
agressiu, ara hi ha un bon rollo 
harmònic; a mi m’agrada, quan 
acaba l’obra, fixar-me en com marxa 
la gent, si marxa contenta, cémen
tant l’obra, 0 plas-plas i ja està. La 
història funciona per l’afecte no per 
l’admiració, perqué penso que no 
admiren res del que faig (com a un 
cantant, etc.), però els agrada el 
que passa entre nosaltres i això és 
meravellós.

-Qué pensa del moment convuls 
que viu el teatre a Catalunya un 
artista independent com l’Àngel?

-Mira, jo vaig firmar el Manifest a 
favor d’en Flotats. Jo portaria a dis- 
cussió si realment s’havia de fer o 
no el Teatre Nacional, però, oi que 
ja està fet?, dones a partir d’aqui 
em semblava que Flotats era la 
millor persona per dirigir-lo. Qual

sevol ingeréncia politica 
en qüestions artistiques 
no s’ha de permetre. En 
aquesta guerra jo no hi 
entro ni en surto perqué 
mai no treballaré al 
Nacional, però jo crec 
que la desaparició de 
Flotats del Nacional és 
una pérdua irreparable, 
i si no, el temps ho dirà; 
jo recordo la rebuda del 
“Cyrano” i d’”Àngels a 
América” a Madrid, i en 
català, i és indescriptible 
l’extraordinària reacció 
del públic, dempeus, 
aplaudint...
-Se m’acut fer utopia per 
acabar: que l’Àngel Pav
lovsky actués al Nacional 
significarla que moites 
coses haurien canviat en 
aquest pais, no creus? 
-S i, és ciar, però és que 
haurien de canviar tant 
les coses com perqué 
em truquessin i em 
diguessin “Faci alguna 
cosa aquí”... però jo no 
trucaria cap porta, no ho 
he fet mai. Per tenir inde- 
pendéncia cal pagar un 
preu, però sempre és 
millor negoci.

IL
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A la classificació anyal feta per la 
prestigiosa revista “Cahiers du 
Cinéma” dels deu millors films estre- 
nats a Franga el 1997, set son d’au- 
tors asiàtics i, d’ells, sis son orien
tals (dos japonesos i quatre xinesos). 
El miller, Hana-bi, Lied d’Or al 
Festival de Venècia, és del japonés 
Takeshi Kitano. És el setè d’una fil
mografia que arrenca el 1990 i que 
ha convertit aquest realitzador en 
un deis més intéressants i innova- 
dors del panorama cinematográfic 
mundial. Aparcarem, de moment, 
un imprescindible article sobre el 
cinema xinés'' que, amb una con
juntura sòcio-politica i comercial 
favorable i una vitalitat inqüestio- 
nable, s’ha situât a primera línia i 
dedicaré aquest treball a parlar de 
Kitano.

De sempre, el cinema japonés ha 
patit una difícil acceptació comer
cial a Occident, sens dubte per la 
distènda cultural. En canvi, ha estât 
força permeable a influéncies de 
l’exterior: la del cinema nord-ame- 
ricà durant els trentes o la del cine
ma europeu deis Antonioni, Godard 
o Resnais a la década dels seixan- 
tes. Kurosawa és, probablement, 
l’únic cineasta japonés, entre els 
grans, que per la seva simbiosi cul
tural ha résultat exportable. La crisi 
dels grans estudis a finals dels cin- 
quantes i la gradual desaparicid dels 
clàssics: primer Mizoguchi, a conti- 
nuacid, Ozu, i, una mica més tard, 
Uchida, marcaran la davallada del 
cinema japonés. El ritme de pro- 
duccid de Kurosawa també baixarà, 
progressivament, al llarg dels sei- 
xantes. La nouvelle vague japone
sa, amb les destacades figures 
d’Oshima, Yoshida o Imamura -tots 
tres van fundar llurs productores 
independents- aturará de moment 
el cop, si bé no representava, ni de 
bon tros, el gros de la produccid 
que, lentement, perd irréversible
ment, s’anava esllanguint. A finals 
dels setantes, Imamura i Oshima 
-Yoshida no dirigeix entre 1973 i 
1986- tenen un paper quasi testi
monial i Oshima s’orienta, decidi- 
dament, cap a les coproduccions. 
En internacionalitzar-se, el seu cine
ma s’anirà distanciant de la realitat

Takeshi 
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japonesa. Per altres raons, bàsica- 
ment relacionadas amb el boom 
econdmic i la torta occidentalitza- 
cid del pais, el cinema japonés 
copiará, a bastament, models aliens 
i primará, quasi exclusivament, la 
comercialitat dels productes. Per 
camins ben diferente, dones, la pér- 
dua d’identitat i de creativitat serán 
els trets dominants dels vuitantes i 
dels norantes. En aquest context, 
l’aparicid d’una figura tan rellevant 
corn Kitano i d’algun altre cineasta, 
com Shinji Somaï, ben acollit per la 
critica, encara que molt mal cone- 
gut, fins i tot a Franga, junt amb l’ac- 
tivitat intermitent però sempre inte
ressant d’Imamura, pot significar el 
ressorgir d’aquesta cinematografia, 
asperonada pel reconeixement 
internacional: Imamura ha estât 
guardonat amb la Palma d’Or a 
Cannes i Kitano amb el Lied d’Or a 
Venécia.

Darrerament, he révisât un film 
japonés fonamental, datat el 1971, 
“La Ceremonia”, de N. Oshima. Amb 
una posada en escena neta i ajus
tada, basada en l’enquadrament 
precis i la claredat expositiva deis 
grans mestres i amb una narrativa 
eMíptica i acronològica al servei de 
la psicologia dels personatges, 
Oshima combina, magistralment, 
tradicid i modernitat, condensant els 
grans temes del cinema japonés 
rellegits des de la perspectiva 
intel-lectual post-68. El film abasta 
la segona guerra mundial, que 
marca la desteta de l’impeh, la post
guerra i el ressorgir economic, mos- 
trant el desencant d’una poténcia

imperialista venguda i humiliada. 
Tintent de perpetuacid del poder 
feudal en Támbit político-social i en 
el si de la familia, així com la 
resisténcia de les velles oligarquies 
-e ls clans familiars-, que detenten 
el poder politic i economie, a cedir 
protagonismo a les noves genera- 
cions, el seu esforg per silenciar el 
passât i per mantenir els privilegis 
en fer de la tradicid un valor abso
lut i superior. Aquesta actitud hipó
crita que intenta defugir la realitat 
protegint-se en la cultura ancestral, 
topa, frontalment, amb una moder- 
nització exacerbada i crea, així, un 
gran buit d’identitat. Aixd, que és un 
fenomen general, resulta molt més 
accentuât a l’àrea asiàtica i tant 
Yimou (Xina comunista) com Wong 
Kar-wai (Flong-Kong), entre molts 
altres, se’n fan ressd a la seva obra. 
Com ho fa Kitano, amb un cinema 
igualment personal però extraor- 
dinàriament innovador. Kitano ja no 
mira al passât per entendre i expli
car l’ànima japonesa. És un carni 
que ja van recórrer Mizoguchi i 
Kurosawa. Tampoc parla de con- 
frontació generacional a la manera 
d’Ozu. Aquests cordons umbilicals 
ja fa temps que s’han trencat. De 
fet, el seu univers està poblat, quasi 
ùnicament, per yakuzas, policies i 
joves desarrelats. El boss és el pare 
i el gang de yakuzas o de policies, 
la familia, dos mons separats per 
una frontera difosa i ambigua, fet al 
qual contribueix la interpretació del 
mateix Kitano, que salta d’un cos- 
tat a Taltre de la Ilei, fins i tot dins 
del mateix film (Hana-bi). Aqüestes 
noves families substitueixen les tra- 
dicionals, refent-les en Tàmbit de la 
violéncia. Tampoc hi ha una fronte
ra clara entre els negocis legáis i 
els il-legals en un país en el qual 
Tespeculació i els escándols políti- 
co-financers són noticia cada dia. En 
un context de desintegració fami
liar, Tamistat passa a ser un valor 
cabdal, per damunt de Tamor entre 
home i dona. Un tema que pren 
força en el cinema oriental -Once 
a thief (John Woo) o Happy Together 
(Wong Kar-wai)-. Deslligats del pas- 
sat i sense esperanga en el futur, 
els personatges de Kitano viuen en



un estât de suspensió i, en conse- 
qüència, el factor temps té una dife- 
rent concepció narrativa. El seu cine
ma s’estructura a partir de moments 
tallats. De sobte, el temps s’atura, 
corn s’atura la projeccié dramática, 
i eis personatges retornen a una 
infància impossible, cerquen refer 
el carni que no ha portât eniloc. 
L’acció es redueix a impulsos vitals, 
a actes de supervivència. Kitano 
rebutja la narrativa tradicional que 
imposa models i conclusions morals, 
com rebutja un cinema psicologis
ta, perqué un formalisme conser
vador no serveix per explicar una 
problemàtica nova. Cai operar per 
substracció per retrobar l’essencial, 
de la vida i del cinema. Tots els 
suports narratius clàssica experi
menten un procès de reducció o, 
fins i tot, de supressió: la intriga, el 
suspens, els plans, les situacions, els 
diàlegs, els passatges. Quan no hi 
ha passât ni futur, el temps es 
redueix a un instant fugisser, abs
tráete, dinamitzat solament per l’ab
solut subjectivisme dels personat
ges, de llurs estats d’esperit, de llurs 
comportements vitals, del seu indi
vidualisme. Aleshores, la poètica del 
moment i la Intensität vital ho emple- 
nen tot. El temps queda en suspens, 
el personatge s’atura al Hinder del 
carni (Sonatine) i s’opéra la disso- 
lucié entre la infantesa i la mort i, 
ocasionalment, el sexe (Sonatine, 
Hana-bi). EIs films de Kitano mos
treo una atonia que té molt a veure 
amb una concepció antidramática i 
un sentiment de fatalitat que plana 
per tot el cinema japonés, el d’una 
potència militarment i culturalment 
derrotada i que se situa a les anti
podes d’un policiac nord-americà 
d’estructura clàssica. La violència 
en els films de Kitano tendeix a I’abs- 
tracció, seguint un carni absoluta- 
ment personal enfront de tot el cine-
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ma policiac i de violéncia que es fa 
avui en dia, fins i tot del de John 
Woo que, en certa mesura, també 
hi tendeix per sobresaturació i hipe- 
restilització. La qüestió no resideix 
a mostrar o no la violéncia, absolu- 
tament present a les nostres socie- 
tats, sino a saber si d’aixó se’n fa 
espectacle. I encara que Tarantino 
es confess! i es reclami admirador 
i influít per Kitano^, la seva perma
nent exhibició de violéncia no té res 
a veure amb la concepció antino- 
veMesca de Kitano, un deis poquis- 
sims fets reeixits en aquest camp.

com, en el seu moment, va ser-ho 
“Henry, retrato de un asesino” en 
el context del cinema negre nord- 
americà, Confiem en l’estrena ja 
d ’aquesta obra mestra que és 
“Hana-bi” .

1. Al núm. 91, l’any 1993, es va dedicar un 
treball a Zhang Yimou.
2. SONATINE. Cahiers du Cinéma, núm. 
491. Maig-95.
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T a l com féiem referencia en el 
número anterior, parlarem de la ciu- 
tat de Chicago, la més important 
dins el món del blues tradicional 
electric, i el famós segell Chess Re
cords, que va ser ciau en el desen- 
volupament i coneixement d’aquest 
estil a tot el món.

Chicago, ciutat situada al nord de 
la costa est deis Estats Units, al cos- 
tat del Ilac de Michigan és, junta- 
ment amb Los Ángeles, la segona 
ciutat en importancia del país i va ser 
aquí on es van establir la majoria 
deis bluesmen que van abandonar 
les plantacions de cotó del sud, per 
trobar unes condicions de vida més 
justes per a la seva existéncia i 
també per a la seva economía.

Conduir un taxi, despatxar ben- 
zina en una gasolinera, netejar i 
pintar edificis o treballar a la xarxa 
de transports públics de la ciutat, 
era molt millor que recollir cotó de 
sol a sol.

1 quan acabava la jornada de tre- 
ball, al vespre, arribava l’hora del 
blues; un blues que es concentrava, 
al principi, a la part sud de la ciutat, 
coneguda popularment com South 
Side, la zona més pobra, on es vivia 
en unes condicions més precáries 
i que lógicament era el Hoc on resi-

Quadern 
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Chìcaso
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dien tots aquests bluesmen, que 
anaven arribant a marxes forçades.

Les actuacions tenien Hoc als clubs 
(més aviat “tuguris”), on tocaven 
una sèrie de bandes més o menys 
estables que ells havien format a 
mesura que s’anaven coneixent; 
eren unes actuacions molt poc remu
nerados (a vegades gens remune
rados) i que podien durar tres hores 
O més; per a élis cantar o tocar blues 
durant la nit significava desconnectar 
totalment de la jornada laboral i sen- 
tir-se totalment Iliures per unes hores 
de qualsevol problema o Iligam i ho 
feien posant tot el seu feeling que 
portaven dins; és per aixô que moi

tes vegades el pùblic, que sovint 
omplia aquests locals, tenia el pri
vilegi d’assistir a les sessions deno
minados after hours: és a dir, blues 
tocat 0 cantat una vegada exhaurit 
el temps d’actuació estipulat en el 
contracte.

I era aquí, en aquests clubs, on els 
germans Chess, d’origen polonés, 
anaven a descobrir “talents” per a 
les seves gravacions; i en van tro
bar tants que, fins i tot, van anar a 
buscar-los a les ciutats dels voltants 
com St. Louis (Missouri), Cleveland 
(Ohio) 0 Detroit (Michigan), atès que 
hi veien un futur esplendorós.

El segell Chess Records tenia la 
seva seu al número 2120 Sud de 
l’avinguda Michigan, artèria princi
pal de la ciutat i a la quai, uns anys 
més tard, eis Rolling Stones (un 
dels grups que més influència van 
rebre del so Chess) van dedicar un 
tema: “2120 South Michigan 
Avenue”.

De tots aquests clubs de blues 
que proliferaven per Chicago en 
van sortir dos que brillaven de 
manera especial: el Silvio’s i el 
Zanzíbar, que comptava amb dos 
locals: un a Paulina St. i l’altre al 
carrer 13 cantonada amb Ashland 
St. Van sobresortir perqué era on



actuaven dìàriament el gran Muddy 
Waters (a qui ja vàrem fer referèn- 
cia de la seva categoria en l’ante- 
rior “Quadern”) i un altre bluesmen 
que intentava fer-li la competència 
i que tenia una veu atronadora; 
Chester Burnett, més conegut com 
a Howling Wolf, en clara referència 
a la seva potència vocal.

Però aquests només eren els més 
coneguts o els que tenien més éxit, 
per dir-ho d’alguna manera; n’hi 
havia molts més: Otis Spann (pia
nista), Pat Hare (guitarrista), Big Bill 
Broonzy (guitarrista). Little Walter 
(harmonicista), i moltíssims més.

I d’entre tots aquests músics 
alguns es van adonar, amb una visió 
de futur totalment clarivident, que 
fent unes petites modificacions en els 
acords de blues i amb una entona
do vocal diferent, sortia un ritme 
trepidant i que semblava totalment 
nou i que, per tant, com a possible 
novetat musical, hi podien haver 
molts diners a guanyar i molt d’èxit 
a les emissores de ràdio; era el que 
més tard es va conèixer corn a Rock 
and Roll, nom inventât per un disc
jockey molt famés en aquella època 
anomenat Alan Freed.

D’aquests músics innovadors a 
qui fem referència, n’hi van haver 
dos que van ser, probablement, els 
més influents, i clau, per a totes les 
futures generacions de músics de 
rock: Elias McDaniel, més conegut 
corn a Bo Diddiey i Chuck Berry, 
de qui John Lennon va comentar 
més d’una vegada “Berry és el Rock 
and Roll” .

El senyor Chuck Berry, que era 
de St. Louis i que anava sovint a 
Chicago per veure actuar en direc
te a tots aquells bluesmen que 
actuaven a les nits, va conèixer a 
Muddy Waters, qui, al mateix temps, 
li va aconsellar que anés a veure 
els germans Chess per intentar gra-

var alguna cosa; al cap d’uns dies 
entrava a l’estudi de gravacié per 
enregistrer un tema: “Maybellene”; 
quan aquest tema va ser punxat a 
la radio pel Sr. Ala Freed hi va haver 
una aliau de trucades de gent que 
demanava que el tornessin a posar: 
el Rock and Roll començava a ser 
una realitat.

En referència al Sr. Bo Diddiey, 
hem de dir que va ser el responsa
ble d’una série de riffs de guitarra al 
principi de cada tema i que anava 
repetint contínuament fins al final i 
que va ser imitât i venerat per la 
majoria de grups que van anar sor- 
tint durant molts anys i també per 
alguns que en surten actualment.

En el proper “Quadern” parlarem 
d’una altra ciutat, més al sud i que 
també va ser importantíssima en el 
desenvolupament del blues i del 
Rock and Roll, gràcies principal- 
ment a un carrer, Beale St., i un 
segell discogràfic, Sun Records. 
Estem parlant de la ciutat de 
Memphis, a l’estât de Tennessee.

Recomanacions
discogràfiques

Buddy Guy 
The Complete Chess

Studio Recordings MCD 09337

Amb la quantitat de gravacions, 
totes extraordinàries, de Chess 
Records, és difícil decidir-se per una 
O altra, però després d’una seriosa 
reflexié, ens hem decidit per un doble 
CD rééditât fa poc per commemo
rar el 50è Aniversari del segell pel 
Sr. Buddy Guy, excel-lent guitarris
ta i tot un clàssic del blues de 
Chicago.

Es tracta d’una recopilacié amb 
47 ternes de la primera època corn 
a guitarrista d’aquesta “llegenda”

viva a qui el Sr. Eric Clapton té mol- 
tissimes coses a agrair, ja que va 
aprendre moltissim gràcies a la gran 
influència que va rebre per part del 
bluesmen.

Ben secundat per una banda total
ment compacta i que li fa un coixi 
perfecte per al seu lluïment perso
nal amb la guitarra, podem gaudir 
d’uns lents cantats i tocats amb un 
feeling que talla la respiracié, corn 
“First time I meet the blues”, “Broken 
hearted blues” o “Ten years ago”, 
passant per altres temes més rít- 
mics i que enganxen a les primeres 
notes, corn sén “I got my eyes on 
you”, “Gully hully” o “Nigth flight”, 
fins a uns altres totalment frenètics 
i on el Sr. Buddy Guy fa tota una 
exhibició a la guitarra de tot el seu 
talent corn a mùsic, corn és el cas 
de “American Bandstand”, “Buddy’s 
Boogie” o “Going to School” .

En definitiva, una gravacié impres
cindible per a qualsevol amant d’a
questa música i també per a aquells 
que tinguin aspiracions de tocat 
“decentment” una guitarra i també 
per aquells que sovint es pregun
ten per qué a les emissores de la 
ràdio mai hi sona.
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La música de Brahms va ser més 
aviat incompresa en la seva època. 
A Franga, la consideraven corn 
“somnis d’un bevedor de cervesa”. 
Era el moment de l’apariciô revolu- 
cionària de Liszt i Wagner. Brahms 
hi contraposava una transformació 
musical que conservava els estiis 
tradicionals, però deliberadament 
teta sota un impuis romántic i dramá- 
tic. Per aixó s’ha dit que la música 
de Brahms té una actitud seriosa i 
formal, amb una consisténcia in- 
tel-lectual profunda i una imperiosa 
melangia romàntica. Aquests ingre
dients configuren el seu estil, com 
corresponia a un testimoniatge musi
cal de l’època del “Biedermeier”, de 
la “Hausmusik” i del nacionalisme 
alemany de Bismarck.

En la interpretació de la música 
de Brahms, com ho demostra la 
seva discografia, es pot trobar tota 
mena de versions, segons les incli- 
nacions dels directors i dels intèr- 
prets, que a vegades han confós la 
complexitat conceptual que regeix la 
composició de Brahms. Aixi en 

40 Brahms, trobareu en les composi- 
cions orquestrals (simfonies, ober- 
tures, concerts, rapsèdies, etc.) un 
domini d’una actitud seriosa, fins i 
tot inflexible, semblant a la del seu 
idolâtrât Beethoven. En les obres 
de música de cambra (sextets, 
quintets, trios, etc.) en canvi un 
perfeccionisme clàssic. En les 
obres lleugeres i liriques un popu
lisme optimista i sentimental, amb 
una alegre disbauxa infantil que 
Brahms amagava darrere en el seu 
comportement gasiu i esquerp.

Per fidelitat al pensament de 
Brahms cal escollir versions dis- 
cogràfiques que s’adaptin analiti- 
cament al seu moment històric, Iluny 
de noves modes i gustos. Per aixô 
és recomanable, en l’obra orques- 
tral, seleccionar els conjunts que 
tinguin una valuosa secció de corda, 
que en Brahms té molta importan
cia, per tal de crear “plastons” coMec- 
tius en una estructura simfònica 
adient a la linia melòdica. Caldrà, 
dones, escollir orquestres centre- 
europees. Per als instrumentistes, 
dels seus concerts (piano, violi, vio- 
loncel, etc.) serán necessarie, més

discosrafia

Brahms

ANTONI SALA SERRA

Els enregistraments de 
Johannes Brahms 

(1833-1897) 
en el centenari 
de la seva mort

que creadors de beilesa timbrica, 
solistes tècnics, conductors del leit
motiv orques\ra\. Pel que fa a la 
mùsica de cambra, cal buscar con
junts adéquats amb qualitat instru
mental i claredat, que desenvolupin 
els encreuaments cambristics, alli- 
berant-los de la confusió. Finalment, 
en les obres liriques (“lieders”, cangó 
popular, cors i corals, etc.) cal esco
llir veus greus de mezzosoprano i 
contralt amb una gran tècnica musi
cal de contenció, i, en els cors i 
corals, grups de musicalitat senti
mental motivada.

■  S im fon ies 1,2,3,4  E s to ig  D eu tsch e
G ra m m o p h o n  104, 33®, S K L , 133.
F ilh a rm ò n ic a  de B e rlin . D ire c to r: H. Von 
K ara jan . P er B rahm s se ria  m illo r d ire c to r 
Furtwängler.

■  V ariac ions sob re  un tem a de Haydn  
Op. 56. M ateix esto ig  de les sim fonies.

■  Obertura tràgica Op. 81. La Voz de su 
A m o, LA PL, 648. F ilh a rm ò n ica  de B erlin . 
D irector: R udolf Kem pe.

■  Rèquiem alemany Op. 45. M yto -R ecords 
1 M CD 962. C om pact. Versió h is tó rica Köln 
1957. K ö lne r O rq ues tra . D irec to r: S. C e 
libidache. FI. Flotter, bariton, A. Giebel, sopran.

■  C oncert P iano núm. 1 Op. 15. P h ilip s  
6500623. O rquestra  C oncertgebouw  d ’A m s
terdam . Solista: A lfred Brendel.

■  Concert Piano núm. 2  Op. 83. RCA V icto r 
644, 503, A. S im fòn ica de Chicago. Solista: 
S. Richter.
■  Concert Violi Op. 77. La Voz de su Am o. 
LAPL, 498. Filharm ònica de Munich. Solista: 
FI. Schneider, d irect. FI.P. Gmur.

■  Doble Concert Op. 102. Zafiro, ZTV. 50. 
Filharmònica de Londres. Solistes: P. Fournier- 
D. O istrack.
■  Rapsodia p e ra  Contralt Op. 91. DECCA, 
ARL, 8458, AKF, 5. Filharm ònica de Londres. 
Solista: K ath le r Ferrier. Versió h istórica.

■  Sextets per a Cordes Op. 18-36. Philips, 
6570, 570. O cte t F ilharm ònica de Berlin.

■  Ouintet per a Clarinet i Cordes Op. 115. 
O R EFO , MC, S 068831 , A. O uarte t Vermeer. 
Solista: Karl Leister.

■  Trio Violi, V io lonce l i P lano Op. 101. 
S u p ra p h o n  3 4 /6 8  C o m p a c t. J. S uk, v io li.  
J. C h u c h ro , v io lonce l. J. P anenka, piano. 
Trio SUK.
M Sonata per a Piano i Violi Op. 108. Zafiro. 
ZTV, 97. M. Fuette rer i O. C olbentson, v io 
lins. E. Appel, piano.

■  Sonata Op. 99 p e r a V ioloncel i Piano  
Op. 99. Z a firo , ZTV, 107. J. M e tzger, v io 
lonce l, K. H jo rt, p iano .

■  Danses hongareses nùms. 1 al 21. B elter 
30, 304. S im fòn ica  de B am berg . D irecto r: 
J. P erlea.

■  Integrai obra de Cor I Capello. O R FEO , 
CD, 26974. D ive rsos in tè rp re ts  i con ju n ts  
instrum entals. Op. 42-17-44-62-93-104, etc. 
Estoig de tres com pactes DDD.

■  Lieders Op. 86-94 B ariton: Hans Hotter. 
Piano: G. M oore. EMI 1633/34
U id. Op. 103 Mezzosoprano: Grace Bumbry. 
Piano: S .P escheko, DG 1388
■  id. Op. 128-94-47 Contralt: K. Ferrier, 
DECCA, A C L 306.
■  id. Op. 43 -73 Sopran.-E lIyAm iling, Philips 
051 094.
■  Cançons festives Op. 38-42. Christa Ludwi- 
W alter Berry. Seraphyn 56087.



Estem cansats. Cansats i tips. 
Cansats de fer números hipotètics 
del que podría ser i no és; tips de 
repetir que el fútbol es juga a l’atac 
i per les bandes; cansats de cons
tatar que només es fitxen defenses 
i que la proporció és directa: a més 
defenses en plantilla, més gols 
encaixats; tips d’anar guanyant de 
carrer i veure com arriba el minut 
75 amb canguelo; cansats de por
tar avantatges sucosos a la classi- 
ficació i veure que ens avancen, per 
tornar-los a passar i esperar que 
ens tornin a atrapar; tips de veure 
gent en samarreta corrent darrera 
la pilota, mentre esperem que ens 
facin una mica de fútbol; cansats 
d’anar a un espectacle i trobar-nos 
contemplant una escenificació de 
patétiques, repetidas i ridicules 
impoténcies; tips de veure com mi- 
nyons desconeguts de noms es- 
tranys esdevenen figures per un 
dia, prenant el pél ais “cracks” d’una 
plantilla sobrada; cansats de veure 
com els contraris corren i la mouen, 
i els nostres corren i no la troben, 
quan fa una hora que ha començat 
el partit.

Cansats i tips de moites més 
coses, però sobretot de fer depen
dre el nostre goig d’una colla de 
minyons que s’entesten a demos
trar que la seva débilitât mental va 
en augment, com si la plantilla la 
integressin els pacients més atlè- 
tics d’un pavellé de maniacs sàdico- 
depressius d’un psiquiàtric.

□avant de tot això i mil lamenta- 
cions més, que tothom coneix i que 
ja no cal enumerar, la histórica pre
gunta de Lenin torna a aparèixer: 
Qué fer?

L’únic mètode global vàlid per 
encarar una situació tan surrealista 
és, d’entrada, no perdre el sentit de 
l’humor, del qual sembla que els 
nostres jugadors i técnics van més

dílluns

Propostes 
per sortir 
del caos
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aviat escassos. (Si, ja sé que també 
van escassos de sentit comú, de 
lògica, de capacitat mental i fisica 
per dur a terme la comesa que els 
ha estât encomanada, però tot això, 
des d’aqui, només els ho oferirem 
pagant, perqué tot té un limit.) Però 
bé, anem a proposar solucions, que 
és del que es tracta.

Hi ha la possibilitat simple i sen- 
zilla, i força versemblant, donados 
les mostres d’inteMigència que pale- 
sen els minyons, de comunicar-los 
que les normes del fútbol han can- 
viat i que, a partit d’ara, els gols 
que marquin ells (només ells, que 
per això són els millors del món!) 
en camp contrari, només valdrán 
si els fan a partir del minut seten
ta de partit.

Una variant metòdica aplicable 
ais partits que juguin a l’estadi pot 
ser que, al marcador, només co- 
mençar, hi figuri un 0-3 a remuntar 
i repeteixin heroì'citats com la de la 
temporada passade devant l’Atlètico 
de Madrid (que, ara ho veu tothom, 
maleìda sigui, perqué sembla que 
van ensenyar a tothom com es foia 
per remuntar un partit perdut).

Exsisteix, també la múltiple pos
sibilitat d’establir variacions tacti
ques que van des de: posar Hesp

de mitja punta i Rivaldo de porter, 
quan ataquem, que potser va bé. 
O, també, donar-li onze samarre- 
tes al Luis Enrique perqué salti a 
jugar ell sol amb els números de tot 
l’equip. Aqüestes i altres tàctiques, 
que poden semblar absurdes, no 
cree que donessin pitjors résultats 
que les que s’han fet passar per 
seriöses fins ara.

I, finalment, per no cansar i aca- 
bar-nos-ho tot en un sol dia, existeix 
la possibilitat més plausible i que, 
n’estic complètement convençut, 
podría donar una quantitat infinita 
de tardes de glòria al club i a la 
nació. Es tracta, ras i curt, de fotre 
al carrer tothom, vull dir jugadors, 
cos tècnic i directiva, per posar-hi un 
“gabinet de crisi” que administrés 
el capital multimilionari de la mane
ra que explico a continuació.

Horn posa un enunci als diaris 
demanant xicots de 17 a 25 anys 
que siguin molt i molt del Barça 
Í sàpiguen jugar a fútbol. Se ls 
convoca a un seguit de proves i 
s’estableix un barem, corn a minim 
de dos-cents individus, pertenir-los 
en cartera i dir-los allò de “ja l’avi- 
sarem quan calgui” . Amb els pri
mers 25 classificats, els més bons, 
es formen dos equips i se’ls obre 
una fitxa amb, només, les següents 
condicions: 1) Cada partit guanyat 
a casa o a fora 400 mil pessetes 
per integrant de l’equip. 2) Cada 
individu que marqui un gol 200 mil 
pessetes extres. 3) Cada partit que 
acabi sense haver encaixat cap gol 
300 mil pessetes per al porter i 100 
per a cada defensor. 4) Cada par
tit perdut, implica una setmana 
sense jugar (juga l’altre equip). 5) Un 
jugador que hagi participât en qua
tre partits perduts té el contracte 
rescindit automáticament i no pot 
tornar a jugar mai més amb nosal- 
tres. Per restituir-lo es crida el
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següent de la llista de proves. 6) Si 
es guanya la Lliga, cada integrant de 
la plantilla rebrá 10 milions de pes- 
setes. Així com la mateixa quantitat 

42 si es guanya la Copa. 7) La Copa 
d’Europa té un premi de 25 milions 
per cap i la Recopa de 10 milions. 
8) A final de temporada, s’estudiará 
la possible continui'tat deis que que- 
din. 9) El “gabinet de crisi” , que fa 
les alineacions, decideix els canvis 
i les táctiques, té un premi per cada

partit guanyat de 200 mil pessetes 
per gol marcat i punt sumat, per a 
cada integrant. 110) Aqüestes matei- 
xes quantitats, el “gabinet de crisi” 
les ingressará a les arques del club 
quan es perdi un partit.

Deu normes senzilles, simples i, 
sobretot, molt més barates que les 
que regeixen fins avui. I, a més, no 
dubto que del tot ineficaces, perqué 
només cal voltar una mica pel país 
i fer aquesta oferta ais futurs juga-

dors, que ja veureu com faran cua 
i, sense pensar-s’ho, si molt convé, 
rosegaran els pals de les porteries 
per guanyar. De fútbol i joc d’equip 
potser veuríem el mateix que veiem 
ara, però els résultats podrien ser 
histórics. Per qué no ho proven? 
Com a minim ens distraurien i sor- 
tiríem d’aquest sopor trist i cabrejat 
en qué ens han enfonsat.



Quan, dilluns 15, pocs minuts abans 
de les quatre, Albert Castellcir espe- 
rava, caminant amunt i avail amb 
pas frisés, davant la porta de 
Direccié, feia ostensible la seva 
impaciència, corn si avisés de la 
tempesta que estava a punt de pro
vocar. Uns instants abans, quan el 
conserge li havia obert la porta amb 
la mirada indiferent i un “hola” lacò- 
nic, ell s’havia posât als llavis el 
somriure equi que precedía, amb 
melosa falsa amabilitat, les seves 
habituais dentelladas.

-SÓC l’Albert Castellcir, vine a 
veure el Director; haviem quedat a 
les quatre. Séc el president de 
l’Associacié de Pares i Mares, jo...

A manera d’advertiment, i espé
rant una actitud submisa que no es 
produi, recalcé el seu càrrec. Però 
el conserge havia girat cua, sense 
dir-li ni un mot, com si tant li fes tot, 
per anar a anunciar-lo passadis 
enilà. Albert Castellcir va trobar una 
mica ofensiva l’actitud poc deferent 
del funcionan, que semblava que 
tingués feina per parlar. I allò va 
acabar d’encendre’l.

“Un pelacanyes que no deu cobrar 
ni una quarta part del que cobro jo 
i, com que és funcionan i té el Hoc 
fix, es permet de fer-me aquest 
paperot! D’aixô també n’haurem de 
parlar, algún dia!”, pensava. Irritât, 
no parava atenciò als cartells d’avi
sos dels plafons, en els quais, si 
n’hagués sabut una mica, hauria 
pogut localitzar més de sis però 
menys de deu faites d’ortografia 
elemental, que li haurien servit d’ar- 
ma d’atac, també. Però com que 
això de les Metres no era el seu 
camp, va perdre’s un argument con- 
tundent és contra aquella colla de 
ganduls que vivien com reis del 
“cuento”.

“Fins ara -es deia sense parar de 
caminar-, fins que jo he arribat a la 
presidèneia de l’Associacié de Pares 
i Mares; a partir d’avui sabran el pa 
que s’hi dòna!”

La porta del despatx del Director 
es va obrir i, després de les saluta- 
cions formais, fou convidat a asseu- 
re’s. Donà una ullada a la reunió 
(dos homes i dues dones que se’l 
miraven esbossant somriures tris-

crònìques urbanes
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de Iluita
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tos de compromis; “están espan- 
tats” , s’enorgulli, pensant, Albert 
Castellcir). I passé tot seguit a l’a- 
tac, sense donar-los temps de rela- 
xar-se, mostrant la carta que havia 
rebut.

- I dones... Qué vol dir tot això de 
sancionar el meu fill Ricard...?

El to era aspre, tot i que els mots 
havien anat acompanyats del som
riure més exageradament hipócrita 
de què fou capaç, per anunciar la 
tensió.

-Ens sap greu, però hi ha coses 
que mereixen una resposta... Vostè 
comprendré que les agressions físi- 
ques no es poden deixar passar.

I, tot seguit, ara un ara un altre, el 
director, la cap d’estudis i els altres 
dos professors que els acompan- 
yaven, van passar a relatar un seguit 
de fets que l’Albert Castellcir amb 
prou feines si ascoltava. EN ja ho 
sabia que el seu fill i la seva colla 
eren una mica esvalotats, però tro- 
bava que això és propi de la joven- 
tut i que, al cap i a la fi, en aquest 
món sempre sobreviuen els forts, 
qué carai!, i si havien donat algún 
mastegot a aigú, dones devia ser 
que se l’havien buscat. El fet que 
fos la quarta vegada tampoc no tenia 
massa importéncia, sobretot si es 
tenia en compte que els fets sem
pre s’havien produit al carrer, a la 
porta de l’Institut, i no pas dins del 
centre, per la qual cosa ells no tenien 
res a dir-hi.

-S i, però els agredits sempre són 
alumnes del centre i ara una pro
fesserà i tot...

-Oh! Però és que ella s’hi va posar

al mig i, és dar, ja se sap: eren dos 
i el que va fer tres va rebre... Ha! Ha!

-Potser si, però és que sempre 
reben els mateixos i estomaquen 
els mateixos. I, a més, els vidres del 
cotxe de la professera -la  cap d’es
tudis assenyalé l’afectada, que 
assedia en silenci- van quedar trin- 
xats. Això no és manera...

-No em diré que no té assegu- 
rança, aquesta senyora...

La interpel-lada féu un gest per 
parlar, però callé.

-Aquest no és el cas. Creiem que 
el més important és fer adonar al 
seu fili i als de la seva colla que no 
es pot anar pel món repartid llenya...

-No n’hi ha per tant! Tiñe entés 
que es van posar amb élis, perqué 
se’ls van mirar amb posât desafiant 
i, ja se sap, la gent jove té el seu 
carécter i la sang calenta. No voldré 
pas que ho aguanti tot!

- I corn vol que se’ls mirin, si van 
amb aquesta pinta de pirates per- 
donavides, cridad i tabalejant amb 
empentes, les orelles plenes d’a- 
nelles, el cap afaitat i aquesta svés- 
tica a l’esquena de la capadora?

-Escoiti, que no es pot discrimi
nar ningù, perqué vagi vestita ixio 
aixé... Que m’hi poso, jo, amb la 
seva forma de vestir?

L’ambient s’escalfava, a mesura 
que el to de l’Albert Castellcir s’a- 
nava fent més ait.

-Sigui corn sigui, senyor Castellcir, 
el cas s’hauré de sancionar.

El director havia respirât fort, 
abans de dir allò que l’Albert 
Castellcir va prendre’s corn una 
amenaça.

-Qué vol dir, això? -s ’esverava, 
ara ja dret, Albert Castellcir-. No 
deu pas voler que jo pagui els vidres 
del cotxe de la mestra que s’hi va 
posar al mig? Q és que potser insi
nua que volen castigar el meu fili?

-La  veritat és que l’hem citât per 
fer-li saber que proposarem al 
Conseil Escolar que el seu fili Ricard 
i els seus companys siguin sancio- 
nats una setmana sense assistir al 
centre.

-Però... però... Això és inauditi 
Qué volen que facin, una setmana 
a casa!

-Dones, miri, almenys sabem que.
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durant aquella setmana, no rebrà 
ningú, aquí. -Se li havia escapat de 
dir a la professora silenciosa que, un 
cop acabà de parlar, es penedi de 
la imprudència.

-Però això és negar-los el dret a 
l’educaciól! Els posará una denùn
cia per inconstitucionais i il-legals!

Albert Castellcir arrossegà la 
cadira per aixecar-se fent gestos 
exagerats i sorti ràpidament del 
despatx els reunits amb el cor petit 
i mil presagie de tempesta.

Conduìa cap a casa remugant de 
l’auto i ja planejava la venjança, que 
triga uns pocs minute a posar en 
marxa. Només arribar a casa, des
prés de saludar el seu fili Ricard i la 
seva colla, que estaven ajaguts al 
sofà de la sala d’estar amb la músi
ca “xum-pà-xum-pà” fent retrunyir 
els vidres, agafà el telèfon mòbii i 
es tancà al wàter a repetir la con
signa: “Dimarts al vespro a les 10 
reunió de la Comissió de l’Associaciô 
de Pares i Mares per un afer urgent 
i molt greu. No hi pot faltar ningú.” 
I no hi faltaren.

A les 10 en punt del dimarts 16, 
començaren la reunió i a les 10 i set 
minute ja estaven tots d’acord: allò 
no podia ser. Els comentaris seguien 
tots una mateixa linia d’escandalit- 
zada perplexitat: “No pot ser: han 
confós educar amb reprimir!”, o bé: 
“Quina mena d’educadors són, 
aqueste, que no saben afrontar un 
petit problema?”, i també: “Están 
acostumats a no fer res a no fer res 
i, a la més mínima, se la carreguen

els alumnes!” . L’acord fou rapid i 
unànime: “Hem de denunciar els 
fets”, i el posaren en práctica amb 
contundéncia.

Dimecres al matí, el Delegat 
d’Ensenyament i el president de 
l’APM, Albert Castellcir, es reuniren 
durant una hora i mitja per consta
tar les irregularitats que es produíen 
en els Instituts i acordaren passar a 
l’accio.

El dijous, després d’una compli
cada xarxa de connexions telefò- 
niques, les págines deis dos diaris 
locals duien dos titulars gairebé 
coincidents, perqué l’Albert Castellcir 
els havia dictât per telèfon i els perio- 
distes havien obéît tan bé com 
havien sabut: “Campanya popular 
contra la repressió ais Instituts” , 
deia un. I l’altre: “Campanya popu
lar contra la reacció ais Instituts”. 
Els subtítols coincidien en tots dos 
casos: “Associacions de Pares i 
Mares, Grups d’Alumnes i Sindicats 
de Professors rebutgen les actituds 
reaccionáries d’alguns Directors 
d’instituts de la comarca” , i: “El 
Delegat d’Ensenyament garanteix la 
protecció ais alumnes represaliats”.

A l’interior de l’article, destacant 
en negreta les paraules del President 
de l’APM, s’anunciava la manifes- 
tació multitudinária de divendres 19 
per aturar l’avenç de l’autoritarisme 
i per una educació Pública de qua- 
litat, que aplegá uns centenars de 
persones amb pancartes i xiulets 
sota els balcons de la Delegació 
d’Ensenyament, a la mateixa hora

que el Delegat Comarcal es reunia 
amb el Director, la cap d’estudis i 
la professora deis vidres del cotxe, 
tot comminant-los, amb el soroll de 
fons del carrer, a restablir la pau 
escolar si no volien, en paraules de 
l’autohtat, “pagar-ho amb un expe
dient disciplinan que els pot valer 
el trasliat a Mòra d’Ebre o a La Seu 
d’Urgell, vostés trien...”

El Delegat tingué l’amabilitat de 
facilitar-los la sortida pel carrer del 
darrere, mentre ell dialogava amb els 
manifestants, que acolliren amb 
“Visques” la noticia que tot s’havia 
acabat i que no es duria a terme 
cap sancié a cap alumne, “mentre 
jo sigui aquí!”, acabà, per donar-se 
un bany de multitud i rebre l’ovacié 
de les forces vives.

Mentre es produïen aquests actes 
civics, a les portes de casa de la 
professora dels vidres del cotxe, 
algù hi piotava: “Aquí no s’acaba: 
n’hi haurà mési” , motiu pel qual la 
dona presentà el dilluns 22 una 
baixa per depressió i demanà el 
trasliat on fos, cosa que fou inter
pretada, en conèixer-se, per Albert 
Castellcir, en una entrevista que li 
van fer per valorar I’afer, com “una 
victòria de la justicia i del sentit 
comú, desemmascarant la mentida 
que fa fugir els culpables”, paraules 
que van fer partir de riure, entre 
canuto i trip, a tota la colla d’amies 
que celebraren el triomf a casa del 
Robert Castellcir, amb la música a 
tope.

9^
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Afortunadament, han començat 
alguns esforços per revifar eis for- 
matges autèctons. EIs exemplifica- 
ré en el cas que conec més, perqué 
vaig a comprar-n’hi perièdicament: 
el de la Maria-Eulàlia Torras, de 
Can Codina, d’Ossera. Aquesta 
tornera del barri d’Horta, passada 
per l’escola agrària de la Torre 
Marimón, devia anar a raure, amb 
el seu company, a aquest minùscul 
poblé, situât bastant més enilà de la 
quinta forca, per aquelles coses de 
la vida. Tenen un ramat de cabres, 
brunes com un wiskeyóe Kentucky 
i amb una Henea de pél negre sobre 
l’espinada, que enamora; les pas
turen cada dia per aquelles valls i les 
tenen lluentes com abadeses. Amb 
la Net d’aquest bestiar, l’Eulàlia fa 
un formatge serrât formidable, de 
primera, premiat pels que incenti
ven aqüestes activitats.

L’excursió per 
anar a ca l’Eulália, 
des de la casa que 
uns amies tenen a 
Saldes, ha esdevin- 
gut un ritual que 
practiquem un cop 
o dos l’any. Ens lle- 
vem a una hora rao- 
nable i esmorzem 
tranquil-lament: pa 
amb tomáquet o 
torrat, una xulla de 
cansalda viada a la 
brasa, llangonissa, 
sobrassada, porrò 
de vi, una mica de 
mató amb confitura, 
ambdós de produc- 
ció propia, i una 
escudella de llet 
sense martingales, de les vaques 
d’un vei, amb un raget de te. 
Després, toc de generala per con
vocar la canalla al cotxe, i cap a 
Ossera. Primer a Gésol, on es deixa 
l’asfalt i, per una carretereta de terra, 
cap a Josa de Cadi, Tuixent i el Molí 
de Fôrnols; passât aquest, prenem 
la trenca que puja cap a Padrinàs i 
Ossera.

Acabada la visita amb la corres- 
ponent transacció comercial, pro- 
veïts del formatge, en un grau pro- 
gressiu de maduració a mesura que

EIs
form atses 
de llu là lla

JOAN-ANTONI FERRAN

va avançant l’any, comencem a des
fer el carni. Algunes vegades, per 
una ruta alternativa que, des d’un 
quilémetre llarg per sota Ossera, va 
a sortir al Molí de Fôrnols directe
ment. Durant el trajéete, quan eis 
budells es queixen, parada per a fer

un mos. Horn estén les provisions: 
pa, embotits, olives, vi..., sobre una 
manta, en un prat a la vora del cam i. 
El ganivet no para ni un moment. 
Després, una estoneta per llegir o 
becar; per espiar amb els prismática, 
si hi ha sort, un isard, un gall fer...; 
a manca d’altra cosa, per mirar el 
paisatge i constatar que el món és 
molt gran. Finalment, hom recull tot 
l’escampall i a casa xino-xano, que 
aixó de destrossar camina i camps 
anant a tota bufa, com qui fa el Paris- 
Dakar, és una bretolada de nois de

pis amb papá rie: llavors, a Bar
celona dicten Neis que fan pagar a 
justos per pecadora.

Si no tenen temps o un vehicle 
idoni per fer tota l’excursió, també 
poden comprar el formatge de 
l’Eulália a Saldes o a Gésol, per 
exemple. Són unes petites peces 
cilíndriques embolicades amb un 
drap de coté, que porten una eti
queta amb un isard i la marca “Serrât 
Gros”. En sóc totalment partidari, ja 
es pot veure; sobretot quan comen- 
ça a estar fet.

Més a prop, a Llinars del Vallès, 
hi ha una botiga on venen uns for- 
matges de cabra, de produccié prò
pia, també boníssims. M’agraden 
especialment els submergits en oli, 
que venen en pots de vidre. No 
recordo on, però devia ser pels volts, 
en vaig menjar de frescos, arre- 
bossats amb farina de galeta i lleu- 

gerament fregits. 
Encantadora. Val 
la pena seguir les 
fires i mostrea de 
productes autòc
tone que es van 
celebrant, per aquí 
i per allá, i anar 
descobrint les peti
tes meravelles que 
els artesans s’es- 
forcen en mantenir 
vives. I no es pre- 
ocupin massa de 
si engreixa. Ara 
han descobert que 
Testar gras està 
associât a la carén
ela d’una proteina 
que un gen fa pro- 
duir al cos. Als qui 

no ens ha tocat aquest gen i tenim 
menys quantitat d’aquesta màgica 
proteina, respirar ens engreixa. Qué 
hi podem fer, dones!

ESCOLA DEL SOL
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Im atse I paraula
Una imatge doblement vella, la d’aquesta mendicaire 
que allarga el brag i obre la mà, esperant una caritat per 
I’amor de Déu. (O de quaissevol...) Les velles Hoses son 
testimonis de corn llisca el temps, i la vida i eis humans... 
Fins i tôt la caritat...

Joan Cusco
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De les eixides. Dibuixos d’Agustí Masvidal i Salavert. 
Textos de Joan Cusco i Aymamí. 2 edicions.
Una historia de Sabadell per a tots.
Josep Torrella Pineda. 4 edicions.
Fora de numeració:
Pas i Pepas (Recull de l’obra en pro.sa). Mn. Camü Geis.
La darrera nit. Ramón Moix i Cusido. Novel-la.
Deis carrers de Sabadell.
Dibuixos d’Agustí Masvidal i Salavert.
Textos de Joan Cusco i Aymamí.
Amb la ciutat a l’hora del record.
Josep Torrella Pineda.
Fons i mines del rodal de Sabadell.
Dibuixos i textos de Ricard Molins i Romeu. Exbaurit.
Elements per a una histdria postal de Sabadell. 
Antoni Borras i Fígols.
62 Ceballuts. Textos de Joan Cusco i Aymamí. 
Caricatures d’Emili Hierro.
Garba de mal lligar. Josep Torrella Pineda.
El nostre pa de cada festa. Mossén Camil Geis.
La sardana i les Cobles Juvenils.

12. Els molins del riu Ripoll.
Dibuixos d’Agustí Masvidal i textos de Joan Alsina.

13. Vida teatral sabadellenca. Josep Torrella Pineda.
14. Els 70 anys de la Mùtua. Josep Torrella Pineda.
15. Del torrent de la Tosca. Joan Cusco i Joan Pareli.
16. Poemes d’amor i de mart. Esther Miñana i Eatjó.
17. El portal dEuropa i el Sabadell del segle XVI.

Joan R ío s  i  Masanell.
18. Darrera garba. Frederic Alfonso i Orfíla.
19. Les reixes deis vapors i de les cases pairáis, 

a Sabadell. Tomás López Navarro.
20. Més ceballuts. Textos de Joan Cusco i Aymamí. 

Caricatures d’Emili Hierro.
21. Poemes d ’amor i de mar. Josep Milà Masoliver.
22. 143 places de Sabadell. Agustí Masvidal i Salavert.
23. Pels camins de la memoria. Antoni Monés i Giner.
24. Josep Torras i Pages (1846-1916). Oriol Colomer i Caries
25. Sabadell. Un segle de cinema. Josep Torrella Pineda.
26. Prillants ensurts. Mireia Bonet i Rebollo.

Jaume Nonell i Lluís Subirana.
Próximes publícacions

27. Estampes montserratines. Manuel Eoraster.
28. La sardana a Sabadell. Jaume Nonell - Lluís Subirana.
29. Joventut de la Earándula. Crònica de 50 anys d ’história. Enríe Torrella.

COUECCIÓ GRAFIA
1. Univers. Incessant marea. Doctor Miquel Crusafont Pairó. IFlustracions de Jordi Roca.
2. Alba pratalia. Jordi Doménech Soteras. Dibuixos d’Oriol Vilapuig,
3. Poemes del mar i del cor. Lluís Casais i Garda. Dibuixos de Lluís Clapés i Plaqué.

C0L4ECCIÓ IMATGE I PARAULA
1. Picaportes. Fotografíes de Josep Monistrol. Textos de Joan Cuscó.
2. El poema del Pessebre de Joan Alavedra. Il lustrât per Jordi Roca.

LITOGRAFIES
1. Mil lenari de Catalunya. Joan Josep Tharrats (1989) 640x480 mm (cinc tintes)
2. Sant Jordi. Camil Fábregas (23 abril 1995) 490x390 mm (quatre tintes)
3. Homenatge Quadern 100. Jordi Roca. (23 abril 1995) 550x370 mm (cinc tintes)
4. Sant Jordi. Casa Ametller. Barcelona. Rodolfo Häsler (23 abril 1996) 410x300 mm (dues tintes)
5. Sant Jordi. Trini Sotos Bayarri (23 abril 1997) 560x400 mm (dues tintes)

QUADERN
Els números de Quadern són enquadernats amb cobertes rigides i estampados amb or 

Volum 1 - Any 1978-1979 Q. núms. 1-11 Volum 7 - Any 1990 Q. núms. 71-76
Volum 2 - Any 1980-1981 Q. núms. 12-24 Volum 8 - Any 1991 Q. núms. 77-82
Volum 3 - Any 1982-1983 Q. núms. 25-36 Volum 9 - Any 1992 Q. Núms. 83-88
Volum 4 - Any 1984-1985 Q. núms. 37-48 Volum 10 - Any 1993-1994 Q. núms. 89-98
Volum 5 - Any 1986-1987 Q. núms. 49-60 Volum 11 - Any 1995-1996 Q. núms. 99-108
Volum 6 - Any 1988-1989 Q. núms. 61-70

QUACÒMIC
Tots els suplements Quacómic que acompanyaven el Quadern, 

són enquadernats amb un volum; cobertes cartone 255x192 mm. 1985-1990.

A servir pel seu proveídor habitual o per aquesta Fundació. Tel. 726 03 20 i 725 43 08.



La cultura es mereix 
el nostre màxim interés

Potenciar la cultura és potenciar la creativitat, 
la convivencia, el progrès i tot allò que enriqueix 

una societat moderna i avançada.
Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix el 

màxim interés.

Banc Sabadell



DE LES IDEES, LES ARTS I LES LLETRES
Abril de 1998  - Número 115
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Sergi Beibel, morfologies teatrale
Jordi Castellanos: literatura, vides, ciutats

La recuperació del centre de la ciutat, un objectiu difus



o
FUNDACIO

Caixa de Sabadell

LA FUNDACIO 
CAIXA DE SABADELL
es complau a convidar-vos a l'exposició

DE

PICASSO
BARCELÓ

L'ART CONTEMPORANIESPANYOL 
A TRAVÉS DE L'OBRA GRÁFICA

L’exposició restará oberta al públic 
del 4 de mar^ al 5 d’abril de 1998, 
al SALÓ DE LA CAIXA DE SABADELL. 
Gracia, 17. Sabadell

Horari de visita:
Feiners i dissabtes, de 6 a 9 de la tarda. 
Diumenges i festius, de 12 a 2 del matí i 
de 6 a 9 de la tarda.

Visites comentades: 
diumenges a les 12,30 del matí.

Visites concertades:
Per a grups escolars i coMectius 
Telefon 909 73 76 88
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Presentacìó Sumarì
20 anys, 
són molts anys
Insòlit? Heroic? Tocats de l’ala? 
Segurament, això i més, és el 
que ha fet possible que la nos
tra revista arribés al nùmero 115.

Com ha ocorregut això? Dones 
a cops d’ambició generosa per 
part dels que Than fet, els que la 
fern i els coMaboradors. Tre- 
ba lem en I’agosarada aventura 
de fer cultura quan aquesta no 
es:à, precisament, de moda, i 
per això mateix ens agradada, 
a tots, que la ciutat se sentís 
orgullosa de compter amb un 
producto com aquest. Volem, si 
és possible durant vint anys més, 
parlar, reflexionar i analitzar els 
fets culturáis més significatius 
que s’esdevenen a la nostra 
ciutat, però, també, aconseguir 
que la revista siguí, per si matei- 
xa, patrimoni, testimoniatge, 
document.

Hem volgut ser document d’un 
temps, a partir de les diferents 
perspectives d’una gran quanti- 
tat de coMaboradors, de pro- 
cedèneia molt diversa, des de 
l’actitud més oberta i plural. Gent 
de tota mena s’ha apropat amb 
les seves obres a les nostres 
pègines, gent d’aci i gent d’allà, 
gent reconeguda i gent més des- 
ceneguda; al cap i a la fi, un rie 
mosaic de teixit cultural. Hem 
estât actuant, precisament, en 
allò que, socialment, som més 
fràgils: els valors culturáis. Tots 
nosaltres ens felicitem d’haver 
estât capaços d’arribar a aquest 
aniversari i esperem que Sa- 
badell continui' receptiva i inte- 
ressada per “Quadern” corn fins 
ara, o més encara.

C re e  que  no é 
sXìmprendre ac 
f i t i r  en com pì 
Veiâiiquei:: pe 
tant per a eli a r 
Rei i ta seva pi 52

“Les Menines” 
Isabel Cid.

La memòria i la desmemòria. 
Jordi Serrano i Blanquer.

Jordi Castellanos: 
literatura, vides, ciutats 
David Serrano i Blanquer.

L’A/fabef desbaratat 
de Joan Brossa. 
Josep María Bipoli.

A la fronda d’uns sicómors. 
Antoni Clapés.

Llibres.

La recuperació del centre de 
la ciutat, un objectiu difús. 
Jaume Puig Castells.

Eros
pintura mural de Subirachs. 
Immaculada Fontanals.

Santiago Rusiñol (1861-1931). 
Jordi Roca i Tubau.

Mirador.
^  Ana Fernández Álvarez.

R icha rd  Wagru 
m es rra is icals i 
•>es. doné vida 
i e sté ticq ue  ara 
am b ic ió , a ren 
t i i t ic a  p e r tal e

Q ira n  la S ilv ia  
a la tarda, atra 
la c r t ^ u ra a tx i l 
deria  en una e 
a l’a ltra  i Ibs cì 
la  m à, esbu fe

U n  pres idem  c 
trma e ls seus i 
sm  f i l ls  i q ue  
pondència. ten 
sentim ent a lisrr 
pres iden t que

semblança
Miquel Fàbregas i Moria. 
Joan Cusco i Aymamí.

Oriol Ramon i els drets 
linguistics.
Q.

Apropósit de Sani Jordi. 
Joan Vilacasas.

Sergi Beibel, 
morfologies teatrale.
Ana Fernández Álvarez.

“Teatre del Sol”, 
deu anys d’irradiació. 
Josep Torrella Pineda.
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Festival internacional del film 
de La Rochelle.
Jordi Graset.

Quadern de blues: 
Memphis.
Jordi Aznar.

»
discografia.
La Walkiria.
Antoni Sala Serra.

85
cròniques urbanes 
Crònica d’un escamot maternal. 
Feliu Vallès.

88
dilluns
Guanyar no és suficient. 
Pere Cornelias.

Televisió i violència, 
una qUestió sempre oberta. 
Manel Camps.
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“Les Menines”
C ree que no és possible arribar a com
prendre aquest quadre sense tenir en 
compte la biografía d’en Velázquez: per 
què fou tan important per a ell arribar a ser 
pintor del Rei i la seva preocupado per 
l’ascens social, fins arribar a ser el pintor 
més gran del país.

D’una banda, hi havia l’ambició d’obte
nir el reconeixement públic del seu llinat- 
ge, i, de l’altra, aconseguir que es res
pectés la importància de la seva professió.

Quant a la primera, cal recordar que el 
pare d’en Velázquez era portugués i que, 
a Espanya, se sospitava que pertanyia a 
la casta del “marrans”, d’origen jueu; aixô 
no es podia comprovar ni refutar, perqué 
ambdues nacions es trobaven en guerra. 
Pel que fa a la seva professió, s’ha de 
tenir en compte que, a l’Espanya d’aque- 
lla época, la pintura era considerada un ofici 
manual i no un art, amb totes les conse- 
qüéncies economiques i de prestigi que 
aixô comporta.

En aquesta Iluita, que li va ocupar gran 
part de la seva vida, Velázquez es va 
veure obligat a dedicar molt temps a 
assumptes administratius, burocrática i 
d’etiqueta, que res tenien a veure amb la 
seva condició d’artista genial.

És cert que també va pintar quadres 
que no tenen res a veure amb les esmen- 
tades obligacions, corn la “Venus del mirall”, 
els paisatges de la Villa de Medicis i, amb 
total seguretat, les Menines.

Ens trobem , dones, en el màxim mo
ment de Velázquez i de la gran obra del 
pintor. Aquest quadre, pintat en la seva 
maduresa i amb tots els elements neces- 
saris per aconseguir una total expressió, 
concentra tant la seva obsessió de reco
neixement com el rebuig per tot el que va 
Iluitar: el Rei i la seva cort. El quadre és, 
en realitat, un auténtic retrat psicológic, 
en el qual es fa molt poc favor a cadas- 
cun deis seus personatges.

Conta Palomino que tant Felip IV com 
la seva esposa Donya Mariana i les sen- 
yores Infantes i dames solien anar a veure 
pintar a Velázquez en unes dependéncies 
de l’Alcázar de Madrid, on el pintor tenia 
el seu taller. Fou précisément aquesta 
escena la que Velázquez va voler pintar, 
i el Rei hi doná la seva autorització, atés 
que es tractava d’un desig del seu esti
mât pintor de la cort.

En les Menines, el que estem veient és 
l’autoretrat d’en Velázquez. Totes les 
Menines giren al voltant del pintor. Ell és 
l’únic protagonista, en ésser Velázquez el 
que pinta el quadre. D’aquesta forma, 
imposa a l’espectador veure el que ell veu; 
Velázquez és qui observa, no l’observat.

Seguint aquesta reflexió, es poden dife
renciar en les Menines tres parts, que 
corresponen al passât, al present i al futur 
del pintor.

Passat. S’insisteix molt en qué en 
Velázquez está pintant els Reis, coMocats 
davant de l’escena, és a dir, on se situa 
l’espectador, i que les figures que veiem 
al mirall, Felip IV i Donya Mariana, són 
únicament la projecció del que en 
Velázquez pinta en la gran tela de l’es- 
querra. No hi ha res a objectar a aques
ta suposició, però si es aixi, els Reis s’han 
convertit simplement en una ombra. 
Velázquez, d’una manera molt subtil (molt 
velazquianà), resta tota la importància a 
la parella reial. Ocupen un Hoc minim en 
la gran composició.

Present. Ara hem d’aturar-nos davant 
l’aMucinant primer pia de personatges. La 
Infanta Margarita, encara una nena però 
ja piena de majestat, està envoltada per 
les donzelles d’honor, que s’inclinen soMici- 
tes davant d’ella, en senyal de vassallat- 
ge. Maria Agustina de Sarmiento i Donya 
Isabel de Velasco representen el més alt 
de l’aristocràcia de la Cort. Velázquez no 
pot prescindir del sarcasme de la nana 
Maribàrbola, que ens ofereix amb tota la 
duresa la seva deformació. Immediatament 
al seu costat, la figura del nan Nicolás de 
Portosanto resulta molt impressionant: 
està tan perfectament proporcionat que 
sembla més un nen pie de gràcia i encant... 
però, al cap i a la fi, no deixa d’ésser un 
bufò. La nacionalitat alemanya de la nana 
i la italiana del petit Nicolás ben bé podrien 
representar els problèmes territorials que 
comporta la reialesa. Nicolás de Portosanto 
posa el peu esquerre sobre un gran gos, 
no se sap si per jugar, encara que de 
moment aixi ho sembla. El gos ni s’im
muta davant la lieu pressió dels peus; té 
l’expressió abstreta i pacient de qui està 
obligat a cedir. En un segon pia, i mig 
entre ombres, com personatges no impor
tants, un home de negre, que s’identifica 
com guardadames, i una muller vestida 
6’ama, bé podrien representar el poblé.

Aquesta intenció d’identificar el present 
en aquest primer pia del quadre, tenint 
en compte la curta edat de la Infanta 
Margarita, i per tant “quelcom que enca
ra no és”, sols pot tenir Hoc a través de la 
mirada de Velázquez. Velázquez no té 
nécessitât d’acceptar-lo, dones ja no el 
viure com a tal.

Futur. Potser el més impressionant del 
quadre és l’home vestit de negre, enqua- 
drat a la porta del fons, que apareix envol- 
tant d’una auréola bianca.

Potser hi hagi poc a dir. És una figura 
negra, de gran austeritat. És l’únic a qui 
es donat a contemplar tota l’escena, alié 
a qualsevoi emoció, com si sols es limi
tés a estar allá i esperar. Com si esperés 
que el pintor deixés el seu quadre i desa- 
paregués amb ell darrera de la porta.

Si és així, és fácil d’identificar: és la 
Mort, i la Hum cegadora, la Gloria.

Isabel Cid



Vivim uns temps estranys. Per una 
banda sembla que vivim en el millor 
dels mens. Ara som europeus, se’ns 
predica la globalitzaciô econòmica 
com la solució de tots els mais, hem 
organitzat unes Olimpiades que van 
impressionar el món sencer, som 
competitius ais mercats mundials, 
etc. Per altra banda, sembla tot el 
contrari. Sembla que tornen els fan
tasmes de l’Espanya més negra i 
profunda. Han saltat a les págines 
deis diaris una munió de dones 
assassinades i apallissades brutal- 
ment per llurs marits. L’església 
encara es planteja si ha de dema
nar perdó o no per la croada. I, per 
últim, el gran débat politic ha estât 
sobre una conspiració contra Tes
tât corn si estiguéssim encara en 
els inicis del “turnisme” de la Res
taurado de Tùltim quart de segle XIX.

La transició es construi sobre uns 
fonaments molt febles: la nécessi
tât de la desmemòria. No tractem 
de discutir en cap moment la néces
sitât imperiosa de la reconciliació 
entre les dues espanyes, ni tampoc 
els grans avenços que hi ha hagut 
a Catalunya tant pel que fa a les lli- 
bertats individuals, corn a les nacio- 
nals O socials. Qualsevol observa
dor minimament objectiu i honest 
acceptarà que en aquests vint anys 
el pais ha donat un sait molt accé
lérât en la construcció d’un pais 
modem. Ara bé, després de vint 
anys sembla ciar que existeixen 
alguns efectes perversos d’aques- 
ta incapacitat per mirar al passât.

Per la generació que ara té més 
de 35 anys la història és la pròpia 
vida; pels que en tenen menys de 
35 la història és corn un forât negre. 
Hem pensât mai quin efecte pot tenir 
la manca de memòria en les noves 
generacions? És aquest un bon lle- 
gat? Pel pensament politicament 
correcte, a casa nostra sembla que 
el més recomanable és una bona 
dosi de desmemòria. Tothom diu 
que és el millor que es pot fer.

Sembla que podriem estar-hi d’a- 
cord si afirmem que la memòria i la 
seva transmissió és aquella capacitat 
que fa possible la cultura. El pen
sament Hippy dels anys 60 no ho 
veia aixi, creia que sortint de les for-

La memòria 
ila

desmemòria
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FRAGMENT "IL CANONE DELLE PROPORZIONI”

mes de sociabilitat burgesa i rebut- 
jant la cultura es podria tornar a 
començar des de zero i arribar -en 
contacte amb la natura- a la félicitât. 
Trenta anys més tard podem fer una 
avaluació d’aquest petit fragment de 
la població que ho va intentar:

Avui són una part significativa de 
les classes dominants. Han abjurât 
de la seva vida anterior i han abraçat 
el pragmatisme i la “qualitat total”. 
Han fracassat. Les preguntes més 
importants que ens podem fer en la 
vida, dificilment tindran resposta 
sense compter amb Texperiència 
acumulada de milions d’anys de cul
tura. Tine un amie arqueôleg que 
m’explicava el que sentie quan exca- 
vava un dolmen. Em deia que inten
tava esbrinar les pors més profun
des d’aquells ancestres. En el fons 
són les mateixes pors que tenim 
avui. El problema és que anem a

tanta velocitat per no pensar que 
ens acabem creient déus.

La generació de més de 35 anys 
pot suportar la desmemòria amb el 
cinisme. Els menors de 35 anys 
naveguen perdute en el desconcert. 
Posem un exemple. La Diputació 
del General era la forma d’autogo- 
vern de Catalunya des de la nit dels 
temps. Felip V i el decret de Nova 
Planta esborren la història del país 
i les seves institucions. Després 
d’un segle i mig d’anorreament 
nacional un republicá federal 
-Josep Narcís Roca Farreras- pro
posa Tany 1877 la recuperado de 
la Generalität, això sí, sense furs ni 
antic règim, amb Sufragi Universal. 
No serà fins a Tany 1931 que Macià 
-influenciat per la tradició federa
lista- recupera la Generalität -a ler
ta! No la Mancomunitat-. Resulta 
que arriba la democràcia i tornen 
les nostres institucions. Però som 
incapaços d’explicar res de les 
dones i els homes que han Iluitat 
per aqüestes idees. És tabú. Trenca 
el pacte de la desmemòria de la 
transició. El missatge que donem 
avui és: “no mirem al passât”, “tots 
els bàndols eren iguals” , “es van 
cometre moites atrocitats als dos 
sectors”. Si ho accepten sense dis- 
cussió -que és el que s’espera dels 
fills - el résultat és la manca total 
de punts de referèneia. Quan algù 
atenti contra la democràcia, o con
tra la Generalität, amb quin bagat- 
ge es podran defensar? La de
mocràcia és un sistema politic molt 
frágil, que sols és sosté si una 
immensa majoria de ciutadans hi 
participa. La memòria no soluciona 
tots els problèmes, però ens mos
tra els conflictes, les seves raons i 
les formules -bones i dolentes- per 
fer-hi front. Max Aub, cap a finals 
dels 60, va veure dar que els joves 
“hauran de tornar a descobrir el que 
sabiem”. Han passât 20 anys. La 
situado no ha millorat. El nostre 
coneixement del passât continua 
essent tabú.

Podran els joves trobar respos- 
tes sense un coneixement i una crí
tica del nostre propi passât? Potser 
és Thora d’ensenyar als joves a no 
anar a les palpentes. ^
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Jord i Castellanos (Tagamanent, 
1946) és catedràtic de Filologia 
Catalana a la UAB, on exerceix des 
de 1973. És un dels fundadors de 
la revista Els Marges i autor de nom- 
brosos estudis centrate sobretot en 
el Modernisme i el Noucentisme, 
entre els quais podem destacar 
Raimon Casellas i el Modernisme 
(1982), Antologia de contes moder
nistes (1987) O y Obra catalana 
d’Eugenid’Ors{^994). En prepara
do té un estudi sobre la novel-la 
catalana des del Modernisme fins 
a la guerra i un possible volum sobre 
la postguerra; és a punt de sortir 
Intel-lectuals, cultura i poder entre el 
Modernisme i el Noucentisme.

Reposât, reflexiu, curés amb les 
idees que vol expressar tant si fa 
de professor que si té una conver
sa més informai, ens rep a casa 
seva per parlar, però no únicament, 
sobre el darrer treball publicat. 
Literatura, vides, ciutats (Ed. 62, 
Universitària, 6).

-Per qué literatura, vides i ciutats?
-E s tracta d’un recull d’articles, 

precedit a manera d’introduccié pel 
que porta per titol “El clos matern 
dels clàssics”, de reflexié entorn dels 
clàssics, en aquest cas dos de 
començament de segle; Jacint 
Verdaguer i Victor Català, i la inter
venció de la literatura en la cons-

lordi
Castellanos: 

literatura, 
vides, ciutats

DAVID SERRANO i BLANQUER

trucció dels mites de dues ciutats: 
Barcelona i Girona. El titol ve a dir 
que la literatura unifica vides, o con
diciona, marca d’alguna manera, 
dóna forma a les vides i dóna forma 
i imatge a les ciutats. Aixó de vida, 
d’altra banda, té un doble sentit apli- 
cat en el cas de Verdaguer i en el 
cas deis personatges de les obres 
del mateix Verdaguer i de la Victor 
Catalá; en el cas de Solitud, justa
ment el que s’analitza és la con- 
cepció de la vida.

-D ’on sorgeix la idea de plantejar- 
se l’establiment deis classics de qué 
es parla al primer capitel?

-Aquest article va sorgir a partir de 
la programació que el Romea va fer 
de Classics Catalans durant un any;

en certa manera es tractava de la 
primera vegada que un teatre pro- 
gramava tot un cicle sobre autors 
Catalans i en aquest mare es volia 
fornir una reflexió teòrica sobre els 
clàssics. Per aquest motiu, el punt 
de referéncia bàsic és el teatre i 
l’estudi pren com a punt de partida 
justament Pigmalió i la relació entre 
llengua, cultura, literatura i nivells 
de llenguatge, pertant, també nivells 
de cultura, que presenta aquesta 
obra en la versió de Joan Oliver i en 
l’esforq que ha de fer a l’hora de 
situar o triar uns clàssics Catalans. 
En els anys cinquanta, quan Oliver 
fa la versió de Pigmalió, per ais 
anglesos eren molt clars quins eren 
els seus grans referents literaris, en 
canvi, dintre d’una literatura sense 
escola, amb totes les dificultats d’una 
vida precària, dones evidentment 
aquests clàssics no están establerts 
i són absolutament discutibles.

-Per tant, a banda de plantejar 
aquest establiment en general, també 
cal teñir presents els condicionants 
propis de la cultura catalana.

-E l que vine a dir és que un clás- 
sic no ho és perqué ja existeixi pré- 
viament a la seva lectura, interpre- 
tació i fundó social dintre d’una 
literatura, i aquesta literatura dintre 
d’una societat, sinó en funció de 
com se’l tracta, com se’l situa, de
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com se’l llegeix i se I’utilitza per part 
d’una societat determinada. En 
aquest sentit, en el cas de la lite
ratura catalana els problèmes 
bàsics son de sociabilitza- 
ció, de presència pú
blica i, per tant, de 
funció nacional de 
la literatura com a 
referent comú, útil, 
funcional, de tota la 
societat. I ni l’ensenya- 
ment ha establert de 
manera fixa els valors lite- 
raris ni els mitjans de comu- 
nicació ajuden a fer-los pre 
sents, per la qual cosa la literatura 
catalana té un problema especial 
en l’establiment i el manteniment 
d’aquests valors que representen 
els clássics, que tradicionalment ja 
assenyalo que vénen a ser els punts 
de referéncia d’una societat.

-Cal plantejar-se, dones, la mane
ra d’acostar-se al passât.

-Com que la reflexió ve a incidir 
en com es mantenen, com s’esta- 
bleixen aquests classics, és aquí 
on jo, com a universitari, faig una 
especial reflexió sobre la funció de 
la Universität, dels alts nivells de 
d’investigació d’una cultura i d’en- 
senyament, que justament el que 
han de fer és estar en continua refle
xió, en continua reinterpretació del 
passât perqué aquesta és la mane
ra com el passât no ens queda 
encarcarat i situât com un pur refe
rent simbòlic, sinó com el passât 
que entronca i pren sentit en funció 
de l’actualitat. Perqué si el llegat 
interessa no és perqué és passât, 
sinó en tant que conserva la seva 
validesa, però perqué conservi la 
seva validesa el que necessitem és 
una continua reinterpretació, i aques
ta reinterpretació no només ha de 
venir de la Universität sinó de tots els 
mitjans culturáis, i en aquest punt 
la contracultura també hi té la seva 
funció: en tant que rebutja uns valors 
i en promou uns altres. Per posar un 
exemple d’actualitat, l’exposició “Els 
putrefactes”, del Dalí i el García 
Lorca dels anys vint, ens permet de 
percebre corn aquests intents d’a- 
vantguardes, d’enfrontament a la 
cultura establerta, tenen també la

funció de renovar 
els valors, de provocar 

noves lectures, actualitza- 
cions, i, per tant, em sembla que 
complementen la part académica.

-Corn és la investigació literària 
catalana?

-És més aviat jove, però en canvi 
és una investigació que ha actuat 
amb una certa actitud renovadora, 
no està viciada per unes tradicions 
anteriora, com la que ha donat din- 
tre la tradició espanyola Menéndez 
Pelayo i les formes de recerca que 
s’havien instaurât de fa temps. Per 
exemple, una de les coses carac
téristiques de la literatura catalana 
és el seu plantejament dintre del 
que en diriem un clarissim compa- 
rativisme: la literatura catalana en 
cap moment Them plantejada corn 
un cercle tancat en ella mateixa, 
sempre, tota mena de valoraciô i 
estudi s’ha fet des de la perspecti
va i en relaciô a la literatura europea, 
i aquest em sembla que és un fac
tor a tenir en compte. Jo encara 
recordo quan estudiava que va 
aparéixer aquell estudi sobre 
“Antonio Machado: poeta simbolis
ta”, era gairebé la primera vegada 
que s’aplicava una terminologia o 
una categoria europea a un poeta 
castellà; era una sorpresa que apa- 
regués un estudi que ens digués 
que Machado tenia alguna cosa a 
veure amb el simbolisme; això, que

era una cosa extraordinà
ria dintre la investigació 
castellana, dintre de la 

tradició de la investi
gació catalana és 

una cosa absoluta- 
ment normal, i 

em sembla que 
la Universität 

ha ajudat a 
normalitzar 

aquesta 
perspectiva. 

Les dificultats de 
recepció de Verdaguer 

per part dels modernistes i la 
discussió sobre la importáncia de 

la seva llengua en l’establiment del 
catalá literari del XX són dos ele
ments centrals en la reflexió sobre 
el personatge.

-E l punt de vista que m’interes
sava de Verdaguer era la seva 
recepció, entre altres coses per 
veure quin era l’impacte que 
Verdaguer tenia en la literatura con- 
temporània. Una de les coses que, 
per exemple, s’ha parlât molt és de 
la importáncia de la llengua de 
Verdaguer en la configuració del 
català literari del segle XX; jo asse
nyalo que això potser no és tan dar, 
no die que no ho sigui, però de 
manera explícita, oberta, això no 
queda excessivament dar perqué 
justament els que configuren aquest 
llenguatge literari es basaran en el 
barcelonisme i, sobretot, el gran sin- 
tetitzador en el camp de la literatu
ra que será Carner tindrá una posi- 
ció reticent davant del llenguatge 
de Verdaguer. Malgrat tot, jo no nego 
que, de manera indirecta, el llen
guatge de Verdaguer estableix ja 
un llenguatge literari que serveix de 
punt de partida pel Modernisme. De 
tota manera, la recepció de Ver
daguer dintre el Modernisme és una 
mica controvertida, perqué, és dar, 
una literatura que es pretén reno
vadora es troba amb qué el seu gran 
clássic és un capellá que escriu poe- 
mes épies, i això és una mica antité- 
tic a la modernitat. Però el conflic- 
te de Verdaguer amb la jerarquía el 
situa com el poeta rebel per ex- 
ceMéncia i, en certa manera, en el 
prototip d’artista rebutjat per la socie-
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tat, per tant, aquell que véhicula 
l’enfrontament artista-societat. I amb 
aquest mite Verdaguer és récupé
rât després d’un cert rebuig inicial, 
i sobretot es fa present en les capes 
socials de la petita burgesia que 
s’instaura en el catalanisme a par
tir de la segona meitat dels anys 
noranta.

-L ’estudi de Victor Català se cen
tra en l’anàlisi, emmarcada, de la 
seva gran novel-la. Solitud, que li 
serveix per plantejar la seva rela- 
ció amb eis postulats modernistes.

-Pel que fa a aquest personatge, 
em reafirmo en el seu carácter d’es- 
criptor modernista, d’escriptora que 
participa de la mentalitat, de les 
idees, de les preocupacions, de la 
cosmovisió creada al voltant del 
moviment que en diem Moder
nisme. Per tant, es concreta en una 
determinada concepció ètica de 
l’home, també una determinada 
concepció psicològica de relació 
de l’home amb el subconscient, de 
la relació de l’home amb la fatali- 
tat, amb tot allò que està per sobre 

56 de la seva voluntat individuai, i, en 
aquest sentit, a mi em sembla que 
Víctor Català és no només un gran 
escriptor modernista sinó un gran 
escriptor capaç de plasmar, a tra
vés justament de la seva historici- 
tat, tot i ser un autor que parteix 
dels esquemes filosòfics del tom
bant de segle, la tragèdia humana 
com a tal tragèdia, i aquesta és la 
seva gran virtut. En aquest sentit 
em reafirmo a través de la seva 
obra anterior, per exemple a La 
infanticida, en el que seria la tesi 
centrai de la lectura de Solitud: la 
tragèdia de l’home, la dona en 
aquest cas, sotmesa a la implaca
ble Ilei de la sexualitat, que s’im
posa per sobre de la seva voluntat 
i la converteix en mare; per tant, 
en certa manera, la protagonista 
(la Mila) torna a la plana prenyada 
perqué la natura la utilitza com a 
vehicle per perpetuar-se. Aquest 
és un tema, el de la maternitat (la 
maternitat frustrada, la maternitat 
imposada o com a conflicto), que 
és constant en Víctor Català i que 
és absolutament central dintre de 
la filosofia d’aquesta època.

-Després d’acostar-se al mite de 
Girona (Girona-la-Morta, com 
Venècia o Bruges), analitza el cas 
de Barcelona. Quins elements inter
venen en l’elaboració d’una deter
minada imatge de la ciutat?

-L ’estudi té com a eix la visió que 
es té de la ciutat, les perspectives 
que ens dóna literatura de la ciutat, 
per arribar al moment en qué la lite
ratura es preocupa per crear o donar 
una imatge de Barcelona, básica- 
ment ais anys trenta entern de 
l’Exposició Universal: el período en 
qué Barcelona es converteix en un 
tema per la literatura i la novel-la 
europea contemporánia. I aquesta 
imatge creada de Barcelona no és 
la que haurien volgut els literats 
barcelonins cuites (fent aquella dis- 
tinció entre aquells que escriuen de 
i des del Passeig de Grècia i els 
que escriuen del districte cinqué): 
la d’una Barcelona burgesa, empre- 
nedora, avangada, d’alguna mane
ra la ciutat ideal. En canvi, la imat
ge que es popularitza és la d’una 
Barcelona portuária, de prostitució, 
de misèria de districte cinqué, i, en 
tot cas, també amb anarquismo, 
violéncia al carrer. Tot aixó crea un 
cert conflicto d’interessos en els vint- 
trenta que, d’alguna manera, pot- 
ser podríem dir que ho resol la 
Olimpíada potenciant molt la imat
ge de la Barcelona modernista, la 
Barcelona burgesa, la Barcelona 
avangada, la Barcelona del dis- 
seny, etc., que ha fet oblidar la imat
ge tòpica, típica i tradicional de 
Barcelona.

-Centrant-nos en l’altra Barce
lona, la del districte cinqué, fins a 
quin punt en la literatura catalana 
només es busca en aquest món el 
subterfugi per no plantejar directa- 
ment una nova manera de viure la 
sexualitat?

-Aixó hi és. Hi ha una literatura del 
districte cinqué, que és la literatura 
que en bona part és adaptació del 
tema deis baixos fons, deis apat- 
xes parisencs, etc., que és la lite
ratura del Paral-lel; aquesta literatura 
planteja unes relacions i situacions 
que, en part, tenen el seu públic: la 
gent que s’identifica amb la burge
sia que va a aquests espectacles.

en un moment en qué hi ha aquest 
canvi de costums. Una de les coses 
que cal tenir present és aquesta 
mena d’utilització, en aquest cas 
per part de la literatura burgesa, del 
districte cinqué com un mitjà per 
plantejar els temes erotics, de canvi 
de costums, de la moralitat. Perqué 
el Hoc on hi ha conflicto en aquest 
punt no és al districte cinqué, que 
en darrer terme no deixa de ser el 
Hoc del vici permès o admès, sinó 
justament en les formes de vida 
burgesa, en la crisi de la familia, 
que curiosament es planteja en 
general corn un conflicte on sem
pre apareixen personatges més o 
menys marginate del districte cin
qué. És una manera de fugir o de 
suavitzar els problèmes; al darrera 
hi ha una mentalitat conservadora, 
moralista. També hi ha, al contrari, 
qui va a tractar, qui provoca, aquests 
temes, cas de Pia o Sagarra, per
qué són els temes conflictius amb 
els sectors moralistes. Sagarra ho 
planteja directament quan posa 
aquells personatges que, després 
de passar una nit fent la “visita cul
tural i curiosa” al districte cinqué, 
acaben amb la reflexió d’un d’ells 
que diu “el vici no són aquests, el vici 
som nosaltres”. Aquesta és l’autèn
tica realitat del Hoc on eren els vicis: 
en la mentalitat burgesa, que era el 
públic del districte cinqué.

-Per acabar, quin és el seu pro- 
jecte de futur més immédiat?

-Quan pensava els Hibres a fer, en 
plantejava un que consistía a reco- 
Hir els estudis de carácter més cul
tural que Hterari, una sèrie d’estudis 
sobre personatges que en podríem 
dir creadors de cultura: hi estudio 
arquitectos com Pijoan, Gaudi, 
Rubió i Tudurí, i altres que, sense 
ser-ho, han tingut una visió, per dir- 
ho així, constructiva de la cultura, 
com Eugeni d’Qrs. Partint d’aixó, el 
Hibre, que portará pertítol Intel-lec- 
tuals, cultura i poder entre el 
Modernisme i el Noucentisme, parla 
sobre la construcció de la cultura 
catalana en el tombant de segle.



E l nom de Joan Brossa remet de 
seguida a un concepte de literatu
ra tan personal corn coherent i incon- 
fusible: hereu directe de les avant- 
guardes -que  eli combina de 
vegades amb un realisme dut al 
limit i no gens convencional-, mar- 
cat pel cantó més màgic i enjogas- 
sat del surréalisme, autodidacte i 
compromès, i proper en la seva obra 
plàstica a l’art conceptual sense pre- 
tendre-ho, és un poeta en qualse- 
vol vessant de la seva obra; dels 
sonets O les sextines als poemes 
d’un sol vers, de l’elaboraciô retò
rica a les arrels populars, del teatre
0 el transformisme a la poesia visual
1 els poemes-objecte. Membre fun
dador de “Dau al Set”, coMaborador 
de Miró i Tàpies, cinèfil i wagnerià, 
viu en un univers poblat per Frégoli 
i Mèlies, pels espectacles de màgia 
i les sorpreses amagades rera la 
quotidianitat. Joan Brossa és, tot ell, 
un univers.

Potser la prosa sigui el vessant 
menys valorat de la seva vastissi
ma obra. Recollida en volume com 
Vivarium o Anafil, ara Alfabet c/es- 
barafaf (Empúries, 1988) ens n’ofe- 
reix noves mostree, dels anys 48,49, 
50, 66 i 69. Trobem aqui des d’un 
guió cinematogràfic fins al que 
Brossa mateix en diu “esbós biogrà-

VAIfabd
dcsbaratat
de Joan Brossa

JOSEP MARIA RIPOLL

fie, que no penso continuar”, i que 
no té res a veure amb una auto- 
biografia convencional; passant per 
textos de dificii classificació formai, 
normalment poemes en prosa amb 
vagues tocs narratius o teatrale. 
Aquest és, sens dubte, un dels trets 
comune als textos aplegats: una 
indefinició formai que els apropa, 
com tota obra brossiana, a la poe
sia, si bé recollint caractéristiques 
aïllades d’arts i générés diversos. 
Les proses brossianes parteixen de 
l’espeht sintétic inherent a la poesia, 
alhora que contenen manlleus expli
cits al cinema o al teatre, referéneies 
a la pintura -sobretot als antics com
ponents de Dau al Set- i al capgi-

e u

Reformes 
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i Locals

FORMULES DE FINANÇAMENT
•  10 Mesos sense intéressas
• 60  Mesos sense entrada
• Pla personalitzat

rament o la desmitificació de les 
convencions narratives -ja  és prou 
sabut que Brossa és un enemic afé- 
rrim dels “Ilibrets d’opera sense músi
ca” que, segons eli, són les novel-les.

I és que, de fet, tota l’obra bros
siana és un desafiament a les fron- 
teres entre les arts i eis générés, a 
la recerca d’un art total, intent que 
es revela aixi proper al cinema, a 
l’ôpera wagneriana o als happe
nings, si bé a través de la paraula 
-O , de vegades, de la imatge tras
tada corn a paraula i a la inversa. 
Curiosament, però, el tractament 
brossià del llenguatge parteix de la 
sobrietat més absoluta, del rebuig de 
qualsevol barroquisme. Ens trobem, 
dones, amb una poética de la sim- 
plicitat que aspira a la totalitat; una 
paradoxa que l’autor resol amb la 
mateixa desimboltura amb qué s’en- 
fronta a l’insôlit o al desconegut; 
amb la mateixa falta d’émfasi amb 
qué, en un text publicat ja fa molts 
anys, es preguntava: “I vôs, qué hi 
feu, disfressat de cuiner dintre l’ar- 
mari?”, o amb qué, en l’esbôs biogrà- 
fic que trobem ara a Alfabet des- 
baratat, canvien eIs escenaris i eIs 
personatges. Joan Brossa és tot un 
univers, en qué, més enllà de les 
formes establertes, la poesia apareix 
sempre amb la màxima naturalitat.

UtOQUIS
JOAN LEIVA
Ronda Zamenhol, I5I 
08201 Sabadell 
Tel. 93 - 72Ó 56 50 
fax 93 - 727 77 46
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A  la fronda 
d'uns

♦  ^
sicomors

ANTONI CLARES

Per a Antonio Selvaggi

la fronda d’uns sicomors, parlé,

parla dels escarabats pilotaires que poblen el desert, i de la caMigrafia que van 
imprimint en el serrai amb eis seus misteriosos viatges: signes atapeïts, repeti- 
tius, que s’entrecreuen i s’enllacen i que son tinguts per oracles d’una pretèrita 
religió animista,

parlé del veli mariner, errant sense desti amb el seu vaixell, consumit per un mal 
d’amor, desesperat per no entendre la frase centrai -era un si o un potser?- d’una 
carta esenta en un dialecte del baix alemany,

parlé de rullai geganti que es dreça devers ponent, més enllé del gran riu -impo
sant la seva massa grisa damunt l’ocre dolç d’aquella contrada-, i que cela l’ac
cès a un castell on s’acumulen centenars de teles (que reprodueixen, sempre i 
només, la imatge de l’ullal), obra d’un pintor que, finalment, enfolli, anomenat 
Sants -O  Sanx, o Sans, o San, o Sau-,

parlé del mar i de l’horitzó, de la Hum d’hivern que a penes si frega l’or dels jardins; 
del vent i de la pluja, del balanceig dels fulls de calendari caient amb desordre,

parlé del llenguatge xifrat dels eriçons, que -segons Atxaga- conté vint-i-set parau- 
les i que limita amb la ratlla grisa de l’asfalt,

parlé del temps, i de corn repunta el mon amb el fil invisible de l’oblit,

parlé, en fi, d’un munt de sal descomposant-se -foc que retorna al seu origen- 
per l’accio de l’aigua damunt d’una planxa de vidre, a la fronda d’uns sicomors.



Llìbres

NARRATIVA

La Chambre de Pauline 
Gabriel Morvay

Fundado La Mirada, 1998

En l’acte de presentació 
de l’exposició pictórica de 
Gabriel Morvay celebrada 
el mes passât a l’Alliance 
Française, la Fundado La 
Mirada va aprofitar l’avi- 
nentesa per fer la presen
tació en pùblic, nombres, 
d’aquest Ilibret que recull 
un conjunt de textos extrets 
de diverses novel-les ina- 
cabades i inédites que 
Gabriel Morvay va escriu- 
re entre 1976 i 1981. 
Joaquim Sala-Sanahuja, 
amie de l’artista polifacè- 
tic, n’ha escrit el próleg, on 
descriu amb detail la rela- 
ció de l’artista polonés amb 
cercles artistics de la ciu- 
tat, especialment eis vin
cúlate al grup “Gallot” . 
Morvay va morir a la ciutat 
el 1988 i ens ha deixat 
aquesta patita mostra en 
forma de textos, en fran
cés, escrits “sense cap 
finalitat precisa si no la 
d’extasiar-se potser davant 
les própies passions i les 
própies impoténeies”.

David Serrano Blanquer

CINEMA

El cartel de cine en España 
P. Baena Palma

Edicions RB.P. 
Barcelona, 1996

Aquest Ilibre és una extra- 
ordinària obra d’edició que 
traspua la passió que, pel 
mon del coMeccionisme 
gràfic, sent el seu autor. 
Francisco Baena Palma, 
anteriorment, ja ens havia 
ofert un altre volum dedicat 
al programa de mà cine
matografie. No trobem, 
solament, en aquests lli- 
bres un bellissim conjunt

El Cartel 
de. Cine,̂

d’imatges que, década a 
década ens mostra l’evo- 
lució de les arts gràfiques 
en aquest sector, sino que, 
a més a més, hi trobem 
unes intéressants apre- 
ciacions documentadas 
sobre els artistes que, des 
de les impremtes, van fer 
possible aquest rie mosaic 
d’art popular. Baena estu
dia els autors més impor
tants i més prolifics de 
cada moment i ens en- 
senya a distingir eIs trets 
caracteristics que eis dife
rencien. La qualitat de la 
impressió de les repro- 
duccions és equiparable a 
la dels propis cartells ori
ginals. Jo mateixa, conei- 
xedora d’aquest mon, he 
pogut gaudir de molts 
d’ells, i precisament, i d’en
tre altres, d’aquells que 
Joana Soler va deixar a 
Baena per a completar el 
capitol dels anys trenta. 
Uns exemplars magnifies 
comercialitzats per la dis
tribuidora Mundial Films, 
propietat d’en Rodrigo 
Soler. Senzillament, un Ili
bre per a deixar xops eis 
ulls de bellesa cinema
togràfica i, també una mica, 
per a enyorar aquell cine
ma que el vent s’endugué.

Ana Fernández Alvarez

HISTORIA

Barberà del Vallès.
H istòria d ’un a ntic poblé 

Agusti Palau-Codonyers
Agusti Palau-Codonyers, 
després d’uns anys de tre- 
ball de recerca en arxius

d’aci i d’allà consultant tota 
mena de documentacié, 
ha culminât la feina en 
aquest Ilibre, que, corn bé 
diu el propi autor, és “un 
manual d’história”.
L’acte de presentació del 
Ilibre se celebrà el 25 de 
febrer a l’auditoh del Casal 
de Cultura de la veina 
poblado i esdevingué un 
notable esdeveniment. 
S’obri l’acte amb la inter
venció de rOrquestra de 
Cambra “Romanensis” i tôt 
seguit el senyor Jaume 
Sobrequés Callicé, doctor 
en Flistôria i catedràtic de 
la UAB, féu una completa 
i amena dissertació sobre 
el Ilibre, el próleg del quai 
n’és autor.

< ĈpìmC'U

Finalment, I’autor va ofe- 
rir-nos un bon tast dels seu 
Ilibre, contant-nos vivén- 
cies i anécdotas. És que 
el Ilibre, verament, té una 
lectura molt agradable i 
profitosa. També molt ric 
en la reproducció de docu
ments i iMustracions. 
Felicitem l’autor i amic 
Agusti Palau des d’aques- 
tes páginas de Quadern en 
el qual hi ha estât vincuiat 
des deis seus inicis.

JCA

INFANTIL

Petite histària del 
bisbe Torras 

Oriol Colomer i Caries
IMustracions de Pilarin Bayés 

Ed. Mediterránia, 1998

Oriol Colomer i Caries, 
autor del Ilibre que sobre el 
bisbe Torras i Bages ha

estât publicat dintre la 
Biblioteca Quadern, pre
senta ara aquest Ilibre de 
carácter especialment 
didáctic i adreçat a un 
públic més aviat infantil. 
IMustrat, amb colors, com 
ens té acostumat la Pilarin 
Bayés, el Ilibret ressegueix 
la trajectória de Torras i 
Bages, des de la seva sig- 
nificació, la infáncia a 
Vilafranca, la llarga esta
da a Barcelona, el ressó 
de la seva figura, la sinte- 
tització de La tradició cata
lana i la seva presentació 
com un defensor de la llen- 
gua catalana.

Q

NOVEL-LA

El libro de Rachel 
Martin Amis

Anagrama

Martin Amis, 1949, és una 
de les figures importants 
dintre la narrativa anglesa 
de la seva generado. Altres 
obres rellevants: La flecha 
del tiempo, Campos de 
Londres o Visitando a Mrs. 
Nabokov.
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Al Ilibre que presentem, 
Charles Highway, el prota
gonista i narrador de la 
historia és un jove que, a 
falta de ritus per ser insti- 
tucionalitzats, se’ls inven
ta. Per tal d’acomiadar la 
seva immaduresa arriba a 
la conclusió que cal portar 
al Hit alguna cosa més que 
una noia de la seva edat, 
s’hi ha d’endur una dona 
com il faut. Charles, jove 
neurotic i prodigi a la vega
da, s’emmerda en una 
historia que es va emboli- 
cant sobre la marxa men
tre ell es va autoanalitzant. 
Hi trobem des de la revo- 
luciô sexual dels setenta, 
passant pel rock, els mites 
caiguts de la joventut, etc. 
fins a arribar a un cert 
paroxisme; curios si pen- 
sem que, de fet, és la seva 
primera novel-la. Fresca.

DSB

MEMORIES

Viatge a Itàlia
J.W. Goethe

Columna

Les dues obres auto- 
biogràfiques de Goethe son 
Viatge a Itàlia i Poesia i 
veritat. En la que presen
tem se’ns narra amb tot 
detall un dels périodes cen
trals de la seva vida. Tes
tada d’un any i mig a Itàlia 
després d’haver fugit de 
Karlsbad el setembre de 
1786. Goethe marxa can- 
sat d’afers politics a la Cort 
de Weimar i d’afers senti- 
mentals, amb Charlotte von 
Stein.
La seva estada a Itàlia, en 
paraMel al que ja pensava 
del significat de Paris, sig
nifica la seva entrada en 
contacte amb el mon dels 
clàssics, un alliberament 
per als sentite i el conei- 
xement, corn quan cada un 
de nosaltres entrem per pri
mera vegada en contacte 
amb el mén màgic dels 
nostres clàssics.
El text, pie d’aquest espe- 
rit pie de sorpreses agra
dables per a l’ànima, de

passié i de sensualisme, 
ens mostra el Goethe més 
feliç al llarg de la seva tra- 
jectôria vital. Traduïda per 
primera vegada al català 
per obra de Rafael M. Bofill, 
fins fa poc professor a la 
facultat de lletres i Tesco- 
la de mestres de la UAB, el 
Ilibre ens parla de la doble 
estada de Goethe a Roma 
i el recorregut fins a Sicilia 
a través d’unes notes que 
anava prenant fruit de la 
seva experiència. Les 
impressions deriven en 
reflexions que ens sén molt 
útiis tant per entendre 
millor la manera de pen
sar de Tautor corn per als 
amants dels Ilibres de 
Memories i, per què no, 
per als seguidors de la sec- 
dé de Viatges.

DSB

POESIA

Divina Comèdia 
Traducció i comentaris: 
Josep M. de Sagarra

Edicions 62 (MOLLI)

Res d’original no pue dir 
ni de Tautor ni de Tobra, 
un dels grans escriptors 
de tots els temps i una de 
les obres que ha marcat 
més vies i influèneies dins 
la nostra petita histéria 
literària jutament amb eis 
posteriors Petrarca i 
Boccaccio.
La poesia de Dante 
Alighieri (1265-1321) és la 
culminado del denominat 
dolce sta nuovo, sintagma 
amb què es coneix una 
nova manera de concebre

la poesia i la relació entre 
Thome i la dona un cop el 
model trobadoresc co- 
mença a entrar en crisi; 
una consequüència en 
serà la transformadé de la 
midons trobadoresca a la 
donna angelicatta. EIs cent 
cants de la Divina Comèdia 
s’agrupen en tres parts: 
TInfern -punt de referèn- 
cia essencial i constant en 
la nostra literatura-, el 
Purgatori i, finalment, el 
Paradis. L’obra ens des- 
criu el recorregut de Dante, 
guiat per Virgili, a través 
de Tinfern i del purgatori, 
abans d’arribar al Paradis, 
on serà conduit per obra i 
gràcia de la seva estima
da, Beatriu. A banda de 
Tassumpte, Tobra és un 
compendi de la cultura 
medieval i té un alt con- 
tingut al-legoric en referèn- 
cia al tema de la del pecat, 
Todi, el penediment i, final
ment, Tassoliment de la 
félicitât.
Edicions 62 ens proposa 
una edició magnifica d’a
quest grandissim clàssic; 
Ilibre de referèneia cabdal, 
amb unes notes de J.M. 
Sagarra énormément útiis 
tant per als enteses corn 
per a la gran majoria si no 
volem perdre ni un bri de 
siqnificacié.

DSB

Viatge al cor de U Bo 
Josep-Ramon Bach

Columna, 1997

Corn un intèrpret mesurât 
i savi, Josep-Ramon Bach 
exécuta la velia partitura

de Li Po. Basteix varia- 
cions, puleix acords; con
serva, però, Tessèneia d’a- 
quell xinès antic, amant 
-d iuen- de les Ilibertats, 
del bon vi i de l’amical con
versa. Amb un llenguatge 
ajustât, sobri però rie, 
Bach, poema rera poema, 
esgrana les intemporals 
paraules de Li Po en una 
llengua nova i amb un per- 
fum novell. Si TEmilie 
Kraufort, alumna de primà
ria, fugis de sa gàbia de 
paper s’admiraria de veure 
son pare tan enciclopèdic 
i tendre, com un amant 
madur. Viatge al cor de Li 
Bo és la millor recreaciò 
que conec del poeta de 
Sichuan en una llengua 
llatina.

Manuel Costa Fernández

El temps de les cireres,
premi Calassanç 1998 

Jordi Roca Tubau
En Jordi Roca i Tubau pin
tor, però també artista poli- 
facètic, ha obtingut el 
segon premi de poesia, en 
la novena ediciò dels 
Premis Calassanç de 
Terrassa, entre els vint-i- 
nou participants en la 
modalitat de prosa i de 
poesia. Aquests premis, 
que també es concedei- 
xen en la modalitat de pin
tura, van ser entregats el 
dia 27 de març de 1998. 
El temps de les cireres, To
bra guardonada, és un 
recull de poemes pensate 
i dedicate a la seva dona. 
Es tracta d’una caricia 
literària plena de sucoses 
adjectivacions. Jordi Roca 
i Tubau cerca la paraula 
culta i sotmet Terotisme a 
una destiMaciò semàntica 
pròpia d’un alquimista. 
Verament, es nota que, 
abans que tot, és pintor i, 
d’aquesta manera, el vers 
Telabora a base d’esquitxs 
cromátics. Una intéressant 
i sentida obra que bé ha 
merescut aquest reconei- 
xement. Felicitate!

Q



L'enginyer lldefons Cerdà, a la 
memòria de I'avantprojecte d'ei- 
xampla i reforma per Barcelona 
(1855), referint-se als nuclis de I'en- 
torn de la capital, entre els quais hi 
considera Sabadell, afirma el se- 
güent: "son poblaciones que en su 
disposición y trazado constituyen 
un verdadero padrón de ingnomi- 
nia para nuestro siglo". En aquell 
moment el nudi barree sabadellenc 
començava a expansionar-se, 
seguint, com a directriu d'ordena- 
ció, el traçat dels camins existants 
(Sant Pau, Salut, Creueta...), tot cré
ant les primeras illes de cases, deli
mitadas per carrers de 30 pams 
d'amplada.

A la década següent. Francese 
Daniel Molina, l'arquitecte neoclàs- 
sic barceloni, justificava l'esventra- 
ment del centre de la poblaciô (pro- 
jecte d'eixampla i reforma, 1865), 
perque el nudi urbà es caracterit- 
zava per la seva "construcción labe
ríntica, con sus estrechísimas calles, 
con sus numerosos callejones, con 
las dificultades que ofrece a la via
bilidad pedestre, ecuestre y roda
da; no satisface pues las justas exi
gencias del Comercio y de la 
Industria, y presenta un sin número 
de obstáculos á su desarrollo sien
do por lo tanto necesaria una refor
ma en la población ecsistente".

Aquesta percepció de la realitat 
construida reclamava importants 
reformes que perseguien la millora 
de la circulació (relació amb resta
do i les carreteres), de la higiene i 
de l'ordre, sempre, això sí, respec
tad "los intereses creados". Es trac- 
tava d'absorbir la ciutat histórica en 
un model urbanístic caracteritzat per 
la regularitat geomètrica.

Algunos ciutats, de les que 
Sabadell en seria una bona repré
sentât, van desenvolupar extraor-

La recuperado 
del centre 

de la cìutat, 
un objectìu 

difùs
JAUME PUIG CASTELLS

dinàriament la ideología urbanísti
ca vuiteentista, encara que per acon
seguir l'aproximació al model es tar
dés més de cent anys i un reguitzell 
de sacrificis i plots importants (per 
exemple, el mantingut entre l'Ajun- 
tament i eis Escolapis).

Precissament, cent anys més tard, 
l'alcalde Marcet escribía en les seves 
memóries, "Mi Ciudad y yo": "(...) 
la obra capital, des del punto de 
vista urbanístico, fue la gran refor
ma del viejo "Pedregar" que, con el 
subsiguiente complejo de la calle 
Manresa, ahogaba literalmente toda 
la circulación central de la ciudad, 
constituyendo un impresionante 
tapón en pleno eje capital de la cir
culación urbana. (...) Tanto en el 
planeamiento como después en la 
ejecución de estas considerables y 
beneficiosas reformas, tuve en la 
oposición a los clásicos sentimen
talistas, siempre en plan espíritu de 
contradicción, aunque, una vez rea
lizadas ambas obras, todo el mundo 
se rindió a la evidencia, recono
ciendo el gran servicio que supo
nen para la ciudad".

El donar resposta directa als 
requeriments de la industrialització 
i del comerç, per tan, adequar un

nudi existent a unes necessitats 
majors de trànsit i a uns nous tipus 
de vehicles (primer eIs carruatges, 
després eis cotxes) és una lògica 
d'actuació urbanística que pertany 
al passât. Tot i així, actualment enca
ra pesa excessivament la qüestió 
del trànsit rodât en la revitalització 
dels centres de les ciutats. 
S'esmercen molts esforços en 
endreçar i diluir l'allau de vehicles 
que ocupen diáriament el centre, 
restant recursos a la resolució d'al- 
tres qüestions claus per l'adequació 
de l'àrea a unes altres soMicitacions, 
les de la ciutat de servéis, de l'oci, 
de la cultura, però sense oblidar la 
residéncia. Mentrestant passen els 
anys i els sistemes de transport i 
els hábits i les necessitats de mobi- 
litat es van modificant: cal tenir en 
compte el reconeixement de la per- 
manéncia de la ciutat com a fet físic, 
cabdal per encertar solucions d'in- 
tervenció urbanística de carácter no 
efímer, en definitiva, aquellas que 
arriben a donar l'emprempta a un 
centre históric.

La visió retrospectiva deis pro
cesses urbans dóna pautes, guies 
d'actuació, més enllá del reconei
xement d'unes preexisténcies está- 
tiques. Per tan, la visió del procès 
de transformado del nudi urbà és 
cabdal, quan cal definir cóm es voi 
que sigui el centre de Sabadell pel 
segle vinent.

Podem fádlment constatar que el 
centre de la ciutat no pateix els pro
blemas característics de les áreas 
centrals, sobretot de ciutats velles, 
en quan a degradació física i social. 
Les operacions de renovado s'han 
encadenat al llarg d'una centùria: 
hem d'entendre que la construcció 
del parquing a la Plaça del Dr. 
Robert, amb l'accès pel Passeig, 
és encara una herèneia evident de
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la consecució, per via 
de la reforma, de l'eix 
centrai com a principal 
artèria urbana de co- 
municació Nord-Sud.

Ens trobem amb un 
centre urbà en el qual 
no hi reconeixem aque
llas qualitats que dispo
sen d'altres poblacions 
que no han patit pro
cesaos de renovació tan 
dràstica: espais pinto
rescos, irregularitats de 
tragat, carrers estrets, 
espais Iliures de morfo
logia diversa, illes de 
cases de patita dimen- 
sió. Aquesta realitat no 
ha de portar a la nostàl- 
gia, sino a l'aprofita- 
ment, a l'adequació 
d'allò existent: aquesta 
espais podran soportar 
usos més intensius en 
el futur de manera més 
còmoda que en altres 
escenaris. Ara bé, no es 
pot admetre perdre més 
fitas históriques i, en la 
mesura d'allò possible, 
cal generar nous reco- 
rreguts, nous espais que 
augmentin la capacitat 
d'absorció d'activitat d'a- 
quest centre i li retornin 
una escala més huma
na i no tan a mida de 
cotxe. Cal recuperar la relació amb 
el vianant o, millor dit, amb el pas- 
sejant, amb el ciutadá que no sois 
es consumidor i usuari de les ofer
tes habituáis del comerg usual i deis 
servéis administratrius establerts, 
sino també que preten un retroba- 
ment amb la história, amb la cultu
ra, amb el comerg singular, amb allò 
que no troba en el medi urbà quo- 
tidià, ni en les infrastructures ter- 
ciàries externes.

Es parteix d'una àrea urbana molt 
ben comunicada, que li atorga un 
paper evident de centralitat en el 
territori metropolità: tres estacions 
de ferrocarril, una en el mateix cen
tre de gravetat; estado d'autobu- 
sos intermodal; tota la xarxa urba
na d'autobusos passa pel centre;

sector encerclât per rondes que 
comuniquen directement amb dos 
sortides d'autopista i amb la xarxa 
de carreteres. Es un capital fix del 
quai no en disposa cap centre histo
rie de les ciutats catalanes.

Es precis reconèixer en aquesta 
área elements de sigularització. 
Moites vegades, els atractius pro
venen dels mateixos espais urbans 
que el pas dels temps eis hi atorga 
una significació especial: la plaga 
major, el carrer major, la rambla.

Sabadell ha de recuperar la Plaga 
Major, un espai de centralitat cívica 
que, de moment, no s'identifica ni 
amb la Plaga de Sant Roc, ni amb 
la del Dr. Robert, ni amb el Passeig. 
En absèneia de carrer major, la 
Rambla adquireix aquest paper

però, mentre es man- 
tingui oberta al trànsit, 
sense cap discrimina- 
ció, per sordi, perpolu- 
ció, per incomoditat de 
travessar d'una vorera 
a l'altre, no compleix 
amb el nivell de comfort 
que cal reclamar a la via 
cívica més important 
d'un centre històric. La 
introducció de focus d'a- 
tracció han de potenciar 
el paper de la Rambla: 
l'operació de l'lmperial, 
el Museu Textil (Cal 
Pissit/Buxeda Veil), 
treient-hi el ñas, la reha
bilitado de l'Euterpe.
A llevant, el carrer de la 
Indùstria, créât amb 
vocació de via impor
tant, ha de recobrar el 
protagonisme perdut, 
amb un tractament adé
quat, dones els focus 
d'activitat que disposa 
o relaciona, així ho 
requereixen: Àrea Uni
versitària, Estacions de 
tren i autobuses. Bi
blioteca Central, Arxiu 
Històric (Casa Ponsá), 
Despatx Lluch, Casa 
Durán, d'altres establi- 
ments terciaris i, més 
enllá, les noves depen- 
déncies muncipals del 

Vapor Turull i el Museu d'Art.
A ponent, el Mercat s'ha d'erigir 

com un forum ciutadá. Cal recupe
rar "La Plaga", on l'acte de compra 
es converteix en un fragment de la 
vida cultural de la ciutat, on hi tin- 
guin sortida diversitat de productes, 
superant l'aburrit carácter clònic de 
les grans superficies.

I, finalment, és urgent aconseguir 
una minora en la qualitat del pai- 
satge urbà. Aixô significa millorar 
els atributs tan de l'obra nova corn 
de les rehabilitacions (incentivado 
municipal); la recuperado i el man- 
teniment de les edificacions em- 
blemàtiques i la racionalitzaciô dels 
tractaments de tots els espais 
pùblics: pavimentado, enllumenat, 
mobiliari i senyalitzaciô. ^



Relata la historia d’Eros quan l’ac- 
ció ja està acabada. L’autor provo
ca a l’espectador, perqué és aquest 
el protagonista que participa en ro
bra, és l’espectador el personatge 
real que forma part de l’obra .

La pintura representa la balcona
da de la mateixa habitado amb vis
tes al mar. És com un mirador, on 
el cel i el mar s’uneixen en un punt 
infinit de l’horitzó.

En un primer terme, a la part baixa, 
hi veiem la simbòlica balustrada tan 
comú en l’univers iconogràfic de 
Subirachs. Aquesta balustrada arran
ca de la paret real de la cambra 
esborrant el limit entre el real i la 
ficció tot convertint I’ espai real de 
l’habitaciô en la pròpia terrassa on 
es desenvolupa Tacciò dels perso- 
natges absents en la pintura.

No es distingeix on comença i aca
ba Tobra, de fet aconsegueix donar 
la sensació d’ésser un tot perfecta- 
ment articulât.

L’estil pictòric que utilitza ajuda a 
reforçar aquesta sensació de “rea- 
litat” . En aquest cas Tautor utilitza 
un estil molt arquitectònic on Eros 
sembla talment una escultura “en 
m o v im e n t” , 
allunyant-se 
d’aquell estil 
lineai quasi 
“renaixentista” 
que utilitzava 
en l’època 
dels bronzes 
pintats.

La pintura 
es reparteix en 
quatre parts 
verticals: es
querra, mirali, mig o nudi 
0 dreta.

A Tesquerra a la part de dalt, hi 
trobem la tempesta de blaus fos
cos. És el tros dens i espès de la 
pintura, el drama, on s’hi representa 
el conflicte del protagonista. La pin
tura sobre tela dona una immedia- 
tesa quasi real a la composició, ja 
que la textura ajuda a donar volum. 
Sembla que si t‘hi acostes aquellas 
gotes de color et poden mullar.

A Tesquerra a la part baixa, 
comença la balustrada de pedra on 
hi han deixat caure una tùnica amb

Eros
pintura murai 
de Subirachs

lA^CULÂDA FONTANALS

el clàssic drapejat damunt la bara- 
na. És un element simbòlic molt uti- 
litzat per Subirachs, en aquest cas 
però, representa la solitud de Tho- 
me que es despulla de tota mate- 
rialitat per assolir a través de Tamor 
la superado de Tangoixa d’un mateix. 
L’home viu per estimar.

Tot continuant cap a la dreta hi 
trobem un mirali que va de dalt a 
baix. Ens hi reflectim nosaltres matei- 
xos, eis espectadora , eis autèntica 
personatges de Tobra protagonis
tes de Tesdeveniment.

part final A la part central de la pintura hi 
ha el nudi del tema représentât a 
través de la balustrada andrògina 
amb la unió dels dos balustres . És 
el punt on apareix el simboi de la 
dualitat: el dins i el fora, el negatiu i 
el positiu, el masculi i el femeni, el 
simboi de la polaritat expressat per 
Tautor com el Yin-Yang . És la uni- 
tat de les dues parts, dins d’una sem
pre apareix l’altra en un procès infi
nit mentre duri Tacciò d’Eros. Les 
dues parts es generen mùtuament i 
depenen Tuna de l’altra.

En el sôcol de la unió andrògina

hi ha una incisió a la pedra amb els 
simbois de Mart i Venus.

Tot seguint la història, la pintura 
s’acaba amb la sortida d’Eros cap a 
fora de Tobra. És un Eros juganer, 
que tot dansant damunt del pedes
tal s’escapa de Tescena a corre- 
cuita ja que la seva tasca s’ha resolt 
i Subirachs tan sols hi pot arreple
gar les cames i una ala desplegada 
... la resta del seu cos s’ha fos a la 
llum.

La frivolitat d’Eros queda con
trastada pel relleu que s’endevina 
en la pilastra que fa de base a Tes- 
cultura: una figura de sacerdotes
sa, absolutament tapada, està en 
plena cerimònia iniciàtica concedint 
un toc mistic al conjunt.

El reiat queda unificat per Tapari- 
ció de Tare iris que sota la seva volta 
lluminosa apiega totes les parts de 
Tobra. Arc, que malgrat la seva tasca 
formai d’element integrador, el que 
significa en Tunivers subiraquià és 
la “pau” que esdevé després de la 
“tempesta”.

L’arc iris és un motiu simbòlic uti- 
litzat per l’artista. Iris és la deessa 
missatgera entre els déus i els ho

mes, simboi 
de la dualitat 
del fisic i me- 
tafisic. Una 
vegada més 
Josep Maria 
Subirachs ens 
obsequia amb 
una creació i 
ens situa en 
un nivell supe
rior de percep- 
ció. Tot citant 

les seves paraules... Tobra “està 
inspirada per un control aparent, 
però amb un fons apassionat”. Tot 
el seu treball està condicionat per la 
dualitat dialéctica, per un contrapunt 
constant d’elements que s’oposen i 
es complementen, fins i tot Tespai és 
conseqüéncia d’un joc d’artifici entre 
el real i T irreal: ”Lo que se ve es 
una visión de lo invisible.” (Frase 
gravada en el relleu que actualment 
s’ha traslladat a Taeroport d’Alacant 
precedent de Taeroport de Barajas 
a Madrid.)
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Ja  era hora que Barcelona es deci
dís a mostrar amb rigor l’obra de 
Santiago Rusiñol. Primer, amb la 
posada en escena de Lauca del 
senyor Esteve, que de la má del 
director Adolf Marsillach, serví pera 
inaugurar l’espléndid Teatre Nacional 
de Catalunya, i més tard, al Museu 
d’Art MNAC (Pare de la Ciutadella) 
una magnífica mostra de pintura d’a- 
quest artista singular.Dues mostres 
que, rigorosament presentadas, 
situaven l’artista en el seu Hoc i, per 
sobre de tot allunyaven l’obra tea
tral, deis topics i l’anècdota fácil que 
tant mal han fet a Rusiñol.

La figura de Santiago Rusiñol és 
un exemple de rebel-lia, on la jola de 
viure el situé al marge d’aquella 
societat tancada.. “Jola” que el porté 
a troncar amb les connexions que 
per naixement tenia amb el món tex
til i ensems a desvincular-se pre- 
maturament del maridatge. Eli volia 
ser Iliure. Bohemi. Solament així 
podria troncar amb aquella socie
tat, retrógada i encotillada, que li 
foia inviable la projecció vers els

Santíaso
Rusiñol
(1861-1931)

JORDI ROCA i TUBAU

corrente estètics i conceptuáis que 
predominaven amb força més enllé 
de les nostres fronteros.

Fou précisément en aqueste 
corrente ,en qué la Ilibertat era requi- 
sit indispensable, on es forjé la seva 
personalitat. Mes cal remarcar que 
les continues veMeítats en qué bestí 
la seva persona l’empenyeren, com 
una força centrífuga, a realitzar 
accione que xocaren frontalment 
amb els costume i la moral esta-

blerts. Actes que li serviren, totho- 
ra, per a combatre la soledat malal- 
tissa que l’acompanyé fins al darrer 
dia de la seva vida.

Amb aqüestes constants aními- 
ques no és d’estranyar, dones, que 
la seva pintura reflecteixi, d’una 
manera inequívoca, la soledat 
recreada en la lénguida bellesa de 
les dones, on sovint el posât i la 
mirada a hom li encomana un sen
timent de tristón

Primer l’impresionisme i més tard 
el simbolismo, conceptualment ja 
decadent, pouant en els cenacles 
de París , foren el manné on la libi
do s’alimenté d’una manera a voltes 
recurrent, per a expressar els ator- 
mentats sentiments.

L’art per a ell ho era tot; altra cosa 
no tenia cabuda en el seu taranné. 
Aconseqüència d’aixô, aquella acti
tud fou paradigma de Ilibertat per a 
bona part dels artistes de la seva 
generado.

Així, dones, la singular personali
tat de Santiago Rusiñol servi de 
catalitzador perqué l’art a Catalunya,

L’AUCA DEL SENYOR ESTEVE TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA



durant les últimes décades 
del segle passai i la prime
ria del present, emprengués 
la via de la modernitzacié. I 
és tant aixi que hom no pot 
concebre el nostre moder
nisme sense llur aportació, ja 
que tant l’actitud corn l’obra 
son molt més que la doella 
que sostingué la volta pri- 
migènia del modernisme.

És justement per aixô que, 
per a comprendre l’abast i 
la influència que exerci 
Santiago Rusiñol en eis 
médis artistics i culturáis, cal 
que hom tingui present tres 
factors indissociables: la for- 
mació autodidacta, el carác
ter introvertit i depressiu, i la 
gran transformado social que 
s’operá en el nostre país de 
la má de la industrialització 
i l’anarquisme. Aquest fac
tors són, sens dubte, refe
rents indispensables per a 
poder entendre i avaluar tant 
la seva obra com la seva 
conducta: fidel reflex de les 
cuites existencials que el per- 
seguiren inexorablement, cui
tes i melangies que, plasmé, 
tant en la pintura com en la 
literatura, si be fou en aques
ta darrera on la societat l’en- 
casillé en un marc anecdo
tic on el verdader contingut ha restât 
amagat. Sortosament el temps, sedés 
inequívoc de justicia, ha acabat révé
lant els autèntics valors desdibuixats 
o, el que és més greu, mesurais a vol
tes amb superficialitat.

Santiago Rusiñol, superficialment 
aureolat pels seus contemporanis, 
malauradament empès pel corrent 
que a la fi dels anys trente arraconà 
el modernisme, ha restât mitificat més 
per la seva bohèmia que per la in
fluència que exerci en el mon de l’art.

INTERIOR AMB FIGURA FEMENINA, PARÍS 1890-1891. 
SANTIAGO RUSIÑOL

Ja era hora, dones,que Barcelona 
présentés, abans no s’acabi el 
segle, aquesta acurada mostra de 
la seva obra. Cal regraciar el MNAC 
per la feliç iniciativa, si bé, al meu 
entendre, el marc escollit resulta- 
va una mica esquifit, tant per la 
quantitat com per la diversitat. 
L’obra exposada, en un espai més 
ampli, hauria facilitai molt més la 
seva contemplació.

I si l’exposició ha estât important 
la posada en escena de Lauca del

senyor Esteve ha esdevin- 
gut tota una lliçé de com es 
pot fer la verdadera lectura 
d’un text que fins ara sola- 
ment havia servit per a pro
vocar la halla fácil, deixant de 
banda la veritable esséncia: 
el retrat d’una societat tan- 
cada, on mesurant vetes i 
fils hom abastaba els 
méxims horitzons. No obs- 
tant aixé, Lesperit de La 
Puntual restarla com un 
paradigma existencial que 
anant més enllé deis estrets 
carrers del barri de Ribera 
esdevindria el retrat de una 
societat que ultrapassaria el 
seu propi temps.
Així és com Marsillach ha 
vist i recreat aquesta obra 
emblemática. A partir d'ara 
hi haurà un abans i un des- 
prés. Un Santiago Rusiñol 
que per fi se li obren les por
tes de la verdadera vélua. 
Josep Pía afirma: “He arri- 
bat a la conclusió que 
Santiago Rusiñol fou un 
home apassionat del seu tre- 
ball i per sobre de qualse- 
vol cosa, solitari, insatisfet, 
lúgubre, i que tot el que féu 
en aquest m ón- una obra 
considerable amb esclats 
positius- fou per escamote- 

jar el mal de la vida, el tedium vitae.''
La meva opinió es que, amb 

tedium o sense tedium, cal que revi- 
sem amb cura el flux creatiu de la 
seva obra amb mires despullades 
de prejudicis. Només aixi farem un 
veritable serve! al complex i apas- 
sionant món de Lart del nostre segle. 
Altra cosa és caure en un pou sense 
fons, on les valoracions poc afortu- 
nades no fan més que enllecar la 
transparèneia de la creativitat.

IL
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Una vegada hi havia una nena que 
des de la seva caseta de Sabadell 
baixava cada dia a I’Escola de LIotja 
de Barcelona, carregada amb una 
carpeta aixi de grossa, a estudiar 
procediments pictòrics, especialit- 
zant-se en pintura murai sota el mes- 
tratge d’Andreu Martró i Jordi Alumà.

En acabar l’especialitat, viatjà a 
Roma, Capella Sixtina!, Florència, 
Venècia...; la seva iMusió era pros- 
seguir els estudis d’art. Li hauria 
agradat poder-se quedar a Tori a 
aprendre restauració, ficar-se dins 
del cos dels quadres dels museus 
Italians, en la seva anatomia, fur- 
gar-ne la earn fins arribar-los-hi a 
l’ànima: despintar i pintar de nou.

Però li va sortir una oportunitat en 
una editorial barcelonina i va entrar 
al món de la il-lustració, vestint artis- 
ticament les rondelles tradicionais; 
la Caputxeta, els Tres tambors...

Després va iniciar-se pel seu 
compte en la pintura de cavallet, 
singularment en les disciplines de 
bodegó, figura i retrat i va exposar 
algunes obres esparses amb crítica 
favorable i bona venda. Admiradora 
del Caravaggio i deis grans mes- 
tres del clarobscur, els estiis i lien-
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guatges que va experimentar foren 
el simbolisme, el surréalisme i l’hi- 
perrealisme, és a dir, aquells que 
es basen en la realitat per anar enca
ra més enllá d’aquesta.

El talent demostrat en el camp de 
la iMustració de Ilibres infantiis féu 
que la factoría Disney, a través 
d’agéncies i d’estudis coMabora- 
dors, s’interessés pels seus treballs 
i, des de llavors, Mickey, Donald, 
Dumbo, Bambi i tots els personat- 
ges clàssics d’aquest segell, fins els 
més sofisticats, Peter Pan, Els 101 
dalmates, Pocahontas, La Bella i la

Béstia, El geperut de Notre Dame, 
Aladi..., han passât per les seves 
mans i han estât publicats ais Estats 
Units, Alemanya, Dinamarca, Fran
ga..., a més de col-laborar paral-lela- 
ment com a free-lance amb una 
firma alemanya que edita les obres 
deis autors universels: Andersen, 
Grimm, Perrault...

Meus aci, dones, corn aquella noie- 
ta s’ha convertit en una fada que, en 
Hoc de vareta màgica, empra pin- 
zell i aerògraf per encantar els infants 
d’arreu del món, i aquí hi ha un gos, 
aquí hi ha un gat però aquest conte 
encara no s’ha acabat: en home- 
natge a tots aquells professionals 
que, com ella, trebalien integrate en 
un equip, cenyits a uns nivells d’e- 
xigència i d’execució altissime impo
sais per les grans marques multi- 
nacionals - i això us ho diu algù que 
sap en earn pròpia de qué va el 
tema- i els noms dels quais apa- 
reixen, quan ho fan, en una lletra 
tan menuda que ningú no hi para 
esment, el titol d’aquest conte el 
posarem al final com la signatura 
d’una obra d’art: Montee Porredon.



Mirador

AS SU MP CI Ó ORI STR ELL
D ive rsH a ts

Del 4 al 22 de febrer 
de 1998

ACADÈMIA DE BELLES ARTS 
Sabadell

PICASSO
Catites i tapissos 
Marg-Abril 1998 

FORNS I OBRADOR 
DE CERÁMICAS. XVIII 

Sabadell

ESOJI.TURA 
ALJARDÍ

SILVESTRE OUVEUA.S

Cdxa de Sabadell

SILVESTRE OLIVERAS
Del 12 de març al 

31 de maig de 1998 
JARDINS DE LA CAIXA 

DE SABADELL

JORDI ROCA
100 dibuixos donats a benefici de Mans Unides per a la 

XXXIX Campanya que té per lema: 
INVERTEIX EN JUSTICIA, GUANYA EN SOLIDARITÄT 

Del 24 de febrer al 15 de marp de 1998 
ACADÉMIA DE BELLES ARTS 

Sabadell

PERE SANROMA
Del 17 de març 

al 5 d’abril de 1998 
ACADÉMIA DE BELLES ARTS 

Sabadell

RAFEL CATALA
Del 13 de marg al 
8 d’abril de 1998 
GABARRO ART 

Sabadell

La im a tg e  de! 
p o d e r a ia m o n e d a

LA IMATGE DEL PODER 
A LA MONEDA

Del 12 de febrer al 
12 d’abril de 1998 

Barcelona

RICARD PIQUERAS
“La mirada interior” 
Del 10 de marg al 
5 d’abril de 1998 

SABADELL

GLORIA PONT
Del 16 al 30 d’abril de 1998 

COL-LEGI OFICIAL DE METGES DE BARCELONA. 
Barcelona

TOGORES
Del 5 de febrer al 
13 d’abril de 1998

MUSEU D’ART MODERN 
DEL MNAC Pare de la 
Ciutadella. Barcelona
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PEP SALLES
Del 12 de marp al 
12 d’abril de 1998 
GALERIA NOVA 3 

Sabadell
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ANTONIO HERVAS 
A MELVA

Del 17 de març al 
15 d’abril de 1998 

INTEL-LECTE 
GALERIA D’ART 

Sabadell

MAURICE MAILLARD
Del 20 de març al 
18 d’abril de 1998 

ALLIANCE FRANÇAISE 
Sabadell

T res espais ens han ofert, 
durant aqüestes darreres 
setmanes, el més interes
sant en l’àmbit de les arts 
plàstiques: l’Alliance Fran
çaise, La Caixa i el Museu 
d’Art. Robert Ferrer ens 
ha programat unes expo- 
sicions monogràfiques per 
al curs 97-98 que, entre 
altres coses, pretenen 
mostrar i fer memoria del 
nostre passât com referent 
estètici Antoni Angle, Jean- 
Pierre Schneider, Gabriel 
Stanislas Morvay, Maurice 
Maillard, als quais segueix, 
des del 23 d’abril, Vincent 
Lajarige. Els artistes d’aci 
i els d’alla, però nostres i 
que configuren el rie mo
saic plástic d’aquesta ciu- 
tat tan singular. Singular

ESCOLA SUPERIOR DE 
DISSENT ESDI

NOVATITULACIÓ 
Curs 1998-99 

Sabadell

com la propia Alliance 
Française, atípica escola 
de Mengua francesa, un 
deis luxes culturáis amb 
els quais podem comptar 
i, espero, que comptarem 
sempre.

La Caixa ens ha ofert 
una mostra de gravats 
excel-lent. Un Picasso ro
tund i de gest sumptuós

JAUME MERCADE
Del 18 d’abril al 7 de maig de 1998 

GALERIA ROVIRA 
Sabadell

DE PICASSO A DARCELO
L’art contemporani espanyol a 

través de l’obra gràfica

Del 4 de març al 5 d’abril 
de 1998

FUNDACIÓ CAIXA DE 
SABADELL

que, a través d’una tècni
ca impecable, ens deixa 
astorats davant imatges 
que reordenen allò tan 
propi d’aquest artista: el

caos de la Sentimentalität 
visceral. Al seu costat. Miró, 
Dalí, Maruja Mallo, Chillida, 
Millares, Saura, Tàpies, 
Broto, Sicilia i Barceló. La 
programació d’exposicions 
d’aquesta entitat és cada 
vegada més sòlida i més 
imprescindible de seguir, i 
ho és més valorada en el 
seu conjunt. La Caixa ofe- 
reix a la ciutat una divul- 
gació plàstica remarcable, 
tant pel material exposât 
com per la qualitat de molts 
dels seus catàlegs.

El Museu d’Art, acollint 
la mostra “Primavera Fo
togràfica”, ha completi amb 
un dels compromisos que 
un museu, hores d’ara, ha 
de tenir: la recuperado i la 
custòdia del Patrimoni. El 
fotògraf Rafael Moline, l’in- 
tim, l’artista, se’ns revela 
austerament i elegant a tra
vés del pictoralisme foto- 
gràfic propi del seu temps. 
Rostres perfílate pels con
trastos de Hums i d’ombres, 
neoclàssics com s’insisteix 
en el suport escrit de la 
mostra, però també amb 
el maniérisme melangiôs 
del modernisme. Idealit- 
zacions familiars a base de 
tendresa i de préméditât 
naturalisme i simpàtics

RAFEL MOLINS 
1900-1993

Del’1 d’abril al 31 de maig 
de 1998

MUSEU D’ART 
DE SABADELL

grups culturale, tot un docu
ment historic! Un fotògraf 
que practicà un eclecticis- 
me humil, però que ens ha 
deixat la constància d’un 
aprofitat mestratge, el del 
seu mestre Vilatobà. D’altra 
banda, el catàieg és bellis- 
sim, simple, modest, però 
just i entenedor. Mariona 
Fernández ha fet una gran 
feina.



El nostre personatge està tan Iligat 
als Ilibres corn ho están les pàgines 
en el Nom de qualsevol volum. S’hi 
passeja entre les fileres de Ilibres, 
ordenats en eis estants, des de sem- 
pre. És natural, dones, que arran 
de la Diada del Llibre s’incorpori un 
dels Ilibreters més coneguts en la 
nostra ciutat.

A ella, a Sabadell, s’hi instaMà 
alla l’any 1957. Reculem en el temps 
i expliquem que Miquel Fàbregues 
és el primer fill d’una colla de deu 
germans, tots ells nascuts a Bar
celona i de pares menorquins.

És capricorn: va néixer el 7 de 
gener de 1930. Dévia ser un dels 
darrers presents que van deixar eIs 
reis mags... O, tal vegada fou una 
de les cigonyes, aquelles que duien 
eis nens de Paris...

Fins eis catorze anys a l’esco- 
la dels Germans Maristes, de Sants, 
on fa comerç. El seu pare era gerent 
de l’Editorial Apolo. I fou en un dia 
que résulta malauradament historic 
-el 18 de juliol de 1936- que el seu 
pare va independitzar-se i es cons
tituí en distribuidor de la mateixa 
editorial.

En Miquel, a les hores Iliures, 
quan tenia dotze anys, començà a 
repartir Ilibres de l’empresa familiar 
per les Ilibreries de Barcelona. I fou 
el 1956 quan Joan Sallarás va ofe- 
rir la seva Ilibreria de Sabadell al 
seu pare. La raô és que en Sallarás 
volia plegar i eis seus fills no volien 
continuar régentant el negoci. 
Devant d’aquesta proposta, el pare 
li ofereix la possibilitat de fer-se’n 
càrrec.

-En aquell temps jo feia un any 
que m’havia casat i la idea de ser 
independent m’agradà... I aquí estic- 
ens explica.

Obre la nova Ilibreria “Flogar del 
Libro Suc. de Sallarás”, en el núme
ro 12 del mateix passeig. Deu anys

semblanza

Miquel 
Fàbresues 

i Morlà

JOAN CUSCO í AYMAMI

després -10 de març del 1967- corn 
que la botiga s’havia fet petita i calia 
ampliar-la, inauguré la nova Ilibre
ria a la cantonada del carrer Mestre 
Rius.

Augmenta la familia amb fills i 
també creix el negoci. Al centre 
comercial Baricentro de Barberà 
del Vallès -1 9 80 - obre una nova 
Ilibreria.

-Amb tanta quantitat de Ilibres 
nous que entren diàriament, ens fa 
decidir obrir un nou local, que resul
ta ser la quarta Ilibreria, si bé dedi
cada exclusivament a Ilibres estran- 
gers, al carrer Marià Fortuny.

S’ha constituït una empresa fami
liar, perqué els seus fills hi són pre
sents. Fins i tot, des de l’any passât, 
l’empresa, amb el seu germà Pere, 
són copropietaris de la Formiga d’or, 
Ilibreria centenària del Portai de l’Àn- 
gel, 5, de la ciutat comtal.

Aixi queda reflectida, amb pin- 
zellada grossa, el seu curriculum 
vitae.

Per les seves mans han passât 
milers i milers de Ilibres. (Confessa 
que no n’ha escrit cap...)

-Quin és el llibre que més has 
venut?

-La Biblia.
-E l cognom de Fàbregues, en

el camp Ilibreter i editor, quan i corn 
va néixer?

-Aquell 18 de juliol de 1936 i 
corn a distribuidor de dues edito
rials de Madrid.

Està dit i escrit que som el pais 
que es publica més i es llegeix 
menys...

-... però augmenta el nùmero de 
lectors pel fet que a les escoles eis 
fan llegir més- ens corrobora.

-Entre la teva clientela, quines 
temàtiques són les més soMicitades?

-La narrativa, si bé ùltimament 
es mou molt la informàtica.

-Continua creixent la lectura en 
català?.. I en quina proporció -tant 
per cent- estimes que hi ha entre el 
llibre català i el castellà?

-Augmenta el català i bé podria 
dir que el 40% és en català i el 60% 
és en castellà.

De fet, un Ilibreter ha de posseir 
una biblioteca particular i no em vuli 
privar de preguntar-li la temàtica 
que preval en la seva.

-Guies de viatge i Ilibres reli
giosos.

-C ita ’m, sispiau, els Ilibres que 
com a lector t’hagin intéressât més.

-E ls costumistes i les cróniques 
de viatges.

És que Miquel Fàbregues és un 
viatger de debó. Junt amb la seva 
mullen Un matrimoni amb molt de 
voi. Coneixen de la Seca a la Meca, 
que és un dir...

Retornant al tema del llibre. Vivim 
en una societat molt agitada. I espi
ritada, que die per reblar-ho més 
encara...

-En la societat actual, Miquel, 
quins són, al teu criteri, els pitjors 
enemies del llibre?...

Ho té ciar. Diu:
-La  varietat d’activitat d’oci.
-Quins Ilibres acostumes a posar 

a la maleta quan surts de viatge per 
aquests mons de Déu?...

Avda. Rafael Casanova, 38 •  08206 SABADELL (España) 
Tel. (93) 726 62 22* « Lax (93) 727 00 60
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Fotografia - Cinema
Passeig de la Plaça Major, 4 

SABADELL
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-Alguna novel-la d’actualitat i les 
guies deis llocs on vaig.

Cal dir que abans de sortir de 
casa per iniciar una nova singladu
ra, ja ha estudiat pe a pa el país a 
visitar. És un viatger il-lustrat. I pre- 
vingut.

Cal veure el mapamundi que té 
a un pany de paret de casa seva 
en el qual están marcats amb aga
lles de cap rodó i de color tots els 
llocs que ha visitât.

-L ’etern pensament de Spain is 
different tu la veus des de tantes 
perspectives geográfiques i la conei- 
xes a bastament per dins, asse- 
nyala algunes diferencies en pro i en 
contra.

Segurament que és demanar 
massa i aquí sí que no vol explici- 
tar-se i es limita a dir:

-Fora d’Europa i Sud-américa, la 
gent del carrer no saben ni on és 
Espanya... Coneixen Barcelona i

ment amb vídeo. “Sóc amateur, pun- 
tualitza, però he fet molts metres 
de pel-lícula, fent reportatges per 
allá on vaig”. Eli i la seva muller allá 
l’any 1975 van comengar la déria 
de viatjar i han recorregut una cin- 
quantena de países.

-Récordes alguna anècdota?
-En una ocasió, a la Ilibreria, un 

bon home em va demanar el Quijote 
amb fotografies originals... I, en una 
altra ocasió, en el vol d’avió de

-A  veure, Miquel, entre els paí
ses que coneixes, quin ordre pre
ferencia! establiries entre ells?...

La resposta, ara, no pot èsser 
ràpida. Haurà volgut pesar i mesu
rar tota la geografia humana i físi
ca que coneix i, pausadament, expli- 
car-ho amb el judici més just. Així ho 
fa. Veiem-ho.

-E l lernen, per la duresa del 
terreny, de la gent,... pel fort olor de 
les espècies i, sobretot, per les faça- 
nes de les cases. El Vietnam, per 
l’harmonia i la verdor dels camps i 
l’amabilitat de la gent. L’Ìndia, per la 
forta personalitat i els ulls pene
trants dels infants... I pel misticis- 
me, a voltes incomprensible. La 
Patagonia, per la Immensität, pau i 
belles de les geleres. Israel, 
Jordània, Siria i Grècia perqué són 
les fonts de la nostra cultura i saber.

Madrid pel fútbol... (Será que estem 
orsai, o sigui fora de joc...)

-C reus excessive l’edició de 
revistes de tota mena, que són més 
de dues centes, i els milers de Ilibres 
que es publiquen?...

-Sí, i aquí també s’ha arribat a 
crear més oferta que demanda. Es 
publica massa Ilibres i revistes sense 
to ni so i possiblement es desorienta 
els lectors.

-Creus tu que caldria orientar 
una propaganda per augmentar la 
familia de lectors?...

-Fer una bona propaganda sem
pre és bo, però em sembla més efi- 
cient el treball que fan alguns pro
fessors orientant i recomanant bons 
Ilibres al jovent.

Miquel Fàbregues té una afieló 
que s’agermana amb la de viatger; 
abans filmava amb Sùper 8 i actual-

Cuzco a Juliaca (Perú) va pujar una 
dona amb dos grans farcells plens 
d’aviram i hem va demanar si n’hi 
volia tenir un a la falda; a mig carni, 
millor dit a mig vol, els pollastres 
del farceli van comengar a escatai- 
nar i l’hostessa em volia fer fora a 
mi i ais pollastres...

-Sent un viatger com ets, vuli 
fer-te, així, confidencialment, de tu 
a tu, una pregunta: Fias trobat l’llla 
del Trésor?...

També, confidencialment, em 
dóna la resposta;

-L ’llla del Trésor no cree que 
existeixi, però voleu més trésor que 
poder viure a la vorera del 
Mediterrá?...

Ho diu qui coneix els océans...



Qüestionari Proust

-E l principal tret del meu carácter? 
-La  constancia.
-La  qualitat que prefereixo en un 
home?
-La  lleialtat.
-La  qualitat que prefereixo en una 
dona?
-La fidelitat.
-Allò que més estino en els amics? 
-La  sinceritat.
-E l meu principal defecte?
-La precipitació.
-La  meva ocupado preferida? 
-Els Ilibres (de viatge), viatjar, filmar. 
-E l meu somni de benestar? 
-Poder estar sempre com ara. 
-Quina fóra la meva. pitjor desgràcia? 
-Perdre el seny.
-Què voldria ser?
-Amb el que sóc, estic content. 
-On desitjaria viure?
-On vise.
-Quin color prefereixo?
-E ls d’un ponent seré.

-Quina flor prefereixo?
-La rosa (de Sant Jordi).
-Quin ocell prefereixo?
-E ls que canten Iliures al bosc. 
-Els meus autors preterits en prosa? 
-Els cronistas d’expedicions i viatges. 
-E ls poetes preterits?
-Maragall, Lorca, Salvat-Papaseit, 
Machado...
-E ls herois de ficció?
-Sant Jordi, Tirant, el QUxot.
-Les meves heroines de ficció? 
-No en tine.
-E ls meus compositors preterits? 
-Mahler, Ghee, Vangelis, Morricone, 
Llach.
-E ls pintors predilectes?
-E ls del romànic i gotic català. 
-E ls meus herois de la vida real? 
-Albert Schweitzer, Ganohi, Teresa 
de Calcuta.
-Les meves heroines historiques? 
-Egèria, la viatgera romana del 
segle IV.
-E ls noms que prefereixo?
-Els del santoral cristià.
-Què detesto més que res?

-Els vicis, que ara fan passar per 
malaltia.
-Quins caràcters històrics menys- 
preo més?
-E ls conqueridors militars.
-Quin fet militar admiro més? 
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-La del cristianisme.
-Quins dons naturals voldria tenir? 
-Bona veu i ben educada.
-Corn m’agradaria morir?
-Amb bona amistat amb Déu i amb 
tothom.
-Estât present del meu esperit? 
-Tranquil, satisfet, seré.
-Fets que m’inspiren més indulgència? 
-Tots els fets sense mala intenció. 
-E l meu lema?
-Fer les coses bé, pel gust de fer
les bé.
-Corn SÓC?

-Amb detectes i virtuts, corn qual- 
sevol persona del meu temps.

-(UN PLUSQUAMPERFET...)



Perfil

És un Ilibreter de dait a baix.
Coneix tots els prestatges d’ídem a ídem. 
Va de les Pitiüses a la Patagonia 
amb un salt o amb un film...

És com un Ilibre obert.
I bé podria escriure les memories 
i fer-ne un Ilibre.
(No ve d’un!...)
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Oriol Ramon, sabadellenc de nai- 
xement i garriguenc d’adopció, és 
un filöleg que ha dedicat part dels 
seus esforços a Iluitar per tal que el 
projecte de la Declaració Universal 
deis Drets Lingüístics tos una rea- 
litat. Aprofitem que torna a treballar 
a casa nostra perqué ens en parli:

Qué és la Declaració Universal 
de Drets Lingüístics?

Fern una mica d’historia: els dies 
6 al 8 de juny de 1996 es reuniren 
a Barcelona 61 ONG, 30 Centres 
PEN i 40 experts en dret lingüístic 
d’arreu del món. La convocatoria de 
la Conferéncia Mundial de Drets 
Lingüístics fou una iniciativa del PEN 
Club Internacional i del CIEMEN 
(Centre Internacional Escarré pera 
les minories Étniques i les Nacions).

Responc a la pregunta: la DUDL 
és el document que aprová la 
Conferéncia, fruit d’un procès de 
gairebé dos anys d’elaboraciô i dis
cussions. És una declaració que 
han signât les ONG més importants 
del món en matèria de defensa i/o 
recerca dels drets lingüístics.

Calia una declaració d’aquest 
tipus?

L’objectiu de la Declaració és d’es- 
devenir un document de referència 
i de pressió dins de la UNESCO per 
tal que les Nacions Unides recone- 
guin el dret lingüístic corn un dret 
humà en regulin el seu respecte 
arreu del món. És en aquest sentit 
que calia una Declaració d’aquest 
tipus i és només en el marc de la 
Solidarität universal que vam esde- 
venir-ne els motors, convençuts que 
aquest gest ha de contribuir 
necessàriament a corregir els dese- 
quilibris lingüístics per tal d’asse- 
gurar el respecte i el pie desplega- 
ment de totes les llengües i establir 
els principis d’una pau lingüística

Oriol Ramon 
í els drets 
línsüístícs

planetària justa i equitativa, com a 
factor cabdal de la convivéncia 
social.

Quins són per a vosté els punts 
claus de la Declaració?

Una de les aportacions més 
remarcables de la Declaració és que 
per primer cop, un text d’aquestes 
caractéristiques ha considérât inse
parables i interdependents les 
dimensions col-lectiva i individual 
deis drets lingüístics, car ha postu
lat que la Mengua es constitueix 
coMectivament en el si d’una comu- 
nitat i és també en el si d’aquesta 
comunitat que les persones en fan 
un ús individual.

D’altra banda és un text que pre- 
tén ser aplicable a una gran diver- 
sitat de situacions lingüístiques, i 
per aixó ha fet una atenció especial 
a la definició de l’aparell conceptual 
en qué es basa el seu articulât.

Vosté ha estât un deis redac
tors de la Declarció universal deis 
Drets Lingüístics. A l’hora de la 
redacció, quins han estât els 
punts en comú i quines les 
divergéncies?

És difícil d’explicar tan breument 
com em demaneu un procès que 
va durar dos anys d’intensos débats;

per tant els punts que ara exposa
ré només són umna petita mostra 
tant de la riquesa de les aportacions, 
corn de la intensitat dels débats. En 
primer Hoc crée que la Declaració 
va fer un tomb important amb l’a- 
portació dels experts africans. 
Aquests van introduir el débat sobre 
els drets dels parlants de llengües 
no codificades i el dret al poliglotis- 
me entés corn el coneixement i l’üs 
de la Mengua més adient per al 
desenvolupament personal o la 
mobilitat social.

Els punts que van generar més 
débat en el si del comité de redac
ció van ser, però, els derivats de la 
definició dels eixos de la comunitat 
lingüística: historicitat, territorialitat, 
autodefinició corn a poblé i el fet 
d’haver desenvolupat una Mengua 
comuna com a mitjà normal de 
comunicació entre els seus mem
bres. El résultat final d’aquests 
débats crée que és prou satisfacto- 
ri i recul! amb molta lucidesa els 
drets de les comunitatats lingüisti- 
ques establertes històricament en 
un territori, dels grups d’implanta- 
ció més recent i els drets personals 
O individuals.

Com s’aplicaria la Declaració 
Universal de Drets Lingüístics al 
cas català? Creu que és una Men
gua discriminada?

Permeteu-me que abans de res- 
pondre directement a la pregunta 
faci un pareil d’observacions. En pri
mer Hoc vuM remarcar que la 
Declaració fomenta una nova per- 
cepció del concepte de diversitat 
lingüística: aquell que entén totes 
les llengües corn a patrimoni de la 
humanitat, i transmet el convenci- 
ment que aquest patrimoni no és 
cap propietat sinó un llegat i corn a 
tal no el podem dilapidar. Amb cada

MON1STROL
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llengua que desapareix s’altera l’e
quilibri ecolingüístic del planeta, i la 
rapidesa i proliferació deis proces
ses de substitució poden comportar 
conseqüéncies imprevisibles. Per 
aixó no podem parlar de Mengües 
discrim inades sino de Mengües 
amenagades o en procés de subs
titució. En segon Hoc vuli alertar que 
són les condicions de vida actual 
les que acceleren i faciliten els pro
cesses de substitució lingüística. Si 
no canviem la percepció que la diver-

sitat lingüística és una barrera per 
a la comunicació i la integració, mai 
no entendrem la llengua com un 
element imprescindible per la cul
tura de la pau perqué la llengua és 
un bé transmissible, acumulable i 
accessible a tots i la seva adquisi- 
ció no comporta cap renúncia.

Vet aquí dones, i sense fugir més 
d’estudi, el catalá és una llengua 
en perill i no només per causes 
externes. I aquest potser és un tema 
per una altra entrevista...

Acabo. La Declaració Universal 
de Drets Lingüístics ha estât acolli- 
da per la UNESCO. Aixó vol dir que 
ha iniciat el procés per esdevenir 
una Convenció Internacional de 
drets lingüístics aprovada per les 
Nacions Unides. Veurem.
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Acabava de distribuir i penjar les 
cinquanta teles de l’exposició que 
inaugurava a la tarda. Seria la pri
mera antològica. Semblava que el 
conjunt quedava bé. Ais quatre 
espais buits, hi anirien els petits for
mats. Eren les dues. La inaugura- 
ció seria les set. Anava bé de temps. 
Perfects.

Els metros venien plens com un 
ou. A l’andana d’Universitat, hi havia 
l’anunci de cosmétics de més mal 
gust que mai no m’havia tirât a la 
cara. Dos xavals mirant-se’l, taba- 
lejaven fent-hi conya: “Vaya domin- 
gas tiene la tía... Y qué nalgazas, 
leche...” Van començar a guixar-lo 
amb retoladors monumentals. La 
gent que passava i traspassava ni 
se’ls miraven.

Vaig dinar a “El Costillar”, la tasca 
de sempre, cada cop que venia a 
Barcelona. Continuava bé, però que
dava ciar que en Hoc d’augmentar 
els preus, havien optât per reduir 
les costelles. El Pepe, l’amo, em 
vingué a saludar com de costum: 
“Qué! Cómo vamos por los Pari
ses?” Li vaig dir que “Bien” , que 
“Como siempre” , però que 
“Para costillas, las suyas”. Em par
lar de l’exposició. El primer que me’n 
parlava: que havia vist l’anunci al 
diari, que bona sort, i tot allò que 
es diu: EH continuava marnant fort. 
Tant si corn no, vam liquidar una 
ampolla de “Negrete Cinco Cepas”.

N’arribant al carrer de Creu 
Coberta, em semblé que el pany de 
casa estava més enferritjat que mai. 
M’adonava que l’ascensor, d’any en 
any, cada cop que venia, esbufe- 
gava més i més. Al pis, el pis del 
matrimoni Feliu, on m’hostatjava 
cada vegada que venia a Barcelona, 
no s’hi sentia cap soroH: ni tele, ni 
ràdio. Res. Devien fer la migdiada. 
Vaig trucar discretament la porta del 
dormitori. La senyora Margarida va 
entreobrir-la tot cordant-se la bata.

-Qué? Qué passa noi?
-Res. Que necessito les teles.
-Les teles? Quines teles?
M’ho digué endormiscada, com 

baixant d’una altra galàxia.
-Les meves. Les petites.
-Ah, si. Un moment. És que ara 

no estava al cas.
-Les petites, les que vaig deixar 

l’any passât, i l’altre, i l’altre...
-A i, si... Potser si, oi... Espera 

que H ho diré al Blai...
Es va ficar a la cambra. Vaig sen-

A  proposit 
de

Sant lordi

JOAN VILACASAS

tir que xiuxiuejaven, i que el Blai de 
tant en tant anava dient: “Mare de 
Déu! Mare de Déul”. “I què punye- 
ta fotem ara?”.

Van trigar, però van acabar sor- 
tint tots dos. Fou eli qui prengué la 
paraula: “Veuràs... Mira... Passa 
que, corn que les teniem fa temps,... 
Allò que els agafes una certa esti
mado... Allò que ja et semblen 
teves... I que més tard o més d’ho- 
ra, et veus obligat, amb la familia 
sobretot, de fer-los un regalet, allò, 
un detail, oi... Que un casament... 
Que una primera comunió... Que hi 
has de quedar bé... Que hi vols que
dar bé...”

Si em punxen no em treuen sang. 
No podia ser. Amies de tota la vida, 
corn de familia, que et fessin una 
putada d’aquest tipus...

-Pensa que tots ens ho han agraït 
tant... Tenir un quadre d’un pintor 
famós a casa...

-Oh, si... L’Antonieta, quan li vam 
portar, unes Hàgrimes, aixi...

-E l Pep Vallès, boig. Corn si sen
tis bufar la tramuntana.

-La Mireia Ros, té aquell de les 
cebes...

-S i, de quan feies cebes i magra- 
nes, i pageses amb paraigües sota 
l’arbreda...

-Allò si que era maco... Tant corn 
de debòi

- I no aixô que fas ara... Que serà 
molt bo, molt car, però...

-Q ue no s’entén de res, però 
vaja... Cada u és cada u.

-Si, bé... Però ara, què? No els els 
demanarem pas...

-Ah, no... Primer hipoteco el pis i 
em foto al tren.

-Ai, Verge Santal Justament avui 
que és el dia de Sant Jordi, i aquest 
encara no m’ha regalat la rosa.

La senyora Margarida es posà a 
plorar corn una Magdalena. EH, el 
Blai, amb el pijama tot arrugat, esca- 
bellat i pelut, es gratava el cui. Vaig 
voler acabar la tragèdia: “A propó- 
sit de Sant Jordi...”

Vaig baixar d’una revolada i vaig 
entrar de cap a la primera floriste- 
ria que vaig trobar.

-Una rosa, si us plau.
-Voi quedar bé?
-Oh, i tant!
Me n’ensenyá una de preciosa.
-Li va bé? És una “Denver’s Pink, 

number one.”
Me l’embolicà amb ceMofana, m’hi 

va posar una espiga de biat i una 
immensa llagada amb la bandera 
catalana.

-S i és servit. Cinc mil pessetes.
Em vaig quedar veient visions. 

Però m’era igual. Ja tot m’era igual. 
Al cap i a la fi, que eren cinc mil 
pessetes per eixugar el plor d’un 
matrimoni tan generós, tan 
després... Amb el diner dels altres, 
és ciar.

Me la van acceptar amb les Hà
grimes als uHs.

-Flo veus Margarida? Ja t’ho deia 
jo. No n’havies de fer cap cas del 
que et deia la Remedios.

M’ho va aclarir:
-La donya Remedios deis pebrots, 

la del primer, ja la coneixes... Així 
que vam saber que t’havies divor- 
ciat, el primer que ens va dir és que 
no et veuríem més el pél, que un 
divorciat, un home que està en pecat 
mortal, aquí, grácies a Déu, enca
ra no és ni ben vist, ni ben rebut.

- I  quants en té ella de quadres 
meus?

-N o ho sé. Uns quants. Tots els 
de les pageses amb paraigües. Té 
débilitât per les pageses amb 
paraigües.

Es va inaugurar l’exposició a les 
set en punt, amb els quadres grans 
més espaiats per omplir el buits de 
les notes, dels petits formats que 
coMeccionava la donya Remedios 
dels pebrots.

El senyor Puig, comprador des de 
la meva primera exposicié, em 
saludà efusivament:

-I aquest any, veig que no ha por
tât cap noteta d’aquelles del Sena, 
de Notre Dame sota la pluja... No. 
No em digui res. És ciar, es com
pren... Els li prenen dels dits, oi...

-Mai tan veritat senyor Puig, mai 
tan veritat...! ^
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Sergi Beibel, cinquè de cinc ger- 
mans, és el résultat d’una feliç barra
ja d’orígens del sud amb una for- 
mació catalana. Beibei, home 
atrapat per la dolga teranyina de la 
dramaturgia, va irrompre com un 
dels valors més solids al nostre tea- 
tre i, segurament, això va ser pos
sible grades a una formado acadé
mica que tan coherentment ha influït 
sobre la seva obra: és Ilicenciat en 
Filologia Romànica i Francesa per 
la UAB. Fou membre fundador de 
l’Aula de Teatre de la mateixa 
Universität i, a hores d’ara, és pro
fessor de Dramatùrgia a l’Institut 
del Teatre de Barcelona. Compta 
amb una coMecció impressionant 
de premis, amb un magnifie colofó: 
Premio Nacional de Literatura 
Dramática del Ministerio de Cultura 
1996, per la seva obra “MoriK’, estre
nada, el 16 d’abril, al Teatre Romea. 
Però, fonamentalment, posseeix 
una rica i variada producció teatral 
traduïda i estrenada a Franga, 
Alemanya, Argentina, Colòmbia, 
Portugal, Italia, Eslovénia, Dina
marca, Anglaterra,..., entre altres 
paisos; ha mantingut una activa 
práctica com a director d’escena; 
ha realitzat adaptacions televisivos 
i, gran apassionat de la literatura, ha 
trebaliat acuradas traduccions de 
Racine, Perec, Koltés, Goldoni i 
Molière.

Va escriure la seva primera obra, 
“Calidoscopis i fars d’avui”, als 22 
anys. La va presentar al Premio 
Marqués de Bradomin, premi a 
autore novelle, de Madrid, de l’any 
1986. Fou guardonat. Després 
seguirán 16 obres més, de les quais 
sis han estât estrenados i una altra, 
“Carícies”, ha estât adaptada al cine
ma amb el mateix títol per Ventura 
Pons.

-Qué hi ha a la teva obra deis 
teus antecedents culturáis del Sud?

-No ho sé...., hi ha la sang, hi ha 
els gens, però, t’explicaré una anèc
dota, potser és millor. Els meus 
pares van ser emigrants, però van 
venir una mica abans que la gran 
onada immigratòria dels seixanta, 
i això va fer que anessin a parar al 
centre de Terrassa i no a la perifè- 
ria. Per això, jo vaig anar als

Sergi Beibel, 
morfologìes 

teatrais

ANA FERNANDEZ ALVAREZ

Escolapis, una escola catalanista. 
Recordo que l’aprenentatge es feia 
en aquesta llengua, encara que de 
manera quasi clandestina, ni tan 
sois teníem Ilibres en catala. En arri
bar, al primer curs, vaig constatar 
que tot el meu entorn parlava una 
llengua diferent a la meva. Llavors, 
(com diu Umberto Eco n’hi ha que 
són “apocalípticos integrados” , 
dones jo sóc un “integrado”) ja des 
de molt menut, vaig pensar; jo he de 
parlar com aquests !, i ho vaig forja 
que tenia una nécessitât d’integra- 
ció molt forta. A casa, però, sem
pre m’he comunicat en castellà i 
aquesta dualitat ha fet que la meva 
relació amb el catala sigui molt espe
cial i que hagi influït en la meva obra 
de manera decisiva. Per exemple, 
la meva relació amb aquesta lite
ratura no ha estât visceral, sinó que 
m’hi he apropat amb l’escrupolosi- 
tat d’un científic. Formo part de la 
literatura catalana, però no tiñe una 
heréncia afectiva amb ella, la meva 
relació és fonamentalment intel-lec- 
tual. Rusiñol, Guimerá, Sagarra, 
etc... no són per a mi memòria fami
liar, sinó que els he assumit com a 
lector adult.

- I ,  a la teva obra, com queda 
reflectit això essent, com ets, un 
autor catalá?

-Dones, a l’hora d’escriure, pot 
ser que, pel que fa a la llengua i 
a la cultura, m’ho prengui de 
manera més objectiva. Pots ter
ne la dissecció, no et fa por jugar 
amb la llengua, no et fa por remou- 
re, agafar estructures sintàctiques 
poc habituais. El que són frases

fetes, refranys, tot això, ja que no 
em va arribar familiarment, es con- 
verteix en possibilitats de joc molt 
suggeridores.

-Bé, però tot allò que sí que vas 
respirar a la teva llar, dius que no 
saps de manera conscient on està 
a la teva obra?

-No, no en sóc conscient. Molta 
gent em diu que els meus perso- 
natges són una barreja d’ingredients 
molt catalans, amb no se sap què 
més. De totes maneres no em pre
ocupa, perqué no faig teatre per a 
un pùblic O per a una cultura deter
minate. El teatre està renyit amb el 
concepte de frontera. Utilitzo el 
català perqué a mi m’és l’opciô més 
còmoda. He escrit alguna cosa 
directament en castellà, la meva pri
mera obra i un encàrrec, “La boca 
cerrada”, però res més.

- I  per qué aquesta opció lin
güística?

-Jo sempre die que a la vida hi ha 
coses que ens venen imposades i 
coses que them. Grec que hi ha un 
punt de rebel-liô adolescent en la 
meva opció lingüística. Després la 
vida t ’ensenya i t ’adones que la 
qüestió genètica és molt poderosa 
i et descobreixes a tu mateix fent 
un gest que abans odiaves -tots 
hem matat al pare per a ser adults- 
i que t’entossudies a dir: jo mai faré 
això.

-A ixí dones, si estás en aquest 
moment vital de reconciliació per
sonal amb la memòria sentimental 
pel qual tots passem, és possible 
que et plantegis una obra que parli 
i que recuperi aquest Sud que forma 
part de tu mateix?

-No, encara no, però és una pos- 
sibilitat atractiva. De totes maneres, 
i encara que no sigui conscientment, 
està aquí, està en allò caòtic que 
configura la psicologia dels meus 
personatges, malgrat que parlin 
català. De fet, m’agrada la simbio
si que es dóna entre el caos i l’or
dre del meu teatre. Però, millor que 
aqüestes coses les analitzi un altre, 
jo hi ostie massa implicat com per 
a poder fer-ho.

-Parlant d’espais, de cultures, 
quins són els paisatges urbans amb 
els quais t’identifiques?
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-Només Barcelona, bé, n’hi ha un 
altre, però encara no The visitât, 
Montreal. És curies, no m’agrada 
cap ciutat, solament Barcelona. No 
m’agrada Berlin, no m’agrada Paris, 
no m’agrada Londres ...

-Per què?
-N o ho sé. A molta gent li agrada 

viatjar, li agrada l’aventura, a mi 
també, però, m’agrada més l’aven
tura intel-lectual que la fisica. 
Sempre que vaig a algún Hoc em 
sento estranger. Fonamentalment, 
en eis llocs on no domino la llen- 
gua em sento exclòs i és una sen- 
sació insuportable. Per aixó, si 
hagués de triar, optaria per Paris o 
Madrid, també Roma o Floréncia.

Contráriament, Nova Ycrk no em 
diu res sinó és a través de la litera
tura o del cinema. Sóc un home de 
literatura, no puc suportar capbus- 
sar-me en un pais, sinó és a través 
de la seva llengua.

-E ls teus paisatges, dones, són 
la llengua.

-S i, per aixó t’he citât Montreal, 
domino la llengua i té l’ingredient 
de la llunyania.

- I qué passa quan una obra teva 
ha estât traduïda a una llengua corn, 
per exemple, l’alemany?

-Sento una cosa molt estranya. 
Estás allá, saps que és teva, que 
són els teus personatges, però, el 
que sents no és teu, el pOblic tam-

poc ..., aleshores, resulta estrany. 
Ara bé, és gratificant, arribes a tot- 
hom, fins i tot a allò que és diferent 
a tu, a més a més, et permet dis- 
tanciar-te’n i aixó és bo per a un 
autor i et dóna un grau de respon- 
sabilitat afegit.

-Continues produint al mateix 
ritme que als primers temps?

-No. Noto que començo a ser 
més exigent amb mi mateix i he 
alentit el ritme. Moites idees apa- 
reixen corn possibilitat, però les 
deixo de banda, analitzo quin sen
tit poden tenir i trio molt. Malaura- 
dament, potser en deixo de banda 
alguna que, si s’hagués materialit- 
zat, hauria estât molt bona, però
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és el preu de la maduració, d’un 
treball que intenta destil-lar més 
inteMigència.

-Una vegada escrita l’obra, quan 
tu ja la tens muntada mentalment, 
es converteix la teina de direcció en 
quelcom pesât i dur?

-Absolutament no. M’encanta la 
teina de dirigir i m’agrada ter-ho 
tranquil-lament, deixant molta lli- 
bertat als actors, vull que élis apor- 
tin idees, suggeriments, necessito 
dependre dels actors que tine per a 
recrear de bell nou la meva obra. 
Dirigint desconnecto del jo-autor, no 
tine cap problema a I’hora d’eliminar 
trases, paràgrats, perqué és una 
taceta creativa tant vibrant i tascinant 
com la d’escriptor. Quan poso “ti” a 
l’ordinador, necessito veure l’obra 
en escena. Dirigir-la, muntar-la, 
m’ensenya a pensar la següent i es 
converteix en l’esperó per a traba
llar en una altra.

-Com treballes amb els actors?
-Ho intento amb un métode basat 

en la lògica. Vull que qualsevoi indi- 
cació l’assumeixi justiticadament, 
no m’agraden les imposicions. Odio 
les batalles, les discussions, però 
hi ha gent que necessita tot això, jo 
no traballo de gust aixi.

-Has escrit ja pensant en actors 
concrets?

-Algunes vegades passa que, a 
mida que progresso en una obra, 
apareix un rostre concret i, immé
diatement, això em serveix, pen
sant en aquell actor o en aquella 
actriu, per a enriquir de matisos el 
personatge que estic créant. En 
dues obres concretes, des d’un 
principi, jo ja sabia els actors que 
les interpretarien, “Ramon” i “Sóc 
lletja” , i, és cert que, en aqueste 
casos, el résultat és molt diferent 
al de la resta de la meva obra, 
resulten menys literáries, però, 
segurament, més directes.

-Qué queda ara a la teva última 
obra, “Morir” , del Sergi de “Cali- 
doscopis”?

-Dones quelcom que té molt a 
veure amb el joc d’estructura, allò 
que sempre m’ha fascinat i que, a 
poc a poc, he anat deixant de fer. 
Cerco estructures poc convencio- 
nals, possiblement “Després de la 
pluja” sigui l’únic treball on vaig pres
cindir d’aquest joc. Curiosament l’o- 
bra més representada i la que més 
ha arribat a connectar, fins i tot, amb 
un pùblic no català. AAlemanya, 
per exemple, quan he preguntat per 
qué agrada tant, em responen que 
el sentit de l’humor els resulta sem
blant al de l’Almodovar i jo, la veri- 
tat, no ho veig, però ... Segurament, 
élis tenen el suficient distanciament 
corn per a veure els punts en comû. 
A “Morir” jugo amb set escenes inde
pendents, set obres diferents...

-E l número és intencionat?
-Possiblement si. Però el joc, l’a- 

posta més excitant d’aquest mun- 
tatge està en la responsabilitat inter
pretativa que comportará l’obra. Els 
actors hauran d’assumir tots els 
papers, ja que, cada dia l’especta- 
dor assistirà a una respresentació 
diferent, on els papers s’hauran 
intercanviat, és a dir, quaranta-sis 
representacions de l’efimer, cadas- 
cuna de les representacions serà 
una estrena.

-De quina manera penses en el 
pùblic?

-Cada vegada m’importa més 
ser directe, comprensible. He 
començat a renunciar a algunes 
coses, a purismes que, en altres 
moments de la meva vida o per a 
altres autors, podria semblar con
cessions comerciáis. És igual, el 
Teatre, corn qualsevol forma d’Art, 
ha de ser un acte de generositat. 
M’importa, cada vegada més, arri
bar a la gent.

-En algún moment t’ha influït el fet 
de triomfar tan d’hora?

-Vaig estar a punt de que em pas
sés, però, ràpidament em vaig adu
nar de la possible trampa. Els anti
dots que vaig utilitzar per a no caure 
al parany van ser certes dosis de 
lucidesa i tenir molt ciar que havia 
de mantenir un nudi familiar i privat 
molt sòlid. Sóc conscient que si estic 
on estic és fruit d’unes felices coin- 
cidéncies: ser jove, que, en aquells 
moments, els anys vuitanta, era un 
valor de canvi, i escriure teatre en 
un pais on, fonamentalment, s’es- 
cenificaven muntatges on el text 
havia desaparegut en ser substituït 
per caigudes d’objectes, rius de 
sang ..., això estava de moda i 
escriure no. Aleshores qué va pas
sar? que va arribar un moment que, 
superat i desfasat el teatre visual i 
del gest, es necessitava el Text 
dramàtic, bé,alli estava jo.

-Per acabar, “Caricies” ha estât 
adaptada per Ventura Pons, corn 
valores aquesta teina?

-B é, correcta. Segurament, si 
hagués pensât aquesta història com 
un guió cinematogràfic no l’hauria 
escrit igual, però em sento satisfet 
del que s’ha fet. L’adaptació del text, 
treballada conjuntament entre el 
Ventura i jo, no ha patit cap canvi sig- 
nificatiu. Està bé.

Hi ha moites més paraules, pen- 
saments i gestos, caldria tota la 
revista per a transcriure’ls, però, he 
seleccionat allò que pot donar una 
Visio més precisa d’un autor com
plex, que posseeix una personali- 
tat molt atractiva, calidoscópica i 
suggeridora. Sensibilität, rigor, eru- 
dició, cortesia, passió creativa i, 
segurament, altres no-virtuts, han 
configurât un espléndid dissabte de 
març: “Carrer Gasp, 1998”. Paisatge.
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Vet aquí que ja fa deu anys de quan 
el Sol —un sol teatral, que bé n’hi 
deu poder haver, de sols, per a tots 
els usos i tots els gustos— va 
ilAluminar per prinnera vegada aquell 
seu carrer descolorit —un d’aquells 
carrers de Sabadell que, segons el 
nostre agudissim Francese Trabai, 
s’assemblen ais de Terrassa— i des 
de llavors no ens ha escatimat als 
sabadellencs cap dels seus cicles 
astrals (llegeixi’s “temporades”).

Teatre del Sol acompleix fidel- 
ment, en el paisatge cultural de la 
ciutat, el seu cornés d’astre. Si exa- 
minem el seu tarannà, hem de 
reconèixer que en el ventali d’es- 
quemes de l’art escènic hi fa un 
paper de fenomen, i ben singular. I 
és que no s’assembla a res. 
□ ’entrada, i pensant en eis seus 
antecedents, que van ser el Quadre 
Escènic de la Purissima i Palestra, 
se’ns podria acudir d’etiquetar-lo 
corn a companyia d’aficionats; o d’a- 
feccionats, si aixi us ha de semblar 
menys d’estar per casa; o d’ama
teurs, si per via internacional la cosa 
ha de quedar encara més dignifi
cada. Però, basant-nos en 
una sèrie de condicionante 
de tipus mès aviat estructural 
i normatiu, jo diria que a 
Teatre del Sol no li escau 
batejar-lo corn a grup d’afic- 
ionats-afeccionats-amateurs.
No li escau perqué funciona 
com un elenc professional.
Si bé tampoc se’l pot qualifi
car aixi perqué els seus com
ponents no en viuen; tenen 
la seva autèntica professió o 
mitjà de vida. Tal volta en 
podriem dir “empresa”? És 
cert que Tens es mou sota un 
bastiment equiparable al 
d’una empresa mercantil, 
amb la figura gerencial i tot, 
però hi falta un element 
essencial perqué se I’hi 
pogués encasellar; la finali- 
tat lucrativa. Qué n’hem de 
dir, dones, els que tenim I’ob- 
sessió de sistematitzar-ho tot?

Penso que, sortosament, 
als qui mouen Teatre del Sol 
no se senten afectats gens 
ni mica per aquesta preocu-

*Teatre del
Sol”, ;

deu anys 
dirradiació

JOSEP TORRELLA PINEDA

pació. El que a élis eIs preocupa és 
fer un tipus de teatre selecte, gairebé 
“de Festival”: aplicant la premissa 
no sols a la tria de les obres sinó 
també al rigor en eis muntatges i 
en les representacions.

Pel que pertoca a les obres, eis 
directius de Teatre del Sol procuren 
regir-se per criteris oberts, amplis, 
tant en qüestié d’époques corn de 
générés. Igual van de b'acet amb 
Shakespeare que amb Ionesco, corn 
se les heuen amb “Enric IV” o amb

“Maria Rosa”. Fugen, aixô si, del 
teatre que, encara no assaonat, eis 
pogués fer navegar per les aigües 
insegures de l’experimentaciô. En 
fugen, tant corn eviten d’endormiscar- 
se en el coixi del teatre “clàssic”.

I quant al rigor, Teatre del Sol no 
plany esforços de cap mena. El pro
cès de preparado de cada muntat- 
ge és extens i exténuant; tant corn 
ho pot ser en eis equips professio
nals més ambiciosos. Com- 
prometre’s en un paper en un dels 
reparts de Teatre del Sol vol dir, 
entre période d’assajos i période de 
representacions, acceptar un segrest 
Virtual de mesos. Però hi ha una 
àmplia capa d’espectadors fidels 
que han dipositat la seva confiança 
en la solidesa de l’elenc i saben que 
poden polsar la teda “Teatre del Sol” 
a ulls ducs. Òbviament, Teatre del 
Sol sap que s’ha de guardar, com 
d’escaldar-se, de cometre un error.

Ara bé; ens hem acostumat a valo
rar Teatre del Sol com un baluart 
monolitic. I no sempre pensem que 
Teatre del Sol no es limita a armar 
muntatges escènics propis; a més 

d’això, coordina activitats 
paral-leles, amb tal que 
siguin afins, com són els 
cicles de “Poesia al Teatre” 
i els de “Lectures dramatit- 
zades”. En aquests apartats 
hi reuneix quantitat d’ele- 
ments, individuals i coMec- 
tius, de procedència diver
sa però de prou credibilitat 
perqué se’ls pugui obrir la 
porta del tempie del carrer 
del Sol. I fins i tot es recaba 
la presència d’equips tea
trale també prou solvents, 
com és el Centre Dramatic 
del Vallès, i altres, per omplir 
l’escenari amb espectacles 
escènics globale durant 
alguns périodes en què l’e- 
lenc titular ha de dedicar el 
seu esforç a la preparado 
de noves aventures pròpies. 
Es té en compte, aixô si, que 
els invitate ofereixin uns tipus 
de menùs diferente.
I potser serà per aquí, per 
aquesta pluralitat d’actua- 
cions, que podriem trobar
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una definiciô cabal per a la vitalitat 
nùltiple de Teatre del Sol. Aniria bé, 
per exemple, “focus d’irradiaciô 
escènica”? Juga amb la idea de Hum 
i d’escalf que ens suggereix l’astre

rei. Només que per a un ùs corrent 
deu sonar un xic pedant, o cursi. 
Però, sispiau, preneu-vos la meva 
especulació com un simple joc de 
desè aniversari. Allò que realment

interessa és que Teatre del Sol vibri 
durant una desena d’anys més. I, si 
no és demanar massa, durant tan
tes desenes com sigui possible.

EL VENTALI, DE GOLDONI FOTO: JOSEP BUSSONS
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Els tres darrers anys he tingut la 
sort de poder assistir al Festival 
Internacional del Film de La Rochelle 
amb I’amic Joan Pineda que, ja fa 
cinc anys, delecta els espectadora 
acompanyant al piano les projec- 
cions de cinema mut. El Festival de 
La Rochelle no és un festival com 
els altres. No és competitiu, ni és 
temátic, ni fluctuant, ni especialitzat 
i, sobretot, no es mou en funció de 
modes ni corrents. És un vast viat- 
ge per l’espai i pel temps per rescatar 
de l’oblit i difondre allò més desco- 
negut o més mal conegut. La fita de 
qualsevol viatge és la descoberta i 
el plaer i aixó el Festival de La 
Rochelle ho forneix a bastament. 
La coherència i fidelitat amb què el 
principi del coneixement pel plaer 
es manté al llarg de vint-i-cinc anys 
es deu, per damunt de tot, al seu 
fundador i director, Jean-Loup 
Passek, que ha reeixit un Festival 
admirat i respectât dins i fora de 
Franga i considérât arreu un punt 
de referència ineludible. Jean-Loup 
Passek és, també, responsable de 
cinema del Centre Georges Pom
pidou, de l’Enciclopèdia Larousse 
de cinema i animador de la Càmera 
d’Or del Festival de Cannes. Als 
seus grans coneixements sobre el 
cinema mundial, s’hi sumen una per- 
sonalitat obstinada, oberta i som- 
niadora, una ambició sense mesu
ra pel coneixement i la curiositat i 
l’eclectisme, que s’agraeix en un 
historiador. Jean-Loup Passek té la 
fermesa deis clarividents i l’espeht 
deis utópics. Un Festival imprégnât 
d’aquestes qualitats resulta una 
expehéncia excepcional. Amb un 
equip entusiasta i eficag, dirigeix 
aquest esdeveniment anyal al ser-

Festival 
internacional 
del film de 
La Rochelle

JORDI GRASET

Un viatge inconformísta 
a través de l’espai 

i del temps

vei d’un espectador ávid, que com- 
parteix aquesta opció sense con
cessions, a contrapeo del cinema 
dominant i de les manifestacions 
mundanas i ampuMoses i suprimint 
qualsevol barrera entre realitzadors, 
actors, organització i espectadora. 
Pels llençs dels Dragons i de La 
Coursive, han desfilat, al llarg dels 
vint-i-cinc anys, més de 1.600 films 
pertanyents a més de setanta cine
matografíes escampadas pels cinc 
continents. Més de dos-cents home- 
natges i retrospectives han endinsat 
l’espectador pel túnel del temps i 
Than connectât amb aquelles obres 
de la realitat cinematográfica que 
no gaudeixen del favor deis mass- 
media ni están consagradas per l’es- 
íaMsómenícultural. Reconforta viure 
una manifestació que no es doble
ga ni als índexs d’assisténcia ni al 
vedetisme ni a la pompa oficial. I, tot 
i així, a la darrera edició érem més

de 60.000 espectadors. Prova irre
futable que la qualitat i l’obstinació 
acaben per imposar-se. En el seu 
actiu: està sempre a l’avantguarda 
de la descoberta. L’homenatge a 
Wenders és del 1976, a Oliveira, 
del 1975, a Angelopoulos, del 1989, 
però l’any 1973 ja va ser el primer 
convidat, el de Satyajit Ray, del 
1978, el d’Flou Hsiao Hsien, del 
1988, el d’Egoyan, del 1992,... I l’es- 
pectador del nostre país, fins i tot, 
el que està força intéressât, cons
tata una cruel evidèneia: més de 
dos terços dels homenatges han 
estât dedicats a autors descone- 
guts a casa nostra.

Franga compta amb una cin- 
quantena Marga de Festivals o 
Trobades Cinematogràfiques, sense 
compter cicles i mostres de tot tipus 
que de forma continuada, tenen Hoc 
a Paris i a moites altres ciutats. Als 
Festivals, predomina l’especialitza- 
ció entorn de cinematografies diver
ses O temàtiques variades. També 
ocupen un Hoc destacat els dedi
cats a curtmetratges i a joves rea
litzadors. Tot plegat demostra la vita- 
litat i l’oferta abundosa d’un pais 
que estima i té cura del cinema. I, 
també per al públic francés, el 
Festival de La Rochelle és sinònim 
de descoberta. Cinc retrospectives, 
cinc homenatges, cinc seccions 
paral-leles i més de vint títols del 
cinema del moment, en la darrera 
edició, van posar al nostre abast 
170 títols de 85 realitzadors per
tanyents a vint-i-cinc cinematogra
fies. La diversitat de l’oferta permet 
comparar i confrontar les própies 
certituds als punts de vista dels 
altres, una de les divises del Festival 
que sempre opta per la marginali-
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tat i la redescober- 
ta entrant de l’es- 
perit conformista 
del temps.

El Festival de La 
Rochelle no està 
concebut corn unes 
jornades d’investi- 
gació per a un pu
blic superespecia- 
litzat ni pretén 
imposar una pers
pectiva unívoca en 
l’apropament a la 
realitat cinemato
gràfica, sino que és 
un indret de con- 
fluència per entrar 
en contacte amb 
una realitat históri
ca i actual oblida- 
da O menystinguda 
i silenciada pels 
Interesses comer
ciáis i els corrects 
dominants. Una 
confluència orga- 
nitzada amb el rigor 
i la profunditat que 
permeten el joc 
dialèctic de les sub- 
tilitats, els reflexes, 
les concomitàncies 
i els contrastos i 
que ens situa en 
una cruïlla de pis
tes que evita els 
camins fàcils i tre- 
pitjats. Un crit de 
protesta contra la 
passivitat i l’estan- 
dardització i a favor 
del talent i l’expressió genuina de 
les cultures perqué mantinguem viva 
la memòria que hi ha un altre cine-
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ma, una realitat molt més vasta que 
es mou i que, com a espectadora 
interessata, tenim el dret i la ne-

cessitat de tren- 
car el nostre ré
duit cercle.

No cal ni dir que 
les projeccions són 
excel-lents, les cò- 
pies immillorables, 
tot el material en 
versió originai sots- 
titutalada, el cine
ma mut magistral- 
ment acompanyat 
al piano i els rea- 
litzadors i actors, 
ais quais es ret 
homenatge, acces
sibles. L’organit- 
zació funciona com 
un rellotge i el 
“dossier” informa- 
tiu és extremament 
cuidat. La propera 
edició s’anuncia 
pel 26 de Juny-6 
de Juliol. Serà la 
vint-i-sisena vega
da que salperà el 
vaixell per empren- 
dre un altre viatge 
estimulant i enri- 
quidor en el marc 
d’una ciutat acolli- 
dora i oberta a la 
mar que simbiotit- 
za el pésit histéric 
i el cosmopolitisme 
del Festival.
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Memphis, a l’estât de Tennessee, 
situât al sud de la costa est nord- 
americana i envoltat per altres estate 
com Mississipi i Alabama, és, jun- 
tament Nashville (capitai de l’estât 
i de la mùsica country) la ciutat més 
important tant de blues com de 
Rock’n’Roll.

Els inicis d’aquesta importància 
musical se sitúen al voltant de l’any 
1900, quan comencen les migra- 
cions de bluesmen cap a les ciutats 
del nord del país per intentar mino
rar les condicions de vida; alguns 
es van quedar a Memphis, que era 
una mica el Hoc intermig entre el 
sud (Mississipi i Louisiana) i el nord 
(Chicago, Detroit, St. Louis) i es van 
establir aquí per donar a conèixer els 
seus blues, i ho feien al mig del 
carrer i, per tant, sols guanyaven 
algunes propines.

El punt de trobada de tots aquests 
mùsics era un carrer que, amb el 
temps, esdevindria clau corn a Hoc 
de referència dins el mon del blues: 
Beale St., totalment cèntric i molt a 
prop d’un hotel mitic: The Peabody 
Hotel, que durant els anys 30 i 40 
era un hotel de luxe on les classes 
socials més riques dels estats del

Quadern 
de blues: 
Memphis

JORDIAZNÁR

sud s’hi deixaven veure sovint i va 
esdevenir molt famés perqué els 
ànecs que hi havia a Testane del 
hall desfilaven dos cops al dia a 
ritme de jazz i blues que oferien les 
orquestres assidues, contractades 
per la direcció de Thotel.

La gran quantitat de mùsics que 
tocaven a Beale St. va fer que 
comencessin a proliferar clubs més 
0 menys estables on els que tenien 
més sort o més acceptació popular 
hi podien tocar regularment a les 
nits; alguns d’aquests bluesmen van 
aconseguir tenir un cert prestigi i 
reconeixement: Bukka White, Furry

Lewis, Big Joe Williams, Memphis 
Minnie i, més tard, dos noms que 
van marcar època: Memphis Slim i 
BB King, que molts anys més tard 
va crear el seu propi club de blues: 
el BB King Blues Club; però això ja 
ho tractarem a la segona part d’a
questa història geogràfica del blues, 
a partir dels anys setanta.

El personatge clau i decisiu en 
Tafer del Blues a Memphis va ser el 
Sr. WC Handy, trompetista d’Ala- 
bama, que va ser qui va comengar 
tota aquesta moguda; a part, va ser 
el compositor del tema de blues que 
resumía tot el que estava passant 
en aquells moments a la ciutat: “The 
Beale St. Blues”. Més tard, donarla 
nom als màxims guardons que es 
Hiuren en el món del blues per pre
miar una tasca com a mùsic: els 
WC Handy Blues Awards.

A partir d’aqui es van comengar a 
enregistrar les primeres gravacions 
per part d’alguns segells discogrà- 
fics, i si a Chicago eren els Srs. Phil 
i Leonard Chess els “visionaris” que 
hi van veure futur, aquí va ser el Sr. 
Sam Phillips qui va marcar tota una 
època quan va crear el seu propi 
segoli: Sun Records.
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Aquest segell va aglutinar tota una 
sèrie de cantants i mùsics de diver
sos estils com el blues, el rock’n’roll 
o el country, representats per noms 
com Sonny Burguess, Carl Perkins, 
Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, 
Rufus Thomas, etc., i que culmina- 
ria amb el boom Elvis Prestley.

Tant el Sr. Sam Phillips com el 
seu estudi. Sun Records Studio, 
com el seu segell. Sun Records (que 
va començar amb el nom de 
Memphis Recording Service), es 
van convertir en un mite de tal mag
nitud que actualment encara conti
nua vigent i és venerat per tota una 
sèrie d’aficionats al tema, que orga- 
nitzen pelegrinatges massius a 
aquest estudi i també a Beale St. i 
a Graceland (la mansió del Sr. Elvis).

Per als cinèfile, direm que hi ha 
un pareli de peMicules que mostren 
molt fidelment aquests anys: “Mistery 
Train” i “La gran boia de foc”, total- 
ment recomanables musicalment 
parlant.

En referència als clubs que van 
aconseguir tenir certa notorietat en 
aquella època podríem citar el The 
Monarch Club, al 340 de Beale St., 
The Palace Theater, al 318 del 
mateix carrer, i el Pee Wee’s, al 
número 315 i que va ser el Hoc on 
el llegendari WC Handy va enre
gistrar el seu primer tema d’éxit: “Mr. 
Crump’s Blues”, que més tard va 
prendre el nom de “Memphis blues”.

Per acabar direm que uns anys 
més tard, cap a 1960 aproximada- 
ment, va néixer un altre segell dis- 
cogràfic que també va aconseguir 
certa importància i prestigi; Stax 
Recording Studio, amb el Rythm’n 
Blues com a estil musical i amb un 
grup gairebé mitic i representatiu 
100% d’una època: Booker T. & 
The MG’S.

El proper article estará dedicat a 
I’Estat de Louisiana i a la seva ciu-

tat més emblemàtica. New Orleans, 
on es situa el naixement del Jazz.

Recomanacions
discografiques

The best of Sun Rockabilly 
Sun Record Company

Volum II

ParaMelament al blues, a Memphis 
i gràcies al Sr. Sam Phillips es va 
crear un nou estil musical dérivât 
del Rock’n’Roll i que barrejava el 
blues amb la música country: va ser 
el que es va denominar corn a 
Rockabilly i era exécutât majorità- 
riament o totalment per mùsics 
blancs (cosa totalment normal i lògi
ca si, corn hem apuntat, tenia influèn- 
cies country, que és una música 
exclusivament de “blancs”).

Aquest CD reuneix una sèrie de 
gravacions de diferente artistes que

mostra un estil i una època just poc 
temps abans del fenomen Elvis i 
altres noms rellevants que van crear 
escola.

Començant pel primer tema, “Got 
love if you want it”, del Sr. Warren 
Smith, passant pel “That don’t move 
me” , de Carl Perkins o Itchy, del 
gran Sonny Burguess (probable
ment el tema que s’acosta més al 
blues) i finalitzant amb el “Wild one” 
del Sr. Jerry Lee Lewis, tenim tot un 
repertori fins a recopilar 25 temes, 
d’un estil on destaquen principal- 
ment un ritme frenétic de dateria i un 
punteig “salvatge” de guitarra, a 
vegades amb acompanyament 
d’harmónica, que fa posar la peli de 
gallina, sobretot quan, mentre l’es- 
coltes, penses que aixó es feia als 
anys 50 i que a punt d’entrar al 2000 
(quasi 50 anys més tard) tot segueix 
sonant frese i vigent, principalment 
per als grans “degustadors” de músi
ca autèntica.
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Richard Wagner, amb els seus dra
mes musicals i els seus escrits teò- 
rics, donà vida a un mon ideologie 
i estètic que anava dirigit, amb gran 
ambició, a renovar l’activitat ope
rística per tal de donar-li un sentit 
modern i vital, tot cercant en el pas
sât la inspiració necessària. Oferia 
amb aixó a un públic nou la justifi- 
cació deis seus grans ideals i de les 
seves Iluites.

De totes les obres que el compo
sitor alemany va deixar escrites, 
aquella que, pel contingut literari i 
referencial, encaixa millor a l’espe- 
rit i l’ambient renovador del moment 
fou sens dubte La Walkiria. Aquest 
drama musical, que juntament amb 
“L’Or del Rhin”, “Sigfrid” i el “Cap- 
vespre dels déus” forma la Tetralogia 
de “L’Anell dels Nibelungs”, és pos
siblement l’opera més romàntica del 
cicle. Plena de símbols, l’amor apas- 
sionat entre germane, estroncat per 
la intervenció directa de la divinitat, 
la influéncia de les forces de la natu
ra a voltes desfermades i a voltes 
propicies, la mort que genera vida, 
el foc que purifica i que permet per
donar les faltes, etc., era el resum 
idealista i fantasiós de l’esperit 
modernista catalá deis darrers anys 
del segle XIX.

Enguany, dins la temporada 1997- 
98 del Gran Teatre del Liceu fou pro
gramada una Walkiria en versió de 
concert, al Palau de la Música 
Catalana, que donava satisfacció al 
públic wagneriá i continuítat a les 
anteriors representacions d’aques- 
ta obra en les temporades 1978-79, 
82-83, 90-91, de les que també 
fórem fideis espectadors.

Pel que fa a la discografia de La 
Walkiria, entre els anys 1950 i 1970, 
coincidint amb la reanudació, des- 
prés de la guerra, i la renovació artís
tica deis Festivals Wagnerians de 
Bayreuth, sota la direcció de Wieland 
Wagner, es succeíren molts i nota
bles enregistrements tant de la 
Tetralogia completa com de les qua
tre operes que la constitueixen. En 
aquesta discografia cal destacar una 
selecció de cinc enregistrements 
importants: les dels directors Bohm, 
Solti, Furtwängler i Karajan. Durant 
aquests 50-70, Bayreuth tenia a la

discografia

La Walkiria

ANTONI SALA SERRA

seva disposició una promoció de 
cantante memorables que han fet 
escola i s’han caracteritzat com a 
especialistes wagnerians. Després 
els succeïren cantante polivalente, 
de bona musicalitat i tècnica, però 
força diferenciats dels anteriors. Les 
millors veus d’aquella espléndida 
època són: Birgit Nilsson, Martha 
Mòdi, Wolfgang Windgasse, Jame 
King, Ramon Vinay, Max Lorenz, 
Teo Adams, Hans Hotter, Leonie 
Rysanek (que va morir fa pocs dies 
a Viena), Kirsten Flagstad, Helga 
Dernesch, Régine Crespin, etc.

Karl Bohm (Philips, 1966) va diri
gir dues versions de la Tetralogia, 
una de les quais en directe des del 
Festpielhaus de Bayreuth. La que 
comentem ha estât considerada 
corn la més autènticament wagne
riana, amb una Walkiria tècnica- 
ment perfecta.

Georg Solti, amb l’orquestra i el 
cor de Viena, va traballar amb una 
Marga i recompensada paciència 
(DECCA, 1958-66) fins a comple
tar una versió majestuosa i monu
mental de la Tetralogia, amb noms 
mitics com Birgit Nilsson (la gran 
Bruhilda de tots els temps), Kirsten 
Flagstad (encara), Georg London, 
Christa Ludwig, Regina Crespin i un 
Fischer-Dieskau jove.

Les dues versions històriques d’un 
director tan alemany com Furt
wängler (Eurodisc, 1950, i EMI, 
1953) foren enregistrades a Itàlia, i 
entre d’altres, disposé de dos noms 
memorables per ais liceistes: Max 
Lorenz i Kirsten Flagstad, tots dos 
en I’apogeu de la seva carrera. La

importància d’aquests enregistra- 
ments prové de la profunditat dramá
tica que el seu eminent director 
imposava en les obres de Wagner.

Finalment, resta l’obra del direc
tor Herbert Von Karajan, que tre- 
ballà llargament amb DGD, 1966-70, 
i amb la “seva” orquestra Fil- 
harmònica de Berlin, amb la quai 
obté uns résultats més identificats 
amb el carácter del director que no 
pas del compositor. Per aixó, els 
matisos de refinement musical són 
d’un romanticisme excessiu: es 
transforma en el tradicional “so” 
Karajan, en Iluita amb Wagner 
mateix.

És difícil decantar-se per l’un o per 
l’altre a l’hora de qualificar el millor 
enregistrement de La Walkiria d’a
quests eminents directors: tots tenen 
algún aspects singular diferenciat, 
però cal dir que possiblement la de 
Karl Bohm és la més autèntica i, glo- 
balment, la més perfecta.

Enregistraments clàssics
Els personatges principals són esm enta ts 

en l’o rdre següent: S iegm und (Sm): Tenor; 
S iegliende (SL): Soprano; Hunding (H): Baix; 
B rünh ilde  (B): S oprano ; W otan  (W ): Baix; 
F ricka (F): M ezzosoprano.

■  EM I, 1953, R om a. Dir. W. Fu rtw äng le r. 
M artha M old (B), E lsa C aveiti (F), W olfgang 
W in d g a sse n  (S m ), F e rd in a d  F ra n tz  (W ), 
G ottlob Frick (H).

■  DECCA, 1960, V iena. Dir. G. Solti. Birgit 
Nilsson (B), Regine Crespin (SL), Jam es King 
(Sm), Hans H otte r (W), C hrista Ludw ig (F).

■  PHILIPS, 1966, Bayreuth. Dir. K. Bohm . 
B irg it N ilsso n  (B ), L e on ie  R ysa n e k  (S L), 
A n n a lie s  B rm e is te r (F), Jam e  K ing  (S m ), 
Theo A dam  (W).
■  Deutsche Gram m ophon, 1967. Dir. H. Von 
K a ra ja n . R e g in e  C re s p in  (B ), G u n d u la  
Jan ow itz  (SL), Jon V icke rs  (Sm ), T hom as 
S tew art (W ), M ariti Tavela (H).

Nous enregistraments

■  EMI, 1988. Dir. B. Haitink (Orquestra Radio 
Baviera). Eva Marton (B), Cheryl Studer (SL), 
W a ltra ud  M e ir (F), R a ine r G o lfb e rg  (Sm ), 
Jam e M orris (W ), M atti S á lm inen (H).

■  T E LD E C , 1991. D ircet Danie l B arenbo im  
F e s tiv a l de  B a y re u th . A n n e  E va n s  (B ), 
Nadine S ecunde (SL), Linda Finnie (F), Poul 
E lm ing (Sm ), John Tom linson (W ), M atth ias 
H ollé  (H).
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Quan la Silvia Vilarmbies arribava 
a la tarda, atrafagada, morta, amb 
la criatura a coll, la bossa de la guar
dería en una espatlla, el seu bolso 
a l’altra i les carpetas agafades de 
la má, esbufegava, davant de la 
porta del pis, deixava lliscar les car- 
petes fins a terra i, fent equilibris 
amb una cama flexionada per 
aguantar la nena, furgava el bolso 
per trobar les claus. Havia plegat 
de treballar, havia anat a recollir la 
criatura a la guardería, però ara 
comengava la segona part d’escla- 
vatge del dia: esperar que el marit 
arribés cap a les nou i preguntés 
“qué hi ha per sopar?”, abans d’a- 
nar a fer una ullada a l’habitació de 
la nena, segurament per compro
var que tot ostava en ordre.

Però mentre ell no arribava, la part 
més difícil de digerir li tocava a ella 
sola: banyar, fer sopar, donar sopar 
i, finalment, posar a dormir la Marta. 
De tots els moments del dia, preci- 
sament aquest, el de posar al Hit la 
nena, que se suposava que havia de 
ser el que l’alliberés, era el que més 
la neguitejava.

Abans que nasqués la criatura, el 
LIoreng i ella no havien fet mai gaire 
cas dels scrolls que se sentien en 
aquell pis. Però ara, d’engà que era 
mare, les accelerades i els espe- 
tecs deis tubs d’escapament de les 
motos que esperaven al semáfor, 
just a sota de la finestra de l’habi- 
tació de la criatura, les músiques 
estridents i horteres - ‘txum-pá! txum- 
pá!”- deis cotxes que s’hi aturaven, 
no permetien que la nena agafés el 
son un moment, que ja la feien des
pertar bramant d’un bot, i llavors 
torna a consolar-la i adormir-la pas- 
sejant amunt i avail del pis, fins que 
la ficava silenciosament al bressol, 
perqué al cap de no res tornés a 
passar una moto estrepitosa i la tor
nés a despertar amb un nou ensurt.

I aixó era cada dia, sobretot de 
set a nou, de manera que quan el 
seu marit arribava i la trobava frené
tica, encara hi afegia que “no n’hi 
ha per tant, Silvia!”, i per a eli tot ja 
estava resolt. No, no hi havia mane
ra que el Lloreng li fes cap cas. Per 
aixó ho havia comentat amb les 
seves amigues que també tenien

croníques urbanes

Crònica 
d*un escamot 

maternal .

FELIU VALLES

criaturas petites, alguna tarda que 
s’havien trobat per anar a passar 
l’estona a la Plaga Marcet.

-No et pensis pas que ets tu sola, 
noia - li deia la Tina Trescreus-. Al 
carrer de Grècia hi ha trànsit, d’a- 
cord, però no et pensis pas que les 
motoretes no passen per la Creu 
Alta.

- I per l’avinguda de Barberà, que 
haurieu de veure-ho! -h i afegia la 
Nùha Coromines.

Si, totes tres tenien el mateix pro
blema i totes tres vivien en un pri
mer pis, que havien comprat en 
casar-se creient que els seria més 
còmode.

-Jo  no puc més, acabo rendida 
de la feina de l’escola, d’aguantar 
les criatures deis altres, i després 
no puc reposar ni un moment, per 
culpa d’aquests maleïts motoristes 
imbéciis.

-I, a més, tinguessin una moto 
que corre, però, cal Com més soroll 
fan, més esmirriada i lenta és la 
moto, que no acaba de marxar mai.

-I aqueste qué volen que se sápi- 
ga, a vint quilòmetres a la rodona, 
que s’han comprat un caset per al 
cotxe? Qué me’n dieu d’aquests 
horteres?

Les converses de les tres ami
gues eren sempre, fa o no fa, sem
blants. Fins que un dia, la Silvia 
Vilarrùbies, tipa i amb unes ulleres 
de dormir malament durant unes 
setmanes, va proposar a les seves 
dues amigues que calia passar a 
l’accio.

- I qué vols que fem? -pregunta- 
va no menys desesperada la Núha

Coromines-. Jo ja he trucat a la 
policía municipal no sé guantes 
vegades i em diuen que vénen de 
seguida, però encara els espero.

Totes tres havien rebut la matei- 
xa resposta per teléfon, deis guár- 
dies municipals. I també els matei- 
xos résultats nuis.

-B é  hi deu haver una Ilei que 
prohibeix aquests terrabastalls amb 
rodes, oi? -feia la Tina Trescreus.

-No em facis hure... -responia la 
Núha-. Ja veus que no pensen fer
la complir! Si potser son els matei- 
xos policies de paisà o els seus 
parents, els que fan el terrabastall!

-Per aixô us die que cal passar a 
l’acciô! -insistí la Silvia-. Ja tine 
pensât com... No devem pas ser 
nosaltres soles, que patim aquesta 
desgràcia...

Xiuxiuejaren, assegudes al banc 
de la Plaga Marcet, durant una llar- 
ga estona. De tant en tant se’ls esca- 
paven riallades sonores que sor- 
prenien els vianants, però anaren 
perfilant un pia que ben aviat posa
rla en peu de guerra els guàrdies 
municipals, els bombers i, fins i tot, 
l’Alcalde.

La primera acciò es dugué a terme 
a l’endemà mateix, de manera 
simultània, des del baleó de cada 
una d’elles, que, encara que les 
criatures els ploraven desespera- 
des a tres quarts de vuit, elles, cada 
una a casa seva, somreien en silen- 
ci tot pensant en el goig que ben 
aviat experimentarien.

En efecte, va ser molt ràpid i, tal 
com havia previst la Silvia, les ajudà 
forga la confusió. Les tres elles 
havien arrencat el bull simultània- 
ment sincronitzades i, a les vuit 
menys cinc, cada una d’elles obri el 
baleó, a l’espera que el semáfor del 
cantó es posés vermeil i s’hi acos- 
tés un quillet cavalcant una moto
cicleta o un cretí amb la ràdio a tota 
pastilla. I no van fallar. A la Núha li 
toeà el cotxe i a les altres dues les 
motos. Amb un gest ràpid i una pun
teria que devia haver guiat la rábia 
acumulada durant unes setmanes, 
encertaren de pie els tres objectius. 
L’aigua bullint es filtré pel case del 
motorista de la Tina, el de la Silvia 
anava sense case i fou un goig



encara més gran, sentir que crida- 
va tant que apagava els espetecs del 
seu vehicle ridícul. El del cotxe va 
sortir indemne, només amb l’ensurt 
de veure de sobte el parabrises xop 
i alguna petita esquitxada cremant- 
li al braç que reposava a la fines- 
treta. van ocultar-se rápidament rere 
els visillos i comprovaren, amb ale
gría, que les tres victimes no sabien 
d’on els havia caigut la maledicció. 
A l’entorn deis motoristes, amb cre- 
mades greus de diversa considera
do, s’hi arremolinaren els vianants 
sorpresas, amb els quais es van 
anar a barrajar cada una d’elles, per 
saber com havia anat. L’home del 
cotxe, la ràdio a tota poténcia, havia 
baixat i, quan el semáfor es posà 
verd, organitzá una cua que acabá 
per degenerar en enfrontament i 
cridória, perqué els conductors que 
tenia al darrere li exigien que enge- 
gués d’una vegada i eli, amb l’edu- 
cació que el volum de música ja 
anunciava, s’hi encarava. La Núria 
Coromines reia, a la vorera, amb 
les mans agafades al cotxet, uns 
instants abans de dirigir-se al lloc 
de la cita i felicitar-se mútuament 
amb les seves companyes, que cele- 
braven entre halles l’éxit de la seva 
primera acciò.

-Ara ja no ens podem aturar, si 
volem obtenir résultats -e ls havia 
anunciat la Silvia, que comandava 
les operacions.

El segon pas consisti a , tot pas- 
sejant amb el cotxet, portar alguns 
termos d’aigua ben calenta que 
llançarien, a la impensada, contra 
les motos i a dins dels cotxes soro- 
llosos quan passaven pel seu cos- 
tat. L’éxit fou esclatant, en algún cas 
xocant i tot, perqué produiren no 
poques topados entre vehicles des- 
controlats que veien allunyar-se uns 
metres fins anar a espetegar contra 
un fanal o enfilar-se a la vorera.

sombrant el pànie i provocant més 
d’un ferit.

-La  guerra sempre té victimes 
innocents -deia la Silvia, en passar 
comptes de les operacions-. Ara ve 
el pas definitiu.

El pas definitiu fou la redacció i 
impressió (feta d’amagat per la Núria 
a la fotocopiadora de l’oficina on tre- 
ballava) d’un comunicat pùblic de 
l’ESCAMOTANTI-IMBÈCILS (Fac- 
ció motoritzada), nom cémic amb 
qué es varen definir. En aquest pas- 
qui, que llançaven des de l’Opel 
Corsa de la Núria, després d’haver 
deixat les tres criatures a casa dels 
avis respectius amb l’excusa d’as- 
sistir a un curset de mares novelles 
al Prenatal, s’exigia “a les autoritats 
municipals una acciò contundent i 
ràpida contra els conductors i moto- 
ciclistes que contaminen la ciutat 
de sorolls innecessaris i inhumana” 
i s’amenaçava “de castigar amb 
acciona llampec tots els motoristes 
sorollosos i els conductors horte- 
res”, tot acabant amb un “morin els 
ximples!”, que deixava perplexes a 
tots els estudiants que llegien els 
fulls volants que s’escampaven pel 
Passeig Manresa, la Plaça de les 
Escombres, el Passeig i la Via 
Massagué.

Corn que les autoritats sembla- 
ven prendre’s en broma aquell pri
mer comunicat, van haver d’esperar 
que els bombers apaguessin el foc 
de l’autobùs incendiât al carrer Sant 
Joan, de resultes d’una moto que 
hi havia anat a espetegar a sota en 
una relliscada de peMicula, amb tots 
els avis de la residéneia traient el 
cap per les finestres i les ambulàn- 
cies atenent els atacs d’histéria de 
la gent que havia baixat a corre- 
cuita. Un cop atesos al Tauli, quan 
eren visitate per l’Alcalde i alguns 
regidors compungits, un infermar 
de la Secciò de Cremate que últi-

mament no donava l’abast a aten
dré paciente, allargà una quartina 
de les que voleiaven per tota la 
Gran Via, llençades per l’Opel 
Corsa de la Nòria travessant tùnels 
entre halles justiciares, en la quai 
es llegia: “Ja no avisarem més. 
ESCAMOTANTI-IMBÈCILS (Fac- 
ciò motoritzada)”.

Aleshores els diarie en comença- 
ren a anar plans, amb cartes al direc
tor, noticies i articles que demana- 
ven, no tant que s’aturessin les 
accione del misteriòs escamot, com 
que es compile la Ilei, per la quai 
cosa l’alcalde no tingué més remai 
que fer un ban i diverses rodes de 
premsa per assegurar que l’ordre 
estava garantit. I fou llavors que tota 
la ciutat veié corn, a instàncies d’uns 
guàrdies municipals, contrariate per 
la fainada que els queia a sobre, 
però obligate pels fets i la pressiò 
social, desapareixien les motos 
sorolloses i deixaven de sentir-se 
els “txum-pà! txum-pà!” dels cot
xes horteras.

La Silvia Vilarrúbies, la Tina 
Trescreus i la Nòria Coromines van 
haver d’inventar-se l’excusa d’una 
inexistent trobada d’antigues alum- 
nes de les Escolàpies, davant dels 
marits, per sortir una nit de diven- 
dres a sopar per celebrar el seu éxit. 
I, corn que a cal Marcel estava tan- 
cat, van anar al Royal i alli es van 
heure dues ampolles de xampany 
a la salut de la secciò de cremate 
del Tauli, dels fabricants de tubs 
d’escapament i dels instaMadors 
de radiocasets. Mentre sopaven 
sabien que, a casa, les seves tres 
criatures dormien plàcidament i 
elles se sentien mares rotunda- 
ment responsables.
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Un president que afirma que s’es
tima els seus jugadors corn si fos- 
sin fills i que, en lògica corres- 
pondència, tendeix amb facilitât al 
sentimentalisme explicit, i un vice- 
president que es dedica a fer salti- 
ronets per la gespa dels estadis. O 
un grup de persones que s’auto- 
qualifiquen d’elefants i que es dedi
quen a la crítica omnímoda i sis
temàtica. En qualsevoi cas, una 
imatge literalment surrealista. Els 
que afirmen que es tracta del club 
-o  de l’equip, vés a saber- més 
important del món mesuren les 
coses, amb tota seguretat, amb uns 
parámetros. Degut, probablement, 
a la meva falta d’entusiasme de- 
mocrátic, no em vaig sentir gens 
obligat a exercir el meu dret al vot. 
Ni tan sois al vot en blanc, que pot- 
ser hauria ajudat a justificar l’estra- 
folária jornada del dia 7.

Mentre les personalitats de rang 
es dedicaven a tots aquests afers, 
l’equip, que ja havia tocat fons, 
començava a remuntar el vol. 
Sorprenentment, no ho feia corn a 
conseqüència de les normes sug- 
gerides pel Toni al darrer número 
d’aquesta revista -normes, tot sigui 
dit de passada, bastant incompren
sibles, però, justement per aixô, 
menys absurdes del que podien 
semblar a primera vista. Ho feia a 
base d’aplicar sense exageracions, 
una dosi elemental de sentit comú.

A veure. De cop i volta i contra tot 
pronòstic. Van Gaal decidla fer jugar 
els defenses a la defensa i pospo
sar els assaigs suicides per a I’es- 
tiu. Partant, Ferrer (i no Reizinger) 
tornava a fer de marcador a la dreta 
i Sergi o Bogarde, a I’esquerra. Però, 
sobretot, i com si fos una cosa 
excepcional, un central de veritat 
(Abelardo, Couto o Nadal) es situa
va entre tots dos i es constituía així 
una sòlida defensa de tres.

Continuem. Aixó volia dir que 
Celades -que havia fet fins ara de 
central!, no ho oblidem- podia dei- 
xar de patir allá darrera i podia anar- 
se’n més endavant. Résultat immé
diat: el seu rendiment és ara molt 
més satisfactori i al mig del camp 
hi ha un jugador tècnic i intel-ligent.

dílluns

Guanyar 
no és 

sufícíent

PERE CORNELIAS

indispensable en aquests moments 
en qué no podem compter ni amb 
Guardiola ni amb Iván.

La zona ampia, dones, la formen 
Celades, Óscar o Giovanni, Sergi 
(quan juga Bogarde) i Luis Enrique. 
Aquest darrer, finalment, deixa de fer 
una mica de tot i juga d’alguna cosa 
en concret. Ell, Óscar i Giovanni 
són els migeampistes ofensius de 
l’equip, capaços, per tant, de donar 
i de fer gols.

I, finalment. Figo, Anderson, 
Rivaldo i Roger (aquest darrer, més 
enrere) es reparteixen els tres llocs 
del davant. També aquí hi ha hagut 
un canvi fonamental: Rivaldo ja no 
juga de linesman i té molta més lli- 
bertat de movimenta. I, dones, 
Anderson comença a rendir i Figo 
es desespera molt menys.

Estic parlant de decisions senzi- 
lles i lógiques, que no atenyen ais 
jugadors sinó al sistema, motiu i raó 
del projecte Van Gaal. Decisions, 
d’altra banda, que estaven a la ment 
de gairebé tothom i que els aficio- 
nats demanàvem des de fa mesos. 
Per poder tenir dret a constatar els 
seus résultats, que també preveía la 
majoria de nosaltres, abans ens han 
hagut d’eliminar a la lligueta de la 
Copa d’Europa, després d’apallis- 
sar-nos reiteradament, hem perdut 
partits impossibles, que teníem prác- 
ticament guanyats, i hem tardât mol- 
tíssim més del necessari a guaynar 
una Lliga que,vistas les coses 
aquesta temporada, hauríem pogut 
enllestir pels volts de Nadal.

Tanmateix, em sembla que els afi-

cionats no estem pas tan preparata 
com per poder dirigir sense problè
mes un gran equip de Primera 
Divisió. I és pràcticament segur que 
Van Gaal no és tan incompetent 
com per no veure el que veia tot
hom. Per qué, dones, actuava d’a- 
quella manera, amb el vist-i-plau 
d’un president que, a més, afirma
va que Van Gaal era el millor entre
nador que havia tingut? Ens esta
ven prenent el pél entre tots? 
Donaven per descomptat que som 
mig idiotes? De qué parlava aques
ta gent a I’hora de sopar? Quanta 
prepotència hi havia al darrere de 
tot això?

El que ara em preocupa -sóc 
desconfiat de mena- és que les 
coses es puguin tornar a torçar. No 
vuli ser alarmista, però és perfec- 
tament possible. Fins on poden arri
bar Van Gaal i Núñez si guanyen, 
en qüestió de setmanes, la Lliga, la 
Copa i l’Elefant BIau? Qui gosarà 
contradir-los?

A mi m’agrada el fútbol, ja ho he 
dit diverses vegades. Prescindint 
de tot, i endut per una sana alegria, 
vaig passar-m’ho d’alló més bé el dia 
del Zaragoza, el del Madrid, natu- 
ralment, i al camp del Borussia. Tiñe 
por que aixó s’acabi, no estic tran
quil. Em pregunto com aniran les 
coses la temporada vinent.

Perqué l’any passât vam guanyar 
tres títols, però jo em vaig avorrir 
sobiranament. També aquesta tem
porada, fins fa ben poc. VulI fútbol 
rápid, al primer toe. Grans accions 
individuals i passades en profun- 
ditat. Jugades de tiralínies fins a 
l’àrea rival. Espectaculars canvis 
de joc i movimenta de conjunt. 
Força, habilitât i tècnica. Guanyar 
no és suficient.
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“ S i  n ’apunyales un, n ’estrangules un 
altre i dispares al tercer, la pollcia està 
desorientada perqué no sempre mates 
igual. No utilitzis dues vegades la matel- 
xa pistola i mou-te molt, mata en llocs 
diferente, d ’aquesta manera és possi
ble que no t ’enxampin m a i’. Aquesta 
recom anació pertany a la peM icula 
“Henri, retrat d’un assassi” , emesa per 
televisió en diferents ocasions, horaris 
i canals, i que segurament es pot Hogar 
en qualsevol videoclub. Una peMícula 
poMíticament incorrecte, ja que Tassassi 
s’escapoleix de qualsevol cástig i al final 
continua el seu carni criminal fins no se 
sap quan. Ni tan sois una veu en off t’a- 
llibera d’un final tan angoixant.

“No em correspon a mi ju tja r la seva 
educado, però sospito que l ’exposicló 
a pel-lícules i videojocs violents pot ser 
una explicació”, va dir el jutge de Preston 
(Regne Unit), on ara fa quatre anys es 
va ce lebrar el jud ic i contra Robert 
Thompson i John Venables (aleshores 
d’onze anys cadascun) pel segrest i 
assassinat del nen James Bulger. El 
Ministeri de TInterior británic va dir que 
estudiaria aquesta hipótesi del jutge, 
però en desconec els résultats.

“La televisió ha esdevingut una esco
la de comportements agressius I vio
lents. La situacló empitjora cada any I 
cada vegada ens arriben més casos 
d ’adolescents de 14 i 15 anys que han 
absorb it la violé noia pe r televisió I la 
consideren com una cosa quotidiana”, 
manifestava Tpsicòloga italiana Vera 
Slepoj després que la Federació 
Nacional d’Psicòlegs, posés en marxa 
fa tres anys un telèfon d’ajuda (Help- 
Video 049-651165) per als pares i ado
lescents que volguessin denunciar els 
espais televisius violents. Era el primer 
servei d ’aquest tipus que es posava en 
marxa a Europa i entre les denúncies 
més habituais figuren els dibuixos ani
mats japoneses com els de la sèrie 
Bola de Drac, la segona part de la qual 
emetrà pròximament TV3, després de 
Tèxit que va assolir entre els infants 
catalans la primera tanda de capitole.

Un estudi de TAgrupació de Teles- 
pectadors i Radioients (ATR) assenya- 
la que “el vultanta per cent dels dibui
xos animats que emeten les diferents 
emissores de televisió a l ’estat espa- 
nyol están plens de violéncia i no trans
meten valors educatius per a la socla- 
bllltat i el respecte mutU’, Setmanalment, 
s’emeten gairebé cent hores de dibui
xos animats, com és lògic dirigits als 
més petits de la casa.

Segone un estudi recent del Conseil 
de TAudiovisual de Catalunya (CAC), 
cada tretze minute de ficció (peMicules, 
telefilms i séries) emesa per les televi-

Televisió i 
violencia, 

una cfiiestió 
sempre oberta

A ^EL CAMPS

sions de C atalunya n’hi ha un amb 
violéncia. És a dir, quatre actes violents 
per hora. Les televisions privados eme- 
ten més comportements agressius que 
les publiques. L’horari més violent es 
situa entre les cinc i les set de la tarda. 
El 51 % deis programes infantiis analit- 
zats pel CAC contenen situacions d’ex- 
trema duresa. En les séries japoneses 
hi ha violéncia a tres de cada quatre 
episodis. Les produccions nord-ameri- 
canes concentren el 84 % deis actes 
violents de la programació.

El Crup de Menors (GRUME) de la 
Policia de Barcelona ha donat a conèi- 
xer reiteradament dades que evidencien 
un increment constant de les détendons 
de menors d’entre 11 i 13 anys per actes 
delictius diversos cada cop més violents. 
Aquest fet, que élis qualifiquen “d’infan- 
tilitzacié de la delinqüència” té, segons 
els caps d’aquesta Unitat policial, “fac
tors corresponsables corn els videojocs, 
els reality-shows, els talk-shows i la tele
visió en general’. Per a élis, els mitjans 
de comunicacié -i sobretot un mitjà tan 
potent corn la televisió- fan que els infants 
i adolescents s’acostumin a la violéncia 
i la incorporin al seu comportament habi
tuai, manifestant-se en actituds antiso- 
cials i agressives.

El Defensor del Menor de la Comunitat 
de Madrid ha fet pùblic recentment un 
estudi sobre la sociología de la violén
cia en què es constata que existeix una 
relació clara entre els programes de tele
visió i Teducació deis menors. Així, els 
nens d’entre 4 i 12 anys prefereixen 
dibuixos animats o espais ultraviolents 
com Bola de Drac o els Power Rangers 
per davant d’altres amb continguts edu
catius. Igualment, es comprova amb pre
ocupado la gran quantitat de nens que 
veuen la televisió en horari de nit, quan 
la programació és clarament per als 
adults. L’autor de Testudi, Tassessor 
Miguel Clemente Díaz, diu que “la violén
cia está present en tots els programes

gairebé, però en els dibuixos animats 
és on s ’acumula en una proporció més 
gran. Els dissabtes, m atí i tarda, quan 
el nombre de nens velent la televisió es 
dobla, és quan es veuen més Imatges 
violentes. ”

Finalment,estudis fets als Estats Units 
(el nostre país de referénda més habi
tual i on ja compten amb una “genera
do  perduda” -la deis adolescents de 12 
a 16 anys) indiquen que un nen nord- 
americà mitjà, amb només deu anys, 
haurà vist ja uns vuit mil assassinats i 
cent mil actes de violéncia només per 
televisió. A aquesta xifra s ’hi haurien 
d’afegir els cómics, les pel-lícules que 
hagi pogut veure al cinema en com- 
panyia deis seus pares i els videojocs 
(també hi podríem afegir Internet). En 
aquest sentit, un estudi de la Universität 
d’Harvard assenyala que els videojocs 
afecten greument el desenvolupament 
intel-lectual i social deis joves i el seu 
sistema nervios. “Els videojocs -diu Tes
tudi- han esdevingut un agent socialit- 
zador importad deis nens, amb els quais 
aprenen pautes de comportament deter- 
mlnades i assumeixen valors diversos 
que predisposen a reaccione múltiples, 
moites vegades agressives i violentes. ”

La responsabilitat social
La Catedrática d’Ética de la Universität 

Autònoma de Barcelona i Exsenadora 
independent pel PSC-PSOE, Victòria 
Camps, deia en un entrevista que “la 
lllbertat d ’expresslô no és una II Ibertat 
absoluta, sinó que ha de tenir unes cer
tes limitacions, però el que no tenim ciar 
és quines són i com s ’han de fer com- 
p lir”. Aquesta és, segurament, la clau 
de volta d’una qüestió tan important corn 
els continguts televisius.

Les preguntes que sorgeixen son 
diverses: tot s’hi val per tenir audièn- 
cia? Ha esdevingut la Ilibertat d’expressiô 
un Ilibertinatge? És cert que els mitjans 
només ofereixen allò que demana el 
pùblic? O és el pùblic el que no té elec- 
ció i és una “víctima” dels mitjans? Hi ha 
algún tipus de defensa contra aquesta 
mena de “dictadura mediática”? És pos
sible Tautorregulació dels mateixos mit
jans? Són responsables els mitjans de 
comunicació en la generado, promoció 
o reforçament de comportements vio
lents i antisocials?. A aquesta última 
pregunta, Victòria Camps, que com a 
senadora va presidir la Comissió d’es- 
tudi i seguiment de continguts te levi
sius, diu que “cal ser cauta a l ’hora de 
dir que la culpable deis comportaments 
violents en la societal és la televisió o 
un altre mitjà de comunicació, perqué 
cree que és molt més complex. No hl 
ha només una causa que pugul produir
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0 ajudar a produir comportaments vio
lents. De tota manera, els m itjans hi 
tenen una certa responsabilitat, ja  que 
no reflecteixen tota la realitat sino que 
donen més importáncia a determinadas 
noticies, comportaments, peNícules...que 
potser s í que atrauen audiéncia. Però la 
indùstria de la informació no ha de tenir 
només una finalitat comercial. La seva 
responsabilitat rau en el fet que també 
transmet cultura. I el que està ciar és que 
aqueste valors que es difonen a través 
de Is mitjans de comunicacló tenen des- 
prés les seves conseqüéncies. ”

Ei débat social sobre els continguts 
de les programacions televisivas i de la 
seva influéncia real sobre els infants i 
adolescents és una qüestió, com diu el 
titular, sempre oberta. Se n’opina molt, 
se n’escriuen Ilibres i se’n difonen estu
die, però s’hi fa poc. I mentre no s’hi fa 
gairebé res, llevat d’algunes denúncies 
que no es concreten en cap condamna, 
ais Estate Units -dels quais sempre diem 
que ens avantatgen vuit o deu anys- ja 
parlen i assumeixen que tenen una “gene- 
ració perduda” (fracàs escolar, absència 
de referents ètics, anorèxia intel-lectual, 
delinqüència...), sobre la quai ha tingut 
una influéncia decisiva la televisió.

De qui és la responsabilitat? Dels pares
1 les mares, que no saben imposar-se o 
no vetllen prou pels seus fills? Dels plans 
d’estudi i dels ensenyants, que potser 
s’han relaxat massa o no saben trobar 
la formula docent per contrarestar la rea
litat que els envolta en aquest final de 
segle? Dels mitjans de comunicació, 
que, al capdevall, només són empreses 
i com a tais han de fer beneficie a base 
de més i més audiència? Dels politics, 
que fan carrera a remóle dels mitjans 
de comunicació i que no s’han atrevit a 
regular-los, perqué massa sovint viuen 
Iluny de la realitat real discutint sobre la 
realitat virtual de què acostumen a par
lar aquests mateixos mitjans de comu
nicació? Segurament, tothom, en un grau 
o altre, i segons cada cas, té una quota 
part de culpa, però, al final, rebem tots.
0  quasibé tots.

Reben els infants i adolescents, vul
nerables i indefensos devant l’atracciô
1 la potèneia dels mitjans comunicació 
(televisió, cinema, video, videoclips, 
videojocs, Internet...) i immerses en un

accélérât procès de maduració pels 
constants estimuls audiovisuals a què 
están sotm esos. Reben els pares i 
mares, les families, impotents de com- 
batre amb les mateixes armes amb què 
són atacats, fins i tot en la Intimität de 
la llar. Reben els ensenyants, que es 
veuen incapaços d’imposar-se en l’au
la i están sotmesos a la befa pública 
constant que suposa la mala formado, 
desgana intel-lectual i fracàs escolar 
que demostren molts dels seus alumnes. 
Reben els cesses de seguretat i les 
hisendes pùbliques, per la despesa 
moral -el càstig és sempre nul o minim- 
i econòmica que suposa Iluitar contra 
una massa important d’adolescents 
amb comportaments importats i sense 
referents civics minims que són total
ment incapaços de respectar els altres 
i el que és de tots. Reben la sanitat i 
l’ensenyament pùblics pel cost social i 
econòmic que representa tenir joves i 
adolescents amb problèmes d ’apre- 
nentatge i de relaciô.

Un futur per canviar
La televisió, en concret, però en gene

ral tots els mitjans audiovisuals, inclo- 
sa naturalment la influent publicitat que 
els alimenta, són massa potents, arriben 
massa endins de casa i de nosaltres 
mateixos corn per poder actuar lliura- 
ment, perqué van directament a les emo- 
cions. Modelen corn volen els usos i 
comportaments socials i transmeten 
valors i referents culturáis, sovint, massa 
indiscutits com a prescriptors indiscuti
bles que són. Per això, qui rep sobre- 
tot és la societat en el seu conjunt, per
qué en aquest sentit està totalment 
manipulada, està en les seves mans i 
les dels qui els controlen realment. Amb 
aspectes corn el vestuari, el gust musi
cal 0 el menjar per exemple, no hi ha 
pràcticament diferèneia entre un jove 
nord-americà o danés i un jove català 
0 portugués. En comportaments anti- 
socials, tampoc. Aquesta manca de per- 
sonalitat i de resignació col-lectiva que 
per mi ens afecta és el gran problema 
que planteja la societat de la comuni
cació en aquest tombant de segle. La 
solució no deu ser fácil a hores d’ara.

El Secretar! general del M inisteri 
d ’Ensenyament, Eugenio Nasarre, va

dir recentment que “els mitjans de comu
nicació han de reflexionar, d o na rse  
com pte de la seva responsab ilita t i 
col-laborar activament en l ’esforç que 
fan els pares i les escoles per prevenir 
la violència i la Intol-leràncla.” De fet, en 
la mesura que els ciutadans sapiguem 
definir qué volem i què no volem, què 
estem disposate a acceptar corn a comu- 
nitat de persones humanes i que no, 
quin present i quin futur, en defintiva 
desitgem, i, per tant, exigim a qui toqui 
un marc minim o màxim de referència 
ètica respectât estrictament pels comu- 
nlcadors, serem capaços de piantar cara 
a la Ilei de la selva i i a l’uniformisme 
que se’ns va imposant artificialment, en 
aquest cas en forma de comportaments 
violents i antisociale, via mitjans audio- 
visuale de comunicació. Seria bo ten- 
dir a superar tot allò que ens desper- 
sonalitza i que ens fa més manipuladles 
en nom d’una Ilibertat d’expressió i d’in- 
formació mal entesa que domina un 
mon força désorientât. Em sembla que 
tots plegats seriem més Iliures i viuriem 
millor, segurament més tranquile.

Ais Estate Units ja hi ha movimenta de 
ciutadans en aquest sentit i al Quebec, 
a Montreal en concret, una noia ano- 
menada Virginia ha aconseguit assen- 
tar un precedent legai històric: la regu
lado per Ilei d’escenes violentes en les 
televisions d’aquell territori canadenc. 
Virginia, segons escrivia recentment 
I’Exministre, diputat i dirigent del PSC, 
Josep Borrell, va entendre que la violado 
i assassinat de la seva germana patita 
era una conseqüència de l’acceptació de 
la violència que viu la nostra societat, 
aparentment pacifica, en la qual la tele
visió és el més poderos instrument de 
formació de la mentalitat humana i ven 
violència cada minut com a forma nor
mal i necessària per guanyar la batalla 
de l’audiènda. Virginia va iniciar una 
Iluita legai desigual contra les emisso- 
res de televisió i ha guanyat. Ha sabut 
demostrar que els que venen la violèn
cia com un espectacle són correspon
sables dels crims que fan els que imi
ten en la vida real allò que la pantalla 
ensenya milers de cops a l’any. La victô- 
ria de Virginia no és un miracle sino el 
triomf de la convicció i molt possible
ment de la raô.
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La cultura 
es mereix 
el nostre
màxim interés

Potenciar la culturé és potenciar la crea-

tivitat, la convivència, el prognes i tot allò

que enriqueix una societat moderna

avangada.

Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix

el màxim interés.
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FUNDACIO
Caixa de Sabadell

Dimecres, dia 17 de juny,
a dos quarts de vuit del vespre, 

al Saló Modernista de la 
Caixa de Sabadell, 

carrer de Gracia, 17

ACTE DE CONCESSIÓ  
DEL PREMI SANT JOAN 

CAIXA DE SABADELL

Programa

Parlament d'obertura
a carree del Sr. Manuel Grau Gasulla, 

President de la Fundació 
Caixa de Sabadell.

Audició Musical
a cárrec d'Adolf Pía, piano, 
Bernat Castillejo, flauta i 

Núria Feliu, cantant.

Veredicte del Jurat 
i proclamació del guanya^

Entrevista amb el guajiyador

Parlament d e p e n d a
a cárrec del Presuiáit del Parlament 

de C ata lun^M olt Honorable 
Sr. JoaáReventós Carner.

Cloenda de Pacte
ajs^ardins de la Caixa de Sabadell, 

on es convidará a coca i cava 
tots els assistents.

A T O R G A M E N T



Presentado Sumarí
Benvingut 
Mister Forges
En aquesta ocasió, la nostra 
portada està dedicada a 
Forges, un espléndid “pinta- 
mones” que va tenir l’amabili- 
tat de dedicar-nos, aquest 
simpátic dibuix on ell mateix 
s’autoretrata i ens saluda. Com 
sempre, la Cultura està per 
sobre de les barreres i de les 
fronteres politiques. Mentre els 
tecnòcrates de torn es dedi
quen a discutir sobre questions 
com la Liei d’Humanitats, les 
competències de cada auto
nomia i altres, els inteMectuaIs 
“de carrer”, siguin madrilenys o 
catalans, troben més interes
sant el fet d’entendre’s i bes- 
canviar experiències, interes
aos o manies, que també son 
bones raons. Antonio Fraguas 
va venir a Sabadell a presen
tar la seva exposició, compendi 
de trenta anys de teina, al 
Casal Pere Quart. Durant uns 
dies hem pogut gaudir del seu 
art, però, sobretot, hem tingut 
I’oportunitat de conèixer un 
home magnifie, pie de gene- 
rositat i d’enginy que, cómpli
ce per experiència del que sig
nifica tirar endavant una 
publicació com la nostra, no 
tingué cap reserva a “fabricar
nos” la imatge de la present 
portada. Moltes gràcies senyor 
Antonio.

* Elpassad

2 Em va agí

3 Ei cavai! 3

4 En dos trie

Països Catalans: 
projecte de futur. 
Martí Gasull i Roig.

El projecte absent.
Manuel Costa Fernández.

Primaries.
Jordi Serrano i Blanquer.

Congreso sobre el 98: 
Las gradas vacías. 
Arcadi Espada.

Les “Edicions La Mirada”. 
Miquel Bach.

L’estilet antiburgès d’Oliver. 
David Serrano i Blanquer.

Baralla d’aniversari 
(o autobiografia). 
Jordi Doménech.

Trenta anys de Forges. 
Antoni Dalmases.

Llibres.

Copyright.
Càlbius.

Emili Valentines.
Ana Fernández Álvarez.

Mirador.
Ana Fernández Álvarez.

La via verda
Sant Llorenç / Collserola. 
Miquel Lloverás i Hernández.

Entrevista a Joaquim Clusa. 
Ana Fernández Álvarez.

J o  em creía qt 
t'audièneia noi 
vìsió, un mitjâ 
¡asea al huit p 
iasma. És un c 
leatra. on t'a iii

. . Z

Cine

N e w  Orleans 
seniativa de I’E 
al sud-esl del p 
del rkj Missis si| 
•‘4 po rt de refer 
musicalment c

semblança
Jordi Miralles i Ferrer.
Joan Cusco i Aymami.

Josep Milà. 
Pol Costa.

“JO”, I’obra del 
Teatre del Sol.
Josep Torrella Pineda.

Chapeau, David! Chapeau. 
Anna Fité.

Quinze anys d’opera 
a Sabadell.
Jordi Roca i Tubau.

Cinema sud-americà, 
anys vuitanta: la transido. 
Pere Cornelias.

La renovado de la imatge 
corporativa.
Feliu Viaplana.

Les cantates de Johann 
Sebastian Bach.
Antoni Sala Serra.

Quadern de blues: 
New Orleans. 
Jordi Aznar

El blues a la ràdio. 
Jordi Aznar.

dilluns
Una mena de balanç. 
Antoni Dalmases.

cròniques urbanes.
Crònica d’una fuga insòlita. 
Feliu Vallès.

Tots els dies son sants i bons 
per fer un arròs.
Joan Antoni Ferran.

In Memoriam.
Joan Cusco i Aymami.
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E ls tex tos  s igna ts  re flec te ixen  l’op in ió  
persona l de is au tors respectius.

L’opìnìó dels lectors

FVNPACIO 
AM ICSPE  LE5AAT5 

PELESLLETAE5PEJABADELL

P A ÏS O S  C A T A L A N S : 
p ro je c te  d e  fu tu r

Sovint aquelles persones, coMectius i 
moviments que maiden pel redreça- 
ment dels drets nacionals tant a les liles 
com al País Valencià ens retreuen que 
des del Principat de Catalunya no fern 
prou pel que anomenem Països 
Catalans, no ens els creiem prou ni els 
tenim prou en compte en els nostres 
esquemes, i que actuem massa només 
en clau principatina. Des del Principat 
però, tendim a pensar que el problema 
és més aviat de restructura de llurs rea- 
litats respectives que rebutgen la cata- 
lanitat, i que per tant cal actuar-hi pru- 
dentment. ParaMelament a tot això, 
sovint han estât qüestionats seriosa- 
ment, a nivell d’agents i politics de pes 
en els diferents territoris, ternes corn la 
unitat de la llengua i la cultura catalana, 
posicionaments, aixi ho entenem, que 
obeeixen a véritables intencions d’afa- 
vorir l’increment de l’espanyolitat i la 
pèrdua de la Identität dels territoris 
esmentats.

És evident, creiem, que des del 
Principat de Catalunya cal adoptar una 
postura molt més ferma i decidida, i a 
la vegada oberta, envers els altres terri
toris de parla i cultura catalanes, i que 
això és possible tenint en compte la 
seva situado político-económica. Ara 
bé, són esperançadores les noticies que 
ens arriben, sobretot del País Valencià 
i de les liles, pel que fa a la dinàmica de 
llurs mobilitzacions des de la societat 
civil. Cal també escoltar atentament les 
moites lliçons que, en aquest sentit, ens 
puguin donar.

És conegut el Bloc Jaume I, impul
sât des d’Acciô Cultural del País 
Valencià, que constitueix una veritable 
força de la societat entrent d’un Govern 
que censura i menysté la cultura cata
lana. Existeixen un conjunt de Blocs 
Jaume I autònome que actúen local
ment segone les circumstàcies concre
tes corresponents de cada Hoc, que a 
més funcionen d’una manera coordi
nada constituint parts d’un mateix movi- 
ment que compta amb el suport de diver
sos sectors de la societat: en són 
famoses les mobiitzacions organitza- 
des pel 26 d’abril, data de commemo- 
ració de la batalla d’Almansa com la 
d’enguany, amb manifestacions, home-

natges i concerts, i també el Corre- 
llengua, célébrât a principia d’octubre, 
basat en el recorregut de la flama de la 
llengua per les diferents terres de parla 
catalana, sobretot del País Valencià i 
liles Baleare. El Bloc està créant una 
important dinàmica de mobilització en 
diversos camps socials, però sobretot 
sota els objectius de defensa dels drets 
nacionals, de la cultura, i de la llengua 
catalana (valenciana) i la seva unitat.

Pel que fa a les liles les mobilza- 
cions, sobretot a Mallorca, són també 
considerables: l’entitat dinamitzadora 
és en aquest cas l’Obra Cultural 
Balear vinculada i coordinada amb 
Joves de Mallorca per la llengua. A 
part del treball dut a terme al voltant de 
la normalització lingüística de diferents 
sectors sòcio-econòmics i dels pro- 
nunciaments a favor de l’autogovern 
fets per la mateixa Obra Cultural, deta- 
quem també l’abundant participado en 
el Correllengua, célébrât al llarg de bona 
part de les viles de les Nies, l’Acampa- 
llengua (acampada massiva a favor 
de la llengua catalana amb diverses 
actuacions) i la Diada de la llengua, 
amb activitats diverses segons els 
anys, però amb força i pes a les rea- 
litat de les liles.

Són moites més les activitats que, 
pel que fa al Pais Valencià i a les liles, 
podn'em esmentar, corn els Premis 
d’Octubre o els premis 31 de desembre.

Recentement assistim també a un 
increment de mobilitzacions també a la 
Catalunya del Nord, sobretot entorn 
de la demanda de l’oficialitat del català 
també en aquest territori: destaquem 
la manifestado que en aquest sentit tin
gué Hoc el passât 6 de juny a Perpinyà, 
de manera coordinada amb la l’altres 
pobles també discriminats de l’Estat 
Francés.

Esperem que totes aqüestes noves 
perspectives repercuteixin en el que 
anomenem Catalunya esthete, que ja ha 
assistit a algunes accions i reivindica- 
cions de la societat civil catalana durant 
l’últim debat lingüístic, i que , emmira- 
llant-nos amb el que està passant en els 
altres indrets de parla catalana, sapi- 
guem bastir una autèntica força de la 
societat civil maldi pel pie reconeixe- 
ment dels nostres drets nacionals.

M a rti G a s u ll i R o ig



Entre els homes sempre hi ha hagut 
tota mena de projectes. El més 
immédiat i elemental es produeix a 
escala individuai: gairebé tothom en 
té un, més ambiciós o menys, de 
durada més curta o més llarga, per 
a desenvolupar en l’espai-temps 
que va del naixement a la mort. El 
següent en proximitat és troba en 
l’àmbit familiar: és un programa per 
als nostres descendants que nor- 
malment, però, no va més enllà de 
la tercera generació i que en reali- 
tat és una continuació sovint egois
ta del projecte personal. Finalment, 
hi ha projectes socials de contin- 
guts més amplis i de durada supo- 
sadament indefinida. En la base de 
qualsevoi projecte hi ha el coneixe- 
ment previ d’una certa realitat cir- 
cumdant, el desig de modificar-la i 
uns mitjans per a portar-ho a terme. 
Quan el projecte és quelcom més 
que individuai genera una agrupa- 
ció d’interessats. Realitzar-lo exi- 
geix informació abundant i de qua- 
litat i capacitat de gestionar-la.

Certament, cada vegada amb 
més Intensität, la tecnologia està 
posant les bases perqué la interco- 
municació i l’accés a la informació 
siguin a l’abast de tothom. Un primer 
obstacle: cal entendre i assimilar 
aquesta informació que tenim tan 
propera i per aixó, el procès edu- 
catiu hauria d’estar orientât més 
que a transmetre uns coneixements 
concrets, a desenvolupar en cada 
persona els instruments necessa- 
ris perqué pugui autogestionar la 
seva capacitat d’aprendre. Qui vul- 
gui i sigui capaç de fer-ho, qui sàpi- 
ga navegar i orientar-se en aquest 
mar d’informació sabrá cada dia més 
coses i amb més facilitât. Será, 
dones, teóricament més inde 
pendent, perqué será més savi.

Però, a conseqüéncia de la 
divisió del treball, cada cop 
més intensa i especialitzada, 
per a sobreviure, cada un 
de nosaltres necessita més 
els altres.Tot el que guan- 
yem en independéncia de pen- 
sament ho perdem en dependén- 
cia fisica i social. Cada vegada 
ens assemblem més a céMules 
altament especialitzades però for-

El projecte 
absent

MANUEL COSTA FERNANDEZ

tament subordinados d’un inesta
ble i de moment malgirbat organis
me pluriceMular que en diem la huma- 
nitat. Tot sembla tendir cap a la 
globalitzaciô que és el concepto de 
moda, però que té interpretacions 
molt distintes. Jo la vull entendre corn 
un intercanvi de carácter neutral que 
augmenta els fluxos d’informació 
sense provocar uniformatització.

Però globalitzar perqué? Per a 
crear més riquesa -diuen uns. Per 
minorar i igualar les condicions de 
vida deis homes -diuen d’altres. Per 
acabar amb les Ilibertats i imposar 
el pensament únic -diuen els cri
tics. Per recollir totes les engrunes 
de pensament, per a enriquir-nos 
amb les múltiples varietats, per a 
repensar i construir sobre les mú- 
tues idees -d iria jo -. Possiblement 
un món globalitzat será més he en 
informació i més capaç de gestió.

Però on apli
car aquesta 

riquesa i 
aquesta 

capacitat? 
Avui, grácies ais 

avenços de la bio
logia molecular, de la fisi

ca i de la cosmologia, 
sabem bastant

del nostre univers i de nosaltres 
mateixos. Sabem que molt proba
blement la vida no és res més que 
transmissió d’informació i que l’ùni
ca manera d’assolir una certa immor- 
talitat és evitar que aquesta es perdi. 
Malgrat aixó, coMectivament no ens 
plantegem gairebé res de nou; no 
decidim qué fer ni cap on anar.

El projecte global de la humani- 
tat és, lamentablement, un projec
te absent.

A nivell individual, per a molts, 
allò de les postes de sol i cap de 
setmanes resumeix el seu tarannà. 
Els estats democràtics reflecteixen 
els intéressés dels seus adminis- 
trats i es dediquen fonamentalment 
a procurar el benestar social que 
se’ls demana. I no és pas que aixô 
estigui malament, reaiment és un 
progrès. Però qué en fem del benes
tar? Al final sempre hi ha la mort 
singular i aparentment el fraeàs de 
l’existéncia. No hi ha projecte glo
bal perqué tampoc hi ha visió uni
versal. Els gestors d’empreses es 
queixen molt sovint que allò que 
anomenen el dia a dia no els deixa 
veure ni afrontar les qüestions véri
tablement importants per al futur del 
seus negocis; la preocupado per 
resoldre el problèmes quotidians els 
hipoteca l’esdevenidor. Aixô mateix 
passa a escala planetaria, amb uns 
cientifics cada vegada més com- 
partimentats i uns filòsofs carregats 
de complexos i que semblen aver- 
gonyir-se de reinvindicar el seu paper 
intel-lectual. Només alguns fisics 
s’arrisquen a formulacions globale, 
sense que aixô signifiqui una presa 
de posició respecte a corn cal actuar.

Però si la societat ha estât capaç 
de plantejar-se i buscar solucione 
a problèmes a mig termini -p e r 
exemple, en el camp de l’ecologia, 
perqué s’hi juga la supervivéneia- 
també hauria de ser destre a tra
ballar en l’elaboració d’una anàlisi 

global i en l’enunciaciô d’un pro
jecte que ens permetés albirar 

algunes possibles respostes 
a aquellas preguntes tan 

simples i tan punyents que 
molts pretenen oblidar: Qui som? 
On anem?

mcf@redestb.es
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Com tothom sap, el Partit Socialista 
ha célébrât unes eleccions primà- 
ries per decidir el seu futur candidat 
a President del Govern. La cosa va 
començar en l’ùltim Congrès del 
PSOE, però tothom va pensar que 
era la fórmula per validar el nou lide- 
ratge d’Almunia, després de tants 
anys amb González. Quan la reali- 
tat semblava confirmar aquesta hipó
tesi va sorgir Borrell. Aquest havia 
intentât ser nomenat portaveu del 
grup parlamentari però Almunia li 
va barrar el pas. Borrell es va aga- 
far a una escletxa formai del siste
ma de presa de decisions i es va 
proclamar candidat davant l’astora- 
ment de tot el país, que s’ho mira
va incrèdul. Un partit que des de 
feia 20 anys havia establert la norma 
que deia que qui es movia no sor- 
tia a la foto, de cop es trobava que 
qui no es movia no sortia a la foto. 
Els dirigente socialistes no sabien 
què fer. Tan acostumats estaven a 
dir sempre que sí a qualsevoi cosa 
que suggeris el Nomber One, que 
ara els tocava decidir per si sols. La 
immensa majoria va decidir que calia 
votar pel candidat més segur; 
Almunia. Els periodistes van caure 
en el mateix parany. Els periodis
tes, com els dirigente dels partite, 
parlen molt entre ells i molt poc amb 
la gent del carrer. Cal no perdre de 
vista que, després de tot, el partit 
socialista es el partit més implantât 
de l’estât. És significatiu que els tres 
llocs on va guanyar Almunia fos pre- 
cisament allà on tenien poder en les 
respectives comunitats autònomes. 
Borrell va arrasar. El més sorpre- 
nent ha estât la resposta de la ciu- 
tadania envers tot aquest procès. 
Estic segur que quasi tothom ha tin- 
gut ganes, en un moment o altre, 
d’anar a votar, fins i tot aquelles per
sones que tenen preferèneies per 
altres partite. Què és el que ha pas
sât? Corn és que la nostra societat

Primaries

JORDI SERRANO i BLANQUER

tan despolititzada i amb una actitud 
tan escéptica envers la política, en 
canvi, hagi vibrât tant amb aquest 
episodi?

La resposta no és senzilla. La 
nostra societat és formalment 
democràtica. Tenim totes les insti- 
tucions que tenen els països amb 
més tradició. Però si gratem una 
mica ens adonarem que, en realitat, 
els mécanismes de participació 
democràtica són inexistente. Podem 
votar cada quatre anys a cada ins- 
titució: ajuntaments, Parlament de 
Catalunya, Congrès i Sénat, i 
Parlament Europeo. Però el vot a 
aqüestes institucions és relatiu, 
només al Sénat es poden escollir 
persones concretes, en totes les 
altres eleccions escollim un munt 
de noms sota un de conegut. Qui 
decideix aqueste caps de Mista? 
Excepte en aquesta ocasió, els 
nomenen uns partite compostes de 
molt poca gent. I, dins dels partite, 
qui realment pren les decisions és 
un nombre més réduit encara. Entre 
elecció i elecció els ciutadans no 
poden participar en cap assumpte 
concret. Per exemple: hi pot haver 
un ciutadà que voti l’opció X, però 
que en un assumpte concret pre- 
fereixi una decisió diferent a la pro-

posada per aquella opció. No té cap 
manera d’intervenir i, a més, el 
manaire de torn farà servir l’aval - 
el vot- del ciutadà per prendre l’op- 
ció contrària. Davant de décades 
de manca de participació, la ciuta- 
dania continua sense associar-se i 
sense fer-se escoltar. Els poders 
públics tampoc promocionen que la 
gent ho faci. Tot plegat provoca una 
situació en què l’interès de tots els 
politics és que ningú es mogui. Us 
heu preguntat alguna vegada per 
qué l’alternança en els governs -tret 
distintió de la vida democràtica- és 
tan poc freqüent a Catalunya? PSC 
i IC governen a l’Ajuntament de 
Barcelona des de 1979. CiU a la 
Generalität governa des de les pri- 
meres eleccions autonômiques. 
Farrés i Royes a Sabadell i Terrassa. 
La resposta és que tots els partits 
són conservadors... Els partits grans 
controlen molt poder (PSC i CiU), els 
partits petits (IC i ERC) petites par- 
ceMes de poder, però cada partit 
es conforma amb la parceMa de 
poder que ha aconseguit i tots inten
ten no moure massa la partida, no 
fos cas que en el canvi es sortis 
perdent. Aquesta és la raó per la 
qual ningú no sap fer -o  voi fe r- 
oposició. Fins i tot quan per alguna 
casualitat algún partit en voi fer, s’a- 
caba trobant que fa el ridícul de 
defensar a l’oposició allò que sap 
que si governés no defensaria. A 
Catalunya fa anys que no funciona 
la política: un govern de la Gene
ralität que, si tenia algurr projecte 
de país, o bé ja l’ha fet o no el farà 
mai. Uns ajuntaments amb el mateix 
problema.

A la fi, si fa o no fa, tots han fet 
el mateix: “fer país” , o “fer ciutat”. 
Han reconstruit físicament el país i, 
cal dir-ho, en general ho han fet bé. 
Però són incapaços de pensar en 
les persones que viuen en el país 
o en la ciutat.

JOSEP BORRELL, EL BRINDIS DE LA VICTÒRIA



Puede decirse, y no hay error posi
ble si se analizan con honradez las 
cosas, que fueron dos docenas de 
personas las que participaron de 
una manera activa en el congreso 
sobre el 98 que tuvo lugar en 
Barcelona el pasado mes de abril. 
Es decir, que un congreso formal
mente inaugurado por el presiden
te Pujol, pagado por la Generalität 
de Catalunya y liderado por uno de 
los intelectuales más tradicionales 
del país, el señor Joaquim Molas, 
interesó a dos docenas. A dos doce
nas y al señor Albert Manent, fiel 
asistente por la mañana y por la 
tarde.

¿Era banal la propuesta del con
greso? No especialmente. El 98, y 
sobre todo el 98 en Cataluña, es 
un asunto sobre el que aún no se 
ha extendido el toque de queda.

Congreso 
sobre el 98:

Las gradas.

ARCADI ESPADA

enfoque de estas reuniones y que 
se pudo haber buscado más y mejor 
entre el espectro disponible. Y que 
el señor historiador Moreno 
Fraginals, que tenía que abrir los 
trabajos, no vino ni entonces ni

se lamente la conversión de las 
Humanidades en las marías de la 
enseñanza, la realidad es que cual
quier congreso de cardiólogos, vete
rinarios, bioquímicos o especialis
tas en sincrotones, reúne muchísima 
más pasión intelectual. La dejadez 
polémica catalana -aquí sun-sex- 
sea, pero todo el año- no es mera 
retórica de antipatriotas: se advier
te hasta en los pequeña naturaleza 
de pequeños foros como el que nos 
ocupa. Nadie discute. Nadie se ilu
siona aquí por lo que cree o por lo 
que sabe. Nadie. No hay nadie.

No quiero dejar el penúltimo 
párrafo sin pruebas. El profesor 
Joaquim Molas -intelectual tradi
cional- habló después de Jordi Pujol 
durante la inauguración del con
greso. Molas habla como fuma. Pero 
es igual. No, lo que sucede es que

Presenta una cierta vitalidad de 
análisis y sus implicaciones se 
detectan fácilmente en nuestra 
modernidad. ¿No tenían interés los 
argumentos o los argumentadores? 
Tampoco. Bien es verdad que la 
pérdida de la costumbre del pensar 
en Cataluña no facilita el correcto

luego. Pero aunque estuviésemos 
en un congreso de serie B eso no 
es suficiente para justificar la míse
ra audiencia.

No. El asunto es que los hom
bres de letras catalanes ya sólo 
hablan de fútbol y sienten pasión 
por el fútbol. Y que por mucho que

dijo esto, aludiendo a la guerra de 
Cuba, en solemne sesión acadé
mica: “Los españoles perdieron la 
guerra, claro, porque los america
nos, en aquella época eran... eran 
como el Barga”.

Y así empezaron los trabajos.
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A l mític escenari del Marquet de 
les Roques, una masia fortificada 
d’estil modernista propietat dels 
Oliver, sota el massís de Sant 
Llorenç del Munt, es va prendre la 
decisió de crear les Edicions La 
Mirada un vespre de tarder de 1924. 
Joan Oliver ho explicava breument 
en commemorar el cinquantè ani- 
versari d’Edicions Proa, hereva de 
La Mirada. S’havien reunit al voltant 
de la taula Josep Garner, Guerau 
de Liost i Carles Riba amb Armand 
Obiois, Joan Oliver i Francese 
Trabai: “Allí, sota unes alzines cen- 
tenàries i damunt massisses taules 
de pedra, la masovera ens servi un 
berenar-sopar rùstie, però substan- 
ciós i ben regat. [...] Els tres joves 
sabadellencs escoltaven els mes- 
tres; llurs rares intervencions eren 
discretes, gairebé timides, sobretot 
les d’ObioIs i les meves. Trabai, de 
temperament extravertit, gosava de 
ficar-hi més cullerades. [...] A l’hora 
del cafè hom atacà el motiu d’aquell 
encontre: l’editorial projectada per 
la “colla de Sabadell”. Ja fosqueja- 
va. Protegits per la penombra, els 
tres joves es tornaren més loquaços. 
Breument: Garner, Botili i Riba apro- 
varen sense reserves resquema 
que els acabàvem de sotmetre, aixi 
corn la maqueta que havia dissen- 
yat Ricard Marlet, excel-lent dibuixant 
i gravador al boix, i realitzat Joan 
Salient, notabilíssim impressor, tots 
dos sabadellencs. [...] Ça com Ila, 
“La Mi rada” acabava de ser batejada 
sota els millors auspicis. Els saba
dellencs a penes podien dissimular 
l’acontentament que els emplena- 
va. Ara només calia trobar uns 
quants milers de pessetes. Poca 
cosa...”

La Mirada s’estrenà a final de 
desembre de 1925 amb la sortida ful
gurant de L’any que ve, un llibre d’a- 
cudits iMustrats de traç deliberada- 
ment maldestre i d’aparença gratuita, 
que signava Francese Trabai, si bé 
aconsegui que hi coMaborés amb 
una il-lustració cadascun dels com
ponents de la colla.

Trabai centrava l’humor de L’any 
que ve en el coMoqui popular i el 
basava en dos mecanismos força 
simples. D’una banda, en la per-

Les
Ediçions 

La Mirada'

MIQUEL BACH

cepció selectiva i el posterior aïlla- 
ment de l’obvietat gestual i discur
siva, que presentava fora de context, 
sense altre referent que el dibuix 
infantilitzant, volgudament des- 
manyotat. I de l’altra, en I’emfasit- 
zació de l’automatisme amb què es 
produeix una determinada parla 
coMoquial, que també oferia des- 
contextualitzada. D’aquesta mane
ra, si l’automatisme del verb coMo
quial, que s’endevinava aparellat a 
un automatisme psiquic, emprenia 
la via de l’absurd o del sobrereal, 
en canvi l’aïllament pur de l’obvie- 
tat produïa l’efecte d’un estirabot o 
d’una provocacié espontània.

No ha de sorprendre, dones, que 
aquest primer titol de La Mirada 
constituís un veritable escàndoi ni 
que molts sabadellencs se sentissin 
provocate i estafats. Per torna, el 
llibre es venia amb una faixa estre- 
tament enganxada que impossibili
tava fullejar-lo; de manera que la 
majoria de vendes, un cop el client 
havia franquejat la porta, es con- 
vertien ràpidament en reclamacions 
i en les devolucions pertinents.

La resta de titols de La Mirada 
va tenir un carni més planer i, al 
costat de les plomes més presti
giosos del país, aposté per la sage
na generació noucentista que, que 
a diferència de la seva predeces- 
sora, emprenia el carni de la narra
tiva per tal que la literatura catala
na assolis un estadi de normalitat 
cultural.

Els divuit titols apareguts en re
tapa sabadellenca foren impresos 
artesanalment i pulcrament a l’o-

brador de Joan Salient -un  dels 
grans impressors catalans del 
Noucents, influii per l’harmonia i 
l’austeritat de la foneria tipogràfica 
alemanya-, el qual comptava des de 
1926 amb la coMaboració del seu fili 
Eugeni que, al seu torn, havia fet 
rotici a la Bauersche Giesserei de 
Frankfurt, els creadors de la lletra 
Futura.

La maqueta de la coMecció era 
de Ricard Marlet, com també el logo- 
tip editorial, amb la T  i la “m” minús
culas entrellaçades, que encara avui 
conserva l’agilitat i la frescor iniciáis.

Els tres primers Ilibres, enqua- 
dernats en rústega i folrats amb 
sobrecoberta de triple solapa, apa- 
regueren a un ritme d’un títol anual. 
L’abril de 1927 l’editorial es conso
lidé amb la creació d’una Associació 
editora que doné unes minimes 
garanties d’estabilitat i permeté 
augmentar el ritme de publicacions. 
Es formé un Conseil editor, presidit 
per Garner, i un Pie que reunía dues 
classes d’associats, els autors i els 
protectors. Els autors, entre els 
quais, a part dels membres de la 
colla, hi havia Garner, Riba i Guerau 
de Liost, aportaven a la societat les 
seves obres i es comprometien a 
no publicar-ne cap fora de La 
Mirada; mentre que els protectors 
van fer una aportació de mil pes
setes en metàl-lic a fons perdut. 
Encapçalaven la llista de protectors 
els impressors Joan Salient i Josep 
Gustodio, doblats de mecenes, i 
seguien destacats membres locals 
de la Lliga corn Joan Llonch i Ramon 
Picart, 0 bé, entre d’altres, Josep 
Sala, Joan Marin, Joan Valls, Josep 
M. Garles-Toirà, Josep Barbey, 
Jaume Garner, el Barò d’Esponellà... 
i Francese Gambo que, malgrat figu
rar en el document, no arribé a 
estampar la firma a l’acord consti
tucional de l’associaciô editora.

Des d’aleshores la coMecció 
s’enquadernà en tela anglesa i es 
van fer uns reduïdissims tiratges de 
bibliôfil en paper de fil, signats pels 
autors i amb el nom estampât de 
cada bibliôfil, en paper d’Flolanda i 
en paper Japó Imperial, destinate 
ais patrons i ais subscriptors; dels 
ùltime titols se n’arribaren a fer set



tiratges en set papers diferents, 
que a vegades eren de dos únics 
exemplars.

En els cinc anys, de 1925 a 1930, 
que La Mirada es mantingué activa 
aparegueren els títols i les edicions 
següents:

Primera sèrie de publicacions:
L’any que ve, de Francese Trabai 
(1925); Ofrena rural, de Guerau de 
Liost (1926): Tres esteis i un rós- 
sec, de Bellafila [Josep Garner]
(1927).

Liost, Armand Obiols i boixos de 
Ricard Marlet, i estampes amb dibui- 
xos de Vila Arrufat, gravats de Josep 
Vives i boixos de Ricard Marlet.

Entre els projectes hi havia el de 
la publicado de Les cent pitjors poe
sies modernes de la llengua cata
lana. En la publicitat que en feien 
al Diari de Sabadell, asseguraven 
que “La tria de les composicions 
que integraran el Ilibre es fa amb 
una coratjosa sinceritat, procurant 
recollir d’entre les poesies més

Cap d’aquestes previsions, mal- 
grat que La Publicitat ja donava per 
feta l’edició dels dibuixos de Picasso, 
no es veié realitzada. L’ambició, 
sembla, no es corresponia ni amb 
els recursos economics de la Colla 
ni amb la possibilitat d’aconseguir- 
loÀs. O potser el país no donava 
per a ambicions d’aquesta mena.

“Però heus aquí -recorda Joan 
O liver- que al cap de deu anys, 
quan la colla s’havia dispersât o 
havia perdut la compacitat indis-

Segona série de publicacions:
Sis Joans, de Caries Riba (1928); 
Vida de Manolo, contada per ell 
mateix, de Josep Pla (1928); 
Histories de la earn i de la sang, 
d’Agusti Esclassans (1928); Una 
tragèdia a LiMiput, de Joan Oliver
(1928) ;Teatre de la Natura, d’Antoni 
Rovira i Virgili (1928); Els fruits sabo- 
rosos, de Josep Garner [edició corre
gida] (1928); Vida i mort dels bar- 
celonins, de Joan Sacs [Feliu Elias]
(1929) ; L’home que es va perdre, 
de Francesc Trabal (1929); Tôt de 
contes, de C.A. Jordana (1929); 
Judita, de Francesc Trabal (1930); 
Estances, de Caries Riba (1930).

CoMecció de teatre: La tia 
d’Amèrica, de Caries Soldevila 
(1928); Els fills, de Millàs Raurell 
(1928); El giravolt de maig, de Josep 
earner (1928); Judit, de Josep M. de 
Sagarra (1929).

La Mirada edità encara romanços 
amb poemes de Carner, Guerau de

desafortunades que s’han produit 
durant els darrers anys, aquellas de 
més exemplars caractéristiques. 
Prôjximament es podrá fer pública 
la llista d’autors que nodrirà el sin
gular volum”. L’antologia no va arri
bar a sortir, però amb l’anunci n’hi 
va haver prou per a marejar més 
d’un poeta local o algún jocfloralis- 
ta no tan local.

Havien projectat també tres 
noves séries. Una d’art que havia 
de començar amb l’ediciô de vint- 
i-cinc dibuixos inédits de Picasso, 
a la quai seguirien una de Dali, una 
altra de Miró i encara una altra de 
Francesc Domingo. Una série de 
traduccions d’autors estrangers 
contemporanis, començants per 
Cocteau, que comptava amb l’au- 
torització de la NRF. I finalment, en 
coMaboració amb el grup occita- 
nista de Marsella -Rouquette i 
Bourgoin- una série d’autors cata
lans traduits al francés.

pensable per a mantenir una obra 
d’aquesta naturalesa -per modes
ta que sigui-. Trabai i jo vam resol- 
dre d’oferir la coMecció i tots els 
drets inhérents -de  frane, cal dir- 
ho- a Edicions Proa. L’oferiment fou 
acceptât de bona gana. Això pas
sava el 1935 i Proa tingué el temps 
just per a publicar els tres títols que 
teníem en cartera. L’aiçament mili
tar, de tan mala memòria, i la sub
sequent guerra d’agressió, dragà 
“La Mirada” en el remoli generai, o 
generalissim. Tots pensàvem que 
mai no se’n cantaria gali ni gallina.” 

Encara a l’exili xilé, tant Joan 
Oliver com Francesc Trabai empren- 
gueren altres aventures editorials, 
com “El Pi de les tres branques”, 
per ais catalans d’América, o “Rapa 
Nui”, per als escolare d’América Na
tica. Però aquesta és ja l’altra cara 
de la història.
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U n a  le c tu ra
6’Una tragèdia a Lil liput

Enceto en aquest nùmero una sèrie 
breu de lectures d’obres d’autors 
del Grup de Sabadell que, pel fet 
de no ser tan conegudes pel públic 
no especialitzat, van quedant en 
una certa penombra immerescuda.

La primera obra de què velia par
lar és Una tragèdia a Lil-liput, de 
Joan Oliver (1963; La Magrana, 
1983). Peculi més o menys dispera 
de narracions breus que tenen en 
comú el fet de mostrar, d’una mane
ra despullada i mitjançant un llen- 
guatge acurat i precis, un món 
burgès tan petit, escanyolit i ranci 
com el que en Jonathan Swift ens 
oferia a Gulliver’s Travels (1726), 
d’on extreu la idea del món dels 
liMuputencs; un món burgès que 
fins i tot ha perdut eis convencio- 
nalismes que el caracteritzen, pie 
de petits personatges que passe- 
gen les seves misèries humanes 
sense cap intenció de reparació ni 
de vergonya.

El que interessa del plantejament 
d’Oliver és la manera corn aconse- 
gueix de convertir-se en estilet d’una 
societat burgesa regida per una colla 
de convencionalismes que han 
entrât en crisi, la idea no és nova; 
Garner i Trabal ja havien realitzat 
aportacions diferente a aquest tema. 
Aixi, en el cas de Trabal, hi ha una 
sèrie d’elements que eIs aproximen 
d’una manera força palesa (amb 
frets força paraMelistics als utilitzats 
a L’any que ve o De cara a la paret), 
malgrat que la principal diferència 
serà que mentre Trabal explora les 
tares de la societat fins a explotar
les al màxim, cosa que li fa arribar 
a la hipérbole, i, d’aqui, se situa ben 
proper a l’absurd i al surrealisme 
{Quo vadis, Sánchez?), Oliver, en

L’estilet
antibursès

d'Oliver

DAVID SERRANO Í BLANQUER

canvi, i tal corn planteja Armand 
Obiols per tal de tipificar l’humor 
d’Oliver i aixi poder-lo diferenciar 
del de Garner, no porta les situa- 
cions cap a la hipérbole, sinó que el 
que fa és presentar les situacions 
completament despulladas mit
jançant una reducció al minim de 
l’ús de restii directe i de les des- 
cripcions, la quai cosa provoca que 
siguin eis mateixos personatges, 
mitjançant llur manca de possibilitat 
d’actuaciô, eis qui posin de mani
fest les contradiccions d’un món on 
fins i tot les convencions ja no són 
el que se suposava que eren; i és 
per aquesta via que Oliver entra 
amb la crítica moral, més aviat 
absent en la narrativa de Trabal.

D’altra banda, tot i estar també 
en la linia d’un Soldevila o un 
Flauvert en el sentit de captar les 
petites tragédies, d’aqui el titol i la 
tradició noucentista que tindria al 
darrere, allé que el diferenciarla de 
Garner seria que aquest sempre 
presenta les escenes corn un desen- 
caix entre la idealitat, que sempre 
buscaran els seus personatges, i la 
realitat amb la quai topen, i malgrat 
que la tècnica del final del conte 
carneriana també és utilitzada aquí 
per Oliver, no presenta ja aquest

decalatge, sinó que, corn diu Obiols, 
ens dóna ja només el pia del desen- 
cis, el “tal corn és”, amb la quai cosa 
no és el narrador qui ens interpre
ta la petita tragèdia (perqué la 
majoria de vegades fa veure que 
s’inhibeix), sinó que ha de ser el 
propi lector qui reconstrueix i s’hi 
implica, a partir de la imbricació 
entre el seu món i el dels perso
natges que la tècnica del narrador 
aconsegueix, en allé que succe- 
eix als personatges.

Per assolir aquest tipus de pers
pectiva és important tant la selec- 
ció del tipus de narrador, corn la uti- 
litzaciô d’un llenguatge, tipificat per 
Riba de cientific, obvi, asèptic i 
axiomàtic en la definició, de carác
ter eminentment culte, sense cap 
mena d’intenciô de ser realista i 
esdevenir versemblant (com es 
podria pensar en el context d’un 
Soldevila o un Jordana) i que té com 
a objectiu esprémer al màxim l’e- 
xactitud, precisar al màxim a través 
del cultisme com a element distan- 
dador. És a dir, el llenguatge es 
converteix en element de distan- 
ciació respecte les situacions que 
se’ns presenten, i és el lector qui 
les recodifica i valora, i qui s’adona 
dels limits entre realitat i ficció quan, 
per exemple, a “Gertrudis” se li pre
senten dos finals per a la mateixa 
historia.

Els personatges que ens trobem 
en les diverses tragédies ens pre
senten d’una manera inefable el fet 
que els protagonistes, els homes, 
tenen interioritzades unes conven
cions que no es corresponen amb 
la realitat física que el lector pot per- 
cebre. És a dir, ells constantment 
reinterpreten des de la seva escas
ea, per no dir nuMa, perspectiva les 
actituds i les actuacions verbals dels 
seus oponente, amb la quai cosa la 
imatge que n’arriben a configurar
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és tan deformada i subjectivitzada 
que per aixó els sembla que les 
dones tenen un carácter tan can- 
viant com el de Le rêve, de Verlaine. 
De fet, no és que elles canviín, sinó 
que únicament actúen i es pregun
ten per allò que resulta évident de 
preguntar-se, com el cas de l’am
polla que cau al bany al Feliu en la 
primera tragèdia; i, partant, són ells 
que tenen interioritzades unes con- 
vencions que no troben reflectides 
en la realitat que els envolta, pre
sentada a través de la paródia deis 
elements narratius tradicionals. Així, 
el seu escás esperit de rebel-lió no 
es dona contra les convencions sinó 
contra una realitat descarnada i crua 
que no en té; ells, individualment, 
no entenen qué els passa i reivindi
quen , per dir-ho així, la nécessitât de 
tenir unes convencions com cal: una 
dona per a tota la vida, que no res- 
pongui al marit, poder de decisió en 
mans del marit (només cal pensar 
en les vacances que desitjava en 
Feliu i les que acaba obtenint).

Per exemple, el desencadenant 
de la primera tragèdia és el trenca- 
ment de la convenció de no res- 
pondre al “Bona n if , seguit de l’a- 
firmació que el fet de trencar-se una
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ampolla no sigui “res” i, finalment, la 
mala utilització verbal quan diu 
“M’heu raspaliat el vestit fose?”, amb 
la qual cosa es dispara el méca
nisme de resposta lógic que des
concerta el protagonista. Els prota
gonistes intentaran constantment 
cercar una nova realitat més plaent 
en el món deis somnis (lligam amb 
el surréalisme), però, en general, 
aquests s’acaben convertint en “una 
páMida imatge del suicidi, hom diu” 
(“En Peref); és a dir, i excepció feta 
d’ “Un somni” , el món interioritzat 
deis protagonistes els impedeix 
també de tenir capacitat de somni, 
d’evasió i així viuen ofegats en la 
seva misèria, sense que els sigui 
possible de reaccionar.

En una línia paral-lela trabaliana 
i carneriana es trobaria la história 
potser més intéressant, “En Tor- 
retes” . Aquesta, amb una estructu- 
ració que juga amb la reflexió entorn 
els automatismes de la llengua i les 
atribucions de sentit. Així, la utilit
zació de l’onomatopeia “Muf, muf, 
mufiiii...” obté diferente atribucions 
de sentit en els seus interlocutors 
(“...quina manera de donar el Déu 
vos guard!”, per part de la mare; o 
“On has après de fer aquests papers

d’ase?”, per part del pare) i es con- 
verteix, com a joc que és, en una 
“provocació cínica”, ens podria acos
tar força a la tècnica de la impo- 
pularitat practicada des del perio- 
disme perTrabal. Així, la sorprenent 
exclamació de “Tot és insuportable!” 
ratifica les previsions que hem anat 
configurant anteriorment, a manera 
d’isotopia de la misèria del matri
moni com a “institució i convenció 
burgesa fracassada”, i desencade
na un final imprevisible en el qual la 
desestimació del “Rau, rau” propo
sât per l’amiga vindria donat per
qué aquesta onomatopeia, amb una 
atribució de sentit força compartida 
(sensació de gana o de malestar), 
no podria haver esdevingut el motiu 
de provocació en qué pretenia con- 
vertir-se, cosa que l’escollida final
ment sí que té, perqué, de fet, no en 
té cap de sentit (tot i que tingui cer
tes connotacions animals clares).

En definitiva, i per acabar amb 
uns versos del mateix Oliver, “No 
oblido pas que la moral burgesa,/ 
en la qual ens banyem ara com 
ara,/ exigeix, sobretot, guardar les 
formes!” .
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1 El passadís que porta al menjador. 30 Andrògina, campeges dehiscent.

2 Em va agafar totalment per sorpresa. 31 Crispació de l’arc que sosté el cel.

3 El cavali s’ha menjat la menta amarga. 32 EIs reflexs del xarol a les parets.

4 En dos triangles: horitzó i vermeil. 33 Ombres que porten tovalloles blanquee.

5 De nou, després, abans d’haver-hi entrât. 34 Filtració dels déus entre la marga.

6 Bosses de plástic verd, pots de tomàquet... 35 M’agradaria dir-te que no pue.

7 Bo i passejant, d’amagat, per l’umbracle. 36 Neixes sicari, cantes penitent.

8 La succiò de l’herba contra el poblé. 37 Ingestions sagrados, les manilles.

9 L’esquerpa i clivellada superficie. 38 Fulla d’acer relativament curta.

10 A la cambra de bany hi ha la tenebra. 39 Propileus plens de sol entre les dunes.

11 Taronja, verd i negre. La pintura. 40 Fins al tercer turó, que hi ha els xacals.

12 Es reuneixen, en secret, als trens. 41 Contemplo el mar ja tarderai, la pluja.

13 És aquella que duu el vestit jaqueta. 42 Aigua lustral, isòtop (aiguardents).

14 Des de baix veig les seves cames nues. 43 hierbes de mort, de paradis, de fang.

15 Mai més no tocaré les sacres blondes. 44 Ablucions amb les aigues de gel.

16 LIepen les mans i s’ajeuen a terra. 45 Emulsions fluides hidratants.

17 Fagedes en declivi. La tarder. 46 No és pas la mort qui treu la pois dels vidres.

18 Diàstole, diàstole, diàstole. 47 Totems, moneda, monarquía. Banys.

19 Ella camina molt a poc a poc. 48 Silent espècul, or de l’himeneu.

20 Algues, llençois, taques seques d’esperma. 49 Dismenorrea, amor, amb la navalla.

21 Tallant la prada amb la teva ombra ambigua. 50 La cambra estreta on truca la senyora.

22 Taula coberta amb un hule de flors. 51 Arquitecturas clàssiques (ventricles).

23 Les habitacions són com un peix. 52 Gossos que borden entre les maragdes.

24 Ossos minúscuis del reliquiari. 53 Fàrmac, dogal, escac, iridescèneia.

25 Passar la mà pel Horn d’un animal. 54 On. Tanmateix. Darrera. No. Demà.

26 Olor de gas a la cambra tancada. 55 Et resseguiré el rostre corn un cec.

27 Per tot viure (reflex) mare morfina. 56 Cap sagrament tan amarg corn aquest.

28 Contra natura. Contra. Làbilment. 57 Ve (que es va séparant de la seva ombra).

29 Aquells homes que hi són amb pell de dona. Roma, estiu del 
Sabadell, primavera del



El dimecres 22 d’abril, al Casal Pere 
Quart, Antonio Fraguas, “Forges”, 
vingué a Sabadell per presentar l’ex- 
posició deis seus 30 anys com a 
professional del cómic. Us oferim 
l’exceMent text que l’Antoni 
Dalmases va llegir per presentar 
aquest artista:

Bona tarda a tots, amics i ami
gues. Bona tarda senyor Antonio 
Fraguas; benvingut amigo Forges.

Ja fa molts mesos, en una con
versa informal, un grup d’amics 
sabadellencs comentávem que, en 
ocasió del Dia del Llibre, potser seria 
convenient que Sabadell tingués 
algún tipus de celebrado institucio
nal, alguns actes que acostessin el 
món de la cultura escrita ais ciuta- 
dans, que es notés, vaja, que en 
aquesta ciutat la gent no només tra
balla i va amunt i avail adele- 
rada, sinó que també 
sap dedicar un 
temps a 
la reflexió 
i a la lec
tura i 
que, en 
un dia com 
Sant Jordi, 
els Ilibres, la 
literatura i tota 
la cultura escri
ta mereixen que 
se’ls dediqui una 
atenció especial, 
com fan tantes 
agrupacions, cen
tres escolars i enti- 
tats ciutadanes.

La idea es va anar 
concretant i s’acordá d’i- 
niciar el que anomená- 
rem el DIA DE L’AUTOR, 
amb la intenció d’acostar a 
Sabadell els autors que el 
públic voi conèixer, les per
sones que dediquen la seva 
vida a l’art pacient de convertir 
en paraules la vida per fer-nos- 
la viure més intensament.

El DIA DE L’AUTOR neix, 
dones, amb l’esperanpa de conso- 
lidar-se fins esdevenir un costum 
anual, a través del qual, la Regidora 
de Cultura, fent un veritable servei

Trenta anys 
deFornes

ANTONI DALMASES

cultural a tots els ciutadans, 
prengui el compromis 
d’homenatjar, en les 
dates a

l’entorn 
del Dia del Llibre, 

algún autor, convidant-lo

a visitar-nos al mateix temps que 
facilita a tota la ciutat l’oportunitat de 
conèixer personalment els escrip- 
tors i escriptores i ens acosta a les 
seves obres, fent present i viva, 
protagonista directa de la celebra- 
ció, la literatura i les persones que 
la fan possible, comptant, per a 
aquest propòsit, amb la coMabora- 
ció del Cremi de Llibreters de 
Barcelona i Catalunya, que partici
pa de l’organització d’aquests actes.

I tan bon punt la idea del DIA 
DE L’AUTOR començà a prendre 
forma, de seguida, el primer nom 
que aparegué fou el de FORGES. 
Potser l’ortodôxia cultural conside
ri una transgressió excessiva de la 
tradicié, aixô de començar a cele
brar el Dia del Llibre amb això que 
popularment, i no pas en sentit pejo- 
ratiu, es coneix per “un ninotaire”. 
Corn que em sento en bona part res
ponsable d’aquesta qüestié, tot i que 
transgredir és una forma de cultu
ra que em sembla del tot recoma- 
nable i, fins i tot, imprescindible, 
en moments corn el present, 
intentaré una justificació que 
trobo innecessària.
FORGES és, no hi ha cap 
dubte, des de fa molts anys 
i a través de diverses publi- 
cacions (ara penso en el 
“Por favor” o T’Hermano 
lobo”, que enyoro), un 
punt de referèneia diari, 
un element de refle
xió que per a molts 
ha arribat a fer-se 
im presc ind ib le , 
cada matí, només 
per comprovar, 
amb rapidesa, 
que no som 
bojos del tot, 
que encara 

podem 
sintonitzar 

amb el 
™ móndede- 

qijg |.̂ j valors 
i idees en els quais encara 

val la pena creure i, sobretot, que 
no estem sols.

És absolutament anecdótic, que 
aixó sigui fet a través d’un art d’a- 
parent simplicitat com és el dibuix
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d’una vinyeta, perqué si ens parem 
un moment a pensar que aquel! 
“acudit” en un requadre és el résul
tat d’un treball intel-lectual fet per 
l’autor amb unes mesurades dosis 
d’humor, domini de la síntesi, crite- 
ris clars del món i de la vida i algu
na part de sentiments i vísceres per
sonals, descobrim que ens trobem 
davant d’una obra que treballa en el 
lector com ho fa un poema, és a dir, 
amb brevetât, contundéncia, sentit 
liric i profund de l’eMipsi, complici- 
tat intel-lectual de sensibilitats i d’i- 
dees, capacitat d’ironia i/o de ten- 
dresa i, molt sovint, no poques dosis 
de mala Net passades pel sedàs de 
la intel-ligéncia. Tot, és ciar - i aixo 
és fonamental, per a aquesta justi
ficado literaria que intento- fet amb 
el material essencial de la literatu
ra: la paraula.

Perqué els “acudits” de FOR
GES son essencialment dibuixos 
que neixen de la paraula, ninots que 
ja diuen i emmarquen el que les 
paraules imprescindibles d’un dià- 
leg breu o un peu explicit, volen 
completar. Els milers de nàufrags 
que hem vist dibuixats en una illa 
fent gestos estrambötics, els explo- 
radors reptant pel desert, les dones 
enormes que passegen amb un 
marit esmirriat al bracet o a dins del 
bolso, les macizas amb cara de xim- 
ple voltades de banyistes esca- 
nyolits, eis progrès desfasats amb 
posât trist i una mica geperuts, eIs 
aviadors de l’US AIR FORGES, eis 
gilipolles emergents, les iaies espa- 
vilades que caminen amb pas 
esperitat, eis burôcrates malcarats 
i estùpids, eis pirates de naus ingo- 
vernables i eis inefables Blasillos, 
filosofs de Term, que ens el pre
senten en el cartell de l’exposiciô. 
Tots aquests personatges i molts 
més de la galeria infinita de “for-

gendrôs” (engendros de Forges) 
son qui son i ens arriben per fer- 
nos pensar, no només amb el dibuix, 
que molt sovint es repeteix (ara 
pensó en la série dels caps de set- 
mana, el matrimoni que ella llegeix 
fent un variât contorsionisme i ell 
mira la tele), sino que son qui son 
perqué diuen el que diuen. I la suma 
dibuix-paraula és indisociable per 
fer-nos arribar la crítica mordaç 
acompanyada d’un somriure, per 
desvetllar-nos la tendresa, per por- 
tar-nos a la reflexiô necessària que, 
ben sovint, ens fa reconéixer, en la 
metáfora dels ninots, situacions vis- 
cudes i, fins i tot, a vegades, prota- 
gonitzades per nosaltres mateixos. 
És llavors, al meu modest enten
dre, que s’esdevé el punt més ait 
de l’art de FORGES, quan aconse- 
gueix fer-nos riure de nosaltres 
mateixos, quan ens mostra la infinita 
ridiculesa dels mil actes quotidians 
que cometem, de les moites imbe- 
ciMitats que ens empassem dia a 
dia, en nom de la transcendéncia 
buida que se la campa pel món amb 
un somriure reflexiu, a vegades ha
llada estrepitosa, que FORGES ens 
posa a l’abast.

Si una de les finalitats impor
tants de la cultura literària és dis- 
treure’ns (en el sentit de treure’ns 
del Hoc on som mentalment i trans- 
portar-nos a una altra realitat també 
nostra) i fer-ho a través d’una téc
nica que, en comptes d’anestesiar- 
nos (que per aixé hi ha la televisiô 
i altres menyspreables invents) ens 
faci més vius, més humans i més 
capacitats per a la convivéncia, 
hem de concloure que l’obra de 
FORGES és molt més literària que 
una gran quantitat d’objectes amb 
aparença de Ilibres que es comer- 
cialitzen diàriament i que demà es 
vendrán corn a xurros (potser, pre-

cisament, perqué són això: xurros).
I una persona que tingui la Sen

sibilität, l’humor, el domini técnic de 
la senzillesa, la intel-ligéncia sinté
tica que té FORGES, només pot ser 
un home sensible, divertit, senzill i 
intel-ligent, que uneix a aqüestes 
qualitats una de molt important que 
no voldria passar per alt: per força 
ha de ser un home bo, perqué els 
seus acudits, els seus ninots i els 
seus comentaris de la realitat quo
tidiana, no he vist mai que ferissin 
a ningú, que ofenguessin (ni tan 
sols quan es nota que darrere l’a- 
cudit hi ha un cert cabreig per situa
cions injustes 0 bésties). I aquest 
home bo que guia la mà de FOR
GES deu ser l’Antonio Fraguas, un 
madrileny - ja  veieu!- fill de pare 
gallee, del qual potser va heretar la 
“sorna”, i de mare catalana, de qui, 
entre d’altres coses devia venir-li 
l’acudit de traduir el cognom al 
català, per firmar eis seus treballs.

Ouan, ja de ben jove, deia als 
seus amies amb aplom “yo voy a 
ser dibujante de historietas y las fir
maré con seudónimo: Forges”, ja 
donava mostres de la seva obsti
nada vocació. Una vocació a la qual 
hem d’agrair tantes bones estones, 
tants somriures, tanta reflexió i tanta 
companyia.

I per això és un goig i un honor 
iniciar aquest DIA DE L’AUTOR amb 
ell, poder portar a Sabadell l’obra 
d’aquest ninotaire/filòsof conegut 
amb el nom de FORGES, que ocul
ta, darrere una diseredò gairebé 
obsessiva, el ciutadà Antonio 
Fraguas, a qui tinc el plaer de pre- 
sentar-los, perqué ens parli del seu 
treball, dels seus personatges, dels 
seus projectes.

Moltes gràcies.

TEIXITS SALVADOR
els te ix its  que teneri estil

Indùstria, 33 - Tel. 725 65 90 - 08202 Sabadell
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Sant Pere d'Ullastre, 9 • Tel. 714 55 71 
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Uibres

Contra el Olvido
Alberto Olíart

Ed. Tusquets.
Barcelona 1998 

Oliart neix a Mérida l’any 
1928 i arriba a ser ministre 
de Suárez amb UCD. 
Aquest Ilibre, però, només 
arriba fins a inicis deis 50’s. 
Una de les etapes menys 
conegudes de la História 
de Catalunya és la post
guerra. Poden conèixer 
qualsevol cosa de fa 80 
anys, ara bé deis anys 
40’s, és quasi impossible. 
Hi ha un tabú que fa que 
aquells que tenim de 40 
anys cap avail, anem de 
descobriment en desco- 
briment. Descobrim la sopa 
d’ali, és dar. Els que tenim 
menys de quaranta anys 
descobrim, per exemple, 
com es considerava ais 
anys quaranta que l’arrel 
de tot els mais era l’edu- 
cació “materialista, laica i 
impia” . El paroxisme 
nacional-catòlic arribava 
als trets més increíbles. 
Oliart al recollir el premi 
extraordinari de llicencia- 
tura li fan jurar “el dogma 
de Immaculada Concepció 
y su defensa”. Pel llibre va 
circulant, com qui no voi la 
cosa, en Manuel Sacristán 
-mestre de tota una gene- 
ració d’exmarxistes- com 
a cap d’una formació de 
Falangistes! El que no 
sabem... En aqüestes 
memòries escrites amb 
una llibertat d’esperit enco-

miable es succeeixen des- 
cripcions de la realitat poli
tica social i cultural amb 
reflexions i escenes de la 
vida quotidiana que potser 
ens informen molt millor 
que mil llibres d’història 
sobre la manera de viure 
sota una dictadura. 
L’oscena de la cerimònia 
de l’homenatge en una 
familia amiga (digne d’una 
pel.licula com El Padrino) 
o escenes de la pròpia 
familia de l’autor són mos
tree d’un llibre molt reco- 
manable.

Jordi Serrano i Blanquer

La Mare de Déu de la 
Salut de Sabadell 

Dr. Ernest Mateu i Vidal
Amb motiu del 50è Ani- 
versari de la Coronado de 
la Mare de Déu de La 
Salut, la seva Comissió ha 
volgut reeditar en facsimil 
el llibre de Mn. Ernest 
Mateu que es publicó l’any 
1956.
Una obra que recull els 
articles que Mn. Ernest 
Mateu publicà a la revista 
Alba. A aquesta reedició 
s’hi ha incorporât uns arti
cles dels germans 
Santiago i Frederic Udina 
Martorell i de Mn. Joan 
Busquets.
Una edició molt acurada. 
La Junta Administrativa del 
Santuari i la Fundado 
Amies de les Arts i les 
Lletres han estât els seus 
editors.

La finestra del meu cor 
Rosa Maria Mestre

Aquest és el cinquè llibre 
que ha escrit i ha publicat

aquesta autora. Ella ha 
anat expressant els seus 
sentiments al llarg dels 
anys i ha volgut recollir-los 
en aquests llibres, amb un 
llenguatge planer, directe, 
tal com raja l’aigua d’una 
deu... Ella, una dona piena 
de vida que l’expressa amb 
aquesta seva manera de 
ser, franca i senzilla. Evoca 
records d’infantesa, agre- 
dolça; records i somnis de 
joventut, de mare, d’àvia... 
Una singladura vital que 
ha recorregut amb el som- 
riure als llavis. A vegades 
amagant rictus amargs... 
Cada un d’aquests llibres 
ha esta iMustrat per artis
tes diferents. Aquest darrer 
-que no és dir l’ùltim- es 
deu a Jaume Mercadé, 
que ha interprétât els tex
tos perfectament.

J.C.

La sardana a Sabadell 
Jaume Nonell i 
LIuis Subirana

Biblioteca Quadern núm. 28 
Aquest tàndem d’autors 
una vegada més han donat 
a conèixer un nou llibre. Ja 
el 1986 van donar-vos el 
primer: La Sardana i les 
cobles Juvenils. Des d’a-

leshores han continuât en 
el tema sardanístic del qual 
en són uns diletants. 
Ambdós són prou cone- 
guts a casa nostra, però 
també tenen una recone- 
guda projecció en el país. 
Són habituais coMabora- 
dors a l’AVUI i a través de 
les seves coMaboracions 
a diferents mitjans infor- 
matius difonen la sardana 
com els qui més.
En aquest llibre que ens 
ocupa es fa história de la 
sardana a la ciutat. Ja ve 
del 1904 i passa a passa 
recorren tot el seu histo
rial fins als nostres dies. El 
llibre és un document en 
el qual es passa llista des 
que s’ha fet al llarg deis 
anys. S’hi registren dates 
i noms que conformen 
história. Una história que 
compiau recorrer a través 
de les seves dues centes 
quaranta páginas. Páginas 
certament amenes que són 
un bell aplec sardanístic...

Q.

50 anys
de La Farándula

Biblioteca Quadern, núm. 29 
Mig segle de teatre. És dir 
molt. Cinquanta anys de 
representacions en aquest 
teatre. Des de llavors cen- 
tenars d’obres represen
tadas. Tota una Marga 
história registrada cro- 
nológicament, amb xifres 
i noms.
És un gran treball que ha 
realitzat Tactual president 
de la Joventut de la 
Farándula, Enric Torrella 
Conillé. Una tasca de 
recerca i de consulta la 
seva que ha culminât en
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aquesta obra amb la qual 
s’ha volgut commemorar 
aquesta fita: 50 anys de 
teatre. Una llarga singla
dura de molts sacrificis, de 
grans i petits, perqué La 
Farándula ha estât una 
gran familia. Per la ciutat 
ha représentât tota una 
obra social. El teatre és 
cultura i s’ha fet des de la 
infantesa.
Aquesta feliç efemèride es 
mereix un càlid i imparable 
aplaudiment...

Q.

De la vida i de la mort 
Concepció Poch Avellân

Editorial Claret

De la vida i de la morì és 
un opuscle escrit en llen- 
guatge planer sobre un 
tema fonamental per a 
Thome però sovint tabú en 
la nostra societat: la mort. 
No en va l’obra ha tingut 
repercussió en diversos 
mitjans.
L’autora, Concepció Poch, 
és professerà de filosofia 
i ética d’Ensenyament Se-

cundari, membre del Crup 
d’investigació en Valors de 
la Universität Ramon Llull 
i de l’Equip de Recerca en 
Valors de l’ Institut de 
Ciéncies de l’Educació de 
la UAB.
L’obra pretén en primer 
lloc acostar-se i reflexio
nar al voltant de la mort 
com a part integrant de la 
vida, en la mesura que la 
consciéneia de finitud per
met trobar-hi sentit i no 
malgastar-la “sabem que 
el nostre temps és finit, 
limitât; aquesta evidéneia 
ens fa descobrir la vida de 
cada dia corn a una opor- 
tunitat única, irrepetible”, 
“en la mesura en qué con- 
siderem seriosament la 
mort, les persones ens 
veiem obligats a assumir 
responsablement la vida”. 
L’autora analitza el dis- 
tanciament de la societat 
respecte la mort i el que 
l’envolta, i proposa acos- 
tar-s’hi des de diferente 
vessants, tant a partir del 
fet de la mort propia corn 
de la de l’altre. Hi trobem 
comentats també altres 
aspectes en relacié a la 
temática: el dol, l’acom- 
panyament en el dolor, psi
cología evolutiva entorn de 
la idea de la mort, la visié 
cristiana del misteri de la 
mort... en un primer apén- 
dix és déna una visié de 
qué és la mort i diverses 
formes de morir.
Són útiis i interessante les 
propostes pedagogiques 
donades al segon apén- 
dix per al tractament de la 
mort tant per a infants corn 
per a adolescents i joves, 
en la linia de dur a la prác
tica aquesta educació al 
voltant de la vida i la mort. 
Finalment esmentar la uti- 
litat que poden tenir per al 
tractament del tema tant el 
glossari corn la bibliografía 
comentada que apareixen 
a les ùltimes págines.

Marti Gasull i Roig

Estampes 
Montserratines 

Manuel Foraster

Estampes
Montserratines

Manuel Foraster ■ '

Manuel Foraster és un 
gran coneixedor de la rea- 
litat que envolta tôt el mén 
montserrat!, i en aquesta 
seva darrera obra ens ho 
demostra a bastament mit- 
jançant un desplegament 
de dades, dates i anéedo- 
tes que faran les delicies 
de tots els montserratins 
de pro. Foraster desglos- 
sa amb una gran senzille- 
sa tots els elements que 
configuren l’espai mágic 
de Montserrat: camins, 
ermites, coves, recorre- 
guts, efemérides, recor- 
datoris medallistics, actes 
rellevants al llarg de la 
historia, i que ara podeu 
trobar en aquesta obra, 
que ha comptât amb un 
ajut per part de Caixa de 
Sabadell.

D.S.B.

Cine para la vida
Saturnino de la Torre
Editorial Octaedro, 1998

E l  c a r t e r o  (y  P a b l o SATURNINO DE LA TORRE

N e r u d a )  • H  o c ta v o

C ine p a rad í a  « T e s is  •  D i a r i o  d e

u n  r e b e l d e  • P o w d e r la v ida
( P u r a  E n e r g í a )  •

S o s t i e n e  P e r e i r a  • POMIACIÓN Y CAMBIO EN EL CINE

S o n ie k e  • T o d a s  la s N. Rajaceu -  L T ort - JX. Medcsa -  R .  pujoi.

m a ñ a n a s  d e l  m u n d o
J. Cauhorka - 1. Jaiwr • M. Aacùeixts 
E. C io s -  M. OuvtiXA -  S. Salvauejira

•  L a  e s t r a t e g i a  d e l

c a r a c o l  • E l  j o r o b a d o

d e  N o t r e  D a m o

Corn ens indica l’autor, 
Catedrâtic de Didáctica i 
Innovacié educativa de la 
Universität de Barcelona, 
aquest Ilibre té l’objectiu 
de mostrar-nos la força 
que pot tenir el relat filmic, 
no per allò que explicita- 
ment veiem, sino per la 
capacitat suggeridora de 
la pròpia imatge. Ensenyar 
a llegir cinema, a reflexio
nar sobre el llenguatge fil
mic és el que ens proposa 
la lectura d’aquest text, 
preferentment adreçat a 
educadora i a tots aquella 
que creuen que, el seté art 
és, fonamentalment, la 
“mentida” més meravello- 
sa del nostre segle.
Es tracta d’una obra que 
introdueix la dimensió for
mativa com a nova pers
pectiva del cinema comer
cial. Intenta donar les 
pautes d’análisi d’un film 
a partir deis valors que 
pugui contenir, però des 
de la perspectiva de la 
multipluralitat d’anâlisis, 
acceptant el carácter cali- 
doscopi del missatge de 
tota obra creativa.

Ana Fernández Álvarez

Jordi Roca, 
premiai a Perpinyá

Una vegada més, el nos
tre company Jordi Roca ha 
guanyat un premi literari 
amb robra L’ambrosia de 
la paraula (Somnis). En 
aquesta ocasió es tracta 
del Premi Francese Catalá 
IX Nit Literária Catalana 
“Sant Jordi 1998”. Ómnium 
Cultural Catalunya Nord. 
Una obra molt estimable 
dedicada a la seva dona, 
es tracta d’un treball acu- 
rat i de laboriosa poética 
que demostra la capacitat 
polifacética d’aquest ar
tista. És un rie compendi 
d’adjectius i substantius 
repartits en disset poe- 
mes que destil-len un gran 
erotisme i tendresa. Nova- 
ment, felicitate!

Quadern



Vaig néixer cent anys després de 
Txaikovski, trenta anys després de 
la mare Teresa de Calcuta, el mateix 
any que va morir Paul Klee, i, con- 
cretant, el mateix dia, mes i any que 
nasqué Ramon Pellejero, “Raimon”. 
No sé si totes aqüestes coin- 
cidències han marcat el meu carác
ter, puix que l’amor a la humanitat, 
a la terra, a la pintura, a la música 
i a la poesia són inclinacions que 
he détectât en més d’un compatri- 
ci, no necessàriament nascut sota 
el meu astre. EIs meus gustos, 
segons que ja advertía al lector en 
el número 112 de Quadern en ence- 
tar aquesta secció, coincideixen amb 
els de Rimbaud pel que fa a la cosa 
estètica, mentre que en les demés 
qüestions ja no séc tan heterodox. 
Em reconeixeu, pel carrer?

Die aixô abans de presentar-vos 
el comte Renato Zavagli Ricciardelli 
delle Camínate, un aristócrata que, 
malgrat la seva condicié, va haver 
de posar-se a traballar ais quinze 
anys; un vei de Rimini que, eli sabrá 
per qué, va instaMar-se a Cannes; 
un francés que resulta ser italià... 
Aquests brins d’informació no diuen 
absolutament res a ningú, com tam- 
poc no diu gran cosa el seu nom 
“d’anar pel carrer”: René Gruau, un 
nom borrés, impersonal, rera el quai 
hom és incapaç de descobrir-hi un 
rostre.

Proveu de pronunciar el cognom 
Gruau davant d’algù i només obtin- 
dreu mirades interrogatives o con
fessions d’ignorància, però traceu 
una ge i coroneu-la amb una estre
lla i, sobretot si el vostre interlocu
tor pertany a -o  està intéressât en- 
els mons de la moda i la publicitat, 
ja començarà a situar-se. Però exhi
bió un dibuix de la publicitat de Dior, 
de Biagiotti, del cabaret Lido o del 
Moulin rouge, i -malgrat sigui el vos
tre interlocutor una senzilla mes- 
tressa de casa o un paleta- veureu 
com se li iMumina el rostre: i tant 
que el coneix, i de molt abans que 
vos, a més! Sens dubte aquest és 
el senyal absolut de l’èxit d’un artis
ta, d’un dissenyador de moda, d’un 
cartonista: arribar a convertir-se en 
l’ombra dels seus dibuixos, en la 
seva conseqüència, en tan sols una 
presèneia fosca.

Copyright

CALBIUS

I Gruau se sent còmode en la 
seva foscor, en la distància, gaire- 
bé en la clandestinitat, des d’on 
dibuixa el “glamour”, el luxe i el “chic” 
d’un món -el de la moda- en el qual 
primen avui l’anorèxia, la fotogra
fia, les “top models” i el marketing, 
enfront del dibuix, la iMustració i la 
publicitat. Hereu del cartellisme de 
finals de segle XIX -Lautrec i 
Chéret- Gruau en recupera el voca- 
bulari, en el qual hom hi pot veure 
una derivació de l’època en què el 
dibuix era tributari de la litografia, 
la parquedat en el color de la qual 
serveix de referent i de guia en els 
seus treballs. En la seva obra el 
negre s’oposa constantment a un 
color variable i el seu univers gra
fie s’organitza a l’entorn d’una visió 
bipolar: el color llisca entro els relleus 
de la tinta xinesa, sostinguda per 
un substrat fosc, abstracte, del qual 
les linies en són una mena de rami- 
ficacions. El negre de Gruau s’ins- 
criu en un joc d’arabescs i sinuosi-

tats, a la vegada que en un contrast 
essencial. Entre aqüestes taques i 
línies de demarcació s’estenen els 
camps tremolosos, treballats, del 
color. Igualment que els rostres dels 
personatges són neutres, concen- 
trant-se tota la força expressiva en 
els vestits, l’economia dels colors i 
l’èmfasi del negre responen -a  la 
manera clàssica- a una exigència 
de llegibilitat: es tracta de subrat- 
llar, d’aìllar, de destacar. Tot el seu 
art rau en respectar aqüestes nor
mes sense cap infracció violenta 
a un ordre de coses, res de revo
lucionan; variacions molt lleugeres 
si de cas, musicals, permetre’s 
només la negligèneia del costum, 
del virtues.

El disseny de modes avui -s i és 
que encara existeix- ateny només 
a l’estilista, és un codi que no ens 
concerneix, que està destinât a un 
ÚS intern -un estadi intermig entre 
la concepció d’un vestit i la seva 
execució-, que es dirigeix a una 
mirada experta. No és aquest el cas 
dels dibuixos de Gruau, concebuts 
per al gran públic i amb una óptica 
de presentació. Recorden, si de cas, 
els figurins que adornaven els tellers 
de les modistes, els sastres i els 
pelleters, senyals de l’ofici, patents 
del gremi de mestres talladors que 
garantien la seguretat del “bon gust” 
de l’artesà, la seva propensió a una 
elegància caiguda avui en desús. 
Gruau és una figura de transició 
entre l’època daurada del dibuix de 
modes i el favor que actualment 
sembla recobrar aquest art, des- 
prés d’un llarg parèntesi fotogràfic, 
a la vegada que el màxim exponent 
d’aquesta especialitat del dibuix.

M’hauria agradat de conèixer- 
lo, però m’he hagut d’acontentar 
amb els seus dibuixos, i, tot i seguint- 
li l’obra, he comprovat al llarg del 
temps que també coincideixo amb 
els gustos de Pierre Balmain, Jean 
Dessés, Roland Petit, Laura 
Biagiotti; de les cases Dior, Path, 
Givenchy, Bemberg, Van Cleef; de 
les empreses de Vichy, Eminence, 
Lido, Transformazioni Tessili, Moulin 
Rouge, Fémina, Marie-Claire, 
Vogue..., i aixô m’omple de satis
faccio: dec tenir “classe”!
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Un dels représentants més solids i 
amb més personalitat de la gene- 
ració posterior a la que han conso
lidât pintors corn Alfons Borrell o 
Manuel Duque, és Emili Valentines. 
Un jove de trenta-dos anys que senti 
la pintura de la mà del seu avi i del 
seu pare, tots dos pintors d’hores 
robades a la teina. Valentines des de 
l’adolescència tingué molt ciar el 
carni a seguir i a casa seva també 
ja que, de seguida, es feren com
plices de la seva passié i als cator- 
ze anys li van regalar un cavallet 
que encara conserva i que utilitza per 
a traballar. El seu mastre durant l’a- 
prenentatge juvenil va ser Martinez 
Lozano, d’ell va aprendre les tècni- 
ques més clàssiques, però, sobre- 
tot, li va treure la por a la tela blan
ca, esperonant-lo a atrevir-se amb 
tot. El 1982 començà la carrera de 
Belles Arts i s’especialitzà en pintu
ra. Aqui depuré la seva tècnica i s’a
lliberà, lògicament, de quasi tot el 
que va aprendre a l’estudi de 
Martinez Lozano: “El pòsit del conei- 
xement és allò que resta després 
d’oblidar tot el que s’ha après”.

La mort del seu pare, l’any 1985, 
li va interrompre els estudis, ja que 
havia d’ajudar en el negoci familiar 
i aixó era incompatible amb Belles 
Arts, però va continuar pintant. 
Durant els tres anys d’aquest parèn- 
tesi formatiu, la seva pintura es va 
anar fent més fosca, és l’etapa que 
més l’apropa a un expressionisme 
clàssic. Tornaré a la Facultat i 
aquests darrers anys serán un peri- 
ode de recerca on es detecten, tot 
i que inconscients, uns planteja- 
ments plàstics hereus dels prece
dents sabadellencs, he vist en algu- 
nes de les seves obres l’arquitectura 
del color de Borrell o les descom- 
posicions cromàtiques de Duque. 
Aquesta fase de tempteig, on enca
ra senyoreja la presència de la figu-

Emili
Valentines

ANA FERNANDEZ ALVAREZ

ra humana, “l’home que busca”, un 
referent temétic que es converteix 
en una espécie d’alter-ego plástic 
de l’artista, s’esvaeix répidament i

espais paisatgistics són meres excu
ses que li permeten fer un art de 
peli. Uns llocs, uns paisatges, que 
li suggereixen i li provoquen un estât 
animic que, précisément, ha d’e- 
vocar a l’estudi, sense que la imme- 
diatesa de la realitat el distregui. 
A ixi dones, les seves teles són, 
fonamentalment, memòria senti
mental treballada amb una densa 
capa d’oli que esclata a través d’uns 
colors únics. L’oli ha estât la tècni
ca escollida, no per atzar, sino amb 
la premeditada intenció de trobar 
uns colors d’una potèneia que, l’a- 
crilic, per exemple, no pot donar 
mai. Són gammes cromàtiques que 
es troben en les obres dels artis- 
tes-alquimistes de la pintura fla
menca 0 del Renaixement: eis verds

comenqa a trobar totes aquelles 
constants que fan el seu estil tan 
personal.

La pintura de Valentines és una 
préctica de cuina, d’estudi, on els

i els vermeils de Jan van Eyck, de 
Masaccio, de Piero de la Francesca; 
els blaus i els groes de Giotto; les 
veladores de Filippo Lippi; els 
marrons i els daurats d’ll Veronese,...
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Les seves obres poden semblar
nos, a simple cop d’ull, de factura 
ràpida, però no ho són en absolut, 
son quadres molt meditata i elabo
rata i a més sotmesos, en ocasione, 
al repòs i a la quarantena, fins que, 
la pròpia obra exigeix el que li falta: 
“Noto que el quadre està acabat 
quan ja no em diu res, quan deixa 
de requerir-me qualsevoi interven
ció”. El propi comportament de l’oli, 
que s’asseca molt lentement, li per
met un treball lent i pacient. També

poden resultar-nos formalment matè- 
riques, però no ho són, ni a la mane
ra de Barceló, que prescindeix del 
color, ni a la de Pijoan, que es recrea 
en la pròpia textura intentant escul
pir el quadre, sinó que es manifes
ten de manera molt diferent. 
Valentines prepara una espècie de 
Hit cromàtic on dibuixa amb uns soles 
negres o marrons que constituei- 
xen l’arquitectura de cada tema.

La utilització que aquest artista 
fa del color pot evocar el fauvisme.

però eli va més enilà perqué, contrà- 
riament a aqüestes feres del color, 
si que té en compte la Hum, però 
no a la manera clàssica, sinó que l’a- 
curada elecció dels contrastos 
cromàtics és la pròpia Hum de l’obra. 
Tampoc independitza el color de 
l’objecte, perqué ambdós concep
tas s’enriqueixen mútuament: la taca 
és, no pot ser una altra cosa, arbre, 
aigua, cel o roca.

Temáticament, les evocacions 
paisatgistiques que ens ofereix són 
escenografies d’una meteorologia 
quieta, partícipe en una melangia 
molt marcada per una distorsió cla- 
rament expressionista, però servida 
amb la força d’un fauvista. Han 
desaparegut les persones i també 
qualsevol forma arquitectónica que 
eren elements més propis de la seva 
primera etapa. El life-motive més 
recurrent és l’AIGUA, ho ha estât 
sempre, un aigua immòbii, tan sols 
pertorbada per alguns tragos groes
0 taronges, vermeils o violetes,.... 
També ho són els arbres, arbres de 
naturalesa ígnia, verds maragda o 
vermeils barrees.

La figuració de Valentines és la 
lògica hereva d’un période d’abs- 
tracció. Fenomen plástic que, al con
trari de la resta d’estiis, corrents o 
“ismes” de totes les époques, pres
cindeix del referent del món real i 
que dóna autonomia a les arts plàs- 
tiques. Un artista que, com altres 
de la seva generació, amb el neo- 
figurativisme, és responsable de fil
trar la tradició pictórica i de recon- 
ciliar-la amb el mestratge deis 
abstractes: “Copiar el que veiem i 
pintar pensant el que veiem”. L’obra 
de Valentines està en aquesta línia
1 aixó és la proposta més interes
sant i suggeridora d’aquest artista.
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Mirador

27 Pavos Reales 
SIMON JUDAS SAURAI CONESA
Del 15 al 30 d’abril de 1998 

GALERIA NOVA 3 
Sabadell
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LA RAJOLA DECORATIVA 
del segle XV al segle XX

Del 28 d’abril al 31 de juliol 
de 1998

MUSEU D’HISTÖRIA 
DE SABADELL

UNA CAPSA DE CARTRO 
DINS D’UNA CALAIXERA

Del 28 d’abril al 
13 de maig de 1998 

SALA III - CASALS PERE QUART 
Sabadell

b lo ii | : J |  Ajuntament 
IftP  de Sabadell

ALBERT
Del 28 d’abril al 17 de maig 

de 1998
ACADÈMIA DE BELLES ARTS 

Sabadell

Els colors del blau
Del 22 d’abril al 14 de juny 1998 
Edifici de I’Obra Social de la 

Caixa de Sabadell 
SA NOSTRA

FUNDACIÖ CAIXA DE SABADELL 
Sabadell

ZURBARAN
De l’1 d’abril al 31 de maig 

de 1998
MUSEU NACIONAL D’ART 

DE CATALUNYA 
Barcelona

J.M. BRULLI PAGES
Del 21 d’abril al 24 de maig 

de 1998
SALÓ DE LA CAIXA DE SABADELL 

Sabadell

BEREBERS
TE R R IS S A  I CATIRES

Del 5 de maig al 4 de juliol 
de 1998 

FOC
forns i obrador de ceràmica 

S. XVIII 
Sabadell

ANTONIO HERVAS
Del 17 de març al 15 d’abril 

de 1998 
INTEL-LECTE 

Sabadell

MIQUEL TORRECILLA
Del 14 de maig al 6 de juny 

de 1998
SUBEX - Barcelona

EXPOSICIO DE MEDALLES 
MONTSERRATINES

ICoMecció M ANUEL FORASTEF^

EXP0SICI0 DE FOTOGRAFIES 
DE MONTSERRAT

C À M E R A  C LU B S AB A D E LL 
Del 25 al 30 de maig de 1998 
ACADÈMIA CATÓLICA 

DE SABADELL

LA COL-LECCIO 1875-1936
Maig 1998

MAS MUSEU D’ART 
DE SABADELL

CANALS GALERIA D’ART 
Claustre del Reial Monestir

Del 22 de maig al 
21 de juny del 1998 

Sant Cugat del Vallès

JOAQUIM MONTSERRAT
Del 7 al 25 de maig de 1998 

GALERIA NOVA 3 
Sabadell

JOAQUIM MONTSERRAT
Del 19 maig al 7 de juny 1998 

ACADÈMIA DE BELLES ARTS 
Sabadell



ENRIC AGUILAR
Del 19 de maig al 7 de juny de 1998 

ACADÈMIA DE BELLES ARTS - Sabadell

SOTO VILLENA
Del 15 de maig al 2 de juny 

de 1998
GABARRO ART 

Sabadell

CABALLE JUANICO
Del 12 al Side maig de 1998 

AROMA, ESPAI D’ART 
Sabadell

HOMENATGE POSTUM A 
JOSEP SERRASANTA

Del 10 al 30 de juny de 1998 
GABARRO ART 

Sabadell

ISIDRE IMANILS

ISIDRE MANILS
Del 9 al 28 de juny 1998 

ACADÈMIA DE BELLES ARTS 
Sabadell

T a l l e r  O b e r i

TALLER OBERT
Del 9 al 28 de juny 1998 

ACADÈMIA DE BELLES ARTS 
Sabadell
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r ö

R e f o r m e s  
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El mes de juny de 1996 el Fòrum 
Terrassenc per a la proteccié i orde- 
nació del medi natural i del paisat- 
ge, va presentar el tríptic “Via Verda 
Sant Llorenç/Collserola, un ele
ment fonamental del Sistema 
d’Espais Lliures i Naturals del Vallès 
Occidentar. Es proposava la con- 
nexió entre dos espais ja protegits 
-el Pare Natural de Sant Llorenç del 
Munt i rObac i el Pare de Collserola- 
mitjançant els espais de valor natu
ral i paisatgístie situate entre l’eix 
urbá de Terrassa-Rubí-Sant Cugat 
i l’eix urbá de Castellar-Sabadell- 
Cerdanyola, séparant els respee- 
tius ereixements urbane però eon- 
neetant la eivilitat de les respeetives 
eiutats. Es traetava dones de fixar per 
eserit i sobre un plànol, una pro
posta que si bé ja s’havia esbossat 
des de determinate eereles natura
listes i aeadèmies (eorredors verde 
del Vallès, eonneetors biolôgies entre 
serralades,...), fins aleshores este
va maneada de eonereeió real.

A partir d’una proposta tan sintè- 
tiea eom és la de eonneetar eis dos 
pares, el triptie de la Via Verda va 
esdevenir una primera sintesi inter- 
diseiplinar fêta des de la biologia, 
la geografia i el urbanisme, que 
impliea a un ampli ventali d’enti- 
tats eiviques (eulturals, naturalis
tes, professionals, aeadèmiques, 
veïnals....) de Terrassa, Sabadell i 
altres munieipis de la eomarea. Es 
batejava amb nom propi i emblemà- 
tie aquesta proposta per tal de fixar- 
la en el territori eom en un aete de 
eolonitzaeió.

L’eseenari més ampli de la pro
posta és però la eonseeueió d’un 
Sistema d’Espais Lliures i Naturals 
global. En aquest sentit la Via Verda 
Sant Llorenç/Collserola és tan sols 
un element exemplar d’aquest sis
tema, un exemple estratègie per la 
seva magnitud i la seva posieió

La vìa verda 
Sant Llorenç/ 

Collserola

MIQUEL LLOVERAS ì HERNÁNDEZ

metropolitana. La proposta s’em- 
marea aixi dins les tendèneies més 
aetuais, eoineidents en dues de les 
disciplines fonamentais de l’orde- 
nació del territori: la que es dedica 
a la conservado de la biodiversitat, 
la natura i el paisatge; i la que pia
nifica la ciutat i teoritza sobre els 
models urbans i les infraestructures.

Des del punt de vista de la con
servado de la natura, les cir- 
cumstàncies actuals fan veure la 
nécessitât d’incrementar la protec- 
ció dels espais naturals aïllats (Parcs 
Nacionals, Parcs Naturals, Reser
ves, etc.), mitjançant eonneetors 
territorials que configurin una veri
table xarxa ecològica on els parcs 
i les reserves siguin els seus nodes 
principals. Des del punt de vista de 
planejament urbanístic, cada cop 
es més palpable la impossibilitat 
d’estructurar regions densament 
poblados des de l’ôptica exclusiva 
del creixement urbà; la urbanística 
és cada cop més conscient que 
també cal positivar eIs entorns no 
urbanitzats de les eiutats i planifi
car les activitats i eis usos que s’hi 
donen. En aquest sentit, la capaci- 
tat vertebradora del Sistema d’Es
pais Lliures i Naturals s’intueix corn 
una eina de futur efectiva a l’hora

d’estructurar i donar sentit a les 
regions metropolitanos actuals.

Però aquest diseurs no està arre- 
lat en el planejament territorial del 
nostre país. Pel que fa a la con
servado, el Pia d’Espais d’Interès 
Naturai (PEIN), recull tan sols un 
llistat d’espais aïllats i inconnexes, 
amb mécanismes de gestió desi
guale i no sempre operatius. Com 
el seu nom indica el PEIN voi pre
servar els espais d’especial interés 
naturai, però deixa de banda els 
espais forestáis, agricoles, fluviale, 
etc. Pel que fa a la planificado terri
torial tan sols disposem del Pia 
Territorial General de Catalunya, 
document que es limita a preveure 
un creixement urbà i d’infraestruc- 
tures molt agosarat, on tan sols en 
queden al marge aquells sòie amb 
pendent superior al 20%.

En aquest context, la proposta de 
la Via Verda (i per extensió la del 
Sistema d’Espais Lliures i Naturals), 
té una clara vocació d’incidir en el 
planejament territorial (Pia Territorial 
Metropolità de Barcelona), en els 
planejaments urbanistics d’escala 
local (Revisions dels Plans Muni
cipals d’Ordenació Urbana), i en les 
decisions sobre les infraestructures 
viàries que encara resten pendents.

Del juny del 96 ençà s’ha dut a 
terme una tasca continuada de difu- 
sió de la proposta, aconseguint uns 
résultats que hem de considerar 
força satisfactoria. La implicació 
social i cívica amb la Via Verda ha 
superat els àmbits locals de Terrassa 
i Sabadell, i ha estât assumida i pro- 
mocionada per diversos fòrums i 
entitats d’arreu de la comarca. A 
nivell politic i institucional, la pro
posta ha estât recollida i aprovada 
pels Plens de la majoria de munici- 
pis implicate. I pel que fa al plane
jament urbanístic, cal destacar la 
Revisió del Pia d’Ordenació de Sant

P E IX  i M A R IS C  ,

J. BARBERA

Telèfons 714 52 87 - 714 55 40 
Castellar del Vallès

MODA EN PELL I PELLETERIA

0
llorenç cobolle

Escola Industrial, 22 pis • Tel. 725 75 59 • SABADELL

T aller R T

M a lte  B a ta lla
Graduada en A rts  Plastiques

E S C O L A - T A L L E R  DE D I B U I X  I P I N T U R A  
Baronia, 12 Tel, 7 17 83 83 08202 SABADELL (Barcelona)



Quirze del Vallès, on s’ha apostat 
explícitament per la Via Verda com 
una de les directrius fonamentais 
del seu model urbà. Queda però 
molt per ter, sobretot en tots aquells 
aspectos que determinen la gestió 
real i quotidiana d’aquest territori.

El futur de la Via Verda dependrà 
segurament del nivell d’acceptació 
i implicació social de la proposta. 
Per això és important recordar que 
la Via Verda s’encaixa entre dos 
eixos urbans fonamentais de la regió 
metropolitana de Barcelona: el de 
Matadepera-Terrassa-Rubi-Sant 
Cugat, a ponent, amb una població 
total de 265.000 habitants; i el de 
Castellar-Sabadell-Sant Quirze- 
Cerdanyola, a llevant, amb un con- 
junt de 274.000 persones. El poten-

cial social és doncs molt gran, sobre 
tot si tenim en compte que la Via 
Verda, a més a més de les seves 
funcions connectives i écologiques, 
es planteja també corn un element 
paisatgistic intégrât a la xarxa d’es- 
pais verds dels nuclis urbans del 
seu entorn, que havia d’augmentar 
la seva qualitat ambiental i les pos- 
sibilitats de Heure de la poblaciô.

Terrassa i Sabadell corn a capi
tals vallesanes amb eis principals 
nuclis de poblaciô, aixi corn d’enti- 
tats i de teixit social, hauran de pren
dre un protagonisme clau. Caldrà 
en aquest sentit canalitzar positi
vement les antiques rivalitats i assu- 
mir un projects comü que protegei- 
xi i ordeni l’espai comprès entre les 
dues ciutats, territoris que fins ara

han estât frontera, mancomunitat 
frustrada, esquena o calaix de mais 
endreços. En aquest sentit la Via 
Verda reconeix el valor excepcio
nal d’aquest indret i del patrimoni 
rural, cultural, natural i paisatgistic, 
i aporta un objectiu ampli i ambiciós 
que pot esdevenir un ideal compartit 
de futur. Sabadell i Terrassa hau
ran de liderar el sector central i més 
estratègic de la Via Verda, revita- 
litzant i rééquilibrant el diseurs 
urbanistic metropolità. En un entorn 
tan densament urbanitzat, on l’es- 
pai Iliure i natural esdevé un valor 
positiu i de prestigi, la Via Verda 
estesa des de Sant Llorenç fins a 
Collserola, pot esdevenir el verita
ble parc central metropolità del 
segle XXI. ^
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La Fundado Bosch i Cardellach, el 
proppassat 27 d’abril, ens invità a 
escoltar la conferència que, sota el 
títol “La delimitació de l’Àrea Me
tropolitana de Barcelona-Sabadell- 
Terrassa”, ens oferiren Josep Roca, 
catedràtic d’Arquitectura Legai i 
director del Centre de Politica del 
Sòl i Valoracions de la UPC i 
Joaquim Clusa, economista que, 
actualment, treballa a “Barcelona 
Regional” , Agènda Metropolitana 
de Desenvolupament i d’Infraes- 
tructures. Aquest, amb qui parlem, 
és un home al qual, per imperatius 
professionals, li toca ser un d’aquells 
que tenen el privilegi de pensar i de 
reflexionar sobre el sentit i el desen
volupament de l’àrea metropolita
na, l’espai on treballa i on resideix; 
per tant, aigú que pot descriure’ns 
com es va fent el Sabadell d’avui 
en dia.
Joaquim, a mi em sembla que Tac
tual tendéncia, a Thora de pen
sar la ciutat moderna, és la que 
ens ve marcada pel model fun- 
cionalista. És així com tu ho 

1 1 6  veus?
A veure, copiar els criteria dels 
americans per definir i per delimi
tar “ciutat” no és gratuit, però, és 
dar, implica copiar també les seves 
hipótesis. Elis defineixen “ciutat” o 
“àrea metropolitana” segons la 
grandária, la densitat, la “connecti- 
vitat” o la interacció, i, a més a més, 
segons l’autosufidénda o T”auto- 
contenció” d’un fenomen relacional, 
que és on es viu i on es treballa. 
Aixó, potser, és limitât, però, a ells 
els serveix perqué creuen que el 
desplaçament entre la residència i 
el treball, que és quelcom quotidiá, 
és Tindicador més determinant a 
Thora de comprendre el concepte 
“ciutat”. Residéncia-Treball és una 
relació de base diària.
Però, de quina manera, els fluxos 
originats pels desplaçaments no- 
obligats, els que genera Toci, els 
que defineixen al ciutadá privât, 
no solament públic, serveixen per 
a matisar o per a acabar de fer 
una anàlisi més complerta?
Al model americà, aquest criteris no 
hi apareixen. Realment, no compten. 
Aleshores, traduir-lo a la realitat
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mediterrània, pot servir-nos?
Té limitacions, és veritat. Però no 
podem oblidar els treballs fets per 
TInstitut d’Estudis Metropolitans que 
intenten incloure, précisément, tots 
aquests altres criteris més propis 
de la nostra realitat europea en els 
quais apareixen dades com la 
següent: una tercera part de la gent 
dediquem o estem générant rela
cions de barri, una altra tercera part 
de municipi, fora del mateix barri i 
una tercera part més, la resta, fora 
del municipi.
Per això mateix, la reconciliació i 
la simbiosi d’aquests dos tipus de 
criteris es fa del tot necessària.
Bé, ho hem de tenir en compte, però, 
alerta que ells ens porten molt avan- 
tatge, perqué fan delimitacions de 
districtes o àrees metropolitanes 
des de 1910. Gairebé, estem repe- 
tint tot el creixement evolutiu pel 
qual ells han passât: grans super
ficies comerciáis, d’oci, etc., tant a 
fora com a dins de les ciutats, per 
tant, és racional que ens fixem en 
corn han sabut donar solucione ais 
problèmes i no repetir-ne els errors. 
El fet cultural, el fenomen de Tas- 
sociacionisme, entre altres qües- 
tions, s’ha de tenir en compte per
qué és molt important. S’ha d’anar 
amb cura per no dissenyar un model 
desproporcionat i allunyat de les 
necessitate exigidas pel ciutadà; 
fixem-nos, per exemple, en coses 
com la importància del “problema” 
del nom que han de tenir les àrees 
metropolitanes, i quines son les 
regles que s’ha de seguir per a posar 
el nom précis a cadascuna d’elles.

De la mateixa manera que l’àrea 
gran s’ha de denominar Barcelona- 
Sabadell-Terrassa, la petita s’ha de 
dir Sabadell-Barberà-Castellar. Per 
tant, tothom surt a la foto. Això, avui 
en dia, és pensar en termes asso- 
ciatius.
Quina ha estât la dinàmica de la 
mobilitat metropolitana de Tàrea 
que anomenes petita?
Corn ens explicava TAssumpta 
Gener, Tany 1990, les immigracions 
cap a Sabadell son, bàsicament, de 
Barcelona i, les emigracions de 
Sabadell es dirigeixen, també bàsi
cament, cap als municipis de Ten- 
torn. Implicitement s’ha tingut en 
compte tots els factors que generen 
la mobilitat ciutadana. Explicitament, 
hem volgut dir: Fem corn si fóssim 
americans!
A mi em sembla que, els que us 
dediqueu a pensar la ciutat, us 
heu limitât a fer el diagnòstic i no 
heu assumit Tètica que suposa 
alertar les administracions, tot 
plantejant, si cal, alternatives de 
contendo o de correcció del 
desenvolupament de les ciutats 
modernes. L’urbanista il lustrât, 
aquell que es responsabilitza de 
donar contingut filosôfic al seu 
model d’estudi, ja no existeix?
A veure, la ciutat creix molt en exten- 
siô, però, en canvi, el creixement 
conjunt de Tàrea en nombre d’ha
bitants no varia massa. El que si 
que creix, dones, és la mobilitat inter
na d’aquest territori. De quina mane
ra? Barcelona i altres municipis de 
la zona han perdut tres-cents mil 
habitants i, d’altra banda, els muni
cipis de les rodalies han crescut, en 
aquests quinze anys, gairebé un 
vint per cent, estem davant d’un 
creixement fort de naturalesa dis
persa, les àrees residenciáis són 
urbanitzacions, sobretot, amb viven- 
des unifamiliars, és a dir: a un cin
quanta per cent del territori li corres- 
pon un quinze per cent de població. 
Aleshores, un deis problèmes que 
tenim, que jo cree que és solucio- 
nable, és que, en vint anys, hem 
gastat molt terreny i malgrat tot, 
valorant Sabadell respecte el seu 
entorn, queda força individualitzat 
i compacte.



Qué s’hauria de fer?
Aquesta tendència, de creixement, 
s’hauria de corregir. Ens hem de 
basar en un creixement compacte. 
Una opció és potenciar eis passa- 
dissos verds que tenim. Potenciar 
aquest passadis que hi ha entre 
Sabadell i Terrassa i allargar-lo per 
la Serra de Gallinés, encara que 
aixô signifiqui congelar la urbanit- 
zació de Can Barata que a més, a 
cop d’ull, presenta iMegalitats. També 
hem de continuar-lo per Sant Cugat 
i Cerdanyola i intentar que connec- 
ti amb Collserola.
Però, el clutadà, precisament, 
quan es desplaça entre ciutats, 
pot tenir la sensació que el camp 
s’està convertint en una mena de 
“no-lloc” i, a la vegada, que eis 
limits de la seva ciutat s’han des- 
dibuixat.
No. En aquesta àrea de què par- 
lem, delimitada per Sabadell-Bar- 
berà-Sant Quirze-Castellar, inscri
ta entre aquests passadissos verds, 
les ciutats adquireixen individuali- 
tat urbana i, a la vegada, repre
senten un territori caracteritzat per 
l’equilibh camp-ciutat. Es conver- 
teixen en entitats comprensibles.

contingudes i també més complexes 
i més riques. Constitueixen una pri
mera escala urbana, més petita, 
imbricada de manera natural amb 
una de més gran que ens connec
ta amb Barcelona. Això ha permès 
un creixement economic que dona 
viabilitat evolutiva a la zona.
I, el camp on queda?
Dones, afortunadament, el nostre 
model de creixement ens ha portât 
a mantenir un fet estimable, fixa’t, 
per exemple, que l’aghcultura més 
rica és, precisament, la que es 
desenvolupa a l’àrea metropolita
na: al Penedès, l’agricultura inten
siva del Maresme, etc. És a dir, és 
aquí on es déna amb més força la 
potenciacié del sector priman. 
Veus alguna relació entre aquest 
fenomen de la Cíutat de Ciutats 
amb el projecte noucentista de la 
Catalunya Ciutat?
No, de totes maneres és un tema 
que he estudiat poc, però cree que 
els noucentistes no pensaven, en 
termes dimensionals, en l’escala en 
qué es pensa actualment. No com- 
pactaven com ho fern ara. Ho des- 
crivien més en termes de ciutats 
separadas.

Quina assignatura pendent tenim 
i et sembla que és la més peremp- 
tòria per aprovar?
Des del punt de vista econòmic, l’a- 
tur i, des del punt de vista territo
rial, el transport. El transport públic 
encara és deficitari i el vehicle pri
vat té massa protagonisme. El crei
xement patològic que s’ha donat en 
l’àrea on vivim ha tingut dos pério
des; l’un, el 1972-1982, quan es va 
produir la part més gran d’aquest 
creixement, marcat per l’especula- 
ció i la manca de disciplina i de 
referent urbanistic i l’altre, en canvi, 
el 1982 i 1992, ja amb la Generalität, 
el creixement es compactât i con- 
tingut. Cree que ens mantenim dins 
un equilibri indùstria-camp-urba- 
nisme molt suggeridor i que, inévi
tablement, potencia l’arrelament 
econòmic. Que una empresa com la 
Sony estigui on està no és fruit de 
l’atzar, per exemple.
Quin element ressaltaries del 
Sabadell actual?
L’Eix Macià que s’ha constituït per 
donar centre.
Però donar centre a la rodalia, no 
a Sabadell.
No és només al propi Sabadell, sino
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que, a més, li ha servit per guanyar 
“centralitat” dins l’àrea metropolita
na gran.
És singular la nostra cíutat quant 
al manteniment d’una dualitat de 
centres. Això és un plantejament 
que pot aglutinar interesaos o, al 
contrari, pot crear elements desin- 
tegradors?
Jo diria que els dos centres están 
justificats perqué atrauen gent, cap 
d’ells són forats urbans, no están 
morts. Això vol dir que tots dos fan 
falta. AIgú podria questionar el cost 
de l’Eix, però, acceptant qualsevol 
tipus de crítica, en el fons, torno a 
repetir-ho, l’Eix era una nécessitât. 
L’ús de la seva façana ningù pot 
discutir-lo, “El Corte Inglés” és un 
focus d’atracció i generador d’acti- 
vitats indiscutible i ajuda a configu
rar les noves dimensions de la ciu- 
tat. A mi, personalment, m’agradaria 
que aquests dos centres acabes- 
sin trobant-se. D’alguna manera, la 
Ronda Zamenhof intenta fer-ho.
Sí, però això és continuar pensant 
en la ciutat-rendible, en termes de 
funcionalitat, i deixar de priorit- 
zar la ciutat-relacional, no és això 
un problema reduccionista?
Sóc optimista i, per exemple, un Hoc

com el “Baricentro” ha significat, per 
a certes poblacions, l’adquisició d’un 
centre que no tenien i compter amb 
un espai que possibilità passar tot 
el dia, cosa que és bona.
Però, la valorado qualitativa que 
aquest espai i temps pot donar 
és, si més no, propera a l’acultu- 
rització. Els equipaments d’a- 
quests espais són, culturalment, 
pobres.
Jo no ho veig aixi. És crear un altre 
tipus de “centralitat” que no des
carta altres possibilitats. Que es 
pugui ensenyar a ballar sardanes 
davant d”’EI Corte Inglés”, que es 
pugui organitzar regates de modé
lisme al llac del Parc Catalunya, això 
és una forma més d’associacionis- 
me cultural. I, en tot cas, intentem 
que el “Baricentro” tingui més huma- 
nitat, no neguem els Baricentros. 
En el fons, és intentar veure el pro
blema com un canvi d’escala que 
possibilità l’existència de ciutats més 
riques i, això és important, amb més 
oportunitats. Per tant, no hi veig cap 
contradicció empobridora.
I què es fa amb els centres hlstò- 
rics?
Dones jo cree que, précisément, un 
centre corn el de Sabadell, estarla

més aprofitat i més potenciat si tin- 
gués unes àrees comerciáis corn 
les que estem parlant, això sí, amb 
unes dimensions pensades per 
aquest espai. Sabadell és una ciu- 
tat molt rica, però encara som lluny 
d’altres territoris més avançats, per 
això mateix, hem de potenciar allò 
que genera activitat industrial i 
econòmica, no ens enganyem, és 
això el que manté les ciutats vives. 
Quant més nivell económic tinguem, 
i això a Sabadell es tradueix en un 
indiscutible augment de la renda 
per càpite, més capacitat de con
servar tindrem i la nostra ciutat será 
un Hoc de més bon viure.

El ciutadá sabadellenc del futur, per 
a comprendre qui és, haurà de saber 
com s’ha fet Sabadell ara. Una 
època de canvis com la nostra és la 
que genera més preguntes i res- 
postes possibles, per tant, les parau
les de Joaquim Clusa poden aju- 
dar-nos a entendre’ns com a 
ciutadans i a entendre la ciutat.



El nostre personatge va néixer a 
Sabadell al bell mig de l’estiu de 
1959. De ben jove va sentir la crida 
de la natura i més tard convertí la 
biologia en la ciència amb la qual es 
llicencià a la Universität Autònoma 
de Barcelona. Fou de la promoció 
1976-1981. Apassionat per l’edu- 
cació va obtenir el mateix any el 
Certificat d’Aptitud Pedagògica de 
l’Institut de Ciències de l’Educaciô 
de la UAB.

Just acabada la carrera va obte
nir una plaça de tècnic superior a la 
Diputado de Barcelona. Aquesta 
teina el va portar a recorrer passa 
a passa els parcs naturals del 
Montseny, Sant Llorenç del Munt i 
rObac, el Corredor-Montnegre i 
Montesquiu. Com a funcionan d’a- 
questa Corporació fou un dels res
ponsables de l’educació ambiental 
en aquests espais naturals fins l’any 
1989. L’any 1997 es va incorporar 
al Servei d’Acció Territorial de la 
Diputado de Barcelona.

El primer Ilustre deis noranta va 
estar en excedéncia i coMaborá amb 
diverses associacions écologistes 
fins a impulsar la creado l’any 1994 
de la fundació Terra de la qual és 
president. Durant aquesta època 
també fou assessor ambiental de 
la sèrie televisiva El capitò Enciam, 
promoguda per la Generalität de 
Catalunya i dirigida pel també saba- 
dellenc Miquel Caiçada (Mikimoto).

Ha escrit nombrosos articles a 
la premsa locai i a revistes espe- 
cialitzades sobre divulgació ecolò
gica. Des de l’inici de la Guerra del 
Golf l’any 1991 no ha interromput les 
seves coMaboracions quinzenais 
sobre medi ambient, primer al Diari 
de Sabadell i actualment a El 9 Nou 
del Vallès Occidental. També fou 
redactor en Cap de la revista inter
nacional “Tots: Quaderns d’educa- 
ció ambiental” editada en quatre
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llengües per la UNESCO i el Centre 
Unesco de Catalunya. Ha escrit una 
vintena de Ilibres i opuscles. Des 
de “La fauna del Vallès” (1982) fins 
el darrer “Duel per un municipi verd. 
El medi ambient i la gestié munici
pal” amb la coMaboracié de l’advo- 
cadessa Montserrat Cunillera i publi- 
cat per la fundació Terra (1997). Una 
obra continuada en la quai la natu
ra ha estât sempre protagonista, 
sense oblidar el toc d’alerta sobre eis 
problèmes ecologies que no sén 
pocs.

Jordi Miralles segueix la seva 
tasca corn a comunicador ambien
tal que es reflexa en la seva cons
tant activitat divulgadora o amb 
vinculacions académiques corn ser 
professor coMaborador de la cá
tedra UNESCO de sostenibilitat de 
la Universität Politécnica de 
Terrassa.

Posseeix un nodrit bagatge i les 
seves inquietuds Than inspirât a ser 
fundador i soci de la Societat 
Catalana d’Educació Ambiental, o 
actualment a ser un actiu membre 
del conseil de redacció de la revis
ta de reflexió política “Espai de Lli- 
bertat” que edita la fundació 
Francesc Ferrer i Guárdia.

Amb ell, dones, els temes sobre

la ciència de la vida aflueixen com 
una deu. Ell és un testimoni abas- 
tament documentât per transmet- 
re’ns la inquietud per conservar l’en- 
torn. Un entorn que ens ho dóna tot 
i al qual, tanmateix, maltractem més 
del que imaginem.

Em conformât una tanda de 
preguntes, entre altres tantes que 
podríem formular-li.
“L’home un animal de presa”, 
segons Hendrik Willem Van Loon. 
O Thome un animal depravador?... 
L’espècie humana no ha superat I’a- 
dolescència evolutiva. Només un 
ser inconscient pot ser capaç de no 
comprendre que viure significa adap- 
tar-se als ritmes naturals. Els indis 
diuen que “la granota no buida l’ai- 
gua del bassal on viu”, els humans 
del tercer mil-lenni si. La civilització 
industrial és una alcohólica que ja no 
sap apreciar l’aroma d’un bon des- 
til-lat o la maduresa d’un vi negre 
anyenc perqué beu per no veure i 
oblidar.
Entre la societat desenvolupada 
o la subdesenvolupada hi ha no
tables diferéncies. Múltiples. No 
se sap -o  sí? si arribará el dia 
que s’aconsegueixi equiparar-se 
ambdues?...
El vid de consumir té Tavantatge 
que deixa nombroses xacres 
ambientáis. La Terra no pot supor
tar el ritme de vida en consum d’e- 
nergia i matéries primeras del pri
mer món. L’evidèneia o Talerta ja 
l’ha donat la Xina. El dia, cada dia 
més proper, que els més de mil 
milions de xinesos consumeixin la 
mateixa quantitat de cereals que 
el món industrial es menjaran tota 
la prodúcelo del planeta. És sub- 
desenvolupat aquell que gaudeix 
automutilant-se. Cal compartir les 
tecnologies més eficients i assu- 
mir que la frugalitat també aporta 
benestar i qualitat de vida.
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El progrès -la ciència, en general- 
ha evolucionat força en aquest 
segle. Haurà millorat les condi- 
cions humanes. Però horn es 
questiona si l’home, humanament 
parlant, ha seguit la proporció... 
Progrès no és sinònim de no pen
sar per atendre les trucades. Avui 
som més érudits que mai i en canvi 
som uns ignorants morals. NO hi 
ha progrès sense justicia distributi
va, participació, respecte pels drets 
compartits o ètica per damunt de 
l’eficácia particular.
Fa uns anys una autoritat políti
ca va dir que la m... ens ofegaria 
a tots... Horn es pregunta, ho 
podrem evitar?...
No mentre els nostres propis excre
ments siguin des del néixer un tabú, 
quelcom fastigós que 
cal fer desaparèixer 
amb una flaire perfu
mada o una planta de 
tractament que ningú 
voi al costat de casa.
Els residus deixen de 
ser residus el dia que 
ens els mirem com a 
matéries secundá- 
ries...; encara que 
haguem de Iluitar con
tra la termodinámica 
per imprimir-los nova 
energia. La matèria 
ha de recircular totes 
les vegades que 
pugui. Si repensés- 
sim els processes 
industrials sota la ins
pirado deis proces
ses naturals no hi 
hauria contaminació.
És inqüestionable 
que Thome ha sabut 
combatre i eliminar 
mais; Thome ha 
sabut construir i 
minorar el seu hábi
tat. En resum: Tho
me ha assolit una 
societat del benes- 
tar... En contra horn 
es pregunta: no ens 
estem construint la 
pròpia tomba?

Un bon metge no ès nomès aquell 
que fa bons diagnostics sinè el que 
a mès tracta amb humanitat als 
paciente. La Terra no tè una crisi 
ecològica tè, simplement, una 
espècie amb greus problèmes 
morals. No hi ha ciència possible 
que pugui guarir les ferides pla- 
netàries sense una nova moralitat 
basada en la humilitat de ser un 
depredador i no un depravador 
com deles al principi...
Tu, un estudiós de la vida i en 
concret d’algunes espècies, qui
nes creus que están en perill 
d’una propera extinció?
Vivim al bell mig d’una extinció mas
siva. Anualment es perden 1000 
espècies conegudes; un ritme mil 
vegades per sobre del ritme natu

rai d’extinció que els registres fòs- 
sils ens indiquen. Extingir-se forma 
part de la vida, però no tant de pres
sa! Mai com fins ara la capacitat de 
destrucció d’hàbitats naturals ha 
estât tan concentrada en una única 
espècie o fenomen com ès la civi- 
lització industriai.
De forma succinta, podries 
denunciar els principals enemies 
de la vida?...
La superpoblado i l’enverinament 
de l ’atm osfera, la terra i les 
aigües. Però, encara ès mès greu 
no tenir el seny per saber com
partir respectuosament. Exercim 
de dietistes i patim mal de quei- 
xal per causa d’una alimentació 
malsana.
...i a propòsit, creus tu en una 

altra vida, la del més
I ìFÌ No crec en el mès

- ' ‘III
enilà. Com Tescrip- 
tor luri Trifonov crec 
que “Thome ès un fil 
que es va allargant a 
través del temps, un 
finissim nervi de la 
història que es pot 
arrencar i separar i 
que permet determi
nar moites coses. 
L’home mai Tassu- 
meix la mort perqué 
porta a dins la sen- 
sació de la infinitud 
d ’aquest f il, una 
part del quai és eli 
mateix” .
Jordi, estem repré
sentant tots un 
drama pie de vida?...
El drama no és la 
Vida sino la medio- 
critat inconscient i 
irrac iona l de con- 
form ar-se  amb el 
desti. La Vida no és 
un Ilibre obert sino un 
quadern de pintura... 
que cal gaudir ac
ceptant que mai dei- 
xarem de ser apre- 
nents. És una qüestió 
d’humilitat.



Quatre ternes a questionar

■  La igualtat és una utopia...
Històhcament la igualtat ha estât 
una consigna revolucionària. Avui, 
la igualtat és la reforma educativa o 
de riRPF, O del cop de medicament. 
Tot és perqué hi hagi més igualtat 
entre els pobres i més igualtat entre 
els rics. Exigir la igualtat ha perdut 
sentit si no és amb condiciona con
cretes, altrament, és un topic més 
i no pas un fet necessari per a la 
qualitat de vida. Tanmateix, la uto
pia és ensinistrar-nos en l’art del 
compartir i la toleráncia, les llavors 
que fan impossible les desigualtats. 
Mentre les utopies siguin les metes 
i no els propis camins, en realitat 
divaguem. La utopia no és la hones- 
tedat política sinó la comunicació i 
la transparència que fan possible i 
fomenten la honestedat

■  Tot el que neix, mor...
Sense la mort no hi ha vida, malau- 
radament, la cultura cristiana creu 
que la Vida comença després de la 
mort. El résultat és que vivim sense 
il-lusié l’ùnica realitat perceptible. A 
la natura morir no significa començar 
a viure sinó perpetuar la vida. Avui 
respècie humana es comporta com 
si hagués perdut l’instint de perpe- 
tuar-se, altrament, ens semblarla 
insensat destruir el nostre entorn 
amb l’alegria o connivència que ho 
fem.

■  L’home és l’animal més 
perfecte...

La perfecció és l’adjectiu que ha 
posât en escac i mat el propi hábi
tat. Mentre la violència, la tortura, 
el despotisme, l’egoisme, la gelo
sia, la tirania, etc. puguin ser per- 
fectes, la persona no pot ser per-

fecte. L’ùnica perfecció vital és l’a- 
mor. I d’això encara n’hem d’a- 
prendre molt i molt.

■  La vida animai, la vida de 
l’ànima, la vida intel lectual...

La vida animal és un doll on apren- 
dre de nosaltres mateixos, la vida 
de l’ànima és una invenció per escla- 
vitzar les capacitats racionáis d’una 
persona. La vida intel-lectual s’utilit- 
za com a droga de disseny per eva- 
dir-nos de la realitat racional. La vida, 
senzillament, ha de ser natural.

El principal tret del meu carác
ter?
Desgraciadament, la coherència 
entre pensament i acciò.
La qualitat que prefereixo en un 
home?
La intui'ció.
La qualitat que prefereixo en una 
dona?
La lògica.
Allò que més estimo en els 
amics?
La capacitat per sorprendre.
El meu principal detecte?
Teñir la llengua massa llarga.
La meva ocupado preferida? 
Escriure l’Ecotribuna pel diari.
El meu somni de benestar?
Viure en una societat amb seny. 
Quina fora la meva pitjor desgrá- 
cia?
Perdre la raó.
Qué voldria ser?
Regidor de comunicació.
On desitjaria viure?
El dia que contactem amb altres 
éssers racionáis.
Quin color prefereix 
El biau, Pantone 300.
Quina flor prefereix?
L’orella d’ós.

Quin ocell prefereix?
El ballestee
Els seus autors preterits en 
prosa?
Italo Calvino.
Els poetes preterits?
Walt Whitman.
Els herois de ficció
Els tripulants de l’Star Trek Nova 
Generació.
Les meves heroines de ficció
Qualsevol personatge que interpreti 
la Meg Ryan.
Els meus compositors preterits
Rennie Bekker i David Arkenstone. 
Els pintors predilectes?
Michel Heizer.
Els meus herois a la vida real?
Els Iliurepensadors.
Les meves heroines històriques? 
Alexandra Kolontai i Rachel Carson. 
Els noms que prefereixo?
Laia i Nicolau.
Qué detesto més que res?
La violació.
Quins caràcters històrics menys- 
preu més?
Els torturadors.
Quin fet militar admiro més?
Aquell que no pugui existir.
Quina reforma admiro més?
La que comportará conviure a Gaia. 
Quins dots naturals voldries 
tenir?
La comunicació telepàtica.
Com m’agradaria morir?
Désintégrât.
Estât present del meu esperit?
Juvenil.
Fets que m’inspiren més 
indulgència?
Aquells que no s’excusen.
El meu lema?
Els petits canvis són poderosos.

Com sóc?
Un marcià.
-(que toca de peus a terra...)

FINQUES
GARNER
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ii:
Perfil

Cap escarolat (per fora).
Per dins, pie d’agri-CULTURA... 
Diu que te la llengua massa llarga. 
I sense pels...

Cientific de la Vida; 
n’és un aguerrit defensor.
No és alat, però vola alt.
Tot un exemplar exemplaríssim.



La renovado dels carrers, la pro- 
moció cultural, les obres del 
Mercat Central, la imatge de 
Sabadell al seu entorn,... Aquests 
son alguns dels temes que preo
cupen els responsables de l’Ofi- 
cina de Dinamització del Centre, 
una associació d’associacions 
que s’ha convertit en un espai de 
diàleg per a promocionar el cen
tre de la ciutat i explotar-ne les 
possibilitats. Josep Milà, el seu 
director, explica a Quadern les 
claus del present i el futur d’una 
ciutat que Iluita per minorar i ter
se conèixer.

Quin és l’objectiu de l’Oficina de 
Dinamització del Centre?
L’Oficina és, bàsicament, una asso
ciació d’entitats sabadellenques que 
representen els diferents àmbits de 
la societat civil que donen vida i 
empenta al món sabadellenc. Per 
primera vegada s’associen amb un 
mateix objectiu, el de renovar, dina- 
mitzar i promocionar el centre de 
Sabadell, entitats molt diverses que 
representen diferents àmbits d’acti- 
vitat. Aixó voi dir que hi ha des d’en
titats del món comercial i industrial 
fins a associacions culturáis, inclo- 
ent-hi l’Ajuntament. L’objectiu és 
teñir un espai de diàleg per con
sensuar projectes que es puguin 
defensar allá on calgui i, d’aquesta 
manera, desencallar alguns temes 
que ara están parats.
Calia realment una Oficina com 
aquesta? Tant necessitava el cen
tre una renovado?
El centre, efectivament, necessita
va una renovació i una empenta 
important i que per, si sola, no podia 
arrancar. És cert que el fet que hi 
hagi tantes entitats al centre de 
Sabadell és un riquesa de la socie
tat civil i de tota la ciutat. Però aques
ta mateixa riquesa, aquesta diver- 
sitat, que és un atractiu per la oferta 
cultural i comercial que suposa, és 
també un problema a l’hora de coor
dinar, unificar i defensar propostes 
en comú. La diversitat, si no es tenen 
uns espais de coordinació i unes 
eines útiis per a fer pinya quan cal 
en temes estratégics, pot ser un fre. 
Per tant, convenia teñir un instru-

Josep Mìlà
í d  Sabaddl 

del futur
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ment que coordinés i que fes una 
mica de lligam.
L’Oficina es considera un grup 
de pressió?
En tot cas, un grup de pressió però 
en el sentit més positiu del terme, en 
el sentit de coMaboració i de dià
leg. Aixó ho demostra el fet que 
l’Ajuntament forma part de l’Oficina 
en tant que entitat del centre i de la 
ciutat. Per tant, és un grup de pres
sió que no busca enfrontaments 
sinó que és un canal per a donar 
viabilitat a projectes i idees dife
rents.
Qué diferencia el centre de Sa
badell d’altres árees de la ciutat?

□ ’entrada, l’aspecte cultural, que 
ens diferencia d’altres árees que 
tenen una oferta bàsicament comer
cial i de servéis. El fet que el cen
tre tingui la majoria de la oferta gas
tronómica, cultural i Iòdica de la 
ciutat el converteix en un pou molt 
intéressant. A Sabadell, hi ha altres 
centres de nova creació, com l’Eix 
Macià, però són àrees que están 
molt especialitzades en aspectes 
purament comerciáis i no tenen el 
carácter urbà, històric i multifuncio- 
nal que té el centre. Aquesta multi- 
funcionalitat ve donada per la rea- 
litat histórica i urbana. Al centre hi 
ha les seus dels principals equipa- 
ments i entitats culturáis. I això supo
sa una oferta molt potent. D’altra 
banda, hi ha l’incovenient que un 
centre nou té els acessos molt ben 
soluciónate, perqué s’han planificat 
molt bé prèviament. En canvi, el 
centre històric té una estructura 
medieval de ciutat antiga que obli
ga a fer, en l’aspecte de la movili- 
tat i l’accés, operacions de micro- 
cirurgia.
Quin és el funcionament de 
rOficina? Té poder exectiu?
L’Oficina no pot fer projectes d’o- 
bres perqué són competència de 
l’administració. El que sí tenim és 
una comissió de cultura i una comis- 
sió tècnica que sovint, cada vega
da més, es reuneixen per discutir 
temes estratégics conjuntament. 
Aqüestes comissions, més que ela
borar projectes técnics, el que fan 
és revisar, proposar, suggerir, 
comentar, estudiar tots els projec
tes que elabora l’Ajuntament. Som, 
dones, al mateix temps, un comité 
de revisió i d’anàlisi i el punt de par
tida de propostes i idees.
Quines són les línies d’actuació 
de l’Qficina?
□ ’entrada, cal acabar tot el pía de 
renovació del centre, és a dir, la 
millora de carrers i places per donar 
més qualitat tant ais vianants com 
ais residents. El pía de renovació 
suposa també solucionar diversos 
problèmes de circulació i d’acces- 
sibilitat, tirar endavant amb un calen
dari concret tota l’operació del 
Mercat Central i de l’aparcament, 
incentivar la millora de façanes i



aparadors de tota l’àrea, etc. També 
estem fent una política de promoció 
de l’habitatge i de gestió d’espais 
desocúpate amb l’objectiu d’incre- 
mentar i rejovenir la poblaciô de l’à
rea. Finalment, estem treballant en 
la millora de la qualiat ambiental: el 
disseny deis carrers un cop aca- 
bats, la regulado de les deixalles, la 
jardinería, el funcionament de bars 
i terrasses, la càrrega i la descàr- 
rega, etc.
Quina és la imatge de Sabadell 
en el seu entorn? De vegades 
tenim la impressió que Sabadell 
no té la personalitat que hauria

de tenir d’acord amb les seves 
caractéristiques objectives, de 
ciutat gran i equipada.
Aquesta impressió ve de vegades 
pel fet que Sabadell no té servéis 
especialitzats ni atractius concrets. 
No ens hem preocupat de tenir uns 
atractius que ens facin tenir renom 
en el mon politic o cultural, per 
exemple. No hi ha hagut un suport 
suficient i no s’han buscat activitats 
que siguin realment atractivas pel 
conjunt de la poblaciô catalana. 
Aixô fa que la personalitat de la ciu
tat sigui difosa. Quan dius “Sabadell”, 
a continuacié costa identificar la ciu-

tat amb una activitat estrella, amb 
ternes d’un cert atractiu. I aixô per
judica la personalitat de la ciutat i fa 
perdre l’ocasiô de donar-la a conèi- 
xer. Cal aconseguir que Sabadell 
no es quedi només amb un nom, 
una situaciô geogràfica i quatre tics 
clàssics sinô que cal buscar eis 
atractius del futur. El contingut del 
mot Sabadell ha quedat buit i no 
l’hem substituït. Per tot aixô, es fa 
necessària una acciò reforçada i 
comuna de promoció de tot el que 
tenim.

GALERIA D'ART

Pedregar, 10 
Telèfon 726 51 22 
08202 SABADELL
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Jo  em creia que aixó del control de 
l’audiéncia només afectava la tele- 
visió, un mitjà que llença la seva 
tasca al buit per a un auditor! fan
tasma. És un cas ben diferent al del 
teatre, on l’auditori es té a la vista, 
en forma de realitat ben tangible, 
no pas virtual. I fins i tot diferent del 
cinema, que si, com la tele, tampoc 
no es transvasa directament d’exe- 
cutors a públics, en canvi deixa regis
tre comprovable de programacions 
i d’espectadors. Benvinguts, dones, 
per ais promoters, els professionals 
i els seguidors de la televisió, -siguin 
els sistemes científics de control 
d’audièneia que, per cert, encara no 
entenc com es pot fer per donar-ne 
els résultats en vint-i-quatre hores; 
ni amb prou feines acabo d’enten
dre per quins procediments es poden 
obtenir, i que s’hi pugui confiar a ulls 
ducs. En canvi em sorprén que 
alguns comentaristes teatrals es 
prenguin tan a la valenta el control 
de les audiéncies en l’ámbit escénic; 
fins a l’extrem que no es limitin a for- 
mar-se’n una idea aproximativa, sino 
que hi inverteixin el temps i l’esforç 
d’uns càlculs comptables i estadís- 
tics puntuáis, talment els hagués 
estât encomanada una auditoria.

Posem per cas el muntatge de 
l’obra “Jo” amb qué s’ha cobert el 
programa propi de Teatre del Sol en 
la recent temporada. És del domini 
públic —sense nécessitât de preci
sions aritmètiques— que l’obra “Jo”, 
d’Eugène Labiche, no va prendre 
amb la llarguesa amb què solen 
prendre els muntatges d’aquest 
elenc. A què es pot atribuir? Hi podria 
haver una coincidèneia de causes, 
i fins que unes d’elles vagin incidir 
en les altres, corn un encadena- 
ment. Aquest fenomen és tan ver- 
semblant que fins m’aventure a pen
sar que ja d’entrada, només el titol 
de l’obra escollida, per ell mateix, 
no fos gaire propens a crear un clima 
d’expectació; en l’original francés, 
que no és “Je”, siné “Moi” (pronun- 
ciat “muà”), jo diria que té un matis 
d’egolatria més pronunciat. Tampoc 
no és que el nom de l’autor consti
tuís un reclam, de cara al gros 
públic. El nom de Labiche no té 
massa resso; i si per a un públic

“JO".
robra del 

Teatre del Sol

JOSEPTORRELU PINEDA

minoritari constitueix una referèn- 
cia, és la del vodevil. Però justa
ment la comèdia “Jo” correspon a re
tapa en què l’autor va abandonar 
el gènere que li havia donat popu- 
laritat, i també prestigi -pe r què 
no?- amb “El barret de palla d’Italia” 
al capdavant.

Diu que Labiche va voler dedicar
se a “un gènere més elevat”. I va 
ser llavors que va escriure “Jo” . Es 
tracta d’una bona comèdia, d’una 
excel-lent comèdia, ben estructura
da, ben escrita - i ben traduìda per 
Rosa M. Aymami, he d’afegir-hi-, 
amb uns tipus ben dibuixats, però no 
és l’obra que hom podia esperar del 
canvi de registre proposât per l’au- 
tor, ja que es fonamenta igualment 
en el trag caricatúrese d’uns fantot- 
xes humans i de les seves flaque- 
ses, sense, però, arribar a conver- 
tir-los en prototipus i, d’altra banda, 
perdent la graciosa picantor de l’em- 
bolic vodevilesc. Potser passa que 
Labiche, com a autor d’un teatre 
lleuger, ens resulta encara massa 
recent; potser un segle és poc per 
decidir-nos a encimbellar-lo en el 
prestatge dels selectes, a nivell 
diguem d’un Molière o d’un Goldoni, 
també autore de comèdia però que 
porten més anys d’assaonament.

A propòsit de Molière, el prota
gonista de “Jo” ens hi fa pensar una 
mica; potser per la seva faceta de 
“malalt imaginan”, no tan marcada, 
però, ja que l’autor li va repartir la 
Identität del personatge amb la d’es- 
peculador sense escrúpol i la d’e- 
namorat senil. Molière probable
ment s’hauria quedat amb una

d’aquestes facetes i l’hauria apro- 
fundida fins a trobar-li un fons patè- 
tic dintre l’embolcall de la caricatu
ra. L’actor Josep Seguí va fer 
d’aquest protagonista una excel-lent 
creació; amb un egocentrisme i una 
elegáncia una mica distants, un bon 
tros flemátics, évitant així la possi
ble dispersió a qué pot conduir un 
personatge de diverses facetes. I, 
formant amb ell una galena de tipus 
excéntrics, hi van brillar també Manel 
Labrandera i Francese Moragas, 
com ens tenen acostumats. Després 
d’aquest tercet de característics, va 
destacar Joan Vives com a espa- 
vilat galant. La resta d’actuacions 
masculines no van ser especialment 
remarcables.

Quant a les comptades partici- 
pacions femeninas, va constituir una 
agradabilíssima novetat en aquest 
elenc la de Silvia Barbero, dameta 
inquieta i juganera. I també era 
novetat Núria Getan, que va donar 
l’adequat capteniment senyorial a 
la jove vídua. El vestuari d’aquest 
personatge, especialment, acredité 
el bon gust i el bon fer d’Alícia 
Martorell i Carme Rocabruna, secun
dadas per l’equip de modistes de 
la casa. I en un pía molt diferent, 
impastava la varietat de batins 
d’estètica llampant exhibits per mon
sieur Dutreoy.

Un altre treball d’equip impor
tant és el del departament de fus- 
teria de l’Escola Industrial, en la 
realització d ’una escenografía 
massissa, volumètrica, es pot dir 
que impressionant; la qual cóm
prenla, fins i tot, boca d’escenari 
i un luxés teló.

Deu ser obvi d’assenyalar que 
la creació d’aquest espai escénic 
era de Ramon Ribalta, com ho era 
la direcció generai del muntatge; el 
doble vessant ribaltane en què el 
fenomen Teatre del Sol mai no falla, 
i en el segon aspecte del qual l’ar- 
tifex va ser assistit aquesta vegada 
per Montse Fité i Lidia Olayo. I no 
voldria oblidar-me de la selecció 
musical, a càrrec de Josep Pont, 
que va tendir a partituras lleugeres 
i fins “marxoses”.
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El 30 de setembre de 1986, David 
Bosch i Ros arribava al mon a tra
vés de Sabadell, en un quiròfan de 
la Clínica l’Aliança. Un fet impor
tant, sens dubte, per la ciutat i pel 
mon de l’espectacle.

Però el Diari de Sabadell no se’n 
va ter ressò.

Aquell dia informava, per exem
ple, de l’aparició d’una nova publi- 
cació municipal {l’Agenda Cultural), 
de l’imminent instal-lació de la polè
mica xarxa de parquimetres, d’una 
conferència del conseller d’En- 
senyament de la Generalität Joan 
Guitart (sobre el tema: Catalunya 
Segle XXI), i de la derrota del 
Sabadell, que va perdre per 1 a 3 
contra el Mallorca (tot i que ales- 
hores estava a primera divisió). 
Anunciava, també, que al cinema 
projectaven “Poltergeist II” , i “El 
Beso de la mujer araña”, i que la 
Televisió de Sabadell inaugurava 
nous locals al carrer Escola Pia. 
Tot plegat noticies quotidianes, de 
les que van teixint la història de la 
vida sabadellenca.

1 2 6  Però no es va fer ressò d’aquell
important naixement que estava 
tenint Hoc el mateix dia. El diari no 
en va parlar, segurament perqué 
aleshores ningù no sabia ni es 
pensava que aquell nadó, al cap 
de pocs, molt poquets anys, seria 
un aplaudit actor de teatre i de 
televisió.

Avui, once anys després, és un 
jove famós per les seves aparicions 
en séries televisives d’èxit com 
“Secrets de Familia”, “El show de 
la Diana-LloH”, o Barri Sèsam. I des 
de l’estiu passât està demostrant el 
seu talent també dalt l’escenah, amb 
la seva intervenció a l’obra familiar 
“Muac!” , que presenta el grup 
Grappa Teatre, créât i intégrât per 
Teresa Ros i Gilbert Bosch, els seus 
pares a la vida real.

El David, indiscutiblement, és un 
actor de cap a peus. Porta el talent 
en els seus gens, i l’entusiasme per 
la seva professió li vessa pels qua
tre costats: quan en parla, quan actúa, 
quan barrina idees per l’espectacle 
O  quan analitza la darrera fundó, 
amb l’esperit critic i positiu dels qui 
saben que sempre es pot millorar.

Chapeau,
David!

Chapeau!

ANNA FITE

Per aixô cada representació de 
“Muac!” és autèntic bombò. I aixi ho 
va poder comprovar el públic que 
va omplir el Casai Pere Quart, en les 
3 representacions que es van fer 
de l’obra, el darrer cap de setmana 
d’Abril. Un bombò saborós, de debò. 
Tan pel que fa a la seva interpreta
d o - “Chapeau, David! Chapeau!”-, 
com al conjunt de l’espectade, créât 
per tots tres i el director Toni Albà, 
per commemorar el lOè aniversari 
de la companyia. “Feia temps que 
el David ens demanava de partici
par en els nostres muntatges -expli
ca el pare, Gilbert Bosch-, però con- 
sideravem que encara no era el 
moment, que no calia córrer. El que 
passa, és que en començar a pen
sar en l’espectade del desè ani
versari, com que ell no parava d’in- 
sistir, vam considerar que potser si 
que era una bona idea plantejar-
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nos ja la seva incorporació”. És a dir, 
eniloc de fer el que es fa normal
ment en els aniversaris, que se cele
bren amb “revivals” , mirant enrera, 
ells han estât més originals, han 
ampliat el grup amb el seu fill: miren 
endavant.

I el més bo del cas, és que pri
mers sorpresas, van ser els propis 
pares. De seguida van quedar boca- 
badats en veure el protagonisme 
que anava agafant el nano, durant 
el procès de creado de l’espectade. 
“En principi, la idea era que partici
pés una mica, però les seves ganes 
i les seves constants aportacions 
van fer que el seu personatge anés 
agafant més eos, fins que s’ha arri- 
bat a convertir en el protagonista 
absolut de l’obra.”

“Muac!” és una història amena i 
divertida, plena de gags i sorpre
sas, que explica les coses que van 
passar durant un sopar entre una 
jove vídua, l’Assumpta, i el seu cin- 
qué prétendent, l’Oriol, que no sap 
massa com relacionar-se amb el fill 
d’ella, en Jordi (un incontrolable tra- 
pella que no voi que ningú s’inter- 
posi entre eli i la seva mare). Com 
és de suposar, les coses no són 
fáciis per la incipient parella, ja que 
el Jordi aconsegueix convertir la 
prometedora vetllada en tota una 
moguda.

Un plantejament dones, atractiu 
i suggèrent, que s’enriqueix conti- 
nuament amb les intervencions 
“innocentment” perverses del fill de 
la mare, interpretades -ja  s’ha expli- 
cat, però cal repetir-ho-, amb 
impressionant Professionalität i enor
me grácia, pel jove actor de la nos
tra ciutat. (Ciutat de la qual, per cert, 
eli se’n sent énormément orgullos: 
“M’encanta més Sabadell que qual- 
sevol ciutat -explica convençut-, 
perqué és el Hoc on he nascut, i la 
gent és molt agradable.”)

Amb tot plegat, podríem arribar 
a una conclusió que treuria de dub- 
tes ais qui es plantegen l’eterna 
qüestió de si Tactor neix, o es fa. A 
la vista deis fets, podem afirmar que 
hi ha actors que, indiscutiblement, 
neixen. I fins i tot, n’hi ha que nei- 
xen a Sabadell.



Q ueda molt lluny aquella repre
sentado de Madama Butterfly de 
l’any 1982. Més quan hom assegut 
a la butaca del record, aixeca el teló 
del temps trascorregut, s’adona que 
aquest no ha passât en va i que ha 
estât molt i molt profitosa la dinà
mica empenta que l’Associació deis 
Amies de l’Opera de Sabadell ha 
donat a aquest gènere musical, tora 
del tradicional circuit de Barcelona.

Òpera a Catalunya ha estât, a 
més d’un repte, un encert inqües- 
tionable. Obrir la lírica a un públic 
que, fins ara, rara vegada podia con
templar aquest gènere a la seva 
ciutat, ha estât d’una valentia i 
una visió de futur que cal elo
giar, més enllá deis encerts 
programátics i els alts i baixos, 
conseqüéncia natural, sovint 
derivada deis aspectes econó- 
mics i de la complexa posada 
en escena de les óperes.

Realitzar produccions, a 
més de córrer el rise material, 
propi de tota empresa teatral, 
pressuposa un repte artistic 
sovint agosarat. Repte que, per 
altra banda, cal superar en cada 
títol. Repte que els Amies de 
rÓpera, rodejant-se de pro
fessionals i amies i apostant 
pel difícil carni de descobrir i 
donar oportunitats a les veus 
noves, ha portât a terme de 
manera acurada i en moites 
ocasions amb un alt nivell esté- 
tic i musical. Nivell elogiat tant 
pels espectadors com pels mit- 
jans de comunicació. Quaranta 
nou títols amb un total de dues- 
centes vint representacions 
avalen la feina ben feta.

Quinze anys no són gaires anys 
si prenem com a referent la vida 
d’una persona, però si ens atenem 
a les estadistiques de la vida asso
ciativa veurem que aquesta està 
situada en els vint-i-cinc anys i que, 
en la majoria deis casos, per raons 
personals dels dirigents o de la cir- 
cumstáncia i lloc on han nascut, 
desapareixen. Mes les estadistiques 
també contemplen la seva sub- 
sisténcia. Una vida molt més dura- 
dora si al temps s’emprenen fites 
que van més enllá deis propósits

Quinze anys 
d'ópera 

a Sabadell

JORDIROCAÍTUBAU

iniciáis. Amies de l’Ópera està pré
cisément en aquesta carni, on el 
constant compromis empeny l’As- 
sociació a l’expansiô, malgrat les 
penúries endémiques que compor
ta la frágil economia en què ha d’o- 
perar regularment.

□avant un fet tan palpable corn 
ha estât aconseguir que Sabadell 
fos la segone ciutat operística de 
Catalunya, l’Administració, fins ara, 
ha tancat els ulls a les reiterades 
peticions de poder construir un 
Teatro d’Òpera a la nostra ciutat.

Cree que si Sabadell apostés tirar 
endavant una obra d’ aquesta enver
gadura, la ciutat se’n beneficiaria, no 
solament en prestigi, sinó que ere- 
aria Noes de treball. No perdem de 
vista que bona part del treball passa 
per rendibilitzar la cultura, en un 
context tan important corn és el món 
de l’oci. Cultura i benestar han de 
ser assequibles a totes les capes 
socials.

Concert extraordinari 
de Jaume Aragall

Si bé aquest concert havia de 
cloure la temporada passada i amb 

aquesta Associació festejava, 
d’una manera brillant, el seu 
quinzè aniversari, causes alie
nes no ho feren possible. No 
ha estât fins aquest abril-maig 
passât que hem pogut gaudir 
de l’extraordinària veu d’aquest 
tenor aclamat i reclamat pels 
públics més melòmans del 
món. Jaume Aragall, acom- 
panyat per l’Qrquestra Sim- 
fònica del Vallès, sota la batu
ta del director Javier Pérez 
Batista, i el cor dels Amies de 
rÒpera de Sabadell, aixi com 
per la soprano Rosa Nonell, 
ens regalaren un bell concert. 
Però en la interpretació de E 
lucevan le stelle de l’ope
ra Tosca, Jaume Aragall acon- 
segui posar dret el públic, que 
omplia el Teatre La Farándula, 
premiant amb una ovació inter
minable la millor interpretació 
de la vetllada. Bella cloenda i, 
per qué no dir-ho, merescut 
reconeixement a la constáncia 
i a la tasca, sovint pedagògica, 

portada a terme amb un encomiable 
compromis de perfeccionament.

Espero que aquesta voluntat 
posada de manifest clarament pels 
Amies de I’ Òperade continui con- 
querint fites cada vegada més 
importants, l’Admistració i la socie- 
tat, fent-se’n complices, impulsin 
conseqüentment la construcció del 
Teatre de l’Òpera de Sabadell, repte 
important per a encetar el nou segle. 
Sabadell i el Vallès Qccidental s’ho 
mereixen a bastament.
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El “Nuevo Cine Latinoamericano” 
neix oficialment al Festival de Viña 
del Mar, a Xile, l’any 1967. Allí es 
posen en contacte una sèrie de ciné
astes de diversos paísos de 
l’América Llatina, que converteixen 
en un moviment més o menys 
estructurat les seves inquietuds artis
tiques i socials, aparegudes, en Ibes 
diferents, uns deu anys enrere. Es 
tracta d’un cinema de denùncia, par
tidista i militant, que es sotmet 
voluntáriament a l’ideari revolucio
nan que impregnava aleshores totes 
les activitats d’agitació social que 
es produíen en bona part del conti
nent. És un cinema de missatge, 
concebut, dones, corn una eina de 
treball. La peMícula-símbol, que 
obrirà carni definitivament, és LA 
HORA DE LOS HORNOS (Ar
gentina, 1968), de Fernando Solanas 
i Octavio Getino.

Vistos avui, aquests films, i eis 
que es van anar realitzant fins a 
meitats dels setanta, susciten un 
indubtable interés, no tant pel quE 
son corn pel simple fet de ser. 
Efectivament, aqüestes peMicules 
son reduccionistes i defugen qual- 
sevol anàlisi minimament objectiva, 
però és précisément perqué són així 
-maniquees, monolítiques i apas- 
sionades, ideológicament condui- 
dores, rodades amb pocs 
mitjans, allunyades deis cir
cuits com erciá is...- que 
esdevenen un veritable 
reflex del que es feia i del 
que es podia fer en aquell 
moment històric que prete- 
nen retratar.

El cinema sud-americà 
dels vuitanta és un hibrid 
estrany que bascula entre 
la crítica social, o política, 
i el cinema intimista i de 
personatges, diferent, per 
tant, al de quinze anys enre- 
re, quan el contingut era l’ú- 
nic essencial. En aquest 
canvi de registre -Cuba és 
un cas a part- hi influirán, 
naturalment, les dictadures 
militars que patien molts paí
sos de l’Amèrica Llatina, 
però vull pensar que també 
hi va jugar un paper impor-

Cinema 
sud-americà, 
anys vuitantat 

la transicio

PERE CORNELIAS

tant la graduai maduracié intel-lec- 
tual dels cinéastes. L’obra de 
Gutiérrez Alea, durant aquests anys, 
precisament a Cuba, n’és una bona 
mostra.

És remarcable, efectivament, la 
diferèneia entre LOS SOBREVI
VIENTES (1978) i HASTA CIERTO 
PUNTO (1983), dues peMicules de 
Gutiérrez Alea poc conegudes. La 
primera es situa a principia del règim 
castrista, el juliol del 1961, a la man- 
sié colonial del marqués Sebastián 
Orozco. És una familia de supervi- 
vents, l’opulència hermèticament 
tancada entre quatre parets. 
Allunyats de la realitat, corn si la 
revolucié no existís, viuen un ine

xorable procès de degradació que 
eIs conduirà, finalment, a la misèria, 
l’horror i la follia. Eis personatges 
no tenen vida pròpia, formen part 
d’una única imatge simbòlica, de 
lectura nítida i transparent. HASTA 
CIERTO PUNTO, en canvi, emfa- 
sitza la relació sentimental entre 
Óscar, un director de cinema que 
ha de rodar una peMícula sobre una 
dona que treballa al molí, i Lina, la 
noia que hi treballa realment. El film 
parla de la nécessitât de la inte
grado de la dona al món del treball 
i planteja que el cinema ha de 
remoure les consciéncies, ha de ser 
útil. Però ho fa amb uns personat
ges de earn i ossos, que són, en 
definitiva, el que ens interessa.

Les peMicules mexicanes EL 
LUGAR SIN LÍMITES (1978), 
d’Arturo Ripstein, i LOLA (1989), de 
María Novarro -no  parlo de la Sin
gularität que representa Luis 
Alcoriza-, centren les seves accions 
en ambients pobres i marginals. El 
film de Ripstein -proliferació del pía 
de conjunt i del mig primer pía, rodat- 
ge en interiors i predomini dels colors 
foscos, caractéristiques prédomi
nants del seu cinema- és una amal
gama de bordells, travestisme, 
violència i crims. Solament una per
sona es beneficia del dramatisme de 

la situado, el cade del poblé 
i diputat don Alejo, que aca
bará apropiant-se de tot: la 
riquesa és sinònim de mal- 
dat. En canvi, LOLA -visió 
desencisada de la vida ais 
suburbis de la ciutat, mono
tonia, tristesa, brutícia i 
sang- es limita a parlar-nos 
de la relació d ’una mare 
amb la seva filia i del seu 
difícil encaix amb l’entorn 
que les envolta. I té, a més, 
un final feliç (pia d’elles dues 
passejant per la platja). La 
diferèneia no pot ser més 
evident.
El cas argenti, que conei- 
xem una mica més bé, 
també palesa aquesta 
tendèneia cap a un cinema 
més obert, menys encase- 
llat en una inamovible doc
trina ideològica. EL INFIER-



NO TAN TEMIDO (1981) 
i POBRE MARIPOSA 
(1986), de Raúl de la 
Torre, en són uns possi
bles exemples. La prime
ra és una peMícula narra
da entres temps alternats, 
amb molts “flash-backs”, 
un melodrama forçadis- 
sim, que acaba amb el sui
cidi del protagonista, inca- 
paç de suportar la terrible 
venjança que li ha prépa
rât Gracia, la dona de qui 
estava enamorat i que va 
abandonar. La segona ens 
situa a la costa argentina, 
un 10 d’octubre del 1945, 
pocs mesos després de la 
caiguda de Berlin. De 
familia jueva, Clara des- 
cobreix el que és i signifi
ca ser-ne, amb la mort del 
seu pare, oficialment pro- 
ducte d’un infart. El seu 
sofert però inexorable pro
cès de conscienciacié la 
portará a travessar els 
limits i això li costará la 
vida. Si bé el film té un dar 
contingut politic - la  intro- 
ducció dels nazis a l’Argentina-, el 
més rellevant és el progressiu des- 
cobriment, per part de Clara, del 
món jueu -magnifica la seqüèrcia 
de la nit de dol- i de la figura del 
pare, després d’un llarg parèrtesi 
de trenta anys, i el canvi de relació 
d’ella amb el seu marit, a mesura 
que va fent-se més i més coneixe- 
dora dels fets.

LA HISTORIA OFICIAL (1935), 
de Luis Puenzo, un dels titols a-gen- 
tins més coneguts de la década, 
s’inclina també cap al melodrama 
-amb un ús significatiu del p rire r 
pia- quan explica la repressió rinili- 
tar i té molta cura en la direcció cfac-

tors (Héctor Alterio, per exemple, fa 
que ens result! impossible fer una 
lectura unívoca del seu personat- 
ge, un home que obté guanys 
economics a I’ombra de l’exèrcit). 
HOMBRE MIRANDO AL SUDES
TE (1986), d’Eliseo Subiela, parteix 
d’una estranya premissa -un home, 
Rantés, assegura que ve d’un altre 
planeta- per reflexionar sobre l’es
tât de la consciéncia de la Huma
nität. Rantés i la seva amiga, Beatriz, 
obliguen al psiquiat'e que el cuida 
a replantejar-se la seva visió de la 
vida i el seu compodament. Film 
psicologista, amarat del conegut 
misticisme de l’obra ce Subiela. He

deixat per al final LOS ÚLTI
MOS DÍAS DE LA VÍCTIMA 
(1982), d’Adolfo Aristarain, 
perqué és un film absolu- 
tament allunyat del cine
ma-denùncia. Narra el desti 
fatal d’un assassí a sou (un 
convincent Fereico Luppi) 
atrapat pels seus senti
ments cap a una dona i un 
nen. Cal buscar les referén- 
cies al cinema nord-ame- 
ricà clàssic.
Exceptuada EL BESO DE 
LA MUJER ARAÑA (1985), 
d’Héctor Babenco, una 
peMícula dins de l’ideari ide- 
ológic del cinema llatinoa- 
mericá però pensada per
qué pugui ser consumida a 
Hollywood, només he pogut 
reveure recentment un film 
brasiler d’aquesta época; 
BYE, BYE, BRASIL (1980), 
de Carlos Diegues. Paisatge 
selvátic i feréstec. La selva 
Transamazónica. Petits 
poblets enmig de llocs erms. 
Cinc personatges, la Cara
vana Rodilei, que porten el 
seu circ d’un poblé a l’altre. 

Esfondrament i ruina, amb un forçat 
final feliç. Només la preséncia de 
la 'eligió, mai absent a les peMícu- 
les SLid-americanes, acosta aquest 
film als altres que he comentat. El 
paisatge recorda més aviat el 
“Cinema Novo” brasiler. Rocha i 
Guerra.

Es deu haver entés: aquests 
anys vuitanta no sén especialment 
brillants, però és la necessària 
transició cap als nostres dies, 
moment en qué el cinema sud- 
americà comença a tenir un cert 
pes especific.
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D ’ençà 1996, Cine Club Sabadell 
està vivint el relleu d’una nova junta 
que ha passât a encarregar-se del 
funcionament de l’entitat. Això ha 
fet pensar en els plantejaments i 
premisses de l’entitat i mantenir una 
voluntat d’adequar i legalitzar certs 
ambits. Per exemple, l’any 1997 
Tactual junta es va encarregar de 
modificar els estatuts fundacionals 
de Tentitat, que no s’havien adé
quat als nous temps i a les noves 
Neis d’ençà de la seva creado. 
Seguint amb aquesta linia de reno
vado, la part de la imatge corpora
tiva era una assignatura pendent i 
es va creure apropiat fer-ne una 
renovació. Principalment, el símbol 
original no recollia el concepte que 
avui representa Tentitat i per tant 
es feia difícil d’identificar-se amb 
eli, O demanar que de fora es fes, 
si no era pel costum. La nova imat
ge corporativa de Cineclub Saba
dell pretén comunicar i identificar 
les npves circumstáncies que ha 
sofert Tentitat d’ençà de la seva 
fundado i representar el que és, 

1 30 avui, Tentitat.
La imatge de Tentitat té el pre

cedent del logotip de Tentitat 
“Amigos del Cinema” de la qual es 
creu continua
dora de les se- 
ves tasques i 
objectius, com 
queda especi- 
ficat als esta
tuts de Tentitat.
Aquesta entitat, ja desapareguda, 
data de Tany 1935. El símbol està 
compost de dues màscares, la tragè
dia i la comèdia, distintivos del tea
tro, que se sobreposen en una cinta 
de ceMuloide. Cai dir que el disseny 
d’aquest símbol tenia molt de sig- 
nificat per a Tèpoca en què va ser 
realitzat. Els anys trenta són els 
anys de la proliferació del cinema 
sonor i Tart cinematogràfic encara 
està en una etapa d’aprenentatge i 
manté moites similituds amb el tea
tro. Significa el teatro filmât.

El logotip propi de Tentitat 
Cineclub Sabadell data de Tany 
1957, tot i que ha patit diverses 
modificacions i actualitzacions pos
teriors. Cal dir que, quan es va crear

La renovado 
de la imatse 
corporativa

FELIU VIÁPLÁNA

la entitat cultural Cineclub Sabadell 
es va fer com un gran projects cine
matogràfic que incloTa la realització 
de cinema amateur i Testudi del 
cinema. En els primers anys la rea
lització de films va ser Tactivitat més 
prolifica de Tentitat. Això explica Ta- 
parició d’una cinta de ceMuloide en 
el disseny del símbol original. A par
tir, però, de Tany 1964, quan la sec- 
ció de Cine-estudi va comengar a 
teñir pes i a proliferar les seves ses
sions, potser el sentit del símbol de 
la cinta havia disminuìt. Al principi, 
quan es feia cinema amateur, els 
socis de Tentitat si que veien, i toca-

Cineclub Sabade
ven fisicament, les cintes cinema- 
togràfiques, però amb la dissolució 
d’aquesta secció la part del símbol 
perdia força i significació.

El punt de partida de la creació 
de la renovació de la imatge cor
porativa Cineclub Sabadell ha estât 
la revisió de les premisses princi
pals que defineixen Tentitat. 
Aqüestes són: el cinema (no físic 
sinó com a concepte abstráete) i el 
seu estudi. Aqüestes són les prin
cipals caractéristiques de Tentitat 
que es velia representar gràfica- 
ment mitjançant la simbologia.

El primer concepte a represen
tar ha estât el del cinema. Però un 
cinema vist des de la sala de buta
ques, des del punt de vista de Tes-

pectador. Per això, el primer ele
ment que es va tractar va ser un uti 
humà. La figura de Tuli recull tot el 
concepte que representa el cinema, 
amb tota la seva amplitud, des de la 
part física i tècnica a la més abs
tracta. Les formes d’aquest símbol, 
una elipse i una circumferència, són 
formes prou conegudes pertothom 
i d’aquesta manera la comprensió 
del missatge és immediata.

El segon concepte a represen
tar, Testudi del cinema, és força més 
abstráete i per això el tractament 
simbólic que se li ha donat és simi
lar. S’han buscat uns elements sen- 
zills però sense deixar de banda 
que el concepte no es pot repre
sentar amb excessiva senzillesa. 
Per reflectir a Testudi del cinema 
s’ha partit d’una idea agafada de la 
realitat. La posició de les mans, for
mant un rectangle amb els dits és 
empareda per a visualitzar un 
enquadrament de la càmera. S’ha 
escollit aquesta forma inicial, del 
rectangle format per dits, perqué 
representa Tenquadrament d’algu- 
na cosa, o sigui, una delimitació 
concreta i una manera d’obrar. 
Significa Testudi del cinema. Si es 
deixés, només Telement de Tuli 

s’esdevindria 
un símbol in
complet. Per 
això, s’han in
troduit les for
mes deis dits 
e n q u a d ra n t 

una imatge, per a significar que Ten
titat no només té voluntat de visio
nar “tots” els films, sinó que pretén 
visionar un tipus de films determinats 
(els denominats com a cinema d’au- 
tor) i promocionar-ne el seu estudi 
i anàlisi. S’entén que tot el que mira 
Tuli està délimitât per dues formes 
que el guien i que el sitúen en Tes- 
pai. La junta de Cineclub Sabadell 
és conscient que els canvis poden 
esdevenir traumàtics i costen de 
pair, sobretot per la falta de costum 
que impliquen aqüestes novetats, 
però, d’altra banda, la renovació i 
el replantejament d’aspectes demos- 
tren que Tentitat està viva i que la 
reflexió ajuda a enfortir el seu 
tarannà.



Sem bla que, de cop i amb gran 
força, BACH ha aparegut novament 
en el firmament cultural de Ca
talunya. Una altra volta, BACH, en 
un moment que no es pot pas dir 
que sigui avinent al seu pensament 
religiös ni fruit d’una evolució de la 
moda musical. EIs mùsics genials 
tenen aixô: quan sembla que la seva 
obra s’ha exhaurit o s’ha oblidat, 
reapareixen no se sap per què, en 
una explosió fervorosa. Tot fa pen
sar que una nova generado entra en 
el joc cultural de la societat i des- 
cobreix de sobte uns valors tradi- 
cionals ignorata. N’és testimoni l’es- 
pectacle “La Pantera Imperiai” de 
Cales Santos, les “Variacions 
Goldsberg” d’Eulàlia Solé al Teatro 
Nacional, el recital de les “Sis sui
tes” per a violoncel, amb Lluis Claret, 
el “Concert núm. 5” de la OBC, amb 
OIeg Castoni, i l’apariciô del magnifie 
CP de la marca sabadellenca “La 
mà de Guido”, amb una versió de 
Liszt de la “Fantasia i fuga en sol 
menor” interpretada per Miquel 
Parré. Tot i això durant les derreres 
setmanes. Aixô mateix ja s’havia 
produit durant eis anys cinquanta. 
Encara en la nostra joventut BACH, 
de cop, es converti en el nostre Déu 
musical. Corn eis passé a Mozart i 
a Mendelssohn amb la música de 
BACH, vam descobrir en el fons de 
la Història de la Música la grandio- 
sitat de l’obra del músic i organista 
de la Tomaskirche, que ens arriba- 
va amb la seva profunditat religiosa 
i amb la seva diversitat de models 
i d’estils musicals. En aquell temps 
hi havia pocs concerts dedicats a 
l’obra de BACH, i la discografia 
autàrquica espanyola és escassa. 
Calia buscar la majoria de les seves 
obres als comerços de música de 
Hannover, Munie, Basilea o Gine
bra. D’aquesta manera el coneixe- 
ment i la discografia de BACH omplia 
poc a poc l’arxiu de l’afeccionat amb 
tota mena de versions de la seva 
mùsica. Des de Prada de Confient 
i Cuixà, Pau Casals feia valorar un 
instrument solista quasi ignorât, amb 
la versió per a violoncel de les “Sis 
suites” , que marcaria el gust, d’a- 
quell moment, amb les dramàtiques 
tonalitats greus, i influirla en Tac-

Les cantates 
de Johann 

Sebastian Bach

ANTONI SALA SERRA

ceptació de les veus de contrait i 
bariton. Fou en aquells anys que el 
délit per entendre la música de 
BACH, volguérem aprofundir en les 
dues-centes cantates que va escriu- 
re, i si bé era difícil trobar-les totes, 
a mesura que les marques dis- 
cogràfiques les publicaven se’n 
podien reunir una cinquantena molt 
significativa. La firma francesa 
ERATO, de forma espalada, durant 
cinc anys, en va treure al mercat 
una bona quantitat. L’EMI en pre
senté una série amb cantants mitics. 
La PHILIPS va gravar les cantates 
de més èxit i acceptació entre el 
pùblic. La secció de musicología de 
la DEUTSCHE GRAMMOPHON, a 
la série ARXIU, en va produir moi
tes. Les firmes especialitzades, amb 
enregistraments minoritaris persubs- 
cripció per als melômans, corn ara 
CLAUDIUS Verlag de Munie i SDG 
de Kassel en ca enregistrar les més 
intéressants per al pùblic alemany. 
També les firmes DECCA i DEUTS
CHE GRAMMOPHON amb el titol 
d’ORATORI O CANTATES DE

NADAL, van aplegar en un estoig 
les cantates nùms. 61 -132-63-121 - 
58-64-28-171-65-124-111-81, que 
configuren el période ADVENT- 
NADAL-REIS, que BACH va escriu- 
re individualment i no pas corn a 
oratori, durant l’any litúrgic luteré. 
En l’actualitat, la firma TELDEC, 
amb motiu del seu 50è. Aniversari, 
ha fet una oferta integral de les can
tates amb 60 CP trets d’enregistra- 
ments anteriors.

De tot aquest munt de música 
extraordinéria que BACH va escriu- 
re endebades s’ha afirmat “que mai 
un organitzaciô musical més pode
rosa i més ôpticament regida que 
la del Kantor de Leipzig s’ha allot- 
jat sota el crani d’un mortal” és en 
les cantates on es pot viure plena- 
ment tota l’obra musical de BACH, 
eis models i eis estils, i també l’ús 
que feia dels instruments de corda, 
vent, orgue, veus solistes, cors, etc. 
i també comprendre eis moments 
genials d’inspiraciô.

RECOMANACIONS
DISCOGRÀFIQUES

R C A -V IC TR O LA
■  Cantates 56-82 am b orquestra i cors, RCA. 
Una versió molt romàntica. El baix continu no 
és d ’orgue, sinó d ’o rquestra . C anta el bari- 
ton M ack Harrell, una de les m illors veus del 
seu tem ps. La can ta ta  núm . 82 “ ich habe 
gu n g ” (“ N ’hi ha p rou ” ) és una de les m és 
extraord inàries i im portan ts de BACH. 

C LA U D IU S . Verlag
■  C a n ta te s  3 5 -158  am b o rq u e s tra  i co rs  
B AC H -C O LLE G IU M  de Stuttgart. L’orgue es 
un gran protagonista . C anta la con tra lt Brigit 
F innilà. Una gran veu dram ática.

PH ILIPS
■  C antates 74-147 am b l’o rquestra  D E U TS 
C H E  S O L IS T E N  i E N S E M B L E  V O C A L  
NEERLANDES. Director Helmuth Rilling. Uns 
con junts im portan ts d ’instrum en tis tes i ca n 
tants. liiana  C otrubas, sop rano m olt cone- 
guda al G. T. del Liceu és la pro tagonista . 
La cantata 147 ha esta molt popularitzada per 
la secta  de ls m orm ons.

SDG
■  C a n ta te s  4-71 am b o rq u e s tra  B A C H - 
ENSEM BLE. Una versió m olt barroca.

E M I-E LE C TR O LA
■  C antates 140-148. C O N C ER TU M  M USI- 
CUM i SU D D EU TSC H E M AD R IG AL CHOR. 
Un gran e n reg is tram e n t am b les can tan ts  
Elly Am eling i Janet Baker, i Theo A ltemeyer, 
teno r i Hans Sotin, baix.

ARXIU
■  C a n ta te s  51 -202 . O rq u e s tra  B A C H  de 
Munie, D irecto r Karl R ichter, un gran espe
c ia lis ta  de BCH de vers ió  barroca. •
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New Orleans, ciutat més repre
sentativa de I’Estat de LOUISIANA, 
al sud-est del país, al costat del delta 
del riu Mississipí, és, probablement, 
el punt de referéncia més important, 
musicalment parlant, ja que és el 
Hoc on es situa el començament de 
tota la “moguda”: el naixement del 
JAZZ, i per tant de la historia musi
cal dels Estats Units.

El JAZZ, que ha esta définit corn 
la mare de totes les diferents cultu
res musicals americanas, va néixer 
corn a conseqüència del “creua- 
ment” o “barreja” de dues cultures 
contrastadas corn eren els blancs 
europeos que es van establir a 
América (irlandeses, poloneses, etc) 
per una banda, i els negras escla- 
vitzats que treballaven ais camps de 
cotó del sud, per l’altra; i també per 
tant els descendants d’aquests 
“esclaus”, que podríem dir que van 
ser la base d’inspiració d’aquest nai
xement musical tan important!

La forma més primitiva d’aquesta 
“música” serien les cançons de tre- 
ball protagonitzades per aquest 

132 coMectiu i que amb el temps van 
anar evolucionant cap a les “Sales 
de Ball” i més tard ais escenaris de 
les diferents ciutats de l’Estat. El 
mitjà de transport més important per 
expandir aquesta cultura musical 
eren els tipies vaixells de “pales” 
tan “carismátics” que suraven el riu 
Mississipí principalment de New 
Orleans a Memphis, travessant 
l’Estat que dóna nom al riu.

Quant a la ciutat de New Orleans, 
en concret, aquesta “explosió” de 
veu i ritme, es va localitzar en un 
Hoc, que amb el temps, va esdeve- 
nir el mític: STORYVILLE.

Storyville era un districte que es 
va crear l’any 1898, pie de locals 
on gran quantitat de músics podien 
tocar regularment i estava situât just 
al costat del famés FRENCH QUAR
TER, el barri francés, la zona més 
popular de la ciutat, actualment 
“abarrotada” de clubs on poden es
coltar Jazz, Blues, Oixi, Rock’n’RoH, 
etc. El carrer d’entrada a aquest dis
tricte anomenat Storyville era el 
conegut Basin S t., un carrer al quai 
se H va dedicar un tema clàssic de 
Blues: Basin St. Blues, que moltis-

de blues: 
NewOrleans

JORDIÁZNÁR

sims músics, la majoria de renom, 
han versionat sovint.

I va ser aquí a Storyville, entre 
els anys 1898 i 1917, quan es va 
clausurar, on van aparèixer els pri
mers noms amb gran reputacié dins 
el jazz , i que, amb el pas del temps, 
han esdevingut grans estrelles del 
généré: LOUIS AMSTRONG (popu- 
larment conegut corn a SATCHUO), 
JELLY ROLL MORTON (pianista 
importantíssim en els origens del 
Jazz i que actualment és venerat 
per una bona part del músics joves 
de Blues) i SIDNEY BECHET, entre 
d’altres.

A partir de 1920 aproximada- 
ment, la influèneia del Jazz va reper
cutir en altres estils: BLUES, Rithm 
& Blues, principalment: corn a con
seqüència d’aixô, van començar a 
sortir noms que van deixar una gran 
empremta a la ciutat, primer, i a la 
resta del país, més tard; corn és el 
cas del pianista conegut amb el nom 
de PROFESSOR LONGHAIR (en 
clara referéncia a la longitud dels 
seus cabells) que al mateix temps 
va fer famés el club de blues per 
excel-lència de New Orleans: EL 
TIPITINA’S, al 501 de Napoleon Av., 
que encara existeix.

Altres pianistes que van acon- 
seguir més tard força notorietat van 
ser: ALLEN TOUSSAINT, i HUEY 
“piano” SMITH aixi corn un gran 
trompetista i compositor: DAVE 
BARTOLOMEW de qui del tons dels 
seus temes han estât versionats per 
grans noms de la música actual com 
pot ser el cas de JOE COCKER.

Com podem apreciar, l’instru

ment clau de la música a New 
Orleans era el piano, principalment 
en el Jazz i el Blues; per aixé, pro
bablement quan la influèneia del 
Blues ens va portar el Rock’n’RoH, 
el personatge més famés que va 
sortir d’aqui, també era pianista: 
FATS SOMINO, tota una Hegenda 
com a músic. Si el TIPITINA’S era 
el club dels Blues per excel-lència, 
en el Jazz ho va ser el PRESER
VATION HALL, locai mític i de visi
ta obligada per a qualsevoi amant 
d’aquesta mùsica; que tot i el seu 
estât precari de conservacié, enca
ra “aguanta” .

En altres ciutat de l’Estat com 
Balton Rouge, la capitai o princi
palment LAFAYETTE, va imperar 
un estil semblant al Blues, però l’ins
trument que dominava més era l’a- 
cordiò i les bandes acostumaven a 
cantar en francés, degut a la influèn
eia d’aquest país, durant un temps; 
va ser el que es va denominar músi
ca CAJUNS o ZYDECO; Cajuns, 
era el nom com es coneixen els 
nascuts en aquesta zona de 
Louisiana, moites vegades aquest 
nom anava associât al de BAYOUS 
0 pantane tipies d’aquest estât.

La gran importància del Jazz a 
New Orleans va fer que es créés 
un festival anual en el que pogues- 
sin donar cabuda a la majoria de 
bandes de la ciutat; aquest festival 
es coneix popularment com el 
MARDI GRAS, i ha esdevingut tant 
popular, durant els últims anys, que 
ha fet que milers de “turistes”, no 
tant sois americans, siné d’arreu 
del mén, envaeixin la ciutat, coMap- 
sin el hotels (cosa comprensible, si 
tenim en compte que a part de la 
bona música de Jazz, New Orleans 
és, probablement, la ciutat més “per
missiva” dels Estats Units, en allò 
que fa referéncia a l’alcohol i al 
sexe).

ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 727 82 46-725 74 61 

08201 Sabadell



E l Blues, com estil minoritari que 
és, principalment al nostre país, es 
veu limitât, amb algunes excepcions, 
a emissores de molt curt abast de 
propagado, és a dir, se’l pot trobar 
en dials que cobreixen una petita 
zona O comarca; i quan es localitza 
en alguna emissora important, sem
pre O quasi sempre l’horari d’emis- 
siô es fa a bores força intempesti
ves; aixô, malauradament, és aixi 
perqué en aquest tipus de música el 
que impera primordialment, és la 
divulgacié cultural d’aquesta músi
ca, fugint de qualsevol interés comer
cial i de vendes.

Partint, dones, d’aquesta premis- 
sa, intentarem fer un resum esque- 
màtic de les emissores on poder 
escoltar blues i la seva localitzacié 
al dial.

Hem de tenir en compte, però, 
que la majoria dels propagadors 
del blues a la ràdio, són autèn
tica experts en aquest tipus 
de música, amb una total 
honestedat i experièneia 
contrastada en el tema, 
corn pot ser el cas, per 
exemple, del senyor 
VICENÇ PRENAFE- 
TA ZÚMEL, més co- 
negut corn a HAR
MONICA ZÚMEL, que 
compagina la seva 
tasca de difusié del 
blues a Ràdio Pica, a 
Barcelona, amb les ac- 
tuacions que porta a terme 
amb la seva pròpia banda, 
evidentment de blues, i amb 
l’organitzaciô i promoció de con
certs i mùsics de blues, i amb l’or- 
ganització i promoció de concerts i 
mùsics de blues, juntament amb 
l’assessorament de la seva dona, 
ROSER VALLS.

Començarem, dones, amb un pri
mer bloc de programes i emissores

El blues 
a la ràdio

JORDI AZNAR

i que anirem ampliant en altres QUA- 
DERNS, fins a completar al màxim, 
les possibilitats d’escoltar aquest 
estil a la ràdio.

RADIO 3 (RNE) 
Programa: Tren 3 
Conductor: Jorge Muñoz 
Dial: 98.7 FM

Horari i dia: Dissabtes de 1:00 a 
3:00 de la matinada

RÀDIO ESCOLA (Benicàssim)
Conductor: Dionisio Vicente
Marmaneu
Dial: 107.0 FM
Horari i dia: Diumenge
de 17:00 a 21:00

RÀDIO 4 (RNE) CATALUNYA 
Programa: El Blues 
Conductor: Josep M. Adell 
Horari i dia: Dilluns de 
16:30 a 17:00

RÀDIO DESVERN 
(Sant Just Desvern)
Programa: El món del Blues 
Conductor: Miguel Abella 
Dial: 98.1 FM 
Horari i dia: Dimarts 

de 22:00 a 23:00

RÀDIO PICA (Barcelona) 
Programa: La hora del 

Blues
Conductor: Vicenq H. 
Zúmel 
Dial:
Horari i dia: Dijous 
de 1:30 a 2:30 de la 
matinada 
Divendres de 
18:30 a 19:30 

Sintonia: Mannish Boy 
(Muddy Waters)

RÀDIO BARBERÀ 
(Barberà del Vallèe) 

Programa: Blues Flasch 
Conductor: Maurici Morera i 

Jordi Aznar 
Dial: 98.1 FM 
Horari i dia: Dilluns 
de 21:00 a 22:00
Sintonia: Sad Hours (Little Walter)
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La temporada ja s’ha acabat. Quan 
els amables lectors llegeixin aques
ta crònica, ja ens haurem jugat un 
quart de títol possible, viva Juventus 
(“Forza Juve!”) per delegació, i és 
probable que també l’haguem gua- 
nyat (“Forza Vechia Signora!”) via 
satèMit; aquesta vegada, però sense 
ni tan sols fer saltar al camp els nos- 
tres xicots, la qual cosa augmenta 
de manera evident les possibilitats 
de veure fútbol de debó. El que die: 
“Forza Juve!”, perqué si els fats, la 
casualitat i les forces de Tavern són 
favorables ais altres (els innombra
bles) passarem una bona pila de 
mesos embolcallats en la bandera 
de Testane i embafats de “fervor 
heroico-patriótico-mesetario-hidal- 
go” , que farà impossible veure la 
tele o obrir un diari: llavors sí que 
“España irá biééén”...

Bé, nosaltres a la nostra: a fer 
balanç.

Competicions jugades: sis (Lliga 
de Campions -breu flash-, Su- 
percopa d’España, Supercopa 
d’Europa, Lliga d’España, Copa del 
Rei i Copa de Catalunya). Títols 
aconseguits: tres. El balanç de títols 
és acceptable, justet si es miren les 
xifres, sobretot perqué hi ha la Lliga 
que obre perspectives que tot seguit 
comentarem.

Si es mira els rivals, el balanç 
coixeja: hem perdut contra els rus- 
sos per pallissa doble; contra “ells”, 
que no són ningú, perqué després 
els hem massacrat i, alerta!, contra 
l’Europa, que any a any va creixent- 
se, només veure la samarreta blau- 
grana al davant (i els nostres, tot és 
sentir-ne el nom, ja tremolen). Hem 
guanyat uns alemanys vestits com 
Tabeja Maia que no xuten mai a la 
porteria del contrari (els varen guan- 
yar “ells” i tot!), ens hem emportât 
la Lliga ranquejant i hem fet un ridí- 
cul potent, fastuós, indiscutible i télé
visât davant de nou jugadora del 
Mallorca, que ens van regalar la 
Copa perqué ara resulta que n’hi 
ha que són pitjors que nosaltres, 
tirant penáis.

Les xifres, però, encandilen 
els optimistes superficiels, que 
pensen (santa innocéncial), que 
l’any que ve aixó de la Copa 
d’Europa (la de debó), presenta 
alguna possibilitat.

Horn voldria ser optimista, 
deixar de reposar les angoixes

dílluns

Una 
mena 

de balanç

ANTONI Dá LMá SES

(moites: oh. Salamanca! oh. Va
lónela!) a Testiu i emprendre la pro
pera temporada amb Tànim de pedra 
picada deis campions. Però per poc 
que aigú intenti recordar el joc. Tes- 
quema, les alineacions de Tequip, no 
cree que pugui evitar un gest ins- 
tintiu de pànie: ens poden pleure 
les nates

I el pitjor potser no sigui perdre, 
sino que, al meu entendre, el que 
mina més la moral és que portem 
dos anys (dos, ja!) acostumant-nos 
a creure que els miratges, la casua
litat, la xiripa són un esquema del 
joc. Considero imperdonable que, 
després de guanyar tot el que hem 
guanyat (lloats siguin els fats que 
ens han afavorit potser sense meréi- 
xer-hol), foti aquest fástic tedios i 
terrible mirar el fútbol que practi- 
quem. AIgú recorda un partit bri
llant? VulI dir alguna estona de fút
bol de tiralínies, metòdic, en el qual 
els nostres minyons hagin donat 
mostres de saber qué havien de fer, 
amb la pilota ais peus. Aigú recor- 
da Texisténcia del fútbol vertical, de 
les passades en profunditat, de les 
corregudes per Textrem, del domi
ni del mig del camp? Ningú no s’e- 
nyora? Sort que van inventar el

vídeo i encara podem recuperar 
aquells temps!

El més greu d’aquest balanç és, 
em sembla, que ens anem acostu- 
mant a aixó que juguen ara, a pen- 
jar pilotes a Tolla al minut sis, a 
entrar tots en massa pel mig de l’à
rea, a esperar que el Rivaldo engal- 
ti un xut insólit, que el Luis Enrique 
agafi un atac de fúña i, oh, mira- 
ele!, que el Hesp pari alguns penáis 
i salvi els mobles, perqué, quan ens 
ataquen, a la defensa ho veig tot 
negre: molt negre i molt lleig i molt 
buit. Aquesta cosa que fan passar 
per fútbol no ens pot dur gaire Iluny, 
a Europa, perqué allí, la Juventus 
(“Forza Juve!”), que no és el Celta 
ni el Mallorca, ens farà la cara nova 
en un tres i no res.

No, el balanç, com la tempora
da, és estrany, enganyós, un mirat- 
ge, una mena d’acumulació de 
casualitats favorables que no es 
repetirá gaire: un somni, del qual 
poden despertar-nos a plantofades.

Hi ha tot un estil per pensar-hi i 
per mirar d’evitar repetir aquesta 
temporada surrealitsta (i triomfant!). 
Hi ha això que anomenem la pre- 
temporada per mirar de fer fitxat- 
ges que no siguin forçosament 
mediocres. I hi ha, sobretot, un 
temps de calma suficient per recom
poser criteris o buscar-ne algún que 
ens acosti a allò que abans es prac- 
ticava a Testadi: el fútbol amb indi
vidus de classe provada (ara també 
sembla que hi són, però el miste
ri és saber qué els diuen que facin).
I hi ha, finalment, un bon seguit de 
dies per llençar al foc els cente- 
nars de llibretes que els senyor 
entrenador ha anat omplint i que 
sabem, amb absoluta seguretat, 
ara si, que no diuen res que valgui 
un ral, donat que, en tot Tany no 
n’ha tret cap conclusió minimament 
plausible, a part de “descobrir” que 

el Busquets és un porter tirant 
a “circumstancial” .
I també ens queda resar, els que 
tinguin alguna fe, per exótica que 
sigui, perqué si ningú no pensa 
a tornar les coses al seu Hoc, al 
concepte ciau: “en un momento 
dado, si nosotros tener pelote, 
automáticamente buscar uno 
contro uno: esto es fútbol...” , 
estem perduts en un futur d’a- 
vorrida vulgaritat paradoxal: 
triomfant i patética. IL



H i ha coses que un cronista no vol- 
dria haver d’explicar, perqué ferei- 
xen l’amor propi, però la tasca assu- 
mida des d’aquest espai m’ha portât 
a una labor gairebé detectivesca de 
llarg abast i résultats tristissims, de 
la qual he anat prenant notes i que, 
tot seguit, exposo amb la màxima 
fredor notarial de què sóc capaç, tot 
i el ridicul en què poden deixar-me, 
perqué les cree alliçonadores per a 
molts conciutadans, però sobretot 
per a mi mateix.

El dijous 5 de novembre de 1997, 
a les 11.27 del matí vaig rebre una 
trucada d’aigú que, amb veu inse
gura, em cità al Rubión a les 13.00 
per convidar-me a un vermut i expli- 
car-me un cas sobre el quai se’m 
volia demanar conseil, corn a per
sona assabentada de les petites 
interioritats de la ciutat.

A les 12.56 entri al bar i em vaig 
asseure Iluny dels futbolins on un 
pareil de joves disputaven una par- 
tideta amb crits i passió tan soro- 
llosa que m’agafà por que, maldes- 
tres, en un xut furiós no em clavessin 
la bola a un ull. Mirava el rellotge i 
no treia Tuli de la porta. A les 13.05, 
quan ja començava a creure’m víc
tima d’una innocentada estúpida, 
se m’acostaren dues criatures amb 
motxillers d’anar a l’escola, ver
meils de galtes, suats, corn si 
haguessin vingut corrects, i em 
varen preguntar.
Vostè és el senyor Feliu Vallès?
Vaig moure el cap per dir que sí i els 
demano si eren ells els qui m’ha- 
vien citât, convençut, ja, d’haver 
estât that per un escami infantil. 
Sí... -contestaren a cor, ajupint el 
cap com dos culpables. Tot seguit, 
nerviosos, s’embarbussaven: -O i 
que no està enfadat? Ens aju- 
dará? No sabem a qui acudir! 
Estem desesperáis!
Quants anys teniu? -vaig fer, jo, per 
dir alguna cosa, afectat per les súpli- 
ques inesperades.
Jo en tiñe treize i eli onze. Ens 
diem Albert i Miquel Batllevell i 
busquem la nostra iaia.
Sense sortir de la meva perplexitat 
i per mirar d’aparentar calma, dema
ni un vermut blanc amb ginebra i 
dues Coca-coles per als nens, dis-
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posât, ara si, a arribar al final d’a- 
quella situació, per estúpida que 
résultés (i ho resultò).
El resum de la seva comunicació 
fou el següent: la iaia dels nens, 
Angeleta Pardell, havia desaparegut 
de casa sense deixar cap rastre feia 
dues setmanes i ells l’enyoraven. 
Els pares n’havien donat “parte” a 
la policia, però els dos minyons no 
es refiaven de les pesquisses ofi
ciáis i asseguraven, sense que ningù 
els volgués fer cap cas, que la iaia 
Angeleta s’amagava perqué este
va tipa de sentir-se dir a casa, per 
part del gendre i de la filia, que era 
una nosa. I els nens asseguraven, 
acabades les coca-coles llurs, llavors 
ja amb llàgrimes als ulls, que la iaia 
se n’havia anat a fer d’artista, que 
“deia que era el que sempre havia 
volgut ser”.
I quants anys té, la iaia? -va ig  
demanar.
Setanta-dos, em sembla... -digué 
el gran.
Aquella afirmado em desconcertà 
encara més, però, portât per una 
bondat innata que acostuma a dur- 
me maldecaps (i, per què negar-ho, 
per una xafarderia no menys con
substancial) vaig prometre’ls que 
miraria de saber on parava la seva 
iaia.
Després d’unes mostres d’agrai- 
ment tan efusivas que acabaren 
amb un got fet a migues i una cadi- 
ra per terra, del salt que em van fer 
al coll els dos minyons (fent evident, 
així, les saves mancances afecti
vas, d’ençà la desaparició de la iaia), 
els vaig demanar un teléfon de con

tacte i una fotografia, tot assegu- 
rant que miraria d’esbrinar pels 
ambients dels avis i dels artistes de 
la ciutat si en trobava alguna pista.

Durant dos mesos vaig visitar 
tots els casais d’avis, per aguantar 
mil batalletes, partidas de dòmino i 
de cartes, un campionat de petan- 
ca, fastes socials insuportables, ina
cabables sessions de bail aMuci- 
nants, la preparado d’un “tié” i un 
pessebre que portà més d’una bara- 
lla a cops de bastó i crosses, i una 
festa de “réveillon” patètica, tot ama- 
nit sempre amb sessions de con
verses a crits que derivaren inde- 
fectiblement cap al tema de que va 
tenir la culpa que es perdés la gue
rra del 36; amb uns résultats infruc
tuosos: ningú no coneixia la tal 
Angeleta Pardell, que semblava que 
se l’hagués empassada la terra. I 
les dues criatures, que cada tres 
dies em trucaven, sense esperar 
que ho fes jo, em bramaven per 
teléfon, amb un desconsol enco- 
manadís.
I també, durant aquells dos mesos, 
fins passades les festes de Nadal, 
amb idéntics résultats negatius, vaig 
freqüentar els assajos de les com- 
panyies “amateurs” més o menys 
estables que preparaven “Els 
Pastorets” a La Farándula, al Centre 
de Sant Vicenç de la Creu Alta i a 
la SCR El Ciervo, per saber si en 
tenien noticia. Vaig fer-hi bones 
amistats que em permeteren conéi- 
xer alguns casos curiosos que algún 
dia caldrà explicar, però ningú no 
sabia donar-me noticia de la iaia de 
l’Albert i el Miquel Batllevell que, en 
veure passar el temps sense résul
tats, donaren mostres de descon- 
fiança trucant-me només un cop per 
setmana, amb la pregunta feridora: 
Res de la iaia, oi?
Que jo havia de respondre amb una 
impotent negació.
I quan ja tenia mig oblidat el cas, 
mirant de cobrir-lo amb altres ocu- 
pacions per no deixar-me desmo- 
ralitzar pel fraeàs, a la impensada, 
aparegué la solució. Q, més ben 
dit: la que jo pensava que era una 
solució.
Corria el mes de març passât. A ca 
l’Estruc fou convocada tota la gent
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de teatre, tothom qui volgués sortir 
al serial de la televisió que havien 
de comengar a ter aviat. Els ciuta- 
dans amb ansies, vocació i supo- 
sades dots interpretativas, anaren 
passant per davant de la càmera a 
dir quatre coses en això que ano- 
menen “casting”. Era un fet digne 
de veure, la insospitada quantitat 
de gent que sentia I’art de Talia a les 
venes. M’hi vaig acostar per xafar- 
dejar i veure si trobava un tema més 
per guardar o per narrar dels fets 
ciutadans remarcables, però de 
seguida m’hi vaig avorrir, sobretot de 
saludar gent que s’entestaven a 
creure que jo també volia sortir a la 
tele i a fer-me creure que ells ana
ven a treure-hi el ñas, només. I men
tre saludava a un conegut tripaire del 
mercat que, com que les coses se 
li posen difíciis amb les obres , devia 
haver decidit anar a provar sort, aigú 
em picà a l’esquena:
Ara us toca a vós!
A mi? -  no sabia qué em deien.
Sí, va, no US entretingueu! -em 
cridava un jove que semblava molt 
impacient, amb una gorra amb la 
visera al dateli, que ja m’agafava 
pel brag i em duia al davant d’uns 
focus.
Escolteu, mestre! -m ’hi vaig enca
rar- Qué US heu cregut? A veiam si 
US penseu que podeu fer-me anar 
amunt i avail com si res! Una mica 
de respecte, eh! Deixeu-me anar 
ara mateix si no voleu que us...! 
Molt bé! Magnifici -de darrere un 
focus sortia una veu i uns aplaudi- 
m ents- Necessitem homes de 
carácter com aquest. Feu-lo entrar 
a dins.
Sense donar-me temps a saber qué 
feien, em vaig trobar en una mena 
d’oficina amb un numeret a la mà i 
una senyoreta que mastegava xiclet 
i feia explotar bombolles amb fre
nesí que em demanava:

Apunti aquí: nom i adreça (piaf! 
butllofa explotada).
DNI. (piaf!) Firmi a baix on hi ha 
la creueta (piaf!). Demà a tres 
quarts de sis (piaf!) del mati sigui 
a la porta del Paddock (piaf!). Un 
altre! (piaf!).
Em disposava a esparracar, indig
nât, allò que devia ser un contrac
te, quan els meus ulls es van creuar 
amb una fesomia que em semblé 
coneguda. Es dirigia cap a l’interior 
d’aquella mena d’oficina, obrint-se 
pas amb una lentitud estudiada, 
somrient, una senyora gran, molt 
elegant, ben plantada, que em mirà 
un instant amb posât displicent. 
Em permet passar, si us plau -xiu- 
xiuejà corn si em digués alguna cosa 
important, sense deixar de somriu- 
re, a penes mirant-me.
Angeleta Pardell! -vaig exclamar.

La fesomia de la dona va canviar 
de sobte. S’enduri, es posà seriosa 
i féu una ganyota de disgust:
Calli, home! -aciucà els ulls per 
mirar-me més bé- De què em coneix 
vostè, a mi?
La vaig dur a un racó, enmig de la 
gentada, i li vaig parlar dels seus néts, 
perqué em pensava que l’entendri- 
ria. Però no em va deixar acabar: 
Miri senyor... Vallès, m’ha dit que 
es diu, oi? Dones miri, senyor 
Vallès: jo no penso tornar a casa 
de la meva filia i d’aquell anima- 
lot. I aquell pareil de bèsties dels 
meus néts també ja poden anar- 
se’n a fer punyetes. L’Angeleta 
Pardell no existeix, s’ha mort, ha 
desaparegut. Una servidora es 
diu Mercè Bolonyà: és el meu 
nom artistic i el que tinc al DNI, 
perqué me l’he canviat, veu? -m e’l 
mostrò i era cert-, i aquí diu que 
SÓC de Puigeerdà. He tingut la 
mala sort que ara em contrac- 
tessin per fer aquesta telenoveMa 
aquí, a Sabadell, on ja em temia

que aigu acabarla diguem que 
“confonent-me”. Però jo sóc una 
professional, sap? I tinc els meus 
drets. Ja els pot anar a dir a aque
lla familia Batllevell que la “iaia” 
que cosia, cuinava, fregava, plan- 
xava, cuidava la canalla, aguan- 
tava els seus crits i, a sobre, paga
va amb la seva pensió i amb les 
rendes del meu difunt marit el 
que el gandul del meu exgendre 
no sabia guanyar treballant, ja no 
hi és, ha volat. Perqué és per la 
pensió que em voien, no ho 
sabia? Pregunti, pregunti a aquell 
pareli de marrecs d’on sortien 
tots els seus capricis: de la iaia! 
I com que em vaig endur la lli- 
breta de la caixa... ! No, no podran 
anar més de vacances amb els 
diners de Favi, que era el meu 
home i són meus! Per això em 
voien, ara, perqué se’ls ha acabat 
el “xollo”. Digui’ls que, si em 
voien veure, mirin la televisió: la 
Mercè Bolonyà és tot una artis- 
tassa i no té res a veure amb l’es- 
carràs que van tenir! Passi-ho bé! 
Es girà amb posât orgullos i em 
deixà mut. No vaig trigar a telefonar 
els nanos Batllevell que, en saber 
la nova, guardaren un silenci cul
pable, a l’altre cantó de l’aparell.
I la història del meu fraeàs investi
gador va tenir el seu final definitiu 
el diumenge 3 de maig, quan vaig 
veure l’Angeleta Pardell/Mercè 
Bolonyà font el paper de dama rica 
del castell de Can Feu, conxorxada 
amb un calb de patilles desmesu- 
rades per ordir un munt d’assassi
nats. M’hauria agradat ser a casa 
deis Batllevell per veure quina cara 
hi feien, però el desenllaç de tot 
aquell temps perdut en un engany 
mesqui m’ha fet passar les ganes 
de tenir-hi cap relaciô, i em limito a 
transcriure els fets, alliçonadors, per 
pura penitèneia. ^
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Un parent meu, acostumava a dir: 
“per al que hem de fer en aquest 
mon, val més que Déu se’ns empor- 
ti... a fer un bon arròs a les Set 
Portes”. L’arrôs Parellada, que va 
popularitzar amb el seu nom el pro- 
pietari del veterà establiment bar- 
celoni, situât als maçônics porxos 
del Sr. Xifré, fent cantó al Pia de 
Palau, encara el continúen servint. 
Jo també voto per aquest arròs pro
verbial.

Cree que la Cassola d’arròs ha 
estât el plat extraordinari més ordi
nari, valgui el joc de paraules, a les 
nostres cases. Per un mètode total- 
ment empirie, he arribat a establir la 
certesa d’aquest apotegma: l’arròs 
a la Cassola de la mare (cadascú 
de la seva), és el millor arròs. 
L’explicació ja és més inaprehensi- 
ble. Podria ser que la quantitat de 
“secrets” que corren per a aquest 
plat, motivi aquest principi fona- 
mental de l’arrosistica comparada. 
Si, per la repetició 
del plat, festa rera 
festa, o dijous rera 
dijous -abans, els 
dijous tocava arròs, 
a moites cases- s’a- 
rribava a quintaes- 
senciar una formu- 
lació que el nudi 
familiar consensua- 
va i quedava adme- 
sa com a desiderá
tum, tota la resta 
d’arrossos possibles 
podien ser bons, 
però no eren “l’arròs 
de la mare” . N’he 
arribat a saber alguns, d’aquests 
secrets. Hi ha qui sofregeix a fons 
el tali, primer les earns, després el 
peix d’esclòfia i, finalment, la ceba; 
qui hi posa una mica de bacallà 
esqueixat, que es desfà i no s’hi 
troba; qui hi deixa coure una aren
gada i la treu abans de portar la Cas
sola a taula; qui hi pica el fetge d’una 
sipia... al gust del consumidor, l’u- 
tilitzar-ne un o més.

També hi ha secrets nefands, 
que cal proscriure del tot. Esmentaré 
els que em va explicar l’avui des- 
nonat propietari d’un Can No-sé- 
què d’aquests que van aparèixer

Tots els dies 
son sants 
i bons per 

fer un arròs

JOAN ANTONI FERRAN

amb la popularització del Seat 600, 
i que afartaven pixapins els caps de 
setmana, amb la dosi corresponent 
de tipisme estil Coros y Danzas i 
fòtils penjats per les parets. En 
aquest establiment concret, fins lla- 
vors, havia cuinat la muller; eli, ate
nía les taules. La cuina era modes- 
teta però decent: omplien cada festa.

Però l’homenet es va veure les ore- 
lles, va voler estirar més el brag que 
la màniga i va contractar els ser- 
veis d’un cuiner mercenari (dir-ne 
professional, d’aquell sapastre, seria 
un insult per als professionals), que 
el va meravellar amb “trues” que 
sabia: Tarros perbullit es cou uns 
minuts amb el sofregit i brou; lla- 
vors s’hi posa el tall (prèviament 
mig cult a part, al torn) i s’enforna 
la Cassola, fins que queda eixuta: 
en poc temps. Tarros a taula. Si els 
que han encomanat la taula triquen, 
amb sue de llimona s’aguanta per a 
que no es covi. I aixi, una pila...

Vade retro! Els camacucs badén a 
vegades, però no tant. Van deixar 
d’anar-hi; la Liei Hipotecària va fer 
la resta.

Em sembla que tothom sap corn 
es fa Tarros a la Cassola i no cal 
explicar-ho. Però, per no acabar la 
cosa sense posar-hi cap recepta, 
dono la d’un arròs molt popular a 
Mallorca, que m’agrada molt i que 
no costa gaire de fer. Potser per Huir 
la fina ironia que gasten els mallor- 
quins, en diuen arròs brut. Posin 
a bullir aigua, en quantitat suficient 
per a que Tarros quedi bastant ciar, 
sucós. Mentre, en una Cassola amb 
una mica d’oli i un pessic de sai, 
fregeixen trossets de earns assor- 
tides (pollastre, conili, costella i Horn 
de porc, guatlles, caga, etc.), fins 
que siguin ben rossos. Després, hi 
afegeixen ceba picada i també la 
deixen fer ben rossa. Quan tingui 
el color pujadet, hi tiren tomàquet rat- 
llat, un grapadet de pèsois o unes 

mongetes tendres 
i ho deixen coure 
bé, fins que el 
sofregit sigui fose. 
Ara, hi posen Tai- 
gua que, si tot va 
bé, ja haurà arran- 
cat el bull. Quan 
bulli fort, hi tiren 
Tarros (les radons 
una mica més cur
tes que per a Tarros 
sec), la sal, un bon 
pessic de clavell de 
firofle mòlt i una 
mica de pebre ne
gre. Si mai van a 

Tilla, poden comprar la barreja feta. 
Demanin espècies d’arròs brut; lla- 
vors n’hi posen una culleradeta de 
café per cap. Deixin-lo coure durant 
vint minuts i Taboquen, en fer el 
temps exacte, al recipient de ser- 
vir-lo, per parar Tebullició i que Tarros 
no es covi. Mentre en mengin, vagin 
mossegant una tirata (sense ama- 
nir) de pebrot verd o d’un ravenet 
tendre, per desembafar.

Després, acumulin tota la calma 
illenca que puguin, i instal-lin-se 
còmodament a fer la digestió. Que 
no hi ha res que esperi tant com la 
teina. IL
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JOSEP SERRASANTA

Va córrer la veu que Serrasanta 
havia mort... Ningù no en sabia res. 
Ens passàvem la trista nova entre 
uns i altres, però ningú podia ampliar 
la noticia. Hem sabut que morí d’un 
atac al cor. I que la seva voluntat 
era que quan arribés la darrera hora 
no es comuniqués a ningú... Tot un 
silenci.

Serrasanta no era una persona 
massa oberta. No li agradava la soli
tud, certament, però tampoc no gaire 
la sociabilitat. Sempre s’havia mani
festât majorment amb els pinzells, 
en la seva obra tan pròdiga que ha 
deixat al llarg deis anys. Perqué cal 
recordar que a la tarder de l’any 1929 
va participar en un concurs que el 
patrici sabadellenc, Joan Sallarás 
Castells, va organitzar a l’Acadèmia 
de Belles Arts per a nois de 8 a 14 
anys. La seva obra fou premiada, si 
bé el jurât no es podia creure que fos 
d’un jove autor, de tretze anys que 
duia caiça curta... I ais 14 anys 
exposé per primera vegada a 
Terrassa, a “Amies de les Arts”.

Serrasanta havia demostrat que 
era un artista precoç. Era un ena-

In
Memeriam

JOAN CUSCO i AYMAMI

morat de l’obra d’En Gimeno, a qui 
considerava el millor pintor català.

Corn anècdota bé podem dir que 
hi ha “Gimenos” penjats en alguna 
paret que són realmente Serra- 
santes... De quan la seva primera 
època, que duré alguns anys... Fou 
un artista dotât. Dotadissim. 
Posseeïa una excepcional retina. I 
retentiva. La seva pintura tan vital, 
tan enèrgica, no lligava amb la seva 
manera de ser... Tenia, però, una 
gran força interior.

El Diario de Sabadell 6e\ 31 de 
desembre del 1977 em publicé una 
Semblança d’ell. Entre tantes altres 
li vaig fer aquesta pregunta; 
- ’’Serrasanta: us sentiu sabade
llenc?”. Em contesté: - ’’Del tot. Aquí 
em vaig formar, i aquí vaig passar 
uns anys molt bons”.

Explicé que va viure al núm. 10 
de la Via Massagué i en el 21 del 
carrer Topete. Havia nascut a 
Buenos Aires l’any 1916. Pocs anys 
després els seus pares retornaren 
a la seva terra lleidatana i, tot seguit, 
s’establiren a la nostra ciutat. 
Aquests darrers anys vivia a 
Valldoreix. Hem perdut un sabade
llenc, un amie, un pintorés... Ara 
esté en la Glòria...

RAMON VALL RIMBLAS

Evocació al bon amie i fidel 
coMaborador a aqüestes pégines 
de Quadern. Fou en el seu article 
“La meva coMaboració a Quadern” 
publicat en el número 100 que va 
escaure’s en la Diada de Sant Jordi 
1995, en el qual féu un resum del 
que ha estât la seva coMaboració. 
Ens diu; “Quan per Nadal de l’any 
1979 em demané l’amic Cuscó que 
coMaborés a Quadern amb un arti
cle que versés sobre l’Art Roménic, 
vaig escollir un tema nadalenc adé
quat a la festa: “Historia del 
Naixement de Jesús (IMustrada amb 
escenes de Santa Maria de l’Es- 
tany)” . Poc em podia pensar que 
durés tant temps la meva coMabo
ració sobre el mateix tema. Em pen- 
sava que esgotaria el tema i no em

donarla més de si, fora d’una dot- 
zena d’articles. Però en aquests 
quinze anys de permanència en la 
revista Quadern he escrit seixanta- 
tres articles tots diferents”.

Solia dir-me: “Si et canses dels 
meus articles, pararé”. Li contesta
va invariablement: “Ni jo ni cap lec
tor ens cansarem de llegir-los. 
Continua, continua... li demanava. I 
continué, continué, fins que va 
poder... La greu malaltia li impedia, 
malauradament, continuar aquella 
pluralitat d’inquietuds que confor- 
maven la seva gran vitalitat... Corn 
ho devia sentir eli!... I corn ho han vis- 
cut la seva Maria, fills, néts, amies... 
Eli que fou una vida plena, madu
ra... Massa curta, certament. Tenia 
molt per fer; molt per dir i contar...

El Senyor hi hauré réservât un 
bon Hoc en el seu Régné... Aixi sia.
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SENYOR GERENT:
UN MOMENT, SI US PIAU

Está satisfet 
de la posició 
deis seus 
productes 
al mercat?

Si la resposta a alguna d'aquestes preguntes és no, 
molt probablement ens necessita.

Fa vint-i-sis anys que coFlaborem amb els 
empresaris per tal de millorar la comunicado 
amo el mercat i aconseguir més beneficis.

Truqui'ns al teléfon 937 12 05 20, de 8 a 13 i de 15 
a 18, de dilluns a divendres i tindrem una conversa.

6 R A F t C S E T  

P U ñ L I C I T A T

C O M U N I C A C I Ó  

I I M A T G £ S. L.

Cabanyes,8 - 08203 SABADEIL 
Tel. 937 12 05 20 - Fax 937 12 05 79
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Tomas Placlevall, director de fotografia

A l m ìg del carni, o la noveMa com a reflexió
Va de Grec
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busqui el cotxe que 
més li convé. 

el crédit, aquí el té.

i també 
aquest regai:

per a més informació truqui'ns a:

L in ià T E L . 901 22 22 33

«  Caixa de Sabadell
Qüestió de traete

*Per crèdits a partir d ’un milió de ptes. Caixa de Sabadell es reserva el dret a modificar o substituir les condicions d'aquesta oferta en fundó dels canvis que es puguin produir en el mercat i el de canviar els obsequis per altres de valor similar en cas d'exhaurir existències.



Presentado Sumarì
Antoni Dalmases, edu
cador I escriptor saba- 
dellenc, és el darrer 
guanyador del Premi 
Sant Joan de noveNa. 
La seva és la trajectòria 
ascendent d’un home 
de quarantá-cinc anys 
apassionat per la bona 
literatura, el bon cine
ma i el fútbol, entre al- 
tres. Les seves inquie- 
tuds i la facilitât per 
moldejar les paraules, 
tant oralment com per 
escrit, el portaran aviat 
a destacar-se entre els 
autors que es dirigei- 
xen a un públic infantil 
i juvenil. Més tard arri
baran els seus reco- 
neixements en el camp 
de la narrativa breu 
(premi Marià Vayreda) 
i la novel-la (l’Andrò- 
mina, entre altres). Pot- 
ser sense voler-ho, s’ha 
convertit també en punt 
de referéncia ineludible 
dintre el panorama cul
tural de la ciutat. El 
Premi Sant Joan con
firma les expectatives 
creades i és per tot ple- 
gat que des de “Qua
dern” hem decidit no 
només dedicar-li es- 
pais dintre la seccio de 
lletres, sino també la 
portada.
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L'Escola: el desprestísí 
de la memòria

Quan provem de fer entendre ais alum- 
nes que cal retenir certs conceptes per 
tal de poder demostrar, més endavant, 
que han estât capaços d’aprehendre’ls 
hem d’acudir, en els nostres dies, a tota 
mena de subterfugis i eufemismes per
qué ningú no sospiti que allò que horn 
està dient, en realitat, és que per apren- 
dre cal recórrer a una de les capacitats 
més ùtils que han estât concedides a 
Tèsser humà; la memòria. Perqué si 
aigú, fatalment, creu endevinar que el 
professor està insinuant que és neces
sari “memoritzar”, aquest té, automàti- 
cament, perduda tota credibilitat corn a 
educador.

Potser per un efecte deformador 
de la pedagogia tradicional, Texercici de 
la memòria ha arribat a ser quelcom 
extremadament impopular entre les 
generacions d’estudiants - i entre gran 
part de la massa social- de les ùltimes 
décades.

Hi ha qui percep Tacciò de memo
ritzar simplement corn una activitat mar
ginal destinada a farcir una part del cer- 
vell amb paraules o frases buides de 
sentit, per abocar-les, més tard , de 
manera inconnexa, en un paper, inten
tant cobrir Texpedient a Thora d’enfron- 
tar-se a un examen. Aleshores hom es 
troba al davant d’una coMecció tan vària 
de disbarats que no pot fer més que 
hure per no posar-se a plorar.

Caldria, doncs, intentar explicar que 
la memòria ha estât i és Tartifex de tota 
la vida i que sense ella no hi pot haver 
coneixement ni, per tant, evolució.

Si Teducador exigeix Texercici de la 
memòria està dar que es refereix a la 
nécessitât d’emprar un complex procès 
en el qual, indefugiblement, Talumne 
haurà de fer un esforç per aconseguir 
la finalitat que les dues parts perse- 
gueixen, aixô és, Taprenentatge. Quan 
ens trobem davant d’un diseurs -oral o 
escrit- el contingut del quai hem de cop
ear, préviament ens caldrà motivado, 
és a dir, voluntat d’aprendre. Amb aques
ta premissa estarem en situació de fer 
el primer dels esforços que implica Ta
prenentatge: Tesforç de concentració.

Un cop ens trobarem inserite de pie 
en Taudició o la lectura estarem en dis- 
posició de passar al segon estadi de 
dedicado: el de la comprensió. D’a- 
questa comprensió se’n derivará la 
nécessitât d’organitzar les idees que 
ens arriben per tal de fer més efectiu 
Temmagatzematge, conservado i pos
terior localització i recuperado de les 
dades que hem obtingut.

El procès conclourà amb un esforç

final, el més compromés de tots: Te
xercici de la transmissió. Será necessari 
escollir les paraules adequades per 
expressar, de forma coherent i orde
nada, les idees que hom vol transme- 
tre a Tinterlocutor a fi d’acomplir satis- 
factòriament Tobjectiu de la comunicació.

La fundó de la memòria és mante- 
nir el coneixement. Gràcies al domini 
del llenguatge Thome té la facultat de 
llegar els seus coneixements a les gene
racions posteriors. D’aquesta facultat 
eis psicôlegs en diuen “memòria social”. 
Aixi, cada individu s’identifica amb una 
comunitat en funció de les caractéris
tiques ideolôgiques, religiöses, cultu
ráis, etc. d’aquest grup déterminât.

Però, abans que social, la memòria 
és “orgànica” i “cerebral” . Parlar de 
memòria orgànica implica reconéixer 
que Tespécie humana -igual que les 
altres espédes- es manté idéntica a si 
mateixa gràcies a un codi genétic que 
permet la conservació -amb algunes 
variants- dels trets distintius propis d’a
quest gènere.

La memòria cerebral és la que ens 
permet Tadquisició, conservació, evo- 
cació - i oblit- dels coneixements i actúa 
en connexió amb altres capacitats com 
poden ser la sensació, la percepció, la 
intel-ligénda, Tafectivitat, Tinterés, etc.

Hi ha, també, una tendénda errónia 
a pensar que la memòria únicament és 
efectiva per ais Interesses a curt termi
ni. Alguns alumnes es pregunten quina 
utilitat pot tenir la memorització de con
ceptes que no sembla que hagin d’a- 
portar a res al seu futur més o menys 
immédiat i previsible. A aquests estu
diante caldrà explicar-los un altre con- 
cepte bàsic: el d’ “aprenentatge previ”. 
Aquesta noció implica que com més 
capaç hagi estât una persona d’adqui- 
hr i acumular expehéndes, més ben 
preparada es trobará per seguir-ne reco- 
llint i incorporant. Horn, per exemple, 
no estarla en situació de poder escriu- 
re una carta si abans no hagué après 
els elements essencials de Tescriptu- 
ra. Com ningú no será capaç d’inter
pretar degudament un text literari amb 
referéndes mitológiques si abans no 
s’ha iniciat en Testudi de la mitologia.

En conclusió, podem deduir de tot 
el que aquí hem exposât que Texercici 
de la memòria implica quelcom més 
que repetir com un lloro uns quants 
mots apilotats amb desidia en alguns 
racons del cervell, polsosos i enteran- 
yinats. I deixarclar, sense embuts, que 
es requereix voluntat d’esforç, afany de 
superado i certes dosis d’esperit de 
sacrifici si es voi reeixir en el gens còmo
de, però necessari i apassionant, carni 
de Taprenentatge.

Dolors Godayol



Els économistes asseguren que el 
mercat és la millor opció per con
trolar els fluxos de capital. Però, 
curiosament, per al mercat hi ha 
algunes elements que no tenen preu. 
I sense preu, no hi ha valor. Sense 
valor no hi ha mercat i, per tant, en 
la nostra societat sense mercat no 
hi ha cap garantia econòmica per
qué algún bé o servei no desapa- 
regui. Curiosament, alguns d’aquests 
actius sense valor són elements de 
la natura. Sense anar més lluny, l’ai
re que respirem no val res, però 
conservar l’atmosfera ens val molts 
diners. Extingir la vida animal i sil
vestre està penat amb multes admi
nistratives, però habitualment són 
paper mullat. Un tros de bosc medi- 
terrani no val gai re diners, però el dia 
que es crema ràpidament aparei- 
xen avaluacions milionàries. El crei- 
xent nombre de desastres naturals 
i estralls contra el medi que acaben 
causant danys a béns humans plan- 
teja la nécessitât de repensar el 
valor de la natura.

Les 27.000 ha de bosc cremades 
a les comarques del Solsonès i el 
Bages l’estiu de 1998 s’avaluen en 
uns 11.000 milions de pessetes. 
L’esbotzament de la presa d’Az- 
nalcôllar, la primavera passada, va 
escampar 5 milions de metres cúbics 
d’aigua àcida i fangs tòxics sobre 
unes 2.500 ha de conreus i aigua- 
molls prop de Doñana. Per retirar 
els fangs tòxics s’ha fet una reser
va pressupostària inicial d’uns 4.500 
milions per restauració ambientai

JORDIMIRÁLLES, bìòleg

directa i uns 15.600 milions en actua- 
cions complementaries. Totes aqües
tes indemnitzacions es preveuen 
amb diners de l’erari pùblic. La pre
gunta que sorgeix immédiatement 
és, què pot sortir més barat preve
nir O guarir? o en uns altres termes, 
és possible aplicar politiques ecolô- 
giques que facin més barat la ges- 
tiô del territori?

En el cas de Boliden Limited, 
propietària de les mines d’Aznal- 
côllar, els experts asseguren que la 
construcció d’un embassament arti
ficial d’alta seguretat per aquests 
résidus tòxics no hauria superat els 
3.000 milions. En el tema dels incen- 
dis és evident que a banda dels 
danys (s’inclogui o no la pèrdua de 
la renda) el problema sorgeix per la 
manca d’una política forestal ada
guada que faciliti la inversió pública 
o privada ja sigui per conservar-los 
o explotar-los racionalment.

Aqüestes dues catástrofes de la 
natura són només una petita 
adverténcia que la interacció per- 
sona-entorn requereix un diáleg 
constant i proactiu. La nostra socie
tat planteja les relacions amb la natu
ra com una veritable ocupació o 
imposició de criteris. Aquesta supér- 
bia, al final es paga. La urbanitza- 
ció de zones inundables (recordem 
el cas del cámping de Biescas -juliol 
de 1996, 86 morts- o el barri del 
Cerro de los Reyes de Badajoz 
-novembre de 1997, 25 morts-) ha 
estât la causa en les darreres déca
des de la pérdua de béns materials 
i vides humanes cada temporada i, 
tanmateix, preferim canalitzar una 
riera o riu que no pas reubicar els 
estadants i planificar la desocupació 
de les lleres deis cursos d’aigua.

En qualsevol problema de pla
nificado territorial es tendeix a optar 
perqué les solucions no alterin Te
rror cornés. Segurament, és un com- 
portament inherent a la personali- 
tat humana. En tot cas, podría ser 
bo, que al tombá d’un nou segle, 
fóssim capaços de fer front als pro
blèmes amb estratégies menys hipé- 
crites.

Trobarem nombrosos exemples 
d’aquesta nécessitât de fer front els 
problèmes amb una major Sensibi
lität per al paisatge i de respecte per 
la vida de les persones. L’autovia 
A-18 al terme municipal de Cer- 
danyola i Ripollet es va construir al 
costat d’un bloc de pisos marginals. 
Durant més de vint anys, els veins 
d’aquest bloc han viscut amb el terra-
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bastali al costai de la finestra i els 
ajuntaments democràtics hi perme- 
teren noves edificacions (encara 
avui s’edifica). Una plataforma ciu- 
tadana, lògicament, planteja l’alter
nativa de soterrar l’autopista en 
aquest tram i guanyar a més un pare 
urbà. Els politics comarcáis, tots en 
pes, es fan la foto al terrât del pro
blema i prometen instar al govern 
català que estudiï la viabilitat del 
projecte. El cost de soterrar aquest 
tram de mig quilômetre sobrepas- 
saria els 3.000 milions. Ningù ha 
plantejat que potser la solució racio
nal seria esbotzar els edificis més 
afectats i reubicar els veins en un 
espai proper.

Amb el pressupost de soterrar 
l’autopista es podrien construir prop 
de 200 habitatges de 100 m2 (el 
doble de la superficie dels actuals, 
amb una qualitat constructiva infi- 
nitament millor i insonoritzar l’en- 
torn de l’autopista. La qüestió és 
que en un cas la inversió pública 
facilitará que a continuació es puguin 
esbotzar els blocs ruinosos actuals 
i que aigú pugui especular, mentre 
que en la segona opció esmenem 
un problema amb l’erari pùblic, però 
impedim el lucre dels ries a costa 
dels pressupostos governamentals. 
Tanmateix, cap politic estaria dis
posât a ser honest i afrontar el repte 
d’un previsible conflicte veinal que 
les constructores atiaben amb molt 
de gust.

La Via Verda és una proposta 
de conservació del territori natural 
comprés entre les serralades de 
Collserola i Sant Llorenç del Munt. 
Es tracta d’un exercici d’urbanisme 
racional i coherent que a primer cop 
d’ull pot semblar encomiable. Però, 
a mesura que anéssim al detall ens 
adonariem que tot i ser un molt ben 
intencionada iniciativa, en realitat, 
el que propicia és una radicalització

administrativa. Alguns ajuntaments 
no veuen amb bons ulls pactar amb 
altres municipis una proposta que 
els obliga a minimitzar les possibi- 
litats de vendre i expansionar l’ur- 
banisme de la ciutat. Per altra banda 
no podem obviar la mateixa com- 
plexitat legal d’un procès de plani- 
ficació plurimunicipal.

Curiosament, una entitat ecolo
gista vallesana va fer -amb diners 
públics- un estudi de catalogació i 
delimitació deis espais naturals d’in- 
terés ecologie de la plana. Les deli- 
mitacions d’aquest estudi mai es 
van fer públiques i molt menys s’han 
reivindicat. La raó és clara, la veri
table conservació de la natura passa 
pel tot i no pas per una suma de 
parts o illes. I així, arribem altra vega
da a la incoheréncia entre allò que 
hom fa i practica i el que realment 
pensa.

És molt més fácil assumir una 
política global de grans línies que 
adquirir el compromis de gestionar 
una xarxa de petits espais. Se- 
gurament, seria preferible que tot 
el país fos gestionat correctament, 
però, lamentablement, és la quoti- 
dianitat la que atorga poder a les 
petites coses. El problema és que 
la suma de petites estratégies pos
sibles no té un rendiment politic com 
ara el de les grans definicions impos
sibles i que estimulen el triomfalis- 
me. En un cas, la mateixa magnitud 
del projecte el converteix en una 
mentida atractiva. En l’altra la baile
sa i interés que es podria obtenir 
amb poc temps es converteix en 
una veritat que qüestiona. Perqué 
s’ha endegat un projecte de recu- 
peració de la ribera del riu Besos 
que costa uns 3.000 milions de pes- 
setes quan amb un pressupost d’a- 
questa magnitud es podien crear 
un centenar d’aiguamolls fluviale? 
En el primer cas hi ha un gran objec- 
tiu del qual s’espera rendibilitat polí
tica. En el segon, aquesta rendibi
litat queda diluida entre una dotzena 
de municipis i es perd la “grandeur” 
políticament estimulant.

La dita popular no deixa lloc a 
dubte, “més val prevenir que gua
rir”. Però, per aixó, cal ser sensat i 
saber encaixar que els errors -pro- 
pis o assumits- necessiten de la 
imaginació i de la voluntat per esme- 
nar-los més que no pas obviar-los. 
Si les inversions públiques es fes- 
sin amb diners recaptats periódi- 
cament (no una vegada l’any o ama- 
gats en impostes indirectes) 
valoraríem el patrimoni coMectiu 
perqué constantment en tindríem el 
record i l’evidéncia. Quan es parla 
de canviar el paradigma social, 
aquest és un deis aspectes que cal- 
dria incloure. La resta són iMusions 
de passatemps.
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Com ja és prou sabut a bores d’ara, 
el Premi Sant Joan s’ha concedit 
en la seva divuitena edició a la 
novel-la Al mig del carni d’Antoni 
Dalmases; un autor ben conegut a 
la ciutat, els mèrits del qual, però, 
van molt més enilà del fet que sigui 
un sabadellenc el qui, “per fi”, hagi 
aconseguit el prestigiós guardò. És 
fácil adonar-se’n per poc que es 
repassi la trajectòria de Dalmases, 
nascut l’any 53, llicenciat en filolo
gia Hispánica i professor d’institut, 
que es donà a conèixer l’any 80 amb 
un estudi sobre Pere Quart i més 
endavant amb mostres diverses de 
narrativa infantil i juvenil; fins que 
l’any 91 guanyà el premi Marià 
Vayreda amb les narracions de La 
Infinitud dels parcs i el 92 l’An- 
drómina -premi Octubre de novel-la- 
amb L’ùltima primavera, per citar 
només els dos més significatius. La 
concessió del Sant Joan, dones, no 
fa sino confirmar una trajectòria pro- 
gressivament reconeguda.

Val a dir, però, que Al mig del 
carni pot desconcertar fàcilment 
alguns lectors d’obres anteriors de 
l’autor, pel fet de constituir, més que 
no pas una història convencional 
amb plantejament, nus i desenllaç 
-to t i que també ho és-, una refle- 
xió sobre l’art mateix de novel-lar. 
No ens trobem , dones, amb una 
novel-la corrent, sinó amb una obra 
densa, ambiciosa i énormément tre- 
ballada que es planteja la fundó 
actual del novel-lista, la relació de la 
novel-la amb la poesia, la pintura o 
el cinema, o bé el sentit -o  la manca 
de sentit- de narrar avui en dia a 
través de les paraules. Tot plegat 
sense que ens trobem ni amb un 
tractat teòric ni tan sols amb un 
assaig, perqué se’ns explica mit- 
jançant una forma narrativa que se 
serveix del “flash-back” i de l’alter-

ESCOLA DEL SOL

A l mig de! carni, 
olanovehia 

com a reflexió
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Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61 

08201 Sabadell

JOSEPM.RIPOLL

nanga de persones gramaticais 
segons el personatge de què es 
tracti: tenim aixi el català Tomás 
Verneda -en segone i tercera per
sona-, l’anglès Jack -en primera 
persona- i l’alemany Ludwing -  les 
reflexions del qual están introduï- 
des per un narrador en tercera per
sona: “Ludwing afirmava” , i “aixi 
Ludwing”. Tres personatges que 
coincideixen com a lectors a la 
Universität francesa de Caen, 
estrangers dones tots ells, d’un cert 
esperit apàtrida -amb totes les para
doxes que això comporta en el cas 
del català-, i que s’entreguen a Nar
gues discussions sobre literatura i 
art en general; sobretot Ludwing, 
que fascinât primer per la pintura 
de l’hongarès Mersault i enamorat 
després de la negra Solange, aca
bará suïcidant-se i provocant aixi la 
marxa dels altres dos: Jack cap als 
Estats Units i Tomás Verneda cap al 
propi pais, on iniciará però una vida 
nova en l’anonimat, trobant-se ja “al 
mig del carni” -c itan t el Dant- i 
havent passât per una série d’ex- 
perièneies que el porten a trencar 
amb el passât.

Aquest és, en part, resquema 
argumentai de l’obra, complétât per 
unes guantes presèneies femeni- 
nes -Madeleine, Michelle, Claire, 
Agnès, la ja esmentada Solange-, 
per les petites mesquineses del món 
universitari o pel desgraciat acci
dent amb una banda de skin-heads 
que, indirectement, durà Ludwing a 
la mort. Però, tal i com el lector ja 
deu haver endevinat, aquesta no és

una obra massa apta per a ser resu
mida, ja que allò que interessa a 
l’autor és, sobretot, la reflexió sobre 
el fet literari i artistic. D’aqui ve que 
hi adquireixin tanta importància els 
fetitxes culturáis dels protagonistes, 
tant si es tracta de Bach i Turner 
-en  el cas de Ludwing- corn de 
Charlie Parker i Erik Satie, o bé d’Eric 
Rohmer i Katherine Hepburn -en el 
de Tomás Verneda. No tan sols per
qué la cultura sigui una forma de 
vida per als personatges, sino també 
perqué la pròpia novel-la pren la lite
ratura i l’art com a centres constants 
de les seves reflexions.

Amb tot el que portem dit fins 
ara, pot semblar que A! mig del carni 
tingui ben poc a veure amb la pro
dúcelo anterior d’Antoni Dalmases, 
atès el gust per la narrativitat pura 
que l’havia anat caracteritzant. 
Caldria matisar sobre aquest aspeó
te un pareil de coses: la primera, i 
la primordial, és que ja els contes de 
La infinitud dels parcs reflexionaven 
sobre la pròpia literatura, encara 
que fos, de manera indirecta, a par
tir de la recreado de Borges o 
Cortázar; aixi mateix, a L’ùltima pri
mavera era palesa una clara volun- 
tat d’experimentació, evident tant en 
l’alternança de punts de vista -aquí 
represa- com en la construcció d’al- 
guns capitole en forma de “collage”. 
El segon aciariment, potser més 
secundan, fa referèneia al fet que 
Antoni Dalmases pensa continuar 
escrivint Ilibres per a nens i, vol 
dones, tenir la Ilibertat de retornar 
a formes narratives tradicionals quan 
li sembli; entre altres coses perqué 
és un escriptor difícil d’encasellar, 
per a qui compta només la bona lite
ratura, més enllà de les classifica- 
cions. Ho demostra prou amb aques
ta última obra, densa, rotunda, de 
llargs paràgrafs torrenciais esplèn- 
didament escrits, que supera tot el 
que havia escrit fins ara -fins i tot 
l’excel-lent L’ùltima primavera-, i un 
dels temes de la qual és l’assoli- 
ment de la lucidesa. Per això sugo
sa una invitació als lectors a ser, ells 
també, una mica més lùcids.
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ll professore
DAVID SERRANO

Escriptor, professor... De pro
fessors n’hem tingut fots: de molts 
ni ens en recordem, d’alguns en 
conservem details, manies, gràcies 
que ens/els hem/han fet. Però de 
professors-professors, aquells que 
reaiment son alguna cosa més que 
vomitadors de matèria (conceptes i 
procediments, que n’hem de dir ara) 
tens sort si n’has pogut conèixer 
algún. Jo he tingut la sort de tenir- 
ne dos, i un d’ells ha estât en Toni 
Dalmases.

No tinc cap nécessitât de fer-li 
la pilota, les coses son corn son: 
clares (corn eli gairebé sempre diu 
les coses). Era el seu primer any al 
Pau Vila, es notava que era nou al 
centre, però la majoria vam intuir 
aviat que aquell tipus arrogant de 
veu greu i sentenciadora que parla
va del Barga abans de començar 
no era corn eis altres. Amb eli vam 
aprendre per primera vegada a gau- 
dir de veritat de la literatura, de la 
poesia, sí, de la poesia, no de la 
mètrica, les figures... no, a entendre 
què diantre era allò que es deia en 
aquelles ratlles curtes de Salvat- 
Papasseit o Oliver, per exemple.

El seu esperit provocatiu, el seu, 
a més de suscitar pors, nervis i estu- 
pefaccions, també ens feia obrir eIs 
ulls relacionant literatura i cinema, 
ficció i vida real, i ens despertava 
consciéncies dintre el món escolar 
(!), ens feia pensar. De justos és 
donar les gràcies, ni que sigui quin
ze anys més tard. ^

TONI DALMASES



Normalment quan anem pel carrer 
estem més capficats amb les nos- 
tres cabòries que en admirar les 
cases i edificis que ens surten al 
pas. Algún dia aixequem el cap i, 
ostres! quin edifici més fantàstici 
Això és el que em va passar un dia 
pel carrer del Pi anant a la feina. En 
aqüestes ocasions m’aturo i penso: 
qui hi devia viure? Com vivien? Què 
devien menjar? Com estimaven? 
En què somniaven?

Quasi sempre les preguntes no 
tenen resposta i ens quedem amb 
les ganes de saber-ne alguna cosa. 
El temps passa i esborra els records.

Aquest cop tino sort, en aquella 
casa del carrer del Pi hi va viure el 
Baro de Maldà. Ara, és dar, hi ha les 
galeries Maldà i la botiga Calaix de 
Sastre. Aquest membre de la noble
sa catalana es va dedicar des de 
1769 a 1816 a escriure qualsevoi 
cosa que passés al seu voltant. Amat 
va escriure sempre en català. 
Encara que la seva qualitat literà- 
ria és molt discutible -Fuster con
siderava al barò com a “tonto”-  el 
ceri és que la seva lectura és molt 
interessant. Amat escrivia només 
per entretenir-se. En la fi de l’Antic 
Règim els nobles no tenien altra 
feina que menjar, beure i no fer res. 
A Calaix de Sastre trobem tantes 
respostes a aquellas preguntes que 
a la fi el personatge ens pot acabar 
sent simpàtic. És dar que no tenim 
cap testimoni deis seus pobres vas- 
salls de Maldà i de la Morana que 
segurament no els cauria massa 
simpàtic qui els extorsionava i els 
obligava a viure en la més absolu
ta pobresa. El volum Vili abasta de 
l’any 1808 fins a l’any 1810, els dos 
primers anys de la guerra de la inde- 
pendència. Assistim en primera linia

Vull ser 
Baro

TEIXITS SALVADOR
e ls  te ix its  que tenen e s til

Indùstria, 33 - Tel. 93 725 65 90 - 08202 Sabadell

JORDI SERRANO i BLANQUER

a I’arribada a Barcelona dels fran
ceses i les seves idees revolu- 
cionàries. Posteriorment acompa- 
nyem els nobles catalans fugint de 
Barcelona. Trepitgem tota mena de 
camins. Primer cap a Vie. De Vie a 
Moià. De Moià, fugint de les sal- 
vatjades de la guerra, anem a Berga. 
De Berga a Cervera. De Cervera a 
Montserrat. I després Albereda, 
Igualada, Manresa, i altra volta 
Berga.

La noblesa catalana se sent 
abandonada de la monarquía cas
tellana. Poe a poc emergeix un cert 
sentiment de catalanitat. Amat expli
ca que els castellans “diuen prou 
pestes de Catalunya i no voler-los 
los catalans” (139). El poblé s’aiça 
en armes i canta cançons com 
“Correu fills de la pàtria contra el 
gavatxo traidor” (220). Amb Calaix 
de Sastre podem saber aquells 
aspectes subjectius que, normal- 
ment, queden al marge dels trac- 
tats d’histôria. Amb Maldà ens 
podem fer una idea molt clara de 
com vivien aquella guerra els cata
lans. Un d’aquests aspectes és el 
relat esborronador de l’entrada dels 
franceses a Manresa (242). El terror

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobreiiits

Grècia, 18 • Tel. 93 725 43 08 • SABADELL

recorría les terres catalanes. La res
posta en forma de guerrilles no es 
fa esperar.

El Barò, però, té encara temps 
per visitar una de les seves pos
sessions -La  Morana- per realitzar 
la periòdica extorsiò als pagesos. 
La rebuda de “missenyor” és més 
eloqüent que trenta tractate. Mentre 
els vassalls menjaven “sopa, cois i 
farinetes” (136) o “trunfos -patates- 
cols i farinetes amb pa” (324) els 
nobles i els capellans vivien a eos 
de rei. Vegem si no el menú, que 
en plena guerra, van menjar el Barò 
a la casa de Guissona on es va refu
giar el bisbe de la Seu d’Urgell, el 
castellá, Francisco de la Dueña i 
Cisneros: escudella de macarrons 
amb formatge ratliat, sopa de pa 
amb earn d’olla -amb tots els seus 
ingredients- salseres de plata amb 
salses de julivert i de tomáquet, per- 
dius amb sue, cansalada i pemil 
adobat, porceli enter, crema de Net, 
almívar, café amb sucre. Els coberts 
eren de plata (205). La vida social 
de la noblesa catalana anava es- 
tretament lligada a la vida social del 
clergat... El Barò menjava xocolata 
amb pastes matí i vespre i encara 
li quedava temps per assaborir com 
un ecologista: “la fragáncia de tota 
aquella verdura” referint-se a la vege- 
tació (270). Un deis aspectes curio
sos d’aquest volum és la referéncia 
que ens fa del Pi de les Tres Bran
ques, prop de Berga. Per Maldà 
sabem que en aquells temps les tres 
branques del pi simbolitzaven la 
Santissima Trinität! (320) Sort que 
els descreguts republicans indé
pendantistes que hi van un cop l’any 
a fer-hi celebracions no ho saben!

Del Barò de Maldà acabem per 
saber-ho tot, fins i tot que es feia
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pets al Hit: “...disparant jo alguna 
canonada pel forât del detrás” (97).

Ja ho veieu, ais Ilibres hom pot 
trobar-hi de tot, fins i tot respostes 
a les preguntes més increíbles.

En els volums de Calaix de 
Sastre donem una ullada a un món 
que ha desaparegut: el món de Tan- 
tic régim. Era una societat sotraga
da pels grans canvis econòmics, 
socials i culturáis, però encara con
serven el perfum -o  la pudor- depén 
de com es jutgi, d’una època on uns 
pocs centenars de persones privi- 
legiades -senyors feudals o cape- 
Hans- Vivien a cos de rei a costa de 
tot un poblé. Ais uHs d’avui sorprèn 
entreveure corn la religiositat era 
cosa dels privilegiats, mentre que 
les classes populars vivien entre 
Tanticlericalisme més primari -vegis 
les pors al carnestoltes- i la supers- 
tició més profunda -vegis les pro
cessons amb la verge de la Mercè 
quan no plovia-. Estem en una 
època on TEsglésia Católica era 
omnipresent i havia aconseguit cris- 
tianitzar totes les creences paga- 
nes. Cal recordar que pagana prové 
de “pagus” o poblé. És a dir, TEs
glésia havia aconseguit amb calça- 
dor passar d’una religió monoteis
ta a una religió amb desenes de 
deus i deesses, a les quais es con
tinuava confiant per a tota classe 
de ventures i desventures. Sorprèn 
també reviure una Barcelona que 
es limitava al que avui s’anomena 
Districte de Ciutat Velia i on el seu 
carrer principal era el carrer Ample. 
En aquells temps es podia anar de 
cacera o anar a buscar bolets per on 
avui passen autobusos i milers de 
cotxes.

Ara que tant es parla de Tatur i 
els nous jaciments d’ocupaciô, més

DAUMIER. 1837

valdría parar-se una estona, llegir 
Calaix de Sastre, i pensar una mica. 
La solució és que tots poguéssim 
viure com el Barò. No cal buscar 
noves ocupacions laboráis, el que 
cal és viure bé. Fa dos segles el Sr. 
Amat ho va aconseguir.

{Rafel d’Amat i de Cortada, Barò de 
Maldá. Calaix de Sastre, VIII. 1808- 
1810. Ed. Curial. Barcelona, 1996).
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A qu e s t text en forma epistolar 
pretén explicar aigunes vivències 
d’una expedició al Muztagata, cim 
de 7.546 m., atès des de l’alta ruta 
del Karakorum, que és una carre
tera que uneix Islamabad i Ra
walpindi (Pakistan) amb Kashgar 
(Xinjian, Xina) per una de les anti
gües ru tes de la seda. El seu 
recorregut constitueix, per si sol, 
una autèntica  aventura i dura  
aproximadament de 3 a 4 dies al 
llarg de 1300 Km.

Ruta zona Pakistanesa: Ra- 
walpindi-Besham-Shilas- vista del 
Nanga Parbat (8126)- Gilgit -  vista 
del Rakaposhi (7789)- Karimabad 
-  Sust- Kunjerab pass (4700m) De 
Rawalpindi a G ilg it 631 Km, de 
Gilgit al Kunjerab pass 270 Km.

Ruta zona X in jian  (Xina); 
Kunjerab pass (4700m)- Tashkur- 
gan -  vista Muztagata i Kongur 
(7719) -Subax (punt de partida per 
a l ’ascensió  al camp base del 
Muztagata)- Llac Karakul- Kash
gar. Del Kunjerab a Tashkurgan 
119 Km. De Taskurgan a Kashgar 
280 Km.

5 de ju lio l de 1998
Feia tres dies que la nostra expe

dició havia arribat al Pakistan. En 
aquell tram seguiem la ruta de la 
seda encaixonada per la vali furio-

El pare de 
les muntanyes 

de slaç
Ruta al Muztasala, 7346

MARTI GASULLI ROIG

sa de rindus. Ajagut a la furgoneta 
pensava en les primeres impres
sions d’aquell insòlit país: m’havien 
sobtat l’hospitalitat i la tranquil-litat 
d’aquelles gents que denotaven uns 
paratges encara no malmesos pel 
turisme... el Pakistan, malgrattot, és 
l’india: una historia més o menys 
comuna, unes arrels culturáis en 
gran part compartidas i una matei- 
xa llengua majoritária, l’hindi-urdú, 
si bé escrit en diferente carácters. 
Aixó sí, la religió musulmana s’hi 
viu intensament i en marca la 
diferéncia.

El nostre vehicle seguía vali 
amunt. De sobte, en una corba, on 
hi havia uns nens amb cistelles ple
nos d’albercocs ens vam haver de

girar: per darrera, majestuós s’alça- 
va un deis 14 grans gegants de la 
terra, el Nanga Parbat (8126m), ano- 
menat també la muntanya assassi
na pels accidents que provoca... les 
dimensions eren desbordants. 
Encara bocabadats vam prosseguir: 
rindus aviat ens deixaria i malen- 
coniés contemplava les seves 
aigües, que venien de molt Iluny, 
tants trésors amagaven!...les gele- 
res més immenses del planeta, 
monts sagrats, monestirs de lames, 
la Hum del sostre del món...els crits 
de Ilibertat dels tibetans.

Vam continuar cap al Nord, vers 
la vali d’Hunza. La primera gran 
poblado que hom troba és Gilgit, 
Vila que s’enorgulleix d’ésser la cre
adora del polo, joc que els angle- 
sos van popularitzar. Seguint amunt 
es reprèn l’espectacle: el Raka
poshi, de 7.789, s’abraona sobre 
nosaltres corn la paret d’un iceberg, 
certament la ruta flanqueja eis seus 
peus.

Karimabad és una poblacié de 
carrers estrets sobirana d’un oasi 
verd entre roques, agulles i geleres. 
Corn a la resta del Pakistan eIs 
homes van abillats amb la caracte
rística roba, pantalons bombats i 
camises molt Nargues. És difícil 
veure-hi dones, segurament a causa 
de costume de tipus religiös.
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Sobten les faccions occidentals 
dels habitants d’aquesta vail: diu la 
llegenda que son descendents del 
mitic Alexandre el Gran, o almenys 
aquesta és la versió del guardià de 
la fortificació que domina l’indret.

Poe ens imaginàvem que aquell 
mateix dia encara ens endinsariem 
entre geleres, catedrals de roca i 
pics blancs acaronats per les darre- 
res espumes de sol.

20 de ju lio l de 1998
Hem passât mala nit, l’aire és 

molt poc dens, la respirado difícil. 
Amb la má palpem el 
nostre alé glaçat a les 
parets interiors de la 
tenda. Avui és el gran dia, 
l’orgullós Pare de les 
muntanyes de glaç la 
nostra presa. El jorn des
punta, la plana però 
encara dorm; glaç, 
Immensität de neu, la 
nostra ment tèrbola, mar- 
tells repiquen al nostre 
cap i el fred talla afiiat 

1 5 2  ...ens calcem els esquís 
mandrosament, la vida a 
6300m no és fácil. Pales 
i pales de neu, es- 
querdes, rimaies, corda, 
arnés, pells de foca, 
grampons, piolet, gani- 
vetes, roba d’abric ...la 
nostra progressió és 
lenta, l’aire escasseja, 
cada passa s’atura en el 
temps... és la primera 
vegada que pugem a 
7500m d’ aiçada. I estem 
aquí, perdute enmig del 
país deis uigurts, a la 
Xina... tot és immens, 
desert, l’horitzó habitat 
tan sois per escadusse- 
res lurtes (tendes-caba- 
na) i pels ramate de 
iacs... En la profunditat l’espill del 
colós Muztagata, i darrera les seves 
aigCies, la muralla bianca del Kongur. 
El cap em barricava intensament: 
els esforços dels dies anteriore per 
montar el camps d’aiçada, sobre 
neu, sota séracs, el nou camp I des
prés de la desfeta del veil, el llarg 
procès d’aclimatació...i gaudia

sobretot en aquella nova dimensié 
de Tesqui alpinisme que havia des- 
cobert.

Les roques del dm s’entreveuen, 
els esquís, motivate, avancen però 
frenate per Tesgotament...passa 
Testona, la progressió és minima, 
la determinado tenaç, els amies al 
camp base, pendente. De tant en 
tant el dm es vesteix de boira, la 
neu s’endureix... per fi la punta final: 
esquís fora, el cel gris, la gelor inten
sa, el cor seré, la pau voltant-nos 
arreu, ja hi som, el toquem, ja és 
aquí... Hem fet el dm!

Ens restava un llarg desceñe... 
les empremtes deis esquís aviat 
serien esborrades pel vent, les pet- 
jades deis records es gravarien per 
sempre més en nosaltres.

26 de ju lio l de 1998
Finalment, després de creuar 

engorjats, laberints de roca i cues de

geleres, i de recorrer terrenys de 
colors blanquinosos, groguenes o 
bé tenyits de vermeil, el nostre camió 
arriba a la plana, situada poc per 
sobre de lOOOm, i al seu si, els flai
res de la ciutat de Kashgar, terme 
del nostre viatge: carrers estrets, 
cases de fang, menestrais, forja
dora de ferro, bicicletes, carros, bulli- 
ci... Kashgar és una ciutat lle- 
gendària reina de Tantiga ruta de la 
seda. Marco Polo la descriu aixi: 
Els habitants viuen del comerç i de 
llur indùstria. Tenen fabulosos ver
gers, vinyes i béns prospers. El coto 

hi brolla de me ravel la, 
igual que el Ili i el cànem. 
El sòl és fértil i produeix 
en abundancia. La regió 
és el punt de partença 
d ’una multitud de mer
cede rs que venen els 
seus productes pel món 
sencer. Respira encara 
de passât i d’exotisme: 
és habitada principalment 
per uigurts, d’ascendèn- 
cia i Mengua turcoide, 
però també per kirguises 
i tadjiks, musulmans tots 
ells,... no hi falten tam- 
poc els xinesos han, ben 
diferente, que ocupen les 
posicions de domini de 
la ciutat i els barris ries. 
Cada ètnia s’abilla se
gone la seva manera 
tradicional.
N’és famés Thistòric mer- 
cat dominical, apoteosi 
del color: varietat de frui
tés, robes, seda abun
dant, catites, mobles, tota 
mena d’estris, petits res
taurants improvitzats 
amb les tipiques bro- 
quetes de earn, venda 
de rues, ovelles, ca
melie... aglomerado de 

gents diverses, pocs occidentals: 
reaiment val la pena viure aquesta 
ciutat perduda al cor de TÀsia 

El sol es ponia, lent, sobre Kash
gar. .. ens esperava encara tragit... 
refer tota la Karakorum highway fins 
a Rawalpindi.



M. I  BALSACH

L’ESCUT DELS 
HOHENSTAUFEN
Diedre de gebre i de sai, 
losange que empresona el cristall 
i desiliura matèria estelada:

ets la mirada que genera mirada, 
l’antic brollador d’un jardi 
que en la fosca nit ovalada 
transforma la roca opaca, 
l’incert basalt,
en ponts d'aigua iMuminada

L’ECRAN PULVERISE
Peixos de nacre i petxines de mica 
entre eis cristalls, 
allà on mor el camí:

més enllà, s’endinsen 
eIs desigs géométries 
tancats en capses quadrades.

SANT PERE DE RODES
Amb veils cristalls rosegues 
les punxes oblidades del temps:

la memoria d’una onada
que t’ha deixat el cos tan transparent
i la llum, tan i tan clara,
de les teves naus -eis ulls- dels vents.

CUPULA
Cintes i càntics 
que trenen palmons.

Les teves mans son escales 
transparents que davallen 
d’una cúpula cega, velia, 
amb estel i penell 
que és mirali que gira al gairell 
d’un gran cap monstruos.

IO
La sal és corn i ribatge 
d’aquell que sol ha pénétrât 
en l’arena d’una platja 
on la mar, darrera imatge, 
és cor del flux ardent, car 
és Hum sense viratge.

APRES M’ENUIG,
SI ESCRIU SECRET
He guardat l’ampolla de sorra 
en l’orella dreta del dia 
que retorna, rénovât i impoMut.

Mut i sense avis 
s’enlaira i enlaire alena 
Iluny de les mans 
enguantadas dels homes.

LA LLUNA DE PARMENIDES
Crosta de Tèsser brillant desferra. 
Amb Hum aliena Hu 
errant de nit, 
mirali de terra.

Traspassa, la calma,
les crestas dels anys i apareix
entre les clivelles
del temps que s’encimbella.

És el delta que reclama 
Tordre que pugui sostenir-lo 
i anomenar aquesta ment que defuig, 
incessant, el pes de les hores.

XI
I davallen, sempre, les clepsidres.

En veure Tocell
hom oblida el huit del cel
que és bressol i dol del vol.
Espai de blanc 
on el blanc és blanc 
de tota Hança
que apunta als ulls invisibles.
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Llíbres

NARRATIVA
Les ñores fosques 
Albert Figueres

Empúries Narrativa, 1998

Guanyar un premi, en 
aquest cas el Just Casero 
1997, sol ser sinònim de 
comercialitat i en aquest 

1 54 cas és obvi que la recerca 
d’una trama prou simple i 
alhora enigmàtica en forma 
de cercle respon a la volun- 
tat de sorprendre, de mos- 
trar-se diferent, de ser cre- 
atiu, i Albert Figueres ho 
assoleix, manté una ten- 
sió constant sobre el des- 
conegut que es manté fins 
al final sorprenent.
La gràcia, trobada en la 
doble personalitat malal- 
tissa d’en Freixa-Riera, 
motiu del suspens, està 
construida a partir de la 
tècnica força ben aconse- 
guida de Testi! directe i, per 
tant, del joc establert a par
tir d’un intercanvi d’infor- 
macions que van des de 
la més detallista i coloris

ta, a una certa reflexió 
sobre el mon; la mescla 
entre aquests elements, 
que tampoc aporten res de 
nou però que hi són, acon- 
segueix de convertir el fil 
narratiu en un itinerari 
variât i tens que ajuda a 
mantenir Talé fins al final, 
no per sorprenent (força 
evident) ben aconseguit. 
El fonament se centra en 
els temes universels de Ta- 
mor i la gelosia portats a 
Textrem i, corn és moda, 
Tordinador i internet con- 
vertits en intermediaria 
d’una relacié de triangle 
ficticia. Molt a la moda.

David Serrano i Blanquer

Disposât a tot 
Peter Mayle

Ed. 62, El Balanci, 1998

Pet

Mayle, coneixedor del mon 
estressant deis mercats de 
la publicitat de Nova York, 
va decidir un bon dia, corn 
a bon anglès que és, dei- 
xar aquesta vida i dedicar
se a escriure; una de les 
seves obres és força inno
vadora i recomanable {Una 
vida de gos, Ed. 62).

Però el que sembla que 
reaiment li hauria agradat 
de fer a Mayle és el que li 
pertoca al seu alter-ego- 
protagonista, Bennett, un 
anglès éxitos que ho deixa 
tot per viure la bona vida de 
la Provenga fins que se li 
acaben els diners i es mos
tra disposât a qualsevol 
cosa per intentar allargas- 
sar la seva vida de dandi 
i gourmet en procès de 
fracàs. Un anunci al diari li 
obre la possibilitat de 
coMaborar amb en Julian 
Poe, un excèntric miliona
ri que li proposa el que tots 
hem esperat alguna vega
da que ens proposin, fer i 
viure corn un milionari a 
Mònaco: casa, Rolls, Visa, 
restaurants, dones... Es 
podria afirmar que és el 
millor de la novel-la, Tas- 
torament davant la vida 
milionària, la descripció 
dels costums quotidians, 
la descripció dels diferents 
menés, dels vins, dels 
racons culinaris d’interès, 
que Mayle deu conèixer 
prou bé.
A partir d’aquí la trama es 
complica dintre el paroxis- 
me que tot plegat es deu a 
una fórmula per poder cul
tivar de manera industrial 
un products artesanal i 
complex: les tòfones.
La figura de Bennett està 
ben retallada en el seu per
fil complex de vulgaritats 
dandisme, d’agosarat 
antiheroi inútil, d’exitós 
fracassat, amb Tajut de la 
seva Georgette genial. Fins 
aquí tot correcte, però el 
final, amb tot el que té de 
final feliç i d’increíble des- 
torba Tesperit de credibili-

tat del text. Es igual, es 
tracta d’un text apassionat, 
amb ritme, a Testil del clás- 
sic americà de la negra La 
costa Bàrbara, de Ross 
Macdonald.

D.S.B.

REVISTES
Así, Roithamer 

Revista literária, núm. 6

Un grup de lletraferits 
d’Algesires Iluita des de fa 
anys per portar la cultura i 
la reflexió a un entorn que 
sembla que no és el més 
propici. Fanàtics de Tho
mas Bernhard, van extreu- 
re el nom d’un dels perso- 
natges de Tescriptor a qui 
s’han decidit homenatjar. 
Els seus promoters són 
Miguel Guerrero, Carlos 
Morillo, Juan Corrales i 
Manuel Barros, que dedi
quen el seu temps i els 
seus recursos a tirar enda- 
vant una revista d’una qua- 
litat impressionant entre la 
manca de suport i l’audà
cia per seguir malgrat tots 
els malgrats. El present 
número compta amb fir
mes del relleu de Javier 
Marías, Vicente Molina 
Foix o Miguel Sáenz, i està 
dedicada en exclusiva a 
Tobra de Bernhard. La 
publicació es va acom- 
panyar d’una exposició
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pictórica a carree de la ja 
nostra coMaboradora de 
“Quadern”, la pintora bar- 
celonina Isabel Cid, que li 
va dedicar una sèrie de 
quadres en els quais por
tava cinc anys treballant-hi. 
Felicitats. I ens felicitem 
també d’haver pogut ende- 
gar un inici d’intercanvi i 
futura coMaboració entre 
dos projectes que cerquen 
el mateix, “Quadern” i “Así, 
Roithamer” , des d’ara 
mateix.

D.S.B.

ECOLOGIA
Duel per un municipi verd. 

El medi ambient 
i la gestió municipal 

Montserrat Cunillera/ 
Jordi Miralles 

Fundació Terra i Fundació 
Ferrer i Guàrdia

DUEL PER UN 
MUNICIPI VERD
EL MEDI AMBIENT I LA GESTIÓ MUNICIPAL

Es tracta d’un manual que 
recopila eines que poder 
fer possible que el muni
cipi es bâti amb èxit en el 
duel ambiental. Cada capí
tol és pie de suggeriments 
per minorar l’accio ambien
tal del municipi. S’hi recla
ma que cal abandonar la 
hipocresía política i s’ad-

verteix de l’atzucac al qual 
porta Tactual model o marc 
legal del municipi en el 
nostre país. Útil, el taranná 
deis autors (coMaborador 
de “Quadern” el 2n) i deis 
editors, dues fundacions 
amigues, en són garantía.

Q.

HISTORIA
El Cooperativisme catalá 

o l ’economia de la 
Fraternität 

Gabriel Plana
(amb próleg de Joan F. Pont) 
UB-Fundació Ferrer i Guàrdia 

i Fundació Roca Galtés

Aquest Ilibre pretén fer una 
historia exhaustiva del coo
perativisme. L’objectiu 
básic plantejat és veure si 
el cooperativisme genera 
per ell mateix tot un uni
vers propi, així com les 
seves relacions o interre
lacions amb altres movi- 
ments, preferentment el 
sindicalisme i el naciona- 
lisme catalá i les influén- 
cies exercides pel coope
rativisme en el seu entorn 
social, cultural i politic.

Q.

RELIGIÓ/ASSAIG
La historia más bella 

de Dios 
J.Bottéro/M.A. 

Ouaknin/J. Moingt
Anagrama Argumentos, 1998

Jean Bottéro, Marc-Alain Ouaknin, 
Joseph Moingt

La historia 
más bella de Dios

¿ Quién es el Dios de la BUdia ?

Dintre el panorama de Tas- 
saig actual que tan a bas- 
tament traballa Anagrama, 
La historia más bella de 
Dios se’ns presenta com 
una aportació plena d’ori- 
ginalitat pel que té de fres
cor analítica i coheréncia 
de la má d’auténtics espe
cialistas que ens parlen, 
cada u a la seva manera, 
i sempre des de Tagra'ída 
comprensivitat, de diver
sos aspectes relacionats 
amb Déu i la Biblia, la rela- 
ció amb els jueus i una 
anàlisi magistral del Déu 
deis cristians, obra de 
Josep Moingt. Una anàlisi 
plural de la Biblia que ens 
serveix per plantejar-nos 
una sèrie d’elements de la 
nostra societat que són 
plens d’agudesa i Sensibi
lität. Ara que Testudi de la 
Biblia retorna ais plans 
d’estudi del Batxillerat 
resulta molt recomanable, 
com a minim per facilitar 
ais educadors la tasca de

preguntar-se questions 
fonamentals.

D.S.B.

PENSAMENT
El paroxista indiferente.

Conversaciones con 
Philippe Petit 

Jean Baudrillard
Anagrama Argumentos, 1998

El Ilibre s’inicia amb aques
ta reflexió “El paroxiton es 
la sílaba anterior a la últi
ma, la “penúltima” . Así 
pues, el paroxismo es el 
momento anterior a lo últi
mo, no el del final, sino 
precisamente el anterior al 
final, justo antes de que ya 
no se pueda decir nada.” 
Un deis més intéressants 
i provocatius pensadora 
del nostre temps, que 
escriu lluny del fanatisme, 
del proselitisme i de Te- 
xorcisme. Baudrillard ens 
mostra el tránsit insensi
ble d’una crítica humanis
ta amb perfuma revolucio
naria a una simple gestió 
de les deixalles.
La conversa amb Petit 
resulta apassionant mal- 
grat Taporia a la qual ens 
porta amb reiteració 
Baudrillard, però la seva 
reflexió, a través de Tañar 
més enllá deis referents 
habituais, es converteix en 
brillant i gens apocalípti
ca, des de Tescepticisme; 
típica d’una conversa però 
amb Tavantatge de teñir
la escrita per tal de poder 
resseguir amb seguretat 
Tallau de firmes i idees 
referenciades, com la com- 
plexitat de les argumenta- 
cions fetes.

D.S.B.
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Sabadell s’ha caracteritzat tradi- 
cionalment per un perfil urbà, per 
un “sky-line” , horitzontal, sobretot 
fins els anys seixantes. De la massa 
edificada homogènia en destaquen 
edificis de carácter religiös (els cam- 
panars de Sant Feliu i la Purissima), 
industrial (les xemeneies dels vapors 
i de les fàbriques) i, més tard, els 
blocs d’habitatges dels anys sei
xantes (Espronceda i Merinals). Les 
anomenades Torres de I’Eix Macià, 
pel fet d’estar integradas en un con- 
junt des del punt de vista de les 
saves proporcions volumétriques, 
perden el seu carácter.

Una vegada superadas les fun- 
cions de carácter militar, les torres 
en els nuclis urbans es basteixen 
com elements de prestigi dels seus 
propietaris (Emilia-Romanya: Bo- 
lonya). A la ciutat capitalista moder
na, les torres pertanyen a les dife- 
rents empreses i corporacions que 
competeixen en altura i fastuositat 
(Manhatan).

Des de mitjans deis anys vui- 
tantes, a Sabadell hi ha la previsió 
de construir una nova torre repre
sentativa de la tendència locai de 
traspàs d’una economia industriai 
a una de serveis, d’una ciutat capi
tai de comarca a una d’escala 
metropolitana, capaç d’interessar al 
poder econòmic dominant a les aca- 
balles de segle: les empreses de 
carácter transnacional.

Es preveu aixecar la torre a l’Eix 
Macià, operació urbanística de ges- 
tiô pública que ha résultat para
digmática en el marc de l’urbanisme 
català, corn exemple d’estratègia de 
gestió urbana per a la creació d’un 
nou centre tercian. Conjuntament, 
gràcies als beneficis generats per 
l’operaciô es va crear un gran parc, 
el Parc Catalunya i s’unia la plaça 
Catalunya i la plaça d’Espanya.

La idea de bastir una torre a l’Eix 
és present a l’avantprojecte del 1986 
(Teixidó/Bardají), emplaçada on avui 
funcionen uns grans magatzems, 
però ja amb el mateix nombre de 
plantes que la volumetria definitiva.

Es mantingué la idea de la torre 
en la proposta volumètrica aprova- 
da, obra de Sòria i Garcés, que repe- 
tien fonamentalment els criteris corn-

La torre de 
l’eix Madàt
una nova fita 
al perfil urbà

JAUME PUIG I CASTELLS

positius del carrer de Tarragona 
(Barcelona), amb una ampiada de 
l’espai viari idèntica a l’Eix Macià i 
a la de Thistèric Passeig de Gràcia 
(60 m.), però en un context urbà en 
tots tres casos, molt diferent.

La idea metropolitana de I’eix es 
palesa en el dimensionat destinât 
ais vehicles, que tenen connexiò 
directa amb la xarxa d’autopistes, 
tot convertint la Ronda Ponent en 
un carrer Aragò, però de doble sen
tit circulatori. La visiò supramunici- 
pal, riNCASOL (Institut Català del 
Sòl), cogestor de l’Eix, aixi ho deter
minò. Una minora de la connexiò 
viària a Sabadell amb la xarxa exter
na, caldria que portés a revisar la 
secciò destinada ais vehicles, sobre
tot a la Ronda vuitcentista.

Des del 1992 sols queda per 
comercialitzar la parcel-la de la torre 
(d’una superficie de 2 x 2 m.), reser
vada per tal de no acumular una 
excessiva oferta de sostre d’ofici- 
nes. La previsiò s’ha confirmât abso- 
lutament encartada, ja que ha cal- 
gut destinar una part important de la 
superficie assignada per oficinas de 
carácter privât a Jutjats o, fins i tot, 
a habitatges. Arnés es pretenia que 
la torre tingués un “carácter em- 
blemàtic”, que fos un “element de 
prestigi” , a afegir en el moment 
oportù, tot confiant el paper de 
“locomotora” del desenvolupament 
funcional del sector ais grans ma
gatzems comerciáis.

La torre s’emplaça a l’eix pers- 
pectiu de l’Avinguda dels Paraires, 
que connecta l’Eix amb l’Estadi 
Municipal, ja previst en el pia Bal-

drich, el 1950, com a traçat con
nector amb la plaça de la Creu Alta, 
que posteriorment es pensà per- 
llongar fins el que seria la Gran Via 
per mitjà d’un pas deprimit.

Shin Takamatsu, arquitecte 
japonés nascut fa cinquanta-dos 
anys a Kyoto, és l’autor del projec- 
te de la torre, redactat per encàrrec 
del grup promotor que ha realitzat 
una oferta en ferm per a la compra 
i edificado del solar on está previst 
aixecar l’últim edifici de promoció 
privada que resta de l’operació “Eix 
Macià”.

Vicente Díaz, arquitecte asturiá 
que coneix de prop l’arquitectura 
japonesa, dones ha trebaliat en 
diversos estudis d’aquell país, 
comenta el següent de l’arquitec- 
tura de Takamatsu: “comercial, tec
nológica, perturbadora, delirante y 
brillante, con un gran despliegue 
de máquinas construidas llenas 
de referencias, no se sabe muy 
bien a qué, en una críptica mito- 
poética de connotaciones futuris
tas o aeronáuticas” .

Takamatsu es troba a les anti
podes de les formes més amables 
d’Arata Isozaki (1931), o bé de l’aus- 
teritat i equilibri de Tadao Ando 
(1941), arquitectos també japone
ses que connecten millor amb i’esté- 
tica europea i mediterránia.

L’estil de Takamatsu, de fet, s’a
dapta perfectament, a la funciona- 
litat de l’eix com espai obert al con- 
sumisme. L’estética de la torre 
proposada la podríem qualifica d’un 
“post-déco”, recorrent en la seva 
obra i l’art déco, ve a ésser el primer 
estil de la producció industrial de 
béns de consum.

L’arquitectura de Takamatsu ha 
servit com escenografia urbana a 
Ridley Scott en la seva peMícula 
Black Rain (Kirin Plaza, Osaka), 
que tracta sobre les máfies ameri
canos i japoneses. També l’Eix 
Macià está sent utilitzat per spots 
publicitaris i séries televisivos, atesa 
la seva “modernitat” . Cal esperar 
que aquest espai urbà esdevingui 
quelcom més que un decorat cine- 
matográfic i una monumentalitza- 
ció del consumisme.

1
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René Magritte, el pintor surrealista 
belga més rellevant, nasqué al poblet 
de Lessines, en territori vaiò, l’any 
1898. Enguany, en ocasió del seu 
centenari, sembla oportú ocupar-se 
de la seva personalitat artística i del 
missatge que ens ofereixen les 
seves obres.

Pel que en diuen els tractadis- 
tes, la de Magritte és una pintura 
conceptual, aliena ais valors propis 
de la tradició pictórica, com el color
0 els contrastos de Hum i ombra, la 
textura, etc. Es tracta d’un art critic
1 persegueix uns objectius identificats 
amb el programa del surréalisme. 
Anotem que fou a Paris, I’any 1927, 
que entré en contacte amb el surre
alisme francés i es Iliurà de pie a la 
pintura. Morí el 1967.

A través d’una tècnica realista i 
académica, realitzà aleshores obres 
de gran format en les quais el que 
feia és subvertir la realitat per tal de 
produir efectes sorprenents, inquié
tants i pertorbadors.

S’ha dit que les imatges produí- 
des per aquest artista es diferen
cien notablement, pels seus plan- 
tejaments teòrica, de les deis altres 
protagonistes del surréalisme, des 
de Max Ernst i Giorgio de Chirico 
fins a Tanguy i Dalí. Són com metà- 
fores, és a dir, de naturalesa poéti
ca. Rarament són inquiétants; 
exclouen qualsevol “pathos” tràgic 
i cerquen la continuítat sense fron- 
teres entre realitat i misteri. Es trac
ta, en definitiva, no pas de cons- 
truccions de base onírica, sinó de 
carácter conceptual.

Hi ha qui afirma que en la freda 
i grisa “uniformitat” deis seus qua- 
dres rau tot el seu poder de sug- 
gestió, que consisteix a remarcar, 
per combinacions xocants i inespe
radas, el que té de relatiu la presén- 
cia i abséncia de les coses i els vin
eles entre elles i nosaltres. Una

El surrealista 
Masritte

PERE ROCA GARRIGA

estratégia intel-lectual -d iuen- molt 
próxima ais corrents conceptuáis 
més que no pas ais específicament 
pictórics de l’art del segle XX.

En compareció amb Max Ernst, 
que va portar al surrealismo visions 
de desolació, el belga René Magritte 
i el seu coterrani Paul Delvaux ens 
ofereixen creacions més plácidos, 
de tònica adient amb el seu burge- 
sisme sensual. En aixó, Magritte se 
situa en apreciable analogia amb el 
nord-americà Man Ray i el catalá 
Joan Miró, l’art del qual, si pot qua- 
lificar-se de surrealismo en els seus 
inicis, més endavant se situa free a 
free de I’abstracte. Per dir-ho d’al- 
guna manera, Magritte s’allunya 
decidicament de Dalí i de Tanguy. No 
cal fer esment que no presenta la 
més mínima afinitat amb Picasso ni 
amb qualsevol mena de veMeítat 
cubista.

En l’art del surrealista belga el 
que resulta més característic és el 
joc sorprenent deis objectes des- 
plagats, però no deformate, aco- 
blats per tal de crear imatges en 
conflicto, a base de substitucions i 
d’incoheréncies frapants, que me- 
nen l’espectador a un exercici lúdic 
conceptual i intel-ligent. El realis
mo s’hi troba en cadascun deis seus

elements constitutius, però mai en 
el conjunt, en el qual, en tot cas, 
hem de cercar-hi el revés de la trama 
i la raó secreta de l’escamoteig i la 
suplantació. A tota abséncia corres- 
pon una preséncia, i viceversa. 
Endevineu-ne la intenció! AIgú ha 
afirmat que en les obres de Magritte 
hi trobareu una mescla d’horror, 
perill, comèdia i misticismo, però tot 
junt présentât amb un meravellós 
sentit de l’equilibri, lluny de les pre- 
teses visions oniriques d ’altres 
surréalistes més agosarats i pot- 
ser, en el fons, deliberadament con- 
fusionaris. A mi em sembla que, 
d’horror, molt poc.

Ça com Uà, pot afirmar-se que 
Magritte, com la majoria dels surréa
listes, ens resulta, a part de fascinant 
i suggèrent, un bon xic desconcer
tant. I aixô, d’una manera especial, 
al meu entendre, per la titulaciô que 
dóna a les seves obres. Una d’e
lles, datada el 1964, i que ens pre
senta un senyor correctament ves- 
tit i en posició frontal, com si estigués 
en posició de “ferm” davant d’una 
jerarquia militar, porta per títol “El 
fill de l’home”. La particularitat més 
remarcable del quadre és que just 
davant la cara, i tapant-la del tot, 
ens hi posa una poma verda com 
acabada d’arrancar de la pomera i 
amb quatre tulles en el branquilló. La 
cosa, evidentment, té el seu intrín
gulis. Diuen els entesos, que amb 
aquesta composició, Magritte 
aMudeix a la idea d’intercanvialitat 
de dos objectes de diferent natura- 
lesa però de forma similar: el cap i 
la poma se sobreposen com alter
natives igualment versemblants en 
el vessant poétic de la pintura. No 
seré jo qui ho discuteixi.

En una altra, datada el 1959, i 
en la qual veiem un gran roe flotant 
pel cel, a altura sobre la vasta exten- 
sió de la mar, i que té al cim una
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construcció arquitectónica que sem
bla formar part de la pedra, coro- 
nant-la, ens surt amb el títol sor- 
prenent d”’EI castell deis Pirineus”. 
La tensió que resulta del gran case 
roeos i la mar -sólid/líquid, está- 
tic/dinámic, pesat/lleuger- proble- 
mitza, segons ens expliquen els 
estudiosos de Magritte, tots dos 
objectes; intenció, aquesta, que es 
té com a molt característica del gran 
surrealista belga.

“El temps amenaçadof, de 1931 - 
1932, és el títol d’una obra en la 
qual veiem tres esteres com sec- 
cionades per l’equador, que s’inter- 
preten com a uns enormes picareis, 
i que ocupen un espai celest seré al 
peu del qual, ocupant una franja 
insignificant, s’estén un paisatge de 
color terrés que ve a ser una immen
sa pianura. La incongruència dels 
tres objectes esfèrics, diuen els ente
sos, és la ciau d’un misteri per des-

xifrar relacionat amb el potencial 
pertorbador deis núvols...

Al meu entrendre, no seria propi 
d’aquest lloc endinsar-nos en l’es- 
tudi detaliat de la totalitat de l’obra 
de l’artista. En l’abundant biblio
grafia que estudia el fenomen surre
alista podem satisfar a bastament 
aquest desig. Magritte hi ocupa un 
lloc destacat.
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L ’examen d’un Ilibre corn aquells 
que trobem en les Ilibreries de veil 
acostuma a ser gratificador. Els 
subratllats i les anotacions al marge 
ens mouen a la reflexiô, ens n’am- 
plien el contingut tot obrint-nos 
noves perspectives o bé, si més 
no, ens iMustren sobre el carácter 
O la professió del seu antic i -s i l’e- 
xemplar no duu ex-libris- desco- 
negut propietari. Però la lectura 
d’un Ilibre mutilât, al quai li man
quen fulls o bé el seu text és borros 
per incùria o maltractament, només 
pot inspirar-nos sentiments d’enuig
0 decepció, i de ben segur que, si 
el tinguéssim a tret, enviaríem a 
galeres el mutilador.

Un parent, i malgrat aixó amie, 
acaba de fer-me un present: com 
que coneix la meva devocié pels lli- 
bres d’art i per les belles edicions, 
m’ha regalat el “Gimeno” de Joan 
Cortès, edició de l’any 1949. L’exem- 
plar, numerat amb el nùm. 222, està 
força fatigat encara que eis bons 
oficis d’uns altres amies -restaura
dor de paper l’un i enquadernador 

1 6 0  l’altre- Than deixat prou vistent, final- 
ment. Al costat de vàries de les 
reproduccions que conté hi ha que- 
dat però, estampades de forma inde
leble, algunes ditades i unes quan- 
tes pinzellades curtes -a  la manera 
de mostres de diferente colors- de 
pintura a l’oli, corn si algù hagués 
esmerçat temps i esforços en des- 
vetllar eIs secrets de la paleta del 
mestre tortosi tot fent servir l’obra de 
Cortès de banc de proves, i les làmi- 
nes d’elements de contrast. A més, 
amb tota probabilitat el mateix “algù”, 
va mutilar molt seriosament el Ilibre 
en arrencar-li alguns gravats: “Sant 
Ceñís dels Agudells” , “Barcelona 
des de la Catedral” i “Mallorca” pel 
que fa a les reproduccions en color,
1 “Església de Sant Poi”, “Miravet”, 
“Mallorca” i “Sant Poi de Mar”, en 
negre. Segurament Tamable lector 
deu pensar, com jo mateix, que el 
fil que arrenca del capicúa deis tres 
ánecs, que passa per les emprem- 
tes digitals estampades a Toli, i que 
apunta a un nombre réduit de temes 
-dos d’ells, per cert, recurrente: 
“Mallorca” i “Sant Poi”-  podria con- 
duir-nos a descobrir, a la manera

RICARD CALVO I DURAN

de Holmes, Maigret i Poirot, alguns 
Cimenos falsos i a desemmasca- 
rar-ne el falsificador i posar-lo a dis- 
posició de la justicia. Però, qui sap?, 
potser només trobaríem en canvi 
un honest pintor de diumenge que 
no pretenia altra cosa que matar 
Testona innocentment, sense fer 
cap mal a ningú, i amb Tesperança 
-s i el seu treball reeixia- de tapar 
el comptador de Tentradeta de casa 
seva amb un bonic succedani de la 
gran pintura catalana.

De totes maneres, més val que 
tant el pacient lector corn jo deixem 
correr aquest afer, atès que el més 
probable és que el falsificador -o  
bé Tinofensiu “amateur”-  es dedi- 
qui hores d’ara a criar unes malves 
aixi d’altes. Passem a un altre pin
tor, aquest ja no de diumenge sinó 
d’entre setmana, Salvador Dali 
sense anar més Iluny, el quai durant 
les seves estades estiuenques a 
Port Lligat acostumava a fer-se por
tar al Hit per una persona de con- 
fiança un volum qualsevol de TEn- 
ciclopèdia Espasa, Tobria a Tatzar, 
n’arrencava el primer full que li venia 
a mà i, abans d’adormir-se, en lle- 
gia el contingut o bé quedava 
“enganxat” d’alguna iMustració, 
materials que, d’acord amb el seu 
mètode “paranoic-critic”, incorpora
va al seu diseurs délirant i li servien 
de base pels seus quadres i escrits. 
Aquesta enciclopèdia daliniana, des
prés de Toportù examen i catalo- 
gació pels experts, passerà a for
mar part dels tons del Teatre Museu 
de Figueres. Ves per on, parlant de 
Ilibres i de pintore -amb Tavinente-

sa que els Ilibres que hem esmen- 
tat son mutilate però no invàlids- 
hem anat de les terres del baix Ebre 
a TEmpordà; ara caldria, si al lector 
aixi li plau, que tornéssim a Sabadell: 
més endavant, però, ja tornarem a 
escapar-nos.

Ja fa anys -per allà el 1985 i el 
1988- vaig rebre corn d’altres con- 
ciutadans dues tremeses de la 
coMecció “Ragtime”, els números 1 
i 2, acompanyats de sengles targes 
amb els compliments de Talesho- 
res Regidor Adjunt de Cultura del 
nostre Ajuntament. Per la raó que fos 
van restar curosament desats en 
un calaix fins que, o fa pas gaire, 
en fer un dissabte d’aquells de “zafa
rrancho de combate” van sortir a la 
Hum i vaig voler llegir-los. El primer 
volum. De cara a la paret de 
Francese Trabai, va resultar d’allò 
més divertit; més divertit segura
ment del que es proposava el pare 
dels senyors Banyeta, Cartipàs i 
Flasilla amb els seus estirabots ja 
que la impremta va deixar en blanc 
les pàgines 114,115,118,119,122, 
123, 126, 127, 217, 220, 221,224, 
225 i de la 228 fins el final, de mane
ra que els textos o bé no saps com 
comencen o no saps com acaben, 
o vas de cal Tendre a cal Tomas tot 
passant per ca la Quica. Pel que fa 
al segon. Mirali antic i altres poe- 
mes de TArmand Obiois, la cosa és 
més trista: hi manca Tùltim plec, de 
manera que m’he quedat sense set 
poemes i la taula bibliogràfica.

Tots aquests llibres esguerrats 
són, d’alguna manera, cadàvere 
exquisite. El cadáver exquisit és una 
veu d’origen francés, tradúcelo lite
ral de la fórmula originària “cadav
re exquis” i part inicial de la prime
ra frase que es va construí segone 
el procediment del mateix nom: “El- 
cadàver-exquisit-beurà-el-vi-nou”. 
Aquest procediment és en relaitat 
un joc que consisteix en què vàries 
persones composin una frase o un 
dibuix, sense que cap d’elles pugui 
tenir en compte la coMaboració o 
coMaboracions precedents. El sis
tema d’obtenció del “cadavre exquis” 
acostuma a constar de les següents 
fases: primera, es divideix una super
ficie qualsevol en tantes parts corn



participants hi hagi, doblegant-se 
de tal manera que en tot moment 
només es pugui veure una d’elles; 
segona, es passa de mà en mà i eis 
diferente autore van treballant en la 
seva corresponent porció però igno
rant allò que ha fet el precedent, del 
treball del quai només es veuen eIs 
extreme de dues o tres linies; final- 
ment es desplega i surt una com- 
posició radicalment absurda, enca
ra que interconnectada en les seves 
parts integrants. Aquesta tècnica 
veié la Hum l’any 1925 a casa de 
Marcel Duhamel, al carrer du 
Château, i fou adoptada pels surré
alistes parisencs per a l’obtenciô de 
peces literàries, poétiques o, fins i 
tot, gràfiques, essent amb prou 
feines aplicada en el camp de 
la plàstica; l’únic cadáver exqui
sit totalment pintat és el que 
l’any 1948 van executar a 
Portugal els pintors Azevedo, 
Dominguez, Moniz-Pereira, 
Antonio Pedro, i Vespeira. En 
les actuals escoles d’art, i en la 
práctica del “mail-art”, es se- 
gueix expérimentant en for- 
mulacions semblants, però no 
amb la puresa i el rigor que 
ho feren els surréalistes, els 
quais es basaven essen- 
cialment en I’atzar i es 
caracteritzaven per la 
utilització del factor 
lúdic, amb la vo- 
luntat de so- 
brepassar la 
realitat, 
trencar

la imatge mítica de l’artista com 
artesà qualificat i explotar sistemà- 
ticament l’insospitat.

Res a veure, dones, amb els 
sapastres, amb els que entenen el 
libre com a producto i la cultura com 
el seu Cortijo de Los Mimbrales par
ticular, però l’acció d’aquesta mena 
de violadora, deis vándala capaços 
de deixar un Ilibre convertit en un 
grapat de fulls de lectura impossible 
o, si més no, destarotadora m’ha fet 
pensar en els surréalistes i en les 
seves provocacions i manifestos. 
Amb la diferéncia, però, que men
tre aquests darrers han actuat a cara 
descoberta i des de la intel-ligéncia 
més brillant, els altres ho fan anò- 
nimament i des de la més grisa de

les mediocritats, aixó quan no actúen 
portate per la follia. La Inquisició, el 
nazisme, i tots els seus derivate han 
tingut una especial fixació contra 
les idees impreses, les quais han 
censurât, tergiversât i, fins i tot, lliu- 
rat a les flamee, tal com recordará 
l’amic lector que passava a la 
pel-lícula “Fahrenheit 451” en la 
qual els membres de la resistén- 
cia, per tal de salvar el contingut 
de les biblioteques, s’aprenien de 
memòria els Ilibres, de manera que 
aquell avi era La Biblia, aquell xicot 
El decameró, aquella dona La psi- 
copoatologia de la vida quotidia
na, aquella nena l ’A lida en terra 
de meravelles...
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El fotògraf Cartier-Bresson, en una 
recent entrevista apareguda a “El 
País”, deia que una fotografia és un 
dibuix instantani i que el que dife
rencia Tuna de l’altre, és que aquest 
es pot refer, mentre que la fotogra
fia no es pot esborrar mai. Bé, una 
reflexió com aquesta, segurament 
més literària que del tot certa, em 
serveix per a tornar a parlar, a la 
nostra Revista , d’un dels artistes 
més insòlits de Sabadell: Isidre 
Manils, hiperrealista, exacerbât 
defensor de la imatge manipulada 
per una lirica personal i objectiva, 
que ha estât treballant aquests últims 
anys intensament i prova d’això són 
les darreres exposicions en les quais 
ha participât. Un treball iniciat l’any 
1996, amb l’obra presentada al 
Centre d’Art Santa Monica, el 1997 
i que, amb la que presenté a ARCO, 
a Madrid, a la galeria Berini, de 
Barcelona i el singular muntatge del 
CoMegi d’Aparelladors i Arquitectes, 
també de Barcelona, l’any 1998, 
tanca un dels seus périodes més 
intéressants de producció. Période 

1 6 2  que aposta, no solament per l’obra 
perse, sinó que indaga, a través de 
posades en escena plàstiques com 
LA SEMBLANÇA, del CoMegi 
d’Aparelladors i Arquitectes, en 
camps més agosarats que intenten 
unir l’Art i la Filosofia, una singular 
proposta que pretén demostrar a 
l’espectador com, a partir d’imatges 
reals que van més enilà de la més 
pura il-lusió, es pot arribar a la rea- 
litat més absoluta, l’eMipsi parado
xal de: tot és veritat perqué tot és 
mentida i, també, a l’inrevés.

Obres com MURURORA, del 
1996,0 la sèrie sense titol del mateix 
any, o CABELL I FLAMA, del 1997 
i les presentades a Sabadell en la 
darrera exposició, el juny del 1998, 
marquen aquest période que con
sidero tan significatiu a la seva tra- 
jectòria. Treballs que són el résultat 
d’una espiritualitat professional quasi 
cistercenca. I parlo d’espiritualitat, 
paraula que defineixo com una orien- 
tació cap a l’intehor de la realitat, 
compartida al mateix temps per la 
vivència individuai d’aquest artista i 
per la comuna dels que, com espec- 
tadors, rebem la seva obra. És una

el píntor-ull

ANA FERNANDEZ ALVAREZ

Ais seus quadres apareixen imat- 
ges pensadas i repetidas per a cer
car un ritme visual de l’absolut. Les 
obres s’executen a base de ser sen- 
tides epidèrmicament, però esde- 
venint pura vida interior: foc que és 
aigua, aigua que és foc, cabell que 
és Hum, Hum que és cabell, és a dir, 
la imatge de les imatges. Una tenaç 
empresa de despullament i de des- 
donament d’efectes especiáis, ja 
que la major part de les obres pos- 
seeixen una estructura estètica molt 
austera. La força l’aconsegueix amb 
les grans superficies o amb la sor-

pintura d’àrdua execució que, sola
ment a base d’esforç moral, pot 
esdevenir satisfactoria i autèntica. 
El compromis picxric de Manils no 
és el del virtuós copista, aixó és ofici 
i prou, sinó que va més enilà de la 
rutina de l’amanuense, el discipli
nât operari que copia fins i tot els 
errors de l’originaJ. Les visions d’a
quest artista superen la dicotomia 
art-realitat, resulten idees, llen- 
guatge, pensarrent, processes, 
missatges...

prenent qualitat tècnica a la mane
ra dels grans temes religiosos medi- 
terranis, elements, per tant, gens 
contaminats per trampes visuals, per
qué tots els esforgos deriven de la 
recerca visual de l’imprescindible.

Manils s’ha mantingut sempre 
fidel a l’expressivitat de la pintura- 
càmera, és el nostre singular Dziga 
Vertov: de la visió-mentida en fa 
muntatge-realitat. Per aixó mateix 
a l’obra de Manils es qüestiona l’a- 
firmació de Cartier-Bresson, perqué



l’elaboració meticulosa, alquímica, 
pacient i virtuosa d’aquest artista no 
possibilità el refer fácil, tot resta atra- 
pat, capa a capa, en el subtil teixit 
deis seus acrílics. Obres com les 
que várem poder contemplar en l’ùl
tima exposició que presenté a Belles 
Arts, ja gestadas en la coMectiva 
“La bellesa com a destf’, del Centre 
d’Art Santa Monica, són el résultat 
d’una minuciosa feina de fixació rea- 
litat-iMusió que fa instantànies d’i- 
matges fotografiadas amb la imat- 
geria de la memoria. Cada quadre, 
sobretot aquells en els quais els 
números ens donen una arbitrària 
idea d’hora digital, és una patita dosi 
de la passió que Maniis sent pel 
sentit del temps que no és, com en 
el cinema, res més que espai ins- 
tantani, per tant, imatge.

L’aparent manipulació, és a dir, 
mentida o iMusió deis seus quadres, 
considerada per alguns banalitat 
esteta, és, ben al contrari, el résul
tat d’una recerca d’autenticitat. Ningú 
pot arribar a aquest mestratge per 
pur decorativisme, és una pintura 
massa costosa de realitzar i per la 
pertorbadora naturalesa de les seves 
imatges, massa directes, no pot ser 
catalogat de manierista. El seu hipe- 
rrealisme, que nasqué americà i que 
ha esdevingut profundament euro
peu, és, aquí a Catalunya, un crit 
en el desert, al menys mentre l’as- 
cendent Tapies continui sent el far 
d’Alexandria. La seva postura rebel 
no és d’ùltima hora, ja ais anys vui- 
tanta defensá la filosofia del réalis
me, quan qualsevol indici de figu- 
ració era rebut per la crítica com un 
fructus-horribilis. La resposta de 
Maniis a la innecessària dictadura 
abstracta, incomprensible en altres 
latitude plàstiques en les que la 
cohabitacié figuració-abstracció ha 
estât del tot normal, sempre ha estât 
radical: respecte sacre per la tècni

ca i intransigència davant les pos
tures fàcile i els conjunturalismes 
de moda.

Les seves ùltimes obres són 
d’una factura estètica extraordinària 
i, a més, pels que hem seguit periò- 
dicament la seva trajectòria, són la 
definitiva ruptura amb l’americanis- 
me pictòric que el caracteritzava des 
del punt de vista tècnic. L’adéu ais 
Hopper, ais de Andrea, ais Bailey, ais 
Eddy, ais Estes, etc., ha coincidit en 
el temps amb una profusa produc- 
ció d’imatges precisament ameri- 
canes. En són exemples els qua
dres en els quais el detall numéric 
digital es fa protagonista o, més 
encara, revocador paisatge apoca- 
líptic i spielbergueriá de l’obra on 
apareix la frase “Es muy difícil que 
llegue nadie” i el tituiat BETWEEN 
US, de l’any 1998, no présentât a 
Belles Arts, que ens recorda els 
políptics visuals de George Deem. 
On és el canvi? Isidre Maniis se’ns 
ha tornat barree, no en la pinzella- 
da, no en la textura, és a dir, res a 
veure amb Antonio López, sinó en 
l’amor per l’objecte, animat o no, i 
pels elements naturals. Així dones, 
si mirem amb atenció el que ens ha 
ofert, el que tenim davant nostre no 
és ni més ni menys que una sucu
lenta sèrie de bodegons barrees, 
mossegades oculars a la realitat 
domèstica, résultat de fragmentar 
la visió del que ens rodeja o del que 
somniem, al cap i a la fi, una natu
ra morta tradicional, una taula amb 
fruits, no és altra cosa que el seg
ment d’un espai més ampli. Una fla- 
marada, unes ones encrespades, 
l’hora digital d’un electrodomèstic, 
també ho són. En realitat no es trac
ta d’una transformació radical de la 
seva obra, perqué les preocupa- 
cions pels objectes, la textura i natu
ralesa d’aquests sempre ha planat 
al seu treball, es tracta, més aviat,

d’una maduració i d’una intencio- 
nalitat més explicites, corn a Ve
lázquez, ja no li importa què es veu 
aparentment, sinó el joc abstráete 
que possibilità l’aparença d’allô que 
es veu. Ja no és tan important que 
sembli quelcom, el més intéressant 
és el procès de creació de la sem- 
blança en si mateixa.

Aquesta evolució d’estil, pa- 
ral-lelament i inevitable, està rela
cionada amb el cinema (d’això ja 
vaig parlar-ne profusament a l’an- 
terior article) que és la segona natu
ralesa sentimental de l’lsidre Maniis. 
De John Ford a Wim Wenders, pas
sant pel pes dramàtic del cinema 
nòrdic, amb algunes variacions 
simpàtiques a la manera de Zhang 
Yimou, per a arribar ara al mateix 
registre de cálida fredor que Alan 
Rickman en el seu film “L’invitat d’hi- 
vern”. Però, no és simplement mime
si filmica el que fa, no es tracta d’una 
pintura que congela les imatges de 
celluloide, a la seva obra hi ha sufi- 
cient rerefons ètic com per anar més 
enilà del manual de text o de la 
remembrança cinètica, és el résul
tat d’una mirada culta vers el que 
el rodeja. Tampoc hi trobem, afor- 
tunadament, només una mera vis- 
ceralitat creativa, sinó que hi tro
bem un esforç per a civilitzar la 
mirada, la seva i, corn a résultat, la 
de l’espectador. Per aixô mateix 
és perturbador i per a algunes sen- 
sibilitats, massa educadas en la 
transcendèneia iconoclasta de 
l’abstracciô, resulta incòmode.
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De la Pira del Dibuix - “del dibuix” 
és un dir- que se celebrà al Passeig 
Manresa el passai mes de juny, el 
més singular fou l’exposiciô del 600 
d’en Vilacasas. L’any 1974, en eis 
tellers de la Seat, aprofundint més 
en el mon de l’objecte, Vilacasas 
realitzà el “133 Interplenatari” , i tot 
treballant les “Astrometries” , en 
sorgi la idea de singularitzar el 
seu vehicle, créant a ixi la feliç 
“Autometria 600” .

La seva Singularität, Iluny de 
decaure amb el pas el temps, ha 
situât aquest vehicle corn un objec
te de valor museistic. I és en aquest 
context que crée que El Museu d’Art 
de Sabadell -malgrat la seva seque
ra adquisitiva- es podria plantejar 
adquirir aquest 600, en el moment 
en què la seva utilitat arribi a la fi.

No és el moment de descobrir 
ni reiterar la vàlua de les obres d’en 
Vilacasas i menys el que repre
senten dins el context de l’art català, 
però, el que sí que die és que 
Sabadell deu a aquest artista, nas- 
cut l’any 1920, el reconeixement 
que es mereix.

I tornant a r“Autometria 600”, de 
ben segur que, quan el seu autor 
transformé la immaculada mono
cromia del seu flamant vehicle, no 
es plantejà que aquest pogués durar 
tants i tants anys, i menys que esde- 
vingués una pega que, amb el pas 
del temps, no decaigués.

A voltes em costa entendre que

Autometria
600

JORDIROCÁÍTUBÁU

eIs dissenyadors de les avantguar- 
des automobilistiques d’arreu del 
món no hagin aprofitat aquest mitjà 
d’expressié, i menys que cap marca 
hi hagi parat atencié. Vehicles deco- 
rats pels més prestigiosos artistes 
del moment sens dubte que en el 
mercat internacional haurien tingut 
bona acollida i l’èxit assegurat si 
publicitàriament eis haguessin pro- 
mocionat corn a peces de coMec- 
cionista. Un cotxe utilitari pot esde- 
venir un mitjà d’ostentacié que tempti 
a més d’un mortal.

Però, tornant al 600 d’en Vila
casas, avui i ara és impossible 
desassociar el vehicle del seu autor- 
propietari. Eis seus cabells i la seva 
barba blanca están en perfecta 
armonia amb el gris platejat de la 
planxa. Les pinzellades negres 
recorden la rebel-lia deis seus

cabells i la residual contundéncia 
deis happenings: memòria i testi
moni d’un temps rie en esdeveni- 
ments i trencadissa de les estruc
tures clàssiques.

El que he apuntat, dones, el que 
aquest automòbii acabi eis seus 
dies en un museu, no és res fora 
de lloc,-ep, si encara eis museus 
son dipositaris de peces singulars- 
i per a defensa-ho, si és que cal 
defensar l’obra d’en Vilacasas, res 
millor que les seves pròpies afir- 
macions: “un pintor una vegada s’ha 
définit,’’engagé” , de quadre -figu- 
ratiu 0 abstráete, tant se vai-, ja  
només en pinta un a la seva vida. I 
sempre el mateix. En dir quadre, no 
parlem, és dar, de tema, sinó de 
gest, de conducta. I en dir pintor em 
refereixo a aquell que es proposa de 
no enganyar ningù. Els grafòlegs 
són catégories en afirmar que, a 
partir del période d ’estabilltzaclé, ja 
ningù, ni volent, no podrá mai alte
rarla seva lletra (...) En art, aques
ta Ilei crea un perill: que l ’obra esde- 
vlngui sistemàtica, formulària, 
reiterativa. Però si no hi hagués 
perill, no valdría la pena de pintar”

Personalment prefereixo que el 
gest esdevingui variât i la conduc
ta més arriscada. Però respecto i 
defenso la seva tossuderia i els seus 
résultats.

I tornant a l’“Autometria 600” , 
abans que ningú, amb visió espe
culativa o de futur, no ens passi al 
davant, Sabadell hauria d’apostar 
per poder adquirir aquesta obra en 
el seu degut moment.

Al principi, jo suggeriria, per a 
no confondre el personal, que a les 
fires del dibuix on, hom arreu, hi 
exposa de tot menys dibuix, els can- 
viessin el nom. Farien un bé a 
aquesta noble disciplina anunciant 
degudament en què consisteix la 
mostra.

No obstant aixô fou un encert 
poder gaudir de r”Autometria 600” 
al bel! mig del passeig.
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El dia 1 d’octubre, a la Galeria InteMecte, Ramon 
Noè exposava una rica mostra del seu treball i, 
una vegada més, ens demostrava el seu mestrat- 
ge. Aquest dia, es va anar més enilà de la rutinà- 
ria i clàssica inaugurado i es converti la tarda en 
un homenatge a aquest tros d’humanitat que és en 
Noè. Els amics, els que sempre han tastat les grans 
dosis de modèstia, humilitat i amabilitat que el 
caracteritzen, van estar al seu costat gaudint de la 
Hum i del color del cronista de la vida quotidiana. 
Noè serà sempre el nostre arquitecte del dibuix 
palpitant de la vida sabadellenca, el poeta dels 
núvols, el notan visual de la Salut, ...Però, sobre- 
tot, será el mestre que ens recorda, amb la impe- 
cabilitat de la seva tècnica, que la pintura no pot 
ser ni una trampa ornamentista, ni un llenguatge 
críptic, ben al contrari, ha de ser un esforg de supe- 
ració que expressi el drama d’enfrontar-se, una 
vegada i una altra, a la superficie en blanc. 
Ramon, “Quadern” et felicita i et dóna les grácies 
per ser una de les personalitats més retundes i 
sólides de la nostra ciutat.

Ana Fernández



Posar-se a I’objectiu d’un Director 
de Fotografia, diplomat a I’Escola 
Oficial de Cinematografia (EOO) de 
Madrid, el 1972, obliga no desen
focar gens ni mica. De principi direm 
que va néixer a Sabadell el 1946. 
És Enginyer Tècnic i ha rodat per 
diferente escenaris naturals i tant o 
més en piatone... La seva singla
dura professional és d’una llarga 
durado; ha trebaliat en 43 llargme- 
tratges; ha realitzat centenars d’s- 
pots publicitaris, documentais i curts 
de ficció, amb productes espanyois, 
franceses, anglesos i nord-ameri- 
cans. Ha rodat món i sempre torna 
al Born...

Es fa difícil caçar-lo en un Hoc, 
perqué està en moviment continu. 
D’aci per allà. Hem coincidit fer un 
tall en la seva singladura i ens ha 
donat totes les facilitate del món. 
L’hem sotmès a una tanda de pre
guntes i ens ha passât l’exàmen 
amb bona nota: notable: Chapeau! 
comproveu-ho tot seguit. -  LlumsI... 
Rodatgel... El platô s’encèn. Horn, 
però, es queda a l’ombra...
En quines étapes creus que es 
pot d iv id ir ei teu trebali?
Des de la 
perspectiva 
actual em 
sembla veu- 
re una pri
mera etapa 
d’acostament 
al cinema corn 
a aficionat, ja 
des de l’ado- 
lescència (anys 
50) i fins a l’inici 
dels estudis a la 
EOC (Escuela 
Oficial de Cine
matografía), el 
1969 a Madrid, 
quan hi vaig cursar 
tres intensos nivells 
en l’especialitat de 
càmera fins a titular- 
m’hi, el 1972, corn a 
director de fotografia.
Després d’aquesta 
segona etapa d’estu- 
dis en vaig iniciar una 
altra de desfogament 
pràctic en dos fronts

semblanza

Toniàs
Pladevall

Director de fotografia

JOAH CUSCO i ATMAMI

simultanis: el del cinema indepen
dent (o underground) de Barcelona 
els anys 70, fotografiant curtme- 
tratges fets amb molt pocs mitjans 
(gairebé sempre sobre estocs de 
peMícula caducada); i el del cine
ma comercial més habitual a l’èpo
ca, el de les peMícules de gènere, 
sobretot de terror (a Profilmes amb 
Paul Naschy, per exemple), rodant 
llargmetratges força comploxes en 
molt poques setmanes però amb

una maquinària artesanal molt ben 
entrenada.
Però retapa més Huida (dins el que 
permetien els condicionaments de 
la nostra constantment migrada 
indùstria del cinema catalá) s’en- 
Haça amb l’anterior, dins la mateixa 
década, amb films més “d’autor” , 
com ICONOCKAUT (de José M. 
Nunes), TATUATGE (primer Harg de 
Bigas Luna), LA OBSCURA 
HISTORIA DE LA COSINA MONT- 
SE (de Jordi Cadena) i L’ORGIA 
(primer éxit de Francese Bellmunt, 
a qui vaig fotografiar tots els Hargs 
deis anys 70). Aquesta etapa en 
certa manera es perllonga fins a 
l’actual, en la qual persisteixen dos 
tipus de produccions: les més o 
menys comerciáis, algunes roda- 
des exclusivement per a televisió 
(les TV-Movies JOC DE ROL, de 
Roberto Bodegas, DONES I 
HOMES, d’Antoni Verdaguer, i UN 
AMOR CLAR-OBSCUR, de Jesús 
Garay) o per cinema (com BARE

LLA DE TRES, d’Antoni 
Verdaguer, o SUBJÚDICE, 
de Josep M. Forn), en les 
quais la fotografia no hi pot 
tenir un relleu especial; i 
un altre tipus de produc
cions, dissortadament 
apreciados per un pùblic 
en principi més restringit, 
en les quais el grau de 
creacié visual i de 
coMaboracié amb el 
realitzador o realitza- 
dora per a mi és més 
intens i gratificant 
{GAUDÍ, amb Manel 
Huerga, ACTRIUS, 
amb Ventura Pons, 
TREN D’OM
BRES, amb José 
Luis Guerin, TIC 
TAC, amb Rosa 

i Vergés, per a 
1 pùblic infantil, I VIAJE A LA 
K  LUNA, migme- 
B  tratge sobre 
H  guió de
®  Garcia Lorca, 

amb Frederic 
Amat, i EL PIA

NISTA, amb Mario Gas).
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1;:;.
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Cameraman o d irector de fo to 
grafía?
Cameraman és un sinònim de 
director de fotografia, tant en l’ar
got cinematogràfic anglosaxó com, 
per manlleu, en el català. Però és un 
terme ja obsolet (primer per arcaic 
i actualment també per sexista). En 
anglès actualment sentireu a dir 
cameraperson, però restringit a sinò
nim de càmera o de segon opera
dor, que és la persona que porta la 
càmera quan no la porta el propi 
director de fotografia. El director 
de fotografia o primer operador 
pot fer-se càrrec o no de l’operació 
de càmera. Als Estate Units, per 
exemple, els sindicats obliguen que 
hi hagi sempre un segon operador. 
A Franga, des dels anys 60, és el 
director de fotografia qui opera la 
càmera. L’odiat sindical vertical 
espanyol obligava la preséncia d’un 
segon operador en els rodatges, al 
costat del director de fotografia o 
operador jefe (terme afortunada- 
ment quasi obsolet; a Madrid, amb 
una indùstria molt jerarquitzada, 
encara hi ha qui utilitza agradosa- 
ment aquest terme franquista). 
Actualment conviuen les dues for
mules. A mi cada vegada m’agrada 
més portar també la càmera, ja que 
et permet més control sobre la com- 
posició de la imatge, tot i la feina 
extra que et comporta. De tota 
manera el càmera, o segon opera
dor, acorda la composició de quadre 
i els moviments de càmera amb el 
director i/o el director de fotografia. 
El director de fotografia (anome- 
nat també operador, primer ope
rador, o des de fa poc, autor de la 
fotografia) coordina la resta de res
ponsables de l’equip de càmera 
(segon operador en el seu cas, 
operadora especialistes si calen, 
fogu is ta  o a judant de càmera, 
auxiliar de càmera o segon aju-

dant, foto-fixa, auxiliar de vídeo,
si la càmera cinematogràfica en 
porta incorporada una de vídeo, i 
meritori o aprenent de càmera) i 
de l’equip d’e léctrics (que mani
pulen els projectors i accessoris 
d’iMuminació) i de maquinistes (que 
operen els diferents suports de la 
càmera: tràvellings, grues, etc.). El 
director de fotografia controla la qua- 
litat tècnica i estilística deis elements 
visuals d’una producció en concor- 
danga amb els criteris del director, 
ajudant-lo a traslladar el guió en 
imatges, amb la creativitat adequada 
i d’acord amb el pressupost.
Quan i de quina manera vas 
comengar a introduir-te en el món 
del cinema?
Inicialment per inducció familiar, 
genètica i/o per les aficions d’un 
meu avi i del meu pare. El meu avi 
patern fotografiava magnifiques pla
ques amb els seus amics durant les 
excursions que feien els anys 20; 
en guardo la càmera portátil de 
manxa i una cinquantena de con
tactes d’aquelles elaborades com- 
posicions en B/N. I el meu pare 
formá part el 1936 deis Amics del 
Cinema, i no va parar fins que l’any 
1956 es va poder comprar un equip 
amateur de 8 mm. Així, ja als 10 
anys, vaig aficionar-me a filmar 
amb la Bolex Pallard del meu pare 
i a fer fotografíes primer amb un 
caixonet Kodak i després amb una 
Retina de pas universal.
L’any 1962 em va venir a veure el 
Francese Bellmunt, que també dis
posava d’una camerata familiar, i 
vam iniciar una sèrie de filmacions 
amb la instigado i finangament (una 
bobina de 8 mm cada cap de set- 
mana) d’en Mateu Alberca, de Cine 
Club Sabadell. L’any següent vam 
participar en el II Curset de Cine 
Amateur del Cine Club Sabadell, a 
més d’assistir a les projeccions orga-
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nitzades per l’entitat. El 1963 amb 
Francese Bellmunt vam presentar 
el curt COSES QUE PASSEN, i a 
cara o creu es va decidir que ell 
el signés com a director. Amb la 
“productora” Lentiplasticromo- 
coliselectoserpentigraf i amb la 
coMaboració de nombrosos amics 
sabadellencs, vam filmar una vin- 
tena de peMiculetes de 8mm fins 
I’any 1967, en les quais gairebé 
sempre jo era qui filmava. També 
entre d’altres aficions havia fet de 
segon ajudant de cabina al Salò 
Imperiai entre els anys 1964 i 1965. 
Per herència familiar llavors jo ja 
havia estudiat, i a bona hora aban- 
donat, un peritatge tèxtil a Terrassa, 
i cursat un pareli d’anys de disseny 
industriai a l’escola Massana; en 
acabar la mili vaig aconseguir supe
rar uns rigorosos exàmens selec- 
tius per entrar a la EOC de Madrid, 
on vaig comengar a aprendre roti
ci de director de fotografia, al mateix 
temps que seguia coMaborant, nor- 
malment com a ajudant de càmera, 
en filmacions d’en Francese Bell
munt i altres amics de Barcelona. 
Fins a l’any 1974 no vaig poder 
accedir, però, a la fotografia d’un 
llargmetratge: va ser de la mà del 
mateix Bellmunt i gràcies a la con- 
fianga del productor Josep A. 
Pérez-Giner que em vaig poder 
estrenar amb ROBIN HOOD 
NUNCA MUERE.
Quins son els guions que et sug- 
gereixen més possibilitats a I’ho- 
ra de fer el teu treball? 
Normalment son aquells que fugen 
del gènere. En una comèdia, on 
impera la llegibilitat de la imatge, 
un “contrapunt” fotogràfic possible
ment distorsionarla la narrado, dis- 
trauria l’espectador; no hi ha massa 
marge pertreballar la imatge (fixeu- 
vos que a Hollywood no ha estât 
mai guardonada cap comèdia amb



un Óscar a la fotografia). En un thri
llerpassa el mateix amb unes altres 
coordenades visuals. Els topics de 
cada gènere finalment condicionen 
també el tractament de la imatge. 
De tota manera qui més pot esti- 
mular-me en el meu treball és la 
persona que dirigeix el film, amb 
qui m’haig d’entendre i conjunta- 
ment visualitzar allò que diu (i allò 
que no diu) el guió.
Amb quins directors has treba- 
llat més de gust ? Quines pautes 
segueixes per a posar en comú 
els vostres respectius punts de 
vista?
Cree que el treball del director de 
fotografia ha d’estar al servei de la 
história que el director construeix 
(a partir d’un guió), que la fotogra
fia no té un valor aíliat si no que és 
un element consubstancial del conte 
que s’està projectant. L’espectador 
interpreta els elements visuals com 
a uns elements més de la narració, 
molt més enllà del seu aspecte plás
tic i “artistic”. Una bona fotografia 
no pot anar per davant de la ficció 
representada; cree que hi ha d’es
tar integrada, que hi ha d’aportar 
informació. Una atmosfera o un look 
determinate, el mateix que un efec- 
te 0 un detecte puntuáis, poden 
acostar o allunyar l’espectador de la 
ficció presentada.
Si el director, parlant de la fotogra
fia d’un projecte en comú, et diu: 
“tu mateix” , aixó em desanima. 
M’agrada més tractar amb realitza- 
dors interessate per la imatge del 
film, no preocúpate estrictament pel 
treball i posta en escena deis actors. 
Per a mi una bona peMícula reque- 
reix una preparació acurada; deis 
films que he rodat és simptomátic 
que prefereixi els que han tingut una 
preparació més intensa, amb una 
etapa sovint més llarga que la del 
propi rodatge. Durant l’etapa de pre-

FINQUES
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producció del film, i en nombroses 
reunions i consecutives sedimen- 
tacions de conceptee, la meva feina 
és la d’aportar al director idees i 
recursos visuals que s’adiguin tant 
a la narració indicada pel guió com 
a la visualització o forma de pre
sentar aquella história que preten- 
gui el realitzador; finalment el direc
tor de fotografia és la ma dreta del 
director quant ais aspectos visuals 
del film. M’agrada interpretar en 
imatges (Hums, colors, enquadra- 
ments, moviments de càmera) les 
idees del director, encara que sovint 
te les plantegi de forma molt abs
tracta o indefinida. Amb l’ajut de 
referéncies plástiques (altres films, 
vídeos, fotografíes, pintores, ...) es 
poden visualitzar conjuntament les 
seqüéncies del futur film. Finalment 
el feedback proporcionat pel visio- 
nat comú de copions durant el rodat
ge aporta la correcció necessària 
de les previsions establertes durant 
la preparació.
Hi ha directors que s’impliquen més 
que d’altres en la imatge; José Luis 
Guerin n’és un bon exemple; rodant 
TREN D ’OMBRES a Normandia, 
podíem discutir en miMímetres la 
coMocació de la càmera fins acor
dar un emplaçament definitiu; 
també em va acompanyar en les 
operacions de laboratori fins el 
moment d’obtenir les primeres 
còpies d’exhibició.
Quins han estât els recursos tèc- 
nics no convencionals que has 
utilitzat i dels que et sents més 
satisfet?
Ja que el meu treball corn a direc
tor de fotografia comporta una for
m ado plàstica que em permet! 
aportar solucione creativos ais plan- 
tejaments deis directors, també m’he 
volgut preparar bé per a resoldre-les 
amb els recursos técnics més adé
quats. Ja a la EOC vaig investigar

Agent de la propietat Immobiliária cassie

a fons en les eines de l’ofici, i 
sobretot en la sensitometria, que 
és l’estudi de com la Hum i el révé
lât afecta les emulsions. Aquest 
coneixem ent l’he pogut aplicar 
constantment en els meus rodat- 
ges, i variar, a vegadas subtilment, 
l’aspecte de determinadas seqüén
cies. Actualment, que dono classes 
a Comunicació Audiovisual en dues 
universitats, la sensitometria és la 
meva assignatura preferida. També 
de bon principi em vaig interessar 
per la feina deis laboratoris, cosa 
que m’ha permés conèixer els pro
cesses a fons i modificar-ne alguns 
parámetros quan m’ha convingut, 
tot i que el treball “en sèrie” que 
s’hi efectúa impedeix fer-hi massa 
virguerías.
Però finalment Teina més important 
és la Hum, i és en el seu coneixe
ment i la constant experimentació 
que intento avangar creativament 
en la meva feina, dins les limita- 
cions industrials suposables per Tait 
cost del producto (el film) i uns estàn- 
dards plàstica d’evolució molt lenta: 
en cinema la primera revolució visual 
la marcá Texpressionisme alemany 
deis primers anys vint, i la decadén- 
cia d’aquest estil, plasmada en els 
films deis anys 30s i 40s, no es va 
troncar fins la revolució naturalista 
deis films de la Nouvelle Vague i 
d’altres cinematografíes europees 
deis anys 60, que actualment sem
bla que va virant cap a les tendén- 
cies manieristes induídes pels spots 
publicitaris.
Quina classe de llum defineix la 
teva feina?
Potser com a reacció a la iMumi- 
nació clàssica i intéressât per Testè
tica del modern cinema europeo, 
m’he inclinât per la Hum naturalista. 
Aixó és, treball amb fonts de Hum 
que encara que siguin artificials 
venen justificados per suposades
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fonts de Hum natural. Aixi gairebé 
mai no utilitzo projectors spots de 
Hum directa, molt dura, si no és fil- 
trant-los amb un difusor, excepte 
per efectes molt determinate o en cir- 
cumstàncies on és necessari recór- 
rer-hi. Però gairebé mai no utilitzo 
Hum directa sobre les cares; treba- 
llo amb Hum rebotada en grans 
superficies o amb Hum difosa. Tot i 
que procuro simplificar el nombre 
de projectors utilitzats, el corrent 
actual cada cop més manierista obli
ga sovint a fer iMuminacions més 
compostes. De tota manera procu
ro treballar amb baixos nivells de 
Hum, que per altra banda els actors 
agraeixen molt, i amb esquemes el 
més simplificats possible. I sem
pre introduint més o menys sub
tils canvis de color en la Hum 
blanca, amb gelatines en els pro
jectors i/o amb filtres en càme
ra, afinats al laboratori en la 
fase d’etalonatge (ajust de 
colors i d’intensitats pía a pía) 
durant el tiratge de les cópies d’ex- 
hibició, o durant el telecinat per 
transferir la imatge a un suport 
electrónic.
Per a mi en cinema és més 
important treure que posar 
Hum. Quan els elèctrics exe- 
cuten la iMuminació que els 
has indicat, el que porta més 
temps no acostuma a ser la 
coMocació deis projectors, 
si no el control de la Hum 
d’aquests projectors. 
Aconseguit l’ajust i direccio- 
nament del feix de Hum, cal 
treballar aquesta Hum (amb 
gelatines, difusors totals o 
parcials, i nombrosos estris 
que permeten efectuar 
reserves de Hum a fi que 
aquesta no s’escampi des- 
curadament per tota l’esce- 
na). Aquesta feina és la que 
porta més temps i dificulta que 
les peMícules de baix pressupost 
puguin tenir una fotografia curada. 
Val tants diners el Hogar un bon 
material d’iMuminació com el dis
posar de temps per utilitzar-lo acu- 
radament; i, en plena jornada de 
rodatge, el temps que el director de 
fotografia utilitza per retocar la iMumi

nació és temps de menys que el 
director pot dedicar a assajar amb 
els actors; i viceversa, és ciar, el 
treball en equip requereix un repar- 
timent équilibrât de recursos, i el 
factor temps en els rodatges 
actuals és molt important.
Tens un mètode, quin?
Més que un mètode ùnic procuro 
tenir un acostament adéquat a Tes
ti! de cadascun dels directors amb 
els que treballo. Ja que habitual- 
ment qui et demana per treballar en 
una peMícula de Hargmetratge és

el propi director, o el productor final
ment amb Tacord del director, se 
suposa que habitualment aquest et 
crida perqué li interessa el teu tre
ball en anteriore films. Unes pel-lícu- 
les et porten a d’altres...
M’agrada que la preparació del film 
sigui Harga (encara que les pro
ductores no vulguin avaluar pro- 
porcionalment els honoraris) i meti
culosa. Amb reunions tant amb el 
director com amb els caps deis 
departaments més relaciónate amb 
la plàstica del film: decoració (o 
departament artistic), vestuari, 
maquillatge, efectes especiáis (si 
n’hi han). Acordant les localitzacions 
amb el director, el productor i deco
ració. Fent totes les proves que cal- 
gui, inclós amb els actors (si són 
assequibles). Com millor es prepa
ra un film, més relaxadament s’en- 
fronta la fase de rodatge. Però per 
mi el contracte no s’acaba amb Túl- 
tim dia de rodatge, si no que procuro 
seguir de prop la postproducció, 
sobretot voient el muntatge abans 

no es doni per definitiu, perqué no 
s’haig alterat algún raccord 
important de Hum, i assistint a 
tot el procès d’etalonatge al 
laboratori, incloent-hi un 
segon etalonatge adéquat pel 
visionat de la peMícula a la 
televisiô 0 en video.

En el te rreny estè tic  i 
fotogràfic, creus que es 
pot parlar de diferents  
tendències dins el marc 
genèric de l ’anomenat 
cinema espanyol?
La fotografia moderna 
europea va entrar a 
Barcelona amb la feina 
de directors de fotogra
fia corn Jaume Deu 
Casas i Joan Amorós, de 
TEscola de Barcelona. A 

Madrid el principal i més 
célébrât introductor en va 

ser Luis Cuadrado, opera
dor de Carlos Saura i de gran 
part dels més intéressants 
films del Nuevo Cine espan
yol “mesetari”. L’estil natura
lista de la Hum d’aquests ope- 
radors i els seus mètodes i 
aparells de rodatge senzills.



enfront de la mastodòntica 
indùstria clàssica nord-ameri
cana, van marcar el treball 
dels actuals directors de foto
grafia espanyois, amb variants 
estilistiques personals no 
massa acusadas. Per a 
nomenar dos directors de 
fotografia espanyois amb 
renom i personalitat, amb 
unes qualitats que em sem
blen molt intéressants, jo 
citaria a Javier Aguirre- 
sarobe, a José Luis Alcaine, 
i a José Luis López-ünares.
I per descomptat a Juan 
Ruíz Anchía, company de 
curs a la EOC, que traba
lla a Hollywood. Entre els 
col-legues de Barcelona 
m’interessen Caries Gusi,
Josep M. Civit i Jaume 
Peracaula. Però tothom 
avança a cavali del natu
ralisme amb rasperò 
manierista escometent 
amb força.
Qué queda ja de l’Es- 
cola de Barcelona?
Al Festival Madri- 
dimagen’96, promogut 
pels propis directors de 
fotografia espanyois, 
els operadors catalans 
hi vam presentar un 
recull de films ano- 
menat “Més enllá de 
l’Escola de Barce
lona”; a aquell recull, 
amb films d’estéti- 
ques ja allunyades 
deis d’aquella Es
cola, hi figurava però 
un film que jo vaig 
fotografiar el 1989, 
signât per un director del nudi de 
l’Escola de Barcelona, en Pere 
Portabella. PONT DE VARSÒVIA, 
coguionitzat amb P. Portabella per 
Octavi Pellissa i Carles Santos, que 
el va musicalitzar; en el tons seguía 
els paramétrés estilístics marcats 
per aquella Escola, sobretot en ras
péete de prioritzar l’estètica per 
sobre del contingut narratiu, amb 
un minim fil conductor i uns actors 
que gairebé eren solament una 
excusa per bastir un conjunt de

seqüéncies amb unitat propia i fort 
contingut estetic. Naturalment q je  
per un director de fotografía aquest 
t pus de films són un caramel, ja 
que el director és el primer en poten- 
dar-hi tots els recursos de cámera 
i de llum que hi vol protagonistes. Sé 
que en Pere Portabella té enire 
nans un nou projecte que confio 
vagi endavant ben aviat. L’Escola 
de Barcelona segueix?

Què opines de la política de sub- 
vencions cinematogràfiques? Aixi 
es pot fer bon cinema?
Desgraciadament el cinema català, 
i l’espanyol i I europeu, continúen 
requerid s ut vendons (més o menys 
directes) per ro  desaparèixer subs
tituios per es potents indùsthes pro
ductora i distribuidora deis USA. El 
cinema és, ent"e d’altres coses, un



instrument de difusió de la cultura. 
Els nord-americans sí que sempre 
han protegit la seva indùstria audio
visual (des que, percomençar, van 
fer fora del país els primitius ope- 
radors dels Lumière), ja que saben 
que és la seva més potent eina de 
colonització cultural (a més de ser 
la segona font de divises, després 
de la indùstria aeronàutica). Aquesta 
invasió va ser facilitada a Espanya 
sobretot pel doblatge del so origi
nal a l’espanyol, ja des d’abans de 
l’època franquista. El cinema nord- 
americà des de llavors es va veure 
comercialment potenciat a Espanya 
per l’addició d’impecablement pro
nunciate diàlegs, amb les merave- 
lloses veus deis dobladors que, habi- 
tualment des deis estudie de 
Barcelona, edulcoren la banda sono
ra deis films importate i fan el pas
tis més digerible per part del gran 
públic consumidor de cinema en 
sales i televisions. Si el cinema euro
peo no fos protegit per subvencione 
i per mécanismes d’excepció cultu
ral, en poc temps podría ser ani- 
quilat per la rampant indùstria capi
talista nord-americana, que no es 
conforma amb abastar les ja més 
de tres quartes parts del pastis euro
peo. L’estât espanyol ja solament 
subvenciona de forma directa alguns 
films de nous realitzadors, i Tactual 
sistema de subvencione sobre taqui
lla en tot cas ajuda, per bé o per 
mal, les peMicules més visionades 
pel pùblic. De tota manera sembla 
que el cinema, des del punt de vista 
industrial, no hauria d’estar menys 
protegit del que ja ho están altres 
sectors industrials (no em consta 
pas que politics com Tactual pre
sident del govern català, gens afi- 
cionat al cinema, es dediquin a 
vendre les nostres peMicules 
durant els seus nombrosos viat- 
ges de negocis).
Quines masses de Mum conside
res im prescindibles a I’hora de 
fotografiar?
En general procuro que la Hum clau 
(o llum principal en la iMuminacié 
d’una escena) sigui difosa o reflec- 
tida per superficies el més grans 
possibles. M’agrada molt traballar 
la llum d’exteriors, sobretot a con-

trallum, o tamisant la llum del sol, si 
és possible, amb grans pal-lis (teles 
difusores). Durant la localitzacié dels 
futurs decorats naturals d’una 
pel-licula, estudio la llum d’aquests 
espais (sovint fent-hi fotografíes que 
després comento amb el realitza- 
dor), i indico a Tajudant de direccié 
les millors hores de llum perqué ho 
tingui en compte al confeccionar el 
pia de treball. Sovint recorro a un 
programa d’ordinador que m’indica 
les posicions del sol a qualsevol 
hora i a qualsevol Hoc segons la 
seva latitud i longitud, i amb Tajut 
d’un clinémetre (per mesurar Talçà- 
ria del sol o l’angle d’una muntan- 
ya 0 d’un edifici) pue preveure a 
quina hora el sol incidirá en una 
zona determinada del decorat. 
Dins d’aquest estil en principi natu
ralista, habitualment procuro no tenir 
zones del decorat o de les cares 
excessivement fosques; gairebé 
sempre recorro a complementar la 
llum principal amb una Hum de sua- 
vitzat, que sense que es detect! el 
seu origen (sense que per Tespec- 
tador representi una nova font de 
Hum en Tescena), ompli lleugera- 
ment les ombres, aconseguint però 
un contrast relativament alt respecte 
la Hum principal, amb el résultat d’un 
clarobscur pronunciat. Sempre tre- 
ballo amb fotémetres de mesura- 
ment puntual (un grau) de la Hum 
reflectida pels diferents elements de 
Tescena, que amb els meus conei- 
xements sensitométrics em perme- 
ten un control acurat de Texposició. 
És important l ’homogeneïtat en 
el registre de llum al llarg d ’un 
film? És bo mantenir sempre el 
mateix diafragma? És important 
mantenir controlada la relació de 
contrast?
És habitual que una seqüéncia que 
Tespectador visiona com una uni- 
tat de temps real (uns minuts) hagi 
estât muntada a partir de plans 
rodats en el transcurs d’una o més 
Margues jornades de producció; 
sobretot quan es treballa en exteriors 
això pot representar una sèrie de 
qualitats de Hum al Harg d’aquells 
plans. És teina del director de foto
grafia aplicar un tractament visual 
homogeni de tot el bloc seqüencial.

a fi que Tespectador no interpreti 
un canvi d’aspecte visual com un 
salt en el temps i s’alteri la narració. 
Això s’aconsegueix amb previsió, 
ofici i intuìció: elegint les hores més 
adequades de rodatge (sempre que 
el pia de treball ho permet!), adap
tant Tordre de la planificació al temps 
disponible i sempre d’acord amb el 
director, preveient constantment el 
temps atmosfèric, disposant d’ele- 
ments per afegir o treure Hum, etc. 
Si la seqüéncia comporta un rac
cord, una continuìtat de llum, el 
director de fotografia ha de valorar 
si li convé més un tractament uni
tari 0 divers del conjunt de seqùèn- 
cies 0 de blocs d’un film, habitual
ment marcate per canvis de decorat 
i/o de temps (sobretot quan en una 
història saltern endavant, o enrera en 
un flashback). Durant la preparació 
del film, i d’acord amb el director, 
s’estableix aquest criteri, prèviament 
estudiat pel director de fotografia 
sobre el seu primer desglossament 
de les seqùències del guió.
Ja que Texposició de la pel-licula 
ve afectada principalment pel dia
fragma de Tobjectiu, per descomp- 
tat que dins el possible es procura 
tractar cada pia d’una mateixa 
seqüéncia amb un valor de dia
fragma similar. En interiors que no 
tinguin obertures amb Hum de dia 
això és fácil d’aconseguir pel con
trol sobre la quantitat d’il-luminaciô 
aplicada. En exteriors, sobretot en 
Hargues jornades de rodatge, pot 
requerir la utilització de projectors de 
reforç o, al contrari, el recurs a estris 
per rebaixar el nivell de Hum natu
ral, a més de la possibilitat de tre- 
ballar amb filtres neutres o d’ajus- 
tar l’angle de Tobturador circular, tot 
plegat amb diferents efectes, però, 
sobre els paràmetres de qualitat de 
la imatge aconseguida. 
Ordinàriament ens referim al con
trast corn a la relació de nivells 
d’il-luminaciô entre la Hum principal 
i la Hum de suavitzat. Aquesta rela
ció els directors de fotografia la con
trolem de prop, ja que si varia més 
enllà d’una certa latitud, Tespecta
dor pot percebre (encara que incons- 
cientment, si no és avesat a temes 
fotogràfics) una diferent qualitat piàs-



tica que si més no li distorsioni la 
suposada unitat de temps que ha de 
tenir una seqüència.
Amb quins criteris et planteges la 
fotogènia dels actors?
Per a mi, tractant de ficció, Tactor o 
Tactriu són personatges. Con- 
ceptualment no iMumino actors, sino 
que iMumino i fotografió personat
ges. La meva mirada busca el carác
ter assenyaiat en el guió, matisat 
pel director. A diferéncia del cine
ma clássic, on els protagonistes 
afloraven per sobre del paper que 
interpretaven, amb el director de 
fotografia al serve! de \’star system, 
crec que actualment ens podem 
permetre, sempre al serve! de la 
història, el mostrar aquest carácter 
sense excessius condicionants 
extranarratius. És un treball conse- 
qüent amb els trets naturalistes 
d’una manera de fer nascuda amb 
el cinema europea dels anys sei- 
xanta. Em sembla important, a 
més, envoltar els actuants de l’at
mosfera de llum més adequada, 
integrant-los en el decorat, per a 
reforçar el seu treball i aproximar
lo a Tespectador.
Què et separa d ’un pintor?
Un pintor traballa a partir d’un espai 
buit, més 0 menys texturat i délimi
tât, però generalment neutre i que 
poc modifica els colors i gruixos que 
hi aplica fins arribar a una sola imat- 
ge estàtica. El directors de fotogra
fia treballem dinàmicament amb Hum 
(etèria i que surt disparada sempre 
en una sola direcció), aplicada gai- 
rebé sempre sobre cares o decorats 
que la modifiquen bo i reflectint-la. I 
a més, aquesta imatge rebotada al 
seu torn és modificada en travessar 
Tobjectiu, i en impressionar la pel-líen
la on es formaran colorants per Tac
ciò del revelat. Finalment, el que en 
veurá Tespectador será una còpia a 
través d’un projector, amb una font 
de Hum i un objectiu que Tesquitxa- 
ran sobre una pantalla. Els directors 
de fotografia som una mena d’arte- 
sans renaixentistes, manipuladora 
que controlem la transformació dels 
elements primigenia de Tescena en 
un continu d’imatges que s’interac- 
tuen 24 vegades per segon (això és 
Tart que belluga).

Qüestionari Proust

El principal tret del meu carácter? 
La independència.
La qualitat que prefereixo en un 
home?
Que vagi amb les antenes posades. 
La qualitat que prefereixo en una 
dona?
Que vagi amb les antenes posades. 
Allò que més estimo en els amies? 
Que ho siguin.
El meu principal defecte?
Parlar poc i baix.
La meva ocupado preferida?
Estimar amb un desesperat dolor 
aquesta meva pobra, bruta, trista, dis- 
sortada indùstria (cinematogràfica 
catalana).
El meu somni de benestar?
Triomfar en Tart que belluga.
Quina fora la meva pitjor des- 
gràcia?
Perdre els sentits de la vista, del tacte, 
de Tolda, del gust, de Tolfacte, de Te- 
quilibri i de Torientació.
Què voldria ser?
Gantant negre de blues.
On desitjaria viure?
Entre el Born i el món.
Quin color prefereixo?
El color de gos quan fuig.
Quina flor prefereixo?
La figaflor, per la frondosa pronun- 
ciació i el doble sentit contingut en 
aquesta paraula.
Quin ocell prefereixo?
L’ocellet que es mor de fred dalt de Tar- 
bret, pobret, pobret... ves quins collons. 
(Aquest no... millor el casuari).
Els meus autors preferita en prosa? 
Dostoiewski, Alphonse Allais, Saul 
Bellow, Lewis Carroll, Alfred Jarry, 
Thomas de Quincey, Jonathan Swift, 
Julio Cortázar, Cesare Pavese, 
Prudenci Bertrana, Francese Trabal. 
Els poetes preterits?
Baudelaire, Rimbaud, Aragon, Paul 
Éluard, Joan Salvat-Papasseit, Garcia 
Lorca, J.V.Foix, Joan Brossa (a qui 
segueixo ilegint amb especial plaer). 
Els herois de ficció?
Els dimonis ó ’Els Pastorets d’en Folch 
i Torres.
Les meves heroines de ficció?
Les dones dibuixades per Milo 
Manara.
Els meus compositors preterits?
Jimi Hendrix, Bach i els altres barrocs

Italians del XVII-XVIll, John Coltrane, 
Sonny Rollins, Miles Davis, Fred 
McDowell, Chuck Berry, John Lennon, 
Paul McCartney, Lluis Llach, Rolling 
Stones, Mompou, Enric Granados, 
Enric Morera, i els progressius anò- 
nims del Cant de la Sibil-la.
Els pintors predilectes?
Goya, Jackson Pollock, Velázquez, 
J. Vermeer, Magritte, De Chirico, 
Delvaux, Joan Miró, Joaquim Mir, 
Anglada-Camarassa, Angle, Alfons 
Borrell.
Els meus herois de la vida real?
Epaminondas, Buster Keaton, Abel 
Gance, Busbey Berkeley, Groucho 
Marx, Tex Avery, Stanley Kubrick, 
Roman Polanski.
Les meves heroines històriques?
La Venus de Milo, Rosa Louxembourg, 
Louise Brooks (la Lulú de La caixa  
de Pandora), Marilin Monroe.
Els noms que prefereixo? 
Germinal, Sarah, Màdia, Qvidi, 
Armonia, Llibertat, Miseá, Floréal, 
Loreley.
Què detesto més que res ?
Les injusticies.
Quins caràcters històrics menys- 
preu més?
Els espartaos; Papa, bisbes i cape- 
Hans, de qualsevol religió; Francos 
Bahamondes; é ta l.
Quin fet militar admiro més?
La batalla de Leuctres.
Quina reforma admiro més?
La dels Ferrocalans Catarrils.
Quins dons naturals voldria tenir? 
El do de llengües i el de la levitació. 
Corn m’agradaria morir? 
Depresseta; en un flashback...
Estât present del meu esperit? 
Controladament neguitôs.
Fets que m’inspiren més indulgèn- 
cia?
Els errors humans.
El meu lema?
Endavant sense crits!

Corn SÓC ?

Suaument irònic... quasi sempre. 
(Sense END...).
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Escardalenc.
O prim com la cinta de ceMuloide.
Passa del primer pía 

a l’infinit com si res...
No té temps d’allisar-se els cabells 
que es mouen com els actors d’un film d’acció 

Eli, personatge principal, 
encara que no surti en la peMícula



Fru it d’una iniciativa de Josep 
Casamatina, la Fundado La Mirada 
acaba de publicar Cartes a Togores/- 
Lettres à Togores, en català i en 
francés, en un volum que recull les 
17 cartes que Max Jacob va es- 
criure a Josep Togores entre 1921 
i 1930.

Max Jacob (1876-1944) fou un 
poeta i prosista francés d’origen jueu 
nascut a Kemper, a la Bretanya, i 
introductor destacat del corrente 
avantguardistes, amie entre d’altres 
de Picasso, Apollinaire i Modigliani. 
Josep de Togores (1893-1970), 
vallesà de Cerdanyola, va ser ini
cialmente un pintor noucentiste que 
malgrat aixé conrea un avantguar- 
disme experimental, de caire molt 
personal, que abandoné el 1931 per 
a refugiar-se en un academicisme 
realista, sota la protecció de Cambó. 
Les cartes de Jacob a Togores -les 
de Togores a Jacob s’han perdut- 
són un valuós testimoni, sobre tot 
psicològic, de l’ambient intel-lectual 
d’entreguerres.

Max Jacob va conéixer Espanya 
i Catalunya. Heus aci les seves 
impressions. “...Espanya no m’ha 
agradat. Un altiplà rocallôs i déso
lât. Gent que he trobat amb un aire 
O bé de pedants o bé de mossos 
de quadra. Evidentment molt hos- 
pitalaris, però amaguen sentiments 
poc tendres. Em semblen interes-

Sabadellencs 
a Kemper

MAX JACOB

CARTES A TOGORES 
L E T T R E S  À  T O G O R E S

INTRODUCCIrt iTHÉtÈNE HENItV 
EDtClÔ A CURA DE JOSEP CASAMARTINA

RAGTIME,S

sats i murris darrere la seva bruta- 
litat. Tôt comptant, una país pintoresc 
més...A Catalunya fa quinze anys 
vaig tenir una impressió ben dife- 
rent, una gent molt oberta, molt iMus- 
trada, intel-ligent i curiosa, bon 
gust...”

El passât 18 d’agost, al Musée 
des Beaux-Arts de Kemper, se 
celebré la presentació del Ilibre. Un 
petit nombre de sabadellencs -l’editor 
Josep Casamartina; la traductora 
deis textos al francés, Marthe Hi- 
melfarb; el president de la Fundació 
La Mirada, Miquel

Bach; el president de la Fundació 
Amies de les Arts i de les LIetres de 
Sabadell, Manuel Costa- hi assisti- 
ren. Per la banda bretona, André 
Cariou, conservador del Musée i 
Héléne Henry, secretéria de l’asso- 
ciació Les Amis de Max Jacob. L’acte 
tingué Hoc a la sala Max Jacob que 
recull l’obra pictórica de l’escriptor i 
diversos testimonis de la seva vida 
literéria.

El proper dia 30 d’octubre, a les 
vuit del vespre i al Teatre de l’Ateneu 
de Cerdanyola, tindré Hoc la pre
sentació de les Cartes a Catalunya. 
A l’acte hi assistiré la vidua de 
Togores. La soprano Marta Fiol i el 
pianista Caries Puig interpretaran 
diverses obres de Poulenc i de Sati 
sobre textos de Max Jacob, Apo
llinaire i d’altres. ^

MIQUEL BACH, MARTHE HIMELFARB, JOSEP CASAAAARTINA, HELÈNE HENRY I ESPÔS ■  MIQUEL BACH, AMNUEL COSTA I ESPOSA I JOSEP CASAAAARTINA
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Horn pot discutir la coherència, l’o- 
portunitat o fins i tot la nécessitât 
de certs espectacles que el Grec 
d’enguany ens ha ofert, però el que 
és indiscutible és la qualitat i fins la 
gosadia de certs espectacles pro- 
posats, que han fet xalar d’allô més 
eis pùblics més diversos.

Poder gaudir del Grec és una 
experiència única en aquest pais, 
una estada al juliol a Madrid ha 
estât del tot confirmadora d’aquest 
fet, i demostra l’espeht capdavan- 
ter de l’ Institut de Cultura de 
Barcelona i de la direccié mateixa 
del Grec (138 espectacles) 
en l’àmbit estatal.

Els espectacles han 
abastat diferents générés 
(teatre, dansa i música), 
diferents gustos, diferents 
pùblics, però gairebé sem
pre han estât decisions 
intel-ligents, plenes de gust i 
de qualitat. La nit del Grec ( i 
after-Grec, quina bona ideal), 
ocupada a l’estiu de cercles 
intel-lectuals, famosos, tribus 
selectes i guiris ha estât tota una 
delicia.

La conclusió decebedora és 
que mentre a Barcelona es té la 
impressió que a l’estiu la gent de 
Cultura traballa més que mai, aqui, 
a Sabadell, eIs funcionaris de 
Cultura fan festa i obliguen a tot- 
hom a no fer res, son incapaços de 
ser una mica creatius, continúen 
amb els banys en remull i el jazz 
(jazz?) i no tenen res de bo a apor
tar després de tants anys (només 
cal veure el programa de la Festa 
Major d’enguany, una vegada més).
I no s’hi val a dir que Barcelona s’ho 
menja tot, etc., etc.. Falten ganes 
de convertir aquesta ciutat en algu
na cosa més que un succedani de 
no res. Per una vegada seria bo que 
aprenguessin a imitar també les 
coses intéressants i créatives que es 
fan a Barcelona durant l’estiu. 
Defugint la crònica puntual proposo 
resseguir els tres espectacles que, 
amb el “Zum-zuma” de Gelabert, 
van destacar especialment i, a més, 
estrenaran temporada de tarder, 
amb el Lorca que acaba de passar 
per la ciutat.

Va
de Grec

DAVID SERRANO I BLANQUER

“ Así que pasen cinco años” , 
Federico García Lorca 
(dirocciò: Joan Ollé)

Bullangues injustificadas de com- 
plexitats inexistants. Intents per rei
vindicar ara un personatge des de 
posicions inimaginades: cal recor
rer a visites a Cadaqués per justifi
car inexplicablement preteses cata- 
lanitats. Mentre aquí ens omplim de 
paraules vagues, al Reina Sofía de 
Madrid presenten l’espléndida ex- 
posició fotogràfica i documental; 
“F. García Lorca: 1898-1936”.

Lorca parla a l’obra de temes 
universels, del temps com a ele
ment destructor, tempus irreparabi
le fugit (el temps s’escola inexora
blement), de la por a assumir aquest 
procès anihilador i de la impossibi- 
litat, per tant, d’aprofitar l’instant (el 
carpe diem) i de recollir els fruits de 
la vida (un altre tòpic: collige virgo 
rosas). El joc constant del perso- 
natge-veu-de-la-consciència amb 
l’ùs dels verbs en temps inversem- 
blants, més enllà d’apostar pel som- 
riure, intentar destruir la idea de 
linealitat temporal.
Arquillué (altra vegada brillant 
després 6’Àngels a América i La 
Gavina), intenta superar inútil- 
ment les seves pors a acceptar 
el pas destructor de la vida, 
représentât per la manca de 
compromis amorós, primer, i 
per la no correspondència lògi
ca, posterior.
Qué té tot això de tan difícil? 
Sota una patina suggèrent i 
intelligent que aprofita recur
sos tan propis del simbo- 
lisme corn del surrealisme, 
Lorca ens retorna a les 
imatges dels seus poè
mes, repetint simbols 
corn els de la mort d’un 
infant, explicacié ne
cessària de la pèrdua 
d’innocència que signi
fica la no acceptació 
del mon adult, en 
parallel a la mort d’un 
infant que és fill, fill 
que representa tam

bé la frustrado del personatge paté- 
tic de la mare convertida en esper- 
pent al costat de la visió bianca i 
irònica del pallasso tradicional. Tot 
això hi és també a Poeta en Nueva 
York (“El niño Stanton” o “La niñez 
seca”) i, per tant, no fa sinó reblar 
els seus simbois obsessius. Apro- 
fitaments autobiogràfics, suggeri- 
ments d’acceptació de l’homose- 
xualitat, conformen un corpus extern 
que embolcalla la sinceritat de la 
proposta simple; cal deixar-se seduir 
per la paraula, que és poesia, més 
enllà de discutir la dificultat de deter- 
minades metáforas. El despullament 
del llenguatge afavoreix la recerca



de l’essència, i permet l’element 
indispensable del suggeriment i, per 
tant, dones, afavoreix la reflexiô 
intel-ligent.

Decisió ferma, la d’OIlé; amb 
posta en escena senzillament cop
eada i amb una direcció, al meu 
parer, impressionant per transme- 
tre el carácter d’uns personatges 
que es presenten solids i terms a 
partir de petits fragments del mirali 
trencat de l’existència. Laia Marull 
sorprèn amb un monôleg central 
encertat sota veis vaporosos d’a- 
parició gens complaent.

Afro-Cuban All Stars 
Histories musicals

Posate a I’actualitat pel lamen
table incident nord-americà que no 
els deixava mostrar la seva extra
ordinària música al Midem de Miami, 
confonent interesaos politics amb 
la vertadera i autèntica cultura, musi
cal i vivencial en aquest cas, es trac
ta d’una proposta col-lectiva, en 
forma de disc, amb el titol de Cuba 
le gusta, i que es presenta com un 
intent d’homenatjar els noms lle- 
gendaris de l’època daurada, autèn
tice mites reunite sobre un escena- 
ri que es veia doiçament amarat per 
la simpatia i la compenetrado amb 
un públic fidel des de l’inici, pie de 
cares de reconeixement i de nova 
admirado. Tot plegat gracies a la 
iniciativa d’un pletòric Juan de 
Marcos González, ànima i portaveu 
d’un grup de músics increíble que 
esperem que durant la temporada es 
prodiguin per la nostra terra i aixi 
puguin ser més els que gaudeixin i 
s’emocionin amb els ritmes i la qua- 
litat d’homes com Guillermo Gon
zález “Rubalcaba”, un dels afectats 
pel tema esmentat als ELIA, autèn- 
tic prodigi del piano amb la seva 
aparença tranquil-la i el seu barret 
blanc impecable que contrasta amb 
la seva peli fosca i el seu vestit de 
quadres clars. Veus com les 
d’lbrahim Ferrer o Manuel “Puntillita” 
Ucea impregnaven els ritmes càlids 
a través de veus greus, potents i 
melodiöses, plenes encara de l’es- 
perit afro-cubá més recòndit, marcat 
superbament des del baix per 
Cachaíto López Vergara.

Caldria destacar-ne molts altres, 
des de la trompeta fins ais bongos 
o a la resta de veus, però el cert és 
que la combinado assolida per De 
Marcos, membre des deis setenta 
del grup sonero Sierra Maestra, 
aconsegueix de fer oblidar la crisi

de la música de bali cubana en qué 
es troba immersa des de ja fa temps. 
Cal aprofitar l’oferta del Poblé 
Espanyol per no perdre oportuni- 
tats úniques com l’oferta per Posto 
Nove i el Grec.

L’espectacle, versió renovada 
del présentât al Tívoli el curs pas
sât, està compost per una progres- 
sió de tangos que van des de les 
primeres milongas de la década de 
1880 fins als tangos més modems 
de Piazzola. Tot plegat recull la idea 
del productor Mel Howard inspira
da en uns quadres de Ricardo 
Campani. Finalment, la coreografia 
d’Héctor Zaraspe i l’increïble com
positor, bandoneó i líder del grup 
Sexteto Mayor José Libertella han 
fet la resta.

Així, des del cateti dels “porte
ños”, set parelles de ball impeca
bles ens ajuden a entendre, en la pri
mer part de l’espectacle, l’evolució 
d’una manera de bailar i diña que 
d’entendre la vida, albora que es va 
desgranant també la vida de Buenos 
Aires, sempre des de la nocturnitat 
deis seus diferents referents socials 
i temporals.

A partir d’aquí resulta fácil deixar- 
se endur per la sensualitat deis movi- 
ments, de les cadéncies, deis colors 
escollits dintre d’un marc on sempre

hi ha present, com a referent inelu
dible, la seducció, la realitzable i la 
fracassada, l’encontre entre la figu- 
ra-personatge masculina i la feme
nina, un duel de movimenta i un 
intercanvi d’informacions codifica- 
des en base a mirades, tics i jocs 
diversos, que s’accentuen i es vio
lenten quan hi ha més d’un másele 
en qüestió. Així, els duels masculins 
són vigorosos, masclistes i amb 
classe, sobretot la deis dos prota
gonistes: Corvalán i Russo, alts, 
forms, amb gust i aquell bigoti etern.

Per tant, més enllá de gaudir de 
la classe, la passió i la tècnica defi
nitòria de cada un d’ells, el que hi 
ha és una manera d’entendre la vida 
des de l’apassionament, on la mori 
n’és una conseqüència implícita, 
tant des de qui exécuta el bail com 
des de qui el crea (el duet Libertella- 
Stazo és incommensurable, com el 
piano, Palermo) o qui hi posa la veu 
(Nora i Mazzei).
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Els anys 1989 i1 991, Luis Puenzo 
realitza OLD GRINGO i THE PLA
GUE, a partir de les novel-les homò- 
nimes de Carlos Fuentes i Albert 
Camus. La primera, produïda per 
Jane Fonda, admiradora de l’obra de 
l’autor mexicà, explica, en un to entre 
èpic i lirio, els darrers dies de la vida 
de l’escriptor Ambrose Bierce i el 
dramàtic procès cap a la conscien- 
ciació social de Hariet Winslow, arri
bada, l’any 1913, al Mèxic sotra- 
guejat per l’exèrcit de Pancho Villa, 
per donar classes d’naglès als fills 
d’una familia de terratinents. La 
segona, una coproducció França/- 
Argentina/Estats Units, trasllada la 
pesta de Camus del nord d’Àfrica a 
LIatinoamèrica i conserva tot el sen
tit metafòric del Ilibre de l’escriptor 
francés. Són dos films apreciables, 
si bé decauen ostensiblement a la 
mitja hora final. El retrat psicologie 
dels personatges d’OLD GRINGO 
està poc aprofundit -sembla, però, 
que la peMicula havia de durar uns 
tres quarts d’hora més- i el desen- 
llaç de THE PLAGUE és précipitât 
i confús. Són dos films, en qualse- 
vol cas, emmarcats encara al que 
podriem anomenar “cinema sòcio- 
poi itic”.

Tanmateix, al llarg deis anys 
noranta, amb una indùstria més per
misiva i amb una situació politica 
diferent -tre t de Cuba, és ciar-, 
aquesta caracteristica del cinema 
sud-americà ha anat perdent pre- 
ponderáncia. L’ha anat substituint 
un cinema més humanitzat, més 
vital, amb influéncies i referents lite- 
raris, sovint rie en matisos i ben inter
prétât. En aqüestes circumstàncies, 
es fa dificil distingir quins d’aquests 
films són encara hereus directes 
d’aquell “Nuevo Cine Latinoameri
cano” del Xile del 67. El cinema sud- 
americà ha buscat nous mercats i ha 
aconseguit fer forat a l’estranger.

Cinema 
sud-americà, 
anys noranta: 
un Hoc sota 

el sol
PERE CORNELIAS

Avui, comencem a conèixer, enca
ra que sigui insuficientment, les pro- 
duccions argentina i mexicana 
actuals (Aristarain, Subiela, Piñeyro, 
Mignogna... Ripstein, Novaro, Arau, 
fons...). I ens han arribat obres de 
Cabrera (Colòmbia), Gutiérrez Alea 
(Cuba), Lombardi (Perù)... La prem- 
sa se n’ha fet ressó i, de mica en 
mica, el cinema sud-americà ha ocu- 
pat el seu Hoc al conjunt del cinema 
internacional.

Dos cinéastes, sobretot, mante- 
nen explicitament la temàtica sòcio- 
politica com a columna vertebral 
dels seus films: Sergio Cabrera i 
Gutiérrez Alea. Però són dos casos 
ben diferente.

Cabrera pateix encara algunes 
de les limitacions própies del cine
ma militant de fa més de vint anys 
en són exemples clars LA ESTRA
TEGIA DEL CARACOL (1993) i 
ÁGUILAS NO CAZAN MOSCAS 
(1994). El primer, que és el seu film 
més conegut, explica la história d’un 
grup de llogaters que comparteixen 
un veli casalot i que s’enfronten, tots 
junts, a un desallotjament imminent: 
un cant a la dignitat humana i a la 
Solidarität. Però si bé I peMicula, 
que fusiona realisme i il-lusió, sap 
explicar amb el to adéquat l’odis-

£L C/NEMA A  CASN

sea deis veins enfrontats al pro- 
pietari de l’edifici i no cau al parany 
fácil d’una victória impossible, es 
perd en el retrat que fa dels opres- 
sors, presentats, amb interpreta- 
cions molt estereotipadas, com una 
mena de mafiosos mig imbécils. 
ÁGUILAS NO CAZAN MOSCAS es 
centra en els preparatius, plens de 
situacions grotesques, i en el duel 
a mort entre un carnisser i un mas
tre de poblé per raons passionals 
poc clares. Bascula entre el costu- 
misme descriptiu, la comèdia i el 
retrat realista i hi incorpora guspires 
d’humor negre. Però, altra vegada, 
l’exagerat maniqueisme amb qué 
ens són mostradas les autoritats 
- la  policía i l’alcalde- anuMa tota 
possible credibilitat i els elements 
heterodoxos que, intencionadament, 
componen el diseurs no arriben a 
encaixar mai.

Si que ho fan, en canvi, a GUAN- 
TANAMERA (1995), de Tomás 
Gutiérrez Alea i Juan Carlos Tabio, 
una magnifica comèdia negra, que 
esdevé una simpàtica però impla
cable critica a la absurditat de la 
burocrácia estatalista i que aprofi- 
ta el trasliat d’un cadáver d’una 
punta a l’altra de Cuba per retratar, 
en tota la seva crudesa, la vida a Ti
lla. Aqui, la caricatura es converteix 
en estil, una determinada manera de 
mirar, sense negligir en cap moment 
els sentiments que transmeten els 
personatges, perfectament integrata 
al corpus del relat. Dos anys abans, 
Gutiérrez Alea i Tabio havien codi- 
rigit FRESA Y CHOCOLATE, cen
trada en la relació entre David, un 
jove de les Juventudes Comunistas, 
i Diego, un artista homosexual, i 
que, amb un significatiu apropament 
de la càmera a Tactor, es consti- 
tueix en una intensa reflexió sobre 
la toleráncia, Tamistat i Tamor. 
Nancy, la veina de Diego, és el ter-
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cer personatge d’un 
drama que Gutiérrez 
Alea converteix, malgrat 
certes febleses, en una 
peMícula excel-lent.
FRESA Y CHOCOLATE 
va tenir un gran èxit de 
públic i critica i va repre
sentar el reconeixement 
internacional de Jorge 
Perugorría (David) i la 
confirmació de Mirta 
Ibarra (Nancy), la inobli- 
dable Lina d’HASTA 
CIERTO PUNTO.

UN LUGAR EN EL 
MUNDO (1992) -enca
ra cinema social- és un 
deis millors films argen
tins de la década, un 
devessall d’humanitat 
enmig d’un paisatge llu- 
minós, però pobre i soli
tari. La Iluita d’un grup 
de persones per defen- 
sar els seus ideals, con
tra un gran terratinent i la 
construcció d’una cen
tral hidroeléctrica, en un 
petit poblet al sud de Río 
Grande. Adolfo Aris- 
tarain, el seu director, 
busca al fons d’aques- 
tes persones -les segueix, ens les 
fa entendre, les acaricia amb la 
càmera-, un carni que el condueix 
inéluctablement a MARTÍN (HA
CHE) (1996), lluny ja del cinema 
politic - ” ... lo más importante en 
esta vida es la gente, que se junta, 
odia, ama y destruye sin darse cuen
ta”- ,  quatre personatges curosa- 
ment disseccionats, una peMícula 
d’actors, sempre amb Federico 
Luppi, en el seu cinqué treball en 
coMaboració.

Els films d’Eliseo Subiela cer
quen la poesia de la imatge, però no 
renuncien al context real en qué se 
suposa que es desenrotllen, bus
quen el réalisme màgio, sense arri
bar a una auténtica unitat poética 
ni a NO TE MUERAS SIN DECIR
ME ADÓNDE VAS (1995) ni a 
PEQUEÑOS MILAGROS (1997), 
però, paradoxalment, assoleix el 
seu millor treball a la més realista de 
les seves peMicules, DESPABILATE,

AMOR (1996), una emotiva evoca- 
ció del passat -un grup d’amics es 
reuneixen després de 25 anys sense 
veure’s-, donada a base de nom- 
brosos “flash-back”, que ens expli
quen, també, alguns moments de 
la història del país. Eduardo Mig- 
nogna ha conreat la comédia sen
timental i el melodrama. Ha reeixit 
a SOL DE OTOÑO (1996): diàlegs 
intel-ligents i divertite, planificació 
funcional, sòbria posada en escena, 
actors extraordinaris (Norma Alean- 
dro i Federico Luppi), una història 
senzilla sobre la reconstrucció de 
dues vides. Però s’ha mig estave- 
lla ta  EL FARO DEL SUR (1998): 
eMipsis de difícil comprensiò, per
sonatges poc explicate, situacions 
inversemblants i final excessiu.

I queda el cinema mexicà. 
DANZÓN (1991), de Maria Novaro: 
miniatura descriptiva d’un país i 
d’una gent -admirable la seqCién- 
cia d’ella passejant pel port de

Veracruz-, a partir de la 
simplissima anécdota 
d’una dona que voi 
retrobar el seu company 
de ball, que ha fugit acu- 
sat d’un robatori que no 
ha cornés. COMO 
AGUA PARA CHOCO
LATE (1992), d’Alfonso 
Arau: melodrama impos
sible, contextualitzat a 
Méxic, entre els anys 10 
i 34, de difícil digestió, 
especialment la seva 
part final. I les peMicules 
del prolific Arturo 
Ripstein, de LA MUJER 
DEL PUERTO (1991) a 
PROFUNDO CARMESÍ 
(1996), passant per la 
llarguissima, irregular 
però interessant PRIN
CIPIO Y FIN (1993). Un 
cinema barroc, pie d’am- 
bients llòbrecs i deca
dents, llargs plans- 
seqCiéncia, mélodrames 
desbordats, negror, 
misèria, sexe i alcohol. 
Un estil tan personal i 
una obra tan extensa 
que aquí no es poden ni 
insinuar.

Amb el terme “cinema sud-ame- 
ricà”, em referia a tota la prodúcelo 
cinematográfica, a partir deis sei- 
xanta, de Méxic a Xile i Argentina. 
Perqué es tractava de fer entendre 
els molts paraMelismes existants 
entre els films i els realitzadors d’a- 
quests países, sobretot fins a finals 
dels setanta. Gradualment, les cine
matografíes i els autors s’han anat 
diferenciant i les semblances són 
ara molt menys évidents. Però pot- 
ser m’hauria hagut de referir més 
précisément a Llatinoamérica, atés 
el desconeixement que tenim del 
cinema brasher actual.
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08202 SABADELL
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Hook Herrara és un dels noms que 
està sonant amb més força durant 
els últims 2 o 3 anys dins el blues 
actual; aquest harmonicista i guita
rrista, nascut a LOS ÁNGELES el 
1960, descendent d’indis americane 
(fill de pare indi i mare mexicana) 
intenta fer-se un Hoc com a mùsic de 
blues als escenaris d’Europa i Estate 
Units.

Els seus inicie es sitúen a 
California i les primeree influéncies 
seriöses com a músic les va rebre 
d’un dels millors harmonicistes que 
ha existit: el sr. WILLIAM CLARKE, 
que malauradament va morir fa una 
temporada, però que va “marcar” 
moltíssim la vida de HOOK.

Després de curtir-se actuant en 
una bona part dels clubs de Ca- 
lifôrnia, va decidir provar sort en 
un altre estât americà: TEXAS, 
més concrètement la seva capital, 
AUSTIN.

Aquí, com és normal, va coinci
dir amb la flor i la nata dels grups de 
blues corn THE FABOULOUS 
THUNDERBIRDS, ALBERT CO-

Quadern 
de bluest 

Hook Herrera

JORDI AZNAR

LLINS, THE COBRAS etc. I va anar 
compaginant l’harmònica amb la 
guitarra, fins que un dia, amb la seva 
primera banda, THE HITCHHIC- 
KERS, va teñir l’oportunitat de telo- 
nejar a un grup tan llegendari com 
THE ALLMAN BROTHERS BAND; 
després d’aquest Concert li van 
proposar entrar a la banda com a 
mùsic fix, cosa que, en accepter, el 
va ajudar a convertir-se en un artis
ta conegut.

Després d’un temps de tocar amb 
ells, es va adonar que el que real- 
ment volia era crear el seu propi estil 
i els va deixar; poc temps després 
va aconseguir venir a tocar a Europa 
i en la seva primera actuació a 
Barcelona, a la BOITE, va desco- 
brir les excel-léncies del nostre país 
i li van agradar tant que acostuma 
a venir sovint, fins al punt de que- 
dar-se Margues temporades com
paginant les actuacions en directe 
amb l’estudi de gravació; després 
d’una d’aquestes actuacions, va sor
tir l’oportunitat de concertar una 
entrevista amb eli per parlar de blues:

Hook, com vas entrar en el món 
del blues i quines van ser les teves 
influéncies? És a dir; quants anys 
tenies quan vas escoltar blues per 
primera vegada i vas pensar: “Això 
és el que més m’agrada i voldria 
tocar com aquesta gent”?

És una barreja d’influéncies de la 
meva infáncia; els meus pares i 
alguns membres de la meva fami
lia eren músics o estaven relació
nate amb la música; jo vaig créixer



en aquest ambient i el meu primer 
instrument, curiosament, no va ser 
ni la guitarra ni l’harmònica sino l’a- 
cordió; també vaig aprendre certes 
nocions de baix i piano.

Durant els últims anys has estât 
influenciat pel blues de TEXAS; hi 
ha més guitarristas que harmoni- 
cistes, allá?

Sí, Texas és més aviat un lloc 
de guitarristas que no pas d’har- 
monicistes. Hi ha moltissima música 
de blues i de rock, principalment, 
que s’ho tan amb guitarras.

Aleshores, qué és el que et va fer 
decantar més per l’harmónica que 
per la guitarra, ja que tu et definei- 
xes més com a HARMONICISTA i 
cantant que no pas com a guitar
rista, no és cert?

Sí, la veritat és que la guitarra 
la faig servir més com a comple
ment; jo em sento molt més identi- 
ficat amb l’harmónica.

En el teu concert a LA BOITE, 
vas tocar 2 temes clássics del sr. 
SLIM HARPO: “Shake your hips” i 
“Scratch my back”; et va influir molt 
aquest bluesman?

Sí, és ben cert, SLIM HARPO 
sempre m’ha agradat molt com a 
músic i aquests 2 temes sempre 
m’agrada tocar-los perqué tenen un 
ritme que enganxa molt i la gent 
s’ho passa d’allò més bé.

Ets dels músics que a part de 
portar el blues a la sang, també el 
portes a la pell, com ho demostren 
aquests tatuatges tan imponents i 
que mostres mb tant d’orgull?

Dones sí, em sentia tan identifi- 
cat amb el blues que vaig decidir 
tatuar-me les cares dels que, pro
bablement, hagin estât els tres 
músics més influents del blues: 
MUDDY WATERS, SONNY BOY 
WILLIAMSON i HOWLING WOLF.

Ouant a la teva forma de tocar 
l’harmònica, diríem que una de 
les teves máximes influències ha 
estât en WILLIAM CLARKE, qué 
en penses?

La veritat és que no pue negar 
que sempre m’he sentit molt iden- 
tificat amb eli, per la seva manera 
de tocar tan personal, però el que 
reaiment vull remarcar és que la 
meva relacié amb WILLIAM CLAR

KE va molt més enllà del blues, 
dones vaig arribar a tenir una gran 
estima per eli i ens unia una gran 
amistat; érem grans amies. He de 
deixar molt dar una cosa: WILLIAM 
CLARKE era una excel-lent perso
na, sempre disposada a donar-te 
un cop de mà quan et feia falta; com 
a professional del blues, WILLIAM 
dominava a la perfecció qualsevoi 
tipus d’harmònica: CROMÀTICA, 
DIATÒNICA O MARINE BAND. Era 
inimitables i, juntament amb la seva 
dona i els seus fills, formàvem una 
gran familia.

Et va afectar molt la seva mort?
Moltissimi Va ser molt dur per a 

mi quan ho vaig saber; jo mateix 
juntament amb CHARLIE MUS- 
SELWHITE (un altre dels harmoni- 
cistes llegendaris encara vius i que, 
probablement, quan aquesta publi- 
cació surti a la Hum, estará actuant 
en el XI FESTIVAL DE BLUES DE 
CERDANYOLA) várem ser dos deis 
que vam transportar el féretre el dia 
de l’enterrament.

Creus que aquest disc que has 
gravat aquí a Barcelona, el CROSS 
MY HEART, et pot servir de pre- 
sentació quan tornis ais Estats Units 
i comencis a tocar assíduament pels 
diferents clubs americans, tenint en 
compte la gran reputació que té 
Europa per ais bluesmen ianquis?

La veritat és que els temes del 
disc jo ja els portava gravats d’allà; 
l’únic que vaig fer aquí va ser la 
Producció, a càrrec de MAS I MAS 
RECORDS i a qui he d’agrair mol- 
tissim tot el que están fent per mi.

En els crédits d’aquest CROSS 
MY HEART hi figura com a guita
rrista el sr. DENNY FREEMAN, que 
és tota una estrella a Texas; com 
vas contactar amb ell?

Jo i Denny també som grans 
amies, però a més a més eli és un 
auténtic mestre de la guitarra; té un 
estil molt personal de tocar-la, fins 
al punt de sentir una nota i pensar: 
“Sí, això és inequívocament DENNY 
FREEMAN”

Diuen que va ser ell qui reaiment 
va ensenyar a tocar la guitarra ais 
germans VAUGHAN (Jimmy i 
Stevie), és cert?

Totalment, però no només a ells

sino que ha estât una clara influén- 
cia i un mirali per a moltissime gui
tarristas de TEXAS, i la majoria sent 
una especial devoció i respecte per 
DENNY FREEMAN. És un geni i un 
auténtic espectacle veure’l actuar 
en directe.

Per acabar, ens podries dir quins 
són els teus futurs projectes?

En primer lloc veure publicat aviat 
el meu tercer disc, anomenat TONI- 
TE, i després seguir tocant en direc
te i que la gent em vingui a veure i 
s’ho passi bé.

Dones et desitgem molta sort i 
els màxims éxits possibles i t’agraïm 
moltissim la teva disponibilitat per 
haver fet possible aquesta trobada.

DISCOGRAFIA
Fins al moment present, la discografia 
de HOOK HERRERA està formada per 
4 treballs; no obstant, hem de consta
tar que el millor d’aquest músic es troba 
en les seves actuacions en viu i princi
palment quan es troba rodejat d’una 
gran audièneia, la quai cosa fa que se 
senti més motivât i exhibeixi el seu “fee
ling”, cosa que no acostuma a fer en 
els dises.
I’M GONNA MOVE; (1996) Tot i ser un 
disc gravat en directe, la seva qualitat 
és tan lamentable que fa quasi impos
sible l’audicié, perqué el so se sent molt 
Ilunyà. Està basat en el blues d’estil 
CHICAGO.
CROSS MY HEART: (1997) Produit per 
MAS I MAS RECORDS, és el que el va 
donar a conèixer a Europa i la gravado 
és bona, amb una portada molt impac- 
tant, on es veu tot el seu tors amb els 
tatuatges dels bluesmen als que fèiem 
referèneia i on HOOK demostra les 
seves habilitats amb l’harmônica en 
ternes corn BOOGIE-1, fa homenatges 
a músics llegendaris corn MAGIC SAM 
(Easy Babe), avança corn pot ser un 
dels seus “directes” amb BLUES FROM 
MY SOUL, i en la resta de ternes inten
ta trobar un estil propi barrejant formes 
basades en el blues.
TONITE: (1997) En aquest tercer disc 
hi ha temes tocats amb guitarra acústi
ca i d’altres que recorden el rock sureny 
americà, probablement per la influèn- 
cia del seu pas per la ALLMAN BROT
HERS BAND.
LIVE IN LA BOITE: (1998) Produit també 
per MAS I MAS RECORDS, està con
siderada el millor de tots, principalment 
perqué sona molt més a BLUES autèn- 
tic, i a més a més amb tota la força d’una 
actuado en viu, amb una harmonica i 
una veu força agressiva i Iliurat total
ment a la seva teina. ^
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Quan es passi revista a les Gan
tants d’opera més emblemàtiques 
d’aquest segle, sens dubte el no
menclátor l’encapçalarà la soprano 
MARIA CALLAS, tot i que hi ha 
hagut d’altres cantante que Than 
superada de vegades en qualitat 
tècnica, artística, musical o teatral, 
com ara la Caniglia en rigor vocal, 
la Tebaldi en domini musical, la 
Victoria deis Ángeis en intel-lectua- 
lisme líric, la Caballé en puresa ins
trumental, la Cequetti en força 
expressiva, etc.

El secret de la Callas, però s’ex- 
plica per la seva conjunció que fa de 
tots els factors essencials i més 
populare de l’ópera. Per una part, 
el sentit dramàtic de l’escena, traduit 
en forma teatral exuberant i tràgi
ca. Per l’altra, unes condicione vo
cals extraordinàries, que li permeten 
una gran agilitat en els ornaments, 
amb una declamació vigorosa i una 
tècnica naturai que li permet pas
sar d’un “fa” greu soterrat al cimai 
d’un “mi” sùper-agut sense cap difi- 
cultat. És veritat que la Irregularität 

1 8 2  del color i unes notes trencades 
en la zona de pas el mitjà i l’agut, 
i uns sons sorde en el centre i els 
greus, sitúen la seva veu en Infe
riorität vocal sobre les seves rivals 
però, en canvi, paradoxalment, 
aqüestes irregularitats li donen una 
autenticitat tràgica i una profundi- 
tat natural dramática que desdiuen 
tota anàlisi i apassionen els seus 
incondiciorials.

Les seves interpretacions de les 
óperes NORMA, MEDEA, TOSCA, 
LUCIA LAMERMOUR eren inspira- 
des en una concepció força perso
nal, que en certa manera transfigu
ra el cant líric. Cada paraula, cada 
gest, cada accent de la intérpret 
encamina els personatges vers el 
fet real i els situa al Hoc que els 
movia el seu desti. Els somnis per- 
duts, les doloroses esperances, les 
tempestes del cor de les grans heroi
nes, adquireixen amb la veu de la 
CALLAS la veritable i misteriosa 
esséncia i la sonoritat psicològica 
que produeixen aquella fascinado 
tan característica. El crepuscle pre- 
matur de Maria CALLAS i la seva 
mort formen un conjunt amb la seva

ANTONI SALA SERRA

actuado professional, com un tes
timoni d’una vida entrecreuada 
dramàticament, tan semblant amb la 
dels personatges que ella repre
sentava en l’escena.

LA DISCOGRAFIA de la veu de 
la MARIA CALLAS es fonamenta 
en el seu millor période, malaura- 
dament força curt, entre els anys 
1950 i 1960. L’apariciô de la seva 
veu al món de l’ôpera i del disc fou 
amb les primeres actuacions a Itàlia 
i amb enregistraments de la marca 
COLUMBIA presentate a Anglaterra 
i Alemanya. Era a primers de l’any 
1951. A Espanya, “La Voz de su 
Amo” presentava a Barcelona, el 
mateix any, un disc titulat “Heroines 
de Verdi” . En aquell moment la 
CALLAS anteposava al seu cog- 
nom el del seu marit i manager 
MENEGHINI. Era els anys que la 
CALLAS estava representada tant 
en les seves actuacions corn en les 
versions discogràfiques per un grup 
format per MENEGHINI-SCALA de 
MILÀ- la marca ANGEL RECORD 
USA i corn a director musical Tullio 
SERAFIN, un director d’orquestra 
que estava de moda i que a més 
de dirigir la CALLAS, protagonitza- 
va a Hollywood Films musicals i ope- 
retes juntament amb la cantant 
Grace Moore. Aquest equip Callas- 
Meneghini-Scala-Tullio Serafin res
tará unit bastants anys i explotaran 
amb la marca ANGEL, el negoci dis- 
cogràfic de la gran cantant. Es- 
devenia tot això en el seu debut, 
amb la seva consagraciò, a la Scala 
de Milà amb l’ôpera NORMA, amb 
un èxit extraordinari. Tenia com a 
acompanyants els mistics cantants

Filippeschi (l’ûnic tenor que s’atre- 
via amb el Guillem Tell 6e Rossini) 
Abe Stighan Rossi-Lemeni etc. 
Aprofitant aquest sensacional èxit, 
ANGEL RECORD, el mateix any 
1951, llançà al mercat l’enregistra- 
ment integral d’aquesta òpera amb 
els mateixos cantants. A Barcelona 
l’any 1952, “La Voz de su Amo”, ja 
en mans d’Angel-Record-USA, pre
sentò l’enregistrament també inte
gral de l’òpera “ELS PURITANS”. A 
la CALLAS l’acompanyaven Di 
Stefano-Rossi Lemeni-Panerai. El 
compositor Vicenzo BELLINI, grà- 
cies a la CALLAS es tornava a posar 
de moda. El 10 de desembre de 
1953 a la SCALA de Milà, la 
CALLAS desenterrava l’ôpera trà
gica de Luigi Cherubini MEDE amb 
una actuació sensacional. El diari 
OGGI de Milà el 24 de desembre, 
publicà una critica que comparava 
la CALLAS amb la histórica MALI- 
BRAN per a la qual Cherubini havia 
escrit aquesta òpera. La firma ita
liana DISCHI-RICORDI de Milà enre- 
gistrà la versió integrai de MEDEA, 
produint-se el cas que a mig enre- 
gistrament el matrimoni de la 
CALLAS es trencava i també el grup 
que la representava. Per això l’es- 
toig de MEDEA présentât per 
RICORDI conté tres discs de for
mat diferent. En 1965, es produeix 
la fusió de vàries marques dis
cogràfiques, i formen la firma EMI 
que en endavant será la marca 
exclusiva dels enregistraments de 
la CALLAS. És en aquest any que 
EMI presentará la versió més extra
ordinària de l’òpera TOSCA, amb 
una CALLAS sensacional, acom- 
panyada per Carlo Rergonzi i Tito 
Gobbi, el Barò Scarpia per anto
nomàsia. El 1976, la marca EMI, 
des de Londres va Hangar al mercat 
un estoig compendi amb els millors 
enregistraments de totes les actua
cions de la CALLAS, amb el titol 
“LA DIVINA. The Art of Maria Callas”. 
Posteriorment el mercat discogrà- 
fic ha estât inundat d’enregistra- 
ments pirates de diverses marques 
d’actuacions de la CALLAS en dis
tints teatres i països. Últimament, 
la marca GOLDEN MELODRAM ha 
publicat una série de compactes



amb el títol “Maria CALLAS a Mé
xico”, amb les seves actuacions en 
aquella capital els anys 1950-51-52.

La millor commemoració que es 
pot fer de Maria CALLAS és reco- 
manar les primeres versions de les 
operes NORMA, MEDEA i TOSCA. 
En aquells moments es trobava en 
plenitud de facúltate i d’interés artis
tic i professional que la porté fins el 
punt que avui sigui considerada com 
la gran “prima donna” d’aquest 
segle.

DISCOGRAFIA

Any 1951
Versió com pleta  Norma, Vicenzo BELLINI 
m arca A N G E L R E C O R D S  USA.
Intérprets:
Norm a. M aria  M enegh in i C allas. Soprano 
Pollione. M ario F ilippesch i. Tenor 
A dalg isa . Ebe S tignani. M ezzo-soprano 
O rovesos. N ico la  R ossi-Lem eni. Baix 
C os i orquestra . S ca la  de M ilà 
D irector. Tu llio  Serafin.

Any 1952
Versió com pleta I puritani Vicenzo BELLINI 
M arca “La Voz de su A m o”
Intèrprets:
E lvira. M aria  M enegh in i C allas. S oprano 
Lord A rturo. G u iseppe Di S tefano. Tenor 
S ir G io rgo  V a lton . N ico la  R o ss-L em e n i. 
Baix
S ir R icardo Forth. Rolando Panerai. Ban'ton 
C ors i o rquestra . S ca la  de M ilà 
D irector: Tu llio  S erafin

Any 1953
Versió com pleta  Medea, Luigi CHERUBIN I 
M edea. M aria M enegh in i C allas. S oprano 
G lauce. R enata Scotto . M ezzo-soprano 
F iosone. M irto P icchi. Tenor 
C reonte. G u iseppe M odesti. Ban'ton 
C ors i O rquestra . S ca la  de M ilà 
D irector. Tu llio  Serafin 
M arca D ISC HI R IC O R D I s.p.a

Any 1965
Versió com pleta  Tosca G iacom o PUCCINI 
M arca EMI
Flora Tosca, M aria C allas. S oprano 
M ario C arvadossi. C arlo  Bergonzi. Tenor 
Baron Scarp ia . T ito G obbi. Ban'ton 
Cors i orquestra del Teatre Nacional d ’Òpera 
Paris
D irector. G eorges Pretre 

Any 1975
Marca EMI recitals d ’òpera LA DIVINA. The 
art o f M A R IA  C A LLA S  
O peres: C avalleria Rusticana, La Bohem e, 
M a d a m a  B u tte rfly , T u ra n d o t, G io co n d a  
Medea, Las Vestale, Le Cid, Werther, Barber 
de  S e v illa , La  s o m n á m b u la , R ig o le to , 
Vespres Sicilianes, Dinorha, Lakme, Hamlet, 
Lucia di Lam m erm oor, I Puritani, Norm a, Il 
P ira ta , E m an i, Don C arlo , N abucco , Un 
B a llo  in M a s c h e ra , A tt ila , M a cb e th , Il 
T rovatore.
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Quan esche aqüestes ratlles, la 
temporada futbolística tot just acaba 
de començar. Per tant, els diversos 
judiéis de valor no están encara con- 
dicionats per les urgéncies que es 
deriven deis résultats: és possible, 
dones, intentar una aproximació 
mínimament objectiva. També, i 
sense que serveixi de precedent, 
podem aparcar ara la ironia distan- 
ciadora i el malévol sentit de l’humor 
que hem prêtés que impregnessin 
aquests articles. I això perqué a 
vegades els sobreentesos no aju- 
den a esclarir les coses suficient- 
ment i, en canvi, poden provocar 
confusió. És potser el moment de 
deixar clarificades unes peques 
qüestions a fi de no haver-ne de 
parlar més.

Quan demano més jugadors 
catalans a l’equip, no em passa pel 
cap ni remotament el model de 
l’Athlétic, intolerant i racista. Dono 
per descomptat que tothom pot jugar 
on sigui, perqué el fet que s’hagi 
nascut en un Hoc o en un altre no és 
précisément un mérit.
Però també cree que 
un projecte de futur ha 
de basar-se en un grup 
mínimament compac
te i no hi ha res més 
sôlid que una colla de 
jugadors d’una matei- 
xa cultura que fa uns 
quants anys que están 
junts. Cal, a més, una 
certa estabilitat i és per 
aixé que ha de ser la 
gent de fora la que s’in- 
tegri en un déterminât 
sistema de treball pre- 
establert. És a dir que, en el fons, 
estic parlant de rendiment. Corn 
voleu que funcioni un club que com
pra i ven cada temporada i que mai 
no té, per tant, els mateixos juga
dors? Quin tipus de cohesió real 
pot existir en una plantilla a la qual 
acaben d’arribar tres holandeses, 
un argenti i un nigeriá, que han de 
fer pinya amb tres holandeses més, 
tres brasilers, dos portugueses, un 
altre nigeriá, un iugosiau i uns 
quants espanyols i catalans? Qué 
pot unir aquests jugadors, a més 
de les ganes de guanyar? La ban
dera i els colors, potser?

dílluns

Més jusadors 
catalans 
a l'equíp

PERE CORNELIAS

Al primer partit de Lliga a l’Estadi 
-contra rExtremadura, 1-0-, només 
hi havia un catalá entre els dotze 
futbolistes que van jugar en un 
moment o altre dels noranta minuts. 
Però, més important encara, cinc 
d’aquests jugadors -Cocu, Kluivert, 
Okunowo, Pellegrino i Zenden- no 
eren a l’equip a la temporada ante
rior. Tampoc sabem qui hi será a la 
próxima. És així com es pretén asso-

lir un fútbol de conjunt, alegre, vibrant 
i satisfactori? Els bascos de Cruyff 
hi van ser una colla d’anys i Koeman, 
Laudrup i Stoichkov, els tres estran- 
gers del “dream team”, també. Entre 
d’altres, en aquest darrer any, se 
n’han anat, per un motiu o altre. 
Blanc, Pizzi i Couto, fitxats una o 
dues temporades abans del seu 
acomiadament, o Amor, Ferrer i Iván, 
traspassats a tres equips estran- 
gers de renom. No és la millor mane
ra de formar un grup estable.

Mentre, i de manera gairebé 
increíble. Van Gaal recluta tants 
compatriotes seus com li és possi-

ble, a fi de començar, a casa nos
tra, els entrenaments de la selecció 
del seu país, que eli pensa dirigir 
d’aquí a dos anys. La directiva li ho 
permet i presenta el fet com la cosa 
més natural del món: una munió de 
pocavergonyes. És lógic i com
prensible que un entrenador ho
landés conegui sobretot els juga
dors holandesos i que, per tant, hi 
tingui una certa tendéncia. De fet, 
tots els entrenadors volen gent del 
seu país, però tot té un limit. Amb l’a- 
rribada de Koeman, substitut de 
Carles Reixach, Van Gaal ha acon- 
seguit, a més, el seu “staff” técnic i 
controla, ara ja totalment, tota res
tructura futbolística del club. Na
turalment, el dubte s’imposa: hem 
de creure’ns que no tenim ni podem 
trobar, a casa nostra, jugadors de 
la mateixa categoria de Bogarde, 
Reizinger o Zenden? Hem de fitxar 
Ronald de Boer perqué no se senti 
sol el seu germà, que és el jugador 
que es veu que necessitem? I per 
qué vam deixar marxar Blanc, que 

ja era aquí, si hem 
d’acabar buscant 
com a desesperats 
un home de les se- 
ves caractéristiques? 
Tot això no vol dir, 
naturalment, que no 
es pugui guanyar la 
Lliga. Un món del fút
bol que accepta corn 
la cosa més natural 
que es traspassi un 
jugador a qui s ’ha 
révisât el contracte 
fa ben poc, fins a 
convertir-lo en un 

dels més ben pagats de la planti
lla; que permet que uns professio
nals incompleixin els seus con
tractes sempre que vulguin; que 
dona Priorität als partits amistosos 
de les seleccions nacionals per 
devant dels partits de campionat 
dels clubs, o que contempla corn un 
accident més que un equip tan dis
cret i trist corn el Madrid es procla
mi campió d’Europa, pot permetre- 
ho literalment tot. I, per tant, com 
que tenim molts diners i bons juga
dors, podem competir on sigui amb 
tantes possibilitats com el que més 
en tingui. ^



El fet que el Passeig dels Samalers 
hagi estât convertit en una mena de 
caserna prefabricada amb la quai 
em topo de nassos cada dia, pro
voca en mi un estât de cabreig crei- 
xent, però aquest mes d’agost pas
sât em portà a un descobriment 
inaudit.

Pent el carni habitual per anar al 
centre, enfilava el carrer de la Rosa 
sense recordar que aniria a parar 
de morros a la infame baluerna gri- 
sosa i que no podria travessar el 
que abans era el Passeig.
-Càgum Ceuta!- se m’escapà en 
veu alta, quan passava per davant 
del captaire de sempre, agenoliat 
davant d’un cartell de grafia curio
sa, que deu ser Tidioma modern, on 
explica, en tres ágils ratlles, una 
meritòria novel-la naturalista amb 
les esses i les enes del revés.
El pobre agenoliat s’espantá i enre
tirá el seu cartró del “modus viven
di”, potser tement que li esparraqués 
la fesomia penosa que li proporcio
na el pa i que m’obligá, per fer-me 
perdonar la intemperança sobtada, 
a amollar cinc durets dins la palan
gana que mostrava al final d’un braç 
que semblava mort, com de fusta. 
Vaig seguir caminant, disposât a 
voltar per davant d’allò que fou cal 
Massons i que ara han convertit en 
una botiga hortera plena de roba 
hortera, de clients horteres i de cri- 
danera mùsica hortera i vaig tra
vessar el passeig empolsinat, on un 
pareli de paletes feien el cigarret a 
l’ombra d’un tros de paret, tot guai- 
tant a dins de l’obra. Gesticulaven 
molt i tenien un posât amoïnat, que 
em cridà l’atenció, per això m’hi aturi 
un instant, encuriosit.
-Què, com va la teina? -  vaig fer 
per donar-los conversa.
Em miraren com si els hagués fet 
un retret, una mica mosquejats, i 
el més alt i ferreny s ’afanyà a 
exclamar:
-No sé si ho podrem acabar mai, 
això! Quan no és un all és una 
ceba... I ara: una altra punyeta de 
forn de terrissa!
No vaig entendre’l i vaig fer cara 
d’interès.
-Q ue cada vegada que foradem 
una mica surten coses. I hem de
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parar, cridar l’encarregat, agafar el 
què trobem, dur-ho a l’Ajuntament 
i allà s’ho miren i remiren, vénen un 
pareli de savis que escarben amb 
martellets i pinzells i ens fan anar a 
foradar a una altra banda, on, és 
dar, no triguen a sortir-nos pedres 
i ferregots vells, d’aquests que es 
veu que tenen tan valor però que 
ningú no ho diria i, apa!, tornem a 
aturar la teina. D’aquesta manera 
no es pot treballar, escolti!
Aquell diseurs contrariât em sedui. 
-S i, és dar! -  vaig fer per posar- 
me’ls de la meva banda -  I ara... 
què han trobat?
Miraren a una banda i l’altra amb 
ulls sigilosos i em van fer entrar a l’o- 
bra. La meva edat no és per anar 
fent equilibris per taulons i forate, 
però vaig poder arribar fins un tros 
endins on em mostraren un esvo- 
ranc i uns totxos que, segone afir
maren élis que es veu que ja hi ente- 
nien, demostraven que allí també 
hi havia un altre forn de terrissaire 
corn el que havien trobat a cal 
Ventura, quan hi feien obres.
-Ah, vaja! -  se m’escapà -  Un altre 
forn! Si es veu que tot el subsòl de 
la dutat n’és pie! Aquí davant mateix, 
en aquella botiga de jerseis de penja 
i despenja...
-Shht! -  em feren abaixar la veu -  
Ja ho sabem, però corn que tenim 
ordres de no tocar res fins que vin- 
gui l’encarregat... Dones, toca’t eis 
nassos i atura la teina.
-Però vostès han d’entendre que 
potser a sota hi ha alguna cosa que 
desvetlla incògnites històriques de 
la dutat que convé estudiar i...

- I  un rave, sabem, nosaltres! 
Nosaltres només sabem que anem 
a preu fet i que, a aquest pas, no 
acabarem abans del 2000! Que per 
això ens hem quedat pencant quan 
tothom fa vacances, però no hi ha 
manera d’avançar.
Mentre ell es queixava, jo no podia 
treure eIs ulls de l’avenc profund 
que havien excavat, hipnotitzat per 
l’atractiu que qualsevol investigador 
sent davant el desconegut i, potser 
pels anys que ja tinc, intuint que ens 
trobàvem a prop d’alguna cosa 
important, perqué la cama esque
rra, que la tinc una mica ressenti- 
da, se’m movia, nerviosa, corn sol 
passar-me sempre que estic a punt 
de topar amb alguna cosa extraor
dinària. (Ja em passà el dia que vaig 
creuar-me a la impensada amb 
Josep Pia al davant de la Casa de 
la Caritat, llavors que encara hi havia 
Casa de la Caritat, en tomber el 
carrer Vilarrùbies, l’any 59; però això 
és una altra història que , si em vaga, 
un dia explicaré).
Amb els ulls fixos en el pou i amb 
la cama cada vegada més inquieta, 
vaig adúcar els ulls perqué em 
semblà veure alguna cosa que sor
tie de sota la runa que s’amunte- 
gava arran del forat.
-Què és això? -  assenyali amb el 
dit.
Els dos paletes, més àgils que jo, 
feren un pas endavant per abastar 
el que els assenyalava. Varen esti
rar de sota el munt de rocs i terra la 
punta d’una mena de Iona i apare- 
gué un embolcall brut de tela basta, 
que em van allargar. Llavors, en 
tenir entre les meves mans la dei- 
xalla histórica, vaig sentir allò que 
ben poques persones deuen haver 
sentit: que hom ha nascut per fer 
grans coses i que, tot i que la dis
sort no li ho ha permès, un atzar 
benigne ofereix la possibilitat de ser 
feliç i saber per què hem nascut.

RESTAURANT
cuina de mercat
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-La mare del Taño! -  feien ells, a cor, 
lamentant-se -  Ja només fallava 
que trobessin una altra cosa!
El que per a ells era una desgràcia 
jo ho sentía com un goig infinit, que 
augmenté encara més en desem- 
bolicar l’atuell i veure que contenía 
una ciau enorme rovellada, com sí 
fos del pany d’un castell í uns docu
ments escríts en lletra gòtica damunt 
d’uns plecs de paper apergamínat. 
-Ospa! -vaíg dir- Això és fantàstici 
-Sí, ja podeu comptar! -  féu un deis 
dos paletes -  Una setmana més 
amb el forat obert i els savis escar
ban!! I nosaltres que ja no sabem on 
foradar, sense trobar-hi noses! 
Llavors, ho confesso, vaíg tenir una 
idea maligna, perversa, que potser 
fou la que em va valer el càstig final 
del meu meravellós descobriment. 
-Ja  podeu pensar que les obres 
estarán para litzades, com a 
minim mig any, quan vegin això 
els tècnics!
-M ig any? -  bramularen, furiosos 
- 1 una merda! -  s’excediren, esca- 
tològics.
-Am b tot, si voleu... -  vaig posar en 
marxa el meu pia sobtat amb veu 
discreta -Jo puc endur-me això a 
casa i dir que m’ho he trobat allà, 
escarban! l’eixida, per exemple. A 
vosaltres no us empiparan i a mi 
m’ajudaran a arrancar un magra- 
ner bord que em fa més nosa que 
servai.
Es miraren en silenci, aiçant les 
celles i el més fort va dir:
-  I voleu dir que això que hem tro
bat no val uns diners que vôs pen- 
seu embutxacar-vos...? -  li picà l’u- 
llet a l’altre.
-A  mi, corn a bon ciutadà -  em 
vaig posar gallet -, el que m’inté
resse és que el mercat estigui 
acabat d’una vegada i que no es 
perdin els testimonis dels nostres 
avantpassats!

-Tot el que vulgueu, avi -  respon- 
gué el més jove -  però us faran una 
eixida nova i això val calés. Si us 
donem el paquetet podrieu ser gene
rös i esquitxar, no sé..., cinc mil 
duros...
Amb posât d’ofès, però imaginant- 
me que ja era meva la troballa mera- 
vellosa, vaig regatejar fins arribar a 
quinze mil pessetes. Tancàrem el 
tracte. Vaig pujar a la superficie i 
amb tota velocitai de qué vaig ser 
capaç m’arribi al caixer automàtic 
de “La Caixa” . Quan vaig tornar 
m’esperaven a fora amb el paquet 
embolicat dins d’un paper de diari, 
dissimulât. Vaig allargar-los el bit- 
llets i m’afanyi a entrar a Sant Félix, 
per, en la tranquil-litat sacra d’aquell 
Hoc, revisar el trésor que acabava 
d’adquirir.
Amb esforç, donada la meva vista 
ja feble i l’escassa iMuminació del 
Hoc, vaig intuir fragments dels docu
ments i vaig estar a punt de tren- 
car el silenci de l’església amb un 
cht de goig. Llegia, emocional, un 
paper escrit en caMigrafia potser 
carolingia, mig en Nati i mig en 
catalá, que deia que aquella era la 
cIau de la vila de Terrassa, que es 
deia així perqué tenia una terra incul
tivable i erma, però que, en canvi, 
era molt bona per a fer gerros, càn- 
tirs i atuells de fang. Els altres 
papers, datais al maig de 1053, His- 
taven un seguii de noms de terris- 
saires sabadellencs que, de nit, en 
secret, deien que s’acostaven al Ho- 
garret vei per escarbar la terra i 
endur-se-la per traballar. I foren ells, 
els qui batejaren aquell poblet amb 
el nom humoristic de Terrassa que 
encara porta avui. Allò era l’expli- 
cació científica del fet que Sabadell 
fos pie de forns de terrissa i que 
Terrassa, avui, siguí una ciutat plena 
de pujadas i baixades, perqué els 
terrissaires de Sabadell varen anar

buidant-la per sota. Extraordinari tes
timoni històric que, a més, trencava 
amb la farsa de la doble capitalitat i 
explicava, corn deia el darrer docu
ment, que els terrassencs, temero
sos que el terra se’ls empassés, 
havien demanat ajut al clero i havien 
fet posar la seu eclesiástica allí. 
Vaig resar, per donar les gràcies al 
nostre patró Sant Feliu i vaig sortir 
de l’església amb la mirada iMumi- 
nada, convençut que el meu des
cobriment em faria célebre i que em 
guanyaria la medalla de la ciutat i el 
titol de fili predilecte.
Però, com tothom sap, les males 
accions reben sempre una paga 
amarga i el meu traete enganyós 
amb els paletes no havia d’acabar bé. 
Vaig girar per baixar pel carrer de 
Sant Quirze i, al costai de l’apara- 
dor dels Hums de cal Vié, un jove 
amb una motorassa enorme s’aturà 
al meu costai per demanar-me l’ho- 
ra. Vaig fer el gest per mirar el rellot- 
ge amb el braç Hiure, mentre amb 
l’altre aguantava el meu trésor i, a 
la impensada, el motorista clavà 
estrebada del paquet i fugi rabent 
carrer enllà, fent inùtils els meus 
crits, perqué era l’agost i només hi 
havia quatre gats traginant una man- 
dra fisica i mental horrorosa, per la 
xafogor enganxosa de l’urbs.
És per això, dones, que només puc 
donar paraula del meu descobri
ment, perqué els documents se’ls 
endugué aquell gamberro motorit- 
zat i ara deuen ser colgats a qual- 
sevol contenidor, perdute sense 
remei o, en tot cas, a mans d’algun 
terrassenc que, és dar, no els 
donará mai a conéixer.
Heus aci la crònica d’un descobri
ment sensacional, perdut, potser 
per un excès d’ambició que ara con
fesso. Però qué hauria fet, qualse- 
vol sabadellenc un xic sensible?
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SENYOR GERENT:
UN MOMENT, SI US PLAU

La seva 
empresa 
és coneguda ̂ 
arreu on vosté 
voldria?

Té el seu 
negoci  ̂
la imatge mes 
adient ais seus 
interessos?

Esta satisfet 
de la posidó 
deis seus 
productes 
al mercat?

Si la resposta a alguna d'aquestes preguntes és no, 
molt probablement ens necessita.

Fa vint-i-sis anys que coFlaborem amb els 
empresaris per tal de millorar la comunicació 
amo el mercat i aconseguir més beneficis.

Truqui'ns al teléfon 937 12 05 20, de 8 a 13 i de 15 
a 18, de dilluns a divendres i tindrem una conversa.

G R A F i C S E T  

P U B L I C I T A T  

C O MU N I C A C I Ó  

I I M A T G E  S.L.

Cabanyes,8 - 08203 SABADELL 
Tel. 937 12 05 20 - Fax 937 12 05 79
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Presentado Sumarí
Aquest és el darrer 
número de l’any, en qué 
celebrem el vinté ani- 
versari de Quadern. Ho 
fem amb els continguts 
habituais d’idees, arts 
i Metres, però seguint a 
l’hora dos eixos prin
cipals: un repás a al
guna deis temes cultu
ráis deis úitims vint 
anys i un expiícit home- 
natge ai nostre funda
dor. Quadern ha estât 
durant molt temps el 
petit miracie oficiat per 
un home que, per sobre 
de totes les dificultats, 
ha tingut l’habilitat I la 
perseverància de publi
car aquest paper cada 
dos mesos. Eli és qui 
ha posât la base per
qué la nostra revista 
siguí el que és i tingui 
un futur viable. Sabem 
que alguns deis temes 
que tractem li son espe- 
ciaiment grats. És la 
nostra manera de do- 
nar-ll les grades per tot 
el que ha fet. Saludem, 
dones, a Joan Cusco i 
Aymamí i felicitem-lo  
per aqueste vint anys 
que son la seva obra.

E l passat dia 27 
de maig s'acom- 
plien dos anys del 
traspás del mes- 
tre Enríe Ribo i Su- 
granyes. Durant

Enríe Ribo i Sugranyes (1916-1996). Mestre de mestres. 
María Calzada i Olivella.

Juan Luis Cebrián.
David Serrano i Blanquer.

Vicenç Villatoro.
Ana Fernández Álvarez.

Josep Massot i Muntaner.
Antoni Dalmases i Maria Paredes.

Camil.
Jordi Doménech i Soferas.

Tomás Llorens. 
Milagros Torres.
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Semblança. Joan Cusco i Aymamí. 
Manuel Costa Fernández.

Antoni Farrés i Manuel Costa conversen sobre vint anys 
de govern municipal.

Vint anys de teatre a casa nostra. 
Francese Ventura.

José Luis Guerin, director de cinema. 
Pere Cornelias - Feliu Viaplana.

Vicenç Prenafeta. 
Jordi Aznar.

Feliu Vallès. 
Antoni Dalmases.

Homenatge a Joan Oliu.



192

FUNDADOR
Joan Cusco.

EDITOR
Manuel Costa.

DIRECTORS
Ana Fernández i David Serrano.

CONSELL DE REDACCIÓ
Jordi Aznar, Poi Costa, Manuel Costa, Anna 
M. Fité, Milagros Torres, Jordi Serrano.

COLLABORADORS
Roger Alier, Josep-Ramon Bach, Miquel 
Bach, M.J, Balsach, Joan Bassegoda, 
Max Cahner, Maria Calzada, Ricard Calvo, 
Manel Camps, Jordi Castellanos, Isabel 
Cid, Antoni Clapés, Pere Cornelias, Antoni 
Calmases, Jordi Doménech, Albert Escoda, 
Arcadi Espada, Joan-Antoni Ferran, 
Salvador Faura, Immaculada Fontanals, 
Manuel Foraster, Martí Gasull, Dolors Go- 
dayol, Jordi Graset, Enric Larreula, Marta 
Maragall, Jaume Mercadé, Jordi Miralles, 
Pere Monistrol, Eduard Pini, Jaume Puig, 
Joan Ripoll, Josep Maria Ripoll, Pere Roca, 
Jordi Roca, Ángel M. Rodríguez, Antoni 
Sala, Josep M. Subirachs, Lluís Subirana, 
Rosa Ten, Josep Torrella, Feliu Vallès, Feliu 
Viaplana, Joan Vilacasas, Oriol Vila-Puig, 
Santiago Vila-Puig.

MAQUETACIÓ
Jordi Roca.

EDICIÓ
Fundació Amies de les Arts i de les Lletres 
de Sabadell, Sant Antoni, 5, pis, E-08201 
Sabadell, Tel. 93 725 43 08.

REALITZACIÓ
Díptic, SL. Moratín, 62, E-08206 Sabadell, 
Tel.93 726 55 99.

PUBLICITAT
Gráfic Set, PCI, SL. Cabanyes, 8 
E-08203 Sabadell
Tel, 93 712 05 20. Fax 93 712 05 79.

Publicado bimestral.
DLB-16799-1978.

PORTADA: Joan Cusco.
Disseny: Jordi Roca.
Fotografia: Florenci Rial.

Els textos signals reflecteixen l’opinió 
personal deis autors respectius.

Enríe Ribo i Sugranyes d 9161996)

FVNPACIO AMICSPE LE5AAT5 PELESLLETAE5PEJABADELL

Mestre de mestres

E l passât dia 27 de maig s’acomplien dos anys 
del traspàs del mestre Enric Ribó i Sugranyes. 
Durant aquest temps, s’han celebrai ja dos con- 
certs-homenatge al mestre que havia sabut 
interpretar i transmetre la mùsica més enilà dels 
aspectes tècnica, pel mestre Ribó, “fer mùsica” 
era establir un corrent estètic entre l’intèrpret i 
l’espectador. El primer d’aquests actes fou el 
celebrai el dia 17 de maig del 1997 a l’Església 
de Sant Felip Neri de Barcelona i el segon, el 
24 de gener d’enguany a l’Auditori de St. Cugat.

Nascut a Barcelona, i després dels seus 
inicis musicals a Paris, retorna a Catalunya, 
encara no complerts els vint anys. Entre l’Enric 
Ribó estudiant i l’Enric Ribó mùsic hi ha una 
guerra civil, tot i que la seva formació la per- 
llongarà tota la seva vida tal com resumeix eli 
mateix: “per fer mùsica cal traballar intensa- 
ment en la pròpia formació musical”. Com a 
intèrpret instrumentista de mùsica orquestral 
ingressa per oposició a la primera corda de vio
lins de rOrquestra Municipal i esdevé professor 
de violi al Conservatori Municipal de Barcelona 
i mestre intern al Gran Teatre del Liceu.

Però, a banda de les excepeionais dots 
com a violinista, conreà un altre vessant de la 
mùsica que a la qual hi dedicò tots els seus 
esforços i en la qual havia de demostrar-se com 
el capdavanter d’un moviment de reforma pro
funda en la manera de veure, treballar i inter
pretar la mùsica coral: la direcció de cor.

Fou al 1940 en el context d’un país desfet 
després del trienni bèl-lic on el moviment coral 
eslava représentât pels grups orfeònics, la tòni
ca general dels quais era enilaçar amb un prété
rit immédiat, que apareix la figura de l’Enric 
Ribó corn a director de cor. Juntament amb 
altres directors joves significò mel complement 
a la renovació i encaró el cant sense condicio- 
naments que l’entorpissin, plantejant nous cri- 
teris estilistics, formatius i de repertori. L’evolució 
d’un grup de cantaires excursionistas, el portò 
a la fundació de la Capaila Clàssica Polifònica 
amb elements vinculáis al Conservatori Superior 
Municipal de Mùsica de Barcelona; l’aparició d’a- 
quest cor significò “l’enllaç entre dues époques 
i l’obertura a l’especialització de la polifonia anti- 
ga amb uns rigorosos plantejaments interpre- 
tatius” . La Capella Clàssica Polifònica fou el 
model i l’exemple de les noves corals; el seu 
prestigi s’afermà amb les freqüents col-labora- 
cions amb l’Orquestra Municipal d’Eduard Toldrà, 
iniciades al 1945 amb els Nocturnsâe Debussy. 
Amb la Capella Clàssica el Mestre dóna a conèi- 
xer les possibilitats expressives del cant coral 
tant a capella -Bach, Brahms, Brudieu, Dowland, 
Janequin, Haydn, Lassus, Mendelssohn, 
Monteverdi, Morales, Palestrina, Victòria-com 
simfònico-corais amb la introducció d’obres de 
Bach -magnificat, la Passió de Joana d’Arc-; 
Lamote de Grignon: La nit de Nadal, etc.

L’experièneia de la direcció el portò a tre
ballar amb diversos grups corals, tant amateurs 
com professionals: l’Órfeó de Sants, el cor 
Maragall, el cor Nacional de Madrid i darrera- 
ment el cor de la Universität Autònoma de 
Bellaterra fins al 1991, institució que li atorgà la 
medalla d’or de la Universität.

El seu pensament sobre la mùsica coral i 
el desig permanent de voler millorar el nivell 
musical de les corals al nostre país, el portò al 
camp de l’ensenyament a través de cursos de 
direcció coral impartite en diversos àmbits:

Cursos de Santiago de Compostel la -durant 
disset anys- al Cor de la Universität de Mèxic, 
a les Federacions Corals de Catalunya -FCEC 
i Cors C lavé-, a l’Escola de Mùsica de 
Barcelona i al Conservatori Superior de mùsi
ca -inicial al 1968-. El seu projecte cabdal era 
la creació de l’Escola de Direcció de Catalunya, 
on el mestre proposava una escola estable i per
manent per aprofundir amb el màxim de rigor 
possible en la disciplina de la direcció ja que 
la bona preparació dels directors estará sem
pre en relació directa amb els résultats musi
cals de les entitats. El projecte meticulosament 
estudiat, si bé s’inicià no tingué continuïtat per 
motius diversos donada la diferèneia de crite- 
ris entre el fet de valorar el résultat dels pro- 
jectes a curt termini com a més important que 
una sòlida formació els résultats de la quai no 
són tan ràpidament demostrables.

Corn a intèrpret de mùsica coral el Mestre 
pren corn base essencial les fonts d’expressiô: 
“la veu és el millor instrument musical, “el fet que 
l ’home pugui cantar un text, Il dóna la possibi- 
litat que juntament amb el color de la seva veu 
faci molt més expressiu allò que vol transmet
re. És molt més ric,.” \ a través d’elles la direc
ció esdevé “l ’art de la subtilitat (...) el director 
de cor esdevé, “un instrument en mans de la 
música”. És per aixô que el treball del compo
sitor i el del director es necessiten l’un de l’al- 
tre: “l’autor abans d’iniciar l’escriptura de la 
mùsica haurà d’escollir un text, l’estudiarà, el 
farà seu i el viurà profundament”.

Fruit del seu pensament sobre la compo- 
sició és autor d’obres que denoten una extre
ma Sensibilität, rigorositat i que requereixen un 
coneixement profund de la mùsica i la seva 
complexitat tècnico-expressiva a través del llen- 
guatge musical i literari; entre elles podriem 
citar les diverses harmonitzacions de cançons 
populars - ”La calma de la mar” , “El noi de la 
mare”, entre d’altres- i obres originals sobre 
poemes d’autors contemporanis corn “Marinero 
en tierra” del poema de R. Alberti, o el Poema 
de Nadal de Josep M. de Sagarra per a cor i 
orquestra; aquesta darrera obra, d’encàrrec, 
després de restar inèdita en mans de l’Orfeó 
Catalá durant quatre anys, s’estrenarà pùbli- 
cament en el Concert de Sant Esteve sota la 
direcció del mestre Josep Vila.

La vida del mestre Ribó fou el recorregut 
per un llarg poema simfònic. Acompanyat per 
Pura Gómez; ambdós compartirán la mùsica, 
i a través d’ella el seu món pie de senzillesa, 
allunyats deis protagonistes i del món aduladors.

En una entrevista a Catalunya Mùsica, 
revista musical al maig del 1992, expressaven: 
“Cree que la nostra aportado fonamental va 
ser el treball rigoros que vam endegar (...) nosal- 
tres anàvem a fer música...”

El passai 31 d’agost del 1998 tingué Hoc el 
traspàs de Pura Gómez i Mas, cantant solis
ta, catedrátic de cant del Conservatori de Mùsica 
de Barcelona i esposa del biografiat. Compartí 
projectes i coMaborá en realitats amb el seu 
marit, com a cantaire a la Capella Clàssica 
Polifònica o els cursos de ComposteMa, a part 
del seu mestratge com a professora de cant.

Pels qui tinguérem la sort de compter amb 
el mestratge i l’amistat, la personalitat del matri
moni Ribó-Gómez, constitueix una empremta 
i un despertar a la Sensibilität i a la rigorositat 
en el treball musical que fa que es consideri el 
món del cant coral des d’una altra perspectiva 
més profunda, humana i comunicativa.

María Calzada i Olivella



Juan Luis Cebrián, director fundador 
del diario “El País” y que ejerce actual
mente los cargos de consejero dele
gado del grupo PRISA y la vicepresi
dencia de la cadena SER, es una de 
las voces relevantes y progresistas 
en el competitivo mundo de las empre
sas de comunicación. Además, como 
miembro de la Real Academia de la 
Lengua resulta un placer dejarse 
seducir por su capacidad de comuni
cación y transmisión de las ideas, 
unas ideas que versan últimamente 
sobre la renovación tecnológica en la 
que estamos inmersos y que ha moti
vado un encargo por parte del pres
tigioso Club de Roma para que, desde 
su experiencia profesional y capaci
dad de análisis, reflexionara sobre la 
nueva sociedad de la información. El 
resultado es su último trabajo, La Red 
(Taurus, 1998), de cuyas conclusiones 
hemos querido hablar en directo y en 
persona, no desde la simultaneidad y 
la virtualidad a la que parece nos 
vamos viendo abocados. Nos damos 
cuenta enseguida al tenerle cerca que 
el tiempo es oro para este alto ejecu
tivo distinguido en las maneras y con 
un hablar tranquilo pero decidido y 
muy preciso que nos recibe en su des
pacho repleto de pantallas de televi
sión en plena Gran Vía madrileña, en 
el edificio de PRISA, donde lo que 
impera es la elegancia y los grandes 
y silenciosos espacios abiertos.
Si tuviera que hacerlo, ¿cómo se 
definiría ideológicamente?
No me definiría de ninguna manera, 
aunque ideológicamente a veces he 
dicho que soy un conservador de 
izquierdas, en una frase que copié 
del profesor Aranguren y con la que 
me siento bastante a gusto. 
Algunas veces le he oído utilizar la 
palabra liberal, ¿podría precisarlo? 
Sí, en el sentido americano, yo creo 
que uno de los problemas que hay 
en España es que el capitalismo 
español nunca ha sido liberal, ha 
sido siempre un capitalismo muy 
proteccionista, feudal y enfeudado, 
muy reaccionario, muy integrista. 
Por lo tanto, en todo caso liberal al 
estilo americano, no liberal en el 
sentido económico sino en relación 
con el tema de las libertades fun
damentales.
Ser liberal, en España, ¿significa 
no tener otra opción política que 
la del PSOE, a diferencia de lo que 
ocurre en otros países?

Juan Luis 
Cebrián

DAVID SERRANO I BLANQUER

En primer lugar yo nunca me he 
decantado por el PSOE; en segundo 
lugar el PSOE no es una opción libe
ral aunque haya un ala liberal muy 
evidente. Yo creo que el problema 
que tienen los liberales en este país, 
en el sentido progresista norteameri
cano, es que no encuentran fácil aco
modo en el espectro político, preci
samente porque la derecha ha sido 
siempre una derecha de comporta
mientos feudales y agrarios, por así 
decirlo, y la izquierda ha sido siempre 
muy estatalizante, aunque también la 
derecha ha sido muy estatalizante. 
Usted ha publicado recientemente 
un artículo bastante extenso sobre 
el concepto de nacionalismo en la 
revista “Claves”, titulado “Europa 
y los nacionalismos”. A raíz de este 
tema, el profesor Gabriel Tortella 
afirmaba en “El País” que “El 
nacionalismo es el fascismo en 
embrión”, ¿estaría usted de acuer
do con estas palabras?
Yo creo que nacionalismo y fascismo 
tienen mucho que ver en común; de 
hecho el fascismo es una excrecen
cia, una consecuencia de determina
dos movimientos nacionalistas; no 
quiero decir que todos los movimien
tos nacionalistas tengan que acabar 
siendo fascistas, pero el nacionalismo 
como tal es una idea que encierra un 
ánimo separador, y por lo tanto en 
cierta medida xenófobo, respecto a 
otras culturas, otras razas, otras etnias. 
Personalmente, ¿nos puede comen
tar cómo vivió desde su cargo en 
PRISA la persecución de 1995-96, 
que ya insinúa en La Red?
Yo creo que efectivamente ha habido 
una persecución muy compleja a 
nuestro grupo de comunicación que 
ha venido de sectores sociales muy

diversos y, naturalmente, nosotros nos 
hemos sentido acosados, agredidos 
injustamente. De ninguna manera pen
samos que nosotros debamos ser 
especiales o diferentes del resto, cre
emos que hemos hecho nuestras 
empresas y nos hemos colocado en 
la opinión pública por nuestro propio 
esfuerzo y por el apoyo que hemos 
encontrado en sectores de la opinión 
pública, lectores, anunciantes, gen
tes que han creído en nosotros; no 
queremos resumir para nada todo el 
espectro social español, ni mucho 
menos, y tampoco queremos aline
arnos en uno u otro bando o fac
ción de la vida española, pero sen
tíamos que era una agresión muy 
injusta porque, además, se basaba 
en falsedades o en inventos ver
daderamente insostenibles.

«La derecha ha sido 
siempre una derecha 
de comportamientos 
feudales y agrarios, 

y la izquierda ha sido 
siempre muy estatalizante»

La palabra conspiración se ha 
hecho un hueco en la vida pública 
de los últimos años; en El péndu
lo de Foucault, Eco afirma que una 
conspiración sólo funciona si la 
gente se lo cree. Este compió pare
ce que se lo creyó todo el mundo, 
incluido “El País” y la SER, y ha 
funcionado, la prueba es que, aun
que por múltiples razones, el PP 
está en el gobierno. El mismo 
Antonio Franco, director de “El 
Periódico”, reconocía recientemente 
en una entrevista a TV3 que se había 
equivocado: tenía la impresión de 
que finalmente había hecho el juego. 
¿Tiene usted la misma sensación? 
En primer lugar yo no creo que el PP 
esté en el poder gracias a una cons
piración sino porque ha ganado las 
elecciones del 96 y porque ha tenido 
el apoyo del nacionalismo catalán. Lo 
que es cierto es que ha habido un 
acuerdo de determinadas voluntades, 
determinados complots político-mediá
ticos, no tanto para conseguir que el 
PP estuviera en el poder como para 
tratar de destruir a los adversarios 
políticos o de otro género; yo creo 
que se ha inaugurado una etapa de
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odio y confrontación en la vida espa
ñola, muy perniciosa para todos, y a 
eso es a lo que yo atribuiría el con
tenido de la conspiración, no a otra 
cosa.
Entrando ya en el análisis de La Red, 
por lo que se desprende de su lec
tura y de los comentarios que viene 
haciendo últimamente al respecto, 
¿no tiene usted demasiada con
fianza en las aportaciones de las 
nuevas tecnologías?
No. En primer lugar yo no soy un tec
nòlogo, no soy un experto, yo creo 
que la tecnología digital pone en 
manos de las personas y de la socie
dad unos elementos verdaderamen
te todavía insospechados en su utili
dad o versatilidad. Y ante los avances 
tecnológicos caben siempre las mis
mas actitudes: las de los entusiastas 
que piensan que la tecnología va a 
resolver todos los problemas de nues
tra sociedad o del individuo, y las de 
los recelosos o temerosos, muchas 
veces procedentes de círculos inte
lectuales, que creen que con las nue
vas tecnologías se está acabando el 
humanismo o la concepción humana 
de la convivencia. Yo no participo en 
ninguna de las dos tesis, creo que 
efectivamente las nuevas tecnologí
as están transformando la sociedad y 
el comportamiento personal de mane
ra muy acelerada, y creo que esto 
necesariamente no tiene por qué ser 
negativo, es decir, todo depende del 
uso que se haga de ellas. Pero tam
bién creo que se inicia un proceso 
que es imparable y que, por lo tanto, 
tenemos que hacer esfuerzos no 
para parar el proceso sino para con
trolarlo, para orientarlo.
La tesis de Tecnópolis, de Neil 
Postman, es que la tecnología incor
pora ideología; si pensamos que 
las nuevas tecnologías, por ejemplo 
en el mundo del trabajo, van a supo
ner el ahorro de gastos empresa
riales, bienes inmuebles, manteni
mientos, contratos de vinculación, 
seguridad social, etc., que pueden

comportar un mayor control y pre
cariedad de los trabajadores y que 
van a hacer muy difícil la acción 
sindical, ¿existe el peligro que la 
ideología que aporte sea la del capi
talismo más salvaje?
No me cabe la menor duda que las 
tecnologías incorporan ideología, es 
decir, que no son neutrales, lo cual 
no quiere decir que sean perniciosas. 
Tampoco creo que sea necesaria-

«Hay una transferencia 
de poder político real 

de los estados 
a las grandes 

corporaciones»

mente una potenciación del capita
lismo salvaje, en cualquier caso es 
una transformación del capitalismo 
en la medida en la que el capitalis
mo, en definitiva, es el triunfo del con
cepto de la plusvalía, el capital, sobre 
la aportación del trabajo a la creación 
de riqueza y de distribución. Lo que 
caracteriza las nuevas tecnologías es 
que incorporan un nuevo elemento a 
esa creación de riqueza y de distri
bución en el mismo plano del capital 
y el trabajo: las nuevas tecnologías 
de la información o la información 
misma. Esto creo que no es sufi
cientemente comprendido o incorpo
rado por el propio mundo capitalista 
tradicional. Es decir, el dominio de 
las nuevas tecnologías de la infor
mación puede ser tan importante o 
más que la aportación financiera a la 
edificación de un proceso de creación 
y distribución de riqueza. Lo mismo 
podría decir de la acumulación de 
riqueza, que antes necesitaba gene
raciones en el análisis típico marxis
ta, y que ahora se puede hacer muy 
rápidamente gracias a las nuevas tec
nologías de la información. Todo el 
complejo económico del capitalismo

clásico está cambiando y no es nece
sariamente más salvaje, es diferente, 
y lo será si no conseguimos some
terlo a unas reglas y no comprende
mos que las leyes y la ordenación 
actual para el capitalismo clásico, en 
cualquiera de sus formas, no sirven 
para controlar fenómenos nuevos. 
En este sentido, usted habla de la 
necesidad de pactos interestata
les para poder regular estos nue
vos fenómenos a través de unas 
normas básicas.
Los pactos vendrán entre los esta
dos, en nuestro caso la Unión 
Europea, y vendrán también de ins
tancias diferentes a los estados. Una 
de las cuestiones en las que yo insis
to en el libro, por otra parte un tópi
co que el mundo digital está ponien
do cada vez más de relieve, es que 
hay una transferencia de poder polí
tico real de los estados a las grandes 
corporaciones. Es decir, las grandes 
corporaciones multinacionales tienen 
una incidencia cada vez mayor sobre 
las formas de vida, de pensamiento, 
de cultura, y por lo tanto sobre el ejer
cicio de la libertad de muchos pue
blos, mucho más que muchos gobier
nos, con lo cual lo que tiene que hacer 
la democracia es responder a ese 
desafío. Esto no quiere decir que los 
estados no vayan a tener un papel, 
creo que van a seguir teniéndolo, pero 
el papel está cambiando o ha cam
biado ya respecto a lo que era tradi
cional en los dos últimos siglos.
Con relación al uso de las nuevas 
tecnologías durante el tiempo dedi
cado al ocio, ¿el acceso a la red 
no va a acrecentar las diferencias 
entre las culturas mediterráneas, 
tendentes a lo exterior, respecto a 
las culturas más norteeuropeas, 
donde el clima condiciona un tipo 
de ocio que se va a vincular más 
fácilmente a la conexión vía 
Internet, por ejemplo?
Sí, pero Internet y la red son un para
digma pero no resuelven toda la acti
vidad humana. Palma de Mallorca es
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un ejemplo de lo que pasa; allí, la pre
sencia de alemanes que emplean su 
tiempo de ocio, su segunda residen
cia, y que han colonizado la isla hasta 
el punto que una diputada alemana 
llegó a sugerir que se comprara la isla 
para hacer allí un /anóalemán, pone 
de manifiesto cómo los movimientos, 
no ya de capital, sino de personas, 
de culturas, de influencias, tienden a 
la globalización de las costumbres, y 
ello es cada vez más frecuente. Dentro 
de poco vamos a ver cómo cantidad 
de pueblos nórdicos tienden, por razo
nes de clima u otro género, a con
vertirse en pueblos mediterráneos en

«Todo el complejo 
económico del 

capitalismo clásico está 
cambiando y no es 

necesariamente 
más salvaje, es diferente»

su tiempo de ocio. De hecho, esta
mos ante un proceso de globaliza
ción muy acusado, de planetarización 
en todos los aspectos, empujado por 
muchas motivaciones y en el que las 
redes digitales y la tecnología digital 
suponen un avance formidable pero 
no el único, porque eso empezó hace 
tiempo.
¿Y no es paradójico que, mientras 
se tiende a la globalización y homo- 
geneización, se plantee el resurgi
miento de los localismos, de las 
particularidades?
La paradoja es algo creciente en nues
tra civilización, forma parte de nues
tra civilización, por lo que tampoco 
debemos luchar contra ella, debemos 
asumirla. Es verdad que precisamente 
frente al aumento de la globalización 
hay también una tendencia naciona
lista o localista cada vez más acusa
da. Hay ejemplos muy obvios sobre 
lo que digo; por ejemplo en Cataluña:

la lucha por la lengua lleva a que vea
mos Dallas o las teleseries america
nas traducidas al catalán. ¿Tenemos 
más identidad catalana porque los 
actores americanos hablen en catalán 
o tenemos más identidad americana? 
¿Se genera una identidad nacional o 
local por el hecho de que la Coca
cola o la Nestie pongan su etiqueta- 
je en catalán o en realidad estamos 
apoyando con eso una implantación 
más acelerada de la homogeneiza- 
ción? En definitiva, es una paradoja. 
Respecto al tema de la información, 
usted habla de la gran dificultad de 
discernir entre las informaciones 
que puedan interesar o entre las 
que pueden o no ser ciertas, ¿dón
de habrá que buscar los puntos de 
referencia para saber distinguir lo 
que a uno le interese, o, dicho de 
otro modo, el tema de la “marca” va 
a convertirse todavía más que hasta 
ahora en el símbolo de una deter
minada manera de ver o de enten
der el mundo?
Yo creo que las referencias serán ini
cialmente las que ya son. En princi
pio, efectivamente, en un mundo tan 
caótico como el de Internet, las mar
cas van a contar; de hecho también 
en otros aspectos de la vida cotidia
na las marcas son crecientemente 
más importantes: en la ropa de ves
tir llega hasta extremos verdadera
mente aberrantes en las nuevas gene
raciones, pero también lo son en las 
editoriales y, por supuesto, en los 
periódicos. La marca, como referen
cia fundamental o jerarquía de valo
res en la red va a ser importante.
En La fíed usted plantea una refle
xión, que hace tiempo que está 
encima de la mesa en los sectores 
educativos, sobre la necesidad de 
preguntarse por la adecuación del 
concepto de profesor que los avan
ces tecnológicos están motivando. 
¿Qué modelo de profesor-educa
dor intuye que tendremos en un 
futuro no muy lejano?

Yo creo que los profesores van a ser, 
cada vez más, personas que nos pre
paren para el autodidactismo. Que 
estamos ya metidos en la sociedad 
del aprendizaje es algo reconocido 
por todos, y que la educación tradi
cional no puede servir más que como 
un elemento inicial de referencia para 
que luego cada individuo sea capaz 
de ejercer el autodidactismo. Al mar
gen de este hecho, hay una crisis fun
damental en el concepto de educa
ción, fruto, como tantas otras crisis, del 
deseo de igualitarismo. Es decir, al 
convertirse la educación, como es 
lógico, en un derecho para todos, se 
deterioran los aspectos de excelencia 
o de categorización dentro del alum
nado, con lo cual hay un deterioro 
profundo de la educación; la educa
ción es un método de selección de la 
excelencia, se quiera o no se quiera, 
y en la medida en la que no lo sea 
se deteriora la base fundamental de 
la educación.
El concepto de libertad también está 
sufriendo un gran cambio semántico 
al referirse al acceso y al uso de las 
nuevas tecnologías.

«Dentro de poco vamos 
a ver cómo cantidad de 
pueblos nórdicos tien
den, por razones de 

clima u otro género, a 
convertirse en pueblos 
mediterráneos en su 

tiempo de ocio»

El concepto no pero la praxis sí. De 
lo que no cabe la más mínima duda 
es de que en las últimas décadas han 
aumentado las diferencias entre las 
sociedades ricas y las sociedades 
pobres; no quiere decirse que las 
sociedades poco desarrolladas no 
hayan mejorado también, sino que
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han mejorado proporcionalmente 
menos que las sociedades ricas, y, 
por lo tanto, el abismo entre unas y 
otras, lejos de disminuir, ha aumen
tado. En la medida en que el con
cepto de libertad supone también un 
elemento de igualitarismo, puesto que 
es una libertad de acción, sufre el 
ejercicio de la libertad si hay diferen
cias de acceso.
En referencia a uno de nuestros 
derechos fundamentales, ¿usted 
cree que ei ciudadano del siglo XXI 
sólo va a poder conservar su inti
midad encerrado en casa y sin estar 
“enchufado” a la red?
Si está enchufado desde luego que la 
intimidad es dudosa. Creo que la inti
midad es un valor en declive en la 
sociedad en la que estamos. Los pro
fetas o gurús de Internet dicen de

«Los profesores 
van a ser, cada vez más, 

personas que nos 
preparen para 

el autodidactismo»

Internet que sus características más 
notables son que no hay propiedad, 
no hay identidad y no hay privacidad, 
es decir, intimidad. Si no hay propie
dad, intimidad e identidad en Internet, 
puesto que el anonimato es crecien
te, de alguna manera está sufriendo 
toda la base conceptual de nuestra 
organización social, basada funda
mentalmente en la identidad de la per
sona, sus derechos privados y, den
tro de ellos, de acuerdo con lo que 
ha sido la historia del capitalismo, 
pero no sólo el capitalismo sino tam
bién en el derecho romano, el dere
cho de la propiedad.
En el artículo de “Claves” cita usted 
con reiteración una frase de Daniel 
Bell, ¿me podría poner algún ejem
plo en el que el estado actual sea

demasiado pequeño para cosas 
grandes y demasiado grande para 
cosas pequeñas?
Sí, muchos ejemplos, en el campo 
de la energía, el deporte, la mo
neda, etc. Un ejemplo bastante 
evidente es el de las telecomuni
caciones. Los estados están obse
sionados en regular en el ámbito 
nacional cosas que son globales, 
son demasiado pequeños para regu
lar internacionalmente las comunica
ciones, que son un hecho global, pla
netario; y, al mismo tiempo, son 
demasiado grandes para regular el 
tráfico de telecomunicaciones en las 
ciudades, de ahí por ejemplo que las 
llamadas locales sean carísimas fruto 
de estas intervenciones estatales (en 
EUA por ejemplo las llamadas loca
les son gratuitas o tienen tarifas muy 
reducidas).
Para terminar, y al margen de las 
dudas que ya se plantean en el 
libro, ¿qué soluciones o qué pers
pectivas de futuro ve al proceso 
de adaptación de la sociedad a los 
cambios que generan las nuevas 
tecnologías?
Yo soy fundamentalmente optimista, 
creo que esto va enormemente depri
sa. He estado recientemente en 
Seattle, en Microsoft, en una reunión 
de ejecutivos, académicos y funda
mentalmente empresarios de muchos 
sectores: comunicación, finanzas, uni
versidad, sanidad, y veo que las dudas 
planteadas en el libro son las univer
sales: tampoco puede haber tantas 
respuestas porque no cabe duda que 
estamos en los inicios de esta cues
tión, una cuestión que otro lado enla
za con otras renovaciones tecnológi
cas muy importantes, todas ellas 
tendentes a un mismo fenómeno, el 
de la globalización. Y lo que se nos 
viene encima es que la organización 
social y política que tenemos no está 
basada en realidades antiguas. 
Tenemos que esforzarnos en esta
blecer regulaciones que sean útiles 
y que sepan prever un poco el desa

rrollo de los acontecimientos, y que, 
probablemente, la única manera de 
que sean útiles y de que prevean el 
acontecer que viene es que sean 
pocas, que no quieran abarcarlo todo 
sino lo mínimo indispensable y que 
dejen, no a la fuerzas del mercado 
sino a la decisión de los grupos socia
les, las instituciones privadas y de lo

«Creo que la intimidad 
es un valor en declive 

en la sociedad 
en la que estamos»

que se llama la sociedad civil -dentro 
de un marco general ético y político 
aceptado por todos-, la toma de deci
siones que no tiene que competer a 
las autoridades políticas, a los buró
cratas. Si esto fuera así, veríamos 
que nos sobran la mitad de las admi
nistraciones públicas, por no decir las 
tres cuartas partes, lo cual también 
es un problema. Pero es que si, por 
ejemplo, el Ministerio de Fomento se 
dedicara a fomentar el desarrollo de 
actividades productivas, de comuni
caciones, etc., y no a reglamentar o 
a obstaculizar este desarrollo vería
mos hasta qué punto los grupos socia
les son capaces de ponerse de acuer
do y de defender los intereses de cada 
grupo, todos ellos legítimos y muchas 
veces en conflicto o en tensión, sin 
necesidad de una autoridad regula
dora a cada paso.

Con la colaboración de JordI Serrano y Agustí Preixats.
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Vicenç Villatoro i Salat és un il-lus- 
trat de finals de segle que ha arribat 
molt amunt, i molt aviat, a base de 
brillants résultats professionals. Ha 
estât coMaborador de l’equip de redac- 
ció del programa de TV3 “La vida en 
un xip”, el 1990; director del diari “Avui”, 
del 1993 al 1996 i també director de 
l’esplèndid programa divulgatiu 
“Mil lennium” del Canal 33,1996. Han 
estât, aqüestes, activitats molt inté
ressants que ha compaginat, però, 
amb les tasques de periodista i d’es- 
criptor. Aquesta última caracteritzada 
per la preuada conquesta de premis, 
corn el Llorenç Villalonga o el Premi 
Sant Joan. És, des del 1997, director 
general de Promoció Cultural de la 
Generalität de Catalunya.

□avant del nostre requeriment, ama- 
blement i amb una cortesia exquisida, 
es mostra molt complagut a l’hora de 
sotmetre’s a aquesta entrevista, que 
forma part del conjunt que configura 
aquest número especial dedicat als 
vint anys de “Quadern”. Anys indiso
ciables a la persona d’en Joan Cuscó, 
I’home que ha fet possible aquest 
miracle local editorial.
Qué queda a En la claror de juliol 
de L’Evangeli gris?
Queden moites coses, entre d’altres 
i a través del fil conductor de les obres, 
la preséncia d’una fúgida. La néces
sitât que tenen el personatges d’en- 
frontar-se amb la realitat, però, a la 
vegada de defugir-la. També, conti
nua apareixent el tema de la recons- 
trucció de la pròpia Realitat, és a dir, 
la capacitat deis homes per a construir 
una nova vida en qualsevol cir- 
cumstáncia, allò que els dona plasti- 
citat titànica d ’esdevenir homes 
morals.
I des del punt de vista literari?
Dones, un fil estilístic comú que plana 
en tota les meves obres i que s’ha 
anat estilitzant de mica en mica. A vol
tes, s’ha tornat menys transparent, 
encara que el que m’obsessiona és 
semblar el menys retòric possible, així 
que opto per simplificar i, amb el minim 
d’elements, ser el més efectiu possi
ble. A “En la claror de juliol”, com ja 
havia passât a “El portal d’Europa”, 
sorgeix la idea de retornar als meus 
orígens literaris sobre els decorats del 
passât, entremig, he anat en altres 
direccions, corn és el cas de “Pais 
d’Itàlia” O de “Santa Ciutat” , que que
den vinculades al meu propi temps.

Vicenç
Villatere

ANA FERNANDEZ ALVAREZ

Per un periodista que, a la vegada, 
és escriptor, és inevitable el referent 
històric com arquitectura de les 
seves noveMes?
No és inevitable, però tampoc és una 
nosa ni una virtut. Descriptor no està 
obligat a aixecar acta notarial del seu 
temps, al que si que està obligat és 
a entrar en el “débat” social. És ine
vitable que hi entri, si no ho fa, també 
s’està pronunciant, no el pot defugir. 
Ara bé, es pot dir que, darrera de tota 
novella hi ha, en un cert sentit, l’em- 
brió d’un assaig. Però, contextualit- 
zar una obra en el passât, va més 
enllà de la pruïja histórica. Quan la 
Yourcenar escriu “Les memòries 
d’Adrià” o quan Eco escriu “El nom 
de la Rosa”, no están parlant ni de 
Roma, ni de l’Edat Mitjana, están par
lant del seu present, a l’una li inte
ressa parlar de l’Amor i a l’altre de 
retòrica i de semiòtica. El que passa 
és que, en Literatura, a vegades, el 
que es cerca és la millor circumstàn- 
cia histórica en la quai allò que es vol 
explicar es pugui oferir amb més cla- 
redat. Es busca en la història o, també, 
per què no, en la geografia, on millor 
situar el que es vol dir. L’únic ingredient 
d’intencionalitat, a l’hora d’escollir un 
paisatge o un altre, és que s’opta pel 
que resulta més atractiu, pensant, 
fonamentalment, en els personatges 
escrits per la pròpia Història.

«descriptor no està 
obligat a aixecar acta 

notarial del seu temps, 
al que s i està obligat és 
a entrar en el “debat»

Parla de l’embrió d’un assaig, però 
també pot ser el d’una queixa.
Sí, segurament i moites vegades, la 
novel-la és més l’embrió d’una quei
xa que el d’una anàlisi. La novel-la no 
està ben dotada per a explicar Tesis, 
està millor dotada per a explicar una 
caréncia, un dubte, una contradicció 
o una perplexitat.
En quina obra el seu concepte 
de contextualització  és més 
evident?
A “La claror de juliol”, m’anava molt 
bé el tema d’una guerra, qualsevol, 
tant si era present com passada resul
tava el context adéquat, així, un con- 
flicte com el de Sarajevo podia haver 
estât l’adéquat. No és que volgués 
escriure una novel-la sobre la guerra, 
sino que aquesta tessitura dramática 
em permetia parlar millor sobre els 
meus personatges. La guerra és un 
decorat que actúa com efecte de con
trast. En aquest sentit, això és més 
flagrant en la meva novel-la anterior, 
“La memòria del traidor”, que no és 
una novel-la sobre l’holocaust, però 
sí d’una Traíció, per tant, la situado de 
l’holocaust resultava la més idónia i 
es presentava com la més dramática 
que em donava la història per a par
lar d’aquest tema.
Si el rerefons del que s’escriu és 
la guerra, qué és més apropiat, aca
bar fent filosofia o és millor limitar
se a un diseurs històric?
Tota novel-la té una motivació literà- 
ria, no divulgadora. Quan aigú planteja 
la segona opció, està fent una altra 
cosa que no és Literatura, per això, el 
novel-lista té dret a exercitar l’ana- 
cronisme, a saltar-se el rigor històric, 
sempre, això si, que no grinyoli... Per 
exemple, a la meva ùltima novel-la, 
em convenia la situació que es va 
donar al final de la Guerra Civil a 
Mallorca, però, d’altra banda, no em 
convenia l’exactitud geogràfica. Si 
m’hagués supeditat al rigor històric, 
no hauria aconseguit construir l’obra 
tal i com la tenia formulada, per tant, 
vaig forçar la narrado sense contem- 
placions. Si això ens pot portar a plan- 
tejar-nos la disjuntiva Filosofia o 
Crònica, no ho sé, d’entrada, el pri
mer concepte em mereix massa res
pecte, jo no sé fer Filosofia. En tot 
cas, prefereixo pensar que el que 
faig és reflexionar i intentar mostrar 
amb claredat el résultat de les meves 
reflexions.
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Però, pren partit o no?
No, de cap manera. Cree que no s’ha 
de prendre partit mai. El narrador, per 
a mi, no ha de ser el jo-escriptor, pre- 
fereixo que el meu jo sigui compartit, 
només en un trenta per cent, per tots 
els meus personatges. És una espè- 
cie de tolerancia literaria que em sem
bla adequada i justa. Fonamentalment, 
perqué estic convençut que la majo- 
ria de la gent, jo inciós, quan ens 
emmiraliem estem segurs que tot el 
que fem és perqué així ens obliguen 
les circumstáncies i és el més correc
te, pensar una altra cosa és de cínics. 
Per aixé, intento que els meus per
sonatges participin d’aquest sentiment 
i que tinguin una certa coheréncia 
interna, d’aquesta manera, és impos
sible que es pugui prendre partit. En 
una novel-la com “La memòria del 
traidor”, no vaig concebre desenvo- 
lupar el personatge de l’alemany-nazi, 
perqué no li hagués pogut cedir ni 
aquest trenta per cent, en canvi, vaig 
crear el personatge del traidor que, 
fins i tot, et permet ser tu mateix. 
Qué és més gratificant de la direc- 
ció de r ”Avui”? I el que menys? 
Va ser una privilegiada manera de 
participar en el que estava passant 
al país, des d’una plataforma que em

«E l narrador, per a mi, 
no ha de ser 

el jo-escriptor, 
prefereixo que el meu jo 

sigui compartit»

possibilitava organitzar i servir la noti
cia d’una manera que mai havia pen
sât. Va resultar una teina extraor
dinària. Enilaçant amb el que deia 
sobre la novel-la, tampoc el fet de diri
gir un diari és aixecar acta notarial 
del que està passant diàriament, sinó 
que es tracta de ser capaç d’oferir 
una proposta d’interpretació del que 
està passant. Això obliga a una acti
tud molt professional i responsable, és

tot un repte que, en el meu cas, es tra- 
dui en ser capaç d’assumir-lo en un 
moment vital molt jove. Tinguem en 
compte que, a Europa, es comença a 
pensar, per a la direcció periodística, 
amb edats molt més considerables 
que la que jo tenia. Ara, per exemple, 
seria un bon moment per a ser un 
possible candidat a la direcció d’un 
diari, imagini’s aleshores !
Això feia por?
Implicava un ait grau de responsabi- 
litat, ja que es tractava de ser capaç 
de seguir els esdeveniments des de 
molt a prop i, a més, de decidir quins 
eren els importants de ressenyar i 
quins no. És una manera molt direc
ta de fer política i, com deia abans, 
implicava un alt grau de responsabi- 
litat. De totes maneres, el meu pas 
per r ”Avui” coincidi amb un procès 
d’expansió, aleshores, important. No 
és el mateix entrar a dirigir una empre
sa en procès de sístole que en diàs
tole. Entre 1993 i 1996 vam ser 
capaços de créixer en 9.000 exem
plars. No pue evitar sentir-me prota
gonista d’aquest episodi de premsa 
al pais, ho die modestament, però 
amb orgull.
I la part menys gratificant?
Bé, assumir la direcció d’un diari sig
nifica també assumir tot allò que enco
tilla la tasca periodística, a més, t’o- 
bliga a intervenir dins l’espai de les 
relacions laboráis. Aquesta parcel-la, 
que és molt important, implica expe- 
riéncies no del tot agradables. El pit- 
jor dia que vaig viure a I’ “Avui” va ser 
quan em toeà comunicar a la familia 
d’un deis nostres corresponsals grá- 
fics la seva mort a Sarajevo. Sense 
arribar a aquests extreme, és cert que 
la tasca de direcció implica certes acti- 
vitats molt allunyades de les teves 
aspiracions com a periodista. Entre 
altres, les própies de gestió, no sem
pre tan gratificante ni tan creativas 
com les de dirigir els continguts de 
redacció, el disseny del tractament de 
les noticies o la planificació de les 
prioritats a l’hora de crear una línia 
editorial.

I la direcció de “MIL-LENNIUM” a tele- 
visió, qué va significar?
La meva entrada a TV3, com a l’“Avui”, 
coincidí amb el moment de gènesi, 
això, per si mateix, tornà a ser un repte 
i un al-licient. Ara bé, en el cas con
cret d’aquest programa, em va per- 
metre entrar en contacte amb una cul
tura que m’era aliena, desconeguda, 
la cultura científica. Va significar, i 
d’això me’n sento orgullos, quelcom 
nou, perqué implicava portar gent inu
sual, gent impensada en l’àmbit tele- 
visiu. Grec que vaig aconseguir 
demostrar que, des del camp del 
coneixement, també es podien crear 
centres d’interès per als “mass media”. 
Vaig experimentar qué significa situar
te devant del Hum vermeil i comunicar
te directement amb molta gent, això 
fa respecte.

« Vaig aconseguir 
demostrar que, des del 
camp dei coneixement, 
també es podien crear 

centres d ’interès per als 
“mass media”»

Què era més important a l’hora de 
muntar els programes?
Necessitava un bon equip i unes altes 
dosis de responsabilitat, sempre és 
el mateix, sempre el mateix compro
mis. Quan els tertulians comentaven, 
per a tranquil-litzar-se m’imagine, que 
es tractava d’un programa seguit per 
minories, jo els afegia que si, que això 
era cert, però allò que anomenaven 
minories era equivalent a que l’esta- 
di del Barça estigués pie i ells, en una 
taula, al mig del camp. Això, evident- 
ment, no els ajudava a tranquil-litzar- 
se, però aquest era l’efecte que jo 
desitjava, no velia que qualsevoi forma 
de relaxació fes perdre el pois a la 
tertùlia. Es necessita un cert grau de 
pressió per a estar davant la càmera, 
tant els professionals com els neò-

T E IX IT S  S A LV A D O R
els teixits que teneri estil

Indùstria, 33 ■ Tel. 93 725 65 90 - 08202 Sabadell

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits

Grècia, 18 • Tel. 93 725 43 08 • SABADELL

CORREDOR D'ASSEGURANCES

Alfonso XIII, 16 • E-08202-SABADELL 
Telf, 93 725 87 77* • Fax 93 725 82 47



fits. Fonamentalment, per a mi sig
nifica I’oportunitat de conèixer grans 
persones i capbussar-me en temes 
absolutament desconeguts, però 
apassionants i vigente.
Ser director de Promoció Cultural, 
exactament, qué és?
Entre altres coses, teñir la responsa- 
bilitat, des de l’Administració, de por
tar i de dirigir les relacione amb els 
sectors que generen, des d’ámbits 
private, la Cultura. És a dir, intervenir 
en allò que s’entén com cultura viva, 
més que portar la gestió de les biblio- 
teques o deis museus. També, orga- 
nitzar el que la pròpia Administració 
programa. El més interessant és quan 
ajudem el sector civic, quan aquest voi 
fer coses a les quale, econòmicament, 
no arriba. Com a director de promo
ció cultural intentes dissenyar mental
ment un mapa que organitzi la cultu
ra que el país necessita, amb la finalitat 
de generar una oferta equilibrada amb 
les demandes plantejades.
I qué té de politic aquest cárrec? 
Bé, entre altres responsabilitats, em 
toca parlar a molts llocs i moltes vega- 
des. En definitiva, fer discursos, aixó 
és una manera de fer política. Ho faig 
explicant les opcions, les estratégies 
que l’Administració pretén portar a 
terme, allò que creu prioritari i allò 
que no. La Cultura, li agradi als poli
tics o no, és la forma més civilitzada 
de fer politica.
La relació cultura-solidaritat sem
bla, avui en dia, més un eslògan 
propi de la doble moral burgesa 
que una veritable intendo social, és 
cert això?
Es pot fer una lectura simple d’aquesta 
problemàtica i dir que és cert que ens 
deixem portar per demagògies fàcile, 
però, el que si que és un fet, és que 
allò que es denomina Testat del benes- 
tar passa per reals conquestas socials. 
De la mateixa manera que la Sanitat 
0 TEducació pasearen de mans de la 
beneficència a la tutela de TEstat, 
això, ara, està passant en Tàmbit de 
la Cultura. El fenomen que resulta 
de la reglamentado de les actuacions

«La Cultura, li agradi 
als politics o no, és la 
forma més civilitzada 

de fer politica»

culturáis per part de TAdministració, 
significa quelcom tan important com 
superar la práctica del mecenatge i 
passar a Tacciò reglamentada de 
TEstat. No és un canvi de matis, ni 
una insignificant anècdota, és quel
com important, es tracta d’un canvi 
qualitatiu de mentalitat. Mentre el 
mecenatge actuava afavorint els 
agents que generaven cultura, és a dir, 
els artistes, la tutela de TEstat pretén 
atendre les necessitats dels consu- 
midors de cultura. En definitiva, es 
tracta d’un procès de democratitza- 
ció cultural extraordinari. Això que 
d’entrada pot semblar discutible, per
qué sense agents culturáis no hi pot 
haver consumidors, en el tons, con
tinua afavorint Taspecte creatiu. En 
definitiva, es parteix de la base d’ar- 
ribar a un gaudi cultural més just.
El conformisme, Tempobriment del 
llenguatge, la manca de valors, etc., 
potser serán els termes negatius 
que es caracteritzaran corn a gene- 
ració. Quins poden ser els positius? 
No és possible fer una anàlisi preci
sa del que som com a generació, entre 
altres coses, perqué encara no están 
ni determinats els limits cronològics 
que ens atorguen un espai a la histô- 
ria. Si he de parlar de mi mateix, un 
home del 57, pot ser que, corn als 
escriptors coetanis, em caracteritzi el 
fenomen de la cultura de la imatge. Si 
la literatura que hem estât capaços 
de generar és bona, ens catalogaran 
corn els responsables d’haver trobat 
Tespai précis entrent del cinema i si 
no ho és, serem els responsables de 
no haver-lo trobat. Això m’ha portât, 
moltes vegades, a reflexionar sobre 
si, ara més que mai, les novel-les són 
Tembrió d’una bona peMicula o si, al 
contrari, són allò que mai por esde-

venir un film. Ara bé, és curios que, des 
de Tinici, el cinema va optar, entre 
totes les opcions que tenia, per la més 
radicalment narrativa. Fins a quin punt 
això ens ha perjudicat o ens ha aju- 
dat ? No ho sé.
Com veu un Director de Pro
moció Cultural la idea de la ciu- 
tat de les ciutats des del punt de 
vista cultural?
La revolució dels transports, els can- 
vis d’hàbits de consum, la interrelació 
econòmica de les ciutats, no podem 
negar que ha suposat un canvi també 
en els comportaments de la práctica 
cultural. Això ha desdibuixat el teixit 
cultural de les ciutats. Corn passava 
tradicionalment en el camp la litera
tura, ara, aquest fenomen capiMar, 
individualitzat i atomitzat d’accès a la 
cultura, s’ha estés a la música, al 
cine.... Consumim grans quantitats i 
privadament fets creatius que abans 
eren actes coMectius. La música o el

«S i la literatura que hem 
estât capaços de generar 
és bona, ens catalogaran 

corn els responsables 
d’haver trobat l ’espal 

precis enfront del cinema»

cinema es pot gaudir privadament 
amb més facilitât, el teatre encara no. 
Aquest fenomen ens obliga, des de 
TAdministració, a canviar d’estratè- 
gia i justifica que actuem més inten
sément en els esdeveniments de 
carácter massiu.

La xerrada ha estât distesa, ama
ble, com correspon a un interlocutor 
rie en matisos, interessant en la refle- 
xió i brillant en les definicions. Un 
home de Metres que intenta que la 
tasca de gestionar sigui quelcom 
més càlid i humà que el dia de pluja, 
entre papers endarrerits, de la nos
tra entrevista.
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H i ha converses que son autèntiques 
lliçons magistrals amenes i divertides 
que no us cansaríeu mai d’escoltar. 
Josep Massot i Muntaner és una d’a- 
quelles persones que tenen l’especial 
encant de reunir infinites dosis de 
saviesa i humor que relliguen el diá- 
leg i fan que el rellotge sigui una 
nosa, que desaparegui la noció del 
temps i, a l’hora del comiat, sempre 
sàpiga greu haver d’acabar un diàieg 
que ha résultat intel-ligent i àgil, 
fecund i distès.

Passar al paper una conversa amb 
Josep Massot és molt difícil, perqué 
transmetre per escrit i reduir a I’espai 
d’unes poques pàgines la profunda 
autèntica senzillesa dels savis és pràc- 
ticament impossible.

Aqüestes ratlles són, dones, 
només, el breu resum d’una tarda amb 
Josep Massot i Muntaner, monjo de 
Montserrat nascut a Palma de 
Mallorca, Creu de Sant Jordi, director 
de I’editohal Publicacions de I’Abadia 
de Montserrat i de quatre (4!) revistes 
Serra d’Or, LIengua i Literatura, Randa 
i Estudie de ¡lengua i Literatura cata
lanes (fins fa tres anys també de 
Studia Monastica), que, a més, porta 
a terme l’ediciô dels Materials de l’Obra 
del Cançoner Popular de Catalunya, 
que ha escrit una ingent quantitat de 
Ilibres sobre la guerra civil espanyola 
i que es defineix corn a historiador, 
filòleg, folklorista i lingüista, en un 
conjunt que eli afirma que “no és pas 
contradictori, sino harmónic” . 
Explica’ns una mica el procès per
sonal que et porta a fer aquesta 
quantitat ingent de treballs, que 
fan que semblis un home del 
renaixement.
No exageren! Jo vaig fer la carrera 
de filologia romànica a la Universität 
de Barcelona i als aleshores clan
destins Estudis Universitaris Catalans, 
on vaig estudiar llengua i literatura 
catalanes amb Ramon Aramon, 
Joaquim Molas i una persona que fou 
el meu mestre en qüestions d’edició, 
Josep Ma. Casacuberta, de l’Editorial 
Barcino. Entre els meus Companys i 
amies hi havia Jaume Vidal Alcover i 
Antoni Comas.
A part la qüestió religiosa, segura- 
ment la més important, és ciar, quan 
i per qué decidires entrar precisa- 
ment a Montserrat, tu que sembla 
que tenies molt ciar el teu carni d’in- 
vestigador i d’intel-lectual?

Josep Massot 
i Muntane

ANTONI DALMASES i MARIA PAREDES

Vaig entrar a Montserrat ais 20 anys 
i tenia molt ciar que havia de ser a 
Montserrat, no em vaig plantejar mai 
“triar” entre d’altres ordes. Quan feia 
tercer a la Universität ja hi tenia amics 
i em van interessar, des del primer 
moment, l’estil de vida, la dedicació, 
els treballs i el catalanisme que es 
vivia allá. Per aixó vaig deixar les clas
ses que impartía a la Facultat i un lec- 
torat a Liverpool de literatura castellana 
i catalana.
Però no ho deixares pas tot...
No, no. Vaig acabar els estudis l’any 
1970, el darrer curs el vaig fer des de 
Montserrat, on també estudiava les 
carreres de Filosofia i Teologia. En 
acabar vaig anar alguns semestres a 
Alemanya a estudiar la llengua i a 
donar alguns cursos a Suíssa, 
Tübinga, Estrasburg i Münich. Jo havia 
fet la meva tesina sobre “la cultura 
popular a Mallorca” i comengava la 
meva tesi per ampliar el mateix tema. 
Tot plegat ho simultanejava amb clas
ses a la Universität de Barcelona de 
literatura medieval i literatura tradi
cional; allí tenia molt bons alumnes 
(Viceng Simbor, Joan Mas i Vives, 
Albert Rossich, Margalida Tomás...) 
que després han seguit treballant i in- 
vestigant. Però vaig haver-ho de dei
xar al cap de tres cursos, per qües
tions de salut i de feina a Montserrat. 
Com va ser que et feres càrrec de 
l’editorial?
L’any 1971 el Pare Abat m’havia 
demanat que estudiés les possibles 
formes de revitalitzar l’editorial (PAM) 
i després m’encarregà que posés en 
práctica les meves propostes i que 
em dediqués a fer classe als Com
panys del monestir, els primers anys 
de Nati i després també de metodo

logia de treball cientific i de literatura 
catalana, espanyola i universal, per 
la qual cosa vaig haver d’abandonar 
la tesi i les altres feines.
Aixi que no ets doctor...Però ho 
serás aviat, oi? I “Honoris Causa”... 
Si, fa poc que han fet la proposta a 
la Universität de les liles Balears...
I serás “Doctor Honoris Causa” per 
la Facultat d’Història, que només 
és una de les teves branques. Com 
arribes a traballar en història I, 
sobretot, com és que et dediques 
al tema de la Guerra Civil?
És una altra llarga història! L’any 74, 
Max Cahner em demana de comengar 
una revista sobre temes de Mallorca, 
Randa, que actualment segueix enda- 
vant. Jo havia trobat a la Biblioteca 
de Montserrat una carta inèdita de 
Georges Bernanos, que passà un 
temps a l’illa en els anys de la Guerra 
Civil i vaig pensar de publicar-la. Per 
situar el document vaig fer un status 
questionis sobre la Guerra Civil a 
Mallorca i em vaig trobar fent una sin
tesi sobre aquest tema que desem- 
bocà en el llibre La guerra civil a 
Mallorca. Des de llavors que van sor- 
tint coses i per això continuo treba- 
llant-hi, perqué el tema és d’un abast 
molt ampli; sota la història hi ha la 
repressió de les llengües, la literatu
ra, les conseqüències socials, la polí
tica internacional (els Italians a 
Mallorca, per exemple) que fa que 
durant la 2a. Guerra Mundial l’ilia fos

« Vaig entrar a 
Montserrat als 20 anys i 
tenia molt ciar que havia 

de ser a Montserrat, 
no em vaig plantejar mai 

“triar” entre d ’altres 
ordes»

un Hoc estratègic per a Franga, Itàlia 
i Alemanya, que, fins i tot, s’havien 
plantejat envair-la...
La Guerra Civil és un tema apas- 
sionant, però creus que és un tema 
prou estudiat? Interessa, avui, 
encara?
Actualment hi ha moites publicacions 
sobre aquest tema, però la majoria 
són molt superficials. Cal fer estudis 
sedosos, interprétant correctament
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les fonts i desterrar, definitivament, 
l’ôptica franquista. També cal revisar 
els manuals “clàssics”, com el d’Hugh 
Thomas, car les noves informacions 
que coneixem ens hi fan descubrir 
molts errors. Pel que fa a l’interès 
penso que ha minvat, en un cert sen
tit; se n’ha parlât molt i això rebaixa 
l’interès. A més, es van morint els pro
tagonistes. Però hi ha un interés crei- 
xent envers el franquisme; recent- 
ment s ’han publicat estudis molt 
seriosos sobre el tema, com el de 
Paul Preston.
Tu que ho has estudiat a fons, esta
rles d’acord amb Pere Quart que 
l’anomenava “guerra d’agressió 
contra Catalunya”?
Sí, hi havia un important component 
anticatalanista, que els anomenats 
“catalans de Franco” no van saber 
veure fins anys més tard, però hi era; 
és indubtable.
I aquesta especlalitzacló, tots 
aquests lllbres I estudis sobre la 
Guerra Civil, com Miguen amb ro
bra del Cançoner? Perqué és per 
VObra del Cançoner popular de 
Catalunya, que et concediren el 
premi de la Generalität el 1997. 
Després del tema de la Guerra Civil 
et dediques al Cançoner?
No, el Cançoner era abans! El que 
passa és que hi torno de manera ines
perada. Jo tine la sort de tenir relació 
personal molt directa amb aquesta

«H i ha un interés 
creixent envers el 

franquisme; recentment 
s ’han publicat estudis 
molt seriosos sobre 

el tema»

obra. El meu avi, Josep Massot i 
Planas, havia recollit molts testimo- 
nis i textos del Cangoner popular de 
Mallorca i el meu pare, quan jo tenia 
16 anys, em demaná que l’ajudés a 
recopilar el que l’avi havia iniciat. 
Aleshores, anys més tard, a 
Montserrat apareixen els papers del 
cangoner de Mariá Aguiló i, quan jo era 
secretar! de l’AILLC (Associació 
Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes), aquesta Associació ini
cia la recuperació deis papers que el

senyor Patxot volia que quedessin a 
Montserrat.
Qui era el senyor Patxot?
El sr. Patxot fou un mecenes i pro
tector de la cultura catalana en temps 
de la Dictadura de Primo, coMabora- 
dor de I’IEC i creador del Cangoner 
Popular de Catalunya, que comengá 
a publicar-se l’any 1923. Després de 
la guerra es negá sempre que els 
seus papers anessin a parar a cap 
institució oficial, mentre visqués 
Franco. Per això els seus néts, fa uns 
anys, ho donaren a Montserrat seguint 
les indicacions d’aquell mecenes, i 
ara ho editem...
Recuperes, dones, una obra antiga?
Sí, perqué cree que cal editar-la. Els 
papers són veils i, alguns, forga dete- 
riorats. A més són importants, perqué 
és un arxiu riquíssim que ha d’estar 
a l’abast de tothom sense el perill que 
es malmetin. Cada any en surt un 
volum i la Generalität ajuda a la publi
cado. Abans de la guerra n’havien 
sortit tres volums i, de moment, nosal- 
tres hem tret els catálegs, la história 
del cangoner (que són els volums 4 i 
5) i, a partir del 6 reprenem les memó- 
ries com sortien abans de la guerra, 
que són els escrits de les persones 
que anaven per les comarques a reco- 
llir cangons. Ja ha sortit el 7, de segui
da sortirà el 8 i, segurament, n’hi haurá 
dos més.
Deixem de banda, si és possible, 
encara que només ens hi haguem 
acostat una mica, el Josep Massot 
historiador, folklorista i filóleg i par- 
lem del Josep Massot director de 
Serra d ’Or, que, encara que sembli 
mentida, són el mateix. Quants lec
tors té, la revista? Quina mena de 
públic té?
-  D’exemplars de Serra d ’Or se’n 
venen uns quants milers, a tot el món. 
La revista té un public fidel, però té el 
problema, com totes les revistes, de 
la renovado de subscriptors. Aquesta 
és la nostra fita els darrers anys; cer
car noves formules per captar nous 
lectors. Pel que fa al nostre públic, 
està format, bàsicament, per persones 
d’un nivell intel-lectual sôlid, encara 
que nosaltres voldriem arribar a tot
hom qui s’interessés per la cultura 
catalana.
El nombre de lectors augmenta o 
disminueix, en els darrers anys?
-  Després de la mort de Franco van 
minvar les vendes a causa de la pro-

liferaciô de revistes en català, però 
ara s’estan récupérant els subscrip
tors. Això és important i indica la vita- 
litat d’una revista que farà 40 anys. 
Per a l’abril de 1999 es prepara una 
exposició al Museu d’Flistòria de 
Catalunya que durà el títol de “500 
anys de la primera impremta a 
Montserrat” i que commemora un fet 
gairebé unie al món; la pervivència, 
durant tants anys, d’una impremta 
que publica des del mateix Hoc; el 
monestir.
Es nota la “normalització” dels 
estudis de Filologia catalana i l’es- 
colarització dels darrers anys, en la 
revista?
(Somriu, negant amb el cap) No es 
nota gaire, això, eniloc. Però és cert 
que les ja nombroses promocions de 
filòlegs catalans han fet augmentar 
el nombre de coMaboradors i la correc- 
ció dels textos.
I heu notât algún canvi, en els 
darrers anys, en la incidèneia de 
la revista sobre la societat a la quai 
va dirigida?
La cultura catalana està estancada. 
Tenir Neis que no serveixin perqué les 
coses vagin endavant és com si no n’hi 
hagués.

«La cultura catalana 
està estancada. Tenir 
liéis que no serveixin 

perqué les coses vagin 
endavant és com si no 

n’hi hagués»

Pariem de l’editorial. PAM és una 
empresa que, sembla evident, no 
pretén “fer negoci” com la resta de 
cases editores. Com us ho feu per 
tirar endavant?
Nosaltres intentem fer una labor de 
suplència de llibres que altres edito
rials no voien fer, fern molts llibres 
“universitaris” i científica, aprofitant 
totes les ajudes institucionais possi
bles; Departament de Cultura de la 
Generalität, Ministerio, etc. i a través 
de coedicions amb la UB, la UAB, la 
UIB, etc.
I editeu exclusivament en català. 
Això demostra que és possible 
aguantar amb les edicions en la 
nostra llengua?
Per fer un gran negoci, no.



PAM edita moites coMeccions que 
abasten diferente camps d’inves- 
tigació, seguiu alguns criteri de 
selecciô? I quins son eis Ilibres 
que més es venen?
Com a director, vaig continuar amb 
la literatura religiosa, amb la literatura 
infantil i juvenil -ara hi ha molta com- 
petència, en aquest camp-, Després 
va venir la “Biblioteca Serra d'Or”, la 
“Biblioteca Abat Oliva” i, a poc a poc, 
gairebé hem monopolitzat les publi- 
cacions més especialitzades sobre 
temes filològics, literaris i, en algún 
cas, histories. Pel que fa a les ven
des, eIs Ilibres que surten més son 
les Guies de Montserrat en diversos 
idiomes, eis Ilibres de text -sobretot 
el nou mètode de pedagogia musical 
del pare Ireneu Segarra-, eis Ilibres 
religiosos... Eis nostres “best-sellers” 
sén eis 100.000 exemplars del Nou 
Testament i eis 40.000 de “La joia 
d’envellir” de Jacques Leclercq. 
Què n’opines, corn a editor, de la 
política del “suport genèric”, que 
tantes vegades s’ha discutit?
Vaig ser un dels culpables de l’e- 
xistèneia del suport genèric. És bàsi
ca, aquesta política d’ajuts, perqué 
el món editorial catalá tiri endavant.

«Eis nostres 
“best-sellers” són els
100.000 exemplars 

del Nou Testament i els
40.000 de “La jola 

d’envelHT’ de
Jacques Leclercq»

PAM edita, també, una revista infan
til, Tretzevents, poc coneguda pel 
gran public. S’ha notât l’escolarit- 
zació en catalá en la demanda o el 
tiratge?

Anem guanyant subscriptors, sobre
tot després de la darrera etapa de 
dinamització que la directora, la 
Montse Ginesta, ha posât en marxa 
amb una aposta de qualitat que el 
públic valora.
Dirigir una editorial i diverses revis
tes és un lloc d’observació privilé
giât dels moviments culturáis i els 
fets laterals que els afecten. Una 
de les coses que deus poder veure 
és com escriu, la gent, avui. El nivell 
ha millorat?
Tot és relatiu. El nivell mitjà ha millorat, 
però és evident que un títol de Ilicen
ciatura no assegura res. Com arreu, 
també al nostre país els temes ortográ- 
fics, gramaticals i de correcció en gene
ral están una mica oblidats.
En un moment de la conversa has 
dit que la cultura catalana està 
estancada. En el camp cultural 
també existeix l’endogámia habi
tual en determinata cercles del 
país?
Això ho trobem, malauradament, a tot 
arreu. Sempre hi ha persones que 
intenten pujar insistentment: és inne
gable que n’hi ha, d’endogamia, i 
molta. Una de les conseqüéncies d’a- 
quest fet és l’allau de publicacions en 
catalá i en castellá: a la nostra cultu
ra el paper escrit pesa molt i tothom 
voi que li publiquin -a  vegades per 
necessitate de currículum académic- 
alló que ha escrit.
Com a director de PAM, qué en pen
ses de les “noves tecnologies”? 
Afectaran l’edició en paper? 
Canviarà el tipus de lector?
Estem en un moment de renovació 
incessant: la manera de fer, d’impri- 
mir les revistes i els Ilibres evolucio
na constantment i -fenomen curiós- 
es llegeixen menys Ilibres, encara que 
hagi pujat el sostre de lectors... Malgrat 
les noves tecnologies, penso que el 
Ilibre en suport paper se seguirà man- 
tenint.

«Estem en un moment 
de renovació incessant: 

la manera de fer, 
d’imprimir les revistes 
i els Ilibres evoluciona 

constantment»

Una última pregunta “capciosa”: 
creus que una Mengua fa una 
nació?
Una llengua hauria de fer una nació.

Ha estât una conversa intensa, 
apassionant i productiva, encara que 
això que el lector té al davant només 
en sigui una mostra superficial i pobra, 
en la qual resulta impossible de reco- 
llirtot el que ens ha dit, així com també 
el to de veu, els gestos, les mirades 
expressives i els silencis plens de 
complicitats. Tenim la impressió d’ha- 
ver entrât una estona en l’univers he 
i viu de la cultura a través de l’amis- 
tós diáleg amb un home savi, tot i que 
només n’hem pogut mostrar les pun
tes de l’iceberg. Ja és fose, però el 
temps ha passât molt de pressa i 
tenim la impressió d’haver-n’hi robat 
massa, privant-lo de dedicar-se a algu
na de les múltiples feines que sem
pre té entre mans. Donem les grà- 
cies a Josep Massot i Muntaner pel 
seu treball i per la magnífica lliçô d’hu
manisme i d’humanitat que ha estât 
aquesta conversa.
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Devíem  ser dait del baluard des 
d’on repassàvem amb la mirada la 
vastitud d’aquell Desert dels Tàrtars 
por on havia d’arribar l’exèrcit alli- 
berador que no va arribar mai. Devia 
ser aleshores que el vam conèixer. 
Era educai. Cast. Ironie (sobretot 
era ironie). Sobri. Generós. Però no 
menjaràs de l’arbre del coneixement 
del bé i el mal, perqué, en pots estar 
segur, el dia que en menjaràs, 
morirás. Era amable. Un pél distant 
(ja anava bé). Es movia amb prudén- 
cia entre la xusma feixista. D’alguna 
manera eli també era un vençut. En 
aquell Desert dels Tàrtars hi havia 
una ciutat en marxa (cap a on?) (cap 
a enlloc?). I ens va ensenyar els 
noms en la llengua que calia fer-ho. 
El nom del cingle, altiu i solitari. De 
la velia alzina centenària. Del cara- 
mell fulgent. De l’àmfora del sol. Ens 
va haver de parlar d’una fe (i d’un 
codi) en qué ell creia, però que mai 
no havia estât la dels nostres pares.

Camìl

JORDI DOMENECH SOTERAS

ni mai va acabar sent la nostra: ho 
va fer amb delicadesa. Quan el vam 
conéixer venia d’un l’exili i va con
tinuar visquent en un altre. D’amagat, 
ens va ensenyar els noms. I ens va 
dir que les rimes difíciis havien d’a- 
nar abans de les fáciis (i ara que ja 
no les fem servir!). Duia (a la mira
da?) el perfil absolut de la seva ciu
tat úmbrica (la que és damunt 
rOnyar, prop del Ter). Era noucen- 
tista. A daIt del baluard ella també 
hi devia ser (en premonició?). Em 
sembla que també es deia Camila. 
EN li havia explicat l’ablució ritual. I 
va ser al seu nuviatge (al nostre, cal 
dir-ho tot). Vincuiat en el cuite a les

Lletres i a l’Amistat. Ens va ense
nyar els noms en aquell fose espai 
eremític del Carrer de la Grácia. Una 
moral. El ree no para:/ l’aigua s’es- 
corre/ com una anguila. Una poe
sia com japonesa (a estones): la 
millor. Un avantguardista renegat va 
parlar de “deprecant m urm uri” . 
Potser sí. Mentre, a la Model (quin 
sarcasme!) les coses anaven com 
anaven i Déu, si hi era, devia girar 
el cap cap a una altra banda. Però 
eli era fonam enta lm ent bo. No 
sabrem mai si ho era, però vivia com 
els pobres. Amb els noms de les 
coses dites en veu baixa contra el 
poder. Amb la mercé que ens feia del 
so de l’orgue (de Bach, potser?). 
Amb les misses breus i polides. Cast, 
ja ho he dit abans: quan hi anàvem 
a confessar-nos del pecat (de l’únic 
pecat que hi havia) eli s’ho passa
va més malament que nosaltres, 
que ja és dir. No preguntava ni guan
tes vegades, ni com, ni amb qui, 
com feien els altres. Va durar poc, 
aixó. Vaig complir amb l’obligació 
del bon deixeble i en vaig renegar i 
me’n vaig separar (fins on vaig 
saber). Però eli hi va ser sempre, 
mentre va poder. Com deia aquell 
friülés: “lo scandalo del contradirmi, 
dell’essere con te e contro te” .

TOMBA DE MN. CAMIL GEIS. CEMENTIRI DE SABADELL, COMUNITÀ! DE SANT FELIU. FOTO JAUME PUIG



Duccio, Van Eyck, Carpaccio, Lucas 
Cranach, Durerò, Caravaggio, Rubens, 
Van Gogh, Gauguin, Mondrian, Klee... 
son alguns dels grans mestres de la 
historia de l’art dels quais es poden 
veure obres al Palau de Villahermosa, 
seu a Madrid de la Fundado CoMec- 
ció Thyssen-Bornemisza, obert al 
públic des del 10 d’octubre de 1992.

Compost per quasi vuit-cents qua- 
dres i tapisses, escultores, talles, 
objectes d’or, plata i esmait, el Museu 
Thyssen-Bornemisza ofereix un recor- 
regut per la historia de la pintura euro
pea des deis seus inicis, en el segle 
XIII, fins a finals del segle XX. Per 
mitjà d’un recorregut cronologie, el 
visitant pot seguir els moviments i 
corrents més importants de la pintu
ra, des deis primitius Italians, amb 
Duccio al cap, fins el Surréalisme tardà 
i el desenvolupament de la sensibili- 
tat Pop ais anys 60, junt a représen
tants de la pervivéncia de la tradició 
figurativa en el nostre temps.

Aquesta coMecció és el fruit del 
gust col-leccionista del barò Hans 
Heinrich.

Thyssen-Bornemisza i del seu 
pare, el barò Heinrich. Aquest, que 
va iniciar la CoMecció en els anys 20 
d’aquest segle, es va dedicar sobre- 
tot a l’art antic, reunint, fins 1947, any 
de la seva mort, unes 525 obres. A la 
seva mort, la CoMecció es va disper
sar en part entre els seus hereus, i el 
seu fill. Tactual barò Thyssen-Bor
nemisza, es va dedicar a reunir-la de 
nou, comprant les obres ais seus 
parents. En una etapa inicial va seguir 
adquirint pintura antiga i, a partir deis 
anys 60, inició la coMecció de 
“Maestros Modernos”. El seu interés 
es va centrar en un principi en les 
obres de TExpressionisme alemany. 
Poc a poc, la fascinació que sentia 
pels expressionistes alemanys el va 
conduir a Tadquisició d’obres d’artis
tes d’avantguarda russes i altres pio- 
ners de Tart abstráete. I així va arribar 
a fer-se amb importants obres impres- 
sionistes, postimpressionistes, pintu
ra europea de principie de segle, pin
tura anglesa de la postguerra (Francis 
Bacon, Ludan Freud...) i pintura nord- 
americana dels segles XIX i XX.

Tomás Llorens, director de la 
coMecció Thyssen-Bornemisza, ha 
tingut Tamabilitat de concedir una 
entrevista per “Quadern” des del 
moment en qué es va assabentar 
del caire cultural que guia la nostra 
publicació.

Tomás
Llorens

M IUGROS TORRES

Degut a les diferéncies tant d’es- 
tructura interna com externa de la 
CoMecció Thyssen en compareció ais 
nostres museus, no només d’Espanya 
sinó europeos, vam creure molt impor
tant mantenir una conversa amb el 
Sr. Llorens per tal de conéixer a fons 
aquesta coMecció de la qual des de 
fa uns anys podem gaudir.

Una vegada ens vam posar en 
contacte vam començar a parlar deis 
temes que volíem explorar.
Sr. Llorens, amb quina vocació va 
néixer aquesta fundació-coMecció 
Thyssen-Bornemisza?
Es tracta d’un museu dedicat a mos
trar la coMecció que recorre tota la 
história de la pintura des del segle 
XIII fins al segle XX.
Quina diferéncia podem trobar entre 
aquest museu i els museus d’art 
d’Europa?
La diferéncia principal és que no està 
centrât en la noció de patrimoni ni 
volem mostrar mitjançant Tart la histo
ria nacional, sinó que és un museu 
com els americans, que neix amb la

«La nostra vocació 
és servir al públic 

mostrant-li la história 
de la pintura occidental 

que forma part de la 
cultura del nord 

d’Europa»

idea d’ensenyar la história de la pin
tura, d’educar la Sensibilität. Té un 
carácter principalment didàctic.
Hi ha poques obres, buscant la qua- 
litat més alta. Es mostra el corrent

centrai de la historia de la pintura.
La pintura espanyola està poc repre
sentada, cosa que a Madrid va bé, ja 
que tenim el Prado.
La nostra vocació és servir al públic 
mostrant-li la historia de la pintura 
Occidental que forma part de la cultu
ra del nord d’Europa i que a Espanya 
seria difícil de veure, si no fos per 
aquest museu.
Quines són les seves idees per 
aquesta temporada artística?
Nosaltres efectuem dos tipus d’expo- 
sicions temporals, a part dels progra
mes d’extensió didáctica, cicles de 
conferéncia, etc., que són les que 
dominen: convencionals i les de con
text O reduïdes. En les de tipus con
vencional, s’escull un tema, un artis
ta, corn per exemple la que tenim ara 
de Sorella. El propòsit d’aquestes mos
tree és fer historia de Tart i difondre- 
la. Sempre están acompanyades d’un 
component d’investigació, no es vol 
descobrir noticies, sinó proporcionar 
un angle diferent d’estudi. Aixi farem 
una exposició de El Greco en col-labo- 
ració amb el Prado, una mostra que 
tracta de seguir la seva evolució artís
tica. Es planteja a partir del pensa- 
ment que el Greco és molt excep
cional, és grec i pinta a la manera dels 
bizantins. Viatja a Itàlia i interioritza 
el maniérisme, arriba a Espanya i es 
converteix amb el Greco, un pintor 
molt aïllat i seguirem aquesta evolu
ció. Veurem corn tracta un mateix tema 
en diferente époques de la seva vida. 
La seva transformació artística. I les 
de context són petites exposicions 
que es presenten dins de la mostra 
permanent. Es tracta de fer un estu- 
di a fons d’una obra i el públic parti
cipa. Anàlisi de pigment, radiografia, 
context historie. Es presenten junt amb 
un catàieg molt especialitzat. Dins d’a
questes exposicions al gener es pre
sentará el quadre de Picasso Corrida 
de toros de 1934 i es farà un estudi de 
la creació de l’artista del 33 al 35, per
qué és un any molt homogeni i que mai 
s’ha estudiat. A Testiu es presentará 
obra de Miquel Andrius, de Tescola 
de Londres, que és molt intéressant i 
poc conegut. La coMecció té dues 
obres seves i intentarem recomposar 
la série a la qual pertanyés, que es 
tracta de sis obres.
Quines són les seves idees i pro- 
jectes a llarg termini?
Continuar amb els dos tipus d’ex- 
posicions i en concret farem una 
exposició al voltant de Juan Gris,
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de robra La mujer sentada de 1916. 
De Degas La bailarina verde. De 
Duero Jesús entre los doctores i El 
Cristo resucitado de Bramantino.
El públic que ve a la fundació de 
quin tipus és?, quina edat, quina 
formació? Vénen moites escoles? 
Un terç del públic que ens visita és 
de Madrid, un altre terç de la resta 
d’Espanya i un altre terç de fora 
d’Espanya. Predominen les edats 
joves i eis visitants amb nivell de for
mació mig-alt. Es tracta de persones 
atentes a la vida cultural, que visiten 
museus, llegeixen Ilibres, és a dir, con- 
sumeixen cultura. Tenim poc impac
te en les grans capes de la poblacié 
que tenen poc habit i aixô és una cosa 
que ens agradaria incrementar. 
D’escoles ens en visiten moites. 
Quines son les exposicions que 
més públic porten al museu?
Les que es centren en artistes cone- 
guts. La qualitat també compta. Les 
obres han de ser d’alta qualitat, no 
només el nom de l’artista.
En el temps que porta corn a direc
tor ha notât cap canvi important 
per part de les repercussions que 
poden mantenir les diferents mos- 
tres en el públic?
Sí. Per mantenir el nombre de visi
tants és imprescindible fer exposi
cions temporals, si no el públic acaba 
per no anar al museu.
Com es comporta la crítica amb la 
coNecció?
Per regla general bastant benèvola 

i en general està molt informada. 
Creu que la crítica és important, 
que influeix en el públic d’alguna 
manera?
És molt important per la imatge glo
bal. La seva influència en el públic no 
és immediata, però si a través del 
temps que emeten judicis. Per nosal- 
tres és important la presència en els 
mitjans de comunicació. El més impor
tant és que parlin de nosaltres malgrat 
sigui malament, tal i com deia Dalí. 
Pensa que l’art té bons mitjans 
escrits, revistes, diaris?
Es produeix sempre la impressió que 
és insuficient. A Espanya els diaris 
ocupen una atenció a la vida artísti
ca. Aquesta atenció de la premsa dià
ria impedeix que s’hagin especialit- 
zat revistes.
Com veu el mon de l’art en l’ac- 
tualitat?
Hi ha hagut una gran ampliació del 
públic de l’art. S’incorporen nous paï- 
sos. Els asiàtics, cada vegada d’una

«Per mantenir el 
nombre de visitants 
és imprescindible fer 

exposicions temporals, 
si no el públic acaba per 

no anar al museu»

manera major. Aprecien la pintura del 
renaixement a Tactual. Al mateix temps 
hi ha una situació crítica o pro
blemàtica quant al sentit de la histò- 
ria de Tart. A començaments de segle 
la raó de la història de Tart, des de la 
prehistòria fins ara, s’entenia tal i com 
la idea dels romàntics alemanys. Ara 
es troba una mica perduda, sense 
conceptualització. La història de Tart 
forma part del mare que inspira la cre
ado dels artistes. Ara hi ha confusió 
en la pròpia consciència de la crea- 
ció artística. Però al mateix temps, el 
públic artistic, com ja he dit abans, 
creix. Entrem en contacte amb altres 
cultures, en les quais Tart tenia un 
altre sentit. La manera d’entendre Tart 
serà d’una manera més universal, no 
centrada en el pensament europeu. 
Serà necessari un temps, però Tart 
trobarà una major acceptació. Hi ha 
molt públic per veure les grans expo
sicions. La presència de la creado 
artística no va a desaparéixer.
Des de Madrid i des del lloc que 
ocupa, qué pensa de la premsa 
local? I de la cultura local? Creu 
que haurien d’existir més vineles 
entre la capital i les ciutats que 
l’envolten?
A la segona meitat del segle XX es 
produeix un resorgir de la premsa 
local. El municipi té una major aten
ció, una major presència en els paí
ses democràtics. Abans la politica era 
només de Testât, ara els municipis 
tenen un paper decisiu per al benes- 
tar del ciutadà. És lògic que hi hagi una 
major atenció a les grans ciutats, que 
és on hi ha més públic, públic que es 
mou, turismo. A la vegada les distàn- 
cies son cada vegada menys obsta
cle. Aquella velia oposició entre ciu- 
tat metròpoli i la resta del territori 
tendeix a difuminar-se cada vegada 
més. La manera de viure és quelcom 
molt més homogeni al llarg del terri
tori que ho era abans. Les diferèn- 
cies es van difuminant.

En aquests moments i fins el 17 
de gener de 1999 a la sala de les

exposicions temporals es pot veure 
Texposició Sorolla y  la Hispanic 
Society. Una vision de la España entre 
siglos, on es presenta el conjunt d’o- 
bres que Sorolla va realitzar per la 
Hispanic Society of America de Nova 
York, projecte en el quai va traballar 
durant vuit anys. El résultat va ser 
una sèrie de pinturas de gran format, 
coneguda amb el títol de Las regio
nes de España, que sintetitza la visió 
de TEspanya contemporánia a Sorolla, 
i de váries de les seves regions, obser
vada a través deis ulls del pintor. 
L’exposició es completa amb quinze 
retrats d’espanyols iMustres, molts 
d’ells papen

I dintre de les exposicions de con
text, es pot veure fins al 10 de gener 
de 1999 la mostra Kupka. Localización 
de móviles gráficos, 1912-13. On es 
pretén analitzar una de les obres més 
importants que va efectuar el pintor 
txec Frantisek Kupka (1871-1957), un 
artista mal conegut i no suficientment 
valorat, però que va ser pioner en el 
camp de Tabstracció. La sèrie que es 
presenta en aquesta mostra, en la qual 
Kupka va traballar al llarg deis anys 
1912 i 1913, està formada per dues 
obres principals, dos olis denominats 
Localización de móviles gráficos I y  
Localización de móviles gráficos II, i 
un nombrós conjunt d’estudis a papen 
La primera versió en oli forma part de 
la CoNecció Permanent del Museu 
Thyssen-Bornemisza i la segona ha 
viatjat des de la National Gallery of Art 
de Washington. Junt amb ells s’expo- 
sen quinze estudis sobre paper que 
precedeixen de diverses coMeccions 
privades d’Europa i dels Estats Units.

«Ara hi ha confusió en 
la pròpia consciència 

de la creació artística»

Juntament amb aquests dos tipus 
d’exposicions la Fundació realitza pro
grames didàctics per escoles i families, 
cicles de conferèneies, publicacions i 
el programa del “cuadro del mes”, on 
s’explica i estudia una obra destaca
da de la CoNecció, entre d’altres.

En conjunt, i tal i com ens va expli
car el Sr. Llorens, la Fundació ha 
prêtés que els criteris de qualitat i 
innovació fossin el motor de desen- 
volupament deis seus servéis cultu
ráis, cosa que sense dubtes està 
aconseguint. ^
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Í Aymami

MAHUEL COSTA FERNANDEZ

na vegada hi havia un home petit i bellugadis. Vivia en 
una ciutat plena de xemeneies i les circumstàncies de la 

vida l’havien portât a ser un industrial, petit també. Traballava de sol a 
sol i sempre tenia un somriure als llavis. Apreciava eis valors tradicio- 
nals, però era tolerant i practicava la bonhomia. En el tons del seu cor 
estimava les arts i, sobre tot, les lletres. Escrivia semblançes dels seus 
contemporanis en el diari local. Potser li hauria agradat ser anglés -s i 
no tos perqué era catalá de socarel- i per aixó conreava un humor 
amable i picardiós, com un Jerome K. Jerome o un Wodehouse. Un bon 
dia decidí ressuscitar un veil projecte, mai realitzat, del poeta Joaquim 
Folguera i va crear una associació: els Amies de les Arts i de les Lletres. 
Aixó d’associació és una manera de dir-ho, perqué realment era eli tot 
sol. No en va tenir prou i fundà una revista, Quadern. Li van dir que dura
ria poc. Molts no en van voler saber res. El titilaren de no estar à la page, 
de poc polemista, fins i tot de capellanesc. Ben aviat la publicacié com
pii deu anys. I de l’associacié en féu una fundació. Ara ja hi coMabo- 
rava més gent. Pasearen gairebé set anys més. La seva preocupació 
era la continuí'tat. I no posé cap obstacle -de  fet no ho havia fet mai- 
a obrir-se més. Un nou equip va prendre el relleu. I ara Quadern acaba 
de complir 20 anys. Una fita que només han assolit dues 
revistes més a Catalunya.
Aquest home era -é s -  Joan Cuscó i Aymamí. La ciutat 
on vivia -on v iu - Sabadell. La seva déria la teniu a les 
mans. Per tot el que ha fet, li volem donar les grácies.
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Qüestionari Proust

El principal tret del meu carácter?
Seny i rauxa.
La qualitat que prefereixo en un home?
Ser bo, honrat i treballador. I amb bon humor...
La qualitat que prefereixo en una dona?
Igual, igual, igual.
Allò que més estimo en els amies?
Que valorin l’amistat.
El meu principal detecte?
Estar en moviment continu...
La meva ocupado preferida?
Estar ocupat senzillament.
El meu somni de benestar?
Fer real el benestar.
Quina fora la meva pitjor desgrácia?
Perdre els éssers estimats; perdre la salut i perdre les iMusions... 
Qué voldria ser?
L’Ángel de la Guarda, sense nòmina municipal...
On desitjaria viure?
En una ciutat imaginària.
Quin color prefereixo?
És que m’agraden tots. El color biau en preferència.
Quina flor prefereixo?
La rosa, la ginesta i la magnòlia. En die tres per omplir el gerro. 
Quin ocell prefereixo?
La cadernera.
Els meus autors preterits en prosa?
Ciar i català: En Pia.
Els poetes preterits?
Destaco a Mossèn Geis.
Els herois de ficció?
Quixot.
Les meves heroines de ficció?
Per fer ideal parella amb l’antehor: Dulcinea.
Els meus compositors preterits?
M’agrada la bona música; i per posar un nom: Mozart.
Els pintors predilectes?
Gimeno.
Els meus herois de la vida real?
Per generalitzar: els que fan la feina ben fêta.
Les meves heroines històriques?
Igual, igual...
Els noms que prefereixo?
Els de Joan, Josep, Maria i ases que n’hi havia a totes les 
cases...
Qué detesto més que res ?
El matérialisme i la incivilitat.
Quins caràcters històrics menyspreo més?
Els que imposen la seva raó i han menyspreat la deis altres... 
Quin fet militar admiro més?
El dia que van Ilicenciar-me de la mili, per exemple...
Quina reforma admiro més?
Posant-hi humor a la resposta: les obres que fa i desfá el nos
tre Ajuntament...
Quins dons naturals voldria tenir?
M’haig de conformar amb els que fine, si bé m’agradaria 
tenir-ne alguns de sobrenaturals....
Corn m’agradaria morir?
Enllà, enllà i amb pau i tranquil-litat...
Estât present del meu esperit?
Bé gràcies...
Fets que m’inspiren més indulgència?
Les innocentades.
El meu lema?
Fer carni...

Corn SÓC?
He prêtés ser: bo, honrat i treballador...



En el cap, pocs cabelle 
i moltes cebes...
Tenag.
Les coses que fa les deixa, 
normalment, amb punts suspensius 
Somiatruites. (Somia en color...)
És una mena de Quixot; 
veu més nans que gegants...
Li agrada, entre altra vianda, 
l’humor...
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MC. Un dels records més emotius 
que tinc de tu és del dia 26 de 
febrer de 1976, en plena vaga gene
ral, quan amb les pistes munici
pals d’atletisme plenes de gom a 
gom de vaguistes, esperaves tot 
sol, davant l’Ajuntament, noticies 
dels detinguts. No passava gaire- 
bé ningù. Ens vam asseure tots 
dos en un banc, i enmig de llargs 
silencis, vam esperar el desenilaç. 
Creus que aquella vaga, en la quai 
per primera vegada obrers i patrons 
van coincidir en més d’un aspec- 
te, marca l’inici del Sabadell post
franquista?
AF. Probablement. Sabadell, ja tenia 
una tradició democràtica important i 
havia jugat un paper bastant notable 
dins del coMectiu minoritari que era la 
oposició antifranquista. La vaga gene
ral va ser una de les primeres expres
sions publiques, un cop mort Franco, 
que la poblado volia unes altres regles 
de joc. És a dir, que la cotilla que sig
nificava el régim no responia ja a les 
necessitats diverses dels diferents 
sectors de la ciutat. La prova és que 
un cop produit el canvi politic, 
Sabadell s’hi va adaptar ràpidament 
i va demostrar, més que altres ciutats 
del pais, una vocació europea que pot- 
ser ja ens venia a través de les expor- 
tacions i les vendes de teixits pel món 
i que d’alguna manera va fer palés 
que la situado anterior era una situa- 
ció que no ens anava bé. Si, la vaga 
del 76 és un punt important dins la 
historia de Sabadell i va ser l’inici del 
seu desplegament democratic. Aixi 
també ho entén l’historiador Andreu 
Castells en fer acabar el seu treball 
Sabadell. Informe de l ’oposicló préci
sément amb la vaga general.
MC. Recordo també l’endemá del 
tres d’abril de 1979, dia que vas 
guanyar les eleccions. Abans de 
res vas passar per les seus de tots 
el partits i et vas oferir com a nou 
alcalde. Amb poc éxit, per cert. 
Realment en aquell primer moment, 
vas tenir la idea de fer un govern 
ampli, de concentració ciutadana? 
AF. Mira, al 79 hi havia una cir- 
cumstáncia excepcional. Era la pri
mera ocasió en qué podíem exerci- 
tar una pila de coses que la major 
part de nosaltres no havíem pogut fer 
mai: ser una societat normal, una 
societat moderna, occidental. Però 
érem també una societat encara 
estranya, perqué arribàvem a les lli- 
bertats sense una tradició democrá-

Antoni Farrés i 
Manuel Costa 

conversen sobre 
vínt anys de 

Sovem municipal

tica. No n’hi havia en els partits, per
qué les condicions de la clandestini- 
tat havien fet gairebé impossible un 
funcionament democrátic. Per tant, 
és a partir del 79 que vam començar 
a aprendre qué significava de veritat 
la democracia. Al llarg d’aquests vint 
anys hem après moites coses, no 
totes, però sí moites. Sí, és cert, vaig 
tenir poc éxit en el meu oferiment com 
alcalde, però és que aleshores enca
ra pesaven molt les qüestions perso
nals. Ara,en política, hem après a con
templar-nos com adversaris. En aquell 
moment encara es parlava d’enemics 
i fins i tot hi havia gent que tenia por 
del résultat de les eleccions. No, no 
vaig tenir la idea de fer un govern de 
concentració ciutadana, hauria estât 
fora del context, però si que des del 
primer moment em vaig proposar ser 
l’alcalde de tots. Evidentment el 79 
es van haver de prendre decisions 
complicados. Per exemple, aquí no 
hi havia una tradició de pagar impos
tes i una de les primeres alcaldades 
que vaig fer va ser agafar una pissar- 
ra, apuntar-hi els vint deutors princi
pals i posar-la al mig de la plaça, i 
quan algù venia i pagava, sortia algù 
amb un guix i el tatxava. A partir d’a- 
leshores ja es va veure que s’havien 
de pagar els impostes. Perqué en tot 
cas la discussió era una altra: si les 
contrapartides que es rebien dels 
impostos eren suficiente o insuficiente. 
Aquesta será l’eterna discussió, però 
en una societat moderna i civilitzada 
els tributs s’han de pagar.
MC. Sempre s’ha dit que, en els ini- 
cis, quan encara hi havia molta por 
en les institucions economiques 
de la ciutat envers el que podrien 
fer aquells comunistes que havien 
guanyat les eleccions, es va pro- 
duir entre els poders fáctics d’a- 
leshores i tu, d’una manera molt

personal, un pacte, mai confirmât 
ni desmentit, però que fins i tot té 
un nom: el Pacte de Sant Roc. 
Potser seria el moment d’aclarir 
aquest punt de la nostra petita 
història.
AF. Fli va haver una circumstància 
que fins ara mai he explicat pùblica- 
ment. Un cop presa la possessió, l’en- 
demà, s’esperava que les entitats em 
truquessin. I només se’n va produir 
una de trucada: la del Joan Oliu, del 
Banc de Sabadell. Em va felicitar i 
em va dir que el Conseil d’Adminis- 
tració volia venir a saludar-me com a 
nou alcalde. I aixi ho van fer. En aque
lla entrevista, en Joan Oliu em va dir 
el següent: “ Ets alcalde per votació 
popular i per tant ets el nostre alcal
de. Nosaltres només volem ser el Banc 
de la ciutat i de l’Ajuntament. Si tu 
volguessis fer de banc probablement 
t’equivocaries; si nosaltres volgués- 
sim fer d’alcalde segur que ens equi- 
vocariem. Per tant el més lògic és que 
vosaltres feu d’Ajuntament i que nosal
tres fem de banc.” Li vaig respondre 
que, efectivament, ens equivocariem 
si voliem fer els papers que no ens 
pertocaven. Ens vam mirar i vam dir: 
d’acord. El Banc de Sabadell mai ha 
intervingut en política local i jo sem
pre he dit que estava orgullos de ser 
alcalde d’una ciutat que, malgrat no 
ser capital de provincia, té dues 
importants institucions financeras 
pròpies. Al cap de dues o tres hores 
un munt d’entitats va començar a tru
car demanant entrevista amb el nou

«Es a partir del 79 
que vam començar a 

aprendre què 
significava de veritat 

la democracia»

alcalde. Jo no sé si aixô és un pacte. 
Jo no el vaig percebre corn a tal sinô 
simplement corn un exercici de sen
tit comü que els anys han demostrat 
molt positiu.
MC. El fet és que vint anys de 
govern municipal son molts anys. 
I que sens dubte hi ha un Sabadell 
abans i un Sabadell després d’An- 
toni Farrés. Quins han estât els 
eixos principals del teu programs, 
què penses tu que és el més impor
tant en la gestiô d’una ciutat corn 
Sabadell?
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AF. Reaiment vint anys son molts. 
Fins i tot he atrapat l’alcalde Marcet, 
i a vegades aixô em sembla parado
xal. Mira, fer balanç de vint anys és difí
cil i sobretot necessita d’una certa 
perspectiva histórica. El que fonamen- 
talment he intentât és normalitzar la 
vida ciutadana. La primera qüestió 
era aconseguir una ciutat més igua
litaria. Que qualsevoi persona, amb 
independència de la llengua, la renda 
i el Hoc on visqués, tingués accès a un 
nivell semblant de serveis pùbiics. Per 
això vam començar per urbanitzar els 
barris, per intentar fer una ciutat del 
que era una juxtaposició on la gent 
es considerava de Ca n’ Oriac, de 
Can Puiggener, dels Merinais, del 
Centre o de Grècia quan es tractava 
que tothom es sentís sabadellenc. La 
segona qüestió era tenir escoles sufi- 
cients i un bon instrument d’hospita- 
lització i d’assistència sanitària. El ter
cer tema era intentar modernitzar la 
ciutat i projectar-la sobre el territori 
que l’envolta. Això és el que hem vol- 
gut fer amb l’operació de l’Eix Macia, 
que penso que ha estât mal entesa 
per alguns sectors que Than vist com 
una competència comercial, quan pre- 
cisament és el contrari. En el moment 
en qué les grans superficies comer
ciáis es situaven sobre descampats i 
desestructuraven el territori, calia fer 
un nudi potent de serveis que moder- 
nitzés la ciutat i ens permetés avançar 
cap a una regió metropolitana multi
polar, en la qual Sabadell no fos una 
corona de Barcelona, sino una de les 
segones ciutats que, utilitzant l’ex- 
pressió tèxtil de la trama i l’ordit, for
men el teixit que acuii més de la mei- 
tat de la poblado de Catalunya. I 
finalment -és l’etapa en qué ara estem- 
, posar al dia el centre de la ciutat i 
obrir-nos cap a la revolució que sig
nifiquen les noves tecnologies de la 
informado i de la comunicado.
Jo diria que aquests són els tres o 
quatre grans eixos, intentad albora 
trampejar els problèmes d’idioma i 
aconseguir que tots els nostres nois 
i noies coneguessin les dues llengües

i assolissin uns nivells de convivéncia 
importad. Sí, realment vint anys són 
molts. I ara ja em pesen. Per això he 
decidit no continuar. Per això i per un 
veil conseil que em va donar el pre
sident Tarradellas: “ Alcalde, marxeu 
deis llocs abans no us en facin fora ”. 
MC. Hi ha alguna part de tot aquest 
programa que no hagis pogut desen- 
volupar al teu gust? En quin aspeó
te de la teva actuació durad aquests 
vint anys et sents més decebut? 
AF. Sobretot el que és segur és que 
he cornés errors. Qui pensi que no 
s’equivoca, es torna a equivocar. A 
més, en un Hoc on s’han de prendre 
tantes decisions, lògicament, ni que 
sigui per càlcul de probabilitats, 
t’equivoques.
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Decepcione? Sí. Quan coses que 
m’han semblât importants no han 
estât valorades com jo em pensava. 
Això produeix una sensació de des
concert, però suposo que deu pas
sar en totes les feines. Del que estic 
content és que en general a Catalunya 
se m’associa a la fundó d’alcalde, 
diria que soc un dels alcaldes per 
antonomàsia i d’altra banda m’agra- 
da tenir una certa fama de ser aquell 
que sempre que pot escombra cap 
a casa, vull dir que no solament se’m 
veu com a alcalde sino com a alcal
de de Sabadell. Mai estaré prou agraït 
ais conciutadans i conciutadanes per 
haver-me donat l’oportunitat de repre
sentar a la ciutat durant tants anys i 
donar solució a alguns deis seus pro
blèmes. Molt probablement aquest 
période de la meva vida haurà estât

el més important. Dificilment després 
de tants anys de ser alcalde de la meva 
ciutat faré una altra cosa que m’im
porti tant. Sovint recordo aquells versos 
que diuen: “Qh ciutat meva que la vida 
em prens i ets més meva i menys meva 
cada dia”. Aquesta idea m’ha marcat al 
llarg de la meva actuació.
MC. Personalment penso que allò 
que delà el programa del PSUC, 
que la cultura és un fenomen que 
neix en la societat civil i que les 
administracions només s’han d’es- 
forçar a recolzar-lo al màxim, no 
s’ha complert. Les entitats cultu
ráis no n’estan pas gaire satisfe- 
tes. I crée que l’Ajuntament ha estât 
més aviat intervencionista, sola- 
pant moites vegades les activitats 
privades en comptes de potenciar
les. Quines dificultats has tingut 
en la política cultural?
AF. El mon de la cultura és complicat. 
A mi de vegades em recorda el de la 
política; hi ha travetes, ganivetades... 
és un mon complex. Em penso que 
no comparteixo el teu diagnòstic entre 
altres coses perqué és difícil fer-ho 
quan un mateix hi està implicat.
De totes maneres durant aquests anys 
la ciutat ha estât prou dinàmica. I, per 
altra banda, quan parlem de cultura, 
a qui ens referim? Als productors, als 
espectadors, als consumidors de la 
cultura? Depèn de corn es vegi. I els 
recursos que s’hi han esmerçat són 
prou importants. No sé si hem estât 
intervencionistes o no. Però deixa’m 
fer una pregunta: Les entitats cultu
ráis durant aquest anys no han pas
sât també una crisi d’identitat i d’a- 
daptació, fins i tot associativa? Són 
prou liders o representatives ? Quin 
és el paper de la cultura popular? 
MC. Jo diria que les critiques no 
fan referència a la politica pública 
cultural -vull dir Museus, cultura 
als barris- on s’han assolit fites 
importants. Més aviat a la relació de 
les entitats privades amb l’Ajun- 
tament, a la politica de subven
ciona, a la falta d’unitat de criteria 
durant aquests anys.
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AF. Mira, continuo pensant que hi ha 
hagut una crisi associativa important, 
que hi ha moites entitats que no són 
fortes i que depenen massa dels 
ajuts. I això no és bo, perqué les fa 
dèbils i subsidiaries de I’Ajuntament, 
de la Generalität... Probablement això 
és una de les coses que s’haurà de 
debatre en el futur, però no ho sé del 
cert. Sí que és veritat que per la regi
doría de cultura hi han passât més 
responsables que per altres departa- 
mente. Potser això podría ser una 
explicado.
MC. Estás arribant al final del teu 
mandat. Un mandat llarg en el qual 
has tingut molts coMaboradors. 
Has sentit sovint la soledat del 
corredor de fons? Era inevitable 
que algunes de les millors perso
nes que has tingut al teu voltant 
abandonessin, moites d’elles amb 
recança? Per qué no t’ha estât pos
sible arribar a les pròximes elec- 
cions amb un successor ciar i ben 
definit?
AF. A mi se m’atribueixen éxits i mérits 
que no són meus, però també passa 
amb els fracasses, perqué jo simbo- 
litzo el treball conjunt. Fli ha hagut 
grans persones que han passât per l’a- 
juntament, tant en el govern com en 
l’oposició, i també d’altres que no ho 
han estât tant. En tot cas, quan a mi 
em pregunten qué he fet en aquests 
vint anys, sempre die que equilibris i 
vendre motos, en un llenguatge 
col loquial. Hi ha molta gent que ha dit 
d’estar disposada a donar una época 
de la seva vida per servir a la coMec- 
tivitat, però que també s’ha intéres
sât per altres coses. Per tant, molts 
relleus han estât fruit no de discus
sions sino de la nécessitât. Fa poc 
que he llegit un article sobre la crisi 
generalitzada dels alcaldes france
ses, un 45% manifesta la seva volun- 
tat de no continuar. Es queixen del 
poc poder que tenen eis ajuntaments, 
i també que tots plegats som l’ase 
dels cops i que la nostra tasca és 
pràcticament incompatible amb una 
vida professional i familiar. Penso que 
això ha estât la causa de molts dels

relleus que s’han produit al llarg d’a- 
quests anys. No tinc la sensació que 
hi hagi hagut grans conflictes entre 
nosaltres, de fet no hi han sigut, però 
la veritat és que era lògic anar réno
vant. Jo personalment seria partida- 
ri de limitaciô del nombre de mandats. 
Pel que fa al meu relleu, ho he médi
tât molt. Podria haver fet una mala 
passada, no dir res i ara, a finals de 
l’any noranta-vuit, dir de cop i volta 
que no em torno a presentar i agafar 
a tothom per sorpresa a excepció 
dels meus, que ja haurien pogut pre
parar un substitut, o fer com a altres 
ciutats, on l’alcalde dimiteix i nomena 
un successor com si això fos una 
monarquia. A mi em va semblar més 
honest dir-ho amb molt temps i sense 
intéressés de partit, per a qué el con
junt d’organismes de la ciutat pogués 
generar els recanvi que fos capaç i 
per a qué després eIs ciutadans deci- 
dissin de manera Iliure quina és la 
persona que creuen més adequada. 
I això penso que també és bo pel pro
per alcalde, perqué és necessari que 
sigui una persona que s’ho hagi gua- 
nyat ell/ella a pois i que mai ningù 
pugui retreure-li que és alcalde per
qué aigú va nomenar-lo com el seu 
hereu. Jo crec que necessitem un 
alcalde o alcaldessa amb personali- 
tat pròpia. Penso que he fet el que 
honradament havia de fer. He de 
reconéixer en aquest moment que 
estic cansat, perqué són molts anys. 
Amb la meva renùncia s’acaba una 
etapa que va començar amb la tran- 
sició democràtica. Ara ja som un país 
i una ciutat normal, i crec que s’ha 
d’escriure un capítol diferent.
MC. Deixa’m acabar amb una pre
gunta molt personal. Estás préparât 
per aquesta jubilació política que 
se’t presenta? Quins plans tens? 
Podria la ciutat, en el futur, aprofi- 
tar encara la teva experièneia?
AF. No ho sé. Efectivament estic en 
un moment délicat. Soc una persona 
que viu al dia i per tant ni pue ni vull 
permetre’m agafar un any sabàtic que 
probablement em convindria, perqué 
em sento espremut corn una espon-
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ja i per tant necessitarla un cert temps 
per a reaccionar i reciclar-me. No em 
plantejo la continuitat en l’àmbit poli
tic, veig difícil tornar a fer d’advocat, 
perqué després de vint anys és molt 
complicat fer un reciclatge professio
nal. Estic en Tintent de buscar aquell 
tipus d’activitat en qué pugui aprofitar 
Texperiéneia adquirida i que pugui fer
me fácil el tornar a ser un més de la 
colla. Crec que no em costará, enca
ra que molts em diuen que em serà 
difícil tornar a ser un ciutadà normal 
i corrent. Espero que no. Penso que 
ser alcalde no és una categoria sinó 
una fundó i que un cop acabada la 
fundó la persona és la mateixa. 
Després de vint anys de ser el repré
sentant de la meva ciutat, segur que 
la meva vida no és igual, però aspiro 
a, com diu Pere Quart, continuar sent 
un home de Sabadell, una persona 
d’estar per casa. El que també tinc 
molt ciar és un altre conseil de 
Tarradellas, que em va dir: “Alcalde, 
i quan pleguis, a callar.” Per tant, sí que 
m’hauré de mossegar més d’una 
vegada la llengua, i això és una obli- 
gació important per part meva, no sols 
pel conseil de Tarradellas, sino també 
per l’exemple dels dos altres exal
caldes vius, que durant aquests anys 
mai han opinât públicament sobre polí
tica local, i en aquest sentit han ajudat 
a la fundó, i vull aprofitar aquesta oca- 
sió per agrair-los-ho públicament. 
MC. Estic segur que ho aconse
guirás. I en qualsevol cas, penso 
que els ciutadans de Sabadell reco- 
neixeran el teu esforç, la teva dedi
cado i la teva honestedat. ^
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V in t anys enrera, a Barcelona, es 
consolidava una realitat teatral que ja 
portava temps gestant-se. Actors direc
tors i autors, sorgits de grups ama
teurs i del “Teatre Independent”, apor- 
taven una nova empenta a l’activitat 
iniciada, amb heroïcitat, per grups 
corn l’Agrupaciô Dramática de 
Barcelona i la companyia i escola d’Art 
Dramàtic Adrià Gual. La procedència 
de la gent que s’afegia amb noves 
idees era variadíssima. Des de grups 
de l’anomenat “of Barcelona” com 
podien ser els d’Horta, Sans, Sabadell, 
Terrassa, Hospitalet, així com de Reus 
i els de les Passions d’OIesa i d’Es- 
parreguera. Als grups que ja existien, 
corn eis Joglars i Comediante, caldria 
afegir grups que arrencaven amb força 
i amb voluntat de continuïtat: la com
panyia del Teatre Lliure, que iniciava 
la seva segona temporada estrenant, 
entre d’altres, “La vida del rei Eduard 
III d’Anglaterra” (amb la coMaboració 
de Josep M- Flotats); Dagoll Dagom, 
que estrenava amb un èxit inesperat 
“Antaviana” i el revulsiu grup de La 
Fura dels Baus.

Peter Brook, un dels molts direc
tors estrangers que ha passât diver
ses vegades per Barcelona aquests 
darrers anys, cercava un Hoc idoni per 
representar la seva “Tragèdia de 
Carmen”. Dels espais disponibles va 
escollir I’antic Mercat de les Flors, que 
estava total ment abandonat. Aixi s’en- 
ceta la vida teatral en aquest espai, 
que actualment compta amb tres sales 
on hi ha activitats durant tot l’any i 
que en un futur immédiat s’ampliarà 
amb el que ha de ser “la ciutat del 
teatre”, la quai inclourà la companyia 
del Teatre Lliure i l’Institut del Teatre. 
Tot aixö sota la tutela municipal. La 
Generalität, per la seva banda, crea 
el Centre Dramàtic, amb seu al Teatre 
Romea i encarrega a J. M- Flotats el 
Teatre Nacional de Catalunya. Amb 
aixo ja tenim teatres i companyies ofi-

Vint anys 
de teatre a 
casa nostra

FRANCESC VENTURA

dais de prestigi, amb el duel de les 
dues administracions per veure qui la 
fa més grossa, utilitzant la “cultureta 
teatral” per fer-se autopublicitat. No 
cal pas posar en dubte la qualitat de 
la majoria d’espectacles que s’han 
realitzat gràcies a bons professionals 
i el patrocini de les dues administra
cions (Ajuntament de Barcelona i 
Generalität).

Era aquest el panorama i el pro
grama que somniaven eIs professio
nals que hi han intervingut? És just 
que tots eis altres s’hagin de confor
mar amb les engrunes que se’ls ha 
repartit? Cap responsable de la cul
tura actual recorda d’on han sortit la 
majoria de figures dels teatre català 
d’avui? Es pot girar l’esquena als grups 
amateurs i independents tot incloent- 
los en el capitol d’activitats “folklori
ques”? És aquest el tracte que es 
mereix la cultura teatral d’un pais que 
ha sobreviscut quaranta anys de dic
tadura aixoplugant-se en casinos i 
centres parroquials?

Vint anys enrera, a Sabadell, desa- 
pareixia Palestra. Per molts motius, 
que altres ja han analitzat, ha estât 
el grup més emblematic de la histo
ria teatral de la nostra ciutat. Malgrat 
aquesta pèrdua, amb les possibilitats 
legáis que oferia la democràcia, l’ac-

tivitat teatral sabadellenca va agafar 
una torta embranzida. El més impor
tant van ser eis nous continguts, 
d’estètica i de rigor, que aportaven al 
panorama sabadellenc i fins i tot 
nacional: Tal ou tal, l’Aula de Teatre de 
Belles Arts, Spill, Tercera Via, Teatre 
Estable de Sabadell... Els comenta- 
ris en diaris i revistes com l’”Avui” , 
“Serra d’Or” , “La Vanguardia” , “El 
Correo Catalán” ... donen fe de l’in- 
terés amb el qual els critics especia- 
litzats seguien l’activitat d’aquests 
grups.

A partir d’aquests moments de 
máximes perspectives que va viure 
el teatre de la nostra ciutat, dos fac
tors ben diferente van incidir en frus
trar la Prosperität d’aquesta dinàmi
ca. El primer, i tal vegada el més dificil 
de neutralitzar, és la proximitat amb 
Barcelona i l’atracció que fa que qual- 
sevol persona que vulgui fer carni en 
el món de l’art es deixi seduir per les 
possibles solucions que ofereix una 
de les capitals més importants 
d’Europa. El segon, que és una culpa 
compartida, és la ineficácia i la falta 
de programació i de recursos deis pri
mers ajuntaments democrátics quant 
a la cultura, aixi com també de la 
Conselleria de Cultura de la Genera
lität. Això provoeà el desànim en 
aquells grups que pensaven en con
tinuar créant i desenvolupant una acti- 
vitat que el pùblic i la critica havien 
reconegut. D’aquesta manera, molts 
dels seus components passaren direc- 
tament al món professional de Bar
celona i d’altres ho han fet després 
d’ampliar els seus coneixements a 
l’Institut del Teatre: Josep Torrents, 
Rosa Cadafalch, Ramon Madaula, 
Anna Vilas, Fanny Bulló, Anna Maria 
Fité, Jaume Vails, Anna Güell, Teresa 
Vilardell, Jordi Boixaderas, Rosa 
Renom, Sebastià Salient, Pepita 
Alguersuari, Artur Trias, Anna Cabeza, 
Montse German, Manuel Dueso,
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Mireia L Ijre ll... Acuesta noms son el 
testinoni nés evident d’una activitat 
teatral que quelcon na tingut de posi
tive per haver despertat, en tants poos 
ariyS; tanles vocacions que han fruc- 
t ferat en realitats concretes en un 
camp en qué tar jific il és obrir-se 
cami i pocer subsistir.

Segur que ha va gut la pena tot el 
que s’ha fet aquests darrers vint anys. 
Fe'ó caldria reflexionar, preguntar
nos i preguntar ais 'esponsables que 
han desfiiat per la Regidoría de 
Cl tjra ; La ciutat :e  Sabadell ni tan 
so 3 es po: perme:re el teñir a tres o 
quaire d’e.quests a':istes en una com- 
panyia anb subvenoió municipal?

Vint anys enrera teníem molts d’a- 
quests actors i ci'ectors teatrals i no 
teníem ni équipements. Avui tenim un 
Teatre Munie pal, el Casal Pere Quart, 
Ca l’Estruchi (espai imprescindible 
però que arriba tard}, altres équipe
ments ais barris; i ara és quan menys 
perspectives de futur tenim en el pano
rama teatral.

Les noves propostes d’aquests 
darrers anys no lian acabat de con- 
solidar-se i no és estrany amb el pano
rama que ens ervolta. Tenim en actiu 
uns grups tea:rals cue per les seves 
caractéristiques i pel repertori de tea
tre que fan. to: i les seves grans 
diferéncies, es rere ixen un estudi

més particular situant-los en el seu 
context i dins del moment sociològic 
actual; els incombustibles grups de 
teatre de Sant Vicenç, SCR Ciervo, 
Joventut de la Farándula, aixi com 
els recents Teatre del Sol i Scena.

Cal també deixar constancia de 
I’estrany fenomen dels Amies de 
rÒpera de Sabadell. Iniciativa nas- 
cuda dins d’aquest darrer période que, 
per les seves caractéristiques, és un 
cas únic en tot l’estât. Però això, tot 
i que també és una activitat teatral es 
mereix un capitol exclusiu a part.
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L ’obra de José Luis Guerin bascula 
entre l’amor instintiu pel cinema i l’e- 
laboració de l’art i assaig. Una posi- 
ció singular que defineix un dels ciné
astes de més talent d’aquest pais.

Nascut a Barcelona l’any 1960, va 
anar-se’n a Madrid als 15 anys. Allí, 
Jos Oliver, un altre català exiliat a la 
capital, va oferir-li teina a la seva dis
tribuidora i Guerin es va poder intro- 
duir aixi al mon de la indùstria cine
matogràfica. Però la seva relació al 
cinema prové de la Pathé Baby del 
seu avi, gracies a la qual descobreix 
Chaplin, Keaton, Langdon, Gance, 
Griffith... “Són les meves primeres 
ombres”, afirma avui.

Freqüenta la Filmoteca i, fascinat 
pel que hi ha a l’altra banda del mirali, 
decideix construir-se’l ell mateix i ser, 
dones, director de cinema. Primer, fa 
peMicules en Super 8 i 16mm., el cine
ma “Amateur” que tant estima i, l’any 
1983, realitza el seu primer film pro
fessional, LOS MOTIVOS DE BERTA.

Ens trobem a casa seva, un diu- 
menge al mati del mes d’octubre. Ens 
rep amablement. Pariem de cinema. 
José Luis Guerin transmet el que expli
ca, no només perqué s’ho creu, sinó 
també perqué en parla apassionada- 
ment. I, com no podia ser d’altra mane
ra, la conversa s’escola, gairebé sense 
adonar-nos-en, al llarg de tot el mati. 
Després, provem d’organitzar-la, de 
donar-li forma...
Parla’ns de LOS MOTIVOS DE 
BERTA, que tan poca gent ha vist.
Es va rodar a Segóvia, en un paisat- 
ge molt buit que em permetia reduir 
al máxim el nombre d’elements per 
poder-me concentrar amb més Inten
sität en només uns quants.
En aquells moments estava cercant 
una escriptura pròpia i el paisatge 
m’era molt important, no com una cosa 
decorativa, sinó per la seva possible 
utilització dramática. Em recordava el 
de la pintura flamenca i, en captar-lo 
en blanc i negre, treballava especial- 
ment la composició. El blanc i negre 
té l’avantatge, respecte al color, que

José Luis 
Guerin,
director 

de cinema

PERE CORMELLAS < FELIU VIAPLANA

privilegia l’arquitectura visual de les 
linies. L’argument partía d’un gènere 
literari que, pel que significa d’aïlla- 
ment, sempre m’ha intéressât molt, 
els diaris d’adolescència, en aquest 
cas els d’una amiga meva. La pellicu
la es subtitula FANTASÎA DE PUBER
TAD, explica algunes peripècies vis- 
cudes per a una nena al seu carni 
cap a la maduresa. El conflicte es 
planteja mitjançant la tensió entre dos 
espais: el de la nena, un municipi des- 
poblat dins d’un paisatge que l’en- 
claustra, i l’espai exterior, evocat per 
gent forània, entre d’altres un equip de 
cinema. La distribució del film va ser 
molt desafortunada, però les critiques 
van ser molt favorables.
De fet, les teves altres peMicules 
també qüestionen la sintaxi filmica 
i sembla que plantegen un seguit 
d’interrogants. El teu interés per 
l’escriptura cinematogràfica es fa 
evident.
Es pot fer una distinció entre els direc
tors que han començat considérant 
el cinema corn a una escriptura, i que 
només després eis ha significat una 
professió, i els que hi han entrât com 
a tècnica, ais quais el temps ha con
vertit en directors. Jo sóc dels pri
mers. M’avorreix profundament un 
rodatge si no és el meu. Fins i tot ara, 
desconec el cinema corn a professió.

Per a mi, el cinema és una escriptu
ra. Ho va ser per als cinéastes soviè
tica de la Revolució -Kulechov, 
Pudovkin, Eisenstein...- i, d’una altra 
manera, per a la gent de la “Nouvelle 
Vague” -Godard, Truffaut, Rivete, 
Rohmer...
També hi ha els directors que fan 
sempre la mateixa peMícula, amb 
els mateixos temes, que perfec
cionen amb el temps, i els que, en 
canvi, en fan de diferente. Ozu, per 
exemple, parla, a tota la seva obra, 
del paper dels nens al procès gene
racional, de la jerarquització i de 
la divisió de classes i, sobretot de 
la vida quotidiana de la familia japo
nesa, en canvi, conrea, i de mane
ra diferent, générés ben diversos , 
des del melodrama a la fauna polí
tico-social, passant pel conte de 
fantasia i el policiac de l’Oest. 
Miguel Marías diu que existeixen ciné
astes d’obres i cinéastes de peMicu
les. Però això es dona, de fet, en totes 
les modalitats de l’art. Vermeer, per 
exemple, fa dotze quadres sobre el

« M  ’avorreix
profundament un rodatge 

si no és el meu.
Fins i tot ara, 

desconec el cinema 
com a professió»

mateix tema, una finestra orientada 
sempre al mateix Hoc i una dona, fa 
petites variacions i crea tot un univers 
sense sortir d’aquesta habitació. El 
cas oposat podria ser Lord Byrin, que 
viatja per tot arreu i sedueix un munt 
de clones. Així, poden arribar a solu
cione molt semblants a partir de 
camine ben diferente. L’important no 
és la história sinó la manera de mirar
nos-la. Ozu, que heu citât i que ara 
tenim tan frese (1), fa seu el principi 
defensat per Bresson: no s’arriba a
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la veritat a base d’acumular, sino d’es- 
capçar. Redueix eis colors de la seva 
paleta i arriba a l’essencial a partir 
d’un desenvolupament progressiu. 
Per exemple, les dues versions que 
va fer de HIERBAS FLOTANTES, dels 
anys 38 i 50, tenen els arguments 
calcats, però el que les fa profunda
ment diferente és “el matís revelador”, 
que és l’esséncia del cinema d’Ozu.

«Miguel Marías diu 
que existeixen cinéastes 

d’obres i cinéastes 
de pel-lícules»

Tornem a la teva obra. Tornes a 
Barcelona el 1983, però INNISFREE 
no apareix fins al 1990. Entre una 
cosa í una altra, han passât, dones, 
7 anys des de LOS MOTIVOS DE 
BERTA. Per qué tant temps? 
Abans, una certa indùstria garantia 
de fer una peMícula darrere una altra 
i apareixien els films amb una natu- 
ralitat sorprenent. Si llegim els diarie 
d’Ozu, observem com deschu que va 
a l’estudi a traballar amb la mateixa 
naturalitat que va a prendre sake amb 
els seus amies... Aquesta manera de 
fer es fa molt difícil per ais cinéastes 
actuals, perqué rodar una peMícula 
és actualment com un petit miracle. I 
sempre tens la impressió de passar 
una revàlida. No tens cap seguretat 
ni garantia de res. Això fa que les 
nostres filmografies siguin tan curtes. 
La colla de peMicules que han fet 
Ford, Ozu o Walsh és ara impensa
ble. I també la seva manera d’en
tendre el cinema.
D’altra banda, es tarda molt temps a 
realitzar un film. Per exemple, TREN 
DE SOMBRAS sembla que sigui una 
cosa recent, però el rodatge és del 
95. Preparar una peMícula, a mi em 
porta un any, el rodatge dura unes sis 
setmanes i, després, el muntatge, que 
pot ser molt llarg. El muntatge és com

la taula d’escriptura del cinema. 
Encara poden passar dos anys més 
abans de l’estrena. D’aquesta mane
ra, em puc passar uns cinc anys amb 
la mateixa peMícula. I, a més, per 
poder crear, necessito una certa tran- 
quiMitat, incompatible amb les tas
ques de promoció de les peMícules. 
Per aixó n’he fet tan peques.
Quin és el punt de partida de dos 
films tan singulars com INNISFREE 
i TREN DE SOMBRAS? 
M’interessava conéixer la vida deis 
petits pobles d’lrlanda quaranta anys 
després del rodatge de THE QUIET 
MAN en un d’ells i l’evocació, enca
ra ara, de la peMícula de John Ford 
en aquest poblé. Ais més veils, vaig 
poder reconéixer una ética i un humor 
molt fordians, constitueixen, de fet, 
una étnia irrepetible. TREN DE SOM
BRAS neix de la meva estimació per 
les antigües peMícules familiars, del 
misteri i de la densitat que adquirei- 
xen amb el pas dels anys, que les 
converteixen en auténtiques peMícu
les d’espectres.
Quins són els teus projectes més 
immédiats?
Ara mateix, estic rodant un documental 
sobre els obrers de la construcció, 
per primera vegada a Barcelona, per
qué fins ara les meves peMícules sor- 
gien de viatges i els viatges s’acaba- 
ven convertint en la mateixa peMícula. 
És un projects que forma part d’un 
Master en Documental de la Uni
versität Pompeu Fabra. El curs, el

«Preparar una pel-lfcula, 
a mi em porta un any, 

el rodatge dura unes sis 
setmanes i, després, 

el muntatge, que pot ser 
molt llarg. El muntatge 

és com la taula 
d’escriptura del cinema»

fern tres professors, Jean-Louis 
Comolli, Jordi Jordà i jo mateix. Cada 
un de nosaltres realitza un docu
mentai, conjuntament amb aquells 
alumnes que ens han escollit per 
coMaborar-hi. Jo l’estic fent amb set 
alumnes. Per a mi, té un gran interés, 
perqué és la primera vegada que tre- 
ballo en la gestado col-lectiva d’un 
projects. El titol provisional és EN 
CONSTRUCCIÓN.
D’altra banda, estic préparant el guió 
d’una història que transcorre al segle 
XVI i que està basada en el comerç 
del gel. M’atrau el repte de com afron
tar el passât. S’hauria d’aconseguir 
fer-ho amb la mateixa naturalitat que 
Rohmer filma els seus joves d’avui, 
sense caure en la simplicitat dels 
decorats sumptuosos i dels vestits 
decoratius. S’hi va acostar molt el 
Passolini d’IL VANGELO SECONDO 
MATEO. Encara no sé si dirigiré jo 
mateix aquesta peMícula o si ho farà 
algù altre.

«D'altra banda, estic 
préparant el guió d’una 
història que transcorre 
al segle XVII  que està 

basada en el comerç del 
gel. M ’atrau el repte de 
com afrontar el passât»

Quan aquests projectes siguin una 
realitat -o  potser abans-, tornarem a 
veure’ns. Parlar de cinema amb José 
Luis Guerin és sempre un plaer.

1. Durant els proppassats mesos de 
setembre i octubre, la Filmoteca de 
la Generalität va presentar un com- 
pletissim cicle Ozu al cinema Aquitània 
de Barcelona.
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Parlar de Blues, al nostre país, voi 
dir inévitablement parlar de Vìceng 
Prenafeta Zùmel, o més ben dit, 
ó’Harmonica Zumel, com és conegut 
popularment dins el mon del Blues i 
més concretament del Blues de 
Chicago. EH és tot un expert en aquest 
tema a través de tots els seus ves- 
sants: musical, investigador, radiofo
nie, periodistic, etc.

Hem de tenir present que, a part de 
ser conegut per haver estât pioner 
corn a mùsic, ha donat a conèixer el 
Blues de Chicago per molts llocs de 
la nostra geografia, dirigeix un pro
grama exclusivament de Blues Pica 
(96.5 FM), a Barcelona des de fa més 
de 15 anys. També ha estât o és 
coMaborador de revistes especialit- 
zades en aquest tipus de música corn 
Quàrtica Jazz o Ritmo i Blues, feina 
que compagina amb la de “manager” 
O intermediari d’alguns mùsics de 
Blues, per fer possible que s’acostin 
a tocar a casa nostra.

Vicenç
Prenafeta

JORDI AZNAR

A tôt aixô, també s’ha d’afegir la 
relaciô que manté tant a nivell pro
fessional corn a nivell particular, amb 
directors de segells discogràfics tan 
importants corn Crosscut Records 
/Detlev Hoegen) d’Alemanya o 
Alligator Records (Bruce Iglauer) de 
Chicago, probablement el més pres- 
tigiôs dins el Blues.

Però nosaltres ens centrarem més 
en el que fa referèneia als seus inicis 
corn a Banda de blues de Chicago, i 
que va fer aparicié una nit a Barcelona, 
sorprenent a tota una audiéneia quasi 
O totalment neòfita en el tema: La 
Harmonica Zùmbel Blues Band.

I aquests inicis es sitúen aproxima- 
dament a finals de 1978, vint anys 
enrere, exactament eis mateixos que 
té la revista Quadern, quan eli decideix 
“patejar-se” tots els locals de Barcelona 
on s’oferien actuacions musicals d’es- 
tils com el Jazz o el Rock, intentant 
localitzar els musics més adients per 
a la seva Banda.

Com ens podem imaginar, això no 
era gens fácil; tot i haver músics amb 
una qualitat contrastada, hem de tenir 
present que no és el mateix tocar Roc 
o Jazz amb una guitarra, per posar 
un exemple, que fer-ho en ciau de 
Blues, dones s’ha de tenir un “feeling” 
diferent per manifestar musicalment 
tot allò que tu portes dins.



Durant aquest temps de recerca 
intensiva per la ciutat, va fer aparició 
una revista especialitzada en el Jazz, 
anomenada Quàrtica Jazz ì li van pro
posar que s’encarregués de tot el que 
feia referència a la part de Blues 
(actuacions, critiques de discs, comen- 
taris de concerts, etc.) i ho va portar 
a terme durant força temps.

No va ser fins la primera meitat dels 
anys 80, que va aconseguir reunir 
aquella primera banda de Blues somia
da durant tant de temps i començà a 
fer aquelles versions tan autèntiques 
de ternes corn Dust my broom, Sweet 
home Chicago, Help me o Hideway 
entre d’altres.

I a partir d’aqui van començar les 
seves grans aparicions en Festivals de 
l’època com el Festival de Jazz de 
Terrassa (1986-90), Barcelona (1985, 
1987), Mallorca (1987), Festival de 
Blues de Figueres (1986-87, 1990), 
Madrid (1991), Cerdanyola (1991), 
Festival de Blues d’Hospitalet, més 
conegut com Blues a I’estiu (1991) i 
on van compartir cartell amb el mitic 
John Mayall, entre d’altres.

L’any 1987 van ser recollits per la 
‘Blues Foundation” de Memphis (Es- 

224 tats Units), com una de les millers ban- 
des de blues blanc no americanos.

El 1989 va ser un any clau en acon
seguir veure éditât el seu primer tre- 
ball discografie; ‘‘Stratto Blues” (PD\) 
i que en tres mesos va esgotar la pri
mera edició.

El 1990 van representar a Espanya 
en el Festival de Blues europeu que 
es va celebrar a Normandia, junta- 
ment amb bandes de Franga, Ho
landa, Itàlia, Gran Bretanya, Bèlgica, 
Txecoslovàquia i Alemanya.

Amb aquest curriculum tan brillant, 
vàrem aconseguir contactar amb ell 
perqué ens expliqués personalment 
totes aqüestes vivèneies del mon del 
Blues durant aquests ùltims vint anys 
i que, a continuació, reproduïm.
Ens podries explicar com vas entrar 
en el mon del Blues i concrètement 
en el Blues de Chicago, que és el 
que tu vas donar a conèixer amb 
la teva primera banda?
Dones d’això ja fa molt de temps; eren 
els anys 60 i vaig descobrir el blues, 
com la majoria, mitjançant les ban
des britàniques que hi havia en aquell 
moment tocant ternes de bluesmen 
clàssics, corn per exemple, Alexis 
Korner, Savoy Brown, John Mayall, 
Fletwood Mac, etc, i eis vaig desco-

brir gràcies a uns amics meus que 
eren o van ser els primers “hippies” de 
Barcelona i que tenien molts discs 
d’importació; a partir d’aqui vaig inte- 
ressar-me per Memphis Slim, Sonny 
Terry, Brownie Me Gee, etc. En el que 
fa referència a l’harmònica, he de dir 
que la meva afieló em ve donada per
qué un noi suis me’n va regalar una, 
ja que ell acostumava a tocar-la; era 
la meva primera harmónica i vaig 
comengar a practicar amb ella.
Això de tocar “blues” a l’època que 
tu ho feies, devia ser una mica 
excepcional, ja que no recordem 
haver vist bandes que toquessin 
aquest estil de mùsica, no és cert? 
Exacte. Hem de teñir en compte que 
principalment ais anys 80, el que es 
portava, sobretot en ambients intellec
tuals, era el Jazz; fins i tot hi havia 
una revista anomenada QuàrtieJazz 
i em van demanar que hi coMaborés 
en el que feia referència a tota la part 
del blues, ja que no tenien gent exper
ta en aquest tema. Aquest va ser el 
pas previ a la formació de la meva 
propia banda de blues de CHICAGO.

«Hem de ten ir en 
compte que 

principalment als anys 
80, el que es portava, 
sobretot en ambients 

intehlectuals, 
era el Jazz»

Una banda de blues que al llarg del 
temps, i a través de les diferents 
formacions, podriem dir que es va 
convertir en una escola de músics, 
ja que vas aconseguir reunir tota 
una série de noms importants, 
alguns d’ells amb un gran prestigi 
actualment, corn poden ser en Ricky 
Sabatés, (director de l’Escola de 
Música Blue Train de Sabadell i líder 
de la seva propia banda; Ricky 
Sabatés blues band), Joan Vinyals 
(Fuego), Amadeu Casas (Blues a 
go go, Tandoori Lenoir), Big Mama 
(The blues messengers), August 
Tharrats ( August Tharrats blues 
trio i Txell Sust, tandoori Lenoir) o 
Josep M- Merchan, per citar-ne 
alguns, no és aixi?
Si, és cert; són músics molt coneguts

actualment però he de dir que ja ho 
eren quan jo els vaig proposar for
mar part de la meva banda de blues, 
si més no, per la gent que acostu
mava a seguir-nos en aquest tipus de 
concerts.
Et consideres una mica el Pare del 
Blues aquí a Catalunya?
No, la veritat és que penso que si jo 
no hagués aglutinat a tota una sèrie 
de músics extraordinaris que tocàvem 
autèntic blues de Chicago, algù, més 
tard o més d’hora ho hagués fet.
A més a més de tocar bon blues i 
d’estar rodejat de tots aquests 
grans instrumentistes, els anys 80 
permetien una gran possibilitat de 
ter “Jam Sessions” amb música 
d’altres estils com el Rock, oi?
I tant, ara recordo haver gaudit mol- 
tissim en aquest tipus de “Jams” 
sobretot les que vaig poder fer amb 
gent com Carlos Segarra (Los 
Rebeldes) Loti Lewis (una extraor
dinària cantant de blues) o Ricky Gil 
(Brighton 64, Brigatones, Matamala.) 
Quant a l’harmònica, que és l’ins
trument que tu domines, qui creus 
que és o ha estât el millor harmo- 
nicista de blues?
Dones començant pels harmonicistes 
de color, hauriem de fer referència als 
clàssics Colata Walter, George Smith, 
Billy Boy Arnold, Sonny Boy 
Williamson o Billy Branch, aquest ja 
més actual; pel que respecta als 
blancs, eIs millors per a mi són en 
Kim Wilson (Faboulous Thunderbirds) 
i Rod Piazza (Mighty Flyers), tot i que 
després d’analitzar la seva tècnica 
individual i la manera de tocar, em 
decanto totalment pel primer, penso 
que honestament; no obstant he d’as- 
senyalar que están fent aparició últi- 
mament una sèrie de músics que 
dominen aquest instrument i que 
toquen extraordinàriament bé corn 
poden ser Carlos del Junco (cana- 
denc afincat als Estats Units) o 
Johnny Hoy, amb la seva propia 
banda The Bluefish, per exemple.
Si el millor per tu, és corn dius en 
Kim Wilson, suposem que no et 
deuries perdre la seva actuació l’ùl
tima vegada que va venir a 
Barcelona, a la sala Zeleste oi?
És ciar, va venir corn a líder de la seva 
mítica banda The Faboulous Thun
derbirds, amb el gran Duke Robillard 
a la guitarra, un dels millors, per no dir 
el millor bluesmen blanc del panora
ma actual.



Parlem d’actuacions i concerts: 
durant els inicis de la teva banda, 
quin tipus de públic us venia a 
veure als locals on tocàveu, tenint 
en compte que el vostre estil de 
música era pràcticament descone- 
gut o ignorât per una majoria de 
gent?
Bé, al principi com és de suposar, una 
part d’aquest públic eren amies i cone- 
guts que ens seguien allà on actuà- 
vem, però també hi havia una part de 
la gent que tot i venir d’altres estils 
de música més Rock, van descobrir 
el Blues i s’hi van “enganxar”; més 
tard quan ja actuàvem més corn a 
banda estable, corn soliem fer-ho a La 
Cova del Drac, venien molts grups de 
joves, alguns universitarie, que s’ho 
passaven d’allô més bé i podien gau- 
dir d’aquella excitacié que produeix 
el blues quan aconsegueixes captar 
el seu “feeling”
En quin tipus de locals acostumà- 
veu a tocar?
Al principi, de tot tipus; 
alguns corn el 666, un 
local d’estètica punkie de 
l’època, situât al barri de 
Poblé Nou, i que va ser 
on vàrem començar; 
després ho fèiem en 
locals que solien ser la 
seu de casais de joves 
corn La Farga a l’Hos- 
pitalet i d’altres i més tard 
ja van venir les actua- 
cions assidues a la velia 
Cova del Drac, i que pro
bablement van ser les 
més exitoses; gràcies a 
aquests concerts, ens va 
arribar l’oportunitat de 
sortir a tocar per altres 
indrets de l’Estat corn a 
“teloners” de figures con- 
sagrades del blues, en 
eis diferente Festivals 
d’aquest gènere que s’or- 
ganitzaven per tota la 
Península.

El fet d’actuar corn a “teloner” nor- 
malment et dona la possibilitat, a 
vegades, de pujar a l’escenari a 
acompanyar a la gran figura que 
acapara l’atenció en un déterminât 
Festival de Blues: amb quines d’a- 
questes “estrelles” has tingut el 
privilegi de tocar al seu costat? 
Amb bastante; la veritat és que em 
sento molt orgullos d’haver pogut com
partir un escenari i una audièneia amb 
mùsics d’una categoria indiscutible 
com Luther Allison, Hubert Sumlin, 
Memphis Slim, Johnny Mars, Lynwood 
Slim, Dave Specter o Billy Branch, 
entre d’altres.
Per acabar, qué va significar per tu 
i la teva banda aconseguir gravar 
un disc d’autèntic Blues de 
Chicago, com aquelI Stratto Blues 
de l’any 1989?
Va significar veure realitzat el somni 
de la meva vida, ja que quan portes 
molt temps actuant per tot tipus de

«E l Blues, que és 
exactament el que ha 

donai I dona sentit 
a la meva vida»

llocs i ambients donant a conèixer 
aquest tipus de música, en aquest 
cas, el Blues, que és exactament el 
que ha donat i dona sentit a la meva 
vida, el que desitges és deixar un lle- 
g a t, normalment en forma de grava- 
ció, que complementi tot allò pel que 
tu has estât Iluitant tant de temps.
A part d’aquesta gravado, també 
deu significar molt per a tu aquell 
viatge que vas poder fer als Estats 
Units, i més concretament a Nova 
York, Boston i Chicago i veure en 
directe alguns dels millors blues
men, oi?
No hi deixo de pensar! Va ser la cul

minado d’un projecte llar- 
gament desitjat i que no 
tan sols em va permetre 
veure i conèixer algún 
dels músics més presti
giosos, sino també el 
poder tocar el meu ins
trument preferit en el 
Rosa’s, un deis locals 
més im portants del 
West Side, quan el 
gran Billy Branch em 
va donar l’oportunitat 
de pujar a l’escenari a 
acom panyar-lo ; són 
coses que mai podré 
oblidar.

Dones ho celebrem i 
desitgem que per molts 
anys puguis seguir ins- 
truint i aconsellant a 
músics i a aficionats al 
gènere i principalment a 
l’Harmónica.
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L a  redacció de QUADERN em féu 
l’estrany encàrrec d’entrevistar el seu 
coMaborador Feliu Vallès, autor d’un 
bon nombre de “Cròniques urbanes” 
que han anat apareixent en aqües
tes pàgines. El meu interés per conèi- 
xer el personatge, aquella curiositat 
que tan sovint deriva en xafarderia, 
em porté a acceptar la proposta, 
sense pensar que em resultarla tan 
extremadament difícil de complir el 
compromis.

Localitzar Feliu Vallès al telèfon 
de contacte que em facilitaren ja va ser 
complicat: resulta que es tractava del 
número d’un bar del carrer Covadonga 
que eli sol freqüentar i que li deu fer 
d’oficina, on prenen nota deis encà- 
rrecs que se li adrecen, que llavors 
eli contesta o no contesta, seguint un 
criteri selectiu ben personal. EIs meus 
missatges no eis va respondre mai, 
motiu pel quai em vaig veure forçat a 
muntar una espècie de guàrdia durant 
tres dies, tot espérant que aparegués 
pel bar, mentre anava prenant cafés 
en una taula del costat de la porta i 
veia escolar-se les hores amb deses
perada inquietud, tement que mai s’a- 
costés per allí.

Jo no sabia quin aspeóte tenia ni 
quina cara feia, l’home de les “cròni
ques urbanes”, motiu pel qual havia 
pregat al cambrer que eixugava gots 
darrere el taulell que, tan bon punt el 
veiés entrar, m’avises. I, finalment, el 
capvespre del tercer dia, el passât 8 
d’octubre, quan ja anava pel sisé o 
seté café de la tarda, l’home del bar 
em féu un senyal, just després d’en
trar un Client que passa arran meu 
amb pas ágil i gest atrafegat, dirigint- 
se cap a un racó discret del local. Em 
vaig aiçar i, tot comprovant que la gra- 
vadora que duia a la butxaca estigués 
a punt, em vaig dirigir a abordar-lo. 
La cosa no va ser senzilla ni còmoda 
i el résultat és el que segueix.
Bona tarda, vosté és el Feliu Vallès, 
oi?
Sssí... Qué passa?
Permeti’m que em presentí: sóc 
Antoni Dalmases. La gent del QUA
DERN m’ha demanat que li faci una 
entrevista per...
A mi? No! I ara!

Felìu Valles

ANTONI DALMASES

( Després ve un llarg estira i arronsa 
que no té cap sentit reproduir, en el 
qual eli negava que tingués res inté
ressant a dir. L’impàs es resolgué quan 
li vaig pregar que posés les condi- 
cions que volgués, però que em per- 
metés preguntar-li “quatre” coses. 
Accepté a contracor).
Miri Dalmases, vostè preganti el que 
vulgui que jo contestaré el que em 
vingui de gust. Ara bé, les condicions 
innegociables són les següents: 1) 
cap fotografia, 2) cap descripció del 
meu aspeóte, rostre, detall o referén- 
cia que permet! la meva identificació, 
perqué el treball de cronista es basa 
en l’anonimat i discreció; i 3) trans- 
crigui aixó que grava i després me’n 
passa una còpia perqué jo ho revisi 
abans de publicar-ho, perqué ja sé 
prou bé que la gent de la premsa són 
uns manasses que tot ho emboliquen. 
D’acord, comencem? Senyor Vallès: 
per qué aquest títol de “Cròniques 
Urbanes”?
Vosté ha llegit Ray Bradbury, jove? 
Sí... Però, no ho pot explicar més 
bé?
Aquesta pregunta el desautoritza com 
a interlocutor, Dalmases. El temps és 
or i vosté me’l fa perdre!
Dispensi, però, précisément, la 
meva intenció era que comentés 
què hi veu de “marcià” en una ciu- 
tat com Sabadell.
Ah! Vaja! No, marciana no ho és, 
Sabadell, però si que hi ha forces 
selenites, a la ciutat, ho capta?
Si, ja. I ha pensât mai a recollir les 
seves obres “Cròniques Urbanes”

i publicar-les en un volum?
Ah! Del món editorial tampoc no en 
sap res, vostè? Em sembla que, per 
dir-ho fi, és molt innocent, Dalmases! 
Jo les trobo força intéressants... 
Fli ha algún motiu que li faci pensar 
que fent-me “la pilota” l’entrevista anirà 
més bé? Per què no pregunta alguna 
cosa amb solta?
Bé... Dones, entrant en matèria, 
vostè que té una visió global de la 
ciutat i en coneix els petits secrets, 
què me’n diu d ’aquesta “cris i” 
politica per succeir l’alcalde 
Farrés?
Coneix el quadre “Saturno devorando 
a sus hijos” de Goya? Dones això. 
No pot ser més explicit?
Creu que cal ser més explicit? Ai, se
nyor! Una de les meves cròniques era 
protagonitzada per una dependenta 
de “El Corte Inglés” que arribava a 
alcaldessa: era un joc metafòric. Ara 
no em preguntaré què és una metà
fora, oi, Dalmases?
No, no... I pot dir-me quina opinió 
li mereix la situació cultural de la 
ciutat?
La situació cultural és el paradigma 
de la manera d’ésser dels sabade- 
llencs: “A Sabadell, cadascú per eli”. 
Aquesta liberalitat que ens caracte- 
ritzava va prou bé, malgrat que els 
actes que s’organitzen segone aquest 
sant criteri facin que, com que cadas
cú organitza l’acte a qué vol assistir, 
dones el públic és escás, limitât gai- 
rebé exclusivament ais organitzadors 
i algún despistat que s’hi acosta per 
xamba. No ho trobo malament, jo, la 
veritat, em sembla perfecta que una 
gent s’aixopluguin sota un nom social 
i s’ho maneguin per passar-ho bé. 
Res a dir-hi.
Aixó, si em permet, no és cert. Hi 
ha actes força concorreguts...
Sí, home, vosté porti una “patum” de 
la teve, un futbolista, una model publi- 
citéria o un cantant i s’ompliré la sala. 
Però em sembla que vosté parlava 
de cultura, oi?
Però existeix aixó que anomenem 
“cultura popular”...
Dispensi, però em sembla que hau- 
rem de deixar-ho, perqué tiñe l’olla 
al foc!
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(Aquí es produeix un diàieg una mica 
tallant, gairebé violent, que resolem 
amb l’acord d’abandonar el tema cul
tural, per tal de poder acabar l’en- 
trevista.)
Senyor Vallès; quin és, segons el 
que vostè ha observât, el tret carac- 
teristic d’un sabadellenc?

«La situació cultural 
és el paradigma de la 
manera d’ésser dels 

sabadellencs:
“A Sabadell, 

cadascu per eli»

No existeix. Vull dir que ara hi ha tants 
trets com sabadellencs, em sembla 
obvi. Però si n’hagués de dir un, diria 
que encara queden certes restes 
d’una certa intemperança sarcàstica 
que ja es va perdent.
I vostè, què hi troba a faltar i què 
hi sobra, a Sabadell?
Faltar no hi falta res: hi ha el que la 
gent fa, el que els ciutadans voien 
que hi hagi, si no, és de suposar que 
ho canviarien. Si no hi ha restes histò- 
riques ni monuments, per exemple, 
és perqué no els volem conservar. 
D’això en diuen mirar endavant oi? 
Dones, endavant les atxes! Sobrar 
m’hi sobra gent, molta gent; hi ha 
“massa gent i poques persones”. 
Què en pensa de la “remodelació” 
de la ciutat?
Que facin el que vulguin, que tampoc 
no estará més malament del que està. 
Ara, el que jo no tocarla, perqué em 
sembla un element déterminant que 
ajuda els ciutadans a situar-se en la 
realitat, és la Plaça de Sant Roc. Allò 
ha de ser sempre el centre, perqué la 
gent entengui que el nudi, el rovell, la 
mare del ous de la ciutat és allà, amb 
els tres poders essencials: el banc, 
l’església i l’ajuntament; és a dir: calés, 
vigilància moral i impostos i normes. 
Si perdem aquest punt de referèneia, 
el ciutadà perdrà el nord.

I què n’opina de la solució salomò
nica de fer compartir capitaiitat a 
Sabadell i Terrassa?
Jo entenc que els terrassencs vulguin 
compartir la capitaiitat amb Sabadell. 
La solució em sembla divertida, sobre- 
tot si té en compte que, nostàlgies a 
part, el Vallès Occidental és una 
comarca inexistent, sense cap cons- 
ciència de ser-ho. Però els politics ho 
han volgut així i així està bé. No tin- 
gui mai cap dubte que tot el que 
decideixen els politics està bé: va a 
missa! Una altra cosa és si voi pen
sar que la cosa és lògica, però Ha
vers ja s’embolica i passa de la polí
tica al sentit cornu, que son elements 
que es repel-len, segons es pot obser
var dia sí i dia també en la realitat. 
És un recurs molt fácil, això de cri
ticar els politics. No creu que els 
politics i la politica són necessa- 
ris, i encara més a nivell municipal 
i comarcal?
Vostè em pregunta pel que veig o 
pel que cree? Per cert, Dalmases, 
vostè no té cap altra feina? Perqué 
ja fa molta estona que xerrem i no 
veig que tingui gaire solta, tot això 
que discutim. Vostè voi que digui que 
el món és bonic i em deixarà tran
quil? No passi ànsia: el món és bonic 
i Sabadell és una meravella. Fins i tot 
vostè és un interlocutor intel-ligent i 
agradable! Què li sembla?

«E l Vallès Occidental 
és una comarca 
Inexistent, sense 
cap consciència 

de ser-ho»

Una ùltima pregunta ja per aca
bar. Què està préparant, en què 
treballa?
No li hauria de dir, però li confesso 
que últimament treballo poc. Amb prou 
feines prenc notes d’aqui i d’allà amb 
inconstància, per fer unes quantes 
“Cròniques urbanes” més, però que 
aviat em sembla que deixaré definiti-

vament de publicar, perqué començo 
a avorrir-me.
I què farà? Vull dir que amb què es 
guanyarà la vida?
Del meu “modus vivendi” ningú no 
n’ha de fer res. Vaig tirant i passo 
amb poca cosa. Tino un projecte mig 
pensât per fer un coixi per a la jubi
lado de posar un gabinet d’assesso- 
rament psicològic per a pares de nens 
de 10 a 20 anys. Perqué és una cosa 
que estic segur que té un públic àvid 
i nécessitât, un servei imprescindible, 
avui, tal com van les coses, per al 
qual només cal una mica de galtes, 
xerrera i capacitat per escoltar dis- 
barats amb posât amoïnat i font que 
sí amb el cap. Una mena de confes
sionari de pecats deis filis, però amb 
mobles de disseny i secretòria, entén? 
Però potser no li hauria de dir, perqué 
no em robin la idea...
Moites gràcies, senyor Vallès, per 
Festona que m’ha dedicat.
Si, la veritat és que he tingut molta 
pacièneia, Dalmases. Però vostè deu 
haver après coses, oi? Dones, apa, 
espero que també siguin de profit per 
als seus lectors.
(En sortir al carrer i travessar la Gran 
Via ja era fose. Els cotxes passaven 
arran i ni aconseguien treure’m de 
l’atordiment d’aquella tarda, tot i que 
els ulls em feien pampallugues per 
l’excès de cafés deis tres últims dies. 
Caminava pensant si valia la pena 
passar a máquina la conversa amb 
aquell individu. Vaig decidir que, des
prés del sacrifici, havia de demostrar 
que havia completi i que no hi inter
calada cap opinió ni detall, més enilà 
de l’estrictament necessari per justi
ficar el paperot que m’havia tocat fer.)



Homenatse a Joan Oliu
A m b I’assistencia d’un públ c rombrós, es va inaug jra r el 18 de novem- 
bre passat a I’oficina principal del Banc Sabadell a la nostra ciutat, un 
bust en homenatge a Joan Oliu i Rich, mort el febrer d’enguany. El tust, 
obra de Josep Maria Subirachs, ha quedat instal.lat molt a prop del des- 
patx que va ocupar durant tan:s anys el que fou Director General, Vice- 
president i Conseller Hono'ari del Banc i primer President de la seva 
Funcació.
Joan Oliu fa teñir una forta vinculació amb la Fundació Amies de les Arts 
i de les Lletres de Sabadell, de la que fou Patró i un dels principals 
impulsors. Peraixo, a acte hi assistiren el President nombrosos Pat'ons 
i diversos col-laborado's de la revista Quadern.
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busqui el cotxe que 
més li convé. 

el crédit, aquí el té.

i tam bé  
aq u e st regal

per a més informado truqui'ns a:

Lín iaTEL. 901 22 22 33

«  Caixa de Sabadell
Q ü e s t ió  d e  t ra c te

*Per crédits a partir d'un milió de ptes. Caixa de Sabadell es reserva el dret a modificar o substituir les condicions d'aquesta oferta en funció deis canvis que es puguin produir en el mercal i el de canviar els obsequis per altres de valor similar en cas d'exhaurir existéncies.



SENYOR GERENT:
UN MOMENl SI US PLAU

La seva 
empresa 
és coneguda  ̂
arreu on vosté 
voldria?

Té el seu 
negoci  ̂
la imatge mes 
adient ais seus 
interessos?

Está satisfet 
de la posició 
deis seus 
productes 
al mercat?

Si la resposta a alguna d'aquestes preguntes és no, 
molt probablement ens necessita.

Fa vint-i-sis anys que coLlaborem amb els 
empresaris per tal de millorar la comunicació 
amo el mercat i aconseguir més beneficis.

Truqui'ns al teléfon 937 12 05 20, de 8 a 13 i de 15 
a 18, de dilluns a divendres i tindrem una conversa.

G R A F l C S E T  

P U B L I C I T A T  

C O M U N I C A  C I Ó  

I I M A T G E  S. L .

Cabanyes, 8 - 08203 SABADELL 
Tel. 937 12 05 20 - Fax 937 12 05 79



DE LES IDEES, LES ARTS I LES LLETRES
Febrer de 1999 - Número 119

J o a n  B r o s s a

Joan Brossa: del mite a l'home
Entrevista a Francisco Calvo Serraller

I A propôsit d’André Derain



SENYOR GERENT:
UN MOMENT, SI US PLAU

Esta satisfet 
de la posició 
deis seus 
productes 
al mercat?

Si la resposta a alguna d'aquestes preguntes és no, 
molt probablement ens necessita.

Fa vint-i-sis anys que col-laborem amb els 
empresaris per tal de millorar la comunicado 
amo el mercat i aconseguir més beneficis.

Truqui'ns al teléfon 937 12 05 20, de 8 a 13 i de 15 
a 18, de dilluns a divendres i tindrem una conversa.

6  R Á F I C S E T  

P U B L I C I T A T  

C O M U N I C A C I Ó  

I I M A T G E S . L .

Cabanyes, 8 - 08203 SABADELL 
Tel. 937 12 05 20 - Fax 937 12 05 79
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Joan Brossa i la sardana

A m b  motiu d ’un treba ll de  rece rca  que  estic  fen t sob re  la p resénc ia  de la sar
dana  en la poesia  oata lana des de  la R enaixença ençà, em va ig  posa r en con tac te  
am b el poeta  Joan Brossa pe r tal d ’e sb rina r si en la seva extensa p ro d u cc ió  poè 
tica  hi havia a lguna re fe réncia  a la sardana. Em va a tendré  m olt am ab lem en t i en 
una carta  da ta d a  el 19 de m arç de  1992 em com un icava  el següent;

“Am ie Subirana; Aquí teniu la fo to co p ia  d ’una sa rdana  “a tip ic a ”. Pertany al Ilibre 
O des rurals, 1951, in d o s  a Poesia rasa, é d itâ t en segona  e d ic ió  p e r la 62, d ins la 
coM ecc ió  Poesia, sèrie  gran, núm ero 3. Rebeu una oord ia l sa lu ta c ió .”

A q u e s t poem a porta  p e r titol El sol:

C osits  e s q u in ç a ré  en roba  e s c a ld a d a .
P rop  d e  la fon t, una fo g u e ra  en ce sa .
No hi hag i a n tip a tia  en tre  les roques:

D ura  és la Iluita.

Els ca m p e ro is , a rm a ts  d e  fa lç  q u e  ta llen .
Surten  al ras. B o n a n ça  e ls fru its  ava n ça .

La fo rm a  c irc u la r  de  la c e rá m ic a  
R e co rd a  da n se s .

A u ! Posa-hi p e g a , sa b a te r! A v a n ç a i
C a p  a ltre  m o v im e n t q u e  d o n a r vo ltes .

Tu, tre u -te  e ls g u a n ts . Jo  em  tre e  l’a m e rica n a .
Eem b la n d a r te ies.

Im ita rem  el sol en g ra n s  fo g a te s .
En b o c a  d e  fo ra te  re lla m p e g a v a ;
T ravessa  la p a re t i en tre  a la roca  

La tra m o n ta n a .

Parin les te ra n y in e s , c a ig u i su tg e ,
L Ievem -nos  el c a iç a t d a m u n t les b rases .

Q u ins  rem s de  n o ve la d a  p o rta d o ra  
D ’o ce lls  i as tres !

A tr ib u ïm  ca va lle  d ’un c im  a l’a ltre ;
Q ue  c re ix in  les v irtu ts  d ’h e rb e s  i a ig ü e s ,

I s im u le m  el m o v im e n t de  l’as tre  
En so la rs  da n se s .

És evident que aquest poem a no oontè cap  dels tòp ics  habituais de moites de les 
poesies que fan referèneia a la sardana. M algrat aixè, el s im bolism e de la dansa en 
rodona i la referènoia a l’astre solar hi és ben exp lic ita . Cal suposar, dones, que 
Brossa coneixia la teoria exposada per l’e scrip to r em pordanès Pella i Porgas al seu 
Ilibre Historia de l Am purdán, pub lica t l’any 1883, re laoionant l’origen de la sardana i 
la seva estructura am b el g ir de ls astres i el cu lte  al sol; les hores del dia am b els 24 
oom passos de la sardana curta; el dia i la nit am b els curts i llargs, etc. Una teoria 
més pròp ia  de la llegenda que de la realitat però que ha estât utilitzada sovint com 
a s im bolism e per d iversos autors. Però el fet que jo  voli ressaltar a les pàg ines de 
Q uadern  és que un poeta de les seves caractéris tiques, en un déte rm inâ t mom ent 
en el con junt de la seva extensa i valuosa obra, s ’hagi inspirât en la sardana.

Lluis Subirana



Joan Brossa
Vicenç Altaic

JOAN BROSSA
POESIA VISUAL i POEMES OBJECTE

VIATGE MINÚSCUL DE SABADELL A JOAN BROSSA
Hi ha qui viatja assegut de cara a viatge; d’altres, caragirats, donen l’esquena al cap i frueixen 
en el goig de l’abandô del paisatge. Meitat meitat. El dissolvent dista, però, del real. A força 
de quotidianitat ull viva; entela el viu i Iloa el cec. Per als especiaires, I’habitud comodicia, 
I’afany dissolut i I’academicisme horit2ontal -I’estiuejant Foix no sap nedar. Brossa no té 
carnet de conduit- els dicta a llegir d’esquerra a dreta. Mai més mai. Planteja els problèmes 
del so i de la linia domèstica a aquells que redueixen I’espai a la pintura i el temps a la 
literatura. L’ortografia i el patronatge és qüestió per als municipis; i la contratrinxera per a la capella deis mimétics. El temps gira segons que s’inclinen les agulles del rellotge. Aquest 
vers és el present. /  El vers que heu llegit ja és el passai /... La resta del poema és el futur. El disseny 
adéquat per al nou teatre només omplirá les files de butaques, en diagonal a l’espectacle, 
d’una banda per mirar l’altra mit ja sala buida. Aplaudiments buits enfronta ts a la dicció 
sorda de l’autómata exagüe. Remena l’olla. Desembussa el diafragma de l’aigüera. A les 
fosques, canvia la bombeta fosa. Es cola l’aigua avail i sona Balsach, el tocadisc Sanahuja, 
l’íntim Borrell, l’Eczema cordiforme i el cordili que els nua. Sabadell ha viatjat sovint ajoan 
Brossa. Tanmateix, hi ha qui en el gest mecánic calca la inclinació de l’atonia. Brossa, però, 
fa l’arhreforc. Cap per avail, home de mon, vaporitza permanentment el jo i desacralitza la 
memòria i el rise. Ha estât capaç de ser Iliure en el gènere i en els mitjans. Impropi d’un país 
de vista curta, ha fet de la individualitat una multiplicació, desgreixament de la poètica. 
Poesia discursiva, poesia visual, poesia escénica, poemes objectes... on la qualificació és 
l’espai del vident i de l’embalatge. Però no: virtuós en l’honradesa no ha escrit mai una 
novel.la. Ni ha plantat una exposició al passeig.

Vicenq Altalo

Del 12 de juny a l’l de juliol de 1981



“Moriríem Iluitant o viurem Iliures, i 
morin tots els reis menys el rei Ludd”.

Lord Byron, 1816.

Reivindicado 
dels Indites

Jordì Serrano Blanquer

E l lud ism e  és un m ov im en t de  tre- 
b a lla d o rs  q u e  a al se g le  XIX destru ïen  
m a q u in e s  i fà b r iq u e s . P ro te s ta ve n  
p e ls  e fe c te s  d e  la m a q u in itz a c ió . 
Q uasi to thom  está d ’a co rd  que  els 
lud is tes  eren uns p e rso n a tg e s  que  
anaven e rra ts  en eis seus p lan te ja - 
m ents. Les fo rce s  co n se rva d o re s  els 
c ritica ve n  p e r ana r en co n tra  de  les 
lle is natura ls. Les esq u e rre s  p e r anar 
en con tra  de  la in novac ions  te cn o lô - 
g iq u e s  I el p ro g rè s . Han p a ssâ t m és 
de  150 anys de  la c rem a  de l va p o r 
B onap la ta . Potser és hora de  to rn a r a 
m ira r enrera  i a rr ib a r a a lg u n e s  c o n 
c lus ions .

Avu i la te c n o lo g ía  ens p e rm e t a rr i
b a r a la Iluna, p a rla r p e r una m a q u i- 
neta  p e tita  sen se  fils  a m b  una p e rs o 
na q u e  v iu a q u a lse vo l Hoc de l m on. 
M e n tre s -ta n t m ile rs  i m ile rs  d e  p e rs o 
nes p a ssen  fam  i m ilions  de  p e rs o 
nes al p r im e r m on son p o b re s  o a tu - 
rats. La c iè n c ia  i la te c n o lo g ía  hauria  
de  s e rv ir  en te o ria  p e r fe r-n o s  m és 
a g ra d a b le  la v ida . A  l’hora  d e  la ve ri- 
ta t no és a ix i. M ai ha e s tâ t a ix i. La 
m e c a n itz a c ié  a la indCistria es p o d ria  
h a ve r u tilitza t p e r a llib e ra r a ls  tre b a - 
lla d o rs  de  les fe in e s  m és d e s a g ra d a 
b le s  i p e r a c o n s e g u ir  m és ho res  
d ’oc i. No va se r a ix i. Les p rim e re s  
d é c a d e s  d e  la re vo lu c ié  in d u s tria l 
q u e d a ra n  en la h is to ria  corn  una de  
les é p o q u e s  m és n e g re s  de  l’e x p lo - 
ta c ié , el d o lo r i el p a tim e n t d ’à m p lie s  
c a p e s  p o p u la rs . In fo rm es  corn  el de  
lld e fo n s  C e rd à  ens in fo rm en  de  la 
s itu a c ié  d ’a q u e s te s  c la sse s  on l’es- 
p e ra n ç a  d e  v id a  va v e u re ’s te rr ib le 
m en t redu ïd a .

A ra  estem  v iv in t una a u tèn tica  revo- 
lu c ié  te c n o lò g ic a . Estem  en p lena  
re vo luc ié  d e  la in fo rm à tica  i la com u- 
n ic a c ié . S e rve ix  p e r fe r-n o s  m és 
fe liço s?  T ino m o lts  d u b te s . Posem 
e xe m p le s  de  v id a  q u o tid ia n a . Fa uns 
anys, suposem  fa deu  anys, quan 
havies d ’e n v ia r una ca rta  -un p ro jec - 
te, un es tud i, un gu ió , un a rtic le , un 
p re ssu p o s t- no ca lia  do n a r-se  p re s 
sa. Q uan qu i ho s o llic ita v a  te le fo n a 
va, p o d ie s  d ir  que  no hi eres. Q uan la 
te le fo n a d a  c o m e n ça va  a se r p re o cu - 
pan t et posaves  al te lè fon  i p o d ie s  d ir; 
“ah, no has re b u t l’a rtic le ? ”. “ No”, et 
respon ia  e m p re n ya t el teu in te rlo cu 
tor. P o d ies  c o n t in u a r  la c o m è d ia : 
“do n e s  deu  se r cu lp a  de  C orreus, 
p e rq u é  fa dos  d ies  q u e  t ’ho he enviâ t. 
Espera  c in c  d ies  m és”. L ’e m p re n ya t 
s a b ia  q u e  e fe c tiv a m e n t C o rre u s  
p o d ria  ta rd a r m és de  deu  d ies , pe r 
tan t la bo la  era c re íb le . Ó b v ia m e n t 
l’a rtic le  ni l’havia  c o m e n ç a t a escriu - 
re. Tenia 8 d ie s  d e  tra n q u illita t p e r 
e n d a va n t. A ra  to t ha c a n v ia t. A ra  
quan  a igú  et truca , de  fe t t ’ha env iâ t 
un E-m ail, no po ts  d ir  q u e  no l’has 
re b u t i m enys q u e  ja  has env iâ t l’E
mail. A ixò  nom és et don a  d e  co ll un 
d ia  -p e r e xe m p le  quan  in fo b irr ia  p lu s  
té un p ro b le m a . A  m és et p o d e n  tru 
c a r al te lè fon  m òbii i no te ’n pots  
e scapa r. Si el d e se n d o lle s , es g rava  
al c o n te s ta d o r au to m á tic  pel q u e  és 
e v id e n t que  una hora o a ltre  el m is- 
sa tg e  t ’ha a rriba t. No tens  e s ca p a tò - 
ria. Però el p ro b le m a  és m és greu . 
C om  q u e  to t va tan t ràp id , es dona  
p e r su p o sa t que  ara es p o t tre b a lla r 
m o lt m és. A ra , co m  al 1800, les 
m àqu ines  no ens a llib e re n  de  te ina, 
ens en donen  m és. Q uan ta  raó ten ien  
a que lls  ve ils  Ilu itadors. Si n ingù  a tura 
a q ues ta  d isb a u xa  el m ón es d iv id irá  
en tre  una c iu ta d a n s  q u e  es m oren 
d ’es très  i a ltres  de  gana.



A rra n  de  la m ort de  Joan Brossa, Il 
he vo lg u t retre hom ena tge  pôstum  to t 
p u b lica n t un tex t pe rtan yen t a un Ilibre 
meu inéd it -R e tra ts . EIs m ites i eis 
hom es- on e xp lico  la m eva m anera de 
veure una sèrie  de pe rsona tg es  que, 
p e r una raó o altra, m ’han im press lo - 
nat. No cal d ir  que  el cas de  Joan 
Brossa és, en aques t aspeóte , espe- 
c ia lm e n t pa ra d ig m à tic .

A ls meus setze anys, Joan Brossa 
represen tava el que  jo  vela llavors, i no 
en renego pas ara, com  a m odel d ’es- 
c rip tor, és a d ir: un incon form ista  pe r
m anent, un avan tgua rd is ta  posâ t al 
d ia, un pe rsona tge  m arg ina i, i a més 
un de fenso r de la im ag inac ió  am b un 
sen tit constan t del joc , d ’un món 
m ental obert i insòlit que 
in tegrava el c inem a, 
la m àgia o la p in tu 
ra d ’avançada  en 
una to ta lita t c o 
herent, als anti
podes de tota 
p e d a n t e r i a .
Per un can tó , 
dones, m ’atreien 
la rad ica lita t i per 
l’a ltra  l’e n jogassa - 
m ent de l p e rsona t
ge, que  m ’interessava aixi 
tan t per la seva obra com  per 
l’ac titud  davan t la v ida  que  s ’hi ende- 
v inava. I heus aquí que, d ’una form a 
ben natura i, però  a lhora ta lm en t com  
si la rea lita t p a rtic ip é s  de  la m ògia  
b ro ss ia n a , es van d o n a r les c ir-  
cu m s tànc ies  p e rqué  el pogués  conè i- 
xe r i tractar. Tot va esdeven ir-se  a tra 
vés del p in to r A lfons Borrell, am ie de ls  
m eus pares i llavors a ca b a t de  de sco - 
b rir p e r Brossa, que  l’in tegrá  en el ce r
c le  d ’artis tes de  la ga lería  Joan Prats.

Joan Brossa: 
del mite 
a I’home

Josep Maria Ripoll

M itjançant en Borrell, dones, prim er 
el conegueren  els pares i després  jo, la 
ta rda  que va ig  ad reçar-m e al seu estu- 
di, to t ju s t am b setze anys, p e rte n ir-h i 
una xerrada.

Podría in ten ta r d escriu re  el m untacá- 
rregues que  em con d u i a un sobreà tic  
ja  cé le b re  del ca rre r Balm es, o el p ro 
verb ia l d e so rd re  del pe tit estud i, p ie 
sobre to t, em va sem blar, de  p iles de

d ia ris  ve ils, o l’asp e c te  d e ixa t i sense 
a fa ita r c a ra c te h s tic  de l pe rsona tg e : 
però to t a ixò ja  m ’ho esperava , i s ’ave- 
nia p e rfec tam en t am b re fe rénc ies  pré- 
vies o fo tog ra fíes  p u b lica d e s . Em va 
so b ta r més, en canvi, la natura lita t 
am b qué  Brossa em va rebre, sense 
c a p  ém fasi ni pa te rna lism e, fe t que  va 
p ro p ic ia r que  la conversa  fluís de la 
form a m és p lanera  poss ib le .

A  m esura  que  B a rce lon a  s ’anava 
enfosqu in t de m ica en m ica, van anar 
sorg in t els m otius récurren ts v incu la ts 
al món brossià, des de Frégoli fins a 
Dau al Set, com bina ts  am b desm itifica - 
c ions prou contundents: per exem ple, 
la del diari “A vu i”, que llavors com ença- 
va - “aquí to t ho justifiquem  pel fe t que 
estigu i escrit en ca ta là ’’-, o la de la 
“nova c a n g ó ”, en ca ra  en a q u e s t 
m om ent d ’èx it m assiu  -un can tan t, 
segons en Brossa, li havia anat a d ir 

que velia m usica r poem es seus, i 
eli va contestar-li que li 

ag ra d a va  W agner i 
que no li v ingues- 

sin am b històries. 
En servo, dones, 
un prim er record 
d ’una co rd ia lita t 
i una franquesa 
a b so lu tes , que  

van fer-m e asse- 
qu ib le  el qui per a 

mi havia estât fins 
a lesho res  un m ite 

lluny del meu abast. Als 
seixanta anys, Joan Brossa havia aco- 
llit un ado lescen t tim id, i que el prenia 
com  a m odel -e n  ingénus textos prim e- 
renes, que  va ig  g o sa r ensenyar-li-, 
am b la seva des im bo ltu ra  habituai.

M és e n d a va n t va ig  te n ir o ca s ió  de  
c e le b ra r  a ltre s  tro b a d e s  a m b  en 
B rossa , g a ire b é  se m p re  s o p a rs  a 
casa  de ls  pares. El re co rd o  e xp lica n t- 
nos a m b  fe rv o r les tru cu le n te s  h is tò 
ries n a rra des  a Freaks o a “ G arras
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hum anas” de  Tod B row n ing , a ssegu - 
rant-nos que  ens du ria  a casa  d ’en 
T á p ie s  a ve u re  film s  d e  D o u g la s  
Fa irbanks -c o s a  q u e  no va passa r- o 
d ien t-m e, a mi en co n c re t, que  em 
de ixa ria  un Ilibre, que  ca lia  que  li Gui
dés  m olt bé -n o  va ca ld re , p e rq u é  el 
fe t ta m p o c  no es p rodu i-, q u e  d e m o s 
trava , ni m és ni m enys, que  Je su c ris t 
m ai no havia  existit. Una p a rt im p re s 
c in d ib le  d ’a q u e s te s  re co rd s  la c o n 
fo rm en  uns d e lic io so s  joes  de  p res ti- 
d ig ita c ié  corn  a co lo fé , a m olt a ltes 
hores de  la nit, d ’a lguna  tro b a d a  en el 
seu p u n t d ’e n jo g a ssa m e n t m és do lç . 
Tam bé hi havia, és c iar, les filies  i les 
fé b ie s : d e s m it if ic a c io n s  b ru ta ls  de  
N ûria  E spert -s e g o n s  B rossa, una 
don a  m o dé lica , p e rq u é  d e m ostrava  
to t a llò  que  una aethu no havia  de  fe r 
m ai-, d ’Espriu - té tr ic  i ve s tit a m b  tons 
fo sco s -, de  V ila d e ca n s  - “V ila d e p a n s, 
p e rq u é  se m p re  p in ta  pan s ”- o, la m és 
so rp re n e n t, la de  Foix en tan t que  
b o tig u e r p re o c u p a t p e r la ca ixa  i per- 
so n a tg e  so c ia lm e n t re a cc io n a n  -d e i-  
xa n t d e  b anda , dones , el Foix poe ta  a 
qu i B rossa  sem p re  ha a d m ira t tant. A  
l’a ltre  p la t de  la ba la n ça , eren ré c u 
rrents  els e log is  d e  c in é a s te s  nord- 
a m e rica n s  com  M artin  S co rsese  - p e r  
“ El rey de  la c o m e d ia ”-, “m illo r que  
“ La d ilig é n c ia ” de  John Ford”, o p e r “ El 
ú ltim o va ls ”, “ i a ixó que  no m ’a g ra d a  el 
ro ck ”-, o com  l’il.lus tre  d e s c o n e g u t 
M onte Ftellman - p e r  “ C arre te ra  a s fa l
ta d a  en dos  d ire c c io n e s ”, film  de l guai 
B rossa adora  so b re to t la im a tge  final, 
que  es va a len tin t fins a c rem ar-se . 
Van haver-h i ta m b é  sopa rs  co m p a rtits  
a m b  m és g e n t, co m  a q u e ll am b  
l’A lfons  Borren en qué  to ts  vam  in ten
tar, sense  éxit, que  la tau la  s ’a ixequés  
m itjançan t p ode rs  p a ra p s ico ló g ics ; o 
un altre, am b tota una co lla  de  saba - 
d e lle n cs  i en un res tau ran t m és o 
m enys de  pagés, en qué  ju g á re m  a 
e n d e v in a r títo ls de  p e l.lícu le s  i en

GALERIA D'ART

B ro ssa  c o m p o n g u é  un e x c e l. le n t 
Q uas im odo , am b  una p ilo ta  a l’es- 
q uena  im itan t una g e p a . E n jogassa t, 
ic o n o c la s ta , s o rn e g u e r i se n se  
m anies, era pe rò  ta m b é  c a p a ç  d ’una 
ce rta  te n d re sa  quan  es re fe ria  als 
a m ie s  m a la lts  -L lo re n s  A r t ig a s  o 
S ebastià  G asch , a les po rtes  de  la 
m ort- O fins  i to t quan  im itava  la veu i 
les on o m a to p e ie s  ca ra c té r is tiq u e s  de  
Joan M irò. En to t cas, to ts  a ques ts  
re co rd s  se so b re p o se n  fins a c o n s ti
tu ir un a co lo rit fes tiva l b ross ià  en la 
In tim itä t a través d e ls  anys.

Però el tem ps, ja  se sap , passa , i els 
s o p a r  i les tro b a d e s  a m b  a q u e s t 
p o e ta  ra d ica l i ico n o c la s ta , a lho ra  
q u e  c a s o lá  i a b a s ta d le , es van  
e sp a la r c a d a  c o p  m és fins a a c a b a r
se. D uran t un te m p s  va ig  co in c id ir-h i 
a la F ilm o teca  de  B a rce lona , ve ie n t 
ta n t a v ia t un M u rn a u  co m  un 
C o p p o la , o un E isenste in  com  un 
R ohm er -o aque ll d ia  q u e  va ig  anar-lo  
a b u s c a r a l’es tud i p e rq u é  fe ien  “ O tto 
e m ezzo” p re se n ta d a  p e r Fellini en 
pe rsona ; pe rò  c a d a  ve g a d a  The v is t 
a na r m és a la seva, p ro cu ra n t pa ssa r 
d e s a p e rc e b u t i d ir ig in t-se  de  se g u id a  
al seu se ien t hab itua l, q u e  es c o n tra 
ria si li p renen . C on tinua  essent, però, 
to t i una fam a  p ro g re ss iva  d e g u d a  
so b re to t a ls poem es v isu a ls  -a q u e lls  
q u e  no cal tra d u ir i q u e  en tren  de  p ie  
en el m e rca t de l m òn de  l’art-, el 
m a te ix  p e rs o n a tg e  d e s p e n ja t d e  
sem pre , d ’a sp e c te  en tre  m enestra l i 
eso té ric , fide l a si m ate ix  en les ac ti- 
tu d s  i a ls a n tip o d e s  de  to ta  so fis tica - 
c iò ; con tin u a  sens d u b te  d e m a n a n t a 
to t arreu on va a so p a r ous ferra to  
a m b  pa ta tes  fre g id e s ; con tinua  en el 
seu m òn im ag ina tiu  in to ca b le , on el 
c in e m a  és una p ro lo n g a c iò  d e  la 
m àg ia  - d e  M élies a S p ie lb e rg - i on el 
trans fo rm is te  Frégo li i e ls au tòm ato  
de l T ib id a b o  co n v iuen  am b  T áp ies  i

M irò, p e rq u é  l’a rt d ’a va n tg u a rd a  s ’a- 
p ro p a  a l’e s p e c ta c le  to ta l so m n ia t pe r 
W agner; c o n tin u a  im a g in a n t te lons  
q u e  s ’a p u g e n  i s ’a b a ixe n  - e l  seu 
pare, a qu i quas i no va coné ixer, 
havia  fe t d e  tram o is ta -, e s p e c ta c le s  
d e  s tr ip - te a s e  i u n ive rso s  fe to  de  
pa ra u le s  corn o b je c te s  i d ’o b je c te s  
corn  p a ra u le s ; i, p e r d e s c o m p ta t, 
co n tin u a  d e s m itif ic a n t tan tes  i tan tes  
co ses  que  no li a g ra d e n  i m itifica n t les 
que  li han a g ra d a t to ta  la v ida . No 
a ca b a re m  de  sa b e r m ai si s ’avança  
se m p re  al seu te m p s  o bé si q u e d a  
d é p a s s â t p e r  les c irc u m s tà n c ie s , 
però , s igu i corn vu lgu i, resta fide l a 
unes p o q u e s  o b se ss io n s  a m b  una 
to ssu d e ria  que  bé p o d ria  q u a lifica r- 
se d ’exem p la r. Joan B rossa, in co n fo r
m ista  m itic  p e r a un a d o le s c e n t q u e  el 
va veu re  corn a am ie, c o n s e rv a d o r 
e lo q ü e n t i p re s tid ig ita d o r de  m atina- 
da , és aque ll hom e, tan senzill i des- 
c u ra t corn  a g u t i sa g a ç , que  busca  
quas i d ’in c ô g n it el se ie n t de  se m p re  a 
la F ilm oteca . I jo , si a lgún  d ia  m e ’i 
tro b o , m e ’l m iro  de  Iluny i to rno  a ser 
l’a d o le s c e n t q u e  el m itifica va  i el p re - 
nia corn a m ode l, ta lm e n t corn  si é lis 
anys  no h a guess in  p a ssâ t i la rea lita t 
e n ca ra  em  p o g u é s  s e m b la r m àg ica .
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R eflex io n s  arran de la lectura  de  
Le p aro xys te  in d ifféren t de  

Jean  B A U D R IL L A R D .

R e fle x io n s  so b re  la s o c ie ta t i e is s is 
tem es de  va lo rs  q u e  la co n fig u re n  
corn les que  fa  B a u d rilla rd  a Le pa ro - 
x is te  in d iffé re n t é d itâ t en c a s te llà  
(A na -g ram a , B a rce lo n a  1998) a juden  
a d e s v e tlla r se g u ra m e n t o o n so iè n - 
c ie s  a d o rm id o s : p e n s a m e n ts  q u e  
p o d e m  c la s s ific a r de  v is ió  ra d ica l son 
p ro b a b le m e n t n e c e s s a rie  en unes 
so c ie ta ts  a c tu a ls  m assa im m erses en 
la inè rc ia , p o c  a ve sa d e s  c a d a  v e g a 
da  m és a pensar. D onar e lem ents  
e s tim u la d o rs  p e r al p e n sa m e n t i les 
seves re p e rcu s s io n s  p rà c tiq u e s  és 
pos itiu  de  ca ra  al m a n ten im en t d in s  el 
co s  soc ia l de  nuc lis  de  co n s c iè n c ia  
que  hi p u g u in  d e se n vo lu p a r-se  de  
m anera  c ritica .

R ealm ent, com  a firm a  l’autor, “ja  no 
hi ha va lo rs  (...) nom és ex is te ix  una 
in c lu s ió  a u to m à tica  de l m ón en a llò  
m u n d ia l”? c e rta m e n t la m u n d ia litza - 
c ió  anorrea  les d ife rè n c ie s  cu ltu rá is  i 
e n riq u id o re s  de l co sm o s  hum à? És 
a q ues ta  l’ùn ica  fo rm a  p o ss ib le  a la 
qua l ens po rta  l’ùs de  les noves te c - 
no log ies  i el dom in i de  la in fo rm ac ió?  
Ja no resta  sen tit?

Una d e  les q ü e s tio n s  p la n te ja d e s  
és la d e  la fin itu d , d e  la m ort: “m és 
q u e  de  la m ort, se ria  de  l’ex te rm in i 
d ’a llò  q u e  c o n v in d ria  p a rla r ac tu a l- 
m e n t”... ”A ix i d o n e s  no és la m ort com  
a h o m ic id i o desti. M és av ia t és 
l’a b sé n c ia  de  d e s ti”. M és e n d a va n t

Baudrillard: 
un paroxista 
indiferent?

Marti Gasull

«Més que de la mort, séria  
de l ’exterm in i d ’a llô que  
convind ria  p a rla r actua l- 
m e n t”... ”A ix i doncs  no és 
la m ort corn a h om ic id i o 

desti. M és av ia t és 
l ’absénc ia  de desti.»

Jean Baudrillard

El paroxista 
indiferente

Conversaciones con Philippe Petit

ANAGRAMA
Colección ArKiimcntos

a firm a q u e  la nostra  so c ie ta t nega  la 
m ort, q u e  la m ort ha d e ixa t de  d o n a r 
sen tit a res. A ra  bé, la m ort fo rm a  p a rt 
in trinseca  de  l’hom e, rea lm en t podem  
a firm a r q u e  el seu sen tit ha périt?  m a l
g ra t tot, ens p re g u n te m , la lim itac ió  
de l te m p s  no con tin u a  d o n a n t raó de  
se r a les a cc io n s?  ac tu a rie m  igua l 
sense  a q ues ta  fin itu d ?  la tra n s ito rie ta t 
de  la v id a  ens po rta  a have r d ’a ssum ir 
la re sp o n sa b ilita t d e  v iu re -la , d ’a g a fa r 
el tem ps, d ’actuar.

Un d e ls  fe n ò m e n s  e s te s o s  a la 
so c ie ta t d ’avui és el q u e  en po d e m  
a n o m e n a r b u it e x is te n c ia l, l’hom e no 
té  pau tes , l’hom e ha d ’e sco llir  i a ixò  fa 
por, l’h om e  n e c e s s ita  a firm a r-s e  
e n fro n t d e  la m assa i in d ife ré n c ia  
soc ia l, pe rò  hi ha un bu it, com ? qué  
fe r am b  la v ida?  com  no oaure  en la 
rutina á d h u c  en el p e n sa r q u e  to t és 
m onòton? la so rtid a  fá c il és fe r el que  
els a ltres fan, i a ix i el co n fo rm ism e , o 
d e ixa r-se  a rro sse g a r pe l q u e  a ltres 
pe rso n e s  vo ien  q u e  fa c i, i cau riem  
c a p  a una m ena  d e  to ta lita rism e . 
D ’aq u i la p é rd u a  de l s ig n ific a t de  la 
v ida , la im p re ss iò  de  la m anca  de 
c o n tin g u t de  la v ida , la n é ce ss itâ t de  
lic ita r p e r la p rò p ia  iden tita t, de  c e rc a r 
re fe ré nc ies , com  d iu  fa u to r, pe rò  
ta m b é  la n é c e s s itâ t d e  re c u p e ra r 
a q u e s t sen tit m és en ilà  d ’un m ateix, 
d e  co n s tru ir-se  i fe r-se , de  sa b e r que  
les co ses  no es fan p e r qué  sí, de  
v iu re  p e r uns idea ls , de  d o m in a r el 
des ti, de  c o n s tru ir p e r es tim a r...tro b a r 
aq u e s ts  p r in c ip is  és d ifíc il en la s o c ie 
ta t O cc iden ta l, pe rò  p o ss ib le  des  de  
la In d iv id u a litä t de  c a d a s c ù  i à d h u c  
co m  a p ro je c te  c o lle c tiu ... la  f in itu d  
a d q u ire ix  sentit, i a ixò  p o tse r ens fa 
veu re  de  m anera  d ife re n t l’e lim in a c iò  
lenta de  la qua l pa rla  fa u to r. S em b la  
q u e  hi p u g u i have r ce rta  p o ss ib ilita t 
de  so rtid a  m a lg ra t e sd e v in g u i g a ire - 
bé  una te rà p ia . H em  d e  te n ir  en 
c o m p te  ta m b é  les h e rm e n é u tiq u e s
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d ’a ltres cu ltu res , rea lm en t serán e li- 
m inades? és d ’a ltra  b a n d a  avui m és 
p e rc e p tib le  llu r in fluènc ia , en e s p e 
cia l la de  les cu ltu re s  o rien ta ls  (T ibet, 
m ed ic in e s  x ineses, e tc ...), c a rre g a - 
d e s  so v in t d ’una in te rp re ta c ió  de l 
m on a m b  se n tit. R esta ran  co m  a 
nuc lis  ai'llats de  la c iv ilitza c ió ?  la nos
tra c iv ilitza c ió  no els g ira  I’esquena , 
se g u ra m e n t com  a v ia d ’esca p a m e n t.

A  la nostra  soc ie ta t, p lan te ja  I’autor, 
e ls p o d e rs  po litics , e ls p o d e rs  le g i
tim s re p ré sen tan ts  de l p o b lé  es tro - 
ben  d o m in a ts  p e r uns In te re sse s  
e co n o m ics  que  ho m ouen tot. És p e r 
a mi un d e ls  p ro b lè m e s  m és se riöses 
d ’avui: qu i dom in a  e co n ò m ica m e n t 
es fa a m b  els m itjans de  co m u n ic a c ió  
que  g e ne re n  id e o lo g ie s  que  adorm en  
la p o b la c ié , en m an ipu len  l’op in ió , i 
a ixò  im p e d e ix  la p o ss ib ilita t de  g es ta - 
c ió  de  canv i soc ia l. Penso que  els 
p a p e rs  de ls  m itjans de  co m u n ic a c ió  
són fo n a m e n ta is , p e r exe m p le , de  
ca ra  a l’a lie n a c ió  nac iona l q u e  p a te i
xen avui e ls c iu ta d a n s  de l nostre  país 
ca ig u ts  en la in d ife rènc ia . El p a p e r 
d e ls  m ass-m ed ia  ha es tâ t d e te rm i
nan t en vo le r fe r c re u re  a p a rt d e  la 
p o b la d o  que  p o tse r en la p o lè m ica  
lin g ü ís tic a  ens  e s tà ve m  e x c e d in t, 
quan  en rea lita t són e ls d re ts  lingü is - 
tic s  d e ls  ca ta la n s  i la llengua  ca ta lana  
la q u e  es tà  d is c r im in a d a  a c tu a l-  
m e n t...p e r q u è  les in è rc ie s  p o d e n  
tant? en Tactual p o lè m ica  a rran de l 
d e c re t so b re  la re g u la c iô  de l c inem a  
en ca ta là  (reco rde m , a c tua lm en t, a 
C a ta lunya , 98 % d e  c inem a  en cas- 
te llà , nom és un 2 % de  c inem a  en 
ca ta là ), tin d ra n  m és fo rça  els Ín teres- 
sos p o litics  d ’uns d e te rm in a ts  se c to rs  
(d iem  po litics , p e rq u é  els seus bene - 
fic is  a C a ta lunya  són su p e rio rs  als sis 
mil m ilions Tany, i la p o ss ib ilita t de  
p o d e r-n e  p e rd re  un 3%  és rid icu la ) 
que  les lié is d ic ta d e s  pe ls  leg itim s 
re p ré sen tan ts  de l nostre  pob lé?  to r
naran els in té ressés ru ins d ’uns p o cs  
a les io na r els nostres d re ts  d e m o c rá - 
tics?  so b re v iu rà  el p e n sa m e n t a u to 
nom  a la in fluènc ia  d e ls  p o d e ro so s  
am b  els seus m itjans?

La q ü e s tió  e c o ló g ic a  n ’és un a ltre  
d e ls  e x e m p le s  p a ra d ig m à tic s , la 
c o m p lic ita t, c o n v in g u d a  de  d e te rm i
na ts  s e c to rs , g u a n y a rà  s o b re  la

«Ja no h i ha valors (...) 
nom és existe ix  una ino lu- 

sió autom àtioa de l m ón en 
allò m undial?»

«Qui dom ina econòm ica
m ent es fa am b els m itjans  

de com unicació  que  
generen ideo log ies que  
adorm en la pob lac iô , en 
m anipulen l ’opinió, i això  

im pede ix  la poss ib ilita t de  
gestació  de canvi social.»

n é ce ss itâ t de  p re se rva r la v ida?  es 
pa rla  m olt de l m ed i am b ien t, pe rò  en 
el ca m p  de  les im a tges, no en el de  
les a c tu a c io n s  e fec tivas . G ru p ú scu is  
co n sc ie n ts , la m assa de  p o b la c iô  ja  
no s ’in d ig n a , ju g a  a la inè rc ia , no es 
m ou, no ac túa . T ind rà  raô BA U D R I
LLA R D  quan  a firm a q u e  “ja  no som  
nosa ltres  q u e  pensem  el m ón, si no 
que  és el m ón qu i ens p e n s a ”? però, 
al con tra ri de l q u e  pensa  Tautor, no es 
p o d e n  p ro d u ir noves c ircu m s tà n c ie s  
q u e  a lte rin  el s istem a? Tal és el c o n 
tro l q u e  a rriba  so b re  el p ensam en t?  I 
la d e m o c rà c ia , e x is te ix  si nom é s  
po d e n  te n ir d ifu s ió  les idees q u e  inte- 
ressen a una quan ts?  És que , m a lg ra t 
tot, Thome no co n tin u a  e ssen t un an i
m al s im b o lic u m  a m b  la seva  h e r
m enéu tica , in te rp re ta c ió  de l m ón?

«Ja no som  nosaltres que  
pensem  el món, s inó que  

és e l m ón q u i ens 
pensa?»

L ’au to r d e n u n c ia  ta m b é  el q u e  p e r a 
eli és la fa rsa  de l p ro g rè s  m ora l, sota 
Taparença  de  d re t in te rnac iona l, de 
t ra n q u il l i tz a r  c o n s c ié n c ie s ,  p e r  
e x e m p le  to t el q u e  ha p a s s â t a 
Bósnia, qu in  sen tit té, es p re g u n ta , la 
c re a c ió  de  tr ib u n a ls  in te rn a c io n a ls  
quan  els so ld a ts  de  TONU no s ’atre- 
ve ixen  a a rre s ta r e ls c rim in a ls?  to t es 
mou p e r p re ss ions  d e  poder, p e r in té 
resses o b scu rs , p e r im a tges  h ip ô c ri- 
tes . Ens p re g u n te m , p a s s e rà  el 
m ate ix  a m b  el ca s  P inochet?  p re va l
d rán  fin a lm e n t els in té resses e co n ô - 
m ics p e r so b re  de ls  hum ans? p o t 
enca ra  res ta r e sp e ra n ça  que  hi ha 
q u e lco m  de  c e rt en les p re te n s io n s  
de  c o m p lir  e ls d re ts  hum ans m o lt tím i- 
dam en t, pe rò  p o tse r el ca s  P inoche t 
ha o b e rt noves e sp e ra n ce s  ...

V ic tim is m e , re v is io n is m e , a ltre s  
q ü e s tio n s  tra c ta d e s . P odem  e s ta r 
d ’a co rd  o no a m b  B a u d rilla rd , pe rò  el 
q u e  si és c e rt és q u e  a seva con - 
tu n d è n e ia  d e s v e tlla  p e n s a m e n t, 
e nca ra  q u e  s igu i pa rox is ta , penú ltim . 
A ra bé, rea im en t el m ón no té so luc ió?  
Estem  im m e d ia ta m e n t ab a n s  q u e  el 
fina l?  Serà p o ss ib le  e s c a p a r d ’aq u e s - 
ta fa ta lita t?



Galatea: 
la derrota 
del somni

U n  de ls  m ajors encerts  de  la nova 
posta  en escena  de  la G a la tea de 
Sagarra  al TNG és la d o b le  poss ib ilita t 
de  rehab ilita r la re flexié  sobre  un de ls  
textos que  m és op in ions  d ive rses ha 
géné râ t de  Sagarra , i l’opo rtu n ita t de 
c o m p te r a m b  una re e d ic ió  c rítica , 
com p le ta  i acu rada , p ro p ic ia d a  con- 
ju n ta m e n t p e r Ed. PROA i el TNG 
(Barce lona , 1998).

Josep María de SagarraGalatea
M ir r i '« ! :

l i s i J á

Q uan S agarra  d e c id e ix  e scriu re  ro 
bra el 1947 vora el Ilac de  M ontm in (a 
l’A lta  Savoia) a firm a que  és co n sc ie n t 
que  ho fa d e sp re o cu p a n t-se  de  les 
poss ib ilita ts  d ’estrena  -re a lm e n t co m 
p lica d o s - i ce n tran t-se  en la n é ce ss i
tâ t d ’e x p lica r la seva m anera de  veure 
un món real i de  va lo rs  que  es d e g ra 
da i es d isso l d a va n t de is  seus ulls. El 
p re tex t que  S agarra  fa se rv ir és el 
d ’un a rtic le  seu, “ La d am a  de  les 
fo q u e s ”, que  havia e sc rit arran de  la 
p re s é n c ia  a B a rce lo n a  d e l G ire 
G leish.

Partin t de  l’anècd o ta , l’au to r cons- 
true ix  un tex t d ra m á tic  on el pun t de 
re flex ió  està cen trâ t, se g u in t una certa  
Via s im bo lis ta , en l’en fron tam en t entre 
els pe rso n a tg e s  que  rep resen ten  el 
ve li o rd re  real i m o ra l, G a la te a  i 
Je rem ies, i e ls que  responen  al nou

Anna Lizarán (Galatea) í Francese Qrella (Jeremies) -TNC- TERESA MIRO
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ordre , el de l present, m anca ts  de  re fe
rents, lim its i p o s ic ion am en ts  ètics, 
A q u iles  I Eugènia  (filia de  G.). Enm ig, 
Sam son, l’ún ic  pe rso n a tg e  am b  una 
ve ritab le  p rog ress ió , s in te titza  el co m 
pend i entre  el veil i el nou món real i 
é tic; el del ca rn isse r que , a p ro fitan t 
les m iséries de  la guerra , a sce n d e ix  a 
la c lasse  de ls  po d e ro so s  i exp lo ta - 
dors. Partin t del co n c e p te  de  sim etría 
en la co m p o s ic ió  de is  p e rsona tg es  
(dos a c a d a  extrem , am b un de  c e n 
tral, i e ls a ltresì se cu nda ris ), Sam son 
e s d e v é  l ’a rb itre  q u e  d e c id irá  de  
m anera  p rou e v id e n t el p o s ic io n a - 
m ent m oral de  Sagarra .

Galatea i Jerem ies pertanyen al món 
del Ciro, representació  s im bò lica  del 
món deis som nis i les illu s io n s , tem a a 
b a s ta m e n t tra c ta t en au to rs  com  
Rusiñol, Malot, G oncourt o Laforge. 
G alatea viu im m erg ida en el món de les 
seves foques fins que es veu ob ligada  
a sacrifica r-les per poder fug ir i sobre- 
viure a costa de renunciar a la Iluita pel 
seu món i les seves illu s ions , derro tats 
am bdós. Jerem ies, borra txo i hom ose
x u a l al seu costat, esdevé la veu de la 
consc iénc ia  ind iv idua l i co n e c tiva , la 
gua i esdevé  e s tile t co n s ta n t de ls  
desenca ixos dels dos mens: “ I ara, 
sense les foques, com  el som niaràs, el 
teu pa isa tge?” dem anarà, sabedor de 
la resposta. La Iluita am b el present, 
représentâ t per la descendènc ia  -e l 
fu tu r - 1 l’am ant -aventure r, sense lim its 
ni valors ni com prom isos-, to t i ind icar 
el carni que porta la c o lle c tiv ita t I ten 
sar el fil, no decanta  la seva resolució 
envers cap  dels dos pois, entre altres 
coses perqué tots quatre són résultat i 
co n se q ü é n c ia  de l p resen t, m arg i- 
na ls /a ts  i p e rded o rs . Haurà de ser 
Samson qui, am b l’obsessió  de posse ir 
Galatea, decantará  la ba lança i farà 
extreure el veritab le  rerefons m o ra l 
Samson morirá a mans de Jerem ies 
(ressona “ He m ort el Hop” de Guim erá), 
e rig it en defensor de les causes perdu-

Francese Orella (Jeremies) -TNC- TERESA MIRO

des i a lbora en un vu lga r assassí. I 
G alatea, m algra t haver pogu t evitar la 
seva v io lació  m enys s im bò lica  (la deis 
ideals ja l’ha perduda), ob tindrá  tam bé 
la seva derro ta defin itiva, m ancada de 
consc iénc ia  i sense cap  mena de pos- 
s ib ilita t de futur.

La v isió desenc isada  de la realitat 
h is tórica  i estè tica  del present p lante ja- 
da -a m b  la p reséncia  d ’uns artis tes a 
qui resulta ev iden t que  l’au tor no pot 
entendre; i m olt lluny del p lan te ig  sar- 
thá- sitúen Sagarra en la d ifíc il tess itu 
ra d ’haver d ’e sco llir la de fensa  del 
passât, un passâ t real i m oral que 
(m a lg ra t no com parte ix i del tot) li ofe- 
reix un maro de valors è tics  im m uta
bles, entren t un present trà g ic  i que no 
és ca p a ç  d ’entendre. És aquí on rau 
p rec isam ent la poss ib ilita t de  d iscu tir 
la p roposta  de Sagarra, fonam entada 
en una v isió s im p lis ta  i conservadora  
d ’un m om ent rea lm ent convu ls, i sense 
que a pa rtir de la seva anàlisi p lanteg i, 
de fet, ca p  via nova, ca p  sortida espe- 
rangada. L ’obra, entesa aixi, té poc 
d ’innovadora  I no aporta  ca p  tesi nova 
com  a punt de reflexió literària.

De l’a po rta c ió  del TNG en destacaría  
els es fo rços  en genera l de ls  ac to rs  pe r 
fe r poss ib le  la c re d ib ilita t de  l’ac tuac iô  
en un m arc po tse r m assa foso i enor
me p e r a tan pocs pe rsona tges. Anna 
Lizaran i Pere A q u illué  están es fo rça ts  
i e sp e c ia lm e n t F rancese O rella , in ten
tan t supera r-se  de sp ré s  de  l’e sp lèd i- 
da ac tu a c ió  a “À n ge ls  a A m é rica ”.

PROA i el TNG han é d itâ t ta m b é  les 
da rre res  o b res  rep re sen tades : El le c 
to r p o r horas, de  José S anch is  S in is- 
te rra , i A p o ca lip s i, de  Llui'sa Gunillé, 
ob res  q u e ja  com en ta rem  en el p ro p e r 
núm ero.

PEIX i MARISC ,J. BARBERA
Tels. 93 714 52 87 - 93 714 55 40 
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Llìbres

Jœ é Saramago__
L’any de la mort 
de Ricardo Reis

NARRATIVA

L ’any  de  la m o rt de  R ica rdo  Reis 
José Saramago

T ra d u cc ió  de  V ic to r M artinez-G il 
Ed. 62 (M OLU, 112)

Per segon any consecutiu , ens trobem  que 
m algra t la so rp renen t a rb itra rie ta t en l’e lec- 
cié, eis Nobel ens porten davant la presèn- 
c ia  d ’un pe rsona tge  in taressant pel seu 
com prom is  I una obra re llevant que  anem 
cone ixen t g ràc ies  a ed ic ions  corn aquesta, 
sota la traducc ió  de V ictor M artinez-G il, p ro 
fessor de  Filología Ca:a lana de la UAB i a 
qui hem dem anat, corn a especia lis ta  en el 
tem a, una c o l.la b o ra c ió  s ob re  la figu ra  
literàha se S aram ago, que esperem  per 
abans de l’estiu.

R icardo Reis respon a la figura  de l’heterô- 
nim de  Saram ago. En aquesta  obra se ’ns 
narra la historia de Reis, m etge i poeta en 
altres coses, desp rés  de la seva tornada a 
Portugal. La v ida de S aram ago i Reis s ’en- 
tre llacen fins al paroxism e en una reflexió 
sobre  la verita t i la unitat de  l’ind iv idu  que té 
corn a escenari d ’una Lisooa recreada des 
del cone ixem ent més p ro 'und .

DSB

Anagrama j Empùrles

NARRATIVA

L ’E vang e li segons  e l FUI 
Norman Mailer

A n agram a / Em púries

Per m itjà d ’una es tructu ra  fo rm a l àgli, 
assequ ib le  i fo rça  a tractiva , l’autor, des 
d ’una perspectiva  molt particu lar, pretén 
donar la vers ió auténtica  i orig inal, en p rim e
ra persona i per boca  del m ateix Jesús, deis 
fe ts presenta ts en els evangelis.

Si Jesús és un personatge  m itic i contro- 
vertit des de  tots els aspeó les, Norman 
Mailer, guanyador del prem i Pulitzer dues 
vegades, en aquest Ilibre hi a fege ix  la c ire- 
reta de la provocacié .

Força fide l, aparentm ent, a restruc tu ra  
dels s inòp tics  - i cone ixedor de ls  Ilibres 
p ro fé tics  de la B iblia-, es recrea im aginant 
les d iverses s ituacions, curioses però ben 
e laboradas, que serán el pretext, per p re
parar el context, de ls textos s inòp tics  de 
qué parla.

Jesús, taum aturg fred, p re d ica d o r d is tan t 
i descon fia t - que es p regunta  qui és i que 
sovin t no entén allò que fa o p red ica , ni el 
perqué, ni el corn-, desautoritza, finam ent, 
els seus cron is tes i apro fita  per a donar una 
visió molt “persona l” dels d iferents  perso- 
natges i fets evangélics .

Ramon Riera

FARMÀCIA BENESSAT
PERFUMERIA
COSMÈTICA ARTICLES PELL 1 VIATGE

Sant Quirze, 38
Passeig Plaça Major, 37 

Telèfon 93 725 53 53 - SABADELL

Tel. 93 725 85 41 
SABADELL

Philippe Delerm

El primer glop de cervesa
i alffcs plaers mindscub

NARRATIVA
El p r im e r g lo p  de  cervesa ,

I a ltres p la e rs  m inúscu is  
Philippe Delerm.

Em púries.

A ques t Ilibre és un con jun t de tem es del 
to t quo tid ians, presents en el record de 
qua lsevo l de ls  lectors. L’au to r ens deschu 
abastam ent d ife ren ts  petits  m om ents, que 
sov in t podem  rea litza r fins  i to t, sense 
donar-h i cap  mena de  re llevància  però que, 
ben m ira is, representen  pe r cada  u de 
nosaltres petits  p laers terrenals.

Potser si p reguntéssim  als lectors, no ens 
posariem  d ’acord  en la tria de tem es feta 
per fa u to r ( la nostra cu ltura  i la seva no són 
iguais), però en el qué si estariem  d ’acord 
és en la m anera de fe r-nos-e ls  viure.

L’estil de  la narrativa és d irecte , s im ple  i 
entenedora. Tot i que  és plena de deta ils  i 
d e scripc ió  de sensacions, olors i co lors, no 
cau en els estiis sob reca rrega ts  i barreos 
que a mi persona lm ent em cansen.

No essent un Ilibre de poem es, hi ha en les 
seves págines molta poesia. Sovint una olor, 
un sabor, una m úsica ens transporten molt 
lluny d ’on som ( en el tem ps o en l’espai ), en 
aquest cas, fau to r aconseguelx traslladar- 
nos a qualsevol deis mom ents descrits, un 
matí d ’hivern, un final se setem bre acom ia- 
dant-nos de les vacances, un prim er g lop  de 
cervesa ben fred quan fa molta ca lo r... Les 
descripc ions esdevenen quelcom  més que 
records o pensam ents i es converte ixen en 
un feix de sentim ents i im pressions puntuáis 
que ens provoquen benestar.

No seré gens  o rig ina l si us d io  que  la fe li
c ita ! rau en el sa b e r fru ir de  les pe tites 
coses  i a q u e s t Ilib re  va en aques ta  linia. Us 
el recom ano  !

MS
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JoRDi C astellano s

Intel-lectuals, cultura i poder

(EDICIONS DE LA MAGRANA]

PERSONATGES

In te l.lec tua ls , cu ltu ra  i p o d e r  
Jordi Castellanos

La M agrana

Jord i Caste llanos (C atedràtic  de  Filo logia 
Cata lana a la UAB, I am b qui vam parla r des 
d 'aquestes  pag ines no fa gaire) ens havia 
parlâ t d ’aquest llibre, recull d ’a rtic les I tre- 
balls d iversos que ara ha récupérâ t i refet 
sota la coherènc ia  d ’aquells  noms que ells 
ha es tud ia t entorn la construcc ió  de la cu ltu 
ra cata lana con tem poràn ia , a cavali entre el 
seg le  XIX I el XX, fonam ents d ’una socie ta t i 
una cultura que  va saber encarar la m oder- 
nitat sense ac tituds  subsid ià ries, corn se ’ns 
diu a la coberta .

Caste llanos ressegueix  eis perfils  d iversos 
i com prom esos de tres a rqu itectes: G audi 
(apassionant), Pijoan i Rubio i Tuduri, i q ua 
tre escrip to rs : Ors, Masso i Torrents, Ramon 
D. Perés, Cebrià  de M ontoliu, am b la vo lun- 
ta t de reflexionar sobre la seva re laciô am b 
el poder, exem p lifica t am b una burgesia  
poruga i gens com prom esa davant eIs rep 
tes. Se’n destaca  el seu esperit, en paraules 
de Caste llanos, el “d ’uns homes, d ’unes 
obres, que van fer-se quan encara hom 
cre ia  que valia la pena in tentar d ’aga fa r les 
régnés de  la historia i con tro la r-les .”

Una vegada  més, la pu lc ritud  i l’estil rigo- 
rós casen am b una c lara  vo lunta t d idác tica , 
prop ia  d ’un educador.

DSB

M O N TE S IN O S
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits

Grècia, 18 • Tel. 93 725 43 08 • SABADELL

CIENCIA

L ’o rigen  de  les espèo ies  
Charles Darwin

Ed. 62 C lassics del Pensament Modern

S eguint I’encertada  filosofia  de posar a I’a- 
bast del gran pub lic  aquelles grans obres, 
ja  s iguin literàries o d ’altres registres, Ed. 62 
i la D ipu tac ió  de Barcelona ens han p resen
tat ara aquesta  de Darw in, recordeu que ja 
hem paria t de la D ivina Com èdia  I aviat ho 
farem  del Decam eró. Llibre que es converti 
en èxit de vendes només pub lica r-se  el 
1859 i encara am b la idea que només es 
tractava d ’un esbós de l’estudi que hom 
esperava defin itiu . La re llevància  que la teo
ria de  les espècies  ha tingu t en el món de la 
c iènc ia  i el pensam ent en generai no cal 
redescobrir-la  ara, però no està de menys 
reco rda r el pas endavant d ’aquest experi- 
m en ta lis ta  que  va re vo lu c io n a r to ts  els 
cànons i convencions re lig iöses partin t de la 
base que res no pot sortir del no-res i que hi 
ha d ’haver una exp licac ió  per a cada feno- 
men. El c ien tific  i el pensador con figuren  els 
dos pois d ’un home cabda l de la nostra 
historia moderna.

DSB

La civilización 
inconsciente

ANAGRAMA
OiieccíóR Arsumentos

PENSAMENT

La c iv iliza c ió n  in consc ien te  
John Ralston Saul

Anagranna Argunnentos

Estern davant d ’un altre home com prom ès 
que porta les seves reflexions sobre el món 
i la socie ta t que ens envolta fins a les seves 
darreres conseqüènc ies. Saul parte ix  d ’un 
baga tge  m olt p rope r a l’hum anism e socrà- 
tic, i ens deschu  des de  l’agudesa  el poder 
abso lu t del cap ita lism e  liberal corn a “ ù n ic ” 
m odel econòm ic  possib le  i des itjab le , l’ûnic 
que garantirla  la continuïta t de la dem ocra 
cia. Desm unta, en defin itiva, la nécess itâ t 
de convenc im en t dels ò rgans d irecto rs  de 
les po litiques in ternaciona ls, que volen fer 
c reure que el ve rtader rum b de to t allò que 
fa re ferència  a l’hom e depèn de param étrés 
econôm ics  que nom és es troben a l’abast 
d ’a lguns hom es, de ixan t la m ajoria dels 
hom es en la més abso lu ta  passiv ita t I ind iv i
dua lism e. Partint d ’aquest fet, que no per 
real és una gran  fa llà c ia  (Igual de pa tè tica ), 
Saul intenta fer-nos veure com  estem  fent 
passos ageganta ts  ca p  endarrera . A tès que 
aquest treba ll es fonam enta en un segu it de 
con fe rència  que va realitzar a la Universitä t 
de  Toronto, el d iseurs se ’ns presenta sota la 
m usica lita t de  l’ora lita t i alhora la fac ilitâ t de 
com prensió , corn ja  he des taca t en altres 
treba lls  d ’aquest ca ire, d ’ag ra ir quan fugen 
del to c ríp tic  i endogàm ic .

DSB
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Llíbrcs

PAUL AUSTER

Lulu on the Bridge
Helen Fielding: 
El diari de Bridget Tones

ANAGRAMA
Panorama da narrativas

CINEMA
Lu lu  on the B rid g e  

Paul Auster
A n agram a  (Panoram a de  narra tivas)

Parlar de Lulu on the B ridge  sugosa quel- 
oom més que pa rla r d ’una historia d ’am or 
irreal, o, si més no, poo oorrent a la realitat, 
en tant que s ’utllitzen tècn iques  p ròp les  del 
surréalism e.

Partim d ’una s ituac ió  del més sorprenent, 
fe t que ens eondue ix  ca p  a un desti, no per 
in im aginab le , versem blan t. Dos éssers soll- 
taris i fe rits  pe r la v ida, l’ Izzy i la Celia es tro- 
ben fredam ent, però s ’acosten a través de 
la m ògia més rom àntica , resultant la seva 
unió tan incre íb le  com  atzarós el seu allun- 
yam ent. S entim ents  i des itjo s , som nis  i 
illus ions, des tins  i casua lita ts , perm eten  
viure l’am or com  un m isteri. Un m isteri on no 
hi ha, ni cal, buscar-h i una exp llcac ió .

La p ro tagon is ta  és el som ni d ’un home, un 
èsser im aginan que apare ix  en els més 
d iversos p làno ls de  la fem initat. El seu propi 
au to r ens diu que  es tracta  d ’un gu ió  que 
copsa  la nécess itâ t de ls  hom es d ’inventar a 
les dones, qua lsevo l tipus  de dona, i de  la 
m ateixa manera el c inem a co inc ide ix  am b 
aquesta  nécess itâ t, a l’extrem  de  c rea r 
m ites. Cal reco rda r que  Lulú és el m ite euro
peu de  la dona a legre  i generosa, am oral i 
infantil, en el guai conflue ixen les om bres de 
la p rostituc ló  i de la monja.

Teresa Garda

DIARI
El d ia ri de  B r id g e t Jones  

Helen Fielding
E d ic ions 62

A tot aquell/a que passi una tem porada 
grisa, sense illusió, désorientât i am b un futur 
im m éd ia t m ancat de p ro jectes  c lars, en 
aquest Ilibre trobará a una persona en la seva 
matelxa situació. Tal I com diuen en castellò “ 
mal de muchos, consuelo de tontos ".

La novella ens deschu am b péls i senyals a 
través del diari de la protagonista tot el que 
succeeix día a dia pel cap i per la vida de la 
Bridget Jones al llarg d ’un any.

És una dona amb teina, que viu indepen
dent en el seu pis, a lliberada i fem inista. En 
principi es podria pensar que és segura, 
dec id ida, thom fadora i feliç. A  l’anar avançant 
en la lectura se ’ns presenta una persona que 
ha aconseguit tot el que socialm ent es consi
dera èxit, però que en realitat en aquest cas 
no és del tot cert. Més endavant descobrim  
un personatge inseguì, insatisfet, immadur, 
pie de pors i convivint amb una soledat no 
desitjada. D ’altra banda tam bé obsessionada 
am b el pes, les calories, [’alcohol consum it i la 
incessant recerca de no sap ben bé qué.

Al marge de la trama que manté [’interés de 
la lectura fins al final, el llibre tracta de mane
ra desenfadada però no per això menys real, 
la recerca constant d ’afecte i aprovació de la 
protagonista i no pocs mortals més. Quan té 
un amor, no el voi perqué perd independèn- 
cia, quan no el té, el busca.

Deixa entreveure tam bé que en la societat 
anglesa i perqué no en generai, l’estât civil es 
considera encara ara un estatus especial. 
Encara avui quan un home o una dona arriben 
al [lindar deis trenta i no té pare lla ... Qualsevol 
de nosaltres en el seu cercle d ’amistats, labo
ral o fam iliar coneix aigú amb caractéristiques 
semblants a la Bridget Jones...

Montse Serrano

BIOGRAFIES

El S o lda t de  Pandora  
Una b io g ra fia  d e l seg le  X X  

Ricard Vinyes 
Proa Perfiis

Es tracta  d ’una in téressant aportac ió  al 
cam p de les b iografíes que ressegueixen 
personatges vincú la te  i il.lu-sionats am b el 
p ro jecte  de la R epúb li-ca  del 31-36, lluita- 
dors des de d iversos fronts pel m antenim ent 
de les Ilibertats i, fina lm ent, perdedors , exi- 
liats o deporta te . Els casos recen ts  de 
S em prún , am b  qu i pa rla rem  a v ia t de is  
m ateixos records d ’ado lescénc ia , Sagarra, 
etc. esdevenen punt de  referéncia que pe r
sonatges com  el que  ha reco llit R icard 
V inyes (p ro fessor de la UB), pel fe t de ser 
poc o gens conegut, paseen desaperce - 
buts però que, des del com prom is , com 
tante  d ’a ltres  m e n ys tin g u ts  com  A m at 
Piniella, van fe r possib le  to t un te ixit repu- 
b licà  i dem ocrà tic  que  ara podem  anar des- 
c a b de llan t I, en el tons, aprenent. En aquest 
sentit el re lat de  V inyes sob re  Sebastià  
Piera, que parte ix  de la frase d ’Hesiode 
reb lada per Paul N izan “però has de  saber 
que aquella  gen t són els qui tenen espe- 
rança, són so ldats  de  Pandora”, esdevé a 
més de  rigorosa, apassionant i exem plar.

DSB
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Poesìa
Joana Alegret
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LA SON DE LA CO LOBRA

Estic fugint d’una nissaga d’ombres 
M’escapo del poder d’un laberint 

Els qui em coneixen saben de què parlo 
Vora les quatre pue fer la migdiada.

ÎÛ-- i*ê.- èê'

EPIFANIA  DE LA D ESVER G O N YA

Ara goso 
despullar, 
treure veis 

al meu riure.
L’amagava 
tal com si 
fos clivella 
del desig.

Me’l tapava 
igual que 
panalló a 

má donzella.
Ara rio 

de la por.
Pessigolles,

panalló.
ié.' té.- té '

AD HOM E

Em confortes, em fas
notar-me en sabatilles ran del foc, tot nevant. 

Amb sal, Dvórák, pa i oli.
té- té- té-

ESFINX ENAM O R ADA

Com un nen 
impliques 

la innocéncia.
Com un vell 
expliques 
batalletes.

Com un home 
compliques 
aquest vers.

té ' té ' té '

M ENO PAUSA

Al tren hi ha sempre un animai bellissim, 
vestit i amb cara nua, ensimismat. Me’l miro 

tossudament i lenta. Com llepant. duca els ulls.
té- té- té-

LLIMBS

Boira baixa. Peluda
salzereda esmolada. Quin silenci fa l’òliba. 

Quina pell de gallina.
té- té- té-

DE SANTS A SILS

L’home
que arrossega les esses s’asseu estossegant. 

Té un cansament d’oliva. Acabo de matar 
tossuda una burilla. El sol entre xiprers 

destil.la pietat.
Congraciats badallem. Fa una mandra uterina.

té- té- té '



L’actor
Anna Fité

E n tre  co rtines , corn havia fe t tan tes 
ve g a d e s , tac to r es fre g à  les m ans 
am b  fru ïc ié  i es p ré p a ré  p e r fe r la seva 
so rtida  triom fa l. EH m ate ix  donà  l'ordre 
p e rq u é  co m e n cé s  a so na r la m úsica . 
I, al so d'una m arxa am b ien ta l, apa re - 
gué  al bell m ig de  tescenari, fen t una 
d e  les se ve s  h a b itu a is  s o rtid e s  
gen ia ls , p lenes d 'energ ia.

Va s a lu d a r i co m e n çà  a d e s g ra n a r 
un d ive rtid iss im  m onô leg  cô m ic , am b 
aque lla  sa lsa i a q ue lla  x isp a  que  li 
eren ca ra c te rís tics  i que  tan ta  fam a li 
havien p ro p o rc io n a t. Va e x p lica r la

Foto Josep Aznar

història  d'un noi i d'una noia que  es van 
co n è ixe r quan estaven a pun t de  tra 
ve ssa r un ca rre r, e s p é ra n t que  el 
se m à fo r de  v ianan ts  es posés verd . 
En h a ve r e n c e ta t la c o n ve rsa , de  
m anera casua l -p o tse r el noi li va p re 
g u n ta r si ten ia  hora, o e lla  li va d e m a 
nar p e r on que ia  un ca rre r que  hi 
havia d"haver p e r allé a p ro p  - es van 
co m e n ç a r a in te ressar l'un p e r l'altre i 
no es van a d o n a r que  el sem à fo r can- 
v iava de  color, i to rnava  a canvia r, i 
canv iava  de  nou... Fins que  es va fe r 
fose, i aque lla  pare lla  va veure  -m ig  a 
les fo sq u e s - que  to ts  dos  ten ien tants 
pun ts  en com ù, que  fora  una pena 
c re u a r el c a rre r -a ix i que  el sem à fo r es 
to rnés a p o sa r verd-, i separa r-se . Per 
a ixé es van p osa r a ca m in a r p e r la 
m ate ixa vo re ra  i, dues  ca n to n a d e s  
m és enllà, van en tra r en una esg lés ia , 
i es van casar.

A m b  aquesta  frase  facto r va a ca b a r 
d 'e x p lic a r el m o n ô le g  c é m ic . Però 
n ingú no va hure.

Hi va haver una pausa, breu. No de 
d e sco n ce rt, s iné, m és aviat, de  refle- 
xié. D in ten ta r co n tro la r la s ituac ié . I al 
c a p  de  no res eli m ate ix  donà  l'ordre 
p e rq u é  es tanquess in  m om entàn ia - 
m ent eis llum s, i sonés una a ltra m úsi
ca. A q ues ta  v e g a d a  es trac tava  d'una 
m e lod ia  tris ta. M olt trista.

Va to rn a r a il. lu m in a r tescenari, i 
tacto r es m ostrò am b un m inùscu l nas 
de  pa ilasso , m iran t c a p  a la p la tea  
am b  una de so la d o ra  exp ress ió  m e lo 
d ram á tica .

A leshores  co m e n çà  a d e s g ra n a r la 
h istòria  m és d isso rta d a  que  mai n ingú 
hagi p o g u t esco ltar. Era la h istòria  
d 'am or entre  un hom e i la seva espe- 
rança. Una re lac ió  im p oss ib le  que, de 
m ica en m ica, l'havia ana t condu in t, 
irrem iss ib lem ent, a la fo llia .

L'actor la va e x p lica r u tilitzan t un pre- 
c iós  to pa té tic , am b el que  re flec tia  to t 
el d o lo r que  eli m ate ix sentia . Perqué 
co m p a rtia  p lenam en t el sen tim en t del 
seu p ro tag on is ta : EH ta m b é  s'havia

enam ora t de  la seva esp e ra n ça . I no 
havia es tâ t mai co rrespos t.

A ix i va a c a b a r  el seu m o n ò le g  
d ra m à tic . Però n ingú no va p lorar.

Hi va haver una a ltra pausa, encara  
m és breu . Però im m é d ia te m e n t va 
ta n c a r els Hums i e ls va to rn a r a obrir, 
havent tin g u t te m p s  su fic ie n t p e r treu- 
re's el nas verm e il i c a n v ia r texpress ió  
de  la cara . A ra  m ostrava  una a c titud  
de  superio rita t, m és ag ress ive . I va 
c o m e n ça r a d e ixa r ana r un m onò leg  
sa rcà s tic  que  es ca rre g a va  el co m 
p o rtem en t p re p o te n t de  la m a joria  de 
co m p o n e n ts  de  tactual so c ie ta t c o n 
sum ista , ind iv idu a lis ta , fa lsam en t o p ti
m ista i vu lg a rm e n t co n fo rm is ta . Va 
p a rla r am b  tota cruesa , sense  ta lla r
se ni un pél, ni p ro c u ra r e v ita r tatac 
persona l quan  li va se m b la r nece ssa 
ri. D uran t tres m inuts i m ig va b u id a r el 
p a p  i va d ir  to t el que , d u ra n t anys i 
anys, i anys, li hauria  a g ra d a t haver 
dit. Però quan  va acaba r, n ingú no 
s'havia d o n a t p e r a l.lud it.

A ra  ja  no va to rn a r a fe r c a p  pausa, 
ni va ca n v ia r la m ùs ica  de  fons, que 
encara  sonava  tris ta . Va a va n ça r un 
pare li de  passes, i va sa ludar. Es va 
inco rpora r, va m ira r fixa m e n t to t taudi- 
tori i es va to rn a r a inclinar, to rnan t a 
sa ludar. A m b  a q u e s t tip ie  ge s t teatra l 
donava  p e r a c a b a t el seu e sp e c ta c le . 
Però n ingú no va ap laud ir. Perqué no 
hi havia n ingú, a la p la tea. El tea tre  era 
buit.

De fe t el seu m ón, tam bé, era buit.

En rea lita t ja  fe ia  te m p s  que  la seva 
v ida  s'havia o m p le rt de  la b u id o r més 
abso lu ta .

Però eli, tossut, e nca ra  no es donava  
p e rv e n ç u t. I actuava . A c tuava ...

15
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F ra n c is c o  C alvo Serra lle r es ca te 
d rá tic o  de  H is to ria  de l A rte  en la 
U n ivers idad  C om plu tense  de  M adrid  y 
d irig ió  el M useo del Prado entre 1993 
y 1994. C o labora  en “ El País" de sd e  su 
fu n dac ión  y actua lm en te  e sc rib e  una 
pág ina  de arte en el “ B abe lia ”. Entre 
sus num erosas p u b lica c io n e s  ca b e  
d e s ta ca r Teoría de la p in tu ra  d e l S ig lo  
de  Oro  (1981), La nove la  d e l artista  
(1990), Las M eninas  (1996), Vanguar
d ia  y  trad ic ión  en e l arte co n te m p o rá 
neo español.

El encuen tro  se p ro duce  en una fría 
ta rde  de d ic ie m b re  en el restauran te  
“ Espejo” del m adrileño  Paseo de  la 
C a s te lla n a , y es d e  a g ra d e c e r  el 
sos iego  que  se resp ira  en la últim a 
m esa de  la cafetería. De un encuentro  
con C alvo Serra lle r queda rán  m uchas 
cosas. Las que con tes tó  y las que  
queda ron  p o r p regun tar. Con su se rie 
dad  un tanto  d is tan te  y al m ism o tie m 
po cá lid a , co n s igue  que el d iá logo  
fluya con norm a lidad . R eproduc im os 
a con tinuac ión  parte  de una larga y 
d is te n d id a  conversac ión .

Francisco
Calvo

Serraller

Isabel Cid

Te quería preguntar por tu colabo
ración en “El País”, en el semanario 
“Babelia”...

C olaboro  en el p e rió d ico  de sd e  su 
fundac ión . Pero s iem pre  había hecho 
c ritica  de arte, que  es m uy frustrante , 
p o rque  te ob lig a  a es ta r respond iendo  
va io ra tivam ente  con re lac ión  a una 
rea lidad  que  tú no con tro las. La gente  
p iensa  que  el c rítico  hace  la a c tua li
dad , pero el c rítico  la padece , no la 
hace. Es dec ir, d e p e n d e  tam b ién  del 
tem peram e nto  que  tengas, p o rque  mi 
re lac ión con el arte es m uy pas iona l y 
p o r tan to  no te ngo  una re lación crítica  
m uy ana lítica . Estaba tan sa tu rado, 
tan harto, que  cuan d o  me propus ie ron  
la co lum na, al p rin c ip io  ta m p o co  lo 
cog í con m ucha co n v icc ión . Me g u s 
tan m ucho las co lum nas, po rque  se 
dan op in iones m uy d rá s ticas  y en fin, 
fina lm en te  d e scub rí que  me en tus ias

m aba  p o d e r in tem pora liza r. O sea 
pone r un espac io , tene r un p riv ileg io , 
p o d e r e s c r ib ir  no fo rz a d o  por... 
D espués de dos  años y  m ed io  me p ro 
pus ie ron  de  p u b lica rla s  y p ronto  esta
rán en fo rm ato  de  libro.

La verdad es que cuando en el 97 
empecé a leer tu columna -un espa
cio donde se reflexiona con total 
libertad humanista-, me fascinó: me 
impresionó mucho el estilo poético y  
tus reflexiones. Sí, así fue. Porque 
eres un erudito, un hombre con una 
formación tremenda y  allí de golpe te 
encuentras con algo completamente 
distinto: es un lenguaje repleto de 
símbolos, a veces abstracto. Y a par
tir de aquí se establece una especie 
de receptividad pura, muy singular. 
Hablando de receptividad, y  centran
do el tema, ¿cómo piensas que se 
debe mirar un cuadro?

Lo prim ero que creo  que hay que 
hacer es co m p re n d e r que  es un trozo 
de v ida  y tienes que re lac ionarte  con 
él com o tal. Esta idea de la pedagog ía  
que hay que e d u ca r a la gen te  para 
in troduc irla  com o en una extraña c ie n 
cia... es absurda ; hay que tener una 
re lación muy natural con el cuad ro  y 
tener con fianza  que lo que  te enseña 
es mirar, y, si es así, el arte lo hace 
todo. Y no hay que p reocuparse , a 
pesar de que a veces no estás para 
m irar; po r e jem plo , un día llegas a un 
m useo y resulta que  te aburres, ese 
día no estás receptivo . En defin itiva, 
p ienso que es im portan te  recob ra r la 
na tu ra lidad  con re lación a los cuadros.

¿Qué opinas de la restauración de 
los cuadros?

Bueno, vam os a ver, yo soy con tra rio  
a las restauraciones, y hoy se están 
hac iendo d ispara tes. C reo que es una 
m oda nefasta. Pero en c ie rta  m anera 
se puede e xp lica r la m oda y la m oda 
es que  las co lecc ione s  am ericanas se 
hacen a fina les del XIX y com ienzos 
del XX. Son co lecc ione s  p rivadas de 
g randes industria les que se encuen 
tran de repente con fortunas inm ensas 
y, s iem pre  que es así, se em pieza  a 
co m p ra r cuad ros  a a ris tócra tas a rru i
nados, ing leses o ita lianos en su m ayo
ría. Esa gente, la que  com pra , es un 
p o co  p rim itiva , no co m p re n d e n  el 
hecho de p a ga r m uoho p o r cosas muy



viejas. Entonces, cogían un cuad ro  y lo 
convertían en un crom o. Este es el 
m otivo po r el cual todos los m useos 
am ericanos tienen los cuad ros  rep in ta 
dos horrib lem ente, a veces de llorar. 
Yo, que  me he e d u ca d o  en el Prado, el 
im pacto  más negativo  que  he ten ido  
fue ve r los m aravillosos Goya de la 
National G a le ry  de  W ashington com o 
pósters: es taban destru idos , p lancha 
dos, habían pe rd id o  casi toda  la m ate
ria. D esg rac ia -dam ente , da d o  que el 
fenóm eno de  las m asas se p roduce  
s igu iendo  el m odelo  am ericano, este 
m odelo  fue el que  se im portó  a Europa.

Entonces, el trabajo del restaurador...
Sí, es m uy d e lica d o . T iene enorm es 

riesgos. Porque cu a n d o  lim pian van 
q u ita n d o  ba rn ices , con el a lgodón , y 
llega un m om ento que  te has llevado 
el p igm ento . Es lo que  hacen; no lo 
pued e s  con tro la r, lo puedes  p e rc ib ir  si 
co n oces  m uy b ien  la obra, pero  ni 
s iqu ie ra  lo puedes  dem ostra r. Pienso 
que  es un traba jo  que  requ ie re  m ucha 
re sp o n sa b ilid a d , po rque  levantas b a r
n ices  q u e  es tán  a s e n ta d o s  de  un 
s ig lo . P rec ip itas  p ro ce so s  qu ím icos

que  no sabes cóm o van a a ca b a r y de 
re p e n te  e m p ie za n  a o c u rr ir  co sa s  
raras. En defin itiva , p ienso  que  a lgo  
que  se tiene que  hace r só lo en caso 
de  inm inente  des tru cc ió n  de la obra  - 
com o a lgo  m uy puntua l-, se ha co n 
ve rtido  en una cosa  que cu a lq u ie r 
m useo hace norm alm ente. Es dec ir, si 
no se restauran d iez  cu a d ros  al mes, 
pa rece  que  no func iona , que  no p ro 
duce . Con lo cual, lo que  ocurre  es 
que  nos estam os ca rg a n d o  el pa trim o
nio artístico: se d e b e  de  in te rven ir sólo 
en casos de extrem a neces idad . Y hay 
otro e lem ento  a tene r en cuenta : hay 
que  pensar que  los cu ad ros  no son 
e ternos, que  ese co n se rvadu rism o  a 
u ltranza a base  de ir hac iendo  un p a s 
tiche  de  la obra anterior, es un poco  
co m o  la d e fo rm a c ió n  de  nuestra  
época , una fa lsa idea de  la e te rn idad , 
de  no a ce p ta r la m uerte. Y te m ueres 
igual, m uy guapo , m uy joven , pero 
creo  que  es g ro tesco .

Estoy pensando lo que están  
haciendo con la “Santa Cena” de 
Leonardo.

Y yo tam bién, estoy muy desconten to

con lo que  ha pasado con la C apilla 
Sixtina, que todo  el m undo e logia tanto. 
C uando vi la Sixtina sin restaurar tuve 
un im pacto  pro fundo, intenso, ino lv ida
ble. No estaría tan mal cuando  podía 
p ro duc ir este im pacto , y he conoc ido  
obras que si estaban mal y no te lo 
podían p roducir, así era. Y ahora, la 
Sixtina, me parece un crom o.

¿ Y “Las Meninas”? Sólo se ha res
taurado dos veces.

Se ha res tau rado  dos  veces a fo rtu 
nadam ente , vam os a pensa r que  sí. 
D esde luego notoriam ente.

¿ Y esta segunda restauración?
Esta segunda  restaurac ión  la hizo 

Nom brili, un personaje muy com peten
te, hizo una buena restauración, por
que conozco  su m anera de trabajar.

Sin embargo, ¿no era m ejor dejar
lo como estaba?

Vo lv iendo a lo d ich o  anteriorm ente, 
p ienso  que  es g rav ís im o  in te rve n ir 
sa lvo en casos de  extrem a neces idad . 
Y el caso  de  “ Las M en inas” no era de 
extrem a neces idad . A u nque  es c ie rto  
que  los b a rn ices  am arillean  con el 
tiem po, no lo es m enos que los cu a 
d ros  no son eternos.

Fuiste director del Museo del Prado 
del 93 al 94...

Sí. Dimití. Pero tengo  un buen recue r
do. La ve rd a d  es que  tengo  m uy buen 
recue rdo  de  este año.

¿Cómo ves ahora los museos?
C.S.: Los veo mal, m uy mal. C reo que 

hay una gran confus ión. Estam os en 
una d im ensión  e sp e c ta cu la r de la cu l
tura que es gravís im a y vam os a co n 
vertir la cu ltura  en un pa rque  tem ático . 
El fenóm eno  G ugenhe im  de  B ilbao 
para poner un e jem plo : es decir, se 
hace un e d ific io  que  es esp e c ta cu la r 
en la c iudad , y luego, lo que  vaya en el 
m useo, co m o  m useo, da igua l. El
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G ugenheim  no tiene co lecc ión . Y las 
exposic iones, inc luso las que  son bue
nas, son incoherentes. ¿Qué sentido 
tiene que un m useo de arte del s ig lo  
XX haga una expos ic ión  de 5.000 años 
de China? Es com o una locura. Luego 
pasan a Rauser, luego al Realismo. 
Llega un m om ento en que lo im portan
te es el co n tenedo r y no el con ten ido , y 
ésta es la m uerte del museo. Es esta 
desv iac ión  de convertir todo  en una 
espec ie  de espectácu lo .

Mira, estuve con Oteiza. Es un perso
naje extraord inario, tiene 90 años ¡tan 
increíb les! Y en una sola frase d ice  lo 
s iguiente de los museos de España: “ El 
Reina Sofía le quitas el G uernica y no 
es nada; el M ACBA, 
muy interesante, entras 
por una puerta y sales 
por o tra .”

¿Cómo?
Sí, sí, espera, y del 

G ugenhe im  que “es la 
ob ra  de  un lim p ia b o 
tas ”. Sí, sin p e rd e r la 
resp irac ión . Lo d ijo  en 
una so la  frase . Lo 
te ngo  apun tado .

Pero, es fantástico, 
perfecto!

Es gen ia l. Toda la 
en trev is ta  así, y 90 años...

y  ya que lo has mencionado, esta
mos con Oteiza y  Chillida.

Sí, creo  que es una po lém ica  artifi
c ia l. Yo te n g o  m ucho  re sp e to  p o r 
O teiza, y de C h illida  es obv io  que 
actua lm ente  es uno de los m ejores 
escu ltores. O teiza es un personaje  que 
tiene una trayecto ria  artística m uy inte
resante, que él m ism o c ierra  en los 
años 60. Pienso que fundam en ta lm en
te es un poeta, un poeta que  ha hecho 
e scu ltu ra ; que  es ca p a z  de hace r 
m anifiestos; que es cap a z  de  insultarte 
con in te ligencia ; que es capaz... Y 
C hillida  es un escultor, y las dos f ig u 
ras son m uy honorab les. C reo que 
O teiza se ha asfix iado al convertirse  en 
una espec ie  de portavoz de un pueb lo  
que es pequeño. Y sin em bargo  él es 
un personaje  que había s ido m uy co s 
m opolita , muy vanguard is ta . C reo que

eso ha d is to rs ionado  no sólo su voz, 
s ino  ta m b ié n  su p e rs o n a lid a d . Le 
tengo  un gran afecto, un g ran respeto.

Cambiando de tema, aunque está 
claro que hay épocas en todos noso
tros, ¿cuál es el pintor que te llega 
más hondo, hoy?

Es m uy c o m p lic a d o  re s p o n d e r a 
esto. Yo hab laría  m ás de cu ad ros  que 
de  p in to res . D esde  este  pun to  de 
vista, un p in to r y un cu a d ro  que  me 
conm oc ionan  ya de sd e  hace  m ucho 
t ie m p o  son la “ B e ts a b é ” de  
R em brand: la “ Be tsabé en el baño”, 
que  está en el Louvre; R em brand, 
m ucho R em brand; y Ve lázquez.

Para terminar, ¿qué opinión tienes 
de la pintura de caballete?

Yo, es tupenda . Porque en rea lidad  
p ienso  que  son esas d ico tom ías que 
se p lantea la gente . Porque la gente, 
de  repente  te d ice , “ Porque el fu tu ro  
del a rte ...” ¡Si es que  el arte no tiene 
fu tu ro !, el arte tiene pasado , lo que  
sea será, pero el arte es el pasado. El 
fu turo  no existe. Entonces, yo creo  
que , no ahora , s ino  d e s d e  la 
R evo lución Industria l, los artis tas no 
han ten ido  p rob lem as, n ingún p ro b le 
ma, para em p lea r todos  los m edios 
q u e  han te n id o  a su a lca n ce . 
C onocem os la p in tu ra  en cavernas, 
tem p los , p in tando  m uebles, la co n o 
cem os d e co ra n d o  cuero  de s illas de 
m ontar, la c o n o c e m o s  p in ta n d o  
m uros. Los soportes, los tam años son 
a leatorios. El caba lle te  nace  po rque  
s im p le m e n te  en un m om ento d a d o  
hay un m ercado  de  bu rgue ses  que

qu ie ren  cu a d ro s  y cu a n d o  hacen un 
p ú b lico  su fic ien te , pueden  co m p e tir 
con un señor que  tiene  un g ran  pa la 
cio. Y el artis ta se d e d ica  a p ro d u c ir 
ese tipo  de  cuad ro . Con lo cual, el 
artista no ha ten ido  p rob lem as ni con 
la fo togra fía , ni con n inguna de  las té c 
n icas. Es el pe riod ism o  el que  tiene 
p rob lem as, pe ro  los c re a d o re s  no. 
Son p rob lem as a rtific ia les ; yo no he 
v isto  n ingún artista que  neces ite  hacer 
algo, no busque  cuál es la m e jo rfo rm a  
de hacerlo . N atura lm ente, lo que  hace 
es lo que  puede  hacer, lo que  no p u e 
des pensar es que  un artis ta rom ano 
pud ie ra  hace r una cosa con vídeo, 
po rque  no tenía v ídeo, u tilizaba  lo que 
tenia. Lo que  es a b su rd o  es dec ir: 

“ Esto es in c o m p a tib le  
co n  el a rte ”. Q u ien  te 
d ice : “ O se hace vídeo  o 
eso ya es tá  p a s a d o ” : 
p ienso  que  es una id io 
tez. Las cosas d e s a p a 
recerán  p o r sí m ism as. 
Incluso el arte ha nac ido  
h is tó ricam ente , y puede  
desapa rece r. La c re a ti
v id a d  de l h o m b re  es 
m ás im portan te  que  el 
arte; el arte es h istórico, 
la c re a tiv id a d  no. El arte 
puede  d e s a p a re ce r y no 
pasa r nada, es una gran 
ve n ta ja . Lo q u e  sería 

horrib le  es que  el hom bre  no se vo lv ie 
ra c reador. Eso sería horrib le.

Sería el fin del hombre.
A mí, esto, no me p reocupa .



A propósi!
E n  l’exposic iô  d ’André  Derain a la 

Sala d ’E xpos ic lons  de la Fundacié  
C aixa de Sabade ll hem vist, d 'una  
manera contundent, l’a tracc ié  apassio- 
nada que senti aquest artista per unes 
obres p rocedents d ’altres cultures i d ’é
poques prim itives. EH va ser un d ’a- 
quells artistes que, tc t buscant unes 
noves form es d ’express ié , es varen 
sentir atrets per unesm aneres diferente 
d ’expressar la realltat. Aqüestes d ife 
renc ies  s ’a cob laven  ve rtig inosam en t 
am b el que élis estaven cercant; l’art ja 
no havia de rep rodu ir o Im itar sino que 
aquest havia de ser la sintesi d ’una rea- 
litat per a form ar-ne una altra de nova.

En les p in tu re e  de  l’e x p o s ic lé  hl 
ve ie m  una r iq u e s a  d e  p ro p o s te s , 
to te s  e lle s  re la c io n a d e s  a m b  el 
T ea tre , e is  p e rs o n a tg e s  son  nous 
m ode ls  I m a n iq u in s  p e r a p ro je c te s  
agosa ra ts . A q u i sa b e m  de  les seves 
re lac ions  a m b  a rtis tes  d e  la m ús ica  I 
de l Teatre que , corn D era in , ce rca ve n

Deraim
l'art primitiu corn a 
signe de modernitat

Montserrat Carné

noves p ro p os tes : Erik Satie, D arius 
M ilhaud, Léon ide  M assine  ... La g rà - 
c ia  d ’aq u e s ts  d ib u ixo s  és p re c isa - 
m ent aixb, q u e  to t ten in t una fina lita t 
co n c re ta  és la m anera d ’exp ressa r-la , 
el que  trobem  Innovador. Els co lo rs  
són p lans, v ius I am b  co n n o ta c lo n s  
d ife re n ts  de l que  po d e m  e sp e ra r pel 
tem a. Els im posa  de  m anera  fre sca  i 
espon tán ia . Tant la I nia fo rta  com  la 
fina  llisquen  Iliures i sense  través.

Però és en les m áscares i en les 
escu lto res  petites, p lanes i en bronze 
on hi veiem  més aque lla  in fluéncia

de is  o b jec tes  escu itô rics  més a rca ics . 
En elles notem  l’em prem ta  de is  dits. 
La sup e rp o s  d o  de  m ateria l p e r c o n 
ve rtir la m atéria  en ge s t és m olt Iliure i 
a anys Hum c e  l’estil acad é m ie  de l’ús 
del fang  i de m iodelatge. On s ’ha v ist 
fe r uns Havis a ir b  un trop de  fang  arro- 
do n it i esc la fa t?  És la fo rça  que té un 
esb ó s , o el d ’un e s tu d i e sp o n :á n i 
d ’una cosa  que  ens atreu. Notem  la 
m irada o més av ia t la má, com  a pro- 
je c c ló  de l’esperit, que  treba lla  I en fa 
a rriba r un c e c  apass ionam ent, un ce rt 
p lae r p e r la ra lé r ia ,  una rece rca  II ure 
i fo ra  de  conv 'enc lona llsm es. Eren els 
anys de  la p r m era I la segona  d é ca d a  
del seg le . To: un repte.

L’origen, el uent d ’lnicl d ’aque ll frené- 
tic  m ovim ent nterior, pe rque  era aixó, 
un m ovim ent in terior i ideo log ic  que 
bullia d ins aque lls  artistes, va neixer a 
pa rtir d ’aqueltes obres d ’a ltres cu ltu 
res. O bres, m o te s  d ’e lles p rôp ies  de 
cu ltes re lig icsos. Eren ob jec tes , tots 
ells po rtadors  de  p ro fundes arre ls m iti
g ues  i s im L ô  iques: eren fe titxes , 
tô tem s i a ltres ob jectes, els quais en 
aquella  é poca  eren d ’ús o origen quasi 
d e sco n e g u t o si més no, estranys. 19
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A que llos obres varen ser descobe rtes  
per prim era vegada  per aquells  artis 
tes inquiets en ántics  m ercats, veils 
antiquaris o d ins les o b lidades  Sales 
del Museu Etnologie de Trocadero  de 
París. Es varen sen tir atrets pe r e lles i 
es varen convertir en una fon t inesgo- 
tab le  de reflexió, de idees en p rocès i 
com  a m otor d ’una nova m anera, d ’una 
form a d ’en tendre  i transm etre  la realitat 
v ista en aquell m om ent, pel v iso r de 
l’artista d ’in icis del seg le  XX.

S’ha d it nom brases ve g a d e s  que  to t 
p le g a t va ser una m era questió  form al. 
Eren te m p s  c e  c a rv is  i les noves 
te ndénc ies  estilís tiques eren la im atge 
d ’aquesta  renovació . Però no podem

q u e d a r-n o s  a qu i, a q ü e s te s  fo rm e s  
apreheses eren la punta de  Inceoerg, 
la renovació  era pro funda. Les cees  
anaven m olt més enllá  c ’aque lla  nova 
es tè tica  que  s intuia.

Derain, des de la seva fo-m ació , p r -  
m er académ ica  i més enríavant d ins  el 
m ov im en t de l Fauvism e, b u sca va  
p o de r m anifestar una s rte s i en ’ex- 
pressió  del món. Era una luita per all - 
berar les form es de c o n lin g u t real s;a. 
Però la realita t s ’im posava tam bé, no 
am b una llibe rta t exp ressam ent escc- 
llida, sinó a lliberan t les línies del d iou ix  
de to t a cc id e n : narratiu. En el coler, era 
ob lid a r els estereotipe c 'om árícs  am b 
l’ús con tro ladam ent a rb it'a ri de l ma-

teix. C o lo r tras toca t que  indu'ía força, 
express ió  i un m arcat e fecte  revulsiu i 
esbo jarra t. No era pe rqué sí aquell 
desord re  en l’o rd re  de ls  co lo rs  era un 
contro l total de tots els e lem ents que 
conform aven el quadre .

Era com  resp ira r en un cam p de c la- 
vells verm eils. Vermeil p ro fund, poros i 
perfum at que entrava per d ins i recorría 
tots els cam ins interiors del cos. Sentir 
feia transporta r aquella  realitat externa 
cap  endins. Era un nou m ètode...

Per qué  aquell gus t apass ionat, intu'i- 
tiu i instintiu pe r l’a llib e rac ió  de les fo r
mes i el co lor? Per qué  aquella  a tracc ió  
pe r les form es s im p les i géom étriques 
de les escu ltu res  a fricanes? Era s im p li
fica r les coses? No, en realita t era bus
ca r la síntesi, la essenc ia lita t de les fo r
mes pe r a rriba r a tro b a r aquella  essen
c ia lita t en el món, en l’Art. A q ues t sem - 
pre com  a reflex de la v ida i de les 
idees. M atisse cita: “ Hi ha una verita t 
essencia l que  ha de ser separada  de 
l’aparenga exte rio r de l’ob jec te  que  ha 
de ser représentâ t. És la única verita t 
que  im porta ...” Qué era aque lla  a tra c 
c ió  pe r l’A rt Prim itiu? Anem  a m irar 
dones aque llos form es, aque llos más- 
oares, aque llos escu ltu res  que  Derain 
va adm ira r i a les qua is  va fe r entra r en 
el seu món p lástic . El fe t és ciar, ja  que 
si ens fixem  en el seu A u to rre tra t de  
1912 li veiem  una s im ilitud  innegab le  
am b la seva m áscara Visage g é om é tri
que  i am b la M áscara  de dansa  de 
r étnia Dan ou Kran. L ’o rgan itzac ió

RETRAT DE MADAME MAT SSE - Henri Matisse



dels tre ts fac ia ls, ce lles, nas o boca  té, 
en les form es géom étriques, eis punts 
en com û.

En les escu ltures a fricanes que 
l’atreuen i que té eli personal- 
ment, fins i tot, hi trobem  unes 
form es i uns trets sim plifica ts, 
unes lin ies fo rtes  i sens ib les.
També hi trobem  àm plles super
fic ie s  llises que  es jun ten  en 
angles tallants: tensions en eIs 
contorns. Les m asses sén equlll- 
b rades I hi ha molta riquesa de 
vo lum s que  exp ressen  sen tit 
tra ien t im p o rtà n c ia  al tem a. 
Aquest está am agat, és s lm béllc  
I té unes referéncies m itigues i 
transportadores de sentit. No és 
realitat, és una manera de fer-la 
a rribar a través dels sím bols I 
d ’lm atges a vegades d ’Influéncla 
onírica.

En la rep resen tac ió  hum ana hi 
tro b e m  e x a g e ra c io n s  e s tilís ti- 
ques del eos i de is  trets hu
m ans. A q u e s ta  d e fo rm a c ió  
o rgàn ica  és una m anera d ’ex- 
pressió  del món vegeta l i an i
mal. L ’hom e form a part de la 
natura I és un reflex d ’aquesta . 
L ’hom e/anim al d ins la natura /entorn. 
A quests  b inom is com porten  una rep re 
sen tac ió  no ja realista sino s im bò lica . 
Així trobem  trets anim als en l’hom e I 
tre ts hum ans en el món anim al.

D era in  i M a tisse  va ren  fe r se n tir 
a q u e lla  n e g a c ió  de  la Im itac ió , de  la 
d e s c r ip c ió  o de l réa lism e. Varen se n 
tir i a co n se g u ire n  fe r se n tir aque lla  
Ind ife ré n c ia  pel q u e  és fu g a ç  I Ind iv i
dua l. Un re b u ig  ais a c c id e n ts  fo rm a is  
i a les ca ra c té r is tiq u e s  bana ls  en l’o b 
je c te  rep ré sen tâ t. M atisse  en fas itza - 
va: ‘T e x a c titu d e  n ’es t pas  la ve n té ”.

A q u e s ta  a c titu d  co m p o rtó  c e rc a r 
aquella  ab s tra cc ió  de  l’essencla l en tot 
ob jec te  représen tâ t I fora de tota rep re 
se n ta c ió  natu ra l. Varen se r a rtis tes  
posteriors  que  am b altres m otivaclons 
id e o lô g iq u e s , a ca b a re n  el que  ells 
hav ien  in ic ia t: a c o n s e g u ir  am b les 
noves express ions p làstiques, a rriba r 
a d e sco m p o sa r la rea lita t o anul.lar-la.

En l’A rt neg re . D era in , M atisse , 
P icasso i d ’a ltres hi varen veure unes 
fo rm es  in e s p e ra d e s , un m ira li en

EPIDAURE - André Derain (1937)

co rrespondé nc la  am b les noves sen- 
sacions. Es pot co n s ide ra r una influén- 
cia d irec ta?  o més aviat una connexió  
am b el que  es p lante javen p làs tica - 

ment? A lxi l’op ln lô  de L ipch itz  
c ita d a  p e r G e o rg e  H era rd  
(P intura i Escultura en Europa): 

m  “ Estrecham os la m ano al arte 
negro, pero no fué una in fluen
cia sino un m ero encuentro ”.

I a q ue lla  tro b a d a  era aixó: 
re fo rçar té cn icam en t el contin- 
g u t express iu  del nou conce p te  
d ’obra d ’art. Era tro b a r el punt 
ju s t de síntesi d ’una m anera 
nova de  m irar I exp ressa r i que 
va anar m olt lluny, tant... que 
encara  ara ens p regun tem  qué 
va e s ta r el que  va m oure  
aque lls  sen tim en ts . Potser la 
d e ca d é n c la  d ’una cu ltura  i el 
pas de ge g a n t ca p  una altra.

Avu l, a p u n t de  fin a litza r 
aquest seg le  XX, seg le  que  tot 
ho ha canvia t, els artis tes ce r
quen de nou com  anar més 
enllá. I així s ’está, en aquesta  
cris i sense aturador. A m b una 
p ro d u cc ió  im p ress io nan t d ’o- 
bres, d ’expos ic ion s  i na ixem ent 

constan t de m ovim ents, acc ions.... els 
qua is  i de form a m ajoritárla  avancen 
ca p  a no se sap on. La curios ita t ens 
cre ix: qu ines serán les expecta tives  
de l p ro p e r XXI? Q u ines  les noves 
fonts? Quin será el détonant?

Els uns parlen de  noves tecno log ies , 
d ’a ltres d ’un retorn al passât. Potser la 
resposta  está en que  tota express ió  
a rtís tica  sois po t se r un reflex total del 
seu tem ps. Un con jun t d ’idees, de  rea- 
lltats i d ’inqu ie tuds. I a lxó está fora de 
tota m oda i to t m ov im en t com erc ia l i 
m im étlc. En certa  m anera, la tria ja  es 
com ença  a fer.
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“A r t” és una o b ra  q u e  re flex iona  
sobre  les d ificu lta ts  de  les re lac ions 
hum anes, i ho fa d ’una m anera d ire c 
ta, senzilla  i ex trem adam en t incis iva, 
aga fan t com  a p a rad igm a  el tem a de 
l’am ista t, en a q u e s t cas  en tre  tres 
hom es. El Serg io  (C arlos H ipó lito ) és 
un m etge  yupp i que  s ’ha co m p ra t un 
q u a d re  to ta lm en t b lanc  nom és perqué  
és d ’un p in to r de  m oda, val m olts 
d ine rs  i és la prim era  d ec is ió  de la 
seva v ida  que  pren sense consu ltar. El 
M arcos (Josep M. Pou), el seu m illor 
am ie, esdevé  la veu del sentit com ú i 
la s incerita t, fon t de  tots els m ais quan 
in tenta fer-li veure el dese n ce rt de la 
dec is ió . Einalment, pe r co m p le ta r el 
triang le , l’ lván (Josep M. Flotats), to t 
un ca g a d u b te s , p e r no q u e d a r m ala- 
m ent am b ca p  de ls  dos am ies, esdevé 
el co n tra p u n t c ó m ic  de  la tens ió  
d ram ática .

L’autora és Yasmina Reza, una jove 
d ’ascendéne ia  rom ano-iraniana a qui 
Flotats havia conegu t quan ella feia 
d ’ac triu  de  re p a rtim e n t a Paris. 
Després d ’assolir d iversos prom is corn 
a prom esa, el Premi SACD als Nous 
Talents (1987) i el M olière al m illor 
espectac le  D écentra lisé (1990), l’éxit la

Un “A rt” 
Immctiis

David Serrano Blanquer

sorprendrà  am b aquest text que ella 
exp lica  que havia escrit el 1994 pen
sant concre tam ent en tres actors am ies 
seus que estaven a l’atur. A llô que s ’ini- 
c ia  en l’anècdo ta  esdevé ca tego ria  
davant la sorpresa de tothom . C onvertit 
en m illor e spectac le  francés i a berlinés 
el 1995, a Londres el 1996 i a Nova York 
el 1998, és la com èd ia  més im portant 
d ’aquest final de segle.

Havia de ser re s p e c ta d o  central de la 
tem porada al TNC si Flotats hagués 
co n tin u â t de d irec to r. D e ixan t de 
banda les opin ions al respecte, el ce rt 
és que val la pena augm enta r el nom 
bre de passatgers del pont aeri per 
pode r g aud ir d ’un espectac le  immens.

Il
En la seva posta  en escena, Iluny del 

natura lism e de  les a ltres escen ifica - 
c ions fo ràn ies de l m ate ix tex t (p lenos 
de co lo rs  reals, sofàs p e r seure-h i, 
te levisió , e tc.), Flotats ha op tâ t p e r una 
tend è n c ia  c la ra  ca p  a una essenc ia lit- 
zac ió , que  es fonam enta  en un d é c o 
rât e sp lè n d id a m e n t sobri, d ’un gris  
p à i.lid que  ho am ara to t i que  de ixa  “el 
pes de l’obra  a les parau les i la ges- 
tu a lita t”, com  ens con fessa  Josep  M. 
Pou en l’e s c a lf va p o ró s  d ’un C afé 
G ijón pie, de m atinada. Perqué l’obra  
se sustenta  en dos p ila rs  indestria - 
b les; els m ots (o la seva absènc ia ) i la 
gestua lita t.

Ili
En una es truc tu ra  d ram á tica  c ircu la r, 

on to t té un sentit p rop i i se rve ix  a lbo 
ra p e r re to rn a r sob re  els m ate ixos 
mots, les pa rau les tenen, p e r la b reve 
tât, la co n c is ió  i la po lisèm ia, entre

in te rc a n v is  ve rtig in o s o s , una fo rç a  
esfere ïdora. Al cos ta t de ls  m ots hi ha 
l’èm fasi en els s ilencis . “ Es trac tava  de 
re cupe ra r tam bé  la im po rtànc ia  de ls  
s ilen c is  en el teatro, on les reacc ions  
han e sd e v in g u t m assa im m éd ia tes : 
a p la u d ir o hure; aquests  espa is  de 
reflexiô  són im portan tiss im s”, reco rda  
Pou. Es trac ta  d ’uns s ilenc is  es tiregas- 
sats  fins a p e rc e b re  els lim its  de l 
púb lic . “Cal es ta r m olt a tents pe rqué  
cad a  d ia  el p ú b lic  m arca una d in á m i
ca  d ife ren t en aques t asp e c to ”.

Al centre  d ’aquesta reflexió sobre el 
llenguatge  teatral, la d irocc iò  escén ica  
hi té un pape r essencia l, cen trada  com  
està en la mateixa vo lunta t de trans- 
cendir, to t copsan t a través dels d ife- 
rents tem pos am b què es desem bo lca - 
llen les anècdotes quo tid ianes i la d is- 
p o s ic ió  g e o m è trica  de ls  ac to rs , 
l’essència  més p a rad igm á tica  de la 
p rob lem ática  del llenguatge  i de les 
re lacions i convencions in terpersonals.

IV
A pa rtir d ’aqu i, e ls m om ents m em o

rab les van passan t davan t nostre sota 
l’apa ren ça  de  s im p lic ita t, corn l’inaca- 
b ab le  m onôleg de Flotats sobre  la p ro 
b lem àtica  de l p ro toco l en les pa rtic i- 
pac ions  d ’un absurd  casori, la p le n i
tud  e scén ica  de  la cara  d ’as to ram ent 
del Pou davan t de “ l’o b ra ” o les “ b ro 
m es” sobre  les d ife ren ts  co n ce p e io n s  
sobre  l’art. Un co p  reag rupa ts  en l’i- 
m aginari, p renen un volum  pie d ’in ten- 
c iona lita t p rog ram á tica , ac idesa  i g ran 
sen tit de l’humor. El treba ll d ’H ipô lito  
és p ie de  m atisos, en el pe rsona tg e  
més d ifíc il pel fe t de ser el m enys Huit, 
el més seré però  p ie de  Sensib ilitä t 
hum anística. La tra d u cc ió  de l p e rso 
na tge  prim an i sen tim enta l de Pou és 
e sp lénd ida , cu ru lla  de  v ita lita t, espe rit 
sa rcás tic  i a lbora  am b una evo luc ió  
que  po tse r és la m és ben d ib u ixa d a , 
passan t de  l’ac titud  egó la tra  i o rgu llo - 
sa ca p  a la senzillesa i la hum ilita t de 
qu i ce rca  la re cu p e ra c ió  de  l’am istat. 
F ina lm en t, el tre b a ll d e  F lo ta ts  té  
m om ents  de  g ran  c lim a x  b a rre ja ts  
am b encerts  i a lguns excesses.

Tots tres im m enses, una ve gada  més.

Josep M. Pou
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Erem  el d im ecres al mati. El Festival 
era a punt de passar I’Equador I Jean- 
Loup Passek, cansat, però cord ia l com 
sem pre, em reb la  a l’Hôtel de la 
Monnaie. L ’ocasió esperada per parlar 
am b el d irec to r d ’un deis festivals més 
prestig iosos i per parlar de c inem a am b 
qui, tam bé, és el responsable de c ine
ma del Centre G eorge Pompidou i de 
l’Encic lopéd ia  Larouse i an im ador de la 
Càm era d ’O r del Festival de Cannes.

Entrevista a 
Jean-Loup Passek

Director del festival 
Internacional del Film 

de LA ROCHELLE^

Jordí Graset

Joan Pineda (dreta) i Jean-Loup Passek (esquerra) a la darrera edició del Festival de La Rochelle.

Un deis grans atractius del Festival 
és el descobriment d ’aquell cinema 
que ha restât amagat. Un altre, revi
sar algunas certeses. Penso en 
autors com Dino Risi o Carol Reed  
que, pel fet de no encaixar dins dels 
corrents estètics dom inants, han 
estât menystinguts.

Sem pre repete ixo el mateix. No volia 
c rea r un festiva l com  els altres, més 
gran o més petit. Somniava en un festi
val en el qual jo  fos esp e c ta d o r perm a
nent. I estim o molt aquest Festival pe r
qué  em pe rm e t una v is ió  del món 
sense ser p resoner de m odes, cam a
raderies o re iacions i, sobretot, d isp o 
sar d ’una Ilibertat que mai hauria tingu t

en una altra ciutat. Perqué és molt 
excepc iona l que, després  de v int-i-s is 
anys que fa que el d ihge ixo, am b el 
m ateix consisten, mai m ’ha ca lg u t cap  
reunió ni, tam poc, am b cap  conseil 
departam enta l. I aixó está d ’acord  am b 
el meu taranná, perqué no m ’agraden 
les reunions que no porten enlloc, com  
em passa, sovint, al Centre Pompidou. 
Aquí sóc to ta lm ent independent, un fe t 
molt excepc iona l a la nostra época. 
Com que tam poc  no m ’agrada estar 
sem pre dem anant d iners, tam bé en el 
te rreny finance r tine absoluta Ilibertat i 
mai no m ’he exced it del p ressupost. El 
finançam ent prevé de quatre  tons. Un

q u a rt de l p re ssu p o s t el c o b re ix  el 
C entre de C inem atografia  que  depén 
del M inisteri de Cultura, un altre quart, 
l’A jun tam ent de La Rochelle I la Regió, 
un altre, els sp o n so rs , que cada  vega 
da són m enys - la  quai cosa és normal, 
pe rqué quan es d e c id e ix  que  un fes ti
val s igui pur i dur, g radua lm en t eis 
de ixa d ’interessar-, i més de la quarta  
part restant, la cobre ixen  eIs e sp e c ta 
dora, fe t fo rça  excepc iona l i que  contri- 
bue ix dec is ivam ent a la independéne ia  
del Festival.

Però vostè diu que H manca un 10% 
de pressupost. Què H permetria fer 
aquest 10% que ara no fa?

Em perm etria  co n v id a r pe riod is tes  
estrangers. Hi ha m olts pe riod is tes  ita
liana, po rtugueses, a lem any i, tam bé , 
a lguna d ’espanyo ls , que  vo ld rien  ven ir 
i no p o d e n , p e rq u é , com  q u e  no 
donem  ni prem ia ni c a p  pa lm arès, els 
d ire c to rs  de ls  d iaria  no hi están in te
ressata. Fa qua tre  o c in c  anys que  
rec lam o aquesta  petita  sum a -c e n t  o 
ce n t c inquan ta  mil francs-, i no l’ob- 
tinc. I m ’in teressa que  v ingu in  aquesta  
pe riod is tes  p e r m oites raons. Primer, 
pe rqué  m ’ag rada ria  que  el Festival fos 
reco n e g u t arreu, com  ho són altres 
fes tiva ls  del m ate ix tipus . D esprés, 
pe rqué  La R ochelle  form a part d ’un 
tip u s  de  fe s tiv a ls  e u ro p e a s  d ’un 
m ate ix nivell qua lita tiu  i s im ilars  crite ria  
de  se lecc ió , to t i que  no tenen el 
m ate ix s istem a de finançam ent. Penso 
en Va llado lid , Torino, Pessaro,... En 
ce rta  m esura, tam bé, en F igueroa de 
Foix, a Portugal, o en el de Friburg , 
e sp e c la litza t en c inem es del sud -es t 
as ià tic  i de  l’À frica . A q ues ts  festiva ls  
fo rm e n  una e s p é c le  de  c a d e n a  
-c a d e n a  d ’a m is ta t ta m b é - q u e  cal 
existe ix i en tren t de ls  g rans festiva ls. 
Perqué, fina lm ent, hom s ’adona  que, a 
aquests  festiva ls , hi van els m ate ixos 
film s In téressants i que  la nostra pro- 
g ra m a c ió  hi c o in c id e ix  en un se ixanta
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per cent. Hi ha una altra raó im portant: 
els m illers a rtic les sobre  La R ochelle 
sem pre  han estâ t escrits  pe r pehod is- 
tes estrangers. Sóc m olt d u r am b els 
p e rio d is te s  fra n ce se s , p e rq u é , en 
genera l, son m androsos i, a més, no 
vull haver de q u e d a r bé am b un o am b 
l’altre. R ebutjo entra r en el jo c  de la 
fa lsa cam aradería . Sortosam ent, l’es- 
p e c ta d o r ens segue ix  i ca p  de is film s 
que hem e leg it al llarg d ’aquests  v int-i- 
sis anys, no ha estâ t una concess ió . 
Tam poc hem  c e d it mal a la so ilic itu d  
d ’a lgun d is tribu ido r, in téressât a utilit- 
zar-nos com  a banc  de proves. Tam bé 
els rea litzadors han d ’en tendre  que, 
quan són esco llits  pe r La Rochelle, és 
perqué a mi o a a igú del meu equ ip  
ens ha a g ra d a t un film  seu, però mai 
p e r raons d ip lo m à tiq u e s . A q u e s ta  
in d e p e n d é n c ia  és a b so lu ta m e n t 
necessària . La nostra tria és sub jec ti- 
va, pe r d escom p ta t, però no és sectá - 
ria, sino to t el contrari. Vull ser molt 
ec léc tic . No them  pensant en un púb lic  
que  es m ogul pe r opc io n s  tem àtiques 
o pe r corrente  de  m oda. No hi ha res 
p itjo r que l’e sp e c ta d o r passiu del tipus  
que crea la te levisió . P ractico  l’ec lec ti- 
c ism e perqué  cree  que, abans de c riti
ca r una cosa, cal coné ixer-la . És molt 
estim u lan t sortir d ’una sala de veure un 
film  x inés o coreà  i entra r en una altra a 
ve u re ’n un d ’italià d ’una altra época. 
A ixò ex ige ix  de l’e sp e c ta d o r una base 
de coneixem ents, que  ell po t a cce p to r

o re fusar però, en qua lsevo i cas, estic  
segu r que és una m anera fo rm idab le  
d ’acosta r-se  a la cu ltura  de ls  altres I, 
per tant, d ’enriqu ir-se  un m ateix. En 
genera i el que interessa als festiva ls és 
m ostrar el da rre r film  en exclusiv ita t. 
N ’hi ha de bons, és d a r, però el que 
ven és el criteri de m odernitat. No m ’in
teressa. Sóc h is to riador i g e ò g ra f de 
fo rm ació  i això és el que praetieo a la 
La Rochelle. És igual pe r a altres arts, 
com  la m úsica trad ic iona l, de la qual 
sóc estud iós i c o l. laboro com  a critic  
en una em issió d ’una ràdio indepen 
den t sobre m úsiea trad ie iona l d ’arreu 
del món. Tam bé conec una m ica la de 
C ata lunya on vaig trobar-m e am b en 
Lluís Llach, un autor m olt interessant. 
El que m ’agrada  és ap rend re  les coses 
pe r mi m ateix i no ser un s im p le  re ce p 
to r al qual d iuen el que està bé i el que 
no. La idea d ’un v ia tge  im m óbil és el 
que  he vo lgu t fe r a La Rochelle.

Aquesta concepció del Festival 
desborda l ’espectador amb una aliau 
d ’oferta. No diguem a un espectador 
espanyol, al qual no arriba ni un tren
ta per cent deis films que aqui es 
passen.

C ertam ent, és una m arató. Podría 
p repa ra r doss ie rs  sobre els film s i els 
realitzadors, però seria inútil, perqué 
els pe riod is tes  com  que no els eonei- 
xen no en parlen. Per contra, entre els 
espec tado rs  del Festival, hi ha molts

re s p o n s a b le s  de  e en tre s  cu ltu rá is , 
gen t que  treba lla  am b el c inem a a c iu- 
tats de prov inc ia , c inèfile, etc. als quais 
el Festival serve ix  de re fe réncia  i que 
m ’ind iquen qu ins film s p rogram arien  si 
es d is tribuíss in . S ’estab le ixen , pe r tant, 
dos  c ircu its  pa ra lle ls : el de ls  p e rio d is 
tes i el de is  espec tado rs . El da rre r any 
va ser fo rm idab le . Paskaljevic i Bodrov 
van ser els rea litzadors més ap rec ia ts  
pel púb lic . Els m édias no van parlar 
d ’ells, però, d e sp rés  de passar pe r La 
Rochelle, a Paskaljevic li van d e d ica r 
una patita  re trospectiva  a Paris i li van 
estrenar un film  inédit. El seu d is trib u i
d o r em va d ir que  va fu n c io n a r fo rça  bé 
g rào ies a La Rochelle.

El que em meravella és com el 
Festival dona coherència a la disper- 
sió. He observât la program ado dels 
darrers quatre anys i he comprovat 
com es van omplint, metòdicament, 
els buits de cinematografíes com la 
italiana, la txeca o la russa, p er  
exemple, apropant-nos a la realitat 
histórica a través de realitzadors, 
corrents o époques, de manera que 
la dispersió està molt estructurada.

Si. Per a mi l’im portant del e inem a és 
el fe t de ser una fo togra fia  anim ada 
d ’una soc ie ta t en un m om ent donat de 
la seva història i constitu ir el reflex per- 
feote de l’evoluoió d ’aquesta societat. 
A ss is tir a diferente m om ents h istòrics 
de les diferente soc ie ta ts  en el decurs 
d ’aquest seg le  a través del c inem a 
penso que ens ensenya més eoses del 
que podem  aprend re  a través dels Ili
bres. Quan veiem  film s soviètics, film s 
de l’època  tsarista o d ’altres de realit
za d o rs  a c tu a ls  p odem  c o m p re n d re  
m illor l’evo luciô  de la soc ie ta t soviètica 
que si llegim  dos-cen ts  Ilibres sobre el 
com unism e, encara que els film s no 
siguin, necessàriam ent, obres mestres. 
Si veiem  l’evo luciô  del c inem a italià, 
des de les d ives m udes de 1910 fins 
avui, tenim  una visió d ’Itàlia fantàstica. 
Passar del m elodram a i de ls seria ls a la 
Emilio G hione, d ’una societat, en la 
qual G abrie lle  D ’Anunzio  era com  una 
espèc ie  de papa, a una altra m olt més 
lleugera, que després  va canviant, gra- 
dualm ent, am b Mussolini i Hitler, fins 
a rribar al neorealism e, ens dóna un 
reflex exaote de la soc ie ta t italiana.
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Però, jus t abans, trobem  els ca l.lig ra - 
fistes, que  fe ien un c inem a d ’evasió 
to ta lm ent fora de tem ps, quan aquest 
estava m arca t pe r la guerra  I l’a liança 
am b H itler. Igua l q u e  passa va  a 
Franga seta l’o cu pac ió  alem anya, en 
què els film s no tenien res a veure am b 
la realitat I, jus tam ent pe r això, m ostren 
aquella  realitat. Si prenem  l’exem ple 
del Japó, veurem  com  el c inem a, fins 
ais anys quaran tes, es centra  en el 
m itjà fam ilia r entorn d ’un fatam i (1). 
D esprés, de cop, la guerra  arriba, els 
m ilitars prenen el p o de r i el c inem a 
canvia. R ealitzadors com  M izogucch i 
fan film s sobre époques passades i la 
fam ilia , excep tuan t el cas d ’Ozu, perd 
p ro tagonism e. A caba  la guerra  i la 
in fluéncia no rd-am ericana es fa sentir 
cada  co p  més. A is se ixantes, els film s 
sobre  la v io léncia , el jazz-rock , etc. 
dom inen el panoram a c inem atográ fic . 
A is  vu ita n te s , tro b e m  film s  d ’una 
e xce lle n t qua lita t, encara  que  pocs, al 
cos ta t de molta p ro d u cc ié  sobre  el 
sexe o l’h ipnotism e, s im p tom átics  del 
fe t inqu ié tan t de la trans fo rm ac ié  sofer- 
ta pe r la societat. En quaran ta  anys 

2 8  s ’ha passât d ’un ce rc le  fam ilia r estab le  
~  al trencam ent: desarre iam ent, joves 

drogate ,... És apass ionan t veure com  
el c inem a ha reco llit la h istoria en imat- 
ges d ’una soc ie ta t al llarg del segle. I a 
mi m ’a g ra d a  que  un Festiva l com  
aquest m ostri això.

Veurem la filmografia compierla de 
Takeshi Kitano a La Rochelle?

A Kitano no fa m assa tem ps que se 
l’ha descobe rt, però ja  se l’ha fe t una 
m ica p e rto t arreu (2). No vull que  
Kitano, com  passa sovin t faci ob lid a r 
els altres. M ’in teressa més dona r a 
coné ixe r els que hi ha darrera, els d ’a- 
bans i 0 els de després  de Kitano. A  tot 
arreu passa igual. Es p resta  molta 
a tenc ié  a a lgù pe rqué és la novetat i 
després  se l’ob lida . A  Espanya, Saura 
fou m olt va lo ra t en una época  - ta m b é  
a F ranga- i ara és co m p le ta m e n t 
m enystingut. Potser ca lé rà  recupe ra r
lo. A  mi, m ’ag rada  p reserva r la m em ò
ria. Satyajit Ray va ser m olt a p rec ia t a 
Franga quan es va estrenar la trilog ia  
(3) a fina ls de ls  c inquantes, però entre 
1960 i 1978 -a n y  en qué el va re cu p e 
rar La R oche lle  - s e  l’havia o b lid a t 
com ple tam ent. Vaig aconsegu ir que

s ’estrenés a Franga LE SALON DE 
MUSIQUE. A m b O lm i va passa r el 
mateix. D esprés d ’un p rim er film  molt 
e logiat, ningù més ni va fe r cas. Vam 
ded ica r-li una re trospectiva  de tota ro
bra (1987) i, posteriorm ent, va ob ten ir 
la Palma d ’O r al Festival de Oannes. 
A ixò és el que m ’interessa: re tornar la 
m em òria a la gent. O liveira era un per- 
feote desco n e g u t l’any se tan ta -c inc. 
Tot i que  ja era gran em sem blava  que 
pod ia  segu ir realitzant film s. Fer una 
aposta  de fu tu r com  aquesta  i veure 
que  ha fe t després  és m olt g ra tifican t 
per a un d ire c to r de festival.

Ja fa uns anys que la imatge del 
Festival ha optât per remarcar la ves- 
sant somni del cinema. És, potser, 
una declarado de principia ara que el 
cinema d ’autor sembla més procliu al 
réalisme?

La meva opin ié personal quan a la 
relació som ni-realitat és molt pessim is
ta. Creo que l’ùnica manera de salvar
se a la v ida és a través del somni. En el 
somni no hi ha decepc ié , en la realitat, 
si. Fa vint anys que som nio a fer un 
museu sentim ental a Portugal, el meu 
país d ’adopciò . No sé si, per problèm es 
de diners, fina lm ent podré realitzar el 
meu somni, però al llarg d ’aquests vints 
anys, m ’ha proporciona t moites estones 
de fé lic itât. El c inem a és una manera de 
veure la realitat i, al mateix tem ps, d ’es- 
tar-ne fora. L’espectador té una posic ié

priv ileg iada, potser una m ica covard, 
perqué no pot canviar el mòn, però té 
l’opo rtun ita t m eravellosa de som niar 
una realitat i, en certa mesura, fer-la 
seva, d iferent de la realitat fastigosa i 
decaden t d ’aquest fi de segle, on els 
valors trad ic iona is  s ’han esfondrat I les 
ideo log ies han entrât en crisi sense que 
en sorgeixi cap  de seriosa. Els d iners, 
el cu lte  al sexe i el m atéria lism e s ’im po- 
sen. La re lig ié torna sota la form a de 
sectes, que pro liferen arreu. Des de la 
del gas mortal al Japé ais hooligans del 
fú tbol, una altra form a de secta. Es 
creu en el p laer sexual com  un form a 
d ’a llibe ram ent que, de fet, no ho és, 
encara que aquesta actitud  és positiva 
en tant que form a de reacc ié  contra  el 
judeo-cris tian ism e. Estem davan t d ’un 
mén canviant que, de moment, creo 
que va en sentit equ ivoca t. Al renaixe- 
ment, es partía d ’una s ituacié  sim ilar 
que, després, es va superar. Espero 
que, finalm ent, es trobará una sortida 
sòlida. C inem a i soc ie ta t están in tim e
m ent lligats i, quan veiem  un film  de 
Ken Loach sobre el p rob lem a de l’atur 
a la Gran Bretanya, podem  re lac ionar
lo am b l’ohgen del fenom en hooligan. 
En els m ovim ents de hooligans ang le- 
sos, no hi ha im m igrants paquis tanesos 
o indis, o n’hi ha ben pocs. La im m ensa 
m ajoria són b lancs. Sòn im m ig rants  
d ins de la p ròp ia  societat. En canvi, a 
Franga, aquests im m igrants d ins de la

LE BATAILLON, 1927 de Premysl Prazsk'y



prop ia  soc ie ta l son els m agrib ins fran
ceses. És curios com prova r com  els 
film s de Loach o d ’altres, fo rça  bons 
tam bé, de la BBC m ostren llur realitat 
m entre que als film s franceses sobre la 
“ oan lieu”, corn al de Kassovitz (4), que 
em sem bla molt dolent, nom és hi tro- 
bem  franceses quan eis pro tagonis tes 
haurien de ser els m arroqu ins, que son 
el p rob lem a núm ero u a Franga. Poder 
com para r aquests apropam ents d lfe- 
rents, cosa que ens perm et el cinem a, 
és form idab le .

En el vostre ¡libre sobre el cinema 
txecoslovac (5), un cineasta txec 
delà: “quan haviem perdut la Ilibertat, 
teniem l ’esperança, ara que tenim la 
Ilibertat, hem perdut l ’esperança”. És 
l ’angoixa de fi de segle que tan bé 
retrata el cinema d ’Angelopuolos.

És ben cert. Em sorprén que hi hagi 
tan pocs h istoriadors que  s ’interessin 
pel c inem a com  a mitjà de coneixe- 
ment. No s ’utilitza el c inem a per a la 
fo rm acié  de ls  alum nes. M iren molta 
te levisió, però quasi ningú es p reocupa 
a les esco les d ’u tilitzar l’aud iovisua l 
d ’una m anera in teU igen t i aixi es va 
desenvo lupan t un e sp e c ta d o r passlu. 
El c inem a és un art popu la r concep tua l 
com  entre ten im ent popu la r entrent de 
la m úsica o de la literatura, c o n ce p 
tuá is  com  en tre ten im ents  e litis tes. I 
això és m olt irritant. He p a tii la m ultid is- 
c ip lina rita t a Paris i aquí, a La Rochelle, 
on el c inem a no va ser independen t 
fins a 1983 quan va des iliga r-se  de la 
m úsica, el teatre I la dansa. A  les m ani- 
festac ions m usica ls, hi havia més fun- 
c io na ris , p o litics  i llu rs  am ies  que  
espectadors  in téressais. Al final vaig 
guanyar el com bat i la m úsica se'n va 
anar. La gen t que ve al Festival no ho fa 
atreta pels noms, és un pùb lic  fide l i 
aquesta és la gran recom pensa.

Qué en penseu de la paradoxa que 
gràcies a la televisió, o als ajuts 
governamentals, cinéastes de cine
matografíes minoritàries puguin reaiit- 
zar films que molt probablement no es 
veuran en el seu pais? En quina 
mesura es poden consolidar aqüestes 
cinematografíes si, finalment, alguns 
d ’aquests cinéastes van a traballar a 
occident, principalment a EEUU?

G rácies a aquest finançam ent a lguns 
c ineastas fan film s intéressants, però.

certam ent, el perill està en el fet que 
acab in  fent-ne d ’in ternacionals que ja 
no tenen cap  con tacte  am b la seva 
p ròp ia  cu ltura  i que, a més, acostum en 
a ser inferiors als film s am ericans fets 
am b més diners, m itjans i ofici. Els 
d iners de la te levisió tam poc garante i- 
xen que els film s m inoritaris es p ro jec- 
tin o s ’em etin en el propi país. Si aga- 
fem el cas de l’Europa Central, els cine- 
m es txec , h onga rés  o bú lga r, pe r 
exem p le , han tin g u t d ’e sp e ra r deu 
anys després de la ca iguda  del mur de 
Berlín per com engar a em ergir. A quest 
any ja es pot parla r d ’una p roducc ió  
txeca, encara que minsa. A lguns d ’a
quests film s im iten la “nouvelle vague”, 
però no són film s de consum . La histó- 
ria política ha tingu t un pape r de te rm i
nant en aquests països. Contráriam ent, 
a Franga, am b total Ilibertat i am b força 
fac ilita is , hi ha un excès de films. No sé 
a Espanya. Al Festival de Valladolid 
-m a n tin c  una bona relació am b el seu 
d irector, Fernando Lara-, em va c rida r 
l’a tenció  LA PISTOLA DE MI HERMA
NO (6) l’any que jo  form ava part del 
jurat, però degu t al poc interés del p ro 
d uc to r no he pogu t porta r el film a La 
Rochelle. Sovint line  la im pressió que 
Espanya no té ganes de m ostrar els 
seus film s si no és en un m erca l com  el 
de Cannes. M ’entenc molt bé am b en 
Ramón Font, de la F ilm oteca de la 
G eneralität, però no am b tothom  és 
fácil es tab lir la com p lic ita t necessària.

Després dels anys cinquantes, amb 
la irrupció massiva de la televisió, 
moites cinematografíes van entrar en 
crisis i han estât les individualitats el 
que, finalment, s ’han imposât. Qu ins 
nous, Angelopoulos o Olivei-ras, hem 
d ’estar atents a descobrir?

El p ro b le m a  d ’a q ues ts  nom s que 
cites és que n’am aguen d ’altres als 
seus països, on ni un ni l’altre són gaire 
ap re c ia ts  pe r llurs c o l. legues. Corn 
autors reconeguts que són i que han 
rebut prem is in ternacionals, les adm i- 
n istraclons els hi donen diners, no pa i
res però, i els altres realitzadors que no 
tenen tant de ta lent i que no reben cap  
ajut provoquen una reacc ió  do lguda  
enfront d ’ells. El que m ’interessa perso- 
na lm ent, més que  A n g e lo p o u lo s  o 
O live ira , que  m ’a g ra d e n  m olt 
-A n g e lo p o u lo s  m és-, són aques ts

altres c inéastes que resten a l’om bra, 
am b menys ta lent potser, però força 
intéressants i que els m itjans de com u- 
n ica c ió  s ile n c ie n  to ta lm en t. Paulo 
Rocha, present en aquesta  ed ic ió  del 
Festival, (O Rio do Ouro), ha patit molt 
aquest s ituació . A  G rècia, per exem ple, 
passa am b Voulgaris (hom enatjat a La 
Rochelle el 1995). De fet, sem pre ha 
estât així. Va passar a Polònia, am b 
W ajda, a H ongria, am b Janesó, als 
Països Escandinaus, am b Bergm an. 
Però l’ob jectiu  d ’un festival ha de ser 
ce rca r qué hi ha al darrera. Cosa que 
no fa Cannes, ni tam poc Venècia. La 
c inem atogra fia  espanyola, en el seu 
con jun t, és m olt d e sc o n e g u d a  a 
Franga, m algra t que, quan s ’estrena 
a lguna Individualitä t, com  A lm odóvar, 
és molt ben acce p ta d a  pel pùb iic .

Fa m olt de tem ps que coneixeu en 
Pineda?

Sí, ja fa molt de temps que ve al Cine Club 
Sabadell a acompanyar els films muts.

Eslava a Praga am b el d irec to r de la 
F ilm oteca i em va dir: “ He sentit com en
ta r que vàreu passar un film  txec a La 
Rochelle acom panya t per un pianista 
increíb le”. I jo  li va ig contestar: “ La 
còp ia  tam bé ho era”. A ixò m ’om ple  de 
fe lic ita i. P ineda va es ta r gen ia l. 
Aque llas  p ro jecc ions  de film s txecs 
muts (7), molt bons, acom panyats per 
en Pineda, van se re xce p c io n a ls . Jo els 
havia v ist a Paris sense p ianista i no era 
pas el mateix.

Així va c lou re ’s una hora de conversa 
am b un entrevista t d ’excepeiô . Eren 
prop de les onze i la prim era p ro jecc ió  
de la jo rn a d a  es lava  a pun t de 
com engar.

1- Taula baixa
2 -  A Espanya encara no s ’havia estrenat cap 

dels seus films. A finals de l ’any passai vam 
poder veure SONATINE i HANA-BI.

3- PATHER PANCHALI (1955), APARAJITO 
(1957), lAPUR SANSAR (1959)

4 -  LA HAINE (El odio, 1995)
5 -  LE CINEMA TCHEQUE ET SLOVAQUE. Eva 

Zaoralova i Jean-Loup Passek.
6- Ray Loriga, 1997
7 -  LE BATAILLON (Pèmysl Prazsky, 1927) i 

TELLE EST LA VIE (CarIJunghans, 1929).
NOTA: Al Q uadern (núm 115) hi ha un article 

ded ica t a La Rochelle.
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El Blues 
a casa nostra

Amadeu Casas 
Blues a Go-Go

Jordì Aznar

A m b  el reporta tge  de I’ ùltim  Q uadern  ed ita i, co rresponen t al 20è an iversari 
d ’ aquesta  p u b lica c ió  i d e d ic a i al g ru p  H AR M Ó N IC A  ZÚ M EL BLUES BAND, vol- 
d riem  in ic ia r una nova tem àtica  del Blues, fen t re fe rèncla  a nom s de  so lis tes o 
g rups  de  casa, és a d ir de  C ata lunya, que  Intenten, am b m es o m enys fortuna , 
ob rir-se  pas en aques t d ifíc il món de la m úsica, p rin c ip a lm e n t de  la bona m úsica , 
aque lla  en la qua l, a pa rt de ten ir una tè cn ica  con tras tada , fa fa lta  una bona dosi 
de “fe e lin g ” p e r exp ressa r fid e lm e n t to t allò que  su ri de d ins teu.

Partint doncs  d 'aquest punt, hauriem  
d es ta r d a c c rd  en a firm ar que  el Sr. 
AM ADEU CASAS, gu ita rris ta  de  b lues 
des de  fa m olts anys, és el màxim  
exponen t d 'aquest estil I d 'aquest ins- 
t ' jm e n t  a c tja lm e n t al nostre pais, 
sense cap dpus de dub te ; des  de ls  
seus p r in c io is  to c a n t a ca sa  am b 
am ies, més tard ac tuan t am b les d ife - 
rents bandes p e r les qua is  ha anat 
passant i f lre lm e n t am b els 2 ùltim s 
g 'u p s  en els que  co m p a g in a  la seva 
tasca  com  a m ùsic  (Bues a Go Go i 
T ando o ri Leno ir) i ro d e ja t d 'a ltres 
r ù s ic s  de ocimera fila ens fa xa la r 
co n tinuam en t en un m erave llós repàs 
en el so i les fo rm es més pures del 
b lues de ls  40,50 I 60.

Ès pe r a ixc que  vam  vo le r que  fos eli 
r a te ix  qui ens exp liqués  una m ica la

historia del seu idill am b el b lues i les 
seves in fluéncies m usica ls  al respecte  
i que  to t segu it reprodu im .

En quin moment de la teva vida te ’n 
vas adonar que volies ser músic i 
concretament de blues?

Doncs des que vaig com engar a tocar 
la guitarra, ja vaig veure c iar que el que 
volia era tocar blues; I el vaig descobrir 
quan era m o ltjove  grácies ais RCLLING 
SIGNES i a tots aquells grups británics 
de RHYTHM & BLUES dels anys 60 I 
que van ser tot un “ boom ”.

Es curios el fet de que la majoria de 
gent i músics daquest país, com és 
el teu cas, van descobrir el blues de 
la mateixa forma, o més ben dit, de la 
matelxa font: els grups británics deis 
60. P erqué?

Per una raó fonam enta l I que  és el fe t 
de que no ten ies m assa opc io n s  més: 
no a rribava  p rá c tica m e n t res a Es- 
panya  en a q u e lls  te m p s  re fe re n t a 
a q u e s t tip u s  de  m úsica . Jo re co rd o  
que  quan  lleg ia  e ls c ré d its  de  m olts 
tem es d e is  R C LLIN G  S IG N E S , els 
nom s de ls  c o m p o s ito rs  respon ien  a 
D IXGN, BURNETT etc. I que  p e r a mi i 
la m ajoria  de la g e n t eren to ta lm en t 
d e sconegu ts ; més ta rd  em va ig  assa- 
b e n ta r que  e lls  e ren e ls a u tè n tic s  
“ b luesm en” que  havlen co m p o sâ t els 
tem es o rig in a ls -ais qua is  fern referèn- 
oia; uns anys d e sp rés  quan co m p ra 
va d iscs  de CREAM (la prim era  su p e r
banda  que va fo rm ar ERIC CLAPTGN 
d e sp rés  d 'abandonar els BLUESBRA- 
KERS de l Sr. JG HN  MAYALL I els 
YARDBIRDS) seguía  lleg in t en els crè -



d its  els m ate ixos nom s de  DIXON , 
BURNETT etc. A q u e s t fe t em va c rid a r 
m olt l'atenció i va ig  in ten ta r investiga r 
sobre  ells i va se r quan va ig  co m p ro 
va r que  era  m olt d ifíc il a co n se g u ir 
in fo rm ac ió  I m ateria l o rig ina l daques ts  
m úsics.

/ quin va estar, un cop descoberts, 
el prim er “bluesm en” negre del que 
vas tenir referèn- 
cies musicals de 
primera mà, és a 
dir, quin músic de 
blues és el que 
recordes baver  
escoltat p e r pri
mera vegada?

Va ser JO H N  LEE 
HOOKER, jo  tenia 
ca to rze  anys i com  
et po ts  im a g in a r 
d e s p ré s  dTiaver 
e sco lta t eis STO
NES, JO HN MA- 
YALL e tc . q u a n  
va ig  e s c o lta r  a 
l'au tèn tic  JO H N  
LEE HOOKER, no 
va ig  en tendre  res; 
a ix ô é s e l BLUES? 
em p regun tava ; i 
va se r p o s s ib le  
te n ir  re fe rè n c ie s  
m us ica ls  d a q u e s t 
senyor perqué pro
b a b lem en t va es
ta r lu n ic  de  qu i 
p o d ie s  tro b a r a l
g ú n  tip u s  de  m a te ria l d is c o g rà fic , 
b à s icam en t p e rqué  un a ltre m úsic, 
aquesta  ve g a d a  b lanc, m olt co n e g u t 
d e ls  anys  60, a n o m e n a t JO H N N Y  
RIVERS , li va d e d ic a r un tem a anom e
nat O D A A  JO HN  LEE HOOKER, que  
om plia  to ta una cara  del d isc , que  va 
ten ir m olt d é x it al m erca ti aquesta  era 
la raó p e r la qua l va es ta r poss ib le  
a c o n s e g u ir pa rt de  la d isco g ra fia  
d a q u e s t au to r o rig ina i; m é s ta rd  , va ig  
anar a Franga i em va cau re  a les 
m ans un d isc  d ’ un a ltre “ b luesm en” 
o rig ina i, aquesta  ve g a d a  es trac tava  
de l gu ita rris ta  texà LIG H TNIN G  HOP
KINS, i en esco lta r-lo , em va ig  adona r 
que  to t allò ja  com engava  a ten ir un 
ce rt sen tit p e r a mi; notava que  sobria  
to t un mon nou i a pa rtir d 'aqui va ig

en tra r de p ie en el b lues m és pu r co m 
posâ t i in te rp ré tâ t pels seus autors o ri
g inals.

/ referent a aquest mon del blues 
que per fi vas descubrir i entendre, 
què és el que et va fer decidir per la 
guitarra corn a instrument, i no 
fharmànica per exemple?

La casua lita t; la meva ge rm ana tenia 
una gu ita rra  espanyo la  i am b la qual

va ig  p o d e r com enga r a p ra c tic a r a 
casa am b els am ies, fins que, am b el 
meu p rim e r sou, m e ’n va ig  p o d e r co m 
p ra r una d é léc trica , de la guai ja  no he 
p o g u t p re sc ind ir-ne  mai més; sóc un 
a fic iona t em pedre 'ít de la gu itarra , tan t 
com  a instrum ent m usica l, com  a 
m ob le  d e co ra tiu ; m encan ta  c o lle cc io - 
nar-les i de m om ent en d isposo  de  14.

/ quina marca era aquesta primera 
guitarra eléctrica que et vas comprar 
amb el teu prim er sou com has dit, 
una FENDER ?

En abso lu t; la FENDER em va cos ta r 
m olt de  tem ps a ten ir-la  , ja que  en 
aque ll tem ps no em pod ia  perm etre  
aques t tipus  de  “ luxe”, la va ig  a conse 
g u ir uns quan ts  anys més ta rd  quan

va ig  en tra r a fo rm ar part corn a g u ita 
rris ta  de  la H A R M O N IC A  ZÚ M E L 
BLUES BAND i es trac tava  duna  FEN
DER STRATOCASTER.La m eva p rim e 
ra gu ita rra  e léc trica  era una ECO, de 
cos sò lid , am b tres pastilles  i m olt sen- 
zilla: un tem ps de sp ré s  ja  va ig  a co n 
se g u ir ten ir la p rim era  gu ita rra  de  qua- 
litat, p e r d ir-ho  d 'a lguna m anera. Es 
trac tava  duna  G IBSO N 345, que  e n ca 

ra u tilitzo de  tan t en 
tant, to t i que  jo  em 
sen to  m o lt m és 
còm ode tocant am b 
la STRATOCASTER 
O bé am b la G IB 
SON de caixa.

/ amb aquesta 
ECO supersenzilla 
que tenies al princi
pi, m ’imagine que el 
que feies era inten
tar aconseguir a- 
quells “riffs” i acords 
que tu escoltaves 
dels músics origi
nals, oi?

E v i d e n t m e n t :  
b à s icam en t in ten ta 
va treure el so de 
m úsics corn B.B. 
K IN G  i ALB E R T 
KING .

/ quan et sembla- 
va haver-ho acon- 
seguit déviés al.lu- 
cinar, no és cert?

I tan t que  si; e t d iria  més, estava con- 
vengu t que  sonava igual la m eva g u i
tarra que  les seves: TOCO COM ELLS, 
TOGO COM  ELLS, em  re p e tía  jo  
m ate ix una i a ltra ve gada , però certa - 
m ent ara m àdono que  mai he aconse- 
gu it im itar-los.

Quina ha estât la primera banda o grup 
en la que vas tocar per primer cop?

Érem 4 am ies , no sabíem  ni a finar 
els instrum ents i fé iem  “so los” am b una 
sola co rda ; la ve rita t és que  no en teni- 
em ni idea, fins que  un d ia  el pare  d'un 
de ls  m eus co m panys  que  tocava  la 
flauta, ens va ensenyar corn a fina r la 
gu ita rra ; m és ta rd  ens vam  a d o n a r que  
tam bé  existien els aco rd s  que  to t allò 
sanava co m p lica n t cada  ve g a d a  més.
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Podríem dir, dones, que la teva pri
mera banda amb “cara I ulls” va estar 
la H A RM O N IC A ZÚ M EL BLUES  
BAND?

Corn a banda estab le  de blues, si, jo  
ja havia to ca t b lues ante rlo rm en t però 
sem pre de m anera puntual, va ig  fo r
m ar un trio  que s'anom enava AM ADEU 
C ASAS BLUES BAND , I to cà ve m  
aquest tipus  de m úsica, però no sona
va m assa bé ja  que  to t i posar-h i molta 
vo lu n ta t, ens fa lta va  la tè c n ic a  
necessària  per to ca r de form a decent; 
ta m b é  va ig  fo rm a r p a rt du n a  a ltra  
banda  que tocàvem  “ H eavy” ; jo  els hi 
va ig d ir que  nom és tonava blues. I ells 
van d ir: dones tocarem  blues. I ho 
fè iem  a dap tan t to t el seu repertori, això 
passava a fina ls de ls anys seixanta I a 
p rinc ip is  de ls  setanta, però tam bé he 
passâ t pe r g rups  d'altres estils com  el 
rock I am b a lguna banda que tocava 
“p a c h a n g a ”, és a d ir, m ús ica  m olt 
co m e rc ia l p e r b a lla r en les tes tes  
majors; jo  el que  voila era tocar, i no 
sem pre  pots fer-ho en el g rup  que tu 
vo ld ries  ni to ca r restii de  m ùsica que 
fag radaria , per tan t fhavies d 'adaptar a 
les c ircum stànc ies , si vo iles estar en 
actiu. I la verita t és que  ara ho agrae i- 
xo m oltissim  perqué he aconsegu it una 
experiènc ia  I una “so ltu ra ” que no tin- 
dria  si mbiagués q ueda t a casa tocan t 
b lues jo  sol .

Tam bé va ig  fo rm ar part dun g rup  
anom enat LOS LESTERS, que  feien 
RHYTHM & BLUES I vers ions de ls  se i
xanta, am b JOSEP M. MERCHAN al 
ba ix  I JUAN LINARES a la batería; més 
ta rd  vaig entrar a fo rm ar part de la ja 
c o m e n ta d a  H A R M Ó N IC A  ZÚ M EL 
BLUES BAND, su b s titu in t al RICKY 
SABATÉS, que  sTiavia trenca t el braç, I 
aqu i em vaig q u e d a r uns quants anys, 
ja  que al ser una banda to ta lm ent esta 
ble corn he d it anteriorm ent, jo  pod ia  
fer el que més desitjava: to ca r b lues de 
form a con tinuada  I a més a més vaig 
p a rtic ip a r corn a gu ita rris ta  del g rup, 
en aquella  fan tàs tica  g ravac iò  del d isc  
STRATTO BLUES, ju n ta m e n t am b 
a ltres  g ra n s  m ùs ics  com  AU G UST 
THARRATS, CARLOS SEGARRA (los 
R ebeldes) LOTI LEWIS I d'altres.

P er cert, ja  que has anom enat 
A U G U S T  THARRATS, hem de pun- 
tualitzar que sem bla ser que va

estar el pianista daquest estil de 
m úsica que m és et va impressionar, 
no és aixi?

Ja ho crée que si; jo  mai havia sentit 
to ca r el p iano de la m anera que ho feia 
el THA (nom artis tic  de l'August), en p ri
m er Hoc pe rqué és m olt purista, això 
vol d ir que toca  respectan t les form es 
més c làss iques d 'aquest tipus de m úsi
ca I al m ateix tem ps té un sentit del 
ritme, de la m elodia I un “fe e lin g ” gens 
habituai en aquests  tipus  de m ùsics, 
és to t un priv ileg i i un p laer to ca r am b 
un p ian ista  del nivell I la qua lita t de 
l'August.

/ després de iexperiéncia amb la 
banda del ZÚMEL, quin va ser el pas 
següent?

Vaig to ca r am b els BLUES MESSEN
GERS, am b la BIG M AM A MONTSE al 
capdavan t, to t i que  al p rinc ip i ens 
fé iem  d ir BLUES REUNION, més tard 
vam  ad o p ta r el nom defin itiu  de BLUES 
MESSENGERS, quan vam  inco rpora r 
a la banda el DANI N EL.LO (saxofonis- 
ta i harm onic ista) i el XAVI VILLAVE- 
C H IA  (saxo fon is ta ); e sp o rá d ica m e n t 
tam bé s'afegia a to ca r am b nosaltres 
l'harm onicista m allorqu i VÍCTOR URIS; 
era l'època en qué tocàvem  ass idua- 
m ent a LA BOITE, am b m olt d'éxit de 
p ú b lic  in téressât en el b lues; vam  g ra 
va r un d isc  i en tiñe m olt bon record, 
després  vam  a feg ir nous m em bres, 
am p lian t el g rup  am b gen t oom  FRAN- 
CESC CAPEELA ais tec la ts  i JULIAN 
VAUGHAN (que havia to ca t am b B.B. 
KING) a la batería, a més a més tam bé 
vam inco rpora r un trom bò i una trom 
peta; poc després  vam g rava r un altre 
d isc, aquesta  vegada  en d irecte . C ree 
que és el m illor que  hem fe t fins ara.

Quan vas abandonar els BLUES  
MESSENGERS, quin va estar el teu 
nou projecte abans de dedicar-te a 
formar els BLUES A GO GO i com
paginar aquesta formació amb una 
altra com TANDOORI LENOIR?

Es tractava  d'un trio  de m ùsics, sense 
batería, a restii de  NAT KING COLE I 
que  s'anom enava AM A D E U  CASAS 
BLUES I CIA, am b el LLUIS C O LO M A 
al p iano i ei DAVID M ENGUAL al baix; 
tocàvem  en pia intim ista els d ium en- 
ges al vespre  a LA BOITE; més ta rd  hi 
va haver canvis al g rup: vam inco rp o 

rar la batería am b el XAVIER MAURE- 
TA, I l'ALEXIS CUADRADO  va substitu ir 
el DAVID M ENGUAL al baix, ja  que  
aquest tenia m olts com prom isos. Vam 
passar de trio a quarte t I la idea va ser 
recupe ra r una m ica el b lues de ls  40 I 
50, quan la gu ita rra  e léc trica  era una 
novetat; això s ign ificava  fo rçosam ent 
dona r a conè ixe r la m ùsica, en aquest 
cas el blues, del m ùsic que, p ro b a b le 
ment, ha estâ t la meva in fluència  més 
notable: la del gu ita rris ta  texà T- BONE 
WALKER, tam bé fèiem  vers ions d'altres 
gu ita rris te s  c là ss ics  d 'aquest tem ps 
com  PEE WEE CRAYTON , LOW ELL 
FULSON, B.B. KING o FREDDIE KING, 
pe r exem ple; tam bé, de tan t en tant, 
tocàvem  en acùstic  ve rs ionant a ltres 
in fluèneies m eves en aquest cam p  del 
b lues, corn eren L IG H TN IN G  HOP
KINS, que  ja  he anom enat al com ença - 
m ent de l'entrevista, BIG BILL BRO- 
ONZY I el gran ROBERT JO HNSO N; 
pa ra le la m e n t, am b  l'AUGUST TH A 
RRATS i el DANI N EL.LO parlàvem  
que seria m olt in téressant recupera r 
una m ica el sw ing i l'estil d 'aquelles 
bandes de RHYTHM & BLUES, BLUES 
I JAZZ de ls  50 I 60; és per aixè que  es 
va fo rm ar l'altra banda de TANDOORI 
LENOIR, to ta lm ent instrum enta l, on 
tocàvem  i segu im  tocan t purem ent per 
p laer, p e rq u é  ens e n ca n ta  a q u e s t 
tipus  de m ùsica.

Quant a projectes discogràfics, qué 
ens pots dir?

Bé, de  m om ent ja  ha sortit el meu p ri
m er treba ll am b els BLUES A  GO GO, 
que  ha e s tâ t un som ni lla rg a m e n t 
d es itja t I del qual em sento  m olt o rgu - 
llòs; si to t va bé espero  treure  un 
segon  d isc  tan avia t com  em siguí 
p o s s ib le ; q u a n t a is TAND O O R I 
LENOIR, la cosa  està m olt m és d ifíc il 
ja  que  al ser un g ru p  to ta lm en t instru 
m ental, el p ù b lic  in té ressâ t és m olt 
rédu it i les d isco g rà fiq u e s  no sem blen  
m assa in te ressades en aques t estil, 
però  seria m erave llòs que  a lgún  d ia 
poguéss im  g rava r a lguna cosa.

Esperem  que  s igu i a ix i I t'agra im  
festona que  ens has d ispensâ t, fins 
aviat.



T o t  i q u e  ja  anem  p rim e rs  -a v u i és 
d im arts , 2 de  fe b re r-, d e s p ré s  d ’haver 
e n c a d e n a t s is v ic to rie s  co n se cu tive s , 
a C an Barga no es resp ira  una a tm o s
fe ra  g a ire  sa lu d a b le , l’e s tâ t d ’án im  de  
l’a fic ió  és de  re s ig n a d a  c o n fo rm ita t i 
la d is tà n c ia  sen tim en ta l en tre  el bar- 
ce lo n ism e  i el c lu b  és c a d a  ve g a d a  
m és gran . Em passa  a mi i li passa  a 
m olta  gen t: no g a u d e ix o  de  les v ic tò - 
ries i les d e rro te s  em  d e ixen  bas ta n t 
ind ife ren t. No sé si és un carn i sense  
re torn , però , en to t cas, es trac ta  
d ’una s itu a c ió  ben  pe cu lia r: es dóna  
en un c lu b  que , al lla rg  d e ls  seus ce n t 
anys d ’h is tô ria , ha v o lg u t po tenc ia r, 
p re c isa m e n t, l’e m o tiv ita t e x tra e sp o rti- 
va corn a re flex  d ’un p e n sa m e n t i d ’un 
pa is . La se n té n c ia  Bosm an no ju s tif i
ca  a q u e s t es tâ t d e  la q ü e s tié  ni tam - 
p o c  les in e x p lic a b le s  b a ja n a d e s  del 
sen yo r Van G aal. Fa g a ire b é  v in t anys 
que  el c lu b  té e is m a te ixos  re sp o n sa 
bles, pe rò  en ca ra  hi ha co se s  que  no 
en tenc. Q uin  Barga ens p re p a re n  p e r 
al se g le  XXI? El d ’ara és a m p u l.lós, 
p e d a n t i tris t, c a d a  d ia  m és a llunya t 
de  la seva  gen t. Hi ha m o ites p re g u n 
tes q u e  ex ig e ixe n  re spos ta  si p re te - 
nem  saber, d ’una san ta  v e g a d a , qu in  
tip u s  d ’in s titu c ió  vo lem .

És l’o b te n c ió  de  to ts  els títols poss i
b les, a consegu its  com  s igu i, el p rim er 
ob jec tiu  de l c lub?  Hem de g u a nya r I 
p rou, sense  que  im porti com ? Per 
asso lir aquests  títols, s ’ha de conve rtir 
el Barga, in d e fe c tib le m e n t, en una 
e xp lic ita  so c ie ta t de com pra ve n d a ?  
Tot això, po t se rv ir d ’excusa  al fe t que 
l’e q u ip  sIguI ga ire b é  un ca le  de  la 
se lecc iô  ho landesa? Es poden  fitxa r i 
a co m ia d a r ju g a d o rs  i té cn ics  sense 
c u id a r m ín im am ent les form es? Hem 
de  do n a r p e r d e sco m p ta t que  l’esté ti- 
ca anirà d e sa p a re ixe n t de l’Estadi p e r
qué  no és e s tric tam en t necessària?

Sòn els pesos  pesa ts  de  la Jun ta  
D ire c tiva  de l c lu b  - i ,  m olt e sp e c ia l-

Dìiluns
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m ent, Jo se p  Lluís N úñez- els que  
haurien  de  se r c a p a g o s  de  respon - 
dre , de  m anera  c la ra  i p rec isa , to ts  
aq u e s ts  in te rroga n ts . No tenen ca p  
d re t a p ro te g ir-se  sota el p a ra ig u a  de 
les se ve s  v ic tó r ie s  e le c to ra ls . La 
inq u ie tu d  i el d e s co n te n ta m e n t g e n e 
rals q u e  viu el b a rce lo n ism e  des  de  fa 
ba s ta n t de  te m p s  és ta m b é  una reali- 
ta t ta n g ib le , que  no es p o t am agar, 
co m  fan  N ú ñ e z  i e ls  se u s , a m b  
co m e n ta ris  fr ivo ls  i co n v e n c io n a ls . 
T am poc  no ha de  se rv ir de  re fe ré nc ia  
la r id icu la  o p o s ic ió  d e  l’E lefant BIau 
que, en to t cas, nom és reafirm a, una 
v e g a d a  m és, la tris ta  im a tge  g lo b a l 
d e is  d ire c tiu s  de l món de l fú tbo l. Per 
un e lem enta l sen tit de  l’honesteda t, 
h a u rie n  de  d ir -n o s  q u é  p re te n e n  
exac tam en t.

Però po tse r no ho saben . A  m és de  
g u a n y a r partite  i de  c o n ve rtir el Barga 
en el c lu b  m és rio de l m ón, qu in s  c ri- 
te ris  i, p e r tant, q u in s  o b je c tiu s  de fi- 
ne ixen la seva fe ina?  No c reo  q u e  tin- 
gu in  p lena  co n s c ié n c ia  de  la ve rita b le  
s ig n ific a c ió  soc ia l d e  la ins tituc ió  que  
d irig e ixe n  i ta m p o c  no creo  que  s ’ha- 
g in  p la n te ja t m ai a fons  un d é te rm in â t 
m ode l de  fu n c io n a m e n t que  pugu i 
presentar, re sp e c te  de is  a ltres c lubs , 
un sego li a u té n tica m e n t d ife re n c ia - 
dor. I el que  és p itjor, so sp ito  q u e  els 
és ind ife ren t.

I, és c iar, enm ig  d ’a q u e s t d é b a t que  
la Jun ta  D ire c tiva  es nega  a p ro p ic ia r, 
s o rg e ix e n  m és p re g u n te s : és
n ecessà ria  una p re sé n c ia  cons tan t, 
e sg o ta d o ra , a la te lev is ló  I a la p rem - 
sa? A q u e s ta  so b re sa tu ra c ió , a m és, 
no po t p ro v o c a r - i ,  de  fet, no p ro n o 
va - una lò g ica  re a cc iò  de  re b u ig ?  És 
co n ve n ie n t i c o rre c te  fe r tan ta  os ten - 
ta c ió  de  to t?  A c a b a re m  co m p e tin t 
a m b  les g ra n s  à re e s  i e ls  g ra n s  
su p e rm e rca ts?  Ha d e  se r la vessan t 
co m e rc ia l el nostre  nord  I gu la?  El 
Barga q u e  d e s itg e m , ha de  te n ir bo ti- 
gues, sa les de  jo c  I c inem es?

Es p o d e n  fo rm u la r m és o m enys 
exp lic ita m e n t, pe rò  a q ü e s te s  sòn les 
q ü e s tio n s  de  fons  q u e  c reen  la im pa- 
c ié n c ia  i el d is ta n c ia m e n t. La g e n t voi 
sa b e r on és. M entre  a ixò no es reso l- 
gu i - i ,  a m b  els q u e  m anen ara, se m 
bla  ba s ta n t d ifíc il-, les v ic tó rie s  no 
p ro d u ira n  la sana a leg ría  d ’anys  e n re 
re i les d e rro te s  no ens im p e d irá n  de  
so p a r co p io sa m e n t. Tot es p resen ta rá  
re la tiv itza t i, d e s p ré s  de  l’o b te n c ió  
d ’un títol, nom és e x te rio ritza rá  la seva 
eufó ria , a les R am b les  o a la Plaga 
Sant Jaum e, un jo v e n t en tus ias ta  i 
d ive rtit que , s iguem  c la rs , té  po c  a 
veure  am b  el Barga de  qué  estem  
parlan t.
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A la rectoría de la pa rro qu ia  de  Sant 
Salvador, s ituada en la Ilinda de l que  
fou la d e n o m in a d a  C obe rte ra , des 
d ’on es con tem p la  la d o ta d a  del riu 
RIpoll, és on em reuneixo am b Mn. 
Sotorra. Un sa ce rd o t que  im parte ix  la 
seva fe senzillam ent, exem plarm ent... 
Un sa ce rd o t am b el quai dona go ig  
pa rla r de  l’hum à i del d ivi...

Pent una u llada  al seu cu rri
cu lum  vitae, d irem  que  va néi- 
x e re l 1929, a Sabadell. Féu el 
ba tx llle ra t a l’Escola Pla. A  la 
L lib re r ia  S a b a d e ll, b resso l 
com erc ia l de  la fam ilia  des  de 
la postguerra , co l.labo rà  am b 
eis seus g e rm a n s , Pere i 
M ontserra t; ingressà  al Sem i
nan M ajor; s ’o rdenà sa ce rd o t 
a Baroe lona el 1960; fou p ro 
fesso r al Sem inari M enor a la 
C onrerla; nom enat rec to r a la 
p a rro q u ia  de  G rà c ia  de 
S abade ll (1968); fo rm a d o r al 
S e m inari M eno r (1970); el 
1978, c a p e llà  c u s to d i de l 
Santuarl de  la Mare de Déu 
de  la Sa lu t, a lte rn a n t am b 
l’a d m in is tra e iô  al S em inari 
M enor; rec to r a la pa rroqu ia  
de l S antíss im  S a lva d o r de 
S a b a d e ll i C a p e llà  de  la 
Salut...

A q u e s ta  seva  v o c a c lô  ve 
ge rm inada  des d ’una fam ilia  
cris tiana. El seu pare, m etge, 
fou una v íc tim a de ls  incon tro - 
lats m llic lans de  l’in ici de  la 
nostra guerra  Incivil 1936-39.
Fou un mártir.

El nostre personatge, ja als catorze 
anys freqüentava la C ongregació  
Mariana i a la seva parroquia de la 
Purissima fou un m ilitan t de l’A cc iô  
Católica (branca joves). “Totes les activl- 
tats respiraven un gran respecte per les 
persones i les coses”, explica. “ I al costat 
d ’activitats culturáis, formatives i d ’es- 
barjo hi havia la preocupado de dotar
nos d ’uns Ideals que donessin sentit a la 
nostra vida. De posar-nos al servel dels

sembianza
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altres. A defuglr d ’una vida banal, egoís
ta i sense com prom isos.” I afegeix: 

-A ques t am b ien t penso que va ser 
dec is iu  a l’hora de  d e c id ir  el meu fu tu r 
de  servel als altres. En el meu cas en 
el m inisteri sacerdo ta l. Un es p repara  I 
es presenta . És el tem ps del Sem inari. 
La vo ca c ió  es tric tam ent és el m om ent 
en què  el b isbe  et c rid a  el d ia  de  l’or- 
d e n a c íó  sa ce rd o ta l I t ’in co rp o ra  al 
p resb ite ri d iocesà .

-/ bé, mossèn Sotorra, com està la 
Religio actualment?

-L ’hom e és un anim al re lig iös. El oon- 
ju n t de  c re e n ce s  i p rà c tiq u e s  que 
tenen p e r o b jec te  retre cu lte  a la d iv l- 
n itat d e pén  en bona pa rt de  l’entorn 
cu ltu ra l de la persona. En el nostre 
mon o cc id e n ta l es nota un desce n s  de 
la p rá c tica  de  la re lig ié  en canvi hom 
consta ta  un augm en t de  les sectes. 
L ’hom e se sent lim itâ t i si pensa  una 
m ica ha d ’a c c e p ta r un se r superior.

-A Sabadell hi ha hagut alguns 
sacerdote que van destacar en el seu 
temps. Recordem-ne alguns: Sardà i 

Salvany, Mn. Lluis Carreras, 
Mn. Gaietà Clauselles, Mn. 
Josep Cardona, Mn. Ernest 
Mateu, Mn. Camil Geis...

-L ’hom e és fru it del seu tem ps. 
S o v in t eIs o b s ta c le s  son un 
repte  i un estim ul que  a juda  al 
c re ixem en t de  la persona i p ro 
voca  que don i to t el m illo r de  si. 
Les époq u e s  de  llu lta i con fron - 
tac lé  generen  persones va luo- 
ses. En tem ps d ’a tonia to t és 
més gris.

-Allò de “Catalunya será cris
tiana o no será”, fou una pre
mo n ició?...

-Penso que  és una a firm a c ió  
que  ca l te n ir en co m p te . C a ta 
lunya té a rre ls  c ris tia n e s  com  
d iuen  e ls b isb e s  de  C a ta lunya  
en el seu d o c u m e n t d e  1985. 
No seria  d o le n t pel pa is  re fe r i 
rev iu re  els g ra n s  idea ls  que  
han a ju d a t a fe r  re a lita t 
C ata lunya .

-Les vocacions religiöses  
han seguit disminuint i ara tal 
vegada està estacionària o 
segueix descendint.

IMATGE -Les  v o c a c io n s  re sp o n e n  
sov in t al nivell de p rá c tica  re lig iosa 
d ’una soc ie ta t. Pel que  fa re fe réncia  
sov in t a C ata lunya  segue ix  d ism inu in t. 
Al cos ta t d ’a ixò hi ha a ltres países de 
c r is t la n d a ts  m és jo ve s , p e n so  en 
l’A m érica  del Sud I a l’À frica , on hi ha 
augm en t no tab le  de  vo cac io ns  sacer- 
do ta ls  i re lig iöses.

-La Fe, aixi en majúscula, s ’està 
apagant?



-L ’exp ress ió  exte rna  de  la Fe en un 
món m ateria litza t i secu lah tza t queda  
am agada . A ixó  no vol d ir que  l’hom e 
no oontinuí sen tin t la seva lim itac ió  en 
el seu in te rio r i la nécess itâ t d ’un ser 
su p e rio r que  d ’a lguna  m anera gui'í la 
seva v ida. Séneca, el filésof, pa rlan t 
de ls  ateus d iu  que  a la nit “d u b te n ”. 
Tam bé és ve rita t que  hi ha p o b les  que  
m an te n e n  ce rte s  m a n ife s ta c io n s  
externes de  Fe com  és ara pe leg rina t- 
ges i p rocessons  que  cal ju tja r des de 
d in tre  am b re spec te  i év itan t els ju d i- 
c is  superfic ia ls .

-L ’assignatura de la religió a les 
escoles s ’ha declinai en gran part. 
Tal vegada significa només que està 
passant un cicle?...

-Im p a rtir l’a ss igna tu ra  de  la re lig ió  
d e p é n  de  la id e o lo g ia  de l c e n tre  
d o ce n t i ta m b é  l’in terés de is  pares 
de is  a lum nes. En el nostre  entorn c u l
tural si els pares ho so l.lic iten  el cen tre  
ha de p rog ram ar-la . Sovint, pel desco - 
ne ixem ent de  la norm ativa  o pel d e s in 
terés de is  pares i tam bé  perqué  co m 
p lica  una m ica l’o rg a n itzac ió  de  Tes- 
co la  q u eda  e lim inada  i m arg inada .

-Es evident que els denomináis i 
déclarais valors eterns están a la 
baixa... Que la societat viu una 
regressió moral... El dimoni té altres 
formes i preséncies en la nostra 
societat... Doneu-nos, sispiau, la 
vostra opinió.

-L ’esca la  de va lo rs  canv ia  segons 
Tépoca i els llocs. Al co s ta t d ’un extra- 
o rd inari p rog rès  té cn ic  i c ien tífic  no 
sem bla  que  hi hagi hagu t un p rog rès  
equ iva len t en les re lac ions  hum anes. 
Des de  Caín i A be l no hem avançâ t 
gaire. Eli ha avui les m ate ixes pass ions 
de sem pre .

-Els serm ons ja  ban p assa i de 
moda, die jo ...

-N ingù  no neix ensenyat. Tots hem 
de se r instruìts. La Fe entra p e r les ore-

lles d iu  san t Pau. Els serm ons no han 
passâ t de m oda. Però seria m olt in te
ressant que  el serm ó anés acom pan- 
ya t d ’un bon testim oni de  v ida. Creo 
que  el món actua l está ca nsa t de 
pa rau les i des itja  testim onis.

-Els conseils de Texperiéncia ja  no 
es gasten... O vaig errat?...

-Potser en altre tem ps Texperiéncia 
era més acce p ta d a . S eguram ent en 
fu n d ó  de la con fiança  generada . Avui 
les noves g ene ra c ions  p e r la seva 
ac titud  crítica  respecte  el món deis 
g rans in tenten p re sc in d ir de conse ils  i 
d irec trius . És c ia r que  hi ha les excep - 
c ions que con firm en la regla.

«L ’expressió externa de la Fe 
en un món materialitzat i secu- 

laritzat queda amagada.»

FOTO PERE MONISTROL

-Horn es questiona si, m algrat els 
avenços científics, la H u m anitä t 
està en un procès de regressió o bé 
d ’evolució?...

-En la m esura que  no hi ha p rog rès  
m oral en el nostre món creo  que  s ’ha 
de  p a rla r, la m e n ta b le m e n t, d ’una 
regressió .

-Que si la religió fou Topi del poblé 
corn es va Hangar, guantes d ro g u e s  
s ’hi ha adherit?...

-La re lig ió  quan ha estâ t s ince ram en t 
v is c u d a  ha s ig u t un g ran  es tim a i. 
R ecordem  els sants Francese d ’Assis, 
F rancese  Xavier, Teresa de  Jesús, 
Pere C laver, M axim ilià  Ko lbe pe r posar 
tan sols a lguns exem ples.

-Des de Taltar, mossén Sotorra, sou 
optimista o pessimista?

-O ptim ista . R ecordó  les parau les de 
Jesús ais apósto ls : Estaré am b vosa l- 
tres fins a la fi del món. I tam bé: Us 
env ia ré  el meu espe rit. Parlant de 
TEsglésia d iu: Les portes de l re ia lm e 
de la m ort no la dom inaran . S ’ha de  fe r 
un sol ram at i un sol pastor. En la 
história  de l món, Déu hi és. I té la 
pac iénc ia . El Regne va fen t el seu 
camí. Seguram ent no seria  tan lent si 
nosa ltres no hi poséss im  país a la roda 
am b les nostres m andres  i covard ies .

-I des de! carrer?
-Tam bé op tim is ta  p e r les m ate ixes 

raons apun tades.

-Voleu fer-nos una exposició del 
Sabadell dels anys cinquanta i una 
altra de la ciutat actual, més densa, 
més gran?...

-A ls 50 Sabadell era més petit, més 
fam iliar. Tot a una m esura més humana. 
Les re lacions hum anes tam bé. Sense 
TV la gen t tenia més tem ps per com 
partir i conviure. A m b pocs veh ic les i 
am b pocs d iners la gen t vivia més esta
ble. A ls 60-70 el cre ixem ent a tots els 
nivells porta a més d ispers ió  en detri-
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ment de la v ida de relacié. Avui dia, la 
pro liferacié de l’autom ôbil, la segona 
residència I la fac ilitâ t de v ia tja r per tot 
arreu han accen tuâ t la d ispers ió  I tots 
els prob lèm es que es deriven de les 
grans concentrac ions urbanes.

-U  home, ha perd ut el bon carni?...
-E ls q u e  s ’o b lid e n  de l re s p e c te  

d e g u t als a ltres i im posen pe r la fo rça  
i la v io lè nc ia  eis seus crite ris , eis que 
creuen que  aquí val tot, cree  que  si.

-Estem  projectant una m ena de 
nova Torre de Babel i cal preguntar
se: és possible posar harmonía en 
aquest gui rigali?...

-És poss ib le  en la m esura que hi hagi 
vo lunta t de  recupe ra r eis va lors eterns. 
És d ifíc il ten ir la vo lunta t de canvi. 
A que ll e m perad o r de Roma delà: ve ig 
el m illor i ho ap laude ixo  però jo  fa ig  el 
pitjor. I sant Pau parla que sent d in tre  
seu corn dues tendène ies oposades 
que li d ificu lten  fe r el bé.

-Temps enllà establir un débat 
sobre religió era, més o menys, pota
ble. Actualm ent és insostenible... 
Tothom imposa la seva rao. Horn 
arriba a la conclusió de Pitigrilli: Que 
la raô no serveix per res...

-Tot d é b a t requere ix  ce rtes  d ispos i- 
c ions. Hi ha déb a ts  que són autèntice  
d ià legs  de  so rds  o unes xe rram eques 
im presen tab les . Si no hi ha ca p a c ita t 
d ’e sco lta r l’a ltre i d ’a c c e p ta r que  pot 
ten ir raô no hi ha d é b a t poss ib le . A 
més a més sov in t avui es parla des de 
la superfic ia lita t. I m oites vega d e s  pel 
que  s ’ha de sen tir a dir.

- “International Journal o f Psychia
try in Medicine”, en un recent article 
ha dit: “la missa i la Biblia fan baixar 
la tensió arterial”. Afegia que els 
més regulars en la seva práctica reli
giosa presentaven, de mitjana, una 
tensió arterial un 40% m és baixa que 
eis menys practicants... Una nova 
saludable...

-L 'experièneia ho confirm a. Estar en 
pau am b Déu, am b un mateix i am b eis 
a ltres fa c ilita  un e qu ilib ri em ociona l 
increíble. Evitar l’am bició, l’enveja, la 
com peténcia estalvia molts d isgustos. 
Els m etges agraeixen trobar un malait 
que siguí una persona de fe perqué 
será un bon malait, paoificat i confor
mât. Un bon co l.laborador del metge.

«Al cos ta t d ’un extraord inari 
p ro g rès  tècn ic  i c ientífic no 
sem bla que h l ha g i hagu t 

un p ro g rès  equ iva len t 
en les re lacions hum anes. 
Des de Caín i A b e l no hem  

ava n ça i gaire. H i ha avu i les 
m ateixes pass ions de sem pre.»

FOTO PERE MONISTROL

«Si els homes no 
recuperem certs valors I 

una certa capacitat 
d ’autocritica comenparem  

el nou mil.leni amb 
els mateixos tics.»

«Estar en pau amb Dèu, 
amb un mateix i amb els altres 
facilita un equilibri emocional 

increíble. Evitar l ’ambició, 
l ’enveja, la competéncia 

estalvia molts disgustos.»

Dit am b altres paraules, segu ir Jesucrist 
i identificar-se am b el seu program a i 
p rocurar donar-ne testimoni dóna una 
pau que no es troba en altres llocs.

-Estem  a les portes d ’un nou  
mil.leni. Haurem deixat enrera un 
segle cruel i sanguinari. Voleu 
donar-nos un comentan futurista?...

-Si els hom es no recupe re m  certs  
va lors i una certa  c a p a c ita t d ’au tocríti- 
ca com ençarem  el nou m il.leni am b 
els m ate ixos tics. Lam entab lem en t la 
h istòria de  la hum an ita t des  de l p r in c i
pi és un segu it de Iluites de  to ta  c la s 
se. I no ob s ta n t seria  p o ss ib le  un 
oanvi. Però ha de ser de  l’hom e.

Al ca p e llà  (de la Sa lut -a ix i d it 
b reum ent-) és de  p re ce p te  dem anar-li 
sob re  el Santuari. Ens diu:

-C ontinua essent un punt de referèn- 
cia pels sabade llencs. És ben viva la 
trad ic iò  de ce lebrar-h i el casam ent. I 
tam bé els aniversaris. R ecordo que 
una parella fills de sabade llencs  traslla- 
dats a Sud-am èrica van voler-se casar 
a la Salut apro fitan t les seves vacances 
per segu ir la trad ic iò  fam iliar.

Tam bé cal rem arca r les v is ites que  
en fam ilia , p a rtic u la rm e n t o bé en 
g rups  vénen al Santuari a veure  la nos
tra pa trona  la Mare de Déu to t ce rca n t 
la seva p ro te cc iò  corn tam bé  el bé 
ines tim ab le  de la Salut.

-/ de la parroquia de Sant Salvador, 
qué m e’n dieu, amie rector?

-D ones que  estic  o rgu llôs  del m a g n i
fie tem p le  i de ls  c laus tres  que  sota la 
d iro cc iò  de  Mn. Ernest Mateu i am b la 
co l.la b o ra c iô  de l’a rqu itec te  F rancese 
Folguera i l’e scu lto r Cam il Fàbregas 
van fe r rea lita t els anys 50 am b l’a juda  
de  tota la g e n t del barri. Corn a c o m 
p lem ent de  l’esg lés ia  de pedra , con ti- 
nuem  cons tru in t l’esg lés ia  de podres  
v ives que  sòn tots els fe lig reses. Des 
de  l’any 1995 i enm ig  d ’una g ran  po lè 
m ica ocu p a  la recto ria  una casa  d ’a- 
c o llid a  d ’a fe c ta ts  d e  la S ida , q u e  
a c tu a lm e n t d e p è n  d e  C a rita s  de  
Barce lona. A q u e s t és el m otiu del tras- 
llat de les d e p e n d è n c ie s  pa rro qu ia is  a 
l’altra banda  de  l’esg lés ia . A m b  ells he 
tro b a t se m p re  un g ra n  a co llim e n t, 
com prens iò  I co l.labo rac iô .



És fác il im ag ina r que  el nostre 
pe rsona tg e  deu ten ir a lgunes a n é c d o 
tas al llarg del seu sa ce rd o c i. Em p ro 
m et que  m ’adm in is tra rá  a lguna. Heu- 
ne aquí un pare il:

-A ca b a d a  una de  les es tadas d ’estiu 
a París on era v ica ri quan em d isp o sa 
va a ta n ca r l’esg lés ia  p e r m arxar la 
m ate ixa ta rda  c a p  a Espanya, se ’m 
presenta  una persona i em dona  10 fr. 
p e rqué  ce leb ri una m issa a la seva 
in tenció . Era ju s tam en t el que  em fa lta- 
va p e r p o d e r su b s c riu re ’m a una rev is
ta que  m ’in teressava i que  ja  hi havia 
renunciat.

-En la m ort so b ta d a  d ’un sa ce rd o t 
que  v ivia sol em dem anaren  ce rc a r a 
casa  seva un d o c u m e n t que  ca lia  
re cu p e ra r i que  n ingú no sab ia  on era. 
□ ’en trada  era c e rc a r una aqu ila  en un 
pa llen D esprés de  vo lta r pe r tota la 
casa  i estan t obse rva n t uns arm aris 
a tapeïts de Ilibres i p ape rs  va ig  dona r 
un co p  sense vo le r a una estantería  i 
des de  d a lt eau un sob re  a terra. Era el 
que ce rcava .

QÜESTIONARI PROUST
-El principal tret del meu carácter?
-La responsabilitat.
-La qualitat que prefereixo en un home?
-L ’honradesa.
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-L ’amabilitat.
-Allò que més m ’estime dels amies?
-La sinceritat i la comprensié.
-El meu principal defecte?
-Sovint no saber d ir que no.
-La meva ocupació preferida?
-LIegir i reflexionar en un clima de pau.
-El meu somni de benestar?
-Aconseguir l’equilibri entre el ser i el fer.
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia?
-Desviar-me del carni iniciat. Perdre la Fe.
-Qué voldria ser?
-Un bon sacerdot al servei de l’Evangeli i deis germans.
-Qn desitjaria viure?
-Allá on pogués ser més útil en l’exercici del meu ministeri.
-Quin color prefereixo?
-El verd perqué em fa pensar amb l’esperança.
-Quina flor prefereixo?
-La rosa roja abellutada. També alguna flor boscana minúscula si l’observo amb atenció. 
-Quin ocellprefereixo?
-L ’oreneta. També el rossinyol per la bellesa del seu cant.
-Els meus autors preferita en prosa?
-Sant Agustí, Sant Joan de la Creu, Cardó, Martin Descalzo.
-Els poetes preferita?
-Verdaguer, Costa i LIobera, Ruyra, Mn. Camil Geis.
-Els herois de ficció?
-El Quixot.
-Les meves heroines de ficció?
-Cap.
-Els meus compositors preferita?
-Bach, Haéndel, Schubert, Brahms, Vitoria i Palestrina. El gregorià.
-Eis pintora predilectos?
-Romànic català. Miquel Angel. El Greco. Velázquez, Vila Arrufat.
-Els meus herois de la vida real?
-Les persones que no defugen les seves responsabilitats i continúen Iluitant malgrat tot. 
Els màrtirs de tots els temps.

-Les meves heroines històriques?
-Maria, la mare de Jesús. La mare dels m acabeus que va animar els seus set fills a 
suportar el martiri abans de renunciar a la seva fe. La Mare Teresa de Calcuta.

-Els noms que prefereixo?
-Jordi, Pere i Josep em resulten particularm ent agradables.
-Qué detesto més que res?
-La irresponsabilitat. La mentida.
-Quins caràcters histórica menyspreo més?
-Els fanatismes. Flitler i Stalin.
-Quin fot militar admiro més?
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-El Concili Vaticà II, que és un esforç per mostrar una església més fidel a Jesucrist i 
més a prop dels homes.

-Quins dons naturals voldria tenir?
-La bondat i la paciéneia.
-Corn m ’agradaria morir?
-Amb la consciéneia desperta i amb la sensació d ’haver intentât respondre a la missió 
rebuda.

-Estât present del meu esperit?
-Pacific i tranquil.
-Fets que m ’inspiren més indulgéncia?
-Els disbarats fruit de la ignorancia.
-El meu lema?
-Mantenir l’esperança en la Providèneia.
-CornSÓC?
-Pacificador. Sériés. Reflexiu.
-(Veritatem imitari.)
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Testa descoberta,
amb frontis ampie, ampie com la porta 
de l’església.
Capellá a qui no li agraden les capelletes... 
Pausat en el dir i en el fer.
Eli és tota una Higo cristiana: 
oració i obediéncia.
Aquest, de fet, és un carni per 
guanyar-se el cel...



Homenatse 
a Joan Cusco

E l d ia  17 de d esem bre  de  1998, ce n t-c in q u a n ta  persones, rep resen ta tives  de  la 
m ajor part de ls  co l.lec tius  ou ltura ls  sa b ade llencs , s ’a p lega ren  en el restauran t 
U rpi p e r o fe rir un so pa r d ’hom enatge  a Joan C usco  p e r haver fu n d a t i m an tingu t 
du ran t v in t anys la revista Q uadern. En el transcu rs  de l’acte , el P residen t de la 
Fundació  Am ies de  les A rts i de les LIetres, M anuel Costa, Iliurà a l’hom enatja t el 
Premi Q uadern  que  el Patronat de la Fundació  II havia co n ce d it p e r unanim itat. A  
con tinuac ió , el p in to r I e sc rip to r Joan V ilacasas feu l’e logi del guardona t.

Paraules de Joan Vilacasas

J:>ar Cusco dirigint-se als assistents PERE PARRAN

S e n yo re s , se n yo rs  P e rm e teu -m e  
unes b reus co n s id e ra c io n s  sobre  LA 
CEBA DE SABADELL o CEBALLUTS 
F NS A  LA TO M BA. Q uatre  parau les 
c adhes ió  a un sa b a d e lle n c  ceba llu t, 
co b le m e n t am ie I adm ira t p e r la seva 
a fiel tasca  de  fu n d a d o r de  Q uadern, 
L na p u b lica c ió  tan no tab le  que  ha arri- 
ba t al núm ero 118, no so lam ent sense 
fa lles, s inó anant a més cada  vegada , 
sense va n ta r-se ’n ni vo len t pa ra r la c ir- 
c alació, ni espé ran t l’a p la u d im e n t c iu- 
tadà  en aco ló  de  g ràc ies . Un treba lla - 
do ràs  d ’aque lls  que  ep isód icam en t, 
de tant en tant, de  m olt tan t en tant.

dóna casa  nostra. L ’il.lum inat que, a 
em pen tes  I a rodo lons, am b una tena- 
c ita t inesgo tab le  a rriba  a e m p lena r 
am b eis seus 118 núm eros, l’espa i de 
les rares p u b lica c io n s  que  norm al- 
m ent no sobrepassen  la m itja dotzena.

Sé prou bé, p e r experiène ia  próp ia , 
l’es fo rç  que  com porta  la c reac ió  I con- 
tinu ïta t d ’una e d ic ió  d ’aquest tipus. A 
Barce lona, als bons tem ps de  la Sala 
G aspar, qua tre  p intors, un e scu lto r I 
un critic , in tentàrem  la pe rip è c ia  del 0 
Figura, zero  figura , que  molts, de sco - 
ne ixedors del vocabu la ri p ic tó ric  in ter
naciona l, havien ba te ja t eq u ivo ca d a -

ment, con fonen t el ze ro  am b la lletra o, 
corn a una exc lam ació : “Oh Figura", si 
bé hi ca b ia  aixi m ateix, la in te rp re ta c ió  
en un sen tit m és surrea lis ta , con una 
e m p e sca d a  de  la m ent poé tica  del 
nostre Josep  V icenç  Foix: “ O figu ra , o 
pa isa tge , o natura m orta o res” . No cal 
d ir  la te ina  q u e  tin g u é re m  e x p lica n t a 
to rt i a d re t que  el ze ro  fig u ra  a que  
ens re fe riem , era la m ida  m és pa tita  
que  es fa a m b  te la  i bas tido r, 18 x 14 
cen tim e tres . L ’aven tu ra  reeixi, tin g u é  
el seu éxit. P logue ren  les fe lic ita c io n s , 
so rg i el co l.le cc io n is ta , pe rò  m a lg ra t 
to ts  aq u e s ts  estim ula , el 0 F igu ra  s ’es-
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Joan Cusco i Joan Vilacasas

tro n c á  al núm ero set. Perqué? 
Podien se r ta n te s  les re s p o s 
tes...Q üestió  econòm ica? No. Els 
G aspar en ca p  m om ent van tan 
ca r l’aixeta. El fe t era que to t el 
pes de la rea lització  havia recai- 
gu t sem pre  sobre  una sola pe rso 
na, sem pre  la m ateixa. Una mena 
de Joan C usco que no tingué  la 
seva res is ténc ia  i que  després  del 
seté nùm ero llençà la tovallo la : un 
sabade llenc  barbut, esgotat, aba- 
tut. Un se rv ido r de vostés.

I ara, avui, per fe r un retrat d ’a- 
quest Joan C uscó coratjós, veí 
meu de  tota la v ida, dom ic iliâ t ell a 
la carre te ra  de Barce lona i jo  al 
ca rre r de Duran, a qua tre  passes 
l’un de l’altre. EH en zona te rrib le 
m ent trans itada  i jo  en un ca rre r 
ben silenciés, ben mort, després  
de l’incendi que destruí anys ha, 
la gran fáb rica  que hi havia just 
davan t de casa meva. Un ca rre r 
tan silent, tan corn d ’altre tem ps, 
que la gen t del veïnat, al p ic  de 
l’estiu, hi sortie a p rendre  la fresca  
i a fe r pe ta r la xerrada, i els d iu- 
m enges ca p  al tard, a passar llis- 
ta de ls  c lien ts  ass idus que invaria
b lem ent es de ixaven caure a Ca 
La N egra  una casa de senyores.

PERE PARRAN

que tam bé en de ien casa de vici o 
casa de barre ts.

- Au. Ja ve el el senyor M orreres.
- Oh, sí. És que  cad a  d ium enge ...
- 1 la seva senyora ais llims, pobre ta .

- 1 tan t ! C ada vespre  al rosari p a rro 
qu ia l ella.

Mes pe r on, de qu ina  m anera, el nexe 
d ’unió del nostre ve ína tge  era el veli 
p rostíbu l del ca rre r de M ina i el so la r 
d ’una fá b rica  que  no s ’ha e d ifica t mai 
més. I si no volem  caure  en el to p ic  
d ’e rig ir un m onum ent literari al nostre 
hom enatja t d ’avui, exa ltan t e ls seus 
m érits, allé tantes ve g a d e s  repe tit del 
c o r del pob lé , fo rçosam ent, p e r no 
q u e da r-nos  curts, hem de reco rre r al 
d icc io n a ri bu sca n t l’ad jec tiu  o a d je c - 
tius justos. Qué n ’hem de  dir, corn 
Them de q u a lifica r l’hom e que  des 
de ls  seus ca to rze  anys se s itua en 
aque lla  p os ic ió  tan i tan sabade llenca , 
que  a lterna el tau le ll, l’e scrip toh , el 
m ostrar! i l’h ip o té tic  c lien t, am b  la 
b ib lio teca , les e xpos ic ion s  d ’art, les 
con fe rénc ies ...E n  una parau la , la v ida  
cu ltu ra l de  la ciu ta t, v iv in t-la  ben de 
p rop , vo len t m ilitar-h i de  to tes totes, i 
aco n se g u in t es fo rça d a m e n t la c re a d o  
d ’una p u b lic a c ió  ben d ig n a ; el 
Q uadern.

Im agino l’esc la t de Iliberta t que  p e r a 
eil dev ia  rep re sen ta r l’a b ra ça d a  al seu 
successor, al seu fill, passant-li en ínti
ma i breu ce rim òn ia , tau le lls, peces, 
gu ix  biau, m ostraris, tisores, p le g a 
dora i c lien ts. L ’enca ixa d a  de co n su e 
tud  i el com ia t de sem pre : “ Un m o
ment. Ja to rno”. A q u e s t co p  però. Hui
rla al trau de  la so lapa  una ensenya 
am b  la seva  c e b a  i un sol m ot: 
Q uadern.

G rác ies , d e c id it, an im ós, e s fo rça t 
m ostre C uscó. M oites g rác ies .

Joan Cusco ensenyant el guardó Premi Quadern PERE PARRAN
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La cultura 
es mereix 
el nostre 
màxim interès

. i-:. ' :..v;.tì

Potenciar la cultura és potenciar la crea-

tivitat, la convivència, el progrés i to t allò

que enrique ix  una so c ie ta t moderna

avanqada.

Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix

el màxim interès.



Estern molt a prop
Des de 1859 , la Caixa de Sabade ll se rve ix  arnb 
eficàcia i P ro fe s s io n a litä t els seus c lien ts . Estern 
a p rop  dels seus p ro b lè m e s , dia a d ia, per 
a c o n se g u ir s o lu c io n s  a tra vé s  d 'u n  serve! a la 
m ida que li p ro p o rc io n a  un d o b le  in te ré s ; el 
f in a n c e r  per als seus d in e rs  i el de l'a s e n c ió  
p e rs o n a litz a d a  per a vo s té .
Estern m o lt  a p rop  seu. A to t  C a ta lu n y a . 
Sem pre  ens tro b a rà  al seu c o s ta t.

w  Caixa de Sabadell
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cultural; un cT
La Iluita per un desti prop!

Poemes de Carles Torner
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Presentado
Sant Jordi és, per a 

molts catalans, l’autèntica 
festa. Al contrari d ’altres 
commemoracions, supo- 
sadament més héroïques 
-que no pas més glorioses-, 
Sant Jordi és un dia tran
quil i il lustrât. Ni timbals, ni 
clarins ni canonades; no- 
més la remor de la gent 
que passeja, la flaire de les 
roses, la ubiqua presència 
dels llibres. Curiosa festa 
aquesta en un dia feiner! 
Confirma aquell veli topic 
dels homes treballadors i 
gasius? Més aviat no. Més 
aviat demostra que hi ha 
un temps per cada cosa, 
però que el temps dona per 
molt si se’l sap administrar.

Aquesta és la festa d’un 
poblé assossegat i mestis 
que es va fent a si mateix 
cada dia, que estima la tra- 
dició i recorda les arrels, 
però que no està disposât a 
baixar del tren de la moder- 
nitat i la Universalität, que 
prefereix penjar-se a la 
xarxa a mirar-se el melic 
amb complaença. No hi ha 
Bòsnies ni Kosovos al seu 
horitzó, malgrat que a vega- 
des alguns serbis ho vol- 
drien, amb el seu veli instint 
de gelosia i possessiò.

I per nosaltres, pels que 
fern Quadern, una celebra- 
ciò més: Vint-i-un anys d’e- 
xistència.

L’opinió del lector
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personal deis autors respectius.

Tecnología, tecnoescéptíes í possíbílítat de defensa

FVNPACIO AMICSPE LE5AAT5 DELESLLET/lESí̂ EJABADELL

Llegir l’altre dia l’article de Jordi Serrano {Quadern, 119) on s’afirmava, amb un 
puní d’ironia, que la tecnologia de la informació més que un avenç esdevé una 
molèstia per a la majoria de les persones, em va fer pensar que no s’ha acabat 
d’analitzar bé tot el ventali de possibilitats que ens dona aixó que alguns anome- 
nen la nova revolució.

La nécessitât de comunicació de Tèsser humà es ben coneguda per tots. Els 
mitjans fins ara abastament utilitzats, no permetien que aquesta comunicació es 
produis a llarga distancia, de manera immediata i sense un cost tremendament 
alt. Ara tot està canviant: Internet ens dona la possibilitat, de mantenir relacions 
comerciáis en temps real amb pai'sos ben llunyans, de parlar de temes comuns 
amb una persona resident a les antipodes, de llegir cada mati el Washington Post 
0 els comunicats del Front Zapatista d’Alliberament Nacional, coneixent aixi les 
opinions de gent que mai podrien arribar ais mitjans oficiáis. Ens permet, en defi
nitiva, decidir per nosaltres mateixos quina es la informació que volem donar com 
a vàlida i creíble. Negar que aixó sigui un progrès per la humanitat és negar la 
humanitat mateixa, dones la comunicació es Tessèneia del progrès, i sense Tuna 
no hi ha Taltre.

Ja sé que Tús d’Internet suposarà un control mès esthete de les nostres vides 
per part dels poders politics i econômics, però sé també que la xarxa permet una 
organització de la resistèneia desconeguda fins ara. EIs grups de tendèneies poli
tiques no oficiáis es poden permetre el luxe d’exposar-les a la gran xarxa acon- 
seguint aixi un ressò que mai haurien somiat. És un dret que cal defensar. Cada 
dia els governs dediquen més recursos a intentar controlar Internet, perqué hi 
veuen un perill que amenaça Tobjectiu clássic de tots els déspotos, iTIustrats o no: 
mantenir-se en el poder pels segles deis segles (no seré jo qui hi digui amén).

Girar-se d’esquena a la possibilitat que ofereix Internet d’agrupar-nos i defensar 
alió que considerem just, no fa res més que donar-ne el control ais que pretenen 
apoderar-se’n. Per tant, cal que la preséncia de la gent del carrer hi sigui majo- 
ritária i organitzada. Cal una socialització urgent de la Xarxa. I cal Iluitar per asse- 
gurar la privacitat, per conservar el dret a no ser reconeguts ni espiats en un medi 
on és possible mantenir i exposar les opinions Iliurement sense el problema de les 
dependéncies eoonómiques deis grans mitjans respecte ais seus anunciants. Es 
evident que ningú s’anunciaria en un mitjà que li fos hostil.

S’ha d’aconseguir que les comunicacions privadas no siguin controladas pels 
governs, com d’altra banda ja s’està fent. Aquesta mentalitat fiscalitzadora es 
manifesta en afirmacions com la del ministre espanyol de defensa quan diu que 
“la criptografia es la comunicació opaca que fan servir els delinqüents”. Com si les 
persones normals no la féssim servir per tal que preoisament ells no ens analitzin
0 no ens puguin analitzar els correus electrónics!

La quantitat de petites xarxes organitzades en defensa d’immigrants, treballa- 
dors en atur, dones en situació de maltractaments o dàltres mil situacions, es fa 
patent a internet tan sols cercant-les en els grans buscadors. Cal conservar i 
minorar aquesta tendència.

No hem de renegar de la tecnologia, perqué fent-ho només estariem donant el 
poder a aquells que tenen una visió a més llarg termini que nosaltres. La espe- 
rança és que no només sigui per uns quants, si no que estigui al serve! de tothom
1 no en mans dels que voldrien obtenir el control de les nostres vides.

Blai Costa



Política cultural: 
un difícil repte*

Manuel Costa Fernández

Public i privât, administració i societal 
civil. Són les dues cares d’una sola reali- 
tat que haurien de confluir en la realitza- 
ció d’un projecte global. Lamentable
ment, encara no és així. Hi ha una quoti- 
diana tensió entre contraris que lluny de 
complementar-se o de generar nivells 
més alts d’interrelació, anorrea molt 
sovint les iniciatives d’amb dues bandes. 
Aixó, que és fácilment comprovable en 
molts camps -divorci entre política i 
societal, discrepància en la gestió dels 
recursos econômics- passa també en 
l’àmbit cultural, encara que amb menys 
ressô mediàtic. Parlo aquí de la cultura 
exclusivament corn d’un fet individual o 
col-lectiu, de creació intel-lectual o artísti
ca, que cal protegir i transmetre a la 
resta de la societal. I de la mateixa forma 
que és desitjable deixar la creació de 
riquesa a la iniciativa privada i el seu 
equitatiu repartiment a la res publica, 
-amb tots els matisos que facin falta- 
seria molt bo que la cultura que surt 
espontániament de la societal civil fos 
emparada i difosa per l’administració, 
sense intromissions en el seu contingut, 
sense valoracions ideológiques i, encara 
menys, sense posar-la al servei d’interes- 
sos partidistas. Perqué el cert és que els 
fenómens culturáis, nascuts molt sovint 
de forma absolutament individual o mino- 
ritária són, pel seu propi origen, febles i 
dispersos. A l’administració li pertoca 
informar de la seva existéncia, posant-los 
a l’abast de tothom, sense jutjar-los.

No voldria que aquesta reflexió fos un 
simple exercici teóhc. Per tant, i davant 
de la proximitat de les eleccions munici
pals, proposo un nou model de política 
cultural, en aquest cas concret per a 
Sabadell, basat en una coMaboració pro
funda entre l’administració i la societal 
civil. Aquesta col-laboració' es podría 
materiaiitzar en la creació d’un organis
me mixt format per les entitats culturáis 
ciutadanes i la regidoría municipal del

ram. La seves funcions serien: l’elabc'a- 
ció d’ina política cultural consensaaca, 
establint les prioritats en funció cfela 
recursos disponibles; la coordinaciá glo
bal deis actes a celebrar, evitan! les 
duplicitats cronológiques o conceptuáis 
que actualment es produeixen; l’estaoL 
ment ceis mitjans per a fomentar l’intê ea 
per a la cultura; la invenció i posada en 
práctica d’una manifestació singular qi.e 
constituís un focus d’atracció extraterrtc- 
rial. Sé perfectament que per a alguas 
politics, sobretot per aquells que s’bcn 
format en els aparells deis partits a »:ó 
significa una pérdua de poder que no e\s 
interessa. Però també sé que ja n hi ha 
molts que saben molt bé que l’acció ot:> \- 
tica no és avui una tutela exercida per

ésse's suoosacament més intel-igents, 
més savis o mes cuites. No, els ciiutadans 
volen foramertalment que els seus 
representante siguin uns gestore 'correc
tes, que sàpicuen escoltar, que siguin 
resoectuosos amb les miñones i que 
adninistrin curosament el pressipost. I 
denanen, cada vegada nés, que aques
ta gestió siguí compartida, negait-se a 
atorgar-los carra blanca entre dues cor- 
vocatóries electomis. La creaci: d’un 
Conseil Sabadellenc de Cultura aprox- 
mara i reforça'ia es iniciatives culturáis 
púh)liques i priuades, en milloraria la ges
tió faria més rendibles el recursos 
eccnómics que s’h apliquen.

mcf@red9stb.es
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Potser avui no és moda parlar de la 
Pàtria, I quan ho.fem a alguns ens 
remet a temps passats. Però, és un 
concepte fonamental per a designar un 
espai i un col-lectiu, I que evidentment 
ha expérimentât una deriva diacrònica 
en el seu contingut semàntic. Inicial- 
ment, en llati, i per evoluciò en les llen- 
gües romàniques pàtria és la terra del 
pater o més exactement del pater fami
lias, el “pare o cap de la familia” patri
cia romana. És la terra originaria, i font 
de poder econòmic, social i de prestigi 
del llinatge en una societat fonamental- 
ment agrària, que vincula avantpassats 
i territori en un tot indissoluble i perma
nent. En alemany hi ha una transcripciò 
literal de pàtria: Vaterland (“terra del 
pare”), però també Heimat, de Heim 
(“llar’), la casa de la familia. Per tant, és 
evident la connotaciò afectiva, senti
mental, associada a aquest concepte.

Segons va passant el temps, el terri
tori al qual l’individu se sent vincuiat 
afectivament es va eixamplant. En el 
vocabulari politic dels catalans del

Pàtria i llunyania* 
Pàtria, distància 

i memòria*

Ángel M* Rodríguez Carreño

barree, pels volts de la Guerra dels 
Segadors (1640-1652/1659), quan les 
elits socials parlen de “pàtria”, están 
parlant del Principat de Catalunya; 
“pàtria” forma part del vocabulari éru
dit, de juristes, capellans i sectors amb 
proto-consciéncia nacional, que instru- 
mentalitzen vers els seus intéresses els 
motius de diferència respecte poders 
“exteriors” (Castella ... ). Pàtria és aqui 
una recuperaciò.renaixentista, un mot 
culte provinent del classicisme greco- 
romà. Ja l’abat Oliba, en 1020, amb 
ocasiò de la mort del seu germà el 
comte Bernat Taliaferro,.havia emprat 
el mot pàtria (“Era per a nosaltres, que

Them perdut, princep i pare de la 
pàtria...”) per a indicar el Hoc de perti- 
nença (naixença i residéncia) sense 
precisar l’abast territorial del concepte: 
el comtat, els comtats d’un llinatge, el 
conjunt de comtats catalans?. Contras
ta amb les classes populars que, en 
canvi, utilitzen un mot patrimonial, par
len de la Terra (“Visca la Terra i mori lo 
mal governi”) per expressar aquesta 
vinculaciò no tant territorial com espa
cial i nutricia amb la comunitat, en 
aquest cas catalana.

En l’època de les Grans Revolucions 
de les acaballes del segle XVIII (la 
Revolució Americana i la Revolució 
Francesa), amb l’aparició del ciutadá 
(subjecte politic amb igualtat de drets i 
deures) que substitueix al súbdit (eti- 
mológicament, el “sotmés” a la voluntat 
omnímoda del sobirá), pàtria adquireix 
gairebé el sentit de comunitat politica 
dels iguals que volen rebel-lar-se con
tra un ordre politic injust i opressor. Els 
qui Iluiten a les colónies britániques 
d’Améhca del Nord sòn “patriots”, com 
també ho sòn els revolucionaris france
ses. Encara més, a La Marsellesa es 
diu “Allons enfants de la Patrie” (som-hi, 
fills de la Pàtria) amb un contingut ine- 
quivocament civic, i amb la introducciò

Roger de Fior entra a Constantinoble, l’any 1303. Oli de Josep Moreno



del concepte de Mare Pàtria (potser la 
Mare Terra, una reminiscència de la 
Deessa Mare?); en tot cas, una abs- 
tracció simbòlica, una personificació 
que exigeix la vida dels seus fills com a 
expiació, com a sacrifici necessari, 
però que oculta el sotmetiment deis 
fills-soldats ais pares-governs. Aixó és 
el que deu voler dir el lema de la 
Guàrdia Civil “Todo por la Patria”.

Simultániament a aquesta concepció 
cívica, de contracte social entre ciuta- 
dans, adults políticament responsa
bles, el romanticisme elabora una visió 
sobre la pàtria en un sentit idealitzant, i 
en el nativisme etnocentrista d’“alló 
nostre és el millón’ es colora amb l’e- 
mocionalitat i el sentiment sobre el pai- 
satge patri. Em venen a la ment obres 
pictóriques o musicals o folklóriques 
de valorització del paisatge com ara 
l’obra del txec Smetana, en la seva 
suite Má Vlast (“La meva pàtria”) on 
descriu el recorregut de ”EI hu Vltava 
(o Moldava)”, o simplement “El Danubi 
biau” de Johann II Strauss, o “Rap- 
sódia espanyola” i “Ibéria”, d’Albéniz. 
És en aquesta línia on té el seu Hoc el 
patrioterisme, la desmesurada estima- 
ció acritica per tot allò que pertanyi a la 
Pàtria; una variant és el xovinisme.

francés, del soldat napoleônic Nicho
las Chauvin, amb manifestacions que 
resultaven ridicules als seus propis 
camarades; o el jingoisme, britànic, 
que sembla provenir de l’expressié “By 
Jingo!”.

De totes maneres, no s’ha de confon
dre pàtria amb nació, entesa ara bé 
com a conjunt de ciutadans, o bé corn 
a nacié-poble. A partir de mitjans del 
segle XIX, eis Estats, amb el concurs 
dels sistemes d’educació massiva i 
deis mitjans de comunicació, imposen 
un espai abstráete, imaginan, que té 
una forma geométrica, perfecta si és 
possible, o bé una forma sentimental- 
ment assumible que fací referéncla a 
esséncies eternes, immemorials, o en 
fot cas fora del temps, de la historia 
que ha construit la comunitat nacio
nal;.! on qualsevol intent de separació o 
independéncia per part d’alguns mem
bres seria una amputació intolerable, 
impensable. Així, França és “l’hexá- 
gon”; Espanya passa a ser “la pell de 
brau”; o aquí, Foix elabora un poema 
visual, el “Poema de Catalunya”, on hi 
ha Catalunya, un triangle, figura 
geométrica perfecta,.! als seus tres 
costats, la “Mar Mediterránia”.

La pulsió (induída i elaborada per 
unes elits culturáis) per a consolidar el 
territori de la comunitat, és a dir, la 
pàtria, portará a ideologies irrédentis
tes i impérialistes. Irrédentisme, mot 
encunyat pel nacionalisme italià, impli
ca considerar que part de la comunitat 
nacional, del propi poblé, no està 
inclòs dins dels limits de l’Estat-nació, i 
que pertoca que tots els nacionals hi 
siguin reunits, aplegats, en un sol Estât, 
amb la quai cosa s’aconseguirà la ple
nitud nacional. Un altre exemple seria 
el pangermanisme (reunir tots els qui 
parlen alemany, considerate com un 
sol poblé, en un sol Estât que Hitler 
anomenarà el NI Reich). Federico 
Krutwig, un dels fundadors d’ETA, dis- 
senyà en eIs anys seixanta un mapa on 
EuskaI Herria hauria d’incloure, a més 
de les “Set Provincies”, part de 
Cantàbria, La Rioja, i el nord d’Aragô, 
en virtut de l’extensiô que hauria tingut 
la llengua basca en algún moment de 
l’Edat Mitjana. L’imperialisme aquí 
implica eixamplar el territori més enllà 
del propi grup nacional, annexant o 
conquerint altres territoris (habitats per 
societats o individus considerats corn a 
inferiors o menys dignes), territoris que 
es consideren necessaris per al pie
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Rafael Casanova cau ferit durant l’atac borbònic contra Barcelona, ri1 de setembre del 1714. Oli d’Antoni Estruch COL-LECCIO CAIXA DE SABADELL
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desenvolupament de la propia comuni- 
tat. Això cristaMitza en rimperialisme 
modem oocidental i japonés dels 
segles XIX I XX, o en les ideologies fei- 
xistes, corn ara la doctrina nazi de la 
“conquesta de l’Espai Vital”, el “dret” del 
Poblé Alemany d’expandir-se cap a 
l’Est (la “Drang nach Osten”, marxa cap 
a l’Est sobre les terres dels pobles 
eslaus -poloneses, xecs, russes...- ).

A mitjans del segle XIX apareix l’inter- 
nacionalisme que, corn el seu nom indi
ca, vol la unió dels obrers entre les 
nacions, per sobre del nacionalisme. 
EIs moviments d’alliberament social, 
corn l’anarquisme, el socialisme o el 
comunisme, velen el nacionalisme corn 
una mística adormidora de la conscièn- 
cia de classe obrera, un parany créât 
per les classes dominants per evitar la 
reivindicació i el canvi social. En 
aquest sentit, Marx va formular que “eis 
obrers no tenen pàtria”. Malgrat això, 
quan triomfà la revolució boixevic a 
Rùssia, es va recuperar i reutilitzar el 
sentiment patriòtic doblat de senti
ment de pertinença a una classe opri
mida: la URSS es convertirà, per a la 
propaganda estalinista,.en “la pàtria 
del socialisme”.

Rilke va dir que la pàtria és la infàn- 
cia. Ja no és un paisatge espacial, sinó 
temporal, un “locus” de l’imaginari pri
vât, particular, biogràfic. Jo ho reformu
laria: la pàtria és la memòria. Tots els 
que hem estât migrants, quan retornem 
descobrim que el nostre pais (d’infàn- 
cia, de joventut?) ha canviat, ja no exis- 
teix, està vinculat a unes persones, a 
uns paisatges, a uns tamanys, que han 
canviat, s’han esvaït o han desapare- 
gut. Quan deixem de ser migrants? 
Quan en tomar al Hoc de procedéneia 
el trobem proper però alié. Fins i tot, 
pot ser o no que hi hagi llunyania, 
distáncia espacial... sempre hi ha

distància temporal, el pòsit de la 
memòria i els valors d’afectivitat que hi 
dipositem.

Abandonar la pàtria! Pot ser per emi- 
gració, que té una connotació econò
mica, minorar les condicions de vida, 
buscar noves oportunitats, canviar en 
l’escala social. Però també pot ser per 
imposició política, traslladant-se dintre 
del propi Estât: el desterrament, l’es- 
tranyament. Q fora: l’exili; els grecs de 
l’Atenes democràtica del segle V a C 
tenien la institució de l’ostracisme, per 
apartar aquells politics que considera- 
ven demagogs, irresponsables. La 
história espanyola coneix molts exilis, 
especialment en els segles XIX (Iluites 
entre absolutistes/carlins i liberals, i 
entre moderate i progressistes); i ja en 
el segle XX, arran de la Guerra Civil, 
surten més de mig milió en els 
moments finals, alguns dels quais no 
retornen fins al 1977. Quan tornen, per 
bé 0 per mal, aquest és ja un altre país.

El desarrelament ha estât històrica- 
ment creixent. Eli ha una relació inversa 
entre el tamany del grup de parentiu i 
l’espai comunitari: com més ampli era 
el grup de parentiu, en époques preté- 
rites, més réduit era el terrer. La 
referéncia de l’actualitat i del futur sem
bla ser la “globalització”, un néologis
me de “globalització” i “localismo”. 
Cada vegada més ens trobarem amb 
la doble tendéncia d’aquells que bus
quen una referéncia espacial concreta, 
i aquells amb intéresses i origens fami
liars multiculturais i amb una projecció 
possible cap a terres i espais diferents 
dels que els varen veure néixer, bé per 
la focalització en un altre Hoc, bé per 
l’ampliació de l’objectiu visor “uH de 
peix” (ja no només Catalunya, també 
Europa) amb Heiaitats i per tant oxigén
eles diferents. No són tendéncies 
antitétiques sinó que poden ser com-

piementàries. El poblé jueu exemplifica 
alguns dels elements que hem comen- 
tat: durant dinou segles fou una comu- 
nitat sense pàtria, universal, on el lema 
“l’any que ve, a Jerusalem”, era pura- 
ment simbôHc. Ara, mentre que una 
part continua inserta en diversos paí
ses formant una comunitat religiosa 
amb peculiahtats culturáis, una altra 
part s’ha assentat a la terra de 
Palestina, en nom d’uns “drets histô- 
rics”, i ha fundatl’Estat d’Israël, Medinat 
Ylsrail, i alguns reivindiquen un espai 
vital, concedit per Déu, corn consta a la 
Biblia, entre els rius Nil i Èufrates: és la 
Terra d’Israël, Eretz Yisrall: les dues 
bandes blaves de la bandera nacional 
israeliana. És ciar que ens haurem de 
plantejar si altres, corn ara els pales- 
tins, hauran de conformar-se només 
amb una pàtria virtual.
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E s prou sabut que una cosa son 
els Ilibres i una altra la literatura; és a 
dir, que entre les piles de novetats 
que inunden cada dos pertres les lli- 
breries, només de tant en tant es tro- 
ben mostres de compromis profond 
amb l’escriptura, de creació d ’un 
univers propi tan autònom de la rea- 
litat exterior com allunyat de la sim
ple evasió passatgera. En el mon de 
la literatura catalana, cal afegir a bot 
plegat que només molt de tant en 
tant trobem autore que no es limiten 
a ser professionals dels premis -la  
qual cosa no voi dir que no en guan- 
yin-, experts en automàrqueting o 
aspirants a càrrecs més o 
menys oficiáis. Però n’hi ha 
alguns; o, com a minim, n’hi 
ha que ens fan oblidar a- 
quests possibles aspectes 
anecdòtics de la seva perso- 
nalitat gracies a la categoria 
inusual de la seva escriptura.

Fa encara relativament poc 
que hem topat amb dos 
exemples rotunds del com
promis amb I’escriptura i la 
creació d ’un món propi a qué 
ens referiem: L ’agent provo
cador de Pere Gimferrer i El 
canvi de Miquel Bauçà, dues 
obres ben diferente en molts 
aspectes però igualment 
radicals, arriscadas i inclassi- 
ficables. L ’agent provocador 
consta de set textos breus 
-de ls anys 79, 97 i 98- que es 
refereixen a la crisi creativa 
que amenaçà Gimferrer amb 
el silenci literari a finals dels 
anys seixanta i principie dels 
setanta, i que es resolgué 
amb la coneixença de la seva 
futura esposa. D’estil torren
cial, a la manera proustiana, 
abarrocat i elegant fins a fre
gar el preciosisme, el Ilibre 
fon la vida intel.lectual i amo
rosa de l’autor en una unitat 
indissociable, per on desfilen

Quaderns
lìtcraris:
presencies 

de l'Eíxample*

Josep Maria Ripoll

Dibuix de la Nadja de Breton

Rimbaud, Lautréamont o Trotski com 
a fetitxes culturáis i Boris Vian, Pierre 
Schaeffer o Edgar Varóse en tant 
que vincúlate personalment al pas- 
sat de I’estimada. Ben diferent és El 
canvi, conjunt de petites proses i de 
poemes, ordenats per ordre alfabé- 
tic de conceptee, a la manera d’un 
diccionari i igualment metédic i arbi
tran albora. Misteriós habitant de 
l’Eixample, visionari místic i anarquit- 
zant, d ’una lucidesa sovint terrible, 
maniátic i contradictor!, volguda- 
ment distant, Miquel Bauçà empra un 
estil precis i sintétic als antipodes del 
de Gimferrer: “Cal distingir entre els 
guanys per a I’altre -a ls quais consa- 
grem el noranta per cent dels afanys; 
i la majoria, el cent per cent- i els 
guanys per a un mateix” (pàg. 282).

Amb totes les diferéncies que les 
separen, les dues obres 
tenen aspectes impor
tants en cornu: son sen- 
gles exemples extrems 
de prosa no estrictament 
narrativa, de literatura 
sense gènere. No és 
estrany que Bauçà afirmi: 
“Cal dir les coses per Hur 
nom: la narrativa apareix 
relacionada amb un 
déterminât tipus de Primi
tivität. Una mateixa cosa 
pot ser mirada d ’una 
forma narrativa o no 
narrativa. És millor la 
segona” (pàg. 369). Més 
enilà, dones, de les con- 
vencions novel.lesques, 
ens trobem amb l’explo- 
ració de sengles mons 
interiors: “L’escriptura és 
el fil d ’Ariadna en aquest 
món objectivam ent i 
estructuralm ent hostil”, 
dirà Bauçà. I Gimferrer: 
“Si en el fons, fora de la 
meva estricta félicitât per
sonal, no m’ha importât ni 
m’ha intéressât res de res 
a la Vida llevat dels llibres 
(o, per ser més exactes, 
les obres: els quadres, 
les pel.lícules, els escrits; 
les coses que fa I’home
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més que no pas l’home mateix, i 
encara, entenent, per coses que fa, 
eis productes artistics, no pas eis 
actes exteriors (...)” (pàg. 19). Mens, 
l’un i l’altre, en aparença tancats, en 
realitat però oberts i realitats multi
ples: les que obre la pròpia subjecti- 
vitat. “La matèria definitiva: l’individu 
mateix”, diu Gimferrer.

Curiosament, André Breton inicia- 
ria Nadja, un altre Ilibre sense gène
re, una altra mostra de radicalisme 
literari, amb la pregunta “Qui sòc 
jo?”. La referència no és casual, per
qué L ’agent provocador està inspi
rât, en part, en aquesta obra de 
Breton, que Joaquim Sala-Sanahuja 
tradui en una ediciò ja introbable

deis desapareguts Llibres del Mail. 
Tant Breton corn Gimferrer evoquen 
sengles històries d’amor autobiogrà- 
fiques en què l’entrega absoluta, l’e- 
rotisme, la dona de ressonàncies 
màgiques, porten al coneixement 
d’un mateix. A l’eremita Bauçà, en 
canvi, no li cal cap mena de revela- 
ciò per l’amor: “No tino altra com- 
panyia/ que no sigui jo mateix:/ i no 
costa tant corn diuen” (pàg. 384). 
Lluny de preguntar-se qui és eli, 
observa el mòn amb parsimònia 
inquiétant: “Jo comprenc l’incom- 
prensible/ i no vull saber res més,/ 
dins un mòn d ’extravagàncies” (pàg. 
153). Intel.lectual i apassionat l’un, 
visionari i impassible l’altre, Gimfe-

rrer i Bauçà, presències torbadores 
de l’Eixample - l ’un exhibint-se, l’altre 
amagant-se-, troben la seva raô de 
ser parlant d ’ells mateixos, en una 
escriptura sense générés ni fronte- 
res, en la literatura en estât pur.

Pere G im ferrer, L ’agent provocador.
Edicions 62, Barcelona, 1998
Miquel Bauçà, El canvi.
Empùhes, Barcelona, 1998

Llibres

48 G onzalo Suárez
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NARRATIVA

Ciudadano Sade
Gonzalo Suárez
Ed. Debate, 1999

Aquest escriptor, Diritambo va ser la seva primera novella, cineasta i esteta, ens 
torna a servir una obra mostra. Una obra de corrosiva sensualitat que, si bé s’inscriu 
dins la moda de la narració històrioa, al mateix temps, la defuig, estalviant-nos dates 
i rigors académies. Com diu ell mateix, no es tracta d’eludir-ho, sino d’oferir-nos la 
possibilitat d’universalitzar el personatge de Sade. Com ja sabem, la revolució més 
plàstica de la historia, la Revolució Francesa, ha estât, precisament, la que menys 
iconografia I literatura ha generat. Contràriament, el fruit artistic-literari ha estât la cul
tura de l’erotismo. Sade és, sense dubte, el fili predilecto i més significatiu d’aques- 
ta Revolució, la que va fer possible la mentalitat de la “ciutadania” i que desterrà per 
sempre la del “sùbdit”, d’aqui el titol.

Gonzalo Suárez ens predisposa a una lectura que ens descobreix el veritable sig- 
nificat de l’alliberació burgesa: el carni que indicé Freud, però que ja ostava en el 
propi Marquès de Sade, en Nicolás Restii o en Chordelos de Laclos. En definitiva, 
aquella cabriola subversiva que defensa la virtut dins el vici i fa sinònims la perver- 
sió i la corrupcló.

Ana Fernández Álvarez
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Poesìa
Carles Torner

Cire

Deixen la carpa enrere. Ella va absorta: 
reveu dues acrobates que es troben 
a gran aiçada,
dos cossos drets, capiculats, verticalissinns, 
lliscant amb peus de seda sobre el cable 
damunt del buit.

EH va distret:
no es treu deis ulls la trapezista alada,
el gest exacte deis turmells,
l’ample zim-zam de cabellera d’ombra
que escombrava la Hum dintre el cercle del focus.

Ella pensa: “M’estima prou?” I EH:
“Si afillar-lo
fos tan senzill corn dur-lo al cire”

“T’hi has fixât ? El nen quasi plorava
quan ha sortit la bailarina a consolar el pallasso”
“El nen, on és el nen?” Es giren,
el criden, s’atabalen, corren amunt i avall,
tornen a entrar a la carpa:
eis mùsics, eis palíaseos, eis camells
i tots eis savis seuen en rotllana
i miren cap amunt, bocabadats.
Al cel del cire,
l’infant s’enfila al trampoli d’una paràbola

i vola,
vola entre dos trapezis, 
travessa ingràvid 
el cercle encès del focus 
damunt del buit.
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Han vist estels de foc:
saltaven corn espumes de les mans
d’un gran malabarista.
Han vist cavalle, camells i un elefant 
ballant plegats sota el fuet del domador. 
El pallasso era mut i venthloc alhora: 
parlava amb la veueta trista 
del seu acordió.
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No em toquis el silenci,
que el vent vínola desmals de sang a la piscina 
on suro, fent el mort,
espérant que es despertin eis meus mùsculs 
per nedarfins l’escala, 
sortir a l’eixut.

No em toquis el silenci de les aigües, 
perqué és tot por de mi mateix enllà 
deis limits tan precisos d’aquest blau 
que em gronxa, em dressa 
i em retorna una quietud 
a la deriva.

Prou, no me’l toquis, rata, no roseguis 
les vores del meu cansament.
Només recordo veus vibrants i cossos joves
que van deixar-me
-”Ens en tornem! Vindràs després?”-
aqui, surent, descabdellant paraules
per resistir, fent meva l’esperança
que arribaría l’hora de pujar
quatre graons per trepitjar
un pais de repés
sense febres ni espera.

La matinada és fresca. Tot el cos 
se’m tiba cap enlloc, fora del fred, on sigui 
que em busquin unes mans i on m’escalfin 
les parets d’una casa.

Una casa perenne.

A San Miguel de Allende

EIs arreplega tots: n’hi ha amb aies obertes 
i amb caps afusats, amb crestes, amb escates, 
amb colis llarguissims coronats per caps petits. 
N’hi ha de dentuts, les boques prestes a l’atac. 
D’infeliços, ferotges, amargs. D’obedients. 
Alguns van coixos, escapçats en jocs brutals. 
Fins n’hi ha amb mans corn de persona: 
tenen délit.

En fa un estol I sumen colors rudes: 
vermeils frenétics, grises, ocres, verds cantelluts. 
L’infant eis arreplega i eis posa al peu del vas 
on calla un gladiol, les roses que declinen, 
unes falgueres seques, eis llessamins que es dauren 
per ben morir.

En el dia dels morts, a la tomba de l’avi, 
al costat de les flors de l’ofrena dels grans, 
ofereix el que té: un pom de dinosaures.

No em robis, rata, 
les forces magres de l’insomni. 
No em clapotegis a l’oïda, 
ni a la pell, ni en el maison 
d’una boira on eis homes 
O degollen o callen.



Ja és fose. El congost del riu Çoruh 
a la cru'ílla cap a Yusufeli s’ha fet enca
ra més obscur. Hem sabut finalment 
que l’autocar de línia que felá dues 
hores que esperávem s’ha avançai 
mitja hora abans del previst i ja l’hem 
perdut. A l’entreforc només quedem 
nosaltres i els soldats del quarter. 
Prácticament ja no passen cotxes, lle- 
vat de camions atapeíts de palla que 
del Kurdiatan fan vía cap a Arvin, el 
verd país deis bous, l’antiga Cólquida 
grega d’en Jáson i els argonautes, 
que fa tres dies vam travessar a peu 
peis AIps Póntics venint de la Mar 
Negra. És tard. Els militars aturen els 
camions i punxen la palla que creua el 
pas amb dificultats. Mentrestant el 
militar que els comanda s’entreté amb 
nosaltres com a principal mitjà de dis- 
tracció. Té moites ganes de xerrar, i 
de fet ja fa estona que ho fa amb l’ajut 
del nostre diccionari turo i una ferma 
voluntat de comunicar-se. Vist el Ilibre, 
ens ha près per espanyols, i no hem 
gosat contradiar-lo per no entrar en 
polémica en aqüestes circumstán- 
cies. Tenim una colla d’homes armats 
a la vora, en plena fosca, que ell s’en- 
carrega d’escridassar per no-res entre 
xerrera i xerrera. - Espanya; els avions 
“Caza”, que van tan bé per matar 
terroristes del PKK- aclareix. Aixo i els 
equips de básquet “espanyols” són 
per ell les nostres bones referéncies.

Una hora més tard ha passât una 
camioneta plena a vessar. El militar vol 
fer-se el fatxenda i posar a prova la 
seva autoritat. Els ha fet aturar i els ha 
obligat a acompanyar-nos fins a

Pels volcans 
del Kurdistan

(Quadern de víatge)

Bernat Gasull i R0Í3

Castell de Hosab, a Güzeisu

Erzurum, on voliem anar. Ens n'aprofi- 
tem I fem cap el Kurdistan.

L’endemà al vespre ja som a Van, 
vora el volcà Suphan, de 4058 metres 
d’aiçada. Per allí a prop sorgi fa temps 
el Nemrut; un altre voleé, que taponé 
la sortida natural del riu que baixava 
de les muntanyes. Aixi es formé el 
gran llac salat de Van de 3.700 km2; 
antiga cruïlla de cultures, i on conten 
les llegendes kurdes que s’hi amaga- 
va, O encara s’hi deu “amagar”, un 
monstre - comptât I debatut com una 
mena de Ness a la kurda.. Al mig del 
créter del Nemrut s’hi va formar també 
un llac d’aigües termals que fa bo de 
banyar-s’hi. Però tanmateix és difícil 
de fer-ho. I no pas pels Hops ni les 
serps d’aigua que és ben cerf que s’hi 
congrien a grapats, sino perqué l’ac
cès és prohibit. Al kurdistan hi ha gue
rra; una guerra amagada i silenciada, 
però hi ha guerra.

Abans d’arribar encara hem patit 
alguns controls militars i d’altres de 
policials, algún només amb dones diri- 
git ais ocupants femenins de l’autocar. 
Com sempre, xerrar de bésquet i de 
fútbol ens han dispensât algún mal 
tréngol. De tota manera moure’s per 
aquest país veiem que és restringiti 
tant pels foresters com sobretot pels 
mateixos kurds, que veuen controla- 
des totes llurs activitats.

Hem destinât els dies, curts, per vol
tar pels rodais de Van, Tot I que répid 
ens hem fet una lleugera idea d’aquest 
pais visitant paratges, quatre castells i 
runes entre I’estepa i la terra eixorca, 
però sobretot parlant amb la gent.

La mainada que ens ve a rebre a 
cada Hoc que visitem amolla si els ho 
demanem quatre paraules en kurd. 
Igual que els grans cal que t ’agafin 
una certa confiança i que no hi hagi 
cap desconegut pels rodais. El kurd 
és una Hengua prohibida que ara tot
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just és permesa de parlar en la Intimi
tät. No s’ensenya a les escoles, però, 
malgrat tot, eis kurds la parlen, i com 
ens conta en Fehim, un jove universi
tari, la llengua, més enllà de ser sunni
tes, xiïtes, cristians o ateus, és allò que 
més fermement eis uneix. EIs kurds 
sén una nació de llengua, de llengua 
indoeuropea. Eis vailets ens van 
repassant eis nombres en kurd tot 
tocant-se eis dits; -yek, du, sis, çar, 
pêne, ses, heft, hest, neh, deh. En 
acabat fan gestos amb eis braços de 
disparar imaginant-se que maten 
turcs.

En Fehim ens ensenya les runes de 
l’antiga Van. Ara només s’aiça una 
mesquita, quatre columnes i milers de 
creus cristianes gravades a la roca 
sota el turó del casteil també enrunat: 
Un passât gloriés que ningù té cura de 
conservar. La posta IMumina vermella 
el llac salat entre les columnes, eis 
mosquits ferotges i les tendes on viuen 
en la misèria aquells que s’han vist 
forçats a deixar llurs viles destruïdes 
per anar a ciutat. En Fehim també ens 
fa preguntes. S’esplaia amb la seva 
causa però també vol escoltar la nos
tra. Està molt intéressât amb tot allò 
que fa referèneia al nostre poblé i a la 
nostra llengua. I no és pas l'ûnic kurd 
que coneix Catalunya, on som garan
tía de confidencialitat.

L’amo d’una important catiferia de 
Van está més interessar en establir 
conversa que no pas a vendre’s cap 
deis seus productes. Ens recomana 
un Hoc per dormir i ens convida a 
sopar. En acabat ens trobem enmig 
d’una festa. Comença la música, i un 
kurd pren un mocador i inicia una file
ra, un al costat de l’altre, que ens 
demanen d’afegir-nos-hi. LIavors al 
ritme de la música plegats fern passes 
endavant i enrera mentre aigú canta la 
tonada en kurd. Sortosament no ha 
vingut cap policia.

L’endemà, abans de marxar, hem 
tornat a veure les carreters que s’es- 
munyen entre eis volcans plenes de 
blindate i soldats turcs armate aturant- 
nos a cada pas per demanar-nos la 
documentació i regirar-nos eis equi- 
patges. Aquest pic ho han fet molt 
sovint. Sembla talment que sortir-ne és

Posta de sol sobre el llac Van, des de la ciutat antiga.

més llarg que no pas entrar-hi. Aixi, 
anem deixant a poc a poc el 
Kurdistan, recordant-nos torta a torta, 
amb la Iluna turca gravada a les mun- 
tanyes i les banderee damunt eis 
tarons, que allò és territori ocupat.

Tot just fa deu dies que vam deixar el 
Kurdistan i eis turcs han tornat a bom- 
bardejar amb avions espanyols 
Diyarbakir, la capital indiscutible del 
Kurdistan. També han fet conxorxa 
amb eis iraquians per bombardejar eis 
kurds que s’apleguen a l’altra banda 
de la frontera a fi d’augmentar eis 
3.000 pobles que ja porten arrassats i 
eis més de 30.000 morts. En Fehim no 
ens ha escrit. Havia d’haver deixat 
Van, la ciutat arran de llac i envoltada 
de volcans, per anar a la capital. Ara 
ves a saber on para.

Fa menys d’una centùria eis turcs 
van expulsar eis darrers grecs 
d’Anatòlia, van eliminar eis pobles del 
Petit Caucas i dels Alps Pòntics, i van 
produir una de les pitjors neteges étni- 
ques contra el poblé armeni. Una de 
les antigües capitals d’aquest país. 
Ani, és ara un munt de runes perqué hi 
xalin els turistes. L’actual Kurdistan és 
també terra de “diluvis”. Conten que 
l’Arca de Noè encara és dalt dels 
cimais del mont Ararat, un altre voicà, 
com a fidel testimoni del Diluvi 
Universal. Ara el govern turc i la comu- 
nitat internacional están provocant un 
altre diluvi per destruir un patrimoni de

la humanitat; el kurd. El nostre amie 
Fehim té l’esperanga amb el PKK ; que 
ens eschu en un paper i torna a ratllar 
tot seguit per por a èsser descobert. 
Voi que s’acabi la guerra. Voi que 
parin els bombardeigs, la destrossa 
de boscos, les massacres de bestiar, 
la crema de pobles, la neteja ètnica, 
les migracions forgades,...Però sobre- 
tot voi no haver-se’n d’amagar ni de la 
seva llengua, ni cultura I ni identitat 
com a poblé.
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I. MASTER-CLASS és una obra en 
tres actes escrita per Terrence 
McNally que comptava ja amb quatre 
Tonys abans d’estrenar-se al teatre 
Marquina de Madrid (el mateix d’“Art”) 
i ara a casa nostra. L’obra reprodueix 
les classes magistrals que Maria 
Callas va fer a la Juilliard School de 
Nova York el 1971, retirada ja dels 
escenaris i pocs anys abans de morir. 
El text es construeix argumentalment 
amb un esquelet feble a partir de tres 
deis seus alumnes, convertits en para
digma de l’éxit i el fraoás. Sophie és 
una estudiant ridicula i sense talent; 
Tony és un jove arrogant i amb un 
futur prometedor, i Sharon és la rèplica 
juvenil de la Callas, l’ùnica capaç 
d’enfrontar-s’hi verbalment per tal de 
fer-li veure el seu costat més obscur. 
Sobre aquest pretext es oonstrueix la 
personalltat d’una Maria Callas (Núria 
Espert) obsessionada pel món mitifi- 
cat dels reoords exitosos i torturada 
per la manca d’afectivitat i comprenslé 
palesa al llarg de la seva vida (el des- 
doblament entre el Jo i l’Onassis resul
ta molt encertat). Les paraules prenen 
tot el pes a través dels monòlegs, que 
reflexionen sobre el concepte d’èxit i 
fracàs, sobre l'art i sobre les dificultats 
de construir-se un món propi, ni que 
sigui a base de crear-ne un d’imagina- 
ri per tal de donar sentit a la pròpia 
vida. Sempre des d’un sentit de l’hu- 
mor i una ironia ácids i que, a través 
dels mots, es converteixen en estilete 
afilats a través dels quais poder recre
ar el món que l’envolta.

Amb una posta en escena molt digna 
i una direcció molt sòlida, la força des
bordant de l’Espert, oferint un exten- 
sissim ventali de reoursos i registres, 
omple l’espai i marca els tempos, 
sempre a la recerca de la interactivitat 
latent, encara que no s’expliciti, de fet, 
i amb uns silencis plens de força i de 
sentit. EIs joves están bé en eis seus 
papers, ben dirigits, però fins i tot cree 
que les demostracions de les capaci- 
tats vocals respectives resulten sobre
res, fáciis de resoldre a través d’el.lip- 
sis. El to intimista, la il.luminaoió i els 
recursos tècnics (l’escena del record 
del seu gran èxit) són nets, simples i 
amb molt bons résultats.

iiuiia per 
un desti 

propi

David Serrano Blanquer

MASTER CLASS
Teatre Poliorama, marc de 1999 
Auto': Terrence McNally 
Direcció: Marie Gas 
Maria Callas: Nòria Espert 
Mani; Juan Micuel Murani 
Sophie: Noélia Pérez 
Sharon: Muntsa Rius 
Antony: José Alberto García
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Alex Casanovas i Vicky Peña - Teatre Villarroel -
II. Martin McDonagh és el jovenissim 

autor de LA REINA DE BELLESA DE 
LEENANE, que compta també amb 
quatre Tonys. L’obra es fonamenta en 
les tensions establertes entre una 
mare discapacitada i senil (Mag 
Folan-Montserrat Garulla) i una filia 
que ratlla la quarantena (Maureen 
Folan-Vicky Peña), que veu com s’es- 
cola davant seu la darrera possibilitat 
d’emprendre el fil personal de la seva 
vida, caracteritzada fins llavors per l’o- 
pressió psicològica de la mare pos
sessiva i el paisatge rural irlandés més 
priman i claustrofóbic -amb una esce- 
nificació i banda sonora espléndidos-. 
En la recerca impossible d’aquest 
carni, en el qual la intriga hi juga un 
paper de cert relleu, apareix la figura 
de Pato Dooley (Àlex Casanovas), l’o- 
brer humil que es veu obligat també a 
assumir el seu fracás personal en 
forma d’impoténcia sexual i l’obligació 
professional d’emigrar. Per cloure el 
ventali, el germà petit (Ray Dooley- 
Jacob Torres), funciona com a contra- 
punt cómic i evidencia la paradoxa 
que significa l’entronització de la inco- 
municació en el segle dels mitjans de 
comunicació de masses a través de la

seva obsessió (com la de l’autor, 
segons reconeix) per la televisiô.

L’obra es converteix en una descar
nada reflexió sobre les dificultats i 
obsessions de les relacions humanes, 
la soledat (externa i interna), la néces
sitât palesa de trobar estimacié corn a 
solucié a la soledat i a l’opressié i, corn 
a conclusiô determinista, la impossibi- 
litat de canviar el rumb dels esdeveni- 
ments. En aquest sentit, la poténcia de 
les formes cosmiques anihila tota pos
sibilitat de reeiximent individual, amb 
la quai cosa els personatges es con- 
verteixen en putxinel.lis en mans d’un 
desti inexorable. Per tant. Túnica sorti- 
da possible a aquest laberint és 
també, corn a la Callas, Timaginari, la 
creacié d’un mén imaginan interior 
que acaba embolcallant també la rea- 
litat, amb la quai cosa el desdobla- 
ment entre realitat i ficcié, indestria- 
bles, porta a la hipérbole en forma de 
bogeria i a una resposta immediata 
plena de brutalitat animalitzada, 
primaria, rural, on Tatiador de la llar en 
resulta el paradigma executor.

Vicky Peña construeix un personatge 
alhora tendre i malèvol, esplèndid en 
la seva enorme complexitat i grau de

matisos, i Montserrat Garulla, mare 
real i ficticia, aporta un dels seus 
millers papers, créant un personatge 
senil pie d’acidesa, agudesa, sentit 
càustic de Toportunitat i amb una ges- 
tualitat esfereïdora. L’Àlex Casanovas 
recrea la senzillesa del carácter rústic 
del seu personatge amb decisió i 
valentía -amb un gran monôleg-, i 
Jacob Torres explota les immenses 
possibilitats de Iluir-se tot ajudant-nos, 
aixi, a rebaixar la tensió dramática.

Mario Gas, director tant de MASTER 
CLASS com de LA REINA DE BELLE
SA, ens demostra que li agraden els 
reptes i les qüestions reaiment impor
tants tant del mon dels mots i la dra- 
matûrgia corn de la direccié escénica, 
i que eis resol amb decisió i una inten- 
ció molt sincera.

LA REINA DE BELLESA DE LEENANE
Teatre Villarroel, marg de 1999
Autor: Martin McDonagh (traducció de Vicky Peña)
Direcció: Mario Gas
Maureen: Vicky Peña
Mag: Montserrat Garulla
Pato: Ález Casanovas
Ray: Jacob Torres
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Gérard Depardieu versus Charles - Theatre de Paris - THEATRE DE PARIS

Ml. Finalment, LES PORTES DU CIEL 
és l’obra de moda al Paris dels Gachet 
i Van Gogh del 99. Jacques Attali, vin- 
culat a les altes finances i a diversos 
càrrecs estatals, és l’autor d’aquesta 
obra que planteja la Iluita interna de 
l’Emperador Caries per tal de poder 
canviar -també, i és ja el 3r. cas- el 
rumb de la seva historia, la quai cosa 
el portará a una abdicacié amb força 
elements avui encara obscurs.

Situada en un convent d’Extrema- 
dura. Caries (Gérard Depardieu) ha 
de fer front als fantasmes ocasionats 
per les responsabilitats derivadas del 
seu estatus i la pressié de l’església a 
través de l’abat, Fernando, i Juana, la 
filia, representatius de les conven- 
cions, el poder, els xantatges afectius

i, en definitiva, les forces césmiques 
que anul.len les capacitats i possibili- 
tats individuals de reeiximent.

Amb una posta en escena sòbria i 
una direcció naturalista impecable 
d’Stéphane Flillel, Depardieu llueix 
tots els seus registres amb extremada 
habilitât i técnica, amb sensualitat i 
brutalitat, amb indecisió i fermesa 
desbordants, la qual cosa fa possible 
que aqui si, a la tercera -obra ressenya- 
da, em refereixo-, el protagonista 
pugui triomfar per fi en la consecució 
real (no a través del record o l’imagi- 
nari) del seu propi rumb, encara que 
sigui amb una motxilla piena de 
renùncies i foscors.

Hi ha esperança...

LES PORTES DU CIEL
Theatre de Paris, febrer de 1999 
Autor: Jacques Attali 
Direcció: Stéphane Hillel 
Charles: Gérard Depardieu 
Guillaume: Joan-Michel Dupuis 
Fernando: Jean-Marie Winling 
Juana: Bárbara Schulz

Galeria
E X P O S I C I O N S  
O B R A  P E R M A N E N T

PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 27 
08201 Sabadell • Teli./fax 93 727 37 94



Nuria Candela 
díu Brossa

Joan Cusco í Aymamí

A l’escenari el tam boret alt I el 
balancí. El balancí de Joan Brossa. 
A quest balancí des del qual, 
m irant ací i allá, el poeta féu viat- 
ges im parab les i im pagables... 
C ertam ent v ia tges breus sense 
final ni sense retorn ni sense mou- 
re’s de Hoc, que és el punt més uni
versal...

El balancí de Joan Brossa aquest 
vespre en el recital de “Núria 
Candela diu Brossa” que s ’ha vis- 
cut a l’Auditori de la Caixa de 
Sabadell (16-111), aquest balancí, 
dio, resta quiet, immòbii, no l’ocu- 
pa el poeta però sí el seu esperit, i 
els seus pensaments i els seus 
poemes que han anat composant 
tot m irant-se endins o a fora a tra
vés d ’aquesta finestra per on entra 
un raig de Hum en el qual ha penjat 
el paraigua...

Núria Candela -inc o m p a ra b le  
Núria- ens ha dut de la má el seu 
Joan Brossa, l’amic entranyable, el 
poeta entranyable... Ella ens ha 
interprétât els seus poemes i ens 
ha fet viure les seves idees de mil i 
una formes...

La Núria es dóna tota ella, d iént
aos amb dicció musical les parau
les del poeta i ens el fa retrobar a 
cadascuna d ’elles amb els seus 
silencis, amb les seves pauses...

“Les paraules
són aquí, tant si les llegiu
com no,
I cap poder terrestre 
no ho pot modificar”

De fet, viure i reviure, doblement vital. 
Gracies, Brossa; grades, Núria...
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Espai Joan Brossa. Gener 1999



D ’entrada, el que Roberto Benigni 
ens proposa a La vida es bella és tot 
un repte. La proposta de tractar un 
tema tan espinos i dramàtic com és el 
genocidi jueu pel nazisme des d’un 
punt de vista que no sigui explicita- 
ment sériés pot ser molt periliós si no 
està molt ben mesurât. Fa poos anys, 
Steven Spielberg feia una nova entra
da a la vessant “seriosa” del seu cine
ma amb La lista de Schindler, amb 
un tractament dramàtic i explicit del 
genocidi. I, quan es parla d’aquests 
grans temes ,que están tan impreg
nata a la Sensibilität de la gent, el 
tema es sobreposa al film en si i esde- 
vé més una critica de la barbàrie que 
un fet artistic. Spielberg sembla d’al
tra banda que tan sols sigui capaç de 
fer peMicules seriöses a partir de 
grans temes: l’esclavatge (Amistad), 
el racisme (El co lor púrpura), el

La Paradoxa 
de la Historia

Felíu Viaplana

desembarcament de Normandia 
(Salvar al Soldado Ryan)... Però les 
petites històries també poden ser 
grans històries, tot depèn del tracta
ment que se’ls dòna i de la mà esque
rra del director. I, de fet, és el que fa 
Benigni a La vida es bella. No ens 
parla del genocidi en generai, amb 
grans escenografies, multitud de 
figurants i escenes excessivament 
explicites, sinò de la patita història 
d’un pobre home que supera les difi- 
cultats del moment amb el poder de 
la imaginaciò. Benigni sap mirar des 
de més punts de vista que Spielberg.
I un tractament tan mesurât d’un tema 
tan candent com és el genocidi jueu 
només és capaç de fer-lo un mastre.

El referent immédiat que ens ve a la 
retina és El gran dictador, de
Chaplin. Les històries sòn, en princi
pi, prou similars, un home correct 
s’enfronta a una ideologia opressora 
que venç mitjançant l’enginy i la ima
ginaciò. Chaplin, però, li dòna un 
caire metafòric al final del film, que 
esdevé un diseurs a favor de la pau i 
en contra de les barbàries de qualse-

l / m
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vol tipus. En canvi, Benigni no extra
pola fins a aqüestes cotes el seu film i 
el deixa lliscar plàcidament: tot i que 
el personatge principal mor, no és 
gens traumàtic per a l’espectador 
perqué el nen, el futur, viu. La vida es 
bella no vol ser res més que aixô, una 
petita histéria que la força dels perso- 
natges fan gran, però sense desviar
se -i la temptació podia ser grossa- 
del tractament inicial que se II dona al 
film. Cal també situar cada un deis 
films a la seva época. Quan Chaplin 
va fer el seu, la guerra mundial era 
qüestió d’hores i el sentiment d’angoi- 
xa I resignació davant d’aquest fet 
s’hi palpa. Benigni, en canvi, té un 
marge temporal que és una avantant- 
ge que II permet veure-ho tot amb un 
altres ulls, sense la pressié del 
moment. Lubistch també va fer una 
aportació al tema del nazisme, tractat 
còmicament a Ser o no ser, però 
aquest film és molt distant dels de 
Chaplin i Benigni ja que el retrat que 
fa dels nazis es purament caricatú
rese, com farla amb el comunisme a 
Ninotchka. De fet, podríem dir que 
Ser o no ser i La lista de Schindler es 
troben en dos pois oposats i La vida 
es bella i El gran dictador, en canvi, 
es troben en un terme intermig, 
menys evident que els altres dos.

Roberto Beningi és principalment un 
cómic audaç, original i imaginatiu. 
Però, alhora, un home que ha vist i 
estudiat els grans cómics i aixó s’evi- 
dencia a les seves peMícules. La vida 
es bella conté recursos cómics de tot 
tipus, tant tocs de slapstick (els ous 
esclafats al cap del politic) com dià
logo brillants (quan pregunta a l’amo 
de la tenda de teixits quines són les 
seves tendéncies politiques I aquest 
es gira per cridar ais seus fills que fan 
xivarri: “Benito, Adolf, ca lleu l”).
Benigni també té un punt d’eixelebrat

I d’extraversió que recorda els perso- 
natges de Fellini, no oblidem que 
Benigni va ser el protagonista de l’ùl
tima peMicula del mostre italià. La voz 
de la luna. Però, malgrat aqüestes 
referéncies, que molts cops són inevi
tables quan aigú ha begut I s’ha 
imprégnât dels grans cómics. Benig
ni sap trobar el seu Hoc particular. Els 
grans cómics del passât, com Cha
plin, Keaton o Tati, van fer quelcom 
més que films cómics. Tot i que du
rant els metratges dels seus films les 
halles i els somriures de comicitat són

constants, la sensació global i el sen
tit de les seves obres no són pas pen
sato per hure escandalosament. Els 
films de Tati amaguen una amargor 
profunda davant les noves societats 
despersonalitzades per la tecnologia 
i les darreres peMicules de Chaplin 
contenen una enorme dosi de malen- 
conia i tristón Benigni, però, a La vida 
es bella, tot i ser un film vitalista I 
extravertit, ens impregna d’aquest 
sentiment que fa que només la imagi- 
nació pugui ser el refugi davant les 
penúhes i malvestats del món. De fet.

GALERIA D'ART

Pedregar, 10 
Telèfon 93 726 51 22 

08202 SABADELL Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL Telèfon 93 726 57 85
Sant Pere, 22 • Tel. 93 726 19 59 SABADELL



el títol del film ja és 
prou paradoxal, trac- 
tant-se d’un tema tan 
dramátic.

La vida es bella cons
ta de dues parts; una 
primera que conté la 
presentació del perso- 
natge i de la declaració 
del to de la peMicula i 
una segona, al camp 
de concentració. I tot i 
que les situacions que 
planteja en ambdues 
parts són équidistants, 
el tractament és exac- 
tament el mateix. La 
primera part és un 
somni real al qual el 
personatge triomfa: es 
casa amb una noia de 
conte, obre un negoci, 
té un fill i manté una 
actitud vitalista davant 
totes les situacions. Aquesta part 
passa en escenaris quasi onírics, 
com la escenografía de l’hotel, i conté 
una veritable màgia visual, com a l’es- 
cena en qué converteix la pega de 
teixit en una catifa. A la segona part, 
el somni es trenca, la realitat de sobte 
eau corn una llosa sobre els perso- 
natges, però, amb la seva imaginació 
Guido (Benigni) venç les adversitats I 
salva el nen de la mort física I de l’e- 
fecte mental. Aquesta darrera part és 
un maison real, però amb la habilitât 
mental. Guido aconsegueix fer-la 
soportable, fins I tot divertida.

La vida es bella és la quarta peMicu
la de Benigni I prova indubtable que 
eis seus films cada vegada sòn més 
depurate i rodons. Els seus films ante- 
riors sòn Soy el pequeño diablo  
(1988), Johnny Palillo (1991) i El 
monstruo (1994). Aqueste parteixen

essencialment d’un recurs còmic molt 
comù: la confusiò d’algù o d’alguna 
cosa per una altra. Però, tant a 
Johnny Palillo com a El monstruo,
aquesta confusiò és sense cap inten- 
ciò, ja que els personatges que inter
preta Benigni només en pateixen les 
conseqüències I no és fins al final 
dels films que s’aclareix l’embolie. En 
canvi, a La vida es bella, la confusiò 
es totalment conscient per a Guido 
(Benigni) I és ell mateix qui la provo
ca. A les primeres peMicules, hem de 
les situacions que provoca la confu
siò I de la sorpresa del personatge 
davant d’aquestes, en canvi, a La 
vida es bella, hem juntament amb 
Guido I s’estableix una fantàstica 
comicitat entre eli I l’espectador.

Malgrat tot, considero primerament 
Benigni com un còmic formidable i

després corn un director poc expert. 
Però, corn a persona llesta I sensible 
que és, sap aprendre de cada un 
dels seus projectes I la direcciò és 
potser l’aspecte més a reforçar en 
futures realitzacions. Cómics corn 
Benigni, el Mr. Bean televisiu de 
Rowan Atkinson o Nanni Moretti i el 
seu humor InteMectual fan pensar en 
un revifament del cinema cómic, tan 
maltractat, ais darrers temps, i pie de 
humoristes de segona categoria. 
Creo que el temps donará el reconei- 
xement per a Benigni, Atkinson i 
Moretti tal i com s’ha produit amb 
Chaplin, Keaton i Tati.
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Benito Zambrano, amb la seva pri
mera pel.licula, SOLAS (1999), ens 
demostra el bon estât de salut del 
cinema espanyol. Des de Buñuel fins a 
Guerin, passant per Borau, Erice o 
Gonzalo Suárez, ja podem començar 
a pensar, tenint en compte la jove edat 
del cinema com a art-cent anys-, que, 
en el primer segle del cinematògraf, el 
planter de creadors espanyols será 
considérât excel-lent pels estudiosos 
del futur. SOLAS és un producte com- 
movedorament realista, però sense 
estridències, I en alxò consisteix, pre- 
cisament, la vàlua de I’obra. 
Connecta, directament amb la Sensi
bilität de I’espectador que, des dels

“SOLAS”,
Un quejido de 
plata í de iluna

Ana Fernández Alvarez

primers plans ja s’entrega. I això és 
possible perqué és una peMícula de 
seqüéncies retundes, d’escenes gra
nitiques i de plans demolidors.

Perqué, qui hagi llegit La sonrisa 
etrusca, de Sampedro, i solament 
n’hagi trobat excessiu el final, s’ha tor- 
nat a trobar, amb la visló de SOLAS, 
atrapat per la mágia i per l’expeñéncia 
estética que només rau en el que ano- 
menem obres mestres. El degoteig de 
sensaclons inteMectuals que destil-la 
el film está perfectament lllgat a tot 
allò que s’ldentlfica amb la simpllcitat 
de la vida quotidiana. Un film que és, 
fonamentalment, cinema, perqué 
Zambrano ens deixa molt ciar que, 
allò que es pot dir amb les mirades de 
la càmera, no s’ha oferir amb les 
paraules.

£¿ C/NEMA A CASN
DOLBY SURROUND



La mateixa força dramática que per- 
torba, en el primer pia d’Hugh Grant 
-Byron-, en la seqüència final de 
REMANDO AL VIENTO, de Gonzalo 
Suárez: “-SI has tingut força per a 
crear-lo, tingues ara valor per a viure’l” 
-  es refereix a la criatura creada per 
Mary Shelley a Frankenstein -, la tro- 
bem en les paraules d’esperança que 
habiten en la conversa entre Carlos 
Àlvarez i Ana Fernández, a la matina- 
da, quan es decideix el desti d’amb- 
dôs. La mateixa fatal amargura de la 
literatura barroca: “Déu creá virtuts 
per les quais no val la pena viure, però 
si pecats pels quais val la pena con- 
demnar-se”, resideix en l’escena en la 
que Ana Fernández espera que passi 
el tren, mentre el seu dramátic futur se 
II ofereix, com en un mirali, a l’altra 
banda, en forma d’una velia captaire 
atrapada per la misèria del seu alco- 
hollsme. Aquesta Ana, que és la filia, 
de beilesa mudèjar, amargament jove, 
consumida per l’angoixa de no tenir un 
futur, broda el personatge i universalit- 
za la Magdalena Penitent, de Pedro de 
Mena. Li correspon el paper d’aigú 
que intenta no desbordar-se a la vida, 
no traspassar els miralls trencats, I 
configura una de les creaclons i de les 
interpretaclons més apassionades 
que l’últim cinema espanyol ens ha 
brindat.

Tot i la seva simplicitat, estem davant 
d’una peMícula barroca, no en la 
forma, sinó en la seva significació 
ètica. Connecta amb el que és molí 
sentimental: La vida com a dramátic 
artifici. María Galiana, a partir d’ara “la 
mare” del cinema, i Ana Fernández 
representen les llághmes vidrioses de 
les Doloreses o les escenográfiques 
ferides del Crist jacent, de Gregorio 
Fernández, és a dir, representen 
aquesta immensa agonia de la misèria 
moderna. Una socletat que opta per 
exiliar el pobre, l’inadaptat, l’econòmi- 
cament incorrecte. I, on l’exilia?, sim
plement, al gueto de la seva prèpia 
desesperado.

SOLAS és una pel-licula sobre el 
dolor, sobre el réalisme clàssic del 
dolor. Un estât psicologie que ens és 
ofert amb la il-luminació I el cromatls- 
me de la Hum. Un color profond i càlid

per a escenificar els sentiments i 
aconseguit a través d’un estil molt 
directe, a la manera de Victor Erice a 
EL ESPÍRITU DE LA COLMENA. 
Ocres, castanys, terra sevillana, 
blaus de cerámica, una subtil pátina 
fotográfica servida per Tote Trenas. 
És el matelx cinema disciplinât 
d’Erice, aquell que ens fa pensar en 
el seu prosaïsme, la seva simpllcitat, 
la seva economia de mitjans i, sobre- 
tot, la seva passió, extrema i mistica, 
pel Réalisme. No obstant, Zambrano 
no practica l’aspre i cistercenc realis-

me de l’autor de EL SUR, sinó que 
está entre aquest i la plástica, més 
onírica, de José Luis Guehn. A més, i 
per motius culturáis, dota eis seus 
personatges de l’elegância natural 
que tenen a Andalusia. Fins i tot, el 
marit, aquest excel-lent retrat del car- 
petovetônlc hispà, posseeix el “ser” 
aristocràtic d’un poblé disciplinât per 
la misèria, el caciquisme i la pacièn- 
cia que s’adquireix a base de deses- 
perança.

El desplaer, l’aspror del quotidiá, 
traspassats per la infinita doiçor de la 
sang, apareixen en cada pla. La sang.

matèria única de qué están fetes les 
mares de I’Espanya profunda, 
I’Espanya de Lorca, de Juan Ramón 
Jiménez: Les Doloreses. Formes i áni- 
mes de torturada fusta d’ollvera i de 
terra resseca. Zambrano, per lògica 
amb el seu temps, tan sols ens escati
ma i estalvia la vehemèneia I el desva- 
ri de la ritual I repressiva Espanya del 
XVII. Perqué el to de la seva hlstèria és 
assossegat i ordenat, és a dir, está 
més a prop de Pedro de Mena que 
d’Alonso Cano. És una història de Ha- 
vis ressecs, d’uHs enrogits, però buits 
de llághmes. Una natura morta on els 
oomponents són les aflicclons huma
nes, però sense estridèncles. En 
aquest sentit, la planificaciô dels movi- 
ments de càmera en són una mostra, 
serveixen per a subratllar les expres
sions i els estats d’ánim. Un exemple 
és l’aclaparador i suau travelling que 
ressegueix l’absència de la mare, des 
de les flors de la taula fins el balanci, 
on un coixi encara recul! l’empremta 
del cos absent.

En definitiva, una obra resolta amb 
mestrla genial, sòbria, basada en els 
rostres, no en els paisatges. És inté
ressant com el director ens nega el 
palsatge, no hl ha ciutat, no hi ha 
camp, en canvi, hi ha l’espai personal, 
zones vitals on exercir la supervlvèn- 
cia. Tot i aixi, ens és possible respirar 
la ciutat, el camp i, quan ho fem, ho 
aclaparen i doien tot. Sense ser-hi, 
són. La casa, el carrer, la vida, tot això, 
per absència, és el contingut crit dels 
marginals, dels miserables. És un film 
hondo, com ho és la ciutat que no 
veiem, però que sentim, Sevilla. La 
ciutat on el quejido és de plata i de 
Huna.

M .
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El Blues 
a casa nostra

Ausust Tharrats 
Blues Trio + 
Txell Sust

Jordi Aznar

August Tharrats, més conegut corn 
THA, en el mon artistic tant musical 
corn profesional, atès que hem de 
recordar que ell es un prestigios 
dibuixant de comics amb bastantes 
revistes del gènere editades i amb 
algunes exposicions dedicadas a la 
seva obra, prinoipalment a França 
(una vegada més han de ser els de 
fora els que et reconeguin una feina 
ben fêta) és el lider i fundador d’a- 
quest trio format fa pocs anys i que és 
el grup que, probablement, expresse 
més fidelment sobre un escenari el 
concepta de JAZZ I BOOGIE més 
clàssic i ortodox; aixô és fácil d’enten
dre si tenim en compte que algunes 
de les seves influéncies en aquest 
camp sén musics de tant reconeixe- 
ment i reputacié corn ALBERT 
AMMONS i FATS WALLER, pel que fa 
referència al Jazz, i PETE JOFINSON, 
JAY McSHANN o MEADE LUX LEWIS, 
auténtics pioners del més pur Boogie 
Woogie, entre d’altres.

ARTUR REGADA al contrabaix i 
ALDO MUNARI a la batería, una de les 
bases musicals més solides, sino la 
que més, proporcionen el comple
ment quasi perfects, per al seu lluï- 
ment personal al piano, principalment 
quan deoideix “atacar” aquests boo
gies devastadors als que ens té tan 
acostumats.

Sovint, a més a més, acostumen a 
incorporar un membre femeni al grup, 
es tracta de la MERITXELL SUST, més 
coneguda corn TXELL, en l’ambit 
musical al quai ens referim; per alguns

es tracta d’un nom associât a altres 
estils de música més comercial o més 
de moda, representats aquí per noms 
corn FREE LOVE MAKERS (Àcid Jazz) 
0 BLUE 4 YOU (Pop), aquest últim és, 
sense oap tipus de dubte, el que més 
éxit li proporciona gràcies, prinoipal
ment, a la interpretacié d’un tema en 
un spot televisiu associât a una cone- 
gudissima marca de cervesa del nos- 
tre pais.

De veu encisadora, no li costa gaire 
posar-se el pùblic a la “butxaca” 
quan interpreta “standars” corn BUT 
NOT FOR ME, FRIM FRAM SAUCE o 
el ja famés I JUST WANNA MAKE 
LOVE TO YOU.

Com TXELL SUST & AUGUST THA
RRATS BLUES TRIO, tenen enregis- 
trats dos treballs discogràfios: BLUE 
TIME i GRAN HOTEL HAVANA. Aquest 
últim va ser el résultat en format CD 
d’una série de concerts en viu a l’Hotel 
Havana de Barcelona, batejats amb el 
nom de “Sopars amb Blues”; amb la 
sortida al mercat d’aquest segon com

pacte i després d’una setmana de pre- 
sentacié del disc a Madrid, vàrem con
tactar amb l’August i la Txell per parlar 
i gaudir d’aquesta segona gravacié.

Què significa per a vosaltres l ’apa- 
rició d ’aquest segon CD i la preseta- 
ció en un Hoc corn el CAFÉ CEN
TRAL, a Madrid o la sala JAMBO
REE, a Barcelona?

Dones, bàsicament, que després de 
cinc anys d’actuar corn a trio, quatre 
dels quais amb la Txell, podem dirque 
som totalment una banda estable de 
blues i jazz; en el primer CD ens vam 
donar a conéixer corn a banda, en el 
segon podriem dir que ens hem con
solidât corn a tal i esperem que, corn a 
minim, hi hagi un tercer.

Quina diferèneia més notable heu 
notât entre el pCiblic de Madrid i el de 
Barcelona després d ’aquestes pre- 
sentacions?

(Txell) Home, al JAMBOREE hi venia 
gent que ja ens coneixia, és a dir, era 
corn si “juguessis a oasa”, en canvi al



CAFE CENTRAL de Madrid, al no ser 
prácticament coneguts, els havíenn de 
convéncer del que estávem fent, per 
dir-ho d’alguna rriarera ;

(Tha) Al CAEÉ CENTRAL hi havia un 
públic variât, és a dir, que no estava 
identificat amb un estil concret de 
música; aixó ens va anar molt bé per
qué el tipus de Jazz i Blues que nosal- 
tres interpretem pocríem dir que els va 
cautivar bastant d’entrada; també s’hi 
deixaven veure alguns estrangers. La 
veritat és que vam quedar molt satis- 
fets de com ens va anar.

Hi ha més poss^bilitats d ’escoltar 
Jazz i Blues en vid a Madrid que a 
Barcelona segons les vostres apre- 
ciacions durant aquesta setmana 
viscuda allá?

(Tha) Segons la meva opinió hi han 
més locals de Jazz a Barcelona, 
almenys deis que surten anunciats ais 
mitjans de comunicació; aquí podem 
gaudir de llocs com el PIPA CLUB, el 
JAMBOREE, LA COVA DEL DRAO,

etc; si a Madrid hi ha concerts en viu 
en alguns locals, nosaltres no els vam 
veure anunciats. Ele de dir que durant 
la setmana que vam estar actuant allá, 
a part del CAEÉ CENTRAL, hi havia un 
altre local a uns setanta metres d’a- 
quest, EL POPULAR, on hi actuava 
aquells dies el PEDRO ITURRALDE; 
en altres clubs classificats com a Jazz, 
hi feien actuacions que no tenien res a 
veure amb aquest estil.

Suposo que estareu d’acord amb 
mi en el fet que per poder tocar 
aquest tipus de música és bàsic sen
tirse còmode en el local, o locals on 
s ’actua; vosaltres us hi trobàveu “ a 
gust” al CAFÉ CENTRAL, com a sala 
de concerts?

(Txell) Jo, particularment, hi havia 
dies que no perqué aquesta sala tenia 
uns finestrals molt grans i durant I'ac- 
tuació, hi havia gent que passava per 
allá i et saludava i et podia ter perdre 
la concentració; això per a mi li feia 
perdre una mica el que ha de estar la 
imatge d’un club perfer-hi actuacions

d’aquest tipus; per a mi el model més 
adient de locai de concerts és el JAM
BOREE, una sala fosca, amb fum i bon 
ambient; de totes formes el que si és 
cert és que el local era força bonic.

Parlem ara una mica dels vostres 
in ids; tu August quines pri meres 
influències recordes haver tingut en 
aquest camp?

Dones que jo recordi va ser a partir 
dels quatre anys amb mùsics corn 
RAY CEIARLES, i més tard amb sis, set 
O vuit anys amb gent corn LIONEL 
HAMPTON, LOUIS ARMSTRONG, 
ELLA EITZGERALD, etc. vaig créixer 
amb aquesta música, fins que amb 
quinze anys em vaig començar a inte
ressar pel piano que hi havia a casa i 
que era de la meva mare.
/ tu Txell?
Jo, bàsicament gràcies a la ràdio i al 

cinema; sempre m’han agradat molt 
les peMicules on s’escoltava música 
de Jazz; de totes formes he de dir que 
aixé de cantar em ve una mica 
d’heréneia, dones una àvia meva ja ho 
feia durant la postguerra; puc dir que 
he continuât la tasca de la meva àvia 
en aquest sentit.
/ els inicis com a mùsic en un grup 

més o menys format?
(Tha) Jo ho feia amb el meu germà a 

casa i esporàdicament haviem fet 
alguna actuació a la Eesta Major de 
Gràcia; era un duet de piano i batería; 
en una d’aquestes actuacions el sen- 
yor Zùmel, que es trobava entre el 
públic, em va proposar d’entrar a for
mar part de la seva banda, però en un 
principi vaig denegar la proposta; va 
ser més tard quan vem coincidir un dia 
en una botiga de discs, concretament 
al JAZZ COLLECTORS, que eli va 
insistir i em va invitar a un assaig amb 
la banda; allá vaig conéixer l’AMADEU 
CASAS i finalment vaig acceptar tocar 
en alguns “bolos” que tenien prográ
mate i finalment m’hi vaig quedar.

(Txell) dones jo, la veritat, va ser una 
mica per equivocació; el que feia era 
cantar a casa, sola, en la Intimität, com 
diuen alguns,tot i que també havia fet 
alguna cosa de cinema, fins que un 
dia vaig conéixer un pianista i vam 
començar a actuar una mica en plan
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“Pop”; un cop vaig “troncar el gel” amb 
el que significava cantar davant un 
públic que ostava pendent de tu, em 
vaig començar a animar i em vaig 
decidir a actuar amb mùsics profes
sionals; un temps després, vaig conèi- 
xer al Tha i això ja va ser fantàstic.

(Tha) He de dir, com a cas anecdo
tic, que amb la Txell ens vam conèixer 
en un WC. I no penseu malament; es 
tractava d’un lavabo que ostava habi
litât com a “cameri”; era a Blanes en 
un Hoc anomenat LA IGUANA; era un 
macroconcert on hi actuaven uns 25 
grups, més o menys; jo hi anava am el 
meu trio i la Txell amb els seus 
mùsics, quan algù ens va comentar 
que hi havia una noia que cantava 
molt bé i que ostava molt interessada 
en aquest tipus de mùsica i que es 
deia Txell ; aleshores vaig recordar 
que això ja m’ho havien comentat 
més d’una vegada en altres concerts 
que havíem fet per CALELLA i altres 
poblacions de la costa: “hi una noia 
ques es diu Txell, qué és de Maresme 
i que ho fa molt bé; sortirà a cantar

amb vosaltres”; però curiosament mai 
s’hi presentava, fins que aquest dia 
mentre l’Aldo i l’Artur posaven a punt 
els seus instruments, la Txell que pas
sava per alla i va sentir el so del con- 
trabaix, va obhr la porta i va entrar; jo 
aixi que la vaig veure vaig preguntar 
- li : que ets cantant tu? al dir-me que 
sí, vaig contestar : aixi tu ets la famo
sa Txell?, dones sí, sòc la Txell; i tu 
cantes blues? si; i quin tema saps de 
blues per poder fer ara improvisant? i, 
com no, ella va contestar: ROUTE 66! 
(probablement el tema més versionat 
de blues de tots els temps i el que 
millor ha reflectit el que significava ser 
mùsic de blues durant una época en 
qué et passaves mitja vida a la carre
tera, actuant d’un Hoc a l’altro quasi 
sense parar; per als no iniciats hem 
de dir que aquest tema parla sobre l’i- 
tinerari més o menys délimitât que 
seguia aquesta carretera des del seu 
origen a Chicago i el final a Los Ánge
les, i que en el seu recorregut traves
sava els estats d’ILLINOIS, MISSOU
RI, KANSAS, OKLAHOMA, TEXAS, 
NEW MEXICO, ARIZONA i finalment 
CALIFORNIA; tot i que ja no existeix 
corn a 66, és coneguda amb el sobre- 
nom de MAIN STREET OF AMERICA); 
al escoltar-la vaig pensar: caram, 
això si que es una cantanti i així va 
començar tot.

Alguns et comparen, salvant les 
distàncies i corn a punt de referèn- 
cia, amb cantante com DINAH WAS
HINGTON, qué en penses d ’això?

(Txell) Jo cree que no em puc com
parar amb níngú; jo sòc jo, i tot i que 
admiro molt a gent com ELLA FITZGE
RALD i SARAH VAUGHAN, el que no 
intento és tractar d’imitar-les per la 
senzHIa raó que jo sòc d’una época 
diferent i, per tant, tine i he tingut unes 
influéncies diferents comparades amb 
les que van tenir elles en la seva 
época.

Per acabar, quins projectes futurs 
teniu en perspectiva?

De moment continuar les actuacions 
que estem fent en diversos locals per 
promocionar aquest GRAN HOTEL 
HAVANA i en un futur no massa Hunyà 
veure éditât el nostre tercer CD; amb 
això ja ens donem per satisfets.

Confiem que aixi siguí; moltissimes 
gràcies i a reveure.

FINQUES
GARNER
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Des que el 1995 el compositor 
Llorenç Balsach va crear el segell dls- 
cográfic La Má de Guido noms com 
Francisco Correa De Arauxo, Santiago 
De Murzia o Doménec Terradellas han 
deixat de ser una incògnita en el món 
de la música culta. Des de Sabadell, 
Balsach ha posât en marxa la 
maquinaria d’un segell discografie per 
donar a conèixer la música de la 
península ibèrica, anb predilecció per 
la música catalana, preferentment 
antiga i molt sovint desconeguda. 
Després de galrebé cinc any d’activi- 
tat, el segell ja porta editate una vinte- 
na de discos, amb l’espeht de recupe
rar bona part dels “oblidats” de la 
música clàssica.

La Mà de Guido ès el résultat de la 
tasca personal I arriscada de Llorenç 
Balsach. Compositcr de mùsica con- 
temporània des dels anys 70, ha esde- 
vlngut, per la seva voluntat de recupe- 
ració I revaloritzacló, l’ànima d’un pro- 
jecte convertit en realitat. El nom del 
segell és un homenatge al monjo italià 
del segle XI Guido d’Arezzo, al qual se 
li atribueixen diversos invents, com els 
noms siMàbics amb els quais avui 
coneixem les notes musicals (ut - 
reconvertit més tard en do-, re, mi, fa, 
sol I la) i, sobretot, la creació de la 
famosa mà de Guido, que es feia ser
vir per explicar teoria musical i solfeig 
segons un sistema força complicat.

La mùsica impresa
A principis dels arys 80, Balsach va 

crear un programa d’escriptura musi
cal per ordinador, un dels pioners en 
el seu gènere, i li va posar el nom de 
La Mà de Guido. Ces de l’aleshores.

La Mà de 
Guido

Pol Costa

eis “dits” d’aquesta mà s’han anat 
estenent en diverses activitats, sem
pre relacionades amb la música. A 
fináis de la década, La mà de Guido 
es converteix en una editorial de músi
ca Impresa. Corn diu Balsach, “per fer 
honor al seu nom, no podiem conver- 
tir-nos en una editorial I un segell qual- 
sevol. Aixi, ens vàrem dedicar, i ens 
dediquem, nomès a la publicació de 
música inèdita”. El résultat son mès de 
80 partitures de diversos estils, que 
inclouen obres de Lamote de Grignon, 
Benet Casablancas o Josep M. 
Mestres Quadreny. Lluny del que 
podría considerar-se una mena 
d’“arqueologia musical”, la tasca de 
recuperació de partitures ès, sobretot, 
qüestió de voluntat. “Mès o menys, ja

se se sap on están els manuscrits, 
però ningú no s’ha preocupat d’anar- 
los a buscar”, afirma Balsach; “El pro
blema és que no hi ha hi ha un interés 
ni econòmic ni social per editar aques
ta mùsica, és mùsica oblidada. L’ideal 
seria poder editar tot el possible”.

És potser d’aquesta voluntat que el 
1995 neix el segell discogràfic pròpla- 
ment dit. La venta per suscripciò, a les 
botigues I també per Internet permet 
que La Mà de Guido s’hagi anat créant 
un pùbilc fidel I un nom en el mòn de la 
mùsica culta. El finançament es fa 
fonamentalment gràcies a la venda de 
discos. Des del principi, Llorenç 
Balsach va tenir ciar que calla autofi- 
nançar-se. Gràcies a una planificaciò 
acurada, La Mà de Guido pot editar 
set 0 vuit discos l’any. EIs equips de 
gravaciò propis, l’aprofitament de les 
bones condicions acùstiques d’esglé- 
sies i auditoris permeten, al mateix 
temps, l’aprofitament dels recursos I 
una qualltat sonora sense manipula- 
cions. Es tracta, en definitiva, de por
tar a terme tot el procès, des de la 
selecciò de partitures fins al disseny 
de les cobertes, passant per l’enregis- 
trament, la distribuciò i la venda de 
discos.

u t
u

Després de quatre anys de treball. 
La Mà de Guido s’ha consolidât com 
una companyia discogràfica de presti
gi. La promociò de concerts podría ser 
el pas següent d’una tasca iniciada a 
finals dels anys 80 i que encara ha de 
proporcionar, en el futur, molts plaers 
ais amants de la música.

<ut
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-C a l presentar-la?...

-És preceptiu.
-Bé, US presento a l’Anna FIté, que és 

periodista, guionista i autora teatral. És 
sabadellenca des del 27 de novembre 
de l’any 1958. És sagitarl. Es llicenciá 
en Cléncies de la Informació a la 
Universität Autònoma de Barcelona. 
La UAB, per dir-ho ras. Fou l’any 1984. 
El 1991 obté el Màster d’es- 
criptura per a cinema I televl- 
sió a la mateixa Universität.

Actualment forma part de l’e- 
quip de Barri Sèsam (TVE) i 
de l’equip de guionistes de la 
telenovel.la “Laberint d’om- 
bres” com a guionista “free 
lance”. Independent, dit en 
vernacle.

Ha realitzat reportatges per 
a televisió I vídeos tècnics i/o 
pràctics. Fou l’any 1996 quan 
s’incorporà a TV3 com a guio
nista de la telenovel.la “Nlssa- 
ga de Poder”. Com a periodis
ta va col.laborar deu anys al 
“Diari de Sabadell” fent repor
tatges, entrevistes i articles 
sobre temes culturáis i so
cials. També ha format part de 
l’equip de la revista “Guions”, 
editada per l’Associació d’Es- 
criptors de LIengua Catalana; 
col.labora a “Quadern”, que 
és la revista que tens a les 
mans, estimada lectora i ben- 
volgut lector.

En el teatre infantil ha escrit i 
s’han estrenat diversos es- 
pectacles, perqué está vincu
lada al món del teatre des de sempre. 
Allò que es diu que la vida és teatre i 
capgirat: el teatre és vida, dones 
d’ambdues maceres ho viu la nostra 
protagonista. Sempre ha viscut entre 
actors i actrius i n’és autora. Fins i tot 
es casá amb un actor -un excel.lent 
actor: és Josep Barceló- i la comèdia 
humana la viuen feligment. De color 
rosa, vaja. Són dos bons intérprets.

C f i l t l I i l A l l f A■II» 111 I r  IC I 11

Anna Fité 
Salvans

Joan Cusco í Aymamí

A ella, a l’Anna, li va com l’anell al dit 
escriure diálegs que després sent I 
veu com els interpreten els actors ja 
per la tele o a l’escena. Ara, situats un 
davant de l’altre establim un diáleg. 
L’escenari és un átic des de la terras
sa del qual es veuen, per damunt deis 
teulats, la Mola i Montserrat... Damunt, 
el sostre célic, a l’abast de la má, 
emprant un símil poétic.

Però, anem per teina; obhm una 
tanda de preguntes i respostes.

El que respira, veu i sent l ’infant al 
seu entorn ajuda a conformar un 
horitzó en la seva vida. Corn des- 
criuries el teu?

Jo he respirât sempre molt d’amor... 
El meu entorn ha estât sempre pie de 
bona gent, bon rotilo, bones vibra- 
cions... No vull dir que la vida sigui 
sempre flors i violes, però és que aixô 
no és cap desgràcia, sinò al contrari: 
perqué els bons moments tenen més 
valor quan es poden contrastar amb 

els dolents. SInò, no te n’ado- 
naries que eis uns sòn millors 
que eIs altres.

T’has alimentât majorment 
amb sopa de lletres, que és 
un dir...?

Dones una mica sí: recordo 
que aquest era un dels meus 
plats preterits quan era patita, 
i jugàvem amb els meus ger- 
mans a separar les lletres que 
ens interessaven per obtenir 
el nostre nom, i l’escriviem a 
una banda del plat (corn 
suposo que molts cens fan). 
Però bromes a part, del qué sí 
que m’he alimentât és de l’e
norme quantitat de Ilibres que 
tenia la biblioteca familiar, 
sobretot de teatre... Em sem
bla que hi eren tots!

En la vida intel.lectual 
d’una persona conflueixen 
aigu ns noms de famosos... 
Amb quins d ’ells/es t ’has 
emmirallat més?

Crée que vaig decidir ser 
periodista perqué velia ser 
com el Miguel de la Cuadra 
Salcedo, i voltar el món fent 
reportatges sobre altres cul

tures, altres civilitzaclons... EN pot 
haver estât, dones, una influéncia 
important. Però n’hi ha d’altres, com 
ara la Montserrat Roig -més la perso
na que la periodista en sí: dona com
promesa í Iluitadora, que no li importa
va anar contra correct si aquell era el 
carni que II manava de seguir el cor-. 
També la Mercedes Milá.



Tu, creadora -il.luminada, també?- 
t’inspires més en el teu mon intim o 
tant O més en la comédia humana del 
dia a dia?

Qualsevol espai pot ser bo per la ins- 
piració, en el sentit de que totes les 
coses que passen, I totes les persones 
amb qui et relaciones diàriament, con- 
tenen punts de partida fantàstics per 
desenvolupar arguments intéressants. 
Tot I aixi, per si de cas, acostumo a 
retallar noticies del diari que em tra
pén per algún motiu especial, i a vega- 
des em serveien de tema de tons per 
a una nova historia.

Anna, et miro i t ’admiro amb ulls 
d’infant. I et veig corn una fada... 
Corn una altra Mary Poppine... Ets 
aixi?

Tant de bo, perqué és una definició 
preciosa, però no sóc jo. Potser m’hi 
assemblo pel fet que m’agrada volar, 
tocar poc de peus a terra I creure que 
les coses més inversemblants són 
possibles. I vai a dir que de vegades - 
potser perqué ho desitjo amb tanta 
força-, n’hi ha que se m’han fet realitat.

Ens transportes al País de les 
Meravelles, com l ’Alida. Em questio
no si tens una agènda de viatges 
d’il.lusió.

El que tine és molta il.lusió per fer 
coses, i poso molta il-lusió en les 
coses que faig.

Creus, O vols creure, que tothom 
és bo?

Tothom som contradictoris, i tenim 
coses bones i d’altres no tant. Per això 
som humans. El que intento és veure 
la part bona.

Ets dels que veus la botella mig 
plena o mig buida?

És impossible que, estant mig plena, 
puguis pensar que és mig buida. És 
més: quan et pensis que ja no en que
da, gira-la i encara en caurà una gota.

«La igualtat no és una uto
pia: és una evidéncia.
El problema és que n ’hi 

ha que porten ulleres moli 
gruixudes, I els oosta 
reconéixer la veritat.»

«El que tino és molta il.lusió 
per fer coses,

I poso molta il-lusió 
en les coses que faig.»

D’haver de pintar la vida, amb quin 
coloria pintades?

M’encanta el color violeta (“De tanto 
amor, mi vida se tiñó de violeta”, diu 
Pablo Neruda), però el miracle de la 
vida és l’explosió infinita de colors, i 
això no ho canviaria per res del món.

És d ’aquest mateix color la teva?
Afortunadament si.
Creus en la igualtat o és, encara, 

una utopia?
La igualtat no és una utopia: és una 

evidéncia. El problema és que n’hi ha 
que porten ulleres molt gruixudes, i els 
costa reconéixer la veritat. O potser és 
que tenen por de perdre-hi alguna 
cosa, no ho sé... Sugoso que és inse- 
guretat.

«fias de seguir el conseil 
que donava Cela:

“que la inspiración te 
pille trabajando”.»

Masclisme, feminismo, temes dia- 
ris, calents... Com et pronuncies?

De jove era molt radicai, però l’expe- 
riéncia ensenya, i ara acostumo a fer 
sempre d’advooat del diable. Vull dir 
que he après que res és blanc o 
negre; que tot té els seus pros i els 
seus contres. M’entristeixen les postu
res radicals, perqué suposen excloure 
els punts de vista deis que no pensen 
igual i per tant procuro entendre d’on 
provenen les actituds de cada banda. 
Com pensarla jo, qué sentirla, si 
hagués tingut una altra vida i unes 
altres circumstáncies?

Que censurados, principalment, de 
la nostra societat?

Encara que sembli un tópic l’afany 
desmesurat per poseir. Trebaliem per
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viure? Per viure millor? Per viure millor 
que els veins? Per guanyar el récord 
del que millor viu? On és el limit de la 
nostra ambició? On pretenem arribar? 
És així com volem gastar el temps me- 
ravellós que ens han donat per viure?
/ al contrari: que destacarles a 

favor?
Les ganes de Tèsser humé per ser 

cada vegada millor. Per intentar-ho, 
almenys, perqué costa molt d’esforç. 
Però cree que si, que ho intentem. 
Encara que caiguem, topem, ens 
entrabanquem, I ens deixem arrastrar 
massa fàcilment pels cants de les sirè
nes... ho tornem a provar. Fins a l’ùltim 
moment.

Escrius alguna vegada Amor, així 
en majúscules?

Intento que quedi reflectit en el si de 
les meves históries, perqué cree que 
és el motor de la vida. El qué II dóna 
sentit.

«De jove era molt radical, 
però l ’experiència 

ensenya, i ara acostumo 
a fer sempre d’advocat 

del diable.»

Tu, periodista, guionista i autora 
teatral, quines plomes destacarles 
de cadascuna d ’aquestes parcel les 
del nostre país?

Em sap greu dir-ne uns i prou, per
qué n’hi ha molts, però si no hi ha més 
remei concretaré. El qué passa és 
que, més que plomes, en el cas dels 
periodistes he de dir córneres, per
qué són periodistes básicament 
audiovisuals: Úbeda i Escribano. De 
guionistes, Josep M. Benet i Jornet, 
que té un do especial per crear histo
ries que funcionin, trasbalsin i atrapin

MONTESINOS
Recordi... per Catites < Banderee 

Tapisserie - Cortinatges 
Moquetes - Cobreliits

Grècia, 18 • Tel. 93 725 43 08 • SABADELL

a la gent. D’autors teatrals: de gran 
vuli ser com el Caries Alberola, un 
gran poeta escénic.

Invoques a la inspirado o no creus 
en ella?

La inspiració existeix, i a mi m’ha cai- 
gut més d’una vegada del Cel, com el 
valuós manná (hi ha históries que no 
tiñe consciéncia d’haver-les escrit, ni

tan sois pensât... Van sortir d’una glo- 
padal). Ara bé, en el cas deis guions 
per televisió, com que treballes a un 
ritme trepidant i has de Iliurar el mate
rial puntualment un cop per setmana, 
no et pots permetre el luxe d’esperar 
amb els braços creuats que et baixin la 
dos! diaria d’inspiració. Aleshores has 
de seguir el conseil que donava Cela: 
“que la inspiración te pille trabajando”.
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Sobre preferències: mar o mun- 
tanya ?

Cada tros de món té les seves mera- 
velles.

Si la gatronomia és un art, quin plat 
artistic és el teu?

Saltejat de personatges que t’ajudin 
a reflexionar sobre ciferents aspeotes 
de la vida, amanit anb gotes de ten- 
dresa i una bona racció de rialles.

Tens temps per sestejar?
Si pogués ni tan sois dormirla, per

qué hi ha moites ooses a fer i la vida és 
curta... És ciar que, si no existís el son, 
no existiría el somni. O sigui, que és 
millor deixar-ho tal com está...

La inspiració existeix, i a 
mi m’ha caigut més d’una 

vegada del Cel

Quina obra destacarles principal- 
ment de la Literatura, de la Música i 
del Teatre, universalment parlant.

Literatura: La sonrisa Etrusca, de 
José Luis Sampietro i la poesía de 
Pablo Neruda.

Música: El canto general: de Mikis 
Teodorakis.

Teatre: Les bruixes de Salem, 
d’Arthur Miller, “La nostra ciutat”, de 
Thorton Wilder, Shakespeare de cap a 
peus i el musical “Els miserables”.

Q U E S T I O N A R I  P R O U S T

-El principal tret del meu carácter?
-L’alegria de viure.
-La qualitat que prefereixo en un home?
-Depèn de per què...
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-És que són diferents, els homes de les dones?
-Allò que més m’estimo dels amies?
-Que sé que hi són.
-El meu principal detecte?
-Aquest orgull que em matará!
-La meva ocupació preferida?
-Fer tertúlies amb la familia i els amies.
-El meu somni de benestar?
-Que el benestar sigui un bé cornu.
-Quina fora la meva pitjor desgràcia?
-Mirar enrera, en el darrer moment, i adonar-me que he malgastat el temps en coses vanes. 
-Qué vol dría ser?
-L’espatlla que eis meus amies trobin sempre apunt per hure i plorar.
-On desitjaria viure?
-M’importa més el fons que la forma.
-Quin color prefereixo?
-El violeta.
-Quina flor prefereixo?
-Les estimo totes, una per una.
-Quin ocell prefereixo?
-El colom de la pau.
-Els meus autors preterits en prosa?
-Shakespeare, Arthur Miller i el Massimo Troisi per la seva adaptado del Ilibre 
d’A. Skármeta “El Cartero y Pablo Neruda”.
-Els poetes preterits?
-Pablo Neruda, Lluís Llach, Víctor Manuel...
-Els herois de ficció?
-El Marco, aquell nen italiá que se’n va anar eli i mono a buscar la seva mare a l’Argentina. 
-Les meves heroines de ficció?
-La Fleidi, que amb la seva alegría i tendresa va aconseguir fer caminar una nena paraMítica. 
-Els meus compositors preterits?
-Mozart, Mikis Teodorakis, Toni Xuclá...
-Els pintors predilectes?
-Van Gogh, Ramon Casas.
-Els meus herois de la vida real?
-Els voluntaris que treballen de forma desinteressada pels més marginats.
-Les meves heroines històriques?
-Sovint és gent anònima la que empeny el món cap endavant.
-Els noms que prefereixo?
-M’agraden molt Guillem i Clara.
-Qué detesto més que res?
-No... Intento controlar al màxim els sentiments negatius.
-Quins caràcters històrics menyspreo més?
-Com he dit abans odi, menyspreu, rebuig, etc, són paraules que estic en procès 
d’excloure del meu vocabolari vital.

-Quin fet militar admiro més?
-Els fets militars no em desperten admiració 
-Quina reforma admiro més?- En general, les que han contribuii a millorar la societat.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-La meva vocació frustrada és, ser “cantautora”. Com deia Anna Diosdado a I’obra 
Oblidát dels tambors: “poder cantar amb un auditori format pel món sencer, que a 
I’escoltar les cançons sentís el mateix que jo en cantar-les”.

-Com m’agradaría morir?
-Sabent que la meva llavor no ha caigut en terra eixorca.
-Estât present del meu esperii?
-Serenament trasbalsat.
-Fets que m’inspiren més indulgéncia?
-Les trapelleries dels infants... i d’algun adult inconscient!
-El meu lema?
-Depèn de l’època i l’estât d’ànim. El més general és: “qualsevol carni, del més curt al 
més llarg, comença amb un primer pas”. Però ara en tinc un que diu: “viu cada moment 
com si fos l’ùltim”, no en el sentit material sind el de les paraules de Jesús: ‘Vetlleu, 
dones, perqué no sabeu el dia, ni l’hora...”
-Comsóc?
-Complicada, no?
-(Senzillament complicada...)

71
31



2 2
32

b ;

PERFIL
Té eis ulls vius, de mirada tendra. 
Ella és corn un foc d’artifici, 
tôt esclat...
Posseeix l’alegha de viure, 
sense riure’s de la vida...
És corn una nena que s’ha fet gran. 
(Presumeix que és quarantenària...) 
Al final de cada obra seva 
s’hi promet un continuará...



Donar una llista -ni que fos resumida- 
de tant llibram, tornaría aquest escrit 
infumable. La grafomania dels coos (i 
d’algunes coqueses) ha estât i és fer
tilissima. Parlaré de quatre o cinc lli- 
bres, només; ja saben: ars longa, vita 
brevis. Creo que cal començar pel 
principi, és a dir pel manuscrit del Sent 
Sovi, el més antic en la nostra llengua, 
datat al XlVé. Se’n va editar una trans- 
cripció, fa uns anys (Ed. Barcino, 
1.979). Resulta cuhós veure qué agra
dava als nostres avantpassats: els 
agredoiços, a base de vinagre o 
d’agràs (sue de rai'm verd) amb sucre 
0 mel; l’alidem, salsa espessida amb 
cus batuts... I plats ara ben oblidats al 
noste país; morterol, janet, porrada... o 
condiments avul exotics, com el gln- 
gebre. Tampoc es pot ometre el Ilibre 
del mestre Robert de Nola. L’edicié 
que tinc és de Curial, 1.977. En parlar 
de la culna dels cereals (Quadern, 
octubre 96), vaig copiar-ne una recep
ta. Ea poc va aparéixer un llibre del Sr. 
LIadonosa, cuiner i prolific escriptor, 
que actualitza algunes receptes d’a- 
questa cuina medieval, per facilitarne 
la posada en práctica {La cuina cata
lana més antiga, Ed. Empùries, 1998, 
del qual des de “Quadern” ja se n’ha 
fet ressò en la critica de llibres de l’any 
passât).

També han escrit llibres de cuina 
alguna gent que no han estât pròpla- 
ment culners. Llibres que, a vegades, 
no sén simples receptaos. No em pue 
resistir a transchure un inefable tros de 
les Notas de cocina de Leonardo da 
Vinci (versié castellana, a partir d’una 
d’anglesa, d’Editorial Temas de Eloy, 
1.989). DIu:

Cuina

Els llibres 
de cuina

J. A. Ferrari

De la manera correcta de 
sentar un asesino a la mesa.

Si hay un asesinato planeado para la 
oomida, entonces lo más decoroso es 
que el asesino tome asiento junto a 
aquel que será objeto de su arte (y 
que se sitúe a la izquierda o a la dere
cha de esta persona dependerá del 
método del asesino), pues de esta 
forma no interrumpirá tanto la conver
sación si la realización de este hecho 
se Umita a una zona pequeña. En ver
dad, la fama de Ambroqlio Desearte, 
el prinoipal asesino de mi señor 
Cesare Borqia, se debe en gran medi
da a su habilidad para realizar su 
tarea sin que lo advierta ninguno de 
los comensales y, menos aún, que 
sean importunados por sus acciones.
Después de que el cadáver (y las 

manchas de sangre, de haberlas) 
haya sido retirado por los servidores, 
es costumbre que el asesino también 
se retire de la mesa, pues su presen
cia en ocasiones puede perturbar las 
digestiones de las personas que se 
encuentren sentadas a su lado, y en 
este punto un buen anfitrión tendrá 
siempre un nuevo invitado, quien 
esperará fuera, dispuesto a sentarse a 
la mesa en este momento.

Cap molèstia apreciadle, dones, si 
hom no era l’afavoht amb l’accié de 
l’artista.

Donada la nota erudita, un servidor 
-nascut abans de l’aparicié del sinis
tre fast food, educat en el principi els 
homes no hi heu de fer res, a la cuina 
i casat sense saber-ne gota, per tant 
té el deure de parlar del primer llibre 
que vam comprar amb la meva 
muller, en afrontar l’Ineluctable; a la 
cuina, tampoc la teina es fa sola. 
Calla posar-s’hl. Cada dia. Dos cops. 
El llibre és La cuina d’avui, de la Sra. 
Gloria Baliu (Ed. Laia). Amb les re
ceptes explicades de manera ente- 
nedora, sense tecnicismes, és un 
magnifie Instrument per desmuntar la 
velia excusa: és que no sé cuinar... 
Cree que encara es reedita. Si no cui- 
nen habitualment, posin-ne un exem
plar a la farmaciola, per si un dia es 
queden sols a casa i no volen ni sor
tir, ni recorrer als menjucs teletrans- 
portats. Els pot salvar.

Un altre llibre que voldria destacar 
(l’equivalent de La cuina d’avui, a 
Mallorca) és Cocina selecta mallorquí
na de Madò Coloma Abrines, una 
padrineta de Campos que vaig arribar 
a conéixer, ja molt velia, asseguda en 
una cadira baixa al portai de casa 
seva, i que tota la vida havia cuinat en 
cases de senyors. El lllbre és a quasi 
totes les liars de l’ilia. Presenta la rara 
característica de ser dictât per una 
analfabeta confessa (els llibres d’anal- 
fabets vergonyants son més fre- 
qüents). Es va reeditar, amb afegits 
progressius, una dotzena de vegades, 
almenys. Aixé fa que hi hagi receptes 
repetides (però no exactament coinci
dents) i que no tingui ni index ni cap 
ordre: tots els exemplars que he vist - 
el meu també- están plens de punts; 
ves quin remei!
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De tant en tant, hom troba alguna 
recepta en vers. Transcric la de la 
Tripe à la mode de Caen, obra de M. 
Jean Le Hir, de la Brasserie de 
TEspérance, de Caen, que vaig copiar 
d’un Ilibre de cuina francesa una mica 
antic que havien deixat a uns amies 
meus i que no he pogut trobar de veil, 
per ara. De pas, eis recomano que en 
facin:

Sur ta demande Jeanneton,
Je t’écris pour te donner 
La recette des tripes à la mode. 
Pour ouire de bonne façon, 
Parfaitement selon le code 
Pieds de boeuf feuillet 
Les mulettes et le bonnet.
En vue de oette ripaille 
A l ’eau olaire bien lavés 
Coupe en morceaux carrés 
Toute cette tripallle,
Carottes, oignons en rouelles. 
Poireaux, bouquet garni*.
Clous de girofle, oélerl 
Alors, ma toute belle.
De la pote en terre.
Tapissée de beurre frais.
Va monter l ’odeur des prés.
Avec onction à ce mélange 
De produits du oru.
Dispense de oalva, un verre. 
Couvre Tedifice de pur jus**.
D ’un bon sel modérément.
De poivre moulu abondant 
Assaisonne cette vendage.
12 heures de cuison au four 
D’un boulanger des alentours.
Il importe au bout de ce temps 
Que le jus onctueux, doré 
Réduit, odorant, corsé 
Baigne ce mets truculent.
Tu serviras cette merveille 
Dans des assiettes brûlantes.
Et voici ô ma charmante 
La recette sans pareille 
Que m ’ha léguée un mien parent 
Des tripes à la mode de Caen.

Un pomet de farigola, julivert i una fulla de llorer, secs. 
*Sidra.

De totes maneres, per a una cosa tan sensorial com és el menjar, un Ilibre de 
receptes té -em sembla- un no sé qué de funerari, de mausoleu: Aqui espera la 
resurreccló la recepta de... A mi sempre m’ha agradat més que me les expliquin 
dialogar amb qui ho fa: la familia, amistats i coneixences, gent diversa... I un altre 
sistema. Aixi com un teòric, armat d’enceneco', es capag de donar la composició 
d’una matèria téxtil, quan hom va a un restauran: i tasta un plat per primer cop, s 
es fixa en els sabers, les textures, els colors, etc. pot mirar d’endevinar com està 
fet. I després, de reproduir-lo a casa. Creguin-me, ressuscitin un cop i un altre les 
receptes escrites que els agradin, preguntir a qui pugui explicar-os-en de des- 
conegudes, i fixin-se en allò que mengen fora de casa i provin de 'er-ho un altre 
dia. Sino, amb la progressiva afició a comprar e menjar fet, l’art culinari acabará 
en un pur misteri només en mans d’iniciats. Quina esgarrifor!



En el moment d’escriure aqüestes rat- 
lies, anem líders diguem que sobrats (de 
punts: ara no parlo de joc, perqué ja 
ningú no en pot parlar) I que duri! Com 
que aquesta temporada ja no hem de 
jugar més contra el Valéncia, sembla que 
es coses poden anar-se aguantant i és 
probable que acabem guanyant la Higa, 
d’aquella manera tediosa i insulsa que 
soiem fer-ho els darrers anys. Podem, 
essent així, considerar que la temporada 
ha estât un éxit?

Si ho comparem amb els anys més gri
ses (abans que vingués el Cruyff a entre
nar, vuli dir) guanyar la Lliga és un triomf 
esplendorós. El que passa és que aquell 
home ens va acostumar (deixant de 
banda algunes mostres d’humor estrany, 
encara avui incomprensible, com la cosa 
deis porters) a guanyar moites coses, a 
tenir l’equip competint en dos o tres 
fronts simultanis, sovint fins al final i, 
sobretot, a veure allò que també es deia 
fútbol, però que, a més, tenia la rara virtut 
semblar-ho molt. Així dones, potser sí 
que, per ais culés de la tercera edat, 
guanyar la Lliga i que no la guanyin 
“ellos” ho és gairebé tot. Però els temps 
canvien, el culé nou es torna més exigent 
(només recorda el Kubala vestit de “peri
co” ais cromos, qué voleu?) i ara ja no en 
té prou, de manera que limitar-se a guan
yar la Lliga ja no és un éxit. Ben mirât, i 
els veterans també ho hauran d’admetre, 
amb els diners que desprén l’entitat, més 
aviat es tracta d’una mínima obligació, 
del grau zero de la productivitat de les 
“figures” que peixem, per entendre’ns.

Si la comparació del moment actual, 
per no ser insidiosos, la fem amb la histó- 
ria més recent, la temporada passada, 
posem percas, en la qual els homes que 
cobren per seure a la banqueta eren els 
mateixos (dir que els entrenen em sem
bla excessiu), observarem que si aspi- 
rem a la Lliga amb tota la fe és, básica- 
ment, perqué la Copa ens l’han birlada 
ais nassos i amb la pallissa i la Copa 
d’Europa va ser ncmés un flash momen- 
tani, vist i no vist, per segon any conse- 
cutiu. Per tant el balanç será més magre, 
comptant que tot vagi com ha d’anar, i no 
acabi tan magre com buit.

El lector observará que, dut pels signes 
dels temps, no parlo de qualitat ni de joc, 
sinò de “résultats”, que es veu que és l’ù- 
nic que compta. Però els résultats -titols.

Dilluns
Ens han salvat
l a  I d l i p v i a l l a ^

Antoni Dalmases

vaja- sòn, corn a minim, la meitat de l’any 
passât (amb algún al.licient curiòs: aquest 
any no hem hagut de perdre la Copa 
Catalunya amb l’Europa, perqué ens ha 
éliminât el LIeida). Els més lùcids pessi
mistes (que no sòn altra cosa que optimis
tes curtits I ben informats, corn tothom 
sap) es poden preguntar, corn faig jo, per 
qué punyeta serveix guanyar la Lliga si no 
podem aspirar a la Copa d’Europa, justa- 
ment aquest any que es jugará a casa. 
Aigu dirá que sòc emprenyador i “quisqui- 
IIÒS”, però no: un servidor mai no havia 
pensât en aquesta possibilitat seriosa- 
ment. És més: sempre que hi pensava, 
m’assaltava la rara sensaciò de com devia 
ser de béstia perdre la Copa d’Europa 
jugant a casa, perqué ja m’hi veia. Ui, 
quina crisi tan béstia s’hauria organitzat! 
La Junta Directiva hauria fet una neteja 
histórica... per tal de no piegar ells. Val 
més que les coses hagin anat com han 
anat... Total, tampoc no plegaran...

El présent real, però, es pot mirar des 
de dos punts de vista, si no és que es 
torga tot i acabem fent, encara més, el 
ridícul. Primer: és l’any del centenari i 
hem guanyat la Lliga. Visca! Segon: és 
l’any del centenari i hem salvat l’honor 
guanyant la Lliga. Uf!

Noti’s que, si bé el résultat és el mateix 
(ep! sempre en el millor deis casos, per 
no deixar-nos guanyar pel derrotismo), la 
reacció no és pas idéntica. Hi ha, però, 
un motiu important, per considerar que la 
temporada ha estât força exitosa: “ellos” 
no guanyaran la Copa d’Europa al 
davant deis nostres nassos, rient-se de 
nosaltres, saltant per la nostra gespa, 
omplint l’Estadi de banderea de Testane 
i d’una eufória patriotera que ens podría 
revoltar Testómac per a tot Testiu, com a 
mínim.

De nou, com és habitual en els impo
tents i els mancata, hem d’agrair ais fats, 
Tatzar i els russes (que no són els “mit- 
ges-nenes” de la Juve, per sort nostra!), 
no haver de passar vergonya histórica. 
Hem patit durant mesos la possibilitat 
d’un maison horrorós, de veure el Sanz a 
la llotja del Camp Nou fent bots al so 
d’allò de “polaco el que no bote”, arrapat 
a la copa. I com que aixô no es produirà, 
respirem alleujats I oblidem que aquesta 
temporada ha estât de résultats migrats 
(hi torno: no parlo de joc, perqué això ja 
fa tres temporades que no compta).

Que els mateixos russos que Tany pas
sât van firmar Tacta de defunció d’aquell 
porter que abans de venir ells era tan bo 
(el Vitor Baia, se’n recorden?) hagin 
hagut de salvar-nos la temporada és, 
certament, una mica trist. Però el cas és 
que darrerament les alegries, a casa del 
rie, no sovintegen.

Voien més tristor que la nit del centena
ri, amb el Serrât cantant I el castell de 
focs i el 0-1 de l’Atlètico de Madrid? 
Voien més vergonya que la celebració 
d’un centenari que “oblida” convidar 
Cruyff, Ramallets o Amor? Voien més 
estupidesa que vendre un lateral com el 
Ferrer per fer-lo triomfar a Anglaterra I no 
tenir ningú que cobreixi el Piojo López? 
Velen més estulticia que fitxar un central 
com Pelegrino (que, alerta!: havia estât 
rebutjat pel Palamós; sí, sí, tal com 
sona!) en un equip farcit de defenses i 
no tenir ni un sol extrem quan Figo no pot 
jugar? I deixar marxar un home com 
Blano per passar-se un any fent venir 
uns bessons que no entonen ni els 
pétards quan eliminen el Madrid?

L’acumulació de despropósits és tan 
gran que no acabaríem mai. El balang, 
dones, anant tot bé, és més aviat pobre, 
com el joc de Tequip. Si tots els clubs 
tenen els dirigents i els entrenadors que 
es mereixen, només podem oonsolar- 
nos voient T”staf” de l’Atlètico de Madrid, 
que tan sois és capag de guanyar-nos a 
nosaltres.

Sí, els clássics devien tenir raó, quan 
deien que “la fortuna ajuda els audagos”. 
Nosaltres, però, hem fet história, supe- 
rant els clássics, i aigú, per definir el que 
ens passa, haurá d’inventar la frase que 
expliqui quines meravelles fa la fortuna 
amb els inconscients.
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SENYOR GERENT:
UN MOMENT, SI US PLAU

Està satisfet 
de la posidó 
dels seus 
productes 
al mercat?

Si la resposta a alguna d'aquestes preguntes és no, 
molt probablement ens necessita.

Fa vint-i-sis anys que col-laborem amb els
• '  , I ‘ I ‘ Il t • • /

Truqui'ns al telèfon 93712 05 20, de 8 a 13 i de 15 
a 18, de dilluns a divendres i tindrem una conversa.

C O M U N I C A C I Ó

Cabanyes, 8 - 08203 SABADELL 
Tel. 937 12 05 20 - Fax 937 12 05 79



La cultura 
es mereix 
el nostre 
màxim interès

Potenciar la cultura és potenciar la crea-

tivitat, la convivència, el progrés i to t allò

que enrique ix una so c ie ta t moderna

i avangada.

Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix

el màxim interès.
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FU N PACIO
Caixa de Sabadell
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C A I X A  DE  
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BEQUES

Son un complement dels 

Sistemes d’Ajut d’Estudis de 

la Caixa de Sabadell. Están 

destinats a subvencionar 

totalment o parcialment els 

interessos que hagi générât la 

contractació d’un CrediEstudis 

de la propia Caixa de Sabadell.

ESTUDIS

Destinats a premia:'totalment 

o parcialment estidis i inves- 

tigacions de carácter social, 

economic i cultL.raJ dec:ca:s. 

preferentment, a les zones 

d’influencia de la Caixa de 

Sabadell.

PROGR.\MES
CULTURALS
Adreçats a Entitats, tenen com 

a cb ecte premiar totalment 

o parcialment, Prcgrames ce 

carácter cultural dedicate, 

preferentn'.ent, a les zones 

d’inñuéncia de la 'Ilaixa de 

Sabaded.

PROGRAMES
SOCIALS
Premien totalment o parcialment. 

Programes de carácter social 

elaborats per Entitats i dedicáis, 

preferentment, a les z<mes 

d’influéncia de la Catea de 

Sabadell.

Teléfon d’informaciD:

L ir ^ í !2 ¡ i

CONVOCATORIA



Presentacíó Sum arì
Aquest número d’estiu -el 

darrer del míHeni- és un 
número molt sabadellenc. 
D’una banda, atés que es- 
tem a final de curs, Them 
volgut dedicar a les noves 
plomes de casa nostra, la 
gent que en el futur ha de 
fer sentir la seva veu, que 
ha de guanyar premis, que 
ha de publicar, que ha de 
dirigir Quadern... N’hem 
présentât una mostra quali
tativa en poesia i en narrati
va breu. D’altra banda, hem 
segult de prop la poesia 
visual catalana i sabade- 
llenca (amb els Folguera, 
Sala-Sanahuja i Miralles), 
arran de l’exposició al MAS, 
per la qual cosa li hem vol
gut dedicar també la porta
da, obra d’un altre sabade
llenc coHaborador nostre. 
Pere Monistrol. I encara 
dos noms més de prestigi; 
un de locai: Tomás Casa- 
ñas, i un altre de madrileny: 
Eduardo Haro Tecglen, ens 
ofereixen dues maneres 
ben personals de veure les 
coses, amb un element en 
comú, el sentit de l’humor, 
que, des d’aquestes pàgi- 
nes I a través de formes 
diverses, aprofitem per rei
vindicar sempre que po- 
dem. Per acabar, dos ternes 
més ens sitúen en la prime
ra linia de les recerques i 
les recuperacions: la redes- 
coberta del film més impac- 
tant de John Ford, The 
searchers, I la reflexiô al 
voltant de la poesia esenta 
dins els camps de concen
trado, un tema -altra vega
da i mal que ens pesi- pie 
d’actualitat.

DEBAT OBERT
2 Vila Cinca, nu?

Manuel Costa Fernández

SOCIETÁT
Dos exemples d’apllcacló de la Ilei d’iniclativa de legislació popular 
Martí Gasull i Roig

LLETRES
Entrevista: Eduardo Maro Tecglen
David Serrano Blanquer___________________________
Joaquim Amat-Piniella o la paraula necessària 
Jaume Huch

CREACIO
10 Poesia, Esther Saborido
11 Narrativa, Quera/f Franco//
12 Narrativa, Xew Casanovas

ARTS
14 Amb Trini Sotos Bayarri 

Joan Cusco
15 Poesia Visual Catalana 

Milagros Torres
17 Elegir en diagonal 0 a l’inrevés

______David Serrano__________________________
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TEATRE
21 Bravo, Anna!

Anna Fité____________
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Ana Fernández Alvarez

11

CINEMA
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______Pere Cornelias________________________________________
26 Qué va ser “Amies del cinema” Uemptatives diverses 

Josep Torrella Pineda
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28 El Blues a casa nostra: Second Line 

Jordi Aznar

SABADELLENCS
30 Cante a la Plaça Picasso
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32 Semblança - Tomás Casadas i Guri

______Joan Cusco i Aymamí__________________
38 Cuina. La tripada

______J. A. Forran___________________________
39 Dilluns

______Pero Cornelias________________________
40 Humor
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Els textos signals reflecteixen l’opinió 
personal deis autors respectius.

Des del 12 de maig fins al 24 d’octubre 
d’enguany, el Museu d’Art de Sabadell 
exposa els fons que posseeix del pintor 
sabadellenc Joan Vila Cinoa. És una 
mostra sense pretensions historicistes o 
critiques, muntada amb l’objectiu de 
deixar veure, més que no pas valorar, 
robra del que ha estât considerai sem
pre -almenys pels sectors més localis- 
tes- com uns dels grans de la pintura 
sabadellenca. Però précisément aques
ta falta d’intenció, aquesta manca de 
partit pres, aquesta exposició pura, 
agrupada temáticament, és la que ens 
permet una visió molt més clara, sense 
prejudicis. El primer que qualsevol 
espectador pot detectar, és una irregu- 
laritat absoluta. No hi ha una línia, ni 
cronològica ni temàtica que ens perme- 
ti establir una evolució palpable de l’ar
tista. Més aviat tot al contrari. Barreja 
d’estiis, provatures. Aquesta irregulari- 
tat no és cap descobriment. El mateix 
Joan Oliver, en la cloenda d’un Ilibre 
d’homenatge -Joan Garriga Manich, 
Joan Vila Cinca, Barcelona,1975) justifi
ca algunes de les obres del pintor “que 
sovint hagué de cedir...a la imperiosa 
temptació deis encárrecs” amb un 
résultat “fatalment mediocre”. Però irre- 
gularitat no voi dir absèneia de valors. 
La coMecciò de petits olis sobre fusta, 
paisatges de les afores del Madrid de 
finals de segle, és francament notable. 
Segurament va ser per influéneia de 
Carlos de Haes, un belga nacionalitzat

VILA  CINCA,

Manuel Costa Fernandez

Joan Vila Cinca. Autorre:rat 1890

FVNPAQO 
A M ieSPE  LE5AAT5 

PEEE5EEETAESPEJABAPELE
Riu Ripoll. s.d.



espanyol, defensor d’un paisatgisme 
naturalista a ultrança. El cert és que res 
més en l’obra del pintor assolirà aquest 
nivell de Sensibilität i frescor. I devia ser 
dur retornar a Sabadell, i no estar ben 
segur de quin era el millor carni pictòric, 
el naturalisme, l’academicisme, l’im- 
pressionisme que començava? En la 
seva producció hi ha una mica de tot: 
paisatges grans, petits, algunes aqua- 
reMes sorprenents, lluminosos apunts 
del hu Ripoll i obagues roques de Sant 
Llorenç, escenes de cacera, bodegons 
inversemblants, jardins tant rusiñolencs 
que Milagros Torres gosa qualificar-los 
de fets a quatre mans.

Molt em temo que, per sobre del pin
tor, és molt més interessant el personat- 
ge. Perqué estem al davant d’un lluita- 
dor, d’un home individualment inclinât a 
l’art però amb una visió clara de la 
nécessitât social de compartir-lo. Això 
el portará a ser cofundador de 
l’Académia de Belles Arts de Sabadell, 
iniciador amb l’arqueòleg Vicenç 
Renom de les excavacions quines tro- 
bailes serán el nudi original del Museu 
de la Ciutat de Sabadell. I a exercir de 
professor durant tota la seva vida. 
L’actual exposició del Museu d’Art té 
per a mi un valor fonamental: ens mos
tra un pintor Vila Cinca gairebé nu, amb 
tots els seus valors, detectes i contra- 
diccions. Ja sé que això avui no s’estila, 
en r época deis comissaris rigorosos, 
però també sovint necessáriament par
tidistas. Malgrat tot, creo que a Vila 
Cinca se li deu una altra mena d’home- 
natge: un treball conjunt per part del 
Museu d’Art i del d’História on s’expli- 
qui, en un context ciutadá, la tasca 
completa d’un home que des d’un ori
gen molt humil va tenir un paper decisiu 
en la creació del prmer nudi artistic 
sabadellenc.

Jardi del Castell de Can Feu. s.d.
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El tractament de résidus 
ì les seleccíons 

esportìves catalanes.

Darrerament s’ha parlai a bastament 
de la demanda a favor de les selec- 
clons esportìves catalanes I de la Ini
ciativa de legislació popular utilitzada 
per canalitzar-la.

Malgrat el distanciament que sembla 
existir entre la classe política I les ins- 
tltuclons d’una banda, i de la societat 
per l’altra, és necessari recordar 
l’exlstència de la Ilei d’iniciativa de 
legislació popular tant a nivell del 
Congrès dels Diputáis com del 
Parlement de Catalunya, que significa 
una manera directe de poder fer 
patents i trametre als òrgans legisla- 
tius les demandes de la societat civil.

A Catalunya, els clutadans poden 
presentar proposiclons de Ilei al 
Parlement perqué les voti si compten 
amb un suport minim de 60.000 signa
tures de persones que constin al cens 
electoral (per tant, majors d’edat). La 
recollida de signatures s’ha de donar 
en un termini aproximat de dos mesos 
segons les condiclons que estipuli el 
mateix Parlement, que pot prologar, si 
ho considera oportú, aquest période, i 
ha de ser feta en uns impresos oficiáis 
que han de satisfer també aquests 
requisite establerts, que serán super
visais acuradament. Per a l’aplega- 
ment de les signatures calen uns res
ponsables clars I definite, els fedataris. 
Pel que fa al Congrès de Dipútate la 
Iniciativa de legislació popular és sem
blant, però amb un minim de 500.000 
signatures.

Voldriem parlar de dues iniciatives 
de legislació popular que s’han pro
duit darrerament a Catalunya:

En primer Hoc, la iniciativa duta a 
terme per una Plataforma d’entitats 
que maiden per a la salvaguarda del 
medi ambient amb I’objectiu de prohi
bir les incineradores al nostre pais I 
d ’oferir alternatives per al tractament 
de résidus. La iniciativa va anar acom- 
panyada d’una torta campanya de

Dos exemples 
d’aplícacíó  

de la Ilei 
dlnidativa de 

lesìsladó  
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sensibilització a través de conferèn- 
cies i distribuciô de material gràfic 
iMustratiu per part de molt diverses 
associacions que hi van col-laborar. 
Tot i que s’han reunit més de 60.000 
signatures, lamentem que la difusiô 
als mitjans de comunicaclô hagi estât, 
creiem, del tot insuficient: el fet d’utllit- 
zar la Ilei d ’iniciativa popular és quel- 
com destacadle en si mateix. Avui la 
proposta está al Parlament de 
Catalunya pel debat, però cap dels 
partits politics, segons transcendeix, 
hi estarla del tot d’acord. Considerem 
però que una xlfra lleugerament supe
rior a les 60.000 signatures és prou 
representativa per ser tinguda serio- 
sament en compte. Aquí hi ha qües- 
tions implicites, qué passa si la volun- 
tat popular xoca amb certs Intéresses 
econômics, i àdhuc politics? esperem 
si més no que la iniciativa, a part de 
les tasques de consclenclaciô ja rea- 
litzades, serveixin almenys perqué es 
modifiquin aspectes claus de la legls- 
laclô existent sobre medi ambient i 
obri noves vies d’actuació a seguir.

L’altra iniciativa de legislació popular 
presentada al Parlament ha estât la de 
les seleccíons catalanes. Partelx de 
precedents com ara l’autohtzacló el 
1913 de la constitució del primer 
Comité Olimpie Català per part del 
delegat espanyol del COI, la creacló 
de la Confederacló Esportiva de 
Catalunya el 1922 amb personalltat 
jurídica pròpia, 0 el suport del mateix 
barò de Cobertin per al reconeixement 
del eoe, entre d’altres.

Actualment, I mitjançant la proposta 
presentada, hom pretén que Cata
lunya pugul tenir seleccione naclonais

esportivos propios, de manera que les 
Federaclons Esportivos Catalanes pu- 
guin escolllr eis esportistes que hi han 
de participar, quedant palesa l’obliga- 
torietat d’assistèneia per la seva part.

La campanya ha obtingut una gran 
difusió i un suport generalitzat, indo- 
sos esportistes i patums destacadas. 
S’han reunit gairebé 500.000 signatu
res la qual cosa significa un éxit 
espectacular I un suport massiu: 
500.000 signants majors de 18 anys 
sobre una població total aproximada 
de 6 milions al Principat IMustren molt 
clarament els desitjos de la societat 
catalana. Lamentem per tant, profun- 
dament aquellos postures contráhes a 
les seleccíons catalanes en oposició a 
les aspiracions majoritáries deis cluta
dans: ens referlm al Govern de l’Estat 
Espanyol i als dirigents de certes for- 
maclons politiques; aixó demostra de 
nou el taranná poc democrátic d’a- 
questes Institucions, I els seus obs
curs Intéresses nacionallstes en favor 
de la Patria (la seva). Esperem que 
aquesta vegada s’imposi la voluntat 
popular palesa a partir de la iniciativa 
de legislació, i que s’aconsegueixi 
cercar també la possibllitat que espor
tistes d ’altres Indrets deis Países 
Catalans puguin competir amb les 
seleccíons esportivos nacionals. A 
més, la importáncia de les seleccíons 
esportivos nacionals rau en la seva 
dimensió extraesportiva pel fet que 
pot constituir un factor destacat de 
desalienació nacional que tots tant 
necessitem: d ’aquí segurament la 
postura tancada i poc tolerant dels 
sectors més espanyollstes I de l’Estat 
Espanyol.

Voldriem acabar animant totes les ini
ciatives que com aqüestes contribuei- 
xin a la participació de la societat civil 
en qüestions politiques com a aireja- 
ment d’un sistema sovint massa intoxi- 
cat per uns tarannás que segurament 
han allunyat la cosa pública del ciu- 
tadá: democrácia vol dir també, i així 
ho entenem, un fort teixit associatiu que 
pugui opinar, debatre, i tenir un pes 
important en les decisions que l’afec- 
ten: cal retornar la política al ciutadá.



Uno de los personajes con una voz 
más propia en nuestro país continúa 
siendo Eduardo Haro Tecglen desde 
sus columnas en “El País”, sus comen
tarios en la Ser o sus últimos libros, 
que nos ofrecen una imagen honesta y 
sincera de la República y el franquis
mo: El niño republicano (Alfaguara, 
1996) o Hijo del siglo (El País/Aguilar, 
1998).

Culto, atento y muy sensible nos reci
be con gran amabilidad en su casa 
madrileña una tórrida tarde de verano. 
Entre libros, sus dos perros fantásticos 
y un vaso de agua fresquísima conver
samos como si de dos viejos amigos 
se tratara. Nos regala su tiempo sin 
conocernos, consciente que si tene
mos interés en su persona algo debe 
unirnos. De mirada fascinante, llena 
de vida, nos seduce también a través 
de una voz cálida con una cadencia 
con la que no esconde sus opiniones 
ni su capacidad de ironizar sobre lo 
más diverso: de lo más irrelevante a lo 
más trascendente, si es que existe 
realmente. Siempre con calma, mucha 
calma, y jugueteando a buscar com
plicidades con el interlocutor a través 
del gesto sutil de sus manos o su 
cabeza espléndidamente nevada.

En El niño republicano usted se 
definía ideológicamente como “rojo” 
(p. 49), ¿tiene aún vigencia esta 
palabra?

Este era el concepto que aplicaban 
los llamados “nacionales” a los que 
no eran “nacionales”. “Rojo” es todo lo 
que abarca la ideologia antifascista, 
incluyendo el anarquismo, el comu
nismo, el republicanismo; todos los 
que en un momento determinado de 
la República se opusieron al llamado 
alzamiento nacional. ¿Que si tiene 
algún sentido actualmente? El mismo: 
los franquistas ganaron la guerra y la 
han continuado ganando, ¿o no es 
así? El mismo sentido tenía cuando 
gobernaba Felipe González, que era 
uno de los formaban parte de la gue
rra ganada por Franco, que por 
Aznar, cuyo entronque con Franco
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resulta más visible. El concepto de 
izquierdas lo ha desgastado el parti
do socialista, por lo que hay que huir 
de los conceptos de izquierda y de 
progresista, demasiado equívocos; 
simplemente “rojo”.

A través de sus libros, como de sus 
artículos, se percibe la sensación 
que el teatro y el cine son sus dos 
grandes pasiones, y que a veces 
parece observarlo todo desde este 
punto de vista, ¿es así?

Sí, y de la televisión, que es la que 
refleja la vida real; lo que pasa por la 
calle es irreal, lo que pasa por la pan
talla es lo real, en lo que todos estamos 
de acuerdo porque vemos lo mismo: 
Lo bueno, lo malo, Aznar, Yeltsin, 
Clinton, nos es común, ¿digo yo?

¿Qué le ha llevado a escribir dos 
libros autobiográficos? ¿Por qué a 
uno lo ha conceptuado de “narra
ción” y al otro de “crónica”? ¿Es real
mente su necrología (p. 234)?

Yo rehuyo la palabra autobiografía, he 
buscado la palabra “narración” o “cró
nica” porque no estoy seguro de tener 
memoria real. Los recuerdos vienen no 
como fueron sino como yo imagino que 
fueron. Para evitar la palabra memoria, 
biografía -con lo que tiene de dogma-, 
procuro buscar palabras no dogmáti
cas, lo cuento así porque es como yo 
creo que fue, aunque no estoy seguro 
de si fue así o no. Además ya tengo una 
edad, ya se va uno marchando y, 
bueno, más vale dejarlo escrito que 
esperar a que lo escriba Umbral... de 
ahí lo de necrología...

¿Dónde están los librepensadores 
de este país?

Yo creo que hay muchos pero que les 
da miedo decirlo -incluso a sí mismos- 
, yo creo que hay mucha gente que no 
cree en nada: nada de lo oficial, de las 
religiones dominantes, del capitalismo 
que nos manda o del ejército. ¿Por qué 
hay miedo? Por lo mismo de siempre: el 
ejército, los bancos... Yo tengo miedo a 
todo, me echaron de una radio, y des
pués de eso yo no sé si voy a poder 
pagar la casa el mes que viene... Lo 
que pasa es que a mi edad ya da lo 
mismo, lo afrontas. Imagina que me 
echan de “El País”, ¿qué voy a hacer yo 
ahora que la vida dura tantos años? 
¿Dónde iré: al “ABC”, a “El Mundo”? 
Hay una respuesta muy buena al res
pecto, la de un granadero del ejército 
de Napoleón que estaba muerto de 
miedo: “¿Estás temblando?”-le pregun
tó Napoleón-. “Sí señor -respondió-, 
estoy temblando pero estoy donde 
tengo que estar”. Tengo mucho más 
miedo a dejar de ser yo mismo pero, 
por si acaso, pregúntale a Cebrián 
-Quadern le entrevistaba la misma 
tarde- a ver si me va a echar... (risas)

En una entrevista para El País, 
Gabriel Tortella afirmaba: “los popu
lares han sabido desembarazarse 
del pasado franquista, de ciertas 
nostalgias de la derecha pura y 
dura, aunque de vez en cuando apa
rece alguna veta.” ¿Qué opinión le 
merece?
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No es verdad, no han sabido desem
barazarse porque no lo han intentado, 
es lo que han oído en sus casas desde 
pequeñitos; el abuelo de Aznar fue 
embajador de Franco e historiador de 
la cruzada; el abuelo de Ruiz 
Gallardón era el cronista oficial de 
Franco, el que hacía los partes de 
guerra, ¿cómo se les va a olvidar? Si 
les parece maravilloso, sólo disimulan 
un poco...

Hay una frase que circula por los 
foros políticos con cierto éxito: “El 
nacionalismo es el fascismo en 
embrión”.

Sí, eso también es verdad, es una de 
sus formas. La palabra nacional ya la 
utilizaron ellos, Flitler y Franco; los de 
ahora son lo mismo, mira Arzálluz 
cuando habla de la nariz o los pómu
los de los vascos... Mira cómo las mul
tinacionales, los bancos, no se preo
cupan del nacionalismo, qué les 
importa!, son los pobres a los que 
meten en la cabeza que hay que ser 
nacionalista y defender no sé qué 
fronteras, fíjate en Kosovo... La pobre 
gente sufriendo por culpa de unos 
intereses mayores: para que Kosovo 
esté en el núcleo centroeuropeo de 
Alemania y para que Serbia se quede 
sola porque dicen que aún es comu
nista y eso no conviene.

Personalmente, ¿qué opinión tiene de 
la sociedad de las nuevas tecnologías 
que asoma a la esquina del s. XXI?

Favorable, creo que la tecnología 
siempre ha añadido valores al hom
bre, si ves lo que era la vida humana a 
principios de siglo y lo que es ahora, 
gracias a la tecnología, la medicina, 
etc., la vida se ha duplicado. Lo impor
tante, como ya decía Marx respecto a 
los telares, es saber quién es el dueño 
de las tecnologías.

Pero todo tiene sus paradojas, por 
ejemplo, en los barrios periféricos de 
Madrid la esperanza de vida se sitúa 
entre los 30 y los 50 años y en el cen
tro -aquí- es de 73 años; entonces, 
¿de qué estamos hablando? En un 
informe de Cáritas se afirma que hay 
en España hay 8,5 millones -la cuarta 
parte- de personas bajo el nivel de la 
pobreza, a pesar de los avances 
¿todavía queda mucho, no?

En El hijo del siglo habla de su des
precio por el uso que se hace de la 
palabra tolerancia, tan de moda ac
tualmente, ¿qué se esconde detrás 
de este concepto?

La palabra es mala en tanto que sig
nifica que se está en posesión de la 
verdad. Siempre se ha hablado de la 
tolerancia de la Iglesia porque “acep
taba” a los que no eran católicos, o las 
casas de tolerancia, casas de prosti
tución, donde se toleraba que el sexo 
estuviera funcionando fuera de los 
márgenes normales. La tolerancia es 
lo que concede el dueño de algo. 
Flabría que sustituirlo por una palabra 
que estaría peor vista que es la indife
rencia: a mi me da igual cómo ejerzas 
tú tu sexo, si eres homosexual, si eres 
polígamo o si no eres nada, no me 
importa lo que seas, me da lo mismo, 
siempre desde el respeto. Yo respeta
ría que tú fueras fraile benedictino -¿lo 
eres? (risas)- o terrorista albanés, allá 
tú. Tú me vas a respetar a mí y yo te 
voy a respetar a ti, y ya está.

Su forma de ver la vida es definida, 
no como cómica, sino como patéti
ca. ¿La realidad lo es o sólo se trata 
de una forma de distanciamiento a 
través de la ironía, la sugerencia, la 
comicidad de la vida tal como es, al 
desnudo?

Sí, la realidad es completamente 
patética, lo que pasa es que la mezcla 
de patetismo y comicidad puede dar 
el humor, la ironía: la realidad es paté
tica. Pero es el mundo el que se dis
tancia de mí, yo me quiero agarrar a él

pero se me va de las manos... (más 
risas) Y sí tengo ilusión, aquí estoy 
escribiendo, estoy trabajando, ahí 
estamos...

Personajes como Polanco (p. 67) o 
Cebrián (p. 89) aparecen en sus libros. 
Desde su tribuna de El País, ¿qué 
grado de acoso percibe? ¿Hasta qué 
punto se siente vinculado con la línea 
editorial del periódico?

Por una parte percibo la conformidad 
de una parte de la gente que lee y de 
la que puedo tener constancia, y del 
acoso ya te conté: me echaron de una 
radio, no tengo ningún otro periódico 
donde ir que no sea éste, donde estoy 
muy contento, porque es un periódico 
donde no estoy solo, hay una montón 
de personas: Manolo Vázquez
Montalbán, Félix de Azúa, El Roto, 
Maruja Torres, Forges... tal cantidad 
de gente que no podrían estar fácil
mente en otro periódico que a mí me 
parece que estoy bien acogido.

Palabras suyas “No quiero volver a 
ningún sitio donde estuve, porque ya 
es distinto. El paso del tiempo no les ha 
sido leve a mis sentimientos” (p. 98).

Cuando vuelvo me encuentro, lógi
camente, conque ya nada es como 
era: ha desaparecido, ha cambiado, 
coches, calles, gentes, o el espíritu, 
como me ha ocurrido con el París 
donde viví, que era el París de Sartre, 
Simone de Beauvoir, Camus, o de 
Montand cuando era rojo, o de 
Brassens cuando era anarquista, eso 
es irrepetible, y cuando voy ahora a

David Serrano i Eduardo Haro Tecglen al seu domicili de Madrid.



París me encuentro con una ciudad 
mucho más burguesa de lo que era y 
no me encuentro en ella.

Usted afirma (p. 101) que, respecto 
a la mujer, “encontrar la libertad por 
el trabajo a sueldo es una trampa”, 
cuáles son los caminos para encon
trarla realmente?

Pues que se libere el hombre, no es 
una cosa de sexos o sectores, sino de 
unidad, cuando empezamos a decir: 
los jóvenes, las mujeres, los ancianos, 
los de este barrio... estamos perdidos. 
La mujer no se puede liberar ella sola, 
ni el hombre, es un problema común 
no se puede dividir. El trabajo es una 
alienación, no una bendición divina... 
Personajes como Pasionaria o Mont- 
seny o como Lenin o como Largo 
Caballero o Azaña serían necesarios, 
pero no porque unos fueran hombres 
y otras mujeres sino porque procedían 
de una misma revolución. Y el hecho 
que los dirigentes anarquistas y comu
nistas fueran mujeres indica que habí
an llegado ahí por algún motivo y que 
el tema de las mujeres estaba mejor 
que ahora que hay que llegar a llenar 
un 25%, ¿no es así?

Usted augura la falta de futuro del 
segundo y tercer mundo en el siglo 
que viene, ¿qué le hace pensar eso?

Porque han dejado de ser necesa
rios, se han marchado los países de 
las colonias porque la mano de obra 
ya no hace falta, las máquinas los han 
sustituido, ya no es posible utilizar las 
conocidas frases de “trabajar como un 
negro o como un chino”, si la mano de 
obra no es necesaria: ¿para qué los 
vamos a alimentar?, ¿por qué vamos a 
querer sus materias primas si la quími
ca las han sustituido? Y todo ello des
pués de haberlos arruinado, haberlos 
sometido a la esclavitud, ahí les 
hemos dejado; la colonización fue 
dramática, la descolonización tam
bién. Miras a África, desde las matan
zas entre argelinos en el norte, hasta 
las muertes de hambre y de sed del 
resto, vienen para acá como langos
tas, se lanzan a la muerte con tal de 
salir de allí. No creo que vaya nadie a 
invertir allí, ¿para qué? Que se mue
ran, qué más les da... los hemos utili
zado mientras hemos podido, ahora

ya no los necesitamos, no tienen solu
ción ninguna, a no ser que del goteo 
se pase a la revolución “Que vienen 
los bárbaros!”, en ese caso la historia 
puede cambiar. Es un mundo conce
bido al servicio de otro, en el momen
to en que se deja de utilizar este ser
vicio, este mundo muere de inanición.

Su manera de ver el mundo, ¿qué 
tiene aún de utopía y qué de escepti
cismo?

No existe la utopía, no es más que 
una manera negativa de echar abajo 
el pensamiento de la gente. Cuando tú 
piensas en cómo debería mejorar el 
mundo: “Esto es una utopía”, y te hun
den. Las utopías del s. XIX que se 
están cumpliendo hoy, las utopías 
anarquistas del amor libre, pues el 
amor libre está prácticamente al 
alcance de todas las fortunas, el abor
to, el divorcio, se han ido cumpliendo; 
las de mayo del 68: la abolición del 
código napoleónico, el cambio de las 
estructuras burguesas... pues han 
cambiado, porque simultáneamente 
han evolucionado con los cambios 
tecnológicos: la píldora anticoncepti
va que hace la revolución sexual o, 
simplemente, la evolución de la mano 
de obra que, al no ser necesaria, libe
ra todos los imperios coloniales. Las 
utopías se pueden realizar, actual
mente se utiliza para que la gente no 
continúe insistiendo en ello o para que 
la gente no crea en ti: “Este hombre es 
un idealista”. Qué duda cabe que a

pesar de todo es cierto que en la lucha 
por la igualdad se ha avanzado 
mucho. Hay una frase de Rosa 
Luxemburgo que decía “El camino del 
socialismo es un camino empedrado 
de derrotas”. Quita socialismo, que es 
una palabra muy fea, el camino de la 
humanidad está empedrado de derro
tas, tú vas perdiendo revoluciones, 
guerras, huelgas, pero algo se va ade
lantando en ese sentido. Rosa 
Luxemburgo publicó este artículo y a 
la mañana siguiente la mataron -la 
democracia-, de modo que esta san
gre algo hizo, que lo estamos recor
dando ahora.

Para terminar, percibo un gran 
resentimiento respecto a los comu
nistas llamados “conversos”, se dice 
de ellos que han hecho el juego al 
anticomunismo...

Sí, los peores son los conversos, los 
semprunes, los jiménez losantos, 
López Amor, que era de la QRT! Todos 
estos que primero odian a todos los 
que no han tenido que cambiar de ide
ología para vivir, segundo porque se 
castigan a sí mismos por haber vivido 
en un mundo que no era viable y cas
tigan también a los demás. Siempre 
han sido malos los conversos: 
Torquemada era un judío converso e 
inventó la Inquisición. Castigan aque
llo de donde proceden con mucha 
más furia que el que no tiene esa 
necesidad. Sí, son terroríficos, sí. No 
digo que no se pueda cambiar de ide
ología, cuidado, me refiero al cambio 
de postura: a los que se pasaron del 
PC a ser gobernadores civiles del 
PSQE y luego al PP; a Tamames, hom
bre que se puede citar con verdadera 
alegría, qué ejemplo de converso, de 
darle la vuelta a todos los partidos... él 
por lo menos no ha hecho víctimas 
entre los suyos, que yo sepa.

El tiempo discurre con placidez entre 
el calor reinante y la sensación de cali
dez humana, extraña y apasionante 
combinación de sensaciones...
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La recent publicació dels poemes de 
l’exili de Joaquim Amat-Piniella, escrits 
entre el 1940 I el 1946, aplegats ara en 
el volum Intitulât Les llunyanies, hauria 
de considerar-se a parer nostre un 
esdeveniment de primer ordre. No 
sols pel seu valor literari intrinsec sino 
perqué constitueixen -aquests ver
sos- un document indispensable per a 
capir, potser amb una nova mirada, a 
partir del valuós testimoniatge del 
propi autor, un dels episodis més col- 
pidors de la història -tan sovint malau- 
rada- d’aquest nostre segle que lente
ment agonitza.

En efecte, gràcies a la labor cons
tant del filòleg David Serrano, que ha 
estât el veritable descobridor d ’a
quest obra I el curador del volum, el 
proppassat dia 25 de maig va poder 
presentar-se a I’Ajuntament de Man- 
resa la poesia fins ara inèdita de 
Joaquim Amat-Piniella. L’edició, a 
cura de Columna-L’Albi Editors, és 
encapçalada amb un pròleg de Jordi 
Castellanos, catedràtic de Literatura 
Catalana de la Universität Autònoma 
de Barcelona (UAB).

L’autor de K.L. Reich, recordem-ho, 
va néixer a la capitai del Bages l’any 
1913. Escriptor precoç, molt aviat va 
coMaborar a la premsa de l’època, 
sobretot als diaris manresans El Pia de 
Bages I El Dia. Va exercir la critica 
d’art I fou un dels responsables de la 
revista Ara, en la qual aparegueren 
alguns dels seus poemes de joventut. 
El seu primer llibre, a més, no es féu 
esperar. L’any 1933, Amat-Piniella va 
treure a la Hum un llibre de retrats que 
duia per titol Ombres al calidoscopi. 
Autor compromès socialment i politi-

Joaquim  
Am at-Pìnìella 
o la paraula

Jaume Huch

Joaquim Amat-Piniel la

LES LLUNYANIES
Poemes oe l’exili (1940-1946)

Edició a cura de David Serrano 
Pròleg de Jordi (Castellanos

COLUMNA . L'ALBI

cament, l’any següent participaria en 
els fets d’octubre i fou empresonat a la 
Model. En esclatar la guerra, s’incor- 
porà a l’exèrcit després d’haver d’a- 
bandonar els estudis de Dret que 
havia iniciat.

La biografia de Joaquim Amat- 
Piniella, però, es precipitará ben aviat 
cap un maison irreparable. Tot I haver 
pogut contraure matrimoni amb Maria 
LIaverias, el mes de juny de 1939, a 
finals d’aquell estiu hagué de fugir tot 
sol cap a Franga, encetant un periplo 
tràgic que havia de durar molt de 
temps. Aixi, de primer hagué de pas
sar pel camp d’Argelers i després pel 
de Sant Cebrià de Rosselló. Després 
vindria Fort Flatry i, després de la 
negativa del govern espanyol de 
reconèixer la seva nacionalitat, l’exèr- 
cit alemany el traslladà als camps de 
concentració austriacs. En efecte, 
Amat-Piniella, entra a Mauthausen el 
27 de gener de 1941. I no fou alliberai 
per les tropes americanos fins al 5 de 
maig de 1945.

A partir del mes de setembre d’a
quell any, I fins al mes d’abrii de 1946, 
el nostre autor va sajornar a Andorra, 
on va poder escriure integrament el 
mecanoscrit de K.L. Reich i on va 
transcriure també els poemes reunits 
en el volum Les llunyanies. Aquesta 
obra, dones, que enguany ha pogut 
publicar-se, en l’escaienga del vint-i- 
cinquè aniversari de la seva mori, 
esdevé, com dèiem, un document de 
primera magnitud. Perqué, de fet, 
constitueix un fenomen singular no 
només dins la història literària I docu
mentai del nostre país, sino també 
dins el panorama europeo. Tal com 
afirma David Serrano, en el seu estudi 
introductori, aquest llibre és “un docu
ment rellevant de les inquietuds i refle
xions d’un home, compromès i sensi
ble, convertii en testimoni i simbol de 
la voluntat de manteniment de la vida i
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la dignitat estrictament humanista en 
un camp de concentració: paradigma 
de la capacitat de destrucció i auto- 
destrucció de l’home i, albora, essén- 
cia d’ell mateix.”

Cal dir que els setanta-un poemes 
de Les llunyanies són adre-gats des 
de l’abséncia -la “llunyania” a qué fa 
referéncia el títol- a l’esdevenidor, el 
qual jutjará els culpables del que suc- 
ceeix, pero també es refereix a la 
figura de la dona, en qui el poeta 
s’empara per resistir els horrors 
durant els gairebé cinc anys de supli- 
ci, com podem apreciar en bells poe
mes com “El pes deis teus cabells” o 
“La teva preséncia”:

Amat-Piniella (primer a la dreta) en el seu retorn al camp de CUSEN (MAUTHAUSEN, Austria)

Bragos oberts, rebo aquesta hora trèmula 

que ve cada cop que el cor s’evadeix.

Bragos oberts, encaixo l’impuls de ta preséncia, 

corpória tan aviat l’espeht assoleix la Hum.

La peli s’esgarrifa al vent del teu pas: 

és el fred que estimo a les nits solitaries.

Amai a casa seva als anys 60.

En llegir Les llunyanies ens trobem, 
sens dubte, devant d ’una obra colpi- 
dora, certament, però també ne
cessària. Aquesta poesia és, abans 
que res més, una poesia de la veritat, 
de la més pura autenticitat humana. 
Aixi, per dir-ho amb les paraules del 
seu prologuista, Jordi Castellanos, 
“Joaquim Amat-Piniella, enmig d ’a- 
quella aventura que ens va testimo
niar a K.L. Reich, una pega mastra 
de la literatura de l’holocaust, cerca 
la salvació en la paraula: se sent 
rebel i expressa la seva rebel-lió.”

De nou a Catalunya, Joaquim Amat- 
Piniella fixà la seva residéncia a 
Barcelona. A partir dels anys cin

quanta, donà a conéixer tot un seguit 
de novel-les com El casino dels sen- 
yors (1956), Roda de solitaris (1957) i 
La pau a casa (1959). Després de 
moites vicissituds, la seva noveMa- 
testimoni més important, K.L. Reich, 
es publicaria el 1963. La seva última 
obra, La ribera deserta, s’edità el 
1966. Amat-Piniella va morir a 
Barcelona l’any 1974. Ara, mentre 
esperem la publicacié de la versié 
integre de K.L. Reich, podem apro- 
par-nos a la poesia d ’aquest escrip- 
tor, sovint injustament oblidat, amb 
l’esperanga que el segle que s’apro- 
pa hagi pogut entendre definitiva- 
ment les paraules d ’una poesia tan 
veritable, i tan necessària fins al dia 
d ’avui, corn aquesta.
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Celebrem que fa dos anys 
que vam endegar aquesta seo- 
ció fixa de creacié literària 
fonamentada sobretot en la 
publicació de poesia i diverses 
formes de narrativa per part 
d ’autors sabadellencs de pres
tigi prou reconegut, alguns 
deis quais encara no havien 
publicat a les nostres pàgines, 
i fins en el darrer número hem 
pogut aplegar les firmes d ’un 
Premi Sant Joan i un Premi 
Caries Riba. Penso que estem 
en un bon carni, un carni, mal 
que ens pesi, no massa habi
tuai en el mon de les publica- 
cions actuals. Malgrat tot, cree 
que val la pena i que tot el que 
hem ofert representa un ventali 
prou divers i de qualitat corn 
per convertir-se en una visió 
plural del que es fa actualment 
a la nostra ciutat o prop d ’ella.

I ara que arriba l’estiu, i sota 
suggeriment de gent a qui li 
agraden les lletres, he pensât 
que seria bo donar la paraula a 
les veus joves de casa nostra, 
gent de disset a vint anys que 
eomença a reivindicar un Hoc 
propi. Aqui eis tenim. Sort!

DSB

Esther Saborido

Quan res sembla tenir sentit 
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N arrativa
Queralt Francolí

Retornar♦ ♦ ♦

Vaig trucar a la porta de casa, abans 
però vaig fixar-me en el que havia 
estât el meu carrer durant disset anys, 
els seu aspecte havia envellit però 
seguía tenint aquell reflex de pau, 
tranquIMItat I a la vegada harmonía 
que es respirava entre tots els veins 
que compartíem barri.

Van respondre, i a l’instant la porta es 
va obrir, de sobte em va venir un flash, 
vaig recordar aquelles nits en que arri- 
bava tard a casa i sentia un beilugueig 
dintre la panxa: Què em dirien els 
meus pares quan arribés?

Vaig respirar tons i vaig plantar-me 
davant la porta. Era ma mare qui m’ha- 
via vingut a rebre, havia canviat, els 
seu aspecte estava força desmillorat, 
durant la meva absènoia havia patit un 
oànoer. Sé però que ella Iluitava de 
valent per combatre aquest mal 
dolent. Vaig fer-li un fort petó, feia olor 
de crema hidratant, vaig deixar les 
bosses al hall, i en un tres I no res ja 
m’havia plantât davant la porta del 
menjador. La Margarita, la meva mare, 
va prohibir-me l’acoés a aquella sala 
de la casa, tot era un pél estrany. Va 
ser ella mateixa qui va obrir la porta i a 
la vegada el Hum. Eren una vintena de 
persones les qui m’esperaven xiuxiue- 
jant, llegint el diari i conversant entre 
elles. No vaig poder mirar-les a totes, 
els ulls se’m van negar, ma mare havia 
reunit a les persones més significati
ves de la meva adolescéncia. El cor 
em bategava, les cames em tremola- 
ven i no em sortien les paraules. Mica 
en mica cadascun d’ells es va anar 
acostant per donar-me la benvinguda.

El primer que em va fer els dos 
petons va ser el Sergi, ell en un prin
cipi havia estât el meu millor amie, 
aquest sentiment però amb els anys

havia anat augmentant fins arribar a 
esdevenir un amor jove, passional, 
boig i pie de vida. Un dia però la Hum 
que ens unia es va apagar i el mòn es 
va capgirar, vam deixar de veure’ns, i 
fins i tot jo mateixa, el seu "carinyo”, la 
seva preciositat, vaig odiar-lo. No l’ha- 
via vist des de feia uns dotze anys. EH 
al igual que tots també havia canviat. 
Aixô si, seguia tenint aquells ulls de 
color mel, que sabien transmetre les 
frases més boniques de tot l’univers. 
Aquest va ser un dels moments en que 
el meu cor va dir prou, i va deixar anar 
unes quantes Hàgrimes en record dels 
moments viscuts amb aquella magnífi
ca persona.

Al cap d ’uns deu segons van venir un 
grup de cinc noies i se’m van tirar a 
sobre, eren les que havien estât les 
meves millors amigues durant quatre 
anys, abans de la meva inesperada 
fúgida. Amb elles ho haviem oompartit 
tot, fins i tot en alguna ocasió el nòvio. 
Me les estimava amb bogeria. Amb les 
seves ganes de viure i el seu entusias
me m’havien fet superar algunes éta
pes durissimes de la meva adolescén
cia. En aquell precis moment van pas
sar pel meu oap tota una sèrie d ’imat- 
ges que em van permetre reviure tots 
els moments viscuts amb elles. Les sis 
ploràvem, no haviem estât capaces 
d’enfrontar el nostre passât. Ara eren 
les nostres Hàgrimes les que ens unien 
i ens feien sentir humanes.

Van apartar-se i van donar pas a un 
altre grup de gent. Aquest estava for
mat per unes set persones. Entre elles 
hi havia Companys d’escola i oone- 
guts prôxims. Un per un van donar-me 
dos petons i al final van obsequiar-me 
amb un petit detail. Vaig obrir-lo impa- 
cientment. Era un retrat de quan jo era 
petita davant la porta de casa meva. 
Duia a les mans una palma, es devia 
tractar dones d’un diumenge de Rams 
després d’haver assistit a la missa 
pertinent. A casa meva érem unes per
sones molt creients i molt influidos per 
la religió cristiana, totes les nostres

accions giraven envers l’Església i la 
figura del Sant Pare. Jo mateixa m’ha
via fet uns farts d’anar a missa els diu- 
menges a la tarda, recordo que agafa- 
va el braç de la meva mare i H deia “ El 
Senyor ens espera”. Les misses de 
Mossèn Joaquim eren d ’allò més 
entretingudes, al menys per a mi, que 
no parava de cantar. Fins i tot va 
haver-hi una època que em passejava 
amb el cantoral per tota la casa i obli- 
gava als familiars que escoltessin els 
meus recitals. Aquest petit detail va 
fer-me molta iMusió. Ara però havia 
arribat el meu torn. Després d ’aquesta 
magnífica rebuda calia donar les grà- 
cies a tots als assistants i al mateix 
temps excusar-me per la meva fúgida 
inesperada i per la meva absència 
durant tan de temps.

Vaig coMocar-me al centre del men
jador amb la intenció que tothom 
pogués veurem i escoltar-me fàcil- 
ment... i vaig oomençar el meu dis
eurs. En ell vaig agrair el suport que 
tothom m’havia donat fins aleshores 
però sobretot vaig ser capaç de realit- 
zar una cosa que havia estât desitjant 
durant molt temps; Vaig demanar 
perdó insistentment per no haver-me 
deixat estimar lo suficient durant la 
meva adolescéncia, per haver estât 
tan esquerpa davant els problèmes 
familiars i finalment per haver fugit 
d’una manera tan precipitada sense 
donar cap mena d’expHcació a ningù.

En alguna ocasió els nervis van 
poder més que jo i no vaig ser capaç 
de contenir els meus sentiments. 
Acabat el disours vaig rebre un tabu
lés aplaudiment de totes les persones 
estimades que m’envoltaven.

La meva vida oomençava de nou. 
Volia viure-la al cent per cent, i sobre
tot amb les persones que en aquell 
moment estaven a prop meu.

8]_
1 i



N arrativa
Xevi Casanovas
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Gisbi

L ’ocupació hotelera és del cent per 
cent. La ciutat sencera s’ha abocat 
amb el Congrès Internacional d ’His- 
tôha Medieval. Els carrers desparten 
guarnits per rebre els congressistes 
provinents de tot el mon. Més d’un 
miler. No és habitual una benvinguda 
d’aquestes caractéristiques, I més en 
una ciutat que, cada vegada és 
menys mediterránia i més europea, 
atrafagada i devorada en el seu dia a 
dia.

La flama deis Jocs Olimpios s’havia 
fos, i feia anys que la ciutat no vibrava 
com ara ho fa. I una vegada més és la 
voluntat popular la que ha convertit 
aquest Congres en alguna cosa més 
que una reunió d ’especialistes. La 
voluntat popular és la que ha decidit 
convertir el Congrès en un homenatge 
al Professor Gisbert. Un historiador fill 
de la ciutat que ha passejat el nom del 
pais per tot el mon. És el ciutadá uni
versal per excel-léncia. Aquell que tots 
el pobles voldrien per ell.

Tot els diaris dediquen, avui, la pri
mera página al Professor Gisbert. Els 
titulars són de l’estil “Gisbi, t’estimem”. 
Gisbi és el nom afectuós amb que tot- 
hom coneix el professor Gisbert.

La taula d’autoritats ocupa l’escenari 
principal. Les hostesses reparteixen 
aparells de traducció simultánia i auri- 
culars. El Palau del Congresses és 
una olla a pressió. Les paraules del 
batlle descriuen la relació del

Professor Gisbert amb la ciutat. Quan 
el president del govern pren la parau- 
la, ho fa per destacar el taranná del 
Professor, sempre patriota amb el 
pais. Finalment és el monarca el que 
declara inaugurât el congrès, en el 
mateix moment en que s’anuncia l’arri- 
bada del Professor. Quan la cadira de 
rodes fa acte de presèneia per un late
ral de l’escenari, el Palau esclata en 
aplaudiments. El Professor saluda i la 
jove que empeny la cadira Taparea al 
costat mateix del Rei.

Encara que, per respecte, ningú fa 
mencio de la seva malaltia, la decrepi
tud fisica de Thomenatjat és evident. 
Tant evident que els organitzadors no 
compten amb la possibilitat de que el 
Professor faci el diseurs corresponent 
d’agraïment. Els metges li volen evitar 
emocions innecessàries.

És per aixô que serà un dels seus 
joves deixebles Tencarregat de pujar a 
Tentaulat i repassar la vida del que ha 
estât el seu mestre I... què caralü! El 
mestre de tots! Aquest entusiasme, 
per començar, arrenca els aplaudi
ments del públic i algún crit espontani: 
“Gisbiiii guapuuuu”.

El jove reprèn la biografia del 
Professor encara amb la veu tremolo- 
sa, provocada pel fet d’haver de parlar 
davant de milers de persones, sense 
tenir en compte els milions d’especta- 
dors que segueixen Tacte per la televi- 
sié, O al carrer amb pantallas gegants 
instaTlades per Tajuntament.

Els pares del Professor eren molt 
humils. Vivien en un petit pis del barri 
maritim. Concretament al carrer del 
Cavalier Vilatorta. En un altre cas 
aquesta dada seria irrellevant però, en

IT

el cas d ’en Gisbi, el nom del carrer és 
un detall cabdal. Ja de ben petit es va 
despertar en el Professor la curiositat 
per saber qui havia set aquell cavalier 
que donava nom al seu carrer. El 
Cavalier Vilatorta era el seu heroi ima
ginan. Mai ningú li va saber donar 
raons del personatge. Ni al mateix 
ajuntament ho sabien. El carrer sem
pre s’havia dit aixi I no havia res més a 
dir. ¿Qué hi fa si va ser aigú o no? 
Totes les respostes frustraven les 
expectatives d ’un adolescent que 
pràcticament havia regirat la ciutat de 
cap a peus. Sense sort. Ni enciclopè- 
dies, ni catedràtics, ni arxius històrics 
van donar resposta a un dels estu- 
diants més disciplinats que es recor- 
den a Tescola. Però en aquells temps 
ningú podia sospitar encara fins on 
arribana la fama d’aquell marrec.

El jove deixeble parla ara amb més 
seguretat i el silenci entre els assistents 
és absolut alterat, només, pel rum-rum 
de les veus dels traductors que s’esca- 
pen dels auriculars d’aquells que utilit- 
zen el serve! de traducció.

Amb Texpedient académie exceTlent 
li va ser fácil obtenir una beca per 
estudiar a la Universität. Divuit anys i el 
Gisbert ja havia decidit quin seria el 
seu objectiu a la vida: Descobrir la 
Identität del Cavalier de Vilatorta i 
estudiar la seva vida. Aconseguir, per 
sobre de tot, que es fes justicia amb el 
seu heroi particular d’infantesa i que, 
en un futur proper, totes les enciclopé- 
dies del món haguessin d ’incorporar 
una accepció pel Cavalier Vilatorta, 
explicant qui era, com va viure i que va 
fer per passar a la história i meréixer 
un carrer.
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Va ser fácil, dones, escollir una 
carrera universitària: Historia. I més 
endavant una espeoialització: Historia 
Medieval. El Professor va cremar la 
seva joventut tancat en arxius, biblio- 
teques, convents, monestirs i qualse- 
vol raoó on poder aconseguir dades 
del seu Cavalier del Vilatorta.

La cadira de rodes fa un moviment 
insignificant i el professor Gisbert 
tanca els ulls. No té son, però les par- 
pelles li pesen. Es una sensació molt 
agradable. El Professor sent com els 
batees del seu cor disminueixen de 
freqüència. La veu del narrador es dis
torsiona i s’allunya. Pel cap del Gisbi 
passen imatges rápides de la seva 
vida. Molt rápides. La sang es fa 
espessa i el cor s’atura. Les imatges 
acaben amb un flash de Hum molt 
intensa que dibuixa un somriure ais 
seus llavis. El cap del Professor cau 
lleument oap un oostat. Com si s’ha- 
gués adormit.

Aquell desfici per reclamar justicia 
histórica per un personatge descone- 
gut el va fer famés arreu del mòn. Va 
crear una nova corrent filosòfica i els 
seus treballs van despertar la curiosi- 
tat d’historiadors de tot el mon. També 
el van envejar molt. Li critioaven que 
élaborés un cens de ciutadans del 
segle XVI i XVII. Els més puristes tro- 
baven insultant que es tinguessin més 
dades d’aquells segles que no pas del 
temps actual.

Tot i la fama i els diners, ell continua
va vivint al petit pis del carrer del 
Cavalier Vilatorta. Com si I’orgull li dic
tés l’ordre de no moure’s d’allà. No 
podia oanviar a un pis més gran fins 
que no és fes justicia. De fet, tota la 
fama, la devia a aquest cavalier des- 
conegut. I a canvi, gué li havia ofert 
eli? Res. El Cavalier Vilatorta continua
va sent un misteri pel Professor i pels 
prop de oent voluntaris que treballa- 
ven al seu costat.

El monarca continua parlant, el presi
dent del Parlament el mira malament 
perqué està fent massa’ apologia 
d’Estat, d ’unió de paì'sos, llengües i 
cultures. I no ve al cas. El Monarca 
acaba amb unes paraules que no per 
aplaudides sòn compreses pel públic: 
Nosaltres sempre serem nosaltres, i 
vosaltres sempre sereu vosaltres.

Algù s’adona que el Professor 
Gisbert no està dormint. En pocs 
minuts l’ambient festiu de la ciutat es 
transforma en dol absolut. No només 
per la mort, sino per la sensaciò de 
fracàs que l’heroi pugui emportar-se a 
la tomba.

L’endemà els diaris en van plens. Els 
rotatius de tendéncia independentista 
titulen “El diseurs del rei mata al 
Professor Gisbert”. Els centralistes, en 
canvi, ompien la primera pàgina amb 
el segCient titular “Les paraules emoti
ves del Rei donen pau i repòs etern a 
l’histohador del poblé”.

Però més enilà de voler polititzar la 
mort del Gisbi, el poblé reclama a les 
autoritats que es posin d ’acord per 
complir l’ùltim desig del seu heroi. La 
ciutat voi que el seu ciutadà universal 
pugui descansar en pau.

Però, ¿com aconseguir que el 
Cavalier Vilatorta aparegui a les enci- 
clopèdies, si el Professor no va saber 
trobar ni una sola referéncia del perso
natge? Quan es troba una solució, les 
enciclopédies aotualitzen els seus 
volums. I la gent és feliç, podent con
sultar l’enciclopédia, pel volum de la 
lletra “C” de Cavalier i poder llegir:

Cavalier Vilatorta: Nom del carrer on 
va viure l’iMustre Professor Gisbert 
expert en Historia Medieval.
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De tant en tant Trini Sotos retorna a 
Sabadell, que és el seu bressol, i 
ens ve a exposar les seves obres. 
Aqüestes obres que son earn de la 
seva earn i esperit del seu esperit.

Ella ha estât viatgera. Coneix mon 
i d ’arreu n’ha tret testimonie plàs- 
tics, paisatges i figures i retrats...

En un viatge a l’Amèrica del Nord 
va trobar el seu phneep blau. La 
parella s’establi a Madrid i uns 
anys després s ’instal-là a 
Santander. Allá, a la bella ciutat 
cántabra, ha passât bona part de 
la seva vida. S’hi ha arrelat. Mai, 
però, s ’ha desvinculat del seu 
Sabadell, on s’inicià amb la pintu
ra, al costat dels seus mestres. 
Aquí té bons amies des de la seva 
joventut... Alguns eis ha perdut, 
malauradament, però mal eIs ha 
oblidat... És quan retorna aquí, a la 
ciutat nadiua, quan es retroba 
aquellos amístate amb les quais 
evoca eis anys passate i es con
templa aquest present. Tot s ’ha fet 
molt més gran, evidentment.

Amb ella hem conversât arran de 
la seva magnífica exposiciò a la 
Galería InteMecte, que s’ha pogut 
admirar del 21 de maig al 10 de 
juny.

Ens ha Intéressât conéixer la seva 
opiniò sobre les diferéneies i afinl- 
tats que hi ha entre ambdues re
gions: la catalana I la santanderina:

-El santandeh és més tancat que 
nosaltres; és més conservador i 
estima i valora el passât i davant 
del futur en tots eis aspectos té uns 
judiéis que no sòn tan avançats ni 
agosarats corn eis d ’aqui -ens 
explica. Afegeix que el tema con- 
flictlu dels nacionalismos allá es 
contempla amb atenciò... I quant a 
l’art modem, l’avantguardista, no 
s’hi ha entrât tant de pie corn aquí. 
Ho va assimilant, en parts, en 
mesura...

A m b
Trini Sotos  

Bayo fri

Joan Cusco

Durant la conversa l’Emlli va perfilant-la, per arribar a obtenir la imatge 
que iMustra aquest paper. És el cas que l’Emili no la tenia incorporada en 
la galería de personatges que ha caricaturitzat al llarg deis anys. La Trini 
l’hem recuperada per uns dies aquí, on se sent tan sabadellenca com la 
que més. En donem fe...



Poesía
Visual

Catalana
(M useu d 'À rt d e  S a b a d e ll)

Milagros Torres

La mostra “Poesía visual catalana” 
que es va presentar el gener al Centre 
d’Art Santa Monica ha arribat al MAS. 
Ais vint-i-dos poetes que configuraven 
el eos de l’exposició, Xavier Canals, 
comissari de l’exposició, ha afegit tres 
poetes sabadellencs que en algún 
moment de la seva trajectória van fer 
alguna aportació en aquest camp:

En primer Hoc Joaquim Folguera, 
jove poeta de principis de segle que 
no va deixar de provar totes aquelles 
formes d’expressió que estaven dins 
la línia avantguardista; dins d’aquesta 
voluntat d ’experimentació es troben 
els seus caMigrames. Els cal-ligrames 
ens presenten tant la lírica propia de la 
seva poesía (“Músics al carrer” i 
“Vetlla de desembre penjós”), com la 
ironía que també era capag d’introduir 
i que queda palesa en el caMigrama 
“En avió”.

Joaquim Sala-Sanah jja  també entra 
dins la línia d ’experimentació que 
suposa la proposta vsual. Finalmen: 
trobem també les aportacions de Fina 
Miralles, artista entrada de pie en les 
darreres tendéncies i que mai no ha 
oblidat l’expressió i el gest de la 
paraula, de la síMaba, de la grafía, tant 
en la seva obra plástica com literària.

No es tracta, per tant, només d’una 
mostra itinerant, sinó que també s’ha 
prêtés que tingué un marcat caire 
sabadellenc.

Les obres dels auto's sabadellencs 
les trobarem a l’entraca de la sala i en 
vitrines. La resta de creacions están 
disposades per ordre d’autors i cro- 
nolôa cament.
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“de fer historia”, alxò vol dir recordar i 
no oblidar qué significaven en el 
moment en qué van ser escrits 
aquests poemes i quin valor els 
podem donar des de la nostra pers
pectiva actual. ParaMelament ens con
voca a pensar en la unitat que poden 
presentar diferents formes d’art: ha 
d’estar separada la lletra de la plàsti
ca? No pot tenir la lletra altres refe
rents visuals que els seus propis sig
nes? No és I’escriptura en si mateixa 
una forma d’expressió artística?

Brossa opinava que “sempre hi 
haurà poesia perqué és una nécessi
tât de l’home”, per la qual cosa Canals 
afegeix que “en una cultura de la imat- 
ge, aquesta reflexió indubtablement 
cal que tingui un component visual”. 
Aquest component és la imbricació de 
poesia I plàstica, grafies coMocades 
de formes diverses.

Tota la poesia és visual, com ho és 
l’expressió plàstica, i per això en oca- 
sions s’han unit i ara tenim l’oportunitat 
de poder-ho comprovar.

p o e s iA
v is u A l

AtAlAnA
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La poesia, de sempre, resulta un 
gènere sectari, entès com a difícil I, 
sobretot, especialment inútil. Tot alxò 
deu resultar del més cert especialment 
quan el que es té davant d’un poema 
és pànie: pànie pel ridicul de no enten- 
dre’l, pànie que aigú t’enxampi llegint 
tal perversió, pànie per perdre el temps 
en una fotesa com aquesta, pànie... 
Pànie que s'accentua quan ens trobem 
davant d’un poema visual, per la qual 
cosa optem per l’inevitable: “mira que 
maco” o “per fer això no cal dir-se 
poeta...” 0 “cony de tio, podría fer una 
cosa que s’entengués, no?”.

La poesia visual neix i renelx en deter
minate moments de la historia, des 
dels segles III I V, amb la voluntat de 
trencar amb els formalismes literarls i/o 
politics del moment. I la reflexió que 
m’agradaria aportar, si és que interes
sa i no és ja velia, prové d’aquesta Idea 
de trencament, de rebeMió, de vega- 
des associada a la de modernitat, però 
que no sempre va aparellada de noves 
propostes literàries. És a dir, allò que té 
de trencament formal-visual de vega- 
des és del tot recurrent des del punt de 
vista de l’aportació literària. SI ens 
fixem en el nostre referent més relle- 
vant: Salvat-Papasselt, mentre un 
poema com “Les formigues” resulta for- 
malment i conceptualment Innovador 
(per la Imatge I les connotacions res
pecte la concepciò poètica), el seu 
contingut resulta superflu, càndid. Per 
tant, hem de ser tan rigorosos davant 
un poema “convencional” com davant 
d’un poema visual, que, pel fet de ser
bo, no té perse cap garantía de quali- 
tat ni de modernitat ni de res. En aquest 
sentit el que aporta la seva “Jaculató- 
ria” o el cal-ligrama del vaixell sí que 
conjumina hábilment els dos mons: 
forma i fons, aportant nous conceptes 
al llenguatge poétlc juntament amb la 
novetat de la visló coral de la realltat, 
essencialment, l’amorosa. Alxò sí, li 
manca la valentía ideològica d’Apolli
naire, més agosarat i visionari respecte 
el que s’entén per progrès I modernitat 
lligada ais avenços tecnològics, 
urbans I maquinistas. En aquesta línia 
trobaríem alguns deis caMigrames de

Llesír en 
diaconal o 
a l*inrevés

a p ro p ó si! de  
l'exp o sició  del MAS

David Serrano

Junoy, especialment “Oda a Guyne- 
mer”, obra en la guai de ben segur que 
Joaquim Folguera s’inspirá per crear 
“En avió”. El cas de Junoy, lllgat al futu
risme I el cubisme i encara per desco- 
brir de veritat (a diferéncia de Salvat), 
que acabará dins el catollcisme més 
reaccionar! no deixa de ser para- 
digmátic del que passerà a bona part 
deis avantguardistes europeos amb 
els feixismes.

L’aportació de Joaquim Folguera, que 
prové del camp de la poesía postslm- 
bolista, a la poesía visual ve motivada 
peis seus contactes amb J.V. Foix i 
Salvat-Papasseit i també pel fet de ser 
el traductor d’Apolllnaire. A “En avió”, 
segurament el seu cal-ligrama més 
programátic i interessant, hi ha la visió 
de modernitat maquinista i de Ilibertat 
poético-líhca, fins i tot hi trobem un cert 
to irónic (“quina oloreta de sopar”), 
però potser hi trobem a faltar la capaci-

tat de síntesi de Junoy o la capacitat de 
reflexió de Salvat. En qualsevol cas, els 
caMigrames són un paréntesi breo a 
l’obra de Joaquim Folguera I, com a 
tais, les seves pretensions són dife- 
rents a les deis altres autors citats, les 
Influéncles deis quais resulten del tot 
évidents, i no per aixó desmereixen la 
seva aportacló.

Per acabar com he començat I amb la 
mateixa voluntat de ser una mica polé- 
mic: Qui digui que llegir poesia és fácil 
és un hipócrita, qui hagi escollit els 
poemes d’Ausiás March per fer estimar 
la nostra poesía ais estudiants de 
Batxillerat és un Ignorant i un inepte i 
qui no tingui pánic davant d’un poema 
visual de Brossa o un cal-ligrama de 
Salvat és que no té ni una mica de Sen
sibilität, ni de sentit critic ni d’humilitat, 
sobretot d’aixó, o és que jo directament 
SÓC un inútil.

Fina Miraiies
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“C ’est parce que d’innombrables cho
ses se situent au-delà des limites de 
l’entendement humain que nous utili
sons constamment des termes sym
boliques pour représenter des con
cepts que nous ne pouvons ni définir, 
ni comprendre pleinement”. (JUNG, 
Cari G: L’homme et ses symboles)

Té una imatge més explicacions que 
les que reconeixem implicitement? Hi 
ha un llenguatge (més complex) que 
va més enllà de la simple recreado 
(artística) d ’una suposada realitat? 
Tenim devant unes imatges que ens 
fan arribar emocione inesperados. 
Perqué? A vegades, dins nostre, algu
na cosa es commou a l’entreveure en 
un objecte artistic més significats que 
en un principi sembla mostrar. Qué és 
aquest “més” que sentim?

El símbol en converteix en un ele
ment de coneixement de l’artista, de la 
seva época i de la seva historia. Tam- 

94 bé en un llenguatge d’origen ances- 
i8 tral, universal i comú que neix d’una 

manera conscient o inconscient, per la 
qual cosa, fa possible un diáleg infinit.

Sím bol: un concepto
Podríem definir al símbol com un 

tipus de “signe” amb més complexitat, 
com una simple representado d’algu- 
na cosa o com una metáfora gráfica 
d’un estât de coses real. Aqüestes són 
unes definicions que ens queden 
massa simplificades i s’allunyen de la 
seva propia esséncia ja que el símbol 
te un ámbit ampli de significacions.

Partint, dones, d’aquesta complexitat 
en la formulació del concepto, distin- 
girem dos grans blocs. El primer, més 
proper a la Psicología, es caracterit- 
zará per la recerca de la significado 
del símbol a través del conducto emis- 
sor. Aquest será la persona, com a 
part integrant d’un cos social i cultural 
i que amb la seva conducta plasmará 
aquests simbols en els seus fets: joes, 
somnis, rituals, objectes artistics... El 
segon bloc, més ficat dins l’àmbit de la 
Historia de l’Art o dels fets i moviments

EL SIMBOL I ART:

un llensuatgc 
amagat

Montserrat Carné

VAS GREC en forma de Brau, s. XVII a.C______

artistics, intenta localitzar aquests 
mateixos fenémens però, des del punt 
de vista de “l’espectador” devant unes 
imatges o de la seva “resposta” sobre 
uns fets plàstics concrets, o sia, eis 
efectos que aquests produeixen i no 
les interpretacions de les “ intencions” 
de l’artista.

Cari G. Jung, des del seu punt de 
vista de Psicoanalista, intenta analitzar 
el símbol tot partint que aquest és la 
base del llenguatge que fa possible 
l’expressié de fets concrets o situa- 
cions més indefinidos. EIs seus estu- 
dis serveixen per analitzar eis somnis, 
eis quais conceptúa corn una de les 
formes més irracionals de pensament 
per contrarestar-la amb la part de pen
sament conscient i dirigit del llenguat
ge més racional, més a tocar amb la 
realitat.

En l’estudi del somni (un mon incons
cient i irracional) es planteja quin és l’o- 
rigen dels simbols que surten repetits i 
reiterats. Eis distingeix en naturals; 
aquellos imatges arquetipiques fona- 
mentals i de les societats primitives; i en 
culturáis: aquelles veritats, dites eter
nos, adaptados a les religions i a les 
societats modernes.

El símbol, per Jung, serà dones, un 
tipus de forma de representacié d’un 
estât de coses, Iligada a la persona en 
allò més profond, i que parteix d’anti- 
gues creences, les quais s’han anat 
acceptant i modificant fins ara, i que 
tenon repercussiò tant en la seva part 
conscient corn en la part més irracional 
d’ella. Analitzar-ho ajuda al seu conei
xement.

Sigmund Freud, gran teòric i geni de 
la Psicologia i del Psicoanàlisi, parteix 
de la transcendència que té el símbol 
en la oonducta humana. El seu punt de 
vista és diferent, ja que considera el 
símbol com una part integrada a l’in
conscient i en la major part amb con- 
notacions i referéneies sexuals que 
prenen cos en el somni i també en 
altres conductos inconscients.

“El coneixement que del símbol pos- 
seeix el subjecte és inconscient: tant és 
aixi que aquest forma part de la seva 
vida psíquica inconscient... La relaciô 
simbòlica seria, dones, una super- 
vivéncia de l’antiga identitat de les 
paraules.” (FREUD, S.: Els somnis)

Sobre l’ús del símbol en l’Art, Freud 
acaba considérant que és el résultat 
extrem d’un estât d’angoixa i d’unes 
situacions subjectives “especiáis” que 
es queden projectades. Aquest ha 
estât un tema llargament discutit i con
trovertiti la difícil definiciò d’artista, 
aquella imatge poética de l’artista trist, 
foc de passions, turmentat, amb aquest 
aire romántic de deixadesa, d’estar 
lluny de la realitat. Com més extrema 
era la situació anímica de l’artista més 
creatiu esdevenia el seu fer. Definiciò 
aquesta que ha quedat obsoleta, si bé 
no es pot deixar de banda. El concepto 
de “in-extremis” pot seu un accent, 
però mai la base primària de cap 
expressiò artistica.

En un altre punt de vista, el Pedagog, 
Jean Piaget entén el símbol com una



assimilació de coses reals en el “jo” de 
la persona, però també dels seus 
desigs, de les coses més amagades. 
A diferència de Freud, entén el símbol 
com un coneixement; un llenguatge 
conscient del qual se’n te conscièn- 
cia. Per tant, se’n pot ter un us concret 
i també saber-ne la Intencló.

“El símbol Implica la representacló 
de l’objecte absent, ja que és la com- 
paraclô entre un element donat i un 
element imaginât, I una representació 
ficticia ja que aquesta comparació 
consisteix en una assimilació défor
mant.” (PIAGET, J: La formado del 
símbol en el nen)

Aquest concepto sobre el símbol l’a- 
gafarem més endavant, aquesta idea 
de l’assimilaclô d’un fet i de la represen
tació ficticia de l’objecte ens fa veure 
corn deixa en un segon pia les teories 
de la repetició de formes ancestrals 
assimilades durant el pas del temps 
dins el nostre interior i fa émfasi en la 
creació de “nous” simbols, d’unes noves 
associacions mitjançant un nou llen
guatge on l’Art es convertirà en oreador 
d’un llenguatge amagat, manipulador 
de la realitat. Aquest pot arribar a seduir 
a qui l’observi, tot marcant unes noves 
pautes de diàleg visual.

Ernst H. Gombrich, teòric d’Història 
de l’Art, es mira el punt de vista dels 
psicoanalistes amb un cert escepticis
mo ja que ell creu que una obra d’Art 
s’ha d’entendre a partir de diferents 
“nivells de significat”. Creu imprescindi
ble veure el context, les causes de l’ar
tista, però creu més important enoara, 
saber veure els “efectos” que aquest 
promou en el cos social on l’artista viu. 
L’interessa l’estudi dels efectos que 
produeix l’Art, i per aixô, entra també, 
en el coneixement de la simbologia 
corn un mitjà de coneixement, però el 
símbol no ha de ser el centre exclusiu 
d’estudi sinó un element més de l’obra.

Aixô no oomporta un rebuig a la inter- 
pretació del símbol en l’obra d’art, 
però si en l’excès d’estudi de tot ele
ment gràfic i simbòlio es trobi, ja que 
segons Gombrich, aquest fet pot com
portar que l’estudi dels simbols en una 
obra artística es converteixi en l’apli- 
cació d’una “teoria simbòlica” total- 
ment ficticia.

Mascara d’animal, Costa d’Ivori, s.IV

Cap de brau amb rostre humà, Picasso, 1937

El símbol en l’Art.
Passat i contemporaneïtat
Dins el marc inabastable de simbols 

que enriqueixen la nostra cultura, 
s’ha fet la tria d’un d ’ells, el brau, per 
la gran quantitat d ’interpretacions i 
exemples que s’han trobat, des del 
passât més remot fins a l’actualitat 
més recent.

De les significacions sobre el brau, a 
l’extensa bibliografia sobre simbols, 
es manifesta el caràoter divi en diver
ses civilitzacions, ja corn a símbol de 
terra oom de cel. El seu sacrifici ritual 
estava Iligat a la fecunditat. Altres opi
nen que el brau expressa el cel fecun
dados O les divinitats atmosfèriques ja 
que s’assimilava el seu mugit amb el 
so del tro. En altres casos és un símbol 
de poder représentât moites vegades 
mitjançant les banyes. Aqüestes es 
converteixen en la oonnexió entre el 
cel i la terra. El brau corn animal fort i 
salvatge porta implicites les forces 
incontrolables, forces essencialment 
no-humanes i instintives.

Totes aqüestes significacions que 
s’han resumit fins ara, tenen algún 
sentit quan tenim davant un Brau del 
s. XVII a.C. de la cultura micènica? i 
quan mirem el brau représentât en el 
Guernica de Pablo Picasso? Sentim el 
mateix?

És intéressant analitzar les opinions 
contradictòries del propi Picasso en 
les quais, per una banda, tant el brau 
corn el cavali representen dues for
ces: la del poblé espanyol i la del 
franquisme durant la Guerra Civil. 
Josep Palau Fabre, en el seu Ilibre 
sobre el Guernica, ens fa menció de 
les diferents opinions que tanmateix, 
es contradiuen. Eli es queda amb una 
d’elles, la de Larrea: “...el brau i el 
cavali, els veu corn l’encarnaciô, res
pectivement, del poblé i el feixisme. 
Arnheim, en canvi, els interpreta a la 
inversa. Per a eli el brau encarna la 
força bruta i el cavali és la víctima 
propiciatòria, el poblé”.

El fet més important d’aquestes dife
rents interpretacions sobre el brau és 
que no són traduocions directes al 
que hem trobat en la bibliografia de 
simbols, sinó que les referéncies de
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contingut les localitzem si analitzem 
el moment historic de la pintura 
(Guerra Civil a Espanya) i en els estu
die preparatorie que va anar realitzant 
Picasso just abane del Guernica.

També és molt intéressant repassar 
allò que el propi Picasso diu en una 
entrevista teta pel Director del Museu 
d’Art Modern de Nova York: “Aquest 
brau és un brau, aquest cavali és un 
cavali... Sí, es ciar, els símbols... Però 
no cal que el pintor els creí aqueste 
símbols... Cal que el públic, els 
espectadors, vegin en el cavali, en el 
brau, símbols que interpreten com 
ells volen. Hi ha animals, sòn animals 
destrossats. Per a mi, és tot, que el 
públic vegi el que vulgui veure”.

Jo em mantindria en les paraules 
del propi pintor ja que en el seu tre- 
ball previ, els estudis abans esmen- 
tats, encamina potser aquesta 
aMegoria del franquisme en el cavali 
i la del poblé en el del brau, però 
també es contradiu, ja que el brau 
segueix un procès de transformacié. 
Primer el fa molt humanitzat per aca
bar représentant una imatge ferotge. 
El cavali en el mateix to. Sòn dues 
victimes d’una barbàrie.

Independentment, però, d ’aquesta 
suposada intencionalitat de l’artista, i 
seguint els seus conseils, farem la 
nostra pròpia interpretaciò de mane
ra primària: sòn animals, un cavali 
ferotge, desbocat I ferit. El brau se’ns 
acosta més a un sentiment distint, 
més irreal. És el poblé com uns 
diuen? La resposta podría ser positi
va o negativa. L’ámbit de contingut 
del propi símbol ens dona referén- 
cies més interiors. Aquest brau ens fa 
sentir un sentiment de pérdua. Jo 
creo, que sòn dues forces que tenim 
interioritzades i que están sota un 
mateix perill: la destrucció. És una 
situació que trobem en el nostre pas
sât més remot però també, en el pre
sent més proper a la Guerra de 
lugoslàvia i Kosovo. Dolor i por, 
poder i destrucció. Victimes totes en 
un exercici de força que acaba en llá- 
grimes i mort.

Altres referéncies són les que 
podem veure en els braus trobats a

Cnossos (Creta) referents a la civilit- 
zació micènica, com el Vas grec que 
IMustra aquestes pàgines. La seva 
connotaciô religiosa és innegable. El 
brau te un marcat sentit de divinitat i 
està représentât corn a tal divinitat o 
corn un mitjà per arribar-hi a través 
d ’objectes de culte. Aquest accent 
divi està especialment représentât 
per les “banyes” del brau. L’historia- 
dor Stylianos Alexiou fa la seva inter- 
pretaciô d ’aquest simbol en concret: 
“Les nombreux exemples précé
dents mostrent que la manifestation 
symbolique de la divinité à travers 
des objects associés à son culte, 
était plus importante pour les mino- 
ens que sa représentation directe”.

El rei jugant amb la reina, Max Ernst, 1944

El brau era simbol religiôs, però les 
altres significacions no religiöses, ens 
diu, les podem trobar en els costums 
de l’any 1700 a.C aprx. i que proba
blement provenien de la era Neolítica 
que ja assimilaven el brau amb les 
forces atmosfèriques, no controla
bles. És curiós veure corn la divinitat 
te també aquestes referéncies de 
força. El deu misericordiés però 
també fort i implacable. Un exemple 
similar el trobem en un cultura ben 
ditèrent, corn la Máscara en forma 
d ’animal de la Costa d’Ivori del s. IV.

Aquests sentiments els trobem 
encara a la nostra cultura i a la nostra 
religió. El poder, com a tal, també es

considera protector i fort. Just i injust. 
Ens ve a la memòria el brau i el cavali 
de Picasso. Agressor i víctima alhora. 
Dues imatges i vàries significacions a 
la vegada.

Un altra exemple el trobem en una 
escultura més recent, de Max Ernst: 
El Rei jugant amb la Reina. És molt 
curiós veure com l’escultor s’ha dei- 
xat portar per aquesta assimilació del 
carácter divi del brau I en la humanit- 
zació d ’aquest. Aquestes banyes, 
com una corona que llueix, poden fer 
referència al poder però també a la 
idea molt reiterada a diferente 
moments històrics, que tot monarca 
és un ser elegit pels deus.

Barreja, superposició de significate, 
assimilacié i renovació de trets histò
rics. Tot un cùmul d ’imatges i de sím
bols que hem anat acumulant dins la 
nostra història. El nostre present és 
això: un pòsit infinit de signes i senti
ments del passât. Hi ha imatges que 
ens commouen i no sabem perqué. 
L’Art ens deixa arribar aquest misteri 
i ens remou els nostres fantasmes. 
No hem fet un anàlisi simplista ni tant 
sols érudit d ’aquest elements que 
hem anat trobant tant contradictoris. 
Ha estât simplement un exercici de 
contemplaciô i reflexiô. Una conclu- 
siô és certa: res s’inventa de nou i la 
humanitat tant contradictòria i primà
ria corn ha estât sempre, crea, refle
xiona, inventa i torna a inventar el 
mateix de sempre. El món de la cul
tura ha estât, en totes les époques, el 
canal, el carni necessari per a fer arri
bar i expressar tot allò del que està 
feta la persona humana: sentito, sen
timents, l’ideal de la beilesa... i 
també, els dolor i les pors.



Bravo,
Anna!

Anna Fite

Va correr el rumor que presentarien 
Rumors a la Farándula... Poc temps 
després el rumor es va confirmar i ro
bra es va presentar davant d’una pla
tea plena a vessar, que s’hi va Iliurar 
de bon començament I no va parar de 
gaudir, riure i aplaudir... I l’obra va 
aconseguir un èxit tant rotund que fins 
i tot l’opinió del critic del Diari Sabadell 
va ser positiva. Què més pot demanar 
una companyia?

D’aquest résultat Anna Güell n’és en 
bona part responsable, encara que la 
seva innata generositat la dugui a ator- 
gar-li la part restant del mèht a l’exqui- 
sida creació que l’autor ha fet del seu 
personatge. Parlem-ne:

Anna, en el cercle d’actrius i actors 
corren molts rumors? AIgú fa córrer 
de sobte, per exemple, els Dagolls 
munten e/s miserables i fan un cas
ting restringi, i coses d’aquestes?

Si, si... Molts. Tota l’estona són 
rumors i coses que ens diem i ens 
expliquem. I no només del mundillo 
d’aqui sinó també dels actors estran- 
gers. Quan tornem de bolos ens pas- 
sem el viatge posant-nos al corrent de 
les tafaneries dels aotors, tant dels 
d’aqui com dels de fora.

I la majoria es confirmen?
N’hi ha que si, però molts cauen al 

buit. El que fa gràcia és veure com de 
tant en tant es disparen rumors que ja 
s’havien desmentit, però han corregut 
per una altra banda i tornen a sortir. I 
sempre sòn els mateixos.

Quan va córrer el rumor que s’estre- 
naria Rumors, vas pensar que hi tin- 
dries un paper?

És que primer vaig saber que tindria 
un paper i després va cérrer el rumor. 
Me’n vaig assabentar molt de seguida!

La teva entrada en escena és un 
dels (molts) moments feliços de l’o- 
bra: entres tu, i el pùblic rep corn una 
glopada d’alegria...

És un personatge que el disfruto mol- 
tissim. Potser perqué está molt Iluny de 
mi, i per tant, a l’anar-lo créant, vaig 
haver de buscar-lo fora de les meves 
caractéristiques. Aixô em permet de 
jugar amb una série de coses, que si 
fos més prôxim a mi no m’ho permetria.

I tu què reps, en el moment d’en- 
trar? Què t’arriba de la platea?

La veritat és que es prepara molt l’a- 
rribada del meu personatge, perqué 
els altres veuen arribar el cotxe i un 
d’ells, la Claire, fa una exclamacié 
d’horror i diu “Corn és que s’ha pogut 
posar un vestit corn aquestl”, de 
manera que eis espectadors ja están a 
l’expectativa d’aquest vestit que porta.
I el que jo rebo és aquesta reaccié

divertida de complicitat del públic 
amb la Claire, perqué realment pen- 
sen que la Claire tenia raó: com m’he 
pogut posar un vestit com aquest!

El públic sol respondre com espe- 
reu als diferents gags i recursos que 
heu preparat per sorprendre’l?

És curios per qué a cada localitat 
reacciona de manera diferent. I també 
fa grácia veure com en una mateixa 
platea, un sector de públic culi una 
série de coses que no capten uns 
altres, o uns huen gags que els altres 
no han collit. També depén del dia de 
la setmana: els de dimarts i dimeeres, 
que és preu barat ve gent jove i ens 
agrada molt. Diumenge a la tarda: 
públic més gran, que va a un altre 
ritme, tarden més a riure; de vegades 
no els capten de seguida o no els han 
sentit bé i el vei els ho ha de repetir i 
llavors huen a destemps!

SABADELL EXIGEIX
I pel que fa al públic de Sabadell...?
És molt exigent, perqué aqui hi ha 

una gran tradieié teatral i la gent té 
molt criteri. Per aixó el bolo de 
Sabadell, en la nostra professió, es 
respecta sempre molt.
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Hi ha una escena de l’obra en la 
qual t’arrossegues per terra. No t’ho 
prenguis malament, però... Com 
actriu: havies caigut mai tan baix?

Aquesta professió sempre és caure 
i aixecar-te i penso que anar per terra, 
en sentit figurât, de vegades no va 
malament, perqué també has d’a- 
prendre que a la vida hi ha pois i por
quería. La nostra professió és una 
arma de doble fil, perqué hi ha épo
ques que són molt bones i de sobte 
tens molts amies, i tothom et convida 
a testes i tot és meravellôs i tothom et 
vol en eis seus repartiments, i un dia 
t’equivoques, fas una cosa mal feta, i 
de sobte tots aquells amies que 
teñios ja no els tens i ningú compta 
amb tu en els repartiments. Penso 
que aqüestes pujados i baixades 
t’ensenyen coses que són importants. 
Perqué ni en el moment que estás 
amunt et pots deixar enlluernar per 
aqüestes coses.

He fet aquesta metàfora, perqué 
sovint sorprén la veheméncia amb 
que els actors i les actrius defensen 
els seus personatges, fent-los creí- 

98 bles davant del públic, fins i tot amb
22 comportaments que potser no

acceptarien d’una altra persona, si 
aquella fos real. És a dir, la pregunta 
és: quan una actriu accepta partici
par en un muntatge, accepta el que 
proposa el text?

La majoria de les vegades intentes 
que sigui així. Però d ’altres acceptes 
una feina encara que no estiguis d’a- 
cord amb el contingut perqué néces
sités treballar. Ara bé, pensa que l’ú- 
nic que fan els personatges és donar 
un punt de vista, però qui ha d’opinar 
és el públic. És a dir, que si jo faig el 
paper d ’una persona molt dolenta 
dalt de l’escenah, que diu I defensa 
una série de coses en les que evi- 
dentment no estic d’acord, és perqué 
el públic ho escolti i li serveixi de 
reflexió.

A l’obra interpretes una dona amb 
especialment dotada per l’art culinari. 
En la realitat, també tens aquest do?

M’agrada força. Quan tino temps 
m’hi dedico i sobretot disfruto investi- 
gant nous plats, basats en una cuina 
més natural, créant a partir dels ingre
dients que trobo a la nevera.

I quin és el plat que els teus amies et 
demanen que els cuinis, quan vénen 
a sopar?

La paella de verdures, i unes ham
burgueses vegetáis que són una 
meravella i que superen amb escreix 
qualsevol hamburguesa de earn (les 
faig amb una massa compacte de 
sémola i diferents verdures, que es 
coMoca entre dos tails de tomàquet 
(per qué no s’enganxin) i es deixen 
coure al forn. Queden bonissimes!)

I el teu text teatral preterit, quin és?
N’hi ha moltissime... Shakespeare 

em fascina (“Nit de Reis”, “L’aman- 
siment de l’harpia”). Amb clàssics 
catalans m’he quedat molt sorpresa 
amb La Galatea, de Segarra. He des- 
cobert un Segarra que va tenir una 
faceta de tres o quatre obres merave- 
llosa. I m’agraden també els clàssics 
grecs, i algunos comédies classiques.

Ets consumidora habitual de teatre?
Sóc força mala espectadora. Bé, tino 

époques, perqué de vegades acabo 
una funció i ho vaig a veure tot i d’altres 
que no m’arrosseguen al teatre ni boja.

Actualment hi ha una molt i variada 
oferta teatral...

Penso que encara hauríem d’anar 
més lluny, però sí, realment és molt 
variada. Hi ha hagut l’arribada deis 
musicals, que fins ara es feien molt 
esporádicament; també es fa molta 
comédia, altra vegada, que foia temps 
que no se’n feia, presentant-se coses 
de molta qualitat, i, al mateix temps, 
pots veure un Shakespeare, juntament 
amb una obra de Molière, una de Sega
rra, i les propostes dels nous autors 
catalans, que penso que han entrât en 
una bona dinàmica d’estrenes.

En un altre moment de l’obra perds 
unes arracades. Sort que, afortuna- 
dament, al cap de no res les recupe
res. T’has perdut coses importants a 
la vida, teatralment parlant?

Penso que per una banda m’he per
dut coses, però que després les he 
récupérât per una altra banda. Es a 
dir, que me n’he deixat passar algunes 
per anar-ne a buscar d’altres I aqües
tes m'han compensât molt. D’alguna 
manera estic força satisfeta del que he 
anat obtenint en aquesta professió. No 
canviaria res. Res.

No és estrany, perqué la seva és 
una trajectória ascendent, sòlida i 
sens dubte coherent, que l’ha dut a 
participar en projectes tant intéres
sants corn l’impactant Dancing del 
Teatre Condal l’any 1989; la inoblida- 
ble Dansa d ’agost l’any 1993 al Teatre 
Lliure O l’aplaudida Maria Rosa al 
Teatre Principal, l’any 1987, entre moi
tes d’altres.

I que a més no para: perqué en 
aquests moments està compaginant 
el paper de la Nùrla -exnôvia del sen- 
yor Miramon- a la série televisiva 
Laberint d ’Ombres, amb els bolos per 
Catalunya de Rumors (que acabará 
aterrant aquest estiu al Grec), i el que 
ella cataloga com un regal fantàstic 
que m’han fet, i que és una coMabora- 
ció a l’emissora de radio Catalunya 
Cultura, en una secció de dramátics 
on es fan contes infantils, teatre 
radiofònic, algún programa dedicat 
només al teatre i, de dilluns a dijous, 
de dos quarts d’una a la una de la nit, 
un programa de poesia tituiat “Sonen 
les paraules”.

Així dones, que sonin també els 
aplaudiments per aquesta actriu 
sabadellenca, corredora de fons, que 
està deixant petjada ferma.

Bravo, Anna!
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El criptograma, de David Mamet, s’ha 
pogut gaudir a la Sala Petita del TNG 
fins al 30 de maig. Una petita joia a la 
quai Sergi Beibel ha sabut treure un 
gran partit escenogràfic i semàntic. 
Belbel, perpetu enamorat dels jocs lin- 
güistics, troba en aquesta pega “la 
horma de su zapato”, permetin-me 
aquesta digressió modal, però em va 
molt bé, donat el marcat surrealismo 
que, a la manera de Magritte, plana 
per tota l’obra: “oeoi n’est pas une 
pipe”, tot apareixent, aquí, corn “aixô 
no és pas un ganivet”, sino la repre- 
sentació d’una obsessió.

Mamet utilitza el text per explicitar la 
irremeiable relació entre el llenguatge 
i el pensament. Relació, a vegades, 
frustrant, perqué, instal-lats en el 
drama, ens preguntem si diem el que 
sentim o diem el que convencional- 
ment hem de pensar Disjuntives com 
aqüestes, plantejaments filosófics 
com aquests, són, inteMigentment, 
potenciats per Belbel, subratllant l’e- 
xageració deis diálegs cavalcats o la 
repetició de les oracions. El director 
pretén demostrar-nos que la veracitat 
o realismo del drama resideix, parado- 
xalment, en la pertorbadora pátina oní
rica que té tota situació de dolor i de 
desesperació i, aixó, está magistral- 
ment aconseguit en la posada en 
escena, que és magnífica.

El criptograma comparteix el poder 
de la Intensität dramática d’obres més 
ambicioses com Una jornada particu
lar, La jungla de cristall o Vidres tren- 
cats . I com passa a Els dublinesos, en 
petit format, com si es miniés una 
biblia, aconsegueix arribar a donar la 
rotunditat de l’irremeiable. Malgrat

£ /
Críptograma

Ana Fernández Alvarez

aquesta tensió, Belbel ha sabut intro- 
duir una certa relaxació tonal a l’obra, 
fent-nos compartir les seves debilitats 
culturáis. Com sempre, es recrea en 
fer l’ullet a l’espectador tot oferint-li 
referéncies i complicitats cinema- 
togràfiques, algunos, reaiment, ben 
reeixides. El personatge de Donny, 
interprétât per Emma Vilarasau, és tot 
un referent hitchcockià, que va més 
enllà del mer homenatge. El pentinat, 
el color dels cabells, el vestuari, etc. 
Ella és la representació de la dona 
castrant, una beilesa que s’admira, 
però que, sense paraules, solament 
amb el gest i l’actitud, anuMa el mas- 
ole, el devora amb mossegades inqui- 
sitives, a cops de Sentimentalität i de 
sensualitat negades. La referència no 
és simplement formai, sinó que ser- 
veix per a introduir possibles explica- 
cions que justifiquen la fúgida de 
l’espôs. Un marit que no veiem mai, 
però que Belbel sap materialitzar pro- 
jectant-lo en la interpretació del perso
natge de Del (Andreu Benito), per 
cert, molt aconseguida i convincent, 
l’home insignificant, quasi l’escarabat 
de Kafka. És la tercera preséncia, el 
costat més frágil d ’aquesta relació 
triangular, és qui defineix i fa evident, 
grácies a la Ilei dels contraris, el marit 
absent. No vaig poder evitar recordar

la inefable mare de Gigi, escatimada 
en un fora de camp magistral de 
Minnelli, però absolutament endevina- 
da per l’espectador.

La mare-esposa ha fet desaparéixer 
el pare, però, inévitablement, també 
acabará aniquilant el fill. Un fill que 
intenta escapolir-se de la teranyina 
materna, a base de rebel-lia, de som- 
nis i a través de l’arquitectura d ’un 
món personal inscrit en l’imaginatiu 
espai d’unes golfes, però que no té la 
suficient força per a aconseguir-ho, ja 
que, corn a nen que és, és massa frá
gil per a suportar el corrosiu poder de 
l’amor maternai: Testimo, però no m ’a- 
grades. Genial !

L’ambigüitat final de la història está 
molt ben resolta amb el nen aferrat al 
ganivet, leitmotiv de l’obra, tot pujant 
l’escala, una escala que esdevé 
preséncia orgànica i organitzadora en 
l’obra, una altra vegada Hitchcock. 
Aquest element és una metamorfosi 
del cordò umbilical entre els móns 
personals, individualitzadors, del nen i 
de la seva mare. Recordem Psicosi i 
l’escala que uneix Norman Bates, en el 
món real del Motel, amb la casa uteri
na. La pujada final del nen no funciona 
com element interrogent: es mata o no 
es mata ? Perqué, en realitat, ja no té 
importáncia i, a més, ja se’ns ha dit 
moments abans. La consumació física 
d’un suicidi, tot i portar implicit un 
aspeóte molt dramátic, és, precisa- 
ment, el menys dur. La Mort, la verita
ble, és anterior, quan el nen dimiteix 
de seguir Iluitant, quan deixa d’interro
gar i, per primera vegada, obeeix: ja 
ha mort, ja ha estât expulsât del 
Paradis.
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La programació d’aquest “western” 
de John Ford a la sessié de cloenda 
de curs de Cineclub Sabadell ha estât 
una magnífica noticia. En aquest país, 
feia molts anys que ningú no el podia 
veure en òptimes condicions. I es trac
ta d ’una peMicula que, corn passa 
amb moites de les que Ford va rodar 
entre eis anys cinquantes i seixantes, 
no només conserva plenament la seva 
vigència sino que, fins i tot, millora 
amb ei temps.

Imprégnât per les primeres notes 
d’Steiner, un “travelling” endavant ens 
porta, amb Martha Edwards (Dorothy 
Jordan), de dins d’una casa cap a l’ex- 
terior. De la penombra, on és la càme
ra, a la Hum. Un genet s’acosta: és 
Ethan Edwards (John Wayne), que 
torna de la guerra tres anys més tard: 
és l’any 1868. Un altre “travelling”, 
aquest enrere -absoluta simetría-, con- 
dueix Ears Jorgensen (John Qualen), la

THE SEARCHERS

Centauros 
del desierto

Pere Cornelias

seva dona (Olive Carey) i Debbie 
Edwards (Natalie Wood) cap a I’interior 
d’una altra casa. De la Hum a la penom
bra, on s’instaHa la càmera com al 
començament. La porta es tanca i, 
sobre la foscor, apareix el “The End”. 
Fora, un home sol, el mateix Ethan 
Edwards a qui hem vist arribar a un Hoc 
semblant fa gairebé dues hores. A 
mitja peMicula, la Sra. Jorgensen 
també ha sortit de casa seva per rebre 
Ethan i Martin Pawley (Jeffrey Flunter), 
que ja fa dos anys que busquen 
Debbie. Però ni és el retorn del germà 
absent, com al principi, ni la rebuda a 
una noia que semblava definitivament 
perduda, com al final. La càmera 
-sempre al mateix Hoc- es manté, 
dones, estàtica. La suavitat dels movi- 
ments de “travelling” esmentats abans i 
l’estatisme d’ara demanen una lectura 
en profunditat I són el résultat d’una 
determinada opció artistica. L’absolut 
control personal de la posada en esce
na. Malgrat les eMipsis brutais -I 
excessives- de la segona part del film, 
en qué es fa difícil d’assimilar el pas del 
temps, THE SEARCHERS (1956) és, 
amb EL HOMBRE TRANQUILO (1952), 
i MISIÓN DE AUDACES (1959), un deis 
tres grans Ford de la década.

La peMícula és l’ocás de l’aventurer. 
No és, naturalment, la primera vegada 
que Ford tracta el tema. Ja n’ha parlât, 
d ’una altra manera, a HOMBRES 
INTRÉPIDOS (1940) i, sobretot, a LA 
LEGIÓN INVENCIBLE (1949), en 
aquesta darrera en un to bastant pro
per. Però mai no havia tingut la força 
que ara adquireix. Ethan és un solitari, 
com molts dels seus grans herois, que 
ha fet la guerra i torna a casa seva. La 
seva vida ja no té cap objectiu, no hi 
ha res que siguí pròpiament seu, és 
estimât i estima però se sap foraster 
arreu. Tot hauria acabat si els indis no 
haguessin atacat la seva familia. Però 
s’enduen Debbie, i Ethan inicia ales-
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hores, amb Martin -a qui, quan va per
dre els pares, ell mateix va recollir de 
petit-, la llarga recerca: set anys. 
Primer, dos. Immédiatement, cinc 
més. Set anys és molt temps i perme- 
ten el desvetllament de bona part dels 
dubtes: Ethan no és un malvat, però 
sovint reacciona corn si ho fos. Mata 
per l’esquena -magnifie pia de la mà i 
del rifle, que escup foc-1 és un racista; 
viu pie d ’odi I, quan veu Debbie corn 
una comanxe, és a punt de matar-la. 
Per a eli, la recerca és la seva raé de 
viure, és útil, pot fer un serve! amb el 
que sap fer. Ethan vol trobar Debbie, 
però sap que, quan la trobi, tot s’haurà 
acabat. Perqué Debbie se salvi, cal 
trobar-la el més aviat possible. Perqué 
Ethan continui' sent l’únic que pot ser, 
oal que a recerca no s’acabi mai. 
Aquest és el dramatisme de la història. 
Sobre aquesta oontradicciò moral irre
ductible s’articula la pel-licula.

En set anys, el paisatge canvia moi
tes vegades, del sol a la neu. 
Tanmateix, hi ha un paisatge que Ford 
ens mostra repetidament. És l’ocre del 
desert que omple la pantalla, el color 
de la terra i, a voltes, el color del blat, 
en uns indrets on el blat és Impossible. 
EIs capvespres daurats a casa eis 
Edwards i les nits de foc. I, al cel I 
quan l’estacié ho permet, eis nùvols 
fordians sobre el cel blau. Tot fotogra- 
fiat excel-lentment per WInton C. Hock 
-guanyador d ’un Oscar per LA 
LEGION INVENCIBLE-, amb Alfred 
Gilks a la segona unitat. El color i la

vistavisié de Hock I Ford es sitúen 
entre l’estilitzaciô i el realisme. Tenen 
tota la fantasia visual de l’art I, alhora, 
la versemblança dels Hoc reals i dels 
exteriors de Monument Valley. Un ùnic 
objectiu: fer de la fotografia i de l’am- 
plitud de la vistavisié parts indissolu
bles del conjunt de l’obra. Solitud. 
Immensität. Aridesa. Terra inhóspita, 
que s’ha d ’anar guanyant amb la 
sang, una terra que potser té un avenir 
-corn diu la Sra. Jorgensen en un 
moment del film-, però que ara ho 
demana tot i dóna ben poca cosa.

I la orueltat, tan freqüent a la segona 
part de la filmografia de Ford. S’han de 
retenir dues imatges d’Ethan: quan 
dispara als ulls d’un comanxe mort 
perqué no pugui descansar al paradis 
i quan es posa a matar búfals indiscri- 
minadament i amb sàdic plaer. I 
també la Imatge Immediata: la cavalle
ria travessa el riu: darrere, un campa- 
ment indi ha quedat devastat.

A més d’Ethan, els personatges d’a- 
quest Texas de pois són: Martin, valent 
però Inexpert; Brad Jorgensen (Harry

Carey Jr.), que mor -pia d’Ethan i 
Martin, trets fora de camp- perqué la 
passié l’enfolleix: Samuel Clayton 
(Ward Bond), reverend I capitò d’ex- 
ploradors: Mose Harper (Hank
Worden), sempre al darrere del seu 
balanci: Cicatriz (Henry Brandon), el 
cap dels comanxes que persegueixen 
Ethan I Martin, i les families Edwards i 
Jorgensen amb les seves liars, petits 
reductes de pau i calor a la Immensität 
de la plana.

La familia és un deis temes récu
rrents a l’obra de Ford: els Joad de 
LAS UVAS DE LA IRA, els Lester de LA 
RUTA DEL TABACC, els Yorke de RÍC 
GRANDE o els Wead d ’ESCRITG 
BAJG EL SCL. També la seva desinte- 
gracié: els Morgan de lOUÉ VERDE 
ERA MI VALLE!, els Earp i els Clanton 
de MY DARLING CLEMENTINE o 
aquests Edwards de THE SEAR
CHERS: quatre han mort, Debbie viurà 
amb els Jorgensen Ethan es queda 
sol, amb una familia que sempre el 
rebrà amb els braços oberts, però que 
no és la seva.

Dos moments del film prefiguren 
DCS CABALGAN JUNTGS (1961), una 
de les cimeres de l’autor: quan Laurie 
(Vera Miles), amb trenes i pantalons, 
dóna una empenta a Martin (situació 
molt semblant a la que protagonitza 
Marty Pucell amb els germans Clegg a 
l’altra peHicula) i la divertida baralla 
entre Martin i Charlie (Ken Curtis), el 
segon prétendent de Laurie, que ser- 
veix de distensió i de relax a la història 
(com la dels Clegg i el tinent Jim Gary, 
davant la sorneguera mirada de 
Guthrie MacCabe, a DCS CABALGAN 
JUNTGS). Són moments de Ilibertat 
expressiva, que Ford anirà font cada 
vegada més seus a mestra que avan
ci la seva obra i que portará al limit a 
les dues seqüéncles centrals de CHE
YENNE AUTUMN (1964).

THE SEARCHERS és, també, la pri
mera gran interpretació de Wayne en 
un “western” de Ford.
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E concepte cine-club  és estés 
arreu del món civilitzat. La nostra 
G 'an Encic lopéd ia defineix el 
c ine-c lub com “ l’agrupació  de 
persones afeccionades al cinema 
com a vehicle cultural, amb la 
f ira lita t de promoure activ itats 
d ’estudi i de difusió del medi cine- 
matogràfic”. Abans, però, que la 
idea de cine-club es generalitzés i 
s ’anés estructurant amb una certa 
uniformitat, fins i tot amb federa- 
cions nacionais i una federació 
internacional, n’havien sorgit ante
cedents ai'llats i amb objectius no 
sempre homogenis.

La naixenga dels primers coMec- 
tius captivats pel nou art es va 
registrar a Paris, l’any 1920. Va ser

QUE VA SER 
“AMICS DEL 

CINEMA”

1. Temptatìves 
diverses

Josep Torrella Pineda

justem ent així que el fenomen 
cinematogràfic, passât el trasbals 
de la primera Guerra Europea, 
com ençà a adqu irir nivells in- 
tel-lectuals i artistics, no pas man- 
cats de valoracié avantguardista. 
A Sabadell es va manifestar un 
d'aquests movimenta, bon xic tar- 
danament, amb el nom d ’Amics 
del Cinema. Però si s ’ha de consi
derar aquest grup com a antece

dent del Cine-club, ell ja havia tin- 
gut els seus antecedents, l’interés 
dels quais com a referents pre- 
hlstòrics els fan mereixedors de 
ser registrata.

Potser, però, més que prece
dents de quelcom ja degudament 
estructurat, hem de parlar de pre- 
figuracions o temptatives. La pri
mera va ser a finals de 1929. Es 
tracta d ’una de les sessions que 
organitzava a Barcelona el presti- 
giós setmanari M irador amb el 
nom de Sessions Studi Mirador. 
L’escriptor sabadellenc Francese 
Trabai, aleshores director del Diari 
de Sabadell, tenia molts contac
tes amb la inteMectualitat barcelo- 
nina i va aconseguir que es portés 
una d ’aquelles sessions a la nos
tra ciutat, a titol d ’assaig. Es va fer 
al Principal, de capacitat inferior a 
les altres sales, a banda que 
aqüestes estaven monopolitzades 
en mans d ’una empresa que no va 
brindar facilitate.

LLcrerg LIobet-Gràcia (dreta), promotor, amb a penes vint anys, del cinema amatejr locai i, ben poc després, de l’entitat “Amies del Cinema”. Amb el temps 
esctevindria la màxima figura sabadellenca dins del cine universal._______________________________________________________________________________



El programa contenia un docu
mental, una rància Dama de les 
Camélies, curtmetratge d ’abans 
de la primera Guerra Europea; el 
sorprenent assaig surrealista 
Entr’acte, de René Clair, i el llarg- 
metratge Dessota el frac, de Cum
mings. L’assaig no va teñir una 
acollida mínimament prometedo- 
ra; creo que, entre altres raons, li 
va faltar una promoció adaguada, 
atés que es tractava d ’un experi
ment insòlit.

Una altra temptativa la va fer ben 
poc després la Cinaes. Era una 
empresa distribuidora i exhibidora 
barcelonina que, entre 26 sales 
escampadas per Catalunya, tenia 
a les saves mans el nostre 
Imperial i posseía les exclusives 
de la Metro, la Fox i la Paramount. 
Aquesta macroempresa progra- 
mava algunas sessions especiáis 
a Barcelona, sota la rúbrica de 
Studio-CInaes, i en va dur una a 
Sabadell amb carácter de prova. 
Contenia el film L ’ùltima compan- 
yia, de Kurt Benhard i el docu
mental soviétic Turksib. També va 
ser víctima d ’una poc encartada 
preparacié; i, sobretot, de progra
mar-la en una nit de diumenge.

On es van fer sessions no comer
ciáis de cinema, encara que tam- 
poc amb marcat carácter d ’estudi 
sino més aviat de selectivitat i 
d ’especia lització , va ser en el 
Centre Excursionista del Vallèe, 
fogar cultural que com partía 
estatge amb el Centre Catalá i 
que actualment és fusionat amb 
els altres dos centres excursionis- 
tes locals, com a UES. El Centre 
Excursionista aixoplugava l’ano- 
menat “cinema amateur”. La seva 
Secció dedicada a aquest cinema 
diguem -ne menor, era, a l’any 
1931, el segon coMectiu que ofi- 
cialment se’n creava en tot el terri
tori espanyol. El caliu cineístic hi 
era ben abrandat, dones, en el 
Centre. A l’abril del mateix any 
celebré la primera de les seves 
sessions de cinema “gran”, que, 
amb preferéncia, eren dedicades 
a films de muntanya, bé que de

tanta qualitat com La muntanya 
sagrada, La conquesta de l ’Eve- 
rest i Llum biava.

També les entitats Aero-Club i 
Hot-Club va programar algunes 
sessions esporàdiques amb films 
de les seves respectives temàti- 
ques. I per primera vegada es va 
pensar en el cinema per a infants; 
va fer-ne la Secció Femenina de la 
Lliga Regionalista, a l’any 1933.

Però és inqüestionable que del 
clima cinéfil del Centre Excursio
nista del Vallès, especialment de 
les inquietuds del seu promotor i 
conductor Llorenç Llobet Grácia, 
en va sorgir la iniciativa de crear 
l’entitat Amies del Cinema. Potser 
el nou coMectiu no es pot consi
derar prépiament cine-club. Més 
que amb finalitat d ’estudi i d ’aten- 
ció a línies minoritáries, la nova 
entitat era motivada -s i més no 
d ’antuvi- pel desig de recuperació

de títols de qualitat, encara que 
compresos en circuits comerciáis, 
que l’empresa monopolitzadora 
deixava de portar a Sabadell. En 
la temporada 1933-34 les peMícu- 
les estrenades a Espanya que no 
van arribar a Sabadell van ser dis
set. I en la 1934-35 van passar 
d ’una vintena.

En el proper capítol descriurem 
la gestació i el part d ’Amics del 
Cinema. Avancem , ja, que va 
celebrar la seva primera sessió el 
31 de gener de 1936, amb el film 
de King Vidor El nostre pa de 
cada dia. Un any, per cert, el 36, 
que havia nascut amb molts mals 
auguris.

103
27

“La segla”, de Monistrol, Millan i Montaner: un dels primers films amateurs sabadellencs de qualitat 
(principis dels anys 30)
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El Blues 
a casa nostra

Second Line

Jordì Aznar

S econd  lin e , un deis gmps més 
genui'nament bluesístics que podem 
trabar al país, actúa en format de QUIN
TET représentât pels barcelonins 
ORIOL RAGULL (guitarra), RAMON 
MONTARDIT (baix I veu), NESTOR 
BUSQUETS (batería), el santcugatenc 
JOAN PAU CHAVES(pianista), succes
sor d’en LLUÍS COLOMA (expianista i 
membre fundador del grup) I per la 
sabadellenca ASSUMPTA MOLINA, 
que amb la seva meravellosa veu i 
potent “feeling”, seduelx ràpidament el 
personal quan arrenca amb les prime- 
res notes.

Podem dir que es tracta d’una forma- 
ció clàssica d’aquest estil de música i 
básicament influenciada pel blues de 
Chicago I de Louisiana (New Orleans) 
interprétât amb total conviccló i Pro
fessionalität dalt de I’escenah i amb 
moments totalment frenètics com 
quan “ataquen” el llegendari LET THE 
GOOD TIMES ROLL! Tot I que última- 
ment no es prodiguen massa en les 
seves actuacions en directe, tenen 
enregistrât un primer treball discogrà- 
fic titulat MESSIN’ AROUND, gravat a 
la prestigiosa sala barcelonina LUZ 
DE GAS, amb onze ternes, on es com
binen clàssics de blues corn HEY 
BARTENDER (Floyd dixon), SOME
BODY GHANGED THE LOCK (M. 
Rebennack, més conegut com Dr. 
John), BLUE MONDAY (D. Barto- 
lomew), amb temes propis com poden 
ser 6 A.M. GUMBO, 1994 o ANOTHER 
BLUES.

Poc després de l’apahció al mercat 
d’aquest CD, vàrem mantenir una molt 
agradable entrevista amb una nodhda 
representació de la banda.

Què significa per a vosaltres haver 
aconseguit editar i treure al mercat 
un disc de blues, tenint en compte 
que es tracta d’un estil de música tan 
minoritari?

(Assumpta) Significa, en primer Hoc 
haver donat un pas endavant molt 
Important I en segon Hoc pensem que 
amb aquest treball se’ns poden obrir 
moites portes i facilitar per al coneixe- 
ment del públic, el nom de Second 
Line, corn a banda de Blues.

èsin’ around
De moment la prime'a porta oberta 

ha estât la de la sala _UZ DE GAS, 
que és la que us ha permès realitzar 
aquesta gravació, no es així?

(Assumpta) No nomès la gravació 
sinó tambe la presentació del disc 
devant un públic que esoerem que 
ompli la sala.

Qui de vcsaltres és el responsable 
de decidir o seleccionar els temes a 
l’hora de realitzar la gravació?

(Assumpta) Bé, teoricamant en 
Néstor (batería) però la méritât és que 
es tracta d’un grup molt democràtic i 
tots terim dret a dir la nostra en aquest 
tipus de decisions.

Tal corn es pot comprovar en el 
dise, a part de versionar ternes clàs
sics de blues, també feu ternes pro
pis, no és a xi?

(Néstor) Si, és cert, són tenes propis 
però molt treballats per la nostra part i 
que reaiment sonen a biues.

Ternes propis però cantate en 
anglés suposo, perqué els puristes 
diuen eue el Blues, el Jazz i tot 
aquest tipus de música genuïnament



americana, ha de estar interpretada 
en la seva forma original, en aquest 
cas l’anglès.

(Néstor) Estic totalment d’acord amb 
aixô, tot i que respecto la gent que 
interpreta les seves cançons en altres 
idiomes, sigui català, castellà o eus- 
kera, però el que queda ciar és que l’i
dioma del blues és indiscutiblement 
l’anglés.

La pregunta que formulem a conti- 
nuació va dirigida al pianista del 
grup. Què suposa per a tu, corn a 
pianista, tocar en una banda autènti
ca de blues?

(Joan Pau) Principalment aprendre al 
màxim possible dins d’aquest estil, 
progresser en el meu nivell i finalment 
m’agradaria poder innovar en el mon 
del blues, però això ja és més difícil tot 
i que penso intentar-no.

Quin és el teu punt de referéncia 
com a pianista de blues, és a dir, 
quina és la teva influéncia més direc
ta en quan a noms importants o con- 
sagrats d’aquest estil?

(Joan Pau) Básicament l’estil New 
Orleans i com a tal les meves pre- 
feréncies van dirigides cap a músics 
com DR. JOHN (M. Rebennack) del 
qui, per cert, fem una versió en el disc 
d’un tema seu, encara que també 
sento admiraciò per pianistes d’altres 
estils corn per exemple RAY CHARLES 
O JERRY LEE LEWIS.

En les actuacions en directe veiem 
que combines el piano amb l’orgue, 
en quin dels dos instruments et 
sents més identificat?

(Joan Pau) Dones m’ho passo millor 
quan toco l’orgue principalment per
qué em sento més Iliure i per dir-ho 
d’una manera més clara “pue anar 
més per les meves”.

En l’ùltim concert que vau fer al 
BLUES i que va ser la primera vegada 
que jo, personalment, us veia en

directe, vaig notar que la primera part, 
tot i que vau fer una versió totalment 
explosiva del LET THE GOOD TIMES 
ROLL, era molt més pausada que la 
segona, on pràcticament la majoria 
del ternes que veu interpretar els vau 
fer a un ritme trepidant; aixô és una 
táctica vostra de cara al pùblic? És a 
dir: a la primera part poseu el perso
nal a Hoc i a la segona el poseu a mil 
versionant eis blues més contun- 
dents O amb més Intensität?

(Ramon) Sí, está més o menys estu- 
diat, comencem de forma més suau, 
per anar pujant la Intensität del ritme a 
mida que va avançant l’actuació i dei- 
xem per a la última part els temes més 
“calents” que són els que fan pujar la 
temperatura de la sala i de la gent.

A quins locals teniu previst fer 
les vostres actuacions més immé
diates?

(Ramon) La primera será a LUZ DE 
GAS, que servirá per presentar en 
nostre disc al públic i les següents tin- 
dran lloc a LA TRAVIESA, a Torre- 
dembarra i al PIPA CLUB, a la Plaça 
Reial de Barcelona.

La propera qüestió torna a anar 
dirigida a la cantant del grup: Si et

pregunto a qui et vols semblar quan 
interpretes els teus temes de blues 
a dait l’escenari, suposo que em 
contestarás el que normalment diu 
tothom quan se li formulen aquest 
tipus de preguntes, A TU MATEIXA, 
no és així?

(Assumpta) És que és tan difícil! 
m’han dit que em semblo a tanta genti 
unes vegades em comparen amb, sal- 
vant les distáncles lóglcament, KOKO 
TAYLOR, altres amb BONNIE RAITT o 
fins i tot amb la JANIS JOPLIN; tothom 
diu la seva en aquest sentit.

De totes formes quan tu vas decidir 
dedicar-te al blues com a cantant a 
qui vas sentir, per arribar a aquesta 
convicció?

(Assumpta) A KATTIE WEBSTER i 
KOKO TAYLOR; sempre m’ha fascinat 
aquesta veu potent i trencada que 
tenen totes dues.

I referent ais temes del disc amb 
quin t’identifiques més o et sens més 
“ a gust “ quan I’interpretes?

(Assumpta) Sòn dos temes: AIN’T 
NOBODY BIZNESS I un tema propi titu- 
lat ANOTHER BLUES. Els temes lents 
de blues sòn els que més m’agraden.

De cara a futures gravacions, teniu 
intenció de crear més ternes propis 
O penseu seguir la mateixa linia fent 
més versions de ternes originals?

(Assumpta) Indiscutiblement ens 
agradarla que la majoria dels ternes 
fossin composicions nostres i pensem 
treballar en aquest sentit, no obstant 
però, inclouhem aquelles tres o qua
tre versions que a tothom li agrada 
escoltar normalment.

Dones esperarem amb tota la il lusió 
del món aquest possible segon CD i 
moltissima sort amb la presentació 
d’aquest MESSIN’ AROUND al LUZ 
DE GAS. Fins aviat.
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sem blanza

Tom ás 
C asañ as  

í Gurí

Joan Cusco i Aymamí

Va néixer a Sabadell l ’1 d ’octubre de 1926. Va ais “colapis”, però quan l’orde del Cor 
de Maria obre coHegi a la ciutat, eli s’hi inscriu com el primer alumne. Fa Comerç. 
S’incorpora a la indùstria familiar, creada per l ’avi i continuada pel pare: Cordilleria. El 
veiem de President Comarcal deis Joves d ’Acció Católica; a les juntes del Centre 
Excursionista de Sabadell, a la del Club de Tennis, a la de la Cambra de Comerç i a 
la del Museu d’Art; com a conseller de Ràdio Sabadell; a la presidéncia de TAcadémie 
de Belles Arts; a la direcció del Museu d’Història I com a conseller del Banc de 
Sabadell; a la direcció del Museu d’Història; com a conseller del Banc Sabadell; vice- 
president de la Fundació Banc Sabadell; Premi Tenacitat 1996... Al llarg de la seva 
vida ha format una intéressant pinacoteca particular d’autors locals, que ha anat 
ampliant amb signatures forànies. L’art pictòric I Texcursionisme són les seves princi
pals aficions. Quant a la gastronomia, el seu plat favorit són els “spaghetti”. (Serà per
qué s’assembien als cordi Ils?)

Fer una entrevista a Tomás Casañas 
és cosa amena i divertida. Els temes 
surten per tots cantons i uns es Iliguen 
amb altres amb cordills...

Ve d'una familia de corderers que ha 
passât d’avis a fills i néts i l’empresa 
continua més bé que mai. La rad, corn 
ho explica el mateix Tomás, és que 
avul dia tot va Iligat amb cordills...

El nostre personatge Them vist a una 
pluralltat d’entitats locals, totes elles 
prou representatives de la ciutat.

Em limito a transcriure la seva bio
grafia sintetitzada i aixi, d’aquesta 
manera, tindrem més temps per dedi-

car a la tanda de preguntes i respos- 
tes. Vull advertir que és un text mig en 
série I mig en broma, perqué és l’estil 
d’ambdés, puix que la vida s’ha de 
prendre amb soda. Passa millón..

Ets, Tomás, un home del dia; estás 
present en les parcel les sociocultu- 
ral-econômico-esportives de la ciutat, 
vinculat, fins i tôt, a l’exterior... Se’t 
suposa una mena de ministre -amb 
cartera- en Assumptes Diplomàtics.

Mira, amie Cusco, em pense que no 
comencem gaire bé. O ets un bon tros 
exagerat o em fas una mica la pilota. 
Si que és cert que jo séc un home que

m’agrada posar el nas a tot arreu, però 
gairebé mai no flaire res. Diuen que el 
qui toca moites tecles, per poc que 
afini ja sona bé, encara que només 
sigui pel molt soroll que fa. Dones 
mira: jo séc un polifacètic força dis
cret. Molt soroll I peques nous.

Entre la filiada del matrimoni Casañas- 
Gusi, ets tu l’hereu?... Mai se’t podria 
aplicar el de “l’hereu escampa”...

Entre els deu Casañas nascuts al 
carrer Sant Quirze, jo sóc el quart. Per 
tant, no sóc l’hereu. Ara, quant a allò 
de l’hereu escampa, depén del que 
s’hagi d ’escampar, no sé si m’entens.



Si es tracta d’escampar la boira, per 
exemple, ja m’agradaria ser-ho.

Tens sentit de l’humor, que és un do 
natural. Quins autors literaris de l’hu- 
mor cultives? I en el teatre? I quins 
humoristes son eis teus preterits, 
d’ahir i d’avui?... (A part que ets un 
excel lent improvisador en humor)

Acabes de tirar-me una floreta. Has 
dit que séc un improvisador de l’hu- 
mor. Dones bé, per a mi, el veritable 
humor és el que s’improvisa, el que 
surt de dins en el Hoc escaient, en el 
moment adéquat i, sobretot, sobre el 
tema més imprevist. Per aixô admiro 
molt els germans Marx, en Castanys, 
l’Álvaro de la Iglesia, él Tip i Coll 
(sobretot el Tip...). En canvi, els humo
ristes actuals no m’interessen gaire. 
Creo que no tenen aquell humor tan 
net, intel-ligent, variât I adéquat a cada 
cas que abans hi havia. Sempre s’han 
de basar en el sexe, però d ’una mane
ra abusiva i poo elegant.

Quant a autors literaris, et diria que 
un que m’agrada molt és Vilacasas, 
que a més a més és de casa nostra. I 
també, encara que aigú potser ho tro- 
barà estrany, m’agrada bastant 
Vizcaino Casas. Pel que fa als come- 
diògrafs, potser caldria parlar, abans 
que de cap altre, de PirandeMo. I, en 
termes més humils, podriem fer 
referéneia a Santiago Rusiñol, que 
havia fet obres extraordinàries i és un 
dels meus autors preterits pel que fa a 
la comédia d’humor. Un altre que m’a
grada molt és Muñoz Seca, un home a 
qui es podia veure i escoltar.

La familia Casañas va cedir al 
Museu d’Histôria de Sabadell la 
coMecció fotogràfica del teu pare, 
que és coneguda corn a “LIegat 
Francese Casañas”. Tot un llegat de 
la història de principie de segle... 
Pots parlar-nos d’aquella afició del 
teu pare per la fotografia documen
tal, sent-ne un dels pioners?

A la familia ens va semblar que aque
lla col-lecció era prou important per
qué la ciutat en pogués gaudio I és 
per aquest motiu que la vàrem cedir al 
Museu de Sabadell. En aquest mo
ment forma part de l’Arxiu Municipal i 
és a disposició de tots els estudiosos i 
curiosos. Pel que fa a l’afició del pare

per la fotografia, era una mena de mix- 
tura entre afició i professió. Fou 
corresponsal gràfic d ’E/ Mali, El 
Mundo Gráfico i altres periòdics d’a- 
quell temps. Això, pel que fa a la pro
fessió, a l’activitat amb la qual, eli deia, 
s’hi guanyava els esmorzars (i pensa 
que a casa, hi esmorzaven deu o 
dotze). Però la veritable afició del pare 
era la fotografia artistica, camp en el 
qual havia obtingut molts i importants 
promis i, sobretot, una activitat amb la 
qual s’ho passava molt bé era la recer
ca d’imatges, retaules i creus parro- 
quials i pintores existents a les esglé- 
sies del nostre Vallès. I precisament 
aqüestes fotografíes (les que conser- 
vem) queden corn a document ùnic, ja

que bona part foren destruïdes o cre- 
mades per aquellos animetes santés 
que allá per l’any 1936 tenien tan 
bones intencions, i que sembla que 
avui vulguem santificar o rehabilitar.

El que va passar, en aquell temps, és 
que la mare es va espantar i vam aca
bar destruint una bona part de clixés 
de vidre. Fins que, per sort, va arribar 
el Sr. Centelles i se les va emportar 
amb unes caixes de fils cap al Museu, 
on les varen guardar fins al final de la 
guerra.

No hi ha cap altre de la nissaga que 
hagi continuât aquella afició?

Creo que, per por de no fer-ho tan bé 
com el pare, cap deis germans es va 
atrevir a continuar aquella tasca.

Ets d’una generació que té el privilegi 
-o la circumstáncia histórica- d’haver 
viscut un ahir en el qual les conductes, 
els préceptes i els valors reglen -i s’im- 
posaven- de manera natural en la 
societat, ben diferent de la societat 
actual en la qual hi ha més Ilibertat, 
menys fronteras, eliminant-se algunas 
“cotilles”... Fes, sispiau, el teu comenta- 
ri del canvi d’estructures socials...

La meva familia era molt católica i 
tots els germans vam ser educate en 
la més estricta moral cristiana; 
«Estima Déu i el teu proísme com a tu 
mateix.» Penso que d’aquest precepto 
es deriven totes les virtuts i qualitats 
humanes que hom s’ha d’esforçar per 
tenir. Però abans, encara que no fossis 
católic, s’educava la mainada en unes 
regles d ’humanitat, convivéncia res- 
pectuosa, i en una escala de valors 
que garanteix una conducta correcta i 
de bona voluntat. Avui, dissortada- 
ment, aquests valors ja no es predi
quen. Aixó no es porta. Tot es basa en 
la Ilibertat, però jo creo que en una Ili
bertat mal entesa, perqué la veritable 
Ilibertat comença per respectar la deis 
altres. I aixó es veu que és de mal pre
dicament. Però és que el que avui es 
practica és, gairebé, una anarquia: 
«Jo faig el que em dóna la gana i els 
altres me’ls passo pels nassos.» Hem 
éliminât uns valors morals, imprescin
dibles per gaudir d’una correcta con
vivéncia, i no hem sabut substituir-los 
per uns altres. Malament rail

Quant al tema económic i bancari 
aprofito per exposar un comentan. 
Els Bancs -i entitats económiques- 
s’han posât a la fila per embolicar la 
troca cada dia més i més. M’explico: 
la gent, anys enrere, obria un comp
te corrent -amb aquell sentit comù 
de l’estaivi, de pensar pel demà-; un 
altre a termini; adquirir obligacions 
per allò d’anar tirant del cupó amb un 
interés fix a anys vistos. I, amb altre 
rise, entrar en el camp de la borsa, 
com a inversor o com a jugador 
-comprar i vendre-... L’economia 
casolana seguí aqüestes línies, sim
ples, tenint a l’abast possibles cré
dits, hipoteques, etc. Ara, com s’ha 
capgirat aquesta norma que ha 
assolit reduir els intéressés als 
minims histórics... Han nascut cen-
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tenars de fons d’inversió, fixes, mix
tos i d’alt rise. Entre tot aquest bas- 
tissim panorama inversionista, el 
simple estalviador - l ’home- formiga 
(i la dona-formiga, és dar) ja n o sap 
on va ni sap on toca... Els bons d’in
versió han registrat retocs i pocs 
intéresses... L’home del carrer -i la 
dona- cada dia és més pobre i se’ls 
ha complicat la vida d’una manera 
complexa, angoixant... És que tot 
plegat em sembla que és una madei- 
xa embullada, sense cap ni cente
nar... Qué hi dius, tu?...

Tan bé que anàvem i ara em vols par
lar de coses tristes! Fixa’t, home, només 
per ter la pregunta, la de paper que has 
gastat. Dones ara imagina que te la con
testés amb details, tan sois aclarint la 
complexitat que comporta. Si ho féssim 
aixi, aquest número del Quadern seria 
tan gruixut com una edició del Quixot. 
Amb una diferéncia, però, que aquesta 
resposta no la llegiria ningú i el Quixot 
és molt llegit. Per tant, per evitar escán- 
dols i pérdues de temps, te la contesta
ré amb dues paraules. Tu acabes la 
pregunta, dient «Qué hi dius, tu?» i jo et 
contesto dient «No res».

I t’ho dio així perqué al cap i a la fi, 
encara que digués alguna cosa, ningú 
em tana cas. Que cadascú ho interpreti 
com vulgui i que descansem en pau.

Sabadell, en aquests darrers anys ha 
fet un a gran evolució. Ha captai molta 
gent, ha crescut, s’ha estés per allá no 
ha pogut, ha sofert també algunes 
mutacions imposades pel progrès i si 
abans era la Manchester catalana, ara 
és un Hipermercat, amb una diversitat 
d’empreses i de productes que han 
desplaçat aquella velia dita... Fes-nos, 
també, una valoració.

Sabadell, sortosament, s’ha pujat al 
carro del progrès, ben assegut a la 
sella del primer cavali, perqué la major 
part de sabadellencs, de tontos, no en 
tenim res! Quan érem la Manchester

catalana, els canoners i les filadores 
dinaven al peu del teler o de la máqui
na de fer canons, de pa i cansalada. 
Avui, dins d’aquest supermercat que 
tu dius, fins i tot els manobres dinen de 
restaurant. Jo no sé si això és bo o és 
dolent, però a mi m’agrada més man
jar encara que sigui un plat d’escude- 
lla calenta en una bona taula que no 
pas un pa amb tomàquet i una sardina 
de llauna, embolicat amb paper de 
diari. Tu récordes si als anys vint hi 
havia algún obrer que sabia, per 
casualitat, que hi havia un vi que es 
deia Rioja o uns canapés que eren 
d’una cosa que es deia caviar?

Ens queixávem del soroll deis 
telers i comparant-los amb els altres 
sorolls que s’han incorporât, aug-

mentant els decibels, aquells, a- 
quells ja semblen músiques celes
tials,.. Dels sorolls industrials s’ha 
passai als sorolls urbans. Indiscuti- 
blement, anem a més... Posi la teva 
cullerada en aquest sofregit...

Penso que en el rerefons d’aquesta 
pregunta hi ha el mateix rerefons que 
en la pregunta anterior. En el sofregit 
d’avui, jo t’hi posaria una culleradeta 
de trufa i un rajolinet d'aquell conyac 
francés que, només d’ensumar-lo, ja 
et revifes.

Sabadell és una ciutat europea amb 
tots els ets i uts. Potser amb més uts?

Penso que, gairebé sempre, el que 
per a un són «ets», per als altres acos- 
tumen a ser «uts». Un poeta de 
Sabadell amie meu, ja difunt, deia que
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mig món es fot de l’altre mig. Això, en 
certa manera, és veritat. Però el que 
és important és que Sabadell és una 
ciutat europea. I és una ciutat europea 
amb tots els seus «ets», els seus «uts» 
i amb la mare que la va parir!

sigui, per parlar del divi, de l’humà, de 
quin amie l’ha palmada i del darrer cas 
de corrupció que s’ha descobert, 
doncs ja podem comengar.

Hem perdut, Tomás, aquelles velles 
tertùlies... I la que fou una de les més 
notables foren els dillunsos de cal 
Llonch. Joan LIonch no va poder 
reeixir-les després de la guerra. Però 
s’ha dit que tu series el personatge 
ideal per poder-les recuperar i insti
tuir uns nous dillunsos... (Amb Paco 
Llonch bé prou que es va plantejar 
aquesta possibilitat, però no s’arriba 
quasi ni a comengar...)

Creo que el més important d’aquelles 
tertùlies era que els seus assistents 
tenien, en aquell temps, entre trenta- 
cinc i quaranta anys i es trobaven per 
tant en la seva plenitud intel-lectual i 
fisica. La seva opinió i les seves activi- 
tats eren vitals a la cultura de la ciutat. 
Si avui intentem «els dilluns de Can 
Casañas» és molt probable que ens hi 
trobem una colla de gent gran i que, tal 
vegada, barrarem el pas de les gene- 
racions que han de portar les iniciati- 
ves ciutadanes. Ara bé, si vols reunir-te 
per fer-la petar una estona cada quan

Col-leccionista, tu, d’obres d’art has 
pogut formar una notable pinacote
ca, que omplen els panys de paret de 
casa teva. Vas presidir l’Académia de 
Belles Arts, has conegut el mòn artis
tic local, mogut i remogut perqué no 
és poc dir que la ciutat és la que té 
més pintors per metre quadrat com 
cap altra ciutat... (Ja som pocs els 
que no pintem res...)

L’Art ha evolucionat força en el 
decurs dels anys. Sempre hi ha 
hagut pintura jove, que es va réno
vant amb els anys... Fes-nos, tu com 
a persona entesa unes valoracions... 
Com també les teves preferéncies, 
admetent que hi ha gustos per a tots.

Ara em ve a la memòria que un gran 
arquitecte i gran home va dir un dia 
que la Universität era l’ùnic Hoc del 
món on hi havia més tanoques per 
metre quadrat que al Corte Inglés un 
dissabte a la tarda. El fet que hi hagi 
molta gent que pinta no voi dir que hi 
hagi moits pintors. Per pintor ens refe- 
rim a un artista de la pintura. Però a 
Sabadell sempre hi ha hagut (i ara

també, sortosament) un bon grapat 
d’artistes que garanteixen que la ciu
tat estigui ben present en aquest 
moment tan complicat de la pintura... 
D’altra banda, benaventurats tots 
aquells que no pintem res! Perqué de 
tot allò que no hagis pintat, no te 
n’hauràs de penedir mai.

Respecto la teva afirmacié que hi ha 
gustos per a tot. Sort en tenim ! Si no, hi 
hauria moites bufetades, perqué tots 
voldriem tenir el mateix. Però si reai
ment t’agrada la pintura, amb els anys 
arribes, a refinar el teu gust. I sense 
saber gaire el perqué, aprecies la 
qualitat de l’obra i arriba un moment 
en qué ja només t’agrada el que reai
ment és bo. A mi m’agrada el que és 
bo, sigui de l’estil que sigui. Si hi ha 
qualitat i creativitat, el résultat acostu- 
ma a ser bo i l’obra agrada.

Un altre aspecte teu en l’art ha estât 
mantenir i augmentar la Pinacoteca 
del Banc de Sabadell, la quai avui 
compta amb més de cinc mil obres. 
Més parets, més quadres; més inver- 
siô, més revaloritzaciô. És aixi com 
die O cal rectificar alguna cosa?

Em sembla que ho haurem de rectifi
car gairebé tot. La pinacoteca del BS 
no es va començar amb cap sentit d’in- 
versié o guany, per tant, benefici. 
Quan, amb el Sr. Joan Llonch, vam pro
pasar al Conseil d’Administracié de 
decorar les nostres oficines (en aquell 
moment, calia decorar l’edifici de 
Serveis Centrais de la plaça Catalunya, 
el més gran del banc) amb quadres, en 
comptes de fer-ho amb fustes nobles o 
marbres, tal com abans es feia, la 
intencié principal era fer un mecenatge 
de la pintura, afavorint el pintor amb la 
compra de quadres i proporcionant als 
clients l’oportunitat de gaudir de la con- 
templacié de les pintures que hi havia 
als nostres despatxos.

La important col-lecciò que finalment 
s’ha originat -com tu bé dius, més de 
5.000 obres originals- no és altra cosa 
que una conseqüéncia derivada d’a- 
questa filosofía que ha guiat el nostre 
comportament. Constantment, estem 
deixant quadres a altres institucions 
que organitzen exposicions monográ- 
fiques de diversos autors, dels quais 
soiem tenir obres cabdals de la seva 
producció. Com també la nostra
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Fundació presenta exposicions de 
diversos artistes. Sincerament, pense 
que estem fent una important promoció 
de la pintura catalana. No obstant aixó, 
com que la banca ho aprofita tot, si hi 
ha una revalorado, benvinguda sigui.

Viatger internacional com ets, qui
nes capitals de países destacarles 
més per les teves preferéncies?... I 
quins países, igualment?

A mi m’agrada molt viatjar, i com que 
creo que en la variació hi ha el gust, he 
gaudit molt en tots els llocs on he anat. 
Però si mai em perds de vista i em vols 
buscar, fes un tomb per Itália (i més 
concretament, per Roma) i segura- 
ment m’hi trobarás.

En contra, on no creus que t’hi tro- 
barien?

Mira, si mai em perdo. No em bus- 
quis a ríndia. Allá segur que no. Hi ha 
tanta brutícia...

El tema esportiu també és innat en 
tu: excursionista de peu i practicant 
de tennis. I fa quatre dies com aquell 
qui diu que féieu un partit setmanal 
de dobles amb amies de tota la vida 
i, fins i tot, teníeu el propósit de con
tracter una pista a Wimbledon. No ha 
qualiat la idea?...

És que encara el fem, aquest partit. I no 
un, sino dos per setmana. Pel que fa a 
Wimbledon, va fracassar perqué els 
anglesos són molt anglesos i per jugar a 
les famoses pistes has de ser anglés 
com ells o has de tenir un pedigree de 
“padre y muy señor mío”, que diuen els 
castellaos. I jo ni sóc anglés (que Déu 
me’n guardi!) i el pedigree el tiñe tant 
d’estar per casa que no serveix per a res.

Amie Tomás: en aquesta entrevista 
hem tocat un pupurri de temes i entre 
ells ho vuli resumir en una darrera pre
gunta: Anem bé per anar a Sants?...

Tal com tu dius, hem tocat un popurrí 
de temes. El que ja no sé és si n’hem 
endevinat cap. Però pensa que tant tu 
com jo tenim ja una certa edat i el 
temps que ens queda hem de procurar 
passar-lo tan bé com sigui possible; 
per tant, hem de ser optimistes. Sí, 
home sí! Anem bé per anar a Sants, a 
la Bordata, a l’Hospitalet o on sigui que 
ens porti el metro. I quan ens baixin, 
que Déu s’apiadi de nosaltres. Amén.

QUESTIONARI PROUST
-El principal tret del meu carácter?
-La tranquil-litat
-La qualitat que prefereixo en un home?
-La humilitat
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-La beilesa
-Allò que més m’estime dels amies?
-La sinceritat
-El meu principal detecte?
-Dormilega...
-La meva ocupació preferida?
-Fer amb alegría la feina que se’m presenta 
-El meu somni de benestar?
-Estar sempre com ara
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia?
-Perdre els amies 
-Qué voldria ser?
-El que SÒC
-Qn desitjaria viure?
-A Sabadell
-Quin color prefereixo?
-El verd
-Quina flor prefereixo?
-La rosa
-Quin ocell prefereixo?
-L’àguila imperial
-Els meus autors preterits en prosa?
-Josep M. de Sagarra, Cervantes...
-Els poetes preterits?
-Verdaguer, Sagarra, Mossén Geis 
-Els herois de ficció?
-Tintín
-Les meves heroines de ficció?
-No en conec cap
-Els meus compositors preterits?
-Beethoven i Brahms 
-Els pintors predilectes?
-Giotto, Goya, Sisley, Pisarro, Monet i Gimeno 
-Els meus herois de la vida real?
-Tots els que treballen cada dia 
-Les meves heroines històriques?
-Santa Teresa de Jesús 
-Els noms que prefereixo?
-Josep, Maria i Tomás 
-Qué detesto més que res?
-La hipocresía
-Quin fet històric menyspreo més?
-Les guerres
-Quina reforma admiro més?
-La reforma social que des de cinquanta anys que es fa 
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Parlar idiomes 
-Com m’agradaria morir?
-Tranquil i amb grácia de Déu 
-Estât present del meu esperit?
-Ferm
-Fets que m’inspiren més indulgéncia?
-Els sense feina 
-El meu lema?
-No deixis per demà el que puguis fer avui 
-Com sóc?
-Home, em veig bastant bé!

-(Afegeixo: et veiem molt bé, Tomás..)



PERFIL

Té un flocall de cabells grisencs.
Un ñas perfiiat i agut.
Bifi.
Conversador nat. (Té molta corda...). 
Arqueja les celles i aleshores els ulls se 
li arrodoneixen com boles de vidre. 
Observador.
Pragmátic.
“Connaisseur”.
A més deis cinc sentits, té el de l’humor 
No se n’hi escapa una: 
tot ho Higa ben lligat...
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A la nostra cuina hi ha uns meravellosos 
plats de tripada: capipota, tripa i peu... 
Porten una certa teina, és cert, però si 
voien estalviar-se-la, vagin a esmorzar de 
forquilla a qualsevoi població del nostre 
país on facin un mercat setmanal. Però 
mercat amò pagesos, no cal dir. Per posar 
un pareli d’exemples, el mercat dels 
dijous, a Granollers (esmorzar a la fonda 
Europa) o bé el dels diumenges a lorderà 
(esmorzar a can Nassos o a can Mingo).

LIevar-se ben d’hora per anar-hi és reco- 
manable en tot cas, però és vital si voien 
anar a lorderà. Amb la invasiò de quantitats 
energuméniques de guiris en estât de jubi- 
laciò, abans de mig mati cal haver-ne mar- 
xat, si es voi evitar el bany de multitude que 
en un instant dispersaba el grup familiar, 
enduts els seus components per la huada 
humana, com cagalló per sequía, que diu 
en Ferran Torrent. Cap a les deu del matí 
s’hi acumula la meitat del cens mundial de 
marxants i la cosa es converteix en el Wall 
Street deis sostenidors, les calces, els 
pantys, la marroquineria sintètica, els cas- 
sets de tota mena de lolaílos, etc.

En arribar a Hoc, aparquen, i a esmorzar 
falta genti Un cop tinguin el plat i el porro- 
net al davant, acompanyen la menja amb 
pa i allioli; per rematar, un cigaló. Cosa 

114 seriosa. I no pensin pas en dinar, si ja han 
38 passât l’edat de la gana permanent. En 

sortir de l’establiment, cal que donin una 
llarga volta pel mercat, per pair. Si s’em- 
porten la canalla, els podran mostrar l’avi- 
ram i veuran que neix sense bossa de 
plástic ni codi de barres, i la fruita del 
temps, que no porta cromos ni andrómi
nas de “regal”, però és més bona que les 
porqueries embolicades. I d’altres ameni- 
tats, més o menys bucòliques, que avui ja 
no se’ls ensenyen, perqué els mestres 
d’ara, que només parlen de psicomotrici- 
tat i socialització, tampoc les saben.

A la Villa y Corte, fan una cosa, en el 
camp de la tripada {casquería, en l’idioma 
indígena), també considerable. Són els 
callos a la madrileña. Un servidor va tastar 
un cop els de Lardhy’s (Carrera de San 
Jerónimo, 8), el famós restaurant on cons- 
piraven els diputados del Congreso i on, 
segons sembla, entre inauguració de far i 
inauguració de far, la reina Isabel II- verifi
cava conscienciosament determinadas 
aptituds deis aspirants a oficiáis de la 
Guàrdia Real. Perfer uns callos a la madri
leña que siguin fetén, necessitaran alguns 
elements autòctons, que també es troben 
al comerç d’aquí (de fet, n’hi ha prou amb 
que siguin castellans el xoriço i morcilla -o 
lleonesos, o asturians, que també hi 
donen bon résultat). Amb aixô poden

Cuina
La tripada

J. A. Ferran

reproduir el plat amb una fidelitat accep
table. Els caldran, a més, un Kg. de capi
pota de vedella (tripa, peu i morro) blan- 
quejada, uns quants daus de cansalada 
viada fumada, uns quants daus de pernii, 
dues pastanagues, una ceba grossa, vuit 
dents d’all, un bitxo, una cullerada de fari
na, un got de vi blanc, una fulla de llorer, 
una bona cullerada de pebre vermeil, una 
mica de pebre negre, sai, oli i aigua.

Es fan aixi: en una olla amb aigua sufi- 
cient, posin a bullir, amb el foc viu i sense 
tapa, la tripa i el peu, tallats a trossos, amb 
una fulla de llorer, tres dents d’all, un terç 
de la ceba trinxada, el pemil, la cansalada 
i el xoriço, taliat a daus i pelat. Van vigilant 
que no quedi curt d’aigua i, quan faci qua
ranta minuts que bull, hi tiren el morro a 
tails, la pastanaga pelada i tallada a rotlla- 
nes, la morcilla serrana, també a daus, el 
bitxo picant, a trossos, el pebre negre, la 
sal i el vi blanc. Acte seguit, fregeixen en 
una paella la resta de la ceba, trinxada, i 
cinc dents d’all; quan agafi color, hi tiren la 
farina, remenant-la bé per a què no s’aga- 
fi, fins que també prengui color. Flavors hi 
afegeixen el pebre vermeil, li donen un 
volt i tiren tot el contingut de la paella a l’o
lla. Fio deixen bullir uns 20 minuts més, 
remenant-ho sovint per a què no s’agafi, i 
procurant que el brou ho cobreixi just. 
Que reposi una estona, abans de servir.

Si voien fer una cosa de cuina tradicional 
catalana però poc coneguda per aquí, els 
suggereixo que facin girella, que és un 
embotit pallarès que vaig descobrir en un 
interessant llibret {Cuina pallaresa, 
Editorial Virgili i Pagès, SA, 1.988), fet amb 
receptes facilitades per mestresses de 
casa de la Conca de Tremp. Necessitaran 
l’estómac (sencer, és dar), la tripa, la frei- 
xura, el cor i un Kg. de earn del cap i del 
coll del xai, 200 gr. de cansalada viada, 
600 gr. d’arròs, 100 gr. de pa ratliat, 200 
gr. de pernii, 6 ous, alls, julivert, safra, 
aigua, oli, sai i pebre. Escalden les tripes i

l’estómac i ho netegen bé. La freixura i el 
cor les bullen durant uns 20 minuts, amb 
aigua i sal. Piquen bé la tripa, la freixura, el 
cor i la earn del cap, la cansalada, el per
nii, uns alls i una mica de julivert, i ho 
barregen amb l’arròs, els ous, un pessic 
de safrà i sai i pebre negre. Quan està ben 
barrejat, farceixen l’estómac amb aquesta 
mescla i el tanquen, cosint les obertures. 
Després, el bullen durant mitja hora, en 
una olla amb aigua i sai. El treuen i el dei
xen refredar. Abans de servir-lo, el tallen a 
rodanxes i el fregeixen amb oli.

Que jo sàpiga, no hi ha influències direc
tes entre la cuina escocesa i la catalana; 
tot i que compartim els mateixos acudits, 
que s’expliquen d’ells i de nosaltres, i la 
gràcia que ens fan els funcionaris de 
l’Administració Central (cf. Whisky 
Calerei, 1949, d’Alexander Mackendrik, i 
el seu toix Capità Waggett). No obstant, la 
girella és considérablement similar al hag
gis (farina de civada en comptes d’arròs). 
És el plat de festa que mengen pel 
Hogmanay (nit de cap d’any) i en la com- 
memoració anual del poeta Robert Burns 
(1759-1796), preromàntic escocés que, 
sempre que no escrivia poesia en la seva 
llengua materna, s’esforçava per no poder 
ser calumniat ni de cast ni de sobri. Els 
escoceses es reuneixen, escolten els 
seus poemes, mengen haggis i patates 
bullides i beuen whisky. Posats a dema
nar, voldria saber quin dia és aquest ani- 
versari, anar a Escócia, prendre haggis, 
patates i un bon malta, entendre l’idioma i 
sentir recitar aquests versos per la magní
fica veu de Sean Connery. Segur que em 
guanyo l’entrada a Brigadoon.

I ara -tornem a tocar de peus a terra- 
perdonin que jo, que em senyo tres cops 
quan sento parlar de creativitat culinària, 
els expliqui una Cassola d’invenció pròpia. 
Qfeguen unes gírgoles, tallades a tiretes, i 
ventre de poro (el venen blanquejat), 
també taliat a tiretes, amb una picadeta 
d’all i julivert, en una Cassola tapada, amb 
un rajolí d’oli, un pessic de sal i una mica 
de pebre negre. Quan tot estigui cuit, però 
sense deixar que perdi gens de suo, hi 
afegeixen unes seques del ganxet cuites 
(altre tant que de gírgoles, més o menys) i 
ho deixen confitar una estona. Tot, sem
pre, a foc ben suau. Eli donen uns quants 
voltets, amb compte de no desfer les mon- 
getes, fins que, pel suo, coneguin que la 
cosa s’ha intégrât.

Ja no tino cap àvia, però estic segur que, 
si encara en tingués -ni que fos una- diria: 
que en sap, el meu nét! Modèstia a part.



Potser és que tine una obstinada 
tendència a veure sempre el costat 
menys joiós de cada assumpte o pot
ser és, senzillament, que el meu 
ordre de prioritats no coincideix gens 
ni mica amb el dels dirigents del 
club. El fet és, però, que el meu estât 
d’ànim no ha millorat pas gaire des- 
prés d ’haver guanyat, per segon any 
consecutiu, la pesadissima Lliga 
espanyola. Ja m’he acostumat a 
guanyar titois, però sòn pura rutina, 
están desproveïts de la mínima pas- 
siò indispensable. Les meves imat- 
ges d’aquest final de temporada sòn 
ben bé unes altres.

El Barga actual és un club grandilo- 
qüent, preocupat només per l’espec- 
tacularitat dels résultats i per l’efecte 
impressionant de les xifres -el pro- 
jecte 2.000, les celebracions multitu- 
dinàries, els 65.000 milions del con
traete televisiu- i regit per directius 
prepotente que, quan es guanya, 
s’atorguen el dret de donar-nos 
lligons de bon comportement. Gent, 
d ’altra banda, que ensenya la seva 
vertedera cara quan l’exaltaciò del 
moment li fa perdre l’aconsellable 
prudéncia que mig practica en d ’al- 
tres ocasione.

Com podem prendre seriosament 
un club amb el president que tenim? 
□avant de la polémica creada per la 
falta de jugadors de la cantera al pri
mer equip, es dedica a repartir car
nets de patriotes, en una lamentable 
mostra de sentimentalisme barat i 
d ’ignorància, a tots els jugadors fora- 
nis que han tingut un fill eatalà i 
anima ferventment els qui encara no 
el tenen, no fos que es quedessin 
exclosos del paradis eomû. El seu 
diseurs sobre la integraoiò (?) al 
Palau de la Generalität va ser senzi
llament patétic i, si haguéssim de fer
ne una lectura a tons, potser arribarí- 
em a la conclusiô que el senyor 
Núñez enoara no entén absolutament 
res. Quan, recentment, va presentar 
el francés Frédéric Déhu, hi va tornar

Dilluns

Pere Cornelias

a insistir, amb una admirable demos- 
traciò de constància. Va dir també 
que l’arribada d ’aquest xicot ens 
augmentaria l’audiéncia televisiva a 
Franga, una poderosa raò que, pel 
que sembla, ja justifica el fitxatge. 
Manifestacions auténticament surre
alistas que Déhu, afortunadament i 
gracies ais lógics problemas de l’i
dioma, no deuria entendre del tot. En 
canvi, Luis Enrique, com vam poder 
comprovar uns quants dies després, 
les va entendre a la perfeceiò.

Mentre, el Sr. Van Gaal continua fent 
tots els esforgos possibles perqué la 
seva plantilla de jugadors passi un 
estiu distret. Es traota, com sempre, 
que hi hagi el neeessari moviment a fi 
que ningú no s’avorreixi. D’acord 
amb el president, varia altra vegada 
la oomposiciò del grup -però menys, 
perqué els estrangers li han donat la 
Lliga- i es prepara per a una nova 
etapa. És dar que costa una mioa 
d ’entendre que jugadors com

Celades o Giovanni, que eren titulars 
la temporada passada, ara hagin 
estât fulminats sense manies. Que es 
desaprofiti un esquerrà del rendi- 
ment i de la técnica de Roger. Q que 
ja s’estigui parlant de la sortida 
d ’Anderson -que és, certament, bas- 
tant inferior a Kluivert, però aquesta 
és una altra qCiestiò-, després d’ha- 
ver-lo fitxat per no sé quants milions 
ara fa només dues temporades.

És veritat que, als darrers partite, el 
joc de l’equip ha comengat a tenir 
una mica de cap i peus i també ho és 
que, malgrat tot el que he dit, podem 
arribar a formar un conjunt sôlid i 
poderôs: sòn tants els jugadors de 
qualitat que hi ha a la plantilla! I seria 
certament un cert consol si aoabés- 
sim passant-nos-ho bé a l’Estadi i tor- 
néssim a pensar que la Copa 
d’Europa -aquests darrers anys, una 
enteléquia- és al nostre abast. Però, 
de moment, la meva màxima alegría 
-perqué jo continuo mirant cap avall- 
me l’ha donada el 6-0 del Valéncia i el 
magnifie i inacabable desgavell del 
Madrid.

Quadern ha demanat a Louis Van 
Gaal que li concedía una entrevista. 
S’hi ha negat. De fet, ha confirmât la 
imatge que tots tenim d ’ell. Som 
massa pooa cosa, aquí, a Sabadell, o 
és que té por que ens el mengem 
viu? Ara podríem provar amb el Sr. 
Núñez. A veure qué passa.

115
39



116
40

•A/, MIRA, JOAN,  Q U IN A  G RÀCIA!
PERÒ 51 é e  LA N E N A  PE "FONT FICANT"!

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 25 ,1r, - 08202 SABADELL 
Tels, 93 726 03 45 - 93 727 33 01

LñNGUñGE
MHRKET
C E N T R E  D ' I D I O M E S

Passeig Plaça Major, 57 entresol 
Tel. 93 726 50 38 • 08201 SABADELL

S Sôoocia
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 

Tel. 93 725 59 29 - Sabadell



SENYOR CERENT:

UN MOMENT, SI US PIAU

Está satisfet 
de la posidó  
deis seus 
productes 
al mercat?

Si la resposta a alguna d'aquestes preguntes és no, 
molt probablement ens necessita.

Fa vint-i-sis anys que coFlaborem amb els 
empresaris per tal de millorar la comunicació 
amb el mercat i aconseguir més beneficis.

Truqui'ns al teléfon 937 12 05 20, de 8 a 13 i de 15 
a 18, de dilluns a divendres i tindrem una conversa.

C OMU N I C A C I Ó

Cabanyes, 8 - 08203 SABADELL 
Tel, 93712 05 20 - Fax 937 12 05 79



La cultura 
es mereix 
el nostre 
maxim interès

Potenciar la cultura és potenciar la crea-

tivitat, la convivència, el progrés I tot allò

que enriqueix una soc ie ta t m oderna

i avangada.

Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix

el màxim interès.

Sabadell



Sí? r j r  j-K - :::•

V:í -

''V . "• -̂ 4. • ' -'

-"X*''’''4' •? "---

Semblança d’Antoni Angle
Joan Oliver: A/xò ¿rcf/xa



La cultura 
es mereix 
el nostre 
màxim interès

Potenciar la cultura és potenciar la crea-

tivitat, la convivència, el progrés i to t allò

que enriqueix una soc ie ta t moderna

i avangada.

Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix

el màxim interès.



Presentacíó
El passât dia 28 de 

setembre es va fer pública 
la recepció del Ilegal Fà- 
bregas-Moix que l’escultor 
Camil Fàbregas i Dalmau 
ha donat a la Fundaciô que 
edita aquesta revista. Es 
tracta d’un importantissim 
Ilegal format per la casa- 
estudi de l’artista i per 
diverses coHeccions d’art. 
La casa té una superficie 
edificada de 325 m̂  i és un 
edifici cantoner entre eis 
carrers de Migdia i Dr. 
Crehueras a Sabadell. Se
rá, d’ara en endavant, la 
seu de la Fundado i con- 
tindrà la redacció de Qua- 
dern, l’editorial i una expo- 
sició del més destaca! de 
l’obra de Camil Fàbregas. 
Les col leccions d’art están 
formades per obres del 
propi escultor, una impor
tant série d’escultures de 
Manolo Hugué i diversos 
treballs d’artistes sabade- 
llencs i catalans.
Amb aquesta donado, 

Camil Fàbregas ha demos- 
trat, una vegada més, la 
seva profunda generositat i 
el seu amor per la ciutat on 
ha viscut i treballat des de 
1910. En el prôxim número 
informarem àmpliament 
sobre l’abast d’aquest Ile
gal i sobre eIs projectes de 
la Fundado al respecte. 
Només podem ara, en a- 
questa nota d’urgència, 
agraïr a l’artista la seva 
benevolença.
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BUNA, d’ámbit estatal i des del 1998 
és catedrátic d ’humor a la Universität 
d ’Alcalá d’Elenares.

Els seus ninots s’han anat suavitzant 
amb el temps, per adquirir una marca
da tendresa sense perdre el trag net i 
l’humor punyent, més aviat irónic. Els 
seus ninots tenen, com a característi
ca, una bona naripa.
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Novament hem entrât en période pre
electoral i els missatges es comencen 
a repetir. Autonomia i Catalunya són les 
paraules que més sonen, amb permis 
de dues altres: Pujol i Maragall. Jugant 
amb les paraules, em pregunto: és 
possible parlar de l’autonomia d’una 
comunitat sense piantejar-se l’autono
mia deis individus que la formen?

A restii de les cartes magnes de les 
democrácies occidentals, la Consti- 
tució Espanyola proposa com a valors 
superiors, del nostre ordenament juri- 
dic, els ideals caracteristicament llibe- 
rals de Ilibertat, justicia, igualtat i plura
lisme politic. Restitueix al poblé la sobi- 
rania de la que emanarien els poders 
d’un Estât al quai es confia la fundó de 
mantenir-se neutral davant les diver
ses ideologies i doctrines, en el marc 
d’una democràcia representativa, i de 
respectar i salvaguardar els drets 
fonamentals de les persones corn a 
ciutadans i ciutadanes Iliures i iguals. 
Aixi, Tactual societat espanyola parteix 
de Tarticulat d’una societat que té eis 
trets estructuráis de tota societat occi
dental industrialitzada. Funciona corn 
a mécanisme de prodúcelo i consum 
accélérât, s’incrementa la cosificació 
de les persones, els pobles cada 
vegada són més homogenis, la des- 
trucció de la naturalesa és una cons
tant i les innovacions tecnológiques no 
tenen fre. La societat industrial moder
na era aquella que existia sobre un 
model de dos sistemes: un sistema 
económic capitalista, amb una ideolo
gia económica que presentava al ciu- 
tadá unes bases liberals, que oculta- 
ven raspeóte totalitari que ho sotmetia 
tot i a tothom al mecanismo de produc- 
ció, consum i especulació; i un sistema 
ético-cultural relatiu a les cultures. 
Aleshores TEstat del Benestar es pot 
veure com T intent de dissimular, des 
de les institucions, aquest antagonis
me ideológic que portava a una coha- 
bitació forçada i antinatural deis dos 
sistemes. El boom tecnológio ha supo- 
sat la ruptura d’aquesta pretesa coha- 
bitació. Actualment cal contemplar la 
prepoténcia de l’economia que ha 
aconseguit submergir la societat en el 
consumismo i es declara, ais ulls del 
ciutadá, autosuficient i Iliure de la 
nécessitât de ser legitimada per una

Comunitat
Autònom a

Sara Moreno

ideologia ético-cultural. La modernitat 
ha produit desencant. M’iMusiona pen
sar que existeix una demanda de sen
tit davant el desencant que suposa la 
prepoténcia del model económic i la 
seva racionalitat instrumental, la politi
ca del “pur joc d’interessos”.

L’article 10.1 de la Constitució Espan
yola recull el dret al “Iliure desenvolu- 
pament de la personalitat” . Es parla de 
la Ilibertat de Tindividu. Llibertat és una 
paraula que agrada a tothom , però no 
totes les condicions en faciliten la seva 
existéncia. Quan es parla de llibertat 
s’ha de parlar d’autonomia individual, 
entenent per autonomia la capacitat 
d’un individu de cultivar la seva vida i 
decidir cap on orientar-la. En Tarticle 
esmentat es pressuposa que el ciutadá 
gaudeix d’autonomia individual, davant

del dret de desenvolupar Iliurement la 
seva personalitat, ha d’actuar com un 
subjecte autónom que governa la seva 
vida escollint alió que més Tinteressa i 
assumint la responsabilitat que com
porta. Des de la constitució es descriu 
un entorn social que recolza l’autono
mia, un entorn on Tindividu no té més 
elecció que ser autónom perqué no hi 
ha una altre forma de madurar en la 
societat. L’autonomia rau dins Tordre 
del sistema capitalista. Vivim en una 
societat on les seves formes de vida es 
basen, en gran mesura, en Telecció 
individual. Teóricament el ciutadá autó
nom pot desenvolupar Iliurement la 
seva personalitat escollint davant les 
opcions que la societat posa al seu 
abast. Però realment es donen les con
dicions de llibertat, enteses com el 
ventali de possibilitats que es presen
ten al ciutadá per tal d’escollir aquellas 
formes de vida que més el convencen? 
Fins a quin punt és coherent recollir en 
la constitució el dret al Iliure desenvolu- 
pament si no hi ha condicions de lliber
tat , no teòrica, sinó real?

Immersos en el débat pre-electoral 
caldria defugir de falsas polémiques 
partidistas. Cal entrar de pie en qües- 
tions, de ben segur més intéressants, 
com és trobar la manera d’oferir les 
condicions adequades per la construc- 
ció d’una comunitat autònoma, és a dir, 
d’individus autònoms.
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Joan Oliver

David Serrano Blanquer

Textos de Joan Oliver-Pere Quart 
Dirocciò: Pere Pianella
DramatCìrgia: Marta Pessarrodona I Pere Pianella 
Assessorament: Silvia Oliver i Igeasi Riera 
Escenografía i vestuari; Max GlaenzeI i Estel Cristià 
IMuminació: Albert Paura 
So: Àlex Polis 
Video: Josep Oiler
Intèrprete: Montse Guallar i Igeasi Riera 
Coproducció: Festival Grec’99 I Zltzània Teatro

Mercat de les Flore, Barcelona, 22 de julioi de 1999
Del 22 de setembre al 3 d’octubre al Museu d’Fllstòria de Catalunya
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L ’any d’un Centenari que encara no 
ha acabat d’arrencar, el Grec’99 ens 
aporta una primera proposta a manera 
d’homenatge del nostre sabadellenc 
més universal: Joan Oliver.

D’entrada, al vestibul del Mercat de 
les Flors es pot gaudir d’una exposiclô 
sobre la figura de Joan Oliver, organit- 
zada per la Fundació La Mirada amb 
la coMaboració de Caixa de Sabadell i 
l’Ajuntament de Sabadell, en la quai es 
pot resseguir, sobretot mitjançant una 
gran quantitat de material gràfic, 
algún força desconegut, diversos 
aspectos de la seva trajectòria vital: 
familia. Infantesa, amies, exili i retorn. 
Destaca, per la seva Singularität, una 
conversa breu mantinguda amb Tac
tual President de la Generalität, 
manuscrita pel matelx escriptor, que 
resumeix a la perfeccló Tesperit rebel 
d ’Oliver: nacionalista, inconformista, 
critic i sincer.

“Això guixa”, positivització -em pre
gunto si necessària- de les seves 
expressions habituais: “Això no rutila” o 
“Això no guixa”, segueix fil per randa els 
objectius que ens cementava el seu 
director, Pere Pianella: “Pretenem apro- 
par Tàmplla obra I la Ideologia de Tautor 
al gran públic”, raò per la qual es fona- 
menta tant en els seus textos com en la 
seva vida i la seva manera de pensar.

L’escenografla és simple, modesta, 
amb una gran pantalla central on apa- 
reix la figura d’un Oliver que va resse- 
guint diversos moments i aspectes de 
la seva vida i que, de manera més o 
menys interactiva, manté breus “con
verses” -doblados amb una veu força 
aparent- amb els seus dos homenatja-

dors: una Montse Guallar que s’asseu 
en un escriptori a la seva esquerra, i un 
nebot, Ignasi Riera, que passeja la seva 
figura pels sofàs tronats de la seva 
dreta. La IMuminaciô, de caire intimiste, 
és adient i obra d’un Albert Faura altra 
vegada inspirât després de veure’l Huir
se a “Arte”, al Marquina de Madrid, amb 
Flotats, Pou i el premiat Fllpôlito.

Amb aqüestes premisses, “Aixô 
guixa” recull, sigui a través de la imat- 
ge del propl autor, sigui a través de la 
recitaclé o de la simple lectura, frag
ments diversos, escollits cronolôgica- 
ment, d’algunes de les seves obres 
poétiques, de les seves epistoles amb 
Tamic Ferrater Mora o amb la primera 
esposa, d’algun dels seus articles o

iÇÿ:'

de discursos devant d’auditoris diver
sos. Aixi dones, aquesta varietat, que 
apunta més a una finalitat didáctica, 
utilitaria, que no pas a Taprofundi- 
ment, té moments de diversa glòria, 
com la força interior mostrada a través 
del seu diseurs compromès per les lli- 
bertats democràtiques del Prise, Tin- 
terès documental de la recitaciò de les 
seves corrandes, o la poesia sincera i 
sensible de les seves cartes des de 
Texlll xilè.

I els mantenidors i fils conductors 
d ’aquest homentage fluctúen des de 
la proposta més teatral d’una Montse 
Guallar exultant, seductora, plena de 
vida i, de vegades, fruit de Temociò, 
potser excessive, i un sorprenent

m
e
Montse Guallar i Ignasi Riera
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Ignasi Riera reconverJt en actor amb 
funcions de nebot, nassa rigid en la 
seva estrena en el primer paper per la 
nécessitât de seguir un guió encorsetat 
gue anava llegint anb sort diversa, 
però que treu el m lier de si quan es 
deixa anar i actúa ccm a nebot i corn a 
escriptor inteMIgent que és, aportant 
alguna de les lectuæs més sentides I 
iròniques d’OIlver. ^er a Guallar es 
reserven les recitacloris més tècniques, 
més dramatitzades, que exécuta amb 
precisié, si bé, coneixent el propi espe- 
rit d’Oliver, algunes z’elles resulten poc 
versemblants, per dir-ho aixi. La mescla 
dels dos estlls resulta innovadora, 
estranyament fresca, amb possibilitats.

Al desconeixedor de l’univers olive- 
riá “Aixó guixa” resulta entretinguda, 
amena, amb un domini intel-ligent per 
part del director deis tempos, ne- 
cessárlament breus, buscant el vers, 
la frase ciau que ens ajudi a entendre, 
amb pocs mots, la personalitat d ’un 
home agut fins al final deis seus dies, 
com bé es recorda en els seus versos 
finals quan parla de com vol que sigui 
la seva mort I el seu enterrament. Per 
a un públic més exigent, “Aixô guixa” 
resulta un entremés saberos a l’espe- 
ra del veritable segon plat, com hauria 
de ser la posta en escena d’alguna de 
les seves obres teatrals de més pes 
ideolôgic o una recitació més detalla-

da de la seva obra, part de la quai 
continua sent força desconeguda, 
corn desconegut és l’abast del seu 
tarannà, vertader estllet contra l’espe- 
rit burgès, la monarquía o el model de 
Tactual democràcla, que encara con
tinua esporuguint segons qui i que se 
sol suavitzar des de la halla, des de 
Thumor, quan, de fet, les paraules 
d’Oliver van més enllà; ressegueixen 
els limits no només de la ironia sinó 
també de la paròdia I el sarcasme 
més descarnat, sempre amb el seu 
llenguatge més propi, més viu, més 
directe, més sabadellenc.

Publicat a El 9 Nou, agost de 1999

JOIE RIA SENSERRICH
de Teresa Senserrich
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Diccionario de simbolos 
Juan Eduardo Cirlot

Ed. Símela, 1999

En un sopar d’amics comentávem la 
dificultat de reconèixer determinats ele
ments simbòlics o al-legòrics devant de 
determinades manifestacions artisti
ques, ja sigui d’arts plàstiques o de la 
literatura, i sobre la nécessitât de mate
rials que ens ajudin a comprendre allò 
que hi ha darrere el mirali trencat de la 
realitat. I una bona resposta rau en 
aquest treball de Cirlot, ara rééditât per 
Siruela i amb una presentació molt 
minorada. Compta amb una introducció 
óptima per a tots aquells que no estem 
iniciats en els orígens i la concepció 
matelxa de la simbologia, i ressegueix a 
manera de diccionari un bon nombre 
d’elements simbólics que configuren la 
nostra cultura, amb explicacló deis ori- 
gens i la diversitat de significacions que 
puguin tenir. Una eina excellent que, 
malgrat tot, hauria de fer un esforç per 
introduir algún deis simbols més récu
rrents de la literatura que hi trobem a fal
tar. Ho esperem.

DSB

Arte
Yasmina Reza

Anagrama, 1999

Fa ara un any, parlàvem en exclusiva 
des de Madrid amb Josep M. Pou, que 
acabava d’estrenar feia poc aquesta 
gran obra al teatre Marquina. Arte, que 
havia de ser la proposta estrella del 
TNC del curs passât, ha estât tot un èxit 
a Madrid, corn abans ho havia estât a 
Paris, Londres i Nova York. L’audàcia 
de Josep M. Flotats en adquirir els drets 
ha quedat palesa, corn el fet que la 
seva marxa del TNC ha suposat la pèr- 
dua d’algunes de les expectatives cre
ados arran de la programació del pri
mer any -Angels a América (!!!)-, amb 
Flotats al capdavant. Ara, per fl, tenim a 
mans el text d’aquesta gran obra que 
ens parla de l'amistat i que reflexiona 
sobre els limits de l’art en el món actual. 
Una obra plena d’acidesa, de Sensibili
tät i d’humor inteMigent, propi d’un geni 
molt jove de qui esperem ja la propera 
obra amb délit. Entretant, recordar els 
Pou, Hipólito i Flotats en el text és un 
exercici pie de gaudi.

DSB
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La gastritis de Plato 
Antonio Tabucchi

Empúries, 1999

Es tracta d’un text breu, a manera de 
reflexió, que l’autor d'Afirma Pereira 
ens ofereix per reflexionar sobre el 
concepto d’intel-lectual contemporani. 
Tabucchi utilitza un estudi d’Eco on 
aquest, partint de la mateixa premissa, 
arribava a conclusions decebedores, 
corn és ara que “l’ûnic que pot fer l’in- 
tel-lectual quan hi ha foc és avisar els 
bombers”. Tabucchi, decebut per la 
conclusiô del mestre. Intenta justificar 
una revisió d’aquesta realitat decadent 
de la figura de l’inteMectual partint 
d’una situació concreta i innegable, el 
cas Sofri italiá, per tal de demostrar la 
nécessitât que l’inteNectual reprengui 
la seva responsabilitat i compromis 
davant d’una realitat que es mostra 
injusta o que camina cap a aquesta 
injusticia. Malgrat no haver seguit 
aquest cas, base fonamental de les 
justificacions, les aportacions deis dos 
mestres Italians sobre aquest aspeóte 
ens han de fer pensar en la nostra 
situació, on els intel-lectuals més 
esquerrans del país, han dubtat fins a 
limits insospitables o han fet declara- 
cions indignes davant del conflicto de 
lugoslávia i de la figura del dictador 
Milosevic, per no parlar del mutisme 
davant la intervenció occidental en 
aquest i molts altres casos...

DSB
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Els fills 
Franz Kafka

Empúries, 1999

Sota I’empenta de l’exposició del CCCB i 
els aniversaris, ha sortit a la Hum el que és l’ú- 
nic recull de contes que Kafka va accedir a 
publicar abans de la seva mort. En eli se’ns 
mostra amb tota la força l’esperit torturât I 
compromès d’un home que, per buscar-hi lli- 
gams nostrats, fins I tot va arribar a condem- 
nar la mort de Ferrer i Guardia. Darrerament 
se succeeixen les edicions dels diversos Ili
bres que, un cop mort I sota la negativa del 
seu testament, el seu testaferro accedí a 
publicar. És de destacar que la que està fent 
Jordi Llovet parteix del text alemany directe
ment, amb la quai cosa sembla que tots els 
errors i imprécisions que sembla que tenien 
les edicions anteriors, que partien de l’anglès 
(la “metamorfosi” o les “transformacions”, per 
exemple), quedarien solucionades definitiva- 
ment. Interessant però erma seria la discus- 
sió sobre la tergiversació de les voluntats de 
l’escriptor, un altre dia, potser...

DSB

Catalandia 
Joan Pinyot i Garròs
Castellargraf, 1999

CATALUNYA és Catalàndia en ciau d’hu- 
mor. (No sé qui ho va dir, però ho apunto: Un 
país sense humor és poca cosa).

Que la societat deis nostres dies està mal
humorada, agressiva, incòmoda, insegura I 
hom, de veritat, no s’ho acaba d’explicar que 
visquem aixi, quan veiem que la societat de 
consum que ens hem créât va sobre rodes; 
anem esperitats per córrer més que els 
altres; per tenir més que cap altre morta; per 
ser millor que ningú...

Ens falta humor, vet-ho-aquí i quan entre 
tots nosaltres, de la pila, surt un exemplar 
caucàsie del 1952 -Joan Pinyot, de mostra- 
celebrem la seva preséncia i la seva essén- 
cia. Eli pertany a la societat de consum de 
l’humor. De l’humor de bon to, de bon tast.

Elegir els seus poemes que es recullen en 
aquest Ilibre és com aspirar aire frese, tonifi- 
cant. El lector s’hi diverteix perqué pot con
templar com alguns deis fets histórics d’a- 
questa nostra Catalàndia són tractats i des- 
crits amb agudesa.

L’autor demostra que és un agut observador 
de la comédia humana; que sap descriure-la 
amb una subtil ironia. Amb gràcia plena...

J.C.

Joan Barril 
Tots els ports 
es diuen Helena
Premi Ramon Muntaiier 1998

Maria Jaén

Tots els ports es diuen Helena 
Joan Barril

Ed. Empúries. Narrativa.

Tot sovint ens trobem que per fer trans- 
cendir uns valors a les persones i a la 
propia humanitat, cal recorrer a una sen- 
zillesa i agilitar de les paraules més pro
pera al llenguatge adolescent que no 
pas adult.

A través d’aquesta breu novella d’en 
Barril, sota un entorn ben triât i aprofitat, 
tal com és el centre d’Europa i els seus 
extraordinaris canals, arribem a copsar 
el més pur despertar dels sentits, on la 
historia i el patrimoni europeu pren un 
relleu en els joves protagonistes que 
seria desitjable observar en la realitat.

Q.

La promesa 
Maria Jaén

Edicions 62. El Balancí.

Al llarg d’una vida ningú sospita el sig- 
nificat d’amistats oblidades. Però, tal i 
com es pot percebre de la lectura d’a- 
quest reiat, on es viu una llunyana i pro
funda amistat entre dues amigues, hom 
descobreix el sentit de la vida a través 
de la tragèdia d’Alcestis. Certament, el 
record que se’ns fa d’aquesta tragèdia, 
fa evident la por que tots tenim a la mort, 
fins al punt de topar amb ella i fer-nos-hi 
cómplices.

Q.

123

MODA EN PELL I PELLETERIA

0
T a l l e r O B E R T

M alte B ata lla
G rad uad a en A rts  Plastiques

orenç CQbQlle
Escola Industrial, 22 pis • Tel. 93 725 75 59 • SABADELL

E S C O L A - T A L L E R  DE D I B U I X  I P I N T U R A  
Baronia, 12 Tel. 93 7 17 83 83 08202 Sabadell (Barcelona)



124

Al llarg d’aquest any ha tingut Hoc a 
Sabadell un cicle, organitzat per 
l’Escola del Sol, que ha prêtés analit- 
zar les diferents especificitats sociolin- 
güístiques deis diversos indrets, fora 
de Catalunya, en qué també es parla 
catalá i les situacions conflictives que 
aixé genera en alguns d’ells. Al mes 
de febrer, tres conferéncies, que es 
van referir a la situació del catalá a Les 
liles, a La Franja i al País Valenciá; al 
mes de maig, tres més, dedicades a 
l’Alguer, la Catalunya Nord i Andorra, i, 
enmig, el día 26 d’abril, els escriptors 
Sebastiá Alzamora, Juli Micoiau i Pere 
Verdaguer, que van parlar de la crea- 
ció literária en catalá fora del Principat, 
en una taula rodona que va tenir Hoc, 
com també tots els altres actes, a la 
Sala de Conferéncies de la Fundació 
Caixa de Sabadell.

Fl seguiment d ’aquest cicle H ’as- 
sisténcia als actes I les diferents con
verses informais amb els ponents- em 
van fer reflexionar, bàsicament, sobre 
dos aspectos: el lamentable desco- 
neixement que tenim de l’estât de la 
qüestió del catalá en tots aquests 
Hoes i el tracte que reben, d’altra 
banda, de la gent I de les institucions 
de Catalunya.

Ffectivament, no en sabem gairebé 
res. Ni tan sols de Les Nies i del Pais 
Valenciá, els dos indrets que els mit- 
jans de comunicació ens han fet supo- 
sadament més propers. La situació de 
la Hengua, en aqüestes dues comuni- 
tats, dépassa, de Harg, les innegables 
conseqüéncies que es deriven del 
simple fet de tenir o haver tingut uns 
governs de dretes I més o menys 
regressius: les particularitats -no 
només Hngüistiques- de cada una de 
les Balears, que fan que els seus res- 
pectius pobladors defugin sempre el

Pere Cornelias

terme genéric de “Les liles”; la impor- 
tància social d’un moviment corn el de 
Joves de Mallorca per la LIengua; les 
significatives diferéneies, de tôt tipus, 
entre Valéneia capital i la resta de 
pobiacions del Pais Valenciá o la 
tumultuosa histéria de Canal 9. No 
tenim ni idea -almenys, jo no- de les 
dificultats reals del catalá a La Franja, 
una mena de Henea lingüística que 
prácticament desconeixíem, o a la 
Catalunya Nord, quasi una abstracció 
territorial. I, per tant, escoltem, entre 
interessats i sorpresos, la nécessitât 
que tenen els aragoneses de parla 
catalana de sumar esforços amb els 
pocs parlants de l’antic aragonés piri- 
nenc, si volen que l’Administració 
escolti mínimament les seves reivindi- 
cacions, o les particularíssimes aven
tures de l’ensenyament bilingüe 
catalá-francés. ¿I l’Alguer i Andorra, un 
municipi perdut a la Sardenya i un 
Principat poiíticament i administrativa- 
ment insólit a l’Furopa contemporánia?

És ciar que tot aquest desconeixe- 
ment també ve donat per la manera 
com, de tots aquests Hocs, n’han par
lât com els nostres mitjans de comuni
cació, tant els públics com els privats: 
o no en diuen res o s’hi refereixen 
només des de Barcelona, de manera 
limitada i, sovint, reduccionista. És

una cosa bastant més greu que la 
simple pérdua de la noció histórica de 
Países Catalans. Vaig constatar, par
lant amb la gent d’aquests indrets que 
assistiren al cicle, un cert desencís i 
un retret explicit. Ja sé que totes les 
percepcions són subjectives, però em 
temo que tenen força raó. La 
Generalität de Catalunya actúa com el 
parent he i nosaltres, els catalans, 
contempiem el fet amb una còmoda i 
quotidiana indiferéncia.

Per pal-liar una mica tot aixó, es van 
organitzar aqüestes conferéncies. 
Alhora, i durant els mesos d’abril i 
maig, tres Hibreries de Sabadell -Els 
Dies, Kronos i La Llar del Llibre- van 
presentar i posar a la venda diverses 
publicacions -revistes i Hibres, princi- 
palment- de, sobretot. Les liles. La 
Franja i la Catalunya Nord. Els résul
tats, modestos però gens negligibles, 
van ser bastant sorprenents. Els 
estands de les Hibreries, es van visitar 
força i la venda va funcionar d’una 
manera moderadament satisfactória. 
Bona part de la gent que assistia a les 
conferéncies va entendre el fet corn un 
necessari allargassament del cicle.

Va caldre l’esforç de moites perso
nes, però cal remarcar l’especial pre- 
disposició de l’Associació del Mata- 
rranya, l’Espai Mallorca de Barcelona, 
l’Editorial Trabucaire i la Ilibreria 
Torcatis de Perpinyá, que van 
col-laborar-hi amb un remarcable 
interés.

I ara aqüestes ponéncies s’han de 
transcriure i n’ha de resultar, dones, 
un document escrit. Si no, el cicle 
haurá estât una cosa interessant i 
necessària, però efímera. La seva 
publicació, en canvi, convertiría el 
conjunt d’aquests actes en un fet per
sistent.
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Aquesta dinovena edició se celebrà 
com és habitual en el magnifie Salo 
Modernista de la Caixa. Un bell e:stoig 
per una obra literària dotada encuany 
amb tres milions de pessetes. El Saló 
s’omplenà de gom a gom. Cada ecició 
és una festa, amb nou al-licients.

“La mà del jardiner” és el titol ce l’o- 
bra guanyadora i el seu autor és Antoni 
Vidal Ferrando, poeta i historiadcr nas- 
cut a Santayó, Mallorca, el 1945, on fa 
de mestres d’educació secundària.

Com a poeta ha publicat “E brell 
dels jorns”. Premi Ausiàs March, 1985; 
“Racé de n’Aulet”, 1986 i “El batee de 
les pedres”, ambdues doble recofiei- 
xement pels promis Ciutat de Palma 
(1986 i 1996); la també doble dis: nció 
als Jocs Florals de Barcelona, amb 
“Getsemani” (1989) i “Bandra Bianca” 
(Ed. Proa 1994); “Cartes a lady 
Hamilton”, premi Joan Ramis i Ftsmis 
1990; i “Calvari”, Premi Josep Maria 
LIompart 1992. I com una primiera 
experimentació de la novella, l’any

SA N T JO A N  
1999
Joan Cusco

1994 va publicar “Les Hunes i eis cala- 
pets” -Ed. Moll, en la quai es recone x 
que ja s’iniciava la indagació estética i 
humana que ara ha culminât amb “La 
mà del jardiner”. Amb aquest titol poe- 
:ic, l’autor exposa la socierat conser
vadora mallorquína que es ’,/eu trans- 
‘ormada pel turisme de masses.

Malgrat que és una novel-la que ret'a- 
:a el postfranquisme tot explican: el 
que ha sentit contar i dir, ro és auto
biográfica. “Tot és real i tot és fantástic, 
ha dit el poeta que amb aquesta obra

ha tornat a la narrativa. “No, no és com 
la meva vida, però...” En aquesta obra, 
i’autorva dir-nos en la roda de premsa, 
hi ha trebaliat de 4 a 5 hores diáries, 
festius i tot, durant 4 anys... Amb tot, 
estima que cal en tota iniciativa la 
constància, la tenacitat, el treballar... 
(poesia, novel-la...) És, si, novel-la del 
present... Quan escrius dones testimo- 
nis del teu temps... Parla com un home 
del seu curs a Catalunya. Els seus 
amies li havien recomanat que el Premi 
Sant Joan és un premi objectiu...

A l’acte, célébrât el passât 17 de 
juny, li fou entregat el Premi. Unes 200 
persones van assistir-hi.

L’Acte comptà amb un recital a 
càrrec de Nòria Candela, amb versos 
de Pere Quart. Un recital que s’adhe- 
reix al centenari del naixement de 
Joan Qliver.

L’Acte va cloure’s al Jardi de la Caixa 
amb coca, cava i la mùsica d’EI Quintet, 
del sabadellenc Joan Alavedra.

Fou una celebració completa.
Fou una Festa.
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PHUCTAL
GOMPAt

Una estada 
en un monestír 

tìbetà*

Martí Gasull

Gumburanjon (94)

Erem aproximadament a 4000 
metres d ’aiçada. Remuntàvem la vail 
encaixonada del rlu LIngtl Chu, al 
Zanzkar. La terra es mostrava erma, 
amb carácter tibetá, barreja de fred, 
sol, pluja I neu. Amagaten una paret 
rocallosa, s’abraonava, corn despen- 
jant-se des d ’un antre sagrat, el 
monestir de Phuctal.

L’india ha acaronat la cultura tibetana 
del Ladakh, i per això s’hi expressa 
esplendorosa, el govern xinès, engen- 
drador de genocidi, ha sembrat mort i 
destrucciô al sostre del mon. Després 
de travessar el pont, vam pujar pel 
corriol vers aguell niu d’àligues sant.

Amb admiraclô deixàvem a l’esque- 
rra xértens I murs de manis bressols 
de sentit vital I contemplàvem les ban
deroles amb pregàries I estampes del 
cavali del vent: om mani padme hum.

Pel carni trobàvem monjes, nens, 
joves, ...i ancians, que amb veu de ha
lla cridaven...julai!, julai els responíem, 
Abillats de color de porpra ens atura- 
ven per enraonar amb nosaltres i pre
guntar-nos pel nostre país, els agra
den els estrangers...

Phuctal Gompa és com un poble de 
fang enm jralat amb cases quadra- 
des I rectangulars I carrers, costeruts i 
estrets. A la pad atta s’hi escau la 
cuina, el pati, la sala c ’acolliment, I més 
amunt dos temples i un shorten. Sobten 
les placues solars damunt dels sostres 
plans d ale unes construccions.

De secuida ens van p'esentar I’abat, 
que ens condui a I’hospedatge: era un

home de mitjana edat, senzill, planer, 
alegre,...els cops efusius a I’espatlla 
eren més comunicatius que l’anglès 
que hagués pogut parlar. Eli i dos 
lames joves es van llegir atentament la 
missiva, escrita en tibetá, que dúiem 
d’Europa per demanar-los aixopluc.

En Tsering era un monjo d’uns 30 
anys nascut a Itxar -un llogarret pro- 
per-, que residía habitualment al sud

Phuctal Gompa (94)

GALERIA D'ART

Pedregar, 10 
Teléfon 93 726 51 22 
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Muntanyes de Ladakh

de rindia, prop de Bangalore. L’índia 
és plena d ’assentaments d ’exiliats 
tibetans; no és aixi el Ladakh, regió 
que malgrat ser administrada per l’es
tât indi de Jammú-Caixmir, forma part 
de l'extrem oooidental de les terres 
prôpiament tibetanes.

Després de prendre un txai, en 
Tsering ens va fer de “guia tuhstio” per 
Phuotal. Era el capvespre, preoisa- 
ment l’hora de la classe de filosofía, 
voleu escoltar-la?l tant! responguérem 
amb eis ulls oberts. Vam pujar a través 
de passatges coberts, cada vegada 
se sentien remors més fortes...arribà- 
vem al pati, eIs monjos, nens i joves, 
drets I reunits en grups, discutien 
apassionadament, argumentant, 
escoltant-se I defensant llurs tesis: 
prioritzen l’aprendre a pensar, l’apren- 
dre a aprendre, sentía dins meu res- 
sons de filosofía ática, i em venien les 
imatges de Sócrates simfilosofant 
amb eis vianants de les places I mer- 
cats d’Atenes. No van per aquí eis 
nous programes escolars de l’occi
dent contemporani? No son aqüestes 
algunes de les grans aportacions dels 
nostres il-lustrissims I doctissims psi- 
copedagogs?

Al fons les geleres dels elms, i sota 
els penya-segats, navegant entre 
cresteries de roques, el riu rabiós.

De l’intehor de la bauma gotejaven 
espumes d’aigua a la cisterna cons
truida sota d’un xorten gelenc, i ben a 
prop, els dos temples: planta rectan

gular, sòl de fusta, columnas disposa- 
des geométricament, raspeóte era 
foso, reclós...a les parets hi havia pen- 
jades les famosas tankes i representa- 
cions de la roda de la vida, que té con- 
notacions amb la roda de la fortuna 
medieval, al fons, escultores de Buda i 
d ’altres divinitats, i, prop d’on nosal- 
tres posaríem l’altar, la foto del Dalai 
lama i les set copes plenes d ’aquella 
aigua... a l’esquerra, els Ilibres sagrats 
del budisme tibetá,...les gompes són 
universos de símbols.

Es ponía el sol sobre les terrasses 
del monestir, felá fresca, les xeme- 
neies deixaven escapar fum, les expli- 
cacions d’en Tsering trencaven aquell 
silenci... a la nit vaig rellegir el Timeu 
de Plato. Arreu la pau.

A quarts de sis el gong ens va des
pertar, les clarors encara escasees. 
Vam encaminar-nos cap el temple 
per assistir a la puja. Els monjos s’as- 
seuen al terra amb les carnes creua- 
des i entonen els cants,...el lama de la 
tetera servia el te amb mantega de 
iac, les tasses, que es buidaven quan 
aquell gregoriá tibetá s’aturava, s’om- 
plien immédiatement...se sentien els 
xarrups deis lames. A partir d ’un 
moment déterminât començaven a 
correr els pots de tsampa: se la barre- 
javen amb el te I amassant-la amb el 
dit se’n feien una mena de farinetes 
que seguidament s’empassaven...és 
un esforç pel nostre paladar occiden
tal, però val del tot la pena compartir 
una puja.

En determinats tipus de pregàries els 
monjos toquen els seus Instruments, I 
àdhuc a la data assenyalada celebren 
festivals amb la cara tapada per màs- 
cares, també música i danses.

La cel-la de l’abat no era massa gran, 
d’aspecte auster. En un raeô hi havia 
un petit moble- vitrina on Huía la foto 
del Dalai lama al costat de la de la 
Moreneta, que li haviem regaiat el dia 
abans. A la paret, una fotocomposició 
amb el Txomo Lungma (Everest), el 
potala, i el pontifex tibetà. A la dreta la 
batedora per barrejar la mantega, el te 
I la sai, la tetera, I l’estufa-fogonet de 
llenya. Compartir el te amb mantega a 
les estances d ’un abat no es pot fer 
cada dia...
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Xórtens
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Era encara d’hora, va sonar de nou el 
gong i vam tornar a la puja per pren- 
dre’ns la sopa de tsampa.

Sempre recordaré el comiat I les 
encaixades de mans amb l’abat, en 
Tsering, eis monjos, I sobretot, eis 
mots sadolladors dels petits 
lames...Eis molinets de les oracions 
rodaven, a nosaltres ens restava la 
davallada vers PurnI, I tretze dies de 
cami fins a Lamaiuru per colis de gai- 
rebé SOOOmetres.

VOCABULARI BREU

•Zanskar: regió situada al sud del Ladakh, entre l’Himàlaia central i la serralada 
del Zanskar. Comprèn principalment la conca del riu Zanskar. La capitai n’és 
Padum.

•Ladakh: regne tibetà situât al curs mitjà-alt de l’Indus (que neix al cim sagrat del 
Mont Kaiiàs, al Tibet ocupat per la Xina). S’estén des de l’Himàlaia centrai al 
Karakorum. Es troba a la part orientai de l’estât indi de Jammù-Caixmir. És una 
regió intéressant per conèixer la cultura i religió tibetanes, que aquí no han estât 
perseguides ni parcialment destrui'des com en el Tibet central. És freqüent veure- 
hi pintades, adhesius i cartells demanant la Ilibertat del Tibet, ha acollit exiliats 
precedents de les terres conquerides per la Xina. Si bé s’hi parla el ladakhi, dia
lecte bastant diferenciat del tibetà, per a l’eschptura es fa servir el tibetà clàssic, 
situació comparable a la del suis alemany i l’alemany. La capital n’és Leh.

•Tibetà: llengua que juntament amb el xinés i el birmà forma part del grup lin- 
güistic sino-tibetà. És la llengua nacional del Tibet. El seu domini lingüístic es 
troba administrât en la seva major part per Xina, però també pel Pakistan, india, 
Nepal i Bhutan. Té un alfabet propi que procedeix de l’alfabet del sistema sàns- 
crit-védic.

•Gompa: nom tibetà que significa monestir. A la part alta se situa el tempie i més 
avail les celles i cases individuals dels lames.

•Xórten: nom en qué són conegudes les stupes del budisme tibetà. Monument 
amb connotacions funeráries que consta d’una base cúbica o tetraèdrica, un eos 
semiesféric, i la part somital en forma de punta. S’han de passar per la dreta, per 
aixó, quan els camins hi arriben, es divideixen en dos -un per a cada sentit pos
sible de la marxa-.

•Mur de Manis: mur en forma tetraèdrica més o menys allargat construit mit- 
jançant pedres (pedres de manis) amb imatges de xórtens gravats o generalment 
amb la inscripció om mani padme hum (la jola en el lotus) que trobem també en 
banderoles i molinets. S’han de passar també per la dreta.

•Cavali del vent: símbol que pot aparèixer imprès a les banderoles de les ora
cions juntament amb escriptures sagradas tibetanes.

•Lama: monjo del budisme tibetà.

•Julai: pronunciat juleé: Mot del disiente ladakhi emprat per saludar i donar grà- 
cies.

•Puja: nom tibetà per a les oracions que els lames celebren en comunitat. Se’n 
poden fer diverses en un dia. Són comparables a les pregàries dels monjos cris- 
tians (matines, laudes, etc...).

•Txai: nom hindi per al te amb llet.

•Te amb mantega: podriem dir-ne la beguda nacional tibetana. Es fa amb te 
negre, mantega de iac (mamifer remugant de la familia dels bòvids que viu a 
l’Himàlaia i especialment al Tibet), i sal.

•Tsampa: constitueix una de les menges més tipiques del Tibet i s’obté a partir 
de Tordi. La sopa de tsampa té un gust similar a la sémola.

•Dalai lama: cap espiritual del budisme tibetà i per tant dels diversos ordres de 
lames. Avui, a causa de Tocupació xinesa, el Dalai lama es troba exiliat a 
Dharamsala, al nord de TÎndia.

•Potala: Palau que es troba a Lhasa, capital del Tibet, que constituía la residèn- 
cia del Dalai lama.

•Lamaiuru: gompa del Ladakh situada a no massa quilómetros del riu Indus, 
després del Fotu la (la significa coll) en dirocciò a Leh. La nostra travessa partia 
de Darxa, travessava THimàlaia pel Shingo la i després de passar per Padum fina- 
litzava a Lamaiuru (17 dies).



Sabadell mira 
el Rìpoll

J.C.
Així és. Són 97 obres (pintura a l’oli, 

pintura acrilica, pastel, aquarel-la, 
dibuix) de 36 pintore de Sabadell o 
vincúlate a la ciutat exposades al Saló 
Modernista de la Caixa de Sabadell. El 
títol de l’exposició “Ruta de Pintors. 
Paisatges del riu Ripoll 1887-1998” 
aplega un segle de pintura al voltant 
del riu Ripoll i els seus rodáis.

La dotada del riu Ripoll ha estât tema 
predilecta deis pintors. Les seves 
terres rogenques, els seus marges 
abruptes, el curs del riu -aprenent de 
riu- amb aigua escassa, els racons 
ombrívols, les naus industrials -els 
veils molins-, conformen uns temes 
suggestius.

El gran Gimeno ho va copsar així, 
com Vila Cinca i tants d ’altres que per 
ser justos caldria citar un per un... 
(I encara ens descuidaríem alguns...)

El cas és que aquesta bella mostra 
mai no s’havia fet abans i els que ho 
han fet possible ara cal felicitar-los. 
S’ho val a bastament.

Si es diu que Sabadell ha viscut d’es- 
quena al riu Ripoll -corn s’ha dit que 
Barcelona ha viscut, molts anys, d ’es- 
quena al mar-, no deixa d’ésser un 
tòpic. En el Ripoll, en alguns dots s’hi 
havia banyat la gent i també s’hi havia 
pescat, i recorregut les seves fonts i 
ribes i s’ha dit i escrit d’ell, mai prou, 
ôbviament. Ara, però, ha récupérât 
actualitat. El podem mirar i admirar en 
les obres que s’exposen en aquesta 
Ruta. Obres d’ahir i d’avui. És una 
mirada estética, certament.

La Fundació Caixa de Sabadell ha 
éditât un bell catàleg. Manuel Grau, el 
president, en la presentació diu que 
“el cas del Ripoll ho ha sabut congre
gar tot: exuberància vegetal, labor 
fabril i inspiració artística. L’exposició 
“Ruta de pintors. Paisatges del riu 
Ripoll 1887-1998” n’és testimoni força 
eloqüent. Verament. Es pot compro
var, perqué l’exposició será oberta fins 
el 31 d’octubre.
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se'ns enduu

Ana Fernández Alvarez

Com a títol utilitzo aquesta referéncia 
literáha, que pertany a una de les 
millors obres de Sampedro, perqué 
l’espeht de la novel-la sintetitza de 
meravella la intencionalitat de les dues 
mostres píctóriques que durant els 
mesos de setembre i octubre s’han 
pogut veure a la nostra ciutat: 
“Paisatge del riu Ripoll 1887-1998”, a 
la Caixa i “El Ripoll vist pels seus pin
tors”, a la galería Intel-lecte. A la 
novel-la, com en el conjunt d’obres de 
les Mostres, el paisatge és l’eix verte
bral i viu d ’un inevitable sentit de pro
grès vital i históric.

Realment, resulta molt gratificant la 
proposta plástica que ens ofereixen 
aquests dos espais: MIRAR EL 
MATEIX, PER A PODER VEURE EL 
DIFERENT. Una oportunitat que

compta amb una exhaustivitat raona- 
ble i amb una estimable capacitat 
didáctica.

L’exposició, la posada en escena a 
la Caixa és molt bona i resulta delica- 
dament acurada si tenim en compte 
que el Saló Modernista, amb la seva 
forta personalitat plàstica, planteja 
sempre el problema de “menjar-se” la 
majoria deis muntatges que allí es fan. 
Aquesta vegada aixó ha estât molt 
ben resolt, encara que peca de cert 
minimalisme místic o cistercenc, d’al
tra banda molt de moda últimament en 
quasi totes les realitzacions expositi
ves a Catalunya.

La representativitat deis artistes és 
bastant completa, és evident que hi 
falten noms, però qualsevol comissah 
té el dret de seguir els seus propis cri- 
teris. Ara bé, si d’una banda l’opció 
cronològica com a guia i seguiment de 
la mostra és encartada, per una altra 
no ho és la manca de claredat a l’hora 
de decidir quin és el número d ’obres o 
el tamany formal d ’aquestes assignat 
a cada artista. No pot ser que autors 
que, al llarg de la seva trajectória, han 
résultat afeccionats o, en tot cas, que 
la seva activitat ha acabat destacant 
en camps aliens a la realització plàsti
ca, un exemple ciar és el d ’Andreu 
Castells, destaquin tan preeminent- 
ment per sobre, fins i tot, de Vila 
Cinca, Gimeno o Valls Baqué, entre
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d’altres. Aixô, en una Mostra amb 
voluntat divulgadora i descriptiva és, 
si més no, anacrônic i posa en dubte 
la imparcialitat electiva dels responsa
bles del muntatge, quedant massa 
manifestes les preferèncles personals 
per sobre de l’anàlisi distanciada que 
qualsevol CoMectiva ha de tenir.

Salvant aqüestes Ileus apreclaclons 
critiques, en conjunt estem davant 
d’una bona oportunitat de dirigir la 
nostra mirada vers un mateix Hoc, el riu 
Ripoll, però, a la vegada, assistir a l’e- 
voluclô de la histôrla plástica sabade- 
llenca durant un dilatât i, per tant, 
important i significatiu période creatiu. 
Oportunitat que serveix per a coMocar 
les coses al seu Hoc. Perqué, si bé és 
cert que Sabadell, corn ja he dit en 
altres ocasions, compta amb més 
artistes per metre quadrat que en 
altres indrets catalans, corn em va 
apuntar al seu dia Joan Bermúdez, no 
es pot assigner a tothom aquest titol, si 
prenem el concepte en el veritable I 
pie sentit de la paraula.

Dones bé, qué és el més intéressant 
que se’ns revela en aqüestes sales? 
Preferentment l’olor de naftalina que 
desprén part de la hlstéha artistica de 
la clutat. A Sabadell ha sovintejat molt 
l’endarrerlment del temps de reacclô 
davant de les propostes avantguar- 
dlstes foranles, tant quan va ser el 
moment d’apuntar-se, per exemple, a 
l’expresslonlsme abstráete, corn ara 
que sembla ser el moment més ciar 
per a desempallegar-se de la mllitàn-

cla conceptual I enrolar-se al radica
lisme figuratiu.

En general, també queda palés que 
els nostres artistes han fet i fan una 
mirada molt convencional sobre el 
tema paisatgistic I que es manifesten 
dues opcions molt marcades: una, 
basada en l’lnformallsme de la plnze- 
Hada despentinada, que no és res més 
que la gastronómica proposta de 
desestructuracló deis plats pictòrics 
que es resisteixen a abandonar del tot 
el Henguatge abstráete i, una altra, en 
un maniérisme preciosista que sembla 
sortir d’un taller de pintura flamenca. 
Aquesta darrera, pròpia de bastante 
artistes contemporanis, ens fa Intuir 
com aniran les coses de l’Art durant els 
propers anys a Sabadell.

Una gran virtut de la Mostra a la 
Caixa és que deixa les coses al seu 
Hoc, entre d’altres evidéncles, que els 
grans dibuixants, els que dominen I’ar- 
qultectura pictórica, emergeixen amb 
força enmig d’obres flonges I de poo 
pes compositiu. Però també, que 
alguns pintore, que considerate global- 
ment resulten Irregulars, tenen aqui 
obres molt apreclables. Un cas, el tan 
ben resolt paisatge de Mauri 
Espadaler que és, véritablement, del 
millor que jo he vist dins el conjunt de 
la seva obra.

Destaca Ramon Noè, tècnicament 
Impecable i espléndid, en aquesta oca- 
sló més en els temes monocroms que 
en els més coloristes. També, però en 
aquest cas, a la galería InteMecte, Jordi

Roca que, amb una de les propostes 
més originals I magnifiques de les dues 
exposiclons, ens oferelx la preséncia 
d’un gall I elldelx el tema protagonista 
del riu, tot evocant el seu simbolismo 
popular I el topònim: rlu poli.

La Irregularität qualitativa en amb- 
dues Mostres és molt evident, sense 
dir noms perqué vivim en una ciutat 
petita I no és tracta d’ofendre ningú, 
ens movem entre el domini de la técni
ca sense ànima; l’efectlsme decoratlu 
propi d’una botiga de mobles; les mira- 
des lánguidos i poétiques, però desin- 
teressades; els mimetismos formais de 
les Hiçons de Cézanne; els efectos gra
tuits a la recerca del realismo màgio I 
fins I tot entre el preciosismo romàntic 
d’apunts que semblen realltzats sense 
esma. També tenim, però, a més dels 
ja citats com a bons exemples, la 
Impecable factura d’un Vila Arrufat, la 
profunditat d’un Valls Baqué, l’estlma- 
ble potenclació de l’anècdota d’un 
interessant Angle I el vàlld preciosismo 
de les textures d ’un Gerona, en 
aquests cas, en les obres penjades a 
InteMecte.

El rlu que se’ns enduu espera, a par
tir d’ara, continuar enriquint-se amb 
més mirados agosarades. La veda 
está definitivement oberta i cal conti
nuar treballant en la Hnia que valenta- 
ment defensaren, durant anys I a con- 
tracorrent, els pintors que mai els ha 
fet vergonya Installar el cavallet al 
carrer.



La cerámica com a procediment 
manual d ’expressió artística, ha pas- 
sat per périodes amb més o menys 
interés. Després de l’extraordinària 
preséncia en el période del moder
nisme català amb exemples tan reei- 
xits corn les obres dels céramistes 
Serra, es veu continuada per les cerà- 
miques de Llorens Artigues i Antoni 
Cumella fins arribar a les generacions 
actuals en les quais trobem una 
quantitat impresslonant de céramis
tes amb la més àmplia diversitat de 
maneres d ’entendre aquest historic 
procediment.

Anfora del “pintor de Berlín. Segle IV a. C

Val a dir que la tècnica ceràmica no 
ha tingut el reconeixement que en 
alguns casos mereix. Les causes les 
podem trobar en diferents aspectes. 
Un factor decisiu rau en qué el cera
mista moites vegades està més preo- 
cupat per la tècnica i la dificultat 
manual o la destresa que per el con- 
cepte i l’expressió i viu en un estât de 
perpetu anacronisme i de no identifica- 
ció en l’evolució ràpida i en els canvis 
que la plàstica contemporània aporta.

Panorama 
sobre la

♦
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actual

Benet Ferrer

Per altra banda la lògica com- 
petència que rep d ’altres mitjans 
com la pintura o l’escultura en són 
ben évidents.

També cal afegir la persistent des- 
materialització que ha tingut l’art des 
de les primeres experiències con
ceptuáis avui en franca revifalla, els 
nous mitjans més ràpids d ’execució i 
de comunicació dels audiovisuals.

De totes maneres és interessant 
constatar l’interès que la ceràmica ha 
despertat en el col-lectiu d ’artistes 
d’altres àmbits tenint en molts casos 
part de la seva obra realitzada en 
aquesta tècnica. Exemples magnifies 
del que die són les cerámiques de

Maria Bofill. S.T.-1990. Refractaria. 21 x 42x33 cm

Picasso, Dufy, Miró, Chillida, Tony 
Cragg, etc.

A Sabadell cal recordar l’època 
dels tellers de l’Escola Industrial amb 
la guia i mestratge de l’escultor J. M. 
Bruii, artistes com Borrell, Rosa M. 
Nin, Graells i d ’altres i avui mateix en 
l’obrador del ceramista LIuis Clapés 
hi sovintegen les col-laboracions 
amb els pintors Ramiro Fernández, 
Agosti Puig, Pep Sallés o Bordes.

La critica artistica mai ha estât 
massa interessada en aquest particu
lar potser degut a l’antiga definició en 
arts majors i menors i en conseqüèn- 
cia les galeries d ’art poc han facilitât 
l’accès als céramistes a les seves
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Maria Bofill. Laberint. Porcelana 12x26 cm.
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Gio Ponti. Prospettica. Gerro de Majòlica, 52 cm. Tony Cragg. In Camera 1993

exposicions tot relegant aquest pa
per als museus de ceràmica o d ’arts 
décoratives.

El museu de ceràmica de Barcelona 
està allunyat del circuit habitual de 
museus de ciutat tot i que compta amb 
una extraordinària coMecció de cerà
mica antiga i que de tant en tant orga- 
nitza alguna exposició intéressant 
amb ocres d’autors contemporanis.

La coMecció permanent de ceràmi
ca actual d ’aquest museu existeix 
gràcles als autors que en el seu dia 
van cedir-ne amistosament les seves 
obres, tal és la pobresa econòmica 
de la qual gaudeix aquesta entitat.

Gràcies aquesta minsa promoció 
per part de galeries, critics i museus 
la ceràmica pateix de molt poca difu- 
sió, fomentant al mateix temps la

quasi total Inexistència de coMeccio- 
nistes private. Els pocs que hi ha es 
poden compter amb els dits de la mà 
i encara en sobren.

Tanmateix a Suïssa i concretament a 
Ginebra hi ha el Musée Ariana dedicat 
exclusivament a la ceràmica i que és 
al mateix temps la seu de l’Académia 
Internacional de la Ceràmica i que 
organitza anualment un Congrès inter
nacional amb els seus membres ano- 
menats académies.

Es pot mencionar com a molt desta- 
cat pel que fa a la creado i al foment 
de la ceràmica el European Ceramics 
Work Centre de Hertogenbosch a 
Holanda dirigit pel ceramista Xavier 
Toubes consistent en taller obert a 
artistes de tota mena que hi son invi
tato a traballar i experimentar amb 
aquesta tècnica, disposant de perso

nes molt professionals per a resoldre 
els problemas de realització de les 
obres. Crée que aquest és un molt 
bon exemple a seguir per la nostra 
administracié.

Mentre la tècnica ceràmica no entri 
de pie dret als museus d’art contem- 
porani i no existeixin espais d ’espe- 
culació creativa finançats d ’alguna 
manera estarem sempre en les 
mateixes.

Paradoxalment la critica “s’excita 
molt” molt quan un pintor o escultor 
consagrat dedica el seu temps a fer 
alguna obra ceràmica. Vegeu el cas 
de l’Antoni Tápies o ara el del mateix 
Miguel Barcelé que just ha començat 
a porquejar el fang.



Bloc d’artista

Uka Nin

l’espai
és la projecció iMimitada 
de la forma.

UKA NIN (Sabadell, 1954), escul- 
tora. Viu i traballa a Barcelona I 
Girona. Ha realitzat exposicions de 
pintura I escultura a Sabadell, 
Barcelona I Girona. Ha coMaborat 
en diferents publicacions I accions 
escultòriques a l’aire Iliure. Les 
seves obres han estât realitzades 
amb pedra, acer i fusta. Però és 
amb aquest material on expressa 
darrerament les seves idees plàsti- 
ques. El vidre posa l’accent frágil, 
on hi sembla descansar la part 
més sensible d’ella mateixa.
Defuig les formes més realistes 
les seves narracions, més en 
l’abstracció, parteixen de l’estudi 
de la realitat més propera.

Montserrat Carné
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Estudi sobre un paisatge: iarbreda , 1999 
Tinta xina sobre paper 

30 cm. X 25 cm.
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Sabadell
histories enterrades MUSEU D'ART DE SABADELL

SABACELL HISTÒ,RÍES ENTERRADES
del 4 de setenb'e a 31 de gener 

SABADELL

MUSEU D’ART DE S A iA D E LL

COLL EN UNIA
del 4 de seterbre al 12 de desembre 

SABADELL

LA COL-LECCIO 1875-1936 
SABADELL

JOAN VILA CINCA
del 12 de maig al 24 d’octubre 

SABADELL

ESTERLI
del 24 de seternbre al '7 d’octibre 

SABADELL

IN TELLEC TE

De! 4 de «etembre al 14 de novombrede 1999

Rembrandt
Gravats
REMBRAND“

del 4 de seternbre al 14 ze no’/embre 
SABADELL

GALERIA NO VA 3

AGOSTI =»UIG -  Gra\/ats
del 1 al 31 c ’octub'e 

SABADELL



IN TELLEC TE ACADÈM IA DE BELLES ARTS ACADEM IA DE B E U E S  ARTS
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♦  Exposició
* . à  B  Ol 31 cToctubre■

Inaugurado
dkrendres dio tS a 
dosquortsddvult

J. SOLA PL 13
del 15 d’cctubre al 4 de novembre 

SABADELL

SALA D’EXPOSICIONS DE 
LA CAIXA DE SABADELL

PERE ALMRON
del 21 de se;embre a 10 d’oetubre 

SABADELL

GABARRO ART

' RUfA^BI P IM fOKi'
r A l f A T S I »  » 11. n u  1 8 « 3> - « 9 *

RUTA DE PINTORS 
Paisatges del riu Ripoll 1887-1998

del 2 de setembre al 3' d’oetubre 
SABADELL

TRAÇ D’ART

EL MEJ AMIC L’HOME
del 15 al 31 d'octubre 

SABADELL

A LIA N Ç A  ERANCESA

COLOMER PAGES
del 14 d’octub'e al 2 ce novembre 

SABADELL

CARINE HURSTEMAN3
del 21 de setembre al 9 d’oetubre 

SABADELL

^L IU  ELIAS ‘ APA”
de 4 al 30 de .setembre 

SABADELL
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Aquest mes d’octubre, s’ha publicat 
el Ilibre que recull les activltats que 
Cineclub Sabadell i Alllançe Française 
van realitzar durant l’any 1995, colncl- 
dint amb el centenari del cinema. 
Durant aquell any, vàrem organitzar 
una setmana de cinema primitiu 
català, una altra setmana de cinema 
primitiu francés, un seguit de dotze 
films significatius de l’evolució del llen- 
guatge cinematogràfic, conferències I 
xerrades i uns sessió especial amb la 
projecció del film Casanova, d’Ale- 
xander Volkov, amb Interpretació de la 
mùsica en directe a càrrec de quinze 
músics de l’Orquestra Simfònica del 
Vallès. A Sabadell, dones, podem dir 
que es va celebrar un bon aniversari 
del cinema. En generai i en el conjunt 
de l’estât, però, tot I la gran represen
tado mediática, en la majoria de 
casos va ser exempt de contingut. La 
commemoració del naixement del 
cinema, com a invenció tècnica primer 
i com a art després, no es pot limitar a 
la projecció d ’uns quants films de 
Lumière i uns altres pocs de Méliès, i 
ja està. Un centenari és un nombre 
atractiu per a incentivar la reflexió, el 
débat i fer balanç del que ha estât el 
passât i d’alló que pot esdevenir al 
futur. Aixó és el que vam voler fer a 
Sabadell. A fi que tasca no es perdés, 
vam voler fer aquest llibre que recopi
la de les conferències més significati
ves i de la taula rodona.

El cicle i el llibre que ara presentem 
han estât finangats per l’Ajuntament 
de Sabadell i la Fundació Caixa de 
Sabadell i s’ha comptât amb la 
coMaboració de les següents entitats: 
Escola del Sol, Institut Jean Vigo de 
Perpinyà, Multisales Cineart i 
Orquestra Simfònica del Vallès.

El Ilíbre:
El centenari 
del cinema*

S a b a d e l l ,  1 9 9 5

Felìu Viaplana

El llibre es compon d’un escrit sobre 
la música al cinema mut, d’una con- 
ferèneia sobre eis condicionants del 
naixement del cinema, d ’una altra 
sobre la restauraclô del cinema primi
tiu català, un capitol especial dedicat 
a la projecció del film Casanova i la 
transcripció de la taula rodona cele
brada el 21 de novembre d’aquell any.

El primer capitol correspon a un 
escrit del mestre Joan Pineda, músic 
de prestigi internacional i habitual 
coMaborador de Cineclub Sabadell, 
tituiat “La música al cinema mut: ahir i 
avul”. Pineda ens parla del paper cab
dal de la música ais films silents, no 
només com a acompanyament durant 
la projecció del film en les sales 
comerciáis sinó, també, en la pròpia 
fase de rodatge. Lamenta, però, que 
el estudi que es pot fer és, en certa 
mesura, limitât ja que, amb la gran 
part de material mut perdut, també es 
varen perdre gran part de les seves 
músiques. La musicalització deis films 
en directe , ens explica Pineda, no 
només anava a càrrec de pianistes 
sinó que, depenent de les possibilitats 
económiques de cada empresari, hl 
podien haver fins i tot orquestres sen- 
ceres. Aleshores, es va començar a 
crear la música de cinema com a 
gènere musical específic, amb les

seves própies creaclons i amb els 
seus propis autors. És que Joan 
Pineda, no només és músic i composi
tor, sinó que és també un estudiós de 
la música de cinema.

El segon capítol de llibre és titula “El 
naixement del cinema” i correspon a la 
conferéncia que va fer François de la 
Bretéque, professor de la Universität 
Paul Valéry de Montpelier, el 7 de 
novembre de 1995 al Casal Pere 
Quart. Va ser, realment, una conferén
cia interessantissima a la qual François 
de la Bretéque ens va mostrar el fet 
hlstòric del naixement del cinema des 
d’una perspectiva piena de details, 
aclariments i anécdotas. Va ser una 
visló pròpia d’un historiador vocacional 
que, a diferència dels historiadors d’o- 
ficl, no es refugia en les dates històrl- 
ques ni en les personalltats sinó que 
tot ho qüestiona I tot ho relativitza. Per 
exemple, és força sorprenent corn 
qüestiona que els germans Lumière 
fossin els absoluts inventors del cine- 
matògraf, encara que, aixó sí, han pas
sât a la posteritat d’aquesta manera, I 
no ha estât pas per casualitat. 
Certament, la Invenció del cinematò- 
graf va ser fruit de múltiples invenclons 
anteriors que van permetre fer el pas 
definitiu. Eli havia arreu del món gent 
diversa que feia les mateixes Investi- 
gaclons que els germans Lumière, per 
exemple; Edison als EUA, Maybridge a 
Anglaterra, Skianawski a Alemanya... 
Però, aixó sí, els Lumière van ser els 
primers a fer una sessió pública amb el 
seu nou aparell I, aquí sí, davant d ’una 
data concreta, la Flistòria és implaca
ble en detriment dels possibles inven
tors d’altres pai'sos.

El tercer capítol correspon a la con
feréncia “La restauraclô del cinema 
primitiu català”, a càrrec d ’Anton 
Giménez, conservador de l’Arxiu Ci- 
nematogràfic de la Filmoteca de la 
Generalität de Catalunya. Giménez

£¿ C/NEMA A CASN
DEMANA UNA DEMOSTRACIO

D O LBY SU R R O U N D
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ens fa esment de la esgarrifosa xifra 
de material mut perdut, un 80 per cent 
de tot el filmât en aquest période. I 
ens diu també que entitats corn l’Arxiu 
Cinematogràfic Iluiten per a salvar tot 
el possible. Aquí, però, hi entren 
diversos criteris de restaurado. 
L’objectiu de l’Arxiu, diu Giménez, és 
restaurar per conservar, d ’aquesta 
manera en treuen una còpia de l’origi
nal. En d’altres arts, la pintura, per 
exemple, es restaura la pepa originai, 
però, en el cinema, això no es possi
ble ja que el suport és extremadament 
délicat I se n’han de fer còpies. 
Actualment, la Filmoteca de Cata
lunya és la que té més films del direc
tor aragonés Segundo de Chomòn, un 
gran oblidat del cinema mut. Tots els 
films projectats durant la Setmana de

Cinema Català primitiu van ser cedits 
per la Filmoteca de Catalunya.

El capítol següent está dedicat a la 
projecciò del film Casanova, d’Alexan- 
der Volkov, feta el 25 de novembre de 
1995 al Teatre Municipal de la 
Farándula. La projecciò es va fer amb 
l’acompanyament musical en directe 
de quinze musics de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès, sota la direcciò 
de Stéphan Cardon, director de 
rOrchestre National du Capitole de 
Tolosa, sobre la partitura de Georges 
Delerue. Va ser una sessiò extraor
dinària que hem volgut plasmar com a 
un capítol més del llibre per la seva 
importància dins aquest oiclecomme- 
moratiu. També s’hi inclouen referèn- 
cies biográfiques d’Alexander Volkov, 
Georges Delerue I Stéphan Cardon, I 
la història de la restauraciò del film.

El darrer capítol correspon a la trans- 
cripciò de la taula rodona feta el 21 de 
novembre de 1995, sota el títol “El 
cinema europeu, 100 anys després: 
perspectives de futur”, a la quai inter- 
vingueren: José Baldizzone, president 
de l’Institut Jean Vigo de Perpinyà, 
Josep M- Català Domènech, profes
sor de Direcciò Cinematográfica i 
d’Estètica de la Imatge a la UAB, I 
Miquel Porter I Moix, catedrâtic 
d’Histôria de la Cinematografia de la 
UB. La taula rodona pretenia crear un 
debat sobre la situaciò actual del cine
ma europeu envers les oinematogra- 
fies d’altres continents. Tots els 
ponents van creure que la situaciò era 
força crítica, però no només a Europa 
sinò a tot arreu. Sobretot pels criteris 
de distribuciò del material, tant l’euro- 
peu com el de continents com Àfrica o 
Àsia. Tots están d’acord que el mercat 
americá envaeix totes les sales comer
ciáis perqué posseeixen xarxes de 
distribuciò molt fortes, a diferència 
d ’altres países o continents. Porter 
recalca que aquest poder está regit 
per Interesses japoneses I americans 
que només ens deixen veure allò que 
ells velen. Català justifica que el cine
ma no ho ha tingut fácil, ja que, a 
diferència de les altres arts, ha sorgit 
d’una indùstria per a esdevenir art. 
Baldizzone diu que el cinema americá 
actual triomfa arreu perqué, a més de 
l’assegurada distribuciò, no té referén- 
cies culturáis de cap tipus. Porter afe- 
geix que están créant una cretinització 
del públic. La taula rodona conclou 
amb la transcripció del coMoqui pos
terior amb el públic assistent.

Está previst fer un acte de presenta- 
ció d’aquest llibre a finals d’octubre, 
que aniria acompanyat d’una projec
ciò d’un o més films muts. Aquest llibre 
ha esta éditât per la Universität de 
Barcelona i tindrá una distribuciò a lli- 
breries concretes de Barcelona i 
comarques. Acabem amb la IMusió 
que aquest llibre siguí el primer núme
ro d’una hipotética coMecció de Ilibres 
de cinema que es podría assegurar si 
arribem a un acord amb la Fundació 
Caixa de Sabadell i l’Ajuntament de 
Sabadell.
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En un primer capitol vam ocupar-nos 
de diverses iniciatives que havien sor- 
git a la nostra ciutat, a finals dels anys 
vint i principia dels trenta, com a temp- 
tatives d’atenoió a un cinema selec- 
cionat, mes aviat minoritari; temptati- 
ves que grosso modo es poden consi
derar com antecedents del concepto 
de cine-club. El darrer d ’aquests 
intents el va protagonitzar l’entitat 
Amies del Cinema, que va iniciar les 
seves activitats pel gener de 1936.

El propôsit dels creadora d’Amics 
del Cinema diferia, però, si més no ini- 
oialment, del que va ser l’objectiu 
genèric dels cine-clubs. Ja vam dir 
que el monopoli empresarial de les 
sales d’exhibició a qué s’havia arribat 
a Sabadell deixava d’incorporar en les 
programacions diverses cintes que el 
monopolitzador devia considerar poc 
rendibles però que a Baroelona i en 
altres poblacions no deixaven de pro- 
gramar-se en cirouits comerciáis.

La idea va néixer de l’existència, a 
Sabadell mateix, d’una entitat denomi
nada “Amies del Teatre”, creada a l’any

QUE VA SER 
“AMICS DEL 

CINEMA"

2 .  C o m e n t  s o t a  

m a l  a u g u r i

Josep Torrella Pineda

1926 amb l’objectiu de superar la crisi 
escénica produi'da pel fet que tots els 
teatros de la ciutat eren acaparats pel 
cinema. Només feien teatre els afec- 
cionats i, encara, en els seus minvats 
locals. Aquella entitat havia tingut tan 
bona acollida que omplia dues repre- 
sentacions cada mes a l’Euterpe amb 
les millors companyies professionals 
que actuessin a Barcelona. Aixó sí 
havia de ser en dies hábiis estratégics 
que a ItEuterpe s’hi deixava de pro
gramar sessió de cine.

La influéncia d’Amics del Teatre en la 
creació d’Amics del Cinema era evi
dent. Josep M. Riu va publicar un deis 
seus articles a Diari de Sabadell, amb el 
títol, claríssimament aMusiu “I per qué 
no uns Amies del Cinema?”. Jo mateix 
hi vaig correspondre amb un altre arti
cle. I, junt amb Llorenç Llobet-Gràcia i 
Joan Blanquer, es va madurar la idea i 
s’hi va anar créant ambient a través del 
diari i de l’emissora de radio locals.

Aviat es va iniciar una campanya de 
captaciò de socis. L’eina més eficaç 
d’aquesta promociò va ser la publica- 
ciò, en aquells dos mitjans, d’unes llis- 
tetes amb els noms de les persones 
que anaven subscrivint sol-'icituds 
d’admissiò com a socis. No calia que 
la relaciò fos nombrosa (uns quants 
noms cada vegada), però que en sor- 
tissin sovint, i que a cada una d elles hi 
figurés alguna familia coneguda que 
s’inscrivis en bloc. Aquest p'ocedi- 
ment només podia utilitzar-se en una 
poblaoiò mitjana i fins a cert punt rece
losa oom era llavors Sabadell on pràc- 
tioament tothom es coneixia.



Es va fer pùblic un Manifest en el quai 
s’exposaven la filosofia I els propòsits 
de l’entitat que s’anava a constituir. A 
continuació reproduïm eis fragments 
més significatius del Manifest.

És ceri que veiem cinema la major 
part dels dies de la setmana, però 
també és cert que el veieu rutinàrla- 
ment, per hàbit... - ...la manca d'un 
local de selecciô... I fins I tot la manca 
d’una ben encarrilada competéncia... 
fa que la vida cinematogràfica a la 
nostra ciutat siguí victima d’una mar
cada desorientació... - “Amies del 
Cinema, no pas en competéncia amb 
les empreses locals sinó en col-labo- 
ració amb elles... pretenen donar a 
conéixer... tots aquells films intéres
sants que, per la causa que sigui, no 
hagin estât presentats a la nostra ciu
tat... Pretenem tampé oferir les reposi- 
cions dels bons films que no hagin 
estât reposats I, amb preferéneia, les 
d’aquells que en llur estrena no hagin 
estât degudament valoritzats.

Observi’s corn el fet de no venir a 
Sabadell totes les novetats cinema- 
togràfiques passava a ser un més 
entre altres objectius que es perse- 
guien. En realitat, el contingut definitiu 
del projecte ja podia ser considérât 
corn una amplia aproximació al con
cepta de cine-club.

Encara pendent d’obtenir l’autoritza- 
ció governativa per a ser constituida 
l’entitat, Amies del Cinema va llançar-se 
a una primera sessió. Va ser el 31 de 
gener de 1936; un any que, malaurada- 
ment, esdevindria fatidic per al pais. El 
programa d’aquella vetllada histórica, 
celebrada al Principal, constava de dos 
llargmetratges, que aquesta era la tòni
ca de l’època; en primera projecció a 
Sabadell, els dos. Heu’s ací els titols i 
els realitzadors: El nostre pa de cada 
dia, de King Vidor, i Don Quixot, de 
Pabst. El primer, per cert, amb l’impres- 
sionant muntatge creixent de la seva

“El nostre pa de cada dia”, de King Vidor.

seqüència final (l’arribada de l’aigua), 
va causar un gran impacte.

Fins a juny van seguir sis sessions 
més, amb eIs respectius programes 
següents:

- Eis de catorze anys, film txec, i 
reposicié de Scarface.

- Jo he estât espia, de Victor Seville, 
i reposicié de Les vuit orenetes.

- L’home que sabia massa, de
Flitchcock, i el documentai Krakatoa.

- LIavor, de John M. Stahl, i Homes 
d’Aran, de Flaherty.

- El gran amor de Caries II, d’Herbert 
Wilcox, i Rapte, de Dimitri Kirsanoff.

- El rei soldat, de Steinhoff, i 
L’olimpiada Blanca 1936.

En total van ser 12 films d’estrena a 
Sabadell i 2 reposicions, mes uns 
quants curtmetratges. Cada una de 
les set sessions, exclusives per als

socis, va prácticament omplir la platea 
del cinema Principal.

El 5 de marg, entre les sessions ter
cera i quarta, va ser constituida l’enti- 
tat, amb aprovació dels Estatuts. La 
junta directiva va quedar integrada 
per Lloreng Llobet-Grácia, Joan 
Blanquer, Joan Ribot, Josep Casas, 
Josep Barceló, Lluis Vilaró, Jaume 
Santandreu, Josep Sampere i el qui 
firma; composició socialment hete- 
rogénia i, per tant, d’ampli espectre 
ciutadá.

Es van preveure per a l’estiu ses
sions de carácter públic a Taire Iliure, 
en el Catalunya Park (era el pati de 
Tactual Casal Pere Quart), amb contin- 
guts més, diguem-ne, comerciáis. Els 
esdeveniments que van saesejar el 
país ho van fer impossible.
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El Blues i les 
seves influencies 

en posteriors 
estils*

El Rock & Roll
Jordi Aznar

Durant molts anys, el blues, primer en 
format acùstic I més tard electrificat, 
va estar una música concebuda per i 
per a negres, degut bàsicament a les 
condicions socials, economiques I 
politiques a les que aquest coMectiu 
es veia relegat amb referencia ais 
blancs, en un pais corn Estats Units. 
Aquest racisme es podia trobar, fins i 
tôt, a les emissores de la ràdio que 
punxaven música; la música “negra” 
(feta exclusivament per gent de color) 
estava molt mal vista per la societat 
benpensant americana de l’època, 
dones afirmaven que tant les lletres , 
com el ritme i la forma de bailar eren 
totalment obscenes. Aixó va ocasionar 
que el blues només fos audible a les 
rádios en petites emissores locals i 
catalogat com a “race músic

Amb el temps, el blues va anar 
desenvolupant diferents formes, fins 
que al voltant deis anys 40 i a 
començaments dels 50, la inclusió 
d ’instruments de vent, el van conver
tir en un estil més bailable i per tant 
més àmpliament acceptât per una 
majoria de públic, dels que una bona 
part eren blancs. Va estar el que es va 
anomenar RYTHM & BLUES i que 
ràpidament va començar a sonar en

Chuck Berry: el Rock & Roll personificat

emissores de ràdio més importants. 
Aquest RYTHM & BLUES va estar el 
principi del que més tard es va definir 
corn ROCK & ROLL, un nom étiquetât 
per el dise jockey més famés de l’é- 
poca, ALAN FREED, en el seu pro
grama de ràdio en una emissora de 
CLEVELAND (Ohio).

A partir, dones, del rythm & blues, 
una série de músics de color amb 
molt de talent i amb una torta influén- 
cia pel BOOGIE WOOGIE, van 
començar a composar tota una sèrie 
de temes, amb unes lletres força 
atrevidas i insinuadores, i que, com 
és légic, algunos de les quais s’escri- 
vien en “argot”, per evitar censures a

les emissores. Van ser els creadors, 
com el temps ha demostrat, d ’un estil 
de música que per a molta gent es 
va convertir en un estil de vida propi i 
que encara perdura: BIG JOE TUR
NER, que amb el seu tema anomenat 
SHAKE, RATTLE & ROLL, composât 
l’any 1954, podriem considerar-lo 
corn el pioner de tots, CHUCK 
BERRY, BO DIDDLEY, FATS DOMINO 
I RICHARD PENNIMAN, més conegut 
corn LITTLE RICHARD, juntament 
amb altres menys coneguts corn 
LARRY WILLIAMS, van sentar les 
bases del que , per a molts sociò- 
legs, va estar qualificat corn el feno- 
men més important del segle XX: EL 
ROCK& ROLL.

FINQUES
GARNER
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□avant aquest panorama de música 
massivament negra, els blancs més 
puristes no es podien quedar plegats 
de braços; partint coma base del 
mateix RYTHM & BLUES, van adoptar 
influències de la música country (l’estil 
de música blanc per exceMència) i 
van contraatacar amib el que élis van 
anomenar ROCKABILLY: GENE VIN
CENT, BUDDY HOLLY, CARL PER
KINS, EDDIE COCHRAN. JERRY LEE 
LEWIS i el més venerat de tots ELVIS 
PRESLEY, han estât les grans llegen- 
des d’aquest estil i que van fer dispa
rar les vendes de discs a tot arreu.

No obstant però, en el món del 
ROCK & ROLL hi havien molts més 
músics amb classe i personalitat dins 
i fora dels escenaris, però que els 
seus noms quedaven més difuminats 
0 apagats per la gran popularitat d ’a- 
quests pioners; músics , per exem
ple, de la talla de BILL BLACK, bai- 
xista de l’ELVIS als anys 50 i que més 
tard va formar la seva pròpia banda; 
THE BILL BLACK COMBO; SONNY 
BURGUESS, un dels primers artistes 
que va gravar en el prestigiòs segell 
SUN RECORDS de Memphis o d’un 
altre més familiar pel públic del nostre 
apis, conegut per les extraordinàries 
gires que va realitzar pel nostre terri
tori durant els anys 70 i que va repetir 
recentment, a finals dels 90: SLEEPY 
LABEEF, del qui no vam desaprofitar 
I’oportunitat d ’entrevistar-lo, durant 
l’ùltima gira, I’any passât, que va ser
vir de presentaciò del seu últim i nota
ble treball enregistrât anomenat I’LL 
NEVER LAY MY GUITAR DOWN i que 
en la seva opiniò tota aquesta música 
a la que fern referéncia prové dels 
gospels i de les esglésies.

Sleepy, tu, corn a guitarrista, por
tes més de 40 anys tocant un estil 
de música tant autèntic corn és el 
ROCKABILLY; canviaries aquest 
estil per un altre de més comercial si 
un segell discogràfic t ’oferis molts 
diners per fer-ho?

En primer Hoc he de dir que no tant 
sols he estât tocant Rockabilly, sinò 
que acostumo ha tocar altres estils 
com Rock & Roll, blues, country o 
gospel; en segon Hoc tinc molt ciar 
que no canviaria en absolut aquest 
tipus de música per diners, per la

senzilla raô de que jo crée en eis tipus 
de música que execute i ho faig total- 
ment convençut.

Però hi ha alguns músics llegenda- 
ris corn B.B.KING o JOHN LEE HOO
KER que pel que s’escolta en les 
seves últimos gravacions si que ho 
están fent, no et sembla?

Bé. el que penso és que el que han 
fet és comercialitzar una mica el seu 
estil en eIs dises per arribar a més 
gent i confegir millors vendes, però si 
escoltes eis seus concerts veuràs que 
el que toquen segueix sent la música 
en la que hi creuen.

l’Any passât, dos noms llegenda- 
ris en aquest tipus de música com 
son SONNY BURGUESS i DJ.

FONTANA (ex dateria de l’Elvis) 
també van estar actuant aquí; creus 
que tant els teus conceds com els 
d ’aquests músics ajuden al públic a 
identificar-se més en la música 
honesta, fugint una mica de tota la 
música impersonal que s’escolta 
cada dia a la majoria d’emissores 
de ràdio?

Es possible, però a veritat és que no 
n’estic prou segur perqué el que jo et 
puc dir és que er els meus concerts i 
ve gent de totes les edats , pares amb 
els seus filis, per exemple, que 
demostra que el gust per aquesta 
música ja el tenen adquirit des de fa 
molt de temps, senzillament perqué el 
que els hi agrada és escoltar la músi
ca tocada en la seva forma original.
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Elvis: amb eli es van trencar tots els esquemas.
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Germain, on remangué set anys. Uns 
anys plens de vivèneies de tots 
colors... Alguna vegada s’havia recol- 
zat sobre la barana d’algun pont del 
Sena, contemplant la corrent, riu avail, 
lliscant eis seus pensamento I els sen
timents també corrent avail... Tal vega
da devia evocar el pont de la Salut i el 
Ripoll, tan modest però tan íntim...

Allá a París conegué a molts artistes i 
entre ells es retrobé amb Manuel 
Duque, el qual aleshores tenia una 
torta ascendéncia entre els artistes 
provinents de totes parts.

Exposé a la Galeria Victor Hugo i la 
seva obra fou ben acollida, major- 
ment entre els pintors. Amisté amb un 
d’ells, un polonés -una muntanya 
humana- Gabriel Morvay, qui, invitât 
per Llorenç Balsach ané a Sabadell 
oferint-li conviure a casa seva. Aquí, 
entre veils i nous amies, s’hi feu un 
Hoc. Si sentia bé i no diría corn a casa 
perqué ell fou un trotamons. De cop 
desapareixia i ningCi no sabia on 
havia anat a parar...

Després d’un temps -fins i tôt alguns 
anys- retornava a Sabadell. Aquí sem- 
pre se l’havia rebut amb els braços 
oberts en el mén de l’art. Aquí morí; 
aquí descansa definitivament...

Era obligat fer aquesta aMusió a qui 
fou un dilecto amie de l’Angle. Per 
estatura semblaven Quixot i Panxa; 
units per l’amistat i per l’art, certament.

A Paris, l’Angle amb el seu amie pin
tor W. SIepian, anaren al pati del 
Museu del Louvre, a la Plaça de la 
Concordia i a l’Arc de Triomf de l’Etoil, 
on empastifant immenses llesques de 
paper amb colors détonants, afirma- 
ven la seva repulsa contra l’ofici. Aixi, 
la pintura d ’acció havia esclatat. 
Aquella explosió arribé aquí, al 
carrer...

El nostre personatge, ajudat per 
Joaquim Montserrat obriren una expo- 
sicié a l’Académia de Belles Arts de 
Sabadell amb les obres que ambdés 
havien pintat al mig del carrer unes 
hores abans. (Agost del 1960).

D’aqui l’origen del grup de joves pin- 
tors que formaren el Grup Gallot. El 
formaven: Angle, Balsach (+),
Bermudez, Alfons Borell, Llorenç (+), 
Montserrat, Manuel Duque (+), i Lluis 
Vila Plana (+). Aquest Grup “organitzé 
-diu Andreu Castells en l’Art 
Sabadellenc (1961 )- un castell de focs 
de pintura d’acció pública ais Hoes 
més neurélgics de la ciutat de 
Barcelona, a pie migdia del 23 de 
setembre de 1960, on tot l’equip en 
pes es dedicé a pintar 100 metres lli- 
sos de paper, treball télévisât, filmât 
pels noticiaris i anotat pels periodistes 
i critics d’art”.

Fou llavors que l’Angle va dir aquesta 
frase: “Nosaltres no som gent de cultu
ra, jo sóc un inculte; som instintius”.

Tot aquell moviment aixecé en un 
ampli sector de pùblic una forta repro- 
vació. Més endavant, alguns d’aquells 
que formaren el grup adoptaren 
camins més moderats.

-“Vaig deixar la pintura creativa i abs
tráete per assolir el réalisme.



L’impressionisme vers al realisme” 
-digué arran del canvi.

L’Angle exerci de professor a 
I’Escola d’Art (1977). Enmig dels seus 
alumnes esguardava, alligonava en 
práotica I teòrioa l’ús del oolor, el 
matis, I ell esdevenia co-particep de 
I’obre de I’alumne I I’estima I la valora 
amb la seva tendresa de carácter 
bonhomia. Horn diria que ell surf 
entra per les teles, amb la inquietud 
la recerca en la punta del pinzell o en 
l’espàtula. Bé es podia aplicar aquella 
definició que II dedicá F. Bernaldo en 
certa ocasló, arran d’una exposicló 
que presenté a Madrid, a la Galería 
Eureka (1973). Deia: “En Angle se per
cibe siempre que detrás de todo, la 
experiencia diaria es su fuente”.

Tot és discutible. I no gens menys 
l’Art. I els artistes. I die això -sense 
que digui res de nou, és dar- per intro- 
duir en aquesta Semblanga una curio
sa i divertida presentació que li feu 
Jean de Sagarra, critic, polemista, 
càustic, enginyós i de vegada reben- 
tista. És el text que li feu a l’Angle en el 
catàieg de la seva exposició a 
l’Acadèmia de Belles Arts, al febre del 
1976. És aquest;

ES L’ANTONI ANGLE UN BON 
PINTOR?

La mestra ha apagat el projector i 
escriu a la pissarra el deure, una 
redaccló que els nens hauran de por
tar el dilluns a esoda:

Es l’Antoni Angle un bon pintor?

Es un bon pintor l’Antoni Angle? El fili 
del jutge pensa que no. Per què? 
Potser perqué pinta dones despulla- 
des. Els jutges i els seus fills i els néts 
dels jutges són una gent tan cocasse...

El nét del rei de la llustrina tampoc 
pensa que l’Antoni Angle sigui eli que 
es diu un bon pintor. Per qué? Dones 
perqué la bona pintura a casa del seu

avi en tenen molta de bona pintura de 
firma, com diu l’avi vai moits diners i la 
mestra l’hi ha dit que els quadres 
d’Angle no són pas gaire cars. I el fili 
adulteri, qué pensa el fili adulteri?

El fili adulteri que és un set-ciéncies, 
i diu que de gran voi ser procurador 
en Cortes, pensa que el que interessa 
és no fer el ridicul, no ficar els peus a 
la galleda. I després de fullejar un lli- 
bret del senyor Cirid Pelllcer que hi 
ha a la biblioteca del seu pare escriu 
que no, que l’Antoni Angle no és un 
bon pintor, i a sobre té la barra -o  la 
ingenuítat- de raonar la seva negativa 
amb aquests mots “El critico Girici 
Pellicer no le cita entre los buenos”. 
Indubtablement aquest nen farà 
carrera, fins i tot és molt probable que 
el facin procurador en Cortes.

La nena deis grans ulls color de 
molsa creu que si, que l’Antoni Angle 
és un bon pintor. Per qué? “Que no 
heu vist -pensa en veu alta la nena- el 
cap i les mans de la Pepita -la  dona 
del pintor- fent mitja vora la finestra?” 
Hi ha en aquella figura de la Pepita 
una barreja de nina i de Verge que té 
encisada a la nena. “Si -escriu la

nena del ulls color de molsa-; l’Antonl 
Angle és un bon pintor perqué esti
ma. Pintar és estimar. Un bon retrat és 
com fer un petó...”

I en Joan de Sagarra, qué pensa 
rScarface de la cultureta de l’Antonio 
Angle? Dons en Joan de Sagarra que 
és un pél poca vergonya pensa, con- 
vengut com n’está del paper social 
que ha de jugar sempre la pintura, que 
els davells de l’Antoni Angle semblen 
que ni pintats perqué en arribar l’hora 
de la mort, el rei de la llustrina se’n 
planti mitja dotzena al trau del eos. Ja 
que si el gran pathei va néixer amb la 
flor al cul no hi veu cap raó perqué no 
hi hagi de morir.

Joan de Sagarra.

Pel final I a propósit, hem delxat 
unes preguntes a formular-li. Cadas- 
cuna d’elles ha estât complimentada. 
Velem-ho:

L’art marca cada época -van de 
bracet-. L’Art és evolutiu. Tu ja t ’has 
fet gran veient passar el temps i les 
modes, i els ismes i els istes... Fes 
un comentan d’aquest cicle que has 
conviscut.
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En principi es podria dir que les 
obres son (’exponent de les diferents 
époques del nostre passât i humana- 
ment no és exacte, dones la majoria 
de les obres que nosaltres admirem 
son el fruit d’un propòsit individual i a 
vegadas fins i tot han sigut fetes amb 
ánim de protesta i contra el sentir del 
moment. Cai pensar també que 
casualment només veiem o escoltem 
les obres preservadas, oblidant coses 
inédites i menyspreades que costaren 
sofriment a l’autor incomprés. Tampoc 
sabem res de les coses desaparegu- 
des pel caprici d’algù.

El passât ens Them arranjat una mica 
al nostre gust i sembla que tot l’art del 
passât va ser sorprenent al moment

de mcstrar-lo tal corn ha de ser forço- 
sament sorprenent el d ’ara, seguint 
una evolució i significant un canvi, 
quan 'ealment molts artistes ara admi- 
rats, varen ser rebutjats al seu temps i 
es evident que els nostres sentiments 
no han canviat, continúen volent ser 
purement testimonials, alguns d ’a- 
quests autors causen més sensació, 
però es deixen moites coses impor
tants O bé pitjor, a vegades creient-se 
originals, obliden que un altre ja ho 
havia dit abans.

Malgrat que a Sabadell hi ha més 
pintors per metre quadrat que en cap 
altre ciutat, en proporció, és ciar, cal 
insistir en la pregunta: hi ha l’escola 
sabadellenca?...

Els pintors d ’aqui han sigut i son 
actualment prou diversos, perseguint 
résultats diferents com per assegurar 
que cap limit defineix I’escola saba
dellenca i amb la informacid d ’ara, 
ben enterats de les exposicions d ’a- 
rreu i poden visitar els magnifies 
salons de pintura universal, será 
impossible tenir entre nosaltres un 
accent peculiar o bé un tret especial.

Com a pintor, quin Hoc dels que tu 
coneixes, és el teu preterit? (Per 
ordre de preferéneia, pots citar-ne 
alguns...)

Des del punt de vista de pintor pai- 
satgista, crec que no hi ha altre Hoc 
tant bell i variât com el Pirineu de 
Lleida. El conec bastant i potser per 
això és el meu Hoc preterit.

Gimeno, Picasso, Miró, Dalí: a 
cadascú, aplica-li, sisplau, una defi- 
nició a través de Murs obres.

El pintor Gimeno va sofrir privacions 
per poder dur a terme la seva obra i 
és un testimoni del propòsit huma 
contra la moda del seu temps, sorto- 
sament després de la seva mort va 
ser admirat justament com un deis 
millors catalans. La seva obra actual
ment és molt valorada i apreciada. El 
pintor Picasso reconegut universal- 
ment ens produeix una enlluernadora 
sensació d ’autenticitat, tan sorpre
nent en totes les seves fases com 
inesperat pels inteMectuals del seu 
temps. L’època biava, la rosa, crea
dor del cubisme, etc., els gravats, la 
cerámica sempre original, d ’una pro- 
ducció vasta com per arribar consi- 
derar-lo l’artista més representatiu 
del segle. El pintor universal Joan 
Miró, és una fita màxima de l’art abs
tráete on cap altre pintor hi pot acce- 
dir, davant la seva obra notem l’entu
siasmo de I’autor i això no és pot 
transferir. El pintor Dalí geni del surre
alismo còsmic, supera qualsevoi 
adjectiu per la seva fantàstica, dis
persa i onirica producció, s’hauria de 
parlar d ’eli amb termes surréalistes 
que jo desconec.

D’acord que l’obra perfecta no 
existeix, però entre totes les obres 
que tu coneixes i has vist, quines 
d ’elles destacarles com les més 
perfectes...?



Al Museu del Prado a Madrid, hi ha el 
retrat d ’un cardenal pintat per en 
Rafael preferii entre les meves coses 
recordades. Es fet quan en el 
Renaixement Italiá el pintor Rafael 
avançant-se al seu temps, pintant a 
l’oli usa el color per imitar la naturale
sa, la vibració de la Hum sobre l’epi- 
dermis, després va ser la práctica de 
la pintura veneciana.

L’art, segons Maurois, és una eva- 
sió, no una demostració. És així, 
segon tu. O no? Explica-ho.

Jo em dedico a pintar i és la meva 
preocupació. Realment he vist sovint 
coses deis altres sense cap mena de 
preocupació, molt superficials i potser 
han estât fetes cercant una evasió 
però a mi m’han interessai. M’agraden 
les obres que demostren la gosadia i 
també els dubtes de l’autor, el resum 
de la seva sabiduría i la voluntat per 
ser diferent i fer ressaltar la personali- 
tat, pintar per pintar no voi dir res. De 
la mateixa manera que qualsevol altre 
activitat, fins i tot la de pintar també és 
una activitat terapéutica, puix és una 
evasió. No sé dintre quin context l’es- 
criptor André Maurois podia dir que 
l’art és una evasió.
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QUESTIONARI PROUST
-El principal tret del meu carácter?
-L’obsessió per aconseguir fer-me entendre.
-La qualitat que prefereixo en un home?
-La bondat I la InteMigència.
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-La Sensibilität i profunditat de sentiments.
-Allò que més m’estimo dels amies?
-Els meus amies no em donen males noticies ni em traicionen.
-El meu principal detecte?
-La incertitud per endevinar la veritat.
-La meva ocupació preferida?
-Traballar en quelcom que m’interessi I estudiar-ho.
-El meu somni de benestar?
-Disposar dels minims necessaris i espai suficient perviure i treballar.
-Quina fóra la meva pitjor desgràcia?
-No adonar-me del mal que pugui causar a un altre.
-Qué voldria ser?
-Treballador del que m’agrada.
-On desitjaria viure?
-A un poblet petit prop de Barcelona.
-Quin color prefereixo?
-Tots, per assajar fent barreja i poder fer temptatives matisant-los de diferents graus. 
-Quina flor prefereixo?
-Una d’humil i resistent, per exemple les margarides.
-Quin ocell prefereixo?
-No els conec prou bé per notar les diferèneies i poder-me definir. M’agraden tots els 
que volen, fins hi tot els depredadors.
-Els meus autors preterits en prosa?
-Cervantes, Quevedo, Joanot Martorell, Proust, Kafka i un llarg etcétera m’han fet 
passar hores de bona lectura.

-Els poetes preterits?
-Salvat Papasseit, Carner, Guerau de Liost, Foix, Espriu, etc., en catalá. Charles 
Baudelaire, Apollinaire, Rimbaud, etc. en francés.

-Els herois de ficció?
-Aquiles.
-Les meves heroines de ficció?
-La Dama de les camélies.
-Els meus compositors preterits?
-Mozart, Bach.
-Els pintors predilectes?
-Rafael, Tiziano, El Bosco, Velázquez, Goya, Picasso i molts més. Seria una llista 
inacabable i la meva predilecció varia el moment d’admirar-los.
-Els meus herois de la vida real?
-Els meus amies, els coneguts de més a prop i les persones que es distingeixen per la 
bondat i llurs obres.

-Les meves heroines històriques?
-Tot el gènere del sexe fernen!.
-Els noms que prefereixo?
-El Sol, després els noms dels astres i els de les consteMacions.
-Qué detesto més que res?
-El teixit de mentides confabulades.
-Quins carácters histórica menyspreo més?
-Dominar per la força de les armes.
-Quin fet militar admiro més?
-El Timbaler del Bruc.
-Quina reforma admiro més?
-La reforma de la qualitat de vida, grácies ais invents de l’home.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Saber entendre les necessitats del altres.
-Corn m’agradaria morir?
-En pau i a la meva hora.
-Estât present del meu esperit?
-TranqulMitat.
-Fets que m’inspiren més indulgéncia?
-Les malifetes, causades per ignorancia i nécessitât.
-El meu lema?
-Observar el respecte al pròxim.
-Com sóc?
-La meitat de com jo penso ser, sumant-hi la manera com pel meu comportament em 
veuen els altres.
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Angle agut.
Cabellut.
Cellanegre.
Bigotut.
Té aspecte mefistofélic (però només l’aspecte...)
“Ha passât el xarampió, la verola borda, la rosa I 
totes les malaltles”, artísticament parlant...
“L ’Angle ha menjat gos à le crochet”.
Gallotista.
Fou capaç de convertir la comtal 
plaça de Catalunya en un galliner...

Les dues cites que es reprodueixen en cursiva son 
de Camil Fàbregas i Francese Bernaldo.



En una recent visita a una acredita
da, indefugible Ilibreria de Ciutat de 
Mallorca (al carrer Església de Santa 
Eulália; va de la Plaça de Santa 
Eulália al carrer de l’Argenteha; no té 
pérdua), vaig veure un Ilibre tituiat La 
llampuga: un mite de tarder (*). Obert 
el volum pel prôleg, obra d’en Blai 
Bonet, el text comenga així: Si té 
mites, una terra és un pais. Bufa! vaig 
dir-me, per dins; el vaig tancar en 
see, me’n vaig anar al taulell de l’es- 
tabliment i li vaig dir al Ilibreter: cobri, 
per favor. Qui és el maco que no el 
compra, un Ilibre com aquest? És que 
es pot quintaessenciar més la formu- 
laoió d’un ooncepte tan vast, dir tant i 
tant, amb tan peques paraules? La 
resta del Ilibre no desdiu ni gota d’a- 
questa entrada fulgurant. Me l’he 
empassat de forma immediata, quasi 
ineontinent. La seva lectura et deixa 
doctorat el llampugologia, de oop.

Aquest peix (nom eientífic; Cory- 
phaena hippurus L.) és una cosa 
absolutament extraordinária. Apareix 
per les aigües mallorquines a mitjans 
d ’agost i se’n va amb els primers 
freds. Gregari fins a la irracionalitat, 
oom tots els guiris, s’agrupa en moles, 
a voltes immenses, sota l’ombra de 
qualsevol oosa opaoa que suri: el cap- 
cerd’una xarxa, una post, o una senzi- 
lla bossa negra de plástio, per a les 
escombrarles, a la deriva... Aixó per-

Cuína
La ¡lampusa

J. A. Ferrari

met fer-ne, si hom en sap, unes heca
tombes homériques. Els pescadors 
professionals, les agafen amb la llam- 
puguera -ormeig que consisteix en 
una xarxa d’encerclament adaptada 
per a la seva pesca- i n’omplen el cép; 
amb ormeig d ’afecoionat (la fluixa), 
hom pot quedar esbraonat de treure’n. 
A la fluixa, aquest giny que passeja un 
engany amb un ham camufiat, per 
aigües més o menys somes, arrosse- 
gat a unes braces de la barca, hi ha 
qui l’anomena amb un -cree- anglicis
me: curricà. Quan s’hi enganxa una 
llampuga, el plomet que ha anat 
botant a car d’aigua, surt rabent cap 
amunt; si tôt va bé, aviat durem esca- 
ta a les mans. Ara, si s’hi ha enganxat 
un tros de plástic, haurem cobrat unes 
guantes braces de fil per quedar-nos 
amb un pam de nas. Quan t’hi trobes, 
formules desitjos poc caritatius per al 
futur de qui va llençar aquella bruticia 
al mar.

Fer-se a la mar, en aquest temps de 
verema, i topar amb la primera llampu
ga és sinénim de barcada plena, amb 
una mica de sort. Peix a rompre, que 
diuen els mallorquins. Només oal tenir 
en compte una cosa. És necessari, 
armadas dues fluixes, amb canyes 
ben llargues, una per bâbord i l’altra 
per estribord, arrossegar-ne sempre 
una amb una llampuga agafada, a 
més de la que es cobra. El forgés des- 
fici de la pobre desgraciada, engan- 
xada per l’ham, és entés (error fatal 
per a élis i meravellés per als qui som 
ictiéfags!) corn una ferma determina- 
oié a imitar, que la resta de les seves 
congéneres presents segueix oega- 
ment, sense la mínima circumspeccié. 
Quin esperit d ’emulaoié! Si les llampu- 
gues veiessin la televisié, el negoci 
publioitari augmentarla exponenoial- 
ment: una clientela així compraría tots 
els detergents excel-lents, tots els 
fòtils gimnàstics fantástíes, totes les 
nines que segreguen fluids oorpo- 
rals... Els afortunats pescadors que 
topen amb una mola d ’aquest bestiar, 
poden amollar en banda l’arjau fins a 
l’hora de tornar a casa. Un puntet de 
motor i, vagi on vagi la barca, les llam- 
pugues seguirán disciplinadament i 
incansable el guia, com els hierren 
und Frauen que, amb caiga curta i 
entapissats de roba de oolorins, 
puMuIen per l’illa a la recerca d’un eri
tema solar.

No m’atreviria a assegurar que la 
llampuga es pesqui a les costes del 
Principat. El Catàleg d’espècies d’in-
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Gravai del segle XIX , on apareix una llampuga.
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LA LLAMPUGA: UN MITE DE LA 
TARDOR
JBiUJirAw JMÍIÍSSI9UwJI

Sebastià Vidal

teres oesquer a Catalunya publicat 
pe" la Generalität remet, a l’index de 
noms eatalars, ai tallahams {Pomato- 
rus ssitator) també dit trencahams, 
llih titclero o Tabarra. Al de noms cien- 
tífics també adrega, pera Coryphaena 
hippurjs L.,a\ mateix Porr>atorus salta- 
tor. Tot i que a més del nom que II 
doná Linné n’ha tingut d’altres, fent la 
cornparació de les fotografíes -espe- 
cialment de la forma de Taleta caudal- 
costa de creure que es tracti del 
mareix anima . Per assegurar el tret, 
vacin a buscar-ne a Mallorca, dones, 
si volen tastar llampuga-llampuga; en 
tot cas, un servidor, que no és pas bió- 
ieg, parla de a llampuga mallorquina.

Una Companyia naviliera proposa 
anar a l’estiu, per una mòdica suma, a 
banyar-se a Mallorca, sortint al mati de 
Barcelona i tornant el mateix dia, a la 
nit, en un vaixell que agafa velocitats 
d’automòbii, sobre el mar. Un servidor 
els suggereix, quan en sigui l’època, 
que agafin el cabás i facin també el 
viatge, però per anar a comprar llam- 
puga. Amb un raget d’oli, un pessic de 
sal i un pensament d’all i julivert, picat 
al morter, com a únic viátic, passa 
amb summa cum laude la pedra de 
too de tot peix: la planxa. Encara en 
recordo una, menjada a primers d ’oc- 
tubre passât, en un celler del Port de 
Pollenga, ran de mar, acaronat per un

lleuger i cálid embatoli que entrava 
per les finestres obertes de Testabli- 
ment.

La recepta més clàssica de Tilla, 
però, -llampuga amb pebres- es pre
para fregint-la i cobrint-la amb pebrot 
vermeil, també fregit, a tires. O bé fent- 
ho tot a la brasa, peix i pebrot. Tapin 
Tatuell i el deixen una estona, a fi que 
s’ofegui el conjunt, amb un si és no és 
de foc. Després, a taula. Quina sensa- 
ció al paladar! La melositat del pebrot 
cuit acompanya feligment la earn de 
Tanimal, gustosa, perfumada de mar, 
però una mica seca. Sentirán, a Toída 
de Tesperit, la jota marinera; aquella 
que diu;

Mariner tu qui pretens 
de cap ciar i bon giosador, 
m’has de fer una cangó 
que anomeni tots ets vents.

Lievant, Xaioc i Migjorn, 
Liebeig, Ponent i Mestrai, 
Tramontana i Gregai, 
vet aquí ets vuit vents dei mon.

Una dona marinera, 
sempre mira d’on ve es vent, 
tan si és Lievant com Ponent, 
es bon temps sempre i’espera.

d’Enric Massuti i Sebastià Vidal. 
CoMecció Menjavents, n. 20. 
Edicions Documenta Balear, 1.997.

PEIX i MARISCJ. BARBERÀ
Tels. 93 714 52 87 - 93 714 55 40 

Castellar del Vallès



El temps, implacable, ho canvia tot; en 
tenim evidències incontestables. Primer 
va canviar el concepta de fútbol, con- 
vertint-lo d’esport en espectacle per 
esdevenir un negoci multimilionari 
d’empreses comerciáis. Allò del “més 
que un club” ara ja és corn una mena de 
cançô tradicional, corn el “què II darem 
al noi de la mare”, que només surt un 
cop l’any per alimentar el vessant senti- 
mentaloide I ploramiques que, no ho 
oblidem, sempre dóna els seus divi
dends a les taquines I a les urnes.

La modernitat ha engolit també aquell 
antic consum que eis veils futboleros 
teníem, d’aprendre’ns les alineacions 
de memòria i anar als partite amb la 
seguretat de saber qui ocuparla cada 
demarcaciò: això ara ja és història anti- 
ga. Primer, perqué la cosa aquesta de 
les “rotaoions” (versiò futbolistioa de la 
“competitivitat” neoliberal que tot ho 
emmerda) fa que ningú no tingui un Hoc 
segur, que un minyò que ha jugat con
tra la Fiore a l’estadi, es trobi, com con
duit per abducciò paranormal, al cap 
de tres dies corrent per un camp polse- 
gòs de Mollerussa o de Manlleu. Per no 
parlar, és dar, de la dificultat que un 
hom té per pronunciar -l ja no die 
escriurel- els noms estranys dels que 
se suposa que sòn els nostres juga- 
dors, a qui haurem d’acabar animant 
pel nùmero (us imagineu cent mil veus 
cridant: “Quaaaa-tre! Quaaaa-tre!” per 
animar el Guardiola? Ens entendrà?).

El progrès ens ha dut, encara, un nou 
desconcert que esdevé tràgic, quan, 
en alguns partite, ja hem de començar a 
acostumar-nos que el Celades pengi 
pilotes contra la nostra porteria, que el 
Nadal vingui a rematar còrners per sal
tar més que l’Abelardo I que, si l’entra, 
perdem; o que l’Oscar o el Roger, cada 
un per la seva banda amb un enemic 
diferent I significat, agafin un dia inspi
rât dins d’una samarreta estranya i ens 
obliguin a recordar que es van formar al 
Mercantil. Hem de desitjar que “els nos
tres nois” fracassio, perqué guanyin 
aquells que van disfressats dels nos
tres? Corn podem criticar i escridassar 
un futbolista contrari si l’any vinent pot 
ser dels nostres? Ja he comentat més 
d’una vegada que aquesta crisi d’iden- 
titat és inevitable i que, a vegades, en 
un moment de reflexiô conscient (sort 
que, durant els partits, d’aquests

Dilluns
Fútbol virtual

Antoni Dalmases

moments n’hi ha pocs!) m’arribo a pre
guntar qui sòn els nostres, si els que 
van vestite de nostres o els nostres dis
fressats d’altres. Sòc conscient que em 
trobo a un pas del manicomi, però em 
sembla que no hi aniré sol...

Sigui corn sigui, queda ciar que res no 
és el que era i que els romàntics (o els 
“veils”, si voleu dir-ne així) ja no tenim 
gaire Hoc en aquest fútbol. Nosaltres 
som gent que anávem al camp amb 
tres o quatre amies, que protestàvem 
les decisions de l’àrbitre, que cridàvem 
quan la cagava, que l’esbroncàvem fins 
a l’insult quan la cagava expressament, 
però que també criticàvem els nostres i 
arribàvem a riure’ns dels propis errors, 
amb humor i sarcasme que permetia 
relativitzar la batalla que Hiuraven per 
delegaciô, en nom nostre, onze min- 
yons en caiçotets. I, en acabar, tornà- 
vem a la vida normal, conscients d’ha- 
ver viscut una divertida passiò passat- 
gera. I, és ciar, no hauhem anat a pin- 
yes amb ningù per un penal, perqué el 
que sentiem per “ellos” (tots els “ellos” 
que existeixen, però sobretot “ellos”) 
una tirria racional que no ha dégénérât 
mai en odi.

Però ara, els estadis, oada dia més, 
semblen a mans de tribus, bandes o 
ramats que, com a máxim, només ento
nen una cosa: la pilota ha entrati 
Mentre se suposa que els nois trenen 
jugados, ells es distreuen amb cops i 
guirigai, perqué els avorreix la “mecáni
ca” del joc, perqué es troben a anys 
Hum de qualsevol cosa que s’assembli 
a l’estètica (només cal veure corn van, 
diguem que “vestits”). Aleshores incen
dien, criden, s’esbatussen i inventen les 
mil maneres de posar en evidèneia el 
seu sentit neandertalesc, i sòn feliços si

alguna cosa que passa a la gespa els 
dòna peu per rugir o enfurir-se, que és 
el que han anat a fer al fútbol.

Essent aixi les coses, cada dia fa més 
mandra (i, a vegades, por i tot) acostar
se a un estadi, i és preferible veure-ho 
per la televisiò o conformar-se amb el 
resum i els gols de les noticies. 
L’emociò -no la histèria-, el fanatisme 
culé -no la irracionalitat-, el plaer del 
joc -no la victòria sigui com sigui-, el 
pessimisme ancestral i sarcàstic -no el 
sentit apocaliptic-, el triomf de la 
InteMIgència i l’habilitat -no la murrieria 
0 la xamba xulesca-, han estât foragi- 
tats dels camps i només es poden recu
perar davant del televisor i, sovint, amb 
el so abaixat.

Un fili meu ha portât a casa uns dis- 
quets d’ordinador amb els quais es veu 
que forma equips (amb jugadors deis 
de debó), fa campionato com els ofi
ciáis i crea estratagemes i jugades a 
voluntat. Està jugant, segons em diu, la 
Champions, la Copa del Rei i la Lliga, 
amb uns ninotets del tamany deis de la 
pantalla del televisor, que porten la nos
tra samarreta. Ha format, a base de fit- 
xatges virtuale, un equip que no està 
malament: encara conserva el Celades, 
el de la Peña i els Garda i hi ha afegit 
jugadors que es troben al mercat vir
tual, deis quais jo no havia sentit parlar 
mal, però que es veu que la toquen bé i 
fan tan bona la companyia al Rivaldo, el 
Figo i la colla.

Segons m’informa -jo no he tingut 
paciéncia per seguir-ho gaire estona- 
van força bé, lideren la Lliga, han élimi
nât el Madrid de la Copa del Rei (bé!) i 
passen eliminatóries de la Champions 
amb facilitât. L’equip, dones, promet 
dies de glòria i juguen a oasa cada 
vegada que ell vol i posa la máquina en 
marxa. Tot comoditat, dones, en aquest 
fútbol virtual, que, segons sembla, des
parta emocions, dòna bon espectacle i 
jugades més que intéressants, que es 
poden compartir amb els amies, repe- 
tir-les, arxivar-les i, si un partit no va 
prou bé, esborrar-lo de la memòria.

Sí, estic per passar-me a aquest fútbol 
virtual, perqué, de fet, l’altre també ho 
és, només ocupa pàgines de diaris i 
hores de telenoticies, fent nosa a les 
coses reaiment importants.
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Imatge i Paraula

(Estambul)

Una núvia, blanca ella, 
té una actitud impacient, d’espera. 
Potser el nuvi ha anat a comprar tabac... 
O potser...
No, res del que podem pensar.
Es un maniquí...

Foto: Pere Monistrol 
Text: Joan Cusco



FU N PACIO
Caixa de Sabadell

P R E M I s  
F U N D A C I Ó  
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S A B A D E L L  
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BEQUES
Son un complement dels 

Sistemes d’Ajut d’Estudis de 

la Caixa de Sabadell. Están 

destinats a subvencionar 

totalment o parcialment els 

interessos que hagi générât la 

contractació d’un CrediEstudis 

de la propia Caixa de Sabadell.

ESTIIDÏS
Destinais a premiar totalment 

O parcialment estndis i inves- 

tigacions de caràc:er social, 

econôm c . culturn dedicats, 

preferentment, a 1 ZOÎIc S 

d’influènck de la Caixa de 

Sabadell.

PROGRAMES
CULTURALS
Acregats a Eníitats, tenen com 

a objecte premiar tofebnent 

o parcialmen:, Programes de 

caracier culturad dedicnts, 

preferentment. a les zciies 

d'infl aencia de n Caixa de 

Sr.baceil.

PROGRAMES
SOCIALS
Premien totalment o parcialment, 

Programes de carácter soda' 

elaborats per Entitats - dedicats, 

preferentment, a les zones 

d’influència ce ia Caixa de 

Sabadell.

Telèfon d’informadó:

CONVOCATORIA





La cultura 
es mereix 
el nostre 
màxim interès

Potenciar la cultura és potenciar la crea-

tiv tat, la convivència, el progrés i tot allò

que enriqueix una societat moderna

i avangada.

Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix

el màxim interès.



Fundacíó Ars:
una nova etapa

Amb data 21 d ’octubre de 1999 
quedaven inscrits al Registre de 
Fundacions de la Generalität de 
Catalunya els nous estatuts de 
la Fundado Amies de les Arts i 
de les Lletres de Sabadell, edi
tora de la revista Quadern. 
Aquests estatuts constitueixen 
el maro jurídic necessari per a 
portar a terme el programa pré
sentât pel president Manuel 
Costa en el seu nomenament i 
aprovat pel Patronat.Per aquest 
programa, la Fundado asumirá 
una nova funció: la recepció, 
conservado i gestió de patrimo- 
nis mobles o immobles, com 
pinacoteques, biblioteques o 
altres llegats culturáis. Es pro- 
dueix un canvi de denominado 
-Fundació Ars- i s’estableix el 
domicili social en la Casa Fá- 
bregas-Moix, al carrer de Migdia, 
18, de Sabadell.

El dia 10 de novembre de 1998 
es signava l’escriptura de dona
do que l’escultor Camil Fábre- 
gas i Dalmau feia a la fundació 
del seu llegat. Aquesta impor- 
tantíssima deixa está formada 
per la casa-estudi de l’artista i 
per diverses coMeccions d’art. 
L’edifici és cantoner entre els 
carrers de Migdia i del Doctor 
Crehueras, al centre de Saba
dell, i consta de tres parts ben 
diferenciades: la casa propia
mente dita, amb una superficie 
edificada de 325 m̂  en 3 plan
tes, constituirá el nucli social de 
la Fundació, la redacció de la 
revista Quadern i l’editohal i con- 
tindrá una exposició permanent 
de robra de Camil Fábregas;

Sumari
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President
Vice-president
Secretan
Administrador
Vacai
Vacai
Vacai

Manuel Costa i Fernández 
Josep Milà i Masoliver 
Josep Maria Bosch i Vidal 
Lluis Subirana i Rebolloso 
David Serrano i Blanquer 
Manuel Camps i Bosser 
Montserrat Carné Penalva

Patronat d’Honor:
Joan Cusco i Aymamí 
Joaquim Busquets i Gruart 
Tomás Casabas i Guri 
Josep Casas i Cunill 
Rosa Maria Grau i Tarruell 
Maria Assumpta Jané i Renau 
Rafael Llonch i Soler 
Antoni Monés i Giner 
Ramon Ramoneda i Viver 
Josep Ricard Revira i Esteban 
Antoni Sala i Serra 
Josep Simó i Deu 
Josep Torrella i Pineda

President d ’Honor



Volem viure plenament en català, i
això encara no és possible en el nos
tre país tot I que la llengua catalana 
n’és llengua pròpia i oficial.

Fins ara, per norma general, des de 
les entitats i instituclons s’ha parlât de 
mesures per assegurar una tímida 
supervivència del català, sempre sota 
la custòdia d ’un estât que no ens és 
propici. Ens cal, crelem, com apunta 
el professor de la Universität de 
Londres Josep Anton Fernández, can- 
viar aquest diseurs pel de garantir el 
benestar lingüístic de la nostra llen
gua, que hauria de constituir un objec- 
tiu ciau per a desenvolupar en els pro
pers anys.

És patent en la nostra socletat el 
grau de discriminació que pateix 
encara el català i el greuge compara- 
tiu que alxó comporta en no veure’s 
garantite un drets lingüístics básics 
de la ciutadanla. Només cal fer una 
ullada per grans superficies I centres 
comerciáis peradonar-nos que la nos
tra llengua és completament bandeja- 
da de l’etiquetatge, prospectes, I en 
un menor grau, de la publlcitat. La 
preséncla del català al seu propi terri
tori és en aquest sector inferior a d ’al- 
tres llengües com el grec, el danés, 
l’alemany o l’anglés (per no citar l’es- 
panyol on la desproporcló és faraòni
ca). La discriminació és també del tot 
evident en el cinema (el català, amb 
sort, pot arribar a un 2%), a l’adminis- 
tració de justicia, on l’ús de la pròpia 
llengua pot perjudicar a l’interessat, 
sector informátic (Microsoft per exem
ple, ens pren el pél quan edita la ver- 
sló catalana del Windows 98 amb 
diner públic, I no l’actualitza cosa que 
ha fet que al cop de poc temps hagi 
quedat del tot obsoleta), companyles 
aéries I maritimes, mitjans de comuni- 
cació -premsa, satél-lit,...- etc...

A tot plegat s’hi afegeix l’acomplexa- 
ment de la societat catalana catartitzat 
també, per gran part de la classe diri
gent, i l’autoodi que molt catalans 
practiquen (per exemple, és prou 
conegut que per norma general en el 
subconscient de molts clutadans no

Possibles 
elements per a la 

reformalitxacíó 
d’un diseurs 

linsüístic

Martí Gasull

parlar en espanyol quan l'interlocutor 
utilitza aquesta llengua és considérât 
una mostra de poc respecte, i no la 
situacló inversa, com a denotació 
d ’una normalitat mal entesa que 
amaga tics preocupants).

No han estât gens positius per ais 
descomplexaments els discursos que 
des de sectors com el Foro Babel I 
afins s’han llençat a la societat i que 
han esdevingut una apoteosi de la 
demagógia, com tampoc el tracta- 
ment exagerat que han rebut dels mit
jans de comunicaciò en compareció al 
donat ais defensors dels drets llngüís- 
tlcs dels clutadans catalans. Fla estât 
greu el qüestlonament del tractament 
del català com a única llengua pròpia

de Catalunya, I la insisténcia en pre- 
sentar-la com aquella que actuava 
amb avantatge. Flan volgut fer passar 
sovint, enganyosament I criptlcament, 
els seu diseurs com a esquerranitzant.

Una de les conseqüéncles d ’aquests 
atacs ha estât l’ús de la llengua en les 
campanya electoral, que en de fet ha 
qüestlonat punts que ja estaven supe
rate O en carni de superació. Opinem 
que des d ’aquests sectors de forma- 
ció i procedéneia dubtosa es pretén 
causar fractura en la societat catalana 
amb unes idees de fons espanyolit- 
zants pròpies d ’uns temps passate, 
per cert, no democràtics.

Fia estât aixi mateix preocupant la 
passivitat i la manca de reacció gene- 
ralitzada que s’ha donat en els sectors 
més conscienciats de la nostra socie
tat corn l’intel-lectual, malgrat algunes 
excepeions relatives a grups determi
nate O a personalitats concretes. 
Potser és cert que en el nostre pais hi 
ha un cansament ? No podria èsser 
cert que la reivindicació constant en 
qué ens veiem acorralats corn a poblé 
ha provocat desmotivació? quins fruits 
substanciosos n’hem recollit? potser 
ja ha arribat l’hora de reformular els 
nostres plantejaments i trobar noves 
vies i maneres, tant des dels partite 
politics com des dels diferente agents 
de la nostra societat.
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□avant de tot això, proposaríem que 
el nostre diseurs a favor de la llengua 
catalana emfasitzés eis aspectos i 
linies d ’actuaciô següents en un nivell 
tant teorie com pràctic:

-Retornar a “El català és cosa de 
tots”. El català, corn a llengua prò
pia dels Países Catalans, és un 
patrimoni comú a tots els seus ciu- 
tadans, la tinguin o no corn a llengua 
materna. Ens cal saber explicar que 
una agressió a la nostra llengua és 
un atac als béns de tota comunitat, 
de la mateixa manera que la seva 
activacié i salut representa la revita- 
litzacié d ’un valor cultural interna
cional del qual tenim la sort de gau
dio Seria positiu saber transmetre a 
tothom la satisfaccio, per exemple, 
que el català sigui la novena llengua 
del món en obres traduïdes a d ’al- 
tres idiomes.

-Cal deixar constància a la nostra 
societat que existeix un greuge 
comparatiu a nivell legislatiu con
tra el català: el català està de molt 
en condicions d ’inferioritat davant 
de la Ilei, i per tant, només ens resta 
interpretar que aquells que titllaven 
la Ilei 1/1998 de normalització lin
güística de massa radicai, o aquells 
que posen través a les molt timides 
mesures de regularitzacié legislati
va de la nostra llengua que es pro
posée, actúen de mala fe i moguts 
per uns intéresses aliens als dels 
ciutadans del nostre país. Cal 
esmentat que la mateixa Constitu- 
ció Espanyola (article 3) discrimina 
el català en considerar l’espanyol 
com a un dret i un deure, i en canvi la 
nostra llengua només com a “objecte 
d ’especial respecte i protecció”. 
Considerem necessari deixar ben 
palés que és l’espanyol el que està 
regularitzat per decret o Ilei en els 
camps sòcio-politico-econòmic i cul
tural amb més de 200 disposicions 
que imposen quotes i sancions que 
gairebé ningú qüestiona.

La societat hauria de ser conscient 
també de la discriminació que 
patim a nivell europeu, puix que la 
nostra és Túnica llengua oficial en 
un territori habitat per uns 11 milions 
d ’europeus que no és oficial a la

Unió Europea (aconseguir-ho com- 
portaria uns avantatges no gens 
menyspreables). Aixé contrasta 
amb Toficialitat a Europa d ’altres 
llengües amb igual o menys par
lants que el català com Tirlandés, el 
grec o el suec. Dependria del 
Govern de TEstat proposar al con
seil de ministres de la U.E. Taconse- 
guir aquesta oficialitat, cosa que 
mai s’ha plantejat i que per tant el 
torna convertir en responsable del 
la marginacié d ’uns ciutadans que 
encara avui han de viure sota es 
seves fronteres.

-Cal deixar ben palés, i contraopo- 
sant-ho al diseurs de Foro Babel i 
companyia, que són precisament 
agents de la classe econòmica- 
ment alta els qui aixafen el català. 
Cal mirar com a exemples el rebuig 
de les empreses del cinema -multi- 
nacionals -no  oblidem l’important 
rol que hi juga llur seu a Madrid- i no 
multinacionals, al doblatge i subti- 
tulació de films al català, o la nega
tiva de la major part de les empre
ses a Tetiquetatge, prospectes i 
publicitat en català. No és greu que 
multinacionals catalanes corn Co- 
dorniu i Freixenet informin al consu
midor del Quebec en francés (ja 
està bé) i en canvi neguin aquest 
dret als ciutadans dels Països 
Catalans? no és això una veritable 
presa de pél?

Aquests sectors han pressionat 
fortament al Govern de la Gene
ralität de Catalunya en aspectes 
relatius a la llengua, que ha cedit 
amb massa facilitât descuidant-se 
per tant del mandat de Tarticle 3 de 
TEstatut d ’Autonomia {La Genera
lität garantirà l ’ùs normal i oficial 
d ’amdós idiomes, prendrà les 
mesures necessàries per tal d ’asse- 
gurar llur coneixement I creará les 
condicions gue permetin d ’arribar a 
llur igualtat piena quant als drets I 
deures dels ciutadans de Cata
lunya) Caldria fer notar també que 
algunes personalitats del mòn em
presarial per qüestions d ’imatge 
s’erigeixen en promoters de la cul
tura catalana, la qual cosa és sem
pre positiva, però oposant-se a la 
vegada a una preséncia minima del

català a les informacions dels pro- 
ductes de llurs empreses.

En contraoposisiciò les estructures 
esmentades, els estudis demostren 
que el català actúa sempre com a 
element afavoridor del consum-
per exemple davant d ’un producte 
en igualtat de condicions o bé hom 
resta indiferent, o bé una part signi
ficativa de la poblaciò en prefereix 
la versiò catalana-, o en el camp del 
cinema, on la societat té majoritària- 
ment la percepciò que la preséncia 
del català hi és insuficient i conside
ra la nécessitât d ’establir-hi quotes.

-Sempre sòn les disposicions a favor 
del català les que están en entredit 
a nivell judicial la quai cosa pot arri
bar a fer pensar a la societat que 
“ens excedim”. Potser seria hora, 
malgrat la legislaciô que tenim i 
corn a element important de cons- 
cienciaciò lingüística, tant acostu- 
mar-nos a apeTlar a favor del català 
a les diferents instàncies, corn 
denunciar els nombrosos incompli
ments de les poques disposicions i 
convenis que tenim a favor. Lligar 
d ’una manera visible la defensa del 
català al respecte dels drets hu
mans és quelcom que hauriem 
d ’estudiar. Perqué no algún recurs 
als tribunals de drets humans tant 
de la Unió Europea com de TONU? 
per qué no un üs més olar de recur
sos internacionals corn la UNESCO, 
malgrat les limitaoions a qué pot 
estar subjecte subjectes? no ajuda- 
ria tot plegat a la percepcié que les 
coses són diferents a corn se’ns 
volen vendre.

Aqüestes propostes serien alguns 
possibles exemples. Ens cal cercar 
amb imaginació nous camins per 
contribuir a la defensa d ’una llen
gua avui encara amenaçada, si no 
ho tenim magre. I sobretot, una polí
tica lingüística a tots nivells justa, 
tolerant, desacomplexada i valenta.



En el moment d ’eschure aquesta 
crònica la representació de El 
Lazarillo a càrrec de Rafael Àlvarez 
s’ha vist prorrogada fins al 7 de 
desembre al teatre Borràs de Bar
celona. Què podem dir d ’aquesta 
adaptació del clássic, tres vegades ja 
present entre nosaltres, qué no hagi 
estât dita fins ara? Prácticament res, 
aixi dones, més que centrar-nos en 
una anàlisi exhaustiva deis tres actes 
(cal considerar l’entreacte com una 
part més de la representació), ens 
limitarem a fer una crònica de les emo- 
cions que l’obra ha despertat en 
nosaltres i a un treball de reflexió (de 
gaudiment) que sorgeix del treball de 
Tactor, aquest picaro de gest impeca
ble i histrionisme contingut que és El 
Brujo, encarnació vivent de Lázaro de 
Termes.

Assistim a una aproximació viva al 
text clássic que pot servir per guarir 
aquellas pors irracionals que molts 
tenen vers les lectures obligatòries de 
la nostra infantesa escolar. AIgú quali- 
ficará Tintent de comercialitzar, de fer 
trivial el contingut de Toriginal tot 
reduint-lo ais passatges més cone- 
guts -el repartiment del raím, el bagul 
del clergue, el posât del cavalier,... - 
però Tadaptació de Fernando Fernán 
Gómez té éxit en una tasca en apa- 
rença tan simple i a la práctica tan difí
cil com és fer arribar a tothom un mis- 
satge directament des de 1535, actua- 
litzar-lo sense que es noti i fer-nos 
hure durant gairebé dues hores... és 
ciar, el Senyor Rafael Álvarez té molt a 
veure en tot això.

Passarem per damunt de la práctica 
abséncia d ’elements escénics ais 
quais Tactor es refereix com a Teatro 
moderno, en un bagul i un bastó són 
tota Tescenografia que li cal a Lázaro 
per fer-nos viure les seves experién- 
cies, de si Tobra és un monóleg o un 
diáleg -  sense cap dubte és un diá- 
leg en la reacció (el famós feedback) 
del públic és fonamental pel decurs i 
el ritme de Tacciò posterior -per parlar 
de la vigéncia del text i de la compli- 
citat que aconsegueix aquest roda- 
món castellò del segle d ’or amb el 
públic i com sense exagerar ni sobre
actuar ens fa passar del rol de tribu-

L’cmbruíx 
d d  Lazarillo

Jordi Fontoba

nal fins al de cómplices al llarg de la 
seva interpretació.

L’obra té un desenvolupament apa- 
rentment anárquic; salts endavant i 
enrera, pauses de conversa amb Tau- 
diéncia i Tactor dóna una sensació 
d ’improvisació meticulosament plañe- 
jada. És El Brujo ácid, però tendre i té 
paraules agudes dedicadas gairebé a 
tothom: a eli mateix, ais técnics, a 
públics passats, presents i futurs, a 
Tautor de Tadaptació, ais temps 
actuals, al teatre modern, al teatre 
clássic, a la nova edició del text que 
recentment ha publicat Teditorial 
Cátedra, al poder i com no, als perso- 
natges de Tobra, tant vigente ara com 
fa 400 anys: o no és fácil identificar el 
cec amb aqueste captaires que fan 
servir gossos per inspirar compassió, 
al clergue miserable que viu de la cari-

tat a les vetlles dels difunts amb tots 
aqueste personatges mediátics que 
viuen de les desgràcies alienes o al 
cavalier afamat amb aquells profes
sionals que presumeixen d ’un éxit 
aclaparador i que destinen la majoria 
deis seus ingréseos a mantenir i pagar 
un cotxe i una aparença enlluerna- 
dors? La vigéncia del personatge 
picaresc está plenament justificada -  
només cal obrir un diari un dia qualse- 
vol -i tot això ho fa palés amb un aire 
de tendresa, sense ànim de revenja ni 
odi, amb un domini absolut de les arts 
escéniques.

Diu Fernando Fernán Gómez que en 
ser Tobra original una carta ha estât 
relativement fácil convertir-la en un 
monòleg (o diàleg) on el nostre 
Lazarillo defensa el seu cas devant del 
públic, que esdevé així un altre perso
natge de la representació. Sigui com 
sigui, el résultat és més que satisfacto- 
ri i després de veure a El Brujo en 
acciò, fent el que eli mateix anomena 
una adaptació de Tadaptació, reco- 
manem una passejada pel centre de 
Barcelona Rambla avail o per qualse- 
vol deis carrers veins fins a la Plaça 
del Rei, la Catedral o la Plaça Sant 
Jaume amb la mirada ben oberta i el 
cor més eixamplat: de ben segur la 
nostra percepció será més crítica, 
però també més cálida, més amable i, 
en definitiva, més humana.
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Es l’any de Joan Oliver, i se’n diuen moi
tes coses. Tothom en sap. Tothom el 
coneixia I sabla millorque ningù corn era, 
què pensava, corn sentía... Es reediten 
Ilibres seus, es reciten les seves poesies, 
s’interpreten eis seus monôlegs; fins I tot, 
els més agosarats, intenten fer un nou 
muntatge del seu célébrât text sobre un 
“Bail Robat”. En fi, que és el seu any, i tots 
gaudim de l’explosiô de Pere Quart que 
té Hoc a cada cantonada de la seva esti
mada ciutat i rodalies.

Aixô ens permet redescobrir el seu 
talent, la seva tendresa, el seu orgull 
desmesurat, el seu geni incontrolat: la 
seva genialitat. I és un plaer, reaiment, -i 
un privilegi, certament- per tots els sen- 
tits rebre de bell nou el degoteig dels seu 
pensament, comprovant que no ha per- 
dut ni gota de vigéncia. Ni força. Ni belle- 
sa. Malgrat l’inexorable pas del temps.

Gairebé no vaig arribar a ser cap d’a- 
quells seus contemporanis; séc, només, 
una de les seves supervivents. Però 
sento que d’alguna manera estem estre- 
tament Iligats ja que eli té una gran part 
de culpa en el fet que m’atrapés ben aviat 
la passió d’escriure. EH i algù més, evi- 
dentment. Però ell és un dels que hi té 
més pes, perqué és un dels primers que

"ALLO"
S’ESDEVINGUÉ

Anna Fité

em va fascinar amb les paraules. 
M’impactaren eIs girs que construía per 
expressar el seu parer de la manera més 
contundent. M’atreia H m’atrau, em sotra- 
gueja-, cada frase que martelleja el meu 
subconscient. Cada imatge sublim que 
aconsegueix crear-me. Cada embriò que 
formará dins meu un nou pensament.

Quan vaig descobrir eis seus textos, 
vaig començar a entendre per primera 
vegada el mòn. I el saber que hi havia 
algù disposât a parlar ciar i remoure les 
consciéncies em va donar esperances 
que les coses encara podien canviar.

Aleshores vaig aliar-me, secretament, a 
la seva causa. A partir d’ara Huitaria, 
pacificament, corn ho havia fet eli: amb 
les paraules.

La vida m’ha premiat oferint-me el goig 
de poder escriure a cor que vols. I m’ha 
passât una cosa increíble: cada vegada 
que busco un mot el pressente vora 
meu, animant-me, exigint-me, dema- 
nant-me que no em conformi amb la pri
mera versiò, que busqui noves maneres 
d’expressar-me. I em recomana, sobre- 
tot, que ho aboqui tot sense filtrar-ho, 
que tiri pel dret, que no tingui por. Em 
recorda que ningù no es mort pel fet de 
rebre un excès de paraules, i encara 
menys perqué li hagin Hençat un estira- 
bot. Però és necessari atacar directe al 
cor per fer remoure actituds massa tan- 
cades, i aconseguir treure segons quina 
gent del Ilot.

“Allò”, dones, s’esdevingué: malgrat no 
haver coincidit en el temps real de la 
nostra existéneia tenim la sort de com
partir l’imaginari de la nostra conscién- 
cia. EH i jo. El meu estimât Joan Cliver, en 
Pere Quart.

FOTO DE JO AN  CUSCO



Germans 
de lletres

Moisés Galindo

D ’ençà que el 1996 va néixer la 
revista trimestral de literatura i pensa- 
ment El Pou de Lletres -una publicació 
de l’Associació Cultural El Pou de la 
Gallina amb seu a Manresa-, son ja 14 
eis números (I les lletres: A l, B2, C3...) 
que hem ofert als lectors amb el desig 
de crear un espai I un estil propi de 
comunicació que s’identifiqués ràpi- 
dament amb la seva capçalera.

Nascuda de l’empenta I el volunta- 
hsme dels seus promoters, integrants 
i responsables, El Pou de Lletres és, 
corn delà la seva primera editorial, 
«una invitació a la conversa I una 
crida a traballar per la revitalització 
de la cultura esenta a Catalunya». 
Equidistant tant de les publicacions 
estrictament d ’investigaciô corn de les 
de caire més divulgatiu del present 
editorial i cultural. El Pou de Lletres 
intenta trobar un terme mig en el guai 
el joc creuat d ’idees i l’aposta per 
aquells temes, autors i obres amb més 
garanties de permanéncia -sempre 
segons el nostre criteri i sense menys- 
tenir ningú- són fonamentals per equi
librar una visió de la cultura que 
osciMa contínuament entre l’isolament 
de la recerca académica i l’insípid i 
efimer món deis suplements culturáis.

Fer una revista de qualitat número 
rera número i mantenir-ho fins el limit 
del que ens siguí possible -per 
començar, completar l’abecedah- és 
l’objectiu deis seus integrants malgrat 
les dificultats a que s’enfronta una 
publicació en catalá d ’aquestes 
caractéristiques. Sense, però, una 
rica tradició de revistes culturáis a 
Manresa -en el passât Cenacle o

El Pou de Lletres
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Ciutat, i en l’actualitat 
Quaderns de Taller o Falg- 
Arts, per citar algunes de 
molt significatives-, i el fe- 
nomen integrador i revulsiu 
que va representar el suple- 
ment setmanal «Idees» del 
diari «Regió 7» dirigit per 
l’Eudald Tomasa, segura- 
ment El Pou de LIetres no 
hagués estât possible, corn 
tampoc de no ser per la 
comprensió i l’engresca- 
ment de la gent de l’Asso- 
ciació Cultural El Pou de la 
Gallina de Manresa.

Fer una revista d ’abast 
nacional des de la perlfè- 
ria, sense complexes, su- 
perant el provincialisme o 
la centralitat mal entesa ha 
sigut, aixi mateix, un dels 
seus més ferms propôsits 
d ’ençà que va aparèlxer.
Contra el victimisme o 
sedentarisme de moites 
publicaclons hem intentât oposar la 
crítica raonada i la imaginado inventi
va, qualitats que no només s’aconse- 
guelxen amb diners o planys.

L’estructura d ’E/ Pou de LIetres no 
ha variât gaire d ’ençà el seu bateig - 
Dossier, MisceMània, El fil d ’Arladna, 
Clàssica I Lllbres-, al contrari dels 
seus coMaboradors que ha anat crel- 
xent de forma tangible i molt profitosa 
dins les seves pàgines. Crée que la 
tant esbombada pluralltat és una rea- 
litat dins la revista que ha sabut Inte
grar Ideologies i punts de vista molt 
diferents des de la crítica i el respec
te mutu.

La multiplicitat de mirades sobre la 
realitat que dona aquest mestissatge 
sangulnl i mental és un actlu que la 
revista té molt present I que ens ha 
permés, em sembla, fer cultura catala-

IL LUSTRACIO DE J. MO RRAL

na amb independéneia I sense mirar
se massa el melic.

Prova de tot això són els dossiers 
que han aparegut fins ara -per exem
ple, LIetres de dones?, Castalans o 
catanyois?, I ara qué fan? (sobre la 
televisló). Vistes i no vistes? (sobre 
les revistes culturáis), I rere el comu- 
nisme qué?, I tant dolor per qué? 
(literatura I pensament de l’holo- 
caust). Versos perversos? (sobre 
poesía)- i la nómina d ’autors que ha 
tingut cabuda; Anglada, Palau I 
Fabre, Bauçà, Brossa, Comadira, 
Palol, Altaió, Amat-Piniella, Baudri
llard, Arendt, Montale, Artaud, 
Blanchot, Canetti, Cortázar, Beckett, 
Heidegger, Saramago, Fitzgerald, 
Müller, Larrea, Hrabal, Auster, 
Aragon, Dehmel, O ’Hara, Celan, 
Pastlor, etcétera.

Per completar aques
ta fesomia a la revista li 
mancarien un pareli de 
trets distintius I fona- 
mentals dins la seva 
estructura com són, per 
una banda, l’esforç de 
traductors a l’hora d’ln- 
corporar clássics iné
dits en catalá -Wilde 
Renard, O.Henry, Lisle 
P i r a n d e l l o  
K i e r k e g a a r d  
Maupassant, Carroll 
Castelao...- i, per altra 
tot alió que envolta al 
seu disseny. Des de la 
capçalera a la maque- 

W  mm tació passant per la T feina de fotógrafs I
iHustradors, El Pou de 
lletres ha Intentât des 
dels seus Inicis que fos 
una publlcacló, a part 
de llegida, vista. Gran 
part de la seva sòbria 
dignitat la devem a la 

IHusiô I l’esforç de tota aquesta gent 
que número rera número IHumlnen el 
contingut des d ’una altra perspectiva.

Però si El Pou de Lletres compta amb 
molts peus i mans que l’ajuden a cami
nar i nedar una mica a contracorrent, 
el cerque l’anima i l’empenta unificant 
forces és un de sol. Encara que a eli 
no II agrada destacar és bo que se 
sáplga que Joaquim Noquero, fona- 
mentalment, va fer possible I fa possi
ble aquesta revista.

EL POU DE LLETRES es pot trobar a 
les lllbrerles (Laie, Catalónia, 
Documenta, La Hormiga de Oro, 
Herder, Cinc d ’Oros, La Central, 
Crisol, La Lllbrerla del Rabal...), i tam
bé disposa d ’un conjunt de subscrip- 
tors del guai podeu formar part a un 
preu immillorable.
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Recomenem fermament aquesta obra, 
prologada per Pasqual Maragall, a tots 
aquells qui tinguin interessos filosòfics i 
que els preocupi la problemàtica nacional 
catalana. Horn hi analitza, a la Hum del 
rigor intel-lectual que la filosofia propor
ciona, i amb constants referències a pen
sadora, la relació indestriable entre drets 
individuals i coMectius i la crisi actual dels 
pilara tradicionais de l’estat-nació essen- 
cialista. Partint d’una visió de l’home com 
a animai politic i partant, cultural, amb les 
seves necessitata d’identitat i pertinença, 
hom afronta la problemàtica de l’estât i la 
nació per donar arguments per a un nou 
diseurs del catalanisme que apostarla 
clarament per a la independència del 
pais. Sobta que es faci des d’una perpec- 
tiva no habitual a la del catalanisme clàs- 
sic, la qual cosa representa una de les 
aportacions més interessata de l’opuscle. 
És destacadle també que l’inteMectual 
que fa aquesta plantejaments, s’hagi 
compromès en politica bo i exercint de 
diputat ais parlamenta espanyol i europeo 
pel PSC.

Cal la independència, entesa com a un 
maro politic flonjo en el qual puguin con- 
viure els diversos ámbits identitaria dels 
individus, entre d’altres, per les següents 
raons: 1) pel respecte reverencial d’Es- 
panya envers tot allò que sigui oficial 
com a via per veure respectades la nos
tra llengua i cultura 2) per demarcar-nos 
de Tactual tendèneia de Testat-nació a 
cercar legitimacions identitàries i fins i tot 
fonamentalistes. És necessari defensar 
un projecte amb arguments universalis
tes, liberals i utilitaristes 3) com a pais 
adéquat que som per a Texperimentació 
de projectes societaris que a una escala 
més gran no són possibles 4) pel fet que 
avui ni TEstatut ni la Constitució són uns 
base suficient per consolidar la nostra 
autonomia si no és amb un permanent 
estira-i-arronasa pendent de les conjun- 
tures politiques d’uns moments determi- 
nats. La nostra situació actual és de pre- 
carietat i la nostra consolidació politica 
en el marc europeu i peninsular encara 
està per fer.

Per últim, per a Rubert de Ventós un pais 
com Catalunya podrá existir politicament 
en la mesura que sápiga jugar estratégi- 
cament les formes d’interdependéncia 
que escull i els nuclis d’agregació a qué 
s’adhereix en un maro flexible, en qué 
sigui capaç d’integrar i respectar.

Martí Gasull

MICHEL HOUELLEBECQ

Las partículas elementales

Panorama ría narrativas

Las partículas elementales 
Michel Houellebecq

Anagrama, Panorama de Narrativas, 1999

Després d’haver-nos sorprés el 1994 
amb Ampliación del campo de batalla, 
potser pocs experávem el retorn d’a- 
quest personatge amb un humor tan 
cinic, implacable i pervers. Ara, amb 
aquest nou titol, diuen que un fenomen 
editorial a Franga Tany 1998, és compa
rât amb els millors titols de Perec, Mann 
o Huxley. Agafant com a punt de reflexió 
les conseqüències vitals creades pels 
protagonistes de la generació del 68, 
crea les figures histriòniques i patèti- 
ques, i no per aixô reals i magistrals, de 
dos germans que, des dels seus camins 
oposats, mantenen un mateix fil inicial i 
de fons, el d’una mare que va decidir ser 
hippie. De lectura agilissima i descon
certant per la seva simplicitat, resulta 
molt més difícil explicar-la que no deixar- 
se seduir per la seva causticitat 
maquiavélica exaspérant, més per 
aquells qui, veient la generació del 68 
des de la distància inferior, hi veiem tan
tes coses properes exemplificades amb 
una capacitat de sintesi i d’anàlisi dignes 
de lectura.

DSB
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La prisionera

Malika Oufkir/ Michèle Fitoussi
Mondadori, Las mil y una voces, 1999

En la línia cl’obra memorialistica, La prisio
nera ens ofereix l’altra cara del Marroc, 
aquell que no té interés a mirar cap Europa 
sinó a enfonsar-se en les interioritats més 
ortodoxas i antidemocràtiques. Si més no, 
ens ofereix la doble perspectiva de qui viu 
en un país que, malgrat la proximitat i els 
elements culturáis que ens entrellacen, viu 
vuit 0 deu segles endarrera. La familia Oufkir 
viu prop de la cort de Hasan II fins que per 
una série de circumstàncies el cap de fami
lia és acusat de sedició i és executat. El món 
del luxe desproporcionat i la riquesa queda 
anorreat per anar a visitar l’altra riba, la més 
estesa I real al país del Magrib, la de l’extre- 
ma pobresa I la privació de llibertat, privació 
que s’estén més enilà dels divuit anys. Un 
maison que evidencia una realitat que, la 
major part de vegades per motius d’estraté- 
gia politica, sembla que no convé explicar. 
Llibres de memòries com aquest, en la linia 
del que s’ha apuntat al I Simposi de 
Literatura Autobiogràfica célébrât a la 
Universität d’Alacant el novembre, ajuden a 
entendre les “veritats” des d’una perpectiva 
que ultrapassa la Individualität i ofereix uns 
matisos que els mitjans de comunicacié és 
difícil que puguin oferir-nos.

DSB

La papallona

La Rapai Ion a 
Narcis Oller

Edicions 62, 1999

Mercè Rodoreda
Viatges i flors

Viatges i flors 
Mercè Rodoreda
Edicions 62, 1999

L’auca del senyor Esteve 
Santiago Rusiñol
Edicions 62, 1999

Seguint amb la política de reeditar clàs
sica catalans, Edicions 62 ens ofereix ara 
aquests tres titols que, si bé no es tracta 
de grans obres que el cànon hagi esta- 
blert corn a clàssica indispensables, aju
den a posar a l’abast titola de dificil troba- 
lla en unes Ilibreries que només serveixen 
allô que s’edita el mateix any, fent que 
cada dia sigui més dificil trobar autors i 
titols d’obres que portin més de dos anys 
editados.

En qualsevol cas, creiem que ens hem 
de felicitar per aquesta línia endegada per 
l’editohal i esperem poder anar voient 
altres noms ben aviat i, aixi, amb la pers
pectiva del conjunt finalment éditât, poder 
valorar amb més coneixement de causa.

Q.



“Desfícr', 1995-96

Moisés Galindo

GLOPET DE CAFÉ

I caiguts, atônits eis Àngels 

es corprenen d ’aquest do escadusser 

que eIs allibera i esclavitza.

“Gerçant la por albiro el mot”.

Al Café d ’en Foix, Wenders rumia.

ENDEVINALLES
I

La dot indesitjable, l’horitzô 

que anuncia el frau permanent: 

l’abscissa i ordenada obstinació.

L’HOME INCONSISTENT 
I

Babeja el temps 

el seu cercle d ’ombres: 

l’horitzó que crèiem 

immortal ens amanolla.

ENDEVINALLES
II

Amb el cor a la mà 

cerques la seva torxa, 

tries la seva pèrdua 

i et desentens del mon. 

Guspires del desésser.
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L’HOME INCONSISTENT 
II

L’alè de I’embolcall s’escola 

i res et blega. Com gossos 

udolen incaute els mots 

la seva impossible feredat.

MES ENLLA

L’ombra que ens empara. 

La foscùria que enyoro 

quan m’abraces fidel 

corn una gossa: sotmesa. 

La Iluentor de les mentides.
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Maria Teresa Soler Hernández

Amor

Avui aviat s’havia llevat, anava a 
ran d ’arena, a la platja, com una 
anècdota d ’ella mateixa, anhelar 
per aniquilar tot allò que se t’es- 
capa de les mans.

Andrómina ancorada en l’anell 
estelar, aura, auguri d ’una aurora 
ávida d ’alborades amables, ab
sents, atentes per ajudar a esti
mar a d ’altri.

Oh! Amanda, amiga afable 
d ’antany, anys anihilada, anorre- 
ada i tantes vegades ansiada,
animada, atabalada......amiga
Amanda.

L’aniversari de l’Arnau anirá bé 
per anivellar l’anyada deis 
anyells més aninats.

Ànim, aniquila tot allò que 
ansies, allò que crea animadver- 
sió en la teva ánima.

Amor, Amor, t ’estimo. Amor.

Aviat avui s’havia llevat, com 
anècdota d ’ella mateixa, anihila
da per l’amor que anhelava, 
auguri d ’una albada ancorada en 
l’anell estelar, d ’una aurora ávida 
d ’alborades amables.

Boba

Buscava amb vehemència qual- 
sevol cosa per beure, que li vin- 
guès bè per omplir la seva gola, 
boca de boba badada, bleda.

Vivia com un babau biau, borda- 
lenc i bovi; ves per on, omplia a 
vessar de beguda bona la boca 
besada per la bleda de la Berta.

Boba bella beguda de si matei
xa, béstia belga que viu a 
Burundi, berro brutal que utilitza 
benzina per posar a la boca 
beguda que li vingui bé per 
omplir la seva gola.

Bafarada bruta d ’una llengua 
bifida, que barreja el berro amb 
benzina.

Boba, més que boba. Berta, 
Brigida, Belinda, badaves bus- 
cant els binocles, per veure la 
Biblia en vers.

Cabestre

Cadascú creu el que li convé, 
amb cortesia, amb criteri, amb 
cura.

El cap de colla deis castellers 
canvia, cada cop que pot, de 
casa, o bé de castell.

Cois, cabres, conxites, con
ques, cristalls que es creuen al 
pas i canvien la cru'ílla de la creu 
que creua a cada instant la nostra 
vida, la carretera que va al carrer 
del nostre desti. Contesta, canalla 
! Canta o calla, crida concubina 
conilla!. Crida amb la cridéria 
impropia del qui crida per cridar. 
No cridis, criatura! Que crides cri-

dant i el cht no cura. Creu-t’ho! 
Que cada cop que crides el cap 
se’t casca dins d ’una capsa, tens 
caspa i no a la cara, al cap, que, al 
capdavant qui ho sap? i menys, si 
crides.

Com qui canta cangons carrin- 
clones, quan li cou cada cop que 
camina la caixa kafkiana del cor 
que no té cordura, quin coll cas- 
cat de tant cridar. Closca del car- 
gol que cau dins d ’un cau.

Caure com qui canvia de 
comba, creient que companyia 
no li cal, que compri una cantim
plora i una carmanyola, i camini 
pel carni cap al Cap de Creus 
amb tenda de campanya, potser 
trobará companyia.

Cal que tot s’aturi per tornar a 
comengar.

Débit

Debia diners des de després 
del dol d ’en Daniel, donava duros 
a dreta i esquerra, però devia 
més que dolia. Damiá, dóna 
dones, alié que d ’encá que 
debessis més que no tinguessis, 
dolguessis i no poguessis, pagar 
devies, no ho dubtis pas, dóna la 
teva sang, dóna el teu delme, 
dóna la teva dona, dóna i des
cansa.

Dorm dolent i dolgut, després 
de donar la teva dona, i encara
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deus, ves per on, d ’allô de dalt 
que en un descuit de desvaïment 
va desenrunarel defalliment d ’en 
Didac, Dissortat el dia corn avui, 
divendres, després digué: És un 
débit de Déu el deure i doldre, 
dissortadament.

Després diria Diderot o el Didac, 
O qui sap qui, dirien dient o ani- 
rien divagant, d ’un eufemisme, 
Déu.

Dimensié del dualisme, realitat i 
utopia, Déu meu!, Déu meu! Déu! 
Dinars o dones, que una cosa i 
l’altre no pot pas ser.

Esquerp

Esquerp, esquifit, encés i amb 
un enorme encenall a la mà 
esquerra, anava l’Ernest, emocio- 
nat, estordit, eixelebrat, entotso- 
lat, esmaperdut. Era etern, aixi ell 
ho esperava o exigia de ser-ho. 
És esfereïdor, esgarrifosament 
estoic, expectar i observar l’es- 
carnl de l’esguard que esgrimeix 
l’ensurt del rostre de l’Ernest al 
entreobrir l’entresenyal entremés 
al no res, entreacte, entremaliat 
de l’enigma de l’eternitat, devant 
l’esfinx egipcia que habita un 
museu escocés.

Espera, espera, estás en un 
entrecàs, espérant ensoterrat 
p e rl’esglai de l’empantanec que 
empara l’estiu del no fer res.

Emparaular, empaltar, empipar, 
embrutar, estorbar. Estío empat- 
xat de tant empedrat d ’estlu.

Em manca empenta per em- 
prendre l’embranzlda que em 
produeix l’escalada queempren- 
ya de pujar i que ho empresona 
tôt, les emocions, l’esma, l’estudi, 
l’egolsme.

Tôt emprenedor ho porta tôt dins

l’equlpatge i s’ho emporta per 
empitonejar al del costat. On 
hem arridati Tant se vai, és Igual, 
espera Tèsser esquerp.

Fugir

Fingint que el foc li fa fressa, 
en Fidel, infidel, es confon de 
front. És fugisser, fuig d ’aqui i 
fuig d ’allà el feix que el foc fa 
encendre.

Fes el favor de fer feina fins 
que fiquis el ficus al fregador I el 
fregali per fregar els plats a Tai- 
güera que fa ferum de fems, I no 
tinguis tants fums, fixa’t, feineja, 
fes la formigueta i faràs més el 
fet.

Fugir, de gué? De qué fuges, 
Feliu? Fuges de mi o del Fidel, 
potser?.

Fafred.fuig d ’aqui! Fes el favor 
0 feriré eis teus sentiments, fura, 
fera esfereldora de feblesa, fes- 
me teu, faria el que fos, pel Fidel, 
però faig tard, fins fa poc feia 
furor el meu fagot funcionant a 
cada fundó.

Fes el favor!.No siguis fanfarró, 
fardejar del fet de fugir farfollant 
amb la fadrína de la Farga de 
Falgueres del Francolí de Figa- 
rola, la Fina de Figueres.

Fa fer fi fer segone qué! Fins i tot 
fer de fanatic d ’un equip famés 
de fútbol, la Fiore, fins aviat! Faig 
tard!.

Fi de final, finalment amb f.

Gèlid

Gelés de gelos, gelosia de 
generalitzar que el gènere feme- 
ni és gelés de mena corn géné
rés es Thome gentil.

Gemegar agenoliat davant el 
general, en un acte de generosi- 
tat, de gentilesa, de genuflexió, 
genuí al cap i a la fi dins la genè
tica humana de la gènesi.

El genovès de genolls essent 
gendarme gemega al generai un 
acte de gentilesa. Els genolls 
gèlids del gendarme, gendre del 
generai, que no és genovès però 
si de Girona, comprova la garro- 
tada de males paraules del gen
darme genovès davant del gene
rai de Girona.

Gent, gentussa, gent que gau- 
deix donant garrotades ais gen
darmes genovesos que geme- 
guen a un gèlid generai amb els 
genolls gèlids de tant agenollar- 
se pel gel.

Gateja el gat, gatet, gató, gato- 
net, és com un gegant que tren
ca el gebre.

Posa’t el gee. Genis, o agafarás 
la glagor de la gebrada.

Guia la grúa cap aquí, quina 
gentada! Guaita! El de Girona 
guia genialment pel gèlid carni al 
genet amb mal geni, que no 
genial.

CINE FOTO
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Descendent de jueus alemanys i 
lituans, William Kenthdge va néixer a 
Johannesburg el 1955. Estudiant de 
política I cultura africana durant els 
setenta, participará ben aviat en 
tellers de teatre i classes d ’art, activi- 
tats que ja havia iniciat d ’adolescent 
a la JAF, inaugurada durant l’apart
heid. Inicialment s’interessa per la 
pintura, però de seguida es centra en 
robra gràfica i el dibuix i aviat s’inté
ressa també pel cinema i el teatre en 
la seva creació.

En esséncia, l’art de Kenthdge és un 
Intent personal i expressiu d ’abordar 
la naturalesa i les emocions huma
nes, la relacló entre desig, ética i res- 
ponsabilitat. Els seus treballs tracten 
del maltractament i el patiment, la 
culpa i la confessió, la dominació i l’e-

Kentrídse,
l’art del 

sesie XXI?

Antoni Puigverd

mancipació en el context del món 
postcolonial de finals de segle. 
Evocant qüestions que caracteritzen 
la condioió humana en general, el seu 
art està particularment arreiat al seu 
Hoc d ’origen, una nació marcada per 
la divisló racial i les Neis de l’apart
heid. Amb tot, però, les seves obres 
no “ iMustren” l’apartheid, sinó que 
oomuniquen el seu missatge a través

de la metàfora, esgarrifant. Per ais 
que vivim lluny de Sud-áfrioa, 
Kenthdge oferelx una vía d ’entrada, 
una manera empática d ’entendre la 
realitat i la complexitat de la vida d ’a- 
quell país, en contrast amb la visíó 
retòrica, estereotipada, pensem en 
l’art blanc oficial, i simplificada que 
transmeten els mass media sobre els 
grans esdeveniments que hi tenen 
Hoc. Kentridge presenta narratives 
intimes i personals de l’existéncia dià
ria que suggereixen la complexitat de 
la Identität.

L’estil de dibuix adoptat per l’artista 
és una clara referéncia a l’art contes
tatari de les avantguardes, especial- 
ment del dadaisme berlinés i de l’ex- 
pressionisme alemany, incloent-hi 
Beckmann. Configuren, els dibuixos, 
una rebel-lió contra l’anonimat i l’ho- 
mogeneítat deis Henguatges contem- 
poranis de representació, i també 
contra l’art visual no figuratiu que s’ha

“Ubu tells the truth” 1997 FOTO MACEA



desenvolupat durant I’era moderna. 
L’ús que fa de les tècniques tradicio- 
nals d ’impressié i d ’animaciô per 
ordinador van més enllà de la técnica 
reduccionista moderna. Els dibuixos 
es combinen, d ’una banda, amb tèc
niques contemporànies de projecció 
de video i instal-laciô i, de l’altra, amb 
música i subtitols que recorden l’èpo- 
ca remota del cinema mut. A més, 
molts d ’ells al-ludeixen a obres con
cretes de Goya o Hogarth, entre 
altres. Es tracta d ’un mécanisme, el 
de les fonts, on explorar els limits 
entre record i oblit.

El procediment tècnic desenvolupat 
per Kentridge en les seves pel-licules 
consisteix a crear una série de dibui
xos de carbé i al pastel sobre paper, 
cada un dels quais és posteriorment 
alterat en ser esborrat, redibuixat i fil- 
mat en eis diferente estadis de la seva 
evolucié. Aixi, en Hoc de construir-se 
a partir de milers de dibuixos, corn és 
tradicional, les seves pel-licules es 
componen de centenars de moments 
del procès evolutiu d ’un nombre 
réduit de dibuixos, cada un dels 
quais correspon a una escena. El pro
cès d ’elaboracié es manté visible i 
introdueix un efecte espasmèdic, 
suavitzat per la melodía, que fa que 
l’espectador percebi les disjuncions 
espaciáis i temporals del dibuix en 
comptes de crear una IMusió de movi- 
ment fluid. Es tracta també de l’art fet 
per a l’ùs domèstic, realitzat amb la 
voluntat de no copiar estils o intéres
ses de la metrèpolis, i per una néces
sitât percebuda que l’obra s’autojusti- 
fiqui instrumentalment.

EIs esbossos de Kentridge en moi
tes de les seves pel-licules, eis tragos 
de guix sobre negre a “Ubu Tells the 
Truth” (1997), juntament amb la seva 
técnica d ’animaciô del “poor man”, a 
partir de la quai la pel-licula progres
sa espasmôdicament per mitjà de 
tècniques de tall, recorden eis dibui
xos animats dels seixanta. Aquests 
experiments anti-Disney suposen un 
retorn a les tècniques rudimentàries, 
utilitzades en una época en qué l’ani- 
macié havia deixat de ser un format 
cinematográfic popular entre eis 
adults. Tanmateix, Iluny del “centre” i 
sense el destorb de les formes

comercialitzades, Kentridge és 
capaç de reinvestir aqüestes tècni
ques amb noves possibilitats. Si bé, 
en general, l’animacié s’articula corn 
una successió d ’imatges estàtiques, 
dibuixades sobre cel-luloide transpa
rent i situades sobre un fons fix, eis 
personatges i eis fons s’integren en el 
mateix full de paper. Eis seus cossos 
no se superposen sobre un décorât, 
sino que formen part del mateix pai- 
satge. En contemplar l’obra, el mon 
fantastic del cinema animat permet 
una mena de suspensió de la incre- 
dulitat, jugant amb accelerar o per- 
llongar el temps segons el moment. 
L’animació permet Kentridge explorar 
la transformació de les coses: un
telèfon convertit en gat, l’aigua que 
inunda una habitació, edificis que 
s’esfondren. Kentridge sol presentar 
les escenes frontalment, sovint la 
càmera es fixa en un punt déterminât, 
i només ocasionalment s’acosta al 
dibuix per obtenir un primer pía o per 
seguir els moviments amb detall, com 
el pou d ’extracció de “Mine”. Para- 
doxalment, quan l’artista emula les

convencions cinematográfiques, ho 
fa en els dibuixos i no pas per la 
manera de filmar-los. A “Sobriety, 
Obesity & Growing Old”, dibuixa una 
vista de l’edifici com si estigués 
emmarcat i filmât des de sota, mirant 
cap amunt, una técnica caracteristica 
del cinema expressionista.

En definitiva, en termes tant d ’estil 
com de contingut (per a l’análisi del 
qual necessitariem de molt més 
espai, i es tractava aqui d ’oferir unes 
pinzellades suggestives, espero), 
l’art de Kentridge rebutja la coherén- 
cia, la claredat, la definició estática i 
la separació entre passât i present, jo 
i l’altre, estabilitat i universalisme, i 
crea aixi un art de resisténcia a la 
modernitat i a la postmodernitat. Es 
tracta d ’un art “sorprès”, pel fet que 
malgrat les seves caractéristiques, ha 
aconseguit arribar a parts del “centre” 
que havia assumit que no aconsegui- 
ria mai penetrar.

“Història de la gran demanda ” 1994 FOTO MACBA
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I Una obra  
pensada per 

I'eternitat

Milasros Torres

PINTURES I RETAULES A  
L'ESGLESIA PARROQUIAL 
DE SANT FELIU DE SABADELL

Joaquim Busquéis i Gruart s ’ha 
enfrontat, de nou, amb un repte de 
caractéris tiques incom parables, 
decorar amb pintares i retaules les 
dues grans columnas situadas just 
devant de l’aitar de l’església de 
Sant Feliu.

No és l’ùnica obra que ha efectuat 
aquest artista amb aquests trets, 
pinturas per a una església, recor- 
darem el seu anterior gran treball 
efectuat a l’església parroquial de 
Perafita. Amb aquella experiència i 
amb la saviesa que proporciona 
una obra ben feta va encaminar pri
mer els seus ulls cap a la nostra 
església, va imaginar i pensar i des- 
prés la seva má guiada pel seu cer- 
vell va començar a traballar, a realit- 
zar projectes i a veure tal i com 
podia quedar l’obra acabada. 
Després va arribar el temps del tre
ball recios al seu estudi, a Perafita, 
durant dos llargs i a la vegada curts 
anys. Llargues pels dies de teina, 
de dedieació absoluta, curts per 
estar treballant en allò que es vol, 
amb la seguretat de estar efectuant 
una creació  que traspassa les 
parets de qualsevoi llar i que sens 
dubte significa la culm inació de una 
llarga carrera creativa. I finalment la 
tasca està assolida, les nues colum- 
nes de l’església quedaran vestidas
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per sempre amb una obra que parla 
no només un llenguatge p lástic 
déterminât, és a c ir el propi llen
guatge de l’artlsta, slné que aiça la 
vau cap al cel i será punt de mirada 
de totes les persones que entrin a 
l’església, siguin o no siguin feligre
sas. Una obra plástica que acom- 
panya una obra arquitectónica i que 
influeix en la seva dignificació.

Aquesta immensa obra está dividi- 
ca en dues parts. La zona inferior 
són dos retaules, un per cada co
lumna i en la zona centra l s ’hi 
col-loquen les escultures efectua- 
ces per Camil Fábregas, al seu cos- 
tat unes figures d ’ángeis totalment 
delim itades i emm arcades, tants 
dins l’espai que ocupen com pel 
tema que representen.

Per damunt deis 'etaules s ’aixeca 
la creado  deis mu'als, que ens fan 
elevar la mirada sense donar-se

compte, per observar-los en tota la 
seva grandiositat, tant en el que fa 
referència a les grans dimensions 
de robra, com en el que fa referèn
cia a la bona tècnica emprada.

La creació cue al larg dels anys 
ha anat efectuant B jsque ts  Gruart 
ens ha demostrat que és un artista 
que domina el retral d ’una manera 
excepcional. Aquí, en aquesta obra 
Tanscendenta l, els personatges 
són homes i dones reals, són retrats 
concrets de persones. En elles ha 
trobat la Inspiracló per efectuar un o 
altre bíbllc concret, al que ha acom- 
panyat amb una vestimenta concre
ta. En les túniques ha pogut jugar 
amb les plecs per c 'ea r volumetria, 
moviment I profuncitat. Cada ca- 
bell, cada expressió, cada plec, 
cada postura deis peus o les mans, 
cada gest está pensât i trebaliat, res 
no és casual. Tota la composició té 
un sentit, per exemole, pesa més a

balx que a dait, per mantenir l’equi- 
libri compositlu, la mirada deis per
sonatges es va alternant a dreta i a 
esquerra, pel mateix motiu anterior. 
És a dir, tot té un sentit i una finalitat 
concreta.

Sense una bona técnica, l’obra no 
esdevindria tal. Busquets Gruart ha 
Ideat una manera de traballar, com- 
pletament personal, que en la seva 
presentació sembla pintura al frese, 
les figures no queden tan perfiladas 
com en els retaules, sinó que la p in
tura és més desteta. Es podria dir 
que ha actualitzat el frese.

Tenim davant nostre una obra per 
a l’eternitat.
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Del dia 23 de novembre al 12 de 
desembre, a l’Acadèmia de Belles 
Arts de Sabadell, ocupant totes 
les seves sales, Jordi Roca ens ha 
ofert una de les més apassionants 
ofertes plàstiques que s’han vist 
darrerament. Quantitativament, 56 
obres de formats molt variats i 
gens estàndards, ja es tracta d ’un 
fet poc usual, però el més interes
sant resideix en la proposta tècni
ca, estilística i temàtica de la mos
tra. Davant la quantitat i qualitat 
del que allá s’ha exposât, atorgant 
a cadascun dels presents la Sensi
bilität lògica que es deriva del fet 
de ser assidu a les exposicions.

La pintura 
com a sistema 

sim bòlic

Ana Fernández Alvarez

ningú pot quedar indiferent. El que 
s’ha vist solament pot inspirar grat 
o desgrat, la més passional 
acceptació o el més profond re- 
buig, no es tracta d ’una proposta 
a mitges tintes. La indiferéncia 
solament pot ser deguda a una 
miopia intel-lectual de moites 
dioptries.

Segurament, setmanes abans, 
molts dels presents havien vist les 
exposicions que sobre l’intitulat 
equívoc de “Réalisme” oferiren el 
Centre Santa Ménica i la Fundació 
Joan Miró, a Barcelona. Propostes 
que inévitablement han fet pre
guntar-nos si, després de quedar 
alliberades les arts plàstiques de 
la mimesi de la realitat, gràcies al 
descobriment lingüistic de l’abs- 
tracció, ha résultat profitosa l’a
ventura antifigurativa ais artistes 
que encara continúen exercint els



anys noranta. Tenint en compte el 
que els espais citats es han ofert i 
mirant les dates de realltzaclô de 
les obres, quasi totes d ’aquests 
darrers anys, pot semblar raona- 
ble contestar-nos que no, ja que 
aqüestes sales tenien la qualltat 
de fer-nos pensar que realitzàvem 
un viatge en el temps i ens empen- 
yien cap a la década dels seixan- 
ta; Deem, Danby, Hopper, Close, 
Estes, Morley o l’Equlp Cònica.

Mes de vint mil anys ha tardât el 
llenguatge plástic en desenvolu- 
par I materlalltzar un corpus teorie 
i filologie que el transcendeix. EIs 
primers gramàtics de l’art, Kan- 
dlnski I Mondrian, no van desenvo- 
lupar el seu assaig plástic per a 
que, després, eis novel-listes de la 
pintura, eis figuratlus, s’esforcin a 
mantenir un decadent maniérisme 
deutor, a més, d ’un llenguatge que 
eis és alié: el clnematogràfic.

Per tot alxò, el plantejament d ’en 
JordI Roca resulta, fonamental- 
ment, serlos en la técnica i pro
fond en la temàtica. L’exposicló 
fusiona pintura i filosofia, o el que 
és el matelx, crea literatura pictóri
ca, narrativa plena de propostes 
étiques i, també, suggeridors 
plantejaments d ’uns valors que si 
no són perduts, són oblidats.

Quadre a quadre desglossa les 
grans preocupacions humanes, 
els mites, les filies, les fébies, els 
principis religiosos i els culturáis. 
És a dir, un mosaic espléndid que 
pretén ser sintesi compressiva i, a 
la vegada, dilatat temps historic.

Tot el periple biogràfic i profes
sional de l’artista, aixi com també 
la seva particular manera d ’enten
dre la total hlstéha de l’Art, esta- 
ven penjats a les parets de 
l’Académia. L’antropocentrisme 
renaixentista, el temps corn a 
obsesslé barroca, la passié per la 
custodia de la tradlcié neoclàssi
ca, la reivlndlcacié del quotidià 
corn a categoria artistica del pop

art, etc. Per tant, un esforç de glos
sa cosmogònica, que pretén esta- 
blir una dialéctica molt rica, amb 
diferente nivells comprensius, 
amb els espectadors. Un muntat- 
ge que va prétendre que d ’un rela- 
clonant I d ’un encadenant d ’ico- 
nes successives en sorgissin 
idees, que no eren explicites en 
cap de les Imatges per separat, 
sinó en relaclonar-se entre elles.

Aquesta gran vulgata pictórica 
apel-la la reflexió contemplativa de 
dos deis grans temes humans, el 
temps i l’espai. Ambdós concep- 
tes mostrats a través de paráme- 
tres d ’ordre mitico-literari i també 
historie, tot recreant les Icones tra- 
dlclonals deis simbols, fent i des- 
fent convencions lingüistiques i 
reinventant simbologies que s’a- 
daptin a la mirada de l’home 
modern.

Subratllant el carácter didáctic 
de la mostra, l’exposició ha estât 
acompanyada d ’un multimédia 
que ha permés a l’espectador 
jugar a trobar els significants i el fil 
conductor de la magna série d ’o- 
bres. El lllbre catáleg, impecable, 
on s’analitzen, agrupen I expli
quen els discursos plantejats per 
l’artista en els seus acrilics I en els 
seus dibulxos ens permet conti
nuar gaudint de les obres.
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Bloc d’artista
Anna Vilarrubias
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ANNA VILARRUBIAS 

(Sabadell, 1965), pintora.

Viu i treballa a Sabadell.

El temps el dedica 

a la pintura, al gravat i 

a l’activitat docent 

de les artes plàstiques.

Ha realitzat nombroses 

exposicions individuals i 

coMectives a Sabadell, 

Terrassa, Barcelona,

Girona i València i

té obra permanent al nostre

pais. Franga i E.E.U.U.

Les seves pintores 

segons ha dit Maria Peña: 

“són fruit d ’un equilibri 

d ’estructures géométriques 

bastides amb llargs acords 

de color; véritables “cases 

de l’ànima”. Són fosques i 

ascétiques on l’ùnica Hum 

necessària és la interior”.

És en aquesta sintesi 

formai i cromàtica 

on es veu imprégnât 

tot allò que sentim essencial 

dins les coses. Silenci i 

pensament, visió i 

impressió intensa.

Montserrat Carné

c J i

Diferents estudis sobre paper



TRAÇ D'ART

COL-LECTIVA DE NADAL
del 14 de desembre al 10 de gener 

SABADELL

TRAÇ D’ART

Mirador

DAVID PAPELL
del 25 de novembre al 12 de desembre 

SABADELL

GABARRO ART

TOMASA MARTIN
SERRASANTA

de 16 de desembre al 18 ce gener 
SABADELL

MAISON DES ARTS 
DE LA VILLE D’ÉVREUX

D’ ALBERT
del 17 de novembre al 14 de desembre 

SABADELL

CARLES BELLOSTA

NATIVIDAD AYALA
del £ de desembre al 15 gener 

ÉVREUX

LA COLLA DE SABADELL,
ENTRE EL NOUCENTISME I L’AVANTGUARDA

del 5 al 29 de novembre 
SABADELL
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ALIANZA FRANCESA ACADEMIA DE BEUES ARTS
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L’OMBRA DE L’AIRE “Instai.lació”
del 27 de novembre al 22 de desembre 

SABADELL

MUSEU D’HISTÒRIA DE SABADELL

Sabadell
histories enterrades

Varqueologia urbana 
com a font de 

coneixement historic

4 DELS PICHOT
oel 14 de desembre al 9 de gener 

SABADELL

SALA PARÉS
FUNDACIÓ BANC SABADELL

FINA_ISTES DEL XLI PREMI A LA Pir\ÌTURA JOVE

SABADELL HISTÒRIES ENTERRADES
del 4 de setembre al 31 de gener 

SABADELL

DARIO AGUILAR I PASTOR
SABRINA SAMPERE I FROGER



A manca del tercer espectacle 
(“Quina colla”, que es representa en 
escriure aqüestes ratlles), el Teatre 
del Sol ha programat per a l’any del 
Centenari una lectura-recitació d ’al- 
guns dels poemes més representa- 
tius I coneguts de Joan Oliver. Només 
pel fet d ’haver-hi pensât, cree que ja 
és lloable, però potser el que hl ha 
mancat ha estât una mica de 
coheréncia a l’hora d ’escollir els poe
mes recitats per part dels dos espec- 
tacles, atés que prácticament han 
estât els matelxos.

Pel que fa a l’escenografla, m’agra- 
darla destacar la simplicitat de l’es- 
pectacle de la Núha Candela I potser 
la nécessitât d ’haver tirât un vel en el 
cas del primer: el decorat que tenien 
els actors a l’esquena distreia.

□ ’entrada val a dir que el més impor
tant d ’ambdues representacions és el 
pes dedicat exclusivament a les 
paraules, els poemes d ’Oliver están 
fets per ser sentits, potser no cal ser 
vistos, a no ser que siguin pensate per 
a aquesta finalitat, com així m’han 
comentat que havia estât posada en 
escena “Ais meus supervivents” fa 
uns anys.

En qualsevol cas, en “Els meus 
supervivents’’ els versos, ordenats 
segone la cronologia del seu autor, 
van fluir amb simplicitat, amb 
InteMigéncia a voltes, aconduì'ts i 
agrúpate entorn la figura de Feliu 
Formosa, lùcid en la seva posta en 
escena individual, pròpia ja mateix 
d ’un personatge a l’estil planià. 
D’entre les diverses recitacions potser 
en destacarla la simplicitat, senzillesa 
i varietat de registres que va demos
trar Marisa Josa, imponent. Corn 
encertades van ser les recitacions 
d ’alguns dels poemes de la resta d ’ac- 
tors, depenent del grau de lluïment 
que, per se, tenien els textos escollits.

Quant a “Ja és hora que se sàpiga”

EL CENTENARI 
DE JOAN OLIVER 

AL SOL

ens cal situar en un altre registre, 
menys teatral, amb menys matisos 
que el primer cas I on Nuria Candela, 
a qui encara no havia vist malgrat 
haver fet la oarrera junts, demostra 
una manera molt personal de “dir”, o 
de recitar pròpiament. Em diuen els 
companys de cadira que no ha tingut 
un gran dia, jo no ho puc valorar. M’ha 
semblât que ha volgut imitar, adequar- 
se seria la paraula més adequada, a la 
manera de fer i de ser de Joan Oliver, 
a qui coneixia a bastament, corn se’ns 
reitera en el programa de mà. Fie 
conegut la manera de “dir” d ’Oliver a 
través dels vídeos i, com en el cas 
d ’altres poetes, no em sembla que un 
dels seus punts forts, amb excepeions 
ôbvies, sigui la recitaciò. Cada teina té 
els seus especialistes I, en aquest cas, 
la imitaciò del mestre no em sedueix 
gaire, qüestió de gustos; cree que 
requereix, per tant, la reinterpretaciò 
individual i, posteriorment, la seva 
recreació, per la qual cosa les técni- 
ques teatrals són de gran ajuda. En 
qualsevol cas, esperarem a tornar a 
veure la Núha Candela ben aviat per 
poder valorar amb més criteri. El com
plement, és un dir: ho die pel valor 
evident per ell mateix, de la mùsica de 
Josep M. Pladevall ha estât brillant, 
seduint a través del suggeriment, de 
l’entonaciò I la reinterpretaciò des d ’un 
altre camp de l’art.

Vist l’esforç del Teatre del Sol perfer 
allò que les institucions haurien d ’ha
ver promogut amb decisiò I diner 
públic, com també l’interessant cicle 
de conferéncies que sobre Oliver ha 
donat un to més alt, seria bo que tot

Ais meus supervivents____
Feliu Formosa 
Pepita Alguersuari 
Josep M. Casanovas 
Carles Cano 
Marisa Josa
Direcció: Feliu Formosa i Emili del Bas 
Teatre del Sol, 8 de novembre de 1999

Ja és hora que se sápiga
Núha Candela
Música: Josep M. Pladevall
Teatre del Sol: 22 de novembre de 1999

TEATRE DEL SOL
SABADELL

/
LA COLLA DE SABADELL

piegai tingués com a recompensa la 
posta en escena, com ja he demanat- 
exigit des d ’aquestes págines i les de 
“El 9 Nou”, d ’una recitaciò més acura
da i aprofundida de les seves obres 
amb més pes, però això sembla que 
no interessa al gran públic, o això és el 
que ens volen fer creure... que no ens 
tractin tant d ’ingenus...
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Jordi Fité ha ajudat 
a dirigir Penjats, 
l’última producció 
de la barcelonina 
sala Villarroel

Resulta evident que cultura sabadellen- 
ca, és a dir, la que es fa a Sabadell de 
forma majoritáriament amateur, és una 
bona factoría d’artistes professionals. 
No costa gaire trobar exemples d’actors, 
músics o artistes plàstios formats a les 
entitats locals que n’han ‘transcendit’ per 
dedicar-se exclusivament a allô que fins 
llavors havien practicat només “després 
de treballar”, corn s’acostuma a dir. Una 
de les darreres incorporacions a la 
nòmina dels que han sabut convertir la 
seva afieló en professié és Jordi Fité. 
Després d’actuar I dirigir a grups de tea- 
tre corn la Joventut de la Farándula o el 
Teatre del Sol; I de superar un primer I 
arriscat experiment de constituir com- 
panyia pròpia, IMús Teatre, aquest jove

La cultura 
sabadellenca 

señera un 
nou creador 
professional

Marc Sabater i Casas

però gens inexpert ‘home de teatre’ ha 
fet el sait a l’escena professional amb 
Penjats, una oomédia amb tocs amargs 
del britànic Tim Firth que actualment es 
pot veure a la cartellerà de la barceloni
na Sala Villarroel.

Certament, Fité ja havia fet d’altres 
incursions en el món de l’escena profes
sional, sobretot si aquest s’entén corn el 
que reverteix en una remuneració pels 
que s’hi dediquen. Resulta evident, 
però, que això no abasta a definir tot el 
que el concepte significa. El propi inté
ressât reconeix que Penjats és un punt i

apart respecte ais altres treballs que 
integren el seu currículum artistic. És la 
primera ocasió en la que ha trebaliat 
amb un equip complètement professio- 
nalitzat, compartimentât, amb sólidas 
exigénoies qualitatives, elevats pressu- 
postos i, sobretot, una determinada 
intencionalitat i un espai destacat a la 
oartellera de la capital catalana.

A la producció de la Villarroel, Fité ha 
fet les foncions d’ajudant de direcció de 
l’anglesa Tamzin Townsend, que signa 
el muntatge. Tot i les moites malinterpre- 
tacions que sovint s’han donat -i es 
donen- a aquesta feina i l’obscuhtat en 
qué es desenvolupa, el oert és que, més 
enllá de ser un exceMent primer graó 
des d’on iniciar un ascens sólid, és una 
tasca considérablement important. 
Sobretot si, oom és el cas, el muntatge 
és el résultat de la feina en equip que 
actors, direcció i ajudantia de direcció 
realitzen en els assajos. No és freqüent 
que es destaqui, però muntatges com 
Penjats són, quasi sempre, el résultat de 
la cooperació entre aquests tres pois, 
factor al que es deu el seu nivell d’efec- 
tivitat escénica. No és agosarat, dones, 
dir que el muntatge no és només l’estre-
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na de Jordi Fité en el món del teatre pro
fessional. També és una la seva estrena. 
Alxí, a seques.

El sabadellenc es va incorporar al 
muntatge l’estiu passai per una temeritat 
amb un final feliç. Després de sentir per 
la ràdio les intencions dels promoters de 
la Sala Villarroel de montar l’obra de Firth 
es va oferir a col.laborar en el muntatge, 
tenint en compte que ell n’havia visi la 
versió estrenada a Londres fa uns anys 
amb el títol de Neville’s Island. L’ar
gument va convéneer i el ja nou profes
sional del teatre es va integrar a un 
equip que, curiosament, ha acabat éla
borant una proposta escénica molt sem
blant a la de la capital británica.

Penjats és una comédia que no té l’a- 
mabilitat corn a única finalitat. També vol 
excitar a la reflexié i d’aqui que, en les 
seves ùltimes escenes, amargantegi 
una mica. El dramaturg Jordi Galceran 
s'ha encarregat d’adaptar-ne l’argument 
a la nostra realitat més propera, de 
manera que la peripécla de la peça es 
basa en eis Intents de quatre alts execu- 
tius de la Companyla d ’Aigües de 
Barcelona per ser rescatáis de l’ilia 
deserta a la que han anat a parar des
prés d’interpretar erréniament una de les 
pistes del joc de formacié empresarial 
en el que participaven. El que havia de 
ser una demostracló palpable del poten
cial del treball en equip i de la cohesió 
de grup es convertirà en un martiri que 
farà sortir la veritable cara dels quatre 
protagonistes i eIs farà evolucionar cap 
a aquell cantó de la seva personalitat 
que mantenien ocult.

La pròpia progressió argumentai 
demostra que no estem devant de qua
tre rois requerits d ’un tractament mera- 
ment epidérmic. I, aquí, el primer encert 
del muntatge: un repartiment Intégrât 
per Manel Barcelô, Santi Ibàhez, Pep 
Anton Muñoz i Ferran Rañé, quatre 
actors capaços de mcure’s en la tessitu
ra d’una comédia a voltes desenfadada, 
però d’una notable profunditat Interpre
tativa. De tots, és Barcelô el que, pel seu 
paper I per la seva execuclô, demostra 
combinar mlllor aquests dos estrats, ofe- 
rint amb tot un nivell que eis altres no 
rebaixen en absolut. Només per veure 
aquests quatre actors, d ’altra banda 
medlàticament discrets, Penjats ja val 
una visita a la Villarroel.

VILLAHflOEL

PENJATS

Però hi ha més. El propl Jordi Fité reco- 
neix que juntament amb el text I eis 
actors, el muntatge té un potentisslm 
reclam en l’escenografia. I, lôgicament, 
té tota la raô. El muntatge és una demos- 
tració del potencial técnic del teatre I de 
com aquest pot esdevenir, des de la 
senzillesa i la modèstia, tant espectacu
lar com el seu referent cinematogràfic. 
Damunt l’escenari s’ha instal-lat una 
auténtica illa deserta en la que no hl falta 
ni l’aigua, perqué els protagonistes del 
muntatge hi arribin completament xops. 
Els efectes especiáis sonors i una IMumi- 
nacló exemplar fan de l’espal escénic un 
motlu més, i no pas secundan, per dei- 
xar-se caure per Barcelona.

La Cultura de la nostra ciutat pot estar 
orgullosa d’aquesta seva nova inoursió 
en el terreny professional I, per dir-ho 
d’alguna manera, supralocal, sobretot 
perqué és difícil que la tasca de JordI 
Fité en aquest ámbit es quedi aquí. Com 
a creador, aquest sabadelleno ha esgri- 
mit suficient períoia com per pujar més 
graons d’aquesta escala que se li ha 
obert al davant. Potser Túnica llástima 
del cas, i de prácticament tots els altres, 
és que la ciutat no generi les oportuni- 
tats suficients com perqué tot el procès 
no es pugui desenvolupar, en una pri
mera i obligatóriament superable Instán- 
cla, dins del seu terme municipal.
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Rencontre 
avec le cinéma 

catalan 
d’aujourd’hui*

Pere Cornelias

L ’any 1962, Marcel Oms creava, a 
Perpinyà, el Cineclub “Amies du Ci
néma”, que continua vigorosament 
actiu i, très anys més tard, s’iniciaven 
eis festivals anuals de crítica histérica, 
sota el títol genèric de “Confrontation”. 
L’any 1980, producto de la seva evolu- 
cié, naixia l’Institut Jean Vigo i, l’any 81, 
eis “Colloques: Cinéma et Histoire 
/Histoire du Cinéma”, tres o quatre 
dies dedicats integrament a la investi
gado i a la reflexié cinematogràfiques. 
ParaHelament, des del 1972, l’Institut 
edita “ Les Cahiers de la Cinéma- 
teque”, que ha arribatja gairebé a les 
setanta publicaoions, i des del 1986, 
eis “Arehives”, butlleti bimensual dedi- 
cat als treballs d ’investigacié (77 
números). A més, una coMeoció de III- 
bres de einema, la “Collection de 
l’Institut Jean Vigo”, i un patrimoni, a la 
disposicié de tots eis interessats, de 
milers de Ilibres, dossiers, posters i 
fotografíes. Un indispensable centre 
de cultura.

La gent de Cineclub Sabadell i de 
l’Alliance Française -i, molt especial- 
ment, el Jordi Graset, el Robert Ferrer 
i jo mateix- fa molts anys que conei- 
xem i coHaborem amb l’Institut Jean 
Vigo. Teniem una afectuosa relació 
amb Marcel Cms, víctima el 1993,

Palais des Congrès - Perpignan 
DU 12 AU 14 NOVEMBRE 1999

.’JJ 11
ú'mlmtü'ijji
% '

amb la seva dona Héléne, d ’un acci
dent mortal de circulacié, i mantenim 
contaotes, actualment, amb José 
Baldizzone, president de l’Institut, i 
François de la Bretéque, responsable 
dels “Colloques”. Molts cicles de cine
ma francés muntats a Sabadell han 
comptât amb la seva coHaboracié. Fa 
uns anys, d ’altra banda, ja haviem

informât de les seves activitats en 
aqüestes mateixes pàgines de 
Quaderni.

Abans d ’estiu, vaig rebre una truca
da de Perpinyà. Era Rose Marie Jouret 
i em telefonava de part de l’Institut. Em 
demanava informacié per organitzar 
unes jornades de cinéma català. 
Efectivament, l’Institut Jean Vigo es
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disposava a muntar, per primera 
vegada, una patita mostra de cinema 
català actual. Es tractava d ’un primer 
apropament, que havia de tenir, per 
lògica prudència, un cert caire divul- 
gatiu. Després d ’escoltar els uns i els 
altres -van demanar l’opinió a unes 
guantes persones-, van posar fil a l’a- 
gulla i el “Rencontre avec le Cinéma 
Catalan...” va tenir Hoc al Palais de 
Congrès de Perpinyà, del 12 al 14 de 
novembre passats.

Corn es va poder constatar a la taula 
rodona del diumenge 14, resulta molt 
problemàtic definir qué és véritable
ment el cinema català i, per tant, no és 
gens fácil organitzar una mostra mini- 
mament significativa. De tota manera, 
el fet és que la programació va ser 
més un recull de peMícules que un 
cicle. Així les coses, hi va haver de tot: 
des d ’una peMícula tan lamentable 
com EL COMPLOT DELS ANELLS 
(1988), de Francese Bellmunt, una 
mena d ’estranya história de política- 
ficció sense cap ni peus, fins a una 
aportació tan fonamental i insòlita com 
TREN DE SOMBRAS (1977), de José 
Luis Guerin, un extraordinari assaig fil
mic sobre la manipulació creativa de 
la imatge. Enmig, una peMícula “d ’è
poca”, prematurament envellida, LA 
PLAÇA DEL DIAMANT (1982), de 
Francese Betriu; dos films dignes, 
però limitate, BOOM BOOM (1990), de 
Rosa Vergés, i SUBJUDICE (1998), de 
Josep M- Forn; dues bones peMícu
les, L’ARBRE DE LES CIRERES 
(1998), de Marc Recha, i ACTRIUS 
(1997), de Ventura Pons, i, per a mi, 
una agradable sorpresa, EL MUNDO 
DE FRUCTUOSO GELABERT, un curt- 
metratge de 20 minute de Joan- 
Francesc de Lasa que desconeixia.

Tanmateix, el més intéressant d ’a- 
questa primera trobada va ser, juste
ment, la trobada en si mateixa. 
D’entrada, el fet de poder-se veure, en

només tres dies, set llargmetratges 
dirigits per directors catalans. El fet, 
també, de poder parlar del cinema del 
pais -abans i després de les projec- 
cions i durant els àpats- amb tot tipus 
de gent: directors, critics, professors 
d ’universitat, historiadors, simples afi- 
cionats... I la resposta del públic, bas- 
tant nombròs i força intéressât, que 
moites vegades s’enfrontava, també, 
davant d ’un fenomen nou per a eli. 
Des d ’aquests punts de vista, la gent 
de l’Institut pot sentir-se satisfeta: el 
primer pas, si més no, ja està donat.

El diumenge 14, corn ja he dit, va 
tenir Hoc una taula rodona que prete
nia reflexionar en veu alta sobre l’estât 
de la qüestiô del cinema català actual. 
La constituirem Josep M- Forn i Joan 
López Lloret, realitzadors. Mercè 
Ibarz, professera d ’histôria de la imat
ge de la Universität Pompeu Fabra, 
Antoni Kirchner, Director General de 
Promoció Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalität, Ángel 
Ouintana, professor de teoria del cine
ma a la Universität de Girona, Joaquim 
Romaguera i Ramió, historiador de 
cinema, i jo mateix. Massa gent. De 
tota manera, tres fets em cridaren 
especialment l’atenció.

Encara que salvant totes les distàn- 
cies i amb tants matisos com es vul- 
gui, el conjunt d ’integrants de la taula 
rodona va mostrar, davant de l’ano- 
menat cinema català, un acusadissim 
escepticisme. De fet, si per poder 
parlar decentment d ’un cinema 
nacional cal una producció minima- 
ment sòlida i unes peMícules amb una 
determinada factura i unes temàti- 
ques més o menys prôximes al pais, 
no resulta gens agosarat afirmar que 
el cinema català pròpiament dit no 
existeix, opinió que vaig mantenir a la 
taula i de la quai no estaven massa 
allunyats, em sembla, Forn, Kirchner i 
Quintana.

El públic que teniem davant era, 
majoritàriament, catalanista i estava 
més intéressât pels aspectes reivindi- 
catius que pressuposava la mostra 
que no pas per la seva vessant estric- 
tament cinematogràfica. Degut a aixô, 
hi va haver algunes intervencions més 
aviat poc afortunades, que haurien 
tingut més sentit en algún altre Hoc. És 
un problema, de solució gens fácil, 
que haurà d ’afrontar la gent del Jean 
Vigo de cara al futur si voi continuar 
promocionant aquest tipus de mani- 
festacions.

El desconeixement que es té, a 
Perpinyà, del cinema d ’aquest pais - i 
suposo que també de l’espanyol- és 
considerable. No només no havien 
sentit parlar mai de Guerin, la qual 
cosa és en certa manera comprensi
ble, sino que gairebé ningù no conei- 
xia tampoc Marc Recha, malgrat que 
L’ARBRE DE LES CIRERES ha tingut i 
té la distribució més que acceptable 
a Franga. El treball de d ivulgado 
emprès per l’Institut és, dones, ne
cessari.

A partir d ’ara, els “Colloques”, que 
es celebraven anyalment, tindran 
carácter bianual, intercalant-los amb 
els “Rencontres”, que també es faran 
cada dos anys. Parlaven els organit- 
zadors d ’una nova mostra de cinema 
català, a la guai, malgrat la seva 
voluntat divulgativa, es podrá exigir 
una major dosi de rigor. Coneixent-los 
com els conec, estic convengut que 
será aixi. En tot cas, la gent de 
Sabadell, si ens necessiten, estem a 
la seva disposició.
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L ’esclat de la guerra civil va segar la 
prometedora arrancada d ’Amics del 
Cinema. Cal tenir en compte que l’es- 
pectacle cinematogràfic va ser afectat 
per aquells dramàtics esdeveniments 
corn tota mena d ’activitats. La produc- 
ció i la distribuciô van quedar paralit- 
zades i les sales d ’exhibiciô van ser, 
d ’antuvi, coMectivitzades i, poc des
prés, municipalitzades. A finals del 
mateix estiu de 1936, en un intent de 
sobreviure adaptant-se a les cir- 
cumstàncies, el grup va organitzar 
una sessió “a benefici de les victimes 
del feixisme”. Es va fer a l’Euterpe, 
amb Esclaus de la terra, film de 
Michael Curtiz interprétât per una jove-

QUE VA SER 
“AMICS DEL 

CINEMA”

3. La represa

Josep Torrella Pineda

nlssima Bette Davis. La prova va tenir 
bona acollida de públic, però va ser 
única; els pocs que se’n podien ocu
par tenien altres qüestions prou greus.

Acabada la guerra, les perspectives 
per a la incipient entitat — recordem 
que encara no reconeguda governati- 
vament— eren molt estantisses. El 
diguem-ne grup no va donar fe de 
vida fins tres anys llargs després. 
Naturalment, en castellò. Amigos del 
Cine, i sota la cobertura de la Obra 
Sindical Educación y  Descanso, aglu
tinadora de les activitats culturáis i 
lúdiques.

La reaparició va tenir Hoc el Juny de 
1942, amb l’estrena en sessió única, a 
l’Euterpe, del film de Veit Liarían La 
Sonata a Kreutzer, basat en la novel-la 
homónima de Tolstoi i inédit a la ciutat. 
L’estil d ’Amics del Cinema com a

REBECA de Hitchcock

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits
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amies també del detall, es va fer sen
sible amb l’audicié prèvia d ’un temps 
de la sonata de Beethoven a què 
correspon el titol de l’obra.

A continuació es van programar 
unes sessions de molt poc cost en el 
local de Educación y  Descanso, amb 
films muts i traspassats a format 
réduit. L’assaig, amb Tintent de pro- 
moeionar la tasca del grup, es va fer a 
base d ’entrada gratuita. El local es va 
omplir d ’una concurrèneia tan inade- 
quada que no van quedar ganes de 
repetir Texperiment.

Aquell mateix estiu de 1942 eis 
Amigos van muntar una exposició 
eommemorativa del mig segle del 
cinema, efemèride encara llavors a 
tres anys vista. Es va fer coincidir amb 
els dies de la Eesta Major, 31 de Juliol 
a 5 d ’agost, compresa en el programa 
oficial, i en va parlar elogiosament la 
revista barcelonina Destino.

Una novetat registrada en aquella 
fase va ser la incorporado del cinema 
amateur a les activitats del grup. 
Aquest camp, que va adquirir tanta 
importáncia a Catalunya, havia estât 
d ’antuvi en mans d ’una secció creada 
expressament en el Centre Excursio
nista del Vallès; desprès de la guerra 
se’n va fer càrrec Amies del Cinema, 
encara que, de fet, els elements 
humans venien a ser els mateixos. Per 
tal d ’atreure adeptes, es va convocar 
d ’entrada, Tany 1942, un concurs 
local. I a partir de 1943 el grup va dur 
a Sabadell, cada any, una sessió dels 
millers films premiats en el Concurs 
Nacional, que se celebrava a Bar
celona, i entre els quais destacaven 
les aportacions dels sabadellenos 
Llorenç LIobet-Gracia i Joan LIobet.

En la nova etapa d ’Amics del Cinema 
oom a Amigos, Tens va mantenir-se 
fidel als seus criteris, quant a divulga- 
oió i eolectioisme, amb què havia nas- 
cut a Tany 1936. I, cal dir-ho, en mans 
dels mateixos directius que n’havien 
estât fundadors — LIobet, Blanquer, 
Torrella— mès els que s’hi van anar 
afegint. Lluitava, però, amb Tinconve- 
nient de no llançar-se a la contractació 
direota de programació i Thaver d ’ac- 
tuar coTlaborant amb els empresaris 
locals.

ESCLAUS DE LA TERRA de Michael Curtiz

En aquest sentit destaca la sessió de 
pre-estrena comercial del tan promo- 
cionatfilm Rebeca de Hitchcock; vet- 
llada que, d ’acord amb Tempresari de 
TEuterpe, va ser organitzada amb tots 
els honors per Amies del Cinema. Fins 
i tot els Amies van convocar un con
curs de critiques breus del film, i les 
que en van sortir premiados es van 
publicar en el periodic local i els seus 
autors van ser invitate a integrar-se en 
el grup. De fet. Amies del Cinema mès 
que una entitat venia a ser una penya 
de cinèfile que combinaven activitats 
especifiques a Tentorn del setè art 
amb tertùlies on es tractaven diferente 
facetes del món cultural.

D’entre els premiats en el concurs de 
critiques de Rebeca, que es van incor
porar ai grup, destaquen Pasqual 
Jaurès, jove i malaguanyat poeta, tras- 
passat als 24 anys; Andreu Castells, ja 
conegut aleshores corn a pintor però 
encara no com a home de lletres i histo
riador; i Joan B. Bosch, futur guionista i 
director de cinema. Posteriorment s’hi 
van afegir Mateu Alborea, Jaume 
Balaguer, Ramon Bardés, Isidre Creus..

Ben poc després de la presentació 
de Rebeca, el grup va assumir la de 
Luz de gas de Dickinson, aquesta 
vegada al Principal, amb comple
ments curts de projecció única. I més 
tard va apadrinar ai tres pre-estrenes

a TEuterpe i va programar al Principal 
algunos sessions, bé que també de 
carácter públic, amb Carnet de baile, 
39 escalones, La kermesse heroica. 
El secreto de vivir, Condotieri, Crimen 
y castigo (versió de Sternberg) A la 
primera d ’aquestes sessions hi figura
va també Boda en Castilla, documen
tal espanyol que havia tingut primer 
premi en una Biennal de Venécia i que 
va ser cedit en exclusiva a Amies del 
Cinema pel seu realitzador García 
Miñólas.

Les sessions públiques eren alterna
dos amb sessions dites d ’estudi, limi
tados als addictes. Moites d ’elles es 
feien en una saleta privada de la boti- 
ga “oal Moix”, a la Rambla cantonada 
amb Les Planes; saleta que seria Tem- 
brió del nudi format per Cineart 3 i les 
multisales d ’aquell carrer. I també es 
van fer sessions al Centre Excursio
nista del Vallès i al Patronat Eulàlia 
Garriga.

És intéressant remarcar que el grup 
tenia la al seu càrrec una pagina set- 
manal de cinema al diari local i una 
emissió, també setmanal, a Ràdio 
Sabadell. A partir de juliol de 1943, fins 
a 1945, va publicar uns opuscles on es 
reproduí'a una selecció deis treballs 
aportats pel grup mateix al diari, més 
altres d ’inédits. _
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Quadern de blues

Willie Dixon's 
Blues Heaven 
Foundation

Jordi Aznar

El blues, com a fenomen musical I 
també com a filosofia de vida, gaudeix 
d ’una sèrie de suports importants que 
el mantenen vlu i el donen a conèixer 
internaolonalment i dels quals podri- 
em destacar els segCients: SEGELLS 
DISCOGRAFICS (Alligator, Crosscut, 
Black Top, Rounder etc) dedicats 
quasi exclusivament a aquest gènere; 
REVISTES I PUBLICACIONS (Living 
blues. Blues Revue, Ritmo I Blues, II 
Blues, Soul Bag etc): PROGRAMES 
DE RADIO (únicament de música 
blues); CLUBS I FESTIVALS DE 
BLUES (Buddy Guy’s Legends, Blue 
Chicago, Kingston Mines, Antone’s, 
Zoo Bar, Terrablues, American Folk 
Blues Festival, Chicago Blues Festival 
etc); I el més notable de tots, una fun- 
dació que porta el nom d ’un dels 
musics de blues més rellevants de tota 
la història d ’aquesta música: WILLIE 
DIXON’S BLUES HEAVEN FOUNDA
TION, Inc.

WILLIE DIXON era conegudissim 
com a vocalista i baixista, però desco- 
negut per a la majorla del públlc com 
a compositor; va néixer a VICKBURG 
(mississipl) el primer de juliol de 1915 i 
als 17 anys es va traslladar a Chioago 
on va residir durant 50 anys, combi- 
nant el blues amb la seva segona afi-
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ció: la boxa, i en la que, sota el nom de 
JAMES DIXON, va guanyar un cam- 
plonat l’any 1937.

Tôt I que durant eis anys 30 I 40 es va 
dedloar pràoticament a cantar I tocar 
el baix en diferente grups, la seva 
reputado I admiració II va recaure 
amb la faceta de compositor, per la 
seva facilitât creadora i vislô de futur; 
Se II atribueixen fins a un total de 500 
ternes diferente, alguns dels quais 
mitlcs en el mon del blues corn poden 
ser “ I JUST WANT TO MAKE LOVE TO 
YOU”, “BACK DOOR MAN”, “ I’M 
READY”, SPOONFULL” o “LITTLE RED 
ROOSTER” entre d ’altres; també hem 
de constatar que moites de les seves 
composicions han estât versionades 
per grups i solistes de primera fila corn 
CHUCK BERRY, ELVIS PRESLEY, 
ERIC CLAPTON, ROLLING STONES o 
THE DOORS, per citar els més cone- 
guts; va ser un dels personatges més 
influents en el mític segell discográfic 
CHESS, entre 1954 i 1969, fins el punt 
que no era possible fer cap tipus de 
enregistrement sense la seva supervi- 
slô; un tema seu anomenat “DON’T 
YOU TELL ME NOTHING”, vas estar 
that per MARTIN SCORSESE en el film 
THE COLOR OF MONEY (el color del 
diner) protagonitzat per PAUL NEW
MAN i TOM CRUISE. Des de là  déoa- 
da dels 70 va estar treballant en la 
organitzacló i concepoló del que havia 
d ’estar aquesta fundado; l’any 1984 
va marxar cap a LOS ANGELES per 
escriure la seva autobiografía titulada 
“ I AM THE BLUES”; finalment va morir 
el 29 de gener de 1992, essent la seva 
vídua MARIE DIXON, la continuadora 
de la tasca per a la fundado.

El 16 de setembre de 1997 la Fun
dado va obrir les seves portes al 2120 
de la South Michigan Av., concreta- 
ment a l’edifid que durant molt de 
temps havia format part del prestigios 
segell discográfic CHESS RECORDS i 
es fan visites guiades durant eIs 
matins per tothom qui estigui intéres
sât en el mon del blues I en el que alxô 
significa.

Aquesta fundado es manté, econô- 
micament parlant, bàsicament amb 
les aportaclons I donaclons de una 
bona part de mùsics de blues i rock
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totalment consagrats en aquest mon 
de la música, aixi com també per 
alguns actors de cinema amb força 
prestigi, i que velen col-laborar d ’a- 
questa manera en el desenvolupa- 
ment d ’alló amb el que sempre han 
cregut: EL BLUES; alguns músics com 
poden ser ERIC CLAPTON i ROLLING 
STONES hi fan també donacions en 
forma de material discografie, és a dir, 
discs d ’or o que han aconseguit algún 
premi o reconeixement, per poder ser 
admirats durant les visites guiados a 
les que ens referíem anteriorment; una 
altra font d ’Ingressos Important, apart 
dels 10 dòlars que costa el tíquet d ’en- 
trada a l’edifici, és tot el tema de “mer
chandising” que es possible adquirir 
al final de cada visita: discs, pòsters, 
camisetes, pins, plaques, etc. tots 
relacionats amb WILLIE DIXON i la 
seva fundacló.

Els objectius i la finalitat de la funda- 
ció, a part de mantenir viu l’espeht del 
blues com a música, son variats; en 
primer Hoc el que pretén és donar 
assisténcia social I sanitària a tots 
aquells músics que en tinguin necces- 
sitat (veils bluesmen que per motius 
d ’edat o d ’impediment fisic neccessi- 
ten una atencló especial); ajuda 
econòmica ais músics que reaiment 
ho necessitin; vetllar per que tots el 
artistes de blues puguin cobrar els 
“royalties”, és a dir, la part econòmica 
que els hi correspon corn a drets d ’au- 
tor, de qualsevol tema de blues que 
élis hagin composât; promocionar el 
blues a les escoles amb els nens per
qué continui havent-hi una cantera de 
futurs bluesmen I no s’aturi; el màxim 
responsable d ’aquest apartat és el sr 
BILLY BRUNCH, considérât el millor 
harmonicista de color actualment a 
Chicago i líder de la seva pròpia 
banda THE SONS OF TH BLUES.

Corn a complement de tot això, a 
més a més s’han Instaurât unes

beques que porten el nom de grans 
clàssics dels blues corn THE MUDDY 
WATERS SCHOLARSHIP I THE KOKO 
TAYLOR SCHOLARSHIP, destinades a 
donar suport econòmicament a alum
nos que desitgin dedicar-se als estu
die de música, periodismo o història 
afroamericana a Chicago; paral-lela- 
ment a Califórnia es fa el matelx amb 
la denominada THE JOHN LEE HOO
KER SCHOLARSHIP.

Per acabar, nomenarem alguns deis 
membres honoraris més coneguts que 
integren aquesta Fundació per al 
coneixement del públic en general, i 
que grácles a les seves aportacions i 
al seu recolzament totalment désinté
ressât, fan que tot això sigui una reali- 
tat i que la “flama” del blues continui 
encesa i viva per una bona part d ’a
quest mòn.

MEMBRES HONORARIS:
Dan Akyroyd, Long John Baldry, Eric 

Clapton, Robert Cray, Carey Bell, John 
Lee Hooker, B.B.KIng, Robert Jr. 
Loekwood, Edmund C. Monell, Keith 
Richards, Paul Rodgers, Niles Siegei, 
Bornie Taupin, Koko Taylor, George 
Thorogood, Johnny Winter, Mighty Joe 
Young i Don Was.

MEMBRES IN MEMORIAM:
Albert Collins, Lefty Dizz, Willie 

Dixon, Constance Duncan, Albert King 
i Muddy Waters.

P.D. La realitzaciò d ’aquest article ha 
estât possible gràcies a la Inestimable 
ajuda i coMaboraclò de la Sra. GWEN 
MORRIS, secretòria de la Willle Dixon’s 
blues heaven Foundation, que el pas
sât 9 d ’agost de 1999,1 fora d’hores de 
visita, molt amablement ens va obrir 
les portes del 2120 South Michigan Av. 
a peticiò nostra. Moites gràcies Gwenl.
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sem blança

CamìI 
Fàb resas  
i Dalm ati

Joan Cusco í Aymamí

A la primavera de l’any 1977 es publicá 
al Diari de Sabadeil la Semblança de 
Camil Fábregas. Des d’aleshores el seu 
contingut poc o res variarla. Si de cas el 
pas inexorable del temps que envelleix 
les coses i les madura.

Ara aporto una altra més al dia...

Transcric, però la mateixa frase que 
l’encapçalava: “...no és un home més 
que altre, si no fa més que l’altre”.

Cervantes

En aquest interval d ’anys he mantin- 
gut vivéncies compartides amb el nos
tre personatge. He estât al seu costat i 
amb eli he viscut hores i arguments. 
Entres ambdós ens han lligat alguns 
aspectes i motius. Li he ofert una amis- 
tat fidel i constant. S’ha confiât amb mi 
de la mateixa manera que jo he reco- 
negut les seves virtuts i els seus 
detectes, perqué en la vinya del 
Senyor hi ha de tot.

Recordo que anys ha un amie comú 
-Xavier Andreu- m’advertí: -“M’accep
tes un conseil?... D’eli, d ’en Camil, o 
has d ’ésser amie o enemic. No hi ha 
altra opció. Si deis primers hauràs 
d ’acceptar les seves intemperàncies I 
les seves rauxes...”

SÓC deis que l’he acceptât tal corn és.

En algunes ocasions II he repetit: - 
VÓS, Camil, no hem necessiteu ni jo un 
necessito a vôs. I si ens fem mûtua- 
ment alguna cosa será per l’amistat I 
per l’afecte que ens uneix. No hi ha 
altres interessos.

Aquesta afirmació mal, puc dir-ho, 
m’he l’ha objectada. Entre ambdós ha

«A
U

Neix a Moià l ’any 1906 i des dels quatre anys resideix a Sabadell. Fou alumne dels 
Escolapis. Cursà estudis d ’art a l ’Escola Industrial i d ’Arts I Oficis, ampllant-los a 
l ’Escola de Belles Arts (Llotja) de Barcelona. Marxa a Paris (1930-1931). Després 
passa un any a Madrid I retorna a Sabadell. Alterna l ’escultura amb la pintura al 
freso. Té obra seva a Sabadell, Barcelona, Madrid, Moià, Tàrrega, Santa Perpétua 
de Mogoda, Gallifa, Cardona, Ceret (Erança), Caldes de Montbui... Viatja per Itàlia 
I ingressa a la Universität de Perugia per a estrangers. Amie de Manolo Flugué 
col-labora amb ell en les seves ùltimes obres. Posseeix la Creu de Beneficéneia I 
la Medalla Vila Cinca de TAcadémia de Belles Arts (a la quai hi esmerçà anys I 
afanys)... Cal insistir: es mereix la Medalla del Treball...

FOTO JOAN CUSCO

prevalgut una transparénoia mai vela
da. I així ha continuât viva i actualitzada. 
M’ha tingut al seu costat. Malaurada- 
ment la majoria deis seus amies -vells 
amies d’altres temps- ja han passât a 
l’altra Vida.

-“D’amics en tiñe més Allá que aquí’’ 
-sol din

Certament.

S’ha sentit assolat.

Fa anys, des de que la seva Maria, la 
seva muller, morí, s’ha sentit desvalgut. 
Va perdre la meitat de la seva vida.

Ell, s’ha vist mancat d ’aquella vitali- 
tat que el movía; ha anat perdent la 
IMusló de viure. Demana que Déu se 
l’endugui.

No és un fet qüestionable: -“Ningú no 
ha fet tant per Sabadell com jo”, ha dit. 
Artísticament parlant, s’entén. Indis
cutible. No hi ha altre candidat, die jo.

Ara, a la rerevera de la seva vida, 
dona una ullada al seu passât. No és 
possible que el pugui rememoritzar 
tot. Hauria hagut d ’escriure la seva 
biografía. Són moites i moites pàgines

<IA
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en les quais hauria pogut 
narrar les vivèncles I anècdo- 
tes que conformen la seva llar- 
ga singladura. Viscudes I mal- 
viscudes... Per la peli del brau, 
per la Franga, per la Itàlia, 
Bèlgique, Holanda I pel seu 
Sabadell del qual té molt per 
dir I poc per maldir...

De Camil Fàbregas hi ha qui 
pot retreure-li alguna cosa, 
però són moltissimes més per 
enaltir-les. EH s’ha donat; ha 
estât generós. No ha estât 
gasiu. Exigent si, però molt 
més amb si mateix.

L’home passa; queda la seva 
obra. I tota ella és testimonial.

És home de te. Sol recordar i 
repetir el nom d’aquells seus 
amies amb els quais petjà 
camins i féu carni. D’eli dirla 
que ha estât un protagonista 
de pedra viva.

El seu homònim Miguel 
Fàbregas Morlà s’ha dedicat 
a filmar vídeos de l’obra I al- 
gunes seqüències de la vida 
d ’en Camil. Un acurat treball 
que és un exhaustiu docu
ment testimonial.

Des d ’aquesta semblanga 
vull dedicar unes paraules de 
gratitud a l’amic Jaume Mer- 
cadé amb el qual vam inventa
riar pega per pega el llegat 
artistic d ’en Fàbregas.

Queda ciar que el tema Camil 
Fàbregas és inexhaurible...

Féu el preceptiu baptisme artistic a 
París. Allá es retrobé amb amies amb 
els quais compartí vivénoies. Allá en 
passé de verdes i de madures.

Estudié a l’académia de la Grand 
Chaumière i també a l’Ecole des Arts 
Apliqués. Recorregué el París de cap a 
peus i no pujá a la Torre Eiffel. Deia que 
només hi pugen els papanates...

Retorna a casa. Deixa la maleta, que 
és un dir, i marxa a Madrit, com ho 
escrivia el seu gran amie i mestre 
Antoni Vila Arrufat.

FOTO JOSEP BUSOMS

Atret per la seducció de l’ltália monu
mental i artística, mirant tanta beilesa 
es queda bocabadat. Certament, el 
toscano li queia de la boca... Entra a la 
Universität de Perugia, convivint amb 
gent originària de tot el món. Eli fou l’a- 
lumne menys jove. I després d’aquella 
inoblidable experiéncia retorna a 
Sabadell. L’espera molta teina a fer. 
Nous reptes.

En Camil ha viatjat déu-n’hi-dó. Féu 
de Soldat a l’Àfrica. Dibuixà als oficiáis 
i això li reportà alguns privilegis. 
També féu la guerra. I gaudi de la pau 
en temps bèl-lic a San Sebastián. 
Formaven una “ lleva” catalana que fou

molt estimada. Allá feu amis- 
tats amb artistes i literats.

Ha recorregut pel pais i fins 
i tôt va estar hoste en el 
Monestir de El Paular, sota el 
Peñalara. Els monjes II tenien 
una cel-la a la seva disposi- 
ció. Allá esculpí una estátua 
de Sant Benet. Era “medio 
monje, medio soldado”, li 
digué el padre Cosme.

Passá temporades a Cal- 
des de Montbui, a casa d ’en 
Manolo Hugué. L’es-coltava 
i aprenia d ’ell. Fou el seu 
ajudant. Entre ambdós els 
lligá una forta amistat. 
L’assistí fins els seus darrers 
moments de la seva vida.

Manolo II havia fet un bust. 
També esculpí un bust del 
seu mestre.

-Manolo ha estât el millor escul
tor del nostre país -afirma.

Fou enterrât a Barcelona i 
anys després va ésser exhu
mât i traslladat a Caldes de 
Montbui. (Camil va assumir 
les despeses).

Sempre ha recordat de 
quan sent alumne deis 
Escolapis de Sabadell, rebé 
una forta tunda per haver fet 
les caricatures de dos pro
fessors, a qui no els plagué. I 

castigat a passar les classes al 
corredor, si bé ho aprofitava 
per continuar dibuixant.

Durant la seva vida ha rebut 
algunes altres tundes, sinó físi- 
ques, morals. D’algunes encara 
se’n ressent...

Aplicant-se al lema de Ju
venal; Mens sana in corpore 
sano, fou un deis socis funda- 
dors del Club Natació Sabadell. 
Deis que havia ajudat a omplir 
la piscina a galiedes... Bon 
nedador va concórrer en les 
travessies del port de Barcelo
na. En una ocasió fins i tot li van 
atorgar una copa.
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Horn creo que Camil ha sabut brace- 
jar en tots els estils.

En Camil va endegar importants ini- 
ciatives algunes de les quais va soli- 
daritzar a amies que van fer-li costat 
en realitzar-les. Podem parlar de 
l’Aeadèmia de Belles Arts, de la Casa 
Turull -Museu d ’Art-, del monument de 
la Vaca Cega, de l’exposició dels Art- 
fehts en la qual hi expressà la seva 
reacció i ressentiments contra certes 
persones dins del mon politic i artistic; 
les seves exposicions bénéfiques, les 
seves donaclons, també ais Ajun- 
taments de Sabadell I de Moià; els 
seus treballs -escultures i murals- a 
esglésies locals (San Salvador, la de 
Sant Félix, la de la Creu Alta...); obres 
en el cementih local i als carrers i pla
ces de la ciutat, com també a 
Barcelona, a El Paular de Madrid, 
Moià, Ceret, Sant Quirze...

Entre els seus treballs monográfics 
cal mencionar la coMecció de bustos, 
créant els “Homenots”, la “Tauro- 
màquia" -en quadres i relleus en fang 
i bronze-, la de “Màscares”. Totes tres 
foren exposades al Salé Modernista 
de la Caixa de Sabadell, a l’Académia 
de Belles Arts i al Casai Pere Quart, 
respectivament, l’any 1994... També hi 
ha molta obra per aci I allá d ’encárrecs 
particulars o d ’entitats. En resum: una 
vida de treball, incansable, infatiga
ble... Però, tot acaba, perqué l’home 
está sotmés a unes limitacions ineludi
bles: l’edat provecta, la renúncia a 
mantenir ¡Musions....

Camil Fábregas es recolli a la Casa 
de les Germanetes, decidit a acabar- 
hi els seus dies, desitjant que arribi el 
Final.

Aquell veil i ardit guerrer deixà les 
seves armes: martells, cisells, enfor- 
madors, garbines, escarpells, com
passes, tots els estris del seu ofici, de 
la seva vocació, en el seu taller-estudi 
on segueixen tal corn els deixà... Entre 
les parets planeja el seu esperit, per
ceptible, transmissible, vivent...

QUESTIONARI PROUST
-El principal tret del meu carácter?
-Emprenyador.
-La qualitat que prefereixo en un home?
-Que sàpiga estimar als altres.
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-Igualment.
-Allò que més m’estime dels amies?
-L’amistat.
-El meu principal detecte?
-Tossut.
-La meva ocupació preferida?
-Quan podia fer-ho, treballar.
-El meu somni de benestar?
-Poder viure tranquil.
-Quina fóra la meva pitjor desgràcia?
-Durar massa anys.
-Què voldria ser?
-Ja ho he estât tot.
-On desitjaria viure?
-Amb els meus, allá.
-Quin color prefereixo?
-Tots m’agraden.
-Quina flor prefereixo?
-Totes.
-Quin ocell prefereixo?
-Els pardals que vénen aqui a l’arbre.
-Els meus autors preterits en prosa?
-No pue recordar noms. Molts.
-Els poetes preterits?
-Els meus amies: Mossèn Camil Gels I Pere Quart.
-Els herois de ficció?
-He perdut molta memòria.
-Les meves heroines de ficció?
-Igualment.
-Els meus compositors preterits?
-La música clàssica; no recordo noms.
-Els pintors predilectes?
-Els meus amies: Vila Cinca, Vila Arrufat, Vila Puig, Joan Vilatobà.
-Els meus herois de la vida real?
-Els que treballen per la pau.
-Les meves heroines històriques?
-No ho recordo.
-Els noms que prefereixo?
-Mercè -el nom de la mare-. Maria... molts.
-Què detesto més que res?
-Els canvis de la vida.
-Quins caràcters històrics menyspreo més?
-Els que fan la guerra.
-Quin fet militar admiro més?
-Cap. Vaig fer la guerra amb els moros i la Guerra Civil.
-Quina reforma admiro més?
-No m’agraden les reformes.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Ja no pue esperar-ne cap.
-Corn m’agradaria morir?
-Ho deixo a les mans del Déu.
-Estât present del meu esperit?
-Bastant desenganyat.
-Fets que m’inspiren més indulgència?
-No sé quins dir...
-El meu lema?
-Estimar i treballar.
-Com sóc?
-En el final de la vida.

Aquest Qüestionari Proust s ’ha fet en la seva habitació, la número 105, que dona al 
carrer Creueta. Som devant de la finestra I en el seu maro destaca un rosarler (mella 
azederach), entre el ramatge del quel saltironegen uns pardals.(23 novembre’99).



PERFIL

Un sac de nervis mal Iligat.
Inquiet. Tramuntana.
Fort: roure i pedra a la vegada.
Sec, précis. Penya-segat.
Té el traç de la falç quan la segada.
Home d ’acer trempât. Figura inclinada, puix sempre avança més el cap que l’ossada.(Banyabaix).

És un treballador que no esté per vagues. És una injusticia que no li hagin atorgat la Medalla del Treball. 

Eli és demà. No morirá mai, i, si és que si -q u e  tôt pot ésser- ho farà al dret, résolut, fins i tôt sense aco- 
miadar-se de ningù...
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FOTO MIQUEL LLONCH

Si han tingut la paciència de llegir 
alguns dels articles i articlets d ’un ser
vidor que han anat apareixent en 
aqüestes pàgines, potser hauran cons
tatât que parlo de la cuina de casa, 
bàsicament. És a casa, on cuino; on 
ens coneixem eis gustos i eis experi
ments fallits no tenen penalitzaciô. El 
professional, suposo, pretén que eis 
seus plats, tan corn reflectir les seves 
idees, agradin a un cert nombre de 
persones. Sino, ben aviat será un cui- 
ner incomprès i arruïnat. Però, corn 
veuen la cuina, eis restauradors que 
dia a dia sotmeten la seva creació a la 
consideració del public? Quan vas a 
menjar a un d’aquests benemèrits esta- 
bliments, el cuiner té teina; si passa per 
les taules a saludar la clientela, no 
estarla bé entretenir-lo. No obstant, 
corn que és preguntant, que es va a 
Roma, aprofito la coneixença amb en 
ÜUÍS, del restaurant “El Celler”, de 
Matadepera (una estrella, a la guia 
Michelin), autor de plats que poden 
resultar sorprenents, però en cap cas 
extravagants, i li proposo unes pregun
tes. Me les contesta amablement.

He sentit explicar que tu, corn en 
Santi Santamaria i en Ferran Adrià, 
no anaves per cuiner, sino que et vas 
trobat cuinant, per dir-ho d’alguna 
manera. És cert? Corn va èsser?

La veritat és que estudiava Dret i que, 
per circumstàncies de la vida, em vaig 
agafar un any, diguem-ne sabàtic, i el 
vaig aprofitar per fer la mili. LIavors 
vaig conéixer la que ara és la meva 
esposa i em vaig casar; i, és ciar, calia 
guanyar-se la vida. Corn que eis meus 
pares tenien aixô (El Celler, que feia 
berenars i earn a la brasa) vaig posar- 
m’hi amb intenciò d’anar adaptant la

Cuina
Un cuiner, 

Lluis Bernils

J. A. Ferran

oferta a la demanda dels clients, però 
d’acord amb eis meus criteris perso
nals. Aquest procès d ’aprenentatge ha 
durât uns deu anys, en part ha estât 
autodidacta i en part, apresa visitant 
altres restaurants i parlant amb cuiners. 
No SÒC de cap escola concreta. Estant 
a casa, he tingut Ilibertat per anar fent 
segons eis meus criteris. Si tenia poca 
gent, en tenia poca, però no m’ha oal- 
gut cedir a la rendibilitat immediata. 
Per altra part, he tingut la sort d ’estar 
molt pròxim als dos capdavanters de la 
cuina catalana actual, el Santi 
Santamaria i el Ferran Adrià, en les 
époques que creaven eis seus estils, i 
n’he après, podria dir que amb élis.

Més d’un cop, vénen al cap simils 
de la terminologia musical, parlant de 
la combinado d’aliments a la cuina: 
harmonia, contrapunt, simfonia... Fas 
servir cap mètode, per composar 
nous plats?

Tinc més d’una manera, la que en 
podhem dir intuitiva i la d’anar al mer- 
cat, a veure eis productes que hi ha, 
cosa que m’agrada molt. Amb les matè- 
ries que veig, n’imagino una combina- 
cié. Després, sobre aixô, l’equip de 
casa ens ho parlem i fems proves. 
Sempre en funciò de les possibilitats 
del nostre equip, que no és molt extens. 
No podem plantejar-nos fer plats molt 
complexos i servir-los al moment; 
necessitarla més gent. També agafo 
referéncies de receptaris antics, però 
mirant d ’alleugerir les salses i, sobretot, 
de respectar els sabors del producte, 
ressaltant-ne la qualitat. Ja no ens cal 
tapar les mancances d’una tardança en 
la distribució, com al segle passât. I, 
finalment, la visita de tota mena de res
taurants on em sembla que puc apren-

dre alguna cosa. Fotografío els plats i 
preñe les meves notes, que vaig guar- 
dant, des de fa dinou anys. Aixó fa un 
gavadal d ’informació sobre la que, 
quan et planteges la carta de la tempo
rada, pots elucubrar.

Tot i que al nostre país fa segles que 
es cuina i, modèstia apart, la nostra 
tradició culinària no està gens mala- 
ment, hi ha plats que poden resultar 
insòlita, per la novetat o la combina- 
ció de productes, o per la tècnica 
culinària que se’ls aplica, sense que 
per això no siguin una troballa. La 
curiositat per les innovacions, ès 
majoritària, o bè guanyen els partida- 
ris de les fórmules consagrades?

En generai, el públic no és pas 
massa partidari d ’experiments arris- 
cats. No obstant, quan va al restaurant 
voi el que no menja a casa, on la cuina 
es va simplificant cada vegada més. 
Per tant, un cert nivell de sorpresa, si 
que l’espera.

Sembla que tornen a popularitzar- 
se l’agricultura biològica i les varie- 
tats autóctonas d’alguns aliments: la 
raça Prat, les mongetes del ganxet, 
etc... i comencen a desplaçar els 
mètodes de cultiu i les varietats que 
es van introduir pel seu rendiment 
quantitatiu o pel major atractiu visual, 
nomès. En canvi, ja tenim aquí els 
tomàquets transgènics. Com el veus, 
el futur de la producciò d’aliments 
honestos?

Jo SÒC clarament partidari de basar la 
cuina en la qualitat dels productes, 
com ja t’he dit. Per desgràcia, n’hi ha 
que s’aniran acabant: els popets, el Ilo- 
barro salvatge... El peix, cada vegada 
més, será de piscifactoría; les pesque- 
res a mar obert están cada cop més 
exhaurides. Mentre en trobem, cal que 
procurem tenir a la carta aquests pro
ductes. Sobre els transgènics, és una 
capsa tancada, encara no es pot dir 
gran cosa.

Els restaurants xinesos, que oferei- 
xen una cuina a preus econômics, 
sense ingredients de cost elevat, 
agraden i cada cop tenen més adep
tes, sobretot entre els que no dinen a 
casa. Creus que es podria fer amb 
èxit una restauració equivalent, amb 
productes de la mateixa gamma, però 
amb el receptan tradicional de la nos-



tra cultura, que es va perdent a les 
cases (patates emmascarades, trin- 
xat amb rosta, samfaines, posem per 
cas) i fugint de I’omnipresent amani- 
da o macarrons?

La restauració econòmica és més una 
qüestió de costos d ’estructura i de per
sonal que no pas del preu dels produc
tos. És un camp que he defugit, no va 
amb la meva manera de ter.

Que al país del pa amb tomàquet i 
les coques vinguin a posar botigues 
d’entrepans de earn picada o pizzes 
que no s’assemblen en res a les piz
zes italianes, i tinguin tant d’èxit, no 
desespera una mica? Creus que 
aquesta canalla d’avui, macdonalitza- 
da, pitzacatada i quentaquifraietxi- 
quenitzada de manera tan immiseri- 
corde, aprendrá mai de menjar o será 
tota la vida una devoradora de pinsos 
compostes?

Ais meus fills, per exemple, no els 
portls nl a una hamburgueserla nl una 
pizzeria. Amb alxò, vull dir que a la 
canalla d ’avui, tot depèn de com se’Is 
hagi educat el gust. SI per sopar, a 
casa seva, els donen un entrepà cada 
dia, que vols que sàpig jen?

La cosa no quedarla completa si no 
dones una recepta teva que es pugui 
fer fàcilment a casa, no creus?

T’expllcaré com falg el que jo en die 
l’esqueixada feta d’una altra manera.
Els ingredients són: bacallà del morro, 
sense espines; tomàquet madur, olives 
negres, brots de ceba tendra, oli verge, 
una mica de pebre i una mica de cebo- 
ili picat. Per preparar-ho, semicongela- 
rem el bacallà, el tallarem a llenques 
molt primes, con si fos un carpaccio, i el 
posarem al plat. Per un altre cantò, 
rallarem el tomàquet i l’emulsionarem 
amb un bon raig d’oli verge. Traurem 
els pinyois de les olives i també les 
emulsionarem amb oli. Escaldarem i 
pelarem una mica més de tomàquet, el 
tallarem a quarts, els traurem les llavors 
i els posarem sobre el bacallà. Des
prés, amb les emulsions d’olives i de 
tomàquet, farem dos cercles concén- 
trics a l’entorn del plat. Finalment, hi 
tirarem pel damunt els brots de ceba 
tendra i el cebollí. I ja està.

Moites gràcies per la teva atenció.

Dìiluns
Una fotocòpia

Pere Cornelias

Hi ha gent que diu que la Lliga espan- 
yola és la més difícil de totes -entres 
d ’altres, el Sr. Van Gaal. No seré pas jo 
qui els contradigui. En tot cas, hi ha un 
fet que si que em sembla indiscutible: 
és la tendència més marcadament 
surrealista. Les coses més inversem- 
blants a primera vista se’ns presenten 
transfigurades en pura lògica: tothom 
és capaç de tot perqué ningú no està 
segur de res.

Ja no ens sorprèn el fet que el Rayo 
Vallecano -que la temporada passada 
jugava a la Segona Divisiòl- sigui el 
líder de la classificaciò després d ’ha- 
ver-se jugat ja gairebé una tercera 
part del campionat. Els he vist jugar i 
semblen un equip de carrer volunta- 
hòs i una mica endreçat. Però és igual, 
corren molt i, a vegades, ja n’hi ha 
prou. A la zona alta de la taula classifi
catòria, també s’hi troba el Zaragoza, I 
ningú no s’immuta.

A la part de baix, tenim, com ja 
comença a ser habitual, l’Atlètico de 
Madrid del patètic Sr. GII i un Vaiència 
instintivament acostumat a perdre, 
exceptuant els partits que juga contra 
nosaltres, que és quan, potser també 
per instint, decideix servir-se, encara 
que només sigui una vegada, de les 
immenses facilitats que se li ofereixen.

El Barga va comengar la Lliga 
acceptablement i va jugar, fins i tot, 
algunos estones de bon fútbol. He de 
dir, a fi de ser franc, que la cosa em 
trasbalsava una mica, perqué es con- 
tradeia amb el que sempre havia pos
tulat. Hi havia, és veritat, fonamentats 
moments per a l’esperanga (la bogeria

de Numancia, l’impagable regai de 
Sergi I Hesp el dia de l’Alavés...), però, 
malgrat tot, anàvem tirant forga bé. 
Tanmateix, i potser per evitar-me un 
seriòs problema a l’hora d ’escriure 
aquest article, ens vam posar a to al 
mes de novembre, com a l’any passât. 
Derrota a Riazor, ridieul a l’Estadi amb 
el Màlaga i enésima ensopegada amb 
el Valéncia: cinqués a la classificaciò i 
amb el Madrid, que teniem massa 
lluny, una mica més a prop.

El dia del Valéncia, just abans de 
comengar, vaig comprovar que el Sr. 
Van Gaal s’havia retrobat a si mateix: 
anunciava una defensa en línia de tres 
homes i coMocava Luis Enrique d ’ex- 
trem esquerro. Èxit assegurat: mentre 
el jugador asturià deambulava pel 
camp literalment cap on podia i el 
Barga exercia un indiscutible domini 
territorial, el Valéncia s’acostava qua
tre vegades i ens feia tres gols. Si es 
tracta d ’aconseguir récords, el Sr. Van 
Gaal és a prop d ’assolir-ne un de bas- 
tant meritori: dels últims sis partits con
tra el Valéncia, no n’hem guanyat cap, 
però n’hem perdut cinc. És ciar que, 
amb sort, aquesta temporada potser 
només haurem de jugar-hi una altra 
vegada i prou.

Mentre, a Madrid, també deuen estar 
distrets. No sé quants milers de mi
lione de deute, embolies i aldarulls, un 
mogudíssim canvi d ’entrenador, el Sr. 
Del Bosque d ’apagafocs, el Hierro mig 
coix, amb uns porters de broma i amb 
un joc d ’una tristesa espaordidora. I el 
pobre Anelka, el fitxatge estrella 
-5.700 milionsl-, abatut per una la
mentable depressió.

Una fotocòpia que fa perdre les 
ganes d ’anar al fútbol, que ens fa ten- 
dir a l’avorriment i que, per ser del tot 
completa, hauria d ’incloure el tercer 
titol de Lliga I més desgràcies del 
Madrid. Una cosa i l’altra, és dar, sòn 
perfectament possibles.

El que sembla que va una mica dife- 
rent és la Copa d ’Europa, pel que es 
diu el primer objectiu dels barcelonis- 
tes aquesta temporada. Ja en paria- 
rem, però, de moment, siguem pru
dents I donem-nos un petit marge.
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Imatge ì Paraula

(Manila)

El telèfon està trucant...

Ningù I’agafa.

La gallina, engabiada està espectant.

Es diu: -L’agafaria, però no puc...

I cacareja, molesta, perquè pot èsser 

una trucada urgent...

(La mastressa haurà anat a vendre els ous...)

Foto: Pere Monistrol 
Text: Joan Cusco
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La cultura 
es mereix 
el nostre 
màxim interès

Potenciar la cultura és potenclar la crea-

tivitat, la convivència, el progrés i tot allò

que enriqueix una societat moderna

i avangada.

Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix

el màxim interès.



Presentacíó
Tomem a tenir al davant un 
nou nùmero de Quadern, i ja 
hem arribat al 2.000. Anem del- 
xant enrere, sino el miMenni, si 
l’any del Centenari del naixe- 
ment de Joan Oliver i, per a- 
quest motiu, hem intentât fer-li 
un homenatge constant tot 
dedicant una sèrie d’articles a 
l’autor sabadellenc des de ja fa 
més de mig any. Aquest nùme
ro pot ser una mica especial, 
atès que compta amb tres 
coNaboracions diverses sobre 
Oliver: la de Bartomeu Cruells, 
des de La Mirada, l’encarrega- 
da de vetllar pels tons d’Oliver 
i de poder treure a la llum tex
tos diversos: l’entrevista a Jau- 
me Aulet, terrassenc, professor 
de la UAB, i una descripció de 
la reedició de l’obra completa. 
Seguint, tant de bo!, I’esperit 
oliveriá sembla que anem po- 
tenciant la part creativa de la 
revista, tant pel que fa a la sec- 
ció de creació inèdita de poe
sia, aquest nùmero dedicat a 
Sala-Sanahuja, com narrativa, 
incorporant, com l’autèntic 
Feliu Vallès havia fet temps 
enrere amb les fantàstiques 
“Cròniques urbanes”, al perso- 
natge femeni créât per M. 
Soler, al més pur estil vallesà, 
que ens acompanyarà tot el 
temps que pugui, i per què no 
recordar-ho també, amb la iro
nia punyent que els nostres 
particulars “Dilluns” ens van 
acostant puntualment, obra de 
Dalmases i Cornelias, a la rea- 
litat esportiva, barcelonista, 
més crua, punyent. Un gran 
però, per acabar, l’oblit de 
Francese Trabal. Hem d’inten
tar, entre tots, fer-hi alguna 
cosa.

Projecte Europea sobre la diversitat lingüística
Joan Masferrer
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Els textos signats refiecteixen l’opinió 
personal deis autors respectius.

f u n d Á c ió
Amies 

de les Arts
i de les Lletres 

de Sabadell

Es tracta d’una iniciativa de l’entitat 
sabadellenca d’ámbit nacional Nous 
Tennps, entitat sense ànim de lucre, plu
ral i progressista, fundada el 1994, que 
treballa en projectes de carácter civic, 
cultural i social. Els seus àmbits d ’ac- 
tuació son la cultura, les relacions inter- 
nacionals, el débat i la participació en 
política (des d’una participació no parti
dista), l’educació en el Heure i l’oci cul
tural i la Solidarität i la igualtat.

En el marc d’aquests objectius. Nous 
Temps ha rebut una subvenció de la 
Comissió europea dins el “Programa 
comunitari a favor de la consolidació i 
l’intercanvi de la cultura i les llengües 
minoritáries”. Per evitar els problèmes 
de terminologia que suscita el qualifica- 
tiu de minoritáries. Nous Temps ha ano- 
menat el seu projecte “Diversitat lingüís
tica”. Hi col-laboraran les entitats se- 
güents: Palet (Albertville, Franga), Coo
perativa Allegro con Moto (Tori, Itàlia), 
European Care and Training (Lough
borough, Regne Unit) i Centre Regional 
d ’Études des Populations Alpines 
“CREPA” (Suïssa).

Els objectius del projecte “Diversitat 
lingüística” són la promoció i la defensa 
del català i de les altres llengües que 
figuren en aquest projecte: el francopro- 
vençal, l’occità, l’aranès (dialecte de 
l’occità) i el piemontès (dialecte del fran- 
coprovençal). A partir d’aquesta activi- 
tat de promoció. Nous Temps vol fomen
tar el débat i la reflexiô sobre la situació 
actual de les llengües minoritáries i l’en- 
senyament d’aquestes llengües a través 
de la realitzaciô de projectes de difusió 
sobre la diversitat cultural a Europa. 
L’objectiu és aconseguir que joves, 
experts i professors aprenguin una altra 
llengua minoritària alhora que fan conèi- 
xer la seva i procurar que, dins el pro
jecte, els participants dels países euro
peos que parlen altres idiomes cone- 
guin i aprenguin aqüestes llengües 
minoritáries. Finalment, ens proposem 
crear una xarxa d’associacions d’Euro- 
pa per col-laborar d’una manera més 
estreta en projectes similars al nostre.

Des de la seva fundació. Nous Temps 
ha volgut comptar amb un canal propi 
d’expressiô i ara, coincidint amb la con- 
cessió de la subvenció per la Unió 
Europea, és el moment en qué aquesta 
intenció es plasmará mitjançant l’edició 
de la revista que anomenarem Diàieg, la 
quai intentará ser un espai d ’informaciô.

Project« 
Europei! 
sobre la 
diversità! 
linsiiistica

Joan Masferrer

reflexiô i reivindicació de les diferents 
realitats lingüistiques a Europa.

El desenvolupament del projecte 
“Diversitat lingüística” inclourà dos cur
sos intensius de formació de català i de 
francoprovençal per a participants de 
diversos países d’Europa que es realit- 
zaran a Sabadell i França. Crearem el 
joc de taula interactiu amb fitxes i case- 
lies “La diversitat cultural a Europa”, 
que anirà dirigit a estudiante i mestres 
de secundària. Celebrarem cicles de 
xerrades i débats sobre la situació 
actual de les llengües minoritáries i els 
seus marcs legislatius i també concur
sos literaris de català i francopro
vençal. Al final del projecte, elabora- 
rem un estudi de camp (aplicació 
informática) sobre el percentatge real 
en la poblaciô d ’aquestes llengües. 
Finalment, dissenyarem una página 
web per tal de poder arribar al máxim 
possible de participants.

Entre les activitats que tenim previst 
celebrar hi ha una gran trobada durant 
el mes de marg i l’organització d’una 
Setmana Cultural amb diversos actes 
(teatre, música, cultura tradicional i 
popular, etc.) durant el mes de juny.

Amb vista a l’any 2001, que será l’Any 
europeu de les llengües, iniciarem la 
recerca de més entitats que coMaborin 
amb Nous Temps i altres llengües mino
ritáries per afrontar un nou projecte de 
diversitat lingüística.

Per tot el que hem esposat, des d ’a- 
quí volem fer una crida a tothom que 
estigui intéressât a participar en les 
activitats que tenim previst realitzar 
perqué la repercussió del nostre pro
jecte “Diversitat lingüística” sigui la 
més gran possible.



Ens tornem a trabar davant d ’una 
campanya electoral, i igual com el 
1996, sorgeixen de nou els discursos 
essencialistes de I’Espanya profunda 
propis d ’altres temps. S’utilitzen, sota 
l’excusa de guanyar vots, arguments 
que atempten contra la multiculturalitat 
i la diversitat; horn no respecta res que 
no sigui oficial, i els pobles que son 
forçats a viure sota determinades fron
teros de fet no ho son. S’entesten a 
defensar una constitució redactada 
sota l’amenaça militar d ’una diotadura 
per tancar les portes a l’exercici d ’un 
dret democrátic com és l’autodetermi- 
nació, i a un procès de pau tan desitjat 
i necessari com és el del País Base. Es 
juga amb foc en nom del nacionalisme 
més tronat i d ’uns intéressés massa 
caducs en els nous entorns sòoio- 
econòmics. Per si no fos poc, aquells 
mateixos qui están duent a terme 
aqüestes politiques, atribueixen l’eti- 
queta de nacionalistes als qui diuen 
defensar els drets dels pobles. A- 
quests segons, malgrat les connota- 
cions del mot a nivell europeo, es dei- 
xen marcar aquest gol donant per 
entès implicitament que ells són el 
terme marcat i per tant els altres la nor- 
malitat; quina normalitat?

Sobten positivament algunes en- 
questes com les de la Vanguardia que 
posen de manifest que una part impor
tant dels habitants de l’Estat Espanyol 
acoeptaria la reforma de la Constitució 
i el dret a l’autodeterminaciè,.. una 
enquesta, si, però pot restar palés que 
no hi ha res de sagrat corn volen fer 
oreure. A més, précisément aquells qui 
en un primer moment no acceptaven la 
Constitució per massa innovadora, ara 
s’hi aterren en nom de d ’un immobilis
me que denota manca de seguretat 
alhora de plantejar temàtiques estruc
turáis i processes en profunditat.

La precampanya electoral pot esde- 
venir un altra cop més un mecadeig 
per a la recerca de vots, més un nou 
bombardeig mediàtic, que un débat 
autènticament politic. Les iluites pels 
càrrecs, massa évidents, i l’avantposar
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els drets individuals dels qui poden 
resultar elegits, o dels qui en depenen 
econòmicament, per sobre dels ciuta- 
dans, ha oontribuit també al despresti- 
gi de la politica, esdevinguda simple
ment una entelèquia. De l’abstenció 
tothom se’n lamenta, però ningù inten
ta posar-hi remei de debò, ni a nivell 
d ’imatge pública, ni a nivell d ’una bona 
pedagogia pública en els diversos 
àmbits d ’incidència.

Cada cop que hi ha eleccions es 
planteja de nou la problemàtica de Ca
talunya, per a mi d’una manera esbiai- 
xada, poruga, poc originai. Els politics 
d ’alguns partits d’àmbit català es quei- 
xen de la manca de conscienciació de 
la societat catalana: “no podem anar 
més enilà si la societat catalana no 
segueix”, postulen. No creo que aquest 
raonament sigui bo: sota el “tot va bé” 
s’ha prêtés amagar el problema real, i 
d ’aqui una de les causes de l’endor- 
miscament de la voluntat dels ciuta- 
dans. Calen accions, considerem, que 
posin de manifest que el litigi nacional 
no està resolt. La imatge de “ potser 
ens estem accedint”, de legitimar un PP 
percebut històricament com a detrao- 
tor dels drets del poblé català, de no 
enfrontament, d’acomplexament,... no 
afavoreix gens una represa de la oons- 
ciència nacional. A més, com és possi
ble sota la presència avasalladora 
d’uns mitjans de oomunicació adver
sos? per què no s’aprofiten més els mit
jans que encara podrien jugar a favor 
nostre? Caldria que hom s’adoni de la 
voluntat real de Madrid: exemples oom 
els de les seleocions catalanes hi po
drien ajudar: l’Estat espanyol ha re-

corregut davant del Tribunal Constitu
cional una Ilei que reflecteix la voluntat 
majoritària de Catalunya, aixi ho deixa- 
ven olar les enquestes, avalada per 
més de 500.000 signatures. Davant 
d ’un greuge tant escándalos, algunes 
lamentacions, i, silenci: per què? i l’es- 
querra tradicional, tampoc? per què no 
hi ha jugat?

I per què aquesta politica de reivindi
car pessics? quan hom va a una nego- 
ciació ha de plantejar qüestions impor
tants i llistons alts, se suposa, després 
ja es rebaixaran, o no, però, i d ’entra- 
da? per què hem passât per exemple 
ja des d ’ara d’una possible reivindica- 
oié del concert economic a la d ’un 
pacte fiscal?. Per què en tants anys de 
suport a Madrid no s’ha ni parlât de l’o- 
ficialitat del català a Europa, la olau de 
la quai la té gairebé en exolusiva 
Madrid? aquest guany, que reperouti- 
ria positivament en qüestions corn l’eti- 
quetatge en oatalà, i textos legáis, no 
compta amb l’oposicié de gairebé cap 
força política, i no encendria massa 
débat corn en la discussié de la Ilei de 
política lingüística 1/1998. És qüestié 
de voluntat política, però els partits 
amaguen la seva desidia sota d ’excu
ses de mal pacador.

A banda de tot plegat, potser la cons- 
oièneia ciutadana no està tan apaga
da: reivindioacions individuals corn la 
de l’etiquetatge en català dels caves, 
els diaris esportius o les signatures a 
favor de les seleccions oatalanes, ho 
demostren. El que passa és que el 
mòn aotual és diferent a dels anys 70, i 
la manera d ’actuar habituai ja no és 
sortir al carrer: els nostres politics sem
bla que no ho hagin entès.

Finalment, seria bo que en Tactual 
legislatura catalana, massa condicio
nada malauradament pels futurs résul
tats del 12 de març, es comencessin a 
plantejar maneres de fer diferente, 
noves vies per als problèmes, i a la 
qüestió nacional: cal renovaciò,
iTIusió, i més obertura als diversos sec
tors de la societat ...potser així obtin- 
dríem una societat un xic menys passi
va, un xic menys indiferent....en som
però, escèptios, segurament desitgem 
massa.



Hablar de poesía resulta cada vez más 
difícil si nos atenemos a todas las incle
mencias que sobre este término han 
volcado las distintas corrientes teóricas 
y la torrencial avalancha de movimien
tos y escuelas. Resulta ya una temeri
dad pretender encerrar en una defini
ción algo que es mutable, imprevisible 
e irrepetible. El poema crece definién
dose a sí mismo y, aunque pueda tener 
una orientación preestablecida, una 
inclinación apriorística, acaba siempre 
por redefinir la poesía. Cada poema, 
aún siendo de un mismo autor y 
naciendo de una experiencia personal 
común, determina sus imágenes y 
establece sus propias leyes, absoluta
mente innegociables. Yo como lector o 
como crítico involuntario, que a menu
do no es otra cosa que un lector con 
estigmatismo, puedo juzgarlas bana
les, ortopédicas o inquisitivas, pero no 
puedo -a  final de este milenio- dudar 
de su poeticidad con argumentos 
incontestables. No se trata de alinear
me junto al “relativismo posmoderno”, 
pues éste se refiere al gusto y yo me 
dirijo a su esencia. Y lo esencial es que 
el poema es ejemplar y autónomo y 
sólo se puede medir con leyes inma
nentes y no con estándares objetivos. 
Como recordarán, Camilo José Cela, 
ironizando sobre las discusiones 
domésticas en torno al concepto 
“novela" que han tenido ocupados a 
tantos profesionales de la videncia y la 
taxidermia literaria, decía que novela 
era todo aquello que en una portada y 
bajo los caracteres de un título ponía 
novela. Y yo no me atrevo a quitarle la 
razón. De la misma manera podríamos 
cerrar la discusión sobré qué es y qué 
no es la poesía.

No se trata, pues, de evangelizar. La 
afirmación de nuestra poesía no preci
sa de la negación de otras, igual que 
un poema no niega nunca a otro. Y 
cuando digo esto no estoy apostando 
por la “neutralidad” porque la lírica es 
la antineutral por excelencia. Pero no 
hay que confundir las opiniones, que 
para ser tales deben contener siempre 
una dosis de irracionalidad encubierta, 
con el apostolado.

Decía Hilde Domin en su apasionante 
ensayo ¿Para qué la lírica hoy? que 
todo lo que en verdad importa es fin en
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sí mismo, es decir, inútil e irrenunciabie 
a la vez. La Poesía importa. Por eso 
cuando algún necio intenta lanzarme 
una puya diciendo que la Poesía no 
sirve para nada y que ese es el motivo 
de que la tenga en gran estima. Que no 
sirva para nada le otorga una dignidad 
inconmensurable. En este sentido, los 
poetas aún somos necesarios, porque 
somos rematadamente inútiles y no se 
sabe qué hacer con nosotros. Será 
porque no puedo imaginar todavía un 
perro sin pulgas. En un mundo tan 
superficialmente pragmático como el 
nuestro, la decencia reside en la ino
portunidad. Cuando Bernardo Atxaga 
afirma que ya no hay un horizonte utó
pico claro, y la versión dominante de la 
realidad es ampliamente apoyada y 
aceptada, y que aquel que no la com
parta debe andarse con cuidado por
que ahora no se secuestran libros, sim
plemente se anulan; no entiendo yo 
que esto sea una tragedia. Siempre

vivió la Poesía en el umbral del ostra
cismo. Y en esa tesitura supo conser
varse más fiel a sus principios que 
otros géneros.

Llegados a este punto quiero propo
nerles una reflexión. Cuando tanto se 
ha insistido en la naturaleza sublime de 
la Poesía y en su quinta esencia tras
cendente ¿no se le ha hecho un flaco 
favor? Hemos atemorizado a los lecto
res, desterrándolos con arrogancia. 
Tampoco creo que haya sido un acier
to identificar al poeta con el intelectual. 
Recuerdo un comentario de Antonio 
Muñoz Molina: “Se asocia la palabra 
intelectual con la palabra lucidez, pero 
en la mayoría de los casos los intelec
tuales se han caracterizado por cerrar 
los ojos o, incluso, por mentir abierta
mente”. El poeta no un chamán ni un 
visionario ni siquiera un intelectual en 
su sentido puro. Es un Creador. 
Aunque en las postrimerías del siglo XX 
me inclino a hablar ya de Recreador 
pues las Vanguardias cerraron el ciclo 
de la Creación al desmontar el lengua
je y poner la tramoya al descubierto. 
Ahora “recreamos”, vestimos la desnu
dez impúdica en que nos dejaron los 
movimientos minimalistas. No pode
mos, para ello, obviar la tradición. Toda 
vocación poética nace de la fascina
ción por una tradición que no tiene por
que seguir un canon ni criterios de 
autoridad.

Dice Eduardo Mendoza que tiene que 
haber una tradición para asimilarla 
pero también para romper amistosa
mente con ella. (Bueno, lo de amistosa
mente lo digo yo). Me parece una ver
dad incuestionable. Pero a menudo 
esa ruptura puede ocultar un desarrai
go, una fractura inconfesable con la 
tradición. Creo que esto no es bueno. 
Demasiado frecuentemente el escritor 
joven ha sucumbido a ese canto de 
sirenas que se llama originalidad, en 
detrimento -casi siempre- de la ver
dad. Y ser verdadero es ser auténtico 
aunque no se sea novedoso. No veo 
cómo se puede ser auténtico si se 
repudia a la mater tradición. Me sirven 
unos versos de Chen Guang;

“La tradición intocable 
(no se dan cuenta los necios) 
es bordar con el mismo hilo 
dibujos distintos.”



Hay una tradición colectiva, que se 
transmite antropológicamente y que 
perfila nuestra idiosincrasia. De ella 
derivan las culturas. Por mucho que 
unlversalicemos el conocimiento, una 
escritora japonesa y una zaireña -pola
rizando el ejemplo-jamás interpretarán 
la realidad de la misma manera. 
Porque la cultura no es más que un fil
tro óptico por el que miramos la reali
dad y la interpretamos. No podemos 
renunciar a ella ni tampoco es inter
cambiable. Valga como ejemplo de lo 
que digo la diferente valoración que 
merece en oriente y occidente cual
quier tipo de exteriorización afectiva en 
público. Y esta diversidad queda mani
fiesta en sus respectivas líricas, fuera 
de épocas, estilos o movimientos.

Pero la tradición que a mí me interesa, 
incluso por encima de la literaria y 
letrada, es la tradición de la memoria. Y 
digo bien; no la memoria de la tradición 
sino la tradición de la Memoria. Esa tra
dición existencial que nos hace como 
fuimos o oomo soñamos que éramos. 
Hay en todos nosotros una memoria 
épica y onírica que se impone, a veces, 
a la memoria vivencial. Sus recuerdos 
nos reinventan, nos reinterpretan más 
allá de la literalidad de nuestras vidas. 
Nos salvan, en ocasiones, de nuestra 
propia identidad. De esa Memoria el 
poeta hace bandera y máscara. 
Cuando hablamos de intuioión poétioa 
creo que nos referimos, básicamente, 
a esa comunión con el recuerdo épico 
y onírico que supera el ensimisma
miento de la memoria vivencial.

Ya Luis Cernuda decía en 1935 que 
nunca como ahora la sociedad ha 
reducido la vida a tan estrechos límites. 
Si viviese hoy no sé yo qué diría. Pero 
como la sooiedad moderna ha decidi
do prescindir del elemento misterioso 
inseparable de la vida, es razonable 
pensar que el poeta se rebele y bus
que refugio en su peculiar tradición, en 
la que aún puede sentirse dueño de sí, 
casi demiurgo de su pasado y de su 
porvenir; alejado de los dogmas socia
les que, sin duda, condicionaron, con
dicionan y condicionarán su vida.

Cuando el poeta se adentra en su 
personal tradición mítica se hace, 
paradójicamente, humilde. ¿Acaso los 
dogmatismos ideológicos, estéticos y
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religiosos no son, en verdad, la mayor 
demostración de soberbia?

En mi caso, para entrar en el terreno 
de lo concreto, no puedo negar la evi- 
deneia de un espacio mítico. El recuer
do es conoeimiento, pero también 
manipulación de ese conocimiento: 
conocimiento sesgado. Toda rememo- 
raoión es reescritura o relectura parcial 
porque, obviamente, la memoria es 
selectiva. El tono elegiaco de muchos 
de mis poemas (tanto de Palabras 
Indefensas como de Las voces de la 
sombra) nace de esa pulsión nostálgi
ca y evocadora que poco tiene que ver 
con una experiencia vital objetivada, 
sino con esa otra memoria que es 
capaz de dignificar el recuerdo arran
cándolo de las turbias manos del 
Tiempo, reductor de la memoria hasta 
el absurdo de lo verosímil. Porque la 
fidelidad en el recuerdo -si es posible- 
es siempre traición extemporánea por 
puro anacronismo.

Llegados a este punto, espero que 
con la bondad de ustedes, me gustaría 
cita a J.R.J en uno de sus aforismos.

“Pensemos que el elogio mayor que 
un antiguo resucitado pudiese hacer de 
los nuestro sería Parece de entonces”.

No siendo yo un experto en historia 
de la poesía ni en teoría de la literatura, 
me atrevo a apuntarles cuáles son los 
caminos por los que discurre buena 
parte de la creación poética a finales

de este siglo. Parto de los conocimien
tos que yo tengo. Es sólo un apunte sin 
el rigor debido, pues.

Entiendo que después de la genera
ción de los cincuenta entramos en la 
exacerbación de dos corrientes que no 
son absolutamente contrarias: la poe
sía que dicta la imagen y la que se 
somete a la palabra. La primera se 
entrega a la metáfora que reorganiza el 
caos, desarraigando al lector del len
guaje en su sustancialidad comunicati
va y demandándole cierta virginidad 
en la interpretación. Quizá no sea la de 
interpretar la actividad que se le solici
ta sino la de predisponerse a la suge
rencia para un viaje no pautado, tan 
emooionante como peligroso pues el 
lector suele ser poco dado a la aventu
ra. En cierto sentido, se le exige el 
compromiso de reintuir, devanar el ovi
llo buscando el cabo originario. El len
guaje se somete a los dictados de la 
sugerencia y su semántica deja de ser 
aprioristica, preestablecida por el uso. 
Las palabras ya no “signifioan”, no 
encauzan al lector por una senda pre
viamente trazada, simplemente porque 
el poeta ya casi no es ni el ingeniero de 
sus propios versos. Ejemplo de esta 
poesía es Olga Orozco o Ana Becciu, 
que recogen el testigo del mejor 
Neruda.

La segunda corriente pretende recu
perar el lenguaje no sólo como materia 
prima sino como piedra preoiosa que 
contiene, en sí misma, la esencia, con 
todos sus matices, de la poeticidad. El 
poeta debe eliminar las turbias adhe
rencias que con el tiempo y el mal uso 
le niegan su natural esplendor. A nadie 
se le escapa cuánto deben los y las 
poetas que en esta corriente se inte
gran a Juan Ramón y a la poesía Pura.

... Pero, seguramente, otro momento 
sea más oportuno que éste para seguir 
por estos derroteros. No conviene can
sar al lector. Mi intención sólo era cele
brar mi puesta de largo.

Nota del D.: Esteban Martínez ha estât recent- 
ment guardonat amb el Premio Hispanoameri
cano de Poesía Juan Ramón Jiménez, i a partir 
d ’ara s’incorpora a l’equip de coHaboradors de 
Quadern. Enhorabonal



L ’any 1999 ha estât l’any del cente
nari de dos personatges claus del 
que va ser l’anomenada “Colla de 
Sabadell”, Joan Oliver I Francese 
Trabal. Nascuts tots dos al tombant 
del segle, de joves van iniciar una 
amistat, amb moments més intensos 
que altres, que només es trencaria en 
el moment del retorn d ’Oliver des de 
l’exili xilè. Trabal, convençut que la 
dictadura franquista no podia durar, 
ajornava el retorn per a un perpetu 
any que ve que mai no li va arribar.

No es traota de fer un inventari dels 
actes commemoratius del centenari 
ni tampoc un memorial de greuges - 
que podrien ser comparatius- del 
clamorós oblit que han patit els nos- 
tres escriptors. De tota manera, vol- 
dria mencionar un pareli de coses.

En el cas de Joan Oliver, s’ha evi- 
denoiat que l’autor, als tretze anys de 
la seva mort, encara provoca més 
d ’una coïssor. No és gens arriscat 
suposarque Oliver, de saber-ho, se’n 
fregarla les mans I faria una mitja ha
lla burlata. L’espectaole teatral dirigit 
per Pere Pianella amb Ignasi Riera i 
Montse Guallart ha recorregut el país 
-no tot- amb una exoel-lent selecció 
de textos que reflectien l’obra I el 
pensament d ’Oliver. Aquest ha estât 
l’acte que ha arribat a més especta- 
dors. L’acurada seleccié de textos 
teatrais que Oarlota Subiros va pre
parar per al Teatre Naoional es va 
representar tan peques vegades que 
sap fins i tot greu l’esforç que van fer 
directora i actors. Altres iniciatives 
teatrals per part de companyies no 
professionals han tapat localment i 
de forma brillant el huit deixat pel tea
tre pCiblic.

En d  centenari 
de Joan Oliver i 

de Francese Trabal.

Recordáis i 
oblidats.

Bartomeu Cruells

La Fundacié La Mirada va portar a 
l’Ateneu Barcelonés l’exposicié Ma
rines soledats, crònica fotogràfica de 
la vida de Joan Oliver presentada el 
1997 al Casai Pere Quart. De mans 
de la Institucié de les LIetres Cata
lanes, aquesta exposioié ha fet un 
periple per Catalunya i Balears que 
es perllongarà encara durant tot 
aquest any, reolamada per diverses 
associacions culturáis que han recor- 
dat el centenari.

Pel que fa a Francese Trabal, l’oblit 
ha estât total, definitiu. Ni tan sols per 
part de l’editor que aotualment té en 
catàieg les seves obres hi ha hagut la 
més mínima projeccié pública. Trabal, 
mort a Xile enoara jove, té només 
familia Ilunyana a Sabadell. I pel que 
fa a la seva obra, el premi Crexells de 
1936 és la darrera noticia que n’han 
tingut eis lectors. En canvi, és un per- 
sonatge cabdal en el panorama lite
rari català.

En una altra exposicié, la Fundacié 
La Mirada -juntament amb l’Ajun- 
tament de Sabadell i la Caixa de 
Sabadell- ha recordat Oliver i Trabal i 
la resta d ’intégrants de la “Colla”. Les 
escenografies muntades al Casai 
Pere Quart van recordar les diverti- 
des facécies de la “Oolla” que van 
escandalitzar l’avorrida societat sa-

badellenca de principis de segle. 
Però, al costat d ’aquestes facécies, 
van mostrar-se també les activitats 
culturáis desenvolupades al voltant 
de l’Associacié de la Música, de les 
Edicions de La Mirada, de la Insti- 
tuciò de les LIetres Oatalanes o del 
Serve! de Biblioteques del Front, 
durant la Guerra Civil. El tôpic que 
considerava la “Colla de Sabadell” 
corn quatre nens de casa bona que 
feien barrabassades va quedar, per 
als nombrosos visitants d ’aquesta 
curta -massa curta- exposicié, com- 
pletament trencat. El quadre final 
amb l’exili dels republicans cap a 
Franga era un simboi tràgic de la fi de 
la vitalitat cultural d ’un país.

El centenari ha estât l’oportunitat 
pera Edicions Proa pera presentare! 
darrer volum de l’obra completa 
d ’Oliver i reeditar els volume anteriore 
que ja estaven exhaurits. La Mirada 
també ha éditât per als seus subs- 
criptors dues plaquettes amb textos 
de Joan Oliver i una carpeta comme
morativa del oentenari. Altres edi- 
oions apareixeran durant aquest any.

Dels molts petits actes que s’han fet 
pel país al voltant del centenari de 
Joan Oliver oal destacar-ne un 
aspecte: la majoria han estât per ini
ciativa popular. Fla estât la gent que 
estima els seus poetes la que ha vol- 
gut reoordar Oliver. Estic segur que 
aquesta seria la millor Medalla 
d ’Flonor, la millor celebracié que 
Joan Oliver hauria volgut per al seu 
centenari.
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Una de les coses més intéressants que ha tingut 
el Centenari del naixement de Joan Oliver, a 
banda de la reedició de l’obra completa, han 
estât les conferències que hi ha hagut, com les 
d’Anton! Dalmases, Joaquim Molas o, especial- 
ment quant a Tintent d’aralitzar globalment la 
figura d ’Oliver, el cicle de conferències que s’ha 
dut a terme al Casal Pere Quart, sota la coordina- 
ció de Ramon Panyella, i que ha comptât amb la 
preséncia de Jaume Au et.

Aulet és professor de Literatura Catalana 
Contemporánia a la Universität Autònoma de 
Barcelona. Ha treballar sobretot en qüestions 
relacionades amb la historia de la poesia, espe- 
cialment amb la poesia noucentista. A Bellatera 
fa classes, generalment, d’història de la poesia 
contemporánia. Últimament també ha trebaliat en 
qüestions relacionades amb Texili, sobretot poe
sia, centrant-se en Agustí Bartra, entre altres. Ha 
publicat dos Ilibres sobre Carner, L’obra de 
Josep Carner, de 1991, i la seva tesi, Josep 
Carner i els orígens de! Noucentisme, de 1992. 
Ha publicat també edicions de Ilibres de Carner, 
com els Llibres de sonéis, i, més recentment, 
Antologia de poesia noucentista, amb un estudi 
que, de fet, és una histeria de la poesia noucen- 
tsta, un intent d’historiar la poesia noucentista 
entre Tany 1904 i el 1925. Actualment treballa en 
un Ilibre sobre la correspondéncia d’exili d ’Agustí 
Bartra. Ens rep a casa seva, envoltat d’una de les 
seves grans passions: els llibres. Tot respira la 
seva manera de ser: pausat, ordenat, mesurât, 
didàctic. Parla amb un to més aviat baix, intentant 
trobar les paraules adients, més encara parlant 
sobre Oliver...

-La imatge que sempre he tingut d’en 
Jaume Aulet és la de l’estudiós de la 
poesía noucentista, d’on et ve, dones, 
l'interés per Joan Oliver?

-Home, jo m’he interessat per la poesía 
en general, no només per la poesía nou- 
oentista, el que passa és que m’agrada la 
poesía elaborada, treballada. Aixó que en 
diuen “la pega ben feta", i de fet la tradicló 
de Joan Oliver és aquesta, em sembla a 
mi, la de la poesía treballada i ben feta. 
Personalment cree que una de les princi
pals influéncies, pel que fa al llenguatge 
literari de Joan Oliver, és Josep Carner i 
Guerau de Liost. Potser un estudi sobre 
les fonts de Guerau de Liost en la poesía 
de Joan Oliver, quant al llenguatge, a Tes- 
til, donaría per bastant i aixó no ho ha fet 
ningú. Sobre Carner aigú ja s’hi ha entre- 
tingut una mica més. Mira, quan el 1965 
Serna d ’Orva treure un monográfic sobre 
Carner li van encarregar un article a Joan 
Oliver. Va triar el tema de Testil en la poe
sía carneriana. Si legim aquell article, 
encara avui dia, veurem que tot el que 
destaca de Testil de Josep Carner és apli
cable, prácticament to:, a la poesía del 
mateix Joan Oliver, i és un exempie ciar 
de per on van els trets i de per qué he 
anat a parar de la poesía noucentista a 
Pere Quart. Tot i que, és ciar, com que 
som professors al serve! d’uns programes
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“loan Oliver: 
un lucid escéptic'

David Serrano

académies, ens hem de preparar tots 
aquests temes. No sóc un especialista en 
Joan Oliver perqué, de fet, sobre eli 
només he publicat un article a Serra d ’Or, 
ara fa poc.

-Com valorarles el tractament i la pro- 
gramació que s’ha fet del centenari de 
Joan Oliver?

-Si hem de fer cas al que diu la premsa, 
constantment surten cartes i notes dient 
que se n’ha fet poc cas, de la figura de 
Joan Oliver. Si ho comparem amb altres 
centenaris, dones, mira, se n’ha fet de 
més i de menys. Menys que en el cente
nari de Pía, óbviament, però s’ha fet més, 
segurament, que en d’altres centenaris. 
A Sabadell, déu n’hi do, les coses que 
s’han organitzat. S’han rééditât els vo- 
lums de Tobra completa, i aixó és molt 
important perqué estaven exhaurits. S’ha 
publicat el volum de Tobra en prosa, 
cosa que també em sembla prou signifi
cativa. Déu n’hi do, segurament s’ha- 
gués pogut reivindicar més la poesia de 
Joan Oliver, però no es pot negar que 
s’ha donat a conèixer molta cosa.

-Tanmateix, sembla que hi hagi hagut 
algún temor a l’hora de reivindicar-lo, 
cosa que no passa en casos corn el de 
Marti i Poi, per exemple. Podem pensar 
que la seva poesia -la de Marti i Pol
que és més “amable”, menys crítica, 
fereix menys sensibilitats?.

-Home, des de segons quins àmbits si 
que és difícil la reivindicació de Joan 
Oliver, però no oblidem que hi va haver 
una época, a principie dels seixanta, que 
la seva figura és presentada com a model 
per a tota una generació. Per tant, se’l va 
reivindicar ben clarament, se’l va utilitzar 
com a model, cosa que a eli ja li anava bé, 
li encantava. En Tactualitat, potser sí que 
des deis sectors que podem considerar 
més oficialistes hi ha temor a la recupera- 
ció d’un Oliver que, per critic i corrosiu.
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els pot acabar cremant a les mans. El cas 
de Martí i Poi és diferent: és un poeta viu, 
amb unes circumstáncies personals molt 
definides que gairebé fan impossible 
posar-s’hi en contra, per dir-ho d’alguna 
manera. Per altra banda, potser si que és 
veritat que la seva és una poesia més 
“amable” -tot i que no sé gaire com hem 
d’interpretar el terme-, mentre que la 
d’Oliver és més àcida. Però això no voi dir 
que no se’l pugui recuperar, que no se 
Thagi de reivindicar.

-Oliver és el prototipus d’intel lectual 
compromès amb el seu temps i el seu 
poblé. Potser dels últims...

-Per a mi TOIiver és un exemple del que 
és TinteTlectual del segle XX. No és Tùnic 
cas, n’hi ha uns quants com el seu. El 
segle XX el va viure prácticament tot, va 
morir ais anys 80, però el va viure prácti
cament tot. És un segle convuls, passen 
moites coses, molts canvis, i Joan Oliver 
s’hi troba immers en primera línia. D’altra 
banda és una persona molt compromesa 
amb el seu temps, amb les seves idees, i 
és que li toca viure totes les convulsions 
d’un segle terriblement complex: la gue
rra, Texili, el retorn durant el franquisme, 
etc. És ciar que en el seu cas s’afegeix a 
més la rebeTlió contra els seus mateixos 
orígens socials i la repercussió d’aquesta



rebeMió a nivells molt diversos. Ell és cla- 
rament un inteMectual del seu temps. 
Aquesta generació, que ha hagut de viure 
el drama de la guerra, i en bona mesura 
també el de l’exili, és la d’una gent molt 
fidel a uns principis, i que per les idees 
han anat on fes falta. Han agafat les male- 
tes i se n’han anat on ha calgut, sempre 
amb l’ideari propi al damunt. Ara, i és una 
qüestió també biològica, aquesta genera
ció s’està extingint. També és cert que 
avui dia les circumstáncies históriques 
són unes altres. El present i el futur immé
diat no semblen pas tan convulsos i tant 
els escriptors com els InteMectuals en 
general s’agafen les coses d’una altra 
manera, potser massa tébia i tot. Parlava 
de generació en extinció, però encara 
queden figures com la d’Anna Murià, per 
exemple, amb noranta-cins anys ja com- 
plerts. Si llegim els seus articles a la 
premsa, que encara publica quinzenai- 
ment [a El 9 Nou, del Vallès Occidental], 
veurem que continua sent la mateixa 
dona de iletres batalladora, continua sent 
la persona fidel a les pròpies conviccions, 
a una ideologia, que no es deixa vendre 
per res. Com l’Oliver, vaja. Com a hereus 
que som d’aquesta generació, tenim l’o- 
bligaciô -gairebé moral- d’entendre-la, 
d’estudiar-la I de divulgar-la.

-Ramon Panyella, en una de les ses
sions del cicle de conferències al casai 
Pere Quart qualificava Oliver d’idealis- 
ta”. Què en penses?

-Caldria, en primer Hoc, veure el context 
en el quai ve ser esmentada la qualifica- 
ciò. Idealista en el sentit de sotmetiment i 
fidelitat a la idea, si, sens dubte. Idealista 
en el sentit d’anar una mica pels núvols, jo 
cree que no. Em fa I’efecte que Oliver és 
per sobre de tot un escéptic, un escéptic 
lúcid i critic.

-Fins a quin punt Joan Oliver s’identifi
ca o divergei/ amb el seu altre-jo Pere 
Quart?

-Pere Quart, com sabem, és el pseudò- 
nim de Joan Oliver quan eschu poesia. 
Més que divergir, és que l’escriptor se 
serveix del recurs d’un jo poétic créât, 
inventât. En aquest sentit, la ficció de Pere 
Quart li funciona a la perfecció. Oliver ve 
d’una fradicio en qué la poesia és fruit de 
l’artifici. Abans he parlât de la comparació 
amb Guerau de Liost, per exemple, que 
és una mica el mateix, amb pseudònim i 
tot. Si la poesia és artifici, no és estrany 
que el jo poétic sigui artificios. És signifi- 
catiu que Oliver opti pel pseudònim preci- 
sament quan fa poesia i no en els altres 
générés (almenys de manera tan sistemà

tica). Perqué la poesia es presta més a 
aquesta mena de joc. En aquest sentit, la 
connexió amb la tradició provinent del 
noucentisme -ideològicament no, però si 
pel que fa a l’elaboració formai- em sem
bla que torna a ser força clara. En el cicle 
de conferències al casal Pere Quart vaig 
comentar un poema que es titula “Sense 
passaport”, publicat a Circumstáncies, en 
el quai, al meu entendre, es mostra bé l’o- 
rigen d’aquest desdoblament entre Joan 
Oliver i Pere Quart: és el naixement del 
poeta, com en una mena d’empelt de l’ho- 
me del quai prové.

-I pel que fa a la manera d’entendre el 
mon, fins a quin punt l’ùs de la ironia i la 
sàtira o la parôdia són recursos utilitzats 
per defugir la cricumstància, que també 
hi és, per intentar centrar-se en una 
reflexió que sempre va més enllà?

-Corn a manera d’entendre el mon, per 
descomptat. Joan Oliver és, abans ho he 
dit, un escéptic lúcid, i un dels recursos 
d’aquest escepticisme lúcid és la parô
dia, la ironia i l’humor en general. Fixa’t 
que la ironia també és un recurs literari, 
una fórmula en el fons artificiosa que té 
aquest mateix origen que déiem, tot i que 
els blancs que reben la mordacitat deis 
impactes irónics de Joan Oliver no siguin 
ben bé els mateixos. La ironia és per 
sobre de tot un recurs literari que exigeix 
un gran domini de la llengua i de les tèc- 
niques de composició poètica. Oliver n’és 
perfectament conscient i se’n surt de 
manera molt brillant. La parôdia pròpia- 
ment dita -que no és ben bé el mateix- li 
funciona millor en el teatre, em sembla, tot 
i que en la seva poesia també n’hi ha 
mostren nombroses (els famosos poemes 
sobre Espriu o Maragall, per exemple). Si 
al meu entendre el recurs paròdic funcio
na millor en el teatre -i no és més que una 
opinió, és ciar- és perqué el gènere facili
ta la possibilitat de construir tot un món 
paròdic, mentre que el tipus de poema 
que escriu Oliver obliga a reduir la parô
dia a aspectes molt concrets i prou.

-Reivindiques una relectura diferent a 
l’habituai d’Oliver, una relectura des de 
la perspectiva de la reflexió que aporta 
sobre el llenguatge, i sobre corn afecta 
això els mécanismes de composició del 
poema.

-Si, en les conferències del cicle em vaig 
referir sobretot al tractament del llenguat
ge. En aquest sentit, i sempre segons el 
meu entendre, Josep Garner significa un 
canvi en la història de la poesia catalana. 
Els grans escriptors sempre marquen 
canvis importants en la trajectôha d’una

literatura, i especialment els poetes, que 
són els que mantenen una baralla més 
cos a cos amb el llenguatge. Garner és 
indiscutiblement una de les fîtes de la 
poesia catalana del segle XX i, probable
ment és la més important de totes. EH és 
el primer que ens fa adonar de la 
importància del llenguatge poètic a l’hora 
de construir un poema que, en el fons, no 
és altra cosa que un fruit directe d’aquest 
llenguatge (més enllà de qualsevol refe
rent real). Si Hegim Maragall detinguda- 
ment, aquests aspectes també els troba- 
rem, però formulate d’una altra manera i 
fins i tot, m’atreviria a dir, volgudament 
camuflats per part del mateix poeta, que 
ens vol fer creure que parteix d’uns altres 
pressupòsits estètics. En canvi, una de 
les prioritats de Garner és el joc artificios 
amb el llenguatge, cosa que fa que 
aquest tractament esdevingui sovint el 
veritable tema del poema. És Garner, per 
exemple, el primer que reivindica la poe
sia de circumstáncies i la col-loca en un 
terreny Hterari que no té res a veure amb 
el que fins Havors havia estât la simple 
poesia de pretext circumstancial, una 
poesia menor per a àlbums de senyore- 
tes. Garner agata els temes de la tipica 
poesia de circumstáncies i ens ofereix 
autèntiques peces magistrals. Joan Oliver 
fa exactament el mateix, i fins i tot, com 
sabem, publica un Hibre que es titula pre- 
cisament Circumstáncies, i que de cir
cumstancial, en el sentit pejoratiu del 
terme, no en té res. Fixa’t que, una vega
da més, hem anat a parar a la mateixa tra
dició poètica repetidament esmentada.

-Aquesta és una relectura per eludir 
l’excès d’estereotips que circulen sobre 
Oliver: la de la lectura en fundó del que 
té de compromis més que no pas pel 
valor intrinsec...

-Amb això no vuH dir que no siguin 
importants les altres coses. Tenim àmplia 
bibliografia sobre Joan Oliver i sobre la 
seva poesia i, en general, la imatge que 
se’n desprèn és sobretot la del poeta 
compromès, fidel a una ideologia, parò
dic, irònic, etc. Tot això és veritat i énor
mément important, és dar, però tot plegat 
no ha d’anar en detriment de la importàn
cia que també caldria donar a l’interès de 
Joan Oliver, per la “literatura”, pel que prò- 
piament és creació i construcció d’un 
món Hterari mitjançant el llenguatge i els 
seus recursos expressius. Aquest és, 
sens dubte, un aspeóte que s’ha valorat 
poc i que és el que ens ha de fer veure 
que som davant d’un gran poeta, d’un 
poeta de primerissima fila. El que vuH dir 
és que s’ha Hegit poc la poesia de Joan



Oliver des d’aquesta perspectiva i caldria 
fer-ho seriosament. Mirem-nos-ho, si vols, 
d’una altra manera. Sabem prou bé que 
Joan Oliver és també un dramaturg 
important. A través de les seves obres 
advertim la crisi del món burgés, la reivln- 
dlcacló d’uns valors Ideologies determi- 
nats, etc. I són observaclons que no hem 
de deixar pas de banda. Però també hem 
de saber veure que una de les preocupa- 
cions fonamentals de l’Oliver dramaturg 
és l’interés pel mateix teatre, pel teatre 
com a gènere llterari i, per tant, pel llen- 
guatge teatral. Miguel Maria Gibert ha 
publicat darrerament un Ilibre tituiat El 
teatre de Joan Oliver, que és un bon estu- 
di sobre aquest aspecte de la literatura 
d’Oliver. L’estudi està molt bé, està molt 
ben documentât, però aquest aspecte 
que ara assenyalava, la relvindicaclò que 
Joan Oliver fa del teatre com a gènere 
“literari” que obliga a servir-se d’uns 
recursos teatrais que provenen d’una 
determinada concepciò de la literatura, 
queden diluïts enmig de l’anàlisi i passen 
una mica desapercebuts. Em sembla que 
el teatre de Joan Oliver -com també la 
poesia de Pere Quart- es podria rellegir 
des d’aquesta perspectiva, des de la fun
dó que Joan Oliver atorga a la literatura i 
al llenguatge llterari..

-Podríem parlar d’Oliver, potser també 
com de Trabal, com d’un innovador, un 
investigador del llenguatge?

-Els propóslts del mític grup de Sabadell 
I les propostes estétiques durant els anys 
vint i trenta queden en la base de la relec
tura de qué parlo. Les diferents actua- 
cions del grup denoten perfectament tot 
el que estic dient sobre el llenguatge i la 
construcció d’un món literarl. Per exem
ple, un deis primers textos que Joan 
Oliver publica a Diari de Sabadell l’any 
1926 és una breu senténcia, que ara no 
recordo si està recollida o no al volum d’o- 
bra en prosa recentment publicat i que 
diu aixi: “Molts marits es pensen èsser 
fidelment adorate pel fet que llurs mullers 
són unes incomparables cuineres”. Oliver 
publica aquest aforisme, la frase no té 
cap complicació, ni sintáctica ni léxica, 
però la llegeixes detingudament, t’hi 
entretens una mica i t’acabes preguntant 
si els marits són adorats per les seves 
mullers, si les mullers són o no són bones 
cuineres, en quin sentit les cuineres són 
incomparables I per tant a qué no se les 
pot comparar, si els marits poden ter el 
salt a la dona pel fet que elles siguin 
bones cuineres, si les dones poden per- 
metre’s el luxe de ter el salt ais marits per
qué ja saben que ells se senten adorats

pel sol fet que elles són unes incompara
bles cuineres, quins recels pot despertar 
una cuinera que no sigui incomparable, o 
qué passa amb la resta de marits: els que 
queden exclusos del quantitatiu restrictiu 
(“molts marits”, no pas tots). O sigui que el 
lector se les heu amb una frase aparent- 
ment senzilla I el que acaba descobrint no 
és la connexió amb la realitat, sinó el 
poder del llenguatge per eli mateix (sense 
que aixó hagi d’excloure pas l’esmentada 
connexió, ni molt menys) No és casualitat, 
dones, que Joan Oliver hagi decidit publi
car un aforisme com aquest de manera 
aillada. Al darrera hl ha tot un joc de llen
guatge brutal. VulI dir amb aquest exem
ple que els mécanismes de construcció 
de llenguatge de Joan Oliver són aquests, 
tant el 1926 com en els anys a venir. No 
voi dir que cada cop hagi de jugar amb 
l’ambigüitat, és dar. La gràcia de Joan 
Oliver és que amb un llenguatge molt 
sintètic i aparentment senzill és capaç de 
dir moites coses. I aquesta, certament, és 
la principal virtut d’un bon poeta. Aixó, en 
principi -i permet-me la comparado tot i 
que ja sé que és una mica forçada i 
mecanicista-, els poetes simbolistes ho 
tenen més fácil. La suggestió plurlslgnifi- 
cativa d’una Imatge simbólica és relativa- 
ment senzilla d’aconseguir. La gràcia és 
sortir-se’n parlant de cuineres i marits, 
partint de la més estricta quotidianitat (un 
altre cop la circumstància) I servint-se 
d’un llenguatge concret I d’aparença ben 
simple. Aquesta és la virtut de la poesía 
de Joan Oliver i aixó no és gens fácil, de 
veritat que no.

-Aquest joc evidencia un domini del 
llenguatge i de la seves possibilitats 
increíble, tot plegat deu tenir alguna

relació amb el fet que eli es consideri un 
ferm detractor de la inspiració i del sen
timentalisme, perqué el treball amb el 
llenguatge va per altres camins...

-Sí. Són uns aspectos que en principi no 
sembla que l’interessin especialment. Tot 
i que es pot també rastrojar algún moment 
diguem-ne “sentimental” en la poesia 
d’Oliver, potser sobretot en els darrers Ili
bres. En aquesta concepció en la qual 
ens movem, recursos com els de l’humor 
i la ironia són técniques de distanciament. 
Però és que, en el fons, és la literatura 
mateixa (el llenguatge) la que ens distan
cia d’alló que aquest mateix llenguatge 
referencia. Si admetem aquesta premis- 
sa, no hi ha sentiment que aguanti l’en- 
vestida (a no ser que hi hagi intenció de 
jugar literáriament amb una hipotética 
idea de sentimentalisme).

-Fins a quin punt una obra com 
Circumstáncies és el paradigma de la 
nécessitât de recorrer, dones, a la cir
cumstància concreta per poder enten
dre i, aixi, explicar i reelaborar una 
determinada realitat, una manera d’en
tendre el món?

-Home, la literatura és també una mane
ra d’intentar explicar-se el món, ni que 
sigui a través de figuracions recreados. 
Joan Oliver era una persona que tenia el 
cuc de la literatura i li deuria passar com 
a molts altres escriptors: quan et pica 
aquest cuc, no te’n pots estar. Has d’es- 
criure, és la tova manera d’expressar-te, 
la teva manera d’Interpretar el món, cons- 
truint-ne un. Construint un món pots inter
pretar el que t’envolta. La gràcia de la lite
ratura és que pots anar per on vols, més 
que en qualsevol altra forma artística.
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Salvador Dalí tenia una imaginació 
extraordinaria, tal I com queda perfec- 
tament reflectit en la seva obra plàstica. 
Però quan escriu poesia pot anar més 
enllà que quan pinta I pot parlar de 
bufetades que es renten les dents amb 
truites a la francesa d’alumini, cosa que 
dificilment pot reflectir en una tela. Per- 

10 què la força del llenguatge -la més 
TÔ  extraordinària de les convencions so

cials- és enorme. Précisément perqué 
per a Joan Oliver la literatura és llen
guatge I el llenguatge parteix d’una 
convenció, dificilment pot entendre que 
la teina de l’escriptor tingui res a veure 
amb la transcendéncia. La literatura és 
un aspeóte més del mon que ens envol- 
ta. És una imatge. Aixô no exclou pas, 
ni molt menys, la idea de l’escriptor corn 
a persona conscient. I aquesta és una 
idea que em sembla que Joan Oliver 
tenia molt clara: la idea de l’escriptor 
corn a InteMectual conscient en ei mon 
I que, amb les armes que té a l’abast 
(en el seu cas el llenguatge), es dedica 
a crear I a comunicar una determinada 
percepció de les coses. No s’ha de 
transcendentalitzar la figura de l’escrip- 
tor 0 de la literatura, però l’escriptor és 
una persona amb una imatge, amb un 
carisma déterminât també, que fa una 
fundó que no és pas sagrada però que 
ha de ser socialment respectada. Oliver 
ofereix sovint aquesta imatge de 
l’inteMectual que voldria ser escoltat I 
respectât. I com que no se’n surt gaire 
sovint, té dret a servir-se del poder de 
la seva arma per Hangar dards enveri- 
nats I despotricar del que calgui.

-Quant al teatre, ets de l’opinió que 
Oliver és escriptor abans que drama- 
turg, i que si li interessa el teatre és, 
entre altres, perqué li interessa la litera
tura, entesa corn a recreació del mon a 
través del llenguatge, em temo que 
anem a parar al mateix Hoc...

-Si, és dar, ja ho he insinuât una mica 
abans. Per a Joan Oliver, el teatre és lite
ratura abans que espectacle. Per tant el 
llenguatge teatral és llenguatge literari 
abans que altra cosa. Sobre això hi ha 
algunes dtadons seves que són bastant 
clares I que podem trobar prou sistematit- 
zades en el llibre de Miquel M. Gibert 
anteriorment esmentat. El teatre li interes
sava i probablement, en els anys cin
quanta si més no, a eli li hagués agradat 
ser una mena de Sagarra del seu temps, 
en el sentit d’acaparar el sèxits de l’esce- 
na catalana. Algunes obres seves perme- 
ten intuir que va una mica en aquesta línia 
ni que siguí venent-se lleugerament al 
teatre comercial: ja II hagués agradat 
guanyar-se la vida fent teatre!, però em 
sembla que básicament és un escriptor. 
El teatre II interessa quant a llenguatge 
teatral i com a mécanisme -en el fons lite
rari- de recreació del món. Per això sovint 
juga amb les convencions del gènere, 
amb el teatre dins el teatre, amb aqüestes 
coses.

-Ja per acabar, aquesta lectura del 
gènere teatral també resulta innovado
ra, en el sentit de centrar-se més en la 
reflexió sobre el gènere i el llenguatge 
que en els continguts, la qual cosa fa 
que puguem fixar-nos en obres menys 
conegudes, potser?

-Jo cree que s’han reivindicat poc algu
nes obres que tradicionalment s’han con
sidérât menors, de teatre rar, gairebé 
experimental. S’han considérât menors, 
com exercicis InteMectuals d’Oliver, i en 
canvi cree que són de les obres més inté
ressants. Són aquellas en qué l’autor juga 
amb el teatre com a gènere -hi juga literà- 
riament, diguem-ho així- i en canvi s’han 
valorat més les obres més psicológiques, 
més d’anàlisi de la societat burgesa, per 
exemple Ball robat, que és la que en el 
seu moment va ser escollida com a lectu
ra del curs de COU. Al meu modest enten
dre, Bail robat és una obra recomanable, 
molt ben construida, però no pas la més 
intéressant de Joan Oliver. S’ha parlât 
molt poc, en canvi de Primera representa
do, una obra que en la seva versió defini
tiva és força coetània de Bail robat, i que 
juga amb el gènere amb plantejaments 
literaris: un primer acte amb una situació 
dramática determinada, un segon acte 
que ens situa en la hipotética mitja part de 
la representaoiô anterior (amb intervenció 
d’actors, director, tramoia, etc.) i un tercer 
acte que es presenta, en principi, com a 
segona part de l’obra inicial, però que 
queda condicionat pel canvi de perspec
tiva adoptât en el segon acte. El résultat 
sona una mica a Pirandello, certament, 
però la peça està molt bé. En canvi 
aquesta obra ha passât sense pena ni 
glòria. Respecte al teatre també voldria 
dir una altra cosa, almenys perqué en 
quedi constància. Com he dit abans, 
s’han rééditât recentment els volums de 
poesia i teatre de l’obra completa de Joan 
Oliven En la reedició del volum de poesia 
s’ha incorporât molt material inédit i dis- 
pers. En el de teatre, en canvi, s’ha optât 
per reproduir només les peces que el 
mateix Oliver va incloure en la primera 
edició, cosa que fa que no s’hi recopili el 
material inédit (que ara ja coneixem grá- 
cies ais estudis de Miguel M. Gibert), ni 
algunes de les peces disperses en un 
acte. I és que algunes d’aquestes peces 
se sitúen perfectament en la línia de 
Primera representado, per la qual cosa 
valdría la pena recuperar-les de l’oblit. A 
més n’hi ha que són introbables perqué 
són inédites i només es conserven a l’ar- 
xiu personal de l’autor. Però sabem que 
algunes d’aquestes peces tenen grácia i 
s’hagués pogut aprofitar per treure-les de 
l’oblit. Hem perdut una bona oportunitat. 
És ciar que això també pot ser una bona 
teina per a la gent de la Fundació La 
Mirada. Elis ho poden anar fent, oi?



Tots els vocables 
del diccionari 
son poetics”

L’obra completa d’Oliver

Aprofitant I’empenta del Centenari, 
Proa ha endegat la reedició, edició en 
alguns casos, de l’obra completa de 
Joan Oliver en quatre impecables 
volums que Inclouen la seva obra poè
tica, les diverses formes de prosa i el 
teatro. Un esforç remarcable que apor
ta una gran dosi de qualitat a les inicia- 
tlves endegades. Per cert, ens felicitem 
que el cicle de xerrades organitzat des 
de la UAB (La Universität a l’Abast) per 
Ramon Panyella, i en el qual partlcipa- 
va també Jaume Aulet, es repetirá atès 
l'èxit de públic i de qualitat.

Pere Q uart
Obra poètica

Al volum de poesia hi trobem Les 
decapitacions, la coneguda Oda a 
Barcelona, el seu didactic i irònic 
Bestiari, Saló de Tardar, les reflexives 
Terra de naufragis i Vacances paga- 
des, el Bestiari de Josep Granyer, 
Ciscumstàncies, Quatre mil mots. 
Poesia empirica, I Refugi de versos. 
Els epílegs reculien la resta de pee
mos, aixi com textos diversos de prò
logo I epílegs que ens ajuden a copsar 
l’estreta relació entre l’home Joan 
Oliver i el poeta Pere Quart, el desdo- 
blament entre l’home i el seu jo poètic. 
A més, ens ajuda a entendre la seva 
manera de concebre un gènere: “La 
poesia de Pere Quart és sobretot 
aséptica. L’absència d ’elements patò
geno li dóna un aspecte saludable. Em 
referelxo, és dar, als seus valors for
mais. Sota l’aparent sanitat circulen 
humors agres i corroslus.” (p. 909). 
Tota una declaració d ’intencions que 
ens guia en una lectura que ha de ser 
pausada i aprofundida, mai superficial, 
on el somriure cal que es torni reflexió.

L’obra en prosa recull, en un primer 
bloc. Biografía de Lot i altres proses. 
Temps, records. Tros de paper, i en

Toan O liver
Teatre onginal

un llarg segon bloc, els seus articles a 
la premsa escrita. El periodisme ens 
ajuda a entendre el fet que queda 
recolllt en el subtítol I demostra un 
deis orígens del domini de la llengua 
quotidiana per a finalitats artistiques, 
fins metaartístiques. La cruesa de la 
medlocritat de la vida burgesa a Una 
tragèdia a Lil-liput, n’és un referent 
irrenunciable.

Finalment, destacarem el volum de 
teatre, que inclou una sèrie de títols, 
que van deis més coneguts i repre- 
sentats, com Allò que tal vegada s ’es- 
devingué o Bail robat o La fam, als 
més desconeguts de Primera repre- 
sentació, que Jaume Aulet ens convi
da a redescobrir en la seva entrevista 
que trobareu en aqüestes pàgines, El 
roig i el blau o El Papà de Romeo i 
Julieta, entre altres.

En qualsevol cas, quatre volums 
Imprescindibles per poder conèixer 
corn cal les figures de Joan Oliver i de 
Pere Quart.
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En prendre contacte amb un lectura 
de memories s’és conscient que es 
coneixerà la vida, el tarannà d ’algù i 
que aixô esdevindrà enriquidor o si 
més no curios. Si a més a més les 
memories corresponen a una geisha, 
queda garantit que la lectura ens des- 
cobrirà un mon en el quai possible
ment mai no ens podriem endinsar.

Parlant de Memories d ’una geisha 
(d’Arthur Golden, Edicions 62, Barce
lona, 1999) es pot dir que no tan sols 
se’ns explica la vida d ’una noia que 
s’inicia en la formado de geisha, edu
cada per a cantar, dansar, conversar, 
servir el te..., sino corn ens diu la prò
pia protagonista, “Menem les nostres 
vides corn l’aigua que llisca muntanya 
avail, corrent més o menys en una 
direcció fins que xoquem contra algu
na cosa que ens obliga a buscar un 
curs nou.’’. És a dir, és el relat d ’una 
vida inicialment humil i innocent, per- 
cebuda tan imaginàhament corn ho fa 
un infant, però que de sobte canvia 
sense cap tipus de voluntat pròpia, 
per a iniciar-se en un doble aprenen- 
tatge, en les pors més amargues sota 
l’atractiu i encisament d ’una tradiciò 
ben arrelada al Japô.

Sedueix el llenguatge d ’una cultura. 
Res no és fútil. Tot és jerarquitzaciò en 
la formaciò i mòn d ’una geisha. Se’ns 
submergeix en un léxic que no per 
desconegut deixa d ’ésser ben colpi- 
dor. Diverses paraules ens ajuden a 
entendre el seu abast cultural: okiya, 
sala de tatami, teatre Noh i shamizen, 
correspondrien a l’habitatge i la forma- 
ciò en les arts interpretativas d ’una 
geisha (música, dansa, conversa...); 
danna i mizuage suposen la válua 
d ’una geisha des de la visió més mas- 
dista d ’una tradiciò per sobre de la lli- 
bertat, en si mateixa i sexual, d ’una 
dona; i, com a darrera, obi, que 
correspon a la gran llagada que por
ten les geishes al darrera deis seus
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Memories 
d'uiia soìsha

Teresa Garda Lopez

sedosos kimonos, i que precisen d ’un 
ajudant en el vestir per la seva dificul- 
tat estética, i que conseqüentment 
delata qualsevol activitat, i fins i tot 
veritable professiò.

Altrament horn s’adona que tot i que 
les tradicions orientais ens assemblen 
Ilunyanes, plenes de rituals, atractius 
maquillatges, preciosas robes..., en 
qüestions reaiment importants, tal i 
corn sòn la dignitat i el respecte per 
les dones, sòn molt próximas al mòn 
Occidental en el seu aspecte més 
negatiu. Efectivament, la dona que 
ens dóna a conéixer la seva vida com 
a geisha, transmet d ’igual manera el 
seu despertar a la pubertat, el desig 
d ’un amor pie..., però tot des de la 
més crua realitat, aquella que tan 
calladament viuen moites noies.

Només cal concloure que, fins i tot 
en sobrepassar la infantesa i l’ado- 
lescéncia, és permés somiar i desitjar 
un final bonic per les històries, tot i 
que la manca d ’innocéncia ens fa re
cordar allò que en Nitta Sayuri diu a 
l’inici de les seves memòries “Per 
aixô, eis somnis poden ser una cosa 
tan perillosa: s’abranden com una 
foguera i de vegades ens consumei- 
xen completament”.

hom e /  d onaFÈÌ
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ELS POETES 
LA SARDANA

LA D I F ì CULTAT
O -
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E/s poetes i la sardana 

Lluís Subirana
Edicions El Mèdol.1999

La dificultat 
Vicenç Aitalo
Destino.1999

Los inconsolables 
Kazuo Ishiguro

Anagrama, Barcelona, 1999

Lluís Subirana, especialista en estudis 
sardanistics, peculi en aquest llibre una 
àmplia mostra de poemes relacionats 
amb la dansa catalana. L’antologia és 
desigual, perqué desigual és la qualitat 
dels poetes, però té la virtut de mostrar 
l’interés que el tema ha susoitat entre 
sutors ben diferente, fins i tot en els 
menys folkloristes. Al costat dels clàssics, 
amb obres ben conegudes, hi trobem 
alguna sorpresa, com un extraordinari 
poema de Joan Brossa, El sol, i uns ver
sos del sabadellenc Pasqual Jaurès, mort 
als 24 anys en plena immaduresa, que 
reflecteixen el que fou i el que hauria 
pogut ser. Les notes bio-bibliogràfiques 
contribueixen a la utilitat d ’aquest volum 
per als interessate en la sardana.

Q

Diu la presentació del llibre: A mig carni 
entre l’assaig I l ’estètica, l ’escriptura afo
ristica I el relat d ’idees. Més senzill que tot 
això: literatura. Literatura formal i viatge 
iniciátic a l’interior del fenomen literari. 
Exoursió orítica i provocadora (menys 
punyent que altres vegades; és això la 
maduresa?), per l’entorn histório i científic 
de l’escriptura. Vicenç Altaiò es confirma 
com un escriptor lúcid, amb aquella luci- 
desa i aquell sentit de l’humor que conti
nuaran emprenyant el personal benpen- 
sant. Però ja ho deia Juan Ramón: A la 
minoría, siempre. Que per molts anys.

MCE

Japonés de naixement, però anglès d ’educa- 
ció i adopció, és autor d ’altres noveMes reco- 
negudes, com Pálida luz en las colinas. Un 
artista del mundo flotante o Los restos del día, a 
partir de la qual es va configurar el guió cine- 
matogràfic de Lo que queda del dia, amb un 
Hopkins angoixant i una seductora Emma 
Thompson.

La que ens ocupa resulta una obra que 
segueix el seu pur estil, si cal agreujant el seu 
vessant oniric, inclassificable, pie de petites 
narracions que s’endinsen en la trama central, 
una obra que intenta tractar i abastar els grans 
temes de l’amor i l’odi, la guerra i l’exili, fins al 
punt de relacionar-la amb Musil.

Ishiguro aconsegueixfer-nos dubtarde gaire- 
bé tot, començant amb un estil desenfadat que 
es va tornant agre a mesura que va avançant, 
fins arribar a la més absoluta i provocadora 
desolació existencial.

La novel-la se centra en un personatge cen
tral, Ryder, que evoluciona des del seu carácter 
emprenedor i famós quan arriba a una ciutat 
provinciana, mediocre, fins que és absorbit 
precisament per aquesta mediocritat amagada 
rere enveges, fal-lácies, secrets i més mediocri- 
tats encara. El somni destruít, no hi ha solució. 
El que hi ha darrere el mirali de la realitat és ben 
bé això, el darrere, la foscor i la pois, no pas la 
magia que ho espera trobar-hi.

H .
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Philip Gourevitch
Roman Frisier

La gorra
0 el precio de la vida

Ella M a illa rt 
Oasis prohibidos
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Queremos informarle de que mañana 
seremos asesinados junto con nuestras 

familias. Historias de Ruanda 
Philip Gourevitch

Destino, Colección Ánfora i delfín, 
Barcelona, 1999

Aquesta és una obra reflexiva que es 
mou entre les memories de qué ja hem 
parlât en altres números i l’assaig politic 
sobre el terreny. Gourevitch és un corres
ponsal a l’antiga, deis que els seus mitjans, 
en aquest cas el The New Yorker, permet 
els seus enviats especiáis intentar enten
dre i fer entendre el que està succeint. 
Quan aixó s ’esdevé en un lloc com 
Ruanda, on els mitjans han passât de la 
preséncia indecent de les imatges més 
crues a l’absolut oblidat sense passar, en 
la majoria de casos, per cap intent d ”’expli- 
car” el que hi ha al darrera, treballs anali
tica i reflexius corn aquest son un pas 
endavant. Més ara que la mateixa profes- 
sié està en période de discussié pel fet 
que els mitjans necessiten rendibilitzar els 
indexa d ’audiéncia, més enllà dels contin- 
guts, corn es va palesar en un recent 
“MiMenium”, al Canal 33.

L’anàlisi resulta tan impactant i decebe- 
dor corn per comprovar la importància de 
les politiques de l’excolénia belga en el 
résultat de les Iluites entre hutus i tutsis, 
corn també ta ineptitud de l’actuacié de les 
Nacions Unides o dels governs nord-ame- 
ricans o franceses. De fet, i encara que 
aixé resulti politicament incorrecte de dei- 
xar-ho escrit, assenyala també l’actuació 
de determinades ONG’s internacionals. 
L’esperança posada en una hipotética 
possibilitat de viure en pau resulta molt 
lleugera, ateses les implicacions de la poli
tica internacional i les opcions preses. Les 
cites de Primo Levi resulten definitives. 
Esfereïdor.

DSB

La gorra o el precio de la vida 
Roman Frister

Galaxia Gutenberg
Círculo de Lectores, Barcelona 1999

AIgú podrá dir que sempre valoro positiva- 
ment els Ilibres que ressenyo: només ho faig 
quan m’han semblât intéressants, quan m’apor- 
ten alguna cosa enmig de l’allau de Ilibres que 
es publiquen cada dia (qui els llegeix?). Entro 
en matèria: sembla que el final del mlMenni està 
aconseguint allò que cap altra circumstància no 
havla aconseguit fins ara, fer parlar a aquells 
que van sofrir en la pròpia peli l’holocaust. Si 
Semprún diu que va preferir la vida a l’escriptu- 
ra i ara va fent i refent el seu reiat sobre Testada 
a Buchenvald (el tindrem en exclusiva en el pro
per número), Roman Frister és un cas semblant, 
a més agreujat per altres circumstáncies. Com 
Imre Kértesz, de qui ja hem parlât des d’aques- 
tes págines, Frister, que també és jueu però 
polonés, Kértesz és hongarés, ha de patir les 
conseqüéncies de la Solució Final nazi i poste- 
riorment, davant la repressió comunista, es veu 
obligat a fugir cap a Israel, on farà de periodis
ta. Autor de noveTles, obres de teatre i assaig, 
aquest Ilibre ha obtingut un gran ressò ais pa'í- 
sos esmentats. A Tepileg, Frister intenta sintetit- 
zar les seves pretensions en tres grans pregun
tes sobre Teducació, els valors i Testrany món 
deis records havent passât pel camp de con- 
centració. De fet ens resumeix Tessència de les 
reflexions que sobre la condicio humana es fan 
tots els (mal) anomenats supervivents, comen- 
çant pel fet d’haver-se de disculpar pel fet de 
ser-ho. Ser-ho significa, per a élis, que ho han 
estât a costa de companys seus, corn indica 
l’anècdota del titol: davant el robatori de la seva 
gorra, indispensable per a l’acte de recompte. Il 
cal robar-ne una altra d’un company, fet que 
inévitablement portará aquest company a Texe- 
cució sumària. El Ilibre acaba reflexionant sobre 
els concepte de culpa i de veritat per sobre 
d’objectivitat, corn ja havia posât en evidència 
Amat-Piniella el 1946 a K.L. Reich, i amb el pas 
del temps transcorregut pot fer ùs de la ironia, 
sobretot pel que fa al tractament dels ternes 
sexuals, corn el final del Ilibre, i sempre a través 
d’un diseurs àgil, que busca sempre la versem- 
blança, que deixa astorat precisament per la 
seva simplicitat.

 ̂ DSB

Oasis prohibidos 
Ella Maillart

Península, Altaïr Viajes, Barcelona 1999

Des que Península forma part del Grup 
62, la coMeccié de viatges, que dirigeix 
una de les seves editores, Anik Lapointe, 
ha agafat una gran volada, amb títols 
recents com Noticias de Tartaria, de Peter 
Fleming (company sentimental de 
Maillart), Arenas de Arabia, de Wilfred 
Thesinger, o corn ara el que és objecte 
d ’aquesta ressenya. Es tracta d ’un cas 
especial, de fet el dels viatges sempre ho 
és, perqué es tracta de la figura d ’una 
dona viatgera, situada als Ilunyans anys 
trenta. Autora d ’alguna de les aventures 
més increíbles descrites mai per Thome, 
compta amb altres cinc títols encara no 
traduits però que sedueixen per la senzi- 
llesa com deschu, de manera precisa i 
humil, els paisatges i les gents que es va 
trobant, sempre al limit de les possibilitats, 
i a voltes, transgredint les normes d ’alguns 
paísos de viatjar-hi, ja sigui per motius 
politics, com succeeix en aquest cas, corn 
pel fet de ser dona i viatjar força vegades 
en solitari.

Si el recorregut proposât resulta avui dia 
increíble, descobrir-lo en piena década 
dels trenta resulta sorprenent. Des de 
Pekin, passant per Sian Fou, Lanchow, 
Tcherchen, Khotan, Elissarfins a Kachgar, 
i descendint cap a Mintaka, Srinagar, Delhi 
i cap a la costa a Karachi. La descripcié 
de “Los hombres del fin del mundo” resul
ta senzillament poética, com tants altres 
details que la Sensibilität de Tautora acon- 
segueix de transmetre’ns a cada ratlla, 
sempre amb un léxic net i una sintaxi sen- 
zilla, acostada a les notes preses a peu de 
camp.

Q.



Quadern de blues

El blues a casa nostras

The Midnisht 
Rockets

Jordi Aznar

Am b l’aparició d ’aquesta banda, tots 
el amants del gènere ens hauriem de 
felicitar, dones tenim davant nostre el 
grup local més genuí i ortodox pel que 
fa referéncia al blues I, més concreta- 
ment, al blues americà dels 60 I 70, 
amb la gran popularltat de que gau- 
dien grans noms com MUDDY WA
TERS, WILLIE DIXON, BUDDY GUY o 
LITTLE WALTER, per citar-ne només 
uns quants; la gran qualitat musical 
del grup, aixi com el seu coneixement 
profund sobre el tema, fa possible que 
puguin interpretar qualsevol tipus de 
blues: blues de Cnicago, de Texas o 
de Califòrnia; a més a més estem par
lant d ’una autèntica banda de blues 
que en les seves actuacions s’entrega 
totalment al públic, nombrós de vega- 
des, escás algunes altres, però que 
mai decepciona.

El grup es va formar l’any 1996 amb 
el nom originai de “The Impossible 
M idnight Rockets” amb MAURICI 
MORERA a I’ harmónica, JUAN 
BAENA (Gatos Locos) a la guitarra, 
XAVI “Dr” CURTO al baix i XAVI SAN
GLIEZ a la batería. Posteriorment 
MARC RUIZ va substituir a XAVI SAN
CHEZ I OCTAVIO CORTES, un 
exceMent cantant i guitarrista del 
blues més purista, guanyador una

vegada del Concurs de bandes de 
blues organitzat per la NOVA JAZZ 
CAVA de Terrassa i que li va suposar 
poder actuar com a “teloner” del gran 
guitarrista de Chicago MAGIC SLIM, 
en un dels festivals de Jazz organit- 
zats en acuesta ciutat, va ocupar el 
Hoc de JUAN BAENA; també es va 
incorporar RICARD MARTINEZ corn a 
guitarra rítmica; a partir d ’aquest 
moment ja es va modificar el nom del 
grup passant a ser Tactual “The 
Midnight Rockets”, i en el que van 
començar a ser coneguts en els dife- 
rents locals de la geografia catalana. 
TAny 1998, però, el guitarrista mallor- 
quí OCTAVIO CORTES va decidir dei- 
xar la banca per fixar la seva residén- 
cia definitiva a Palma de Mallorca; van 
ser moments molt difíciis per al grup.

dones semblava molt complicat trobar 
un guitarrista que pogués substituir 
OCTAVIO amb garanties, ja que havia 
deixat el llistó molt alt; van anar pas
sant els mesos sense cap tipus d ’acti- 
vitat musical a la banda, fins que el 
desembre del 1998, Maurici Morera va 
oonèixer al guitarrista Alex A., que en 
aquell temps tocava amb HARMONI
CA ZÚMEL BLUES BAND i el va invitar 
a reconstruir el grup, ja que tant 
Ricardo Martinez (guitarra rítmica) 
com Xavi Curto(baix) s’havien donat 
de baixa; s’hi van afegirdos membres 
més corn eren ELOI MOYA al baix i 
JOAN CASAS al saxo i amb eis que 
quedarla completada Tactual formació 
amb el nom de Midnight Rockets, 
començant tota una série d ’exitoses 
actuacions en diferente locals del 
pais, alguns tant prestigiosos com LA
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BOITE, de Barcelona o LA NOVA JAZZ 
CAVA de Terrassa I que culminarien 
amb l’aparicló al mercat del primer tre- 
ball discogràfic propi anomenat MID
NIGHT JUMP.

Quant a l’historial musical dels dife- 
rents membres del grup, començarem 
parlant del líder i fundador de la 
banda, MAURICI MORERA, nascut a 
Sabadell l’any 1968 i conegut artistica- 
ment com “little comet” ; en primer Hoc 
direm que a més a més de ser l’har- 
monicista i cantant és un gran estu
dios del blues I d ’una bona part dels 
prestigiosos artistes que aquest estil 
de música ens ha donat; com a music, 
aporta el més conegut dels grans har- 
monicistes del blues com LLITTLE 
WALTER, SONNY BOY WILLIAMSON, 
GEORGE “harmónica” SMITH etc. Ha 
compartit escenaris amb músics im
portants del nostre país com VÍCTOR 
URIS, AMADEU CASAS o AUGUST 
THARRATS I amb algunes figures 
internacionals com el baixista I cantant 
de Chicago WILLIE KENT, SLEEPY 
LABEEF i HOOK HERRERA; toca I 

'16 domina perfectament tant l’harmònica 
T ó  diatònica com la cromàtica, aquesta 

última grácies a les classes i conseils 
del seu professor particular JORDI 
ODENA “Harmony George”, un harmo- 
nicista clàssic que ùnicament utilitza 
la cromàtica; també col-labora a la 
ràdio, concretament a Radio Barberà, 
corn a presentador d ’un programa de 
música blues (Blues Flash) que és 
emés en directe tots els dilluns de dos 
quarts de nou a deu del vespre, al 98.1 
de l’F.M.

ALEX A., nascut a Barcelona l’any 
1979, és el més jove del grup i es trac
ta d ’un explosiu guitarrista, gran 
coneixedor del blues de Texas, princi- 
palment de músics de la talla 
d ’ALBERT COLLINS I principalment 
de la màxima figura que va sortir d ’a- 
quell estât els últims anys com era 
STEVIE RAY VAUGHAN, a qui imita de 
forma notable en moites de les actua- 
cions; la seva qualitat corn a guitarris
ta no va passar inadvertida per a 
HOOK HERRERA, que va decidir 
incorporar-lo com a membre fix de la 
seva banda durant les gires que ofe- 
reix cada any al nostre país.

JOAN CASAS és el més veterá del 
grup, nascut a Barcelona l’any 1956, 
es tracta d ’un excel-lent saxofonista 
que ja va formar part dels originals 
HUAPACHÀ COMBO, oferint gires per 
tota la geografia espanyola, però que 
sempre ha estât fidel al blues tocant 
en bandes com LA RUTA; gran conei
xedor dels clàssics del soul I del funk 
dels 60, la seva màxima influéncia ha 
estât el gran saxofonista americà 
KING CURTIS, del qui va aprendre 
restii, el so I el “feeling” ; aporta quali
tat, veterania I “taules”.

ELOI MOYA nascut també a Sabadell 
l’any 1971, va començar a tocar el baix 
de molt jove amb la banda locai ano- 
menada CACATUA BLUES BAND, fins 
que va recalar a LA RUTA, I on es va 
professionalitzar com a mùsic de 
blues; es tracta d ’un baixista d ’una 
qualitat suprema per a un estil com 
aquest; la seva màxima influéncia 
musical ha estât WILLIE DIXON.

MARC RUIZ va néixer l’any 1972 i és 
el tercer représentant sabadellenc del 
grup; és un batería clàssic de blues i 
amb una compenetracié total amb el 
baix, a l’hora de marcar el ritme de la 
banda; va començar tocant ternes de 
funk i soul en una banda local anome- 
nada DOCTOR SOUL & MAMMY 
BRASS, per passar posteriorment a 
ingrassar als Midnight Rockets.

El repertori en el que es basa el grup 
sén clàssics de blues de totes les épo
ques, però no eis clàssics més tipies 
corn EVERY DAY I HAVE DE BLUES ò 
SWEET HOME CHICAGO, com acos- 
tumen a versionar la majoria de ban
des d ’aquest estil, sinò de temes

coneguts de músics com JUNIOR 
WELLS, GEORGE SMITH, FRANK 
FROST Ò ALBERT COLLINS, per po
sar un exemple; ells trien un tema, l’a- 
nalitzen i l’executen tal corn creuen 
que s’hauria de fer reaiment, és a dir, 
corn si l’autor eIs hi donés una classe 
magistral; del que reaiment es tracta 
és de que el so resultant s’acosti el 
màxim possible a l’original, labor gens 
fácil i de la que poquissims grups es 
poden sentir orgullosos d ’haver-ho 
aconseguit al nostre pais; tot això és 
fàcilment comprovable escoltant 
atentament aquest treball discogràfic 
que tal corn ja hem apuntat porta per 
nom MIDNIGHT JUMP.

Qué significa per a vosaltres veure 
éditât aquest primer CD, després de 
tantes i tantes actuacions?

Dones bàsicament, haver transportât 
el so més americà possible a un estu- 
di de gravaciò i reconvertir-lo en una 
barreja de blues de Chicago i de 
Texas, intentant que el résultat fos el 
més aproximat possible al de una gran 
banda de blues d ’Estats Units.

Quantes hores i dies de teina ha 
comportât aquesta gravaciò?

Moites hores i bastants dies de feina, 
ja que el dise que estàvem enregis
trant era un motiu d ’orgull per a tots 
nosaltres i voliem que sortis el millor 
possible.

Quina valoració en feu tant a nivell 
técnic corn musical?

Molt satisfactòria; tots els temes 
sonen reaiment bé tot i que sempre 
creus que uns quants queden millor 
que alguns altres, però en general es



pot apreciar que el résultat és total- 
ment professional.

En quant a l’harmònica, apreciem 
que tu Maurici utilitzes tant la diatòni
ca com la cromàtica, en quina d’elles 
et sents més còmode o identificat?

Sincerannent amb totes; la cromàti
ca és més grossa i suposa un treball 
més gran de llengua, però em sento 
tant a gust o identificat tant amb una 
corn amb l’altra.

Pel que respecta al saxo, aquests 
“solos” que sonen a quasi tots els 
temes, sòn improvisats ò estudiats, 
Joan?

Són totalment improvisats; el saxo en 
realitat el que fa és donar un toe una 
mica més “soul” ais temes del disc.

Qui ha decidit o va decidir I’ ordre 
dels títols?

En Maurici, dones és el que té una 
cultura més amplia del que és i signi
fica el blues i el rythm & blues.

I quin criteri vas seguir perfer-ho?
Cap en concret; el que vaig intentar 

és classificar els temes de tal mane
ra que quedessin el més variât pos
sible, és a dir vaig intentar no posar 
seguits dos o més títols en els que el 
ritme o l’estil fos semblant o una mica 
repetitiu.

Pel que fa referència a tu, Eloi, 
com va ser que et vas decidir per 
tocar el baix?

Va estar circumstancial; jo quan 
vaig començar en el món de la músi
ca tocava el piano, però el problema 
que teníem és que no hi havia baixis- 
ta al grup, aixi que els altres em van 
insinuar que el millor que podia fer 
era canviar d ’instrument i així vaig 
començar el meu idil-li amb el baix; 
era l’època quan començava amb 
CACATUA BLUES BAND.

Així que tu eres el baixista d’a- 
questa formaciò, quan actuàveu en 
aquelles concentracions de motos 
tant espectaculars on podies admi
rar unes HARLEY DAVIDSON im- 
pressionants i que es coneixien 
corn testes CUSTOM?

Exactament; qui ho havia de dir oi?

Quin és per a tu el millor tema del 
disc?

Sincerament cree que sens dubte i 
els meus Companys hi estarán d’a- 
cord, el TOMORROW NIGHT, perqué 
penso que és el que reflexa més clara- 
ment el que nosaltres preteniem a l’ho- 
ra d ’enregistrar el OD; és un tipus de 
blues que a tots ens va entrar a la pri
mera quan el Maurici el va proposar.

I tu Alex, corn a guitarrista del grup, 
de quin tema et sents més satisfet en 
quant a interpretaciò?

Dones la veritat es que tots son molt 
bons però particularment em quedaría 
amb BLUES IN THE DARK i amb 
BLUES STAY AWAY FROM ME.

Ara en agradaría preguntar-li al 
Joan pels seus inicis musicals; com 
va ser que vas triar el saxo i perqué?

Dones probablement perqué jo 
recordo que els meus pares em porta- 
ven a veure orquestras de ball i jo 
sempre em posava davant de tot i ja 
sentía una certa atracciò pels vents; 
de fet jo volia començar pel clarinet, 
però finalment em vaig decantar per la 
flauta travessera perqué vaig quedar 
impressionat quan vaig escoltar i vaig 
veure tocar al Sr. lAN ANDERSON, 
líder d ’un extraordinari grup de rock 
que molts recordareu anomenat 
JETHRO TULL, després i principal- 
ment influenciat pel Jazz, dones sovint 
em deixava veure per la JAZZ OAVA 
de Terrassa, i per la música soul que 
ens arribava en aquell temps gràcies a 
famés segell discografie ATLANTIC, 
em vaig decidir pel saxo.

Es molt complicat saber tocar bé 
aquest instrument?

Home, la veritat és que has de prac
ticar molt i això porta el seu temps; un 
cop el domines una mica has d ’estar 
practicant o tocant sovint, perqué si 
deixes de fer-ho costa molt tornar a 
agafar la forma; en canvi en els altres 
instruments no passa tant això; és un 
problema de constància; s’ha de tenir 
present que en els instruments de vent 
la posiciò i el domini dels llavis és vital.

Per acabar, penseu que I’ estética 
d’un grup de blues o de rock en un 
escenari, influeix en el pùblic a l’hora 
de valorar-lo?; per exemple bandes 
de rock i rhythm & blues corn DR. 
FEELGOOD, PAUL LAMB & THE 
KINGSNAKES ò BIG TOWN PLAY
BOYS, acostumen a tocar amb cami
sa i corbata en les seves actuacions; 
que en penseu?

Per descomptat que si; l’estètica 
d ’un grup dalt de I’escenari és molt 
important moites vegades per al 
públic; un grup molt ben vestit tocant 
en un escenari dona una sensaciò de 
qualitat i categoria; fins i tot de més 
Professionalität, pensem que té força 
importància, però de moment nosal
tres donem llibertat absoluta per a tot- 
hom pel que fa referència a aquesta 
estètica.

Bé dones moites grácies per tot, i 
molta sort amb aquest MIDNIGHT 
JUMP.
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Un diumenge al mati, tot pujant a 
Montjuïc des de Colon gaudint d ’un 
oel net de boires, la vista es va anar 
aturant en l’entrellat de pals i veles del 
Port de Barcelona. Més amunt, em va 
impressionar una visió fantasmagòri
ca de l’edifici, encara emblemàtic de 
Miramar retaliat, això si, entre un color 
d ’un biau cel intens. Era el preludi 
visual i proper de la visita a l’exposi- 
ció de la Fundado Miró sobre Paul 
Klee, Yves Tanguy I Joan Miró: tres 
visions d ’un pa Isa tg e.

Aquesta descripció no és sols una 
mera llicència poètica de qui escriu, 
sino va ser intéressant reconèixer en 
el propi entorn, el que es planteja en 
l’exposiciô. El paisatge sempre ha 
estât tema de referència, font d ’inspi- 
ració de molts d ’artistes i pensadors. 
En algún dels casos ha estât objecte 
en si mateix: corn descriure’l, corn re- 
presentar-lo, corn, corn, corn... en 
altres, hi trobem altres guerres... El 
paisatge es converteix en reflex d ’al- 
guna cosa que s’allunya de la realitat 
i és més que res projeccié d ’una 
altra, una imatge que trobahem més 
enllà de la cara del mirali. La natura
lesa ha estât en moites cultures la 
base de reflexié sobre el mon, l’home 
i la filosofia. En ella s’han vist repre
séntate molts dels símbols, de les for
ces que regeixen el nostre pensa- 
ment, les forces ocultes, els misteris, 
l’esdevenidor...

I tornant a l’exposicié, s’ha de men
cionar que l’escenificacié, perqué aixi 
s’ha de dir, és excel-lent. Dividida en 
tres grans zones en les quais s’hi han 
inclòs les obres dels tres artistes. S’ha 
contrôlât de manera prudent la iMumi- 
nacié, hi ha un to intim que facilita la 
mirada reflexiva. És un “ in crescendo” 
a partir de la zona de Klee, una atura
da en Tanguy, corn si estiguéssim en 
un altiplà semblant als seus espais 
desèrtica, fins arribar al punt més ait 
on l’explosié arriba amb Miré, on la

Tres vísíons 
d*un paísatset

Paul Klee, 
Yves Tansuy í 

Joan Miró

Montserrat Carné

mirada es perd en el color, en el mis
ten, en els punts suspensius i fins l’in- 
finit... És interessant remarcar que 
l’ambientació passa fins i tot, pel color 
de la moqueta posada de manera 
expressa per aquesta exposició. La 
part de Klee es grana, gris la de 
Tanguy i viva la de Miró.

Qui esperi tres maneres de repre
sentar el paisatge en la manera tradi
cional d ’entendre'l es trobará dece- 
but, ja que en cap cas hi trobem 
espais oberts, naturalesa en el sentit 
ampli de la paraula. Els tres grans 
blocs d ’obres es podrien resumir en

que són tres maneres d ’entendre el 
paisatge com a metàfora d ’una com- 
posició plàstica. També, d ’una mane
ra d ’entendre el que ha de ser la pin
tura. No és representació d ’unes rea- 
litats sinó de diferente “estats” de les 
coses. Són reflexes de paisatges in
teriors o més ben dit, interioritzats.

En les obres de Klee es transparen
tó una realitat màgica en la guai es 
van desmembrant o desfullant tots els 
elements que conformen la realitat 
inventada sobre la tela. El color assu- 
meix el paper principal i la línia amb 
carácters géométries és la que dóna 
les al-lusions a objectes més recone- 
guts. Hi ha personatges mágics, com 
trets d ’un conte imaginan. Fets que 
passen en unes ciutats o carrers ima
ginaria. El dia 16 d ’abril del 1914, en el 
Diari del viatge a Tunisia, el propi Paul 
Klee escriu: “Deixo ara la feina. Em 
trobo tant profundament i suau com- 
penetrat amb l’ambient, el sento i em 
sento segur, sense esforç. El color em 
té dominât. No necessito trobar-lo 
fora. Em té per sempre, ho sé bé. I 
aquest és el sentit de l’hora feliç: jo i el 
color som una sola cosa. Sóc pintor”. 
Poca cosa es pot dir més sobre Klee i

Paul Klee. Kleins Seehafen, 1937. Oli damunt panell 36 x 63,5 cm.
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Yves Tanguy. Sans titre, 1936. Gouache damunt paper 8,9 x 27,9 cm.

eis seus paisatges. Son una sola 
cosa, sentida, passional, intensa i 
sobretot viscuda.

Pel contrari, en Tanguy, suren les 
imatges del somni, de les formes 
totalment fora de la realitat, més enllà 
del nostre mon conscient. És aquella 
part de l’inconscient, de tot allò que 
no sabem, del que ens neix de sobte, 
per dins i no en sabem perqué, al no 
tenir el pensament en estât despert. 
Són imatges de nits d ’insomni, en les 
quais la vigilia i el somni es trasmu
den. Des d ’alli, corn fantasmes, van 
apareixent aquells objectes sense un 
LIS conegut fets de materials i movi- 
ments impossibles. EIs paisatges, 
enteses aqui com escenaris d ’a- 
quests objectes, són deserts, espais 
lunars on la Hum és plana, dura i 
sense figura humana. Sols ulls, mem
bres mutilats d ’homes/dones inhu
maos convertits en màquines. 
Dibuixos exceMents amb unes for
mes escultériques contundents on el 
traç és precis, quasi preciosista, 
d ’una aplicació metòdica. Són dibui
xos de format molt petit amb espais 
oberts gegants, infinits i sense horitzó 
on l’espectador es converteix en el 
subjecte i actor. És l’espectador qui 
somnia, es reconeix i amb terror s’en- 
fronta amb la solitud d ’aquests 
deserts. Yves Tanguy mostrava això 
possiblement: la persona dins el món 
de rinconscient, un cos sol i nu en el 
buit. Aquest és el paisatge, un tipus 
de mirar el món que tantes reaccions 
va provocar i va incidir en eis artistes 
del surrealisme.

I Miró? Que se’n pot dir, tant difícil 
de dir? Des de l’etern interrogent i 
repte que planteja la seva obra, no hi 
cap més opció: et Henees de pie en 
eis seus espais sense limits o passes 
de Harg... Sempre ha estât difícil, a 
qui escriu, expHcar-se i explicar ais 
altres l’encis de les obres de Joan 
Miró. La possibilitat que queda és 
poder demostrar l’impacte. El senti
ment que provoca. És curiós compro- 
var que quan passes la mirada sobre 
qualsevol publicaciô de la seva obra 
et dóna una certa pau, ja que es 
poden fer totes les elucubracions que 
es vulguin: que si eis colors, que si eis 
estels, que si les primeres obres, que 
si les influencies, que la seva vida a 
Paris, a Barcelona, a Mallorca.... En 
sentit contrari, al situar-te al davant 
d ’una de les seves obres, a distància 
curta, sents emoció, una emoció

torta, com peques vegades passa. Hi 
ha tres pictures de petit format sobre 
tela, sobre la dona i el paisatge -, que 
són d ’una bellesa i simpHcitat absolu
ta. El dibuix, de trap IHure, gruixut i 
negre està totalment contrôlât, precis 
i fa un contrast fort amb la roba de 
sac. El color marca el to d ’un paisat
ge, I’espai exterior, una lluna dins la 
nit-dia de sol. Vicenç Altaió, en el text 
del catàieg, fa un intéressant estudi 
sobre el tema de la dona i la negació 
de la dona en les obres de Miró. És un 
simil amb el que passa amb el tema 
del paisatge en si mateix. Els paisat
ges de Miró són la negació d ’ells 
mateixos. Expressa la dualitat d ’una 
manera d ’entendre l’espai i l’entorn. 
El nega. És el buit I l’infinit. El buit I el 
personatge. El cel i la terra. Sense 
limits les coses. L’infinit i la dona. Els 
misteri per sobre de tot.

I recordo de nou les visions d ’aquell 
mati: el garbuix de les veles i pals, era 
el petit port maritim de Paul Klee de 
1937, la imatge tétrica i esforçada de 
Miramar, un dibuix a Hapis sense tito! 
de Yves Tanguy de 1936 i a dalt, un 
cel d ’un blau tant intens, tant sols dit 
per Joan Miró....

I tant Huny que semblaven de la rea- 
Htat aquelles obres... tot passa però, 
per un exercici de portar la mirada 
una mica més enllà...
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Joan Miró. Femme, étoiles -1944. Oli damunt tela



Bloc d’artista

Leonor Béseos
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LEONOR BESOOS 

(Sabadell, 1963) gravadora, 

viu i treballa a Sabadell.

És Ilicenciada en B.B.A.A. 

en l’especialitat de gravat; 

estudie que va compaginant 

amb altres també relacionats 

amb les técniques d ’impres- 

sió, enquadernació, paper i 

fins i tot, una tant artesanal 

com poètica; la caMigrafia. 

Una recerca que explica 

la seva passió per la relació 

que neix entre el paper i la 

tinta, la ploma i el traç. 

Aqueste elemente segone 

ella mateixa ens diu, 

han de ser l’inici i el résultat 

de tota forma artística.

Fins ara, la jove artista 

ha iniciat la seva activitat 

realitzant tiratges i diferente 

séries d ’autor defugint 

les exposicions publiques, 

la seva obra està però, 

en el procès iniciàtic 

de tot carni amb futur.

Montserrat Carné
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del 30 de novembre al 2 de jullol 
SABADELL

MUSEU D’ART DE SABADELL

Joan Oliver
IN  M E M O R IA M

del 22 de desembre al 29 de febrer 
SABADELL
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MUSEU D’ART DE SABADELL
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ACADEMIA DE BELLES ARTS GRAZER KÜNSTLERHAUS

M U S F. U D ' A R 7  F  7 S A B A D F 1. 1.

22

MONTSE ALVAREZ CE LARA 

PERE RUBIO

XAVIER ORIACH
del 22 de febrer al 12 de març 

SABADELL

ALIANÇA ERANCESA

‘ELS ADELANTOS DEL SEGLE XXI
del 20 de gere* al 2 d’abril 

SAB.ADELL

JORDI ROCA
del 19 AL 31 DE gener 

GRAZ

Durant el mes de gener d ’enguany, 
Jordi Roca ha exposât a la ciutat aus
tríaca de Graz la seva obra sobre 
Mozart. És tracta d ’una série de pinto
res achliques iniciada el 1991 i tanca- 
da el 1999. Concebuda com una visió 
cromática de l’obra del músic de 
Salzburg, és una explosió de Hum i de 
color, molt en la línia apassionada a la 
que el pintor ens té acostumats. En els 
préxims mesos, l’exposició, que ha tin- 
gut un gran éxit de públic, es podrá 
veure en diverses ciutats d ’Áustria.

Q

EYAL GOREN-DEBIKO
del 17 de feb'e' a 15 de març 

SAB/J^ELL

ANNA LÓPEZ
del 13 de gener al 16 de "ebrer 

SABADELL

ALVOSTRE 
SERVEI 

DES DE 1945
Via Massagué, 32- "fel. 93 725 13 36 

Rambla, - 'fel. 53725 99 67 
08202 Ŝ E.í̂ DELL

PEIX i MARISC ,J. BARBERA
Tels. 93 714 52 87 - 93 714 d5 40 

Castellar del Valles

RESTAURANT
cuina de mercat

Pintor Borrassá, 43-47 • 08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91



La cacatua verda

L ’escenari és fose. Finalment s’encén 
un Hum i tots els lectors-personatges 
de l’obra van prenant la seva cadira. 
Sorprèn la caractentzació de cadas- 
cun d ’ells, però aviat saps el perqué 
d ’aquelles perruques i barrets, únics 
motius que, en silenci, ens presenten 
ais personatges -aristocrates i falsos, 
en tant que actors, lladres, incendlarls 
i assassins- i ens diuen en quin 
moment viurem -finals del s. XVIII, InicI 
de la Revolució Francesa-, S’escolta 
una veu que ens situa en el Hoc de 
l’escena, de fet ja hi som, és la taverna 
parisenca d ’en Prospère, La Cacatua 
Verda.

Certament, cal dir que satisfà que el 
Teatre del Sol renovi les seves ses
sions de “Lectures Dramatitzades”. I 
més encara que, commémorant el 
préxim 25é aniversari del Teatre LHure, 
es compti amb l’Associaclé d ’AmIcs 
del Teatre LHure I les seves primeres 
peces teatrals.

Mostra d ’aquesta bona acollida a la 
clutat es va produir el passât 24 de 
gener. Es recuperé una de les obres 
mestres de l’austriac Arthur Schnitzier, 
La Cacatua Verda, en la quai de forma 
Clara, mitjançant uns diàlegs directes i 
ben modulats, amb gran ironia, així 
com amb l’ambigüitat necessària, el 
públic copsé uns dels moments 
importants de la Revolució Francesa, 
la presa de La Bastilla. Mentre els 
aristocrates dins la taverna juguen a 
alternar amb una falsa púrria del 
poblé, el veritable poblé Irat comença 
a ajusticiar els nobles, i la sang esde- 
vé real.

La cacatua 
verda

Teresa García López

Autor: Arthur Schnitzer 

Director: Pere Pianella 

Traducció: Feliu Formosa

Actors: Pere Cabot, Jaume Garcia, Ceso 
Cabot, Manel Ladrón, Xavier Coll, Josep 
M. Gelpi, Josep M. Perea, Josep Parceló, 
Laia Bonells, Joan Ramon, Pep Carpena, 
Olga Polqué, Silvia Ametller, Viceng Vails, 
Josep M. Escoda, Andreu Vails, Mercè 
Rigo, Raimond Mateu, Reyes Serrano, 
Guim Segarra, Pep Mas.

Teatre del Sol: 24 de gener del 2000

Lectura dramatitzada
a càrrec de
rassociació d’espectadors 
del teatre lliure

ß (u  Cacâlu(U^Ver/aj 
^ f̂líiurScímUcfé
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ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61 

08201 Sabadell

FARMACIA BENESSAT
PERFUMERIA
COSMÈTICA
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No deixa de ser curios que, en un 
mon corn el nostre, i a finals del segle 
XX, cada any, per Nadal, mantinguem 
la tradició de dir I escoltar poemas i 
cançons. Nosaltres volem aprofitar 
aquesta excepció plena de senti
ments dins de la nostra vida quotidia
na, tan accelerada, aquest triomf de 
l ’emociô per damunt de la matèria, 
encara que només sigui per una nit. 
(...) Per això hem pensât que estarla 
bé compartir amb vosaltres uns poe
mas i cançons que ens agraden, que 
ens diuen alguna cosa, que ens fan 
pensar, somriure i, potser fins i tot, 
emocionar.

Amb aqüestes paraules s’obria la 
barrera proposta nadalenca bel grup 
IMÚS Teatre que, amb la coMaboraclô 
bel oonjunt Casablanca, va oferir la 
nit be Nabal i be Sant Esteve. Una 
proposta certament encertaba, tant si 
es mesura pel seu contingut, créât a 
partir be poemes be grans autors 
com Pere Quart, Máhus Sampere, 
Rosa Montero, J. Palau i Fabre, Mario 
Benebetti, Shakespeare, Enric 
Casasses, Fernanbo Pessoa i compo
sitors corn Beethoven, J. M. Serrât, 
Eric Clapton, Tom Waits, Haenbel, 
Lhasa, P. Doyle, Cole Porter i A. 
Rodrigues i C. Gonçalves, com per la 
resposta del públic, que es va deixar 
seduir des bel primer moment per la 
beilesa i el contingut de l’espectacle.

El responsable màxim d ’aquest nou 
èxit de l’escena sabadellenca és 
Jordi Fité, amb qui hem conversât per 
tal de conèixer més a tons les particu- 
laritats de la seva creado i posada en 
escena.

Abans d’entrar en matèria, per què 
vas escollir el nom d’IL LÛS TEA
TRE per a la teva companyia?

Primer per què el nom sonava bé, i 
després, en buscar-lo al diccionari, 
vam descobrir que ll-lùs era una per
sona que estava enganyada per un 
somni. I corn que tots sabem que el 
teatre no deixa de ser un engany, i 
que a més, té aquest component, 
almenys per mi, d ’una certa cosa

IL LÚS TEATRE:

la íl'lusió que 
ens ajuda 

a viure

Anna Fité

emocional, relacionada amb els som- 
nis, em va semblar que Iligava molt 
bé eis dos components: engany i 
somni.

El titol de l’espectacle d’enguany 
és “La mentida menys falsa”. Sem
bla que t’agrada remarcar el con- 
cepte que porta implicit el teatre, 
d’engany...

El titol ve d ’una cita de Flaubert, que 
diu que “s’ha d ’estimar l’art per què 
de totes les mentides és la menys 
falsa”. Creo que ho va dir perqué l’art 
no deixa de ser una interpretació de 
la realitat, i per tant ja saps que no és 
la vertadera, siné la manera personal 
i subjectiva d ’entendre-la.

L’any passât el grup va iniciar 
aquesta trajectôria poética amb una 
selecció de poemes de Nadal. Per

què aquest any s’ha canviat el plan- 
tejament?

Per què, justement, en iniciar-ho, 
vam adonar-nos de les possibilitats 
que tenia corn a espectacle de poe
sia. El que passa és que va coincidir 
amb el fet de que era Nadal, i el vam 
omplir amb aquest contingut. Però 
valia la pena aprofitar l’avinentesa de 
que és un temps en que la gent está 
disposada a escoltar poesia, per tal 
de donar a conèixer uns poemes que 
potser no són directament nadalencs, 
però que també poden fer reflexionar 
i agradar.

Com comences el procès de crea- 
ció d’un espectacle? A partir d’un 
poema que t’ha atret, d’un tema que 
t’interessa o et preocupa...?

L’any passât va anar tan bé que 
teniem ganes de repetir-ho. El que no 
tenia era una idea massa clara de 
com fer-ho. Durant l’any he anat guar- 
dant poemes i cançons que m’agra- 
daven, pensant ja en el muntatge. 
Molts d ’ells els descobria en els 
suplements dominicals deis diaris i 
també en el programa “Avisa’ns quan 
arribi el 2.000” (que té molta culpa de 
que aquest espectacle existeixi tal 
com és). Amb tot plegat, cançons 
incloses, vaig buscar la manera de lli- 
gar-ho, i aquesta va ser la part més 
intéressant per mi: combinar-ho tot, 
buscant el contrast i potenciant la 
força propia de cada peça.



I la col-laboració del grup 
Casablanca?

L’abril del 98 Joan Tassa em va con
vidar a la presentació del primer disc 
de Casablanca “Benedicta”, al Centre 
Civic de Sant Oleguer. En entrar a la 
sala, estava cantant l’Antonia León i 
vaig quedar tan impressionat per la 
seva veu, que de seguida vaig pen
sar que tenia ganes de ter alguna 
cosa amb ella. A més, coneixent el 
Jean Tassa i la resta de mùsics de 
Casablanca -Enric López i Francese 
Membrives-, sabia d ’entrada que la 
qualitat de qualsevoi proposta que 
féssim estava asseguradissima. 
Aquest va ser l’estimul per començar 
a pensar en l’espectacle que després 
va ser “Res de Nou Aquest Nadal”.

Lèxit de la proposta ens va engres
car i també d ’alguna manera ens va 
obligar a repetir-ho aquest any, se- 
guint més o menys la mateixa fórmula 
encara que el contingut fos diferent.

La fascinació, el sotrac, que et va 
provocar sentir la veu de l’Antonia 
León, és el que busques també en 
un poema, per tal que sigui selec- 
cionat?

Sí, quan llegeixo poesia em trobo 
amb poemes que no entono, o que no 
m’arriben, però entremig n’apareix un 
que m’atrau especialment per qué 
trobo que conté una idea molt ben 
dita, i que la transmet d ’una manera 
molt maca.

Et quedes amb algún de tots els 
que es van llegir?

Els de Casasses van fer molt impac
te justament pel diferente que eren, i 
penso que aconsegueixen el que 
Josep Seguí diu que és l’objectiu de 
la poesia: ‘descriure l’indescriptible”. 
En quatre linios pot descriure una 
olor, una visié. És molt original i con
cis. Però tots m’agraden... El de 
Màrius Sampere “ Invertir l’enigma”, 
també estava molt bé. Amb el 
“Pasatiempo”, de Bennedetti, tothom 
va quedar impressionat. EIs sonets 
de Shakespeare, tot i que en un pri
mer moment la gent es pogués 
espantar en pensar “Ai, ara 
Shakespeare!”, també van impactar, 
corn a nosaltres el primer dia que eis

vam llegir en veu alta. Les “Cartes 
d ’amor” de Pessoa... No en pue triar 
cap. Potser “Pasatiempo”.

L’objectiu final de l’espectacle, a 
part evidentment de gaudir de la seva 
desbordant bellesa, és commoure? 
Fer reflexionar? Sotraguejar...?

Que la gent vagi a veure un espec- 
tacle i surti diferent de corn a entrât ja 
és positiu, i més si és poesia. I això 
s’ha aconseguit en les dues repre- 
sentacions. O bé per qué va desco- 
brir poemes o poetes que no conei- 
xien, O bé per què tot i coneixent-los 
es van adonar que dits en veu alta, en 
una atmosfera adequada i jugant 
amb la Hum encara agafaven més 
valor.

La sala Àgora, amb les espelmes 
enceses a les taules, i el pùblic for
mant part de l’espectacle, és reai
ment una troballa.

La posta en escena que vam fer és 
senzilla, però em sembla que ajudava 
a crear aquest ambient que déiem, 
combinant el negre i el vermeil, la 
iMuminació que diferenciava eis 
moments de paraula dels de músi
ca... La resposta del públic va ser 
molt gratificant, per qué de seguida 
van valorar i entendre el que era la 
proposta en sí i la selecció que pro- 
posávem. Veies que la gent gaudia 
precisament d ’estar allá, de formar 
part, com dius, de l’espectacle. El 
silenci era impressionant. I al final els 
aplaudiments van reflectir la seva 
gratitud per ser allá.

Emocionant ho va ser, sens dubte, 
per qué després del fado final inter
prétât per Maria Hinojosa, pocs van 
poder controlar per més temps els 
sentiments que contenien des de 
feia estona. Fins i tot un noi del 
públic va confessar: “tine la pega de 
ser home i de que m’han ensenyat a 
amagar els meus sentiments, per 
qué sinó hagués plorat amb ganes.”

Em sembla que allá vam plorar més 
O menys tots en un moment o altre, 
escoltant un poema o una cançô. 
Però penso que está bé per qué con
sidero que el plor, moites vegades, a 
part del que pugui significar de dolor.

és una manera també d ’expressar la 
reaccié del cos davant de la bellesa. 
La manera més neta que tenen el cos 
i la ment d ’expressar plaer davant de 
la bellesa.

A mi em fa feliç que la gent s’emo- 
cioni amb un espectacle corn aquest, 
per qué confirma que n’està gaudint.

Hem parlât de tôt, menys de les 
actrius i els actors!

Si, la Montse Martinez, la Pepi 
Alguersuari, el Josep Seguí i el Josep 
Barcelé. Tots quatre molt bons. Tenim 
la sort de que pel canté de la música 
la qualitat és altissima, les dues can- 
tants sén bonissimes i la veu igual- 
ment. Aixô fa que, amb tôt plegat, el 
producte tingui molta consisténeia.

Sincerament: Podem concloure, 
dones, que d’il lusiô se’n pot viure?

A l’obra Revoit Perillés, el personat- 
ge que interpretava Pepi Alguersuari 
li retreia al que feia Josep Pont: “Tu 
sempre has viscut d ’iMusions”. I ell li 
responia, molt convençut: “Si. I m’han 
ajudat a viure”.

També Pere Quart es preguntava en 
el seu poema “Fe de vida” : Hi ha do 
més gran, hi ha major glòria, que 
estar en la vida, ser-hi, i adonar- 
se’n?” I crée que li podriem respon- 
dre: Si: adonar-se’n gràcies a la veu i 
el sentiment de grans poetes, escol
tada en un espectacle tan ben embol- 
callat corn el que enguany ens han 
ofert IMÚS Teatre i Casablanca. Bons 
actors, bons mùsics, un director sen
sible i amb molt encara per oferir-nos 
i sorprendre’ns.

Es pot pot demanar res més? Potser 
una cosa: sispiau: feu-ho més vega- 
des!
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El Hamlet 
de Kenneth 

Branagh

Felíu Vìaplana

El passât mes de gener vàrem tenir 
l’oportunitat de veure la versié de 
Hamlet de Kenneth Branagh a la pro- 
gramacié regular de Cineclub Saba- 
dell al Cineart Multisales de la nostra 
ciutat. Es va projectar la versié com
pleta, de gairebé quatre hores de 
duracié, que, en la seva estrena l’any 
1996, només es va poder veure en 
molt peques sales del nostre pais. 
Hamlet és la tercera adaptació de 
Shakespeare que fa Branagh, ante- 
riorment havia fet Enríe V i Molt soroll 
perno res, ambdues projectades a les 
sessions de Cineclub Sabadell. A- 
questa nova adaptació ens ha confir
mât la creença que Branagh és, sense 
dubte, el millor adaptador de Shakes
peare en l’actualitat, hereu de la tradi- 
cié de Lawrence Olivier i de les com- 
panyies clàssiques angleses. Kenneth 
Branagh ens ha regalat un Hamlet 
enèrgic, sobri, pie de vida i de passié. 
Una obra amb molt de color, de mati- 
sos, amb espectaculars escenes de 
plans generals quan cal i amb mesu- 
rats primers plans i sinuosos trave
llings quan toca. Però, per a Branagh, 
els textos originals de Shakespeare 
només són el punt de partida per a 
qué la seva creativitat es desenvolupi 
en les posades en escena i en la par-

ticular direccié d’actors, que és quan 
se’ns revela ccm un gran artista. 
Branagh n’és el director, actor princi
pal i guionista, de manera que la seva 
implicació en el projecte és absoluta.

L’obra de Hamlet és prenyada de 
Iluita pels sentiments elevats, d ’assas
sinats en nom de la cobdicia, en nom 
de la venjança i en nom de l’amor, de 
fets sobrenatura s, d ’amistats vengu- 
des i d ’amistats lleials, en definitiva, 
d ’una passié vital que impregna arreu. 
El princep Hamlet és l’encarnacié de 
la venjança plena de dubtes, un fet 
que porta a l’aLtodestruccié. Perqué 
Hamlet, en el difícil camí que el porta a 
la venjança, enverina la seva própia 
ánima cap a la orópia mort. Des que 
Hamlet s’assabenta que la mort del 
seu pare fou en realitat un assassinat, 
deixa de ser ell nateix per a esdevenir 
només el braç de la venjança. Tot i 
que dubta, en certs moments, de 
seguir el seu destí, la seva moral i els

sentiments vers son pare li marquen el 
carni que el porta a desemmascarar 
l’engany i ha matar el pérfid rei. 
Hamlet destrueix, però, en el procès, 
es destrueix també a si mateix i 
aquells que estima, la seva mare, 
Ofelia, la seva estimada, i el seu régné 
de Dinamarca i les seves conquestes.

El personatge del princep Hamlet és 
d ’una gran complexitat, perqué el seu 
estât d ’ànim evoluciona, les seves 
reaccions sén molt diverses, i perqué 
té un dilema moral i un profund males
tar vital. Per aixé, l’actor que s’atrevei- 
xi a interpretar-lo ha de tenir una gran 
conscièneia dels seus estats d ’ànim i 
saber transmetre’ls perqué el perso
natge esdevingui coherent. Branagh 
ha fet un Hamlet apassionat i apassio- 
nant, continguten la seva ràbia, mesu
rât en la seva falsa follia (Iluny de 
caure en els fàcils histrionismes a qué 
recorren els actors de poca catego
ria), seré i profund en els seus menò-
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legs, creient-se allò que explica, i 
enèrgic i hábil en els combats. Inter
pretar Hamlet és per a un actor una 
prova de foc, un repte, una reválida 
de tots els seus treballs anteriors, i 
Branagh se’n surt perfectament.

La direcció d ’actors, així com el cas
ting, són molt encertats. Uns són 
actors experimentats de primera línia 
que Branagh modula a la seva mane
ra, Derek Jacobi (Claudi), Julie Chris
tie (la reina), Richard Briers (Poloni).. 
Altres, més joves, de qui assoleix tot 
el seu potencial, Kate Winslet (Ofelia) 
i Michael Maloney (Laertes). Recu
pera venerables veterans, Charlton 
Heston i Jack Lemmon. I sap incloure 
i mesurar showmans com Robin 
Williams i Billy Crystal com a contra- 
punts cómics.

No és gens fácil fer una obra de 
Shakespeare i, encara menys, una 
versió cinematográfica. Perqué són 
obres que la gent coneix molt bé, i les 
ha vist interpretar molts cops. De fet, 
però, s’han produit grans bírries en 
nom del classicisme de Shakespeare, 
fetes per persones que creuen que, 
només, pel sol fet de triar un obra del 
dramaturg anglés, ja asseguren una 
obra de qualitat. I és just el contrari. El 
que és més dificuitôs és adaptar els 
grans autors perqué suposa, no 
només entendre i copsar l’obra, sino 
saber transmetre això a l’espectador i 
donar-li un estil personal. Però com 
que Shakespeare gosa de tant renom 
popular (molt “conegut” però poc lle- 
git, em penso), tothom s’hi atreveix i la 
veritat és que n’hi ha pocs que esti- 
guin capacitate per a fer-ho digna- 
ment. Branagh, sense dubte, és un 
d ’ells, perqué les adaptacions cine- 
matogràfiques de Shakespeare que 
ha fet, fins ara, porten la seva em- 
premta, se les ha fet seves, hi ha abo- 
cat tota la seva personalitat. No és 
gens fácil quan es parteix d ’una gran

obra d ’un gran autor, perqué, en certa 
mesura, has de superar un text que, 
en principi, és insuperable. De fet, 
però, la majoria d ’obres de Shakes
peare que es representen ais teatres o 
de les quals s’han fet versions cinema- 
tográfiques no són res més que dubto- 
ses adaptacions que suposen un 
segon criteri, de vés a saber qui, que 
s’ha atrevit a suprimir escenes, perso- 
natges i a reinterpretar l’obra. Normal- 
ment, els autors d ’aquesta mena d ’a- 
daptacions volen justificar-se sota la 
bandera de l’apropament al públic i de 
la vigéncia de Shakespeare en l’ac- 
tualitat. Per comengar, si els especta- 
dors deis teatres del segle XVII, la 
majoria analfabeto, podien seguir i

comprendre aqüestes obres, com pot 
ser que no ho facin els espectadors 
d ’avui en dia, tots alfabetitzats? I, si 
no, que s’esforcin, que anar al cinema 
o al teatre no només es a anar escal
far una cadira. I sobre l’actualitat de 
les obres, des de quan els dilemes 
morals, les Iluites pel poder, la cobdí- 
cia i l’amor han tingut data de caduci- 
tat? Des de quan necessitem veure un 
Romeo, per exemple, amb pistoles i 
jaqueta de cuir per creure’ns la histo
ria? Sispiau, senyors adaptadors i 
reinterpretadors d ’aquesta mena de 
refregits teatrals, no ens subestimin, si 
no saben qué fer, no adaptin Shakes
peare, vagin-se a prendre un café, 
pago jo. Sispiau, Sr. Branagh, continuï 
meravellant-nos amb les seves ver
sions de Shakespeare, les estarem 
esperant.
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Tanmateix, Amies del Cinema —com 
a Amies i com a Amigos— va realitzar 
diversitat d ’activitats compreses en el 
camp de l’art de la imatge en movi- 
ment. Una d ’elles va consistir en la 
visita al rodatge d ’una peMicula als 
estudis de Barcelona, i no només amb 
Tintent de satisfer la simple curiositat 
de veure un rodatge qualsevol, sino 
més encara per Tinterès especific d ’un 
rodatge déterminât.

La primera d’aquestes visites col-lec- 
tives es va fer als estudis Orphea quan 
s’hi rodava el film Adversidad, a Tany 
1943. Es tractava, ni més ni menys, 
d ’una adaptado de la noveMa Solitud, 
de Victor Català (pseudônim de 
Caterina Albert), una de les obres cap- 
dals de la literatura oatalana. El direc
tor era Miquel Iglesias, que en el seus 
anys de cineasta amateur havia fet 
amistat amb eis directius d ’Amics del 
Cinema.

La visita es va fer coincidir amb la 
presa de diversos plans en una festa

QUÈ VA SER 
“AMICS DEL 

CIHEMA”

i 4. L’extìncìó

Josep Torrella Pineda

que representave tenir Hoc a Thostat- 
geria d ’una ermita muntanyenca. Es 
tractava, dones, d ’unes seqüències 
amb força moviment de figurants i amb 
un décorât comp ex. Però Tatractiu de 
la visita augmentava en gran mesura 
pel que representava posar en cine, en 
pie franquisme, una obra literària que a 
més de ser catalana s’hi plasmava 
amb tanta passic el realisme del món 
rural. Val a dir cue en el trasplanta- 
ment, el nervi identitari de Tobra origi
nal en va sortir força deixatat.

Per si no n’hi hagués prou. Amies del

Cinema va aconseguir que un cop 
enilestit el rodatge es vingués a Sa
badell a projectar en sessió pública 
una primeríssima pre-estrena del film, 
abans fins i tot de ser projectat per a 
exhibidors i premsa. I encara més, amb 
Tassisténcia de la iMustre escriptora, ja 
septuagenária, que en aquella ocasió 
contactava per primera vegada amb el 
film; no havia tingut la més mínima 
intervenció en Tadaptació ni en el 
rodatge. (1) Aquesta pre-estrena es va 
fer al Principal, el 30 de marg de 1944.

Una altra visita col-lectiva es va 
efectuar als estudis Balet y Blay, a 
Vallcarca, on s’estava treballant en el 
primer llargmetratge espanyol de 
dibuixos animats. La Singularität d ’a- 
quest rodatge encomanava un in
terés ben especial a la visita, que va 
ser atesa pel cap artistic del nombres 
equip de dibuixants, Artur Moreno, 
ninotaire d ’acudits i historietes espe- 
cialitzat en dibuix animat. El guió 
argumental era escrit pel poeta Julián 
Pemartín. El protagonista, un eixerit 
cigronet, venia a ser un nou desface
dor de entuertos, réplica de Theroi 
cervantesc.



La tercera i última visita es va fer al 
rodatge de Vida en sombras, el film 
amb qué estava treballant el sabade- 
llenc Llorenç Llobet-Gràcia, ánima del 
grup mateix abans que es Iliurés a 
aquesta nova faceta de cineasta pro
fessional. He de suposar que el lector 
coneix poc o molt l’aventura d ’aquella 
producció, que havent nascut com a 
“male'ída”, molt posteriorment ha esde- 
vingut film de cuite. El rodatge d ’ inte
riors es feia ais estudis Orphea, amb 
Fernando Fernán-Gómez, Dolores 
Pradera i Isabel de Pomés. Altrament, 
un cop enllestit el muntatge, Amios del 
Cinema en va programar una projec- 
ció a Sabadell, el juliol de 1948, en la 
més estricta intimitat. Recordern que 
la Singularität d ’aquell film i e is seus 
valors van ser reconeguts internacio- 
nalment trenta-cinc anys després, ja 
mort el seu creador.

A l’any 1944 el grup va dur a 
Sabadell Ángel Zúñiga, prestigios cri
tic de cinema de la revista Destino, 
qui va dissertar sobre “El teatro en el 
cinema”. I a l’any 1946 es va invitar 
Pierre Vilar, actual doctor honoris 
causa per l’Autònoma. Quan va venir 
a Sabadell, Vilar era professor a 
l’Institut Francés, de Barcelona. L’ob- 
jectiu era comentar uns films que 
Amies del Cinema havia soMicitat a la 
Cinematéque Française. (No hi havia 
encara a Sabadell l’Alliance Fran
çaise). El que seria illustre historiador 
va parlar a la sala privada de cal Moix, 
davant la trentena de persones que hi 
cabien, del procès histéhe i estètic del 
cinema francés.

En l’any 1950 Amies del Cinema va 
commemorar els cinquanta anys de la 
introducció del cinema a Sabadell. Ho 
va fer amb un cicle de conferències a 
càrrec d ’especialistes barcelonins. 
Justament aquell any 1950 va resultar 
ser el cant del eigne d ’Amics del 
Cinema. Fins a la primavera de 1951 
es van programar al Principal, en 
entesa amb l’empresari, sessions 
públiques amb títols com La perla i 
Ladrón de bicicletas. A més, el grup 
va organitzar en diferente locals unes 
sessions exclusives per als addictes, 
amb els films: Bodas de arena, 
comentat per Jean Cocteau; El cami-
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AMIGOS DEL CINEMA
Programa de la pre-estrena de Adversidad a Sabadell, amb la signatura, entre altres, de l’escriptora 
“Víctor Catalá” (Caterina Albert)______________________________________________________________

no del cielo, encara inédit a tot 
Espanya; Van Gogh, d ’Alain Resnais; 
i Trois tableaux de Children’s Corner,
de Marcel L’Herbier.

I encara aquell any 1950 el grup va 
iniciar — llástima que seria per a ben 
poc temps— la publicacié dels pro
grames de les sessions, amb vuit 
pagines cada un, contenint articles, 
comentaris i informacié.

Després de la temporada 1950/51 
Amies del Cinema va desaparéixer 
silenciosament. Un balanç de la seva 
tasca, comprenent-hi les dues étapes 
(l’antehor a la guerra i la posterior) ofe- 
reix un total de 100 sessions amb eis 
següents continguts:

• 26 films que el els empresaris no 
havien dut a Sabadell

• 9 films no oompresos en cirouits 
comerciáis

• 27 films d’estrena comercial a la ciutat
• 87 reposicions
• 91 complements curts
• 89 cintes amateur
• Més: conferències, concursos, visi
tes coMectives, exposicions, textos al 
diari i a l’emissora de radio locals, 
publicacions prépies

(1) Fent costat a Na Caterina Albert 
durant la projecció, en una llotja del Prin
cipal, vaig poder apreciar el seu desen- 
cis, encara que s ’esforcés a dissimular
lo. “No és la meva Solitud’’, va comentar
me, amb to de confidéncia.
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semblança

Antoni 
Grau 

i López
Joan Cusco í Aymamí

El nostre personatge és el fotógraf gue 
més coneix Sabadell, gráficament, com 
ningú. Per dir que té introdu'ídes en el 
seu ordinador més de set mil fotogra
fíes de la ciutat, ja és aviat dit. Ha obtin- 
gut destacats Premis nacionals i inter- 
nacionals ai pas dels anys.

Ara acaba d’exposar part de les foto
grafíes -antigües i aotuals- que es con- 
tenen en el seu darrer Ilibre; “Del 
Sabadell de l’avi al Sabadell del nét”, 
les quais s’han pogut veure des del 4 al 
23 de gener al Casal Pere Quart.

Fa vint anys el vam incorporar a aqües
tes mateixes págines de Quadern en la 
secció “Avui és...” arran d’ésser presi
dent de la Camera Club Sabadell i de la 
XIII Biennal Nacional i Internacional de 
Fotografía a Sabadell. És bo recordar 
que arribaren per tal motiu 1142 fotogra
fíes, fruit de 329 autors de 21 países 
entre els que destacaven per la seva 
majoritária aportaoió aquells dits de 
l’Est, especialment la Unió Soviética i 
Txecoslováquia. Eli, en gran part, fou 
l’artífex d’aquelles biennals.

Amb en Grau pots parlar llargament 
sobre l’art de la fotografía. Eli la viu 
amb intensitat. Ha estât la seva gran 
vocació. Cal dir: la seva vocació-pro- 
fessió. I també subratllar que ha estât 
autodidacte.

Ho anárem filant al llarg de l’entrevis- 
ta. Empro un gerundi téxtil perqué en 
aquest ram hi treballà començant d’a- 
prenent i acabant de director d’una 
empresa de filatura d’estam.

Cal recular en el temps per dir que 
Antoni Grau va néixer l’any 1929 al barri 
maritim de Sabadell, oonegut corn

Autoretrat

Barcelona. (L’humor sabadellenc les 
gasta així...) Poc després fou batejat a 
l’església de Barberà però els primers 
passes els comengà a Sabadell. I d ’a- 
qui no s’ha mogut; anant amunt i avail, 
avail I amunt, pas a pas...

Entrò d ’aprenent en una empresa 
tèxtil i també a una taller d ’ebenisteria. 
El sou setmanal era de quinze i de 
quaranta pessetes, respectivament. 
Deixá la fusta i es dedicò al téxtil, a la 
filatura. En aquells temps eren els 
sous d ’aquells aprenents; un temps 
que els gossos no es lligaven amb 
llonganisses...

En l’empresa aná prosperant amb 
l’esperit de voler és poder. Arribó a ser- 
ne director, com hem dit abans. En eli 
es repetí aquelles históries d ’uns vailets 
que allá a l’América del Nord oomenga- 
ven a vendre diaris pels carrers de les 
grans ciutats i al pas deis dies assoliren 
ser-ne els seus principals ciutadans. És 
que les histories es poden repetir en 
diferente llocs. I aixó, siguí la veritat per 
endavant, no és bufar i fer ampolles. 
Que és un dir, ébviament.

Ara l’apartem de l’exposició del Casal 
Pere Quart, que ha estât força visitada i 
li fern unes preguntes així de raig. 
(Mentrestant l’Emili Hierro l’està obser
vant perfer-li la caricatura).

-Amie Grau -que li pregunto així de 
cop- Com va néixer en tu l’afició a la 
fotografia?

-Com voler deixar constàncla dels 
esdeveniments que cridaven la meva a- 
tencló, com també dels records familiars.

-Qui i qué va influenciar-te en ella?
-Adonar-me, per mitjà de les revistes, 

que la fotografia podia ser quelcom 
més que prèmer el disparador de la 
càmera fotogràfica.

-A on portaves a revelar els primers 
carrets abans que ho fessis tu?

-Generalment a companys, no profes
sionals, ja que sovint els treballs fets en 
sèrie els manca escalf.

-A qui admiraves com a model de 
fotògraf locai?

-Els treballs d’estudi, prèviament pre-
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parais, que tan bé tractava en Joan 
Vilatobá i Fíguls.

Fem evocació deis fotógrafs Casañas, 
Gusi, Bailús, Abad, Polit i Tiana deis 
quais gaudím d’alguns testimonis molt 
apreciats, evidentment.

-Guardes alguna admirado d’alguns 
professionals estrangers?

-Naturalment: els 'etrats del francés 
Nadar, en els quais aconseguia captar 
el taranná del model Se’n va dir el retrat 
psicológic.

-En l’art de la fotografia quin mestre 
destacaries entre els teus preterits?

-L’argentí Pedro Luís Raota pel que fa 
a la fotografía enérg ca i amb missatge

o protesta. En quan a la fotografia suau 
m’ha agradat forja  l’estil de i’anglés 
David Hamilton.

-Has tingut algjns mestres en els 
teus inicis?

-He estât autodidacte, però els tre- 
balls de l’esmentat Raota em van fer 
veure que per mitjà de la fotografia es 
poden expressar les prépies idees.

-Récordes aquelles primeres foto
grafíes amb les q jais vas començar?

-No totes, però arnb les primeres vaig 
pensar que la forog-’afia era un mitjà 
d ’expressió artística.

-Havies pensât dedicar-te com a 
reporter gràfic?

-No, ben bé no. Ara, però, admirava 
moltissim els treballs atrevits, com per 
exemple els de Nick Ut, al 1972, foto- 
grafiant la nena vietnamita fugint enca
sa per les bombes de Napalm. I també 
les de l’espanyol Manuel Pérez Barrio- 
pedro en el cas del 23-F (1981) tenint 
com a model el capità Tejero amb la 
pistola a la mà. Reconec -ens diu fent 
amb la mà un voi ras sobre la taula- que 
jo no servirla per una fotografia tan 
espontània, perqué a mi m’agrada 
estudiar-la préviament.

-La historia de la fotografia si bé és 
una de les arts més noves, compta 
amb moites pàgines notables. Fent un 
repàs en elles, quines recordes espe- 
cialment?

-La majoria dels Premis Pulitzer, les 
quais han deixat una bona empremta, 
entre les quais situo les que he esmen- 
tat en la pregunta anterior.

-En aquest art. Grau, hi ha una part 
realitzada al laboratori, al trucatge 
dels originals. N’és un complement 
principal?

-El trucatge, en una fotografia en la 
que pretens escenificar una idea o 
Hangar un missatge, és completament 
vàlida I importantissima. En canvi i par- 
lem de fotografia histérica, que és el 
que faig actualment, el fotomuntatge 
resultarla pocs menys que un sacrilegi.

-Quins temes son els que t’agraden 
més fotografiar?

-Tots els que d ’alguna forma seguei- 
xen el veil concepte de que “el bo, si és 
breu, dues vegades bo”.

-Busques el tema? O bé és millor 
que te’l trobis al davant?

-Generalment no els busco. Segons 
l’ocasió el preparo i si hi ha sort i te’l tro- 
bes casualment, cal saber veure’l.

-La incorporació del color a la foto
grafia, va restar protagonisme al 
blanc i negre?...

-En el camp concursístic prácticament 
no li ha restât cap mérit. En les fotogra
fíes de records familiars o de viatges, 
s’ha de reconéixer que les facilitats que 
dona el color han superat en molt el 
consum del blanc i negre.

11
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-No li resta ni mèrit ni importància, vaja.
-En el cas de la fotografia concursisti- 

ca el blanc i negre segueix tenint el 
mateix protagonisme de sempre. El fo- 
tògraf no pot aprofitar els valors cromà- 
tics i ha de valer-se del seu bon fer.

-Entre mils fotos que hauràs fet al 
llarg de la vida, quines estimes prefe- 
rentment?

-En tinc algunes que em mereixen 
especial afecte, però sense cap dub- 
te, la que més satisfaccions i premis 
m’ha donat ha estât la titulada 
“L’espasa de Dámocles” la qual a l’any 
1979 va ser escollida com “la foto de 
l'any” a Espanya.

-En el camp de la fotografia de con
curs, quines valoracions apliques, tu 
que has format part de tants i tants 
jurats?

-En e neu cas valoro moltíssim la 
composico l'equilibh i, per descomp- 
tat, la qualitat, malgrat que aquesta, 
igual cue el valor a l’exércit “ya se le 
supone’ .

Antoni Grau és autor de quatre Ili
bres i de :ots ells volem saber la valo
rado que en fa. I ho explica així:

-_’autor, legicament, com en els filis, a 
lots es hi veu alguna grácia. Aixi, per 
exemple el “Sabadell abans i ara” 
119851 pe sol 'et de ser el primer ja em 
'.a satisfe', tot la seva exigüitat. Quan 
el segcn, ‘ malges peral record” (1993) 
nalgrat la seva modèstia, ja que aviat 
esdevicgué u i catáleg, em va com- 
plaure poder eedicar-lo a deu deis fotó- 
grafs ocsis, ja desapareguts, i així 
donar a cené xer al nostre jovent qui 
ers va llegar les imatges del nostre 
Dessat. E tercer ‘ Cent anys de la vida

V

II Premi Portugal (1982)

U n  c a n t  a  la  Ilib e rta t. II Premi a Bulgária (1984)

sabadellenca” (1995), possiblement per 
ser el que més teina em va donar em va 
obligar a conéixer millor la nostra historia 
passada i aquest fet és d’agrair. Parlant 
d’aquest últim, “Del Sabadell de l’avi al 
Sabadell del nét” (1999) em piau trobar 
companys que em diuen: “el meu nét 
m’ha regaiat el teu Hibre i junts el comen- 
tem” -acaba dient amb un somriure 
feliç, de “retrat de primera comunió”...

-Així, a cau d’orella: quin altre Ilibre 
estás préparant?

-Tinc alguns projectes, però t’assegu- 
ro que cap de prou madur.

-Tu vas promoure les biennals inter- 
nacionals de fotografia que van tenir 
forta participació i ara ve a propósit la 
pregunta: per quines raons no s’han 
pogut continuar?

Ara repeteix aquell somriure que li fan 
aixecar la muntura de les ulleres, esta- 
rrufar el ñas, ampliar el bigoti i adúcar 
més encara els ulls, i diu:

-Aquesta és la pregunta del milió. 
Crear les Biennals de fotografia a 
Sabadell i seguir-les celebrant en el 
decurs de deu anys va ser una tasca 
molt feixuga però també molt gratifi- 
cant. Tota tasca d’aquesta grandária 
comporta sacrificis i molt de treball. A 
l’any 1990 després de setze anys a la 
junta de Càmera Club -14 d’ells com a 
president- vaig creure que ja era hora 
de deixar el cárrec i donar pas al nostre 
jovent. La nova junta, possiblement per 
manca de temps, no va continuar-la. 
T’asseguro que avui, després de deu



anys, gent força important en el mon de 
la fotografía nacional i internacional, 
encara em fan la teva matelxa pregunta.

... que ha estât la darrera de la tanda, 
perqué el que segueix són unes anéc- 
dotes “en blanc i negre i en color”...

-Era -ens diu- quan encara no existien 
les cámeres autofocus. Coneixia un 
afeccionat que gairebé mal aconseguia 
una imatge completament enfocada. 
Un cert dia, en que la premura del 
reportatge que volia fer no li va perme- 
tre d’enfocar a gust seu, va aconseguir 
la fotografía més nítida i enfocada que 
jo li recordó.

A continuació una altra que ara acut a 
recordar:

-Quan fotografiar la nuesa del eos 
encara no era gaire ben interpretada, 
vaig teñir l’ocasió de contractar una 
model professional per a fer una secció 
fotográfica d’aquest tipus a Càmera 
Club. L’assistència de socis va ser la 
més gran que recordo. Curiosament 
bona part dels assistents no van portar 
la càmera fotogrànca, però alguns 
d’ells els va faltar poc perqué li sortissin 
duricies als ulls.

com a torna, n’afegeix una altra:

-Parlant del nu femeni, un bon amie, 
en un viatge a Mallorca, va quedar 
admirat d ’uns camps d’oliveres cen- 
tenàries, lleugerament tancats amb 
poques pedres. Va contractar una 
model amb la qual i sense més indu- 
mentària que un tapall transparent van 
entrar al tancat a fi de fer la sessió 
fotogràfica. En piena feina s’adonaren 
que l’ollverar també era una devesa de 
toros braus, els quais en la cursa que 
es va provocar varen arribar en segon 
Hoc darrera de les cámeres, el fotògraf i 
la model amb la mateixa indumentária 
de quan van néixer...

Finalment tanquem la càmera i anem 
a positivar aquesta entrevista. L’Emili 
ha acabat també de fer l’últim trag de la 
caricatura.

(Em pregunto: haurem quedat ben 
“retratats”?...)

QUESTIONARI PROUST
-El principal tret del meu carácter?
-L’activitat.
-La qualitat que prefereixo en un home?
-La lleialtat.
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-Sinceritat.
-Allò que més m’estimo deis amics?
-Que sigui de debó.
-El meu principal detecte?
-No saber dir no a temps.
-La meva ocupació preferida?
-Manualitats en general.
-El meu somni de benestar?
-Poder dormir sense remordiments.
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia?
-Perdre la gent que estimo.
-Qué voldria ser?
-En tiñe prou com sóc.
-On desitjaria viure?
-En una ciutat sense sorolls.
-Quin color prefereixo?
-Si no són estridents, tots.
-Quina flor prefereixo?
-Les silvestres 
-Quin ocell prefereixo?
-M’agraden els que canten i admiro les orenetes. 
-Els meus autors preterits en prosa?
-Els que escriuen amb imaginació.
-Els poetes preterits?
-Els qui, com en Machado, transmeten missatge. 
-Els herois de ficció?

un.
-Les meves heroines de ficció?
-Cap.
-Els meus compositors preterits?
-Els que no fan gaire soroll.
-Els pintors predilectes?
-Els que pinten el que reaiment veuen.
-Els meus herois de la vida real?
-Qui és capaç de viure honradament amb el sou minim.
-Les meves heroines històriques?
-Les que han ajudat a canviar la histôria.
-Els noms que prefereixo?
-Els tradicionals i, dels “nous”, n’hi algún que també.
-Qué detesto més que res?
-La hipocresía.
-Quins caràcters històrics menyspreo més?
-Els dictatorials.
-Quin fet militar admiro més?
-No sóc partidari dels militars.
-Quina reforma admiro més?
-Les fetes per millorar. No les de cridar l’atenció.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Tots els que jo no tinc.
-Corn m’agradaria morir?
-Amb dignitat.
-Estât present del meu esperit?
-Optimista malgrat els telenoticies de cada dia.
-Fets que m’inspiren més indulgéncia?
-Els errors sense malicia.
-El meu lema?
-Com deia Chamfort, escoltar amb paciéncia el que ja conec, explicat per aigú que 
no en té idea.

-Com sóc?
-Sempre he cregut en aquella màxima que demana no culpis al mirali de la ganyota 
que fas tu.
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Fesomia grossa i plàcida, 

apuntant un sotabarba de satisfaccio. 

Dlls embotits i quan somriu 

es transformen lineals, ametllats.

Un bigoti espés que li tapa el llavi 

superior i li ombreja l’infehor...

Les galtes d ’un vermellor a posta de sol. 

Conversador.

Amplia les frases tant o més 

com amplia les fotos...



Cinc portals amb ombra

Joaquím Sala-Sanahuja

EI poeta J.V. Foix visita can Jeroni Marti, Bellaterra, c. 1931 A la m an e ra  d ’o rnar k h ayy am

D'ara endavant només viurà el record, atès que tot es 

redueix a una colla de rostres antics mirant de perfil cap a la 

càmera, arrenglerats a banda I banda d ’una taula, en una 

clariana, amb la torratxa al fons —senyors, dirá el poeta tot 

aiçant el veire pie d ’espurnes, el temps té aquí moites hores 

de teina: tots aquests camps llaurats, les roderes negres que 

hi ha deixat el tractor, i les garbes correct darrere els carros 

com si fossin persones atabalades, o al safareig, amb la fres

cor d’un bon doll d ’aigua, la roba blanca d ’aigú que estim, i 

aquells picadors, i el blauet encés que marca amb xifres 

árabs tots els mots que ara diré. Però els de l’ápat, retaliate 

en el oartró, només senten la fressa que fan les pales del 

molí del pou, i després, més minvat, un oreig fi entre els 

arbres blaus del fons, potser el bosc que suma i resta.

N octurn

La zona de separació inclou una balustrada, una terrassa 

amb dos bancs i amb el terra de marbre, una paret migpar- 

tida per un gran finestral de tres tulles, i tot un entapissat de 

Ilibres i Ilibres que protegeixen l’interior de tot aquell món 

vegetal extern, constituít d ’arreis i de branques obstinades 

a penetrar a dins i que, de nit, que és quan treballen més, 

adopten les formes i els volums de tots els meus enemies.

P o sta l am b  u nes eg ü e s

Tot això representa una muntanya amb un estany, encara 

que no es vegin ni l’un ni l’altre; els ferros de la dreta potser 

només són uns afegits, però també sembla que serveixin 

per a accionar el fre hidráulic i evitar que el braç articulât 

arridi massa enllá. El conjunt del reductor és a sota, amb 

una tapa de protecciò. Convindria estudiar-ne el funciona- 

ment. Ja me’n dirás alguna cosa.

Al café brunzeixen les converses i els cants, i a fora el 

gall ja esquinga l’alba. Un darrer brindis, abans de des

puntar el dia. Mans i cares de terrissa, de majolica, de 

porcellana, de bescuit, de pisa, i el meu amic morvay tot 

de racú. Els dies passen, el món és obrat de trencadís.

D iseurs  de ls  racons

Els indrets que considerem inassolibles solen contenir 

matéries incertes, enigmes, equacions, que demanen de 

ser desentrellats. En la brutícia hi ha elements positius; 

cal situar-los entre els valors que designem i acceptem. 

L’atzar n’és el primer responsable. El segon és, poc o 

molt, la complaenga mòrbida que sorgeix impensada- 

ment quan la má s’atansa ais limits. Estern a free d ’un 

gran magatzem inarticuiat i nocturn, més enllá del qual 

tot són ombres, espectres, éssers opacs que ostenten, 

tot d ’una, parences retràctils, déries gelatinöses I un ull 

pregón que s’enfonsa en un univers de vòrtexs assas

sins. És una frontera, sí, però la seva idea mateixa és 

piena de sediments i de passes subterranis. Tot allò que 

hi penetra esdevé indeterminat. Els objectes deixen de 

ser objectes. La matèria es redueix a la noció de nosa, 

de vegades amb una consistència rebel que no té expli- 

cació, malgrat que l’indret sigui tranquil —amb aquella 

plaoidesa que deriva de les llargues esperes sense res 

[potser els llimbs mateixos són efectivament un racó]. Per 

això hi puMuIen les formigues. El terme formigueig sem

bla incompatible amb el paisatge encalmat de suara, 

però és un fet que en la calma estantissa d ’aquest Hoc hi 

ha un anar I tornar inexplicable, una infima agitació gravi- 

tatòria que evoca els grans fluxs oceànics, amb peixos, 

coralls, esponges i cavallets de mar. La pesca, dones, 

com a concepto afí. Hams, arpons I garfis, en conse- 

qüéncia, són els signes que poden traspassar el Hinder. 

Cerca i captura; però també embarzerament soturn, inte- 

rrogació, perplexitat. I al capdavall aquella tortor marina 

que desprenen contínuament els racons.
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Era una boirosa tarda d ’hivern, d ’a- 
quelles que conviden a meditar, a la 
depressió, a la melangia, al record 
de I’estiu passât o perdut, entre la 
calor, la xafagor, les llargues tardes 
d ’avorriment, el foment de les pas
sions més fosques. L’Eudald ostava 
capficat,. Velia però no podia, treu- 
re’s les idees del cap ,perqué ell 
n’era conscient, de bon tros, que se 
li veien les idees, i es per això que 
intentava, per tots els mitjans, d ’a- 
magar-les.

Últimament la seva preocupació 
havia anat creixent i ja res no era 
com abans. Cada vegada li resulta
va mes pesarós el suportar la seva 
quotidianeïtat, el pes del seu cap li 
era una cárrega massa feixuga.

Quan es trobava amb algún amie 
o conegut pel carrer i es disposava 
a fer-la petar, eli anava molt amb 
compte, però tot i així, tard o d ’hora, 
sem pre pronunciaven la frase 
maleida: “ Ei, Eudaid, se’t veu la de 
so ta !” “ Però, quina mala id e a l” 
“Com és que tens aqüestes idees?”.

Però com? Si ell ja ho intentava 
amb tot l’esforç dei móni.Mirava de 
ser tolerant, amable, pacific, donar 
pel seguit, no posar-hi cu lle ra 
da....però, tot i així, acabava sem
pre amb una genialitat que, en la 
majoria deis casos, o bé feia riure 
fins a desencaixar la mandíbula o 
produía una discusió entre els qui 
l’escoltaven. Més d ’un cop, quan el 
convidaven a prendre café al bar 
de la cantonada i eren més de tres 
contertulis, havien arribat quasi bé 
a les mans per ves a saber quina 
sortida.

Se lì veien 
les idees

María Teresa Soler Hernández

Sense voler, al nostre amie les 
idees entremaliades se li escapa- 
ven del cap i li sortien per la gola. És 
per aixé que duia un drap al coll 
ben apretat i una boina enclastada 
al cap per sobre les orelles. Peré, 
tot i així.... se li veien les idees. Li 
brogien, se li escampaven, se li 
descontrol-laven. En tenia de tota 
mena: de bomber, mal intenciona-
des, geniale, estrafo làries...... La
gent el trucava a casa per dema- 
nar-li una idea d ’alló més variât, de 
vegades era per posar un negoci, 
d ’altres per fer anar recte al fili gran,
0 bé per anar de cap de setmana, i 
fins i tot, per tancar-se a escriure el
guió d ’una peMícula....  Mai no en
sortien decebuts, i és que l’Eudald 
era un home de recursos, i amb 
molt de talent.

Peré eli cada vegada es sentía 
més i més enfonsat, més trist, mes 
fart de ser l’acundent de la colla. 
Perqué.... a canvi, qué rebla? Un 
cop a l’esquena? Quatre paraules 
de lloança? Tothom se’n aprofitava,
1 eli, quin profit en treia? És per això 
que va prendre una determinació. 
Va decid ir treure’s les idees del 
cap, n ’estava convençut del tot. 
Primer va pensar de fer-se un rentat 
de cervell, però va pensar que

JOIERIASENSERRICH
de Teresa Senserrich

CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quirze, 17 • Tel. 93 725 75 96 
08201 SABADELL
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CENTRE DE JARDINERIA, 
AGRICULTURA i FORESTAL 
Tallers i servéis postvenda

podría esborrar-se-li tot el coneixe- 
ment que durant tant de temps 
havia estât acumulant, i tampoc no 
era cosa de broma, podría acabar 
sense identitat, com el soldat des- 
conegut.

Així dones, després de molt i molt 
capficar-s ’hi, va tenir una idea de 
les seves. Per desfer-se d ’elles, d ’a- 
quelles que li feien tanta nosa, més 
nosa que servei, les vendría. Aixé 
si, a bon preu, per passar-ne via, 
d ’una en una, de tres en tres, les 
més bones, les de sota, una mica 
més cares.

Aleshores va muntar una paradeta 
al bell mig de la plaça del poblé. 
“ Idees a 100 pts, a 200 i a 1.000 pts”. 
La gent, en saber-ho va córrer per
qué volien ser els primers en arri- 
bar-hi, per por a quedar-se’n sense.
I com que el preu era prou raona- 
ble, n’hi havia que se’n quedaven 
deu, i d ’altres vint. Lins i tot els del 
darrera rondinaven: “Ai, que no ens 
en quedaran.!”.

La paradeta va donar molt bon 
résultat, i al cap d ’unes setmanes, 
I’Eudald va ampliar el seu negoci: ja 
no era una simple paradeta en un 
raconet de la plaça. Havia llogat 
una botiga de disseny, on la gent 
podia seure i prendre un café men
tre s’esperaven. Amb el temps, va 
connectar-se a Internet i enviava les 
idees per fax, o les deixava al 
correu electrónic; inclús tenia una 
pàgina web.

Amb poc temps, es va fer rie, però 
d ’allò més, i no li calia demanar 
conseil a ningú de com invertir els 
seus diners. Sembla mentida, deien 
els seus amies, jo ja ho deia: 
I’Eudald és un home d ’idees.

etra. Barcelona, 22-26 
Tel. 93 725 63 95 
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Maria Salut Seba Hernández.

Va néixer en una época de conflicte, 
als començaments de la Guerra Civil, 
on les dones, veils i nens van restar 
sols, sense els homes que eren al 
front, Iluitant per un enfrontament de 
ideologies que només va portar odi i 
miséria a la població.

Tota aquesta gent, d ’una manera o 
altra, van sobreviure intentant mante- 
nir la seva propia Identität, el fet és 
evident, dones si no ho haguessin fet 
així, nosaltres no seríem aquí per 
explicar-ho.

La Salut és una d’aquestes nenes de 
postguerra, a qui, entre d’altres coses, 
li van negar el dret a la cultura, tot i que 
va anar a una bona escola de l’época, 
una escola religiosa -la  Divina Pastora- 
on es parlava el catalá.

Filia de pare sabadellenc i mare 
murciana, va viure entre dues mane- 
res de fer, l’ávia Margarida, molt de 
casa, catalá de Sant Llorenç, i la 
Ginesa, murciana, que no va deixar 
de parlar mai en murciá, dona “huer- 
tana”, més extravertida.

De jovenete, la Maria Salut anava al 
cine ais “Campos”, i a mitja part ella i 
la seva mare, la Joana, es quedaven 
al ball, s ’asseien en un “palco”, i, de 
vegades algún Jove s’acostava i la 
treia a bailar.

Només tenia quinze anys quan va 
conéixer el Paco, de dinou anys, el 
gran amor de la seva vida. Després 
de festejar quatre anys, es varen 
casar, ell feia de manyá i ella de cosi- 
dora de peces, quan va quedar 
embarassada es va quedar a casa. 
Van tenir dues filles, la Margarida, 
actualment casada i amb tres fills 
adolescents (el Manu, la Marta i l’es- 
bojarrat d ’en Sergi), i la Joana, met- 
gessa, separada, amb dues filles corn 
dos sols (la Clara i la Laia).

La Salut n’ha passât de totes, entre 
les filles, eis nets I el marit, que és una 
mica tossut de vegades, ha vist can-

A Sabadell 
encara s'hì 
fan coses«
- Presentado
- Capítol I

Maíte Soler

viar la seva ciutat, l’ha vist créixer i 
evolucionar. Malgrat tot ella tira enda- 
vant, és el pal de palier de la familia. 
Té una filosofía molt especial de la 
vida, diu que quan es lleva al matí i 
está deprim ida mira al cel i veu 
començar un nou dia, tot está per fer, 
com un full en blanc, tant si fa sol com 
si plou; “Si el dia comença a néixer, jo 
començo a viure, tot és nou”.

Diu la Salut que s’ha de viure en el 
present, aprendre dels errors del pas- 
sat i plantar cara al futur. Per viure la 
vida no ens donen cap manual d ’ins- 
truccions, cal espavilar-se tot sol.

Com us he dit abans, és una dona 
amb un gran esperit, de vegades una 
mica burxona i rondinaire, segons diu 
ella li fa l’edat, segons la Joana, la 
seva filia, sempre ho ha estât.

Del que es queixa és de ser ranella 
perduda d ’una cadena, d ’haver nas- 
cut massa tard per a segons qué, i 
massa aviat per a les seves inquie- 
tuds, que, amb el temps, cada vega
da en són més.

Dona simpàtica i agrai'da, xerraire 
n’és d ’allò més, s’entreté parlant amb 
les veines, i creu que l’edat li permet 
de dir allé que pensa, tot i que és del 
parer que a la boca se li fa dir el que 
un vol, si pot.

CAPITOL 1
-Nena.... ! Baixa la tele, maca!

-Sempre rondinant, ávia! No sé com 
t’ho fas!

-Si tu ja ho saps que no ho tiñe per

costum. Peques coses tiñe com per 
poder-me queixar. Tot m’ha anat prou 
bé a la vida.

-Pots comptar.... com tothom.

-Sóc filia de Sabadell, de tota la vida. 
Vaig néixer en temps de guerra, peré 
la meva mare se’n va cuidar, que no 
passes gana. Treia el pa i l’oli d ’on fos, 
una llesca de pa untada amb oli com- 
prat d ’estraperlo, cadascú s’espavila- 
va com podia....

-Sempre parlant del mateix, ávia, rat- 
lles molt....

-Si vols callo i no t’explico res més, 
que d ’altra teina tine

-Va, que feia broma. Explica, que ja 
saps que hi disfruto, un altre dia porto 
la gravadora.

-Mira, més que res és ara que vise 
els millers anys de la meva vida. És 
important arribar a la maduresa en 
plenes facultats, fisiques i mentais, tot 
i que l’Alzheimer, a vegades, juga 
males passades. Que hl farem, me’n 
recordo més de les coses d ’abans 
que no de les d ’ara, de la Lola i el 
Rafael, aquell matrimoni, amb eIs que 
anem a ballar al Centre Civic cada 
cap de setmana, i que ens coneixem 
de tota la vida. La Lola, de jove, era 
cosidora de peces com jo, i el seu 
home, encarregat de la filatura, igual 
que el teu avi Ciscu.

Encara recordo quan anávem a tra
ballar amb bicicleta I espardenyes, 
era un luxe tenir una bicicleta. 
Aleshores, per tots el carrers de 
Sabadell se sentía la musiqueta deis 
telers; caxic-caxec, caxic-caxec.

Les noies anaven a aprendre a cosir 
peces de molt jovenetes. Jo hi vaig 
anar quan tenia onze anys, a Ca la 
Teresa guapa. Era una dona amb molt 
carácter, ens ensenyava l’ofici al cosi- 
dor de casa seva, la part de la casa 
que tenia més Hum, donava a l’eixida 
amb un roser, quatre geranis, un 
caqui.... olor de menta.... Els dissab- 
tes al matí, a ca la Carmeta, una altra 
mestra que ens ensenyava a cosir de 
blanc; traus i vores, lletres brodades 
ais llençois, entretingudes tavalletes, 
quasi bé tant com les punyetes, les 
tovalloles, el soroll de les agulles amb
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els didals, tisores, i xerrameques de 
les veines, que venien a fer petar la 
xerrada, i nosaltres, mentrestant, anà- 
vem fent el nostre aixovar. Era tot tan 
diferent....

-Àvia, no et posis a plorar, ara!

-Per què dius això, Clara! I ara! Si m’a- 
grada recordar el meu Sabadell d'a- 
bans, ciutat estimada, acollidora, de 
tants i tants com hi ha arribat, dels qui 
s’hi van quedar a viure. Jo m’estimo 
Sabadell, en van ensenyar a estimar-la, 
els que eren de fora i els qui hi van néi- 
xer, en tino un bon record. De vegades, 
mirant retrats de quan era patita può
reviure tants i tants racons....botigues
queja no hi són. Casa Bella, la Lionesa, 
Ca la Manena, el Petit Paris, Cai 
Maracaibo, Ca la Delta.

I dels cinemes? De doble ses- 
sió, el meu estimât Campos, on 
anava a ballar, i on vaig conèi- 
xer el teu avi; I’lmpehal, el cine 
Cervantes, el Rio.... tants re
cords... els records d ’una velia 
com jo, malament.

-Vols dir, àvia, que tot era millor 
abans?.

-Abans era més jove. Ara la gent 
té molts turns, i, per això tots anem 
en cotxe, pie d ’autobusos, amunt i 
avail. On va tanta gent?. Abans, a Sa
badell, quan érem quatre gats, tots 
ens coneixiem, i nosaltres treballàvem 
a la fábrica, repassàvem, escutiàvem 
i cosiem les peces, i anàvem amb 
bicicleta, perqué l’autobús només 
passava dos cops al dia. I la mare 
deia: “Sabadell és gran i encara s’hi 
fan cases.” Saps qué Clara?

-Qué ávia?

-Apaga la tele i escolta’m....

-Si fa estona que ho estic fent....

-Això que t’haig de dir és molt impor
tant, t ’ho dio a tu que sé que ets una 
noia assenyada, i no ho diguis a 
ningù. M’agradaria aprendre informà
tica, per escriure coses, tot això que 
t’explico. Tino perde perdre la memò
ria, tants canvis, i ara, amb l’any 2000, 
estic una mica neguitosa. No ho 
diguis al teu avi, però pel seu aniver- 
sari li penso regalar un ordinador. 
Passat ja l’efecte 2000, hom deia que

desapareixeria la informàtica, n’estic 
disposada del tot, està molt bé parlar 
d ’abans i recordar amb melangia, 
però ara comenga un nou segle i em 
fa molta il-lusiò, ensenya’m a fer anar 
l’ordinador.

-I qué em donarás a canvi?

-Ho veus?.... una altra cosa que no
m’agrada de la gent d ’ara, sou una 
colla de materialistes.

-Vull un mòbil.

-Ja hi som! Per enraonar sola pels 
carrers, com un borinot?

-El cert és que has comengat tu, 
àvia, amb les noves tecnologies.

-És que em vull connectar a Internet.

-Però qué dius? Tu?

-Vull enviar-me receptes de cuina 
amb l’Angelita i l’Elvira. Les seves 
netes ja les han ensenyat com funcio
na, fins i tot, l’Angelita va fer un curset 
a “ la Sumi.”

-I per qué no us trobeu a la granja, i 
feu un café, o una xocolata? Cara a 
cara.

-Si, ja hi aniria, ja, però quan penso 
que haig de sortir i caminar entre les 
trinxeres i barricades....

-Trinxeres? Barricades? Qué dius.

iaia? Veus? De tant parlar d ’abans, tot 
se’t barreja.

-Ximpleta! Et parlo de les obres, 
obres a dojo, tot és potes enlaire!. Si 
no es pot ni caminar!. Vas pels carrers 
i et pots torgar el peu.

-Mira que n’ets d ’exagerada...i ron- 
dinaire!

-Jo només dio el que veig i el que 
sento.

-S’ha de mirar cap al futur, i adequar 
la ciutat ais nous temps, fer una ciutat 
més habitable, recuperar espais per 
passejar amb tranquil-litat. Ara dius 
que no t’atreveixes a sortir de casa, a 

caminar pels carrers, que t ’entre- 
banques amb tantes obres!. 

D’aquí a uns anys podrás pas- 
sejar-hi tranquil-lament, fins i 

tot pel mig dels carrers del 
centre, sense por al trànsit. 
Això és genial, t ’ho miris 
per on t ’ho miris.

-Vés a saber qui serà viu. 
Au vinga, no fugis d ’estudi 
i comenga’m a ensenyar 

com va l’ordinador, saps 
j»- que en el tons, sòc una 

dona moderna, i reconec 
que el nou mil-lenni pinta bé 

per a la nostra ciutat.

-I tant! Pots pujar-hi de peus. 
Sabadell està sempre en el temps que 
ens toca viure, no es queda mai enre- 
ra. I saps qué àvia? Som els que hi 
vivim els que ho fem possible.

-Au va! Parles com els politics, em 
sembla que t’hauries de presentar per 
alcaldessa, que jo sàpiga no hi ha 
hagut mai cap dona.

-Si tu no ho has fet abans...

-Tens gana, Clara? Vois una pizza? Va 
que te l’escalfo a l’ordinador....

-Microones, àvia, microones...



Ni en fútbol, ni en la majoha de qües- 
tions de la vida diària, em considero 
massa partidari deis canvis radicals. 
M’agrada veure venir lentament les 
coses, poder-les pair a poc a poc, 
anar-me’n fent a la Idea i, sobretot, em 
molesten les sorpreses. Encara que 
moltes vegades siguin positives, con
fesso que la meva primera reacció 
davant les novetats inesperadas és 
d ’enuig i d ’incomoditat, que ben sovint 
em són difíciis de dissimular. Ara bé, si 
he de triar entre viure amb l’ai al cor 
constant, perqué no saps por on et 
poden sortir, o la monotonía anodina, 
la veritat és que no sé pas qué triar. 1, 
últimament, pel que fa a la pilota -com 
se’n deia abans- em moc entre 
aquests dos extrems incémodes.

Per una banda hi ha una aliau cons
tant de novetats que tenen en comú 
l’estranya virtut de ser sempre desa
gradables. Et lleves, fas un cop d ’ull a 
la secció d ’esports del diari (encara no 
sóc tan ase de comprar diaris comple- 
tament esportius: un dia n’hauríem de 
parlar, d ’aquests “engendres” escrits); 
agafes el diari a la pàgina del fútbol I 
gairebé mai no falla: l’esglai assegu- 
rat. Un día apareix una lllsta de trans- 
feribles absolutament increíble -que 
no pots pas prendre com si fos broma, 
perqué en temporades anteriore ha 
acabat esdevenint rigorosament exac
ta-, un altre et trobes que cauen de l’a- 
lineació el Sergi i el Guardiola i que, al 
cap de setmanes segueixen sense 
jugar, però són titulars a la Selección; 
a l’endemá llegeixes que es voi fitxar 
un Individu antipódic de qui no es té ni 
noticia, per substituir una figura con
sagrada. No paseen gaires dies que 
veus l’Amunike entrenant al camp del 
Sabadell perqué no el volen I la matel- 
xa setmana veus que juga amb la 
selecció del seu país i que el club el 
renya per haver-hi anat. Llavors, quan 
encara no t’has refet d ’aquest segult de 
disbarats, el Rivaldo es quelxa d ’una 
evidéncla que tothom menys el Gran 
Manitú que fa d ’entrenador I “xupa”

Dílluns

Monotonía

Antoni Dalmases

banqueta poc abans d ’anar a buscar el 
títol de jugador europeo de l’any.

El segult de sorpreses és tan gran, 
tan continu I tan béstia que la veritat és 
que arriba un moment que ja no hi ha 
res que et sorprengui i vas aprenent, a 
poc a poc, a acostumar-se a mirar 
amb un distanciament que deriva cap 
a la Indiferéncia I pataplaf!, arriba el 
día que ja no saps si ets ben bé d ’a- 
quell equip que eres des que, de petit, 
el pare et va dur al camp i et va educar 
per comprendre qui eren els bons, els 
nostres. Una crisi greu, dones, que, a 
segons quina edat t’agafa, pot acabar 
essent definitiva.

Però hi ha encara I’altre extrem que 
deia abans: el de la monotonia. I 
aquest es troba en el camp, quan vas 
a veure els onze Individus que alineen 
cada partit i el joc (bé n’hem de dir 
d ’alguna manera, oi?) que desenvolu- 
pen. Al llarg del partit, malgrat desitjar 
sincerament (ho juro!) la victóha, l’en- 
tusiasme va minvant, minvant, fins 
reduir-se a la mínima expressió de 
barcelonisme.

I és que el que fan amb la pilota ais 
peus -llevat d ’algunes genialitats 
esporádiques de Figo, aquest minyó 
que, com que ens agrada, molt em 
temo que traspassaran ben aviat- és 
tan trist, previsible, avorrit, monóton I 
carregós que, quan fan gol, el cantem 
d ’esma i les victóries les rebem amb 
un escéptic “pssé!” fastiguejat de 
veure rondar la bola amb un criteri tan 
elemental i rupestre. En una paraula: 
ens avorrim molt, moltíssim; ens avo- 
rhm d ’una manera total I oósmlca, defl-

nitiva, que pot derivar en cabreig irat o 
deserció silent en ben poc temps.

El cabreig i la deserció -a l gust del 
consumidor i segons el seu carácter-, 
per altra part, ja van anunciant-se i 
esdevenen una tristesa gairebé vege
tal. Qui pot comentar res, per exem
ple, d ’un partit de copa contra un 
Orense que ens empata a zéro (a 
zéro!), a casa? [I de l’Alabés...] La 
sensació amb qué hom se’n va a dor
mir - i cal tenir en compte que fou entre 
setmana- és de derrota moral, aními
ca; que fa molt difícil, a l’endemà, lle- 
var-se i anar a la feina amb normalitat. 
I, un cop al treball, amb eis amies, el 
tema Barça, que abans ens havla unit 
en la passió alegre de la victóha o en 
la ràbia comuna en la derrota, ara és 
tabú, per inútil i poc substancial. Qué 
se’n pot dir, si el que s’ha vist és el buit 
total, l’absénoia més rotunda d ’alló 
que en déiem fútbol? Val més parlar 
del preu de la benzina o, fins i tôt, d ’al
guna de les moltes campanyes electo- 
rals que tothora ens organitzen, potser 
conscients que el fútbol ja no ens fa ni 
fred ni calor.

En les relacions humanes - i el fútbol 
ho era, fins fa un temps!- la monotonía 
és la mort; i el joc del nostre equip és 
un joc mort, que ja no val la pena ni 
mirar, perqué, en tôt oas, si hi ha algu
na cosa que destaqui, ja prou que es 
cuidaran de passar-la mil vegades i 
alentida per la tele. Entre la histéria 
deis canvis absurds i la monotonía 
avorrida al terreny de joc, no sé, pot
ser el millor sigui agafar un Ilibre (deis 
autors clàssics estoles, preferible- 
ment), posar-se a llegir i deixar que 
s’ho facin. En tôt cas, corn que la vida 
és cíclica, sempre hi ha l’esperança 
que, quan la cosa hagi tocat fons, 
remunti la idea d ’onze individus amb 
la samarreta blau i grana (a ratlles i no 
partida pel mig i amb eIs números 
daurats corn si sempre fos nadal!) que 
frenen combinacions corn aquelles 
glorioses que, eis més vells de la con
trada, guardem a la retina corn un 
patrimoni preciós per explicar ais néts.
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Imatse i Paraula
rr- -.

En un Hoc molt “chic”

d’un “ambient intime”,

amb una diversitat de reflexes

que composen una mena de “collage” de

Hums I formes i, enmig, com una escultura,

Camil Fàbregas, que té la mirada més enllà

dels colors i de les ombres...

Pensa.

Recorda amb enyor l’ahir, 

discrepa del desbridat avui 

i anhela l’Allà...
Foto obtinguda en l’acte d’ nauguraciô d’una exposiciô d’obres d’Esteve Valls Bagué (1909-1994), 
célébrât a l’Alliance Française el 24 d’abril de 1999.

Foto: Pere Vidal 
Text: Joan Cusco
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El nen a través del cinema francés
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La cultura 
es mereix 
el nostre 
màxim interès

Potenciar la cultura és potenciar la crea-

tivitat, la convivència, el prcgrés i :ot allò

que enriqueix una socie ta t moderna

i avangada.

Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix

el màxim interès.



Presentado K  mmmmm v i

Sant Jordi: època de novetats de 
Ilibres, de presentacions a pie
rei; època per reflexionar sobre 
l’allau de publicacions I la seva 
presència mediática: responen 
véritablement al grau de lectura 
adult del país? Hem passai de la 
misèria en l’àmbit de la publica- 
ció en català a una situació com- 
pletament desmesurada: en el 
volum i en la gran diversitat qua
litativa. Caldria aprofitar aquest 
repte, que respon a raons força 
mès prosaïques...

Canvia també el concepte tra
dicional de Ilibre-objecte: apa- 
reix l’edició de liibres a la carta, 
amb format CD, amb l’abarati- 
ment de costos que aixè signifi
ca, I eis textos d’autors diversos 
cada vegada ès mès normal 
que es trobin a la Xarxa.

Tornem a aprofitar l’avinentesa 
per parlar sobre la possibilitat 
que el suport Ilibre-paper desa- 
paregui, però no creiem que 
aquest sigui un element que ens 
hagi de fer por, el problema ès 
un altre: “saber” o “aprendre” a 
LLEGIR:

Sabem del cert que els nostres 
filis i/o alumnes llegeixen potser 
mès que mal, digui el que es 
digui, però el que realment fa 
falta és saber acompanyar bé 
aqüestes lectures per tal que es 
converteixin en futurs bons lec
tors: de Ilibres, però també de la 
publicitat, de revistes, de cine
ma, etc.

És aquest, creiem, un dels rep
tes que tenim ai davant, I mès 
veleni com està el tema de l’e- 
ducaciò en aquests moments.
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IN MEMORIAM
En representaciô de t’equip de gent que fem Quadern m’agradaria retre un sin- 
cer homenatge a JORDI GRASET, coHaborador nostre des de fa molt temps, de 
qui hem après a llegir el cinema des d ’un punt de vista analitic, critic, amb sentit 
de l’humor: des de la inteMigència. Des d ’aqui, un emocionat “Fins ara”.

David Serrano, Director
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Normalment, l’anàlisi dels sín^iatomes 
pehfèhcs de les condueles c u'.ada- 
nes sol resultar més revelacJor que 
l’estudi directe de la problemática 
concreta que interessa aborcac Per 
exemple, quan ens enfronten a la 
pregunta: què fem amb la Cultura?, 
primer, hauriem de plantejar-ros què 
ha significai fins ara aquest ccacepte 
arreu, tenint, com semblava :er r, tet 
un contingut hereu de la mertalitat 
iMustrada i, per tant, susceptible de 
revisió i segon, repensar quia és el 
camp semàntic que actualme^t per
íoca ocupar.

Tradicionalment, hem 
cregut que el saber ri- 
gorós anava pareil ais 
condicionam ents ide
ologies de cada època, 
fonamentalment, per
qué els arguments del 
saber anaven dirigits a 
uns receptors que pre- 
tenien ser protagonis
tes del seu temps i eren 
capaços, per credibili- 
tat, de cristaM itzar el 
Coneixement. Així era 
possible mantenir una 
relació permanent entre 
els aparells de comuni- 
cació i els homes per
qué, davant qualsevol 
teoria o problema cien- 
tífic nous, els individus, 
automàticament, es po- 
dien convertir en parti- 
daris, adversaria o neu
trals. Exercien, partant, 
una de les qualitats hu
manes més creativas i 
progressistes: El Judici 
Critic.

Ana Feinández Alvarez

Un judici critic que brollava de la 
reflexió sobre com passen les coses 
i els fets, és a dir, del saber qué, no 
tant com del saber com. Actitud, la 
primera, que esdevé gènesi científi
ca del raonament com a actitud vital, 
enfront de la sagena, que es limita a 
convertir-nos, avui dia, en simples 
usuaris de la tecnologia corn a única 
i definitiva conducta social sistema- 
titzada.

Fins ara, quins han estât els agents 
dinamitzadors de tot això? A l’Europa 
iMustrada van ser, fonamentalment, 
els institucionals, els laics o els reli
giosos, aixi com certs sectors de la 
societal civil. Actualment, resulten ser 

únicament les entitats fi
nanceras O les neo-oligar- 
quies comerciáis, que, 
indefectiblement, per la 
seva premeditada natura
lesa innòcua, acaben a- 
norreant qualsevol estil o 
métode étic cultural.

Avui dia, quan ja no 
podem parlar del binomi 
cultura/ideologia, sinó de 
consum/cultura, els simp- 
tomes de vulgarització de 
les condueles són els que 
es constitueixen com els 
millers factors que ajuden 
a definir la situació acultu- 
ral en la que ens veiem 
immerses. Estern davant 
una situació que tendeix a 
l’amalgama dels condicio- 
nants sociològics junta
ment amb la banalitat de 
les creences, una situa
ció, a més, que emet mis- 
satges comptant amb la 
convencional i pactada 
Passivität dels receptors. 
Aquests acaben per fixar 
les tendèneies d ’opinió i, 
simplement, caracteritzen

il
3
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l’efímer com a dada i argument, de tal 
manera que la diferència entre infor- 
mació i argumentacié deixa d ’existir.

Està apareixent el declassisme 
informatiu, el que jo  anomeno Cultura 
Grans Magatzems, que degrada les 
posiclons Idéologiques i fa óptima la 
banalitat corn a gènesi de l’Acultura, 
el pecat capital de la modernitat, La 
Golafreria del caos, un simple con
glomérat de desordre i de bombar- 
deig informatiu que fa impossible el 
judici critic.

Corn es concreta tot aixô en el cas 
sabadellenc? Fonamentalment en un 
esquitxat de simptomes que, a voltes, 
semblen no tenir ni un origen, ni una 
causa comuns. Ara bé, és evident 
que a Sabadell són els agents citats 
anteriorment, eis financers i eis co
merciáis, qui possibiliten en exclusiva 
la materialitzaciô pública de la cultu
ra, una espècie de basar on, sota 
parámetros publicitaris, es pidola per 
espumes de subvencione pro alguna 
causa cultural.

Un altre simptoma és el reconegut 
vassallatge, sota eis parámetros d ’un

comportament mesqui d ’inferioritat 
assumida, per part dels estudiosos i 
de les entitats relacionados amb el 
món de la recerca histórica, a les ins- 
titucions universitáries perifèriques 
corn a pretesa garantía que eis allunyi 
del que eis podria qua lificar de 
“ localistes”.

Poe a poc, s’està donant un palés 
segrest de les entitats culturáis civils 
per part dels agents institucionals, 
verbigrácia la cristaMització endémi
ca de les subvencions dissenyades i 
concedidos sota una política d ’opti- 
mització dels criteris publicitaris pos- 
sibilistes, en comptes d ’una conside- 
ració de criteris qualitatius.

A Sabadell, també vivim oblidant 
una de les necessitats més pe- 
remptóries que el món cultural actual 
té. Per exemple, no hi ha planteja- 
ments seriosos per a cobrir el buit 
que algunos relacions culturáis entre 
l’ámbit privât i el públic demanen, ja 
que ningú es planteja, si més no com 
a projecte, la creació d ’un arbitratge 
jurídic que faciliti l’apahció d ’un marc 
estatúan que empari la credibilitat 
subvencionadora o, com és el cas 
concret que tots podem recordar, els 
forns de cal Bolsós, arbitri la relació 
entre una iniciativa privada i una 
pública, al cap i a la fi, en el cas citât. 
Tacciò proposada per part del parti
cular es caracteritzava per un alt ren- 
diment d ’utilitat pública, que minimit- 
zava el que poguessin ser els possi
bles beneficis privats.

Tampoc, a ningú se li escapa que hi 
ha una manca d ’autoritat reconeguda 
en tots els camps culturáis i que, 
indefectiblement, aixó deriva cap a 
una actitud escéptica que impregna 
no sois la pròpia tribu d ’inteTlectuals 
locals, sinó també Topinió pública en 
general. Per tant, es troben a faltar 
unes bases sólidos, sistemátiques i

rigorosos a Thora de generar opinió 
pública, ja que els intents ingénus de 
crear fòrums, manifestos o platefor
mes s’han convertit, davant els ulls 
dels ciutadans, en un mer pretext 
sòcio-festiu de relació, una mena de 
Trivial Pursuit politic, que substitueix 
la veritable veu del diseurs cognosci- 
tiu per la del miting.

I quines conseqüéncies es deriven 
de tot aixó? Entre d ’altres, la desapa- 
rició graduai d ’entitats culturáis de 
facto; la valoraciô merament nomina
tiva i quantitativa de les accions cultu
ráis sobre la qualitat de contingut d ’a- 
questes; el vassallatge de les aspira- 
cions culturáis a les institucions, per 
tant la desertificació dels aspectos 
creatius i, per acabar, Tobsessió pel 
dinamitzar els valors lúdics com a 
substitutoris dels aspectos formatius, 
per tant, la conversió de la Cultura en 
Enteléquia.

JOIERIASENSERRICH
de Teresa Senserrich
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Sant Quirze, 17 • Tel. 93 725 75 96 
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L ’eschptor sabadellenc Antoni Dal- 
mases és, a hores d ’ara, prou cone- 
gut, sobretot pel fet d ’haver guanyat 
el Premi Sant Joan de novel-la l’any 
98 amb Al mig del carni] però oal no 
oblidar que la seva dilatada trajeetò- 
ria consta ja d ’un bon nombre d ’o- 
bres, algunes adreçades al public 
adult, d ’altres a l’infantil i d ’altres al 
juvenil. S’equivocaria qui veiés a- 
quests tres vessants corn a compar
timents estaños: la unitat de l’obra 
de Dalmases es fa palesa a través 
tant d ’alguns ternes récurrents corn 
del to i, de vegades, l’estil amb què 
s’hi enfronta. Allò que canvia és, 
ôbviament, el registre -condicionat, 
corn és lôgic, pel tipus de pùblic al 
quai l’autor s’adreça- i, en el cas de 
les dues obres “per a adults” més 
complexes -L ’ùltima primavera i Al 
mig del carni-, els trets formais més 
rellevants; en defin itiva, aquells 
aspectes sobre els quais l’autor 
exerceix un control de manera ple- 
nament conscient. Tot allò que supo- 
sa una tria més o menys inconscient 
-uns quants nuclis temàtics, tipolo- 
gies de determinate personatges, 
ambientaciò, fins i tot determinate 
aspectes relaciónate amb el punt de 
vista- es manifesta sovint tant en un 
tipus d ’obres com en un altre. El pre
sent article nomèe pretén apuntar 
alguns dels trets més rellevants de 
l’obra de Dalmases que demostra- 
rien aquesta unitat. Per començar, 
no està de més citar el petit i concis 
autoretrat que l’autor es feia a la con
traportada de la novel-la Doble joc 
l’any 94: “ Desconfiat i sorrut, es pro- 
tegeix dels mais temps darrere dels 
llibres, amb un posât una mica 
esquerp. Per fer-lo enfadar, els 
amies li diuen que és bastant impos
sible i li ompien la casa de figures 
del capitò Haddock, que, pel que 
sem bla, és el seu alter ego”. 
Desconfiat, sorrut, esquerp, impos
sible, sòn adjectius que defineixen 
molt bé la imatge aparent d ’Antoni

Tres notes 
sobre l'obra 

d’Antoni 
Dalmases

Josep Maria Ripoll

Dalmases, que no fan res més, però, 
que amagar una característica 
important que comparteix amb els 
protagonistes de moites de les se- 
ves novel-les i els seus contes: una 
humanitat i, fins i tot, una tendresa 
que els porten a la defensa d ’uns 
valors pera  ells irrenunciables. Com 
el capitò Haddock.

La tendresa

Una tendresa continguda, sense 
sentimentalismes, apareix al final de 
dos dels millers contes per a nens 
d ’Antoni Dalmases, en qué s’intenta 
veure el mòn de la infantesa des de 
dintre: si, a Ellsenda i el mar, “ella no 
ho sap, però l’Elisenda ja és la nena 
que estimaré el mar”, a Els ulls d ’en 
Joan les vivéncies d ’un dia en la vida

del nen protagonista “aniran afegint- 
se ais noms i les coses familiars fins 
a formar el mòn que li entra pels ulls, 
enormes, brillants, vius, òvids, que 
no deixaran mai de conèixer i enten
dre”. A L ’ùltima primavera, premi 
Octubre de narrativa 1992, assistim 
a la relaciò de tendresa mùtua entre 
un avi a prop de la mort i el seu nét 
de sis anys. És una obra formalment 
complexa, on es combinen la prime
ra, la segona i la tercera persona -tal 
i com passarò després a Al mIg del 
carni-, i on la veu en primera perso
na es reserva per al nen, que és vist 
aixi des del punt de vista més intern 
possible. Val a dir, però, que aques
ta tendresa no es reserva només per 
a eli: també l’avi és vist -en aquest 
cas, en segona persona- amb un 
lirismo contingut, idoni per a un de 
tants personatges anònims, apa- 
rentment insignificants, en el context 
de la guerra i la postguerra: “Només 
la carta que arribaré uns dies des
prés (...) et donerò la idea exacta del 
petit paper insignifeant, ridícul, que 
de nou t ’ha tocat representar en la 
gran tragèdia que mai no s’acaba” 
(pég. 143). Ja el protagonista de La 
révolta de Job, novel-la publicada el 
92 però escrita entre el 86 i el 87, 
tenia unes caractéristiques sem 
blants, aparentment gris i tractat 
amb un profund amor per l’autor, 
“espectador inútil del mòn” (pòg.
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189) que acabará venjant-se, a tra
vés de la informática, de (’empresa 
que l’ha acomiadat. Els personatges 
d ’aparenga grisa però de vida inte
rior rica són sovint els més ben trac
tate per Antoni Dalmases.

La familia i el viatge

Si avi i nét s’identifiquen a L ’ùltima 
primavera, és en part perqué són 
dos personatges en bona mesura 
marginals dins el nudi familiar. Ni les 
relacions de l’avi amb els seus filis 
són gratificante, ni les d ’aquests, 
com a pares, amb el nen. És interes
sant de remarcar com les relacione 
familiars a l’obra d ’Antoni Dalmases 
acostumen a ser un fracás, sobretot 
les establertes entre pares i filis. A 
Els Hums irreals, una novel-la juvenil 
de l’any 86 -publicada, però, el 89-, 
el protagonista fuig d ’un pare tan 
rigid com arbitran i, en menor mesu
ra, d ’una mare submisa, anuNada -i 
un deis moments més bells del Ilibre 
és aquell en qué es troba ben acollit 
en la familia de la noia amb qui surt. 
Aquesta fúgida de casa suposa un 
viatge iniciátic que ja trobávem, for
mulât d ’una altra manera, a / no 
parava de ploure -una altra novel-la 
juvenil de fautor, on el protagonista 
es troba fent un curset d ’estiu a la 
Universität francesa de Caen-, i que 
retrobarem a Doble joc  -on el viatge 
porta a la recerca del pare- i a Al mig 
del carni, que reprén el mateix esce- 
nari de / no parava de ploure. No 
deixa de ser curiós que a les tres 
novel-les citades Franga representi 
un punt i apart definitiu en la vida 
dels protagonistes respectius: el 
Miquel Duran de / no parava de 
ploure trobarà el seu amor després 
d ’haver-se vist embolicat en una 
intriga internacional, el Joan Batlló 
de Doble joc arribará a canviar el 
seu nom pel de Jean-Luc -i el seu fill 
no el coneixerà fins que no traves
eará la frontera francesa-, i el Tomás 
Verneda de Al mig del carni no tor
nará a ser el mateix després del seu 
lectorat a Caen. Allunyats del con
text i el nudi familiar que els són 
habituais, els personatges de Dal-

mases es troben a si mateixos per, 
en bona mesura, refer després la 
seva vida. Fins i tot a L ’ùltima prima
vera, Testada de Tavi a Franga, de 
jove i en plena postguerra, i durant la 
guai estima amb passió una dona i 
mata un home, és recordada per eli, 
en secret, com Tetapa més intensa 
d ’una existéncia que tothom creu 
mediocre.

La vida oculta

Franga, Tamor i la guerra compo
nen també el trasbalsador somni 
premonitori del pintor ó ’Un home 
mirant el mar, Túltim conte del recull 
Les Unies de l ’atzar, publicat Tany 93 
-però escrit el mateix 92 en qué fina- 
litzá la redacció de L ’ùltima primave
ra. Aparentment, els contes “per a 
adults” d ’Antoni Dalmases suposen, 
en molts aspectos, un món a part del 
de les novel-les; si aqüestes partei- 
xen, a grans trets, d ’una certa volun- 
tat de realismo, els contes se sitúen 
en la frontera ambigua entre la quo- 
tidianitat i el género fantástic, tot 
recreant, de forma de vegades ben 
explícita, models com ara Poe, 
Borges o Cortázar. No obstant, la 
tipologia dels protagonistes és simi
lar; personatges solitaris, d ’apa
renga grisa i vida interior rica, dels 
quais mai ningú no sabrá allò que en 
realitat han viscut. Tant a La infinitud 
dels parcs corn a Les Unies de l ’atzar 
-els dos recalls de contes de Tautor- 
els protagonistes tenen una vida 
secreta rera la seva aparent medio- 
critat, aspecto que els acosta als de 
La révolta de Job o L ’ùltima primave
ra, si bé pel cantó de la recreació del 
gènere fantástic. Si Mirali, Ad infini
tum o Línies paraHeles suposen 
variacions sobre el tema del doble - 
tan car a Stevenson, Poe, Dos
toievsky, Wilde o Borges, entre d ’al- 
tres-, a Mimesi o La consciència I les 
paraules els personatges es guar
den el secret d ’una vida interior 
oberta al meravellôs grácies als (li
bres. Al capdavall, també recreen, a 
la seva manera, el tema del doble, a 
través d ’una experiéncia tan rica 
com intransferible que fa que visquin

de manera més intensa del que 
sembla. La vida interior, més enilà 
de les aparences, és un tret distintiu 
dels herois quotidians de Dalmases, 
tant en les novel-les d ’aparenga més 
realista com en els contes que 
homenatgen els grans mestres de la 
imaginació en literatura. Els tres pro
tagonistes ó ’AI mig del carni com- 
parteixen déries purement intel-lec- 
tuals, és a dir, aquesta vida interior 
que -com en els contes dels dos 
reculls abans citats- acaba per 
imposar-se a la vida externa, relega
da en bona part a un paper secun
dan. Cal matisar, però, que al final 
Tomás Verneda invertirá aquest 
ordre de valors i triará, abans que 
res, els petits grans plaers de la quo- 
tidianitat. Al capdavall, tant la vida 
interior corn Texterior conformen el 
món del coneixement: com es deia 
en el cas del petit Joan, tot contri- 
bueix “a formar el món que li entra 
pels ulls enormes, brillants, ávids, 
que no deixaran mai de conèixer i 
entendre”.

Aqüestes notes breus, provisionals 
i fragmentáries no pretenen, ni de 
Iluny, abastar els múltiples vessants 
que conflueixen en Tobra d ’Antoni 
Dalmases. Faltarla considerar, per 
exemple, les qüestions formais, so
bre les quais es pot fer notar que, 
fins i tot a L ’ùltima primavera i Al mig 
del carni, on els punts de vista es 
multipliquen, i m algratels llargs péri
odes sintáctics d ’aquesta última 
obra -influència inconscient, potser, 
del jazz que escolten els protagonis
tes-, la claredat és sempre una virtut 
característica de fautor, qui sap si 
heréncia de la dedicació a la litera
tura infantil i juvenil. Les novel-les i 
els contes d ’Antoni Dalmases pre
senten, en definitiva, una unitat fona- 
mental per damunt de les aparen
ces: però només n’hem considérât 
alguns aspectes, i els nostres sug- 
geriments per a una anàlisi tot just es 
troben, dones, al mig del carni.



A la manera de breviari didàctic, récu
pérant i evocant, èticament i formal- 
ment, els principie de la divulgado 
iMustrada, Salvador Cardùs realitza un 
escrúpulos intent de recensió i de com
pendi de la “problemàtica” educativa. 
Àrdua tasca si, com ell mateix indica, hi 
ha una espècie de cautela i de des- 
confiança a l’hora de considerar l’in- 
gent responsabilitat tutelar que recau 
sobre l’escola, convertint-se, aquesta, 
en un inevitable focus de reivindica- 
cions frustradas: preparar per a la mul- 
ticulturalitat; contribuir a la prevenció 
d ’epidèmies modernes com la sida; 
convertirse en el motor de l ’educació 
per la pau; ha de ser contrapès dels 
excesses consumistes....{pàg. 38)

Cardús, amb el seu Ilibre, corn 
Rossellini va fer al seu temps amb 
obres corn 10̂ ° o Un esperii Iliure no 
pot viure corn a esclau, crea una plata
forma reflexiva, no una taula de salva- 
ció 0 un receptan mèdie de sociòleg, 
ja que el que li interessa és desfer 
malentesos amb la intenció de desdra- 
matitzar el malestar que la problemàti
ca esmentada comporta (pàg. 133). El 
llibre aconsegueix oferir-nos un lectura 
agradable, perqué simplifica la com- 
prensió reflexiva al lector, però no 
escatima el valor de la prosa correcta, 
és a dir, no renúncia a una agradable i 
també acurada sintaxi literária. També 
aconsegueix surprendre per la seva 
capacitat d ’afrontar els temes de 
manera polaritzada i sense caure en 
maniqueismes: davant el problema de 
ì’adolescència, anteposa el de l'adul- 
tesa. Com Eric Rohmer en les seves 
peMicules sobre la Franga parisenca, 
Cardús fa un intéressant i esquemàtic 
retrat de la generació postfranquista 
que, plena de pessimisme, projecta el 
seu desencis sobre la generació que 
tutela. I, encara més, també es dedica 
a desemmascarar la simplista consta- 
tació de la crisi dels valors, tot pregun- 
tant-nos: valors abstractos, accions 
concretes? (pàg. 250).

Per als que hem seguit, amb més o

Salvador
Cardús

o la revalorització 
de la literatura 

civica

Ana Fernández Alvarez

O B EISalva

r ^E1 desconcert
de Feducació

Les claus per entendre 
el paper de la familia. Pescóla, 

els valors, els adolescents, la televisió.. 
la inseguretat del futur

menys Intensität el periple públic d ’en 
Cardús, el seu llibre ens rememora 
uns articles, conferèneies o coMoquis 
seus, que el fan un deis més efectius 
comunicadors civics del país. A les 
mans tenim el compendi d ’un tema 
concret, però a la vegada, amb auten- 
ticitat, gaudim d ’una mena de sintesi 
de les preocupacions ja tractades i 
treballades pel propi autor ja des de la 
gènesi de la seva Tesi. Un agradable 
ressò de paraules ja sentidas amb les 
que Cardús amb sàvia modèstia i 
sense prétendre donar grans i definiti
ves solucions, intenta ajudar a ordenar 
el pensament del lector. Aquest treball 
és útil i esdevé suculent per a tothom, 
més enllá de l’ámbit deis propis pro
fessionals de l’educació. A l’uníson, 
pares, docents, fills, alumnes, repré
sentants de les institucions educatives

O culturáis, poden trobar aquí una 
ordenada pauta reflexiva, un bon punt 
de partida per a començar a orientar
se dins el laberint confusionari de l’o- 
portunisme politic o de la impotència 
dels àmbits privats.

Capitol a capítol, l’autor esmicola 
amb lucidesa i, fonamentalment, amb 
sentit de l’humor, a manera de somriu- 
re etrusc, la difícil reflexió a la que ens 
veiem abocats els habitants del segle. 
Sembla que pertoca reinventar la 
Credibilitat, refer-la quan tots els seus 
engranatges relacionáis están erosio- 
nats i, paradoxa !, quan la descon- 
fianga, com mai, resulta tan ben paga
da. Aixi dones, el mestre i el professor 
cobren per a ser discutits i qüestionats 
per tothom.

Aqüestes pàgines pretenen analitzar 
moites coses, els espais diversos de 
rescenografia educativa, els nivells 
diferenciáis de l’emotivitat, etc., ho 
fan, però, de manera recurrent tornen 
sempre a un tema: el de la Credibilitat, 
el del principi d ’Autoritat (pàg. 45, 55, 
60, 62, 68, 97...), que és la mare dels 
ous i el principi de la reconciliació 
entre la condicio vital I la condicio pro
fessional de tot mestre (pàg. 29), tota 
la resta ajuda, matisa, però no és 
essència. Ja sé que no hi ha d ’haver 
maximalismes ni déterminismes sim- 
plificadors en l’anàlisi, com tampoc 
frases lapidàries, però, per a enten- 
dre’ns, recuperar ambdós conceptas, 
revalorar-los, ja seria un bon punt de 
partida. Com el mateix autor diu, quant 
un fill deixa de creure en tu té por i 
aquesta por esdevé rebeMia i agressi- 
vitat. El mateix passa quan el profes
sional deixa de creure en la institució 
que l’aixopluga o quan aquesta deixa 
de creure en ella mateixa.

Difícilment, les páginas d ’aquest arti
cle, pensât primer com a ressenya 
bibliogràfica, poden resumir amb 
eficácia l’entusiasme que un lector 
apassionat pot sentir per una lectura 
gratificant, amb la que, afortunada- 
ment, no s’arriba a estar del tot d ’a- 
cord i, d ’altra banda, es capag de fer- 
te replantejar moites de les coses que 
amb tossuderia i amb mandra in- 
tel-lectual tenias absurdament cris- 
taMitzades.
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Serveixin aqüestes Unies per a agrair 
a l’autor la responsabilitat civica que 
amb treballs d ’assaig corn aquest 
assumeix i el segur profit que qualse- 
vol persona, sense prejudicis, obtin- 
drà d ’aquesta lectura. I, més que 
ningù, eis que es dediquen avui a la 
difosa i opaca tasca educativa, ja que 
amb aqüestes pàgines, és possible 
que es col-labori en la possible recu- 
peració de l’estima social del gremì 
educatiu, format, en molt casos, per 
individus amb criteri capaços de pos
se! r una tenaç capacitai pera la utopia 
(...) amb coherència ideològica del 
món escolar en el que se suposa que 
han de participar (...) que demostren 
amb una profunda convicció que allò 
que fan té sentit. Un model, en definiti
va, que a pesar de les modes i dels 
canvis de conjuntura, no té, ni ha de 
tenir data de caducitat. Cardùs ho 
deixa reiterativament dar, el temps o, 
el que és el mateix, l’escenah de la 
Vida, per a pares o per a mestres, és, 
ha de ser, l’instrument fonamental de 
la práctica educativa. El problema de 
l ’educaclò, en definitiva, és també un 
problema de sentit de la vida. Un sen
tit que s’entén millor amb el titol de l’ùl- 
tim capitol; El coratge de tenir futur, 
que, com és el cas del passât, son les 
auténtiques formes temporals que 
configuren l’únic patrimoni individual i 
intransferible de Tèsser humá.

El desconcert de l ’educacló
Salvador Cardús
Edicions LA CAMPANA
Barcelona, febrer de 2000
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Fotografia - Cinema
Passeig de la Plaça Major, 4 

SABADELL

Una lectura de
Pere Quart

Frederic Roda

Pere Q uart.... ..... ............. iiiT̂ Ĥ  ----- -----—---- ---

Obra poètica

La millor biogra'ia d ’un poeta pot ser 
la seva obra. En el cas de Joan 
Oliver, Túnica biografía possible és, 
exclusivament, la seva obra. La seva 
joventut de burgès anarquista a 
Sabadell, de petit burgés snob, el noi 
de casa bona en un “poblé d ’estar 
per casa”, corn ell mateix Tanomenà, 
no tenen cap interés especial.

Una pregunta que potser cal fer-se 
és com Joan Oliver va arribar i d ’on l¡ 
venia un sentit estétic tan afinat i ori
ginal de la seva llengua? Sembla que 
el mestratge de Garner és evident. 
No en va, el g 'up  de Sabadell del 
que formava part Oliver amb Trabal, 
Obiols, Malet, Garriga, s’inventa Te- 
ditorial “ La Mirada” i publica, en les 
dues primeres entregues, textos, no 
propis, sinó de Carner i de Riba que.

ben segur, no tenien els recursos 
economics d ’aquella jovenalla de 
Sabadell. Va ser una simbiosi, de 
mutu interés, però feligment fecunda 
per ambdues parts.

L’entusiasme d ’Oliver per la tasca 
cultural i de política cultural durant la 
“revolució” 36/39, respon a la seva 
capac ita td ’engrescament, ben com
patible amb périodes de defallenga, 
critics i negatius. Els qui el coneixerí- 
em en la seva maduresa, en podem 
donar testimoni. Fins i tot dintre del 
corrent revolucionan és simptomátic 
que la seva obra teatral “ La fam” 
premi de la Generalität Tany 1937, 
fos rebuda amb fredor i fins i tot amb 
irritació. En plena eufória revolu- 
cionária, Oliver en feia una crítica 
escéptica i a contra corrent. L’anar- 
quisme d ’Oliver no era pas Tanar- 
quisme de la FAI i la ONT.

L’exili a Xile fou un de tants en Té- 
xode terrible de milers de ciutadans 
espanyols i catalans. Res d ’excep- 
cional. El que és excepcional és la 
capacitat de manifestar-lo poética- 
ment com fa Pere Quart en les seves 
corrandes, textos definitoris, univer
sels, que per si sols justifiquen la 
permanéncia de Tautor en la poesia 
universal (Leopardi, Keats, Macha
do, Lorca, Maragall, etc.) corn un 
concentrât d ’una Sensibilität humana 
que es repeteix i manifesta i és útil a 
través del temps.

La literatura universal és fêta d ’al- 
guns grans noms en els quais “To- 
bra” adquireix Ilibertat i consisténcia, 
independentment de la biografia de 
Tautor (Dant, Shakespeare, Cervan
tes, Homer, Milton, etc.) i una merave- 
llosa munié de poetes menors, més 
prôxims al batee humá del lector 
(Dickinson, Béequer, Verlaine, Pave
se, Heine, etc.) Entre élis. Pere Quart.

Un bon homenatge i record, el 
millor possible, és tornar a la lectura 
d ’una de les seves obres més sug
gestives, per no dir la més significa
tiva “Vacances pagades”.

Ja des del titol, emprant una 
expressió del vocabulari del carrer, 
quasi oficial i administratiu, Oliver 
demostra allò que ell mateix deia 
“totes les paraules sòn poétiques”.



De les vacances pagades (memòria 
del “ 18 de juliol” franquista) (sic) el 
poeta en fa un simbol; tota una vida 
humana, per gratuita és, en cadascú 
de nosaltres, una vacança pagada 
que potser hem de rescabalar.

Llegim la “Cançoneta noucentista 
del Mal Carni” : juga amb el ritme car- 
neriá, noucentista, però el fa servir 
per un tema existencial entre el crea
re, la Fe, i l’espera, l’Esperança. I, en 
resum, el dubte: “no és aquesta la 
manera, certament, de fer carni”.

Amb mots catòlics, Fe i Esperança, 
amb neguit (qui ho diria?) de 
Calderón, l’Oliver ho resol en to 
menor, púdicament, com era el seu 
estil, que rebutjava sempre la solem- 
nitat. Aixi, una qüestió “existencial” 
es resol en cançoneta!

“Les endevinalles”, l’obsessiô i la 
formació biblica d ’Oliver. La Biblia 
ben llegida amb mirada critica, no 
atea, sinó humanitzant els seus con- 
tinguts. Potser Espriu en la seva 
“Primera história d ’Esther”, respon al 
mateix corrent espiritual i, sobretot, 
estilistic. Els personatges, tractats 
epigramáticament, amb una fingida 
manca de respecte, però, en definiti
va, amb una gran tendresa, són 
Maria de Natzaret, Josué, Job, 
David, Jonás i en altres registres, 
Dant, Gustau Doré. Oliver segueix 
fent “broma” de les grans coses; és 
la seva manera de retre’ls-hi home- 
natge. (Punt i apart: potser aquests 
versos tan breus i tan senzills albora, 
no serán compresos per les noves 
generacions, analfabetas en reli
gions!)

I a “ Bones Pestes”, el Nadal, sense 
sucre, però en técnica de bona figu
rata de pessebre. Un Nadal que 
parla ja de resurrecció de la earn, no 
s ’hi posa per poo, teológioament 
parlant!

Toan O liver
t Teatre original

I a la “Pregària de Guerra” els Reis 
d ’Orient, amb un petit regust dema- 
gògic, de testes mundanas: és cert i 
és vulgar dir-ho: però el poeta ho 
ennobleix, gràcies a un traete sense 
grandiloqüéncies.

I més, “Christmas”, amb un punt de 
crueltat: és ceri que la imprudéncia 
politica dels Reis d ’Orient va ser la 
causa próxima del degollament dels 
Innocents. Com sempre, la parado- 
xa, sense el tremendisme que tindria 
(per citar un contemporani) Miguel 
de Unamuno.

A “Joc” quan voi festejar el seu 
natalioi, el dia de la pròpia mort, no fa 
més que fer epigrama d ’una idea, es 
vulgui o no, cristiana: ja Maragall va 
parlar de la “gran naixenga”, oi?

Un apunt biogràfic “Lai”, la seva 
segona muller que el “salva de la nit”, 
de la seva permanent viduì'tat de la 
primera dona i cosina: Conxita Riera. 
Compadeix a Eulàlia, es fa el pobre i 
alhora, tem haver-li donat, amb el 
seu nom “una croada falsa”. Només

els grans humoristes tenen aquesta 
capacitat ética per l’amargura.

Seguim la lectura. En el tons i en la 
forma el que intento és induir al que 
qui llegeixi aqüestes ratlles, senti 
ganes d ’obrir “Vacances pagades”, 
per primer cop o per tornar-hi.

“ La Croada” és una concessió en- 
ginyosa, però no més, a la passió 
esportiva. El tema és el carácter 
heroic que insinua l’arrencada. El 
cantant Delfi Abella (quan era Setze 
Jutges) va fer una cosa semblant.

Amb “Aquella béstia” tornem a tro- 
bar un tema bíblic. El mateix, en part, 
de l’obra teatral d ’Oliver “Allò que, tal 
vegada, esdevingué”. El menyspreu 
pel gènere humà és, en bona mesu
ra, un exercici d ’hostilitat (o de mani- 
queisme) dels poetes. Déu, o el “de 
dalt” sempre present. A fi de comp
tes Oliver serà oonsiderat un dels 
poetes de major fons religiós del seu 
temps.

“L’amor de l’home” és un aMegat 
anti-romàntic, fet per un autor román- 
tic: les febres d ’Oliver, transforma- 
des en una auténtica ferotgia, però, 
sensual, autocomplaent, autojustifi- 
catiu. Ja hem dit que Oliver és un 
moralista.

Però, es tracta també d ’un mistic? 
Un mistic que es vol agnòstic, però 
que no es nega del seu agnostiois- 
me. “Espero, sospito, temo, voldria” 
cap una mena de nirvana, si fos pos
sible. El poeta voi “amor o repòs” : que 
l’amor es manifesti rentable o que el 
deixi tranquil per sempre. L’Oliver, 
que va traballar bastant, es vantava 
d ’odi al treball, volia el repòs, en un 
no-res, impossible d ’altra banda a la 
seva capacitat metafisica.

“Ja és hora que se sàpiga” -que  
tots plegats només serem a tot esti
rar, els seus supervivents: l’egolatria
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caricaturesca (però alguna cosa de 
sincer hi havia) el que li fa esmentar 
sovint, el manament del suprem 
egoisme, de l’estima’t a tu mateix 
sobre totes les coses.

Un silenci de lector tot llegint “Les 
soledats”. Una soledat que el poeta 
va experimentar durant tota la seva 
vida, com a part substancial de la 
seva personalitat i que aquí, resu- 
meix, en el sentiment després de la 
mort de la seva dona que, sense 
excesses grandiloqüents, sense 
impudors sentimentale, ho diu tot en 
la profunda senzillesa “encara la
cosa més bonica del món dels
homes”...

Venen homenatges i records a
Machado i a Carles Riba, un pél retò- 
ric, però amb un llenguatge segur: 
de tota manera al poeta li agradava 
més parlar d ’eli mateix que no pas 
dels altres.

I això, un resum magistral es 
“Codicil d ’un poeta”, o sigui d ’ell 
mateix. En la línia clàssica d ’Epicur o 

50 potser en el millor sentit, dels “cínics”
ío clássics.

La guerra d ’Oliver és, moites vega- 
des, dialogant i sempre vocativa. 
Així, en començar els “Cent anys de 
Joan Maragall” glossa els temes de 
l’altre poeta que també “venia de 
Sabadell”. I la confessió “ambdós 
som bàrbaro”. O sigui, venen de fora 
dels corrents dels temps presents. 
“Tot acte de cultura és un acte de 
barbàrie”, va dir també Walter 
Benjamin.

Després posa en garbuix “savis, 
poetes, homes feliços, dones de 
poblé mal menjades” amb un recurs 
que domina de l’enumeraciô lírica. 
Paraula darrera paraula corn una fòr
mula irònica de desvalorar-la, “un ús 
cínic dels mots”

Nascut en el nou-centisme i fent-ne 
mofa, sempre vindrà “ la vela, la vinya 
verda, l’ametller agosarat i el pollan- 
cre... no diguis!” corn una liquidaciò 
de earner i Sagarra. L’Oliver és civi- 
litzadissim, tanmateix: l’hereu saba- 
dellenc, destinât per privilegi a la

glòria, refusa, amb indissimulada 
supèrbia, la corona i el lloren

“He deoidit d ’anar-me’n per sempre. 
Amén” (diu en el poema que duu el 
títol al recull). I si expressa: els qui 
conegueren el poeta saben de la 
seva habilitât. Per generositat, per 
escepticisme, pel que fos, Oliver 
donava la impressiò de ser sempre 
cómplice del seu interlocutor: però 
quan s’hi oposava, ho feia amb unes 
còleres terribles, fins i tot absoluta- 
ment exagerados. “Si tens raó, crida: 
i si no en tens, crida més fort encara” 
(com aconsellava un altre líric, 
aquest sí, un xic cursi: Rusíñoll).

Sí el mot no fos excessiu i no déter
minés l’escàndol del propi Oliver, 
podriem parlar d ’un enyorament de 
la fe, d ’una manifestació profunda de 
retrobar-ne “on viu, exiliat, el Déu 
antic dels pares!” I die més definitiva 
perqué aquí, contràhament al que 
succeeix en altres textos, el nom déu 
és escrit en majuscules!.

És curiós corn un poeta corn eli, 
sempre malparla dels poetes i en fa 
befa: és que fa befa de sí mateix. 
Com si reprimís unes ganes terribles 
de plorar, de plorar la pròpia vida. EH 
sap que, malgrat tot “hi ha coses 
massa pures per a ser d ites”. I 
l’Oliver no jura dir-les, només ens fa 
adonar que es troben absents de la 
nostra vida quotidiana i si no fos

excessiva la paraula, la seva poesia 
és testimoni d ’un gran huit que res 
no omple.

Un xic de desvergonyiment se li 
escapa “Jo també en sóc, d ’humil! 
(més aviat diria ressentit)”. O sigui no 
cal que cap crític o contemporani l’a- 
cusi de ressentiment, dones eli és el 
primer en reconéixer-s’ho. Ningú no 
pot fer crítica del nostre autor més 
punyent de la que es fa eli mateix. La 
redempció (a Pere Ouart, com a Sant 
Pere, ha! ha!) la redempció també li 
ve per les llágrimes del seu “Salm” : 
“ i, si me’n sobren, ploraré perto ts”.

“Seixanta” és un inventari cruel, 
com, en petit, la “Balada de la Presó 
de Ready”, del tumultuós Óscar 
Wilde: “salvada distáncia”, com arreu 
i prudentment, repeteix Oliven

Finalment, “Abans de callar”, nova- 
ment gairebé evangélic (sic) en els 
seus conseils. No sé si d ’aquesta 
lectura en surt un Oliver divers al 
deis actes commemoratius, i a que hi 
ha diversos Oliven De tota manera 
cree que aquest “Sento un amor 
propi tot just animal, però no m’he 
estimât, no em plac molt ni poc”, és 
l’Oliver essencial i no l’anecdôtic. EH 
mateix va fer massa versos enginyo- 
sos i caldria evitar que es repetís 
excessivement la seva “vaca suisse” 
i altres textos de circumstàncies. La 
facilitât epigramática, no és que el 
trais, és que eli mateix en feia la dis- 
fressa. El reclam del record al poeta 
i de témer el seu “oblit”, corre el rise 
que per donar-li popularitat H resti 
valor de fama, que és tota una altra 
cosa, menys aparent, però més 
duradera.

Tornem on començava: Huny de 
tota pretensió d ’erudició critica, no hi 
ha altra manera d ’arribar a un poeta 
que, senzillament, Hegint-lo.



Llìbres

Adolfo Marsillach 
TAN LEJOS, TAN CERCA
Mi vida
cokcrión andanzas

Tan lejos, tan cerca. Mi vida 
Adolfo Marsillach

Tusquets Editores. 1999

Confessar-se, dir-se, oferir-se, però per a 
un mateix, no de cara els altres, és precisa- 
ment l’exercici literari al que es sotmet 
Marsillach. Parla per a si mateix i, els altres, 
si velen, l’escolten, com si es tractés d ’una 
nécessitât de revisió, de replantejament, 
segurament, l’inexorable d ’una malaltia, 
com la que eli patelx, obliga a recomençar- 
se de nou, encara que siguí, grácies al 
record. Les biografíes, les bones, solen ser 
la recerca d ’una nova oportunltat per a tor
nar a viure trenta, cinquanta, selxanta o vul- 
tanta anys més.

Des del confessât subjectivisme d ’aques- 
ta obra descobrim un concepta del teatre I 
de la vida molt personals. Ja des del 
començament, l’autordestlMa una capacitat 
de sintesi admirable i són fastuosas les 
saves descripcions sobre les clutats que ha 
conegut I viscut com a home-teatre, valgul 
com exemple la valoracló que fa de Nova 
York: “Nueva York desagua su sexo por los 
inodoros de los cuartos de baño (...) Hacer 
el amor en Nueva York es aportar un peque
ño óbolo a la confusión del universo, un des
preciable tributo a la humedad delatora de 
las toallas.” SI bé, cada vegada que s’en- 
dlnsa en terrenys tan llteraris, recula I canvia 
de registre.

Un actor de dos temps, el de la dictadura I 
el de la democrácia, un home de dues posi- 
cions teatrals. Tactor a la recerca d’lnterpre- 
tar o dirigir una obra i el que ocupa el Hoc 
que possibilità que altres puguin Interpretar 
o dirigir-ne d ’altres. Aquesta dualltat en el 
temps i en la professió, fa, per si matelxa, 
intéressant aquesta lectura, però, no és 
solament aixó, Marsillach pertany a la cate
goria dels “ Intéressants”, ens hagin agradat

0 no el seus treballs, darrera la personalltat 
de Tactor, del director o del cárrec politic hi 
ha un home de lletres, un home que sap i 
sap molt. Com ell mateix diu: “ ...los adores 
geniales lo son también -o sobre todo- por 
sus defectos...”

El Ilibre és, sobretot, una lectura obligada 
per a tots aquells que tenen el vid d ’estimar 
el teatre. De la má d ’aquest home aprenem 
a comprendre el seu particular concepta 
teatral I, a la vegada, descobrim les miséries
1 les veTle'ítats d ’un món on, a voltes, pel 
raquitisme cultural d ’un pais, portar a terme 
qualsevol projecte de farándula esdevé pur 
miracle. Tot el periple quiméric, des de la 
irrupció a finals dels seixanta del Living 
Theatre, fins la revisió i el desencantament 
del métode Stanislavski], el va descrivint 
Marsillach com ell mateix Tanava assimilant, 
Tapreclava I, desprès, aprenia a superar Tho 
I a rebutjar Tho.

Una de les seves afirmaclons més taxati- 
ves és el convenciment, desposseit de qual
sevol gratuitat escéptica: “...Lo que se 
hacía para protestar, ahora se hace para 
vender. Hay una tremenda y sospechosa 
obsesión por lo útil, lo negociable, lo prove
choso...”. Lucidesa sense amargura, critica 
sense acidesa. En definitiva, una apassio- 
nant mirada al que está tan properament 
llunyá: la propia vida.

A.F.Á.

Ploma blanca (Poesia oral africana) 
Josep-Ramon Bach 

Columna. 1999

És molt possible que la poesia sigui senzllla- 
ment un exercici del llenguatge, una gimnásti
ca mental capaç d’agilitzar els pensaments, 
de polir les Idees, d’orientar les antenes I d’es- 
tablir Iligams, moites vegades Inesperats entre 
persones.

Fa molts anys que Josep-Ramon Bach prac
tica aquest exercici, cada cop de forma més 
inteTligent, dépurant el llenguatge fins trobar la 
precisió necessària per a transmetre el que 
pensa i provocar en el lector una veritable 
emoció -malgrat que avui les emocions no esti- 
guin ben vistes. Jo mateix penso que són peti
tes trampes que Tevolució ens ha parat per a 
obligar-nos a complir els deures biológics, per 
a defensar-nos davant de les agressions exter
nes, per a forçar-nos a conservar la Individua
lität i fer progressar Tespécie. Però no em refe- 
reixo a aqüestes emocions que sovint són con- 
seqüéncia de sentiments tan arrabassats i ele
mentáis que de vegades fins i tot fan somriure.

Parlo de Temoció InteTlectual que no és un 
sentiment inútil, sinó, tal com l’etimologia ens 
diu, una manera de remoure els nostres pen
saments, de provocar allò que els anglosa- 
xons en diuen brainstorming, una tempesta d’i- 
dees capaç de posar en comunicació arxius 
del nostre cervell que normalment no es con- 
necten, augmentant la comprensió i estimu- 
lant-ne la creativitat.

En el seus darrers Iliuraments, Josep-Ramon 
Bach se’ns revela com un poeta-antropóleg. 
De fet, la preocupació per la naturalesa huma
na i les relacions personals ha estât una de les 
seves obsessions. Ja ho era en aquella jove- 
níssima Emilie Kraufort de Tany 1972 que en 
sis breus i extraordinaris poemes definia tot un 
món. Però des de 1996, amb L ’ocelHmperfec- 
te, el poeta s’ha enriquit i s’ha fet més savi. Ha 
volgut estudiar les cultures a través de les 
paraules deis escriptors i ens les ha traslladat 
amb la seva pròpia veu. En el fons, sempre un 
leitmotiv: la profunda unitat de Thome malgrat 
les diferéncies culturáis.

Ploma blanca és un viatge al cor de l’Àfrica, 
d’aquesta Àfrica que molts consideren perdu- 
da. Perduda per culpa de qui o per causa de 
qué? Diu una velia oració deis duala que tro- 
bareu en el Ilibre:

No t ’oblidis, Déu meu, 
de donar-me una llántia 
com la del home blanc.

Ah, i pensa també en l ’oli!
Bach ha fet un trebali que ultrapassa la crea- 

ció literària. Primer, una recerca sobre la poe
sia orai africana a través dels textos originals o 
manllevats per altres llengües; després una 
agrupado per temes, una anàlisi comparativa 
I una submersió total en Tesperit de les diver
ses cultures, un posar-se totalment dins la peli 
d’aquells autore anònime. Finalment ho ha 
escrit tot de nou, amb el seu propi llenguatge. 
L’obra no té res d’hibrid i és molt més que una 
versió 0 una adaptació: és una construcció 
personalissima, però fidel a Tesperit de les cul
tures que vol transmetre.

El Ilibre s’estructura en cinc grans apartats. 
El perfum de la vida és un recull de ternes 
amorosos. Ocell sense ales reflecteix algunes 
de les preocupacions de la vida quotidiana. El 
festl de les victimes ens parla de la intima rela- 
ció de Thome amb els animais, una relació 
totalment oblidada en la nostra cultura. Un 
home frágil tracta de la misèria humana que 
obliga a establir relacions amb suposades 
divinitats. I Amb les cendres al front recull la 
preocupació i el desconcert davant la mort.

Bach conserva el registre ingénu de la font, 
tot hi afegint-hi en ocasione un petit somriure 
irònic que se li escapa per sota el nas. El Ilibre 
està ITIustrat amb uns emotius dibuixos de 
Ramiro Fernández Saus que reforcen el can
dor i la calidesa deis textos.

MCF
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Antología de Spoon River

Antología de Spoon River 
Edgar Lee Masters

Cátedra. Letras Universales. 1993

Una petita joia que, amb l’edicié i traduc- 
cié de Jesús López Pacheco, ens dona mol- 
tes Claus que ajuden a comprendre encara 
més una bona part de la literatura I del cine
ma nord-americans. Una poesia que fa ine
vitable, des dels seus pentàmetres i iàmbics 
convertits per López Pacheco en versos lliu- 
res, rememorar Dos Passos, Faulkner, 
Steinbeck i, és ciar, el John Ford de El rai'm 
de la ira o de La ruta del tabac.

Cada poema es dedica a una tomba, a 
52 una persona i, per tant, és tota una história.
12 Una antologia poètica que és, a la vegada,

una novella, ja que cadascuna de les Hoses 
i de les lapides va component un entramat 
de relacions que construeix l’arquitectura 
emocional de tot un poblé a través de la 
rememoració dels seus morts. Desagra- 
doses imatges a voltes I, altres, espurne- 
jants esquitxades d ’alegria. Masters ens 
ofereix un poblé imaginan de l’Amèhca pro
funda, aquella d ’infinits paisatges on es 
retallen les siluetes expressionistes d ’uns 
homes amb barret I el cap cot, que assu- 
meixen impertorbables l’inexorable del desti 
com a única verticalitat contra I’aspror dels 
horitzons.

Resulta interessantissima la introducció 
del traductor. Entre d ’altres reflexions apa- 
reix el concepte literari de la Contragene- 
ració del 98, com a proposta d ’anàlisi d ’una 
literatura filia del desencant després de la 
guerra contra Espanya. Uns Estats Units 
que, després de la guerra, consoliden una 
societat cada vegada més controlada i on 
es van ferir de mort les esperances d’una 
real democracia.

A. F. Á.

Francis Bacon 
Andrew Sinclair

Circe. 1995

Per la Singularität personal i artistica de 
Bacon era d ’esperar que Sinclair fes una 
apassionada biografia. Els enfants terribles 
soien ser una assegurada fórmula per a l’è- 
xit biogràfic, per això mateix, si un voi ser 
honest, costa resistir-se a les inevitables 
dosis de morbositat que, sense faltar a la 
veritat, semblen brollar de la máquina d ’es- 
criure. En aquest cas, corn que Sinclair par- 
teix d ’una llarga entrevista realitzada a 
Bacon, on les seves afirmacions són sis- 
temàticament comparadas amb altres fons 
documentais, la banalitat morbosa resta 
sepultada per la serietat del plantejament 
d ’investigació. Aixi, Bacon, miserable a vol
tes, inconscient i contradictori d ’altres, 
també apareix genial i générés, fruit i pro- 
ducte d ’un temps i d’una opció vital dels 
quais es salva gràcies a les seves propos
tes artistiques.

Sinclair s’apropa al personatge amb cisell, 
des de una simpatia declarada, però, sense 
concessions, resultant la biografia un viatge 
apassionant pel món dels artistes autodes- 
tructius, amants dels limits i de la vida a les 
fronteres de tot. També ens ofereix una lúci
da anàlisi d ’un món plástic molt personal i, a 
la vegada, molt de conjuntura i fruit inevita
bles d ’un estât de la consciéncia coMectiva 
irrepetible. Bacon despinté la pintura des- 
carnant l’home i Sinclair ens ho serveix a 
manera d’autópsia lirerária, com de cap 
altra manera un profund coneixedor de He
bra baconiana podia fer-ho.

A. F Á.

Edició del disc
«Llengües vives del tercer mil-lenni»

«Llengües Vives», butlleti d ’actualitat lin
güistica del sud-oest europea, acaba d ’edi
tar el disc compacte «Llengües vives del 
tercer millenni». Hi han participât grups 
musicals dels àmbits lingüistics que abraça 
la publicació: Nenos da revolta,de Galicia; 
Mus, d ’Astúries; Kashbad, del Pais Base; 
Mallacán, de l’Aragó; Mescladissa, d’Occi- 
tània i Tots Sants, dels Países Catalans.

Aquest treball és un crit a favor de la diver- 
sitat lingüistica i de l’ús normalitzat de totes 
les llengües, amb el guai volem contribuir a; 

-véncer definitivament els veils prejudicis 
lingüistics imposais des de fora.

-recuperar l’autoestima deis propis parlants, 
-restaurar el ventali de llengües minoritza- 
des que creuaran el llindar del segle XXL

Els diners que es recullin amb les vendes 
del disc es destinaran a sufragar les despe
ses del butlleti, que és disthbu'ít de franc i no 
compta amb cap subvenció oficial. El disc 
costa 995 pessetes i es distribueix des del 
propi butlleti. Per a comandes, adreceu-vos a;

«Llengües Vives» bústia postal 5224
08080 Barcelona (Barcelonés, Pa'ísos Catalans)

tel/fax 932 681 938
El butlleti «Llengües Vives», que apareix 

bimestralment des de fa més de tres anys 
(núm. 0, juliol de 1996; núm. 20, gener de 
2000) va sorgir amb els següents objectius; 
facilitar la connexió i la interconeixença 
entre els sis dominis lingüistics minoritzats 
del sud-oest d ’Europa (gallee-portugués, 
astur-lleonés, base, aragonés, occitá i 
catalá); difondre el procès de normalització 
de totes sis llengües, a fi que les expehén- 
cies que se’n derivin siguin aprofitades a la 
resta d ’ámbits per tal d ’escurçar-los el carni 
cap a la plena normalitat; denunciar les 
agressions que pateixin cadascuna de les 
comunitats per part dels governs, partits i 
entitats estatals; difondre les activitats del 
món cultural de cada ámbit. Cada secció 
del «Llengües Vives» és redactat en la llen- 
gua de la qual es parla.

El «Llengües Vives», juntament amb d’al
tres entitats, va impulsar el mes d ’abril de 
l’any passât el manifest «Pel compliment 
dels drets humans i lingüistics a I’Estat 
francés, modificació de l’article 2 de la 
Constitució ara!».

L’associaciô que edita el butlleti és un 
grup de joves anomenat L6, Acciò pro- 
Llengües intégrât per militants lingüistics 
d ’arreu dels sis territoris.

Barcelona (Països Catalans)
Q.



A q u e s t estât del sud-oest dels 
Estats Units té una particularitat que 
el fa diferent de tots els altresì va ser 
un estât independent durant molts 
anys, fins el punt que és oonegut 
com THE LONE STAR STATE (I’estat 
de I’estrella solitària) en clara refe- 
rència a aquesta independència de 
la resta d ’estats del país; aquest 
nom, fins i tot es fa servir per a mol
tissime productos propis d ’aquesta 
zona; clubs, cerveses, mùsica etc., 
es tracta d ’una espècie de denomi- 
nacié d ’origen que a la resta del país 
tenen totalment assimilada; en el 
blues, aquesta independència tam
bé es nota, sobretot en instruments 
corn la guitarra, tot i que els inicis van 
ser molts semblants ais d ’altres estats 
claus del blues rural corn MEMPHIS, 
MISSISSIPi O LOUISIANA.

Aqueste inicis es podrien situar 
aproximadament a finals del segle 
XIX i a principie del segle XX, coinci- 
dint dones amb l’ohgen del blues del 
Delta, a l’estât de MISSISSIPI; eis 
focus geogràfics de principal atrac- 
cié de l’Estat serien les zones al vol- 
tant de FORT WORTH, DALLAS i 
SAN ANTONIO per un cantó i les de

Quadern de blues

Texas

Jordi Aznar

HOUSTON i BEAUMONT, frontereres 
amb l’Estat de Louisiana, per un 
altre. De la mateixa forma que el sis
tema de plantacions del Delta va 
influir notablement en les caractéris
tiques del blues de Mississipi, algu
na cosa semblant va passar amb les 
plantacions de Texas però amb algu
nos puntualitzacions: en primer Hoc 
les terres on es piantava coté a l’es
tât texà, no eren tant fèrtils corn les 
seves homélogues de Mississipi, en 
segon Hoc la poblacié de color mai 
va sobrepassar el 30% del total i fins 
i tot l’any 1910 constituía tant sols el 
17,6%; aquesta disminucié del per- 
centatge (l’any 1865 era del 30,3%) 
no va ser perqué els negros emi- 
gressin, sinó perqué una gran quan- 
titat d ’immigrants blancs van venir 
per establir-se en aquest Estât a

causa del gran desenvolupament de 
les indùstries petroleros.

Un altre factor a tenir en compte és 
el fet que la poblacié de color no es 
va sentir tan aïllada aquí corn la de 
Mississipi per una raé molt lògica: els 
contactes entre ells, els negros, es 
van alternar amb els dels seus veins 
del sud, els mexicans, rebent part de 
les seves influèneies musicals, entre 
d ’altres, com va ser l’ús de la guitarra 
de 12 cordes, per exemple; finalment 
les massives migracions de la gent 
de color dels estats de Mississipi, 
Tennessee, o Louisiana cap a les 
grans ciutats i nucHs urbans del nord 
del pais corn eren Chicago, Detroit o 
San Luis, aquí no van ser, ni molt 
menys tant espectaculars, dones el 
mateix estât ja comptava amb grans 
centres urbans corn eren HOUSTON, 
DALLAS Ò fins i tot SAN ANTONIO, 
Hocs on era molt fácil trobar feina, 
bàsicament per a les dones d ’a- 
quests bluesmen, corn a criades de 
les families adinerados de la zona.

En quant al blues, la diferèneia més 
apreciable estarla tant en les lletres 
dels ternes corn en la part instrumen
tal; el primer que es nota al escoltar 
un déterminât blues texà, és que la 
entonacié és menys agressive dones 
les condicions de vida no eren tant 
dures i dénigrants corn les del Delta; 
tampoc s’hi aprecien influèneies tant 
africanos corn l’ùs del bottleneck

5 ^
13

MßleUidc 
iti ,

HIDEMNRY
TligfUMiLE

REMIIWnNIRIIl
m -m -mgfKTMCKED
m m -

OlOlIMt.» d i« « » * »



(coll d ’ampolla) com acostumaven a 
utilitzar molts d ’ells; també s’ha de 
constatar que en el blues texà priva 
la melodia per sobre del ritme, just al 
revés del blues del Delta; quant a la 
técnica instrumental, podem dir que 
restii guitarristic texà no és tant ele- 

54 mental com el del Delta, el fraseig és
14 més llarg i variât i existeix una alter-

nança entre les notes agudes i les 
baixes, probablement per la influèn- 
cia de la música mexicana, i que va 
derivar en que es coneix corn a SIN
GLE STRING TECHNIQUE (estil de 
corda única) i que va influir en poste
riors estils de blues i també en el jazz; 
referent al piano, a Texas va sortir un 
estil diferent anomenat FAST WES
TERN, molt més ràpid que el que es 
tocava a New Orleans, bàsicament 
lent; aquest estil es considérât eom 
l’antecessor del Boogie Woogie, i 
durant eis anys 20 va ser la gran com- 
peténcia del blues guitarristic.

Quatre grans artistes reflecteixen la 
histéria d ’aquest blues primitiu texà, 
en primer Hoc podriem citar a TEXAS

ALEXANDER, nascut l’any 1890; es 
tractava d ’un cantant itinerant que 
viatjava de ciutat en ciutat i es feia 
acompanyar per guitarristes locals; 
autor del tema “Peniteneiari blues”, 
que deschu la seva experiènoia a la 
presó durant uns anys; va gravar per 
diferente segells eom OKEH, VOCA- 
LION,ALADDIN i FREEDOM, amb 
una influéncia que va perdurar durant 
molts anys; va morir l’any 1954 o 
1955.

LIGHTNING HOPKINS, que va néi- 
xer l’any 1912 va ser considérât un 
dels més grans i venerats bluesmen 
de Texas; va acompanyar durant un 
temps Texas Alexander i després es 
va establir a Houston per tocar en eIs 
diferente bars i locals d ’aquesta gran 
ciutat, tôt i que no va deixar de fer-ho 
també al carrer; als anys 50 era un 
dels que ja tocava amb guitarra eléc
trica composant ternes importants 
corn “Tim Moore Farm”, “Coffee 
Blues” i “Hello Central”.

MELVIN “Lil Son” JACKSON, nascut 
l’any 1916, d ’estatura molt petita (per

aixô era conegut amb el pseudònim 
de Lil Son”) va formar part de l’exér- 
cit americà durant la segona guerra 
mundial, destinât a Franga i Ale- 
manya; va gravar per a GOLD STAR, 
un segell molt important en aquell 
temps i va viatjar per Oklahoma i 
Louisiana amb molt d ’èxit; més tard 
va modificar el seu estil i es va dedi
car al Rythm & Blues.

Per ùltim hem de citar a BLIND 
LEMON JEFFERSON, nascut l’any 
1897, cec de naixement, tocava pels 
carrers i bars de mala reputació de 
les afores de Dallas i d ’altres ciutats 
de l’Estat; va gravar per a la presti
giosa companyia de dises PARA
MOUNT i acostumava a viatjar sovint 
fins a Chicago per tocar en les ano- 
menades Rent parties ( testes de llo- 
guer)morint l’any 1929 a causa d ’una 
crisi cardíaca causada pel fred.

Uns anys més tard i degut a la gran 
influéncia d ’aquests primers blues
men, van començar a sortir tota una 
nova generació de músics que 
serien els que marcarien tota una

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immoblliària

Sant Antoni M® Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 93 725 47 66 - 93 725 49 76

1957 1999LA LLAR DEL
T T T O U  17JLjJLiXziJtvl-/

42 anys a Sabadell

Galeria
E X P O S I C I O N S  
OBRA PERMANENT

PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 27 
08201 Sabadell • Telf./fax 93 727 37 94



época amb aquest estil; eren els 
noms que encara avui són venerats 
per tota una legió de músics tant 
americans com europeus: T-BONE 
WALKER, de qui diuen que la seva 
posada en escena era inigualable: 
FREDDIE KING, autor d ’una gran 
quantitat de temes versionats per 
quasi tots els gran guitarristas de 
blues, principalment el tema anome- 
nat “Hideway” i el primer músic que 
ERIC CLAPTON cita d ’entre les 
saves primeras influències; ALBERT 
COLLINS, autor d ’un so unie i desco- 
bert per el gran public gràcies a un 
grup de rock californià anomenat 
CANNED HEAT, que el va invitar a 
pujar a l’escenari en un dels grans 
concerts que es feien a Paire Iliure 
durant els anys 60; CLARENCE 
“Gatem outh” BROWN, un dels 
bluesmen més elegants tocant la 
guitarra i el violi, tôt i que des de fa 
uns quants anys es dedica a tocar 
tot tipus de música americana; 
EARL HOOKER, que acostumava a 
tocar la guitarra de doble mástil, és 
un dels més imitats actualment per 
la nova generacié de músics blancs 
del pais i moltissims més que van 
formar part d ’una época irrepetible 
per al blues i que van ser copiats 
posteriorment per una bona part 
dels músics de rock que van aparéi- 
xer posteriorment.

Un dels nous guitarristes que va 
pujar amb aqüestes influències mu

sicals, va estar considérât una lle- 
genda a tôt el mén: JOHNNY WIN
TER, albi, amb una imatge física a 
l’escenari força impactant gràcies a 
la seva melena, al seu barret i als 
impressionants tatuatges que deco- 
raven el seu cos; tôt i que va ser més 
conegut per el rock que per el blues, 
va ser un estudiés efaquest ùltim estil 
i va ajudar a alguns músics consa- 
grats que estaven en hores baixes, 
corn MUDDY WATERS, gràcies al 
quai va costejar algunes de les 
seves produccions discogràfiques; 
durant uns anys va gravar el millor 
del seu repertori blues per al segell 
ALLIGATOR de Chicago.

A la segona meitat dels anys 70 van 
fer la seva aparicié en escena dos 
noms que revolucionarien el blues 
texà en primer Hoc i el blues en gene
ral més tard: THE FABULOUS THUN- 
DERBIRDS i STEVIE RAY VAUGHAN. 
The Fabulous Thunderbirds, una for- 
macié de quatre membres amb KIM 
WILSON a l’harmônica (actualment 
considérât el millor harmonicista 
blanc de blues), JIMMY VAUGHAN 
(germà del mític Stevie Ray) a la gui
tarra, KEITH FERGUSON al baix i 
MIKE BUCK a la bateria; inspirats en 
el blues més clàssic, van crear un 
estil nou i van ser imitats per la majo- 
ria de grups que van sortir després a 
tot el mon. Respecte a STEVIE RAY 
VAUGHAN hem de dir que va crear

un so totalment nou, ja que quan 
escoltaves el seu riff de guitarra pen- 
saves: aixô és inequivocament Ste
vie Ray Vaughan; va influir en tants i 
tants músics joves de tôt arreu, tant 
de blues corn de rock, que resultarla 
complicat fer una llista de tots; mal- 
grat la seva desaparicié en un des- 
graciat accident d ’avié, continua 
sent venerat per milers de fans, tant 
a la seva ciutat natal, AUSTIN, capi
tal de l’Estat, corn a la resta del món.

Per acabar hem de comentar, ja 
que hem anomenat la ciutat, que 
AUSTIN és actualment un dels Hoes 
més importants en quant a blues 
texà, dones té el que, probablement, 
és el segell més prestigios i genui de 
blues del pais: ANTONE’S, que a 
més a més és un club d ’actuacions 
per on desfilen els millors bluesmen 
americans i punt de referéneia inevi
table per a una gran quantitat de 
seguidora d ’aquesta música. Actual
ment Texas aglutina la quantitat més 
important i de més qualitat de ban
des, principalment guitarristes, dels 
EUA.
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Cap a la meitat del segle XIX les transfor- 
macions comencen a arribar a la cobla. 
Es produeix la ruptura entre la seva 
estructura fins Havers habitual de quatre 
músics, amb els instruments precedents 
de les antigües cables dejeglars i minis- 
trils, flabiel I tamberi, xirimia I cernamusa, 
i l’ampliacié amb la incerperacié de neus 
instruments de canya I vent. Durant uns 
quants anys la cempesicié de la cebia és 
un tant anárquica: set, vuit, a vegades 
fins a deu músics, en fundó del Hcc I les 
dispenibilitats ecenèmiques. Fins que el 
geni rencvadcr de Pep Ventura va ccnsc- 
lidar la fcrmaciô amb 11 instruments tal 
ccm ha arribat fins als ncstres dies. I és 
en aquest ccntext que es ccmença a 
pcpularitzar un instrument capdal, la 
teñera, una ferma evclucicnada de les 
antigües tarctes I xirimies que, amb la 
incerperacié d ’un jec de claus me- 
tàMiques va permetre ampliar tres tens el 
registre agut deis antics Instruments. 
Mcdificació deguda al luthier perpin- 
yanés Andreu Tcrcn i presentada, amb el 
ncm d’cbcé tener, durant una sessió de 
la Sccietat d’Agricultura, Arts i Ciéncies 
de Perpinyá, al Museu de la Universität 
de Perpinyá, el 23 de desembre de 1849, 
amb Tintent d’incerpcrar aquest instru
ment a tetes les bandes militars france
ses. intent que nc va reeixir. En canvi, 
Pep Ventura va cenvertir aquest instru
ment en un element básic i fcnamental

La tenora,
150 anys

Lluís Subírana

per millcrar les prestacicns rudimentáries 
de les antigües ceeles.

Fa, denes, 150 anys d’aquest esdeveni- 
ment i per ccmmemcrar-hc el Departa
ment de Cultura de la Generalität de 
Catalunya va pubi car (DOGC del 14-10- 
99) el decret de creació de la Cemissió 
per a la Ccmmemoració del 150 Aniver- 
sari de la Teñera, amb un Cemité d’hcncr 
presidit pel president de la Generalität, 
Jerdi Pujcl, I una Cemissió executiva amb 
representació de diverses estaments 
relacicnats amb la música i la dansa de la 
sardana. Cemissió que ja ha préparât un 
extens programa d’actes que es desen- 
vcluparà al Harg de Tany i que incicu cen- 
ferèneies, ccncerts, espectacles per la 
mainada, festivals de música, festes de

cultura pcpular, ccncurscs, una gran 
expcsició itinerant, etc.

Tcrnant a la teñera, la seva irrupció en el 
pancrama de la nestra música pcpular, 
ccncretament a la ccbla i la sardana, va 
significar un abans i un després. A la 
gran pcpularitat assclida cal afegir-hi el 
ccncepte de simbcl i Hderatge que repre
senta. És evident que la teñera ha assu- 
mit el paper d’instrument “dive” de la 
ccbla. La gran quantitat de sardanes 
“ebligades” que eis cempesiters de têts 
eis temps han escrit per al seu lluïment hc 
demestra abastament. També la pcpula
ritat que han asselit melts dels seus més 
qualificats intérprets, tet i que també hi ha 
hagut grans sciistes dels altres instru
ments de la ccbla. La seva participació 
ccm a instrument scHsta al cestat d’altres 
instruments c fcrmacicns crquestrals, fet 
que nc es dóna amb eis altres instru
ments de la ccbla, n’és un ciar exemple. I 
pel que fa a la teñera ccm a simbcl, la 
indiscutible identificació teñera = ccbla = 
sardana = Catalunya, n’és una demestra- 
ció ben significativa.

Actualment la teñera ja transcendeix 
Támbit esthete de la ccbla grácies el seu 
perfeccicnament técnic i la gran qualitat 
d’un grup d’intérprets que s’han prepesat 
demestrar les enermes pcssibilitats inter
prétatives d’aquest instrument únic al 
món. Ja hi han hagut diverses experién- 
cies ben pesitives amb la teñera acem-

Jordi Figaro. Concert amb l’Orquestra Sinfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya a L’Auditori, sota la direcció de 
Lawrence Foster (03-12-1999) _________________________________



panyant en concert el piano, l’orgue, el 
carillo o a diverses formacions orques- 
trals, aconseguint registres sonors de 
gran beilesa i Originalität.

La Gran Gala de la Tenera, celebrada a 
l’Auditori de Barcelona el 6 de febrer, va 
demostrar al públic que omplia el recinte 
i ais 180.000 espectadors que van seguir 
la retransmissió en directe que en va fer 
el Canal 33 tot el que es pot fer amb la 
tenera com a instrument solista o acom- 
panyant les més variades formes orques- 
trals o vocals.

En aquest repte d’universalitzar la tene
ra hi està implicat amb gran protagonis- 
me un sabadellenc. Es tracta de Jordi 
Figaró i Voltá. Nascut a Sabadell el 1967, 
Fígaro es va iniciar musicalment a 
l’Escolania de Sant Agustí de Sabadell 
amb l’escolapi Josep Vidal. És aquí on va 
començar l’estudi del flabiol, amb 
Santiago Oleina, i la tenera, amb Josep 
Colomer. Va ingrassar a la Cobla Jove- 
nívola de Sabadell (1983) on va interpre
tar el flabiol i la tenera. Va perfeccionar el 
flabiol amb Jordi León al Conservatori 
Superior de Música de Barcelona i poste- 
riorment al Liceu, i la tenera amb Jaume 
Vilá al Conservatori Superior del Liceu, on 
va obtenir Matrícula d’Flonor de l’últim 
curs de tenera (1993) i Premi d’Flonor de 
Grau Superior de flabiol i tamborí (1995). 
Fia estât el primer en obtenir el títol oficial 
de professor superior de tenera i tibie

(1998). Creador del duo Instruments 
Catalans en Concert, formació per donar 
a conéixer les possibilitats cambrístiques 
de la tenera i el flabiol i potenciar la com- 
posició per aquests Instruments fora de 
la cobla, ha tocat arreu dels Països 
Catalans, Andorra, Espanya, Galicia, 
Franga, Suïssa, Bèlgica, Ftolanda, Itàlia, 
Alemanya, Dinamarca I Veneguela, ja 
siguí com a solista o acompanyat pel 
piano, el carillo o l’orgue, amb cobla o 
grups de mùsica de fusió mediterrània. 
Actualment forma duo amb la pianista 
Josefina Rigolfas amb qui ha fet el primer 
enregistrement en CD d’una obra original 
per a tenera i piano de Pauli Peña. Fia 
coMaborat en diversos enregistraments 
per a TV3, Catalunya Música i RNE. 
També ha coMaborat amb l’Orquesta 
Sinfónica de Madrid, i amb Carles Santos 
i Lluís Llach, entre altres. És el tenorista 
de rOrquestra Galana i del grup de músi
ca mediterrània Une Anche Passe de 
Montpelier. Albora és el flabiolaire de la 
Cobla Sant Jordi -  Ciutat de Barcelona 
des de l’any 1996. Desenvolupa una 
meritòria tasca docent com a professor 
de tenera i flabiol del Conservatori 
Superior Municipal de Música de 
Barcelona i de l’Escola -  Conservatori 
Municipal de Música d’lgualada. Fia estât 
enviât dues vegades a Veneguela per la 
Generalität de Catalunya per formar una 
cobla. Dirigeix la Cobla del Conservatori

d’lgualada I la Cobla del Conservatori de 
Barcelona.

Aquest ampli curriculum s’ha vist 
recentment ampliat amb un historic esde- 
veniment del qual Jordi Figaró n’ha estât 
principal protagonista: l’estrena, per pri
mera vegada a la historia de la mùsica 
catalana, d’una obra esenta expressa- 
ment per a tenera i orquestra simfònica. 
Es tracta del Concert per a tenora i 
orquestra, de Xavier Boliart, amb Jordi 
Figaró a la tenora i l’Orquestra Simfònica 
de Barcelona i Nacional de Catalunya, 
dirigida per Lawrence Foster, estrenada 
a L’Auditori de Barcelona el 3 de desem- 
bre de 1999. Els elogis de la critica a l’o- 
bra, a l’orquestra i a Jordi Figaró, demos- 
tren que el carni és obert I que la tenora 
pot anar molt més enilà de l’àmbit esthe
te de la cobla i la sardana.

Aquesta commemoració del 150 aniver- 
sari de la tenora ha de servir per demos
trar a tothom: mùsics, compositors, orga- 
nitzadors I públic que aquí, a casa nostra, 
tenim un instrument ètnic capag, com va 
dir Juli Carreta “de donar un crit de joia o 
de dolor amb veu humana”. Un instru
ment capag de fer-nos vibrar a la plaga 
amb les sardanes i d’emocionar-nos en 
els auditoris més importants. Gràcies, 
tenora. I per molts anys!
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A punts  
sobre  la
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ceram ica  
de B arceló

Toni Puigvert i Planes

Damunt de la mar la lluna va aiçant-se 
I ens veu ajagudes pels clots que s ’hl fan.

Rudyard Kipling

I
Barceló no s’atura. Sempre a la recer

ca constant del perpetu moviment. Per a 
eli, els objectes dels quais parteix tenen 
una afinitat significativa amb les imatges 
que utilitza continuament I que produei- 
xen una determinada i personal forma 
d’irracionalitat.

A través d’una realitat determinada, 
cerca la seva penetrado des de tots els 
seus vessants, ja siguin antropológics, 
culturáis, tribals, simbólics, etc.; el seu 
treball és pie de vida.

De vida que es transforma en objecte 
o éssers mutables, ja siguis cranis, pei- 
xos, fruités i tot allò que es relación! amb 
la naturalesa des del seu personalissim 
punt de vista, o de percepció. En aquest 
diàieg constant, i corn tot autèntic crea
dor i d ’una manera que II és pròpia, 
aconsegueix alhora una comunicació 
sempre intensa amb l’espectador, des- 
pertant-li relaciona analògiques insospi- 
tables, com les de Pinotxo o Frankens
tein, per exemple.

Vase de Pêche, 1996. Terracuita amb pinzellades efergaba i manganés, ferro i hams.

El color està estretament ne acion.at 
amb la matèria objecte d’anàlisi. Se’ris 
apareixen com petits fracmerts al un- 
yats que, aixi mateix, se’ns integrer en 
la forma. Color I forma. Formes a través 
de les esquerdes, els forata, els trerca- 
ments, que solidifiquen un espai drama
tic i, alhora, produeixen una ir'aciona - 
tat que ens embolcalla, que ens prc- 
dueix angoixa, desesma. En .aqüestes 
ceràmiques segueixen bategarts amb 
Intensität les fonts clàssiques i àraba, 
pròpies de les seves arrels mallorqu - 
nes, ben al costat, entremesclam.-se 
tènuement, amb els referents dels sea 
Mali d ’adopció. L’Àfrica que l’ha sedur. i 
que es traspua rere cada una de les 
seves actuacions, com ho havia fel ja, 
amb un major abast analitic -òt»viamer: 
es tractava de la feina de deu anys- en 
la seva obra anterior, presen:ada et 
1997 al MACBA (“Miquel Barceló: 1987- 
1997”; comissari: Pep Suoirós), on ja

aoareixien els incipients elements de 
ter'acuita, objecte central de la seva 
feina aquí. La mateixa Àfrica bressol de 
les civilitzacions i gènesi de les rela- 
ce rs  humanes i de l’home envers una 
na:ura en constant metamorfosi, que tan 
sedueix corn pot destruir implacable- 
mient. Aquesta Àfrica, símbol de l’inici i 
a hcra de la nostra fi coMectiva, a la quai 
recorre insistentment per buscar res- 
pos:es, respostes que només s’apunten 
en forma d’interrogants o de résultats 
esfereïdors, sagnants, agosarats; on el 
tena de la mort, representada per diver
sos éssers, véritables putxineMis terrori- 
fics, esdevé motiu central de reflexiô. 
L'onament, els materials, l’experimen- 
tació, els referents culturáis, només pre
ñen sentit des d’aquesta perspectiva, 
des d ’aquesta manera d’interrogar i 
d interrogar-se sobre els camins del 
coneixement i de l’art.

Cap de peix, 1997. Terracuita.



Primavera
Fotoaràfica
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Vint anys 
de festival

Engracia Torrella

Cada dos anys, amb la primavera 
estacional n’arriba una altra, la prima
vera fotogràfica. Enguany es celebra 
la desena edició d ’aquest festival 
internacional, organitzat des de l’Àrea 
d ’Arts Plàstiques, del Departament 
de Cultura de la Generalität de Ca
talunya. Ja son , dones, vint anys. Vint 
anys de treball en l’àmbit de la imatge 
que ha consolidât la fotografía corn 
una disciplina artistica més entre les 
tradicionals. Amb seu a Barcelona, 
però amb la participació d ’entitats 
pùbllques i privades d ’arreu del país, 
la Primavera Fotogràfica d ’avui evi
dencia la normalització de la fotogra
fía amb la seva presèneia en tots els 
programes d ’actuació artística ac
tuals; afavorint la recuperació de 
molts arxius histories i patrimonials. 
Només cal posar com exemple el 
Departament de Fotografia del Museu 
Nacional d ’Art de Catalunya, dedicat 
exclusivament a aquesta tasca de 
conservació, recull i difusió.

Sabadell va ser una de les primeres 
clutats que es va afegir a aquesta 
linia de treball. Ja des de l’antic Espai 
83 del Museu d ’Art de Sabadell, amb 
exposicions d ’autors joves contem- 
poranis, com Manuel Pey, Toto Frima 
o Ruth Thorne Thompsen.

En la present edició Sabadell ofereix 
tres noves propostes entre les 172 
exposicions, amb prop de 400 fotó- 
grafs que participen; propostes que 
han estât seleccionades per una 
comissió d ’especialistes, entre fotó- 
grafs, historiadors de l’art i gestore 
culturáis.

Francese Esteve

Són dues propostes d ’entitats priva
des i una de pública. Les primeres 
més vinculades a la contemporaneí- 
tat i a la creació actual: la Galeria 
d ’Art InteMecte presenta el treball de 
Laia Rissech “Bla Bla”, des de I’l l  
d ’abril i Media Centre d ’Art i Disseny 
(MECAD) presenta l’exposició “¿In
terferencias? La imagen digital y las 
relaciones entre arte y publicidad”, 
des del 27 de març. El Museu d ’Art de 
Sabadell, continuant amb la línia de 
recuperació d ’autors i arxius histó- 
rics, com ja va fer amb Joan Vilatobá 
o Rafel Molins, presenta “Francese 
Esteve” des de I’ l l  d ’abril.

Al Museu d ’Art de Sabadell

P ara lle la  a la fotografía deis professio
nals, com Pere Català Roca o Xavier 
Miserachs, durant els anys cinquanta 
ais setanta, n’hi havia una altra que 
realitzaven uns “afeccionats”, allunyats 
deis circuits expositius i per tant amb 
poca o nuMa difusió pública, però que 
amb el temps es valora en molts as- 
pectes de gran qualitat i amb molts 
punts de contacte amb la desenvolu- 
pada per aquests.

És el cas del fotògraf sabadellenc 
Francese Esteve i Soley, el qual al llarg de 
tota la vida s’ha dedicat a la fotografia 
com un mode d ’expressió personal inse
parable, que ha anat recollint un arxiu 
personal d ’incalculable valor, tant per la 
quantitat com per la qualitat de les seves 
produccions, que s’ha mantingut inédit 
per voluntat del mateix fotògraf.

Francese Esteve resol d ’una forma molt 
similar, creient exactament en els matei- 
xos postulats que molts dels professio
nals d ’aquells anys, encara que per dife
rente conductes i camins, com havia de 
ser la fotografía: testimonial, fresca, 
espontánia i reflex d ’uns moments fugitius 
i representatius d ’una societat, la d ’a- 
quests anys citate, societat que comen- 
çava a canviar, a desvetllar-se, després 
d ’haver sofert primer la guerra civil i 
seguidament l’europea. Societat que 
volia sortir de les conseqüéncies inhe
rente del retard en la cultura, en l’econo
mia, en la Ilibertat o sigui l’estancament i 
arraconament del régim dictatorial.

Fotógrafs, com Francese Esteve varen 
seguir la mateixa manera de fer deis que 
van poder escollir la fotografia com a mitjà 
de guanyar-se la vida, apartant-se també 
del pictorialisme, de les fotografíes ama- 
nerades i de la fotografía especialitzada 
en eis concursos i el “salonisme”.

A més del treball comentat sobre eIs 
anys cinquanta i seixanta, cal destacar la 
seva vessant retratistica, retrats informais 
i imprevistos de molts sabadellencs, més 
d ’un miler, fotografíes que traspassen la 
categoria de documentais per arribar a 
ser artistiques, reflex dels canvis del pai- 
satge d ’una ciutat i dels seus protagonis
tes, Sabadell. _
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Carlota Ustrell Murillo
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CARLOTA USTRELL MURILLO 

(Sabadell, 1961), escultora, 

viu a Sabadell i treballa entre 

Sabadell i Castellar del Vallés.

Es va Ilicenciar en Belles Arts 

en l’especialitat d ’Escultura 

i actualment es dedica 

a l'activitat docent d ’arts 

plástiques a infants i joves. 

Persona inquieta 

recerca en el fer diari, 

ja sigui professional 

o més personal, 

allò que ha d ’aportar l’Art.

En les seves obres el dibuix 

és sempre el punt de partida, 

el lloc d ’estudi on es reflexa 

la mirada a l’objecte.

En les esoultures en fang 

sobre figura humana, 

defuig el traetament 

de superficies llises i 

els acabats polits i 

decideix fer entreveure 

les traces de la terra.

En les obres en pedra 

els temes són mostrats 

amb una visió esquematitzada 

de la realitat apropant-se 

a l’abstracció.

La tècnica, el traetament de 

la pedra, és a cavali entre 

el trag més agressiu del cisell

i la delicadesa del tacte.

Montserrat Carné
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SABADELL

f n iia a o i

GALERIA ROVIRA
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COL-LECTIVA ESPECIAL SETMANA SANTA
del 6 d’abril al 4 de maig 

SABADELL

ALIANÇA FRANCESA

ELENA CARCELLER
del 30 de març al 2 de maig 

SABADELL

INTELLECTS

JERONIMO PRIETO
del 16 de març al 29 d’abril 
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DOLORS COLS

PACO AM AT FO SITAN ALS
del 4 al 23 d’aoril 

SABADEi.L

LAIA RISSECH
de l’l l  al 26 d’abril 

SABADELL
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La bona persona del Sezuan és pot- 
ser l’obra de Brecht que va tenir una 
gestació més llarga. La idea de la pros
tituta que es disfressa d’home per 
sobreviure en un món hostil, tot procu
rant ajudar les persones més pròximes 
sense ser albora víctima dels seus abu
sos, apareixja en un esbós de 1927/28. 
El 1930, Brecht traça un pia una mica 
més extens, però no és fins al març del 
1939, al seu exili danés, que es posa a 
redactar el text. Pel setembre del 
mateix any, interromp el treball per 
escriure Mare Courage i els seus fills i 
El procès de Lúcul i La condamna de 
Lücul. Un dels motius d’aquesta decisié 
va ser l'esclat de la segona Guerra 
Mundial, contra la quai Brecht es va 
sentir impulsât a reaccionar amb uns 
textos que tenen la guerra corn a tema. 
Pel maig de 1940 reprén el treball i La 
bona persona del Sezuan queda enlles- 
tida pel gener de 1941. El 4 de febrer de 
1943 és estrenada a Zuric i el 16 de 
novembre de 1952 a Frankfurt del Main. 
Brecht, que aleshores ja es troba a 
Berlin dirigint el Berliner Ensemble, 
acudeix a Frankfurt on partioipa durant 
quatre dies en la fase final del muntat- 
ge. Corn ho eschu als seus diaris, La 
bona persona “m’ha costat més esforç 
que cap altra de les meves obres ante- 
riors’’ (Diari de treball, 29640). I és ben 
cert que en aquest text magistral de 
Brecht conflueixen una gran quantitat 
de ternes, estimuls i solucions formais 
que vénen de Iluny, de totes les fases 
anteriors de la produccié brechtiana. Al 
seu Ilibre sobre Brecht, Flans Egon 
Flolthusen compta La bona persona 
entre les cinc millors obres de Brecht, 
juntament amb Mare Courage, Vida de 
Galileu, El cercle de gulx caucaslà i El 
senyor Puntila I el seu criât Matti, 
cadascuna d’elles situada en llocs i 
époques historiques sempre diferente, 
que permeten la creaoiô de grans 
desenrotllaments èpico-dramàtics i que 
en el cas de La bona persona adquirei- 
xen un carácter molt especial i diferen- 
ciat. El marc de l’accio és, efectiva- 
ment, indefinit, abstracto, apte perqué 
sorgeixin en estât pur unes contradic- 
cions socials que sén les del nostre 
món. Es tracta d’una Xina “ inventada”, 
on “ja hi ha aviadors i encara hi ha 
déus” (diari de treball, 2740), unes

l a  bona persona 
i  del Sezuan”

En un nou 
mìl'lénnì

Felìli Formosa

condicions de primitivisme i pobresa 
extremes, amb unes necessitats d ’orga- 
nització capitalista que en algún mo
ment (i tenint en compte aquest marc 
contradictori) poden semblar les úni- 
ques possibles i les més favorables, bé 
que, corn passa sempre amb Brecht, tot 
és presidit pel dubte i la incertesa.

Un altre aspecto a remarcar -tant en 
La bona persona com en les altres 
grans obres citades- és la preséncia 
d’uns protagonistes que viuen en un 
estât de perpétua contradicciô, de des- 
doblament que ne es resol amb cap 
desenllaç i que eis humanitza, tot i tro- 
bar-se situate dins una estructura formal 
volgudament épica, que no abandona 
mai la idea -tan cam a Brecht- de “con
frontar” respectad or amb unes situa- 
cions anómalas que cal jutjar i discutir 
per tal de veure-les com a transforma
bles i superables.

En el cas de La bona persona, més 
que en cap de les altres obres de la 
mateixa época, Brecht es va proposar 
explícitament anar més enllá del “realis
me” de/s fuse lis de la senyora Carra r i 
del mateix Gallleu, que eli considerava 
una regressió (Diari de treball, 25239) 
i va aplicar a tons tots els recursos for
mais que tan profusament havia desen- 
volupat en eIs seus textos teòrics. 
Efectivament, els recursos emprats per 
I’autor no inclouen únicament aquesta 
mescla dels plans narratius i dramática, 
sinó que utilitza elements de “teatralitat” 
que es mouen entre el teatre elisabethiá 
i el teatre oriental. El més evident és la 
transformació de Xen Te, la prostituta 
bona persona, en els seu suposat cosí 
Xiu Ta, que l’haurá d’ajudar a no ser 
devorada i engolida pel medi hostil però 
que no la complementa sinó que és una 
figura de signe oposat, de la qual Xen 
Te aspira a prescindir i efectivament en 
prescindeix quan l’amor la impulsa a 
una conducta que el “realista” Xui Ta 
considera nefasta per la seva super- 
vivència.

Aixi donos, dins el mare épic i “antia- 
ristotèlic” que l’autor ha intentât desen- 
volupar al màxim, l’espectador passa, 
en aquest cas, d ’una actitud “crítica” 
(que suposadament se li demana) a un 
estât d’ánim fortament emotiu, on la 
compassió i l’horror “aristotèlics” juguen 
un paper important, perqué el personat- 
ge de Xen Te assoleix la categoria 
humana i la força escénica de les grans



figures del teatre universal, i en aquest 
sentit, passa per sobre de qualsevol 
constrenyiment teòrico-formal, o miller 
dit, Brecht aconsegueix que el seu exer- 
cici d”’estranyament” èpic vagi també a 
favor del personatge. I en això rau, en 
definitiva, el gran mèrit i la incontestable 
Originalität de l’obra, que -com vaig 
poder comprovar en la seva estrena al 
Teatre del Sol -conserva intactes la seva 
força, el seu “ganxo" teatral per a un 
públic actual. Aquest Brecht no és el de 
les peces didáctiques, on els personat- 
ges son conduits a una reacció “política” 
que encarrila la seva problemàtica dins 
una disciplina “de partit”. Xen Te no té 
aquesta presa de consciéncia politica, 
acaba en una situació de total descon- 
cert, potser perqué Brecht voi que sigui 
l’espectador qui reaccioni politicament. 
Però ens quedem amb aquest “potser”.

A La bona persona de Sezuan hi ha 
gairebé “tot” Brecht. Hi trobem el trans- 
fons biblic: la història de Sodoma i 
Gomorra, on Abraham no va poder tro- 
bar ni un sol just (recordem que Brecht 
es va impregnar de la Biblia luterana a 
la seva infantesa); el contacte amb la 
filosofia i la literatura xineses (a l’obra hi 
ha alguna citació textual d ’aquest món 
cultural): la preséncia de la prostitució 
que ha de Iluitar entre bondat i nécessi
tât de sobreviure (tema de tantes obres 
anteriors de Brecht), etc., etc.

De La bona persona del Sezuan n’he 
vist quatre muntatges. És l’obra de 
Brecht que ha estât més representades 
entre nosaltres. El primer muntatge va 
ser el de Ricard Salvat, en traducció de 
Carme Serrallonga i amb la companyia 
Adrià Guai (Teatre Romea, XII-66); el 
segon, el de Fabià Puigserver amb la 
companyia del Teatre Lliure (Mercat de 
les Flors, V-VI, 1988); el tercer, en llen- 
gua alemanya, al Teatre lliure per la 
companyia hongaresa Tri-bühne, dirigit 
per Gabor Zsàmbéki (XII-1992, i el quart 
és el que es representa actualment al 
Teatre del Sol sabadellenc, en la traduc
ció meva que ja va utilitzar Fabià 
Puigserver el 1988 i amb direcció escé
nica escénica de Ramon Ribalta.

Tots quatre muntatges han donat 
visions bastant contrastadas del text 
brechtià: des de la fidelitat i la voluntat 
d’ortodòxia brechtiana de Salvat fins a

la distorsió, gairebé de “cómic”, de la 
companyia hongaresa -que feia des- 
plaçar eis espectadors per diversos 
espais i se servia d’unes enormes màs- 
cares grotesques-, passant pel muntat
ge auster, realista, de Fabià Puigserver, 
que es pot relacionar-em sembla- amb 
Tactual treball del Teatre del Sol.

□ ’entrada, pue dir que el muntatge 
sabadellenc no desmereix en absolut eIs 
altres tres. La impressió que va deixar en 
eis espectadors el dia de Testrena va ser 
extraordinàriament satisfactória: la gent 
agraïa, per una banda, la intensa expe- 
riéneia teatral viscuda i, per altra banda, 
es comentava que Tespectacle era una 
fita important dins la llarga trajectória de 
Ramon Ribalta i la seva gent, des de Té- 
poca de “Palestra”. Va ser una vetllada de 
teatre completa, hquissima, énormément 
estimulant, on es va poder comprovar 
sense cap dubte que la força teatral de 
Brecht devant un públic “normal” i al 
marge de cap tendéneia política determi
nada i aparentment orientada a un públic 
prédisposât en Taspecte ideolôgic. Es 
tractava d’un públic burgés? Jo no ho 
diria pas aixi, perqué la meva impressió 
va ser que qualsevol definició d’aquest 
tipus havia perdut sentit i que la lliçô tea
tral de Brecht era acollida amb serenitat, 
sense reticéneies ni partits presos per un 
públic heterogeni que rebia amb senzille- 
sa el missatge de Brecht sobre un món 
amb uns problèmes socials i de convivén- 
cia que ningù no gosaria negar.

No es tracta aquí de fer una “crítica 
teatral”. Sí que vuli remarcar la importán-

cia d ’un moment escénic que situa la 
gent del Teatre del Sol en un punt álgid 
de la seva trajectória, i per aixó comen
taré els aspectes de la representació 
que més em van impressionar.

En primer Hoc, Tescenografia. La dis- 
tribució deis diversos espais recordava 
la del muntatge de Fabià Puigserver: 
gran espai central; Testano de Xen Te- 
Xui Ta al fons; la plataforma enlairada 
pels déus i per algunes entradas de 
personatges i -diferenciant-se del 
muntatge del Lliure- zones laterals 
també enlairades, tot aixó coMocat en 
perfecta equilibri dins Tescenari, no 
gaire gran, del Teatre del Sol. Tons com 
rovellats, foscos, que conformaven un 
marc perfecta per a les accions i les 
confrontacions deis personatges. La 
preséncia de Tacordionista que tocava 
temes de diverses obres i compositors 
brechtians -principalment de Kurt Weil- 
servia perqué Tespectador entrés dins 
el clima de Tobra.

Un altre aspeóte a destacar era Tho- 
mogeneítat de la interpretació, que fa 
difícil citar noms d’un o altre actor. Ja la 
primera intervenció de Taiguader Wang 
donava el to general de la representa
ció: claredat, precisió, comprensió del 
text en cadascuna de les seves frases, 
de les seves unitats de sentit.

Aquesta era la tònica general: gran 
respecte pel text. A la nota del progra
ma de mà queda dar aquest propòsit: 
“S’ha teoritzat molt sobre la manera de 
representar el teatre de Brecht: “En La 
bona persona del Sezuan que presen- 
tem avui, hem prescindit d ’aquests 
comentaris i hem intentât explicar reve- 
rentment el text”. I això resultava perfec- 
tament perceptible des de la primera 
frase, i Tespectador ho agraïa.

I finalment, cal dir que La bona perso
na és una obra amb un paper protago
nista que -  d’acord amb I ambició i la 
complexitat dels objectius de Tautor 
-suposa un gran repte i alhora una gran 
font d’estimuis per a una actriu. Cai, 
dones, valorar com es mereix la inter
pretació que en fa Monse Vidal, plena 
de comprensió, diàfana, amb una insòli
ta capacitat de comunicació i amb uns 
recursos gestuals i vocals reaiment 
impecables.
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ACTE I
En anar a veure “ L’hort dels cire- 

rers” és inevitab le  no deixar-se 
endur pels sentiments que crea el 
fet de saber-se que es tracta de 
l’ùltim muntatge que es realitza en 
aquest entorn, mitic ja de per si, i 
em fa l’efecte que més encara un 
cop situât, si és que arriba, final- 
ment a la Ciutat del Teatre. Per tant 
aquesta premissa afavoreix la “ lec
tura” de l’obra des d ’un doble ves- 
sant que més aviat no l’afavoreix.

D’una banda, la propia d ’un text 
dram àtic, en tant que reflexié sobre 
la destruccié  d ’un mén aristocràtic 
que desapare ix , corn ja  havia 
endegat a “ La gavina” ; de l’altra, la 
lectura metateatral, la desaparicié 
física d ’un espai que va més enllà 
del merament teatral. El Lliure ha 
estât I és un focus d ’irradiació cu l
tural i punt de trobada inevitable al 
barri de Gràcia, cal veure corn es 
pot reconduir aquesta evidéncia.

ACTE II
Si he de ser sincer, no trobo el text 

(amb l’aportacié d ’Oliver) tan poé- 
tic ni amb tan abast reflexiu corn 
“ La gavina” però, m algrat aquest 
fet, cond ic iona t per una lectura 
anterior, l’obra juga amb prou ele
ments corn per fer-la atemporal i, 
per tant, viva, clàssica. Els veils

Entre
dos monst

L'hort
dels cìrerers

David Serrano Blanquer

ideals, siguin en forma de cirerers
0 de joves poetes, desapareixen 
davant la força inexorable tant del 
pas del temps (la florida) com de la 
m odernita t (cases d ’estluejants). 
En aquest sentit, la primera part 
resulta excessivam ent freda, la 
qual cosa es tradue ix  en una 
actuació a la qual li manca tensió, 
especia lm ent en els casos de Jordi 
Bosch i d ’Anna Lizaran; potser no 
era el seu m illor dia. Però l’obra 
minora en la segona part, a judada 
per un tempo molt més dinàm ic, i 
afavorit per una major dramatitza- 
ciò dels esdeveniments. Aquí sí 
que trobem el millor Jordi Bosch, 
Pep Cortés i Manuel Dueso, però, 
per a mi, i ja fa tem ps que ho penso
1 ho die (sobretot des de “Ga
latea”), Anna Lizaran no matisa els 
registres com solia fer-ho, i els 
seus personatges acaben recor- 
dant-te inévitablement, es diguin 
com es d iguin i siguin els que 
siguin, a Anna Lizaran; el matelx 
que passa amb el Flotats; per molt 
bons que siguin, que ho sòn; sé 
que d ir això és anar contra corrent, 
però és de justos deixar-ho escrit, 
tot esperant una millor oportunitat.

Autor: Anton P. Txèkhov 

Traducció: Joan Oliver 

Direcció: Lluis Pasqual

Intèrprets: Jordi Bosch, Pep Cortés, 
Manel Dueso, Tilda Espluga, Nacho 
Fresneda, Francese Garrido, Anna 
Lizaran, Teresa Lozano, Fermi Rei- 
xach, Santi Sans, Bea Segura, Rosa 
Vila, Jaume Girona, Raimon Molins, 
Sergi Germán Almendros, Nies 
Jaume, Mireia LIunell, gessa.

Producció: Fundació Teatre Lliure 
Barcelona, febrer de 2000

En definitiva, és en aquesta sego
na part quan la voluntat de Txékhov 
de fer d ’aquesta obra més una 
“farsa” que no un “dram a” qualla, 
encara que sigui amb petits matl- 
sos: hi ha algunes excentricitats, 
com la del gosset i la seva mes- 
tressa, que no aporten res de nou I 
crec que despisten més que no 
centren.

L’escenografia, des del punt de 
vista visual i, sobretot, sentimental, 
resulta im pactan t. Pasqual ha 
sabut tocar la fibra sensible deis 
Iliuristes i ha fet tot un exercici d ’en- 
glny m itjanqant la descom posic iò  
proposada pel contigut de l’obra 
paraMelament al desm untatge de 
l’escenografla (mobiliari, cortinat- 
ges, finestres, taulons d ’envans, 
etc.), cosa que pren sentit només si 
posem per davant la lectura senti
mental que no la p ròp iam ent 
dramática; és una soluciò digna, 
que entenc per totes les connota- 
clons que té, però que més aviat fa 
la Impressiò d ’estar només davant 
d ’un homenatge (la maqueta del 
teatre acaba de reblar el ciau) que 
no pas d ’una posta en escena com 
il faut.

AL VOSTRE 
SERVEI 

DES DE 1945
Via Massagué, 32 - Tel. 93 725 13 36 

Rambla, 41 - Tel. 93725 99 67 
08202 SABADELL

PEIX i MARISC ,
J. BARBERA

Tels. 93 714 52 87 - 93 714 55 40 
Castellar del Vallès

RESTAURANT
cuina de mercat

Pintor Borrassà, 43-47 • 08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91



ACTE III
Darrerament sembla que la tubér

culos! em persegueix i: Salvat- 
Papasseit, Nonell al MAM, a la seva 
manera Kafka al MACBA, etc., 
omplen les meves lectures i visites. 
La sensacié que queda al final, 
amb tots els peros que vulgueu, és 
la percepció que la Visio que es té 
del mon des de qualsevol d ’a- 
quests personatges al Ilindar de 
llurs vides, és la del visionari, la de 
qui, sabent que se’n va, veu ja en el 
més enllà el mén que hem créât i el 
que ens queda. Txékhov apunta en 
aquest sentit el final de la vida aris
tocràtica de la Rùssia de 1904. EH, 
que ha viscut de prop aquest mén, 
intueix el relleu de la burgesia tradi-

cional per un nou món mal d irigit 
per uns nou-rics sense cap tipus de 
Sensibilität ni cultural ni social, ara 
hi afegiriem mediambiental; no diu 
res d ’antiquat... Hi trobem, a més, 
els elements que el caracteritzen: la 
posta en primer pia de la quotidiani- 
tat provinciana en decadéncia (des 
d ’una perspectiva punyent, selecti
va, amb trag gruixut -d ’aquí el terme 
“farsa”-: impressionista); la fidelitat 
malaltissa deis servents: aferrats a 
una realitat que ells més que no cap 
altre, s ’entesten a no voler que 
desaparegui; la d ilap idac ió  deis 
capitals pels personatges que des- 
cobreixen que hi ha un altre món, ni 
millor ni pitjor, més enllá de Rùssia; 
o la preséncia, ind ispensable  (i

visionària, crée) dels personatges 
que posen la utopia davant de tot, 
vertaders precursors d ’una revolu- 
ció que s ’ensuma, per propera. 
Aquesta constatació és un dels ele
ments que ens fa entendre els mati- 
sos del posicionament de Txékhov: 
critic, extremadament critic i pessi
mista (ni que sigui rere la cortina del 
vaudeville), però alhora amb una 
punta intel-ligent d ’esperanga, ni 
que sigui per la nécessitât de crea
re en les utopies.
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“Un dels Hoes comuns més estesos 
entre la gent del cinema és que no es 
poden fer peMicules amb nens sense 
que el résultat final en resulti négative
ment afectat, I aixô malgrat la llarga llista 
de films exceMents que demostren jus- 
tament el contrari, des de THE KID 
(1921), de Charles Chaplin, per exem
ple, fins a SECRETOS DEL CORAZÓN 
(1996), de Montxo Armen-dàriz, dues 
ointes d’autors, époques, països i idea- 
ris ben diferente”. Aixi comença el text 
que es va editar amb motiu del cicle “El 
nen a través del cinema francés”, orga- 
nitzat per Allian-ce Française, Cineclub 
Sabadell i Escola del Sol, amb el suport 
de l’Ajuntament de Sabadell i Multisales 
Cineart, el proppassat mes de marg. El 
cicle ha intentât demostrar, entre d’altres 
coses, que aquest és un preludici gratuit 
i sense fonament. El cinema amb nens 
és perfectament possible.

D’altra banda, s’ha prêtés incidir, si bé 
no exclusivament -com es pot veure 
amb els films programats de Grimault i 
Lamorisse-, en el cinema que s’ha fet i 
es fa sobre els nens, i no només amb els 
nens, convençuts que la primera d’a- 
questes dues opcions incorpora uns 
valors afegits que requereixen una 
capacitat d ’introspecció que, referida 
ais infants, l’adult no sempre posseeix. I 
s’ha decidit circumscriure la mostra al 
cinema francés, perqué ha estât la cine
matografia francesa la que, a Occident, 
ha esmerçat més esforços en aquest 
camp i, sovint, amb résultats reeixits.

El cicle complet ha estât compost, de 
fet, de dos petits cicles paraMeIs i, en 
certa mesura, complementaris. Un, de 
tres sessions, dedicat a les escoles i l’al
tra, de quatre, a la resta de ciutadans de 
Sabadell. Al primer, hi ha assistit, en 
total, uns 300 alumnes (de set escoles 
diferents) i, a cada una de les projec- 
cions del segon, hi ha hagut entre 100 i 
150 persones, exceptuada l’exitosa ses- 
sió inaugural (ÇA COMENCE AU
JOURD’HUI), que va comptar entre 450 
i 500 espectadors.

El nen 
a través 

del cinema 
francés

Pere Cornelias

Al primer cicle, s’han projectat quatre 
films. El primer va ser LE ROI ET L’OISE
AU (1979), de Paul Grimault, una delicio
sa peHícula de dibuixos animats que jo 
no coneixia, basada em un conte de
H.O. Andersen amb guió i diàlegs de 
Jacques Prévert. L’opressiô i la llibertat- 
el rei i l’ocell-, emmarcant l’aventura 
impossible d’una pageseta i d’un escu- 
raxemeneies sorgits d’un somni inespe- 
rat. Historia intemporal enmig d ’uns 
decorats també intemporals, despullats 
de tota inútil ornamentació.

CRIN BLANC (1952) i LE BALLON 
ROUGE (1956), d’Albert Lamorisse, un 
migmetratge i un curt, van ser els films 
de la segona sessió. Primer, la Camarga 
francesa, un Hoc quasi desértic on habi
ten manades de cavalls salvatges. Plans 
generals i plans de conjunt, un blanc i 
negre extremament acurat. Film quasi 
sense diàieg -només alguns apunts en 
“off” del mateix Lamorisse-, amb abun
dante quadres plástics d’un paisatge 
que s’erigeix també en protagonista de 
la historia. Després, ais carrers de 
Montmartre, l’amistat entre un nen i un 
globus. Plans de conjunt, color ex- 
ceHentment elaborat i estilització visual 
del paisatge. Un vermeil llampant 
omplint de color el marró i el gris deis 
carrerons. CRIN BLANC i LE BALLON 
ROUGE expliquen, de fet, la mateixa 
história, el cavall substitu'ít pel globus i

Jacques Prévert.

els homes que el volen cagar pels nens 
que el rebenten. Però LE BALLON 
ROUGE és una peHicula més Hiure i 
menys redundant, que se’ns continua 
présentant com una proposta ùnica i 
irrepetible.

I, finalment, AU REVOIR, LES EN
FANTS (1988), de Louis Malle. L’acciô té 
Hoc en un marc escolar, un coHegi reli- 
giós de Provins, a les acaballes de la 
Segona Guerra Mundial. D’una banda, 
el dia a dia a l’escola. De l’altra, la gue
rra, un fet latent al Harg de tot el film, però 
sobretot al seu darrer tram. Coneixem la 
monotonia i el fred que amaren una 
escola regida per sacerdote d’una certa 
humanitat, però esclaus d’un sistema 
d’ensenyament caduc, l’amistat entre 
Julien i Bonnet, dos dels seus alumnes, I 
el drama final d’aquest darrer, un altre 
jueu víctima de l’holocaust.

Al segon cicle, s’han pogut veure cinc 
peHícules, tres de les quais no han for
mat part de l’altra programació: JEUX 
INTERDITS, BONNETTE i ÇA COMMEN
CE AUJOURD’HUI.

JEUX INTERDITS (1952), de René 
Clément, és, possiblement, la peHicula 
de més éxit d’aquest director, reconegu- 
da internacionalment en diversos festi
vals al moment de la seva estrena. Amb
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la guerra com a teló de tons, pretóri 
reflectir el brutal contrast entre la fanta
sia i la suposada Innocèncla Infantila I la 
mediocre vulgaritat del món dels adults, 
presentat sense ambigüitats ni matisos. 
Tanmateix, malgrat algunes agraïdes 
guspires d’humor i la sequedat I l’amar- 
gor del seu final, és excessivament aca- 
demiclsta i d’una tova Sentimentalität. El 
comportament dels dos nens protago
nistes, d’altra banda, resulta molt poc 
versemblant.

L’interès de PONNETTE (1996), de 
Jacques Dolllon -objectivement, una pro
posta de carácter infantil sense massa 
relleu-, rau en el seu admirable atrevi- 
ment. Dolllon ens mostra els tres nens 
protagonistes del film a base, sempre, de 
plans prôxims o primers plans. Assistim a 
les seves converses, a les seves inven- 
clons, als seus jocs... Alxô exigeix dels 
intérprets -no ho ob,Idem, tres nens-

absoluta concentraclô. Es, dones, una 
nova demostrado que és perfectament 
possible fer cinema amb nens.

ÇA COMMENCE AUJOURD’HUI 
(1998), de Bertrand Tavernier, ans situa 
en un poblé de 7000 habitants de la 
regló de Valenciennes, al nord de 
França, amb més d’un 30% d’atur, i ens 
parla de Daniel, professor I director 
d’una escola infantil d ’aquesta localltat, 
que s’ha d’enfrontar a les depauperades 
condiclons socials en què es troben 
moites de les familles dels seus alumnes 
I a la ineomprensió i burocratització asfi- 
xlant dels estaments oficiáis. Tavernier 
ens dibuixa aquest personatge -i 
Valeria, la mare soltera amb qui viu-, ens 
ensenya el poblé I la seva gent i, durant 
la major part del film, ens immergeix en 
la vida de l’escola -les aules, eis passa- 
dissos, el patl...- i ens mostra, amb evi
dent simpatia, el personal que hi treba-

lla. Però són tots els petits matisos, els 
suggerlments apuntats i els aspectes 
només intuits el que donen el to, entre 
realista i poètic, a una peMícula que, a 
més de magnífica, em sembla, cada 
vegada que la veig, del tot necessària.

Si el cicle servelx perfer-nos replante- 
jar algunes aflrmaclons absurdes o si 
ens ha obert una petita porta cap a 
unes possibles relectures, ja ha com- 
plert una part dels seus objectius. Ara, 
serla intéressant estudiar com han trac- 
tat el nen d’altres cinematografíes. I 
molt especialment les cinematografíes 
orientals, alguns autors de les quais, 
pel que sembla, s’hi ha dedicat bastant 
a fons. En això, com en tantes altres 
coses, patim també una falta alarmant 
de coneixements I de sistematitzaclô.
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En Joan Masferrer és el president de 
l’associaciô Nous Temps, conegut en 
cercles d ’associacionisme juvenil ja 
que des dels tretze anys ha estât vin- 
culat en centres d’esplai i similars. Cal 
destacar que va ser president del 
Conseil de Joves de Sabadell, membre 
del Secretariat del Conseil Nacional de 
Catalunya, Secretan Tècnic d ’Esplais 
Catalans i dirigent politic. Des del 
desembre de 1994 encapçala el pro- 
jecte de Nous Temps.

Amie Joan, defineix qué és Nous 
Temps?

Nous Temps és una entitat sense 
ànim de lucre que es defineix corn a 
laica, progressista, independent, plural 
i solidària. El seu àmbit d ’actuacié és 
Catalunya, ja que tenim associats/des 
de 10 municipis de Catalunya i eis nos- 
tres marcs d’actuacié son eIs de poten
ciar les relacions internacionals, fo
mentar projectes d ’educacié en el Heu
re, treballar activement en diferente 
actuacions a favor de la igualtat i la 
Solidarität, participem en política des 
d’una perspectiva no partidista: fomen
tant el débat i la reflexié de les idees, i, 
per ùltim, fomentem diferente projectes 
relaciónate amb el mon cultural.

Pel que fa a les Relacions Inter
nacionals i a la Cultura, sembla ser 
que recentment Nous Temps ha rebut 
el vistiplau i una subvenció de la 
Comissió Europea per promoure el 
català, ens pot explicar de qué anirà 
aquest projecte?

En el marc d’un Programa que pro
mou la Direccié General d ’Educacié i 
Cultura de la Comissió Europea Nous 
Temps ha aconseguit 45000 Euros per 
realitzar un projecte transnacional que 
portará per nom La Consolidació del 
Català I el foment de la DIversItat 
Lingüística I Cultural a Europa. Aquest 
projecte desenvoluparà les següents 
activitats: Realitzacié d ’una página 
WEB, Creacié de la Revista Dlàieg, 
Conferéneies i xerrades, Realitzacié de 
cursos de català i francoprovençal, 
Organitzacié d’un Simposi Internacio
nal amb experts lingüistics, creacié 
d ’un Joc Interactiu amb el nom de La 
Diversitat Lingüística a Europa, realit- 
zacié d ’una enquesta per conéixer l’o- 
pinié de la ciutadania europea pel que

Joan
Masferrer,
President de 
Nous Temps

Miquel Valenti

fa al concepte de les problemâtiques 
que pateixen les llengües no reconegu- 
des oficialment en eis seus estats i per 
ùltim la realitzacié de diferente contac
tes amb altres associacions europees 
per aconseguir constituir una xarxa 
d’entitats.

Quines són les associacions que 
participen en aquest projecte i de 
quins països provenen?

Les associacions que participen en 
aquest projecte sén la Cooperativa 
Allegro con Moto de Ton, Itâlia; PALET 
d ’Albertville, França; RBC de Loughbo
rough, Régné Unit i CREPA de Suïssa.

Quan ens parla de la revista Diàieg, 
quins ternes vol tractar aquesta publi- 
cació i quina periodicitat tindrà?

La revista Dlàieg pretén ser un espai 
de débat i reflexié sobre les diferents 
problemâtiques existents en l’àmbit lin- 
güistic europeu. La nostra pretensié és 
que aquesta proposta que llencem arri- 
bi al màxim possible de lectors i que hi 
pugui participar tothom. Dlàieg s’es-

criurà en català i en diferents llengües, 
corn el francoprovençal, occità, pie- 
montés.. . perqué el que pretenem és la 
difusié d ’aquestes llengües, i corn no, 
la nostra llengua: que és el nostre signe 
d’identitat del quai ni podem ni volem 
renunciar des de Nous Temps. El 
número ja és a impremta i hi ha articles 
de les primeres firmes dels lingüistes 
del país i alguns de diversos punts 
d ’Europa.

Quins són els projectes de futur que 
proposa Nous Temps?

Son força i variats. Durant aquest any 
des de l’associacié volem presentar 10 
projectes a la Comissió Europea que 
tractaran diferents ternes: Projecte 
Daphne pel tema dels maltractaments 
a les dones; Projecte Leonardo Da 
Vinci per organitzar enviaments de 
joves perqué facin estades professio
nals a França, Itália i el Régné Unit; 
Programa Calidoscopi pel que fa al 
foment d’iniciatives teatrale; Programa 
Joventut per organitzar intercanvis 
internacionals; Volontariat Europeo per 
acollir joves provinents d’altres països 
d’Europa per tal de que desenvolupin 
estades a Catalunya de volontariat 
social. També volem tornar organitzar 
débats amb els diferents representante 
dels partite politics sobre temes d’in- 
terés, com el que acabem de fer el mes 
de març sota el titol: “El català, llengua 
europea”, on hi ha participât represen
tante de tots els partite politics.

Sembla que hi ha feina a fer, dones 
ànims i endavant.

9 ^

Joan Masferrer, a la dreta de J. Ll. Carod-Rovira, en un acte organitzat per Nous Temps



sembianza

Joan
Rìpoll Bìsbe

Joan Cusco ¡ Aymamí

Presentar aquest personatge ni diré 
que sigui fácil ni tampoc difícil: és fot 
el contrari.

La seva imatge ja ens descobreix la 
seva personalitat, així de primera 
impressió: home sériés, pulcre, 
assenyat, recte, tocat i posât.

A mesura que el vaig coneixent s’a- 
firmen aquests conceptas i vas afe- 
gint-ne d ’altres. A través d ’aquesta en
trevista ho podreu veure amb nitidesa.

Eli viu en un hábitat ordenat: cada 
cosa en el seu lloc i un Hoc per a 
cada cosa. Per les parets, prestat- 
ges amb Ilibres i Ilibres, vídeos i 
compactdiscs i quadres. Obres de 
pintura jove, actual, com a testimoni 
del temps que vivim. Tot té un 
ambient edificant i confortable propi- 
ci a cultivar i enriquir l’espeht.

En Ripoll té un parlar mesurât; no 
cree que mai s’excedeixi en deci
bels... En aquest ambient mantenim 
l’entrevista.

Previne el lector que he estimât 
apuntar-li els temes que podrien 
argumentar-la i que, a mena de con- 
fidéncies, com bé ha dit ell, es van 
anellant. Veurem cosa bona, us ho 
avanço.

Amie Ripoll, endavant les atxes!

INICIS.- Barceloni d ’ascendéneia 
empordanesa, vaig néixer a I’octu- 
bre de 1929, el dia de Sant 
Francese— un sant entranyable— i 
l’any de la Eira Internacional de 
Barcelona, circumstàncies que mar
quen un bon principi. Aviat s’espat-
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llaria: vivéncies de guerra a la infan
tesa i de postguerra a l’adolescén- 
cia, i nécessitât de posar-se a traba
llar després dels estudis secundaris. 
El pas per l’Escola Massana i, sobre- 
tot, les Nargues estadas a l’Ateneu 
Barcelonés emparen una formacié 
autodidacta boleada a la lectura i 
l’eschptura.

ESCRIPTURA.- Esche aviat i sobre 
tot el que es presenta. Tendéncia a 
l’article-assaig i, de jove, cultiu de la 
poesia, emmiraliat en les meves lec
tures dels anys cinquanta. No tine 
predisposició a la narrativa, perqué 
em manca imaginacié i paciéncia 
per bastir arguments o intrigues.

Aviat, portât per la déria del cinema, 
esche i disserto sobre la matèria i, ja 
coMaborant en el Cine-Club Mon
terais, acabo especialitzant-me en la 
qüestié, sobretot en l’aspecte teéric i 
bibliogràfic.

Amb el temps, i deixant enrere deu 
anys de professionalitzacié cinema
tográfica, amplio el meu antic interés 
vers ternes d ’art i de literatura: d ’anys 
ençà practico l’article literari, del que 
pot ser mostra la série setmanal “La 
Mirada” al “Diari de Sabadell”, man- 
tinguda al llarg de vint anys

IDEOLOGIA / TARANNÀ.- Direu 
que vaig Iluny d ’osques, perqué m’i-
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dentifico amb els ideáis deis iMustrats 
del segle XVIII : cree en la raó, la lli- 
bertat, la toleráncia... Em sento, 
també, un xic noucentista; la civilitat, 
robra ben teta, la “santa continuítat”...; 
coses, en fi, que ja no es porten...

Sóc, peraltro banda, introvertit i uti- 
litzo la ironia per camuflar la timide- 
sa. A l’aparenga de serietat hi poso 
un pois d ’inconformisme, i sóc bon 
defensor de la meva independéncia. 
És ciar que, en posar anys, tot es 
relativitza i es mira amb un cert dis- 
tanciament; penso en allò que diu 
Cocteau al seu “Diari” : “M’agrada 
envellir. L’edat aporta una calma, un 
equilibri, una altitud”.

CRITERI ARTISTIC.- Una obra artísti
ca es defineix i es justifica per la 
forma. Aquella divisió clàssica entre 
forma i fons és falsa: si no hi ha forma, 
si robra no está ben escrita o ben pin
tada, tampoc no té fons. Aixó, que se 
sol entendre quan es refereix a la 
música, es confon davant la literatura 
o la pintura, però de fet és el mateix 
cas. El fons sempre es despendrá 
d ’una bona forma, i mai no será válid 
com un afegitó: aquest és el descrédit 
de la novel-la o del film de tesi. En 
resum: el qué val no és allò que es diu 
( o allò que es pretén de dir), sinó la 
manera com és diu. En tot cas, escriu- 
re sempre és una qüestió literária, i 
pintar, una qüestió plàstica.

LECTURES.- Elegir és una aventura 
fascinant. Jo la vise, com a tal aven
tura, d ’una manera un xic arbitrária, 
segons el gust de cada moment; he 
llegit, i llegeixo, de tot i força: primer, 
novel-la; després, poesia; ara, més 
aviat assaig. En el meu cas, dividei- 
xo la meva experiéncia lectora en 
dues étapes: abans i després de 
Proust; he llegit dues vegades els set 
volums de “A la recerca del temps 
perdut”, i ha estât una vivéncia apas- 
sionant (pensó tornar-hi altra vegada 
i procuraré de fer-ho en francés); en 
tot cas, després de Proust qualsevol 
novel-la em decep. També em delei- 
xo per Eugeni d ’Ors i Ramón Gómez 
de la Serna; i, com a bon francófil, 
pels assaigs de Montaigne, un 
monument al sentit comú i a la intros- 
pecció personal. No segueixo massa 
la literatura actual i, per pura higiene 
mental, procuro no llegir els premis 
de moda. Llegir no ha de ser una 
obligació, sinó una opció personal, i 
diria més: la máxima Ilibertat, ara que 
ens en queden peques.

CRÍTICA.- Si com a lector sóc par
cial i sectari, també ho sóc com a cri
tic. Defense aferrissadament aquell 
criteri de Baudelaire segons el qual 
la crítica ha de ser parcial, apassio- 
nada, política, és a dir, un punt de 
vista exclusiu, que obri el máxim 
d ’horitzons. Fer crítica no és dir que

una obra és bona o dolenta, sinó 
que, en certa manera, és una creació 
que ha de completar l’obra que con
templa. Tornanta Baudelaire, aquest 
deia que la millor crítica d ’un quadre 
podria ser un sonet. Per tot aixó, la 
majoria de la crítica que ara es fa és 
avorrida i té poc interés.

LITERATURA CATALANA.- La nos
tra literatura, com el país, és més 
aviat petita. En termes de cultura, ais 
primers decennis del segle, Eugeni 
d ’Ors obrí finestres per ventilar-la, 
però aigú que temia els corrects d ’ai
re les hi va fer tancar. Ens quedá, 
però, un gran poeta, ben vigent 
encara: Josep Carnee També, pels 
iniciats, foren válids Carles Riba i
J.V.Foix; de gran interés, els poetes 
joves morts prematurament: Joan 
Salvat-Papasseit, Bartomeu Rosselló 
Pórcel, Joaquim Folguera...; més 
enllá, Gabriel Ferrater. En prosa, cal 
citar, naturalment, Josep Pía, però 
cal esporgar-lo convenientment: 
escrigué i publicó massa, i no tot té 
la mateixa qualitat; un gran imagina- 
tiu, incansable, és Joan Perucho; un 
autor cabdal, en prosa i en vers. Pere 
Gimferrer, de veritable dimensió plu- 
ridisciplinar. Aquest seria el meu 
mapa literari d ’urgéncia; molts altres 
noms són per anar fent.

PLÀSTICA CATALANA.- Cosa sem
blant passa amb la plástica. Els 
grans noms: Picasso (si el conside- 
rem catalá). Miró sobretot, Tápies, 
Ráfols-Casamada... Però també 
Nonell, Sunyer, Feliu Elias, Miguel 
Villá...Continuo fent mapes d ’urgén
cia, i demano excuses per si em 
deixo aIgú que també m’interessi.

CINEMA.- També sóc partidari, 
naturalment, de la forma, i valoro el 
résultat final en alió que els france
ses en diuen la “mise en scéne”. 
Admirador del cinema americá clás- 
sic i deis générés: cine negre, ‘Wes
tern”, musical... Un paradigma seria 
el cine de Howard Hawks, el qui deia 
que situava la càmera a l’altura de la 
mirada de l’home: “La fiera de mi 
niña” i “Rio Bravo” són films perfec
tas. Sóc entusiasta deis germans 
Marx i de Woody Allen, del qual em 
vanto d ’haver-lo descobert, ja a l’epi- 
sodi seu de “Casino Royale”.



Entre els europeus, venero Jean 
Renoir i Roberto Rossellini: del pri
mer, penso que “La regla del joc ” és, 
potser, la millor peMícula que hagi 
vist mai; del segon,valoro molt tot el 
cicle -per a molts male'ít- que va fer 
amb ringrid Bergman.

CONTEMPORANEÌTAT.- Hem de 
ser gent del nostre temps. De la 
mateixa manera que anem en cotxe 
o utilitzem l’ordinador, hem de conéi- 
xer l’art que ara es fa. No es pot pin
tar com els postimpressionistes, ni 
tan sois imitar les avantguardes, que 
aviat tindran un segle, ni fer música 
convencional. El qué passa és que, 
generalment, es voi veure i sentir allò 
que ja ens és familiar, i costa de fer 
l’esforp— a part que agradi o no— de 
conéixer coses noves; però no 
serem contemporanis del tot fins que 
no coneguem tot allò que ens és 
contemporani.

SOBRE SABADELL.- Vaig venir a 
establir-me a Sabadell l’any 1966, però 
abans ja hi havia tingut contactes, pré
cisément a través del cinema: coneixia 
personalitats com Josep Torrella, 
Llorenç Llobet-Gràcia, Joan Blanquer, 
i també gent del Cine-Club, aleshores 
molt actiu. Recordo haver donat un 
curset per a nois l’any 59 a l’auditoh 
antic de la Caixa, aleshores al carrer 
de Grècia; també vaig estar a Belles 
Arts (al locai del Casino); a l’Imperial, 
pie de nanos... i de globus!, présentant 
“El globus roig”, de Lamorisse; al 
Cremi de Fabricants,etc.

L’any 66, dones, arribo per assumir 
el carree de d irector de I’Obra 
Cultural de la Caixa de Sabadell, 
acabada de crear, càrrec que exer- 
ceixo al llarg de vint-i-vuit anys, fins a 
la jubilacié. Per cert, es déna la cir- 
cumstància que hauré estât el primer 
i el darrer director de l’Obra Cultural, 
perqué es crea quan arribo i es dis
sol poc abans d ’anar-me’n, amb la 
creacié de Tactual Fundació. Quan 
arribo, trobo una ciutat industrial, 
una mica tancada i recelosa amb els 
qui veníem de fora; la vida cultural 
era en mans, generalment, d ’autodi
dactes que actuaven per voluntaris- 
me, i, no cal dir, estava mediatitzada 
per la situació política de Tépoca.

^  Li5ï>s;-7-. j. ■
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Al cap de trenta tants anys, la ciutat 
ha crescut, s’ha transformat en ter- 
ciária, la cultura ja sol estar en mans 
d ’universitaris que hi treballen pro- 
fessionalment, però no gosaria dir 
que les coses hagin canviat de 
manera extraordinària: hi ha el rise 
de confondre la quantitat —  es fan 
moites coses —  amb la qualitat —  no 
totes rigoroses ni necessàries— ; per 
altra banda, encara hi ha recels, riva- 
litats, cofoismes, que caldria supe
rar: és la contribuciò a la inevitable 
“cultureta”.

quais ja es projecten internacional- 
ment: en plàstica, per exemple, 
Ramiro Fernández, Agosti Puig, Oriol 
Vila-Puig...; en mùsica, Benet Casa- 
blancas, LIoreng Balsach...; en litera
tura, Josep-Ramon Bach, Joaquim 
Sala-Sanahuja..., i segur que n’hi ha 
més. Aquest és un bon moment, i 
això és reconfortant.

Voli ressaltar, de totes maneres, 
que comptem amb bones i noves 
generacions d ’artistes, alguns dels

Haig de dir que jo, a Sabadell, m’hi 
trobo molt bé, i que, amb els anys, he 
descobert Tencant i els avantatges 
de la ciutat mitjana. Em moc, fona- 
mentalment, a Tentorn de la Fun
dació Bosch i Cardellach, TAca- 
démia de Belles Arts, el Cine-Club, el 
“Diari de Sabadell”, “Quadern”, etc.

■ !
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Contemplo, esperançat, la transfor- 
mació de l’urbanisme, i espero que 
algún dia també es transformi la 
urbanitat. Heus aquí algunes virtuts i 
alguns defectes.

ELS TÒPICS.- Aixô que cadascù va 
per ell ja no és patrimoni deis sabade- 
llencs; malauradament, passa arreu. 
No conec prou Terrassa per saber si 
tots son senyors, però sí conec 
homes de Sabadell que són autèn- 
tics senyors.

L’humor sabadellenc és una mica 
estripat, de carrer. EIs de la “colla” 
deis anys vint connectaven almenys 
—  sabent-ho o no —  amb les avant- 
guardes; ara no hi ha cap referent 
que ho justifiqui.

El repte d ’avul dia —  som al 2000 - 
és de servar la pròpia identitat ciuta- 
dana sense perdre de vista el qué 
passa pel mon. Si amb dues hores 
podem ser fisicament a Paris o a 
Londres, també hi hauríem de ser 
mentalment: proposo allò que en 
diríem la ubiqüitat de la contempora- 
neïtat.

S’ha arribat al “The End” de l’entre- 
vista I, tal corn he dit al comença- 
ment, la presentaclô del personatge 
no ha estât ni fácil ni tampoc difícil, 
ans tot el contrari.

QUESTIONARI PROUST
-El principal tret del meu carácter?
-La introversió?
-La qualitat que prefereixo en un home?
-La bonhomia, unida a la intel-ligència 
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-La “bondonia”, unida a la intel-ligència 
-Allò que més m’estimo dels amies?
-Precisament això, l’amistat 
-El meu principal defecte?
-El dubte, a l’hora de prendre una decisió 
-La meva ocupació preferida?
-LIegir, escriure, sentir mùsica, veure cinema 
-El meu somni de benestar?
-Poder llegir, escriure, sentir mùsica, veure cinema... “ad libitum”
-Quina fóra la meva pitjor desgràcia?
-No poder llegir, escriure, etc.
-Què voldria ser?
-El què sóc, però miilor 
-On desitjaria viure?
-En un medi urbà endreçat, amable i civilitzat 
-Quin color prefereixo?
-Potser el verd, el vermeil...
-Quina flor prefereixo?
-Les humils
-Quin ocell prefereixo?
-Algún dels que no fan massa xivarh 
-Els meus autors preterits en prosa?
- Montaigne, Proust; d ’Ors, Gómez de la Serna (Ramón, ès ciar)
-Els poetes preterits?
-Aleixandre, Rilke...
-Els herois de ficció?
-El Marcel de “La recherche...”
-Les meves heroines de ficció?
-Annie Hall, del film de Woody Allen 
-EIs meus compositors preterits?
-Haydn, Mozart; Stravinski, Bartok 
-EIs pintors predilectes?
-El Greco, Goya; Matisse, Miró 
-Els meus herois de la vida real?
- EIs qui han triomfat per si mateixos, però que no han perdut la senzillesa original 
-Les meves heroines històriques?
-Qualsevol de les que hagin fet algún bè a la humanitat 
-EIs noms que prefereixo?
-EIs normals i corrents: Maria, Carme, Josep, Joan...
-Què detesto més que res?
-La falsedat, la mala fe
-Quins caràcters històrics menyspreo més?
-Els conqueridors, els dictadors 
-Quin fet militar admiro més?
-Cap
-Quina reforma admiro més?
-En principi, tota reforma és bona 
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Un optimisme infrangible 
-Corn m’agradaria morir?
-Tranquil-lament, i en pau amb tothom 
-Estât present del meu esperit?
-Tranquil
-Fets que m’inspiren més indulgència?
-EIs derivats de les febleses de la condició humana 
-El meu lema?
-No en tinc cap de formulât, però potser diria: sempre cal tirar endavant 
-Corn S Ó C ?
-Qui sap...! Penso que intuïtiu, i suposo que introvertit, i per tant timid, dubitatiu, una 
mica ansiós, una mica misantrop, però, en tot cas, amb ganes de fer les coses ben 
fetes.



PERFIL

Clenxat i gest, decorosos.

Amb una passa davant de l’altra, 

amb compás d ’agulla segondera. 

Tot ben mesurât i ben pesât.

(Ep!, si pot ser...)

Mediterrani, de mar planxada... 

no estira res, ni tam poc més el braç 

que la màniga...

Home rie de seqüències... 

28-2-2000
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1
Entre los huesos del jazmín 
no se aventura la luz nunca. 
Descarnado el muro, los gatos 
lo astillan poco a poco, 
a mordiscos o a zarpazos 
lo desmenuzan
maullando torpemente su clausura. 
Hoy el patio está frondoso 
de músicas, de sábanas corcheando 
los tendidos, de maitines, de tábanos 
que pleitan por agridulces néctares 
de orines y el vaho ambarino 
de los liqúenes.
Hoy todo se orquesta nuevamente. 
Detrás de estas paredes 
que disciplinan mi memoria 
los parques se untan de palomas 
milenarias. Adictas a la cosmética, 
las plazas se empolvan de palmeras 
y ya quedan sus fuentes sin arrugas.

Los gatos son siempre el mismo gato. 
Ojival el torso, cóncava la panza 
como un nicho, a cincel se esculpe 
su sombra sobre el orgulloso patrón 
de su sombra. La mirada hosca 
sí es humana. La convivencia, al fin, 
ya dio su fruto. Todos los gatos 
son siempre el mismo hombre.
Por eso miro arañando las cornisas 
y si caigo siempre lo hago 
de pie sobre los ojos, 
y como si nada me importara 
me voy lamiendo las ventanas, 
tu cuerpo desnudo y vigía en el espejo, 
tu mano brotando entre los muslos; 
toda la mujer vestida por un párpado.

Ha llovido como en la ciudad llueve:
con las prisas de quien sale azorado a la escalera
y se olvida el vestíbulo en la alcoba.
No me dio tiempo a mover y a mojar la tristeza 
de tan súbita, la lluvia. Tampoco de extender 
la mirada. Ya ver el cielo maduro, 
preñado de dátiles, fue manjar de moscas.
Triste fue verla torrencial como no verla.
¿Qué infancias pegadas al cristal 
no recuerdan la lluvia puntillando a carbonilla 
los paisajes y esa desazón barroca 
al contemplar vacíos los parques, los columpios 
balanceando las horas en sus péndulos, 
y un cielo en el que el agua sofocó los pájaros?

Llega un gato nuevo al patio.
Es un gato de una vida, 
de a lo sumo dos. Parece que apostó 
ya por la muerte cuando busca, 
como el toro, el burladero.
Sobre su espinazo de yute 
ejercitan los turbios gavinotes 
sus picados. Permanece inmóvil 
sin decir este dolor es mío.
Debe ser morir con dignidad
morir callado. Así mueren los hombres
que acuñaron hasta el final
los buenos modos. Con la garganta
tomada. El valor y la osadía pierden la voz
si de un sorbo la muerte viene fría.

Sólo anocheció cuando tú quisiste, 
cuando corriste la tupida cortina gris 
abruptamente, cansada -supongo- 
de ver pasar la luz de la tarde a mis ojos 
irisándose en esa espléndida lucerna gótica 
que tú eres.
Porque la claridad que reclamamos 
no tiene su magisterio en el sol del lagarto 
ni en la fermentación milenaria de la arena; 
es más sencilla, menos frecuente: 
la tibia reverberación de albos ocasos 
que dulce nos amanezca 
al crepúsculo al que vamos.

Un tumulto de palomas zarandeó 
la noche. El cielo, como una nuez, 
quiso abrir sus valvas sin romperse.
Fue sólo un trastabilleo en los andamios
del aire, una impostura,
una revuelta apenas murmurada.
Cuando la penúltima luz va más despacio, 
dispersa, errática, casi sin lucidez siquiera, 
cada gato despliega un hombre solo 
y sobre él hace recuento de sus mártires.
El verderón lengüeando en las fauces 
de su jaula, la tórtola ventrílocua 
recuperando las voces que tuvimos, 
el jilguero ausente, la caricia de la salamandra 
hechas trizas y yo, con la nuca arrellanada 
por un gato.

(Poemes inclosos al recull inédit El patio de los gatos, 2000)



-Avia! Tens roba velia?. 
Clara.

-diu la

-Nena, potser que avisis. Quan 
un arriba a casa d ’aigú, com a 
mínim diu “Bon dia” “bona tarda” ! 
Oh! Però si també ha vingut la 
Laia! Quina sorpresa!! Si no vens 
mai per res! Hola maca, qué tal? 
I la mare? Una altra que tampoc 
ve mai per res... Qué dius que 
qué?.

-Mira, ávia, val més que tornem 
en un altre moment, et veig molt 
de mala lluna...

-Ai no, reina, si no és això. És 
que anava remirant les noticies 
del diari, tot són desgràcies.

-Però, que encara no ho saps, 
que les bones noticies no agra
den de llegir a ningú?.

-Bé, dones, i què deies abans, 
Clara?.

-Que si tens roba velia, de la 
que duies tu quan eres jove.

-Vaja! M’aoabes de tractar de 
ramastò veli! No, si avui no tino el 
dia.

-A n im a i dona, que som al 
Carnaval, i pel temps de Car
naval, tot s’hi vai.

-Això ara, que tot és disbauxa i 
desordre. No cal que sigui Car
naval... xivarri, jovent begut, 
“mais modos”...

-Ja ho veig èvia. Tens mal dia.

-Abans tot això no es tela! on vas 
a parar. Carnaval, Carnestoltes, 
se sentia dir al Brasil, on en

hom e /  d o n a

FÈÌ
Sant Quirze, 5
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• Tel. 93 725 59 50 • SABADELL

A Sabadell 
encara s'hì 
fan cosest

Bacallà, màscares 
Í arengades.

■ Capítol 2

Maìte Soler

aquesta épooa se’n maten una 
pila!

-A Sabadell no ha mort ningú 
per Carnaval, ávia.

-Només faltaria!

-Aixi qué? Canviem de tema? 
Val més que tornem més tard.

que els del Casal ens esperen, i 
a la Laia, els nens i nenes de 
l’Esplai...

-Haver-ho dit abans, Laia; aixé 
del Casal i de l’Esplai. I qué hi 
feu?

-Festa g rossa, disfresses i xoco- 
latada.

-Quin pareil de mosses més en- 
tregades ais altres, aixi m’agrada.

-Que no tot el jovent és dolent! 
Hi ha de tot, com a totes les épo
ques.

-Quan jo era jove....

-Ja hi som! Sempre igual.

-Ah! Si no vols no t’ho explico!

-Explioa, ávia, si la Clara no ho 
vol saber! Jo si.

-Ja saps que jo també. Va, no et 
faois pregar.
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-Dones començàvem a prepa
rar el Dijous Gras comprant boti- 
farra d ’ou, blanca I negra, llar- 
dons, I fèiem truites amb retallons 
de cansalada, I les botifarres.

-I el colesterol?.

-No en tenia ningú! Ni triglicé- 
rits, ni res de tots aquests mais 
que s’inventen ara eis metges 
per privar del bon vici del menjar. 
Anàvem a com prar coca de 
crema, i coca de Hardens, “dul
ces”, un piata de nata i “meren
gues” a cal Genescà, moscatell a 
cal Germà, i xampany. Les dones 
ens reuniem a casa d ’una i de 
l’altra, I ens atipàvem de valent. 
Res de mirar per la linia. En 
aquell temps, ni se’n parlava. En 
aquell temps, estar grassa solia 
dir ser guapa.

Ens ben atipàvem, dones a l’en- 
demà començava el temps de 
Quaresma, I només es podia 
menjar bacallà, a la mare li agra
dava molt cuinat amb panses i ou 
dur, res de earn, era pecat. Era 
ter abstinència d ’una manera 
molt gustosa... Ara el bacallà és 
carissim, només en mengen els 
gourmets. També menjàvem a- 
rengades, amb una llesca de pa 
amb oli. Les posàvem al canto de 
la porta, la tancàvem, I queda- 
ven aixafades...

-Quines coses més rares! Lla- 
vors direu del jovent. Abans tot 
ho arreglàveu menjant.

-Era un dels pocs plaers perme- 
sos. Començàvem a ter penitén- 
cia pel Dimecres de Cendra, a 
missa, I després de processons, 
la del Dijous Sant i del Divendres 
Sant. Passaven els armats amb 
els passes de les imatges pel

Passeig. Sortien de l’Església de 
Sant Félix I arribaven fins 
“ l’Apeadero”. Els de “Can 
Centenar” i la Creu, si volien 
veure-ho, havien de pujar més 
amunt. Tothom ho contemplava 
amb devoció, sempre hi havia 
algù a mig recorregut que canta
va una “saeta”, o resava un pare- 
nostre en honor al Sant Crist. 
Feien tocar la campaneta per tal 
que hi hagués silenci I recolli- 
ment, I a casa de cadascú, 
també.

-Àvia, vois dir que no es podia 
parlar?.

-Bé, parlar si, però engegar la 
radio, ni pensamento! Els cines 
eren tancats, els ballo ja n’hi par- 
lar-ne.

-Quina exageració, no, àvia?.

-Si, Laia, si, I als pobles encara 
més. Tothom es coneixia i estava 
molt mal vist no anar a Via Crucis 
0 a missa cada dia.

-Via qué?.

-Clara, sembla mentida! I això 
ta mare no t ’ho explica?.

-A mi tampoc, àvia.

-Que ta mare no t’ho expliqui a 
tu, Laia, ho entenc, sempre ha 
sigut una mica donada a la seva, 
però ta mare, Clara!

-Va, àvia... Explica això del Via 
Crucis.

-Dones hi havia “hermanos” que 
feien prometences durant l’any i, 
per Setmana Santa, portaven la 
creu a pes, ara tu, ara jo, feien un 
sacrifici i ningú no els reconeixia 
ja que anaven encaputxats. 
Donaven gràcies a Déu o a la 
Verge per haver curat al fili, o a la

dona, 0 a eli mateix, de qualsevoi 
mal, i duien la creu com quan 
Jesús va pujar al Calvari.

-Ens estás adoctrinant, avia?.

-Tu voiies saber, i jo t ’ho he 
explicat, si més no, com jo ho 
recordo...Temps eren temps, i 
ben diferente, però no et pensis, 
la gent gaudia de les seves prò- 
pies conviccions: bacallà. Har
dens, coca de pinyons i arenga- 
des, suor, emociò, Hàgrimes al so 
dels tambors que remarcaven el 
pas dels Natzarens portant la 
creu pesant...! els que s’ho mira- 
ven es commovien, i aquella 
emociò era compartida per tots. 
Una filosofia de la vida ben dife- 
rent, més romàntica, més mistica 
i nostàlgica. La tristesa era un 
sentiment reconegut. No et sé 
dir, realment, si es vivia millor, per 
segons qué, millor, i per segons 
qué pitjor.

(Sona el teléfon)

-Àvia, la Lola al teléfon!

-Laia, digues que ara m’hi 
poso.... Serà bleda! Ara em dirà 
d ’anar a ballar amb el seu home i 
el teu avi. Voien fer un ball de 
màscares al Centre Civic de Sant 
Qleguer, amb orquestra i tot, 
berenar i distresses, i jo....no sé... 
Va, obhm el bagul, a veure qué hi 
trobem...Laia, digues que ara la 
truco, que estic enfeinada. Aques
ta també sempre va a quarts de 
quinze. I qué déieu que volieu? I si 
em disfresso de pirata?

-Àvia!!!

/ KESCO LA f a y  DEL SOL
FARMÀCIA BENESSAT
PERFUMERIA
COSMÈTICA

■ F o m s e a e
ARTICLES PELL 1 VIATGE

Sant Quirze, 38
C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61 Passeig Plaça Major, 37

Tel. 93 725 85 41 
SABADELL08201 Sabadell Telèfon 93 725 53 53 - SABADELL



Darreram ent, am b I’obertura de 
d ive rsos restaurants japoneses, 
s ’ha com ençat a conèixer per aquí 
la cu ina d ’aquest extraord inari 
poblé. No fan plats forts; serveixen 
quantitats petites i plats diversos, 
com aquell qui fa un p icapica. Em 
sem bla extraord inàriam ent sana: 
n’han vist mai de japoneses gras
ses, fora dels Iluitadors de sumo, 
que fan una dieta diferent, precisa- 
ment per adquirir una gran massa 
corporal?

La cu ina japonesa  té a lguns 
punts de contacte amb la xinesa: el 
sake (beguda alcohólica que s ’ob- 
té de l’arrôs); la salsa de soia, 
encara que és més suau que la 
xinesa; eis bolets shiitake, el tofu 
(una espècie de mató vegetai, rio 
en proteina, ca lci i ferro, també 
obtingut de la soia). Igual que els 
xinesos, mengen amb bastonets i 
no gasten ganivets, a taula; no cal, 
els trossos sem pre  caben a la 
boca. Si volen aprendre a usar 
aquests bastonets, només neces- 
sitaran una estona de práctica; 
com encin per provar d ’agafar-hi un 
térros de sucre, després segueixin 
amb un pésol cru. Quan el puguin 
capturar a la primera, amb total 
seguretat, ja està.

Però la cu ina  japonesa , fora 
d ’aixô, és diferent de les xineses, 
tan de la cantonesa corn de la 
pequinesa. El prim er tret caracte- 
hstic que et ve ais ulls, és que la 
importància donada pels japone
ses a l’estètica, també presideix la 
presentació dels aliments al plat. Si 
del ritual per servir el te, n’han fet 
una professió artística, no ompliran 
pas els plats de qualsevol manera, 
com aquell qui escudella ranxo. 
Cada mos està situât en harmonie 
amb la resta, corn una espècie d ’i
kebana comestible, sobre l’atuell, 
que pot ser un receptacle ceràm ic

Cuina

La cuina 
Japonesa

J. A. Ferrari

en funcions de plat -sempre bonic- 
, O un ta llador -una post de fusta-. 
Aquí, fa ben poc que hem 
com ençat a d isposar els aliments 
al p la t am b criteria  d ’estè tica  
visual. De fet, crec que només en 
alguns restaurants amb un cert 
interés per la innovado ho fan. N’hi 
ha que, fins i tot, és a partir de 
l’estètica visual que creen el plat. 
Pensó en un d ’en Eerran Adriá, del 
Bulli, per exemple: una amanida de 
remolatxa amb caviar, que recorda 
les flors d ’una buguenvíMia.

De les sopes, la de miso (pasta 
fermentada de fava de soia), amb 
les seves miquetes de tofu i d ’alga 
wakame, que serveixen en ebulli- 
ció, resulta un entrant especialment 
réconfortant en tem ps de fred. 
També en fan d ’altres, de bolets 
shiitake i ou, de verdures, etc. I 
pasta: en barreges amb earn i ver
dures, saltades, o en bullits com bi
nats amb verdures, bolets i ou.

Un dels trets més coneguts -i 
espantaàvies- de la cuina japone
sa, és que mengen peix cru. I peix 
cru, finem ent tallat, és el sashimi. 
Els nostres peixos més apropiats 
son la tonyina, el salmé, el verat, el 
llenguado, el calamars (ratllat amb 
una graella de tails incomplets, fets 
amb el ganivet), la gam ba (la cua, 
pelada i tret el budell). El peix d ’es- 
pina, llescat finement, corn es talla 
el salmé fumât. Si no es té un gan i
vet japonés, servirá un dels de 
tallar salmo, llargs i estrets, ben

esmolat. A ltres vegades, la làmina 
de peix va sobre una patita boia 
d ’arròs bullit. LIavors en diuen 
sushi. L’acom panyen amb mooii 
(una mena de rave) ratlla t ben 
prim, uns flocs de gari (g ing ibre 
adobat en vinagre i salmorra) i una 
mica de wasabi (de fet, de pasta 
que es fa amb pois d ’aquesta arrel, 
i que pica fins a fer saltar les llàgri- 
mes, tastada directam ent), dissolta 
en salsa de soia. També presenten 
el sushi en una altra conform ació: 
una espècie de canaló, el maki, 
em bolicat en un full d ’alga yaki- 
nori. Un full, no una fulla: és com un 
paper, fet amb pasta d ’alga. El 
canaló es cargóla amb l’a juda del 
makisu (estoreta  de tire tes de 
bambù que podran trobar en qual
sevol botiga de productes orientals 
d ’alimentació).

Sempre hi ha qui diu: ecs, peix 
cru! Si no n’han tastat mai, no ho 
diguin. La primera cosa que sor- 
prèn, és que peixateja menys que 
cuit. La cocc ió  li augmenta la forta- 
lesa; cru és més suau de gust. No 
obstant, també en mengen de cuit. 
Una forma de cuinar-lo que no ens 
resultará gens desconeguda és el 
que en diuen tempura', el fregei- 
xen, arrebossat en una pasta de 
farina i aigua. Segone tino entès, 
aprengueren el plat dels portugue
ses; de fet, el resultat s ’assembla 
molt ais chocos andalusos. També 
hi arrebossen trossos de vegetáis: 
pebrot, cogom bre, a lberginia, es
gárreos de jardi... Per m enjar-s’ho, 
suquen cada mos en un brou que 
fan amb aigua, mirin {sake dolg), 
katsuo-bushi (flocs de bonitol see) i 
un rajoli de salsa de soia. Aquesta 
suca-mulla li dona el punt just d ’in- 
tenció que li mancaria a l’arrebos- 
sa tv idu .

Per menjar en com panyia, tenen 
una espècie de fondue, el sukiyakì. 
Treguin a taula els ing red ien ts  
(earn de bou tallada molt prima, 
com per a un carpaccio, api, en- 
ciam, porro, ceba, bam bú, bolets
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shiitake i dos bols per persona, un 
amb un ou cru i un altre amb gohan 
-arros bullit), un fogó de sobretaula 
i una cassola de tons pla. Posen a 
la cassola un trosset de greix de 
bou i el fan fondre una mica, fre- 
gant-lo pel tons. Després, hi salten 
el porro i la ceba, trinxats a tires. 
Quan II han donat un parell de 
volts, hi posen un raig de brou, un 
raig de sake i una mica de salsa de 
soia i hi escalden les altres verdu
res. Llavors, cadascú es bat I’ou a 
la seva escudella, agafa trossets 
de earn, d ’un en un, se ’Is cou en el 
liquid que bull i els suca en I’ou 
abans de posar-se ’Is a la boca. Es 
va m enjant la earn, a lternant-la  
amb les verdures i les altres coses. 
Quan s ’ha a ca b a t.d e  menjar, es 
reparteix el brou de la cocció  en 
bols, s ’amaneix amb una mica més 
de salsa de soia i es beu.

Una altra bona manera de gaudir 
de la cuina japonesa, és anar a un 
iepanyaki. El cu iner prepara i cou 
els aliments a la vista dels comen- 
sals, els quals, asseguts a I’entorn 
de la planxa (el tepanyaki) on el 
cou, se ’l van menjant, acabat de 
fer. Sense tram pa ni cartró. A més 
de degustar-lo, podran aprecia r 
l’habilitat i l’e legáncia del coc en 
les seves m alabáriques manipula- 
cions. De fet, és la transposició al 
restaurant del costum de treure la 
planxa a taula i que els comensals 
partic ip in  en la cocc ió  deis a li
ments, com al sukiyaki. Hi couen 
earn, gam bes, arrós bullit i, oh!, 
meravella de les meravelles, ver- 
dures. Aqüestes, les acom panyen 
am b una salseta que recorda 
vagam ent una pasta d ’o lives 
negres i anxova salada. No The tro- 
bada a cap deis Ilibres que tiñe. 
Des de la primera vegada que en 
vaig tastar, faig verdures a la plan- 
xa, a casa. S’hi pot fer quasi de tot, 
amanit amb sal granadeta i oli i 
llescat a rodanxes d ’un centimetre, 
més o menys, si la pega és grossa: 
a lberginies, pebrots, carbassons, 
cebes, ceba llo ts , pastanagues.

endivies, capdells, mongetes ten
dres, espàrrecs, xampinyons, gir- 
goles...

Per beure, demanin sake calent. I 
per postres, gelât de te verd, de 
do içor m oderada, un pél am argant 
i astringent, que desgreixa la boca, 
O gelât de mongetes, també d ’un 
do lç gens em bafador. D isculpin 
l’entusiasme, però el trobo justifi- 
cat. I l’artista m agnànim am ent ré
compensât, al preu que ho acostu- 
men a cobrar.

No he tingut la vana pretensié de 
fer una llista com pleta d ’aquesta 
cuina, ni dels aliments que usa.

alguns d ’ells força exôtics per a 
nosaltres (però no fastigosos, fins 
on jo sé). Només els recomano que 
vagin a un d ’aquests restaurants i 
la tastin; i si els genolls els ho per- 
meten, que es treguin les sabates i 
seguin corn ho fan élis. Segur que 
hi tornaran. Potser no massa sovint, 
perqué els restaurants japoneses, 
al revés deis xinesos, no tenen res 
de barat. Però un cop de tant en 
tant, si; que un dia és un dia l
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E scric  aquest article el dimecres, 
29 de març. Mentre les diferents 
seccions professionals del Club ho 
guanyen o poden guanyar-ho gaire- 
bé tot, I’equip de fútbol -que entre
na, no ho oblidem, aquell senyor 
que, a Madrid, va fer asseure a la 
banqueta G uardio la  i Xavi per 
poder cedir la d irecció del joc a 
Ronald de Boer- és a nonnés dos 
punts del Depor i está classificat 
per als quarts de final de la Lliga de 
Campions i per a la semifinal de la 
Copa del Rei. Té, dones, les tres 
competicions al seu abast. Si tenim 
en compte, a més, que també vam 
guanyar de carrer la lliga espanyola 
els dos darrers anys, podríem con- 
cloure que tot va com la seda i que, 
per tant, s ’ha de qualificar d ’incom- 
prensible i perversa qualsevol pos
sible oposició  a una realitat tan 
completa i feliç.

Perqué, és ciar, que el joc de l’e- 
quip hagi estât, en línies generals, 
més aviat poc engrescador i que 
hágim patit una bona colla de résul
tats que el més elemental sentit 
comú qua lificaria  d ’incre'íbles no 
deu tenir la més mínima importán- 
cia. Cronistas tan enraonats i objec- 
tius com el Sr. Enric Bañares, cap 
d ’esports de “ La Vanguardia”, ho 
han palesat, sempre que han tingut 
ocasió, d ’una manera clara i irrefu
table: la Junta de Josep Lluís Núñez 
ha convertit el club en una institució 
exemplarment triomfant, el Sr. Van 
Gaal és el paradigm a de l’eficácia i, 
dones, de la inteMigéncia i tots els 
que, per una raó o per una altra - 
sense que calgui matisar quina-, no

Dílluns

Pere Cornelias

hi estem del tot d ’acord som, senzi- 
llament, uns fonamentalistes primi- 
tius. I ja està.

Però el desencís existeix. Tiñe 
amies a qui els agrada el fútbol des 
de fa molts anys, no només des que 
s ’ha posât de moda. Amies amb qui 
he anat al camp des de ben jove, 
amb qui, davant de la televisió, he 
gaudit d ’importants victòries o he 
sofert do loroses derrotes. Gent, 
però, capaç de relativitzar les co
ses, de fer ús -tant quan es guanya 
corn quan es perd- d ’un acerats 
sentit de l’humor que, sovint, con- 
verteix els comentaris futbolistics en 
un exercici d ’agilitat mental, en un 
joc  d ive rtit i enginyôs. A totes 
aqüestes persones -i a mi també-, 
els va costar força digerir la maleïda 
final de Sevilla, però això no els va 
impedir ironitzar sobre el fet mentre 
l’anaven assumint. Aquests sòn els 
meus aficionats al fútbol. Gent que 
conec, amb noms i cognoms. I, 
quan parlo de desencís, parlo 
d ’ells.

Un que ha deixat el carnet a un 
amie i no sembla tenir pressa per 
recuperar-lo. Un altre que seguia 
les retransmissions del Puyal i que

ara dedica les tardes de diumenge 
a llegir llibres pendents. Un tercer 
que, darrerament, s ’assabenta dels 
résultats dels partits quan compra 
el diari del dilluns. Tots saben que, 
amb els jugadorassos que tenim, 
els éxits sòn inevitables. Però, com 
em passa a mi, amb això no en 
tenen prou. Segueixen les inexpli
cables aventures del Sr. Anelka i la 
patética situaciò del Madrid, per
qué amb alguna cosa s ’han de 
divertir, i això encara els entreté. 
Sobretot quan, després de sentir 
els que serán els futurs opositors a 
la Junta actual, es convencen, sen
se massa esforç, que tenim “nuñis- 
me” per uns quants anys més.

No cal ser alarmistes. La gent no 
deixarà d ’anar al fútbol malgrat tot 
això. I la bola es farà cada vegada 
més grossa, si d ’això es tracta. El 
Club será més gran i més poderòs i 
a les vitrines hi tindrem cada vega
da més titols. Però hi ha un tipus 
concret d ’aficionat, que donava al 
Barça aquest toc d iferenciador i 
que sabia viure el joc d ’una deter
minada manera, que es pot perdre 
irremissiblement. I si es perd, el 
Barça deixarà de ser “més que un 
club” i es convertirà, en canvi, en un 
club corn els altres, encara que pot- 
ser en el més poderòs del mòn. Si 
és aquest l’objectiu, anem per bon 
carni. En tot cas, cal que tots 
siguem  conscien ts del que ens 
estem jugant, per evitar possibles 
sorpreses.

És ciar que sempre ens queda el 
recurs de relativitzar també això i, 
com hem fet sempre, aplicar-hi les 
necessàries dosis de distanciament 
i bon humor. _
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T e m p o r a d a  H I V E R N  P R I M A V E R A  2 0 0 0

S A B A D E L L
PROGRAMACIO D'ESPEGTACLES

T EA T R E  I D A N S A  D E G R A N  FD R M A T
AM B ROSSIA. Cía. Pep Bou. 23 de gener

LA R EINA DE B ELLES A  DE L E E N A N E . Direcció; Mario Gas. 5 de febrer 

IN Q UIETUDS, ROCK R ÈQ U IEM , PETRUSHKA.
Cía. Ballet Ensemble. 13 de febrer

RUBIANES S O LA M EN T E. Amb Pepe Rubianes. 28 i 29 de marg

TOP DOGS, d’Urs Widmer. Amb Femando Guillén, A. Castilla, M. López.. . 7 d’abríl

¿QUIÉN T E M E  A VIRGINIA W OOLF?, d’Edwar Albee.

Amb N. Espert i A. Marsillach 28 de maig

M U S IC A  DE C A M B R A

O R Q U ES T R A  S IM F Ù N IC A  D EL V A LLÈS
Concert 3: Casals, Manén, Brotons, Hindemith i Bartok. 21 de gener

Concert 4: Xostakovitx i Txaikovski. 4 de febrer

Concert 5: Beethoven. 24 de març

Concert 6: Mozart i Beethoven. 19 de maig

Concert de Pasqua: la Passio segons St. Joan de J.S . Bach. 14 d’abrii

a i t  TOP DOGS

T EA T R E I D A N S A  DE P ET IT  F O R M A T

ANTONIO BACIERÒ: Cabezón, Cabanilles, Schubert i Bach. 15 de gener 

NICO VAN DER M E E L I  RUMIKO HARADA: Haydn, Schuman i Wolf. 19 de febrer 

TRIO G ER HARD: Beethoven, Montsalvatge i Mendeisshon. 11 de març 

P E R E  ROS I JU A N  CARLOS RIVERA: Marais, Forqueray, Visée. 1 d’abril 

NATCHM USIQ UE: Bach, Krommeri Weber. 6 de maig 

ELISENDA I MONTSERRAT CABERO: Schumann, Toldrà i Falla. 10 de juny

E LM A L A L T IM A G IN A R I. Cia. Dreams Teatre. 21 de gener 

PLATJA N EGR A, de Jordi Coca. 28,29 i 30 de gener 

LA CASA DE B ERNARDA ALBA, de F. G. Lorca. 11 de febrer 

M EIN  KAM PF. Cia. Tantarantana. 18,19 i 20 de febrer 

PETER  FU N K. Cia. École Buissonière. 25 de febrer 

GALERIA. Cia. de dansa Dona’m Temps. 10 de març 

UNA CLASSE AM B DONA ABILI. Cia. Pimpinelles. 17 de març 

TXÈKHOV, QUE N’ÉS DE DURA LA VIDA DE lARTISTA. 
Âmb Robert Gobern i Joan Valenti. 24,25 i 26 de març 

ECCE HOM O. Cia. de dansa M ar Gómez. 14 d’abril 

R ÉQ UIEM  (Una al.lucinació), d’Antonio Tabucchi. 28,29 i 30d’abríl 

ABSENTA (rap amb soda). Amb Qimet Pia. 5 de maig 

TEATRE TOTAL. Cia. Teatre de Guerrilla. 19,20 i 21 de maig 

LA TESI. Cia. La Crem de la Crem. 26 de maig

A M IC S  D E L O P E R A  DE S A B A D E LL
DIE FLED ER M A U S  (El Ratpenat), de J. Strauss. 1,3 i 5 de marg 

DON PASQUALE, de G. Donizetti. 3,5 i 7 de maig

DON PASQUALE, de G. Donizetti

A ju n ta m e n t | ^ | d e  Sabade ll

VENDA ANTICIPADA
Ara per comprar entrades 
Í abonaments només cal 
trucar a

dül : 902'S I  : 33 55 66
K ?

CASALPERE QUART
= A U D IT O R I 
- d e b C A I X A  

de S A B A D ELL

SALA
MIGUEL HERNÁNDEZ

CENTRE CIVIC 
•DE CAN RULL

Amb la col.laboracíó publicitaria de Caixa de Sabadell



FU N PACIO
Caixa de Sabadell

ELS EDIFICIS DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELLUna mostra del Modernisme calala
La F u n d a c iö  C a ix a  d e  S a b a d e l l p o s a  a la  v o s t r a  
d is p o s ic io  e l s e rv e i g r a t u i t  d e  v is i te s  c o m e n ta d e s  
a ls  e d i f ic is  m o d e r n is te s  d e  la  C a ix a  d e  S a b a d e l l .

VISITES COMENTADES

L'ûltim dium enge de cade mes, a les 12 del migdia. 
Carrer de Grècia, 17. Sabadell.

Visites per a gr'ups escolars i coMectius:
Concertar dia i bora al te lè fon  609 737 688

Ale: fundacio@caixasabadell.org

mailto:fundacio@caixasabadell.org
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RECORDAR: UN DEURE
MONOGRÀFIC SOBRE L’HOLOCAUST



La cultura 
es mereix 
el nostre 
màxim interès

Potenciar la cultura és  po tenc iar la crea-

tiv ita t, la convivència, el progrés f to t allò

q u e  e n r iq u e ix  u n a  s o c ie ta t  m o d e rn a

i avangada.

Al Banc S a b a d e ll, la cu ltura  en s  m ereix

el m àxim  interès.
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Säbadeil

ESTIU 2000
Dijous 22 de juny, a les 10 del vespre 
DUSMINGUET - ACRÓBATAS DEL SOUL - DE 
FRANC
Ca I’Estruch, c. de I’Agricultura, 96 
Preu: 500 ptes.
Concert indos en el cicle Sabadell Acciò Musical

Dijous 22 de juny, a 2/4 d ’11 de la n it 
ALBERT GUINOVART, piano
Obres de Chopin, Rachmaninoff, Debussy 
Auditori de la Caixa de Sabadell, c. d’en Font, 1 
Preu: 1.300 ptes.
Organització: Joventuts Musicals

Dijous 29 de juny a 2/4 d ’11 de la n it 
PSIZIVOT. Mùsica zingara i esiava
Amfiteatre de la Caixa de Sabadell, c. d’en Font, 1 
Preu: 1.300 ptes.
Organització: Joventuts Musicals

Divendres 30 de juny a les IO del vespre 
CHANO DOMÍNGUEZ, piano 
BLAS DE CORDOBA Kejfo, canto 
Pati del Museu d’Art, c. de les Comédies, 2 
Preu: 1.000 ptes

Dissabte, 1 de ju lio i, a les 8 del vespre 
BANDA DE MÙSICA DE SABADELL
Obres de Araque, Rosas, Booney i Ernest Gold, 
Marquina, Alonso, Porter, Strauss, Carcellé. 
Director: Manuel Ortega 
Plaça de l’Argub al pare de Catalunya 
Espectacle gratuit

Diumenge 2 de ju llo l, a 2/4 de 8 del vespre 
LOS GALiNDOS presenten Amalgama 
Plaça de l’Argub al pare de Catalunya 
Espectacle gratuit

Diumenge 2 de ju llo l, a les IO del vespre 
JOHN STETCH I ALEXIS CUADRADO
Alexis Cuadrado, contrabaix; John Stetch, piano; 
Joe Smith, batería; Chris Kase, trompeta.
Plaça del Dr. Robert 
Espectacle gratuit

Dilluns 3 de ju llo l, a les 8 del vespre 
CIA. FUORIDINS - CIA. PENDIENTE - 
CAMUT BAND
Plaça del Gas 
Espectacle gratuit

Dimarts 4 de ju llo l, a les IO del vespre 
CONTES DEL JAPÓ
Hioshihira Hioki, narrador; Víctor Boix, saxo: 
Masako Hioki, contralt 
Pati del Museu d’Art, c. de les Comédies, 2 
Espectacle gratuit

Dijous 6 de ju lio l, a 2/4 d'11 de la n it 
GOSPEL RYTHM’. Espirituals negres
Amfiteatre de la Caixa de Sabadell, c. d’en Font, 1 
Preu: 1.300 Ptes.
Organització: Joventuts Musicals

Organització:

Divendres 7 de ju lio l, a les 10 del vespre 
RAFAEL CAÑIZARES CUARTETO
Rafael Cañizares, guitarra flamenca; David 
Figueras i Juan Carlos Blanco, guitarras 
clàssiques, I G. Gonzalo, violi 
Pati del Museu d’Art, c. de les Comédies, 2 
Preu: 1.000 ptes

Divendres 7 de ju lio l, a 2/4 d ’11 de la n it 
COR DELS AMICS DE L’ÙPERA DE 
SABADELL
Obres de Gluck, Mozart, Donizetti, Vives, 
Rossini, Moreno Torroba, Mascagni. Direcció: 
Rosa M. Ribera 
Plaça de la Creu Alta 
Espectacle gratuit

Divendres 7 i  dissabte 8 de ju lio l, a les 10 
del vespre
THE CHANCLETTES. Les reines d’orlent
Ca l’Estruch, c. de l’Agricultura, 96 
Preu: 1.000 ptes

Dissabte, 8 de ju llo l, a les 8 del vespre 
BANDA DE MÚSICA DE SABADELL
Obres Roig, Ivanovici, Rota, Lehar, Sorozábal, 
Cantoral, Martínez i Morera, Moyya. Director: 
Manuel Ortega
Plaça de l’Argub al pare de Catalunya 
Espectacle gratuit

Diumenge 9 de ju lio l, a 2/4 de 8 del vespre 
ATENEU POPULAR DE NOU BARRIS. 
Combinat de Cire
Plaça de l’Argub al parc de Catalunya 
Espectacle gratuit

Diumenge 9 de ju lio l, a les 10 del vespre 
LA VELLA DIXiELAND amb J.M. Farrâs
Plaça del Dr. Robert 
Espectacle gratuit

Dilluns 10 de ju lio l, a les 8 del vespre 
CIA. LAPSUS - CIA. LAS MALQUERIDAS
Plaça del Gas 
Espectacle gratuit

Dimarts 11 de ju llo l, a les 10 del vespre 
Cicle Narradors: L’ENCÎS DEL CALL
Elisabeth Ulibarri, narradora; Óscar Igual, 
teclats
Pati del Museu d’Art, c. de les Comédies, 2 
Espectacle gratuit

Di mec res 12 de ju lio l, a les 10 de la n it 
MOSTRA DE CURTMETRATGES
Pati del Museu d’Art, c. de les Comédies, 2 
Espectacle gratuit

Dijous 13 de ju lio l, a 2/4 d ’11 de la n it 
IBERBRASS, quintet de metalls
Obres de Bach, Bretons, Verdi, Berstein 
Amfiteatre de la Caixa de Sabadell, c. d’en 
Font, 1
Preu: 1.300 Ptes.
Organització: Joventuts Musicals

Amb el suport de:

Divendres 14 de ju llo l, a les 10 del vespre 
DIEGO RUBICHI, DOMINGO RUBICHI, BLAS 
MAQUEDA I LUIS REINALDOS
Diego Rubichi, cante; Domingo Rubichi, toque; 
Blas Maqueda, cante, i Luis Reinaldos, toque.
Pati del Museu d’Art, c. de les Comédies, 2 
Preu: 1.000 ptes

Divendres 14 i  dissabte 15 de ju lio l, a les 10 
del vespre
SERGIO MAKAROFF en concert 
Ca l’Estruch, c. de l’Agricultura, 96 
Preu: 1.000 ptes

Diumenge 16 de ju lio l, a les 10 del vespre
GUARANÁ
Plaça del Dr. Robert
Espectacle gratuit

Dilluns 17 de ju llo l, a les 8 del vespre 
LA VANA GLORIA presenta Histories a la carta
Plaça del Gas 
Espectacle gratuit

Dilluns 17, dimarts 18 i  dimecres 19 de ju lio l, a 
les 10 del vespre
T’ESTIMO, ETS PERFECTE... JA ET CANVIARÉ
Direcció: Esteve Ferrer
Amfiteatre de la Caixa de Sabadell, c. d’en Font, 1 
Preu: 1.500 ptes.
Organització: Fundació Caixa de Sabadell i Teatre 
del Sol

Dimarts 18 de ju lio l, a les 10 del vespre 
Gicle Narradors: DE AMOR, HUMOR Y OTRAS 
PROEZAS
A càrrec del Arca de la Noe. Agnes Zánder, 
narradora; Maria José Pedragosa, narradora; 
Carmen Gutiérrez, narradora.
Pati del Museu d’Art, c. de les Comédies, 2 
Espectacle gratu'it

Dijous 20 de ju lio l, a 2/4 d ’11 de la n it 
RED BEANSTRUTTERS
Jazz tradicional New Orleans
Amfiteatre de la Caixa de Sabadell, c. d’en Font, 1
Preu: 1.300 ptes.
Organització: Joventuts Musicals

Divendres 21 de ju lio l, a les 10 del vespre 
MARIA DEL MAR FUENTES
Maria del Mar Fuentes, balle; Salva de Maria, 
toque; El Coco i Juaneque, cante; Joan Rectoret, 
baix, i Isaac Vigueras, percussió.
Pati del Museu d’Art, c. de les Comédies, 2 
Preu: 1.000 ptes.

Divendres 2 1 1 dissabte 22, a les 10 del vespre 
CARLES FLAVIÀ. El estado del malestar
Ca l’Estruch, c. de l’Agricultura, 96 
Preu: 1.000 ptes

Dissabte, 22 de ju lio l, a les 8 del vespre 
BANDA DE MÚSICA DE SABADELL
Obres Soutullo, Ivanovici, Carrillo, Strauss,
Offenbach, Ventura
Director: Manuel Ortega
Plaça de l’Argub al parc de Catalunya
Espectacle gratuit

Diumenge 23 de ju lio l, a les 6 de la tarda 
FIRA DE MÀGIA
Plaça de l’Argub al parc de Catalunya 
Espectacle gratuit

Diumenge 23 de ju lio l, a les 10 del vespre 
CHRIS CHEEK QUARTET
Chris Cheek, saxo tenor; Jorge Rossy, batería;
Kurt Rosenwinkel, guitarra; Matt Penman, 
contrabaix.
Plaça del Dr. Robert 
Espectacle gratuit

Dilluns 24 de ju lio l, a les 8 del vespre 
ANDRES CORCHERO I ROSA MUÑOZ 
SOL PICÓ
Plaça del Gas 
Espectacle gratuit

Dilluns 24, dimarts 25 i  dimecres 26 de ju lio l, a 
les 10 del vespre
THE BEST OF... LES FOUNAMBULES
Amb Joseph Collard I Daniel DonlesAmfiteatre de 
la Caixa de Sabadell, c. d’en Font, 1 
Preu: 1.500 ptes.
Organització: Fundació Caixa de Sabadell I Teatre 
del Sol

Dimarts 25 de ju lio l, a les 10 del vespre 
Cicle Narradors: EL ORIGEN DE LOS SERES Y 
LAS COSAS
A carree de Corazones Zurcidos. Marta Escudero, 
narració i cançô; David Romá i Lluis Espina, 
cuatro, ocarines, percussió i veus; Enríe Miró, 
percussió, ocarines i veu.
Pati del Museu d’Art, c. de les Comédies, 2 
Espectacle gratuit

Dijous 27 de ju lio l, a 2/4 d ’11 de la n it 
ORQUESTRA DE CAMBRA DE BERLIN
Obres de Händel i Mozart
Amfiteatre de la Caixa de Sabadell, c. d’en Font, 1
Preu: 1.500 ptes.
Organització: Joventuts Musicals

Divendres 28 i  dissabte 29 de ju lio l, a les 10 del 
vespre
ADRIÀ PUNTÍ Presenta L’Hora del pati
Ca l’Estruch, c. de l’Agricultura, 96 
Preu: 1.000 ptes.

Diumenge 30 de ju lio l, a 2/4 de 8 del vespre 
BONI & CAROLI presenten Sidecar 
Plaça de l’Argub al pare de Catalunya 
Espectacle gratuit

Diputado de Barcelona BancSabadell



Presentado Sumarí
Els articles que trobaran en aquest 
número de Q uadern no necessiten 
cap presentació; en realitat, les per
sones que les avalen posseeixen un 
reconegut prestigi en l’ámbit d ’investi- 
gació de la História i, més concreta- 
ment, en tot el relacionat amb l’exili, 
rinternam ent i la deportació. Les 
meves paraules recolzant les seves 
teories i el seu esforç són gairebé 
banals. Per tant, prefereixo orientar 
aquesta presentació cap a l’agraí- 
ment sincer: agra'íment per la vocació 
pedagògica dels estudis, per la clare- 
dat de les exposicions, per la voluntat 
d ’aprofundir en la veritat histórica, per 
la valentia d ’investigar més i més en 
un episodi que la Humanität voldria 
oblidar però que ha de servir de refe
rent per a les generacions futures.

El fet que la la Trabada d lnvestiga- 
dors sobre temes d ’exili, internament 
i deportació, se célébrés a Castellar 
del Vallès, és per a nosaltres un 
orgull i també el testimoni de l’interés 
que, des de l’Arxiu Municipal, es 
manifesta per aquesta disciplina. No 
és casual que a Castellar tinguem un 
completissim arxiu documental so
bre la deportació que us convidem a 
consultar.

Després d ’aquesta primera Troba- 
da, però, ens ha quedat la sensació 
que preníem el relleu per celebrar al 
nostre municipi unes jornades dedi
cadas al tema que ens ocupa i tot el 
que ho envolta: la literatura, per 
exemple. Som conscients de la né
cessitât de crear un espai de troba- 
da, d ’intercanvi i de valoraciô per als 
investigadors, persones interessa- 
des, testimonis, estudiosos... Caste
llar rebrà sempre amb interés les pro
postes que es plantegin.

No oblidem que som fills i néts d ’e- 
xiliats I deportats, que la seva história 
ens ha de colpir però també ens ha 
d ’ensenyar. En els fulls que seguei- 
xen, trobareu la resposta a moites 
preguntes I, sobretot, una mostra de 
la Professionalität i la Sensibilität de 
tots els ponents.
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E l p rim e r c a p  d e  se tm ana  de  m a ig  es 
va co m m e m o ra r el 55é an iversari de 
l’a llib e ra m e n t de l ca m p  de  co n ce n - 
tra c ló  austríac  de  M authausen, el 5 
de  m alg  de  1945.

M au thausen  és un pe tit i p in to re sc  
p o b le t a la riba  de l D anub i, nom és 
c o n e g u t fins llavo rs p e r la q u a llta t de  
la seva ped ra , que  era extre ta  de  les 
p e d re re s  q u e  vo ltaven  el pob lé . El 
1938, i a im ita d o  de  D achau, H im m le r 
fa c o n s tru ir a p o cs  q u iló m e tro s  de l 
pob lé , p ro p  d ’una g ran  ped re ra , un 
ca m p  de  co n ce n tra c ió . QuI no s ’ha 
im p re ss io n a t la p rim e ra  v e g a d a  que  
ha ana t a M au thausen  quan , d e sp ré s  
d ’un cam í en a scens  enm ig  d ’un g ran  
bosc , fin a lm e n t p o c  a lb irar, so b re  uns 
pra ts, aque lla  fo rta lesa  en fo rm a de  
cas te ll In e xp u g n a b le . Allí, i en les 
seves 600 sucu rsa ls  hl passaren  m és 
de  190.000 hom es i dones, d e is  qua ls  
m oririen de  les fo rm es  m és pe rve rse s  
m és de  125.000. No nom és es trac ta  
de  x ifres  I d ’h istória , ca d a  hom e I 
dona  ten ia  nom  i co g n o m s  i unes 
v id e s  que  q u e d a rie n  d e s tru id o s  o, en 
el m illo r de is  casos, m alm eses: “ No 
som  su p e rv iven ts , som  co n d e m n a ts  a 
v iu re ”, a firm en a lguns  d ’e lls. D otze

Mauthausen, 
recordar: 
un deure«

d ’a ques ts  hom es i do n e s  es de len : 
Pau A lem any, VenancI A n g lé s , Eugeni 
S imó, Ram on Batet, Esteve i M e lc io r 
C añe llas, Jaum e C asane llas , M aria 
L lonch , Pere N avarro , Jaum e  Palom a, 
Jo se p  R odríguez o D anie l Serra tosa , i 
v iv ien  al c a rre r de  l’H orta N ove lla , 
C a m p m a n y  o Latorre  de  la nostra  c iu - 
tat. Qui s ’ha p re o c u p a t de  tre u re ’ls de  
l’ob lit?

A q u e s t exe m p le  se rve lx  p e r a d o n a r
nos q u e  el fenom en  de is  c a m p s  no 
nom és va a fe c ta r el p o b lé  jueu , sense  
o b lid a r que  la So luc ló  Final estava  
p e n sa d a  p e r a e lls  (entre  a ltres  é tn ies 
“ In fe rio rs ” ), s inó que  ta m b é  a fec té  a 
ex ilia ts  espa n yo ls  i ca ta la n s  q u e  no 
eren de  p rim era , q u e  no tin g u e re n  ni 
e ls recu rsos  ni els c o n ta c te s  p e r fu g ir  
de  la go la  de l Hop en q u é  es convertí 
la F rança de  1940.

B arracó  de M au th au sen



Dibuix: R am on M ilà , dép ortâ t ca ta là .

Es tra c ta v a  d e  g e n t d e m ó c ra ta , 
re p u b lica n a , idea lis ta , c c m p rc m e s a  
scc ia lm e n t i p c iit ica m e n t, g e n t que  ja  
ven ia  exhausta  de  llu ita r d u ra n t tres 
anys en el b à n d c l re p u b licà  i que  
havia es tâ t c b lig a d a  a a llis ta r-se  a la 
C cm p a n y ia  de  T re b a lla d c rs  Estran- 
gers. G ent que  enca ra  ara, am b  m és

de  80 anys, a firm a  que  te rna ria  a aga - 
fa r les a rm es p e r llu ita r p e r les llibe r- 
ta ts. A q u e s is  hem es, que  varen  fe " la 
p rem e ten ça  de  re c e rd a r i te s tim e n ia r 
m entre  v isq uess in , ara es to rnen a 
p re g u n ta r de  què  ha se rv it tan h c r 'c r.

S e m b la  p e rtin e n t a firm a r q u e  ne 
hem a p rès  la lliçô, que  ne eis bem

e s c c ita t p reu, que  ne eIs hem  re te rn a t 
el p a p e r d ’e s te n d a rd s  de  les llibe r- 
ta ts, ni tan se ls eis hem  p e g u t p a g a r 
el m enum en t que  hi ha al ca m p . M és 
de  v in t anys d e  d e m c c rà c ia  ne han 
es tâ t su fic ie n ts  p e r e sm e n a r l’eb lit. La 
m a jeria  ja  han m ert i e is q u e  ens q u e 
den  trig a ra n  p ce  a de ixa r-n cs .

A ixè  m entre  a la resta  d ’Eurepa s ’a- 
p re fitaven  e is a c te s  de l 6 i 7 de  m aig  
p e r p e sa r se b re  la tau la  el fenem en 
de  la in tc le rà n c ia  arreu d ’Eurepa. Es 
ce b rie n  a m b  g ra n s  m itjans  tè c n ic s  i 
hum ans eis ac tes , es fe ien  en trev is tes  
en d ire c te , es re tran sm e tia  el c c n c e rt 
d e  la F ilh a rm è n ica  de  V iena  a la 
p e d re ra  a una p ila  d e  pa íses  i s ’ac re - 
d itaven  m és de  10.000 p e rie d is te s . I 
aquí, qué  hem  fe t?  A lg u n s  a rtic les  
e s p a rscs  p lens  d e  to p ic s  i nem és una 
cesa  a de s ta ca r, e ls tres  d c c u m e n ta ls  
fe ts  p e r l’e q u ip  de  Línia 900: un treba ll 
r igerós, d ivu lg a tiu  i se b re te t sens ib le , 
fe t am b  hum an ita t.

On són les a p c rta c ic n s  h is te rie g rá fi- 
ques?  Q uin carn i hem  e m p ré s  d ’ençà  
el que  havia e n d e g a t el 1977 M cn t- 
se rra t R cig? Q ue d a  m cita  fe ina  p e r 
fer, i en tre tan t, fig u re s  tan c c m p rc m e - 
ses i e m b le m á tiq u e s  cem  Jca q u im  
A m at-P in ie lla  c  F rancese  B c ix  (pega 
c iau  de l ju d ic i de  N u re m b e rg ), cas  de  
to rn a ra  néixer, haurien  p re te r it fe r-h c  
a Lend re s  c  a París c  a Rem a, en els 
seus d e p e rta ts  il- lu s tres  han e s tâ t 
ce n ve rtits  en em b le m a  de  la Iluita 
d e m c c rá tic a .

M ’ha sem b lâ t, p e r tant, q u e  des  de  
Q uadern  ta m b é  havia  d ’a ssum ir el 
ce m p re m ís  de  la m em òria  i és pe r 
a ixé que  us p resen tem  un recu ll de  
tre b a lls  q u e  c re e  q u e  a ju d a ra n  a 
m a n te n ir  la f la m a  d e  la m e m ò ria  
encesa .

D a v id  S e rra n o  
D ire c to r
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El p ro fe sso r Franoesc Vilanova, es- 
pecia litza t en el tema de l ’exili català, 
ens proposa, a manera d ’esquema, un 
segu ii de reflexions I matisos sobre les 
particu larita ts de l nostre exili i el seu 
estudi i reoerca. Ens ha sem blât que es 
tractava d ’un m ateria l de gran valor 
docum ental i que valia la pena de repro- 
duir-lo, atés que resultava im possible  
p u b lica r el seu desenvolupam ent p e r  
raons d ’espai obvies.

D ’aquesta manera serveix d ’excel-lent 
in troducció ais treballs que es presenten  
posteriorm ent, situais cronològicam ent 
im m ediatam ent després de 1939.

D S B , D ire c to r

A. Exilis nacionalm ent dividits:
La m em òria de la guerra  civ il am b els 
seus con flic te s  (socia ls, entre fo rces  
p o lit iq u e s  i s in d icá is , en tre  ins titu - 
c ions, e tc.) m arca l’o rgan itzac ió  del 
p rim e r exili re p u b licá  espanyo l (1939- 

84  1940). Exem ples:
4 -En fron tam ent N eqrín-P rie to (SERE- 

JARE)
-D ob le  c landes tin ita t del POUM 
-A u tom arg inac ió  del món anarqu is ta

En el cas del ca ta lá  en re lac ió  a l’es- 
panyo l: Els po litics  ca ta lans  (d irigen ts  
de  la G enera litä t [E R C ]-Fundac ió  Ra
mon Llull vo len adm in is tra r el seu exili: 

-a juda r ais re fug ia ts  ca ta lans  de ls 
cam p s  franceses  d ’A rge  (abso lu ta - 
m ent d e sco n e g u t pe r la h is to riog ra 
fía e sp a n yo la , co sa  q u e  no és 
casua l).

-es truc tu ra  cu ltu ra l p ròp ia : Fundaciò  
Ramon Llull.

-o rga n itza r les e xp e d ic io n s  ca ta la 
nes ca p  a A m érica  (am b l’a juda  de 
la JARE, que  és qui té els d iners, 
però  sota contro l ca ta lá)

On sòn els p rob lèm es: Dos 
1.D iners: La G enera litä t depén  de la 
R e p ú b lica . L liu ra m e n t de  d in e rs  
d u ran t 1938-1939. C onseil de ls  C inc 
P residen ts, que  no a rriba  a fu n c io 
nar. L larga i du ra  n e g o c iac iò  pe r un 
finançam en t sem pre  insufic ient. A  la 
fi, tan t la P residéncia  de la G enera 
litä t com  la Fundaoiò Ramon Llull 
acaben  d e p e n e n t de la JARE'

L'exílí 
català 

de 1939
ESQUEMES DE TREBALL, 
QUESTIONS HISTORIOGRÁFIQUES 
I DOCUMENTAIS

Francese Vilanova

2 .Politica: L ’au tonom ia ca ta lana  no- 
més pod rá  ser re cupe ra da  am b el 
re s ta b lim e n t de  la d e m o c rà c ia  a 
Espanya. Per tant, no valen les sorti- 
des  sépara tis tes  (tipus Joan C asa- 
noves, etc.)

Com  so rtir-se ’n?
La P residéncia  de  la G enera litä t (que 
nom és és reconegud a  p lenam ent per 
la g e n t d ’ERC) té dos cam ins:

1.D iners: sem pre  escassos i insufi
c iente.

-ne g o c ia c io n s  am b la JARE, am b 
la conse g ü e n t depend éne ia  

-recu rsos p rop is  (restes de ls  d i
ners de la G enera litä t a l’es tranger 
du ran t la guerra  

-a judes escasees d ’A m érica  
2 .0 rg a n itz a c iô  (nom és v à lid a  pel 
pé riode  39-40 a Franga):
a )P res idénc ia  de la G eneralitä t: Pes 

s im bò lic  (no execu tiu ), però  rep re 
senta la leg itim ita t i lega lita t de 
C ata lunya a l’exili

b )Fun dac iô  Ramon Llull: véh icu la  
bon pa rt de  les func ione e xecu ti
ves de la G enera litä t 
b.1. A juda  d irec ta  als refugiats, 

am b caba ls  p rop is  o p rov inents  
de  P residéncia

b .2. A sse g u ra r la con tinu ïta t de la 
cu ltu ra  ca ta lana  a l’exili. Resi- 
déne ies  pe r in te lle c tu a ls . Pu- 
blicacions. Ajudes a artistes. Etc.

Tot p lega t, en el p rim e r exili, es po t 
veure corn l’exili ca ta là  intenta con fi- 
gu ra r-se  a banda  del con jun t esp a n 
yol, in tentant m anten ir els seus p rop is  
s ignes d ’iden tita t po litica , cu ltu ra l, etc.

A ra bé, aquesta  d iv is ió  nac iona l tan 
c lara , nom és és p e rce p tib le , v isua lit- 
zab le  en tota la seva Intensität, en els 
dos prim ers anys, quan les institu- 
c ions, que  expressen aquesta  d ife rén - 
cia, encara  són v ives i d isposen  d ’un 
reco rd  frese de l’e tapa  repub licana .

B.Exilis (catalans) socialment dividits?
És m olt d ife ren t l’exili de is  d irigen ts  
po lities  que  el de is  in te lle c tu a ls , o que  
el de la gen t de base.
Com  a p ro p a r-s ’hi? Sense fa lsos m ora
lism es ni conde m n a n t a ningú.
ULL: No caure  en errors g reus com  el 
C oM oqu i de  París (C asa ls ) -E ls hi 
devem  una e xp licac ió , a la gen t de is  
ca m p s- o lleg ir m a lam ent ob res  com  la 
de  C aries Fontseré.
Horn pa rlava  d ’ex ilis  d ’Estat Major, 
co n traposan t-lo s  a un suposa t exili 
més legitim : el de la base  (P igem et). 
D erivac ions ca p  a p rob lem as m eto- 
d o lé g ics  típ icam en t franceses  (soc ia -

E xilia ts  ca ta lan s  l’any  1939



E xiliá is  ca ta lan s  a S an t C ebrià  de R osselló

b ilita t de ls  ex iliá is , re ce p c ió  i in tegra- 
ció, e tc.)

1. Els ex iliá is  de  prim era: una ca te g o 
ria socia l?
-D Irigen ts  p o litics  i ins tituc iona ls : 

Esta is M ajors. In te l-lectua ls . 
P ro fessiona ls  q u a lifica ts

2 . Els ex iliá is  de  base: una ca tegoria  
socia l?
- nom és els que  van a pa ra r ais 

cam ps i cen tres  d ’aco llida?
- qui són, en te rm es soc io -po lítics?
- on van, quan desapare ixen  els 

cam ps?

Tres c o n c lu s io n s , a b a n s  d e  p re c ip i
ta  r-se:
1. M anca  una s o c io lo g ia  d ’a q u e s t 

món.
2 . Hem  de  p a rla r d ’una anà lis i de 

“c lasses soc ia ls ” ex iliados?  Exilis de 
c lasse, am b les seves llu ltes trad i- 
c iona ls?

3 . No d isp o se m  d ’e s tu d is  de  c a p  
m ena en aquesta  d ire cc ió ; p e r tant, 
cal anar am b m olta cura.

C. Exilis (catalans) professionalm ent 
dividits?:
És més fác il i v is ib le  veure les d ife rén- 
c ies de ca rá c te r pro fess iona l o per 
a d sc rip c ió  a g rups  cu ltu rá is  prévis.

1.Exilis p ro fessiona ls:
-P eriod istes
-M etges (g rup  de is  fis ió legs , pe r 
exem ple)

-M estres (treballs de Salomó Marqués)

DLL: no to tes  les a g ru p a c io n s  de 
ca rác te r professional són iguals; d e p e 

nen, en bona part, del país d ’acollida : 
-m és fa c ilita is  a M éxic, per exemple 
-m oites d ificu ltá is  a Franga o la 
G ran Bretanya

2 .Exilis cu lturá is:
-E scrip to rs
-In te l-lectua ls  en genera l 
-Ed ito rs

M atisos im portants:
-la qüestió  de la llengua 
-qu in  p ú b lic  lector?
-On es salva la llengua la cu ltu ra  
cata lanes: a l’ in terio r o a l’exili? 
Exem ples:

Francese Trabai: pe rdu t 
A rm and  O bio ls: pe rdu t 
C aries R iba: torna el 1942

D. Cronologies i escenaris:
Les crono log ies  de  l’exili ca ta là  varien 
segons:

a ) Quin tipus  d ’exili?: Politic, cu ltu ra l...
b )  E scenaris : F ranga, M èx ic, G ran 
Bretanya...

c )  En fu n d ó  de ls  con tex tos  h istòrics 
canviants : segone  guerra  m undia l, 
guerra  freda...

d )  Fins i tot, en re lació  a les h istòries 
personals: ex iliá is  perm anents  (Pi i 
Sunyer), ex iliá is  de  cu rta  d u ra d a  
(C aries R iba), ex iliá is  am b una tra- 
jec tó ria  e xcepc iona l (Tarradellas)

A lgunes p ropostes  de  c rono log ies  i 
escenaris :

1.C rono log ia  po lítica  I: Exili ins tituc io - 
na l/po lític  

1939-1940: Franga

1940-1945 :G ran  B re ta n y a /M é x ic / 
A ltres países d ’A m érica  llatina

1944- 1945:F ranga/G ran B re tanya / 
M éx ic /ln te rio r

1945- 1948: Franga/In te rio r 
1948: fi d ’aques t exili ins tituc iona l

2 . C rono log ia  po lítica  II: en fu n d ó  de 
les o rgan itzac ions  po litiques

A lguns  exem ples:
ERC:

1939- 1940: F ranga/M èxic
1 9 4 0 -  1945: M è x ic /C la n d e s t in ita t  

francesa
1945-1948: F ranga /M èx ic /In te rio r 
1948: Crisi genera l del pa rtit a l’exi- 

li i l’ in terio r

PSUC:
1 9 3 9 -  1 9 4 0 :F ra n g a /M è x ic /A lt re s  

països d ’A m èrica  llatina
1940- 1945 :M èxic /R esis tènc ia  fran- 

ce sa /ln te rio r
1945 en endavant: F ranga/In te rio r 

FNC:
1940-1945: F ranga/In te rio r 
1945-1948: F ranga/In te rio r 
1948 en endavant: In terior/F ranga 

(cada  ve g a d a  m enys, si no és 
corn a base  de  segure ta t)

MSC:
1945 en endavant: F ranga/In terior

3 . C rono log ia  cu ltu ra l: una es truc tu ra  
heterogén ia , poc estructurada (grups 
diferents) que  fa d ifíc il fe r-ne  una 
c rono log ia  més lineal com  en el cas 
po litic .
D epén de  la v ida  de  les revistes, 
de ls  g rups, etc.
D epén, tam bé, de la in tenc lona lita t 
Inicial:
C n s ’ha de  sa lvar la llengua i la cu l
tura ca ta lanes? A  l’in terio r o a l’exili?

1939-1940: F ranga /M éx ic /A m érica  
Llatina

1940 en endavant: A m érica  Llatina 
1945-1948: Franga (govern  G ene

ra litä t exili)
1945 en endavant: p ro jec tes  cu ltu 

ráis no o fic iá is . Revistes, Casa ls, 
C entres, etc.

E. Àm bits de treball i investigació:
D efin ir bé els ca m p s  de recerca : 
N ingú no es d e d ica  a inves tig a r el 
franqu ism e (així, en genera l). Per tant, 
ca l fe r el m ate ix am b l’exili.
A lguns  exem p les  d ’aquests  àm b its  de 
recerca :
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•L’any 1939 en to tes les pe rspec tives  
poss ib les.

•L’esquerra  cata lana : PSUC, POUM, 
g rups  socia lis tes...

•Cam ps, re fug ia ts, a judes, com ités. 
•EIs ca ta lans  sota la Franga de  V ichy: 
v ida  qu o tid ia n a , a g ru p a c io n s , a c ti- 
v ita ts.

•F rança-E spanya: les e x trad icc io ns  
de re fug ia ts  repub licans , conven is  i 
aco rds  pù b lics  i secre ts , les re la
c ions entre V ichy  i franqu ism e  al vol- 
tan t de ls  re fug ia ts...

•L ’exili bh tàn ic : re lac ions o fic iá is  i ofi- 
c ioses.

•El C onseil N aciona l de Londres. 
•Cultura ca ta lana  a l’exili: p ro jectes, 
express ions. La Revista de C ata
lunya a Paris (1939-1940). La Funda- 
c ió  Ramon Llull (1939-1940) 
P ro jectes i rea litzac ions cu ltu rá is  a 
A m érica

•Àm bits de l’exili am ericà: v ida políti
ca, Com unitats Catalanes d ’Am érica. 

•La cris i del món rep u b licà  cata là: 
ERC, AC, EC...

•Les d re tes ca ta lanes a l’exili: UDC, 
re p u b licans  de la Lliga...

•L in ies de pensam ent po litic , econò- 
m ic i cu ltura l a l’exili.

•EIs exilia ts ca ta lans  i la II guerra  
m undia l: la inco rp o ra c ió  a la Resis- 
ténc ia  francesa , les cade n e s  d ’eva- 
siô, les co n n e x io n s  am b  se rva is  
secre ts  aliats...

•La m irada  de ls  vencedors : el d is 
eurs franqu is ta  (o p ro franqu is ta ) en 
re lació  ais exilia ts...

•Els g ru p s  n a c io n a lis te s  ra d ica ls : 
FNC...

•Les d ifíc iis  re lac ions entre l’exili i Tin
te ri or.

•La cris i de  1945: la fi de  la guerra , la 
v ic tò ria  a liada  I els p ro jec tes  re p u b li
cans.

•El govern ca ta là  a Texili (1946-1948): 
c re a c ió , fu n c io n a m e n t, p ro je c te s , 
activ ita ts...

•R ecerques b iog rà fiques: Carles Pi I 
Sunyer, Lluis N ico iau d ’O lwer, Josep 
Tarradellas, Jean C om orera, Josep  
A ndreu  I Abe lló ...

•L ’exili ca ta là  en re lac ió  al base I a 
Tespanyol

Estem parlant, però, d ’àm bits  tem àtics  
i c ro n o ló g ics  m olt d ife rents:

-C ultura
-Partite i o rgan itzac ions po litiques i 
s ind icá is

Exilia ts  ca ta lans  a les co m p an y ies  foto (adc)
de treba lladors  es trangers________________________

-H is tòria  socia l (els ca ta lans  a V ichy)
-H is tòria  instituc iona l
-B iog ra fíes
-Anàlis i de  les m em òries i au to b io 
grafi es

-R e lacions in te rnac iona is  
-Etc.

Per tant, tam bé, rece rca  in te rd isc ip li
nar:

-H istòria  de  la cu ltu ra
-A n tropo log ia
-Etc.

F. Fons documentais:
Problèm es:

-Loca litzac ió
-D ispersió

1. Fons púb lics :
I.A . Estrangers:

Els més im po rtan ts  (p ro b a b le 
ment): en Testad! en que  ens tro- 
bem  de  les investigac ions, je  em 
cen tra rla  en aquests, sense des- 
ca rta r-ne  d ’a ltres

a ) França:
A rxius N aciona ls  (Paris i N an
tes-V ichy)
A rx ius  D epartam enta ls  (Per- 
p inyà, M ontpe lie r, Toulouse, 
Foix, e tc.)

b) G ran Bretanya:
Public  R ecord O ffice

c )  M éxic 
I.B . Espanyols:
Ô bviam ent, a M adrid :

-D ip lo m à tics  (M in isteri A fe rs  Es
trangers)

-O rdre  P ú b lic /R ep ress ió /e tc .Pistes 
in téressants, pe r exem ple , a Do
cum entos  inéd itos para la historia 
del G enera lís im o Franco (Funda
c ión N aciona l F ranc isco  Franco)

2 . Fons privats:
-D e qui són?
-On són?
-A ccess ib ilita t, etc.

Dos casos s ign ifica tius :

a) A rxiu Tarradelllas
b )  Fons ca ta là  de la Fundació  

Sabino A rana

3 . Fons de  partite i o rgan itzac ions: 
-Q uins s ’han conserva ts?
-On són?
A lguns  exem ples:

-S oc ia lis tes  ca ta lans  (F undació  
Rafael C am pa lans)

-A rxiu C om ore ra -M ass ip  (una part 
de la història del PSUC) (CEHI)

4 . H em eroteques:
a ) D iaris: m a jo ritá riam en t de  partite  

(L lu ita -P S U C , La H um an ita t-E R C , 
Endavant-M SC , etc.)
A te nc ió  a la prem sa c landes tina  i les 
seves no tic ies de Texili

b )  Revistes:
-P o litiques: Q uaderne  de Texili, 
Q ua d e rn e  d ’E s tud is  P o litics , 
Econòmics, Socials, etc.

-Culturáis
-Butlletins d ’ús més o menys intern

G. Repertoris bibliogràfics
I biblíografies:

1. Escasees, do len ts  i incom p le ts  en 
m olts casos.

2 . Falten b ib liog ra fies  c ritiques.
3 . B ib liog ra fies  d isperses.

1. Per exem ple: el g ran espec ia lis ta  
Jav ie r Rubio (au to r de La e m ig ra 
c ión de la guerra  c iv il 1936-1939). 
A  “ B ib liog ra fia  p o n d e ra d a ” (Em i
g rac ión  y exilio, 1996), en Tapar- 
ta t “ II. A co g id a  e in te g ra c ió n ” és 
capag  de c ita r el Ilibre de  Pere 
Vives, C artes des de is  cam p s  de 
concen trac ió , però  no sap  que 
ex is te ix  el de M ontserra t Roig, Els 
ca ta lans  ais cam p s  nazis.

2 . Per exem ple , encara  ens hem de 
re fia r de la b ib lio g ra fia  que  dóna 
A lb e r t M a n e n t a La lite ra tu ra  
ca ta lana  a Texili (segona ed ic ió  
de  1986), una extensa re lac ió  b i
b liog rá fica , però  no crítica.

3. A m b  Texcepció  del CEHI (força 
com p le t), no hi ha cen tres  b ib lio 
g rà fic s  esp e c ia litza ts , ni tan so ls 
se cc io n s  ex tenses en a ltres  c e n 
tres.
Sabem  que  hi ha m oites b ib lio te - 
ques d ’exili que  s ’estan a pun t de 
pe rd re  (cas de  V ic to r Ragasso l).

' Explicat a “Una crisi en la crisi...”. ^



LA CREACIO DEL F O N S  S O B R E  LA 
D E P O R T A C IÓ  1939-1945

El Eons sob re  la d e p o rta c lô  1939- 
1945 va co m e n ça r a fo rm ar-se  a m itjan 
de 1996, quan s ’in ic iaren les p rim eres 
re ce rq u e s  so b re  e is e x ilia ts  i e is 
dép o rta is  loca ls ais cam ps de  con- 
cen trac ió  nazis. A q u e s t treba ll cons is 
tía en reco llir tes tim on ia tges  ora ls I 
m ateria ls docum en ta is  re latius a l’exili 
I a la d e p o rta c lô  de ls  c iu tadans  de 
C aste lla r del Vallès que  abandonaren  
el país el fe b re r de  1939 pe r tal d ’es- 
criu re  un a rtic le  pe riod ís tic .

L ’h is to riador Ernest G a lla rt fou la p e r
sona que  com e n çà  la investigac ió . 
Poc a poc, el p ro jec te  va anar p renan t 
cos i abando né  l’ám b it local pe r es tu 
d ia r i analitzar, de  m anera més g e n è ri
ca i am b ic iosa , l’éxode  i la de p o rta c lô  
repub licana : es trac ta ria  de  re cop ila r 
tota m ena de  m ateria ls docum en ta is  i 
de re a litza rtre b a lls  de  rece rca  d ’histó- 
ria oral sob re  els re p u b licans  espan- 
yo ls exilia ts i pos te rio rm en t dep o rtá is  
ais cam ps de  co n ce n tra c ió  nazis entre 
1939 i 1945. Tam bé es pre ten ia  ana lit
za r les d ife ren ts  tra jec tó ries  v ita ls i po 
litiques que els an tics  d e p o rtá is  segu i- 
ren d e sp rés  de  ser a llibe ra ts  p e r les 
fo rces  a liades, així com  la seva ad a p - 
tac ió  ais paísos on fixaren la seva resi- 
dénc ia  a causa  de les escasses possi- 
b ilita ts  de  retorn a l’Estat espanyo l.

L ’o b jec te  d ’aquesta  rece rca  és p re 
se rva r la m em òria coM ectiva  de la 
d e p o rta c lô  d ’un g ru p  c o n c re t, e ls 
re p u b lic a n s  e sp a n yo ls , així com  a 
co n trib u ir al seu cone ixem ent en la 
nostra soc ie ta l. Així m ateix, asp irem  a 
genera r interés pe r un tem a que, am b 
a lguna e xcepc ió , ha rom ás al m arge 
de les p rin c ip a ls  línies h is to riográ fi- 
ques del nostre país.

En p rim e r Hoc, es consta té  que  la 
re c e rc a  u ltra p a ssa va  la re a litza c ió  
personal del p ro jecte . En segon  Hoc, la 
in e x is té n c ia  de  fo n s  d o c u m e n ta is  
am plis  i p ropers  sobre  el tem a sem blé  
que  pod ia  jus tifica r, no ún icam ent la 
reco p ila c ió  d ’aquests  m ateria ls a ni- 
vell particu la r, s inó que  tingués  un

El fons sobre 
la deportado 

1939-1945
DE L’ÁRXIU MUNICIPAL DE 
CASTELLAR DEL VALLES (AMC)t 
UN EXEMPLE D’HISTÒRIA ORAL

Silvia Sáíz i Calvó - Ernest Gallart i Vivé
sentit més am pli pensan t en la c reac iô  
d ’un fons on es c lass ifiquess in , o rde- 
nessin I ca ta loguess in  to ts  aquests  
m a te ria ls  d o c u m e n ta is  p e rq u é  po - 
guess in  ser consu lta is . Per aixô, s ’ini
c iaren converses am b l’Arxiu  M un ic i
pal, de Castellar del Vallès (AMC) con- 
c re tam ent am b l’a rx ivera  m un ic ipa l, 
Silvia Séiz, que oferi la possibilitat d ’en- 
carregar-se del tractam ent arxiv istic, 
com prom etent-se a conservar-lo I a la 
realització de totes aquelles accions 
encam inadas a la seva difusiô, I a les 
tasques de recerca. En aquest moment 
s ’incorporé a l’equip de treball un altre 
historiador, Jordi Moliner.

A  fina ls de 1997, els m ateria ls d o c u 
m enta is I orals que  con form en aquest 
arxiu passaren a fo rm ar part, a través 
d ’una ce ss iô  en d ip ô s it, de ls  fons  
docum en ta is  de  l’A rxiu M un ic ipa l sota

l’e p ig ra f de Fons sob re  la d e p o rta c lô  
1939-1945.

La tasca  in icia l que  ens p lan te ja rem  
en el m om ent d ’assum ir un treba ll g lo 
bal sob re  l’exili I la d e p o rta c lô  fou tro- 
b a r superv iven ts . Els p rim ers c o n ta c 
tes s ’es tab liren  am b  l’ûn ic d é p o rtâ t 
local que  encara  resta viu. F rancese 
Cornelias, el qual ens posé en c o n ta c 
te am b una a ssoc ia c ió  d ’an tics  d é p o r
ta is, la FEDIR, am b seu a Paris. Es p re 
senté el p ro jec te  a aquesta  o rgan itza - 
c iô  d em anan t la seva co l-labo rac iô . La 
re sp o s ta  fou  im m e d ia ta , p o s itiva  I 
oberta  a to t tipus  d ’a juda  I de pa rtic i- 
pac iô . Ens Hiuraren una Histat de  les 
d e le g a c io n s  d epa rtam en ta ls  que  l’as- 
so c ia c iô  té a Franga I tam bé  ens oferi- 
ren les a d reces  de  les d e le g a c io n s  
naciona ls. Es v is ita ren  les m és p ro p e 
res g e o g ré fica m e n t I els responsab les  
d epa rtam en ta ls  ens o feriren una rela- 
c iô  am b els nom s I les a d reces  de ls  
seus a filia ts i d a d e s  sob re  la dep o rta - 
c iô  (indre ts, p é r io d e s ...), estâ t de  salut 
i vo lun ta t de  p a rtic ip a c iô . A m b  a q ü e s 
tes bastirem  una base  de  da d e s  am b 
la in fo rm ac iô  que  ens havien fa c ilita i i 
s ’enviaren ca rtes  a to ts  els s u p e rv i
vents que  crè iem  que  el seu testim o- 
n ia tge  pod ia  ten ir in terés d em anan t la 
seva p a rtic ip a c iô  en el p ro jecte .

S im u itôn iam ent es c rearen , un cop  
Hegida la d ive rsa  p ro d u cc iô  b ib lio g rô - 
fica  i hem erog ré fica  i de con tras ta r
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Els 186 g raons la pedrera

am b tota mena de fonts, uns qüestio- 
naris de recerca  oral a partir de is quais 
els deporta te  veiessin re flectides les 
seN/es expe riènc ies . In tentàrem  que 
aqueste qüestionaris perm etessin ob 
ten ir una entrevista  en p ro fund ita t I 
rem ospectiva de les seves v ivències. 
L’estructura  sem ioberta  de la enquesta 
pe 'm e tia  una liibe rta t que generava 
noves p re g u n te s  que  tren ca ve n  la 
genera litzac iô  I que ens proporcionava 
testim onia tges vitals, ries I p lens de 
matisos que a judaven a entendre la 
realitat concentrac ionària . Partiem de 
pregun tes bàs iques I iguale per a tot- 
hom, segone el testim oni i la riquesa de 
la seva m em òria i v ivències, s ’anaven 
am oliant i perm etien subm erg ir-se  en

deta ils  m es personals, en aspectes  
més a n tro p d ô g ics . A m esura que rebi- 
em les resoostes a les cartes enviades 
als s jp e rw e n ts ,  e laboràrem  itineraris 
a fi i e fecte d 'a n a '-lo s  visitant. A  més 
d ’enreg is trar el testim oniatge, tam bé 
recolíírem in 'o rm ac ió  personal en d ’al- 
tres tp u s  ds  sup-sft i s ’aprofitaven les 
relacione d ’am istal dels depórtate per 
aconsegu ir nous nform ants que po- 
guessin cc -labora'. Lentam ent, el tre- 
ball es va anar concre tan t i s ’aconse- 
guiren a més deis relate de v ida un bon 
nom bre de donac ons tant personals 
(cartes, fotografíes, quaderns de me
m ories...) com  més genera ls (Ilibres, 
revistes, v íceos ...), que els convertiren 
en histéries ze vida.

Les zones de treba ll han com prés 
A u s tr ia , B è lg ica , C a ta lunya , l’Estat 
Espanyol i Franga.

S egu idam ent s ’in ic iaren con tac tes  
am b una altra assoc ia c ió  de d e p o r
tata, en aques t cas més p ropera  físi- 
ca m e n t a nosa ltres, la A m ica le  de 
M authausen y otros cam pos  de Bar
ce lona. La re lac ió  am b aquesta  asso
c ia c ió  fou més ráp ida  d e g u t a la seva 
p rox im ita t i tam bé  ens fac ilita ren  llis- 
ta ts  d ’a n tics  d e p o rta te  re s id e n ts  a 
l’Estat Espanyol, m ateria l b ib lio g rá fic  i 
d ’hem eroteca . De la m ate ixa m anera 
s ’e s ta b lire n  re la c io n s  a m b  d ’a ltres  
o rgan itzac ions  estrangeres  de d e p o r
tate com  l’A m ica le  des D éportés et 
Fam illes de  M au th a u se n  i a m b  la 
FNDIRP, a m bdues  a Paris i am b L’A - 
NED, d e M ilà .

A c tua lm en t es con tinúen  els treba lls  
pe r am p lia r el Fons... ara en quatre  
d ire c c io n s : en l’e n re g is tra m e n t de  
nous tes tim on ia tges i en la reco p ila c iô  
de nous m ateria ls docum enta is ; en 
l’es tab lim en t de co n tac tes  i re lac ions 
am b  in s titu c io n s  i o rg a n ism e s  que  
pugu in  d isp o sa r de  fons sim ilars, com - 
p lem entaris , o bé que es d e d iq u in  a la 
recerca , corn ha es tâ t la Fundació  
C aries Pi i S unye r i am b d ive rsos  
co l-lec tius  de rece rca  de  la DAB; en el 
treba ll de tra c tam en t a rx iv is tic  de ls 
m ateria ls recop ila ts , e sp e c ia lm e n t les 
tra n sc rip c io n s  de ls  tes tim on ia tges i en 
la red a cc ió  d ’a rtic les i m onogra fies 
sobre  la h istéria de  la depo rtac ió .

EL TRACTAMENT ARXIVISTIC DEL 
FONS S O BR ELA  DEPORTACIÓ 1939-1945

El m aterial docum enta l del Fons... 
arribà a I’A rxiu M unic ipa l quan el seu 
prop ie tari, I’h is tohador Ernest Gallart, 
dec id í fe r una cess ió  en d ipôs it. Era 
consc ie n t que, corn a particu lar, no 
pod ia  o ferir a la docum en tac ió  les con- 
d ic io ns  ôptim es de conservac ió , ni de 
c la s s ific a c iô , ni d ’o rd e n a c iô , ni de 
ca ta logac iô  ni de d ifusió. Per aquest 
motiu, cons idé ré  la cess ió  a un arxiu 
p ù b lic  per a que un nom bre més gran 
de persones poguessin  a c c e d ir a la 
docum en tac ió  i fe r-ne ùs i tam bé  per 
dona r suport al p ro jecte  de c reac ió  de 
l’A rxiu  M unic ipa l de C aste lla r ja  que 
cons ide rava  que la p roposta  ence tada



des de l’A jun tam ent a més de m oderna 
i d inàm ica  generava tota la con fiança  
d ’un trac tam ent c ien tific  de ls  m ateria ls 
que s ’anessin d ipos itan t.

De tota m anera, el trac tam en t arxivís- 
tic  d 'a q u e s t m ateria l docum en ta l és 
fo rça  s ingular. Prim eram ent, es tracta  
d ’un tons que  cre ix  con tinuam ent, un 
tons to ta lm ent obert, cosa  que  d ificu l
ta la seva ca ta logac iô . La m ajor part 
de  la d o c u m e n ta c ió  q u e  fo rm a  el 
Fons... p rové de  donac ions, tan t de 
pa rticu la rs  corn d ’entita ts, am b l’ob- 
jec tiu  de reun ir un m ateria l d o cu m e n 
tal su fic ien tm en t represen ta tiu  p e r a 
que  poss ib iliti inves tiga r i o b ten ir unes 
conc lus ion s com unes i géné rique s  del 
fe t c o n c e n tra c io n a r i re p u b lic à  als 
cam ps d ’exterm in i nazis. D ’aqu i que  
e labo ra r un q u a d re  de  c la ss ifica c iô  
hagi résu lta t re la tivam ent c o m p lica t al 
trac ta r-se  d ’un fons espec ia l, d ifíc il de  
com parar, am b qua l-sevo l a ltre fons 
d ’arx ius instituc iona ls . No obstan t, ca l- 
dria  a feg ir que  el Fons... no és p rép ia - 
m en t un fons  a rx iv is tic  s iné , una 
coM ecc ió  fo rm ada  a pa rtir de  la reco- 
p ilac ié  de m ateria ls i de la vo lun ta t de 
c re a c ié  d ’uns d o cu m e n ts , corn ho 
dem ostren  eis p rop is  tes tim on ia tges 
orals. Tam bé cal ten ir p resen t que  es 
trac ta  d ’un fons constitu ït de  form a 
a rtific ia l, a p a rtir de la c re a c ié  de 
docum ents  i de la reco llida  d ’a ltres de 
m olt d iversa  índo le  com  són p u b lica - 
c ions, p rog ram es de te levisió , en re 
g is trem ents  ra d io fò n ics ... Potser es- 
tem  devan t d ’un fons m és prop i d ’un 
cen tre  de d o cu m en tac ió  que  no d ’un 
arxiu. En aques t sentit, ca ld rà  pa rla r 
de l’a p lica c ió  de té cn iq u e s  de d ocu - 
m enta lism e encara  que  s ’hag in  a d a p 
tâ t a una es tructu ra  d ’o rgan itzac ió  de 
tipus  arx iv is tic . A q uesta  és, dones, la 
O riginalität del Fons... una con junc ió  
de fons de cen tre  de  docum en tac ió , 
però  am b un trac tam en t a rx iv istic .

Partint de la tip o lo g ia  docum enta i de
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la qual d isposem , hem optâ t pel catà- 
leg i no per l’inventari ja que com  es 
desprén de l’ús que en fan els consul- 
tors sobre aquests m ateria ls són bas- 
tants espec ifics  i cal el màxim de detall 
i concrec ió  quan s ’e labora un instru
ment de descripc ió . Treballem  am b un 
fons pecu lia r que presentava un part 
del seus m ateria ls  docu m e n ta is  en 
suport paper i altra, la més im portant, 
constitu ida per docum ents orals (ointes 
de v ideo, àudio, ...). A quest tipus de 
docum entac ió  ha estât tractada  corn a 
docum entac ió  escrita.

L ’e ix v e rte b ra d o r d ’a q u e s t Fons... 
són els docum en ts  ora ls ais qua is  cal 
recó rre r pe r reconstru ir uns esdeven i- 
m ents histories de ls  qua is  no hi ga ires 
dades  escritos  (destru idos  pel c o n flic 
to m undia l, pe ls p rop is  generadors  
docum enta is  pe rqué  els incrim inava  
en els de lic tes  co m e so s ...) i que  per- 
m eten, a la vegada , dona r v is ib ilita t a 
una m assa a nén im a  de  su b je c te s  
agen ts  de ls  esdeven im en ts  histories.

El qüestionari que  baste ix  la reco llida  
del tes tim on ia tge  està es truc tu ra t de 
tal fo rm a que a m és d ’aba s ta r to ta la 
c ro n o lo g ia  v ita l p e rm e t una rà p id a  
in fo rm atitzac ió  i d ife rente  nivells d ’a
nàlisi: una prim era  part ens situa el 
pe rsona tg e  en trev is ta t am b in fo rm ació  
personal sobre  ell i la seva fam ilia ; la 
segona  part, fa re fe réncia  a l’ac tuac ió  
du ran t la guerra  civ il (enquadram ent, 
unita ts m ilitars, fronts  de  com bat...); 
una te rc e ra  part, la ce n tra i i m és 
àm plia , deschu  el m om ent de  la sorti- 
da de l’Estat du ran t l’éxode  repub licà  
de  fe b re r de 1939, Testada en cam ps 
d ’in te rnam en t de ls  sud  de  Franga, 
Tenrolam ent en com pany ies  de treba- 
lladors estrangers, les GTE, assoc ia - 
d e s  a un ita ts  m ilita rs  de  Texérc it 
francés i a la fo rtifica c ió  de les fronte- 
res de Franga am b A lem anya p rinc i- 
palm ent, T internam ent en un s ta lag  
p rèvia  cap tu ra  pe r Texercit a lem any la

prim avera  de  1940, la v ida  ais s ta lags, 
la d e p o rta c ió  al KL M authausen i ais 
seus kom m andos, el pe ríodo  c o n c e n 
trac ionari i Talliberam ent; fina lm ent, el 
retorn m ajoritari a Franga i la re incor- 
po rac ió  a la v ida  c ivil.

Per a tendré  la d ive rs ita t de  m odels  
en d e p o rtac ió , es van e la b o ra r uns 
a ltres qüestionaris  a lternatius, ja  que  
hi havia rutes m és e sp e c ifiq u e s  com  
p e r exem p le  la del konnm ando  Pos- 
c h a c h e r in té g râ t p e r a d o le s c e n ts  
espanyo ls  al KL M authausen; la de is  
re p u b lica n s  espanyo ls  que  van ser 
d epo rta ts  com  a resistente m ajorità ria - 
m ent a a ltres ca m p s  o aque lls  que  van 
se r m ilita ritza ts  en co m pany ies  de  tre- 
ba llado rs  es trangers  no ca p tu ra d o s  
pels a lem anys o aque lls  enró la te  com  
a tre b a lla d o rs  c iv ils  en indústries  de 
guerra  i que  ca lia  tra c to r de  fo rm a 
d ife renc iada .

El fe t que  el F o n s ...c o m pti am b una 
rica  t ip o lo g ia  d o c u m e n ta l en to ta  
m ena de suports , pe rm et con trasta r, 
ana litza r i co m p re n d re  els to ts no úni- 
cam en t des de  la m em òria  i el record  
s inó des de  la in te rre lac ió  de  d ife ren ts  
fons que  perm etin  o fe rir una in te rp re - 
tac ió  més àm plia  .

A  Tactualitat, el Fons... ap lega  un to 
tal de  153 testim on is , la m ajoria  en 
supo rt àud io , de ls  qua is  115 co rres- 
ponen al KL M authausen, un arxiu 
fo tog rá fic , un arxiu aud iov isua l, tres 
m etres lineals de d o cu m e n ta c ió  e sc ri
ta i un fons b ib lio g rá fic  i hem erog rá fic .

LA DIFUSIÓ DEL F O N S  S O B R E  LA  
D E P O R T A C IÓ  1939-1945

El p ro je c te  de  d ifus iô  de l Fons... 
s ’em m arca  d ins  del p rocès  de cone i- 
xe m e n t de  TArxiu M u n ic ip a l de  
C aste lla r del Vallès i de ls  fons d o c u 
m enta is que  cus tod ia . Partim de  les 
p o s s ib ilita ts  q u e  d is p o s a  un a rx iu  
m un ic ipa l d ’una c iu ta t pe tita  i d ’un
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tons que no ha estâ t générâ t pel prop i 
a jun tam ent i, p e r tant, no form a part 
d ’una tipo log ia  docum en ta l co n e g u d a  
pel consultor.

Un co p  s ignâ t el p ro toco l de cess ió  
en d ip ò s it en tre  p ro p ie ta r i i l’A jun - 
tam ent, s ’in ic ià  la d ifus ió  pe r do n a r a 
c o n è ix e r la p rò p ia  e x is tè n c ia  de l 
Fons... i de ls  seus con tingu ts . A q ü e s 
tes a c tuac ions  s ’ad reçaren  ca p  a d i
versos àm bits:

ARXIUS I CENTRES DE RECERCA
Un arxiu novell és poc  co n e g u t entre 

la com un ita t c ien tífica  que  és la que 
genera  g ran  pa rt de  les investig a - 
c ions. Una bona m anera de  d o na r a 
conè ixe r el F o n s ... i l’arxiu fou e labo ra r 
una llista de cen tres  d ’investigaciô , 
do cè n c ia , xarxa d ’arx ius locals, c o 
m arcá is, au tonòm ics  i estata ls, asso- 
c ia c ions  de  superv iven ts  i m itjans de 
co m un icac ió , ca p a ço s  de  prom oure  
ac tiv ita ts  de rece rca  ais qua is  se ’ls feu 
a rrib a r un tríp tic  exp lica tiu  i un ca tá leg  
am b els con tingu ts  del Fons...

En aques t sentit, s ’ha p rim a t m olt la 
re lac ió  am b entita ts es trangeres  com  
el M useu Arxiu d ’A uschw itz , a Polònia, 
El C entre  Yad-W asheim , a Jerusa lem  o 
el C e rc le  C a ta là  de  M arse lla , e ls 
A rx ius Federáis A ustríacs a V iena ....

M ITJANS DE C O M U N IC AC IÓ
En re lació  ais m itjans de  co m u n ica 

c ió  s ’ha in ten tâ t rea litza r una te ina 
in tensa de  d ivu lgac ió . Un arxiu pe tit 
am b no ga ires m itjans m ateria ls, p re c i
sa d ’es tra tég ies  externes pe r do n a r a 
conè ixe r els seus fons. Encara més en 
un de  c reac ió  recent, de  tem ática  m olt 
a llunyada de  la que  genera  el prop i 
m un ic ip i. És pe r aixó que  es p roced í a 
in ic ia r  la d ifu s ió  d e s  de l m itjá  de 
co m u n ica c ió  local al com arca l, i en 
una segona  acc iò , al naciona l i estatal. 
A  la revista local. Forja, ún ic setm anari 
d ’in fo rm ació  local escrita , s ’han pub li- 
ca t un segu it d ’a rtic les  en els qua is  es 
doná  a conè ixe r des de  la gènesi del 
p ro jec te  fins a les ac tiv ita ts  que  es van 
p o rtan t a term e. Tam bé Casa de  la 
Vila, ó rgan  de co m u n ica c ió  m un ic ipa l, 
ha anat re ferin t les tasques  que  s ’han 
anat desenvo lupan t, e sp e c ia lm en t la 
cess ió  a l’A rx iu  M un ic ipa l de l fons 
docum enta l, els cursos i tro b a d e s  d ’in-

Fcesc. C om ellas  a M au th au s en

ves tigac ion s  rea litzades p e r ana litza r 
des d ’un pun t de  vista  científic , l’éxo- 
de, l’exili, l’ in te rnam ent i la de p o rta c ió  
ais cam p s  de co n ce n tra c ió  de is  repu 
b lica ns  espanyo ls . D arreram ent tam 
bé ha ap a re g u t un a rtic le  a la revista 
literária  A rtille tres  on es dóna a co n è i
xe r les tasques de rece rca  i d ’investi- 
g a c ié  que  s ’estan duen t a term e per 
pa rt de ls  h is to riadors que  form en el 
Fons...

A  la prem sa com arca l, ha a pa reg u t 
tota m ena de re fe réncies tan t a El 9 
Nou, com  a D ia rl de  S a bade ll i a D iari 
de  Terrassa. Tam bé d ia ris  d ’a b a s t 
naciona l com  Avui, La Vanguard ia  i El 
País s ’han fe t ressó de  l’ex is ténc ia  del 
Fons... i de  les ac tuac ions  dû tes  a 
term e. F inalm ent, tam bé  aparegueren  
a lguns artio les en revistes d ’associa - 
c ions d ’an tics  depo rta ts  com  F lispania  
o La Voz de  los o lv idados.

A p ro fitan t l’ex is ténc ia  d ’una em isso- 
ra de  rád io  m un ic ipa l en el term e, 
R ádio C aste lla r 90.1 FM, ens vam 
p la n te ja r  la p o s s ib ilita t de  p ro d u ir  
a lguns p rog ram es d ivu lga tius  d irig its  
a un p ú b lic  no espec ia litza t. El p ro g ra 
ma d ’em issió  setm anal 'A ra  va d ’histó- 
ria” és el que  sem bló  més in d ica t pe r 
tra c ta r aquesta  tem ática  i en l’actua li- 
ta t es con tinua  aquesta  tasca  d ins el 
p rog ram a La D recera.

La te lev is ió  tam bé reflect! I’ex is ténc ia  
del Fons... co n crè tem en t TV3 al p ro 
g ram a C ata lunya C om arques  i a Canal

50 de  S abadell. A m b  TVE a C ata lunya 
s ’establí una re lació  d ’assessoram ent 
pe r a la rea litzac ió  d ’una sèrie de  v íde 
os sobre  el KL M authau-sen apare- 
gu ts  el passâ t mes d ’abril i m aig al 
p rog ram a Unía 900  rea litzats p e r Joan 
Sella i Cese Tomás.

CENTRES EDUCATIUS 
Del con tac te  am b superv iven ts  de  la 

de p o rta c ió  residents, m ajoritá riam ent, 
a Franga han so rg it a lgunes in ic ia tivas 
de  m ùtua coM aborac ió . En el país veí, 
des  de fa ja  bastante  anys, es realitza 
anua lm ent un concu rs  nac iona l sobre  
la d e p o rta c ió  i la res is ténc ia . El ce rta 
men cons is te ix  a a cos ta r els sub jec tes  
agents de  la d e p o rta c ió  i la res is tén 
cia, ais esco lare  de secondària . A - 
quests  reben un d o ss ie r exp lica tiu  i 
una sèrie de xe rrades  en les qua is  els 
te s tim o n ie  h is tó ric s  d e s c riu e n  les 
seves v ivé n c ie s . C ada  a lum ne po t 
p re g u n ta r to t allò que  li sugge re ix in  les 
e x p e riè n e ie s  n a rra d e s  o a llò  que  
necessiti pe r escriu re  una redacc ió  
so b re  el tem a p ro p o sâ t oada  any. 
A qües tes  ac tiv ita ts  es porten a term e 
co o rd in a d a m e n t am b el p ro fesso r res
ponsab le  de  l’ass igna tu ra  d ’h istôria. 
Els treba lls  són presenta te  a co ncu rs  
on els d epo rta ts  form en part del jurat. 
Els m ille rs reben una m enc ió  i un 
prem i que  cons is te ix  en un lot de  Ili
bres. El cen tre  educa tiu  m és de s ta ca t 
realitza una vis ita  a un ca m p  d ’exter- 
m ini, aco m p a n ya t p e r superv iven ts . 
A nua lm ent, un co n jun t de  pro fessors



son beca ts  pe r d ife ren ts  o rgan ism es 
pú b lics  com  el M inisteri d ’Ensenya- 
m ent i I’A jun tam ent de  Paris, pe r rea- 
litzar un tou r pel KL M authausen, 
gu ia ts  p e r m em bres de  l’A m ica le  de 
M authausen pe r tal gue  conegu in  in 
situ el ca m p  i rebin in fo rm ació  de  p ri
mera mà sobre  els esdeven im en ts  gue  
allí succe'íren.

La nostra p roposta , m olt més m odes
ta, adap ta  part de l’expehénc ia  fran 
cesa. L ’acc io  co o rd in a d a  entre l’A rxiu 
M un ic ipa l, la R egidoría de C ultura i els 
d ife ren ts  cen tres  e d uca tius  de se co n 
dària  del m un ic ip i va e n d e g a r un pro- 
je c te  p e d a g o g ie  basa t en un doss ie r 
on es transcriu  el testim oni de dos 
su p e rv iv e n ts , Ram on Buj Ferre r i 
F ranc isco  B a tis te  Baila, un de l KL 
D achau i l’a ltre del KL M authausen. 
Jun tam ent am b aqües tes  tra n sc rip - 
c ions  es va a d jun ta r un qüestionari, 
am b la rea litzac ió  d ’exe rc ic is  p rác tics  
pe r tal que  els a lum nes am pliessin  els 
cone ixem ents  a dqu irits  a l’aula. El rol 
de  l’arxiu fou co n fe cc io n a r el d o ss ie r i 
a rticu la r els lligam s entre professor, 
a lum nes i deporta ts . Tam bé s ’oferí la 
poss ib ilita t que  l’a lum nat, d ir ig it per 
p ro fe sso rs , re a litzés  in v e s tig a c io n s  
utilitzan t els m ateria ls conse rva ts  en el 
Fons... i la rea litzac ió  de trobad es  
entre esco la rs  i d epo rta ts  a través d ’un 
segu it de con fe rénc ies  p e r les qua is  
han passâ t Joan Escuer, supe rv iven t 
del KL D achau i Ramon Milà, su p e rv i
ven t del KL M authausen.

EXPOSICIONS, CONFERÉNCIES I 
COL-LO QUIS

La presène ia  de  superv iven ts  que  
viuen en les im m ed iac ions de  C as
te lla r del Vallès, que  passen estac io - 
na lm ent pé riodes a la vila  o en els 
entorns fac iliten  la rea litzac ió  de  c o n 
fe rénc ies  i coM oqu is  ad reça ts  al gran 
p ú b lic  am b la poss ib ilita t de ser pro- 
g ram ade s  d ins les ac tiv ita ts  que  realit- 
za la R egidoría de  C ultura i l’A rxiu 
M un ic ipa l.

En l’ac tua lita t treba llem  en el p ro jec- 
te d ’exposa r a l’A teneu aque lls  m ate
rials més represen ta tius i més a trac- 
tius del Fons... C oncrè tem ent un con- 
ju n t d ’iM ustracions rea litzades en el KL 
de  M authausen i una coM ecc ió  de p in 
tores aM egóriques a la d e p o rta c ió  rea-

F. Cornelias amb la familia que l’acolli en escapar-se

litzades pe r Ramon Milà, antic  m em 
bre del kom m ando  Poschaoher.

Els m em bres de l’e q u ip  de recerca  
del Fons... han p a rtic ip â t a la XXXI 
e d ic ió  de  la U n ive rs itä t C a ta lana  
d ’Estiu (UCE) a Brada, l’any 1999, on 
im p a rtire n  un se m in a ri so b re  “ Els 
depo rta ts  als cam ps nazis”. Corn a 
p a ra d ig m a  s ’utilitzà  els re lats i les 
h istóries de  v ida  referents als quatre  
d e p o rta ts  c a s te lla re n c s  al KL 
M authausen que  van perm etre  ca rac- 
te ritza r un m odel en d e p o rtac ió , el 
més genera l, pel que  fa referéne ia  als 
espanyo ls  que  hi anaren a raure.

L ’equ ip  de recerca del Fons... va par
tic ip a r en la proposta  p edagó g ica  “ La 
m em òria dels cam ps”. Primores Jor- 
nades In te rd isc ip lin à rie s  sob re  la 
D eportació  que es van ce leb ra r els 
d ies 1, 2 i 3 de feb re r d ’enguany i que 
foren o rg a n itza d e s  pe r la Ins tituc ió  
Cultural del CIC de Barcelona. La nos
tra con tribuc ió  fou una conferènc ia  titu 
lada “ Els cam ps nazis” on es va exp li
ca r les d iferents tra jectòries vitals que 
els repub licans espanyo ls seguiren per 
arribar als cam ps de concen trac ió  i la 
v ida quotid iana  dels deporta ts, tant al 
cam p central del KL M authausen corn 
als seus kom m andos exteriors.

El p ro p p a ssa t 26 de febrer, im pu lsâ t 
des de la R egidoría de C ultu ra  i l’A rxiu

M un ic ipa l es realitzà a C aste lla r la la  
tro b a d a  d ’investig ado rs  sobre  l’exili, 
l’in te rnam ent i la d e p o rta c ió  de ls  repu 
b lica ns  de  l’Estat espanyo l d u ran t el 
período  1939-1945, on s ’ana litza ren  
els treba lls  d ’in ves tig ac iô  en ours i les 
p rin c ip a ls  Unies de  rece rca ; en a q u e s 
ta tro b a d a  en van p resen ta r un total de 
nou co m u n ica c io n s  que  s ’ad reça re n  a 
la d e p o rta c ió  des d ’ô p tiq u e s  ben d ife 
rents: la h istórica , l’educa tiva , la literà- 
ria, l’a rx iv is tica  i la pe riod ís tica . La jo r
nada ens va pe rm etre  co n s ta ta r que 
to t i que  la d e p o rta c ió  no és un sub- 
je c te  de  re c e rc a  h is to r io g rà fic  de  
m oda, poc  a poc  augm enta  l’interès 
envers aquesta  tem ática .

D ins les ac tiv ita ts  que  o rgan itzà  el 
CoM ectiu p e r la pau i la Solidarität, 
més con c re ta m e n t en el m arc de  la 
“Setm ana pe ls  D rets i les C u ltu res”, 
l’A rxiu  M un ic ipa l i e ls m em bres del 
Fons... van im partir una con fe réne ia  
sota el títol “ Els ca m p s  de  c o n ce n tra 
ció. Una h istória a c tua l? ” el passâ t 22 
de m arç. L ’exp o s ic ió  va anar e n ca m i
nada a s itua r ais ass istan ts  en les ca u 
ses de la d e p o rta c ió , com  s ’e xp lica  la 
p re sè n e ia  d ’e s p a n y o ls  a is  ca m p s  
nazis, la seva o rgan itzac ió , les po liti
ques de l’e x te rm in i... Cal d e s ta ca r el 
torn de p regun tes  ence ta ts  pels ass is
tants i que  va se rv ir p e r a deba tre  
a s p e c to s  q u e  re la c io n e n  aq u e ll 
m om ent h is tó ric  am b el que  es viu 
encara  avui a m olts pun ts  del p laneta.

Per fina litza r, d u ran t el m es d ’abril i 
m aig es va c e le b ra r un ours d ’h istôria 
de C ata lunya, o rgan itza t des  de  l’A rxiu 
M un ic ipa l, que  ana litzava  la guerra  
civ il espanyo la  se ixanta  anys després . 
El ours, im partit p e r Ernest G alla rt va 
fe r un repàs de ls  d ies anteriors  a l’es- 
c la t del co n flic to  bèM ic, la rep ress ió  a 
la re reguarda , la darre ra  e tapa  de la 
guerra  civ il a C ata lunya  i l’è xode  i l’exi- 
li de ls  re p u b lica n s  espanyo ls  a pa rtir 
de fe b re r de  1939.

RECERCA CIENTÍFICA
Una de  les m illers m añeros de dona r 

a conè ixe r un fons és fom enta r-ne  l’ùs 
i que  a través d ’a rtic les en revistes es- 
pec ia litzad es, de treba lls  de recerca , 
fins i to t de  tes is  doc to rá is , s ’exp lorin  
les poss ib ilita ts  que  o fe re ix  la d o cu - 
m entac ió  i que  es va lori entre  la com u-
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nitat investigadora . A m b  aquesta  in- 
tenció  s ’ha po tenc ia t la co l-laborac iô  al 
m àxlm  am b q u a lsevo l p ro je c te  de 
recerca clentific . Cal no ob llda r que la 
qènesi d ’aquest Fons... fou la recop ila - 
clô de m aterials per a una investiqació.

A  les Jo rn a d e s  so b re  la fl de  la 
G uerra  C ivil ce le b ra d a s  a O lot, el 5 I 6 
de  fe b re r d e  1999 el q ru p  de  re ce rca  
de l F ons ... p resen ta  un b lo c  tem àtic , 
tre s  c o m u n ic a c io n s  so b re  el KL 
M authausen: “ Un p ro je c te  de  d ifus iô  
cu ltu ra l: el Fons sob re  la d e p o rta d o  
1939-1945” : “ Una h is toria  de  v id a  de  
p o s tgue rra : de  F on tsca ldes  a M au t
h a u s e n ” i “ D os jo v e s  c a ta la n s  al 
ca m p  de  M a u thausen ”.

A c tu a lm e n t hi ha e n ce ta d e s  d iv e r
ses Unies de  re ce rca : la p rim e ra , 
su posa  la re a litzac iô  d ’una tesi de  lli- 
ce n c la tu ra  i una tesI d o c to ra l sob re  
a s p e c te s  d e ls  re p u b lica n s  e spanyo ls  
al KL M au thausen  a la UAB; tam bé  
s ’està  fin a lltza n t les re ce rq u e s  sob re  
la d e p o rta c ié  loca l de  C aste lla r al KL 
M au thausen  I que  es co n c re te n  en la 
p u b llc a c lé  d ’un p rim e r a rtic le  a la 
rev is ta  A rra o n a , núm ero  22, titu la t 
“ H is toria  oral i d e p o rta c ié  re p u b lica n a  
esp a n yo la  al KL M au thausen : el cas  
de  C aste lla r de l Va llès” ; un de l ca m p  
cen tra l de l KL M au thausen  que  realit- 
za S ilv ia  Sáiz. T am bé les h is to ries de  
v ida  tenen  un a p a rta t im p o rta n t en la 
re c e rc a . En a q u e s t s e n tit c a ld r ia  
e sm e n ta r e is e s tu d is  rea litza ts  p e r 
a lum nes  de  TIES de  C aste lla r en el 
m a rc  d e l tre b a ll de  re c e rc a  de  
Batxille ra t.

CONCLUSIONS
- No és en abso lu t freqüe n t que  els 

h is tohadors, a I’hora d ’e n d e q a r una 
recerca , adop tin  tam bé  una m enta lita t 
de docum en ta lis ta  o d ’arxiver. El fe t 
que  m entre la rece rca  es realitza tin- 
quin en com p te  la p o ss ib llita t de qene-

rar un eos docum enta l, que  postehor- 
m ent s iqu i tra c ta t a rx iv ís tica m e n t i 
posâ t a l’abast d ’a ltres h is tohadors, és 
una bona m anera de c re a r nous fons i 
e n r iq u ire l patrim oni docum enta l.

- La c re a d o  d ’aques t Fons.. és la 
p rova que  am b pocs  m itjans té cn ics  I 
econém ics , però  am b una v is ló  m olt 
c lara  del que  cal fe r I com  cal fe r-ho  és 
ben poss ib le  asso lir un volum  d o c u 
m ental prou s iqn ifica tiu  i represen ta tiu  
que perm et! la rea lltzao ié  de  treba lls  
d ’enve rqadu ra  i que  perm eti, a pa rtir 
d ’aquests , e m p le n a r les co n s id e ra 
b les  llacu nes  h is to rio q rà fiq u e s  que  
sobre  la d e p o rta d o  encara  existe ixen 
arreu de  l’Estat espanyo l.

- Des de l’arxiu m un ic ipa l no ùn lca- 
m ent es vetlla  p e r la d o c u m e n ta d o  
gene ra da  pel p rop l A jun tam ent, sino 
tam bé  p e r la sa lvagua rda  de  la m em ò
ria coM ectiva  de  la vila, l’arxiu de c iu - 
ta t, in c e n tiv a n t el re s p e c te  p e r la 
d o cu m e n ta d o , les donao lons, les ce s 
s ions en d ip ò s it i una bona m ostra n ’és 
el Fons sob re  la d e p o rtao ió  1939-1945  
a pa rtir del qual existe ixen p e rsp e c ti
ves de  noves apo rta c ions  externes a I’ 
arxiu m un ic ipa l.

- El p rim e r sub je c te  de la d lnam itza - 
d é  cu ltu ra l de l’arxlu han estâ t eIs 
a lum nes, tan t de  p rim ària  corn de 
secundàrla , ja  que  eis in fants d ’avui 
serán eis consu lto rs  del dem à, i qu ina 
m illo r p u b lic ita t i d ivu lq a c ié  de  l’arxiu 
podem  fe r que  d ifo n d re ’l entre eis d u -  
tadans. Corn a es tra tèq ies  de d ifus ié  
in ic iá is  hem co m p tâ t am b la coM abo- 
rac ié  de tots eis m itjans de  com un ica - 
c ié m un ic ipa ls  (ràdio, p rem sa) i les 
p u b lica c lo n s  locals, p e r ce rc a r ulte- 
rlo rm ent d ’a ltres suports  més qenè rics  
i d ’àm bits  q e o q rà fics  m és am plis.

- Hem partit de  la Idea de  l’a rx lve r 
corn una persona d inàm ica  que  tira 
endavan t p ro jec tes  cu ltu rá is  com  és el 
del Fons... M a lq ra t tot, aquest és un

p ro jec te  d ’un abast m olt am pli que 
po tse r supera  els recursos del prop l 
arxiu m un ic ipa l; to t I aixi, el p rop i arxiu 
m un ic ipa l s ’ha convertit en un centre  
d ’es tud is  al vo ltan t del qual s ’orqan lt- 
zen treba lls  de  rece rca  sobre  aquesta  
tem àtica .

- La c re a c ió  del Fons... té una part 
de c iè n c ia  a rx lv is tlca , una p a rt de 
c iènc ia  h istérica , pa rt d ’h istòria  socia l, 
d ’h istòria po litica , d ’h istòria id e o lò g i
ca, d ’h istòria orai, d ’e lem ents in form à- 
tics  i re p ro q rà fics  que  ens han o b liq a t 
a a p ro fu n d ir en to tes les d isc ip lin e s  
arx ivístiques; pe r conseqüen t, s ’obra  
una nova porta  a la c o n s e rv a d o  de ls 
m ateria ls recop lla ts , m olts d ’e lls fons 
sonors I aud iov isua ls. Per altra part, 
a ixò com porta rá  l’ús de les noves tec- 
no loq ies que  fac ilita ran  la rece rca  I la 
taran més ágil. A ixí dones, podem  d ir 
que  el F o ns ... oonté una tip o lo g ia  i uns 
suports  docum enta is  que  ens fan a d o 
nar que  la c iènc ia  arx iv ís tica  és rica en 
tip o lo g ie s  d o cu m e n ta is  I que  cad a  
una requere ix  un trac tam en t únic I 
d ife renc la t.

- Val a d ir que  el Fons..., p e r la seva 
p ròp ia  tem àtica  despa rta  interés, en 
a lguns s im patia , en d ’a ltres rebu lg , 
però  no de lxa  Indiferents. Per tant, 
cre iem  que  am b un tem a com  aquest 
és com  m illo r es pot d o na r a coné ixe r 
l’A rxIu  M u n ic ip a l de  C a s te lla r de l 
Vallès.

G A L E R IA  D 'A R T
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Teléfon 93 726 51 22 
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E l títol d ’a q u e s t es tu d i fa  re fe rè nc ia  a 
un de ls  ko m m andos  de l ca m p  de  
co n c e n tra c ié  de  M au thausen , ente- 
nen t-se  p e r ko m m andos  eis d ife ren ts  
Iloos de  treba ll g e n e ra lm e n t fo ra  del 
o a m p  (corn  fà b r iq u e s , c a rre te re s , 
tûne ls , ped re ra s , eto.) en ca ra  que  
ta m b é  es cone ix ie n  am b  a q u e s t nom 
eIs se rva is  de  les ins ta l-lac ions  Inte
rio rs  (b u g a d e r ia , fo rn , in fe rm e ria , 
b o m bers , e tc .) I e is ca m p s  s e cu n d a - 
ris. En a q u e s t cas  co n c re t es trac ta  
d ’un g ru p  de  treba ll e x te rio r en el que  
la seva ta sca  era ana r a tre b a lla r a 
una p e d re ra  e x is ten t a la p o b la d o  de  
M authausen d u ra n t el d ia , re to rnan t 
oap  el ve sp re  a p a ssa r la nit al cam p .

La p e cu lia rita t d ’a q u e s t g ru p  de  tre 
ba ll, q u e  era un ko m m a n d o  pe tit, 
d ones  el fo rm aven  a p ro x im a d a m e n t 
uns q ua ran ta  m em bres , és que  la 
n a c lo n a lita t d e  to ts  e is seus  in te 
g ran ts  era espa n yo la  i que  eis g ru p

El kommando 
Poschacher

Jordi Moliner Rodriguez

d ’e d a t que  el co m p o sa va  os tava  fo r
m at p e r a d o le s o e n ts  o no is  m o lt 
joves, qu a s i nens. A q ü e s te s  c a ra c té 
ris tiques  p e cu lia rs  varen  se les que  
em  van Im pu lsa r a in ve s tig a r sob re  
a q u e s t kom m ando  en pa rticu la r.

La base  de l treba ll han es tâ t unes 
en trev is tes  'e a litza d e s  a su p e rv ive n ts  
de l g rup ; p e r tan t es tra c ta  d ’un tre 
ball d ’h ls tôrla  oral de l que , sem p re  
hem  de  te n ir p re se n t les seves lim ita- 
o ions, però  ta m b é  la p o ss ib llita t enri- 
q u ld o ra  d ’a q u e s t tip u s  d ’h is tô ria  que  
ens p e rm e : in ic ia r noves á rees d ’in-

ve s tig a c ió  a llá  on no ex is te ixen  d o c u 
m ents escrits . C o n c re ta m e n t, p e r I’e- 
la b o ra c ió  de  la m eva in v e s tig a d o  he 
tre b a lla t  a m b  el te s tim o n ia tg e  d e  
ca to rze  m e m b re s  de l ko m m a n d o  que  
avui en d ia  sob re v iu e n . Si ten im  p re 
sen t que  el n om bre  to ta l de  m em bres  
era  a p ro x im a d a m e n t d ’uns qua ran te , 
el p e rc e n ta tg e  és s u fic ie n tm e n t im 
p o rta n t com  p e r p o d e r d o n a r una 
v is ió  fo rça  co m p le ta  de l g ru p .

El re ia t de  les seves v ivé n e ie s  des  
d ’E spanya fins  a a rr ib a r a M a u thau 
sen c o m e n ç a  a m b  l’e s c la t d e  la 
G uerra  C ivil. Eis jo ve s  o b je c te  d ’a 
q u e s t treba ll eren e n ca ra  nens en la 
seva m a joria , d o n e s  hav ien  nascu t 
d u ra n t la d é c a d a  a n te rio r. A lg u n s  
tenen re co rd s , m on tre  ju g a ve n , de  
b o m b a rd e ig s  i d e  m ov im en t de  tro 
pes. S e gons  d ’on eren van v iu re  la 
g u e rra  m és av ia t o m és ta rd . Hem  
d ’a c la r ir  q u e  la p ro c e d é n c la  d ’a- 
que s ts  jo ve s  és m o lt d ive rsa  i quas i 
to tes  les zones  d ’E spanya  tenen un 
“re p ré se n ta n t” d ins  d ’a q u e s t g ru p . De 
m anera  q u e  en de te rm in a te  casos , al 
p o c  de  o o m e n ça r al gue rra , a lguns  
van  h a v e r d ’a b a n d o n a r les se ve s
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cases  i a n a r-se ’n re fu g iá is  a a ltres 
zones on ex is tia  una m a jo r segu re ta t, 
d o n cs  o bé les seves c iu ta ts  i p o b le s  
van ca u re  en poo  te m p s  en m ans de  
les tro p e s  fra n q u is te s  o bé ex is tia  el 
perill que  hi ca ig u e ss in . El p rin c ip a l 
Hoc d ’a co llid a  d ’a q u e s te s  fam ilie s  va 
se r C a ta lunya , on al p rin o ip i de  la 
g u e rra  en ca ra  es p o d ia  v iu re  re la tiva - 
m ent bé  si ho o om pare m  am b  a ltres 
llocs  de  la Peninsula on l’e scasse sa  i 
e ls p ro b lè m e s  de  la g u e rra  ja  co - 
m ençaven  a p rese n ta r-se  am b  m olta 
fo rça .

D ’aq u e s ts  nens hi havia  un g ru p  que  
ja  ten ien  e d a t a d o le sce n t i que , tan 
a v ia t co m  van p o d e r, en a lg u n s  
casos , és van p re se n ta r vo lun ta ria  a 
l’e x é rc it de  la R e p ú b lic a  i a lg u n s  
va ren  a rr ib a r a fa lse ja r la seva e d a t 
p e r tal de  p o d e r e n tra r a com b a tre .

Els e s d e v e n im e n ts  d e  la G u e rra  
varen  fe r q u e  to ts  els m e m bres  de l 
g ru p  es tro b e ss in  a C a ta lunya  a fina ls  
de  l’any 1938 i in ic is  de l 1939. I la re ti
rada  tan de is  c iv ils  com  d e ls  m ilita rs 
els va p o rta r a haver de  p a ssa r la 
fron te ra  oap  a Franga a p rin c ip ie  de l 
1939.

Un c o p  traveseada  la fron te ra , els 
nens i les dones  eren separa te  de ls  
hom es i tra s lla d a ts  a d ife ren te  parts  
de  Franga a uns c a m p s  anom ena ts  
re fu g is  en els q u e  s ’ in te rna  a les 
do n e s  am b  cria tu res , a la g e n t g ran  i 
a ls invàlide . A p ro x im a d a m e n t la m ei- 
ta t de ls  nens i jo ve s  q u e  fo rm ara n  el 
fu tu r  ko m m a n d o  P o so h a ch e r son 
tra s lla d a ts  des  de  la fron te ra  en tren 
fins a la looa lita t d ’A n gu le m a . La resta 
de  joves, b à s io a m e n t e ls que  ten ien  
m és e d a t i hav ien  fo rm a t p a rt de  
l’exéro it, no va ren  a n a r a A n g u le m a  ni 
a c a p  a ltre  tip u s  d e  re fug i p e r fam ilie s  
s ino que  pasearan  pe ls  c a m p s  de  
c o n c e n tra c ió  q u e  e ls  fra n c e s e s  
ten ien  p re pa ra te  pe ls  m ilita rs  i hom es 
c iv ils  (tre t d e ls  a n d a n e ) i que  estaven 
s ituata  en la seva m ajoria  a les p la t- 
ges  de l Reselló.

A  to ts  aqueste  ca m p s , a ls re fug ia ts  
s e ’ls hi p la n te g e n  d ive rses  o p c io n s  
en el ca s  que  no foss in  re c lam a ts  p e r 
a lguna  pe rsona  que  v isq u é s  a Franga 
i es re sp o n sa b ilitzé s  d ’ells, una de  les 
p e q u e s  fo rm es  q u e  ten ien  p e r so rtir

d e ls  ca m p s . Una és la d ’e m ig ra r c a p  
a a ltres pa ïsos corn M éxic  o la URSS. 
Però a q ues ta  p o s s ib ilita t era fo rça  
c o m p lica d a  i, a m és, el g ove rn  fra n 
cés in tentò  a p ro fita r la m assa de  re fu 
g ia ts  p e r p o d e r em p ra r- lo s  en qu e l- 
com  útil i e ls hi o fe re ix  que  th in  entre  
tres poss ib ilita ts : la in c o rp o ra d o  a la 
leg ió  E strangera , les C o m p a n y ie s  de 
Treba ll i e ls Ba ta llons  de  M arxa. Els 
joves del g ru p  opta ran  pe r la segona  i 
la te rce ra  p roposta . A  les C o m pany ie s  
de  Treba ll es d e d ic a v a  als hom es a 
fo r t if ic a r  la fro n te ra  fra n c e s a  a m b  
A lem anya  i Itália, s ituan t-se  en les 
se g o n e s  lin ies a cce ssó rie s  a les lin ies 
p r in c ip a ls  d e  res is ténc ia . Els B a ta
llons de  M arxa es van o re a r com  a 
oos  e s tra n g e r un c o p  s ’ in ic ia  la 
S egona G uerra  M und ia l i e ls q u e  s ’a- 
llis taven  s ig naven  un oon trao te  pel 
te m p s  que  d u rés  la guerra .

A m b  la invas ió  de  Franga p e r pa rt 
d e ls  a lem anys, el ju n y  de  1940, m olts 
d e ls  re fug ia ts  e sp a n yo ls  es troben  a 
p ro p  de  la fron te ra  en C o m p a n y ie s  de 
Treba ll, do n e s  re co rd e m  que  les ta s 
q ues  de  fo r t if ic a d o  era una de  les 
seves  p r in c ip a ls  a c tiv ita ts . És p e r 
a ixó que  serán  de is  p rim e rs  g ru p s  
q u e  ca ig u in  en m ans d e ls  a lem anys. 
Els que  pe rtan y ien  als B a ta llons de  
M arxa ta m b é  són rá p id a m e n t c a p tú 
rate, do n e s  s ’inc louen  d in s  la des te ta  
de  l’e xé rc it francés . Un c o p  fe ts  p re - 
soners  serán tra s lla d a ts  a un ca m p  
de  p resone rs  de  gue rra  i an iran  p a s 
san t d ’un ca m p  a un a ltre  fins que, 
fina lm en t, a ca b a ra n  sen t dep o rta te  al 
o am p  de  M authausen.

El ca s  d e ls  re fu g ia ts  q u e  va ren  q u e - 
d a r-se  a A n g u le m a  va se r d ife ren t. 
Els a lem anys  a rriben  a la d u ta t  i, en 
un p rim e r m om en t m an tenen  el fun - 
c io n a m e n t de l o am p , pe rò  al m es 
d ’a g o s t i d e s p ré s  d ’h a v e r fe t un 
e sco rco ll, ro d e g e n  el c a m p  i po rten  a 
to ts  e ls  re fu g ia ts  a l ’e s ta o iô  p e r 
d e p o rta r- lo s  d ire c te m e n t al c a m p  de 
M au thausen .

Un c o p  to t el g ru p  es tro b a  a 
M au thausen , in ic ia lm e n t ca d a so û  va 
se r d e s tin â t a d ife re n ts  ta sq u e s  d ins 
de l ca m p , i una p a rt d ’a q u e s t jo ve s  va 
se r e nv iada  al ca m p  de  G usen, un 
k o m m a n d o  p ro p e r  a M a u th a u se n .

C ap  a fina ls  de  1942 i p rin o ip is  del 
1943, es fa re to rna r al o am p  cen tra i a 
to ts  els jo ve s  q u e  es troben  d isp e rso s  
a G usen i a a ltres kom m andos pe r 
c re a r l’a nom ena t kom m ando  Poscha- 
cher. A q u e s t g ru p  esta rá  d e s tin â t a 
tra b a lla r a una ped re ra  que  es tro b a  a 
la lo ca lita t de  M authausen, a la que  
tin d ra n  q u e  d e sp la g a r-se  ca d a  d ia  
p e r traba lla r, i d e sp ré s  c a p  el ve sp re  
to rn a r al ca m p  a dorm ir.

La pe rsona  que  havia d e m a n a t ma 
d ’ob ra  al ca m p  p e r e xp lo ta r la p e d re 
ra era A n ton  P oschacher, una de  les 
p e rsones  m és riques i a m b  m és in- 
flu é n c ia  de l pob lé , m em bre  de l p a rtit 
nazi loca l, i que  n e cess itava  tre b a lla - 
d o rs  p e r la seva fe ina , d o n c s  la m a jo 
ria d ’hom es estaven m ob ilitza ts  p e r la 
g u e rra  i so la m e n t q u e d a ve n  tre b a - 
llant a la p e d re ra  un g ru p  de  ve ils  i de  
dones. El ca m p  li va s u b m in is tra r els 
jo ve s  e sp a nyo ls  i el g ru p  va rebre  
a q u e s t nom  p e r eli, enoara  q u e  corn 
era  de  d ifio il p ro n u n c ia c ió  la m ajoria  
de ls  seus oo m p a n ys  i é lis  m ate ixos  
s ’anom enaven  “p o c h a c a s ”, i e ls oa ta - 
lans p e r s im ilitud  a m b  el nom  ta m b é  
els hi de ien  “ b u txa q u e s ”.

En so rtir de l ca m p  i b a ixa r c a p  a la 
ped re ra , e ls p rim e rs  d ies  anaven  v ig i
late p e r un o fic ia l i dos  so ld a ts  am b  
gossos ; pe rò  m o lt av ia t a ixò  va va ria r 
i so lam en t hi anava  am b  ells  l’o fic ia l. 
M a lg ra t q u e  la v ig ilà n c ia  era p oca , les 
p o s s ib il ita ts  d ’e v a s ió  e ren  nuM es, 
d o n cs  estaven m olt lluny de  q u a lse - 
vol fron te ra .

Al treba ll al que  estaven des tina te  
era fo n a m e n ta lm e n t el de  la ped re ra ; 
d e s o o b rir  la pe d ra  re tiran t la terra , 
c a rre g a r la p e d ra  en va g o n e te s  que  
po s te rio rm e n t po rta rien  fins  a unes 
b a rq u e s  al D anub i q u e  es tava  s ituâ t 
m olt a p ro p  de  la ped re ra , o bé c a p  a 
un m oli p e r fe r g rava , i tra n sp o rta r el 
g ra n it p e r fe r lla m b o rd e s  de  vo re res  i 
ca rre te res, oosa que  es tre b a lla va  a 
la m ate ixa  p e d re ra . A lg u n s  m em bres  
de l g ru p , i d u ra n t una d e te rm in a d a  
te m p o ra d a , va ren  es ta r a ju d a n t en 
una sé rie  d e  g ra n g e s  p ro p e re s  al 
ca m p , a les fe ines  a g rico le s  i ram a- 
de res , re to rn an t d e sp ré s  al g ru p  un 
c o p  fina litza va  la seva fe ina.

Les o o n d ic io n s  de  v ida  en el kom -



m ando  sem b la  que  eren m ille rs  que  
al c a m p  ja  q u e  es m e n ja va  m és 
(re b le n  un s u p le m e n t de  m e n ja r 
d o n a t p e r l’am o d e  la pe d re ra ) i la 
v ig ilá n c ia  no es tava  a co m p a n y a d a  
de  v lo lé n c ia , fe t q u e  e ls pe rm e tia  
v iu re  a m b  una ce rta  tranqu il-lita t. A  
m és eren m illo r c o n s id e rá is  al cam p , 
on els a ltres p resos els ten ien  un ce rt 
respec te .

Un de is  tem es pel qua l el kom m an- 
do  ha es tâ t m és co n e g u t és el de  les 
fo tog ra fíes . A q u e s t a p a re ix  a nom ena t 
a la m a joria  d e is  Ilib res so b re  d e p o r- 
ta c ié  i so b re  M au thausen  i co n s is te ix  
en el fe t que  es va acon se g u ir, pe r 
pa rt de ls  p resone rs  espanyo ls , treu re  
una série  de  fo tog ra fíes  on q u e d a ve n  
re fle c tid e s  a lgunes  de  les a tro c ita ts  
de l ca m p  que  han se rv it p e r il-lustrar 
m o lts  lllb re s  q u e  tra c te n  so b re  
M authausen, a lbora que  en el p ro cè s  
de  N u rem berg  varen  se rv ir p e r re- 
co n é lxe r i a cu sa r a m e m bres  de  les 
SS i de l g ove rn  nazi q u e  a firm aven  no 
co n é ixe r ni haver tin g u t c a p  re lac ié  
am b  el tem a, i q u e  a p a re ix ien  de  v is i
ta al ca m p  al c o s ta i d e ls  seus co m a n 
dants.

Un co p  c o p ia d o s  les fo tog ra fíes , i 
a m a g a d o s  d ins  de l ca m p , es va p e n 
sa r que  es ta rlen  m és se g u re s  fo ra  i 
p e r a ixé es va co n ta c ta r am b  el kom - 
m ando  P o sch a ch e r q u e  sortia  i e n tra 
va c a d a  d ia  d e l c a m p  a m b  una 
v ig ilá n c ia  redu ïda , i se ’ ls va d o n a r el 
c lixés  fo to g rà fic s . D ’a q u es ta  m anera 
les fo tog ra fíes  varen  so rtir p e r o b ra  de  
m em bres  d ’a q u e s t kom m ando , que  
un c o p  fo ra  se les van e n tre g a r a 
A nne  Poitner, una senyora  q u e  v iv ia  a 
M au thausen I am b  la que  ten ien  c o n 
ta c te  (els a judava  fo rça  I ten ia  Idees 
an ti-naz is ) que  les va g u a rd a r en Hoc 
se g u r fins a l’a llib e ram ent.

A  p a rtir de  1944, co n c re ta m e n t ca p  
a la fl d ’a q u e s t any, la s itu a c ié  can- 
v ia rà  pel kom m ando , do n e s  es que -

daran  a tre b a lla r a la p e d re ra  i ja  no 
to rna ran  a p u ja r al c a m p  ja  que  els hi 
havien co n s tru it una b a rra ca  e sp ec ia l 
p e r a ells s ituada  en tre  la pe d re ra  i el 
D anub l. G aud ien  d ’un rég im  d ’una 
e s p é c ie  de  se m i-llib e rta t enca ra  que  
segu ien  co n tro lá is  pel ca m p . I ja  c a p  
a la fin a lltza c ié  de  la guerra , els ù ltim s 
m esos, es va p ro d u ir el tras lla t de  la 
m a jo ria  d e ls  jo v e s , en d ife re n ts  
g rups , a a ltres destins : una p a n ifica - 
do ra  a Linz, lo ca lita t p rope ra , a una 
fá b rica  de  cuir, i un p e tit g ru p  va q ue - 
d a r-se  a la b a rra ca  de  la pedre ra .

El m a ig  de  1945 el ca m p  és a llib e ra t 
pe ls  am ericans . Els “p o c h a c a s ” que  
es tro b a ve n  en d ife re n ts  llocs a c u d e i- 
xen c a p  el ca m p  de  M authausen p e r 
re trob a r-se  am b  els seus co m p a n ys  i 
c e le b ra r  a q u e s t e sd e ve n im e n t. La 
seva re p a tr ia c ié  va su p o sa r un p ro-

b lem a p e rq u é  si les a ltres  n a c lo n a ll- 
ta ts  to rnaven  ais seus re sp e c tiu s  pa í
ses, e ls re p u b lic a n s  no p o d ie n  re to r- 
nat a l’E spanya de  F ranco  i, p e r tant, 
a igú  es ten ia  q u e  fe r cá rre c  d ’e lls. 
D esp rés  d ’un te m p s  de  p e rm a n é n c ia  
al ca m p  ( varen  se r l’ù ltim a n a c iona li- 
ta t q u e  va se r re p a tr ia d a ), la m a joria  
varen  ana r a Franga on van se r ben 
a co llits  i on va ren  re fe r les seves 
v ides . Avu i en d ia  p o c s  han re to rn a t a 
E spanya i m olts han a d q u ir it la nac lo - 
n a lita t fra n c e s a , fe n t la v id a  a llá , 
te n in t filis  fra n ce se s , pe rò  m an ten in t 
e ls re co rd s  i e ls idea ls  q u e  e ls van 
p o rta r a p a tir l’exili i la d e p o rta c ió .
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Historia
d’un

reportatse

%

Joan Sella • Reporter de Línea 900 (TVE)

E l m es de se tem bre  de  1998 em vaig 
p resen ta r al de sp a tx  d ’un d irec tiu  de 
TVE-C ata lunya p e r exposar-li un pro- 
je c te  de  reporta tge  sobre  eis espan- 
yo ls  d é p o rta is  al ca m p  d ’exte rm in l 
nazi de M authausen. U va ig  fe r una 
re lac ió  ràp ida  de  la qüestió , to t rem ar- 
ca n t que, p robab lem e n t, ens trobà- 
vem  devan t l’ù ltim a oportun ita t de  fixa r 
la m em òria v iva de la ba rbà rie  que  
patiren uns c iu tadans  p rôx im s a nosal- 
tres, ja  que  cad a  full de ca lenda ri que  
que ia  s ’endu ia  inexorab lem ent la luc l- 
desa  i la sa lu t de ls  darre rs  superv l- 
vents de M authausen.

Vaig ins is tir p re m ed itada m en t en el 
co n ce p te  “m em òria v iva ” ; la poss lb ili- 
ta t de  resca ta r el re lat en p rim era p e r
sona d ’uns fets no tan Ilunyans corn 
sem blen  i que, a més a més, tenen 
una esfe re ïdora  tend è n c ia  a repe tir-se  
en e sce n a ris  g e o g rà fic a m e n t m o lt 
pròxim s, com  ara els Ba lcans i A lgérie .

P res responsab le  ca m p  (esquerra), H im ler i com an d an ts  cam p Z iere is  i B achm ayer. FOTO: F. BOIX(ADC)

Dos m inuts d e sp rés  va ig  en tendre  
que  la tro b a d a  am b el meu supe rio r es 
donava pe r a cabada , I que  la meva 
c a p a c ita t de  pe rsuas iò  havia estâ t 
nul-la : “ Ja s ’ha p a r la i m assa d e ls  
cam ps de  concen trac iò . Busca tem es 
m enys c o m p llc a ts ”. A fo rtu n a d a m e n t 
p e r a l’em presa  on treba llo  i pe r a mi, 
qui va p ro nun c ia r aquesta  frase ja  no 
treba lla  a TVE.

Uns m esos desp rés  va ig  ob ten ir la 
Hum verda  pel p ro jec te  “ M au thausen”. 
Les prim eres passes en la fase de 
d o cu m en tac iò  em varen d u r al Fons 
D ocum enta i de la D eportac iò , que  té 
la seva  seu a A rx iu  M u n ic ip a l de 
C aste lla r del Vallès. L ’abundan tiss im  
m ateria l que  con té  el Fons i el trac te

Forns crem atoris FOTO: F. BOIX (ADC)

o b e ri de l’a rx ivera  S ilvia Saiz em van 
d o na r un im puls m olt optim is ta . De fet, 
pe r a qua lsevo l persona in te ressada 
en la d e p o rta c iò  espanyo la  als cam p s  
nazis, el Fons D ocum enta i de C aste 
llar del Vallès és una mina.

D esprés de  co n ta c ta r am b a lguns 
exdepo rta ts  -e Is  qua is  em perm eteren  
de  so tm e tre ’ls a un “ b u id a t” b io g rà fic  
in tens issim - em va ig  a d o n a r que  el 
moli de l’os de la h istôria  que  voila 
conve rtir en reporta tge  no era ún ica- 
m ent la seva es tada  a l’Infern nazi, 
sinò tam bé el seu com prom is  perpe tu  
de  tes tim on ia r la ba rbàrie  i èsse r v ig i
lants fins el lim it de  les seves fo rces  
p e r ev ita r que  M authausen es repetis 
de  nou. En les entrev is tes p repa ra tò - 
ries, un de ls  pe rsona tges va p ro n u n 
c ia r una frase que em va a juda r m olt a 
co m p re n d re  les ac tituds  de ls  e xd e 
porta ts: “fe r conè ixe r la H istôria  pe r 
ev ita r que  es repete ixi.

A  pa rtir d ’aquest m om ent, el p ro jec te  
de  reporta tge  ja  ten ia  eis lim its p re c i
sos: “ M authausen, el d e b e r de reco r
d a r” serla  el titol de  la histôria, i la 
narracló  es cen tra rla  en l’es fo rç  de 
m em òria m ilitan t de ls  exdeporta ts .

El següen t pas va ser b u sca r un fil 
co n d u c to r del relat; allò que  fes ta n g i
b le “el d e b e r de  re co rd a r”. Va se r l’ex- 
d e p o rta t A n ton i Roig, se c re ta r! de 
l’A m ica l M a u thausen , qu i m e ’l va 
posa r dam un t la taula: les seves ses
s ions in form atives a les esco les  sobre



la tra g è d ia  de  la d e p o rta c ió . Vaig 
ass istir a una de les xe rrades de  Roig 
I va ig  co m p re n d re  que  to t el que  es 
pugu i fe r pe r p rese rva r la m em oria de 
la ba rbàrie  és poc. El re lat en prim era 
persona de Roig als a lum nos valia 
més que  ce n t lliçons d ’h istôria  i film s 
sobre  eis cam p s  de concen trac ió . Els 
a lum nos tenien al davan t a igú que 
havia pa tit en earn p rop ia  to t allò que  
exp liquen  peM ícules fam oses, Ilibres 
m olt doc te s  i p ro fessors m olt ben p re 
parate. Però to t a ixò no era res al cos- 
ta t de ls  e fec tos  m agnè tics  de  la narra- 
c iò en p rim era persona que  van enva ir 
aque lla  aula d ’ensenyam ent prim ari 
du ran t dues hores. A  pun t d ’a ca b a r la 
sessiò ,Roig va s in te titza r el pe rqué  de 
la seva vis ita  a l’esco la  aque lla  tarda; 
“Ara ja  cone ixeu  la H istòria. És a les 
vostres m ans que no es repete ix i. I si 
es re p e te ix  no p o d re u  a l- le g a r 
ig n o rà n c ia ”. P réc isém ent la pre tesa  
ignorànc ia  sobre  el què  passava als 
cam ps d ’exterm in i ha estâ t i segue ix  
e sse n t la b a n d e ra  d e fe n s iva  de ls  
nazis, fos qu ina  fos la In tensität de  la 
seva adhes iô  a Hitler. La gran m ajoria 
de ls  hab itan ts  del pob lé  de M authau
sen -s itu â t a 3 km del ca m p  del m ate ix 
nom - que eren adu lts  d u ran t el III 
Reich asseguren  que  élis mai no van 
sa be r res del què  passava a l’in tehor

d ’aquell p res id i, o fic ia lm en t anom enat 
“c e n tre  de  re c u p e ra c iò  d ’in d iv id u s  
asoc iá is ”. Ara, aquesta  gene ra c iò  i les 
poste rio rs  de veins de M authausen ja  
no podran  de fensa r la seva pass iv ita t 
am b la ignorància , de  la m ate ixa m a
nera que  els joves a lum nos que esco l
taren Antoni Roig ta m p o c  no ho p o 
dran fer. La p rese rvac ió  de la m em òria 
és un gran antídot con tra  la barbàrie .

La resta de la fe ina va se r re lativa- 
m ent fác il. Es trac tava  de  posa r imat- 
ges i com p le m e n ta r les in fo rm acions 
que Roig donava ais alum nos. De tots 
els depo rta ts  que  havia co n e g u t en 
va ig  se le cc io n a r set pe r en trev is ta r 
davan t la càm era, pe r adequa r-m e  al 
lim it de tem ps que  havia de ten ir el 
reporta tge : En p rinc ip i 30 m inuts. No 
cal d ir que  va ig  erra r en el cá lcu l. 
C adascuna  de  les entrev is tes enreg is- 
trades  era, com  si d iguéss im , un 
Am azones de  la m em òria. Si m ’ha- 
gués ceny it a la d u rada  prev is ta  ini- 
c ia lm ent, el reporta tge  s ’hauria des- 
b o rda t p e r to tes les bandes. A  m ig 
roda tg e  va ig  a co n se g u ir que  em per- 
m etessin d o b la r el m inuta tge. Excep- 
c iona lm en t se ’m c o n ce c ia  una hora 
pe r e xp lica r “el d e b e r de  re co rd a r”. 
Unes setm anes després , i am b 25 
hores d ’entrev is tes en reg 's trades , TVE

a cce p ta va  una p ropos ta  m eva, que  jo  
m a te ix  tro b a v a  te m e rà ria : Fer una 
sèrie  de  tres ca p ita ls  de m itja hora 
ca dascun . D ’aquesta  m anera el p ro- 
je c te  “ M authausen, el d e b e r de re co r
d a r” q u edava  red ifin it p e r un títol g e 
neral, “ M authausen” i un subtíto l p e r a 
cad a  cap íto l: “V ia je al in fie rno”, “ El 
co m p lo t de  la e sp e ranza ” i “ El d e b e r 
de re co rd a r”.

C adascun  de is  ca p ita ls  co rrespon  a 
un tram  co n c re t de  la tra g è d ia  espan- 
yo la al cam p. “V iaje al in fie rno” narra 
les v ic iss itu d s  que  van d u r uns 9000 
exilia ts re p u b lica n s  a M authausen i el 
trac te  que  reberen  p e r pa rt de ls  seus 
botx ins. “ El co m p lo t de  la e sp e ranza ” 
e xp lica  el p a p e r e spec ífic  que  assum i 
un g ru p  de depo rta ts  espanyo ls  en la 
res is tène ia  an ti-naz i a l’in te rio r de l 
cam p, i fina lm ent, “ El d e b e r de  re co r
d a r”, que  a g rupa  els ùltim s c inquan ta - 
c in c  anys, d ’ençà  l’a llib e ram en t del 
ca m p  d ’exterm in i. En aq u e s t da rre r 
cap ito l, en el que  els en trev is ta ts  re fle 
x ionen sobre  el poc  que  la hum an ita t 
ha ap rès  de  la tra g è d ia  de  M authau
sen, es ju s tifica  to t l’e s fo rç  d u t a term e 
p e r TVE. ^

PD. Els tres capítols de “Mauthausen” van ser 
emesos els dies 30 d’abril, 7 i 14 de maig del 
2000 al programa Línea 900 de la 2 de TVE.
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“ P e r  qué  ca lleu , poe tes, si a ca d a  
porta  poseu la Hum?”. L ’e xp e riè n c ia  
d ’un ca m p  de  c o n c e n tra c ió  ho p o t fe r 
ca lla r to t m enys la veu de l poe ta , els 
m ots c o n v e rtits  en e x p re s s lô  d e ls  
sen tim en ts , e is od is , e is reco rds , el 
so frim en t, la reven ja , la te n d re sa  i fins 
i tô t l’am or. A q u e s ta  és la re lv ln d lca - 
c lé  d e  l’hom e c o n v e rtit en p oe ta , 
Am at-P in ie lla , p e r sen tir-se  viu, p e r 
in ten ta r c a p ir  el mon que  l’envo lta  i, 
fina lm en t, p e r te s tim o n ia r co n sc ie n t- 
m ent l’ho rro r sofert.

L ’ob ra  és un fenom en abso lu tam en t 
ùn ic  no nom és d ins  la h istéria  llterària  
I d o cu m e n ta i de l nostre  pa is, s iné 
tam bé  d ins el panoram a europeu , on 
podem  d e s ta ca r les a p o rta c lo n s  p o é 
tiques, de tem á tica  lateral, de  Nelly 
S achs O Paul C elan o Ja im e Vándor, i, 
de  m anera m enys d irec ta , les d ’A ra 
gon, Paul E luard, I encara , re p ro du in t 
el mén de ls  g u la g s  russes, les de  Var
lam Xa lam ov o O ss ip  M ande ls tam .

Les  Ilunyan ies , p o e m e s  d e  l ’e x ili 
esd e vé  un d o c u m e n t re llevan t de  les 
in q u ie tu d s  i re fle x io n s  d ’un hom e, 
c o m p ro m é s  i sens ib le , co n ve rtit en 
tes tim on i i s im bo l de  la vo lu n ta t de 
m an ten im en t de  la v ida  i la d ig n ita t 
e s tr ic ta m e n t hum an is ta  d in s  un ca m p  
de  co n c e n tra c ió : p a ra d ig m a  de  la

Poesìa dins un 
camp d’extermini:

La paraula corn a 
recer i denúncíat 

Les Ilunyanies

David Serrano Blanquer

c a p a c ita t de  d e s tru c c ié  i a u todes- 
tru c c ié  de  l’H om e i, a lhora , esséne ia  
d ’ell m ateix.

Es trac ta  de poem es d iversos, en la 
fo rm a i en la lla rgàrla , que s ’adrecen, 
des de  l’absénc ia : “ la Ilunyania” a qué 
fa re feréncla , tan t a l’esd e ve n ld o r que 
ju tja rà  im p lacab le m en t eis cu lp a b le s  
del que  succe e ix  corn, sobre to t, a la 
figu ra  absen t de  la dona, en qui s ’em 
para p e r res is tir to ts els horrors supor- 
ta ts  d u ra n t “unes ho res  lla rg u e s  i 
am argue s”, unes hores que  es conver- 
te lxen en ga irebé  c inc  anys de  sup lic i.

Form alm ent, les setanta-una peces 
es poden  a g ru p a r segons el Hoc p ré 
c is on van ser escrites: n ’hi ha 4 e sc ri
tas a La M osella, 25 escrites  suposa- 
dam en t al Lager Ternberg, 9 al cam p  
cen tra l de  M authausen, 19 a Redl 
ZIpf, 2 a Ebensee, 1 a W ürzburg , 2 a 
Paris, 2 a Sant An ton in , 3 a C aussada,
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1 a A n d o rra  la Vella, i 3 a Sant Ju lià  
de  Loria.

És a dir, Joaqu im  Am at, que  ja  havia 
p u b lic a t poes ia  a les p àg ines  de  la 
revista  m anresana ‘A ra ”, reem prén  la 
ta sca  c re a d o ra  a l’exlli francés , con- 
c re ta m e n t al ca m p  de  La M osella , 
con tin u a  als d ife ren te  c a m p s  de  c o n 
ce n tra c ió  d e p e n d e n ts  d e  M a u thau 
sen i c lou  l’ac tiv ita t, un c o p  ja  a llib e - 
rat, al seu Hoc de  res idéne ia  a Sant 
Ju lià  de  Loria.

En g e n e ra l, p e r tan t, a q u e s ts  te x to s  
d ’A m a t sén un te s tim o n ia tg e  im p re s - 
s lo n a n t de l seu p e le g r in a tg e  a b a n s  i 
d e s p ré s  de l p e rip le  p e ls  c a m p s  de  
c o n c e n tra c ió  naz is  i e sd e ve n e n  un 
e x e m p le  c ia r  de l p a p e r  q u e  to ca  
ju g a r  a ls re p u b lic a n s  co m p ro m e s o s  
que , com  ell, ho d e ixa re n  to t “p e r 
a n a r a m b  les a ig ü e s  Hlures” (“ Re- 
c a n ç a ” ). És a dir, no nom és han de  
p a tir  la g u e rra  p ró p ia , s ino  q u e  so fri- 
ran ta m b é  les c o n s e q ü é n c ie s  de l 
c o n f l ic te  b é M ic  in te rn a c io n a l per, 
fin a lm e n t, no p o d e r re to rn a r a ca sa  
fin s  m o lt m és ta rd , i e n ca ra  a m b  l’a- 
m e n a ça  d e  no fe r-h o  a la c lu ta t e s ti
m ada .

Els p rim ers  poem es, esc rits  d e s  de  
te rres  fra n ce se s  en tre  el g e n e r i el 
m arç  d e  1940, ens m ostren  un A m a t 
m e lang iós  de  la terra  I la don a  q u e  ha 
h a g u t d e  d e ixa r i es cen tra  en el món 
de l re co rd . L ’a rrib a d a  p ro p e ra  d e  la 
P rim a ve ra , d ’a ltra  b a n d a , li d ó n a  
e sp e ra n ce s  de  c o n c lo u re  el ca p tive ri 
I de  s e g u ir  o to rn a r a c o n fia r  en 
l’Hom e.

A  p a rtir d ’aqu i ens trobem  a m b  g a i
rebé  dos  anys de  bu it Hterari, d e s  de  
la seva en tra d a  al c a m p  cen tra l de 
M au thausen  (el g e n e r de  1941) a la 
d isso lu c ió  de l p rim e r de is  ko m m an- 
dos, e s ta b le rt a W o ck la b ru c k  fins el 
m a ig  de  1942. Són els p itjo rs  te m p s  
p e r a to ts  els nouv ingu ts : la im p o ss i
b le  a d a p ta c ló  als co s tum s de l ca m p  i 
una d e s tin a d o  a un ko m m ando  on, 
m a lg ra t te n ir m illo rs  c o n d ic io n s  de  
su b s is té n c ia  q u e  la resta, ha d u r a 
te rm e  una fe ina  fís ica  esgo ta d o ra .

S ituât ja  al L a ge r T e rnberg , In ic ia  la 
seva e tapa  m és crea tiva , e sp e c ia l-



m ent entre  el n ovem bre  i el d e se m b re  
de  1942, p é rio d e  en què  A m a t co - 
m ença  a d e se n vo lu p a r la p e rc e p c ió  
e xp ress ion is ta  de l m on que  l’envo lta , 
un mon on eis co lo rs  de ls  e lem ents  
de  la na tu ra  e n va e ixe n  les seves  
pàg ines , p lens  de  m atlsos d ife re n c la - 
do rs  O d ire c te m e n t an titè tics , esde - 
v ind ran  ve rta d e rs  s im b o ls  de  l’estâ t 
interior, I son la base  d e  les Im atges 
q u e  eli m a te ix  c re a rá  p e r al K.L. 
R eich. La seva p e rso n a lita t es c a ra c - 
te ritza  p e r la c o n fig u ra c ió  d ’un e sp e rit 
vo lg u d a m e n t so lita ri I d e  res is tènc ia  
p e rso n a l I p o lit ic a  d e v a n t el fu tu r 
ince rt que  l’espera , pe rò  sense  p e r
d re  in ic ia lm en t l’esp e ra n ça : “ Em tens 
Iligat, pe rò  no re n d it” (“ L ’e n e m ic ” ) o 
“d ’a lè m e ’n so b ra  p e r a s e g u ir el meu 
vo l.” (“T a rd e r” ).

A  m esura  que  el pas  de l te m p s  es 
va co n ve rtin t en una llosa g a ire b é  
insos ten ib le , “ M és I m és te m p s  e n c a 
ra! (...) M és Ilunyan ies  de  c ru e lta t 
en tre  tu I jo ! ” (“ L lum s d ’a lb a d a ” ), l’a t
m osfera  a s fix ian t es fa  se n s ib le  a tra 
vés de l c o n tra s t c o m p le m e n ta ri esta - 
b le rt en tre  l’a s s o c ia c iò  d ’un b la n c  
d e s o la d o r i d e s tru c to r “ N it b la n ca  
de ls  p itjo rs  c r im s ” (“ La nit de l teu

s ile n c i” ), “ b la n c  que  es posa  in c le 
m ent/ (...) Hast de tem ps, d ’enyor I de 
tris tesa ...” (“Tarder” ), i un verm eil que  
to t ho co b re ix  am b v io lénc ia  de “ lluors 
roges de  l’a lba sa g n a n t” (“ L lum s d ’a l
b a d a ” ) 0 del “roig de la s a n g ” (“Tu no 
ho saps”). La resta de co lo rs  (b laus, 
verds  i grisos) com p lem enten  el mare 
visual I sensitiu s im bò lic  de la natura, 
ap lica d a  des de la seva p e rce p c iò  ps i
co lò g ica  del mòn, i dem ostren  la im- 
po rtància  de la p e rce p c iò  de ls  sentits 
com  a ùnics referents personals ina lie 
nables, jun tam ent am b la paraula.

En el cen tre  d ’a q u e s t p e tit un ivers 
o b s e s s iu  tro b e m  un v e n ta li d ’e le - 
m ents re lac ióna te  am b  el s ilen c i ac la - 
pa rado r, la in com prens ió : “ l’avui és 
s o rd ” (“A n ive rsa ri” ), i la n o c tu rn ita t 
com  a espa i s im b ò lic  a n g o ixa n t però  
que , p a ra d o xa lm e n t, e sd e vé  l’ùn ic  
p o ss ib le  p e r p o d e r crear, eschure , I 
pensar, “ és s ilenc i I repòs” (“A lb a d a  
en ro ig  I en b ia u ” ). El p e n sa r con s ta n t 
és el re sp o n sa b le  de l seu a co s ta m e n t 
al de se sp e r: “ No pens is  més, que  el 
p a ssâ t va e n g o lin t l’a v e r ir ” (“ No p e n 
sis m és” ), s itu a c iò  que  d e s e m b o ca  
en la idea  re ite rada  d ’un g ran  m aison 
co n ve rtit en “d ie s  i nits de  c rim s  i

c o v a rd ie s ” ( “Tu no ho s a p s ” ). Un 
espa i on els lim its en tre  e sp e ra n ça  i 
renúnc ia  sòn m olt prim s, “ C ada  v e g a 
da  és m és fo sca  l’hora de l meu de i- 
x o n d ir ” (“ L ’ù ltim a  e s p e ra ” ), fin s  al 
pun t que  “to t és un m o u re ’s d e b a d e s  
en el d e s ig  d ’a ire in fin it” (“ La m iss ió ” ).

A m a t es ta n ca  en si m a te ix  i tro b a  en 
la s o litu d  un v a lo r  d ’a u to d e fe n s a  
d a va n t la v io lé n c ia  d e  l’en torn : “S ’a ju- 
pen les m eves e sp a tlle s  al pes  de  les 
a m a rg o rs ,/ fe rre n y  d in tre  el cas te ll 
d ’una so litud  q u e  em d e fe n s a ...” (“ Fi- 
d e lita t” ), so litud  d a va n t “ l’e sp e ra  an- 
g o ixo sa / d ’una rup tu ra  q u e  obh  p o r
tes i fin e s tre s ,” (“ S o litu d ” ), i q u e  li p e r
m et m a n ten ir el m és in tac te  p o ss ib le  
el re co rd  de l seu a n tic  m òn, e ls seus 
ce rc le s : el mar, la c iu ta t i la do n a  es ti
m ada  (“ Els c e rc le s ” ).

La fo rça  la c o n ce n tra  en dos  pois, 
d ’una b anda , l’es tim a  envers  la dona, 
p a ra d ig m a  ind iv id u a l de  la c a p a c ita t 
d ’e x te r io r itz a r  l’e s tim a c ió  i a lh o ra  
coM ectiu  com  a s im bo l d e  l’ha rm on ia  
en tre  e ls hom es, q u e  l’esp e ra  pe rò  
que  “no ho sa p s  on e s tic  jo ! ” (“Tu no 
ho sa p s ” ) i que , al m ate ix  tem ps, es 
co n ve rte ix  en el seu ún ic  m otiu de  
res is ténc ia  ta m b é  a través d e is  m ots
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“Vull e ls teus  m ots, que  son ma fo rça  
i mon im pu ls ” ; de  l’a ltra , la c a p a c ita t 
de  resistir, que , b a rre ja d a  am b  l’es- 
p e r it  re b e l, “p o rta  el m eu p a s  la 
m a jes ta t de l re b e l” (“ La te rra ” ), I l’od l 
als op resso rs , es e o n ve rte ix  en una 
néce ss itâ t de  reven ja  que  p re tén  que  
p u g u i a rr ib a r a se r co m p a rtid a : “Vol- 
d ria  tro b a r el teu od i un it al m eu o d i” 
(“Tu no ho sa p s ” ), un od i i una reven 
ja  que  no li han d ’im p e d ir p o d e r re to r
nar; “ara que  el m eu od i ha d o n a t 
tre va ” (“ E leg ia  d ’a q u e s t N a d a l” ), I que  
li han de  pe rm e tre  no p e rd re  de  v ista  
el seu tr lo m f en fo rm a d ’o frena : “Jo el 
vull co m p le t, irrad ian t I g rà v id , / p e r 
p o d e r- lo  o fe rir a l’e s tlm a d a ”.

El cu rt pe rò  in tens retorn al ca m p  
p r in c ip a l d e  M a u th a u se n , en tre  el 
se te m b re  i el nove m b re  de  1944, fan 
que  A m a t a rrib i al p la n te ig  ex ls ten - 
c ia l: “Jo no sé on sóc, què  sóc , qui 
s ó c ” (“V o le r” ); fins  a tal pun t ha a rrib a t 
la c a p a c ita t d ’a u to d e s tru cc ió ; m al- 
g ra t tot, rene ix  la vo lu n ta t de  m ante- 
n lr-se  d ig n e : “el som ni s ’esva i p e r a 
d o n a r pas al co ra tg e ” (“ Gel e n re ixa t” ), 

1 0 0  una raó de  s u b s is tir que  fa a v inen t a 
20 través  de  la pa rau la , de  la c reac ió : 

“Tino, suara, a rriba ts , uns m ots que  
po rten  a les” (“ Et tino  a q ues ta  n it” ). 
Una p a ra u la  q u e  no ha de  c a lla r 
(“ C a m bra  fo s c a ” ) I que  ha de  p e rm e 
tre  “d e sve tlla r c e m e n tir is !” (“ La nostra  
c a m p a n y a ” ). Els m ots a flo ren s incere, 
purs, nets de  p re ju d ic is  i co n ve n c io n s  
a través d e  la poesía , lluny de  les 
re flex ions  que  e s c rip to rs  com  R obert 
A n te im e , Prim o Levi, É lisabeth  W ill o 
ell m ate lx  fa ran  a l’hora de  b u s c a r el 
lle n g u a tg e  a d ie n t p e r a les seves 
novel-íes so b re  la seva  e xp e rié n c ia  
als c a m p s  de  co n ce n tra c ló .

Entre tant, el p a isa tg e  és el de  la 
m ort q u o tid ia n a  c o n te m p la d a  pe ls  
g ira -so ls , tes tim on i s lle n c ió s  en fo rm a 
de  g ran  ull d iv i q u e  m ira, p lo ra  i od ia  
d a va n t l’a c titu d  de  l’hom e, pe rò  que  
l’ún lc  que  p o t fe r és “ g ira r lents sob re  
llurs tig e s ”. El m ón, v is t des  d ’aques ta  
p e rsp e c tiva  cò sm ica , ha e sd e v in g u t 
“una  c lo s c a  b u id a ” d e  la q u a l el 
m a te lx  H om e n ’és el re s p o n s a b le  
darre r.

L ’ù ltim a g ran  e tapa  de  c re a c ió  es

L ’a llibe ram en t FOTO: F. BOIX (ADC)

p ro d u e ix  en tre  els m esos de  dese m - 
b re  de  1944 I m a lg  de  1945 al ca m p  
de  Redi Z ip f. A m a t co m e n ça  a se r 
co n sc ie n t q u e  el llarg p e rip le  po t a rri
b a r a la seva fl: “ En el meu od i va res- 
sonan t l’e sc la t de  la g ran  b a ta lla !” 
(“ L ’espe ra , e n c a ra ...” ), la gua i cosa  
ha fe t que  la lla rga  e spe ra  hagi m o ti
vâ t que  el c o r vagì “co va n t un d e s ig  
sup rem  de  reven ja ”. En a q u e s t m aro, 
és c o n s c ie n t de l p a p e r ll-lum inador, 
d e  far, que  rep re sen ta  la do n a  “ i jo  
v iso  p e rq u é  c re o  en el teu am or...” 
(“ El que  res ta ” ). La dona  es co n ve r- 
te ix  a p a rtir d ’ara en el m o to r de  la 
seva c re a c ió , un c o p  veu am b  c la re - 
d a t que  ha p a ssâ t ja  “a m b  a fanys la 
co rd a  flu ixa  d e  l’a tza r” (“ Els fru its ” ), 
ben a p ro p  de  la m ort (“ L ’a la b la n c a ” ).

A ra, a llò  que  nom és s ’a pun tava  a 
“C am bra  fo s c a ” e sdevé  un p ropòs it: 
“ l’hora ha sona t de  p re g o n a r els seus 
n im s” (“ Parlo ...” ), l’hora de  te s tim o 
niar, m és enllà  de  la n é ce ss itâ t d ’ex- 
p ress ió  p rò p ia  i ind iv idu a l. I si abans  
ta m b é  s ’havla  p re g u n ta t si tind ria  un 
Hoc en a q u e s t m ón, ara ja  en sa p  la 
resposta : “ Encara só c  l’hom e a qu i el 
m ón rese rva  un Hoc...!” (“ L ’a c c ió ” ).

A m b  l’a llib e ram en t, la v is ió  in tu ida  
els d a rre rs  m esos a Redi Z ip f es c o n 
firm a i el b la n c  re to rna  al seu sen tit 
o rig ina l de  “ la p a u ” I de  “ l’hora b la n ca  
de l m eu re n é ixe r” (“ L ’hora b la n c a ” ), 
en fron t el ro lg v io le n t de  l’od l. Un odi 
que  es m ostra  en es tâ t pur: “jo  et 
m a lee ixo  i t ’escu p o , A lem anya  (...)

A ju p -te  ara (...) i p lo ra .” (“ C o m ia t” ), 
però  que  es va d ifu m in a n t en fo rm a 
d ’un am or i d ’una re ce rca  d ’ha rm on ia  
que  “es fa Hoc en la c le d a  ve lia  de  
c a d a  c o r” (“ L .B .” ). A ra  ja  no H cal 
am a g a r-se  en la s o le d a t que  li ha 
pe rm és a illa r-se  de  l’en torn , ara ja  po t 
d e s p re n d re ’s de  “ la c lo sca  q u e  p ro te 
gía el meu jo ” (“ L .B .” ).

F Inalm ent, A m a t p o t g a u d ir  de is  pa l- 
sa tges , de  la natura  en llibe rta t, però, 
m a lg ra t tot, se sen t p re m o n itò ria m e n t 
d e s p la g a t: “ Sóc un a b s e n t” ( “ Re- 
p ó s ” ), I to t i que  el re co rd  d e is  c in c  
anys passa ts  als c a m p s  de  c o n c e n 
tra c ló  el p e rs e g u e ix in , ja  p o t c o - 
m enga r a sen tir-se  en pau: “Ja no 
ex is te ixen  les nits p e r al m eu te m p s !” 
(“ R e tro b a m e n t” ); una pau “que  l’am or 
fe rtilitza ” (“ N it re ta rd a d a ” ). Passat to t 
el so frim en t, A m a t nom és d e s itja  que, 
com  en el tó p lc , es “cons ta ti q u e  he 
so m n ia t i que  ja  no so m n io !” (“Tardo r 
a la va lí” ).

M a lg ra t les bones In tenc ions, I com  
tan ts  d ’a ltres  hom es o b lig a ts  a pa tir 
s itu a c io n s  sem b lan ts , el re co rd  de is  
fe ts  v iscu ts , com  en un m alson in a ca 
bab le , no d e ixa ran  d e  p e rse g u ir- lo  la 
resta d e is  seus d ies.
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Em  te n s  ll ig a t e n tre  e ls  te n ta c le s  d e l te u  p o d e r
i e m  c o u  el v e rd a n c  d e l te u  fu e t
s o b re  les  e a rn s  e ix u te s  p e l t re b a ll i p e r  la fa m .
I h a s  p a s s â t e n d a v a n t,  e n c a ra , 
d a lt  d e l d ra g ó  d e l te u  o rg u ll 
d e ix a n t un ra s tre  d e  c e n d ra  i d e  m o rt.
M o n ts  i v a lls  s ’a p la n e n  al te u  c a rn i, 
s ’e s fo n d re n  e ls  m u rs  i s ’e ix u g u e n  e ls  hus, 
e ls  v e n ts  e m p e n y e n  les  p o p e s  d e is  te u s  v a ix e lls  
i e ls  c e is  s ’e s b e r le n  al p a s  d e ls  te u s  a v io n s .
C o m  les  a u s  d e  p re s a  c a n te n  te s  g lò h e s !

P erò , tu  e t n e g u e s  en  el d e lir i d e l t r io m f en  va ,
q u e  d e ls  s e c re ts  d e  les  te r re s  p ro fu n d e s  res  no  en  s a p s !
És q u e  no  s e n ts  el tre m o la r  d e  les  fo ll ie s  en  n é ix e r?

Tu no  s a p s  q u e  é s  un p a s  d e  c a v a lls  b la n c s
s o b re  el fo c  d e ls  o d is  c ò s m ic s ;
ni el f re d  d e ls  a c e rs  s e n s e  b e in a  ni c in y e ll
d a m u n t la p e li s u a d a  d ’a n g o ix e s ;
ni un ra ja r  d e  s a n g  p e ls  e s p ills  t re n c a ts  d e  les  p a s s io n s
q u e  e s c la te n  en  les  n its  tè rb o le s  d ’e s te ls !

N o  e t ta p is  les  o ïd e s , no,
q u e  el te r ra trè m o l g e rm in a  a d e s g ra t  te u ;
no  a e lu q u is  e ls  u lls , no,
q u e  c im e s  in g e n ts  e t c o lg a ra n  s o ta  llu rs  ro q u e s  p e s a n ts ;
no  a ix e q u is  les  m a n s , no,
e n fro n t les  o n e s  d e ls  o c e a n s  b u lle n ts !

Q u e  to t  v in d rà  a p le re t  i s e g u r
c a p  a la te v a  e c lip s i in n o b le ,
c a p  a la re v e n ja  d e ls  te u s  d a m n a ts  i c a p t iu s ;
q u e  la Hum tre n c a rà  m o rd a c e s  i g r il lo n s
i l’a ire  fre s e  e s c a p ç a rà  el te u  f ib lô  v e r in ó s .. . !

Em  te n s  llig a t, p e rò  no  re n d it, 
no  m ’a ju p o  p a s  al b ru n z ir  d e l te u  fu e t: 
en  ta  fú g id a  e t t ro b a ré  c o v a rd , 
o fe g a t  d e  p o r  i d e  v e rg o n y a  
en  la te n e b ra  e s p e s s a  d e l te u  e h m ...
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L a  m em òria és se lectiva . Segura- 
ment aquest fenomeni es dona corn un 
s im ple m écanism e de superv ivència . 
En la nostra  v ida  pe rsona l ten im  
tendèncla  a ob lida r tot allò que ens fa 
mal. En la v ida ooM ectiva existe ix un 
fenom en sim ilar. A q ues t m écanism e té 
un inconvenient. Si el que no volem 
recordar ens fa molt de mal, ob lidant-lo  
el que farem  és pe rpe tuar sense ado- 
nar-nos-en a lguns dels aspectes que 
volem  oblidar. Aquesta  és una de les 
raons que exp lica  que moites filles de 
pare a lcohô lic  i brutal, acab in  tenint 
re lacions am b homes a lcohô lics  i b ro 
táis. En l’estera com unitària  el m éca
nisme és certam ent sem blant.

No es tracta de vo le r saber-ho tot 
sobre el nostre passât i rebuscar fins a 
l’extenuaciô  aquells recòndita racons 
de la memòria. No es tracta, dones de 
refregar-nos en el dolor, sinò d ’im ped ir 
que el do lo r continui' i sobreto t que és 
perpetu i.

Un dels aspectes més brutals de la 
nostra m em òria coM ectiva és l’holo- 
caust. A  Catalunya sem bla que quan 
ens referim  a l’ho locaust hem de parlar 
fo rçosam ent de coses Ilunyanes: eis 
a lem anys i les seves relaciona crim i
nals am b els jueus.

Sem bla que nosaltres estiguem  fora 
del mòn, com  si aquí no tinguem  res a 
veure. Qué han de pensar aquells  ca ta 
lans que ho van viure en la seva pell?

Hi ha una cosa que potser no sabien 
aque llos  p ob res  pe rsones que van 
veure el rétol “el treball us farà lliures”. 
Seguram ent un dels elem ents que els 
va fe r suporta r totes aquellos m aldats 
va ser la idea de sobreviure  per exp li- 
car-ho, per rebre la com prensiò  i l’am or 
en un co r co rseca t de viure tanta ini- 
quitat. Qué deuen pensar, repete ixo, 
en adonar-se ’n que, a casa seva, ningù 
vol saber-ne res? No hi ha p itjo r maias- 
trugança que el s llenci. A quest silenci 
és injust, és cu lpab le  i és perlliôs.

És in jus t p e rqué  els hab itan ts  de 
M authausen pod iem  haver estât qual- 
sevol de nosaltres. És més podem  
encara avui ser qualsevol de nosaltres. 
No retornar a aquells  que el van patir 
una m ica d ’estim aciò  i reconeixem ent 
que els ajudi a a lb irar un mòn d iferent 
que el que van viure, és injust.

Holocaust Í 
Catalunya

Jordí Serrano

El s ilenci és cu lpab le  perqué aquests 
cata lans no haguessin v iscu t aquesta 
experlénc ia  si la burgesia, l’església i 
l’exerc it a Catalunya haguessin tingu t 
una m ica d ’hum anism e i no haguessin 
p rovoca t una guerra civil pel fe t de 
vo le r m an ten ir els seus p riv ile g ie  i 
riqueses mentre el pob lé  en patia les 
conseqüéncies. No nom és els van aca
bar enviant a aquells  té trics  llocs, no 
només van Im pedir que un cop  a llibe- 
rats tornessin, sinò que a més van esta- 
b lir el s llenci cu lpab le .

És un silenci periliós perqué am agant 
aquest ep isod i de la nostra -s í, la nos
tra- hístórla hi ha el perlll que a lguns 
sectors en neguin l’exlsténcla. I un cop 
negada la seva existéncla qualsevol 
pot in ic iar el carni que hi meni altra 
volta.

A que lls  cata lans no eren jueus. Qué 
hi feien en aquells  cam ps? Eren perso
nes d ’esquerres que van Intentar a la

seva manera -de les seves m aneres- 
lluitar contra el fe lx ism e a Catalunya, a 
Franga i a A lem anya i en van pa tir les 
conseqüéncies.

Els m issatges instituciona ls sem bla 
que ens vulguin d ir que aquests ca ta 
lans i ca ta lanes el que havien d ’haver 
fe t era quedar-se  quiets a casa i de ixar 
que el fe ix ism e envaís el mòn. No sem 
bla una bona recom anacló  ética a les 
noves generaclons davant de is  veils I 
nous perills per la convivéncia  pacífica  
i dem ocrà tica  que apareixen a l’hohtzó.

Catalunya va ser escenari d ’un deis 
prim ers con flic tes racistes i re lig iosos 
am b els jueus. L ’any 1391 els nostres 
avan tpassa ts  van a ssa lta r e ls ca lis  
jueus i els que van q ueda r els van a ca 
bar expu lsan t els reis ca tò lics  l’any 
1492. 500 anys més tard  la nostra 
soc ie ta t com enga a genera r prob lem as 
racistes am b els m agrib ins. De m o
m ent els confinem  a escoles pub liques 
que  esdevenen  au tèn tice  “ g u e to s ” 
mentre les escoles classistes re lig iöses 
-que tam bé paguem  am b els im postes 
de tots- no n ’hi ha. Per qué costa  tant 
de pensar que  podríem  se r un de 
nosaltres o un deis nostres filis? Segu
ram ent perqué no recorden -no volem - 
reco rdar que uns c iu tadans de casa 
nostra van passar per tot això. Hauríem 
de venerar la mem òria d ’aquells  veils 
llu ltadors que van m antenir encesa la 
torxa de la d ign ita t i de la Ilibertat en les 
cond ic lons  més d ifíc iis  i que am b la 
incom prensió  de quasi tothom  encara 
avui la mantenen.

S o ldats  ru sses fen t flex ion s fins a la m ort FOTO: F. BOtX (ADC)



Reflexions 

al voltant 

de la memòria

Danilo Porbellìni

S o v in t em p regun to  el pe rqué  del meu 
interés envers aque lla  tragèd ia  hum a
na, encara  m assa p ropera , que  rep re 
senta l’ho locaust, la d e po rtac ló , l’es- 
c lav itud  bruta l, l’exterm ln l p lan ifica t.

El m eu p r im e r c o n ta c te  a m b  
aques ts  e sd e ve n im e n ts  va te n ir Hoc 
al si de  la m eva fam ilia . El meu pare  
va es ta r al c a m p  de  c o n c e n tra c lé  de 
M a g d e b u rg , a A le m a n ya , d e s  de l 
1943 fins al 1945.

Encara g u a rd o  v ives  les im a tges  
de ls  re co rd s  de l m eu pare. Im atges 
que  de s  de  nen p renen  fo rm a a la 
m eva m ent, i am b  el te m p s  en d e sco - 
b re ixo  les d ive rse s  i m és re cé n d ite s  
tesseM es d ’a q u e s t m osa ic  de  m em ò
ria se m p re  latent.

L ’a rrib a d a  en va g o n s  de  b e s tia r a la 
pe tita  c iu ta t a lem anya . EIs hom es, les 
dones  i e is nens pe tits  que  insu lten I 
e scu p e n  ais “tra ïdo rs  Ita lians” que , en 
fila, són em pe so s  c a p  al ca m p . Eis 
lla d ru cs  a g ress ius  d e ls  g osses  de  les 
guà rd ie s . I d e sp ré s  la pe la  de  pata ta , 
p rin c ip a l a lim en t qu o tid ià . Les bo rilles  
de  c ig a rre ta  de  les SS, re cu p e ra d e s  
de ls  seus u rinaris  i a sse ca d e s  al sol 
p e r a p ro fita r aqu e lle s  restes de  ta b a c  
a fi de  re c ic la r-le s  i fe r-ne  q u e lco m  de  
se m b la n t a una c ig a rre ta . El co n ta c te  
am b  in terns d ’a ltres países. Les p e 
q u e s  p a ra u le s  a p re se s  d ’a lem any. 
Els sa b o ta tg e s . S a lvar l’am lc  de  Tin
ten t d e  su ic id i.

I d e s p ré s  les peM icu les  de l n éo réa 
lism e em eses p e rte le v is ió  ais anys 70 
es b a rre gen , in teg ren , d onen  un res- 
p ir m és genera l a is re co rd s  pa te ros.

C am b ra  de gas

M és ta rd , d u ra n t e ls anys de  les p ro 
tes tes  es tud ian tlls , es to rna  a c r id a r 
Tatenció sob re  aque ll p é rio d e  h is to 
ric, a p la n a t i d e sv irtu a t a ls p ro g ra m e s  
esco la rs  de  Tensenyam ent de  llavors.

Eis ca m p s  d ’exte rm in i, Tholocaust, 
no són, ce rtam en t, el p rim e r g e n o c id i 
rac is ta  de  la h istoria , pe rò  sens d u b te  
ha es tâ t el p rim e r rea litza t a la Hum del 
d ia , es tud ia t, o rgan itza t, exa lta t, c é lé 
b râ t I e xé cu tâ t am b  un r ig o r im p la c a 
b le  fins al fina l de  la guerra .. T ancat al 
seu b ù n q u e r d u ra n t e is ù ltim s d ies  de  
v ida , H itle r d e lirava  so b re  el fe t que  el 
naz ism e havia asso lit si m és no un 
o b jec tiu : es re feria  a Tholocaust.

Un m aison la ten t en a lgún  racó  de  la 
m eva co n sc lé n c ia . De ve g a d e s  s ’en- 
sope ix , pe rò  llavo rs to r ra  a revifar-se. 
L ’a n g o ix a  d e  corn  ro s a ltre s , e is 
é s se rs  hu m a n s , p o d e m  a rr ib a r  a 
co m e tre  unes a tro c ita ts  tan inaud itos .

A q u e s t es tâ t d ’àn im  se m p re  m ’ha 
em p è s  a m ostra r-m e d isp o n ib le  al 
m àxim  p e r p a rtic ip a r en p ro d u c c io n s  
que  tin g u e ss in  a lguna  cosa  a veure  
am b  aq u e s ts  fets. I a ixô  m ’ha d o na t 
Toportun ita t d ’en tra r en c o n ta c te  am b 
a sso c ia c io n s  de  su p e rv ive n ts  I con - 
c re ta m e n t am b  el C en tre  de  D ocu - 
m en tac ió  H ebrea  de  M ilà, un o rg a n is 
me e x tre m a d a m e n t o b e rt i sen s ib le  
pel que  fa a Texperim en tac lô  am b  
noves m oda lita ts  de  c o m u n ica c iô , i 
que , en tre  a ltres coses, ha es tâ t un

p u n t de  re fe rène ia  im p o rta n t p e r la 
re a litzac iô  de  “ La v id a  és b e lla ”, la 
peM icu la  d e  R oberto  B en ign i.

I avui, g ra c ie s  a Tam istat a m b  la 
Silvia Sá iz i TErnest G alla rt, i a la seva 
c o n s ta n t I a s s id u a  d e d ic a c ió  a la 
re co llid a  i o rd e n a c ió  d e ls  tes tim on is  
d ’aque ll p é riode , he tin g u t la p o ss ib i- 
lita t de  c o n è lx e r  d ire c te m e n t les 
e x p e riè n c le s  d e ls  su p e rv iv e n ts  es- 
p a n y o ls , p r im e r a Texili fo rç ô s  a 
Franga, i d e sp ré s  a M athausen.

L ’ob je c tiu  és rea litza r un d o c u m e n 
ta i, un p ro g ra m a  de  te le v is iô  que  
recorrí les p rin c ip a ls  é tapes  d ’aque lls  
trà g ics  e sd e ven im en ts  m itjançan t la 
veu en p rim era  pe rsona  de ls  p ro ta g o 
n is tes. R ea litza r un p ro g ra m a  d ’a 
q u e s t tip u s  s ig n ifica , en p rim e r Hoc, 
que  to t el m ateria l en reg is trâ t, assu- 
m eix un va lo r de  d o cu m e n ta c lô  fins i 
to t abans de  trans fo rm ar-se  — segons  
gu ió  e s p e c ific  i una re la tiva  p os tp ro - 
d u c c ió —  en un p ro d u c to  am b  sortida.

Qui c o m e n ça  una te ina  d ’aque s te s  
c a ra c té r is t iq u e s  és c o n s c ie n t q u e  
Tentrevista a les pe rso n e s  q u e  han 
v isc u t en la p rò p ia  earn aqu e lle s  a tro 
c ita ts  a ssum e ix  p e r e lla m ate ixa  un 
VALO R A U T Ò N O M  DE TESTIM O NI 
HISTORIC.

A  la p rá c tic a  e sd e vé  ja  m a te ria l 
à u d io -v is u a l in te g ra b le  a un a rx iu  
h is to ric . S obre  a q u e s t p u n t vo ld ria  
p ro p o s a r a lg u n e s  re flex ions  b à s iq u e s
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so b re  la im p o rtà n c ia  de  cons titu ir, 
m a n te n ir i te r e v o lu c io n a r a q u e s ts  
co n te n id o rs  de  m em òria . Els a rx ius  
e sp e c ia litza ts  en ca m p s  d ’exte rm in i 
podhen  o rg a n itza r i ca ta lo g a r la re c o 
llida  de  :

1) D o cu m e n ts  à u d io -v is u a ls  que , 
d ire c ta  o in d ire c ta m e n t, re flec te ixen  
aq u e s ts  fe ts  (hi ha film a c io n s  rea litza - 
des  p e r les SS I film a c io n s  d e is  exèr- 
c its  a m ericà  I rus d u ra n t i’a liib e ra m e n t 
d e is  c a m p s  de  co n ce n tra c ió ).

2) E n reg is tram en ts  te s tim on ia ls  de ls  
p ro ta g o n is te s .

Cal te n ir cu ra  en la fe ina  de  tra n s 
p o rta r i e m m a g a tze m a r aq u e s ts  m a
te ria ls  en sup o rts  res is ten te  a l’inev ita- 
b le  p ro c è s  de  d e te rio ra m e n t. Des 
d ’a q u e s t p u n t de  vista , les tè cn iq u e s  
d ig ita ls  ac tu a ls  o fe re ixen  so lu c io n s  
in te ressante .

ParaM elam ent, ca l a fron ta r el p ro 
b lem a de  l’u sd e fru it d ’aq u e s ts  m ate 
rials. I la d is p o n ib ilita t ha d ’es ta r a d a 
g u a d a  a l’ús q u e  se ’n fac i. L ’ús de  la 
re ce rca  h is tó rica  és, sens d u b te  d ife - 
ren t de l d id á c tic , o de l d ivu lg a tiu , 
com  la p ro d u c c ió  d ’un p ro g ra m a  de  
te lev is ió .

Una a ltra  h ipó tes i que  es va c o n c re - 
tan t és la d ’inse rir e ls a rx ius  a la 
xarxa . I p e r tan t es tab lir, no nom és la 
in te rc o m u n ic a b ilita t a m b  a ltre s  a r
xius, s inó ta m b é  a m p lia r-n e  exp o n e n - 
c ia lm e n t les p o ss ib ilita ts  de  consu lta . 
Estic co n v e n ç u t que  en un fu tu r p ró -

xim  els a rx ius  h is tó rics  e sp e c ia litza ts  
e sd e v in d ra n  un ins trum en t im p re s c in 
d ib le  p e r la transm iss ió  d e  la m em òria  
co l-lec tiva , i ju g a ra n  un p a p e r im p o r
tan t en la va lo ra c ió  de l co n e ixe m e n t 
h is tò ric , fa c to r im p re s c in d ib le  p e r al 
c re ixe m e n t d e m o c rá tic .

La in fo rm ac ió  h is tó rica  se m p re  ha 
es tâ t m a n ip u la d a  se g o n s  els c a p ric is  
d e ls  qu i ten ien  el p o d e r o de ls  qu i el 
vo lien . La h is tò ria  se g o n s  la vo lun ta t 
id e o lò g ica  d e ls  p o d e rs  d ic ta to ria ls  o 
se g o n s  la m and ra  c u lp a b le  de l suc- 
cess iu  s istem a d e m o c rá tic  p e r can - 
v ia r ra d ica lm e n t a q u es ta  ins trum enta - 
litzac iô , q u e  g e n e ra c io n s  se n ce re s  
d ’es tu d ia n ts  han a p rès  als Ilib res de  
text. I han a p rès  a o d ia r la h istòria .

P erqué sa b e r de  m em òria  els nom s 
im p ro n u n c ia b le s  d e ls  fa raon s  o de ls  
se t re is de  Rom a, o bé les d a tes  de ls  
d ife re n ts  tra c ta ts  d e  d iv is ió  te rrito ria l 
de  l’E uropa de l 1800, vé rita b le m e n t 
no ha in ce n tiva t un in terés real envers 
a q ues ta  m atèria . I ca l a fe g ir l’ab sé n - 
c ia  s is te m à tica  a les hores de  c lasse  
d e  l’es tu d i d e is  fe ts  h is tó rics  m és 
recents.

I quan  avui se m b la  ja  s u p e ra d a  la 
fase  de  la v is ió  de  la h is tò ria  com  una 
g om a  id e o lò g ica  que  s ’estira  d ’una 
ba n d a  o de  l’a ltra, i se m b la  que  l’a n à 
lisi h is tó rica  es p ugu i a fron ta r a m b  un 
e sp e rit d ’a p ro fu n d im e n t i am b  m itjans 
m és e fic ien ts , a p a re ix  l’a m enaça  d ’un 
nou perill. El de  c o n s id e ra r inútil i d is -

pe rs iu  q ua lsevo l es fo rç  de  reflexiô  
h is tó rica , corn si fos  un Hast ca p a ç  
d ’a le n tir  e ls  rà p id s  p ro c e s s e s  de  
canvi.

Per to ta a q ues ta  sèrie  de  re flex ions 
— to rn a n t al p ro g ra m a  de  te lev is ió—  
seria  in té ressant;

- C reua r els tes tim on is  d ire c te s  de ls  
su p e rv ive n ts  de  M athausen, am b  el 
co n e ixe m e n t que  els jo ve s  d ’avui en 
d ia  tenen d ’aque ll pé riode .

- Fer re sso rg ir la im p o rtà n c ia  de  la 
m em òria  com  a ins trum en t p e r com - 
ba tre  l’am nèsia , la ig n o rà n c ia  i I’ob lit.

- C o n fron ta r da d e s , fe ts, s itu a c io n s  
de  llavo rs am b  els resso rg lm e n ts  a c 
tua ls  d e  m ov im ents  q u e  incen tiven  el 
naz ism e, la nete ja  è tn ica , les pors 
fò b iq u e s  a a llò  que  és d ife ren t. Els 
te rr ib le s  g e n o c id is  q u e  se g u e ix e n  
e n sa n g o n a n t el m ón, corn el g e n o c id i 
p ré m éd itâ t, o rg a n itza t i p e rp é trâ t a 
R uanda, on a p ro x im a d a m e n t un m ilió 
de  pe rsones  van se r m a ssa c ra d e s  en 
p o q u e s  se tm anes d a va n t e ls o b je c - 
tius de  les nostres càm eres.

- R e flex ionar so b re  la tris ta  co n s ta - 
ta c ió  q u e  les so c ie ta ts  d e m o c rà ti-  
q ues  mai han in te rv in g u t a te m p s  p e r 
im p e d ir que  es repe tiss in  aqüe s te s  
a troc ita ts .

- R e iv in d ica r d ins  de l p ro cè s  d e  g lo - 
b a litza c iô  ac tua l el d re t/d e u re  d ’in te r
fe r ir  en la po lítica  d ’un a ltre  país p e r 
p re ve n ir e ls ohm s co n tra  la hum an i- 
ta t. A vu i sa b e m  q u e  si l’E u ropa  
d e m o c rà t ic a  h a g u é s  in te rv in g u t a 
tem ps, p o tse r la tra g è d ia  de l naz ism e 
s ’hauria  évitât.

C reo, fina lm en t, que , en u tilitza r els 
d ife re n ts  lle n g u a tg e s  de  la co m u n ica - 
c ió  p e r tra n s m e tre  c o n tin g u ts  tan 
d ra m à tics , és essenc ia l co n tr ib u ir  a la 
c o n s c ie n c ia c ió  no nom és d e  la c ru e l- 
tat, s inó ta m b é  de  la d ig n ita t, del 
co ra tg e  I de  l’e sp e ra n ça , unes e n e r
g ies  que  flue ixen  en la h istòria , en la 
nostra  història .

La m em òria , llavo rs, és re a im en t 
una to rxa  be n e fic io sa  p e r p a ssa r a m b  
o rgu ll a qu i ve d a rre re  nostre.

T ra d u c c ió  a  c u ra  d e  D o lo rs  J u n y e n t

S S  d ’inspecciô  a la p ed rera  de M au th au s en FOTO: F. BOIX (ADC)



LES PO SSIB IL ITA TS  
□ ’A NÁ LISIS
IN TER D ISC IPLIN À R IES:

L’EXPERIÉNCIA DE L ’ESCO LA DE BAT- 
XILLERATS DE LA INSTITUCIÓ  C ULTU 
RAL DEL C IC  DE BARCELO NA, 1-2-3 DE 
FEBRER DE 2000

«LA  M E M O R IA  DELS CAM PS» PRIME- 
RES JO RN A DE S  INTERDISCIPLINÀRIES 
SOBRE LA DEPORTACIÓ

Origen del projecte
El Departament de C iències Socials i 
Humanitats de l’Escola de Batxillerats de 
la Instituciô Cultural del CIC es planteja, 
en una de les seves reunions d ’inici de 
ours, la possibilitat d ’unes primeres jor- 
nades in te rd isc ip linà ries  per tal de 
fomentar les transversalitats entre matè- 
ries i l’educaciô en eis valors humans, en 
la linia de treball que planteja la Reforma 
Educativa.

Entrem en contacte amb el Fons de la 
Deportació  de Castellar del Vallès i estu- 
diem les opcions d ’unes jornades inter
disciplinàries amb Silvia Saiz i Ernest 
Gallart. La seva amabilitat i bona disposi- 
ció ens fan adonar de la possibilitat de 
donar més volada al projecte i acompan- 
yar-lo d ’una exposició i d ’altres activitats 
complementàries.

A l’Escola, sota la d irecció de l’Àrea 
Curricular, els diferents Departaments es 
posen en funcionam ent per a dissenyar 
les seves estratègies de treball. El fet de 
com ptar amb un Batxillerat de les Arts 
resulta crucial pe^' a tirar endavant la idea 
de l’Exposiciô, del disseny gràfic d ’un 
cartell i d ’un diptic, etc. Aqüestes tas
ques s ’introdueixen en les ordres del dia 
de les reunions quinzenals dels diferents 
Departaments. Aquesta teina ocupa la 
resta del I r  trimestre, sense interferir la 
marxa de la vida escoiar.

El projecte és aprovat pel Claustre 
General abans de les vacances de 
Nadal, i queda fixât per a la primera set- 
mana de febrer, just després de que els 
alumnes de 2n de Batxillerat hagin Iliurat 
els seus treballs de recerca i abans dels 
exàmens de 2 - avaluació.

Materials didàctics élaborais amb motiu de 
les Jornades
• El dossier d idàctic. Els Departaments 

s ’han ocupat d ’elaborar aquests mate
rials repartint les responsabilitats per 
matèries i pe- professors. Prèviament 
s ’havia dissenyat un esquema concep
tual per ordenar els capitols. Aquest 
esquema s ’utilitzaria també per a orde
nar els plafons de l’Exposició. S’ha pri-

"La memòria 
dels camps” 

a l'escola

Clara Estrada ì Campmany

mat la recerca de bibliografia i materials 
estadistics recents, per sobre dels tex
tos exp lica tius. Els Departam ents 
havien de presentar un d isquet en 
Word, amb un format preestablert, que 
ha permès la pag inado i confecció de 
l’index i la posterior reproducció i en- 
quadernació per a ùs de cada alumne.

■ Els plafons de l ’Exposició. Els Depar
taments havien de Iliurar, alhora, un 
altre disquet amb els titois, textos i 
m ateria ls per a m ontar els p lafons 
corresponents de l’Exoosició. L’ordre 
dels plafons seguirla, de manera orien
tativa, el dossier d idàctic  però poten- 
ciant el material visual i reduint la part 
textual. Els plafons han estât muntats 
entre els professors, sota la d irecció de 
Rafa Nieto i Anna Pujol, professors del 
Departament de les Arts, i en coHabo- 
ració amb alumnes voluntaris, en una 
sola tarda, la vigilia de la inauguració.

• El Cartell I el Díptic. S’organitza un con
curs entre els alumnes del Batxillerat de 
les Arts per a escollir el millor disseny 
d ’un cartell i d ’un díptic enunciatiu de 
les Jornades. El disseny del d iptic  s ’a- 
profitará també per a la portada del 
dossier d idàctic.

• La Vitrina amb objectes originals dels 
camps. Es pensa en col-locar en un 
racó de l’Exposició una vitrina amb 
objectes originals cedits per l’Arxiu de 
Castellar del Vallès.

• El Video sobre els cam ps nazis. Per 
cortesia de l’Arxiu de Castellar, també, 
hem pogut d isposar d ’una col-lecció de 
diapositives que hem montât en format 
video. Aquesta tasca Than realitzat 
alumnes dirigits pel cap de Departa
ment de les Arts, Rafa Nieto. El video 
ostava col-locat en un rapó ben visible 
de l’Exposiciô.

• Els DIbuIxos de creaclô plàstica. Els

professors del Batxillerat de les Arts 
han suggerit als alumnes la realitzaciô 
de treballs de creació plàstica a l’en- 
torn del tema. Aquests treballs s ’han 
col-locat en un mur-vidriera del vestibul 
formant part del recinte de l’Exposició.

’ Els Cómics. Des de l’optativa Taller de 
creació literària s ’ha suggerit la realitza
ciô d ’unes tires amb dibuix i text sobre 
el tema de les deportacions. Aquesta 
mostra s ’ha exposât també a les vidrie- 
res, a continuació de les obres de cre 
ació plàstica.

' El CD interactiu. En una petita sala 
annexa al vestibul hem col-locat un 
ordinador que permetia fer consultes 
interactives als alumnes, cedit també 
per cortesia de l’Arxiu de Castellar.

■ L 'Escala conceptual sobre les po liti
ques de deportació i genocid i després  
del 1945 i fins a Tactualitat. Aquesta 
escala s ’ha organ itza t als d iferents 
replans dels pisos de l’Escola. Al pri
mer espai entre el vestibul i el primer 
tram d ’escala s ’ha col-locat la Decla- 
ració Universal dels Drets Humans i als 
rep lans s u cce ss iu s  s ’han anat 
col-locant, amb ordre cronolôgic, les 
re iterados vio lacions deis mateixos: 
Corea, URSS, Tibet, Vietnam, Xiie, 
C am bodja, A rgentina, Irak, Bòsnia, 
Rwanda i Burundi, Kosova, Tim or 
Oriental, Txetxènia. Totes aqüestes si- 
tuacions eren presentados a partir d ’un 
petit text explicatiu i d ’un mapa de 
situació geogràfica. A I’ últim replà del 
5è pis es mostrava un planisferi amb 
les situacions actuals dels cam ps de 
refugiats, tema treballat a l’optativa La 
noticia, avui.

• El Reportatge period istic  fet pels alum
nes. Un equip d ’alumnes s ’ha cuidat 
de fer el seguim ent de les Jornades, 
amb l’objectiu de redactar un article 
sobre les mateixes. Han utilitzat tota 
mena de recursos: entrevistes a confe- 
renciants, video, fotografies, etc.
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Estructura de les Jornades
• Dimarts, dia 1 de febrer de 2000.

M ali de 8:00 a 14:30. En horari normal 
de classes, cada professor ha treba- 
llat, des del punt de vista de la seva 
matèria, el tema de la deportació  
seguint el capítol corresponent de la 
guia didáctica.
M igdia de 15:30 a 15:45. S’inaugura 
l’Exposic iô que ens acom panyarà 
aquests dies al vestibul de l’Escola 
(àmbit dels cam ps nazis) I al llarg de 
l’escala, fins al 5è pis, on s ’exposa 
l’Escala conceptual sobre politiques 
de deportació i genocidi després del 
1945 I fins a l’actualitat. La inauguració 
corre a carreo dels alumnes de l’opta- 
tiva de Teatre que han préparât una 
recitació de poemes de Primo Levi i 
de Les Ilunyanies (Columna l’AIbi, prô- 
leg David Serrano Blanquer, 1999) de 
Joaquim Amat-Piniella.
Tarda de 15:45 a 16:00. Auditori. Pre- 
sentació de les Jornades amb unes 
paraules de Pep Soler, d irector de 
l’Escola. De 16:00 a 18:00, conferén- 
cia de carácter voluntan a cárrec de 
Silvia Salz, arxivera, i Ernest Gailart, 
historiador, de l’Arxiu de la Deportació 
de Castellar del Vallès.

• Dimecres, dia 2 de febrer de 2000.
Mali. Segueixen les sessions a les 
aules, en horari normal.
Tarda de 15:30 a 18:30. Auditori: cine
fórum d ’assistència voluntària sobre 
La Llista de Schindier a cárrec de M. 
Àngels M iralpeix, professerà d ’His- 
lória Contemporània i sotsdirectora de 
l’Escola.

• Dijous, dia 3 de febrer de 2000.
Mali. Sessions de cloenda a les aules, 
en horari habitual.
Jarda de 15:30 a 17:30. Taula rodona 
de carácter voluntan sobre Totalitaris
mes, genocid is i deportacions al segle  
XX, a cárrec del Dr. Marti Marin, pro
fessor d ’História Contemporània de la 
DAB i del Dr. Michel Leiberich, profes
sor d ’História Contemporània de la 
Universität de Perpinyá.

Balanç de les Jornades
EIs diversos estaments de l’Escola han 
co in c id it en assenyalar l’éxit de les 
Jornades. Un èxit de partic ipació (les 
sessions de tarda eren totes voluntáries), 
un èxit pel nivell assolit, un èxit per a la 
convivéneia escolar a tots nivells.

Les Jornades han co inc id it amb el 
fòrum célébrât a Estocolm sobre l’Ho- 
locaust (26-29 de gener de 2000), de

manera que podem dir que hem estât 
pioners a casa nostra en el com pliment 
de les resolucions 4 i 5 de la seva Decla- 
ració. Ha estât una coincidèneia, però 
una coincidèneia que ens fa més evident 
la nécessitât d ’abordar el tema escollit.

L’èxit més remarcable és, sens dubte, 
el de la resposta dels alumnes. Podem 
parlar d ’un engrescam ent general, d ’un 
cert fenomen Jornades que s ’haurà d ’a- 
nalitzar a fons. Les noves generacions 
connecten molt bé amb la fórmula inter- 
d isciplinâria que esdevé, aixi, un espai 
comí on ens trobem tots per aprendre a 
aprendre. Aquesta experièneia ens mar
ca un nord ben ciar: un reclam cap a una 
educació més formativa, més integrado- 
ra de la informació, i més próxima a les 
experièneies vivencials dels nois i noies.

Einalment, i a tall de balanç d ’autoritat, 
conclourem aquesta com unicació poo 
convenciona l am b les paraules deis 
mateixos convidats en les que traduei- 
xen les seves impressions després de 
partic ipar en les Jornades.

EIs cam ps d ’extermini representen un 
terrible tall en la història de la humanitat. 
Ens mostren que la convivéneia dem o
crática de tots els humans no és un résul
tat automátic del progrès econòm ic i tèc- 
nic. Si volem un món on predominin la 
dem ocrácia, els drets humans, els valors 
humanistes, hem de construir-lo. En a- 
quest sentit és imprescindible analitzar i 
estudiar la història del genocidi per a 
com prendre com s ’ha pogut produir 
aquesta vergonya de la humanitat. Ara, 
que circulen unes olors nauseabundes 
d ’EI Ejido a Viena, és més urgent que mai.

Els alumnes I els professors de la 1C del 
e ie  han fe t un treba ll excepciona l. 
Excepcional pel seu aspeóte interdisci
plinari, garantía de “cientific ita t” ; excep-

cional pel que fa a la qualitat de les 
recerques reunides en el dossier i en 
l’exposició i excepcional en la Intensität 
del desig de comprendre, base de tota 
activitat intel-lectual.

Personalment he assistit a molts coHo- 
quis, diades i conferéncies sobre el tema 
deis camps i gairebé sempre en surto 
més abatut i més pessimista que abans. 
Moltes vegades aqüestes m anifesta- 
cions es limiten a “com m em orar” l’horror 
sense analitzar-lo  i sense u tilitzar-lo  
pedagógicam ent de cara al futur. La vos
tra taula rodona era diferent. Creu que 
heu trobat l’equilibri adéquat entre l’anà
lisi del passât i la seva utilització per a 
construir un futur més humá.

Us agraeixo molt haver-m ’hi convidat. 

Michel Leiberich
Professor d 'H istòria Com parada, de Germa
nistica i d ’História Jueva a les Universitats de 
París 8, de Besançon i de Perpinyá.

Els materials i les activitats realitzades correspo- 
nen a un projecte curricular de centre anb carácter 
propi que traspua educació en valors, els quais 
pretenen la formació integral de l’individu en el res
pecte, la toleráncia i la Solidarität. En el marc d’a
patia generalitzada, per no dir de desencís en 
molts centres educatius envers els grans mares 
educatius, és d’agrair observar com encara hi ha 
claustres que s’engresquen en la realització de 
projectes prou laboriosos que marquen la diferén- 
cia i manifesten els criteris de qualitat i d’innovació, 
amb els quais treballen encara centres com 
aquest.

Silvia Saiz i Ernest Gallart
La Forja, Any LIV, II época, núm. 2.571, p. 16

Voldríem aprofitar l’avinentesa per a agrair molt 
sincerament la col-laboració de Silvia Saiz i 
d’Ernest Gallart en l’organització d’aquestes 
Jornades. Agrair la seva disponibilitat, l’amabilitat i 
la paciéncia amb qué han respost les moites con
sultes que hem hagut de fer. Sense la seva ajuda, 
que fern extensiva a la Regidoría de Cultura de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès, ben segur que 
aqüestes Jornades no haurien reeixit. El nostre 
agraíment en nom de tots els alumnes, professors i 
equip directiu de l’Escola de Batxillerats de ia 
Institució Cultural del CIC.

Form ació  de les S S  a les co txeres  del cam p FOTO: F, BOIX (ADC)
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©CAim s
“Pitjor que el mal que fan els fills de la tenebra, és el silenci dels fills de la Hum”.

M artin Luther King



L ’A rx iu  M u n ic ip a l d e  C a s te lla r 
de l V a llès (A M C ) no normés 
c u s to d ia  la docu rm en tac ió  g e 
ne ra d a  p e r l’A ju n ta m e n t, s ino  
q u e  ta m b é  acu ii to ta  m ena de  
to n s  p riva te  qu e  p u g u in  en ri- 
q u ir  el p a trim o n i d o cu m e n ta i 
ja  e x is te n t, e s tig u in  re la c ió 
nate d ire c ta m e n t a m b  la v ila  
d e  C a s te lla r de l Va llès o bé  
q u e  a b a s tin  un c o n te x t m és 
a m p li i g e n e ra i, co m  se ria  el 
ca s  de l Fons sobre la deporta- 
ció 1939-1945, q u e  hi és c e d it 
en d ip ò s it. L ’A rx iu  M u n ic ip a l, 
c a d a  v e g a d a  m és, ha d ’e sd e - 
v e n ir un ce n tre  d ’à m p lia  inc i- 
d è n c ia  i d e  d ifus ió , un arx iu  
q u e  s ’in c o rp o ri a la v id a  c u ltu 
ral d e  la p o b la c ió , q u e  s ’a d e - 
qü i a les n e cess ita te  d e ls  seus 
usuarie  i qu e  im p u ls i p ro je c te s  
d e  re c e rca  i d ’anà lis i h is té rica .

C o n ce b e m  l’A rx iu  M u n ic ip a l 
co m  a un A rx iu  d e  C iu ta t, un 
a rx iu  e m m a rc a t en un à m b it 
g e n è ric  a p a rtir  de l qu a l s ’in té 
g ra  la d o c u m e n ta c ió  g e n e ra 
da  p e r les d ife re n te  e n tita ts  
lo c a ls , les e m p re s e s , fo n s  
p e rso n a ls  i p a tr im o n ia le ... La 
n o s tra  v o lu n ta t és c o n v e r t ir  
I’A rx iu  en I’a g lu tin a d o r d e  to ta  
la d o c u m e n ta c ió  d ’ in te rè s  
g e n e ra i q u e  p o t fo rm a r p a rt 
de l p a tr im o n i d o cu m e n ta i de  
la Vila, e s d e v e n in t a ix i l’A rx iu

castellar del valles

D es d ’a q u e s te s  Unies vo le m  e n 
g re s c a r  to te s  a q u e lle s  p e rso n e s  
q u e  v u lg u in  p a r t ic ip a r  en el nos- 
tre  p ro je c te  p e rq u é  es p o s in  en 
c o n ta c te  a m b  nosa ltres :

A R X IU  M U N IC IP A L  DE  
C A STELLA R  DEL VALLÈS (A M C)
P asse ig  Toirà, 1 
08211 C a s te lla r de l Va llès 
93 714 46  82
A /e : p re m sa @ a jca s te lla r.e s

H O R A R I D ’A T E N C IO  A L P U B L IC
M atins  d e  d illu n s  a d iv e n d re s  
d e  9 a 14 ho res

Ajuntament de 
Castellar del Vallès

d e  C iu ta t, un a rx iu  que , a m b  la 
co M a b o ra c ió  de  to ts  e ls ca s - 
te lla re n cs , a p le g u i i oen tra litz i 
fo n s  d o c u m e n ta is  d ife re n ts  
a ls m u n ic ip a ls .

L ’A rx iu  M u n ic ip a l o fe re ix  un 
se rve ! d ’a s se ss o ra m e n t so b re  
te rnes loca ls  i so b re  l’ex ili, l’ in- 
te rn a m e n t i la d e p o r ta d o  de  
c iu ta d a n s  de  l’E sta t e sp a n yo l 
en el s is tem a  o o n c e n tra c io n a - 
ri nazi. T am bé es rea litzen  ac - 
tiv ita ts  d e  d ifu s ió  cu ltu ra l, corn 
són  c o n fe rè n c ie s , d o s s ie rs  
p e d a g ó g ic s  i v is ite s  co m e n ta - 
d e s  p e r a g ru p s  esco la re , ex- 
p o s ic io n s , p ro je c te s  d e  re c e r
ca  i tro b a d e s  d ’in v e s tig a d o rs  
corn  la q u e  es va c e le b ra r  el 
p ro p p a s s a t 26 d e  fe b re r  a Cal 
B o ta fo c  a m b  el tito l 1- Tro- 
bada d ’investigado rs  sobre  
l’Exili, r in te rn a m en t i la D e- 
portació dels republicans de  
l’E s ta t es p an y o l d u ran t el 
période 1939-1945, on es va 
a n a litz a r l’es tâ t d e  la q ü e s tió  
h is to r io g rà fica  i les p r in c ip a ls  
Unies d ’ in v e s tig a c iô  e n c e ta - 
d e s  a l’a c tu a lita t so b re  a q u e s 
ta te m á tica . El s e g u it d ’a rtic le s  
q u e  es p u b liq u e n  en el m ono- 
g rà f ic  q u e  p o rta  p e r  t ito l: 
“Recordar: un deure” són el 
resum  d ’a lg u n e s  d ’e lles  i el ré
su lta t d e  la c o M a b o ra c ió  a m b  
la rev is ta  Quadern p e r tal de  
d e ix a r-n e  c o n s tà n c ia  d o c u 
m enta i esc rita .

mailto:premsa@ajcastellar.es


L ’any 1985 Italo C alv ino va escriu re  
les anom enades L lig o n s  am ericanos, 
més co n e g u d e s  com  a S/s p ro p o s te s  
p e r  a l p rò x im  m il-leni, que  en rea li tat 
són c in c  p e rqué  l’au to r es va m orir 
abans de  co m e n ça r la red a cc ió  de  la 
sisena. C o n ce b u d e s  com  a con fe rèn - 
c ies p e r a la Universität de  H arvard , el 
g ran  e s c rip to r ita lià  hi resum ía els 
va lors literaris que  creía que  calía 
conse rva r de  ca ra  a un míMenní que 
eli ja  no veuria; lleugeresa, rap idesa , 
e x a c titu d , v is ib ilita t i m u ltip lic ita t. 
A ssoc iava  la lleugeresa  a C ava lcan ti - 
entren t de  Dante-, a Shakespeare  - 
en tren t de  B o ca cc io  o R abela is- o a 
Katka; la rap idesa  - ” la re lac iô  entre la 
ve loc ita t tís ica  i la ve loc ita t m en ta l” - a 
De Q uincey, G alileu, el Z iba ld o n e  leo- 
pa rd ià  o Borges; l’exac titud , a Valéry 
0 Ponge; la v is ib ilita t, a la noveMa

Quaderns
literaris

Uobra mestra 
mconcÿuom

Josep Maria Ripoll

L ’obra  m estra  in co n e g u d a  de Ba lzac; 
i la m u ltip lic ita t, a les g rans noveMes 
de  F laubert, Proust, Mann o Perec. 
L ’únic que  se sap  de la sisena con- 
teréne ia  era que  havia de g ira r a l’en- 
torn de Bartieby, un re lat m olt s ingu la r 
de  H erm an M elville  que, pe r d ir-ho  
am b les parau les que li va d e d ic a r 
Borges, com ença  com  D ickens i s ’a- 
caba  com  Katka. En aquesta  historia 
n ih ilista, entre sa rcás tica  i pa té tica , un 
o tic in is ta  gris  -el Ba rtieby  del títo l- es

nega p e r s istem a a d u r a te rm e la més 
m ínim a acc iò , responen t a cad a  ins- 
tru cc ió  que  rep de is  seus superio rs  
sem pre  la m ate ixa trase: “ Preteriria no 
ter-ho”. P ub licada  el 1856, B a rtie b y  és 
una m etáfora  pe rtec ta  de l que  Enrique 
V ila -M atas en d iu  “ la literatura del No”, 
és a d ir la que  es nega a ella m ateixa, 
norm a lm ent pe rqué , de sp ré s  de  p ra c 
tica r-la , l’au to r no ha vo lg u t escriu re  
res més, ha p re te rit no ter-ho . És s ign i- 
tica tiu  que  tos p re c isam en t aquesta  
con te rénc ia  la que  C alv ino  no a rribés  
a escriu re  mai: la m illo r lite ra tura  del 
No -a l’entorn de  la qual hauria g ira t tal 
ve g a d a  la inex isten t “s isena lligó ”- és 
la que  ni tan sois no ha a rriba t a l’es- 
c rip tu ra .

A ixé  ve a to m b  p e rqué  da rre ram en t 
s ’han p u b lica t no tan sois les c in c  con- 
te rénc ies  de  C alv ino en tra d u cc ió  
ca ta lana  d ’Anna C asassas -i en o p o r
tuna co in c id é n c ia , és ciar, am b el tinal 
de l m il-len i- s inó tam bé  la tan curiosa  
novel-la B a rtie b y  y  com pañ ía  del ja 
esm enta t V ila -M atas, sens d u b te  un
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dels m illers escrlp to rs  espanyo ls  de 
I’actuallta t. L ’obra  és un con jun t de 
notes a peu de pàg ina  p e r a un text 
inexistent, esch tes p e r un pe rsona tge  
a com p lexa t i de v ida  g risa  o b se d it pel 
pe rsona tge  n ih ilista de M elville. Les 
notes suposen  un repás, a n à rq u lc  
però exhaustiu , a aquesta  literatura 
del No, és a dir, als e sc rip to rs  que  han 
a ca b a t p re fe rin t el s ilenci a l'e sc rip tu - 
ra, tan t si és p e r im po tènc ia  com  per 
aco m p le xa m e n t, d e sg a n a  o s im p le  
m odèstia . La llista és extensa: R obert 
W alser, Juan  Rulfo, H o fm a n n s ta h l, 
Felipe A lfau, W ittgenste in , Pepin Bello, 
A rth u r G ravan, Hart C rane, Joseph  
Joubert, J.D. Sa linger, V irg ilio  Riñera, 
M arianne Jung  o B. Traven, entre d ’al- 
tres. La m ajoria  d ’ells han estâ t autors 
d ’un, dos  o, en a lgún  cas, de ca p  Ili
bre, sense que  aixó s igu i un obstac le  
pe rqué  hagin passâ t a la h istória de la 
literatura més heterodoxa. Tenen en 
com ú, a part de l’e scasse da t d ’obra 
escrita  o p u b lica d a , una ind ife rénc ia  o 
un m enyspreu  abso lu ts  p e r la fam a, 
les d e c la ra c io n s  a la prem sa i, en d e fi
nitiva, la v ida  socia l de  l’escrlp to r. Han 
tha t m anten ir-se ocu lts, aparta ts  del 
x ivarri cons tan t de ls  prem is, les d is tln - 
c lons I les cape lle tes , I jus tifiqu en  el 
seu s ilenci am b argum en ts  tan an to lò 
g ica  com  el de Juan Rulfo: “ Es que se 
me m urió el tío C elerino, que  era el 
que  me con taba  las h is to rias”. V ila- 
M atas els repassa tots b reum ent, am b 
la lleugeresa, la rap idesa  i l’exac titud  
am b qué  C alv ino ca rac te ritza  la lite ra
tura del fu tu r im m édia t, am b la m atei- 
xa “rece rca  de l’express ló  necessària , 
ún ica , densa , co n c isa , m em orab le ” 
(p á g . 65) q u e  a co s tu m e n  a ten ir, 
tam bé, els autors evocats.

No cal d ir que  la re lac ló  entre els III- 
bres de  C alv ino i V ila -M atas resulta 
prou suggestiva : la literatura del fu tu r - 
lleugera, ràp ida , exacta , v is ib le , m últi
p le- ¿no será, tal ve gada , la literatura

del No -en el benentés, és ciar, que 
pariem  de  literatura, no necessària - 
m ent de  les novetats que  envaeixen 
els a p a ra d o rs  de  les Ilib re ries?  SI 
C alv ino parla  de la im ag inac ió  “com  a 
repertori del que  és po tenc ia l, h ipoté- 
tlc , d ’alló que  no ex is te ix  ni ha existit, i 
po tse r no existirá  mai, però  que  hauria 
p o g u t fer-ho” (pàg . 111), ¿no és, tal 
vegada , la literatura del No -sov in t una 
“ literatura p o te n c ia l”, que  de ien  els 
m em bres del coH e ctiu  Oull-Po- la més 
im aginativa? Sí que  sem bla  évident, 
més enllà de tota Ironia, que  la lite ra tu 
ra p e rd u ra b le  no acostum a a ser la 
que  fa m és s o rd i, I que, sobre  aques
ta qüestió , els esc rip to rs  s ilenc iosos i 
d ’ob ra  escassa  tind rien , pa rado xa l- 
ment, m oites coses a dir. La poss ib le  
obra  m estra Inconeguda  d ’ lta lo Cal- 
v ino -la con fe rénc ia  sobre  B artieby- és 
tal vegada , en la seva no-ex is ténc ia , 
una obra  de fin itiva  de la literatura del 
nostre  tem ps; so b re to t si ten im  en 
co m p te  el c a rá c te r m ític que  ha a dqu l- 
rlt el pe rsona tge  de  M elville  a través 
del llib re  de  V lla-M atas, I sem pre  I 
qua n  no o b lld e m , m a lg ra t to t, les 
següen ts  parau les de  C alv ino mateix: 
“ La lligó que  podem  treure  d ’un m ite 
rau en la llte ra lita t de la narració , no en 
el que  hi a feg lm  des de  fo ra ”. A lx i ens 
ho con fo rm arla  Bartieby, herol de la 
Inacció, m itifica t pe r V ila-M atas, repre- 
sen ta tlu  p e r a C a lv in o  de l p ro p e r 
m il-leni, però  que  sens d ub te  no o p i
narla res a l’entorn de  la literatura del 
No de la qual ara n’és s im boi: s im p le 
ment, pre fe rirla  no fer-ho.

Italo Calvino, LIIçons amerlcanes.
SIs propostes pe r al pròxlm mll-lenl. 
Tradúcelo d ’Anna Casassas.
Edicions 62, Barcelona, 2000.
Enrique Vila-Matas, Bartieby i compañía. 
Anagrama, Barcelona, 2000.
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A LA MEMORIA  
D’AGUSTÍ MASVIDAL

En el proper número de QUADERN 
dedicarem un ampli espai a Agusti 
Masvidal. S’hi reproduirà un dibuix seu i 
un recull de treballs sota el tema 
AGUSTÍ MASVIDAL I LA SEVA OBRA. 
Reprodueixo aquí l’artcle que vaig 
publicar a El 9 nou en record seu: 
Agusti Masvidal Salavert ha estât un 

personatge pùblic pel fet que ha dibui- 
xat tostemps Sabadell, els seus carrers, 
els seus tipus populars, les eixides, les 
places, els molins del riu Ripoll, el 
romantic del Vallès, l’indret del Torrent 
de la Tosca I tantes I altres obres molt 
llarg de compter i de contar...

Ens ha deixat de cop, sobtadament; 
ens ha colpit la mateixa sorpresa, ines
perada, impensable. EH sempre present 
en tantes activitats i entitats a les quais 
ha aportat la seva gentil coMaboració. 
Ha mantingut una postura sempre 
correcta i assenyada i sempre escèpti- 
cament, tal vegada per ser farmacéutic 
(amb una de les farmácies més anti
gües de la ciutat).

La seva gran afieló fou el dibuix; s’em- 
mirallá en els grans artistes clàssics. 
S’hi aplicà amb tota afecció. Creá el seu 
prop! estil, inconfusible.

IMustrá Ilibres; la Biblioteca Quadern 
s ’estrenà amb De les eixides. Deis 
carrers de Sabadell, Deis molins del riu 
Ripoll, 143 places de Sabadell, El 
romantic del Vallès, Els tipus populars... 
Cultivá una vera vocació botánica i 

havia dibuixat infinitat de plantes i her
bes del nostre rodal, les quais eren 
exposades a l’aparador de la farmácia 
amb la coHaboració d ’un entusiasta 
botánic de vocació: Josep Marqués i 
Subirana.
A la revista Integral del CoMegi de 

Farmacéutics hi publicà un centenar 
llarg de dibuixos al llarg deis anys. 
També coMaborá amb els seus dibui
xos a la revista Quadern. Puc dir i repe
tir que ambdós vam fer força camí, per
qué ens unía una estreta amistat i un 
vincle: ser ceballuts...

Ha deixat empremta en algunos enti
tats que, al pas, recordem: Fundació 
Bosch i Cardellach, de la qual fou un 
deis fundadors; a l’Académia de Belles 
Arts, al Museu d ’História, a les Agru- 
pacions Narcis Cirait, a la Fundació 
Amies de les Arts i les LIetres -Quadern- 
i allà on calia no tenia un no.

La seva partença deixa un buit a la ciu
tat que no podrem omplir, si bé el tin- 
drem sempre recent en el record I en 
aquest rie testimoniatge de les seves 
obres, admirados i estimados.
Agusti: aquí en la Terra t ’has guanyat 

Joan Cusco



C o m  de fin iríem  pa rticu la r?  A llò  que  
és d ’un, que  II pertany, a llò que  fo rm a 
p a rt d ’un m a te ix ... A m b  a q ü e s te s  
m ate ixes p a rau les  d iriem  que  la p in 
tura  d ’E liezer és d ’e lla  i de  n ingù  més.

Parlar d ’estil i de  fo rm es, seria  un 
a ltre  d iseu rs  i ens po rta ria  a p a rla r 
d ’in fluène ies , d ’he renc ies , d ’a dm ira - 
c ions .... i a q u e s t no és el cas  p e rq u e  
p o c  im po rta  quan  es dòna  el fe t que  
una o b ra  és reco n e ix  corn d ’una a u to 
ra i de  c a p  altre.

Els tem es que  e m pra  E liezer sén 
e se n c ia lm e n t hum ans; i d ie  hum ans, 
no so ls pe ls  p ro ta g o n is te s  h om es/do - 
nes de  les seves p in to res  s ino p e r to t 
a llò  que  té a veu re  am b  la hum an ita t i 
no a m b  el m én ve ge ta i o an im ai, fon t 
d ’in sp ira c iò  d ’a ltres artis tes. Els te 
m es no sòn els p e rso n a tg e s  en si 
m ate ixos, s ino el pensam ent, les m ol- 
tes fo rm es  de  la cu ltu ra : lite ra tura , art, 
h ls tòria  ... El p a isa tg e  quas i mai el 
rep resen ta , so ls li a tr ib u e ix  un p a p e r 
de  fons, mai rea lis ta  s ino m és av ia t un 
escena ri s im bo lic .

E liezer ens d iu: “ lo m io es ham bre , 
ape tito  vo ra z ” i és cert, hi ha fam  pel 
c o n e ix e m e n t, p e r la p in tu ra , pe l 
co n e ixe m e n t a b so lu t en m a júscu les. 
Estudia, o b se rva , ana litza  i re flex iona , 
llavors li ne ix  una ob ra  d ins  el c a p  i la 
treu, és la m anera  seva d ’exp ress ié . 
“ Era així q u e  l’he p e n s a d a ...”. La seva 
p in tu ra  no és una p in tu ra  que  re flec- 
te ix i unes v ive nc ies , és el fru it de  la 
seva re flexió , de  com  veu el m ón, de 
la seva  a s s im ila c ió  d e  les co ses . 
A q u e s t m ón, fe t de  fic c ió  p e rq u e  la 
rea lita t ja  ha es tâ t e la b o ra d a , troba  
am pli espa i en la te la  que  p inta.

Els re fe ren ts  te m à tics  han so rg it de 
la lec tu ra  re flex iva  de is  tex tos  c lás ics : 
tra g e d ie s  g re g u e s , tex tos  b ib lics , el 
Beato  de  L iébana ... en resum , la nos
tra hlstòria . S upe rposa  im a tges  del 
passâ t am b  re fe réne ies  suge re n ts  del 
p resent.

Elíezert
Una pintura 
particular

Níria Manau

G enet. Oli sobre tela 100 x 81 cm.

T a l l e r O B

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4  
SA B A D ELL

E R T

M a lt e  B a t a l la
G rad u ad a  en A r t s  P lastiq ues

E S C O L A - T A L L E R  D E  D I B U I X  I P I N T U R A  
Baronia, 12 Tel. 93 7 17 83 83 08202 Sabadell (Barcelona)
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Els seus p e rso n a tg e s  son un ive rsa ls  
però  anòn im s, sense  ca ra . Ens d iu: 
“ El cos  ja  p o t e xp re ssa r p rou  coses. 
No vu ll exp re ss ió  fa c ia l, és m assa 
d ire c te , vull sa b e r qué  hi ha sota  la 
pell. Els sen tim en ts  s ’exp re sse n  a tra 
vés de l g e s t”. El co s  co m p o sa t/d e s - 
c o m p o sa t en p lans  i co rb e s  labe rin ti- 
q ues  está se m p re  en m ovim ent, un 
gest, una pos tu ra  que  exp re ssa  una 
a cc iò . El g u s t p e r l’es tud i de  l’a n a to 
m ia ho en treve iem  en les pa rau les  
que  E liezer ens d iu : “sense  co n è ixe r 
el que  hi ha d ins  d ’un cos, sota la pell, 
i com  está fo rm at, d ific ilm e n t es po d rá  
b u s c a r la m anera de  fe r-lo  exp ress iu  
d e  sen tim e n ts ”.

El c a p  sense ca ra  de ixa  o b e rt el 
m isteri i la co rb a  ins inua  i no hi ca b e n  
les ce rteses.

A q u e s tfe td ’e sm ico la re l eos, obra les 
vies per trobar el m ovim ent o m ostrar 
les d ife re n ts  ca res  del vo lum . Són 
aquelles velles inquietuts que varen 
troba r els fru its en els cub is tes  i els 
futuristes. Tot es mostra, to t és aqui en 
les dues d im ensions del pape r o la tela.

A q u e s t m ón p ic tò r ic  d ’E liezer, tan t 
pa rticu la r, e x tre t de l seu m ón, tro b a  
ta m b é  el sen tit se g u in t les tra ce s  que  
li m a rquen  e ls co lo rs  ta n t poo  e xp lo s - 
s ius. Ens m e nc iona  co n tu n d e n t: “no 
vull p e ta rd s  c ro m á tics , vu ll el m in im  
p e r e x p lic a r el m áx im ”. E liezer ju g a  
a m b  p o c s  co lo rs , e lls  i e ls seus co m - 
p le m e n ta ris : oc res , s ienes, o m bres ... 
A  v e g a d e s , to t és d ’un m a te ix  to 
d ’a m p lie s  gam m e s . L ’e xcé s  el tro b a  
en la fo rm a. El c o lo r ha de  se r som er, 
a u s te r i a va r de  m ateria l: una m in im a 
c a p a  p o sa d a  on to ca  a m b  un p inze ll 
p e tit i con troM at. L lavors  d e ixa  pas a 
l’e s c la t de  la im a tge , un m ira tg e  que  
s ’im posa , com  un som ni q u e  ens ve 
de l m és en llá : a q u e s t és el passâ t, el 
nostre , q u e  ha e s tâ t d e  nou re d e sco - 
bert. ^

P lanys . Oli sobre tela 133 x 150 cm.

S e g u id . Oli sobre tela 150 x 200 cm.

JOIERIASENSERRICH
de Teresa Senserrich

CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quirze, 17 • Tel. 93 725 75 96 
08201 SABADELL

COMERCIAL

mIALEMANY
CENTRE DE JARDINERIA, 
AGRICULTURA i FORESTAL 
Tallers i servéis postvenda

Otra. Barcelona, 22-26 
Tel. 93 725 63 95 
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rnîi Aïïl}
"tot un estil"
MOBLE DISSENT 
I DECORACIÓ
Sant Cugat.l 1 - SABADELL

L ’obra com bina m om ents esp ectacu lars  i escen e s  m és in tim is tes



TRAÇ D’A tT MUSEU D'ART DE SABADELL

JOSEP M CRENO
del 14 de juny al 3 de juliol 

SABADELL

SALA D’EXPOSICIONS 

DE LA CAIXA DE SABADELL

LA PINTURA D'ICONES DE BIELORUSSIA 
ELS SEGLES XVI, XVII I XVIII

del 10 de maig al 18 de juny 
SABADEIL

GALERIA ROVIRA

SALA HERRERO 
JOAN ALÉERT

COL-LECTIVA
fins I’ " de juliol 

SABADELL

Mirador

GABARRO ART

COL-LECTIVA D ’ESTIU
fins el 4 de juliol 

SABADELL

INTELLECTE

MARTI RIERA
del 15 de juny al 4 de juliol 

SABADELL

ALIANÇA FRANCESA

EULALIA VALLDOSERA
MIREYA MASÓ

del 20 de juny al 23 de juliol 
SABADELL

VENTURA

ASPRESUAUTEXTIL
del 16 de malg al 30 de juny

‘EUROPA” 6 CATIRES DE W ARLAMIS
juliol i agost 
SABADELL

ACADEMIA DE BELLES ARTS

SEBASTIEN GOKALP
juny

ANNAVILARRÚBIAS
juliol

SABADELL

A R T IS T E S  D ’A U S T R IA
del 4 al 23 d ’abrii

TA LLER  O B ER T  
DE M A ITE  BATALLA

del 27 de juny al 20 de juliol 
SABADELL
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El g ru p  d e  te a tre  
del C e n tre  S a n t V ic e n ç  

p o rta  a l’e s c e n a ri 
“La h is to ria  d e  les h is to rié s ”.

O le sa , E sparreguera, C ervera i un 
llarg e tcé te ra  de po b la c io n s  a ixequen 
el te ló cada  Setm ana Santa p e r rep ro 
d u is  ca d a scù  am b el seu estil p rop i, 
la que  s ’anom ena la h istòria  de  les 
h is tò ries . La Passio, s ’ha c o n ve rtit 
am b el tem ps, en un esp e c ta c le  que  
barre ja  el reclam  tu ris tic , l’art teatra l i 
el m issa tge  re lig iós p rop i de  l’època . 
Un “p o tip o ti” que  ha co n so lid â t a- 
questa  peça  i l’ha posada  en m ajùs- 
cu les en la llista de  tra d ic ions  cu ltu 
ráis ca ta lanes, p o tse r nom és c o m p a 
rab le  als tra d ic io n a ls  Pastorets. Però 
a d ife rènc ia  de l’obra  de  Foich i Torres 
O de Pitarra, po tse r in justem ent d e 
nostada, sem bla  que  la rep resen tac ió  
de la Passio  porti im p lic it un ce rt orgu ll 
pe r aque lles  c iu ta ts  o entita ts  que  es 
d e c id e ixe n  a dur-la  endavant.

Dones bé, Sabade ll ha aco llit ja  a- 
q u e s t any  la re p re se n ta c ió  de  la 
Passio, de  la má del g ru p  de Teatre 
del C entre  Sant V icenç. A  fa lta  però 
de  c o n c re ta r si am b  el te m p s  es 
pod rá  a rriba r a co n s id e ra r com  “ la 
Passio  de  S a b a d e ll” i si aques t e s p e c 
ta c le  tin d rá  continu 'íta t, d u ra n t els 
m esos de  m arg i a b ril uns 1.800 
e sp e c ta d o rs  han passâ t p e r la p la tea 
de la sala del ca rre r M ontllo r i Pujal i 
els seus responsab les  se ’n m ostren 
sa tis fe ts . I no és p e r m enys. Per 
aqu e s t tea tre  am ateur c re u a lte n c  i 
tam bé  per m olts d ’a ltres que  no d is 
posen de is  recursos, pe r exem ple, 
de ls  olesans, rep resen ta r la Passio  
suposa  passa r pel seu p rop i ca lvari.

No és la prim era  vegada , peré, que 
Sabade ll acu ii la rep re sen tac ió  de  la 
m ort i re su rre cc ió  de  Jesucris t. El 
g ru p  de  teatre  de  la Joven tu t de la 
Farándula ja  ho va p rova r en dues 
ocasions: la p rim era, als anys 50, a 
pa rtir d ’una a d a p ta c ió  de S a lvador 
V ila ragu t d ’un orig ina l de  fra Anton i de 
Sant Jeroni, i poste rio rm ent, i du ran t 
tres tem porad es, es va rep re sen ta r el 
tex t de la Passio  de Mn. Ernest M ateu, 
la m ate ixa que  ha u tilitza t el C entre 
Sant V icenç aques t any. A q ues ta  en-

A Sabadell 
també hi ha

Passio

Marc Serra

tita t ja  va p rovar sort al 1960 am b l’o- 
bra Jesús de Natzaret, d ’À nge l Gui- 
m erà. Sens m oure ’ns de  la ciu ta t, el 
g ru p  M igue l H e rn á n d e z  ta m b é  va 
ap o s ta r pe r aquesta  peça  encara  que 
el seu p lan te jam ent era una m ica més 
agosara t: els seus p ro tagon is tes  no 
eren m issa tg e rs  d iv in s  ni a p é s to ls  
convenc iona ls  sinó que  eren un g rup  
“d ’o kupes”. A ltres m un ic ip is  de l Vallès, 
com  Terrassa resentm ent, tam bé  ho 
han provat. Peré m a lg ra t els esfo rços 
de  les c o m p a n y ie s  va lle san es , les 
rep resen tac lons de la Passio  han aca- 
bat, en genera i, sense pena ni g lèria . 
D ues e x p lic a c io n s  in ten ten  d o n a r 
so luc ió  a aquest m isteri: la prim era, els 
p re jud ic is  de  certa  pa rt del p ú b lic  que  
veuen aquesta  obra com  una peça  
lla rga i d ifíc il de  d igerir, i la segona, 
m és tè cn ica , a ixe ca r el te ló  de  la 
Passio  suposa pe ls teatres am ateurs.

La Passió suposa un important desplegament,
tan anivell tècnic corn d ’actors__________________________

h ipo tecar bona part de la tem porada i 
d ir ig ir els esforços de tô t l’equ ip  humà 
cap  una sola obra. De m om ent dones, i 
v ist l’èxit d ’aquesta tem porada, el g rup  
de teatre del Centre Sant V icenç de 
Sabadell sem bla haver supera t el p ri
m er escull pe r conso lida r defin itiva- 
ment aquesta obra. Potser ha estât 
qüestió  de sort, potser ha co in c id it am b 
la m andra del púb lic  sabada llenc  per 
desp laça r-se  a altres pob lac ions o, qui 
sap, p o tse r s ’ha tro b a r la fó rm u la  
secre ta  p e rq u é  to t p le g a t fu n c io n i. 
Sigui com  sigui, la Passió  del g rup  de la 
Creu Alta no és fru it de la im provització , 
sinó de l’esforç i del treball de d irectius, 
s o d s  i coN aboradors  que han desafia t 
les experiène ies anteriors per fe r sortir 
a la Hum la Passió  del 2000. Un esp e c 
tac le  que va in ic iar el seu cam i un dis- 
sabte 11 de m arç i que vuit representa- 
c ions més tard, va haver de coM ocar 
en d iverses ocasions, l’anhelat carte ll 
de “no hi ha loca lita ts”. Q ueden enrera 
c inc  anys de propostes, dub tes  i pro- 
jec tes  que van com ençar... a través de 
les ones hertzianes.

L’obra combina moments espectaculars i escenes més intimistes.



Un d ivend res  qua lsevo l del més de 
m arç de 1995. Locutori núm ero 1 de la 
de sa p a re g u d a  R àdio Sabade li. Una 
quaran tena d ’ac to rs  I actrius, asse- 
guts  en eis racons m és im pensab les  
de  l’em issora, esperen  el seu torn per 
in te rp re ta r una nova pega pe r ràd io- 
teatro: la Passio. Era una de  les m oites 
obres que  du ran t tres te m perad os  l’e- 
lenc c re ua ltenc  havia en reg is trâ t a l’e- 
m issora local. En aquell m om ent, m olt 
pees es pod ien  im ag ina r que  c inc  
anys m és ta rd  s ’a b a n d o n a rie n  eIs 
m icré fons i que  la veu de ixaria  pas al 
m ovim ent, a la IM um inacié i als d eco - 
rats. Però un any m és ta rd , i com pro - 
va t l’éx it d ’a q ues ta  e xp e rié n c ia  ra 
d io fòn ica , eis du b te s  van co m e n ça r a 
desapa ré ixe r. P rà c ticam en t p e r ca - 
sualitat, corn de  fe t com encen  tots eis 
g rans p ro jec tes , la idea de  po rta r La 
Passio  a l’escenari del C entre Sant 
V icenç va co m e n ça r a p rendre  cos. És 
nom és l’in ici d ’un llarg carni.

Tot i els p receden ts  de  la prim era 
vers iò  de l’obra, rea litzada pe r la ma- 
te ixa en tita t als anys 60, es d e c id e ix  
co m e n ça r la búsqu e d a  d ’un text d ife - 
rent a l’u tilitza t en aque lla  experiénc ia . 
F inalm ent s ’op ta  p e r la pega de  Mn. 
Ernest Mateu que  la Farándula havia 
es trena t al 65. O bra  en mà, a rriba  el 
m om ent de  p lan te ja r-se  se riosam ent 
la v iab ilita t del p ro jec te  I, sobre to t, les 
poss ib ilita ts  d ’aquest tex t en una p la 
tea am ateur. I com  que  a c u d ir a les 
tons és de  savis, la d ire cc iò  del g rup  
o rgan itza  una v is ita  a O lesa pe r veure 
“ la seva” Passio. L ’e q u ip  que  e ncap - 
ça la  la sortida  serà ja, l’e q u ip  de d ire c 
c iò  de fin itiu  que  du rà  endavan t el p ro 
jec te : M anel Pont, Toni Ten i Josep 
U b ia  fo rm en  ’ï s t a f f ” p r in c ip a l de  
co N a b o ra d o rs , am b  la c o o rd in a c iò  
genera l de  Daniel Serra i el suport de 
tots eis depa rtam en ts  té cn ics  de Sant 
V icenç. D esprés de nom broses c o n 
ve rses  i d ’a n a litza r cu id a d o s a m e n t 
l’espec tac le , es d e c id e ix  que  la vers iò  
o lesana  nom és s ’a p ro fita rà  corn  a 
“ fo n t d ’in s p ira c iô ”. N eix, d o n e s , la 
vo lun ta t de fe r una Passio  am b el 
ca rá c te r prop i de  l’en tita t i d e fu g in t de 
l’e tique ta  de “ La Passio  de  S a b a d e li”. 
La p rudéne ia  ho aconse lla .

La m aqu inària  es posa en marxa.

La crucifixiô és un dels punts mès álgids de l’espectacle

Més de 100 acto rs  i 60 técn ics, sota la 
d ire c c iò  de  D anie l Serra , d o na ra n  
form a al text de Mn. M ateu. El m úsic 
sabada llenc , d ire c to r i ara, actor. Toni 
Ten, donará  v ida  al pe rsona tg e  de 
Jesús, Esperanga Vegas será Maria, 
el p a p e r de  Ju d e s  l’ in te rp re ta rà  
F rancese R ocam ora i tanca  el quarte t 
p ro tagon is ta , M anel Pont, en el p a pe r 
de  Pong Pilât. I m entre  els ac to rs  
com encen  a p rendre  con tac te  am b 
I’escenari, I’e qu ip  de m unta tge  pren 
una d e c is iò  que  es convertirà  en una 
de les ca rac té ris tiques  més innovado
res d ’aquesta  posada  en escena: s ’a- 
bandonen  eis d eco ra ts  trad ic iona ls , 
s ’op ta  pe r d issenyar-los  pe r o rd in a d o r 
i im prim ir-los m itjançan t un s istem a 
co n e g u t am b el nom de “p lo tte r”, p io- 
ner al teatre  am ateur sabada llenc . De 
fet, to t el personal técn ic , que  inclou 
tra m ó le s , so, iM um inac iò , ves tua ri, 
m aqu illa tge  i u tilla tge, és consc ie n t 
que  el p ù b lic  té un re ferent de  to t allò 
que  veurà i que  eis m om ents à lg id s  de 
La Passio  corn el Sant Sopar, l’en trada  
a Jerusa lem , la negac iò  de Judes o la 
ressurrecc iò  han d ’aco m p lir el gué  en 
podriem  anom enar unes “expecta tives  
m in im e s”. R e sp e c te  a a ixô, D anie l 
Serra, d ire c to r de l’e sp e c ta c le  puntua- 
litza: “c rée  que  des del p rinc ip i hem 
s igu t consc ie n ts  de fins on podriem  
arribar. Tot allò que  als g rans teatres 
es so luc iona  am b e fec tes  espec iá is , 
aqu i ho hem hagu t de so luc ion a r am b 
im ag inac iò . Tot i això, creo  que  el pro- 
d u c te  final es po t co n s id e ra r més que 
d igne  i l’éx it de  p ú b lic  aixi ho ce rtifica ”.

Per un tea tre  am ateur és la pass iò  
del d ia  a d ia  i la pass ié  de  tothom . Un 
esforg  que  es tradue ix  en m ultitud els 
de ta ils  que  con fo rm en  aquesta  p osa 
da en escena. Nom és a m ode de 
cu rios ita t els responsab les  d ’aquesta  
p ro p o s ta  e x p liq u e n  q u e  “s ’u tilitze n  
més de  30 peces  de  deco ra t, 50 p a l
mes, 30 ram s de  llu ré ...” i des del pun t 
de  v ista  técn ic , “40 .000 w atts  de  Hum i 
3.000 de  so”. I a fege ixen , d ivertito , 
“tam bé  hi surten 216 e s p a rd e n y e s !”.

I va a rrib a r el d ia. El d issa b te  11 de 
m arg a dos qua rts  d ’onze de  la nit, una 
p la tea p iena va p o d e r veure els p ri
m ers passes d u b ita tiu s  d ’una Passio  
que  a ixecaria  el te lò set ve g a d e s  més. 
A m b  una m itjana d ’ass is tèn c ia  de  200 
p e rso n e s  p e r re p re s e n ta c iò  i una 
inversiò  tota l al vo ltan t d ’un m iliò de 
pesse tes, ara a rriba  el m om ent de  fe r 
ba la n g . R e sp e c te  a l’e n ig m a  que  
rode ja  el rend im en t d ’aquesta  pega i 
els résu lta ts ob tin g u ts  pe ls  de  Sant 
V icenç, Serra p rec isa  que  “és d ifíc il d ir 
on rad ica  l’éx it o el fra cà s  de  “ les pas
s ions”. A  nosa ltres ens a g rada  pensar 
q u e  ens n ’hem  s o rtit p e rq u é  hem  
a c o n s e g u it a co s ta r-n o s  a l’e q u ilib ri 
entre la fid e lita t al tex t i l’e sp e c ta c le  
visual i in te rp re ta tiu , és a dir, hem p ro 
cu râ t que  to t tipus  de  p ú b lic  trobés  en 
la nos tra  Passio , e ls seus p ro p is  
m otius d ’in te rès”.

Més enilà  d ’aquestes  reflexions, a 
pa rtir de  l’exem p le  del g ru p  c re u a l
tenc, podem  e v id e n c ia r la d ificu lta t 
del tea tre  am ateur p e r tira r endavan t 
aqueste  e sp e c ta c le s  de  gran fo rm at 
que  si no func ionen , poden  d e ixa r l’en- 
tita t to ca d a  i p rà c ticam en t, enfonsada . 
La s a tis fa c c iò  p o t se r g ra n , pe rò  
tam bé  ho és el rise.

S igui com  sigu i, Sabade li ha aco llit 
a q u e s t any  un e s p e c ta c le  que  ha 
d o na t renom  a aque lles  c iu ta ts  on s ’ha 
rep résen tâ t am b éxit I regu la rita t. Ara 
nom és ca ld rà  veure  si aquesta  aposta  
es m anté les p rope res  tem porad es , si 
con tinua  la bona aco llid a  o si el púb lic , 
se ’n renta les m ans...

FOTOS; ESTUDI J4
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D u ra n t e ls  m eses  d e  m a ig  i juny, s ’ha 
fe t a la nos tra  c iu ta t un c ic le  de  c in e 
m a d e d ic a t al m as tre  d e  l’e x p re s s io - 
n ism e a lem any, F.W .Murnau. El c ic le  
ha c o n s ta t d e  s is film s  e m b le m á tic s  
de l d ire c to r  a lem any, c in c  c o rre s p o - 
nen ts  a l’è p o c a  m u d a  i un d e  señor. 
Les p ro je c c io n s  s ’han fe t a l’a u d ito h  
d e  la F u n d a c ió  C a ixa  de  S a b a d e ll, 
un Hoc idon i p e r a a q u e s t t ip u s  d ’a c - 
t iv ita ts . A q u e s ta  re tro s p e c t iv a  d e  
M urnau  ha e s tâ t o rg a n itz a d a  c o n ju n - 
ta m e n t p e r C in e c lu b  S a b a d e ll, Fun
d a c ió  C a ixa  d e  S a b a d e ll i A ju n ta - 
m en t de  S a b a d e ll.

A vu i en d ia , a un c in e c lu b  li p e rto c a  
fe r una sè rie  d e  ta s q u e s  d ive rse s  p e r 
a la d iv u lg a c ió , en to ta  l’a m p litu d  
p o s s ib le  de l te rm e , de l c in e m a . D ins 
d ’a q u e s ta  à m p lia  d iv u lg a c ió  ca l, 
pe rò , un c rie tri q u e  re a lm e n t do n i un 
ta ra n n à  e s p e c if ic  a les se ves  a c tiv i- 
ta ts , ta l i co m  p o rta  fe n t C in e c lu b  
S a b a d e ll d u ra n t e ls seus m ès de  
q u a ra n ta  anys de  tre b a ll en l’à m b it 
s a b a d e lle n c . S e g u in t a m b  a q u e s ta  
vo lu n ta t, a c tu a lm e n t es d ó n a  una 
g ra n  re lle và n c ia  a ls film s  d e ls  a u to rs  
c o n te m p o ra n is  a la p ro g ra m a c ió  
re g u la r d e  E /s  d ijo u s  d e l c in e c lu b  a l 
C in e a rt, q u e  d u ra  nou m esos  l’any. 
En a q ü e s te s  s e s s io n s , es  p o d e n  
ve u re  e ls ú ltim s film s  d e ls  au to rs  m ès 
d e s ta c a ts  d e ls  no s tre s  d ie s , co m  
són, nom ès p e r a n o m e n a r-n e  uns 
q u a n ts  d ’e s q u itlla d a , Joh n  Sayles, 
D avid  M am et, K enne th  B ran a g h , Ken 
L oach  i Em ir K u stu rika .. A  b a n d a , i 
d e  fo rm a  m ès c o n c e n tra d a  en el 
te m p s , p ro p o s e m  p u n tu a lm e n t un 
tip u s  d ’a c tiv ita t m ès d ’e s tu d i c o n 
cre t, d e d ic a t a un a u to r c là s s ic  o a un 
c o rre n t e s tilis tic . P re tenem  a m b  a ixò 
te n ir  l’o p o rtu n ita t de  d e s c u b r ir  o de  
rev is ionar, se g o n s  el cas , peM icu le s  
d ’a u to rs  que , p e r la seva  m ira d a  p e r
sona l, han m a rc a t l’e vo lu c ió  d e  la 
c re a c ió  c in e m a to g rà f ic a . El c u rs  
p a ssâ t và rem  fe r una  e x tensa  re tro s 
p e c t iv a  d e l d ire c to r  d a n é s  C a rl

El cicle 
dedicai a 

F« W. Murnau

Felìu Vìaplana

T h e o d o r D reyer, q u e  va se r un c ic le  
m o lt ex itós , ta n t p e r la n o m b ro sa  
a ss is tè n c ia  d e  p u b lic  co m  pe ls  co n - 
tin g u ts , i q u e  ens va d e m o s tra r el 
c re ix e n t in te rés  q u e  hi ha p e r a q u e s t 
t ip u s  d ’a c tiv ita ts  cu ltu rá is . D e g u t a 
a q u e s t éx it, e n g u a n y  ens hem  se n tit 
qu a s i o b lig a ts  a m u n ta r un c ic le  de  
c a ra c te r ís itq u e s  s e m b la n ts  al d e  
D reyer.

Un c ic le  d ’a q u e s te s  c a ra c té r is t i
q ues , c re ie m  q u e  no es p o t lim ita r 
tan  so is  a la p ro je c c ió  d e is  film s  i, p e r 
a ixò, hem  p rê té s  fe r una ta s c a  de  
d iv u lg a c ió  i d ’e s tu d i d e  la fig u ra  de  
M urnau  i de l q u e  ha s ig n if ic a t p e r a 
l’e vo lu c ió  d e  la s in tax i c in e m a to g rà fi
ca . A q u e s t p r in c ip i b à s ic  d ’a co m - 
p a n y a r les sess io n s  i c ic le s  de  c r it i
q u e s  i a n á lis is  q u e  p e rm e tin  a ls nos-

F. W. M urnau

tre s  e s p e c ta d o rs  una c o n e ix e n ç a  
m és ex te n sa  d ’a lló  q u e  han v ist, ha 
estâ t, h is tò rica m e n t, una de  les ta s 
q u e s  m és re c o n e g u d e s  d e  C in e c lu b  
S a b a d e ll.  És, d ’a ltra  b a n d a , una  
ta s c a  fo n a m e n ta l, ja  q u e  una m a jo r 
in fo rm a c ió  so b re  e ls film s  q u e  es 
ve u e n  inv ita  a la re flex ió , fa c ilita  q u e  
a g ra d i m és a llò  q u e  s ’ha v is t i, fin a l- 
m ent, d e sve tlla  la in q u ie tu d  p e r a 
c o n è ix e r i e s tu d ia r a ltres  d ire c to rs . 
Per a q u e s t m otiu , en el c ic le  M urnau , 
va m  o rg a n itz a r  una  c o n fe ré n c ia  
so b re  el d ire c to r  a le m a n y  a c á rre c  
d e  l’e s tu d ió s  i c a te d rá t ic  d e  la 
U n iv e r is ta t d e  B a rc e lo n a  M ig u e l 
Porte r i M o ix  i hem  p ré p a râ t un d o s 
s ie r M urnau i la seva  o b ra . En a q u e s t 
d o ss ie r, hi ha un a p ro p a m e n t b io - 
g rà fic  a la seva  p e rsona , d o s  e s tu d is  
so b re  re s tii i la s ig n if ic a c ió  de l seu 
c in e m a , una p a n o rà m ic a  de l c o n te x t 
h is to rie , un a p ro p a m e n t al m o v im e n t 
de  l’e xp re ss io n ism e , un e s tu d i so b re  
la m ù s ica  d e ls  seus  film s, d ive rso s  
e sc rits  i re fle x io n s  de l m a te ix  M ur
nau, una f ilm o g ra fia  c o m p le ta  i un 
e s tu d i d e  c a d a  un d e ls  film s  q u e  han 
e s tâ t p ro g ra m a ts  p e r a a q u e s t c ic le . 
És un tre b a ll fo rç a  c o m p le t i q u e  
a b o rd a  la fig u ra  d e  M urnau  d e s  de  
p u n ts  d e  v is ta  p u ra m e n t c in e m a -
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to g rà fic s  i d e s  d ’a ltres  p rò p ia m e n t 
a rtis tic s  i h is to ries .

Eis fiim s  q u e  hem  v is t en a q u e s ta  
re tro s p e c tiv a  son : N osferatu , e ine  
sym p h o n ie  des g ra u e n s  (1922 , 
N o s fe ra tu , ei v a m p iro ). D er letzte  
m ann (1924 , Ei ú it im o ), T a rtu ff 
(1925), Faust (1926), Sunrise (1927, 
A m a n e ce r) i Tabu (1931). Eis p rim e rs  
c in c  fiim s  c o rre s p o n e n  ai p é rio d e  
m ut i han es tâ t ii-ius tra ts  ai p ia n o  pei 
m es tre  Joan P ineda .

Ei c in e m a  és ei m itjá  d ’e xp re ss ió  
q u e  fa  s e rv ir  M urnau p e r a d is s e c 
c io n a r Íes p a ss io n s  de  i’án im a  h u m a 
na a m b  ia s e n s ib iiita t d ’un a rtis ta  p ri- 
v iie g ia t. P e rqué M urnau  és un p o e ta  i 
un p in to r a b a n s  q u e  un c in e a s ta  i així 
ho re fie c te ix  a Íes se ves  pe i-iícu ies . 
En m o its  d e is  se u s  f iim s  tro b e m  
re fe ré n c ie s  a ia p in tu ra  i, fre q ü e n t- 
m ent, re p ro d u e ix  c o m p o s ic io n s  e- 
x a c te s  d e  q u a d re s  a ia p a n ta iia . A  
N o sfera tu , p e r  e x e m p ie , tro b e m  
im a tg e s  e x tre te s  d ire c ta m e n t d e is  
q u a d re s  d e  C a sp a r D avid  F rie d e rich  
i d ’E d va rd  M u n ch , s e m p re , pe rò , 
a m b  una fu n c ió  d ra m á tic a  d in s  de  ia

h is to ria  q u e  ens e xp iie a . A  Tabu, 
ta m b é  és m oit e v id e n t ia in fiuénc ia  
d e is  q u a d re s  de  ia g e n t i de i pa isa tg e  
de  Taití que  va rea iitza r Paui G a u 
gu in . És q u e  M urnau és un d ire c to r 
que  fa se rv ir ia h is to ria  p e r a m ostra r 
im a tges  icé n iq u e s  q u e  pe rm e tin  a 
i’e s p e c ta d o r un a p ro p a m e n t b á s ica - 
m e n tv isu a i a i’ob ra . i aiií on busca  p ri- 
m e ram en t Íes re fe ré nc ies  d ’a ques tes  
im a tges és en ia p in tu ra . Tot i que  
M urnau fa a d a p ta c io n s  d ’o b res  iiterá- 
ries abso iu tes , com  ei D ra cu la  de  
Bram  S toker o ei F a u s t de  G oethe, ia 
fo rça  i ia c re a tiv ita t de  Íes seves o b res  
venen m és a p a rtir de  Íes im a tge  que  
de is  a rgum en ts . Ei seu iirism e, ia seva 
se n s ib iiia t i ia seva vessa n t de  pa isa t- 
g is ta  rom án tic  fan de is  seus fiim s veri- 
ta b ie s  o b res  d ’art.

La seva  o b ra , m a jo ritá ria m e n t de i 
p é rio d e  m ut, ens reveía  ei se n tim e n t 
d ’una é p o c a  en q u é  es c re ia  en ei 
c in e m a  com  un a rt en co n s ta n ts  evo - 
iu c ió  i inn o va c ió . És q u e  ei p é rio d e  
s iie n t de i c in e m a  és d ’una in q u ie tu t 
v ib ra n t, a ia re c e rc a  c o n tin u a  de  
noves fo rm e s  d ’e x p re s s ió  c in e m a 

to g rá fic a . És, se g u ra m e n t, i m a ig ra t 
ia q u a n tita t d e  m ate ria i p e rd u t, ei 
p é r io d e  m és c re a tiu , in n o v a d o r  i 
in q u ie t d e  ia h is to ria  de i c in e m a . 
L ’o b ra  d e  M urnau , co m  hem  p o g u t 
ve u re  en a q u e s t c ic ie , a g iu tin a  to tes  
Íes v irtu ts  i e is  n e g u its  d ’a q u e s ta  
é p o c a  d ’or.

La v o iu n ta t d e  C in e c iu b  S a b a d e ii 
és ia d e  d o n a r a c o n é ix e r a q u e s ts  
a u to rs  que , p e r ia seva  s ig n fic a c ió , 
han m a rc a t ia h is té ria  d e  ia s in tax i 
c in e m a to g rá fic a . Ens p ro p o s e m  de  
p o rta r a te rm e  un c ic ie  d e  c a ra c te r i-  
s it iq u e s  s e m b ia n te  c a d a  any. Cai 
pensar, pe rò , q u e  ei m a te ria i d e  q u é  
d is p o s e m  és m o it iim ita t i no s e m p re  
p o d e m  fe r a iió  q u e  vo iem  s inó  nom és 
a iió  q u e  e x is te ix . A c tu a im e n t, hi ha 
m o its  p ro b ie m e s  p e r a tro b a r  c ó p ie s  
en b o n e s  c o n d ic io n s , q u e  ens p e r
m etin  o rg a n itz a r c ic ie s  d ’a q u e s te s  
c a ra c te rís itq u e s . D isp o se m , pe rò , de  
s u fic ie n te  f iim s  p e r  a fe r  fu tu re s  
re tro s p e c t iv e s  d e d ic a d e s  a D.W. 
G riff ith , S e rg e i E is e n s te in  i F ritz  
Lang , m és ei m a te ria i q u e  p u g u i a n a r 
a rr ib a n t en e is  p rò x im s  anys.
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E l b lues en aques t estâ t de  la costa  
oest am ericana  té una h istoria  i un 
desenvo lupam en t to ta lm en t d ife ren t al 
de ls  altres estats surenys trac ta ts  en 
an te rio rs  q u a d e rn s  corn M iss iss ip i, 
Tennessee o Texas; en p rim e r Hoc p e r
qué  va co m e n ça r m olt més ta rd , al vo l- 
tan t de ls  anys 40 aprox im adam ent, 
p e r una raó m olt evident: a C alifo rn ia  
no i havia p o b la c ió  de  co lo r fins al 
co m ençam en t de  la segona  guerra  
m undia l, quan les indústries bé liques i 
del fe rroca rril (South Pacific Railroad) 
van co m e n ça r a env ia r cen tenars  de 
tre b a lla d o rs  bàs icam en t de color, d ’al- 
tres estats de l sud, p rin c ip a lm e n t de 
Texas; a ixô exp lica rla  el fe t de que el 
b lues  ca lifo rn ià  tingu i un estil més 
suau i relaxat, dones el m usics ja  no 
re flection  en la seva m úsica el pati- 
m ent de  la esgo tadora  fe ina als cam ps 
i a les p lan tac ions de coté; p e r una 
altra banda  el b lues, que  fins ara havia 
estâ t con trô lâ t i en reg is trâ t p e r un g ru p  
rédu it de  com pany ies  d isco g rà fiq u e s  
grans, ara, am b les poss ib ilita ts  que  
un estâ t corn C alifo rn ia  pod ia  oferir, 
co m e n ça ve n  a a p a ré ixe r una g ran  
quan tita t de petits  sege lls  de  g ravac ié , 
a lguns de ls  qua is  eren p ro p ie ta t de 
“n e g re s ” ; a ixô  va fe r que , a m b  el 
tem ps, aques t b lues que  fins ara havia 
estâ t ca ta lo g a t corn a “race m u s ic ” 
(m úsica racial, es a d ir: p e r i p e r a

Quadern de blues

California

Jordi Aznar

negres) evo luc ionés ca p  al denom ina t 
R ythm &Blues, on les a ud iénc ies  b lan- 
ques com encaven  a ser im portan ts  
dones ja  es pod ia  e sco lta r a les em i
sores de ràd io  de m és am pli abast.

A qües tes  inm ensos poss ib ilita ts  que 
oferia  aquest Hoc a rtística  i econôm i- 
cam ent parlant, no van passa r desa- 
p e rce b u d e s , corn és lôg ic , pe r a una 
gran m ajoria de b luesm en, p r in c ip a l
m ent texans, que  no van d u b ta r en 
abso lu t e m ig ra r c a p  a C alifôrn ia, uns 
pe r es tab lir-se  de fin itivam ent allá, d ’al- 
tres p e r a lte rnar els dos Hoes: ac tauan t 
de  fo rm a co n tin u a d a  als c lu b s  de 
Texas i rea litzan t g ravac ions  d is c o g rà 
fiques  a l’estâ t ca lifo rn ià ; és pe r a- 
questa  raó que el b lues de  C alifo rn ia  
ha estâ t co n s id é râ t corn una con tinua- 
c iò  del b lues texá.

Podem  o b se rva r dos focus d ’a tenc ió  
p rinc ipa ls  en el b lues de Califôrn ia; 
Los Angeles i la seva zona d ’influén- 
cia, p rin c ip a lm e n t Hollywood, per un 
can tó  i San Francisco i Oakland, per 
l’a ltre ; pel que  fa re fe réne ia  a les 
c a ra c té r is tiq u e s  de  c a d a  un d ’ells 
podem  d ir que  si a Los Ánge les  el 
b lues ten ia  un ca ire  més suau i ba la- 
d ista, co n ce n trâ t en c lu b s  de  m oda i 
m olt “c h ic ”, pe rsona litza ts  pe r m ùsics 
corn Nat King Cole ò Charles Brown, 
a San Francisco  aquest b lues era m olt 
més au tén tic  i fide l al seus origens.

En genera l, però, es po t a firm ar que  
el b lues ca lifo rn ià  es ca rac te ritza  pe r 
la d o iç o r de ls  seus instrum ents i que  a 
vegades  s ’acosta  fo rça  al Jazz, en un 
in tent de  dem ostra r les ag ra d a b le s  
sensac ions de viure  en un estâ t p riv i
lég iâ t corn aquest.

En q u an t a nom s podem  pa rla r d ’una 
p rim era gene ra c iô  de b luesm en m és o 
m enys conegu ts , corn a exponents 
d ’aquest tipus  de  b lues corn serien: 
Floyd Dixon, nascut l’any 1929, ex- 
ceM ent can tan t i p ian is ta  in fluencia t 
pe r m ùsics corn C harles Brown i Am os 
M ilburn, am b fo rça  éxit als anys 70, 
quan el p ù b lic  europeu el va desco - 
b rir; Joe Liggins(1920), ta m b é  era 
can tan t i p ianista, va co m p o sa r dos 
de ls  ternes de més éxit a fina ls del 40 i 
p rinc ip ie  de ls  50: Honeydripper i Pink 
Cham pagne; T.V.Slim (O scar W ills), 
nascu t el 1916, can tan t, gu ita rris ta .

J U K IN
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vio lin is ta  i p roduc to r; va co m p o sa r un 
gran tem a d ’éxit: Flatfoot Sam; Roy 
Hawkins, un persona tg e  m olt especia l 
del b lues ca lifo rn ià , insp irâ t en J im m y 
W hite rspoon, au to r d ’un tem a de gran 
èx it a n o m e n a t The Thrill is gone, 
p opu la ritza t p e r B.B. K ing l’any 1969; 
Lloyd Glenn, nascu t el 1909, p ian ista  
que  com b inava  el b lues am b el jazz; 
Little W illie Littlefield (1931), tam bé  
p ian ista  i autor del llegendari tem a 
anom enat Kansas City, to t un s tan 
d a rd  del b lues i de l rock; el conegu - 
d iss im  Johnny “guitar”Watson, gran 
can tan t i gu ita rris ta  que  va va ria r el 
seu estil ca p  al soul i el funky, aconse- 
gu in t m olta m és p o p u la rita t i vendes 
m ilionàries; T-Bone W alker, que ja  el 
vem  anom enar com  a llegenda  del 
b lu e s  texá  en l’a n te rio r q u a d e rn , 
tam bé  va ten ir una d e s ta ca d a  presén- 
c ia com  a m úsic a C alifo rn ia  així com  
el g ran gu ita rris ta  Lowell Fulson.

C ap ais anys 60 trobariem  una sego- 
na g ene ra c ió  de  m úsics i que  son ò 
han estâ t au tén tiques figu res  del b lues 
a C aliférn ia: Paul Butterfield, can tan t i

a rm on ic is ta , m a lau radam en t ja  desa- 
parescu t, don cs  pe r la seva banda  
van d e s fila r una g ran  q u a n tita t de 
m ùs ics  de  re c o n e g u t p re s tig i com  
Elvin B ishop, Sam  Lay ò M ike  
Bloomfield, per c ita r-ne  nom és uns 
quants; Johnny Dyer, un extraord inari 
a rm on ic is ta  réc lam ât pe r m oltiss im s 
m ùsics a l’hora d ’en tra r en un estudi; 
Katie W ebster, un a ltre exem p le  de 
m usic nascu t a Texas però c la ram ent 
re lac iona t am b C alifò rn ia  m us ica lm en t 
parlant; es trac ta  de la m illo r p ian is ta  
de b lues i boog ie  w oog ie  de tots els 
tem ps i seria  l’equ iva len t fem eni al 
g ran M uddy  W aters; Rod Piazza, la 
re fe réncia  actua l pe r la que  es Valoren 
to ts  e ls a ltre s  a rm o n ic is te s ; va 
c o m e n ç a r am b  un g ru p  ano m e n a t 
Bacon Fat, d u ra n t l’è p o ca  h ip p y  i 
ac tua lm en t toca  am b la seva p ròp ia  
banda, els Mighty Flyers, on des taca  
de form a e sp e c ta cu la r la seva dona. 
Honey Alexander, als tec la ts  i que  
està co n s ide rada  una m ica com  la 
succeso ra  de  la g ran Katie W ebster 
c itada  anteriorm ent; Jam es Harman,

can tan t i a rm on ic is ta , la seva banda  
ha estât tota una escola per la que  han 
passât tota una sèrie de m ùsics, bàsi- 
cam ent gu itarris tes d ’un nivell a ltissim  
com  poden ser Hollywood Fats, Junior 
Watson i Kid Ramos, que son el punt 
de re fe ré nc ia  a b so lu t de qua lsevo l 
m ùsic de b lues de la zona am b certes 
p re te n s io n s  de  to c a r una g u ita rra ; 
William Clarke, el m illor a rm onic ista  de 
l’estât fins a la seva inesperada mort 
ara fa uns tres anys aproxim adam ent.

F inalm ent, corn a ù ltim a g ene ra c ió  
de b luesm en d ’aques t estâ t podriem  
d e s ta ca r un trio, natura ls de  San D ie
go, anom enats The Paladins, am b el 
seu líder al ca p d e va n t Dave G onzá- 
les, gu ita rris ta  d ’un nivell im pres io - 
nant, però  am b un estil bas tan t més 
rock, sob re to t en les seves ù ltim es 
g ravac ions; i Tom m y Castro, g u ita rris 
ta de  San F rancisco  que  ù ltim am ent i 
g ràc ies  als seus da rre rs  treba lls  enre- 
g is tra ts  s ’ha g u anya t e is més grans 
e log is  pe r pa rt de  la c rítica  e spec ia lit- 
zada. A
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E l nostre pe rso n a tg e  anc là  a Saba- 
de ll -te rra  ferm a, oi?- el 1994 corn a 
d ire c to r d ’un nou d ia ri local, El 9 Nou, 
que  ja  es p u b lica va  a Vie, la co m a rca  
d ’ O sona i al Va llès O rienta l. D avant 
de l nou d ia ri -El 9, va ja - va estar-h i 
tres anys.

A  l’ac te  d ’aques t nata lic i van ass lstlr- 
hi les fo rce s  v ives de  la c iu ta t. (Jo 
tam bé  va ig  anar a treure  el nas...) 
A b ans  d ’aquell m om ent, però , m ’ha- 
vlen Inco rpo râ t corn a co M a b o ra d o r i 
segue ixo  sent-ho.

A ix i fou que  am b  l’A lb e rt vam  in ic ia r 
una bona am is ta t i, fins i to t haig d ’a- 
g ra ir-li el rep o rta tg e  que  em féu en el 
qua l em va d e ixa r m olt bé. Força bé. I 
hom  es reco rda  de  les a tenc lons  i cal 
ag ra ir-les . A ra  em piau co rre sp o n d re , 
en pa rt, a m b  a q u e s ta  s e m b la n ça . 
R eco rdo  aque ll m om ent que  s e ’m va 
acom iada r, que  p iegava  de l Nou. VaIg 
e n c o ra tja r- lo  d ie n t- li q u e  a rr ib a r la  
lluny i que  no ca lia  p re ocupa r-se ... 
Vaig en ce rta r am b  aque lla  p rem on l- 
c ió. L ’A lb e rt Om ha ascend it, ha anat 
p ro s p é ra n t a m b  les seves p rô p le s  
arm es, que  no son poques. Ve iem -ho: 
ja  està a d a lt d ’EI Terrât...

T ranscric  la breu nota b io g rà fica  que  
figu ra  en el seu nou Ilibre EIs veins de

semblança

Albert
Om

Joan Cusco í Aymamí

d a lt -E d ic ions  La cam pana ; que  fou 
p résen tâ t al Casal Pere Q uart. Ens 
d ivertí con tan t-no s  les ané cd o te s  am b 
els seus veins... Un lllb re  am é, d ivertit, 
que  et fa co n è ixe r e ls tics  i to p ics  de ls  
eu ropeos. C ertam ent “és la c ròn ica  
iròn ica, Iliure i he te rodoxa  d ’un v ia tge ” 
de  tres m esos a I’estiu  passât. Un v ia t
ge  m olt ben ap ro fita t, de  debo .

A quí va la nota: A lb e rt Om i Ferrer 
(Taradell, 1966) és Ilice nc ia t en C ièn- 
c les  de  la In form aclé . Periodista, g u io 
nista de  la te lev is lô  de  la p ro d u c to ra  El 
T e rrâ t I c o p re s e n ta d o r  a TV3 de  
M ala lts  de  Tele, prem i O ndas al p ro 
g ra m a  m és In n o v a d o r d ’E span ya . 
A n te rlo rm en t havla d ir ig it el d ia ri El 9 
N ou  de  Sabade ll.

El seu p rim e r Ilibre, El nom  d e l p o rc , 
va g u a n ya r el prem i Pere Q uart d ’hu- 
m or i sàtira , i va se r tra d u it al cas te llà  
(M anda  huevos). A m b  el coM ectIu  
G erm ans M iranda, ha p u b ile a t dos  Ni-
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bres de  relate curts : A a aaaahhh  i El 
B arga o la vida.

Diu q u e  no li im p o rta ría  v iu re  a 
A m ste rdam .

I to t se g u it el fo rm ular! de  p regun tes :

- Periodista de prem sa, te le  i ràdio, 
e x p lic a ’t de cad as cu n  d ’a q u e s ts  
m edis com  t ’hi veus, com  t ’hi sents.

Prim er de tot, d e ixa ’m d ir que  és un 
luxe p o d e r ca nv ia r de  m itjà de  treba- 
llar en coses d iferente. Pensa que el 
meu pare -com  m oltes persones de  la 
seva gene ra c ió - es va passa r 44 anys 
de  la seva v ida  a la m ate lxa fá b rica  
tèxtil. A  mi, m ’ag rada  m olt la te ina de 
pe riod is ta : o b se rva r la realita t, des 
d ’un ce rt escep tic ism e , i in tentar-la  
e xp lica r a la gent, am b un pun t d ’hu- 
mor. De m om ent, he tin g u t la sort de 
fer-ho  des de  la prem sa com arca l, des 
d ’una te lev is ió  pú b lica  i ara, a pa rtir 
del 3 de  juny, des  d ’una nova ràd io  p ri
vada, com  és RAC 1, l’em issora que 
acaba  de  Hangar la Vanguard ia . Eli 
fa ig  un m agazine  els d issab tes  I d lu - 
m enges de 10 del mati a 1 del m igd ia , 
que  es d irà  D ies tontos.

-  T ’hem  vist treballar en equip , però  
tam bé individualm ent: com  et m ous  
m illor?

C reo que  p e rq u é  durin  els e q u ip s  és 
necessari que  ca d a scú  tingu i, de  tan t 
en tant, les seves p rò p ie s  parceM es



ind iv idua ls . No sé si a ixò és và lid  pe r 
a to tes les fe ines, pe rò  com  a m inim  
p e r la de  pe riod is ta , segur. Qui més 
que  m enys, to thom  té el seu ego  aquí.

- En la literatura actual incideix  
m olt la que es coneix corn a m ediá
tica. Pots vanar-te  que has estât i ets 
un autor am b m és èxits o venda dels  
teus Ilibres. S ituât en aquesta p lata
form a ja  deus barrinar a escriure  
altres obres. No t ’exigeixo que reve- 
lis tem e s , però  quan ts  p ro jectes  
tens a la cartera?... O: en cartera, 
potser m illor dit?...

Tino a lgunes  idees, però  em fa la 
sensac ié  corn si to t ju s t hagués aca- 
ba t de  pa rir el meu últlm  lllb re  -El ve ins 
de  dalt-1 encara  no do rm is  a la nit. De 
m om ent, no tino c a p  p ressa  p e r to rna r 
a pub lica r. Penso que  a lxò d ’escriu re  
és un ours de  fons. Entre el meu p ri
m er Ilibre -El nom  de l porc-1  EIs ve ins 
de d a lt van passa r des  anys i m ig. És 
m olt m és im po rtan t el gué  p u b liq u e s  
que  no pas el quan.

- Es denuncia que s ’abusa del 
lèxic del carrer, de paraules gruixu- 
des, ben Iluny d ’aquell esperit de la 
Miga del bon m ot, d ’Ivon Escop, 
“gran apóstol de la parla”. A questa  
m oda es gasta tant o m és a la tele  
que en altres m édis. Será, perqué la 
tele la tenim  davant dels nassos i 
ens ho dóna tot am anit i m astegat... 
C om ent-ho, sisplau.

Penso que  eis reg is tres  de  la llengua 
han de  ca n v ia r en fu n d ó  de l p ro g ra 
ma. No es po t p a rla r el m ate lx cata là  
en un te leno tíc ies  que  en un xou noc- 
turn. Si b usques  un hum or que  fu n c io - 
ni p e r iden tifica r-lo  am b la gent, has 
de  pa rla r una llengua que  eis te lespe - 
ca d o rs  es pugu in  sen tir seva.

- Q uan es publica m és que mai - 
cinquanta mil titols anuals, s ’ha dit, 
i que es llegeix m és, si bé les esta- 
distiques que ens donen es situa  
m olt a baix d ’altres països, cone- 
guts corn m és culturáis; será, die jo, 
que: m és quantitat igual a m enys  
cualitat? ...

La q uan tita t no té una re lac ió  d ire c ta  
am b la qua lita t; ni és d ire c ta m e n t p ro 
p o rc io n a l ni ta m p o c  in ve rsa m e n t. 
D epén de  ca d a  cas. De to ta  m anera, 
jo  sóc  de is  que  pensa  que  encara  es 
poden  fe r p ro d u c te s  cu ltu rá is  d ig n e s
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que  arrib in  a m olta gent, ja  s igu in  p ro 
g ram es de  te lev is ió . Ilibres o d iscos.

- Q u e  la jo v e n tu t actua l no té  
interés a la lectura, però será, per
qué hi ha en el m ercat -com  un m er- 
cat de Calaf, qui ha dit- m és propos
tes per triar?

No estic  ga ire  d ’aco rd  am b la v isió  
ca tas tró fica  de la joven tu t actual. No 
creo  que la genera c ió  de is  nostres 
pares llegís ga ire  més que la nostra, 
pe r exem ple. I si és així, a lguna cu lpa  
tam bé  en deuen  te n ir e lls, p e r no 
haver-nos transm és la im portànc ia  de 
la lectura. La passió  pels Ilibres hauria 
de  ser abso lu tam ent co m p a tib le  am b 
les noves tecno log ies  que  el m erca t 
ens posa a l’abast. La re lac ió  que 
estab le ixes  am b un bon Ilibre (el p o r
tes sem pre  a sobre, el toques, l'o lores, 
te Tendus al Hit...) és ga ire b é  erò tica .

- Et classifiquen com  un perfeccio
nista per allò que destaques  les 
pifiades, que s ’incorre en tots els 
m itjans inform atius i que tant bé ho 
presentes en els teus “A ltres lim its” 
del program a televisiu “M alats  de 
tele”. (I t ’ho die a cau d ’orella: és el 
m illor del program a).

G rác ies  pe ls e log is . Es nota que  fa 
te m p s  que  ens cone ixem ... No és que  
siguí un p e rfecc ion is ta , però  sí que 
tro b o  d ive rtit b u sca r les e rrad es que  
fem  tots, en un món tan to ca t i posâ t 
corn el de  la te lev is ió . És un exe rc ic i 
m olt sa p e r no c re u re ’t que  estás to ca t 
pel do de  la InfaT lib ilita t. Q ue se sàp i- 
ga, aqu e s t do  nom és el té el C aries 
Francino...

- A rran d ’aquest program a que és 
dels millors quan a audiéneia, és tan  
m alaltissa la tele? ...

La te le, no. La te le  és un gran invent. 
Som nosa ltres els que  hem  de  sa b e r

apagar-la  a tem ps. El que passa és 
que m olts prefere ixen tenir-la engega - 
da to t el dia; així no han ni de parlar. Ja 
hi ha a lgù que parla (i pensa) p e re lls .

- Tu, A lbert, que ets de Taradell 
que rim a am b Sabadell, creus que  
tothom  va per eli?...

A Tarade ll, a S abade ll i a C aste llflo rit 
de  la Roca. Però vo ls  d ir  que  no ha 
es tâ t sem pre  així? No és una cosa  
inheren t al g è ne re  hum à?

- Una de les afin itats que ens uneix  
és la del sentit de l’hum or. A  part del 
cas del personatge Pelegri, que és  
una auténtica perla en aquest sentit, 
a q u in s d e s ta c a rie s  en el cam p  
hum oristic actual?

N’he après m olt de tota la gen t del 
Terrât, com ençan t pe r TAndreu Bue- 
nafuente I con tinuan t pel Toni Soler, 
TQriol Grau i tots els altres. C adascun 
am b el seu perfil particu lar, pe rqué  el 
Terrât és una barre ja  m olt s ingu la r de 
pe riod is tes  i actors. Fora d ’aqui, m ’a- 
g rada  gen t com  en Faem ino y C an
sado o El Gran W yom ing, i, en canvi, 
no pue am b la m ajoria  de ls  que es 
d ed iquen  a e xp lica r acud its . És un 
gènere  que no m ’intéresse.

- H auràs v iscut anècdotes en la 
teva vida professional i seria bo que  
en contessis alguna...

Una a n è cd o ta  que  Higa la p rem sa  i la 
te lev is ió . Q uan p re pa ràvem  el Hança- 
m ent d ’EI 9 Nou de  S a bade ll, va ig  
reb re  un cu rricu lu m  a nom  d ’A lb e rt 
Tom b, que  si t ’hi fixes sona igual que  
A lb e rt Qm. Al c a p  d ’uns d ies, va ven ir 
el noi a d iscu lp a r-se : “ Perdona”, em va 
dir, “ és que  em  pensava  que  e t de ies  
Tom b, de  Tom b p e r la v ida , saps  el 
p rog ram a  del Puyal?”. El m és cu riós  
és que  aqu e s t noi, am b  el tem ps, va 
a c a b a r tre b a lla n t a El 9 Nou.

- Des de la teva  ata la ia  d ’un diari 
local que vas estrenar, corn a d irec
tor a Sabadell, corn descriuries la 
ciutat i corn eis seus habitants?.

Q uan va ig  a rrib a r a S abade ll, em 
van so b ta r d ues  coses; una, que  té 
una p e rsona lita t m olt m arcada , to t i 
es ta r tan a p ro p  d ’una g ran  m etrópo lis  
com  B a rce lona ; i dues, que  a p e sa r 
de  c o m p te r am b  200 .000  hab itan ts , té 
el fu n c io n a m e n t in te rn  d ’un p o b lé .

i T f l
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QUESTIONARI PROUST

FOTO: PERE MONISTROL

am b to t el que  a ixò com porta . Aquí 
va ig  passar-h i tres anys m olt bons, hi 
he d e ixa t uns quan ts  am ies i sem pre  
que  pue con tinuo  e s c a p a n t-m ’hi.

- D ’aquella velia cançô que diu: “Tres 
cosas hay en la vida: salud, dinero y 
amor”, quin altre valor afegiries?...

L ’hum or. És fonam enta l p e r no p ren- 
d re ’ns a n o sa ltre s  m a te ixo s  g a ire  
seriosam ent.

- Posa, sispiau, una frase am b ciau  
d ’hum or, jud icat el passai, el present 
i el futur.

No és m eva, és d ’una cangó  de  la 
cu b a n a  Lucrec ia . “Si tiene  cura , pà 
que  te  ap u ra s /y  si no tiene, pa que  te 
ap u ra s ”. O s igu i, que  d is fru tem  del 
m om ent, p e rqué  a ixò són q u a tre  dies.

A q u e s t núm ero de Q uadern  es 
ded ica  bona part d ’eli al tem a de 
Mauthausen.

En el Ilibre d ’A lbert Om Els veins 
de d a ll l’hi ded ica  un cap ito l que és 
im pressionant, sobrepassa a tot hu
mor negre. (Veure pàg ines 49 a 54 
del c itâ t llibre).

T O T E N M A R C S

Torres i Bages, 13 ■ Tel. 93 726 49 55 - 08201 SABADELL

-El principal tret del meu carácter?
-La ironia. Diuen que no se sap mai si parlo en conya o si parlo seriosament.
-La qualitat que prefereixo en un home?
-El sentit de l’humor.
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-Exactement el mateix.
-Allò que més m’estimo dels amies?
-Que em diguin el que pensen, encara que no sigui el més agradable de sentir.
-El meu principal detecte?
-Em quedo els nervis a dins.
-La meva ocupació preferida?
-Tine sort que m’agrada la teina que faig. Si no, seria un gran gandul.
-El meu somni de benestar?
-Llevar-me tard, en bona com panyia, i trobar-m e l’esmorzar i eis diaris, en un porxo 
en vistes al mar.

-Quina fóra la meva pitjor desgracia?
-La pitjor no ho sé, però no m ’agradaria gens, que em tanquessin tot el dia a treba 
llar en una fábrica.

-Qué voldria ser?
-Ja m’està bé el que sóc.
-On desitjaria viure?
-Si hagués de marxar de Catalunya, seguram ent me n’aniria a Amsterdam.
-Quin color prefereixo?
-El blau. Ja ho diuen: “Si res li escau, fot-li blau...”
-Quina flor prefereixo?
-Qualsevol que doni una mica de color a la casa. M’agrada molt que em regalin flors. 
-Quin ocell prefereixo?
-Cap. No m ’agraden els ocells. Em tan angúnia.
-Els meus autors preterits en prosa?
-Quim Monzó, John Irving, Truman Capote, Patricia Elighsmith...
-Els poetes preterits?
-Martí i Poi, Vicent Andrés Estallés i Pere Quart.
-Els herois de ficció?
-Mortadela, pel que m ’havia fet riure, i Marco, pel que m’havia fet plorar.
-Les meves heroines de ficció?
-Ara que em ve al cap la Laura, la protagonista de la novel-la Laura a la oiutat deis 
sants, de Miguel Llor.

-Els meus compositors preterits?
-No tine prou coneixements de música clàssica com per contestar aquesta pregunta. 
-Els pintors predilectes?
-Velázquez, M odigliani, Barceló...
-Els meus herois de la vida real?
-Els que dediquen tota la seva vida a traballar pel Tercer Món.
-Les meves heroines històriques?
-Encara que no sigui creient, em meravella que una dona pogués tenir un fili sense 
perdre la virginitat.

-Els noms que prefereixo?
-Amb noms monosil-labs no hi puc pensar. Sonaria una mica malament això de Nil Om, Poi 
Om 0 Ot Om. En canvi, Albert m’agrada, perqué és un nom que no ha estât mai de moda. 

-Què detesto més que res?
-El conform isme.
-Quins caràcters històrics menyspreo més?
-Tots els il-luminats que han sotmés pobles sencers a la seva voluntat.
-Quin fet militar admiro més?
-No n’adm iro cap, al contrari, em fan por.
-Quina reforma admiro més?
-La del quarto de bany de casa.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-M ’hauria agradat saber cantar.
-Com m’agradaria morir?
-Dormit. Així, la transició seria menys brusca.
-Estât present del meu esperii?
-Inquiet.
-Fets que m’inspiren més indulgéncia?
-No ho SÓC gaire, d ’indulgent.
-El meu lema?
-Per quatre dies que hi som...
-Com sóc?
-Si heu llegit les 31 respostes anteriors, ja en podeu tenir una idea aproxim ada.



PERFIL
FA UNS ULLS COM UNES TARONGES 
QUE DOMINEN TOT EL MERCAT... 
PERIODISTA ISÔTROP.
EXHIBIDOR D ’ORIGINALS JERSEIS 
(NO EN SENYALA CAM ISA 
PARLA CLAR I CATALÀ. 
EXPLORADOR PERTINAÇ DE PÍFIES. 
ESTENT LA ROBA EN EL TERRAT...
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-S a p s , Joana? L’altre d ia vaig truca r 
la Teresina del Pont, que em sents?

-Si, mare, et sento!

-Em sents però segur que no m’escol- 
tes!

-Et sento i t ’escolto. Sóc tota orelles, 
mare.

-D onçs resulta que aquest any no ani- 
ran de berbena de Sant Joan. Coi de 
mossa, la Teresina! Se’ls va m orir la 
Juanita, una cosina-germ ana meva, i 
no m ’ho varen fe r saber. Haguessim  
pogu t anar a funera ls, si ho haguéssim  
sabut.

Tant que  jugàvem  de  petites, am b la 
Juan ita , la Teresina, l’A gusti... A  l’estiu, 
eis m eus germ ans i jo  ens quedàvem  
uns quan ts  d ies a ca la tie ta Teresa.

De petitona, encara  reco rdo  quan la 
Juan ita  aga fava  la cad ire ta  de  boga, 
la d e  do n a r de m am ar i s ’atan- 
sava a la m are quan 
aquesta  donava el p it a 
I’A gusti. M ira si te ’n 
parlo  d ’anys! Q uants 
en deu ten ir ara,
I’A gusti?  Una pila, 
pots  com p ta r! Si 
t'h i pares a p e n 
sar... La Juan ita  
fe ia un xa- 
rrupe t de 
Net de

A Sabadell 
encara s*hí 
fan coses:
A l’estíu 
tota cuca víu.

- Capítol 3

Maíte Soler

m are que, més que  alim ent, era una 
carìc ia .

La dona, p iena de fills, no se ’n pod ia  
c u id a r m assa de tots p lega ts . Tem ps 
de  m isèria... però po tse r la gen t vivia 
més fe lig  que no pas ara que  hi ha de 
tot. No se ’n fe ien, de  be rbenes, ni

balls, ni sopars  quan jo  era petita , si no 
ten iem  un ral... Per Sant Joan ja  no 
s ’anava a l’esco la  I això era festa g ros
sa, vaca n ce s  d ’estiu. Anàvem  a truca r 
casa  p e r casa  a que  ens donessin  
fus ta  p e r crem ar, m ob les  vells . Tu 
tam bé  hi anaves am b ta germ ana. 
Quan tu eres petita  encara  es fe ia el 
foc  de  Sant Joan a cada  carrer.

-Ho reco rdo  m are, els ca rre rs  eren 
de terra sense asfaltar. No hi havia el 
trà fic  de  co txes que  hi ha ara. Tot era 
d ife ren t, ara que  ho dius. R ecordo que 
fè iem  una p ila al m ig del ca rre r i m irà- 
vem  que  els fils de la llum no es c re - 
m essin a l’hora d ’e n cend re  el foc. Ens 
quedàvem  a v ig ila r no fos cas que el 
M ingo i el Joan ,els nens del ca rre r de 
més am unt, ens v inguess in  a p rendre  
fustes de  la nostra pila. Hi havia hagut 
batusses més d ’un cop, llenya per a 
tothom . La nit del v in t i tres, la més 

curta de l’any però la més 
llarga. Aque lla  nit, els 

pares ens deixaveu 
anar a dorm ir tard. 

“ M istos de pe t”, 
que com prá- 
vem a ca La 

G ironina, 
bengalas, 

coets de 
llums de 

co lo r

IMustració: Madaula



que tenien sorpreses a d ins i que sor- 
tien quan explotaven... R ecordo que 
l’àvia es tre ia la “m antel-leta” que porta
va tot l’hivern.

-I tant, filia! Abans a les cases ningù 
no tenia ca le facc ió , nom és eis ries! I 
feia m olt fred. Ens escalfàvem  am b 
estufes de carbó. Pels volts de Sant 
Joan era l’hora de treure les estufes I la 
“m anteM eta”. L’àvia delà: “a l’estiu tota 
cuca  v iu .” La g e n t tre ia  ca d ire s  al 
carrer. Tot m enjant I bebent, fe ien petar 
la xerrada. Poca cosa hi havia. Si és 
que no hi havia res, era tem ps de post
guerra, tam poc hi havia massa ganes 
de ce leb ra r res. A ixò sí, recordo quan 
tenia quinze anys, que al ca rre r d ’en 
Clave, que du ran t la d ic tadura  es va d ir 
del D octo r Zam enhof, jo  hi tenia una 
am iga, la M ontserrat. Un cop  l’any, per 
l’estiu, fe ien ball al carrer. Et parlo deis 
anys c inquanta !

-Fa dos dies. Corn si fos ara, mare.

-Si, enriu-te ’n, ara e tse n ts jo ve , p e rò ja  
veuràs oom tot passa de pressa. Als 
quaranta, totes et ponen, primera vola
da. Jo, que sóc ta mare i en tiñe més de 
seixanta, tam bé m ’hi sento de jove, no 
creguis! Recordo la meva joventut I em 
sem bla corn si fos ahir quan em vaig 
enam orar del teu pare, eli tam bé vivía al 
carrer d ’en Clavé, corn la Montserrat, i la 
Pilar de la Palma, la seva cosina, una 
noia molt gem ada que es va casar amb 
un p intor d ’aqui, de Sabadell. Hi havia 
una colla de jovent ben maco que feia 
goig. Tancaven el carrer i posaven la 
gramola, d iscos del Jorge Sepúlveda, 
“ M irando al mar, soñé que estabas junto 
a mí, m irando al mar yo no sé que sentí 
que, asordándom e de ti... lloré...”

-Fantástic, mare! No la sabia, la teva 
faceta  de cantant.

-N ’hi havia de m úsiques! M aques per
qué sí! En G uardio la, Los Panchos, 
l’A n ton io  M achín, que  n ’era m ula to  
cubé , el Pepe B lanco  i la C arm en

Morell. Aquests estaven ajuntats. Es 
veu que eli era casa t i am b filis però, 
com  que  can taven  jun ts , am b la 
Carm en, es van enamorar. En aquells 
tem ps tot això era molt mal vist...

-M are, jo  t ’haig de dir...

-Si justem ent vàrem  anar a la Rambla 
de Barce lona al Poliorama, am b els 
meus pares, a veure ’ls. “Aquellos ojos 
verdes, de m irada serena, dejaron en 
mi alma eterna sed de am ar...” Los 
Panchos tenien les cançons més m a
ques, que enam oraven, que feien p lo 
rar... G uantes pare lles no se ’n van fer 
en aquells balls de carrer, i als Cam 
pos, i al Casinet... Ara, de balls de 
carrer, ja  no se ’n fan. S’ha pe rdu t la 
re lació am b el veí'nat... tan m aco com  
era... Tothom es coneix ia  i la gen t s ’es- 
timava.

-Ara tam bé se ’n fan, mare.

-M entida, qué d ius ara?

-Al carrer Montserrat ja fa tres o quatre 
estius que demanen permis a l’Ajun- 
tament i tanquen un tros de carrer. Els 
veins s ’ajunten i cadascú porta o bé 
menjar o beure i fan un ball. Saps aquell 
m atrim oni am ie meu, el Josep i la 
Ramona, que ella és mastra I eli pintor?

-Si, dona, si, i tan t que m e’n recordo. 
No va ser ell qui va p intar aquells d ibu i- 
xos al m ercat provisional del Passeig? 
Aquells  que tenen tres nanos rossos, 
aquella  canalla? Sòn m acos, oi?

-Caram , si que te ’n récordes!

-Si sem pre m e’n parles.

-D onçs  a que lls  v iuen  al c a rre r 
M ontserrat, i no s ’en perden cap  d ’a- 
quests balls.

-Està bé! I quan el fan aquest ball, 
quin dia?

-Em sem bla que l’últim d ium enge de 
Juny, abans de les vacances.

-Pels volts del teu sant i l’aniversari de 
la Juanita. Ja veus... no ha a rriba t als 
setanta, pobra dona.

-Mare, jo aquest any no ce leb ra ré  el 
Sant Joan.

-Q ue ho d ius per la Juanita? Però si 
en proutes fe ines la cone ix ies! Encara 
que t ’hi assem bles , e lla tam bé  era 
bon ica i e ixerida com  tu, Joana, el nom 
hi fa m olt en les persones... sem pre has 
s igu t m assa sentida... si ho arribo a 
saber no t ’ho die...

-Si no és per la Juanita, mare. En Pau 
i jo  ens hem separat.

-Qué dius arai I el pare, que ja ho sap?

-No, i com pren-m e. No em preguntis 
massa, ja  t ’ho aniré exp lican t de m ica 
en m ica...

-Em sap greu, filia. Tan bona noia com  
ets... i bona m etge... No et qued is  a 
casa. Surt, d istreu-te , si n ’estás fa rc ida  
d ’am igues! Vols ven ir am b nosaltres, la 
Lola i el seu home? Anem  a Lloret de 
berbena, està m olt bé de preu! Potser 
anirem  a Blanes aquest estiu. Quan 
ereu petites, tu i la M argarida, hi ana- 
vem cada  estiu, a Blanes. Ho recordes, 
Joana? Anávem  a Ca La Juana de 
re llogats am b dre t a cuina. Després 
vam anar a Cal Tarrés, aquella  fonda 
de tota la vida. Encara hi és ara... Filia, 
et ve ig molt ensop ida.

-No pateixis, mare. Ja saps que sóc 
una dona torta, com  tu.

-A ixò és cert, sem pre ho he pensât. 
Tu t ’assem bles a mi, i la teva germ ana 
és més com  ton pare.

-Faré guàrd ia  al Tauli. M ’he canvia t el 
torn, ha estâ t fácil. En aquesta nit acos
tum a a haver-h i m olta te ina . Les 
im prudéne ies om plen les sales d ’ur- 
géneies.

-Hi ha gent per tot... També hi ha un 
temps per tot, temps per riure I per plorar.
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U n  s e rv id o r  ja  s a p  q u e  la d ita  és  a 
l’ in re vè s : e l p a  m u d a t i e l v i usâ t. 
Però a vu i, ta l co rn  ha c a n v ia t el 
m ón , p o ts e r  ca l g ira r- la . Per d o s  
m o tiu s . Prinner: q u a n  la m a jo ria  de l 
p a  q u e  es  fa b r ic a , fu n y it a m á q u in a  
I fe rm e n tâ t p re c ip ita d a m e n t,  q u e d a  
c o n v e rtit, al c a p  d e  p e q u e s  h o res , 
en  u n a  m a tè r ia  d e  c o n s is tè n e ia  
s im ila r  a la c o b e r ta  d ’un p n e u m à tic , 
ca l re s ta r f id e l al pa  - a l  p a  d ig n e  
d ’a q u e s t n o m - q u e  a lg u n s  fo rn e rs  
e n c a ra  fan . I s e g o n ; les tè c n iq u e s  
a c tu a ls  d e  p ro d u c c ió  v in íc o la  p e r- 
m e te n  el g ra u  d ’a s è p s ia  s u fic ie n t i 
el c o n tro l c ie n t if ic  d e l p ro c è s  q u e  
e v ita  e ls  d e te c te s  d e ls  v in s  c o rre n ts  
d ’a b a n s , - b o te s  p ic a d e s  o a m b  re s 
te s  d e  f io r id u ra , p è rd u a  d e ls  v o là tils  

126 a ro m e s  d e  la fru ita  en la b u llid a ,
46 e tc . . .  H orn e ls  n e u tra litz a v a  a m b  la

in s e n s ib ilitz a d o ra  h a b itu a c ió . Ja  no 
ca l. P o dem  g a u d ir  d e  la r ica  p ro 
p o s ta  q u e  l’e n o lo g ia  e n s  o fe re ix , 
a m b  to t d e  v a r ie ta ts  i c o m b in a c io n s  
d e  ra'ims. I a p re u s  fo rç a  e n ra o n a ts , 
g e n e ra lm e n t.  N a tu ra lm e n t,  un vi 
d ’un g ra n d  c rû  ès  b o n is s im  (i el seu  
p re u  e n s  ho fa  s a b e r  p e r  e n d a v a n t) , 
p e rò  p e r  p o c  m ès  d e l q u e  c o s ta  un 
b e u ra tg e  d e  c a p s a , es  p o d e n  tro - 
b a r  in fin ita t d e  v in s  h o n e s ts  i a g ra 
d a b le s .

En un re c e n t r e c o r re g u t  p e ls  
s e lle rs  m o d e rn is te s  d e  la C a ta lu n y a  
n o v a  - p e r  c e r t ,  m a l a n o m e n a ts  
m o d e rn is te s , p e rq u é  d e  m o d e rn is 
te s  n ’hi ha b e n  p o c s ; q u a s i to ts  sòn  
n o u -c e n tis te s  i, la m a jo ria , o b ra  d ’en 
C é s a r M a rtin e ll-  to t a d m ira n t l ’a rq u i-  
te c tu ra , p ro d u c to  d e  l’e s fo rç  d e ls  
fu n d a d o rs  d ’a q u e lle s  c o o p e ra tiv e s  
a g rà r ie s , va m  a d m ira r, ta m b é , el 
p ro d u c to  d e  l’e s fo rç  d e ls  se u s  c o n -  
t in u a d o rs  d ’avu i: e is  c a v e s  i v in s  
tra n q u ils  q u e  fan . E x p e r iè n e ia  re c o - 
m a n a b le .

Cuina
El pa usât 

i el VÌ mudat

Joan-Antoni Ferrati

Si v o le n  c o m e n ç a r  d o c u m e n ta n t-  
se  una  m ic a  s o b re  co rn  es  va  p ro - 
d u ir  la f lo r id a  d e  c e lle rs  c o o p e ra -  
tius , im p u ls a d a  m és a m b  les id e e s  
q u e  a m b  eIs in e x is ta n ts  d in e rs  d e  la 
M a n c o m u n ita t i, en  m a jo r m e su ra , 
a m b  l’e s fo rç  p e rs o n a l i e c o n è m ic  
d e ls  c o o p e ra tiv is te s , p o ts e r  e is  ca l 
c o m e n ç a r  p e r  la le c tu ra  d e l Ilib re t 
C o n s tru c c io n e s  A g ra r ia s  en  C a 
ta luña^, d e l p ro p i M a rtin e ll,  a vu i 
q u a s i e x h a u rit. L Iuny  d e  to ta  a u to e - 
x a lta c iò , I’a rq u ite c te  hi n a rra , p e r  
e x e m p le , el p ro c è s  p e l q u a l, al seu  
p r im e r  c e lle r , el d e  R o c a fo r t d e  
Q u e ra lt, es  d e s d iu  d e  la se va  id e a  
in ic ia l d e  s o s te n ir  la te u la d a  a m b  
c a v a lle  d e  fu s ta  i a d o p ta  e ls  a rc s  
p a ra b è lic s  d e  to txo ; a la fi d e  la g u e 
rra d e l 14, la fu s ta  a n a v a  a s is  v e g a -  
d e s  el seu  p re u  i l’o b ra  d e  fá b r ic a  
d e  m aò , n o m é s  al d o b le . D iu ta m b é , 
q u e  el ré s u lta t li a g ra d a  i q u e  l’a - 
d o p ta  d e s p ré s  en a ltre s  llo cs , p e rò  
ja  p e r  e s tè tic a , m és  q u e  p e r  e c o n o 
m ia. N o es  lim ita  a m o s tra r les se v e s  
re fle x io n s  tè c n iq u e s , p e rò ; re tra ta  
ta m b é  e ls  se u s  c lie n ts : uns  c o n ju n ts  
d e  p a g e s o s  d ’un p o b lé , q u e  s ’u n e i- 
xe n  p e r  p o d e r  v e n d re  la se va  p ro 
d u c c ió  d ire c ta m e n t, s e n s e  s o tm e - 
t re ’s al d ic tâ t  d e ls  m a jo ris te s .

E s p e c ia lm e n t p a ra d ig m â tic  és  el 
c a s  d ’EI P ino li d e  B ra i. Un c o p  a c a 
b a d a  la jo rn a d a  d e  v e re m a , e is  
p in e l le n c s  s e ’n a n a v e n , a m b  el 
c a rro  c a r re g a t d e  p o r ta d o re s  p le 
nos, a G a n d e s a , a v e n d re  el raïm  al 
m a jo r is ta . Sòn 14 km . A r r ib a v e n , 
d o n e s , un p a re il d ’h o re s  d e s p ré s

q u e  e is  se u s  c o m p a n y s  d e l Hoc. Ja  
es  p o d e n  im a g in a r la re b u d a : U i, ja  
n o  en  p u e  c o m p ra r  m é s , a v u i; to rn a  
a p a s s a r  m é s  ta rd , a ve u re  s i t ’h i 
p u e  fe r  a lg u n a  c o s a !  R e su lta va  q u e , 
p e r  no to rn a r  a c a s a  a m b  el raïm , 
l ’a c a b a v e n  d o n a n t a c a p  p re u . 
Q u a n  es va  c o m e n ç a r  a p a r la r  d e  
s in d ic a r -s e  i p ro d u ir  el seu  p ro p i vi, 
e ls  fu tu rs  p e r ju d ic a ts  p e r  la fi d e  la 
s in e c u ra  e ls  va n  t ra c ta r  d e  s o m ia - 
tru ite s  i e ls  va n  a u g u ra r  la ru ïna . En 
c o m p te s  d ’e ix o n a r-s e , e ls  p in e 
lle n c s  va  d e c id ir  t ira r  la c a s a  p e r  la 
f in e s tra  i li va n  d ir  a M a rtin e ll q u e  
vo lie n  un e d if ic i q u e  fe s  tre u re  el 
b a rre t. Q u e  es  c o n e g u é s , q u e  no 
e s ta v e n  a c o q u in a ts !  D e s p ré s  va  
re s u lta r  n e c e s s a r i m o d e ra r -s e  una 
m ic a , p e rò  l ’e d if ic i  fa  t re u re  e l 
b a rre t. Si el va n  a v e u re , ho v e u ra n  
- i  p e rd o n in  el jo c  d e  p a ra u le s . I, si a 
m é s  d e  v e u re , b e u e n  -n o v a m e n t,  
p e rd ó -  B ro i, un re m a rc a b le  vi d e l 
S in d ic a t q u e  v e n e n  al p ro p i e d if ic i,  
la c o s a  q u e d a rá  ro d o n a .

Fer una  m ín im a  re la c ió  d e ls  c e lle rs  
i e ls  se u s  v in s , a lla rg a r ia  m a ssa  la 
c o s a , p a r ta n t ,  e n u m e ra re m , in d ic a -  
t iv a m e n t p e rò  no e x h a u s tiv a , a lg u 
nos d e  les p o b la c io n s  a m b  c e lle rs  
c o o p e ra t iu s  m o d e rn is te s  -n o u - c e n 
tis te s , m é s  b e n  d it-  i v o s tè s  m a te i- 
xo s  d e c id e ix e n  q u in s  v in s  i c a v e s  
e ls  a g ra d e n  m és. N ’hi ha a lg u n s  
q u e , m a la u ra d a m e n t, han  q u e d a t 
en d e s ú s . D e c e lle rs  d ’en C é s a r 
M a rtin e ll i B ru n e t, a m és  d e l d ’EI 
P in e ll, s e ’n tro b e n  a G a n d e s a , 
R o c a fo r t  d e  Q u e ra lt ,  M o n tb ia n c ,  
B a rb e rà  d e  la C o n c a , C a b ra  d e l 
C a m p , P ira, A ig u a m ú rc ia , N u ile s , 
V ila -ro d o n a , C o rn u d e lla  d e  M o n t- 
sa n t, Fa lse t, A lb a tá rre c , A lc a rrá s , 
T o rre la v it,  M o ja , A lb i,  El P a lau  
d ’A n g le s o la , L lo re n ç  d e l P e n e d é s , 
P a la u -sa ve rd e ra , i, m é s  a p ro p  n o s 
tre , a R ip o lle t, R ubí í S a n t C u g a t d e l 
V a llès ; e ls  d e  l’E s p lu g a  d e  F ra n co lí í 
d e  B a rra i, són  d e  Pere D o m é n e c h  í 
R oura  (el p r im e r, p ro je c ta t ju n t a m b  
el s e u  p a re . F lu ís  D o m é n e c h  í 
M o n ta n e r); el d e  F ig u e ro la  d e  C a m p  
í les C a ve s  Jo vé , d e  V ila fra n c a  d e l 
P e n e d é s , s ó n  d ’A n to n i P o ns  í 
D o m ín g u e z  í el d ’A lió , d e  C la u d i D u-



ran i V e n to sa . N ’hi d e u  h a v e r m és 
(pe í M a re s m e , al B ru c  d e l M ig , 
e tc . . . ) ,  ja  e ls  a n ira n  tro b a n t.

N o m é s  q u a tre  p a ra u le s  m és , p e r 
d e s ta c a r -n e  a lg ú n  a ltre : e l d e  
G a n d e s a , a m b  la se va  c o b e r ta  d e  
v o lta  c a ta la n a  (ta n  un g a rn a tx a  
b la n c  a m b  el nom  d e  l’a rq u ite c te , 
d e  p o té n c ia  re m a rc a b le ,  e n tre  
a ltre s ): el d e  Fa lse t, re s ta u râ t re - 
c e n tm e n t,  q u e  o fe re ix  una  b o n a  
c o M e c c Ió  d e  n e g re s  {C a s te ll d e  
Fa lse t, É t im ...)  i un ro sa t c u r io s ís -  
s im , L ’A n tu ll (d e  fe t, t in c  e n té s  q u e  
no és un rosa t, s in o  un n e g re  c u r t  d e  
c o lo r); i e tc . . .  q u e  s in ó  en s  a lla rg a -  
rem  m a ssa .

Si en vo le n  ve u re  d e  m o d e rn is te s - 
m o d e rn is te s , p o d e n  a n a r  a C an  
C o d o rn iu , o b ra  d e  J o s e p  P u ig  i

C a d a fa ic h  i, e n c a ra  q u e  ja  no és  un 
ce lle r, s in ó  un re s ta u ra n t, al c e lle r  
G ü e ll, al G a rra f. R e m a rc a b le  c o n ju - 
m ln a c ló  d e  l’e s tè tic a  d e l l’è p o c a  
a m b  una  to rre  d e  g u a ita  p re e x is 
te n t, a q u e s t d a rre r. És d e  F ra n ce se  
B e re n g u e r i M e s tre s , s e m b la , e n c a 
ra q u e  hi ha q u i l ’a th b u e ix  al seu  
a m ie  A n to n i G a u d i, p o ts e r  p e rq u é  
B e re n g u e r no tin g u é  m ai el títo l d ’a r- 
q u lte c te  i p e rq u é , d e  fe t, l’e d if ic l 
g a u d in e ja  p e r  to ts  c o s ta ts . N o m é s  
c a lé rà  q u e  fa c in  a b s tra c c ió  d ’a l- 
g u n s  a fe g ito n s  d e c o ra t iu s  a c tu a ls , 
q u e  p ro d u e ix e n  u rtic á r la : nan s  d e  
c im e n t a m b  fa n a le t, ja  v e u ra n .. .

Po tser, a q u e s t c o p , un s e rv id o r  ha 
p a r lâ t m é s  q u e  d e is  v in s , q u e  és  el 
q u e  s ’e s p e ra  d ’un a rt ic le  d ’a q u e s ta  
sè rie , d ’a ltre s  c o s e s ; p e rò  la c o s a  té

fá c il re m e i: hi va n  a n a n t, v e u e n  e ls  
e d if ic is  (q u a s i to ts  e ls  e n s e n y e n  
a m b  m o lt d e  g u s t) , en c o m p re n  
u n e s  a m p o lle s  I e ls  ta s te n . A l c o s ta t 
d ’a ix ó , la d e s c r ip c ió  d e  c o lo rs , 
s a b o rs  i a ro m e s , s e m p re  s e r ia  
p o b ra . Un, c a lla , d o n e s : in  v ino , 
va ritas .

' Barcelona: La Gaya Ciencia: COACB, 1.976.

IM ustració: C e lle r del s in d ica t A gríco la  
d ’el P inell de  Brai, de  C é s a r M artine ll 
(secc ió  long itud inal).
Per cortesía de l’Arxiu del CoMegi Oficial 
d'Arquitectes de Catalunya
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F in a lm e n t s ’ha a ca b a t! Uf, qu in  des- 
cans! Han c o s ta i m o lt de  p a ssa r les 
da rre re s  jo rn a d e s  de  la te m p o ra d a , 
pe rò  ara ja  p o d e m  g ira r tu li i, fe n t ús 
de  la nostra  c a p a c ita i d ’am nèsia , fe r 
veu re  q u e  no re co rd e m  res, que  no hi 
érem , que  no sabem  de  q u è  ens p a r
len. Podem  a rro n sa r les e sp a tlle s  i d ir 
que  si, que  ab a n s  ens in te ressava  la 
cosa  de l fú tbo l, pe rò  q u e  ara hem  
d e s c o b e rt q u e  el “ G ran H erm ano” és 
igua l d e  “d is tre t” I q u e  els résu lta ts  
m ai no ens sòn con tra ris . Si a igú  té 
m és p re te n s io n s  p o t d e d ic a r-s e  a la 
lec tu ra , que  és un v ic i so lita ri i d isc re t, 
que  av ia t será  g a ire b é  c la n d e s tí a 
C a ta lunya  i p a r ta n t m olt m és e m oc lo - 
nan t que  res que  tingu i a veure  am b  
la p ilo ta .

Sí, fin a lm e n t s ’ha a c a b a t aques ta  
m ena de  to rtu ra  que  ens ha d e lxa t 
es tabo rn its , m a lm esos I e ixu ts, que  
ens o b lig é  a p a ssa r el m es d e  m aig  

1 2 8  am b  una d ie ta  d ré s tiea  a base  de
48 tIMes, a sp irines  i to ta  m ena de  fé r-

m acs a liénan ts  q u e  ens es ta lv iess in . 
la c o n s c lé n c ia  d ’ana r pel m òn ve le n i 
qué  hi passava . R ega la r la lllg a r al 
D e p o r p e rd e n t a c a s a  c o n tra  e ls 
“po te n ts ” M a llo rca  i Rayo va se r un 
d e ta ll d e  m e m ò ria  h is tó r ic a , una 
m ena d ’e xe rc ic i de  g e n e ro s ita t p rop i 
d e is  g rans , que  ben p o cs  vam  e n te n 
dre , pe rò  q u e  ens p o t p o rta r a e n g ru l- 
x ir les llls tes de  les n o m brases  O NG  
ex is ten ts  ais país. I a q u e s t nom és fou 
el p rin c ip i de l v ia -c ru c is  de l m es de 
m a ig ! Un m es de  M aria... Santiss im a!

No pe rd e m  la co m p o s tu ra , però , i 
m irem  d e  re to rn a r a la ca lm a . 
D 'a q u e s t e sp e te c  d e  b u fe ta d e s  que  
ens han p lo g u t a to rt i a d re t n ’hem  de  
treu re  a lguna  Hipó, a lg u n a  e xp e rié n - 
c la  pos itiva . Sí, ja  sé que  hi ha g e n t 
que  a firm a que, a com  a m ínim , ens 
els hem  tre t de  so b re  a to ts  dos, però  
jo  no ho ve ig  tan c iar. L ’ho landés  
se m b la  que  sí, que  se n ’ha anat, do l- 
gut, tra ie n t x isp es: pe rò  se n ’ha anat 
sol, de  m om ent... O s igu i q u e  ta m p o c  
no és p e r fe r  fes ta  m ajor. L ’a ltro, 
l’am o, quan  esch e  a lxò en ca ra  hi és;

Dilluns

I, si$
podia haver 
estât pitjor!

Antoni Dalmases

a l’om bra , pe rò  hi és. I qu i ens asse- 
gu ra  que  no seg u irá  fe n t o m bra  e ter- 
nam ent? I qu i ens g a ra n te ix  que  el 
seu d a lta b a ix  seré  de fin itiu  i au tén tic?  
I que  nom és seré el seu d a lta b a ix  i no 
el d e  to ts? Qui sap  de l c e rt que  es 
p ro d u irà  una renovac ió  de  d e b ò  i no 
de  nom s? La m eva fe en el p ro g rès  
hum é és m olt lim itad a  i en a ixò del 
Barga em  fa p o r que  la “re v o lu c ió ” no 
c o n s is te ix  a fe r  fo ra  F igo , S e rg i, 
R iva ldo, G u a rd io la  I una lllsta es fe re i- 
dora , p e r po rta r-nos  vés a sa b e r q u i
nes fig u re s  exò tiques.

Tot p lega t, però, és un m isteri que  es 
reso ldrà ... po tse r en nous m isteris, la 
tem porad a  vinent. Ara no ho podem  
saber. Nom és sabem  que el G erard  el 
vo ien a Itàlia, que  el C e lados és del 
M adrid  i que  el Dutruel seré més p o r
te r que  l’A rnau i que  el Bahia. Q uines 
coses, oi?

Hi ha, però, una cosa  que  si q u e  els 
hem  d ’a g ra ir  a ls nostres d irig e n te  de 
fins fa d o s  d ies: que  no ens hag in  d u t 
a c a p  fina l de  copa . N om és a q u e s t 
de ta ll, ja  hem  fa re co rd a r-lo s  am b  una 
e sp u m a  d e  benvo lenga . El V a lénc ia  
ens don é  un repàs de ls  ja  hab itua is  i 
ens es ta lv ié  la ve rg o n ya  inso frib le  de  
se r a p a llissa ts  a París p e r un M adrid  
que  -a ra  ho sa b e m !- va fitxa r l’A ne lka  
p e rfe r-n o s  la v ida  im p o ss ib le  a nosa l- 
tres e xc lu s iva m e n t (el go l q u e  li va fe r 
al Va lénc la , de se n g a n ye m -n o s , ens el 
va fe r a nosa ltres: no cal que  d iss im u - 
lem ...). Sí, d ’aco rd , ha es tâ t d u r de  
p a ir que  tres anys de  Van G aal hag in  
s ig n ific a t d ues  co p e s  d ’E uropa m es- 
se tà ries, pe rò  a lm enys a q ues ta  ú ltim a 
ens la re freguen  pe ls  nasses “p e r

d e le g a c lô ” i no d ire c ta m e n t. Em tem o 
m olt que  el r id icu l que  hauhem  fe t a 
Sa in t D enis  (ens n ’haurien fe t tres, 
nom és?) hagués  p ro vo ca t la d e sa p a - 
ric ió  de l m apa  de l c lu b  i to tes  les 
seves se cc io n s. Ja ha es tâ t bé, així, 
com  ha anat, ja , p e rq u é  podría  haver 
es tâ t molt, pe rò  molt, p itjo r!

I si h a g u e s s in  ju g a t c o n tra  e ls 
p o b re ts  de  l’A tlè tico  de  M a d rid  i els 
haguéss im  é lim inâ t en un p a rtit d ’a- 
q u e lls  a g ò n ic a  q u e  e ls  o p tim is te s  
anom enen  “rem un tad a  h is tó rica ”? Era 
e v id e n t q u e  c a lia  g u a rd a r-s e  l’A - 
m unike p e r liq u id a r el M ataró  a la 
“ C a ta lo n ia  C u p ” (d it a ixí, s e m b la  
im p o rta n t i tot, oi?), p e rq u é  m ira que  
si ju g a  co n tra  els de  l’A tlè tico  i fa  un 
p a rtid á s ...! Però no, hauriem  pe rdu t, 
p e rq u é  la nostra  e s p e c la lita t és p e r
d re  co n tra  to ts  els e q u ip s  d o le n ts  (el 
M ataró  deu  se r com  el C he lsea , ol?) i 
haurla  es tâ t p o c  m enys q u e  im p o ss i
b le; pe rò  la ju g a d a  astu ta  de  p la n ta r
nos I re g a la r- lo s  la fin a l, e v ité  el 
s e g ü e n t r id íc u l en una s e tm a n a  
negra ; la de  p e rd re  la co p a  de l rei 
a m b  l’E span yo l q u e , és ben  c ia r, 
se g u in t la norm a que  ten im  de  p e rd re  
con tra  els m és do len ts , ens haurla 
a p a llis s a t (un p a re il d e  g o ls  d e l 
Roger, po tser?). No, e v iden tm en t, va 
se r m illo r no a rr ib a r a la fina l i, fins  i 
tot, fe r-se  sa n c io n a r p e rq u é  la te m p o 
rada  q u e  ve  e ls nos tres  ju g a d o rs  
vag in  m és de sca n sa ts , s ’esta lv iín  una 
c o m p e tic ió  i, p a rta n t, a q ues ta  ja  no la 
p u g u e m  p e rd re ! M agn ífica  es tra tég ia  
que , si s ’a p lica  am b  sende ri, ens po t 
p o rta r a no p re se n ta r-nos  ja  ni a la 
Higa ni en lloc : nom és fe r  en tren a - 
m ents, e s p e c u la r am b  co m p re s  i ve n 
des  d e  ju g a d o rs , ve n d re  e n tra d a s  de l 
m useu i ense n ya r l’es tad i a ls tu ris tas .

En fl, s ’ha a c a b a t la te m p o ra d a . 
A H e lu ia ! I l’any v inen t p o tse r ju g a ra n  
am b  la sam arre ta  d ’abans  i po tse r sí, 
q u e  va ld rá  la pena  tre u re  el ñas, 
ve u re  eom  es d iu e n  e ls  “n o s tre s ” 
ju g a d o rs  i si, en una nova ju g a d a  
m ag is tra l, e ls d ire e tiu s  i l’e q u ip  té cn lc  
no d e c id e ixe n  que, p e r q u e d a r p ri
m ers, p o tse r s igu i co n ve n ie n t b a ixa r 
un any a segona ... (Ai, q u e  els a ca b o  
d e  d o n a r una Idea!)



U n  d e ls  a c te s  m és re lle va n ts  a n ive ll in te rn a c io n a l de l 55è  a n ive rs a h  d e  l’a llib e ra m e n t de l c a m p  
d e  c o n c e n tra d o  d e  M a u th a u se n  (A lta  A u s tr ia ) va  s e r el C o n c e rt q u e  la F ilh a rm ô n ic a  d e  V ie n a  
(d ir ig id a  p e r S im on  R a ttle  i q u e  c o m p ta v a  a m b  la p re s è n c ia  d e  m és d e  300  mCisics i co r) va  o fe - 
rir a la p e d re ra  d e l c a m p , Hoc on es p ro d u ïre n  les m o rts  m és te rr ib le s , d a v a n t d e  2 2 .0 0 0  p e rs o 
nes. D e sp ré s  d e  les p a ra u le s  de l p re s id e n t d e  la R e p ú b lic a  i de l s o ts p re s id e n t d e  la c o m u n ita t 
e u ro p e a , es p re s e n ta re n  d iv e rs o s  c a n ts  y id d is h  co m  a p re lu d i d ’una m a je s tu o s a  9a S im fo n ia  d e  
B e e th o ve n  (en D m enor, op .125 ). D ’a q u e s ta  m a n e ra  l’o rq u e s tra  d e m a n a v a  o f ic ia lm e n t d is c u lp e s  
pe l seu  p a s s â t c o M a b o ra c io n is ta  a m b  el ré g im  nazi. El s ile n c i fin a l, no hi va  h a v e r a p la u d im e n ts , 
a m b  la il- lu m in a c ié  b la v e n c a  d e  les p a re ts  i l’e s c a la  d e  la m o rt va n  re s u lta r un c o ro la r i d ig n if ic a -  
d o r  i im p re s s io n a n t.

David Serrano
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Presentado Sumarí
Aquest número de Quadern, com 
tampoc no ho havia estât el darrer, 
no és un número convencional. Si 
en el darrer es va mostrar el nostre 
term compromis per la recupera- 
ció de la memòria histórica recent 
i la resposta ha estât, globalment, 
extraordinària, en aquest hem tor- 
nat al món esthete de l’art, de la 
cultura, a través de la reivindica- 
ció i la posada al dia d ’un inteMec- 
tual, un artista inclassificable: pin
tor, director dramàtic, mùsic i 
escriptor: Thomas Bernhard, de 
qui trobem tant seguidora incondi- 
cionals com una polèmica ferotge 
al seu voltant.

Sincer, reiteratiu, musical, àcid, 
directe i compromès són trets pro
pia d’un carácter i una obra mar- 
cades per una capacitat d’anàlisi 
punyent i un esperit estudiada- 
ment provocatiu.

El TNG ens ha donat l'oportunitat 
de portar a escena la seva obra 
més polèmica. La plaga dels 
herois (amb traducció de Feliu 
Formosa), i nosaltres ens sumem a 
la recuperació, o per a algù desco- 
berta, d’aquest artista amb un dos
sier que compta amb les firmes 
nacionais i internacionais amb més 
prestigi i coneixement profond de 
Bernhard i amb una Exposició d’o- 
lis excepcional -com aixi ho ha 
reconegut la critica d’arreu- a 
càrrec de la pintora Isabel Cid, la 
qual, profundament impactada per 
l’obra de Bernhard, ha créât una 
col-leccio ùnica inspirada en els 
seus Ilibres i les seves paraules, 
una mostra de la qual presentem 
conjuntament a l’Alliance Fran
çaise sota el titol: “Homenatge a 
Thomas Bernhard”.

A tota aquesta gent que ha 
col-laborat, com sempre a Qua
dern, d’una manera tan desinteres- 
sada per tirar endavant un altre pro- 
jecte engrescador com aquest, el 
meu agraiment més sincer.

David Serrano, director
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C ronolosía  cTun artis ta  d e  cu ite

1931 Neix el 9 de febrer a Heerlen (Holanda). No coneixerá mal el pare. Acollits pels avis a Austria. L’avi, 
escriptor i anarquista, influí deoisivament en la vocació i les idees del nét.

1937 Marxa a viure amb la seva mare i el nou maht a Traunstein (Alta Baviera).

1940 El seu pare mor, probablement en un suícidi, a Berlín.

1944 Internat a Salzburg, on estudiará violí.

1949 Mort de l’avi, que coincideix amb l’inici de la seva escriptura.

1950 Agafa la tuberoulosi el mateix any que mor la mare.

1952-57 Estudis de cant, direcció escénica i art dramàtic al Mozarteum de Salzburg. Publicació del primer 
Ilibre de poemes: En la terra corn en l ’infern.

1957-60 Entaula amistat amb el compositor Gerhard Lampersberg, que l’introdueix en eis ambients de 
l’avantguarda austríaca. Publica els Ilibres de poemes: In hora mortis i Sota el ferro de la lluna (1958).

1960 Escriu l’únic Ilibre de poemes del qual no renegará: Ave VIrgIll.

1963 Publica Glaçada, Premi Julius Campe (Hamburg) l’any següent.

1964 Publica Amras.

1965 Mor l’ávia i fixa la seva residéncia a Ohlsdorf en una granja.

1966 Publica Trasbals, Premi del Cercle Cultural de la Federació d ’Indústria alemanya.

1967 Publica Ungenach, Premi Anton Wildgans. Es produeix un dels seus discursos més escandalosos en 
l’acte de Iliurament d ’un premi.

1970 Es presenta Una testa pera  Boris (Premi Georg Büchner), text dramàtic que inicia la seva coHaboracié 
amb Claus Peymann.

1971 Estrena de L ’Ignorant I el dement a\ Festival de Salzburg. Abandona l’església católica.

1974 Estrena de La socletat de caça al Burgtheater de Viena i de La força del costum (traducció al català de 
Feliu Formosa, 3 i 4, 1989) al Festival de Salzburg.

1975 Estrena El President a\ Burgtheater i publica L ’origen.

1976 Estrena Els famosos al teatre esmentat i Minetti a Stuttgart (Premi de la Cambra de Comerç Federal d’Àustria).

1977 Estrena Immanuel Kant a Stuttgart i edició de L ’alè, L ’Imitador, i Si.

1978 Presenta Davant la jubilaclô i abandona l’Acadèmia Alemanya de LIengua i Literatura.

1981 Presenta El fred, Eli ha oalma a tots els elms, i estrena A la meta (traducció al català d ’Eugeni Bou, Institut 
del teatre, 1994) al Festival de Salzburg.

1982 Formigó, El nebot de Wittgenstein, Un infant i Premi Prato per Trasbals.

1983 Estrena Les aparences enganyen a Bochum. El malaguanyat rep el Premi Mondello (Palerm).

1984 Publica Tala.

1985 Estrena L ’home de teatre al Festival de Salzburg. Publica Mestres amies (Premi Medicis a França, 1988).

1986 Estrena Senzillament complicat a Berlín.

1987 Presenta Elisabeth.

1988 Després d ’un gran escàndol, s’estrena al Burgtheater La plaça dels herois (traducció al català de Feliu 
Formosa i posada en escena al TNC entre maig i juny de 2000).

1989 Mor el 12 de febrer als 58 anys. Enterrât al cementiri de Grinzing (Viena), a la tomba d’Hedwig Stavianieek 
(antiga amiga i mecenes).
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Javier Marías

Una de les coses de la qual no m’lm- 
porta envanir-me és d ’haver estât el 
responsable principal de la primera 
publicació d ’un Ilibre de Thomas 
Bernhard a Espanya, i atès que la 
meva memoria sol ser massa bona (a 
vegades resulta una maledicció 
recordar tant detall, o els afronts), puc 
explicar aquí com va ser el procès, no 
exempt de difloultats.

Durant dos o tres anys, potser entre 
1975 I 1978, vaig formar part del oon- 
sell assessor de I’Edltorial Alfaguara, 
que Havers dirigía Jaime Salinas amb 
tanta paciència com rise literari. 
Aoompanyava jo en aquest conseil a 
Juan Benet, Juan Garcia Hortelano. 
Luis Goytisolo i Eduardo Naval, direc
tor de la ooMeecló de literatura. HI 
havia un segon conseil més ampli 
que, juntament amb els esmentats, 
s’enoarregava de les obres estrange- 

132 res, i en eli hi figuraven notables tra- 
4 doctors i leotors oom Esther Benitez, 

Genoveva Dietrich, Miguel Sáenz i 
altres. Els membres del conseil tení- 
em facultat per demanar opcions 
sobre titols del nostre coneixement en 
qualsevol llengua, I l’obllgació de lle- 
glr-los -aixi com els enviats espontà- 
niament a I’editohal- i fer Informes ver
bals sobre ells. Recordo haver sug- 
gerit la publieacló de El ayudante I 
Los hermanos Tanner de Robert 
Walser, de El sello egipcio I El rumor 
del tiempo d’OssIp Mandelstam, de 
El diario de Edith de Patricia 
Highsmith, de Petersburgo d ’Andrei 
Bely, per esmentar alguns que pasea
ren el sedàs i arribaren a veure la Hum 
a Alfaguara. Però sens dubte la meva 
major faMera, I també la meva major 
batalla, fou Thomas Bernhard amb el 
seu Trastorno.

La primera noticia que vaig tenir d ’a- 
quest nom fou en boca de Vicente 
Molina Foix, que Havors vivia a 
Londres; no havia Hegit res d’ell, però 
si que havia vist un artiele de George 
Steiner -que, després, sigui dit de 
passada, no he vist compilât per

El meu 
trastorn

Javier Marias

Thomas Bernhard

Escriptor, autor entre altres de: Los 
dominios del lobo, Travesía del hori
zonte, El siglo. El hombre sentimen
tal (1986), Todas las almas (1989), 
Corazón tan blanco (Premi de la 
Critiea el 1993) o Mañana en la bata
lla piensa en mi (Premi Fastenrath el 
1995 i PremI Internacional de No
vel-la Rómulo Gallegos el 1995).

aquest critic- en qué l’elogiava. Però 
ni tan sois recordava la novel-la 
objecte de l’elogi. Amb la meva bona 
memòria vaig retenir el nom de 
Bernhard, i poo després, en una Hi- 
breria de Montpelier, vaig veure dos 
titols seus en les seves ediclons fran
ceses de Gallimard, Perturbation i La 
Platrière, que més tard s’han conegut 
en espanyol corn Trastorno i La cale
ra. Era el 1976. Els vaig comprar i els 
vaig llegir (no sé l’alemany, ni encara 
ara), i especialment el primer d ’ells 
m’enlluerná, no exagero si die que em 
suposà un trastorn vertader, deis que 
agrada patir. Vivía a Barcelona I tenia 
per vei Félix de Azúa, a qui tot seguit 
vaig parlar del meu “desoobriment”. 
Aficlonat oom pocs a fer ells els “des- 
cobriments” I convéncer els amics 
perqué acudeixin promptes a ells, 
ronsejá I es mostré un xic escéptio, o 
esperé a veure, en altres paraules.

Vaig sol-licitar una opció sobre amb- 
dues novel-les a través d’Alfaguara, i 
quan em tocé fer el corresponent 
informe, vaig intentar persuadir per 
tots els mitjans Naval i Salinas de la 
neoessitat de publicar aquell autor 
austriac desconegut en el nostre 
país. Em vaig trobar, malgrat tot, amb 
un obstacle insalvable: l’havia Hegit 
en francés, i així la meva recomana- 
ció no podia donar-se per bona i 
determinant sense que abans infor
més un lector d’alemany, de manera 
que Verstôrung o Perturbation o 
Trastorno fou Hiurat a Pablo Soro- 
zébal. Per a sorpresa i hasarda me- 
ves, en la següent sessiò del conseil 
aquest leetor realitzé un informe més 
negatiu i per a mi més simplista que



horn es pugui imaginar. No només 
desaconsellà vehementment la publi- 
cació, sino que titllà a llibre i autor de 
decadents, malaltissos, reaccionaris, 
nihilistes, aristocratitzants, pessimis
tes i no sé quants pecats més. Em 
recordo desesperat en aquella reu
nió, veient corn la meva joventut 
(tenia vint-i-cinc anys) i el meu desco- 
neixement de l’alemany inclinarien la 
balança del costat del més veterà I 
alemanyitzat Sorozàbal (que eis déus 
wagnerians continuïn conservant-li el 
gust), que s’emprà amb un acarnis- 
sament Inexplicable. Veia ja perduda 
la batalla quan vaig soMIcItar corn a 
favor que abans de refusar la noveMa 
definitivament se la sotmetés a una 
segona lectura per part d ’un altre lec
tor d ’alemany. Se’m concedí, I l’esco- 
llit fou Miguel Sàenz, que no coneixia 
l’autor. Un més després em vaIg dis
posar a escoltar el seu dictamen amb 
l’ànima encongida, i la meva alegría 
fou enorme quan el vaig sentir mos
trar el seu total desacord amb 
Sorozàbal i la seva plena colncidén- 
cla amb mi. El llibre es contractà, i 
Trastorno aparegué el 1978 a Es- 
panya. Corn és sabut, el propi Sàenz 
s’encarregà de la traduccié, I cree 
que una part de la seva vida canvià a 
partir d’aquell dia en qué em féu sen
tir tant alleujament.

El 25 de novembre de 1977, abans 
de la publlcaclé de la noveMa, vaig 
treure el primer article que sobre 
Bernhard es va veure a Espanya, a la 
revista médica Jano (núm. 300), per 
la qual vaig col-laborar uns mesos, 
sota el títol “Una revelación centroeu
ropea”. Més tard, amb Trastorno ja al 
carrer. Azúa es dedicá a llegir-lo, I va 
ser seva la primera ressenya que 
aparegué de Bernhard, a Triunfo', 
unes setmanes més tard va veure la 
Hum la segona, que jo mateix vaig 
escriure, en el suplement del El País, i 
que està inclosa en el meu lllbre Vida 
dei fantasma (1995).

Així dones, puc dir amb orgull -per 
a molts hauria de ser amb vergonya, 
però es tracta dels mateixos que con
sideren que Valle-Inclàn no deixà una 
linia d’interés en la seva vida o que 
Faulkner no sabia escriure, eIs déus 
dels seus terrers eis conservin el

gust- que galrebé vaig fer la fe iia 
completa, des de la lectura i fins a la 
ressenya.

Després vingueren els seguidora. I 
és curios i enrojolador (per a ells) com 
més d’un escriptor I més d’un critic 
que no tenien ni la més petita idea de 
Bernhard abans de veure el seu pri
mer llibre en castellá, han volgut atri- 
buir-se el paper que per atzar i per 
curlositat juvenil em tocé exercira rnl, 
amb l’ajuda de Molina Foix, Sáenz i el

ronsejaire Azùa, a qui en canvi dee, 
pels mateixos anys, el “descobriment” 
del pianista Glenn Gould. Resulta 
fàc I d ’imaginar l’alegrla d ’ambdós 
quar anys més tard aparegué El 
maogrado, la meravellosa novel-a 
de Bernhard sobre Glenn Gould. “El 
mói està ben ordenat", això vàrem 
pensar.
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Es pera mi un honor i una gran alegría 
presentar aquest dossier i aquesta ex- 
posició d’obres inspiradas totes per 
Thomas Bernhard. La meva incapaci- 
tat com a critic de pintura és absoluta, 
però la meva aportació es justifica, 
potser, perqué des de fa molts anys 
mantinc una relació estreta amb 
Bernhard (una relació que -podría dir 
melodramàticament- es perllonga més 
enilà de la tomba) i una relació d’amis- 
tat, d’amistat molt sincera, amb la pin
tora Isabel Cid.

Bernhard morí el 12 de febrer de 
1989, i uns dies més tard vaig rebre 
una carta d’una tal I. Cid, a la quai 
havia commòs un article que, amb 
motiu d’aquesta mort, havia publicat a 
El Pais. En ella em deia que précisé
ment en aquells moments havia estât 
pintant un retrat de Bernhard i que, 
d’alguna manera, havia pressentit la 
seva mort. És un quadre que podran 
veure a l’exposiciô, en el quai apareix 
Bernhard sol, gris sobre gris, a la seva 
casa de Viena, envoltat de mobles 
buits... Isabel Cid m’escrigué en una 
altra ocasió que peques vegades 
havia viscut tan intensément corn 
quan pintà aquest retrat.

Aixi començà la nostra amistat, periò- 
dicament alimentada amb cartes i lli- 
bres, i més endavant ens coneguérem 
personalment. En un pareil d’ocasions 
m’hauria agradat poder assistir a expo- 
sicions seves, però desgraciadament, 
pel fet de ser a l’estranger, concrète
ment a Viena, no m’ha estât possible.

Suposo que hauria de presentar-los 
a Isabel Cid, però estic segur que els 
quadres -com el de la portada- parla
ran per ella molt millor que no pas jo. 
Només m’agradaria subratllar que els 
que s’exposen pertanyen només a 
una etapa, a una época, atés que 
Isabel Cid, com qualsevol altre pintor, 
és molts pintors. Fou una jove prome
sa, autodidacta, inicié una brillant 
carrera, però més tard, durant força

Bernhard, 
la pintura 

i Isabel Cid

Miguel Sáenz

anys, estigué apartada deis circuits 
espanyols pel fet de residir a Ale- 
manya. La seva Medalla a la Biennal 
d ’Alexandria, les seves primeres 
exposicions a Barcelona -a la galería 
Sydra- o a Madrid -a Biosca, amb 
Juana Mordó-, resten ja llunyanes. 
Durant els anys seixanta, Isabel Cid 
exposé a Alemanya -a Wiesbaden, 
Frankfurt, Darmstadt i Kiel- i ais setan- 
ta a Méxic, on també visqué. És a 
finals dels vuitanta i, especialment, en 
els noranta quan Isabel Cid reapareix 
a casa nostra amb una obra madura, 
diversa, sorprenent i essencial.

Ara bé, atés que en aquesta exposi- 
ció, que s’inclou en una etapa impor
tant de la seva pintura, plana podero-

Miguel Sáenz

Traductor a la llengua castellana de 
Thomas Bernhard i Premio Nacional 
de Traducción, 1999

sa l’ombra de Thomas Bernhard, m’a
gradaria dir alguna cosa també en 
referéncia a les relacions de Bernhard 
amb la pintura.

Hi ha un llibre important per entendre 
aqüestes relacions: Mestres antics. Un 
llibre -el darrer que escrigué: d ’aquí 
que la seva coberta sigui l’obra 
d ’Isabel Cid “La mort de Thomas 
Bernhard’’- que conté algún dels pas- 
satges més emotius que Bernhard 
hagi escrit. La història que explica és 
senzilla: Reger, un ancié de 82 anys, 
critic musical del Times, porta decen- 
nis anant, en dies alterns, al Kuns-this- 
torisches Museum de Viena per con
templar, assegut sempre en el mateix 
banc “L’home de la barba blanca”, de 
Tintoretto. Només allí -creu eli- es 
donen les condicions ideals per poder

La muerte de Bernhard. Isabel Cid



pensar filosòficament. (Javier Marías, 
per cert, gran admirador de Bernhard, 
ha utilitzat aquesta anècdota en el seu 
assai g Obras inacabadas).

En qualsevol cas, Mestres antics és 
també, en gran part, una llarga diatri
ba contra tots els clàssics (els “mes
tres antics”) de la pintura, la música i la 
literatura. Ni tan sols Velázquez es lllu- 
ra dels atacs, encara que sigui amb 
una companyia iMustre: “Velázquez, 
Rembrandt, Giorgione, Bach, Händel, 
Mozart, Goethe (...) Pascal, Voltaire, 
res més que monstruositats inflados”, 
diu Reger, el protagonista de la 
novel-la. I és que el lllbre és, corn es- 
crlgué el critic José Antonio Ugalde: 
“Un atemptat en tota regla contra una 
realitat poc o mal explorada; la fe difu
sa en la inexpugnable perfecclé dels 
grans artistes del passât”. Tot I aixè, a 
Mestres antics pot apreclar-s’hl Igual- 
ment, a contrapèl, l’estreta relacié de 
Bernhard amb la pintura. I hi ha una 
anècdota que la il-lustra prou bé.

El febrer de 1982, com tantes altres 
vegades, Bernhard s’està a Mallorca 
buscant alleugeriment als seus pul- 
mons maltractats. I un bon dia deci- 
deix fer un viatge llampec a Madrid 
amb uns amies, únicament per pas
sar, molt d ’orsianament, un pareli 
d’hores al Museu del Prado, dinar a 
l’Hotel Ritz i tornar a Palma el mateix 
dia.

Els seus amies confirmen que els 
seus pintors predilecto eren Veláz
quez I Goya, i que II repel-lla El Greco. 
Tot i alxè, en el lllbre abans citât i corn 
a bon “artista de l’exageracié” que era, 
Bernhard ataca a gairebé tots els pin- 
tors clàssics; Durerò és un nazi avant 
ia iettre\ Velázquez i Tiziano, al cap i a 
la fi, res més que “pintors estatais”... 
L’ùnic que surt totalment incòlume és 
Goya. Quant als contemporanis... 
Bernhard admirava sobretot Francis 
Bacon, amb el qual la seva literatura 
guarda força punts de contacte.

Poca gent sap que Bernhard pintava. 
O que, com a minim, hi va haver una 
època en la seva vida en qué pintá. 
Bernhard ha expllcat com el seu avi, 
convençut que aquell nét seu era un 
geni que només necessitava trobar el 
mitjà adéquat per a expressar-se, li
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pagà -a més a més de classes de 
violi, francés o cant- classes de dibuix.
I en el seu reiat Un niño conta com, 
quan tenia onze o dotze anys, el seu 
avi li compré, de segone mà, un cava- 
llet de pintor... que acabarla alimen
tant l’estufa familiar. Els Lampersberg, 
que foren els seus mecenes en uns 
anys decisius per a la seva vida (1957- 
60) conserven encara avui una quin- 
zena d’aquarel-les seves, que rara 
vegada han estât exhibides (només a 
Salzburg i Klagenfurt): unes lémines 
vagament influídes per Matisse, que 
porten titols abstractes, com “La mun- 
tanya” o “El hu”... Són unes aquarelles 
que, segons sembla, quedaren en 
una llegendéria maleta vermella que 
Bernhard deixé a casa deis Lampers
berg, amb manuscrits i cartes, en tren- 
car amb ells. Avui Lampersberg diu 
que la maleta no era vermella sino 
marró, i que retorné puntualment a 
Bernhard el seu contingut... tret d’a- 
quelles aquarelles, que Bernhard li 
havia regalat i Lampersberg conside
rava com a seves.

estructura insòlites dintre la pintura, ja 
de per si insòlita d’Isabel Cid. I des
prés hi ha tota la série dedicada a les 
tuberies, colzes I méquines, que trans
meten el món despietat de tantes 
noveMes I relats de Bernhard... I aquell 
autoexplicit “Res” (que a més d’un 
recordaré el desert libi o, miller, tuni- 
sié, de “El paeient anglés’’)...

En fi, com déla abans, no pretenc 
explicar aquests quadres, ni aquesta 
pintura, ni estarla capacitat perfer-ho. 
Només diré, per concloure, que si els 
“mestres antics”, com deia Bernhard, 
potser no foren, després de tot, tan 
grans, els “mestres contemporanis” 
són, sens dubte, molt més grans del 
que habitualment pensem.
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Quant ais quadres d’aquesta exposi- 

ció, només diré alguna cosa deis 
meus predilectes, que són molts. Tota 
la sèrie de “Nova York”, per exemple, 
que Isabel Cid pinté durant anys, sub- 
mergida en Bernhard i sobre un fons 
musical de Philip Glass: “La rosa 
groga”, “El malaguanyat”, “Tala”... 
□ ’entre aquests quadres n’hi ha un, el 
que porta per titol “El traductor”, que 
segurament és únic en la historia de la 
Pintura: no cree que mai no s’hagi 
dedicat un quadre al modest traductor 
d’una obra; per a mi és senzillament 
espléndid, però reconec que no puc 
ser imparcial. Avui serveix de portada 
del darrer Ilibre de Bernhard publicat a 
Espanya: Acontecimientos y reiatos. 
La sèrie conclou amb una de les pin
tares més impressionants d ’Isabel 
Cid: “La mort de Thomas Bernhard”, 
en la qual tot es desmorona, i amb la 
no menys impressionant “Evasió” en 
qué ressorgeix, poderós, el Princep 
Esperanga.

El quadre “Mestres antics” és també, 
per a mi, un deis més aconseguits, 
amb una gamma cromética i una Mestres antics. Isabel Cid



Per encàrrec del TNC, em vaig 
posar a traduir Plaça dels herols, de 
Thomas Bernhard, al començament 
d ’agost del 1999. De l’original ale- 
many, en tenia un exemplar de la pri
mera edició comprai a Berlín uns 
mesos abans de la caiguda del mur 
i uns mesos després de l’escándol i 
eis ataos contra Bernhard arrel de 
l’estrena de l’obra al Burgtheater de 
Viena. Recordo que, vora l’entrada 
d ’una Ilibrerla situada en un xamfrà 
de la Kurfürstendamm, la cèlebre a- 
vinguda berlinesa, hi havia grans 
piles d ’exemplars de Heldenpiatz, 
presentada corn a novetat d ’ampli 
ressô cultural i medlàtic.

Al prôleg de l’edlcié que n’ha fet el 
TNC conjuntament amb Enciclo
pédia Catalana, parlo de la peculia- 
ritat de Plaça del herols dins l’obra 
teatral de Bernhard. En efecte, eIs 
atacs contra restructura politico- 
social d ’ÀustrIa, contra la pervivèn- 
cia del nazisme i contra tota mena 
d ’institucions i organismes europeos 
i mundials hi tenen un pes tan gran, 
que Heldenpiatz es podría conside
rar una obra-pretext. És com si l’au- 
tor hagués hagut de buscar un 
esquelet argumenta! per poder 
engegar, galrebé dirla que vomitar, 
tots els seus exabruptes. A Plaça 
dels herols hi ha, dones, corregits i 
augmentais, tots els motius de críti
ca i d ’insatisfacció que trobem en 
altres textos de l’autor (teatre, narra- 
clons i entrevistes), alguns d ’ells 
molt préxims en el temps a la redac- 
cié d ’aquesta última obra. En aquest 
sentit, estic d ’acord amb Marcos 
Ordóñez quan, a la seva crítica del 
diari “Avui”, ve a dir que si tot ho veus 
abocat a la corrupció i a la destruc- 
clé absolutes, forçosament n’has 
d ’encertar alguna.

SI comparem Plaça dels herols 
amb altres obres de Bernhard I, 
curiosament, amb Elisabeth II, que 
és la penúltima, ens hi sorprèn el seu

la  piafa  
dels Herols

al Teatre Nacional 
de Catalunya

Feliu Formosa

carácter més oberi i realista, al- 
menys en la diversificació de perso- 
natges, convertits generalment en 
portaveus d ’un protagonista absent, 
el professor Joseph Schuster, que 
s’acaba de suicidar quan comença 
l’obra. D’altra banda, és cert que, en 
molts moments, la majorla d ’aquests 
personatges sén també portaveus 
del mateix Bernhard. És a dir, es re- 
parteixen un text que podria ser un 
monéleg. Per aixé considero -coln- 
cldint també amb l’amie Marcos 
Ordóñez- que Plaça dels herols té 
un primer acte magistral i que cies- 
prés, sense perdre la densitat la 
qualitat prépies de l’estil de 
Bernhard, eau en certes reltera- 
clons. Aquest primer acte, on s’ex- 
plica tota la hlstérla de la familia 
jueva protagonista posada en boca 
de la majordoma de la casa i d ’una

minyona que li déna escasses répli
ques, representa un punt culminant 
de la dramatûrgla bernhardiana. Val 
a dir que, en el muntatge del TNC, 
l’actriu Rosa Novell -amb l’adequa- 
da réplica de Cesca Piñón- no es va 
deixar escapar l’oportunitat de lluï- 
ment de se li brindava. Al muntatge 
del TNC, després dels tres quarts 
d ’hora aproximáis que durava a- 
quest primer acte, es feien uns vint 
minuts de descans. Pensó que eis 
dos actes següents, també de llarga 
durada, resulten dificilíssims de diri
gir. Perqué la successió de monô- 
legs amb acumulacié d ’atacs contra 
institucions, partits politics, Universi
tät, premsa, sindicáis, església, etc.,
etc.....requería un treball minuciós
de moviments i ritmes que potser es 
podia minorar, encara que aixé fa de 
mal dir. Pensó, amb tot, que el mun
tatge de Plaça dels herols era prou 
válid i en tenim una prova evident en 
el fet que es van haver prorrogar les 
funclons. Els problèmes nascuts 
d ’una possible reiterado excessiva 
del monéleg reivindicatiu I acusador, 
es donava exactament Igual en el 
primer muntatge vienés de l’obra, 
com m’ha comentat el meu amic I 
col-lega austríac Richard Gross, el 
qual, per cert, va assessorar l’equlp 
d ’intérprets del TNC en aspectes de 
la historia austríaca contemporánia.
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Ariel Garcia Valdés és actor, director 
dramàtic i d’ópera. Com a actor ha 
participât a Lorenzaccio, El Rei Lear, 
Ricard III, Espectres o Hamlet. Com a 
direotor dramàtio té una extensa obra, 
entre la qual podem destacar, ens els 
darrers anys. La corona d ’espines, de 
Josep Maria de Sagarra, Premi de la 
Critica el 1994; Bodas de sangre, de 
Garda Lorca, présentât el mateix any 
a Sevilla; Lear o el somni d ’una actriu, 
estrenat al Lliure partint de l’obra de 
Shakespeare el 1996; La vida es 
sueño, a la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico el 1997; o Galatea, 
estrenada al TNC el 1998. Com a 
director d’ópera ha portât a escena 
Romeu i Julieta el 1982, El Barbero de 
Sevilla, el 1989, o La coronizazione di 
Popea, al Teatro de la Zarzuela l’any 
passât.

Enguany ha estât el responsable de 
la direcció, amb el suport en l’esceno- 
grafia i el vestuari d’Stéphanie Paster- 
kamp, de La plaça dels herois, amb 
traducció de Feliu Formosa, al TNC, a 
qui aprofito per agrair tota la seva 
coMaboració, una vegada més.

DSB

La plaça 
dels Herois 

(Heldenplai)

Ariel Garda Valdés

La poténcia deis llocs i deis seus 
noms. També els llocs fan la historia 
i susciten escenes fatidiques. He 
sabem de Shakespeare: el món 
sencer és un teatro. Ascendint cap 
al poder, l’escalador ha de trobar 
l’escena: Heldenplatz, l’enorme i 
desorbitada plaça, escenari del 
triomf de Hitler el març de 1938.

Heldenplatz, on avui una altra 
Austria per tota la ciutat voi fer sen
tir la seva veu. Heldenplatz, títol i 
escenari de la darrera obra de 
Thomas Bernhard, pepa apocalípti
ca escrita el 1988 en memòria i pro
fecía, un any abans de la seva mort.

En aquesta obra l’autor ens avisa 
amb una desmesura indispensa
ble; “Sense exagerar no podem dir 
res de res, perqué, des del moment 
en qué simplement alceu la veu, ja 
feu en part una exageració; ben 
mirât, per qué l’alceu, la veu?”.

Observador lucid, Bernhard ence
ta la polémica amb el propi país i 
els seus dihgents, s’eleva contra el 
poder absolut de la burocrácia i Ta
paren de Testât. No és deis que 
suavitzen la veu per denunciar allò 
que els escandalitza. Fa un judie! 
sever sobre la societat (“aqüestes 
bardisses humanes”) amb les 
seves baixeses i les seves infâmies.

“Prendre la direcció oposada”, 
aquest ha estât, de sempre, la 
manera de Thomas Bernhard per 
seguir endavant. Eli mateix es con
siderava un demolidor d ’históries, 
de clixés, d’imatges falsos: “No són 
les históries les que expliquen... 
sóc un demolidor d ’históhes, les 
paraules que esche... les poso en 
un bon Hoc, corn ho faria amb les 
joguines i seguint un desenvolupa- 
ment musical. El que compta és la 
disposició de les paraules i les 
coses”.

Quin estrany poder té aquest mos
tre de la sintaxi, que fa que la seva 
obra fascini o irriti, i a Tobra del qual 
trobem finalment una gran vitalitat 
corrosiva, emocionant, burlata?

Plaga dels herois. De Thomas Bernhard. TNC FOTO: TERESA MIRÒ



Hi ha una cosa que m’agrada espe- 
cialment; entraren una llibreria i mirar 
llibres. És veli aquest gust. La majoria 
de les vegades no compro, només 
miro, però arxivo en la meva feble 
memòria com a minim un titol, el nom 
de l’autor o ambdues coses, mai o gai- 
rebé mai l’editorial, rara vegada miro 
qui l’ha traduit I quan ho faig oblido el 
nom tan aviat com desaparee rere la 
primera cantonada, només la reitera- 
ció potfer-ho memorable.

A mitjans deis vuitanta, a la lllbrerla 
Ares, vaig veure per primera vegada 
un Ilibre de Thomas Bernhard. Es trac- 
tava de la novel-la Sí. Haig de confes
sar que per aquella època m’atreien 
molt les IMustraclons de les portades 
d’Anagrama, editorial en què s’havia 
publicat. Va ser alxò el que em va fer, 
dies més tard, tornar a prendre el lli- 
bre, perqué tenia un vague record 
agradable de la IMustraciô. Però 
aquesta vegada vaig interessar-me 
pel seu autor i vaIg llegir unes Unies 
que devien semblar-me estranyes, 
corn des del principi el seu titol, I vaig 
tornar a deixar-lo a la prestatgeria. 
Vaig repetir algunes vegades més 
aixô: llegia unes Unies i deixava el lli- 
bre. Però ja sabia que acabaña com- 
prant-lo i que calia sortir dels dubtes 
sobre aquella irresistible atracciò/re- 
fús que em proporcionava la lectura 
d’aquelles linles soltes I escollides a 
l’atzar cada vegada.

Aquest descobriment ronse- 
jalre representa un altre moment ciau 
en la meva relacló amb la literatura. Ja 
ho havien estât Valle, Becket, Robbe- 
Grillet, Céline, cada un a la seva 
manera i, evidentment, amb una Inten
sität diferent. No perqué ara parli de 
Bernhard die que aquest autor, junta
ment amb Valle, ha estât el que m’ha 
causât major impacte. No vaig tardar, 
com un posseït, a llegir-me tota I’obra 
que s’anava publicant d’eli i posant-

Unes vacances 
en les nostres 

miseries

Miguel Guerrero

me al dia en allò ja publicat. I en 
aquest cas, ja en aquell primer Ilibre, 
Si, vaig anotar a la meva memòria el 
nom del traductor. A mesura que 
avançava en la meva lectura de tot 
Bernhard, m’adonava que el ritme de 
la frase no era només de l’austriac, 
sentía l’acoblament perfecte entre les 
idees de l’autor i el llenguatge en què 
s’estaven solldificant.. Perqué eis tex
tos de Thomas Bernhard, eIs traduits 
per Miguel Sàenz, són sôllds, són un 
riu de lectura ais quais, al seu torn, em 
vaig acoblar des del primer Ilibre.

Era un continu reconèixer-se, unes 
vegades esquinç, altres vanitat. Sú
pose que eis llibres de Bernhard, eis no 
traduits per Miguel Sàenz. Eis origináis, 
també deuen ser sòlids, un discórrer 
trépidant en cercles de lectura cap a 
l’abisme, però jo mai no ho sabré.

Potser perqué Sáenz posseeix les 
tres qualitats que Nabokov creia 
imprescindibles en tot bon traductor. 
En primer Hoc, deia, ha de tenir tant 
talent -o  corn a minim el mateix tipus 
de talent- corn l’autor que ha escolllt; 
ha de conèlxer el seu pais i el del seu 
autor aixi corn tots eis aspectes del 
seu estll I eis seus mètodes; finalment 
ha de posseir el do de la Imitaciô, ser 
capaç d’exercir el paper de l’autor, 
copiant fidelment el seu comporta-

Miguel Guerrero

Escriptor i director de la revista 
llterárla Asi, Roithamer (Algeciras), 
el núm. 6 de la qual (abril de 1998) 
acollí el primer recull critic sobre He
bra de Bernhard.

ment, la seva elocucló, les seves 
maneres i la forma del seu enginy.

Paraules de Nabokov, no les discuti
ré, però afegiria que si en el cas de 
Miguel Sáenz no es donaven aqüestes 
condiclons -no estic en disposicló de 
saber-ho- no m’importaria. Els camins 
del bon traductor són misteriosos per 
a aquells que, com jo, no sabem idio
mes, però he deixat de llegir algún 
autor mal traduit perqué l’evident 
també és ciar per als Ignorants. El 
mateix Bernhard es queixava de les 
traduccions -Bernhard es queixava 
de tot- no sense raô, suposo, i es des- 
feia de la seva autoria quan un Ilibre 
seu era traduit a una altra llengua i 
segons delà, els seus textos traduits 
no tenlen res a veure amb els que eli 
havia escrit. Mestre de l’exageraclô 
(aixô l’emparenta amb Valle però en 
un registre diferent) han de ser consi- 
derades les seves paraules per detec
te, però tot i alxò ens deixa marge sufl- 
cient per veure en el treball de Miguel 
Sáenz bona part del nostre interés per 
Bernhard.

Quan vaig saber que aquesta revista 
preparava un dossier sobre Bernhard i 
que hauria d ’escriure alguna cosa 
sobre eli, ja feia temps que havia del- 
xat de llegir-lo. He hagut de fullejar 
alguns lllbres, rebuscar alguns retalls
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de diari i mirar un munì de revistes en 
busca d’articles sobre l’autor austríac. 
He tractat, dones, de recuperar, inùtil- 
ment, aquella sensació de descobri- 
ment no exempta d ’una moderada 
perplexitat. Com diu Greil Marcus, el 
passât és un altre país, un Hoc bonic 
per anar de visites però on no voldries 
viure. És ceti en el meu cas, però 
Bernhard no només és passât, encara 
habita dins meu, s’ha fet estadant del 
meu présent continu. De la mateixa 
manera que un home no és el mateix 
després d’haver llegit un vers, jo no 
sòo el mateix des que vaig llegir 
Thomas Bernhard.

Sòn unes intenses vacanoes en les 
miséries, les meves millors vacances 
literàries, de les quais ]a no podré tor
nar mai més.

^e'ra de ningù. Isabel Cid
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La mort de Thomas Bernhard. Isabel Cid
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“ Pasó la moda de las melenas lar
gas y de los sueños bohemios y coo
perativos. Se diluyó en el viento de los 
dias lejanos el hálito comunitario, la 
acracia estudiantil... El turismo de 
plástico y de tarjeta postal se adueñó 
del espíritu de la “alternativa””. Aquest 
text suposa el final d’un principi, i albo
ra també el principi d’un final: aixi s'ini- 
ciava l’últim article del primer número 
d’una revista. El viejo topo, caracterís
tica de l’extrema esquera inteMectual 
de la transició democrática. El núme
ro era de l’octubre del 75, just un mes 
abans del final d’una etapa en la histó- 
ria del pais i de l’inici d’una altra; i l’ar
ticle era de Claudi Montañá, un deis 
responsables de la revista i personat- 
ge emblemátic de l’època, que es tro- 
bava en el principi del seu final -mori
ría dos anys després- i que tot just un 
any abans escrivia a Fotogramas: 
“Haría falta romper el lenguaje. 
Transfomar las palabras en vivencia, 
lejos de su significado lógico”, o bé: 
“Nos preguntábamos si nosotros seri
amos con el tiempo igual que nuestros 
padres: la misma carga de amargura, 
de fracaso, de cobardía...”. És a dir: en 
el transcurs de ben poc temps, un per- 
sonatge, tan intéressant com avui 
oblidat, caracterisitic d’una certa pro- 
gressia amarada de radicalisme, pas
sava d’una eufória contracultural més 
o menys ingènua a la constatacié d ’un 
fracás generacional, en uns moments 
d’importants canvis histórics. Avui, en 
pie any 2000, Antoni Puigverd li fa dir 
al protagonista de la noveMa La gàbia 
d ’or des de la lucidesa del distancia- 
ment: “Encara hi ha qui creu que la 
nostra generaciè va formar una onada

Quaderns
lìterarìs

Prìncipi 
ì Final

Josep Maria Ripoll

llibertària que va capgirar el món, però 
només vam canviar uns dogmes per 
uns altres, amb l’agreujant que els 
nostres van ser molt fràgile i es van 
esmicoiar de seguida. Amb la mateixa 
seguretat que eis defensaven, molts 
ara defensen dogmes contraris” (pàg. 
260). De l’entusiasme entrent de tots 
els canvis possibles es va passar al 
famós desencis, I d’aqui s’ha arribat a 
l’autocritica de vegades ferotge, que 
pot conduir a un nihilisme a mig carni 
del cinisme I de l’actitud contemplati
va. Michel Houellebecq ha escrit a la 
seva ja cèlebre novel-la Les particules 
elementáis, tot intentant contestar la 
pregunta “¿de qué servien els 
homes?”: “De vegades s’espolsaven 
l’avorriment jugant a tennis, la quai 
cosa era un mal menor; però de vega
des eIs donava per fer avançar la 
història, és a dir, essencialment, pro
vocar revolucions i guerres. A més 
dels sofriments absurds que causa- 
ven, les revolucions i les guerres des- 
truïen el millor del passât, obligant 
cada vegada a fer taula rasa per 
reconstruir” (pág. 154),

L’aparició de Les particules elemen
táis a Franga, ara ja fa dos anys, va 
provocar un veritable rebombori: es va 
interpretar corn un atac frontal a la 
generació del maig del 68 que avui

regeix, si fa no fa, eis destinsdel pais. 
La noveMa, ôbviament, va per aqui, 
però també arriba més enllá, en situar
se en l’òrbita apocaMiptica pròpia del 
final del mil-leni, a través d’una lucide
sa sarcàstica que arriba sovint al cinis
me. Acusat sovint de reaccionari, 
Houellebecq té, a part de ganes d’es- 
candalitzar -cosa que ha aconseguit-, 
unes dosis considerables de sentit 
comú: “La tradicional lucidesa dels 
despressius, sovint descrita com una 
abdicació radical de les preocupa- 
cions humanes, es manifesta en pri
mer Hoc per una manca d’interés per 
les qüestions efectivament poc inté
ressants. Per exemple, es pot imagi
nar, a tot estirar, un depressiu enamo- 
rat, mentre que un depressiu patriota 
sembla francament inconcebible” 
(pág. 208). El personatge més cínic de 
la noveMa de Puigverd -un politic 
ambiciés, oportunista i sense escrú- 
pols- va encara més enllá: a partir de 
la constatacié que “si la veritat regís el 
món, el dolor de la vida social es farla 
insuportable” (pág. 232), i de la defen
sa consegüent de la mentida, que 
“desvia la mirada, protegeix del fástic i 
de l’obsessió, embelleix alió que és 
lleig, dissimula, ajuda, és caritativa, 
pietosa, fa molts favors socials...” 
(pág. 234), constata com “els que es 
presenten com a grans salvadors de 
la pàtria o de la humanitat han estât els 
grans destructors de la humanitat” 
(pág. 236) I com, dones, “contra la 
veritat terrible de la selva, la mentida 
del politic actúa com un somnifer 
benèfic” (pág. 238). Conclusió: “Des
prés de tot el que ha passât en nom 
dels grans principis, ¿no se t’acudeix 
pensar que els principis negatius sén, 
a part de més intel-ligents, més assen- 
yats?” (pàg. 234). Si l’idealisme dels 
anys seixanta i setanta derivava sovint 
en la ingenuïtat pròpia de la utopia, vet 
aquí com el pragmatisme dels vuitan- 
ta i eis noranta desemboca en un sar
casme fill de l’experiència.
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Les novel-íes de Houellebecq i de 
Puigverd mantenen, d’altra banda, 
pocs punts en comù: la primera ens 
parla de dos germans marcats per l’a- 
bandó d’una mare “hippy”, de l’amar- 
gor i el ressentiment de l’un i del des- 
cobriment de caire apocal-liptic que 
acaba fent l’altre, ja en el terreny de la 
ciència-ficció; la segona va desple- 
gant una alambinada trama refenda al 
mon dels falsificadors d’art, de fet una 
excusa per presentar-nos una gamma 
de personatges,desgraciats gairebé 
tots, que han hagut de deixar de 
banda les seves apassionades polé
miques dels anys setanta per recon- 
vertir-se en titelles d’obscurs intéres
ses politics. A la primera es desmitifi
quen sobretot eis hippies (“l’univers 
petitburgès, l’univers dels empleats i 
dels tècnics era més tolerant, més 
acollidor i més obert que l’univers dels 
joves marginals, representats en 
aquells temps pels hippies”, pàg. 60), i 
a la segona les grans discussions idé
ologiques i l’art d’avantguarda; però 
coincideixen en la constatació d’un 
carrero sense sortida, i aixi el protago
nista de Puigverd constata: “EIs 
barreos estaven tan desenganyats 
corn nosaltres. Però havien de dissi
mular el seu desengany amb molta 
acumulació d’objectes, imatges i 
paraules. Corn nosaltres, corn jo, que 
he anat a tants llocs, que he seguit 
tants camins i no he arribat enlloc” 
(pàg. 34). De la constatació de Claudi 
Montañá l’any 75 -desenganyat ja de 
la transformació de la realitat a través 
del llenguatge- que “l’alternativa” s’ha- 
via acabat, fins a les reflexions amar
gues i lùcides d’un Houellebecq o un 
Puigverd, han passât vint-i-cinc anys 
de finals i principis diversos; i ara ens 
trobem en una época de final de grans 
principis, cosa tampoc nova d’altra 
banda. Corn sempre en eis finals de 
segle, sabem qué deixem enrera -a 
part dels que mai no saben ni on són-

pero no massa cap a on anem -i no 
volem ni pensar-hi-, i en tot cas alguns 
podhem fer nostres les reflexions del 
protagonista de La gàbia d ’or. “També 
ara em creix per dins la por de quedar 
atrapat en una terra de ningù: entre el 
passât i el present. El passât ja no 
m’interessa i el present em desagra
da. ¿Quin és, dones, el meu territori?”.

Antoni Puigverd,
La gàbia d ’or.
Empùries, Barcelona, 2000.

Michel Houellebecq,
Les particules elementáis,
Traducció de Maria Bohigas. 
Anagrama/Empùries, Barcelona, 1999.

ELVI£JOTOPO
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Paco Fernández Buev: LOS HEREDEROS DE MARX ■  Carlo 
Frabeíti: LOS TEBEOS DE MAO ■  .\lain Krivine: PRENSA 
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Senent-Josa: BIOLOGISMO Y FASCISMO ■  Entrevista: CARLOS 
SAUR.X, /VNLVRQUISTA ■  F. Savater: LA POLITICA, OPIO DEL 
PUEBLO ■  Dossier: DROGA Y LITER^VTURA ■  Estampa de 
ALEXANDRA KOLONTAI ■  Cronologia mensual ■  Actualidad: 
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Hablar del proceso de creación 
literaria comporta serlas dificulta
des e ineludibles contradicciones. 
Todo acto de creación, invención, 
incluso, de descubrimiento, resulta 
de la confluencia de acciones con
troladas desde el intelecto (que es 
el reino de lo suprasensorial más 
que de la razón, del que es sólo un 
atributo más) y de emanaciones, 
fugas o accidentes fenomenológi- 
cos de muy difícil previsión y con
trol. En este sentido una buena 
parte de los descubrimientos cientí
ficos de mayor magnitud y trascen
dencia han sido resultado de esa 
confluencia entre la praxis del 
método y la floración del misterio. 
No andamos, pues, tan en las antí
podas científicos y artistas.

Quien conoce realmente a un 
investigador, sus quehaceres y sus 
motivaciones, sabe que es estúpido 
y burdo el planteamiento que, des
de el siglo XVIII, establece como 
opuestos -y  casi como oponente- 
ios procesos íntimos que actúan en 
el científico y en el artista. Y me atre
vo a afirmar que esta simplificación 
se debe a un a priori también sim
plista, el que identifica tres realida
des diferenciadas: el Proceso inte
rior, el método o procedimiento y el 
discurso.

Está claro que el método científico 
recurre a procedimientos de análi
sis cuyos protocolos, la inducción o 
la deducción, se han instalado en la 
racionalidad posibilista; muy al con
trario de lo que ocurre con cual-

La poesía 
y el lector

Esteban Martínez Serra

quier método de creación artística 
-que son muchos y diversos- pero 
tienen en común el desprecio por 
los límites consabidos de esos pro
tocolos. Circunstancia esta que, 
hoy por hoy, para algunos es una 
rémora.

Densísimos y, en su mayoría, abu
rridísimos tratados han establecido 
las diferencias entre los discursos 
científico y literario. Y aunque el 
mayor error ha sido siempre el de 
empeñarse en fundamentarlas en la 
oposición objetividad/subjetividad, 
como intentaré explicar a continua
ción, la mayoría de esas distincio
nes son incuestionables.

Y llegamos así al más Interesante, 
oscuro y, frecuentemente. Inefable 
estadio del proceso, de difícil deli
mitación, que desemboca en la cre
ación misma; el que, a falta de otro 
mejor, podemos convenir en llamar 
proceso interior.

Pero antes no estaría de más 
hacer un inciso. En el arte, proceso 
interior, método y discurso se dan 
unos en otros con mayor desarreglo 
y menores certidumbres que en la 
ciencia, circunstancia muy signifi
cativa aunque no esencialmente 
contradictoria. Diría que más afecta

a la forma que al fondo de la cues
tión planteada.

Y aquí he llegado y aquí estoy 
para hablarles de ese proceso inte
rior que, en mi caso, como en otros 
muchos, nos lleva del silencio al 
poema. Y para empezar, mejor ha
cerlo por el principio. ¡No saben 
cuántas sandeces se han dicho 
sobre el mundo interior de los poe
tas! ¿En qué se diferencia ese pre
sunto mundo interior de los poetas 
del que viven el resto de los morta
les? El mundo siempre está en el 
exterior, nos envuelve, nos ignora, 
nos agrede, nos conforta, nos influ
ye y, por suerte, nos olvida. El 
mundo no nos cabe a nadie dentro, 
por eso recurrimos a traducirlo en 
imaginarios particulares, a la justa 
medida de lo que somos. El mundo 
interior de Kafka ¿era algo más que 
sus patológicas proyecciones de 
neurótico obsesivo? El mundo Inte
rior de Bukowski ¿estaba por enci
ma, era más sublime que el de los 
otros muchos alcohólicos con sus 
deliriums tremens atroces? Dosto- 
weski ¿padecía con más elevado 
espíritu su ludopatía y la persecu
ción de sus acreedores? Si no es 
así, ¿tiene sentido buscar la quinta
esencia de la poesía sólo en una 
improbable especificidad del mun
do interior?

Sin duda el Mundo es plural y uní
voco. Plural en las apreciaciones e 
interpretaciones que de él hace
mos, plural en la profundidad del 
análisis; pero unívoco en su radical 
existencia. Por todo ello prefiero la 
del mundo poético a esta dudosa y 
pretenciosa expresión de mundo 
interior del poeta.

El mundo poético (o los mundos 
poéticos, porque hay tantos como 
poetas y poemas) no es la conse-
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cuencia de la interiorización del 
mundo exterior que a todos perte
nece, -si es que pertenece a al
guien-, No es el resultado de una 
pretendida subjetivación de lo real 
a través de la experiencia personal 
e intransferible, sino el punto de 
partida que, naciendo de la volun
tad de objetivar el magma de lo ínti
mo, intenta revelarse al lector como 
algo nuevo, un nuevo mundo para 
ser colonizado.

Frecuentemente, ese mundo poé
tico resulta opaco para el poeta 
mismo. También desconoce sus 
leyes domésticas, que las tiene. Y 
de poco sirve aplicar mimèticamen
te las que nuestro mundo comparti
do y alineado se ha dado para sí.

Pero ese mundo poético no está 
compuesto de objetos, de cosas ni 
de seres. Tampoco está habitado 
de sueños ni de miedos ni de certe
zas. Es un mundo originario, primi
genio, gaseoso. Un mundo a las 
puertas de la gran explosión. Sí, un 
mundo que se mueve hacia la con
centración, porque desde la disper
sión es imposible la creación poéti
ca. Un mundo aglomerado de pala
bras, imágenes, ritmos, músicas, 
cadencias. Un mundo a la espera. 
Bullicioso.

Su principal peculiaridad reside, 
sin duda, en la necesidad de que 
aflore, mane y fluya para que tome 
cuerpo y se manifieste real. No exis
te un mundo poético fuera del 
cauce corpóreo de un poema. Por 
eso resulta una frivolidad hablar del 
mundo poética del poeta, cuando lo 
más sensato es que nos refiramos 
al mundo poético del poema, que 
es lo único aprehensible. No niego 
con esto la existencia de reinciden
cias expresivas, temas recurrentes 
o motivos parejos que otorgan a

toda la obra de un determinado 
autor una fisonomía propia y dife
renciada. Pero, aceptando esta evi
dencia, creo irrefutable que sólo su 
puesta en escena en un determina
do poema le concede entidad sufi
ciente.

Parece fuera de toda discusión, 
también, que cada poema debe 
admitir una lectura individualizada, 
por mucho que forme parte de un 
poemario voluntariamente homogé
neo y eslabazado a partir de un 
motivo o un tema o una experiencia 
comunes. El poema es un todo 
incompleto, sin embargo. Un uni
verso en expansión que debe expli
carse en sí mismo y a sí mismo. 
Incompleto, sí, y en expansión. 
Porque es inherente a su naturaleza 
el reclamar del lector una participa
ción activa y no paciente o contem
plativa. Y esa participación, deno
minada por muchos como reescri
tura, determina las distintas inter
pretaciones y disfrutes en los lecto
res.

Llegados a este punto, quiero 
detenerme y afinar la pluma. ¿Por 
qué se insiste tanto en aplicar la 
lógica en la interpretación de textos 
que no tienen en el discurrir lógico 
su principal motor? ¿Por qué nos 
hemos convencido tan inflexible
mente de que no se puede gozar 
de lo que no se entiende con un 
entendimiento al uso?

Por desgracia, nuestras culturas 
han premiado la pérdida de la ino
cencia y de la capacidad de sor
presa y fascinación con la promo
ción a un estado considerado más 
digno y productivo: el de la madu
rez. La incorporación al mundo de 
los adultos, en general, pasa por el 
paulatino rechazo de lo inexplica
ble, de lo intuitivo y de la magia. La

adultez se viste, así, de un pragma
tismo y utilitarismo muy cortos de 
miras en los que la poesía tiene 
escaso crédito...Pero como este es 
un tema irresoluble, prefiero recu
perare! de la pluralidad de interpre
taciones y de goces en los que la 
poesía se corporeiza y que deben 
incitarnos a la lectura.

El poeta escribe para ser leído, no 
para ser venerado. Tampoco debe 
escribir para los críticos ni para los 
estudiosos, circunstancia esta que 
se da más de lo deseable. El primer 
lector crítico que un poeta va a 
tener siempre será él mismo. Por 
eso debe respetarse más de lo que 
habitualmente lo hace y aceptar sus 
consejos, que suelen ser muy seve
ros si son francos. Después vendrá 
el otro público con el que pocos 
pactos y componendas puede 
hacer.

¿Qué debe pedirles un poeta a 
sus lectores? La respuesta, no por 
tópica menos ineludible, suele venir 
cargada de una gran dosis de 
romanticismo. El lector debe situar
se ante el poema (evito voluntaria
mente la expresión enojosa de 
enfrentarse al poema) con una acti
tud no expectante sino creativa, 
convirtiéndose de esta manera en 
actuante más que en un receptor 
contemplativo ¿No es pedirle de
masiado? Supongo que muchos así 
lo consideran y por eso la poesía ha 
sido un género tradicionalmente 
muy minoritario. Pero aun aceptan
do que es una circunstancia que 
deriva inexorablemente de la propia 
esencia de la poesía ¿no hemos 
acrecentado -poetas, críticos, estu
diosos y medios- las reticencias de 
los lectores a entrar con decisión en 
ella? Flaco favor nos hacemos 
cuando los confundimos otorgán-
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doles las arduas y espinosas res
ponsabilidades de la interpretación, 
el análisis y la recreación por enci
ma del derecho a goce.

Gozar de un poema está al alcan
ce de muchos más de los que 
somos. Todo depende de cuales 
sean las expectativas que genere
mos. Si realmente pretendiéramos 
dictar unidireccionalmente un reco
rrido haríamos uso de otros géneros 
menos abiertos, como la novela o, 
incluso, el ensayo. Pero la poesía 
admite mayor número de lecturas y 
aunque sea cierto que no todas 
consiguen una misma profundidad 
¿importa eso mucho? Si un determi
nado lector sólo siente la breve fas
cinación por una determinada ima
gen o por la sorprendente utiliza
ción de un adjetivo o de un adver
bio ¿merece ser excomulgado? 
¿Cuándo podrá sentirse digno de sí 
y proclamar que le resulta gozoso 
leer poesía aunque no la entienda? 
¿Qué es lo que realmente debe 
entender?

Demasiado tiempo hemos carga
do con los complejos de carecer 
del necesario pedegree  lector, 
complejos que han hecho de la 
poesia -no  minoritaria!- sino elitista 
a ultranza. Es indudable que un 
frondoso bagaje cultural, letrado o 
no, posibilita un acercamiento 
mucho más productivo a los poe
mas, igual que una lente bien cali
brada multiplica la nitidez de la 
visión; pero, ¿quién puede negar 
que la borrosa claridad es ya un 
motivo de alegría? Yo no busco al 
lector que me confirma en lo que 
escribo, que hace suyas las huellas 
que me trajeron. Tampoco al lector 
que descubre en mí a toda una 
dinastía de insignes referentes, y, 
en mis poemas, todas las babilo-

MODA EN PELLI PELLETERIA

0

nias. Es un lector muy agradecido, 
sin duda, pero también suele ser 
muy mentiroso y embargado por un 
irreprimible afán de exhibicionismo. 
¿Qué lector busco, pues? Un lector 
paciente. Que se aventure, incluso, 
a dejar en cuarentena las certezas 
del lenguaje y se abandone a una 
realidad nueva, y como tal incómo
da en un principio, en la que su 
intuición esté al servicio de ese len
guaje y no al revés, como sucede 
habitualmente. Nada entorpece 
más una lectura poética que ese 
esfuerzo por la traducción simultá
nea a un lenguaje discursivo y 
comunicacional. Normalmente, la 
poesía tiene otro tempo. La inme
diatez en la comprensión del men
saje suele ser mal síntoma. Necesi
ta entrar primero por el oído y des
pertar el ánimo o turbarlo antes que 
llamar a las puertas del entendi
miento. Y este último avituallamien
to no siempre resulta ineludible.

Racionalizar la experiencia corres
ponde al analista profesional o 
amateur, que también lo hay. Al lec
tor medio le queda la mejor tajada; 
disfrutar de lo que buenamente 
puede sin tener que justificarse con 
argumentos de autoridad ante na
die. El tiempo y la costumbre, si no 
se malogra con prejuicios de 
modas o se somete a los dislates de 
buena parte de la crítica -que ejer
cen más de sponsors que de entu
siastas animadores-, seguro afina
rán sus cualidades lectoras y multi
plicarán su ambición. Que de eso, 
en realidad, es de lo que se trata.
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POESIA
Blanca Calparsoro

Nascuda a Tolosa (Guipúscoa), ha viscut a Madrid, Roma i Paris. Inclosa dins una 
Antoiogia de Poetes Basoos preparada per Juiia Otxoa. Ha pubiicat: La isla y 
otros poemas, Collages, El vació y las horas o el darrer Momentos (1985). 
Actualment té la seva residénoia fixada a Albons (Girona).

SIN MASCARAS

Osar.
Quitarse la máscara 
definitivamente.
Los rumores han de apagarse. 
Tacharlos.
Utopía, siempre serás la gran señora. 
Altiva.
Fulgurante.
Deslizándose por los 
cerebros abiertos.
ITalismán inolvidable!
¿Habremos de morir inconexos 
los que vemos?
NO.
Nada calló nunca la voz 
del poeta.

DE ODIO

¿Qué hay que hacer para disimular el Odio? 
¿Qué es disimular, 
y para qué?
El acorralamiento 
desintegra el ser.
Todo desarraigo, 
carece de sentido.
El maleficio persiste.
Y todo silencio: 
engendra muerte.

Así; en la cenagosidad, 
presagios impávidos 
asedian siempre;
La paz imposible.

DEL UNIVERSO LAS LLAMADAS

El viento lamió mi piel 
de amanecida.
Era helado.
Traía un brusco despertar, 
de secretas voces 
que son todavía para mí, 
ininteligibles.

Descendió hasta mi alma, 
indescifrable.
Acudí quieta a su llamada.
Pero,
el secreto permaneció 
en el espanio recóndito 
y oscuro.

Intranquilidad igualmente 
en el crepúsculo.
¿Vestigio de qué?
Cuánto tiempo escucharé tus avisos. 
Universo devorador incansable 
de mi Paz.
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-Per la Mare de Déu d’Agost, a les
set ja és fose....El Setembre bo és si
no plou en tot el mes....  Quan
rOctubre ha finit mor la mosca I el 
mosquit....

-Mare, però que t’agafa? De què 
parles?

■ ■ I  -Ensenyo a la Marta dites. Li conto 
coses que potser no están escrites en 
els llibres.

-Avui en dia hi ha llibres per tot, 
mare.... per aprendre a pintar, a 
nedar....

-Com? Un llibre t’ensenya a nedar 
senso aigua? Ja, ja, ja.

-A cuinar....

-A mi me’n va ensenyar ma mare. I jo 
te n’hagués ensenyat, a tu i ta germa
na, si n’hagéssiu volgut aprendre. A 
llegir me’n va ensenyar la dona del 

148 Carbonell, un matrimoni amics del 
20 meu pare, el teu avi Antonio. Anàvem 

al “Camp de Curtada" i allá abaix on 
vivia ,a “Can Centenar”, a la cantona
da amb el carrer Jabonería, hi havia 
una escola quan jo era petita... Hi 
anàvem quan voliem....Jo era una 
noia, i ja se sap....

-El què?

-Dongs que a una dona no li cal 
saber tant com a un home.

-Però què dius ara? Amb quin Ciri 
trencat em surts, mare? Una dona és 
un èsser humà, i li cal utilitzar totes les 
seves neurones per desenvolupar-se 
i realitzar-se en aquesta vida. Creo 
fins i tot, que li cal més que a un 
home, dongs les dones han demos- 
trat ser molt més inteMigents que la 
majoria deis homes.

-Si, mira la feminista! Mira ara com 
et trobes!. Has d’anar a traballar, I la 
Marta qui la té? Qui en té cura?

-Abans no treballaven les dones?

-Sí, filia. I tant!

-I qué se’n felá de les criatures?

A Sabadell 
encara s'hí 
fan coses:
Quan rOctubre 
ha finit...

- Capítol 4

Maíte Soler

-Els avis Vivien tots junts a la matei- 
xa casa. Els vells ajuaáven els més 
joves.

-Els vells com tu, mare? No em facis 
hure. Si tu no n’ets gens, de vella!

-Margarida, filleta, recorda que ta 
germana, la Joana em va fer ávia ais 
quaranta. Quan una té nets.... Si el 
que prêtons és que tingui la Marta a 
casa hem de posar unes condicions.

-Quines?

-Ui, ui, ui! No tan de pressa filia, no 
tan de pressa... Recorda que dilluns, 
dimecres i divendres vaig a fer “tai-xi” 
amb l’Angelina. Dimarts i dijous a 
classes d’àrab amb en Mohamed, 
dissabte al matí puntes de coixí al 
Centre Cívic. A més, et recordó que 
estem préparant una obra de teatro 
peis nens del Casal. Si tino la nena no 
tindre altra vida que la de mainadera.

-És cert, tens tota la raó.

-Malament.

-Per qué? Qué he dit ara?

-M’has donat la raó, i la raó només 
es dóna ais bojos i ais “tontos”.

-Bé, dongs qué vols fer? Mare et 
trobo molt reivindicativa!

-Et recordó que no tino cap obliga- 
ció de tenir-te la nena, en tot cas 
podem establir un horari. Jo et tindré 
la Marta unes hores al matí, jugarem, 
li ensenyaré coses, i tu a la tarda.

-A la guardería.

-Pobreta! Aixó sí que no, és massa 
petita! Cal que estigui amb sa mare. 
A més, t’ho agafarà tot, a la guardería.

Tot és pie de microbis. Recorda la 
Laia. Va agafar l’escarlatina i després 
va empalmar amb el xarrampió i la 
variceMa, si no aixecava cap que ja 
tornava a estar malalta...

-Mare, i jo no vaig estar mai malalta 
de petita?

-Qi tant! Però era diferent. Quan tu 
eres petita no hi havia tants avengos 
en médicaments com ara...

-Mira, agafo la Marta i me’n vaig! És 
la meva filia i me n’ haig de cuidar jo!

-Pocassolta! Què dius ara?

-Vino a buscar ajuda i comprensió i 
només trobo que entrebancs i recri- 
minacions!

-Pilla, si no et dio cap mal! Potser 
m’has mal interprétât. Jo només velia 
dir-te que, de vegades, hi ha pares 
que defugen el seu deure, les seves 
obligacions com a tais i deleguen en 
els avis, mestres, mainaderes. Al cap 
i a la fi, els filis són seus. Potser és 
aquesta la meva actitud mal entesa 
per part teva. Jo ja sé que totes les 
dones treballen, i no per aixó són 
millors o pitjors mares o esposes. 
Avui en dia hi ha pares prou respon
sables que col-laboren i cada vegada 
més. És tant bonic veure un pare 
tibant el cotxet del seu fili cap a la 
guardería, o arrossegant-lo cap a 
roseola....

-Jo recordo que el meu avi m’acom- 
panyava els matins a l’escola de la 
Divina Pastora mentre repassávem la 
Higo pel carrer, o les taules de multi
plicar.

-Una escola de tota la vida. T’hi vaig 
portar perqué jo ja hi havia anat, i 
també la meva germana, i la germana 
de la meva mare, la meva tieta. 
Imagina’t si et parlo d ’anys! Recordo 
que a l’hora d’entrar ens miraven el 
cap per si teniem polis. La mare ens 
posava petroli per matar-los.

-Petroli? Quin horror!

-Hi havia moites escoles on entre
ven els nens rics per la porta del 
davant i els pobres per la porta del 
darrera. Un tros de pa seo amb un 
rajolí d’oli embolicat amb paper de 
diari i cap a l’escola, el cartipás i l’en-
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ciclopèdia de Primària, la Ilibreta de 
caMigrafia i la de les “cuentas”. 
Recordo aquella dita tan present a les 
nostres vides infantils “La letra con 
sangre entra” “Quien bien te quiere te 
hará llorar”. I no se’n estaven gens ni 
mica, de pegar-te amb el regie a la 
punta deis dits, o de donar-te un 
pareli de bufetades si no arribaven a 
temps d’agafar el regie per parar el 
cop. Quan et sables les quatre regles 
(sumar, restar, multiplicar i dividir) i 
l’enciclopédia de Primària, ja estaves 
a punt per anar a traballar. Només 
continuaven estudiant els filis deis 
rics, quatre gats, els que arribaven a 
la Universität.

-Jo també tenia disciplina, mare, a 
l’escola.

-Però que diferent!

-Les mongas no ens deixaven portar 
texans ni cap mena de pantalons, els 
nens amb els nens i les nenes amb 
les nenes.... Ho recordo com un 
camp de concentració.

-Exagerada! Mira, no n’hi ha per 
150 tant! Bé que vas poder estudiar i fer la 

22 teva carrera.

-Sí, però treballant i fent nocturn! 
Recorda, mare, que tu i l’àvia sempre 
em deieu que una dona no ha de 
saber més que un home, que em que
daría per a vestir sants. I aquella dita 
que tant repetía l’àvia : “Fins als vint 
anys, diu la noia quin voldré? Després 
deis vint; qui em voldrà, qui em 
voldrá?”.

Em volieu casar de totes passades i 
no ereu vosaltres els ùnics. A la Uni
versität, un pareil de “profes” ens 
deien, a les noies, que hi anàvem a 
capar nuvi.

-Bé que tu n’hi vas trobar. I la teva 
germana, la Joana, també.

-Mare, aixô ha estât un fet circums-

tancial. Estudiar és un dret per a tot- 
hom.

-Si no t’ho vam negar mai, el teu 
pare i jo!

-Però de través, totes. Primer la dis- 
criminaciò en ensenyar-nos ,a les 
noies, coses corn “Corte y Confec
ción”, labors, F.E.N. -Formación del 
Espíritu Nacional - religió i ética, com 
a ser una bona esposa i mare....

-Margarida, filia, tu vas tenir la 
millor educació. Jo penso que avui 
en dia tot això també s’hauria d ’en- 
senyar. Tot plegat aniria mes bé. 
Quantes dones no saben cosir un 
botó, ni canviar la cremallera d ’un 
pantalô? I ja no diguem de fer un 
sargit, de re-passar un trau, fer la 
vora d ’una faldilla....

Saps quant val canviar una crema
llera, allá al carrer de la Rosa? S’hi fan 
riques, aquelles dones!

-Si, mira, ara posaré una botiga de 
“Corte y confeccién” per guanyar-me 
millor la vida.!

-Marga, la teva época va ser la millor 
per a les noies, més que no pas ara, 
que va tothom al ’disloque”. Una mica 
de repressió sempre va bé i sino, mira 
la Laia, que es velia posar una xinxe- 
ta al melic i una altra al nas. Quins 
acudits!

-Se’n diu “piercing”, mare, i és com 
tot : una moda.

-A la seva edat, tu l’ùnic que volies 
era portar texans que descolories i 
tacaves amb lleixiu, tot desiluít, enve- 
llit! Et comprava uns pantalons nous i 
tu, apa, en remull! Aixô si, sempre vas 
ser una bona noia.... Esperem que la 
teva filia sigui com tu.

-Mira qui ve ara, parlant de la reina 
de Roma. Hola, Clara! Laia, reina, 
com va tot?

-Fatai! Estem buscant un treball per 
unes hores, com ara fer de “cangurs” 
0 . . . .

-Fer de qué,, Clara? - els diu emo
cionada la seva tieta.

-Com ho has dit això, nena? Però no 
veieu que no teniu cap mena d’expe- 
riéncia!

-Àvia, però si jo em veig prou com
petent!

-Si, si, però jo penso que primer 
haurieu de fer unes petites pràcti- 
ques. No ho veus aixi. Margarita?

-Oi tant! Oi tant!

-I amb qui podriem practicar? On 
trobem un “bebé” com a conillet d’in- 
dies?

-I si US fem el favor de buscar-vos el 
conillet, més ben dit, la conilieta? La 
Martona, la vostra cosina!

-Guai! No, Clara?

-Oi tant! Genial, tia.

-La familia unida veng totes les 
adversitats! Esteu contentes, nenes?

- Àvia. ets genial! No sé com se t’a- 
cudeixen aqüestes idees.

-Oi tant mare! Més que això, e ts ....

-Calla! Recorda que vas anar a un 
coHegi de monges, i et van ensenyar 
a ser educada i agraida. Els diners 
que t’estalviís en guarderies els 
podem utilitzar per fer un viatge tota 
la familia a l’estiu que ve a Cancún 
com a minim.
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Hace veinte años, en noviembre de 
1980, nacía en Barcelona Quimera, 
“revista de literatura" mensual. La histo
ria de su nacimiento y evolución hasta el 
día de hoy permite trazar un mapa de las 
ilusiones y decepciones, esperanzas y 
de-sengaños compartidos por muchas 
otras iniciativas culturales surgidas en 
los años del inmediato post-franquismo. 
Su fundador, Miguel Riera, contaba a la 
sazón con la experiencia del lanzamien
to de otra revista. El Viejo Topo, que se 
situaba en el terreno de la izquierda no 
institucional, lejos de los partidos y 
oerca de lo que en EE.UU. se llamó, en 
los años sesenta, la “contracultura”. Algo 
de esta postura también presidió, en sus 
orígenes, el lanzamiento de Quimera. Se 
trataba, sobre todo, de explorar y des
cubrir autores y obras que no habían 
podido superar la censura del régimen 
dictatorial durante los cuarenta años 
previos. De ahí que Quimera se convir
tiera, de la noohe a la mañana, en un 
referente ineludible para quienes se 
acercaban a la literatura por motivos 
profesionales o vocacionales, desde el 
profesor de instituto y el estudiante 
hasta el escritor o el editor. A través de 
dossiers, entrevistas y textos de refle
xión y de crítica inéditos. Quimera per
mitió descubrir a autores tan diversos 
como Calvert Casey y Thomas 
Bernhard, Elias Canetti y Djuna Barnes. 
Ello era posible, todo hay que decirlo, 
porque las lagunas que había dejado la 
dictadura eran enormes. A diferencia de 
otros países de Europa, pero también de 
América Latina, los españoles no habían 
podido leer algunas de las obras funda
mentales de la modernidad literaria del 
siglo XX. Al mismo tiempo, la revista sir
vió de plataforma a escritores peninsula
res que comenzaron a consolidarse en 
los setenta y ochenta: Carmen Riera, 
Eduardo Mendoza, Félix de Azúa...

El acercamiento a las obras de unos y 
de otros estuvo siempre presidida por 
un doble enfoque: periodístico o de 
actualidad y erudito o de reflexión y aná
lisis, aunque nunca “académico”, en el 
sentido más reductor del término. El 
carácter híbrido que este ayuntamiento 
de metodologías dispares le confería a 
Quimera es un reflejo de la ausencia, 
hasta bien entrada la década de los 
ochenta, de herramientas específica
mente culturales en los medios de 
comunicación de masas. La aparición 
de los suplementos literarios y culturales 
en los medios impresos, con su énfasis 
en la actualidad, ha descargado a la 
revista de la obligación de dar cuenta de
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Quimera:
veinte años 

y en el centro

QUIMERA

Ana Ñuño

fenómenos meramente coyunturales, 
ligados a la producción y aun la sobre
producción del mercado literario. De tal 
suerte que la “actualidad” literaria ha 
quedado muy bien acotada en dos seo- 
ciones: la de crítica de libros y la de 
entrevistas. Con todo, se procura siem
pre en ambas dar al lector un enfoque y 
unas herramientas de lectura y análisis 
capaces de trascender los efectos más 
superficiales y efímeros de las “modas” 
o las “tendenoias” literarias.

Un aspeóte vital de Quimera, que esta 
revista comparte con todas las publioa- 
ciones culturales independientes espa
ñolas, es poco conocido por los lecto
res: su condena a la marginalidad y la 
precariedad económicas. Veinte años 
de presencia ininterrumpida en el mer
cado significa, en cualquier otro país de 
Europa, la consolidación de un proyecto 
de esta índole y una relativa autonomía 
financiera. Que no sea éste el caso de 
Quimera ni de decenas de revistas cul
turales (que, por ejemplo, una veterana 
como Ajoblanco haya tenido que cerrar 
a finales de 1999) se debe a una peli
grosa anomalía de las políticas cultura
les aplicadas en este país. Ha de saber
se, en efecto, que no existen mecanis
mos específicos de ayuda (subvencio
nes y ayudas a la producción y difusión) 
para una revista que, como ésta, se 
edita en castellano desde Cataluña. El 
Ministerio de Cultura se ha desembara
zado de la responsabilidad de fomentar 
este tipo de publicaciones, por el juego 
mecánico de la devolución de compe
tencias a las administraciones autonó
micas. Y en el caso oonoreto de 
Catalura, la aplicación durante más de 
dos déoadas de políticas culturales cen
tradas exclusivamente en la defensa, 
fomento y expansión de la lengua cata
lana ha supuesto, en la práctica, la 
depauperación de los proyectos edito-

DOSSIER: PAUL CELAN
INTRIVISTAS A LUCÍ «.ÓPtZ-BARALT T  ROPOLFO KÁSLIR 

IL DIARIO Di FRIOA KANLO 
í A m irada  TEÓRICA: PASCAL QUIGNARD 

CAMARA LÚCIDA

hales llevados a cabo en lengua caste
llana. Esta concepción reductora de la 
cultura catalana (cultura catalana es sólo 
aquella que se expresa o manifiesta en 
catalán) está matando lo que fue durante 
décadas una de las fuentes de riqueza 
cultural de Cataluña: la presencia, en 
Barcelona, de importantes empresas edi
toriales y de imaginativas y modernas 
publicaciones periódicas con vocación 
transfronteriza y no naoionalista.

Hay que saber, en efeoto, que Quimera 
se distribuye y tiene suscriptores no sólo 
en Cataluña y el resto del Estado espa
ñol, sino también en casi todos los paí
ses de América Latina. Y sin embargo, 
esta revista, que ofrece todos los meses 
un dossier importante sobre un autor, 
una corriente de pensamiento o un fenó
meno cultural notable (baste con citar 
los seis últimos: Héléne Cixous, Paul 
Celan, Eugenio Trías, Las culturas del 
Caribe hispano, los Situacionistas, los 
problemas actuales del mundo edito
rial), vive hoy por hoy de la generosidad 
de sus colaboradores, repartidos en 
varios continentes, que no sólo aceptan 
de buena gana publicar sin cobrar sus 
trabajos, la mayoría inéditos, sino que 
generosamente proponen sus ideas y 
proyectos a la revista. Entre ellos, algu
nos intelectuales y escritores de recono
cida valía, dentro y fuera de España, y 
muchos escritores y ensayistas menos 
conocidos pero sobradamente reputa
dos en su campo de investigación y cre
ación, aquí y allende las fronteras. No 
citaré nombres ejemplares porque no 
los hay, porque todos y cada uno de 
ellos son indispensables. Son ellos los 
verdaderos artífices de una revista que 
se resiste a desaparecer, arrastrada por 
el torrente de la futilidad mediática o la 
catarata de los nacionalismos excluyen- 
tes.

Ana Ñuño
Directora de Quimera
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Quan en una conversa fem menció 
dels ex-libris és normal causar 
estranyesa entre els nostres interlo
cutors. Els més agosarats no dubta- 
ran en preguntar-nos que és un ex- 
libris, eis més timids esperaran fins 
arribar a casa per consultar el seu 
significat en un diccionari i aquells 
que ja en tenen coneixement potser 
aprofitaran l’ocasié perconfessar-nos 
corn eIs agradarla tenir-ne un de 
propi. Per a tothom he volgut escriure 
aqüestes linies, un intent modest de 
presentar els ex-libris, de fer-los 
conéixer i, potser amb el desig ama- 
gat que neix de la nostra necessitai 
de compartir amb altri els nostres 
petits plaers, un intent d ’incitar-vos a 
posseir el vostre.

La locució llatina ex-libris es forma 
de I’ablatiu plural liber, “Ilibre” i de la 
preposició ex indicant procedéncia; 
el seu significat literal és “d ’entre els 
Ilibres de”. L’ex-//br/s és una marca de 
propietat que es manifesta ja en els 
més petits quan tenen la necessitai 
d ’escriure en eis seus Ilibres fórmales 
del tipus “Aquest Ilibre pertany a...” i 
acostumen, fins i tot, a posar l’adreça 
O el teléfon per poder recuperar el Ili
bre en el cas de pérdua. No només és 
propi dels estudiants actuals que 
cada curs escolar tenen varis Ilibres 
de text sinó que també era propi dels 
escolars de poc temps abans que 
marcaven els Ilibres amb versos com:

Aquest Ilibre és de paper, 

el paper és de drap, 

el drap és de fil, 

el fil és de cànem, 

el cànem és de llavor, 

la llavor és de la terra, 

la terra és del pagés, 

el pagés és de Déu, 

dones, aquest Ilibre és meu,

£x-/#drf5
(o l’amor 

pels ¡libres)

Leonor Béseos

Aquests versos on es proclama la 
possessié del Ilibre i la necessitai de 
ser retornat al propietari eis trobem en 
diferente idiomes, amb formes i tons 
diferente (de vegades humohstics, 
d’altres amb promeses de recompen
ses i no falten eis enèrgics amb to 
sever i amenaçant).

També els adults tenen la necessitai 
d ’indicar en els Ilibres que ells en son 
els posseidors ja sigui per defugir 
furts, per persuadir el prestatari en el 
cas de préstec o, simplement, per

vanitat inconfessa de saber-se’n pro- 
pietaris corn una via d’afirmacié de l’a- 
propiacié del contingut intel-lectual de 
l’obra.

Tot i que la paraula ex-libris está 
datada oficialment a finals del segle 
XIX, es coneix \'ex-libris del Rei 
Amenofis III que va regnar a Egipte el 
1400 a.J.C. i que es conserva al British 
Museum a Londres (fig.1). Es tracta 
d ’una petita placa en terra cuita 
esmaltada en blau amb inscripcions 
jeroglifiques del títol de l’obra i del pro
pietari; aquesta placa estava fixada 
sobre una caixa que contenia el text 
escrit en un rotilo de papir.

Coneixem ex-libris japoneses del 
segle X i marques de caMigraf en 
còdex iMuminats del segle XII. Al 
segle XVI, Durerò va gravar \'ex-libris 
de J. Ebner amb la mateixa fórmula 
que després de la invenció de la 
impremta ha quedat establerta per la 
composició dels ex-libris. Durant eis 
segles XVII i XVII1, I’ ùs dels ex-libris 
s’estén per tota Europa. És a partir de 
la segona meitat del segle XIX que el 
gust i l’interés per aqüestes petites



peces augmenta i apareixen els 
coMeccionistes, tal com va escriure 
Paul Lacroix al Bulletin du Bibliophile, 
alguns d ’aquests coMeccionistes 
“buscaven ex-libris d’homes célebres 
com si hi romangués alguna cosa del 
mort en el volum que tocaven”. A finals 
del segle XIX van començar a aparéi- 
xer nombrosos estudis sobre els ex- 
libris, tot i que dispersos i de difícil 
accès pel públic en general, que ens 
ajuden a reconstruir la histéria deis Ili
bres i de les biblioteques a més de les 
regions, les institucions, els costums i 
els medís socials, però sobre tot de 
l’estampa. Al segle XX el valor artistic 
dels ex-libris s’ha consagrat i nombro
sos congressos, exposicions i concur
sos internacionals en son testimoni.

L’ex-//br/s, pròpiament dit, consisteix 
en una cédula o una petita tira de 
paper que s’acostuma a enganxar al 
full de guarda fix a l’interior de la tapa 
davantera, tot i que quan les guardes 
del Ilibre són especiáis aquest s’en- 
ganxa al dors del full soit de la guarda. 
Ais ex-libris apareixen els següents 
elements; la fórmula llatina, el nom del 
propietari del Ilibre, una composició 
al-legérica o simbòlica aMusiva a la 
personalitat del bibliéfil i una llegenda 
(sovint implicada en el dibuix) caMi- 
grafiada pel dibuixant.

La creació de \’ex-libris s’acostuma 
a encarregar a un artista que ha de 
conéixer no només la personalitat del 
propietari deis Ilibres sino també el 
vincle espiritual que té amb les obres. 
També se li ha de comunicar la pre- 
feréncia en quant a les figures que han 
d’aparéixer a la composició, si el que 
es voi és una representació simbòlica 
o al-legérica, i se li ha d’exposar la lle
genda que s’hi farà constar. El propie-

tari de l’ex-//Ms s’hi ha de sentir iden- 
tificat, en eli s’hi reflecteix de manera 
concisa la seva imatge, el seu carác
ter i les seves aspiracions, els seus 
fantasmes i els seus anhels.

El gravat calcográfic o la xilografia 
han estât les técniques més emprades 
en la realització deis ex-libris, però 
actualment degut al nombre de cépies 
que es voi obtenir es reprodueix l’ori
ginal amb mitjans fotomecànics. Les 
estampes obtingudes amb el tiratge 
tradicional es reserven per a concur
sos i exposicions.

Les dimensions dels ex-libris esto
ven vinculades a les dels Ilibres i hi 
havia una gran Ilibertat en aquest sen
tit. Actualment, el format dels Ilibres 
s’ha concebut per no crear bibliote
ques massa voluminöses i, encara 
que no normalitzades tàcitament 
admeses, les dimensions dels ex-libris 
poden variar entre 160 i 30 mm en 
aiçada o ampiada, normalment s’a- 
costen als 130 mm en una o altra 
dimensié. Podem afirmar que les 
dimensions dels ex-libris son inverse
ment proporcionáis al seu valor artistic 
i a l’interès que ens susciten.

Si torno a la conversa que m’ha servit 
d’excusa per explicar-vos tot aixé, em 
passa que algunes vegades hi ha qui 
em mira amb ulls perplexes sense arri
bar a entendre que aquesta “cosa” 
siguí l’objecte d ’una de les meves pas
sions. I a més afegeixen, en aquesta 
societat actual que ens incita a la pos
sessio i on les marques de propietat 
serveixen el més sovint per accentuar 
les diferències socials, qué té de par
ticular un ex-libris.

Aleshores, en to confidencial, con
fesso que els Ilibres son per mi molt 
més que qualsevol altre objecte.

Companys d’infantesa que amb càlid 
rumor ens faran arribar la veu dels 
nost'es pares quan aquests ens faltin. 
Somnis d’enamorat quan, el cor pie 
d ’il-lusié, compartirem lectures amb el 
nost'e estimât. Amies fidels que en 
moments de solitud ompliran el huit de 
les rostres ànimes. Arrels fermes a les 
que ens agafarem i apretarem contra 
els rostres pits en moments d’espera.

Sense dubtar-ho els deixem entrar a 
les nostres cases. De vegades els hi 
busquem un Hoc privilégiât, d’altres tot 
just un petit racé. Quan els guardem 
en una caixa no els oblidem, allé hi 
són, presents al llarg de la nostra vida.

I tant! Són nostres i volem que tothom 
ho sàpiga. L’ex-libris, la nostra imatge, 
és el guardià que ens permet vetllar 
aquest, per nosaltres, preciés trésor.

Aquells als que he fet un ex-libris 
m’han ofert un valués regal. M’han 
obert les portes de la seva Intimität i 
també de casa seva perqué, amaga
da, estic darrera dels seus ex-libris. Hi 
seré amb ells sempre que obrin un Ili
bre em dediquin un pensament, de la 
mateixa manera que la seva persona 
m’ha acompanyat metre esbossava 
un dibuix, mentre l’olor de la tinta 
impregnava la meva persona. Quan 
acabada la peça, neguitosa i amb 
mars tremolases, els l’he entregat, la 
brillanter en els seus ulls i el seu som- 
hure m’han confirmât que \'ex-libris és 
un vincle d’amor.
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ELIEZER
del 10 al 29 d’octjbre 

SABADELL

SALA D EXPOSICIONS 
DE LA CAIXA DE SABADELL

LA CAPUTXETA IL.LUSTRADA
de ri de setembre al 29 d’octubre 

SABADELL

ALFONS GUBERN
de ri de setembre al 29 d’octubre 

SABADELL

GABARRO ART

PAISATGES
COL-LECTIVA

del 5 c l  24 d’octubre 
SABADELL

Mirador

VENTURA

CERAMIQUES. LLUI3 CLARES FLAQUE
de 26 de setembre al '9 d’octubre 

SABADELL

GALERÍA ROVÍRA

“ELS GASHGAI” 
MISSATGES NUATS A MÀ - III

del 16 d’octubre al 30 de novembre 
SABADELL

INTEL-LECTE

Llia's Llongueras
escultures

PUIGGROS
del 17 d’cctubre gl 2 de noveirbre 

SABADELL

ACADEMIA DE BELLES ARTS

CANDIDA
BRACONS

LLUI3 LLONGUERAS “ESCULTURES”
del 2 al 30 d’octubre 

SABADELL

MUSEU D'ART DE SABADELL

PEDRO ESCAPA 
CANDIDA BRACONS
de 10 al 20 d’ocrubre 

SABADELL

FUNDACIÓ BANC SABADELI.

PLATS D’ART, CENT ANYS DESPRES...
de ri de setembre al 3 de desembre 

SABADELL

ONZE DONES PINTORES 
SABADELL



S ’ha dit que tothom té escrit el seu 
desti. Si és aixi pel nostre personatge 
està escrit en vers... És un avantatge, 
die jo. EH és un poeta, ho testifica la 
seva obra.

Apliquem la prosa, tot començant 
dient que Feliu Formosa va néixer a 
Sabadell l’any 1934. Llicenciat en 
llengües romàniques. Estudis de 
Germanistica a la Universität de 
Fieidelberg, on va exercir com a pro
fessor d ’espanyol (1950-60).

Ens amplia la informació, aixi:

-M’he dedicat professionalment al 
món del teatre (direcció escénica i 
interpretació). La meva activitat pri
mordial ha estât la traducció literària 
(de l’alemany al català i al castellà). 
Eie traduit, entre d ’altres autore, 
Bertolt Brecht, Friedrich Dürrenmatt, 
Friedrich Schiller, Franz Kafka, Robert 
Musil, Joseph Roth, Klaus Mann, 
Thomas Mann, Fleinfich Fleine, Peter 
Flandke, Thomas Bernhard, Botho 
Strauss, Tankred Dorst, Fleinrich von 
Kleist, Fiermann Flesse, Georg Trakl...

Una bona llista. I continua:

-Fie exercit com a professor de l’ins
titut de Teatre de la Diputació de 
Barcelona des del 1975. Sóc també 
professor associât de la Universität 
Pompeu Fabra.

Acaba de deixar el cigar en el cen- 
drer i s’aixeca per anar a buscar un 
programa teatral. Aixeca una persia
na a fi que entri més Hum. El sol de la 
tarda sesteja en la terrassa. Disparo 
la primera pregunta:

-A tu, poeta, cal fer-te una pregun
ta més que preceptiva, elemental: 
com va el país de poesia?... I, com 
va de poetes?

-Per respondre, caldria un article o 
un assaig. Els temes són aquests:

a) El festival Internacional i la 
Semana de Poesia a Barcelona, aixi 
com alguns altres recitals o especta-

semblança

Peliu 
Formosa 
ì Torres
Joan Cusco í Aymamí

des ooéiics tenen públic, potser per
qué hi ha molts milers de persones 
que Tan versos’ (no parlo de ‘poetes’).

b) Hi ha alguns joves (o no tant 
joves) més o menys anarquitzants, 
que uguen bé amb el Henguatge i la 
forma (Casassas i companyia) i que 
també busquen la manera de ser 
‘mediátics’.

c) De tant en tant, aigú desqualifica 
aixé que se’n diu ‘poesía de l’expe- 
riéncia’, que no sé ben bé qué és. El 
temps d rá quina poesia ‘queda’ com 
en tetes les époques.

d) Els Hibres de poesia es venen poc 
(com a passât sempre), malgrat que 
alguna Ilibreria els té en Hoc visible
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(La Central, a Barcelona; Mll-l-un III- 
bres, a Terrassa, que son les que jo 
conec). Conclusiô: eis poetes som 
poos hi han de treballar amb tot el 
rigor i la màxima tenacitat, prescin- 
dint del que diuen i el que dirán.

-Entrem al teatre per preguntar-te: 
com està el món del teatre?...

-Una altra pregunta molt general i 
genèrica. Qué pue dir? Dones que 
ens continua faltant tradlciô; que 
podem caure en l’eufòria i en la trlvla- 
litat (no sé si dir ‘comerclalltat’), però 
que la professlô ha millorat. Una man- 
cança: l’ajuda a les sales alternatives 
que, econémloament, continúen amb 
l’aigua al ooll I provant d’oferir espeo- 
taoles estimulante (acabo de veure 
un magnifie Tartuf al Versus Teatre). 
Ah!, I que no hem d’anar al teatre ùni- 
cament per veure ‘in person’ els pro
tagonistes dels serials televisius!

-S ’acaba de publicar per la 
Societat General d’Actors d’Es- 
panya (SGAES) unes xifres que 
repetim: un 75% dels espanyols no 
van al teatre. El que el preu de les 
entrades s’ha incrementat prop d’un 
25%, no serà pas aquest el motiu 
principal. Comenta’ns-ho, si us 
plau.

-En l’aspecte demogràfic, la 
Península no és Alemanya. Només hi 
ha produoció teatral a les grans capi
tals (a Séria, posem per cas, vénen 
espectacles de Madrid, i a Granollers 
vénen espectacles de Barcelona, en

general). Al marge d’aquest fet és 
cert que la gran massa de la poblaciô 
no va al teatre, I és que pot ser el tea
tre, encara que a Europa hi hagi més 
pùblic, no deixa de ser també un 
fenomen de pùbllcs, escolllts selec- 
tes minoritarls.

Al setmanari ‘Die Zeit’ (16-22 de 
setembre de 2000) hi ha una pàgina 
amb la programaoiô dels teatres en 
llengua alemanya (Repûblioa Federal 
Alemanya, Austria i Suïssa). Hi figu
ren, amb producoions prépies i en 
règim de repertori (funoions alterna
dos), 83 clutats I 150 teatres, alguns 
dels quais, en les ciutats més grans, 
tenon més d’una sala. S’hi represen
ten els clàssics autéotons (Lessing, 
Goethe, Schiller, Kleist, Büchner, 
Hebbel, Hauptmann, Brecht, etc.) i 
estrangers (Txèkhov, Usen, Tenne
ssee Williams, etc.), aixi corn peces 
d ’autors actuals (entre elles La reina 
de la beilesa de Leenane, que tant 
èxit ha tingut entre nosaltres), I algu
nos comédies ‘oomercials’ i estrenes 
d ’autors actuals en llengua alemanya, 
a part de les éperes i operetes, que 
també abunden.

-La societat actual té moites 
opcions ICidiques i récréatives -i 
d’oci- corn mai. De fet la societat 
actual és diferent, però ‘Túnica 
manera de no quedar malament és 
no comparar”, com diu Pía.

-En la resposta anterior he compa
rât. La veritat és que no em fa res que

dar malament. I Pía deu dir això per
qué devia haver comprovat que que- 
dava malament més d’una vegada.

-Avui la Fama ja es pot trobar fins 
i tot dins d’una llauna de tomàquet, 
que és un dir. Els famosos i famo
sas apareixen per tots els cantons... 
Recordar que en la Mitologia, 
segons Virgili, la Fama és ‘la veu 
pública’. Té moites boques i molts 
ulls, i viatja amb gran rapidesa. És 
que la fama, pregunto jo, s’ha déva
luât quan ella està més a l’abast 
dels candidats?...

-Hi ha un tipus de fama que intenta 
- i ho aconsegueix- rebaixar fins a la 
Immortalltat la ‘veu pública’, perqué al 
darrere hi ha una idea corruptora i 
culturalment empobridora del con- 
sum. Però sembla que això funciona. 
No vivim en una bona època.

-Feliu, vas o estás de retorn?...
-No sé què voi dir estar de retorn. 

En la teina, sovint m’aturo i reviso. Em 
replantejo coses. Em torno a posar en 
marxa. Sòn molt importants els temps 
de reflexiò. Ara, en la relaciò amb les 
persones i amb el mòn oiroumdant, 
no pue estar de retorn. Procuro 
avançar. Mal no se saben prou coses.

-Et consideres home afortunat o 
no tant?...

-No tant.

-Tornaries enrere per rectificar 
alguna cosa?

-I tant!

-Pessimista o optimista davant del 
demá?...

- ‘Pessimista del sentiment i optimista 
de la raó’ (no sé si es dIu ben bé així). 
Hi ha dies que penso que el món va cap 
a la catàstrofe i altres dies penso que 
estem pagant un passât molt béstia 
(aquest terrible segle XX), i que ens cal 
partir de la realitat que tenim per mlllo- 
rar-la com siguí. La realitat Immediata I 
el meu país, molt sovint m’angoixen, 
perqué algunes coses van malament 
d’una manera potser Irreversible.

-Quins records més agradables 
senyalaries de la teva vida?

-Alguns moments d ’amor, entre 
molts. No són galres, però intensos i 
molt precisos i concretables en el
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record. Algún moment escoltant can
tar la meva filia Ester. Algún viatge 
per Alemanya.

- I quin record de la teva infantesa 
et fa somriure encara?...

-La meva infantesa va ser a la post
guerra. Els records són agredoiços. 
Records amb tendresa Doña Sol, una 
mestra que tenia quan era molt petit 
en una acadèmia de Baroelona, quan 
els régals de reis eren molt pobrets. 
Parlo de la primera infància (abans 
dels deu anys)

Durant l’entrevista el fotògraf, Pere 
Monistrol, pren algunes instantànies; I 
rEmili Hierro està fent-li la oaricatura.

-Ara - l ’hi ha dit- treu-te les ulleres 
-després d ’uns tragos li diu que ja se 
les pot tornar a posar.

-Et proposo, amie Feliu, una mena 
de joc. Citaré alguns dels conseils, 
proverbis i insolències de Joan 
Fuster i a cadascun m’agradaria 
que li apliquessis una resposta, 
amb tot l’efecte teatral que tu vul- 
guis donar-hi. Som-hi? Comencem:

- “Amb una mica de sort, acabarás 
croient que tu ets tu”

-Em falta una mica més de sort.

- “Cal tenir confiança en l’atzar. No 
gaire, però una mica”

-Més que una mica.

- “Cal tenir un soient, allá on sigui”
-Déu nos guard que no l’hi tingués- 

sim.

- “El conseil és un gènere literari en 
decadèneia: no intentis cultivar-lo”.

-No pas corn a “gènere”, però pot- 
ser subrepticiament i si el conseil pot 
ser reaiment útil sobre algunes de les 
poquissimes coses que em perme- 
trien donar oonsells.

- “Totes les idees acaben patint de 
reuma”

-És la sensació que estic tenint ara 
mateix.

- “La poesia només serveix per a 
fer més poesia”

-És bastant aixi.

- “Som irrepetibles”
-Si corres una mica de món, penses 

que potser no.

- “La dona és pura fisiologia; l’ho- 
me també, però prova de dissimu- 
lar-ho”. (entre cometes també, pun- 
tualitza. Ok).

- “Fixeu-vos-hi bé: sempre es fa la 
voluntat de Déu -la voluntat d’altri”

-Tema de filosofia profunda. La res
posta és: si i no.

- “Matar el temps...” Aquesta expres- 
siò és tot un programa: ens proposa el

temps com un enemic. I potser no hi 
ha altre carni de salvaciò”.
-Gran veritat.

- “Només som allò que ens propo- 
sem no ser”.

-És la formulaciô radical d ’una Inevi
table Irrealització. En el tons, hi estic 
d’acord.

- “La moral és una qüestió més d’i- 
dees que no pas de conducta”.

-H ha un tons d’immoralitat, una 
immoralitat latent, que provem de 
vèneer amb Idees.

- “Tots els homes sòn mortals, i jo 
més que ningú”.

-Potser sí, perqué es tracta de mi.

El sol ha marxat de la terrassa, 
Haurà marxat a buscar l’ombra... 
Deixem el poeta entre les seves 
parets, plenes de Ilibres i quadres. És 
un ambient que s’hi respira molta més 
poesia que prosa...
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PROSA
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(Premi de la Crítica Serra d ’Or 1980)
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TEATRE

No haurles d ’haver vingut, monóleg 
estrenat al Romea el 1991

El miracle de la vaca cega, dins 
Brufera d ’estiu, Pagès Editors, 1998

Les meves dues últimes traduccions 
publicadas son Pentesilea, de Hein
rich von Kleist i La plaça dels herds, 
de Thomas Bernhard, ja estrenada al 
TNC. En aquests moments estic aca- 
bant la traducció de l’obra Luiu, de 
Frank Wedekind, que serà estrenada 
al TNC, i alhora reviso el segon volum 
del Teatre complet de Bertolt Brecht, 
que tindrà cinc volums d’unes set- 
centes pàgines (ja n’ha sortit el pri
mer).

QUESTIONARI PROUST
-El principal tret del meu carácter?
-La intuïciô i la curiositat.
-La qualitat que prefereixo en un home?
-La capacitat de diàleg.
-Allô que més m’estimo dels amies?
-Que ho siguin en eis moments dificils.
-El meu principal detecte?
-La inconstància.
-La meva ocupado preferida?
-Trad U ir.
-El meu somni de benestar?
-Un espai habitable amb llibres, música i pintura.
-Quina fora la meva pitjor desgracia?
-La mort d’un fill.
-Què voldria ser?
-El que SÓC, però amb més feina fêta.
-On desitjaria viure?
-Ciutat petita o barri tranquil, corn el barri on vise (Sant Andreu)
-Quin color prefereixo?
-Blau.
-Quina flor prefereixo?
-Girasol.
-Quin ocell prefereixo?
-Pardal.
-Eis meus autors preterits en prosa?
-Tolstoi, Dickens, Balzac, Montaigne.
-Eis poetes preterits?
-Machado, Lorca, Salvat-Papasseit, Brecht, Trakl.
-Eis herois de ficció?
-Don Quixot, Hans Castorp (de La muntanya mágica de Thomas Mann)
-Les meves heroines de ficció?
-Anna Karenina, La Regenta.
-Eis meus compositors preterits?
-Mozart, Debussy, Schubert i Beethoven.
-Els pintors predilectes?
-Miró, Klee, Goya i una pintora de trenta anys que es diu Neus Martin Royo.
-Els meus herois de la vida real?
-EIs qui investiguen per curar malalties corn el cáncer i que están molt Iluny de 
cobrar el que cobra Rivaldo jugant al fútbol.

-Les meves heroines històriques?
-Joana la Boja més que Joana d’Arc.
-Eis noms que prefereixo?
-Cap en concret.
-Què detesto més que res?
-Envair la Intimität dels altres per desconeixença d’un mateix.
-Quins caràcters històrics menyspreo més?
-Evidentment, eis tirànics autoritahs, totalitaris, repressors.
-Quin fet militar admiro més?
-Potser n’hi ha algún, però no se m’acut.
-Quina reforma admiro més?
-Reforma de qué? Caldria més igualtat en l’aspecte económico-social-cultural, per 
tal que el tercer món deixés de ser-ho.

-Quins dons naturals voldria tenir?
-La facilitât per escriure. Un fisic més harmònic.
-Corn m’agradaria morir?
-Molt veil i de pressa.
-Estât present del meu esperit?
-Pie de contradiccions.
-Fets que m’inspiren més indulgència?
-L’erotomania.
-El meu lema?
-“Piano, piano si va lontano”, o bé, corn diu Goethe : “Ohne Eibe aber ohne Weile” 
(Sense pressa però sense pausa).

-Com SÓC?
-Patidor, contradictori, pessimista d’entrada, excessivament elucubrador, buscador 
de moments feliços, encara que aquests moments sòn eis que més ens fan pensar 
en la mort. Mandrôs i inconstant, però Iluitant per no ser-ho, una Iluita que m’ha dut, 
quan miro enrere, a traballar més del que em pensava.



PERFIL
Es greu, seriös.
Aplica eis punts sobre les i 
amb rima i tot...
Métric.
Més que humor gasta ironia fina 
com un tel de ceba...
Usa un lema, de Goethe, 
alemany, 
natürlich... (*)

(*) naturalment...
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“Il n’y a pas de plus profonde solitude 
que celle du samouraï si ce n’est celle 
d’un tigre dans la jungle... peut-être...” 

Le Bushido 
(El Ilibre dels samurais)

Pogues vegades, efectivament, ha 
tractat el cinema la solitud existencial 
d’una manera tan dolorosament des
carnada com en aquesta pel-lícula. És 
el primer deis tres films de Melville amb 
Alain Delon. Després, rodarien Le cer
cle rouge (1970) i Un flic (1972), on l’ac- 
tor acabarla de construir la silueta d’un 
personatge silencios, tancat en si ma- 
teix, extremadament parc de paraules, 
fora animicament del mon que l’envolta, 
gairebé la imatge de l’abstracciô. A Le 
cercle rouge, és un atracador que mor 
abatut pels trets de la policia i, a Un flic, 
un policia sense massa escrûpols que 
interpreta la seva teina amb freda i ritual 
monotonia. Però l’un i l’altre són, en de
finitiva, lleugeres variants del Jef 
Costello de Le samouraï.

Gairebé sense diàlegs, amb els 
scrolls i els silencis com a conductors 
de la banda sonora -i els significatius 
apunts musicals de François de 
Roubaix-, amb una sobrietat formai i 
una direcció d’actors que recorda, en 
certa manera, el cinema de Bresson, Le 
samouraï se’ns presenta com un depu- 
radissim exercici d’estil, construit 
miMimètricament, que integra, però, 
tota l’ambigüitat d’una lectura moral 
rica i ambiciosa. La piombosa iMumina- 
ció d’Henri Decae -el gran operador de 
la “Nouvelle Vague”, director de fotogra
fia de tantes peMicules de Melville- 
acaba de recrear l’atmosfera dels esce- 
naris reals d’un París subtilment estilit- 
zat. Únic decorat possible del perso
natge de la história.

Jef Costello és un assassi a sou que, 
trait per la mateixa gent que l’ha con
tractât i perseguit per la policia com a 
principal sospitós, es convertirá en 
pega de cacera de tothom. Però mentre

Le Samouraí
de Jean-Pierre 

Melville

Pere Cornelias

no hi hagi cap element que enterbolei- 
xi la seva implacable racionalitat, men
tre tot mantingui el mateix i inamovible 
to glacial que ell coneix tan perfecta- 
ment, no hi haurà cap problema irreso
luble. Tot i que no li és gens indiferent, 
l’amor fidel i résignât de Jeanne 
(Nathalie Delon) tampoc no el posará 
en perill. Però la cálida figura de 
Valérie, la pianista (una exceMent Caty 
Rosier), que també és falsa i que el tra- 
eix -com el personatge de Catherine 
Deneuve a Un file-, el portará inévita
blement a la tragèdia: els sentiments 
no poden reclamar el seu espai en un 
mòn com el seu. La càmera de Melville 
ens mostra una Valérie piena de vida, 
en explicit i volontari contrast amb la 
resta de personatges del film. I això 
converteix encara en més desesperat 
el suicidi final, una rememoraciò cons
cient del terrible final ó’EI zurdo (1), 
d’Arthur Penn.

A pesar de les trobades amb Jeanne, 
d’altra banda fugaces i breus, veiem 
Jef completament sol al llarg de gaire
bé tota la peMicula. Melville ens el mos
tra a la seva habitaciò, caminant pel 
carrer, fugint pel metro -fet que dòna 
Hoc a una de les millors seqüències de 
la peMicula, possible precursora de l’e-

quivalent a French Connection (2), de 
William Friedkin-, robant cotxes i assas
sinant. També están absolutament sols 
el comissari (André Bouvril) i el expoli
óla alcohólic (Yves Montand) de Le cer
cle rouge, però la solitud de Jef -i la 
dels altres personatges de Delon amb 
Melville- és d’un altre tipus, rau en el 
seu interior i és inevitable. A la llarga i 
magnífica seqüència de la identificaciò 
i l’interrogatoh, hi ha, entre eli i la resta 
dels personatges, un tel invisible que 
els separa moralment, per sempre i pot- 
ser des de sempre. I la posada en 
escena de Melville, premeditadament 
gèlida, próxima a Jef-però que abasta 
a tothom-, remarca encara més aquest 
aspeóte del diseurs.

Estem, és evident, devant de l’obra 
d’un inteMectual. Un treball curosament 
élaborât, que economitza i utilitza 
sâviament els mitjans de què disposa i 
que mostra i planifica els details perqué 
adquireixin tota la seva importáncia al 
conjunt del relat; els primers plans de 
les pistoles que escupen foc, les dues 
breus seqüències del canvi de matrícu
la dels cotxes robats, el gest gairebé fri
vol amb què Jef s’allisa l’ala del barret 
abans de sortir al carrer, l’ocell enga- 
biat que li fa companyia, el whisky que 
demana però que no s’arriba a heure... 
Elements de signe divers que articulen 
i vertebren el contingut i el ritme de la 
narració, fins atorgar-li una total i abso
luta coherèneia expositiva.

Molt abans que el policia d'Un flic 
matés el seu amie, abans que el comis
sari de Le cercle rouge donés de men- 
jar als seus tres gats, abans de Le 
samouraï, Jean-Pierre Melville, autor de 
tretze llargmetratges -entre d’altres. Le 
silence de la mer, l’any 47, a partir de la 
novel-la de Vercors, o Les enfants terri
bles, de Cocteau, dos anys més tard-, 
s’havia convertit ja en el màxim repré
sentant del cinema negre francés: Bob 
le flambeur (1955), Deux hommes dans 
Manhattan (1961), Le doutes (1962) o 
L’ainé des Ferchaux (1963) (3). La trilo
gia amb Alain Delon -i, per tant. Le 
samouraï, la seva obra mostra- n’és 
només una lògica i feliç conseqüència.

NOTES
^-The leñ-handed gun (1958)
1-Rodada l’any 1971
1 -Les dues darreres estrenadas a Espanya amb 
els títols ó'El confidente i El guardaespaldas.



El résultat de Turquía és, evident- 
ment, injustificable i s’afegeix a la llar- 
ga llista de derrotes sense explicació 
de qué el Barga s’ha convertit, al llarg 
deis anys, en reputat especialista. 
Però la resta de marcadors que hi ha 
hagut fins ara -avui és 9 d’octubre- 
ha estât bastant menys dramática del 
que tothom ens ha volgut fer creure. 
Sense cap deis dos teórios organitza- 
dors -Guardiola lesionat i Xavi olim
pie-, amb Cocu mig tocat i Luis 
Enrique encara en fase de rescalfa- 
ment, és a dir, amb el mig camp gai- 
rebé desballestat, ¿no era perfecta- 
ment possible perdre a San Marnés i 
a Riazor i, fins i tot, que el Milan ens 
vingués a guanyar a casa? Per tant, si 
agafem només eis résultats corn a 
referent, podriem parlar d ’inquietud, 
però seria del tot prematur i exagerat 
parlar d ’alarma. És dar que, després 
del 3-0 dels Besiktas i, dones, del 
possible comiat de la Champions 
abans d’un mes, és comprensible 
que tots estiguem una mica nervio
sos.

Tanmateix el meu desooncert és 
degut a unes altres causes i tampoc 
té a veure amb l’actuació de la mas
todòntica Junta Directiva actual que, 
si bé no ha fet res d ’extraordinari, 
tampoc no ha perpétrât encara cap 
disbarat inevitable (però no puc evi- 
tar-me a les sucoses declaracions 
d’Ángel Fernández després de l’exhi- 
bioiò de Turquía, a la suposada bron
ca de Joan Gaspart i al patétic pene- 
diment posterior del primer davant 
d’una plantilla plena de jugadors... 
ofesos!: una situació lleugerament 
surrealista, digna de la millor época 
Núñez).

No, el meu desconcert és de caire 
estrictament esportiu i es refereix, en 
primer Hoc, a la política de fitxatges. 
Em pregunto: no és una mica arriscat 
fitxar un home com Alfonso, de técni
ca depurada però tan propens a les 
lesions (no vuli ni recordar l’increíble

Dilluns

Desconcert

Pere Cornelias

cas Amunike!)? Per qué hem fet venir 
Iván De la Peña, un jugador que a mi 
m’agrada, després de fracassar a 
Itália i a Franga? AIgú té del tot olar 
per qué abans se n’anava i ara es 
queda Zenden? Hem fitxat Petit, un 
jugador contrastât, per fer-lo sortir al 
camp només una estona? I no vuli 
endinsar-me a parlar de l’escandalós 
augment concedit a Rivaldo, només 
mitjanament comprensible si es té en 
comote la psicosi creada amb la 
marxa de Figo, augment que, de 
momient, no-més ha servit perqué el 
brasiler continui rendint tan poo com 
semore.

Dcitra banda, Lloreng Serra Ferrer 
és un senyor agradable i educat, però 
em sembla -és una simple percep- 
ció- que está tan desconcertat com jo 
mateix. Podría ser, senzillament, que 
aquest olub li vingués gran. De fet, en 
uns pocs dies, ja hem assajat uns 
quants sistemes diferents i hem can- 
viat d’equip cada partit, ara un juga
dor ara un altre, la guai cosa no és 
potser la millor manera de mostrar 
seguretat i consisténcia. Aixó de ser 
tan amie dels jugadors no és sempre 
la manera més adequada de fer-los 
rendir satisfactóriament.

Ja ho ha apuntat Jorge Valdano (i 
que el que ha dit Serra Ferrer sobre 
Figo siguí cert no vol dir que no ho 
sigui també el que diu el técnic madri- 
dista): dóna tota la impressió que les 
decisions que s’han près en aquest 
sentit han volgut ser, més que cap 
altra cosa, políticament correctes, 
una mena de tribut al consens: l’aco- 
miadament de Bogarde, el retorn de 
jugadors de casa, la mateixa confir- 
mació de l’entrenador, de parla cata
lana...

El Barga del Leeds o el del 
Besiktas? Sincerament, no ho sé. 
Però m’he compromés a atorgar-me a 
mi mateix uns quants mesos de 
ma'^ge, fins a Nadal, per exemple, 
abans de tornar a posar-me a destra- 
lejar.
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Portât per l’entusiasme pels eclipsis 
que li encomanà el bon amie Quim 
Ribalta, un servidor es va inscriure al 
viatge que l’Agrupació Astronòmica 
de Sabadell va organitzar al llac 
Balaton, per contemplar el de l’agost 
de 1.999. No diré res d ’aquest magni
fie espectacle de la Naturalesa; tam- 
poc diria res que no sàpiga tothom. Si 
hi están interessats, els convé consul
tar la monografia que l’Agrupació li va 
dedicar.

La primera cosa que sorprèn al turis
ta que entra a Hongha és la contumà
cia en tractar de lladres als naturals 
del país que presenten les seves auto- 
ritats. Un triptic de la policia recomana 
enviar a regar directament, sense ni 
escoltar-lo, a qualsevol desconegut 
que se t’adreci. La varietat de regis- 

162 fres: carteristes, timadors, estiradors 
34 de bosses, és fantàstica, segons el 

paper. Un receptan de cuina hongare- 
sa que l’organisme rector del turisme 
ofereix als visitants, també porta una 
iMustració on un ciutadà posa mà a la 
butxaca d’un altre. De fet, havia sentit 
a parlar de la recepta de la truita hon- 
garesa, aquella que comença: es roba 
un ou..., però la veritat és que fora d’un 
individu que, en pie carrer, oferia can- 
viar dòlars per forints a una paritat 
massa favorable per ser honesta, un 
servidor no va sofrir cap mena d’in- 
convenient. Comparât amb les ban
des I l’hampa d’aqui, res de l’altre 
mòn. Contràriament als mais auguris, 
la restauraciò hongaresa, a jutjar pels 
establiments visitats, és totalment 
honesta: matéries primes de qualitat i 
preus raonables.

Els pocs dies d’estada al pais no 
donen ni per fer una panoràmica de 
l’alimentaciò hongaresa; només qua
tre idees generals. Dels turcs que els 
dominaren durant un temps han here- 
tat la paprika, el finissim pebre ver
meil. De la pertinença a l’Imperi aus- 
tro-hongarés deuen venir les seves

Cuina
La cuina 

honsaresa

Joan-AntonI Ferrari

semblances amb la cuina austríaca, 
encara que fa de mal dir qui dévia 
infuir a qui -els arrebossats amb farina 
de galeta, idéntics a la wiener schnit
zel, l’escalopa vienesa o la flor de Net i 
el iogurt, usats corn a greix d’amanir 
verdures crues-. El cas és que la cuina 
hongaresa, lleugerament exótica per a 
nosaltres, és força atractiva.

Hi ha diversos plats coneguts: el 
pollastre amb paprika, amb una salsa 
similar al filet Stroganov, el fetge d ’oca 
i, sobretot, el goulash, un guisat de 
earn que pot presentar-se més liquid, 
en forma de sopa, o més espés, en 
forma d’estofat. Sota aquesta format, 
té els mateixos ingredients que sota la 
de sopa; només varia la proporció i, 
per tant, hi ha lleugeres variants en la 
preparació. Cal dir que el goulash té 
variants locals: es pot fer amb monge- 
tes en comptes de patates, amb col (a 
la sérbia), amb xai, amb sauerkraut 
-col agra- (a la Csángó), etc. Necessi- 
taran, per al plat, conill de vedella, 
ceba, patata, tomàquet madur, pebrot 
verd, ails, paprika doiça i paprika 
picant, comí, Hard, brou de earn (més 
quantitat si en volen fer sopa, menys si 
fan estofat) i sal. Per als csipetke 
(=pessics): farina, ou i sal. Es fa aixi: 
fonguin el Hard en una cassola i hi fan 
daurar una mica de ceba, picada ben 
fina. Quan té color, hi afegeixen una 
cullerada de barreja de paprika dolga 
i de picant, més o menys carregada, 
segons el gust. Li donen un volt, hi 
tiren la vedella a tails i ho deixen 
coure, fins que hagi desaparegut l’ai- 
gua que deixa anar la earn, a poc foc. 
Llavors, hi tiren el comí, els alls pleats

i un raget de brou. Ho deixen coure, 
sempre a poc foc, remenant-ho de 
tant en tant, de manera que quan la 
carn sigui cuita, s’hagi begut tot el 
brou. Per fer els csipetke, fan un pou 
amb 100 gr. de farina i ho pasten amb 
un ou i un pessic de sal. Quan ha Hi- 
gat, restiren amb el corrò, sobre la 
taula amb un pois de farina i en fan 
trossets, agafant-ne pessigades. Tiren 
a l’olla el pebrot verd a trossets, el 
tomàquet i la patata, i ho deixen ofegar 
un altre quart d’hora. Llavors, hi tiren 
els csipetke i un raget curt de brou; al 
cap d’uns tres minuts, més o menys, 
serán cuits. Apagen el foc i ho servei- 
xen. Si fan sopa, en Hoc del primer 
raget de brou, hi posen la quantitat 
suficient i, en tirar-hi els csipetke, no 
caldrà afegir-ni. En aquest cas, també 
coneixeran que els csipetke són cuits 
perqué suren.

També és famosa la rebosteria. Si 
mai visiten Budapest, per fer un bere- 
nar-sopar Heuger, els recomano una 
visita a la pastisseria Gerbeaud 
-Vôrosmarty tér., 7, a Pest-. Sembla 
que de darrera d’una porta o altra del 
senyorial establiment et pugui sortir, 
en qualsevol moment, una dama amb 
vestit de mànigues de pernii, seguida 
d ’un patillut militar amb sabre i conde- 
coracions. Qui els sortirà, en realitat, 
serà una cambrera. Demanin-li un 
pareil de trossos de pastis, a criteri 
d’ella, i una copa de vi de postres. 
Segurament els durà un to/cay fresquet. 
És corn un moscatell de Rivesaltes (El 
Rossellô), dolç, espés i aromàtic. En 
alguns establiments d’aqui, se’n pot 
trobar. No trobaran, en canvi, el porc 
salat i fumât que gasten. Al costat d’a- 
quell pernii, perfumat amb fum del que 
fa el foc, els pernils doiços d’aqui els 
semblaran reservats a senyoretes lán
guidas, llepafils i anoréxiques, que 
viurien de l’aire del cel, si fos possible. 
Si volen comprar pernii, o cansalada, 
o peu, o careta, fumate, els caldrà ca
minar des de la plaça Vôrôsmarty, a tot 
el Harg del gran carrer comercial de la 
ciutat -Vaçy utca- fins a l’extrem opo- 
sat, per arribar al mercat, un gran edi
fici de totxo i ferro, corn tants mercats 
de ciutat deis nostres. S’hi pot veure 
els naturale del país en la seva salsa, 
quan no tracten amb turistes, les



coses que compren i venen. Es el 
museu de la historia i la cultura local 
en temps real, que dieun els informá- 
tics. La veus mentre es produelx.

I pel que fa ais vins, el país té vlnt-l- 
dues regions vinícoles, que no són 
poques. Ja hem parlât del tokaj, el rei 
dels vins I el vi dels reís, segons és 
fama. Al costat de les varietats locals 
com el Kékoportó, l'HársIevelú, el 
Furmint, l’Oremus o el Kékfrankos, que 
dóna un negre jove acceptable, per 
dir-ne uns quants, cultiven els raíms 
que avul ja es troben a tot arreu: els 
Chardonay, Sauvignon, Cabernet, Ca- 
bernet-SauvIgnon, Rieslings, Mus
cats, Traminis... Potser la fama del 
tokaj ha fet ombra a la resta, però hi ha 
una gran cultura del vi. L’estlu i la tar
der són plens d ’esdeveniments enolò- 
glcs i de testes locals de la verema, 
del vi novell, etc.

En resum, ens uns pocs dies la cosa 
no dóna per a gaire més que quatre 
notes esparses, però Hongria m’ha 
semblât un país per revisltar. Ja que
den poques traces del paradis totalita
ri; en cinc o sis anys més, esperen 
entrar a la zona de l’euro. Han fet mol
ta teina, en deu anys. Naturalment, la 
félicitât política general per decret, 
l’enyoren tant com nosaltres la nostra. 
Va resultar curios saber que els méto- 
des usats pels capitostos comunistes 
per a la provocació d ’entusiasmes 
unànime eren equivalents ais deis 
capitostos feixistes que vam conéixer 
aquí: autocar i teca de franc per una 
banda, i garrotada on fa bony per l’al
tra. I és que, tret de quatre beneits, a 
la gent ens iMusiona menys pertànyer 
a la classe obrera que dirigirá el mon o 
a una raza de conquistadores, que fer 
la nostra, sense més través que les 
inevitables. S’ha vist prou, oi?
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- ’amie Ribalta prepara el ‘.elesco

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça P̂ ajor, 4 
SABADELL

T al ler O B

M aite  B a ta lla
o ' ^ . a d a  en A rt s  P làstiqtjes

E S C O L A - T A L L E R  D E  C I E U l X  I P I N T U R A  
Baronia. I2 Ta .93 7I7 83 33 082':2 Saaadell (Barcelona)
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Passeig Plaça Major, 57 entresol 
Tel. 93 726 50 38 • 08201 SABADELL

9 Sôcocia
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 

Tel. 93 725 59 29 - Sabadell



SENYOR CERENT:
UN M O M ENl SI US PLAU

Está satisfet 
de la posició 
deis seus 
productes 
al mercat?

Si la resposta a alguna d'aquestes preguntes és no, 
molt probablement ens necessita.

Fa vint-i-sis anys que coFlaborem amb els 
empresaris per tal de millorar la comunicado 
amo el mercat i aconseguir més beneficis.

Truqui'ns al teléfon 937 12 05 20, de 8 a 13 i de 15 
a 18, de dilluns a divendres i tindrem una conversa.

C O M U N t C A C I Ó

Cabanyes, 8 - 08203 SABADELL 
Tel. 93712 05 20 - Fax 93712 05 79



La cultura 
es mereix 
el nostre 
màxim interès

Potenciar la cu ltu m  és po tenciar la erea-

tiv ita t, la convivència, el progrés to t allò

q u e  e n r iq u e ix  una  s o c ie ta t  m o d e rn a

i avangada.

Al Banc S a b a d e ll, la cu ltura e n s  m ereix

el m àxim  interès.
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DE LA TRADICIO PAGESA 

A L'ESPLENDOR MODERNISTA
Visita al patrímoni arquitectônic de la Caixa de Sabadell

î«!

F /

Visites organitzades exclusivament pe' a g''ups

Dates
EIs rratins al llarg de ~ot i'any

Durada de la visita
De Ies9'30a Ies13 h

Nombre de participants
MÈxim 50 persones

Recorregut de ia visita
Trcbaca als jardirs de la Caixa de Sabadel 
A continuació es visitaran l'edifici Central 
i l'edrfici de l'Cbra Social, després el grup es 
desplaçarà a Can Deu per visitar la mas a i 
el museu d'eines del camp.

Preu
Gratuit. No están inclosos eis desplaçamerts

Informaciô i inscriptions
Tel. 93 319 10 64 (de 9 a '4  h)

FUNDACIO

f

Caixa de Sabadell



Presentado Sumarí
Tornem amb un número que em va 
l’efecte que, per a aquells que 
encara podien dubtar-ho, ve a 
confirmar les expectatives enceta- 
des arran deis dos darrers: rigor i 
compromis. Em sembla que són 
dues paraules adients, malgrat 
que resulten potser poc precises o 
matisables, si més no.

Rigor perqué em sembla que la 
qualitat deis textos resulta excep
cional i compromis perqué una 
vegada més optem per posicionar- 
nos davant el nostre entorn i davant 
del fet cultural: en aquest cas, i sem
bla que les vacances d’hivern són 
un bon moment per fer-ho, per 
recordar que arreu encara hi ha 
gent que és perseguida pel fet d’es- 
criure, pel fet de crear. Estem par
lant de les persecucions dels es- 
criptors només per la senzilla raó de 
ser-ho, o, com a minim, per ser-ho 
d’una manera considerada com a 
“perillosa” pels poders totalitaris 
establerts a bona part del nostre 
estimât i castigat món. Parlem per 
tant de denùncia contra aquesta 
nova mostra d’intolerància, i són 
tantes!, i de compromis per la lliber- 
tat d’expressió, encara que aquesta 
sigui incómoda. Aixó ens ha portât a 
plantejar-ho des del nostre entorn 
més immédiat: Sabadell ha estât 
reconeguda com a Ciutat Refugi 
d’escriptors exiliats, una iniciativa 
que comparteix a l’estât únicament 
amb Barcelona i que ha estât obra 
de l’Associació Internacional d’Es- 
criptors. I aquest fet s’evidencia 
amb la preséncia, poc mediática, 
entre nosaltres de Rogelio Saun
ders, jove escriptor cubé amb qui 
hem volgut compartir tot un món 
d’inquietuds culturáis, de la nécessi
tât de reivindicar la Ilibertat de pen- 
sament, i a qui hem demanat que 
ens deixés una mostra, inédita i 
escrita a la ciutat, de la seva obra; 
tot aixó de la má de qui el pot conéi- 
xer més i millor entre nosaltres, 
Antoni Dalmases, a qui aprofito per 
agrair la seva col-laboració, una 
vegada més.

Caries al director

DOSSIER Sabadell, ciutat refusih Rogelio Saunders
4 Rogelio Saunders; a manera d ’introducció

Antoni Dalmases

5 Entrevista amb Rogelio Saunders
______Antoni Dalmases __________ _____________ _

10 Jueras
______Rogelio Saunders____________________________

11 Klomm, antes o después 
______Rogelio Saunders__________

LLETRES
13 Quaderns literaris. Èsser i creure, estar i parlar 

______Josep María Ripoll________________________________

CREACIO
15 Poesia

José María Mico
16 A Sabadell encara s’hi fan coses:

Per Nadal cada ovella al seu corral, cap.5 
Malte Soler

TEATRE
18 Molly Bloom i/o Rosa Novell 

David Serrano Blanquer

ARTS
21 Pintura metarealista 

Juan Bufili
25 Ràbies

______Ana Fernández Álvarez
27 Mirador

MUSICA
28 Quadern de blues: Clubs locals. Jam Session 

JordI Aznar

SABADELLENCS
31 Semblanga - Xèspir

______Joan Cusco I Aymami__________________________
35 El cementiri de Sant Nicoiau de Sabadell

______Jordi Roca I Tubau_____________________________
37 Fitxa bibliográfica. Noticia Ilibres sabadellencs

______Lluis Subirana______________________
38 Felices Festes

______Emili Hierro_________________________
39 Dilluns. Novembre és el mes més cruel

______Antoni Dalmases____________________
40 Presentado del número 127 de Quadern

______Gerard Masdeu_____________________
42 Cuina. El pa

______Joan-Antoni Ferran_____________________________
44 Humor

165

David Serrano, director



166

FUNDADOR
Joan Cusco.

EDITOR 
Manuel Costa.

DIRECTOR
David Serrano.

CAPS DE SECCIÓ
Martí Gasull i Jordi Serrano (Societat), 
Manuel Costa (Idees), Toni Puigvert (Art), 
David Serrano (Metres), Anna M. Fité 
(Teatre), Esteban Martínez (Poesía), M.T. 
Soier (Creació), Joan Cusco (Semblanga), 
Jordi Aznar (Música), Pere Cornelias 
(Cinema), Pere Cornelias i Antoni Calmases 
(Dilluns), Montse Carné (Mirador)

COLLABORADORS
Roger Alier, Josep-Ramon Bach, Miguel Bach, 
M. J. Balsach, Joan Bassegoda, Max Cahner, 
Feo. Calvo Serraller, Maria Calzada, Ricard 
Calvo, Manel Camps, Jordi Castellanos, J.L. Ce- 
brián, Isabel Cid, Antoni Clapés, Pere Cornelias, 
Poi Costa, Bartomeu Cruells, Joan Cusco, 
Antoni Dalmases, Jordi Doménech, Albert Esco
da, Arcadi Espada, Ana Fernández, Joan-Antoni 
Ferran, Salvador Faura, Immaculada Fontanals, 
Manuel Foraster, Moisés Gaiindo, Teresa 
Garda, Dolors Godayol, Jordi Graset, Miguel 
Guerrero, Enric Larreula, Marta Maragall, Javier 
Marías, Esteban Martinez, Jaume Mercadé, 
Jordi Miralles, Pere Monistroi, Eduard Pini, 
Jaume Puig, Antoni Puigverd, Joan Ripoll, Josep 
Maria Ripoll, Pere Roca, Jordi Roca, Ángel M* 
Rodríguez, Antoni Sala, Miguel Sáenz, Jordi 
Serrano, Montse Serrano, Maria Teresa Soler, 
Josep M* Subirachs, Milagros Torres, Rosa Ten, 
Josep Torrella, Feliu Vallés, Feliu Viaplana, Joan 
Vilacasas, Oriol Vila-Puig, Santiago Vila-Puig.

MAQUETACIÓ
Txema Lacunza

EDICIÓ
Fundació Ars
Migdia, 18 • Tei. 937 259 427
08201 Sabadell

REALITZACIÓ
Filmació: Vallés Crom, S.L.
Impressió: ArtGraf Sabadell, S.L.
PUBLICITAT
Gráfic Set, PCI, SL,
Cabanyes, 8
Tei. 937 120 520 - Fax 937 120 579 
08203 Sabadell

Publicació bimestral
DL B-16799-1978
Preu de l’exemplar: 3 €  / 500 ptes.

FOTOGRAFIA PORTADA: Imma Baucells

Els textos signats reflecteixen l’opinió 
personal deis autors respectius.

fundAciÓ
Amies 

de les Arts
i de les Lletres 

de Sabadell

CARTES AL DIRECTOR

jí? â .4UHmfy(é¿ooo

Xa, Mûdiaaâ X c ^ m ie iId n
¡a i cmiiÀûlicm ¡íaXed, mJÍ íKm Xoc cx 
ymmahu '- í' 0 . . / v

mcdloídoc î'ÉuM(X£-ià(Md-McXMXi

Distinguido Sr. Director, David Serrano,

A través de unos amigos tuve la opor
tunidad de conocer la revista Quadern, 
que con tanto acierto dirige usted.

Quisiera manifestarle que me han 
encantado los artículos publicados en la 
edición de octubre pasado dedicados al 
gran escritor austríaco, polémico y poli
facético, Thomas Bernhard. Como aus
tríaca que soy, me encantaron las apor
taciones de los ilustres escritores que 
colaboran en su Interesante revista.

Con mi felicitación, le saludo muy aten
tamente,

Waltraud Tichy

Nota: Los textos acompañados de la 
obra de Isabel Cid forman una coheren
cia muy difícil, la mayoría de las veces, 
de encontrar en una publicación dedica
da al Arte.

Enhorabuena,
Marga Doménech

Pienso que las ciudades, al Igual que las personas, se las ha de medir por su sensibili
dad y cultura. Por azar, ha llegado a mis manos un ejemplar de la revista Quadern, edita
da en Sabadell y he quedado muy agradablemente sorprendida al ver que en esta entra
ñable ciudad hay personas como los responsables de esta revista que se preocupan de 
hacer llegar a sus ciudadanos el pulso cultural de la ciudad.

SI yo fuera sabadellenca estaría muy orgullosa.
Paquita Rivera

Benvolguts,

Sóc assidua lectora de la vostra revista. VulI manifestar l’interés que em va desper
tar l’exemplar del passât mes d’octubre sobre el “Dossier Bernhard”, i molt especlal- 
ment l’apartat dedicat a l’esposició d’lsabel Cid.

Cordialment,
Anna Ruano

Tengo que felicitar a la redacción en la elección de la temática de sus últimos núme
ros referidos al Holocausto y a Thomas Bernhard.

Aunque resultan una evocación agobiante y atormentada del sentimiento artístico, 
nos reconforta por la valentía que significa el atreverse a poder plasmar el lado oscu
ro del ser humano individual y colectivo, siendo este conocimiento una invitación a 
superarlo.

Resulta especialmente meritoria en una publicación como la vuestra, por lo que 
representa el no limitarse a los motivos artísticos puramente convencionales y conse
cuentemente más fáciles de vender y menos comprometidos intelectualmente.

Ignacio Duch



Quadern 2000

A finals del mes passât, el David Serrano em va telefonar per demanar-me que escri- 
VÍS les meves opinions sobre l’últim número d’aquesta revista, no sé si véritablement 
intéressât per saber el que en penso o megut només per la lògica curiositat que exi- 
geix el simple fet de dirigir-la. L’ùltima vegada que vaig parlar-ne públicament va ser 
a les págines d'EI 9 Nou, el 2 de gener del 99, amb motiu del seu vinté aniversari. 
Constatava la positiva confirmació d’un canvi de tendéncla que s’havia iniciat un pareli 
d’anys abans i felicitava Ana Fernández i David Serrano, que n’eren els directors ales- 
hores, pels résultats assolits. Però, d’això, ja fa també dos anys I, durant aquest temps, 
hi ha hagut, a Quadern, diversos canvis, alguns d’ells prou significatius. Agraeixo, 
dones, al David la seva invitaciò a tornar a parlar-ne.

El primer que vaig fer, és ciar, va ser llegir-me el número d’octubre íntegrament. I 
se’m va confirmar, d’entrada, la positiva impressió que ja havia tingut quan el vaig 
rebre: és un número ben escrit, convenientment elaborat i révisât. No és pas un fet poc 
important. Una revista d’idees, arts i lletres ha de cuidar la forma tant com el fons, per
qué aquest darrer pot quedar del tot desvirtuat si no está présentât de manera ada
guada. És el que passa amb el número anterior, el dedicat a l’Holocaust, pie de bona 
voluntat, farcit d’informacions intéressants, però, en linies generals, insatisfactori. El 
David deu ser plenament conscient del que die, perqué el canvi, a l’esmentat número 
d’octubre -i malgrat algunas qüestions de detall encara millorables-, ha estât, en 
aquest sentit, substancial.

La columna vertebral del número que comento -el127- és el dossier Thomas 
Bernhard, escriptor, home de teatre i pintor centreeuropeu que jo desconeixia total- 
ment. Sòn dotze pagines, amb articles de Javier Marias, que parla de l’enlluernament 
que li va produir el seu descobriment de Verstôrung, que va llegir en francés a meitats 
dels setanta, i de la batalla que va haver de protagonitzar a Alfaguara abans no va 
aconseguir veure publicada la corresponent versiò castellana; de Miguel Guerrero, 
director de la revista literària que acolli el primer recull critic de l’obra de Bernhard; de 
Feliu Formosa i d’Ariel Garcia Valdés, autors, respectivament, de la traducclô al català 
d'HeldentpIatz -aqui, La plaça dels Herols- i de la seva posada en escena al Teatre 
Nacional de Catalunya, i de Miguel Sàenz, el seu traductor al castellò, que parla de la 
relaciô de Bernhard amb la pintura i, més concretament, de la de l’obra d’Isabel Cid 
amb l’escriptor austriac i de la seva exposiciò d’oiis -Homenatge a Thomas Bernhard- 
a l’Alliance Française. Llàstima que, unes pàgines endavant, la semblança a Feliu 
Formosa, que hauria pogut ajudar a completar encara més el retrat del personatge, 
sigui insuficient i desaprofitada.

Cercant un irrenunciable rigor expositiu, però amb textos clars i entenedors, aquest 
dossier -i Quadern, per tant- s’emmarca dins del que ha de ser un treball recurrent i 
seriòs, sempre inacabat, però Iluny, en tot cas, dels folklorismes fàcils i dels localismes 
més primitlus, que havien llastat la revista durant molts anys i que ara semblen definl- 
tivament oblidats.

De la resta d’articles que conformen aquest número -uns més atractius que altres, 
lôgicament-, m’agradria destacar Principi I Final, de Josep Maria Bipoli, i Quimera: 
veinte años y en el centro, d’Ana Ñuño, que, tot parlant de literatura i societat, están, 
potser per atzar, estretament relaciónate, i La poesía y el lector, d’Esteban Martinez 
Serra, una intéressant reflexiô, si bé massa llarga, sobre el poeta, la poesia I els seus 
necessarie lectors.

D’altra banda, aquests dos darrers textos publícate en castellò suposen una higiéni
ca dosi de sentit comú. Les coses òbvies sovint no ho sòn tant i, al moment que vivim, 
necessiten a vegades d’incomprensibles justificacions. Quadern sembla entendre 
que defensar la literatura catalana només és possible si es defensa la literatura en 
general i que la sentida expressiò d’una llengua és un simptoma joiòs de Ilibertat.

Deixeu-me dir una última cosa: estic content d’haver format part, durant més de vint 
anys, de la gairebé insòlita aventura de Quadern i d’haver viscut de ben a prop els 
seus millors i pitjors moments. I m’agrada continuar-hi escrivint ara que sembla enca
rar el segle XXI amb renovados ambicions.

Pere Cornelias

Ha arribat a les meves mans el darrer 
número de Quadern, i he cregut oportù 
fer-vos arribar unes notes:

L’exposiciô: és interessant un monogrâ- 
fic sobre un autor austriac especial corn 
és en aquest cas Thomas Bernhard. És 
una Iluita entre el passât i el present en 
una “terra de ningù”. En principi un text i 
un personatge sorprenents per tota per
sona que no sap on está situât. Un procès 
interior queda patent en totes les coMabo- 
racions de la revista, on, una d’elles, la 
que parla d’Isabel Cid, pintora, deixa ciar 
que la cultura és un àmbit cada cop més 
obert a les dones que tenen coses impor
tants a dir.

La compaginaciò: amb gust, en general. 
Quan fa una estona que t’has introduit al 
text trobes detectes, però l’impacte és 
molt positiu. Falta “oxigen” i s’ha de llegir 
sense presses. Sempre va bé trobar un 
acudit O un qüestionari que alleugi.

La publicitat a peu de página és una 
bona idea, ja que no molesta el lector.

La lletra en generai és prou gran i es lle- 
geix bé, encara que en la pág. 151 canvia 
de tipus i és més pesada.

Está be la soluciò de compaginaciò a 
tres columnes.

Falten “entradetes” en tots els textos, 
això fa més difícil la lectura. També seria 
bo fer “negretes” per tallar i ressaltar 
algún text més interessant per al lector.

La página 154, el Mirador, és massa ata- 
peída.

Están bé les fotografíes que trenquen el 
text i que se surten de les columnes (p. 
156 p.ex.). Això es podria fer més. Els 
dibuixos mai poden ser del mateix 
tamany de la columna (ex. p. 161).

Les entrevistes finals i el qüestionari sòn 
agradables, potser caldria fer algún altre 
text en aquesta línia.

Les coMaboracions: intéressants i seriöses.

Adient per a: seguidora del món de l’art 
i intellectuals que tinguin temps.

Contraindicat per a: grups desfasats. 
Divertir-se no és el plat de la casa... Si 
vols endinsar-te en el text, cal tranquil-lltat 
i superar la densitat i reiteracions, per arri
bar a la profunditat de Bernhard i al seu 
drama personal i fer com l’escalador: 
ascend Ir per trobar Lesee na.

Montse Batlló
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A  mitja tarda d ’un dia de novem
bre, arribo a casa del Rogelio. 
Hem quedat que avui portarla una 
gravadora i que mantindriem el 
que se sugosa que ha de ser una 
entrevista, si és que sabem con
vertir una de les nostres habituais 
xerrades caòtiques i apassiona- 
des en la form alitat que se’ns 
demana.

M’esperen, eli i la Susanne, amb 
la taula parada, al tetera piena i 
unes pastes dolces de procedèn- 
cia exótica, perqué tots tres som 
prou llaminers.

D’ençà del desembre de l’any 
passât, Rogelio Saunders està ins- 
taMat a Sabadell, acollit per l’Ajun- 
tament, que coMabora amb el Par- 
lament Internacional d ’Escriptors, 
una entitat internacional dedicada 
a procurar refugi i condicions ais 
escriptors perseguits, amenaçats i 
censurats.

El Rogelio és cubà i té una histò- 
ria personal riquíssima que no em 
canso d ’anar descobrint, cada 
vegada que ens trobem. Avui es- 
tem especialment contents, per
qué la Susanne fa poc que ha tor- 
nat de la fira de Frankfurt, on ha 
passât un mes i ha recollit un 
premi pel seu treball de traducto
ra. La Susanne Lange, que es 
manté en un discret segon terme 
al llarg de la conversa, mereixeria, 
també, un capitol a part. És una 
alemanya d ’aspecte délicat i d i
vertit, però amb una poténcia 
intel-lectual insospitada per a- 
questes contrades.

El que es pot arribar a aprendre 
de literatura, parlant amb élis dos, 
fa pensar que les escoles i facul- 
tats son una pérdua de temps 
burocràtica. Per aixé, cada vega-

Roselío
Saunderst

9  n i â i i c r â

d’íntroduccíó

Antoni Dalmases

da que ens trobern, se’ns fa curt el 
temps. 1 és u ra  sort poder com
partir temps i a r  stat, discussions 
politiques i e s tè :q jes , amb gent 
corn el Rogelio i a Susanne. Però 
hem intentât ajcmar les déries i 
encetar una conversa minimament 
ordenada que ei ~a*z\ conéixer una 
mica al lector, juntament amb una 
breu mostra des  seus textos: “Tú 
eras” i “Klemm, armes o después”, 
ambdós escrits a Sabadell i iné
dits.
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Bueno, cuéntame un poco cómo 
llegaste aquí.

Yo vine a través de una beca del 
Parlamento Internacional de Escrito
res. Estas becas se otorgan mediante 
un proceso de selección. La persona 
que aspira a tener la beca debe escri
bir una carta informando de su situa
ción y las razones por las cuales la 
pide, y luego hay otras personas que 
deben avalarlo como escritor y tam
bién acerca de su situación, y luego el 
Parlamento valora todo eso y otorga la 
beca a la persona.

¿Y fuiste a...?
Fui a Saizburgo, y estuve dos años 

allí.

Te asignan una ciudad
Exacto, te asignan una ciudad. En mi 

caso, fue Saizburgo.

¿El hecho de ser cubano te ha traí
do algún problema añadido al pedir 
la beca?

-No, al pedir la beca no. Es decir, la 
beca...

Quiero decir que en muchos sitios 
consideraran que Cuba es un pais 
del cual no tiene por qué irse uno...

Sí, pero en mi caso no hubo dificul
tad, también porque eso tiene que ver 
con las personas que trabajan en el 
programa de la beca y con la ciudad 
de que se trate.

¿Problemas de idioma en Austria, 
por ejemplo, para la traducción de la 
obra y tal?

Eso sí. Una de las cosas que más 
peso tiene es el idioma. El idioma es 
fundamental. El idioma es la puerta y 
más que la puerta: es la cultura de un 
país. Aunque es cierto que yo me sen
tía afín a los temas, las preocupacio
nes y las obsesiones de los escritores 
del antiguo imperio austro-húngaro, 
eso era en términos de conceptos y 
con relación a lecturas en traduccio
nes, porque yo mismo no sabía ale
mán.

Entrevista
amb

Roselío
Saunders

Antoni Dalmases

Por cierto, me has dicho que tradu
cías, ¿no?

Sí. Yo en Cuba empecé a traducir 
esporádicamente, del francés y del 
inglés; pero, curiosamente justo antes 
de venir a la beca había empezado un 
trabajo de traductor más serio. Pri
mero traduje, de un modo ocasional, 
textos que me interesaba traducir, 
pero luego, cuando apareció Diás- 
pora(s), hubo una necesidad más 
urgente de traducir textos. Entonces 
traduje también para Diáspora(s) y 
seguí traduciendo otros textos que se 
publicaron en revistas.

Hablas de Diáspora(s). ¿Cuando 
aparece y por qué?

Diáspora(s) aparece como grupo en 
el año 93.

Independientemente de los talleres 
de creación...

Bueno, sí. Talleres de creación es... 
Realmente en Cuba hay unas cosas 
que se llaman “talleres literarios”, que 
son... un buen proyecto entre comi
llas, supuestamente para ayudar a las 
personas que tienen una vocación lite
raria a convertirse en escritores, pero 
que en realidad existen para controlar
los. Un taller literario es una estructura 
creada por el Estado, una estructura 
oficial que forma parte de las estructu
ras oficiales creadas por el Estado 
totalitario cubano.

O sea, tienes que demostrar afini
dad con el régimen para permanecer 
en ellos.

Sí, eso es una parte del asunto. Pero 
lo que quiero decir es sobre todo que 
existen una serie de estructuras a tra
vés de las cuales tienes inevitable
mente que pasar para llegar ser un 
escritor reconocido.
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¿Cuáles estructuras?
Por ejemplo, los propios talleres lite

rarios.

Son un grupo de personas...
Sí, un grupo de personas, pero este 

grupo consiste en un asesor del 
Ministerio de Cultura y un número de 
aficionadas a la literatura, y la tarea de 
él supuestamente es ayudarlos y crear 
el ambiente adecuado para que las 
personas se formen como escritores. 
En realidad, el papel de esta persona 
es controlar la vocación (y yo diría: 
matarla), y canalizarla a través de un 
lugar preciso, de un filtro que es la 
estructura del Estado. El objetivo final 
es que la persona se convierta en un 
escritor oficial de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba. Por otra 
parte, en Cuba puede ser considera
do contrarrevolucionario cualquiera 
que no sea prorrevolucionario.

O sea, que si lo que escribes no es 
propaganda, no es literatura.

Bueno, no es tan grosero, en reali
dad, porque han pasado ya también 
por diferentes etapas, ¿no? Ahora son 
más sutiles. Sin embargo, lo ideal para 
un régimen como ése sería que tu 
hicieras literatura y a la vez, a la vez..

Propaganda.
Si, propaganda, claro. Pero eso es 

muy difícil, ¿no? Realmente, eso es 
imposible, y como es imposible, lo 
más que han logrado es crear un esti
lo sumamente mediocre al que se 
adhieren todas los escritores oficiales. 
Llamémosle el “realismo socialista 
cubano".

De modo que en Cuba, la literatura 
del Estado, el estilo oficial de la lite
ratura, digamos, es el realismo.

Sí

Pues debería ser la ciencia ficción, 
¿no?

Pues, sí...
(Ríen)

Y en este contexto, hay una serie 
de gente que os rebeláis..

Bueno, en este contexto yo me fui del 
taller literario, y después hubo otros 
que también se fueron, y en un momen
to dado nos dimos cuenta de que había

una serie de personas que teníamos 
una serie de lecturas comunes y de 
ideas afines acerca de la literatura. Y 
entonces, realmente. Rolando Sánchez 
decidió que se podía hacer un grupo 
con eso, ¿no? Fue él quien creó el 
grupo Diáspora(s).

Rolando...
Rolando Sánchez Mejías

¿Y qué lecturas eran esas? O sea, 
¿qué cables de conexión había entre 
vosotros?

Bueno, nosotros éramos... Comen
zamos a seguir un camino que se 
apartaba completamente de lo norma
tivo, ¿no? Y leiamos otras cosas.

Perdona, ¿en Cuba hay libros 
prohibidos?

En Cuba hay libros prohibidos y hay 
libros no publicados, que es otra 
forma de prohibir libros.

O sea, hay libros del extranjero que 
no se traducen porque no se pueden 
leer; porque está prohibido que los 
lean.

No es exactamente así. Te voy a 
poner un ejemplo: el Ulises, de Joyce. 
Hasta donde yo sé, ese libro nunca se 
ha editado realmente en Cuba. En 
Cuba se editó únicamente, en los años 
sesentas, el monólogo interior de 
Molly Bloom, en una colección que 
había de bolsillo, y luego el libro se ha 
vendido en ferias internacionales del 
libro o ha estado en las bibliotecas.

Pero no puedes ir a una librería nor
mal a buscarlo porque no está.

Bueno, así de pronto, no. Lo clave en 
este caso es darse cuenta de que, si 
en un país se hacen tiradas de 150 mil 
o de 300 mil ejemplares, y no se publi
ca determinado libro, entonces eso es 
una forma de censura. En los años 
sesentas, setentas y ochentas, se edi
taron muchos libros en Cuba, y por 
eso las ausencias son todavia más 
significativas. Reinaldo Arenas, que 
es un escritor cubano reconocido 
internacionalmente, no se publica en 
Cuba. Asimismo, tampoco se publica 
a Guillermo Cabrera Infante. Y ni 
siquiera están en el diccionario de la 
literatura cubana, lo que es realmente 
aberrante. Quienes defienden al régi

men cubano, están defendiendo esa 
censura, esa falta de derechos. Aho
ra, por ejemplo, Abel Prieto, Ministro 
de Cultura, acaba de decir en Madrid, 
con una desfachatez extraordinaria, 
que la razones para no publicar a Zoé 
Valdés no son políticas, sino que la 
falta de papel supone una jerarquiza- 
ción de lo que se va a publicar. Como 
siempre, disfrazan la verdad con la 
superchería de la crisis (que ellos mis
mos han creado), cuando la verdad es 
que Zoé Valdés (que no es de mi 
gusto como escritora) es una verdade
ra bomba política, y es por eso que no 
se publica.

Bueno, ¿y cuáles son vuestras 
influencias literarias? Es decir, cuan
do decidís crear Diáspora(s), cuando 
empezáis con Diáspora(s), ¿qué os 
une?

Es curioso, por que nosotros nos 
apartamos, tanto de la línea oficial, 
como de la propia tradición cubana. 
Es decir...

¿Cuál es la tradición cubana, 
Carpentier?

Bueno, sí: Carpentier, Lezama Lima, 
Virgilio Riñera... Nos apartamos y al 
mismo tiempo no. Lo que quiero decir 
es que había toda una zona de la van
guardia de la literatura de este siglo 
que lo que grandes escritores cuba
nos ignoraron de algún modo, aun
que, desde luego, la conocían.

Es decir, no caló en Cuba de nin
guna manera; no influyó.

Es que las élites literarias también 
existen, y dictan ciertas normas y 
ponen en juego cierta estrategia. 
Realmente, los grandes escritores cu
banos conocían muy bien la vanguar
dia y fueron influidos por ella. Carpen
tier, por ejemplo, estuvo muy cerca de 
los surrealistas, pero nunca fue surre
alista él mismo. Tanto él como Lezama 
tomaron de allí lo que quisieron y ela
boraron su propia poética, con ten
dencias nacionalistas. En el caso de 
Lezama, fue la insularidad. En el de 
Carpentier, lo “real-maravilloso”. Com
prendo que la época lo necesitaba, 
pero nosotros ya no tenemos nada 
que ver con eso, y más bien busca
mos lo contrario: evitamos la trampa
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nacionalista y nos concentramos en el 
concepto de “espacio literario”, que 
vene de Blanchot, pero que, al con
tacto con los vectores ideológicos, 
adquiere un signifioado social y politi
ce. Nosotros, desde del principio, fui
mos personas orientadas hacia escri
tores como los franceses Blanchot, 
Earthes, Michaux, o como los nortea
mericanos Ezra Round, o el más 
reciente Pynchon, o a escritores aus
tríacos como Robert Musil y Hermann 
Eroch, Thomas Bernhard y Peter 
handke, o como el alemán Ernst 
Jünger, y a filósofos como Wittgens
tein o Heidegger. Y claro, también 
eran los temas de nuestro tiempo, lo 
que nos interesó porque fue el proble
ma con el que chocamos directamen-

te: el conflicto entre el individuo y 
Estado, entre el artista y el Estado, 
entre el ser humano, el sujeto, y la rea
lidad, eto., etc., que eran temas que 
habían sido tratados no solamente en 
la literatura, sino que estaban muy 
presentes también en el pensamiento, 
por ejemplo, de un Wittgenstein. 
Entonces, esa orientación nos sacó 
del panorama oficial, por una parte, y 
por otra nos vinculó con lo más funda
mental, tanto de la gran tradioión 
cubana, como de la tradición univer
sal. Es decir, saltamos por encima de 
la tradición revolucionaria —llamada 
“revolucionaria—, para ir a encontrar 
lo que nosotros nos pareció que era la 
tradición de la literatura a secas. La 
tradición, dicho directamente, de la

creatividad más profunda. Creemos 
que un escritor no debe hacer conce
siones de ninguna clase a una 
supuesta “ idea nacional” ; que no 
debe, en resumen, hacer ninguna 
clase de concesiones a una ideolo
gía, venga de donde venga, sea reli
giosa o política. Que un escritor tiene 
que escribir literatura y que ése es 
todo su compromiso. Es decir, la pre
servación del espacio literario (de la 
posibilidad de la literatura), tanto del 
socialismo real cubano, como del 
nacionalismo radical cubano, es un 
concepto clave en Diáspora(s).

¿Y esta situación de Diáspora(s) os 
lleva al enfrentamiento?

Desde luego. Porque, sin duda, en
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Diáspora(s) queríamos publicar, e 
hicimos algunas cosas públicas (lec
turas, performances, etc.), pero aque
llo no encajaba en el panorama repre
sivo del país. Cuando se crea Diás- 
pora(s), en el año 93, había una crisis 
realmente explosiva, y bueno, casi 
ninguno de nosotros trabajaba; bue
no, yo trabajaba, y algún otro, pero 
entonces nos ganábamos la vida de 
diferentes maneras, y a parte de que 
no trabajábamos, ya éramos una 
especie de hippies de la cultura, ¿no? 
Nos reuníamos en casa de una escri
tora cubana y expresábamos ideas 
abiertamente disidentes. O sea, éra
mos (y seguimos siendo) gente que se 
tomaba en serio en tanto escritores y 
que expresaba abiertamente sus cri
terios, algo insólito en Cuba.

¿Y las consecuencias?
Bueno, las consecuencias de eso 

era que no teníamos cabida en ningu
na parte y cuando tratamos, por ejem
plo, de publicar un dossier colectivo 
de Diáspora(s) en la revista del 
Instituto Superior de Arte (ISA), que 

172 era una revista oficial, fuimos directa- 
8 mente censurados. Diáspora(s,) no. 

Ése fue el mensaje. Los mediocres 
escritores-funcionarios adeptos del 
régimen, sí. Pero Diáspora(s), no. Así 
que decidimos editar la revista por 
nuestra cuenta, lo que hizo que la 
situación se volviera todavía más pro
blemática.

Y después, cuando Rolando sale 
de allí...

Rolando, con mucho trabajo, logró 
salir invitado a una Bienal de Poesía 
en Francia.

Sí.
Y no regresó. Allí, él ya estaba pro

puesto para la beca del parlamento, 
se la concedieron, y vino directamen
te a Barcelona. Y entonces yo, des
pués, posteriormente a eso, hice la 
solicitud. Bueno, yo ya no tenía ningu
na salida en Cuba, yo como escritor 
realmente sabía que no tenía ninguna 
salida. Estaba en el grado cero...

De todas maneras, el hecho de 
tener que irse de un país con dificul
tades y problemas y estrenarse en

otro a escribir debe de ser una cosa 
bastante dura, ¿no?

Bueno..

¿O es verdad que la patria de un 
escritor es el mundo?

La patria del escritor es el lenguaje, 
se dice, ¿no?

Sí, no un idioma...
El lenguaje.

El lenguaje...
Bueno, uno nace en un país y eso no 

lo puede cambiar nadie, y yo viví 35 
años en Cuba, que no es un día. Me 
formé allí, etc. Pero, al mismo tiempo, 
cuando uno ha vivido en un país y ha 
visto cómo ese país ha sido realmente 
miserabilizado por un Estado totalita
rio, represivo hasta la médula, cam
biar de país puede significar muchas 
cosas. Y cuando uno recibe una beca 
como la beca del Parlamento, claro, 
aquello tiene el carácter de una espe
cie de cuento de hadas, ¿no? Es pasar 
de la miseria, la asfixia cultural y la 
angustia a un entorno completamente 
diferente.

Poder respirar.
Sí, exacto. Es poder respirar.

Poder asistir a una estreno de tea
tro, a un concierto, ver las películas 
que se estrenan en todo el mundo, lo 
que hay todo el mundo en este 
momento...

Exacto, exacto, leer...

Leer lo que está leyendo todo el 
mundo en este momento...

En resumen, volver a la normalidad.

Vivir como debería vivir cualquiera.
Exacto.

Que no es un privilegio, quiero decir.
Sí, lo terrible es eso. Que lo normal 

en Cuba se ha vuelto un privilegio. Un 
privilegio de la casta, de la élite.

¿Por qué eres tú que la gente de 
Europa tiene la idea de que en Cuba 
—y es una especie que ha corrido 
mucho, igual es una mentira que se 
ha multiplicado como las de 
Goebbeis—, pero la gente tiene la 
idea de que en Cuba la sanidad y la 
educación son gratis y excelentes

para todo el mundo. Y lo mismo pasa, 
digamos, con la escolarización..

Creo hay mucha gente que quiere 
seguir viviendo de ficciones, porque 
las ficciones tranquilizan la concien
cia, por que, vicariamente, los salvan 
de la inacción, o porque resulta renta
ble política y económicamente. Es lo 
que llamo “alianza de última hora entre 
postsoñadores y comerciantes”. La 
verdad es que, como he dicho antes, 
consciente o inconscientemente, 
están contribuyendo de forma directa 
a la destrucción, la miseria y el sufri
miento de un país. No quieren ver la 
verdad con sus propios ojos. Es más 
cómodo seguir soñando. Despertares 
incómodo, y obliga a tomar decisio
nes, y a cambios dramáticos.

Cuba, en realidad, es una empresa 
ruinosa.

Sí, porque se derroohó el dinero 
(5000 millones de rublos al año duran
te más de veinte años) en nombre de 
crear una imagen del socialismo, no 
del bienestar real.

O sea, la propaganda ha devorado 
la realidad.

Exacto. La diferencia con el capita
lismo es ésta: en el capitalismo, un 
hospital es eficiente porque realmente 
funciona. En el socialismo, un hospital 
tiene sólo la apariencia de la eficien
cia, como parte de una imagen creada 
por el régimen para engañar al mundo 
exterior y a sus propio pueblo, como 
se vio claramente en el caso de la 
Unión Soviética o de la RDA. Todo 
parece que está bien, pero cuando 
termina la visita de Fidel Castro, todo 
se derrumba de nuevo.

Y la culpa es del “bloqueo” nortea
mericano. El bloqueo, ¿existe o no 
existe?

Te voy a poner un solo ejemplo, para 
que juzgues. Cuba recibe todos los 
años, en concepto de remesas fami
liares y donaciones de iglesias —todo 
esto procedente de los malvados 
Estados Unidos—, 800 millones de 
dólares libres de impuestos. Esto, 
suponiendo el dólar a 190 pesetas, 
equivale a 152 mil millones de pese
tas, que es más de lo que gana Cuba 
con toda su producción de azúcar.



Juzga tú mismo el significado real del 
“bloqueo” norteamericano.

Y la gente lo tiene que gastar en 
cosas del Estado.

Lo tienen que gastar en las tiendas 
del Estado, que venden en dólares a 
los propios cubanos, y tienen que 
comprar en estas mismas tiendas una 
Coca Cola al doble o el triple de su 
precio, una Coca Cola que el Estado 
cubano compra barata —por ejemplo, 
en Panamá— para vendérsela a su 
propio pueblo al triple de precio; 
supuestamente para usar el dinero en 
provecho de todos, pero en realidad

ese dinero sirve para sostener a la 
casta de funcionarios y a las fuerzas 
de segundad. Yo hablé personalmen
te con una gran estomatóloga amiga 
mia y me decía que muchos médicos 
en Cuba cuieren un sistema de salud 
privada Porque ahora no tienen ni 
carne ni pescado. Lo que tienen es un 
gigantesco sistema estatal que no fun
ciona, y cue no tiene recursos. Y al 
mismo tiempo, mantienen gigantes
cas colas de espera, etc, etc....

Pero que funciona para la casta...
Desde luego, los hospitales de las 

Fuerzas Armadas y del Ministerio del

Interior, donde se atienden tam
bién los extranjeros, así como los 
pisos reservados para ellos en los 
grandes hospitales, como el 
“Hermanos Ameijeiras” de La 
Habana, sí funcionan. Pero para el 
cubano de a pie, no.

Como un cubano ni siquiera 
puede alojarse en un hotel...

Ni en los propios hoteles cubanos.

Los cubanos no se pueden alo
jar en los hoteles cubanos. 
Impresionante.

Delirante, realmente. Yo digo, las 
personas que defienden al régi
men cubano, lo que defienden, lo 
que están defendiendo, es eso: el 
que los cubanos sean ciudadanos 
de segunda clase en su propio 
país. Bajo la cobertura de que 
están defendiendo el último país 
socialista, la utopía, etc., lo que 
están defendiendo es eso.

Ahora, volvamos otra vez a la 
literatura. ¿Qué relación hay 
entre la literatura cubana y la lite
ratura sudamericana que conoce
mos por aquí?

Bueno, los grandes escritores 
cubanos de este siglo forman parte 
del grupo de grandes escritores 
latinoamericanos. Hay un nivel 
pareo. Es el nivel de Rulfo, de 
Onetti, de Cortázar, de Guimaraes 
Rosa, de García Márquez... En 
este sentido, no hay ninguna dife
rencia. Ahora bien: hay toda una 
moda ahora que tiene menos que 
ver con la literatura cubana, o con 
la literatura en sí, que con el mar
keting y el deseo de obtener 
ganancias rápidas, o de extraer 
algo espectacular de aquel desas
tre, como si las ruinas fueran en sí 
mismas estéticas (concepto que 
ya Hermann Broch denuncié ejem
plarmente), o como si, en la deba
cle, tuviera necesariamente que 
haber algo grandioso: el “gran” 
escritor o la “gran” escritora desco
nocidos, etc. Como no se encuen
tran (en parte porque no buscan 
donde deberían), entonces hay 
que inventarlos. Hay que inventar 
la “nueva” literatura cubana y 
ensalzar a mediocres como a gran
des escritores. Esa es la triste ver-
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dad del triunfo del marketing sobre la 
literatura. Eso, a mí, que me he forma
do leyendo la obra de grandes escri
tores en ediciones europeas, me ha 
decepcionado realmente. En este 
momento, no sé qué creer, porque 
nada parece ser ya lo que era.

La literatura, dicen, como el arte, no 
tiene gentilicios.

Sí, así es.

Y en cuanto a tu método en particu
lar, ¿podrías decirme algo?

Bueno, yo tengo un método para., o 
una forma de escribir, un concepto de 
la literatura como performance. Yo 
procedo, por una parte, por acumula
ción, y por otra parte mediante una 
especie de corte transversal. Para mi, 
la escritura es improvisación, de modo 
muy parecido al concepto que se 
tiene en el jazz. Entonces, cuando yo 
de pronto, por ejemplo, escribo poesía 
(y yo creo que soy, por sobre todas las 
cosas, un poeta), entonces, digo, la 
intuición es para mi como un instru
mento fundamental; es la vía a través 
de la cual yo entro en lo inconsciente 

-| 7 4  de donde emerge el poema. (Se pro- 
duce, diríamos, como una mezcla ins
tantánea entre lo consciente y lo 
inconsciente o subconsciente, que es 
el poema mismo), para mí el poema, 
como tal, es el momentum, por así 
decirlo. La escritura, por así decirlo, es 
impromptum. El momento en que, 
mediante la intuición verbal, accedo a 
toda una serie de contenidos incons
cientes que están en mi por que los he 
vivido, con y sin saberlo.

Lo que has acumulado...
Sí, acumulado, pero como un ahora 

doble, o una concordancia de con
ciencia e inconsciencia.

Lo experimentado...
Lo que está ahí en ese momento, 

como una experiencia que lo incluye 
todo: el vivir mismo y el conocimiento. 
Para mí, la poesía es la forma más 
intensa de pensar... Pero, bueno, la 
verdad es que no me gusta hablar 
mucho de un método, o de lo que 
escribo...

¿Lo dejamos así por el momento, 
inconcluso?

Sí. IL
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Rogelio Saunders

El lobo huérfano de cola de plata está harto de gritar su destino de perro, 
su faena casi humana al pie del pino despiadado. Y ya la corneja se ha 
puesto de acuerdo con el puercoespín rabioso que hunde las uñas de 
niño en lo oscuro de la tierra. El sol está hecho como de un papel bilioso, 
indestructible y ácido como todas las noches sin ternura del mundo. Pero 
el lobo y todos los otros siguen haciendo girar la rueda, mientras el hosco 
satélite suelta la estrella de ajenjo y el pozo mutilado amamanta a los cuer
vos nacidos en la carne viva.

El amor está hecho de todas las criaturas, de todas las tramas inextrica
bles, de todos los sueños hundidos. Canta como un cartero ciego la esto
pa del día que muere, la luz que cayó como una piedra roja sobre el ojo 
del mago, y el beso de la adolescente, caliente como el fuego de Fausto, 
que sacudió al torpe hijo de la mañana como una sierpe eléctrica.

Es mejor que no sepamos lo que somos. Así podemos besarnos con toda 
la ignorancia, con la intacta locura.

(Sabadell, 20/07/2000)
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Klomm, ontcs o después
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Rogelio Saunders

No sé si esto sucedió antes o des
pués de su encuentro con un 
esquivo animálculo literario llama
do Ror Wolf (cuyo nombre ya de 
por sí es sospechoso), pero lo cier
to es que este KIomm era un hom
brecito tranquilo que solía detener
se a conversar casi cada día con el 
hombre del superm ercado (ya 
saben, ése que lleva una bata 
blanca y rosa y un lápiz detrás de 
la oreja, y que casi siempre está 
caminando por los pasillos, cam
biando cosas de lugar y hurgando 
en esto y en aquello, como si la 
caja fuera el último lugar del 
mundo en el que le gustaría residir 
o en el que le gustaría que lo vie
ran. ¿No les parece algo realmente 
extraño?). En fin, como decía, este 
KIomm era un hombrecito tranquilo 
que siempre llevaba puesto un 
sombrero, amable con todos los 
vecinos y digno en todo de que se 
saludase: hola, señor KIomm, hola, 
señorita Rosenbaum.

Esto, el sombrero, resultó clave 
en el caso de nuestro KIomm. Fue 
en un agradable día de otoño (uno 
de esos días únicos en que el calor 
y el frío concluyen un milagroso 
pacto), y justamente cuando el 
hombrecito regresaba de su visita 
al supermercado. Iba KIomm, co
mo siempre en estos casos, sobre
cargado de peso, encorvado ha
cia delante y con ambas manos 
ocupadas, cuesta arriba, mientras 
los faldones de su americana raída 
se abrían hacia los lados y los bul
tos, redondos y translúcidos como 
gigantescos guantes de boxeo, se 
balanceaban rítmicamente hacia 
atrás u hacia delante.

Entonces, al llegar a la esquina, 
KIomm se detuvo, no se sabe bien 
por qué, y miró durante un segun
do hacia delante. Esto fue lo que
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Golconda. René Magritte.
decidió su suerte. (¿Cuántas ve
ces no nos hemos detenido así, al 
llegar a una esquina, y hemos mi
rado hacia delante durante un 
segundo brevísimo, con la mente 
en blanco y una media sonrisa 
inexplicable en los labios? Alguien 
debería gritarnos en esos momen
tos: “Cuidado!”). Una racha de 
viento repentina (no trágica, ni 
absurda, sino simplemente repen
tina) bajó como un ala del camino 
empinado (KIomm estaba exacta
mente en la esquina, a unos cien 
pasos de su casa) y le arrancó de 
un golpe el sombrero.

KIomm, inmediatamente, puso 
los bultos en la acera, giró sobre sí 
mismo y se dispuso a recogerlo. 
(Ese sombrero era muy importante 
para él; más aún: era esencial, 
desde que un amigo se lo puso en 
la cabeza bajo las luces centelle
antes de Trafalgar Square, una 
noche de fin de año de la que, 
salvo eso, no recordaba nada.) 
Pero el sombrero, sin embargo, se 
alejó rápidamente de él (no de un 
modo juguetón o extraño, sino más 
bien de un modo claro y anodino), 
y eso fue todo. KIomm nunca pudo 
volver a alcanzar su sombrero, y es 
de suponer que sus insoslayables 
bultos fueron a parar al fondo de 
algún estómago indiferente y mal

provisto. Ahora KIomm es un hom
bre atado a un sombrero (pero, al 
mismo tiempo, infinitamente sepa
rado de él), y se pasea ya sin ale
gría calle arriba y calle abajo, sin 
pausa, tratando de alcanzar su 
sombrero que siempre parece 
estar a unos milímetros de sus 
dedos (largos pero de uñas muy 
cortas) para deslizarse luego ense
guida rápidamente en la dirección 
opuesta, dejando al pobre KIomm 
sin esperanza (bajo el ardiente sol o 
bajo a lluvia implacable: no hay tér
mino medio!).

La verdad es que KIomm daría 
cualquier cosa en este mundo (o 
casi) por volver a ponerse en la 
cabeza su indetenible sombrero. 
Siemore lo veo ahora, sombra de 
lo que fue, yendo de una acera a la 
otra y dando grotescos saltos en 
pos de un objeto achatado y borro
so, mientras una tenue sonrisa per
manece fija en su rostro de adoles
cente, coronado ya por una impre
sionante calvicie.

En cuanto a mí, debo decir, en 
hono' a la verdad, que ni conozco 
a ese insolidario y astuto de Ror 
Wolf, ni sé por qué diablos he esta
do contando todo esto.

(Sabadell, invierno de 2000)
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IMMA BAUCELLS BELTRAN
(La Garriga, 1958)

EXPOSICIONS

“MARROC PROFUND”, junt amb 
David Serrano i Josep Ma Alboquers 
•1990 a Terrassa, Vic, La Garriga 
•1991 a Barcelona 
(Centre Civic La Sedeta)

“TURQUIA”, junt amb Andreu Gómez 
•1991 a Badalona 
(Centre Civic Torre Mena)

•1991 a Barcelona 
(Centre Civic La Sedeta),

•1992 a Terrassa
(Centre Cultural Caixa de Terrassa)

•1993 a La Garriga
(Sala Mpal. d’Exposicions)

“SENEGAL”
•1986 a Granollers 
(Caixa d’Estalvis de Manlleu)

“L’IRAN”
•1996 a Terrassa
(Centre Cultural Caixa de Terrassa)

ALTRES EXPOSICIONS
•1986 a Granollers (Sala Sant Jordi)

•1990 Participació a la II Mostra 
Fotogràfica d ’Arbùcies”

•1994 a Granollers 
(Pizzeria Michelangelo)

•1994 a Terrassa
(Centre Cultural Caixa de Terrassa)

•1995 a Guadalajara, particpació en 
l’exposició “Fotografíes del Fotoclub 
Terrassa (Agrupación fotográfica de 
Guadalajara)

•1998 a La Garriga, participació en la 
mostra fotogràfica “SÍGNIC FOTO
GRAFIA”

•1999 a La Garriga, participació en la 
mostra fotogràfica “SÍGNIC FOTO
GRAFIA”

•1999 a Terrassa, participació en l’ex- 
posició “Pesca en 36 mm”
(Centre Cultural Caixa de Terrassa)
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Al final del que serla el seu darrer Ili
bre de contes, El libro de arena, Jorge 
Luis Borges incloía un epíleg en subs- 
titució de l’habitual próleg del principi, 
amb la justificació següent: “Prologar 
cuentos no leídos aún es tarea casi 
imposible, ya que exige el análisis de 
tramas que no conviene anticipar. 
Prefiero por consiguiente un epilogo”. 
Des que, en uns anys joves que ja 
sento remots, vaig descobrir, fascinât, 
l’univers Ilibresc, infinit i metafisic de 
Borges a través d’aquest Ilibre, m’han 
semblât sempre més recomanables 
eis epilegs, que recapitulen, que no 
pas eIs prélegs, que anticipen. L’atzar, 
que tan sovint regeix borgianament les 
nostres vides, ha volgut, però, que, en 
poc temps de diferència, dos poetes a 
qui aprecio en l’ordre personal i consi
dero en el literari m’hagin encarregat 
sengles prélegs en eis quais per força 
m’ha calgut anticipar, siné trames, si 
corn a minim alguns dels trets fona- 
mentals de les obres a presentar. Es 
tracta de Josep Romeu i Piqueras amb 
Èsser i estar i de Josep Gerona amb 
Quan deixaré de creure, dos autors i 
dues obres ben diferente per raons 
múltiples, emparentats només, de 
forma ben casual pel fet, ébviament 
secundarl, de tenir un prologuista 
comú.

És ourlés, però, de constatar corn 
aquest mateix atzar ens fa descobrir, 
de vegades, afinitats casuals entre 
obres i autors de caractéristiques ben 
diverses. Josep Romeu i Josep 
Gerona pertanyen a generacions molt 
allunyades en el temps -el primer és

Quaderns
literaris

estar i parlar

Josep Maria Ripoll

nascut l’any 17, el segon el 56-, tenen 
una formacié prou diferent - l ’un és fllé- 
leg, l’altre lllcenciat en historia- i ocu- 
pacions només en aparença similars 
- l ’un va ser, fins a la jubllacié, profes
sor universitari, l’altre és professor 
d ’institut. A més, un s’ha dedicat a l’e- 
rudicié -és conegut corn a medievalis
ta i estudios de la literatura popular- I 
l’altre a la pintura. Per si tot plegat fos 
poc, Romeu té darrera seu una carre
ra de poeta força dilatada, mentre que 
Gerona publica tot just el primer Ilibre. 
Però les coincidéncies -a part de les 
anecdotiques, com el nom de fonts- 
comencen en el fet que tots dos s’a- 
parten de les tendéncles habituais en 
poesia per tal d ’assajar sengles 
camins propis, força apartats del que 
ha estât la tradició moderna que abas
ta des de les primeres avantguardes 
fins -per marcar una línia cronològica 
més o menys clara- els anys setanta. 
Tots dos afirmen la nécessitât de creu
re en alguna cosa, més enllá del nihi
lisme: Romeu, des d’una tradició cris
tiana i humanista, ens parla de “l’alt 
redreç/ d ’una redempció de eos i 
ánima”, mentre que Gerona, molt més 
escéptic, parteix del vers de Blai 
Bonet “Mentider és qui no creu, i tot jo 
creo”, de sentit ampli i ambigu, i ironit- 
za amb el sentit de “creure” que fa uns 
anys equivalia, popularment, a “obéir”.

D’altra banda, tant l’un com I’altre pre
senten un cert vessant critic o social 
en alguns dels poemes: si Romeu es 
queixa de la Barcelona del canvl, de 
les desigualtats socials o de les trlvla- 
litats amb qué la majoria s’entreté, 
Gerona aMudeix amb sarcasme a 
rOTAN i la guerra dels Balcans, es hu 
de la publlcitat o reprova els mais vicis 
de les dretes i les esquerres. Mentre 
Romeu elogia l’individu - ‘ényoro el 
tremp de les venes/ de l’home distint i 
personal”-, Gerona es manifesta, en 
una citacié de Paul Celan, “amb els 
perseguits en tardane, no/ callada, / 
radiant/ unió”.

Es tracta, dones, encara que des de 
perspectives diferents, de dos reculls 
de poemes que mantenen, en alguna 
de les seves parts, un lllgam molt 
directe amb l’actualitat, sovint des de 
la dissidéneia explicita. També el pas
sât, però, és objecte de revlslé: en el 
cas de Gerona, l’entorn fisic i moral de 
la Infantesa es recrea amb una actitud 
crítica que exclou la simple compla- 
ença nostálgica - “d ’aquesta part/ 
damnada de la terra/ n’era víctima/ i 
ara en séc botxi”-, i en el de Romeu 
s’inclou una primera part, molt breu, 
d’impressions de viatge, en gué el 
record de les clutats estimadas s’as
socia a les seves connotaclons cultu
ráis. La recreacié del passât es vincu
la, dones, en tots dos casos, a la d’uns 
palsatges -pel que fa a Gerona, rela- 
clonables amb les seves facetes de 
pintor i dibuixant- que no sén només 
fisi’cs.

Ara bé: per damunt de les diferén- 
cies -clares- i de les analogies -molt 
menys obvies- que els separen o que 
els uneixen, tots dos Ilibres eviden
cien el final d ’una modernitat militant, 
ja anunciat per Octavio Paz a l’assaig 
Los hijos del limo l’any 72 -“vivimos el 
fin de la idea de arte moderno”, hi 
deia entre moites altres coses-, i que
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aquí ens va arribar una mica més tard 
per les raons própies del moment. 
L’obsessió per la novetat d’uns anys 
enrera ha donat pas a una multiplica- 
ció de poétiques purament personals, 
difícilment adscrivibles a grans ten- 
déncies o grups generacionals, i que 
recreen tradicions diverses des d’un 
cert eclecticisme. A partir de la base 
que cal “creure” en alguna cosa -ni 
que siguí en el llenguatge- per tal de 
crear, el poema és perqué, simple
ment, i per damunt deis dubtes d’al- 
guns postmallarmeans, el poeta ha 
parlât -i Caries Riba aná, en aquesta 
línia, més enllá en deixar escrit un sug- 
gestiu “he cregut perqué he parlât”. 
Josep Romeu des d’un humanisme 
sovint apassionat, Josep Gerona des

d’un major distanciament, parlen per
qué creuen -o creuen perqué parlen- 
tot partint d’una afirmació de Tèsser 
que comporta una rotunda voluntat 
d ’estar, de sentir-se part del món 
extern ni que siguí a través de la 
paraula poètica. Siguí com vulgui, 
després d’haver prologat Èsser i estar 
i Quan deixaré de creure, només em 
caldria ara invitar el lector a deixar-se 
endur per uns versos que, tal i com 
volia Borges, les presentacions no 
poden esgotar. No cal dir que si, des
prés de la lectura d’ambdós Ilibres, 
emparentats per un pur atzar, algún 
lector volgués encara retornar a 
aquest article que els compara, jo 
estaría ben content d’haver-lo fet reca
pitular. Com en un epíleg.

Josep Romeu i Figueras,
Èsser i estar,
Pagès editors,. LIeida, 2000.

Josep Gerona,
Quan deixaré de creure, 
Viena, Barcelona, 2000.
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POESIA
José María Mico

TRES FRAGMENTOS

José María Mico (Barcelona, 1961) és poeta i professor de literatura a la 
Universität Pompeu Fabra. ha publicat edicions i estudis sobre clássics espanyols 
(especialment Góngora i Mateo Alemán) i Italians (Petrarca, Ariosi). Com a poeta, 
a més de preparar noves traduccions d ’Ariost i Ausiás March, ha publicat La 
espera (Madrid, Premio Hiperión, 1992), Letras para cantar (Pamplona, Pamiela, 
1997) i Camino de ronda (Barcelona, Tusquets, 1998). Aquests “Fragmentos” per- 
tanyen a un Ilibre futur, encara inédit.

1
Ahora no estoy en casa.
En casa, lejos de aquí,
todas las cosas estarán en su sitio,
menos yo.
Y yo, que no estoy en casa, 
absuelto del delito de olvidarme 
de lo que fui, de dónde estuve un día, 
veo esas cosas que me rodeaban, 
que te están rodeando.
Son poco más o menos las mismas cosas
que me rodean aquí:
muebles, libros, periódicos,
jarrones y retratos,
paredes salpicadas por los haces
de luz artificial que en su abandono
han cobrado un aire de familiaridad,
un parentesco extraño por haber estado
más de una noche aquí, frente a mis hojos,
o ahí donde tú estás, donde yo estuve.

La ventana, ya antigua, 
se abre a nuevos paisajes, 
con menos sol aquí,
desde una habitación que es menos mía, 
donde estoy de prestado, 
pagada con dinero que se escurre 
com el agua de lluvia bajo el paso 
desatento de un crío que no sabe 
que muere su niñez en cada impulso, 
en cada charco nuevo, 
en la empapada suela que muy pronto 
se secará como una flor abierta.

Quizá esta habitación es menos mía, 
pero me acoge con igual tibieza, 
aunque no estoy en casa.
Aunque no estoy en casa, 
todas las noches
caigo sobre este lecho de alquiler
con una dejadez que se diría
tomada de un poema,
pues caigo como cuerpo muerto cae,
o tal vez ruedo
como un pájaro herido,
pero nada sucede,
y quizá ni siquiera
caigo en verdad sobre esta sábana sin fondo 
que tú no puedes ver.
Y con resignación, 
con resignada devoción, 
veo y miro,
casi como cogiéndolas, las cosas 
que la proximidad hace más mías.
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-Maria Salut!

-Qué vols, Ciscu? No vous que estic 
enfeinada?

-No hi ha res que pugui esperar més 
que la teina, i menys el teu marit, el 
gran oblidat d ’aquesta casa!

-Pocasolta! Qui et té oblidat?

-Tu, sense anar més Iluny, la meva 
muller! Tot el dia corn una llençadora, 
amunt i avall, avall i amunt!

-Va, no m’atabalis, que avui he que- 
dat amb la Lola per allé del mercat de 
les joguines pels nens d’acollida.

-Ho veus! Tot el dia fora!

-Quico, no rondinis, tot és per una 
bona causalArribar a la nostra edat 
suposa tenir molt més temps per dedi
car als altres.

-I al marit!

-Et repeteixes més que l’ail! Que jo 
recordi no t’he donat pas llengües per 
esmorçar. Va, digues, que vols?

-Ha trucat la Clara, diu que qué ha 
de portar pel dinar de Nadal. I a mi 
ningù no m’ha dit que es tes res tal dia 
com aquest!

-Ara et vols barellar! Quant fa que 
aquí, a casa, celebrem el Nadal amb 
tota la familia?

-Donçs....

-Fora d’aquell Nadal que tu i ta mare, 
que en pau descansi vareu agafar una 
grip de cavai. Cinquanta anys, sense 
compter que vam agafar el relleu que 
aleshores seguia la tradicié d’abans de 
la guerra, heretada de la seva mare, la 
iaia Margarida, que, a la seva vegada, 
l’havia manllevada de la seva mare, 
l’Agneta de ca’l Marit, de Sant Llorenç 
Savall.

-Però corn ets! I per qué treus ara 
tants morts? Salut, estás molt esvera- 
da, sempre ho has de discutir tot amb 
vehemencia! Jo només et deia que, si 
ha de venir algù a dinar per Nadal, corn 
a cap de familia ho vull saber, res més!

-La Clara, la Laia, la Marta, el Sergi, 
el Manu, la Joana, la Margarida; filles, 
nets i gendres.

-I qui farà el rostit i eis canalone? Qui 
farà l’escudella amb carn d’oila i la 
vedella amb bolets?

A Sabadell 
encara s*hí 
fan coses:
Per Nadal 

cada ovella 
al seu corral.

- Capítol 5

Maíte Soler

-Anirem a “La Llar del Bon Menjar”, ho 
comprarem tot fet. De primer un “pica
pica” i després un mar-i-muntanya.

-Mar-i-muntanya? Però qué dius, de 
qué parles?

-Escamarlans i pollastre! Quico, s’ha 
de ser práctic. No puc passar-me tot 
el sant dia a la cuina, fent un guisat i 
total per a res. Avui en dia tothom va 
tip, i el qui no hi va fa régim i no tasta 
res de res.Ja prou disgustos he tingut 
amb el jovent, que s’ho deixa tot al 
plat.

-Encara recordo la mare, sa germa
na, la Juanita de ca’l Guidona i la 
Terecina de ca’l Marlet, amb l’ávia, tot 
un munt de dones dins la cuina trafi- 
quejant pots i olles i fogons. Posaven 
una olleta amb trossets de vedella, 
ceba, all, tomáquet i farigoMa, ho 
tapaven tot amb un plat amb aigua i, 
mentre l’aigua s’evaporava, tot s’ana- 
va coent.

-Així tu anaves per cuiner, Ciscu!

-Qh, ja hi vaig pensar, ja, no cre- 
guis.Després, tot passât per la máqui
na de trinxar carn...

-Fetge, cervell, rostit de carn, ceba i 
all, tot trinxat i barrejat. Es bullien els 
canalone i es deixaven sobre un drap 
de cuina, al marbre, canalone “El 
Pavo”. S’hi tirava el farcit i, apa, embo- 
lica que fa fort!

-Dona! I per qué no ho fem? Vols que 
t’ajudi?

-Déu meu, un home a la cuina! Però 
que t’has begut l’enteniment? Qué 
diria ton germà i la cunyada?

-De moment, el que ara m’atabala

són els regale. S’han de fer llistes i 
anar-ho séparant tot per temes; el que 
es pugui comprar al “Corte” tot junt, tot 
el que s’hagi de comprar als hippies i 
al Alcampo.... Ah!. També hem de 
passar per la Pira de Santa Llùcia, a 
comprar molsa.

-Molsa? Però si abans tu i jo l’anà- 
vem a buscar al bosc de Mura! 
Branquetes de pi, boix grévol... ho 
posàvem al cistell....

-Ciscu, estas fent el “xoxu” ! Que no 
veus que són espécies protegides i 
que te la pots carregar si t’enxampen 
collint molsa pel bosc?

-I els firaires d’on la treuen? Salut, em 
sembla que ets tu la “xoxa”.

-Són hibrids. Espécies cultivades 
expressament i criades a l’hivernacle 
per vendre per Nadal.

-I després tot llençat als contenidors! 
Quina barbàrie!

-Es recida tot, estimât, i se’n fan 
serradores.

-Si tot plegat amb consumir, consu
mir i gastar i gastar, sense parar de 
comprar, les pagues dobles de Nadal 
se’n van en regáis inútiis.

-Ara que ho dius, cal pensar també 
en el regal de “l’amic invisible”.

-Un altre convidat? Ara sí que m’has 
mort! D’on l’heu tret, aquest?

-Treus un numeret, o bé una lletra, i et 
toca un paperet...

-Fum-li! Més gasto! Vinga regalar! 
Abans...

-No hi tornem! Abans es regalava 
molt més que no pas ara. Recorda el 
guàrdia urbà de la Rambleta. I el de la 
Carretera de Barcelona? La gent els 
anava deixant barres de turrons, 
“xampany”, conyac, i fins i tot algún 
ànec viu.Quin saraulUn cop se’ls va 
escapar un capó i el guàrdia l’empai- 
tava per la via del tren abans no fessin 
la Gran Via, davant la merceria de “Cai 
Amadeo”. La gent, tots piegate, érem 
molt més pobres. Recorda, Ciscu, que 
a totes les familles només hi havia un 
sou. L’home era l’unic que treballava i 
per Cap d’Any, l’amo, el ca’l Armel et 
donava “ l’aguinaldo” igual que a les



fabriques de ca’l Molins, ca’l Garcia, 
ca’l Gorina; els treballadors se sentien 
estimáis.

-Va, Salut, no totem! No siguis poca- 
solta..Parles com si t’haguéssin pagat 
els de la patronal! L’obrer era un 
esciau els anys cinquanta. Qualsevol 
almo'ína, com tu anomenes “l’aguinal- 
do”, les primes, les hores extraordlná- 
ries, el plus, els punts, bonificacions, 
el lot de Nadal... tot piegai almoïnes 
Salut, i ben bé que ens ho mereixiem. 
Això, i molt més.

-Prou! Tinguem la festa en pau, 
CIscu, per la mort de Déu! Cada any el 
mateix.

-Si vols que ens comencem a bara- 
llar...

-No, no cal, esperem a Nadal, quan 
cada ovella sigui al seu corral. Mentre 
tant, anem a fer tots els encàrrecs que 
t’he dit; el dinar, el caga tió pels petits, 
la Marta vol un patinet i la Clara que II 
paguem la meitat de les classes de 
piano, en Sergi que li paguem les clas
ses de teòrica, i la Lala el curs d’a- 
quest estiu a Pensilvània. La Joana 
ens convida a Perafita i la Margarida a 
Cunit. Tot piegai, he sumat I ens dóna 
uns 6000 euros.

-Bé de preu, bé de preu. Tot sigui per 
celebrar el Nadal amb pau i tran- 
quil-litat, que son testes de goig i ale
gría per reunir a tota la familia I fer 
balanç de l’any que es deixa enrera. El 
més important és la companyia, la ten- 
dresa, el callu de la familia. Una gran 
taula plena de viandes, donar la sen- 
sació que no falta de res i sobra de tot, 
que tot va bé, que la vida continúa i 
que nosaltres sém el pal de palier, 
principalment, tu. Salut, amor de ma 
vida. Més de cinquanta-cinc anys 
junts.

-Saps? Ha anat molt bé aquesta 
reflexió teva d’ultima hora. Ara recordo 
que els petits han de llegir el vers de 
l’escola. Qué et sembla, qué els 
donem?

-Ja el llegiré jo, dona. I qué em 
donarás?

-Un petonet, murri! Bon Nadal i 
bones testes!
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“Sí.” Per sobre de totes les novetats 
que omplen els teatros aquesta tar
der sobresurt la preséncia fulgurant 
d’un monòleg, “La noche de Molly 
Bloom”, es tracta de l’adaptacié que 
José Sanchis Sinisterra, de qui enca
ra recordo les seves màgiques clas
ses a l’institut Pau Vila, ha fet del 
darrer dels capitols, el 18, de Wlises 
de James Joyce. Es tracta d ’una 
peça especial i emblemàtica de la 
gran novel-la del segle XX. Especial 
perqué de fet se situa fora del reco- 
rregut argumentai de la novel-la, una 
vegada ja s’ha produit el retorn del 
“guerrer” a casa, i perqué actúa de 
reflexió final des de la perspectiva de 
la dona, la Molly Bloom. Una reflexió 
en forma de monòleg interior, on el 
flux de la consciéncia, ben marcat 
per les aportacions freudianes, es 
desenvolupa amb una total llibertat, 
cosa que es confirma per l’abséncia 
fisica de cap signe de puntuació al 
llarg de la seixantena de pàgines que 
el composen. La feina de Sanchis, 
per tant, ha estât ben complexa: 
intentar composar, ordenar, dins el 
desordre logic, i fer comprensible un 
text difícil, pie de referents simbòlics 
metaliteraris però que, alhora, pugui 
ser comprensible per a l’espectador 
sense cap nécessitât d ’haver llegit el 
conjunt de la novel-la.

Al costat d’aquesta feina de microci- 
rurgià, hi ha la feina de l’artista, de 
l’actriu, la feina d’una Rosa Novell 
madura, amb una força interna i 
externa desbordants en tots els meti
ses, que n’hi ha força; d ’un personat- 
ge que es revela corn un èsser humà 
reflexiu, pie d ’ironia crítica però 
embolcallat també per una doiçor 
fascinant i una gran capacitat d ’ac- 
ceptaciò del seu passât i, alhora, del 
seu present.

El text és fascinant i la representaciò 
esdevé màgica, “ha estât la millor nit”, 
ens reconeix de seguida una Rosa 
Novell que apareix entre cortines i 
que eniluerna amb la seva mirada

Molly Bloom
i/o

Rosa Novell

David Serrano Blanquer

“La Noche de Molly Bloom”

Adaptació teatral: José Sanchis Sinisterra 

Direcció: Lourdes Barba i Rosa Novell 

Intérpret: Rosa Novell 

Artenbrut, Barcelona 

23 de novembre de 2000

directa i amable i la seva feminitat 
seductora. Després de les saluta- 
cions s’asseu, commosa encara pel 
text que ha llegit al final en record de 
l’assassinat d ’Ernest Lluch (és el dia 
de la manifestació de Barcelona), i es 
posa a disposició, encuriosida mal- 
grat la quantitat de mitjans que ha de 
rebre aqueste dies.

Escolta Rosa, per començar, 
aquest monóleg és realment una 
explosió de sentiments, sentiments 
que a raó de segons poden passer 
de la ràbia al dolor, i de l’eufôria a la 
malenconia. Ha de ser difícil saber 
fer aquest canvi de registre aixi, 
sense trànsits, no?

Mira, aquesta és la feina de l’artista. 
L’actor no ha d ’ensenyar mai la difi- 
cultat d’actuar, ha de semblar que és

molt fácil, la gent ha de pensar que si 
ostie al Hit, ostie al Hit, i ja està, com si 
jo estés a casa meva, amb l’ùnica 
diferència que hi ha algù (l’especta- 
dor) que mira per una mena de forat. 
Jo recordo una vegada que, era molt 
jove, vaig anar a veure Rubinstein al 
Palau de la Mùsica. Era un concert de 
piano, ostava a dalt de tot, eli es va 
posar a tocar el piano, i vinga va! (fa 
veure que teca un piano imaginan), 
va tocar d’una manera que em vaig 
quedar molt sorpresa, semblava tan 
fàcili... I em va quedar gravat això. És 
una cosa que tota la vida ho recorda
ré. I vaig pensar: “Això és el que ha 
de fer un artista”. EH no em va ensen- 
yar mai el difícil que era tocar així, 
m’ensenyava com si fos la cosa més 
senzilla i més natural...

Però perqué tot sembli tan fácil cal 
un treball previ impressionant...

La veritat és que es necessita una 
tècnica, i una gran comprensió del 
públic, cada paraula l’has d ’haver 
paît, tenir unes imatges molt clares de 
cada frase, has de visualitzar-les, 
tenir-les en un diseurs intern, o siguí, 
gairebé les has de veure com al cap 
(sel toca teatralment). I després has 
d ’anar a tope. Perqué sempre, a dalt 
de l’escenah, t’has de jugar la vida, 
una mica com el torero: has d ’anar a 
donar el teu cop.

Tot plegat resulta més fácil si l’a- 
daptació ho permet, com és el cas.

L’adaptació, que és de 1979, creo 
que és molt bona. Aquesta obra és 
com una mena de radiografia interna 
i externa de la dona, no? D’altra 
banda, però, s’està font un pia cine- 
matogràfic des de fora, perqué estem 
voient aquell cos, i alhora el veiem



també per dintre: com el cor se li 
accelera, quan el cap se II en va o es 
posa oontenta. De fet, la teina de 
Sanchis ha estât meravellosa, l’ha 
convertit en una obra de teatre, exac- 
tament amb l’espeht de Joyoe: a
manera de progressió, amb el matelx 
ordre que ell però amb una progres- 
sió dramàtioa que ell també havla 
apuntat.

En aquest context, se’t nota solta, 
sobrada d’energia, una energia des- 
bordant.

Cada dia també surt diferent, d’al- 
guna manera, a part d ’algunes coses 
que són iguais, però el cert és que em 
delxo anar, em sento com un riu, em 
sento pelx, em sento mar (cada un 
d'aquests mots: peix, riu, mar, resso- 
na en l ’ambient). També és veritat que 
sòe una actriu, una persona que m’he 
dedicat molt al teatre, perqué les 
ooses arriben per un context détermi
nât, això potser fa vint anys no ho 
sabia. El cert però és que fa 28 anys 
ja vaig fer Becket, amb una hlstòria 
molt semblant a aquesta: “Els bons 
dies”, per alguna cosa Becket era 
secretar! de Joyce... És una dona 
enterrada en una muntanya amb un 
marit per allá, la dona no es pot ni 
moure, el que passa és que no té el 
cos. Me la vaIg aprendre oonstruint- 
me un subtext, és a dir, tant per 
memoritzar eom per representar-lo. 
Jo oonstruelxo una altra hlstòria 
paral-lela, amb imatges. Faig com 
dos textos a la vegada (amb els 
braços llargs i délicats els dibuixa al 
voilant de dos punys ben séparais, 
elevats), el text de l’obra i el meu text, 
em oreo multitud d’imatges. Imatges 
que fan que reoordi, evoqui, situa- 
cions emoclonants.

El bagatge de Tactor és determi
nant per aconseguir aquesta capa- 
citat d’interrelaciô entre eis dos 
móns, en eIs teus darrers casos 
contrats en eis papers de dones 
reflexives, compromeses mitjançant 
la paraula...

Mira, jo vaig estudiar teatre a l’autò
noma, em vaig Ilicenciar en literatura 
catalana i contemporània, i és una 
cosa que sempre die perqué no em 
fan por les paraules. La veritat és que 
les paraules m’ajuden molt. Per
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exemple els tres darrers autors que 
he “'et aquest any: Becket, Bernhard i 
Joyce la columna vertebral de la 
ro'-el-a contemporània!, possibiliten 
d’u"a manera força semblant les pri- 
ne'es dones al teatre que comencen 
a pensar per elles mateixes, per pri
mera vegada, això és molt important. 
De vegades em pregunto qué hem fet 
rnalament perqué encara hàgim d’es- 
tar dient el mateix, però això ja és una 
altra cosa.

Resulta sorprenent la capacitat 
d’aquests tres pesos pesants de la 
nostra literatura de posar-se a la peli 
de la dona...
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Sí, també ho penso moites vegades. 
Jo creo que el millor és Joyce. Sino, 
corn ha pogut entrar tan bé en el pen- 
sament d’una dona? M’agrada molt 
també perqué tot I que la- dona és 
lògic que se senti identificada amb 
moites de les coses que diu o pensa 
la Molly, l’home, l’espectador home, 
també surt molt content perqué sap 
una cosa que li intriga molt: que és 
“Qué pensa ella” en alguns moments, 
aquells que ell mai no sap qué pensa. 
Així: per fi arriba al pensament d ’ella 
en alguns moment. I fa riure, o provo
ca tendresa; pots arribar a un pensa
ment molt privat d ’ella.

Però el ceri és que la dosi d’ironia 
que has flairai jo no l’havia eviden- 
ciat massa al text novel lesc...

Aixé és meu (somriu, trapella), no es 
percep aixé massa, no. En aquesta 
línia, jo creo que el sentit de l’humor 
demostra intel-ligéncia, i m’agrada 
pensar que Molly era molt intel-ligent, 
que era capaç de parlar molt ciar 
amb ella mateixa i de reconéixer les 
seves limitacions. I és tonta i és mona, 
i és nena i és pesada, i és simpàtica i 
és capritxosa, tot el que pot ser una 
dona... I jo tino molt sentit de l’humor, 
jo pretenc ser alegre, el que passa és 
que m’agrada la ironia perqué t’obre 
com dues lectures sobre la vida i aixé 
creo que ho he traslladat al meu per- 
sonatge.

Aquest distanciament a través de 
la ironia que permet Joyce, en el cas 
del teu paper a La plaça dels herois, 
de Thomas Bernhard, no seria pos
sible, no creus?

Bernhard va ser molt difícil, era un 
cap més böig, era un home que es 
reprimía les emocions. A mi em venia 
molt de gust una dona així, perqué jo 
sempre he fet dones que es contro
len, maquiavéliques, i tenia ganes de 
mostrar que la dona no és només així, 
que pot ser de moites altres maneres 
sense caure en la cursilada.

La mostra del carácter claustrofó- 
bic i obsessionat que es donava a 
través del teu paper a La plaga... es 
traspuava amb aquella angoixant i 
repetitiva imatge del planxat i plegat 
mecánic i impecable de les camises 
del senyor, impressionanti

(Riu) Vaig anar amb una planxadora 
professional, vaig estar allá, apre- 
nent, i els diumenges, que és el dia 
de l’actriu..., a casa em posava a 
planxar, perqué résultés un hábit molt 
fácil perqué el que havia de mostrar 
era que em resultava fácil planxar. 
Però això és una técnica, és molt més 
fácil a casa, però havia d’aprendre a 
plegar una camisa. I moites vegades, 
a Barcelona, em paraven pel carrer i 
em deien "Grácies, perqué la meva 
dona ja plega bé les camises” , o sen- 
yors que deien ”Ja sé planxar” (torna 
a somriure, cómplice).

Tornant a La noche de Molly 
Bloom, una de les seves gràcies és 
précisément que no cal haver llegit 
VUllses sencer per copsar-ne una 
gran part dels matisos...

Exacte, té una independència abso
luta de l’obra. L’important, al teatro, 
és que la gent ha de rebre alguna 
cosa, això és vital. El que llegeix ro
bra en rep una. El que l’estudia en rep 
una. I el que veu l’obra en rep unes 
altres. L’important és que rebi alguna 
cosa. Quina és més important?... 
m’és igual, potser el que en sápiga 
més disfrutará molt més perqué 
tindrá uns coneixements, però això 
no vol dir que l’important, de fet, és 
que comuniquis el que sigui: planxar 
una camisa o el que sigui. I la meva 
obligaciò és que això arribi a l’espec- 
tador.

La preséncia física del marit en 
escena, ni que sigui roncant o can- 
viant la postura, cree que és un 
encert perqué a l’obra hi és, i hi ha 
de ser, ben absent...

Jo crée que és bàsic, el marit s’im- 
plica al final, però aquest no. A l’ho- 
me II falta cara, és abstracto, però 
hem de pensar que aquell home és 
qualsevoi home. Li dòna un caire 
generalitzador molt interessant.

Els tres homes de la vida de Molly 
també resulten paradigmàtics: el 
marit-Leopold Bloom-, l’amant pas
sional i l’artista... Però per sobre 
d’aquests emergeix ella: la Dona 
amb majùscules...

-Gert; Boyland, l’amant, sí, un és 
passional, i l’altro, l’Stephen Dedalus, 
és el tio jove, el poeta. I la Molly és

tota una altra cosa: ella és la mare 
terra, no és tant la dona, sinò la natu
ralesa, és algCi que desitja procrear, 
tenir fills... és molt positiu, dius si, i diu 
si. És un text molt positiu, energétic. 
Ha passât tot, el que li passa, però el 
dia continua, I és com Iliure, vital I 
positiva en la vida. Ho trobo fantàstic. 
Comença dient “Si” i acaba dient “Si”. 
Hi ha la vida i la mort...

L’objectivitat amb qué Joyce pre- 
tén analitzar aqüestes vides queda 
ben reflectida en escena, no creus?

Si, no pretén donar un judici, la gent 
ja farà un judici en la seva reflexiò 
personal.

Per anar acabant, els Homar, 
Sardà, Garulla, Novell, i tots aquells 
que heu fet possible el primer teatre 
de qualitat sembla que tingueu una 
segona joventut, ai! perdó! ado- 
lescéncia, que encara sou molt 
joves... no hi ha relleu?

Home jo no cree que pot haver-hi un 
relleu perqué encara estem al peu del 
cañó. Per ara no el veig, hi ha molta 
teina, més teina que abans, més opor- 
tunitats. Ara et pots guanyar la vida, 
abans no. Era com un sacrifici a faltar 
de la cultura. No cree que hi hagi 
aquest relleu. Però és el matiex espe- 
rit, jo volia ser com la Jeane Moreau, 
no volia fer un “culebrón”: és una bona 
manera de donar-te un nivell, o un llis- 
tó, no creus? Ara estem més pendents 
d ’altres coses...a més a més encara 
som molt joves nosaltres (recrimina 
amb afectuosa decisió).

La conversa continua, ja fora de 
micro, i es fa tard. Com diu la dedi
catória que li he pogut arrabassar, ni 
la Molly Bloom ni la Rosa Novell no 
m’han deixat dormir, m’han trasbal- 
sat en la mateixa mesura la lectura 
del Capítol 18 que l’obra que repre
senta. Dues grans dones. “Sí”.



Durant la década passada, dels anys 
noranta, quan es parlava d’art contem- 
porani, sovint hem remarcat l’apogeu 
de les InstaMacions i de la fotografia, I 
hem considérât que aquests mitjans o 
suports eren els més caracteristics de 
l’art més innovador d’aquests anys. 
Amb menys freqüéncia, també hem 
remarcat la vigéncia de la pintura I de 
l’escultura o dels objectes escultérics, 
sobretot en les seves manifestacions 
més abstractas i conceptuáis. L’expo- 
sicié Pintura metarealista vol cridar l’a- 
tencié sobre un corrent pictéric que ha 
sorgit més discretament, que no ha 
estât considérât corn a tal pels museus, 
les biennals i les pubiicacions especia- 
litzades, peré que també es pot consi
derar representatiu de l’art contempo- 
rani en aquest final de segle, o ja al 
començament del XXI, ja que aquesta 
és una exposició prospectiva, a més 
de retrospectiva.

Aquesta mostra aplega 18 pintors 
figuratius que treballen a diversos llocs 
d’Espanya, pintors que, habitualment, 
han estât considerats excepcions a'ílla- 
des, però que, reunits, es poden consi
derar integrants d’un corrent ampli i 
plural que, dins la pintura figurativa, es 
distingeix tant de la figuració expres- 
sionista com de les figuracions realista 
i pop i de les propostes en to neoclas
sicista i kitsch. És un corrent fins ara 
indefinit i dispers, que ha anat sorgint 
sense grups, sense manifests ni pro
grames explicits, un corrent pictéric on 
podem incloure personalitats molt dife
rente entre si, però que, segone el meu 
parer, podem anomenar i definir d’una 
manera molt àmplia com a metarealis
ta. Metarealista en el sentit que se situa 
més enllà del realisme d’una manera 
diferent que altres corrente anteriore, 
com el surrealisme, la pintura metafísi
ca o el réalisme màgio, amb els quais, 
de vegades, té relacié.

Pintors que representen una actitud 
que em sembla diferent i molt pròpia 
d’aquesta época. És a dir, representen 
una opció plenament contemporània, 
que mira cap al passât i cap al futur. 
Son artistes que sintetitzen i enriquei- 
xen, que inclouen i no exclouen els ele
ments diferents I oposats, que se sen- 
ten prou Iliures per no renunciar a res 
que els interessi personalment, per

Pintura
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Juan Bufili

sobre dels dogmes i les consignes. 
Són pintors figuratius que han assumit 
plenament les aportacions de l’art 
modem i de les avantguardes, des de 
la pintura metafísica i el surrealisme 
fins a l’art pop, el conceptual i les seves 
derivacions, però que també aporten 
visions noves i, sovint, expressen, 
d’una manera significativa, una certa 
sensació de perplexitat davant del 
món.

La seva pintura es distingeix de les 
figuracions neoexpressionistes que 
van caracteritzar els anys vuitanta per
qué representa formes visibles amb 
contorns i tragos continguts, no ges
teáis, i es diferencia del realisme i del 
pop no solament per aspectes formais, 
sino perqué expressa principalment 
vivéncies interiors, desigs, pors, idees, 
utopies o somieigs, sovint mitjançant

recursos poétics corn ara la metàfora, 
la paradoxa o la juxtaposicié inespera
da. A la pintura metarealista, les formes 
són recognoscibles, però eis contin
guts poden ser misteriosos.

Proposar l’adjectiu metarealista apli- 
cat a la pintura implica la possibilitat de 
proposar també el substantlu metarea- 
lisme, la guai cosa significarla afegir un 
nou isme a la hlstéha de l’art. És una 
operacló arriscada, que m’obliga a fer 
algunes definicions i alguns aclari- 
ments. El preflx grec “meta” té un sentit 
obert, però no pas equivoc. Significa 
“més enllà”, “a més” i “després”. Sigui 
com sigui, indica una obertura cap a 
una situació diferent d’aquella que és 
immediata o coneguda. Aquest “més 
enllà” i aquest “a més” suggereixen una 
situació més rica i completa, menys 
coneguda i més misteriosa que la del 
punt de partida. Realista, en canvi, és 
una paraula equívoca, com també ho 
són les nocions de realltat I réalisme. El 
diccionari ens recorda que “real” deri
va del Nati “res”, “cosa” I, per oposicló a 
les coses Imagináries o inexistants, 
al-ludeix a les coses que existeixen o 
que han existit i es relaciona amb alió 
concret, allò que té cos o forma, allò 
realitzat.

Ara bé, en filosofia, la realltat és 
l’esséncia, “alió que una cosa és, al 
marge de l’aparenga amb qué es pre
senta ais sentits”. Per tant, el réalisme
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Los desequilibrados, 1997. Gonzalo Sicre.



pictòric seria, precisament, antirealista, 
iMusori, perqué no accepta que hi ha 
zones de la realitat visibles i invisibles, 
perceptibles i imperceptibles, desco- 
bertes i amagades, interiors i exteriors, 
□’aquesta manera, amb rigor, cap rea
lismo a l’ús és véritablement realista, i 
potser l’únic realismo possible seria un 
metarealisme entés en l’accepció més 
ámplia, potser il-limitada, d ’aquest 
terme, que inclouria ébviament l’abs- 
tracció.

Sense anar tan lluny, parlar de pintura 
metarealista amb motiu d ’aquesta 
exposició significa acceptar que a- 
questa pintura té el punt de partida en 
la realitat, en les coses existents o que 
han existit, però que també hi ha un “a 
més” i un “més enllá” de les visions 
exteriors, objectives i concretes. Si el 
realismo voi ser objectiu, atenir-se a la 
realitat, ajustar-se o subjectar-se ais 
seus aspectos materials i superficials, 
reproduir-los amb una exactitud verista 
i descriure’ls amb detall, el metarealis
me té en compte aqüestes dados 
objectives i concretes, però se sent lliu- 
re per deixar que actui'n la imaginació i 

186 el desig, l’experiéncia personal idealit- 
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sentiments, emocions, opinions i re
cords, amb els seus misteris i els seus 
descobriments.

La pintura metarealista té relació amb 
el surrealismo, amb la pintura metafísi
ca i el realismo màgio, però no és una 
pintura neosurrealista o neometafísica. 
Com el realismo màgio defensat i défi
nit per Franz Roh, també es pot enten
dre, histéricament, com un postexpres- 
sionisme, si bé fins a un cert punt. Però 
els pintors d’aquesta mostra es distin- 
geixen del primer, sobretot, pel fet que 
no rebutgen la calidesa ni, de vegades, 
un cert grau d’extravagància i fins i tot 
de monumentalitat. Pel que fa a la 
resta, la literatura ha donat al terme 
“realismo màgio” unes connotacions 
completament alienes a la pintura 
metarealista.

L’expressió “pintura metafísica” tam
bé té connotacions de carácter historie 
i, sobretot, filoséfiques, que no s’ajus- 
ten a les obres d’aquesta mostra, com 
tampoc la freqüent inclusió d’elements 
del món clàssic grec i romà. Tanmateix, 
són molt similars, a algunos obres, la

valoració dels objectes i els cossos a 
escenaris no naturalistes i el desplaça- 
ment des de l’objectivltat cap a la sub
jectivitat.

Del surrealismo la separen, en primer 
Hoc, molts anys. Aquell intent de revo- 
lució cultural va sorgir en un context 
social més reprimit que Tactual, on 
tenien sentit provocacions a una socie- 
tat benpensant, unes provocacions 
que no tenen sentit en una societat 
corn Tactual, ja saturada de violéncies 
espectaculars, exhibicionismos i sen- 
sacionalismes. Va ser un gran allibera- 
ment, una revolta contra la lògica, les 
normes i les aparences acceptades i 
contra tot allò que reduïa -i redueix- la 
realitat, incloent-hi la visiô realista 
académica, que es considerava una 
mutilaciò de la realitat. A la pintura 
metarealista podem trobar revelacions 
poétiques similars, la capacitat per 
enfrontar-se a allò que és sinistre, per 
desplaçar-se cap al misteri, o un cert 
equilibri entre el velar i el revelar, però 
ja no els dogmes de Breton, la fe en 
Tespontaneïtat i l’automatisme, el 
menyspreu de la raô ni la iMusiò revolu- 
cionària manifestada mitjançant con
signes corn “matem Tart”. És corn si els 
pintors actuals ja no necessitessin 
grans gestos ni proclames d’allibera- 
ment, potser perqué ja viuen en una 
relativa Ilibertat que, per cert, els surré
alistes van contribuir a instaurar.

Entre els pintors seleccionats en 
aquesta mostra trobem noms coneguts 
com Miguel Rasero o Ángel Mateo 
Charris -qui ja ha tingut una gran expo
sició a TIVAM-, una pintora com Isabel 
Cid, amb una trajectória llarga, però 
discontinua, i també una pintora fins 
ara inédita, com és Montserrat Clau- 
sells. Tots ells són autors d’obres per
sonals I singulars i han seguit trajectó- 
ries artistiques independents de les 
modes i tendéneies dominants. Ara bé, 
alguns coincideixen en determinate 
aspectes que ens permeten agrupar
los. Els més propers ais realisme són 
Montserrat Clausells, Raimon Sunyer i 
Neus Martin Royo. Clausells realitza un 
desplaçament subtil cap a la visiô 
metarealista a través de la distorsió de 
les perspectives, el color i la iTIumina- 
ció, i també el joc ambigu amb la pro- 
funditat del quadre, que suggereix

espais arquitectônics irreale. Raimon 
Sunyer és un exceTlent pintor realista, 
però encara més interessante em sem
blen aqueste paisatges arquitectônics 
imaginaris, utópics, atemporale, amb 
ressonáncies metafísiques, Tauténtic 
protagonista deis quais és potser Thar- 
monia desitjada, un ideal expressat 
pictóricament mitjançant Tentonació de 
la Hum i deis colors dels seus quadres, 
amb una calidesa que abasta tot i 
espectro entre allò terrestre i encés pel 
sol i allò neutre, ombrejat i apagat.

Ais paisatges urbane de Martin Royo 
es produeix sovint un desplaçament 
des del món objectiu cap al món sub- 
jectiu, que apunta cap a altres temps, 
altres Hocs o altres sentite. La vivesa 
irreal d’alguns colors, la juxtaposició 
inesperada, Tassociació subjectiva, Te- 
vocació d’alguna cosa absent o Tapunt 
d’una possible ficció a partir del paisat- 
ge quotidiá atorguen ais seus paisat
ges una dimensió humana i poética.

També Marcos Palazzi parteix de la 
realitat immediata i quotidiana, per 
representar-la com una cosa profunda- 
ment estranya o irrisòria. Les seves 
escenes i els retrate individuals i de 
grup comuniquen, sobretot, una sensa- 
ció de divertida i misteriosa perplexitat. 
Els seus personatges, com els de la 
peTlícula Strangers than Paradise, 
viuen situacions discretament absur
des, en uns ambients on els details 
aparentment irrellevants poden esde- 
venir fascinadors i fins i tot cómics. 
Sota una aparença de figuració realis
ta, Palazzi assoleix uns résultats con- 
ceptualment psicodélics.

Tant Charris com el seu amie Gonzalo 
Sicre parteixen d’una figuració inspira
da en Edward Hopper, gairebé realista 
i amb un to de prosa poética, per dotar
la de continguts narratius i concep
tuáis, que inclouen mitologies perso
nals, apunts de viatges, revisions i 
comentaris sobre la història de la pintu
ra. Mentre que els interiors i els paisat
ges amb figures de Sicre inclouen fic
elons de vegades estranyes, però, 
generalment, no s’allunyen excessiva- 
ment del to hopperià, Charris es Hança 
decididament a la creació de ficcions 
en forma de paisatges amb figures, a 
les citacions culturáis amb to humoris
tic, al comentan de vegades satiric so-



bre la historia de l’art del segle XX i, fins 
i tot, al comentan politic. A les obres de 
Gharris son fonamentals els titols, que 
n’enriqueixen el sentit, com ja passava 
a Ruinas en monte Rutina, un quadre 
que vam veure a la important exposició 
de figuracions renovadas Muelle de 
Levante, produida el 1994 pel Club 
Diario Levante, i on també van estar re- 
presentats altres dos pintors de la pre
sent mostra, Antonio Rojas i Gonzalo 
Sicre.

Brigitte Szenczi i Juan Antonio Mañas 
treballen i exposen junts des de fa més 
de vint anys, realitzen i firmen les obres 
generalment per separat, i només de 
vegadas conjuntament, com a La Casa 
del abismo, una máquina de pensar 
inspirada per l’escriptor Ignacio Gó
mez de Liaño, o a La oasa-mandala del 
Sr. Hoc, amb la coMaboració de VI- 
cenç Ferran Martinell. Les saves pintu
ras són aMegories sobre temes com el 
pas del temps o la manca d’atenció 
(Szenczi), o com la realitat i la seva 
representació (Mañas). Són gairebé 
sempre arquitectes o paisatges amb 
figures, escenas i escenaris imaginaria 
amb elements simbòlics de carácter 
iniciàtic, però també amb details humo- 
ristics, on sovint es reuneixen el pre
sent i el passât, la memòria de l’expe- 
riència personal i la memòria cultural 
coMectiva.

Jorge Gay ofereix també subtils 
aMegories disfressades de composi- 
cions alhora postcubistes i metafisi- 
ques. És una pintura sobretot lirica, 
que gosa celebrar el que és millor, l’a- 
mor I la beilesa, a pesar del que és pit- 
jor. Quadres com ara Mayo será eterno 
I El descanso de las madres, resumei- 
xen molt bé el seu món, fet d’harmonies 
i dualitats, de calma i sensualitat. 
Lleument amenaçades per motius de 
malenconia, i de músiques cromáti- 
ques i tenais, pictòriques, en qualsevol 
valor s’acompanya del seu oposat o 
complementari: a cada calidesa li 
correspon una zona d’ombra, a cada 
eos sólid una transparéncia o un buit.

Antonio Rojas aconsegueix construir 
un món personal a partir d’influéncies 
com la pintura metafísica, l’abstracció 
geomètrica i el cubisme, però, sobre
tot, a partir del paisatge mari i portuari 
de Tarifa. El résultat és una sintesi for-

Triangle on golden bed, 1996. Gino Rubert

malment nitida, però ambigua pels 
seus jocs de plànois I perspectives, i 
argumentalment poètica i misteriosa. 
Els arquetips de la casa, el port, la riba, 
i’horitzó i el dio, aixi com el diàleg entre 
la liar i el que és lluny, entre l’espai 
obert i els limits, entre els volums sòlids 
i la fluídesa de l’aigua, entre la llum i la 
nit o l’ombra donen ais quadres de 
Rojas una dimensió al-legórica.

Els últims anys, Miguel Rasero ha fet 
un canvi radical, un exercici de des- 
pullament que ens permet parlar d’un 
nou cicle, negre i singular com l’època 
negra de Goya. Els éssers humans 
dels seus quadres són funámbuis, 
acróbates, equilibñstes que protago- 
nitzen accions perilloses a uns esce
naris el fons deis quais és, gairebé 
sempre, la negror. Els seus personat-

La certidumbre del poeta, 2000. Antonio Rojas.

ges es mouen en una mena de circ 
metafisic, sobre construccions incom
pletes, sobre estructures precáries, 
géométriques productores de caigu- 
des, adequades per representar els 
anys de la sida i de la precarietat labo
ral i ecològica.

Les pintores de Jordina Orbañanos 
tenen una beilesa i una contundéncia 
extraordináries, en primer Hoc, degut a 
un ús singuiarissim color -agosarat i 
precis-, la ÍMuminació, les textures i la 
composició. La seva obra ja queda 
lluny de les naturaleses mortes i de les 
vides silencioses deis seu mestre 
Morandi, i enriqueix aquest gènere 
amb una dimensió accentuadament 
biogràfica -o autobiogràfica- i existen
cia!. Les plantes sinuoses o carnoses, 
les fruités, els brots, els recipients i els 
espais deis seus quadres evoquen 
situacions humanes, naixements i 
extincions, emocions positives i negati
ves sobre qüestions com ara el desig, 
la mort o la soledat.

També Isabel Cid aMudeix, mit- 
jançant la representació d’objectes, 
situacions personals, relacions, ruptu
res de parelio o estats psicològics, i 
fins i tot composa una allegoria exis
tencia! a través d’un triptic protagonit- 
zat per caixes. Als seus quadres, allò 
que és objectual s’humanitza i allò que 
és humà s’objectivitza. Uns agafadors 
del metro poden expressar l’angoixa o 
la soledat, però en algunes d’aquestes 
obres hi ha una rara llibertat i una mena 
d’alegria secreta, malgrat el dramatis- 
me evident. El seu sarcàstic Homenaje 
a San Valentin, amb la forma d’una 
torre fosca, potser babèl-lica i fàllica, 
sota un cel vermeil i crispât, que és tot 
un exercici no ja d’humor negre, sinó 
d’alegria ombrivola.

Maria Gilbert recorre a l’escenificació 
fantàstica de carácter poètic o narratiu, 
per oferir una mena de diari personal o 
d’autobiografia pictórica. Representa 
personatges en situacions estranyes, o 
com a estranys en relació amb l’entorn, 
teatralitzat i fictici. La seva obra està 
piena de fantasies infantils que s’han 
fet adultes, de somieigs d’una infante
sa que ha ingressat en el món adult I 
no s’hi sent còmode. Hi ha una malen
conia als seus quadres, però també 
ironia, lirismo I una alegria que és, 
sobretot, cromàtica.
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La pintura de Leonard Beard ha can- 
viat els últims anys i, si abans tenia 
influències de Hopper, ara es troba 
més a prop del surrealisme i fins i tot 
de Rousseau, a qui Franz Rob va defi
nir corn “pare de la pintura estàtioa i 
concreta”, dos adjectius que s’ajusten 
a la colorista i enigmàtica pintura 
recent de Beard.

Pere Joan i Andrés Rábago (àlias Ops 
i El Roto), són dos dibuixants prestigio
sos, al meu parer els représentants 
més destacats, amb Guillem Cifré i 
Micharmut, d’un cert cómic d’avant- 
guarda que ja s’ha extingit a Espanya. 
De Pere Joan és una pintura de 1984, 
Zeppelines sobre 1953, que avui 
podem veure com un precedent de ro
bra de Charris, però també d’altres pin
tores més recents. El món segons Pere 
Joan és un Hoc on allò que és sinistre 
-la mort, la fugacitat, l’oblit-, pot ser 
transcendit amb alegria, poesia i lleu- 
geresa. Els seus personatges poden 
jugar a platges de cendra. I, allá on es 
va enfonsar el gos de Goya, un home 
llegeix nùvols i una dona pren el sol.

Andrés Ràbago és un pintor ex- 
ceMent, un metarealista diferent del 
surrealista Ops i del lúcid realista El 
Roto. Escena de caza i Las luces són 
molt representatives de la seva obra 
pictórica i es poden interpretar com 
al-legohes, respectivament, del món 
del poder i l’avidesa i del món de la 
Hum i el Hiurament, és gairebé com dir 
del bé i del mal, dues nocions que, 
avui, semblen un tabú fora de discur
sos religiosos.

Finalment, l’obra de Gino Rubert 
-barceloní, si bé va néixer a Méxic-, 
ens podria fer pensar en una Frida 
Kahio en versió masculina i amb un 
gran sentit de l’humor. Els seus perso
natges són la matelxa imatge de per- 
plexitat davant del món, davant de les 
seves situacions, davant deis altres i 
davant d’ells mateixos.

Rubert posa en escena, una certa 
difícil harmonía, situacions decidida- 
ment neurótiques que sovint aMudei- 
xen a les relacions de parella o entre 
sexes, amb un sentit de l'humor 
inteMigent i tragicómic i una ironia entre 
perversa i tendra.

Los asideros del metro de Londres, 1993. Isabel Cid.
Haig de dir que, per a la meva sor

presa, els 18 participants d’aquesta 
mostra han acceptât sense reserves 
que la seva pintura es definís com a 
metarealista, i aixó en una época en 
qué ser assenyat implicaría desconfiar 
de qualsevol isme. Personalment, estic 
en contra de qualsevol isme que siguí 
excluent, empobridor, que s’afirmi con
tra altres opcions, com va passar a l’è
poca de les avantguardes históriques i 
encara passa amb alguns avantguar- 
dismes i rereguardismes actuals. No es 
tracta en absolut d’afirmar que ara, alió 
artísticament correcte hagi de ser la 
pintura metarealista, però aquesta 
denominació ens pot servir per distin- 
gir un current pictóric amb caractéristi
ques própies, per cridar l’atenció sobre 
la seva existéncia dispersa, no anome- 
nada, per recordar que la capacitat de 
realitzaraportacions artistiques innova
dores i válides no és exclusiva deis 
artistes que utilitzen mitjans no tradicio
nale com les instal-lacions objectuals o 
audiovisuals. I també per recordar que, 
dins del débat estéril que ha oposat 
l’art abstráete al figuratiu, s’ha identifi- 
cat abusivament la figuració amb alió 
merament retinal, i que l’abstracció 
tampoc no té l’exclusiva de l’espirituali- 
tat de l’art.

HI ha força pintore que treballen 
encertadament, a Espanya i a altres 
países, en la mateixa Hnia que els 18 
selecciónate en aquesta mostra. Les 
obres de marina Núñez, Eduard 
Resbier, María Gómez o Marcelo

Fuentes, entre d’altres, no haurien de- 
sentonat en aquesta selecció, ni tam
poc algunos deis més veterans Miquel 
Vilà, Serra de Rivera o Pérez Villalta, ni 
les d’artistes estrangers com ara Mark 
Tansey o Pat Andrea. L’abundància 
d’artistes catalans a la present edicló 
es deu, en part, a una voluntat de 
donar a conèixer l’obra d’uns artistes 
que en molts casos no han tingut la 
difusió I el reconeixement que merei- 
xen, segurament perqué a Catalunya 
-més que a altres Hocs d’Espanya- s’ha 
identificat l’art contemporani amb altres 
propostes abstractos, matèriques o 
conceptuáis.

Per acabar, vuH subratllar que no és 
un fet casual que aquesta exposició 
hagi estât organitzada per la Sala 
Parés i la Galería Trama, de Barcelona, 
i pel Club Diario de Levante, de Valèn- 
cia, uns espais que, els últims anys, 
han jugat un paper important en la difu
sió de la pintura figurativa renovadora. 
Com a agraïment, he de dir que els 
seus responsables, Joan Anton Mara- 
gall i Juan Lagardera, van sintonitzar 
immediatament amb aquesta proposta 
i van trigar uns segons escassos -no 
exagero-, a decidir que donarien su- 
port a aquesta iniciativa participant-hi 
plenament.



Rabies

Ana Fernández Alvarez

El conjunt deis disset acrílics que ara, 
amb motiu del vint-i-cinqué aniversari 
deis afusellaments deis tres membres 
del FRAP i de dos coMaboradors 
d’ETA, ha estât rescatat de l’oblit de 
l’estudi de Jordi Roca per part de 
Virtudes Pérez per al diari El 9 Nou 
(27-11-2000, p. 27), és el producto 
directe de la visceralitat rabiüda que 
Jordi Roca, exmilitant del PSUC, va 
sentir en aquells moments. Una rábia 
a penes continguda front la salvatge 
actitud d’un govern que es gesta 
il-legítim i roman buit de contingut ide
ologie, perqué, com passa actualment 
amb ETA, el que importa és el “fet exe- 
cutiu”, única raó pressupostària del 
Régim, amén d’altres consideracions 
nacionalsindicalistes.

Aqüestes obres pretenen ser testi- 
moniatge i, com a tal, s’han d’assabo- 
hr una vegada han estât desempolsa- 
des. Perqué, més enllá de qualsevol 
valor plástic, resulten emblemes étics 
d’una recent memoria, un patrimoni 
que apeMa a la custòdia del que és 
més humé: el dret a deixar pensar i a 
existir la vida.

L’evident visceralitat que respira el 
conjunt queda domesticada per la 
seva pròpia intencionalitat: NO! no a 
qualsevol forma feixista, no a qualse
vol forma de prepoténcia del poder. 
Un poder al qual, des de cada imatge, 
se li acusa de practicar l’atrocitat, el 
ohm i l’arbitrahetat cívica.

Formalment, per a aquests acrílics 
l’artista opta per un registre lingüístic 
inscrit dins una abstracciò molt rigoro
sa i exigeix a I’observador una recons-
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trucció mental i imaginativa d’uns fets 
políticament molt concrets. El résultat, 
ara amb la distància d’anàlisi que ens 
dona el temps, ens fa entendre que es 
va utilitzar una propedèutica visual 
molt directa, més conductiva en el seu 
missatge que no pas constructiva. 
Postura, d ’altra banda, molt propia 
d’aquells temps i d’un estil que feren 
de l’Art una arma de combat politic.

Estudiados en seqüéncia aqüestes 
obres, l’artista les realitza en un cres
cendo declamatori molt violent, supe- 
ditant a la idea i a l’emoció qualsevol 
virtuosisme técnic. Ara bé, amb l’eficá- 
cia derivada d’una estudiada repetició 
metaicònica. En realitat i, sense pro- 
posar-s’ho, els acrilics s’inscriuen dins 
la vessant més cartonista de la seva 
carrera professional com a dissenya- 
dor grafie. Davant els esdeveniments, 
tots els cops de rábia es projecten a 
les obres a cops de tacados esfereí- 
dores, que atrapen l’ull de l’especta- 
dor i l’obliguen a reflexionar la imatge, 
sense concedir cap opció contempla
tiva.

_ í . i  . i  ......X . ^ .....
Dues de les 17 obres deis últims afusedaments de la dictadura. Jordi Roca

El nivell i la significació del conjunt són d’una literalitat molt gran, no deixen cap 
escletxa dubitativa al missatge i fan que els valors o les desvaloracions que es 
facin d ’una obra de conjuntura com aquesta siguin évidents, però no per això 
resulta fútil. Com el mateix Jordi Roca deia a Virtudes Pérez, en aquells moments 
té la voluntat de ser un pin:or social i, estudiada tota aquella etapa, però també 
l’anterior, és evident que, sinó únic, si que la seva obra II atorga el dret de ser con
sidérât un deis pintors socials més actius del Sabadell de l’oposició.
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Després d ’un petit paréntesi, iniciem 
aquí una nova temática del blues 
que ens portará a conèixer una de 
les seves formes d ’expansió més 
importants: els clubs; per a una gran 
majoria d’amants del blues o del jazz 
aquests locals representen la máxi
ma expressió d ’aquesta música, 
dones és el Ileo en es poden “fami- 
liaritzar” amb els diferente músics, 
sobretot amb aquells per els que se 
sent una admiració especial, i més si 
al seu talent hi afegeixen una bona 
dosi de carisma que porta a sentir-te 
encara més identificat amb ells.

Alguns d ’aquests clubs es conver- 
teixen a més a més amb segells dis- 
cogràfics propis, dones enregistren 
totes o la majoria de les actuacions 
que s’hi fan i per tant esdevenen molt 
més importants i famosos entre els 
aficionats; de entre tots, però, només 
una patita part arriben a estar consi- 
derats o etiquetats corn a mitics o lle- 
gendaris, sobretot aquells que por
ten molts anys en funcionament i que 
han vist desfilar per els seus escena- 
hs un bon grapat de músics que han 
aconseguit amb el temps arribar a 
dalt de tot i cotitzar-se corn auténti- 
ques figures del gènere.

Començarem aquest recorregut a 
la nostra ciutat i ho farem amb el més 
novell, però que tot i el poc temps 
que porta funcionant, s ‘ha convertit 
en el més prolific i actiu de tots: el 
Jam Session.

Situât a pie centre de la ciutat, con- 
cretament al carrer Raval de Dins12, 
manté una intensa activitat musical 
en viu que comença els dimecres
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font honor al seu nom, portant a 
terme unes sessions improvisados 
amb músics locals aficionats, de jazz 
i blues, a partir de les onze de la nit 
aproximadament i en les que tothom 
qui ho cregui convenient i es vegi 
capaç hi pot participar; els dijous el 
reputat mùsic de jazz Eroi Woiski, 
imparteix unes classes práctiques 
de cant per als qui vulguin introduir- 
se O minorar en aquest camp i els 
divendres i dissabtes tenen Hoc les 
actuacions en viu pròpiament dites, 
moites de les quais totalment reco- 
manables atés el gran nivell i qualitat 
dels intérprets; músics i grups de 
prestigi corn Philipe Colom. Amadeu 
Casas, Loti Lewis, August Tharrats, 
Tandoori Lenoir o Midnight Ro
ckets, per posar només un exemple, 
han fet les delicies dels aficionats, 
que malauradament, no sempre son 
tants corn el local, els músics i els 
seus propietaris mereixerien; els 
dimarts, no hi ha actuaciò en viu però 
es pot gaudir de la millor música 
ambiental de jazz i de blues aixi corn 
de videos del mateix estil, en una 
atmosfera íntima i acollidora que els 
seus responsables, Joan Recolons i 
Conxita Alemany, cuiden i mimen 
realitzant un esforç encomiadle per 
mantenirviu aquest local, tot un luxe, 
en una ciutat com aquesta.

En quin moment veu decidir enge- 
gar un local d ‘aqüestes caractéristi
ques i amb música en viu de Jazz i 
Blues?

Dones el principi es pot situar un 
grapat d'anys enrere, concrètement 
quan tenia divuit anys, moment en 
que vaig descubrir el jazz i ja que no 
m’hi vaig poder dedicar com a músic 
per problèmes laboráis, la meva 
iMusió era arribar a tenir algún dia un 
club de jazz; i estic molt content

GALERIA D'ART
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d’haver-ho aconseguit i mirarem d’a- 
guantar tot el que puguem perqué és 
un mén molt difícil.

Tenint en compte que proveniu de 
Barcelona, quin va estar el motiu 
per el que el veu obrir a Sabadell; 
per la poca oferta d’aquesta música 
o per altres raons?

Básicament per la poca oferta i, per 
tant, per la quasi nuHa competéncia 
en aquest sentit; a Barcelona hi han 
bastante locals per escoltar jazz i en 
canvi aquí a Sabadell apart del 
Griffin, pràcticament no queda res; 
també vam pensar que un club d ’a- 
questes caractéristiques al centre de 
la ciutat seria un bon punt d ’atracció 
per a la gent que li agrada el jazz, no 
tant sols per venir a veure actuar els 
musics, sinó per passar una bona 
estona escoltant bona mùsica am
bientai mentre es pren una copa.

Ens pots explicar una mica els 
teus inicis com bon aficionat al 
jazz?

Tot va començar quan em vaig 
comprar el primer tocadiscs quan 
tenia setze anys; m’agradava la 
mùsica en generai i encara no tenia 
definida la meva personalitat en 
aquest sentit; el meu germà em va 
preguntar quin seria el primer disc 
que posaria i em va parlar d ’un grup 
anomenat The Shadows, que només 
tocaven instrumentals(he de dir que 
tant al meu germà com a mi sempre 
ens ha agradat més la mùsica instru
mental que la cantada) vaig decidir 
comprar un disc d ’aquest grup, que 
en aquell temps es tractava d ’un EP, 
és a dir, un disc senzill però de qua
tre temes i em van entusiasmar tant 
que vaig començar a comprar discs 
dels Shadows i a anar a tots o quasi 
tots els concerts que podia a 
Barcelona dels diferents grups que 
hi actuaven, però amb el temps em 
vaig adonar que aquest tipus de 
mùsica més aviat comercial com 
Shadows, Beatles etc, m’avorria una 
mica perqué quan havia sentit els 
discs tres o quatre vegades ja m’ho 
sabia de memòria i jo necessitava

quelcom més; al cap de poc vaig 
descobrir grups com Ten Years After 
i Creedence Clearwater Revival o 
Jethro Tull que, a mitja cançé, im- 
provisaven soles que m’encantaven; 
per altra banda, vaig conèixer un 
altre grup anomenat Booker T. & the 
M.G’s, que tocaven amb Hammond 
B-3 i que em va deixar bocabadat, 
més tard Brian Augher, també amb 
Hammond i, finalment, Jimmy Smith, 
probablement el rei indiscutible d’a
quest instrument i que va ser definitiu 
per entrar totalment en el mon del 
jazz; a partir d ’aqui em vaig dedicar 
a buscar llocs per Barcelona on es
coltar jazz però m’en vaig adonar 
que no hi havia massa cosa, tant sols 
la Cova del Drac, el festival de jazz 
durant el més d ’octubre i la velia 
Jazz Cava de Terrassa: d aquesta 
manera és corn em vaig introduir en 
aquest mén.

Qui és el responsable de la deco- 
ració i l’estètica del locai, tu o la 
Conxita?

A nosaltres ja ens agradava aquest 
Hoc abans de comprar-lo; tenia les 
parete insonoritzades i totes les fotos 
i quadres que pots veure ja els tenia 
guardate a casa foia molt de temps i 
sempre pensava allò de “si un dia 
aconsegueixo tenir un club de jazz 
les penjaré a la paret” ; l’ùnic que fem 
ara és renovar-les a mida que tenim 
l’oportunitat d ’anar coneixent nous 
mùsics.

Quin tipus de pùbiic assisteix nor- 
malment aqui als concerts?

Acostuma a ser un pùbiic de trenta 
anys en endavant, parelles o gent 
sola, però poca gent jove excepte 
els dies que fem blues.

Ùltimament apart de jazz i blues 
heu fet actuacions d’altres tipus de
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música, tipus revival, bàsicament 
dels 60; aixô és perqué costa molt 
viure només del jazz i més en una 
ciutat com Sabadell?

Jo creo que és impossible viure 
només del jazz, es fa purament per 
afielé, per aixé esporádicament fem 
aquests altres tipus de concerts, jun- 
tament amb els de blues, que enca
ra que com a música formi part de la 
mateixa familia, a nosaltres ens agra
da més el jazz.

l’Estiu passât com a cloenda de la 
temporada veu portar un grup que 
toca música de Shadows anomenat 
Sombras, que van omplir totalment 
el local i amb gent que fins i tot es va 
desplaçar des de Barcelona; pot ser 
aixô un indici de que la gent sent 
una atracció una vegada més per la 
música deis 60 i caldria incrementar 
aquest tipus d’actuacions?

Jo vaig portar els Sombras perqué 
com ja hem comentat abans tocaven 
la música instrumental amb la quejo 
em vaig iniciar: Shadows, Peque- 
nikes, Spotniks, Ventures, Relám
pagos etc. i quan els escolto s’em 
posa la pell de gallina; és per aixé 
que creo que al menys tocaran un 
pareil de vegades a l’any; també hi 
ha un grup anomenat Abbey Road, 
que fa música de Beatles i que 
també intentarem portar perqué sén 
estiis de música que han marcat una 
época.

Quins han estât els grups més exi
tosos o quines han estât les actua- 
cions més “glorioses”, aquellas que 
no s’obliden mai?

Indiscutiblement les de blues sén 
les que arrosseguen més gent; 
només et diré que la més memorable 
va estar la d’August Tharrats Blues 
Trio amb la Txell Sust, que va servir 
per celebrar el primer aniversari; em

vaig haver de posar a la porta del 
carrer per no deixar entrar a més 
gent, tot i que la vaig deixar oberta 
perqué, al menys ho sentissin des de 
fora; si arribem a tenir un club el 
doble de gran l’haguéssim empierti

I per a tu, com a satisfacció perso
nal, quin ha estât el millor o de quin et 
sents més orguliós d’haver portât?

Per a nosaltres el Perico Sambeat, 
probablement el millor saxofonista 
d ’Espanya, tot i que va ser molt difícil 
portar-lo i ens va costar molt i també 
els Tandoori Lenoir, que va ser una 
gran satisfaccié personal tenir-los 
aquí; també voldria nomenar a Lucky 
Guri, Loti Lewis i a un saxofonista 
americá afincat a Madrid, anomenat 
Bob Sands.

El fet de tenir un club de jazz i 
haver d’organitzar concerts durant 
tot l’any suposa un sacrifici impor
tant ja que és pràcticament impossi
ble per part vostra assistir a altres 
actuacions que fan les gran estre
lles del gènere; com ho porteu aixô?

Nosaltres ja ens vam mentalitzar 
molt quan vam obhr de que hauhem 
d’assumir aquest handicap, però la 
veritat, corn que ja hem assistit a 
tants concerts, ho portem força bé; 
de totes formes cada any, al juliol, 
intentem tancar uns dies per veure i 
gaudir d ’alguns festivals de jazz 
importants corn el d’Andorra, Gue- 
txo O Sant Sebastià, ja que és una 
bona época i en fan bastante.

Com veus la nova temporada que 
acaba de començar; creus que será 
més exitosa que l’anterior?

De moment he observât que als 
concerts hi assisteix molta gent; una 
altra cosa és que econòmicament 
ens hi surti rendible perqué com ja 
saps, al no fer pagar entrada, només

incrementem una mica el preu de les 
consumicions, però moites vegades 
la gent no consumeix el que seria 
minimament desitjable i em sap molt 
de greu perqué demostren no ser 
conscients del preu que tu has de 
pagar per aconseguir portar deter
minate mùsics.

Quins són els vostres projectes 
més immédiats?

Bàsicament porta mùsics de quali- 
tat i, més endavant, intentar portar 
algún músic de renom internacional 
tot i que és molt difícil principalment 
pel tema economie; però ho intenta
rem.

Com bon aficionat al jazz i a la 
bona mùsica deus tenir una extensa 
discografia.

l’Ùltima vegada que vaig contar els 
dies tenia uns cinc mil L.Ps entre 
jazz, blues i mùsica dels 60 i 70 i uns 
dos mil C.Ds, és a dir entre set mil i 
vuit mil discs.

Impressionanti Bé, dones si et 
sembla podem donar per acabada 
aquesta entrevista; t’agradaria co
mentar alguna altra cosa que hagi 
quedat pendent ?

Si; només agrair tot l’esforç i la 
dedicacié que porta a terme la meva 
dona ja que sense ella aixé difícil- 
ment podría tirar endavant.

Dones felicitats Conxita per la teva 
encomiable dedicació i tenacitat 
que esperem veure ámpliament 
recompensada algún dia.
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Després de tantes i tantes entrevis
tes i semblances que al llarg deis anys 
he anat fent i publicant, ara halg de 
recorrer a una emergéncia fins i tot 
involuntária. Ella és haver de parlar de 
Xéspir, el meu pseudónlm que té la 
seva historieta i que vaig adoptar per 
haver-me batejat així una colla d’a- 
mics tot fent el servei militar a l’Àfrica, 
al Marroc I concretament a Tetuán. I 
com va anar per qué m’apliquessin 
aquest nom?

Degut a la meva afieló a llegir les 
obres de Shakespeare.

Aquell grup d’amics fou batejat com 
la brigada cuscuniana. La rao era que 
del grup solía dur la veu o el portant- 
veu... Allá vaig crear un mural -un diari 
mural- que es penjava en una paret de 
la mateixa cantina de la caserna. 
També vaig promoure un grup per fer 
teatre. Era un activista.

Des del Marroc vaig enviar articles al 
Diario de Sabadell sobre temes tiples 
del Protectorado Español. El seu 
direotor aleshores, Joan Amella, em 
proposá en un deis permisos de qué 
vaig gaudir èsser oorresponsal del DS 
al Marroc. No ho vaig acceptar. No 
volla lligar-me en res. Però vaig conti
nuar publioant els meus articles.

El Xéspir el vaig firmar en uns aforis- 
mes que vaig comengar a escriure en 
un viatge comercial que feia per 
Alacant. Vaig passar-me tot un diu- 
menge a l’habitació de l’hotel escri- 
vint-los. L’endemá, quan em va venir a 
busoar el representant per marxar a 
Albacete em pregunté com havia pas- 
sat el dia. Vaig explicar-li que esorivint 
uns aforismes que havia tituiat 
Grageas evocant Las greguerías de 
R. Gómez de la Serna. Eli conduía un 
cotxe, un Seat 500 amb fuel, I em 
demaná que les hi llegís. Aixé ho vaig 
fer i comengá a enriolar-se tot oon- 
duint per aquella carretera quasi 
desèrtica; poc tránsit existia en 
aquells anys, a principia deis setenta. 
El cotxe felá ziga-zagues i s’hl divertí 
tant amb aquells aforismes que em

semblança

Xéspir

Joan Cusco í Aymamí

proposé que de retorn a Alacant em 
presentarla el director del clari per 
publlcar-les... No ho vaig acceptar, 
però a canvi, de retorn a Sabadell les 
vaig ensenyar al senyor Palau, alesho
res director de Diario de Sabadell, el 
guai va dir-me que es publicar en en el 
diari. Així fou. Per altra part va g fer un 
lllbret -Grageas y otras puñetas- iMus- 
trat per mi mateix. Fou éditât a Editorial 
Claret de Baroelona (1974) I es venia a 
cent pessetes... No recordo qui tiratge 
es féu, però vaig donar bona part d’ell 
a l’Assooiaciô Prosubnormals de 
Sabadell, de la quai formava part de la 
seva junta I ooMaborador del seu but- 
lleti-revlsta, de la quai n’era director el 
bon amio Ramon Saltor. Formévem

una redacció composta per Emili 
Fllerro, que n’era l’énima, Joan Casals, 
Josep Maria Riu i Joan Cuscó-Xèspir.

Vull citar que el senyor Palau, el quai 
sempre m’havia dispensât una defe
rent atenció, em digué que jo tenia 
humor anglès... De fet sempre he tin- 
gut sentit de l’humor i em oonsidero 
humorista. No m’agrada la sétira i fujo 
de la Ironia ofensiva...

Retornant al Ilibret de Las grageas, 
vaig dedicar un exemplar a la mamà 
del milió, la senyora Maria Mercè 
Carbó. En una ocasió em digué: “El 
teu Ilibret el tinc sempre a la tauleta de 
nit... Quan arribo a casa després d’un 
dia tan atrafegat, l’obro i el llegeixo 
una estona. Em distreu i em treu les 
cabòries...

Aquest judici, aquest senzill elogi, ha 
estât un dels més preats. De debò. 
Cito la dedicatória que em féu en el 
seu Ilibre Somriures trencats, amb 
fotografíes de Josep Busoms: ‘A l’a
mie Joan Cuscó que tant fa per a què 
els nostres infants puguin somhure” 
(desembre de 1976).

Fie escrit contes d ’humor i també arti
cles que durant un temps van publi- 
car-se en el Diario de Sabadell, 
Quadern, El 9 Nou...
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En ocasió d ’una visita a l’amic Alfons 
Figueras, l’autor de la tira ce Don 
Plácido durant molts anys a La 
Vanguardia i continué en la tira diària a 
l ’Avui, des que va aparèixer, prirrer 
amb “El ben Jan” i després amb 
“Mister Elyde”, fou allá el 1943-4^, 
dibuixant del mural en la caserna del 
Regimiento de Ingenieros y Zapa
dores del Noveno Cuerpo del Ejército, 
a Tetuán, dio al fullejar les meves gra
geas i dibuixos s’hi divertí i la seva

muller, tot seguit, comenta: “Veus, 
Alfons, si tu dibuixessis oom el teu 
amic, et guanyaries millor la vida!...”

D’aque I mural puc dir que el tinent 
de la companyia Destino, de la qual 
formávem part l’Alfons i jo, entre tants 
altres anics i companys, instituí un 
premi pel millor escrit i el millor dibuix 
publicat en el mural. El primer premi el 
vam guanyar l’Alfons i jo i, en el mo
ment de recollir el premi en metál-lic

-creo recordar que era de 25 pesse- 
tes a partir entre els dos- el tinent posé 
deu pessetes davant nostre. Deu pes- 
setes per cadascú. L’Alfons allargé la 
má per recollir-les i jo li vaig deturar el 
carni tot dient a l’oficial que faltaven 
cinc pessetes. Ens mané que “o lo 
tomas o lo dejas...” I, és ciar, vam aga- 
far-les...

En una altra edició del mural vaig 
penjar un article d’un estudi de les 
llengües éries i romanes, incloent en 
aqüestes el catalé. Quina expectació 
vaig aixecar! El eos d’oficials em van 
fer presentar davant d’ells i em van 
objectar i fins i tot ridiculitzar l’article 
en el guai posava el catalé com a llen- 
gua. Em van dir moites coses grosses 
i jo, palplantat davant d’ells aguantava 
el xéfec. Quan van remetre els insults 
vaig dirigir-me al capité castrense: “Mi 
capitán, me ratifico en lo que he escri
to y me remito a lo que dice la Gran 
Enciclopedia Espasa... Els vaig deixar 
muts... I aquell article seguí penjat fins 
a la nova edició. Aixó succeía alié l’any 
1943... Era tenir humor!?

Del calendari van caient fulls i més 
fulls, anyades i anyades i quan arriba 
el 1979 confio al dibuixant de cómic 
Jaume Mainou obrir una pàgina d’hu- 
mor a la revista Quadern. Vaig crear el 
nom de dos personatges: Pam i Prim 
(el petit i el llarg) i el dibuixant els va 
interpretar a la perfecció. Així van 
aparéixer -van néixer- a la darrera 
plana de la revista. Li donava els tex
tos i eli els interpretava amb dibuixos 
idonis. Així van tenir una certa conti- 
nuí'tat, però, com tot, va acabar-se... 
No l’amistat entre els creadors, que 
sempre s’ha mantingut viva.

L’any 1985 vaig engrescar a l’amic, 
dibuixant i pintor, Ricard Calvo a fer un 
suplement de còmic per la mateixa 
revista. El nom seria QUA-CÒMIC i així 
s’encetà el primer número. Seguí
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publicant-se com a suplement de 
Quadern fins al número 23. Visqué 
prop de oinc anys. Vaig coMaborar-hi 
amb uns textos d’humor, és dar, il-lus- 
trats per dibuixants jeves que l’amie 
Ricard va invitar. Hi havia uns projec- 
tes per continuar, millorar i ampliar 
però l’economia mana i obliga i vam 
fer mutis...

En publicar-se un nou diari a la ciutat 
vaig èsser soMicitat per coMaborar-hi. 
Des del primer número he estât un 
col-laborador, reincidint amb articles 
divertits. Sempre he procurât comen
tar la vida amb ciau d’humor perqué el 
món gira i gira removent-se en aspee- 
tes negatius, transcendint les coses 
dolentes sobre les bones, que també 
n’hi ha algunas... Tot es voi pintar de 
color negre.

Cuscó- Xéspir és més o menys tal 
com he procurât descobrir com és o 
com són. Es porten bé entre ambdós 
perqué solen posar-se al davant del 
mirali i es fumen d’ells mateixos. És 
que n’hi ha per hure, pensen mútua- 
ment. Entre els meus detectes i virtuts 
que tiñe sempre he procurât mantenir 
una bona imatge i èsser transparent. 
No sé, però, si aquest propòsit pre
senta un bon balanç... Ah! Confesso 
tenir l’ús i potser l’abús d’emprar els 
punts suspensius. Será perqué no 
m’agrada posar punts finals a res... La 
vida continua...

ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61 

08201 Sabadell

QUESTIONARI PROUST
-El principal tret del meu carácter?
-Seny i rauxa
-La qualitat que prefereixo en un home?
-Que sigui bo, honrat, treballador i tenir sentit de I’humor.
-Allò que més m’estimo dels amies?
-On sòn?
-El meu principal detecte?
-No m’agrada dir No...
-La meva ocupació preferida?
-Viure i somriure.
-El meu somni de benestar?
-Tenir-ho tot perqué tot és re...
-Quina fóra la meva pitjor desgràcia?
-No tenir cap gràcia, a part de moites d'altres...
-Què voldria ser?
-El que sòc multiplicat per deu...
-On desitjaria viure?
-A Xauxa, que és a prop...
-Quin color prefereixo?
-El verd perqué no madura.
-Quina flor prefereixo?
-Com en Pia: la carxofa, que és comestible...
-Quin ocell prefereixo?
-L’ocell de paper.
-Els meus autors preferita en prosa?
-Pia, Cela, Moneada...
-Els poetes preferita?
-Mossén Geis, Machado, Pere Quart...
-Els herois de ficció?
-El Quixot.
-Les meves heroines de ficció?
-Mafalda, per exemple.
-Els pintora predilectos?
-Tots els meus amies que pinten...
-Els meus herois de la vida real?
-Els de la societat anònima...
-Les meves heroines històriques?
-Mira, m’ha marxat de la memòria...
-Els noms que prefereixo?
-Joan, Josep i Maria i ases que n’hi havia per totes les cases.
-Qué detesto més que res?
-De la cuina: cargols a la llauna i “callos a la madrileña’’...
-Quins caràcters històrics menyspreo més?
-Els que apliquen la raó de la força...
-Quin fet militar admiro més?
-La batalla de Waterpolo, corn va dir un esportista...
-Quina reforma admiro més?
-Les que fa i desfà el nostre ExceMentissim Ajuntament...
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Tenir una vareta màgica; ser un mag.
-Com m’agradaria morir?
-Em pregunto: jo també?...
-Estât present del meu esperit?
-Bé, moites gràcies.
-Fets que m’inspiren més indulgéncia?
-Aquella frase de Pau Casais o de Francese Pujols que diu: Vindrà un dia que els 
catalans ho tindrem tot de franc...

-El meu lema?
-Ve del sud: “too er mundo es güeno’’... (Punyetes!...)
-Corn SÓC?

-No SÓC ni millor ni pitjor: Sòc diferent...
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A  la nostra ciutat, d’uns anys ençà, no 
estem gens acostumats a que surtin 
(libres com el de I’Ana Fernández 
Álvarez tractant el tema amb tant de 
rigor. La autora de EL CEMENTIRI DE 
SANT NICOLAU, donant mostres de 
madúrese, ens ha obsequiat amb una 
obra que, allunyada de posiciona- 
ments partidistes, ens apropa amb 
credibilitat al cementiri i el cuite a la 
mort. A Sabadell son molt poos els 
escriptors que han fet esment d’a- 
quest indret. Més, el cert és que, mal 
ningú havia tractat aquest tema amb 
tant aclaridora visió com ho ha fet 
aquesta Doctora en História de l’Art. 
Aquest Ilibre ha estât éditât per la 
Biblioteca Abat Oliva de Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat. Tota una 
garantie.

Malauradament, no estem habitúate 
a que eis nostres escriptors afrontin 
ternes inédits de la nostra historia pas
sade O recent, tant se val, amb credi
bilitat, dones, massa sovint es recreen 
en arguments o personatges, super- 
mitificats. No obstant el més greu de 
la qüestié és que, als errors de con- 
cepte s’hi sumin, sense cap mena de 
pudor, les premeditades exclusions. 
Donant aixi, una visió ambivalent i par
tidista de la historia. Actitud aquesta 
que, en Hoc d’enriquir-nos ens empo- 
breix. La historiografia que no es base 
en la investigació i, sistemàticament 
defuig el compromis amb la societat, 
no és res. No obstant, Ana Fernández 
amb aquest (libre ens obre, nova- 
ment, la porta de la recerca i ho fa, 
precisament, sense prejudicis amb un 
tema que, a priori, rellisca a molta 
gent: el nostre cementiri i amb ell la 
cultura de la mort. I és que el culte a la 
mort, a mesura que la societat moder
na avança, cada vagada resta més i 
més allunyada del context general de 
l’existéncia. I aixô és tant aixi que fins 
hi tot les families procuren escatimar- 
ne la seva dramatització als infants.

El cementiri 
de Sant Nicolau 

de Sabadell

Jordi Roca i Tubau

Corn si la mort no fos un fet quotidià i 
ineludible.

Confesso que no sóc home de 
cementiris però, aquest (libre, m’ha 
intéressât tant pel seu plantejament 
corn pel seu diseurs. La mort és —vul- 
guem-ho o no i al marge de les creen- 
ces religiöses— el punt i final de la 
nostra existéneia física. És a dir, amb 
ella, els humans “entrem a la vida eter
na” i, amb ella, els cementiris és con- 
verteixen en la ciutat dels morts. Ciutat 
on eIs vius dipositem la despulla d’a- 
quells que, en vida, han estât motiu 
d’amors i desamors. La mort, dones, 
és part indefugible de nosaltres matei- 
xos, i des de que l’home és home, a la 
mort, li ha rendit un culte entranyable. 
Culte que, sovint, és veritable testimo
ni de la manera de ser i de viure d’una 
societat. I aixô és tant aixi que no en va 
eis arqueélegs cerquen en les necró
polis aquellos tombes que, mitjançant 
l’estudi d’objectes i pertinences dels 
difunts, aportin Hum a la recreació de 
les civilitzacions que ens han precedit. 
La cultura funerària és, i ha estât arreu 
i en totes les civilitzacions del món, 
una font on en el seu doll els investiga- 
dors hi cerquem, a més de les incóg
nitos de la nostre existéneia, les pre
guntes sense resposta del més enllá 
espiritual.

L’Ana amb una delicadesa i una 
Sensibilität digne de ressenyar ens ha 
mostrat, amb la seva obra, la bellesa 
d’un entorn desconegut per la majo- 
ria dels sabadellencs, hi ho ha fet 
amb un léxic a l’abast de tothom per a 
pal-liar, en certa mesura, el “desco- 
neixement popular evident”, sense

ANA FERNANDEZ ALVAREZ

EL CEMENTIRI 
DE SANT NICOLAU

PUBUCACfONS Dt LABADIA DE MONTSERRAT

que aixó vulgui dir renunciar a res. El 
cementiri de Sabadell és un Hoc, com 
molt be diu ella, ”on hi han més mos
tres d’art per metre quadrat de la ciu
tat”. I és que l’art funerari ha estât el 
mitjá que els vius han emprat tant per 
fer memòria de la personalitat del 
difunt com de la seva ostentació ma
terial davant la societat.

Ana Fernández en el seu prefaci diu 
“Vivim un present dolg pel que fa a 
l’estudi urbanístic com a referent 
reflexiu del que són, avui dia, les ciu- 
tats i com és la manera de viure-les”. I 
jo afegiria que aquest present dolg 
cal que el traslladem, sense més 
demores, al fet cultural en tota la seva 
extensió. Altrament anirem enrera. I 
és que el nostre futur si no passa per 
la innovació i alhora el respecte a la 
tradició, será un futur totalment des- 
cafei'nat i el que és pitjor un futur 
sense memòria.

Ara que encetem un nou mil-leni cal 
que fem un esforç i creativament ens 
situem allá on ens correspon i, de una 
vegada per sempre enterrem les Táñ
eles avantguardes” per a donar a 
Hum, amb el nostre compromis, el 
futur innovador que ens mereixem. 
Mes ser innovador vol dir estar com- 
promés amb aquellas coses que, 
mantes vegadas, els “creadors” ob
vien, unes voltes per ignoráncia i d’al- 
tres per manca de creativitat que és 
molt mes greu.
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Maria Paredes comença el pròleg 
dient “Sta, viator! “atura’t vianant” ! epi- 
tafi gravat en una petita tomba de la 
Via Àpia dedicat a una noia jove. 
Dones be aquesta crida a aturar-se 
creo es válida per a tothom. Aturar-se 
a contemplar allò que ens és proper 
no és altra cosa que el plaer de la con- 
templació, práctica aquesta quasi 
desterrada dels hábits de la societat 
moderna. Mes, no oblidem que la con- 
templacló; és part indispensable de la 
dinàmica humana. Si no contemplem 
el nostre entorn amb els nostres propis 
ulls ni tan sols sabrem on vivim. SI no 
gaudim de les nostres coses, per peti
tes que siguin, mal gaudirem de la 
nostre Identität! I no oblidem que els 
sllencis I les preséncies perdudes, son 
part Indefugible de nosaltres matei- 
xos. No en va l’autora diu del nostre 
cementiri que “És un Hoc on l’incons
cient ciutadá es manifesta amb tota la 
seva força i naturalitat, un indret on el 
Sabadell més intim se’ns ofereix amb 
més claredat.”

Avui i ara sembla corn si la cultura, 
la rellgiô I les tradicions fossin ele
ments sobrers a la nostra civllltzacié. 
Alerta! d ’aqui a l’abisme només hi ha 
un pas que a voltes no te retorn. I si 
corn sembla en el futur només ha de 
prevaldré la deshumanitzaclô en 
favor dels Interesses d ’uns poos el 
nostre taranná mediterrani corre perill 
i, de retruc, “ la convivéncia entre la 
ciutat deis vius i la deis morts” esde- 
vindrá tant desproporcionada que, 
probablement, bona part de la nostra 
cultura judeo-cristiana deixará de 
tenir sentit. Més tothom ries i pobres 
aniran a parar a la ciutat dels morts, 
malsigui en un ninxol de moderna 
construccló despullat d’art I de tota 
referéncla a la seva personalitat o, en 
última instáncia, incinérât per a restar 
pels segles dels segles en l’anonlmat.

Corn que res és casual creo que 
aquest Ilibre és un document de pri
mera mà que ens apropa a basta- 
ment al diseurs de la simbologia; dis
eurs que sense mes dilacions ha de 
retornar a l’art la fundó primigènia: 
materlalitzar les idees i elevar-les al 
sublim. No en va en l’art funerari no hi 
ha res de gratuit, tot te el seu signifi-

cat i l’artista a l’hora de olasmar les 
seves obres els hl ha dons: el sentt 
que cal, sentit que sovint va més enllà 
deis condicionaments es:é: cs de la 
plástica exposada a les galones 
comerciáis. Sentit que afaiçonat amb 
cura és testimoni de l’art del seu 
temps; per tant l’art funerah, avui corn 
sempre, és un art comprorrès que es 
projecta més enllà del seu petit clos 
sent, art i part d ’aquell espa de reco- 
lllment. Espai que hom el petja er 
sllenci. Espai on hom oblidart-se oer 
uns moments del brogit en gauceix 
malgrat l’indefugible pas cel temps.

El Cementiri de Sant Nicolau o corn 
vulgarment diem el Cementiri de 
Sabadell de ben segur que a partir de 
la lectura d ’aquest Ilibre hem el visi-

tará I el mirará amb uns altres ulls i tal 
vegada i cercará a l’ombra dels 
xlprers resposta a les preguntes que, 
malgrat no en tinguin, a hom l’ajudará 
a viure en pau amb si mateix. Cosa 
aquesta que escasseja en una socie
tat que com la nostra tot font taula 
rasa al llegat cultural, a passes age- 
gantats es materlalitza en desmesu
ra. Llástima.

Mausoleus de jaume i Josep Gorina Pujo, 
Arquitecte: Juli Batllevell Arus, any 16® 
Escultor; Rossend Prat.

FOTO: JORDI JOVANTENY
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Amb
mirada
perduda
i ull humit
(Records de postguerra)

JAUME BALAGUERI GASSÒ

Sabadell al segle xx
Esteve Deu i Jordi Calve! | Marti Madn j Joi

Marines soledats. Cartes a Conxita Riera.
Joan Oliver.

FuniJació La Miraida. Maig 2000.

“Pel damunt de tôt, aquest conjunt de car
tes, que comencen el juliol de 1947 i acaben 
el gener de 1948, son una mostra de la 
prosa Iliure de l’Oliver, de la seva enorme 
capacitat lírico-narrativa, sense crosses, 
sense obsessions d'estil’’.

Insolad ans.
Nova poesia sabadellenca.

Mireia Bonet, Jordi Falguera, Jordi Joan, 
Txell Marti, Silvia Melgarejo, Marc Serrano.

Poetes al Sol. Sabadell, 2000.

“Algù selecciona sis poetes sabadeiiencs, 
joves I desconeguts, per fer-ne una lectura 
(la darrera) al Teatre del Sol dins del cicle 
Poesia al Teatre, el 18 de maig de 1998. El 
teatre s’omple. A la sortida ningù no pot 
comprar cap llibre. Passades unes setma- 
nes el programa Ex-libris de Catalunya 
Ràdio dedica un espai per informar sobre 
aquesta lectura i els sis poetes de Sabadell. 
Un any i mig després surt al carrer aquest 
llibre que ara teniu a les mans, amb una 
mostra del que són capaços de dir-nos 
aquests poetes. Tal vegada aquest llibre 
surt en el moment oportú”.

Amb mirada perduda i ull humit.
Jaume Balaguer i Gassò.

Biblioteca Quadern n-. 30. desembre 2 0 0 0 .

“En un moment donat de la teva existén- 
cia, quan ja et resta menys temps per reco
rrer que el que portes a les espatlles, a vol
tes t’atures, mires endarrera i contemples la 
senda en la distáncia del temps. I fas com 
una mena de balanç. I et vénen a la memò
ria, desordenadament, una sèrie de vivén- 
cies i de records que t’han fet companyia al 
llarg de la teva vida. I penses que els 
podries posar una mica en ordre i deixar-ne 
constáncia escrita, ni que sigui per tu 
mateix, deis avatars i les experiéncies que 
ens va tocar viure, dintre del protagonisme 
anònim, ais de la nostra generació”.

Josep Renom. Arquitecte.
Josep Casamartina.

Fundació Bosch i Cardellach. Juny 2000.

“Un deis trets més característics de l’ar- 
quitectura de Renom és la curiosa adscrip- 
ció estilística ais corrents próxims a la 
Secessió vienesa”.

Sabadell al segle XX.
E. Deu, J. Calvet,

M. Marín, J. Sala-Sanahuja.
Fumo Editorial. Abril 2000.

“Tot i que alguns deis aspectes del 
Sabadell del segle XIX es van mantenir fins 
ben entrât el segle XX, en els darrers anys els 
canvis han estât significatius. I aixô és el que 
S a b a d e ll a l s e g le  X X  reflecteix: tot allò que la 
ciutat ha recollit del passât i el que de nou 
s’ha impulsât en aquesta darrera centùria”.

Quan deixaré de creure.
Josep Gerona.

Viena. Poesia. Setennbre 2000.

“Només caldria ara remarcar, per si fes 
falta, que la poesia de Josep Gerona diu 
moites coses, <parla>, en definitiva, però, 
abans de res, suggereix, tal corn passa, 
d’altra banda, tan sovint en l’art i la literatura 
del nostre segle”.

INFORMACIO 
FACILITADA PER :

¡librería sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL
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Per qüestions d’edició, escric aqües
tes rallies quan el calendari encara no 
ha deixat caure el full del novembre. 
És a dir: estem enfonsats en la misè
ria, el bo de Serra Ferrer -el més sim- 
pátic deis darrers anys i l’únic que 
s’entén quan diu coses- encara és 
l’entrenador, seguim sense noticies 
clares del que és un porter de fiar, la 
defensa ha renoval la seva afiliació a 
les Germanetes de la Caritat i practica 
amb constáncia la caritat amb els més 
pobres, la resta de l’equip continua 
buscant uns bolets que aquest any 
s’han fet més aviat poc i els seguidors 
sucumbeixen a l’evidència amb pre
guntes metafisiques del tipus “qui 
som?”, “on anem?”, i “on ens porten?”. 
Si: és novembre, i la marxa de l’equip 
està a punt de superar les previsions 
més esfereïdores.

Què ho fa que cada novembre pas- 
sen un calvari? Tan malament anem, 
d’ordre mental, que capgirem l’any 
litúrgic? O potser és que el desordre al 
oamp afecta de manera definitiva la 
concepció del món? I un problema 
encara més terrible: qui ens assegura 
que això s’acabarà quan acabi no
vembre? Quan el lector tingui al da- 
vant aqüestes rallies, potser ja s’haurá 
fet una certa idea de per on van les 
coses i sabrá si aquesta pregunta té 
una resposta que apunti una certa 
esperança o seguim el nostre carni 
imparable a un més deis desastres 
histérics (i histérics).

Un servidor, poc creient i gens refiat 
en atzars favorables, té poca tendèn- 
cia a l’optimisme. Més que res perqué 
la realitat sol confirmar que si les 
coses van malament, sempre poden 
anar a pitjor i tendeixen, irremissible- 
ment, a empitjorar. Pensant d’aquesta 
manera ja hi ha peques coses que 
m’agafin de sorpresa i pue dir-me a mi 
mateix: “ja es veia a venir”. Corn a con
sol és més aviat pobre, però sempre 
és preferible a un atac d’ira de conse- 
qüències imprevisibles, però sempre 
néfastes.

Dìiluns

Novembre 
és el mes 

més cruel?

Antoni Dalmases

Què els pue dir, dones, als meus lec
tors, que potser esperen unes paraules 
de confort? No ho sé pas... El meu amie 
Pere Cornelias, fa dos mesos, proposa
va unes dosis de pacièneia que ja vaig 
endevinar enormes i que eli potser té, 
però que a molts ja se’ns han exhaurit. 
Pacièneia fins quan? Fins guanyar el 
partit de la promociò que ens permet! 
mantenir la categoria?

El mòn no és just, amb nosaltres. 
Flem passai d’aquell famés “aquest 
any,si” del principi de cada tempora
da, a l’escèptic “aquest any ja veu- 
rem...”. Però cada any veiem coses 
més grosses, inexplicables, desmesu- 
rades, i ja estem a punt de fer nostra la 
frase “aquest any no baixeml”, dita 
amb l’alegria dels pobrets i tot pensant 
que mira oom está l’Atlétioo de 
Madrid, que ens havia fet engolir tanta 
pois, fa quatre dies, és aquest el nos
tre futur? De moment, no pinta massa 
bé, no...

Els més recalcitrants optimistes (els 
més inconscients), segurament per
qué ja no tenen ideals personals o 
perqué han vist enfonsar-se totes i 
cadascuna de les aspiracions de 
joventut, s’arrapen al Barga com l’ú- 
nic lligam intim que els manté units a 
la idea de país. És comprensible, fins 
a cert punt. Però només fins a cert 
punt. No tenen massa raò quan diuen 
que “en moments aixl de dificils és 
quan es demostra qui sent els colors 
de l’equip”. La frase “patriótica” esta
ña bé, dirigida als jugadora, però ells 
es farien un tip de riure i aMegarien 
allò tan modern i sonor de la “Profes
sionalität”.

¿És que només hem de sentir els 
colora de l’equip els que els xiulem i 
ens emprenyem cada vegada que fan 
la pepa (que sol ser dia si i dia 
també)? ¿No és lògic que un hom, que 
té familia, amies, ocupacions que li 
interessen, un munt de llibres per llegir 
i tantes coses per aprendre, es desen- 
tengui de l’equip, de la mateixa mane
ra que ella s’han desentès del que és 
jugar i fer gola? ¿Quina mena de 
militància se’ns demana?

No, jo no line cap raò per perdre l’es- 
tona davant del televisor, per veure 
com el Vila-real ens apallissa, com es 
voi fer passar per èpic un partit que es 
juga a Itàlia. No: jo no puc admetre 
jugar per delegació, quan els minyons 
nostres fan el ridicul. I encara menys, 
line temps, ni ganes, ni prou maso- 
quisme per anar al camp a passar fred 
i perdre tota una tarda, per acabar sor- 
tint amb el nas que em toca a terra i 
creure que potser la setmana que ve 
comengarem la remuntada. No: s’ha 
acabat!

Ara ve Nadal, novembre s’ha acabat, 
si, però qui em diu que amb el nou 
mes recordaran qué és jugar a fútbol? 
Fa moli temps que no els veiem jugar 
amb solidesa. I encara més temps que 
no els veiem guanyar amb autoritat. 
Potser es pensen -bons cristiansl- 
que hem vingut a aquest món a patir? 
Dones mirin: no. Un servidor aspira a 
passar-ho mitjanament bé, i no serán 
quatre jovenete en calgotets, disfres- 
sats de jugadors nostres i amb uns 
comptes corrente farcite de duros, els 
qui m’amargaran la vida. Piego, aban
dono, els faig botifarra: ja m’avisaran 
quan les coses canviïn, perqué m’han 
fet perdre la passió. Em quedaré a 
casa llegint Sartre i actualitzant la 
frase que va escriure, fa anys, profètic: 
“El Barga és una passió inútil”. I hi ha 
tantes coses, per apassionar-se!

Mentrestant, dones, bon Nadal a gai- 
rebé tots i que l’ùnica pilota que tin- 
guin en consideració sigui la de l’es- 
cudella.
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Presentació 
del número 127 

de Quadern

Gerard Masdeu

El passât 26 d ’octubre va tenir Hoc 
un acte molt especial per a la gent 
que ens estimem Quadern, més 
que res perqué resulta, els darrers 
temps, poc habituai. Es tractava de 
la presentació del número 127, que 
incloïa un ampli dossier sobre la 
figura de Thomas Bernhard, junta- 
ment amb la inauguració de l’expo- 
sició que per a la Fundació Ars 
havia préparât de manera totalment 
altruista la pintora i coMaboradora 
nostra Isabel Cid. Sota el títol 
d ”’Homenatge a Thomas Bernhard”,

Presentació de l’exposició a cárrec deJ cirector de Quadern.

Cid, responsable de les Mustra- 
cions del dossier, ens proposava un 
recorregut interior i descarnat del 
peleghnatge personal i artstic de 
l’inteMectual austríac, figura cabdal 
de la literatura europea del segle 
XX. Aquesta exposició, que venia 
de Barcelona, i havia voltant ja per

arreu, està ja anunciada a Nova 
York. Aquest fet porté a l’Alliance 
Française un bon nombre de critics 
d ’art dels principals diaris del país, 
els quais se’n feren ressò en els 
dies posteriors: Avui, E< Periòdico, 
La Vanguardia, El Pais, o e s  més 
nostrats Diari de Sabadall i, espe-

Isabel Cid davant de “La mort de Thomas Bernhard”.



cialment, El 9 Nou. La presentació 
de l’acte va correr a càrrec de David 
Serrano, director de Quadern, i de 
Feliu Formosa, sabadelleno de pro i 
home clau del dossier. El director de 
la revista va destacar la Singularität 
tant de l’acte en qüestió corn de la 
duplicitat d ’activitat que representa- 
va aquella presentació: d ’una banda 
la d ’una exposició rellevant i avalada 
per la crítica més exigent, i de l’altra 
la d ’un número que confirmava les 
expectatives creades ja en l’antehor 
i que, segons el seu parer, posava el 
llistô a l’alçada máxima de qualitat i 
compromis de la publicació que diri- 
geix: “Será difícil igualar un número 
com aquest, per la qualitat dels arti- 
culistes, de la responsable de I’ex- 
posició i, especialment, pel compro
mis per la cultura que suposa”. 
Emplaçava finalment la ciutat a creu- 
re’s definitivament el projecte de 
Quadern tota vegada que des de 
Barcelona, Madrid i altres punts d ’a
rreu la revista es començava a rebre 
amb expectació creixent i amb una 
bona demanda.

Feliu Formosa, per la seva banda, 
va glossar la figura de Bernhard tot 
situant-lo en el Hoc que li pertoca 
dins la literatura europea del segle 
XX, al costat de figures com Joyce. 
Va destacar la importancia de les 
traduccions primerenques fetes ja 
en llengua catalana i va reivindicar, 
una vegada més, la transcendència 
de les opcions literàries empreses 
per l’escriptor austhac. Aixi mateix 
va comentar la seva experiència 
corn a traductor de La plaça dels 
herols, representada al Teatre Na
cional de Catalunya.

L’acte va acabar amb un recorre- 
gut per l’exposiciô al costat de la 
seva autora, Isabel Cid, que va 
poder comentar la seva obra d ’una 
manera directa i clara. ^

M ON TESIN OS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits

Grècia, 18 • Tel. 93 725 43 08 • SABADELL

Isabel Cid i Feliu Formosa en plena conversa.
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Amb dos oncles forners, algún dia 
n’havia de parlar d ’aquest magnifie ali
ment que fou I, segons eis dietistes, 
caldria que tornés a èsser, la base de 
la nostra alimentaoiè. Tant era aixi, que 
la demagogia franquista obligava els 
forners a fer I vendre pa per sota del 
preu de cost. Tot i que el feien rebai- 
xant eIs costos tan corn podien, hi per- 
dien, però, a més, si l’acabaven, 
havien de donar l’altre a preu d’a
quest. En deien pa oficial, per contra- 
posiciè amb el pa de preu normal. Un 
forner que era client meu, em delà una 
vegada, fa bastante anys: saps la 
ràbia que fa, veure abandonada a 
l’ampit de la finestra d’una fábrica, una 
barra de quart que has venut perdent 
diners, oberta, amb prou feines quei- 
xalada d’una punta I que només s’han 
menjat el tall!

Fer pa no és difícil. Ara tothom com
pra el pa (poo, perqué mengem molt 
més tall) a cal forner; però, durant 
segles, la gent se I’ha fet per al con- 
sum propi. Moites cases de pagès 
tenen un torn en una paret de la llar de 
foc, aprofitant la mateixa campana de 
fums; alguns, amb la boca empareda
da o, simplement, en desús. En llocs 
més poblats, hi havia un forn comunal, 
on la gent duien a coure el pastó fet a 
casa. Si no ho tinc mal entés, el de 
Sabadell era a la plaça Major, després 
convertida en Passeig (batejat pels 
sabadeilencs dels semalers quan ofi- 
cialment portava el nom d’un crápula 
considerable), rebatejat per alguna 
llumenera municipal, en acabar la 
barrera dictadura, amb el contradicto- 
ri nom de Passeig de la Plaça Major 
(qué volen, d’allá on no n’hi ha, no en 
raja) i que ara torna a ser Mercat, 
encara que provisionalment.

Si volen fer pa, per a 1 kg. de farina - 
que donará 1,5 kg. de pa, aproxima- 
dament-, cal que tinguin 50 gr. de lle- 
vat premsat (comprat al forner, no usin 
gasificants); si no el poden obtenir, en

Cuína

El pa

Joan-Antoní Ferrari

fan. Pastin un bon grapat de farina 
amb un rajoli de cervesa, o una mica 
de mel, fins a fer una boia corn una 
nou. La deixen fermentar, a tempera
tura ambient, durant un dia o dos. 
Preparin, el dia abans de fer el pa, un 
cutxaré (pastin bé, fins que no hi que- 
din g'-umolls, 150 gr. de farina, 100 gr. 
d’aigua i un pessiguet de llevat). Quan 
hagi pujat una mica, el guarden dins la 
nevera. L’endemà, a més del cutxaré I 
la resta del llevat, necessitaran el kg. 
de farina, 600 gr. d’aigua, 20 gr. de sai

I 20 gr. de Hard. Sobre el marbre, fan 
un pou amb la farina I, al mig, hi des
fan el cutxaré I el llevat, amb l’aigua. 
Que el pastó estigui a uns 24“ o 25°; a 
l’hivern, caldrà temperar l’aigua. Un 
cop desfet, hi van incorporant la fari
na, agafant-la del volt, però deixant-ne 
un petit munt per empolsar. Quan la 
pasta estigui Hígada, amb un tall (eina 
que es pot fabricar tallant un rectangle 
de plástic rigid) la van tallant contra la 
taula, de manera similar a corn la tallen 
les hèlixs d’una máquina de pastar, 
fins que agafi una textura uniforme i 
fina. LIavors hi afegeixen el Hard (o eis 
ingredients de l’adob, si n’hi volen) i ho 
continúen treballant fins que s’hagi 
barrejat bé. Per fer pa amb ceba, fre- 
geixen 200 gr. de cansalada viada, 
tallada a retallons, i 300 gr. de ceba 
picada, fins que tot tingui una mica de 
color, i H barregen; si volen fer pa amb 
olives, treguin el pinyol a 100 gr. d’oli
ves mortes i les amaneixen amb un 
bon raig d’oH, abans de barrejar-les-hi.

Que reposi 10-15 minuts, empolsat 
de farina i tapat amb un drap. Passat 
aquest temps, empolsen una mica la



taula i formen les peces. Si les volen 
coure en un forn de cuina, no facin 
peces de més de 150 gr. Les deixen 
llevar, sobre un drap enfarinat i tapa- 
des, 1 hora, almenys. Mentre, escalfen 
el forn a 250“. Llavors, posen les 
peces sobre una llauna, hi fan els talls 
amb una fulla d’afaitar mullada en 
aigua, les enfornen a baix de tot i vigi
len que pugin; un cop han pujat, 
posen el forn a uns 220°-230°. Les dei
xen coure fins que, pel color, es cone- 
gui que són cuites.

Aquest és el procediment per a un 
forn de cuina deis d’ara. Però, per fer 
pa de veritat, caldria un forn de veritat. 
D’obra. Ara en venen uns de petites 
dimensions, d’una pega, que són una 
espècie d’iglú de ceràmica refractària 
amb les instruccions per posar-lo en 
un caixó d ’obra, farcit de sorra 
refractària i amb una campana de 
fums al damunt. Relativament petites, 
les dimensions, és ciar; partant, si no 
es té un jardi espaiés, res. Ara, si no 
els cap a casa però poden tenir accès 
al d’alguna casa de pagés, no s’ho 
deixin perdre. Corn que és quasi 
segur que no el fan servir sovint, 
caldrà que hi facin foc més d’una 
vegada, a fi que agafi temperatura 
suficient. A mesura que es vagi escal- 
fant, començarà, pel punt més ait, a 
tornar-se blanc. Hi van fent foc fins 
que el blanc arribi a la sola. Per escal- 
far-la bé, també, quan ja només que
den brases, les escampen per tot el 
forn, ben repartides, i les hi deixen, 
fins que estiguin bastant somortes. 
Després, les arraconen en una vora 
del forn, tapados amb la mateixa cen
dra. Passen per la sola una escombra 
húmida (per a qué no s’encengui) 
però que no degoti, per no refredar-la 
massa. Tiren un pois de farina a la 
pala i hi posen les peces. Després 
d’enfornar-les, tapin la boca del forn i, 
si n’hi ha, els fumerais, per a gué no

perdi escalfor. Si falta foc i el pa no 
acaba d’agafar color, destapio les 
brases que han deixat en un racó. El 
maneig de la pala de forner es basa 
en les liéis de la inércia mecánica. Per 
deixar un pa al forn, estirin la pala, ben 
plana, d’una estrebada; el pa es que
dará. Per agafar-lo, posin el caire de la 
pala, una mica aixecada del mànce, a 
freo del pa i li claven, amb decisió, una 
empenta curta i seca: el pa pujará 
sobre la pala.

Un servidor, que va ser infant abans 
de la introducció de la pastisseria tele- 
promocionada, esmorzava i berenava 
amb pa i algún acompanyament. Si 
hagués demanat una ensaimada o un 
brioix, a casa m’haurien dit: -que et 
penses que ets de cal Turull? Així, 
dones, vaig poder gaudir de totes les 
combinatóries que es feien amb el pa, 
malauradament passades avall per 
les dosi de colesterol amb cromos que 
mengen la canalla d’avui. En faig una 
llista que forgosament cal que comen- 
ci pel pa amb tomáquet, aquest invent 
catalá per menjar pa del dia abans 
senso fer peniténcia gastronómica. 
Seguirien el pa amb oli i sucre i el pa 
amb mantega i sucre, acompanyats 
amb una presa de xocolata; el pa amb 
vi i sucre, que no necessita acompan
yament. I, retornant ais salats, pa amb 
oli i sal, sense tomáquet. L’altre gran 
métode de revitalització del pa, la 
torrada, també admet diverses de les 
combinatóries: oli i sucre, mantega i 
sucre, oli i sal... i en té una d’extraor- 
dinária, per al meu gust: la torrada 
amb all. L’oli, com en tots els casos, 
cal que sigui de primera (un 
Garrigues, un Ciurana); i si, a més, la 
poden torrar en una llar de foc, ja és 
com menjar llagosta. No soc gens par- 
tidari, en canvi, de sucar amb tomá
quet les torrados; si t’has pres la 
molèstia de deixar el pa cruixent, que 
faci garreeec en mossegar, sucar-lo

amb tomáquet, que el torna a estovar, 
és com una contradictio in términos, 
no?

Per acabar, explicaré un invent 
mallorquí sensacional, que fan a les 
nits d’hivern, a l’aire Iliure, ais fogue- 
rons (sembla un diminutiu de foguera, 
però la pila de llenya encesa és més 
alta que una persona). Agafen una 
Hosca de pa -sense sal, que és el tra
dicional pa de pagés mallorquí- i hi 
escampen sobrassada -llonganissa 
casolana, generalment, perqué la 
sobrassada culana i els táleos encara 
no están al punt, a l’època dels fogue- 
rons. Ho posen sobre unes graelles, a 
les brases d’una vora de la foguera, 
volta i volta. Si mai en tasten, segur 
que repetirán. Hi poden «posar mes- 
sions»! I si els fa gràcia i volen repro- 
duir-ho a casa, agafin pa blanc, per
qué el pa mallorquí és quasi íntrobable 
al Principat; en venen en algún 
comerg de Barcelona i parin de comp- 
tar. Ara, la sobrassada si que cal que 
sigui de poro negre, casolana i de pri
mera, si no volen quedar escarmen- 
tats. Torren el pa, hi escampen la 
sobrassada i ho posen a gratinar un 
moment, amb la sobrassada per la 
cara de damunt, al grill de la cuina. 
Traguinyol de vi negre, un xic corpu
lent i amb un too de roure, i la cosa és 
feta.
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Fotografia - Cinema
Passeig de la Plaça Major, 4 

SABADELL

M alte B ata lla
Graduada en A rts  Plastiques
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Baronia, 12 Tel. 93 7 17 83 83 08202 Sabadell (Barcelona)
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Vajal per una vegada hauré endevinat el tema: 
al menye en un cinquanta per cent...

J A U M E  C O D I N A  i P O N T
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 25,1r. - 08202 SABADELL 
Tels. 93 726 03 45 - 93 727 33 01

LnNGUHGE
M ÌÌRKET
C E N T R E  D ' I D I O M E S

Passeig Plaça Major, 57 entresol 
Tel. 93 726 50 38 • 08201 SABADELL

Il Sócocía
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 

Tel. 93 725 59 29 - Sabadell



SENYOR GERENT:
UN MOMENT, Sl US FLAU

Esta satisfet 
de la posició 
deis seus 
productes 
al mercat?

Si la resposta a alguna d'aquestes preguntes és no, 
molt probablement ens necessita.

Fa vint-i-sis anys que col-laborem amb els 
empresaris per tal de millorar la comunicado 
amo el mercat i aconseguir més beneficis.

Truqui'ns al teléfon 93712 05 20, de 8 a 13 i de 15 
a 18, de dilluns a divendres i tindrem una conversa.

C O M U N I C A C I Ö

Cabanyes, 8 - 08203 SABADELL 
Tel. 93712 05 20 - Fax 95712 05 79



La cultura 
es mereix 
el nostre 
maxim interés

Potenciar fa cuiltuira és potenciar (la crea-

tivitat, la convivència, el progrès il to t aflò

que eniriqiuieiix ynia so c ie ta t m oderna

avaniçadla.,

Al Banc Sabadell, la cuiftyra ens mereix
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Angel Mateo Charris i la pintura metarrealista
Lluís Clapés, ceramista 

Exclusiva: Heiner Müller, traducció inèdita al catalá
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Presentoció

Comencem any i mil-lenni a pie rendiment, com podreu comprovar amb el 
número present. D’una banda hem donat un aire frese a la revista tot re- 
dissenyant restructura interna de la pàgina, la qual cosa ens ofereix noves 
possibilitats gráfiques i tipográfiques. D’altra banda ens llancem a un nou 
projecte, el de reouperar El Plec, en aquest cas oferint-vos una exclusiva: 
unes traduccions inédites de Heiner Müller en llengua catalana.

Amb aquest número cloem una trilogia dedicada a les persones i el seu 
compromis, des de l’art, per denunciar les miséries del nostre món i propo
sar algún tipus d ’arcàdia, cada u a la seva manera, mitjançant tècniques i 
referents distints. Ha estât els casos dels intellectuals Thomas Bernhard, 
Rogelio Saunders i, en aquest, de Heiner Müller.

La idea de descubrir la figura de Heiner Müller me l’havia suggerida el 
Gabriel Bou, professor i traductor, arran de la preparado del dossier dedi- 
cat a Bernhard, i, de fet, ha estât gràcies a la seva coMaboració i treball 
incansables que ha estât possible tirar endavant aquest projecte, ùnic i irre
petible (Gràcies!). Agraeixo també la coMaboració de l’Institut Goethe de 
Barcelona, que ens ha ajudat en la recerca dels pocs materials gràfics que 
hi ha de l’autor.

En aquest sentit, la recuperació i posta al dia de l’esperit combatiu d ’a- 
quest intellectual, encara ben poc conegut entre nosaltres, té la seva realit- 
zació en el Plec que presentem. En ell hi hem aplegat dos articles critics, 
realitzats per dues de les personalitats que més i millor han estudiat Müller, 
que ens ajuden a contextualitzar obra i pensament, i unes traduccions dra- 
mátiques i poétiques excellents, atesa la dificultat de les tècniques i recur
sos utilitzats. Aqüestes traduccions tenen el valor afegit de tractar-se de tra
duccions inédites en llengua catalana; les presentem, per tant, com una pri
micia, en exclusiva, la qual cosa ens honora i ens situa en l’avançada pel 
que fa a donar a conéixer aquesta part de l’obra de Müller, ben significativa 
i imprescindible per entendre l’Europa de la segona meitat del segle XX.

David Serrano, director
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Orígens d d  cotolonisme.
Jordi Serrano Blanquer

Molt s’ha parlât dels orígens del catalanisme. Fins ara 
vivíem en una gran certitud. El catalanisme semblava 
un invent de Prat de la Riba. Si busquéssim antece
dents els podríem cercar en La Renaixença, i si estirem 
més el fil trobaríem a Bonaventura Aribau i en “Oda a la 
pàtria” com al seu moment inicial. Poe i tela que Aribau 
fos un ait funcionan del règim espanyol I per tant una 
mena de neobotifler. Pel carni podríem ressenyarel car
lisme I especialment el “vigatanisme” corn la sintesi 
entre carlisme i libéralisme i corpus ideologie del que 
será la victoria dels “quatre presidents” l’any 1901 i la 
creació de la Lliga.

És la versió oficial i era tant estesa que quan aigú hi 
buscava pegues era titliat de somiatruites. A les tesis 
de la dreta i del centralisme messetari s’hi afegia les 
tesis de l’esquerra cap ais anys 60. Catalanisme i revo- 
lució burgesa, de Jordi Solé Tura\ n’és l’exemple més 
predar. El nacionalisme -I el catalanisme- apareixerien 
com a fenòmens vincúlate a la burgesia i esdevenia 
paradoxalment la coartada més perfecte del nacionalisme conservador. En 
paraules d’Eric Hobsbawm: “Elemios dejado el patriotismo a los demás” .̂ Dos fac
tors han pogut contribuir a crear, des de l’esquerra, aquest despropésit. El primer 
el desconeixement. Després de 40 anys de descerebrament de tot un poblé, els 
joves antifranquistes no sabien que hi havia un fil de la historia que calia seguir, 
que no eren els primers, sinó els últims d’una llarga cadena de persones i grups 
que empenyien la historia cap ais drets humans i el futur.

El segon el fet que, en molts casos, l’elit de l’esquerra política i inteMectual es va 
reconstruir amb filis de vencedo^s. Aquests, és dar, parlaven en castellá i van 
haver de trobar una justificadó política -a un problema d’origen familiar- al fet que 
ells no tinguessin una adscripció cultural i nacional clara.

És ourlés i paradoxal com a la fi és la dreta qui fonamenta el nacionalisme català 
en un concepte de nació expressat per... Stalin!

I fins aquí el que ha passât. Ara, als últims anys i molt poc a poc, anem desco- 
brint que tot plegat era una gran impostura. L’aparició del llibre Els precedents del 
catalanisme, de Pere Anguera^, hauria de revolucionar el pensament politic de la 
major part de l’esquerra catalana Anguera investigador del carlisme, ens explica 
en aquest llibre quins son els fonaments del catalanisme. Òbviament el catalanis
me -que no la catalanitat- es conforma en el procès de revoludó industriai, però 
no és la burgesia qui l’abandera, sinó les classes populars. Ara resulta que, per fi, 
apareix amb una daredat incontestable que tenia raó Pere Coromines o Ángel 
Carmona". El pensament reaedonari català no ha estât mai catalanista, és a dir no 
ha estât mai a favor del poblé de Catalunya, sinó dels seus propis drets i privile- 
gis. A més el carlisme català no ha estât mai foralista®. Reivindicaven la Nova 
Pianta I Felip V. Serà molt més tard quan s’adonaran que no poden anar contra els 
sentiments populars i, tímidament, canvien d ’actitud. Mentrestant els liberals, 
demócratas, republicans i federa s van construint un nou concepte de Catalunya

Antoni Estrudi.
El setge de Barcelona de 1714.
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récupérant la historia, les tradicions, la llengua i les institucions oblidades des de 
1714. Semblava bastant evident que el républicanisme federal era catalanista, no 
en va van intentar tres cops la proclamació de l’Estat Catalá surant el sexenni 
revolucionan®. En aquells moments el cap indiscutible del moviment de represa 
nacional era Josep Anselm Clavé de qui només ens han explicat que promovia el 
cant coral. Pot no ser catalanista qui proposa un Estât Català? Només l’accio anti
democràtica, reaccionària i clerical de l’Espanya -i deis poders econémics i cleri
cals de Catalunya- de la Restaurado van impedir l'aplicació del programa repu- 
blioá federal, majoritari a Catalunya. Un altre Ilibre ha rebiat el ciau: Josep Narcís 
Roca Barreras, de Toni StrubellT Roca, un personatge prácticament desaparegut 
de l’histohografia catalana, ens apareix com el grao perdut entre el fédéralisme i 
el catalanisme progressista (o progressiu com a eli li agradava definir-se). 
Podhem dir que és el primer intellectual de relleu que teoritza la independéncia 
de Catalunya i ho fa és dar des del républicanisme federai! 30 anys abans que 
Prat de la Riba teoritzés una Catalunya estamental i antidemocràtica. Roca teorit
za la Catalunya sobirana, amb institucions d’abans de 1714 -Generalität de 
Catalunya) però, alerta, amb sufragi universal, separado d’església i estât i idees 
socialistes. Sembla difícil mantenir per més temps tantes mentides. Ja vaig trobar 
sospitós que en les memóries de qui va fer el primer projecte de constitució cata
lana per encárrec de Macià (Constitució de l’Havana) Josep Conangla es décla
rés ferm partidari de Pi i Margall®. ParaMelament es va fent Hum sobre els antece
dents més remots. La figura d’Abdó Tarradas és una bona mostra de com a par
tir de 1830 el républicanisme, la Iluita pels drets humans i la Ilibertat anaven fent 
forât a casa nostra, mentre altres catalans, s’aliaven amb les forces més reac- 
cionàries de l’Estat per anihilar moviments i persones de caire progressista que 
reivindicaven l’orgull de pertànyer i representar al poblé català. Personatges corn 
Terrades®, Monturiol, Xauradé, etc. Son un grup de catalans avançats als seus 
temps, tots ells amb discursos que farien envermellir la mediocre classe política 
dirigent de l’esquerra catalana actual.

Quina és la raé de gué vint anys després de la transicié encara continuem amb 
tòpics, misteris i mentides inventades per la Lliga a inicis de segle? Un dels més 
importants, al meu parer, és que tots aquests personatges que han defensat el 
poblé de Catalunya per sobre de llur sort personal, han estât Iliurepensadors. En 
la história de Catalunya els demòcrates han hagut de ser anticlericals. No troba- 
reu en cap d’aquestes insignes figures ni una que sigui católica. Això ha espantat 
a tothom i encara espanta avui. Qué vol dir ser anticlerical? Vol dir simplement res
pectar el fet religiós de cada individu. Vol dir estar a favor de la Ilibertat religiosa, 
de totes, totes, les religions.

La dreta, tal corn la definia Andreu Castells, la noblesa, la burgesia, el clergat, 
etc. ha traït sempre al poblé català. Ho van fer l’any 1486, el 1714, el 1874, el 1909 
i el 1936'°,

Començo a ser optimista sobre la marxa del nostre país, considero que qui 
guanya la batalla de la memòria histórica, és qui guanya el poder en democràcia. 
Per si faltava res, darrerament un historiador sabadellenc ens ha descobert que 
Mateu Morral, a qui es va dedicar el nom del carrer que ara es diu Via Massagué, 
fou l’introductor a Espanya de les primeres idees sobre la planificaciô familiar i els 
métodes anticonceptius". Qui ho havia de dir! Qué ens queda per descubrir?
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_________ LLETRES
Borberia i Cal ligrafia.

A. Argilés i Solò, Premis Catalunya de Cal ligrafia

Barbería i cal-ligrafia, dos mots molt distints amb ponts de similitud. La barberia és 
un espai on el barber té molt de temps i, a voltes, fer volar la imaginacié, projectar- 
se, per a mi ha estât un descobriment. Aquest mén de la cal-ligrafia ajuda a omplir 
eis espais de la creativitat, fins i tot pel profit, només fa falta l’espeht, i aquest surt 
en tot allò que fem.

El meu ofici de barber és un ofici que ve d’antic, no sabria dir quin és més antic, 
si el de barber o el de cal-ligraf.

Quan tallo els cabells també estic escrivint en el cabell, per a mi la tisora és la 
ploma i el cabell el paper, quan faig una entrada al cabell amb la tisora ja no hi ha 
pas enrere, el que és tallat és tallat, i amb la cal-ligrafia també succeeix una cosa 
molt semblant; quan fas una lletra o un trap al paper, ja no pots esborrar-lo, ni tan 
sols repassar-lo.

La barberia fou un espai de cultura oral i l’escriptorium un espai de cultura escri
ta, i qui sap si no hi va haver un barber cal-ligraf que hagués escrit algún tractat en 
un escriptorium.

De vegades, quan tens la ploma damunt del paper i vols començar a escriure 
“bellament a mà”, el primer trap cree que és el que conté més esperit, és el moment 
d’encetar la blancor del paper amb la tinta, sén moments per contemplar el que fas, 
el canal dels trapos de lletra amb el mar de tinta corrent amunt i avail; després, pots 
reomplir amb més tinta aquests canals, mig plens d’un color, amb un altre color. És 
llavors que es produeix una Iluita de tintes per veure quina d’elles predomina... en 
fi, tota una joia de la creativitat.
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Oriol Miró.
1® Premi
Premis Catalunya de Cal-ligrafia. 2000

Jean Larcher.
Premi de Constantinoble.
Premis Catalunya de Cal-ligrafia. 1999

La cal-ligrafia és un art, no ho dubto ni 
per un instant, que no ni per sobre ni 
per sota de qualsevol altre art. És per 
aquest motiu que hem créât l’Associa- 
cié Premis Catalunya de Cal-ligrafia per 
tornar a introduir la cal-ligrafia.

La barberia no crée que torni a ser el 
que havia estât fins ara.
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LLETRES______________
Kitsch i possió
tionno Arendt i Martin tieideqqer
Claudio MagriS Troducció Jordi Domènech

“Tu serás qui ets. I així seré jo”, escri- 
via Heinrich Blücher a Hannah Arendt 
poc abans de casar-s’hi, per dir-li que 
la seva vida en comú no hauria d’obsta- 
culitzar mai la Iliure maduració de la 
seva persona. Coratjós combatent a les 
files espartaquistes I home generös 
Blücher, segon marit de Hannah 
Arendt, II va ser un company llelal, però 
no va ser aquesta relació inspirada en 
el respecte i en la Igualtat la que va 
marcar la vida d’Hannah, potser per
qué, com dela Dostoïevski, per a nosal- 
tres només compten les persones que 
estimem, mentre que les que ens esti
men és corn si no existissin.

Blücher l’estimava, però ella tenia la 
desgràcia d’estimar Heidegger i, pro
bablement la va commoure més la pri
mera carta que II va escriure Heidegger 
el deu de febrer del 1925, una carta 
untuosa I falsament profunda en la que 
el gran professor de la Universifaf de 
Friburg, un dels mestres de la filosofia 
del segle, iniclava la seducclò d’una 
alumna de dinou anys eloglanf la seva 
InteMigèncla I la seva ànima, oferint-se 
de guia patern per ajudar-la a restar 
fidel a ella matelxa, dient-ll que cóm
prenla les inefables Inquietuds de la 
seva joventut I demanant-li que com- 
prengués la tremenda solitud de la 
seva vida ascéticament sacrificada a 
l’estudi i al coneixement que no pas l’a- 
mor llelal I lllure testimoniaf per aquella 
carta de Blücher del setembre del 
1936.

Amb aquella carta - que és un model 
de com es poden dissimular senti
ments aparentment turmentats I utilís- 
sims fent-los servir per tiranitzar els 
altres, posant-los al servel de la prete
sa hipersensibilitat pròpia -  comença 
una penosa història d’amor que ha 
estât rigorosament reconstruida per 
Elzbieta Ettinger. Després d’una prime
ra fase passional que després es va

transformar en una tendra amistat, aquesta història dura tota la seva vida, amb 
grans bults I Interrupcions relacionadas amb els tràgics fets històrics corn l’esdeve- 
niment del nazisme, l’exili de la jueva Hannah, la segona guerra mundial, l’Alemanya 
dividida i avergonyida passant comptes amb el passât i amb els horrors de l’exter- 
mini.

Martin Heidegger i Hannah Arendt sön i resten dos protagonistes del “terrible 
segle XX”, dues personalitats la grandesa I significat de les quais no poden ser mini- 
mitzades per una relaciò sentimental en qué, de gran, només hl ha el valor d’Hannah 
i sobretot la fidelltat del seu afecte, que no van esborrar ni el temps ni els enormes 
mais i delictes esdevinguts durant aquells temps. És damunt Heidegger -  evident- 
ment el més gran dels dos, una figura centrai a la història de la cultura - que aquests 
fets Heneen una Hum a vegades sinistra, a vegades mesquina, que s’entortolliga 
amb el seu compromis amb el nazisme.

Va ser Heidegger qui va fer d’aquest HIgam un episodi que transcendía l’estera 
afectiva privada I hl implicava la seva objectiva responsabilitat politica i moral -  I la 
de la cultura que eli representava -  ja que ell matelx va barrajar el pia personal amb 
el públic, instrumentalltzant cinicament, en els seus darrers anys la història d’amor 
amb Hannah per tal d’amagar els rastres més sòrdids dels seus errors pronazis i per 
fer-se rehabilitar o, fins i tot encensar, com a presumpta víctima i no pas cómplice 
del Tercer Reich. La història de la genial jueva alemanya que s’enamora del genial 
professor i obtús antisemita alemany és, entre altres coses, un símbol massa fácil 
de la tràgica coincidéncla entre la cultura germànica i la judeogermànica, que va 
ser l’ànima d’Ale-manya, abans que fos assassinada.

El començament del cas no és gaire originai. Hannah se sent fascinada pel filòsof 
i per la gran filosofia alemanya que eli encarna i que ha Indagat I viscut potser com 
cap altra el canvi extraordinarl de la història contemporània, la seva radicai transfor- 
macló del món, l’aillament i la recerca de la veritable vida, de l’autenticltat existen
cia!. Sense aquesta filosofia, com sense la cultura jueva I la seva tragèdia, no hau- 
rien nascut més tard els grans Hibres de Hannah Arendt, des del que tracta del tota
litarisme al que tracta de la banalitat del mal.

L’estudiant s’enamora, amb empenta i disponibilltat total, del professor, I eli ho 
agraelx, però no s’enamora, ni tan sols quan viu una experiència eròtica que sac- 
seja els seus hàbits metòdics -  que, per altra banda, eli protegelx escrupolosament, 
establlnt l’hora I el minut de les cites i prohibint a la noia que li escrigui. Ella accepta 
totes les regles I mesures que el mestre II Imposa, però no és una frágil Margarida 
seduida per Faust, sinó una persona Hlure i decidida que sap el que vol.

Estimar vol dir estimar l’altre, respectar-lo, voler el seu bé i voler, fins I tot quan això 
pot ser dolorós, que siguí ell matelx. Hannah Arendt sap estimar, mai no pretén de 
manipular Heidegger i mira de no adonar-se que eli la manipula. Heidegger, ben 
feliç de ser férriament governat per Elfrida, la inflexible I eficient muller teutònica i 
nazi, només coneix l’amor propi; té nécessitât de ser l’idol de la jove dona i nécessi
tât d’ella com d’un “estimulant” -  per citar les seves paraules -  que II faci sentir la 
Intensität de la vida. Amb ella alterna tendreses, ordres, tristeses, elogis, distancia- 
ments, sentimentalisme, algunes poesies kitsch que només la cultura alemanya, en 
els seus pitjors aspectes que en constitueixen una Involuntària paròdia, pot generar.
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Aquella cultura és gran pel seu horitzó 
filosòfico-poètico-religiós que II permet 
de baixar al tons de la vida i de la histó- 
ria, d’obrir-se a aqueil sentit del divi i de 
l’absolut del qual neix una poesia altis
sima, per exemple la lirica abrasadora 
de Hölderlin. Però n’hi ha prou amb 
desviar-se, encara que només siguí en 
un matis, d’aquell absolut per caure en 
un pàthos redundant i xaró, en el mal 
gust de l’èmfasi i de la unció religiosit- 
zant, que està en relaciô a la religiô 
corn el fais a la veritat. D’aquella cultura 
alemanya no només en va néixer una 
gran espiritualitat, sinó també la seva 
caricatura, la pretensié de freqüentar 
regularment el divi com aqueil qui pren 
el te i de tenir el monopoli del sagrat, 
degradant-lo a pacotilla -  fins i tot el 
pastor de l’Ésser, com Heidegger 
mateix es presentava -  es pot declas
sar a gerent, tal com l’absorta interiori- 
tat que ressona en els Lieder acaba 
pervertida en retòrica liricitzant.

Damunt la historia d’amor entre Hannah 
Arendt i Heidegger, hi pesa, gràcies a eli, 
aqueil infinit sentimentalitzant a l’engròs 
que sembla sublim i que serveix - com va 
dir Broch, ell també més tard estimât per 
Hanna Arend -  per estrafer la realitat i 
l’autèntic sentit de I’infinit. Llegint aques
ta història d’amor molt -  massa -  aleman
ya se sent la falta d’aquella sobria laicitat 
necessària al veritable sentiment, capaç 
de mirar a la cara la vida amb aqueil gar- 
buix de seduccions i de lletjor, de veritat i 
d’engany.

Se sent a faltar aquella lucidesa tur- 
mentada i desencantada amb la qual 
els grans escriptors franceses - de Ma
dame de Lafayette a Lacios, de 
Flaubert a Proust -  han escrutat els 
interns de la passió, l’embolic de perdi- 
ció amorosa i crueltat rapaç, sense 
daurar la pindola i sense fingir una 
impossible innocéneia del cor.

Com recorda Ernestina Pellegrini en 
el seu excellent Ilibre sobre la repre-
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sentació de la mort en la literatura del 
Segle XIX, Necropoli immaginarie, 
Flaubert passa comptes amb allô que 
eli mateix en diu “les latrines del cor” i 
és aquesta capacitat d’enfrontar-se a la 
misèria de l’Eros que li permet captar
ne d’una manera no retórica tot l’en- 
cant, l'abandonament i el tremolor.

La relaciô sentimental, interrompuda 
per voluntat de Heidegger el 1928, es 
retalla sobre el tons de l’Alemanya d’a- 
quells anys, amb la seva prodigiosa fio
ria intel-lectual i la creixent crisi política. 
La vida dels dos amants s’entrellaça a 
la de figures corn Husserl o Jaspers, ell 
també fascinât per Heidegger malgrat 
els greuges que n’havia sofert.

Decennis més tard vaig ser a temps 
de conèixer aquell extraordinari 
ambient académie de Friburg, que 
encara freqüentaven alguns d’aquells 
grans personatges i de conèixer-ne 
alguns que apareixen a les pàgines 
d’aquest Ilibre: Hans Jonas, el jove 
estudiant que va proporcionar a 
Heidegger l’adreça de Hannah i que 
vaig trobar quan era un mestre venera
ble; Benno von Wiese, flirt juvenil 
d’Hannah (cosa que va proporcionar a 
heidegger, quan ho va saber, el tipio 
alleujament masculi en circumstàncies 
d’aquesta mena) convertit en un papa 
de la germanistica. El recordo a Tori, 
gros i cregut, durant una conferèneia 
seva a la que vam haver de dur eis nos- 
tres parents que no entenien l’alemany, 
per tal que no s’indignés per un public 
massa escás. Aquell mon cultural era 
gran, però era endogàmic i, com totes 
les endogàmies -  secta religiosa, clan 
artistic, grup politic, saló literari, club 
exclusiu, camarilla académica -  era 
possessiu i paralitzant per a qui en for
mava part, induïa els seus components 
a ser esclaus de les seves jerarquies i a 
adorar com a idols les seves autoritats. 
Per ser Iliures, per no deixar-se seduir 
pels mestres ansiosos de xuclar àni- 
mes i de modelar sequaços, cal ser

inteMectualment polígams i politeistes; 
si Annah hagués tingut altres intéresses 
i freqüentat altres mons i altres amis- 
tats, hauria estât més Iliure i més feliç.

Molts anys després, la relació entre 
ells es va tornar demoníaca quan van 
redundar els contactes un cop passa
de la guerra, l’exili, Auschwitz. Hannah 
viu ais Estats Units i ja és la gran assa- 
gista, testimoni i intérpret deis interns 
del segle. Heidegger ha estât suspés 
de l’ensenyament -  al qual será réinté
grât en part gràcies a ella -  pel seu 
compromis amb el nazisme. No ha 
cornés delictes, però si, nombroses 
infâmies petites i vergonyoses contra 
mestres (com ara Husserl), companys 
i estudiante jueus i fins i tot católics. 
Altres grans del segle compromesos 
amb el nazisme, per exemple Céline i 
Hamsum, van adoptar unes actituds 
molt més greus -  i menys cautes -  
però en van assumir les responsabili- 
tats, mentre que Heidegger es va voler 
fer passar quasi per víctima del nazis
me, penosament faltat d’honradesa i 
dignitat.

En aquest sentit, la seva conducta 
durant el nazisme no va ser només un 
comportament privât, moralment cen
surable, però irrellevant des d’un punt 
de vista cultural, sinó que va estar con- 
nectada amb el paper global que van 
exercir eli i el seu pensament, en tants 
aspectes especulativament tan ait. Fins 
i tot en el filòsof a vegades hi ha un ele
ment de mesquinesa que no s’adiu 
gaire a un pastor de l’Ésser o a un lloc- 
tinent del No-res, per citar dues defini- 
cions seves, sinó que més aviat s’adiu 
al professor que, amb el vestit folklôric 
de pagès de la Selva Negra que li agra
dava posar-se, s’assembla, en algunes 
fotografíes, a un dels set nans.

Hannah, que li va restar fidel al fons 
del cor, el va ajudar a ser réhabilitât, no 
va voler veure els seus gestos més mal- 
vats i mesquins, es va voler creure les 
mentides amb què eli -  amb perfidia i

sentimentalisme, eschu Elzvieta Ettin- 
ger -  s’embolcalla i l’embolcalla. Per a 
ella, Heidegger és encara l’home esti
mât, amb un desinterés que la porta a 
ajudar fins i tot la seva familia; per a eli, 
Hannah és un instrument perfecte -  vist 
el seu prestigi internacional i el seu pas
sât de jueva perseguida -  per ser utilit- 
zat per a la seva rehabilitació i tornar a 
entrar a la jerarquía deis honors i de 
l’autohtat.

Hannah s’obstina a creure en les 
seves falsificacions. Només dues vega
des admet que eli “menteix sempre” i 
que és “un assassi potencial”. Però la 
claredat dura poc i aviat recau en la 
submissió a ell 0 a la imatge que n’ha 
conservât durant tants anys dins el seu 
cor i quasi es fa cómplice -  ella tan 
intrèpida amant de la veritat -  de les 
seves falsedats, que no només mistifi
quen una existència privada, sinó una 
pàgina de la història del món. 
Heidegger li ho agraeix, fins i tot amb 
tendresa, però quan ja no en té néces
sitât l’allunya i no permet que el distre- 
gui dels estudis, segons l’estereotip del 
geni al qual agrada que una dona el 
faci tornar vital, per després dir-li que 
s’aparti i el deixi treballar.

En un seu llibre memorable sobre el 
procès de Eichmann, Hannah Arendt 
va descobrir la banalitat del mal, que, 
amb la seva auréola infernal, és també 
estúpid i kitsch. No va tenir el coratge, 
ella que humanament i intel-lectualment 
era tan agosarada, de descobrir que un 
amor també pot ser termentador i banal 
alhora, que un fins i tot es pot enamorar 
d’una persona tacada de baixeses. On 
es pot trobar una resposta a aqüestes 
contradiccions? ‘Al cor, diuen”, respon 
un personatge de Vento Sottile de 
Stefano Jacomuzzi “però allí hi ha tot un 
gran desordre i un no se’n pot fiar”.

CLAUDIO MAORIS
Del llibre UTOPIA E DISINCANTO, 1996
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Quodcrns Literaris: 

Una bronno colossal.
Josep Maria RipoU

Lultim número de la revista malaguen- 
ya Litoral porta el títol, ben suggeridor, 
de “La poesía del jazz”: articles, poe- 
mes, fragments de novel-íes i lletres de 
cançons sTii complementen amb una 
iconografia excepcional a base de 
reproduccions de pinturee, de cobertes 
de discos o de fotografíes, tot plegat a 
l'entorn del món del jazz i de la literatura 
que ha generat. De Boris Vian ais beat
niks, de Julo Cortázar a Ramón Gómez 
de la Serna, o de Cesare Pavese a Pere 
Gimferrer-percitar-netan sois un nom
bre escassísssim-, molts són els autore 
antológate, alguns amarats de jazz en 
tota la seva vida i obra, mentre dáltres 
només sili han referit en textos esporá- 
dics. El número, coordinat pels cata
lans Pere Revira i Josep Ramon Jové, 
es pot qualificar dextraordinari, encara 
que -posate a filar molt prim- el poema 
del recentment mort Gregory Corso 
sobre Miles Davis siguí de qualitat dub- 
tosa o que, personalment, hagi trobat a 
faltar les odes que Joan Brossa dedicá 
a Louis Armstrong i a Duke Ellington 
-també hi hauria encaixat algún frag
ment d'AI mig del carni dAntoni 
Dalmases, novel-la farcida de retorén- 
cies jazzístiques. Els textos a destacar 
són, però, innombrables, des de la cró
nica que féu Cortázar d’un concert de 
Thelonious Monk -inclosa a La vuelta al 
día en ochenta mundos, i que tracto de 
reproduir en l’escriptura el peculiar 
ritme de la música de Monk- fins a una 
anàlisi de Javier de Cambra sobre l’uni
vers jazzístic de Boris Vian; si bé jo pot- 
ser triarla, abans que res, un article de 
l’escriptor argenti Carlos Sampayo - 
especialista en jazz, il-lustre guionista 
de cómics- a l’entorn de la relació entre 
jazz i literatura. Sampayo distingeix 
entre l’argument que necessita sempre 
la literatura -fins i tot la menys narrativa- 
i el fet que el jazz no només es justifiqui

per si sol, sense nécessitât d’argument, 
sinó que sigui l’ûnic art, I l’ùnica forma 
musical, en qué ens és donat contem
plar el creador mentre està créant, la 
qual cosa té, òbviament, molt a veure 
amb la importància de la improvisació. 
És evident que parlem d’un estil, I de tot 
un univers, on no és ton important la

partitura a seguir com la recreació que 
en pugui fer cada intérpret, que pot 
convertir-la, pràcticament, en una pega 
nova cada vegada, segons el geni dels 
músics i l’estât de grácia del moment.

Ignoro si a I’escriptor cubá Virgilio 
Riñera li agradava el jazz; però la seva
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poesía completa, ara publicada per 
Tusquets -a la refinada col-lecció 
“Nuevos textos sagrados”, que dirigeix, 
amb el bon gust que li és característic, 
Antoni Mari- té sens dubte un cert aire 
jazzístic en l’esperit d’improvisació, el 
vitalisme i l’enjogassament que la presi- 
deixen. L’actitud que l’autor -també 
narrador o dramaturg- tenia enfront de 
la propia activitat poética la defineix ell 
mateix quan afirma “siempre me consi
deré un poeta ocasional”; i aquest too 
de despreocupació aparent es traspua 
en molts poemes que semblen en bona 
part improvisats i que cal prendre’s 
sovint com a jocs, carregats, aixé sí, 
tant de força expressiva com d’aquell 
too de grácla que només els qui viuen a 
fons l’activitat artística poden tenir. De 
vegades fa la impressió que, quan el 
llegim, és com si el veiéssim créant en 
aquell moment, la principal característi
ca, dones, que Carlos Sampayo atrí- 
bueíx ais músics de jazz -o la que tenlm 
sovint enfront de l’expreslonisme abs
tráete, com molt bé saben els antics 
components del grup sabadellenc 
Gallot. No obstant, la impressió d’es- 
pontaneí'tat és sovint enganyosa, per
qué hi ha també en Pinera un refina- 
ment gairebé pervers des del qual 
canta el primitivisme. Així, a La isla en 
peso - l ’extens i torrencial poema que 
dóna títol al volum-, només un europeu 
ensopit llegelx les meditacions carte- 
sianes, mentre la població nadiua s’en- 
trega a la pura explosió de la vida, en 
el ritme, l’amor, la violéncla i altres 
expressions dionisíaques. Riñera no

parla mai de jazz, però sí deis ritmes 
tropicals autòctons, que ja Dizzy 
Gillespie va integrar en el món jazzístic, 
tal I com fan avui dia els músics que 
apareixen a sengles documentais 
recents de Wlm Wenders o de 
Fernando Trueba. El poeta canta “una 
poesía natural, no codificada” a la qual 
tracta d’acostar-se amb les paraules 
però que, óbviament, ens donarien 
millor els sons -I el ritme- en estât pur. 
Amb la seva actitud aparentment antlln- 
teMectual, Virgilio Riñera ens fa pensar 
en una anècdota explicada en el núme
ro de Litoral', un día que John Coltrane 
va anar a veure Thelonlous Monk li va 
dir que estava pensant en la música, i 
Monk va contestar-li que no fos beneit; 
“No téns per qué pensar, tu toca”. 
Riñera voldria tan sois tocar, tot i que 
-trampes del llenguatge- també, com 
tot escriptor, ha de pensar.

Però és que, de fet, tampoc el jazz no 
és tan primari com de vegades sembla, 
i tenim els noms de Duke Ellington, o 
deis matelxos Monk o Coltrane, per 
demostrar-ho. Qualsevol que escolti 
amb atenció La plus belle africaine o 
The mooche, Epistrophy o Think of one, 
Straight street o A love supreme, s’ado- 
narà de seguida que s’hi combinen el 
primitivisme I la sofisticació, la passió i 
el refinement, el crit de la naturalesa i la 
voluntat d’experimentacló, que també 
trobem en el poeta cubé. D’altra banda, 
si bé és cert que en una primera etapa, 
tal i com diu en el próleg Antón Arrufat, 
Riñera se centra en l’apreciació del eos 
humá “por encima del alma, de la reali
dad sin ornamentos y de la búsqueda 
del movimiento vital anterior a las valo
raciones éticas, religiosas o filosóficas”, 
també ho és que, amb posterioritat, 
s’inteMectualitza més i es Iliura a uns 
exercicis poétics espléndids, molt enjo- 
gassats, de combinacions de paraules, 
en qué es pot comengar dient “SI muero 
en la carretera no me pongan flores” I 
acabar amb un “Si en el muero no me 
pongan en la carretera flores” al qual 
s’ha arribat després d’un crescendo 
progressiu que s’acosta al que avui dia 
personatges tan entranyables com Pau 
Riba entonen per “polipoesia”. Aquí ja 
ens trobem en un món proper al deis 
memorables “exercicis d’estil” de 
Raymond Queneau o al d’un composi
tor tan iconoclasta com Erik Satie, al
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qual no li hauria disgustat el títol “Una 
broma colosal” que Riñera posa a una 
llarga sèrie de poemes. Si tenim en 
compte que a Satie li agradava el jazz 
-com a Debussy o Stravinsky, I qui sap 
si al colorista Ravel, a I’esperit del qual 
també són propers alguns poemes-, 
podriem concloure que no estem par
lant només d’un estil musical, sinó 
també d’una actitud enfront de la prò
pia vida i obra que compartirien uns 
quants autors en diferente camps artis- 
tics -el també poeta cubà Rogelio 
Saunders afirmava, en el número ante
rior de Quadern, “para mí, la escritura 
es improvisación, de modo muy pareci
do al concepto que se tiene en el jazz”, 
i el francés d’origen catalá Ricardo 
Mont-serrat escriu novel-íes coMectives 
amb marginate socials, talment fent-se 
ressó de l’afirmacló de Carlos Sampayo 
se-gons la qual el jazzístic “es un arte 
compartido desde el momento de su 
gestación”. Aparença d’improvisació, 
vitalisme, exaltació de l’instint, però 
també refinament, humor o iconoclás- 
tia, fan que ens sembli veure Virgilio 
Riñera en el moment mateix de crear; I, 
amb ell, tots aquells que participen d’un 
cert esperit de broma colossal, I memo
rable, que tants punts en comú presen
ta amb el que els amies malaguenys de 
Litoral anomenen la poesia del jazz.

La poesía del jazz. Litoral, revista de la poesía, el 
arte y el pensamiento.
Málaga, revista Litoral. 2000.

Virgilio Riñera, La isla en peso.
Tusquets editores, Barcelona. 2000.
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Trolöso/infiel.

Pere Cornelias

Bergman, un eschptor ja veil, cerca, 
en les profunditats dels seus records i 
de la seva imaginació, una definitiva 
historia d’amor. Està sol, en una illa 
remota. Una veu femenina, que omple 
de vida l’habitació en què es troba, 
podrá potserajudar-lo. Als nostres ulls, 
la veu es transforma en una dona, que 
es posa a parlar amb eli amb serenor i 
confiança. Disposada a explicar-li un 
dels capitois més doiços i amargs de la 
seva vida, passarà a ser, a partir d’a- 
quest moment, narradora i protagonis
ta de la historia.

Aquest és el plantejament inicial del 
guió que Ingmar Bergman va escriure 
per a Lena Endre i que Liv Ullmann ha 
convertit en una de les més extraordinàries peMicules d’aquests darrers anys. Hi 
ha, és evident, una série d’elements autobiogràfics que ens mantenen tothora en 
relació amb la vida i l’obra del director suec: l’escriptor també es diu Bergman i 
està interprétât per Eriand Josephson, un dels seus actors més emblemàtics; les 
escenes entre ell i Marianne transcorren a l’ilia de Faro, Hoc on resideix darrera- 
ment el guionista del film; el drama que viuen Marianne, el seu marit i I’escriptor 
pot fer pensar, és ciar, en el que van viure Bergman i Ullmann, i és també signifi- 
catiu que hagi estât precisament Liv Ullmann, una de les millors actrius bergma- 
nianes i la seva dona durant bastante anys, qui hagi dirigit Infiel. I és cert que la 
posada en escena recorda el Bergman de, sobretot. Fresas salvajes i Secretos de 
un matrimonio (1), cosa, d ’altra banda, gens criticable, perqué aprendre deis 
mestres és sempre una mostra d’intel-ligéncia. Però Infiel és un film énormément 
personal, que parla del mateix però també de més coses i, a més, d’una altra 
manera. Liv Ullmann ja no és una actriu que dirigeix, és una autora -quatre films- 
amb una obra pròpia.

La história no té res d’original ni ho pretén: una actriu, Marianne (Lena Endre), 
viu una apassionada aventura amorosa amb el millor amie del seu marit, davant la 
trista mirada d’Isabelle, la seva filia. En un mén en qué la infidelitat ha passât a ser 
un fet cada vegada més freqüent i més imprudentment marcat per la inconscién- 
cia, l’aventura comença com una mena de joc joiós, travessa els limits del possi
ble i acaba convertint-se en una imparable tragèdia. Però la peMicula no parla 
exactament d ’això. Potser per primera vegada des de Dreyer, Liv Ullmann filma el 
DOLOR. El dolor que senten -que van i anem sentint durant les dues hores i mitja 
d'Infiel- tots els que n’han estât responsables, encara que potser no hagin pogut 
fer res per evitar-lo, i també Isabelle, la nena innocent que n’haurà de patir defini- 
tivament les conseqüéncies.

Corn es filma el dolor? Amb un estil visual perfectament identificable amb el 
de bastante directors escandinaus i no només amb el de Bergman, corn remarca

“No hi ha res que sigui tan dolorôs corn 
el procès de destrucció d’un matrimoni. 
El que passa durant aquest procès és 
tan pertorbador que arriba a les arrels 
més profundes de l’angoixa”.

Bergman, a Infiel
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la propia autora, la peMícula col-loca dos personatges cara a cara, habitualment 
en petits espais tancats, i els fa parlar de si mateixos i de les seves relacions obli- 
gant-los, sempre que cal, a traspassar els limits. En resulta un retrat demolidor, 
descarnat, que encara, inévitablement, la passió deis sentiments a la sensatesa 
de la raó i que assumeix, dones, els perversos résultats d ’aquest enfrontament. 
Profusió de primers plans, monòlegs llarguissims, diálegs pertorbadors...

Però, ben conscientment, la posada en escena té un to de premeditada repre- 
sentació teatral que l’allunya del réalisme esthete i que li dóna aquesta aura de 
ficció artistica que desvetlla emocions i provoca el trasbals. Sotraguejats pel que 
veiem I pel que sentim, els fets ens arriben com a més reals. Tenim la desassos- 
segadora sensació que el que passa davant nostre és VERITAT. Juguen un paper 
cabdal en aquesta percepció les escenes entre Bergman i Marianne i, més enca
ra, la preséncia d’ella, entre corpória i intangible -com si, albora, formés i no for
més part del décorât-, i la doiçor amarga que intuïm que impregna el seu cos i els 
seus moviments. Asseguda a l’ampit de la finestra -cisellada fotografia de Jörgen 
Person-, serena i bellissima, no sembla pertànyer al nostre món.

Com passa gairebé sempre amb el gran cinema suec, els actors són magnifies: 
Thomas Hanzon, que Ullmann ja havia dirigit a la seva darrera peMicula, és 
Markus, el marit de Marianne; Krister Henrikson és David, l’amant, i Michelle 
Gylemo és Isabelle, l’ùnica de les victimes que no ha estât protagonista de la 
història.

Però sòn Erland Josephson i Lena Endre (2) els qui donen vida ais dos perso
natges principals del film. El que fan no és només interpretar-los, s’hi endiosen 
pregonament, se’ls fan seus, els viuen. Hi ha imatges que la nostra retina fixarà 
per sempre més: l’expressiö de sofriment de Josephson, breu però colpidora, que 
sembla dir-nos que aquella és també la seva història i que Marianne podría ser la 
seva dona; la má d’ell que acaricia suaument la gaita d’ella, que ha tancat els ulls 
i mostra, per un moment, un rostre pie de pau, o el pía llarguissim de la cara 
d’Endre, que recorda mentre parla, és vençuda finalment pel plor i acaba amb els 
ulls amarats de llágrimes.

Infiel és la quarta peMicula de Liv Ullmann. La immediatament anterior és 
Confesiones privadas (3), que s’ha pogut veure a casa nostra fa relativament poc. 
Parteix igualment d’un guió autobiográfic de Bergman i es refereix a un adulteri 
que va marcar un période de la vida deis seus pares. Una dona (Perniila August) 
es troba atrapada entre el desig i la convenció. Un altre dels grans actors berg- 
manians. Max von Sydow, és I’Erland Josephson d’Infiel I Ullmann explica la histò
ria amb la mateixa convicció I amb el mateix subtil distanciament. És també un film 
magnifie i una baula més de la cadena en qué es constitueix sempre l’obra d ’un 
veritable autor. No he vist les seves dues primeres pel-licules (4), però tino, és ciar, 
moites ganes de veure-les.

1. - Smultronstallet (1957) i Scener ur ett
aktenskap (1972).

2. - Erland Josephson és, des de
Vargtimmen (1966, La hora del lobo), un 
intérpret habitual a les pel-licules de 
Bergman. Lena Endre ha estât la prota
gonista, entre d’altres, de Sunday’s 
Children (1992, Niños del domingo), de 
Daniel Bergman, i de Jerusalem (1997), 
de Billie August, i ha format part també 
del repartiment de l’última peMicula de 
Bergman per a la televisió: Larmar och 
gor sig till (1997, En presencia de un 
clown).

3. - Enskilda samtal /  Private Confessions
(1996).

4. - Sophie (1993) i Kristin Lavransdatter
(1995).
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El cinema de terror és un gènere fas
cinant, possiblement dels més atrac- 
tius de cara al públic cinematogràfic 
més extens. Sens dubte, dins el gène
re del terror, els films d’assassinats 
han estât dels més concorreguts al 
llarg de la histèria i s’han gravat cente- 
nars de milers de metres de ceMuloide 
amb psicèpates corn a protagonistes.
Es tracta de personatges que patei- 
xen trastorne mentals, socials i psi- 
cològics que els condicionen a llarg 
de la vida, conduint-los a les agres
sions, ja siguin realitzades conscient- 
ment o inconscient. Per a conèixer tot 
aquest llarg procès que condueix al 
subjecte a l’auto-destrucciè ens hem 
de remuntar, en la majoria dels casos, 
a la seva infància.

Des del punt de vista dels criminòlegs, un assassi és considérât assassi en sèrie 
quan ha reincidit en els seus chms en un minim de tres ocasions i amb un cert 
interval de temps entre cadascun. A diferència d’un assassi en massa, que és 
aquell que mata diverses persones d’una sola vegada sense preocupar-se de la 
seva Identität, Tassassi en sèrie selecciona acuradament les seves victimes esco- 
llint la major part de les vegades persones del mateix tipus i caractéristiques.

Els psicòlegs que s’han encarregat d ’analitzar els perfils d’aquests assassins els 
defineixen, en general, corn homes joves i de rapa blanca que ataquen preferent- 
ment les dones i que han cornés el seu primer ehm abans de fer els trenta anys. 
També esmenten que alguns d’aquests assassins han patit una infància traumàti
ca deguda a possibles maltractaments fisics o psiquics, dels quais tracten de 
venjar-se. Aqüestes frustracions fan que s’introdueixi en un mon imaginan, que 
per a eli és millor que el real, on n’és l’amo i en el quai reviu els maltractaments 
soferts, aquest cop però, posant-se a la peli de Tagressor. Aquesta és la raé que 
fa que la seva forma de matar sigui majoritàriament de contaete directe amb la 
víctima, a la quai acostuma d’estrangular, colpejar o apunyalar. Els seus crims sén 
corn una espècie de rituals en els quais s’autoestimula barrejant les seves fanta
sies personals amb la mort. Dins dels assassins en série en podem distingir dos 
tipus diferents quant al seu trastorn mental:

Psicôtics paranoics. Es caracteritzen per la seva personalitat completament 
asocial i immadura; també podem destacar que actúa per esquizofrènia, i per 
tant, no és conscient dels seus actes.

Psicópata. Aquest és totalment conscient dels seus actes. És el més periliós per 
la seva capacitat de fingir emocione que mai no sent, gràcies a les quais aconse- 
gueix enganyar les seves victimes. Constantment cerca el seu propi plaer; és soli-
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tari, molt sociable i d ’aspecte encanta
dor; creo que tot II és permès I s’exci
ta amb allò prohibit i amb el rise. El seu 
objectiu final quan mata és el d’humi- 
liar la víctima per tal de recobrar l’au- 
toritat I realgar la seva autoestima. 
Aquest desig de domini i de superiori- 
tat passa, normalment, a primer pia, 
deixant el ehm com a secundan.

Per la seva forma d’actuar es divldei- 
xen també, en assassins organitzats i 
desorganitzats. Els primers sén 
aquells dotats d’astúcia, que preparen 
els seus crims minuciosament sense 
deixar pistes que els puguin identifi
car; mentre, els segons són aquells 
que, a causa de la seva poca expe- 
riéncia o per Inconscléncla, actúen 
sense preocupar-se deis errors come- 
sos.

També hi ha assassines en série, 
encara que les dones tan sois repre
senten un 11% del total d ’aquests 
assassins. Generalment, elles són 
molt menys violentes que els homes, i 
gairebé mai cometen crims de carác
ter sexual. Quan maten, no solen usar 
armes, siné que tenen preferéncia per 
métodes més discrets com pot ser 
l’enverlnament. Sén metédlques i molt 
acurados. Planegen el ehm amb molta 
meticulositat I d’una manera tan subtil 
que ha arribat a causar véritables mal- 
decaps ais investigadors encarregats 
d ’atrapar-les. De fet, normalment 
passa molt de temps abans la policía
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no ha aconseguit identificar i localitzar 
una assassina. Al llarg dels anys s’ha 
pensât que una assassina només 
podia ser-ho per casos d’esquizofré- 
nia, i s’ha desmentit la possibilitat d’un 
Instint criminal.

Un cop capturats, els assassins en 
série solen confessar els crims que 
han cornés, en algunos ocaslons, atri- 
buint-se més victimes de les que reai
ment han matat. Alxé és degut a la 
seva aterradora voluntat de protago
nismo.

Assassins esotèrics:
Aquests cometen els seus crims a 

causa d’unes creences ésotériques 
portados al limit del fanatisme. Des de 
les possibles Inspiraclons divines, 
diaboliques, espiritistes o extraterres
tres fins als estranys rituals que 
desemboquen en brutale assassinats.

En aquests casos els agressors son, 
per norma general, paranoics amb 
deliris esquizofrénics, que seguint les 
ordres d’alguna d’aquestes entitats 
fanàtiques, mata essent Inconscient 
dels seus actes. També són freqüents 
els fanàtics Idéalistes que, en moites 
ocasions, no dubten a sacrificar la seva 
pròpia vida o la dels altres per convic- 
clons extremes, que en la majoria dels 
casos cauen en l’absurditat. Són exor
cistes amb un concepts alterat de la 
realitat, el quai els acaba obsesslonant 
i conduint cap a l’assassinat.

Assassins licantrops:
La licantropia és, des d’un punt de 

vista psiquiàtric, una malaltia mental 
amb tendéneia al canibalisme, en la 
quai el malalt creu trobar-se transfor
mat en Hop I fins i tot imita els seus 
udols, I es nega a menjar altra cosa 
que no sigui earn crua i sagnant. 
Aquests malalts pateixen histerismo 
amb aMucinacions, idees délirants i 
canvis totals de personalitat, que els 
fan incapaços de separar la realitat 
d’allô que és imaginari.

A l’època de les bruixes haurien con- 
tribuït a proliferar aquest mite alguns 
psicôtics i altres malalts mentais corn 
esquizofrénics, sàdics, necròfags, i 
psicòpates que en moites ocasions 
haurien pogut recórrer a la licantropia 
per donar una sortida als seus deliris o

instints morbosos. Aquests personat- 
ges asseguraven poder-se transfor
mar en Hop, i que a les nits de Huna 
plena el seu eos es cobria de pél, les 
seves dents es tornaven esmolades i 
les seves ungios creixien fins a con- 
vertir-se en urpes. En poc temps es 
trobaven vagant pels carrers, rondant 
una víctima a la guai atacarien, mos- 
segarlen i en alguns casos esqulnga- 
rien i fins i tot menjarien trossos del 
seu eos.

Avui en dia, però, hi ha coneixement 
de malalties com l’hiperthcosi o l’hirsu- 
tisme, que provoquen el creixement 
desmesurat del pél per tot el cos, 
inclosa la cara, que si bé avui les 
interpretem com a malaltles heredltà- 
rles, abans la supersticló induia als 
afectats a creure’s convertits en bès- 
tles.

Per altra banda, al Harg de la història 
hi ha hagut alguns criminals conside- 
rats “home Hop” per les seves afec- 
cions canibais a l’hora de matar una 
victima

Assassins vampírics:
HI ha diferente Hegendes i supersti- 

clons que han anat fent una descripció 
deis vampirs al Harg deis anys com a 
uns sinistres personatges que tenen 
l’estrany vid de beure sang humana. 
EHs matelxos s’identifiquen normal
ment com a morts-vivents condem- 
nats a una eterna recerca del liquid 
vital (la sang) i no dubten a afirmar que
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el seu plaer augmenta si la sang és 
presa directament de la víctima.

Aquests no són exclusius de 
la llegenda, sino que s’han conegut 
diversos casos reals en els quais Tas
sassi, en el seu deliri, ha matat, tortu
rati “vampihtzat”. Possiblement aquest 
sigui un deis assassins més represen- 
tats del cinema, amb gran quantitat de 
peMícules que tenen un vampir com a 
protagonista.

Un assassí no neix, sino que es fa. 
Aquests poden passar desapercebuts 
durant tota la seva vida fins que no es 
descobreixen les morts que han pro- 
vocat. Possiblement els psicópates ho 
han esdevingut a causa deis abusos o 
les anomalies familiars viscuts a les 
primeres étapes del seu creixement. 
Des d’aquest moment les seves vides 
i les de la gent que els envolta canvien 
al cent per cent, i alguns d’ells come
ten crims un darrere Taltre sense ado- 
nar-se’n.

Des del punt de vista cinematográfic, els assassins són un gran recurs per ama
nir una peMícula de terror. Els assassins existeixen i aixó arriba ais espectadors 
d’una manera directa; s’enfronten davant de la pantalla amb una realitat ficticia 
que els fa patir, estar en tensió, passar por. Viuen una excitant experiència sense 
la nécessitât de posar les seves vides en perill.

Un dels recursos més utilitzats per a justificar els assassins a les peTlicules ha 
estât el del trastorn que els ha originat la pressió de la seva mare: una dona puri
tana, que duu la fe cristiana fins a extrems inimaginables o que és tan protectora 
que no permet que el seu fill es relación! amb ningú, no el deixa desenvolupar-se 
per si mateix. També hem de comentar que mai no es parla al cinema d’altres cau
ses d’homicidi, sino que sempre es mostra únicament el tipus de trastorn que s’o- 
rigina en la infància. És el cas de peTlicules amb gran éxit de taquilla corn El 
Silenci dels anyells, Psicosi i Ed Gein, gran triomfadora de la darrera edició del 
Festival de cinema Fantàstic i de Terror de Sitges.

Tot i que aqüestes peTlicules són vistes per molta gent i fan d’or els seus pro- 
ductors, cal dir que la seva adequació no és gaire originai, ja que sempre es ten- 
deix a fer versions i meres imitacions d’aquelles produccions que han résultat ren
dibles. Encara que també s’han fet peTlicules amb altres tipus d’assassí que 
tenen altres motius de desviació, les més comunes són les d’assassins en série.

L’evolució d ’aquestes al llarg deis anys ha anat augmentant en dosis de violén- 
cia, cada vegada més extrema, la guai cosa resta suspens i intriga produídes 
per alió desconegut. Per tal que tot el comentat no resta en el buit més pricoló- 
gic, apunto una possible lectura en aquesta ciau d’un deis films segurament més 
representatius d’aquest tipus de cinema:

El silenci deis anvells (The silence of the lambs)
País i any: EUA, 1991 
Gènere: Trhiller/ terror 
Direcció: Jonathan Demme
Guió: Ted Tally, basat en una novel-la de Thomas Harris (El sllenci dels Innocents)
Fotografia: Tak Fujimoto
Disseny de producció: Kristi Zea
Vestuari: Colleen Atwood
Coproductora: Grace Blake
Productor executiu: Gary Goetzman
Productors: Edward Saxon, Kenneth Utt i Ron Bozman
Productora: Orion
Intèrprets: Jodie Foster (Clarice Starling); Scott Glenn (Jack Crawford); Anthony Hopkins 
(Dr. Hannibal Lecter); Ted Levine (Jame Gumb); Anthony Heald (Chilton); Brooke Smith 
(Catherine Martin); Danny Darst (sergent); Charles Napier (sergent Boyle).

Sintesi Argumentai: L’agent especial Jack Crawford encarrega a una jove estudiant de 
TFBI, Clarice Starling, la investigació d’un cas molt complicat, en el que s’hi veu involucrat 
un assassí psicópata que mata i arrenca la peli de les seves victimes, Bufallo Bill. Per tal 
de poder comprendre millor les motivacions del presumpte assassí, Clarice entra en con
tacte amb un altre psicópata que és cruel, refinat i extremadament inteTligent. Es tracta 
del Doctor Hannibal Lecter, qui compleix condemna a una presó d ’alta seguretat amb un 
llarg historial d’assassinats i canibalismo. El doctor mostra la seva atracció per la jove, que 
arribará massa lluny en la seva perillosa investigació.

Descripció Física de Tassassi (I):
Nom: Louis Tolan (Bufallo Bill)
Ulls: blaus, mirada lleugerament perduda, que li proporciona aspecto de dement, però 
intel-ligent.
Aspecto físic general: Té un aspecto descuidat, duu els cabells llargs i rossos, despenti- 
nats; és alt i phm, amb gran força física, té 35 anys i medeix un metre vuitanta.
Color de peli: És de raga blanca, amb la peli força clara.
Roba: Vestelx pantalons bruts, samarretes i camises de quadres mal posadas. A la intimi-
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tat vesteix roba interior femenina i roba de noia. S’està élaborant un vestit de dona amb la 
peli que arrenca a les seves victimes.
Arma homicida: Ganivet/pistola
Altres:Després de matar les victimes, les tortura i eis introdueix un capoll de papallona asià
tica a la gola, la quai, segons el Dr. Lecter, simbolitza la transformado cap a la beilesa.

Descripdó psicològica de Tassassi:
Conducta vers la societat: Es troba totalment aïllat, l’ûnic contacte amb persones que té 
és el tracte que té amb les prépies victimes les quais segresta.
Conducta vers les victimes: No les veu corn a persones, sinó com a objectes, amb eIs 
quais juga fins que n’aconsegueix allô que vol, és a dir, el seu patiment i la seva peli. És 
caut, precis i no impulsiu.
Personalität i sentiments: La seva homosexualitat reprimida fa que tingui una forta obses- 
sié amb l’anatomia femenina, la quai vol imitar. És de carácter molt tancat i força 
intel-ligent. Odia la seva pròpia Identität i és possiblement per aixô que és transsexual. 
Escenari dels crims: Mata a casa seva i després d’extreure la peli de les victimes les fa 
desaparéixer dins d’algun llac o prop d ’ell.
Altres: La seva infancia va ser marcada per abusos constants. És definit com un assassi 
sistemàtic, que mata sempre els de la seva pròpia rapa.
Afeccions: Sent un gran interés pels insectes, especialment per les papallones, les quais 
cria a casa seva i fa importar de TÀsia i altres continents.

Descripció fisica de Tassassi (II):
Nom: Hannibal Lecter
Dlls: Blau verdòs, mirada intel-ligent i misteriosa; inspira certa confianga. Té la mirada molt 
ferma i segura, no baixa mai la vista.
Aspeóte fisic general: És un home calb, amb els cabells restants d’un color grisés, d’uns 
cinquanta anys aproximadament; posât passiu amb braços caiguts i esquena recta, és 
d ’estatura mitja.
Color de peli: És de raga blanca, amb la peli força clara.
Roba: Vesteix durant tot el film un uniforme de reclús, després de la seva fúgida es camu
fla amb un conjunt elegant format per una americana, camisa, pantalons i barret. També 
es posa una perruca rossa i unes ulleres fosques.
Arma homicida: Les seves pròpies mans i la boca ( és caníbal)
Altres:Mata les persones sense gairebé immutar-se, les desfigura mossegant-les a la 
cara. És un gran calculador, i ha escapat de diversos psiquiàtrics d’alta seguretat.

Descripció psicològica de Tassassi:
Conducta vers la societat: És critic i sincer, fins i tot és impertinent amb la dona d’un sena
dor dels Estats Units, amb la guai fa un intercanvi de favors. CoTlabora amb I’FBI, però no 
diu tot el que sap. Juga amb la gent enganyant-la, però ho fa sense mentir.
Conducta vers les victimes: És alternent cruel i violent amb les seves victimes, a les que 
tracta molt amablement fins que les ataca amb premeditaciò.
Personalität i sentiments: És un psiquiatra de gran prestigi que tractava amb els pacients 
més depravata fins que va acabar patint eli mateix un desviament. Sent una forta atracciò 
per l’agent especial Starling, de la quai es vol mantenir allunyat per no poder fer-li mal. Els 
seus actes sòn fruit de moments d’alienaciô mental i sòn totalment incontrolables. 
Escenari dels crims: Mata allà on es trobi en el moment de les seves crisis.
Altres: Juga amb la psicologia de la gent. Li agrada remenar el passât de Clarice Staling, 
la qual acaba explicant-li el seu principal trauma infantil: els anyells cridant per haver pre- 
senciat la matanga dels seus pares.
Afeccions: És un espléndid dibuixant i un gran amant de l’art i la música clàssica, '\7iatjar 
és una de les seves grans passions. ^
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Alberto Giocometti: 

d  diálogo con lo historio dd orte.
Cosme de Barañano y Letamendia

Director Gerent de l'IVAM (Institut Volenció d'flrt Modern)

Esta exposición de Alberto Giacometti 
se inscribe dentro de una línea de 
programación en la que queremos 
incidir desde un doble punto de par
tida: por una parte, a través de un 
enfoque nuevo que consiste en 
observar aun artista convertido en 
leyenda desde un punto de vista 
totalmente inédito; por otra parte, 
desde una reflexión hacia el uso y 
conocimiento general déla Historia 
del Arte por parte de los artistas.

Alberto Giacometti (1901-66) es un 
artista ciertamente conocido, pero 
presentamos ahora, desde una pers
pectiva distinta, esculturas, pinturas 
y dibujos que sorprenderán a la 
mayor parte del público. Es la prime
ra vez que en España se dedica una 
exposición exclusivamente sobre este aspecto de los dibujos de copia reali
zados por el artista suizo, cuyo centenario de nacimiento celebramos durante 
la exposición. Giacometti consagró mucho tiempo a esta labor de copista de 
otros artistas, desde su juventud hasta los últimos momentos de su vida. 
Además de los dibujos de copia, se presentan otras setenta obras (esculturas 
y pinturas) que señalan los puntos álgidos de los diversos períodos creativos 
del artista. Ésta es una de las cualidades de la presente exposición: proponer 
y desarrollar, asimismo para el futuro, temas, motivos y aspectos intrigantes, 
poco conocidos o del todo olvidados, sobre la obra en general del artista.

Esta exposición de Giacometti no sólo presenta para su disfrute decenas y 
decenas de dibujos inéditos, sino que además coloca bajo una nueva luz, gra
cias a la puntual confrontación entre esculturas, pinturas y dibujos, la relación 
entre su trabajo de copista y su actividad creativa.

Las obras maestras, como un gran libro de estudio, han desafiado y estimu
lado a todos los artistas, invitándoles a la copia y a la paráfrasis. En cuanto 
imitación de lo mejor de todo aquello realizado anteriormente, la copia ha sido 
un procedimiento educativo, una especie de viaje virtual hacia un tesoro que 
se revisita con la mirada propia de cada uno. En el ensayo “ In Imitating His 
Master” señalaba W.H.Auden que el poeta necesita de una etapa de ventrilo- 
cuación para ir encontrando su voz desde la poesía en general; en el Louvre 
es donde, según Cézanne, se aprende a leer la pintura. Como ejercicio de 
repetición de imágenes previas a la copia, ha servido tanto para formarse en 
la técnica como para desarrollar la propia fantasía a partir de un tema dado. 
“Éter original en imitant”, decía Ingres; o, en palabreas de Giacometti: “copier 
pour mieux voir”. El hecho de la copia en la historia y práctica del arte ha teni
do asimismo, otras vertientes pragmáticas:

ERNST SCHEIDEGGER:
Giacometti dibuixant al seu taller. 
1953
(IMustracions: IVAM)
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-La copia como formato de aproxi
mación a los “modelos”, como 
forma de estudio en todo tipo de 
academias. Es decir, como pro
ceso de formación, como ejerci
cio de transcripción; esto es de 
gimnasia educativa: modelo o 
pattern para ser imitado o repro
ducido.

-La copia como ejercicio de domi
nio de la realidad, en vez del 
“natural”, en este caso de lo crea
do por otros, como un ejercicio 
de reconstrucción. Es decir, 
como proceso de ejercicio formal 
y de conocimiento: modelo para 
ser tenido en cuenta.

-La copia como ajuste técnico y de 
confrontación personal con el 
modelo. En el caso de Ruens 
frente a Tiziano, o de Goya frente 
a Velásquez, donde no se produ
cen una “sustitución del original”.

-La copia como ejercicio docu
mental, ricordi, generalmente con 
cambio de escala o de formato, 
cuando no de medio artístico, 
como los grabados de Mercanto- 
nio Raimondi sobre la obra de 
Rafael.

En esta exposición hablamos de 
copias, no en el sentido reductivo del 
término, sino desde el punto de vista 
de la interpretación del genio que 
asume en su estilo {stylo etimológi
camente significa pluma) y en su 
manera esquemas de obras maes
tras, tanto del mundo antiguo como 
de sus contemporáneos: a la vez le 
sirven de estudio para su propia 
obra. Así, lo cuenta Joaquín Torres- 
García en Universalismo constructi
vo, al respecto de otro gran artista: 
...Picasso, casi siempre, parte de un 
documento cualquiera. Recuerdo 
que en una de mis vistas a su taller lo 
encontré copiando unos viejos 
daguerrotipos. Pero ¿es que los 
copiaba? En modo alguno. Partía de 
aquello para luego destacar su fan
tasía creadora y darnos una obra 
personalísíma...”

El trabajo de copista de Giacometti 
se nos revela ahora en esta exposi-

FRANZ MELLER: 
Giacometti dibuixant. 
Berna 1956

Alberto Giacometti
Portrait du professor Corbetta. 1961
Oli sobre tela, 60 x 50 cm.
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Giacometti. Vincent Van Gogh, Autoretrat 1889-90. Boligraf sobre papel, 22 x 17 cm.

ción como un trabajo subterráneo, 
continuo, por la veta de mineral de la 
historia y que va enriqueciendo su 
propio terreno personal. En una 
carta a Luigi Carluccio, autor del pri
mer libro sobre las copias, Gia
cometti escribe: “todas estas copias 
se sitúan hoy en el mismo plano, 
como si el espacio hubiera tomado el 
lugar del tiempo. Son parte de mi 
vida, de mi actividad desde la infan
cia más lejana”.

Lo que aquí y ahora se presenta en 
el IVAM ante nuestros ojos es una 
gran cantera (la de la Historia del 
Arte) de la que se arrancan infinitos 
pedernales, del arte sumerio al egip
cio, del bizantino a los primitivos ita
lianos, del arte etrusco al africano, 
de Rembrandt a Cézanne, de Van

Eyck a Fragonard, de Lipehitz a De
rain, de Matisse a Mondrian, de 
Durerò a Van Gogh; precisamente el 
dibujo sobre el autorretrato de este 
último lo utilicé en 1990 como póster 
en mi exposición retrospectiva de 
Giacometti en el Museo Nacional 
Reina Sofía.

Se trata de una exposición que pre
tende dar placer al espectador 
curioso y que a la vez de un enfoque 
nuevo y excelente para el conocedor 
de Giacometti. Debemos estar agra
decidos al trabajo del historiador 
Casimiro Di Crescenzo y al director 
del Museo d ’arte di Mendrisio, 
Simone Soldini, que han llevado a 
cabo esta realización. Mi agradeci
miento especial es para Thérèse 
Berthoud Tigretti, por sus generosos

préstamos: estoy seguro de que 
hubiéramos gozado esta presencia 
en Valencia con Silvio Berthoud, in 
memoriam.

Mi agradecimiento, asimismo, a la 
Alberto Giacometti-Stiftung de Zurcí 
y, en especial, a su conservador el 
Dr. Christian Klemm, así como al 
Kunstmuseum de Basilea y a su 
director del Departamento de Dibu
jos, el Dr. Christian Müller. Asimismo, 
mi agradecimiento especial a Pieter 
Coray y a todos los coleccionistas 
que han participado en la exposición 
y a Claudio Nauer, presidente del 
Dicastero Muserò e Cultura de Men
drisio (Suiza). A
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Alberto Giacometti 
Rembrandt Van Rijn 
Danae, 1636
LI a pis sabre paper 16 x 22 cm.

Les obres mestres, com un gran llibre d ’estudi, han desafiat i estimulat a 
tots els artistes, i els ha invitât a la copia i a la paràfrasi. Quan a imitació del 
mlllor del realltzat anterlorment, la copla ha estât un procediment educatiu, 
una espècie de viatge virtual amb la pròpia mirada de cada u.

A l’assaig “ In imitating His Master” assenyalava W.H.Auden que el poeta 
necessita d ’una etapa de ventriloquació per tal d ’anar trobant la seva veu 
des de la poesia en general. Al Louvre és on, segone Cézanne, s’aprèn a 
llegir pintura.

Com a exercici de repetició d ’imatges prèvia a la còpia ha servit tant per a 
formar-se en la tècnica com per a desenvolupar la pròpia fantasia a partir 
d ’un tema donat. “Ser originai imitant”, deia Ingres; o, en paraules de 
Giacometti, “copiar per a veure millor”.

El fet de la còpia en la història I práctica de l’art ha tingut aixi mateix unes 
altres vessante pragmatiques:

-La còpia com a format d ’aproximaclò als “models”, com una manera d ’es
tudi en tota classe d ’acadèmies. És a dir, com a procès de formaciò, com 
a exercici de transcripciò, de gimnástica educativa: model o pattern per a 
ser imitât o reproduit.

-La còpia com a exercici de domini de la realitat, en comptes del “natural”, 
en aquest cas, del créât per uns altres, corn un exercici de reconstrucciò. 
És a dir, corn a procès d ’exercici formai i de coneixement: model per a ser 
tingut en compte.

-La còpia corn a ajust tècnic i de confrontaciò personal amb el model. És el 
cas de Rubens entrent de Ticià, o de Goya entrent de Velâzquez, on no es 
produeix una “substituciò de l’original”.

-La còpia corn a exercici documentai, ricordi, generalment amb canvi d ’es- 
cala 0 de format, quan no de mitjà artistic, corn eis gravats de Mercantonio 
Raimondi sobre l’obra de Rafael.

Açô distingeix la còpia del frau. Quan en la còpia hi ha una intenciò d ’a- 
propiaciò estem davant el plagi i la falsificaclò. Quan la repeticlò té una 
intenciò dialéctica, de confrontaciò i d ’interpretaciò, estem davant una 
paràfrasi.
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Angel Moteo Chorris
David Serrano

Arran de l’exposició que Isabel Cid va preparar per a la 
Fundació ARS titulada “Homenatge a Thomas Bernhard”,
presentada a l’Alliance Française a finals de 2000, vaig entrar 
en contacte amb el coMectiu que s’ha agrupat entorn de la 
figura de Juan Bufili, critic d’art de La Vanguardia, fotògraf, 
poeta i Comissari d ’exposicions, sota el concepte de 
Metarealisme. Al voltant d ’aquest terme el mateix Bufili ens 
escrivia un article exceMent des d ’aquestes págines en el 
darrer número de Quadern.

Bufili ens proposava no la idea d’un nou “isme”, concepte 
del guai es continua fugint, sino d’una “actitud” que li sem- 
blava diferent i “molt propia d'aquesta època”, tot partint, 
òbviament, d ’alguns dels corrects de les avantguardes, però 
sense els condicionants ni les limitacions d’aquests, corn 
seria el cas del surrealisme. Els uneix, en definitiva, una acti
tud semblant d’enfrontar-se al “més enllà” de la realitat, amb 
indicaciè d’adreçar-s’hi des d’un vessant “menys conegut i 
més misteriès” que el punt de partida.

En aquest sentit, a través d’Isabel Cid vaig poder conèixer la faceta pictórica 
d’Andrés Rábago, conegut per a mi fins llavors només amb el sobrenom de El 
Roto, pels seus dibuixos i il-lustracions a El Pais. Fia estât una gran descoberta, 
fins al punt que, aprofitant que la Isabel s’ha convertit ja en coMaboradora de 
Quadern, corn Juan Bufili, li hem demanat que ens prepari, amb el seu esperit cri
tic i la ironia que el caracteritza, alguna proposta per al nùmero de Sant Jordi.

Una altra traballa ha estât l’obra d’aquest jove artista, que viu a cavali de 
València i Madrid, Ángel Mateo Gharris, que presenta una de les propostes més 
intéressants dins d’aquest coMectiu, que no moviment, i per aquest motiu ha estât 
un plaer que accedis a cedir-nos una de les seves obres per a la portada d’aquest 
número: “/.'escapada” (oli sobre tela; 162 x 130 cm.).

Una obra que està en la linia de la seva proposta pictórica narrativa, amb una 
figuració inspirada, com apuntava Bufili, en l’obra d’Edward Flopper, propera al 
réalisme però amb una gran dosi de visió poètica -ja present en els seus titois-, a 
voltes onirica, a voltes melangiosa, com és el cas, a voltes critica o irònica, com 
també és el cas d’aquest home que espera a l’embarcador, sol, amb el que porta 
posât i d’esquena a un món d’incomprensió, del qual tampoc no podrá fugir - 
représentât pels dibuixos en el mur de la dreta-, iniciar un viatge vers el descone- 
gut, un viatge que ni tan sols no sap si es produirà atès que no hi ha cap barca 
propera, un viatge des de la soledat vers una nova soledat, amb un bagatge 
escás i decebedor i un futur encara més incert.

En aquest sentit, Charris opta per la creado de paisatges ficticis amb figures, 
plens de referències culturáis i amb un to proper al suggeriment irònic, habitual- 
ment, però també proper a la sàtira en altres obres seves, com ens apunta la lec
tura que en fa Bufili. ^

Angel Mateo Charris 
La tempesta de gel, 2000
Oli sobre tela, 130 x 195 cm.
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“̂Quart de Castella; tercer d’Aragó.

^"'Extret de Instrucción que dió el 1625 el 
Conde-Duque a Felipe IV, sobre el 
gobierno de España. Fragments publi- 
cats a Flistoria de España: textos y docu
mentos de historia antigua, media y 
moderna, hasta el siglo XVII, pags. 674- 
675 (Ed. Labor. Barcelona, 1984), la qual 
ho extreu, al seu torn, de l’obra de 
Gregorio Marañón sobre el Comte Duc, 
publicada per Espasa Calpe, Madrid, 
1936 (pgs. 425-431 d’aquesta darrera).

^^Cinqué de Castella; nostre, por derecho 
de conquista.

^^Les nostres Corts havien elegit monarca 
Caries III, un Habsburg.

^^El Tribunal de la Inquisioión en Mallorca. 
Relación de Causas de Fe. Vol. I. Miquel 
Font, Editor. Palma de Mallorca, 1986.

^̂ En temps d’en Franco, la premsa del 
régim en déla així, de la tortura policiaca.

SOCIETAT

ressuscitaren la Inquisició. Per pura 
utilitat política. La paranoia davant la 
diversitat, que tenen tan arralada des 
de Havers, no té solució de continuítat 
fins ais nostres dies (ja saben: antes 
roja que rota).

El Comte Duc d’Olivares li escrivia a 
Felip Tenga V. M. por el negooio 
más importante de su Monarquía, el 
hacerse Rey de España; quiero decir. 
Señor, que no se contente V. M. con 
ser Rey de Portugal, de Aragón, de 
Valencia, Conde de Barcelona, sinó 
que trabaje y piense con consejo 
mudado y secreto, por reducir estos 
reinos de que se compone España, al 
estilo y leyes de Castilla sin ninguna 
diferencia, que si V. M. lo alcanza, 
será el Príncipe más poderoso del 
mundo^h La supressió de la diversitat, 
ja sense dissimulacions ni manies, la 
posá definitivament en práctica el pri
mer Borbó, Felip després d’haver 
aconseguit, manu militan, la sobirania 
que les nostres institucions politiques 
de representació general no li havien 
atorgat^^. Sota monarquies, repúbli- 
ques i dictadores, a través deis 
segles, la cosa ha continuât. Si volen 
mostres ben recents d’aquesta para
noia, en trobaran de fresquissimes a la 
premsa diària.

Aquesta segona Inquisició, però, 
malgrat l’aparença d’institució ecle
siástica, ja no era controlada per la 
Cùria romana, sinó que tenia el seu 
organisme màxim, el Consejo de la 
Suprema y General Inquisición o, més 
curt. La Suprema, a la península. Els 
seus membres eren designate per la 
Corona espanyola, d’entre el clergat 
precedent de la noblesa més afí políti- 
cament. No obstant, amb el temps 
tendí a fer-se autònoma, com totes les 
estructures de poder basados en el 
terror. Una butlla pontificia de Sixt IV 
retragué ais inquisidors que es 
moguessin més per l’afany de pillatge 
que pel de la salvació de les ánimos, 
el seu objectiu teorie. Carles II, el 
darrer Austria, demaná a la Inquisició 
una llista de les confiscacions, per 
reclamar el «seu» terç del boti; la 
Suprema de Madrid li respongué que 
els seus papers no els fiscalitzava 
ningú, l’hi doná una part -pels volts

d’un cinc per cent, és a dir menys 
d ’una sisena part del terç prêtés- i l’a- 
menaçà amb l’excomunió, si no deixa- 
va de protestar.

De fet, no és que aquesta Inquisició 
perseguís només els que havien 
abraçat públicament el catolicisme i 
seguien practicant el judaismo clan- 
destinament: la relació de causes de 
fe està plena de processes instruits 
per motius estrictament religiosos. A 
confessors que havien fet proposi- 
cions sexuals a feligreses seves, per 
exemple. Flavors, se’ls prohibía con
fessar: a vegades, només a les dones; 
podien seguir confessant ais homes. 
Roques vegades, se’ls suspenia a 
divinis. O de processes a persones 
que havien fet afirmacions diverses 
com, per exemple, el d ’un tal Antonio 
Moguer, que digué que anar els sol- 
ters a casa pública I fer l ’acte carnal, 
no era pecat. El pobre Antonio, des
prés d’abjurar de levi, fou condemnat 
a diverses peniténeies espirituals i, 
passats sis dies, a confessar i com- 
bregar, presentar el certificat d ’haver- 
ho fet i visitar tres esglésies^"*. Les 
penes no eren sanguinàries, en a- 
quests casos.

Cenyint-nos ais fets de la segona 
meitat del XVIIé a Mallorca, sembla 
que la cosa va anar més o menys com 
diré. Feia anys que la práctica clan
destina del judaisme era corrent. Els 
practicants disposaven de rabins i 
sinagoga encoberts i, amb les precau- 
cions corresponents, més o menys 
observades, celebraven els seus ritus. 
Prohibir sobre el paper i tolerar en la 
praxi: el veil procediment per conser
var la discrecionalitat en l’exercici del 
poder. El 1666, una embarcació que 
duia un grup de jueus que anaven 
d’Orà cap a Liorna, fondejà al port de 
Ciutat. El vaixell fou inspeccionat pels 
funcionaris de la Inquisició. Els sor- 
prengué trobar un jove, d’uns setze o 
disset anys, que parlava perfectament 
el castellá. Resultò ser Alonso López; 
anava a Liorna, a casar-se. La resta de 
jueus, després de passar un temps 
empresonats, foren deixats en Ilibertat 
per seguir el viatge. López fou «hábil- 
ment» interrogad® i, després de negar- 
ho durant un temps, acabà confessant
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que havia nascut a Madrid i que havia estât batejat. Després de viure un temps a 
Màlaga, havia anat amb el seu pare a Orà, on havien abraçat el judaïsme. Abans 
no confessés, però, els tribunals de Granada, Madrid i Málaga ja havien enviât 
proves per acusar-lo d’heretgia. El 10 de gener del 1674 l’inquisidor convocà una 
Consulta de fe. El vot fou favorable a Iliurar-lo a la justicia secular^®. La Suprema 
ho aprovà el 13 de febrer i, el 13 de gener del 1675, fou cremat viu. Per a la majo- 
ria dels illencs era la primera vegada que velen una mort així, i l’acte de fe, pre- 
senciat per trenta mil persones, impressionà moittothom. Uns, començaren a bus
car jueus per tot arreu; eis que miés o menys clandestinament practicaven, al seu 
torn, enardits pel martiri del seu coreligionari, es refermaren en la seva fe.

Un destacat convers. Pere Onofre Cortès, digué que López havia mort servint el 
seu Déu i aquell que moria pel seu Déu seria sens dubte coronai al cel. El 26 d’a- 
gost del 1677, l’Inquisidor dona ordre d’arrest contra Pere Onofre Cortès, per 
aqüestes manifestacions. El 14 de setembre, ampliaren l’ordre a la seva muller i al 
segrest dels seus béns. El 13 d’octubre fou empresonat, junt amb la muller i altres 
tres conversos. En un any, se n’empresonarien dos-cents trenta-set, als quais eIs 
foren confiscats eis béns. La rapinya fou tan important que un noble mallorqui, el 
comte de Montenegro, adreçà un memorial a la Corona queixant-se que el 
comerç de l’ilia havia quedat seriosament amenaçat i que la reducciè de la base 
impositiva, havia deixat la previsiè d’impostos tan minvada que calia gravar 
excessivament la resta de contribuente. Eis empresonats s’organitzaren i, tot 
admetent culpes menors, abjuraren dels seus «errors» i se salvaren de morir, des
prés que la Inquisició enderroqués solemnement la casa on celebraven els ser- 
veis religiosos, sembrés el terreny amb sal i hi posés una columna amb una ins- 
cripció aMusiva^L Empresonats i tot, continuaven practicant el judaisme, feien els 
dejunis i s’abstenien de menjar els aliments prohibits per la seva fe. Cal fer esment 
que la pena de presó, llavors, no comportava necessàriament Testada en un cala- 
bés -podia ser també una espècie de llibertat condicional; aixi, la Inquisició els 
enviava, durant el dia, a guanyar-se la subsistència i s’estalviava la despesa de 
mantenir-los. Per altra part, amb els suborns als seus carcellers, també alleujaven 
les seves condicions de vida. Els béns segrestats, eren subhastats i adquirits a 
cap preu per testaferros del propi Inquisidor, Francisco Rodríguez de Cossio 
Barreda, o substituits per altres de valor inferior, abans de la subhasta. Els béns 
confiats per conversos a clergues tinguts per poc connivente amb la Inquisició, en 
alguns casos, s’havien salvat de la requisa però no foren recuperate; el receptor 
negava haver-los rebut o en retornava una infima part, amb qualsevoi excusa. 
Empobrits, condemnats a vestir la gramalleta que els estigmatitzava, victimes de 
persecució per la seva fe, molt vigilate quan sortien en llibertat, el sentiment de 
comunitat nomèe podia créixer.

El crédit necessari per a la práctica del comerç s’havia perduti cap cristià hi velia 
tenir tractes. Aquesta restricció provocava la reducció de Toferta i el corresponent 
encariment de les mercaderies. Aixi, dones, per causa de la seva «dèria heréti
ca», la vida era més cara, i la gent els en culpà. Els conversos veieren que si es 
quedaven a Mallorca, no podrien sobreviure a la persecució. I decidiren anar- 
se’n. Alguns, amb suborns, obtingueren salconduits de la Inquisició per anar a 
establir-se en altres llocs. Embarcats cap als ports de Barcelona, València o 
Alacant, s’anaren establint en diversos llocs: Niça, Alexandria, Liorna... Rafael 
Mails, rabí, el seu cunyat Rafael Agustí Pomar i Miquel Tarongí, amb les seves fami
lies i unes guantes més, havien de partir d’amagat cap a València, per seguir carni 
a un Hoc on poguessin practicar Iliurement la seva fe, a principis del 1683. La 
detenció d ’una filia d’en Mails, Aina, ajorná la fúgida.

El sentiment de pertányer a una comunitat amenaçada, els feia prendre les 
corresponents precaucions respecte deis seus propis membres. Així, un tal 
Rafael Cortés d’Alonso, alies Cabeza Locâ ®, casat amb una cristiana, fou bande- 
jat pels seus, familia directa inclosa. La seva revenja fou denunciar-los.

començant per Pere Onofre Cortés, el 
seu mentor religiós. El 23 d’octubre 
del 1685, La Suprema torna a ordenar 
que Tarrestin. La resta de conversos, 
tot i que Cabeza Loca ja havia mort, 
temien que podien haver estât igual- 
ment denunciats, tot i que no s’empre- 
nen accions immédiates en contra 
d’ells. Rafel Crespi Cortès, un argenter 
mallorqui, després de passar uns anys 
empresonat a Toledo, torna a Mallor
ca, on fa vida de cristià: menja llagos- 
tâ ® i altres aliments prohibits^®. Pere 
Onofre Cortès prova de reconvertir-lo, 
sense èxit; la comunitat li fa el buit i 
Crespi els denuncia al seu confessor.

El 1688 és désignât Inquisidor de 
Mallorca, Pedro Guerrero de Bolaños. 
Amb ell, la Inquisició local comença 
una activitat frenètica. L’arrest de Pere 
Onofre Cortès el febrer del 1688 i de la 
seva dona, el mes següent, decideix a 
la resta a fugir immediatament. Rafel 
Mails i una colla més, contracten un 
vaixell anglès fondejat al port, i es pro
posée marxar el 7 de març. Ja embar
cats, una tempesta els impedeix sortir 
a mar obert. Tornen a casa seva amb 
totes les precaucions, però és inútil. 
La Inquisició els ha descobert i els 
empresona. Els judicis duraren tres 
anys. Se’ls condemnà a mort. Ùnica- 
ment, si abjuraven de la seva fe, serien 
executats a garrot i cremat el seu 
cadáver; altrament, serien cremate de 
viu en viu. Només tres d ’ells, Rafael 
Valls^\ el seu deixeble Rafael Benet 
Tarongí i la seva germana, Caterina 
Tarongí, es mantingueren ferme. La 
primavera del 1691 es dugueren a 
terme quatre actes de fe, résultat d’a- 
quests tres anys de judicis. El primer 
se celebrà el 7 de març, a Tesglésia 
dels dominicane, amb gran con- 
currèneia d’autoritats i poblé. El se- 
gon, el dia 1 de maig, a la mateixa 
església, amb molta més pompa i 
assistèneia. El tercer, el dia 6 de maig; 
en aquest, foren condemnats Rafael 
Mails i els germane Tarongí. El darrer, 
el dia 2 de juliol, ja no tingué la 
rellevància dels altres tres.

En total, els condemnats foren: el 7 
de març del 1691, 15 réconciliais, cap 
d’ells a la pena capital; Tl de maig del 
1691, 21 relaxais, tots condemnats al
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^®Que era qui es tacava les mans de sang.

^^Aquesta casa es trobava prop del portai 
de Santa Margarida, més o menys on 
conflueixen el carrer de Sant Mlquel i el 
carrer dels Oms, a Clutat.

^®Tota la documentació contemporània és 
en castella, i amb aquesta expressió 
consta el motlu; Carme Riera el restitueix 
per Cap de Trans.

®̂EI peix sense escala està prohibit per la Ilei 
de Moisés. Com les altres prohibiclons ali- 
mentàries jueves, té un origen profilàctic.

^°Bàsicament, la earn de porc i, com a 
liquid de coocló, el seu grelx -que substl- 
tuelxen per oli d ’oliva.

^ \a  persisténcia de Valls i dels seus es 
oantava, encara molts anys després: En 
Valls dula sa bandera / I en Tarongi es 
penó, / amb sos Xuetes darrera / que 
feien sa processò. / Corn es foc II va arri
bar / a ses rues des caiçons / li deia Felet, 
no et dons /  que ta earn no es cremarà.

FEE TRIVNFANTE, EN QVATRO 
AVTOS CELEBRADOS EN MALLORCA 
PCR EL SANTO OFICIO DE LA INQVISI- 
CION EN QVE AN SALIDO OCHENTA I 
OCHO REOS I TREINTA I SIETE R E LIA 
DOS SOLO VVO TRES PERTINACES. 
EXPRESSADA POR EL R, P. FRANCISCO 
GARAV de la Compañía de lesus, 
Calificador del Santo Oficio, Examinador 
Sinodal de este Obispado, Excatedratico 
de Prima de Teologia en el Colegio de 
Barcelona, i oi Retar del Colegio de 
Montesion de la misma Compañía. I LA 
DEDICA ALOS MVI ILLVSTRES MAGnifi- 
cos Señores lurados de la Ciudad, i Reino 
de Mallorca. Con licencia en Mallorca en 
la Emprenta de la Viuda Guasp. Año 1691.

^̂ El fogo dels jueus fou situât lluny de la 
Murada; al costal de Tactual plaça 
Gemila.

"̂̂ Qui porti algún d’aquests cognome, però 
no sigui descendent de mallorquins, no 
tindrà avantpassats jueus, amb quasi 
total seguretat. 0, almenys, no pot moti- 
var-ho en el oognom.

garrot i foguera, per haver abjurai; el 
6 de maig del 1691, 21 relaxats, 14 en 
persona (11 escanyats al garrot i cre- 
mats i 3 cremats en viu) i 7 en efigie; i 
el 2 de juliol del 1691, 20 reconciliáis 
(17 en vida i 3 pòstumament) i 3 rela
xats (1 cremat en efigie i 2 en perso
na). La narració deis quatre actes de 
1691, feta pel jesuíta gironi Francese 
Garau, fou publicada el mateix any, 
amb el titol La Fee Triunfante^^. És 
conegut el passatge on descriu, amb 
una ferocitat a les antipodes de la 
caritat cristiana, la terrible mort del 
rabi Rafel Valls i els seus^ .̂ Potser 
més revelador ens és, encara, la 
forma d’oposar-se als arguments dels 
rabins empresonats, en tractar-se 
d ’un teéleg: ¿Pero qué se habla de 
entender de Escritura Sagrada un 
Jabonero o un negociante de cinti- 
llas? No els rebat, sino que els 
menysté, emparant-se en les profes
sions que encobreixen el ministeri 
clandesti dels dos oponents.

La maledicció heretada -si n’és de 
béstia Tassumpte-, ja no és per als 
descendents deis jueus conversos, 
sinó per als que porten algún deis 
quinze cognoms mallorquins popu- 
larment coneguts com a xuetes: 
Aguiló, Bonnin, Cortés, Fortesa, 
Fuster, Marti, Miró, Picó, Pinya, 
Pomar, Segura, Tarongi, Valenti, 
Valleriola i Valls24. Hi ha mallorquins 
amb cognoms d’origen judaic evi
dent, com Salom o Maimó; cap d’ells 
és té per xueta. Resulta que el 
Tribunal Suprem de Madrid manava 
periódicament que es repintessin els 
sambenets (la llista deis relaxats, 
penjada al claustre de Sant Fran
cese); Tlnquisidor General de Mallor
ca féu repintar només els deis rela
xats entre 1675 i 1693, els quais coin- 
cideixen quasi amb els quinze cog
noms. Sembla que es va considerar 
que si es pintaven tots, en sortien 
massa dels que presumien de cris- 
tians veils. Hi havia hagut el costum 
de donar el propi oognom als conver
sos que s’apadrinava, en batejar-los; 
algunes generacions més tard, però, 
duia massa teina anar demostrant la 
«puresa de sang», si hom tenia el seu 
oognom a la llista deis maleíts.

Retreure aquests fets sembla provo
car un desagradable sentiment de 
culpa vicária en alguns mallorquins 
d’avui; modestament, creo que si aixó 
va passar llavors a Mallorca, era per
qué en aquell temps i espai es va pro
vocar alió que els marxistes en deien 
les condicions objectives. Ni els 
mallorquins ni cap altra coTlectivitat 
humana, globalment considerada, és 
millor o pitjor que les altres. Ma-laura- 
dament, la llavord’aquestes barrabas- 
sades es troba en la naturalesa huma
na; en la credulitat davant les análisis 
simplistes dels profetes de la félicitât 
universal, absoluta i eterna.

Quasi acabat aquest article, surt a la 
Hum -i ben bé a casa nostra, a més-, 
una nova crida a Textermini d ’un 
poblé; dels jueus, altra vegada: l’imam 
exmatancer del barri sabadellenc de 
Can Puiggener -realment ex?-, en 
nom de Déu també, predica el genoci
di. Visi el maremàgnum que s’ha 
armai, n’ha fet retractació pública; pri- 
vadament, ja sorprendria més que 
Thagués fet. Ara caldria, dones, que a 
ell i als que pensen com ell, els féssim 
entendre el món on viuen: que la seva 
autoritat està limitada a Támbit religiós, 
que les seves opinions només les 
poden fer respectar a qui ho accepti, i 
que no poden esperar que, perqué és 
tolerant, la societal confondrà el res
pecte a la Ilibertat de cuite amb la pas- 
sivitat davant la incitació al ohm. Als 
diaris d ’avui, el President de la 
Generalität diu que, d’aquí vint anys, 
tindrem Mossos que portaran noms 
islàmics; aixó no és cap problema, 
però que tothom tingui ben ciar, des 
d’ara, que no es poden arrestar les 
dones que van pel carrer sense el 
«xador», posem percas. Fercomplira 
tots els habitants d ’aquest país la 
mateixa Liei que complim els d ’aquí no 
és discriminatori: és igualitari. S’ha 
infligit massa sofriment, s’ha vessai 
massa sang, en nom de Déu.
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fìrxiu d'imatges sobre b  deportado, 

uno novo entrodo documental o l’fìMC.
Silvia Sàiz - Ernest Gallart

Les funcions pròpies de I’Arxiu Municipal de Castellar del Vallès (AMC) son; la 
gestió de la documentació pública, garantir-ne el seu accès, la seva protecció i 
custòdia en totes les edats del document (de gestió, administrativa i histórica) i la 
difusió del patrimoni documental. A més, l’AMC decidí l'any 1996 acollir altres 
tons alienes per tal de facilitar-ne la seva consulta i divulgació. Des de fa quatre 
anys, l’AMC estatja un tons documental sobre l’èxode, l’internament i la deporta- 
ció deis republicans espanyols ais camps nazis en el période 1939-1945. Aquest 
tons rep el nom de Fons sobre la Deportació, 1939-1945. La cessió en dipósit d ’a- 
quests materials documentais fou una decisió d’un coMectiu d’historiadors, eis 
quais feren confiança a aquests serve! municipal perqué consideraven que la 
seva linia arxivistica compila les expectatives de conservació, tractament i difu
sió que es pretenien a l’hora de constituir aquest Fons...

Des de l’any 1.996, quan es creà aquest Fons..., es procuré anar completant-lo 
amb nous materials que aprofundissin eIs continguts. Enguany, les gestions de 
l’histohador Ernest Gallart amb Mariano Constante, un antic déportât al KL 
Mauthausen, possibilitaren que aquest autoritzés la còpia d’un tons iconogràfic 
que conserva sobre el camp esmentat.

Mariano Constante és un supervivent dels camps d’extermini nazis que ha dedi
cai la seva vida al treball, l’estudi i la difusió de la història de la deportació repu
blicana espanyola. No debades, a més de tenir responsabilitats a les principals 
organitzacions d’antics déportais és un dels autors més prolifics sobre la depor
tació amb obres corn: Yo fui ordenanza de los SS (1.976); Los cerdos del coman
dante (1.978); Triángulo Azul (1979); Los años Rojos (1.984) i, darrerament. 
Republicanos aragoneses en los campos nazis (2.000).

ORIGEN DELS MATERIALS

Les imatges corresponen al conjunt de clixés que els SS realitzaven i que foren 
sostrets de l’oficina fotogràfica del camp, i’Erkenungnsdienst, per la xarxa clandes
tina espanyola. Es tractá d’una empresa molt arriscada i col-lectiva, on hi participa
ren molts deportats a ti i efecte d’aconseguir proves documentais que testifiquessin 
els crims comesos pels nazis al KL Mauthausen. De la seva vàlua, cal referir única- 
ment que foren utilitzades al procès de Nuremberg contra els principals jerarques 
del III Reich. Aquest tons també integra instantànies preses durant l’alliberament el 
camp de Mauthausen el 5 de maig de 1.945 pel fotógraf Francese Boix.

Per entendre el procès de sostracció d’aquests materials cal anar una mica més 
enilà, concretament el 22 de juny de 1941, quan es fa una desinfecció generai al 
KL Mauthausen i es concentra la totalitat dels deportats al pati dels garatges, 
moment que és aprofitat pels comunistes espanyols per organitzar el PCE. La 
direcció politica ostava formada per Manuel Razóla, secretan general, Santiago 
Bonaque, Joan Pagès, José Perlado, Joan Tarragó i Mariano Constante, més uns 
suplents. Els seus principals objectius eren organitzar políticament els militants i 
crear un comité nacional espanyol.

Mariano Constante coordinava dos deportats espanyols que treballaven a l’ofi- 
cina fotogràfica del camp; Antonio García i Francese Boix. Aquest darrer, a finals

Mariano Constante, un deis responsa
bles del PCE al KL Mauthau-sen, lle- 
geix un informe a l’assemblea del PC 
sobre l’actuació de l’aparell militar clan
desti, celebrada al camp un cop allibe- 
rat el 13 de maig de 1945. (AMC. Fons 
sobre la deportació 1939-1945. Arxiu 
d’imatges. Fons sobre la resisténcia 
espanyola al KL Mauthausen).

Ramon Milà, déportât espanyol, pin- 
tant una escarapel la republicana al 
vehicle que utilitzava la delegado 
espanyola per als seus desplaça- 
ments, poc abans d’anar a trobar al 
comandament soviètic de la zona per 
explicar la situado en què es trobaven 
els deportats espanyols, cap al 18 de 
maig de 1.945. (AMC. Fons... Arxiu d’i
matges. Fons sobre la resisténcia 
espanyola al KL Mauthausen).
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de 1.941, li comunicà la noticia que els SS telen fotografíes dels deportats que eren 
assassinats i de la vida quotidiana al camp, que ells les revelaven i que se n’en- 
viaven copies a Berlin; eis altres clixés eren arxivats al camp. Francese Boix li pro
posé sostreure’ls, utilitzant la xarxa clandestina, per tal que fossin testimoni de tot 
allò que sucoeïa dins el camp. A la direcció del PCE li semblé molt intéressant 
aconseguir-los i estructuré un pia minuciós, que implicarla a un bon nombre de 
militants i d’altres deportats republicans espanyols. A més de robar els clixés 
calia introduir-los dins el perimetro del camp centrai perqué ì’Erkenungnsdienst 
es trobava a l’exterlor. D’aqui els fotògrafs deixaven caure un paquet per l’orificl 
de ventilació, el qual era recolllt per un déportât que Testava esperant mentre 
d’altres vigllaven. L’ocultava i el tela arribar a la barraca de la desinfecció o al 
taller dels sastres, des d’on passava al kommando dels testers, on el rebien Pablo 
Almarza, José Perlado I José Sénchez. D’aqui al Holtzkommando, que s’encarre- 
gava de fer els encenalls per a les estufes. Posterlorment al grup dels llauners, i 
aquests darrers felen arribar el paquet al grup dels jardiners, els quais, aprofitant 
que treballaven al costat de les filferrades, el podien introduir dins el camp tot 
llençant-lo pel damunt, on era recollit per Joan Pagés, barber a la barraca 3.

Aquest fou un dels molts camins utilitzat per sostreure els clixés. Atés que el seu 
nombre s’incrementava dia a dia, es decidi amagar-los a diferents indrets: a les 
barraques tres, tretze i dos principalment, on també coTlaborava Joan Gil; però 
també s’amagaven a la bugaderla, a la infermeria, a la culna, al Baukommando... 
fins i tot alguns clixés foren portats a les espatlleres de l’uniforme per Mariano 
Constante i José Perlado, ja que, pels seus destins al camp, no eren escorcollats.

El següent pas fou cercar la manera de treure’ls fisicament del lager, I això no es 
produirla fins que es créé un kommando especial de treball anomenat Poschacher, 
que enquadrava adolescents espanyols. Aquests havien organitzat la JSU i mante- 
nien contacte amb Torganitzacié clandestina comunista. Vivien fora del camp en 
una barraca construida a TIndret on treballaven, una pedrera. Quan pujaven al 
camp a cercar el ranxo o a portar roba a la bugaderia se’ls llluraven els paquets que 
ocultaven a la seva barraca. Una altra manera de rebre els clixés foren els partits 
de fútbol que Tequip de la SS del camp jugava contra altres equips militars, ja des 
de la primavera de 1.944. La xarxa clandestina espanyola utilitzava els deportats 
que eren ordenances del SS, com Mariano Constante, Luis Garda Manzano, Miquel 
Serra..., per Iliurar en aquest moment els clixés ais Poschacher a qui es permetia 
veure aquest espectacle esportiu. Cal destacar, d’entre els Poschacher que 
col-laboraren a traspassar i ocultar els clixés: els germans Cortés, Jacinto i Julio, 
Jesús Grau, Ramon Milé, José Alcubierre o Ramiro Santisteban...

Supervivents del KL Mauthausen fent 
una ofrena floral a les victimes del 
nazisme el 16 de maig durant l’acte de 
comiat i d’homenatge a les victimes 
del camp. L’orquestra del camp inter
pretava Thimne de cada país que inter
venía. (AMC. Fons... Arxiu d’imatges. 
Fons sobre la resisténcia espanyola al 
KL Mauthausen).

Els Poschacher els ocultaren a la 
seva barraca fins que a la tarder de 
1.944, quan, davant del trasliat de la 
majoria deis adolescents com a treba- 
lladors civils a Linz i la possibilitat 
d’enderrocament de la barraca, feren 
arribar els clixés a una résistent austri
aca, la senyora Anna Poitner, amb qui 
mantenien contacte, que els oculté en 
el mur del jardi de casa seva fins a Ta- 
lliberament del camp el 5 de maIg de 
1945. En aquest moment una delega- 
ciò de la direcclô del PCE es dirigi a 
casa de la senyora Poitner per recollir 
els materials. A Francese Boix i a 
Antonio Garcia se’ls encomané revelar 
i positivar tot el material fotogréflc que 
posseïen els SS al laboratori i també 
prendre instanténies de les jornades 
immediatament posteriors a Tallibera- 
ciò. Els negatius foren portats a 
Franga durant el procès de repatriaciô 
pels mateixos deportats.

Aquest fons no es va mantenir unitari 
i se’n dispersaren diferents parts, que 
restaren en poder d ’algunes organit- 
zacions d’antics deportats, agencies 
de premsa, museus, particulars... 
Això suposé un seguit de confusions i 
aparegueren reproduïdes sota multi
tud d ’epigrafs. Mariano Constante 
conservé i custodié bona part d’a- 
quests clixés i sòn aquests materials 
els que ha considérât oportù que fos
sin copiats corn a document històric. 
Dins Tarxiu d ’imatges del Fons... rebré 
el nom de Fons sobre la resistèneia 
espanyola al KL Mauthausen. Temé-
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ticament, reflecteix aspectes de la vida 
del lager, la construcció d ’instaMa- 
cions I del mur que envoltava el recinte; 
les visites d’alts dignataris nazis; la 
repressió soferta pels deportats; la 
guarnicló SS; els actes que celebraren 
els supervivents en homenatges a les 
victimes; les assemblées del Partit 
Comunista d ’Espanya i del Partit 
Comunista txec a Mauthausen; les ciu- 
tats bombardejades dels voltants; la 
repatriació a Franga i el retrobament 
amb la vida quotidiana. Cronolò-gica- 
ment abasten des de 1.940 a 1.945.

TRACTAMENT ARXIVÍSTIC

Des d’un punt de vista arxivistic, un 
cop indexades les fotografíes en su- 
port paper, s’ha créât un quadre de fons que permet la localitzaciô i la consulta de 
les imatges marcant el contingut documentai. Per facilitar-ne la consulta, s’ha 
informatitzat a través d’un programa especific créât per Isidro Arroyo, informàtic 
municipal.

El quadre de classificació será el primer element de descripció de l’arxiu d’i- 
matges. Amb ell tindrem una visió conjunta d’aquest fons, de la seva organització 
i del seu contingut. S’ha prêtés crear un quadre estructurat jerárquicament i lògi
ca que tingui la simplicitat i la flexibilitat com a eixos fonamentals, ja que será el 
nexe d’unió que comunica el document amb els usuaris. A partir de criteris fun
cionáis, s’ha elaborat un únic quadre on es reuneixen aqüestes noves imatges 
amb les que el Fons... havia incorporât en el decurs de les recerques efectuades 
des de l’any 1.996.

Per a cada imatge es creará una fitxa que agrupará dades técniques del suport 
(número de registre, signatura, format, número de cópies, estât de conservació, 
color o blanc i negre, localitzaciô... així com el tipus de document de qué es trac
ta); dades descriptives del contingut iconográfic de la imatge (data de creació, 
Hoc, autor, títol que en defineix el contingut de la imatge, procedéncia i un resum 
temátic), i, per últim, dades de localitzaciô (descriptor temátic, alfabétic i geo- 
gráfic). Cada registre podrá ser consultât a través deis diferents descriptors així 
com a través de paraules ciau, pel número de registre i de signatura, atenent el 
quadre de classificació. La consulta será possible mitjangant llistats en suport 
paper o de terminal informátic.

Morfológicament es tracta d’un total de 322 positivats fotográfics de negatius i 
72 cópies fotográfiques de positius, en suport paper, en format 15x10, totes elles 
en blanc i negre.

Amb la creació d’aquest fons d ’imatges i un nou instrument de descripció deis 
documents que conté el Fons sobre la deportaoió 1.939-1.945 es pretén fornir de 
materials que segueixin impulsant la recerca histórica científica sobre aquesta 
temática i la producció historiográfica.

Fernando Fernández Lavín, Tomás 
Martín, l’abanderat, i Prat, représen

tants del Comité Nacional Espanyol a 
l’acte d’homenatge a les victimes del 

camp i comiat del camp, el 16 de maig 
de 1.945. (AMC. Fons... Arxiu 

d’imatges. Fons sobre la resisténcia 
espanyola al KL Mauthausen).

JOIERIASENSERRICH
de Teresa Senserrich

CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quirze, 17 • Tel. 93 725 75 96 
08201 SABADELL

COMERCIAL

mIALEMANY
CENTRE DE JARDINERIA, 
AGRICULTURA i FORESTAL 
Tallers i servéis postvenda

Ctra. Barcelona, 22-26 
Tel. 93 725 63 95 

SABADELL

"tot un estil"

MOBLE DISSENY 
IDECORACIÓ
Sant Cugat,11 - SABADELL
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SABADELLENCS________
Noticia de Ilibres sobodellencs 
fitxes bibliogràfiques.
Recopilociô Lluis Subirana

Eren rosses?
Ton Creus Virgili

El Cep i la Nansa, edicions. 
Desembre 2000

“Seré un aturat de luxe, amb peles o dèlars 
al banc que declararé a hisenda en la seva 
totalltat I puntualment, corn he fet sempre. 
Ja veurem quant en quedará, I ja veurem qui 
em llega ais meus quaranta-vult anys. 
Especialista en mercat turistic. Potser 
podría montar un xiringulto en una platja 
oblldada del Mediterranl. Sap Idiomes I 
Informàtica? Si, només sé alxò. Jo qué sé, el 
que sé...”.

COLECCION DE POEMAS 

PARA 

RECORDAR

Colección de poemas para recordar 
Josefina Truqué

Edició de l’autora. Desembre 2000
Un emotlu recull de poemes amb IMustra- 
clons de Pere Picó, on els records, la ten- 
dresa, els anheis I els desitjos trenen uns 
versos plens de sentiment.

Estrella Delta 
Anna Maria Pité

La Galera. Octubre 2000
“Estrella Delta és una hlstérla cómica i ten
dra albora. Cómica, perqué té un diáleg 
vibrant I farcit d’acudits i joes de paraules, I 
tendra perqué la preséncla de les dues 
Maries, tan porugues primer I tan valantes 
després, la fa entranyable”.

ROSA M, MESTRES I TIÓ

Els contes 
de la Kispeta

Els contes de la xispeta 
Rosa Maria Mestres

Rúbrica Editorial. Novembre 2000
Aquest és el primer Ilibre de contes de Rosa 
Maria Mestres, coneguda poetessa, molt vin
culada a la vida cultural sabadellenca, espe- 
cialment a la música I el cant. Es tracta d’un 
recull de vuit contes molt breus, per a infants 
a partir de 5 anys, IHustrats per la jove Leila 
Ribes. Cada conte és independent l’un de 
l’altre I dos d’ells es complementen amb 
cançons compostes per la mateixa autora.

INFORMACIO 
FACILITADA PER :

Ilibreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL

De les arrels a la maduresa 
Pilar Porcel Omar 

Edició de l’autora. Sabadell 2000
“Hem arribat al final del mlMeni I, tot coinci- 
dint amb els 40 anys de la primera promo- 
ció, ens ha semblât que havia arribat el 
moment d’esohure la historia del treball 
social a la nostra comarca. És una história 
que volem viva, una história en la qual 
puguem combinar els records dels que en 
foren protagonistes amb els documents 
doctrináis I metodolôgics del moment”.

CAKTES D'AMOe 
..DE FUTUR INCEST

Cartes d’amor...de futurincert 
Joan Pedraforca Sabadell

Edició de l’autor. Sabadell 2000
“Cartes d’amor...de futur incert, és l’esclat 
de sentiments que tenim dones I homes: 
tendresa, amargor, félicitât, IMusió I tants 
altres, que sovint ens fa una certa vergonya 
de posar-los ai descobert, per un potser 
qué dirán o aixó avui ja no es porta o tot ple- 
gat són oarrinclonades. El que són, no és 
sinó excuses perqué la consciéncia pugui 
dormir tranquil-la oblidant-se del que passa 
a casa del vei, al poblé del costat, al pais 
llunyà...Vosaltres, aquells que el llegiu, 
teniu la paraula”.
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Semblonço: 

Lluís Clapés i floqué.
Joan Cusco i Aymamí

Som a l’Atelier d’aquest ceramista 
situât al carrer de les Paus, un carrer ni 
llarg I curt en el qual hi ha pau i tran- 
quil-litat. En el seu taller fa la seva obra 
que després sortirà a les galeries i 
representada en alguns museus -d ’a- 
quí i d’allá- i en coMeccions particu
lars.

DIrem que el nostre personatge va 
néixer al carrer del Sol i ara està ben a 
prop, a tocar, del carrer de la LIuna. 
L’astronomia està lligada amb eli per 
raons urbanes. I astrològicament eli és 
Escorpi, el vultè signe del Zodiac; nom 
d’una consteMació... Oi que tot Higa? 
Continuem en òrbita...

EH és un cinquantó, de dalt a baix. Té 
bona pianta perqué li ve de familia. 
Una familia que és una bauma de la 
Harga I pròdiga nissaga dels Clapés, 
representada a la ciutat.

En el seu atelier té de tot en quan a la 
seva professiò i, també algunes altres 
coses que ha aplegat. Ens rep amb la 
seva cordialitat habitual.

Per les parets de l’atelier pengen 
postres de Manolo I d’altres artistes. 
Sobre ells una patina de pois, una pois 
artesanal. També un penjadordel qual 
es desplanxa un pantalò de color de 
fang cuit i un jersei de color de gos 
com fulg. És la seva indumentària pro
fessional, de perfeina... En un racò, a 
l’angle mateix, el forn i al mig, arram- 
bat a la paret, el forn... Cerros, plats I 
elles, que és un dir i també els ele
ments per alxecar unes columnes. 
Columnes, aquest és el titol de la seva 
nova i flamant exposiclò que es pre
sentará a l’Académia de Belles Arts de 
Sabadell. Hi està Hiurat de pie.

Abans de tirar endavant és bo recor
dar que féu eis estudis d’aprenentatge 
a l’Escola d’Arts i Oficis de Sabadell; a

FOTO: PERE MONISTROL

l’Escola de Ceràmica Castano Ballardini, Faenza (Itàlia); Art de Craft Sunderland 
(Anglaterra) i Studio Panos Tsolakos, Faenza.

Ha fet 35 exposicions individuals i 12 de coHectIves entre el nostre pais I Suissa, 
Franga, Dinamarca, Anglaterra... Ha realitzat obra de gran format, murals i ha 
coHaborat amb pintors: Benet Rossell, Agusti Puig, Josep Sallés, Ramiro 
Fernández, Josep Madaula, Francese Bordas, Pep Tiò, Miguel Forreliad, Marlà 
Dinarés, Alfons Borrell I Isidre Manils.

Ha obtingut premis i borses d’estudi. Citem-los: Primer Premi Arts Aplicades, 
Biennal de Sabadell (1979); Primer Premi Nacional de Ceràmica, Manises (1997);
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Invitació al Simpòsium Internacional de 
Ceràmica de la Borni, Franga, (1978); 
Dues Borses d’Estudis de la Fundació 
Castellblanch per Faenza I Sunderland I 
una Borsa d’Estudis de l’Ajuntament de 
Sabadell per a Faenza.

Agradant-li la docència obre, fa uns 
anys, una acadèmia de ceràmica 
impartint lligons pràctiques i teòriques 
en el pis del mateix taller. Al entrar a 
l’Escola Illa com a professor, decideix 
plegar la pròpia escola.

Ara és el moment de posar-nos 
davant el torn per comengar la tanda 
de preguntes. Som-hi.

Vens d’una nissaga d’artistes: 
escultors, mùsics, pintors... Com fou 
que entre les branques artistiques 
t’inclinessis per la ceràmica?

Tal com dius, l’esperit artistic hi era 
ben present, a casa els meus pares: 
tertúlies, anades a exposicions, con
certs... Recordo molt bé una visita a la 
Biennal de Sabadell, a la Caixa, que a 
l'entrada hi havia un apartat d’arts apli- 
cades: la majoria eren peces de cerà
mica. Em va fascinar i em vaig dir a mi 
mateix que jo volia fer allò. Jo llavors, 
tenia uns tretze anys.

Quins han estât els teus mestres?

Josep Maria Bruii va ser el meu primer 
mestre a l’Escola Industrial d’Arts i Oficis 
de Sabadell, fins al punt que, posats a la 
balanga el disseny téxtil i la ceràmica (jo 
era teóric de teixits, aleshores), vaig incli- 
nar-me per aquest segon art. Això era 
cap a I’any 1967. En Bruii va animar-me 
per tal que em présentés a una beca de 
la Fundació Castellblanch, i que vaig 
obtenir. Aquí es van iniciar les meves 
añades i vingudes -Itàlia, Suïssa, Dina
marca, Anglaterra-, el coneixement d’al- 
tes ambients culturáis i, sobretot, altres 
mestres (Tsolakôs, sobretot), i un munt 
d’experiències en diferente obradors.

Quins céramistes admires més?
Admiro aquells que, o fent ceràmica 

sense pretensions artistiques, arriben a 
comunicar-me coses, com ara la ceràmi
ca popular de qualsevoi país. Com a 
referents històrics, destacaría la ceràmi
ca ibèrica dels segles I, Il I III; perfecció i 
subtilesa pictórica; la rajóla vidrada 
àrab,; les peces de reflexes metàMics de 
Manises (segle XV). I del segle XX, els 
clàssics Seijo Flamada, Bernard Leach, 
LIoreng Artigas, Leoncillo Leonardi, 
Michael Cardew, i actuals com Valentin!, 
Lucio Fontana, Caruso, Gambone, Flans 
Cooper, Mary Ray, Collin Pearsson, Paul 
Donhauser, Ossam Suzuki, Lillà Biotti, 
Mestres i Pablo Picasso.

Entre tots els països que has reco- 
rregut, on veus que hi ha més dedi- 
cació al cultiu de la ceràmica?

Val a dir que l’admiraciô no és pas 
aqui al meu pais un dels punts forts. A 
qualsevol pais hi ha més Sensibilität 
per a aquest art. També cal dir que 
depèn de les tendèneies i de les 
modes, però arreu la ceràmica s’ha 
guanyat un Hoc important corn a mitjà 
artistic.

Es diu que l’escultura, el dibuix i la 
ceràmica son les Ventafocs entre les 
altres arts?...

Potser si, però jo cree que és més 
una qüestió de desinformació i de Sen
sibilität.

Sabadell ha comptât amb recone- 
guts céramistes. No creus tu que 
seria bo que la ciutat pogués comp- 
tar amb una mena d’exposiciô per
manent pública?...

Podria molt bé existir un fons i que es 
comptés amb una bona coMecció, 
però al mateix temps són iniciatives 
que han d’activar els estaments 
pùbiics -0 també podria donar-se el 
cas que, realment, no hi hagués tanta 
qualitat com per dur a terme cap d’a- 
questes iniciatives.
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Per allá on has viscut cultivant i 
enriquint la teva professió, com la 
definirles?

Com qui no ho voi, he circulât per 
diversos llocs i han conviscut en 
paral-lel la barreja inevitable de forma- 
ció artística i de formació vital. Si 
haguessin estât uns altres els llocs i els 
fets viscuts segurament l’experiéncia 
seria diferent, però igualment positiva.

Com descriuries les étapes de l’art 
de la ceràmica al llarg del temps?

La ceràmica va néixer com un ele
ment utilitari, i a mesura que ho va 
anar deixant de ser, va evolucionant 
en múltiples facetes, conservant però 
l’essència dels tres elements bàsics: 
terra, aigua I foe.

En l’art de la ceràmica també deu 
regir aquella asseveració que diu que 
“cada maestrillo tiene su librillo”?... 
Quins tens tu, Lluís, si és que es 
poden revelar?...

Com deia Bernard Leach, “el cera
mista no cal que tingui secrets”. Jo, 
com a professor, ensenyo tot el que 
sé. Una mateixa fórmula, un gest, 
poden donar résultats completament 
diferents en mans de persones diver
ses: no cal, dones, tenir cap secret.

Ser ceramista i arribar a una Pro
fessionalität com tu has assolit -amb 
sang, suor i llàgrimes com se sol dir- 
reporta satisfaccions i goigs, però a 
I’altre plat de la balança, qué s’hi ha 
de posar?...

Això de “sang, suor i llàgrimes” és un 
tòpic. En el meu cas, no hi ha res de tot 
això: a mi m’agrada el que faig, en viso i 
vise per això (i per a moites altres coses!).

Ser ceramista requereix ofici, 
maduresa, però que més a més?...

Principalment, que t’agradi. Després 
ja ve la part de les pròpies habilitats i 
capacitats créatives. La resta és viure 
i observar-com en qualsevoi práctica 
creativa.

També ets professor i es diu que 
ensenyant s’aprén. Com vius aques
ta práctica docent?

Amb l’ensenyament tens un compro
mis molt fort, que és saber transmetre 
als altres el teu entusiasme i tot allò 
que saps. És un repte experimental de

FOTO: PERE MONISTROL

noves coses que surten de les teves 
habilitats quotidianes.

Quins pros i contres senyalaries en 
la teva disciplina artística?

Jo cree que en tot n’hi ha, de pros i 
contres, però és el carni que Iliurement 
esculls, i amb la perseverança i 
-sobretot- creient en allò que fas, 
avances.

Veus en alguna font d’inspiraciò 
per crear noves diccions plàstiques?

Les meves fonts d’inspiraciô són 
sempre l’observació i la reflexió: la 
resta ve tota sola.

El forn és com una capsa de sor- 
preses. Explica algunes experién- 
cies que t’han fet viure...

Bé, jo diria que aquest acte, el d'obrir 
el forn, és deis més excitants de l'ofici, 
dones hi ha tota una vessant fantasiosa 
que has dut a terme en l’elaboració de 
la pega; però hi ha un element atzarós 
que fa que, un cop acabada la pega, el 
résultat pugui ser divers a allò que pen- 
saves. Això comporta dues lectures: la 
de la imaginacló i la de la realltat, que 
comporta una reflexió i que el temps 
sabrá dir-te si està bé o no.

Quins murals ceràmics t’agradaria 
poder realitzar?

El murai és una disciplina que he tre- 
ballat molt -en coMaboració amb 
altres artistes. Tota nova proposta 
m’interessa, sempre i quan s’ajusti

conceptualment la Idea amb la ubica- 
ció del murai.

Has pensât que es repetís en tu aque
lla unió artística Miró-Artigues?...

Aquesta simbiosi ja fa anys que la 
practico, sobretot amb el pintor Agustí 
Puig. A part d’ell hi coMaborat amb d’al- 
tres artistes. És un treball que m’intéres
se i que sempre estic disposât a fer.

Sabadell de sempre ha comptât 
amb céramistes i un deis més cone- 
guts i popular fou Mariá Burgués. 
Després d’ell i així per fer história, 
quins altres relacionarles?

El période comprés entre Burgués i 
l’actualitat no ha estât massa fructífer 
en l’ámbit ceramístic -com ho ha estât 
la pintura, que ha donat artistes molt 
remarcables. Podríem, però, citar en 
Quer (deixeble de Burgués), els ger- 
mans Elies, Casademunt, Josep M. 
Bruii, Ramon Foich i VilaCasas. Cai, 
però, esmentar la tasca duta a terme 
per Bruii als tallers de ceràmica de 
l’Escola Industriai d’Arts i Oficis, fet 
que va aglutinar durant els anys de la 
seva permanéncia gran nombre d’ar
tistes de diferents àmbits: Rosa Min, 
Mateu Alberca, Alfons Borrell, Isidre 
Creus, Castells, Fonolleda, Morgui, 
Casamartina, Tàtum i un llarg etcétera.

Avui dia els més coneguts sou tu i 
Benet Ferrer. Quins noms afegiries a 
la relació?...

No voldria excloure ningù que practi-
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qui la ceràmica, tant en la vessant 
artística com en la comercial. El cert 
és que hi ha poques persones que s’hi 
dediquin o, almenys, jo no les conec. 
EIs referents son escassos, ja que es 
fan poques exposicions i, per tant, no 
pue donar massa noms.

Hauràs viscut algunes anècdotes. 
Seria bo que expliquessis algunes 
d’elles per completar aquest paper...

Tothom en viu moites, d’experièn- 
cies, al llarg d’una vida. La major part 
son referents per a un mateix, i no 
passa de l’anècdota. En el meu cas i 
pel que fa a la cerámica, hi ha la visita 
que vaig fer al taller de lArtigas a 
Gallifa. Jo era un estudiant que, pràc- 
ticament, no sabia res i la discussió 
que es va establir entre eli i jo va ser 
molt cordial. Una altra experièneia a 
ser la visita al taller d’un ceramista rus 
establert a Bourges (Franga), que es 
deia Ivanov: ell feia un treball molt inté
ressant sobre el color vermeil; a l’en- 
trar al seu obrador i veure tota aquella 
coMecció de peces amb el mític “sang 
de bou” vaig quedar astorat, corprès, 
dones aquell era el mateix treball que 
jo ostava font. Un altre va ser l’ensul- 
siada d’un forn durant un simposi 
internacional en el quai jo hi prenia 
part: tot el treball de quinze dies, per 
fer anar un forn del segle XIX, se’n va 
anar en orris en un moment.

I si hi ha alguna cosa que creus que 
hagi quedat al tinter, pots contar-les. 
(No et farem pagar res...)

M’agradaria fer esment que no estic 
gens d’acord amb corn s’està transfor
mant la meva ciutat. Sé que Sabadell 
no ha estât mai -arquitectônicament 
parlant- una ciutat amb massa interés, 
però jo trobo que hi ha una falta cla
morosa de respecte per l’escàs patri
moni que encara queda: ja seria hora 
d’aturar tanta barbàrie!... Cree en els 
canvis, sempre i quan les propostes 
siguin per millorar la qualitat d ’allé que 
s’enderroca. Però Sabadell s’está con- 
vertint en una ciutat sense personali- 
tat, morta i esfereí'dora, i aixé em dol 
-perqué jo estimo molt la meva ciutat.

QUESTIONA«! ««OUST
-El principal tret del meu carácter?
-La sociabilitat.
-La qualitat que prefereixo en un home?
-Flonestedat i sentit de l’humor.
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-Sensibilität i sentit de l’humor.
-Allò que més m’estimo dels amies?
-La mateixa paraula ja ho defineix.
-El meu principal detecte?
-Els tinc tots amb moderació.
-La meva ocupació preferida?
-La contemplació.
-El meu somni de benestar?
-Que les persones es valguin per si mateixes.
-Quina fóra la meva pitjor desgràcia?
-L’autodestrucciô dels altres i la meva pròpia.
-Qué voldria ser?
-Ja m’està bé corn soc.
-On desitjaria viure?
-Aquí a Sabadell, però amb un pia urbanistic més racional i 
amb més respecte pel patrimoni.
-Quin color prefereixo?
-Els ocres...colors càlids.
-Quina flor prefereixo?
-L’espígol.
-Quin ocell prefereixo?
-Cap en particular-però petits i al bosc.
-Els meus autors preferita en prosa?
-Th. Mann, Saramago, Proust, Gorki.
-Els poetes preferita?
-Cernuda, Rilke, Alexandre.
-Els herois de ficció?
-Fians Castorp.
-Les meves heroines de ficció?
-Madame Bovary.
-Els meus compositors preferita?
-R.Strauss, Wagner, Mahler i Bach.
-Els pintora predilectes?
-Veermer, Caravaggio, Velázquez, Matisse, Picasso.
-Els meus herois de la vida real?
-Els qui desinteressadament han Iluitat per millorar les condicions humanes. 
-Les meves heroines històriques?
-Les que han donat suport a tots els qui han contribuít a les millores.
-Els noms que prefereixo?
-Marc, Maria, Anna,Agnès, Andreu.
-Què detesto més que res?
-La hipocresia.
-Quins caràcters histórica menyspreo més?
-El totalitarisme.
-Quin fet militar admiro més?
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-Cap en concret, i totes les que ha ajudat a millores qualsevol causa.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Saber cantar.
-Com m’agradaria morir?
-De cap manera.
-Estât present del meu esperii?
-Alegre.
-Fets que m’inspiren més indulgéncia?
-Capacitat de comprensiò envers el feble.
-El meu lema?
-Viure i deixar viure.
-Com sóc?
Veure’m, només em veig davant el mirali: la resta que ho descobreixi qui vulgui.
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PERFIL:
Cabellera i barba a Heure 
De color de tarda sense sol. 
Té un perfil millorque l’altre: 
L’esquerra.
Eli roda per món 

mou el torn...
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CREACI Ó______
fl Sabaddl encara s 
flvio, vull ser artista

i fan coses
(capítol 6)

Malte Soler

-Avui m’ensepegues de mal humor, 
Sergi, i mira que em sap greu!

-Perdona, èvia. Si no t’he vingut a 
veure per Nadal és perqué...

-No, si jo ja ho entenc! El jovent teniu 
foc a la sang, pressa per viure! Ai, fill 
meu, si m’haguéssis vist, a mi, quan 
tenia els teus anys, i a ta mare... era un 
cui d’angúnies, aquella noia! Com li 
agradava anar amunt i avail! De fet, a 
la vida sempre s’ha de teñir una 
iMusió, un projecte. Alguna cosa per la 
que Iluitar i tirar endavant. En tens, tu, 
d’iMusions i projectes?

-Oi tant, èvia, en tino un munti Vull 
ser director de teatre! I fer una coope
rativa d’actors, i fundar una compan- 
yia de teatre, “Panatxé eia. De teatre 
presenta...!” i...

-Panatxé?

-És una beguda francesa. Aquí en 
diem Clara. És suo de llimona amb 
cerveza...

-Està bé, molt bé. Peré potser vas un 
xic embalat. Una cosa és teñir 
iMusions, projectes, i l’altre és fer-t’ho 
tu tot sol, la reforma cultural I d’espec- 
tacles artistics de la clutat. Dongs ara 
imagina’t si volguéssis presentar la 
teva companyia de teatre aquí, a 
Sabadell. Com t’ho faries?

-Ho sabría fer, èvia! Fa un moment 
m’has dit que era bo teñir iMusions, i 
ara ets tu mateixa qui m’ho comenga a 
posar difícil sense ni haver comengat!

-Sergi, no et precipitls. Més ben dit, 
no em malinterpretls. SI no parlo de tu. 
Parlo en generai. És rnolt difícil, tal i 
com està tot avui en dia, de dur enda
vant projectes com el teu. Avui en dia, 
“el que no són pessetes són punyetes”. 
Vivim en una societat de consum. L’art 
per l’art ja és una quimera.

-Àvia, parles com un filòsof, barrejat 
amb un sòcio-antropòleg!

-Mira, Sergi, si em jures que el que et 
vaig a dir ara no ho dirás a ningù t’ex- 
plicaré un secret.

-Àvia, ves en compte que séc menor!

-Pocassolta, ximplet! Qué vols que 
t’expliqui una velia com jo?

-Dongs ara que ho dius, no en tinc ni 
la més remota idea. Però va, no et 
facis pregar. Tu has comengat i ara ho 
has d’acabar. Que no veus com n’es- 
tic, d’intrigat?

-No sé si t’ho mereixes. Però va, t’ho 
explicaré. Recorda que m’ho has jurat.

-Sí, àvia. Sóc una tomba. Només ho 
publicaré al Diari de Sabadell: “La 
meva àvia era assaltadora de les cal- 
xes fortes dels trens de vapor!”

-Dongs jo, quan era jove, la meva 
gran iMusió hauria estât ser cantanti

-Qué dius ara!

-I et diré més! No ho feia del tot mala- 
ment! Cantava a la missa de l’esglésla 
de la meva parroquia, primer amb el 
“coru” i després fent de solista. És per 
aixé que un dia, la Juanita de Ca’l 
Guinardó i jo ens várem decidir d’anar 
a la Ràdio Sabadell, que feien un con
curs els dissabtes a la tarda per a can
tante amateurs. Jo ja era grandeta, 
pels voltante dels trenta, però el meu 
cor sempre ha estât jove i les iMusions 
mai no es perden. Ella I jo ens vàrem 
apuntar I vam anar-hi un pareli de 
cops.

-A la ràdio? Aquí, a Sabadell?

-Ql tant, Sergi, oi tant! Hi havia un 
locutor que es dela José Luis Sánchez 
que tenia una veu preciosa. A la nos
tra ràdio donaven conseils, música, el

serial... era una rádlo com cal, de gran 
reputado, i que s’escoltava a totes les 
cases de la nostra clutat. Pensa que 
aleshores no hl havia televisló, a les 
cases, i la gent amb alguna cosa s’ha- 
via de distreure, i la rádio era la seva 
millor companyla.

-És extrany que no en tinguem, avui 
en dia a Sabadell, de rádio propia. 
Quina cosa tan rara!

-És per aixé que abans t’he posât l’e
xemple de com t’ho faries, per a poder 
fer teatre, si tenim La Farándula que 
ens cau a sobre, i mai més ben dit!

-Àvia, és cosa de mesos! Aviat tin- 
drem un auditori corn Déu mana. A 
més, hi ha el Casai Pere IV. S’hi repar- 
teixen eis programes mensuels pro- 
gramacions d ’exposicions, cursos, 
espectacles... tôt és ben especificat. 
Pensó que s’està fent un esforg per la 
cultura prou important.

-I enoara estás de sort, Sergi!

-Per gué ho dius, aixé, àvia?

-Si en Hoc de volguer ser director de 
teatre haguéssis volgut ser director de 
cinema... (la nostra Marla Salut es 
posa a plorar)

-Àvia, gué tens? Que t’he dit alguna 
cosa que no t’hagi agradat? Àvia, 
àvia! No t’havia vist mai aixi!

-L’Impérial, el Rambla, el Principal, 
l’Actualitats, EIs Campos, el Rio de 
Qro... ni un, d ’aquests! No en queda ni 
un! Euterpe, Euterpe 77, El Casinet...

-Àvia, deixa de plorar! Qué pue fer 
jo ara?

-Ja t’he dit abans que avui estava 
péssima! Quan pensó en la meva 
joventut i amb tôt el sarau que es mun- 
tava a la meva ciutat! Ara tôt són boti- 
gues i bancs...
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-L’ Imperial el refan! Será un musueu 
i un multicinemes a l’hora!

-Aixó, sales! Massa sales i pee cine
ma! Per veure una bona peMícula s’ha 
d’anar a Ca’n Barga! Com si aquí no hi 
hagués ningú aficionat al cinema! 
L’Imperial, un deis cinemes més antics 
d’Espanya, a la porra! El tiren a terra, el 
reculen, el fan més petit perqué no els 
cap! I a l’Euterpe qué, eh? Aquell res
taurant, aquell bar... el lloc de trobada! 
Al Musical ara hi ha el McDonnald’s, al 
Catalunya ara hi ha el Zara.

-Ávia, penso que hem de ser optimis- 
tes i tirar endavant, però grácies per tot.

-Grácies de qué, fill meu?

-M’has fet replantejar la meva vida, el 
meu futur...

-Sergi, però qué dius?

-SÒC massa jove com per malgastar 
la meva vida en l’art. De qué viuria? 
Com tiraría la meva vida endavant si 
algún dia em casés? I a l’hora de jubi- 
lar-me, la Seguretat Social se’n faria 
cárrec, de mi? Els meus filis sempre 
m’ho retreurien! “El meu pare, que no 
té ni un ral!” Més ben dit: “El meu pare, 
que no té ni un euro!” “Si hagués fet la 
carrera de Dret, o bé de medicina, ara

tindriem diners per poder anar de 
vacances al Caribi”

-Sí que em sap greu aixó que t’he dit! 
No n’hi facis cas, a una velia xeruca! 
No perdis la il-lusió! Tot aixó que dius 
només és el passât, els records d’una 
iaia com jo. Continúa amb els teus pro- 
jectes i les teves il-lusions.

-Encara que no guanyi ni un euro?

-Ja et deixaré una bona heréncia!

-Grácies, ávia. Però de moment em 
conformo amb un pareli de bitllets de 
cinc-mil!

-Quin net tan gemati

IMustració: Madaula
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CUINA
La culpo d'aixö de les 
vaques boges.
Juan-Antoni Ferrari

ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61 

08201 Sabadell

Els qui hauran tingut la paciéncia i la bona voluntat d’anar llegint aquests escrits, 
ja disculparan que, aquest cop, un no estigui per lirismes culinahs. A veure on 
acabarem, amb tanta inconsciéncia, tanta irresponsabilitat i tanta incompeténcia. 
En aquests casos, si hi ha morts, són «danys coMaterals»; ningú ho fa expressa- 
ment. Que et matin coMateralment deu resultar un consol, quan et mors.

Fa un cert nombre d’anys -a les époques on sortia més bé de preu regalar-li un 
abhc que convidar-lo a sopar-, un servidor va coincidir, en un viatge a Londres, 
amb un veterinari municipal d’una comarca veína, de la mateixa edat i figura (ben 
peixats, vuli dir). Compartint experiéncies, anárem a una carvery, establiment de 
restauració en régim de barra Iliure, especialitzat en les earns cuites de la cuina 
anglesa. Vist l’entusiasme gastronomic del manescal, se’m va acudir criticar la 
cria d’aviram amb farina de peix -llavors era la darrera moda- i fer retret de l’infa- 
me sabor d’aquells animals, en comparació amb les excel-léncies deis picafe- 
mers chats amb gra. I, sorpresa!; el docte contertuliá sostingué, a tota ultranga, 
que no hi havia diferéncia. En no disposar d ’altre argument d’autoritat que la infor- 
mació subministrada per les própies papiMes linguals, l’eschvent va preferir callar 
davant el vere dictus de la ciéncia oficial, pronosticar mentalment un futur incert a 
l’alimentació civilitzada, i murmurar, com Galileu: «e pur, si muove!».

Ara, com passa en totes les catástrofes socials, la culpa no és tota d’un de sol. 
És de la colla de saviassos diplomats, Ilicenciats i doctorats que creuen que ho 
saben tot i que, fent d ’aprenent de bruixot, homologuen temeráriament usos anti- 
naturals. És de la o/cf/ac/y confitada en laca per al cabell i els seus ministres, els
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quais, en saber el perill potencial de 
les serradures de béstia morta, les 
prohibeixen al seu país i les exporten 
sense cap escrúpol. És del funciona- 
riat europeu que, en una nova exhibi- 
cló d’incompetència, decideix evitar el 
problema econòmic imminent, igno
rant el perill; és a dir, a costa de la 
catàstrofe futura que ara, pocs anys 
més tard, ja tenim aquí. És deis tradi- 
cionals manaies de l’Espanya cañi, 
que amaguen l’enterrament de bésties 
i la informació, amb menyspreu per la 
vida aliena. I que demanen permis a 
Europa per emular aquella filia de la 
Gran Bretanya, i poder atemptar impu
nément contra la salut pública mun
dial, fent menjar al tercer món les ban- 
dejades serradures.

Einalment, la culpa és de tots aquells 
ciutadans del primer món -la immensa 
majoria- que fan una dieta, llepafiis i 
suicida, de rio malcriat. Qué es pensa- 
ven?, que els xais només tenen coste- 
lies, que els vedells només tenen bis
tecs, que al mar no hi ha altre peix 
blanc que el lluç? Si el comprador no 
voi ni gaita o conili de vedella, que són 
unes earns extraordinaries, meloses, 
que xuclant s’empassen..., ni cap i 
pota, ni cervell o qualsevol altra part 
de l’animal -només bistec-, els submi- 
nistradors podien fer dues coses: o 
repercutir el cost de tot l’animal en els 
bistecs O «reciclar» el «rebuig». La 
primera solucié es va trobar impossi
ble (ara caldrà prendre-la per força); 
s’adoptà la segona. Tant ha insistit el 
consumidor majoritari en no voler 
menjar d’aquestes parts dels animals 
sacrificats, que la selecciô natural 
-teoritzada per Darwin- ha entés el 
missatge: ara no en podrem menjar ni 
els que també compràvem aqüestes 
earns bones i barates!

La cultura alimentària, avui, es perd 
irremissiblement. Quan hi ha més lite

ratura sobre la matéria. Sembla que, 
en aqüestes qüestions, la gent llegeix 
al revés i desaprén. Com que pagant, 
Sant Rere canta, i ja no es passa fam, 
el consumidor majoritari creu que es 
pot menjar de caprici cada dia, a tots 
els ápats. Esgarrifa veure els résultats 
de l’enquesta que s’acaba de publicar 
ais diaris, feta a Barcelona. Van alguns 
exemples: el 95% deis adolescents 
menja massa earn vermella; el 82% 
menja de manera molt escassa, arrés, 
pa, pasta i patates; el 88%, amb prou 
feines si tasta la verdura; etc. Si els 
adolescents, que necessiten més pro- 
teína que ningú, per créixer, ja en 
mengen massa, qué deu passar amb 
els que només necessiten la quantitat 
justa per a la reposició!

Un servidor, que no ha conegut els 
anys de fam de la guerra i només 
recorda, vagament, el dia que es van 
suprimir els darrers cupons de racio- 
nament, opina que la gana que va 
passar la generació anterior, ha mar- 
cat la seva i les posteriors, amb l’afany 
per no perdre ni un àpat i que l’aliment 
siguí consistent, contundent, quasi... 
No obstant, durant els cinquantes, es 
menjava de tot. El record encara 
immédiat de la miséria, en aquells 
anys, felá que hom no pogués dir: «no 
m’agradal». La resposta a cada 
intent, era invariable: «tan de bo n’ha- 
guéssim tingut, durant la guerra!». I 
per aquí o per la porta. Ara no; ara es 
menja pels ulls. O aixé, o l’altre extrem: 
la bulimia i l’anoréxia.

La modesta opinió d’un servidor és 
que el remei de tot plegat es troba en 
la Hipó d’una anécdota que un amic l¡ 
va explicar fa anys. Uns coneguts 
d’ell, tenien una criatura llepafiis i 
capriciosa; quan li posaven el plat a 
taula, deia: «no en vulll». La mare, 
indefectiblement, li preguntava qué 
volia, i li preparava; a la vista del requi-

sit, la criatura preguntava: «qué em 
dónes, si m’ho menjo?». La mare. Ha
vers, pagava l’impost revolucionan 
exigit. Un dia, però, la van ingrassar 
en un hospital, per fer-li una interven
ció quirúrgica. Al vespre, el pare, 
home de limitades habilitats culinà- 
ries, féu una truita de patates; el 
marrec va fer com de costum: «no en 
vulll». El pare, posà el tros de truita de 
la criatura a la nevera, i la va dur a dor
mir. Amb l’arrogància del qui se sap 
monarca, convenguda d’haver créât 
un problema de consciéncia al proge
nitor, la malcriada criatura se n’anà a 
dormir dejuna. L’endemà, a dinar, va 
sortir el mateix tros de truita; l’infant, 
tornà a treure la monárquica arrogàn- 
cia. Résultat: a l’escola sense dinar I la 
truita a la nevera. Al vespre, el pare 
preguntà: «vols truita, per sopar?». La 
criatura, que havia entés la nova 
correlació de forces, respongué: «si, 
caram, que sinó em matarás de 
gana!».

Cal menjar de tot, fer dieta variada. 
No facin, dones, com aquests gregaria 
que ara han bandejat la earn de vede
lla de la seva cuina I de la de les esco
les; vagin a la seva carnisseria. Hi 
demanen conseil sobre gué comprar. 
Si es queden una pega que no n’han 
comprat mai, I no saben corn cuinar- 
la, hi demanen conseil sobre aixô, 
també. Altrament, acabarem menjant 
pinsos integrate de boles, desinféc
tate, vitaminats i mineralitzats, corn els 
dels pobres gossos doméstics -que 
també descendeixen de caçadors 
socials, corn nosaltres-. I llavors si que 
farem uns pans corn unes hòsties!

AL VOSTRE  
SERVEI 

DES DE 1945
Via Massagué, 32 - Tel. 93 725 13 36 

Rambla, 41 - Tel. 93725 99 67 
08202 SABADELL

PEIX i MARISC ,
J. BARBERA

Tels. 93 714 52 87 - 93 714 55 40 
Castellar del Vallès

RESTAURANT
cuina de mercat

Pintor Borrassà, 43-47 • 08205 SABADELL 
Tels, 93 727 70 42 - 93 726 27 91
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DILLUNS
Pere Cornelias

El mon del fútbol es regelx per unes Neis que teñen poo a veure amb la nos
tra vida quotidiana. Es basa en uns valors I una moral estranyissims, ben allun- 
yats de la imprescindible dosi de sentit comù que hauria d ’imperar en tots els 
actes voluntarls I conscients, i té unes regles pròples que disfressen de nor- 
malitat les situacions més surréalistes. Però la insalvable distància que hi ha 
entre aquest món i nosaltres no només no produeix cap tipus de trencament, 
sinó que, séduits i atrapats pel seu exotisme, fa cada vegada més ferms eis 
vineles afectius que ens genera. Només alxô pot explicar que dues persones 
suposadament sensates quasi puguin oblidar qui son i protagonitzar escenes 
ridicules I grotesques, que van del crit a l’insult i, de vegades, de l’Insult a l’a- 
gressié física.

Si eIs parámetros fossin semblants als que marquen l’esdevenir diari, 
¿podría gastar-se un club de fútbol milers de millons de pessetes per fitxar 
jugadors que després gairebé no farà jugar? ¿pot una qualsevol empresa 
contractar un grup de técnics d’altissims nivell I sou amb l’ùnica intenció de 
tenir-los de décorât a l’aparador? El Barça ho ha fet i no passa absolutament 
res. Exceptuat Overmans -que, entre lesié i lesié, tampoc no juga de manera 
assidua-, els altres nouvinguts vluen un plàcld i continuât période de semiva- 
cances: Petit apareix de tant en tant, a estonetes, tret d ’algun partit de menys 
intensitat en gué hi és tota l’estona; Alfonso és sempre el darrer recurs, quan 
ja no n’hl ha cap altre, com una mena d ’ànima en pena que ocupa, interina
ment, un Hoc que ni és ni serà seu; Gerard surt al camp amb empenta i deci- 
dit, corn si hagués de donar aire a l’equip, però ho fa habitualment als darre- 
hssims minuts, tret d ’algunes tardes esporàdiques en gué l’entrenador ens 
deixa que el velem més estona; i Ivàn és un fantasma, potser va ser un mirat- 
ge i mai no el vam fitxar.

Qui planifica la composició del grup? Qui fa que funcioni l’empresa? Vull dir: qui 
és el responsable d’un despropôsit semblant? Corn poden anar aixi les coses sense 
que ningú digui mal res? És el que deia: eis fils que mouen tot alxò ens son absolu
tament estranys. ¿Corn pot ser útil i eficaç una Junta -de 85 persones!- formada per 
gent que militava en bándols oposats i que, fins fa quatre dies, deia coses dife- 
rents? El dia de la tornada de l’eliminatòria de Copa amb l’Espanyol era al Camp 
Nou. A la primera part, ens van anunciar el résultat parcial de la secció de bàsquet 
que, en aquell moment, guanyava el seu partit de la Copa d’Europa. Al final, va per
dre, però el lluminôs de l’Estadl ja no va donar el résultat, corn si el partit no s’ha- 
gués acabat mai. Al soci, dones, no se l’informa, se’l manipula.

Quan escric aqüestes línies, el 
Barga acaba de sumar el seu divulté 
partit consecutiu sense perdre, pocs 
dies després del célébrât 7-0 al 
Bilbao. El joc continua sent trist -eis 
jugadors del Bilbao, aquell dia, no hi 
eren- i els objectius més a I’abast 
sòn la Copa del Rey I aquesta Copa 
de la UEFA d’ara, una insípida ger
mana pobra per a pobres perde- 
dors. Ja fa molts dies que ens van 
bandejar de la Lllga de Campions i, 
a la Lliga espanyola, som a vuit 
punts del Madrid. D’un Madrid que, 
per la nostra desgràcia, intenta 
d ’instaurar una minima racionalitat al 
seu sistema de treball, la sensaclò 
que el que comenga a fer pot ser
nos lleugerament comprensible.

Ja sé que tot pot canviar. Però, men
tre, no cal negultejar-nos massa. 
Admetem que la bogeria és, també, 
una manera de viure. No es pot des- 
xifrar l’indesxifrable. Tanmatelx, si no 
ens distanciem, l’expectaciò se’ns 
menjarà. I no pensarem a formular
nos una de les preguntes amb més 
substància d ’entre les moites possi
bles: per qué Serra Ferrer, que enra- 
ona bastant, no diu mai res?

J i
GALERIA D'ART

Pedregar, 10 
Telèfon 93 726 51 22 

08202 SABADELL Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Telèfon 93 726 57 85

Sant Pere, 22 • Tel. 93 726 19 59 
SABADELL
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Divendres, 23 de març 
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS 
CONCERT 5: UN PAIS, QUATRE GENIS
Obres de G. Fauré, M. Ravel, C. Debussy i G. Bizet.
Teatre Principal, c. de Sant Pau, 6

Divendres 6 d’abril
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS
COR MADRIGAL I COR DE CAMBRA DEL PALAU DE LA MUSICA CATALANA 
CONCERT DE SETMANA SANTA
Rèquiem alemany de Brahms (1833-1897)
Teatre Principal, c. de Sant Pau, 6

E m ¡ ™
Dimecres 14 de marg 
QUARTET HOMS DE BARCELONA
Obres de J.C. Arriaga i F. Schubert
Auditori de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, d’en Font, 1.

Divendres 23, dissabte 24 i diumenge 25 de març 
LA NOCHE DE MOLLY BLOOM
Amb Rosa Novell
Casal Pere Quart, Rambla, 69.

Divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29 d’abrii
MADAME ET MONSIEUR
Cia. Leandre-Claire
Casal Pere Quart, Rambla, 69.

Divendres 2 de març 
LA CASA DE BERNARDA ALBA
Cia. del Centre Parroquial Sant Vicenç
Sala Miguel Flernández, ronda de la Roureda, 24.

Divendres 20 d’abril 
EL VIATGE, Cia. de Dansa Laura Álvarez 
DESMAI D’AMOR, Cia. de Dansa Eva Vilamitjana 
Centre Civic de Can Rull c. de Sant Isidor, 45

Dimecres 4 d’abril 
ADAM KORNISZEWSKI, violi
Recital J. S. Bach per a v io li sol.
Auditori de la Caixa d’Estalvis de Sabadell, d ’en Font, 1.

Dissabte 31 de març
GERARD QUINTANA & JORDI BATISTE
TANÇAT PER DEFUNCIÓ
Teatre Principal, c. de Sant Pau, 6

Divendres 20 d’abril 
FORA DES SEMBRAT 
DlUCA; MAKING MOVIES
Sala d’Espera, pi. Laietana, 48.

Dissabte, 17 de marg 
OTRAS MUJERES
Direcció: Antonia San Juan
A 2/4 de 10 del vespre al Teatre Principal, c. de Sant Pau, 6

Diumenge 4 de marg
RETURN AL PAÍS DEL SILENCI. A carree de Pau Tarruell
Sala Miguel Hernández, ronda de la Roureda, 24.

Diumenge 11 de marg 
MAG MAGIA. Mag Magoo
Sala Miguel Hernández, ronda de la Roureda, 24.

Diumenge 18 de marg
UN REI PER BRETANYA. Coral CEME
Centre Civic de Can Rull, c. de Sant Isidor, 45.

Diumenge 25 de marg 
ÑAS ÑAS. Cía. Dreams Teatre
Sala Miguel Hernández, ronda de la Roureda, 24.

Diumenge 1 d’abril
LES AVENTURES DEL BARO MUNCHAUSSEN. Cía La Baldufa
Sala Miguel Hernández, ronda de la Roureda, 24.

Diumenge 22 d’abril
CALIDOSCOPI MAGIC. Cia. Magic Teatre
Centre Civic de Can Rull, c. de Sant Isidor, 45.

Ajuntament|5í|de Sabadell





Abril de 2001 - Número 130 Sant JordI

Fina Miralles, dues mirades sobre una exposició 
Poemes inédits de Marga Clark

La Visio de i’Esgiésia a la premsa sabadeiienca (isse-isss) - [1]



: í

: li;

mm

DE LA TRADICIO PAGESA 
A L'ESPLENDOR MODERNISTA
Visita al patrimoni arquitectònic de ia Caixa deSabadeli

'«'¡sites organitzades exc usivarnent per a grups

Dates
EIs Tiatins al llarg de tôt ’’any

Durada de la visita
De les 9'30 a Ies13 h

Nombre de participants
Mèxlm 60 persones

Recorregut de la visita
■ r̂obada ais jardins de la Caixa de Sabadel!
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Presentació
Hem arribat a Sant Jordi amb una gran empenta. Enrere han quedat uns 
números plens de treballs monográfics o de dossiers que han intentât mostrar 
el canvi de rumb de la nostra publicació, tot mantenint-ne l’esséncia, vers el 
camp del compromis per les persones i les manifestacions artistiques. La cri
tica ens situa ja com una revista de referéncia cultural no només de la ciutat 
sinó del pais, i no només aixó, sinó que comença a ser coneguda arreu. Hem 
mantingut la qualitat deis nostres coMaboradors i cada vegada resulta més 
senzill trobar noms de primera fila entre les nostres págines perqué ja no és 
una quimera sol-licitar que ens hi coMaborin, ho fan de gust i amb entusiasme.

En aquest cas ens hem près un respir i ens centrem en les seccions habi
tuais, amb un especial émfasi per les coses més de casa, en aquest cas cal 
destacar el treball que es presenta sobre un aspecte de la guerra civil a la ciu
tat, que és una mostra del rigor i la qualitat deis treballs que anem publicant. 
La idea és seguir en aquesta linia, ho intentarem.

David Serrano, director

Cortes 
ol Director
La revista Quadern se ha ganado el res
peto, y aun merece elogios, cuando en 
ese efímero mundo de las publicaciones 
culturales periódicas rara es la experien
cia que supera los primeros baches de 
ánimo de quienes las impulsaron. 
Quadern es, hoy por hoy, no un ejemplo 
de supervivencia sino un orgulloso estan
darte contra la mezquindad intelectual y 
el oportunismo.

Cada vez que se asoma a las librerías 
con una nueva propuesta, no puedo sus
traerme del recuerdo de aquellos prime
ros años ochentas en los que nuestra ciu
dad de provincias dispuso de tres revis
tas literario-culturales suficientemente 
dignas: Quadern, Fragmente i Eczema. 
Cada una representaba un entusiasmo y 
una apuesta estético-ideológica firme y 
diferenciada. Hoy, sin embargo, en este 
tiempo de desapasionamientos, sólo la 
primera sigue su andadura.

Pero si escribo ahora esta nota no es 
movido por una resacosa nostalgia sino 
para aplaudir públicamente el impulso 
renovador que se ha hecho patente en 
los últimos números de Quadern. En el 
de febrero, remotos quedan ya los las
tres localistas de otras épocas y se con
solida un nuevo proyecto de gran sol
vencia cultural. Ha sido para mí, y espe
ro que para otros, una grata sorpresa

que se dedique el suplemento E l Plec a 
Heiner Müller, autor del que pocas noti
cias tenía pero que, después de la lectu
ra de l ’Horaci i Mauser, dos textos dra
máticos cuanto menos soprendentes y 
particularísimos, no me queda duda 
alguna de su oportunidad.

Pero no sólo el suplemento merece que 
le prestemos atención. El artículo La inqui- 
sició espanyola al segle XVIL mallorquí de 
Joan-Antoni Ferran es, a parte de algunas 
consideraciones un tanto arriesgadas, un 
texto riguroso que nos hace pensar sobre 
la persistencia de los miedos -entre los 
que se encuentra el pánico socio-institu
cional a la diferencia- a lo largo de la 
Historia. También son de estimulante lec
tura los artículos sobre Alberto Giaco- 
metti, artista que encontraba en la imita
ción su estímulo original -premisa revolu
cionara en su tiempo-, o sobre el último 
número de Litoral, dedicado a los lazos 
estetico-impulsivos entre literatura y jazz, 
escrito con la acostumbrada competencia 
de Josep María Ripoll.

En fin, que si hago esta laudatio ahora 
es porque creo que Quadern navega, 
ahora más que nunca, por mares que 
antes sólo se apuntaban y hace méritos 
para que su nueva singladura se celebre. 
Gracias.

Esteban Martínez
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Cortes al Director
MAUTHAUSEN, CAMPO DE EXTERMINIO. MITO Y REALIDAD...

Digresiones a partir de dos documentales (TV3 y Canal+)
Sr. Director.
No pretendo ser el historiador o el investigador para hacer la 

Historia de los deportados españoles del campo de exterminio de 
Mauthausen, ni jamás he pretendido ser el único testigo que ha 
quedado vivo tras aquella terrible masacre cometida contra los 
republicanos españoles; aquellos demócratas que hicieron frente 
al fascismo en 1936, y que continuaron a defender la libertad y los 
ideales de justicia y respeto de los derechos humanos alistándo
se en el ejército francés en 1939 para continuar a defender los 
mismos objetivos frente a los nazis y fascistas.

Ahora bien, esto no me impide el mostrar mi indignación contra 
todo lo que representa olvido, negación y falsificación de lo que 
fue nuestra historia, nuestros sacrificios y nuestras virtudes, por
que las tuvimos pagándolas con muchas vidas durante aquellos 
cinco años de exterminio en que nos fueron aplicadas aquellas 
teorías de los nazis llamadas “dar la solución final”. El falsificar, el 
deformar nuestra historia, el relatar lo salido de un cerebro res
quebrajado de algún compañero salido vivo de Mauthausen con 
las secuelas de la demencia total es aportar agua al molino de los 
falsificadores neonazis y de los negacionistas pretendiendo que 
jamás existieron las cámaras de gas y otros métodos de destruc
ción humana.

Llega un momento en que me pregunto si alguno de los trafioan- 
tes de nuestra historia plasmada en los libros, radios, periódicos y 
grabaciones de televisión son oonscientes de su vileza y de su 
participación en la falsificación de la realidad. Afortunadamente 
puedo comprobar cada dia que frente a esos borregos descarria
dos hay gente, periodistas que merecen todos mis respetos.

Existe actualmente un fenómeno curioso: parece como si en el 
extranjero y en España hubiese un concurso para alcanzar la 
supremacía de la mentira y de la falsedad del hecho sensacional 
inventando lo que no puede ser permitido por los que, como yo, 
andamos defendiendo la memoria de los nuestros desde hace 
más de 55 años. En el extranjero lo entiendo, todos quieren “mono
polizar” sus cuentos; digo bien sus cuentos... porque están muy 
lejos de la realidad vivida en el campo de exterminio; pretenden 
así ocultar lo que fue la actividad desplegada por los españoles y 
la influencia que tuvo la Resistencia de los Republicanos españo
les durante las luchas clandestinas llevadas a cabo contra los SS 
y la Gestapo. Personalmente he tenido que esclarecer aspectos 
de lo vivido en el campo en 1941, antes de la llegada de gente de 
otros países, lo que les impide tener una visión de la primera etapa 
del campo.

¿Y en España? Pues parece que para algunos el tema de la 
deportación de los españoles se puede tratar de forma novelesca, 
fantasiosa, como tema de relatos de aventuras imaginarias... He 
intentado recoger algunos datos aparecidos en distintos medios 
en los últimos meses:

“Hubo más de 120.000 españoles aniquilados en Mauthau
sen...”. ¿Cómo es posible si sólo estuvimos alistados 80.000 en 
la armada francesa? No hace falta decir barbaridades... Si hubo 
8 o 10 mil, o 15 mil, españoles muertos creo que es más que 
suficiente para denunciar el genocidio nazi.

“Las relaciones y conversaciones con los jefes SS...” ¿Qué 
relación podía existir entre los que eran considerados como 
subhombres y los verdugos? A un SS no se le podía hablar, so 
pena de ser apaleado; sólo en el trabajo se podía comentar algo 
relacionado con el ritmo de trabajo. Afirmaciones del tipo 
“.. .decirle a un SS que perderían la guerra” era firmar la senten
cia de ser ahorcado una horas después, resulta del todo inve
rosímil un tipo de conversación de este tipo, como algunos se 
atribuyen.

“La ocultación de la actividad clandestina y el rol jugado por 
los españoles...” Sólo son los ignorantes, los embusteros y los 
deformadores de la historia quienes deberían tener en cuenta la 
veteranía, la convicción y los conocimientos en las luchas clan
destinas de los republicanos españoles.

-La novelesca descripción del robo de los negativos fotográfi
cos a los SS hecha por un solo hombre. Relatos manipulados... 
Se olvida a los participantes y, sobre todo, el decir que una 
empresa como aquella y otras muy importantes que hubo no 
podían ser realizadas sin la complicidad total de todo el grupo 
clandestino español que dirigió las operaciones en las cuales 
participaron hasta los jóvenes españoles del denominado kom- 
mando Poschacher (vegeu Quadern núm. 126)

Me parece que estos ejemplos son suficientes para denunciar 
errores y falsedades que algunos intentan aprovechar para 
ganar dinero con nuestros muertos haciendo reportajes sensa
cionales... Ningún informador, cosa curiosa, estaba en París el 
19 de diciembre cuando el gobierno francés, representado por 
el ministro de defensa y el secretario de estado para los excom
batientes, organizó un acto celebrando el 60 aniversario de 
nuestro alistamiento en el ejército francés aliado. De haber veni
do hubiesen podido recoger declaraciones que podrían servir 
para que el gobierno español se decida un día a reconocer a los 
españoles que -exiliados- lo dieron todo por la victoria final de 
las democracias del mundo.

Hemos pagado muy caro para que se hagan descripciones 
muy lejanas de la realidad. He de referirme a documentación 
que obra en mi poder, como el arxivo fotográfico que, mediante 
copias, está a disposición de todos en el Fons sobre la depor
tado de Castellar del Vallès.

Mañano Constante Campo
Vicepresident d'Amicale Française de Mauthausen
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Identität i solidohtat
Huís Subirana

Identität i Solidarität són dos concep- 
tes molt presents en el debat politic i 
soc ia l del nostre tem ps. M assa 
sovint, però, es produeixen esdeveni- 
ments i declaracions que fan aflorar 
posicions extremes, que no ajuden 
gens a resoldre els problèmes oca- 
sionats per una inevitable i, previsi- 
b lement, cada dia més quantiosa 
immigració. Problèmes que aquí, a 
Catalunya, es veuen agreujats per la 
divisió interna, per les diferents acti- 
tuds que en fund ó  del seu color poli
tic adopten les administracions cata
lanes davant d ’un mateix problema, i 
per la manca de poder real per legis
lar, aprovar i aplicar, unes Neis regula
dores més conseqüents amb el nos
tre tarannà de poblé obert i solidari.

M ’apresso a aciarir, per evitar possi
bles malentesos, que no tino el pro- 
pòsit d ’escriure un article sobre la 
immigració. Només hi he fet referèn- 
cia per introduir el tema de la Identität 
i la Solidarität corn a conceptes com- 
p lem entaris  i no antagònics, corn 
alguns ens volen fer creure que són. 
Aquest article només vol ser, m illor 
dit, pretén ser, una reflexió sobre la 
nécessitât de fom entar i propagar la 
cultura popular com a element d ’inte- 
gració, tota vegada que, a través de 
la celebraciô de les seves riques i 
d iverses manifestacions, fa possible 
el consens espontani, on l’objectiu 
comù a assolir és més important que

el Hoc de procedéncia de cada un 
dels participants.

Identität i Solidarität, dones, com a 
antidot necessari contra la margina- 
ció i l’individualisme. Grec, sincera- 
ment, que la cu ltura popular és, 
també, una vacuna contra la desper- 
sonalització. Portant, potenciar la cul
tura popular és singularitzar un país, 
posar de manifest els seus trets dife
renciáis, que no són sinónim d ’exclu- 
sió, sinó d ’afirmació. Estic totalm ent 
d ’acord amb els que defensen que 
només es pot ser solidan amb els 
altres a través d ’assum ir préviament 
els trets diferenciáis de cada u. És, en 
definitiva, una simple qüestió de res
pecte mutu. Però perqué hi hagi res
pecte per assum ir la diferéncia ha 
d ’estar garantit el dret a la Identität. Si 
no, ¿com es pot entendre la d iferén
cia, la diversitat, sense el coneixe- 
ment de la pròpia Identität?

Cada persona és un ser identitari, 
perqué tenir Identität vol dir ser algu
na cosa, i cap persona vol ser un no 
ningú. En tot cas, es pot renunciar a la 
pròpia Identität, però será per assu- 
mir-ne una altra. De la mateixa mane
ra que es pot renunciar a la llengua 
pròpia per utilitzar-ne una altra consi
derada més “útil”, perqué la parlen un 
m ajor nom bre de persones. En 
aquest context, la Identität, i l’ús de la 
llengua, pot anar assum int successi

ves renùncies en fund ó  del mercat 
potencial al qual es vol accedir. O fins 
a la globalitzaciô final: una sola llen
gua un sol mercat.

En canvi, l’orgull d ’assum ir plena- 
ment la pròpia Identität, l’am or i la 
fid e lita t als origens, són la m illor 
garantía per evitar que una Identität 
majoritària absorbeixi, per la força, 
una Identität minoritària. Per aquesta 
mateixa raó, el m estissatge cultural 
pot ser positiu i enriquidor només 
sobre la base de la promoció i conei- 
xem ent de la cu ltura autòctona. 
Altrament, el mestissatge, no és una 
suma de valors, com alguns pontifi
quen, sinó la suplantació d ’uns, els 
més forts, sobre els altres, els més 
indefensos. Una cultura del mestis
satge mal aplicada podria suposar la 
substitució de la Identität per la uni
form itat.

Un dels grans reptes del nostre 
temps és com fer possible una socie- 
tat cultural diversa, multiétnica i multi- 
lingüe sense perdre la Identität. Com 
fer possible el diàieg entre cultures, 
religions i llengües, i com fer possible 
la comprensió de tots m itjançant la 
llengua de cada u.

Els poders més propers al poblé són 
els que més haurien de Iluitar contra 
la despersonalitzaciô de l’individu i el 
seu desarrelament. Potenciant la par- 
ticipació activa dels ciutadans, fent-
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los solidaris de les decisions sobre 
els grans temes socials que els afec
ten, ensenyament, cultura, urbanis
me, sanitat, etc., establint canals de 
com unicació entre administradors i 
administrats i estimulant la seva inte- 
gració al Hoc que han escollit per 
viure. Conscients que la pérdua de 
pertinença a un Hoc, entenent el con- 
cepte de Hoc com a sinònim que iden
tifica l’individu amb la seva historia i 
tradició, pot conduir-lo a una perillosa 
automarginació i la conseqCient auto- 
exclusió del sistema. Cai evitar que 
es produeixi la ruptura de l’enllaç pri
mari humà: fam ilia (casa), veïnatge 
(carrer, barri), com unitat (poblé, ciu- 
tat), nacionalitat (país, estât).

Cal licitar contra la massificació del 
“no Hoc” que comporta ambigüitat, 
uniformisme, despersonalització. L’an- 
tropòleg francés Marc Augé defineix 
com els “no Hoc” els aéroports, les 
autopistes, les estacions, els super- 
mercats, on la relaciô personal és 
substituida per l’individualisme, on no 
ets una persona, on no es fa necessà
ria la comunicació: mires, escuHs, no 
preguntes, no et responen, tot són 
rètols, passes per caixa, presentes la 
tarja, pagues. T ’has convertit en un 
munt de codis de barres i en un 
número de compte.

Perqué tot això no acabi anuMant- 
nos i no ens converteixi en insolidaris 
hem de potenciar la nostra autoesti
ma. Tenim el dret i el deure de conéi- 
xer la cultura pròpia per no quedar 
atrapats d ins d ’una U niversalität 
desarrelada, disfressada de progres
sisme, que no pretén altra cosa que 
anular el dret a la diferéncia, una 
diferéncia determ inada per una llen- 
gua, una cultura i un territori, que no 
ens fan ni millors ni pitjors, però si 
diferents. Per això, podem i devem

reivindicar el dret a la diferéncia com 
un dret de llibertat. De Hibertat indivi
duai, I, a la vegada, coMectiva.

Menysprear i rid iculitzar la cultura 
popular és una actitud insolidària i 
antidemocràtica. Lamentablement, hi 
ha qui no voi entendre que la majoria 
de gent que balla sardanes ho fa per
qué se sent català, i no que es creu 
català perqué balla sardanes, com 
despectivam ent diuen, perqué les 
sardanes les pot ballar tothom que en 
sàpiga. De la mateixa manera, els 
andalusos residents a Catalunya no 
són andalusos perqué van a la Ferla 
de Abril, perqué allá també hi van 
milers de persones que no en són. 
Ells organitzen la Feria de Abril per 
refermar la seva Identität o per reivin
dicar els seus origens. Pel mateix 
motiu, quan els catalans residents a 
Madrid organitzen una audició de 
sardanes al Parque del Retiro, ho fan 
perqué són catalans, i no van a I’audi- 
ció per sentir-se catalans. Perqué, si 
volen i en saben, a ballar sardanes 
tam bé hi poden anar els castellans.

Però, com diu la professera Josefina 
Roma, la cultura popular és un forma 
de patrimoni, i, perqué sigui aixi, hi ha 
d ’haver transm issió. La manca de 
transm issió de generació en genera- 
ció de la cultura popular i tradicional 
d ’un país pot suposar la seva pérdua 
d ’identitat. La transm issió converteix 
la tradició en un fenomen sôcio-cultu- 
ral que està més enllà de les posi- 
cions politiques de cadascù i, agradi 
O no, ens marca com a persones i 
com a ciutadans. La potenciació de 
la festes populars I tradicionals de 
cada poblé o ciutat és, dones, una 
eina important contra la uniform itat i la 
globalització cultural. La festa marca i 
limita el territori i és, per tant, un ele
ment bàsic per refermar la Identität.

En definitiva, identitat i Solidarität 
com a eixos vertebradors d ’un projec- 
te coMectiu, civilitzat, culte, compren- 
siu, oberi I solidari, per fer, entre tots, 
un país on el coneixement, i el reco- 
neixement, de la d iversitat cultural 
sigui un factor d ’unió i no d ’exclusió.
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Quoderns literaris 
La linio d'ombro.
Josep Maria RipoU

Ramiro Fernández Saus 
Vapor. 2000
Oli sobre tela, 60 x 115 cm.

Ramiro Fernández Saus 
Nit al Pol Nord. 2000
Oli sobre tela, 101 x 130 cm.

V El del viatge iniciátic és un deis motius
\  més freqüents en literatura: Ulisses o

Eneas descendint al regne deis morts, 
Dante acompanyat per Virgili en la 
davallada ais inferns, Ismael observant 
en alta mar l’obsessió del capitá Ahab 
per la balena blanca.... no tornaran a 
ser els mateixos després de les seves 
od issees respectives; com tampoc 
Alicia quan es despertará o Zazie en 
acabar Testada en un París sense 
metro. Per alguna cosa, quan a aques
ta última li pregunten qué ha fet a la 
capital francesa, contesta: “M ’he feta 
gran”, resum perfecta del résultat habi
tual deis viatges iniciátics. De fet, la 

transformació deis personatges literaris està sovint relacionada amb el retorn al 
punt de partida, d ’una banda, i amb els canvis propis de Tedat -m é s interns, però, 
que externs-, de l’altra. Si és lògic, dones, que Ulisses retorni ja veli a itaca, també 
ho és que Ismael, Alicia o Zazie -en tre  tants d ’altres, com Jim Hawkins- conclo- 
guin les seves aventures talment com si, en el poc temps que aqüestes han durât, 
s ’haguessin tornat una mica més adults: al capdavall, aquest n’és el sentit últim.

Un dels autors que utilitzà amb més freqCiéncia el motiu del viatge iniciàtic va ser 
Joseph Conrad, mariner polonés nacionalitzat anglés a qui sovint s ’ha considérât 
un mestre de la narrativa d ’aventures. Sense prétendre en absolut desmentir 
aquesta classificació, sí que cal, però, precisar que Tobra de Conrad presenta 
també un vessant aTlegóric que transcendeix una mera lectura literal. Si Lord Jim 
ens parla de Thonor i de Texpiació de la culpa, tant El co rde les tenebres com Tifò 
o La línia d ’ombra ens presenten protagonistes que es transformaran després 
d ’un viatge periliós, que aprendran a conéixe’s millor a si mateixos havent supe- 
rat una situació limit que els ha acostat a les portes mateixes de Tabisme. 
Especialment significatiu és Túltim d ’aquests títols, referit a la débil però decisiva 
línia de transició de la joventut a Tedat adulta, que el jove protagonista haurà de 
travessar en veure’s obligat a afrontar una situació extrema -u n a  epidémia mortal- 
en el seu primer viatge com a capitá de vaixell. No és gens casual que el Manuel 
que protagonitza Entspringen, l’ùltima novel-la del poeta, assagista i narrador 
eivissenc Antoni Mari, tingui aquesta obra de Conrad com a punt de referéncia: 
també ell s ’enfronta a un viatge iniciàtic -e l seu primer viatge sol en vaixell, en 
plena joventut i enmig d ’una tempesta- que el convertirá en adult. Si tant a Manuel 
com ais seus germans “els semblava que, més enllá del mar, hi havia totes les 
coses que els faltaven i que els agradarla tenir” (pàg. 22), quan Manuel deixa Ti
lla on viu per anar-se’n a estudiar a la peninsula, té alhora “un sentiment de 
recança, que alguna part d ’eli quedava allá al moll i una altra se n’anava, i el pen- 
sament que ho tela voluntàriament” (pàg. 43), en Tinici, dones, d ’una nova vida. 
Aquest jove a punt de convertir-se en adult farà un balanç del passât I, després 
de la tempesta, creuada la línia d ’ombra, superata els sentiments de por I de soli-
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Ramiro Fernández Saus. Viatge cap al Sur. 2000

tud, i havent tingut una densa conver
sa amb un veil mariner -q ue , entre 
altres coses, li fa entendre que “només 
es perd el que no s ’ha tingut mai”-, 
acabará enfrontant-se al futur amb 
decisió. Òbviam ent, ell continua 
essent el de sempre, però amb la 
diferència important que -corn eis per- 
sonatges de Conrad- ara es coneix 
millor a eli mateix.

Però hi ha, és ciar, diferente menes 
de viatges, i no tots es fan voluntària- 
ment, per l’atracció del desconegut, la 
invitació al v iatge cantada per 
Baudelaire o el gust per l’exuberáncia 
o l’exotisme que traspuen avui mateix 
les pinturee del sabadellenc Ramiro 
Fernández . Si passem de la ficció a la 
realitat, el record deis exilíate després 
de la guerra civil espanyola resultará, 
en la majoria deis casos, més sórdid 
que no pas poètic; però, si tornem de 
la realitat a la ficciò, la conversiò en 
literatura d ’aquesta experiència esde- 
vindrà, tam bé en la majoria dels 
casos, més poética que no pas sòrdi
da. Pere Caldera ofeh una aguda visiò, 
entre lírica i irònica, del mòn mexicà a 
la novel-la breu Aquí descansa  
Nevares] i Lluis Ferran de Poi deixà 
traspuar sovint -p e r exemple ais con
tes de La ciutat i el tropic, títol prou 
significatiu- una certa fascinació per 
aqüestes mateixes terres mexicanes i 
el seu substrat indígena. Una cosa 
semblant passa amb Ramon Vinyes, 
autor avui redescobert de qui s’han 
rééditât els contes complets, exiliat 
tres vegades a Colômbia i que retor
narla a Catalunya l’any 50 per morir-hi 
tot just dos anys més tard. Amie d ’un 
García Márquez encara jove -q u e  el 
faria sortir com a personatge, el “sabio

catalán”, a Cien años de soledad-, 
Vinyes, influït tal vegada pel “realisme 
mágic” provinent d ’autors com l’italiá 
Massimo Bontempelli, ens parla sovint 
del xoc entre el mòn casolá deis orí- 
gens i l’exuberáncia i l’exotisme del 
mòn d ’adopeiò. És així com a les 
narracions ara publicadas, i escritos a 
Colômbia al llarg deis anys quaranta, 
hi apareixen, per exemple, un pobre 
noi de Bagá sol i desarreiat en pie trò- 
pic, un infeliç de Sant Feliu de Guixois 
que s ’ha casat a Maracaibo tot pie de 
fantasies, o la melanconia dels re
cords del propi país quan despunta 
l’alba. Sota la mirada irònica de l’autor 
veiem desfilar, d ’altra banda, singulars 
particularitats de la terra d ’adopeiò 
que ens sòn mostrados amb el distan- 
ciament propi del foraster, l’escepti- 
cisme de l’europeu cosmopolita, o fins 
i tot el sarcasme ocasional del carica- 
turista; i, malgrat tot, Ramon Vinyes 
ens transmet -com , d ’una altra mane
ra, Lluis Ferran de Poi- una certa fasci
nació per l’univers tropical que con
templa corn a espectador. En una de 
les narracions més significatives, El 
conte d ’una casa de veïnat, tres refu- 
giats catalans s ’inventen històries 
fantástiques sobre els seus veins que, 
al final, acaben superados per la poe
sia del meravellós de la realitat matei- 
xa; talment com si, per molt distant, 
escéptic o sarcástic que sembli, el 
narrador en primera persona -q u e  
apareix, en aquest i molts altres con
tes, com a oient d ’històries alienes- 
hagués acabat, de fet, captivat per l’u- 
nivers de fantasia exuberant que ha 
contemplât i descrit. Tot i així, el lector 
acaba el Ilibre amb la sensació que 
Ramon Vinyes va estar fluctuant entre 
dos mons -e l nadiu i el d ’adopció- 
amb cap deis quais va poder identifi- 
car-se plenament, escindit com es tro- 
bava entre dues realitats contrasta
dos, sens dubte com tants altres exi- 
liats.

Podem distingir, dones, si deixem de 
banda els simples viatges de plaer, 
entre els viatges iniciátics, que com
porten el retorn i la transformació, des
prés de la superació deis perills, i que 
duen al m ajor coneixem ent d ’un 
mateix, i entre d ’altres de més me-

lancónics, de retorn dubtós, obligate 
per circumstáncies adverses i que 
obliguen a fluctuar ja per sempre entre 
dos mons. Si Entspringen ens parla 
deis primers, el personatge de Ramon 
Vinyes ens remet ais segone, sempre i 
quan tinguem en compte que vida i 
obra es troben molt relaciónate en 
ambdós casos. S ’ha dit que Antoni 
Mari ha introduit a Entspringen ele
ments autobiográfics, i sembla ciar 
que Ramon Vinyes ens parla en els 
seus contes de la pròpia experiència 
d ’exiliat, de la mateixa manera que 
Joseph Conrad -corn també Jack 
London o Flerman Melville- reflectia a 
les noveMes moites v ivèneies de 
joventut; però allò que compta, en 
definitiva, és que uns i altres han trans- 
cendit els aspectes anecdòtics, i han 
obviât els confessionals, per oferir-nos 
ficelons, literatura en estât pur. Flan 
suposat per a nosaltres, lectors, una 
invitació al viatge, després del qual ja 
no hem tornat a ser els mateixos. 
Retornats a la vida quotidiana, trans
formats per la lectura, estem condem- 
nats a fluctuar sempre entre dos mons 
-e l quotidià i el literari-, potser més 
grans com Zazie, qui sap si veils ja 
com Ulisses, però en tot cas amb 
piena consciència d ’haver travessat 
per sempre més la nostra pròpia linia 
d ’ombra.
Antoni Mari, Entspringen, Edicions 62, 
Barcelona, 2000.
Ramon Vinyes, Tots els contes, Columna, 
Barcelona, 2000. _

Ramiro Fernández Saus 
Vapor Sant Mateu. 2000
Oli sobre tela, 155 x 200 cm.
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Krítico o lo Crítica
Salvador Fa uro i Sabé
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Fragment del Llibre dels Morts, 
redactat en escriptura jeroglífica, 
símbol inequivoc d’impenetrabilitat i 
desconnexió del món qüotidià/metà- 
fora de la crítica moderna.
El llibre citât en aquest article és Hand, 
Felicity i Cornut-Gentille, Chantal, Cul
ture & Power, Llelda; Poblagráfic. 1995.

“ Davant les dificultats d’un investiga
dor per reconciliar, d’una banda, el seu 
treball extremadament ben documen
tât sobre un autor que havia entrevistat 
i, d’altra banda, les opinions tossuda- 
ment contráries d’aquest últim en rela- 
ció a la seva obra, l’ínvestlgador 
demaná conseil a un company. A- 
quest, en paraules avui molt famoses 
respongué: ‘Saps qué, amie, jo prefe- 
reixo que els meus autors estiguin 
morts!’ ”

Aquests mots, extrets d ’un article 
redactat per l’estudlosa del cinema 
Sara Martín éditât per Felicity Hand, 
professera de postcolonialisme a la 
Universität Autònoma, son brillants. 
Brillants perqué resumeixen l’estereo- 
tip del critic contemporani de manera 
humorística i brillants perqué l’humor 
que mostren és constructiu. I és que, 
vulguem o no, molts dels que ens sen- 
tim critics en l’ànima llegim aqüestes 

linies i ens trobem corn a part d ’un acudit. No corn a part d ’un acudit pensât per
qué els altres riguin de la nostra professió sinó com a part d ’un acudit que ens 
obliga a ironitzar sobre la nostra feina i el nostre rol. Al mateix temps, en llegir 
aqüestes linies, molts de nosaltres ens sentim obllgats a deixar de costat la cone- 
guda teoría de la mort de l’autor I a meditar sobre la possibilitat que, malaurada- 
ment, els préxims a trobar-nos en estât difunt podem ser nosaltres.

Ben analitzades, en aquest exemple, les tendéneies homicides de l’investigador 
envers el seu entrevistat no sén altra cosa que tics inevitables que molts profes
sionals sentim envers els que escriuen de debé; revenges malaltisses cap als que 
son admirats pel seu art, I manifestacions assassines d ’un complex d ’inferloritat 
latent que patim en moites ocasions. Els lectors han de tenir en compte que un cri
tic se sent inferior cada vegada que es contradiu amb un autor, cada vegada que 
l’audiéncia exerceix el seu dret a opinar sobre obres que no ha estudiat, cada
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vegada que és el públic qui tria els best-sellers de la temporada adquirint-los amb 
eis diners que tant costen de guanyar i, sobretot, cada vegada que la potent 
indùstria cultural predetermina els millers Ilibres de l’any ignorant les meticuloses 
recomanacions dels qui ens guanyem la vida “criticant” (per dir-ho de manera 
divertida).

Com a conseqüència d ’aquest malaltis complex psicològic tan corrent entre 
molts dels critics actuals, molts experts puntillosos han optât per dedicar-se a 
parlar de glories passades, per comentar escrits que han transformat les lletres en 
segles anteriore, i per analitzar noms perdute en cròniques historiques. Avui en 
dia, i per tenir alguna raó de ser, molts rondinàires de l’art publiquen revistes obs
cures, creen un mon a esquenes de la realitat, imaginen distincions insalvables 
entre Cultura amb c majùscula I cultura amb grafia petita i, per dir-ho sense 
embute, se senten com si la societat bombardegés el seu inconscient amb la 
mateixa historia que atabala les orelles dels qui tenen vocació pictórica. “No, noi, 
no, no et facis pintor. Passaràs misèria en vida i s ’enriquiran a costa teva quan 
siguis mort! Si em vols fer cas, pel mateix preu et pots fer notari. Ningù parlará de 
tu quan no hi siguis però, de ben segur, tindràs una millor existèneia”.

I el cert és que, sense saber-ho, eIs qui aixi parlen toquen la fibra del “nostre” 
problema. Els escriptors d ’ara han aconseguit adaptar-se als temps actuals (i es 
poden comparar als notaris, estudiosos àvids d ’una ciéncia práctica i necessà
ria). Els critics moderns, en canvi, a l’igual que molts pintamones actuals, no s ’a- 
propen al mercat que eis compraria l’obra. Dit d ’una altra manera, els escriptors 
d ’ara han aconseguit que es facin pe.lícules deis seus textos i Ilibres electrónics 
deis seus treballs. Ben al contrari, força critics moderns no fan altra cosa que tan- 
car-se en la seva tasca antropològica i distanciar-se de les liéis de l’oferta i la 
demanda -reina absoluta del capistalisme que regeix l’Occident. Aixi, dones, en 
un món cada vegada més competitiu, els autore obren més i més les seves pos- 
sibilitats de venda i els critics correm el mateix perill que els ossos del pirineu i els 
professors de filosofia entre d ’altres espècies amenagades.

De vegades, quan tino el dia dolent i em sento”critic”, tino la sensació que alguns 
companys de professió han passât a l’any 2000 amb el mateix ofici de mecanò- 
grafs que varen aprendre als anys setanta quan els ordinadors encara no eren 
imprescindibles i de l’ Internet ni tan sols se’n sentia a parlar. Aquests dies, sento 
que alguns colegues van quedar anelate criticant les obres que feien furor en una 
època paseada pel sol fet que aqüestes obres van quedar sense criticar en 
aquells moments perqué els critics d ’aquella època estaven massa ocupats criti
cant els textos que havien influït les obres mestres dels anys que els havia tocat 
viure. En aquests dies, em preocupa que alguns quisquillosos de les lletres no 
ofereixin articles que puguin satisfer la gran massa de gent que consumeix pro- 
ductes culturáis. Això, queda ciar, no vol dir que els critics ens hem d ’oblidar del 
passât, però si que significa que, sovint, sembla que no ens recordem del pre
sent.

No us vull pas enganyar, els dies en què em sento critic són horrorosos perqué 
sé que, efectivament, la critica té molt a oferir al públic sobre obres primáries, teo- 
ries literáries que han costat segles d ’elaborar i sobre el món real que tots plegats 
volem reflectir i millorar. Companys, qué fem dones?

FINQUES
CARNER
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LLETRES
Ciutoddlo i CoMigrofia
A. Argués i Sola

La  diada de Sant Jordi és un bon 
motiu per interrelacionar dos fets dife- 
rents amb motiu de l’apahció d ’aquest 
article, que m’ha demanat la revista 
Quadern, i que gustosament intentaré 
fer el m illor que pugui, parlar de la 
cal-ligrafia des del vessant de presi
dent de l’Associació Premis Catalunya 
de CaMigrafia Argilés i Sola.

Els dos fets que abans he esmentat 
són fets de valor i Iluita, l’un, el del petit 
contra el gran, en aquest cas Sant 
Jordi contra el drac, la gran fera devo- 
radora que ho engoleix tot en la seva 
fam insaciable que li demana el seu 
estómac, un paídor que segrega uns 
ácids que ho desfan tot, fins i tot Ilibres 
i roses. Aquesta llegenda sempre será 
viva, com també és viu el record del 
que va succeir el 9 de juliol de 1558 a 
la Vila de Ciutadella, a Menorca, on el 
drac afamat, amb ganes d ’engolir més 
enllá del seu territori, és en forma de 
tures que envaíren la capital de Menor
ca. Avui encara hi ha noms que ho 
recorden, com “Sa platja d’Es degolla- 
dors”, en referéncia al que hi va succeir.

Aquests fets són coneguts com el 
“dia de sa desgrácia” en l’Acta de 
Constantinoble, redactat pel notari 
públic de Ciutadella de Menorca Pere 
Quintana, segrestat pels tures i en 
captiveri a Torre Golata de la ciutat de

Constantinoble, el dia 7 d ’octubre de 
1558, escrit en catalá.

Aquesta Acta és molt estimada pels 
ciutadellencs perqué dona fe d ’un 
deis esdeveniments més luctuosos i 
heroics de Ciutadella quan sofrí l’atac 
ture, el drac engolidor, segons diu el 
Manual de Novelle Ardite (1 de juliol de 
1558, volum XVII, conservât a l’arxiu 
municipal de Barcelona):

“Divendres 1. Aquest dia compare- 
gué la armada turquescha davant de 
la villa de Ciutadella de la Ylla de 
Menorca que son sent y quatre gale
ras ab quatre que hi ha franceses ab 
que va lo embazador de Franga y tren
ta galiotas”.

Eren els turcs, un altre dels frag
ments diu aixi:

“E trovaren que los de Ciutadella 
eren circa de quatre cent homens, y 
los de A layor cent deu, y los de 
Mercadal cent, y los de Mahó set o vuit 
homens, que per tot eren sis cents y 
vint homens, compresos quaranta sol
dats de la companya del dit capità 
Negrete”, i aquests foren el valor, la 
Iluita, la raé de la defensa, etc., però 
que no pogueren resistir davant de 
tanta desproporció.

A partir de l’any 1858 comença el 
costum convertit avui en tradició cen-

tenària de la lectura pública i solemne 
de l’Acta de Constantinoble en la ses- 
sié extraord inària que l’a juntam ent 
celebra cada any el dia 8 de juliol.

I ara, aquí, és quan jo enilago aques
ta fets, que vaig descobrir la publica- 
ció de l’acta en l’edició paleogràfica i 
transcripció catalana d ’Edicions Nova 
Menorca, en la qual en una plana hi ha 
la fotocòpia de l’originai i a l’altra la 
transcripció per facilitar-ne la lectura 
és véritablement un plaer llegir-la per
qué van trobant les teves arrels i de la 
llengua, a voltes penso que els cata
lans parlem un menorqui estrany...

Qué té a veure tot això amb els 
Prem is Catalunya de CaM igrafia 
Argilés i Solà? I dò, que la caMigrafia 
originai de l’acta em dòna peu a impul
sar els premis atés que una de les 
bases és copiar un petit fragm ent 'de 
lo acte desús dit”, d ’aquesta manera 
complim els tres objectius dels esta- 
tuts de l’associació: reintroduir l’hábit 
de la caMigrafia a la societat; promou- 
re la ca llig ra fia  amb participació ciu- 
tadana; i d ivulgar la cultura i tradició 
catalana en la caMigrafia.

Així, el 5 de juny de 2001 Iliurarem els 
premis i posteriorment enviarem l’ex- 
posició itinerant a C iutadella de 
Menorca per incorporar-la a les testes 
del 9 de juliol, el setembre a la Paeria, 
a Lleida, el novembre a la Catalunya 
Nord, etc, ^

Acta sobre la desgrácia de Ciutadella fet 
en la ciutat de Constantinoble a V il d ’oc
tubre de 1558.
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La dorrero histohoqrafia 

de lo deportoció.
Silvia Sáiz - Ernest Gallart

La deportació un assumpte alié a la 
nostra historia? Aquesta és la qüestió 
que es plantejava l’historiador Fran
cese Vilanova en un article publicat amb 
aquest mateix titol a la revista Serra 
d ’Or, en el número 486 de juny de 2000. 
El Dr. Vilanova detectava que aquest 
fenomen historic es troba dins la margi- 
nalitatdel panorama historiogràfic i edu- 
catiu i que havia estât matèria subordi
nada, si no desapareguda, a Catalunya 
i a l’Estat espanyol, del panorama histé- 
rico-cultural. També feia un repàs a les 
aportacions puntuáis que han aparegut 
a casa nostra sobre el mon de la depor
tació i dibuixava un panorama caracte- 
ritzat per la dicotomia entre una patita 
producció testimonial vinculada a la lite
ratura i un huit de producció historiogrà- 
fica tot i l’existència d’alguns testimo- 
niatges escrits amb voluntat exclusiva- 
ment histórica. Afegia que es comença- 
ven a descobrir indicis d’un impuls per a 
la historiografía catalana sobre la depor
tació a partir de les recerques de grups 
d’historiadors que s’anaven consolidant 
i d’espais de trobada i d ’anàlisi que s’a
naven realitzant corn la / Trobada 
d ’Investigadors sobre TExili, Tlnterna- 
ment i la Deportació dels republicans de 
TEstat Espanyol durant el période 1939- 
1945, celebrada el 26 de febrer de 2000 
i organitzada per l’Arxiu Municipal de 
Castellar del Vallès (AMC).

Dins d’aquest impuls historiogràfic, 
caldria emmarcar les darreres aporta
cions degudes tan a supervivents dels 
camps d’extermini nazis corn a investi- 
gadors d’aquesta temàtica. El juliol de 
l’any passât apareixia el Ilibre de 
Francisco Batiste Baila El sol se extin
guió en Mauthausen: vinarocenses en el 
infierno nazi. Es tracta d’un relat auto- 
biogràfic, allô que en diriem en histôria 
oral un relat de vida, d’aquest déportât 
on ressegueix la seva trajectôria perso
nal des de la Segona República fins l’a-

lliberament, la repatriació i el retorn a la 
vida civil a Séte, a l’Flérault, Franga, 
l’any 1945, passant pel période d’inter- 
nament en un stalag i la deportació al 
KL Mauthausen i als seus kommandos. 
També inclou un seguit de referèneies 
sobre eis seus convilatans de Vinarôs i 
sobre aspectes especifics de la vida al 
lager com el món de la pedrera, la Soli
darität i elements molt novedosos per a 
l’anàlisi de Testada dels republicans en 
kommandos exteriors tan poc freqüents 
com el de Leibnit, a Graz, Estíria.

L’obra és la simbiosi d’un seguit de 
coTlaboracions que mensualment realit- 
za a la revista Crónica de Vinarós i de la 
transcripció de Tenregistrament del tes- 
timoniatge sobre la seva trajectôria con- 
centracionária al KL Mauthausen i ais 
kommandos, realitzat el 20 de juliol de 
1997 per Tequip de recerca del Fons 
sobre la Deportació 1939-1945.

Molt pocs mesos després, el novem
bre de 2000, Mariano Constante pre
sentava a Osea un nou Ilibre tituiat 
Republicanos aragoneses en los cam
pos nazis. La monografia és un recull 
biográfic realitzat per Tautor, deis 
oscenes que foren deportate al KL 
Mauthausen. El repàs d’aquests itinera
rie vitals permet caracteritzar molts 
aspectes de l’univers concentracionari i 
les relacions dels subjectes en deporta
ció, amb un especial deteniment sobre 
les activitats del comité clandesti de 
resistèneia.

Mariano Constante, a més de les 
seves activitats directives en el si de 
l’Amicale Française de Mauthausen, ha 
esdevingut un dels escriptors més proli- 
fics sobre la deportació dels republi
cans espanyols al KL Mauthausen amb 
treballs corn Yo fui ordenanza de los SS 
(1976): Los cerdos del comandante 
(1978); Triángulo Azul (1979) i Los años 
rojos (1984).

Un caíala a 
Mauthausen *
El testim oni de 
Francese Cornelias

David Serrano 
i Blanquer

La barrera aportació és Tobra del filó- 
leg sabadellenc David Serrano amb un 
relat de vida del supervivent del KL 
Mauthausen de Castellar del Vallès, 
Francese Cornelias i Llinares titulada Un 
catalá a Mauthausen (Proa, Panorama, 
Barcelona, 2001). Es tracta de la trans
cripció d’un enregistrament d’história 
oral amb un format d’entrevista periodís
tica, molt ágil i dinámic, amb un carácter 
de divulgació que pretén donar a conéi- 
xer la trajectôria vital d’un déportât repu- 
blicá catalá ais camps d’extermini nazis.

Metodológicament, ha seguit perfecta- 
ment les técniques d’obtenció d’infor- 
mació que des de Toralitat es pot acon
seguir i copsa els aspectes més antro- 
pológics de la deportació (les percep- 
cions, les impressions, els mécanismes 
d’adequació, les mentalitats...). El text 
segueix una estructura cronológica line
al que parteix des deis orígens perso
nals fins a Texili a Austria passant per
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caracteritzar tot el model de deportació que procedeix de I’exill de Franga a través de 
les companyies de treballadors estrangers. El qüestlonarl, l’entrevista, presenta una 
estructura semi-oberta, parcialment estructurada, que ofereix prou Ilibertat pequé l’in
formant pugui sentir-se còmode I testimoniar amb plena autonomia, sense estar 
massa restringit a unes preguntes excessivement rigides, i a la vegada evitar que s’a- 
llunyi innecessàriament d’allô que l’entrevistador vol obtenir.

Des d’un punt de vista historiogràfic, el treball de David Serrano és una valuosa 
aportació perqué a través del Ilibre forneix a l’historiador d’un nou testimoniatge, 
d’una nova pega, que permet reconstruir el trencaclosques en qué s’ha convertit 
l’anàlisi i la interpretaclé del fenomen de la deportació a casa nostra, en un moment 
en qué ens troben quasi en el limit de la producclé d’aquests materials per causes 
blolôgiques. El mérit del treball de David Serrano és, a diferéncia amb eis testimo- 
niatges de molts supervivents, que es tracta d’un document histôric ja élaborât, dépu
rât d’errades i contrastât amb altres testimonlatges i fonts, prou fidedigne per ser utl- 
litzat amb totes les garanties de rigor I flabilitat pels historladors. Val a dir que les infor- 
macions que Francese Cornelias aporta han estât contrastades amb altres cent dis
set testimonie de supervivents del KL Mauthausen I pel que fa al seu kommando s’han 
contrastât amb vint-i-dos testimonie més.

Cai destacar que com a personatge s’ha escolllt un subjecte històric molt acostumat 
a testimoniar, no debades. Francese Cornelias és assessor de la Comissió per a la 
Memòria del govern federai austhac I participa habitualment en trobades amb esco
lare, cosa que II permet articular un diseurs lineal I fluid que recull les seves expe- 
riéncles. Francese Cornelias posseeix un coneixement excepcional dels esdevenl- 
ments dels quais n’és albora, relator I subjecte I també és representatlu del grup al 
qual pertanyia. La seva aportació és per al coFlectlu de deportate republicans espan- 
yols del KL Mauthausen significativa i pel que fa als Integrants del kommando de tre
ball exterior al qual fou destacat, el Kommando César, representativa. Aquest és un 
altre valor Incontestable del Ilibre, el fet que posi de relleu una experiéncia concen- 
tracionária no estrictament circumscrita al camp central, al KL Mauthausen, I que 
participa de l’experiéncla única i singular d’un coMectlu de poc més de tres-cents 
cinquanta espanyols que, enquadrats per César Orquín Serra, van sobreviure, majo- 
ritáriament, al tránsit concentraclonarl.

I tan important com això és el taranná personal d’aquest rescapé dels camps d’ex- 
termini que no es troba séduit pel vedettisme I per l’afany de protagonisme que patel- 
xen alguns deportate molt més propers a nosaltres geogràficament. A més, el treball de 
David Serrano dóna veu a una Sensibilität de la deportació que avui en dia és minorità
ria dins l’Estat espanyol, però que acuii el nombre més ait de supervivents espanyols a 
Europa, la FEDIR (Federación Española de Deportados e Internados Políticos).

Acompanya al volum un segult d’lmatges fotográfiques, tant de caire familiar com 
representatives dels Indrets de deportació on fou present Francese Cornelias, algu
nas d’elles encara Inédites, i una cartografia de l’itinerari en deportació de l’informant, 
un element gairebé inexistent en les monografles d’aquesta temàtica. Possiblement 
tot l’esforg realitzat per David Serrano en el llibre quedés més aprofundit si hagués 
transformat el reiat de vida en una història de vida a partir de la Inclusló d’aparell 
documentai i bibliogràfic.

L’interès pel fenomen concentracionarl de David Serrano ve de lluny i no es trac
ta d ’un fet puntual aprofitant un moment d ’interés conjuntural sobre la deportació, 
m illor dit de mercat, al qual ens tenen acostumats darrerament alguns escriptors.

A més d ’una tesi de llicenciatura sobre 
literatura concentraclonària, concreta- 
ment sobre l’obra de Joaquim Amat- 
Pinlella KL Reich presentada a la UAB, 
ha préparât l’edició del volum de poe
sies de Joaquim Amat-Piniella escrites 
en deportació, publicat per Columna - 
L’AIbí l’any 1999, tituiat Les Llunya- 
nies, poemes d ’ex iii (1940-1946). 
Tampoc és la primera vegada que 
David Serrano traballa amb Francese 
Cornelias. Anterlorment, el maig de 
2000, David Serrano va assistir als 
actes commemoratlus del 55é aniver- 
sari de l’alliberament del camp de 
concentració de M authausen, des 
d ’on va fer una crònica de l’esdeveni- 
ment publicada a Ei 9 Nou sota el titol 
Mauthausen. Siienci final, la setmana 
del 20 al 26 de maIg de 2000, on ja 
l’entrevistava.

Val a dir que el coneixement de la tra- 
jectòrla vital de l’informant pot comple- 
tar-se amb la lectura de dos opúsoles 
editats pel matelx Francese Cornelias 
Soy testimonio viviente i Curta historia 
deis espanyois republicans a Austria i 
els articles publlcats per Silvia Sàiz i 
Ernest Gallati Historia oral I deportació 
repubiieana espanyola ai KL Mauthau
sen: el cas de Castellar del Vallès, 
Arraona, número 22, hivern de 1999 I 
Els deportáis de Castellar del Vallès al 
Konzentrationslager de Mauthausen 
(en premsa).

Reprenent el sentit de les reflexions de 
Francese Vilanova, aqüestes tres apor- 
tacions són un motiu més per a plante- 
jar-nos la nécessitât de bastir una histo
riografía sobre la deportació a Cata
lunya que metodológicament I temàtica 
siguí anàloga a la de qualsevol altre 
àmbit europeu I el treball de David 
Serrano, marcadament Interdisciplinar, 
rigorós I especlalment atractiu pel trac- 
tament i el format que dóna a la temàti
ca, pot ser una fita més en aquest pro
cès del coneixement i l’anàlisi histórica 
sobre la deportació republicana espan
yola als camps d’extermini nazis. ^

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 25 ,1r.-08202 SABADELL 
Tels. 93 726 03 45 - 93 727 33 01

LnNGUnGE
MÍIRKET
C E N T R E  D ' I D I O M E S

Passeig Plaça Major, 57 entresol 
Tel. 93 726 50 38 • 08201 SABADELL

6 S ócocía
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 

Tel. 93 725 59 29 - Sabadell



LLETRES
Ton Creus Virgili: 
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Sergi Mallol
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Un veil amie de Quadern m’ha fet arribar al meu refugi de Banyuis de la Marenda el text 
d’un autor a qui no conec a fi que el llegeixi I el critiqui. “Serás molt més objectiu que jo i 
em treuràs un délicat afer de sobre” -diu el meu corresponsal amb sinceritat.

Vaja! D’objectiu cada vegada en sóc menys, deuen ser coses de l’edat I potserdel con- 
sum habituai del suc de les vinyes banyulenques; per cert, amb una mica més d’esforç 
eis vins del meu poblé adoptiu no tindrien res a envejar als Porto; però la gent d’aqui és 
poc ambiciosa; potser eIs catalans de baix s’ho haurien d’agafar seriosament i muntar 
una operació com ara la del cava que tants excel-lents résultats ha donat. Fa molts anys 
que no bec xampany, tot I viure a Franga; penso que el cava ha aconseguit un nivell de 
qualitat i un bouquet molt apreciables, juntament amb una frescor I una lleugeresa que 
em fan preferir-lo a la sumptuositat abarrocada dels bruts del Nord.

Però bé, objectiu o no, no puc defugir la peticiò del meu amie sabadellenc I com que, 
per altra banda aquest dies no tino gaire teina, m’instaMo davant del finestral que dòna 
al port però a la suficient distància per a que fins hi tot sembli extret d’una narraciò del 
Somerset Maugham; una noia -o potser una dona?- tota vestida de blanc destaca sobre 
Tacer del moll; sobre la taula, unes anxoves de Cotlliure, una ampolla de Grand Gru i el 
llibre eren rossos? de Ton Creus Virgili.

Avui els llibres els fan molt bé. Quan te’ls mires a la llibreria semblen pastissos de Can 
Foix 0 fins hi tots productos adobats del porc en una xarcuteria francesa. Quin goig que 
fan! El del Ton Creus no desmereix gens. L’ha éditât El Cep i la Nansa, una editorial de 
Vilanova i la Geltrú. Ves quins noms més macos els posen ara a les editorials! El volum té 
328 págines i deu ser plurilocal i pluritemporal (diu que està escrit entre Sabadell, 
Fermentera i Sant Lloreng Savall, comengat el 1995 i acabat el 2000). Bé, penso que jo 
no tardaré pas tant a llegir-lo, -i em bec un glop de Gran Cru.

El meu amie de Quadern m’ha dit que es tracta d’una novel-la. Jo no sé per qué a 
aqüestes altures, després del Proust, del Kafka o del Joyce, encara hi ha gent que s’en- 
testa en escriure novel-les. Altra cosa són els encárrecs que fan avui les editorials: 
“Faci’m un text de no més de 125 págines, lleuger, amb un toe romántic i moderadament 
feminista. És per a un públic objectiu de dones de 20 a 32 anys que després el faran lle- 
gir, vulguis no vulguis, a la seva parella. Així, el próxim títol que escrigui ja el compraran 
directament els máseles que segurament el pasearan a les seves mares que envejoses 
de la Ilibertat actual que elles no van tenir el faran llegir, vulguis no vulguis també, als seus 
marits. El tercer títol será un best-seller."

És ciar, aixó no són novel-les. Són productes de consum que es posen a la bossa con- 
juntament amb la llauneta de fole, l’ampolla de vi i el video eròtic de lloguer (aquest diven- 
dres no sortirem). (Per cert, una vegada un conegut gastrónom em va dir que aixó de 
beure Gran Cru i picar anxoves era una contradicció ontològica; quin desgraciat! inca- 
pag d’apreciar a Thora la salaó i la dolgor, la maduresa i la frescor, com qui s’ho està fent 
a la vegada amb una matrona voluptuosa i una jovincella pioanteta).

El llibre del Ton Creus m’ha quedat obert per la darrera pàgina. No em puc resistir a fer 
allò que els puristes comdemnen: llegir el final.”SÍ, i una merda, penso, destrempat. Ni els 
deis cony deu tenir rossos”. Coi, que fort va! -penso jo; aixó deu ser una novel-la negra.

I en efecte. Comengo a llegir: deu págines, vint, trenta...S’ha fet fose. Els Hums del port 
lleugerament emboirinats, com el meu cervell després del tercer got, m’acompanyen. 
Fullejo, salto de pàgina en pàgina. Ara una frase del Dashiell Flammet, ara una altra del 
Ferran Torrent. Compreno el neguit del meu amie. Però Tamistat és Tamistat. Encenc Tor- 
dinador i teclejo.

El llibre del Ton Creus és un text llarg I 
trebaliat on es veu que fautor hl ha 
esmerçat moites bores. Sembla que la lle- 
traferldura d ’avul es decanta, més que als 
poemes personals o a la Imltaoié dels 
mestres, cap a la descrlpclé d ’una vida 
suposadament quotidiana on no hl ha 
valors de referéncla ni reals ni inventais i 
on tot gira al voilant de la mediocritat 
d ’uns personatges els principals trets 
dels quais son la versemblança amb qué 
es poden comparar amb els mediocres 
reals. En aquest sentit, el text del Ton 
Creus es pot qualificar de ‘realista’ja que 
retata amb fidelitat un mon que efectiva- 
ment existeix. Altra cosa és si val o no val 
la pena retratar-lo. Per descomptat que 
un text d ’aquests caractéristiques no té 
res de ‘literari’ però es pot homologar 
fàcilment amb aquest producte audiovi
sual que s ’anomena ‘‘col-lobrot’’ i que tant 
éxit té en les seves versions televisivos. 
Per molts anys!

Imprimeixo, poso el full dins d’un sobre i 
Tadrego al meu amie. Bec Tùltim glop, 
m’aixeco i me’n vaig a dormir. Demà serà 
un altre dia. ^
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Las Personas Mayores y sus Derechos 
Jordi Muñoz Iranzo 

Montse Argemí Rocabert
Edició deis autors. Desembre 2000

El Ilibre recorre totes les branques del dret i 
es refereix a tots els àmbits de la vida de les 
persones grans, des del personal I familiar, 
fins les relacions amb les administracions I 
les prestacions socials. Cap aspecto relle- 
vant de la vida ha quedat fora. Això fa que 
pugui donar resposta ais intéressas i ais 
interrogants tant dels professionals com 
dels propis interessats. Es tracta d’un Ilibre 
didàctic, fácil de llegir per persones no 
expertes en ternes juridics, que aborda la 
multidisciplinaritat dels aspectos que afec
ten a la vida, amb un llenguatge ciar I sen- 
zill, però rie en informació.

Resurrecció. Poesies.
Manuel Foraster.

Edició de I’autor. Desembre 2000.
Jesucrist va predicar una nova doctrina 
social, però el que va donar fe de la seva 
divinitat és precisament la resurrecció. 
Sense ella, no hi hauria un motiu de creenga 
en la inmortalitat de l’ànima, ni tendriem l’es- 
peranga d’una nova estada en una altra 
dimensió.

LLETRES______________
Noticio de llibres sobodellencs, 
fitxes bibliogràfiques.
Recopilado Huís Subirana

Una carta al meu paladar 
Dolors Perich Ubach

Edició i dibuixos de Josep 
Casamartina. Sabadell, gener2001

Vaig ser filia de botiguers, aixô em va supo- 
sar néixer I oréixer voltada de menjar, de 
manera que formava part de totes les meves 
hores del dia. Voila dir que el menjar ens el 
menjàvem i del menjar viviem; per aquest 
motiu tôt era bo, tôt era corn una testa espe
rada, les estacions de l’any tan marcadas 
per l’arribada deis productos nous: desgra
nar eis pèsols i les faves a la primavera, les 
fruités de l’estiu, conèixer eIs noms i eIs gus
tos de les diferents procedèneies de les 
peres, el raïm, menjar figues obertes 
damunt d’una llesca de pa, les mandarines, 
la carbassa confitada per berenar en arribar 
la tarder, eis moniatos que veniem cuits en 
comengar eis primers freds, eis terrons forts 
i rodons tapats amb pa d’àngel que anun- 
ciaven Nadal, la eonfitura de taronja enmig 
del fred de rhivern...Crec que estimàvem el 
menjar, per la manera en què formava part 
de la nostra vida diària.

INFORMACIO 
FACILITADA PER : llibreria sabadell

Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL

Eis ajuntaments franquistes a Catalunya.
Marti Marin.

Pagès editors. Abril 2000.
Aquesta obra analitza de manera exhaustiva 
els ajuntaments catalans del llarg período 
franquista i respon diversos interrogants. Qui 
i eom exereí el poder municipal en aquells 
anys? Quins foren els limits, clarament 
estrets, d’aquest poder i en benefici de qui 
fou utilitzat? A quin tipus de règim dels que 
van néixer en els anys anteriors a la Segona 
Guerra Mundial pot homologar-se l’entrellat 
franquista? Aqüestes són algunos de les pre
guntes que queden perfectament contesta- 
des en el Ilibre, el qual mostra que la llarga 
durada del règim i la seva estabilitat relativa 
no poden explicar-se sense les adhesions, 
les ooMaboracions, les complicitats i la pas- 
sivitat de bona part de la sooietat oatalana.

Cruílla de mens 
Anna Tortajada.

Editorial Barcanova. Marg 2000.
Un jove esclau afrioà de la comitiva de la 
reina de Saba, un jove israelita d’un elan de 
llauradors tradicionais i una jove cananea de 
la ciutat de Sòr. Tres cultures, tres religions, 
tres mañeros diferents d’entendre el món. 
Una história plena d’emocions i aventures, 
però, sobretot, una história sobre l’amistat.
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£1 sentit del teatre.

Lluís Subirana

O rg an itza t per la Fundació ARS i 
Teatre del Sol, la nit del 12 de març, 
set mesos després de la seva mort, 
Sebastià Sellent, l’entranyable i admi
rât Tià, es feia omnipresent a l’escena- 
ri del Teatre del Sol i abraçava, amb la 
seva desbordant humanitat, l’abarro- 
tat pati de butaques on eis seus fam i
liars, amies i admiradors II retien, emo- 
cionats, un llarg i darrer aplaudiment.
El motiu d ’aquesta convocatôria, la 
presentado del Ilibre El sentit i el sen
tir teatre, on Ana Fernández transcriu 
les converses m antingudes amb 
Sebastià Sellent, una sincera reflexió 
sobre un seguit de vivèneies i expe- 
rièneies teatrals viscudes amb gran 
passió.
L’acte va servir a la vegada de just 
homenatge i reconeixement a la tra- 
jectôria humana i artística de Sebastià 
Sellent. Homenatge al quai es van 
adherir personalitats i institucions molt 
representatives del mon teatral: Teatre 
Lliure, Teatre Nacional, Focus, Lluís 
Homar, Josep Lluís Bozzo, TVC, 
Ajuntament de Sabadell, entre altres.
L’actor Josep Seguí va introduir el cri
tic teatral Marcos Ordóñez, que va fer 
una breu semblança ressaltant les 
qualitats humanes i interprétatives de 
Sellent i la seva disponibilitat i abne
gada predisposició a la causa teatral.
També van intervenit, per glossar l’ho- 
menatjat, alguns deis que havien estât 
amies i companys d ’escena: Fanny 
Bulló, Pepita A lguersuari, Caries 
Sales, Ramon Madaula, Pere Arqui- 
llué, Francesc Orella i Camilo Garda.
I, per acabar aquesta breu ressenya, 
res més adient que un fragment del 
magnifie text que la seva companya 
Anna Crusafont, la principal impulsora 
de l’edicié i l’homenatge, va dedicar al

ANA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

EL SENTIT 
I EL SENTIR TEATRE

Converses amb Sebastià S ellent

Sebastià en el seu 60 aniversari, i que 
serveix de pôrtic del Ilibre:
”A escena Actor! Allá hi tens el teu 
paradis. Allá és on Tu ets feliç i ets 
desgraciat. Allá on ets el rei i el mise
rable, on plores i mates. Allá on esti
mes i odies, on ets Déu i ets humá. A 
escena. Actor!”.

Els qui fem Quadern, a les págines 
de la qual hi aparegueres de protago
nista, et diem també: A  escena 
Sebastiá! Els qui hem tingut la sort de 
veure’t actuar, a l’escenari i a la vida 
quotidiana, et seguirem aplaudint.

I L
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TEATRE_______________
L'aula de teatre, escola d octors?
(flbans que I oblit coMectiu deformi lo memòrio)
Francese Ventura
Director de l'flulo de Teotre de l'fl.fi.fl.

Els anys seixanta, acabada d’inaugurar 
Tactual seu de T Acadèmia de Belles Arts 
de Sabadell, al bell mig del Passeig 
Manresa, el seu vicepresident Josep 
Serrano Boira, fou Tencarregat d’organit- 
zar les activitats de la nova etapa, aprofi- 
tant al màxim les possibilitats que oferia el 
nou equipament.

El nou organigrama preveia les activi
tats artistiques i culturáis repartides en 
varies “Aules”.

Aixi va nàixer l’Aula de Teatre de 
TAcadèmia de Belles Arts. Es va fer una 
crida a tots els socis interessats en aquest 
art i es creà una comissió per programar 
diferente actes relaciónate amb el món de 
Tescena. Les activitats no varen tardar 
gens en començar.

La Junta Directiva, d’entrada, va voler 
evitar que TAcadèmia servís per crear un 
nou grup de teatre que fos un duplicat del 
que ja es feia amb prou encert des d’al- 
tres grups de la nostra ciutat. Així dones, 
les iniciatives es varen encaminar en 
organitzar cicles de conferéncies i en por
tar mostres del teatre que realitzaven 
altres grups de fora amb criteris i técni- 
ques diferente de les que es veien a casa 
nostra.

El petit Auditori de Belles Arts no va 
estar pensât ni dissenyat per a poder-hi 
fer teatre. Tot i aixi es van trobar no pocs 
espectacles de petit format per ser-hi 
representats. Es va poder demostrar 
abastament la validesa que tenen els 
locals réduits per molts espectacles tea- 
trals. Val a dir que no es descobria res de 
nou. Fora del nostre país, els corrents que 
arribaven d’Europa ens deien que la 
majoria dels nous experiments teatrals es 
realitzaven en espais molt réduits i que la 
proximitat amb els espectadors afavoria, 
entre d’altres coses, la comunicació 
actors-públic.

Seria llarg fer un inventari de les activi-
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tats que va desenvolupar l’Aula de Teatre, 
però, per valorar el que ha représentât 
dins del panorama teatral sabadellenc i 
els artistes que n’han sortit i que avui 
actúen en el camp professional, és 
imprescindible fer-ne un resum.

Dos cicles de conferéncies de “cultura 
teatral”. Els principals conferenciants 
varen ser : Ricard Salvat, Maria Aurélia 
Capmany, Josep Anton Codina, Josep 
Montanyès, Albert Boadella, José 
Monleén, Alberto Miralles i Jaume Vidal 
Alcover.

Els Joglars varen representar en estrena 
mundial el seu espectacle “El Joc” a 
TAuditori de TAcadèmia. El grup Càtaro, 
va representar “Càtaro Colon”, on hi 
actuaven els avui reconeguts actors: 
Jeanin Mestre i Enric Majó. Amb un 
espectacle de “Máscares i Moviment” es 
donaven a conéixer a Sabadell, Tactriu 
anglesa Célia Boot i el catalá Albert Vidal. 
Amb Tobra “Dos viejos pánicos” coneixí- 
em els actors: Juan Diego i TEmma 
Cohen. El sabadellenc Feliu Formosa, 
encara que en aquella época visqués a

Terrassa, va actuar en váries ocasione. 
Un espectacle dirigit pel avui reconegut 
autor i director José Sanchís Sinisterra, 
amb un actor aleshores desconegut i que 
vivia al barri de les Termes i que avui és 
autor, director i no ha abandonat Tactivitat 
d’actor: Manel Dueso. Final de Partida de 
Becket, dirigida i interpretada pel que 
avui dirigeix Dagoll Dagom, Joan Lluís 
Bozzo. La Companyia Adriá Gual, dirigida 
per Ricard Salvat. Titelles Claca, amb un 
deis seus primers espectacles per a 
nens. L’actor Joan Borrás interprétant 
monélegs....

Fora de TAuditori i en diversos espais de 
la ciutat, TAula va fer possible actuacions 
tan significatives i intéressants com: la pri
mera actuació que la companyia del 
Teatre Lliure de Barcelona feia fora del 
seu local habitual, primera actuació a 
Sabadell del grup “Comediants”, del grup 
“La Cuadra” de Sevilla, del Grup 
“Esperpento” també de Sevilla, el grup 
d’animació “Can Boter”, Testrena a 
Sabadell de tots els espectacles profes
sionals d’ “Els Joglars”, fins a finals dels 
anys vuitanta.
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L’Aula de Teatre va organitzar dues con- 
vocatòries del Premi Ciutat de Sabadell 
per autors d’obres de Teatre escrites en 
català. Les dificultats burocràtiques i 
administratives que els responsables poli
tics del moment s’inventaven a cada pas 
que es feia per millorar les condicions de 
la cultura catalana, varen ter impossible 
poder-ho continuar. Aqüestes dues con- 
vocatòries varen servir perqué es donés a 
conèixer com a autor Josep M- Benet i 
Jornet, que, amb l’obra “Berenàveu a les 
fosques”, va guanyar el primer premi. 
L’obra fou editada per edicions 62 dins la 
col-leccio “El Galliner”. El segon any, el 
premi fou per Cese Barceló amb l’obra 
“Entraré de nit” que no va poder ser edita
da ni representada per prohibició de la 
censura de l’època. A aqüestes dues con- 
vocatòries s’hi varen presentar alguns

Frederic Roda, M a  Aurélia Capmany, Xavier Fàbregas, Pep Torrents, Feliu Formosa, Fabià Puigserver i 
Albert Boadella, membres del Jurat del I Premi de Teatre Ciutat de Sabadeil.

autors els noms dels quais, més endavant, sonarien fort: Joan Lluis Bozzo, Xavier Romeu, 
Jordi Melendres, Terenci Moix,....

A conseqüéncia de tota aquesta activitat teatral, alguns deis components de l’Aula de 
Teatre mostraven cada vegada amb més neguit les ganes de pujar a dait l’escenari i 
crear el seu propi espectacle.

Els inicis varen ser cautelosos, i les primeres actuacions varen ser lectures i petits reci
tals així com escenificacions d’algunes escenes d’obres d’autors importants que servien 
per il-lustrar les conferéncies i xerrades deis cicles que sobre teatre s’organitzaven. Un 
deis actors que amb més empenta va col-laborar en aquesta primera época, va ser en 
Josep Torrents, que ja portava una llarga trajectéria com a actor, amb la Joventut de la 
Farándula primer, i amb Palestra, després, i com a conseqüéncia de la seva col-labora- 
ció amb l’Aula de Teatre, va ser el primer en fer el pas cap el camp professional. 
Actualment ,és un conegudissim actor de teatre i televisió que, a més, ha posât la seva 
veu en molts doblatges de cinema i en reportatges.

El primer espectacle sériés que es va representar créât per l’Aula de Teatre, va ser 
“UAP AL”. En realitat havia de dir-se “La pau” però aquest titol va ser prohibit i grácies a 
capgirar les lletres, es va aconseguir poder tenir el permis de la censura. El text era una 
barreja de l’adaptació que de l’obra d’Aristéfan va fer el valenciá Rodolf Cirera i frag
ments de la versió d’en Francese Nel-lo. El rigor amb el que es va preparar va fer que 
alguns deis components del grup es plantegessin dedicar-se totalment al teatre. És la 
segona aportació que l’Aula va fer al teatre professional. Aquesta vegada van ser la 
Teresa Vilardell i el Jaume Valls, que després de preparar-se a l’Institut del Teatre, s’han 
dedicat professionalment a la direcció i a la interpretació, tant en teatre com en cinema i 
televisió. Al cap de poc temps, va ser la Núria Mas la que va passar per l’Institut del 
Teatre, però no va continuar en el món de l’espectacle.

La crisi provocada pel primer éxit teatral i el consegüent desmembrament del grup fa 
replantejar el sistema de treball. A partir d’aquí, les decisions es prenen col-lectivament, 
i es decideix fer un espectacle sobre fets histórics de Sabadell. Després d’una llarga tem
porada de recerca, tant de material históric com de formes d’interpretació, va néixer “The 
Manchester of Catalonia”. L’éxit d’aquest espectacle va sorprendre a tots els components 
de l’Aula i va provocar una segona crisi dins del grup. Alguns actors abandonaren defi
nitivement l’activitat teatral, però la majoria, varen agafar el compromis de tirar endavant 
les representacions a la vegada que es començava a preparar un nou espectacle. Del 
“Manchester” se’n varen fer cent representacions repartidos en tres étapes: a l’Auditori 
de l’Acadèmia, al Teatre Municipal (per escoles) i a Can Borràs. Al llarg d’aquestes repre
sentacions, els actors varen anar canviant ja que va servir per descobrir noves vocacions

professionals. L’Anna Cabeza abandoné 
el grup per preparar-se com a actriu pro
fessional, al finalitzar els estudis d’inter
pretació, es va dedicar una temporada a 
la televisió i va fer vàries actuacions amb 
el Centre Dramàtic del Vallès i a Ràdio 
Nacional.

Mentre es representava el “Manchester”, 
es va enilestir un segon espectacle sobre 
fets històrics de Sabadell: “El Tutali- 
mundi”. Aquest espectacle va ser selec- 
cionat per la Primera Campanya Teatral 
organitzada per la Caixa de Pensions i es 
va estrenar a Mataró. Era la primera vega
da que l’Aula de Teatre sortia de 
Sabadell. Aquest bon començament va 
fer confiar en un nou èxit però el públic 
que va desfilar per l’Auditoh, no va ser tan 
nombrós com en l’anterior espectacle. Un 
dels actors que va passar per l’Aula en 
aquesta època va ser el Jordi Avellaneda, 
que després de seguir els estudis a 
l’Institut del Teatre va passar a traballar al 
“Canal Sur” de la televisió andalusa a la 
vegada que fundava el grup de titelles 
“Atiza” ,que està actuant des de l’any 
1984 ,amb espectacles infantile i també 
per a adults a Sevilla, on hi està residint. 
La Fanny Bulló, que havia iniciat la seva 
tasca teatral a Palestra, s’incorporà a 
l’Aula i poc després de finalitzades les 
representacions de “El Tutalimundi”, es 
dedicò professionalment a fer d’actriu.

L’experiment teatral següent va ser 
“Almanac intermitent” .Aquesta vegada el 
grup es va decantar per incorporar a un 
autor sabadellenc, que visqués, des de
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Jaume Vails (a I’esquerra)

dins, tot el procès de creació de l’especta- 
cle i que en participés. El poeta Josep 
Ramon Bach, ja tenia escrites unes pro
postes poétiques per ser escenificades.
Les va ordenar, i en va crear de noves, 
fetes a mida per a alguns actors de l’Aula.
Aquest espectacle va tornar a ser selec- 
cionat i qualificat en primer Hoc, per la 
Campanya de Teatre de la Caixa i es va 
representar, al llarg d’una setmana, al 
Teatre Regina de Barcelona. A Sabadell, 
es va representar al Teatre Municipal I se’n 
varen fer també un bon nombre de repre- 
sentaclons a l’Audltorl de Belles Arts.

Amb el consentiment del també poeta 
sabadellenc Rere Quart (Joan Oliver), es 
va preparar un espectacle amb fragments 
d’obres de teatre seves I també d’una 
selecclé de poemes. En aqüestes repre- 
sentacions hi va coMaborar l’Orquestrina 
La Vallesana i corn en altres espectacles de l’Aula, la música va ser creada especlalment 
per l’obra. EIs compositors que van posar música ais espectacles de l’Aula van ser; 
Josep RamI, Joan Alavedra, Josep M- Guzmàn I Benet Casablancas. Aquests composi
tors han estât premiats en diverses ocaslons I un d’ells, el Josep RamI, ho ha estât amb 
música de la que va composar per l’Aula de Teatre. El Joan Alavedra és actualment pro
fessor a l’Institut del Teatre i ha posât música a diversos espectacles teatrals I televisius.

El JordI Boixaderas, actor que es va Incorporar a l’Aula de Teatre amb el “Manchester”, va 
decidir incorporar-se al teatre professional. És l’ùnlc component del grup que va anar dlrec- 
tament del camp amateur al professional sense passer per l’Institut del Teatre. Primer, es 
va dedicar al doblatge, I actualment, és un dels actors més ben considerats a nivell esta
tal. Ha Intervingut en moltlsslms espectacles teatrals, tant en comédies corn en musicals, 
cine I televisló. En dues ocaslons II ha estât concedit el premi de la crítica al mlllor actor.

L’Anna Güell i la Rosa Renom també varen iniciar els seus primers passes teatrals a 
I’Aula de Teatre I, com tots els actors citats abans, el seu primer escenarl va ser la petita 
tarima de l’Auditori de Belles Arts. Què deu tenir aquest AudItorI que haql encomanat a 
tants actors el ver! del teatre? Tant l’Anna corn la Rosa varen passer per l’Institut del 
Teatre i han fet d’actrius I ajudants de direccié en diversos espectacles. L’Anna Güell ha 
fet de directora, i a més de continuar fent d’actriu, fa un programa radiofônic sobre poe
sía a Catalunya Cultura. Té el premi de la crítica a la mlllor actriu per la seva Interpretacié 
a l’obra “Tàlem”. La Rosa Renom, acaba d’estrenar una peMIcula corn a protagonista, “No 
ploris Germaine”, que es pot veure actualment a tôt el pals. Aqüestes dues actrius, sent 
ja professionals, varen tornar a coMaborar amb l’Aula de Teatre en el seu darrer espec
tacle; “Les Bruixes de Caldes”. Tant l’una corn l’altra, están considerades dues de les 
millors actrius del teatre català actual.

Aquest darrer espectacle, va ser escrit I pensât per representar-lo a Can Borràs, en el 
moment que el Teatre Municipal va ser tancat per primera vegada per arreglar-ne el sos- 
tre. El text va ser escrit expressament a la mida dels actors que l’havlen de representar I 
l’encarregat de fer-ho va ser el Francesc Morera, actor que havia començat amb la 
Joventut de la Farándula, va passar per Palestra I amb l’Aula de Teatre va coMaborar en 
la creaclé de tots els espectacles començant amb el “Manchester”. SI bé no va sortir mal 
dels grups amateurs, la seva qualltat Interpretativa va estar moites vegades per sobre de 
la de molts professionals, segons l’oplnlé d’alguns critics i comentaristes teatrals. De “Les 
bruixes de Caldes” en varen sortir dues actrius professionals més; l’Anna Viles, que ja 
anava a l’ Institut del Teatre i la Montse German que se n’hi va anar en acabar les repre- 
sentacions de les Bruixes. L’Anna Viles va anar a Paris a fer un ours a l’Escola de Jaques 
Lecoc i s’hi ha quedat. La Montse German des que va acabar els seus estudis dramà- 
tics, no ha parat de treballar, primer en teatre i ara ho alterna amb la televisié. Va ser la

protagonista de la telenovela “Laberint 
d'ombres”. Ha estât amb la companyia de 
la Julieta Serrano i ha trebaliat amb direc
tors com Manuel Dueso i Calixto Bieito.

El Josep Madaula I el Josep Sellés, a 
més de fer d’actors, es varen encarregar 
de fer algunes escenografies amb l’Aula 
de Teatre I desprès es van dedicar a res
cenografia en el camp professional.

A finals dels vuitanta, l’Aula de Teatre dei- 
xava les seves activitats, per una sèrie de 
circumstàncies que ara no vénen al cas.

No es pot comprendre que l’Aula de 
Teatre vagi generar totes aqüestes voca- 
cions sense anomenar (encara que amb 
el riso de descuidar-me algún nom) a 
totes aquelles persones que amb la seva 
coMaboracié van fer que fos un grup cre- 
atiu, amb afany de recerca i compromès 
amb el moment social i histéric en el que 
li va tocar viure. En eis seus comença- 
ments, va ser important la coMaboracié 
del Josep Gambús i del Josep M- Creus. 
En retapa primera de la formacié i prepa
rado del grup teatral va ser definitiva la 
coMaboracié de factor sabadellenc Joan 
Armengol, que en aquella època formava 
part del grup “Comediants” i que va 
impartir varis cursos d’expressié corporal 
a Belles Arts. Finalment, cal esmentar i 
deixar constància dels actors que varen 
estar presents pràcticament en totes les 
creacions coMectives de l’Aula i que, 
sense ells, aquest grup no hauria estât el 
que va ser; Jaume Casasola, Paquita 
Company i Jepi Roig. ^
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CINEMA
La significQció del cinema 

per a I'espectadar.
Sergi Avilés

La  majoria d ’estudis que es fan sobre cinema només es fixen en els aspeóles 
tècnics i artístics. Analitzen els tipus de plans, de moviments de cámara, 
d ’iMumInació, de construcció del guió, el treball deis actors... Són análisis estric- 
tament “interns” a la peMícula que tenen com a efecte refredar la Identificació 
personal que les peMícules causen en ser vislonades. Són estudis “distancia- 
dors” per qué allunyen el s ignificai personal de cada espectador a favor d ’una 
perspectiva més objectiva.

En contraposició a aquest anàlisi n ’hi ha un altre, molt poc freqüent, central en 
un factor que se sol menystenir, a saber: la significació que té la pehiícula pe r a 
/ ’especíac/or independentm ent de consideracions técniques. A aquest tipus d ’a- 
proximació se ’l pot anom enar “extern” ja que no se centra en la peMícula matei- 
xa sinó en l ’espectador. L’espectador és element indispensable de qualsevol 
projecció i, en general, de qualsevol manifestació artística ja que l’art està fet per 
a ser contemplât. A  diferéncla de l’efecte “distanclador” aquest tipus de consi- 
deració posa en primer term e 'Taprop iació” que espontániam ent fern de la 
peMícula I deis personatges que hi surten. Aquesta apropiació no només és 
patent dins la sala de cinema, sinó que continua vigent en la vida quotidiana ja 
que sovint és un model que intentem aplicar en les situaclons en les que ens tro- 
bem.

L’objectiu d ’aquestes linies és desglossar aqüestes consideracions tot posant 
l’accent en corn el cinema ajuda i contribueix a la Identität de cada un de nosal- 
tres. Per fer aixô ens basarem en les consideracions del filósof francés Paul 
RIcoeuP, que estructura les seves reflexions sobre la qüestió en tres fases. En la 
primera s ’atura en la trama del relat (conte, noveMa, guió) i quina mena d ’iden- 
titat ostenta. En la segona, parla dels personatges que apareixen en la trama, l’I- 
dentitat dels quais hi està estretam ent Iligada. En l’ùltima, passa a considerar la 
Identität de l’espectador tal I corn és restructurada per efecte del relat i eis per
sonatges ficticis.

Tot relat se situa entre l’exigéncia de concordància i el reconeixement de la dls- 
cordàncla que, fins a la fi del relat, en posen en perill la unitat. Encara ara la con
cordància de la trama queda ben definida pel lema d ’ArIstótil que diu que és 
“alió que té un principi, un mig i un fina l”. Aquest conjunt s ’ha d ’extendre de tal 
manera que les accions i transiclons que s ’hl esdevenen estiguin encadenades 
de manera verossim ll. Per contrast amb l’exlgéncia de concordància, la dis- 
cordància es defineix corn allô que provoca un gir en la fortuna I que trenca la
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bona construcció de l’acció. El canvi de fortuna el causa un fet inesperat I sor- 
prenent. Aquests fets inesperats interrompen l’harmonia del relat I en posen en 
perill el sentit i la unitat. Contra aquest pehll, la concordància s ’ha de tornar a 
imposar restablint eis seus drets unificadors per sobre eis intents de dispersió.

Aqüestes consideracions ens obren el carni vers la Identität del personatge, 
que és el pol subjectiu d ’aquestes transform acions que s ’esdevenen en el nivell 
argumentai. El carácter d ’un personatge es defineix per les situacions que afron
ta i la manera com les soluciona. Cada contratem ps és una oportunitat de donar
li un tomb i fer-li trencar la manera de fer que havia mostrat fins aquell moment. 
Però si supera aquests moments de manera coherent direm que manté el seu 
carácter. La Identität del personatge s ’entén com el grau en qué manté el seu 
estil en les peripécies necessàriament dispersadores en qué es troba.

Sigui. Però no oblidem, direm, que estem parlant de ficciò. ¿Com, dones, és 
possible que aquests fenôm ens ficticis tinguin alguna trascendéneia per a l’es- 
pectador?. La primera porta que condueix de la ficciò a l’espectador és \’eva- 
luaciô moral. Sigui quina sigui la peripécia dels personatges, el seu desti no ens 
deixa de sem blar m erescut o immerescut. Veure una pel-licula és estar disposât 
a com partir una manera d ’afrontar la vida, cosa que implica una comprensiò de 
Tintent. Donos bé, aquest procès és molt sem blant al judici moral, en el quai 
s ’expressa un reconeixement o un rebuig vers un assaig d ’assolir la félicitât, ja 
sigui m itjançant el viol o la virtut. En la mesura en gué hi ha una comprensiò, el 
carni que segueix el personatge és imputable moralment.

Ara bé, aquest darrer factor planteja amb més força la pregunta d ’abans: ¿corn 
és possible que un personatge de ficciò pugui ser évaluât amb criteris reals I 
pugui ser adoptât corn a model real? Aixô és possible, responem, m itjançant Ta- 
propiaciò d ’alguns elements ficticis, precisam ent aquells que, perfan tàstica que 
sigui la ficciò, sempre en romanen al marge. Aqui és útil recordar els dos sentits 
que té la paraula “ficc iò” per Aristòtil: per un costat és la trama inventada; i per 
Taltre és la refiguració  de la vida de Tespectador. És per aquest segon element 
que Tapropiació de Tacciò ficticia és possible. I és per aquest carni, que inau
gura Tevaluació moral, com Tapropiació deis personatges ficticis, refigura el jo 
real de Tespectador.

Aqüestes consideracions ens han portât al terme de la nostre reflexió, un 
moment en el qual ens preguntem quins efectes aporta la ficciò al jo de Tes
pectador. Tota aquesta influéncia només és possible si la constitució de la per- 
sonalitat s ’entén com quelcom obert constantm ent a influéncies externes. El 
cinema, la lectura, i les arts explicatives en les quais es narra una vida humana, 
tenen un Hoc privilégiât per a la constitució de la personalitat. A ixô és aixi per
qué el coneixement de nosaltres mateixos no Tassolim d ’una manera directa 
m irant en el nostre interior, sinó al contrari, m itjançant la marrada que suposa 
assistir, evaluar i apropiar-se de les històries dels altres. Això aporta un nou ele
ment, a saber: que el coneixement d ’un mateix és una interpretació, segons els 
elements externs en els quais hem fet Tesforç d ’assistir-hi I de com prendre’Is. I 
aquesta interpretació, té per vehicle privilégiât el personatge de ficciò. En efec
to, la seva importància com a model és que Tespectador s ’interpreta a través 
d ’eli.

És ciar que això té certs perills en 
virtut dels models tan variata que ens 
aporta el cinema. El perill consisteix 
en vag a r sense rumb entre els 
models d ’identificació, oposats en 
alguna casos, ais que s ’exposa la 
in te rp re tac ió  d ’un mateix. En els 
casos extrema, el jo real pot perdre’s 
al darrera d ’interpretacions ficticios a 
Testil de Don Quixot. No obstant, 
assistir a les històries dels altres, no 
deixa de ser recom anable perqué 
tenim la convicció que deixar-se refi
gurar pel relat té quelcom de valuós. 
D’aquesta manera arribem al terme 
d ’aquest petit assaig, no sense cons
tatar una vegada més la tensió entre 
la coheréncia i la d ispersió que hem 
senyaiat des del primer moment. En 
efecto, aquesta tensió es transfereix 
de la trama al personatge, i d ’ell al jo 
real. Si una peMicula pot ten ir una 
influéncia desitjable per a un mateix 
no és perqué el nostre carácter desa- 
pareix rera un model fictici, ni tampoc 
per qué no quedi cap rastre d ’una 
acciò heroica i honorable d ’un perso
natge si s ’esdevé una situació sim ilar 
en la vida real; sinó perqué s ’incorpo- 
rin al propi carácter, de manera cohe
rent, els elements ficticis que ens ha 
présentât. ^

' Sobretot ens basem en el següent article; 
Ricoeur, R: “La identidad narrativa” p. 215- 
230, a Paul Ricoeur. Historia y narratividad, 
1999, Paidós. Recull d’articles de Ricoeur a 
cárrec d’Ángel Gabilondo i Gabriel 
Arunzeque.
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De Pàlpito del fuego
Devuélveme mi ardor.

CREACI Ó
Poesio

Marga Clark

Ahora que ya me tienes 
y sucumbo a tu fulgurante abrazo
devuélveme mi ardor 
que agonizo en la fría sombra 
de tus manos.
Ahora que ya me quemas 
en mi hielo
que me traspasas con tu dardo ardiendo,
ahora que desfallezco 
que apenas siento tu llama 
transida;
devuélveme mi vida, 
mi razón,
que ya no puedo recordar 
mi muerte.

Huyen las palabras asfixiadas 
por el fuego de tu sombra.
Se refugian en tu boca entreabierta.
Recorren extenuadas tu lengua desértica, 
despojada de humedades.
Llegan a tu gélida garganta.
Se ahondan en el vértigo de tu precipicio obscuro.
No hay aliento 
o estertor que te delate,
el sonido yace solo, 
amortajado.

(Poemes inédits)

Busco tu calor
en mi charco de cenizas negras
pero sólo encuentro polvo 
y ofuscación.
Busco tus huesos 
tu corteza 
tu residuo,
pero sólo permanece 
tu vacío enrojecido.

***
Quiero tu calor adolescente 
para apaciguar mi turbia espera
pero la brasa candente de tu pecho 
se interpone entre mi anhelo 
y mi esperanza.
Quiero tu tenue humareda 
tu olor cinéreo 
tu fulgor
pero el crepitar indiferente de tu fuego 
castiga mi piel ensombrecida.
Quiero tu ardiente sofoco 
tu mar estuoso 
tu candor.
¡Quiero tantas cosas!

Marga Clark: Poeta y fotografa
Marga Clark, artista fotografa nacida en Madrid, realiza su carre

ra universitaria y cursos especializados de cine y fotografía en 
Nueva York. En 1978 estudia “psicología del retrato” con el gran 
maestro Philippe Haisman. Entre los años 1978 y 1982 es fotogra
fa oficial de la Oficina española de Turismo en Nueva York. En 
1985 el MOMA de esta ciudad adquiere diversos ejemplares de 
su primer libro de fotografías en blanco y negro Static Movement- 
Movim iento estático. La poesía, desde ese momento, se conver
tirá en elemento esencial de su posterior obra fotográfica.

En 1991 publica Impresiones Fotográficas, un libro de ensayos, 
y como resultado de su buena acogida imparte conferencias y 
talleres en diversas universidades españolas.

En 1993/94 obtiene la beca de la Academia Española de 
Historia, Arqueología y Bellas Artes en Roma.

Su obra se encuentra en importantes colecciones americanas y 
europeas como la del Museo de B rooklyn de Nueva York, la 
Biblio téque Nationale de París o en la del Museo de Arte  
Contemporáneo de Madrid.

Marga Clark actualmente reside en Madrid aunque pasa largas 
temporadas en Barcelona.

Entre sus publicaciones destacamos:
•De Profundis, portfolio de fotografías y poemas, 1989.
•Agua, libro de fotografías en blanco y negro con texto de 
María Zambrano. Canal de Isabel II. Madrid.
•Chiaroscuro, carpeta de fotografías con texto de Alejandra 
Pizarnic; Julio Ollero, edic. Madrid. 1993 
•Del sentir invisib le. Poemas. Colecc Devenir, Juan Pastor 
edit. Madrid. 1999.
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EDtTiON REiCHENBEftCER ^

A i las! Qui pogués trabar el tractat 
del rlure d ’ArIstótil!
Resulta molt InteMigent l’eleccló del tema 
que Benet Casablancas ha escolllt per a 
l’impecable assalg que acaba de publicar; 
El humor en la música. Broma, parodia e 
ironía. Edition Reichenberger, Kassel. 
Berlín, 2000, que ha comptât amb l’ajut de 
les Fundacions de la Caixa i del Banc de 
Sabadell. Des de les primeres págines 
deixa molt ciar el significat de l’afirmació 
que intitula aquesta article, ja que valora 
l’humor com la destlMació lògica d’un estil 
cognitiu, associatiu i racional del virtuós. 
Com ell mateix defensa, tot citant Cathe
rine Kintzier: ‘la alegría es una pasión inte
lectual, que supone siempre una compara
ción, un conocimiento, un juicio

Un tractat on fautor traspassa els limits 
de la disciplina musical I que es converteix 
en una reflexió més rica, més ampia sobre 
la broma, el gag o l’efecte cómic. La bufo
nada a robra d’art és el pizzicato plástic 
del carácter dels artífexs, el més adjectival 
del seu fer i, a la vegada, constitueix el 
punt d’inflexió lucid entre la transcendental 
práctica del modus operandi i la capacitat 
per riure’s d’ells mateixos.

Sintaxi, Filosofia, Art..., es tracten amb 
una gran capacitat de sintesi a la intro- 
ducció del Ilibre, tot aconseguint, amb les 
ágils i pertinents citacions, crear una pre- 
sentació/diáleg molt suggeridora entre 
erudits que disserten sobre i a propósit de 
l’humor, deis seus mécanismes i la seva 
dinàmica creativa com a catarsi. El rigor 
de l’anàlisi d’en Casablancas introdueix, a 
més a més, una proposta de diseurs inté
ressant, ja que, sotmet l’actitud de les 
emocions créatives a una dissecció mor- 
fosintáctica de cada frase artistica.

MUSICA_______________
L’humor:
termòmetro de lo intel ligéncio
Ana Fernández Alvarez

L’exhaustiu treball s’esforça a explicar la 
dualitat del valor humoristic dins el dis
eurs musical: el valor sonor/cómic i el 
valor semàntic/còmic del text i de les tex
tures musicals. Entre altres, subratlla la 
importáncia cromàtica del so com a paró- 
dia, carregada de la mateixa capacitat lin
güística que pot tenir una imatge o un 
text. Des de les obres precursores de l’ó- 
pera còmica fins a les dels nostres dies, 
Casablancas desenvolupa una genealo
gia de l’humor musical que repassa tots 
els mécanismes i les eines dels quais es 
val l’art per a explicitar eis elements 
cómics, des de l’elemental parodia vocal 
zoomòrfica, tot passant per les sofistica- 
des troballes de Mozart, el contrasentit 
léxic, la subversió estilística o la trans- 
gressió sintáctica -una estructura del gag 
que tan bé van saber aprofitar lingüística- 
ment Groucho Marx o visualment Laurel i 
Flardy-. També el suspens cómic de 
Haydn, manierista de l’ansietat i de les 
expectatives dels seus oients.

Mozart i Haydn són els dos músics més 
citats i analitzats en aquesta obra. Un 
Mozart irónic, el Kandinski de la música, 
és a dir, el poeta. Un Haydn metairónic, el 
Mondrian musical, és a dir, el murri carte- 
siá. També Beethoven, el Daumier sonor, 
és a dir. Tactor. I, un Bach sardònie, el 
Hogarth caricatúrese, és a dir. Til-lustra
dor moralitzant. Moltes són les analogies 
que suggereix el Ilibre, per aixó mateix no 
están de més els apéndix finals dedicats 
al cine i a la pintura, el primer molt millor 
en profunditat i perspicàcia associativa 
que el segon.

L’obra no solament ens assenyala la 
tipologia còmica dels recursos de cada 
compositor, sinó que, a més a més, ens 
ofereix l’evolutiva transformació al llarg de 
la seva obra. També apareix la canviant 
naturalesa formai del fer cómic, si fins al 
segle XIX observem una tendéneia quasi 
exclusiva per a la broma onomatopeica o

els recursos formais d’estructura alterati
va lingüística, a partir d’aquest segle, el 
so es mecanitza, fins I tot en un apartat 
tan important corn és el hure. La vocalit- 
zació remet als autômats I els Prokofiev, 
Berg, Stravinsky o Rossini, que Casa
blancas analitza, es sitúen ‘en el limite 
mismo de la dicción humana’.

És aguda la consideració de Tautor 
sobre Tapropiació que alguns músics fan 
dels mécanismes I dels recursos propis 
d’un gènere explicitament cómic, corn és 
el cas de Topera bufa, tot utilitzant-los en 
altres générés, aconseguint aixi véritables 
novetats lingüistiques. La mera enumera- 
ció i deschpciô d’aquests recursos resul
ta una guia estimulant que recondueix la 
nostra oída, alhora que ens ajuda a des- 
cobrir el to emocional plástic d’aquestes 
obres i a traspassar la superficial audició 
argumenta! de la música.

Cada anàlisi és il-lustrada amb la seva 
partitura i, malgrat que en aquesta obra 
no poden ser considerades com a imat- 
ges ornamentals, la seva inclusió resulta 
iconográficament exquisida. Els seus 
comentahs i análisis es converteixen en 
una práctica guia d’audició per al lector, 
al qual s’invita a reescoltar les obres, ara 
ja, amb una altra actitud perceptiva.

És important destacar la lúcida valoració 
que en Benet Casablancas ens dóna del 
temps cómic, especialment a Tapéndix 
sobre el cinema. Cadascun deis autors 
tractats manté un ritme personalíssim 
d’inclusió deis gags a les seves obres. Un 
Mozart rápid, recurrent, de paréntesis, 
com Chaplin. Un Haydn dens, dilatât, de 
claudàtors, corn Keaton. Un Shostakovich 
d’esquitxades brillants i constants. Un 
Verdi amb cohérents construccions d’e- 
quilibri liric i aguda ironia. Per acabar i 
resumint, el Ilibre és de lectura obligada, 
brillant.
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Una mica d’história
L’any 1974, per tal de trobar solucions a la manca de músics de cobla, l’ACF 

Sabadell Sardanista I els Pueri Cantores de l’Escolanla de Sant Agustí van constituir 
l’Escola Experimental de Música per a Cobla. Per encárrec de Sabadell Sardanista 
els primers contactes els realitzaren Salvador Saumoy i Joan Galobart amb el direc
tor de l’Escolania, pare Josep Vidal i Bachs, que va acceptar amb molt interés la pro
posta i va donar totes les facilitats i l’impuls necessari perqué el projecte es convertís 
en realitat.

Per reunir els diners per la compra d’instruments es va endegar una subscripció en 
la que hi van participar estaments públics, particulars i entitats sardanistes d’arreu de 
Catalunya. Cal dir que també s’aconseguiren diners mitjançant la venda de números 
per la rifa d’un quadre pintat i cedit gentilment per a aquesta finalitat per l’artista pin
tor sabadellenc Jaume Mercadé I Vergés. Es van adquirir instruments veils I alguns 
de nous a mesura que s’anava disposant de diners. Aixi, de mica en mica, I amb la 
coMaboracié dels pares, alguns deixebles van poder disposar aviat del seu propi ins
trument.

Els professors iniciáis van ser alguns components de les cobles locals, Sabadell i 
La Principal del Vallès, els quais es van oferir desinteressadament per ensenyar als 
alumnes els seus respectius instruments. Aixi, després dels assajos de I’Escolania, es 
van fer diverses presentacions i demostracions perqué, d’acord amb les seves pre- 
feréncies i condicions, n’escollissin un fins a constituir un nucii inicial d ’una vintena 
d’alumnes disposats a rebre les primeres lliçons.

La direcció musical va ser encomanada a Josep Auferil, bon coneixedor de la cobla 
i amb una àmplia expehéncia en la interpretació i la docéncia. A finals del 1974 les 
classes d’instruments i els assajos s’anaven desenvolupant ja amb una certa norma- 
litat. Es va formar una junta amb représentants dels diferents estaments amb partici- 
pació en el projecte que es reunía per tal d’anar coordinant les tasques deis profes
sors, l’adquisició deis instruments i la recerca de nous recursos economics.

Les classes tenien Hoc als locals de l’Escolania i els assajos de cobla a la sala d’ac
tes de l’Escola Pia. Un cop al mes es felá una prova musical on cada músic passava 
la Hipó en qué es trobava i els professors i membres de la junta avaluaven els pro
gresses aconseguits. A la prova de fi de curs 1974-75, en preséncia deis pares i 
alguns convidáis es va interpretar la primera sardana amb el significatiu títol de Ja 
bufem!, escrita especialment per aquesta ocasió pel mestre i director Josep Auferil. 
A aquesta prova s’hi va presentar, acompanyat deis seus pares, un menut de nou 
anys que per tocar la tenora l’havia d’apuntalar sobre un suport de metall. Avui, vint- 
i-cinc anys després, l’Enric Ortí és l’únic de tot aquell grup fundador que continua a 
la cobla.

Una nova apahció pública al concert de Sant Esteve de 1975, a l’auditori de la Caixa 
de Sabadell, amb la interpretació de tres sardanes, va ser l’esperó definitiu perqué la 
junta decidís organitzar l’acte de presentado oficial. Aquest esdeveniment es va pro- 
duir el 23 d’abril de 1976, al Teatre La Farándula, de Sabadell, amb l’apadrinament de 
les cobles locals Sabadell i La Principal del Vallès.

La primera fase s’havia complert, però 
hi havia molt treball a fer i molt a millorar. 
L’entusiasmo, la capacitai, la dedicació 
i les ganes de superació s’encarrega- 
rien de fer-ho possible. Moltes dificultáis 
s’han hagut de superar. Persones que hi 
dedicaren afanys i neguits no han tingut 
la sort de poder veure l’alt nivell assolit 
per la cobla. Alguns deis components 
iniciáis han deixat la música, altres han 
seguii nous camins i han obtingut grans 
éxits. Amb el decurs deis anys han arri- 
bat i s’han format nous valors. Tots ple
gáis, músics, professors, directors, 
familiars, coMaboradors, simpatitzants, 
tots han fet possible aquest vint-i-cinquè 
aniversari.

Noms propis
És inevitable, però, que entre els diver

sos coMaboradors i el quasi centenar 
de músics que fins avui han passai per 
l’Escola de Cobla, o han format part de 
la Jovenivola i la Jovenivola 2, s ’hagin 
de citar alguns noms que han tingut un 
protagonisme especial. Per exemple, 
les entitats Sabadell Sardanista i els 
Pueri Cantores de l’Escolania de Sant 
Agusti. El pare Josep Vidal, que va aco- 
llir la idea de l’Escola de Música de 
Cobla i des del primer moment hi va 
aportar, a més dels primers alumnes, la 
seva expehéncia i la seva capacitai 
organitzativa. Josep Auferil, que va ser 
la persona escollida per posar en marxa 
el projecte. Amb una gran expehéncia 
com a músic de cobla, reunía el perfil 
indicai per modelar i polir aquell grup 
d’estudiants de música que calia con
vertir en una cobla. Salvador Uyá, que 
va prendre el relleu del mestre Auferil. 
Posseídor d’uns sòlide coneixements 
musicals va imprimir un segell propi on 
la qualitat privava sobre qualsevol altra 
cosa. La seva mort va estroncar un tre-
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ball serios, efectiu i molt valorat. El seu substitut, Francese Elias, amb una llarga 
carrera professional i una ámplia experiéncia pedagògica. Amb un tracte afable i un 
treball pacient i constant és un exemple de feina ben feta. L'actual director, Joan Fluís 
Moraleda, prestigiós músic, compositor i director, una de les persones més qualifica- 
des i guardonades en l’ámbit de la música per a cobla. L’Enric Orti, l’únic deis músics 
fundadors que segueix a la cobla. I, naturalment, Salvador Saumoy, punt de referén- 
cia sobre el qual gira l’activitat de la Jovenívola. A eli es deu una gran part de l’éxit 
assolit.

Actuacions
En els seus primers 25 anys d ’activitat, la Jovenívola ha fet unes 3.000 actua

cions, entre elles unes 2.100 ballades, uns 300 concerts i uns 600 aplecs, a més 
d ’acompanyament d ’esbarts i sessions de balls vuiteentistes. Ha actuat al costat 
de les principals cobles del país. Moltíssimes són les actuacions rellevants i es fa 
difícil destacar-ne algunes pel rise que aixô suposa de ferir la Sensibilität d ’algu- 
na de les entitats que contracten la cobla amb regularitat. Tot i aixô cal esmentar 
actuacions emblem àtiques corn, per exemple, al Palau de la Música de 
Barcelona, als Festivals de Música Pau Casais, al Vendrell, al Gicle de música

d ’estiu de Joventuts Musicale i a molte 
pobles i ciutats de Catalunya. Cal des
tacar també la participació ais Aplecs 
Internacionals d ’Am sterdam , París, 
Zuric, Tolosa, BrusseMes i Floréncia.

Formació Jovenívola temporada 
2001-2002:

Querait Serra, flabiol; Joan Barrera i 
A lbert Ramírez, tib ies; Enric Orti i 
Valenti Maymó, tenores; Joan Ramírez 
i Jaume Prat, trompetas; Joan Ferrer i 
Joan Caries Castille jo, trombone; 
Eduard Figaró i Isidor Lova, fiscorns; 
Salvador Ventura, contrabaix; Joan 
Fluís Moraleda, director. •
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SOCIETÀ!
Guotemala, 

la terra dels maies.
Bernat GasuU

“ De moresc groe i de moresc blanc se’n féu llur cam, de pasta de moresc se’n 
feren els braços i les cames de l’home. Només pasta de biat de moro va entrar 
dins la earn dels nostres pares. Els quatre homes que foren creats. (...) Horn diu 
que només foren fets i formats, no van tenir mare, no van tenir pare. (...) Aleshores 
van existir també llurs esposes i foren fetes llurs mullers.” Aixi ho diu el Popol Vuh, 
la biblia maya del poblé quiché, i aixi ens ho conta en Sergio; un ladi fornit, amb 
braços a mida de cames, per cert de descendéneia catalana, que contràriament 
a d ’altres ladins té un respecte sublim per tot allò que és indígena. Ens parla fer
vent de l’heréncia cultural maya, i rectifica els noms de les muntanyes que els
espanyols canviaren inpunement. Les muntanyes.....el vagatge natural d ’aques-
tes terres, és quelcom que tampoc no pararia mai de parlar-ne, però sobretot,... 
sobretot dels volcans.

En Martin és Zutuhil, és un home menut, amable però reservat, que després de 
saludar-nos va esdevenir el nostre cap de filera al llarg de l’excursiô a l’Atitlân.. 
Des de la seva oficina a la vora del llac, corn a guia turistic oficial ens va orientar 
i vàrem acordar un preu raonable. L’endemà arreplegàrem ben prest tot allò que 
prevéiem que ens podria ser necessari i vam baixar les escales de la petita fonda 
per anar a trobar-nos amb el nostre guia. Eren encara no les quatre de la masna
da, però la pujada al volca Atitlán no es podia plantejar com una simple camina- 
deta matinal. Tot i així, la puntualitat estricta sembla que només deu ser patrimoni 
o mania dels países més desenvolupats dones en Martín no es féu visible fins al 
cap de mitja hora llarga. Ara caminava amb un pas curt però constant obrint pas, 
a cops de matxet quan la vegetaciò era massa tupida, a la petita comitiva.

Vam conéixer la Sandra el segon dia del nostre viatge, el primer que passàvem 
a Guatemala. Era una dona, d ’uns trenta i pocs anys, que servia menjars a la 
fonda “TzutuhiI”, on vam hostatjar-nos durant tres dies a Santiago Atitlán, un dels 
pobles a la riba del llac Atitlán. Li vam agafar una gran estimaciò, ja que, a banda 
de dormir-hi, també hi sopàvem, a la “TzutuhiI”, i això va fer que hi tinguéssim un 
contacte prou important. De fet, en deiem la “mare”, de tan bé com trobàvem que 
“ens cuidava”. Hi teniem petites converses. Va ser així, per exemple, que ens vam 
assabentar que estava divorciada del seu marit i que tenia els fills vivint en una 
altra ciutat.

-Aquest gener han tornat a sortir les imatges del Pacaya en plena erupciò, pocs 
mesos abans érem allí, enmig del cráter, d ’on ara vessen rius de lava i llavors tot 
just despuntava la vermellor i la fumera sulfurosa que ens embolcallava.-

En Sergio ens hi ha dut. És sens dubte una experiéneia fantástica. Ens conta que 
després d ’haver-lo pujat més de 1400 vegades, les té ben contades, no se’n 
cansa mai, cada pic és diferent.

Amb en Martin ens vam enfilar deixant enrera els darrers camps conreats, que 
durant un bon tros s ’enfilaven muntanya amunt, amb blat de moro i alguna altra 
planta que no acabâvem d ’identificar a primera vista. El carni va esdevenir coste- 
rut i els esbufecs delataven que convenia anar fent alguna paradeta. Tot fent-li 
preguntes i comentaris, el nostre callat guia ens va anar explicant coses, però en

general li haviem d ’estibar les parau- 
les. En tôt cas, durant una bona esto- 
na vam avançar amb una mica d ’ai al 
cor per mor de trobar-nos en cert punt 
de la pujada amb els assaltants que 
de tant en tant transformen les sortides 
dels viatjers i turistes en maisons i 
anecdotes de trist record. En Martin 
els anomenava “los malditos”, i degut 
a la seva condició de guia oficial a 
més de temer per nosaltres també 
temia per ell mateix com a molt proba
ble blanc de l’ira dels bandolers. Per 
sort, no ens els vam trobar. Tots está- 
vem admirats pel bosc humit de mun
tanya pel quai anàvem escalant el ves- 
sant del volcá. Els epífits penjaven de 
les branques deis arbres com si fossin 
guirnaldes i engalanaven el bosc, que 
amb la boira tenia un cert aire miste- 
riós. No va ser fins al darrer tram, 
abans d ’arribar ais 3.537 metres que 
coronen el gegant adormit, que vam 
sortir del bosc i la boira deixant enrera 
la sensació d ’humitat permanent. Un 
cop a dait al cim, unes fumeres sorti
des d ’escletxes testimoniaven que el 
volcá encara conserva latent aquell 
geni que abans el deuria caracteritzar. 
Des d ’allí i entre els núvols s ’albirarva 
una mena de columna que s’algava 
per sobre d ’ells i que senyalava l’ubi- 
cació d ’un altre volcá en erupció en 
aquells moments, el fuego. Quan la 
massa de núvols s ’obria una mica es 
podia veure la costa del Pacific a l’al- 
tra banda del costat d ’on pujávem. 
Malgrat una certa escalforeta que es 
podia percebre arran de terra i vora 
les fumeres, el fred va decidir-nos a 
emprendre el camí de retorn, que 
pensávem que seria bastant més 
rápid del que realment va ser.

Una altra de les xerrades que vam 
tenir amb la Sandra va anar a espete-
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gar al tema de la religió. Aquella nit era 
amb nosaltres la propietaria de la 
fonda, que se’ns va afegir. Les dues 
eren de confessió evangelista i es 
feien creus de la nostra poca convic- 
ció religiosa, Iligada, per si fos poc per 
a elles, al catolicisme. No sabriem dir- 
vos corn vam arribar a parlar-ne, de tot 
plegat, però no era tampoc un tema 
qualsevol. En aquella regió del país, 
l’altiplà, la religiositat, l’evangelisme, 
de fet, ens van semblar omnipresente; 
cada autobús que agafàvem tenia sin- 
tonitzada la mateixa emissora, “Viva 
Radio”, que emetia continuam ent 
cançons religiöses; i tots els pobles, 
per petits que fossin, tenien multitud 
d ’esglèsies i hi podíem veure gran 
quantitat de pancartes aMusives pen- 
jades als seus carrers.

Amb en Sergio, en acabat del 
Pacaya, hem pres nota de les seves 
recomenacions per enbrancar-nos 
pels indrets més esplendorosos de 
Guatemala.... els 100.000 rat-penats 
de les coves de Lanquin, el pont natu
rai de Semuc Champey, la visió dels 
Quetzals enmig del bosc nevulós, les 
runes de Tikal.... i per retrobar-nos 
altra vegada amb algunes de les 23 
cultures mayes que s ’estenen per 
aquest pais i part de Mèxic. El ilegat 
maya reaiment ens sorpren; la literatu
ra, les matemàtiques, l’astronomia, 
rarquitectura,....Un Ilegat que encara 
és viu en miMions de persones, però 
que mitjançant guerres, opressions, 
corrupció i joc brut, no té el reconeixe- 
ment que es mereix. Al segle XIX va 
venir de poc que no es crea un pais 
m odem  maya a la península del 
Yucatan, però tan espanyois com 
mexicans, llavors enfróntate, van unir 
esforços per evitar la creació d ’un 
estât no lla tinoam ericà a Centre 
América. Conten que un estol de for
miques pronosticà que era época de 
sembra del blat de moro, i els maies 
deixaren momentàniament les armes, 
cosa que significa Hur trista derrota.

A la baixada el perfil humà d ’en 
Martin se’ns va anar fent gradualment 
més proper, ens anà explicant coses 
de la seva situació personal, del poc 
que havia anat a l’escola i dels seus 
minsos coneixements de l’espanyol.

que parlàva amb prous lim itacions 
com tants i tants altres guatemaltencs, 
fent evident la fal-làcia del mite de l’ex- 
tensió de l’idioma de l’ Imperio, que 
xocava amb la realitat del desconeixe- 
ment encara avui per grans masses 
de la població i amb la gran diversitat 
de parles del país, suficient per posar 
nerviós a certs esperits uniformitza- 
dors. En tot cas això explicava el fet 
que no fos gaire parlador. També ens 
va contar la senzillesa de la seva vida 
i les peques expectatives, que com la 
majoria de població maia, tenia de 
millorar-les. EH, encara rai, que tenia el 
treball de guia local. Tenia familia per 
mantenir, i un cop a la setmana procu
rava de que mengessin earn, ens va 
dir. Quan comparàvem el seu vestuari, 
unes botes d ’aigua senzilles i roba no 
pas massa gruixuda pel fred de les 
aiçades, amb les nostres botes tré- 
quing amb teixits de darrera genera- 
ció i els comfortables anoracs, hom 
pensava altra vegada que el món està 
mal repartit. Amb les expHcacions que 
ens anava donant sobre les plantes 
que no coneixiem i mentre la pluja 
acompanyava el descens, vam arribar 
a la vora del bell Hac Atitlán, prop d ’un 
indret on pocs anys abans hi havia 
hagut una matança d ’indigenes maies 
perpetrada per l’exércit i a on ara es 
bastia un monument commemoratiu.

Vam treure la impressió que l’evan- 
gelisme tenia una alta vocació “inva
serà”, intentant no deixar cap espai 
per al catolicisme, però tampoc per a 
cap m anifestació re lig iosa d ’altra 
mena, incloent-hi, és dar, les descen- 
dents de l’antiga religió maia. A més, 
també a partir de la conversa amb la 
Sandra, vam arribar a la conclusió que 
a Guatemala, com ha passât en altres 
países de l’América LIatina, el catoH- 
cisme, després de tants segles de for
mar part de l’opressió a qué la pobla
ció indigena era sotmesa, havia aca
bat posant-se al seu costat, acompan- 
yant-la en les seves aspiracions, men
tre que l’evangelisme pretenia assimi- 
lar-los, deixar-los sense cap rastre de 
la seva pròpia identitat, i fer-los oblidar 
qualsevol desig de millora per la via 
de la inculcació de les virtuts del sacri
fici i la resignació. Ens va semblar.

dones, que la qüestió religiosa era un 
m alaurat com plem ent a la nul-la 
importància social que es concedia a 
una població indigena, que, en el més 
“favorable” dels casos, es veia ignora
da pel poder politic i la situació de la 
qual amb prou feines havia començat 
a minorar arran de la signatura dels 
recents acords de pau. Va ser, per 
tant, força réconfortant la nostra traba
da amb persones corn aquell mestre 
d ’escola de San Pedro de la Laguna, 
que s’encarregava de recuperar Hen- 
gua, religió i tradicions maies; o aquell 
altre mestre, també molt jove, d ’una 
escola quetxi prop de Semuc 
Champey; o en Martin, el nostre guia 
al volcà Atitlán.

Per en Sergio, el Pacaya és el seu 
volca preterit. Després ens parla del 
Fuego i el Santiaguito, dos volcans en 
constant plena erupció, i que de tant 
en tant, engoleix algún atrevit que tafa- 
neja damunt els sóls groguenes del tot 
inestables. El quart que bé en el seu 
ránquing és l’Atitlán, el que pujárem 
amb en Martín. I aixó ens fa retornar a 
la memòria aquell indret on ens vam 
banyar de cultura Zutuhil i atipar de 
tortilles i earns a ca la Sandra.

Sembla que la situació ha canviat 
una mica, i malgrat la marginació, com 
a minim la població maia ara no ha de 
patir per aqüestes accions violentes. 
Amb el record de la bellesa deis 
paratges visitata i després d ’acomia- 
dar-nos de’n Martín, ens vam adregar 
a la fonda de la Sandra, on un soparet 
i l’amabilitat característica ens refés 
de les incleméncies del dia.

f L
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Dues miracles sabre una exposició.
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Rossend Lozano

D urant aquests dies es pot veure al Museu d ’Art de 
Sabadell l’exposició Fina Miralles. De les idees a la 
vida. Una exposic ió com issariada per Agustí 
Hurtado i que ha estât plantejada com a un recorre- 
gut des de l’actualitat fins els inicis de la trajectória 
artística de l’artista. Un carni cap enrere per com
prendre una história apassionada, de Iluita i d ’investi- 
gació. En diverses ocasions Fina Miralles ha manifes
tât la nécessitât que tenia de fer aquesta exposició 
perqué significa el tancament d ’un période, d’un cicle 
vital. Junt amb ella, podem passejar i conéixer els 
seus neguits i les seves preocupacions durant 
aquests anys.

L’exposició és una ocasió idónia per conéixer quel- 
com del millor de l’art conceptual catalá. No es pretén 
des d’aquestes línies una lloança innecessària ni una 
redundància del que ja expliquen altres persones al 
catàleg, es tracta d ’aprofitar modestament l’oportuni- 
tat que m’ofereix la revista Quadern per animar a la 
seva visita i per fer dues breus reflexions.

N’hi ha moites maneres, de mirar l’art. El que és i el 
que no és art ja no es tracta d ’un tema rellevant. No 
val la pena perdre el temps en definicions essencia- 
listes encara que la pregunta sorgeix tot sovint quan 
s ’està dins de l’àmbit artistic, agradi més o agradi 
menys el que es veu. La proposta és diferent. La pro
posta és jugar amb la mirada i buscar en l’obra, bus
car en l’artista, buscar en la filosofia, buscar en l’es- 
pai, buscar en la natura, buscar en la história. Quins 
materials es fan servir?, quines temàtiques?, quins 
colors? Qué voldrà dir la Fina en cada moment? No és 
la meva intenció convéncer, ni deixar de convéncer 
ningù, dels valors de l’art conceptual. La mirada ha 
de ser sincera, i amb aixó vull dir sense prejudicis, 
aixi potser trobarem la sinceritat del seu treball. Ella 
reclama amb les seves Translacions la nostra atenció 
sobre el que pot significar treure de context la natura. La gespa, que sura sobre 
l’aigua, pertany a la terra i no a la mar. El paisatge, la natura, es descontextualitza 
quan es treu del seu medi, i aixó també ho fa un quadre. No es tracta de la baile
sa 0 el sentiment d ’un paisatge, que és la mirada de qui mira qui li transfereix, es 
tracta d ’una reflexió sobre el paisatge.

Totes les miradas són válides. Aixó no voi dir que tothom és igual i que aquí val 
alió del “café per a tots”. La qualitat i la profunditat cadascú se l’ha de procurar, 
qui traballa i qui mira. L’artista ha de traballar molt, qui mira, potser una mica 
menys. A Matances l’artista ens apropa a la mort. La mort que ens envolta, la mort

Nìnit, 26.03.91
Oli sobre tela, 92 x 73cm.
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Matançes, 1977

Dona-Arbre. Serie Translacions, 1973

Flotado d ’herba en el mar. 
Serie Translacions, 1973

que provoquem, la mort que ens imposen, la mort de la natura, la mort dels animals, 
la mort dels humans, la mort que avui en el 2001... tenim tan propera. No, no es trac
ta d’una mirada bonica, per gaudir, però la mirada sí que pot ser apassionada.

L’altra reflexió és la mirada histórica. Tenim la sort de comptar a Sabadell amb una 
de les représentants més reconegudes de l’art conceptual a Catalunya I a Europa. 
Aviat la coMecció pública de la ciutat ens permetrà poder contemplar la major part 
de les tendències del segle XX a través d ’artistes de la ciutat. Un gran luxe molt pro
per, del qual han de gaudir passejants, escoles de nens, escoles d’aduits, joves i 
grans,...

La mirada histórica també és una mirada apassionada. La mirada la p o tte r un cri
tic entés en la matèria I que estigui al dia. La mirada la pot ter un altre artista I segu- 
rament será la més cruel o un esteta assenyat. Però la mirada histórica és potser la 
més assequible per a la majoria perqué es fa envoltada de molts altres indicadors 
que acompanyen en el temps i’obra artística i el seu autore autora. La mirada del cri
tic o del filósof no és més “pura” que la mirada que pugui ter la história de l’art. Totes 
les mirades están contaminades. Contaminades del nostre temps, dels nostres pre- 
judicis, de les nostres ignoráncies o de les nostres “cregudes” sapiéncies. Només 
que la mirada histórica ens obliga a situar l’obra en un context. En el cas de Fina 
Miralles, entre els setantes i l’actualitat corren trenta anys plens d’história que ens 
crema encara les mans. El maig del 68 fregava els talons de la jove artista. El final de 
la dictadura, la mort de Franco, les primeres eleccions, la democrácia, ... També la 
Iluita deis artistes i entre els artistes, com sempre, la politització de la cultura,... Però 
tot això no ha de fer por. L’obra de Fina Miralles és una obra del seu temps. Com ro
bra d’altres artistes, només que en aquest cas és l’obra de Fina Miralles.

Això que sembla una ximpleria no ho és tant perqué suggereix que es tracta de la 
seva mirada que es troba amb la nostra. Ella mira, viu, sent, transforma, explica. Els 
altres miren, senten, viuen, transformen,... i potser la seva mirada i la nostra es tro- 
ben en una obra, amb N in ito Bebus. Fina Miralles ens cementava que ella ha fet la 
seva pintura i que la seva pintura l’ha fet a ella. Ella ha canviat, tot ha canviat, la 
seva obra cal entendre-la en el seu conjunt. Aquest esdevenir històric de la seva 
obra és pie d’idees i de vida, corn insinua el titol de l’exposiciô.

Tant se val els que s’encaparrin a discutir si tal o tal altra cosa és art o no és art. 
La história la tenim a l’abast i les obres també, que per cert no ens deixaran indife- 
rents. La polémica i l’actualitat d’algunes propostes la fan encara una obra vital.
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______ SABADELLENCS
(l°PfìRT) La Visio de I Església 

o lo premsQ sobadellenco (1936-1938).
Albert Arnaus, Ernest Gallart i Jordi Moliner

Aquest estudi es el résultat del projec- 
te de fer una recerca histórica sobre la 
visió i la iconografía que es tenia de 
l’Església católica a la premsa republi
cana a Catalunya durant la guerra civil 
de 1936-1939, que va sorgir en un curs 
de tercer cicle d’história contemporánia 
que tractava sobre Església i catalanis- 
me, impartit a la UAB, i que dirigía el Dr. 
Jordi Figuerola. En un deis débats, va 
aparéixer l’interrogant sobre qué 
podrien dir, quines serien les temáti- 
ques prédominants, quins models ico- 
nogràfics es tenien...; d ’entrada ja ens 
imaginàvem que tôt serla negatiu amb 
un ampli ventall, que podia anardes del 
rebuig critic raonat fins arribar a la gro- 
lleria més absoluta. Inicialment es deci
dí realitzar una anàlisi més reduïda, que 
abastarla una ciutat que fos, si més no, 
significativa del conjunt català. Les facl- 
litats que ens proporcioné per encetar la 
recerca l’AHS i la riquesa que a priori 
consideràvem que podia tenir la premsa 
republicana sabadellenca, ens feren 
decantar per l’estudi de Sabadell.

L A  P R E M S A  S A B A D E L L E N C A  

D U R A N T  L A  G U E R R A  C IV IL

Corn a conseqüéncia de l’esclat de 
la guerra civil a Sabadell, es deixà de 
publicar l’únic diari que apareixia fins 
aleshores; es tractava del Diario de 
Sabadeli. La inexisténcia d ’un mitjà de 
comunicació que pogués relacionar 
les organitzacions obreres amb el 
poblé en un moment en el quai era 
im prescind ib le donar d irectrius i 
alliçonar a la poblaciô, porté a la crea- 
ció del Full Oficial, que aparegué el 21 
de juliol de 1936, éditât inicialment pel 
Comité del Front Popular i Organitza
cions Obreres; posteriorment, fou con
tinuât pel Comité Local de Defensa - 
Milícles Antifeixistes i quan aquest orga
nisme es dissolgué, el 22 d’octubre de

L a  reacc ió  K o fa  a íx í  p e r  m a n te n ir  e l set^e de Saragossa , 
però els revolucionarb acabaran amb tot el que signifiqui esclavilzació. 

Saragossa tindrà dintre de pocs dies la seva Ilibertat. 
Endavant treballadorsl fins al total esclaíament deis Iladres.

VISCA LA LLIBERTATlü

Full Oficial. Organ del Comité Local de defensa de Sabadell, núm.17 (06-08-1936), portada. AHS
1936, el publicó el mateix Ajuntament 
que es féu cérrec de les despeses. Fou 
l’únic diari publicat a Sabadell durant la 
primera etapa del conflicte. Era repartit 
gratu'ítament a la impremta on es publi- 
cava. Inicialment, la línia editorial es tro- 
bava identificada amb el POUM; la 
major part d’articles editorials eren 
redactats per Joan Vila i Comas i dema- 
naven un aprofundiment en la dinémica 
revolucionéria. Les noticies que publi- 
cava eren triomfalistes i optimistes, de 
Iloa el front, que es basaven en informa- 
cions oficiáis o oficioses com intervins a 
milicians de permis, cróniques d’enviats 
que informaven del avenços mili- 
tars...Com afirma l’historiador Andreu 
Castells, el Full Oficial “atiava el foc i no 
publicava res de les gestes mortiferes”L 
A principis de desembre de 1936, 
l’Ajuntament determiné la seva desapa- 
rició perqué la seva missió podia subs- 
tituir-se per una publicació a cérrec de

les organitzacions politiques i sindicáis. 
El 6 de gener es decidí que el darrer 
número sortirla el 9 de gener perqué les 
diferente organitzacions politiques no 
arribaren a l’acord sobre si era l’Ajun- 
tament a qui corresponia publicar i edi
tar la publicació. A partir de la desapa- 
rició del Fu //Oficial, els diferents partits 
iniciaren la publicació deis seus órgans 
d’expressió; el POUM edité Impuis] la 
CNT-FAI el setmanari, posteriorment 
diari. Superación; la JSU el quinzenal 
Jove Guàrdia] l’ACR el periódic Demo- 
crácia i, finalment. Vertical, éditât per la 
FSL i molt proper a la UGT i al PSUC. 
Un dels seus aMicients afegits radica 
sobretot, pel nostre estudi, en la seva 
iconografia.
Vertical, Portaveu de la Federació 

Local de Sindicats-UGT  (en endavant 
Verticaf) és en certa manera l’hereu 
de Full Oficial] venia a ser un portaveu 
de l’alcalde Josep Moix; del PSUC i de
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la FLS (controlada de fet, a Sabadell, per l’UGT). Apareix a instàncies d ’aquests 
el gener del 1937, I neix un cop apaivagats eis moments més exaltats de la revo- 
luciô; voila ser un vehicle de comunicació amb eIs ciutadans, però albora un mitjà 
d’enllaç entre les diferents opcions politiques i sindicáis que pugnaven pel control 
de la ciutat. Les proclames d ’unitat sindical, canviaran radicalment de signe arran 
dels fets de maig del 1937, moment en quai Verticales  converteix en una eina que 
martelleja constantment a la CNT-FAI, i en menor mesura també al POUM, per a 
apartar-los del poder. Vertical tou el diari de més llarga vida en aquest période, es 
publicà de I’ l l  de gener de 1937 fins al 4 d ’abril de 1938; a partir d’aquesta data 
passarà a ser bisetmanari, amb tan sols un full, degut a les resthccions de paper, 
i el seu darrer número és el del 28 de desembre de 1938.

Superación apareix primer corn a setmanari el 29 de gener de 1937 i després de 
dotze números mor el 16 d ’abril d ’aquell any, per a reaparéixer corn a diari del 2 
d ’agost de 1937 al 13 de setembre del mateix any; sugosa el contrapunt ácrata a 
la supremacía republicano-marxista.

És evident que un factor crucial està en el fet que només el Full Oficial es va 
publicar abans de 1937, cosa que impossibilita tenir una opinió^ àmplia, o pluri- 
partidista i més detallada, sobre com es van viure els primers mesos de furor revo
lucionan a Sabadell durant l’estiu de 1936. I diem aixó, perqué sembla que la 
redacció era dominada sobretot pels homes de la FLS (Federacié Local de 
Sindicáis), amb una menor preséncia dels Cenetistes.

A l’àmbit local, això es tradui en la defenestració politica dels cenetistes, en par
ticular Bru Liado (que formava part dels Amigos de Durruti, i era coMaborador de 
Superación), que fou foragitat del consisten sabadellenc.

A partir del maig del 37 la viruléncia en contra de l’Església en les columnes de 
Vertical descendeix uns graus. Això no vol dir que desaparegui aquesta temàtica, 
però s’obren escletxes de débat, i fins i tot en algún cas es 'defensa la figura de 
Crist O de Déu; amb tot, la tendéncia general segueix sent marcadament anticle
rical. A  l’igual que Full Oficial, Vertical presenta una abundosa iMustraciò gràfica, 
on es caricaturitzen diversos elements, entre ells - com no - l’Església; el dibuixant 
Gustau Vila “Grapa” fou el més destacat i corrosiu iMustrador d ’ambdues publi- 
cacions. Des del moment que el front d ’Aragò s’esmicolà i els “nacionals” ocupa
ren el primer poblé catalá, a finals de març de 1938, es converti en un propaga
dor de consignes de resisténcia a ultrança, estimulant a la població a resistir, a 
produir més des de la reraguarda, a llistar-se a l’exércit...

La manca de paper degut a les dificultáis per importar i per produir ce llu losa, 
indispensable en aquells moments per a la fabricació d ’explosius, impossibilità 
l’ediciò i es va deixar de publicar l’abhl de 1938. L’arhbada d ’una remesa de 
paper a meitat del mes de juliol possibilità l’apariciò bisetmanal de Vertical, però 
ja redu'ída a un full. La vida efímera de la publicació abastá del 18 de juliol de 1938 
fins el 28 de desembre de 1938, número en qué es publicava la noticia de la mort 
del lider socialista belga Émile Vandervelde, la petició d ’un dia d ’havers a favor de 
la campanya d ’hivern del combatent i un edicte de l’alcalde, d ’acord amb el CRIM 
local, demanant revisió deis inútiis de les lleves de 1923 a 1941.

Superación, Órgano de la CNT-FAI de Sabadell y  su comarca. Diario de la 
noohe. (en endavant Superación), apareix com a publicació setmanal el 26 de 
gener de 1937, significativament al mateix temps que Vertical, i venia a ser Tintent 
de contrarestar la FLS. Acabará la seva existéncia el 16 d ’abril d ’aquell mateix 
any, després d ’haver publicat 12 números i just abans d ’iniciar-se el declivi de la 
CNT-FAI tan a nivell local com de Catalunya. Com a publicació diària apareix 
durant Tagost de 1937 i deixarà d ’existir el 13 de novembre d ’aquell any; la seva 
duració és de tres mesos i escaig; en aquest période viurà a la defensiva de les 
altres organitzacions antifeixistes i fustigai constantment per Vertical, i per la cen
sura imposada per l’alcalde Josep Moix. Era la segona etapa d ’un setmanari del

de Sabadell, nùm.57 (22-09-1936), portada. AHS

mateix nom I tendéncia. La freqüència 
de publicació era diària i sortia al ves- 
pre. La seu de la redacció es trobava 
al carrer d ’IndùstriaT però la impressió 
es felá a Terrassa, als Gràfics Reclam, 
del carrer Mas Adei, 38. Els redactors 
eren Germà Pastor* i Ramon Galopa®. 
FU coFlaboraven: Rodolfo Arribas, 
Juan Hernández, J. Sala Rovira, 
Jaume Aragai, Vicente Roca, Paimira 
Luz®, José Martinez i Bru LIadóT El for
mat de la publicació era a gran foli, 
amb quatre pàgines, a quatre colum
nes, amb tipografia amb IMustracions i 
amb capçalera de color vermeil fins el 
número de Tl de setembre de 1937. La 
llengua d ’impressiô era el castellò, 
encara que es publicaren alguns arti
cles en català. El diari funcionava corn 
a òrgan d ’expressió de la CNT- FAI de 
Sabadell i tenia també una incidéncia 
comarcal. És habitual trobar en el diari 
molts paràgrafs censurais.

L’aparició de Superación, el 29 de 
gener de Tany 1937, no es pot enten
dre sense analitzar les correlacions de 
forces politiques, un tant inestables, 
que contro laren Tajuntam ent de 
Sabadell un cop iniciada la Guerra 
Civil. El nou consistoh es constituí el 17 
d ’octubre de 1936, amb les mateixes 
proporcions politiques i sindicáis que 
el Conseil de la Generalität, i en el cas 
de Sabadell, havia de compter amb 
trenta-tres consellers. Inicialment, 
s ’escolli un president de l’assemblea.
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el velerà Ricard Fornells, de l’UGT i vice-president del Partit Sindicalista i com a 
conceller en cap, Josep Moix, de l’ERC. De les presidències de les conselleries, 
cinc anaren a parar a la Federació Local de Sindicáis - UGT, quatre a la CNT i 
dues a l’ERC. Les tensions en el si del consisten, on els anarquistes únicament hi 
coMaboraven amb les finalitats de guanyar la guerra contra el feixisme i fer que la 
revolució triomfés, foren constants. Ja des de finals de I’any 1936, s ’anaven perfi
lan! dues grans visions: la primera, que considerava que primer calia guanyar la 
guerra i fer després eis canvis socials i una segona, que considerava que era fac
tible tirar endavant les dues coses simultàniament. El 21 de gener de 1937, es 
reestructurà l’Ajuntament amb l’absència dels consellers de la CNT, contraris als 
canvis, i amb la pública oposició de Liado a les mesures de l’alcalde Moix. 
Aquest mateix dia 21 s’acoblaren algunos conselleries que, a la práctica, supo- 
sava l’expulsiô dels anarquistes de les conselleries més importants. Totes aqües
tes accions anaven dirigidas a minimitzar la participació de la CNT i en concret 
contra Bru Liado. Superación, setmanari anarquista, serios i violent albora, naixia 
d ’una organització que quedà marginada del poder local, poder que recuperé, 
però molt minvat i efímer, el 3 de març de 1937, davant la impossibilita! de gover
nar el consistori sense la participació deis anarquistes. Mitjançant un pacte, 
aquests passaven a controlar tres conselleries. El títol del primer número és prou 
eloqüent: “Pueblo, Vigila a los políticos’’®. La seva línia d ’opinió oonsiderava que la 
revolució s ’ha aturat i que, de sempre, les reivindicacions en el si deis sindicáis 
locals han estât de tipus monetari, però que les d ’ordre moral, ètic, cultural, no han 
tingut el caliu necessari. És freqüent l’apahciô d ’atacs a Joan Comorera i a la JSU. 
Aquesta primera etapa corn a setmanari acabà amb eIs fets de maig.

A darrers d ’abril de 1937, s ’havien ja gesta! els esdeveniments que portarien als 
Fets de Maig; tot Sabadell anava pie de pasquine contraris a la JSU. El 2 de maig, 
Bru LIadó enganxà un pasqui a la conselleria d ’economia de Sabadell, en qualitat 
de delegai del conseller d ’economia de la Generalität, signât pels amies de 
Durruti, en el quai proposaven un seguii de mesures revolucionàries que supe- 
ressin a la Generalität i el poder passés a una Junta Revolucionària. En aqüestes 
dates, fou detingut a Cerdanyola el conseller de proveïments de l’Ajuntament, el 
cenetista Josep Marés, quan anava cap a Barcelona, per la Guàrdia d ’Assalt. Una 
comissió de la CNT intercedí davant l’alcalde Moix, però aquest fou poc receptiu 
a les propostes d ’alliberament. En una reunió del vint-i-dos de maig Moix, amb 
l’adhesiô de tot el consistori, ataeà la CNT acusant-la d ’impedir la unitat sindical, 
d ’atemptar contra eis ugetistes a Cerdanyola, d ’actuaoions inoontrolades, de 
robatoris, d ’assassinats... Ramon Calopa, conseller d ’obres pùbliques i cenetista 
també ell mateix, va excusar eis seus Companys i les aotuacions de la CNT-FAI, 
recordant que eis oomentahs de Moix poc tenien a veure amb eis fets locals i que 
també hi hagueren morts de la CNT a Cerdanyola. Malgrat aquests intents de 
defensa, es votà una incompatibilitat contra Bru LIadó. A Sabadell, no interessa
va analitzar eis fets de maig sinó treure de l’A juntament a la CNT-FAI prenant corn 
a base la figura de Bru LIadó. També foren duramen! acusats eis consellers Josep 
Cinca i Josep Marés d ’incompeténeia i de servir-se dels càrrecs per a Interesses 
personals i de partit. Derrotáis a la sessió, eis membres de la CNT no tornaren mai 
més a l’Ajuntament®. Una vegada expulsais de les conselleries eis anarquistes, 
Moix ordenà un expedient concret i exhaustiu sobre totes les anomalies que es 
trobessin a la conselleria d ’indústries de guerra. La CNT no Iliurà la documentació 
fins el 2 de juny de 1937, i quan ho feren, LIadó es presentò amb un notari.

Un cop passais eis fets de maig, l’anarquisme a Sabadell restò molt marginal; no 
s’havien sotmés, però havien perdut l’oportunitat del poder. Tenien corn a enemic el 
PSUC, corn a objeotiu recuperar la revolució perduda i, en aquest sentit, tornò a 
aparéixer Superación. Un oop refetes les estructures anarquistes, es va reempren- 
dre la publicació, el 2 d ’agost, ara convertida en diari del vespre. A través d’aquest 
periòdic, reivindicaven el 19 de juliol revolucionan, divulgaven eis combats en eis 
quais participaren a Barcelona, la creació de columnes i l’anada al front d ’Aragô.

'Andreu CASTELLS(1983), p.21-.32.
^Almenys pel que fa a premsa escrita, s’entén.
^La redacció s’ubicà a l’antic coMegi de la 
Sagrada Familia, en eis carrers de Sant Josep i 
d’indùstria, que fou confiscat per la Federación 
de Sindicatos Únicos de la CNT, des d’on edita
ren juntament amb la FAI el diari. Vegeu Andreu 
CASTELLS (1983), p. 21.18.

“Maximiilà / Germa Pastor era periodista, signava 
amb el pseudònim de Mator, activista llibertari i 
corresponsal locai de Solidaridad Obrera. 
També era membre de la Federación Local de 
Sindicatos Únicos de la CNT. A finals d’agost 
de 1936, el Comité de Defensa - Milicies 
Antifeixistes de Sabadell va intentar crear la 
columna Sabadell. Amb l’objectiu de fer aflorar 
les armes que es trobaven en mans de particu
lars, es concentra eis voluntaris en una forma- 
ció. No hi hagué acord entre les diferents forces 
del Comité a l’hora d’organitzar la unitat i eis 
anarquistes s’avançaren fent venir a un membre 
de la Columna Durruti que ja es trobava al front 
d’Aragô, Francisco Carreño, que es va fer Iliurar 
armes llargues i metralladores. El vuit de setem- 
bre, el Comité local decidi dissoldre la columna. 
Quasi simultàniament s’inicià una campanya 
per recollir armes a la reraguarda, en mans de 
ies organitzacions politiques i sindicáis, i fer-les 
arribar al front. La majoria d’organitzacions mal- 
fiaren d’aquestes consignes i la sabotejaren. 
Pastor fou el responsable d’acreditar la posses- 
siô d’armes dels membres de la CNT-FAI évitant 
que fossin Iliurades en aquesta acciò. El setem- 
bre de 1936, arribava a Madrid amb la intenció 
de participar en la detenció de l’atac nacionalis
ta sobre Toledo. En coMaboració amb un oficial 
alemany, comandava un grup de milicians 
sabadeilencs, el Rojo y Negro, i la batería Sacco 
e Vanzetti. Vegeu Andreu CASTELLS (1983), p. 
21.18, 21.52 i 21.56.

®Ramon Calopa Cejuela fou coMaborador de Bru 
LIadó a la conselleria d’economia i conseller 
d’obres pùbliques per la CNT-FAI a l’Ajuntament 
de Sabadell.

®Palmira Luz fou la directora de l’Escola 
Racionalista, d’inspiració Ilibertària, instaMada 
a la Salut, on hi assistien cinquanta nens i 
nenes.

’’Bru LIadó Roca (1882-1965) era el lider de la 
Federación Local de Sindicatos Únicos de la 
CNT. Va mantenir greus enfrontament amb 
Josep Moix alcalde de Sabadell i ministre de tre- 
ball de la República. La seva linia politica po- 
dria definir-se “d’anarquisme pur”, refractan a 
qualsevol ordre establert, deis partits démocra
ties del Front Popular i hostil a totes les ordres 
provinents de la Generalität En el primer ajunta- 
ment que es constitui esclatada la Guerra Civil, 
el disset d’octubre de 1936, fou nomenat conse
ller d’economia. Les tensions en el si del consis
tori que evidenciaven una linia divergent dels 
aerates en relació a com s’havia de conduir la 
guerra i organitzar la reraguarda, el portà a per
dre la conselleria que ostentava, en la reestruc- 
turació del tres de març de 1937. El vint-i-dos de 
maig fou déclarât incompatible a l’ajuntament i 
eis consellers anarquistes restaren fora de con
sistori fins a la fi del conflicte. La seva gestió fou 
sempre molt personalista, mal compresa, plena 
de mesures controvertides i de vegades mal 
aplicadas. Vegeu Andreu CASTELLS (1983) p. 
22.23, 22.25, 22.26, 22.27 i 22.29.

““Pueblo, Vigila a los politicos”. Superación, 1 
(29-1-1937).

“Andreu CASTELLS (1983), p. 22.7, 22.8 i 22.9.
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També, com veurem més enclavant, criticaven el permis per celebrar culte privat i la 
possibilitat de reobertura de centres de culte pùblic, tot rebutjant la religio corn a 
eina de les classes dirigents per controlar les masses populars.

A partir del 16 de setembre, la censura es va anar aferrissant amb Superación-. 
aquest mateix dia l’editorial fou censurât, el 21 del mateix mes un altre cop fou 
expurgat l’editohal, el 3 de novembre la quasi totalitat de la secció mirador local, 
el 8 de novembre tot l’editohal I quasi tota la darrera pàgina. La pressió de Moix 
sobre el diari es feia ben palesa. El dia 11 publicaren un article amb el titol: “La 
mordaza” “̂ on es criticava ferotgement la censura acusant-la, fins I tot, de contra- 
rrevoluclonària. Al darrer número, el del 13 de novembre de 1937, la redacció va 
comunicar una probable interrupció de la publicació, durant alguns dies, degut a 
l’impediment d ’adquirir paper, impossibilitat que portà a la desaparició definitiva 
en aquesta mateixa data^L
A priori, sembla que eis ternes relatius a l’Església o a la religio en general, en 

un diari d ’aquesta tendència, haurien de ser molt abondants. Res més allunyat de 
la realitat. Les referències sén molt escasses si les comparem amb el volum d’ar
ticles publicats. Aixé ho explicarla el carácter local de la publicació, molt més 
enfocada a criticar la politica i els grups politics de I’A juntament i a intentar recu
perar parce lles de poder perdudes. També la consideració que el problema reli
giös estava pràcticament liquidât i que els intents de restabliment de culte topa- 
rien amb un rebuig generalitzat en el camp república, i que responien a Interes
ses molt concrets, liderats pel ministre Manuel de Irujo. Temàticament, eIs àmbits 
tractate sén quatre: la reobertura de temples i el culte pùblic, l’Església corn a ins- 
titució obscurantista, l’Església corn a institució de carácter feixista que està impli
cada i dóna suport a I’ ‘A lzam iento” i, per acabar, dins l’entorn local, els católica 
o persones de formació católica que ostentaven cárrecs en les institucions sorgi- 
des a partir del dinou de juliol. L’ámbit més important, en quant a extensió, és el 
de la reobertura de temples. No cal oblidar que en el moment en qué es publica 
aquest diari s ’estaven discutint les propostes de Manuel de Irujo sobre el cuite 
públic i la reobertura d ’indrets de celebració litúrgica. Es tractava de temes 
actuals i un diari se’n feia ressó. I més uns acérrims detractors del fet religiös que 
consideraven pràcticament desaparegut i que consideraven que podría ressorgir 
si es tornava a permetre el cuite. L’obscurantisme que suposa la religió i la parti- 
cipació en I’ ’’A lzamiento” són temes més o menys tópics, que ja feia temps que 
es tractaven i molt propagandistics. Finalment, el tema local es dedica a denun
ciar els infiltrats o aquells que tenen un passât considérât digne de sospita i que 
portava a malfiar de les seves actuacions públiques. En conjunt, formen un total 
de vuit articles de no gaire extensió (dues columnes com màxim), on hi preval el 
pseudónim o la inexisténcia d ’autor, sobre la firma. El format bàsic són els articles 
d ’opinió, estructurats des d ’un vessant locai o més genéric, el predominant, que 
cerquen exposar opinió, rebatre els postulats adversos, convéncer i fer creure les 
idees defensades amb la intenció d ’influir i modificar l’opinió del lector. Aquest 
format té una gran subjectivitat, destaca per la qualitat de les expressions i per la 
força suggestiva del contingut; també hi trobem dos articles amb forma de diáleg, 
amb un diseurs molt ágil, amb una considerable cárrega critica en els quais es 
repeteixen eis personatges, Berroqueño i Doña Brígida, que intenten denunciar 
situacions considerades impossibles d ’acceptar, mitjançant la mordacitat, les iro
nies i el sarcasme.

L’ESTUDI DE LES TEMÀTIQUES QUE APARÈIXEN A Vertical, F u ll O fic ia l i 
S uperac ión

El buidat d ’aquestes publicacions ens ha permés caracteriza r diversos ele
ments per al seu estudi. Alguns, amb una certa relleváncia i continuítat, d ’altres 
més anecdótics, però no per aixó menys importants. Anem a repassar cadascun 
d ’aquests apartats i a apuntar algunes caractéristiques sobre els mateixos.

de Sabadell, núm.124 (08-12-1936), portada. AHS

L’ESGLESIA COM A ENEMIGA DEL 
POBLE

L’aliança del clergat amb els podero
sos és un tema recorrent, bé siguí per 
enquadrar-los com a culpables de la 
guerra (vegeu l’apartat corresponent) 
o com a pertorbadors i manipuladors 
de la consciéncia deis treballadors, 
esgrimint la por del foc etern com a 
element d ’intimidació. L’acusació, que 
no era nova, s ’aferma i endureix du
rant la guerra civil, i es constata a les 
clares que la terna Capitalisme/Milita- 
risme/Església és considerada un ele
ment paràsit que viu a l’esquena dels 
treballadors. Ja no es tracta tan sois 
de recordar l’opressió secular de 
l’Església sobre les classes humiis 
sinó que se la qualifica obertament 
d ’enem iga i aquests concepta es 
detecta en una preséncia constant en 
els greuges denunciats pels porta- 
veus deis obrers. L’Església i els seus 
integrants han estât i són l’enemic a 
batre, puix que s ’han decantat majo- 
ritáriament pel bàndol anti-obrer.

Des de ben aviat, aquest tema és 
plantejat al llarg deis números del Fuil 
Oficial. El 26 d ’agost en un article 
sense signar tituiat: “El capellá i el 
burot” ^̂ és tracta sobre aquests dos 
subjectes que són detestats pel 
poblé; el capellá un element condem- 
nable perqué l’Església és qualificada
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com a forma d ’opressió secular i simbol d ’esclavitud. La majoria de l’article està 
dedicat a la supressió de la caseta del burot, però, aprofitant aquest fet, s ’entra a 
parlar de l’Església com allò que oprimeix al poblé i que ja ha estât suprimit. Al 
final de l’article, s ’insisteix en el fet que s ’està fent una revolució i que s ’ha de des
truir tot allò que va en contra: "destru ir el capellà i fer desaparèixer el bu ro f. El 
número de 9 de setembre^^recull un article, sense signatura, que porta corn a titol: 
“Les escombrarles a la covertera”. En eli es fa un comentan sobre la nota del 
Conseil del Comité Local de Defensa feta per recollir les icones i els objectes reli
giosos que posteriorment serán cremate. A partir d ’aquesta noticia, es parla del 
retard d ’aquesta mesura I del fet que "Sabadell fins ara ha estât un oasis dintre del 
foc abrasador [Sic.] de la Revolució que estem vivint". Es planteja l’actitud de la 
revolució en front de l’Església; la idea que la revolució s ’ha efectuat simplement 
per destruir l’Església católica és rebutjada per l’autor que afirma que, si bé les 
noves teories que representen a la revolució són atees, això no voi dir que es vul- 
gui destruir l’Església. I passa a explicar que el motiu d ’aquesta actitud en contra 
està motivada pel fet que l’Església sempre s’ha mostrat bel-ligerant "posant-se al 
costat deis capitalistes, deis explotadors del poblé", i aleshores, els treballadors 
que Iluiten contra els burgesos veuen també la nécessitât de la Iluita contra els 
capellans. Les causes les atribueix a l’actitud deis capellans, i per a refutar les 
acusacions d ’atac immotivat al clergat, es presenten els casos del País Base, on 
els capellans Iluiten juntament amb els obrers i per aixó el cuite no ha estât inte- 
rromput, i el de la URSS, on després de 18 anys de revolució no ha estât suprim i
da l’Església. Perfinalitzar remarca que a Catalunya i Espanya (fora del País Base) 
aquesta convivéncia no ha estât possible i, per tant, “l ’Església rebrá el pes de la 
justic ia popular"’, com a enemic del poblé que és. En el número 69 del Full Oficial 

es planteja que si l’Església és enemiga del poblé, és lógic que el seu cap, el 
Papa, també ho siguí. Per aixó, aquest exemplar recull, en una série anomenada 
“Galería de Traídors”, a diversos personatges com Franco, Alfons XIII, Gil 
Robles... i el Papa Pius XI, al que es defineix com el delegat amb plens poders 
de Déu a la terra. Al pontífex se li dediquen els següents qualificatius: "assassíper 
excel-léncia, propulsor de la gran massacre del proletariat austríac i el vot de 
pobresa i castedat no resa per a eli i els seus capitostos". Acusat de ser col-labo- 
rador del sollevament, es presenta l’aspecte hipócrita del vicari del Crist humil, 
que és una persona económicament molt poderosa i deixa el vot de pobresa com 
a cosa típica del proletariat, grup al qual rebutja i contra el que Iluitará. En un arti
cle a Vertical tituiat “El fi de les tenebres”, Sol-Roig^= analitza que el missatge al 
poblé treballador per part de l’Església seria que cal ser submís, laboriós i en con- 
traprestació se li ensenyarà a llegir (Ilibres eclesiàstics, però), i se li promet el cel, 
tot omplint-li el cervell de “teologia es-trambòtica I incomprensible I de guerra, odi 
I desolació entre vosaltres I d ’aquesta manera mentre [sic.] nosaltres seguim diri- 
gint els vostres destins I encomanarem a les dones que pareixin molts fills I en par
ticular filles per endolcir-nos la vida". Es destaca també aquí el paper de la instí- 
tució eclesiástica com a forma de poder establert, àvida de parroquians, així com 
una visió popular que presenta ais capellans com a luxuriosos. En aquesta matei- 
xa línia trobem, a Vertical, “L’honor d ’uns sense honor’’ ®̂ on s ’afirma que: “ També 
els reconfortadors de Tesperit I falsificadors de conscléncles venedors de la féli
citât ultraterrena a preus flxats no podlen deixar de fer bracet amb aquests dits 
personatges (mllltars i burgesos) en la “humana" tasca d ’amordaçar [Sic.], tortu
rar i xuclar la vitalità! del cos sempre sofert del poblé treballador". Quan l’any 1937, 
el Sant Parafa unes declaracions sobre el conflicte espanyol. Verticalse’n fa ressò 
a “El Papa sofreix per Espanya?... Quin cinisme!’’ ’̂'En aquesta, es destaca la que 
es considera corn a tardana manifestació del Sant Pare en favor de les victimes 
de la guerra civil espanyola. Serveix també per a captar clarament quina és la 
postura dels redactors de la publicació envers la cúpula eclesiástica: una clara 
oposició ais que consideren a les clares com uns reaccionaris i enemies del poblé 
i del progrès. L’articolista, desconegut, dóna exemples com ara l’expulsió de

Full Oficial. Organ del Comité Local de defensa 
de Sabadell, nùm.28 (19-08-1936), portada. AHS

jueus de 1492, la matança d ’hugonots 
la nit de Sant Bartomeu a l’agost de 
1572, la Inquisició... I afegeix:

/ en el present que han fet? Organitzar I 
preparar la subversió nnilitarista que ha pro- 
vocat aquesta guerra civil. Posar a les 
ordres dels mllltars traídors a la patria, 
aqüestes ¡oventuts inoivilitzades del feixis- 
me. Hem vist temples convertits en barrica
des. Capellans amb l ’arma homicida al 
brag, bisbes que presideixen Comités fac
ciosos, deis quais surten les ordres dels 
bombardeigs criminals conta oiutats ober- 
tes I vaixells mercants, fent només que victi
mes innocents. I és ara, precisament ara, 
que parlen de limitar el sofriment d’Espanya. 
Elis que són els agents principals del feixis- 
me, volen aparentment demostrar que inter- 
cedeixen en bé del prôxim, quan l’única res
ponsable és l’església romana i els seus 
servidors. HIpócritesI

L’article, com podem veure, conté la 
major part d ’elements que serán récu
rrents al llarg de la vida del diari: l’acu- 
sació de complicitat en l’alçament i l’o- 
posició irreconciliab le d ’interessos 
entre poblé i catolicisme; s ’adrecen 
constantment a l’Església epitets des- 
qualificadors, recordant els moments 
més obscurs de la seva história; i no 
deixa en cap moment de dubtar que 
catolicisme és igual a feixisme.

ACUSACIÓ A L’ESGLÉSIA DE COM
PLICITAT AMB ELS COLPISTES I 
AMB EL FEIXISME

Aquest és un dels ternes cabdals a 
totes les publicacions estudiades; les 
referèneies hi sovintegen al llarg de la 
vida de tots tres diaris, i fins i tôt se li
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dedicaran encesos editorials. Es sobretot en els números del Full Oficial del mes 
d’agost, és a dir, els més propers a la data de I’aixecament, on trobem d ’una 
manera més repetitiva aquest tema que, posteriorment, també hi apareix però 
amb una menor intensitat.

El 17 d ’agost, al Full Oficial, trobem un article tituiat “El cuite a la violéncia” ®̂ sig
nât per Pep de la Rosa (un deis pocs articles que trobem signât), en que l’autor 
critica la violéncia per la violéncia, pròpia d ’aquells moments de la repressió pos
terior a la declaració de la guerra, i explica que aquesta es genera per un objec- 
tiu, però que ells (els republicans), no són feres i que tenen oor. I continua expli- 
cant que els creadors d ’aquests tipus de violéncia són els revoltats i també els qui 
els recolzen, en clara aMusió a Testament eclesiàstic. Així parla d ’aquells “qui 
acusant-lo de violent i subversiu, amb un C rista la má esquerra, amaguen la para
bellum a la dreta" i fa una definició ben explícita sobre “els qui ens tractaven de 
violents i de poc respectuosos en les accions i el tracte vers a ells" i que “ara s ’han 
armat, fan la guerra, maten, deshonren, cremen i roben en nom d ’un Déu que 
d ’omnipotent passa a èsser el bufó de tota la carlinada I tots els feixistes haguts I 
per haver". També aprofita l’article per a llençar una crítica sobre la preocupació 
excessiva pel sexe dels eclesiàstics, al descriure a TEsglésia corn “un catau on 
les sotanes per treure’s el b a fde  sensualisme cremen incens". Després d ’aques- 
ta série d ’articles seguits sobre aquest tema, el tracte dels afers religiosos dirigeix 
la seva crítica cap a d ’altres punts sense oblidar per això Taspecte de la coTlabo- 
ració que tornará a plantejar-se el 23 de setembre, al Full Oficial número 58̂ ®, 
d ’una manera força original, dones es tracta d ’una poesia dedicada al que es 
podria considerar corn el sant dels feixistes, “A Sant Feix (mártir ?)’’. Signada per 
Pep de la Rosa; són sis grups de oinc versos amb rima on se’ns parla d ’aquest 
sant al que es considera una fera que en nom de Déu assassina i al qui resen 
entre d ’altres “sotanes fets burgesos". Són qualificats de oorbs tots els seguidors 
que fan oracions sagrades a Sant Feix. El sis d ’octubre, el Full Oficial número 69, 
publica un article, sense signatura d ’autor, tituiat “Crist Rei. Mateu, però guardeu 
les aparences’’“ en que es presenta una fotografia on es poden veure diversos 
objectes que han estât trobats a persones de la Lliga i a “caciquets”, oonsistents 
en un Crist clavat amb una base fêta de câpsules de màuser i uns canelobres de 
câpsules d ’obùs. La crítica va dirigida en contra el predicament de pau i bona 
voluntat que no es compleix, dones la realitat - sempre segons Tarticulista - és la 
participació amb aquells que utilitzen la violéncia. Un banderi de la CEDA i unes 
creus gammades están també entre els objectes trobats i apareixen juntament 
amb una Biblia. En un mateix grup queden emmaroats per tant els elements 
béTIies i religiosos confiscats a la reacció i no es distingeixen dones, per Tautor, 
són una mateixa cosa. El dilluns 11 de gener de 1937, VerticaF' publica a primera 
página informació “Del gran Míting d ’orientació revolucionáha” i transchu el dis
eurs de Josep Roses^^on aquest manifesta que “És un fet, que s ’ha produit una 
revolució - diu l ’orador - que podríem dir-ne un incident provocat pels bisbes, 
capellans, militars, burgesos i demés faramalla facciosa...". En aquesta mateixa 
publicació, el divendres 15 de gener de 1937, a la secció “Xeringades” ®̂ es publi
ca l’article “Sis macarrons” en el guai es manifesta la creença que el papat era 
aliat o titella del feixisme italiá, creença que quallá a fons en els ánims deis uge- 
tistes sabadellencs; aquesta vinculació de TEsglésia amb Mussolini queda molt 
ben exemplificada en aquest ácid comentan d ’una noticia de guerra de la 
segúent forma: “El generalíssim Sant Pare en envia sis generals feixistes Italians 
per d irig ir les operacions contra el nostre poblé". Un exemple dels més clars però, 
el trobarem en el segúent article de Vertical, de dimarts 13 d ’abril de 1937, “Bon 
cop de fa lç”, per Sol-Roig^L A la pregunta de: “Qui vol la guerra?", es oontesta que 
a més de la banca, els “trusts” de Tacer i el ferro i els aristòcrates:

La vol l’alta clerecía Romana perqué continui l’estât d’estúpids entre la gran massa, i fer-se 
adeptes amb una protecció ben dissimulada per tal de fer-vos servir d’esquer per la caga d’in- 
cauts i d’ignorants. També ia voien ies jerarquies militars, els alts politics d’ofici... La voten els

directors de ies “Ardents imaginàries” per 
poder seguir el seu carni de gandulería 
fosca i gaudir de Tesforg dels altres, a canvi 
de sermons medalles i escapularis.

Com podem veure, aqüestes ratlles 
a més de ser válides en aquest apar- 
tat, són un bon exemple pel que 
esmentarem més avail: TEsglésia com 
a còmode mode de vida. Es critica 
duram ent tam bé a l’alta societat, 
exem plificant la suposada frivolitat 
dels seus membres, com ara les sen- 
yores “de sang biava i mantellina”, 
alhora que interre lac iona dos e le
ments, TEsglésia i Taristocráoia, oul- 
pables (juntament amb els militars, els 
monopolis capitalistes, i els politics 
d ’ofici) segons Tautor, de voler i provo
car la guerra. A Vertical e\ dissabte 17 
de juliol de 1937, apareix a la secció: 
“Espum es”: “La Santissim a Trinität: 
capellá, comissari i assassí en una 
sola sotana.” ®̂ On es dóna la notíoia 
que en el front del centre ha estât fet 
presoner un capellá que exercia de 
comissari politic entre els franquistes, i 
s ’ironitza sobre el fet. Aquesta és una 
d ’aquelles situacions que s ’aprofiten 
per a carregar les tintes en contra de 
TEsglésia, generalitzant respecte al 
paper d ’aliats del feixisme deis homes 
de Déu:

Nosaltres ja havíem pensât sempre que 
els crims, robatoris i violacions que els 
requetés i falangistes cometen tenen una 
orientació espiritual deis représentants de 
Déu sobre la terra. (...) Ara però es troba 
explicació en el capellá de referéncia que 
els devia confessar i donar Tabsolució, en ei 
bon sentit de qué, el decàieg continués 
essent el seu breviari criminal, segons inter- 
pretació dels facciosos; o sinó que ho pre- 
guntin als milers de morts, homes vexats i 
dones violades, que segurament els dirán 
que amb permis o sense d’una sotana, amb 
càrrec de comissari o no o, de cap butifarrer 
propi per un tocina ire [Sic.] de la Santa 
LIadre Església, que són uns criminals amb 
segali al pit, paròdia de les hòsties consa
gradas 0 per consagrar.

Des de Superación, la constatació 
que hi ha una relació entre el movi- 
ment m ilitar de ju lio l de 1936 i 
TEsglésia es fa ben palés en un article 
signât per J. Ferrando^®. D’una banda 
recorda que restablir la llibertat de 
cultes en plena revolució és un luxe i 
que del bàndoi dels militars, dels Ita
lians i dels alemanys, hi ha mossens
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que Iluiten contra la classe obrera; d ’una altra banda, la religió és considerada 
com a feixisme i, per tant, cal rebutjar-la i combatre-la. Aquesta Iluita és una tasca 
col-lectiva de la classe obrera que des de diferente ideologies li fa front a les trin- 
xeres, on es defensa la revolució i el proletariat mundial, i on ja ha tingut màrtire 
entre els que destaquen Asease i Durruti i que Iluitaran el que faci falta per impe
dir el seu triom F. Vertical, publica un article, el setembre de 1937, tituiat: “Sobre 
el hierro y el fuego. Sugestión y reflexión” per Antonio Zozaya^®. Parla sobre la 
suggestió de les ments com a causa de la idiotesa que condueix els católics a la 
guerra. Entre altres val la pena destacar aquest paràgrafi
El actual pontífice pretende connpaginar la causa de la Iglesia a la gue llama "la esposa de 

Cristo” con la violación de los tratados, la política maquiavélica, el vandalismo y la matanza, 
no es un tonto, ni un redomado tunante, sinó un sujeto hipnótico, ni más ni menos que quie
nes de buena o mala fe aplauden los homicidios y las devastaciones Inicuas.

A Vertical, l’octubre de 1937, apareix un article sense signar tituiat: “Carnassa de bor- 
dell” ®̂ referit ais sacerdots que beneeixen tañes i avions facciosos; els descriu així:

Una camisa llampant per l’almidonat, plena de brodats I arrugues, damunt d’un sac negre, 
ostentant una fila de botons negres, on hi traspunten per la part Inferior, descomunals sábe
les negras, muntades per unes slvelles d’argent que no tenen altre missió que sostenir dot- 
zenes de quilos de carnassa posada dins del sac I la camisa hablllada (sic.) de coloralnes, or 
I pedrería, rematada per un estrambótic capali que fa rlure al més Ingénu. Una grapa que 
sosté un bastó llarg I Huent, l’altra esquitxa d’algua aquells aeroplans, aquells canons I ague- 
lies bombes que un día tenen de matar la malnada, les dones I els nens”.

En el mateix diari pel desembre de 1937 apareix: “On és la religió?”®“. En aquest 
article es qüestiona la moral deis homes d ’Església, a la vista del seu paper en el 
passât i en el present. D’una forma contundent però quasi lírica, s’acusa ais bis- 
bes i capellans de tolerar i fomentar els bombardeigs sobre poblacions obertes i 
indefenses. De ser tan responsables com els mateixos sollevats de la sang inno
cent vessada: "E ls ángeis voladors del católics, deis que ha prédicat sempre una 
moral religiosa, són aqüestes ales negres^^ del feixisme que metrallen els ciuta- 
dans pacifies, sense distinció de religions. Les flors d ’aquell oel que feia tant 
bonic pintat a les estampes de la primera comunió, són les taques de sang dels 
infants mutilats per la barbàrie cristiana". Poes dies després i en aquesta mateix 
diari. Vertical, Ramon Ribes escriu: “Fam de earn i set de sang”®®

Únicament aqüestes són les ánsles deis foils descendents I seguldors d’aquells que en els 
segles XV / XVI convertiren Espanya en una foguera I un brasar Inquisitorial. (...) Aquella matel- 
xa fùria de cretins, aquella fam de earn I set de sang, aquellas horrorosas I Inhumanes tragé
dies s’han desencadena!, altra volta, per les terres d’ibéria. Els monstres, traïdors I botxins 
d’avul, assedegats de sang, amb els mateixos Instlnts) han reproduit els autes de fe, corn 
aquells, els més criminals I plans d’horror que registren els anals del mal nomenat "Sant Oficl 
de la Inqulsiclô”.

Més endavant es comparen els autes de fe amb les execucions massives de la 
plaça de braus de Badajoz per part de les tropes franquistes; un dels episodis de 
barbàrie feixista que més commocionà a la reraguarda republicana. Ja entrât 
l’any 1938, Vertical publica “Cristo bajo las botas de Mussolini” per Gonzalo 
Soler®®. Per exemplificar la comunió del feixisme internacional amb el pontífex 
romá, i presentar al darrer com a un titella de Mussolini es van escriure aquests 
parágrafs:
(...) De Roma se ha dicho, viene la bendición sacrosanta de la Paz y la calma del espíritu... 

pero Mussolini ha puesto otro disco al gramófono de la fe, y del espíritu. Al "duce” le Importa 
una higa las pastorales y las encíclicas de Pío XI. El cabeza de cerdo del fascismo en Roma 
ha puesto la corona del Papa sobre el timonel de un avión de bombardeo, y el cetro de su Rey 
sobre la grupa de un.potro. Roma es el "duce”. No hay Papa ni hay Rey. Cristo es un muñeco 
de trapo bajo las botas del nuevo y feroz Atlla.

I Vertical recordava el mateix mes, de quin bándol eslava majoritáriament el clergat®'*:
És evident I palpable encara, que la clerecía, aquests que tenen ennegrida la conscléncla 

com la indumentáría que porten, té en els redueles de resisténcla, parí Importantissima i res
ponsabilità! notòria en la sublevació feixista que inundà de sang i dolor les terres de la 
República. _

“̂“La Mordaza”, Superación, 87 (11-XI-1937).
” Les dades sobre el diari Superación provenen 
de l’obra dirigida per Josep M. HUERTAS 
(1995), p. 451.

'®“EI capellá i ei burot", Full Oficial, 34 (26-VIII- 
1936).

” “Les escombrarles a la covertera”, Full Oficial, 
46 (9-IX-1936).

“̂“Galeria de traídors”, Full Oficial, 69 ( 6-X- 
1936).

'®SOL-ROIG (pseudònim), “El fi de les tene- 
bres”, Vertical, 104 (13-1-1937).

'^ALEXANDER (pseudònim), “ L’honor d ’uns 
sense honor”. Vertical, 115 (26-1-1937).

” “EI Papa sofreix per Espanya?...Quin cinis- 
mei”, Vertical, 233 (14-VI-1937).'Tep de la 
ROSA, “Ei cuite a la violència”, Full Oficial, 26 
(17-VIII-1936).

’T ep  de la ROSA, “Poesia a Sant Feix”, Full 
Oficial, 58 (23-IX-1936).

“ “Crist Rei. Mateu, però guardeu les aparen- 
ces”, Full Oficial, 69 ( 6-X-1936).

^̂ “Del gran miting d ’orientació revolucionària”. Vertical, 102 (11-1-1937).
“ Josep Roses era coMaborador habitual del 
diari, a més d'un destacat sindicalista.

“ “Sis macarrons”. Vertical, 106 (15-1-1937).
“ SOL-ROIG, “Bon cop de faig”. Vertical, 181 
(13-IV-1937).

“ “La Santissima Trinität: capellà, comissari i 
assassí en una sola sotana”. Vertical, 263 (17- 
7-1937).

“ J. Ferrando era membre de l’Ateneu Cultural 
de Can Rull.

“ J. FERRANDO, ”La religión es el opio del pue
blo”, Superación, 34 (9-IX-1937).

“ Antonio ZOZAYA, “Sobre el hierro y el fuego. 
Sugestión y reflexión”, Vertical ,322 
(24-IX-1937)

“ “Carnassa de bordell”, Vertical, 330 
(4-X-1937).

“ “On és la religió?”, Vertical, 387 (9-XII-1937).
’̂ La premsa republicana anomenava “Ales 
negres” a l’aviació enemiga, mentre que l'avia- 
ció pròpia era coneguda com “La Gloriosa”.

“ Ramon RIBAS, “Fam de earn i set de sang”, 
Vertical, 398 (22-XII-1937).

“ Gonzalo SOLER, “Cristo bajo las botas de 
Mussolini” Vertical, 434 ( 2-11-1938).

“ “Cal aclarir conceptes”, Vertical, 447 
(17-11-1938).
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Café Central
Vicenç Altaic

Antoni Clapés

Va ig  arribar tard però tampoc no s’hi 
cabla, a racomiadament multitudinari 
que els 99 escriptors I els seus lectors 
d’igual nombre elevate al quadrat retien 
a Café Central, edicions independents.
En el camp de les edicions, no hi ha 
hagut en aquesta anys cap iniciativa 
més acostada a l’escriptor, i descone- 
guda del Ilibreter, que s’hi pugui com
parar. L’editor, el poeta essencialista 
Antoni Clapés, amb radical sentit, ha 
desfermat el crepuscle dels mots i ha 
convertit la matèria d’ombres en cons- 
ciéncia del diürn: 99 titols, d’unes vuit 
pàgines, en un tiratge de noranta-nou 
exemplars numerats, sense repetir autor 
-llevat de Mor, que excedeix i exceMeix-.
No conec ningù que en tan poc de tant, 
hagi fet més per la literatura sense 
haver-hi de portar la ciéncia de la rique- 
sa. Encara que, de fet, el petit dels mar
ges, fora dels limits, o el buit, acaben constituint el nudi germinatiu de la gran litera
tura. Només cal mirar la francesa, tan a prop del nostre model normal maudit. És una 
opció que avui continua tenint adeptes, a pesar que el mercat pretengui imposar una 
literatura de masses brag a brag amb la qualitat.

Clapés ha estât l’únic treballador, a hores perdudes, de la seva empresa. Amb un 
ordinador portátil i una impressora làser, ha imprés vuitanta resmes de paper d’una 
rara i alta qualitat literària. Res a veure amb I’estadistica dels números grosses que 
governen les politiques culturáis, quan fan Huir a l’engròs els molts Ilibres de poemes 
salsitxa i d ’experiéncies viscudes que inunden alguna gran editorial que cobra 
impostos revolucionaris als autors a la recerca d’editor. No es podia anar més Iluny 
sense un programa preestablert a oferir el més vast panorama d’una literatura sense 
estancament. La coMecció Café central sumada fa tan sols un volum de sis-centes 
pàgines del quai se n’han venut, a trossos, deu mil exemplars. Lector del Llibre ideal, 
que mai no s’ha escrit, Clapés ha acabat publicant alguna cosa, entre les variants 
possibles, que molt s ’hi acosta.

L’éxit de l’empresa l’explica el titol: Cafè Central, un nom com abans. Com quan la 
gent alii raonava mentre llegia i, alhora, escrivia que progrès i acceleració de la 
història anaven a fondre l’espai intim révoltât de l’escriptura amb l’agitaciô de la 
massa de lectors potenciáis. Amb forga centrípeta el coneixement implosionava el 
text i deixava la pàgina en blanc; amb forga centrifuga el lector va quedar amb la 
ment en blanc. Replicant-lo, Clapés i la maleta portátil contenidora d’un fons edito
rial amb renovació permanent, a la mà d’Isabel Casais, han créât l’espai virtual on 
autors i lectors s’han anat trobant amb l’eclecticisme extrem. En ocasiona úniques i 
excepcionals, al llarg de més d’un centenar de bars-llibreria d’arreu del món, s’han

anat esgotant les ja introbables i incom
pletes edicions fragmentàries del llibre 
de tots els générés.

Quan l’editor dels textos d’altri acaba- 
va convertint-se en la impostació dels 
autors, els autors reals acaben resultant 
els Capitols d ’una obra de ficció. 
Llavors la literatura assoleix la seva 
dimensió natural, quan objecte i sub- 
jecte es confonen sense propietat. Del 
llibre, com fa viable Sunyol, allò central 
esdevé accessori i el text és omissible. 
La periféria de la cultura conjuga el “tot 
dir” i el “buit pie”. O bé, com escrigué 
amb la geometría de la metàfora el 
poeta-editor: “Incomptables edicions 
marginals -tot el joc que avui permet 
l’autoediciò- forneixen i alimenten la 
vana il-lusió de ser poeta”.

(De Desglossari d’un avantguardista, Vicenç 
Altaic, Ed. Destino, Barcelona, 2000)

ESPAIS INTRANSITABLES

Benet Ro.sselI,
Antoni Clapés, Jordi Doménech, 
Caries Mac Mor, Joaquim Sala, 

Vfetor Sunyol

CAFÉ CENTRAL, 57
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Semblonça: 

francese ßernoldo i Grau.
Joan Cusco i Aymamí

M anllevo unes cites del critic d ’art 
Josep M. Cadena que figuren en el 
catáleg “L’expressionisme de Bernal
do” arran de l’exposició que es féu al 
Centre Cultural de la Caixa de 
Terrassa la primavera de 1983. Diuen 
així: “Francese Bernaldo dibuixa la 
vida... No accepta mai quedar-se fora; 
voi anar ben endins, penetrar fins al 
moli de l’os, guanyar el centre de l’àni
ma humana i emportar-se la guspira 
del sentiment més pur que hi ha en el 
tons de cada acciò.”

Aquella exposició es presentava l’o- 
bra recent més 101 dibuixos sobre els 
evangelis. Abans havia fet una sèrie 
sobre la guerra civil (1936-39). Temes, 
els seus, colpidors. “Trobem en elles 
(les obres) una Intensität que molt 
poques vegades ens arriba amb sem
blant força en altres obres contem- 
porànies. No és qüestió tan sois de 
perfecció artística, que existeix amb 
grau molt alt, sinó de capacitat 
expressiva per explicar -denunciar- la 
realitat de la societat en crisi en qué 
ens trobem”. Bernaldo retrata evident- 
ment la humanitat.

La seva paleta és intencionadament 
bruta, aixó és; barreja de colors. No 
neteja els pinzells. O el pinzell, perqué 
normalment la majoria de les seves 
obres n’usa un de sol. Aplica pintura 
sobre pintura, insistentment, juxtapo
sant els colors que creen una atmos
fera obscura, tendint al tenebrisme... 
Usa molt la pintura xinesa en els seus 
dibuixos i en alguns d ’ells els iMumina 
amb colors. És la seva una obra molt 
personal, personalissima.

Abans, però, de continuar cal 
avangar la seva nota biogràfica.

El nostre personatge neix a Sabadell 
el 1924. Fou alumne de Joan Vilatobá. 
Apassionat per la lectura - ’’persona

FOTO: PERE M O NISTRO L

muy leída”- cultiva la narrativa i concorre al Premi Nadal 1951 i esdevé finalista. 
Tres anys després resulta finalista al Premi Ciutat de Barcelona amb la novel-la 
Vendaval, que es publica el 1954, molt mutilada per la censura d ’aleshores.

Deixa la ploma i agafa el pinzell. Ha fet algunes exposicions, poques, participant 
en la CoMectiva Internacional del Dibuix al Palau de la Virreina (1975), a la Col-lec
tiva Palau dels Papes, d ’Avinyò, on obté el Premi de la Crítica, a la Sala Petrarca, 
a Montpelier, on aconsegueix el tercer premi...

Fern l’entrevista a casa seva, una casa de les poques que es conserven a la nos
tra ciutat: una casa senyorial, règia, amb carácter. Som a la galeria que dòna a un
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jardi ombrivoi i la Hum que penetra a través de vidres transparents de plaques de 
colors rebaixats conferelx un ambient intim, acollldor...

Bernaldo està passant una convalescèncla després d ’una intervenció quirúrgi
ca -estenosi lum b a r-1 quan ja s ’estava récupérant sofri una calguda, amb trenca- 
ment de fémur. Mal sobre mal, però sortosament l’amic Bernaldo es recupera I ha 
superat en bona part el trauma de les circumstàncles...

Bé, Bernaldo, tu vas iniciar-te en la pintura però temps després vas deixar eis 
pinzells i vas agafar la ploma. En el dibuix i en la pintura vas iniciar-te amb Joan 
Vilatobà. Però temps després vas dedicar-te a la narrativa. Això és: vas deixar eIs 
pinzells i vas agafar la ploma. Corn va ser que adoptessis aquest canvi?

No pue explicar-me ara l’impuls que va moure’m a escriure quan tenia vint i tants 
anys. En aquells temps llegia molt. Potser l’admiraclé que em produïen aquells 
autors va fer-me creure que ser escriptor constituía la meva vocacié...

En la narrativa vas fer feina i fins i tot vas aconseguir premis, el Nadal o el 
Ciutat de Barcelona... La novel la Vendaval fou mutilada per la censura. 
Després decideixes prescindir de la ploma i retornes ais pinzells. Corn expli
ques aquesta nova orientació?

-No vaig assollr eis résultats que pretenia. La novel-la va ser vetada a mesura 
que anaven pujant les votaclons per obra d ’un membre del jurat. La censura era 
molt béstia. Però també es va obrir una certa controvèrsia en determinate cercles 
oposats al régim i vaig fer alguns amies dels quais em sento orgullos. VaIg tenir 
una proposât de publlcacié sempre que passés la censura, cosa que el meu edi
tor no volia. Un amie madrileny va fer les gestions, però l’obra fou mutilada en un 
50%. Jo m ’hauria hagut de negar a publicar-la aixi de no haver estât per una certa 
dosi de vanitat juvenil.

En el camp intel-lectual s’han donat casos com Rusiñol o Vilacasas, que han 
estât pintors i escriptors. Se’ls qüestiona si han estât millors en un camp o en 
l’altre... Tu vas decidir no entrar em aquesta simbiosi. Vas optar per la plàsti
ca. Per quins motius?

Vaig prendre’m seriosament pintar perqué era un punt de sortida més adient a

les meves inquietuds. També per una 
qüestió de temps disponible. La narra
tiva m’exigia prendre un gir dràstic a la 
meva vida, i, per altra part, va fer-se’m 
evident que la meva vocaciò no era 
suflcientment torta per decidir-me.

Estic lluny de considerar-me un pin
tor escriptor alhora, com els casos que 
esmentes. Però és cert que arrossego 
un deix en la pintura que no és només 
el d ’un pintor. L’expressiò gràfica que 
em surt està v inculada a un fons 
excessivament llterari. Això explica 
l’empast excessiu que dono als meus 
colors. Fins i tot he usât tinta xlnesa en 
els meus olls, almenys en els esbos- 
sos que he fet, cosa no massa ortodo
xa en un pintor.

Com a artista pintor ens has anat 
sorprenent en les teves successives 
creacions i en aquelles principal- 
ment que has tractat temes mono- 
gràfics. El darrer fou el que vas crear 
inspirât en el tan conegut per passar 
a la história del país: el 23 F. El tema 
Tejero. Una coMecció que fou pre
sentada a Méxic. Un tema que ha 
reviscut arran del seu aniversari. No 
t ’han plantejat el fet d’haver-se pogut 
exhibir ara?

Quan he trebaliat més de gust és 
quan he expressat la meva visló deis 
fets que més o menys m’han marcat: 
la guerra civil; la lectura una mica tar- 
dana deis evangelis que ha fet que 
aprofundís més en la paraula de 
Chst...

Sobre la Interpretació deis fets del 23 F 
va colplr-me en el sentit esperpéntic de 
l’esdeveniment, primer. Vaig fer uns 
dibuixos que van anar a Méxic de la má 
d’un bon amie. Era un moment délicat 
per exposar-los aquí. Ara, els meus 
dibuixos están fora de Hoc per exposar- 
los aquí. Ara tot s ’ha diluit en una fòrmu
la de no buscar cinc peus al gat, molt 
ben calculada...

Per la teva polièdrica Sensibilität 
artistica -i humana alhora- has fet 
altres temàtiques, en les quais, a 
part de la seva profunditat, són testi
monie vitáis de les grandeses i misè- 
ries humanes. Uses un sentit de l’hu- 
mor molt proper a l’humor negre. En 
altres s’hi transpira una mena de
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tenebrisme. Com definiries aquesta 
vessant?

Puc contestar, enganyant-me a mi 
mateix, amb la segCient parrafada:

Com tot artista contem porani he 
escoltat diversos llenguatges abans 
de prétendre expressar-me en un de 
propi. Prétendre no haver vist mai un 
G utiérrez Solana; un Goya dels 
Capricis; dir que mai no has estât col- 
pit per les seves pintores negres, és 
negar una evidència. L’aspiració d ’a- 
costar-me a la realitat del món actual 
que has escollit reflectir, no et deixa 

anassaumar-gapecusar-colors-vjvament- 
amables. És molt diferent sentir com 
un Matisse imbuït de beilesa i estètica 
principalment, que moure’t en reaiitats 
on les coses son més fosques.

I aixi és com he sentit durant un llarg 
période. No obstant em cal confessar 
una realitat ben diferent: començo i 
acabo un quadre normalment amb un 
únic pinzell, que no netejo mai. Això 
explica els tons opacs I una mica 
bruts, que si bado una mica no puc 
evitar.

Amie Francese, tu has viscut la 
Vida cultural de la ciutat. Més o 
menys de prop. Al llarg dels anys la 
ciutat ha bategat amb pulsacions rit- 
miques o arritmiques; osciMacions 
com en tots els cicles, però cal que 
persones com tu deixin testimonis, 
que expressin comentaris o critiques 
amb judicis objectius. Despatxa’t al 
teu aire, amie Francese.

Més que la vida cultural, he viscut 
enmig d ’un fenomen mercantil que va 
fer que Sabadell tingués una certa res- 
sonància a tot arreu, en un déterminât 
moment.

Sempre m ’ha semblât que no hi ha 
hagut massa entesa ni unió entre la 
gent, i que Sabadell ha estât una 
mena d ’orgull per als incondicionals

de sempre, i una font d ’interessos 
econômics per a molts d ’altres.

Va ser en aquest période que 
esmentes una mena de Manchester 
català, que va sorgir un fenomen de 
proliferacié de fabricants amb molta 
empenta i unes facilitats més grans 
que avui, de fer diners... Una espècie 
d ’època daurada per molta gent. Ser 
fabricant, sovint, es relacionava amb 
l’acudit fácil.

Es va passejar per molts indrets una 
cultura mediocre i un sentit del ridicul 
inexistent. Anècdotes d ’aquest pério
de arribaven a Hoc tan diversos com 
teatros del Paral-lel o el mateix Liceu, i 
a moites cases i reunions privados

Constatar aixó no té cap mena de 
relació amb el fons cultural i amb una 
personalitat certa que a Sabadell sem
pre ha prevalgut. Tampoc té res a 
veure amb firmes industrials de renom 
que van seguir un carni diferent, pres- 
cindint d ’aquesta competéncia. Si he 
esmentat aixó és perqué vaig viure 
enmig d’aquesta eufória que en certa 
manera resultava divertida.

Al pas del temps has conegut per
sones amb les quais t ’han unit vin
eles d’amistat o de companyonia. 
Entre tantes et demano que n’evo- 
quis algunes, destacant-ne els seus 
valors humans.

Tots ens apropiem de determinados 
situacions predilectos. Jo n’he tingut 
nombroses i variados, com possible
ment Il ha passât a tothom. És molt difí
cil posar noms i recordar les cir- 
cumstàncies a tot el que has viscut.

També t ’has mogut en el camp del 
téxtil, en aquesta “Manchester cata
lana” que ha perdut bona part de la 
seva hegemonía industrial tèxtil. Ha 
sofert canvis que tu has vist i has 
viscut i dels quais podries fer una 
mena de valoracié (Pots filar més o 
menys prim...)

Indubtablement els joves que han 
substituït les generaclons precedents 
s’han decantât, molts, peraltres activi- 
tats que no tenen res a veure amb la 
tradició tèxtil.

Aixô ha succeït a molts altres països. 
La mateixa Anglaterra se’ns va antici-
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par fa molt de temps. El tèxtil de gran 
producció es va anar traslladant als 
Indrets amb una mà d ’obra més bara
ta. Avul Sabadell ha donat un tomb 
total en el seu carácter, el tipus d ’in
dùstria que s ’imposa, la forma de vida, 
la prolongado a segones residèncles 
tots els caps de setmana. Tot fa que 
hagi perdut un gran pes en la seva 
Identität. El mon sencer s ’està massifl- 
cant i aquest procès no hi ha res que 
pugui aturar-ho. Potser es resoldrà 
finalment en una vida més interessant.

En el camp artistic també hi ha 
hagut temàtiques de tota mena. Com 
contemples les evolucions que s’han 
opérât?

Logiques. El mèn evoluciona i l’art no 
és res més que una petita parcel-la de 
tot el conjunt. El que avui es fa en el 
món artistic té un valor comparable al 
que es felá abans d ’ahir.

Hem pujat al seu estudi, al seu sanc- 
to-santorum, on fa les seves obres. 
Obres sense emmarcar, penjades, tal- 
ment esteses a les parets, ací I allá... 
Conformen un ambient plástic amé, 
atractiu... Podem contemplar algunes 
de les seves obres que són part de la 
nova sèrie que fa un temps començà a 
preocupar-se: la dedicada a l’art i el 
folklore andalús. El flamenc. D’aquest 
art ell sempre n’ha estât un admirador. 
Reconelx la seva profunditat i aixi ho 
transmet a cada quadre. Tenen, a 
diferèncla d ’altres, un expressionisme 
més viu, amb més color. Potser algún 
dia podrem veure-les en una exposi- 
ció. Tal vegada caldrà donar-li una 
decisiva em penta perqué això ho 
decideixi... Eli, però, va continuant la 
sèrie...

Ens deixem quan la llum de la tarda 
s’està reslstint en les tulles més eleva- 
des dels arbres... El jardí es desdlbul- 
xa en les ombres suaus...

Damunt la tauleta i sobre la butaca, 
uns lllbres. El de Truman Capote, 
Retratos, sembla que Marilyn ens fa 
l’ullet... m

O Ü E S TIO N A R I P R O U S T
-El principal tret del meu carácter?
-Desordenat; objectius dispersos.
-La qualitat que prefereixo en un home?
-La intel-ligéncia.
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-La feminitat.
-Allò que més m’estimo deis amies?
-La sinceritat.
-El meu principal detecte?
-La inconstáncia.
-La meva ocu pació preferida?
-Fer correr la imaginació sense una finalitat concreta.
-El meu somni de benestar?
-Alliberar-me de complexos.
-Quina fóra la meva pitjor desgrácia?
-Soledat.
-Qué voldria ser?
-El que de veritat significa ser independent.
-On desitjaria viure?
-M’està bé el Hoc on vise.
-Quin color prefereixo?
-El blau del cel d’alta muntanya.
-Quina flor prefereixo?
-La mata de farigola i I’orenga.
-Quin ocell prefereixo?
-L’oreneta.
-Els meus autors preterits en prosa?
-Truman Capote, Quim Monzó, A. Huxley.
-Els poetes preterits?
-Garcia Lorca, TS Eliot.
-Els herois de ficció?
-Robin dels boscos.
-Les meves heroines de ficció?
-Caputxeta vermella.
-Els meus compositors preterits?
-John Lenon, Duke Ellington.
-Els pintors predilectes?
-Giotto, Picasso, de Kooning.
-Els meus herois de la vida real?
-Jesucrist.
-Les meves heroines històriques?
-Angela Davis.
-Els noms que prefereixo?
-No en dlstlngeixo cap en particular.
-Qué detesto més que res?
-Que em manipulin.
-Quins caràcters històrics menyspreo més?
-EIs dictatorials.
-Quin fet militar admiro més?
-La guerra de Troya.
-Quina reforma admiro més?
-La tecnologia punta d’ùltima hora.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Tenacitat i més capacitat de treball.
-Corn m’agradaria morir?
-Ràpid.
-Estât present del meu esperit?
-Sobrepassat.
-Fets que m’inspiren més indulgència?
-Les discrepàncies de fons de la joventut envers la nostra generació. 
-El meu lema?
-No pensar massa en el passât.
-Corn SÓC O corn em veig?
-Desdibuixat
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PERFIL:
Té un bru naturai 
talment d ’alta muntanya.
Desempipat perqué ja no fuma amb pipa. 
Faulknehà, Kafkanià, Capoteià...
Pinta I repinta.
Eli “retrata la humanitat” 
fins i tot amb tinta xina...
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CUINA_______
Les dones o la cuino
Joan-Antoni Ferrari

O bservin , si els piau, que el titol no té 
cap signe de puntuació; no voi, dones, 
defensor el confinament del gènere 
femení a aquesta mena de gineceu 
que fou la cuina. I que com a tal defen- 
saven, també: allò de «fuig, que els 
homes no hi heu de fer res, a la 
cuina», que deien. Un servidor voldria, 
avui, fer esment del paper que fan 
algunes dones en la cuina de restau- 
ració, ac tiv ita t en la guai sembla 
-sem blava- que només hi destaques- 
sin homes, quasi. La meva muller 
sosté que el fet es deu a qué les dones 
ja consideren «natural» cu ina r-cu ina r 
bé- i, pertant, no es fan autopromoció; 
els homes, en canvi, sí que ho expli
quen. Un servidor creu que, si no és 
veritat, se li assem bla molt, però, 
també, que si un piat t ’ha quedat bé, 
per qué no ho pots dir?

De fet, no és que no existeixin - i  no 
hagin existit- establiments de restau- 
ració regits per una dona, que no 
hagin tingut, i tinguin, renom. «Ca la 
Flora», de Banyoles, «Ca la Nieves», 
de l’Escala, «Ca la Irene», d ’Arties... 
En aquest darrer establiment, on por
ten un tast de mitja dotzena de primers 
plats del dia i hom encom ana un 
segon, la senyora Irene renya a qui no 
té gana; amb tota raó: que hi vas a fer, 
desganat, a ca la Irene? És com anar 
a l’ópera amb taps a les orelles! 
També hi ha altres establiments, que 
no porten el nom de la mestressa, 
però que són plenament recomana-

Filadors, 28 Plaça St. Roe, 24

Aquesta marca és qualitat
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bles. L’«Hispània», de les germanes Reixac, a Arenys de Mar, tan conegut q ue ja  
ni necessita cap elogi; o la «Fonda Emilio», de Les Borges del Camp, que porten 
les germanes Muguet. Hi podran trobar des de plats de creado -am b  ingredients 
tradicionais, generalment- fins a una antiguitat culinària -e l «menjar blanc», que 
ja surt al receptan del Sent Soví^-, encara que potser ara no es faoi com llavors:

Si volls ffer manyar b landí, prin gualines e cou-les, e puys, can les 
auras ben cuites, prin del blanch dell pits e de les ales, so és lo 
blanch, e talle-u ben manut, e mol-lo axí con a ffarina. E ages let d ’a- 
melles destrempades ab lo brou de les gualines, e mescla-y hom de 
l’aròs^ en guissa que torn espès; e après lo blanch de les galines, e 
quan sia cuyt. E vol-se coura a bresqueE de brases, per pahor de 
ffum. E no’n deu hom pertir la mà, per raó com tem molb. Puys prin 
hom dell sucre blanc, e mescla-u hom mentre que cou. E quan és 
espès a fur de morterolF, leve-u hom del ffoch. E va sempre en 
escudelles. E prin hom de sucre, e met-ne hom per escudelles axi 
com a pólvora. E axi’ll menges.

Sembla que la cosa es va arreglant, però. Aoaba d ’aparèixer Del p lat a la v!da\ 
dedicat a la Carme Ruscalleda, cuinera del Restaurant «Sant Pau», de Sant Poi de 
Mar, que té dues estrelles a la guia Michelin. Sense esmentar-la pel nom, quan va 
saber que havia obtingut la primera, un servidor ja se’n felicitava a l’article «EIs 
plats que feien eis homes», publicat al Quaderni de l’estiu del 1996. El Ilibre, corn 
és logic, és encomiàstic. Mirant les fotografíes, ja es fa evident que no pot ser d ’al
tra manera. Fan venir salivera: el reflex de Pawlow a tota máquina. Un servidor va 
oórrer a comprar-lo, per aquest i altres bons auguris, que prometen que será 
atractiu, per no dir imprescindible: referéncies a Josep Pía’’ i a uns peixos força 
desconeguts, finissima, carissima (mig quilo, tres mil pessetes, l’estiu passât), els 
«raons». A Mallorca els anomenen «raors», com les navalles d ’afaitar. Potser, una 
mica, per la forma llarga i aplanada; però, sobretot, per com tallen les seves 
dents. Com sap qui ha tret l’ham de la booa d ’algun: tenen dues dentetes que 
tallen més que la vista.

Però els devota de la cuina, sentim la nécessitât de peregrinar als nostres llocs 
sants. Avui mateix hi hem dinat. En arribar a l’establiment, deixat el cotxe al seu 
pàrquing, un nou bon indici: una nota d ’humor, rient-se intel-ligentment d ’un 
mateix; un rellotge de sol, situât a terra, a l’ombra de quatre grans plàtans bords. 
Som a Sant Poi! Esperem que l’òfset no amagui el matis, a la fotografia. La pedra 
de toc d ’un eoe o coquessa, però, és la taula. Alla, dues sorpreses i cap decep- 
ciò. De primer, un servidor ha escollit coca d ’espardenyes. El nom sona molt poc 
refistoiat, oi? Dones res d ’això. Sobre un rectangle de pasta de full, recobert amb 
una capeta de daurat sofregit de ceba, finissimament tallada pel llarg, unes 
espardenyes cuites amb una gota d ’oli, acompanyades de trossets de maracuià 
confitat. Dues culleradetes d ’una salsa a base de iogurt, li donen el contrapunt 
àcid. Ja s ’ho imaginen, no? De segon, un rap, amb pèsois en dues textures. Més 
sofisticat, això de les textures -p èso is  sencers i en puré, és dar. Dones la simpli- 
citat pura: dos trossos de rap -d e  primera, no cal dir-, enfarinats i fregits. I ara que 
som al seu temps, els pèsois: els sencers, escaldats. Una delicia. L’essència liqui
da de l’hortalissa, tancada en la seva cutícula, que esclata per una suau pressiò 
de la dent. Quins pèsois més amables i civils! Res a veure amb aquells durs i fari-
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nosos, casernaris, que semblen muni- 
ciò de guerra i que hom troba alguns 
cops. Completa el plat una tija de pa, 
molt més fina que un grissini, perfuma
da d ’ali. Després d ’estar una estona al 
cel, el compte torna a fer tocar de 
peus a terra. Del bo, poc, diu la dita 
popular.

Cal que els confessi que un cop 
oomprat el llibre, un servidor es va 
adonar que havia adquirit una traduc- 
ciò al castellò, i que l’original és en 
català i obra d ’un lingüista; calia fer 
esperar la lectura, fins a tenir-lo. 
Esmenada l’errada a l’establiment de 
la protagonista, sense cap por per 
l’acte de fe, abans d ’encetar-lo, aqui 
queda reoomanat.

I un modest suggeriment a les cuine- 
res que no s’ho fan valdré: si el plat els 
ha sortit bo, facin-ho constar; ni que 
sigui cada hora d ’àpat. Si els objecten 
que ja toca, que sigui bo, responguin 
que és cert, però que això no priva 
que se’n pugui fer proclama. Que la 
veritat sempre es pot dir.

' Recepta extreta de Llibre de Sent Soví.
Ed. Barcino; Barcelona, 1979.
 ̂arrós 
 ̂fogó
"cal no parar de remenar, per por de qué 
no s’agafi.
 ̂morterol, piat avui ja perdut al nostre país. En 
tan en alguns llocs d’Espanya i en diuen 
«morteruelo».

® de Jaume Coll. Ed. La Magrana; Barcelona, 2001. 
'  my cup of tea, si no els molesta.
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- Així no es p o t p in ta r! Ja  n'hi ha prou, ñas  de m ocsil 
Treu a q u e s t soroll infernallll
- Ei, no e t  g ra tin is  t a n t  coMegal Tu rai, que nom és  
ho s e n ts  ara: Jo  he d 'a q u a n ta r-h o  t o t  el d ia...
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PROGRAMACIO D’ESPECTACLES

Dim ecres 2, d ivendres 4 i  diumenge 6 de m aig  
LA TRAVIATA, de G. Verdi
A càrrec dels Am ies de l’Opera de Sabadell 
Teatre P rincipa l, c. de Sant Pau, 6

ilflU HiM iU Jiillill
Divendres 25, d issabte 26  i  diumenge 2 7  de m aig  
LA MARE SEMPRE EM DEIA NO
Am b Mercè Angles, Anna Guell, J u d it Lucchetti i Fina Rius 
Casal Pere Quart, Rambla, 69.

Divendres, 18 de m aig  
ORQUESTRA SIMFÙNICA DEL VALLÈS I 
ORFEÓ CATALÀ 
CONCERTS
Obres: W.A. M ozart (1756-1791)
Teatre P rincipa l, c. de Sant Pau, 6

Dim ecres 9 de m aig  
TRIO UNDA MARIS
Obres de F. M ancin i, B. Storace, T.Flume, G. Sanz, M. M arais i M. P ignolet. 
A ud ito ri de la Caixa d ’Estalvis de Sabadell, c. d ’en Font, 1.

Dimecres 6 de ju n y  
CORAL BELLES ARTS
Obres de N. Casanoves, F. M endelsohn, J. Rheinberger, E. Elgar, G. Dyson, A. 
Copland i Espiritual (Flarm. E. Potz).
A ud ito ri de la Caixa d ’Estalvis de Sabadell, c. d ’en Font, 1.

Divendres 18 de m aig  
SOMNI D ’UNA NIT D ’ESTIU
Teatre Barcino
A 2/4 de 10 del vespre, a la Sala M iguel Flernández, ronda de la Roureda, 24. 
Organització: A jun tam ent de Sabadell.

TEATRE PRIN
D iiiuns 28 de m aig
LA JAULA DE LAS LOCAS, de Jean Poiret
Am b Paco M oran i Joan Pera 
Teatre P rincipa l, c. de Sant Pau, 6

M A M A C I O  I N F A N T IL
Divendres 25  de m aig
CARLOS SEGARRA; T.B.T; GREEN FINGERS
Sala d ’Espera, pi. Laietana, 48.

D ivendres 15 de juny  
n .L .T ; BATZAK; CRAZY BRAINS
Sala d ’Espera, pi. Laietana, 48.

Dijous 10 de m aig  
CORAL DE PETITS
Església de St Félix, plaça de Sant Roc

Dijous 11 de m aig  
CORAL DE GRANS
Teatre P rincipa l, c. de Sant Pau, 6

Diumenge 6 de m aig  
LA CASETA DE XOCOLATA,
a carree de Joven tu t de la Farándula
Saia M igue l Hernández, Ronda de la Roureda, 24.

Diumenge 20 de m aig  
IAQ UEST CONTE S ’HA ACABAT, 
a carree de Dream s Dansa
Sala M iguel Flernández, ronda de la Roureda, 24.

Diumenge 2 7  de m aig  
QUINA CANYA!
a cárrec de Els M inistriis  del Raval
Sala M iguel Flernández, ronda de la Roureda, 24.

Diumenge 3 de ju n y  
Acte de cloenda: TIRIFATI 
a cárrec de la Companyia P.A.I.
Pare de Catalunya.

Ajuntament 1^1 de Sabadell
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20 anys del Premi Sant Joan
Jaime Vándor
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Presentació

Acabem  el curs. I l’acabem com el várem començar, mostrant el nostre 
comprom is per la literatura, l’art, per les persones. Si fern un balanç del 
curs que tanquem no podem deixar de ressaltar el gir que ha fet la revis
ta. Tancàvem el curs amb un especial sobre la preservado de la nostra 
memòria col-lectiva amb l’especiai sobre els catalans que van sofrir l’ho- 
locaust, i l’obriem amb un número sobre la figura de Thomas Bernhard i 
una exposició monogràfica de primer ordre a l’Aliança; posteriorment 
seguiem parlant de compromis amb Rogelio Saunders, escriptor cubà 
exiliat a la nostra ciutat, I encara, amb un Plec, dossier excepcional sobre 
la figura de Heiner Müller, sobre la quai ens hem convertit en precursors 
del seu coneixem ent al pais, présentant, a més, una cosa que encara no 
haviem fet amb escriptors estrangers: textos de primera linia traduits en 
exclusiva al català.

En aquest número hi destaca, a més del que ja és destacadle de per si: 
el m anteniment dels nostres col-laboradors habituais, dos noms propis del 
seu compromis amb el mon i amb l’art: d ’una banda l’artista sud-africà 
William Kentridge i el seu art vinculat a l’antiapartheid, i de l’altre la figura 
de l’inteMectual hongarès afincat a casa nostra des de fa molts anys Jaime 
Vándor, que ens mostra una literatura pràcticament desconeguda i ens 
ofereix també els seus poemes. També és un número per parlar d ’un deis 
premis més importants del pais, el Premi Sant Joan.

Esperem començar el curs amb prou forces com per endegar nous pro- 
jectes, noves déries... I ja n’hi ha una al sarró, a l’octubre publicarem un 
nou Plec, el dedicat a les ponéncies presentades en el II Simposi sobre 
l’Exili i la Deportado que es realitzará a Castellar del Vallès.

David Serrano, director

MODA EN PELLI PELLETERIAQ
llorenç CQbQlle

Escola Industrial, 22 pis • Tel. 93 725 75 59 • SABADELL

home /  dona

FÈi
Sant Quirze, 5

NAINA
• Tel. 93 725 59 50 • SABADELL
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_______SOCIETÀ!
L'estât del cotolà  

Q lo Cotolunuo Nord
Sergi Curbi

El concepte Catalunya Nord pot resul
tar per a molta gent curios i fins i tot 
divertit. Per a molts és sinònim d’un 
territori francés que és conegut per
qué alguns dels seus individus parlen 
un català peculiar, que fa una certa 
gràcla pel seu accent estrany. El cert 
és que Catalunya Nord és molt més 
que això. Per entendre qué significa, 
ens hem de fixar en un altre concepte: 
el dels Países Catalans.

Els Países Catalans s’extenen de 
Salses a Guardamar i de Fraga a Maé 
i designen aquell espai geogràfic en el 
quai la cultura, la llengua I la historia 
catalana són comuns. Catalunya Nord 
forma part d’aquest espai i per tant té 
una série de caractéristiques que són 
comunes amb les del Principat. Un 
d’aquestes “simllituds” és la llengua.

La llengua parlada a Catalunya Nord 
és un dialecte del català. És el rosse- 
llonés 0 català septentrional i forma 
part del bloc del català orientai. La 
seva situacló actual és força precària. 
El procès d’afrancesament iniciat a 
partir del Tractat dels Pirineos (7 de 
Novembre de 1659) va acabar impo- 
sant-se amb força especialment des- 
prés de la Segona Guerra Mundial, 
amb la implantació definitiva del 
francés a les escoles. A aquest fet se II 
ha de sumar el nul paper que el català 
juga a l’adminlstracló i a la política 
centralista de l’estât francés, que es 
nega a reconéixer les minches que 
existeixen dintre les seves fronteres. 
Aquest fet, a més d’una fortissima 
immigració provinent de la resta de 
Franga, ha provocat una ruptura gene
racional i ha fet que molts pares ja no 
vulguin transmetre la llengua ais filis. 
Per tant podem dir que el català és 
una llengua minoritária parlada per 
poca gent. El seu ámbit d’actuacló és

força réduit i només és present a l’ám- 
blt doméstic i en algún mitjá de comu- 
nicació de baixa difusió.

No obstant la seva pobra situació el 
català és una llengua de prestigi a la 
Catalunya Nord. Les peques escoles 
en català (d’iniciativa privada) promo- 
gudes per l’Assoclacló Arreis, no 
poden fer front a la demanda de pares 
que volen que els seus filis rebin la 
seva educacló en català.

A continuació vegem alguns gráfics 
que ens ajudin a entendre millor la 
complexa situació del rossellonés.

Escolta mitjans de comunicació en 
llengua catalana?

4- Pensa que s’hauria d’ensenyar el 
català a les escoles?

Llegelx mitjans de comunicació en 
llengua catalana?

3- Li agradada poder veure TV3?
93%

2% 3% 2%
Si No Ns/Nc Ja la veu

92%

S%- -3%-
Si No Ns/Nc

Com es pot observar en els gráfics la 
práctica del català es situa entorn del 
30%, és a dir, un de cada tres nord- 
catalans afirma que entén el català. 
Per altra banda més del 90% deis 
enquestats es mostra favorable a que 
el català estigul més present a la 
socletat i en certa manera volen que 
torni a estar viu.

La grácia final és saber si el català 
resistirá o, en cas contrari, quan desa- 
pareixerà. La resposta no és ni clara, 
ni immediata. L’evolució de tota llen
gua és un procès llarg I fruit del pas de 
les generaclons. En principi el català 
ja hauria d’haver desaparegut fa tres- 
cents anys i encara es viu. Qui sap si 
n’aguantarà tres-cents més o es per- 
drà d’aqui dues generacions.

La impressió que em van donar 
aquellos terres i aquella gent m’espe- 
rança i m’espanta. Els nord-catalans 
tot I sentir-se francesos també són, i 
diuen ser, catalans I com a tais Iluiten 
per un seguit de simbols que els iden
tifica. És per aixó que la senyera és 
omnipresent i és per aixó que molts 
encara Iluiten per fer perdurar el 
català. Per altra banda, la nuMa ajuda 
de l’adminlstració, la minoritzada I 
minoritária preséncla del català i la 
pressió monolingüista francesa fan 
perillar l’existéncla de la nostra llengua 
a Catalunya Nord.
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No fa gaires dies, sortia un treball esta- 
distic als diaris sobre quants Ilibres es 
venien a les diverses comunitats autono
mes en la llengua propia. A Catalunya, 
un quaranta per cent aproximadament 
dels Ilibres que es venen son en català. A 
d’altres comunitats en llengua propia, 
Euskadi, Balears, Pais Valencià, Galicia, 
aquesta xifra estava al voltant de quinze 
per cent. La constatació sembla, d’entra- 
da positiva, i ho és. Però és sobretot el 
résultat d’un procès especific en relaciô 
a la llengua catalana, que no ve de fa vint 
anys, sinó de fa cent vint anys I que ha 
générât una diferència essencial respec
te a d’altres llengües sense Estât o fins I 
tot respecte a d’altres zones de la nostra 
mateixa llengua. A Catalunya, el català 
ha estât una llengua de prestigi. Això fa 
possible unes xifres no del tot satisfactò- 
ries, però encara positives. Però la dada 
ens ha de fer pensar sobre les prioritats i 
els objectius de la nostra politica lingüis
tica, perqué ens demostren que quan 
aquest prestigi no hi és, quan no es té o 
s’ha perdut, els usos socials de la llen
gua es perden també d’una manera ine
xorable. En d’altres paraules, la batalla 
central del català avui, és com sempre la 
del coneixement de la llengua, però és 
també la del prestigi.

Observem el cas d’altres llengües 
sense Estât o del mateix català a d’altres 
zones. El nivell de coneixement I fins i tot 
d’ús quotidià del català és més alt a les 
Balears que a Catalunya. Evidentment, a 
Galicia hi ha més gent que sap gallee i 
que el parla que a Catalunya pel que fa 
al català. Catalunya ha tingut un indez 
migratoris enormes, extraordinaris, i no 
tant sois en els últims trenta anys, i això 
ha impactat sobre els percentatges de 
coneixement I d’ús social del català. Però 
és curiòs que en moites zones on la llen
gua pròpia és més coneguda, més par
lada, perqué hi ha molta menys poblaciò 
d’origen forani que no pas a Catalunya, 
aquesta llengua queda fora de molts 
usos socials de prestigi. Amb els amies

SOCIETÀ!_____________
Lo nomnalització social i cultural 
de lo llengua catalana.
Una Iluita pel prestigi
Vicenç Villatoro

balears ho hem parlât moites vegades. El 
problema del català a les Balears no és 
de desconeixement -o no ho ha estât fins 
fa ben poc, fins que el boom turistic ha 
disparat la immigraciò-, sinò de prestigi. 
Tothom sap català, però molt sovint 
molta gent ha pensât que el català era 
una llengua d’estar per casa, mentre que 
els usos sociais solemnes, culturáis, 
econòmics eren per al castellà. El mateix 
passa a Galicia: el problema és el presti
gi de la llengua. El problema és que la

llengua no ha estât associada tradicio- 
nalment a les classes mitges emprene- 
dores i ascendents, sinò al mòn pagès o 
rural, en decadència. Això està canviant, 
però fins fa uns anys era aixi.

A Catalunya, el català ha tingut una 
situaciò millor, malgrat els index més bai- 
xos de coneixement, perqué ha estât una 
llengua de prestigi. És a dir, perqué els 
ciutadans de Catalunya han cregut que 
es podien fer en català coses que tenien 
prestigi social. Personalment, crée que hi
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ha tres àmbits que donen el prestigi social d’una llengua: el politic, l’econòmic i el cultu
ral, però no necessàriament per aquest ordre. El politic vol dir una que una llengua és 
percebuda com la llengua de l’administració, del poder, I per tant vàlida per als usos 
públics que la vida pública comporta. Tradicionalment, el català no ha tingut mai a favor 
aquesta font de prestigi, i la té ara, en eis ùltims vint anys, per primer cop. La segona font 
de prestigi és l'econòmica: una llengua de prestigi econòmica és aquella que és perce
buda pels parlants corn una eina de promociò social I personal i corn una eina de pene- 
traciò en el mercat. Aquesta Them tinguda a mitges. Per a les persones de fora, ha estât 
evident que aprendre català, aconseguir que els fills aprenguessin català, era una pos- 
sibilitat d’ampliar el mercat laboral. Però també El Corte Inglés, per dir un exemple, ha 
pensât que si feia els anuncis en català vendría més, que la Sensibilität lingüística dels 
seus clients premiarla aquesta opciò. Pensem, per exemple, que El Corte Inglés fa a 
Catalunya campanyes en català que a les Balears fa en castellà. Vol dir que pensa que 
ha Catalunya aquesta opciò lingüística comporta un valor afegít, que no II comporta a les 
Balears. Finalment, la tercera font de prestigi -i per a mi la bàsica i més important- és la 
cultura. Una llengua de prestigi és aquella que s’associa a una creació potent, a una idea 
de modernitat a una idea d’eina útil per explicar al món contemperan!. Aixó ha estât el 
que ha salvat el català al llarg de l’últim segle: que fins i tot en les pitjors condicions d’ús 
social, amb la font de legitimitat política en contra, amb una ambivaléncia de la legitimi- 
tat econòmica, el català ha estât el fonament d’una cultura important en termes Europeos.

Som on som -és a dir, em aconseguit el miracle de no desaparéixer, quan les condi
cions politiques i demogràfiques anaven en direcciò contraria- perqué no em perdut la 
batalla del prestigi. Però, avui, ¿estem guanyant aquesta batalla? No ho sé del cert. 
Anem a pams, I mirem-ho àmbit per àmbit. És obvi que el català a Catalunya és vista 
com la llengua de l’administraciò, del poder. Fins i tot més del compte: hi ha més poder 
politic i econòmic darrera del castellà. Però des del carrer hi ha una certa oficialitzaciò 
del català. Fle explicat l’anècdota moites vegades: en camps de fútbol de categories 
inferiors, on els entrenadors I els jugadors es criden, s’animen i s’insulten fonamental- 
ment en castellà, es fa servir el català per dirigir-se a l’árbitre. Un árbitre que, moites 
vegades, parla tant en castellà com l’entrenador que s’hi dirigeix. Però mentre que l’en- 
trenador li recrimina en castellà el penal que no ha pitat, II diu “àrbitro canvi” quan voi 
canviar un jugador, perqué aquest es un ús oficial, com una acta o com una instáncia. I 
el català és vist com l’idioma de les instàncies, en part. Això és bo i és dolent a l’hora. És 
millortenir-ho que no pas no tenir-ho o tenir-ho en contra. Però no garanteix res, tot sol. 
L’oficialitzaciô genera una part de rebuig. I el rise és que l’oficialitzaclô, si no va acom- 
panyada de les altres fonts de prestigi, evolución! cap a una llatinitzaciò, cap a una llen
gua pels papers i per a les instàncies oficiáis, i no per a la vida. En moites poblacions 
absolutament catalanoparlants de les Balears o del País Valencià que tenien ajunta- 
ments compromesos amb la llengua pròpia, durant molts anys només estaven en català 
els rètois oficiáis. Els de les botigues, els dels comerços, els civils, estaven el castellà. 
El català tenia a favor el prestigi oficial, però no l’econòmic i el cultura. No es venia més, 
en una botiga, pel fet de tenir el rétol en català. Això està canviant allà. Però és un rise.

La segona font de prestigi, l’econòmic. Certament, encara saber català obre el mercat 
laboral. Si aigú ha d’atendre el públic, tindrà més possibilitats de teina si parla dues llen- 
gües que si només en paria una. El que no sé és si encara vull fer les coses en català 
ajuda a penetrar millor en el mercat. Si volem que la gent etiqueti en català, posi els rètois 
en català, faci els productes també en català, hem de premiar els qui ho fan. Si no, ¿per 
què ens pensem que ho faran? Alguns, potser si, per patriotisme, però ens en podem 
refiar. Cal un cert grau de militància lingüística, perqué la normalitzaciò de l’ùs de la llen
gua no es faci al Diari Oficial, només o ens els mitings. Es fa també al supermercat. I tino 
la sensaciò que, en aquests moments, si els excesses del PP amb majoria absoluta no 
ens punxen una mica, la militància lingüística dels catalanoparlants no és gaire alta, men
tre que si comença a ser-ho la dels sectors dels castellanoparlants, a Catalunya i fora de 
Catalunya. Els catalanoparlants han considérât que la normalitzaciò lingüística, que la 
llengua, era una competència del poders públics. Fio és, però no n’hi ha prou.

Entrem finalment en la tercera font de prestigi, que és la cultura. La cultura en llengua 
catalana és important, en termes europeos i mundials. En veiem dades cada dia que ho 
confirmen. S’editen més Ilibres en català que en grec, posem per cas. O que en portu
gués a Portugal, deixant a banda el portugués de Brasil. Es publiquen en català un 7000 
títols cada any, que és molt. De la mateixa manera, el català és la desena llengua més

tradui'da del món, per damunt de llen- 
gües com l’àrab o el xinés amb desenes 
de milions de parlants. I la preséncia del 
català a Internet no és menyspreabie, tot 
i que la xarxa és cada vegada més un 
monopoli de l’anglés. Per el prestigi cul
tural no és tan sois quantitatiu. Fia de ser 
qualitatiu. Al català, a la cultura catalana, 
II falten algunes de les eines essencials 
de creació de prestigi. Li falten indústries 
de la comunicació, que són els certifica- 
dors arreu dels prestigis culturáis. En 
català es fan coses bones i coses dolen
tes, com arreu. Però no tenim els apara- 
dors mediàtics per Huir les bones. Els 
mécanismes de la generació del prestigi 
cultural, les empreses de comunicació 
compromeses amb el català, les indús
tries culturáis potents en la nostra llen
gua, són avui algunes de les nostres 
assignatures pendents. Més que no pas 
la creació en llengua catalana. Però si fal
ten els mécanismes de generació de 
prestigi, n’acabarà patint la creació i de 
retruc en patirà l’ús social.

A Catalunya, amb la transició democrà
tica, després d’un llarg période de dicta
dura, però també d’un période d’arriba- 
da de moites persones de fora que no 
coneixien la llengua -de vegades, en ori
gen, no coneixien ni l’existència de la 
llengua-, la prioritat va ser entendre el 
coneixement del català. Era una prioritat 
lògica: hi havia grans bosses dins del 
país que no tenien ocasió d’entendre’l. 
Es va fer servir per aquest objectiu d’ex- 
tensió del coneixement els dos instru
ments més eficaços: l’escola i la televi- 
siô. L’escola i TV3 han estât unes eines 
d’enorme eficàcia en la generalització 
-avui dia gairebé absoluta- del coneixe
ment del català però saber una llengua 
no vol dir fer-la servir. Els casos que 
comentàvem abans, Galicia, Balears, el 
mateix pais Valencià, en són una prova. I, 
sobretot, no voi dir fer-la servir arreu, en 
tots els àmbits de la vida col-lectiva. El 
repte d’avui és l’ùs social. Però l’ús social 
no es pot imposar. L’ùnica via que sem
bla segura per aconseguir aquest ús és 
el del prestigi, o la dels prestigis. El pres
tigi politic, encara més l’econòmic i 
-sobretot, i no escombro cap a casa- el 
cultural. Uns prestigis per als quais es 
poden fer moites coses des de les politi
ques de les administracions, però no 
n’hem de fer moites més des dels nos
tres àmbits de treball. Tots plegats, però 
molt especialment els creadors culturáis, 
la gent del món de la cultura. ^
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Memòria del Sont Joan
Joan RipoU

El Premi Sant Joan Caixa de Sabadell 
ha completi vint anys, i la seva histo
ria, a més de llarga, s’ha anat fent 
frondosa. Davant del riso de perdre’n 
la memoria pel simple transcurs del 
temps, ha semblât oportú ais dirigents 
de QUADERN de demanar—cal dir 
que amb insisténcia — a qui en fou el 
seu secretan al llarg de disset anys 
(1981-1997) una crònica sobre la seva 
gestació I les seves interioritats, amb 
el propósi de fixar el testimoni d’una 
vivencia, que en tot cas ha estât tan 
alliçonadora com apassionant

Desé aniversari del Premi, 1990.
□ ’esquerra a dreta: 

Joaquim Sala-Sanahuja, 
Manuel Joan i Arinyó, Joan Ripoll, 

Olga Xirinacs, Gabriel Janer Manila, 
Manuel Bofarull, Dolors Oiler 

i Jordi Sarsanedas.

DE COM MASQUE EL PREMI
El Premi Sant Joan fou créât l’any 1981, essent President de la Caixa de Sabadell 

el senyor Rafael Soler, i Director General el senyor Miquel Forrellad. En aquella 
època era costum que les Caixes —o almenys les catalanes— organitzessin per 
la diada de Sant Jordi una campanya d’obsequi de Ilibres als seus clients, triant- 
los d’entre les ofertes editorials de cada moment; era una promoció, en el tons, 
comercial, que aviat suscité la protesta deis Ilibreters, que hi veien una com- 
peténcia deslleial.

Fou així com, per iniciativa de l’assessor económic de la Calxa, Fluís Barbé, 
catedrátic de la Universität Autònoma de Barcelona, es llançà la Idea de crear un 
premi de novella en català que permetés de transformar aquella campanya en 
una promoció singular, ja que s’oferiria al client una obra original i inèdita, alhora 
que es contribuïria al foment de la literatura catalana. Pel seu carácter fonamen- 
talment literari, el desenvolupament de la idea fou confiât a aquest memorialista, 
en la seva condició, aleshores, de director de l’Obra Cultural de la Caixa de 
Sabadell, cárrec que ha tingut l’honor d’exercir al llarg de vint-i-vuit anys, de 1966 
a 1994; aixó fou sens perjudici que el departament comercial de la Caixa s’ocu- 
pés de la dotació (de les 500.000 pessetes iniciáis ais 22.000 euros actuals, ara a 
acarree de la Fundació de la Caixa), del tracte amb l’editorial corresponent i de la 
deguda promoció del Premi.

Tot plegat succeïa cap el mes de juny de l’any esmentat, per la quai cosa al 
Premi se li dona el nom de Sant Joan, tant per la proximitat d’aquesta festa corn 
per la seva tradició en l’imaginari dels costums catalans. Es fixa la seva conces- 
siô a finals d’octubre, ja que el darrer dia d’aquest mes se celebrava, per les
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Caixes, el “Dia Universal de I’Estalvi”, aleshores llargament promocionat per la 
Federació corresponent. Aviat ocorregué, però, que a la concessió del Premi s’hi 
sobreposava la dels premis Octubre, de València, que en aquella època tenien un 
ressò catalanista notable, cosa que aconsellá, a partir de 1987, passar-ho als pri
mers dies d’octubre, ja que també calia — per raons d’atenció periodística—des- 
marcar-se del Pianeta I del Nobel, que dominaven la segona setmana del mes; es 
feu així, fins que al 1996 es decidí de ser literalment fideis a la seva denominació, 
i passar la concessió del Premi al mes de juny i als dies més próxims possibles a 
la festivitat de Sant Joan.

ELECCIO I FUNGIO DELS JURATS
Les primeres preocupacions dels organitzadors foren les de proposar l’editorial 

que hauria d’editar el Ilibre, i el nomenament del jurat que l’hauria d’escollir. En el 
primer cas, tot establint els contactes comerciáis pertinents, s’escolli la prestigio
sa firma Edicions 62, que inclouria l’obra en la coMecció “El Balancí”, com així s’ha 
anat fent fins ara. En el segon cas, s’establí d’antuvi un contacte discret amb el 
prestigiós critic Joan Triadú perqué suggerís algún nom significatiu portal de pre
sidir el jurat, i s’iniciaren les primeres temptatives: un deis noms recomanats fou el 
de Xavier Benguerel, que havia tornat de l’exili i novament publicava, amb éxit, 
meméries i novel-íes. L’autor, per raons personals, no accepté, com tampoc no 
acceptarien, més tard, Manuel de Pedrolo i Pere Caldere.

S’optà, finalment, per recòrrer a autore d’una generació més jove, i així sorgi el 
nom de Jordi Sarsanedas, que accepté l’encérrec no sense vèncer la seva 
resistència inicial. L’esquema de la composició del jurat, vigent fins ara, ha estât 
el següent: un autor reconegut (al llarg de la història del Premi, l’esmentat 
Sarsanedas, i després Joan Perucho i Pere Gimferrer), un professor universitari 
(Joaquim Marco, i després Dolors Oiler), un critic o periodista cultural (Agustí 
Pons), un autor local vincuiat al món intel-lectual (Joaquim Sala-Sanahuja), i un 
représentant de la Caixa (Joan Ripoll, i després Fermi Pons, gerent de la Fundació 
Caixa de Sabadell). No cal dir que alguns d’ells exercien dues o més funcions 
albora: Joaquim Marco, Pere Gimferrer, Joaquim Sala-Sanahuja o Joan Ripoll han 
exercit també de critics, o el mateix Sala desenvolupa així mateix cérrecs docents 
universitaris. En tot cas, s’ha procurât de fer els minims canvis possibles en el 
jurat, per tal de mantenir la coheréncia en la seva línia i evitar excessives 
osciMacions de criteri; aquest ha estât un deis principals components de la per- 
sonalitat que ha mantingut el Premi al llarg dels anys.

Altres caractéristiques han estât el toc no comercial del guardó, ja que el Ilibre 
premiat no s’havia de vendre perqué la Caixa el regalava; l’alt tiratge, que en oca
sione arribó als vuitanta mil exemplars, a més deis habituais que fa l’editohal per 
vendre a les llibrehes, a fi que el Ilibre pugui arribar a tothom; la total i absoluta 
independéncia deis jurats —de la qual aquest memorialista en dóna fe — , man- 
tinguda sempre amb exquisida observóncia per la Caixa; i, en fi, l’alta participa- 
ció de concursante.

Pel seu carócter de Premi désintéressât, entés a vegades erròniament com a 
conservador o benèfic, es produïren, sobretot als començaments, alguns equi- 
vocs: la concurrència d’autors aficionats, amb escasea o nuMa formació literéha, 
així corn la valoraciô mal entesa d’algunes obres premiades. Es donó el cas, per 
exemple, que el primer Ilibre premiat, “Adéu, tarons, adéu”, d’Antoni-Lluc Ferrer, 
fou interprétât d’antuvi corn un Ilibre infantil (potser per la seva portada, que repro- 
duïa unes joguines), amb el consegüent escéndol per part d’algù en trobar-se 
amb uns episodis d’iniciaciô sexual del nen protagonista, cosa que comporté — 
sembla ser— la crema d’algun exemplar en un “auto de fe” totalment extempora- 
ni; un altre equivoc s’esdevingué amb el premi de 1984, “Els nus de Babilònia”, de 
Gabriel Janer Manila, un titol metafòric sobre el pas de la Mallorca rural a la turis-

tica, que fou interprétât per algù corn 
l’enunciat d’un Ilibre didéctic sobre 
geografia...

No cal dir que la preocupació del 
jurat, format per professionals, ha 
estât sempre la de valorar la qualitat 
literéha, la voluntat d’estil i la perfecció 
de l’eschptura de les obres presenta- 
des, corn es desprèn de la condició 
intel-lectual dels qui n’han format part; 
i aixô per sobre de concessions i de 
possibles oportunismes; fou aquest 
criteri, sens dubte, el que porté a no 
adjudicar el Premi els anys 1987 i 
1991, corn ho fou el de concedir-lo per 
unanimitat a una obra tan hermética 
com “L’estuari”, d ’un autor difícil, 
Miquel Bauçé, l’any 1989. Altrament, 
és lôgic compter amb les diferències 
de gustos i de criteris entre els cinc 
components del jurat — nombre señar, 
per evitar empats en les votacions — , 
diferències resoltes en les delibera- 
cions prévies i, en últim cas, en les 
votacions finals.

EL CONTEXT DISSENYAT PELS 
FINALISTES

La història d’un premi literari no l’es- 
criuen només els guanyadors, sinó el 
conjunt d’autors que hi concorren; ells 
són els qui formen el context que fa 
possible l’existència i la continuì'tat del 
guardò, i alhora els qui representen el 
perfil generai de la literatura d’un país.

El repés de la llista de guardonats — 
que es fa més endavant— denota l’es
tât de la qüestió a través del fet que la 
majoria d’autors són nascuts als anys 
quaranta i cinquanta, représentants, 
dones, de les generacions literéhes 
dels seixanta i dels setanta, però el 
context de tots els concurrents marca 
una cronologia més extensa, que es 
remunta a la primera década del segle 
i arriba fins als nostres dies.

Això fa que sigui intéressant de res- 
seguir, almenys, els noms d’alguns 
finalistes, cosa que dibuixa gran part 
del mapa literari del país. A la primera 
convocatòria, de 1981, s’hi troben 
obres com “Aquest seré el principi”, 
d’Anna Murió (vidua d’Agustí Bartra), i 
“Els gossos d’Acteó”, d’Avel-lí Artís-
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Gener, dos autors veterans nascuts, 
respectivament, el 1904 i el 1912; però 
també s’hi troben autors més joves 
com ara Antoni Turull, Isabel-Clara 
Simó i Vicenç Villatoro, entre altres. 
L’any 1982, hi destaquen Pau Faner i 
un jove Joan Barril. El 1983, una vete
rana com Maria Dolors Orriols (nascu- 
da el 1914), que també es presentará 
el 1997, i Gabriel Janer Manila, Antónia 
Vicens (tornada a presentar el 1985 i el 
1992), Isa Trólec (pseudònim del 
valenciá Joan B. Mengual, que es 
torné a presentar el 1992, any de la 
seva mort prematura), Ignasi Riera, i 
un novell Xavier Moret (reincident el 84 
i el 85). El 1984, un jove Josep Gregori 
(reincident el 89), mestre a Sabadell, 
que després faria carrera literéha en 
terres valencianes. El 1986, Miquel 
Ferré (reincident el 88), i uns joves 
Dolors Garda i Cornellé i Jordi Viader. 
El 1989, Pere Morey i Joaquim Soler 
(mort prematurament). El 1990, un 
inquiétant Carles Reig, catalé resident 
a Nordamérica. El 1992, amb la reve- 
lacié d’un jove Andreu Carranza (rein
cident el 94, el 95 i el 98, fins a guan- 
yar al 2000). El 1993, Antoni Munné- 
Jordé i Maria Àngels Anglada, amb el 
després célébrât “El violi d’Ausch
witz”. El 1994, Ferran Cremades 
Arlandis (guanyador anteriorment del 
Sant Jordi i del Prudenci Bertrana), 
Jordi Coca, Patrick Gifreu (de la 
Catalunya Nord) i Miquel Pairoli. El 
1995, un veteré corn Xavier Amorós, i 
una jove Rosa Delon El 1996, dos 
veterans illustres, Enric Jardi (reinci
dent el 97) i el sabadellenc Joan 
Vilacasas, i un jove Albert Salvadô... 
Fins que, al 2000, amb el triomf d’un 
persévérant Andreu Carranza, desta
ca una jove autora sabadellenca, 
Clara Soley.

Cal remarcar que algunes d’aques- 
tes obres presentades al Sant Joan, 
obtindrien després altres premis o, en 
el seu detecte, un bon éxit de critica 
quan foren publicadas al marge del 
Premi. És el cas de “Fins al cel”, de Pau 
Faner, premis Josep Pia i Joan 
Crexells; “El rellotge del pont d’Esplu- 
gues”, d’Ignasi Riera, premi Ramon 
Llull; o, encara que sense premi, 
“Júlia”, d’lsabel-Clara Simó: l’esmentat

“El violi d’Auschwitz”, de Maria Àngels 
Anglada; o “Paisatges de Flopper”, de 
Jordi Coca. Prova, en tot cas, de crite- 
ris diferente en distinte jurats. Es pot 
subratllar, si més no, que la novel-la 
d’lsabel-Clara Simó es presenté a la 
primera convocatória amb el titol de 
“Dama”, tot estalonant la guanyadora, 
fet que porté el jurat a recomanar-ne la 
publicació en quedar finalista per dos 
vots contra tres, una recomanació 
insòlita, no prevista a les bases de la 
convocatória, que no fou atesa.

ANALISI DELS GUANYADORS
Tot repassant la llista dels autors pre

miate —que es pot veure en el requa
dre adjunt— , s’estableix una cronolo
gia que comprén gran part del segle, 
des de Jaume Pia, nascut el 1914, fins 
a Maria de la Pau Janer, del 1966. S’hi 
troben entremig, seguint l’ordre cro- 
nolôgic, dos autors dels anys vinte 
(Manuel Bofarull i Ramon Foich i 
Camarasa), altres dos dels anys tren
tes (Antoni Turull i Olga Xirinacs), sis 
de la generació dels quaranta (Gabriel 
Janer Manila, Miquel Bauçé, Antoni- 
Lluc Ferrer, Antoni Vidal Ferrando, 
Josep Piera i Pau Faner; curiosament, 
i de manera significativa, són cinc 
escriptors baleare i un valencié), ais 
qui segueixen altres sis nascuts els 
anys cinquanta (Oriol Pi de Cabanyes, 
Margarida Aritzeta, Antoni Dalmases, 
Manuel Joan i Arinyó, Vicenç Villatoro i 
Andreu Carranza), darrera deis quais 
apareix l’ùnica représentant, per ara, 
dels anys seixanta, l’esmentada Maria 
de la Pau Janer.

El Premi fou destinât d’origen exclu
sivement al gènere de novella fins 
l’any 1992, però al segùent la convo
catória s’obh a qualsevoi expressió 
literéha en prosa, tot eixamplant aixi el 
seu émbit i les seves possibilitats, 
cosa que ha permès de premiar 
també un dietari i dos relats de viat- 
ges, a més d’altres novel-les, gènere 
que sol ser majoritari.

L’examen de les obres premiades — 
divuit en total— permet d’agrupar-les 
per afinitats, tot oferint aixi un perfil de 
les tendències literéries d’aquests 
anys, condicionades, sens dubte, pel

temps de transició politica i de revisió 
histórica i critica. Abunden, significati
vement, les obres testimonials, subdi- 
vidides en dos grans grups: obres de 
record d’inféncia i d’iniciació, ambien
tados ais anys quaranta i cinquanta 
(‘Adéu, turons, adéu”, “La torre 
Bernadot”, “Les nits perfumados”, “La 
mé del jardiner”), i les de carécter 
generacional, de joves en transició a 
l’edat adulta, que prenen consciéncia 
del seu paper en la societat (“Un 
febrera la peli”, “Pais d’ltélia”, “Els rius 
de Babilònia”, “Al mig del carni”). 
Adverteixi’s la similitud i el paraMelis- 
me: són dos grups de quatre titols 
cadascun.

Seguint, en certa manera, aquesta 
progressió generacional, es troben 
dues obres que versen sobre expe- 
héncies personals a través de la cons
ciéncia del paisatge de países aliens; 
“Pel bell nord glaçat” i “Seduccions de 
Marréqueix”; altrament, l’aventura vital 
s’enriqueix amb valors sentimentals i 
simbólics a “Enterraments lleugers” i 
“Mérmara” —obres de dues dones, 
significativament— , per arribar al testi
moni de la vellosa en “De l’art i de l’ar
tista” i “Testa de veil en bronze”, un en 
forma de dietari personal i l’altre sota 
la forma de novel-la. Completen 
aquest mosaic dues obres de fons 
históric, relatiu al segle XIX, l’un sobre 
les guerres carlines i l’altra sobre la 
pugna entre liberals i absolutistes: “Els 
hereus de la terra” i “Anjub”; i, final- 
ment, dues novel-les poemétiques de 
singulars valors i rica imaginació, com 
són “L’estuari” (única obra premiada 
per unanimitat del jurat, i que després 
fou finalista al Premi Nacional de 
Literatura) i “Mal carni i bon senyor”: 
obres de dos autors mallorquins d’i- 
maginació reconeguda.

Aquest quadre mostra una visió 
peculiar de l’estât de la literatura cata
lana a la segona meitat del segle XX, 
reflectida en les seves tendències 
més caractéristiques, tant per la 
presència dels autors hereus d’una 
tradició anterior com per la irrupció de 
noves veus que marquen rutes de 
futur. Certament que no han passât 
pel Sant Joan autors reconeguts 
(Pedrolo o Porcel, per exemple) ni d’al-
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El Premi de 1994.
□ ’esquerra a dreta:
Joaquim Sala-Sanahuja, Dolors Oller, 
el Conseller Joan M. Pujáis,
Joan Perucho, Pere Gimferrer,
Oriol Pi de Cabanyes i Joan Ripoll.

très més joves que han obert estils nous (Monzô o Pàmies, posem per cas); uns 
per tenir ja el nom i l’estil fets, i altres per preferir camins diferents, però la seva 
absència no invalida en absolut la imatge del mig segle que dibuixen eis guanya- 
dors del Premi.

LA CONTRIBUCIO DELS COL.LABORADORS
L’organitzaciô i desenvolupament d’un premi literari són tasques complexes que 

solen involucrar altres persones, a més dels jurats i els concursants.
En primer Hoc, els responsables de I’editorial que acuii I’obra premiada, que en 

aquest cas és, corn s’ha dit, la prestigiosa Edicions 62, amb Josep M. Castellet al 
davant, en un temps controvertit critic literari però sempre editor eficaç. També 
s’han d’esmentar els conferenciants que donaren relleu a les respectives conces
sions amb les seves conferències: Jordi Llovet (“NoveHa i cultura”), Josep M. 
Llompart (“Llorenç Villalonga, l’home i l’obra”), Josep Ramoneda (“La cultura de la 
crisi”), Joan Triadú (“La identitat catalana i la novel-la de postguerra”), Sebastià 
Serrano (“La novel-la com a creaciò lingüística”), Jaume Lorés (“Els reptes de la 
cultura catalana”), i Miquel Porter (“Narrativa i cinema”). S’hi han d’afegir les altres 
dues conferències pronunciades pels membres del jurat, Jordi Sarsanedas i Pere 
Gimferrer, en ocasiò de les celebracions del desé i vinté aniversaris del Premi, 
respectivement.

A partir de 1989— l’anydel Premi a Miquel Bauçà, absenta l’acte, per cert — es 
substituí la celebraciò d’una conferència per un concert breu de cambra, amb la 
idea de donar més amenitat a l’acte d’atorgament, que en aquella ocasiò consis
tí en una memorable audiciò de “La història del soldat”, de Ramuz i Strawinski, 
interpretada pel Grup Bartok i la recitadora Carme Sansa. Des d’aleshores s’han 
succeì't altres audicions, a càrrec de distingits intèrprete.

Relacionat amb el Premi fou l’acte 
organitzat amb motiu de les celebra
cions del cent vint-i-cinquè aniversari 
de la Caixa, l’any 1983. A l’entorn de 
l’exposicié “Premis Literaris Catalans”, 
se celebré una taula rodona sobre el 
tema, amb la participació de Josep M. 
Castellet, Josep Fauli, Jaume Fuster, 
Dolors Oller i Joan Ripoll; així mateix, 
fou éditât el Ilibre amb el mateix titol, 
encarregat expressament per la Caixa 
a Josep Fauli, que recull la historia por- 
menoritzada dels principals premis lite
raris catalans, i que es revelà de gran 
utilitat per als estudiosos del tema.

Val a dir, finalment, que les vivències 
d’aquest cronista han estât múltiples i 
enriquidores, i que les relacions entre 
uns i altres sempre foren cordials i 
estimulants, com fou no menys estimu- 
lant — malgrat, a vegades, la seva fei- 
xuguesa— la lectura, al llarg dels dis- 
set anys, de 742 originals (és a dir, cap 
a unes 150.000 pàgines!) com a mem
bre i secretan del jurat, i component, 
per definició, del comité de lectura 
que l’auxilia. No se’m negará, al- 
menys, una bona experiència...! ^

FINQUES
GARNER
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Quoderns literoris:
£1 soldat desconegut
Josep Maria RipoU

Jo  no ho sabia, però he descobert 
que sempre m’havia fet il-lusió ser un 
personatge de novel-la. Me n’he ado- 
nat aquests dies, arran de la lectura 
de Soldados de Salamina de Javier 
Cercas; en concret, quan el narrador 
en primera persona es refereix a “una 
reseña elogiosa de un amigo de aque
lla época” (pàg. 17) o de “algún amigo 
de entonces” (pàg. 145) que va parlar 
del seu primer Ilibre. M’ha agradat 
sentir-me aMudit en ambdues frases, 
entre altres coses perqué el pas del 
temps porta fàcilment a l’oblit, i ja que
den Iluny eis temps en qué el Xavi 
Cercas -corn jo li he dit sempre- era 
capaç de convidar-me a un Martini a 
pai sec al bar de la facultat de lletres 
de l’Autònoma -entre classe i classe, 
cap a les dotze del migdia-, o en qué 
vam anar piegate a aquella festa deis 
Quaderne Crema en qué J.V. Foix va 
pronunciar un petit diseurs. El Xavi 
Cercas, però, no evoca res d’això, 
sinò la ressenya que jo vaig fer de El 
móvil, el seu primer Ilibre, un recull de 
contes, per a “La Vanguardia”. O pot- 
ser no: perqué Soldados de Salamina 
és una novel-la que juga constantment 
a l’ambigüitat entre realitat i ficció. El 
propi autor, convertit en protagonista, 
la qualifica de “relato real”, a la mane
ra d’algunes de les millors obres de 
Truman Capote; però -com també 
passa en el cas de Capote- mai no 
podem estar segurs d’on s’acaba la 
realitat i on comença la ficció.

Soldados de Salamina és una 
novel-la dividida en tres parts, centra
da en la reconstrucció, per part del 
narrador en primera persona, d’un epi
sodi poc conegut deis últims dies de 
la guerra civil espanyola: l’afusella- 
ment frustrât al santuari del Collell, 
prop de Banyoles, de l’escriptor 
Rafael Sánchez Mazas -ideóleg del 
falangisme, futur ministre de Franco i 
pare del també escriptor Rafael 
Sánchez-Ferlosio-, la seva fuga i l’aco- 
lliment que li van donar uns pagesos, 
en companyia de tres deserters del 
bándol república, en l’espera de l’arri- 
bada de les tropes franquistes. La pri
mera part se centra en la primera noti
cia que el narrador -anomenat, com 
I’autor, Javier Cercas- té de I’episodi 
-a  partir d’una entrevista que li fa a 
Sánchez-Ferlosio-, la seva progressi
va obsessió pel tema i les primeres 
investigacions; la segona és la història 
de Sánchez Mazas, amb l’episodi del 
Collell com a eix vertebrador; i la ter
cera, que es correspon en molts 
aspectos amb la primera, ens torna a 
presentar el narrador en primera per
sona obsedit amb una variant del 
tema: a partir d’una entrevista amb un 
altre escriptor-el xilé Roberto Bolaño, 
resident a Blanes-, se li août investigar 
un personatge, anomenat Miralles, 
que podria haver estât el soldat repu- 
blicá que va salvar-li la vida a Sánchez 
Mazas, en haver-lo descobert quan es 
fugava i no haver-ho dit ais altres mili-

cians. De fet, l’episodi central de la 
novel-la és aquell en qué Sánchez 
Mazas está amagat en una dota i és 
descobert per aquest soldat que el 
buscava però que no el delata: la 
mirada muda que intercanvien per uns 
moments eIs dos personatges esdevé 
l’obsessiô del narrador i, en certa 
manera, del lector. Si la primera part 
és entre divertida i intrigant, la segona 
té un caire documental, i la tercera 
comença gairebé com una recerca 
policial per acabar adquirint un to 
emotiu que fa difícilment oblidable la 
seva reivindicació final deis herds 
anònims i idéalistes. La novel-la és, 
dones, diverses novel-les albora: la del 
narrador que en plens anys noranta 
investiga un episodi d’aparença insig
nificant de la guerra civil, la d’aquest 
episodi i la recreadó de la vida del seu 
protagonista, i la del soldat anònim 
que va perdonar-li la vida. D’aqui pro
vecen les calculades osdi-ladons de 
to, que no perjudiquen una impecable 
unitat.

També l’ùltima obra de Baltasar 
Porcel és diverses novel-les alhora, i 
aquí no s’acaben les coincidéncies 
amb la de Javier Cercas: L ’Emperador 
o l ’ull del vent recrea, així mateix, una 
guerra tot centrant-se en dos personat
ges, si bé en aquest cas tots dos d’un 
mateix bándol: l’oficial napoleónic 
Gérard de Fleury i un deis seus homes, 
Flonoré Grapain, obsedit per saber 
coses de qui fou el seu superior, qua-
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ranta anys més tard d’haver estât tots 
dos oonfinats a Cabrera com a mem
bres de les tropes napoleòniques ja 
derrotadas. En aquest cas, l’episodi 
central és aquest confinament, en con- 
diclons inhumanes, de nou mil soldats 
franceses a Cabrera, considérât un 
precedent dels camps de concentra- 
ció; però la novel-la és pròdiga en epi- 
sodis, en què es combinen la violència 
I l’erotisme, l’acciò i la reflexiô. Corn a 
Soldados de Salamina, un personatge 
n’investiga un altre pel qual està 
obsessionat, i les fronteras entre reali- 
tat i ficció apareixen difuminades: els 
personatges reals, com Alexis de 
Tocque-ville -i, més fugaçment, 
Mapoleó- es barragan amb d’altres de 
purement imaginaris, com els protago
nistes mateixos, de qui només són 
autèntice els cognoms, que es poden 
llegir en una inscripció d’un mur del 
castali de Cabrera de l’any 1810. 
També com a l’obra de Cercas, el propi 
autor fa la seva aparició, si bé en 
aquest cas només a l’epíleg, explicant 
com el suposat manuscrit que publica 
ha arribat a les saves mans. A part d’a- 
questes coincidéncies, certament 
curiosas, les dues obres no tenen res 
més en comú, i el seu astil és ben dife- 
rent. Porcai va afirmar en una entrevis
ta que, per a eli, la gran novel-la és la 
del segle XIX, que Joyce, Proust o 
Kafka no han fet més que tancar fines- 
tres i que avui dia la major part de la 
narrativa que es publica passa dins 
d’un pis; recordo que, en canvi, a 
Xavier Cercas li agradaven, entre tants 
d’altres, Borges, Bioy Casares, Gon
zalo Suárez o Calvino -tots ells de caire 
molt intel-lectual-, i la seva novel-la està 
escrita des de l’escepticisme propi de 
finals del segle vint. De fet, Porcel i 
Cercas parteixen de mons prou allun- 
yats: allá on l’un és barroc l’altre és pla
ner, si l’un és emfátic l’altre és irónic, i 
mentre l’un és épie l’altre és lirio.

Escamot de cavalleria en servei de reconeixença al front d’Osca.

Com es pot apreciar, a mi m’interessa més el món de Xavier Cercas -tot i que la 
novel-la de Porcel, molt ambiciosa, és d’una qualitat ben considerable; però l’ém- 
fasi que respira peca al meu entendre d’una certa fredor, com li passa una mica 
a Carme Riera, aquesta altra mallorquína resident a Barcelona que també ha des- 
cobert la novel-la histórica. En canvi, la ironia de Xavier Cercas és cálida, profun- 
dament humana, com ho demostra el fet que la seva obra acabi essent emotiva, 
cosa que no passa amb la de Porcel, que és, això si, molt més espectacular i amb 
pretensions -en bona part reeixides- de novel-la total.

En tot cas, tant un autor com l’altre, tan diferents en el to, en els models triats i en 
el concepte mateix de novel-la, s’han centrât en els herois anònims de les grans 
guerres, en la fascinació que exerceixen sobre els cronistes, en la dificultat de la 
reconstrucció fidel dels fets històrics i, finalment, en un idéalisme que élis admiren 
des de la postura escéptica inicial pròpia de l’acabament del segle vint. Si per a 
un personatge de Porcel “l’home no existeix sense la voluntat conscient de fer-ho” 
i “d’aqui, dones, la importància del record reconstruit”, el Javier Cercas convertit 
en personatge “piensa en un hombre que fue limpio y valiente y puro en lo puro y 
en el libro hipotético que lo resucitará cuando esté muerto”; tots dos, dones, recre
en l’existéncia atzarosa, realitat o ficció, d’idealistes que cregueren en causes 
perdudes i ais quais només l’escriptura pot rescatar de l’oblit, o que només l’es- 
criptura pot inventar-se a partir de fets reals. Des de la meva modesta condició de 
fugaç i anònim personatge de novel-la, també m’agrada reconstruir des d’aquí un 
llunyá brindis amb Martini amb el personatge de ficció Javier Cercas que, al seu 
torn, m’ha reconstruit breument en el record.

Javier Cercas, Soldados de Salamina, Tusquets, Barcelona, 2001.
Baltasar Porcel, L'emperador o l ’ull del vent, Planeta, Barcelona, 2001.
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Jaime Vándor
David Serrano Blanquer

Jaime Vándor va néixer a Viena el 1933 
i és un apassionat de Sant Feliu de 
Codines, en passa tot el temps que 
pot. Réfugiât a Budapest el 1939, pas- 
sarà a Hongha les vicissituds de les 
persecucions dels jueus I de la Segona 
Guerra Mundial. Aquest periple, amb 
tots els noms I cognoms dels protago
nistes eis oferirem en el proper número 
de Quadern per la seva Singularität. 
Continua els seus estudis a Barcelona 
des del 1947, on es doctora en Filosofía 
I LIetres per la Universität de Barcelo
na. En aquesta Universität, dintre la 
secció de Filología Semítica ensenya, 
des del 1958, LIengua i Literatura 
hebrees i Historia del Judaïsme 
Modem i Contemporani, entre altres 
matèries. Fia participât corn a invitât en 
nombrosos congresses internacionals i 
ha fet un gran nombre de conferèneies 
sobre ternes d’histôria i cultura jueves, 
literatura universal, especialment en 
l’àmbit de les llengües alemanya, hon- 
garesa i hebrea, i també de historia de 
la música.

Fundador i secretan general de la pri
mera associació de Relacions Culturáis 
d’Espanya amb Israel, de 1979 a 1993. 
Fia estât Canceller del Consulat d’Israel 
a Barcelona el 1994. També ha estât 
Cónsul Honorari d’Israel en funcions 
durant el 1997.

La nostra ha estât una coneixença 
casual vinculada a l’interés comú pel 
tema de la deportado nazi. Per aquest 
motiu va ser que fa uns anys ens va 
posar en contacte el rabí de Barcelona 
arran d’una taula rodona que vam com
partir a la Ilibreha “Ona”. A partir d’aquí 
ens vam conéixer personalment al seu 
despatx de la UB, es tracta de la imat- 
ge que hom es faria d’un despatx d’una 
Universität anglesa del segle XIX; fusta 
envoltada de Ilibres i Ilibres i papers i 
més papers... el paradis del saber i.

enmig, la figura del professor que, amb veu serena, pausada i un inquiétant accent 
vienés, parla amb senzillesa deis seus coneixements. Després d’algunes coMabo- 
racions i havent récupérât el fil de la salut, ens retrobem a casa seva, on té a punt 
l’exemplar de Quadern sobre l’Flolocaust i el Ilibre de poemes de Joaquim Amat- 
Piniella, Les Llunyanies, poemes de l ’exili (1940-1946). Més magre que uns mesos 
enrere però amb la seva lucidesa sàvia de sempre possibilità una conversa estran- 
yament oberta sobre els temes que ens interessen i ens preocupen, sense deixar 
que les seves ocupacions interrompin aquest flux al voltant de la reflexió sobre el mal 
i el bé, la poesia i la literatura en general o el conflicte árab-israeliá.
-Vosté es dona a conéixer en l’ámbit editorial amb la publicació a Muchnik 

Editore de Los ricos de espíritu. Estudios en torno a un personaje literario...
-Se trata del trabajo que presenté como Tesis Doctoral, cuyo tema gira en torno a 

la bondad. Quizás sea porque he vivido tantas cosas espantosas en mi infancia que 
siempre me ha interesado el bien. El mal aparece constantemente en la literatura, 
mientras que la bondad como tema es mucho menos frecuente. Algunos incluso 
dicen, como Argullol -con quien no estoy de acuerdo-, que el bien es un mal tema 
literario, que hablando del bien no se consigue una buena obra: que, como no haya 
violencia o crímenes, aquello no captará la atención del lector. Yo no estoy de acuer
do con esta opinión porque, si bien es cierto que si el mundo fuese perfecto no 
habría literatura ni nada que contar, resulta que los personajes literarios buenos, los 
que yo estudio en este libro, viven en un mundo que es imperfecto, con lo cual el mal 
también aparece en esta literatura, aunque no en su protagonista.
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-Em sembla que l’origen d’aquesta reflexió es remunta al protagonista de 
L’idiota, de Dostoïevski.

-Es cierto, se trata de un personaje, el príncipe Mishkin, que me ha fascinado 
siempre. Después he encontrado otros personajes de Dostoïevski parecidos, como 
Alíosha, el menor de los hermanos Karamásov. A partir de ahí, he buscado en la lite
ratura universal, donde he encontrado más de veinte personajes que reúnen una 
serie de características comunes del tipo literario, siendo las dos más importantes 
la no-violencia y la ausencia de ambición. Son personajes que van desde Homero 
-el Héctor de la llíada- hasta la literatura contemporánea. He intentado clasificarlos 
estableciendo subtipos. La denominación de ricos de espíritu procede del prota
gonista de El idiota, a quien otros se refieren en la novela como “pobre de espíritu”. 
En realidad moralmente está por encima de los demás, sólo que éstos no alcanzan 
a comprenderle. Algunos de estos personajes tienen problemas con el mundo que 
les rodea y otros los tienen consigo mismos. Hay personajes que ya tienen el mismo 
carácter desde el principio de la obra; otros van madurando de estado y se con
vierten en ricos de espíritu mediante la meditación y años de experiencias vividas. 
Es curioso destacar que los personajes que evolucionan y maduran son figuras de 
novela, mientras que las personas que ya son tal talante desde la primera escena y 
no tienen problemas consigo mismos sino con el mundo, aparecen más bien en el 
teatro.
-Podem recordar els nostres Manelic de Terra Baixa o mossén Llátzer de Els 

sots feréstecs... En qualsevol cas es tracta d’un Ilibre amb missatge, com la seva 
poesía.

-Sí, y ésta es una de las características que hacen que mi poesía no sea como la 
que está de moda, pues en la poesía actual los mensajes están mal vistos. A mí me 
interesa saber dónde está el bien y dónde el mal, indagar lo que está bien y lo que 
falla en nuestra sociedad y hacia dónde tendríamos que ir. Esas preocupaciones 
tiñen mi poesía.
-Vosté s’atreveix a afirmar que el “mal no es necesario”...
-No exactamente: el mal es inevitable dentro de la naturaleza, de hecho no tene

mos más remedio que comernos los unos a los otros, porque hemos sido creados 
carnívoros, ahí está para mí el origen de la agresividad. Yo nunca he considerado 
que la naturaleza fuese sabia. Efectivamente, la naturaleza, de una forma más o 
menos darwiniana, elimina lo que no puede sobrevivir y mantiene lo que puede 
sobrevivir. Si no fuese por ello no se extinguirían tantas especies, razas, pueblos... 
La cuestión es que el mal existe y es lo que me ha alejado de la fe. Hasta los quince 
o dieciséis años aún rezaba cada noche, pero luego, las clases de filosofía del 
Instituto Menéndez Pelayo, tal y como explicaban el origen del bien y del mal y la 
idea de Dios, a mí no me convencieron en absoluto. Yo creo que si Dios realmente 
es omnisciente y omnipotente podría haber hecho el mundo de otra manera.

Pero el hombre es peor que los animales, porque los animales matan para poder 
alimentarse, mientras que el hombre mata muchas veces para distraerse, para dar 
salida a sus peores instintos, sin ninguna necesidad real. Quizás para defenderse se 
le ha implantado un instinto de conservación muy fuerte, puede que por nuestros orí
genes ancestrales. En nuestras sociedades modernas, basta con que haya una ola 
de irracionalidad o una mala situación económica para que esos instintos salvajes 
del hombresalgan a la superficie. A lo largo del siglo XX hemos tenido suficientes 
ejemplos de esto, y no parece ser que vayamos a cambiar, porque campos de con
centración en el sentido nacionalsocialista no ha vuelto a haber, pero exterminio; a 
todas horas. No es lo mismo el “Holocausto” que los “genocidios”, pero lo uno como 
lo otro invita al pesimismo.
-Vosté insisteix a distingir entre els conceptes d’holocaust i genocidi.
-El Holocausto fue un genocidio pero no todos los genocidios son holocaustos. Yo

insisto mucho en esta distinción porque 
llamar a cualquier matanza, hecha en 
caliente, “holocausto” no es razonable. 
Desgraciadamente genocidios se pro
ducen en cualquier parte del mundo y 
en cualquier momento. El peligro de la 
posibilidad de que vuelvan a existir 
campos de exterminio perfectamente 
organizados por un Estado es real, el 
hecho de que los alemanes hayan sido 
los únicos que los hayan establecido 
para mí es una cosa coyuntural: sí una 
vez se han dado se pueden volver a 
dar, por ello es por lo que hay que estar 
constantemente alerta contra lo que lla
mamos neonazismo, con todas sus 
variantes.
-Fa un pareli d’any s’estrena com a 

poeta amb Algo largamente inespera
do. He intentât buscar la raó d’aquest 
títol al seu Ilibre però reconec que no 
ho he pogut esbrinar...

-Aunque es cierto que encuentro este 
título sugestivo, no sabría decir cómo 
surgió. Estos poemas surgieron de una 
forma para mí inesperada, pero al 
mismo tiempo no son más que el sus
trato de todo aquello que he vivido y 
pensado a lo largo de mi vida. Empecé 
a escribir poesía en los años ochenta, 
con lo cual, si se tiene en cuenta que 
nací el 1933, soy un poeta muy tardío. 
“Largamente inesperado” por esta 
maduración de muchísimos años y que 
de pronto da fruto. Ahora aparecerá en 
la revista Raíces un largo poema mío: 
“Me han llamado muchas cosas, o la 
vida en apelativos”. Es un recorrido más 
o menos autobiográfico a través de los 
distintos nombres que me han dado en 
diferentes países en diferentes momen
tos de mi vida. Este poema yo no lo 
hubiera podido escribir a no ser por las 
experiencias que he vivido y por los 
años que tengo.
-Está parlant d’un concepte de poe

sia proper al de “ la poesia de l’expe- 
riéncia”?

-Yo, cuando leo obras de poetas jóve
nes, me doy cuenta de que si uno no ha 
vivido, no ha experimentado, no tiene 
nada que decir. Acaban por describir el 
crepúsculo, el deseo, pero el deseo 
siempre es el mismo... Es por ello que 
yo soy partidario de la poesía de la 
experiencia.
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-Corri definiría el seu poemari?
-De entrada creo que nadie debería 

hablar de su propia obra, porque ese 
es un trabajo para la crítica, pero, en 
cualquier caso, creo que sí puedo 
hablar de cómo no es mi poesía. Yo 
creo que la poesía que se escribe hoy 
es una poesía más bien breve, que des
cribe mucho la naturaleza, que es bas
tante críptica, que habla mucho de 
deseo; mucho más de deseo que de 
amor, y que lo único que tiene en 
común con la poesía que yo escribo es 
que no busca las rimas, no mide los 
pies, prescinde de la métrica. Yo busco 
únicamente el ritmo, intento darle forma 
poética a mis versos a base de metáfo
ras, expresiones que no siempre son 
cotidianas, a veces dividiendo las 
estrofas para que tengan el mismo 
número de versos, pero eso es más por 
cuestión de estética visual que por otra 
cosa. Lo que más me importa en la poe
sía es el fondo. Me importa que la poe
sía sea legible, que tenga un punto de 
amenidad, que no se te caiga el libro de 
las manos, que el lector comprenda lo 
que quiero decir porque detrás de 
cada poema hay algo que quiero decir. 
Por ello es una poesía un tanto senten
ciosa, reflexiva, pesimista, pero no sin 
un punto de humor de vez en cuando. 
En cuanto a los temas dominantes son 
el bien, el mal y la sociedad, nuestras 
limitaciones y frustraciones, la perfec
ción e imperfección humanas, el amor a 
los hijos, algunas veces el amor conyu
gal pero menos porque es un tema 
menos original.
-S’intueixen alguns poetes de 

referéncia...
-Hay algunos autores que me gustan 

especialmente, aunque con ello no 
quiero decir que me hayan influido 
necesariamente, como Mario Bene
detti, Gil de Biedma, o gente que escri
be poesía preocupada, irónica y casi 
didáctica como Bertolt Brecht, escritor 
que evita completamente el lirismo y 
bajo cuya poesía subyace siempre el 
mensaje. Yo no evito el mensaje aun
que, como dije antes, no esté de moda.
-Vosté em va animar a descobrir un 

autor hongarés que realment em 
sembla excepcional, Imre Kertész.

D’ell em va suggerì la lectura de Sin 
destino, y posteriorment vaig assistir 
a la presentació que va fer a Laie de 
Un instante de siiencio en el paredón, 
un seguit de conferéncies que refle
xionen de manera agosarada i direc
ta sobre els totalitarismes i on s’arri- 
ba a plantejar l’holocaust com a cul
tura. Realment estem parlant d’un 
intel-lectual de primera línia que tot 
just comenga a conéixer-se a casa 
nostra.

-Es cierto. Kertész es conocido sobre 
todo en Alemania, el país donde más 
cosas se publican sobre el holocausto, 
porque los alemanes lo tienen sobre su 
consciencia y las nuevas generaciones 
no pueden entender cómo sus abuelos 
podían creer la palabra de Hitler y llevar 
a Alemania al desastre. Allí ha publica
do numerosos trabajos, ha dado confe
rencias, ha recibido el Premio de los 
libreros alemanes, etc. Kertész es un 
judío de Budapest que fue llevado a 
Auschwitz cuando tenía catorce o quin
ce años y que escribió una novela. Sin 
destino, que apareció en los años 
setenta, una década en la que aparecí
an pocas obras sobre el holocausto y 
menos aún novelas, porque la opinión 
pública no las aceptaba: la gente que
ría olvidar. Por otra parte, en los países 
de la Unión Soviétioa y sus satélites el 
holocausto tampoco era un tema bien 
visto, parecía que todo lo que fuese 
antisemitismo y discriminación racial 
pertenecía al pasado, porque el futuro 
era el comunismo. Por lo tanto, las per
secuciones raciales ya carecían de 
actualidad y había que barrerlas bajo la 
alfombra.
-Tot aquest ambient d’oblit voluntan 

canvia, però...
-Sí, desde hace unos quince o veinte 

años, cuando ha habido una genera
ción más interesada, especialmente 
en Alemania, pero también en Hungría 
donde tres de las conferencias de 
Kertész aparecieron bajo el título de el 
“Holocausto como cultura”, título más 
adecuado que el que ha recibido en 
España: Un instante de silencio en el 
paredón. Un libro con una capacidad 
de análisis tan grande como los de 
Primo Levi. Solamente se me ocurre 
otro libro que tiene un grado de refle

xión en la misma línea, se trata de la 
obra de Enzo Traverso, L ’Histoire 
déchlrée (La Historia desgarrada)] es 
muy recomendable porque recorre la 
historia del pensamiento europeo que 
cada diez-quince años ha ido cam
biando la perspectiva del holocausto: 
desde considerarse un episodio más 
de la persecución de los judíos a lo 
largo de la historia, aunque más terri
ble y más grande; para pasar a consi
derarse una cosa distinta y nueva, 
aunque siempre dentro de la historia 
judía; hasta considerarse un episodio 
fundamental de la historia universal del 
siglo XX, desde donde ha pasado a la 
filosofía, considerándose que el enfo
que del ser humano y de sus posibili
dades ante el bien y ante el mal no son 
las mismas antes que después del 
holocausto. Ha cambiado nuestra per
cepción del hombre.
-Tornant a Kértesz, Sin destino és 

una gran novel la, original i controver
tida, potser per mal entesa.

-Lo que tiene de original es que el pro
tagonista es un muchacho que consi
dera que las cosas ocurren con norma
lidad: todo lo que él vive, a pesar de ser 
en circunstancias tan excepcionales 
como son las de un campo de extermi
nio, lo encuentra normal, como si no 
pudiera esperarse nada mejor de la 
humanidad. La primera vez que leí el 
libro no lo entendí, no entendí este tipo 
de postura. Más tarde el Círculo de 
Lectores me pidió un Prefacio para una 
nueva edición, y ello me obligó a releer 
el libro, entonces me di cuenta de que 
no había entendido nada la primera 
vez. Como, por otra parte, tenía previs
to viajar a Hungría -donde tengo los 
pariente más queridos- pensé en ir a 
conocerle. Fui a verle con un cuestiona
rio de 40 o 50 preguntas; él, paciente
mente, me fue contestando a todas. 
Resultó ser una persona muy distinta 
de cómo yo esperaba que fuese: era 
jovial, con un gran sentido del humor. 
La pregunta más relevante fue si él 
había vivido la experiencia de Ausch
witz como la cuenta en Sin destino, o si 
se trataba de un artificio literario, a lo 
que él respondió: “¡Por supuesto que 
era un artificio literario!”. Es decir, como 
se había escrito tanto sobre el holo-
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causto él decidió hacerlo de un modo distinto, para lo cual se inventó su protago
nista, que no es él, el personaje que quizás sufre menos que los demás porque lo 
toma todo como los golpes que ya se esperan de la vida. A mi juicio, además, la tra
ducción española no es del todo acertada porque la traductora ha uniformado el 
estilo original: que tiene en parte el estilo del adolescente (inmaduro) y en parte el 
de las personas mayores. Ella los ha unificado, los ha convertido en un estilo bas
tante literario, con lo cual muchas veces no se entiende el contexto, la intención del 
autor.
-En escriure el próleg vosté va teñir l’oportunitat de contactar Violeta Friedman.
-Sí, es cierto, que ha fallecido hace poco. Ella me preguntó: “¿Cómo puedes escri

bir un prefacio para un libro escrito por un antisemita?”. Pero si no es un antisemita, 
es un judío, contesté. Ella me dijo que cómo podía ser si Kertész encontraba justifi
cación a todo, a lo cual yo respondí que era el personaje el que encontraba justifi
cación para todo.
-Canviem de tema per centrar-nos ara en un altre deis seus aspectes destacats, 

la seva vinculació amb la cultura jueva. Per comengar, ens podría comentar com 
és que una persona que no és creient continua tenint aquesta estreta vinculació 
amb el món jueu a casa nostra?

-El judaismo se distingue de las demás religiones, sobre todo las monoteístas, en 
que no es exclusivamente religión. Ser judío puede ser, por una parte, pertenecer a 
una fe religiosa, si se tiene fe, y, por otra, pertenecer a la tradición de un pueblo que 
tiene cuatro mil años de existencia. Por tanto, dentro del judaismo caben desde los 
ortodoxos y ultraortodoxos, pasando por los conservadores, los liberales, los pro
gresistas o los judíos reformados, hasta llegar al ateísmo, y todos ellos son judíos. 
Esto, además, tiene su tradición; ya en la época de Jesús había diferentes sectas: 
sectas más cercanas al pensamiento griego, sectas más conservadoras, más nacio
nalistas, como los fariseos, los sedúceos, los colotes, los esenios, etc. Diferentes 
sectas de judíos que ideológicamente sólo tenían en común la tradición. Yo me con
sidero judío en un sentido de una tradición familiar, una tradición histórica, una 
moral: la moral del Antiguo Testamento, y también de los Evangelios. Yo soy un gran 
admirador de Jesús, pero del Jesús humano. Además, el haber pasado tantas cala
midades en mi infancia contribuye al hecho de que yo no me pueda imaginar perte
neciendo a otra religión.
-La comunitat jueva de Barcelona, per quin nombre de persones está integrada 

aproximadament?
-Está formada por unas tres o cuatro mil personas; probablemente hay más, pero 

se trata de gentes que al no formar parte de las comunidades no las conocemos.
-I realment funciona com a tal comunitat a casa nostra?
-Cabe de todo, porque los que practicanse interesan por la religión van los viernes 

por la noche a rezar, o todos los días (pocos); los que se interesan por la cosa cul
tural van otros días, y, así hasta formar diferentes públicos que casi ni se conocen 
entre sí. Por ejemplo, los muy religiosos -o  los mismos rabinos- no suelen ir a actos 
culturales, conciertos o conferencias.
-Quina mena de comunitats jueves hi ha a casa nostra i quina mena de vitalitat 

i d’activitat tenen?
-Hay dos tipos de comunidades en Barcelona. Una es la Comunidad Israelita de 

Barcelona, cuyos primeros estatutos son de 1918. Se trata de una de las más anti
gua porque de hecho en el siglo XIX no hubo comunidad judía, sólo extranjeros: 
representantes de casas comerciales o, como un tío de Kafka, que trabajaba en un 
establecimiento de los ferrocarriles en España. (La historia de la construcción de los 
ferrocarriles en Europa va muy ligada a los judíos, pero éste es otro tema.) Es la 
organización mayoritaria, tradicional y tradicionalista que cuenta con un colegio en
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Sarriá. En ella fundé la biblioteca hace 
muchos años y colaboré en su sección 
juvenil.

La segunda comunidad, llamada 
“Atid”, “Futuro” en hebreo: se fundó 
hace pocos años y está formada sobre 
todo por judíos inmigrados de Sud- 
américa. Tiene un espíritu más liberal, 
más evolucionado, más abierto a las 
corrientes contemporáneas.
-Dins d’aquest món també hi ha 

comunitats no confessionals?
-Sí, más que comunidades entidades 

culturales, como por ejemplo, l’Entesa 
Judeocristiana de Catalunya, cuyo pú
blico es mayoritariamente cristiano, fun
dada por las Hermanas de Nuestra 
Señora de Sión, cuyo objetivo era acer
car a judíos y a cristianos y dar a cono
cer los orígenes judíos del cristianismo; 
por ejemplo de las fiestas cristianas: 
Pascua, Pentecostés, etc. También ha 
realizado un gran trabajo con la Real 
Academia, de cuyo diccionario han 
suprimido todas aquellas cosas que 
pueden ser ofensivas para el judaismo, 
por ejemplo: “judío: sinónimo de avaro”. 
Dan una conferencia mensual en los 
locales de Enciclopédia Catalana sobre 
historia, filosofía, teología, etc.

Sin embargo si hablamos de literatura, 
arte contemporáneo, el Israel actual, o 
cualquiera de los temas más compro
metidos, de ello se ocupa l’Associació 
de Relacions Culturáis Catalunya- 
Israel. Esta asociación la fundamos 
entre cinco personas y yo era el único 
judío del grupo. Sus primeros presiden
tes -nunca ha habido uno judío- fueron 
el compositor Jordi Cervelló, luego el 
director del Museo Etnológico August 
Panyella, el tercero fue Baltasar Porcel. 
En la actualidad preside A.R.C.C.I. 
Núria Espert. Fui secretario general 
durante quince años, y éste es uno de 
los motivos por los que nunca he queri
do un cargo en la comunidad, porque 
no quería ni duplicar ni mezclar las 
cosas.
-Finalment, hi ha un tema del qual 

cree que resulta evident que li’n 
demani l’opinió, tant perqué sé del 
cert que n’está ben informât com per
qué de les informacions que ens arri
ben a través deis mitjans de comuni-
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cació no acabo de treure’n massa 
l’entrellat. És a dir, quina opinió té 
sobre Tactual situació entre israéliens 
i palestins.

-Mi información es básicamente la 
del ciudadano medio de Barcelona, 
por otra parte no me gusta hablar de 
política que es un campo que no me 
gusta. Así y todo trataré de contestar a 
su pregunta. Hace un año o un año y 
medio yo era relativamente optimista y 
decía que la única solución era la paz 
que yo la veía posible a medio plazo. 
Desgraciadamente, con esta segunda 
Intifada y todo lo que se ha producido 
desde el mes de septiembre, de lo del 
medio plazo nada. La veo mal, con 
mucho pesimismo: tendrán que pasar 
un par de generaciones para que los 
resentimientos creados y el odio 
fomentado en ambos lados, puedan ir 
desapareciendo.
-Quant a la política de Testât 

d’Israel...
-No es la que yo oficiaría: yo de vivir 

en Israel creo que sería “paloma” y los 
que hoy están en el poder son “halco
nes”. Estos “halcones”, en estos mo
mentos representan algo más de la 
mitad de la población, pero no mucho 
más. Hay mucha gente liberal y a favor 
del movimiento “Paz Ahora” o de la 
línea de Rabin. Pero veo la cosa mal: 
Joan Roura, uno de los periodistas 
mejor entendidos del tema y que tra
baja en los informativos deTV3, en un 
libro que ha publicado. El complot 
deis Intransigents, defiende la tesis 
-que yo comparto- que la última pala
bra la tendrán siempre los intransigen
tes, los extremistas, tanto los de un 
lado como los del otro. Basta con que 
haya unos intentos de establecer la 
paz para que surjan atentados de un 
lado u otro y enseguida la gente reac
ciona pidiendo mano dura, por el 
miedo que tienen ambos.
-I Topinió del líder de Taltre costat, 

Arafat?
-Es un gran político: se mantiene en el 

poder desde hace muchos años, aun
que sea a base de dar mensajes con
tradictorios dependiendo del receptor a 
quien dirija su discurso: su pueblo, las 
Naciones Unidas, etc. Además, no se

vislumbra a nadie que le pueda susti
tuir. Los palestinos exigen el regreso de 
los palestinos exiliados y eso sería el fin 
del estado de Israel. Los expulsados o 
exiliados en 1948 eran aproximada
mente entre 200.000 o 400.000, actual
mente, con los descendientes, deben 
de ser unos 2 millones. Si Israel acogie
ra a estos 2 millones, al cabo de una 
generación los palestinos se convertirí
an en mayoría dentro del estado, con lo 
cual, democráticamente, Israel podría 
desaparecer. Creo que Arafat exige 
esto porque tiene miedo de sus propios 
extremistas. A él posiblemente le gusta
ría firmar la paz conformándosede 
momento con los territorios que tiene.
-Però qui surt beneficiai del conflicte?
-Nadie, no sale nadie beneficiado.
-Llavors, a qui li interessa que per

duri, que no acabi?
-Bueno, a Arafat por lo visto le interesa 

porque si firmase la paz podría ser ase
sinado a los dos días, oomo le pasó a 
Sadat. Él no es un corrupto, pero a 
parte de su oamahlla, de la que dicen 
que se lucra económicamente, podría 
intertesarles que la cosa siga igual. 
Además, fomentar el fanatismo, ya lo 
hemos visto en Alemania y en 
Yugoslavia, es muy fácil, basta escu
char a las emisoras árabes o ver su pro
paganda, de la que son unos maestros. 
Es la típica imagen del israelí con un 
fusil y el niño palestino oon una piedra, 
y esta imagen vende internacionalmen
te, pero nadie explica que detrás de los 
niños palestinos están los palestinos 
igualmente armados, muchas veces 
con armas israelíes (que les fueron 
entregadas en un momento en que a 
Israel parecía que le interesaba que la 
A.N.P. tuviera su propia policía).
-Quina podría ser una actitud realis

ta davant aquest atzucac?
-Lo realista para los palestinos sería 

conformarse con poco y, a partir de allí, 
hacer un estado cada vez más potente, 
más fuerte. Pero eso es muy difícil, por
que además sería el primer estado 
árabe democrático: todos los demás 
funoionan con sus regímenes totalita
rios y difíoilmente pueden estar intere
sados en fomentar este modelo.

-Però, quin hauría de ser el carni que 
caldria buscar perqué aqüestes dues 
comunitats poguessin conviure en 
pau. Com s’haurien d’organitzar?

-Lo ideal sería establecer y realizar 
unos proyectos de colaboración econó
mica tan fuertes entre la comunidad 
palestina y la judía que no pudiesen 
vivir los unos sin los otros, para lo cual 
tenemos el ejemplo del surgimiento de 
la idea de la Europa posterior a la 
Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo sur
gió? Los alemanes y los franceses, ene
migos tradicionales desde las guerras 
de mediados del siglo XIX, se pusieron 
de acuerdo en que, para construir una 
nueva Europa y eliminar la posibilidad 
de más guerras (ligadas a las ideas de 
expansión y superioridad alemanas), lo 
que tenía que construirse era un entra
mado eoonómico que fuera lo bastante 
fuerte para que ninguno de los dos paí
ses pudiera prescindir del otro. Algo 
pareoido tendría que hacerse en 
Oriente Medio y de hecho había planes 
para establecer fábricas mixtas: en 
parte jordanas, en parte palestinas y en 
parte israelíes; que funcionarían con la 
tecnología israelí (la más avanzada), 
pero que no podría prescindir del ele
mento árabe que trabajaría en estas 
fábricas y que además contaría proba
blemente con financiación árabe, no 
palestina pero sí la de los países pro
ductores de petróleo que, oon muoho, 
superan los bienes judíos del mundo.

Se había hablado de un proyecto de 
trasvase del Mediterráneo al Mar 
Muerto, de un aeropuerto conjunto en el 
“Néguev”, entre Israel y Jordania, y 
muchos otros proyectos que beneficia
rían a las dos partes. Por ejemplo tam
bién, los israelies podrían oonstruir hos
pitales en la zona palestina y jordana, 
porque médicos palestinos no faltan en 
el mundo, en Barcelona hay muchos, 
aunque los palestinos, y en general los 
árabes, en cuanto estudian en el extran
jero no siempre vuelven a sus países, se 
ganan mucho mejor la vida en Europa, 
tienen posibilidades de investigación... 
Pero se tendría que contar con este 
colectivo palestino que vive fuera de 
sus países porque es extremadamente 
culto y sería de una gran utilidad: hospi
tales, escuelas, etc. ^
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POESIA
Jaime Vándor

Tráfico
Freno contengo mis pasos 
una idea súbita cruza 
y dobla la esquina.

Sigo me deslizo
riesgo del punto muerto
por la pendiente de los recuerdos.

Rojo. Aquí no es. No son 
pasadas penas lo que busco 
quiero recordar para entender.

Érase una vez
El fragor desmadrado de aquel mar 
queda lejos en el espacio 
-o al menos eso quiero creer- 
a tu playa llega a lo sumo

la espuma.

Ya la fragua cruel, su lava sangrante 
dista de hoy cincuenta siglos 
-a al menos eso quiero creer- 
en tu huerto vibra a lo sumo

la vaharada.

Prepotente azabache 
un motorista me afrenta 
(metáfora de un destello avejentado)

no por incisivo menos torpe.
Al instante se pierde desvanece 
en el polvo del retrovisor.

Rememoro sopeso medito resigno 
pongo fe quito leña a los años 
intento casi consigo sonreir

olvidado del tajante cambio de marcha 
inexorable sinequanon 
rigor de la circunstancia.

Ya está aquí, hemos llegado, como no caí 
antes en la norma en el código: 
no hay experiencia sin memoria

ni belleza sin percepción 
nace la poesía en el cruce exacto 
de la sensación con la reflexión.

Los tiempos son otros, ni la luna se ve igual. 
Pero existe la cercanía de las almas 
-al menos eso quiero creer- 
0 mi voz no pasa a lo sumo

la veranda.
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Un C atalä a Mauthausen
(2S presenta oficialment.
Silvia Sáiz

El proppassat dos de juny, la Regidoría 
de Cultura, I’Arxiu Municipal de Castellar 
del Vallès (AMC) i Enciclopédia Catalana 
(Editorial Pòrtic) van promoure la presen- 
tació del llibre de David Serrano I 
Bianquer Un català a Mauthausen. El tes
timoni de Francese Cornelias, després de 
la posta de llarg per a la premsa de Tes
tât que s’havia fet al Museu d’Història de 
Catalunya (MHC). Des del Fons... es con
siderava que calia donar a conèixer a 
Castellar aquesta obra, que fa referència 
a la historiografía locai I a la historiografía 
de la deportació. La presentació va tenir 
Hoc a la Sala de Plens de TAjuntament I 
intervingueren Montserrat Gatell, regido
ra de cultura, Ernest Gallart, historiador i 
investigador del Fons.., I David Serrano, 
filòleg i autor del llibre. La Sala es va que
dar patita per acollir el nombrós I entu
siasta públic intéressât.

Montserrat Gatell va expressar la seva 
satisfacció pel fet que investigadors com 
David Serrano s’interessessin per la FOTO: IMMA N

historia de Castellar; referí el sentit que tenia l’acte i que anava més enllá de la presen
tació pròpiament del llibre per situar-se en un recordatori de la deportació en la perso
na de Francese Cornelias. Finalment va manifestar que TAjuntament de Castellar tenia 
tot Tinterès a donar suport a qualsevoi mena d’activitat que tingués com a eix la histó- 
ria locai enfocada des d’un vessat científic.

L’historiador Ernest Gallart va realitzar una valoració historiogràfica del Tobra en el 
sentit que calia conceptuar-la des de dues perspectives: Taportació a la historiografía 
local de Castellar del Vallès i de la historiografía catalana de la deportació.

Quant a la historiografía local, destacava que el llibre tenia el gran mèrit de ser una 
obra pionera en el tractament de temes que han restât dins la més absoluta marginali- 
tat com són Tobrerisme, Tadveniment de la II república o la guerra civil dins Tescassa 
producció historiogràfica sobre Castellar. Valorava el treball com un deis escassos que 
incideixen en un estudi historic local des d’un vessant científic i el qualificava com a 
autèntica recerca historiogràfica.

Ernest Gallart exposava que a Castellar es trobava molt caracteritzada la dicotomia, 
que clarament especifica la historiografía británica, entre History, de la qual en tenim 
honorables, però puntuáis mostres, que seria la História amb majúscules, feta per his- 
toriadors científics i la story, aclaparadorament abundosa, un gènere menor que pro- 
cedeix d’un amateurisme sense formació, que incideix en la recopilació de dades tri
viale, en la misceTlánia anecdótica, descriptora de fets seguint la velia histoire des évé
nements decimonónica, amb un carácter caduc, ahistòrica i/o parahistórica, que ha

exciós la história de Castellar dels grans 
corrente genèrics de la historia catalana. 
Es tracta d’una producció incapaç, per 
insuficiència metodológica, d’analitzar i 
d’interpretar els esdeveniments històrics.
I això ens porta, segone Gallart, a la 
visualitzaoió d’un panorama historiogrà- 
fic on està quasi tot per fer, amb uns 
buits immenses pel que fa a la história 
social, politica i económica especialment 
la més recent. I devant d’aquesta situa- 
ció trobem Taportació de David Serrano, 
que ha de ser un revulsiu a Thora que els 
historiadors es plantegin la recerca de la 
história de Castellar del Vallès.

Val a dir que també considerava que 
s’havia créât un nou mare, molt més 
favorable, on han irromput els historia
dors locals 0 que tenen a Castellar com a 
un dels seus centres d’interès. Esmen- 
tava, d’una banda, les actuacions arque- 
ològiques que des de TAjuntament es
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vèneri impulsant conjuntament amb el treball de professionals que han generai un nota
ble coneixement de l’entorn prehistoric, antic i medieval del nostre terme. D’una altra, 
la creació de l’Arxiu Municipal i al seu redós d’un grup d’investigadors que han anat 
impulsant el coneixement científic local en àmbits tan diversos com la deportació als 
camps d’extermini nazis o recerques sobre la historiografía i la documentació local.

L’historiador Ernest Gallart proposé per a Castellar una historiografía anàloga a la 
de qualsevoi indret de Catalunya, amb un tarannà oberi, feta per uns historiadors 
que estiguin al serve! de la societat en la qual viuen i en formen part, pública, pro
fessional i professionalitzadora, no excloent i que reflecteixi la riquesa de sensibili- 
tats que té la societat civil local. I en aquest sentit el Ilibre de David Serrano és una 
fita bàsica en aquest procès.

Quant la historiografía de la deportació, emmarcava l’obra de Serrano dins d’una 
embranzida de nous investigadors que s’apropen a la deportació des d’un àmbit cien
tífic. Serrano és un filôieg que s’ha adreçat al fenomen concentracionari des d’una ópti
ca dual: des d’un punt de vista literari i historiogràfic. No debades el seu tractament 
sobre l’itinerah vital de Francese Cornelias és un Reiat de Vida tipio de recerca en histó- 
ria orai. El format de la transcripció d’aquest enregistrament és el d’entrevista periodís
tica, amb un tarannà àgli i dinàmic, amb un carácter divulgatiu que pretén donar a 
conèixer el perfil personal d’aquest déportât ens els camps de concentració nazis, en 
concret en el de Mauthausen, però també en els seus kommandos, a Vöcklabruck, 
Ternberg i Redl-Zipf.

Metodolôgicament ha seguit perfectament aqüestes tècniques d’obtenciô d’informa- 
ció que van des de l’oralitat i que permeten copsar matisos que el document en si no 
permet veure corn són els aspectes antropolôgics (percepeions, mentalitats, sensa- 
cions). El text segueix una estructura lineal, clàssica i cronològica que parteix dels ori- 
gens personals de l’informant fins a l’exili a Austria passant per la caracterització d’un 
model de deportació.

L’estructura del qüestlonari amb el quai s’ha demanat al testimoni és de tipus semi- 
obert, parcialment estructurat, que permet oferir una Ilibertat prou àmplia a l’hora de 
testificar, amb una gran autonomia, sense estar restringit a unes preguntes massa rigi
des que el podrien allunyar de l’obtenciô d’informaciô de l’entrevista.

Des d’un punt de vista historiogràfic, és una valuosa aportació perqué forneix a l’his- 
toriadord’un nou testimoniatge, d’una nova peça que permet reconstruire! trencaclos- 
ques en què s’ha convertit l’anàlisi i la interpretació de la deportació a casa nostra, en 
un moment en què és especialment complicat, quasi en el limit de la producció d’a- 
quests materials per causes biolôgiques. El mèrit, dones, de la recerca de Serrano, a 
diferèneia dels treballs de molts altres testimoniatges, és que tracta el text corn un 
document historic i l’ofereix ja élaborât, dépurât d’errades gràcies a la contrastació 
amb d’altres testimoniatges i fonts prou fidedignes perqué pugui ser utilitzat de forma 
directa corn a document historic amb totes les garanties de rigor i de fiabilitat que els 
historiadors necessiten.

El subjecte historic que ha triât és un personatge acostumat a testificar, ja que 
Francese Cornelias forma part de la comissió per a la historia del govern federal 
austhac i està acostumat al treball en escoles, cosa que li ha permès articular un 
diseurs lineal, entenedor i fluid que recull perfectament les seves experiéncies 
vitals. A més. Francese Cornelias té un coneixement excepcional deis esdeveni- 
ments deis quais n’és albora relator i subjecte i és prou representatiu i significatiu 
del grup al qual pertanyia.

Aquest és un altre dels valors incontestables del treball de Serrano i és que posa de 
relleu una expehéncia concentracionária no estrictament redui'da al camp central, al KL 
de Mauthausen, sinó que participa d’una expehéncia única i singular d’un col-lectiu de 
poc més de tres-cents cinquanta espanyols que, enquadrats pel déportât César Orquín 
Serra, van sobreviure majoritáriament al tránsit concentracionari. També es va ressaltar 
que Serrano ha donat veu en aquest Ilibre a una Sensibilität de la deportació que ha res
tât marginada a l’Estat espanyol, la FEDIR, que agrupa a supervivents amb un espec-
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tre ideológic que passa des del món lli- 
bertari fins al socialisme i al républicanis
me.

L’interés del fenomen concentracionari, 
en el oas de Serrano, no és una aproxi- 
mació puntual sinó que és un prooés que 
ve de lluny i és una autèntica passió pel 
coneixement: a més d’una tesi de Ilicen
ciatura sobre literatura concentracioná
ria, concretament sobre l’obra d’Amat- 
Piniella KL Reich, presentada a la UAB, 
de la qual en feia un estudi critic i que es 
troba actualment en premsa editada per 
Edicions 62, ha préparât el volum de 
poesies escritos en deportació per Amat 
publicat per Columna-L’AIbí tituiat les 
Llunyanies, peemes d’exili 1940-1946\ 
també ha estât articulista de la Historia 
de la Literatura Catalana (Ed. 62, 2000). 
Tampoc és la primera vegada que treba- 
lla amb Francese Cornelias. Anterior- 
ment, el maig del 2000, va assistir ais 
actos commemoratius del 55é aniversari 
de l’alliberament del camp de Mauthau
sen on va fer crònica dels actes i que 
foren recollits en un llarg reportatge a El 
9 Nou.

Reprenant el sentir de les reflexions 
que feia el doctor Vilanova, Ernest 
Gallart consideró que l’aportació que fa 
Serrano és un motiu més que suficient 
per plantejar-nos la nécessitât de bastir 
una historiografía sobre la deportació 
que a cas nostra sigui metodológica i 
temáticament anàloga a la de qualsevol 
àmbit europeu. I el treball de David 
Serrano, marcadament interdisciplinar, 
rigorós, i especialment atractiu pel trac
tament i el format que dóna a la temàti
ca, pot ser un pas més que s’aproximi a 
aquest objectiu que és el coneixement i 
l’anàlisi histórica que sobre la deporta
ció i l’exili cal encara fer.

Per acabar, David Serrano fou félicitât 
pel seu Ilibre que pels castellarencs té 
aquesta doble lectura d’históha local i 
d’história de la deportació i encoratjat a 
seguir molts anys tenint a Castellar com 
a centre d’interés per ajudar ais historia
dors a construir una historiografía seriosa 
de la Vila.

Finalment, va intervenir l’autor, David 
Serrano, que destaoá la il-lusió que li feia 
presentar el Ilibre al poblé del subjecte 
de la seva recerca: en Francese Co
rnelias. Seguidament, va comentar l’ori-
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FOTO: IMMA MASgen i el procès de creació de Ilibre, allò que el va portar a fer aquest volum.
Inicialment, la seva aproximació al personatge va ser de tipus filolôgic. El seu interés 

pel tema de l’exili i de la deportació venia donat per la recerca al voltant d’un dels per- 
sonatges de la literatura catalana més oblidats i menystinguts injustament en el nostre 
país que és en Joaquim Amat-Piniella. Destacava el paral-lelisme d’aquest amb 
Francese Cornelias en el trànsit concentracionari i que quan va ser alliberat, va escriu- 
re una gran obra, una gran novel-la, KL Reich, obra que va patir la censura i que va tri- 
gar disset anys a ser publicada. I quan ho va ser, va restar oblidada.

La tasca d’aquest investigador és intentar ressituar aquesta obra en el context de la 
literatura europea per tal que quan es parli d’aquest tema no ens centrem únicament 
amb personatges com Primo Levi, Jorge Semprún, Jean Améry o Theodor Adorno, 
Imre Kértesz o Enzo Traverso; al costat d’aquests que són els grans noms que han mar- 
cat el canon de la literatura de la deportació hi podem situar en Joaquim Amat- Piniella.

David Serrano destacé un Iligam fonamental entre l’obra d’Amat-Piniella i la que 
presentava a Castellar, que és la recerca de testimoniatges. EH es va posar en con
tacte amb el Rons... per tal de trobar algún déportât que fos viu i que hagués com- 
partit vivèneies amb Joaquim Amat-Piniella al camp de Mauthausen. Després de 
diverses alternatives, va sorgir al possibilitat de conèixer in situ a Francese 
Cornelias. Arran d’això es van trobar al camp de Mauthausen I’any 2000. Inicialment 
amb I’objectiu de parlar de Joaquim Amat. De la conversa en va sortir un article per 
a El 9 Nou, publicat el maig de 2000.

Sobre Francese Comelles ens referí que amb ell de seguida va aparèixer un feeling 
especial. El qualified de personatge directe i compromès que no va per rodais. Un cop 
establerta una complicitat, el treball fou directe i ràpid, que el va portar a fer aquest arti
cle i posteriorment per embastar aquest projecte que avui es presenta.

L’essèneia, el per què d’aquest projecte, afegi Serrano, es deu a la particularitat de 
Francese Cornelias, un personatge molt acostumat a parlar amb pùblic, amb una 
humanitat i senzillesa que el diferencia dels deportats que eli ha conegut, i que l’acabà 
seduint. Per aqüestes caractéristiques, és un subjecte idoni per transmetre aquesta 
memòria de la deportació.

Aquest autor s’apropà a la deportació des d’un vessant més didàctic i periodistic per
qué li va semblar que aquella manera d’entendre els fets viscuts podia ser intéressant 
per fer una patita aportació al tema de la deportació catalana. Considera que aquest és 
un moment on s’està fent uns quants intents per ressituar el tema, però no deixa de ser 
menys cert també que a nivali oficial és un tema oblidat. Troba que és molt curiós que

en cap Universität catalana hi hagi cap 
grup de treball que investigui directa- 
ment el tema de la deportació. I això 
explica la mena de transició i la mena 
d’historiadors que aquesta va crear. I no 
és fins aqüestes noves generacions 
d’historiadors que això s’està trencant, 
amb una certa sensació de llàstima, per
qué actualment els informants, els 
deportats, són molt grans i s’hagués 
pogut fer amb millors condicionis temps 
enrera.

Va posar de relleu el fet que a Castellar 
es tingui un fons ùnic a tot l’Estat, i que 
tot i que des de les instàncies publiques 
se l’esté mimant, considera que encara 
caldria potenciar-lo més amb més recur
sos. Totes les ciutats están buscant una 
element identificador, i aquest Fons... 
situa en molts aspectos en el mapa 
d’Espanya a Castellar del Vallès. Serrano 
valoré la tasca de l’equip de recerca del 
fons de forma molt satisfactòria ja que es 
conservará la memòria de la deportació 
catalana gràcies a aquest coMectiu, i té 
encara més relleu aquesta tasca quan 
les persones que ho haurien de fer amb 
una estructura més ágil i més senzilla, 
que seria des de la Universität, no ho han 
fet, possiblement no ho hagin volgut fer.

Serrano va exposar el treball realitzat 
amb en Cornelias, el gran nombre d’ho- 
res d’enregistraments on eli explicava, 
corn eli esté acostumat a explicar, allò 
que va viure, primer a la guerra civil, des
prés a l’exili francés i al camp i als grups 
de treball del KL Mauthausen. Els depor
tats están acostumats a un diseurs que 
es repeteix sempre, on es barregen ele
ments cronològics, amb elements de 
Hoc, on hi ha incorreccions pel que fa a 
escenes i a personatges, a dates... i en 
aquest sentit, un cop fetes, el résultat va 
ser una mica caòtic i més quan es velia 
fer una aportació des de la memòria. Per 
això va calóre organitzar-ho de la mane
ra més coherent possible. Calia intentar 
fer simple allò que era molt complicat: 
organitzar una aliau d’informació, donar
li un cos el més simple i entenedor possi
ble, possiblement pel fet de la seva pro- 
fessió de professor. Però també velia 
adreçar l’obra a un public especialitzat, 
per això el text és acompanyat per unes 
notes a peu de pàgina que li donen un 
cert rigor històric. Buscant aquest senzi- 
Hesa, no velia Huir-se en les preguntes.
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no volia fer discursos, tot i que alguna 
vegada no se’n va poder estar; la resta 
son preguntes molt obertes perqué allò 
que interessava era que parlés 
Cornelias, tal i com parla ell, tot i que no 
parla ell sol. Potser no és molt represen- 
tatiu del camp de Mauthausen, però si 
molt significatiu. El titol de llibre, a més, 
que és un titol en qué l’editorial hi té molt 
a veure, perqué ells sòn els que en 
saben de vendre Ilibres. Un català a 
Mauthausen ve a ser això, la historia de 
molts catalans, és una mena de lectura 
col-lectiva a través d’un personatge. I 
això també el relaciona molt amb l’obra 
d’Amat-Piniella. Aquest també busca la 
vida de dos o tres persones que en el 
tons volen explicar la vida en general 
deis deportats al KL Mauthausen.

Feta aquesta teina de rastreig, de des- 
granat, d’organitzaciò del llibre perqué 
tos el màxim de simple, es va buscar les 
qüestions més simples, el més breus 
per qué Cornelias se sentís molt còmo
de i expliqués amb el seu estil, cosa que 
s’ha conservât en el cent per cent, la 
manera de parlar d’en Cornelias. Hi 
havia, també, una segona teina, parlant- 
ne amb els investigadora del Fons..., 
que més enllá del carácter divulgatiu 
tingués un rigor historiográtic, que 
pogués convertir-se en una aportació 
historiogrática al tema de la deportació, 
que no tos només una llarga entrevista 
on el personatge diu més o menys allò 
que li sembla. És a partir d’aquesta 
retlexió que cal entendre aqüestes cent 
notes a peu de pàgina, la major part de 
les quais sòn llargues, plenes d’intorma- 
ciò i que documenten al voltant de noms 
de personatges, activitats, situacions 
tutures, noms que expliquen des de 
partite politics, Hoes concrets, que con
trasten totes i cadascuna de les més o 
menys aproximades de qué en 
Cornelias ens va informant i fots aquells 
personatges que sòn representatius o 
que eli ta sortir en el seu relat de vida.

En conjunt, allò que s’ha prêtés és, 
d’una banda una aportaclò al que seria 
la divulgaciò de la deportació catalana 
pensant en un pùblic ampli, per això no 
és un llibre llarg, per això no és una bio
grafìa, i en segon Hoc que tos una apor
tació historiogrática mitjançant aquest el 
rigor que H poden donar aqüestes notes 
a peu de pàgina. D’altra banda, allò que

és intéressant al costat de tota la part 
més de til historiográtic, és aquest seguit 
de sensacions que de manera tan piane
ra en Cornelias ens sap explicar. Del 
seguit d’anécdotes tan directes es deixa 
entreveure un personatge que és un 
murri, un espavilat, des de la saviesa 
popular, dones, de saber-se tornir de 
plantes medicináis que eli ha conegut 
per aquí, per Sant Llorenç, i que això ell 
atirma que l’ajudaren a sobreviure a 
Mauthausen, tins a cops de murrieria 
que podrien ser de la pel-licula de 
Benigni pertectament, la murrieria i a la 
vegada la innocéneia.

David Serrano explicava que volia que 
també hi hagués una part més compro
mesa per part del propi Cornelias, que 
és aquest Epileg contra l’oblit i que la 
seva salut no H ha permés que tos més 
Harga i que intenta no només ter l’esbôs, 
l’anàlisi del passât, que això és molt 
intéressant perqué això quedará com 
l’aportació més rellevant d’aquesta 
obra, sinó que tes un apunt de prospec- 
ció, és a dir, qué hem après després de 
tot això, de què ens ha servit tenir per
sones com Cornelias que vagin testimo- 
niant l’horror que ha viscut; hem après 
reaiment la Hiçô o no Them apresa? una 
mica la pregunta que es foia al pròleg i 
a la Introducció, i que arribava a la con- 
clusió que sembla que no, que no hem 
après massa la Hiçô, que no hem aproti- 
tat els referents ètics que ens oterien 
persones corn en Cornelias, que han 
viscut tota la vida d’acord amb els seus 
ideals tins a les ùltimes conseqüèncles, 
persones que s’ho han jugat tot per la 
democràcia i per la República i que ara 
els tem un cas bastant relatiu per no dir 
escás, si ho comparem amb tots els 
referents europeos que tenim sobre el 
mateix tema. En aquest sentit, les ùlti- 
mes paraules, breus però molt directes 
d’en Cornelias, sobre quin és el tutor 
que ens espera, amb unes paraules 
adreçades als joves, sòn un missatge 
d’esperança i un missatge molt lúcid del 
que cal ter per no tornar a repetir esde- 
veniments com els que hem patit.

LLETRES
Carta aberta a 
Jaume ßalaguer i Gassò
Ignasi Riera

Gràcies als bons oticis d’Isidre Creus 
m’ha arribat a les mans el vostre llibre, 
Amb mi rada perduda i ull hum it, amb 
tants i tants records de la primera post
guerra. Sempre des de T’òptica de 
Sabadell però amb una tinissima Sensibi
lität per tot el que passava —i no era 
poca cosa!— en l’escenari internacional.

He de dir-vos que el llibre m’ha agradat: 
primer perqué està molt ben escrit, sense 
obsessions estilístiques ni voluntats 
didàctiques. Si piqueo sovint l’ullet al lec
tor... sabeu mantenir el relat en una 
distància que n’objectiva els têts i la crò
nica, els punts de vista i el context d’èpo
ca.

M’ha sorprès I’habilitat i I’honestedat de 
I’autor a I’hora de reconèixer el franquis
me sociològic, després d’una guerra 
durissima i mordassats per la censura 
informativa i pels mécanismes etectius 
de repressió. Per exemple, en fot el relat 
de la visita de Franco el 1942, les mostres 
d’adhesió, justitiquen el vostre comentan, 
malgrat la tama d’esquerrana de la ciutat 
de Sabadell: “la qualitat de l’exhibició a la 
Creo Alta entusiasmó tothom i els aplau- 
diments, de retop, els comptabilitzá el 
visitant”. Les notes sobre la vida quotidia
na també m’han semblât especialment 
encertades. El comentan lacónic —“de 
tet, tou una época de ‘gran evasió’ cap a 
les diversions tolerades— i la constatado 
que el tango anava de baixa i el pasdoble 
es mantenía en una discreta posició, 
mentre que els ritmes de moda eren el 
fox, els boleros i les rumbes, m’ha sem
blât oportuníssim, digne d’un Néstor 
Luján, en el seu Hibre El túnel deis 40.

També m’han intéressât molt els 
comentaris sobre el S.O.E. —i la secular 
vocació centralitzadora “mesetária”—, 
l’arhbada de la penicilina, el desembar- 
cament deis aliats a la península de 
Constantin i les repercussions en la vida 
quotidiana de Sabadell, l’ascens del 
Sabadell a primera i el descens a l’intern 
deis urinaris, amb notes sobre la sarsue- 
la i el Frontó.

M’ha tet molta gràcia el comentan de 
l’alliberarnent de Mussolini, el Duce, 
detingut al capdamunt del Gran Sasso, 
amb el comentan en vers: “No us espan
ten oh Benito bello/ Que m’envia el Führer 
Adolfo/ Perqué no toteu més el golfo/ en 
aquest cony de Castel-lo”.

Gràcies, per tant, pel vostre Hibre i per la 
generositat de qui transcriu fragments, 
espumes, d’una memòria privilegiada.

f t .
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Noticia de Ilibres sobodellencs 
fitxes bibliogràfiques.
Recopilociô Lluis Subirana

. ...... . Jür KWÄWIH8TF
El marmessor de la ignoràncla. 

Francese Puigearbó.
Editorial Montflorit. 2001.

Un cùmul d’experièneies personals s’aple- 
ga al llarg d’una vida. La reflexiô quotidiana 
busca el sentit més intim de cada esdeveni- 
ment i al capdavall sovint és ben senzill. 
Potser no cal ni exterioritzar-lo. Demà hi tor- 
narem a ser. I demà passât. I sempre.

Les col-laboracions de Jean Oliver al 
Diari de Sabadell (1923-1928).

Carme Puig Molist.
Biblioteca Serra d’Or. Març, 2001.

El Diari de Sabadell va ser la principal plata
forma periodística que Joan Oliver va 
emprar durant eis anys vint per a projectar- 
se pùblicament corn a escriptor. Aixi, amb el 
seu nom real o bé amb pseudònim, Oliver 
va publicar en aquest diari tota mena de tex
tos; des de contes i poemes, fins a ressen- 
yes i articles d'opiniô”.

Joan Sallarès I Pla, Industrial i politic.
Marti Marin i Corbera. 

Quaderns d’Arxiu de la Fundació 
Bosch i Cardellach. LXXXIX. 2001.

En el marc d’una assignatura sobre el movi- 
ment obrer en el segle XIX vaig interessar- 
me pel pensament patronal, de la mateixa 
manera que en parallel m’estava enfrontant 
a l’estudi dels franquistes (i no dels antifran
quistes, corn semblava més logic en un 
estudiant titllat per alguns de radical en les 
petites Iluites universitàries)”.

Sátira

£nric Larreula' u<v
fjwii (âuâ -hiittkr

2a ediciô
Premi Pere Quart d’humor i sàtira

La dutxa.
Enric Larreula.

Edicions La Campana. Novembre, 2000.
Enric Larreula és un mastre de la narrativa 
irònica que es basa en l'observació dels tics 
personals i dels costums socials”.
Premi Pere Quart d’humor i sàtira, 2000

INFORMACIO 
FACILITADA PER : Ilibreria sabadell

Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correos 355 - SABADELL

El grito silenciado.
Ana Tortajada.

Mondadori. 2001.
Ana Tortajada y otras dos mujeres españo
las quisieron conocer de cerca la realidad 
de este pueblo que lleva demasiados años 
sufriendo los sinsentidos del integrismo tali- 
bàn ante la mirada distraída de Occidente, 
y en el verano de 2000 se arriesgaron a un 
viaje que las llevaría primero a Peshawar, la 
ciudad pakistani donde malviven la mayoría 
de los exiliados afganos, y luego a Kabul, 
capital de Afganistán y centro neurálgico 
del poder talibán.

La terminologia lingüística 
en l ’ensenyament secundan.

Propostes práctiques.
Jaume Maciá Guilá i altres.

Editorial Grao. Setembre, 2000.
Aquest Ilibre, resultat d’un curs que va abor
dar la problemática que comporta la coe- 
xisténcia en l’ensenyament secundan de 
teches gramaticals i terminologies diferents, 
aplega treballs d’especialistes en tres llen- 
gües (catalá, castellá i francés) i en dife
rents aspectes de la lingüística. El seu 
objectiu és contribuir a aclarir el panorama, 
revisar el material escolar del mercat i fer 
propostes práctiques..
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Malte Soler

-Àvia, aquí que hi poso -va preguntar la Laia.
-Quico?
-Digues, Salut-va respondre-. Què vols?
-Porta’m, si us piau, aquells poemes que t’escrivia quan érem joves.
-Però què vols dir? Encara els haig de guardar jo?
-Poca-solta! -va exclamar la Maria Salut-, Una cosa alxi mai no es llença! 
-Només quan està mal esenta i fa mal de rellegir! -es va excusar el Quico.
-Ves que ximple!
-Va, Àvia -va intervenir la Laia-, no us baralleu per culpa meva! Jo tan sols us 

venia a dir que he guanyat el primer premi de poesia del meu institut i me’n sento 
molt orgullosa. És per alxò que em pIau de dir-vos-ho.

-Mite-la! -va exclamar el Quico-, I quants us heu présentât?
-Quico, per favor! -va exclamar la Maria Salut.
-No, dona -va respondre el Quico-, Ho die per aquell cop que la Clara es va pre

sentar a un concurs literari i només figurava ella sola com a participant. Que no ho 
saps, això que els premis llteraris están tots amainats? Pre-cuït I paît, sempre 
guanyen els mateixos.

-I que va guanyar la Clara, àvia -va preguntar la Laia.
-Qi tant - li va respondre-, encara que n’haguessin seleccionat mil I un! La Clara 

escriu molt bé.
-S’assembla a la seva àvia -va dir el Quico-, Ves per on, ja he trobat el lllbre de 

poemes. Fa mes de quaranta anys I encara el conservo i rellegeixo de tant en tant.
L’àvia treu un plec de fulls socarrimats pel temps i llegeix::

Sota el sastre fred i humit del menjador 
espero amb anhel la Hum d ’un raig de sol 
que deixa passar el vidre I 
que il-lumina la meva trista vida sense tu.
El bressol és bult, 
el camp és erm, 
la tempesta amaina 
però encara no és aquí la calma
Nits de qélld esqial
que anihllen la meva ànima fenda
per l ’humida I freda estada d'una fosear
que s ’esvaeix quan arriba el treno de l ’alba
I velq que a la fl estío a costal teu...
Ara, si tot és Hum I escalfar,
Un ralq de sol... ets tu!

-Genial! -va exclamar la Laia-. És 
brutal, àvia! Però, i com va ser que no 
vas presentar-te a cap premi?

-Laia, pariem de fa més de trenta- 
cinc anys -va  respondre-li-, Ales- 
hores, i en primer Hoc, una dona que 
escrivia era mal vista. Alguna cosa 
havia de tenir, potser algún mal esperit 
duia dins seu. Però a més d’alxó, que 
jo recordi, poca cosa hl havia a l’època 
meva, de quan jo era jove. Potser un 
pareli de revistes... Molt enllá, a l’èpo
ca de la meva àvia, cap allá al 1890, hl 
havia tot un segult d’escrits fins i tot et 
diré que de carácter catalanista i femi
nista. “Lo catalanista. Revista de 
Sabadell”, “La llumenera’’... aquesta 
última em sembla que fins i tot editada 
a Nova York, nena, a Nova York! En 
aqüestes revistes hi escrivien dones 
com ara l’Agnès Armengol, poetessa 
post-romàntica, una senyora de sa 
casa. Recordo que l’àvia deia que 
tenia maneres afrancesadas, dones es 
veu que hi havia estudiat, a Franga. Si 
et fes gràcia llegir alguns deis seus 
poemes eis pots trobar en eis lllbres 
“EIs dies clars”. Rosari antic” i em sem
bla que també a “Patriotes”. N’has llegit 
algún d’aquests, Laia?

-No.
-Dones mal fet! -va dir la Maria Salut- 

. Sempre cal saber què es fa o s’ha fet 
a la nostra clutat. I una altra sabade- 
llenca, la Narcisa Freixas. Una dona 
amb molta empenta! Més cap aquí, 
neix un catalanísme marcat per l’èpo
ca franquista, el catalanísme de 
l’EsglésIa, una cultura cristiana molt 
marcada on sembla que les dones s’a- 
dormin. La guerra ho anuMa tot, es 
tanquen totes les Instituclons catala
nes. Però tot es va refent a poc a poc. 
Comencen a sortir reivindicacions cul
turáis com ara “La colla de Sabadell”, 
Assoclacions Musicale, la Fundaciò



La Mirada... però de dones ben 
poques, tot i que deien que la Mercè 
Rodoreda treia el nas per aquí de tant 
en tant. Es veu que hi havia algún par- 
dalet que la feia escapar del seu niu. 
Valga’m Déu, ara que me’n recordo!

-Del què, èvia?
-La LIuisa, la Forreliat! Amb un llibre 

“Siempre en capilla”, va guanyar el 
Premi Nadal. Una gran inteMectual, la 
Llui'sa. On deu ser a hores d’ara? 
Podries buscar-la, saber d’ella, que 
t’expliqui coses. Seria prou interessant.

-Però quants anys té ara?

-Potser al voltant dels setanta. Ara si 
que m’has mort... Mira, no sé què dir- 
te, Laia, però m’has convençut!

-De què?
-M’han vingut ganes de tornar a escriu- 

re. M’has revifat el cuquet literari. Ara 
mateix arrodoniré un poema que tino a la 
calaixera i acabaré d’escriure aquell lli
bre de contes dels Cascareis, i l’obra de 
teatre “Més que felines” que em va enca- 
rregar la Tere pel “Centre Civic de Dones 
Reivindicatives”!

-Ep, para el carro, para el carro! -va 
exclamar el Quico.- Maria Salut Seba

Hernández, qui em farà el sopar?
-Que ho veus, Laia? Ja l’he espantat! 

Dones avui menjarem pizzes escalfa
dos al microones, i te les escalfes tu! 
Au anem, Laia, a buscar les bases de 
tots els concursos literaris al Casal 
Pere IV. Encara hi sóc a temps, de 
publicar les meves memories!

-Vols dir que t’hi cabrá, tot, en un sol 
llibre? -va preguntar el Quico-. Ho 
haurás de fer per volums numerate.

-Ets un picassoques! -va exclamar la 
Maria Salut-. Però t’estimo! Au, Laia, 
som-hi, ho hem de guanyar tot!
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fronçois Truffaut, 

portraits voles.
Pere Cornelias

El diumenge 6 de maig, Cinemania va 
iniciar un cíele François Truffaut, com
post de 12 de les seves peMícules, 
totes en versió original subtitulada, que 
s’allargassarà fins a finals de juliol. En 
aquell primer dia, vam poder veure, a 
més de Les quatre cents coups, un 
dels dos films més emblemàtics del 
que fou el naixement de la Nouvelle 
Vague -l’altre, À bout de souffle, de 
Godard, parteix també d’una idea 
argumentai de Truffaut-, un interessan- 
tissim reportatge de Serge Toubiana I 
Michel Pascal, rodât l’any 93, sobre la 
persona I l’obra del cineasta.

La filmografia de Truffaut és, potser, 
la més inévitablement autobiogràfica 
de totes les que sorgiren dels teòrics 
de la crítica de Cahiers du Cinéma. El 
reportatge de Toubiana i Pascal es 
basa en aquesta evidéneia i està cons
truit, dones, a partir dels fets personals 
que marcaren decisivament la seva 
vida, tot enilaçant-los amb les imatges 
dels films en qué això es palesa amb 
més claredat. D’exposicié essencialment cronològica, no defuig eis salts enrere 
quan ho aconsella una millor comprensió del que s’explica. I dóna la paraula a les 
persones que, en un moment o altre, van acompanyar el cineasta al llarg del seu 
intens periple intel-lectual: són elles, de fet, les que condueixen la narracié.

Entre moites d’altres: eIs seus coMegues de Cahiers Chabrol i Rohmer, que 
recorda quan Truffaut el va ajudar a produir Ma nuit chez Maud, la peMicula que 
el va consagrar a finals dels seixantes; un dels seus mestres, Jean Renoir, que 
parla de Jules et Jim\ eis directors Alexandre Astruc, Bertrand Tavernier, Marcel 
Ophüls, Olivier Assayas i Claude Miller; eis actors Gerard Depardieu i Nathalie 
Baye, la protagonista de La chambre verte, que reflexiona sobre el misticisme de 
Truffaut i la possible consciéneia d’una mort prematura que expressa aquestfilm; 
les seves dones, Madeleine Morgenstern, la primera, filia d’un productor que va 
facilitar-li, l’any 58, la realitzaciô de Les mistons, primera peMicula de la Nouvelle 
Vague, i Fanny Ardant, l’ùltima, el mirali de la passió a les seves dues darreres rea- 
litzacions, La femme d ’à côté i Vivement dimanche] i les seves filles, Ewa -que sin- 
tetitza magnificament l’obra del seu pare en unes poques paraules: Ilibres, nens, 
dones, ternura, amor...- i Laura Truffaut.

Tanmateix, la relació vida-obra se’m fa encara més evident en uns altres 
moments del reportatge, d’un extraordinari interés. L’aparició, l’any 59, de Les 
quatre cents coups va significar per a la familia de Truffaut, per ais seus pares

“Tres peMícules al dia, 
tres Ilibres a la setmana i 
discos de bona música em farien 
felig”.
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pnncipalment, un cop molt dur. És, certament, una pel-lícula de ficció, però les 
coincidéncies amb la realitat són innegables i no poden ser titllades de casuals: 
també Truffaut, com l’Antoine Doinel del film, es va sentir refusât per la seva mare, 
també va conviure sempre amb el seu padrastre i també, ais 17 anys, va ser tan- 
cat en un reformatori. De tot això, en parlen Robert Lachenay, l’amie, a la vida real, 
del Truffaut-Doinel del film, i Janine Bazin, la dona d’André Bazin, el pare intel-lec- 
tual de Truffaut. Després de treure’l del reformatori, el matrimoni Bazin i ell van 
viure piegate durant dos anys.

A Baisers volés, la tercera peMícula de la série Doinel, vivim dos episodis més 
del que fou la seva vida: els seus problèmes amb l’exércit i la seva relació amb les 
agéncies de detectius. Efectivament, Truffaut es va evadir del servei militar i va ser 
considérât, fins i tot, desertor. Només una nova intervenció de Bazin va poder evi
tar unes pitjors conseqüéncies. I, més endavant, va Hogar el servei d’un detectiu, 
a qui va encomanar la recerca del seu pare biológic. D’aquests fets, i del que se’n 
va derivar, en parlen el detectiu Albert Duchenne i Liliane Siegei, amiga de 
Truffaut.

Truffaut ha estât, potser, el més subjectiu dels cinéastes franceses de la seva 
generació i no em sembla gens agosarat de dir que el tema dels sentiments, que 
omple la seva obra de bat a bat, el converteix també en el més “americà”. 
Declara: “Faig peMicules per veure acomplerts els meus somnis d’adolescén- 
cia, per fer-me bé i, si és possible, per fer bé als altres. Per a mi, el cinema és un 
espectacle, ens hem de dirigir a tothom i no podem avorrir ningù”. Un dels seus 
guionistes, Jean Aurel, diu que Truffaut vol que els seus films arribin al pùblic, 
potser no a un pùblic nombrés, però sí fidel. Annette Insdorf, especialista en l’o- 
bra de Truffaut, afirma que el cineasta era conscient que calia promocionar les 
peMicules a l’estranger, perqué n’hi havia que potser no serien ben rebudes a 
Franga, però sí en d’altres países. Parlava, per exemple, de La peau douce, que 
creia que podia ser prou acceptada als països nòrdica. Tot això acosta Truffaut 
a Hitchcock -”el cinema és un munt de butaques que cal omplir”- i a alguna dels 
grans cinéastes de la vida: Charles Chaplin, Max Ophuls, Jean Renoir, Roberto 
Rossellini..., tan estimata per eli.

Autor de només 25 titola -d’ells, 21 llargmetratges-, aquest cicle, amb 12 films, 
adquireix, dones, un indubtable pes especific i permet fer-nos una idea bastant 
aproximada del conjunt de la seva filmografia. Quan aparegui aquest article, ja 
s’hauran emés els vuit primers: quatre de les cinc peMicules de la série Doinel, 
Les quatre cents coups (1959), Baisers volés (1968), Domicile conjugal (1970) i 
L ’amour en fuite (1979) -només n’és absent Anto/ne et Colette, episodi de L ’amour 
à vingt ans (1962)- i, a més, si es confirma l’ordre anunciat. Tirez sur le pianiste 
(1960), Les deux anglaises et le continent (1971), La peau douce (1964) i Le der
nier métro (1980). Encara faltaran, però, Jules et Jim (1962), La femme d ’à côté 
(1981 ), Une belle fille comme moi (1972) i Vivement dimanche (1983), les dues pri- 
meres dues auténtiques meravelles. Potser podem lamentar que no s’hagi servat 
el sempre desitjable ordre cronolôgic, però, en tot cas, cal agrair a Cinemania el 
que ens estigui oferint un cicle d’aquestes caractéristiques. Compensa sobrada- 
ment els diners que pago cada mes a Canal Satélite Digital.

I, ho reafirmo, François Truffaut, portraits volés, el reportatge a qué m’he referit

en aquest escrit, ajuda a comprendre 
millor el rerefons de bona part de les 
peMicules d’un cineasta que, a mesu
ra que passen els anys, esdevé més i 
més important. El treball de Toubiana i 
Pascal está fet amb estimacié i amb 
rigor, amb el punt de tendresa i de 
subjective objectivitat que demana 
una qualsevol feina d’aquest estil. 
Permet acostar-se a l’home amb les 
seves peMicules i, alhora, endinsar- 
nos a les seves peMicules recordant 
sempre que, darrere de la camera, hi 
ha un home. _

Passeig Manresa, 26 • SABADELL 
Tel. 937 272 070 • Fax 937 273 113

TERRASSA • BARCELONA 
HOSPITALET • TARRAGONA
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L'ort com o compromis.

Artur Aribau

Des de finals dels anys setanta, Kentrldge ha tre- 
ballat amb un ampli ventali de mitjans i tècniques, 
des de dibuixos al carbé sobre paper fins al gra
vai a l’aiguafort, des del cinema fins a l’animaciô, 
des de la interpretado i l’escenografia fins a la 
direcclô de nombroses producclons teatrale. Ha 
créât InstaMacions de video i ha projectat imatges 
sobre edificis. Ha fet dibuixos a gran escala sobre 
el palsatge i un treball a l’aire lllure utilltzant foc. 
Sovint, Kentridge participa en projectes en 
coMaboració amb altres artistes. Actualment, pre
senta la seva primera producció d’opera amb la 
Handspring Puppet Company, In ritorno d ’Ulisse, 
basada en El reîorn d ’Ulisses a la pàtria, de 
Claudio Monteverdi. Però, malgrat la diversitat de 
llenguatges que utilltza, tots mostren la simpllcitat 
I la immediatesa del dibuix, amb un equilibri del 
disseny I el control amb la Improvisacló i I’atzar.

Kentridge és descendent de lituane i alemanys 
jueus. El seu basavi matern va emigrar a Sud-àfri
ca just abans de la guerra dels boere a finals del 
segle XIX, fugint dels pogroms de l’Europa de 
l’est i es va fer professor d’hebreu a Ciutat del 
Cap. El seu basavi partern, que era chazan (can- 
tant de sinagoga) i shochot (matador ritual) també 
va viatjar a Sud-àfrica a finals del segle passai I es 
va canviar el cognom pel de Kentridge.

La historia blanca, oficial i colonial de l’art modern sud-africà s’inicià el 1871, amb 
les exposicions de Ciutat del Cap, organitzades per la South- african fine arts 
association. Aquest grup d’artistes formava una espécie de redició academicista 
i conservadora de les minvants tradicions europeas, aliena a les noves tendéncies 
que s’estenien per Europa, com l’lmpresslonlsme. Irónioament, montre que els 
artistes europeas consideraven l’art africá amb una font material per desenvolu- 
par un art d’essències i trancar amb la tradició del realismo europea, els artistes 
blancs sud-africans menyspreaven les tradiclons culturáis africanos com a curio- 
sitats primitives. Les imatges pintoresques, juntament amb les obres gráfiques del 
período colonial que sellen veure’s a Europa durant el segle XIX, formen les bases 
de la série Colonial Landscapes (Paisatges colonials) de Kentrldge. En aquests 
dibuixos al carbó sobre paper, amb un paisatge africá imaginan, ric i exuberant, 
les marques topográfiques de color vermeil pastel indiquen que es tractava més 
aviat de projeccions que no pas de descripcions rigorosos d’aquelles terres.

Els paisatges que apareixen en les obres de Kentridge qüestionen les antigües 
descripcions i exposen la fal-lácla de l’ideal romántic d’una naturalesa: pura i

William Kentridge al seu estudi

“Té sentit dibuixar un paisatge 
social o historie. El procès d’exe- 
cució real de dibuix descobreix 
aquesta historia, perqué el mateix 
paisatge l’oculta”

William Kentridge
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“Envejo els que poden treballar 
sense haver de portar la historia 
del mon amb ells. És un nivell 
remot, és una condició prèvia que 
perturba la meva obra”
____________________________ William Kentridge

WEIGHING .1. 
and WANTING

Weighing... and Wanting, 1997. 
Garbò i pastel sobre paper.

Coionial Landscapes (1995-96). Garbò i pastel sobre paper, 120 x 160 cm.

sense adulterar en una zona de l’Àfrica on el territori ha estât alterat ecològica- 
ment I malmès pel creixement de les explotacions mineres. L’artista contraposa 
aqüestes visions de l’arcàdia amb la realitat d’un paisatge erm, dominât pels detri
tus miners i per l’enginyeria civil, elements que representen la realitat del pas de 
l’home i son vestigis histories de la historia de Sud-àfrica. El paisatge apareix corn 
una escena dibuixada o un text mal esborrat que cal recuperar i tornar a llegir. A 
més, Kentridge contradiu l’idéal del paisatge buit, poblant eis seus paratges erms 
i estèhls amb màquines abandonadas i rètols amb seguicis de treballadors que 
converteixen en visible la poblado esborrada i segregada.

La terra també serveix corn a metàfora del cos i viceversa. A Weighing... and 
wanting, per exemple, el maltractament fisic s’associa amb l’alteració del paisat
ge quan les marques del carbonet que indiquen laceracions a l’esquena d’una 
dona nua es transformen en parts d’una estructura d’enginyeria civil situada en 
una zona minera.

L’arrel narrativa de l’obra de Kentridge, que va començar sobretot amb la seva 
primera peMícula animada sobre Soho Eckstein/Félix Teitlebaum el 1989, també 
s’alimenta de l’art africà negre.

La técnica d’esborrament de Kentridge es fa ressò d’una de les estratégies del 
racisme de l’edat moderna. La modernitat és una moneda de dues cares: d’una 
banda, valora el progrès, la raó i els valors universais de la iMustració, com la 
democràcia. De l’altra, valora la subjectivitat individuai i coMectiva. Quan l’estât i 
la nació coincideixen, es desenvolupa es racisme, ja sigui inferioritzant el grup 
que es discrimina, fent-lo invisible (l’esborrament), i assignant-li les tasques infe
riors de la societat (opressió), o segregant i diferenciant un grup perqué les seves

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
ADMINISTRADOR DE FINQUES
Concepció, 25,1r.-08202 SABADELL 

Tels. 93 726 03 45 - 93 727 33 01

L f iN G U ÍlG E
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caractéristiques culturáis es perceben 
com un perill per a la puresa i la inte- 
gritat de la cultura del grup dominant 
(separació).

L’art de Kentridge subratlla la im- 
portància del record i adopta una acti
tud contra el rise de caure en l’amnèsia 
i en el rebuig de la memòria histórica, 
com també contra el rise de l’eliminació 
física, característica de la societat des- 
prés d’uns esdeveniments traumátics. 
La culpabilitat, la complicitat i la respon- 
sabilitat indirectes són temes claus de la 
seva obra. En relació amb aixó, retrata 
la posició intolerable de ser supervivent 
i testimoni. A Sobriety, obesity and 
Growing old, Félix és testimoni de les 
manifestacions de protesta; a Felix in 
exile, observa els maltractaments i el 
tiroteig de Nandi des de l’habitació de 
l’hotel. I a History of the main Complaint, 
Soho/Felix observa la violenta brutalitat 
des de la finestra del seu cotxe.

Kentridge aborda la incertesa i el 
procès perqué permeten que el jo s’a- 
propi al món amb humilitat i obert al 
canvi, més que no pas amb Concep
cions prévies i autoritat. ^

Monument, 1990. Garbò i pastel sobre paper. 150 x 120 cm

Faustus in Africa! 1995. Garbò sobre paper. 53 x 85 cm.
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tiomenatge a Durancamps
Manel Camps

Coincidint amb la inauguració a Barcelona de la Casa Taller Duran-camps, Inicia
tiva cultural que la Fundado Durancamps-Casas ha posât en marxa amb el suport 
de la Fundado Banc Sabadell, el Banc Sabadell ha cregut oportú retre un home- 
natge a Rafael Durancamps a la galeria exterior dels Serveis Centrals o Centre 
Corporatlu I mostrar-hl diverses obres de la seva col-lecció de pintura.

La mostra, que estará exposada fins al mes de setembre, es completa amb tres 
quadres cedits per la Fundado Durancamps-Casas, entre eis quais destaca un 
retrat de Durancamps fet pel pintor, també sabadellenc, Antoni Vila Arrufat.

Rafael Duran Camps, que amb el pas del temps va unir els dos cognoms per sig
nar les seves teles, va néixer a Sabadell el 29 de març de 1891 en el si d’una fami
lia benestant de la nostra dutat.

Gairebé autodidacte, ja que només va assistir a les classes nocturnes de l’Escola 
Industrial d’Arts I Oficis de Sabadell, amb el mestre Joan Vila Cinca, i contrariant 
la voluntat del seu pare, Enric Duran Folguera, que, corn a acreditat fabricant tèx- 
til, volia que el seu hereu continués la tradldé Industrial familiar, Durancamps es va 
saber mantenir en tôt moment fidel a la seva Innata vocacló I al deslg de la seva

mare, Teresa Camps Armengol, que va 
voler que es digués Rafael com el gran 
pintor Italià del Renaixement.

Cursà els seus primers estudis als 
Escolapis, però amb catorze anys el 
seu pare el va fer anar a traballar en un 
despatx tèxtil de la Boquerla per tal 
que aprengués a vendre teixits i s’a- 
llunyés de la seva «dérla» artistica. 
L’efecte, però, va ser ben diferent del 
que es prevela: Durancamps va 
comengar a visitar habitualment les 
sales d’art Maragall I Dalmau, aprofi- 
tant les sortides del despatx per anar a 
fer encàrrecs.

Durancamps mal no va cedir a la 
seva passiò per la pintura com ho
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demostra, per exemple, el fet biogrà- 
flc que durant les estades que, perió- 
dlcament, felá a Madrid, mentre tre- 
ballava de viatjant a la fábrica de casa 
seva, aprofités per estudiar els grans 
mestres del Museu del Prado.

Quan el 1914 Joaquim Mir es va tras- 
lladar a Mollet del Vallès, Durancamps 
es posá al seu costat, realitzant algu
nas notes i teles que refleoteixen cla- 
rament la influéncia d’aquest gran 
mestre catalá.

Pintant amb tenacitat i voluntat férria 
de triomfar, Durancamps va exposar 
per primera vegada a Barcelona, a les 
Galeries Laietanes, amb un conjunt 
de paisatges que denominé «vibra- 
cions». L’éxit obtingut l’esperoná i, 
després d’haver passât una tempora
da a Madrid, es traslladá a Itália per 
estudiar intensament l’obra deis grans 
clássics i els moderns. De tornada, va 
participar en diversos certámens i va 
obtenir importants premis, com la 
Medalla Masriera de 1920, i va rebre 
l’encárrec de decorar vuit plafons a 
les Cases Consistorials del Poblé 
Espanyol amb motiu de l’Exposició 
Universal de 1929.

El 1926 va viatjar a París, on residí 
fins a 1937. A la Ciutat de la Llum va 
conéixer Pablo Ruiz Pioasso, que l’a- 
nimá a fer unes exposicions a la 
Galena Zak, i obtingué un remaroable 
éxit, que es repetí amb molta pui- 
xança en les nombrases exposicions 
que va anar fent a continuaoió.

De retorn a Espanya -aleshores en 
plena guerra civil- s’instaMá a Sant 
Sebastiá, on el 1939 va fer una expo- 
sició. Mesos més tard va tornar 
Barcelona i exposá a la Sala Parés, on 
fins a la seva mort exposà assidua- 
ment. Durancamps va exposar també 
a Madrid, Sabadell, Bilbao, Londres i 
Filadèlfia, sempre amb extraordinaris 
èxits de crítica i de venda i despertant 
una admiració general cap a la seva 
obra i la seva personalitat vehement.

Si la pintura de Rafael Durancamps 
conté una certa influéncia de Mir en la 
seva primera época, aviat evolucionà 
cap a una concepció més personal i 
molt propia d’aquest artista sabade-

llenc de projecció internacional, en qué la línia constructiva i un peculiar acolori- 
ment de sobria beilesa destaquen d’una manera característica.

Durancamps mai no es doblegá a les influéncies i modes més o menys fugis- 
seres que van anar sorgint durant la seva vida. Aixé li atorgá una personalitat 
artística molt torta, diferent i allunyada deis corrects de la pintura del segle XX.

Les seves natures mortes, que tractà amb profusió, de línia zurbaranesca i lím
pida netedat, són un prodigi de serenitat i elegáncia, amb un segell tan personal 
que fugen de qualsevol qualifioació contemporánia. Els paisatges i les escenes 
de costume, en gran o petit format, i especialment les «capeas» a pobles espan- 
yols, són d’una qualitat extraordinària i els inconfusibles «ceis de presagi», que 
expressen perfectament el dramatisme de la festa, evoquen un agut sentit del cri
teri.

Rafael Durancamps té obres ais museus més importants de Barcelona, i Madrid 
i a moites coMeccions particulars i fons artístics d’arreu del món.

La Casa Taller Durancamps
La iniciativa de la Fundació Durancamps-Casas i la col-laboració de la 

Fundació Banc Sabadell han fet possible l’obertura a Barcelona d’un nou centre 
d’interés cultural. Es tracta de la Casa Taller Durancamps, situada al número 407 
de l’avinguda Diagonal, a l’intehor de la qual es pot admirar una bona part de ro
bra més significativa d’aquest gran artista catalá, nombroses fotografíes i objec
tes personals i una reprodúcelo del seu taller.

Divulgar l’obra i la vida de Rafael Durancamps i afavorir l’estudi, la conservació, 
la catalogació i l’autenticació de la seva prodúcelo artística són els objectius de 
la Fundació Durancamps-Casas. Per aixó en els diferents salons d’aquesta Casa 
Taller es reviuen diversos ambients en qué va viure el pintor.

La Casa Taller Durancamps és oberta al public de dilluns a divendres de 10 a 
13.30 hores. Visitant-la podran descobrir les diferents étapes de la vida artística 
de Durancamps i conéixer la seva personalitat.
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Tramuntont
Anna Crusafont

Hemos conocido vicisitudes de doble filo 
aguas donde bañarse era imposible 
tiempos de amor con un fondo blanco 
y una ternura por mirarlo todo 
que nos daba respuestas equivocadas 
por eso me dirijo a ti. La mujer 
que hoy piensa y siente a la vez 
parece perturbada por la situación 
y resbala entre recuerdos donde el amor 
era la invención sublime de ser dos.

Variaciones. (Cuantas llaves) 
Concha García.

IMustració; Montse Senserrich

Tram untant les áridas estepes deis meus insomnis, amb un cansament antic, 
m’obro pas enmig l’espessa tela d’aranya que cobreix el desoh deis pensa- 
ments a mig fer, a les golfes malendreçades d’aquell jo, que es casa meva, 
buscant, avara, l’adreça rutilant d ’una resposta vermella com la meva ànsia.

Passant la mà per l’opacitat imposada dels veils miralls, hi descobreixo, des- 
lluìda, la plana enyorada perdent-se sota els cims de les inveterades neus, i, 
com una Imatge sobreposada al bell mig d’aquell llenç, jo, asseguda en una 
butaca única, contemplant com la pantalla dels roquers em retornava un foto
grama immòbii: la meva ànima primera.

Qui pogués atrapar aquella iHusió de corpora, sense l’aürt del desencís...
Tornar i trobar, blanca, la meva jovenesa, prímula tot just esclatada...
Allá, a la plana, corrent barrera les flors de les meves il-lusions sense mal- 

metre, anant a encaiçar el grial transparent, per abocar-hi massa vida sobre
ra, aigua desbocada, per on es buidava la placenta deis meus rancors no 
nats, hi vaig perdre la meva alegría incauta.

Tan de bo que el glaç de molts hiverns, la hagués guardat, inalterada!
Quan la vaig perdre?
Per què la vaig perdre?
Preguntes corn torna-veus, que sempre revenen buides.
Qui sap si un dia, potser el darrer de la llarga caminada, amb uns ulls massa 

veils i unes mans massa barroeres, em trabaré en aquella planba, sense 
saber com...

Ho hauré endevinat, per una olor coneguda... per una esgarrifança?
Presa d ’una follia sobtada, esgarraparé el glaç dia darrera dia, nit darrera nit, 

fins que les mans em sagnin, fins que perdin els seus fills, un per un, i el seu 
crit de dolor estripi l’aire?

Em trobaré allá, altra volta, després de reptar per l’aspror dels camins, sota 
l’aigua i el vent de mils tempestes, reals i de quimera, testant l’esquena del 
temps per provar de distreure’l, per esgarrapar l’engruna d’uns instants que 
ja no m’eren destinate?

Posaré l’orella damunt l’herba froda del carni i esperaré la Resposta, encara 
que el dia es barregi amb la nit i la nit perdi tots els estele, de tan velia?

Després de moites neus i molts dois i molts crits i tot just uns instants abans 
que eis pensamento i eis desitjos formin un mateix escleroma, jo sé que allà, 
a la prada verda, puntejada d’edelweis, que la meva memòria ha guardat 
intacta, haig de retrobar-me, amb la nena que vaig ser, i, plegados, tancarem 
ranella del cicle. «
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Silvia Sàiz

Sobre si la deportació i rintemament 
dels republicans espanyols, en el peri- 
ode 1939-1945, era un tema aliò a la 
historia de Catalunya i a la historia de 
l’Estat, s’interrogava el professor Fran
cese Vilanova i Vila-Abadal a la revista 
Serra d ’Or, en el seu número 486.
Aquest historiador arribava a la con- 
clusió que malgrat una marginalitat 
secular d’aquesta temàtica, es detec- 
taven alguns indicis que semblaven 
manifestar que poc a poc anava guan- 
yant centralitat i que prenia un lenta, 
però progressiva embranzida quant a 
recerca, a producció historiogràfica i a 
sistematització documentai. Bona 
mostra en són el Iliurament, enguany, 
dels XIV Premis Primer de Maig i la 
publicació i la presentació del llibre de 
David Serrano i Blanquer sobre Fran-
cese Cornelias, un supervivent de Castellar del Vallès del KL Mauthausen, titulat 
Un català a Mauthausen. El testimoniatge de Francese Cornelias.

Un any més, la Fundació Josep Comaposada, Iligada a la UGT de Catalunya, i 
la Fundació Rafael Campalans, vinculada al PSC, celebraren la nit dels premis 
Primer de Maig, que s’atorguen des de fa catorze anys a persones i entitats que 
han destacat en la defensa i la promoció d’un seguit de valors socials vinculats a 
la Solidarität i a la preservació de la memòria popular.

Enguany l’acte va tenir Hoc a la Pedrera, a Barcelona, el proppassat dia 27 d’a- 
bril. L’ediciô d’aquest any va comptar amb la intervenció del primer secretan del 
PSC, Josep Montilla, i una altra del secretan general de la UGT de Catalunya, 
Josep M. Álvarez. El periodista Xavier Foz fou el conductor de l’acte.

El premi a la Iniciativa Social s’atorgà, a proposta de la UGT del Baix Llobregat, 
a la Fundació Domicilia, que té la seu a Sant Feliu de Llobregat. Domicilia és una 
entitat nova, ja que es va constituir el juny del 2000, que té com a socis fundadors 
el Conseil Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona, nou ajunta- 
ments de la comarca, sindicato i organitzacions empresarials. La finalitat essen- 
cial de Domicilia és la de promoure i gestionar servéis de proximitat a les perso
nes, com a nou jaciment d’ocupació. Domicilia no dóna els servéis directement, 
sinó a través d’empreses especialitzades en servéis a domicili. Actualment, 
Domicilia impulsa servéis a domicili per a dos coMectius. D’una banda, per a gent 
gran, malalts i discapacitats (servéis assistencials, sanitario, psicológico i d’a- 
companyament): d’altra banda, per a infants (canguro, acompanyaments i repás 
d’assignatures). Domicilia fixa uns preus máximo per hora i aporta xecs gratuits 
de descompte per ais usuario, amb la idea que els servéis siguin assequibles i els

Jordi Moliner, Silvia Sáiz i Ernest Gallart, 
integrants del Grup de recerca del Fons... 
guardonats amb el premi Primer de Maig.
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treballadors estiguin ben remunerats. Alhora vetlla per la qualitat dels serveis i per 
la formació permanent dels que hi treballen. El premi fou recollit, en nom de 
Domicilia, per Josep Lluis Merlanes.

El premi al compromis s’atorgà, a proposta de la Federació del Metall i 
Construcció de la UGT de Catalunya, al sindicalista Rafael Pascual Álvarez. 
Sevillà, de 67 anys, va arribar a Barcelona l’any 1947. Després de treballar corn a 
mecànic a diverses empreses, va entrar a la Seat l’any 1956, empresa on conti
nuará, corn a enginyertècnic des del 1965, fins a la seva jubilado el 1989. El premi 
al Compromis, el rebé per la seva trajectòria sindical, com a peoner de la UGT del 
Baix Llobregat i de la UGT de SEAT. Dirigent ugetista, president del comité d’em- 
presa del centre técnic de Seat a Martorell, impulsor de l’Agrupació de Técnics i 
Cuadres de la UGT de SEAT, amb el premi al compromis, que recolli ell mateix, es 
reconeix la seva trajectòria vital i sindical.

El premi al Pensament enguany es déclaré desert, en homenatge a Ernest Lluch. 
L’article 7 de les bases dels premis Primer de Maig estableix que cap dels premis 
del cartell no podré ser atorgat a titol pòstum, i és per aixô que es declaré desert, 
com a reconeixement públic a Ernest Lluch, que précisément formava part dels 
patronats de les dues fundacions organitzadores dels premis, la Rafael 
Campalans i la Josep Comaposada, i també era membre del jurat del premi al 
Pensament. Narcis Serra explicé el sentit d’aquest homenatge a Ernest Lluch, 
assassinat per ETÀ, en el decurs del Iliurament dels premis Primer de Maig, als 
quais Ernest Lluch havia estât tan vinculat.

El premi a la Convivéncia s’atorgé, a proposta de la Secretaria d’Immigració i 
Cooperació del PSC, a l’Asociación de Mujeres Progresistas de El Ejido (Almeria). 
Davant els coneguts aldarulls que van tenir Hoc I’any passât a El Ejido, 
l’Asociación de Mujeres Progresistas va mantenir una actitud coherent amb la 
voluntat de preservar la convivéncia. El treball en aquest sentit ja el feia abans 
deis aldarulls i l’ha mantingut després, en condicions molt adverses. Part de la 
població local manté una actitud hostil envers elles, cosa que no ha impedit que 
mantinguin la seva tasca d’acollida i atenció als immigrants. El premi fou recollit 
per Mercedes Garcia.

Finalment, el premi a la Memòria Popular s’atorgé, a proposta del CEDOC- Fons 
de Documentació Politica de la UAB, al Fons sobre la Deportació (1939-1945) 
dipositat a l’Arxiu Municipal de Castellar del Vallès (AMC). El guardò valora la 
tasca de recerca d’història orai i la creació d’un fons documentai sobre l’exili, l’in- 
ternament i la deportació dels republicans espanyois realitzat per l’equip d’histo- 
riadors i d’arxivers intégrât per Ernest Gallart, Jordi Moliner i Silvia Séiz. El premi 
fou recollit, en nom del Fons..À de l’Arxiu Municipal, per l’histohador Ernest Gallart.

L’origen d’aquest Fons... fou una recerca sobre la deportació de castellarencs 
als camps d’extermini nazis iniciada l’any 1996. Davant la inexistència documen
tai arreu de l’Estat espanyol, ben aviat va sorgir un projecte més generai i ambi- 
ciós. Es tractaria de recollir tot tipus de materials documentais (audiovisuals, 
documentais, epistolars, orals, sonors...) i de realitzar treballs de recerca d’histò
ria oral relatius als republicans espanyois exiliats i deportats als camps d’interna- 
ment a Franga i als camps de concentració nazis entre 1939-1945. També, d’ana- 
litzar les diferents trajectòries que adopté l’exili un cop foren alliberats per les for
ces aliades i s’instaMaren en països on fixaren la seva residéneia. L’objectiu d’a- 
questa recerca seria, bésicament, preservar la memòria coMectiva de la deporta
ció dels republicans espanyois, difondre-la, donar visibilitat histórica a aquest 
coMectiu i posar a l’abast dels investigadors aquests materials. També generar un 
interés per un subjecte històric que ha restât oblidat per la historiografía catalana.

Aquesta inexistència de fons documentais, prou amplis i propers sobre el tema, 
justificava no únicament la recollida d’aquests materials a nivell particular, sinó 
també amb un sentit més ampli, la creació d’un fons en qué s’ordenés, es classi-

fiqués i catalogués aquests materials, 
tot posant-los a l’abast d’ulteriors con
sultes i investigacions. La tasca 
depassava la realització personal i 
s’establiren contactes amb l’Arxiu 
Municipal de Castellar (AMC), que 
oferí la possibilitat que es dipositessin 
en aquest servei municipal, el qual 
assumiria el seu tractament arxivístic i 
es comprometria a conservar-lo i a 
realitzar totes aquelles accions enca
minadas a difondre’l. Aquest fons pas
sarla a anomenar-se Fons sobre la 
Deportació 1939-1945.

Des d’un primer moment es rebé el 
suport de la Regidoría de Cultura de 
l’Ajuntament de Castellar, de qui 
depén l’Arxiu Municipal, que fou re
ceptiva a la proposta i accepté partici
par en el projecte. L’arxivera munici
pal i historiadora, Silvia Séiz, col-la
boré en la realització d’un estudi previ 
de catalogació.

L’érea de treball abasté Austria, 
Bèlgica, Catalunya, l’Estat espanyol i 
bona part de Franga, concretament 
als departaments de l’Ahège, Gard, 
Gironde, Hérault, Haute-Garonne, 
Hauts-de-Seine, la ciutat de Paris, 
Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orien
tales, Seine-St.-Denis, Val-de-Marne i 
Val-d’Oise.

El résultat d’aquestes activitats ha 
estât la recopilaciô de quatre metres 
lineals de documentació, l’enregistra- 
ment de cent cinquanta històries i 
relats de vida, la creació d’un arxiu 
audiovisual i fotogréfic especialitzat i 
la constitució d’una biblioteca auxiliar 
amb la producció histohogréfica més 
representativa sobre l’exili, l’interna- 
ment i la deportació dels republicans 
espanyois.
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(2° PART) Lo Visio de l’Esglésio

O la premso sabodellenco (1936-1938).
Albert Arnaus, Ernest Gallart i Jordi MoUner

ACTITUDS DAVANT UNA POSSIBLE 
REOBERTURA DELS TEMPLES I DEL 
CULTE CATÔLIC^

La reobertura dels centres de culte 
ocupa uns dels apartats temàtics més 
importants. La primera informació és un 
article anomenat: “Mirador local: Santos 
y flores”, signât sota el pseudònim de 
Polaka3 L’article és una queixa perqué 
están retornant els veils costums 
sociologies religiosos i la práctica reli
giosa. Constata la tornada de la celebra- 
ció de l’onomàstica, en concret la de 
Santa Maria, la Mare de Déu d’agost, a 
través deis obsequis de flors i del cos- 
tum de comprar doiços a les pastisse- 
ries. Afegeix que cal estar alerta per tor
nar a escombrar si cal aquest rebrot reli
giös. Rebutja la propaganda que es fa a 
Ràdio Barcelona a través del butlletí reli
giös patrocinat per la Comissarla de 
Propaganda de la Generalität de 
Catalunya I rebutja que el Ministerio de 
Justicia autoritzl l’emissió de misses I de funerals. Està preocupat perqué es pot pas
sar de l’espal de la privacitat a l’espai pùblic. Ataca a Joan Comorera pel fet que no 
sén autèntice marxistes; i volen que el poblé se n’adoni d’aquest doble llenguatge 
dels politics que es manifesta en aquesta permisivitat envers el fet religiös, bo i 
recordant que Lenin deia que la rellgié era Topi del poblé. També s’emfatitza aques
ta temàtica en la sèrie d’escrits que Berroqueña publlcá a les págines de Superación 
en les seves suposades converses amb Doña Brígida en un refugi antlaeri. Doña 
Brígida, exponent la saviesa popular, advertelx a Berroqueño sobre el perlll de les 
mesures del ministre Manuel de Irujo, considérant que tant el govern com el PSUC 
(al que temen) conspiren per fer marxa enrera en el carni que la revolucló de jullol 
havia marcat; tant Berroqueño com Doña Brígida confien en els “incontrolats” que, si 
cal, tornarlen a actuará Verf/ca/també recull aquesta temàtica en un comentan de R. 
Rlbes^ el mes d’agost de 1937, tituiat: “La toleráncia a l’esglésla católica. Parlem- 
ne?”. Des d’aquí, s’acusa novament a l’EsglésIa de tenir participació en la subleva- 
cló feixista sent els temples base material de l’alçament havent prestat tot tipus de 
suport, económic, logistic I humà, al cop d’estat, per tant ho considera contra-pro- 
duent malgrat considerar: “Ja ho hem dit que no ens oposem a que la Ilibertat i la 
tolerància sigui respectada per tots i per tothom, però és que hi ha oircumstàncies 
corn les que fatalment esmentem d’aquesta església romana que des de fa segles 
ha ocasionat nus de sang que ni ara ni després pot gaudir, per la seva trai'ció i violén- 
cia d ’una veritable tolerància perqué haurà d’ésser tan restringida i purificada que 
quasi quedará reduïda en el no res”. En aquesta mateixa linia, El Casai de la Cultura, 
es manifesta, a través de Vertical per exposar el seu parer, el setembre de 1937 a 
“Notable manifiesto. El Casai de la Cultura al pueblo”®on rebutgen la pretenslô de 
restablir el culte católic, présentant a l’EsglésIa, en especial l’espanyola, corn la eau-

La Sagrada Familia
Bisbes, inililars facciosos i confrabandistes fam^Iics són a les 

acaballes del seu regnaí de jusiic. j i pau social (?).

Full Oficial. Organ del Comité Local de defensa de Sabadell, núm.29 (20-08-1936), portada. AHS

'Sobre el particular resulta imprescindible con
sultar alguns Ilibres apareguts sobre aquest 
tema com ara el d’Albert MANENT i Josep 
RAVENTÓS (1984); o les obres d’Hilari 
RAGUER(1976) i (1993)

^POLAKA (pseudómin). “Mirador local: Santos y 
flores”, Superación 15 (18-VIII-1937). El 
pseudònim complot d’aquest coMaborador 
habitual del diari era professor Polaka i els 
temes sobre els quals escrivia eren variats.

^Berroqueño (pseudónim).“Listo el oido: los diá
logos con Doña Brígida”, Superación, 16 (19- 
VIII-1937) i “Doña Brígida tiene unos golpes”, 
Superación, 27 (1-IX-1937).

“R. RIBES, “La tolerància a l’església católica. 
Parlem-ne?”, Verticai, 296 (24-VIII-1937).
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sant universal de tots els mais, en fra
ses com:

El católico a la española es - excepciones 
a parte, individuales y colectivas - el merca
der de conciencias, el traficante del “opio 
del pueblo”, el gángster a caballo de la cruz, 
el agente administrador de los bienes celes
tiales y terrenales - sobretodo los terrenales 
- el transformador del templo en lonja de 
contratación. (...) Y el catolicismo español 
es la sooiedad anónima constituida y orga
nizada para la defensa de estos intereses y 
de los capitales gue los producen. Y por eso 
es, entre nosotros, el apoyo y al mismo tiem
po el complemento indispensable de la aris
tocracia, del militarismo y de la plutocracia. 
El catolicismo español es, pues, la base físi
ca y psígulca del fascismo. Y el fascismo es 
la guerra, la destrucción, el terror, el analfa
betismo, la incultura, la injusticia, la esclavi
tud, la inhumanidad, la insensibilidad.

Aquests articles no deixen de queixar- 
se de la vinculació del catolicisme amb 
el bándol “nacional”, i es qüestiona per 
tant la nécessitât de tolerar el cuite 
católic en un moment d’aferrissada i 
sagnant Iluita en contra de les tropes 
franquistes. Discrepen per tant, oberta- 
ment, de la postura conciliadora del 
ministre Manuel de Irujo, o fins i tot de la 
mateixa Generalität de Catalunya; inte
ressate en demostrar que al bándol 
republicá existia una Ilibertat de pensa- 
ment i d’actuació religiöses, confiant 
així que la opinió pública internacional 
respecte a la República milloraria. 
D’altra banda interessava que els cató- 
lics del bándol republicá no s’identifi- 
quessin automáticament amb els fran
quistes. Com podem veure, les organit- 
zacions de classe, distaven força d’a- 
questa forma de pensar.

A “La religión es el opio del pueblo”®, J. 
Ferrando es lamenta i reflexiona al res
pecte de les gestions del ministre de 
justicia, Manuel de Irujo. Es pregunta 
per qué, qui es diu ministro de Justicia, 
i en plena revolució, es permet el luxe 
d’establir Ilibertat de cuites, la Ilibertat 
de la religió. La religió és la incultura 
que ha causât tantes victimes a 
Espanya i en el món sencer. Li fa memò
ria que els mossens Iluiten contra els 
obrers junt amb els militars, que no 
recorda que a l’altra banda de les trin- 
xeres hi ha alemanys i italians amb els 
mossens. Ja no sap si el ministre ha per- 
dut la memòria o té interés en fer fracas
sar a la classe obrera. Afegeix que ho

lamenta, però si cal, tornaran a Iluitar 
contra aquesta gentussa. Quan no es 
talla d’arrel l’arbre, torna a brotar. Corn 
que aqui es matà als mossens i es deixà 
els bisbes, no es féu res. Finalment, 
aprofita per informar els catòlics, si és 
que en queda algún a Catalunya, que 
no aconseguiran el seu objectiu i que 
tremolín perqué ells, que no temen la 
presó, Iluiten contra la religió, perqué la 
religió és el feixisme i aixó és el que no 
volen ni permetran mai que triomfi. 
Recorda els mártirs Durruti i Ascaso i 
tots aquells antifeixistes morts, en 
memòria dels quais no permetran 
aquest pas enrera en la revolució mun
dial. La dialéctica anarquista, és més 
contundent que en d’altres publica- 
cions, i concebeixen aquesta possibili- 
tat - restaurar el cuite - com un greu 
retrocés, una vegada realitzada l’extir- 
pació de l’Església del teixit social (en 
bona part deguda als seus membres).
OPINIONS I SILENCIS RESPECTE A 
LES PERSECUCIONS RELIGIÖSES

La publicació que es mostra més 
bel-licosa i que ho esmenta directament 
és el Fuii Oficial', pensem, però, que 
aquest diari viu en els moments més 
extrems de la revolució que seguí al 19 
de juliol. A Vertical, rara vegada aparei- 
xen mencions explicites respecte a les 
destruccions de convents, esglésies, 
iconografia religiosa, etc.; encara 
menys hi trobem referències als assas
sinats de religiosos o catòlics laics. 
Generalment, aqüestes escadusseres 
cites coincideixen amb aniversaris del 
cop militar, o quan alguna circumstàn- 
cia (per exemple Tintent de reobrir el 
culte pùblic) posa la qüestió religiosa 
en primer pia. A Superación són molt 
puntuáis però molt violentes i fan 
referéncia a la “feina feta”, que caldrá 
reiniciar si hi ha cuite públic o si reapa- 
reix qualsevol embrió d’organització 
eclesial. La primera informació és un 
article del Fuii Oficiai, que ja hem 
comentat a Tapartat 4.1. anomenat; “El 
capellá i el burof’L L’article cita els dos 
símbols més odiats pel poblé: la caseta 
del burot i TEsglésia, i destaca:

En totes les revolucions i révoltés, les dues 
institucions on ha adreçat la seva indignació 
i la seva força de destrucció el poblé al 
carrer ha estât l ’església i la caseta de 
burots. Es que eren les dues formes d’o- 
pressió secular. Es que eren els dos simbols

d’esclavitud. Les esglésies van quedar ja 
des del primer moment suprimides pel foc 
purificador de les 1res populars. (...) Estern 
realitzant una veritable revolució. Revolució 
en tots els ordres. En la política, en l’econo
mia i en els costums. Fem-la bé i amb cele- 
ritat. I les dues premisses indispensables 
són aqüestes: destruir el capellá i fer desa- 
paréixer el burot.

Notem que així com al burot se Tha de 
“fer desaparèixer” (acomiadant-lo, per 
exemple), en canvi al capellá se Tha de 
“destruir”, és a dir eliminar-lo físicament. 
Seguim amb un altre, analitzat anterior- 
ment, també del Full Oficial, “Les 
escombreries a la covertera”®, on des
prés d’elogiar la decisió de requisar tot 
el material religiós que es trobi a la ciu- 
tat, per a fer una gran foguera, i justifi- 
car-ne els motius, Tautor (desconegut), 
no s’està de dir: “Fi catolicisme s ’ha 
posât al costai dels feixistes. Dones 
rebrà el pes de la justicia popular! 
Esclafeu l ’Esglésial". Al Vertical del 
dilluns 26 de juliol del 1937, secció 
“Espumes” a l’article “Perqué ens has 
deixat?...” hi podem llegir®:
Ja s’ha acomplert el primer aniversari de la 

destrucció dels antres celestials de la Religió 
Católica, Apostólica i Romana, A.M.D.G.. les 
flames, remuntaven enlaire llurs cossos ver- 
mellencs I llençaven vers I’infinit tota la flaire 
continguda en els racons insólits I angelical- 
ment podrits d’aquells centres de la hipocre
sía I la rialleta estilitzada.

Només un munt de runes en restà. El cos 
inert de la gloriosa Església (al cel sia) fou 
portât després de rebre els auxilis espiri- 
tuals i cardenals on corresponia a la seva 
angelical i pura vida; on els benaventurats 
obtenen misericòrdia. A la vida eterna, que 
és amunt, cap allá, amunt.
Deixà la terra amb el beneplàcit de tot- 

hom. Que Déu (?) la tingui allá on vulgui.
No es convida particularment.
També a Vertical i en l’article “Pels 

que s’exclamen en nom de la fe” °̂ es 
reconeixen (cosa reaiment excepcio
nal en aquesta publicació), les morts 
de religiosos i les destruccions de tem
ples durant la revolució, i se’n fa orgu- 
llosa defensa. Semblant bel-ligerància 
antireligiosa és potser una de les més 
aferrissades que hem trobat a Vertical 
en el période estudiat.^  ̂ La tònica 
general era però, cal recalcar-ho, d’un 
discret silenci respecte a les destruc
cions i les persecucions i/o assassi
nats de religiosos.
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Comprenem que els creients, de conveniència o no, aixequessin el crit al cel quan les fla
mes purlficadores han destruït els seus llocs d’esplal, mites o reunions clandestines.

(...) No voldriem parlar-ne massa d’això.''̂  però com que els facciosos n’han fet cavali de Iluita, 
corn que eis emboscats de medalleta al coll se’n senten agraviats (Sic.), I les mosques baldes 
pels ventiladorŝ  ̂a la solapa - això era ahir - ploren de trister, els farem memòria que, les impu- 
tacions que fan al poblé “rojo" no sòn més que redundancies que tenen un punt de partida.

La història ens explica, que no és la primera vegada que a Catalunya i Espanya eIs temples 
sòn destruïts I, eis seus homes aiusticiats pel poble L̂

Segueix repassant passades destruccions de temples en diverses révoltés: 1600, 
1909,1917 i 1934, fins a arribar al que anomenen la “Subversió facciosa-clerical” del 
1936.
DEFENSA DEL CRISTIANISME O D’ALGUN DELS SEUS ASPECTES

Existeixen determinate ternes que son récurrents tant a Full Oficial com a Vertical 
pel que a defensa del cristianisme, per bé que sempre és una defensa parcial. Els 
principals son les figures de Déu en algunes ocasions; però sobretot de Crist, asso
ciant aquest darrer amb l’essència de I’home humil, defensor dels drets del pobre i 
I’oprimit i contraposant-lo sempre amb la idea d’una religió católica embrutida, trai
dora al seu mestratge. Alguns religiosos també en surten ben parats, posats com a 
exemple de pietat. És curiós que Vertical cita en dues ocasions a la comunitat de 
quàkerŝ ® de Sabadell, que exercia tasques d’assisténeia social, citant-los corn a 
exemple de bonhomia, per contraposició a un clergat catòlic que hauria perdut eis 
referents d’amor al proïsme. Mencio apart mereix l’enardida defensa que les dues 
publicacions fan del clergat base. Superación per la seva part no fa concessions de 
cap tipus a cap religió.

En el Fuii Oficiai del 10 de novembre de 1936̂ ®, és interessant observar com des
prés de criticar durament a Testament eclesiàstic, Tarticulista destaca tan el paper 
de Crist corn el de Déu; en surten ben parats puix que representarien Tespiritualitat 
auténtica. Aixi es fa referéneia a “ia idea bona deIJesús pobre” o al Déu que davant 
de la utilització del seu nom per cometre actes de barbàrie “s ’extrimiria [Sic.] de ver- 
gonya”, encara que la seva posició atea queda clara al finalitzar la frase amb un con
dicional ‘‘si existís”. En el Full Oficial del 9 de setembre de 1936̂  ̂trobem la primera 
defensa del clergat base, en Tarticle ja citât “Les escombraries a la covertera”, val la 
pena recordar aquí el fragment més representatiu: ‘‘Allá (al País Base), els capellans 
Iluiten ais camps de batalla junt amb els treballadors, contra el feixisme. Dones bé: 
a tot el País Base, no s ’ha interrompu!, ni un sol dia, l ’exercici del rite catòlic. Si a la 
resta d’Espanya, el catolicisme ho hagués fet així, no s'hauria trobat amb les esglé- 
sies cremades i amb els seus ministres perseguits”. L’article és un bon exponent 
albora de Topinió segons la qual TEsglésia espanyola en general (llevat de Tesmen- 
tada excepció basca), hauria estât mereixedora de les persecucions de les que va 
ser objecte pel seu allunyament (politic, material, espiritual, etc.) del poblé menut, 
apart de la seva implicació i/o suport ais militars colpistes. A “Símbol ferit” per Sol- 
Roiĝ ® glossa la figura humana de Jesucrist, referint-se a eli com ‘‘el gran revolucio
nan de Natzaret", anomenant al seu torn traídors a la seva causa els feixistes que 
actúen i maten en nom seu. “Sacerdotes sin sa” també signât per Sol-Roiĝ ®, es fa 
ressó d’una frase de Queipo de Llano referida ais sacerdots del País Base on se’ls 
anomenava així: Sacerdotes sin sa. L’articolista ironitza sobre semblant frase, pro
nunciada per un que s’anomena defensor de TEsglésia. En algún altre moment de la 
vida d’aquest diari, es torna a mencionar al clergat base com un exemple de pas
tors implicats amb el seu poblé, indicant que la resta de sacerdots d’Espanya s’ha- 
via girat en contra dels treballadors. A “El punyal i la creu” °̂ s’ataca durament al 
Papat, a TEsglésia i al fast que Tenvolta, tot i defensar novament la figura de Crist:

Els trai dors per triplicat que han fet del nostre territori l ’escenari on s ’hi representa el pròleg 
de la gran transformaciò internacional, tenen per arma esgrimidora entre altres, l ’exaltaciò per 
la seva banda de les creences religiöses que dimanen del vaticà.

Constantment canten les excel-lències del seu bon compliment a l ’ensems que posen de 
manifest l ’heretgia de què están posseïts els rojos.
A la primera locuciò, el primer contacte que tenim entre els seus satèl-lits, exhibeixen en Hoc 

profèrent tota la gamma del martirologi catòlic-romà (...) arriben a èsser tan absurds, tan tan-

La invocació de la creu. o cadascú 
per on l’agafa

(De “La Publicitat")

Full Oficial. Organ del Comité Local de defensa 
de Sabadell, núm.67 (03-10-1936), portada. AHS

“̂Notable manifiesto. El Casal de la Cultura al 
pueblo”, Vertical, 315 (15-IX-1937).

®J. Ferrando. Ob. cit.
“̂El capellá i el burot”, Full Oficial, 34 (26-VIII-
1936) .

®“Les escombreries a la covertera”. Full Oficial, 
46 ( 9-IX-1936).”

®“Espurnes”, “Perqué ens has deixat?.... 
Vertical, 270 (26-VII-1937).

'““Pels que s’esclamen en nom de la fe”. Vertical, 
444 (14-II-1938).

"No cal oblidar que Vertical havia estât setma- 
nari des de 1932 a 1934 i que aleshores era 
famés pel seu furor anticlerical, en especial 
pels àcids dibuixos de Grapa.

'^Subratllat en l’original.
'“Es refereix a les creus, anomenades despecti- 
vament aixi.

'“Subratllat en l’original.
'“Societat religiosa fundada a Gran Bretanya al 
segle XVII per John Fox que exalta els valors 
de la no violència i de la caritat cristiana. No 
tenen culte extern ni jerarquía eclesiástica. 
Durant la guerra civil, portaren a terme activi- 
tats d’assistèneia material al bàndol repu- 
blicà i als exiliats a la postguerra.

'“Fu// Oficial, 90 (10-XI-1936).
'̂ Fu// Oficial, 46 ( 9-IX-1936).
'“SOL-ROIG (pseudônim).’’Símbol ferit”, 
Vertical, 116 (27-1-1937).

'“SOL-ROIG (pseudônim). “Sacerdotes sin 
sa”, Vertical, 129 (11-11-1937).
“̂“El punyal i la creu”, Vertical, 186 (19-IV-
1937) .
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cats de cerveil, tan trabucaires, que, tergi
versant aquellas doctrines que se’n diuen 
guardadors, no es donen compte del ridícul 
que posen a aquell Crist, que, preolsament, 
doná la seva vida pel poblé, visqué perse
guí! I pobre, mentre aquell que es titula el 
seu représentant viu en un riquíssim palau 
amb les saves valuases teles, joles i pedre
ría per a poder bastir les onze mil habita- 
cions de qué es compon la “barraca” del 
“pobre” vicari.
Aquesta és una de les saves teorías. El 

mastre que sembri la idea a cost de la seva 
propia vida, que visqui pobre, persegui! i 
empresonat.

Els “vius” recolaran la llavor, tergiversaran els 
conceptes i viuran en gandulería perpètua.

“En dono fe ...” per Antoni Ruiz 
Vilaplana^  ̂suposa una raresa en la línia 
general de Vertical. El capítol, “Els ente- 
rraments de la cartoixa”^̂ té d’extraordi- 
nari el fet que per primer cop es pre
senta a religiosos com a sincerament 
contraris i consternats per les matances 
de “rojos” en la zona nacional. Concre- 
tament l’autor dona testimoni dels afu- 
sellaments produits prop de la Cartoixa 
de Miraflores (a uns 3 quilômetres de 
Burgos), cap a mitjans d’agost de 1936, 
en les persones del capità Ojeda i altres 
militants (aquests civils) d’esquerres. El 
fet produi una sensació de rebuig en 
aquella comunitat religiosa. En parau
les d’un dels cartoixos, en cap moment 
havien temut l’ira del poblé, i considera
va que aquell fet produit a escassos 
metres del cenobi marcaria un abans i 
un després en la percepció que el 
poblé menut tindria en endavant de la 
comunitat, associant catolicisme amb 
colpisme. Un altre fet curios, i inédit fins 
aleshores, és que l’autor no s’amaga de 
les seves conviccions cristianes ni del 
fet que solia assistir a missa en aquell 
indret burgalès. És evident que la 
viruléncia de mesos anteriore s’havia 
esvaït en part, i s’intentava evitar que la 
poblacié católica de la reraguarda 
republicana s’identifiqués automàtica- 
ment amb el franquisme. En “Els amies 
Quàkers de la nostra ciutat”^̂ es desta
ca la tasca humanitària d’aquesta 
comunitat religiosa a Sabadell, anome- 
nant-los els “amies de la Hum”. Suposa 
un intent de demostrar que el catolicis
me havia perdut els autèntice referents 
d’amor i caritat cristians, i per aixô hau- 
ria estât foragitat, mentre que aquesta 
confessió - vinguda a la ciutat en missió 
d’ajut als infants principalment - preser-

varia aquellas primigènies qualitats. És 
curiés d’observar corn qualsevol mitjà 
era útil per atacar al catolicisme, fins i 
tot la comparació amb altres confes
sions cristianes: per anecdótica que 
pogués resultar la comunitat quàkera a 
Sabadell o fins i tot a Catalunya, resulta 
una excel-lent excusa per a deplorar 
I’actitud de la jerarquía católica, i el seu 
allunyament del poblé.
ANTICLERICALISME O PURA IRRE
VERENCIA RELIGIOSA

És un fet constatât que els ataos a 
l’Església, sense un motiu concret, pro- 
venien ja d’una tradició anticlerical ben 
arrelada entre l’esquerra sabadellenca. 
Sense anar més lluny. Vertical, en la 
seva primera etapa com a setmanari es 
va caracteritzar per la seva mordacitat 
envers les sotanes i els hábits. 
Tanmateix en el période bél-lic, les bur
les perqué sí, no són excessives; en 
general es critica tal o qual actitud de la 
institució eclesiástica vinculada direc- 
tament amb el present. Podríem dir que 
els ataos no són gratuits quasi mai, 
però que la ofensiva dialéctica antireli
giosa sol ser una constant en totes tres 
publicacions. Si n’hem de destacar 
alguns exemples serien aquests dos:

El primer apareix al Vert/ca/de di marts 
12 de gener de 1937, a la secció 
“Xeringades”: i porta pertítol “Les aran- 
yes”; es tracta d’un breu article dedicat 
sobretot ais botiguers, en el quai però 
tampoc no se n’escapen ben parats els 
jésuites: “Les aranyes són fastigoses i 
antiestètiques corn els deixebles de 
Loyola on damunt dels seus lloms hi 
duen marcai l ’estigma del lladrocini 
[Sic.], l ’assassinat i ia gandulería... 
L’altre també és de Vertical, de la sec
ció “Caviar” i es titula “Escena familiar 
feixista” ®̂ per Pep de la Rosa. És una 
burla respecte a una suposada situació 
en una llar católica (i filo-feixista) catala
na, en la quai el fill ha d’anar a la gue
rra, cridada a files la seva lleva per la 
República. Es ridiculitza sobretot les 
medalles i estampes de la Verge, els 
ciris, les oracions, i tota l’amalgama d’e- 
lements de culte popular que hom pot 
esperar en una situació com aquesta.
ESGLÉSIA COM A ENGANY, CÒMODE 
MODUS VIVENDI, SUPERSTICIÓ ...

En els primers números del Full 
Oficial, el tema de la coMaboració amb

l’aixecament era el que apareixia quan 
es feia referéncia a raspeóte religiós, 
però a mesura que anem avançant en 
el temps, els articles es centren més en 
la crítica a la religió especialment com a 
manera d’engany, com a element 
económic més que espiritual, desta- 
cant raspeóte hipócrita i fais del cler- 
gat, com també en els aspectes carita- 
tius i assistencials. Les critiques en 
aquesta línia les trobem en articles de 
números posteriors com és el cas d’una 
noticia publicada en el número 74̂ ® en 
que, amb el títol “L’Església concedia 
fills per 30.000 Ptes.”, s’explica el con- 
tingut d’un document suposadament 
trobat en un convent de Sabadell, 
segons el guai, cap a l’any 1927, una 
parella que desitjava tenir un fill, acon- 
sellada pel seu director espiritual, varen 
demanar-ho a la Santissima Trinität, 
prometent que si se’ls hi concedia, 
donarien 30.000 Ptes. per a costejar les 
carreres de tres missioners. I va succeir 
que a l’any següent varen tenir un fill, i 
complint la promesa, varen donar 
aquesta quantitat al Superior Provincial 
deis Missioners. L’article acaba dient: “/' 
no fern comentaris, perqué del docu
ment es comenta sol”. El títol és més 
espectacular que la noticia en sí (es 
procura atraure l’atenció del lector) i es 
destaca l’aspecte materialista de 
l’Església i l’engany a que són sotme- 
sos els creients. Seguint la línia materia
lista de la religió, i en contraposició al 
seu aspeóte espiritual, es presenta un 
article intitulât “La religió és la base del 
capitalisme” L̂ que no està signât. A la 
part superior de l’article apareix una 
espècie de butlleta en la que hi figura la 
capçalera de la parròquia del Santíssim 
Salvador, i que representa una mena 
d’accions (com les d’una empresa o 
banc), anomenades de caritat, per a la 
construcció d’aquesta parròquia. El 
total del capital amb el que es participa 
és de 25 pessetes, distribuït en cinc 
cupons de cinc pessetes cadascun, 
destinata al “Banc de la Caritat”. 
Algunes de les frases que acompanyen 
al cupó animen a participar en l’aporta- 
ció, corn ara recordar que a l’altre mon 
hom no s’emporta els béns materials, o 
amb lemes corn: “no vu Ig u is morir-te 
sense tenir almenys un capitaiet ai 
Banc de la Caritat”. La traballa d’aquest 
paper és objecte de la crítica de l’autor.
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on destaca que l’esperit capitalista propi de l’Església está per sobre de l’espiritua- 
litat, i així ens ho presenta clarament al títol de l’article. Aquesta falsa espiritualitat 
que presenta l’Església, i el seu pacte amb el feixisme, són les raons per les quais 
els proletariat exterioritzaria el seu odi envers ella.

Els últims dos articles trobats que critiquen la manera de fer de l’Església es cen
tren en presentar l’aspecte dubtosament caritatiu de certes institucions portades per 
Testament eclesiàstic com a Hoes plens d’hipocresia 1 on Taspecte materialista és el 
que importa per damunt de tot. Així, Tonze de novembre, i amb el titol “La cara i la 
creu’’̂ ® (sense autor), es fa una crítica destinada a comparar els establiments benè- 
fics portats per religiosos amb Tamor 1 Tafecte que una mare dona als seus fills. 
Aquests establiments de caritat per a nens orfes són analitzats traient tots aquells 
aspectos que puguin semblar positius. Es critica Tobligació a fer rosar als infants, 
aixecant-los a mitjanit; a cantar als cors de les esglésies a una “madre” (es ressalta 
que s’ha de fer en castellà) que no saben qui és; a estar immòbils, rígids, callats, 
amb disciplina, a contranatura del que són; a destinar pocs diners per a ells en ves
tite i menjars per a així poder-se embutxacar la resta i viure en un món de luxe; évi
tant cap afectuositat envers els menuts. Tots aquests aspectos són presentate i con
trastate amb el veritable amor que les mares donen a llurs filis, i els esforços i afanys 
que tenen per ells. L'aspecte hipócrita de TEsglésia que es critica queda reflectit en 
frases com: “era amagada sota d’aquell somriure amable que totes les persones reli
giöses aprenen com un deure”. L’altre article está fet dos dies després, tampoc porta 
signatura, i el seu títol és “La Hum nova ho enllumena toP®. Es tracta d’un comentari 
que fa referéncia sobre el paper de les infermeres que han ocupat els Hocs de tre- 
ball ais hospitals, asils i manicomis, on abans estaven les mongos i els capellans. La 
comparació entre alió d’abans i la nova situació fa aparéixer els aspectos més nega- 
tius del tracte donat per “les esposes de Crist i els esposos de la Verge”, qualifica- 
tius que Tautor els hi dóna. L’article finalitza indicant que tot ha canviat cap a bé i s’a
nima a les infermeres a seguir en aquesta Hnia d’ajuda a aquells que ho necessiten.

En el seguit de referéncies que apareixen a Superación sobre TEsglésia com a ins- 
titució i el cristianismo com a religió, es detecta una visió general que rebutja els 
plantejaments ideológics cristians des d’un punt de vista racional. La religió és la 
incultura, la ignoráncia i és la causant de totes les victimes a Espanya i en el món 
sencer®° i també és un modus vivendi concebut per uns “rosegadors espirituals” que 
es dediquen a fomentar el cretinismo popular i a explotar-lo tot vivint d’elPL 
L’anarquisme proposé a més d’una transformació social, una transformació de 
valors, una transformació ética. Aquesta proposta era contrapesada amb el model 
imperant: el de la religió tradicional. Sota el títol: “Reapertura de templos”®®, apare- 
gué un article anónim en el guai es referia que en una xerrada dominical del butlletí 
religiós de la Generalität, on s’atacava a la religió católica i es Hoava el protestantis
me, model, segone el locutor, de defensa del pensament i dels drets de Thome i de 
la vida. L’anàlisi dels anarquistes era ben clara: no era més que una maniobra per 
reinstaurar unes idees, amb una altra formulació, que es trobaven enterrados des 
del dinou de juHol per les flames de la justicia popular. Tant el catolicismo com el pro
testantisme eren una mateixa cosa: intolérants on dominaven i tenien majoria. L’autor 
esmenta elements negatius comuns a les dues, com la inquisició i exemplifica el 
paper de les religions mitjançant Tactuació dels diversos països en el conflicto civil: 
els Italians catóHcs i també els alemanys i anglesos protestants actúen tots plegats 
vilment contra el país. Les preteses virtuts del protestantisme Hoades des de la ràdio 
són considerados pura faTlácia. Catolicismo i Protestantisme s’adapten a totes les 
circumstáncies de la vida per treure partit i conservar els privilegis deis poderosos. 
Les dues consagren Texplotació, la divisió en classes, la resignació i el renuncia- 
ment i edifiquen els fonaments ideológics sobre la fe cega, la inconsciéncia i la men
tida.

La proposta anarquista rau en construir Tedifici de Thome, fent-lo conscient i digni- 
ficant-lo. L’únic déu és eli, suprem èsser de la natura i de la vida i cal rebutjar un 
model construit sobre la mentida i el renunciament.
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P r o u  contm m p taelonm l  
F o r a  aim fatmartm, c o m m r»  

elantm *Ém tm rmttwlól

Full Oficial. Organ del Comité Local de defensa 
de Sabadell, núm.26 (17-08-1936), portada. AHS

tracta de la reproducció del capítol Vil 
del Ilibre d’aquest autor, publicat per aque
llas dates.

^̂ Antonio RUIZ VILAPLANA. “En dono fe...”. 
Vertical, 420 (17-1-1938). Capítol Vil “Els 
enterraments de la cartoixa”.

“ “Els amics quákers de la nostra ciutat”, 
Verf/ca/? (15-11-1938).

“̂“Les aranyes”. Vertical, 103 (12-1-1937).
“ Pep DE LA ROSA, “Escena familiar feixista”, 
Vertical,M  ̂ (1-IV-1937).

“ Fu// Oficial, 74 (12-X-1936).
“ Fu// Oficial, 90 (10-XI-1936).
^̂ Full Oficial, 100 (11-XI-1936).
“ Fu// Oficial, 102 (13-XI-1936).
“ J. FERRANDO, “La religión es el opio del 

pueblo”. Superación, 34 (9-IX-1937).
^^SUCESOR (pseudónim), “Mirador local: 

Pobres espíritus o espíritus pobres”. 
Superación, 59 (8-X-1937).

“̂ ‘Reapertura de templos”. Superación, 29 (3- 
VIII-1937).
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SABADELLENCS
Semblonq:o: 

Josep Comes ßusquets.
Joan Cusco i Aymamí

L ’entrevista amb el nostre personatge 
té Hoc al seu estudi; una torre de 
I’Ametlla que fou la primera que es 
construí en aquest Hoc vallesá. Eli 
mateix restauré els sostres. Tot té un 
aire modernista que tan escaient i afí 
l’hi és. Totes les parets són plenes de 
quadres: dibuixos i pintores, també 
fotografíes antigües familiars... Tot té 
un aire plàcid i conforma un ambient 
harmonios. Els mosaics que ell ha pin- 
tat més d’una vegada; la Hum que es 
filtra a través deis vidres emplomats.

Al mig de tot això es percep l’espe- 
rit d’aquest artista que fa quinze anys 
s ’afincá aquí, fugint de la ciutat 
densa, sorollosa i aMucinant. Aquí hi 
ha tranquil-litat. Aquí passa hores i 
hores composant els seus quadres. 
De disset a divuit quadres anuals són 
els que, de promig composa. És el 
seu un treball de franciscá; un artista 
del Renaixement en els nostres dies.

Josep Comes té fama de peques 
paraules; les justes. Es passa hores 
en un silenci interior i exterior. No en 
va fou el que es féu un autoretrat i du 
la boca tancada amb un pany. Es 
publicó en aqüestes mateixes pagi
nes de Quadern fa uns anys...

Due unes preguntes per fer-li, però 
mira per on sembla que s’ha tret el 
pany de la boca i és capag de contar
nos tot el que segueix. Oi'm-lo.

-Vaig néixer a Barcelona l’u de 
gener de 1924.

No ho puc callar. L’interrompo:
-Ets un ninou! Quina casualitat. Jo 

també!... Perdona’m. Continua, Josep.
-El 1926 la separació deis meus 

pares. Passem a viure a Sabadell

amb la mare. A Sabadell tenim els avis i els oncles. El meu germá té tres anys 
més quejo... Anem a l’escola: a r ”lnstituto Pedagógico de Cultura”, que era una 
escola deis sindicats obrers que té om a director l’argentí Edgart Riccetti, anar
quista.

El 1935, quan tenia onze anys, sense acabar els estudis em posen a traba
llar en una tenda de comestibles. De fet són dues, ja que en Casanovas tenia 
una botiga al carrer Salut i una altra de la Solidarität Internacional Antifeixista 
(SIA), per atendré i fer “recados”. D’aquells dies recordo que el meu germá 
des deis deu anys traballa a la fábrica de cala Daniela, i guanya unes oposi-
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cions per estudiar al batxillerat. El 1938 es fa voluntan per anar al front; el mes 
d ’agost m ora  l’hospital de Manresa.

Aquesta oircumstàncla la familia no la vam pair. Mai no he oblidat aquest fe t... 
Patim fam. L’estraperlo domina aquells dies... Canvio la feina, la quai marcará la 
meva vida professional: entro a traballar d’aprenent de pintor de parets, de la 
mà del meu cosí, Eduard Domènech, a la Jefatura d’Obres de l’Aviaclô... Conec 
a una persona que és una fita a la meva vida: en Ramon Sanllehi, que era l’amo 
de la botiga “La Pintura Moderna”, a la Plaça Vella.

Recordo que per la por que fêla la imminent entrada dels “nacionals” cremo i 
enterro tots els lllbres del meu pare i els que havla comprat el meu germà... 
Entren els “nacionals” el 27 de generde 1938 I una setmana després en Sanllehi 
em coMoca a traballar a l’empresa de Palà i Caixach.

Tinc l’ocaslô de canviar d’empreses durant eis tres anys corn a aprenent o mig 
oficial. En aquest période vaig tenir la sort de conèixer Manuel Rallo, també pin
tor de parets i professor. Per a mi Rallo va èsser l’amlc, pare i mestre alhora.”

Evoquem aquest professor i contem que fa uns anys va sorgir el projecte de fer 
una exposició antològica d’eli, però no prosperò la cosa...

-El dia 1 de gener de 1944, just el dia que complia 20 anys, deixo de ser assa- 
lariat i em poso a traballar com a pintor de parets per compte propi. No vaig dei- 
xar, però, d’anar a classe de dibuix al CoMegl Mercantil, de la qual Manuel Rallo 
exercla de mestre de dibuix.

La gessa, Mei, que no el delxa mal, espera que el seu amo l’acahcli. Es posa 
als seus peus I sembla que es disposi a escoltar-lo...

-Quina classe d’alumne eres? - li pregunto.

-Era un alumne desigual, em mouen 
Interesaos diferents. Tinc amies més 
coltivata que no pas jo. Aleshores tinc 
interés per la literatura i la filosofia... 
Traballo hores i més hores i, negat 
com sòe, per als negocia, mai no em 
surten els comptes olars... Dels 20 
als 30 anys faig eIs canvis. Mira, de 
pintor de parets passo a ser dibuixant 
de publicitat i professor de dibuix a 
l’Académia Miralles i també al 
CoMegi Mercantil, Cal Tatxé. També 
dono classes particulars. De fet, de 
cop tot ho deixo enrere per obrir-me 
carni corn a dissenyador d’interiors.

Als 27 anys em caso I tinc tres fills. 
Sòn anys de molta feina però també 
sòn anysfeliços. Esdevinc un decora
dor molt soMicItat. De prestigi a la ciu- 
tat. Tinc un estudi amb bons ajudants 
i amb molts encàrrecs. Tants que no 
tinc temps de dibuixar ni de pintar 
quadres.

És decisiu en aquests anys el fer 
amistat amb el pintor Valls Arenys. 
Envejo la seva vida tranquil-la; el 
dependre només d’eli. Ambdòs decl- 
dlm comprar una casa a Sòria. Allò 
comengo de nou a pintar i a dibui
xar... Pinto aquells quadres “sería
nos” i els Interiors d’algunes de les 
esglesioles... Recordo que era el 
maig de 1978 que presento a la 
Galeria Cristina de Barcelona les 
meves obres. Fou la primera exposi
ció individual... D’aquella época con
servo dos quadres: els pitjors d’aque
lla época... I de retorn a Sòria -era 
pel setembre de 1978- preñe una 
ferma decisió: tanco el meu estudi de 
dissenyador d’interiors malgrat que 
tenia una cartera de projectes i encà
rrecs que m’haguessin comportât 
dos anys de feina... Però sense cap 
mena de seguretat, confiant en mi 
mateix, decideixo viure de la pintu-

GALERIA D'ART
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Telèfon 93 726 51 22 
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ra... Tenia 54 anys i començo un carni 
incert... Vull ser pintor!”

Fa una pausa. La gossa s’aixeca i 
per uns moments surt de l’estudi.

-Després de pintar paisatges de 
Sòria, amb una pintura expressionis- 
ta, passo a temes d’interiors, espais 
pùbiics, masies, cases de principi 
de segle XX... El 1979 exposo a la 
Galeria Matisse, de Barcelona. És el 
1981 que per primera vegada em 
presento a la Galeria Subex, en la 
qual segueixo exposant gairebé 
cada any, si bé amb exposicions 
individuals o compartint-les amb 
Montserrat Gudiol...

Comes Busquets també exposa a 
la Galeria Akka de Paris i a la Galeria 
d’Art de Puigcerdà. També ho ha fet 
a l’Académia de Belles Arts de 
Sabadell.

Els gossos lladruquen al pati que 
dóna a l’extehor. Ens diu que ho fan 
quan algù s’atura a les reixes del 
jardi. Continuem ara parlant de la 
seva vinculació a l’Aeadémia de Be
lles Arts.

-La meva relació amb l’Académia 
de Belles Arts és el 1976, en qué m’o- 
fereixen ser el director artistic de la 
junta que aleshores presidia Fran
cese Ventura... I és dos anys dos 
anys després quan en una nova junta 
passo a ser president. Dos anys pre- 
ceptius del relleu de nova junta. 
Decideixo anar a viure a la meva casa 
de Séria. El 1981 canvio de Hoc i 
m’instaMo a la masia de Can Torras al 
massis de Sant Llorenç del Munt... 
Allá estic desentés dels afers de 
l’Académia... Fins que un dia vénen a 
visitar-me en Ventura i l’Antoni Llonch 
proposant-me formar part d’una junta 
de salvacié constituida per expresi
dents. Desgraciadament mor d’acci-

dent Antoni Llonch... Es forma una 
nova junta amb Antoni Vila Arrufat, 
que delega al seu fill Joan Vila Grau 
oom a president i com a expresident 
Francese Ventura i jo mateix... Els 
altres expresidents, en faltar Llonch, 
es fan enrere...”

Posa les mans sobre els genolls 
adoptant una actitud relaxada i 
segueix:

-Preñe part, com a vocal, en aques
ta junta, aixi també a la qual més 
endavant presideix Albert Estrada.

Direm que el 1980 l’editohal Ausa li 
publica el Ilibre: “Comes Busquets”, 
d’Álex Susanna. Evoca els records 
d’aquell temps el seu amie David

Graells, del qual té alguns quadres. I 
més enllá a Raimen Roca, Vicenç 
González Mompart i en Gómez, a qui 
es trobá mort en un descampat a cel 
obert...

S ’ha comentat d ’aquella ruptura 
haguda a l’Académia amb motiu de 
l’enfrontament entre els “veils” i els 
joves... I aquella altra arran de les 
posicions politiques... Ell, en Comes, 
ho visqué. Ara està lluny de tot allò i 
assegura que els anys 20 als 30 
Sabadell va viure una gran inquietud 
cultural... Som molts que no vam tenir 
ocasió de viure-ho (anàvem amb 
caiga curta...).

Fern un recorregut per davant dels
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quadres que arreu de la torre ocupen 
les parets. És una pinacoteca molt 
plural; autors diferents, tots els amies 
i companys que han comparût vivèn- 
cies... Hem sortit finalment al jardi. Al 
peu de rescalinata podem contem
plar la façana de la torre, que data de 
1906, la primera que es contrui en 
aquesta villa tan concorreguda d’es- 
tiuejants i ara bona part d’ella habita
da tot l’any. És a quatre passes de 
Barcelona i d’altres ciutats que s’han 
fet grans, populosas, sorolloses i... i 
què més?... Oferim l’ocasiô perqué 
cadascú hi apliqui el seu adjectiu...

Deixem l’artista que un dia, ja 
madur, exclamé: “Vull ser pintor!” A fe 
que ho ha aconseguit. Les seves 
obres son admiradas i admirables. 
EIs seus quadres tenen màgia... Ens 
eis podem imaginar quan, infant eli, 
tenia una capsa de cartró a les mans 
a la quai hi havia practicat forats pels 
quais entrava la Hum, aquella mateixa 
Hum que tenen eis seus quadres... 
Magnifies quadres.

I L

QÜESTIONARI PR O UST
-El principal fret del meu carácter?
-Tirar endavant sense mirar si vénen plans o muntanyes 
-La qualitat que prefereixo en un home?
-La Sensibilität intelligent.
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-La bondat inteMigent.
-Allò que més m’estime dels amies?
-La franquesa.
-El meu principal detecte?
-Eis dubtes.
-La meva ocupació preferida?
-Treballar.
-El meu somni de benestar?
-Treure més profit del meu temps.
-Quina fóra la meva pitjor desgràcia?
-La mort en vida dels meus ideals.
-Què voldria ser?
-El que SÓC. Millorat i augmentât.
-On desitjaria viure?
-Exactement on vise, sense que l’especulaciô em malmetés l’entorn.
-Quin color prefereixo?
-Blaus al mati, ocre al migdia i eis daurats cap al tard.
-Quina flor prefereixo?
-La rosa de bardissa.
-Quin ocell prefereixo?
-El pit-roig.
-Eis meus autors preterits en prosa?
-Thomas Mann i Oscar Wilde.
-Eis poetes preterits?
-Safo, Machado, Hernández, Salvat-Papasseit i Maragall.
-Els herois de ficció?
-Hans Custorp i en Manelic.
-Les meves heroines de ficció?
-Dulcinea.
-Els meus compositors preterits?
-Mozart, Schuman, Bethoven, Toirà.
-Els pintors predilectes?
-Gioto, Vermer, Velázquez, Goya, Gimeno, Antonio López.
-Els meus herois de la vida real?
-Ghandi, i el meu germá, mort als disset anys defensant els seus ideals, que sempre 

han estât els meus.
-Les meves heroines històriques?
-Mme. Curie.
-Els noms que prefereixo?
-Wenceslao, Lluis, Miquel i Montserrat.
-Què detesto més que res?
-La hipocresía.
-Quins caràcters històrics menyspreo més?
-El Alzamiento Nacional.
-Quin fet militar admiro més?
-Cap.
-Quina reforma admiro més?
-Tinc dubtes.
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Sentir-me més segur.
-Corn m’agradaria morir?
-Sol, perqué els que m’estimen em recordin viu.
-Estât present del meu esperit?
-Tranquil.
-Fets que m’inspiren més indulgència?
-Els derivats de l’amor?
-El meu lema?
-Viu i deixa viure.
-Corn SÓC O corn em veig?
-Corn un més.
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P E R F IL :
S’aplica la màxima:
Sense pausa, sense pressa.
En les seves obres combinen: 
la quietud silenciosa, l’ambient íntim, 
’harmonia de Hum i ombres.
Ell recupera el temps.
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La cuino medieval
Joan-Antoni Ferran
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Un servidor acaba de participar en un conjunt d’activitats culturáis organitza- 
des a Matadepera, a l’entorn deis castells -en el sentit d’edifici fortificat. Entre 
els diversos actes, se’n van visitar alguns. La cirereta del pastis fou la celebra- 
ció d’un sopar d’acomiadament dins un de medieval, amablement - i de forma 
extraordinaria- cedit per a l’ocasióL amb un menú de l’época. Res a veure amb 
els sopars “medievals” per a turistas ignorants, que potser han vist anunciats. El 
castell, auténtic, documentât des del 1041 (castrum apellatum Benedormiens)] 
no pas una ñau industrial, merletada amb bloquets de formigó. Els plats, pre- 
parats per en Josep Sabatés «Pep Salsetes» -extraordinari personatge que en 
sap un niu, d’aquestes coses-, també extrets del «Llibre del Coch^», de Mestre 
Robert de Ñola, un dels antics receptaris que la nostra llengua té. La resta, nor
mal d’avui: plats blancs, tovallons, forquilles, ganivets i culleretes, i copes de 
vidre; cap assistent disfressat, cap penosa pantomima bél-lica o trobadoresca, 
inspirada en els topics.

Tot el que ara pogués dir de la cultura culinária medieval, seria copiât de la intro- 
ducció que féu Rudolf Grewe al «Libre 
de Sent Soví», i que poden llegir a l’edi- 
ció publicada per Editorial Barcino 
(1979). No cal dir-ne res, dones. Val 
més recomanar-ne la lectura. I l’expeh- 
mentació. No és tant difícil, ni tant exo
tic. A tall d’exemple, vegin el menú del 
sopar i la transcripció de les receptes.

Va començar amb unes «albergínies 
en cassola»:

Albergines pendrás e neteja-les de 
la escorça e talla-les en tres o qua
tre trossos Gascuña. E met-les a 
coure ab bon brou de moltó ab un 
pareil de cebes, e coguen, fins que 
sien ben cuites. Y en ésser cuites, 
trau-les de la olla o cassola e capo- 
la-les ben en un tallador. E quan 
sien ben capolades, met-hi bon for- 
matge de Aragó que sia raliat e 
rovells de ous. E après capola-u tot 
axí com a farciment de cabrit e met- 
hi salsa^ fina. E per lo semblant 
metràs totes aqüestes salses en la 
cassola tot mesciat: gingebre, flor 
de macis'*, nous moscados e axí 
mateix seliandre vert e jolivert e 
après vaja al forn la cassola. E quan 
sia cuit, metrás-hi damunt sucre e
canyella. E vet ja fet. En Pep Salsetes servint el sopar.

Vist des deis nostres temps, pot sor- 
prendre la cornbinació de doiçor i 
deis sabors del gingebre, lleugera- 
ment picant, i de la nou moscada, la 
canyella i el coriandre, tan aromátics. 
Posats amb seny, però, no donen cap 
ensurt al paladar. De segon, un 
pollastre ofegat amb «salseró para 
perdius o gallinas de ast»:

Ametles belles e blanques pon
drás e pica-les has bé en un mor- 
ter. E quant sien ben picados, 
destempra-les ab sue de magra- 
nes agres®. E après, met en lo 
morter sucre polvoritzat, canye-
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Ila e gingebre, perqué la sua 
color e sabor voi tirât casi canye- 
lla. E no cal passar per nengun 
cedàç. E vet así tot fet.
Es pot tornar a dir el mateix, de la 

dolçor i de l’adreç. Potser caldria acla- 
rir, però, que el sucre i les espècies 
era una cosa carissima, només a l’a- 
bast de gent rica, que era la que tenia 
un cuiner tan anomenat com per a què 
fes un llibre. La majoria de la gent 
menjava salat, atès que la sai era el 
conservant universal. Tan universal, 
que feu funcione de moneda -en el 
cas del salarius- i que la seva extrac- 
ció de l’aigua de mar, era monopoli 
reial; el contraban de sal, dones, era 
perseguit. Tornem a l’ápat. Les pos
tres es van composar de dos plats: 
«mirraust® de pomes» i «flaó», pastís 
de formatge que encara apareix a «de 
re cibaria’-», un tractat de cuina menor- 
quina que, malgrat el títol llatí, es va 
escriure en castellò i es publicó, per 
primer cop, l’any 1923. Aquest és el 
mirraust de pomes de Mestre Robert:

Pendràs de les més dolces e 
para-les de l’escorça e quarton- 
les a quatre troços e leva-los lo 
cor. E après fes bullir una olla ab 
aygua, tanta com coneixaràs que 
y será menester. E com la olla 
bullirá met-hi les pomes. E après 
pendràs ametles que sien ben 
torrades e pica-les bé en un mor- 
ter. E com sien ben picades, des- 
tempra-les ab aquell brou de les 
pomes e passa-les per estamen- 
ya ab una molla de pa remollada 
ab lo dit brou de les pomes e pas- 
saràs-ho tot açô ben espès. E 
com ho hauràs passât, met-hi 
bona quantitat de canyella picada 
e sucre. E après vaja al foch a 
coure. E quant la salsa bullirá, 
leva-u del foch e met les pomes, 
emperò que sien bé esgotades

de brou. Més guarda que les 
pomes no voien èsser escalda- 
des, perquè’n puguesferescude- 
lles. E quant sien fetes, met-hi 
damunt sucre e canyella.
I aquest, el flaó:
Pendràs formatges frechs e 
matons que sien ben exuts e 
pica’ls fort en un morter ensemps 
ab altres tants ous. Y encara hi 
pots metre un poch de formatge 
gras que sia raliat e picat 
ensemps ab los formatges e 
matons ab un poc de pois de 
menta seca que no-y diu mal. E 
après met-hi en lo morter una 
poca d’aygua-ros®, emperò no 
massa sinó ab mesura. E après 
fes pasta que sia feta de bella fari
na e pasta-la ab oli que sia molt fi, 
de manera que sia ben maurada 
perqué torn molt dura. E après 
faràs de la dita pasta tos lochs per 
a metre los formatges. Emperò 
abans que los umples, fes escal
far un poc la pasta, emperò que 
stiga testa. E après umpliràs-los 
del dit potatge. E abans que sien 
del tot plens, pendràs unes tor
ques o verament pinses e fron- 
ciràs-los la vera. E après vagen al 
foch a coure. Y quant sien cuytes, 
que hauran ja perduda la color 
damunt e serán acolorats un 
poch, lavors de calt en calt® 
metràs-hi mel fusa o verament 
axarop de sucre fi ab aygua-ros. E 
quant se hagen beguda aquella 
mel O axarop, metràs-y damunt 
sucre e canyella.

Si tenim present que amb la desco- 
berta d’Amèrica alguns dels aliments 
que avui considerem totalment autòc- 
tons: el tomàquet, el pebrot, la patata, 
el blat de moro, el cacau..., ens arri
ben per primer cop, no ens sorprendrà

que en comptes de Tactual salsa per 
exceTIència de la cuina catalana, Tuni- 
versal sofregit de ceba i tomàquet, 
usessin altres elements per donar 
sabor: Tagràs -suc de raïm verd- i eis 
àcids d’altres fruités, el gingebre, que 
avui ens sembla exotic, etc. Fora 
d’aixô, només caldrà una mica de 
curiositat.
E si provats aitals menges, nobles 
dames e cavaliers, farets reviure la 
recordança d’aquells qui, en tan 
reculats temps, s’esforçaren en 
procurar delectació e gaubança al 
proïsme Mur e, encara, darets con- 
tentament a aquest humil scribent, 
que de lo Mur mestratge vol ser 
guiat.

 ̂No és impossible, però, fer un banquet dins 
un de veritat. Et magnifie castali de Clara- 
munt, que domina mitja comarca de l’Anoia, 
lloga la seva sala per a actes privats, per 
exemple.

 ̂Curial, Edicions Catalanes, 1977.
 ̂ avui, entenem per salsa una altra cosa. A 
l'època, fa referència als ingredients que 
afegeixen sabors; en aquest cas concret, al 
que ara en diem espècies.

“ la mateixa planta que fa la nou moscada.
® avui deu resultar bastant difícil trobar 

aqüestes fruités, encara àcides. Es pot fer 
amb llimona o aranja.

® el mieg-raust provençal és, de fet, una tèc
nica de cocció de les earns que consistía 
en daurar la earn a Tast-mig-rostir-la- i aca- 
bar-la d’ofegar, tallada a peces, en una 
salsa a base d'ametlles, espècies, brou i 
sucre. No resulta gaire allunyada dels nos- 
tres estofats, en eIs quais rostim superficial- 
ment la earn, per tancar-ne eis porus, i Ta- 
cabem de coure amb un liquid que l'estova 
i li dóna sabor; encara que, reaiment, en 
portar ceba, els nostres ofegats potser són 
més pròxims a una altra tècnica de cocció 
que també apareix al Sent Sovi: la «sosen- 
gua».

 ̂ «de re cibaria», de Pedro Ballestee Editât 
per Manuel Ballestee Alaior, 1995.

® aigua de roses.
® de calent en calent. a

Filadors, 28

Aquesta marca és qualitat

Plaça St. Roc, 24
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DILLUN8
Del possot i la nostalgia.
Antoni Dalmases

El Dream-Team Contra el que la gent sol creure, tenir 
una certa edat presenta un bon 
seguit d’avantatges. Si, a més d’anar 
sumant anys, un hom no perd la 
memòria i mira de preservar tan 
intacte com li és possible el sentit 
cornu, és molt més fácil aguantar el 
present i, potser, en cas de ser opti
mista, pensar en el futur.

La gent jove ho té més fotut, és dar, 
perqué el seu temps és l’”ara” i els 
crema a les mans. Deu ser insopor
table, constatar que hi ha el present 
que hi ha, amb una realitat immedia
ta que es desfá com cendra ais nas-

sos, i que el futur només és un forat 
negre espantós. Si no s’ha tingut una 
formació intel-lectual una mica sòli
da, si no s’ha exercitat la ironia dis- 
tanciadora i el relativisme, potser 
sigui fins a cert punt comprensible i 
tot que es rapin el cap, es posin una 
argolla a l’orella i busquin consol en 
les discoteques i en els crits coráis a 
ramats: al cap i a la fi, deu ser Túnica 
manera que els permet ser “massa”, 
sentir-se acomboiats per la multitud i 
formar part d ’un coTlectiu amb uns 
ideáis (rupestres, sí, però qué hi 
farem, si és tot el que hi ha!) que no 
els demanen altres fidelitats que sal
tar i suar.

El jovent, pobrets!, que han viscut 
tota la vida sota les presidéncies de 
Pujol i Núñez (la de Gaspart és 
Rambo II), deuen estar convençuts 
que els destins d ’un país només es 
poden regir d ’aquesta manera que, 
per citar el clássic, definiríem amb 
aquells versos de La vaca cega: 
“Topant de cap en una i altra soca”. (I 
si cito Tavi Maragall és perué sa 
mare era de Sabadell i defineix la 
realitat amb precisiò; no pas perqué 
pensi que el seu nét pugui orientar 
millor la cosa...).

Aquesta joventut que, de petits, 
quan van començar a acudir a Testa- 
di, es van acostumar a guanyar les 
Iligues una derrere l’altra i a creure 
que el fútbol era aquell joc tan sen-

JOIERIASENSERRICH
de T eresa  S enserrich
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zill, eficaç i vistos fet de passades llargues i mil-limétriques que el Txiqui o 
rstoichkov sempre atrapaven o fabricat amb la “croqueta” del Laudrup que 
arribava fins al Romano perqué, amb malabarisme increíble, suaument, delxés 
sense cintura tota la defensa del Madrid per fintar el porter sense delxar que la 
pilota toqués a terra, quan ja feia deu minuts que cantávem el gol. Són els que 
quan ens pitaven un penal a favor, sabien que el Koeman el clavarla I que, per 
tant, ja guanyávem només començar el partit. Gent mal acostumada, en fi, 
que, com aquell qui rea, consideraven normal que el Julio Salinas marqués un 
gol amb el nas o amb el cui o que l’Urruti parés els penáis.

Jovenalla, en fi, que han crescut convençuts que teníem un equip de debo i 
uns criteris del fútbol, i que estaven convençuts que els intervals que s’han 
produit després que el pare Cruyff ens deixés orfes han estât un paréntesi 
momentani. Un paréntesi, per cert, en el quai s’anaven guanyant coses (mai no 
prou per estar contents, és cert), malgrat que el joc ja no era allé.

Però ara sembla ciar que tothom assumeix que hem tocat fons, que hem anat 
des de la lenta destrucció del joc fins a la destruccié total del minim concepte 
de fútbol, passant per totes les fases que ens han conduit a la derrota total 
d ’enguany. I pensar que ens queixàvem del Robson! I pensar que tots créiem 
que el Van Gaal era un dictadoret dolent! Ja veieu on hem arribat, ara...

Qué ens queda, dones, avui, en aquest present tristissim? Després de veure 
com equips sense solta ni volta s’emporten els punts de I’estadi amb una faci
litât pasmosa, sotmesos al fatalisme de la frase célebre - “el fútbol és aixi”- jor
nada rere jornada, qué ens queda?

És aquí on l’edat ens pot salvar. Treure l’àlbum de cromos i recordar moments 
estelars, jugades mágiques de tiralínies i aquella facilitât de joc i caramboles 
que ens anaven donant títols a ralg.

Qué ha passat?, preguntem girant les págines de la historia. Ens han passât 
moites coses i peques de bones. D’entrada jo diria que han desaparegut els 
futbolistes de debé, els genis de la pilota que combinaven la Inspiracló amb 
la fùria. Hem anat cedint ais capricis de la moda, hem oblidat que el fútbol és 
un joc que es juga per les bandes, amb rapidesa i de cara a barraca, on sem
pre hi ha d ’haver aigú amb ganes d’entrar en eos i ànima a la porteria. Hem 
anat acceptant que l’equip està format per un tipus a sota els pals, I nou ser
vants que corren per tirar-li la pilota al “geni” de torn perqué marqui. Ens hi 
vam acostumar quan vam fitzar el Ronaldo, aquella mena de conili que aIgú 
va anomenar “jugador de dibuixos animats”, perqué ell sol, a empentes I rodo- 
lons, amb una estranya sort I habilitât, anava rifant contraria i moites vegades 
marcava.

Quan allò ens va començar a semblar bé, vam iniciar les excavacions de la 
tomba on ara criem malves. La táctica “tots per un i un que s’ho faci” va durar 
un any i cada vegada que Them intentada rememorar ha fet figa. El Rivaldo no 
és el Ronaldo, no; ni el Ronaldo no és el Romano ni ho será mai, de cap de les 
maneres. Però, sobretot, cap deis acólits que ara fitxem té res a veure amb el 
Txiqui, el Bakero, l’Stoitchkov, el Goico o el Laudrup. I aquests ja només els 
podem mirar en els cromos o en aquest programa de nostálgies que, amb

intencione bénéfiques, ofereix a la 
matinada deis caps de setmana TV3, 
que es diu “Fútbol de somni”, perqué 
anem a dormir i puguem somniar en 
el que era i ja no és.

Vam tenir un passat -e ls  vídeos I els 
cromos ho corroboren-, estem tenint 
un present i alguns creuen que hí 
haurà un futur, malgrat ignorar en 
quin estât es produirá. Mentre no hi 
hagi un replantejament total, absolut, 
de la cosa, és difícil de dir quant 
temps durará la travessa del desert, 
conduits per una multitudinària junta 
directiva que ha aconseguit, no 
només que el Madrid ens vagi birlant 
jugadors i que gairebé tots els 
equips i equipets de les Espanyes 
que ens guanyen a casa tinguin ali- 
neacions de gent que es va formar 
“aquí”, sinó que se’n vagi fastiguejat 
el Guardiola, eli, que ha “mamat” 
Barça, deu veure que no és possible 
fer-se gran amb un minim de garan
ties dins el manicomi.

Ara fitxaran una corrua de sudame- 
ricans que es veu que ho soluciona
ran tot (l’any passat, refitxant -quin 
mot més tristi- Gerard i De la Peña, 
també ens havíem de menjar el 
món...). Potser sí. Però, mentrestant, 
a mi només em queda el reme! del 
record del passat, per no perdre de 
vista que hi havia una cosa que es 
deia fútbol i que nosaltres el jugávem 
més que bé.

CINE FOTO
Fotografia - Cinema
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£1 somni de les 30  Nits d estiu

Revitalitzar l’estiu a Sabadell, omplir de contingut cultural cada ■■■■* ■
dia durant un mes, disseminar per la ciutat eis espectacles de 
teta mena, aprepar-se a tets eIs pùblics... EIs cbjectius del festi
val d’estiu “30 Nits a Sabadell” son ambiciosos ja que tenen corn 
a pilars bàsics la qualitat i la diversitat. Ara, en la segona edició, 
les “30 Nits a Sabadell” comencen a esdevenir un referent per a 
la comarca, on no existeix encara una proposta que encari 
objectius similars.

En els darrers anys, hi ha hagut iniciativas que ja han apostat 
per fer activitats durant el mes de juliol a la ciutat. Eis festivals 
d’estiu de Joventuts Musicals tenen més de trenta anys d’histô- 
ria i, més recentment, la proposta de Teatre a la Fresca va posar 
la primera pedra per atraure pùblic cap a les arts escèniques 
durant les caloroses nits d’estiu. El cicle “Elles” a l’Alliance 
Française és també una proposta innovadora, a mida del pati de 
la Casa Taulé. Si ens remuntem més enilà, trobarem els festivals 
d’estiu de Palestra, els concerts de l’Orfeó de Sabadell i de la 
Banda de Mùsica, per posar alguns exemples.

L’estiu a ciutat sempre ha estât Hoc de trobada. Eli ha ajudat la 
climatologia del juliol i el fet de tenir escenaris singulars com 
l’Amfiteatre de la Caixa de Sabadell, que ja ha esdevingut tot un 
clàssic. Després, s’hi han anat afegint nous espais com la plaga 
de l’Argub, el pati del Museu d’Art, Ca l’Estruch i la plaga del Gas.

Les “30 Nits” contenen una àmplia i variada oferta on tenen 
cabuda générés diversos. Des de la música de tots els estils fins al teatre, l’opera, la 
dansa, el cinema i també el cire. Un cop acabades les programacions estables de 
teatre i música ais escenaris de la ciutat, calia trobar una proposta prou heterogénia 
per aconseguir interessar els ciutadans i les ciutadanes.

El Festival del Grec, a Barcelona, exerceix una poderosa -i molt positiva- influéncia 
sobre molts espectadors i moites espectadores de la comarca, però hi havia un espai 
per omplir pel que fa a l’activitat cultural i d’oci. I les “30 Nits” han aconseguit encai- 
xar bé en aquest espai, tot équilibrant les propostes d’entitats i artistes de Sabadell 
amb les que s’han gestat a d’altres ciutats. A l’hora d’iniciar la segona edició de les 
“30 Nits”, es constata l’interès que genera en l’entorn més proper a la nostra ciutat. Un 
vint per cent del públic que l’any passât va assistir als espectacles procedía d’altres 
poblacions catalanes.

Les “30 Nits” d’enguany s’enceten amb màgia. La que destil-laran, el dia 29 de juny, 
la cantaora Ginesa Ortega i l’Orquestra Simfônica del Vallès amb El amor brujo de 
Manuel de Falla. És la Dansa ritual del foc de l’estiu, que obre el bail per a més pro
postes. Els artistes sabadellencs Juan Manuel Cañizares i Duquende oferiran el seu fla- 
menc aciamat internacionalment, en un espectacle que només es podrá veure a 
Sabadell. Dues dones de teatre ens acostaran les seves darreres produccions: la show 
woman Lloll Bertrán presenta Tot Lloll, un espectacle habitat pels personatges que ella 
crea. I la cantant i actriu Nina posa la seva portentosa veu al serve! dels estàndards de 
Stephen Sondheim, acompanyada per l’Orquestra de Cambra del Teatre Lliure.

m:.:
Les “30 Nits” tenen també en compte 

el món del circ, des del vessant més 
innovador. Fio podrem comprovar amb 
Torteli Poltrona, ja que presenta el seu 
nou espectacle, i amb els components 
de la companyia Desastrosos Circus. 
Pel que fa al cinema, hi ha també una 
proposta engrescadora; la segona edi
ció de la Mostra de Curtmetratges.

Les “30 Nits” s’inauguren amb la 
màgia de Manuel de Falla, amb la seva 
popular Dansa ritual del foc, que, com 
s’indica a la partitura, serveix perforagi- 
tar els mais esperits. Els anirem foragi- 
tant durant tot el mes de juliol mentre a 
la ciutat es va vivint aquest festival que 
ben bé podria anomenar-se “Les Vint-i- 
nou i una Nits”. _



DE LA TRADICIO PAGESA 
A L'ESPLENDOR MODERNISTA
Visita al patrimoni arquitectònic de la Caixa de Sabadeil

Visites organitzades exclusivament per a grups

Dates
EIs rratins al llarg de to t l'anv

Durada de la visita
De les 9'30 a Ies13 h

Nombre de participants
Màxim 60 persones

Recorregut de la visita
Trobada als jardins de la Caixc de Sabade I.
A continuació es visitaran l'edifici Central 
i 'edifici de l'Obra Social, després el grup es 
desp açarà a Can Deu per visitar la rnasia i 
e m jseu d'eines del camp.

Preu
Gratuit. No están inclosos eis desplaçaments.

Informacìó I Inscrlpcions
Te . 93 319 10 64 (de 9 a 14 h)

FUNDACIO
Caixa de Sabadeil
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DE LA TRADICIO PAGESA 
A L'ESPLENDOR MODERNISTA
Visita ai patrimoni arquitectònic de la Caixa de Sabadell

i

Visites organrtzades exclusivament per a gr jps

Dates
Els matins al llarg de tot I'any

Durada de la visita
De les 9'30 a es13 h

Nombre de participants
Max m 60 persones

Recorregut de la visita
Trobada als jardins de la Caixa ce Sabadell.
A ccntinuació es visitaran l'edifid Central 
i l'edifid de l'Obra Social, després e grup es 
desplaçarà a Can Deu per visita' la masia i 
el museu d'eines del camp.

Preu
Gratuit. No están inclosos efs desplaçaments.

Informaciô i inscriptions
Tel. 93 319 13 64 (de 9 a 14 h)
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fundAció
Amies de les Artsi de les Lletres de Sabadell

Presentoció

Reprenem el fil de l’estiu amb un nou número de Quadern amb la inten- 
ció de mantenir l’espeht que des de ja fa un temps caracteritza la nostra 
publicació: el manteniment i la incorporació de col-laboradors, veils i 
nous, i la voluntat de comprometre’ns amb temes tant de cultura com del 
moment que vivim. Si premonitòria fou l’entrevista que ens concedí Jaime 
Vándor en el passât número de juny sobre el conflicte àrab-israelià i les 
seves repercussions internacionals, en aquest trobarem una variada 
reflexió sobre la literatura compromesa i l’art com a forma de transforma- 
ció i revolta.

Trobarem també un breu dossier sobre la figura paradigmática de 
Francese Cornelias, castellarenc que exemplifica el compromis vital per 
les Ilibertats enfront l’opressió i al qual la nostra poblado ve'ína ret home- 
natge aquest mes.

Creiem que en un moment de convulsió com el present, on el que pre
valen són els résultats immédiats, sobretot els que es relacionen amb 
venjances i violència, o els valors monetaris, tan imprevisibles corn des
concertants, és bo trobar espais de débat reposât, a la recerca de refle
xions i, si és possible, de propostes.

David Serrano, director
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________ LLETRES
Quaderns literoris: 

C om  la vida mateixa
Josep Maria Ripoll

Sovint, la realitat supera la ficció. Per 
posar un exemple d ’actualitat, aterri- 
dor i en la ment de tots, la recent 
tragédie de Nova York ha estât més 
contundent que una hipotética combi- 
nació entre les peMicules Indepen
dence day i El coloso en llamas] als 
anys seixanta, el brutal assassinat de 
l’acthu Sharon Tate va anar força més 
enllá dels recargolats coqueteigs 
demoniacs d ’alguna peMicula del seu 
marit, el director Roman Polansky; i la 
imatge dels Rolling Stones cantant 
Sympathy for the devil a Altamont, 
mentre els Àngels de Unfern que vigi- 
laven el pùblic apunyalaven un espec
tador, va ser molt més colpidora que la 
volgudament sinistra lletra de Jagger i 
Richards. Sense arribar a extreme tan 
macabres o apocalíptics, és evident 
que, per dir-ho amb les paraules d ’un 
personatge de Blue velvet, aquest és 
un mon estrany; com en el film de 
David Lynch, la quotidianitat pot girar
se de vegades com un guant per mos- 
trar-nos la seva cara miés torbadora.

Hi ha escriptors que, a través de fic- 
cions volgudament exagerades, ex
ploren aquest món inquiétant que de 
vegades prové dels actes més 
corrects de cada dia; i, si l’univers que 
creen té versemblança, arribem a 
reconéixer la realitat de la manera corn 
élis ens la presenten. Dit d ’una altra 
manera: sovint entenem més el nostre 
món des de la perspectiva de la fanta
sia que no pas a partir del realisme.

¿Per qué no admetre que les sabates que ens traiem per anar a dormir poden 
adquirir vida propia mentre dura el nostre son? ¿0 per qué no ens sembla sospi- 
tós que la pica del lavabo no sigui tan alta corn caldria i que eis veins de l’escala 
siguin tots baixets? Al capdavall, ja hem acceptât -n i que sigui simplificant deter
minata autors i obres- que la burocràcia és kafkiana, que eIs incendia són dan
tescos o que les situacions més absurdes que vivim són surréalistes. EIs escrip
tors, corn eis pintora o eis cinéastes, ens mostren sovint l’altra cara del món quo- 
tidià: aquella que ens resistim a reconéixer però que, vista per ells, ens sembla 
estranyament familiar.

Juan José Miliàs va idear, ara ja fa dos anys, un món en qué les sabates tenien 
vida pròpia i els peus, de vegades desaparellats, s’emancipaven de la resta del 
cos, qui sap si com a possible metàfora de la soledat i de l’afecte no correspost 
en les relacions humanes; i Quim Monzó ha publicat recentment, dins el seu últim 
Ilibre de contes, una novel-la breu, còmica però inquiétant, a l’entorn d ’un escrip- 
tor que anhela el premi Nobel, i que només l’aconseguirà quan els veins de l’es- 
cala el tornaran tan baixet corn ells. No cal buscar massa simbologies a aqües
tes invencions délirants, corn no cal buscar-ne al Bartieby de Herman Melville 
-aquell que es nega a dur a terme cap acciò, dient sempre “preferiria no fer-ho”- 
0 al Wakefield créât per Nathaniel Hawthorne, que surt un dia de casa seva per 
observar la pròpia dona des de l’edifici del devant i no tornar fins al cap de vint 
anys. Al capdavall, molts hem cregut alguna vegada en la vida autònoma dels 
objectes durant les nostres abséncies, hem sospitat que els altres ens voldrien 
més baixets en un sentit ampli, hem tingut ganes de deixar de fer-ho tot o hem 
somniat amb anar a viure a la casa del devant, sense més ni més, per tornar el 
dia més impensati i sospitem que, si ens obliguen a traballar i ens tempten amb 
ods més 0 menys idiotes, és perqué no tinguem acudits semblants i no acabem 
deturant la marxa del món.

Quim Monzó ha fabulat, dones, en la narració més llarga del seu últim Ilibre, 
sobre un escriptor, maniàtic i solitari, que aspira al Nobel i que acaba essent víc
tima, i alhora formant part, de l’estrany clan que componen els seus veins; però 
altres contes de El millor dels mons ens parlen, per exemple, d ’un noi que es nega 
a reconéixer que el seu germà s’ha mort i fa complir al cadáver totes les rutines 
de la vida diària; del pare d ’un nadó, aquest mort ja en néixer, que l’ha d ’anar pas- 
sejant per Barcelona dins d ’una bossa - d ’EI Corte Inglés- per tal que li facin 
l’autòpsia, i tenir-lo ben conservât a la nevera de casa; o de les molt violentes 
agressions que rep en pie carrer un conductor per haver atropellat una dona
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sense voler. Amb un títol prou sarcàstic, Monzó 
ens retrata la cara més cruel d ’una quotidianitat 
óbviament exagerada i convetida en grotesca 
però, en alguns aspectes, perfectament reconei- 
xible. Ho poden entendre molt bé els qui ignoren 
voluntàriament les pròpies desgracies, els qui 
s’han trobat patètics transportant paquets incò- 
modes o els qui han estât espectadors, i ja no 
diguem victimes, del peculiar sentit de la justicia 
de molta gent del carrer.

En canvi, Juan José Miliàs ens dóna la seva 
visió de les coses, a la noveMa No mires debajo 
de la cama, sota un prisma més Urie i menys 
sarcàstic, tot i que també prou absurd i désolât. A 
partir de les històries paral-leles de dues parelles 
-una jutgessa i un forense, i un podòleg aficionat 
i una massatgista-, ens presenta el curiós món de 
les sabates -que s’empassen mitjons, mitges o 
calces, i que se’n van a passejar mentre els seus 
propietaris dormen- i dels peus desaparellats: és 
a dir, els que ens fan tenir la sensació, no pas 
imaginària, que caminem amb dos peus esque-
rres -o  drets, segons el cas. Les similituds entre les obres de Monzé i de Millàs no 
serien excessives si no fos per dues escenes similars, a l’entorn de sengles 
sopars desastrosos: d ’una banda, el que uns veins ofereixen al futur premi Nobel 
-a  la “nouvelle” de Monzé- i, de l’altra, el que la massatgista ofereix al semipodò- 
leg a casa els seus pares -a  la noveMa de Millàs. En el primer cas, el pis es va 
omplint de tots els veins de l’escala, talment el camarot dels germans Marx, fins 
que, ja amb tothom a dormir, tot s’acaba amb una bronca de l’arntithé al futur 
Nobel; en el segon, el semipodòleg espatlla el wàter i intenta endur-se’n el cadá
ver del gos de la casa, fins que el descobreixen i creuen que n’ha estât Tassassi. 
L’un i l’altre sén sopars cómics i sinistres, en qué el convidat està cohibit, fa un trist 
paper i acaba per ser considérât culpable d ’uns fets dels quais és innocent. 
Qualsevol que hagi anat a sopars o reunions socials similars on s’hagi trobat incò
mode o, pitjor encara, hagi ficat la pota, s’hi pot reconéixer. Riem amb ficcions 
com aqüestes perqué, fins a un cert punt, ens identifiquem amb els papers gal- 
dosos que hi fan els protagonistes. No sabem encara quina situació de la vida real 
podrá superar-les, però és molt possible que la coneguem un dia o altre; sobretot 
si evoquem Oscar Wilde quan afirmava que la realitat imita l’art, o si temem que, 
fins i tot, pugui arribar més enllà. Mentre esperem, dones, un sopar en gué, corn 
a minim, Tamfithó ens esbronqui o ens acusi d ’algun assassinat, és aconsellable 
que, pel que pugui ser, defugim els veins i deixem que les sabates ens portin allà 
on vulguin; també que no mirem massa a sota el Hit i, per descomptat, no ens cre- 
guem -si és que alguna vegada ens ho haviem empassat- que aquest sigui el 
millor dels mons. ^

Quim Monzó, El millor dels mons, Quaderns Crema, Barcelona, 2001.
Juan José Millas, No mires debajo de la cama, Alfaguara, Madrid, 1999.
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Un clásico indiscutible:

K. L Peich
Julia Guillamón

En uno de los momentos más graves de K.L. Reich, Joaquim Amat-Piniella 
dice que la guerra y todas sus consecuencias (el exilio, los campos de refu
giados y el campo de concentración del Tercer Reich) son la purgación, un 
estado de crisálida, de la cual se sale -s i es que se sale- “sota la forma vol- 
guda per les forces superiors”. Quise saber cómo era Amat-Piniella antes de 
entrar en contacto con esas fuerzas. Fui a buscar su primer libro, Ombres al 
calidoscopi (1933), y encontré a un joven “sobrerrealista”, autor de un volumen 
de caricaturas y retratos jocosos de sus amigos manresanos. Joseph M. 
Planas destacaba en el Prólogo la ausencia de humanidad que daba al libro 
de Amat “aquella perfecció niquelada, aquell confort i aquella manca de 
microbis de les clíniques ben instal-lades”. Recién publicado, se lo dedicó a 
Foie, “El més alt exponent de l’avantguardisme cátala”, y ahora está en la 
Biblioteca de Catalunya.

Qué distancia increíble separa la Barcelona cosmopolita y la Manresa típica 
de las alambradas y los hornos de Mauthausen! Qué escritor tan distinto era 
Amat-Piniella cuando en 1945 empezó a escribir esta extraordianaria novela! 
La experiencia del lager transformó al caricaturista deshumanizado en un 
autor fundamental. No sólo por la importancia del tema.

“K. L. Reich” (el sello del campo) relata la vida cotidiana en Mauthausen, 
desde 1940 hasta la liberación por la tripas americanas del general Bradley. 
De primera mano, a través de la experiencias de un grupo de republicanos 
españoles que fueron apresados en Francia y tratados por los nazis como 
apartidas indeseables. Francesc, Werner, Ernest, August, Viceng, “el Rubio”, 
ejemplifican diversas actitudes frente al horror. Emili -caricaturista y alter ego 
del autor- es el hombre-ancla que sirve de nexo común a estos testimonios, 
los vuelca en el libro y los comenta. A través de las reflexiones de Emili, K.L. 
Reich refleja la lucha del hombre contra el espíritu del campo, la voluntad de 
convcertir el holocausto en una reserva moral, en un valor. Emili es el pota 
oscuro que entronca con la tradición de la literatura del Lager, de Primo Levi 
a Paul Celan. Amat es ante todo un novelista. Gracias a ese desdoblamiento, 
K.L. Reich se presenta a la vez como un relato escrito desde la distancia y 
como un enigma ardiente.

Uno de los méritos ce Amat-Piniella es que no se ahoga su escritura en la 
trascendencia. Sus personajes dudan, se dejan arrastrar por la indiferencia, 
la tortura o el hambre, reaccionan o sucumben definitivamente ante el dolor. 
El novelista construye tipos y modelos sociales extrapoladles a otro contexto. 
Uno de los momentos cruciales es la creación de un kommando modelo, a 
partir de la mezcla extravagante de socialismo utópico y eficacia capitalista. 
Y, en paralelo a esta historia, la pugna entre sindicalistas y comunista, que 
reviven los enfrentamientos de la Guerra Civil

Esta es una de las causas por las que muy pocos lectores se han enterado 
de la enorme magnitud de K.L. Reich. Joaquim Amat-Piniella se refiere en sus 
páginas a los tejemanejes de los comunistas, a su descarado afán de prose- 
litismo, y aunque el libro aspira a un estado de gracia que permita compren-

der la experiencia del lager, “per 
damunt del que és accidental, per 
damunt de la raga, de la nacionalitat, 
deis partits, deis nuclis d ’amics i de 
les ind ividualitats potents”, Amat 
toma partido. Cuando se publicó en 
1963, su anticom unism o debió 
pesar significativamente. Cuarenta 
años después, el retrato de las ban
dosidades de la Guerra Civil nos la 
acerca todavía más. Absolutamente 
recomendable.

Copyright- “LA VANGUARDIA”
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Joaquim Amat-Piniellí

K.L. REICH

K. L  Reich 
Joaquim Amat-Piniella
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El vestit d ’Emili Flöge I a ltes  contes.

Clara Soley
Columna. Març, 2001 

Clara Soley ens parla d ’una manera des
carnada i colpidora deis descobriments 
albora imperceptibles i brutals de la vida 
quotidiana, de les emocions que ens fan 
moure: el desig de l’amor I el desamor, la 
recança, la nostàlgia de l’idéal, el dolor I 
l’estranyesa de la mort... amb un estil que 
va des del lirisme a l’humor.

Modest Urgell 
Milagros Torres

Editorial Ausa. 2001 
Una monografia dedicada a aquest gran 

mestre de la pintura contemporània, amb un 
documentât estudi sobre el personatge I la 
seva obra, i amb magnifiques iMustracions 
rigorosament escollides que ofereixen una 
àmplia Visio de les diferents tècniques i 
inquietuds de l’artista.

LLETRES______________
Noticio de llibres sobodellencs, 
fitxes bibliogràfiques.
Recopiloció Lluis Subirana

Un català a Mauthausen.
El testlnnoni de Francese Cornelias.

David Serrano i Blanquer 
Pòrtic. Abril, 2001

Massa sovint hem tendit a assimilar 
l’Holocaust i, en concret, els camps de con- 
centració nazis a un fenomen identificat 
exclusivament amb el poblé jueu. Sense 
menystenir l’experiència d ’aquest coHectiu, 
molta altra gent va patir-ne els efectes; entre 
ells, un bon nombre de republicans catalans 
i espanyols, uns deu mil, també hi anaren a 
parar pel compromis amb les llibertats 
democràtiques. D’aquests, molt pocs 
sobrevisqueren.

INFORMACIO 
FACILITADA PER :

llibreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL

Sabadell 
Eva Arasa

C ossetània Edicions. Abril, 2001 
L’objectiu que s’amaga darrera la redac- 

ció del Ilibre és donar a conèixer alguns 
aspectes generals de la ciutat de Sabadell. 
Si bé és cert que molta informacié ha que- 
dat al tinter, no és menys cert que el lector 
intéressât en la capital vallesana pot trobar 
en aqüestes pàgines tôt un seguit de pinze- 
llades que l’ajudaran a entendre millor qué 
és aixô que anomenem Sabadell.

Ràdio Sabadell EÂ)-20 
1933-1995

Ràdio Sabadell EAJ-20, 1933-1995 
Susana Ferrada

Ràdio Terrassa. 2001 
Ràdio Sabadell EAJ-20, 1933-1995 omple 

el buit d ’informacié que, fins ara, feia impos
sible conèixer res sobre l’emissora, a l’hora 
que la condemnava a l’oblit. La investigacié 
portada a terme per a fer-ho possible ha 
permés, també, localitzarfons de documen- 
tacié desconeguts, que ara sén, juntament 
amb aquest Ilibre, les ùniques fonts d ’infor- 
macié al respecte.



139

CREACIO
Lfl OPTIMA.

Centro de Colocación
Esteban Martínez

“Nada es más risible que la 
desgracia... es la cosa más 

cómica del mundo” 
Samuel Beckett

Cuando cumplió su condena y se reencontró oon el aire espeso de Los 
Tormentos, barrio que lo había visto nacer, correr y escabullirse de los piooletos, 
supo que nada había cambiado y que nada cambiaría nunca. Esta certeza no le 
inquietó lo más mínimo, muy al oontrario, lo alivió del miedo a tener que hacer 
méritos para instalarse en una nueva vida.

Creía tener cuarenta y siete años y eran ya muchos años para embrancarse en 
proyectos a medio y largo plazo. Aunque le había prometido a la asistente social 
que habría un curso de formación y se convertiría en un hombre de proveoho, 
pensó que nada le aproveoharía más que recuperar el tiempo perdido pateándo
se su propia universidad: la calle Moragas Fraile. Era más bien una avenida sal
picada de pequeños comercios, algo pretenoiosos, en la que los turistas busca
ban sus américas para sacarles hasta el mosto a sus pooos dólares. Compraban 
allí esos recuerdos que acaban siendo un verdadero estorbo haciendo gala de 
sus torpezas en el regateo, aunque salían oon una sonrisa de oreja a oreja, y una 
horterada taurina envuelta en celofán granate¡ Serán cornudos, los guiris!

Ya una primer contacto con la que había sido su área de influencia lo situó en la 
cruda realidad. La tecnología había llegado también a su empresa, probable
mente, empezaban a sobrar operarios como él. Muchos de los comercios se habí
an dotado de inoportunas cámaras de televisión y en los escaparates se anun
ciaban ostensiblemente los sitemas de seguridad que los propietarios habían 
hecho instalar en su ausencia. Una agresión más hacia el proletariado que tenía 
que ganarse las habichuelas por cuenta ajena. Para complicarlo más todavía, las 
empresas familiares de la trileria debían haberse ido al carajo porqué la copmpe- 
tencia de las visitas guiadas del servioio turístico fue siempre desleal.

Patió la calle varias vecescon la convicción firme de que ocho años en el talego 
le habían hundido el negocio. Cuando se dió cuenta, además, de que el garito de 
La Petardos se había oonvertido en una agencia tributaria, se desfundó. 
Definitivamente la cosa estaba chunga.

De vuelta a casa, la vieja portería de un bloque de apartamentos, se topó con el 
Trisqui. Estaba algo más viejo, pero lo mismo, mismito, de borracho. Apostaría 
que no se había cambiado de camisa desde la última vez que se vieron. Tenía el 
mismo lamparón artesanal en la pechera.

-¡Joder, Pipo! ¿Pero no te habías muerto, cabrón? Estos sustos no se le dan a un 
viejo. ¿Tienes cuarenta duros? ¡Me cago...! Te invito a un trago, ohaval. ¡Es la hos
tia! Pero estás vivo ¿no? Éohame el aliento, que no me lo creo.

Si estaba quieto, aún. Pero cuando se balanceaba se desprendía un nausea
bundo olor a vino oabezón que llegaba muy allá. Lo acompañó unas manzanas, 
manteniendo siempre una distancia saludable. Quería informarse de buena fuen-

te de cómo estaba el negocio o, mejor 
dicho, de dónde ahora estaba el 
negocio.

-Pipo, lo nuestro está en crisis. 
Demasiado mano de obre para tan 
poco curro. ¿Tienes cuarenta duros? 
Necesito un trago... Y luego está el sin
dicato que te jode más que la bofia, tío.

-¿Qué sindicato?

•El nuestro ¿Cuál va a ser?-. Los ojos 
del Trisqui, conservados en tinto, des
tellaron como en un estertor súbito. 
Después continuó, didáctico. -Sin 
papeles ni oontractos hoy no trabajan 
ni las putas de la calle Roma.

Él conoocía muy bien la calle Roma 
pero jamás había oído hablar del sin
dicato. Lo dejó hablar.

-¿Por qué no te pasas por la oficina 
de empleo La Óptima? El cabrón del 
Rubio trabaja allí y puede echarte una 
mano. Si no, le das recuerdos de mi 
parte y le cortas los huevos.

Una risotada le enturbió el rostro y le 
prdujo el vómito. Después de blasfe
mar le dio las señas y se perdió en un 
callejón cualquiera, sin despedirse y 
sin los cuarenta duros.

Como tiempo no le faltaba enderezó 
por Vía Augusta hasta el viejo hospital 
militar y cogió luego la calle Parma. El 
número 6 era un edificio de cuatro 
plantas mellado por la humedad y por 
la podredumbre. En la puerta dere
cha del tercero una placa anunciaba: 
“La Óptima. Centro de Colocación”. 
Salió a abrirle La Petardos. La reco
noció inmediatamente porque una 
boca así no se olvida en ocho años. 
Su dentadura era una elegía a la insu- 
burdinación.

•Usted dirá... -Sin duda ella no sabía 
quién era.
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•Busco al Rubio. Vengo de parte del 
Trisqui, que me ha dicho que aquí 
puedo encontrar un curro. Acabo de 
salir de la trena y estoy a dos belas.

•No es tan fácil. Siéntese que ahora 
le atiende José. - La Petardos hablaba 
casi como una señora sino fuese por 
la voz carraspeña de fumadora empe
dernida. También vestía de otra mane
ra como la recordaba.

No se sentó. Había estado ya dema
siados años criando nalgas. 
Necesitaba setir que podía moverse 
libremente. El despacho era más que 
sobrio, un verdadero antro. En una de 
las paredes un flexo apuntaba a un 
cartel que le avisaba a uno de encon
trarse en un centro colaborador de la 
administación y que estaba registrado 
como Fundación de utilidad pública.

•¡Coño, Pipo! ¿Tú por aquí? Siéntate, 
enseguida estoy contigo.

Se volvió hacia el armario que tenía a 
su espalda y sacó de él unos papeles. 
En uno de esos estanques se apilaban 
preñadas carpetas de cartón azul a un 
lado y retales de periódico al otro. En 
medio, una botella de Jack Daniels 
apunto de finiquito.

- Me ha dicho Cristina que te envía el 
Trisqui. ¡Menuda piltrafa está hecho! 
Ya lo habrás visto...La botella es ya su 
único trabajo.

José era el Rubio, y Cristina siempre 
fue para todos La Petardos pero 
entendió que mejor le iría si empezaba 
a tratarlos por su nombres de pila.

-¡Mira José, estoy sin blanca i nece
sito algún trabajillo ya! No tengo prefe
rencias.

-Lo supongo. Pero antes tenemos 
que abrirte una ficha y rellenar unos 
formularios. Esto es la administración, 
chaval. Hay que seguir los trámites 
¿Entiendes?

-Por supuesto. - Pipo empezaba a 
estar incómodo y si no necesitase 
pasta con urgencia le hubiese dicho al 
senyor José que se metiese los pape
les allá por donde en otro tiempo hizo 
carrera en los Tormentos.

-Se acabó el tiempo de la economía

sumergida ¿Entiendes? Ahora sin los 
papeles en regla uno ya no puede ni 
mear en los servicios públicos. 
¡Estamos en Europa! Tu nombre...

-¿Mi nombre, qué?

-Que me digas tu nombre completo, 
joder.

-Francisco Requena Buitrago, para 
servirle. - Con cuántas ganas se 
hubiese levantado de la silla para 
engatillarle una derecha en esa cara 
de baboso chupatintas.

-El DNI...

No tenía ni idea de dónde estaba su 
documento nacional de identidad. Le 
había perdido el rastro ya hacía 
muchos años le soltó el número de 
memoria, aunque igual no era el suyo. 
¡Que se joda! pensó.

-Domicilio actual...

El catre de tu madre, imécil. Eso le 
habría contestado si en un último 
momento no se hubiera mordido la 
lengua.

-Dónde siempre ¡coño! En la portería 
de los apartamentos de ADIGSA, 
número 7; creo.

Se fijó entonces en cómo maniobraba 
con el bolígrafo. Decir que escribía con 
torpeza sería un halago. Un verdadero 
inútil. Garabateaba peor que un niño 
de teta, eso sí, con más chulería que un 
obispo. Cuando acabó, dejó el bolígra
fo sobre la mesa, levantó su ahuevada 
cabeza de álfil y se apoltronó en el 
inmundo sillón de polipiel.

-Mira, te voy a ser franco. Pipo. Tú ya 
no eres un chaval, y aunque tienes 
experiencia, de lo tuyo hay poca 
demanda. Nuestros clientes quieren lo 
mejor ¿Entiendes? Gente que no esté 
quemada, que esté a la última... 
Porque el mudo cambia. Pipo. Ya ves, 
yo he tenido que reciclarme por cojo- 
nes. Son las leyes del mercado. 
Necesitamos especialistas, eso es lo 
que nos piden. Y aunque son contra
tos por horas, pagan muy bien y no 
quieren problemas.

-No me jodas. Algún trabajo habrá 
para mí. Que no te estoy pidiendo un 
ministerio. - Difinitivamente el Rubio sí

estaba pidiendo a gritos que le diesen 
una hostia especialísima.

-Si no es eso. Lo que pasa es que tu 
curriculum no da para muchas alegrí
as. Has picao un poco de aquí y un 
poco de allá, pero nada serio ¿Entien
des?.- El tono conciliador del Rubio le 
dejó descolocado. No entendía cómo 
ocho años en el talego no era nada 
serio. El Rubio siguió hablando:

-Hoy mismo han entrado tres ofertas. 
Y las tres nos piden lo mismo; un tío 
joven, con experiencia y que esté 
menos visto que la magra en cocido de 
pobre. Y no creas que te estoy hacien
do la púa. Pipo. Miralo tu mismo.

Le acercó unos papeles. Él, casi con 
desgana los cagió y leyó en silencio. 
Ciertamente, las cosas en el mudo 
laboral habían cambiado mucho en 
ocho años. Le embargó un sentimien
to de profundo desamparo. Antes le 
cerraron las puertas al mudo y duran
te ocho malditos años esperó que 
algún día se abrieran. Ahora le cerra
ban las puertas de la vida.

Cuando cerró la puerta de La Óptima 
a sus espaldas, con el Rubio buscado 
sus dientes entre los archivos, aún 
releía de memoria la última de las soli
citudes. “Empresario del ramo de la 
floristería busca atracador apuesto y 
experimentado, que haga bien su tra
bajo y sea puntual. Sueldo:el 30% de 
lo que tenga a bien soltar el condena
do Seguro, según acuerdos con el sin
dicato. Y si me curran un poquito a la 
zorra de la dependienta, que también 
es mi mujer, se gratificará debidamen
te”. ¿Sería esto un contrato basura?

I L
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fl Sabadell encara s hi fan coses:

(capítol 8) Reformes o co la Joano
Moite Soler

-Et veig molt bé, Joana, filia, molt més bé que no pas l’any passât, pel Juny. Te’n 
recordes, quan vas venir per la verbena?

-Oi tant, mare, oi tant! Però tens raô. Estic millor, més refeta!

-Me n’alegro molt, filia. Tu sempre has estât una dona torta, alegre, positiva, 
InteMigent. A la vida un li ha de plantar cara, mirar cap endavant. I qué en saps, 
d ’aquell poca vergonya d ’en Pau?

-Només en sé que ja ho he tret tot: he tancat les últimes caixes, calalxos I calai- 
xeres. Ho he tret tot!

-No t’entenc, filia. Si no t’expliques més bé... hi ha una altra persona potser?

-Diguem que sí.

-Filia! Vine que et faci un petó! Me n’alegro de tot cor, corn és? Corn es diu? De 
qué fa? És casat? De ben segur que treballa amb tu a l’hospital. OI que és clrur- 
già? Aquests es guanyen molt bé la vida!

-És Disc-jockey, mare. Oscar, 38 anys, solter.

-Joana! És que t’has begut l’enteniment?

-Si el coneguessis, mare, no ho diries pas, aixô. És dolç, romàntic, primari i m’es
tima molt.

-Si t ’estima és el tot, filia meva, és el tot. I on el vas conéixer?

-Saps a l’estlu, allò que fan ara a l’Ajuntament que es dIu 30 NIts? Donçs eli, a part 
de la música li agrada el cinema. Uns amies seus varen presentar uns curts fets 
amb plastilina, corn si fossin dibuixos animats; eren gira-sols. Jo hi vaig anar amb 
la Glòria. EH va seure al meu costat, va dir-me una Impertinéncla amb gràcla I...

-I vau començar a sortir. Està molt bé, filia. I a on treballa?

-De fet no té feina seguida, i viu a casa amb mi des de fa un mes.

-Està bé, molt bé. I eis nols què diuen?

-Mare, t ’ho he vingut a dir a tu per veure quina cara feies. Vull refer la meva vida, 
però també em fa por.

-De petitona, quan em deies que tenies por, jo sempre et dela “Treu l’escopeta 
de dins l’armarl que demà anirem a capar Iléons!”. I recorda que, quan se’ns aca- 
baven eIs Iléons anàvem a capar elefante. I així vas sortir: protectora deis animais 
i béstles, tan petits corn grans. No tinguis por de res, Joana, tot va bé. 1, si no, aquí 
tens ta mare.

-És per aixô que he vingut. El fet és 
que l’Oscar necessita un espai per 
posar la seva taula de so i hem decidit 
de fer reformes.

-Reformes? Però que no saps que a 
Sabadell és molt complicat fer refor
mes? Mira qué eis ha passât a aquells 
del costat de la Rellotgerla Borrell. 
Només volien canviar el mosaic del 
terra i s’han trobat amb les runes d ’un 
amfiteatre romà.

-N’ets, d ’exagerada...

-Vés-ho a mirar, no t’ho exagero gens 
ni mica. Imagina-t’ho a casa teva, quin 
enrenou! I el mercat? Ara diuen que... 
no sé qué... porta el Diari de Sabadell, 
porta’l.

-QuIn?

-SI el vaig guardar, el del mes de juny 
deia que quedaven les obres paralit- 
zades, que no sé qué que necesslta- 
ven més calés, que eis pressupostos 
sempre quedaven curts! Porta, porta, 
les ulleres! Mira, aqui ho diu: 
“Paralizadas las obras del Mercat 
Central" “El Ayuntamiento, el Minis
terio de Fomento -imagina’t quanta 
genti- y  la empresa buscan un acuer
do para financiar los trabajos comple
mentarios no previstos ¡en el proyec
to !” Imagina’t l’obra, que ja valia 1.259 
milione de pessetes, diu que es podria 
incrementar en només 200 milions! Si 
fan anar els milions com si fossin 
aigua!

-Mare, no va ser així com dius. Va ser

FINQUES
GARNER
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que, a l’hora de refer, van veure que hi havia més feina del compte i les coses 
s’han de fer bé, que un edifici corn aquest no pot ser una xapussa, mare, tot i que 
a mi, el mercat, tal i corn está ara, em sembla molt avinent. Es coqueto, acollidor, 
pie de llum!

-És cert. Tant rondinar i ens acabem acostumant a tot, fixa-t’hi!

-I eis sortidors de la plaça de Sant Roc, mare? Què et semblen?

-Son molt modems i divertits, sobretot per a la canalla que s’hi fica entre mig i 
s’hl remulla! Jo, si fos petiteta, també m’hi ficaria!

-M’agrada molt poder caminar pel centre sense haver de patir pels cotxes, 
sense haver de patir per les voreres. M’agrada molt com està quedant el meu 
Sabadell, però encara n’hi farla més, de carrers peatonais! I de fonts! I de sorti
dors!

-Mare, i els cotxes?

-L’autobùs, filia! Els europeus, tots van amb transport públic! I les dones agafem 
més l’autobús que no pas els homes.

-No siguis feminista, mare!

-Només die el que veig. I del cert et 
die que la Plaça Sant Roc és un 
encert, diguin el que diguin. Va, vinga, 
et convido a una orxata al bar de la 
plaça.

-Mare, hauhem de parlar...

-De diners vols dir? No facis xapus- 
ses, filia. Les coses ben fetes per a 
tota la vida, nena, per a tota la vida. 
Pensa-t’ho bé, aixô de l’Oscar. No et 
precipitis, i de diners... ja en parlarem.

IL

lustració: Madaula
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*Rent, un musical atrevit. Una obra magistral que ratlla el final del segle XX, 
encapçalant un contundent lema : només existeix un dia, avui.

Parteix del paraMelisme entre la Bohème de Puccini i la vida bohèmia actual. 
Jonathan Larson, l’autor, arriba el 1996 amb una nova forma del musical amb 
Rent. Bellesa musical d ’estil actual amb transmissió filosòfica conceptual i 
vivencial, sense precedents.

*Rent és un musical dividit en dos actes. En el primer hi trobem vint-i-sis 
cançons i en el segon dinou. Resseguim-ne unes guantes per comprovar la 
seva solidesa musical...

Acte 1

1- Tune Up 1 “Afinant ”

Comença una guitarra acústica que està afinant Roger mentre Mark fa una 
recitació presentant-se a eli i a Roger, tot situant-nos. Aquests són interromputs 
per un contestador automàtic.

2- Voice Mail “ Contestador automàtic 1 ”

S’interromp el fons acùstic per un recitatiu electrònic on dona a conèixer a 
Maureen i la seva antiga relació amb Mark. Veu femenina simbolitzant la mare 
de Mark.

3- Tune Up 2 “ Afinant 2 ”

Roger continua puntejant la guitarra i Mark recitant, continuant amb la presen- 
tació de l’obra. Sona el telèfon on es dona a conèixer Collins. Sempre amb un to 
recitatiu i mancat de mùsica. Se sent una percussió de fons que simbolitza un 
atracament a Collins en aquell mateix instant. Roger punteja de nou la guitarra i 
sense parar de tocar s’hi afegeix l’ùltima trucada telefònica. Es presenta Benny, 
la problemàtica del lloguer i la introducció de la reivindicativa Joanne. Finalment 
en Roger connecta la seva guitarra a l’amplificador canviant els acords acùstica 
per electronics. De sobte l’escenah es queda sense Hum, simulant una manca 
del correct elèctric.

4- Rent “ Lloguer ”

Mùsica Pop-rock amb molta força. De sobte uns compasses de batería, un 
baix, una guitarra eléctrica i un teclat comencen amb molta Intensität marcant un 
canvi d ’escena on Roger i Mark canten reivindicant el seu principal problema : 
com pagar el seu lloguer?

A diferéncia deis tres primers punts recitats, aquí, amb el suport d ’una mùsica 
pop, molt brillant, Mark i Roger continúen présentant la problemàtica de l’obra 
amb molta força. De cop la mùsica baixa el seu to per entrar el teclat en solitari 
amb una tímida batería de fons, on Joanne entra en escena fent un petit recita
tiu ( parlant per telèfon ) on hi ha la seva presentaciè. Aixi mateix, utilitzant la 
mateixa estètica amb més Intensität Collins fa acte de presència. Seguidament 
el tema fonamental torna ser l’eix principal amb les veus de Roger i Mark, aixi 
corn tota la instrumentació inicial.

Benny interromp el duet i la mùsica 
de fons quedant només una batería i 
un baix amb poca intensitat, mentre 
ell fa un recitatiu presentant-se, par
lant per telèfon amb la seva dona. De 
cop entra Roger i Mark amb una 
intensitat més elevada acompanyats 
amb la bateria i la guitarra, Joanne els 
interromp i fa un recitatiu combinant 
les quatre veus: les de Benny, 
Joanne, Mark i Roger. Sona el telèfon 
i Mark contesta. La mùsica torna ha 
agafar la seva intensitat inicial afegint 
les veus de tota la companyia. 
S’acaba la cançè amb les dues veus 
principals acompanyades de la guita
rra i la bateria amb molta força. És la 
presentaciè de Rent.

5/6- You Okay Honey ? “ Nadal ? ” / 
“Segueixes sencer ?”

Comença un teclat molt energètic 
on un rodamón fa un recitatiu al 
carrer. Es suavitza el piano en entrar 
la veu d ’Àngel i de Collins. Una mùsi
ca amb estil afro-americana els 
acompanya amb molta sensualitat 
(percussió de tam-tam i piano). 
S’estableix un climax entre la mùsica i 
els dos personatges. Aquest tema es 
repetirá en successives ocasions al 
llarg de l’obra en llocs concrets d ’a- 
quests dos protagonistes.

A compareció de l’antehor cançô 
(“Rent”), aquesta dóna una sensació 
de pau i no de rebel-lió.

7- Tune Up 3 ‘Afinant B ( repetició) ”

Seguint la mateixa tècnica i estètica 
del recitatiu inicial, Roger punteja 
amb la guitarra mentre Mark explica 
la tragèdia del suicidi de l’antiga 
nóvia del seu amie.

8- One Song Glory “ Glòria ”

Sense pausa, la guitarra eléctrica
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amb afectes de ressonáncia, Roger comença a donar les primeres notes. Entren 
els plats de la batería suaument per acabar amb la Intensität de la resta d ’ins
truments. Aquesta cançô ambientada en un estil pop-rock, presenta aspectes 
molt tristes i mélancolies corn molt Intensos plens de ràbla i energia rebel. En ella 
Roger hi descriu el seu passât amb Glòria I el seu suicidi. Mai una cançô no 
podrá retornar-la, ni ell tornará a ser el mateix.

9- Light My Candle “Pots encendre-la?”

Mimi interromp l’alta Intensität emotiva de Roger tot trucant a la porta del seu 
pis. La mùsica seguint aquesta mateixa imatge, és suau amb una percussió a so 
de campanes amb un rerefons de teclats i baix on es produeix una situació de 
flirteig i de temptació sexual, aixi com la incitació a la problemàtica de la droga.

10- ’Voice mail 2 “ Contestador automàtic ’’

De sobte se sent un altre contestador automàtic que dóna Hoc a la presentació 
dels pares de Joanne convidant-la a sopar i fent una critica a la seva relació amb 
Maureen.

11 - Today 4 U “ Avul per tu ’’

Sense raó aparent apareix una mùsica informai, grotesca, animada, amb rit
mes tropicals I de tant en tant de vais, per fer mencio de la bohèmia dels carrers 
que eis envolten i anècdotes de les seves vivèncles diàrles. De cop un so d ’or
gue elèctric sona mentre Collins fa la gran presentació de “ la seva companya 
Ángel”.

La mùsica teeno omple l’escenah de forma molt ritmada, siguent Ángel el seu 
protagonista. Aqui la mùsica és recolzada amb una gran plàstica, dansa del 
propi actor on s’acompanya personalment amb la percussió d ’un tambor i uns 
pals.

És una part simpàtica I divertida on treu tensió a la problemàtica Iniciada.

12- You’ll See “ Penseu-vos-ho ”

Un cop acabat el tema anterior, entra suaument un teclat de piano d ’una extra
ordinària bellesa seguit d ’uns tons de guitarra acùstioa. Sobre d ’aquest tons, 
Benny, quasi amb un to de récitât, fa propostes a Roger i Mark per convèneer a 
Maureen d ’evitar fer la performance en contra de la desooupació.

Aquest tema creix cada vegada amb més Intensität afegint-s’hi la bateria I les 
veus a cor de Roger, Mark, Benny I Collins, fent una harmonía espléndida. 
Aquest aspecte coral finalltza amb la inclusiô d ’Ângel.

13- Tango ; Maureen

Mantenint la mateixa estética harmónica, comença aquesta part també amb 
teclat però descompassat, mentre Joanne I Mark es presenten per resoldre un 
problèma técnic referent a la performance que ha de fer seguldament Maureen. 
Sense cap pausa és truncat aquell climax per un tango que donará un to de 
comicitat i relaxació a través d ’aquests dos personatges.

14- Life Support “ Suport de la vida ”

De nou un canvi brutal dóna Hoc al 
tema musical més important de l’o- 
bra, ja que a partir d ’ara s’anirà repe- 
tint per recordar-nos que viure l’avui, 
carpe diem, és el més important.

Una doiça guitarra acùstica amb so 
metál-lic entona els primers acords 
que donaran peu a la melodia del 
mític “ No day but today ”. Aquesta 
presenta un grup de gent, alxí com la 
resta d ’actors que d ’alguna manera ja 
han sigut presentate, a una reunió 
olandestina. S’hl afegeixen teclats i 
baix per arribar finalment al gran con
text de l’obra.

15- Out Tonight “ A un Hoc ”

Encara embadalits de la tendresa 
del tema anterior, una sorprenent 
bateria interromp aquest moment junt 
amb la guitarra elèctrioa i teclats. 
Mimi, amb un gran ritme de pop-rock 
molt energètic, presenta el seu nùme
ro principal, parlant de la seva vida i 
de les seves intencions amb Roger. 
És una cançô amb molta força que fa 
vibrar a tot el pùblio I aquesta amenit- 
zada per una sèrie de moviments 
acrobàtics i sensuale de l’acthu a les 
baranes de l’escala del seu pis.

16- Another Day “ Potser després ”

Seguint amb la mateixa intensitat 
però canviant Heugerament la melo
dia, és a dir, a ritme de rock, Roger 
dóna la seva negativa a tenir una rela
cló amb Mimi aquella nit. L’entonació 
d ’aquest és violenta i piena d ’emoció.

Interromp Mimi, canviant totalment 
de registre, on només el teclat i una 
bateria molt suau incideix amb el 
tema principal ( vist per primera vega
da a la cançô catorze ).

Ella perseguelx la nécessitât de 
viure aquell moment perqué proba
blement el demá és ineert. Constant-
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ment es repeteix la cálida frase “ I need this moment, there is no other road, no 
other way, no day but today

Malgrat tot Roger nega aquella evidència, interrompent amb força de rock. 
Finalment entra la resta de la companyia amb forma de cors, intentant convèn- 
cer Roger que només existeix l’avui. Aquesta és una de les parts més émotives 
del primer acte.

17- Will I ? “ P od ré? ”

Continuant amb una gran tristor a aquell desenllaç, una guitarra acústica toca 
suaument una variació del tema anterior amb una veu única anònima on es pre
gunta sobre la seva vida : perdré la meva dignitat ( pensant amb les drogues ) 
? AIgú cuidará de mi ? Em despertaré demá d ’aquest mal somni ?

Seguidament diferente veus amb forma de cor es van preguntat el mateix. 
Aquests simbolitzen tota la comunitat.

18- On The Street “ En el carrer ”

Representa el dia de Nadal en els carrers d'un barri marginal de Nova York.

Un piano amb ritme de percussió més un baix permeten fer un recitatiu de per
sones marginades que contrasten la seva dura realitat a l’entorn d ’un Nadal per 
ais que poden.

Ángel intercedeix amb una percussió sense piano, és a dir, només de baix, 
ensucrant aquell regust amarg. S’acaba aquesta cargó amb crits d ’indignació 
per part d ’una dona negra desesperada.

19- Santa Fe

Enmig d ’aquella problemática, Ángel es posa a tocar el tambor donant entra
da a un ritme cálid afroamericá ja iniciat a la cangó on Collins i Ángel es van 
conéixer. Ens referim a la cangó número sis.

Aquesta percussió amb un simple 
teciat de piano deixa que Collins faci 
un récitât recolzat per uns cors 
negres d ’una altissima qualitat. Qual- 
sevol ànima podria sentir el somni 
californià amb aquella Sensibilität 
musical.

Ángel i Collins treuen optimisme i 
calor emotiu d ’un entorn on práctica- 
ment és inexistent.

20- I’ll Cover You “ T’abrigaré ”

Seguint amb el mateix optimisme, 
però canviant de registre musical, 
passant a un ritme de rock suau, 
Ángel i Collins individualment i a duet 
es declaren mútuament i donen sentit 
a la seva vida en aquell moment.

La plástica presenta aspectes 
simpática i dolgos, així com tímida- 
ment cómics.

Continuará...
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SOCIETÀ!____________
Montflorit; Història d un Borri
Albert Segura

Montflorit és un barri localitzat al 
sud-est del municipi de Cerdanyola 
del Vallès, al Vallès Occidental, El seu 
naixement es remunta al primer terç 
del segle XX. Originàriament, els 
terrenys per on actualment s’estèn el 
barri eren camps de conreu de la 
masia de Ca n’Olivé, i tot el conjunt 
pertanyia al Marquès de Cerdanyola, 
membre de la familia Marimon. Segone 
s’explica, el Marquès de Cerdanyola 
va perdre els terrenys en una mala- 
guanyada partida de cartes, i el guan- 
yadorva decidir vendre’ls en una sub- 
hasta a l’any 1920.

El senyor LIuis Riera i Modoley va 
veure una inversió pròspera en els 
terrenys de la masia i va decidir com- 
prar-los amb el seu germà Isidre. La 
finalitat per la qual veien factible la 
compra era la creació d ’una luxosa 
urbanització basada en la filosofia d ’integrar l’art en la natura, créant cases amb 
jardins i essent independents les unes de les altres. Amb aquest pretext van enca- 
rregar la construcció d ’una torre de mostra dissenyada pel mateix Isidre Riera, 
catalogada com d ’art-decó alemany. La construcció de la casa, que s’anomena- 
ria Can Riera, va iniciar l’any 1922 i finalitzá el 1929; els Riera es van adonar, però, 
que era massa luxosa i cara.

Lluís Riera havia estât membre de la Lliga Regionalista, de caire catalanista 
modérât. El fet de ser un home de negocis i la seva clara visió en les inversions 
de futur el van impulsar a crear el barri de Montflorit, urbanització destinada a la 
classe mitjana i industrial de Barcelona, tot i el primer intent de dirigir-se a les 
families adinerades de la capital catalana.

Isidre Riera va contraure matrimoni amb Amèlia Albert i Paradis, germana de 
Caterina Albert, coneguda amb el pseudònim de Victor Català. Degut a la rela- 
ció familiar, Caterina Albert passé els estius corresponents als anys 1941 i 1942 
a Can Riera; en la seva estada a la torre, va idear el nom del barri, Montflorit, 
degut a les múltiples flors que creixien arreu, i va escriure la poesia Montflorit, 
estiu del 1942-42.

El fet de no tenir herència directa va suposar un traspàs de les seves propietats 
en testament a una altra familia. En morir Isidre, Donya Amèlia va decidir deixar- 
les en herència a un matrimoni que estava al seu serve! i que, curiosament, 
també portaven el cognom de Riera. L’home es deia Joan Riera i era pèl-roig, de 
la mateixa manera que també ho era Isidre, i coincidien en segons quins trets 
fisics. Els actuals propietaris de Can Riera són descendants d ’aquests hereus.
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Els germans Isidre i Lluis Riera van parcel-lar els terrenys per vendre’Is i 
potenciar el creixement de Montflorit. Els noms dels carrers van ser escollits 
pels mateixos, i per aquest motiu trobem carrers com el Passatge Donya 
Amèna, Victor Català, L'Escala (on van Donya Amèlia I Caterina visqueren de 
petites), etc. Torres esplendoroses s’aixecaren en els terrenys pròxims a Can 
Riera, com la torre de Can Soms, dissenyada per I’arquitecte Eduard Maria 
Balcells.

La familia Juventeny, llavors masovers a la masia de Ca n’Olivé, va crear un 
serve! de transport en carruatge de Montflorit a Cerdanyola al preu de 25 cèn- 
tims. Amb la construcció de la carretera que unia Montflorit amb Morta, els tre- 
balladors baixaven a la masia a dinar per 2 o 2,50 pessetes; a partir d ’aqui, va 
començar a anar-hi més gent a dinar, la qual cosa impuisà la familia Juventeny 
a crear la fonda de Ca n’Olivé, uns dos-cents metres més amunt seguint la 
carretera.

Abans que la Guerra Civil estellés (1936), un total de vint families vivien al 
barri, separades per unes distàncies considerables, I amb tan sols una tenda 
de queviures anomenada Can Mas Ferrer, però on no s’hi venia pa, la qual 
cosa obligava que aigú els en portés des de Ripollet. La major part de les 
torres edificades eren utilitzades corn a segona residéncia, la quai cosa expli
ca el nombre tan réduit d ’habitants fixes. L’ambient al barri era molt familiar i la 
plaça situada al costat de la masia de Ca n’Olivé es va convertir en el centre 
de reunió social en les époques de bon temps, on les dones s’agrupaven per 
fer ganxet.

L’altre centre de reunió estava situada a la part posterior de la masia. Es trac- 
tava d ’un local petit amb una estufa al centre, on a banda d ’esclafar-se hi cui- 
naven botifarres i castanyes, i un banc al vo ltan td ’aquesta. En les reunions, els 
veins jugaven a la loteria amb un bombo, i els diners que es guanyaven es dei- 
xaven en el local per comprar menjar per la següent trobada.

La nécessitât, però, de crear un Hoc fix i més gran de reunió va dur a 
l’Associaciô de Propietaris, encapçalada pel senyor Mani, a fundar el Casino a 
l’any 1934, que es converti en el punt de trobada de tots els habitants i estiue- 
jants de Montflorit. Els darrers dies del casino van arribar amb la dissolució de 
l’Associaciô de Propietaris i amb l’arhbada de la Guerra Civil.

A partir de l’any 1936, Montflorit va estar ocupat durant la Guerra Civil 
Espanyola per republicans i nacionals. Les grans torres van ser preses com 
quarters generals i varis carrers del barri es convertiren en improvisades árees 
d ’aparcament de tañes. Els soldats solien anar a menjar i beure a la fonda de 
Ca n’Olivé, sense pagar res amb el pretext “que passessin a cobrar pe l comité, 
que ja  paga ríen”.

El cementiri de Cerdanyola, que es veu des de Montflorit, va ser près pels 
membres de la FAI-CM. En una de les parets, feien posar-s’hi els presos drets, 
els enfocaven amb els fars d ’un cotxe i els afusellaven. Es podia veure des de 
la Ilunyania de Montflorit, però els trets sonaven ben a prop. A l’endemà, els 
nens del barri hi anaven per veure si coneixien els morts. En les ocasions que 
les bateries antiaéries tocaven els avions, aquests descarregaven l’arsenal per
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tal que no estellés amb l’impacte de 
la caiguda de l’aviô. Per aquest 
motiu, en els camps de Montflorit hi 
ha amagadas moites bombes que 
no arribaren a estallar, tot i les moites 
que ja s’han descobert. Quan sen
tían xiular les bombes en caure, els 
veins s’amagaven a la carretera que 
estaven constraint fins a Morta, corn 
explica el senyor Francese Juven
teny, expresident de la Junta de 
Montflorit.

Un fet concret que encara es 
comenta de la guerra al barri és el 
que els succei a uns veins del barri. 
Varen estar amagats tota la guerra 
fins que un dia varen veure passar 
dos soldats a cavali i, creient que 
eren nacionals, varen sortir amb el 
braç dret enlairat i cridant “¡Arriba 
España!’’. Els dos soldats els feren 
portaren a la muntanya, els assassi- 
naren I els prengueren la roba, 
dones volien entrar a Barcelona de 
paisà.

Les torres del barri també s’utilitza- 
ren de quarter generai, però també 
d ’amagatall. Algunes families prece
dents de Barcelona pasearen els 
durs anys de la guerra amagats a les 
seves cases a les afores per tal d ’im
plicar les seves families el minim 
possible en una desgràcia tan gran 
com és una guerra.

Acabada la Guerra Civil (1936), 
Montflorit tornò a prendre poc a poc 
les funcions d ’urbanització i co- 
mençà a desenvolupar-se. Als anys 
seixanta s ’edificaren al barri uns 
blocs d ’edificis que trencaren amb 
resquema ideat per la familia Riera 
de ciutat-jardi. L’increment de mobi- 
litat de Cerdanyola a Montflorit i vice
versa va obligar que l’Ajuntament 
acceptés fer la instaMació eléctrica 
de l’enllumenat public en aquest
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tram al 1963; dos anys més tard, es construí una escola pública de primària a 
Montflorit.

En aquesta mateixa década, ais anys 60, es construí la Ronda de Cerdanyo- 
la, que unia Montflorit amb Cerdanyola, seguint el traçat de l’antic carni de 
carro, conegut com “la drecera". Aquesta antiga via estava envoltada de vin- 
yes, i era tan estreta que quan dos carruatges es trobaven de cara, s’havien 
d ’apartar per damunt les vinyes.

Degut a l’augment de població, deis nombre d ’estiuejants i la introducció de 
nous elements a la vida quotidiana, com el televisor, la relació entre les fami
lies de Montflorit s ’anava desfent en comparació a la que hi havia ais orígens 
del barri. Una senyal que justificava el creixement del barri va ser la construc- 
ció del Polígon Santa Rosa, conegut com Els Xops, en els terrenys de 
Montflorit. Les diferéncies entre estiuejants i habitant es feia cada cop més 
notòria per les diferéncies que existien entre Barcelona i Montflorit, on les 
modes i altres aspectes d ’actualitat acostumaven a arribar amb més retard 
que a la capital catalana.

A l’any 1972 va aparéixer a la Memoria del Ayuntamiento de Sardanyola 1953- 
1972 (memoria de la gestión municipal) el text següent:

“En el año 1971 se hace cargo el Ayuntamiento de las obligaciones del 
disuelto Casino de Montflorit y  de las instalaciones que le pertenecieron, 
autorizando la construcción en su terreno de una piscina pública, de 
cuya administración se encarga a la Junta constructora, incrementando 
así las instalaciones deportivas municipales, sin desembolso económi
co apreciable para el erario público"

Així, al 1977 s’iniciaren les obres de la Piscina per tal de recuperar un centre 
de reunió tan important com ho havia estât l’antic casino. Fou grácies al sen- 
yor Amadeo Ramírez, llavors regidor d ’esports a l’Ajuntament de Cerdanyola i 
alcalde del municipi en l’època de transició de la dictadura franquista a la 
democrácia, des de 1975 fins al 1979, que els veins de Montflorit s’assabenta- 
ren que l’Ajuntament decidí vendre els terrenys a una constructora per crear- 
hi noves residéncies. D’aquesta manera, els veins es mobilitzaren i demanaren 
un préstec a la Caixa de Sabadell per construir-hi una piscina, amb l’acord de 
l’Ajuntament.

La Piscina es convertí ben aviat en el nou centre de reunió on es feien un gran 
nombre d ’activitats per a nens, joves i adults, molts cops coincidint més de 
dues generacions en la mateixa celebració per les ámplies possibilitats que es 
presentaven. Amb la presidéncia de la Junta del senyor Francese Juventeny 
es recuperaren antigües celebracions del barri, com la Festa Major, amb sor- 
teigs, activitats infantils, balls, etc.. Les activitats organitzades durant la Festa 
Major s’iniciaven ben d ’hora i s’allargaven fins ben entrada la matinada, creant- 
se aixi un moviment constant al barri durant dia i nit. L’interés i l’activitat que 
Montflorit mostrava va fer que l’Ajuntament es prengués més seriosament la 
Junta.

Francese Juventeny va aconseguir d ’aquesta manera fer desaparéixer aque
lla barrera gairebé infranquejable que existia entre estiuejants i habitants, fent 
que tant els uns corn els altres participessin en les múltiples activitats.

Val a dir que la relació existent entre habitants fixes al barri i els estiuejants ha 
variât al llarg de la història. En uns inicis, els estiuejants precedents de 
Barcelona en la seva majoria, tenien pocs tractes amb els habitants de 
Montflorit degut a que venien amb grups ja formats de Barcelona. La relació 
era distant. A partir, però, dels anys setanta hi ha un acostament dels dos 
grups, sobretot per part de les noves generacions. Actualment, a comença- 
ments del segle XXI, aquesta distinció és inapreciable.

A principis dels anys 80, durant l’al- 
caldia de Celestino Sánchez, es van 
asfaltar un total de divuit quilômetres 
de carrers a tot Cerdanyola. Al barri 
de Montflorit aquesta tasca va ser 
més dificultosa i costosa que a altres 
barris del municipi, degut a la gran 
quantitat de corbes que tenen els 
carrers i la seva estretesa.

L’aigua correct també va arribar ais 
anys 80 a la part de la muntanya de 
Montflorit. Fins llavors, unes bombes 
bombejaven aigua precedent de 
Barcelona a aquesta zona. El proble
ma va arribar quan les dues bombes 
s’espatllaren; Celestino es va reunir 
amb el propietari de les Aigües de 
Barcelona per arreglar definitiva- 
ment el problema de distribució d ’ai- 
gua correct a la part alta de 
Montflorit. Finalment, es va aconse
guir que l’aigua correct arribés a tot 
Montflorit i la masia de Can Cerdà, a 
Cerdanyola mateix.

Actualment, Montflorit es veu ame- 
naçada per un problema de gran 
magnitud. Es tracta de la construc- 
ció del ja conegut Túnel d ’Horta, que 
travessaria la serra de Collserola per 
unir la ciutat de Barcelona i el Vallès 
Occidental. Des de mitjans del segle 
XX ja s’havia ideat una via de trans
port privât que comuniqués la ciutat 
comtal amb el Vallès, però no ha 
estât fins a finals de segle que el 
tema ha sorgit, aixecant al mateix 
temps una gran polèmica i continues 
critiques cap a I’empresa construc
tora, Tabasa.

Un dels traçats, el que més problè
mes ha portât al projecte, ha estât el 
que passa arran de Montflorit. Els 
camps que es poden apreciar des 
de qualsevol punt de Montflorit desa- 
pareixeran, deixant pas a l’asfalt, el 
soroll i la contaminació, si el primer 
projecte de l’empresa Tabasa se- 
gueix endavant.

Cristina Real, a lcaldessa de 
Cerdanyola, afirmava en una entre
vista que els représentants de 
Tabasa havien présentât l’avantpro- 
jecte a l’Ajuntament, però que 
aquest s’hi havia oposat perqué la 
sortida del túnel era a Cerdanyola,
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just on ara es troba el camp de fútbol del Montflorit, i comportava la instal-lació 
un peatge a l’alçada de Montflorit, on s’hi instal-larien un seguit de pantalles 
acùstiques per tal d ’alleugerir el sordi. L’alcaldessa va trobar-se amb el 
Conseller d ’Obres Publiques, Pere Macias per comunicar-li els seu desacord 
amb el projecte i que per aquest motiu un catedràtic de la Universität 
Politècnica, Manolo Herce, ostava créant un projecte que situava la sortida del 
túnel més a prop de Sant Cugat, albora que l’enllaçava amb la autopista A-7. 
El Conseller va donar Hum verda a l’evoluciô del projecte.

El PSC, CiU i el PP no s’han volgut decantar ni a favor ni en contra a la cons- 
trucció del túnel, ja que el Parlament no ho ha fet encara. No obstant, Antonio 
González, regidor del PP a l’Ajuntament de Cerdanyola, va demostrar clara- 
ment estar en contra del Túnel d ’Horta a l’Assemblea de la Junta de Montflorit 
celebrada el dos d ’abril de 2000. ERC i IC-V, en canvi, no tenen cap problema 
en dir que están en contra del túnel.

A aquest dos darrers partits politics s’hi sumen el Consorci del Parc de 
Collserola, la Plataforma Ciutadana contra el Túnel d ’Horta de Cerdanyola i la 
Universität Autònoma de Bellaterra (UAB). L’oposiciô del Consorci del Parc de 
Collserola al túnel ve donada per la pressió urbanistica que està patint la serra 
de Collserola, i afirma que no acceptarà cap tram a cel oberi en tot el recorre- 
gut del que el túnel faci a través del pare. L’oposició de la UAB ve donada al 
traçat dissenyat, donant suport a les entitats écologistes en contra del Túnel 
d ’Horta. Per la seva banda, la Plataforma Ciutadana va demanar al Consorci 
del Pare de Collserola un NO rotund al túnel.

Hi ha gent que opina que el túnel s’hauria de construir només si fos destinât 
al transport públic, ccm ara un tren o una linia del metro que arribés al Vallès. 
Potser per aquest motiu, darrerament s’havia arribat a parlar de construir dos 
túneis paraMels, un pel transport privat i l’altre pel públic.

Iniciativa - Els Verds va presentar el mes de juny de 2000 la campanya Volem 
metro i més, per tal de fer arribar a la ciutadania la problemàtica del Túnel 
d ’Horta i plantejar noves alternatives a la seva construcció, per tal que aques

ta sigui sostenible amb el medi. La 
seva gran proposta, però, és fer arri
bar el metro al Vallès.

Segon s l’alcaldessa Cristina Real, 
el túnel será profitòs per Cerdanyola 
tant si està destinât al transport 
públic com al privat, encara que ella 
es decanta per la primera opeiò:

"però la realitat és que per molt 
transport públic que hl hag!, a la 
gent II agrada més anar amb el 
cotxe a tot arreu”.

Però els missatges dels politics no 
tranquil-litzen els veins de Montflorit. 
A les nits d ’estiu, època de I’any en 
que la gent fa més vida al carrer, se 
sent perfectament el sordi de l’auto
pista A-7, que dista tres quilòmetres 
del barri. Si amb aquesta distància 
se sent el rebombori dels cotxes, 
quin será el soroll quan l’autopista 
passi gairebé pels jardins de les 
cases? Aquesta és una pregunta 
que molts veins es fan, i que potser 
trobarà la seva resposta a l’any 2004, 
anys en que la Generalität té pensât 
iniciar la construcció del Túnel 
d ’Horta. a
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SABADELLENCS______
Lo Visio de I Esglésio p°PflRT)
O la premso sobodellenco (1936-1938)
Albert Arnaus, Ernest Gallart i Jordi MoUner

TEMÀTICA LOCAL
Aquí hi hem incorporât els articles que 

pel seu contingut espedficament local, 
hem cregut que calia diferenciar-los 
dels demés, tot i tenir relaciô amb la 
nostra recerca. No son especialment 
abundosos en el conjunt de referències 
trobades. En total n’hi ha quatre de des
tacadles: un a Vertical, un a Full Oficial i 
dos a Superación. En el Full Oficial 
número 30^^ apareix un article tituiat 
“Han de desinfectar-se els carrers. A 
tora els sants i les santés de les parets 
de la ciutat”. No està signât, i en eli es 
demostra el rebuig que hi ha cap a tot 
allò que tingui a veure amb l’Església, 
dones a l’article trobem que religió i 
reaccionarisme tenen la mateixa consi- 
deració de col-laboradors de l’aixeca- 
ment. Es tracta de l’anunci que la 
Comissió d ’Afers Civics i Administratius 
fa perqué canviarà els noms dels 
carrers de la ciutat i eliminará els que 
facin “pudor” a religió i reaccionarisme. 
Es parla d ’higienitzar la ciutat i que “no 
ens hàgim de tapar més les narius quan 
passera per aquests carrers de sants i 
santés, de verges i prostitutes”. El 
Vertical a la secció “Xeringades”, publi
ca “Nomenclatura”^̂  d’idèntica temàti
ca que l’anterior. Congratu-lant-se per 
la decisió del canvi en el nomenclátor 
de carrers a Sabadell.

Els ciutadans decents haviem perdut la 
“línea" caminant amb el cap cot per tal que 
a l ’aixecar-lo no se’ns enrogis el rostre de 
vergonya contemplant uns rotulars amb uns 
noms de gent celestial (...) Els pairallstes de 
!’Académie Católica, hi tenlen la mà tranca
da en qüestlô d ’encolomar-nos bandarres 
en els carrers més céntrics de la ciutat cos
trada. Tots els dropes de sotana com el 
Doctor Sardà, el pare Claret, Frai Batlle i el 
rector Centena^^, eren encimbrats pels 
cavernaris d ’aquell catau de taüis...

Amb un carácter més específic, a 
Superación hi ha dos articles en qué es

vincula el fet religiös amb persones con
cretes de la vida local, encara que no les 
esmenta, en dóna però prou elements 
indicatius del seu passât, on es troba 
una formació católica o la práctica reli
giosa. En el primer. Sucesor, a la secció 
Mirador local publica: “Pobres espíritus 
o espíritus pobres’’̂ ® on es refereix a la 
directora d’un centre de beneficéncia 
local, que a l’etapa republicana, inculca
va “idees religiöses pertorbadores i mor- 
tificadores de les ments innocents de la 
canalla", que es va amagar el dinou de 
juliol i que ara havia reaparegut realit- 
zant una tasca similar; en el segon, 
redactat també per Sucesor a la mateixa 
secció i tituiat: “Nuestros santos milagro- 
sos’’̂  ̂ explica com gent de missa diri- 
geix una coMectivitat i que distingits 
edils locals, amb un passât catòlic ben 
conegut, continúen actualment en la 
mateixa actitud. Pottractar-se de “trabu
caires”, d’infiltrats que defensen els Inte
resses dels seus amos.

ICONOGRAFIA
L’aparició d’iMustracions depèn del 

diari al qual fern referència. A Vertical i a 
Superación hi apareixen esporàdica- 
ment, sense cap referència a la temàtica 
religiosa. El Full Oficial és el diari que 
monopolitza, quasi exclusivament, la 
publicació d ’iMustracions en generai i 
sobre l’Església en particular. Sense arri
bar a ser l’únic aspecte sobre el qual 
incideixen, és numéricament important. 
La majoria provenen d’altres mitjans 
d’informació escrita, tant de l’Estat (La 
Batalla, Treball, ONT, El Liberal), com de 
l’estranger (L’Ouvre, Le Canard enchaî
né). La producció local és realitzada, en 
la seva immensa majoria, pel dibuixant 
que signa amb les sigles PMS. Més pun- 
tualment trobem d’altres col-laboradors 
com són Grapa, MB i un altre de signa
tura il-legible. El format predominant és 
petit, quasi una vinyeta. Hi ha diferents

tècniques d’execució, encara que pre
domina el dibuix a la ploma. La totalitat 
dels dibuixos publicats són figuratius, 
amb una relació molt clara entre conti
nent i contingut, amb composicions 
triangulare i rectangulars i amb diferents 
intensitats i contrastes de Hum. El mode- 
latge de les figures abasta des de les 
planes fins a unes textures més marca- 
des, on predomina la bidimensionalitat i 
la tridimensionalitat a través de la pers
pectiva lineal. El color és inexistent i tre- 
ballen a dues tintes.

El llenguatge plástic te influèneies cla
res de la tira gràfica, es veu clarament 
en els acudits, de la caricatura i del car- 
tellisme. La fundó d’aquest art és ide
ològica, adoctrinadora, que pretén 
transmetre una série de conceptee i de 
valors, molt entenedors i sense compli- 
cació de comprensió. El concepte de 
descrèdit, de desprestigi de l’Església 
es realitza tant pel que és, corn pel que 
representa i pel bàndol per quai ha près 
partit. Es practica una crítica directa, no 
gaire rebuscada, moites vegades a 
partir de l’ironia i de l’humor, que juga 
molt amb fets histórics i de vegades 
amb tópics molt generalitzats.

El tema predominant és la relació, 
amb totes les seves variants, entre 
Església i poder politic i económic. Es 
caracteritza una Església que forma 
part del bàndol rebel al qual dóna 
suport i cobertura ideològica en totes 
les seves actuacions. Possiblement l’e
xemple més ciar sigui la il-lustració titu
lada La Sagrada Fam/7/â ®en la qual un 
tribunal presidit per un mitrat afusella 
uns treballadors. Abundant en aquest 
aspecte, ens mostren a “Con-cubinatge 
diabòlic” ®̂ dos estereotips: una monja 
desvergonyida i sensual que flirteja 
amb un César romà que gaudeix de 
tots els atributs bel-licistes i militaristes. 
Durant l’avanç de les columnes republi-
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canes sobre Saragossa, a principis d ’a- 
gost de IGSe“*“, aquesta visió és conore- 
ta en la representació de les barricades 
defensives InstaMades pels nacionals I 
les actuacions de clergues armats, que 
col-loquen a dones i obrers a primer línia 
per fer d’escuts humans o sota les bom
bes de l’avlacló‘'\

La reacció obrera a aquesta situado 
és l’exaltacló de la figura del treballador 
armat, Idealitzat, que lluelx emblemes 
politics, la falç I el martell, l’estrella, i que 
esclafa els poders fáctics o del campe- 
rol que sega males herbes i les puntes 
de les tiges son els caps d’un sacerdot, 
d ’un militar i d ’un burgès^'L Més simbôlic 
encara, apareix un puny que aixafa el 
veil ordre burgès impactant sobre un 
seguit de construccions, representades 
per edificis de la localitat on es distingeix 
que amb la seva força enruna. L’autor és, 
porta l’slogan “enrunem el passai d ’oprobi

Dèiem cert jora, que el (eix a caía nostra, 
faria de lea aerea, que alqaria 
llur testa feta monstre, d'on la mostra 
creixenta amb el punya! de corardfa 
tindria efectea greui i paorosos; 
efectes &üs déla hornea de caserna, 
sanguinolenti i tristos, Ilefiscosoi, 
com tot el pui que engendra la caverna.
I vam endeviaar-ho! L’embranzida 
sota d'nn lol roent d’lbéria tota,

ha eitat eicolofd d’nna partiua 
de mal-naicuts, de vili, qus amb leny ni gota 
han tet veisar la sang que encara corra 
pela prati i torrenteres, com riuades, 
que tenen peí feixisme que s’eniorra 
tot aquell deix vandálic de creuadea.
La guerra hi és! Elli Than felá i volguda; 
ella deis diners d'un March indeiitjabie 
n'han fet un munt de morts, croient retuda 
la voluntat d'un poblé que, honorable, 
a’adreça i reata en peu, douant la cara 
ala militari venuta, ali invertiti, 
all aasaiaina d'ebrers i ànima rara 
que et poblé espera veure'is ja podrita.
La guerra hi ésf Dones ànim proletarii! 
Caminem Junta, que el feix trontoUa 
i perd llura posicions dintre eia deivaria, 
dels leus feta crimináis de gesta tolla. 
Caminem juntsl Creixenta, amb embranzida, 
puix li de tempi pesava en nostra vida, 
matem-la com a fera, Ja exbaurida, 
pel greuge que ha inferit a nostra Eipanya 

Pep dk ua. Rosa

perfectament el campanai de Sant Feliu, 
molt probablement, PMS, i la IHustració

Full Oficial. Organ del Comité Local de defensa 
de Sabadell, núm.22 (12-08-1936), portada. AHS

La imatge de l’Església com una institució àvida de sang també hi és molt present, 
associada a armes, a ferocitat, que per aconseguir saciar aquesta nécessitât, arribará 
a aliar-se amb els nord-africans, adversaris seculars, per fer la guerra. En aquest sen
tit destaca una caricatura, en aquest cas precedent de La Publicidad, amb el titol “La 
invocado de la creu o cadascú per on i ’agafa”̂ .

En relació a la religió com a falsa, rica i hipócrita, apareix en una casuistica molt 
àmplia i puntual. PMS representa la nécessitât d’expulsar aquests vividors a través 
d’un obrer que foragita un sacerdot. Simbólicament porta a la má una espelma, la Hum, 
davant la foscor i l’obscurantisme que representa l’Església^L També es reclama estar 
alerta davant deis sacerdots emboscats que fingeixen la seva lleialtat, però que 
segueixen conspirant en clandestinitafL

S’intenta mostrar la incongruéncia deis continguts ideológics del catolicisme amb les 
actuacions d’aquells que es manifesten obertament creients i que s’atribueixen la 
defensa deis valors religiosos: d ’una banda, es presenta una imatge divina que es 
queixa que II preguen perqué els ajudi a matar mitja humanitat"^; d ’una altra, un carlis
ta i un mossén trabucaire comenten que:”Semb/a que Déu ens abandona... Com que 
és tant murri es deu haver passai a la “canalla marxista”''  ̂ Finalment, es publica un 
acudit IMustrat en el qual dos soldats estableixen un curiós diàleg sobre la trans- 
cendéncia I acorden que ningú pot creure en el més enllà després del feixisme '̂T

Per acabar, comentar un dibuix, signât per MB, amb ¡'slogan “Ni l ’escombriaire ho 
voi”, en el qual un empleat del serve! de recollida d’ escombrarles rebutja portar en el 
seu camió un clergue I les seves pertinences. És sense mena de dubtes, un dels dibui- 
xos menys subtils I més explicits de tots els que hem trobaP.

Iconogràficament, es detecta un maniqueisme molt marcat, fruit de la seva funció, I 
de l’utilització de personatges antitétics I estereotipats: el clergue, calb, concupiscent, 
gruixut, libidinós, rie, vincuiat a les classes benestants i relacionat amb el feixisme a 
través deis seus simbols, especialment l’esvástica que és omnipresent; per contra es 
caracteritzá a l’obrer, simbol de la revolució, idealitzat, proporcionat, amb trets 
heroics.

Els dibuixants i il-lustradors de premsa gràfica i d ’altres disciplines artistiques prac
tiquen un art compromés al serve! d ’uns projectes politics ais quais no són aliens. És 
un art militant amb una funció social i politica, que porta ais autors a traballar plegats 
i a organitzar-se en col- ectivitats com Artistes Proletaris.

®̂“Flan de desinfectar-se els carrers. A fora 
els sants i les santos de les paréis de la ciu- 
tat”, Full Oficial, 30 ( 21-VI11-1936).

‘̂'“Nomenclatura”, Vertical, 103 (12-1-1937).
*̂̂ Fa referéncia a prohoms eclesiástics origi- 
naris o vinculats amb Sabadell a qui es 
dedicaren alguns carrers.

^^SUCESOR (pseudónim), “Mirador local: 
Pobres espíritus o espíritus pobres”, 
Superación, 59 (8-X-1937).

^'SUCESOR (pseudónim), “Mirador local: 
Nuestros santos milagrosos”, Superación, 
70 (21-X-1937).

^®PMS, “La Sagrada Familia”, Full Oficial, 29 
(20-VIII-1936).

^̂ “Concubinatge diabolic”, Full Oficial, 67 (22- 
IX-1936).

CHOMAS (1977), p. 345.
“'PMS, “La reacció ho fa així...”, Full Oficial, 

17 (6-VI11-1936) i “A Saragossa i arreu 
d’Espanya”, Full Oficial, 31 (22-VIII-1936).

“^PMS, “Panorama estiuenc”, Full Oficial, 22 
(12-VIII-1936).

“’“Enrunem el passât d’oprobi”, Full Oficial, 49 
(12-IX-1936).

““Fu// Oficial, 67 (3-X-1936).
“’PMS, “Prou contemplacions!”, Full Oficial, 

26 (17-VIII-1936).
“’ “Compte amb els feixistes”, Full Oficial, 100 

(11-XI-1936).
“ “̂Ondas del cielo!”, Full Oficial, 73 (10-X- 

1936).
Sembla que Déu ens abandona...”, Full 

Oficial, 61 (26-IX-1936).
“’Fu// Oficial, 78 (16-IX-1936).
” MB, “Ni l’escombriaire el vol”, Full Oficial, 28 

(19-VIII-1936).
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LÈXIC: ENUMERACIÓ I CLASSIFICACIÓ DELS QUALIFICATIUS EMPRATS CON
TRA L’ESGLÉSIA DINS Vertical, Superación i Full oficial

De la mateixa manera que inicialment pensàvem que hi haurien d’aparèixer moites 
referències al fet religiös, també crèiem que estarien plenes d’epitets I de qualificatius 
força durs, fins i tot de mal gust. Això no ha estât aixi. Òbviament, els qualificatius són 
negatius, però amb una certa subtilesa, jugant amb el símil i utilitzant molts adjectius 
qualificatius - especialment bestiari -, sintagmas nomináis i oracions subordinados de 
relatiu. Els qualificatius s’adrecen sobretot als bisbes i capellans, però també a la ins- 
tituciò eclesiástica, als catòlics, al Sant Pare, a les beatos, etc. Vegem la classificaciò 
que n’hem efectuat atenent a diversos criteris, però especialment semàntics:

QUALIFICATIUS NEGATIUS®^
Absurds, Falsaris*, Fanàtics, Ganduls, Flipòcrita (a l’Església), Hipòcrites, 

Maquiavélica, (a l’Església), Mesquins, Obscurantistes, Orgullosos, Poe treballadors, 
Poe nets. Retrògrada (a l’Església), Tancats de cervell. Tenebrosos, Tirans, Vandálica 
(a l’Església), Vius.

QUALIFICATIUS DESPECTIUS I INSULTANTS
Assassins, Bandarres, Bandoler (al Sant Pare), “Bellacos”, Butifarrers, Botxins, 

Castradora (a la religiô católica)*, Cavernaris, Clericalla, Coaccionadora (a l’Església), 
Consciéneies negres. Cretins, Criminals, Chupópteros, Dropes amb sotana. Fera 
negra (a l’Església), Lladre (a l’Església), Mastega-hósties (a les beatos). Monstres, 
Perjurs, Pobre vicari de Roma (al Sant Pare), Sacrílegs, Sorruts, Tétricos fantasmas 
negros. Torturadora (a l’Església), Trabucaires, Traidora (a l’Església), Termentadora 
(a l’Església), Violenta (a l’Església).

QUALIFICATIUS ASSOCIATS A ANIMALS (BESTIARI)
Aranyes, Cocodriis, Corbs, Escarabats, Mosques halbes, Negres corbs*. Poros, 

Rates, Roedores espirituales, Urracas.

QUALIFICATIUS RELACIONATS A ACTIVITATS ECONOMIQUES
Mercaders de consciéncies. Négociants de la religió*, Portadors de l’estigma del lla- 

drocini, l’assassinat i la gandulería (ais jesuïtes), “Tocinaires” de la Santa Lladre Església.

QUALIFICATIUS RELACIONATS AMB ASPECTES ÈTICS
Al-lentadora de la criminalitat sàdica i pertorbadora (a l’Església), Centres de la hipo

cresía i de la rialleta estilitzada (ais temples), Falsificadors de consciéncies. 
Fomentadora de la ignoráncia (a l’Església), Traficante de Topi del poblé, Traídors a la 
causa de Crist.

QUALIFICATIUS RELACIONATS A ACTIVITATS POLÍTIQUES
Allât de Hitler i Mussolini (al Sant Pare), Agents principals del feixisme. Base física 

i psíquica del feixisme ( al catolicisme espanyol), Batejadora de tañes (a l’Església), 
Espies, Faramalla facciosa. Fauna feixista, Generalíssim Sant Pare (al Sant Pare), 
Predicadora en favor del feixisme (a l’Església), “Cuintacolumnistes”, Titella del fei
xisme internacional (al Sant Pare).

CONCLUSIONS
1. - A priori, ens imaginávem l’aparició d ’una aliau de noticies sobre la religió i sobre 

el fet religiós. Com hem pogut comprovar, no són especialment abundoses i hi sor
geixen generaiment arran de situacions concretes, com ara els intents de normalit- 
zar el cuite católic, la primera onada revolucionária (especialment al Full Oficial 
durant l’estiu i tarder de 1936), o els aniversaris de l’“Alzamiento”.

2. - La repressió a la reraguarda es menciona com a feina feta; és a dir, no es nega 
que hagi succeít, però se’n fa un ressò global, abstracto quasi bé, sense donar 
details de les morts i de les cremes de temples i símbols religiosos. Cal diferenciar 
el tractament que en fan els anarcosindicalistes, convençuts que la destrucció d ’es- 
glésies i convents i la persecució ais religiosos havia estât necessària, de la qual 
cosa fins I tot se’n ventaven d’haver estât particips^T I asseguraven que repetirien si 
fos necessari; la seva viruléncia verbal és notòria I s’hi detecta una clara intenció 
d ’intimidar. Pel que fa als marxistes, podem diferenciar dues étapes, que coincidei-

xen amb els períodos de publicació de 
Full Oficial i de Vertical] en el primer 
cas, els redactors del Full Oficial llença- 
ven proclames incendiàries en contra 
de la religió i els seus homes (insistim- 
hi, sense concretar noms), pensem 
però que ens trobem ais inicis de la 
guerra: Vertical, per contra, inicia una 
moderació de to respecte aquest tema, 
que apareix puntualment en les seves 
ratlles; básicament l’esperit antireligiós 
reapareixerá quan es susciti la possibi- 
litat de reobrir el cuite públic; aquests 
sovintejats silencis sobre el tema fan 
ferum de mala consciéncia, o com a 
minim d’una actitud política més pru
dent i menys exaltada que el seu pre
decessor. La conclusió tanmateix seria 
que els homes de Vertical podien ser 
fins i tot tolérants amb una institució que 
no existia, però absolutament alarmis
tes i fins bel-ligerants davant la sospita 
que es pogués tornar a l’estât de coses 
anterior al 1936. Per tant, si no hi apa
reix més sovint el tema eclesiástic a les 
págines de Vertical, i també a les de 
Superación, també pot ser degut a que 
el “problema” religiós es considera 
liquidât, i per tant no cal parlar-ne si no 
suposa cap amenaga tangible.

Podríem dir a més, que existeix un fort 
interés en capitalitzar les própies victi
mes (morts al front, però també i molt 
especialment les victimes deis bombar- 
deigs feixistes o les execucions de 
“rojos” en territori “nacional”), però en 
canvi molt poca Sensibilität per les victi
mes que generò la revolució a la rera
guarda republicana, i un intent (més o 
menys conscient) d ’ocultació de les 
mateixes.^^

3.- És evident que al darrera d’aquesta 
temàtica general, hi traspuen elements 
de la vida local i que els antecedents 
religiosos, de práctica o de formació, 
suposen una arma política que s’utilitza 
per sembrar malfiança i sospites sobre 
la tasca pública d’un responsable d’al- 
guna entitat o d’un conseller del consis- 
tori. El tema religiós és un argument poli
tic de primer ordre en aquest période 
per a desacreditar; perqué ser considé
rât un catòlic equivalía quasi directa- 
ment a ser considérât un feixista.

En això veiem que la voluntat i la 
capacitat d ’informaciô de tots tres dia-
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ris es circumscriu sobretot a l'àmbit local; fet que cal tenir present albora d’analitzar- 
los i descobrir-ne eis matlsos I les temàtiques. S’adreçaven a un pùbllc molt concret, 
que era l’obrer, en especial el militant; tot i que donat que no es publicaven diaris d’al- 
tres tendències tenien la voluntat d’esdevenir organs de difusiô que arribessin a tothom 
i no només als afillats del sindicat. Per tant cal relativitzar la força i l’extensiô del seu mls- 
satge només a Sabadell I rodalies, I és logic que les temàtiques tractades es vincules- 
sin sovint a episodis de la vida quotidiana més propera.

4. - Es fa una conceptualitzacló de l’EsglésIa I dels catòlics com a perillosos enemies 
capaços de revifar-se I ser un dels motors de retrocés en el model social que preconit- 
zen les organitzaclons de classe. Son uns enemies acèrrims perse, sempre sospitosos 
de ser una cinquena columna, un perlll que cal eliminar de soca arrel. L’Església supo- 
sa el passât, l’obscurantisme que la socletat obrera ha superat, però sobretot suposa un 
allat del feixisme contra el que s’està Iluitant. Fer concessions als catòlics (autoritzant el 
culte per exemple), serla fer concessions a l’enemlc. Es busquen aquests arguments de 
compllcitat amb el feix (I es troben), per justificar Tassait I crema d’esglésies, bo I crlml- 
nalltzant tots els aspectes possibles de l’EsglésIa però en especial la seva suposada 
impllcaciô en el cop d’estat.

En aquest mateix tema val la pena veure corn existeix una dialéctica enfrontada entre 
els anarcosindicallstes I els marxistes. Els primers es consideren garants d’una revolu- 
clô en marxa I que creuen en perlll d’Involuclô; considérant als marxistes (en especial el 
PSUC, I el sindicat UGT) I als republicans com a cómplices d’un complot per a restabllr 
una república burgesa; per tant se’ls acusa d’estar amb Tenemic en aquest sentit. EIs 
marxistes sabadellencs refusen aqüestes acusacions i argumenten que tampoc volen 
saber res d’un retorn al culte pùbllc I aquí discrepen de la Generalität i del ministre Irujo,
I segurament també del pensar d’algun dels seus màxims dirigents. La dialéctica no és 
res més que la ja coneguda de “primer fer la revolució I després guanyar la guerra” o a 
la inversa.

5. - Tot i que abunden eis qualificatius negatlus entorn a la Instituclô eclesiástica, no 
podem parlar pas de malnoms molt gruixuts, corn tampoc de que existeixl una violéncia 
massa abstracta; al contrari, s’intenta sempre Targumentacló basada en fets histories o 
presents (certs o no, aquí ja no hi entrem), i en quant als insults presenten sovint un 
aspecto metafòric, no es recorre massa sovint a la paraulada fácil I grollera tal I com es 
podría esperar.

6. - Es fa alguna defensa de part del catolicisme, com ja s’ha dit, el clergat base, Crist 
I Déu en surten ben parats; però certament suposen Texcepcló a la regla. La tònica habi
tual era acusar a l’EsglésIa d’obscurantista, retrògrada, de ser Tenemiga de classe o de 
viure cómodament a Tesquena del proletariat, entre altres coses.

7. - No hem de creure que la opinió que mereixia TEsglésIa s’acaba només en els arti
cles extractats; existeixen details en la redacció, més sibiTIIns queja Impliquen en sí una 
actitud d’antireligiositat quan no d’irreveréncia clara, com ara el fet d’escriure Déu, Crist, 
Església o Papa en minuscules; o de no esmentar per res el terme Nadal en Tedicló del 
25 de desembre. Tinguem present que la majoria d’articulistes feien ostentació del seu 
ateisme.

8. - La premsa local sabadellenca durant la guerra suposa una font molt “fresca" d’in- 
formació, no restava massa supeditada a l’autocensura o ais currents d’opinió de les 
grans direooions de partit, I en tot cas Túnica censura que pati fou la governativa per part 
de Talcalde Josep Molx; especlalment el diari anarquista Superación, però també Tuge- 
tista Vertical. L’exposició d’Idees per tant, resulta clara I sense paTllatlus de cap tipus; 
sempre en el benentés que el llenguatge I els jocs de paraules que s’utllitzen cal situar
los en el context historie en el qual es donaren Hoc. Val la pena però ressaltar les dlfe- 
rents époques en que foren publicats aquests dIarIs; aixi veurem com la que destaca 
per la seva contundéncla és el Full Oficial, diari fruit de les especiáis circumstàncies que 
envoltaren els primers mesos de guerra. Les opinions que hi trobem són sovint expres- 
sades visceralment, abocant-hi les ràbies contingudes, els odis, I les passions, acumu- 
lats durant anys d’exerclcl de les Idees d’esquerres a la clandestlnitat, de sofrir perse- 
cucions personals i de patir clausures de publlcacions.

Amb quina sang freda la reacció 
ha metrallat el poblé!!

L’ esclatant victoria de la classe 
obrera venjará aquests actes van- 
dálics amb unes reivindicaclons 

justes.

Full Oficial. Organ del Comité Local de defensa 
de Sabadell, núm.18 (07-08-1936), portada. AHS

^̂ Els escassos qualificatius procedents del 
Full Oficial han estât assenyalats amb un 
asterisc. Les incorreccions gramaticals o 
barbarismes apareixen entre cometes. En 
cursiva hem indos els malnoms en castella, 
procedents de Superación.

=̂ Tot i la reivindicado del fet destructor, els 
anarquistes solen emprar el terme “ incon- 
trolats” al referir-se ais executors d ’aquells 
actes, deixant entreveure que hi estaven 
d ’acord, però sense declarar-se responsa
bles a nivell d’organització de les esmenta- 
des destruccions. No per aixó hem de creu
re que els homes de la CNT-FAI eren els 
únics implicáis en aquells fets.

®^Recordem si més no la Guerra del Golf, on 
els informatius de la cadena nord-america
na CNN no paraven de mostrar-nos ceis 
iMuminats peis bombardeigs, però en canvi 
eludia mostrar les victimes degudes ais 
mateixos, en un intent de presentar una 
guerra “aséptica” i que no esgarrifés a la 
opinió pública deis países aliats.
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9. - L’aparició d ’iconografia, caricatures, dibuixos, gravats, iMustracions ..., vincula
da a l’Església o al fet religiös, son poc abondants, en una mesura similar que les noti
cies i amb una aparició que reflecteix les mateixes freqüéncles. A més de les expll- 
caclons aportades a l’esmentat apartat, cal afegir-hl una valorado técnica I econòmi
ca. La impressió és més cara i calen dibulxants, no sempre a l’abast.

La immensa majoria d’iMustracions que apareixen a la premsa de Sabadell ho fan a 
Full Oficial, en el période Inicial de la guerra. El fet que es tractl d ’una publicacié 
sufragada a càrrec de l’erari pùbllc li permet una major disponibilitat econòmica que 
la premsa apareguda a posteriori, que és de partit. També passa el mateix amb les 
il-lustraclons amb temàtica religiosa.

La il-lustració normalment acompanya a noticies i/o articles per reforçar i completar 
els contlnguts; escassament és publicada de forma independent. En aquest cas és 
tracta d ’acudits i serveix per donar imatge a la frase. La procedéncia no és pas sem
pre local, en gran mesura es tracta de manlleus d’altres publicaclons tant de l’estât 
corn de l’estranger.

Si la linia editorial del Full Ofioialés virulenta a l’hora d’analltzar eis fets que es pro- 
duelxen, consegüentment passerà el mateix amb les IMustracions. El llenguatge és 
virulent, és pie d ’afusellaments, de conflicte, d ’armes; son eIs mateixos ternes que als 
articles, però explicate de forma més visual, més planera. No sén d’una gran qualltat 
técnica, però tampoc ho pretenen. El més Important és el contingut, el continent és 
més secundan. El llenguatge plástic te influéncies clares de la tira gràfica, es veu cla- 
rament en els acudits, de la caricatura i del cartellisme. La fundó d’aquest art és ide
ològica, adoctrinadora, que pretén transmetre una série de conceptee i de valors, 
molt entenedors I sense compllcacló de comprensló. Es practica una critica directa, 
no gaire rebuscada, moites vagades a partir de l’ironia i de l’humor, que juga molt 
amb fets histories i de vegades amb topics molt generalitzats. Hi ha simbolismos, 
però de molt fácil identificació i de ràpida comprensió col-lectiva.

Els dibulxants i IMustradors de premsa gráfica I d’altres disciplines artistiques prac
tiquen un art compromés al servei d ’uns projectes politics als quais no són aliens. És 
un art militant amb una fundó social i politica, que porta als autore a traballar piegate 
i a organitzar-se en col-lectivitats com Artistes Proletarie.

10. - La caracteritzacló que s’ha fet de les diverses temàtiques ha permés destriar
quins són els temes que suscitaven més Interés o controvèrsia pel que a l’Esglésla I el 
entorn fa. Entre els principals cal destacar per la seva reiteració el de l’aliança feixls- 
me/catoliclsme, element emprat per tal de demonitzar al món ecleslàstic I justificar els 
atacs que pati al llarg del confllcte; és aquest un tema repetIt fins a la sacletat, en arti
cles monogràfics, molt present també en la iconografia i en sobretot en multitud d’ar
ticles i/o comentaris sobre l’actualitat de la guerra; és per tant una mena de dogma 
acceptât sense reserves pels articulistes de totes tres publicaclons, I será una cons
tant al llarg de tot el periodo estudiat. Una altra matèria a destacar és la de l’Intent de 
normalitzar el culte; aquesta possibllltat va marcar un Intens débat sobre la conve- 
nléncla d’aquesta toleràncla, en especial a l’estlu de 1937, moment en qué el ministre 
Irujo feu la proposta i la Generalität semblà recolzar-la; tant la postura de Vertical corn 
la de Superación és marcadament oposada a aquesta possibllitat; amb algún matis 
corn hem vist en el cas de la publicaclô ugetista; aquest moment marcará una revlfa- 
lla en l’apariciô d’articles de temàtica religiosa, que havien baixat força de to després 
de les enceses proclames del Full Oficial. La visló d’una Església opulenta, paràsit de 
la socletat, la trobem implicita en molts articles, tot I que no abunden articles monogrà
fics sobre el particular; associada a aquesta visló, solem entreveure una acusacló a la 
rellglô católica corn a embrutidora i empobrldora de les ments del poblé, donat el 
carácter predominant que havia tingut fins aleshores en l’ensenyament i el paper pre
ponderant dins la societat en general; al capgirar-se aquest ordre de coses calia pre- 
conitzar els valors de la socletat obrera I laica, destruint (en aquest cas per mitjà de la 
paraula escrita) tot allò que fes olor d’ encens I de sotanes. Mes rares són les defen
ses del cristlanisme, I en general, si es destaquen els valors de dogmes o persones 
del món cristià, és per a ressaltar immediatament els detectes de la resta. ^
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SABADELLENCS
Semblança; 

Jordi Marmiñá i Vails.
Joan Cusco i Aymamí

El nostre personatge és fill de la 
Manchester Catalana que així va bate- 
jar Sabadell el politic Victor Balaguer 
de pas per la ciutat. Ho és de naixe- 
ment i d ’ofici, de vocació.EII és un 
home de Sabadell que ha recorregut 
totes les parceMes industrials téxtils 
de la ciutat. Començà des del principi 
com cal fer les coses.

De ben jove va fir-se: “VulI proposar
me viure del “cordero””. I aixi ho féu. 
No gens fácil. I d ’aquells principis de 
quan entré d ’aprenent a Ca la Patela, 
que aixi era coneguda l’empresa 
Brujas SA, de la mé del seu avi, recor- 
da que el senyor Manuel Buxeda de 
Gari-Montllor digué a l’avi; “Jaume, si 
aquest noi s’assembla a vós, en farem 
un gran home, ja que heu estât el 
millor treballador de casa meva”. I des 
d ’aleshores e a les vuit del mati entra
va a la fábrica, ai “cuarto del fil”. Salan 
setmanal; quinze pessetes.

Era el primer esglaó de la indústria 
téxtil amb els dies ascendint, ascen- 
dint. Passé per tot el procès industrial 
téxtil que abasta una complexa forma- 
ció. D’alumne i aprenent passé a pro
fessor. Ell pot vanar-se d ’haver estât el 
continuador d ’aquella tasca que va 
endegar Narcis Girait el 1904: l’ensen- 
yament de la teoría deis teixits. Quan 
Narcis Girait va haver de deixar aque
lla tasca fou Lluís Mas, alumne distin- 
git, el continuador fins la seva jubila- 
ció. Aleshores Jordi Marmiñé fou el 
continuador.
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ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 25, Ir.-08202 SABADELL 
Tels. 93 726 03 45 - 93 727 33 01

FOTO: FLORENCI RIAL

LHNGUnGE
MHRKET
C E N T R E  D ’ I D I O M E S

Passeig Plaça Major, 57 entresol 
Tel. 93 72E 50 38 • 08201 SABADELL

Escocía
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 

Tel. 93 725 59 29 - Sabadell



24
156 SABADELLENCS

Cal recordar que Josep Ma. Marcet, alcalde, digué: “A Sabadell fan falta neis 
com tu: estudiosos i bons treballadors”. Aquesta ha estât la divisa del nostre per- 
sonatge.

Ha viscut tots els avatars que s’han succeït en al camp industrial tèxtil de la ciu- 
tat. Una indùstria que ha seguit l’evoluciô del temps.

De tot aquest llarg procès Marmihà n’ha estât un testimoni de primera fila. El 
seu curriculum vitae és per compter i mai no acabar. Té tanta tela per explicar 
que no ens seria possible encabir-la en una entrevista. Podria escriure llarguis- 
simes pàgines de vivèneies i records que ha anat teixint i desteixint al llarg de la 
seva vida.

Ha escrit nombrosos articles sobre el tèxtil en el Diari de Sabadell. Ha donat 
conferéneies. Ha impartit lliçons a centenars d ’alumnes. S’ha donat a mans ple
nas. Ell és una lliçè constant.

És un tipus transparent, lùcid. Obert, molt extravertit. No és pas d ’aquells mes- 
tres avorrits. Tot al contrari; la seva dinàmica contagia. Arrela. Apropa. Enganxa. 
Ha viscut certament del “cordero” amb totes les conseqüències, que no sén 
poques. Però ell ha continuât indomable, dreturer i sap cantar les quaranta allá 
on calgui davant de qui sigui. Eli té un rigorós métode de fer la feina, primera- 
ment la fa ell mateix, oferint-la ais altres sense obviar cap coma i posant els 
punts sobre les is...

Gasta picadura per a la pipa, i algún toscano. També gasta humor. De l’humor 
que s’escriu sense h... Ha practicat l’ús del cotxe d ’en Ferran: unes vegades a 
peu i altres caminant... Però també ha estât un precoç ciclista. Va amb una moto- 
reta. Coneix tota mena de rodes: les que hem descrit i també aquellas que feien

moure els embarrats; com les rodes 
dentadas de les máquinas téxtils... És 
un professional de la práctica i de la 
teoria. Coneix el “panyo”.

Eli fou un deis ajudants del senyor 
Lluís Mas per teixir el dibuix en 
Jacquard del senyor Ferran Casa- 
blancas. El millor dibuix que ha sortit 
dels telers locals. En sortiren d ’altres 
però cap millor respecta al citât. 
També per homenatjar el senyor Mas 
varen decidir un grup d ’exalumnes 
fer-li un retrat. També cal explicar que 
li proposaren realitzar el quadre del
Caudillo, després de les huades de

\

l’any 1963. Va haver-hi alguns contra- 
temps.

El principal fou que no podien 
copiar-lo d ’un original adéquat. Els 
retrats que figuraven d ’ell en tots els 
locals oficiáis no oferien facilitate per 
la manca d ’ombres. Finalment s’a- 
rhbá a teixir, però no resultò prou 
fidel. Ens ho explica eli mateix:

“Sorti un desastre, especialment els 
ulls, malgrat els “arreglos” que férem 
amb l’assessorament del senyor 
Mas... Penso que el president del 
Gremi de Fabricants - d ’on havia sor
tit la idea- no s’atreví a obsequiar al 
Caudillo amb el famós retrat...”

“Quan el senyor Mas entregó el seu 
retrat al senyor Ferran Casablancas 
-en Fernandet, que deia el senyor 
Mas- quedá tan satisfet de l’obra 
aconseguida que proposé al Senyor 
Mas fer un dinar amb tots els alumnes 
coHaboradors. Un diumenge al matí, 
el senyor Mas ens portà a Montjuíc, a 
visitar el Museu d A rt del Palau 
Nacional. Després anárem a dinar a 
Miramar en un luxòs restaurant. En 
aquella època, en qué poc o molt 
passàvem gana, fou un dinar 
excel-lent. A l’entremès menjàrem
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tres o quatre coses que no sabíem 
qué eren, però gustoses. El problema 
es presenté al senyor Mas a l’hora de 
pagar: no portava prou diners. Com a 
persona senzilla que era, no havia 
previst el cost en un Hoc de luxe. Sort 
del seu gendre, en Joan Pareli, que 
vingué a cercar-lo i ho solucioné. SI 
no, el senyor Mas a rentar plats...” 
Acaba dient.

□ ’anécdotas en té un farceli pie.

De la seva adolescéncla i joventut 
en recull en un original que presenté 
al Premi Pere Quart d ’Humor I Sétira 
el 1998. Me The llegit per conéixer 
més I’autor. S’hi narren vivéncles, 
records, trapellerles i bromes amb 
humor sa... Coses de gent jove, que 
dirla I’avl Jaume, ol JordI?...

Parlem de la transformacló Industrial 
que s’ha fet.

-I tanti -exclama-. Podríem fer un 
Ilibre sencer, un “totxo” explicant la 
transformacló de la indùstria téxtil 
del 1960 fins el present, no únlca- 
ment la part tecnològica, també la 
sociològica, implicada en la segona 
revolució industrial, de les méquines 
a l’automatitzacló. Ais anys 60 
Sabadell era una fébrica; cap saba- 
dellenc podia dormir amb silenci. 
Les cases, les quadretes, les fébri- 
ques, totes barrejades convivien una 
al costat de l’altra.

Recordem que a cada carrer s’hi 
sentia el scroll dels telers. Ara hl ha 
altres scrolls...

-Per a mi -explica- l’ensenyament es 
convertí en la segona vocació. La 
tasca de la indùstria i les classes a 
l’Escola Industrial significaren durant 
32 anys un esforg considerable en 
detriment de la nombrosa familia; 
précticament no em veien perqué els 
dissabtes i diumenges solia preparar 
feina per la fébrica o per l’escola. Les 
classes eren de 7 a 9 de la tarda, els 
alumnes arribaven cansats de treballar 
I malgrat el cansament, a diferéncia 
del jovent actual no calla motivar-los, 
estudiaven amb auténtica vocació”.

Fa una evocació de l’antic teler en el 
qual es feren els darrers retrats.

Roman dipositat en un magatzem de l’Ajuntament esperant el futur Museu Téxtil. 
Marmiñé afegelx:

-Com el senyor Mas pronosticó fa un munt d ’anys que ningú teixirla mai més 
amb eli, ara sóc jo el que subscric el matelx. La desidia per conservar les coses 
antigües a Sabadell és palesa.

En JordI Marmiñé ha récupérât velles méquines del téxtil, les ha posades en 
marxa I fa bo de veure aquella velia ñau que ha sabut dotar-la de vida, De fet, 
per refer tot allò li ha costat suors. Tot respira el seu propi aire, aquest alé que ell 
ha posât a totes les coses que estima i valora. Cal dir que esté avesat d ’anar 
contracorrent, a superar obstacles de tota mena i tossut com és ha realitzat tot 
el que s’ha proposât. Ep! Tot no: li han faliat o negat algunes coses. I quan convé 
no se les calla, perqué no té péls a la llengua, eli barbat.

-Canviem la llançadora, JordI. Parla’ns de la teva activitat docent al téxtil - li 
proposo.

-Mira, l’ensenyament téxtil a Sabadell des de l’inicl de l’Escola Industrial el 1904 
fins a l’any 1960, précticament fou idéntica. Cal esmentar també el CoMegI 
Mercantil, d ’on sortiren exceMents técnics, alguns importants fabricants de la 
nostra clutat. L’any 1985, davant la manca d ’aprenents a la Indùstria, es formé 
l’Escola Téxtil d ’Arts i Oficis, amb horari nocturn, que venia a continuar la tasca 
de l’antiga Escola Industrial, alxi si, adaptada a la demanda existent, amb cur
sos de Disseny Téxtil, Tints i Acabats I Filatura. L’especialitat de filatura només 
duré 4 anys per manca d ’alumnes. L’any 2000 s’acabaren els cursos d ’especla- 
lltats i actualment només s’imparteixen cursets monogréfics.

Fa una pausa I segueix:

-El 1991 s’inauguré l’Escola Superior de Disseny Téxtil I de la Confecclô. 
Aquesta escola avui fa una bona tasca. Els temps actuals no requereixen apre- 
nents sinó especialistes. Aquells “nanos” que s’iniclaven a la Indùstria amb pocs 
coneixements i que de mica en mica s’integraven a llocs de més responsabilitat 
estudiant al vespre no tenen Hoc on anar. És cosa dels canvis brutals, accelerata 
del temps.
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I continua:

-Personalment ais 45 anys de dedi- 
car-me a temps parcial a I’ensenya- 
ment han omplert la meva vida; he 
disfrutat molt ensenyant i el dia 22 de 
gener d ’enguany en rebre una placa 
de mans del president del Gremì de 
Fabricants en premi a ells, penso que 
s’ha acabat una època fecunda, I per 
descomptat, altres persones d ’acord 
amb el temps, la continuaran.

El nostre personatge ha estât dlstin- 
git amb premis per les seves tasques 
en pro del tèxtil. CItem-ne algunes: el 
1985 I 1987 el de la mostra de teixits 
de Barcelona a les coMecclons més 
créatives en panyeria ais mostraos 
Viladomat SA. El 1990 li fou concedi
da la medalla President Macià pel 
president Pujol per la tasca laboral i 
docent desenvolupada. El 1994 el 3r 
premi al Concurs de Monografles de 
I’Escola Industrial amb motlu dels 
seus 90 anys; el 1996 el premi “perso
natge” atorgat per la Jove Cambra de 
Sabadell...

Jordi Marmiñá segueix al peu del 
cañó, vervigràcia: al peu del telen 
Allá el trobareu cada día a la ñau deis 
antics Docks, on impartí les seves 
lliçons, avui sense alumnes... Però hi 
ha el mestre. De fet, és el seu 
Paradis... m

PERFIL:
Posseelx una testa escultórica.

Sap comptar les passades.

I tot ho quadricula -Amb prens i deixes.

Té bona pega al telen

Sap ordir i tramar com el qui més.

El soroll deis telers no l’atabalen. 

(Altres coses sí...)

OÜ€STIONARI PROUST
-El principal tret del meu carácter?
-La fidelltat
-La qualitat que prefereixo en un home?
-L’honradesa
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-L’honradesa
-Allò que més m’estime dels amies?
-La sincerltat
-El meu principal detecte?
-Un excès de tolerancia 
-La meva ocupació preferida?
-L’ensenyament tèxtil 
-El meu somni de benestar?
-Gaudir de bona salut
-Quina fóra la meva pitjor desgràcia?
-Una malaltia llarga 
-Què voldria ser?
-A la meva edat conservar-me fins a veure inaugurât el Museu de la Indùstria 
Llanera a Sabadell*

-On desitjaria viure?
-Estic bé a casa 
-Quin color prefereixo?
-El blau
-Quina flor prefereixo?
-La rosa
-Quin ocell prefereixo?
-El colom
-EIs meus autors preterits en prosa?
-Josep Ma. Espinàs, Vázquez Montalbán 
-Els meus autors preterits en vers?
-Camil Geis
-EIs herois de ficció?
-Flash Gordon
-Les meves heroines de ficció?
-Cap
-EIs meus compositors preterits?
-Lluís LIach
-Els pintors predilectes?
-Miró
-Els meus herois de la vida real?
-El meu avi
-Les meves heroines històriques?
-Cap
-Els noms que prefereixo?
-Jaume, Josep, Marina, Maria, Joan 
-Què detesto més que res?
-L’estupidesa
-Quins caràcters històrics menyspreo més?
-EIs 40 anys de dictadura franquista 
-Quin fet militar admiro més?
-Ni un
-Quina reforma admiro més?
-La tecnològica actual
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Molta més InteMigència 
-Com m’agradaria morir?
-Ràpid
-Fets que m’inspiren més indulgència?
-Les errades involuntàries 
-El meu lema?
-La teina ben feta 
-Com sóc 0 com em veig?
-Sóc un treballador del tèxtil i de l’ensenyament, he tingut 5 fills, he escrit un llibre (inè 
dit), he piantai arbres. I tino moites coses iniciades per acabar. Pot demanar-se més?



27
159



28
160

DOSSIER
Presentoció

La nostra vinculació a irb  l’entorn més irrirmediat ha estât sempre una 
de les constants de la nostra publicació, i ja fa un temps que hem esta- 
blert ponts estrets amb Castellar del Vallès. Aquest és el résultat d ’un 
d ’aquests ponts: la recuperado d ’un personatge singular de la nostra 
historia recent: Francese Cornelias.

Ara, amb la seva mort i la proposta per part del seu Ajuntament de fer
ii un homenatge, posem al descobert una manera d ’entendre el mon 
que passa per un compromis personal pels valors universals de la lli- 
bertat de la gent i eis pobles; compromis pels valors republicans i anar
quistas que el porten fins a l’extrem de torpedinar tot acte que dugui la 
bandera espanyola per ensenya, corn se’ns explica en un dels articles 
que presentem i corn vaig poder comprovar en directe. Fou també l’à
nima del Fons sobre La Deportado de l’Arxiu Municipal de Castellar del 
Vallès, de ben segur en aquest moment el més important d ’Espanya 
que reculli la memòria oral de l’exili i la deportadè en camps d ’extermi- 
ni de condutadans catalans. També d ’una manera d ’entendre aquest 
fet no de forma excloent o parcial, que és la que ha caracteritzat orga- 
nitzacions corn l’Amical Mauthausen de Barcelona (tan diferent de la 
que fundà Amat-Piniella als anys 50!), sino respectuosa, humil i oberta, 
que és la que caracteritza l’assodadé europea a la quai eli pertanyia, 
la FEDIR

Assessor del Ministeri de Cultura del Govern d ’Àustria perassumptes 
de Memòria Flistòrica fins els darrers dies, entre moites altres vincula- 
cions i compromisos no ja individuals sinó col-lectius, és un home que 
recuperem per convertir-lo en un model de conducta que la nostra tran
sido no s’ha atrevit a reivindicar: els que Iluitaren per la democràcia i 
patiren l’extermini massiu. No demanem més que allò que ja s’ha fet 
arreu d ’Europa; sense construir mites, però sí figures exemplificadores 
d ’una manera d ’entendre el compromis amb la vida.

David Serrano, director
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______________ DOSSIER
francese Comellos 

o lo guerra de les banderes.
Delegot espanyol al Comité Internacional del camp de Mauthousen

Jordi Riera i Sorribas

L ’any 1985 va ser la primera vegada que anava a Mauthausen amb la 
meva esposa i un grup de deportate i familiars membres de l’Amical de 
Mauthausen i altres camps de totes les victimes del nazisme d’Espanya.
Va ser un viatge molt emotiu, estar per primera vegada en el camp on va 
morir el meu pare, veure aquella fortificació, aquella entrada, l’appell- 
platz, la cambra de gas, els crematoris, el carni de la pedrera, les famo- 
ses escales. Mes d’un cop se’m va fer un ñus al coll que no em deixava 
respirar i les llágrimes em brollaven ais ulls intentant endevinar per on va 
passar el meu pare, on havia pogut caure, on havia estât castigat, on 
havia mort, ell i tants d’altres.

La primera vegada volia veure tantes coses que gairebé no vaig veure 
res, però si que recordo a un home que dirigia la paraula en castellò i ale- 
many a un grup de persones que l’escoltaven davant del monument 
dedicai ais set mil republicans espanyols, on onejava la bandera repu
blicana, i els explicava que el 1936 el general Franco es va aiçar en 
armes contra el govern republicá legalment constituit per voluntat popular, que eli i 
molts altres com ell varen Iluitar per aquella bandera i que no tornaria a Espanya fins 
que fos republicana. Deia tot això una mica enfadat. Després vàrem saber que en 
arribar l’ambaixador d’Espanya, havien volgut treure aquella bandera republicana 
per posar la monárquica.

No va ser fins el 1990 que vàrem tornar a veure aquell home, altra vegada davant 
el monument espanyol, el vaig conèixer de seguida al sentir la seva veu, ja que tenia 
una veu un tant especial, i en escoltar que parlava de les banderes; pel que sembla- 
va aquell problema no acabava mai, dones l’ambaixador volia la constitucional i eli la 
republicana. Aleshores jo era membre de la direcció de l’Amical de Mauthausen a 
Barcelona, anàvem tot un grup i portava una senyera. Ens varen presentar i jo li vaig 
dir que el meu pare també era catalá i havia mort a Mauthausen. La seva resposta va 
ser que el preocupava molt la bandera catalanista que jo portava, que havíem de por
tar la republicana i deixar-nos de nacionalismes. Vaig intentar parlar amb eli, però 
se’n va anar tot dient alguna cosa que no vaig entendre. Ens vàrem continuant veient 
cada any i sempre la seva Iluita per la bandera continuava.

L’any 1999 havia canviat l’ambaixador, ara era el Sr. Ricardo Diez-Hochleitner que 
era un senyor molt atent capaç de guanyar-se la simpatia de qualsevoi persona que 
el coneixia. A causa del meu càrrec, ens vàrem veure varies vegades i sempre vàrem 
ser molt ben rebuts tant per ell com per la seva esposa Silvia aixi com pel personal 
de I’ambaixada i vàrem mantenir sempre un traete molt cordial. En varies ocasions 
em cementava que en Francese Cornelias estava tan aferrat a les seves idees que no 
hi podia dialogar.

El maig del 2000 vàrem anar a Mauthausen un grup de 136 persones d’arreu de 
l’Estat espanyol, entre els quais venia el fili d ’un déportât mort a Cusen que portava 
una bandera monárquica. Li vaig dir que seria millor que no posés aquella bandera 
davant del monument ais republicans espanyols, per evitar discussions. Em va dir 
que ell era espanyol i que volia la democràcia. Ja podeu imaginar-vos la indignaciò 
de l’amie Francese Cornelias.

Aquest any 2001, una vegada més, vàrem assistir a la commemoraciò de l’allibera- 
ment del camp. Tot anava bé. Jo vaig fer una fotografia a Francese Cornelias junt amb

Francesc Cornelias a la commemoració 
de l’alliberament del camp de 
Mauthausen, el maig de 2000. 

AMC. Fons sobre la Deportació 1939-1945 
2.1.Fons Fotográfic/ Jordi Riera.

Manuel García Barrado i Alejandro Ver- 
nizo. És molt probable que fos l’ùltima 
foto que se li va fer. Eli ens va regalar un 
exemplar del seu Ilibre Un catalá a 
Mauthausen. Havien canviat l’ambaixa- 
dor. Ara és el Sr. Raimundo Pérez 
Hernández. Com que sóc membre del 
Comité Internacional de Mauthausen, el 
nostre secretar! general Albert Laganke, 
em va demanar si jo podria acompanyar 
l’ambaixador en l’ofrena floral al monu
ment internacional. Vaig acceptar. En 
entrar al camp, per la megafonia s’a- 
nunciava la nostra entrada. En Francesc 
Cornelias se’m va posar al davant i em 
va dir: “A qué jugues tu? Dius que ets 
catalá, el teu pare va morir en aquest 
camp i ara vas al costat de la bandera 
monárquica? És que jugues a tres ban
des o qué?”. Se’n va anar sense poder 
donar-li cap explicació, si bé no sé 
quina explicació podia donar-li.

Estic segur que la República tornará i 
espero que será democráticament, pel 
vot popular i será el poblé que tornará a 
enarborar la bandera republicana, llásti- 
ma que l’amic Francesc Cornelias ja no 
podrá veure-ho, però el record de la 
seva Iluita per la bandera i tot el que 
representa perdurará per sempre. IL
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Recuerdos sobre
francisco Cornelias
de los miembros de lo f.f.D.I.P,

Cornelias en el 
connondo "César"
R afael Álvarez 
Secretario de la F.E.D.l.P.

En el comando César, Fran
cisco Cornelias fue uno de tan
tos, sin otra particularidad que 
la que se desprendía de que 
los catalanes y valencianos 
hablaran sus lenguas vernácu
las. Por este motivo puede ser 
que entre ellos discutieran de 
asuntos propios. Por mi parte, 
Cornelias me resultó ser siem
pre una buena persona, pero 
allí nunca adiviné lo consciente 
que era, cosa que me demostró 
después de ser liberados. Él y 
yo, en Vöcklabruck, tuvimos el 
mismo domicilio; la barraca tres 
y si que hablamos algunas 
veces del destino tan aciago 
que nos esperaba.

Que Cornelias fue siempre 
consciente de la triste situación 
en la que nos encontrábamos, 
lo demuestra el hecho de que 
se preocupase por guardar al
gunos escritos de César, con la 
esperanza de que leyéndolos, 
pudieran justificar la denuncia 
de nuestra desgracia.

IL

Recuerdo de francisco Cornelias
Por la F.E.D.l.P, el Presidente 
Ramiro Santisteban

A Francisco Cornelias lo conocí en el año 1960: en esta época él y 
Bernardo Martínez ya tenían organizado el grupo de españoles que 
residían en Austria y deseaban ser incorporados a la Federación 
Española de Deportados e Internados Políticos, con su sede en 
París.

Yo y Ángel Olivares fuimos nombrados para ponernos en contacto 
con ellos y preparar su adhesión a la Interdepartamental de París; 
desde este momento siempre he estado en contacto con nuestro 
malogrado amigo, sea por correspondencia o bien perSsonalmente 
lo que me permitió conocerlo bien y apreciarlo.

Su actividad en el seno de nuestra Federación fue leal y activa, 
tenía costumbre de asistir a todas las grandes manifestaciones y 
Congresos Nacionales que se celebraban, sea en París, Perpiñán, 
Toulouse y Béziers, lo que me permitía pasar unos días con él y 
conocerlo mejor.

Para él no existían las distancias, siempre estaba dispuesto a des
plazarse en el momento que se trataba de defender los derechos 
de los antiguos deportados.

Floy en día permanecen en Austria un grupo de jóvenes, des
cendientes de deportados españoles que se han organizado, y 
reconocidos oficialmente por las autoridades de este país, para 
continuar la labor emprendida por Francisco Cornelias y sus com
pañeros.

Este era su mayor deseo, me decía, amigo Ramiro, no quisiera 
morir sin que estos jóvenes sean reconocidos como una organiza
ción oficial y puedan continuar nuestra labor para recordar a las 
futuras generaciones lo que fue la tragedia vivida por los republica
nos españoles.

A Francisco Cornelias lo recordaremos siempre como un compa
ñero leal y honesto. ^
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Kom m ondo ßretstein,

un flussenlogero Steiermark.
Elisa bet Ga Hart

En el conjunt de coNaboracions que 
Francese Cornelias realitzava a Hispania, 
butlleti de la FEDIR, trobem tota mena de 
générés que van des de la crònica pas
sant per les nécrologiques i la historia. És 
en aquest darrer apartat, on realitza les 
aportacions més Intéressants sobre la 
trajectôha dels republicans espanyols 
dins l’univers concentracionari del KL 
Mauthausen i ofereix dades sobre uns 
dels grups de treball exteriors d ’aquest 
lager menys coneguts, potser encara 
menys que el Kommando César. L’article 
va ser escrit conjuntament per Josep 
Carreras i Francese Cornelias, tot i que 
aquest darrer va voler que aparegués únl- 
cament la signatura de Carreras com a 
homenatge péstum. És tracta d ’un text 
que per la seva vàlua, passem tot segult a 
reproduir:

KOMANDO BRETSTEIN^
Bretstein, es un pueblecito pertene

ciente a la provincia de Steiermark y  
a la comarca de Judenburg (Austria).
Cuenta con unos 400 habitantes, y  
está situado en un alegre valle cir
cundado de montañas de más de mil 
metros de altitud con cumbres 
cubiertas de nieve, mismo en verano.

El 3 de Junio de 1941, lleguemos 
allí, acompañados por los SS, 40 
españoles y  un alemán, llamado 
Muller, procedentes de Mauthausen.
Durante un mes construimos el 
campo, en un prado que se encon
traba a un kilómetro del pueblo, 
construyendo barracas y  cercamos 
con alambradas espinosas por donde más tarde pasaría la corriente 
eléctrica.

Terminada su edificación, o sea un mes después de nuestra llegada, 
llegó el número mayor del “komando”, compuesto de 200 españoles y  
un alemán llamado Fritz, que fue nombrado ‘Lageradeste”, o sea jefe 
del campo. El sitio contaba con tres ba jacas, una oequeña donde

Francese Comellas dirigint la paraula en 
nom de la FEDIR al monument republicá 
espanyol, el maig de 1990.
AMC. Fons sobre la Deportació 1939-1945 
2.1.Fons Fotografie.
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estaban los SS, otra más grande con la cocina, talleres y  dormitorios 
para los 40 españoles que habían construido el campo, y  en la terce
ra se alojaban los 200 españoles llegados más tarde.

El "Komando” sin ser bueno, no fue tan malo como los de Gusen, 
Steyr o Ebensee. En el murieron cinco españoles, los cuales están 
enterrados en el cementerio del pueblo. También los dos alemanes 
que fusilaron al intentar evadirse. A últimos de Octubre del año 1942, 
dicho “Komando” se disolvió y  fuimos agregados al “Komando” Steyr.

Relato escrito por José Carreras Mascarreras (fallecido) en Vöcklabruck 
(Austria) el día 22/3/1982.

Pel que fa ais autors, sobre Francesc Cornelias la seva trajectória vital és ben 
coneguda grácies ais treballs d ’Ernest Gallart, Silvia Sáiz i David Serrano.^ En 
relació a Josep Carreras i Mascarreras, sabem que havia nascut a Torroella de 
Montgri (Baix Empordá) el 16 d ’abril de 1903. Sabater de professió, durant la 
guerra d ’Espanya havia estât capità de la 26 Divisió i a principie de 1939 s’exilià 
a França on fou internat en un camp d ’acollida. D’aqui sorti enquadrat a la 27 
CTE, una companyia de treballadors militaritzats, i dirigit a realitzar treballs de 
fortificació a les fronteres del nord-est de França. El 20 de juny de 1940 fou cap
turât per la Wehrmacht a Troyes (Aube) i internat al frontstalag nùm. 122 a 
Chaumond (Flaute-Marne) des d ’on fou déportât al KL Mauthausen i registrat 
amb la matricula número 3.881. Ben aviatfou el destacaren en kommandos exie- 
riors, concrètement al de Bretstein (Judenburg, Steiermark), Steyr, Ternberg i 
Redl-Zipf (Oberösterreich).

Durant la deportació, va coincidir amb Francesc Cornelias al Kommando César 
al camp de Ternberg precedent del Kommando d ’Steyr, l’any 1943, amb altres 
espanyols. Ferran M oisef va estar amb ell al Kommando de Bretstein, al grup de 
sabaters, i explica que un cop dissolt aquest lager, els van transferir al kom- 
mando d ’Steyr on no n’hi havia. Des d ’aquest camp fou destacat al de Ternberg. 
Aqui, de vegades, Francesc Cornelias havia compartit amb ell ous que obtenía 
canviant cigarretes que aconseguia com a prima per rendiment que oferia l’em- 
presa civil pera la qual treballava, EnnserKraftwerkbauAG. Josep Carrerasfeia 
reparació de caiçat per a les dones deis treballadors de Ternberg i a canvi li 
donaven algún bocí de pa i se’l partien." Juntament amb Francesc Cornelias i 
altres dos espanyols,® s’escapolí de la columna que els menava al camp 
d ’Ebensee el 4 de maig de 1945. Dos dies més tard, prengueren contacte amb 
les tropes nord-americanes, a la riba del Ilac Attersee, i s’instaMà a Vöcklabruck 
(Oberösterreich), on hi morí el 13 de juny de 1989.®

El Kommando de Bretstein’’ fou establert a finals de novembre de 1941, a uns 
dos-cents cinquante quilómetres del KL Mauthausen, amb una autoadministra- 
ció espanyola, a excepció d ’alguns comandaments. Va ser el segon grup de 
treball exterior organitzat al KL Mauthausen després del Kommando César, que 
es formé el 6 de juny de 1941. En relació a la trajectória d ’aquest grup no hi ha 
gaires dades. Tampoc hem pogut enregistrer el testimoniatge de gaires super- 
vivents. Maigret aixô, hi ha quatre testimonie que poden ser d ’utilitat: el de José 
de Dios Amill, que va ser destacat en aquest grup exterior i va escriure les 
seves experiéncies concentracionàries l’any 1995®; el de Josep Figueras;® el de 
Fernando Moiset; el d ’Antonio Velasco’® i un altre article de Josep Carreras 
aquesta vegada signât amb el seu número de matrícula.”  També hi ha un docu
ment extraordinàriament poc freqüent, un Ilibre de registres de l’administrador 
del KL Mauthausen i kommandos, que abasta de l’1 d ’octubre de 1941 fins al 
28 de desembre de 1944 i que reprodueix Christian Bernadac,’  ̂ en el quai es 
poden resseguir algunes dades relatives a aquest destacament. Quant a la cro
nología, tot i que la data que tancament que ofereix Carreras es anterior, el

camp va funcionar fins el 30 de 
setembre de 1943. Aqüestes impré
cisions son perfectament normals, 
més que per l’edat de l’informant, per 
la voluntat d ’alienar a les persones 
que tenia el régim concentracionari 
nazi que arribava a requisar rellot- 
ges, calendaris cosa que provoca 
que moites de les datacions siguin 
errònies o basades en la cronologia 
natural, la dels dies i de les estacions 
climàtiques.

Les quatre referéncies permeten 
caracteritzar un lager sense dutxes, 
amb intents de fuges i amb les 
corresponents seleccions, que es 
feien a l’hivern, i que acabaven amb 
els elegits al KL de Mauthausen. El 
treball era molt dur amb jornades de 
dotze hores fent una pista forestal, i a 
l’acabament de la feina, traslladaven 
pedres des d ’una pedrera propera. A 
més a més, cal afegir el tracte tirànic 
dels kapos, la gana, la sodomia... 
amb un fred alpi extrem. La pròpia 
administracié SS es va veure obliga
da a minorar la indumentària. La 
Inspeccié dels KL autoritzà, el 12 de 
novembre de 1941, l’enviament per 
als deportate de vestimenta per a l’hi- 
vern: cinquanta jerseis, cinquanta 
jaquetes i cinquanta pareils de 
guants i botes de muntanya. Mai 
varen arribar. Per contra, dos dies 
després, la guarnició SS del camp ja 
estava equipada amb uniformes d ’hi- 
vern.’® Les baixes del camp, com 
explica Josep Figueras, foren molt 
escasees, perqué els més febles 
eren traslladats. Tot i aixé, en el ce- 
mentiri de Bretstein hi ha una fosa 
col-lectiva amb alguns cossos, se
gone informa José de Dios Amill.

“Komando Bretstein” és un text des- 
criptiu que pretén aportar dades 
sobre un deis primers kommandos 
que es van crear al KL Mauthausen. 
D’entrada hi trobem cinc grans temé- 
tiques: la metodologia de creació del 
lager, l’autoadministració i la cultura 
material del camp; la valoració de la 
situació deis deportate i del nombre 
de baixes i una cronologia.

Tots els camps exteriors que es ere-
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aren seguien el protocol referit a l’article: un petit grup 
anava a bastir el camp i quan estava acabat hi era transie
nt el gruix de destacats per poder-se dedicar immediata- 
ment a la comesa per a la qual havia estât créât. 
Normalment el lager seguía mimèticament restructura del 
camp central tot i que en un procès de miniaturització. El 
camp es bastía de manera rectangular, amb blocks prefa- 
bricats, envoltat de Elferrades, normalment no electrifica- 
des, amb la barraca dels SS a l’exterior i amb miradors per 
a la guàrdia als angles del pehmetre.'"'

Quant al nombre relativement baix de morts caldria expli- 
car-la pel fet que eis ferits en accidents laboráis o eis 
malalts es traslladessin al camp central en el camiè que 
efectuava el ravitaillement perqué aquí no hi havia revier, 
infermeria, i en el cas de mort serien comptabilitats al mut- 
terlager, a Mauthausen.

La valoració que fan els supervivents en relació que era 
un camp on es rebla un tracte més favorable que als camps 
de Gusen, Steyr o Ebensee, es genèric entre eis veterans. 
Val a dir que en camps petits, amb autoadministraciè 
mononacional espanyola, i situats a la perifèria del sistema 
concentracionari del KL Mauthausen, el règim diari no era 
tan esthete i cercava més que l’extermini, el rendiment 
economic. També caldria valorar el période d ’activitat d ’a- 
quest kommando en un moment de sobredimensionament 
del camp central cosa que generava disjuncions i que 
esmortei, en alguns lagers, la repressié.

Al Kommando de Bretstein es donà per primera vegada 
que la força de treball dels deportats, la mà d ’obra con- 
centracionària, fou proporcionada per les SS, de manera 
remunerada, a una empresa privada per obrir una carre
tera en una zona alpina. Aquesta actitud preludia la muta- 
ció de funcions que aniden patint els camps de concen- 
tració, que passarien de la detenció preventiva, la 
Schutzhaft, amb un carácter policíac i penal, defensada 
per la RSHA que era l'encarregada de la deportació als KL 
i del seu cap Reinhard Hey-drich, a una visió més econo- 
micista, defensada per Heinrich Himmler, Reichführer-SS, 
i vehiculada per la WVHA^® d ’OswaId Pohl, de conjugar 
una fundó de reeducació, sense cap ideologització deis 
deportats, m itjançant la discip lina, que contribuía a 
engrandir les infrastructures del Reich i a aconseguir 
recursos que permetessin costejar els plans de germanit- 
zació de l’espai vital que es crearla a Test d ’Europa. 
També l’ús d ’aquesta força de treball en feines de temps 
de pau, ens fan pensar en un période on encara els 
triomfs deis exércits alemanys feien albirar la victória i 
feien creure innecessária la mobilització absoluta de la má 
d ’obra concentracionária per a la producció bél-lica.

Vosé CARRERAS (1991). “Komando Bretstein”. Híspanla (París), 
núm. 5, abril-mayo, 3- época, p.3.

'Ernest GALLART i Silvia SÁIZ (1999).’’Historia oral i deportació 
republicana espanyola al KL Mauthausen: el cas de Castellar del 
Vallès”. Arraona (Sabadell), núm.22, hivern, p.33-57 i David 
SERRANO (2001). Un catalá a Mauthausen. Barcelona, ed. 
Pórtic.

'AMC.Tons...2.3.iresí/mon/s.Enreg¡strament del testimoniatge 
oral de Fernando Moiset sobre la seva deportació al KL 
Mauthausen i kommandos. 25 de gener de 1997.

‘'AMC.fons...2.3.1Tesf//7?on/s.Enregistrament del testimoniatge 
oral de Francese Cornelias en relació als republicans supervi
vents del KL Mauthausen establerts a l’Alta Austria i sobre els 
deportats locals de Castellar del Vallès. 6 d ’agost de 1998.

^Es tracta de Santiago Martínez i d ’Antonio Marín.

®AMC.Fons...2.4.4.4. Entitats. FEDIR. Fichas de los afiliados del 
Comité Interdepartamental de la Región de París, s.n.¡ AMC. 
Eons...2.4.4.4.Entitats.FEDIR. Supervivientes de Mauthausen, 
p.15; GALLART i SÁIZ (1999), ob. cit. i - (1990).”Necrológicas”. 
Híspanla (París), núm. 3, octubre-noviembre, 3- época, p.10.

'Datenbank Steiermark.htm

®José de Dios AMILL (1995). La verdad sobre Mauthausen, 
Barcelona, Sírius Edicions.

^Ernest GALLART i Silvia SÁIZ (1999).“Una história de vida de 
postguerra: de Fontscaldes a Mauthausen”, comunicació pre
sentada a 1939 Catalunya. Jornadas sobre la fi de la guerra civil, 
celebrades a Olot els dies 5 i 6 de febrer de 1999, organitzades 
pel Patronat d ’Estudis Histories d'Olot i Comarca, 15 p.

“̂AMC.Fons...2.3.'/.Tesi//7?on/s.Enregistrament del testimoniatge 
oral d ’Antonio Velasco sobre la seva deportació al KL 
Mauthausen i kommandos. 28 de març de 1997 i el conjunt d ’ar
ticles apareguts a Hispania entre 1993 i 1997, números 16-23, 
amb el titol “La trágica odisea de un evadido”.

^'MAUTHAUSEN 3.881 (1973).”Un 1 de noviembre en el campo de 
Bretstein”. Hispania (Paris), núm. 46, p.11.

''Christian BERNADAC (1976). Des jours sans fin. Paris, Éditions 
France-Empire.

''Christian BERNADAC (1976), ob. cit.

'“Eugen KOGON (1970). L ’État SS. Le système des camps de con
centration alemands. Raris, Éditions du Seuil.

'®WVHA: Wirtschaftverwaltungshauptamt, Oficina Central de 
l’Administraciô Económica de les SS.
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Trojectorio vital de francesa Cannellas
Silvia Sáiz - Ernest Gallart

Resseguir la trajectôria vital de Francesc Cornelias suposa caracteritzar alhora 
una historia de vida’ i un model de deportado espanyola al KL Mauthausen. La 
seva experiència personal explicarla els itineraris concentracionaris dels inte
grants del Kommando César i presentarla similituds amb altres kommandos 
exteriors com seria el cas del de Bretstein i del de Leibnitz, a Estíria, i del de 
Passau, a Baviera.

El present resum és una síntesi descriptiva, de diferente materials que s’han 
enregistrât, publicat o recopiiat al voltant de Francesc Cornelias i que consti- 
tueixen la seva historia de vidaL

Francesc Cornelias pertanyia tipológicament ais homes d ’acció sorgits a redós 
de les organitzacions obreres del période anterior a la Guerra Civil Espanyola. 
Nascut el 9 de gener de 1917 a Castellar del Vallès, en una familia obrera, ben 
aviat va adquirir unes profundes conviccions Ilibertáries que el portaren a militar 
a la CNT. Un cop esclatat el sollevament militar de juliol de 1936 s’allistá volun
tan a la columna Solidaridad Obrera i destinât a combatre al front d ’Aragó. 
Reclamat per organitzar les coHectivitats, retorna a Castellar. Quan va ser cri
dada la seva lleva l’any 1937, ingressá a l’exércit republicá, a la 213 Brigada 
Mixta, 66 Divisió del XXé Cos d ’Exèrcit. El mes de desembre participà en eis 
combats de Terol i posteriorment a la batalla de l’Ebre.

L’ÈXODE
El gener de 1939, devant l’esfondrament republicà a Catalunya, inicia la retira

da cap a la frontera francesa que creua a principis de febrer per les muntanyes 
que envolten Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales), des d ’on fou conduit per 
gendarmes fins al camp de fútbol que havia esdevingut camp de trànsit.

L’INTERNAMENT
L’estada a Arles-sur-Tech seria breu. En camié va ser traslladat a Argelès-sur- 

Mer, a la costa dels Pyrénées-Orientales. En arribar, ja va trobar el camp una 
mica organitzat, tôt i que les condicions de vida seguien sent molt dures. El 
camp s’ordenava en illots de barraques i a cadascuna hi havia una cuina a cura 
dels internats. A les raclons, escasses, hi predominaven les llegums i les verdu
res i la earn era escassa. En un extrem del camp s’instaMaren les latrines que es 
buidaven regularment. Les malalties corn la sarna, la colitis i la disenteria, eren 
omnipresente. L’aigua per al consum s’obtenia de les mateixes platges amb 
bombes de mà. La vigilància del pehmetre era encomanada als gendarmes i als 
senegaleses. Més a l’exterior, per détenir eIs fugitius, patrullaven spahis^ a 
cavall. Posteriorment va ser traslladat als camps de Barcarès i de St.-Cyprien 
(Pyrénées-Orientales).

L’ESTADA A LES COMPANYIES DE TREBALL
Cap a finals de 1939, un cop esclatada la 2a Guerra Mundial, Francesc 

Cornelias fou obligat a enquadrar-se en una companyia de treballadors militarit- 
zada que realitzava tasques de fortificacié per a l’exèrcit francés, concretament 
a la 114 i destacat a la Ligne Maginot“ a la zona de la Moselle. Aquí es construía 
una rasa antitanc i uns blockhaus de ciment armat. La companyia era vigilada

per una desena de gendarmes que 
els donaven un tracte fred, quasi des- 
pectiu. Per contra, els soldats i els 
sots-oficials franceses es comporta- 
ven millor.

L’INTERNAMENT EN UN STALAG
Quan l’exèrcit alemany inicié l’ofen- 

siva sobre França el maig-juny de 
1940 i arribaren a la Ligne Maginot, 
Francesc Cornelias es trobava en un 
tren de transport de material de cons- 
trucció a l’altura de Remiremont, als 
Vosges, quan va ser requisat i portât 
a una caserna d ’on s’escapolí i pren- 
gué direcció Sud. Désorientât, passé 
de control en control fins que fou aco- 
llit per un contingenf del 28è regiment 
d ’Enginyers, companyia de rédio, 
que l’enquadré. Per rédio s’assa- 
benté de l’ordre de deposar les 
armes que ordenava el mariscal 
Pétain i el 22 juny de 1940 es Iliuraren 
a la Wehrmacht que els capturaren i 
els traslladaren, a peu i durant quatre 
dies, al frontstalag^ 210, als voltants 
Estrasburg, al Bas-Rhin. Poe temps 
després, l’instaMaren en una caserna 
a la mateixa ciutat d ’Estrasburg, con
vertida en l’sia/ag® V-D. Aquí compar
tía recinte amb presoners de guerra 
franceses i anglesos. A Francesc 
Cornelias el destinaren a treballar 
carregant barcasses als molls del 
Rhin i a desmontar fébriques que 
eren transportades a l’interior del 
Reich.

A principis de desembre de 1940 els 
republicans espanyols foren interro
gáis per la Gestapo^ que procedí a 
realitzar unes fitxes personals i pocs 
dies després foren informats que 
serien traslladats a Austria en qualitat 
de treballadors civils. La nit de I’l l  al 
12 de desembre de 1940, vuit-cents 
quaranta-sis espanyols de ¡’stalag
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d ’Estrasburg foren traslladats en tren 
de passatgers fins a l’estació de 
Mauthausen on arribaren el 13 de 
desembre®.

L’ESTADA AL KONZENTRATIONS
LAGER MAUTHAUSEN

A l’estació de Mauthausen hi arriba
ren de matinada. Allí els esperava un 
destacament d ’SS amb gossos. Quan 
el tren s’aturà, els feren baixar a crits, 
formar i dirigir-se al camp passant pel 
mig del poblé. A la sortida, hi ha una 
drecera que travesea pel mig de bos- 
cos; era aqui on s’iniciava la violéncia.
El pas era rápid i, si aigú no seguia, 
era colpejat.

Quan el grup de Francesc Cornelias 
va arribar, accedí al camp per la porta 
principal. Formaren i els comptaren.
Els rebé personalment el comandant 
Frank Ziereis® auxiliat d ’un intèrpret.
Va fer una arenga plena d ’amenaces.
Els trámite d ’admissió foren els de 
rigor: primer, hagué de despullar-se i 
deixar tota la roba davant seu; segui- 
dament, els barbers li afeitaren totes 
les parts del cos, el dutxaren i li pro
porcionaren l’uniforme de déportât 
(pantaló, jaqueta, abrió, caiçotets 
llargs, una camisa i una gorra, el müt- 
zerí) en roba ratllada de coto, prima i 
de mala qualitat; i finalment fou ads- 
crit a una barraca de quarantena, on 
fou rebut pels kapos^°. Quan entrà al 
camp, també passé un reconeixe- 
ment mèdic a cura d ’un grup d ’ofi- 
cials sanitaris de les SS.

Al cap d ’uns dies reberen el número 
de la matrícula i el triangle que indica- 
va la seva categoría i la nacionalitat, i 
que calia cosir a la part superior
esquerra de la jaqueta. En el seu cas era el triangle blau d ’apàtrida i amb la S 
d ’span/er amb el número 4717.

Els horaris eren llargs i penosos, especialment a l’estiu. Els llevaven al voltant 
de les cinc del matí a crits i bufetades, es rentaven ràpidament - mullant-se la 
cara - i, de seguida, cap a fora. Formaven fins que apareixia el SS responsable 
de la barraca. Abans que arribés els caps ô'stube^'' ja els havien comptât diver
ses vegades. Donaven el total i el SS responsable s’ho mirava i tornava a comp- 
tar. Si estava conforme, feia trencar files i es repartía un succedani de café. 
Després es procedía al recompte general del camp, que es feia un cop al mati 
i un altre al vespre. Fins i tot els morts del dia s’hi hav en de posar perqué qua- 
dressin les dades. Si no faltava ningù, es formaven els grups de treball i sortien 
del camp en formacié de cinc marcant el pas perqué poguessin ser comptats 
de nou. Quan en faltava algún, per equivocacié o fuga, la formacié podia durar

Francesc Cornelias, Andreu Blasi i 
Josep Carreras un cop alliberats, a 
Vöcklabruck, el maig de 1945. AMC. 
Fons sobre la Deportació 1939-1945 
2.1.Fons Fotografie.



36
168 DOSSIER

Inores i hores. N’hi havia que queien desmaiats i calla sostenir-los. Quan feia 
fred, que era sovint, es fregaven les espatlles per no gelar-se.

Al camp es passava molta gana i es cercaven tota mena d ’estratègies per 
aconseguir suplements tot i que si eren sorpresos “organitzant” queviures, eren 
morts.

La resta del mes desembre de 1940 i de gener de 1941, passá la quarantena^^ 
i no el feren treballar; únicamentfer instrucció: dues hores al matí i dues hores a 
la tarda.

Dins el camp central, estigué destinât uns dies al grup de la cuina, al kom- 
mando de la carretera, i tres setmanes a la pedrera, que dista uns cent metres 
del camp baixant per una escala costeruda, amb cent vuitanta-sis graons irre
gulars i cantelluts.

EL DESTACAMENT EN KOMMANDOS EXTERIORS
A principis de juny de 1941, a l ’apellplatz^^ de Mauthausen van fer una crida als 

espanyols. Formaren i els SS passaren revista a les files i feren una selecció. 
Només escolliren aquells que semblaven més forts. Un SS eis digué que allà on 
anaven tindrien molta feina i molt menjar. Francesc Cornelias adoptà una postu
ra vigorosa i fou seleccionaL^ El 6 de juny^®sorti en un grup de treball compost 
exclusivement per depórtate republicans espanyols, uns tres-cents cinquante, 
kapos inclosos, cap a un indret situât a seixanta quilômetres de distància de 
Mauthausen, a Vöcklabruck, a Oberösterreich. L'oberkapo i lagerâlteste''^ del 
grup era César Orquin, un valencià que parlava molt bé l’alemany i que havia fet 
d ’intèrpret a la barraca 6 i de winkekkapo'^ a la pedrera.

Els hi enviaren per tal que construïssin un pont sobre el riu Vôckia i eIs acces
ses per fer una variant, per tal que la carretera no passés pel mig de la localitaL®. 
Quan hi arribaren, el camp ja estava construit al costat d ’una barriada, a prop de 
la carretera que va de Linz a Salzburg, a tres-cents metres de l’estació, en una 
zona anomenada Wagrain.

La feina iniciada a Wagrain no s’acabà, com la de tants altres kommandos, i als 
voltants del 17 de maig de 1942 tot el grup fou enviât a un llogarret a la riba del 
riu Enns, a Oberösterreich. Ftavien restât a Vöcklabruck poc més d ’onze mesos.

El 8 de febrer de 1942 s’iniciaven eis treballs de construcció del basament per 
a una central hidroeléctrica per a l’empresa Ennser Kraftwerkbau AG, a la riba 
del riu Enns, a Ternberg, tot i que eis integrants del Kommando César no hi van 
arribar fins el 17 de maig. Ternberg era un kommando gran, amb un lager ampli, 
compost per moites barraques, on hi havia presoners de guerra i treballadors 
civils que tenien més Ilibertat. Amb élis, eis espanyols, ùnics deportats, inter- 
canviaven pa per cigarretes^T

La feina era molt feixuga i els espanyols col-laboraren en l’excavació deis fona- 
ments, en la construcció del mur de la presa i deis accesses. La feina no s’a
cabà, com en tants altres kommandos, i després de poc més de vint-i-vuit 
mesos, el 18 de setembre de 1944, deixaren Ternberg i retornaren cap el KL 
Mauthausen.

EL RETORN AL CAMP CENTRAL
Al KL Mauthausen romangueren dos mesos i mig al camp III, el de quarante- 

na, en una barraca on no havien de fer res. El Kommando tenia bona reputació 
entre els oficiáis i el reservaren per treballar en comeses més importants pel 
decurs de la guerra.

EL KOMMANDO CÉSAR A REDL-ZIPF
A principie de desembre de 1944, els destinaren a reforçar un kommando en 

el quai es fabricaven missils, els V-2, i es falsificava documentació i paper mone-

da^° i que ja existia des de setembre 
de 1943 quan, es construí un lager 
dependent del KL Mauthausen al 
poblé de RedI-Zipf, a Oberòsterreich, 
a quaranta-dos quilômetres de 
Salzburg. Era un complex soterrani 
que aprofitava les caves d ’una fábri
ca de cervesa, la Brauerei Zipf. La 
feina al camp consistía a fer fona- 
ments i estructures amb ciment armat 
per instal-lar una nova banda de 
motors que produïssin exigen liquid, 
combustible per ais ginys, i refer els 
bancs de proves. El lager es trobava 
en uns camps al costat d ’una carrete
ra molt recta, a uns tres-cents metres 
dels túnels. Era un camp internacio
nal on hi havia presos de moltes 
nacionalitats.

L’ALLIBERAMENT
A principis de maig de 1945^  ̂ els 

feren formar a I’appellplatz^^. Porta- 
ven tot I’equip i anaven provistos de 
queviures repartits del magatzem de 
la cuina. Els condui'en al camp 
d ’Ebensee, situât a cinquanta quilô
metres, a la riba del llac Traunsee. 
Caminaren tot el dia fins que arriba
ren a una casa de pagés, a Gam- 
pern, a Oberòsterreich, on els guàr- 
dies tenien planejat fer nit. Van dormir 
a la quadra, a la palla, tots junts, amb 
els SS. L’endemà continuaren la 
marxa vorejant el llac Attersee en 
direcció sud per la riba esquerra. Hi 
havia muntanyes molt altes; al mig, la 
carretera i el llac. Francesc Cornelias 
tenia molta por d ’anar al camp 
d ’Ebensee perqué recordava Ba- 
dajoz^T Temia que, en un moment, 
matessin els deportats dins d ’aquest 
camp. I no hi volia anar de cap mane
ra; no volia perdre la vida en el darrer 
moment.

La columna continué caminat mig 
formada, perqué els SS no miraven 
gaire prim. Es va proposar assaltar 
els guardians i prendre’ls-hi les 
armes i les dues metralladores que 
portaven i després fugir muntanya 
amunt i a dalt fer linia. Hi hagueren 
pogut combatre molt bé perqué eren 
muntanyes pelades; no hi havia cap 
arbre i no s’haguessin pogut embos
car. Però no es posaren d ’acord i si 
no es feia en conjunt Francesc
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Cornelias opina que no hagués anat 
bé. I seguiren marxant. El cap dels 
guardians era un noi del Tirol que mai 
no els havia fet res, al contrari. La 
resta de la guàrdia eren volksdeuts- 
ches, alemanys ètnics dels Balcans, 
camperols de lugoslàvia i de Ro
mania, que no s’havien ficat amb élis; 
ja veien la guerra perduda.

Seguiren en direcció sud perqué 
calia arribar allá on fes. S’aturaren al 
peu d ’una muntanya i eis SS ja no 
tenien molt interés a vigilar. Era el dos 
de maig i feia un sol molt calent. 
Estaven asseguts sobre una soca de 
pi i el SS que Francesc Cornelias 
tenia a la vista portava el fusell traves- 
sat sobre els genolls i dormia, només 
mirava de tant en tant, i tornava a dor
mir. Cornelias va dir en Josep 
Carreree que se n’anava. A dos-cents 
o tres-cents metres Li havia arbres, 
un bosc molt espés, i una muntanya 
molt costeruda; s’hi corrien els tapa- 
rien les branques. Carreree decidí 
seguir-lo. Dos valencians^" que esta
ven al costat ho van sentir i van 
demanar afegir-se a l’escapada. Els 
quatre van correr cap ais arbres i van 
pujar corrent fins que van perdre Talé. 
No van sentir cap tret. Pujaren fins al 
cim i des de dait estant divisaven el 
Ilac i la carretera que passava al cos
tat. Veien el moviment de tropes, la 
retirada d ’una divisió blindada. Varen 
estar allá tres o quatre dies fins que 
varen veure unes tropes estrangeres 
en camions. Aleshores varen baixar i 
s’adonaren que estaven alliberats. 
Pararen els camions i es posaren en 
contacte amb els americans. Un ofi
cial els va demanar que s’adrecessin 
a un poblé que era a prop on els 
donarien menjar i allotjament i els 
explicà que la guerra estava pràctica- 
ment acabada. Es van acomiadar i 
continuaren, ja Iliures, la seva marxa, 
sense resisténeia ni combats, per la 
riba del Ilac. Molt a prop d ’alli coinci- 
diren amb un altre espanyol del grup 
de Redl-Zipf, Andreu Blasi Rabasa^®, 
que els explicà que els guàrdies de la 
columna que havien deixat enrera, 
quan van veure els americans, tiraren 
els fusells i van fugir cap als boscos, 
alliberant els altres deportats. ^

^Segons la nomenclatura que proposa Norman K. Denzin. Vegeu Daniel BERTAUX (1993). 
“La perspectiva biogràfica...” dins La Historia orai: métodos y  experiencias. Madrid, 
Debate.

^Bàsicament es tracta dels següents materials: David SERRANO (2001). Un cataiá a 
Mauthausen. Testimoni de Francesc Comeiias. Barcelona, Pòrtic; Ernest GALLAR! i Silvia 
SÁIZ (1999). “Historia orai i deportació republicana espanyola al KL Mauthausen: el cas de 
Castellar del Vallès”. Arraona (Sabadell), núm. 22, hivern, p. 33-57 i del Fons sobre ia 
deportació 1939-1945 dipositat a l’Arxiu Municipal de Castellar del Vallès (AMC) les sub- 
seccions 2.4.2. Expedients personáis i 2.3.1. Testimonis.

^Tropes colonials de cavalleria nord-africanes que servien a l’exèrcit francés.
“Sistema de fortificacions construit, els anys 30, per iniciativa del ministre André Maginot 

davant la frontera alemanya.
'Els frontstaiags, abreviatura de frontstammiager, eren camps de presoners de guerra pro

visionals, emplaçats a les immediacions de les zones de combat.
®Els staiags, abreviatura ä ’stammiager, eren camps estables de presoners de guerra.
'Gestapo, Geheime staatspoiizei, policia secreta de Testat que formava part de la RSHA.
'Montserrat ROIG (1995). Eis cataians ais camps nazis. Barcelona, Edicions 62, p. 517.
^L'SS-Obersturmbannführer (tinent coronel) Frank Ziereis, era un antic fester que feu una 

ràpida carrera dins el batalló que s’encarregava de la vigilància dels camps, el batalló SS 
Totenkopfverbände. Era el responsable del sistema concentracionari del KL Mauthausen. 
Fou ferit de mort el 23 de maig de 1945 pels antics deportats quan tractava de fugir.

“̂Mot d ’origen italià, ii capo, la testa. Déportât responsable dels grups de treball. Amb molta 
freqüència es tractava de detinguts de dret comû.

"Deportate responsables d ’un stube, una de les dues aies en què es divideix una barraca. 
Era un bon desti dins del camp.

’^La quarantena, entesa com a período d ’aïliament preventiu sanitari i d ’aclimatació, fou pas- 
sat per tots els deportats quan entraven al KL Mauthausen, fins i tot quan retornaven d ’una 
estada en un kommando exterior. Ara bé, la durada mai arribà als quaranta dies, sempre 
fou molt inferior en funció de les necessitats de mà d ’obra del sistema concentracionari i 
en alguns casos no passà d ’una nit. Tot i estant en aquest período se'ls feia traballar.

"Pati de recomptes i de reunions.
"Els deportats que formaren el Kommando testifiquen sempre que per diferente mitjans, 

converses entre deportats, confidéncies d ’espanyols situate a les oficinas del camp o per 
la coneixença personal de César, procuraren tenir el millor aspeóte durant les seleccione 
per ser escollits.

"La cronologia prové d ’un document del mateix Cornelias anomenat Historia dei primer 
grupo de españoies que salimos dei campo de Mauthausen, Austria, 12-3-1999.

"Responsable deis grups de treball i del iager.
"Terme despectiu que fa referéncia als responsables secundarle del treball.
"Els treballs foren adjudicate a Tempresa DEST, Deutsche Erd und Steinbruch Geseiiehaft, 

una firma de la SS, per encàrrec de les autoritats locals de Vöcklabruck.
"L ’empresa civil per a la qual treballaven donava una prima per bon rendiment que consis

tió en un nombre de cigarrets diaria. Al traballar amb presoners de guerra i empleats civils, 
existia la possibilitat de fer bescanvis de tabac per queviures.

^'Aquesta informació, per la seva natura, tot i que la refereix com a coetània, fou coneguda 
evidentment a posteriori.

partir de gener de 1945 els treballs s’anaven paralitzant. Els enginyers I els tècnics no 
vollen córrer riscos ara que la fi de la guerra i del III Reich era tan propera. El camp s’ana- 
va buidant poc a poc. Circularen rumors que els espanyois serien retornats al KL 
Mauthausen i a finals de març els feren formar. César Orquín en separà cent i els trans
portaren en camions a Gusen II. Malgrat la mala fama d ’aquest camp, foren molt ben 
rebuts tant pels kapos com pels SS. L’explicació és ben simple: el cap dels kapos era un 
espanyol, Indalecio González, “el Asturias”. Dos grups més d ’espanyols abandonaren el 
iagere\ 24 i el 27 de març en direcció al KL Mauthausen. Afináis de mes, no quedaven a 
Redl-Zipf més que noranta poloneses, vuitanta espanyois, cinquanta italiana, nou france
ses, sis txecs i alguns alemanys, belgues, iugoslaus i russes.

^^Els més débils i els eslaus sortiren en camions cap al camp d ’Ebensee. La resta, els llatins, 
anirien a peu escortats per una petita guàrdia.

^'Durant la primera fase de la guerra civil, el 13 d ’agost de 1936, les tropes del general 
Yagüe, que es dirigien a Madrid, assetjaren Badajoz, que oposà una aferrissada resistèn- 
cia. En dia i mig, dominaren la ciutat. L’ocupaciô fou seguida d ’una durissima repressió 
contra els defensors, que foren concentrats a la plaça de braus i afusellats. Es calcula que 
hi moriren al voltant de dues mil persones.

“̂Es tracta de Santiago Martinez i José Marin.
“ Andreu Blasi Rabasa (10 de novembre de 1910, Selva del Camp, Tarragona - 4 de juliol de 

1990 Vöcklabruck) déportât amb la matrícula 4.632 al KL Mauthausen.
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CUINA

Fa poc més d’un any que es va obrir un 
restaurant de cuina grega, ALE- 
XANDRÓS, a Sabadell. Un servidor, va 
pensar que la cuina d’un poblé tan viat- 
jat per la Historia, necessàriament devia 
tenir un interés. No es pot subsistir 
mil-lennis i mil-lennis, endrapant men- 
jucs globalitzats, com un ignorant. Vaig, 
dones, fer la prova. El résultat, satisfac- 
tori; la visita -ergo-, repetida. Satis- 
factòriament, també. Diverses vegades. 
L’establiment es troba en una àmplia 
casa del carrer de Sant Quirze, a la can
tonada amb el dedicat al poeta Joan 
Maragall (la casa pairal de la seva mare 
-una Corina- és alla). La meva èvia l’a- 
nomenava «carrer del purtalitu», sembla 
que pel portalet de la muralla que hi 
hagué en aquest Hoc. Al restaurant s’hi 
pot veure, regularment, una bona con- 
curréncia. Una certa part, és gent jove; 
senyal que troben mòdics els preus.

Però, per saber més coses de la cuina 
grega -com de tot- no hi ha com pre
guntar a qui en sap. A més de menjar- 
ne, de tant en tant. El senyor Xavier 
Carrasco, el qual, junt amb el senyor 
Jordi Tubert a la cuina, duu el restaurant, 
ha tingut l’amabilitat de respondre’m.

Els aliments -hortalisses, llegums, 
carns i peixos; l’oli d’oliva- de la cuina 
grega, són poc més o menys els matei- 
xos que usem aquí; quins serien els 
que podríem considerar, poc o molt, 
exótics?

Prácticamenttots, són els mateixos. Que 
no es mengi aquí, hi ha el pámpol de 
vinya. Potser és Túnica cosa que nosal- 
tres no mengem, i ells sí. A Grècia ja está 
documentât, a Tantíguítat, que embolíca- 
ven aliments amb aquesta fulla, per cui- 
nar-los i que, en coure’ls, els hi traspassa
va el gust. S’hi feien peixos... Actualment, 
el que més s’hi fa és el dolmás, un pámpol 
farcit d’arrés o de carn que, després, pot 
anar amb una salsa d’ou i llimona, o amb 
iogurt, o amb una salsa blanca, feta amb 
farina, aigua i una mica de vinagre. Hi ha 
diferéncies en les combinacions, com la 
del cogombre amb el iogurt, posem per

Lo cuino grego
Joan-Antoni Ferran

cas. A les combinacions amb iogurt, sobre tot, no hi estem acostumats. Només es pren 
com a postres, aquí. En canvi, a Grècia, s’utilitza percuinar. També cal dir que és un país 
d’olives. Se’n mengen moites. I no tan sois la de Kalamata, negra i punxeguda, que és la 
que coneix tothom. N’hi ha de verdes, de negres, amb all, sense all, amb romani... I far- 
cides, però d’ametlla. D’anxova no, tot i que en mengen, d’anxoves, i la tradició de fer-ne 
és antiquissima. També hi ha una oliva, la kolosal, grossa com un ou de gallina, que a 
Xipre Tenfilen en un bastonet i la fan a la brasa. És exquisida. Primer les deixen marinar 
un pareli d’hores amb oli, orenga, llimona i una mica de pebre. Després, cap al foc. I 
están...

Potser no és aixi, perqué la nostra cuina d’avui és menys especiada que la d’abans, 
però sembla que hi ha la tendéncia «com més a LIevant, més perfumat el menjar». 
Els Italians, aromatitzen més que nosaltres. Recorren a herbes diverses, Torenga, 
Talfàbrega... Per cert, d’aquesta darrera, en diuen basilico, nom agafat del grec 
(basileus =rei). Els grecs clàssics consideraven aquesta mata, la reina de l’herbari. 
Els d’avui, han incorporât les influéncies orientals que comparteixen amb la cuina 
turca, i fan servir força les espécies, a més de les herbes aromàtiques. Quines són, 
les espécies més usades?

La canyella s’utilitza moltissim, no tan sols amb el dolç, com es fa aquí, ara, sinó 
també ais estofats, per adobar la earn; després, el clavell -sempre en petites dosis, 
perqué el clavell és terrible, si et passes! El pebre negre, la nou moscada... Les matei- 
xes espécies que nosaltres. L’ùnica que no he trobat mai aquí, és el bahari, que no sé 
com se’n diu en catalá, i és com un gra de pebre més gruixut, molt aromátic. El por- 
tem d’allá, sempre. S’utilitza, però tampoc no gaire: per a alguns estofats, algún plat 
concret... També s’utilitzen força les herbes: Torenga, la menta, Talfàbrega -el vasili- 
kós] el nom ha perdurât, també, a Grècia-, el romani, la farigola, el marduix -en grec 
se’n diu matzourana-, la sàlvia... Però sempre, tant les espécies com les herbes, en 
quantitats petites, només per donar una mica de sabor. No passa com a la cuina àrab 
0 a la india, molt més carregades d’aquests condiments. No es fa servir gaire, el pebre 
vermeil; només en algunes illes, a la zona de Corfú, a TEpidia i la Macedònia, per 
exemple. A la resta de Grècia, no s’utilitza. L’alfàbrega, en canvi, s’utilitza molt a les 
illes jòniques: Corfú, Zacint... A Creta, també. Es pot dir que els amaniments univer- 
sals són pebre i canyella -gairebé per a tot, també- i oli i sue de llimona.

0  sigui, que no hi ha tantes diferéncies.
Exacte. Em trobo, a vegades, amb clients que em pregunten si la cuina grega és molt 

picant. Sempre els die que no, que el pebre que porta, no li arriba a donar picantor, 
just el perfum. Però tot depèn del gust, és ciar; sempre hi ha qui li agrada que piqui, i 
carrega més. La diferència més evident, és el costum d’adobar les carns amb espé
cies, sobre tot amb canyella, que aquí s’ha anat perdent.

Certament. Hem passât el protagonisme als sabors de les carns i, en generai, de 
les matéries. Tampoc no bevem, ja, les «pimentes de clareyaS> de la nostra cuina 
medieval, ni l’hipocràs, ni els vins perfumats amb canyella, que el barò de Maidà 
alaba al seu «Calaix de Sastre». Una cosa que ens sorprèn, dones, és el retzina, el 
vi perfumat amb resina de pi que, begut de tant en tant, és prou agradable. Quins 
altres vins fan, els grecs?

Ui! N’hi ha moltíssims. I moites varietats de raím. Un deis més famosos és el nemea. 
Está documentât de molt antic. El retzina, que és el més “estrany”, és el vi tipie de TÀ- 
tica, la zona d’Atenes. La resta de vins son “normals”, vistos des d’aquí. Cada zona té 
els seus, com a tot arreu; el nemea, per exemple, del Peloponés, és un negre que es 
fa amb el ra'ím que en diuen agiorgítikos -el raím de Sant Jordi {[Agios Giorgos] també 
és patró de Grècia)- i, diuen, és Tavantpassat del nostre «ull de liebre». Darrerament,
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s’hi van introduint les vanetats franceses que s’estan escampant pel mon: el cabernet- 
sauvignon, el merlot, el chardonnay... Però de les autòctones, n’hi ha algunes d’ex- 
ceMents. A la Macedònia hi ha vins molt bons, per exemple. El de Nàousa, d ’una varie- 
tat que se’n diu xinómavros, nom que vol dir «àcid I negre». Després, hi ha uns doiços 
exceMents: el vi de Samos, que és un moscatel! dels bons -  bons, i està considérât 
dels millers de la zona; el mavrodafni, negre, de doiçor natural, que és semblant al vi 
de Màlaga. A vegades, hi ha clients que em diuen: «el vi grec no m’agrada». LIavors, 
cal preguntar-los quins nan tastat; sempre et diuen: «aquell que té gust de pi». I acla- 
rir-los que n’hi ha una colla, per triar.

També podem parlar del seu iogurt i d’un formatge extraordinari, el feta, frese, però 
saladet. D’aquest darrer, se’n pot trobar en algunes botigues; el iogurt, dius que el 
prenen no tan sols per postres, com aqui. Quins usos culinaris li donen?

En alguns plats, sobre tot earns -pollastre, conili, xai- que es couen al forn. Quan el 
tall està quasi rostit, es treu, es cobreix de iogurt i es torna a entornar, per a qué faci 
com una crosta. És un plat molt tipie, sobre tot a l’interior de Grècia. És curiòs, però, 
que el iogurt, cuit, perd aquella acidesa que té, i queda molt semblant a una crema de 
llet. La crema de llet, no la fan servir mai.

Reaiment, la crema de llet, corn a salsa, va entrar a les nostres cuines fa ben poc. 
Abans -en dèiem «flor de Net»- només es muntava, per fer-ne nata.

En grec se’n diu anthôgala, que és el mateix: «flor de llet».

Què li dirieu, per animar-la a tastar la cuina grega, a una persona poc partidària de 
sortir-se del costum?

És el nostre pa de cada dia. M’han arribat a preguntar si féiem sargantanas fregides! 
Grècia també és a la Mediterrània, no mengen res d’estrany. Suposo que la Ilunyania 
geogràfica deu fer pensar en una cuina rarissima. I culturalment, som força prôxims. 
Les olors tipiques de la cuina grega sòn l’orenga, l’oli, la llimona i el vinagre.

En aquests articles, sempre hi ha alguna recepta. Pots explicar com es fa la mou- 
sakàs, que em sembla un avantpassat de la lassagna italiana?

He sentit dir que aquest plat és originari de Constantinople. Dels grecs d’allà. Els 
turcs el fan, també. En diuen patlican musakkasi, nom que evidencia la mateixa arrel. 
De fet, en algunes liles gregues, aquest plat no s’hi introdueix fins a principis d’aquest 
segle. A més, hi ha infinites formes de fer-lo. És corn la fruita de patates, o la paella; 
cada casa les fa a la seva manera. Hi ha qui hi posa patata, i qui no, a la mousakàs. 
Sempre, sòn capes; es pot començar amb alberginia, després patata i fer-lo amb 
patata i carabassò, o només amb carabassò. LIavors la earn i, finalment, el beixamel. 
Hi ha una variant, el pastisio que, tot i la influèneia italiana, no és ben igual a la las
sagna. Es fa amb pasta, però amb macarrons -macarrons sencers, llargs- o amb 
spaghetti-, en Hoc de pasta plana. I queda igual que la mousakàs-, llavors, quan és 
fred, es talla.

I la recepta?
És una mica entretingut, fer aquest plat. Nosaltres fem la mousakàs amb patata. Es 

talla la patata, a rodanxes mitjanes, es fregeix una mica i es deixa escòrrer l’oli. 
Després, l’alberginia; també es talla a rodanxes, es fregeix i es deixa degotar. Hi ha 
qui la talla pel llarg, però queda millor a rodanxes. Després, per fer la earn, cal sofre- 
gir la ceba; s’hi afegeix la earn i, quan tot allò comença a fregir, “s’apaga” -en diuen 
“apagar”- amb un raig de vi. Després, les espècies: canyella, una mica de clavell, i 
molt julivert. Porta molt julivert. Hi ha qui també hi posa pebre o bé orenga, depèn de 
cada casa. Nosaltres hi posem bahari, que és aquella espècia que he dit. Un cop tot 
és cuit, es munta. Una capa de patata, una d’alberginia i una de earn. I es van posant 
capes. Sempre s’acaba amb una de beixamel.

I formatge?
També formatge. Per a què quedi bé, 

cal utilitzar una classe de formatge grec 
que se’n diu kefalotiri. Recorda una mica 
el parmesà, però no tan sec; és una 
mica més cremòs. Entre capa i capa, 
també se n’hi posa una mica. I, final
ment, es gratina.

Quins altres formatges fan?
Molts. Es pensa que el feta és l’únic for

matge grec que hi ha. Potser és el que 
es menja més: es pot posar a les amani- 
des o per cuinar, però tenim, per dir-ne 
alguns, el kefalotiri, que he esmentat 
ara; el kefalograviera, que és semblant a 
un manxec; el manouri, un formatge 
frese, amb un sabor de llet boníssim; el 
graviera-, el kasseri, que seria, per donar 
una idea del sabor, entre un emmental i 
un gruyère; etc. Però aquests, no arri
ben, aquí.

I acabem amb el tipie café grec, que ja 
porta el sucre, préparât d’aquesta mane
ra comuna ais territoris de l’antic imperi 
turc, sense colar-lo. En paraules d’un 
amie meu, aquest café te’l pots heure i 
menjar albora. És el mateix d’aqui, però 
infussionat d’una altra manera?

No, no; és una mena de café diferent. 
Amb el d’aqui, no es pot fer. Ho he pro- 
vat, I no. És un torrat diferent, molt lent, 
molt lent. Fa una altra olor, una mica més 
dolga. I el moien tan fi, que sembla xoco- 
lata per desfer. És el mateix que es fa a 
tota la zona de l’antic imperi ture, a 
Egipte, a Bulgària, a Romania. A tot 
arreu en diuen café turc, menys a 
Grècia, on en diuen café grec. Si dema
nes un café turc, et poden mirar molt 
malament.

Dones res més. No es pot prétendre 
resumir tota la cuina d’un pais en una 
conversa, però he après força. Gràcies.

I a vostès, amables lectors, quan tastin 
la cuina grega, bon profit. O, corn diuen 
eis grecs, kali órexil.

Vi adobat amb gingebre, canyella, cardanom, 
canyella i met

Filadors, 28

Aquesta marca és qualitat

Plaça St. Roc, 24
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DILLUNS
Ubi Sunt?
Pep Hutxa

Atès que els habituais autors d’aquesta secció sembla que, com a minim aparent- 
ment, s’han donat a la fuga, el director d’aquesta publicació m’ha telefonat d’urgència, 
cap a les onze del mati, perqué intenti suplir aquesta insubstituible mancança.

Jo estic ara mateix astorat, esmaperdut, escagarrinat. I no només pel fet mateix que 
no sé quina opinió podria donar d’un equip com el que hem acabat fent per a aques
ta temporada, sino perqué sospito que el desencis que ha pogut originar la pretesa 
fúgida endavant deis meus iHustres predecessors és, de fet, un mal presagi, un mal 
averany, vaja...

Perqué... han deixat de Iluitar pel “nostre” equip? S’han fet socis de l’Espluga del 
Francoli?... Quantes preguntes sense resposta...

En Pere Codonyan, des de Banyuis de la Marenda, TV3, m’ha trucat poc després de 
les dotze per dir-me que els ha vist creuar la frontera a tota pastilla. No sabia si ho feien 
perqué duien algunes restes perdudes de Gescartera cap a Suïssa (per comprar el 
Neuchâtel), o perqué fugien de les represálies americanes contra ells, constituïts, de 
feia temps, en els talibans del barcelonisme al servei del Bin Laden local (res a veure, 
malgrat la semblança homòfona amb Van Gaal...).

Mentre parlava amb el Pere s’estava gravant un missatge al contestador, era de la 
Núha Barcardit, Nova York, TV3, on deixa dit que els ha vist participant en les tasques 
de desenrunament: dos homes fets per a la lletra deixant-se els biceps entre la runa! 
Fantástic, pensava mentre escoltava. També deia que quan s’hi havia acostat per 
demanar-los com era que feien un acte tan désintéressât tan lluny de casa i de clas
se, ha rebut una resposta força evasiva i inintel-ligible per a ella del tipus: “ Intentem 
localitzar algún deis videos del Dream Team que teniem guardate a la caixa forta cen
tral de les Twin Towers.” Per acabar amb un decisiu: “No ens emprenyis, cony!”

Tot plegat s’acaba d’embolicar quan, mentre parlo amb el Pere i escolto el missatge 
de la Núha, sento per televisió les declaracions d’Amenábar des del Festival de 
Venécia, on aprofita les cámeres de “La Nostra” per destacar la seva satisfacció pel 
fet que la plantilla del Barga al complet, amb entrenadors, directius i President al cap- 
davant, havia actuat la mar de bé com a figurants a “Els altres” fent d ’assistents deis 
membres del servei de la casa, que sembla que eren morts vivents... Entre bromes 
comenta que el que havia passât a Turquia havia estât un miratge, i que segurament 
es deuria al fet que havien coincidit per primera vegada amb la Kidman cara a cara, i 
que aquesta portava el seu vestit blanc vapores i translúcid que sembla que havia 
despertat massa parts oblidades d’aquells homes que venien del més enllá...

Per la ràdio, mentre parlo amb el Pere, escolto la Núha i miro la tele, escolto el Cuni 
que diu que Riquelme de moment no ve perqué està rodant “Novia a la Fuga II”, i que 
Saviola, el darrerfill adoptiu de la dotzena de Gaspart, será el proper protagonista de 
“Piolin III” o de “Solo en casa IV”, encara està per decidir es veu... El programa con
necta amb Pablo Ley, Teatre, El Pais, que té una primicia: “Es veu que els cossos 
d’Anderson, Khstanval i Coco tenen força a veure amb l’interés del seu fitxatge pel 
Barga, que al seu torn farà negoci venent els seus drets d ’imatge a Mario Gas, res
ponsable de la propera posta en escena de la versió musical de “Full Monty” que 
triomfa arreu.

Per acabar-ho d’adobar Cuni insisteix en el filtratge, per part d’aigú de la directiva 
que vol romandre en l’anonimat, però que diu que regenta una cadena de botigues

tipus “Don Casa”, que l’estratégia de fit- 
xatges va encaminada a (1) comprar, (2) 
vendre per fer calers i (3) tornar a com
prar el mateix jugador baratet al cap de 
poc: una operació de màrqueting que es 
veu que triomfa als EUA, i que aqui ja 
han provat amb Stéitxkov i ara amb 
Giovanni, però que per despistar li han 
canviat una lletra i Than posât a dieta, i 
que ens apareix com a Geovanni. El 
tema del porter es veu que és una cosa 
personal de l’assessor lingüistic de 
Gaspart, que és d’un llinatge proper a 
Jaume I, que va quedar sorprés quan es 
va adonar que haviem exportât una 
frase a Centramérica en una época tan 
difícil per a la subsisténcia de la nostra 
llengua com l’actual. Va descobrir que la 
célebre “Noi, ets un bon nano” a 
l’Argentina havia triomfat com a “Pibe, 
erés un bonano”. Això hauria portât 
aquest aprenent de porter de discoteca 
cutre a la nostra plantilla, caracteritzada 
per la seva bondat naturai, especialment 
en defensa i porteria...

Cap a quarts d’una he decidit anar- 
me’n al Viena a fotre’m unes quantes 
cerveses, cosa que ha durât fins a avui a 
les cinc del mati, on no he deixat de can
tar “Fondo vacio!” a la cara emprenyada 
del cambrer cada vegada que buidava 
la gerra d ’una glopada, impotent per 
poder resoldre aquella allau de docu- 
mentaciò contradictoria i estrafolària i la 
disbauxa ubiqua dels meus companys 
de pàgina.

Lamento no haver pogut ajudar a 
superar la crisi de la seva abséneia 
(quina ressaca!), per la qual cosa 
lamento haver-los molestât i, no es preo- 
cupin, no tornaré a fer servir aquesta 
pàgina per explicar-los les meves misé- 
ries professionals. Senyor director, 
plegó! No cal que em pagui, que sé que 
aqui es cobra bé... Atentament,

IL
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Presentoció
El present és el darrer número de l’any, que tancarem amb la recuperado d’un 
deis espais propis de la revista, el dedicat al món de l’art, que molts trobàvem a 
faltar de felá alguns mesos. El tanquem també amb la reivindicado, en la com- 
memoració del desé aniversari de la seva mort, d’una de les nostres escriptores 
més estimades I mitificadas albora: Montserrat Roig, amb la qual cosa ens sumem 
a l’allau d’actes i publicaclons que recuperen la figura d’una dona de conviccions 
fermes i una escriptora de trag decidit, cabdal per entendre la nostra literatura i 
periodisme deis darrers trenta anys.

Ho fern també incidint amb les reflexions que al voltant de l’Any Europeu de les 
Llengües, s’estan fent sobre les llengües mlnoritzades, cas de la catalana, amb 
una conversa amb un especialista, que ens dona algunes de les pistes per enten
dre la situacló actual de la nostra llengua al castigat País Valencia. La voluntat es 
continuar recollint aquests testimoniatges o estudis en els propers números.

I l’acabem també fent saber el reconeixement internacional que Quadern està 
assolint pel que fa a la divulgació d’una de les nostres cebes: la memòria contra 
l’oblit dels errors del passât. Així ens ho han fet saber els principals Impulsors de 
la recerca I la divulgació histórica d’aquests temes, entre els quais m’agradaria 
destacar centres com la Universität Yad Vachem de Jerusalem, o instituclons o 
organismes oficiáis com l’Amical Mauthausen de Franga o la FEDIR, amb seu 
també a Franga.

També hem donat la veu als més joves perqué ens expliquin allò dificilment 
explicable: éxits mediàtics però també llteraris com el cas més recent: la bogeria 
de Harry Potter.

David Serrano, director

Cortes al Director
La portada de “Quadern” del mes d’octubre d'enguany, reprodueix el retrat teixit de Ferran 

Casablancas (inventor I ciutadà exemplar) I en el peu diu “Jacquard dirigit per Jordi Marmiñá”.
Em sento obligat, en nom propi I d ’altres coHegues, a esmenar aquesta autoria, ja que no oorres- 

pon a Jordi Marmiñá -la semblanga del qual és fa al mateix nùmero de la revista- sinó al recordat pro
fessor de teoria de teixits Lluis Mas.

Tal com diu Marmiñá en la seva semblanga, eli fou un del ajudants de Lluis Mas. Fio può certificar 
pel fet de ser-ne jo un altre dels ajudants del professor Mas en la creació d’aquest jacquard que mos
tra la seva pericia en saber combinar perfectament tècnica I art.

Seria un greuge a la memòria del senyor Mas no sortir al pas d ’aquest error per part nostra, alumnes 
seus aleshores I coMaboradors en el jacquard que ens ocupa.

L’esmentat jacquard va ser el primer que es va teixir a la nostra postguerra, a instàncies d ’una carta 
del teòric Ratei Barbany al Diari de Sabadell a l’espai “Diálogos con el Alcalde’’ e\ 28 de marg de 1953, 
soMicitant reprendre la tradició d ’ aquests teixits, interrompuda per la guerra civil. D’aquell teler Vin
cenzi de l’Escola Industriai d ’Arts i Oficis de Sabadell -avui desmuntat I arraconat, com diu Marmiñá- 
va sortir la figura de cos sencer del rei Alfons XIII, de politics com el Comte de Romanones, Antoni 
Maura, Josep Canalejas, del Dr. Zamenhof I, de tema religiós, la Verge del Pilar (el més antic que 
conec, fet l’any 1908), l’Assumpció de Tièpolo, el papa Pius X I la Verge de la Salut. El darrer va ser 
el de N. Alcalá Zamora, l’any 1933. En tots ells, els professors Narcís Giralt primer i Lluís Mas després, 
ajudats pels alumnes, participaven amb la seva aportació al conjunt artistic de la ciutat.

Represa la tasca amb el retrat de Ferran Casablancas, l’any 1953, es van teixir, successivament, dis- 
senys al jacquard dirigits per diferente teórics, exalumnes del professor Lluís Mas (Josep Cusidó els 
dos primers. Ratei Barbany el tercer i Jordi Marmiñá els dos últims): el de Sixte Granari (el “poeta de 
ios paños’), el del mateix professor Lluís Mas, el del papa Joan XXIII, una segona edició del de Ferran 
Casablancas, el del Caudillo i el deis reís Joan Caries I i Sofia, el qual tenia molt bona pinta però va 
quedar a mig fer per manca de finangament, segons va explicar Marmiñá.

L’amic Marmiñá, professor de teoria de teixits, successor del senyor Mas, ha estimar molt aquell veil 
teler productor de tants teixits artístics amb el qual s’hi va bara/Zar durant molts anys, realitzant el tis- 
satge d ’alguns deis personatges dissenyats en la postguerra. Com ell diu, el del Franco va sortir molt 
poo agraciat, però jo hauria volgut veure el dels reis acabat, dirigit també per eli, el qual, segons la 
meva opinió, podría haver sortit molt reeixit.

Josep Cusidó 
Teòric Dissenyador de Teixits
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Antoni Mos i Mirolles

David Serrano Blanquer

El debat sobre la situació de la llengua catalana té pocs espais per a fugir de la 
mera banalització i centrar-se en la reflexió que les dades i les percepcions ens 
donen des de diferente àmbits i persones. Hem començat aquesta aportació amb 
una Visio lúcida, freda i albora esperançada malgrat les mancances, de la situació 
al País Valencia, mitjançant la conversa amb Antoni Mas. Continuarem en el proper 
número amb l’aportació feta des de l’altre extrem de les terres de parla catalana, 
concretament de la situació difícil existent al Principat d’Andorra arran de les darre- 
res disposicions fetes pel govern andorrà. Intentarem poc a poc anar complétant 
una visió plural i global, lluny d’estridències i oportunismos.

Antoni Mas i Miralles (Santa Pola, Baix Vinalopó) és doctor en Filologia Catalana 
i exerceix de professer de Sociolingüística Catalana a la Universität d’Alacant. La 
major part de les seves publicacions es dediquen a analitzar la variació lingüística, 
la substitució del català en l’àmbit eclesiàstic i, darrerament, s’ha dedicat també a 
l’estudi demolingüístic de les comarques de l’extrem sud del nostre territori catala- 
noparlant. El nostre va ser un coneixement casual, arran del projecte endegat de 
la revista Diàleg, adreçat a la reflexió lingüística sobre les llengües minoritzades 
d’Europa i que ha tingut un sol però celebradissim número. A partir d’aqui ens hem 
anat voient per mantenirel contacte entre aci i allé, aquí i alla, ja ens entenem... Viu, 
discret, directe, pausat però incisiu Antoni ens mostra una visió entre crua i espe
rançada de la situació de la nostra llengua comuna al nostre País Valencia.

En termes generals, com avalúes la situació actual del català al País 
Valenciá?

En primer Hoc, hem de diferenciar per a una anàlisi sociolingüística els factors de 
coneixement, ús i actitud. Per una banda, és indubtable els progresses fets els 
darrers anys quant al coneixement, sobretot entre els joves, com a conseqüéncia 
de la introducció del valencià a l’escola. Però, d’altra banda, el que em preocupa 
realment és si aquests avengos es tradueixen després en un augment de l’ùs. 
Sembla, amb les poques dades estadistiques que tenim a l’abast, que en alguns 
llocs hi ha, efectivament, el corresponent augment; en canvi, també sabem que en 
altres molts llocs, sols augmenta el coneixement mentre que l’ùs va en recessió.

En quins àmbits lingüistics s’han produit canvis d’ençà l’Estatut d’Autnomia?
Bé, ja he esmentat que en els àmbits educatius, en primer Hoc, i en l’administra- 

tiu, en segon, els signes de recuperació lingüística són évidents. Cal aciarir també 
que la Liei d’Ús i Ensenyament del Valenciá (1983) es refereix fonamentalment a 
aquests àmbits, i ja no disposa res deis altres. De tal manera que jo gosaria dir 
que, en la resta d’ámbits, no s’hi ha progressât gens i, fins i tot, en altres s’ha recu
lât, com per exemple en l’eclesiàstic, un dels que jo conec. En aquest sector, enca
ra seguim igual que en Felip II, ens envien bisbes de castellà i aixi l’ùnica llengua 
de l’església és l’espanyol. L’església valenciana va reaccionar però timidement 
després del Concili II; fins i tot es van traduir missals per si algún capellà volia uti- 
litzar la llengua del poblé. En canvi ara l’arquebisbat de Valéneia ha subvencionat 
la publicació de la Biblia amb un valencià antinormatiu, per no dir res de la ideolo
gia lingüística de bona part del clergat que es veu molt ben reflectida en la de Tac
tual bisbe de Sogorb-Castellô, totalment contrària a Tùs del català.

Antoni Mas ha dedicat part dels seus 
esforgos a Testudi de la parla propia de les 
terres del sud d’Alacant.

El Director de Quadern i Antoni Mas 
passejant pel campus de la UA 
a Sant Vicent del Raspeig.
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Han canviat molt les coses des que 
el PP ocupa el govern autonomie?

Cree que no massa. Bé, si ha canviat 
és, òbviament, per a pitjor. Pot ser una 
sensació prou subjectiva. És a dir, 
esperava tant del PSOE que em vaig 
decebre prou, i esperava tan poquet 
del PP que, malgrat tot, ha aconseguit 
fins i tot, que en alguns moments pen
sara que estaven a favor de la norma- 
litzaciô de la llengua. Però tot ha estrat, 
òbviament, un miratge.

Quin suport politic té el valencià?
Malauradament, els únics partits 

valenciana que tenen clara la qüestió 
lingüística, com el Bloc o EU, tenen un 
escassíssim suport electoral. D’altra 
banda, creo que els dos únics partits 
amb possibilitat d’ocupar la Generali
tät, no tenen gaire interés per recupe
rar la llengua pròpia dels valencians. 
És inexplicable algunes de les coses 
que estant fent els actuals mandataris, 
i és igualment increíble l’actitud deis 
socialistes. Posaré un exemple, si J. 
Lerma haguera volgut, avui l’Institut 
Interuniversitari de Filologia Valen
ciana (IIFV) estaria encarregat del con
trol de la llengua, i ens haguérem 
pogut estalviar, de retruc, maisons 
com l’Académia Valenciana de la 
Llengua (AVL).

Quina opinió et mereix la recent cre
ada Acadèmia Valenciana de la 
Llengua?

Ho veig des de dues perspectives 
difererits. D’una banda, és com una 
mena d’Académia-trampa que el pres- 
tigitador Zaplana s’ha tret de la màne- 
ga, i ens voi vendre la burra. S’inventa 
una insituciò-panacea a partir de la 
qual ja no ens hem de preocupar de 
res. Ja estem salvata. D’altra banda, 
però, confie i espere en el seny de 
bona part dels seus membres, i per 
tant si han de dictaminar qüestions 
sobre la normativa, per exemple, que 
es facen des de postures racionáis i 
científiques.

Qué pot passar si l’Académia dicta 
noves normes per a la llengua?

No m’imagine les conseqüéncies 
que podria tenir a hores d’ara canviar 
la normativa per tal d’arribar a un con-

sens amb el bándol blaverista. Jo, con- 
cretament, seguiré amb la normativa 
que he utilitzat fins ara, diga el que 
diga la nova Académia. I creo, i ho 
avance ja, que, més prompte o més 
tard, sorgirà la confrontaciò entre l’IEC 
i l’AVL perqué no s’han aclarit encara 
les competéneies de cadascuna. Fins i 
tot, no sé si l’apariciô d’aquesta Aca
démia servira per crear més conflictes 
innecessaris, i poder desviar així el 
nostre centre d’interés que hauria de 
ser la normalitzaciô del català a fi de 
deixar més via Iliure al castellà.

I sobre el decret de minims per a 
l’assignatura de literatura?

Això ve a confirmar que la creaciò de 
l’AVL per part del PP és pura faMàcia. 
Demostra que no hi ha una voluntat sin
cera per resoldre el conflicte que, en 
realitat, élis van crear; ja que cal recor
dar que açô és un conflicte social i no 
lingüistic. És una mesura tan absurda 
que, si en realitat no sabera que el que 
persegueix és bandejar els autors de 
Catalunya i de les Balears per a purifi
car la literatura valenciana, caldria sug
gerir, seguint este mateix plantejament 
irracional, que una persona corn 
Zaplana, murcié i natural de Cartagena, 
no pot ocupar el Hoc de president deis 
valencians. A més, si acceptem ara 
aquest decret, pot ser que dins d’uns 
anys ens proposen un altre on bande- 
gen personatges corn J. Fuster o E. 
Valor, per exemple, per considerar-los 
valencians, però massa catalanistas.

CoMaborador incansable de l’activitat cultu
ral a Santa Pola.

Antoni M.ns i .Miraixks

L a  éegregojció de 
Santa Pola  
del terme 
m unicipal d*Elx

Com a professor de la Universität 
d’Alacant, com veus el català entre 
els joves universitaris?

Bé, els progresses esmentats abans 
que s’han obtingut als centres de 
primària i secondària ja s’estan notant 
en les universitats. Les dades que 
tenim de la Universität d’Alacant és que 
els percentatges d ’universitaris que 
saben llegir i escriure supera ja el 60%. 
Tot i que cal denunciar una assignatura 
pendent a la Universität: l’ensenyament 
en català, perqué, si bé la demanda per 
part de l’alumnat és escassa -actual- 
ment està al voltant del 12%-, l’oferta
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encara és més reduïda -sols el 2%. Per tant, una altra conclusló, les 
autoritats a vegades es queixen perqué no hl ha demanda, I quan n’hl 
ha, no s’atén corn cal.

Quin diagnostic fas de la situado de la Mengua a les comarques 
de l’extrem sud, Hoc d’on ets i on vius?

Grec que, malgrat tot, ho veig amb un cert optimisme. (En realitat, 
no ens queda més reme! que ser optimista, encara que siga per ética 
professional). A poc a poc, s’està produint un canvi de mentalitat res
pecte al valencià. Ara, quan ja ha passât el rebuig inicial -un rebuig 
més visceral que no racional- molts pobles de predomini lingüístic 
castella del Baix Segura i del Vinalopó Alt i Mitjà comproven que l’a- 
prenentatge del valencià pot tenir conseqüéncies positives, sobretot 
per al camp laboral. També hem détectât que en alguns llocs, el 
valencià va adquirint un prestigi, per aixé molts lamenten no saber- 
ne. Comprovem corn la poblado comença a reaccionar a favor, I per 
aixé l’augment de les Unies d’immersiô I d’ensenyament en valencià.
Aixi mateix, a nivell social, enregistrem un augment d’associacions 
culturáis a favor del valencià corn el Raig a Crevillent, la Gola a Guardamar, l’Antina 
a Santa Polo, el Bull a Monéver, el Rotgle a Novelda, el Tempir a Elx o la Cívica a 
Alacant. Cal dir també que la ciutat d’Elx ens fa de referent i sovint serveix de fort 
bastió per a la recuperació de la llengua dels pobles del voltant.

Corn expNcaries l’aparició d’aquesta munió d’associacions per la llengua?
Crée que és una resposta de la societat civil davant d’un poblé, el valencià, total- 

ment desvertebrat, sense una identitat cultural clara i amb una llengua en perill 
d’extinciô. Diguem que aqüestes associacions de carácter local, igual que altres 
de major àmbit corn Acciò cultural del País Valencià, intenten donar resposta a les 
qüestions que els partits politics no han sabut resoldre. L’aparició d’aquestes 
associacions de carácter cultural i lingüístic, I amb esperit reivindicatiu, és I’espe- 
rançadora reacció d’una societat en crisi que ha de Iluitar contra el temporal de la 
globalització, contra el “passotisme” que el sistema defén I, a més a més, contra el 
mateix poder valencià que, fins ara, sempre s’ha mostra contrari a la recuperació 
de la identitat I la cultura pròpia d’aquest poblé.

Quina és l’activitat d’aquestes associacions locals?
Són associacions locals formados pels sectors més sensibles al tema cultural, 

nacional i lingüístic de cada població. Associacions que esmercen molts esforços 
a programar tota classe d’activitats, des de l’organització de trobades d’Escola 
Valenciana, fins a publicacions, congresses, conferéncies, etc. Jo conec, espe- 
cialment, la de Santa Pola, l’associació l’Antina, de la qual sóc soci fundador. És 
una associació encara jove, amb 6 anys d’activitats. Actualment desenvolupem 
una programació prou variada I sempre amb l’objectiu dar de defensar la cultura 
que correspon al meu poblé. Intentem dinamitzar la vida cultural en la llengua que 
cal i també intentem influir en l’activitat cultural del nostre Ajuntament, amb qui 
mantenim unes bones relacions. Som en total uns 82 socis, que, per a la població 
de Santa Pola, no està gens malament. I al marge del nombre de socis allò que 
importa reaiment és el grau d’influéneia en la vida cultural local.

Creus que és possible la normalitzacié del català?
Aixô és la pregunta del milió, que en diuen. Jo vull pensar que és possible, però 

s’han de donar uns condicionants molt concrets. Crée que la transició política de 
l’estât espanyol, que tant ha avançât en alguns camps, encara té pendent el tema 
de la plurinacionalitat i del multilingüisme. En aquest sentit encara ens trobem igual 
que abans. La mentalitat de l’imperi espanyol i la idea ‘una espasa, una llengua’ 
encara subjau en el subconscient d’un bon nombre d’espanyols. Fins que no es 
canvie aquesta mentalitat, la normalitzacié de la llengua, dins del marc estatal

Davant de la Facultat de Filologia de la UA

actual, será difícil. És més possible, 
segurament, dins d’un futur marc de la 
Unió Europea, si s’estructura corn una 
federació de pobles, de comunitats lin- 
güistiques que es tracten per igual. En 
aquest sentit, vull aprofitar aquesta 
oportunitat per recordar ais catalans 
esthetes que quan parlem’ de recupe
ració del català, ens hem de referir a la 
llengua dels Països Catalans. No 
podem parlar de recuperació si la llen
gua de la Franja, de Catalunya Nord o 
del País Valencià es troba en recessió. 
En definitiva, ens queda encara una 
gran tasca per realitzar si volem con
trarestar la reactivació actual del cas- 
tellà i l’enganyós concepta de la globa
lització lingüística a favor de l’anglés. 
Jo confie en un futur millor, en un món 
més multilingüe, més respectuós i més 
tolerant, on la diversitat tinga el seu 
valor. En aquest mare, la nostra llengua 
tindrà, segurament, un Hoc destacat. 
Perqué, al cap i a la fi, la recuperació 
de la nostra llengua -igual que la de 
totes les llengües minoritzades- és 
qüestió d’un major respecte i d’una 
major tolerància entre eis pobles.

Les hores s’escolen, l’Antoni Mas té 
classe i ha de marxar del seu despatx; 
a mi m’esperen uns altres alumnes de 
la UA perqué els parli de Literatura 
Femenina de l’Holocaust. N’hi hauria 
per omplir força estona més encara, 
però ho hem de donar per acabat, per 
ara. El rellotge mana. L’espai, també.

IL
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Lo recuperació de la memòrio col-lectivo 
de les migrocions o Costellor del Vollès
Silvia Sóiz i Calvó - Ernest Gallart i Vivé

L ’Estat espanyol ha patit en el decurs 
dels darrers dos segles grans movi- 
ments migratoris, tant interns com 
externs, que caracteritzen la dinàmica i 
expliquen l’evolució i l’estructuració 
demogràfica actual.

Aquests moviments presenten diver
ses causalitats, tot i que es podrien 
reduir a la incompeténcia de restructura 
econòmica espanyola d’oferir un lloc de 
treball o un mitjà de vida digne a la 
població. Mentre es produ'ía un creixe- 
ment demográfic possibilitat per la dis- 
minució de les taxes de mortalitat i el 
manteniment d’unes taxes de natalitat 
elevadas résultat de la millora de les 
condicions alimentáries, higiéniques i 
sanitáries, el creixement deis recursos 
económics, tant en el món urbá com en 
el rural, no he va fer al mateix ritme que 
la població i aquesta va haver d’emigrar.

Pel que fa a l’extehor, les principals 
destinacions d’emigraciô de ciutadans 
de l’Estat van ser el nord d’Àfrica, a 
Algèria bàsicament, a l'Amèrica LIatina, 
a l’Argentina, al Brasil, a Cuba, a Mèxic 
i a l’Europa Occidental a partir de la 
recuperació econòmica després de la 
2- Guerra Mundial.

Quant a l’intehor de l’Estat, les migra- 
cions que es produïren al llarg del segle 
XX fins a la meitat dels anys setanta van 
provocar un trasvasament molt impor
tant de població d’unes provincies cap 
a unes altres, dins un procès d’urbanit- 
zació creixent i de despoblament del 
medi rural. Pot ser prou indicatiu de la 
importància d’aquests desplaçaments 
demogràfics la data que l’any 1991 el 
cinquanta per cent de la població de 
l’Estat residia en un indret diferent de 
l’originari.

Un seguit d ’arguments històrics i 
económics expliquen la configuració 
d’àmbits de repulsiô demogràfics, que

són el résultat d’una estructura productiva agrària tradicional de secà en les zones 
rurals en regressió, respecte a uns espais dedicata majoritàriament a unes activitats 
de tipus secundan i terciari en expansió, allò que s’anomena espais d’atracció.

Dins l’Estat espanyol, les grans regions d’emigraciô han estât les dues Castelles, 
Andalusia, Extremadura i Galicia que han dirigit la seva població sobretot a 
Catalunya, Madrid i el Pais Base. També han aparegut alguns focus d’atracció 
secundaris al Pals Valencià i a l’entorn de les ciutats de Saragossa i de Valladolid.

En el conjunt estatal, Catalunya ha estât un dels espais més importants d’atracció 
d’immigrants. Més de la meitat de l’increment demogràfic de Catalunya durant el 
segle XX ha estât motivât per l’arhbada d’immigrants precedents d’altres territoris de 
l’Estat espanyol.

A causa del creixement econòmic que va tenir Hoc al final del segle XIX i durant el 
segle XX a les ciutats i a la indùstria, i del deteriorament de l’activitat agrària a les 
àrees d’alta i mitjana muntanya i de secà, l’espai rural català es despoblà. L’activitat 
agricola i ramadera en aqüestes àrees era econòmicament inviable per les condi
cions flsiques, l’escassa extensió de les explotaclons, per la manca d’inversions i per 
la falta d’una politica adequada. Aqüestes àrees es convertiren en espais de repul
siô de població. Caldria afegir-hi la progressiva mecanització, la baixa rendibilitat 
que creava un excédent de mà d’obra aixi corn la institució de l’hereu que impulsa
va els joves a cercar un Hoc de treball a la indùstria i al servais. Aquesta problemàti
ca de les comarques catalanes que perdien població era la mateixa que en molts 
indrets de l’Estat espanyol d’on provenien molts dels immigrants que es traslladaren 
a Catalunya.

El creixement econòmic més la vinguda d’immigrants de Catalunya i d’altres zones 
als nucHs urbans catalans ha suposat l’apariciô d’una societat industrial, urbana i de 
serveis. Amb l’arhbada d’immigrants, el procès d’assentament d’aquestes persones
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a Catalunya ha configurât una nova 
societat. Durant les décades de màxi
ma immigració, entre 1950 i 1975, a la 
societat catalana s’identificaven clara
ment el catalans d’origen i eis catalans 
d’adopciô, no ùnicament pel fet lingüis- 
tic, sino per costume i hàbits diferente. 
El pas del temps ha permès un pro- 
gressiu prooés d’integraciô a la cultura 
catalana dels primers nouvinguts i 
especialment dels fills nascuts i edu
cate a casa nostra. A més, l’aparioió 
d’un règim democràtic que reconeix la 
Identität pròpia de Catalunya, ha fet 
que aquesta divisió inicial de la societat 
hagi anat disminuint i que en moites ciu- 
tats hagi pràcticament desaparegut. 
Per tant, s’ha configurât una nova 
estructura social a Catalunya que és la 
resultant de l’amalgama i de la integra
do de ciutadans que provenen de la 
resta de Catalunya i d’altres indrets de 
l’Estat espanyol.

Corn és evident. Castellar del Vallès 
no va romandre alié a aquests oorrents 
migratoris. Només cal observar les 
darreres dades del Servei d’Estadística 
Municipal que evidencien l’important 
pes que dins la demografia local també 
han tingut aquests desplaçaments de 
població. A Castellar del Vallès, un ele
ment determinant és la procedéncia 
compartida de l’espai de repulsió per 
bona part dels subjectes agents del 
procès. En el nostre cas, els nouvinguts 
presentaven majoritàriament un origen 
comú, provenien d’un poblé de Jaén, 
de La Higuera de Arjona.

Dissortadament, la minsa historiogra
fía local mai ha fet referéncia a aquests 
aspectes demográfics. Ara, en un 
moment qué les migracions són un 
tema d’actualitat constant i qué el seu 
estudi suposa un oentre d’interés priori
tari des de tota mena de disciplines 
socials, s’ha considérât neoessari valo
rar aquests processes des d’una ves- 
sant histórica adregada a la seva 
incidéncia en el conjunt demografie 
local durant la segona meitat de segle 
vint i a la vegada crear fonts primàries 
per a la investigació. És per això que 
s’ha encetat aquest projecte de recerca 
impulsât per un coMectiu d’historiadors 
locals intégrât per Oriol Clot, Ernest 
Gallali, Llorenç Genescà, Martí LIobet i 
Ester Planas.

El projecte pretén reconstruir aspec
tes Claus de la societat locai del segle 
XX des d’una perspectiva social a tra
vés de la caracterització, l’estudi, l’anà
lisi i la interpretació de les aportacions 
de les diferents onades migratòries en 
la construcció histérica de Castellar del 
Vallès. Es tracta d’un exercici de recu- 
peracié de la memòria histórica col-lec
tiva que porti a comprendre els fenò- 
mens migratoris actuals. Suposa, 
també, una proposta de construcoió 
d’un model historic participatiu que 
implica a historiadors, a institucions, a 
mitjans de comunicació i a ciutadans. 
El résultat final de la proposta serà una 
addició fruit de la interrelació de totes 
aqüestes dinàmiques que hauria d’a- 
conseguir un creixement de la Identität 
locai dels ciutadans de Castellar del 
Vallès.

La proposta d’estudi i d’anàlisi es 
nodreix d’una doble concepció histéri
ca que valora la Historia com a résultat 
de l’actuació d’unes majories anòni- 
mes, vertaders subjectes agents dels 
esdeveniments i de la nécessitât de 
donar visibilitat histórica a aquests 
actors anénims de la historia local, 
que són peces básiques per entendre 
els processes de construcció social 
de la Vila.

Tècnicament, s’ha partit de les fonts 
orals corn a metodologia de recerca 
histórica social adregada a l’àmbit 
local. En aquests cas no és tracta de la 
inexistèneia documentai sinó de la 
voluntat de compter amb la participaeiô 
eiutadana i l’interès a copsar aspectes 
més antropológics, de percepció, de 
mentalitats, que dificilment es poden 
trobar en un document, allò que ens ha 
portât a I’ lis  d’aquestes estratègies de 
recollida de dades.

La selecciô dels testimoniatges ha 
estât espeoialment acurada per acon
seguir un carácter de significació del 
conjunt d’immigrants mitjangant l’enre- 
gistrament d’una entrevista en profundi- 
tat i qualitativa dels informants i que 
aquests reflecteixin eIs diferents mo
ments migratoris que es van produir. El 
qüestionari de recerca, tipològicament 
semiobert, retrata un relat de vida que 
fa referéncia a totes les étapes del pro
cès de migració: des de la percepció

d’una realitat de vida no satisfactòria a 
l’indret de repulsió passant per la confi- 
guració d’un espai d’atracciô i el trànsit 
fins a arribar a les condicions d’assen- 
tament i la fixaciô definitiva a l’espai de 
recepció. Les transcripcions dels testi
moniatges gravats es realitzaran segons 
la seva vàlua, unes de manera literal, 
altres oom a resum, aoompanyades de 
les corresponents fitxes tècniques.

La durada del projecte és de sis 
mesos i contempla la creaoiô d’un fons 
documentai que permet! la creació de 
bibliografia, de material didàctic, la rea- 
litzaciô de xerrades i de conferèneies i 
la redacció d’articles historiogràfics i de 
comunicacions en congresses que aju- 
din a articular una historia científica per 
a Castellar del Vallès. Paral-lelament als 
enregistraments, se segueix un procès 
de recopilació de dades en altres 
suports que donaran Hoc a un arxiu grà- 
fic i documentai.

El projecte compta amb el suport de 
l’Ajuntament, véhiculât des de la regi
doría de Cultura, que facilita els mitjans 
tècnics necessaris per a là seva realit- 
zació a través de l’emissora municipal 
Radio Castellar 90.1 FM, seu dels enre
gistraments, i de l’Arxiu Municipal de 
Castellar del Vallès (AMC) que donará 
el tractament arxivístic als materials que 
es reoopilin i que ulteriorment serán 
posats a l’abast d ’investigadors en 
aquest servei municipal. No és la pri
mera vegada que l’AMC s’encarrega 
de la classificaciô i de la catalogaciô de 
fons sonors ja que aquest servei pùblie 
oompta amb una dilatada experiencia 
en el tractament de dades en aquest 
suport.

Finalment, valorar aquest projecte de 
recerca dins d ’una dinàmica més 
àmplia de creació d’una historiografía 
oientifica mitjangant la professionalitza- 
oiô dels historiadors looals que treba- 
llen coMectivament en oentres d’interès 
oomuns i que reflecteix una progressiva 
irrupoió d’aquests científios socials a 
l’àmbit de la Història local de Castellar 
del Vallès. m
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Es compleix el desè aniversari de la 
mort de Montserrat Roig i, per aquest 
motiu i merescudament, s’han produit 
una sèrie d’actes commemoratius en 
paral-lel a la reedició d’algunes de les 
seves obres.

Roig (Barcelona 1946) sempre s’ha- 
via mogut entre les seves dues pas
sions: el periodisme i la narrativa. I, en 
paral-lel a aixè, a les seves reivindica- 
cions vers la memòria histórica i al 
paper de la dona (com Tiempo de 
mujer?), essencialment. Per aquest 
motiu, algunes de les seves obres 
continúen sent valorades no tant per la 
seva qualitat com pel seu contingut 
marcadament ideologie o reivindica- 
tiu, i és una llàstima.

Quant al seu compromis per la recu
perado de la memòria democràtica és 
essencial refehr-se a la seva obra 
monumentai d'Els catalans ais camps 
nazis, editada el 1977 i que ara 
Edicions 62 torna a reeditar, malgrat 
que entre aquella data i ara, els estu
die que es realitzen al voltant del Fons 
Sobre la Deportado 1939-1945 (AMC) 
haurien pogut bastir-ne una edidó 
revisada o si més no, haurien pogut 
elaborar un próleg on s’emmarqués 
realment el seu paper com a iniciado
ra d’aquesta tasca que només els del 
FSD (AMC) han emprès fins al 
moment. Continúen els fantasmes del 
passât perqué mentre es continua 
recurrent a l’Amical de Mauthausen 
per parlar sobre un tema que no han 
encertat a posar en mans d’investiga- 
dors solvents, s’oblida la teina histo- 
hogràfica seriosa d’altres coMectius, 
simplement per no ser de la corda. 
Recordem que Roig es va basar en les 
veus de l’ôrbita comunista i del POUM, 
i alguna republicana, però que va obli- 
dar tota la participado llibertària.

LLETRE9
Montserrat Roig: 
uno veu requisitòria
Empar Solivella

MONTSERRAT ROIG 
El temps de les dreres

obviada o simplificada, o eliminada, corn el cas ara descobert de Francese 
Cornelias, que ha estât assessor del ministeri de Cultura d’Àustria fins a la seva 
mort i que no suit ni en els llistats del Ilibre. Però, en definitiva, obra de referèneia 
indiscutible, malgrat la seva mitificado.

Al seu costat un nombre important d’obres que hauriem de situar dintre la literatu
ra del jo, la literatura del testimoniatge, especialment amb obres com L’agulla dau- 
rada (1985), reiat més o menys autobiogràfic centrât en la ciutat de Sant Petersburg
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-Leningrad Havers- o el recentment 
rééditât Mi viaje ai bioqueo (1982) obra 
que descriu el bloqueig de la ciutat 
també de Sant Petersburg durant la 
segona guerra mundial, aprofitant una 
llarga estada a aquella ciutat. Les dues 
obres es mouen, per tant, entre els Ili
bres de viatges i la literatura del com
promis, de les idees, que entronca 
amb l’especial vinculació que Roig 
estableix amb el poblé rus, una vincu
lació plena de comprensió i estimació 
sincera. Tot i aixó, excuses a l’excés 
d’estimació pel sistema soviétic que 
justifica la mateixa Rosa Montero al 
próleg, derivados per un hipotétic des- 
coneixement (estem ais anys vuitant!) 
resulten irrellevants davant la força de 
la seva prosa, entre directa i lírica.

Aquests dos trets són els que 
podrien caracteritzar la resta de la 
seva obra: una obra narrativa que es 
fonamenta en la creació d ’una nissa- 
ga barcelonina de l'Eixample, una 
nissaga petitburgesa que es mou 
entre l’evocació i l’análisi de la ruptu
ra generacional. Série que estarla 
composta per: Moita roba i poc 
sabó... i tant neta que ia voten (1971), 
Premi Víctor Catalá 1970, amb una 
análisi de la realitat centrada en tres 
generacions de la burgesia, els seus 
servents o els estudiants revoluciona- 
ris. Ramona, adéu (1972), centrada 
en el món femení també mitjançant el 
recurs de les tres generacions. Et 
temps de tes cireres (1977, ara reedi
tada), centrât en el personatge de la 
Natàlia, personatge entre aliénât I 
frustrât, que torna a Barcelona i pre- 
tén reconstruir el que ha succeït al si 
de la familia que havia deixat enrere 
per l’exili forçat. L’hora vioteta ( 1977, 
també reeditada ara), planteja una 
trama un xic confusa sobre les rela
cions d’un triangle format per Agnès, 
Natàlia i Jordi; l’esperit “feminista” 
sura més que en cap altra obra. I 
finalment L’àpera quotidiana (1982), 
que aprofita l’estela deixada per l’o- 
bra anterior per explicar, de fet, très 
historiés d ’amor.

Aquí hi trobem tot el seu desplega- 
ment i anàlisi, dintre un espai i un 
temps ben concrets (Barcelona i el 
Franquisme), de la condició femenina.

sovint en la forma de les tres generacions d’àvia, filia i néta, i on ternes corn el matri
moni, la voluntat individual l’èxit, la recerca de félicitât, la crisi de valors, les dife- 
rents formes de repressió, o i’absència de pensament politic i ideolôgic, tenen sem
pre el seu contrapunt amb una anàlisi entre escéptica i sartriana de la realitat més 
quotidiana, la seva realitat que tan bé sabla dibuixar. I tot plegat amb una clara 
voluntat de representar, mitjançant aquesta elecció espacio-temporal, una realitat 
amb afany de totalitat, un model en la linia entre realista I balzaquiana, com afirma 
el mateix Enric Bou.

Potser caldria aprofundir millor en aqüestes darreres obres, on Roig es mostra 
reaiment com la novel-lista que amb la seva habilitât sap incidir en les misèries i 
neguits del món, représentât per agues: boci de Barcelona que és l’Eixample i 
tots els seus personatges, per tal de destruir tópics i mites més fonamentat en 
discursos i imatges que en realitats, realitats en forma d’obres, de novel-les 
especialment, que són el que reaiment crée que és més intéressant de recupe
rar de Montserrat Roig. ^
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Montserrat Roiq, el primer referent 
de la memòria de lo deportoció.
David Serrano

El 1972 és l’inici de la fal-lera de 
Montserrat Roig pel tema concentra- 
cionah, especialment en tot allò que 
fa referència a la memòria dels depor- 
tats Catalans ais camps de concen- 
traciò nazis: especialment en els de 
Mauthausen -on van anar a parar 
dotze sabadellencs o el castellarenc 
Francese Cornelias-, el gran gruix, 
però també Dachau -on va estar un 
dels poos supervivents que ens 
queda vius: Josep Escué, a Sent- 
menat-, Buchenwald -conegut per ser 
el Hoc de reclusiò d ’un dels intellec
tuals iMustres: Jorge Semprún, o 
Ravensbruck -camp de dones on van 
anar-hi a parar dones integres i refe- 
renciables com el cas de la rubinenca 
d’adopció Neus Catalá.

El motiu d ’aquest enorme treball 
endegat, que la converteix en el pre
cedent valuosíssim de les noves gene- 
racions que estem treballant al voltant 
d’aquest tema -pie encara de buits 
histohográfics, literaris o sociológics 
per cobrir i que ella ens va apuntar 
inteMigentment-, va ser doble: d’una 
banda l’amistat amb Josep Benet i de 
l’altra, i d’aquesta és de la que real- 
ment puc parlar, l’especialíssima rela- 
ció establerta amb un home de lletres, 
un homes introvertit i profundament 
marcat per la seva experiéncia con- 
centracionária, però gran seductor de 
la paraula i de la mirada: parlo de 
Joaquim Amat-Piniella.

Es conegueren per casualitat i, a 
partir d ’aquí, Amat es convertí en el 
principia! impulsor d’una teina ingent, 
la de buscar, analitzar i intentar conéi- 
xer noms i cognoms de la major part 
dels Catalans que tingueren la dissert 
d’anar a raure als camps de concen- 
traciò nazis, convertits en empreses 
d’extermini industrial, fórmula sense

massa éxit amb qué em refereixo a 
la idea jueva de I’Holocaust.

El 1977 Edicions 62 tingué la 
valentía de publicar aquesta ex- 
tensíssima obra, punt de partida i 
de referéncia de la sociología de la 
deportació, més que no pas la his
toriografía: de la mateixa manera 
que se celebra ara la seva reedició 
amb un format molt més ágil i 
assequible. Potser hi trobo a faltar 
un préleg que proposés una refle- 
xió sobre la feina feta al llarg d’a- 
quests 25 anys quant al tema con- 
centracionari. A Els catalans als 
camps nazis, Roig analitza des de 
la diferent procedéncia deis 
deportats que pogué conéixer o 
tenir-ne noticia -avui dia sabem 
que força es varen quedar fora 
d ’aquests llistats, no per mala 
intenció sino per desconeixement i 
per parcialitat per part d’alguns deis 
ha als diferents camps i kommandos 
de trasllats, destinacions, datacions.

Montserrat Roig
Els catalans 
als camps nazis

, o ^
Un document imprescindible sobre l’hoíocaust

A m rK S T A  O BRA C A B D A L  T R A C T A  DKI.S C H 'T A  DANS 

NASCU-l’S O IMMIGRATA EN F.I.Í. PAÏSOS CAÏAEANS UÜE

van parir la d«p«rtadó als camps nazis. De fet, tío és sim

plement que el llitire parli d’atjucsts dutadaiis, sinii que si'xi 

ells matcixos els qui hi parlen. ÍVrqiié un tlds gratis nttrtfs de 

Montserrat Roig és ti'havcr sahut oferir-nos el dring aurcu- 

tic Je les seves ecus formant una convineent preséiu'ia coHec- 

tiva. Així, tiinth atiy.s després, la Unita heroica deis deportats 

repuhlieatis per resistir davant la degradació í la barbarie del 

noRtrii nazisme i ¡'er niantenir-se fidcls aJs scus ideiiis resul- 

62 ta encara una llïçé actual, fecunda i e.speranvadora.

seus informadors-, però sobretot la vida diá- 
externs. Hi trobem també els primers llistats 
o defuncions.

L’obra, com ja he dit en més d’una ocasió arran d’alguns deis actes a qué se 
m’ha convidat per commemorar el desé aniversari de la seva mor, cal valorar-la 
des de la perspectiva d’aquell qui s’enfronta, des del sentiment i el compromis, a 
la difícil tasca de tractar un tema que encara avui compta amb força espais per 
emplir i amb alguns tabús per resoldre. No deixa de ser una obra predecessora 
però creo que cal treure-li també l’aurèola mítica que l’envolta. Ha estât el referent 
indiscutible per a tots els nous investigadors del tema de l’exili i la deportació 
catalana i espanyola, i és a partir d’aquí, marcats els camins i les intui'cions que hi 
comença a haver treballs amb vertader rigor cientific -val a dir que la seva volun- 
tat no era pas aquesta, d’aquí un dels seus valors afegits-, com es pot comprovar 
amb la ingent feina que s’està font al voltant del ja reconegut Fons sobre la 
Deportació: 1939-1945.

I val a dir que Quadern s’està convertint, amb la inclusió periòdica d’articles d’in- 
vestigació o reflexió de la matèria, com la mateixa Roig havia fet i promogut a 
diversos mitjans escrits, amb punt de referéncia de la investigació de l’Holocaust, 
com així ja ens ho han reconegut, públicament i per escrit, centres capdavanters 
com la mateixa Universität Yad Vachem de Jerusalem, el centre de difusió i inves
tigació de major reconegut prestigi mundial sobre tot el que envolta el món de la 
Shoah. IL
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Quoderns literahs:

flwopbopaloobop alopbamboom
Josep Maria RipoU

\eL iNvewTO ocL pRortsoB enPiE^A a  RPTurt&AB con
►OHiOO A CHATARRA REACÍÍENTE- ESTREf iTOiO

Tothom sap que les relacions entre 
l'alta cultura i la cultura popular -con
ceptee de vegades relliscosos- són 
constants; cal recordar, però, que la 
cultura popular dels qui anem per la 
quarantena no és la dels remangos o la 
dels terrissaires -que ja és més aviat 
tradicional-, sinó la del cinema, la músi
ca pop, els cómics o, en molts casos -ai 
las!- la televisló. A mig carni de la ràdio, 
el cinema, els tebeos o el jazz deis nos- 
tres pares i de la televisió o els vídeo- 
jocs deis nostres filis. No descobrirem 
res si recordem que l’alta cultura -de 
Mozart a Stravinsky, posem per cas- 
ocuparia un indiscutible primer Hoc en 
una escala objectiva de valors -que 
existeix-, però que la popular -de 
Machín ais Rolling Stones- té molta més 
significació generacional I, dones, 
sociològica. Això ho saben molt bé 
escriptors com Juan Marsé o Terenci Moix, per citar dos mitòmans i nostalgies irre
ductibles ais quais un bolero o el cartell d’una peMícula transporten, com magdale- 
nes proustianes, a l’univers de la pròpia infantesa que recreen a la seva obra; i ho 
sabien els poetes que Josep Maria Castellet batejá com a “novísimos” l’any 70, i que 
sovint construíen els poemes com un “collage” de referéncies on es combinaven 
imatges cinematográfiques amb al-lusions culturalistes, o estrofes de cangons d’é- 
poca amb mostres de l’heréncia de les avantguardes. L’anomenada “cultura de 
masses”, menyspreada per bona part de l’élite intel-lectual, s’integrava aixi en l’uni
vers poétic, culturalista i minoritari, d’uns autors que en aquell moment suposaren 
una saludable renovació.

Ha plogut forga des d’aleshores, I precisament per això no deixa de sorprendre 
que s’hagi rééditât l’antologia Nueve novísimos, tan pròpia de finals dels anys sei- 
xanta i principis dels setanta. De Pere Gimferrer a Félix de Azúa, o de Guillermo 
Carnero a Leopoldo María Panero, aquellos veus que es movien entre la iconoclas
tia pop i el refinament esteticista reviuen per a unes noves generacions potser ja 
cansadas de tanta “poesia de l’experiéncia” com ha vingut després. És curiós que

Al Makoki de Gallardo i Mediavilla se li 
creuaren els cables a finals dels anys 
setanta.

MONTESINOS
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aquest petit “revival” hagi estât quasi simultani al que proposa el Ilibre coMectiu 
Franquismo pop, on catorze autors i un prologuista fan un repás, gairebé sempre 
ironie, a la década dels setenta a Espanya; i no és casual que entre aquests autors 
hi hagi dos dels “novísimos”, en concret Gimferrer i l’incombustible Vázquez 
Montalbán. Tot plegat, a més, coincideix amb el fet que Juliá Guillamon ens propo
si amb l’assaig La ciutat interrompuda un repás a gran part de la literatura, els 
cómics, l’art conceptual, el disseny, l’urbanlsme o l’arqultectura -entre altres disci
plines que fóra llarg enumerar- que s’han créât a Barcelona des deis anys setanta 
fins ara mateix, en tant que reflexes dels canvis successius experimentats per la 
ciutat en aqüestes últimes tres décades. Si tots tres Ilibres comparteixen un alt valor 
testimonial, el de Castellet i el de Guillamon tenen, a més, un gran valor literari; i tots 
tres posen de relleu la profunda interrelació que s’ha anat donant entre alta cultura 
i cultura popular a Espanya i a Catalunya a partir deis setanta.

Deis tres Ilibres, el més decebedor en conjunt és Franquismo pop, malgrat alguns 
bons textos - l ’evocació de la infantesa que hi fa Sergi Pàmies o el poema satiric de 
José María Micó- i el fet que el títol i la idea no deixin de ser divertits. En bona part, 
però, aquest és el mal: haver volgut fer un Ilibre divertit que acaba resultant només 
graciós, sobretot en el próleg de Guillem Martínez, més aviat irritant tot i que conté 
afirmacions prou lúcides. El lector retindrá, malgrat tot, unes guantes imatges que 
retraten una época: Eduardo Mendoza coincidint amb Xavier Cugat a l’aeroport de 
Barajas; Pere Gimferrer anant a rebre Octavio Paz al port de Barcelona amb García 
Márquez, Barrai, Azúa i Carlos Fuentes; Quim Monzó i Biel Mesquida venent el seu 
Ilibre conjunt Selfservice davant del Liceu, tal i com ho recorda Marcos Ordóñez; o 
tants i tants programes infectes de televisió en contrast amb la premsa culta i cons- 
cienciada del tipus de Triunfo. En conjunt, una radiografia volgudament frívola de la 
cultura -de l’alta però, sobretot, de la popular- deis últims temps del franquisme.

Transcendint aquesta mirada entre irònica i nostálgica, Juliá Guillamon s’aventura 
a La ciutat interrompuda a interpretar; per aixó, més enllá de les evocacions 
-Ocaña i les Jornades Llibertáries al Pare Güell, Monzó i Perico Pastor descrivint 
amb humor l’ambient artistic novaiorqués-, gosa relacionar l’apahció del personat- 
ge de Makoki amb el moment álgid de l’antipsiquiatha; constatar com “la ciutat olím
pica gairebé no apareix en la literatura deis anys noranta” i “quan ho fa és la ciutat 
postmoderna que la planificació ha convertit en un espai d’anonimat intercanvia- 
ble”; o denunciar com, avui dia, “novel-íes, notes de viatges, quadres, postals i 
peMícules deixen de tenir un paper central en l’imaginari de la ciutat per convertir
se en un producte subsidian de les seves campanyes de promoció, record i gad
get”. Mitificant potser una mica els anys setanta, i mostrant-se molt critic amb la 
Barcelona de márqueting d’avui dia, Guillamon estudia tan aviat Mendoza i Azúa 
com Monzó i Pámies, Mariscal i Gallardo & Mediavilla com Carlos Pazos i Eugènia 
Balcells, o Caries Hac Mor i Sala-Sanahuja com els bars de disseny i l’Avinguda de 
la Llum. El seu assaig -que du el clarificador subtítol De ia contracuitura a la 
Barcelona postolímpica- és agosarat perqué és creatiu, i si en algún moment pot 
semblar discutible -sense que ho sigui tant com diuen els poders fáctics- és per
qué hi abunden les idees; és literatura i de la millor, com una bona novel-la o un bon 
reouli de poemes; i demostra prou bé com les diferents arts es relacionen, i com 
reflecteixen la ciutat d’on provenen, amb els poders i els canvis urbanístics que hi 
ha al barrera. Amb un concepta molt pop del fet cultural -que abasta tan aviat pen- 
sadors, novel-listes o poetes com dissenyadors de bars o dibuixants de cómics-.

Guillamon interpreta seriosament alió 
que d’altres només troben “divertit”.

Ens trobem, dones, amb tres obres 
singulars on les fronteras entre alta cul
tura i cultura popular queden volguda
ment difuminades. Nou poetes cultura- 
listes que se servien del cinema o les 
cançons “camp” en la creació d’un uni
vers tan refinat corn heterodox; catorze 
escriptors que recreen una época grisa 
amb humor, nostálgia i referents de 
qualitat de vegadas ínfima però d’un 
fort potencial simbòlic i sentimental; i 
un assagista creatiu que fa un repás a 
la pròpia ciutat a partir tant de discipli
nes de ressó massiu com d’experién- 
cies més o menys marginals. Com a 
teló de tons, els anys setanta i la seva 
confrontació amb I’actualitat. Són tres 
cares diferents d’una Sensibilität pop 
que coincideixen en la reivindicació 
d’allò que és efímer. Nick Cohn va dei- 
xar escrit a I’entorn del pop en música: 
“ Idealment el seu paper ha de ser el 
que Bogart, Brando i Monroe han 
représentât en el cinema -també 
Gable i Fred Astaire-; ha de ser senzill i 
intel-ligent albora (...) i ha de ser rápid, 
divertit, sexy, obsessiu, una mica épie”. 
Cohn concloïa afirmant que el millor 
resum que s’ha fet mai del que és el 
pop es troba en una cançô de Little 
Richard: “Awopbopaloobop Alopbam- 
boom”, és a dir, la pura simplicitat, el 
primitivisme, la diversió. Vet aquí, 
dones, com l’alta cultura reivindica 
sovint aquest ”Av\/opbopaloobop Alop- 
bamboom” de tant valor sociològic I 
sentimental. ^

José Maria Castellet,
Nueve novísimos poetas españoles, 
Ediciones Península, Barcelona, 2001.

Diversos autors.
Franquismo pop,
edicló a cárrec de Guillem Martínez, 
Mondadori, Barcelona, 2001.

Juliá Guillamon,
La ciutat interrompuda.
La Magrana, Barcelona, 2001.
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Esteban Martínez (Figueres, 1962; sabadellenc d ’adopcié) torna al mon de l’e- 
dició poética amb el recull A los frutos tardíos (Devenir, Madrid 2001), que feia 
temps que intentava veure la llum. Martinez ens mostra el poeta més reflexiu, 
més madur després de les darreres incursions, alguna d’ella amb renom inter
nacional, al mon de la poesia. Amb ell, coMaborador de Quadern, hem volgut 
compartir un espai de reflexiô sobre la seva trajectôria, hores d ’ara fermament 
remarcable, i la seva manera d ’entendre el fet literari.

Esteban, tomes al teu véritable mon, el de la poesia...
Después de doce años alejado de la creación poética vuelvo a la poesía arras

trado por la íntima necesidad de reencontrar el entusiasmo, aunque sea 
momentáneo, que la profesión docente me ha ido esquilmando poco a poco. El 
sistema académico no sólo no me ha potenciado los intereses de antaño sino 
que, duele reconocedo, me distanció de muchas de las satisfacciones que solí
an proporcionarme los libros de poesía. La docencia de la literatura en las ense
ñanzas medias en este cambio de siglo suele requerir grandes dosis de pacien
cia y un espiritu fuerte ante la frustración. Quizá yo carezca de esas cualidades.

Més enllá de la docéncía, per tant, sents un impuis irrefrenable que et duu 
vers la creació.

Quienes se han dedicado a la creación, en el ámbito que sea, conocen muy 
bien cuáles son los impulsos y sensaciones íntimas que nos estimulan liberán-

KSTHBAN MARTINTZ SFRRA

A LOS FRUTOS TARDÍOS
l'r(r>s«fni;ni<»n; Jixep
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LAS VOCES 
DE LA SOMBRA

'Esteban Martínez

■o««» Cotecci&i EOS
ediemei Osuna

donos de esa fuerza centrípeta de la vida que a los honnbres nos conduce a la 
uniformidad y al marasmo. Experiencias acaso irrelevantes para los demás, eva
nescentes o tocadas de cierta vanagloria pero, sin duda, intrasferibles. Quise 
recuperarlas, volver a distraerle al tiempo un poco de su tiempo como mejor se 
puede hacer: hablando o escribiendo.

Els primers passos, com els perceps des de la distáncia que aporta temps 
i experiéncia?

Los primeros intentos por oonducir el silencio hasta la voz poética a través de 
los laberínticos caminos del lenguaje se vieron reiteradamente abortados por 
dos de los enemigos más conocidos de cualquier escritor joven: la insinceridad 
y la sobrepoeticidad. Fueron muchas horas en las que los versos fluían extraños, 
dictados por automatismos, o a trompicones, porque la palabra no acogía bien 
las ideas ni las intuiciones. Sentía ese desasosiego que puede confundir al 
poeta entre los umbrales del logro poético y el desánimo ante el horrible abismo 
del blanco del papel. En esos momentos los diletantes como yo suelen abando
nar. Pero demasiado tiempo había renunciado a ocupar mis horas en combates 
propios, en derrotas gratamente mías.

A partir d’aquí et planteges la primera obra, Palabras indefensas, com un 
repte personal i intransferible.

Así se empezó a fraguar Palabras indefensas, como un reto ante mi propia 
mediocridad, como un grito de vindicación. Muchos versos nacían ya muertos, 
faltos de alma, de ritmo y de oxígeno verbal. Fueron desatendidos pero no olvi
dados. Nada de lo que escribe un poeta es inútil. Puede merecer el ostracismo, 
el exilio, el repudio, la ignorancia, pero acaba, de una manera u otra, abonando 
algún logro posterior. Es cuestión de no negarle a los fracasos la virtud de todo 
acto fallido: su conciencia de error.

Qué creus que es necessita per crear un bon poema avui dia?
¿Qué hace falta, pues, para engendrar y parir un buen poema o, cuando 

menos, un poema digno? Sería torpe por mi parte ( y uno ya tiene una edad) 
creer en fórmulas, en ecuaciones del ánimo o de la inteligencia: en primer lugar 
porque la poesía es el género más impredecible. Los condimentos y proporcio
nes no garantizan el resultado final.

Una cosa es cierta, sin embargo. Si el poeta gestiona el lenguaje con incomo
do y aun no se integra a él y se vence al dictado de las palabras y no al del verso 
mismo, su voz irá a merced de las circunstancias extraliterarias: será anecdóti
ca y circunstancial.

Después de un mes de terca búsqueda, un poema acabó armándose sin gran
des renuncias. Flabía recuperado cierta espontaneidad en la dicción y podía 
reconocerme en él. A diferencia de los poemas de mi primera época de estu
diante universitario, este poema abría el camino de la narratividad lírica por el 
que siguieron otros muchos.

Com definiries el resulta! final d’aquest primer poemari?
Si se lee con atención Palabras indefensas creo que puede observarse que, 

aunque es un poemario heterogéneo en temas y tonos, las presencias de la iro
nía y la elegía no son casuales. La ironía suaviza la nostalgia elegiaca de algu
nos de los poemas sobre mi infancia y juventud, a la vez que el tono rememora
tivo arraiga aquellos poemas que la ironía podría distanciar en exceso.

Llavors ve quan l’envies al Premio Juan Ramón Jiménez.
Cuando envié el poemario a la convocatoria del XIX premio hispanoamericano 

Juan Ramón Jiménez lo hice movido por el convencimiento de que sólo con un 
galardón de prestigio podían abrírseme las puertas a la edición. Como todos los
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escritores sin pedegre, guardaba muchas dudas sobre la honestidad de los cer
támenes literarios. Pero no había alternativa. Prové y gané. La misma semana en 
que se dio a conocer el fallo reoibí una llamada telefónica desde la editorial 
Osuna de Granada iteresándose por la publicación de un poemario que yo les 
había enviado cuatro meses antes: Las voces de la sombra.

Las oolecciones de poesía no pueden olvidar ni por un momento cuál es la 
naturaleza del verso, su destinatario, su excepcionalidad. El libro de poesía es - 
o debiera ser- un objeto sustancialmente distinto a cualquier otro producto edi
torial. Exige el lector que si el poema demanda una lectura sin apremios, de 
sorbo lento y paladar paciente, el libro sea acogedor. Que sea agradable la 
estancia. De ahí que las mejores colecciones cuiden al detalle desde la textura 
del papel hasta la tipografía.

Ho dius per alguna raó, suposo...
Si digo todo esto es porque la edición de Las voces de la sombra, a diferencia 

de la de Palabras indefensas, no es la que yo hubiera deseado. Pero no podía 
yo entonces, ni puedo ahora, poner demasiadas condiciones.

Com definirles el segon poemari teu: Las voces de la sombra?
Las voces de la sombra es un poemario unitemàtico (disoulpadme por no utili

zar el término monotemàtico, quizá más oomún pero que tiene ya un significado 
peyorativo). Fue voluntariamente concebido así, traicionando deliberadamente 
mi convicoión de que es consustancial a los libros de poesía la disparidad y el 
desorden. Quise escribir sobre el amor erótico sin interrupciones, como se hace 
el amor: hasta el final. Hasta que ya no me apeteciese y se me girase el verso y 
apagase la luz.

Son poemas desiguales. No haoe falta el análisis de ningún crítico reputado 
para que se evidencie la convivencia de alguna torpeza con algunos de los 
mejores logros de mi poesía. Creo, sin embargo, que el mayor acierto reside en 
tomar el amor sensual sin complejos ni desviaoiones estridentes. La palabra teje 
con dignidad su propio erotismo que, a la vez, es el que responde mejor al ima
ginario colectivo. Lectores y leotoras -sobretodo estas últimas- me han ido mani
festando su proximidad a unos u otros poemas de este libro. Parece como que 
se “consumieran” con mayor descaro y naturalidad, y no me desagrada. Este 
poemario no pretendía otra cosa.

Però arribem a la teva darrera aportació; per cert, la que més m’ha emocio- 
nat: amb la subtil mescla de malenconia i austeritat, de contenció i d’emoció, 
d’el lipsi i d’evidències. El teu treball més madur.

A los frutos tardíos (edit. Devenir) resulta de un intenoionado esfuerzo por 
depurar y contener la expresión en beneficio de la esenoialidad. Se trata de un 
poemario eminentemente lírico pero lejos ya de la narratividad de mi primer 
libro. La concentraoión no se contradice con el rechazo del discurso metafilo- 
sófico, al que soy extraordinariamente alérgico. La filosofía y la poesía deben 
respetarse pero jamás confundirse. Este es mi criterio. En mi opinión la poesía 
ensalza la anécdota en experiencia sustancialmente humana, que trasciende al 
individuo y vuelve a él individualizándolo. La anécdota que sólo se eleva, se 
abstrae y desvanece inaprehensible. La anécdota que no crece y se desarraiga 
de la experiencia concreta, acaba en simple curiosidad.

Pues en A los frutos tardíos no fue otra mi intención que situar la anécdota per
sonal, que es la historia de uno, en el centro de lo que somos ( y no de lo que 
soy). Creo que los lectores pueden entender que la infancia mia es, en esencia, 
la infancia de todos, independientemente de las circunstancias precisas. Que la 
muerte del padre es la infancia un poco arrebatada porque hasta los recuerdos 
ya no son iguales. Retroactivamente cambian los escenarios y hasta las viven
cias. Al fin, la vida no es como fue sino como se recuerda.

Poesia de l’expehéncia, com alguns 
l’anomenen, poesia en definitiva. 
Emoció a través de les paraules, unes 
paraules que en boca seva flueixen 
sinceres i amb tota la naturalitat. És 
temps de llegir, millor fer-ho a través 
de les seves págines.

Home /  dona

FÈÌ
Sant Quirze, 5

\AINA
• Tei. 93 725 59 50 • SABADELL
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Lo m ogio de  Horru Potter
Gemma Vergara - Marta Garriga

r Ä
Í la cambra decreta

Harry Potter es huérfano de madre y padre. De muy pequeño Harry tuvo la des
gracia de ser criado por sus tíos Vernon y Petùnia y de convivir con su primo 
Dudiey. Pero la suerte de Harry puede dar una vuelta espectacular cuando apa
rece una carta anunciando que tiene una vacante en un colegio de magia y hechi
cería. Sus tíos tratarán por todos los medios de esconderla pero la llegada de un 
mensajero de Hogwarts, la escuela de magia, le ayudará a Harry a revelar 
muchos secretos.

Harry Potter se transforma en héroe de esta historia sin quererlo, pero sin negar
se. El conocimiento del yo interior del protagonista, el enfrentamiento entre el bien 
y el mal y lo más importante, la magia y la posibilidad de llevar los límites de la 
imaginación mucho más allá de la realidad lo hacen un clásico de la literatura 
infantil.

Harry Potter y la piedra filosofal es un libro ágil y dinámico que permite a los más 
jóvenes reconocer valores como la amistad, la verdad y la bondad, y a los más 
grandes darles la oportunidad de recordar los momentos en que la magia desnu
daba su inocencia.

Después de historias bélicas i violentas, con Harry Potter se ha vuelto a la exal
tación de la fantasia y de la imaginación. Con Harry Potter se ha recuperado la 
imaginación que és lo más importante para los niños, pero también es verdad que 
ha habido mucho “merchandising” con esta novela.

Los niños entienden el significado simbólico de historias que parten de una 
situación real, y problemática, se nutren de fantasía y le devuelven reconfortado a 
su cotidianeidad. Los niños necesitan magia para dominar los problemas psico
lógicos del crecimiento. Los cuentos de hadas ofrecen soluciones al mundo real 
vía fantasía, el lenguaje que mejor comprende el niño. Pero para introducirse en 
la lectura de Harry Potter se necesita una imaginación creativa, ingeniosa y pers
picaz. Para los niños, esta imaginación es muy fácil de conseguir ya que tienen 
una capacidad de sobresalir de lo real a lo irreal sin ninguna dificultad, sino todo 
lo contrario; con una facilidad extraordinaria. En cambio los adultos les cuesta 
mucho más imaginarse cosas que no existen en la realidad.

Con esta curiosa mezcla de fantasía (dragones, unicornios y gnomos) y novela 
sobre niños en la escuela (matones, amigos, enemigos de patio y profesores), la 
historia de Harry Potter se inscribe por derecho propio entre las mejores noveda
des de la literatura infantil. ^

T O T E N M A R C S

Torres i Bages, 13 ■ Tel. 93 726 49 55 ■ 08201 SABADELL
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Bogerio tlorru  Potter

Maria Coromines

Resulta força difícil d’explicar un fenomen literari com el 
de Harry Potter, però el cert és que dels seus volums ja se 
n’han venut més de 100.000 exemplars en llengua catala
na gràcies a I’encert i oportunitat d’Edicions 62 a I’hora de 
preveure’n les seves repercussions médiatiques. Els lli- 
bres, excel-lentment editats en la recent edició de luxe, 
que recorden les d’altres èxits com el de El senyor dels 
anells, només tenen un però quant a la seva formalitzaciò, 
una estranya traducciò catalana, que compta amb solu- 
cions del més discutible tant normativament corn pel que 
fa al registre o, en general, a la seva oportunitat.

Corn a educador he estât immers en l’allau de converses 
i critiques amb què l’alumnat han omplert les classes de 
llengua, curiosament les ùniques on es pot parlar de Ilibres 
encara (amb honorables excepcions).

Del Ilibre, que parteix de tots els tòpics i Hoes comuns 
propis de la literatura fantàstica, en destacaria l’habilitat 
del cuinat, de la feina de cuiner hábil i imaginatiu, propi 
d’una persona que ha treballat de prop amb eis nois I 
noies d’avui dia, i que porta a una lectura ràpida i planera 
que embolcalla fins al punt de crear la ineludible nécessi
tât de continuar llegint sense parar fins a convertir-se en 
addicciò periilosa. El mòn imaginatiu créât, reproducciò 
fantasiosa de tots els elements del nostre mòn, sedueix 
per una candidesa de caràcters que es contraposa amb 
uns antagonistes al més pur estil tradicional. Conté, en 
definitiva, tots aquells elements que, juntament amb la 
nécessitât del boca creila provocat per l’avorriment de 
bona part de les lectures que eIs hem de fer (o fem) llegir, 
ha dérivât en aquesta bogeria també a casa nostra, que 
prefereixo a altres tipus televisiu que hem tingut eis darrers 
temps. Ha guanyat el Ilibre: fins i tot si es compara amb la 
peHicula (no és per a nens petits, alerta!!!!), també en 
resulta clarament guanyador el Ilibre; no die ja si es com
para amb la televisiô o la quotidianitat que ens envolta...

Deixo la paraula a algún dels entusiastes I “especialistes”:

ñ í f ñ
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A mi una de les coses que més m’agrada dels Ilibres de Harry Potter, a part de els 
personatges que están molt ben triats o de la gran ambientado que hi ha en el 
castell de Hogwarts, és com I’autora ens “enganya” fins el final amb I’antagonista 
0, oom en el tercer Ilibre, al final no. El que fa I’autora és que no diu qui és I’anta- 
gonista fins al final si no és que et fixes en els petits details que I’autora va intro- 
duint al llarg del Ilibre i que no te n’adones que hi són fins al final que és quan I’au- 
tora t’ho explica. Una altra de les coses que més m’agraden és que té una histo
ria que comenpa des de molt abans del primer Ilibre i durant els quatre la segueix 
sense cap variació, com si els quatre Ilibres en fossin un de sol.

Santi Bertolín

í el calze de foc

Jo sóc una de les moltíssimes perso
nes que he llegit les quatre entregues 
de Harry Potter i com molts d’altres, 
vaig començar perqué havia tingut 
unes vendes fora dels E.E.U.U. i ja tot- 
hom parlava del noi créât per 
J.K.Rowling. Vaig decidir que havia de 
llegir-me’l per poder comprovar si l’a- 
prenent de bruixot reaiment es merei- 
xia haver robat el cor a mig mén o era 
un producte més que venia gràcies a 
la publicitat.

El vaig llegir i se’m van esvair totes 
les sospites: era un Ilibre reaiment bo. 
Una historia que et deixava amb l’ai al 
cor fins al final, que et mantenía en 
estât de màxima tensió fins que havies 
girat la darrera pagina.

Aleshores, em va fer una gran iMusió 
saber que hi havia una segona, terce
ra i quarta entrega i no vaig dubtar a 
anar-me’ls a comprar, tots tres. Vaig 
“engolir-los”, perqué no et permeten 
fer altre cosa, i me’ls tornarla a llegir 
tantes vegades com fos necessari i 
estic segura que em seguirla capti
vant, perqué és précisément aquesta 
capacitat per captar l'atenció dels lec
tors durant tota l’estona i la imaginació 
poc corrent de Rowling el que fa que 
Potter romangui en la majoria de 
cases del món.

Jorgina Busquets Corominas
14 anys

MODA EN PELI I PELLETERIA
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Pere Cullell i Andreu Farras
Editorial Planeta. Setembre, 2001 

Tant se val que defens n idees d ’esquerra 
o de dreta, que aixequin la bandera del 
catalanisme o que forcin l'ús del castellá en 
la Intimität, que es vinculin a l’empresa, les 
finances, la cultura, l’Església, la Universität 
o l’esport. En els principals organs de deci- 
sió de la societal catalana, públics o priváis, 
solen aparéixer els mateixos cognoms.

La Creu Alta, 
un poblé 
convertit en barrí

La Creu Alta, un poblé convertit en barrí 
Manel Camps Bósser 

Biblioteca d’Estudis Creualtencs 
Maig, 2001

El dia 1 de juliol de 1904, la Creu Alta va 
deixar de pertányer al municipi de Sant Pere 
de Terrassa- que en aquella mateixa data va 
desaparèixer legalment- i va quedar agre
gada a Sabadell com un barri més. Aquesta 
monografia recull els fets més destacáis 
d ’aquest llarg procès historie, a partir de les 
dades conegudes fins ara.

Catalans als Balcans.
Ramon Pujol i Núñez.

Generalität de Catalunya.
Departament de Benestar Social. Abril, 2001.

Aquest és un diari detalla!, dia a dia, de la 
tasca realitzada, durant els mesos d ’e- 
xisténcia, per la Representado Catalana ais 
Balcans i pel seu principal equipament, 
l’Alberg Catalunya.

Silvestre Malasang 
Antoni Calmases

Editorial Cruilla. Abril, 2001 
Des de ben petit, Silvestre Malasang es 

proposa ser un malvai i s’hi aplica amb 
constáncia. Ho posa en práctica a l'escola, 
a l’institut, a la feina... i acaba embolicat en 
mil trifulgues amb résultats diversos. I és 
que cal molt esforç, per arribar a ser un 
auténtic malánima!.

democracia 
"Orgànica" 
i Regne 
Sense Rei

dte part fíoaíi)

JAI M̂ ; «ALAGOERI GASSO

Democràcla “Orgànica” I Régné Sense Rei 
Jaume Balaguer i Gassò

Fundació Ars. Biblioteca Quadern 
núm. 32. Octubre 2001 

Els textos que formen aquest Ilibre són la 
continuaoió dels que vaig publicar l’any 
passai sota el títol Amb mirada perduda I ull 
humit, i tanquen tot el période d ’una post
guerra de mai no acabar que-vàrem supor
tar, sense cap altra opció ni cap més alter
nativa, els habitants d ’aquest singular país.

Centenari Francese Traba!. (1899-1999) 
CoMecció Centenaris 

Departament de Cultura 
Institució de les LIetres Catalanes 

Obra dedicada a Francese Trabai, escrip- 
tor, periodista i dibuixant, en ooasió del cen
tenari del seu naixement. inelou estudis 
sobre l’obra i l’aotuació de Trabai a oàrrec 
de Josep M. Balaguer i Maria Campillo, una 
breu biografia, bibliografia de l’autor i una 
breu selecció de textos.

INFORMACIO 
FACILITADA PER :

llibreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL
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CREACI Ó______________
fì SaboddI encara s'hi fan cases: 
Ràdio Sobadell EfìJ 20 94.6
Maite Soler (capítol 9)

. -fi ¡II il lì iij! 
illi ifi

l î t â

■lustració: Madaula

-Mare meva., mare meva, fixa-t’hi!... 
Oh, si, si!

-Àvia?

-Au, Clara, vinga, va, que mai no 
vens a dinar... I justament avui!

-Si vols marxo, eh!

-Sssst!

-Ja, callo, ja!... Oh, però si és... ÀvIa! 
Que l’és?

-Si, filia, si! Quina iMusió! El teu cosi 
Sergi entrevistat per la Nùria Brugués! 
Que n’és, de gemada, aquella noia! 
Ella I tots! N’estic molt contenta!

-De la Nùria?...D’en Sergi?... 0  de qui?

-De tot piegati D'una banda, mira, en 
Sergi velia ser director de teatre i 
acaba d’estrenar la seva primera obra, 
Enfilais en el terrai, d’un seu amie, en 
blue Passerell, que no ho has sentit? 
Però si ho ha explicat tot a la ràdio 
94.6! Clara, nena, que ja tornem a tenir 
Ràdio Sabadell!

-Àvia, que ja no tens edat per excitar
te d’aquesta manera.

-De primer quan en vaig sentir a par
lar de que volien tornar a posar la
radio vaig dir, ca....Amb la teinada
que van tenir l’ùltima vegada que eme- 
teren per EAJ20. Deia en Sánchez: 
Radio Sabadell, E A, jota, veinte! Qui
na veu! Quin goig de sentir-la. Tenien 
la seu al Bar Catalunya, durant un 
temps, on hi ha ara eis magatzems

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliària

Sant Antoni M® Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 93 725 47 66 - 93 725 49 76

1 9 5 7 2001
LA 
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PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 27 
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Zara. Allí vàrem ceMebrar la comunió de la teva mare i la tieta, que bufones que 
anaven aquell dia. Ja parlo de fa quaranta anys, quasi béres, Havers es varen tras- 
lladar al carrer Convent, no sé si varen canviar gaire coses, la “cuenta” es que ens 
vam quedar sense. Ara no sé que et deia.... Tino un cap.... Calla, si, això, d’això 
et volia parlar... De l’emoció que vaig sentir aquesta Festa Major de Sabadell quan 
amb la teva mare, acompanyant la Marta, ja ho saps que fa d’anxaneta?.

Dones ens havíem de trobar amb la colla dels Saballuts a la Plaça de la Creu 
Alta, els geganters, l’Esbart Dansaire, la Banda Municipal.... Un munt de gent, pre
parate tots per fer rua de Festa Major, i allí era ella, la més bonica, la més bella, la 
berlina de la Radio Sabadell, amb la capota eniaire piena de fils i micròfons i un 
pareli de joves locutors empaitant la gent i fent preguntes a tort i a dret. Em vaig 
quedar bocabadada, palplantada....

-Àvia, no n’hi ha portant.

-Si, filia, si, i tant que espero que sigui “tant”. És per això que, quan m’ha trucat 
per teléfon per dir-me que l’havien trucat de la ràdio per fer-li una entrevista aquell 
que abans estava a Diari de Sabadell, un tal Marc Sabaté.

-T’ha trucat el Marc Sabaté? I qué volia? Em sembla que eli també escriu teatro. 
Potser volia també dirigir una obra i fer-te sortir de “prota”, ha, ha ha ha....

-Clara, ha estât en Sergi qui m’ha trucat, ja sé que a tu ni et va ni et ve tot això de 
“ser artista”, que ets una noia molt assenyada, molt “com cal” !... Però... has de tenir 
un respecte per aquells que, sense anar més Iluny de la teva mare i la teva tieta, 
gaudien anant a cantar a les tardes del dissabte a la ràdio, o corn ara el teu cosí 
fent teatro.

-La mare cantava? No ho sabia.

-I d ’allò més bé, fil a, i totes dues, ella i jo! Ara, el programa que més m’agrada- 
va de tots era Matinal. Va començar pels finals dels 50. S’explicaven històries, 
posaven música, destinada ais malalts que necessitaven companyia... La gent 
enviava donatius i es llegien cartes d’agraíment. En Pepe Sánchez, quina veu! 
L’Anna Maria Pons i la Inés Altisen... Després hi havia un altre programa que 
també m’agradava molt, un que es deia Socorro, també de la nostra ràdio. 
Posaven música i feien hure. Feien concursos, zarzuelas, fútbol... Donaven noti
cies i obres de teatro del Calderón de Barcelona, poesia i, com que aleshores no 
hi havia la “tele”, la gent, tots, escoltaven la ràdio.

-A mi m’agrada molt escoltar música a la ràdio, i més si és música canyera.

-Sí, filia. És d’això que les rádios locals tenen mais de caps per sobreviure, per
qué el que més interessa avui en dia és la música forta i, a més, passa de tot!

-Jo no vuli dir que no m’agradi escoltar programes bons. El que passa, àvia, és 
que jo no l’he sentida mai, la Ràdio Sabadell, abans d’ara.

-Tens raò, filia, tens raò. Tu eres massa petita per saber distingir una emissora de 
les altres. Ja fa bastants anys que la Ràdio Sabadell va acabar la seva primera 
etapa, que va ser del 1933 al 1995.

-Força temps, no, àvia?
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-Oi tant, oi tant!

-I ara qué et sembla?

-Bé, fantàstici El meu net hi ha parlât 
i m’ha fet molta iMusiò!

-Àvia...

-Et sembla poc? Tenir una ràdio per 
nosaltres, els sabadellencs, on 
puguem dir-hi la nostra, on les noticies 
siguin primer les de casa? Que no 
tenim un diari i una televisiò locáis? 
Dons així que la ràdio també l’hem de 
tenir, qué caram!

-Jolln, àvia que “sodata” que t’has 
tornati

-Ja ho saps, Clara, que aquí a casa 
meva die el que em sembla, i corn ho 
sento! La ràdio, la “tele”, que som una 
ciutat que s’ho mereix!

-Sí, àvia, sí, així es parla!

-Vaig a trucar en Sergi! El vuli felici
tar. Després anirem a comprar un ves- 
tit jaqueta a Cal Guillermo. Suposo 
que l’edifici, aquell tant maco que fa 
cantonada, encara no l’hauran enso- 
rrat, com que avui en día ho ensorren 
tot. M’haig de mudar per l’estrena de 
l’obra del meu net! Haig de fer goig 
per si em fan algún retrato i surto al 
Diari de Sabadell, quina íMusió que 
em faria, de sortir-hi!

-No hi has sortit mai, àvia? 
“tele” ni a la ràdio?

a la

-Ai, filieta... I si hi sortis qué diria?

Passeig Manresa, 26 • SABADELL 
Tel. 937 272 070 • Fax 937 273 113

TERRASSA • BARCELONA 
HOSPITALET • TARRAGONA

le n H e t
CENTRE DE NETEGES, S.A.

TEL. 93 723 72 00 - FAX 93 723 65 47 
SABADELL
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l’escala pel passadís horitzontal, i innovadorament clàssic. I la il'luminació tènue, 
obra d’Albert Paura, torna a confegir un espai entre intimista i alhora fred quan cal; 
treball sobri i impactant.

Ben cert que Carme Elias era l’esquer de l’obra, com a encàrrec directe de 
Domènec Reixach, però la veritat és que, després de tant de temps, tornar a veure 
Elias sobre l’escenah no només és un plaer sinó també i dolç per als bons amants 
del teatre, configurant una Lluì'sa de Moran amb tots els matisos de la mare sobre
protectora i la candidesa de l’amant que es deixa seduir pel jove aventurer i vital. La 
seva contenció resulta portentosa per no caure en la carrincloneria pròpia de la seva 
moralitat. Duran deia que l’obra havia de servir per veure com, cent anys més tard, 
les coses, en relaciò al paper de la dona, havien canviat força, i no pas per posar
nos tot plegats a plorar. Els seus dubtes sòn, però, universale, l’opció pel fili déficient 
discapacitat que en diríem ara, o per l’amant rendit i alhora inabastable. En aquest 
sentit aconsegueix de seduir, però també, en un moviment propi de la llançadora, 
d’apropar-nos i alhora d’allunyar-nos pels seus dubtes, les seves mentides pietoses, 
i finalment ens commou, amb uns segone finale plens de cruesa, de lirisme, de força 
i de lucidesa davant la impossibilitat palesa de serfeliç.

I si brillant és l’actuaciô d’Elias, que encara sortia al final, que va comptar amb un 
coMoqui multitudinari, profundament commoguda, sorprenentment aconseguida és 
també l’actuaciò de Marc Rodriguez, en el paper de fili discapacitat -Victor Moran- 
que intenta controlar la mare alhora que tirar endavant el negoci familiar. Encertat en 
el procès que va de l’amistat més sincera i admirada vers el seu coetani - l ’Abel- fins 
a la bogeria per la intuïciô que està perdent l’amor de la mare de la mà del nouvin- 
gut inteMigent i seductor, amb el quai res no pot fer ni per comparar-s’hi ni per atu
rar l’atracciò creixent que exerceix sobre la mare. La seva relaciò edipica està ben 
traçada i no només això sinò que el recurs emprat per evidenciar la seva timidesa i

dificultat de comunicació amb el món, 
mitjançant la dificultat d’encetar les fra
ses (no amb el prototipic recurs del tar- 
tamudeig), és d’un efectisme directe i 
esfereídor. Resulta el major deis desco- 
briments darrers de la nova tornada de 
l’Institut del Teatre, malgrat que ja té a 
les seves esquenes unes quantes pro- 
duccions.

La figura de l’estranger, de l’inteMec- 
tual amb pretensions seductores, par- 
teix de la base d’un problema previ, 
resulta molt poc dibuixat per Puig i 
Ferreter, probablement perqué parteix 
d’una gran quantitat de sobreentesos 
pel fet d’estar inspirât en la seva pròpia 
persona. Cal que ens creiem que té 
coses intéressants a dir, tot el mòn que 
sedueix Lluïsa ho és per omissiò, mal
grat que en l’obra primerenca els exem
ples del seu esperit vital i profund van 
més enllà de l’escena de la seva pre- 
sentaciò en escena. El tréball de Xisco 
Segura, partant, es mou entre aquesta 
indefiniciò i la nécessitât de construcciò 
d’una identitat, i la veritat és que ho fa 
amb ofici, fins amb moments brillants 
perqué ha d’eludir cert to patètic o 
romàntic que hauria fet inversemblant 
personatge i situaciò.

I, per ùltim, resulten eleccions encer- 
tadissimes les dels personatges cons
truits per Lurdes Barba -Anneta- una 
predilecta ja de Duran, de Pepo Blasco 
-Teò- i, especialment de Montse Esteve 
en el paper de Berta, la serventa que es 
deleix per l’amor d’Abel però que tant 
és conscient de la seva impossibilitat 
com de les conseqüéncies que la rela
ciò amb la seva mestressa duran a la 
casa on traballa. Plena de matisos i 
contrastos construeix un personatge 
excepcional; com també ho fa Santi 
Ibáñez en el paper de Llarg de Camins, 
un esperit Iliure amb l’estil Valle-Inclán 
que ofereix la dosi indispensable de 
sanejament étic al reciós món de casa 
els Moran. Un bombonet de personatge 
que Ibáñez no desaprofita per Ilui-se 
amb tot el mereixement.

9^
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L ’any 1998, el director barceloni José Luis Guerin, després d ’acabar l’aleshores 
ùltim film seu Tren de sombras, va fer de professor en un màster en cinema 
documentai organitzat per la Universität Pompeu Fabra. El projecte final d ’a- 
quest màster consistía que els alumnes coMaboressIn amb el seu professor en 
la realització d ’un documentai. En construcción, quart film del director, n’ha 
estât el résultat.

Filmar l’enderrocament d’un veli edifici i el procès de construcció d ’un de nou 
al barri del Raval de Barcelona, el chino, és el punt de partida del film. Podria 
haver estât una bona idea per a un documentai tipus “30 minute’’, on només es 
mostrés tot el que ha canviat i el que no ho ha fet al chino en els ùltime anys. 
Donant, d ’aquesta manera, una ullada en forma de document filmic al barri mar
ginai per antonomàsia de Barcelona, punt de trobada de pobresa, prostitució i 
drogadicció. Però Guerin no és pas un director de documentais i és, per tant, 
incapaç de fer tan sols un document. Certament, En construcción és un docu
mental, però no només és un documentai. Guerin no ha volgut fer només un 
document sociològic d ’un barri marginai o una crònica de la construcció d ’un 
edifici. Hi ha bona part de tot això, però només n’és l’embolcall. Li interessa tant 
això com, per exemple, el gat que s’amaga en sentir les excavadores, els ulls de 
graffiti en una paret, el pinzell que va descobrint, a cada pinzellada, les formes 
d’un esquelet, o la neu que es va acumulant sobre les totxanes nues. Guerin no 
pot evitar, ni crée que tingui cap intenció de fer-ho, ser un autor a la recera d ’una 
escriptura cinematogràfica pròpia. I el format de documental implica de manera 
intrinsica utilitzar una escriptura objectiva i neutre que li escau més a un perio
dista que a un autor com ell. Guerin té la capacitat de construir, précisément, 
una obra personalissima allá on hi ha, a priori, més elements de dooument que 
de quelcom purement cinematogràfic. Deia Guerin, en una entrevista aparegu- 
da a la revista Quadern, que “l’important no és la història sinó la manera de 
mirar-nos-la”. I és exactement això el que fa que En construcción no sigui 
només un documentai, perqué tot passa pel metis de la seva mirada inquieta, 
atenta i sàvia, cinèfila.

El film de Guerin no és de cap manera un reportatge ó’expiorardor en una 
mena de safari urbà, sinò que s’implica directement en allò que explica. S’intueix 
que, tot i haver estât més de 120 hores gravant amb la càmera, segur que també 
n’ha passet moites parlant i convivint amb la gent del barri i observant, amb la 
càmera en off, els petits esdeveniments quotidians que hi passen. Perqué, 
abans de voler mos:rar quelcom, s’ha de conèixer de primera mà. Es palpa.

GALERIA D'ART

Pedregar, 10 
Telèfon 93 726 51 22 

08202 SABADELL Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Telèfon 93 726 57 85

Sant Pere, 22 • Tel. 93 726 19 59 
SABADELL
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també, que és un film fet sense pressa i que ha estât molt méditât abans de plan
tar la camera, però que també s’ha fet a mesura que es rodava. Em refereixo que 
segurament Guerin no tenia un guió molt définit i que va ser justament a l’hora 
de començar a rodar i, sobretot, en el muntatge, quan el reconverteix en un film 
d’autor en format de documentai.

En el film, apareixen moites escenes de llargada considerable on l’ùnica acciò 
que hi ha són dos obrers construint, totxana a totxana, una paret, i divagant 
superficialment sobre religió o política. I, com a espectador, segueixes tot això 
absolutament embadalit, semblant a la visió hipnotitzadora que tenen unes fla
mes que cremen a la llar de foc: et pots passar Nargues estones mirant, encan-

tat, les mil i una formes que es van 
succeint. Veient aqüestes escenes, 
n’he recordat dues de dos films prou 
diferents. Primer, una escena del film 
Nanouk, el esquimal, de Flaherty, en 
qué assistim, durant una bona estona, 
a la construcció d ’un iglú, amb una 
finestra feta de gel inclosa. Segon, a 
una escena del film Le Trou (La 
huida), de Jean Renoir, on presen- 
ciem llarguissimes escenes en qué 
l’ùnica acciò que hi ha és un pio fent 
un forat en una paret. I en aquests dos 
casos que m’han vingut a la memòria, 
recordo tenir la mateixa sensació 
d ’embadaliment. Grec que, en part, 
és encara per la fascinació que ens 
produeix el treball fet amb les mans i 
el procès de creació de qualsevol 
cosa, ja sigui la construcció d ’una 
paret o un artista de carrer fent un 

complicat exercici de papiroflèxia. De tot això, Guerin n’és conscient i de ben 
segur que eis noms de Flaherty i Renoir li venien, corn d’altres, molts cops a la 
ment durant el rodatge del film. Perqué Guerin és del tipus de director que ha 
après el cinema a les filmotèques i als cineclubs i ha estât abans cinèfil que 
director de cinema. A En construcción, també hi ha alguna referència a això, 
com en l’escena que el cap de I’obra parla de com eren les antigües construc- 
cions egipcies a partir de la peMícula Tierra de faraones, de Howard Hawks, 
□ ’aquesta manera, la referència directa ja no són les mateixes pirámides o la 
visió d ’un estudiós en construccions antigües sinó la visió que en tenia Hawks a 
la peMícula. Recorda escenes d’Innisfree, segon film de Guerin, quan els habi
tants del poblé irlandés d ’Innisfree parlen del film The quiet man, de John Ford, 
com una propietat de I’imaginah coMectiu.

El que és més destacadle dels films de Guerin és la seva capacitat de sur
prendre, el fet de fer peMicules que mai hem vist. I això, malauradament, és molt 
poc usual, tant en el cinema que es fa aquí corn en el que ens arriba de fora. 
Quan es parla del bon estât del cinema espanyol no es diu, malauradament, fent 
referència a iciar Bollain (Flores de otro mundo), Benito Zambrano (Solas), 
Montxo Armendariz (Secretos del Corazon), ni tampoc José Luis Guerin. El 
reconeixament, però, d ’aquest ùltim amb el premi especial del jurat al darrer 
Festival de San Sebastián i el recent Premio Nacional de Cinematografía donen 
una agradable recompensa a un autor absolutament inclassificable i original. 
Esperem que això pugui servir, almenys, per recuperar el seu primer film. Los 
motivos de Berta, que tan poca gent ha vist. ^
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Durant quasi tot el mes d’octubre i ocupant la Sala I i el Saló d’exposicions de 
la Caixa de Sabadell es podia veure a Sabadell una exposició antològica de l’ar
tista Gabriel Stanislas Morvay (TarnóW, Polònia, 1934-Sabadell 1988).

Morvay va cursar estudis de Belles Arts i posterlorment, l’any 1958 es va exiliar 
del seu país per instal-lar-se a Paris, on va ter amistat amb el pintor sabadellenc 
Antoni Angle el qual el va portar a Sabadell el 1960 i li va posar en contacte amb 
el grup Gallot i les acclons públiques que efectuaven dins l’Informalisme. 
Recordem que aquest grup estava format per Antoni Angle, Manuel Duque, 
Josep LIorens, Llorenç Balsach, Alfons Borrell, Joaquim Montserrat, Joan 
Bermúdez i Lluis Vila Plana, grup que no tenia una concepció estètica concreta, 
el seu ideari es centrava en una nécessitât de canvl, de negar la Idea superior 
d’artista com a geni extraordinari. Totes les acclons que van portar a terme eren 
efímeres però capdavanteres i Morvay que només va participar com a especta
dor, havia arribat a Sabadell el dia anterior a l’acció realitzada a la Plaça 
Catalunya I va participar en l’acció deis pintors del sopar de cloenda de l’expo- 
sicló Gallot a Barcelona, a l’Hotel Colón. Morvay veia en les obres Gallot princi- 
palment l’accló-destruccló de l’informalisme.

Aquesta no va ser Túnica vegada que va estar a Sabadell, repetiría en dife
rente ocasions anant a casa d’en Llorenç Balsach. En aquellos estados exposa- 
va a TAcadémia de Belles Arts, a Barcelona I altres clutats catalanes.

Morvay era un artista inquiet, sempre a la recerca de noves experlències, això 
el portà a residir en diferente ciutats italianes, com Roma, Cremona i Casal
maggiore a la vegada que visitava Sabadell.

En aquesta mostra de La Caixa de Sabadell s’han reunit les diferente étapes 
per les que va passar l’artista i el recull de la seva obra es prou ampia com per 
poder veure I endevinar quin era Tesperit de la seva creació I a la vegada una 
part de Thome que ho realitzava.

En Tetapa de 1958 a 1963, que s’ocupa de Tobra feta a Paris sota la Influència 
de TInformallsme i TAbstraccló Lirica, es veuen obres en les que el color junt 
amb la pinzellada i la matèria ho fan tot. L’obra d’aquesta època ès una de les 
mès intéressants de Tèpoca abstracta. Són obres d ’una vigorositat torta on la 
pinzellada crea linios grosses plenos de moviment i de força. Són obres Inquie
tes, dures d ’observar. Les tonalitats fosques amb les que estant treballades 
ajuda a crear aquesta sensacló que Inciós els toes de groes, vermeil o blanc no 
minoren sinó que fan un recolzament a la duresa i a la bogeria creativa.

De 1963 a 1978, la producció correspon a un periodo d’erráncla que es pot 
subdividir en dues étapes. Una primera de 1963 a 1967 en la que l’artista passa 
per una Important inestabilitat personal que el porta cap a la recerca i que oca
siona que viatgi per Paris, Elba, Roma i Sabadell. En aquest periodo el grulx 
matèrie agata un gran volum i la mobllltat de Tobra ès molt patent. Es conjuguen 
tonalitats clares i fosques que recolzen aquesta sensació de moviment. El rea
lismo en moites ocasions es perd quasi totalment per imbricar-se en una abs-

Sense Tito!, 1988 
Oli damunt tela 
61 X 46 cm.

Fundado Caixa de Sabadell.
Saló i Sala d’exposicions de.la Caixa de Sabadell 
Del 6 de setembre al 28 d’octubre del 2001
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Retrat de Maria Josep Balsach, 1962 
Oli damunt tela 
93 X 65 cm.

tracciò si I’obra es mira d ’aprop. 
Malgrat això, a partir de 1963 inicia 
lentament un retorn cap a la figuració 
que s’observa en els quadres efec- 
tuats a Sabadell.

Una segona part d’aquest période 
correspon als anys 1970 a 1978 època 
en la que vlu entre Sabadell, on va res
tar convidat a casa de la familia 
Balsach durant vult anys, I Casalmag- 
giore, l’artista gira cap a una concepció 
neoexpressionista de la pintura, de 
component figuratiu. En aquesta etapa 
es distingeix la taca, colors més clars, 
verds, liles, marrons, groes. El paisatge 
es fa I desfà per mitjà de la taca. Gran 
mobilitat. Obres que s’obren més al réa
lisme i deixa distingir jardins, flors i inte
riors. En retapa informalista anterior 
s’ha produit un canvi que el porta cap a 
la figuració, una figuració, sens dubte, 
dins d’un expressionisms. Època molt 
més clara, amb Inclusló de marines que 
es podrien Incloure dins un romanticis
me. Paisatges on la pinzellada va fent, 
poc a poc, taca I es visible.

Obra Indiscutiblement fosca la que 
efectúa en l’època de 1986 a 1988, 
quan ja ha tornat definitivament a 
Sabadell. Els personatges s’insinuen 
dins la foscor, en ocasione totalment 
despersonalitzats vaguen o s’entre- 
veuen dins les seves tasques, una mare 
que queda quasi anuMada per la 
preséncia del fill petit, una cantant, un 
passeig, un ball. En altres ocasione els 
personatges agafen més protagonisme 

i són fàcllment visibles, aixi ho podem comprovar en el nus, en les bailarines de fla- 
menc o en la venadora de flors.

La pinzellada pot ser fosa o grulxuda, va alternant, però sempre hi ha un grulx 
matèrie que fa que l’obra sigui volumètrica i tingui mobilitat.

El gruix i el desfer tranquen el realisme que pot tenir l’obra i li atorga un cert 
patetisme.

En conjunt no es tracta d ’una obra tancada i estàtica, sinó tot al contrari.

Una creació amb un fil conductor que avarca totes les etapas però que va evo- 
lucionant i canviant al llarg de la vida de l’artista. Una creació a un eix vertebra- 
dor, a una linea conductiva que permet que tota l’obra tingui l’empremta pròpia 
de l’artista amb els canvis que tot pintor preat va tenint al llarg de la seva tra- 
jectòria.

No es pot negar que es tracta d’una creació dura per tota la manera en que 
va ser creada, tonalitats, pinzellades, materia... és a dir, tècnica i tema.

El neoexpressionisme de moites de les creacions estarla en aquesta linia.
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observacions fosques on la claror no 
es pot nl entreveure. En altres 
moments, els paisatges mes suaus 
deixen pensar en una etapa més 
dolga en la seva vida o en el seu pen
sar. O simplement en necessitate 
d ’expressar-se d’aquella manera en 
particular.

Mala Creus en el catáleg explica acu- 
radament la temàtica dins la qual es 
desenvolupa la creació d’aquest artista i 
que es pot resumir en autoretrats, natu
ra morta, espais doméstics, ciutat, pai- 
satge i la figura d’una Venus moderna.
Tota la temàtica surt de la pintura del 
gest i a vegades tendeixen a identificar
se piasmant tot el carácter del pintor.

En un primer moment la pintura abs
tracta i la gestual formaven part Intrín
seca de l’artista. La manera de ser i la 
vida per la que va passar Morvay tro- 
baven en aquest estil la manera més 
pura d ’expressar-se fent un tot que no 
es podia trencar, personalitat i mane
ra de crear eren un conjunt, formaven 
part de la vida sense que es pogues- 
sin desvincular i desfer, sinó que 
caminaven com un tot unitari. Per 
aquest motiu el seu gest és imperant, 
fort i dur, no és sensible ni sentimental 
sInó aspre. Si s’observa aquesta obra 
i no es coneix la personalitat i la vida 
de l’artista es veu d’una manera clara 
que no passava per una vida fácil i 
amortiguada, sinó tot el contrari. Si 
després es coneix la seva biografia s’acaba d’entendre el perqué d’aquest tipus 
d’obra que per un psicéleg serla suficientment declaratòria dels seus estats 
anímics.

□ ’aquesta etapa més abstracta sempre mantindrà el tipus de pinzellada i les 
tonalitats emprades. Quan entra en el neoexpressionisme els seus personatges, 
siguin retrats, autoretrats o individus que caminen i componen la seva creació 
continúen en l’expressivitat del gest I el color i detallen la realltat de l’lndivldu en 
quant a la seva pròpia vida. Si parlen de les seves natures mortes que també 
están dins d ’una clara figuració no obliden el gest a l’igual que passa amb els 
paisatges i les diferents temátiques que va conrear.

Gabriel Stanislas Morvay és un artista d’una forta personalitat que deixa marca 
en la seva creació. Una obra que indica el pas evolutiu de la mateixa história de 
l’art i que a la vegada indica l’empremta que Sabadell va deixar en un artista 
europeu no mediterrani i per tant amb una visió del color totalment diferent.

La Fundació Calxa de Sabadell va inaugurar la temporada d’exposicions al 
setembre amb la mostra antològica d ’en Gabriel Morvay obrint així un cicle amb 
el que voi retre homenatge ais artistes europeos que han trobat en Sabadell ins- 
plracló I motius per crear. Una idea molt Interessant. IL

Sense Tito!, 1962 
Oli damunt tela 

92 X 73 cm.
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ARTS
Giorgio de Chirico o Sobodell
Mila Torres

Cavali al costai d ’un llac, 1927 
LIapis sobre paper.
17,5 X 23,2 cm.
CoMecció particular

La Fundació Caixa de Sabadell amb coMaboració amb la Caixa de Bilbao presen
ta al Salò Modernista de la Caixa de Sabadell del 8 de novembre del 2001 al 6 de 
gener de 2002 l’exposició Giorgio de Chirico una mostra que només s’ha pogut 
veure a Bilbao I a Sabadell.

L’exposició presenta un total de 35 obres que combinen el dibuix, la pintura i 
cultura de l’autor des de 1908 fins al 1959.

es-

Com una derivació del Futurisme, cap al 1915, ja durant la Primera Guerra 
Mundial, sorgeix la Pintura Metafísica, un moviment que va determinar que durant 
uns anys més l’atenció artística estigués fitxada a Itàlia dones, malgrat el seu crea
dor Giorgio de Chirico, estigués establert a París, era de nacionalitat italiana i els 
seus seguidora eren italiana.

El fer metafísic va ser una reacció contra el moviment i el dinamisme pels que llui- 
tava el Futurisme. El que va prétendre era tornar cap a la quietud mitjançant estran- 
yes composicions misterioses i sinistres maniquis. Tot aquest sentiment que es voi 
tornar a conquerir de quietud i Sensibilität són fáciis d’entendre si ens situem en mig 
deis conflictes socials, econòmica i politics de la guerra. Els aires misteriosos i sinis
tres es poden relacionar amb els dubtes davant d’un futur incert I davant el pessi
misme que provocava les possibles conseqüències del conflicte bèl-lic.

Giorgio de Chirico (Volo, Grècia 1888-Roma1978) va ser el gran promotor del 
moviment, en el que es veuen influèneies del Cubisme. Però, malgrat això. De 
Chirico ho plasmava tot d’una manera molt especial. En les seves creacions s’a- 
precia el buit que es pobla de maniquíes, d’estàtues créant una sensació en l’es- 
pectador d’enigma, d’estranyesa, de no saber reaiment què és el que es veu. 
D’aqui, d’aquestes sensacions ve la idea de que les seves obres siguin oniriques.

Vita silente con busto di Apollo, 1962
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que pertanyin més al mon dels somnis que a la realitat. Els surréalistes el van agsfar 
com una font d’inspiració, aquest és el cas de Dalí, Magrite o Ernst.

Independentment de la idea surrealista, De Chirico també va impressionar a Picasso 
que en aquell moment estava treballant dins el Cubisme.

Podriem resumir les notes predominant de l’etapa metafísica en: l’ambient que recrea 
sembla fret d’un escenari teatral, les figures emanen solitud, perspectiva molt treba la- 
da, tonalitats en les que incloïa tant la gamma cálida corn la freda, possib es visions ori
nques, estaticisme i quietud.

Giorgio de Chirico després de la Primera Guerra Mundial va 
abandonar, no totalment, però sí principalment, la pintura 
metafísica per introduir-se en un món academicista.
S’intéressa pels artistes classics i començà a dibuixar espais 
grecs en eis que introdueix animais, principalment cavalls 
degut a la dificultat que aquest animal implica al ser dibuixat, 
ja que De Chirico volia aconseguir la perfeccié.

El que buscava l’artista era el retorn a I’ofici. Es va tancar ais 
museus i es dedica a copiar Tiziá, Rafael, Botticelli, Miguel 
Ángel... volia retornar al classicisme en el qual ja havia basat 
la seva concepció de la pintura. Sens dubte, aquest retornar 
a l’academicisme també el va ser precursor del que passarla 
anys després a nivell de molts artistes (recordem molt dels 
nostres informalistes) i que no va ser més que el malestar i 
l’angoixa que el portava la vida moderna.

En les obres d’aquest période detalla al máxim els elements 
compositius de tal manera que les composicions recorden la 
manera de fer barroca, per la roba deis personatges, per la 
descripció del paisatge. El résultat és d’una gran habilitât téc
nica, el que l’interessa és la qualitat i no el tema en sí.

Però el misteri i l’enigma de les obres metafísiques podem 
dir que mai l’abandona totalment, així la força que desprenen 
els cavalls, el paisatge de fons, el moviment o l’expressió deis 
autoretrats enigmátics que ens miren demanant resolució de 
dubtes. Presenten inquietud a l’espectador, la mateixa que 
podia provocar una obra precursora del surréalisme. I no 
només en aquest aspeóte formal, sinó que materialment va 
ser capag d’efectuar dins un mateix any una obra de carac
téristiques classicistes i altres metafísiques.

El que sempre ha estât present és una continua recerca 
pictórica, tant en una primera época metafísica com en els 
anys en que s’introdueix en el classicisme, Giorgio De Chirico 
buscà i evolucioné en la creació buscanttant l’expressió, com 
la perfecció técnica. La seva capacitat creativa va abarcar el 
dibuix, l’obra gràfica, l’escultura, el disseny d’escenografia i 
vestuari per a òpera i teatre, la literatura... la qual cosa indica 
una sorprenent vitalitat i una gran nécessitât d’expressiò. Ell mateix va dir: oo tine ànsia de 
crear. Pera mi, pintarás una diversió, un piaer, una satisfaccio, una d/Vers/b d’ordre supe
rior. Jo sóc un pintor fora dei temps. Així definia la seva creació i es definia eli mateix.

Amb aquesta exposició tenim l’oportunitat de sense moure’ns de casa cosa no molt 
habitual, introduir-nos en la história de l’art i comprovar com Giorgio de Chirico podia ser 
font pel surréalisme, com podia tenir influéneies del cubisme o influenciar ell mateix a a 
vegada i com d’una pintura trencadora es passa al desig d’anar cap a la perfecció clàs
sica. I si més no, podem seguir els seus escrits i mirar: (...) és miilor mirar i no buscar sig- 
nificats: ia pintura és una contempiació, cai contempiar-ia, mirar-ia. Anem dones i miren.

Com posi ció georr> è tic a  
amb paisatge de fábrica, 1917 

Oli sobre tela. 
84,7 X 50 cm.

Galleria d ’Arte Moderna e Contemp:ranea. 
Civici Musei d'Arte e Storia, Brescia
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L’Espai fìbsolut dd  Sagrot
Ana Fernández Alvarez

El Claustre del Reial Monestir de Santa Maria de Ripoll acuii 
enguany l’exposicié dels originals de les IMustracions del 
Poema del Pessebre de Joan Alavedra realitzades per l’artis
ta Jordi Roca.

Joan Rios i Masanell pretén que aquesta obra, cada any, per 
les Festes de Nadala s’exposi en un Hoc diferent com a mis- 
satge de Pau.

Aquesta coMecció ha estât exposada a:
1996. Aula magna de l’Académia Católica d Sabadell
1997. Palau de la Música Catalana. Barcelona
1999. Cercle Català de Madrid.
2000. Sales Caries Grandó I Pompeu Fabra d’EI Castellet 

Perpinyà

Del 22 de desembre de 2001 al 13 de gener de 2002, s’ex- 
posarà al Claustre del Reial Monestir de Santa Maria de Ripoll.

Les obres que es presenten en aquest incomparable recinte,
29 achlics, són un encàrrec de l’any 1988 d’en Joan Rios i 
Masanell al polifacètic artista, nascut a Ripoll, Jordi Roca. Es 
tracta d’una sèrie de nadales inspirades en el Poema del 
Pessebre, de Joan Alavedra, tractades corn estampes i, a la ve
gada, corn icones argumentais d’un gran cicle religiös i poètic.

El plantejament estètic d’aquest conjunt intenta recollir tota 
una sèrie de conceptee estilistics religiosos molt interessant.
Formalment, ès obvi reconèixer el tractament de vidriera góti
ca al guai es sotmet el dibuix. L’artista es delecta a transme- 
tre l’ideari teológlc de la Hum com a veritat divina i forma plàs
tica d ’un missatge espiritual.

El tractament de l’espai en cada imatge fa palés el valor sagrat que les Icones 
religiöses han posseït sempre, no estem devant d’un convencional ús de la pers
pectiva que pretén reproduir la iMusió d ’un sol espai intern, sinó que tot resulta 
més complex, perqué les línies que traveseen cada escena, les mateixes que 
rememoren els finestrals catedralicis, serveixen per a recrear una perspectiva 
cap enfora, vers qui mira. Així dones, cadascuna de les obres es torna finestra 
que s’obre cap el transcendental, però, a la vegada, projecta un espai que atra
pa l’espectador i el fa partícip del que veu: L’Espai Absolut del Sagrat.

Jordi Roca, coherent i honest davant aquest encàrrec, recrea aquí un deis estiis 
plástics més profundament nostrats: el Románic català. Si parem atenció, les 
caractéristiques fonamentals d’aquest art són évidents. Domini del dibuix sobre el 
color, tractament géométrie de les figures, colors purs, etc. El més essencial d’a
quest estil es troba aquí, és la voluntat de transmetre conceptas espirituals, mai 
arguments escènics que podrien esdevenir pura anècdota. Seguint l’ortodòxia, les 
estructures géométriques es materialitzen en simbols i, entre d’altres, els triangles

i els cercles esdevenen figures que 
mostren el cànon del que és transcen
dent: Trinität i Perfecció.

Estem davant d’una aparent simpHci- 
tat en l’execuciô, però, a la vegada, es 
fa evident la complexa riquesa del 
sentiment religiös. Jordi Roca exécuta 
figures tan properes corn les que reco- 
neixem en els pessebres familiars, 
però, per puresa lumínica i cromàtica, 
posició exacta en l’espai i eficácia 
temàtica, és capaç d’oferir-nos una 
arquitectura visual d ’altíssim valor 
espiritual i significatiu.
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Semblonço: 

Xovi flndreu Cosoños.
Joan Cusco i Aymamí

En aquesta ocasió incorporem o millor 
dit participem -segons la màxima de 
Coubertin- a l’esport. Aquesta antiquis
sima activitat esportiva que a través 
deis anys ha esdevingut un relleu social 
en tot el món. Les competiclons espor- 
tives es fan a tots nivells i a tots els paí
ses. la mobilització que ha generat és 
impressionant. AMucinant.

Com sigui que la nostra ciutat se li 
penjà aquell famós eslógan: “Saba- 
dell, centro piloto del deporte español”, 
l'esport i tot el que al seu entorn es 
mou ha transcendit molt i força. 
Entitats esportives, federacions, clubs, 
equips i practicants d’ell, han augmen
tât en el temps. L’esport ha nécessitât 
equips tècnics, entrenadors, mana
gers físics, tots per tenir més a punt de 
competició tot l’elenc que conforma i 
genera: esportistes professionals i 
amateurs.

Igualment, l’esport ha nécessitât d’u
nes grans instal-lacions i estadis i pis
tes on es practiquen la diversitat de 
jocs. A més a més ha précisât de pro
fessionals que a través dels mitjans de 
comunicació ens retransmeten les 
competicions, siguin les que siguin.

Sabadell, podem assegurar que té 
molts d’aquests professionals en les 
seves files. 1 avui, entre tants altres 
aportem un professional que tal vega
da és un dels més veterans en aques
ta práctica de la comunicació esporti
va. És Xavi Andreu, nascut el 1959.

- J .  ^  . .■ ■ • ,■

Desplega una gran activitat en les seves funcions de comentarista-locutor en la 
ràdio i en la tele catalanes.

Ara, però, abans de fer l’entrevista, crec adient recordar l’ohgen de l’esport. No és 
pas cosa que compti amb quatre dies. Té segles. Farem una passada del seu enllà 
i ens posarem al dia amb l’entrevista que seguirà amb el nostre personatge.

En els jocs nacionals hel-lènics (Jocs Olimpics; istmics -festes de l’antiga Grècia; 
pities -relatiu a ApoMo; ñemeos -jocs que se celebraven en honor d’Hércules, per 
haver donat mort al lleó que habitava la muntanya i la selva próximas a la ciutat de 
Ñemeo, en l’antiga Grècia).

Jocs que van teñir un origen religiós i en els quals els esforgos i competicions deis 
participants tenien principalment valor d’ofrena a una determinada divinitat. 
Aleshores la rivalitat, l’afany de triomfar no estaven motivate per un desig de dis- 
tracció o d’esbarjo. Sabem que la manifestació esportiva grega més important foren
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les Olimpiades allá el 776 abans de Jesucrlst, o sigui: 393 anys després de J.C.

Després, a l’Edat MItjana, s’orlglnaren les nobles competicions que foren la base 
d’enceses rivalltats comunals. Aleshores va nélxer aquell “patriotisme localista” que ha 
arribat ais nostres dies amb tot el seu contingut vital i amb les seves caractéristiques.

A l’era cristiana s’exaltaren les pacifiques competicions humanes, estimulant l’es- 
peht cavalleresc amb el seu corol-lari de duels i torneigs.

Quan al Renaixement van establir-se les premisses del concepte de l’esport 
modern. Arran de les influències d’alguns pedagogs i tractadistes. Entre élis podem 
destacar Maffeo Vegio, Leon Battista Alberti, Enea Silvio Piccolomini, que aleshores 
seria Papa amb el nom de Pió II, autor de tractats sobre cacera i equitació, autor 
també d’un Ilibre sobre l’educació corporal redactat per a Ladislao d’Hongria: De 
liberorum aducatione.

El precursor de l’esport modern fou el fiiôsof anglès John Locke (1672-1704), amb 
la seva obra Pensaments sobre l’educació. Aixi, en el segle XVIII Angleterre va impo
ser, si bé en un sentit aristocràtic, el concepte de l’esport. Fou una activitat amb un 
carácter exclusivement aficionat, I tan sols es practicava en certes categories 
socials.

A Angleterre se II deu bona part dels reglements de les diferents especialitats 
esportives, les quais es van estendre pel mon a partir del segle XVIII. LIavors hi havia 
interés per l’antic olimpisme. Van restablir-se les Olimpiades I el seu restaurador fou 
Pierre de Coubertin. El Comité Olimpio Internacional (COI) es fundà el 1894 i dos 
anys més tard es disputé a Atenes relimpiada deis temps modems. D’ençà d’ales- 
hores l’esport va tenir un auge imparable.

Convenim que l’esport mobilitza grans masses d’aficionats. És també un especta- 
cle esportiu en el qual, com en tot, hi ha fraus, corrupcions, dopatge, etc. Mou un 
tabulés capital. Els milions ara van a toneladas...

Aquell esperit amateur de l’esport ha estât ofegat pel professionalisme. A l’entorn 
de l’esport s’hi mouen grans intéresses de tota classe... Genera ¡Musió, passió, fana
tisme... La violéncia no hi és pas aliena. El fútbol - l ’esport rei, corn se’l coneix- s’en- 
dù la palma...

De tot aixô I una mica més encara en parlarem amb Xavi Andreu, amb retransmis- 
sié directa. Connectem!

Corn va ser que et dediquessis a la ràdio? -obrim linia.
Vaig començar a fer de periodista esportiu el setembre de 1975, fent les erôni-

ques de l’handbol de l’OAR Gràcia al 
Diari de Sabadell i a EAJ-20 Ràdio 
Sabadell, on mesos més tard, de la mà 
de Joaquim Gorgor! començaria una 
duradera relació amb el mon de la 
ràdio. En aquella época vaig coMabo- 
rar corn a corresponsal de Sabadell de 
la Hoja del Lunes, Tele-Exprés, 4-2-4, 
Dicen, Mundo Deportivo, i més enda- 
vant a l’Sport.

En fer el serve! militar a Madrid, aixó 
em va permetre treballar a Radiocade- 
na Española (ara Ràdio 5) en un pro- 
jecte d’esport anomenat “El deporte 
está aqui”. La relació entre Ràdio 
Sabadell i la COPE (Ràdio Popular) va 
fer possible que em convertis des del 
1982 en un narrador nat deis partits de 
fútbol i básquet. Vaig fer de presenta
dor al costat del desaparegut i mitic 
Joaquim Prat deis Carrusseis de fútbol 
i básquet.

Jocs Olimpios, Mundials, Europeos, 
han fet de la meva vida un anar i venir 
lluny de casa meva.

A finals de 1990 vaig ser contractât 
perTelevisió de Catalunya, on he estât 
des de redactor, editor i director de Tot 
l’Esport del Canal 33. Narrador de tot 
tipus de partits de molts esports i Cap 
de la redacció d ’esports durant 3 
anys.

Ara sóc la veu del fútbol i a la vega
da d’altres retransmissions esportives
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de TVC. He coMaborat i coMaboro des del primer dia en la NOVA Ràdio Sabadell, 
que sens dubte, m’ha permès fer d’aquesta afició la meva professió.

Professionals sabadellencs en aquests camps sou una bona colla. Pots recordar-los?
Ara que recordi: Victor Patsi, Jordi Robirosa, Carles Pité, Toni Ruiz, Jordi Aguilera, 

Xavier Diez, Ángel Càceres, Jordi Badia, Josep Ramon Costajussà... Me’n deixo 
alguns -acaba dient.

Aquell eslògan de “Sabadell, centro piloto del deporte español”, ha perdut aquell 
suposat liderat?

Sens dubte. Sabadell no té ni instal-lacions modernes, ni gent que hi posi diners en 
un món tan mercantil com el de l’esport d'alt nivell -ho diu posant-ho ciar...

No fou aquí a Sabadell on va néixer el futbol-sala?... Ho vas viure tu des de pri
mera fila?

Jo cree que sí. Almenys el fútbol en mides de fútbol sala a l’aire Iliure. El denominat 
“futbet”. Pilota de futbcl i normes de fútbol. Després va venir el fútbol sala amb les 
seves regles i una pilota més petita. Els que estudien aquest esport parlen que va ser 
a rUruguai on hi ha les primeres noticies del que ara a Sabadell anomenem “fulbito”.

Tu, Xavi, coneixes la majoria deis esports, però quin d’ells és el teu preferit?
El fútbol m’enganxa més que res, però jo era practicant d’handbol. Un esport 

espectacular i en constant progressió cap a l’espectacle televisiu que és el que fa 
gran un esport-afirma.

Entre tants viatges com has fet, d’on guardes els millors records?
Del Mundial de Méxic 86. Hi havia un ambient espectacular al voltant de la selec- 

ció espanyola. Tothom et mimava. Paraves el cotxe i deies que eres periodista 
espanyol i et portaven on tu volies.

I de quin guardes els pitjors records, si és que n’hi ha algún?
L’embolic que em va tocar viure amb els responsables del projecte de programes 

esportius de Radiocadena Espanyola. “El deporte está aquí”. Era l’any 1981- Fa vint 
anys-evoca.

El millor moment, futbolísticament parlant, és el de cantar el “Gooool!”? En Xavi 
té els records tant a má que ens ho explica així:

-Els gols del Sabadell al Binéfar, els gols de la selecció espanyola a l’Europeu de 
Franga 84 i el Mundial 86, i evidentment la UEFA amb l’Espanyol a la COPE; i els 
grans partits del Barga de básquet i del Joventut a 
Europa... He fet tants partits que ara me’n vénen molts 
bons records -acaba dient.

No és, Xavi, una “mica” exagerada la cosa que a 
alguns esportistes se’ls paguin milers de milions?

Sens dubte, però ja m’agradaria a mi ser un d’ells 
-afirma.

No creus tu que hi ha presidents i juntes que “han 
pujat ais núvols”?

Alguns gasten el que saben que no tenen i no passa 
res de greu.

Entre els locutors professionals que tu has cone- 
gut, quins d’ells consideres que han estât mestres?

En com dirigir programes carrusseis Joaquim Prat, 
en pau descansi. I en la feina de retransmetre partits 
de fútbol i altres esports he anat agafant a molta gent 
i cree que sóc una mica autodidacta.

Quin partit t’agradaria retransmetre 
més que cap altre?

Em motivo sempre. No m’importa la 
categoria del partit que faci.

Els vells aficionats al fútbol creiem 
que es gaudia més abans l’espectacle 
que no pas avui, amb tantes táctiques 
i amb tants famosos.

No és veritat, Joan. El que passa és 
que ara hi ha fútbol cada dia i aixó pot 
arribar a cansar... Ara hi ha partits bons 
i també molts de menys bons i fins i tot 
dolents.

L’esport i el fútbol com a rei ha esde- 
vingut el que abans representava “el 
pan y toros”... O no, segons tu?

Mira, hem de convenir que l’esport 
dignifica l’home si es practica amb dig- 
nitat. És millor fer esport que no fer res i 
acabar en mans de la droga.

Ve al pas aquella frase que es propa
gava a la premsa esquerrana quan la 
República: “Esport i ciutadania”. Ac- 
tualment hi ha aficiona massa fanàti- 
ques. El més important ja no és sola- 
ment participar sinó guanyar-guanyar- 
guanyar, més que cap altra cosa. 
Pregunto: No ens passem?

No hi ha altre espectacle que porti a 
tanta gent a un camp. Allá s’hi colen els 
que no estimen el fútbol i només bus
quen la notorietat que no poden teñir en 
un altre Hoc. La violéncia no la generen 
els qui els agrada el fútbol sinò els gam
berros que es mescien entre els aficio
nats al fútbol.

FOTO: PERE MONISTROL
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Jugar bé i guanyar és massa, però de vegades es fa sense que sigui 
Huit. La transcendència dels résultats en tenen la culpa. Però és que la 
socletat que vivim no està feta pels perdedors i això genera situacions 
limit poc agradables però que formen part del nostre entorn ens agra
di 0 no.

El passai dia 10 de novembre des de Sevilla i per TVC ens retrans- 
meties des del camp sevillista el partit contra l’etern rivai: “er Betis”. 
També vas poder informar d’alguns incidents que vas presenciar 
entre els aficionats d’ambdós bándols. És un doble espectacle 
deplorable. Massa passió. Però és la sal i el pebre de l’esport?...

És una pregunta que complementa l’anterior. Un noi de 16 anys que 
surt de casa amb una pota d’un Hit i una ampolla de vidre per tirar-la a 
l’autocar de l’equip rival no está bé. És gent sense valors, probable
ment d’un baix nivell cultural I amb una situaciò familiar prou compli
cada. La sensació de violència viscuda al costat dels Biris l’altre dia a 
Sevilla és de difícil expHcaciò.

Podria escriure alguna carta a algún director de diari esportiu, però 
m’estalvio de fer-ho i et faig aquesta pregunta: Trobo innecessari 
que per donar un partit calgui a més del locutor, el comentarista i el 
técnic que entre tots atabaleo el televident. És com anar al cinema i 
el veí de la butaca t’expliqui la peMícula... No hi ha massa professio
nals a “xupar”?...

És la teva opinió. Jo cree que cadascú té la seva parcella en una 
retransmissió i cree que els meus companys complementen molt bé la 
narració que jo faig deis partits de TV3 i del 33.

Potser vaig equivocat. VulI referir-me ais qui s’excedeixen. No és 
pas el teu cas, óbviament.

La conversa amb Xavi Andreu es perllongaria perqué en el tema plu
ral esportiu eli en sap un munt. I un món. Coneix aquest món de l'es- 
port com cap altre. El viu intensament. S’ha guanyat un prestigi. Hi ha 
moites altres preguntes que deixem en el tinter, que és un dir, però tal 
vegada hi ha alguna cosa que ens podria afegir el bon amie Xavi. Per 
exemple: parlar-nos del CE Sabadell.

Tu en saps un bon tros de la seva problemàtica. Vols dir alguna cosa?
Em dol dir-ho. Miquel Arroyos es troba en un carrer sense sortida I 

pot acabar sortint per la porta del darrere com no vigili. 0  els accio- 
nistes donen per perdudes les accions (valor: 1 pessetes) I es fa una 
ampliaciò de capital perqué entrin nous gestors I la situaciò econòmi
ca s’arregli o ningù pot assegurar que no siguem un altre Mérida, 
Burgos o Màlaga I ara els temps ja no permeten recuperar-se corn 
abans d’un daltabaix corn aquest. Calen mesures dràstiques I immé
diates. No es pot portar el club corn una familia, tot i l’esforç 
sobrehumà que fan, perqué això no té sortida. És com una Harga ago
nia. Sort els hi desitjo I tenen assegurada la meva coMaboraciò.

Ha estât un plaer poder sentir-me un sabellut de pro. Si tots estimes- 
sin la meva ciutat com jo I moits altres, almenys en esports, estariem 
molt més amunt.

Hem arribat al final. L’àrbitre ha xiulat l’acabament del partit. No hi ha 
prórroga ni tanda de penáis. El joc ha estât net, sense cap incidència. 
El lector, el pùblic, però té la paraula i el seu comentan...

Q Ü E S T IO N A R I  P R O U S T

-El principal tret del meu carácter?
-Actiu
-La qualitat que prefereixo en un home?
-Honradesa
-La qualitat que prefereixo en una dona?
-Sinceritat
-Allò que més m’estimo dels amies?
-Paciència
-El meu principal detecte?
-M’involucro potser massa en certs ternes 
-La meva ocupado preferida?
-Fer de periodista esportiu 
-El meu somni de benestar?
-No passar angúnies econòmiques 
-Quina fora la meva pitjor desgràcia?
-No poder valer-me per mi mateix 
-Què voldria ser?
-El que sóc
-On desitjaria viure?
-Estic bé a Sabadell 
-Quin color prefereixo?
-Blau mari
-Quina flor prefereixo?
-Rosa
-Quin ocell prefereixo?
-L’àliga
-Els meus autors preterits en prosa?
-Eduardo Mendoza
-Els meus autors preterits en vers?
-Marti i Pol
-Els herois de ficció?
-Tintín i Astérix i Obèlix 
-Les meves heroines de ficció?
-No en tenia
-Els meus compositors preterits?
-Wagner
-Els pintors predilectes?
-Van Gogh
-Els meus herois de la vida real?
-Els que treballen pels pobres 
-Les meves heroines històriques?
-Joan a d’Arc
-Els noms que prefereixo?
-Xavier, Carles, Joan i Miquel 
-Qué detesto més que res?
-La mentida
-Quins caràcters menyspreo més?
-El feixisme
-Quin fet militar admiro més?
-No m’agraden les guerres, però de petit m’interessava 
la vida de Napoleô.

-Quina reforma admiro més?
-La Constitució
-Quins dons naturals voldria tenir?
-Parlar idiomes amb facilitât 
-Com m’agradaria morir?
-D’un atac de cor dormint 
-Estât present del meu esperit 
-Bona pregunta que no sé respondre 
-Fets que m’inspiren més indulgéncia?
-SÓC indulgent de mena 
-El meu lema?
-Viu i deixa viure 
-Com sóc o com em veig?
Un apassionat del meu treball
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És un autèntic Speaker
Es mou entre les ones hertzianes
Amb plena seguretat.
No perd de vista la pilota.
Ni el qui la juga...
Coneix i cita eis protagonistes i, 
Fins i tôt eIs seus origens,
Si ve el cas...
Parla clar i català.
És un diletant de la pilota;
També la de l’olla...
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CUINA
Les pastes seques
Joan-Antoni Ferrari

Un servidor parla de les pastes 
seques dolces que, a les cases 
benestants de ciutat, s’oferien a les 
visites de mitja tarda, de relaciô fami
liar O social extensiva. Les de quan no 
s’enviaven missatges al mòbii, corn a 
forma de comunicació (que vénen a 
ser corn una dosi de contacte perso
nal sintètic, per via parenteral). Les 
pastetes salades son una moda rela- 
tivament recent però no pas menys- 
preable, més de vernissage o d’ape- 
htiu que de berenar.

El meu oncle pastisser, avui jubilât, 
que tenia el forn del carrer de Sant 
Pere, a Sabadell, encara ens fa, al 
forn de la seva cuina, una safata de 
pastes seques, quan fem una cele- 
bració familiar o altra. Fa temps, em 
va regalar un exemplar del seu 
vademécum professional, el «Formu
lario práctico del pastelero»\ obra de 
dos senyors que firmen -segurament 
per pura modèstia personal- amb el 
primer cognom: Vidal -  Jornet. 
Aquest llibre, petitet i gruixut, amb 
aspecte de missalef de fadrina d’a- 
bans, conté el receptan de tota la 
confitería tradicional del nostre país. 
Però en espanyol, és dar. Es va impri
mir l’any 76, quan encara en teníem 
l’esquena reaiment calente, de provar 
de deixar de parlar el castellò (que 
haviem adoptat -resulta- de forma 
libérrima; ho diu el sogre d’aquell 
xicot, rUrdangarin). En aquest 
assumpte, sempre m’he recordat del

que em digué, per aquells temps, el Sr. Joan Blanquer: «d’aqui a vint-i-cinc 
anys, explicarem el que passa ara, i els joves de llavors creuran que exagerem».

En fi, tornem a les pastes. Comprendran que, amb un pastisser d’anomenada 
a la familia próxima, no faci pastes seques a casa; però aprofito el llibre per tra- 
duir-ne la recepta d ’una de les més tradicionais: les «belgues».

Ingredients: 500 gr. de farina, 25 gr. de llevat premsat, 275 gr. (apro- 
ximadament) de llet, 275 gr. de mantega, 8 gr. de sai fina, dissolta en 
50 gr. de llet i una mica de vainilla, per aromatitzar.

Amb els tres primers ingredients es fa un llevat, el qual deixarem fer
mentar convenientment. Assolida la fermentació, hi incorporarem la sai 
dissolta i la mantega, treballant-ho fins que obtindrem una pasta que 
es desenganxi perfectament dels dits. Es pesen porcions d’uns 50 
grams, fonyant-les i arrebossant-les en sucre i, un cop fet, les coMoca- 
rem, en forma de tires molt planes sobre llaunes netes. Es deixen fer
mentar aqüestes tires i, abans de coure-les, es marquen amb un gani- 
vet trossos d’uns quatre centimetres, deixant-los quasi tallats. El forn, 
a temperatura regular. La práctica ens dirá la quantitat de sucre que 
cal incorporar a les porcions quan es fonyen i es fan les tires.

Ara, si volen estalviar-se la feina, vagin a comprar les belgues que fan a la pas- 
tisseria Genescá, de la Rambla. No les fan segons la recepta clàssica, sinó una 
versió personal, marca de la casa. Són una cosa extraordinària, primíssimes, 
cruixents com un vidre. Quan te les acostes a la boca, t’arriba aquell perfum de 
mantega que també exhalen les galetes daneses. S’han fet famoses. Expliquen 
que la «Collares», quan venia a Sabadell, a requisar roba d’estam per vestir de 
paisà el dictador, no s’oblidava mai de manar que anessin a buscar-ne. Li 
devien recordar, per la forma i el color, semblant al del carei, la peineta que gas- 
tava sovint.

Molt semblante a les «belgues» són altres pastes seques que es fan amb pasta 
de full, també arrebossades en sucre, com les ulleres o els llacets. Altres, amb 
sucre i amella mólta pel damunt. Realment, n’hi ha moltes: les de pasta brisa, 
amb confitura, amb xocolata, o amb xocolata i confitura, les teules, amb les 
seves engranes de peli de taronja, atrapadas en el sucre cristaMitzat, etc... 
Massa varietats, per parlar de totes aquí.

Capítol a part mereix, potser, la que era més popular, el carquinyoli. En aquest

Filadors, 28 Plaça St. Roe, 24

Aquesta marca és qualitat



CUINA

cas, la fama correspon ais de Caldes de Montbui. El meu pare, que hi havia estât 
criât a dida, quan tornava de veure-la, en portava una oapsa. Però el oarquinyoli 
deu ser un pastisset antis, d’origen nord -  afrioà, segurament. En altres Iloos, en 
diuen «patufets»; a Menoroa, en diuen «casquinyols». També se’n fa una 
variant, que sembla esponjada amb clara d ’ou, tirant un si és no és oap a bola
do. N’he trobat a diversos Iloos, dirla que a la Catalunya nova; ara, el darrer cop, 
si no m’erro, va ser a Cotiliure. Igualment, tradueixo la reoepta dels oarquinyolis.

Ingredients: 900 gr. de farina, passada pel sedàs junt amb 15 gr. de 
llevat quimic, 450 gr. de sucre, de 250 a 350 gr. de llet, segons la mena 
de farina, 3 ous, 250 gr. de massapà (parts iguals de sucre I ametlla),
50 gr. de mantega, 300 gr. d ’ametlles, la peli ratllada d’una llimona, 
coriandre i essènoia d’anis.

Es fa un cèrool amb la farina, dins el qual es dissol bé el sucre en el 
liquid. S’hi incorporen i s’hi mesolen la resta d ’ingredients, en l’ordre 
que s’indiquen I es treballa la pasta, que caldrà que sigui una mica 
dura, però sense excès de nervi. Es talla en percions, a les quais 
donarem forma cilindrica, d’uns quatre centimetres de diàmetre; es 
coMoquen de forma oonvenient sobre llaunes oliades i es pinten amb 
ou lleugerament batut. Es couen al forn, a temperatura moderada i si 
cal, s’enforna en doble llauna, per evitar que les barres es cremin per 
la base. Un oop '•etirades del forn, i abans no es refredin, a fi que no 
s’esmicolin, es tallen en trossos d ’uns sis o set mil-limetres de gruix.

Si s’utilitza ametlla orua i amb peli, caldrà torrar els carquinyolis un 
cop tallats, operaoiò que podrem evitar usant l’ametlla pelada, seca i 
lleugerament torrada.

Ben freds, es tapen hermètioament en pots de vidre o en capses de 
llauna.

Conservo del meu onole, amb el Ilibre, una ganiveta centenària de ferro negre 
i màneo de banya de marrà, herènoia familiar, amb la qual tallaven els carquin
yolis. A més del seu valor històric i sentimental, paoientment esmolada amb la 
pedra d ’aigua, és més penetrant que la vista.

Actualment, les pas:es seques s’aoostumen a oferir amb una oopa de oava; 
segurament, perqué els productors de la beguda inventada per Dom Perignon 
han trobat la manera de popularitzar-la. Res a objectar. Ara es fan caves pre
sentables i a preu mòdic; aixi han desaparegut del mercat, pràcticament, 
aquells productes quimics gasificats, d’un Ph semblant al del vidrioi, amb els 
quais molta gent es torturava l’aparell digestiu, per celebrar que la «Collares» no 
tornarla.

En aquells temps de les visites, es treia una ampolleta de vi generòs i see, habi- 
tualment un ranci pacientment oxidat a la famosa «bòta del racò». Ja semblava 
que anàvem oblidant els ranois, bandejats pels vins dolços; per sort, però, diria 
que els comencen a ressuscitar. Si voien fer la prova, béguin amb les pastes 
seques, per exemple, el ranci de la Cooperativa de Falset -  Marçà. 0  bé, si 
poden trobar-ne, el que fan a can Miquel Oliver, de Petra (Mallorca), el «Gran
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Muscat». Véritablement, no és un 
ranci, siné un abocat; vi de raïm mos- 
catell, veremat quan ha produit tôt el 
suore possible, i fermentât fins con- 
vertir-lo complètement en aloohol 
(14,5°). La Pilar Oliver, enôloga i 
col-laboradora del seu pare, és una 
decidida partidària dels blancs secs. 
També fan un moscat sec, jove, con
siderable; portar el procès d’aquí a 
l’extrem, dévia ser el pas logic.

’ Editorial de Revistas Técnicas. Barcelona, 
1976.

 ̂No sois per la seva aparenga física; está tru- 
fat amb algunes máximes morals, com aquesta, 
que no tradueixo: «SE LEAL CON TUS 
COMPAÑEROS DE TRABAJO Y COMPÓRTATE 
DE LA MISMA FORMA OUE DESEAS QUE 
ELLOS LO HAGAN CONTIGO»; o altres més 
materials, com «PUEDES OOASIONAR PERDI
DAS DE TIEMPO, ASÍ COMO TAMBIÉN DE 
MATERIAS PRIMAS SI NO CONSULTAS A TIEM
PO TUS DUDAS».

JOIERIASENSERRICH
de Teresa Senserrich

CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quirze, 17 • Tel. 93 725 75 96 
08201 SABADELL

m

COMERCIAL

alem any
CENTRE DE JARDINERIA, 
AGRICULTURA i FORESTAL 
Tallers i servéis postvenda

Ctra. Barcelona, 22-26 
Tel. 93 725 63 95 

SABADELL
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"tot un estil"

MOBLE DISSENY 
IDECORACIÓ
SantCugat,11 - SABADELL
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Prcsentoció dd Quadern 132
Pere Planellas

El passai mes de novembre es va 
celebrar a la Sala de Plens de l’Ajun- 
tament de Castellar del Vallès l’acte 
d ’Homenatge a la figura de Francese 
Cornelias, castellarenc afincat a l’Alta 
Austria, antic déportât al camp de 
concentració de Mauthausen, asses
sor del Ministeri de Cultura d’Àustria 
per a assumptes de la Memòria 
Histórica i protagonista del llibre Un 
català a Mauthausen. El testimoni de 
Francese Cornelias (Pòrtic, Enciclo
pédia Catalana, 2000), llibre indis
pensable per a emplir el bult hlsto- 
rlogràfic entorn els deportate anar
quistas ais camps nazis.

En l’acte es va aprofitar per fer la presentaclô pública del darrer número de la 
revista Quadern (set./oct. 2001), en el quai s’hl incloïa un petit dossier sobre la 
seva figura I les darreres investigaclons sobre el món concentracionari.

HI van participar: Jordi Riera, représentant espanyol del Comité Internacional 
de Mauthausen, que va destacar de Cornelias que havia estât “un simbol de pau 
i lllbertat que previurà” ; Silvia Sáiz i Ernest Gallart, responsables del Eons sobre 
la Deportació 1939-45, que destacaren l’Impuls que Cornelias els donà per a la 
creaclô d ’aquest important arxiu nacional; David Serrano, autor del llibre de 
Pôrtic i director de la revista, que destacé la humanitat i senzillesa d’un home bo, 
amb un gran sentit de l’humor, d ’aqui els motlus de configurar el llibre esmentat 
i la voluntat de presentar aquell número de la revista Quadern. Finalment, es féu 
oficial l’acte de Iliurament de la germana de Francesc Cornelias, Dolors, de tota 
la documentació personal que el seu germé guardava a casa seva a l’esmentat 
Fons.



- EL 6ENY0R DIU QUE ENCARA NO US POT PAGAR. 
MENTRESTANT US PREGA ACCEPTEU, A TALL DE NADALA. 

AQUESTA EUROCALCULADORA DE REGAL.
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DE LATRADICIO PAGESA 
A L'ESPLENDOR MODERNISTA
Visita ai patrimoni arquitectònic de ia Caixa de Sabadeii

m

Visites organitzaces exclusivament per a grups

Dates
Els matins al I arg de tot I'any

Durada de la visita
De les 9'3jD a Ies13 h

Nombre de participants
Màxim 6C persones

Recorregut de la visita
Trobada als jardins de la Caixa de Sabadell.
A continuació es visitaran l'edific  ̂Central 
i 'edifici ce l'Obra Social, desorés el grup es 
desplaçarà a Can Deu per visitar la masia i 
e rruseu d'eines del camp.

Preu
Gratuit. No están inclososels desplaçarrents.

Informaciô i inscripcions
Tel. 93 319 10 64 (de 9 a 14 h)

« FU N PACIO

Caixa de Sabadell



DE LES IDEES, LES ARTS I LES LLETRES
Febrer del 2002 - Número 134

Perejaume 
Mercè Rodoreda

Les tramposes dreceres vers la participacié
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DE LA TRADICIO PAGESA 
A L'ESPLENDOR MODERNISTA
Visita ai patrimoni arquitectònic de ia Caixa de Sabadeii

®-i

I t

Visites organitzades exclusivament per a grups

Dates
EIs matins al llarg de tô t l'any

Durada de la visita
De les 9'30 a Ies13 h

Nombre de participants
Màxim 60 persones

Recorregut de la visita
Trobada als jardins de la Caixa de Sabadell.
A continuació es visitaran l'edifici Central 
i l'edifici de l'Obra Social, després el grup es 
desplaçarà a Can Deu per visitar la masia i 
el museu d'eines del camp.

Preu
Gratuit. No están inclosos eis desplaçaments.

Informadô i Inscripcions
Tel. 93 319 10 64 (de 9 a 14 h)
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Amies 
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i de les Lletres 

de Sabadell

Presentoció

El febrer de 1997, ara farà cinc anys, en Joan Cusco va decidir fer un pas 
endavant en la trajectória de la revista bimestral d ’arts i lletres Quadern: 
assegurava la continuítat del projecte tot cedint part del lideratge a dues 
persones que tela temps que treballávem a la casa. Temps més tard, cir- 
cumstáncies de la vida, el qui signa afrontava ja en solitari el repte de man- 
tenir la confiança d ’un públic fidel i, albora, obrir espais a noves sensibilitats 
i possibles nous lectors.

Avui, cinc anys més tard, en Joan Cusco, ànima i eos de tot plegat, fa un 
pas més encara: ens anuncia que cedeix una de les seccions més 
emblemátiques de la revista pel lligam que tenia amb el pois de la ciutat: la 
Semblanga. De seguida vaig pensar que calia que el mateix Cusco fes 
balang d ’aquest repte personal i transferidle, cosa que des d ’ara inicia el 
Pere Font, el darrer fitxatge, el qual, com la resta d ’impagables coMabora- 
dors, he fet a cop de talonari, pagant la cláusula de rescissió que ha calgut 
per tal de treure’l de la competéncia...

Fora dels lligams de terminis, entrevistes i contactes, ara en Joan Cuscó té 
les mans Iliures per escriure allò que més II satisfaci, i ho continuará fent-a ixí 
ens ho ha promés- a casa seva: Quadern.

En cinc anys hi ha hagut molts canvis, moites novetats i molta feina, com 
abans però, atesa la manera de ser de cadascú, amb les particularitats pró- 
pies del moment i de l’orientació. Fonamentalment el canvi ha estât el fet de 
cenyir-se a r ”aquí”, per escriure des d ’aquí vers el que hi ha a fora, amb sen- 
zillesa i humilitat però amb decisió, cosa que es pot comprovar en els casos 
de Bernhard, Cid, Müller, Holocaust, Roig, etc.

Hi ha molta feina per fer, la prova és que continuem apostant pels espais 
de reflexió: en aquest número centrât en les noves formes de participació 
l’any 2002 i en el de juny sobre la situació de la nostra llengua arreu. Sempre 
ens deixem coses i gent, però no pas per decisió pròpia sinò perqué el nos
tre “sou” -e l voluntariat- no dóna per a més. És per aquest motiu que agafo 
l’exemple de la gent de Cine-Club: sempre ha volgut estar a Quadern i ha fet 
esforgos per trobar la gent que els ha pogut representar dintre la revista amb 
un article per número. Aquesta és la idea que trasllado a la resta de forces 
vives.

Continuarem establint ponts de diáleg amb tothom que vulgui dir-hi la seva, 
la prova n’és l’aportació extraordinària que hem aconseguit per part d ’a
quest artista polifacétic que és Perejaume, una joia més a afegir ais nostres 
Quadern’s.

David Serrano, director
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Les tromposes dreceres 

vers la porticipoció
Jordi Serrano

Vivim en un país amb molts déficits de parti- 
cipació democràtica. En aquest article inten- 
tarem analitzar algunes d ’aquestes falses 
dreceras que inspiren la major part de les 
politiques culturáis i de l’anomenada partici- 
pació ciutadana.

L’Animació sociocultural.
En el transcurs d ’aquests anys 1979-2002 

les flamants institucions democrátiques han 
intentât tota mena de propostes de dirigisme 
cultural vers els joves. La manca d ’esperit 
republicá en l’acció pública ha fet sorgir 
idees i noves institucions que lluny d ’acostar 
els ciutadans joves a l’estera pública els 
n’han allunyat. Segurament l’exposició podría 
ser més exhaustiva però ens limitarem a ana
litzar l’animació sociocultural ja que va ser 
l’inspirador de la major part de politiques 
públiques adreçades a la joventut I que des
prés s’han estés a les politiques culturáis i al 
que hom anomena “participació ciutadana”.̂

L’animació sociocultural (ASC) a Franga és 
hereva dels diferents currents associatius del 
pais I s’oposa als anys seixanta a l’Educació 
Popular, és a dir, el moviment organitzat que 
va acompanyar Tacciò de la República ins
taurant Tescola laica i obligatòria. L’ASC co- 
mença en els nous equipaments esportius i 
culturáis (sobretot en els casais de joves) en 
els barris periférics de les grans ciutats i on 
no hi ha associacions de cap tipus. El naixe- 
ment de TASC es deu al gaullisme, en Tas- 
pecte de buscar el consens i en la desqualificació dels partits politics -la idea 
de Franga per damunt de tot- i transcendeix les divisions entre els franceses. 
Corn que els moviments d ’Educaciô Popular no s’identifiquen amb el gaullis
me, el poder deixa de banda les associacions i s’identifica amb TASC. Fins i 
tot, en aquesta época, s’arriba a dir que el president de la República és Tani- 
mador del pais.

L’Educació Popular Iluita contra la ignorància, promou el desenvolupament 
del saber i la continuítat amb la filosofia de les Hums. En canvi, la finalitat de 
TASC és afavorir les relacions i la dinàmica social contra la passivitat. El seu 
objectiu és més la comunicació que la cultura. Les activitats que es proposen 
des de TASC ja no s’adrecen al poblé o a la classe obrera sinó a simples par
ticipants. Per tant, desapareix progressivament la referéneia al poblé -con-



cepte massa marcai per la ideologia 
política d ’esquerres i objectiu de 
l’Educació Popular- i sorgeix la re- 
feréncia neutra al públic. Amb l’ASC 
s’inventa el professional i, rápida- 
ment, s’institucionalitza la formació i 
els diplomes. L’Educació Popular era 
competéncia de les associacions i, 
per tant, dels militants o alliberats. 
Les qualitats deis educadors com 
ara la convicció, l’energia i la dedica- 
ció són criticades per l’ASC que pro
picia les aptituds a relacionar-se 
amb els altres, la capacitai d ’animar, 
de dinamitzar, etc.

Cap als anys 70, les associacions 
franceses reclamen el seu paper en 
l’ASC. Reivindiquen la politització de 
l’ASC tot incorporant en el diseurs 
teòric el concepte de democràcia 
cultural. La democràcia cultural 
implica la participació activa dels 
ciutadans en la presa de decisions I 
es contraposa al model paternalista 
que s’havia desenvolupat de demo- 
cratització de la cultura, més lligat a 
la difusió cultural i a una concepció 
patrimonial de la cultura.

L’ASC a Catalunya:
El desconeixement i la ideologia ini

cial i paternalista de l’ASC, és a dir la 
voluntat d ’aconseguir una visió con
sensuada de la societat, és el que 
atrau els primers responsables i 
experts en politiques de joventut que 
visiten Franga a la recerca d ’idees i 
projectes per dur a terme en la nos
tra democràcia acabada d’estrenar. 
La pretesa neutralitat de l’ASC ajuda 
a qué s’introdueixi amb éxit. Els nous 
responsables democrátics no tenen 
referents i troben en l’ASC un leit
motiv per actuar: cal animar i dina
mitzar la societat. Mentre que a 
Franga, les associacions acaben 
dominant i sobretot polititzant l’ASC, 
al nostre país, el desenvolupament 
de l’ASC apareix conduit pels ajunta- 
ments i totalment desvinculada - i 
sovint enfrontada- a les associa
cions. Per aixó, la nostra ASC es dota 
d ’una nova terminologia o vocabolari 
especific: els usuaris (i no els socis o 
militants), els grups estables (i no les 
associacions), la comissió gestora (i

no la junta directiva). El tipus d’organització propiciat, dones, pels ajuntaments 
afavoreix l’apahció de multitud d ’entitats i empreses amb l’ùnica finalitat de 
gestionar els équipements municipals.

Es creen instituts de formació municipals i la Generalität, durant un temps, 
reconeix la titulaciô d ’animador sociocultural, corn ho fa amb la formació de 
directors i monitors en el Heure. L’INEM fa oursos d’ASC dins els programes de 
formació ocupacional. Fins i tot les universitats inclouen la titulaciô d ’animador 
sociocultural corn a diplomatura.

Quin balang podem fer actualment de l’ASC?

Han desaparegut les entitats i empreses, aixi corn la majoria d ’equipaments 
(per l’estât precari en què es trobaven, perqué els ajuntaments els han desti
nât a altres serveis municipals, etc.), i molts dels animadors són funcionaris. El 
que és evident és que l’ASC es va emportar una part molt important dels recur
sos dels ajuntaments destinats a les politiques culturáis, de joventut, de parti
cipació, etc., municipals, i avui no en queda pràcticament res. Els referents 
propis corn la Institución Libre de Enseñanza, l’Escola Moderna de Ferrer i 
Guàrdia o el Conseil de l’Escola Nova Unificada (CENU) de Joan Puig Elias son 
absents d ’aquesta reflexiô. Tot comenga amb Rosa Sensat.

“Voluntaris” i Servei Civil
Un cop el Govern ha decidit posar terminis definitius a la desaparició del ser

vei militar obligatori i, corn a conseqüéncia, la desaparició també de la PSS, 
comenga a sorgir des de diferente sectors de les institucions i en els mitjans de 
comunicació, la nécessitât d ’un servei civil.

Ja existia un Servicio Social per a les dones durant el franquisme, que depe- 
nia de la Sección Femenina. Es tractava de l’alternativa al servei militar dels 
nois. No realitzar el Servicio Social significava un seguit de penalitats (per 
exemple no tenir el passeport), que es redimien amb el matrimoni.

Ara, algunos persones veuen la creació del Servei Civil (SC) corn una alter
nativa al servei militar i a la PSS, un cop l’exércit és professional.

En alguns casos s’argumenta que es tracta d ’institucionalitzar un model que 
permet! establir incentius a la participació social dels joves. El problema apa
reix quan es pensa a establir mesures incentivadores individuals, ja que el 
carácter altruista de l’activitat se’n va en orris. Si a més algún d’aquests incen
tius té a veure directament amb la creació d ’expectatives laboráis, el criteri 
incentivador es torna pervers. Si el que es vol és enfortir la societat democrà-
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tica, el carni no pot ser mai el d ’establir registres de ciutadans actius, ni fer cer
tificats amb efectos administratius, ni la de formalitzar per escrit el compromis 
civic. En el tons d ’aquest plantejament hi rau un argument -neoliberal- (que en 
públic pocs responsables s’atreveixen a expressar) que fa referència al debat 
sobre els limits de I’Estat del Benestar. Amb els retails pressupostaris de les 
institucions públiques a partir de la crisi de 1992, les institucions s’adonen de 
les seves limitacions. La resposta ha estât la d ’intentar satel-litzar la participa- 
ció altruista al serve! del poder. Per aquesta via s’arriba a teoritzar que eis ser
véis públics son finits i allá on no es pugui arribar amb pressupostos s’arribarà 
amb joves altruistes: eIs “voluntaris”. Sembla evident que si eIs joves volen fer 
activitats altruistes ho faran amb eis seus propis objectius, i aquests no 
necessàriament serán eis mateixos que eis de les institucions, i de vegades 
fins i tot serán contraposats. En molts casos son eis intéressés institucionals eis 
que creen eis problèmes i la tasca de la societat civil és la de denunciar-los i 
proposar solucions. Una societat democrática no és aquella en la quai no hi ha 
conflictos, sino en la quai eis conflictos es resolen pacificament, per tant uns 
poders públics intel-ligents ajudarien precisament a fomentar l’espeht critic 
fins i tot contra élis mateixos. Aixô és, un mécanisme de control del poder. Si 
pretenen legitimar-se via la dirocciò i el control de la societat civil, eis perills 
per la democrácia són évidents. Eis “voluntaris olimpics” van obhr el carni. De 
fet es va convertir en una gran operació de márqueting, més que en un suport 
efectiu a la realitzacié dels jocs. Un estudi independent i acurat posaria en 
evidéncia aquest fet. Després dels Jocs, les diferents institucions van intentar 
clientelitzar eis voluntaris. Les institucions van ser victimes del seu propi 
engany. La Generalität va crear l’INCAVOL i l’Ajuntament va intentar diverses 
estratégies. Des del govern central es va impulsar la Ley del Voluntariado que 
partía d ’aquestes premisses equivocados. Si no hi ha participació caldrá ana- 
litzar-ne les causes i actuar sobre elles. En aquest pais, quan hi ha un proble
ma en comptes d ’enfrontar-lo, el que es fa és una Ilei.

Un dels altres arguments utilitzats és l’europeu, ja que des de la Unió Europea 
existeix la idea de crear el Serve! Civil Europeo^ Si bé és cert que la major part 
de projectes i legislacié europea s’ha rebut a Catalunya sense discussió, cal 
entendre-ho, perqué era tan fort el nostre endarreriment que hom ha adoptat, 
durant anys, un europeismo contundent. Ara bé quasi tothom estará d ’acord 
en qué la Unió Europea no té el seu punt fort en els mecanismos de participa
ció democrática, i que aquest déficit democrátic és potser el primer problema.

Altres dreceres.
Ens allargariem potser massa si tractéssim aqui totes les falsos dreceres al 

foment de la participació democrática però en podriem citar algunos més. Una 
de les més de moda actualment és la deis pressupostos participatius. Sembla 
d ’entrada bastant estrany que ens arribi aquesta proposta d ’un pais -Brasil- on 
les mancances democrátiques i de benestar son tant elevadas. Porto Alegre 
és una ciutat governada per Partit del Treball. Aquest partit ha intentât posar al 
dia una estratégia d ’esquerres. Penso que és molt més una velia reminiscén- 
cia del passât que no pas una proposta innovadora. Parteixen d ’un desconei- 
xement del que significa una ciutat amb una societat civil potent i de les com- 
plexitats que de la seva gestió se n’ha de fer. De fer és molt difícil que sense 
estât de benestar existeixin les condicions óptimos per establir camins reals a 
la participació. Discutir els pressupostos municipals está bé, però no és un 
projecte massa progressista ja que planteja seriosos interrogante. Per exem
ple, es poden discutir els ingréseos? Aquests vénen definite i determinate per 
instáncies que no es discuteixen.

Un altre element de debat son els Nuclis d ’Intervenció Participative (NIP). És 
un nou sistema de debat públic que parteix dels sistemes de consulta sociolò- 
gics. És un mécanisme interessant per a determinados coses, però en la seva
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aplicació práctica entre nosaltres pretén, en moites ocasions, substituir els 
mécanismes normals de debat ciutadà. No pot valer igual l’opinió fonamenta- 
da, elaborada i discutida perciutadans actius, que les opinions erràtiques d ’a- 
quells oiutadans poo preocupats pel comú.

Podríem parlar també deis conseils municipals, de la fiscalitat a les entitats 
dels tercer sector -sector sense afany de lucre-, etc.

La por de la guerra civil encara ens condiciona.
Si de veritat es vol, a casa nostra, eixamplar els horitzons de la participacié 

cívica i política caldrà analitzar les causes de Tactual nivell baix d ’implicaciô 
ciutadana i, al nostre parer, una de les causes més importants és la por.

Existeix una gran por a conèixer. Potser no es té prou voluntat per accepter 
els fets. Potser és encara massa dur saber “noticies de la negra niP”, “ llaurar la 
tristesa”“ o qué era el “carretó dels gossos de Ravensbruck”®.

Hi ha una preoondició primera perqué la participado sigui possible, i aques
ta és la cultura democràtica dels governants i dels ciutadans i el carácter del 
propi sistema democrátic. Partim de la idea que estem vivint el période 
democràtic més llarg i fecund de tota la histéria de Catalunya. Partim també, 
per qué no dir-ho, del prejudici que la transido democrátioa va ser modélica 
tot i les critiques que vint anys després puguem fer. Ara bé, es comença a tenir 
la sensació que el nostre sistema democrátic és “mediocre i de baixa qualitat”®. 
És una societat on “predominen les decisions unilaterals i tendenciosas deis 
governants, mentre es manté una baixa participacié sociaP. La por a la Guerra 
Civil®, lògica ais anys setanta, no pot ser adduí'da avui com una raó per man- 
tenir els joves desmobilitzats deis afers coTlectius. Plana encara sobre la nos
tra democrácia la pora l’enorme participacié cívica i política de la II República. 
Ja esta bé que tot una generació faci recaure sobre els joves d ’ara les seves 
limitacions i les seves pors. Derivada d’aquestes pors ancestrale, la situado 
ens porta a “una débilitât de les organitzacions intermédies entre TEstat i la 
societat, la passivitat de la ciutadania que configuren una democrácia de 
baixa qualitat”®.

Potser una de les claus explioatives a les mancances que hem detectat ana- 
litzant la participado juvenil no és altra cosa que el résultat d ’una determinada 
concepció fundacional de la nostra jove democrácia. El problema és que si bé 
podrien existir raons per dissenyar una participacié baixa durant la transidé 
-que posem en dubte-, ens sembla pehllés que aquesta condidé es transme- 
ti a les generacions joves. Voldria dir que estem determinant una societat 
democràtica al segle XXI molt poc participativa, i portant, amenaçada per veils 
i nous perills.

Cal, dones reflexionar altra volta i fer balanç, ja que la sensadé final és que 
les teéhques “virtuts de la transidé s’han convertit en vicis de la democrácia” ®̂.
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DOSSIER_______________
Infants, associadonisme i educació
Xavier Bretones

En els últims temps s’han realitzat 
molts forums de debat I reflexió en 
cercles que relacionen el mon de l’e- 
ducació I de la política de les adml- 
nlstraclons, sobre tot de la local. Avui 
en dia sembla que el gran tema des 
del punt de vista dels drets dels 
Infants, i des de la vessant pedagò
gica siguí la participacló dels Infants.
Els articles de la Convenció dels 
Drets dels Infants, aprovada per les 
Naclons Unides, que es refereixen 
ais drets a participar han estât els 
més esmentats I denunclats per la 
seva manca d’apllcacló i de reconel- 
xement. El ressò mediàtic I el conel- 
xement que s’en té de la Convenció 
és ben escás, la qual cosa ens dóna 
una Idea prou clara de la més que 
relativa Importàncla que li dóna la 
nostra socletat als Infants I els seus drets. Sobre tot si ens referim als drets anomen- 
dats posltlus dels Infants com el de la prevenció, la promocló I la participacló, ja que 
els drets de provisló I proteccló són sovint objecte de noticia quan aquests son violats.

Qui si ha tingut un important ressò mediàtic ha estât l’autor del llibre la Ciutat dels 
Infants, en Francesco Tonucci, més conegut com en Erato pels seus dibuixos 
ingeniosos que denuncien la condicio social i política dels infants. Sembla que 
gràcies a la popularització de la Clutat dels Infants s’ha posât damunt de la taula 
la denùncia de les condicions en que una persona viu la seva infantesa.

El que és ciar però és que a casa nostra encara anem amb uns anys de retard res
pecte l’Europa més avançada. Una mostra d’això són les múltiples experiències i 
débats que s’han realitzat arreu d’Europa. La Ciutat dels Infants és el llibre d’una 
d’aquestes experiències ja realitzada en una localitat d’Itàlia, Fano. Des de fa anys 
una important entitat de l’educaciô en el Heure a Franga, Les Francas, están duent 
a terme un programa de promocló de la infància anomenat l’Espai dels Infants, amb 
el que es treballa per reconsiderar la posició que ocupen els infants en la vida públi
ca, denunciant i realitzant activitats sobre la nécessitât de la promocló de la infàn
cia i de defensar eis seus drets de particiació. A Catalunya, Espials Catalans es 
planteja reinventar l’esplai, i construir un moviment educatiu més fort per ser punt 
de referència i de supod per aquelles persones i entitats que vulguin contribuir a 
una nova revolució: revaloritzar la condició humana, més Iliure i solidària.

Reinventar l’esplai ivo dir fer un exercici de Iliure pensament sobre la nostra pro
posta educativa per actualitzar-la als temps presents i futurs, basant-nos en un 
marc d’accio comú liderat per les idees i dels valors ja plantejats pels pedagogs 
de perfil alliberador, andautoritari i progressista, i la concepció de persona Iliure, 
autodeterminada résultat del corrent laie del pensament.
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Com venim client molta gent s’ha 
apuntat al carro de reclamar més parti- 
cipació dels infants. Això no és d’ex- 
tranyar ja que cadascú entén per parti
cipar el que li interessa. Per això ens 
podem trobar que per alguns participar 
sigui sinònim d’assistir, per exemple a 
una actuació d'un grup d’animació 
infantil; o que de tant en tant els Infants 
tinguin I’oportunitat d’opinar de com 
volen que sigui la futura plaça del seu 
barri o poblé; o bé que hi hagi algún 
infant com a membre d’un comité, jurat 
o junta directiva és vàlid per dir que els 
infants ja participen. Podriem trobar 
moites altres formes d’entendre la par- 
ticipació que peques vegades significa 
un reconeixement de l’infant com a per
sona de primera divisió o ciutadá de 
primera categoria, donat que això sig
nifica una renúncia a determinadas 
quotes de poder que tenim els adults, o 
una pérdua de temps escoltant, expli- 
cant, dialogant, consensuant,...

Sovint ens trobem en que es planteja 
la nécessitât de disposar d’espais de 
participació, plantejament amb el que 
estaríem d’acord si no fos que aquest 
oferiment dugués darrera una forma 
disfressada de control sobre el que es 
pot participar (ser informât, opinar, 
decidir) i del que no. Peques vegades 
ens trobarem amb discursos que aní- 
min a participar com una forma d’en
tendre la vida en comunitat, i per tant 
com un mètodo.

La participació és un mètodo per 
assolir dos objectius: aprendre a parti
cipar, i participar per exercir de ciu- 
tadà de pie dret i per enfortir i fer 
desenvolupar la Democràcia.

D’aquest plantejament es pot entre- 
veure el fonament politic del terme par
ticipació, que ben segur peques perso
nes i peques institucions poden assu- 
mir perqué això podria posar en crisi la 
seva actual estructura de poder.

Per participar s’ha d’apendre, dones 
no és una activitats ni una actitud inna
ta. Aprendre a participar es fa bàsica- 
ment participant, per això diem que és 
un mètodo. Un mètodo que necessita 
per part de l’educador: Creure que 
l’infant té capacitate, tenir capacitat de 
motivar i d’oferir seguretats, i saber 
respectar el dret a no participar.

Quan parlem d’infants ens referim a un ens sociolôgic que formalment està définit 
entre els 0 i els 18 anys. És per això que el concepto infant és fruit d’una determi
nada forma d’organitzacio social. Sempre s’ha vist a l’infància corn una etapa de la 
vida en que el seu objectiu és preparar-se pel futur, i portant, els infants están con- 
siderats corn encara-no-adluts. I això ja ve de Iluny dones el terme infant ve ó'infa- 
lere que vol dir el que no parla. Aixi dones, hi ha un argument històric conservador 
per considerar ais infants ciutadans de segone divisió, ciutadans passius.

La societat té dar que ha de tenir cura dels infants pero no els valora. Es preocu
pa per la seva seguretat i el seu futur sense qüestionar el sistema pensât per adults 
per la convenièneia de I’adult. D’aquesta manera els infants queden al marge de la 
vida social, tenint els dies i les seves activitats definidos pels més grans: l’escola, 
les activitats extraescolars, els cangurs, la televisió, les videoconsoles...

Tonucci ha aconseguit fer arribar un missatge intéressant a la societat, espe- 
cialment ais responsables politics i educatius (escola). Els Infants necessiten el 
seu espai el seu temps per viure la seva infantesa en plenitud. La ciutat com espai 
per viure i per conviure, per jugar i descobrir. Els infants tenen altres necessitats 
a ser cobertes més enllá de la provisió i de la protecció.

El perill, però, del diseurs de Tonucci té dues vessants. La primera és que enfa- 
titza el valor de l’infant en excès. Ens ve a proposar un infant com Tèsser humà en 
estât pur, encara no corrumput, i portant la seva visió del món será més “bona”. I 
és en base a aquesta concepció de la infáncia que es basa per argumentar la 
necesitat que té la comunitat adulta de compter amb Topinió deis infants.

Amb el que si estaríem d’acord amb Tonucci és quan diu que una ciutat pensa
da per els infants seria una ciutat millor per a tothom. Segurament que és així, per
qué seria una ciutat mes amable i còmode, amb espais d’esbarjo, menys conta
minada, sense barreros arquitectóniques, on el vianant no estés sotmés a la tira
nía deis cotxes, més segura, etc.

El problema està en que el procès, en com s’arriba a construir o reconstruir una 
ciutat des del punt de vista urbanístic millor. La fórmula que ens planteja Tautor és 
cedir poder ais infants i que aquests juguin un rol molt semblant al que juguen els 
adults, especlalment els politics. D’alguna manera Tonucci s’està referint al “nen- 
rei” tal corn el defineix el pedagog Philippe Meirieu, davant del quai Tadult sucum- 
beix tota la seva acciò cedint davant de qualsevol caprici de l’infant. Està ciar que 
els adults no poden renunciar a la seva responsabilitat d’aquesta manera. No es 
pot passar d’ignorar totalment les capacitats dels infants a opinar a només fer cas 
de Topinió dels Infants.

La peTlicula Caro diario ens explica de forma molt diàfana un dels mais dels nostres 
temps com és la mala consciència dels pares -que per raons de treball no poden 
estar amb els seus fills- que es converteix amb una tiranía dels nens envers els seus 
progenitors. Tonucci parteix d’una idea católica molt qüestionable, els nens están lliu- 
res de pecat i per tant poden ser justos amb els seus criteris al no estar contaminats 
de maldat. A més Tonucci es revela com a mitjancer entre la voluntat deis infants i la 
política. Abans s’interpretava la Biblia, ara la voluntat immaculada deis nens.

La capacitat de repensar les ciutats no és un invent de Tonucci. De fet hi ha dos 
camps des deis que s’han fet molt bones aportacions. Per una banda, Tecologis- 
me planteja el débat del creixement zero -establert fa més de quaranta anys pel 
Club de Roma- i de la sostenibilitat. L’actual model de ciutat despilfarra energia, 
espais. Taire, etc. En aquest tema, tant la dreta com Tesquerra tradicional com- 
portalxen el model de creixement iTIimitat de les ciutats. Per altra banda, el model 
actual de ciutat es criticat amb duresa per institucions d ’estudi i de defensa deis 
vianants. Es planteja la nécessitât que els vianants que són el 70% deis que cir
culen per una ciutat aconsegueixin el 80% de Tespai i de les inversions a la via 
pública. Avuí la prporció és la inversa, un 20% de persones motoritzades ocupen 
el 80% deis espais urbans i de les inversions en aquests espais.
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Aquesta critica a la concepció antiguada de l’espai urbá enilaça amb la tradicló 
democràtica radical ja que es planteja que els interessos del 80% de la poblado 
-entre ells la totalltat deis nens i nenes- són segrestats per una classe politica que 
tota ella té un interés transversal ais partits: tots ells són usuaris de transports prl- 
vats. A més van ser els primers en plantejar qüestions com el carni escolar i el pla- 
nejament urbanistic en fundó deis interessos de les persones. Per exemple, que 
els Infants puguin anar sois des de casa a l’escda o l’nstitut sense perllls que 
comporta el tránsit. Per alxó es tracta de planificar la clutat establint criteris de 
seguretat I prioritzant els vlanants per sobre deis cotxes. Enllaga també amb la 
voluntat de promocionar carrils bici, etc.

Ambdues propostes critiquen el model desarrollista de les clutat. Critiquen que 
les ciutats es desenvolupin pels interessos económics -especulatius i industrials- 
i no per el gaudi de les persones.

La segona vessant perillosa de Tonucci és el seu posicionament contrari a l’asso- 
ciacionisme infantil i juvenil. Considera que entitats com per exemple un centre 
d’esplai és una capsa més en la que els infants están tancats, enquadrats, limitats. 
Per alxó eli planteja una participació deis infants no organitzada però si controlada 
per l’estât, ja siguí l’Alcalde o el Director de l’escola. Podem trobar altres autors con 
Jan Van Gils que qüestionen el paper educador deis espiáis per la participació deis 
infants. És una conseqüéncia deis plantejaments post-moderns de negar la funció 
deis moviment socials perqué aquests anuMen l’individu i la seva Ilibertat.

Un deis aspectes més perillosos de determinades concepcions del paper del 
nen en la nostra societat és el diseurs de la postmodernitat i la fi de la história. Ens 
parlen que les idees de la IMustració s’han acabat i per tant entrem en un nova 
etapa on els valors triomfants són els del capitalisme i sobre tot la incapacitat d’a- 
doptar posicions critiques racionalistes a les nostres societats.

El résultat és que com que no tenim ideologia preguntem ais infants que cal fer. 
Ens sembla un posicionament ideológic lamentable que respon al fracás personal 
i a la imposibilitat d’acceptar que s’han equivocat defensant dogmes católics o els 
dogmes d’altra mena -marxistes, léninistes, posem per cas-. No es té valentia 
d’acceptar com a naturai el dubte i el Iliurepensament com a métode per millorar 
la societat.

Aquest diseurs de la post-modernitat si bé reclama la Ilibertat de ser de cadacú,
I defensa la democràcia amaga el pehII de tenir una societat desorganitzada i per 
tant insolidària i indefensa davant dels poders establerts, I per tant, menys 
democràtica.

Un exemple aclaridorés que on no hi ha associacions la ciutadania no participa.
I és més en els llocs on s’ha plantejat la necesitat de reconéixer el dret a partici
par dels infants és on el moviment associatiu és ben fort. Segurament ens falta 
molt per aprendre i avangar en formes de participació democrátiques que millorin 
el sistema democrátic, pero aixó no treu que els avengos en la millora de la qua- 
litat de vida de les persones es deguin al treball realitzat pels propis ciutadans 
organitzats.

Pel que fa a la organització d’estructures de participació deis infants i joves en 
la vida de la clutat a Franga existeix l’ANACEJ (Associació nacional deis Conseils 
dels Infants i els Joves). Aquesta associació està formada per 11 moviments d ’e- 
ducació popular, Francas entre ells, i compten amb el suport i el finangament per 
part de l’Estat francés. Aquest és un exemple de societat democràtica que es 
fonamenta en l’associacionisme i en la que l’estât el protegeix, reconeixent aixi la 
seva funció.

A Catalunya, i Espanya, tenim Ilei d’associacions des de 1964, pero aquesta Ilei 
no s’expressa en la seva totalitatfins la recuperació de les llbertats l’any 1978 amb 
la barrera Constitució espanyola. Aixó fa que tinguem un retard molt important en

l’organització social, i en el desenvolu- 
pament laic i democrátic de l’estât. A 
Franga la Ilei d’associacions data de 
l’any 1900, un abisme.

Précisément aquest abisme provoca 
que sempre estem a remóle d’Europa. 
De l’Europa més avangada, amb més 
quotes de benestar, de democràcia. 
Per aixó, molts responsables politics i 
associatius sovint han viatjat per 
Europa per veure i estudiar que s’esta 
fent. Sempre ens sorprenem del nivell 
de recursos dels que disposen per 
facilitar I’associacionisme i la participa
ció, també ens sorprén el grau de 
madúrese de les institucions politiques 
que independentment del color que 
governa respecta, i per tant continua 
collaborant amb les entitats socials i 
educatives.

De viatjar per Europa el moviment 
associatiu hem pogut recuperar una 
mica la memòria histórica, i per el que 
molts és una novetat no ho hauria de 
ser tant, si no fos pels 40 anys d’una 
llarga nit que va passar el nostre pais. 
Per exemple: els casais de joves a 
europa no són corn els coneixem a 
Catalunya. Des de fa pocs anys 
(Fundació Ferrer i Guàrdia, 1992) no 
es va fer una avaluació del funciona- 
ment dels Casals de Joves a la ciutat 
de Barcelona. El model de casais de 
l’Ajuntament de Barcelona es demos- 
trà que eren un fraeàs. Aquest model 
era una mala còpia dels casais que 
funcionaven a europa (franga i itàlia). 
L’alternativa a aquest model és el 
model de casai laie, autogestionat 
pels mateixos joves fins les ùltimes 
conseqüéncies.

Després de recorrer Europa, quan 
hom torna a casa s’adona que hi ha un 
model d’associacionisme que per alli 
no s’hi dóna i en canvi a Catalunya si. 
Fins i tot, a la resta d ’Espanya serà difí
cil de trobar. Ens estem referint als 
grups d’esplai. Arreu existeixen agru- 
paments escoltes i entitats que fan 
activitats educatives amb infants pero 
cap d’aquests respon al model de 
grups d’esplai.

El model de grup d’esplai a que fem 
referéneia és aquella associació forma
da per gent jove, que fan la seva activi-
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tat educativa per els més petits de manera totalment gratuita i altruista. El grup d’es- 
plai és partant un fenomen associatiu genuí de Catalunya. D'aquí les dificultats que 
ens tenim per trobar uns termes que permetin fer una traducció literal.

Catalunya va ser la primera comunitat autònoma espanyola que va constituir un 
Conseil de la Joventut. El Conseil Nacional de la Joventut de Catalunya, créât per 
una Ilei del Parlement de Catalunya aplega des de 1979 a les principals entitats, 
federacions i conseils locals de joventut.

El Conseil Nacional de la Joventut i eis conseils locals que es van anar constiuint, 
respon al model europeu més avançât democràticament, i que no té res a veure 
amb eIs altres conseils sectorials que existeixen. Tot i ser créât per una Ilei, el 
Conseil Nacional de la Joventut es regeix pel dret privât, o sigui, que s’autoges- 
tiona, el President i la direccié son càrrecs electes d’entre eis membres (o socis) 
del Conseil. Amb aixô es pot dir que el Conseil Nacional de la Joventut de 
Catalunya és un orgnisme amb autonomia plena de funcionament per exercir la 
seva fundó de representar ais joves i fer d’interlocutor vàlid pels ternes de afec
ten ais joves devant dels poders pùblics i el conjunt de la societat. Corn en molts 
altres casos la Ilei no fa que les coses canviin. El Conseil Nacional de la Joventut 
de Catalunya és una institucié, de la joventut catalana, desaprofitada.

Molt sovint ens trobem el moviment associatiu amb innumerables través per fer 
la nostra tasca. Els poders públics d’ançà de la restaurado democràtica no han 
avançât prou en l’eliminacié de través, fins i tot, s’han créât de noves. Carrera d’a- 
questes dificultats que ens trobem en la nostra vida quotidiana no tenen altra 
motiu que la por dels poders públics a la participadé de la dutadania. Que la du- 
tadania participi posará en qüestié moites coses i reduirà el control social, cultu
ral, econòmic i politic.

D’aquí a que es llencin moites cortines de fum per fer-nos perdre de vista el nos
tre objectiu i desoreintar-nos. Sovint podem sentir que el moviment associatiu a 
casa nostra no està a l’alçada, que és débil, ineficaç, que aplega a poca gent, i 
que els responsables d’aquesta situació són únicament les entitats juveniis. Amb 
aixó, els poders públics no assumeixen cap responsabilitat sobre aquesta situa
ció. És per aixó que després de Hangar aqüestes aqüestes cortines de fum orga- 
nitzant directament la participació de les entitats i de la dutadania. D’aquesta 
manera no perden el control. D’exemples en podem trobar forces: Els conseils 
municipals de joventut, els conseils dels cent joves, els casais de joves munici
pals, els nuclis d’intervenció participative, etc.

El rise que hi ha amb tot aixó és que nosaltres entrem en el joc i abdiquem. O 
fem quelcom gaire bé pitjor, que incorporem les formes de funcionament que ens 
proposen en les nostres entitats, reproduint nosaltres mateixos la por a la partici
pació deis nostres socis.

L’alternativa és anar créant una identitat récupérant la tradició republicana a 
Catalunya. Una tradició radicalment demócrata, a favor de la Ilibertat, la laicitat, 
l’autogestió i de la justicia social. Entenent que la subsidiarietat, tan anomenda, no 
va de dait a baix, sinó en sentit contrari: allá a on no arribi el ciutadá que ho faci 
una instància superior.

No es estrany que el principi de subsidiarietat l’hagi adoptat la Unió Europea. Si 
una institució dels nostres dies té undéficit democràtic segurament és la UE. 
Elegim un Parlament Europeu que no elegeix el govern. Tenim un govern europeu 
sense Constitució i sense control dels représentants populars. Han constiuit un 
espai econòmic europeu, però no un espai social europeu. Per aquesta i altres 
raons la UE es va inventar aquest principi de subsidiarietat “que la instància supe
rior no faci allò que pot fer la instància inferior”. La pregunta que ens hem de fer 
és: perqué la instància superior ho pot decidir? D’on ve la sobirania? En democrà- 
cia no ve de la voluntat popular?

Nosaltres proposem el fédéralisme. 
L’individu decideix quin és el millor 
carni personal cap a la félicitât i s’au
todétermina. Ho fa juntament amb els 
altres habitants en el municipi. Per 
aquesta raó el fédéralisme és munici- 
palista. Els municipis constitueixen 
voluntàriament estats i aixi a un govern 
europeu i mundial. Des d’aquest punt 
de vista de la subsidiarietat les quotes 
de poder s’enten d’una manera molt 
diferent. Primer de tot hi ha un reco- 
neixement i un respecte al ciutadà. 
Segon, les entitats i les institucions 
tenen la seva raó d’existir en tan que 
serveixen, si no protegeixen, a les per
sones.

D’aquí que en pie procès de débat i 
reflexiô trobem en els pedagogs 
modems els referents. Des de Rou- 
seau a Ferrer i Guàrdia passant per 
Neill, Freinet, Makarenko, Freire, ... 
Tots ells pedagogs critics amb el sis
tema educatiu i amb les condicions de 
vida (Iliberta i justicia) dels ciutadans.

Molts d’ells davant de la inoomprensió 
del poder van intentar crear la seva prò
pia escola (l’escola Nova, Summerhill, 
l’escola Moderna, la Institución Libre de 
Enseñanza). Altres van estar perseguits 
i afusellats com és el cas de Ferrer i 
Guàrdia per tenir la convicció que l’edu- 
cació serveix per formar persones acti
ves pel canvi social, a favor de la Iliberat 
en contra de l’opressió, la identitat en 
contra de l’homogenització de les cons- 
ciéncies, l’autogestió en contra de l’obe- 
diéncia, la responsabilitat en contra de 
l’autoritarisme, la participació en contra 
de l’alienaoió.

Probablement, podríem trobar en la 
proposta de l’escola Moderna de 
Ferrer i Guàrdia el resum o l’assimila- 
ció deis principals elements que a 
nosaltres ens orienten en la nostra 
práctica educativa. Diem que orienta 
perqué Ferrer i Guàrdia va fer una 
definició teòrica de la funció de l’edu- 
cació, no era un pràctic de la pedago
gia i no va tenir temps de ser-ho. Va 
ser afuseliat el 1909 per la seves idees 
després d’un conseil de guerra.
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En Pcrejoume 

i I'octivisme lingüístic modern
Martí GasuU i Roig, Plataforma per la Llengua

El passai mes de juny es presentava al MACBA l’obra que en Perejaume ha 
créai a favor de la llengua catalana per encàrrec de la Plataforma per la Llengua, 
d’acord amb la seva linia de vlnoular la llengua al futur i a la modernitat.

La Plataforma per la llengua és una organitzaoló que engloba diverses asso- 
ciacions i persones que oomparteixen l’objectiu de garantir la presènoia de pie 
dret del català a tots els àmbits i a tots els territoris de parla catalana. Ho fa des 
d’una perspectiva inèdita, nova, per aconseguir canvis positius a favor del 
català en diversos vessants. Per a la Plataforma per la Llengua el oatalà ha de 
ser la llengua comuna dels catalans, el vehicle transmissor de comunicació, 
sigui quina sigui la primera llengua deis parlants: és en aquesta línia que van 
enfocadas les campanyes, les respostes, i les propostes en matèria legislativa.

Va ser des d’aquest punt de vista que vam considerar oportú demanar la 
ooMaboraoió d ’un artista de nivell per traballar de nou la imatge de la defensa 
de la nostra llengua des de la persepectiva de la originalità i de la renovació: és 
d’aquesta manera que és més fácil convéncer els diferente agents d’emprar la 
llengua catalana com a element de futur i de qualitat. Vam considerar que en 
Perejaume era l’artista indicai per tota la seva trajectòria i per la seva molt bona 
predisposició: un artista amb prestigi internacional, amb un vagatge molt dar I 
compromès amb la realitat. Hi vam parlar, I eli hi va accedir de seguida, encan- 
tat, i amb entusiasme. L’obra oreada va ser:

“La Llengua del turó de l’Home amb l’observatori instal lai la Punta”.
Un homenatge a en Fontserè, meteoròleg catalanista de la República que 

investigava precisament a l’observatori del Turó de l’Home. Les corbes de nivell, 
són precisament en forma de llengua... natura, llengua, mots.

L’obra va ser presentada públicament a Barcelona, al MACBA, juntament amb 
el conseil consultiu de la Plataforma. Va ser el juny de l’any passai. L’acte va 
oonsistir en primer Hoc en una mostra d ’imatges en Power Point de diverses 
actuacions de “normalització” de la llengua catalana, I tot seguii, després de la 
intervenció del presentador, en Jordi Porta, en Perejaume va explicar l’obra que 
presentava fent una referència emotiva al meteoròleg I a la seva vida. 
Felicitacions i aplaudiments. Tot seguii vam oomptar amb les intervencions de 
Francese Ferrer Gironès, Josep Maria López LIavi, Albert Manent, Félix Martí, 
Isidor Mah, Miguel Sellarès i Joan Triadú, tots ells membres del conseil consul
tiu de la nostra plataforma. Horn va animar a la societal civil a continuar enda- 
vant, i a oeroar noves fórmales a favor dels drets lingüístics i del treball a favor 
de la normalització de la llengua, deixant palés els nous discursos que en 
aquest sentit calia desenvolupar

Creiem que és necessària la vinculaciô entre els diversos àmbits, i especialment 
entre el món de l’avantguarda artística i el de la reivindacció lingüística perqué 
constitueix fórmales de defensar els drets coHectiu i individuals de les persones, 
...és aixi, amb el compromis de tothom i especialment amb el d’aquelles persones 
de rellevància en els camps de la innovació, que avançarem. ^

P L A T A  

F O R M A  
P E R  L A  
I IE N G U A
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ARTS
Perejounne;
"d poeta vQ o peu’

Enric Casasses Figueres

Retaule, 2001
Fotografia 

124 X 170 cm.

Després de passar ràpidament pel trivium i el quadrivium, Perejaume es doctorà de 
viva veu, tot caminant, en filologia airelliurista (plenairista) amb Joan Coromines, un 
dels lingüistes més destacats del nostre temps: Coromines és tota la toponimia de la 
nostra llengua, n’és la historia antiga, és el català vivent com a font de tot, és una 
immensa panoràmica originai de la història de la literatura catalana, és pinzellades I 
penetracions personalissimes de la civilització I del pais, de la gent I del seu parlar, 
és una reflexió fonda I constant sobre el llenguatge, o siguí sobre l’ésser i el signifi
car, i és un gran escriptor que sap molt bé com perqué sap molt bé qué, i de méto- 
de el del caminador infatigable del carni i drecera: mirar, preguntar, escoltar, llegir, 
transcriure, escriure... Cal dir que aleshores Perejaume ja s’havia Ilicenciat en pai-

satgisme foixà i havia desbrossat perfectament la lligó 
de Brossa. El seu posterior treball sobre Verdaguer és 
fonamental per a Verdaguer i per a eli. Sense oblidar 
Miró, “aquest pintor central”, ni Jujol ni Gaudi, avant- 
guardistes “en el marc tots tres d’una Catalunya com a 
aglutinant: una Catalunya reunida i diversa que elabo
ra, entre ciments imperceptibles, un nou model d’uni- 
tat, la nació no pas com absolut, ans com a verb, com 
a sintaxi”, diu a La pintura i la boca (1993).

Aquest és, just esbossat, el marc on se situa la refle
xió perejaumina del que li està passant a la pintura, des 
del quadro negre -o des de Giverny- cap aqui. El seu 
diseurs sobre l’art modern és originai, és pertinent, i és 
entenedor. Vegem, a La pintura ila boca, com resumeix 
el segle en una frase:

“Les pintares han sortit dels marcs, res no les assen- 
yala: n’hi ha de pedra, de fusta, de marbre, de terris- 
sa...Haviem convingut que la pintura no passés de la 
finestra; el que hi havia més enllà era una cosa viva, 
que ella no podia entendre, però va preferir perdre’s, 
de confondre’s.”

Al mateix llibre observa que la pintura del segle XX fa, alhora, “senyal de silenci 
amb un dit ais llavis, i visera a l’altra mà”.

D’una banda, la reflexió sobre el paisatgisme el porta al suro del pessebre, con- 
cepte amb el qual aconsegueix entrabes molt fortes al tema de la figuració I la repre- 
sentació. Aixi, la primera pedra de l’art modern, el penell suprematista, el zero de les 
formes, que és el quadro negre amb fons blanc de Malévitx, obra alhora conceptual 
I pletòrica, I origen del sistema de coordenades del nostre temps, apareix en una 
exposició de Perejaume fotocopiada en blanc i negre: bavant de la fotocòpia hi ha 
el desplegament pessebristic del paisatge que és aquesta obra per Perejaume: hi 
ha, a terra, unes peces de metall negre de formes irregulars que reprodueixen les 
formes de les esquerdes que s’han fet amb el temps al malévitx: a l’original del qua
dro negre els pigments i els vernisses de poca qualitat que gastava Malévitx s’han 
esquerdat deixant veure uns groes i vermeils i blaus que hi ha a sota, no tot és negre!
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Paleta, 1999. AquareMa sobre paper. 20 x 24 cm.

Fins aquesta obra la veu Perejaume com un tros del mon, un paisatge. Ha fet un pes- 
sebre de les petges del temps sobre la idea.

El poeta Albert Roig una vegada m’havia dit, referint-se a la de Perejaume: 
“Aquesta obra diu que nrtiris al mórí’. Jo li vaig respondre “/ que l ’escoltis". I és que 
l’ùltim isme de tots els ismes del segle vintè l’ha inventât, l’ha trobat, Perejaume, I 
és l’oïsme. D’oir: el que ha de fet el pintor, corn a pintor paisatgista és escoltar el 
paisatge, i el paisatge li dirà el seu nom. Die pintor per dir èsser humá, ja que tots 
som pintors paisatgistes. Aquesta és l’ùltima Hipó de la Hipó de Duchamp, el teore
ma que es desprèn del postulat de Malèvitx, la nova definicié de l’home: l’home 
corn a pintor i pintor paisatgista. La societat de consum consumeix paisatge. EIs 
artistes ja no son pdpiament pintors ni paisatgistes sino els pensadors de l’home, 
eis fildsofs de l’univers que és el nostre paisatge, incloent-hi eis pintors que pinten 
amb pintura normalment i corrent eis camps de forpa invisibles, impalpables i inoï- 
bles de Tèsser. I pintures que han de ser escoltades.

Aquests darrers anys, molt Iligat amb Toïsme, apareix Tinterès per Tobra del mete- 
ordleg Eduard Fontserè (1870-1970), tan important en Tembranzida cultural i civilit- 
zadora de la Catalunya de final del segle dinovè i dels primers trenta-vuit anys del 
vintè, diguem: Fontserè, i moites altres coses relacionades amb Taire i l’atmosfera, 
amb la bufera i la fonètica, són el tema dels bells textos de Fonació d ’un espai 
(2001), un dels quais és la clàssica, modélica pàgina dita “De la fonació i Tarticu- 
lació, per cops de mar”, que descriu i explica el ronc de la tramuntana en una cala 
concreta de Menorca, es Macar d’Alforinet, i és un escrit que és una ventada que 
et tomba, que et deixa de pedra.

El 1992 en sortirei Ilibre OU damunt paper ̂ /aiq descobrirque Perejaume, que per mi 
aleshores era sols un postaler, també feia de sonetista, corn jo. La diferèneia és que 
eli és dels que tenen :ot un mon propi i tot un pensament, és dels que diu Max Jacob 
que només que diguin bon dia o bona nit ja es nota que hi ha tota una filosofia al darre- 
re, que no ho diu per dir-ho. Després he vist les seves proses i aquesta idea encara 
se m’ha fet més clara: això no és embrutar paper: llegint-lo he recordat allò que reco- 
mana Taragonès Graciàn als escriptors: “El verb ha de ser prenyat, no infiat, que sig- 
nifiqui, no que ressoni, verbs amb fondària, on s’engolfi Tatenció, on trobi pastura la 
comprensió”. La seva prosa, a mig carni entre Tassaig i el poema, mostra avui un gran 
sentit de la llengua. Amb un vocabulari rio i precis, personal, inventiu. La sintaxi és 
imoecable, elegant, normalissima. El periodo o paràgraf com a unitat de pensament.

idea, de sensació, sempre li funciona. 
Les idees són originals, són seves i són 
bones. Moites vegades ateny el sublim a 
base de seny i d’obvietat., i si, malgrat 
això, el seu món pot semblar fantàstic i 
meravellós és perqué el món ho és, de 
misteriós. Hi ha, al llibre Oì'sme, un frag
ment tituiat “La veu dels monts”, que des
criu un paisatge com un conjunt de veus, 
de parles, de paraules, i acaba aixi: ‘Al 
capdamunt de tot, amb serenar de la 
llengua fixa, hi Huía Tostel polar i sembla- 
va tot a punt perqué el món es convertis 
en la meva manera d’escriure”.

El paisatge de fora dels quadres, i el 
marc, i el paisatge pintat, i Tespectador, 
i Tescenografia, i el món com a quadre, 
com a obra, i el pessebre, i la serralada 
real oom a suro de pessebre, i tot el tema 
del paisatge, pensât per dins i per fora 
de la pintura, ha dut Perejaume a topar 
amb els noms, amb els noms dels Hoes, 
i d’aqui a tota la llengua, a la parla dels 
homes i a la de la terra, i a la de la terra i 
el vent, a Taire sorollós, a Toïsme (“Oh 
paisatgisme de la veu!”), formulât per- 
fectament i sintètica per exemple al pri
mer paràgraf de “Cants i recants” 
{Fonació d ’un espai, p.26). D’altra ban
da, la qüestió de Tautor, del significat de 
Tautoria, de la relació de Tautor amb To
bra, Tha aconduit, de manera perfecta- 
ment parallela, al concepto, a la realitat, 
de Tobreda: el món com a conjunt d’o- 
bres que sorgeixen soles, ininterrompu- 
dament. Algunos d’aquestes apareixen 
de la mà d’un autor, i altres no. El món és 
tot eli una obra que es fa ella mateixa, 
autògrafa: “L’autografia s’expressa per- 
tot, cada cosa viu la seva pròpia escrip- 
tura”. El text més complet sobre el tema 
es diu justement “Autògraf” i figura al Hi- 
bret Bocamont, Cerei, Figueres, el Prat, 
Tarragona i Valls (2000). Els dibuixos 
que fan els camins, la caTligrafia del 
conjunt de la xarxa viària, els caTligra- 
mes que són els encreuaments d’auto- 
pistes, com també les bardisses que són 
rúbriques, els arbres que parlen, la fona
ció del vent en les muntanyes “gairebé 
corn si, en realitat, les elevacions no fos- 
sin sinó la representació quimogràfica 
d’una parla i, alhora, Tagudesa auditiva, 
penyalosa i arestada dels seus par
lants” ... Perqué “som, en definitiva, on 
Hegim que som, d’una escriptura prou 
real per anar-hi a peu”.
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LLETRES
Quoderns literoris 
De pores a fills
Josep Maria Ripoll

“Ah ir es va morir la besàvia./ L’àvia també s’ha de morir./ La mort de la mare 
es prepara/ i tu more’t pels teus filis!”. Vet aquí la tornada de la cangó “Ja s’ha 
mort la besàvia”, que Pau Riba -que tant ens ha alegrat les passades testes 
amb el CD Nadadales, complement del Ilibre Jisàs de Netzerit- va incloure, 
l’any 68, al dise Dioptría. La cançô es pot entendre corn una mostra de la ico- 
noclàstia del seu autor, en uns anys de plena euforia d ’afirmació generacional; 
però també, per dir-ho amb paraules de Julia Guillamon, “deixava trasiluir una 
mena d’angoixa metafísica, que es combinava amb el reconeixement de la 
mecánica inalterable deis cicles biológics”. És intéressant la relació que Pau 
Riba hi estableix entre infantesa i mort, tan inquiétant com la portada del disc, 
extreta d’una pintura de Philipp Otto Punger (1777-1810), que mostra un nadó 
ajagut enmig d ’un paisatge desert. Naixement i mort, principi i final, suposen 
els dos extrems complementaris d ’un cicle, només en aparença oposats. Si 
Pere March va deixar escrit, ja al segle XIV i anticipant-se als barrees, “Al punt 
que hom naix comença de 
morir”, T.S. Eliot constataria al 
seu torn “Al meu començament 
hi ha el meu final”, fent encara 
més explícita la circularitat del 
cicle vital. No es tracta només 
d’aquell tòpic segons el qual 
els extrems es toquen, sino de 
la piena consciéncia de la tor- 
badora harmonía en qué es 
fonamenta l’existéncia humana.
D’altra banda, l’inici d ’una vida 
comporta, en bona mesura, l’i- 
nici complementari de la dava- 
llada d ’altres, tal i corn ho per- 
cep la protagonista d ’”Aglae i 
les taronges” de Josep Carner:
“ I veu la piadosa taronja que 
fou bella,/ i jeu abandonada del 
ree vera l’espill./ De la muller la 
sort li transpareix en ella:/ fer-se 
espremuda i lassa per la fres
cor del fili”.

“Ve de néixer, esta sorprès 
té uns grans ulls Modigliani 
absents, tristos, verds i oberts 
i una vida fins que els tanqui” 
(“L’home estàtic”, Pau Riba).
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Totes aqüestes constatacions, i citacions, vénen a tomb aman de l’aparició de 
dos Ilibres recents de poesia que relacionen, una vegada més, el tema de la 
mort amb el de la infantesa: es tracta de Natura morta amb nens de Francese 
Parcerisas -aparegut l’octubre del 2000 i, dones, només relativement recent- i 
de A los frutos tardíos del sabadellenc Esteban Martínez Serra. Si Parcerisas 
contraposa ja des del títol les dues realitats -jugant amb l’adjectiu “morta”, apli- 
cat a “natura”- Esteban Martínez dívideix el seu recull en dues parts, la primera 
titulada com el Ilibre i centrada en el motiu de la paternitat recent, i la segona, 
anomenada “Caligrafía de cipreses”, a l’entorn de la mort del pare. Si, per a 
aquest segon autor, “todas las infancias conservan,/ de una manera u otra,/ el 
íntimo rumor de un velatorio”, també les preguntes de la infantesa es refereixen 
sovint ais morts (“¿serán felices los difuntos que viven en lo alto?”). Per la seva 
banda, Parcerisas s’imagina els propis fills al cap del temps, l’un “assegut en un 
racé d ’un restaurant d ’aqui a cinquanta anys”, o, també dintre de cinquanta 
anys, tots ells evocant un primer dia a la platja. El poema “Els morts”, un dels més 
ambiciosos de l’autor en tota la seva trajectéria, suposa d’altra banda un intens 
repàs a una colla d’éssers propers ja desapareguts I que Than influït, marcat o 
simplement estimât d ’una manera o una altra: al capdavall, “si aplanes la bola de 
paper de plata/ que duus a la butxaca descobreixes/ que tothom té tombes I 
miralls de morts que plora”. Ni tan sols el desig -que tan sovint s’ha relacionat 
amb la mort- no ens salva d’aquest desti que preferim, però, ignorar: “ I tu i jo fern 
l’amor amb desesperació/ com si aquest desig hagués de salvar-nos/ de les 
hores que vindran, sois amb res,/ o amb els noms de l’ombra i les olors”.

És, però, Esteban Martínez aquell de tots dos poetes que més clarament vin
cula la infantesa amb la mort: “Hijo, es una certeza no un consejo,/ la muerte 
jamás fue imprevisible”, “Porque la luz de la muerte/ es tan intensa, hijo,/ que 
amortaja/ -como en el vino viejo-/ el iris del alma”. En els versos citats, el pare 
aconsella el fill; però aquest, albora, s’interroga, des del moment que ha incor
porât la mort al seu univers: “Llegó la hora de todos los porqués/ sin previo aviso, 
sin preguntar a nadie”. Després, a la segona part del Ilibre, el “jo” poétic ja no 
parla com a pare, sinó com a fill adult; per això recrea les converses sobre el 
tema de la mort amb el pare a qui, ja traspassat, evoca: “En alguna sobremesa 
-no recuerdo-/ hablamos de la muerte. ¿Lo recuerdas?”. I arriba, fins i tot, a inte
rrogar aquest pare mort, a mig carni de la tendresa melancónica i d ’una ironia 
afable que no dissimula, però, un alt grau d ’emotivitat: “Pero dime ¿Cómo te va 
la muerte, padre mio?/ ¿Te tratan con cariño los muertos de otras épocas?”. Més 
a prop del patetisme, i en el seu poema potser més estremidor, “El lladre bo”, 
Francese Parcerisas relaciona l’agonia del personatge bíblic del títol amb el 
record emocionat del oare: “-No tornaré a trencar res més. Perdona’m, pare./ 
Allunya’m d’aquest pobre rei i el seu seguid,/ i torna’m a carregar a coll, mig 
adormit,/ fins a la márfega apedeçada de la nostra casa molt humil”. Si el pare, 
dones, adopta, en tots dos Ilibres, una fina tendresa en adreçar-se al fill, el to 
emotiu acostuma a accentuar-se més encara quan succeeix a la inversa i és, 
dones, el fill qui parla a un pare ja absent per sempre.

És així com, en definitiva, la paternitat, la infantesa, la mort, la suposada 
innocéncia infantil i el patiment i la tendresa conscient dels adults conformen
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una impactant amalgama en dos Ili
bres de poesia d ’altra banda prou 
diferents. Tant l’un com l’altro, en tot 
cas, contrasten amb aquella ico- 
noclástia, d ’una certa crueldat apa- 
rent -que amagava un profund liris- 
me-, del Pau Riba que cantava “quejo 
també em faré pare/ que jo també 
faré filis/ tu parirás nois i noies/ que 
voldran veure’ns morir”. Avui dia, tant 
la paternitat com la mort deis éssers 
més propers es veuen amb uns ulls 
més serens i amorosos que els de 
l’any 68. D’aleshores engá, però, i des 
de la turbadora coberta de Dioptría, 
el nen ajagut enmig del paisatge no 
ha deixat de contemplar-nos amb els 
ulls esbatanats.

Francese Parcerisas,
Natura morta amb nens,
Quaderns Crema, Barcelona, 2000.

Esteban Martínez Serra,
A los frutos tardíos.
Devenir, Madrid, 2001.
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LLETREG
Cornus: lo càrrego de lo llibertot
Maria Moix

“Però no cal patir!
És m assa tard, ara, 
sem pre sera m assa tard! 
Encara bo!”

Albert Camus

El Galliner/Teaìrc

A  les portes del norantè aniversari del seu naixement es produeix una revifalla 
de la difusió de l’obra de l’escrlptor, fllòsof i periodista Albert Camus (1913- 
1960). Malgrat que probablement passerà a la historia de la literatura de les 
Idees amb el binomi format per L’estranger (1942) i La pesta (1947), el Premi 
Nobel de Literatura de 1957, mort en accident de cotxe prématurément, comp
ta amb algunos obres que no deixen d’apuntar els grans temes de la condicio 
humana, ara reedítate I posate a escena; a banda de les que sortiran citades 
podem destacar La chute (1956), L’estiu (1957), Caligula (1945), L ’état de siège 
(1948), O Les justes (1949). Amb La caiguda (1957), que completarla la trilogia 
inicial, es presenta la confessió pública, originada en un bar d ’Amsterdam, 
d ’aigú que reconeix que no podem condemnar eis altres sense jutjar-nos abans 
a nosaltres mateixos. Es tracta d ’un home d ’èxit, advocat culte, que triomfa amb 
les dones, els amies i les virtuts fàcils, que és testimoni passiu d ’un drama, un 
suicidi, a les aigües del Sena al seu pas pel Pont des Arts, a París. La conse- 
qüèncla d ’aquesta inacclô és el capgirament de la seva exitosa vida vers una 
altra plena del sentiment de culpa que desemboca en una reflexió més genéri
ca sobre el concepto de Ilibertat, que enceta una reflexió ética mortificadora 
sobre el seu comportament passât. Mortificadora perqué el propi acte de con
fessió, en una mena de paròdia d ’autojudici, no fa sinó anihilar-lo definitivament 
en la ciutat de la boira, la humitat I la mort; Amsterdam.

Camus, en boca del Jean-Baptiste Clemence que ens adreça el seu deses- 
perat soliloqui, afirmará “Som Iliures i, llavors, ens les hem d’arreglar de la millor 
manera possible. Però la Ilibertat no és pas una recompensa, és una càrrega 
molt feixuga. A la fi de cada lllbertat hi ha sempre una senténcia. Per això tot- 
hom hi té por.” Sense deus a qui recórrer ni referents abastadles, l’acte d’asso- 
llment de la Ilibertat i la félicitât esdevé una recerca inacabable i alhora Impos
sible d ’assolir, com ens mostra també a El malentès on Jan, un home casat 
decideix tornar a casa de la seva mare després de molts anys d ’abséneia i ran- 
cúnies. Es presenta sol a l’hostal que dirigeix la seva mare I la seva germana, 
que, havent passât tant de temps, no el reconeixen. Aqüestes, fartes del clima 
gris en qué s’han vist obligadas a sobreviure, estalvien tant com poden gràcies 
a l’espoliació dels escassos hostes que hi arriben per poder marxar cap a 
terres cálidas, allí d ’on ve el fill-germá. Els matelxos temes de la injusticia del 
sofriment I l’absurditat de la vida que amaren La pesta -en boca de la figura del 
metge-, en la línia de la literatura concentracionária, i de L ’estranger-óe la má 
del cínic homicida.

Els trets característics deis personatges traçats per Camus, com els escena- 
rls escollits, afavoreixen habitualment lectures dramatitzades de les seves 
obres en prosa, com és el cas que ens ocupa; el to monológic, la força carac- 
teritzadora del personatge, les seves contradiccions humanes, l’entorn físlc en 
qué es mou, tot plegat traspua possibles escenes teatrals que Caries Alfaro 
interpreta amb una lucidesa excepcional, confegint una escenografía I il-lumi- 
nació memorables, on el pes del text va amarant el continent i finalment, la cai
guda, l’ofegament, no només afecta el pobre i dissertât Clemence, sinó també 
tots i cada un deis esperits deis espectadors; simplicitat, lirisme i onirisme com-
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La caiguda (TNC) FOTO: JORDI PLA

binats amb un gran enginy. En aquest ambient, el treball de Francese Orella, 
com sempre -ja  m’he reconegut incondicional seu des ó’Àngels a América-, 
llueix d’una manera sincera, vital, austera, commovedora i piena de força. Juga 
bé amb els tempos i els matisos que els seus dubtes existenciais: vitals i ètics 
van apareixent en un crescendo que administra amb l’habilitat d ’un cirurgià. 
Demolidora i memorable és l’escena on canta-recita l’estrofa de l’abandó moral 
postrat sobre el Hit negat. Potser només vai la pena destacar com la segona part 
de l’obra, probablement per l’adaptació i els tails que de l’obra originai s’han 
decidit de fer, resulta una mica desigual en ser difícil de travar bé les seqüén- 
cies temátiques de qué està composta. ^

La Caiguda, d ’Albert Camus 
Empúries Narrativa, 2002

El malentés, d ’Albert Camus 
Traducció de Lluís-Anton Baulerías 
Edicions 62, 2000

____________________La caiguda
Albert Camus

Coproducció TNC (Sala Tallers) 
i MOMA Teatre

Direcció, espai escènio 
i iMuminaoió: Carles Alfaro

Actor: Francese Orella

Albert Camus
î a caigçc
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fis miralls trencats de Mercè Rodoreda
Una conversa omb Carles Cortes
David Serrano

Mercè Rodoreda el 1978

El 1962, ara fa quaranta anys, Mercè Rodoreda vela publicada una de les 
obres més coregudes i llegides de la literatura catalana de postguerra: La 
plaga del Diamant: d ’altra banda una vitima més dels inexcrutables criteris 
d ’adjudicació dels premis literaris. Aprofitant aquesta avinentesa, merament 
conjuntural, hem emprès una llarga conversa amb Carles Cortés (Alcol, 1968), 
investigador que s’ha enfrontat al repte de l’anàlisi d ’un dels clàssics de la nos
tra literatura contemporània. Professor de la Universität d ’Alacant, compta amb 
un extens bagatge investigador sobre l’obra rodorediana, essencialment cen
trât en les obres menys conegudes del seu itinerari literari. Al voltant de Mercè 
Rodoreda ha publicat Les primeres novel-les de Mercè Rodoreda (1932-1936), 
Eis personatges I el medi en la narrativa de Meroè Rodoreda, Aproximació a 
Quanta, quanta guerra... de Meroè Rodoreda, Començar a escriure; la cons- 
trucció dels primers relais de Mercè Rodoreda (1932-1938), I un llarg seguii 
d ’articles I conferències.

Hem aprofitat la seva assistència al I r  Congrès sobre Exili, Internament i 
Deportació celebrai el passai mes de gener al Vallès, amb una aportació sobre
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I’obra de Xavier Benguerel Els ven- 
çuts, per parlar de Mercè Rodoreda.

La teva ha estât sobretot una apro- 
ximació a aquelles obres conside- 
rades perifèriques de Rodoreda.

Certament, en generai, podría des
tacar que la meua Investigacló ha tin- 
gut COITI a objectiu la perifèria literàrla 
de l’escriptora, això és, les obres dels 
seus inicis I les darrers que publlcá, 
amb la voluntat de concretar o d’evi- 
denciar la gran unicitat de la seua 
literatura. Mirali trencat o El carrer de 
les Camèlies no són obres aìllades, 
són el producte d ’una trajectòria per
sonal, conseqüència del procès for- 
matiu i experimental de l’escriptora. 
Aixi, és possible localitzar uns perflls 
personals comuns en els personat- 
ges de tota la seua narrativa, com 
també diversos símbols o imatges 
ficcionals que es concreten en diver
ses obres. No obstant això, també 
podrem trobar l’ensinistrament de 
l’autora per diversos géneros temá- 
tics, com la novel-la de misteri — 
abordada en Crim (1936)— o la 
novel-la de caire existencial i fantàsti
ca —com La mort i la primavera 
(1986)— que no tindran una conti- 
nuació en altres textos literaris. És 
intéressant i suggèrent veure quina 
evolució o quin carni hauria portât 
I’eschptora en obres posteriors si la 
mort no se’ns l’hagués enduta. Això 
és una altra cosa, és ciència ficció. 
Però em sembla que hauria continuât 
pel grau de poeticitat I de reflexlé 
personal sobre l’existència humana 
—a partir del plantejament de reall- 
tats ficticies, corn les de “Vlatges a 
uns quants pobles”— que va concre
tar en l’ùltima novel-la publicada en 
vida: Quanta, quanta guerra...
(1980).

Tu que has llegit i analitzat bona 
part de la crítica feta al voltant de la 
seva obra, ens podries dir quin és, 
actualment, l’estât de la qüestió.

La investigacié de l’obra de Mercè 
Rodoreda s’ha intensificat de manera 
ben intéressant en eis darrers anys; 
no sols en el nostre àmbit cultural, 
siné també en eIs estudis de la crítica 
internacional, especialment a Itàlla i

als Estats Units. La mateixa escriptora ens ofeh diverses interpretacions de la 
seua obra en eis prélegs d ’algunes obres, dels quais destaca el de La plaça del 
Diamant, Mirali trencat i Quanta, quanta guerra...', el pròleg de Mirali trencat és 
un repàs del conjunt de la seua produccié, encara que no es refereix als altres 
générés que també conreà, corn la poes a, el teatre o també la pintura. Eis estu
dis de Mercè Rodoreda tenen una fita clau en la tesi doctoral de Carme Arnau 
de 1977, després publicada sota el títol Introdúcelo a la narrativa de Mercè 
Rodoreda (1979), que analitza la primera narrativa rodorediana fins a Mirali 
trencat. Una altra obra important de la mateixa estudiosa, Miralls mágics (1990), 
ens ofereix una continuació del treball erilestit en la primera obra de 1979 a par
tir de les darreres obres publicades per Mercè Rodoreda. L’autora parteix de 
les Concepcions de Cari Jung per a interpretar Quanta, guanta guerra... i La 
Mort i la Primavera com dues propostes d ’un “procès d ’individualització” per-
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Esquema de Quanta, quanta guerra..., que 
I’autora esmenta al pròleg de la novel-la.

M e rcè  R odoreda

Quanta,
quanta

guerra.

Q uanta, quanta guerra ..., la darrera 
novel la de Mercè Rodoreda, fou publica
da el 1980 a Club dels Novel-listes. Premi 
de la Critica “Serra d ’Or”, 1982.

LLETRES

sonai. Carme Arnau hi fa un recorregut pels simbols I per les imatges més évi
dents de les novel-les estudiades I proposa una linealitat I un ordre esthete 
entre aquests referents.

Però, entrent de la linia de recerea exposada, trobem altres propostes “més 
escèptiques” que rebutgen interpretacions forçades vers corrects esotèrics de 
la narrativa de Mercè Rodoreda... -És el cas, bàsicament, de Montserrat Casals 
i de Mercè Ibarz, en les biografíes de Mercè Rodoreda respectives que han fet. 
Aqüestes dues obres. Mercè Rodoreda. Contra la vida, la literatura... i Meroè 
Rodoreda, respectivement, han sigut criticades per Anna M. Saludes en un 
article publicat el mateix any 1991.

Tant Anna M. Saludes com Carme Arnau incideixen en la possible influèn- 
cia esotèrica a l’hora de la creado simbòlica de certs elements narratius.

Certament. Carme Arnau evidencia l’apahció de la influència esotèrica en la 
creació de mons simbòlics I fantasiosos. Assenyala aixi un substrat teòric mar- 
cat per la filosofia Rosa-Creu i un altre substrat literari precedent del romanti
cisme alemany en autore com Novalis i Rilke. Rodoreda, des de la seua 
residència en Ginebra, podría haver iniciat el seu contacte amb grups rosa- 
creus. Recordem que el moviment internacional esotéric LECTORIUM ROSA- 
CRUCIANUM té un ressò important en la cultura occidental, en les classes 
altes-intel-lectualitzades, especialment a la centroeuropa i als Estate Units. La 
nostra autora sembla no èsser aliena a aquesta realitat cultural. A més a més, 
la personalitat de I’autora, segone podem entreveure a partir de les tres bio
grafíes realitzades fins l’actualitat és difícil i complexa, marcada pel “secretis- 
me” personal, com diu Josep M. Castellet. Com ella mateixa afirmé més d un 
cop, podría haver estât un factor essencial en l’atracció cap a models nous 
d ’expressió cultural I especialment filosòfics que, directement o indirectament, 
feren de nexe connector entre l’escriptora i les ideologies esotèriques-maçôni- 
ques. Aquesta presa de contacte fou reforçada pel retrobament, ja a Catalunya 
estant, amb velles amigues que s’adscrivien al moviment Rosa-Creu i, en con
cret, la pintora Susina Amat. Així mateix, segons sembla, va mantenir contac
tes amb adeptes rosacreus de Romanyé de la Selva i, segons afirma Castellet, 
“fins i tot, practicava alguns rituals d’aquesta secta ocultista.” Les filosofies 
humanistes degueren esdevenir força atractivos per a una persona d’edat 
avançada que sent la proximitat de la mort amb distinte impactes emocionáis: 
solitud, anys de tranquil-litat anímica després de la mort d’Armand Obiols, 
diverses situacions familiars conflictivos i amb un intéressant bagatge cultural 
en el camp de les ideologies conceptuáis i existencialistes.

Les lectures d’autors com Jung, a qui ja estât esmentat, resulten fonamen- 
tals per a la construcció d’aquest univers simbòlic, de qui més podem parlar?

Penso que cal destacar el gust per la lectura de les obres de teoritzadors 
antropològics com són C. Jung, però també de G. Bachelard o de Mircea 
Eliade, segons destaquen les estudiosos M. Casals i C. Arnau a partir de peti
tes notes conservados al tons de I’escriptora en l’Institut d’Estudis Catalans. 
Rodoreda tingué en aqüestes lectures un gran nombre de simbols i de referents 
per al seu imaginan. Hem d’afegir les influèneies d ’altres autors corn Virginia 
Woolf, Katherine Mansfield i Herman Hesse, que configuraren una especial 
manera de veure el mòn. No obstant, aqüestes influèneies s’evidencien d ’una 
manera irregular al llarg de la producciò rodorediana.

Un altre referent important és tota l’aportació del romanticisme, lligat també 
a l’anàlisi de la subjectivitat que comporta l’estudi d’alguns dels autors citats 
anteriorment.

La influència del romanticisme, en la darrera etapa de l’eschptora, és palesa 
en la tornada als espais imaginaris, l’obsessiò pels ohgens i la fantasia de les
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societats plantejades. El tema de la 
iniciació és també un tema del mateix 
coment, desplegat en gran mesura 
en els productes del folclore popular 
de les darrerles del segle XIX. 
D’altres elements esotèrics de les 
darreres novel-les son l’ùs simbôllc 
dels elements de la natura. Des- 
taquem en aquest apartat la simbolo
gia de l’aire. L’aire significa per a l’au- 
tora la superado de la mort, l’espe- 
rança cristiana de la fúgida de la 
terra perenne. La gent hi creu que les 
ànimes volen cap a la Iluna, amb els 
suport dels esperits més veils. Els 
rosacreus també consideren que els 
més experimentats han de donar 
suport als iniciats. A la novel-la també 
veiem corn les ànimes encara no pre
parados, “cauen” i s’esperen a la 
Maraldina, “purgatori” de les “ànimes 
caigudes”.

Els personatges, espedalment els 
femenins, son un dels eixos més 
remarcables de la seva construcció 
ficcional, corn els descriuries en 
general?

-Els personatges de Mercé Rodo- 
reda tenen una torta personalitat i pre
senten un acurada descripció psicolò
gica, encara que no física. Cal, dones, 
esbrinar un interior complex i difícil 
que de vegades fa por als mateixos 
protagonistes de les novel-íes, com 
reconeix la protagonista de Del que 
hom no pot fugir: “És massa difícil, 
massa complicat, Iluitar contra aquest 
jo, que és més fort que nosaltres, i a la 
qual és periliós de declarar-se ene- 
mic; es venja, i no ens deixa assaborir 
el que creiem haver guanyat en 
aquesta ficció de Iluita que no sabem 
fer esdevenir espectacle.”

La recerca de l’equilibri en la vida 
sembla una obsessió inconscient 
en l’autora, de manera que l’anive- 
llament d’oposats és un ciar objec- 
tiu que cerca i aconsegueix amb la 
seva literatura.

Ben cert. Els personatges que inven
ta també reflecteixen aquest desig, 
fins i tot aquells d’aparença menys 
complexa, com ara l’humil jardiner de 
dardi vora el mar, observem sinó unes 
paraules d ’aquest home: “ I encara 
que un jardiner sigui una persona una

mica diferent de les altres, i aixó ens 
ve de tractar amb flors, també tractem 
amb la terra. Una cosa es pot dir que 
fa la balança amb l’altra.”

Els i les protagonistes de les 
narracions de Mercé Rodoreda 
tenen, en aquest sentit, diversos 
punts de coincidéncia. No sempre 
tenen Ilibertat d’acció, la societat 
els oprimeix.

Només són Iliures en el terreny deis 
sentiments, en les sensacions i les 
seues manifestacions. En l’esdevenir 
quotidiá només poden expressar el 
seu taranná a l’hora d’exterioritzar els 
sentiments. Mercé Rodoreda concep 
dos mons diferenciables en els 
éssers humans: l’intehor i l’exterior, el 
eos físic i l’ego, el suport material i el 
pensament, el jo extern i l’ànima. Els 
sentiments que expressen els perso
natges de l’escriptora afecten les 
dues esteres d ’inteMigibilitat, així ho 
podem observar per exemple en Un 
día en la vida d ’un home: “Té fred. 
Molt de fred. Fred al eos i a l’ànima. 
Fred als ossos. Un esgarrifament el 
saeseja i es troba aixafat, las; però no 
pot abandonar-se al pessimisme.”

Els i les protagonistes de Mercé 
Rodoreda, dones, es mouen entre 
un món extern que ofega i un món 
intern que cerca l’equilibri.

Sí, on l’amor será, en molts casos, la 
font de desequilibri. Un amor procè
dent del feréstec món extern, que 
s’introduirà en l’afeblit regne intern. 
La fúgida, l’alienació, será un recurs 
constant en els protagonistes. El 
record I l’evocació serán moites 
vegades la manera de recordar el 
punt de conflicte, els sentiments, des 
de la nova situació d ’aïliament.

Les protagonistes de Rodoreda 
són, també i principalment, dones 
solitàries i introvertides. Aquest 
esquema l’adaptarà d’una manera 
semblant als homes de les seves 
narracions, corn també als nens prin
cipals de les darreres narracions.

Aqüestes dones, que se senten 
alienes al món on viuen, provoquen 
en la construcció literària de l’autora 
un procès d’endinsament per tal de 
donar a conéixer el complex món

interior que les caracteritza, sense 
que s’hi apunten solucione possibles. 
Aquest és sens dubte un tret cons
tant en la descripció personal de les 
novel-les de Rodoreda: la sensació 
de solitud i d ’incomprensiô de la 
societat vers els éssers humans.

Has treballat la importància del 
naixement en la seva construcció.

Els herois i les heroines de Mercé 
Rodoreda sempre naixen en condi- 
cions especiáis. D’aquesta manera 
es crea ja des de l’inici un misteri que 
els caracteritzarà al llarg de la seua 
vida. Els costums populars semblen 
haver influït en aquest aspecte, enca
ra que en les ùltimes narracions s’evi- 
dencia el coneixement de corrente 
esotérics que donen una importància 
cabdal al moment del naixement, ja 
que el valoren com l’assumpció de la 
Ilibertat individual, fora ja del recep
tacle de la mare. Com estem voient, 
els protagonistes de Mercè Rodo
reda, des de infants, no tenen uns 
pares que influesquen en la seua 
evolució. Els darrers protagonistes 
de l’escriptora, Adrià Guinart 
{Quanta, quanta guerra...) i EH {La 
mort i la primavera), també tenen 
unes condicions familiars semblants. 
Adrià, sense pare des de petit, aban
dona la mare per iniciar el seu apre- 
nentatge per la guerra. L’heroi de La 
mort I la primavera, segons coneixem 
en el reiat, és fili del ferrer: “Aquella 
tarda vaig saber que el meu pare no 
era el meu pare.”. La mare mor poc 
després de nàixer I el pare ho farà en 
tenir catorze anys.

Un altre aspecte intéressant és 
resseguir la seva procedéncia 
social.

Tots els personatges de Mercè 
Rodoreda presenten una situació 
socioeconòmica semblant: 1. Són fills 
I filles de families benestants, que 
viuen d’allò que tenen i que no treba- 
llen massa. 2. Tenen una formació 
cultural significativa. 3. Són families 
de pocs membres, on normalment, 
els protagonistes no tenen germane 
ni germanos. 4. Viuen a cases d ’una 
planta, amb jardi, I tenen veins. 5. 
Viuen a la ciutat.
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Mercè Rodoreda el 1957

Resulta obsessivament recurrent la idea del para
dis -especial- perdut de la infantesa.

La noveMistica del segle XX presenta una gran Sen
sibilität cap a l’època perduda de la Infantesa I de l’a- 
dolescèncla. Els autors i les autores reprenen aques
ta etapa de formació de Tèsser humá perqué deixa 
fortes empremtes en els adults. Trobem aixi una 
mena d’atracclè màgica desenvolupada en la major 
part dels escriptors contemporanis. Rodoreda no ès 
aliena a aquesta preocupació. Gairebè totes les 
seues obres evidencien la crisi humana en la transi- 
clè cap a la maduresa. L’adult recorda I enyora la féli
citât de la infantesa. La crítica se n’ha ocupat en 
bona mesura: destaquem-ne especialment Testudi 
de Carme Arnau Introducciô a la narrativa de Mercè 
Rodoreda. El mite de la infantesa. L’atracció de Tes- 
criptora per la primera etapa vital es troba en la prò
pia experiència. Segons podem llegir als estudis 
blogràfics fets sobre Tautora, la Infantesa fou deter
minant per al desenvolupament de la Rodoreda per
sona I escriptora. L’interés de la infantesa rau en la 
félicitât que Timpregna; aixi, Tescriptora posa en 
boca d’un dels protagonistes de Soc una dona hon
rada? la seua especial visió d ’aquesta etapa:

“Qui pogués èsser criatura sense creure que 
ningú pugui pensar de vosaltres coses dolen
tes! Lliure de responsabilitats; quan no us cal 
saber res més que el que tenlu devant els 
ulls.” (SÓC una dona honrada?)

Es tracta de personatges angoixats, alguns d’ells 
esporuguits, i on l’element secret esdevé gairebé 
indispensable.

Els personatges de Rodoreda presenten moites 
vegades situacions de por I d ’angoixa. En les prime- 
res narracions la por provoca manifestacions exter
nes causades per conflictes personals amb la socie- 
tat (situacions de guerra, medís socials suburbans, 
submissió classista, etc.) que provoquen desequili- 
bris psiquics en els protagonistes. La por i el misteri, 
en Tevoluciè lògica de Testil rodoredià, produiran un 
efecte més important que serà força destacadle en 
les respostes dels protagonistes vers els conflictes 
externs plantejats. Aixi naixerà el secret, el fet confi
dencial que qui sap no divulga. En un primer 
moment, el misteri anirà imprégnant les heroines 
rodoredianes, però progressivement, sobretot a par
tir de Mirali trencat, el secretisme assolirà també 
Importància en la descrlpclè de les coordenades 
d’espai i de temps de la construcciè llterària de Tes
criptora. Josep M. Castellet destaca també el grau 
de secretisme de la mateixa escriptora. No és gens 
difícil considerar que, en el procès de creació dels 
personatges, Tautora els impregnara amb les pecu- 
liaritats del seu tarannà. Rodoreda odia fer prélegs a 
les seues noveTles i descubrir la gènesi d ’aquestes; 
vegem les seues paraules:
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Armand Obiols i Mercè Rodoreda a Lausana, a finals de 1950.

“Escriure un prôleg, o sigui parlar de mi (o de la meva obra, gue és el 
mateix), no m’ha apassionat mai.”

Les primeres novel-les, de caire més sentimental, aplicaran el secret a la rela- 
ció entre eis personatges. Aquesta característica anirà unida a l’adulteh, és a 
dir, a la passié amorosa “il-licita” que desitgen la major part dels individus rodo- 
redians. Aixi, el secret constant és la base de la relacié entre Ramon Rampell i 
la seua muller, en Un dia en la vida d ’un home.

Una obra encara poc coneguda, aquesta, i que per la dosi d’ironia crua 
resulta força única en la trajectória de Rodoreda. Parlant encara deis tipus 
de personatges, qué hi ha de l’anomenada novel-la d’aprenentatge definida 
per Bakhtin?

Els/les protagonistes de Rodoreda maduren ben d’hora; el context on viuen 
els obliga. Aquesta evolució és normalment producte d’un fet extern, d ’una fúgi
da al món rural, d ’un trencament amb els vineles familiars, o d ’altres semblants. 
Aquest canvi crea en el personatge un desequilibri que será el punt de partida 
del pas a la maduresa. En les heroines rodoredianes trobem una edat ciau, els 
dotze anys; així li ho explica l’oncle Joaquim a Maria, la protagonista:

“Fins ara has estât una nena petita; ara tot ha canviat. VulI que siguis 
una noia instruida i que si un dia nécessites valer-te tu mateixa, puguis 
fer-ho.” (Isabel i Maria)

Mercè Rodoreda fou feliç, en el món clos dels infants, fins els dotze anys. En 
aquella época es trencé l’equilibri triangular pare-mare-avi amb un nou vingut, 
l’oncle Joan Gurgui, que venia de fer diners a América; amb ell es casé I tingué 
un fill. Aquest fet va significar el canvi, la maduresa, l’arribada al mon dels 
adults ais dotze anys:

“Tots ens aturem de viure als dotze anys. [...] M’agraden les flors que 
ets pesada no en parlis no diguis més que et vas aturar als dotze anys 
corn si t’haguessis mort amb la pell tendra i les dents de perla i els ulls 
d ’aigua Huent una mica verda sota copes d ’arbres frondosos.” (“Parálisi”, 
Semblava de seda i altres contes,)

Les heroines de Rodoreda, en arribar a la maduresa, esdevenen dones dis
tants i fredes, que dificilment manifesten els seus sentiments. Son dones victi
mes de la societat, que reaccionen entrent d ’aquesta amb una forta cuirassa; 
es tracta d ’aquella indefinicié exterior tan característica de les heroines rodore
dianes. Teresa Goday, la dona central de Mirall trencat, s’hi reclou en la seua

malaltia amb la companyia de l’assis- 
tenta Armanda. Entre aqüestes hi ha 
una relacié d ’estima i de complicitat, 
ja present en altres novel-les de l’es- 
criptora corn és el cas d’Isabel i 
Maria i de La plaça del Diamant.

Es tracta, en definitiva, i corn ja 
hem apuntat, de personatges amb 
una gran càrrega d’introversió, i 
d’introspecció, la qual cosa dificul
ta, i això és el que m’interessa des
tacar ara, la seva relació/comunica- 
ció amb el món exterior.

Els personatges de Rodoreda 
vénen caracteritzats per la dificultat 
d ’exterioritzar els seus pensaments. 
Aquest fet s’evidencia encara més en 
els darrers productes literaris. Com 
assenyala Carme Arnau “L’autora 
sembla posar el seu interés en una 
progressiva interiorització, amb un 
concepta diferent de la natura final- 
ment gairebé animada i en intima 
comunicació amb l’home”; el medi 
naturai anirà prenant un major prota
gonismo en la veu dels humans rodo- 
redians, incapaços en molts mo
ments d ’oferir els densos interiors 
que es construeixen.

D’aqui, entre altres, el recurs, corn 
ja ha quedat dit, del simbolisme...

El simbolisme és un recurs literari 
excel-lent per a expressar amb les 
paraules sensacions intenses dels 
personatges, dificils d ’exteriohtzar 
d ’una altra manera. Amb el simbol, la 
nostra escriptora vol redreçar l’equili- 
bri dels seus i de les seues protago
nistes, vol fer-nos particeps del 
moment del conflicto i cridar així la 
nostra atenció. D’aquesta manera 
hem d’entendre el simbolisme de 
Mercé Rodoreda, com una manera 
d ’expressar l’interior de l’element 
humé de les narracions.

Quant a la Mengua utilitzada per Ro
doreda, excepcionalment expressi- 
va, qué ens en podries dir?

Una de les principals aportacions 
lingüístiques de l’escriptora és l’equi- 
libri entre la variant col-loquial i la 
variant literária; es resol així un deis 
principals problemas de les llengües 
modernes. P. Gamisans, que ha es- 
tudiat a fons les aportacions de l’ex-
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pressió rodorediana, sintetitza aquesta idea de la manera següent;

“Mercè Rodoreda demostra, d ’una banda, que la llengua coMoquial 
continua essent apta per a passar pel sedàs de la norma sense perdre- 
hi el seu carácter, i d ’altra banda en fa el vehicle, el material d ’una 
expressió literària, d ’una escriptura concebuda com un art: la llengua 
coMoquial esdevé objecte estètic.”

L’escriptora resol el conflicte tradicional entre la variant coMoquial i la variant 
literària d ’una manera molt favorable per a l’enriquiment de la llengua catalana. 
Formalment, les novel-les de Rodoreda es presenten directes i naturals. No 
obstant això, fins i tot en les narracions més realistes hi ha una preocupació 
constant per l’extehorització dels oonflictes interns; és així oorn la paraula, I’ex- 
pressió íntima, prendrà força expressiva per ondar l’atenció del lector. L’intent 
psicologista de l’eschptora desitja oferir al lector un individu versemblant, real 
en definitiva, amb existència pròpia en el món de la quotidianitat i alhora en el 
de la ficció.

Atenent a les diferències en l’ús simbòlic entre les primeres i les darreres 
narracions de Mercè Rodoreda, podem parlar, dones, de dos estils en l’autora?

Carme Arnau, en Miralls màgics, argumenta l’existèneia de dos estils literaris 
en Mercè Rodoreda. Però ès la mateixa escriptora qui reconeix, en una carta a 
Joan Sales que “La Mort i la Primavera ès molt bo. Terriblement poètic i terri
blement negre. Amb el meu estil d’ara: primera persona i procurant dir les 
coses de la manera mès pura i mès inesperada [...]. Será una novel-la d ’amor i 
de soledat infinita.’’.

Quin és ‘Testi! d’ara” a què es refereix?
La Rodoreda abandona la forma dialogada, present a novel-les anteriors oom 

Del que hom no pot fugir, Jardi vora mar (que va ser publicada temps desprès 
de ser esenta), i recorre a l’expressió mès intimista d ’un “jo” profundament poè
tic i sincer.

La seva obsessió i anàlisi del pas del temps, que s’escola inexorablement, 
entroncarla amb una tradició de narrativa europea de primer ordre.

-Podem entendre que la major connexió de Mercè Rodoreda amb d’altres 
esoriptors contemporanis radica en el desenvolupament estilistic plantejat. Si 
bè el tractament de l’espai ès un dels trets mès propis de la nostra autora, en 
canvi, el concepte de temps assenyalat ens ofereix un èsser preocupat pel pas 
del temps i conscienciat de la impossibilitat de fer-li front. La sorpresa d’aquest 
èsser ès gran quan descobreix que, o bè les coses tornen a passar, o bé la 
repetició dels fets naturals dóna models de conductes que possibiliten la victò- 
ria davant l’esdevenir continu dels successes. Aquesta ès l’evolució dels per- 
sonatges rodoredians. Un manera d ’entendre el món que ja trobem a esoriptors 
com Marcel Proust i Virginia Woolf. El coneixement possible de les obres de 
Katherine Mansfield i de Herman Hesse, faran que Rodoreda amplié el conei
xement de productes literaris on l’esdevenir dels fets potencia l’aprenentatge 
dels protagonistes i l’assoliment dels objectius vitals plantejats, malgrat eis 
entrebancs que la pròpia existència humana i el medi creen. La influèneia dels 
escriptors en la linia de les filosofies orientalistes, corn ès el cas de Herman 
Hesse, pot no ser tan important en el conjunt de l’obra de Mercè Rodoreda, ja 
que molts dels trets que hi podem evidenciar paral-lels, són aspectes ja pre
sents en altres autors que mès segurament marcaren l’estil de la nostra esorip- 
tora, corn són Marcel Proust i sobretot Virginia Woolf. No obstant això, l’evolu- 
ció estilística de l’autora tè un fort ingredient d ’elaboració pròpia; Mercè 
Rodoreda treballà molt el seu estil, ès conscient de les seues lectures literàries 
i de tot allò que li aporten, però també té una voluntat creadora personal, que 
no és sinó una manera intima de fer front a la vida.

Per acabar, què significa la figura 
de Mercè Rodoreda dintre el pano
rama de la narrativa catalana?

Podem concloure, dones, afirmant 
que, al nostre parer, la novel-la de 
Mercè Rodoreda és el conjunt de l’e- 
volució de la narrativa en el nostre 
segle. L’escriptora, pont cultural 
entre Catalunya, Europa i, partant, el 
món, rep les influènoies dels movi- 
ments conreats al segle XX. Hereva 
de la nostra tradició literària, afegeix 
els aspectes més intéressants d ’al
tres maneres d’escriure que concre- 
titzen el seu diseurs, la “meu estil 
d ’ara”, com reooneix la mateixa auto
ra. L’evolució de Mercè Rodoreda, és 
la progressió lògioa d ’un gènere 
dedicat, des del Romanticisme, a 
restudi de l’individu humà i les distin
tes maneres d ’abordar-lo. El psicolo- 
gisme, l’existencialisme i l’ohentalis- 
me no són sinó diverses eines per 
assolir l’objectiu: l’expressió directa 
de les qüestions de les persones. 
Aquest és el treball estilistic de 
Mercè Rodoreda.

Personatges, pors, misteris, el pas 
inexorable del temps, seorets, slm- 
bols... Ilenguatge lligat a l ’obra rodo
rediana que hem intentât resseguir i 
desgranar ara que les reedicions d ’o- 
bres de Meroè Rodoreda omplen els 
estants de les Ilibreries.

9 ^

Material grafie:
De foc i de Seda, Marta Nadal 
Edicions 62, 2000
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Huís Subirono

Vaig conèixer Joan Blanquer per la tardón de 1958, amb motiu d’assistir ais cur
séis de caíala que impartia, clandestinament, a la biblioteca del Centre 
Excursionista Sabadell, en el seu estatge del carrer Mestre Rius. Ben aviat, l’admi- 
ració que sentia pel seu compromis amb la cultura catalana es va convertir en una 
ferma amistat. Una amistat reciproca i que va ser la causa de que coincidissim, uns 
anys després, en dues iniciatives ciutadanes molt significatives: la fundació de la 
Delegació locai d’Òmnium Cultural (1972) i la de la Secció Locai del Reagrupament 
Socialista i Democràtic de Catalunya, després PSC-Reagrupament (1976).

No és la meva intenció, ara, de repassar la dilatada tasca docent, civica i cultural 
de Jean Blanquer, manifestada a través d’iniciatives com les citades i aportacions 
a entitats com Amies del Cinema, Cine Club Sabadell, Fundació Bosch i Cardellach, 
Centre Excursionista Sabadell, Comissió Municipal de Normalització Lingüistica, 
Arxiu Històric de Casiellar del Vallès, etc.

Si que voldria, però, recordar especialment, i amb certa nostàlgia, les lectures 
escenificades a càrnee els seus alumnes de català que ell va organitzar i dirigir com 
a acte de final de curs. Unes lectures que en el seu moment, recordem el franquis
me dur imperant els anys 60, van comportar el seu rise. Només cal repassar els 
titols de les obres representades, algunes traduïdes al català per eli mateix, i els 
seus autors, per adonar-nos de la importància cultural i politica que aquesta inicia
tiva de Joan Blanquer va significar.

Siguin, dones, aqüestes breus notes estadistiques el meu modest homenatge a la 
seva memòria. Gràcies Jean, pel teu mestratge i la teva amistat.

Lectors i director de Tot esperant Godot, de 
Samuel Becket. 11 de juny de 1965. D’es- 
querra a dreta: Joan Vega, Ester Magnet, 
Joan Blanquer (director), Lluís Subirana, 
Antoni Aparici i Ramon Avellaneda.

Relació de les lectures escenificades pels alumnes deis cursos de catalá dirigits per Joan Blanquer 
al Centre Excursionista Sabadell.

Data Titol/Autor Lectors intèrprets
06/06/1958 Una crosta. Ramon Foich i Camarasa Ramon Bardés, Josepa Renom, Manuel Llenas, Dolors Vila
19/06/1959 El petit príncep.

Antoine de Saint-Exupery
Remei Vilarrúbies, Dolors Vila, Mercè Masdevall, Josepa Renom, 
Francesca Mèrida, Teresa Tortosa, Carolina Masdevall, Rosa Montardit, 
Teresa Matas, Lluis Subirana, Carles divella, Joan Blanquer, Francese 
Barceló, Sebastià Sellent, Manuel Llenas, Fiorenti Izquierdo, Jaume 
Balaguer, Francese Blanquer

11/03/1960 El silenci del mar. Vercors Lluis Subirana, Caterina Tura, Joan Blanquer
03/06/1960 5 contes: Tarda al cinema, de Mercè 

Rodoreda; Els vius i els morts, de Manuel 
de Pedrolo; La nena que felá soroll quan 
menjava, d’Ángel Ferran; El pare nostre de 
la senyora distreta i El lladre, de Miquel Lier

Isabel Álvarez, Ramon Avellaneda, Josep Batallé, Teresa Liado, Mercè 
Masdevall, Caries divella. Maria Palau, Dolors Vila, Montserrat Ibars, 
Teresa Matas, Rosa Montardit, Maria Dolors Salarich, Francese Subirana

09/06/1961 L’ós. Anton Txèkhov.
La cantant calda. Eugène Ionesco

Dolors Vila, Josep Batallé, Carles divella, Teresa Lladò, Ramon 
Avellaneda, Mercè Masdevall, Francese Subirana, Maria Palau, Joan 
Puig, Josep Carreras, Anna Maria Sala

06/04/1962 El que diu si, el que diu no. Bertolt Brecht. 
El mastre. Eugène Ionesco

Antoni Aparici, Ramon Avellaneda, Montserrat Carreras, Joan Carreras, 
Antoni Devesa, Sara Magnet, Mercè Masdevall, Josep Miras, Carles 
divella, Anna Maria Sala, Lluis Subirana, Dolors Vila
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08/06/1962 Cangó d’una nit d’estiu. Josep M. de Sagarra. 
Cruma. Manuel de Pedrolo

Antoni Aparici, Ramon Avellaneda, Antoni Devesa, Ester Magnet, Mercè 
Masdevall, Maria Palau, Joan Puig, Lluís Subirana, Dolors Vila

07/06/1963 Els justos. Albert Camus Antoni Aparici, Ramon Avellaneda, Antoni Devesa, Teresa Liado, Ester 
Magnet, Manuel Pagès, Salvador Prunés, Joan Puig, Lluis Subirana

05/06/1964 Un prometatge. Anton Txèkhov.
Crepuscle de tardar. Friederich Dürrenmat

Antoni Aparici, Ramon Avellaneda, Antoni Devesa, Ester Magnet, Sara 
Magnet, Mercè Masdevall, Francesca Mallofrè, Salvador Monistrol, 
Salvador Prunès, Lluis Subirana

11/06/1965 Tot espérant Godot. Samuel Becket Antoni Aparici, Ramon Avellaneda, Ester Magnet, Lluis Subirana, 
Joan Vega

03/06/1966 Topic. Salvador Espriu. 
Èxode. Baltasar Porcel

Antoni Aparici, Ramon Avellaneda, Sergi Calvo, Antoni Devesa, Héctor 
Galvany, Ester Magnet, Mercè Masdevall, Lluis Subirana, Caterina Tura, 
Joan Vega

Estadística de noms i actuacions:

Norn Actuacions Total
Lluis Subirana 1959, 1960, 1962 (2), 1963, 1964, 1965, 1966 8
Ramon Avellaneda 1960, 1961, 1962 (2), 1963, 1964, 1965, 1966 8
Mercè Masdevall 1959, 1960 (2), 1961, 1962, 1964, 1966 7
Dolors Vila 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 (2) 6
Antoni Aparici 1962 (2), 1963, 1964, 1965, 1966 6
Antoni Devesa 1962 (2), 1963, 1964, 1966 5
Ester Magnet 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 5
Carles divella 1959, 1960, 1961, 1962 4
Maria Palau 1960, 1961, 1962 3
Teresa Liado 1960, 1961, 1963 3
Joan Puig 1961, 1962, 1963 3
Josepa Renom 1958, 1959 2
Manuel Llenas 1958,1959 2
Joan Blanquer 1959,1960 2
Rosa Montardit 1959, 1960 2
Teresa Matas 1959,1960 2
Francese Subirana 1960, 1961 2
Josep Batallé 1960, 1961 2
Caterina Tura 1960, 1966 2
Anna Maria Sala 1961, 1962 2
Sara Magnet 1962,1964 2
Salvador Prunés 1963,1964 2
Joan Vega 1965,1966 2
Ramon Bardés 1958 1
Carolina Masdevall 1959 1
Fiorenti Izquierdo 1959 1
Francese Barceló 1959 1
Francese Blanquer 1959 1
Francesca Mènda 1959 1
Jaume Balaguer 1959 1
Remei Vilarrubies 1959 1
Sebastià Sellent 1959 1
Teresa Tortosa 1959 1
Isabel Álvarez 1960 1
Maria Dolors Salarich 1960 1
Montserrat Ibars 1960 1
Josep Carreras 1961 1
Joan Carreras 1962 1
Josep Miras 1962 1
Montserrat Carreras 1962 1
Manuel Pagès 1963 1
Francesca Mallofrè 1964 1
Salvador Monistrol 1964 1
Héctor Galvany 1966 1
Sergi Calvo 1966 1
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A R R A O N A
L  a socieíat•Vfvitui if’HiitArl«.

del coneixemetiK 
opaó estratégica 
del nostre país?

ANNA BI8UIES

Z5 A«1Ô«I fABUÍS

ARRAHONA,
Revista d ’História. Núm. 25 

Diversos autors
Museus municipals de Sabadell.

Tarder, 2001
La revista arriba al núrrero 25. Al llarg d’a- 

questa época, iniciada l'any 1987, la revista 
ha acomplert fidelment la seva missió de 
divulgació del treballs d’investigació realit- 
zats a partir deis tons i les coMeccions de 
les institucions editores, i ho ha fet mante- 
nint un rigor i un nivell académie molt res
pectable.

HISTORIA DE LA MONEDA 
DE LA GUERRA DELS SEGADORS

Historia de la moneda 
de la guerra dels segadors 

(Primera República Catalana) 1640-1652 

Miguel Crusafont i Sabaté 

Societat Catalana d’Estudis Numismàtics 
Institut d’Estudis Catalans. Octubre, 2001

Només Crusafont estava en condicions de 
donar una embranzida als estudis moneta- 
ris de la Guerra dels Segadors. Crusafont 
revela la importància que els esforgos 
coNectius fets entorn del IN Simposi 
Numismàtic de Barcelona del 1985 i la 
coMaboració d’Anna M. Balaguer i Xavier 
Sanahuja han tingut per a la realització d’a- 
questa obra.

La societat del coneixement: opció 
estratégica del nostres país? 
Antoni Farrés, Anna Birulés, 

Andreu Mas-Colell
Fundado Caixa Sabadell. 

Desembre 2001
Una proposta als ciutadans i unes refle

xions des de les perspectives local, autonó
mica i estatal.

»..¡¿ÉliüitoiM

JOVENIVOLA 
DE SABADEU, 
2 5 A N YS 
1976-2001Sifofpis 6

Jovenívola de Sabadei,
25 anys (1976-2001)

Lluís Subirana 
Fundado Ars

Biblioteca Quadern núm. 11a. 
Desembre 2001

Separata d’actualització del Ilibre La sar
dana i les cobles Juvenils, publicat amb el 
núm.11 de la Biblioteca Quadern, l’any 1986.

Maruixa
Joan Pedraforca Sabadell

Edició particular.
Desembre 2001

Un conte per infants... Però també un 
conte per la reflexió d’aquells que són 
adults.

Clarors de Nadal. Poesies. 
Manuel Foraster
Edició particular.
Desembre 2001.

Les clarors de Nadal poden èsser moites 
i en cada una d’elles s’hi entrevea la jola de 
la nit més prodigiosa.

INFORMACIO 
FACILITADA PER :

Ilibrería sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL
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CREACI O______________
fl Sobodell encara s hi fan cases:
Si no son Euros son punyetes
Moite Soler (capítol IO)

-A  veure, Laia, vine cap aquí.

-Sí, àvia. Torna-m’ho a explicar.

-Uf!

-Si miro cap aquí, la tarja posa 2 
pessetes, i si la moc cap allá, són 
0,01 Euros.

-Sí, àvia, sí... Clara! Dóna’m un 
cop de ma amb l’ávia, que jo ja no 
sé com explicar-li!

-Que no vau fer un curs de l’Euro a 
classe de Mates? -  II pregunta la 
Clara.

-Sí, però a mi no em cal aprendre 
res de la pesseta. Jo penso el que 
val en Euros i prou! És absoluta- 
ment ridícul pensar en el passât, en 
coses que mal més no han de tor
nar, com la pesseta!

-Clara, maca, vine tu a explicar- 
m’ho, que tens més paciéncia que ta 
cosina. Pocassolta.... És important la 
paciéncia, Laia! Tenir calma i escol
tar. Saber comprendre la gent. Ves 
per on, les meves netes no em volen 
ajudar! Si veiéssiu les netes de la 
Lola.... sobretot el net. Com II dóna un 
cop de ma amb tot! Si cal, II passa 
receptes de cuina a l’ordinador!

-Sí, però cobra. Oí, Clara?

-Cinc mil pessetes la setmana. És 
la paga.

-Ep, noietes, 30 Euros amb 5 céntims!

-Àvia! Com ho has calculât?

-I tant de pressa?

-Si us dono 31 Euros a cadascuna, 
que sòn 5.158 Pessetes, qué serán 
62 Euros, o sigui 10.316 Pessetes? 
Quina barbaritat, quina barbaritat!

-Sòn molts dîners, àvia?

-I ara! Només em quedo bocaba-

dada del que n’arribo a saber, de 
calcular amb els Euros. Trobo que 
està molt bé, aixó de l’Euro!

-No hi ha qui t ’entengui, àvia. Fa 
menys de cinc minuts, rondinaves 
com una velia, i ara estás més felig 
que un gíngol. Quina mena de 
dona!

-No és que hagi canviat d ’opinió. 
És que m’he adonat de la importán- 
cia que té aquest canvi. Mira, per 
posar-te un exemple, ara me’n puc 
anar a veure la Sofia, aquella que 
viu a prop de Lio, a Franga, aquella 
meva amiga, sense haver de com
prar francs. Puc anar per tot el món. 
VulI dir amb tren per tot Europa 
sense canviar la moneda, perqué ja 
sabeu que al vostre avi sempre li ha 
fet por, això d ’agafar un aviò.

-Si, si... !

-Qué vois dir amb això, Clara?

-Avui fa un any que, la mare I la 
tieta US váren regalar pel vostre ani- 
versari de casament, un llarg cap 
de setmana a Tenerife, vas ser tu 
qui gairebé plorava per no voler 
anar amb aviò.

-Bé, potser jo també li tinc respec
te... Però el vostre avi és de por, 
guaita’l com va!

-Avi!

-Hola, preciosos! Com esteu?... 
Qh, oh! Mireu, mireu! És que no 
m’ho puc creure!

-El qué, Ciscu? No m’espantis... no 
m’espantis ara! Qué et passa, xato?

-Fan pisos al Cervantes! Mare 
meva!

-Oh... oi tant, Déu meu! Ja ho pots 
ben dir, xato, un munt de pisos! Déu 
del celi Encara me’n recordo, com hi

anàvem amb la mare. Les meves 
cosines, la Mercedes, la Lola I la Inés. 
Totes a buscar nòvio. I totes en vam 
trobar! I les nostres músiques! El José 
Guardiola, el Jorge Sepúlveda, 
l’Antonio Machín, el Pepe Blanco i la 
Carmen Morey... aquests dos havien 
vingut una vegada! El Lucho Gatica! I 
el “Begin the beguine”, te’n récordes, 
Ciscu?

-Sí, el Cole Porter!

-Anàvem a veure una peNícula gai
rebé sempre de romans, o bé ó’in- 
dios. I a mitja part sortíem a una eixi- 
da gran, una pista de bali. I ais cos- 
tats ens hi asseiem, ais palcos, i pre- 
níem una gasosa, o una Coca-Cola.

-Ja n’hi havia, de Coca-Cola, àvia?

-Sempre n’hi ha hagut. És la millor 
beguda refrescant que he conegut 
mal. Quan un té mal d ’estòmac és 
com un bicarbonat. Bé, però m’a- 
grada més parlar-vos del Cine 
Cervantes que no pas de la Coca- 
Cola. Tot això no ho sabíeu, eh, que 
hi haguessin balls de jovent tan 
macos?

-Àvia, si ens ho has explicat una pila 
de vegades! L’Euterpe, l’Imperial...

-Ja ho hi sòn com els Campos! Ni 
El Rio de Qro...

-Para, Laia, que se’ns posa a plo
rar. Aquesta ploranera... que no 
saps com s’emociona?

-Fins I tot també el Cine Monte
carlo, el Cine Sabadell, i el Cine 
Rambla. Tots piegate R.I.P.!

-Si, que forti Quante n’ha dit, eh? És 
que ara no hi ha cines a Sabadell?

-Nena, Laia, els Cinearts I els de 
l’Eix Macià!

-Ah, si...
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lustrado: Madaula

-Mireu, pisos del Cervantes és una 

ganga, tu! Ja n’he encarregat cinc, 

un per cada net.

-Ximple! Però amb què comptes, 

com ho pagarás?

-Però que no has vist el que valen? 
Maria Salut, que no ho has vist, com 
en són, d ’econòmics? Quatre habita- 
cions, una suite, dos cuartos de bany, 
acabats de primera qualitat!

-Euros, Cisco, Euros! No pessetes!

-El que no són pessetes són punye- 
tes!

-Ara ja tot són Euros, Cisco, tot són 
Euros. ^
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TEATRE_______________
Teotre del Sol: 2 0 0 0 -2 0 0 1  
Una tennporada extraordinària

Aquest fenomen teatral sabadellenc que és el Teatre del Sol - 
quinze anys ja fa que dura- amb les arrels a Palestra i l’impuls 
constant de Ramon Ribalta i Francese Garriga, acaba de tancar 
una temporada extraordinària.

Amb el musical Working assolia els 12.000 espectadors. Amb 
la representació de La bona persona de Sezuan, de Bertolt 
Brecht, al Teatre Nacional de Catalunya, demostrava la força i el 
talent dels actors no professionals. Els espectadors ho han 
aplaudit i la crítica especialitzada ho ha reconegut. És la força 
de la societat civil, afortunadament protagonista en el nostre 
país. Des de Quadern ens en fem ressô Í estarem a l’aguart de 
futures coHaboracions per poder-ne estar ben al dia. _



CINEMA
North bu Northwest

Pere Cornelias
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El segon cicle de cinema per a escolars que organitzen Cineclub Sabadell i l’Escola 
del Sol, amb el suport de la Fundado Caixa de Sabadell i de l’Ajuntament de la ciu- 
tat, m’ha permés gaudir d’una còpia impecable i en versió original de North by 
Northwest (títol espanyol: Con la muerte en los talones), una de les grans cimeres del 
mestre Hitchcock. La Qualität de la còpia restitueix plenament l’acuradíssima estilit- 
zació del Technicolor de la Metro -admirable fotografia de Robert Burks- i l’extraor- 
dinária banda sonora de Bernard Herrmann. I també la breu però intensa seqüència 
eròtica, en un compartiment de tren, entre Cary Grant i Eva Marie-Saint, inexistent a 
les còpies que es van anar veient aquí durant el franquisme i recuperada, però sense 
so, a la còpia doblada que es va estrenar uns anys més tard. Aquesta reposiciò és 
una magnífica excusa per tornar a parlar de la pel-licula.

Si un film de Hitchcock agrupa en una sola història tots els seus temes i obsessions 
és justament aquest. Un compendi de tota la seva obra on conflueixen les diverses 
vessants que la configuren. És, certament, una peHícula d’aventures, en la linia, per 
exemple, de 39 escalones o de Sabotaje, un divertiment engalanat pel plaer que 
suposa la seva brillant perfecciò formal. Un viatge lùdic pel mòn de la imaginaciò. Un 
humoristic laberint de situacions quasi increíbles, un film volgudament Inversemblant. 
Però és molt més que tot això. Enilaça també amb les peHicules més dramàtiques de 
Hitch i té tant a veure amb Enviado especial com amb Encadenados o Vertigo. És el 
paradigma perfecta de la cosmovisió hitchcockiana. La irreductible dialéctica entre 
rOrdre i el Caos.

Un thriller d'acàô vibrant, un film d’itinerari. Aquests aspectes, que configuren la 
seva estructura superficial, el col-loquen al costat de 39 esca/ones. Inocencia y juven
tud, Enviado especial y Sabotaje i, encara que més tangencialment, ó’Alarma en el 
expreso y de les dues versions d’EI hombre que sabía demasiado. Roger Thornhill 
(insuperable composiciò de Cary Grant) n’és el protagonista. Víctima d’una lamenta
ble confusió, com li passa al “Manny" de Ealso culpable, es troba enmig d’una intriga 
internaoional de contraespionatge en piena guerra freda. Convertit contra la seva 
voluntat en George Kaplan, un personatge inexistent créât pel Serve! Secret 
Nordamericà, es veurà assetjat pels espies enemies i, alhora, per la policía, que el 
creu Tassassi de Lester Towsend (Philip Ober), un politic que ha estât apunyaiat al 
vestíbul per a visitants de les Nacions Unides. Saesejat a banda i banda, com el 
Richard Hannay de 39 escalones i el Barry Kane de Sabotaje, traveseará el país fugint 
de tothom i cercant la persona que eli creu la seva única possibilitat de salvació: el 
George Kaplan amb qui el centonen.

La trama, dones, correspon a la vessant aventurera de Hitch. Una rossa, Eve 
Kendall (Eva Marie-Saint), es topará amb Thornhill i será amb ella amb qui trobarà 
finalment Testabilitat. Però aquí, sota la pátina aparent de comédia intranscendent i 
lleugera, sorgeixen els primers símptomes de desassossec. A 39 escalones i a 
Sabotaje, Pamela i “Pat” desconfiaven de Richard i Barry respectivament i volien 
denunciar-los a la policía. Aquí, Eve Kendall va molt més enllá: Tenvia a una mort 
segura. I no per desconfiança -ella sap que eli és innocent-, sinò, simplement, per
qué té una missiò per complir. Aviat sabrem -I això augmentará la nostra sensaciò 
d’incomoditat- que s’ha enamorat realment de Thornhill. I, tot i aixi, Tenvia a la mort. 
L’Inexplicable Horror d’un Mòn en Caos está per sobre dels íntims sentiments dels
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individus que l’habiten. El personatge 
d’Eve es modula a partir de l’Alicia 
Huberman ó'Encadenados. Com ella, i 
també a les ordres del Servei Secret, 
trairá el cap dels espies, aquí el Philip 
Vandamm récréât per James Mason, 
aprofitant-se de I’amor sincer que 
aquest sent per ella. El desassossec 
esdevé existencial. I Vandamm, com 
I’Alexander Sebastian de I’altre film, 
haurà d’intentar matar-la per poder pro- 
tegir-se. Però Alicia només s’aprofitava 
d’Alexander: per portar a bon terme la 
seva feina, Eve està disposada a 
enganyar a tothom.

Reapareix, a North by Northwest, la 
mare possessiva ó'Easy 'Virtue, The Skin 
Game, Encadenados i Extraños en un 
tren. El to de comèdia de la peMicula no 
ens ha de despistar. A la comissaria, 
Roger Thornhill telefona a la seva mare i 
no al seu advocat i durant una bona part 
del film necessita del seu ajut. (És signi- 
ficatiu que, només quan les circumstàn- 
cies el forçaran a allunyar-se’n, 
començarà a aprendre a desempalle- 
gar-se sol). Altrament -i admesa lògica- 
ment la diferència de registre-, Thornhill 
fa de Kaplan com Judy feia de 
Madeleine a la primera part de Vertigo 
(desdoblament de personalitat present 
també a Enviado especial i Extraños en 
un tren). Philip Vandamm, com ja he 
suggerit més amunt, és una nova recre- 
ació d’Alexander Sebastian. El matrimo
ni que l’ajuda a la casa del Mont 
Rushmore podría ser el deis Drayton 
d’E/ hombre que sabia demasiado, ver- 
sió americana. I l’element de la intriga 
que serveix de pretext al reiat -un micro
film- és tan irrellevant a la história com 
l’urani ó'Encadenados, perqué, com 
sempre, son uns altres els focus d’in- 
terès de Hitch.

Per exemple, la relacié amorosa. Eva 
Marie-Saint està summament atractiva i, 
justament perqué se’ns mostra distant, 
ben desitjable. Stewart i Grace Kelly a 
La ventana indiscreta, Grant i la mateixa 
Grace Kelly a Atrapa a un ladrón, Ste
wart i Kim Novak a Vertigo, però, sobre- 
tot, Grant i Ingrid Bergman a Encade
nados. I el famòs pia final del tren que 
entra dins del túnel, símbol fàl-lic que 
minora, perqué és més carnai, el pia 
final dels esquís a Matrimonio originai.

Un compendi. La millor subhasta de 
Hitch, hereva de The Skin Game i 
Sabotaje. Els picats que empetiteixen 
Thornhill, sobretot quan surt de les 
Nacions Unides, convertit en un insecte 
vivent, titella d’una comfabulacié impen
sable. EIs decorats, aquí utilitzats per 
expressar, una vegada més, tota la 
insignificança de l’ésser hunà: a les 
Nacions Unides, a la famosa seqüència 
de l’avié fumigador, al Mont Rushmore... 
És el darrer espai insôlit de Hitch -i 
segurament el més insôlit de tots-, 
darrere del British Museum de 
Blackmail, de l’Estàtua de la Llibertat de 
Sabotaje, dels cavallets d’Extraños en 
un tren, dels terrats d’Atrapa a un ladrón 
O del campanar de la missié de San 
Juan Bautista de Vertigo. Altrament, 
aquí Hitchcock deixa l’heroïna penjada 
al buit, capgirant la situado paral-lela de 
Sabotaje, i resol l’escena, picant l’ullet a 
l’espectador, amb un encadenat pie 
d’inventiva que col-loca Eve Kendall dait 
del Hit del compartiment d’un tren. I que
den, és ciar, justament els trens, pre
sents a tantes i tantes pel-lícules de l’au- 
tor, i les escales, que aquí separen 
Thornhill d’Eve al final del film, quan ell li 
vol dir que ha estât descoberta -ell és 
dalt; ella, amb Vandamm i Leonard 
(Martin Landau), asseguda a baix.

Sentó una il-limitada admiració per la 
llarga seqüència al penya-segat de The 
Seoret Agent, per la mort del nen de 
Sabotage, per l’assassinat a l’escala 
d'Enviado especial, pel de la granja de 
Cortina Rasgada, per la deseperada 
recerca de l’agulla de la corbata al mig

del sac de patates de Frenesí. I, natural- 
ment, per l’escena de la dutxa de 
Psicosis. Però la seqència de suspens 
de Hitchcock que prefereixo és la de l’a- 
viò fumigador de North by Northwest. El 
perill no es donará en un Hoc tancat, de 
nit, corn mana la convenció, sinó en un 
espai obert, a pie sol. Roger Thornhill és 
en un paisatge quasi desèrtic i l’emociô 
resideix en el fet que, sol corn es troba, 
les distàncies li són totes massa llargues 
i quasi no hi ha amagatalls. Quan arribi 
el perill, la vastitud de l’espai serà el seu 
principal enemic i la claror del dia el con
vertirà en un blanc fácil, sense que es 
pugui amagar enlloc. Hitchcock capgira 
aixi tots els esquemes. Nosaltres sabem 
que Thornhill ha estât trait, eli no. La pre
gunta que ens formulem no és: “se sal
vará?’’ -hi ha un codi que el gènere 
imposa i que ja coneixem-, sinó: “com 
s’ho farà per poder salvar-se?’’. I també: 
“per on arribará el perill?’’. La seqüència 
es dilata -9 minuts Hargs i, si no m’he 
descomptat, 33 plans- i nosaltres, impa- 
cients -passa un cotxe, un altre, arriba 
un autobus-, acabem desitjant que el 
perill arribi. Només d’aquesta manera, 
quan Thornhill se n’hagi Hiurat, cosa de 
la quai no dubtem, podrem sentir-nos 
provisionalment relaxats. I, dones, corn 
que l’espectador ho demana. Hitch ens 
envia l’aviô. L’amenaça arriba, per tant, 
pel Hoc més impensat i més lôgic: l’aire. 
“Corn se’n desempallegarà ara Thorn
hill?’’. Será gràcies a l’atzar, el mateix 
atzar que el va immergir en aquesta 
bogeha délirant. Un camió cisterna pro
vocará la destrucció de l’avió i salvará el 
nostre heroi. Planificació, emplaçament 
de càmera i muntatge: una construcció 
prodigiosa.

Ja sé que aquest apropament critic 
exigeix conéixer i recordar l’obra de 
Hitchcock, però és el més próxim al que 
significa aquesta pel-lícula. No només 
una sintesi de la seva obra sinó també 
una nova demostració que la filmografia 
d’un gran cineasta és un tot compacte i 
consistent, una fita definitiva a la guai 
s’arriba per molts i variats camins.

§L

* Publicat al meu estudi Plenitud creativa 
de Hitchcock (Ajuntament de Sabadell/ 
Cineclub Sabadell / Speakers’Corner, 
1988) i révisât per a aquest número de 
Quadern.
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SABADELLENCS
Nova qalerio d'art...

Joan Cusco

... a Matadepera: Galeria Fidel Balaguer, la qual 
fou inaugurada el passai dia 19 de gener. Una 
coMectiva en la qual hi participen Ramiro 
Fernández, Jordi Fulla, Isidre Manils, Antoni 
Marquès, Jo Milne, Agosti Puig i Anna Vilarrúbies. 
Tots ells pintors joves i alguns ja tenen una pro- 
jecció internacional.

JORDI
ISIDRE

ANTONI
JO

AGOSTI'
ANNA

Fie compartit amb ells una animada conversa a 
I’entorn d ’una taula, amb bon humor, amb algunes 
critiques per posar-hi pebre; també un canvi d ’im
pressions, sempre estimulante i enriquidores...

Aquesta iniciativa ha estât endegada per Fidel 
Balaguer Roca, que, al llarg deis anys ens ha 
demostrat la seva inquietud cultural. És, per retra- 
tar-lo justament, un activista. S’ha mogut en les 
parceMes culturáis i artistiques de Sabadell, també a Terrassa -una bona 
veina-, a Barcelona i o f course, Matadepera.

El Fidel ha rodât força món i té un bagatge professional que déu-n’hi-do. És 
un man-public-relations i a cada Hoc deixa la seva Identität. El recordem en 
aquelles de rise - i de raids- amb el seu amie Jordi Catón, pilot automobilistic 
de fórmula 2, a les liles Britàniques. En altres afers relacionats amb turisme; 
amb l’edició d ’una revista gratuita “Societat Anónima” que duré uns anys; 
també una galeria d ’art amb el mateix nom, al carrer Sallarès i Pia... Podriem 
recordar altres iniciatives, totes elles propulsades per la seva dinàmica poliè
drica... Ho abasta tot... Res no se li escapa de la seva retina... És d ’aquells 
promoters a qui agrada descubrir i estudiar tots els aspectes que conformen 
part de la nostra societat. Un cop decideix entrar-hi, tot comença a funcionar... 
Aixi el veiem, nou i frese a cada embranzida... Talment un hábil i original esca
lador, calculant tots els pros i contres, fins arribar al dm. Ja tornará a baixar i, 
novament a pujar... Sense pressa, sense pausa, amb cautela.

En aquesta ocasió ha elegit cinc artistes amb els quais té amistat i afinitats. Ha 
obert una nova galeria a Matadepera, amb una Mostra actual, que está al dia.

La Galeria Fidel Balaguer té la porta oberta de bat a bat, de la qual emana 
una aleñada d ’aire frese... És dar, a quatre passes hi ha la bella muntanya de 
Sant Llorenç... ^

FERNANDEZ
FULLA
MANILS
MARQUÈS
MILNE
PUIG
VILARRÚBIAS

COL-LECTIVA INAUGURACIO 2002 GALERIA FIDEL BALAGUER

GALERIA  FIDEL BALAGUER  
Josep Porcar, 39 

M ATADEPERA

Avda. Rafael Casanova. 38 •  08206 SABADELL (España) 
Tel. 93 726 62 22* •  Eax 93 727 00 60

T EIX IT S SALVADO R
els teixits que tenen estil

Indùstria, 33 - Tel. 93 725 65 90 - 08202 Sabadell

ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61 

08201 Sabadell
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SABADELLENCS
Un congrès omb un gron ressò
Jordi MoUner

El passai mes de gener es celebrà el 1r Congrès sobre 
Exili, Internament i Deportaciè organitzat pel grup de 
recerca que gira al voilant del Fons sobre la Deportaciè 
1939-1945, créai per Silvia Sáiz i Ernest Gallati. El congrès 
es dividí en dues parts: el mati es dedica a les recerques 
vinculades al mon de la literatura, coordinada per l’escrip- 
tor i investigador David Serrano, i la tarda a la prèpiament 
histohogràfica, coordinada per Silvia Sáiz.

El mali tingué com a ponente Jaime Vándor (U. 
Barcelona), amb una magistral ponència sobre la literatu
ra de tema concentracionari a Europa, una visió global 
que ha de servir de punt de partida bàsic per a les recer
ques posteriors. Maria Campillo no poguè assistir però 
havia preparai un estudi sobre el paper de la Instituciò de 
les LIetres Catalanes, que sortirà en el volum dels textos 
presentáis. Xavier Pía (U. Girona), féu la seva aportació al 
voltant de l’anàlisi crítica d’incerta gloria, i finalment Caries 
Cortés (U. Alacant) presenta la seva al voltant de la figura 
de Xavier Benguerel i les particularitats de Els vençuts. 
Després d’un intens debat es procedí a la lectura de les 
comunicacions, en total 6, precedents del mon de la lite
ratura, de la filosofia, de l’antropologia i de la sociologia. 
En general s’hi treballaven tant ternes especifics corn el 
paper del testimoniatge en Jorge Semprùn, corn la cons- 
trucciè del jo femení en la literatura concentracionária 
europea, com l’aportació de Bartra a la literatura dels 
camps de réfugiais, aquesta obra del professor de la U. 
Alacant Ximo Espinos.

Pel que fa a les ponéncies presentades a la secció históri
ca del Congrès, la primera va anar a cura del professor 
Michel Leiberich, de Wniversité de Perpignan i de la UAB, 
un expert en la persecució hebrea a l’Europa Central, que 
titula Exili, internament i deportado en el maro de la historia 
europea: una visió retrospectiva.

En essència el diseurs fou una reflexió lúcida sobre qué 
suposá l’exili, l’internament i la deportaciè en el passai i les 
implicacions en el present, iMustrades per un seguii d’e- 
xemplificacions del nostre entorn més proper. La segona, a 
cura del professor Ernest Gallart, membre del Fons sobre la 
deportació 1939-1945, especialista en la deportaciè dels 
republicans espanyols al sistema concentracionari del 
camp d’extermini de Mauthausen, va ser titulada Els repu- 
blioans espanyols en el sistema concentracionari periféric 
del KL Mauthausen. Des d’una perspectiva de microhistó-
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ria, a partir de fonts primáries orals, va caracteritzar l’estadi inicial del primer kom- 
mando créât al KLM, el Kommando César.

Quant a les comunicacions presentadas en aquest mateix apartat, suposen un 
total de 9 aportacions, que agrupadas en àmbits temàtics resulten: 4 treballs 
sobre l’exili i l’internament als camps del sud de Franga; 3 recerques sobre la 
deportacié dels republicans espanyols a l’univers concentracionari nazi i 2 pro- 
jectes de recuperació de la memoria coMectiva en format periodistic i audiovisual.

La procedència de les investigacions és majoritàriament d ’investigadors vin- 
culats al grup de recerca sobre la deportado que traballa al voltant de l’Arxiu 
Municipal de Castellar del Vallès (AMC) i del Centre d ’Estudis Molletans. Quant 
a la disciplina académica de la quai procedeixen eis autors, predomina majo
ritàriament eis historiadors i eIs antropôlegs seguits dels periodistas.

Si valorem el materials presentats, constatem que eis continguts de les comu
nicacions sén novedosos perqué aporten nous elements o perfilen aspectes 
poc coneguts. És a l’apartat de la deportació on apareixem les contribucions 
més innovadores per la inexisténcia prácticament absoluta de dadas, com seria 
les primares aproximacions ais kommandos exteriors del sistema concentracio
nari del KL Mauthausen, els kommandos de Bretstein, César i Pochacher, i 
aspectes deis republicans espanyols al camp de Dachau i també en el seu sis
tema concentracionari. Tanmateix encara prima el reiat de vida, la Singularität 
personal que en molts casos pot arribar a ser significativa. Sembla, dones, que 
és necessari una visió més genèrica d’aquests processes. També observem un 
important pes del referent local a l’hora d’encetar recerques sobre l’exili, l’inter- 
nament i la deportació.

Les comunicacions presentados reflecteixen un estadi encara descriptiu, més 
de recopilació de dados que no pas analític, perfectament explicable pel fet que 
tenim encara grans buits, amplíes zones en blanc que cal caracteritzar, i que 
han de ser matèria primera d ’ulteriors investigacions.

Es constata que hi ha una incipient historiografía sobre aqüestes temátiques, 
tot i que estem encara en un estadi molt inicial del que serien unes linios de 
recerca consolidados. Hi ha un esforg de nuclis d ’investigadors i de centres 
d ’estudis locals que treballen aquests aspectes, però pensem que és impres
cindible una implicació de les universitats en aquest procès de construcció his- 
toriográfica, tot i que en aquest sentit, la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB 
i els Departaments de Filologia Catalana i Castellana i el Departament d ’Història 
Moderna i Contemporánia, donen tota mena de suport a aqüestes recerques i 
comencen a presentar-se treballs de 3r cicle i projectes d ’investigació en 
aquesta sentit.

Tot i que hi ha treballades altres fonts primáries, pel que fa a l’exili i a la depor
tació, segueixen sent les fonts orals les eines bàsiques per reconstruir aquest 
passât històric. Malgrat totes les limitacions que pot presentar aquesta tècnica 
d’obtenció de dados i de les critiques metodológiques que se li puguin fer, la 
hlstória oral segueix sent básica quan no hi ha prácticament documentació. 
Albora, apareixen noves fonts, documentació privada i també publicistica d ’as- 
sociacions de supervivents espanyols deis camps nazis que per no tenir seu
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dins l’Estat, han romás en la margina- 
litat histohográfica i que ara van aflo- 
rant.

Cada vegada hi ha un accés més 
interdisciplinar al fet de l’exili, l’inter- 
nament i la deportació, amb presén- 
cia d’investigadors que procedeixen 
de la filologia, de la história, de l’an- 
tropologia i del periodismo. També 
els treballs que realitzen aquests 
cientifics socials són abordats des 
d ’enfocaments hibrids (antropoló- 
gics, histórics, demográfics, litera- 
ris...) que permeten una interpretació 
més acurada d ’aquests esdeveni- 
ments.

El tractament deis temes es realitza 
des d ’una vessant professional i téc
nica, amb un distanciament deis fets 
que reflecteix una objectivitat i una 
asépsia que es desmarca de de- 
pendéncies ideológiques i de politit- 
zacions molt marcados en etapes 
prévies. ^

T O T E N M A R C S
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SABADELLENCS______
Un art poc conegut
fvocQció personal en el centenari 
de I'Escola Industrial d’flrts i Oficis de Sabadell
Josep Cusido

Octubre 1959
Final de la carta per teixir LIuis Mas Gomis.
Josep Cusido 
Antoni Puig 
Viceng Giner

Durant gairebé cent anys s’han realitzat a l’Escola Industriai de Sabadell tota una 
coMeccló de teixits artistics encara inèdita per a molts clutadans. És un art molt 
singular.

És una linia artistica en teixit, feta a la nostra ciutat, que ens personalitza davant 
dels teixits Jacquard més coneguts com són els creats a la seu més emblemàtica 
de l’art del telxit, Lió.

Quan a l’any 1902 va ser fundada l’Escola Industrial i d’Arts i Oficis de Sabadell, 
auspiciada per l’Acadèmia de Belles Arts i el Cremi de Fabricants, no és gens 
estrany que sota la direcció de Narcis Cirait I de Joan Vila Cinca corn a sotsdirec- 
tor, s’orientés a desvetllar i formar el sentit artistic en l’àmbit de la tècnica tèxtil.

En l’assignatura de Teoria de Teixits, 
impartida per Narcis Cirait, hi formava 
part la práctica de dissenyar retrats 
dels personatges més importants de 
l’època i teixir-los en un teler sistema 
jacquard donat per la casa Balsach a 
l’Escola.

El primer teixit artistic que va sortir 
d’aquest teler, dirigit per Narcis Cirait I 
amb la coMaboració dels alumnes de 
l’ùltlm curs académie, va ser a l’any 
1908: la Verge del Pilar, que es va pre
sentar dintre de l’aportaciô coMectIva 
que Sabadell va fer a l’Exposiciô 
Hispano-Francesa a Saragossa.

Va seguir, amb aquest mateix esperit 
artistic i ciutadà -el quai coniugava tèc
nica i art - la realitzacló d ’altres teixits 

amb la tècnica Jacquard, la qual va durar fins gairebé els nostres dies. La vena 
docent artistica es va esgotar amb Tintent de dissenyar i teixir els actuals reis 
d’Espanya a Tany 1979, davant la Impossibllltat del seu finançament economic.

El teler, pare de tots aquests teixits, va morir (després d’alguns encàrrecs parti
culars Tany 1986) en mans de la indiferència generai. Ara és als magatzems muni
cipals, esperant el futur Museu Tèxtll de Sabadell.

La transcendència dels telers Jacquard en la hlstòria de la humanltat, és més 
que sorprenent. El sistema de teixir del seu Inventor Joseph Marie Jacquard va ser 
precursor de la Informàtica. El mecanismo de teixir, inventât per eli Tany 1801 
(existi un intent frustrât anterior, Tany 1725, de Basile Bouchou), conslsteixen uns 
cartons estrets rectangulars perforats que, a cada passada del teler, premen o no, 
els extrems d’unes agulles segons si el cartó no té forat, o si en té resten immò
bile. Cada agulla accionada, transmet el moviment a un fil d ’ordit del teler situant- 
lo per damunt de la passada de trama (la “pren”), mentre que les Immòbile sitúen 
els respectius fils per sota de la passada (la ‘deixen”).
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El cartó perforât de Jacquard va ser 
la idea pionera del sistema binari 
informàtic, en el qual es van inspirar 
els primers matemátics de la informà
tica, per fer les iniciáis fitxes perfora
dos i l’aplicació del 0 o 1, que el tèxtil 
ja utilitzava d’antic (amb el que en 
diem preti o deixa).

El teler de l’Escola reunia les máxi
mes possibilitats. Linio a Espanya, 
segons Marmiñá. És un teler (encara 
és ressuscitable) sistema Jacquard 
amb máquina Vincenzi de 2640 aga
lles en total o moviments diferents dels 
fils, la més alta de la seva gamma. 
Generalment s’han d’utilitzar, en a- 
quest teler, uns 3.000 o 6.000 cartons 
perforats segons sigui la carta (en el 
teixit d’Alfons XIII, van ser necessaris 
uns 14.000 cartons). Cada cartó 
correspon a una passada o fil de 
trama.

Modernament, les tecnologies ac
tuals han millorat ostensiblement el 
sistema Jacquard, convertint eis car
tons en petits electroimans.

Darrera de cada teixit Jacquard exis- 
teix una ingent quantitat de treball. El 
projecte del teixit comença amb el que 
se’n diu la carta, confeccionada amb 
cartolina quadriculada miMimètrica- 
ment -utilitzada en la teoria de teixits- 
on cada fila vertical de quadrets repre
senta un fil de Tordit, i cada una d’ho- 
ritzontal, un fil de trama o passada del 
teler. El format de la carta correspon, 
per a un teixit de 31 x 40 cm., a 150 x 
180 cm. de cartolina, en la quai s’han 
aplicat eIs “p/'cs”, per tal de represen
tar tècnicament el disseny de la figura. 
Cada pic vol dir pintar un quadret de 
1,5 mm. per tal d’indicar que el fil d’or- 
dit va per sobre de la passada i quan 
el deixem en blanc, és que ha d ’anar 
per sota. En diem el preti o el deixa ( 0 
0 1 en el sistema binari ). Aquests qua
drets determinen corn s’han de perfo
rar eis cartons per manar el moviment 
de les agulles del teler i dels seus fils. 
En el cas del format esmentat, aixô 
equival a prop de dos milions de qua
drets, eis quais signifiquen unes mil 
hores de treball per part de Tequip de 
disseny. Algunes d’aquestes cartes 
encara es conserven.

La tècnica creada pel professor Lluís Mas i Gomis per a realitzar les cartes dels 
teixits consisteix en projectar 2 teles finissimes de tafetà sobreposades, general
ment en seda natural, - blanca a sobre, negra a sota - les quals es van lligant entre 
si mateixes amb canvis de sota a sobre i a la inversa, disposata en la quadricula de 
la carta segons els lligaments adjunta, per tal d’anar dibuixant I esfumant les formes 
i relleus de la figura segons el director del disseny ho veu personalment. No cal dir 
la pericia necessària per a combinar art i tècnica. El revés del teixit resulta sempre 
el negatiu del dret del mateix. És el que se’n diu, en la teoria de teixits, canvis totals 
en doble tela] són minùscules parts d’una de les dues teles que passen a l’altra, 
segons la distribució dels següents lligaments aplicats a la carta :

i i

11

i-H i 1 ; t’ - r

mH

(Els dos superiors no están lligats).

Fragment de la carta perteixir Lluís Mas i Gomis (aplicació deis lligaments anteriors).

Dels Jacquards creats a Sabadell I teixits a TEscola Industrial, podem fer-ne una 
relació prou fefaent que he pogut catalogar després de molts escorcolls a nivell 
personal, ja que per part dels nostres historiadors locals no n’existeix cap 
constància.
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RETRATS MÉS IMPORTANTS GREATS A L’ESCOLA INDUSTRIAL

FIGURA ANY DIRECCIO MATERIA FORMAT (en cm.)

Verge del Pilar 1908 Narcís Girait Seda 11 x24

Antoni Maura 1909 “ 18x26

Dr. Zamenhof 1909 “ 11 x26

PiusX 1910 “ 12x25

Josep Canalejas 1911 “ 18x26

Alfons XIII 1915 50 X 106

Comte de Romanones 1916 “ 24x38

La Concepció, Tiépolo 1917 “ 23x28

N.Sra. de Montserrat 1929 Amadeu Cusidó Estam 11 x20

M.de Déu de la Salut 1929 Lluís Mas Estam 32x60

N.Alcalá Zamora 1933 “ Seda 52x67

Ferran Casablancas 1953 “ “ 31 x44

Sixte Graneri 1958 Josep Cusidó “ 31 x42

Lluís Mas 1961 “ “ 31 x40

Joan XXIII 1962 Rafel Barbany “ 31 x36

El “Caudillo” 1963 Jordi Marmiñá “ 33x42

# •• •••••• •• ••• •• ••• #• •• ••• •• ••• #••• •• •••••• •• ••• •
• •• •• ••• •• ••••«

• •• • • • • • • • • •• • • • • • •

Cariò perforât per a máquina Vincenzi (7 x 37 cm.)

ÉS una veritable llàstima que alguns teixits no portin la signatura del seu dissen- 
yador i, altres, ni I’any de la seva realització, dones en el transcurs dels anys, com 
passa en els àmbits de les lletres i de les arts, hi ha malentesos -intencionats o no
de qui ha estât la paternitat de les obres anònimes.

Malgrat això, la meva recerca n’ha fet possible la identificació.

He recollit algunes valoracions pùbliques que s'han fet sobre aquests teixits 
artistics:

“La figura del rey Alfonso XIII (1915), la mejor obra -según ml opinión- que se ha 
realizado”. (R.Barbany, en la seva proposta al Diario de Sabadell, el 28/3/1953, 
abans de reprendre la 2a etapa en la realització d’aquests teixits).

“El Sr. Don Luis Mas Gomis, antiguo profesor de Teoria Textil de nuestra Escuela 
Industrial, cuya técnica en este artístico arte ha logrado inmejorables obras que 
se exhiben junto con muchas otras cedidas amablemente por diferentes señores 
y organismos...” (Redacció del Diario de Sabadell el 22/1 /63, en motiu d’una expo- 
sició a les Agrupacions Professionals Narcís Girait).

“El retrato del Sr. Mas (1961) es de una calidad Impresionante siendo enorme
mente valiosa la matizaclón y sombreado”. (Redacció del Diario de Sabadell, el 
22/1/1963).

“El señor Mas quedó gratamente sorprendido, máxime cuando se considera a 
éste ei mejor retrato realizado en ia Escuela”. (Entrevista a J. Marmiñá al Diario de 
Sabadell, el 30/8/1979).

“El Jacquard del senyor Ferran Casablancas (1953) és el millor dibuix que ha 
sortit dels telers locals. En sortiren d ’altres però cap millor respecte al citat”. 
(Entrevista a J.Marmiñá al Quadern l’octubre del 2001)

El teler, l’any 1933, amb l’equip capitanejat 
pel professor Lluís Mas fent el retrat de N. 
Alcalá Zamora.

No sé si seria molt demanar a 
l’Académia de Belles Arts, al Gremi de 
Fabricants, a la Caixa de Sabadell i a 
l’Ajuntament, les entitats fundadores a 
Sabadell de la nostra Escola Indus
trial, que s’organitzés, en el marc de la 
celebraciô ciutadana del seu Cen- 
tenari, una exposició pública, al Hoc 
més adient, reunint tots els exemplars 
dispersos d ’aquests teixits artístics 
que han prestigiat el nom de Sabadell 
(teixit a cada retrat) en els més diver
sos indrets receptors, i de les cartes 
existants, així com dels útiis industrials 
més iMustratius per a la seva realitza- 
ció. ^



SABADELLENCS
Previ o Semblonço 

Peqrodoment
Joan Cusco i Aymamí, febrer del 2002
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Passeig Manresa, 26 • SABADELL 
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Grácies! son les que us dec quan he 
decidit, després d ’un llarg carni, dei- 
xar la secció Semblances que han 
anat apareixent a cada edició de 
Quadern. Abans les havia inicial a 
les pagines del Diari de Sabadell, en 
el quai vaig començar a coMaborar 
l’any 1943, des de Tetuán, Marroc, 
fent la mili.

Tota aquesta singladura de les 
Semblances -així com els articles i 
Ilibres- The compartida amb estimais 
coMaboradors -literals, artistes, lec
tors i lectores, subscriptors, anun- 
ciants, tota la familia com die soviet.

És cert que tot allò que comença, 
tard o d ’hora acaba.

Ara contemplo el carni que s’ha fet; 
recordo aquellos persones que he 
tingut la sort de conèixer. Moites d ’e
lles ja no están entre nosaltres, 
malauradament.

Al posar punt final a les moves 
Semblances em gratifico però al 
mateix temps em dolo de tantes 
altres que no he fet i tantes altres que 
hi ha per fer...

Penso continuar coMaborant en 
aqüestes pàgines que vaig endegar 
aquell 23 d ’abril del 1978. No vull 
perdre del tot la vostra assiduïtat. 
Recordem que entre tots hem fet 
possible que aquells Amies de les 
Arts i les LIetres siguem retrobant- 
nos en aquesta revista que ha asso- 
lit ser una de les deganes del nostre 
pais.

Transcric un paràgraf de la presen- 
taciò del primer número de Quadern. 
Diu aixi: “La consigna és: anar enda- 
vant a pas ferm, amb la mirada ara al 
passai alliçonador, ara al futur que 
encara és una incògnita’’...
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Semblonço:
Joon Cusco i flym om i
Pere Font i Grasa

Ell és l’home que genèticamentfou, albora, pare I mare de QUADERN. El va con- 
cebre en estât virginal. El va parir amb fórceps i triple cesária. Li va donar eos i 
ànima amb l’ajut de l’Esperit Sant. En època de canvis accelerate omplí les pági- 
nes de QUADERN d’arts i de lletres. Li digueren somiatruites perqué tibava d’un 
discuter sense marxa enrere. Capellanesc perqué repartía bones págines entre la 
cultura estable “de tota la vida”. D’altres esperaven que caigués a mans d’intel-lec- 
tuals préxims al divi deu farresiá. Tonificat pels deus patums de sempre, convidà 
a emplir galeradas a tot allò que ensumés sabadellenquisme. Per salvar QUA
DERN fêla cua als despatxos. Per convèneer a col-laboradors Iluità amb les armes 
del mosaic cultural del mostrar! Ilaner. Cada comanda, un èxit; cada travata, major 
coratge; cada edició que sortia al carrer, la patita alegría pel deure que s’havia 
imposât. Sí, és ell: Joan Cuscó i Aymamí, ceballut gracienc del carrer Roger de 
Flor, on va néixer ara fa 80 anys, 80. Ningù no ho diria perqué “fa molt de goig”.

Aquesta que ara llegireu és uns somera pinzellada d’aquest avi de les arts I les 
lletres locals que camina amb passes decididas pel carrer Migdia, puntual a la 
cita de les 5 de la tarda. Joan Cuscó, fundador. Joan Cuscó, editor-director. Joan 
Cuscó, redactor de semblances i noi dels “recados”. Ell ha sabut consolidar amb 
projecció de futur la Fundació Ars amb la deixa en vida que el seu amie, l’escul- 
tor Camil Fábregas ha fet de casa seva, és a dir, de la finca on ens trobem del 
carrer Migdia, 18. De l’hemeroteca del Diari de Sabadell (29.09.99) recupero una 
frase del veterá escultor (a finals de febrer va complir 95 anys ). Déla Camil; “Ho 
dono tot a l’amic Cuscó perqué sap fer les coses ben fetes”. Qn llegiu : “...l’amic 
Cuscó”, significa ras i curt que el meu personatge es va afanyar a dipositar el lle- 
gat a la Fundació deis Amies de les Arts i les Lletres, que albira un futur obert a 
tota mena d'expressions culturáis que en aquesta casa-local ha de promoure de 
manera oberta als sabadellencs. Punt de partença que ja s’està configurant.

Joan Cuscó és jubila com a redactor d’aquesta Semblança que ha cobert 133 
edicions de QUADERN. Treball exhaustiu que mereix el “chapeau” dels lectors per 
tenacitat I qualitat. Entrevistes-retrat que ha sabut vestir amb documents fotogrà- 
fics i, molt, molt, especialment, amb les caricatures obra de I’Emili Hierro. 
Semblança amb breus, petits, exactes Perfils de cada persona i el no menys 
cèlebre Qüestionari Proust. En Joan es 
jubila de la Semblança I per gentilesa 
de David Serrano, director, i Manuel 
Costa, editor, a un servidor li adjudi
quen el relleu generacional amb l’agra- 
dable obligació de seguir el carni dis- 
senyat pel Joan. M’agradaria ser 
mereixedor de la confiança de la 
redacció i, principalment, deis lectors.
Si la salut de tots plegats ens ho per
met, espero donar el relleu a un tercer 
successor quan arribi a 133 noves 
semblances.

A QUADERN n - 128 del desembre del 
2000 hi trobareu l’auto-semblança del 
meu personatge. Abans, però, en el n- 
118 el nostre Editor li feia el Qüestionari 
i el Perfil. En Joan Cuscó comprén que 
no cal repetir-ho i que l’espai anirá més 
complet afegint-hi breus definicions de 
personatges a l’estil de Mn. Geis : “Els 
que he trobat pel carni”, que en el cas 
del cap de la colla CUSCONIANA, en 
son legió. Senso més històries comen- 
cem el diàleg.

Amb motiu deis primers vint anys de 
QUADERN - l ’any 98’ contestaves al 
qüestionari que el teu lema era “fer 
carni”, quin significat té ara mateix.

La resposta és clara : Fer carni, mai no 
desfer-lo. Anar sempre endavant. Ja 
sabem que els camins no sempre són 
dreturers, moites vegades ens cal un 
estop. Et pots trobar amb una bifurca- 
ció de camins, aleshores s’escau trobar 
quin és el més adient. Si convé fas una 
giragonsa, rectifiques... En la vida, 
encertes o t’equivoques, sempre, sem
pre, però, fer carni.

Sempre t’he sentit a dir que no t’a- 
grada el matérialisme ni la incivilitat. 
Diria que tot el contrari del que ara es 
porta...



41
SABADELLENCS

Et contestaré a través del planteja- 
ment que vaig fer-li al Dr. Crusafont : 
“Ja que vós sou un evolucionista, 
digueu-me: La humanitat camina vers 
la constant evolució o bé està en clara 
regressió”. En Miquel va gesticular a la 
manera óe:‘‘quin disbarat diu ara 
aquest”. Per rebatre’m un xic encés:“ 
Sempre, sempre, sempre evolució, 
Joan, sempre ///”

La veritat és que a mi em quedé cara 
d’escepticisme que he mantingut des- 
prés de tants anys. Malgrat les paraules 
del gran savi sabadellenc, opino que 
en no pocs aspectos la humanitat està 
en regressió.

Com ho notes ?
Recordem que el pitjor enemic de 

l’home és el mateix home i que va per 
aquest carni d ’autoeliminació. Ens 
preocupa més el “tenir” que el “ser”. 
Hauríem d’asseure’ns i meditar, fer 
l’anàlisi de com està el món. Tots 
aquells que frui'm del bagatge deis 
anys tenim la sort de mirar enrere, 
comparar i judicar, malgrat que les 
comparacions sempre són enutjoses, 
cal fer-les. Amb aixó no vuli dir que 
qualsevol temps passât fos millor, en 
tot cas, diferent...Si, diferent. Cree que 
arribará un moment que tornarem a 
ser com els micos... {En Joan fa com si 
es gratés les aixelles, mentre gutural- 
ment llença crits selvátics: Uag, Uag, 
Uag ü¡. Com imitant la mona Chita).

Riem la sortida.

Em consta que has tingut de sempre 
la nécessitât de ser bo, honrat i treba- 
llador. Molt bonic, més o menys com 
tots plegats soiem dir...Ets conscient

NOMS PROPIS

Miquel Crusafont
Un savi en tot el sentit ampli de la paraula.

Camil Fàbregas
Persona arrauxada. Aspecte de pedra dura. En el fons, en el tons bate- 
ga un gran cor.

Mossèn Geis
Mestre de mestres

Miquel Forrellad
Persona equilibrada que ha fet una bona feina 

Ricard Simó
Capac de vendre el que encara s’havia de fabricar. Home d ’empenta. 
Li agradava fer volar coloms.

Joan Oliu (pare)
El número ú deis banquers del pais 

Jesús Farrés
Impagable el trebali fet amb l’Associació de Discapacitats Psíquics. 
Home de molta empenta al que ningú no podia fer-li ombra.

Toni Farrés
Calcat del seu pare. Molt llest, molt...Pent un mà a mà sempre ens tom- 
baria el coize.

Pere Roca Garriga
En Petrus és una persona amb la que no sabria fer-lo empipar.

Agusti Masvidal
Fácil de tractar. Persona que sempre va tenir un cor al pensament. 

Josep Torrella Pineda
Grandissim amie. Molt équilibrât. Mai no ha perdut les formes ni aixecat 
la veu.

Mima Lacambra
Tot empenta. Fa més feina per la ciutat ...que no pas per ella mateixa.

Teresa Cunillé
Gran actriu!

Lluis Casais
Fou una de les grans personaiitats sabadellenques. Ens va ajudar, i molt, 
en posar en marxa la nostre Fundació de les Arts i les LIetres. Home 
dotât de gran saviesa i amant del bon humor. L’he admirat i estimât.

Agusti Puig
Ha deixat de ser una promesa. Fa una pintura valenta de projecció inter
nacional.

Joan Maurí
Gran teóric de les arts. Podría haver estât un catedràtic de belles arts. 
Ens va dibuixar el primer anagrama de la Fundació.
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d’haver-te’n sortit alguna vegada d’aquesta màxima?
Sempre m’he exigit transparència. Tino la sort de no dir mai cap mentida. 

Repeteixo les coses tal com son. L’escultor Camil Fábregas em deia al principi de 
conèixer-nos: “Tu Joan no és que vagis amb un lliri a la mà; és que en portes dos”. 
Potser tenia raó. Bé sempre dio que en la vida no m’ofèn qui em diu ase. L’ofensa 
serien paraules més gruixudes. Que aigú amb titlli de burro perqué he deixat esca
par un bon negoci, una bona oportunitat, no em molesta. Assumir ignoráncia, la tino 
assumida, perqué sempre aprenc de tothom. He procurât anar per la vida com a dei- 
xeble per aprendre d’altres que poden resultar mestres. És evident que anant pel 
món d’aquesta manera, amb els dos Iliris a la mà, pots patir més d’un desengany, 
però t’han refàs. Moites vegades cal perdonar I fer carni.

Li endevino la solitud del corredor de tons. D’un home espremut com una esponja. 
Un sabadellenc fet a cops de victories i derrotes. Com va deixar escrit “Miquel Costa”, 
alter ego d ’En Miguel Carreras i albora de Marti Rialp : “Es medi humà la ciutat i per 
això filosòfica, maternal, acollldora, però també vanitosa, indiferent i cruel”.

Has sabut conviure o malviure amb els intel lectuals organics i inorgànics ?. 
quant et deien que les edicions de QUADERN eren molt capellanesques, que els 
contestaves?

Quant ets actor d’alguna cosa estás exposât a ser criticat. Aquell que res no fa, res 
no li critiquen. Una vegada van sortir publicats uns fulls anònims que no tenien ni 
pare ni mare, on es criticava a tothom a tort i a dret. Jo tampoc no me’n vaig esca- 
par. D’altres es van molestar i fins hi tot els va costar una crisi. Com sia que sempre 
he procurât mantenir el sentit de l’humor, m’ho prengué amb esportivitat. Amb els 
anys aquells anònims autors hauran rectificat perqué l’edat ajuda a madurar. Ciar 
que sempre n’hi ha que envelleixen I continúen estant verds. Allò de l’home I la seva 
circumstància. Cada moment, cada época conté la seva circumstància que t’obliga 
a passar i compartir. Has de mirar de mantenir sempre -ho deia al principi— una 
postura equilibrada sense marxar en direcció a cap extrem. En definitiva, compartir- 
ho tot amb tothom. Vint I tants anys de QUADERN I cent trenta tres semblances en 
un darrer quart de segle intens de canvis arreu i, especialment a Sabadell, ens ha 
obligat a molts equilibris. Sempre ens en hem sortit...Una vegada, per cert, em van 
censurar que tingués amies de certa militància. Jo els vaig contestar que n’era amie 
precisament per no obligar-me a seguir el seu pensament. Si jo tingués un amie que 
em forcés a ser del seu grup ideologie, deixaria l’amistat. No m’agraden les rigide- 
ses de pensament. Séc liberal i m’agrada contemplar les coses cercant-hi requilibri 
de la balança. Procuro anar amb la cara dreta, saludar a tothom, no tenir un “no”. 
Definir-me a l’estil d’en Josep Pia: “...Hi han amies, hi han companys...hi han salu- 
dats”. No m’agradaria tenir cap enemic, que donat el cas, el problema seria seu. A 
mi em troba tothom.

Diu Carreras: “En tots els portals de les cases palpiten tendreses de benvingudes i 
de comiats, i tremen violéncies d ’irrupcions i fugides”

Vas deixar la trama, l’ordit, la industria per escriure un QUADERN. S’ho valia 
aquest salt al buit, aquest canvi tan sobtat?

En el negoci cada cop renunciava a més coses perqué per Ilei de vida el fill empen- 
yia i calla donar-li ales a canvi de plegar. Per una raó, en una empresa familiar no et 
pots posar per davant si notes i reconeixes que el successor en sap més que tu, o 
que renova la visió global del negoci. Aleshores si continues fent ombra, molestes i, 
finalment t’hi arrossegues. Complert el traspás, era un home gran que va desfer el far
celi de les IMusions InteMectuals arxivades ais 25 anys, quant el novell teorie téxtil 
decidí fer-se fabricant. Allí estaven guardadas totes les “coses” literáries. Se’m va 
ocorre omplir un buit -sempre hi ha buits a la ciutat- éditant una revista que inclogués 
articles sedosos i escrits en ciau d’humor. Durant un temps aprofundí en els esque
mas de les associacions locals, sense trobar res i ningú que em donés la resposta 
engrescadora. Llavors em vaig atrevir a anar per Iliure: Soltar, sense casar-me amb 
ningú. Recordo que Mn. Geis m’animà a emprendre l’aventura. Ell creia -m ’ho con
fessò al cap d’uns quants anys—que em donarla un cop fort contra la paret, que em

sortirla un bony, però que l’aventura d’e- 
ditor no em matarla. QUADERN va néi- 
xer amb modèstia, senzillesa no exemp
ta de molta tasca d’anar porta a porta a 
la recerca d’anunciants, de coMabora- 
dors...Fou en Pere Sotorra, el gran pro
fessional Ilibreter, qui amb al temps em 
va dir que haviem encertat de sortir 
sense l’embranzida de cavali sicilià, a 
canvi d’anar amb fidelitat i puntualitat a 
la cita del lector. No com tants exemples 
hem tingut a Sabadell quant el cavali 
s’ha estimbat davant el primer obstacle.

Una vegada hi havia un home petit i 
bellugadis. És una definiciò simple que 
es correspon a la realitat cusconiana. 
Ciar que sense ser un gegant gasolià 
dona la talla per encistellar sota el tauler.

Els vuitanta anys d’edat son per tu 
font de saviesa o melangia pel que has 
fet O per allò que no hauries pogut fer?.

Hi ha dos tipus humans que jo definei- 
xo corn actius i passius. Els actius són 
aquells que corren molt i que manta 
vegades es passen de la ratlla, que mai 
no veuen la meta o fita per assolir. Van 
adelerats, accelerate, son agosa- 
rats....Els passius son els de la flema, 
tranquile, ais que sempre els falta un 
pam per arribar. ¿Qui és millor?. Cree 
que tots dos extreme están piene de 
detectes; els uns per massa, i els altres 
per massa poc. Jo em considero dels 
actius perqué sempre vaig accélérât, no 
acabo res, tot ho fineixo amb tres punts 
suspensius. Aquest si que és un detec
te. L’obra perfecte no la he sabut aca
bar, sempre amb punts suspensius...

Et falta escriure la novel la, millor 
potser el llibre de memòries que tots 
esperen. Amb punts suspensius 
inclosos....¡

El bagatge de vivèneies i anècdotes 
que pue aportar-hi son inacabables. No 
vull amagar-te que ja porto unes puan
tes pàgines escrites. Coses disperses 
en tinc moites. És un propésit que vull 
assumir perqué estic deutor amb mi 
mateix. M’agradaria escriure de les per
sones que he conegut. És qüestió de 
posar-s’hi...

U fa dir Josep Carreras a Marti Rialp: 
“Les més delicioses converses d ’aquest 
mòn manquen d’ordre i no tenen sentit 
(...) Diem a voltes, en laxa conversa, 
coses trivials, que al cap de molt temps 
esdevenen transcendents i profétiques”
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SABADELL, EL VALLÈS, LA CULTURA

Qué és Sabadell ?
Un poblé gran, on abans ens coneixiem tots i ara no es 

ooneix ningú. Ciutat annb milers de persones plenes d ’in- 
quietud. Ciutat amb esperit de grandesa, que per mi és 
un greu detecte, no oblidem que en el pot petit hi ha la 
bona confitura. Sabadell se’ns ha convertit en una 
macrociutat sorollosa. Com arreu hi ha grups, grupets, 
capelletes i bunquers de poder i de pressió. Manca de 
comunicació. Només es destaca allò que és negatiu. Les 
bones obres, les accions positives no destaquen, no 
solen ser noticia.

Qué en queda dels vapors ?
En queda molta nostàlgia, i les xemeneies. L’esperit 

industriai i social ha canviat molt I molt., Vivim a l’època 
del totxo, la qual cosa es positiva per algunes butxa- 
ques. Un gran negoci que deforma la ciutat...

Ja n’estava de deformada i dispersa, no?
Si. Però tenia un carácter que Them perdut.

Ara no és millor ni pitjor...diferent. La roda ha 
fet canviar la humanitat; ara anem esperitats 
amb el cotxe ben llury del xino-xano de la 
calma. Ara tothom voi arribar el primer.
Anem tant accelerate que deixem de viure. El 
poeta Joan Arus solia dir que “vivim i malvi- 
vim”. SÒC pessimista : m’ho miro amb ulle- 
res fosques.

Sabadell: de la Manchester 
catalana a diversificats cultius 
industrials-comercials...

...Quant arribava la 
cíclica crisi del téxtil ha 
patia el vuitanta per 
cent de la ciutat.
Amb la diversifica- 
ciò actual tenim la 
sort de caminar 
paraNels al pro
grès. Mai no han 
faltat noves in- 
dCistries que do
nen riquesa.

Del Vallès, aviat 
no en quedará 
res?

L’hem castigat 
molt i massa. En 
Joan Oliver can- 
viaria eis versos, 
segur. Estem massi- 
ficats, el paisatge 
mutilât, l’entorn fet 
malbé. L’allau cons-

tructiu crea ninxols vivants. Castiga la ciutat, la comarca 
convivència.

la

Hi ha frontera social entre “dos Sabadells” divergents. 
S’ha perdut la manera de ser ceballut?

Potser abans hi havia establertes unes classes socials prò- 
pies dels temps que corrien. Arran la democràcia s’ha plura- 
litzat i les diferències s’acusen més en l’educaciò i cultura. A 
la ciutat sempre hem estât orgullosos d’encaixar allò de 
“...ser homes de Sabadell”, quant de fet hi havia molts sen- 
yors. Ara tots som homes, gent...de senyors en podem sen- 
yalar mitja dotzena. La incivilitat domina l’ambient. La mala 
educaciò progressa tant al centre corn als barris, corn als 
coMegis. Ningú no fa res per millorar la situaciò. Creo que sí, 
que s’ha perdut un xic la filosofía ceballuda....

Cultura rima amb agricultura i pastura ?
Els tres conceptes están en regressiò...La cultura, espe- 

cialment. Mana el consum i les promocions televi- 
.1 ., sives. Tot és frenètic, poc durador. La cultura 

en generai, no ven. Ara estem immerses en 
el gran debat de la globalitzaciò. Es diu 
que el localisme perd en favor del univer
salisme, quant haurien de compartir afi- 
nitats. Menysprear el localisme és un 
error. Cada entitat cultural sabadellenca 
ha de mantenir una vida pròpia malgrat 
les limitacions I la precarietat de mitjans. 

Els actors de la cultura: escriptors, 
mùsics, pintore...emigrants del seu bres- 

sol. Busquen horitzons més amplis, fites 
més altes, la fama global. A Sabadell tenim 
exemples de gent vàlida que ha marxat; 
d ’altres que en el transcurs dels anys s’han 

adonat que els havia faltat coratge per 
marxar. ¿Quin és el carni?. D’antuvi, la 

feina ben feta, després, I’impuls 
intim de quedar-se o fugir. 

De fet, recordem que 
ningú no és profeta a 

casa seva.
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CUINA
Cuino àrob i cuinojuevo
Joan-Antoni Ferrari

Fa pocs dies, mentre esperava que l’a- 
tenguessin en un establiment comer
cial, un servidor s’entretenia donant una 
distreta mirada al prestatge de Ilibres de 
gastronomia Casualment, hi va veure un 
pareli de Ilibres sobre les cuines de 
dues cultures -l’árab i la jueva- que ens 
són próximes i llunyanes albora. Per 
motius diversos. Atés que els Ilibres 
sobre aquest tema no són gens corrents 
a casa nostra, un servidor se’ls va 
endur. Es pot dir que va ser la casualitat, 
dones, la que va fer que anessin a 
parar, junts, a les meves mans. Ara, si 
del que segueix en volen treure cap 
conclusió, vostés mateixos.

El primer Ilibre, “Aroma árabe”\  és de 
Salah Jamal, un metge palestí que fa 
molts anys que viu a Barcelona; el pró- 
leg és d’Ignasi Riera -escriptor i politic 
que no necessita cap presentació i per
sona gens desganada, com deuen 
saber-. L’interés, dones, quedava aug-

Filadors, 28

mentat. El segon, “La Cuisine Juive”" de Lee Gold, en versió francesa, és més un Ili
bre com de regal, amb magnifiques fotografies.

El de cuina árab", dedica una bona part de les seves pàgines a parlar dels purés. 
Com r”hommos”, un puré de cigrons que es pot trobar en la cuina grega, també. I el 
“mdammas”, un puré de faves que té força semblança amb la “fava parada” mallor
quína. Un altre puré, el d’alberginies, el “muttabal betinjan”, un servidor l’ha trobat al 
Ilibre de cuina jueva. També el va poder menjar en un restaurant indi de Barcelona. 
Consisteix en picar les alberginies, fetes a la brasa -amb la peli torrada però no cro
mada, perqué no es pelen- amb all, julivert i sal. La recepta jueva és idéntica. El Ilibre 
l’anomena “caviar d’alberginia”; potser perqué en traduir-lo al francés, han volgut fer 
una “francesilla”.

Un altre plat en el qual coincideixen les dues cuines, àrab i jueva, és el “falael”. La 
recepta que segueix és l’àrab, perqué la jueva sembla una simplificació de l’altra, tot 
i que ells també en reivindiquen la paternitat. Salah Jamal diu que l’origen del plat 
podria estar en l’Egipte Antic. A més, el Ilibre de cuina jueva recull tot de plats incor- 
porats al seu receptan tradicional corn a conseqüéncia de la diàspora, però que no 
són “de creació pròpia”: borscht, cuscús o “Sacher torte”, per dir-ne tres, només. En 
fi, com ensenyava a dir el catecismo de la meva infáncia; “doctores tiene la Santa 
Madre Iglesia, que os sabrán dar razón”. La recepta del falael que segueix, és per a 
sis persones.

Necessitaran 250 grams de faves seques; 250 grams de cigrons; dues
0 tres dents d’all, mitjanes; cinc cebes mitjanes; mig got de julivert frese, 
picat; mig got de tulles de coriandre, picados; dues culleradetes de sal; 
dues cullerades soperes de farina; mitja culleradeta per pebre vermeil, 
picant; mitja culleradeta de bicarbonat; mitja culleradeta de pebre negre; 
mitja culleradeta de comí, mitja oulleradeta de canyella en pois, tres culle
rades de gasificant (Royal o un altre) i dos gots d’aigua. Remullin les faves
1 els cigrons, durant una nit -o tot un dia, si cal- fins que es revinguin del 
tot. Pelin les cebes i les dents d’all; després, les barregen amb el julivert, 
el coriandre, les faves i els cigrons i ho posen a la picadora fins que quedi 
una massa una mica agrumollada. Llavors, hi afegeixen les espécies, la 
sal, el bicarbonat, la farina, el gasificant i l’aigua, i ho tornen a pastar, fins 
a homogene'ítzar-la bé. Deixin reposar aquesta pasta, durant una hora o 
una hora i mitja; després, en fan boletos, no gaire grosses, i les fregeixen 
en oli calent, fins que siguin rosses.

Plaça St. Roc, 24

Aquesta marca és qualitat
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De la cuina jueva que sembla, a priori, més autòctona, hi posaren uns latkès 
doiços, eis de formatge^ una mena de crep que es menja durant el Hanukah, la 
festa de la Hum, en la quai eIs jueus commemoren la reconquesta de Jerusalem, 
l’any 165 AC, i el miracle de la multiplicaciô de l’oli de la llàntia del Temple, que va 
durar vuit dies. Cada vespre, encenen una de les vuit Hums del Menorah, el cane- 
lobre jueu; aquesta festa se celebra el dia 25 de Kislev®, que cau dins el darrer 
terç de la tarder, època de l’estrena de l’oli nou. Naturalment, aquest greix pri
mordial hi té una gran importància culinària, també. La recepta és per a 4-6 per
sones.

Caldran dos ous, 12 cl de flor de Het, 250 grams de formatge freso, 
escorregut, 125 grams de farina de matzá®, dues culleradetes de 
café i dues de sucre, una de canyella en pols i una de nou mosca
da, una cullerada sopera d’oH i confitura d’albercoc per acompan- 
yar. Batin els ous, amb la flor de Het, el formatge freso, la farina, el 
sucre i les espécies. Deixin-ho reposar deu minuts i posin a fregir 
aquesta pasta, posada a cullerades dins l’oli calent i aplanada amb 
una espátula o estri similar. La deixen coure dos o tres minuts de 
cada banda i posen a escórrer les peces cuites sobre un paper de 
cuina. Serveixin els latkés junt amb la confitura d’albercoc.

Premio al mejor libro de cocina extranjera Salón Livre Govrmand 2000-Francia

AromÄnu
v bRecetas y relatos

Salah Jamal

Editoria! 
Zf’ndrera Zariquiey

Encara presenten, ambdues cuines, una altra característica coincident: els pré
ceptes alimentaris. Cal que els aliments siguin halal, en el cas árab, i kosher, en 
el cas jueu. Per poc que pari a pensar-s’ho, hom s’adona que es tracta de la ritua- 
Htzació de mesures profiláctiques i no de capricis mortificadors.

Pel que fa al porc, la prohibició absoluta potser està motivada per una pandèmia 
de triquinosi en la nit deis temps. La prohibició jueva de menjar peix sense esca- 
ta, deu tenir a veure amb la pujada de l’ácid ùrie i el colesterol que provoca el 
marisc. L’obligació árab d’usar la má dreta per ais afers relacionats amb l’extrem 
superior de l’aparell digestiu i la má esquerra per ais de l’extrem inferior, té una 
expHcació prou evident, on no abunda l’aigua. I no diguem de l’escolar be la sang 
dels animals sacrificats, per evitar l’inici d’un procès de corrupció, que encara 
seria afavorit per les altes temperatures habituais.

Una diferèneia: els àrabs tenen prohibit el vi i els jueus no, però també cal que 
el vi sigui kosher, i que s’elabori seguint estrictament els rituals i procediments que 
dirigeix un rabiT Un servidor els recomana uns vins kosher que es fan a casa nos
tra, els “Peraj Ha’bib” (Flor de Primavera), produits pel Geller Cooperatiu de 
Capçanes. Especialment, el “criança”. Beguin-lo amb un “kebab” árab, la broque
ta de earn d’anyell o cabrit, tallada a daus i macerada en espècies, amb daus de 
ceba, pebrot i tomàquet entremig, i cuita a la brasa o a la planxa. L’amaniment, en 
el quai cal deixar la earn durant una hora, abans d’enfilar-la, es fa deixatant en oH, 
sal, vinagre blanc, una mica de la barreja d’espècies anomenada curry®, una fulla 
de Hörer, picada, all trinxat i suo de Himona.

Més eclèctic, impossible.

 ̂ Editorial Tenderà Zariquiey, Barcelona, 
2000.

 ̂Éditions Soline, Courbevoie, 2001.

 ̂ Potser, per ser més precisos, caldria que 
parléssim de grup de cultures: el terme 
“àrab” també ha estât massa usât, segura- 
ment, -com el terme “espanyol”- de forma 
polisémica; en tot cas, podriem definir-la 
com la cuina dels países que formaren part 
de l’antic imperi otomà.

" També es fan latkés salats. A Internet, he 
trobat una recepta amb puré de patata, 
ceba picada, ou i sal.

® Mes del calendan jueu.

® El matzà és el pa ácim, préparât amb aigua 
i farina de biat, ségol, ordi, civada o espel- 
ta.

 ̂ Desconec quasi del tot els requisits, però 
tine entés que tenen a veure força amb la 
higiene en la manipulacié.

® la barreja d ’espècies anomenada fulfui 
bhar, que és la indicada, és molt difícil de 
trobar, aquí. El curry, més fácil de trobar, 
s’hi assembla relativament.

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat ImmobiUària
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DILLUNS

Antoni Dalmases

(NdD: Totes les informacions 
aportades pel nostre excoMabo- 
rador Pep Hutxa -acom iadat 
sense dret a indemnització- refe
rents als articulistes originals 
d ’aquesta secció en el darrer 
número han estât desmentides. 
Les nostres més humiis excu
ses. Tot ha estât un error lamen
table i aquest és el text que hau- 
ríem d ’haver publicat si aquell 
qui realment havia desaparegut 
hagués avisât. Sorry)

Amb punyent i sarcàstica intenció es va fer correr per aqüestes págines que el 
Pere i un servidor havíem desaparegut, que potser ens havíem exiliat o que abjurá- 
vem de la nostra fe blaugrana, empesos per la implacable realitat que ens bufeteja 
sense parar, dia sí i dia també. No..., no encara, però quasi.

Hi ha moments, en la vida de les persones amb un minim de sentit comù, en què 
el silenci s’imposa. I la veritat és que ja fa dies no tenim gaires ganes de dir res. Ens 
mirem, arquegem les celles, intentem superar el trauma que portem clavat a l’àni
ma corn un punyal traidor fent un intent de somriure sarcàstic, arronsem les espat- 
lles i de seguida encetem el primer tema caçat al vol. Ara eli es dedica molt més al 
cinema i jo als Ilibres, i ens anem convencent que hi hem sortit guanyant. És el que 
deia abans: hi ha moments, en la vida d’una persona amb un minim de dignitat, que 
s’ha d’optar pel silenci.

Perqué ja hem esgotat diverses vegades eis renecs i les paraules més gruixudes 
i alambinades que se’ns han acudit per qualificar el que està passant. Però, ni aixi, 
no ens podem treure de sobre aquesta sensaciò de fracassais, frustrais, empren- 
yats, desconcertáis, abatuts i apallissats que ens manié en un estât catatònic 
perenne i que, setmana rere setmana, no fa més que augmentar. Mai corn fins ara 
no havíem tingut plena consciéncia de corn passen de ràpides les setmanes! No 
t’has refet d’haver perdut un partit, que ja tens aquí un nou dissabte o diumenge per 
engruixir l’amargor.

I aixô no és viure, que amb prou feines és sobreviure! A sobre, és ciar, la gent de 
Quadern, amb tot el dret, reclamen que complim amb el compromis de parlar de 
corn van les coses... Corn si no fos prou tortura haver d’anar a la feina cada dilluns 
a fer veure que el fútbol ja no existeix, que allò que era matèria de conversa en arri
bar, aquells comentaris de les jugades, les injusticies continuades deis àrbitres o 
eIs régals que rebien sempre “ellos”... tot el que ens mantenía en un estât d’excita- 
ció esperançada que animava a traballar somniant una venjança a la propera jor
nada... Tot allò, die ara, s’ha perdut, no existeix. Ara mirem de passar els dilluns 
com de puntetes, si és setmana de partit de Champions fem veure que no ens en 
recordem, que tenim una teinada terrible. I com queja no hem de patir per la Copa 
del Rei, perqué el Figueres almenys ens salvà d’aquest suplici, ara fins a l’any que 
ve no hem de pensar més que en la Lliga. Però -ai, misèria!- la Lliga no s’atura, n’hi 
ha cada setmana! I cada nova jornada és una nova bufetada sobre la nostra moral, 
que ja està fêta a migues, desballestada, cruixida.

Sí, és ciar, ja fa dies que tenim plegada la bandera i, sobretot ara amb el fred, a 
veiam qui és el maco que va al camp a agafar una calipándria tot fent-se mala sang

JOIERIASENSERRICH
de Teresa Senserrich

C A S A  F U N D A D A  E N  1882

Sant Quirze, 17 • Tel. 93 725 75 96 
08201 SABADELL
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per veure com tots els equips, eq_ipets, equipots o equipassos -tots!- es foten de 
nosaltres i guanyen punts a la ziassificació perqué el nostre “és un cairp pe* anar- 
hi a treure punts".

Sí, ja sé que diuen que és en aqüestes situacions adverses quan es veo de cebé 
qui sent els colors. Pero no és cert. Això és una mentida com allò de l”’horor’' m li
tar i l’”ardor guerrer:’’: falòrnies! Qui punyeta pot morir per una pàtria inexis:ent? En 
tot cas, si hem de mantenir l’esoeranga, és licit que reclamem que ens don n a gun 
motiu, per peti: que sigui, per creure que podem esperar alguna cosa més que 
escami, de la trepa de sàpatms q^e salten al camp, de la caterva d’ineptes que es 
fan dir cos lécric , també, és dar. dels cinics que s’anomenen directius

No lamento eschure paraules dures (només són una llunyana aproximació del que 
sentim molts i que encam no esche, perqué em sembla que haurem de guaxar for
ces i adjectius oer al fu:ur: encara no ho hem vist tot!). El que lamento és haver-les 
d’escriure per explicar una si:uació real! Quin mal d’ulls i quina mala llet, tanta 
evidéncia!

Com sempre en aqüestes situacions limit, l’únic carni de sortida mínimaneit humá 
es troba ais Ilib'es. ..osep Pía, un home que desconfiava profundament de :othom i 
encara més deis ganap^es vestits de criatura, citava Montaigne per explicar que "la 
vida és ondulanl”, és a dir, que tot :é els seus cicles de pujades i baixades. Es una

manera ponderada de no perdre els 
nervis (l’altra és oblidar-se que existeix 
un equip que es diu Barga i un pais que 
es diu Catalunya i pensar que hi ha una 
selecció catalana que juga “de per bro
mes” per Nadal i que ja tenim una 
Comunidad Autónoma que toca al 
mar). Bé: dones la fórmula de Pía i 
Montaigne per no perdre l’oremus i 
asseure’s a esperar temps millors 
també l’hem utilitzada. I no, no funcio
na, tampoc. Ja fa unes guantes tempo- 
rades que esperem els temps millors i 
cada vegada són pitjors! Quina “ondu- 
lació” tan profunda, oi? Voleu dir que 
no hem caigut al més negre dels 
averns, nosaltres, club i país, i que sor- 
tirem d’aquell forat tétric amb una 
samarreta blanca, una bandera amb la 
meitat de les ratlles vermelles i parlant 
un idioma molt “castizo” i amb un “orgu
llo patrio” que ni la Legión?

Aixó és el que em fa passar ànsia! 
Això és el que ens tenia muts de terror, 
glagats de pànie! Sabeu qué voi dir 
que qualsevoi equipet es pugui fer líder 
de la classificació i es guanyi un res
pecte que nosaltres no podem ni som- 
niar? Que la Lliga la guanyaran “ellos” 
una altra vegada i que el cicle pot durar 
tants anys com la travessa del desert 
d’aquells de la Biblia! I que tots, abso- 
lutament tots, jornada rere jornada, ens 
van passant al davant -zziiuuul- i a 
nosaltres ens queda la mateixa cara de 
tontos que al Reixach quan fa les seves 
explicacions patétiques “post-mortem” 
al final de cada partit.

I així estem. Amb l’ánim tort i aguantat 
amb esparadraps, una fesomia de 
malalts a l’UVI i escrivint aqüestes tris
tes ratlles mentre intentem no pensar 
com és de veritat alió que diu l’himne 
de “Tot el camp és un clam”, però de 
dolor, d’ais i uis que no hi ha ningú que 
vulgui guarir.

I si els oblidéssim? I si els féssim el 
buit i deixéssim de parlar-ne? I si fem 
veure que ens tornem a fer del 
Sabadell, que tampoc no és que la bri
lli, però almenys només s’ha de patir 
per no baixar? Potser sí, que aquests 
cronistas deis dilluns canviaran de 
camp, encara que només sigui per 
sobreviure! Havíem de parlar de fút
bol? Quin fútbol? Qué deu ser el fútbol?
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C a rta  del d irecta r

S ant Jordi, Ilibres i més Ilibres, corredisses per sortir el dia que toca i estar 
a l’abast. Lectura, com erç, varietat, tanta varietat! Es llegeix tant? M algrat 
aixó, és bo poder triar...aixó em porta al motiu del dossier d ’aquest núm e
ro: “ Ni desm em oria ni ob lit”. Quadern és ja un referent de la reflexió sobre 
el nostre passât recent i continuem  en aquesta línia de com prom is amb 
tres textos ben diversos sobre episodio ben foscos de la nostra historia 
passato pel sedàs de la necessària actualitat. Com ptem  amb la firma d ’un 
dels periodistes més reputato del país, Juan Pedro Yániz, al costat de la 
personalitat de Josep Ramoneda i l’extraordinària obra que en Madaula 
ens ha préparât ex professo per a aquest nùmero singular de Sant Jordi.

No voldria oblidar-m e d ’esm entar que bona part de les idees que troba- 
rem al dossier i en altres articles esparsos incideixen en la nécessitât de 
no repetir errors del passât m algrat que la sagnia a Palestina, hores d ’ara, 
sigui un fenomen tan lam entable i trist; més encara si atenem al fet que els 
protagonistes de dos dels articles del dossier sitúen en el vessant de les 
victim es un poblé jueu que avui es com porta am b tanta brutalita t -e l seu 
exércit i d irigente- corn la que havia sofert fa només, die només, c inquan
ta anys.

Cal conèixer, cal recordar, cap  aprendre, cal no oblidar. No hem après 
encara la lliçé i no podem  restar im m òbils davant la, i les, tragèd ia  que ja 
ens esquitxa les mans, per la inaccié. El résultat de les m obilitzacions 
pacifiques de Barcelona del març passât, m ultitudinàriam ent p lenes de 
gent de tota procedèneia i generado , obre l’esperança de poder pensar 
en una Europa, un món, més just per a tothom, però am b idees i p ropos
tes concretes, tocant de peus a terra.

David Serrano, director

Passeig Manresa, 26 • SABADELL 
Tel. 937 272 070 • Fax 937 273 113

TERRASSA • BARCELONA 
HOSPITALET • TARRAGONA



NI DESMEMORIA NI OBLIT
Los euros que motó franco

Juan Pedro Yániz Puiz

El problema de los religiosos muertos por el bando republicano, durante el con
flicto de 1936-1939, ha sido estudiado hasta la saciedad y, salvo pequeños mati
ces y episodios secundarios, se puede afirmar que el carpetazo casi definitivo al 
asunto lo dio Antonio Montero con su “Historia de la Persecución Religiosa en 
España”, publicado por la BAC, en 1961. Las cifras de eclesiásticos muertos en 
Zona Republicana son: 4.184 del clero secular (sacerdotes y seminaristas, estos 
últimos se calculan en unos 250), 2.365 del clero regular, 283 monjas, y miles de 
laicos. Estas mismas cifras se mantienen en “El siglo de los mártires”, de Andrea 
Riccardi, publicado el pasado año (2001), en su página 305. Pero, la historia de 
la Guerra Civil y la Represión está llena de ellos (flecos por resolver), no faltan los 
que opinan que las cifras de Montero deben corregirse al alza, como Vicente 
Cárcel Ortí en “La Gran Persecución.España 1931-1939”, Planeta, Barcelona, 
2000. En la página 210 de su estudio, Vicente Cárcel afirma: “Estas cifras, que 
son las que en su día ofreció Montero y nadie ha contestado, no son, sin embar
go, exactas, pues a medida que avanzan los estudios locales se va precisando 
el número de mártires de cada diócesis. El dato más llamativo se refiere a 
Madrid, pues, mientras Montero daba la cifra de 334, la postulación de la causa 
ha elaborado una relación de 491 nombres, entre sacerdotes y seminaristas”.

En la citada obra de Montero, se daba una relación de 14 sacerdotes vascos 
fusilados por las fuerzas de Franco y afirmaba rotundamente que eran los únicos 
víctimas de muerte violenta, a manos de los sublevados en julio de 1936.

Siempre nos pareció que la afirmación era en exceso rotunda y esquemática; 
sin pretender dejar zanjado el tema, durante años hemos ido reuniendo nombres 
y datos sobre otros eclesiásticos -no  contemplados por Montero- muertos bajo 
el fuego franquista, durante la Guerra o en la interminable Postguerra.

De Femado Poo al Campo de la Bota
El 14 de octubre de 1936, en la bahía de Bata (Guinea Española) fue cañonea

do y hundido, por el mercante armado “Ciudad de Mahón”, el vapor correo 
“Femado Poo”, que las autoridades republicanas habían convertido en cárcel flo
tante. En el naufragio perecieron dos milicianos y tres misioneros presos en sus 
bodegas. Fue un caso de lo que actualmente se denomina con los eufemismos 
de: “fuego amigo” y “daños colaterales”. Pero, este fuego fue franquista (ver pag. 
145 de “La crisis del pequeño imperio español”, de JPYR, Dirosa, Barcelona, 
1974).

En la página 286 de “La quinta columna” (José M- Carretero, Eca, Madrid, 
1940), hablando de la Comunidad de Agustinas Misioneras del Colegio instalado 
en el número 28 de General Pardiñas, que pudieron sobrevivir a los primeros 
meses del alzamiento en Madrid, se puede leer: “La madre superiora. Sor 
Carmen, y otra hermana murieron agotadas por los padecimientos...Sor Inés 
cayó un día para siempre en la boca de la estación del Metro del Retiro, herida 
por un casco de metralla”. Un caso similar al anterior.

“Navarra Hoy” publicó en 1986 una serie de trabajos dedicados a conmemorar 
el 50 aniversario del estallido de la Guerra y en el capítulo de la represión cita a

Hilari Raguer

La pólvora y el incienso
La Iglesia y la Guerra Civil española 

(1936-1939)

^ J T a d c v ^
MINIS TERtO A K & A
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un fusilado apodado “Ei salesiano”, lo 
que permite sospechar que la víctima 
había sido miembro de dicha congre
gación, aunque quizá la había aban
donado cuando le dieron el paseo.

Candido Ros Llimona fue fusilado el 
2 de octubre de 1942, en el polígono 
de tiro barcelonés del Campo de la 
Bota, por sentencia de un Consejo de 
Guerra, celebrado en Barcelona (7-7- 
42), poco antes. En el mismo texto de 
la justicia castrense, se puede leer 
que en 1929 había estudiado en el 
seminario de Barcelona, y al año 
siguiente fue novicio en el Monasterio 
de Montserrar, que tuvo que abando
nar por motivos de salud, (pag. 129 y 
siguientes de “Guerra civil i franquis- 
me a Molins de Rei”, varios autores. 
Publicaciones de la Abadía de Mont
serrat”, Barcelona, 2001).

Madrid, Barcelona y Valencia
Siempre pensamos que en la orgía 

de fusilamientos de la postguerra, en 
Madrid, Barcelona y Valencia, tenía 
que haber por fuerza eclesiásticos y 
antiguos eclesiásticos confundidos 
con otras víctimas. Candido Ros apa
recía en diversas obras que estudian 
la Represión de la Postguerra, pero no 
se mencionaba su condición de anti
guo eclesiástico. Por ejemplo, en “La 
represió franquista a Catalunya 1938- 
1953”, de Solé Sabaté, Ed. 62, Bar
celona, 1985; que por cierto da como 
fecha del fusilamiento el 1-10-42.

Un problema legal
Los historiadores conservadores 

tienden a negar el carácter de religio
sos de la mayoría de sacerdotes y 
religiosos regulares muertos por el 
bando franquista. Cierto es que a 
algunos la jerarquía episcopal los 
había suspendido de sus licencias o 
no pidían decir misa, etc. Pero resul
taba mucho más fácil incurrir en estas 
sanciones canónicas por actividades 
politicosociales de carácter izquier
dista que derechista. La manga han- 
cha en este caso tiene mucho que ver 
con la idelogía de la víctima. Por ejem
plo en la “Historia de Montserrat”, del 
padre Albareda, al lado de la relación 
de los 23 monjes asesinados, durante

la Guerra, se añade otro muerto en el frente y uno más por “penalidades durante 
el servicio militar”.

Los bombardeos aéreos franquistas son otra causa de fallecimiento de religio
sos, ya hemos citado algún caso, pero hay que añadir otros como el de 
Guernica, en el que se han dado varias cifras de sacerdotes y religiosos muer
tos, en el ataque de 26-4-37; si bien lo ocurrido en Guernica se sigue debatien
do y los estudiosos no se ponen de acuerdo en el balance de víctimas.

En el bombardeo de Durango, el 31 de marzo de 1937, fallecieron dos sacer
dotes y 13 monjas agustinas, ente casi 300 personas más víctimas del ataque.

Los 14 de Montero
Alejando Mendicute Liceaga, de 45 años de edad, fue capturado y llevado a 

Hernani, después trasladado a la cárcel de Ondarreta (antigua prisión Provincial 
de Guipúzcoa, se encontraba en el extremo occidental de la playa de la Concha, 
en San Sebastián), sometido a consejo de guerra y fusilado en la noche del 23 al 
24 de octubre de 1936.

Martin Lecuona Echabeguren, 29, coadjuntor de la Asunción, en Rentería, 29, 
fusilado alrededores de Hernani, sin causa judicial; y Gervasio de Albisu Viadur, 
65, de la JOC vasca, fue fusilado en Rentería en octubre del 36, sin formación de 
causa.

Joaquín Arin 64 arcipreste de Mondragón, y los vicarios José Marquiegui, 34, y 
Leonardo de Guridi, 34; 23-24 octubre, Hernani.

José Sagarna Uñarte, 24, coadjutor de San Pedro, Berriatúa (Viz.), fusilado en 
octubre del 36, en Amalloa (Viz.).

José Otaño Miguélez, navarro, religioso de Corazón de María, Tolosa, fue dete
nido en San Sebastián, sometido a consejo de guerra y fusilado a finales de octu
bre en Ondarreta.

Joaquín Iturri-Castillo Aranzabal, 34, detenido y llevado a Ondarreta, condena
do a Muerte y fusilado el 6/7 noviembre de 1936.

José Ignacio Peñagaricano Solozabal, 65, coadjutor de Echevarría (Viz.), estu
fo preso en Elgoibar y Ondarreta, sometido a consejo de guerra y fusilado en la 
citada playa, en octubre del 37.

Celestino de Onaindía Zuloaga, 39, coadjutor de Elgoibar (G), llevado a 
Ondarreta, sometido a juicio y fusilado. Su hermano Alberto, canónigo de 
Valladolid, pudo exiliarse y fue un incansable propagandista contra el franquismo.

José Ariztimuño Olaso, 40, otro incansable polemista que firmaba sus artículos 
como “Aitzol”, iba en el “Galerna” cuando éste fue capturado por los bous nacio
nales, el 15 de octubre del 36. La prensa franquista se hizo eco del hecho: “ha 
sido detenido el energúmeno...”. Llevado a Ondarreta, condenado y fusilado en 
el cementerio de Hernani con 18 personas más. El mismo día fue fusilado, al 
parecer, José Adarraga Larburu, 55, destinado en Hernani fue conducido a 
Ondarreta.

León Urtiaga Elezburu, 49, religioso carmelita, R.P. Román de San José, hecho 
prisionero en mayo del 37, en Amorebieta, fue fusilado poco después, en Larrea, 
sin formación de causa.

Pero hubo otros
Ya fuera de la lista, digamos oficial, pero sin duda de que fueron fusilados, 

hemos encontrado los siguientes:

Antonio Bombín, franciscano, párroco de Haro (L) fue arrestado por fuerzas de 
la columna García Escámez y fusilado poco después.
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Un capellán castrense, de nombre 
Luco, que se encontraba en Vitoria, 
una patrulla le dio el paseo en un pue
blo de los alrededores.

Un colegial carmelita de Larrea que 
fue detenido en Villarreal y sacado del 
hospital de Vitoria y fusilado pooo 
después.

Se ha hablado mucho de sacerdotes 
fusilados junto oon otras 150 perso
nas, en Vera de Bidasoa.el 18 de 
noviembre de 1936, algunos hablan 
de 4 y otras fuentes lo reducen a uno.

En el frente de Madrid fue asesinado 
por los moros el seminarista Alberdi, 
natural de Azcoitia. Numerosos semi
naristas fueron inoorporados a los dos 
ejércitos, por lo que hay bastante caí
dos en aoción de guerra, pero es otro 
aspeoto que no ha sido estudiado de 
forma sistemática.

Jerónimo Alomar Poquet fue conde
nado a muerte por “auxilio a la rebelión” 
y fusilado el 7-6-1937. Había ayudado a 
huir a perseguidos políticos, en la isla 
de Mallorca, frente al piquete se man
tuvo sereno y murió gritando ¡Viva la 
República! Su caso ha sido estudiado 
por Josep Massot Muntaner, en “El 
bisbe Josep Miralles i l’Esglesia de 
Mallorca”, PAM, Barcelona, 1991. Otros 
dos sacerdotes fueron condenados a 
muerte en la isla de Mallorca, pero no 
llegaron a ser ejecutados.

José Maria Corta Uribarren era 
comandante castrense de los cape
llanes de milicias vascas, murió en 
acción de guerra, en el frente de 
Asturias, en 22 de febrero de 1937. 
Otro capellán castrense, León Aren
garen, fue condenado a muerte, pero 
no fue ejecutado: según explicó 
Vicente Talón, en un artículo publica
do por “El Correo Español-EI Pueblo 
Vasco”, en 1986.

Para cerrar el capítulo de los ouras 
vascos, hubo otros varios condenados 
a muerte pero que no llegaron a ser 
fusilados, como Manuel Modosa Ar- 
zuaga, 11-7-37; Luis Aguirre, el 7 de 
agosto: y Manuel Ortuzar, el 14-8. En 
total fueron encarcelados unos 335, 
unos 1.300 expulsados de sus diócesis 
y fueron bastantes los que murieron en
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la cárcel o el exilio (algunas fuentes calculan en 100 los sacerdotes vasoos muer
tos en el conflicto, sumando a los fusilados y víotimas de bombardeos, los llevados 
al frente, muertos en cárcel o penurias diversas derivadas de la guerra).

Otro libro muy interesante sobre la represión de retaguardia y el papel de la 
Iglesia es el del párroco de AIsasua, Marino Ayerra Redín, titulado “No me aver
goncé del Evangelio”, que le costó a su autor morir en el exilio de Uruguay.

Maximiane Gareía Venero esoribió en los 60 un libro que dio no poco juego 
polémico, “Falange Española y Manuel Hedilla”, publicado por Ruedo Ibérico, en 
París. Para lo que aquí nos interesa, explicó el caso de dos franciscanos que 
corrían por Burgos, en el verano del 36, de ideas izquierdistas habían sido sus
pendidos en sus funciones oanónicas por sus superiores religiosos. Las impla
cables brigadillas que limpiaban la retaguardia de enemigos, dieron con ellos, 
los dieron el paseo, y acabaron acribillados en sendas cunetas.

Francisco González Fernández, párroco de Mijas (Malaga), aparece en una 
relación de muertos -e l 22/1/38- e inscrito en el Registro Civil por Oficio de la 
Auditoria de Guerra del Ejéroito del Sur; según consta en varios libros dedioados 
a la represión en Málaga, como el de Enoarnaoión Borreguero Texeira: “Málaga 
entre la Guerra y la postguerra”.
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Julio de la Cruz Ruiz, sacerdote, fue fusilado en Ciudad Real, el 11 de mayo de 
1940, según explica F. Alia Miranda en “La guerra civil en retaguardia. Ciudad 
Real” (p. 501), publicado por la Diputación Provincial cludadrealense, en 1994.

Entre los sacerdotes condenaodos a muerte, pero no fusilados, hay que citar a 
Juan Fuster Cuyás, capellán de prisiones, para el que el obispo gerundese, José 
Cartañá Inglés, consiguió el indulto, en 1940. Su caso ha sido ampliamente estu
diado por Josep Clara, en “Girona 1939: quatre sentencies de mort”, PAM, 
Barcelona, 2001.

En algunas viejas listas de sacerdotes fusilados por Franco aparece el prior de 
Carmena, pero carecemos de más datos.

El número de sacerdotes que murieron en el exilio o el destierro es bastante 
numeroso, como por ejemplo el caso que se explica en la pag. 219 de “La pól
vora y el incienso”, de Hilari Raguer, Península, Barcelona, 2001: el jesuíta Luis 
Rodés, director del Observatorio del Ebro, permaneció fiel a la República des
pués de julio del 36, en el 39 fue detenido por los vencedores, desterrado a 
Mallorca, donde falleció el 7-6-1939.

Un capítulo no estudiado es el de los ministros de otras religiones, pastores pro
testantes, rabís judíos o cadís mahometanos que pudieron ser Víctimas de la 
Guerra Civil. Se sabe que en Salamanca fue fusilado un pastor de la Iglesia 
Evangélica Española, junto a 30 masones. Solo los estudios de historia local per
mitirán recuperar los nombres de tantas víctimas sumidas en el olvido.

La carta colectiva y sus consecuencias
Por último hay que estudiar las consecuencias de la famosa carta colectiva fir

mada por los obispos españoles, el 1 de julio de 1937, en la que se criticaban los 
excesos antirreligiosos cometidos en la zona republicana, pero olvidaban los 
propios.

La carta fue firmada por 43 obispos residenciales y cinco vicarios capitulares. 
Pero lo que de verdad ha interesdo a los historiadores es conocer el nombre y las 
causas de los que no firmaron:

Francisco Vidal y Barraquer, cardenal-arzobispo de Tarragona, no pudo regre
sar del exilio, por imposición franquista, y en él falleció en 1943. Fue el más cons
ciente del alto valor simbólico de negar su firma y el que más presiones recibió 
para que la estampara.

Mateo Múgica Urrestarazu, obispo 
de Vitoria, tampoco pudo regresar del 
exilio como titular de su diócesis. Hay 
que hacer notar que era el único que 
había tenido que huir de zona nacio
nal. A su regreso, ya dimitido en 1943, 
fue residenciado en Zarauz, donde 
falleció en 1968.

Pedro Segura, cardenal de curia, 
regresó tres meses y medio más tarde 
y se hizo cargo del arzobispado de 
Sevilla. Volvió a tener roces con el 
poder político, como los que en 1931 
le habían obligado a exiliarse y renun
ciar a la sede de Toledo.

Torres Ribas, obispo de Menorca, se 
había quedado incomunicado en su 
diócesis, en la que fallecería al año 
siguiente en un asilo de ancianos.

Javier de Irastorza Loinaz, obispo de 
Orihuela-Alicante, se encontraba 
fuera de España al estallar la Guerra, 
al parecer implicado en un problema 
de tráfico de divisas y en su diócesis 
había un administraodr apostólico. 
Pero al acabar la Guerra, fusilado en 
el curso de la misma el administrador 
-que fue de los 12 que no pudieron fir
mar por haber fallecido en las perse
cuciones de los primeros meses- 
recuperó el gobierno de su sede 
hasta que falleció, en 1943.

Tampoco firmaron los obispos auxi
liares de Toledo y Valencia, Gregorio 
Modrego Casaus y Francisco Javier 
Lauzurica.

Hubo una firma muy reticente la de 
Justino Guitart Vilardebó, obispo de 
Urgel, que se resistió durante meses a 
las diversas presiones para que lo 
hiciera y, si firmó, fue por consejo de 
Vidal y Barraquer que deseaba tener 
en el Interior un hombre de su con
fianza.

Por último, a un vicario capitular ya 
no se le presentó el documento a la 
firma “por estar totalmente loco”, 
según explica Antonio Montero en su 
libro tantas veces citado.

I L

Alloza. Els quatre genets de l ’Apocalipsi. L’Esquella de la Torratxa
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Recuperant lo memòria o partir de les 

històries de vida sabre departació
Silvia Sóiz i Calvó - Ernest Gallart i Vivé

D ’ençà els darrers quatre anys s’ha produit una eclosió de treballs audiovisuals 
sobre l’exili, l’lnternament I la deportado deis republicans espanyols en el pério
de 1939-1945, deguts tant a Iniciativas públlques com a privados. Els enfoca- 
ments han estât variats, des de la ficció literárla, passant pels reportatges de 
divulgado, recerques historiques I histories de vida. En aquest últim apartat situa- 
riem el treball de Pedro de Echave i d ’Antonlo Lara Combatir el olvido, aparegut 
el desembre del 2001, sobre les experléndes vitáis de José María Aguirre 
Salaberría, un biscaí déportât al camp de concentrado de Mauthausen, a l’Alta 
Austria (des d ’ara KLM). La proposta és una historia de vida que s’explica en for
mat audiovisual i que no delxarla de ser una més de les moites que es van reallt- 
zant si no tos pel subjecte escollit com a Informador I per restructura narrativa del 
testimoniatge. L’lnterés del reportatge rau en el fet que dépassa llargament l’enu- 
meracló positiva de fets per endinsar-se en els aspectos més antropoléglcs del

Un primer pía de José Varía Aguirre Salaberría, març de 2002.
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personatge, durant i després del trànsit concentracionari, i ens retrata un testimo- 
niatge fora dels grans circuits de divulgació i de les associacions de deportats. És 
un testimoni inédit i novedés, totalment Iliure de limitacions ideolôgiques, que ha 
trigat més de trenta-cinc anys a donar a conéixer les seves experiéncies, en una 
mena de catarsi intima; a més, aquesta extehoritzacié l’ha portât a superar el 
sotrac personal que va suposar la deportacié. En aquest punt cal esmentar el 
paper de la seva companya, Sara Bajard - Chemorin, que des d ’un discret segon 
pla ha donat tôt el suport material, animic i emocional a José Maria Aguirre en la 
superacié d’aquest drama per capgirar-lo i enfocar la vida des d ’una visié diná
mica i positiva. Alhora, i corn el mateix José Maria Aguirre explica, els planteja- 
ments negacionistes sobre l’Holocaust de León Degrelle, el ja desaparegut lider 
rexista belga réfugiât a Espanya, van ser un revulsiu per testimoniar, per donar a 
conéixer les seves experiéncies concentracionàries, ja no ùnicament per comba- 
tre l’oblit siné també per combatre la tergiversacié histérica.

Metodolôgicament, el relat de José Maria Aguirre s’articula al voltant de tres 
escenaris; una xerrada al coMegi Ntra. Sra. de la Consolación de Palma de 
Mallorca, el retrobament amb un antic déportât del KLM, Antonio Garcia Barón, 
que ha romàs durant decennis a la selva boliviana i casa seva, l’entorn personal 
més immédiat. Aquesta estructura narrativa ofereix un format innovador que diu 
molt a favor deis autors que supleixen la limitació material amb la seva creativitat. 
A l’hora d ’escriure el guió ha calgut, com ens explicava de Echave en una comu- 
nicació presentada al 1r Congrès sobre l ’exili, l ’internament i la deportació del 
republicans espanyols (1939-1945), célébrât a Castellar del Vallès el passât mes 
de gener, distanciar-se deis esdeveniments per cercar l’objectivitat i construir; “ 
(...) una barrera que impida que hechos tan injustos como dolorosos acaben 
pasándole factura al que los recoge. Lograr avanzar en la historia sin padecerla 
pero sin insensibilizarte, un equilibrio que no siempre es posible mantener”.

L’experiéncia de Pedro de Echave i d ’Antonio Lara en l’estudi del fenomen con
centracionari ve de lluny. A més del treball amb José María Aguirre, gràcies al seu 
interés i a la seva persisténcia, van aconseguir que TV3 assumis el cost del pro- 
jecte d ’enregistrar el testimoni d ’Antonio Garda Barón, el gener de 2000, dins el 
programa “30 Minuts” amb el titol Els secrets de l ’últim exiliat.

Pedro de Echave i Antonio Lara ens relaten una trajectória de vida de José María 
Aguirre Salaberria que és representativa deis republicans espanyols que van ser 
deportats al KLM entre l’agost de 1940 i l’abril de 1945. Aguirre, nascut a Markina 
- Etxeverria, Biscaia, el 25 de març de 1919, dins una familia nombrosa, ben aviat 
participa de les idees republicanes. El juliol de 1936 s’uneix voluntar! a una colum
na de gudaris amb els quais pren part de les campanyes del nord i posteriorment 
es traslladat a Catalunya on será intégrât a l’artilleria antiaéria i de costa.

El 12 de febrer de 1939 s’exilia a França per la frontera de Port Bou i és internat 
ais camps d ’Argelés-sur-Mer i de St.- Cyprien (Pyrénées-Orientales), al de Gurs 
(Pyrénées-Atlantiques) i al de Septfonds (Tarn-et-Garonne). D’aquest darrer, surt 
enquadrat en una companyia de treballadors, la 25 CTE, que es dedicada a forti
ficar la Ligne Maginot al sector de St.- Avoid - Sarreguemines, al departament de 
la Moselle, al nord-est de França.

Durant la débâcle francesa de maig - juny de 1940 és capturât per l’exércit ale- 
many a Épinal, als Vosges, i internat a l’sta/ag V-D, a Estrasburg, Bas-Rhin. Aqui 
hi romandrà fins el dia 12 de desembre quan la totaiitat de republicans espanyols 
del camp sortiran en un transport ferroviari deportats al KLM, on arribaran al dia 
següent.

Al KLM és registrat amb la matricula número 4553 i destacat als grups de treball 
de la pedrera i als kartoffeischàler, el grup de peladors de patates. Posteriorment 
sera destacat als grups de treball exteriors, primer al Kommando de Ternberg (de

7-5-1942 al 18-9-1944) i finalment al 
Kommando de Redl-Zipf (de l’1/2-12- 
1944 al 3/4-5-1945).

En plena desintegració del sistema 
concentracionari del KLM, el 3 de 
maig de 1945, s’escapoleix de la 
columna que el menava al lager d ’E- 
bensee. Un cop entra en contacte 
amb les tropes nord-americanes, és 
allotjat en un camp per a desplaçats a 
la riba del Ilac Attersee, des d ’on se’l 
responsabilitzá de la repatriació d ’un 
grup d ’espanyols.

El 25 de maig de 1945 per via aéria i 
des de l’aeródrom de Linz és traslladat 
fins a França, a Valenciennes, al de
partament de Nord. D’alli en ferrocarril 
a París. Després d ’una breu estada a 
l’hôtel Lutétia, centre d ’acollida deis 
antics deportats, es dirigeix a Chá- 
tellerault, Vienne, on es troba refugia
da la seva familia des de la guerra 
d ’Espanya. Alli es casa i entra a traba
llar en una fábrica de productes lác- 
tics. L’any 1954 retorna a l’Estat es- 
panyol després d ’una mala experién- 
cia a França, i a través d ’Amadeo 
López Árias, un supervivent del KLM 
que traballava a l’agènda de viatges 
Wagons Lits Cook a Barcelona, troba 
faina al sector de I’hostaleria a 
Mallorca on acaba la seva carrera pro
fessional dirigint un hotel.

Sense cap mena de dubte, és una 
aportació que permetrà introduir nous 
elements de coneixement i d ’anàlisi 
sobre la deportació republicana es- 
panyola deis quais, encara, estem tan 
mancats. _
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L aportoció de la literatura 

cancentracianària
David Serrano i Blanquer

La literatura de tema concentracionari, en les seves diverses formes I générés, que 
anirien des dels dietaris, les memories, les obres de ficció o l’assaig, però que, en 
qualsevol cas, s’inclourien dintre l’anomenada literatura del jo, está vivint un moment 
de reflorament editorial certament significatiu.

M’agradaria començar, però, tent una precisió terminológica, si més no per evi
denciar que l’ús del concepte “Literatura de l’Holocaust”, sota el qual se sol incloure 
tot aquest tipus d’obres, resulta no només parcial, sino carregat d ’un seguit de con- 
notacions, precedents lògicament de l’anàlisi jueva, que fan que siguí difícil de 
poder-hi encaixar bona part de les obres precedents de la resistència francesa, ale- 
manya o de la literatura anglesa o catalana I espanyola. Valdría la pena precisar, per 
tant, allò que realment entenem per aquest tipus de literatura de la shoah, entesa 
com la percepció i l’anàlisi de la persecució sistemàtica del poblé jueu exemplifica- 
da en la Solució Final, dintre la qual tenim publicacions recents d ’un cert caiat, cas 
de les dues darreres traduïdes d’Imre Kértesz: l’assaig Un instante de silencio en el 
paredón, una anàlisi lúcida de l’horror sofert pel poblé jueu cinquanta anys més tard, 
0 la reflexió en forma de memòria Kaddish por el hijo no naoido. La seva varietat 
espacial en seria també un tret característic, per tal com podem trobar-hi tant litera
tura del gueto, cas de les darreres edicions -completes diuen- del Diario de Ana 
Frank i biografíes recents com la de Mirjam Pressier, ¿Quién era Ana Frank?-, litera
tura del camp (la més nombrosa), amb exceMents aportacions com la de Roman 
Frister, La gorra o el predo de la vida o la reedició imminent de la impressionant, I 
encara poc entesa. Sin destino, d ’Imre Kértesz; literatura de la “peripécia vital”, un 
exemple evident de la qual seria La trova, de Primo Levi o l’esfereïdor reiat ded Willy 
Berler, Superviviente del infierno-, com les memòries en un sentit més esthete: per 
exemple les de David Grossman, Violeta Friedman, Elle Wiesel, Eugen Kogon,

V ictor  K l e m p e r e r
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Germaine Tillion i tants d ’altres. En 
qualsevol cas, el seus referents ide
ologies més clars continúen sent les 
figures de Theodor Adorno, sobretot 
mitjançant les seves Notes sobre 
Literatura, ara editadas en catalá, o el 
clássic Crítica de la cultura i societat, 
Jean Améry, amb l’encara per desco- 
brir Par-dela le crime et le châtiment, o 
Primo Levi, que, a Els enfonsats i eis 
salvata fa una aportació per ara força 
definitiva a la visió del món concentra
cionari des de la doble perspectiva: 
sociològica I filosòfica. Bona part de 
les obres de tema concentracionari 
trobaran aquí el seu substrat reflexiu 
en els matisos mostrata al voltant de la 
denominada “zona grisa” de la cons- 
ciéncia humana (mots força propers 
ais d ’André Malraux), corn també en 
l’assaig fonamental objecte de culte 
d ’Enzo Traverso, La historia desgarra
da. Ensayo sobre Auschwitz y los inte
lectuales.
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Al costai d ’aquest tipus de textos tro- 
bem, però, un conjunt d ’obres que 
están escrites des d’un posicionaments 
ideològics i ètics substancialment dife- 
rents deis anteriors, malgrat que man- 
tinguin una clara unitat temàtica, de 
llenguatge, de recursos, d ’estil i fins de 
rerefons. Tant és així que més d’un s’ha 
atrevit a plantejar (fet molt discutible 
técnicament) la necessitai que sigui 
considerai un nou gènere, cas 
d’Annette Wieviorka o de Jaime Vándor. 
Aqüestes són obres per les quais els 
termes de literatura concentracionária, 
de la resisténcia o la deportació serien 
potser els més adients (per la fidelitat 
conceptual). Els seus referents ideolò
gics serien els autors compromesos 
socialment i políticament amb els 
régims democrátics ja abans del con- 
flicte béMic, com el recentment traduit 
Robert Anteime, amb la reflexiva i espe- 
rançada obra testimonial La especie 
humana, o l’encara poc conegut entre 
nosaltres David Rousset i el seu Univers 
concentrationnaire. En aquesta línia tro- 
baríem també les obres encara per tra- 
duir de Maurice Blanchot, com L’écri
ture du désastre, o la nissaga que, 
sobre el seu pas per Buchenwald, ha 
inclôs Jorge Semprùn en les seves 
darreres obres de tema memorialistic, 
on el seu pas pel partit comunista i la 
resisténcia es barregen amb els 
records del camp. El tema, corn a Levi, 
es converteix en recurrent, reiteratiu.

jíosé 1 Li  ̂ Rodri'mtí.*/ íiménui
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eaviados a trabaiar a la Alemania nari
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diria que en obsessiu en tot l’abast del 
terme, com es pot veure en la brillant 
-per fi- i recentment traduída Viviré con 
su nombre, morirá con ei mio. Aquesta 
obsessiò i impossibilitai de superaciò 
de l’horror sofert agermanaria els trà- 
gics finals dels casos emblemàtics de 
tres escriptors i intel-lectuals jueus: 
Levi, Améry o Paul Celan, de qui ja 
comptem amb bones traduccions al 
català i castellò de la seva imprescindi
ble “Todesfuge”, Poemes i Obras 
Completas.

Dintre d ’aquest tipus de literatura, en 
la qual cal situar les escasses aporta- 
cions que s’han fet des de la literatura 
catalana i espanyola, caldria destacar, 
més enilà del cas de Semprún (immillo- 
rable a El largo viaje encara), o dels tex
tos autoeditats per Mariano Constante, 
la figura de Joaquim Amat-Piniella, que, 
amb una sola obra en prosa de tema 
concentracionari, K.L. Reich, analitza 
amb la màxima precisiò i intui'ciò, degut 
al seu aì'llament personal i politic, el 
conjunt del mòn concentracionari, en 
una obra amb una gran capacitai de 
sintesi i de visiò ètica global del feno- 
men, per la qual cosa caldria situar-la, 
com ja he anunciat reiteradament des 
de l’apahciò del text que ell hauria 
publicat el 1946, al costai dels grans 
noms de la literatura europea dels 
camps. D’eli també comptem amb un 
document esferei'dor d ’un gran valor 
historic: els 71 poemes que va escriure

dintre els camps de refugiáis franceses 
de Sant Cebrià i Argelers, i, posterior- 
ment, de Mauthausen: Les llunyanies, 
poemes de l’exili, obra que va ser loca- 
litzada tot just fa dos anys i que caldria 
situar dintre de l’anomenada Khurbn 
Poèzie.

El nostre gran referent continua sent, 
però, l’extensa obra de Montserrat 
Roig, Els catalans ais camps nazis, ara 
reimpresa amb un bon do de l’oportuni- 
tat. Es tracta d ’una obra que, per la data 
d ’aparició, el 1977, i inspirada pel 
mateix Amat-Piniella, resulta ser Túnica 
aportació minimament seriosa dintre el 
mòn de la recerca peninsular, que no 
compta fins ara amb cap altre estudi 
rigorós que el contrasti i completi (per
qué encara queda molta teina per fer). 
A Tobra de Roig, d ’intens valor pel seu 
caire antropològic i sociològic, més que 
estrictament h i sto ri og ràfie o literari, li 
manca ara un Epileg que situi definitive
ment Tobra, lluny de lectures mitificado- 
res (cree que ha de ser “el referent”), 
analitzi Testât de la qüestiô a la Hum de 
les darreres recerques fetes des del 
grup de recerca del Eons Sobre la 
Deportació: 1939-1945 (hores d’ara Tar- 
xiu de memòria oral de la deportació 
més important d ’Espanya), que ajuda- 
ria a completar la visió que ens va 
poder aportar Roig fa gairebé 25 anys. 
Una modesta aportació nova -lluny d’a- 
profitats de darrera hora- a la historio-
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grafia del món concentracionari català i espanyol és el cas (estrany a casa nostra 
però habitual a pa'isos com Franga) de la història de vida -en mots de Daniel Bertaux- 
de l’assessor del Ministeri de Cultura d’Àustria: Francese Cornelias, recollida a Un 
català a Mauthausen, perqué aporta la visió anarquista del fet, inèdita hores d’ara, i 
perqué contrasta la informació amb 112 deportáis, la qual cosa ha possibilitat mati- 
sar, precisar o canviar, dades i dates donades en l’obra inicial de la Roig per prime
ra i única vegada encara i malgrat altres novetats que fan més scroll però no con
trasten massa. Caldria destacar obres molt recents poc o gens conegudes com les 
de Francisco Batiste, El sol se extinguió en Mauthausen, o de Lluís Marcò, Llaurant 
la thstesa] com també la reedició del volum i compilació de Neus Català, De la 
Resistencia y la Deportación. 50 testimonios de mujeres españolas, que ens intro- 
dueix en el món entre desconegut i menystingut del paper de les dones catalanes i 
espanyoles no només durant el seu pas pels camps, sinó també al llarg de la 
Resisténcia (que si en el cas deis homes ja és palés, en el de les dones resulta evi
dent i esfere'ídor). Caldria reeditar, en aquesta línia entre reivindicativa i necessària 
l’obra militant però vivissima de Mercè Núñez, El carretó dels gossos. Una catalana 
a Ravensbruck.

Per últim, podem trobar-nos amb els casos paradigmàtics d ’obres que, des de la 
ficció creada per autore que no han viscut l’horror concentracionari, están agafant el 
relleu deixat pels testimonis reals per tal de mantenir viva la flama del record i conti
nuar incidint en la difícil reflexió sobre un llenguatge i la impossibilitai de compren- 
sió del fenomen, en mots d ’Améry. Es tracta del cas de la darrera aportació d ’Albert 
Salvadô, especialitzat en novella histórica, El relat de Gunter Psarris, on pren el 
relleu emprès a casa nostra per les obres de Vicenç Villatoro, La memòria del trai
dor, o la de Maria Àngels Anglada, El violi d ’Ausch]A/ltz, i que tindrien per referent 
europeu l’encara per t^aduir Georges Perec i el seu H/ ou le souvenir d ’enfance.

En definitiva, ens trobem en un moment en qué, mentre alguns deportate que enca
ra sobreviuen están decidint-se per aportar el seu darrer testimoniatge, una nova 
generació d ’investigadors i escriptors, lluny de prejudicis i rémérés del passai, han 
revitalitzat una temàtica i una memòria histórica que, per raons óbvies de la repeti- 
ció cíclica de fenómens de persecució sistemàtica de persones, torna estar de 
rabiosa actualitat. Considero, per últim, que a més del possible carácter divulgatiu, 
que hi hagi rigor i no consum morbós, línia difícil que alguns autors, algún periodis
ta, encara han d’aprendre. Cal valorar sobretot treballs de recerca encara calents 
com el completíssim de José Luis Rodríguez Jiménez Los esclavos españoles de

Tzvetan Todorov

Memoria del mal, 
tentación del bien

Indagación sobre el siglo XX

/-//í/er (Planeta), l’interessant malgrat no 
aportar novetats de Mark Roseman La 
vil.la, el Ilac, la reunió (La Magrana), la 
traducció del clássic de Tzvetan 
Todorov Memoria del mal, tentación del 
bien (Península) o l’excel.lent obra de 
Victor Klemperer La lengua del III 
Reich. Apuntes de un filólogo que la 
valenta editorial Minúscula s’ha atrevit a 
traduir. Esfereïdors son dos testimoniat- 
ges femenins, el d ’Irmgard Keun 
Después de medianoche (també a 
Minúscula), i el d ’Agnes Sassoon He 
sobrevivido. Una niña en los campos de 
exterminio nazi, de la també agosarada 
i encertadíssima Ediciones Flor del 
Viento (en un altre número parlarem del 
cas de les dones). Si esfereïdors eren 
els testimoniatges anteriors, dramátics i 
brutals són les obres sobre dos perso- 
natges claus del nazisme, el doctor 
Mengele, recollit a El médico de los 
experimentos de Hitler. Mengele (La 
Esfera), i les Memorias d ’Albert Speer, 
editada magistralment per El Acantila
do. Per últim, una perla que ha passai 
desapercebuda, el testimoni d ’Stig 
Dagerman Otoño alemán, publicada 
per Octaedro, un viatge per l’Alemanya 
devastada de finals dels quarante. 
Bones obres d’assaig, recerca, testimo
niatge... reflexions sobre la condició 
humana. ^
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LLETRES__________
Quoderns literoris: 
SaviesQ de lo incertitud
Josep Maria RipoU

Machado de Assis

Milan Kundera va reivindicar, al seu assaig L’art de la novel.la, de l’any 86, un 
model novel.listic Iliure, diferent del decimonònic que normalment s’adopta com 
si fos l’ùnic possible. Si ningù no discuteix noms com els de Stendhal, Balzac, 
Flaubert, Tolstoi, Dostoievsky, Clarín i tants d ’altres del mateix segle XIX, sí que 
és prou qüestionable el seu status permanent de models narratius imaginables 
en exclusiva; en primer Hoc, perqué després han vingut Proust, Joyce, Kafka, 
Faulkner i una bona colla més de renovadora en aquest camp; en segon Hoc, 
perqué fins i tot Flaubert i Dickens van escriure obres com, respectivament, 
Bouvard i Pécuchet o Els papers pòstums del club Pickwick, prou allunyades de 
l’ortodòxia narrativa que ells mateixos van practicaren altres ocasiona; però, en 
tercer Hoc, perqué existeix una tradició narrativa heterodoxa anterior al segle 
XIX, que troba en el XVIII les seves obres mestres més singulars: pensem, 
sobretot, en La vida i les opinions del cavalier Tristram Shandy de Laurence 
Sterne i en Jacques el fatalista de Denis Diderot, obra aquesta última a la quai 
el mateix Kundera va retre homenatge, a través del teatre, amb Jacques I el seu 
amo. Ni la novel.la de Sterne ni la de Diderot no están plantejades prépiament 
amb el tipie esquema d ’introducció, nus i desenllaç, sino que están construídes 
a partir de l’acumulació d ’episodis més o menys independents, a partir de 
l’heréncia de Cervantes també detectable en el Pickwick o el Bouvard i 
Pécuchet. Però, a més, el narrador es permet tota mena de Hicéncies, des d ’in
terrompre la narració quan li sembla fins a increpar el lector, en una auténtica 
mostra de llibertat on sempre hi és present la ironia, i sovint l’humorisme més 
refinat. Per tot això, el novel.lista mexicà Carlos Fuentes ha deixat escrit: 
“Rabelais, Cervantes, Sterne y Diderot nos recuerdan el origen de la novela y al 
hacerlo revelan sus posibilidades olvidadas. Pero nos recuerdan también que 
una novela es una obra perpetuamente abierta y perpetuamente inacabada”.

Precisament, aquest text de Carlos Fuentes va sortir antologat en el número 
especial deis mesos d ’octubre i novembre de la revista Quimera, que enuncia
va un canvi d ’orientació basat en el fet que el professor i estudiós Fernando Valls 
passés a ser el seu nou director. El número de Quimera reuneix articles de 
Borges, Cortázar, Cloran, Céline, Bernhard, Saramago, Calvino i altres mestres 
del convuls segle que acabem de deixar enrera; i, curiosament, al text de 
Fuentes sobre Diderot hi Hegim: “El mejor novelista latinoamericano del siglo XIX 
fue el brasileño Machado de Assis; había leído atentamente Jacques el fatalista 
y por ello fue nuestra vanguardia”. Unes págines més endavant, Susan Sontag 
dedica un article a la novel.la Meméries péstumes de Brás Cubas de Machado
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de Assis, de la quai afirma que és una obra mastra encara molt poc coneguda, 
i clarament influida pel Tristram Shandy. Al cap d ’un mes, aproximadament, de 
l’apariciô del Quimera extraordinari, els aparadors de les Ilibreries mostraven la 
tradúcelo catalana de la novel.la de Machado de Assis, la lectura de la quai ha 
estât, reaiment, per a qui signa aqüestes linies, tan réconfortant corn la de 
Sterne, Diderot, Rabelais, Cervantes i altres esperits herterodoxos amb sentit de 
l’humor per als quais la novel.la és el gènere de la Ilibertat.

□ ’entrada, la novella de Machado de Assis parteix de l’artifici que es tracta de 
les memories d ’un mort - i  d ’aqui ve la curiosa dedicatória: “Al eue que primer va 
rosegar les fredes earns del meu cadáver dedico com a nostálgic recordatori 
aqüestes memòries pòstumes”. És lògic, dones, que l’obra estigui esenta sense 
les presses habituais dels vius: “Tot i aixi, cal dir que aquest llibre està escrit 
amb parsimònia, amb la parsimònia d ’un home que ja no se sent constret per la 
brevetât del segle, que és una obra supinament filosòfica, d ’una filosofia desi
gual, ara austera, ara juganera, una cosa que ni edifica ni destrueix, ni inflama 
ni diverteix, i tot i aixi és més passatemps que apostolat” (pàg. 16). Com acos
tuma a passar, però, només hem de creure’ns a mitges les paraules del narra
dor, que no hem de confondre amb les de l’autor; perqué l’obra és énormément 
divertida, sempre i quan estiguem disposate a què la narració s’interrompi de 
manera arbitrària, a què haguem d ’intercalar un capítol després de la primera 
frase de l’anterior, a què l’autor reprodueixi un suposat “veli diàleg d ’Adam i Eva” 
que deixa en blanc, o a què un capitol consti només de la frase “O estic molt 
equivocat, o acabo d'escriure un capitol inútil” (pàg. 268). En Hoc de submergir- 
nos en la història amb eis recursos convencionals de creació de versemblança, 
l’autor ens recorda constantment que ens trobem devant d ’un llibre, d ’un artifici 
del qual ens mostra les trampes per riure-se’n i, de passada, riure’s del lector 
tradicional i del poder de l’autor sobre la seva ficció. La finalitat no és altra que 
la de fer evident que la literatura és un acte de Ilibertat, tal i corn ho afirma Vargas 
Llosa al número ja esmentat de Quimera: “Como en la literatura, en casi todos 
los campos del quehacer humano la libertad despunta de manera imprevista, 
por accidente o descuido de la cultura dominante, que deja sin legislar u orga
nizar ciertos espacios del quehacer humano, en los que, a consecuencia de 
esta situación excepcional, la iniciativa del individuo puede ejercitarse a manos 
llenas”. És intéressant de fer notar que Machado de Assis pertany al segle XIX, 
en qué la cultura literária dominant era la del réalisme canònic, després que ho 
haguessin estât la novella histórica o la fantástica; la qual cosa fa encara més 
insòlita la seva heterodòxia.

Potser algún lector es pregunti qué ens expliquen exactement les Memòries 
pòstumes de Brás Cubas, i el cert és que ben poca cosa: la vida, més aviat 
grisa, del narrador-protagonista, piena d ’episodis irrellevants. Allò que compta 
és l’humor amb què se’ns explica, els artefactes narratius que l’autor posa al 
descobert, l’estil en definitiva, que, quan la novella perd el seu paper de testi
moni, passa a ser Iònie tret rellevant del gènere, tal i com ens ho recorda Louis- 
Ferdinand Céline des de les pagines de Quimera: “Hay que tener en cuenta que 
la novela (...) ha perdido la misión que tenía, ha dejado de ser un órgano de 
información. (...) Creo que su función documental e incluso psicológica se ha 
acabado, ésa es mi impresión. Entonces, ¿qué le queda? Pues no le queda gran

Laurence Sterne
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cosa, el estilo y las circunstancias en 
que se encuentra el hombre”. Insistim 
en la modernitat de Machado de 
Assis en haver-se adonat d ’aixó en 
plena època de la novel-la realista, tot 
seguint l’estela de Sterne i Diderot.

I és que, en definitiva, quan la 
novel-la és Iliure conforma una venta
dle totalitat, que aqüestes Memóries 
póstumes insinúen en la quantitat de 
detalls que expliquen, en la trivialitat 
mateixa de les seves anécdotes san
se importancia, en les reflexions que 
el narrador hi inolou, en la seva matei
xa ambigüitat. Italo Calvino ens ho 
recorda, un cop més des de Quimera: 
“Quizás las novelas sean las únicas 
enciclopedias que componen verda
deramente un cuadro de la totalidad 
de las existenoias humanas, de las 
vicisitudes individuales, siempre par
ciales, siempre contradictorias, siem
pre ambiguas, nunoa unívocas. La 
totalidad es un concepto de los filóso
fos que permanecerá siempre abs
tracto; lo que quieren los escritores 
de novelas es tejer una red que ligue 
la experiencia guardada en los libros 
durante siglos con esa dispersión de 
experiencias que encontramos cada 
día en nuestras vidas y que nos resul
ta siempre más inasible e indefinible”. 
Sens dubte, la dispersió de la vida 
quotidiana troba abans un reflex fidel 
en Maohado de Assis -o  en Sterne o 
Diderot- que no pas en la novel-la 
convencional i ben traveda - i óbvia- 
ment meritòria- que ens presenta 
tipologies ben acabades, accions 
que es deriven les unes de les altres i 
un desenllag en qué conflueixen les 
diferents accions que se’ns han anat 
mostrant. La volguda arbitrarietat de 
les Memóries póstumes de Brás 
Cubas resulta molt més propera a la 
trivialitat i l’arbitrahetat de la nostra 
existéncia; i així ho entendran aquells 
que s’adonin de com, en les paraules 
de Susan Sontag en el seu text lauda
tori sobre l’obra, el narrador no escriu 
des del més enllá sinó des de la lli- 
bertat creativa -terreny des del qual la 
realitat se’ns mostra tan informe, inex
plicable i il-lógica com, de fet, és. Si 
Milán Kundera definia, a L ’art de ia 
novei-ia, el llegat novel-lístic de Cer
vantes com “un munt de veritats rela-

Diderot

tives que es contradiuen”, i que por
ten com a única certesa “ la saviesa 
de la incertitud”, vet aquí com Sterne, 
Diderot o Machado de Assis són, per 
aquest camí, novel-listes molt més 
propers a la complexitat del món que 
no pas els mal anomenats realistes: 
perqué, al capdavall, ben ambigua i 
complexa és, sovint, la vida mateixa.

Machado de Assis, Memóries póstumes de 
Brás Cubas. Traducció de Xavier Pámies. 
Quaderns Crema, Barcelona, 2001.

Quimera, revista de literatura, número 207- 
208. Ediciones de Intervención Cultural, 
Barcelona, 2001.
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Referents ideologies de I'esquerro.

Isidre Mobs: Les orrels teòriques de les 
esquerres cotolanes. £d. 62. Barcelona 2001

Jordi Serrano

Aquest és un Ilibre recull de diferente articles i conferèneies confegits al llarg dels 
anys i que ara prenen la forma de recuperació del fil de la historia de l’esquerra -o 
esquerres- catalanes. Molas és Catedràtic de Dret Constitucional per la Universität 
Autònoma de Barcelona, senador per l’Entesa Catalana de Progrès I un dels millors 
inteMectuaIs d’esquerres.

Una de les moites aportacions que ha fet al débat politic català és la del fédéralis
me, un fédéralisme que diverses currents d’esquerres catalanes han menystingut, 
quan no directament bandejat, des de la transició fins avui. El desooneixement cla- 
morés a Catalunya sobre l’insigne figura de Francese Pi i Margall, n’és, potser, una de 
les proves més indignes. Molas ha escrit a bastament sobre Pi i n’ha copsat la totali- 
tat de la seva proposta filosòfica, moral i política. Pi esdevé l’ohgen de la matriu del 
que beurà tot el pensament d ’esquerres al segle XIX i XX a Catalunya. És un demó
crata radical que entén la democràcia corn a democràcia política i social. Per Pi i 
Margall l’ordre politic parteix de l’autodeterminació individual. La defensa de la sobi- 
rania individual junt amb un projecte revolucionan el fan un dels autors oatalans amb 
més vigor i actualitat en el débat politic actual.

El Ilibre ressegueix aquest fil de la història des de Pi i Margall, Valenti Almirall, 
Gabriel Alomar, Salvador Seguí, Antoni Rovira i Virgili, Rafael de Campalans, Joaquim 
Maurin, Andreu Nin fins a Manuel Serra i Moret. És un compendi i anàlisi impressio- 
nant de les propostes politiques catalanes que contrasten amb la migradesa dels 
plantejaments politics d ’avui.

Estern dones devant d ’un d’aquests Ilibres que -tot i no ser una novetat- poden mar
ear un punt i apart en la política catalana ja que, a més, és escrit per un actor impor
tant de l’escena política: Molas és portaveu del grup parlamentari de l’Entesa al Senat, 
un dels projectes més intéressants de l’esquerra catalana dels darrers 25 anys.

Diversos Ilibres més o menys recents ens fan pensar sobre la tradició de l’esquerra 
catalana: “Els precedents del catalanisme” de Pere AngueraL “Josep Narcis Roca 
Farreras” de Toni StrubelF, “Abdón Torradas” de Jaume GuillameP, “Josep Llunas i 
Pujáis (1852-1905). La Tramontana i el Iliurepensament radical català” de Manuel 
Vicente Izquierdo'* i ara aquest magnifie “Les arrels teòriques de les esquerres cata
lanes” d’Isidre Molas. Resulta que anem resseguint el carni que havien perfiiat temps 
enrere Pere Coromines o Ángel CarmonaT

Una ressenya d’un llibre no queda complerta però si tot sòn alabanoes, ara bé 
cadascú té les seves debilitats i a mi Isidre Molas em sembla un personatge d’una 
talla molt notable. Posats a buscar-hi una pega diria que em mancaria un comentan 
final de l’autor del perqué d ’aquesta desmemòria, d ’aquesta nécessitât patològica 
d’anar a buscar a llocs geogràfica molt Ilunyans -el més Iluny possible- les arrels d ’un 
pensament d’esquerres als inicis del segle XXL Sabem del brutal tall que significa el 
franquisme, però perqué em trigat 25 anys en iniciar el redescobriment sobre el nos
tre passât? Per què aquest intent de fonamentar un déterminât pensament progres
sista a partir de zero? Continuem tenint molts problèmes corn l’articulaciô d’un estât 
federal -Catalunya, Euzkadi, etc- i no tenim en compte aquella que fa 100 anys plan- 
tejaven soluciona a partir de la tradició passate pel tamis de la raó. Recuperar idees 
i personatges no és una tasoa tan difusa i banal com sembla, l’Ernest Lluch® es va 
atrevir a oontinuar aquest fil fins al segle XVIII, potser va intuir solucione just quan es 
creaven eis problèmes i potser, potser per aixô ETA el va matar. ^

Isidre
M olas
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' Pere Anguera: “Els precedents del catalanisme”.. 
Empúries. Barcelona, 2000.

 ̂Toni Strubell: “Josep Roca Perreras I I’ohgen del 
naclonalisme d’esquerres”. Llibreria El Set-clèn- 
cles. Arenys de Mar, 2000.

 ̂ Jaume Guillamet: “Abdón Terradas”. Institut 
d’Estudis Empordanesos. FIgueres, 2000.

“ Manuel Vicente Izquierdo: “Josep Llunas I Pujáis 
(1852-1905). La Tramontana i el Iliurepensament 
radical català”, Associació d'Estudis Reussencs. 
Reus 1999.

® Ángel Carmona: “Les dues Catalunyes”. Ed Ariel. 
Barcelona 1967.

® Ernest LIuch: “La Catalunya venguda del segle 
XVIII”. Ed. 62. Barcelona 1996.
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ECS! EMfl
Jordi Domènech Soteras

Un que mana (en aquesta casa) em demana (ordena?) que escrigui alguna cosa 
viscuda sobre la Inaugurado de l’exposlclô “ÈCZEMA DEL TEXTUALISME A LA 
POSTMODERNITAT” I que ho faci (aguanti) per no sé quants caràcters (amb alxô de 
la informàtica, ja no escriurem mai més pàgines?). No sé si me'n sortiré, jo, que se 
m’acaba el gas de seguida.

Una cosa viscuda. Deunidó!

Primera: hi érem tots i hi faltaven tots.

M’explico; hi érem tots eis qui ]a hi haviem estât i eis que no hi van ser per raons 
objectives (edat, per exemple) però que després han demostrat tenir les mateixes 
males intenclons. I vam arribar d’arreu del món i de totes les distàncies possibles; 
des de les vint passes que hl ha de casa meva al MAS (quin nom, per a un museu!) 
als mllers de quilômetres que el separen de la ciutat sense torres. Hi vam ser, per
qué encara ens estimàvem aquell fer i també per poder comprovar que allò que 
veiem cada matí al mirali no és només allò.

I hl van faltar tots els qui ja no hi van voler ser aleshores, possiblement per aquella 
repetida histórla: “Qué ens han de venir a explicar, aquests xitxareMos que, a més, 
vénen de comarques, si nosaltres ja ho sabem tot?” I no, no ho sabíem tot. Però 
alguns pensaven/pensen, que no hi ha cap campanar com el de Sant Félix.

Finalment, hi havia els que no hl havien de ser, aquells que només volen sortir a la 
foto i que, en canvi, mal no han tingut el més petit interés peis fets de cultura quan 
es produeixen. Ja hl tornaré.

Després de les abraçades i els petons, em va arribar la sensació que allò havia 
estât molt més important que el que em dictava la memòria. La mostra mostrava una 
cosa potent i em va costar d’entendre per quina raò sentía aquest desacord entre 
una cosa i l’altra. I em sembla que en vaig trobar alguna: el fet de tenir la coMecclò 
d’objectes produits dispersa per llocs diversos, fins i tot molt distants els uns deis 
altres i, també, la idea, arrossegada durant anys, que Èczema era humil (que ho era) 
com si humilitat i importància fossin paraules antónimos. Ara hi és tot, ben posât, i fa 
molta (i molt bona) Impressió.

Se’m demana viscut a ml, aquella activitat (en aquells anys), em va servir per 
reconnectar-me amb l’eschure i em va permetre de pensar (dissentit, em sembla, 
d ’Adorno) que durant o després de les catástrofes és quan més falta fa la poesia (en 
aquest cas, la poesia). Per primera vegada sentia que tenia companys de laborato
ri. O pares més joves que el fili (que era jo).

No cree que me’n quedl cap nostalgia, d ’aquells fets, perqué em sembla que he 
continuât traficant per itinerarie que hi están més o menys d’acord. Però sí, una sen-

saciò de culpabilitat per haver-hi parti
cipât a distància, sobretot pel que fa als 
aspectos més lùdics de la qüestió (que 
ara em fan enveja) i haver treballat 
només des de la torre. Però, la veritat és 
que les testes no m’han agradat mai i, a 
més, aleshores ostava ficat en una féli
citât personal acabada d ’estrenar I 
qualsevol se’n distrela.

Una altra comprovació. Que el nas 
dels pares de la criatura era molt fl. Ho 
demostra el fet que ben pocs dels qui hi 
vam participar ni ho hem deixat estar ni 
(encara pitjor?) ens hem tornat estàtues 
de sal (per haver mirât enrere, és ciar).
I l’altro dia molts hi érem amb el sarró 
més pie.

Perdoneu que em posi pesât I, una 
vegada més, em recordi de Cornuda:

“ ...Al acto inaugural asistieron sin 
duda embajador y alcalde,

Todos aquellos que fueran enemigos 
de Verlaine y Rimaud cuando vivían.’’

Potser ara no es tracta ben bé d’ene- 
migos, no n’estic segur. Però sí que 
n’estic de l’absoluta indiferéncia (i 
menyspreu, potser?) amb qué el poder 
d ’aleshores va contemplar Éczema/es i 
de l’astúcia del poder actual portant 
Èczema/es al museu, pensant (correc- 
tament?) que alxí se’n desactiva la 
poténcla. I, segurament, no.

Elis, la relacló amb la cultura I/o el món 
de la creacló és una creu que es veuen 
obligats a portar. Però, que ho sàpiguen 
d’una (p) vegada: si els Mèdici, déspo
tos o no (que tant li fa), haguessin tingut 
la mentalitat deis nostres actuals gover- 
nants, a hores d ’ara, Floréncia (I potser 
tota la Toscana?) no seria ni al mapa.

Ah! I no valg anar al sopar de des
prés, perqué era a peu dret i em feia 
mal la ronyonada: aquí sí, que el temps 
ja no perdona. ^
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Dintre d ’aquesta allau recuperadora 
de la literatura del jo, hi ha dos Ilibres 
que, per la seva singjlaritat, mereixen 
un comentan.

El cas del Ilibre sobre Francese Boix 
demostra el do de l’oportunltat que es 
té al voltant d ’un tema corn el de l’ex- 
termini nazi i que ofereix productes 
corn aquest: estèticament impressio
nante però que no afegeixen peces 
noves en aquest puzzle que és la nos
tra memòria histórica. Editorialment és 
un gran encert, de debô: per l’ediciô i 
el tipus de receptor buscat (el gran 
public); però histohogràficament reite
ra coses a bastament conegudes i 
publicadas i no n’aporta d ’altres que 
encara són per publicar, aquellas estu
diadas al Fons sobre la Deportado i que algún día les éditorials veuran l’oportu- 
nitat de publicar pel seu alt contingut científic, no només divulgatiu. A nivali grà- 
fic, en la seva major part les fotografíes ja havien estât publicadas en altres llocs 
com ara al Ilibre de la Roig, Els catalans ais camps nazis, o el ó'Un catalá a 
Mauthausen, per dir els més coneguts; només aquellas que referencien la infan
tesa i joventut, i alguna esparsa d ’arxiu privât, resulten novedosas. Malgratque no 
es pot afirmar per tant el seu carácter Inédit están molt ben editadas, cura que es 
trasllada a tot el volum. Una obra de divulgació necessària amb alguns perós.

Quant a Malraux en España ens trobem davant d ’una obra escrita per un amie 
apassionat de Malraux, Paul Nothomb, i aixó es traspua al llarg de les páginas, 
plenas d ’emocló I un esperlt de fraternitat, com afirma Semprún al Próleg, dlficll- 
ment traslladable avui día. Les Imatges són senzilles però d ’un gran valor docu
mental i simbólic: raporten la visló d ’un home d ’acció, un Iluitador amb un gran 
sentit de l’humor i de la pericia. El seu pes dintre la literatura preexistencialista 
encara està per estudiar a casa nostra, on tingué, lògicament, un gran ressò, tant 
pel seu contingut com per la personalitat, el lideratge, del seu autor. Una gran 
obra del gènere memorlalistic, sens dubte, I amb una edició no espectacular però 
si acurada.

Francese Boix, el fotògraf 
de Mauthausen

B e n K o  B e rm e jo

Paul Nothomb,
Malraux en España 
(Edhasa, Baroelona, 2002)

Benito Bermejo,
Francesc Boix, el fotógrafde Mauthausen 
(La Magrana, Barcelona, 2002)

T O T E N M A R C S
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LLETRES_______________
Versòlia, poisaje para la nueva paesía
Esteban Martínez

Ya hace unos meses, un grupo de poetas ha tenido a bien abrir un nuevo terri
torio para quienes se aventuran sin complejos ni flacos temores en la poesía. Un 
grupo de poetas que no renuncia a compartir el viaje, no siempre amable, de la 
creación con los lectores. Cabe destacar, por encima de las diferencias inevita
bles y deseables que se dan en sus respectivos mundos poéticos, el común 
afán de convivencia y el “desprecio” por las actitudes egocéntricas o falsamen
te gremialistas. Esta virtud, aunque quizá no esté bien que yo lo diga, debe ser 
tomada como una invitación al lector porque parte del convencimiento de que 
no corresponde al poeta establecer “políticas de consenso” estético.

Los poetas a los que me estoy refiriendo son: Marcel Ayats, Josep Gerona, 
Pere Gil i Ramos, Esteban Martínez, Quilo Martínez y Josep Maria Ripoll. De ellos 
ha nacido la Idea de publicar las Plaquettes de poesia “Papers de Versália", un 
proyecto ambicioso del que ya disponemos de un primer número, el número 
Ara. Resulta grato ver como aún hay quien entiende que continente y contenido, 
en el mundo de la edición no lucrativa, deben responder a un mismo impulso. 
Así tenemos un “producto” de gusto exquisito. Vestir la poesía dignamente cui
dando los caracteres tipográficos, la maquetaclón -sin excesos- y la elección de 
un papel que acoge amorosamente tanto a los poemas como a los lectores, 
tiene hoy mérito. Esperamos que no sea, como suele ser habitual en Iniciativas 
de este estilo, fruto pasajero: flor de estío.

Pero voy a presentaros someramente a cada uno de los poetas de Papers de 
Versália, antes de que sus poemas hablen por ellos.

Marcel Ayats es poeta de la palabra escogida, orfebre de sonoridades y cer
cano al aforismo. En él se dan brevedad e Intensidad a partes iguales, siempre 
huyendo de coloquialismos y disonancias. Esta peculiaridad deriva, sin duda, 
de su convencimiento de que sólo en los registros peculiares y recurriendo, a la 
vez, a los recursos del extrañamiento puede el poeta encontrar una voz inque
brantable. Es el poeta de la huida. El que aborrece una cultura de tránsito que 
todo lo engulle y domestica.

Josep Gerona es poeta de cambios y perpectivas múltiples. Utiliza el catalán y 
el castellano en su quehacer poético con desigual intención. Diría que los dos 
Idiomas se convierten en él en la propia anatomía de dos heterónimos de rara pro
ximidad. Leer sus poemas en castellano nos transporta a un paisaje híbrido de 
poesía de la experiencia y nueva sentimentalidad. Suelen ser, aunque no todos, 
más elegiacos en su espíritu y tonicidad. Los escritos en catalán reivindican, aun
que tampoco siempre, la ironía como perspectiva poética en sí misma.

Pere Gil compone desde la abstracción al concepto. Su poesía busca la esen
cia a partir de la síntesis, y siendo esto así (yo lo creo) combate acertadamente 
contra los peligros de confundir poesía y metafísica. Sus poemas no abandonan 
los umbrales del lirismo. Y resulta curioso que siendo Pere Gil hombre que se 
enroca en su propio mundo sepa conectar con la esencialidad del mundo com
partido.

Quilo Martínez es poeta de la tierra: 
vegetal, mineral y animal. Quizá se 
deba a su origen chileno y a su con
dición de exiliado. Sus poemas persi
guen la palabra en la pulpa misma de 
las cosas, dentro de ellas. Para este 
poeta, no tan telúrico como algún 
Neruda, el lenguaje no nombra sino 
es en sí mismo paisaje, accidente, 
geografía y seña de identidad. Sus 
poemas son para ser leídos, como 
debieran leerse en voz alta las lluvias, 
los vientos y hasta la hierba que nace.

Josep María Ripoll escribe hoy con 
el mismo rigor que cuando lo conocí, 
y aunque no puede -ni debe- eludir el 
bagaje de su amplia cultura, se hace 
cada vez más próximo. Tradición y 
modernidad en él convergen con 
inteligencia y también ironía. Aún así, 
sus últimos poemas, más rememora
tivos, me merecen especial apre
cio.Hemos recuperado un poeta y es 
feliz noticia que proclamo.

Y por último, yo mismo, Esteban 
Martínez, al que disculparán no hable 
de sí mismo. Él y yo tenemos todavía 
cosas por resolver...

En fin, que aunque pueda todo lo 
dicho sonar a panegírico, está ahí la 
primera plaquette de Papers de 
Versália para quienes quieran com
probar si desatiné mucho en lo que 
dije y si, en verdad, merece su aten
ción de lectores. ^

RESTAURAN!
cuina de mercat

Pintor Borrassà, 43-47 • 08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91
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_______________ LLETfíES
Noticio de Ilibres sobodellencs. 

fitxes bibliográfiques.
Recopilació Lluís Subirana

c i . .
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Catálegs editáis pel Museu d ’Art de Sabadell: 
Ramón Noé i el mercat 

Modest de Casademunt i la fundó decorativa 
Antoni Marquès, esculturas i dibuixos 1983-2001 

Fina Miralles. De les idees a la vida

INFORMACIO 
FACILITADA PER :

Ilibreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL

Els carrera de les fábriques.
Roe Casagran Casañas.

Viena Edicions. Febrer2002.

Premi de Poesia Martí Dot 2001 de Sant 
Feliu de Llobregat.

Restaurants . 
de Catalunya . •

t s  ‘ ~ •

T.

C2I$B3Ph-ä

Restaurants de Catalunya.
Carme Casas.

La Magrana. Febrer2002.

Una guia diferent i imprescindible per des- 
cobrir els millors restaurants de Catalunya.

LlMS’ACn-. »M..A CUt^^ECLrBA

LJÏ. CAiirtA UfeL SOLDAT 
DfONÍS. iOKKUl’U.A ALUJAS

L ’impacte de la guerra de Cuba 
a Sabadell (1895-1898). Les caries 
del soldat Dionis Torruella Alujas. 

Jordi Calvet Puig.
Quaderns d’Arxiu de la Fundació Bosch 

i Cardellach. XC-XCI. Sabadell, 2001.

Les cartes de Dionis Torruella són impor
tants perqué va viure la guerra que porté a 
la pérdua de les darreres colonies espanyo- 
les, i en doné la visió d ’un soldat que lluité 
contra els independentistes Cubans (insu
rrectos segons el llenguatge de l’época a la 
Península).
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CREACIO______________
fl SabaddI encara s hi fan cases:
De la postmodernitat 
a l’evolució de la Torre Millennium

(capíto l II)Moite Soler

-Ui, els meus xicarrons! 1 quin goig que 
feu! Com m’agrada que vingueu a 
veure la iaia... En Manu, en Sergi i la 
Clara. El trident, la colla “guinus” ! Mira 
que me’n vau fer, de trapelleries, quan 
ereu petits. I tant corn em sento d ’ opti
mista i feliç quan veig que aneu crei- 
xent, alts corn “santpaus”, i amb molt 
de coneixement i “guapos” !

-Àvia, que ens faràs sortir eis colors!

-No, Clara, no! S’han de dir les coses 
que sents. Jo us veig créixer sans i 
estalvis. No heu estât mai malalts. 
Esteu ben alimentate i aixô em fa molta 
¡Musió... I d ’on dieu que veniu, tots pie
gate?

-De visitar l’Eczema.

-Mare de Déu, Manu, mare de Déu! 
De qui?

-Donçs d’un tal VIcenç Altaiô i Lena 
Balaguer.

-Manu, que et deixes gent!

-Ah si, set-ciències?

-Sergi, no t’empipis amb ton cosí! Et 
refereixes. Manu, al Felip Cassanyes, 
Quico Ferran, Àngels Ridao, Pep Sa- 
llés i Joan Torruella?

-Continues deixan-te gent. Manu.

-Donçs continua tu, resabido intelec
tual oidei

-Bé, més tard ho van agafar. La Maria 
Josep Balsach i la Glòria Picazo.

-Te’n deixes, d’altres que també es 
commemoren, corn en Joan Palou, 
Patrick Gifreu, Josep Lluis Seguí, Jordi 
Coca, d ’Eczema, Casino i Béstia.

-Ara ho entenc. Qui va al casino perd 
fins la camisa, i aqueste s’encomanen 
un ezcema. Pobra gent! I tanta gent!

-Joan Vinyoli, Josep Maria Sala 
Valldaura, Miquel Bach, Jordi Do- 
mènech, Andreu Vidal, Lola Montes, 
Joaquim Sala Sanahuja...

-Aquest ùltim el conec. No eschu 
poesia?

-Sí, àvia. Son, tots élis, gent molt 
sàvia.

-Però no es cuiden.

-Per qué ho dius, això, àvia?

-No dieu que tots tenen un “bhà”, 
vaja, un eczema! Allò que s’agafa de 
tocar algún animal, o roba no massa 
neta... que s’encomana amb el contac
te amb la peli infectada. Aneu-vos a 
rentar ara mateix i canvieu-vos la roba. 
No sabeu pas la picor que fa! Jo, 
abans, a ca la meva àvia, n’haviem 
agafat, de maleses a la peli! Urticà- 
ries... bhà! Picades de puces... ara, 
aixô que dieu, més que una malaltia, 
és una epidémia!

-Àvia, no estás al cas.

-No parlis aixi a l’àvia, Sergi!

-Clara, que no volia.... vull dir que no 
és cap malaltia.

-Oi tant que si! No em vulguis tu ara 
donar lliçons del que jo sé més que no 
pas tu! Corn us he près el pél! Us ho 
heu ben cregut, que no sabia de qué 
anava. Dones mira, xicot, ahir vam 
anar, la Pilar i jo, al Museu d ’Art de 
Sabadell, al carrer Sant Joan, a veure 
l’exposiciô de la revista d ’arts i lletres. 
Poética, insòlita i innovadora, que mar
caria el pas deis setanta a la inaugura- 
ció de la post-modernitat deis anys vui- 
tanta. Editada a Sabadell, entre l’Agost 
del 1978, mira, l’any que vas néixer tu. 
Manu, i el maig del 1984, l’any que va

néixer la Laia. Diu la Pilar que en va 
comprar un pareil de números i que 
encara en guarda la llauna.

-Una llauna?

-De poemes. Es veu que un deis 
números de la revista el van posar dins 
d ’una llauna per ser més origináis. Ara 
que, ja em direu, quina mena de gent, 
tots plegats! “Progrès”, una mica corn 
la Pilar i el seu marit.

-Però que no és molt amiga teva?

-Si, oi tant, Clara! És encantadora. Tu 
ja la coneixes, però també em conei- 
xes a mi. Ara, el que més em fa patir és 
la Torre Millennium. Oi que diuen que 
té esquerdes?

-No fotis, àvia! Aixô no pot pas ser! 
Qui t ’ho ha dit?

-Ho vaig llegir al Diari de Sabadell.

-El diari deia que hi havia hagutveïns 
que es queixaven de tenir esquerdes 
als seus edificis, àvia, res més.

-Ja em direu! A Sant de qué, una 
torre tant alta? Que no están prou 
escarmentats? Que no van veure el 
que eIs va passar a les Torres 
Bessones de l’Améhca? Si encara el 
busquen, a aquell sinvergüenza d ’en 
Bin Laden! Oh, i es veu que, per la 
Costa del Sol, n’està pie, de terroristes! 
Mala gent, élis! Van fent I ningù no eis 
diu res! Ningù no eis para eis peus, 
corn eis edificis de mal gust!

-S’ha de donar pas a la modernitat, 
àvia. Tot evoluciona, tot canvia. Si no 
fos aixi, encara viuriem en coves, 
sense Hum, ni gas, ni aigua!

-Tens raô, Sergi. Tens raô. Però ni tant 
ni tant poc! Tot té el seu temps, i a mi 
em dol que passi tan de pressa tot.
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Passa l’hivern, torna la primavera... Per cert, Clara, que ja 
saps si és Primavera a El Corte Inglés?

-Vols que anem a mirar-ho demá avia?

-Dones potser sí. De pas mirarem si ja han arribat a fer el 
cim, aqueste de la torre... De fet, quan la inaugurin no m’ho 
vuli perdre. Ha de ser ben curios veure Sabadell des de tan 
amunt... Som-hi, us convido a berenar. Com que sabia que 
vindrie-ho, he comprat coca d ’oli i coca de vidre amb una 
presa de xocolata per a cadascú.

-Hmm, que guapa que és la nostra avia!

-Manu, salamero!

-Ho dio de veritat, ávia! Tu, de jove, deuries ser...

lustració; Madaula

-Un dia t’ensenyaré retratos, del teu avi i jo, de quan estávem 
promesos... Au, va, menja, que amb tanta xerrera...

-Ávia, tu, per ser tan gran, estás molt al dia. VulI dir que saps 
tot el que passa a la nostra ciutat.

-Sempre he sigut molt tafanera. La curiositat i l’optimisme no 
s’han de perdre mai. El meu avi sempre em deia una cita que 
he seguit tota la vida. Me la deia, però, en castellò, ja que eli 
era murciano. Feia així: “Si queréis vivir largo y  contento, poco 
encierro, mucho trato y continua ocupación”. A veure si la 
seguixes Manu i ja m’ho dirás.

-Avia que penses viure més que no pas jo?

-Com tu, ja en tino prou.
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CREACI O
Guifré
Jordi Roca i Tubau

Fa molts i molts d’anys, tants que al nostre pianeta encara no hi havla ni nens ni 
nenes, ni pares, ni mares, ni avis, ni padrins. Tot era nit obscura, foc i fum que impe
dia que el sol ens regalés la llum. Però heus aquí que, de sobte, arreu de la terra cas
que l’aigua. I fou justament dels contraforts dels Pirineus d’on brollaren, al mateix 
temps, dues deus que és convertiren en rius que, obrint-se pas entre les roques i el 
magma, bramulant corn torrenteras desbocadas, saltant marges i cingleras llauraren 
les primeras lieras. EIs dos corrects, atiats pels cants de les dones d’aigua, sense 
saber-ho, s’acostaven l’un a l’altre per unir-se eternament. Axi fou corn el Ter i el 
Fresser, quan eis pollancres i eis sàlics resten vestite amb verd de festa, en el 
moment de l’eterna abraçada, sobre una pedra: cub tallat per la mà del Creador, un 
gall cantava matines. De llavors ençà, el correct del Ter, serpentejant aquí i entollant- 
se allà, fa via vers la mar Mediterrània.

Pasearen segles i més segles, tants, que hom eis perd en la nit dels temps. Mes, 
quan a la terra ja hi havla gats i gossos, nens I nenes, pares i mares, avis I padrins, 
uns homes i unes dones vinguts no se sap ben bé d’on, captivate per la beilesa de 
la vail, s’instaMaren prop les seves ribes. Vengent el fret de les hivernades i la xardor 
de les estiuades; tot seguint l’invisible piaceli que la mà Divina havla traçat sobre la 
terra verge, acaren aixecant fogars prop la confluència dels rius. Cases i més cases 
que beneïdes amb pluja d ’estels i raigs de Iluna, feien més bell, si cal, el creixent llo- 
garret. I fou a finals d’una primavera de fa molt més de mil anys, justament quan dels 
blats Otanosos ja n’apunten les espigues, que homes i dones, reunits en assemblea, 
sabedors de la llegenda dels rius i el gall —llegenda que eis follets del bos del 
Catllar contaren a un pastor anomenat Galindó, mentre guardava el ramat prop de 
can Sacarrais— , decidiren posar a la seva vila el nom de riu-poll: Ripoll.

Obrint camins arreu, I llaurant planes I feixes, tot posant nom a les contrades els 
homes i les dones anaren poblant de cases el territori. Aquella bona gent soviet tenia 
de fer front als serraïns per protegir vides i hisendes I de resultes d’aquelles aferris- 
sades conteses bona part del pais restà despobiat i a mercé dels onagres. Però 
heus aci que, el comte de Carcassona; Sunifred, Comte d’Urgell, Cerdanya, 
Barcelona, Girona i Narbona, tingué quatre fills amb la seva esposa Ermessenda: 
Guiferd, Mirò, Radulf i Sunifred.

D’aquella nissaga, l’hereu Guifred sobressorti per damunt dels altres germans. Ja 
des del néixer, tenia un no sé qué que el felá diferent dels altres. Cara rodona i gaita 
fina, ulls que et miraven com per endevinar-te els pensaments i un front ample, reta- 
llat per una forra de cabells mai vista en un infant, i unes mans que ben aviat cerca
ren l’empunyadura de la espasa del seu pare. De ben segur que aquell nen seria 
guerree Ja ho cree que ho seria! Però no un guerrer qualsevol. No en va els seus 
pares II posaren de nom Guifred, nom d’arrel germànica, com era costum en tota la 
noblesa carolingia; nom que significa: Pau i Victòria. Tota una premoniciò! I fou tant 
aixi que, des que començà a caminar, ja era el cabdill de la maleada de la seva edat 
i de molts dels més grans.

Un escuder anomenat el Tartamut, marit de la seva dida Magalona la grassa, li féu 
una espasa de lladoner bellament musicada; fins I tot dormía amb ella. I és que 
Guiferd, com que mai ningú el velé fer cap rebequeria, es guanyava l’estima de la 
gent com cap altra criatura del casteil. La seva capacitat d’entendre les coses, des 
de molt menut, ja el feia superior als altres nens. Conten que la seva tia Allo feia venir

trobadors i contistes d’arreu perqué li 
contessin rondalles i llegendes de tot el 
món. La seva tendra imaginació s’ence- 
nia com un llampec i, enfilat-se sobre 
un tamboret forrat de pell de Hop, tot 
brandint l’espasa, amb cops precisos 
matava dracs i alliberava captius de les 
presons deis serraïns. I tot edificant 
atrevits castells sobre penyals imagina- 
ris ell, enmig deis bocabadats corte- 
sants, era amo i senyor deis singulars 
reialmes. La seva fantasia omplia de 
jola tant les estances nobles de palau 
com els racons més humiis on els servi- 
dors del comte Sunifred, el seu pare, 
feinejaven per mantenir a punt armes, 
arnesos i cavalls per poder sortir a 
defensar les terres sovint assetjades 
per les hosts de l’al-Andalús que, resis- 
tint-se a perdre-les, guerrejaven amb 
brutal empenta.

Mes, a mesura que s’anà fent gran, 
aquella pilositat de naixença també es 
manifesté a bastament arreu del seu 
eos. Així fou com de sobrenom l’ano- 
menaren el Pilós. En aquell temps, 
Serbs i senyors es coneixien més pel 
sobrenom que pel nom de pila. Encara 
avui, a muntanya, els pagesos es 
coneixen més pel nom de la casa on 
viuen que pel cognom familiar.

En sortir de la adolescéncia, un bon 
dia, el seu oncle Gisclafred, conte de 
Carcassona, II regalé un cavall blanc, 
tan blanc corn la neu del Canigó acaro- 
nada pel sol de migdia, amb sella de 
pell de badell, curosament traballada, i 
un arnés d’acer que de tant brunyit 
semblava de plata. Ah, i un cadell de 
gos que, aixi que el velé, anomenà Das. 
Aquell masti li fou fidel fins que, ja veil i 
tollit, la mort el privé de la seva com- 
panyia.

Quant Guiferd fou comte d ’Urgell, 
Cerdanya, Barcelona, Girona i Osona 
aprofità l’avinentesa per fer realitat el
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que, llargament somniat: engrandir la Catalunya Vella, i ho feu empenyent els 
serraïns fins més enllá del Segre. I en el carni de conquesta i repoblació, tot enamo- 
rant-se de la petita vila de Ripoll—la converti en bressol de Catalunya— , Vila que, 
banyada per dos rius que es converteixen en un de sol, l’abat Cliva hi aixecà el 
Monestir de Santa Maria de Ripoll, on la sabiduría fou disciplina que el mantingué viu 
fins molt més enllà de l’Edat Mitjana. La portalada romànica d ’aquest cenobi ès 
famosa arreu del mon. Propis I estranys, diuen que és la Biblia llaurada en pedra.

I en el silenci del claustre, solament pertorbat per la campana de les hores, entre 
badallada I badallada eis nens I les nenes verges de mal, tot aciucant eis ulls, poden 
veure el comte, acompanyat pel seu gos Das corn, compassats el pas amb el mur- 
murl del brollador, contempla el vol dels coloms perdent-se en l’Infinit. No és casuali- 
tat, dones, que el comte vagi ser enterrât en aquest cenobi per a restar-hi fins a l’e- 
ternitat.

Però la gran gesta de Guiferd el Pilés, a més de la conquesta del territori, fou el seu 
singular repoblament amb gent vinguda d’arreu. Aquella gesta comportà que altra 
volta, una munió de nens i nenes tornessin a fer sentir les seves halles i les seves cui
tes al llarg i ampie dels territoris repoblats. Terrltoris que esdevindrien Terra de Marca.
I és tant aixi que, amb total potestat I criteri innovador, el comte, amb la seva expan- 
sió, Inicià l’independéncla de Catalunya. Guifred el Pilós és, sens dubte, “el pare de 
la pàtria”. Amb la seva acciò començà la nostra sobiranla i amb ella es feia realitat 
l’esperit promonitori del petit Guifred quant enfilât sobre un tamboret, tot brandint 
l’espasa de lladoner, oeixava bocabadats propis I estranys conquerint reialmes.

Mes les seves gestes no s’acaben aqui, encara ens havia de deixar un altre llegat: 
el signe d’identitat. Quatre barres vermelles que, sobre camp daurat, persofiquen la 
nostra ensenya. Conten que, malferit en el camp de batalla, l’emperador Lluis el 
Piatòs el visità en la seva tenda de campanya I, tot ficant la mà dreta en la fenda.

passà eis dits untats de sang, sobre 
l’escut daurat que penjava orfe d ’armes 
però rie en dignitat en el capçal del Hit. 
Aixi naixeren eis quatre pals de la nos
tra bandera. I tot mirant-lo fit a fit l’em- 
perador carolingi li digué; "Aqüestes 
des d ’ara serán les teves armes, vale
ros Guifred". Catalunya, dones, des de 
aquell moment, tingué l’escut heràldic 
que arreu del mòn l’auria de represen
tar: quatre barres de sang que onegen 
des dels cims del Principat als serrais 
de la mar biava com a signe d’identitat.

Aquesta es la histôrla del valeròs 
Guifred el Pilés, un comte que ens 
deixà la seva empremta corn a llegat. 
Guifré, ja veus quin nom més bell t’han 
posât eis teus pares. Sigues digne de 
portar-lo fins a l’ùltim dia de la teva vida.
I tot enfilan-te en un tamboret aerodinà- 
mlc, guerreja encara que sigui amb les 
armes de l’ordinador dels teus pares. 
Guerreja perqué, avul I ara, ens fan falta 
nens de cara rodona i gaita fina com tu. 
Nens que, portant el nom que portes, 
siguin capaços de, jugant, ser Identität.

IL
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ARTS_____________
Josep Modoulo, 
una pintura en estât pur
Francese Cutehet i Domènech

Aquelles persones que darrerament 
hagin passejat pel Pare de Catalunya, 
s’hauran anat familiaritzant amb la 
silueta d ’un pintor I el seu cavallet. 
Aquesta és la simbiosi que formaven 
l’artista sabadellenc Josep Madaula I 
els seus estris de treball.

Des de sempre hem pogut observar 
que la pintura de Josep Madaula 
manté el temps a distància I es defi- 
neix dins d ’un équilibrât entorn espa
cial. La seva és una pintura molt rica 
albora que sintètica, que presenta els 
objectes des de diferente angles, 
impossibles de veure simultàniament 
a la realitat. Unificats per la mà i la 
ment del pintor, en una acurada 
estructura, Madaula dona una visió 
molt més completa d ’aquests objec- 
tes/elements, combinant-ne els diver
sos aspectos que poden presentar si 
els envoltem.

A eli li agrada trobar-se fet el motiu 
que pretén pintar ja que la seva inten- 
ció i el seu interés no és crear espais 
ficticis, sinó recrear els que, d ’una 
manera o altra, el colpeixen. Una 
vegada “trobat” aquest element, ell el 
manipula i li dóna una interpretació en 
equilibrada proporció entre la igualtat i 
la idealització (no romántica sinó esté
tica). Si no en té prou amb el que per- 
cep l’ull, el pintor hi juxtaposa diferents 
percepcions visuals més del referit 
element, portal de donar-li una consi- 
deració més espacial. D’aquesta 
manera la nostra contemplació és més

TEIXITS SALVADOR
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Indùstria, 33 - Tel. 93 725 65 90 - 08202 Sabadell

ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61 

08201 Sabadell



ARTS
2 5

73

completa que no pas en una visió està
tica, des del mateix punt (efecte càme
ra fotogràfica).

Les pintores actuals d ’aquest artista 
guarden una estreta relació amb els 
postulats que van inspirar el moviment 
cubista, on el pintor té la llibertat per 
representar els elements movent-se a 
plaer a l’entorn del motiu représentât.
No se’ns escapa que, segone els 
cubistes, era molt més real aquesta 
visió dels elements que no pas la 
fotogràfica, amb una sola perspectiva.

A l’hora de fer la lectura dels seus 
quadres es poden veure imatges que 
produeixen interaccions entre elles 
(corn passa amb els programes d ’ordi- 
nador I la seva plasmado gràfica 
damunt d ’una pantalla), on l’especta- 
dor pot mantenir algunos sessions 
visuals obertes simultàniament.

Josep Madaula pinta el que hi ha, allò que troba, però no necessàriament on i 
com existeix, sinò que es permet la llicència de posar-ho on ell vol que siguí, 
sense ajudar-se d ’artificis ni de símbols ja que tothom sap que només serveixen 
per crear situacions falsos. Dins dels quadres de Josep Madaula no hi ha false- 
dats, sinò la suma de diferente realitats, de diferente punts de vista aglutinats per 
un personal enfocament analitic, el seu.

Parlar del treball de Josep Madaula és parlar d ’una fidelitat i d ’un enamorament a 
la pintura, cosa que hem pogut anar comprovant amb el pas dels anys i seguint la 
seva trajectória. Ara són paisatges i entorn urbá els elements que configuren el 
gruix de la seva tasca pictórica. Madaula se serveix d’aquests espale coneguts 
que ens envolten, d’imatges tangibles i que podem reconèixer, per establir inte- 
rrelacions d ’objectes i espais. No pretén mostrar-nos l’instant critic on s’atura la 
iconografia figurativa, l’instant fotogràfic, sinò jugar amb la nostra percepció, 
dotant els elements d ’una personalitat que els aboca a un abans i un després de 
la imatge des de la qual es parteix. I això ho fa sense ajudar-se d ’expressions 
pictòriques més literàries, corrent actual que, per altra banda, torna a promulgar
se amb força. A eli no li interessa gaire aquest tipus de pintura basada en el text, 
ja que creu que l’entorn és prou rie per si sol i no li és necessària l’addicciò d ’altres 
elements que l’“ajudin a definir” la pintura. Una altra cosa ben diferent es produeix 
quan s’encara amb la IMustraciò, perqué aleshores si que juga amb la combinaciò 
I la creaciò de les escenes que siguin necessàries. La portada de la revista que 
teniu a les mans n’és un exemple, però, abans d ’arribar a aquesta IMustraciò, va 
existir un quadre amb dos ambients i dues perspectives, una cap a la ciutat I una 
altra cap al rodal, interdependents. Perqué, tot i que hi ha dues realitats “trobades” 
ben definides, la nostra percepció com a ciutadans que contemplem habitualment 
els dos espais, ens possibilità un tipus de visió d ’aquestes peces de manera jux-

FOTO: PERE MONiSTROL

taposada i molt complementària i, 
encara més, necessària, ja que l’artista 
determina i pinta els elements en uns 
plans que revelen una atracció mùtua 
subjacent.

La Hum, l’atmosfera..., mentre Josep 
Madaula traballa en aqüestes obres 
que Testan convertint en cronista 
visual de les diverses realitats paisat- 
gistiques i arquitectôniques que es 
poden trobar per aquesta ciutat i roda- 
lies, el pas del temps dóna diverses 
fesomies als elements. La diferent Hum 
al Harg del dia dóna i pren volums i 
ombres, varia textures i modifica 
colors. Per tot això Madaula vol poder 
triar entre Tampli ventali de possibili- 
tats que H ofereix aquest pas del temps 
i la seva incidéncia sobre els elements 
reflectits. Aquest enigma de la Hum, 
Tespai i les formes, en mans seves, 
sembla tenir només una intenció: 
Tesséncia de la pintura en el seu estât 
més pur. ^

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 25, Ir. - 08202 SABADELL 
Tels, 93 726 03 45 - 93 727 33 01

Sôcxxla
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 

Tel. 93 725 59 29 - Sabadell

A R T G RAF
INDÙSTRIA GRÀFICA

Papa Pius XI 83-87 ■ 08208 SABADELL 
Tel. 93 727 26 64 • FAX 93 727 45 62 

E-mail: comercialóJartgraf.es • www.artgraf.es

http://www.artgraf.es


26
74

ARTS___________________
Tres grans escultors units 
qI Saló de lo Coixa de Sabadell
Mila Torres

A l Saló Modernista de la Calxa de 
Sabadell s'ha pogut veure del 31 de 
gener fins al passai 17 de març una 
exposicló que recollia l’obra de tres 
grans escultors que van definir una 
època molt determinada de la història 
de l’art I que, sens dubte, van jugar un 
paper primordial en el desenvolupa- 
ment de l’escultura d ’avantguarda. Es 
tracta de Pau Gargallo (Maella, 1881- 
Reus, 1934), del que es van exposar 
cinc dibuixos I déu escultures ;Juli 
González (Barcelona 1876- Arcueil, 
1942) present amb deu escultures I set 
dibuixos i Manolo Mugué (Barcelona 
1872- Caldee de Montbui, 1945) amb 
deu escultures igualment i vuit dibui
xos. No es tractava d ’una exposició 
molt extensa en quant a quantitat d’o- 
bra exposada però que si deixava 
Clara la idea base de la mostra.

Quina era aquesta idea base? Quina 
ha sigut l’excusa per muntar aquesta 
mostra? Quin era el nexe unitari que 
permeila donar una cohesió a l’exposi- 
ció? Serien varies les respostes que es 
podrien donar.

Per una banda tots van ser amies i 
coMaboradors d'en Picasso. Mugué el 
coneixia des dels anys de joventut de la 
Barcelona d’Els Quatre Gats. González 
va ensenyar a Picasso a traballar el 
ferro. Els quatre artistes coincideixen a 
Pahs cap al 1903, tots treballant segons 
la seva pròpia personalitat.

Tots tres van coincidir en el temps i 
en l’espai I van formar part de l’avant- 
guarda de principis de segle XX, 
cadaseli a la seva manera i no amb 
igual profunditat. Per aquest motiu el 
tres escultors van traballar incloent el 
huit en les seves creacions, cosa que 
fins aquells moments no s’havia fet, es 
sortia, d ’aquesta manera, de les obres 
compactes i massisses, per dotar-les Pau Gargallo. KiKi de Montparnasse. Bronze, 1928.
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d ’un nou caire més aeri i volátil sense 
deixar de ser volumétrie. L’aire passa a 
formar part de l’escultura, no només 
l’envolta sino que passa a formar part 
d’ella. L’escultura respira i l’ambient on 
estigui ubicada formará part del seu 
llenguatge, de la seva expressivitat.
L’escultura va pati^ un canvi profund 
que la dotava no noves de noves 
maneres de crear, sino també de noves 
maneres d ’expressió, de comunicació, 
d ’art.

Seguint en aquesta linia d ’escultura 
avantguardista, eis tres artistes van 
experimentar amb nous materials i 
noves téeniques. Juli González va fer 
servir una técnica industrial per treba- 
llar el ferro, utilitzà el bufador per ajun- 
tar i reforçar-lo. Gargallo va introduir 
l’escultura en planxa de metall que li 
permetia obtenir noves possibilitats 
expressives. Hugué procurava no polir 
eIs materials per jugar amb eIs contras
tes de textures.

Per tant hi ha una unitat en l’espai, tots 
tres van viure a Catalunya i van passar 
époques a París. Hi ha una unitat en el 
temps, es portaven pocs anys, al 1903 
quan tots tres es trobaven a París,
Gargallo I Picasso tenien vint-i-dos
anys, González vint-i-set i Hugué, el més gran amb trenta-un. Els tres tenien ganes 
per descobrir noves formes de treballar i els tres van establir una amistat amb 
Picasso del qual van rebre influéncies i al qual també van influenciar.

Aquesta reflexió en quant a la unitat que permetia i donava pes a aquesta mostra 
és també una bona excusa per poder apreciar el treball de tres artistes, units per 
tot el que hem comentat amb anterioritat però cadascú amb el seu propi llenguat
ge plástic que hem pogut comprovar i en el que ens hem pogut recrear.

Manolo Hugué és sens dubte el més diferent, malgrat viure plenament en aques
ta época d ’avantguardes, en quant a mantenir-se dins un tipus d ’obra que podri- 
em denominar més clâssic. És el més realista plenament inserit en el seu pais, en 
el seu folklore, créant amb formes plenes i arrodonides, amb una temàtica popular 
allunyada de l’avantguarda. Buscant una obra vitalista, una creació viva. 
Avantguardista en quant a la resolució de noves formes créatives i en quant a l’ex- 
pressió pròpia dels materials. Hugué es recreá en el volums, aconseguint formes 
d ’una gran solidesa. Les obres, de petites dimensions, representen figures feme- 
nines de volums generosos i tipus populars. En les obres sobre paper, de les quais 
en va fer moites, es continua apreciant el seu personal estil de formes plenes, d a 
res i fresques.

En Juli González l’avantguarda va ser més impactant. Va ser pioner en quant a 
treballar el ferro corn a material d ’escultura. El va ensenyar el seu pare que era 
ferrer i escultor. Les seves escultores tendeixen cap a una semiabstracció en la 
que el huit té molta preséneia. Les màscares que es mostraven a l’exposlciô pre- 
sentaven tant l’espai ocupat corn el Iliure formant un tot unitari pie. En l’obre sobre 
paper s’observa el cubisme d ’una manera rotunda. Recordem que González va

Pau Gargallo. Maternitat. Terracota, 1931.

Juli González. Patita mascàra de tali, Montse
rrat. Ferro, 1930-33.
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Manolo Mugué. Torero dempeus. Bronze, 1931.

començar corn a pintor i que normés va 
esculpir eis darrers quinze anys de la 
seva vida.

D’en Pau Gargallo es presentaven 
obres en les que es podia apreciar el 
gust per les formes arrodonides i el pas 
de la transformacié de la figura cap al 
cubisme. No va troncar totalment amb 
el realisme. Buscava sempre l’equilibri 
en quant a l’inclusiô de zones massis- 
ses i zones buides, per mitjà de les 
quais jugava amb la Hum i les ombres 
per crear la sensacié de volum. 
Aconseguia crear amb gran expressivi- 
tat mitjançant les formes. En eIs dibui- 
xos exposats s’apreciava el gust pel 
moviment i per les Unies corbes.

Una exposició de gran talla que ens 
permetia conèixer i relacionar a tres 
escultors que han influenciat en l’es- 
cultura del segle XX marcant un pro
grès i una evolució creativa de gran 
importància. ^

ARTS______
Centenari de 
Wifredo Lonnnn
Joan Cusco

En el Saló Modernista de la Caixa de Sabadell s’exposa del 9 d ’abril al 9 de juny 
“L’ull del tigre. Dibuixos 1943-1958” del Museu nacional de Bellas Artes de 
L’Havana, en commemoració del centenari de Wifredo Lamm. Lam va néixer a 
Sagua la Grande, Cuba, 1902, i morí a París el 1982. Era fill de comerciant xinés 
de Canton. La seva mare era una mulata d ’arrels espanyoles i africanas. Ben jove, 
ais 21 anys, exposa a L’Havana i després agafa un vaixell que el duré a Espanya, 
on residirá fins el 1938. Participa en la defensa de la República espanyola. És hos- 
pitalitzat a Catalunya i en la mateixa clínica coneix l’escultor Manolo Mugué, el 
guai li doné una carta de presentació per Picasso. El 1938 es trasllada a París, 
coneix Picasso i té contactes amb Michel Leiris, Joan Miró, Paul Eluard, Pierre 
Matisse, George Braque...

Fa la primera exposició a Paris i en esclatar la guerra, el 1941 ha d ’emprendre un 
viatge que passa pel camp de concentració de La Martinica, per Santo Domingo 
i el retorn a L’Havana. Retorna a Paris uns anys després, sense deixar d ’anar a 
Cuba, on passa temporadas. Manté la seva projecció internacional amb noves 
exposicions arran del món. El 1978 pateix una embólia que l’obligarà a desplaçar- 
se amb cadira de rodes. El 1982, després d ’haver exposât a la Galeria Pierre 
Matisse de Nova York, mor I’l l  de setembre a Paris.

Aquesta exposició ja ha estât presentada a les liles per Sa Nostra-Caixa Balears 
i després de Sabadell sera presentada per Caja Duero.

En l’obra d’aquest artista predominen els temes afrocubans. Els seus dibuixos, 
però, són punt de partida de moites obres significatives i ens introdueixen en el 
seu particular univers creatiu. Conformen un sistema iconográfic molt personal 
constituít per figures imagináries, reals, abstractas; sobrietat de colors, però des
bordants d ’una força tellùrica vital que eli tradueix en imatges.

Se suposa que Lamm, el 1938 va passar per Sabadell. Ara, amb aquesta expo
sició commemorativa que ens ofereix Caixa de Sabadell (que n’ha éditât el catà- 
leg), amb la seva obra el tenim ben représentât. ^

Wifredo Lam
Animal. 1954. 
Tinta i paper 
retallat i enganxat 
damunt cartró 
Peter Borough.
45 X 62 cm.
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Tota l’Acadèmia de Sabadell, les tres sales, s’han vestit deis quadres d’en Ramon 
Noè. S’ha pogut veure del 26 de febrer al17 de març, quasi un mes que més aviat ha 
quedat curt ja que la quantitat de gent que ha passât per les sales ha sigut nombro- 
sa I si hagués continuât durant més dies segur que el públlc hi hagués continuant 
passant.

Això indica por una banda que es tracta d’un pintor apreciat a Sabadell. Estimât pel 
seu carácter, per la seva manera de saber escoltar a la gent, per la seva mirada que 
sap apreciar tot allò que només la mirada d’un artista pot captar. Això és la persona- 
lltat de l’home. Però no hagués sigut prou, si és important, però indubtablement no és 
el tot. I aquest tot el ve a ter l’obra.

Ramon Noè efectúa una creaciò que agrada a la gent, que té un públic Important. I 
a qué és degut això? En moites ocaslons els critics d’art quan veiem que una obra es 
massa reconeguda intentem de manera negativa treure-li valor i indicar que es tracta 
d’una creaciò decorativa, fácil... és a dir, fen servir termes pejoratius perqué no aca- 
bem d’entendre què és el que passa. En aquesta ocasiò no és aixi. L’obra d’en Noè 
no presenta cap d’aquests possibles problèmes, sinò tot al contrari. Es tracta d’una 
creaciò tècnicament acurada que arriba quasi a la perfecclô, per no dir totalment, en 
la que el dibuix està dominât. I no es queda aqui, no és tracta només de fer emprar la 
tècnica amb facilitât i bé, sinò que l’expressivitat també forma part del conjunt creatiu.

L’artista aconsegueix crear expressivitat, eis quadres parlen, expressen no només 
uns fets, sinò també eis sentiments propis de l’artista quan està pintant, quan tras
passa a la tela per mitjà de la mà allò que eIs ulls captem primer i aqüestes sensa- 
cions donen a l’obra vida pròpia.

Per si tot això fos poc, aquesta mostra ens presenta la història d ’un fet déterminât de 
la clutat de Sabadell, l’evoluciò histórica del mercat centrai, el seu funclonament en el 
mercat “antic”, les obres de rehabllltacló i el trasliat de les parades a altres Indrets de 
la ciutat. Ens presenta el mercat que ara no hi és, el mercat d’abans, amb les seves 
parades de fruités i verdures, de flors, parades d’exterior i d ’interior i després les 
obres, el mercat malferit, delxa de ser un Hoc de paraula i de gestos, de retrobament 
de les persones, de la quotidianeltat més pura a ser un Hoc on treballen uns quants 
obrers de la construcció, máquinas que feinegen, sorra, pois, terra moguda. I, on són 
les parades? En una nova ubicacló, les parades dels pagesos traslladades al racó del 
campanar on s’intenta recuperar aquella quotidianeitat anterior. Metamorfosis d’un 
espai que des de eis primers anys d’escolaritat eis nens treballen a l’escola, el mercat, 
les parades, malgrat cada dia i degut a l’evolució de la socletat I a les seves preses 
pocs siguin els nens que han tingut l’oportunitat de passejar-se per un mercat. Un Hoc 
que no pot deixar de respirar l’essencialitat més primària de la vida.

Ramon Noè ha efectuat una obra histórica plena de Hrisme i Sensibilität on es pot 
respirar la realltat més pura per mitjà d ’uns colors vius, d’una Hum que II permet jugar 
amb els clars-obscurs, d ’un dibuix ben délimitât, d ’uns personatges que caminen o 
s’aturen davant d’una parada efectuats de manera fresca i ràpida. Una obra dinàmi
ca com la vida mateixa i oberta a la mirada de l’espectador I a la realltat més pura.

L’Acadèmia de Belles Arts ha tingut el bon gust de realltzar una mostra que será difí
cil d ’igualar. ^
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SABADELLENCS
Il luminât per la claror divina
Joan Cusco

Manllevo el títol del poema "El Misteri de 
la Carn i de la Sang”, de Mossén Camil 
Gels, amb motiu del centenari del seu 
naixement a Pont Major, a la riba del Ter. 
Ell esdevingué un sabadellenc de Giro- 
ña. Aquí exercí de sacerdot, de poeta, 
d’escriptor, d’organista, de compositor, 
de Mestre i professor. Era estimât per 
tothom; de totes les classes socials. Per 
ell tots érem germans de Déu.

Fou Joan Vilatobà, fotògraf, pintor i 
professor que en una ocasió va dir-li: 
“A mi no em convencereu”. Mossèn 
geis ni ho intentà. Cada ocasió que es 
retrobaven solien saludar-se. Vilatobà 
feia el gest de treure’s el barret tot fent 
una lieu inclinació. Mn. Geis devia co
rrespondre amb un “adéu-siau”...

La meva amistat amb eli començà 
els anys setanta. I fou el 1975 que uns 
amies i admiradors del poeta vam edi
tar robra poètica de Mn. Geis aplega
da al llibre De Primavera a reravera. 
Sorti de la impremta de Joan Salient 
Ser., el reconegut impressor estimât 
com un dels millers del nostre pais. 
Cree que aquest llibre fou el darrer -o 
un dels últims- que s’imprimi en aque
lla acreditada casa. El llibre fou amb 
motiu del seu jubileu sacerdotal. Va 
editarse en rústica -mil exemplars- i en 
edició de bibliôfil -200 exemplars-. 
S’exhauriren ambdues.

Haig d ’evocar a l’amie comù Ricard 
Simó i Bach entre eis amies i admira
dors de Mn. Geis. Aquell “bon produ- 
te” -em refereixo al llibre- vam saer-lo 
promocionar i vendre’l. Recordo que 
en una ocasió que vam comentar-ho 
amb Joan Oliver se’n sorprenia per
qué “un llibre meu se’n fa una tirada de 
500 i feina hi ha a vendre’l”...

Després vam pensar fer un dise amb 
l’obra poètica i musical. Vam exposar-

li la idea -Ricard Simó i el qui subschu-. La idea va satisfar plenament Mn. Geis. 
Es van suggerir titols i vaig proposar el Música i paraula. Aixi es va fer. A la funda 
del disc s’hi inscriu: “Preludi, interludis i postludi d ’orgue. Execució, del propi 
autor. Cant, per la liederista Maria Teresa Boix, amb acompanyament d ’orgue, 
també de I’autor. Recital de poemas per la intèrpret Núha Candela, amb música 
de fons, extreta de partituras del mateix autor. Piano: Glòria Peig. Flauta dolga: 
Josep M. Pladevall, Lluis Vila i Miquel Humbert. La composició i realització de les 
dues cares d ’aquesta funda i de les páginas interiors, és obra de l’artista Joan 
Mauri i Espadaler. Aportaren llur coMaboració: Agustí Masvidal, Joan Monistrol i 
Lluís Brunet.”

El qui subscriu i Ricard Simó hi expliquem el “per qué” Música i parauia. També 
va coHaborar-hi en la seva edició l’amic Josep M. Relat.

Amb motiu deis seus 80 anys va celebrar-se l’Any de Mn. Geis “ i Quadern, que 
des del seu naixement s’ha honrat i prestigiat amb la seva valuosíssima coMabo
ració, s’ha adherit a aquest “Any Mossèn Geis” dedicant-li aquest monografie. En 
aqüestes págines es recull tot un batee unisón, afectiu, entranyable envers ell. És 
un testimoni escrit. I escrit està, estimât Mossèn Camil Geis.” És una transcripció 
del final del Pórtic de l’esmentat monográfic.

A la Diada de Sant Jordi de 1981 aparegué el llibre Ras i repás, de la coMecció 
Biblioteca Quadern. El próleg és de Leandre Amigó. Recordo la visita que vam fer 
a casa del prologuista acompanyant Mn. Geis. D’aquella visita vaig obtenir uns tes- 
timonis gráfics.

Mn. Geis publicó setmanalment al Diari de Sabadell durant un trienni litúrgic les 
Glosses Homilétiques (1981-1984). En una ocasió el comú amie Josep Casas 
Cunill (1926-2002) em proposà “Per qué no les publiquem en un llibre? En la 
coMecció de Biblioteca Quadern.” Eli era membre fundador de la Fundació Amies 
de les Arts i les Lletres de Sabadell. Mn. Geis li va plaure d’alló més aquella idea i 
des d ’aquell moment vaig col-laborar amb eli triant les il-lustracions per acompan- 
yar les glosses. Vam passar-hi bones estones. Vam contactar amb la impremta 
Gráfiques Canuda. Les visites que vam fer-hi ambdós allá en el carrer del Bot, 
núm. 13; d’allá sortien les proves per corregir les galerades. Aleshores Mn. Geis 
havia recaigut en la seva malaltia. Temíem que la publicació del llibre no fos a 
temps de veure’l... Estava a les Germanetes. Fou un captard de la tarda. Mn. Geis 
calia enllitar-se; jo vaig sortir de l’habitació. En aquell mateix moment arribava la 
titular de Gráfiques Canuda amb el primer exemplar que havia sortit. Vam esperar 
un moment. Vaig comunicar a Mn. Geis que portaven el llibre. La propietária de les 
Gráfiques (de la qual ara no recordo el nom) va posar-li a les mans. Mn. Geis som- 
hgué lleument... El contempló talment com si fos una reliquia...

L’endemó, assegut en una butaca, prop de la finestra, el vaig trobar amb el llibre 
a les mans... Era l’últim llibre seu que veia publicat. S’havia acabat d ’imprimir el dia 
18 de desembre de 1985, diada de la Mare de Déu de l’Esperanga. El fullejava len
tement i les págines semblaven com si les retingués en les mans, en la seva mira
da... Moria pocs dies després: el 16 de gener. sabadell ploró la seva mort. El seu 
record, però, segueix viu...
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Aquest any s’acompleixen cent anys del naixement de mossèn Camil Geis i 
Parragueres (Pont Major, Girona 1902-Sabadell 1986). Mossèn Geis va alternar els 
estudis eclesiàstics amb el conreo de les lletres i de la música. Els seus mestres 
de música a Girona van ser el pianista Tomás Mollera i el compositor Josep Barò. 
A Barcelona va estudiar orgue sota la direcció de mossèn Josep Colomer i va 
ampliar estudis de composició (harmonia, contrapunt i fuga) amb els mestres 
Sancho Marracó i Josep Barberà.

Abans de venir a Sabadell va ser organista i mostre de capella a Sant Feliu de 
Guixols. El 1929 va guanyar per concurs el cárrec d ’organista i mestre de capella 
de la parróquia de Sant Feliu, de Sabadell. Sacerdot, escriptor, compositor i 
poeta, la seva obra i la seva persona van arrelar en la societat sabadellenca que 
en serva, encara, un grat record.

La seva biografía musical consta d ’obres de carácter religiös i altres de carácter 
profá. Una bona sèrie de les religiöses han estât publicados en fascicles, desprès 
relligats, formant el volum Música religiosa. Les profanes, publicados també en 
fascicles i posteriorment també relligats formen el volum titulat Arxiu Musical. Fora 
d ’aquestes dues coMeccions va publicar Laudate eum... et organo, obres per a 
orgue: Nova Missa a la Mare de Déu de Nùria, amb acompanyament d ’orgue; 
Cobles de Jesús Infant, a cinc vous mixtes, per a agrupacions orfeèniques, i el 
càntic popular Pregària a la Mare de Déu de Togores.

Cal esmentar les seves aportacions musicals al teatro, en obres de tema nada- 
lenc corn El Nadal de la cançô, L ’Estel d ’Orlent I Nadales I pastors, representadas 
en diversos indrets de Catalunya. Sense oblidar, també, la gran quantitat de goigs 
que va escriure i musicar.

Pel que fa a la música per a orquestra, destacar la seva Fantasia cromàtica, 
estrenada per l’Orquestra Clàssica Municipal, de Sabadell, dirigida per Mateu 
Rifà, el 21 de maig de 1947.

Part de l’obra poètica i musical de mossèn Geis està registrada al disc Música i 
paraula, éditât el 1977 a iniciativa d ’un grup deis seus amies i admiradors, amb el 
propi compositor com a organista, la liederista Maria Teresa Boix, la rapsoda 
Núha Candela, amb acompanyament al piano de Glòria Peig i amb Josep Maria 
Pladevall, Lluís Vila i Miquel Humbert, a la flauta dolga.

La seva obra en prosa està aplegada al volum Pas i repàs, éditât per la 
Biblioteca Quadern el 1981, i la seva obra poètica, recollida sota el títol De prima
vera a reravera, forma part d ’una ediciò d ’homenatge d ’amics i admiradors del 
poeta amb motiu del seu jubileu sacerdotal (1975). El 1985 la Biblioteca Quadern 
va publicar el seu recull de glosses El nostre pa de cada festa. Camil Geis va ser 
proclamât Mestre en Gai Saber als Joes Florals de Barcelona, I’any 1971.

Quan mossèn Camil Geis va arribar a Sabadell, ciutat que més endavant el dis- 
tingiria com a Fill Adoptiu i Medalla d ’Qr de la Ciutat, la va saludar amb els versos 
següents:

FOTO: FLORENCI RIAL

En aquest inici del segle XXI la ciutat 
segueix en marxa però les xemeneies 
ja no fumegen al vent. En tot cas, les 
peques que resten apuntant al cel, cal 
que segueixin escampant al vent el 
record de personatges que, corn 
mossèn Geis, han contribuït notable
ment a escriure el Ilibre obert de la 
nostra història. IL

Aquí teniu una ciutat en marxa: 
les xemeneies fumejants al vent.
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SABADELLENCS
Noti fluola
Joan Cusco

Caricatura d ’Emili Hierro.
Del Ilibre A/fés Ceballuts 1992.

Nati Ayala ha exposât la seva recent obra a la Galeria Fidel Balaguer, de 
Matadepera.

L’obra d ’aquesta artista sempre té interés i desperta una justificada atracció. En 
aquesta mostra s’hi renoven ambdós conceptes a bastament.

En el Perfil de fa uns anys, deu per ser exactes, en el Ilibre Més ceballuts, deia 
d ’ella que havia “sortit del maro de Las Meninas, que ella tenia una ànima gran, 
que va pel carni de la vida i de l’art, de puntetes, sense pressa ni sense fressa... 
Que la seva obra, de color de terra, té lirisme i musicalitat céliques...”

Retrec aqüestes pinzellades perqué en aquesta nova exposicié aporta un tema 
musical; en ella apareix o bé s’instueix el violi, aquest instrument del quai Italia és 
la seva pàtria. Els primers instruments auténtics van fabhcar-se a Itàlia i italians 
foren les grans families de violers (són célebres entre altres els Amah, els Guarneri 
i els Stradivarius) ràcies ais quais el violi va assalir uns insuperable perfecció.

El dia de la inauguració d ’aquesta mostra va actuar un jove quartet de corda el 
qual harmonitzà amb els quadres exposats. Una agradable vetllada, doblement 
artistica.

Els que hem seguit la rajectòria d ’aquesta artista sabadellenca, llicenciada en 
Pintura a la Facultat de Belles Arts de la UB, doctorant-se entre 1987 i 1990, és un 
goig retrobar-se amb la seva obra, la qual té un segoli inconfusible. Té lirisme i 
musicalitat, ens repetim i no creo que desafinem en afirmar-nos-hi. Die jo...
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Diuen eis entesos que en 
Josep Ramoneda i Molins, filè- 
sof, periodista i director del 
Centre de Cultura Contem- 
porànla de Barcelona, és un 
dels joves pensadors més 
influent en eIs notables àmbits 
culturáis de Barcelona, corn 
també en el conjunt de la políti
ca catalana i espanyola. Els 
seus escrits a la premsa mante- 
nen un to de fermesa a l’hora 
de carregar les tintes contra les 
mallfetes de la derechona 
peperà] d ’estirar de les orelles 
eis capgrossos del naclonalis- 
me pactista: de cantar-ll les 
quaranta ais socialistes mara- 
gallians i zapaterlstes en gene
ral. Darrerament s’ha mullat de 
valent en diverses temàtiques que haurien de preocupar al comù de la gent. 
Entre d ’altres: Globalitzaclô; Xantatge del poder financer devant el poder politic; 
Nacionalismo, Federalismo i altres ismes...

Del tocar de peus a terra d ’en Ramoneda em quedo amb la defensa que fa dels 
treballadors de la Lear de Cervera, una prova fefaent de la deslocalitzacló del 
treball, un altre dels temes que amb la precarietat laboral, més rius de tinta fa 
corre. Les seves opinions tenen la deguda amplificacló radiofònica a tertùlies de 
gran volada. Ramoneda no para, com a persona que es mou, involucrada i com
promesa amb el seu pensament, dins el temps i l’espal que ocupa i preocupa a 
la seva clutat, el seu país I, molt especlalment, a la seva gent.

Josep Ramoneda va viure molt poc temps a Sabadell I es considera un barce- 
loní de soca-rel, com una persona forjada a partir d ’aquell nen de Cervera, pas
sât per estudiant a Olot, filósof i periodista a Barcelona i una breu pausa de malait 
a Sabadell. Gairebé sempre d ’un costat a l’altre “donant fe” de la vida notarial del 
seu pare En Ramon Ramoneda Viver, ell sí, ben arreiat a Sabadell I membre que 
fou del patronat fundador deis Amics de les Arts i de les Lletres de Sabadell, edi
tor del nostre Quadern.

Al despatx del Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona (CCCB), al 
carrer de Montalegre vam tenir ocasló de conversar a primers de març.

Com a director del Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona cal supo- 
sar que estás satisfet perqué l’any 2001 ha estât excepcional per quantitat de 
visites, com també per la qualitat de les mostres.

Diría que hem arribat a la velocitat de creuer amb més activitats que mal. 
Globalment el perfil de l’any és molt bo amb algunes iniciatives que al meu enten

dre han estât molt intéressants. 
Experiències tan singulars com: I’ex- 
posició Pegaso, o l’exposició Africas o 
la Ciutat deis Cinéastes...o el Cana
letto de Venécia. Exemples de realit- 
zacions que demostren tota la gamma 
de registres d ’aquesta Casa. Es a dir, 
les diferents maneres d ’interpretar la 
museologia. També hi ha hagut activi
tats intéressants amb barraja de disci
plines diferents. Hem avançât, i molt, 
en el Centre de Documentació. En fi, 
globalment ha estât un any bo. 
Creiem que cal seguir amb els projec- 
tes culturáis que marca l’estratégia 
d ’aquesta Casa i fer-los amb la millor 
qualitat possible. Entenc que és molt 
important en una institució cultural de 
carácter públic que el nombre de visi
tants sigui molt gran... Ciar que per mi 
no será mai aquest un criteri d ’avalua- 
ció. Ho die ara quant hem tingut molts 
bons résultats i ho dirla igual un any 
que n’hi haguéssim menys.

El ganxo de Gaudi, com altres 
punts destacats de la programació
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d’enguany, ¿poden arribar a superar 
el record del 2001?

A mi de l’Any Gaudi el que m’interes- 
sa és l’enorme qualitat de l’exposició 
que farem aquí: Univers Gaudi, que 
recull tant les influències rebudes per 
Gaudi corn les Influències donades 
amb la seva experièncla en el propl 
taller de l’artista. Això és el que inte
ressa i així ho ha interprétât en Juanjo 
Lahuerta que ha fet un treball extraor
dinari i que tots els visitants tindran 
ocasió de veure ben aviat. De l’ano- 
menat “Any Gaudi” creo que una 
vegada més la ciutat de Barcelona ha 
cornés un error molt característic, 
com és el de programar milers d ’actes 
i milers d ’exposicionetes pensant que 
la quantitat de posar en solfa moites 
coses es el que realment dona 
Importancia ais esdeveniments, quant 
moites vegades el que s’hauria de 
valorar de la commemoració es crear 
peques mostres i totes elles ben fetes.

És evident que el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona s’ha 
consolidât des de la seva posta en 
marxa l’any 1994. Durant eis primers 
anys, li van caure una pluja de criti
ques pel costat convergent. Amb la 
perspectiva dels anys: ¿podem

CERVERA -  OLOT -  SABADELL

Cervera com a Hoc de naixement, on hi vas viure fins els vuit anys. 
Vas créixer amb la certesa que un dia veuries el mar...

Va ser un fet absolutament casual que un dia veies el mar des de 
Montjuic. És una d ’aquelles primeras imatges que tinc de la infantesa i 
probablement aixé te a veure

amb que eIs paisatges industrials siguin eIs meus preterits. Potser per 
la barreja del descobriment del mar amb la presèneia d ’una zona portua
ri que és un element fort.

Un elennent fort, intueixo, que va provocar en una criatura 
de vuit anys ei trasbals de sortir d ’un mar de terra sega- 
rrenca amb ones de biat, ordi ametlles, oiiveres i cims piri- 
nencs a ia ratila de l ’horitzô.

Olot fou un altre indret on va anar a “donar fe” notarial el teu pare i 
tota la familia. A la capital de La Garrotxa començares a fer periodis- 
me...

...A l’emissora Ràdio Olot i al setmanari Olot Misión i estudiant dels 
Escolapis. Amb Cervera hi tinc uns vineles més forts, més atavies, més 
sentimentals. Amb Olot m’uneix una part més torta de la biografia d ’apre- 
nentatge, d ’establiment, de construcció de relacions. Malgrat que Olot 
pot semblar més bonic que Cervera, pesa molt més i m’impressiona més 
el paisatge de Cervera. En canvi Olot ho conservo en el record corn una 
part més quotidiana de la meva vida.

Amb motiu dels 50 anys de Ràdio Olot em pogut veure 
fotos als diaris d'un Ramoneda adolescent fent eis seus 
“pinitos” radiofònics envoltat per un nombrós grup de piu- 
milles que amb el transcurs dels anys han arribat a la Pro
fessionalität. Se’l veu ja amb cara de fHôsof jove...Un rostre 
preocupat pel futur.

D’OIot a Sabadell te’n queda, cree, un record minim: Un record malal- 
tis.

De Sabadell en tinc, efectivament, molt pocs de records, excepte eis 
estrictament familiars. De fet el més desagradable foren eis tres mesos 
pel patiment d ’una greu malaltia .Quan el meu pare s’estableix a la nota
rla, jo ja portava uns anys vivint a Barcelona. Els meus lligams, de viure 
amb continuitat a Sabadell, han estât de poc més o menys d ’un any.

Noto que passa de puntetes sobre el desti sabadellenc.
Ciutat de paisatge industriai per bé que no disposa de port.
Com aquell somni fet realitat del nen que un dia va quedar 
impressionai per la barreja del mar i les fàbriques. Ja porta 
anys vivint a Barcelona i la capitai vallesana queda com a 
sancta sanctorum de la reserva familiar.

El color de Barcelona, segons Ramoneda, és el blau. La imaginació 
diu que Barcelona és d’aquest color perqué té molt cel i molt mar. 
Canviaria Barcelona per...

...Per Paris, però per pocs Hoes més. Paris continua sent la ciutat per 
antonomàsia, malgrat la competència de Nova York. Sóc molt urbà, jo, 
que quedi ciar.

FOTO: MARTA FONT
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catalogar l’activisme cultural del CCCB com a consoli
dât, o és un més deis promoters o contenidors de recur
sos del consum cultural o de l’avantguarda cultural de la 
ciutat ?

Cree que el nostre paper a la ciutat ha quedat plenament 
consolidât. A mi mai no m’han arribat grans critiques des 
del món cultural nacionalista. Va haver-hi en principi una 
certa desconfiança que en va manifestar personalment el 
propi president Pujol...I es que la idea d ’un centre cultural 
sobre les ciutats, per definició, els hi creava un perjudici, 
es a dir, els hi semblava sospitós de no sé quantes coses.
La política del CCCB ha estât evident: un Hoc ampli d ’aco- 
llida de projectes culturáis que jugant un paper decisiu en 
el món cultural dels darrers anys, fins i tot superior al que 
jo hauria imaginât inicialment.

Mestissatge cultural, interculturalitat, ¿potser aquesta 
doble expressió impulsa un ait percentatge deis vostres 
projectes?.

Aixb del mestissatge sempre em fa una certa por. El mes
tissatge sempre és el que s’imposa ais altres i se’ls “jala”.
Més aviat parlarla de pluriculturalitat i, evidentment, una de 
les caractéristiques del CCCB és que procurem tractar 
absolutament igual a un artista de Nova York que a un de 
Burkina Faso...o de París o de Bangla Desh.

Amb la recent inaugurada CaixaForum, com ja fa 
temps amb el Centre Santa Monica i alguns altres de l’Á- 
rea Metropolitana o del Vallès, la competéncia és cada 
cop més forta...

Afortunadament ha crescut molt la competéncia en 
aquesta ciutat i els secs voltants. Quant nosaltres vam obrir 
el 1994 era un moment especialment gris en que gairebé ens sentíem en situació 
de monopoli, i ara han sorgit molts projectes i molts d ’ells força intéressants. Jo 
contra tot plegat només en tiñe un motiu de satisfacció que, albora, ens exigeix a 
tots programar amb suficient interés per atreure el públic cultural d ’aquesta ciu
tat que salta a la vista que ha de créixer i que te a l’abast bones ofertes.

La polémica Madrid/Barcelona ha estât en els darrers temps un débat obert: 
¿Es una realitat tant en el camp económic-empresarial-polític com en el 
socio-cultural?

Són polémiques una mica interessades. Una mica mediátiques en el sentit, en 
aquest cas, una mica pejoratiu de l’expressió. ¿Qué Madrid té més avantatges 
pel fet de ser la capital de l’Estat?. Dones, sí. Perqué indubtablement el fet d ’ha- 
ver-hi el poder politic exerceix un factor d ’atracció important. ¿Qué Barcelona i 
Catalunya no tenen una economía prou forta per poder contrarestar aquest 
poder politic? Dones, sí. Recordem que és el mateix que passa a Itália entre Milà 
i Roma, amb la diferéncia que Milà és la capital de la Lombardia, la primera regió 
europea i Barcelona la capital d ’una regió mitjana que just ara acaba de superar 
el llistó de la meitat de la mitjana de les regions europeos...Els fets son així i pro- 
pis d ’un govern i d ’una societat que concentra els centres de decisió a la capital 
política, Catalunya malgrat la seva forta competitivitat industrial pinta cada cop 
menys en la presa de decisions...Ciar que a Madrid li passa de manera semblant, 
i cada cop més, respecte deis sistemes emprats per les multinacionals que tenen 
els punts neuràlgics ce planejaments lluny d ’Espanya...Barcelona el que ha de 
fer és obsessionar-se menys amb Madrid i intentar definir que és el que vol ser:
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quin és el model que vol seguir i cercar el seu Hoc en un 
món global.

Tertuliá a la ràdio i columnista molt llegit a la premsa. 
Diríem que molt escoltat i molt llegit pels uns i pels 
altres. Una sana barraja de filósof-periodista .

No em sembla res excepcional. L’ùnica cosa que cele
bro es el no haver acabat d ’integrar-me plenament a cap 
deis gremis en els que he estât: Ni al de directors de 
museus i centres culturáis, ni al de periodistes, ni al de 
filósofs. La qual cosa m’ha donat una Ilibertat extraor
dinaria. Mai no he sentit el pes gremial damunt meu. Els 
col-legues saben que aquí hi estic de pas i que per tant 
no sóc un competidor que voi “robar-los” llocs de teina. 
De la mateixa manera que en el món del periodisme 
sabien que el que a mi m’agrada és escriure sense invo- 
lucrar-me en directrius redaccionals, com en el món de 
la filosofia mai no he tingut pretensions académiques 
especiáis. Tot p legat— insisteixo— és el que m’ha donat 
una Ilibertat més gran.

El nacionalisme catalá de Pujol és tabú ais ulls del 
Partit Popular, com també quant senten a dir fédéralis
me a Maragall, autodeterminació a Carod Rovira, o 
soberanísme a l’Arzallus. Salvant les distáncies i a 
restii del Dr.Sardá i Salvany: El fédéralisme, ¿és 
pecat?

El fédéralisme és un model molt explotat, molt conegut, 
molt utilitzat. Tampoc no estic segur que sigui una fórmu
la federalista la que hagi d ’adoptar aquest país, encara 
que en part ja se li sembla. Cree que s’ha d ’intentar amb 
el débat sobre la qüestió deixar els tabús i prejudicis de 
cadascú a un costat i intentar buscar la manera de que 
tothom si pugui sentir còmode. Ciar que aixó és extre- 
madament complicat perqué les resisténcies són molt 
altes i, a més, està provat que malgrat tot encara avui el 
nacionalisme és de les peces segures que donen rédits 
électorale. Menys que en altres moments, però en 
segueixen donant. Partant, demanar-li al senyor Aznar i 
al senyor Pujol que renunciin al seu nacionalisme, és 
demanar massa perqué saben que en gran mesura 
poden perdre les eleccions. També és veritat que el curs 
de les coses, el curs deis fets, fa que l’aportació deis ciu- 
tadans pels diferents nacionalismes, al menys en la 
situació espanyola, sigui molt més descafeínada que fa 
un cert temps.

Sense deixar el tema: Si Maragall torna a guanyar; 
però aquest cop tant a les urnes com a la Ilei de Hond, 
consideres que farà una política semblant de la coali- 
ció CiU.

És evident que Maragall és corn és. Un dia em pregun- 
tava un dirigent politic madrileny: "Si guanya Maragall, 
¿canviaran molt les coses?” Li ho vaig aciarir aixi: "Em 
preguntes si seguirà venint a La Monoica a explicar-li al 
president de torn corn s ’ha de fer Espanya?. Dones, si, 
seguirà venint a La Moncloa”. Si en un article plantejo la 
pregunta; “Gobernar, per qué?, dirigida a Maragall, és

FOTO: MARTA FONT

perqué jo cree que els partits d ’esquerres han de començar a 
pensar qué volen ser quant siguin grans. Per fer el mateix que 
fa la dreta, ja ho fa la dreta, i a vegades fins hi tot ho fa millón..A 
mi em sembla que amb l’excusa que s’han de guanyar les prô- 
ximes eleccions, l’esquerre no està definint unes respostes cla
res a la situació en la que ens trobem. Un exemple: Acaba de 
passar en aquest pais un fet que posa molt de manifest els pro
blèmes de fons de la situació en que ens trobem, em refereixo 
al cas del tancament de la fábrica Lear de Cervera i que bé a 
demostrar-nos dues coses: Primer, l’estratégia de deslocalitza- 
ció, es a dir, d ’utilitzar les possibilitats d ’intervenir amb uns 
espais del món contra altres per abaratir el cost del treball i 
corn a consequéneia d ’aixô un problema que és molt greu que 
crée que definirà el futur immédiat i que per tant cal que es 
comenci a apuntar solucione: la desvalorització del factor tre
ball. El treball és ara un component cada cop més petit d ’un 
producte, un factor amb menys valor. Aixó, evidentment ha de 
tenir conseqüéncies importantisimes en la societat...

...El téxtil també va deslocalitzar fa un munt d’anys; Les 
colônies febrils de l’eix del Llobregat i del Ter, els vapors de 
Sabadell. El tema no és nou.

Era ben diferent. No és comparable. Ara hi ha una deslocalit- 
zació a nivell global. És juga amb uns països per fer pressió 
sobre d ’altres. Ara anirem a Polònia perqué és més barat... Un 
procès que és jugada d ’estratégia de potente multinacionals. 
Els teus exemples, especialment els de Sabadell i Terrassa, era 
la crisis provocada per un final de cicle per la obsolescéncia de 
les empreses, amb una certa incapacitat per readaptar-se a la 
situació de competitivitat i d ’obrir-se a mercats nous.

Pel que expliques la nova economia global margina la 
maquinaria política dels països, fins hi tot els ries i democrà- 
tics. En paraules plañeres: Un xantatge empresarial igual a 
la postura resignada dels governs.

Un dels problèmes gravíssims del temps recent és aquesta 
separació entre poder i política que fa que la política sigui molt 
incapaç, molt impotent davant dels canvis d ’escala en el sis
tema econòmic-financer. Perqué queda ciar que el poder, 
l’auténtic poder, està en un altre cantó... Aquest és un deis 
problèmes greus del moment, repeteixo. ^
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COL-LECCIO TEXTOS FILOSOFICS

».osep Ramoneda i Molins és un deis autors de 
la CoMecció Textos Filosófics.

És una coMecció que vam iniciar ja fa molts anys amb el Pep 
Clalsamiglia i en Pere Lluís Pont a l’Editohal Laie, i que després va con

tinuar Edicions-62. És una coMecció important tota vegada que és 
’intent més sistemátic de traduir tots els clàssics al catalá. És 

una llista tancada on hi ha des d ’Aristòtil i els pre-socrà- 
tics....fins a Michel Foucault. Es a dir, les obres principals 
de la història de la filosofia seleccionadas amb un criteri 
el més objectiu, i partant ecléctic possible. S’hi poden 
trobar: les Critiques, de Kant... El diseurs del mètode... 
Els Diàlegs de Plató... Com et die, cent cinquanta 
obres.

CULTURA MES CREATIVA 
EN PLENA LLIBERTAT

Hi ha qui sosté que la cultura catalana perd pistona
da en época de llibertats, que l’element creatiu s’es- 

forga més en circumstàncies adverses.

Això no ho he cregut mai ¡. El nivali cultural de 
Barcelona és més gran ara que al final de la dictadura, 
que era d ’un àmbit molt reduit. L’espai naturai per la cre- 
ació cultural és, sens cap mena de dubtes, viure en 
piena llibertat politica i pertant de pensament i d ’ inter- 

canvi d ’idees.... Sovint solem sentir la ploranera sobre 
l’enfonsament del Titànio... i del retard cultural. En aquest 

país fallen les coses que ja sabem: La falta de tradició d ’una 
Universität potent i investigadora, com falta un sistema edito
rial prou fort com el que tenen els franceses, que és el que 
marca la diferéncia entre la capacitat d ’imposar, o no, les 
modes mundials. Fallen totes aqüestes coses que ja sabem. 
Però la potencialitat cultural de Barcelona no em sembla infe
rior a la d ’altres ciutats i amb aixó cree que s’ha de desmitifi
car una mica conceptes antics i antagónics. Cal perdre la 
por. La meva experiéncia després d ’haver trebaliat amb els 
principals centres culturáis europeus, és que en ordre a la 
creativitat cultural no els hi tenim res per envejar, excepte 
una cosa: Pressupost per tirar endavant un immens cúmul 
d ’idees i projectes que no paren de brollar de la creativitat 
cultural. A
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Amb una colla d’amies, un servidor va 
fer una curta estada, d’un dia, a Morta de 
Sant Joan, seguint les recomanacions 
-certament justiticades- de visitar a- 
quest poblé. Està situât a la Terra Alta, a 
un pas de la confluència geogràfica de 
tres régnés de la nostra Confederació: 
Aragó, València I Catalunya. Sempre 
parlem de cuina, i aquest cop també en 
parlarem, però voldria explicar-los algu
nas coses del Centre Picasso que hi ha 
al poblé.

Iconoclasta com el propi pintor, el 
museu no mostra altra pega original que 
el banc de treball que fou del fuster del 
poblé, i que apareix en un dibuix del pin
tor. Com haurien pogut fer un museu 
Picasso, si no? El més petit apunt de l’ar
tista val un ronyó de la cara. Per reunir 
una mínima coHecció d’obra, caldria 
una fortuna. Deixant de banda, dones, 
una hiperbólica i irrealitzable acumula- 
ció d ’originals, el senyor Josep Palau i 
Fabre, que sap que els Reís són els 
pares i que el diner púbiic no s’esmerga 
en aqüestes iniciatives, va tocar de peus 
a terra -que és la manera de ter coses 
útiis- i va suggerir a una colla d ’entusias- 
tes del poblé, l’endegament d’aquest 
museu de facsimile. I, amb força més 
dificultats del compte, el van fer\

Resulta que Picasso, jove noi de pis 
amb una salut insuficient, va anar a pas- 
sar-hi una temporada; concretament, 
l’estiu del 1897, per l’època en qué com
pii els disset anys, per invitació de 
Manuel Pallarás, un company hortanenc 
de Llotja. El seu amie li va dir, més o 
menys: «aquesta escarlatina se’t curará 
al meu poblé, fent vida sana I menjant 
arregiat». Després d’uns dies d’estada a 
casa d’en Pallarás, ell i Picasso es posa
ren a fer vida de boscater, dormint al ras, 
en coves o en alguna balma. Allà, dibui- 
xaren i pintaren tot el que els semblà 
dibuixable o pintable. Vivint al bosc, 
Picasso, a més formar-se artisticament, 
dibuixant I pintant tot el dia, aprengué 
algunes coses véritablement importate 
de la vida: que si tens fred, cal que facis 
foc, i que per fer foc, cal que cerquis 
llenya, que l’amunteguis bé i que l’en- 
cenguis. En una paraula, que cobrir-se 
les necessitate, demana un cert esforç. 
Cosa que convindria que sabessin 
també la canalla d ’avui, acostumada a 
tenir uns pares de «tarifa plana» (tot està 
inclòs en el preu, nomèe cal ser fill).

CUINA
Morto de Sont Joan
Joan-Antoni Ferrari

Picasso resumí la seva estada en una 
frase: «tot el que sé, ho he après a 
Morta».

Tornant al museu. A l’entorn d’aquesta 
frase, sense la limitació d’exhibir fons 
propis, ha estât muntada, didáctica- 
ment, una visió de l’evolució de l’estil 
picassià i les seves connexions amb 
Morta. L’han instal-lat en un antic edifici, 
que anteriorment fou hospital. Després 
de visitar-lo, hom pot pujar a donar un 
volt pel centre del poblé, que té racons 
d’una plàstica remarcable, i acabar a la 
plaga major, voient el baleó des d’on, en 
una segona estada, Picasso dispersó, 
amb un pareil de trets a l’aire, unes bea
tos que l’increpaven, perqué vivía en 
concubinat amb la seva amistangada de 
llavors, Fernande Olivier. Poden acabar 
el recorregut a l’Ecomuseu deis Ports 
-ara, ja, declarats pare natural. Aquest 
museu també té una característica insó
lita, però de signe contrari. Des del terrât 
de l’edifici, els Ports es veuen al natural. 
Directament. En original rigorós. Abai- 
xant una mica els ulls, un fris de ceràmi
ca dóna els noms dels principals acci
dents i construccions que apareixen a la 
vista. Grandiós i sever paisatge, per ser 
pintat a cops de pinzell, amb un punt de 
contundèneia. Un servidor, va arrodonir 
la visita amb la compra d’un remarcable 
quadernet de receptes, proporcionados 
per algunes senyores del poblé: «Cuina 
tradicional d ’Morta», publicat per l’Asso- 
ciació de veins. Man tingut l’encert d’es- 
criure’l utilitzant les seves formes dialec- 
tals, cosa que II dóna un encantador i 
suplementari perfum d’autenticitat. Aquí 
en va una:

Cananes farcides
Ingredients: cananes grossetes, ou 

dur, all i julivert, oli, aigua, farina, ceba 
ratllada I sai. Picada: all, julivert i ametles 
torrados.

Elaboració: Se netegen les cananes I 
se separen les potes i les aletes per al 
farciment. Trinxem l’ou dur a taquets, 
tallem les potes i les aletes de les cana
nes ben petites i ho barregem en l’ail i

Autoretrat. Picasso. Barcelona, 1899-1900. 
Carbonet sobre paper, 22,5 x 16,5 

Museu Picasso, Barcelona.

julivert trinxats, ho saiem tot i farcim les 
cananes mirant de no repretar-les que, 
si no, peten al coure. Tanquem les cana
nes en un palillo i li xafem les puntes per
qué no se reventón les unes a les altres.

Escalfem l’oli en una Cassola de terra, 
hi fiquem les cananes i les coem a foc 
lent fins que rossegen; les reservem en 
un plat i a la mateixa Cassola sofregim la 
ceba i la farina i, quan està rossa, fiquem 
les cananes i les cobrim d’aigua; les 
dixem coure fins que el suc se reduix a 
la meitat. Arribat este punt traem les 
cananes, les tallem a rodanxes de dos 
dits i les tornem a incorporar al guisat.

Mentrestant preparem la picada i l’afe- 
gim a la Cassola al final de la cocció, 
dixem bullir uns deu minuts i servim. 
(Recepta cedida per M- Pilar Antolí Badia).

Un altre element de curiositat rau en 
qué la recepta utilitza cananes {todaro- 
des sagittatus), en comptes de l’habituai 
calamars {logilo vulgaris). Per aquesta 
banda, estem acostumats a considerar 
la canana un substitut d’inferior qualitat, 
del calamars. La recepta, per altra part, 
és àmpliament coneguda. De petit, n’ha- 
via menjat a casa; a Mallorca també la 
tenen per una recepta tradicional. I pel 
que fa a la idea de farcir el cefalòpode, 
és antiquissima: al llibre del Sent Sovi, 
del segle XIV, ja hi ha un capítol «qui 
parla de con sa deu coura calamàs al 
fforn», farcite amb les ales, les potes i 
nous trinxades.

Si hi van, aprofitin també per tastar el 
crestó en escabetx. El crestó és el cabrit 
de la cabra blanca autòctona dels Ports, 
reintroduïda després d ’haver arribat 
quasi a l’extinciô total. La combinació de 
l’escabetx amb una earn, em va deixar 
intrigat. No en vaig poder menjar i no 
pue donar, per ara, més details, perqué 
a la Fonda Miralles - l ’establiment on el 
fan- estaven saturate pels banquets de 
primera comunió. Però hi ha més dies 
que llonganisses, i tornar a Morta no és 
cap molèstia. Ben al contrari.

 ̂ vegeu l’opuscle «Centre Picasso d’Horta». Editât 
pel Centre Picasso d’Horta, octubre 1992. fL
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Resignáis a la grisor i al fracás, espectadors passius, des de fa uns quants anys, 
d ’un fútbol mediocre i insubstancial, la victoria ais quarts de final de la Lliga de 
Campions se’ns ha presentai com un èxit extraordinari. Probablement ha estât 
degut a la manera com s’ha produit, però el cas és que, si som minimament objec- 
tius, hem de concloure que eliminar el Panathinaikos, un equip europeu de segona 
fila, no és pas un fet tan rellevant. L’escandalôs -I hi vam ser ben a prop- hauria estât 
no haver-ho fet.

Si, jo era al camp -sóc home de fe incommovible- i pue explicar tot el que hi va 
passar, partant, amb pèls i senyals. Poe després de fer l’entrepà, però quan enca
ra no estàvem animicament préparais per a cap xoc convulsiu, Konstantinou, total- 
ment sol, sense cap company que l’ajudés, va desfer-se de De Boer amb la màxi
ma facilitai i va clavar la pilota al fons de la porteria de Bonano. Tres minuts després 
-només n’havien passai onze-, enmig del més absolut desconcert, Liberopoulos es 
va plantar a l’àrea pelila en óptima posiciò de gol i només la cama providencial de 
Cocu va poder evitar el desastre. Encara no havíem arribat al quart d ’hora i el cor ja 
ens anava a mil.

Després l’equip va voler reaccionar. El joc, conduit per Xavi -a qui Rexach fa 
jugar només de tant en tant, en una mostra d ’inhabitual perspicàcia- va adquirir, al 
mig del camp, una mica de sentit. Davant, però, vivíem l’habitual acumulació de 
despropósits de tota la temporada: passades de Coco i Overmars dirigidos a no sé 
pas qui, moviments inútiis i ensopegades voluntáries d ’un Rivaldo cada vegada 
més egoista amb la pilota ais peus i gairebé cap ocasió clara davant de la porteria 
grega. Aixi les coses, l’empat de Luis Enrique, que Rivaldo va estar a punt d ’evitar 
en un altre dels seus entortolligaments, era, a mitja part, un gran résultat.

No sé per qué -renuncio a fer d ’endeví-, però, a la represa, el Barga va viure un 
tumultuós atac d’histéria, dividit en dues parts. A la primera, va fer dos gols i va 
estar a punt de fer-ne un altre: una mena d ’imparable vendaval que colpejà eis 
grecs i que no admetia cap possible resposta. A la segona, va haver de defensar- 
los, no sé si empès pel rival o mogul per la inseguretat i la por. El fet és que la pilo
ta no es movia del nostre camp i, al darrer quart d ’hora -el partit es va allargar set 
minuts inacabables-, quasi ni sortia de l’àrea.

Van ser quinze minuts patétics. Pilotes bombados sobre la porteria una vegada i 
una altra; els nostres endarrerits i traient-se-les del damunt fos com fos; Bonano com- 
mocionat en una sortida suicida que potser va evitar un gol; Puyol desviant, sota els 
pals, una rematada decisiva; Reina salvant un pareli de centrados enverinades; un 
jugador grec enviant arran de pai, al darrer moment, una pilota que no va entrar de
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miracle, i el públic, literalment espantat, 
fent pinya amb l’equip en un nou acte 
d’inusitada fidelitat. Imagineu-nos com 
vam respirar tots -jo també, és clar- 
quan es va acabar aquest martiri.

Ens vam classificar aixi. Sense la més 
minima estructura d ’equip, sense sa
ber a qué jugàvem i demanant l’hora 
com uns desesperáis. I després d ’ha- 
ver fet el ridicul a Atones i de no haver 
guanyat ni un sol partit a casa a la se
gona Iligueta de la Champions.

El nostre objectiu a la Lliga, corn la 
temporada passada, és assalir la quar
ta posiciò per poder tornar a anar a 
Europa l’any que ve. I, quan esche a- 
quest article, és a punt de comengar la 
semifinal contra el Madrid. El pitjorque 
podría passar, malgrat desitjar-ho tots, 
és que l’eliminéssim: seria una trista 
manera de tornar a amagar el proble
ma de fons. _
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Visites organitzades exclusivament per a grups

Dates
EIs matins al llarg de tô t l'any

Durada de la visita
D e  les 9'30 a Ies13 h

Nombre de participants
Vlàxim 60 persones

Recorregut de la visita
Trobada als jardins de la Caixa de Sabadell.
A continuado es visitaran l'edifici Central 

l'edifici de l'Obra Social, després el grup es 
desplaçarà a Can Deu per visitar la masia i 
el museu d'eines del camp.

Preu
Gratuit. No están inclosos eis desplaçaments.

Informaciô i inscriptions
Tel. 93 319 10 64 (de 9 a 14 h)
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DE LA TRADICIO PAGESA 
A L'ESPLENDOR MODERNISTA
Visita ai patrimoni arquitectònic de la Caixa de Sabadeii

Visites organitzades exclusivament per a grups

Dates
Els matins al lla'g de to t I'any

Durada de la visita
De les 9'30 a les13 h

Nombre de participants
Màxim 60 persones

f  Recorregut de la visita
Trobada ais jardins de la Caixa de Sabadeii.
A continuado es visitaran l'edifici Central 

N i l'edifici de l'Obra Social, després el grup es 
‘ desplaçarà a Can Deu per visitar la masia 

el museu d'eines del camp.

Preu
Gratuit. No están inclosos eis desplaçaments.

Informaciô i inscripcions
Tel. 93 319 10 64 (de 9 a 14 h)

FUN DACIÓ
Caixa de SaiMcIell
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C o rto  del d irecto r

El present Quadern arriba a les vostres mans amb un nou “Plec” a afegir a 
la llista de documents que hem anat acumulant en els darrers números.

Ara ens arriba en forma de reflexió doble: d ’una banda amb forma d ’arti
cles que analitzen la situació de la nostra llengua ais diferents territoris de 
parla catalana: liles, País Valenciá, Franja de Ponent, Catalunya Nord, 
l’A lguer i el Principat. La presentació de l’acte célébrât el 19 de juny a 
carree de Carme Junyent, máxima especialista a casa nostra sobre la situa
ció de les anomenades llengües m inoritzades, arrodoneix un document 
únic, rellevant i aclaridor en força aspectos malgrat la diversitat aportado- 
nal de cada un.

La segona part, elaborada grácies a la tasca de tres escoles de la ciutat, 
esdevé una mostra palesa de la capacitat expressiva deis joves estudiants 
sabadellencs des deis 3 i fins ais 18 anys. Toni Calmases i Josep M. Ripoll 
ha reflexionat també sobre aquest apartat en la presentació esmentada, de 
la qual ja us en farem cinc céntims passada la canícula.

A aquest docum ent extraordinari, s ’hi afegeixen dos noms propis més, el 
d ’Anna Tortajada, sabadellenca d ’origen que ha posât al descobert, amb 
gran éxit, la situació de les dones a l’Afganistan, i que ens ofereix també la 
portada del present número; i el de lorgos Seferis, escritor grec emblemà- 
tic de la postguerra, de qui oferim en exclusiva unes traduccions de poe- 
mes, inédits a casa nostra.

Tot p legat mostra l’esforg constant per oferir productos de qualitat des 
d ’un voluntariat impagable. Novament gracies a tots, coMaboradors, subs- 
criptors i lectors en general.

David Serrano

Els textos signats reflecteixen l’opinió 
personal deis autors respectius.

f u n d A c ió
Amies 

de les Arts
i de les Lletres 

de Sabadell

Passeig Manresa, 26 • SABADELL 
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LLETRES
longos Seferis (1900-1971)

Albert Andrade

A íy o  àKó^a
Bà iôoDfit xì  ̂ àjxuyÔaîuiÈi; v' àvBiÇoov 
tà  fiápM.apo và Xápnouv ctòv ííXio 
xfj tíakatfaa và iiupati¡¡£i

X.iyo àKÓpa,
và (THKiuBoupe Xiyo \j»T|>uÒT£pu.

Una mica encara 
veurem fiorir els ametllers 
els marbres brillar en el sol 
l’onejar de la mar

una mica encara,
elevem-nos una mica més eniaire.

“...penùltim poema del recull LIegenda... [en] commemo- 
ració del Centenari del naixement a Esmirna, Asia Menor, 
de lorgos Seferis, Premi Nobel de Literatura l’any 1963 i un 
dels mi Hors poetes i intel-lectuals europeos del segle XX." 
Potser no és aquesta la millor manera de començar un 
escrit de caire divulgatiu, però amb aqüestes últimes 
paraules, reproduïdes aquí a partir d ’un diptic en què apa- 
reix la seva traducció del poema de Seferis, solia referir-se 
al poeta grec el mestre Alexis Eudald Solà\ que ens deixà 
no fa gaire; i creo que la consideració, aquesta sí, és un 
bon punt de partida. Segurament a causa de la poca difu- 
siô de l’obra de Seferis a casa nostra, pot semblar una afir- 
mació agosarada, però a países com Franga i el Régné 
Unit no sobta en absolut. Precisament, l’exeMència de la 
seva poesia es troba en el fet d ’haver conjugat sense 
desequilibris les influèneies dels corrents literaris euro
peos, tant de l’ambit anglosaxô corn del francés, amb la 
més pura tradicié grega, d ’altra banda, l’aportacié més 
important de Seferis a la literatura europea.

El 1900 Esmirna, pàtria de lorgos Seferiadis, nom autèn- 
tic de lorgos Seferis, era el centre maritim i comercial més 
important de la Mediterrània oriental i mantenía un marcat 
carácter grec. Era també el centre ideològic fora de l’estât 
grec de la “Gran Idea’’̂  Els primers anys de Seferis van 
transcórrer entre aquesta ciutat i el poblé d ’Skala, on la 
seva familia tenia una casa; Esmirna representava per a

Seferis al despatx de casa seva a Atenes (1960)

Seferis un mon tancat, l’ambient opressiu de l’escola, les 
exigéneies del pare; Skala, en canvi, l’ambient distés de les 
passejades i els banys al mar, les converses amb els mari
ners; aquesta dicotomía es mantindrà al llarg de la seva vida 
representada, per una banda, pel compromis que requería la 
seva feina de diplomàtic i, d ’altra, la seva dedicacié a la poe- 
sia.Va ser durant aquesta época que Seferis entra en contac
te amb els clàssics grecs i amb la cançô i la literatura popu
lare gregues^ i s’imprégna de la “Gran Idea”.

Quan comença la primera guerra mundial tota la seva fami
lia es trasllada a Atenes. De seguida Seferis s’adona que no 
pertany al mén d ’Atenes, se sent un estrany en la seva propia 
terra. Aquest sentiment de esarrelament el marcará al llarg de 
la seva vida i quedará reflectit en la seva poesía. El 1918 
marxà a Paris on començà a estudiar dret. Els poetes france
ses es converteixen en la seva lectura habituai. Racine, 
Rimbaud, Baudelaire, Claudel, Gide, Valéry: la influéneia d ’a- 
quest ùltim, la seva “poesía pura”, és la que més es deixa notar 
en el seu primer recull de poemes, Strofi\ que és publicat a 
Atenes el 1931, després d ’haber-se Ilicenciat a Paris, de pas
ser una temporada a Londres i de tornar a Grècia el 1925, on 
va aprovar les oposicions al cos diplomàtic. Els primers 
intents de publicar un Ilibre amb els poemes que havia escrit 
a Paris queden frustrate pels seus propis dubtes devant de la 
creacié poética. A Strofi pertany el poema Negado, un dels 
més coneguts, ja que va ser musicat per Mikis Theodorakis:
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E tò nEpiyiáXi tò Kpi)(pò 
Kl aOTTCpO (Tàv Jt£pi<rT£pl 
5ii|/àaafi£ tò ^£(̂ |̂ £p^
pà TÒ VEpò yXuipó,

nóvcil (TTTIV appo TTIV ^av0f| 
ypóxpapE t’ ovopà 
ópoìa Ttoì) (púcrn^Ev ó pTiàtt]«; 
Kaì (Tpî (rTTiK£ li ypa<pf|.

M e t í Kapóiá, p¿ tí Ttvofj,
TÍ nóOouc; Kttí TÍ TcáOoq
nrípapE tt  ̂ ^o)f| paq* MOoq!
Kl á>.>.á̂ ap£

A la platja amagada 
i blanca com un colom 
vam teñir set al migdia; 
però l’aigua, salada.

Sobre la sorra daurada 
vam escriure el seu nom; 
bé va bufar la brisa 
i s’esborrá el nom.

10

M.P.

T ò  7T£pipóX.i pe TÒ ffivtpipávia tou (rtfi PpoxT|
0Ò TÒ pXénsig póvo ÒTtò tò x«P'*ì^ò jtapáGupo
iriffco àirò tò 0o?̂ò T^àpi. 'H  KÚpapá ctou

0ò (poTÌ^ETai póvo ànò tt| (pXóya toC t^okioC
Kaì KànoTE, cttìì; paKpivè  ̂ à<TTpa7tè<; 0à (paivoovTai 5
oi puTÌòet; ToC peTOiTtoo oou, jraX,iÉ poi) <I>i)v£.

Tò TiEpipóXi pè TÒ aivTpipdvia noi) f|Tav otò xépi ffoi) 
pt)0pòq Tfíq ak?uTi<; í¡o)T|(;, ê o) dirò Td orjtaopÉva 
pdppapa Kaì tì<; KoX,óv£q tì<; TpoyiK£<;
Kl Eva<; xopò? péoa OTÌq niKpoòdipvEi; io
KovTd oTd Kaivoópyia XaTopEìa,
2va yi)aX,ì 0apnò Od tó ’xei kó\|/ei dnò TÌq ápsg aov.
Aè 0’ dvaodvEi!;' tò x^pa k i ó x^póq twv òÉvTpiov 
Od óppovv ànò tt| pvT|pti croi) yid vd x^unfiaouv 
Jidvo) arò T^dpi aÙTÒ noi) tò y jvn à  ò PpoxÓ 15
dnÒ TÒV £^(0 KÓopo.

M. R.

El jardi amb els brolladora en la pluja 
el veuràs només des de la finestra baixa 
rere el vidre glagat. La teva cambra 
s’iMuminarà tans sols amb la flama de la llar 
i un dia, en el fulgor llunyà dels llamps, es mostraran 
les arrugues del teu front, veli Amie meu.

Amb quin cor, quin alé
amb quins desigs i quina passió
vam prendre la vida; error!
I vàrem canviar de vida.®

El recull no va tenir gaire acceptació en els cercles litera- 
ris grecs. Li era criticat l’element estranger que contenien 
els seus poemes, tôt i pouar també elements de la tradició 
heretada de les generacions anteriors. Tota la ornamenta- 
ció volguda que s’aprecia en aquesta primera col-leciô, 
influéneia de Valéry i Laforgue, serà deixada de banda pro- 
gressivament per Seferis, que optará per una expressió 
poética basada en la senzillesa.

Stroff, juntament amb el seu poema La cisterna, publicat 
el 1932, marquen un trencament i posen les bases pera l’a- 
parició de la anomenada Generació del ’30; es busquen 
noves formes expressives i l’aproximaciô als models euro
peos sense deixar de banda certs aspectes o figures de la 
tradició neohel-lénica. Un deis principals portaveus d ’a- 
questes noves tendéncies será la revista Les noves lletres, 
de la qual Seferis va ser un deis fundadors; de 1935 a 1938 
hi va publicar assaigs literaris i poemes que formaran part 
de les seves coMeccions posteriors.

El 1935 publica Llegenda, que recull un fet historie cone- 
gut amb el nom de la “Gran Catástrofe”®. La pérdua defini
tiva de la seva pátria remarca el sentiment de desarrela- 
ment de SeferisT

El jardí amb els brolladors que eren a la teva má
ritme de l’altra vida, enllá deis marbres
trencats i de les trágiques columnes,
i una dansa enmig deis oleandres
prop de les noves latémies,
un vidre enteiat l’haurá exclés de les teves hores.
No respirarás. La terra i la saba deis arbres 
es llançaran des de la teva memòria per batre 
damunt d’aquest vidre que bat la pluja 
del món de fora.®

Es comencen a entreveure en aquesta coMecció els pasos 
que seguirá Seferis influi't per Eliot, l’altre gran referent euro
peo del poeta grec; el to narratiu i la senzillesa marquen el 
seu carni. Mentrestant, a Grècia, s’ha instaurât la dictadura 
de Metaxás i fins a la invasió nazi i la posterior fúgida cap a 
l’exili a Egipte, el 1941, Seferis publica quatre coMeccions 
més de poemes® i coneix diferents escriptors estrangers^L El 
fet de trobar-se lluny del seu pais era agreujat pel rebuig que 
li provocava la situació politica a la qual s’ha d ’enfrontar dia a 
dia i que vivia de ben a prop; el govern del Caire continuava 
format en la seva immensa majoria per persones del règim 
dictatorial. Enmig d ’aquest ambient sap de la Iluita del poblé 
grec per foragitar l’invasor. Aquests dos eixos són els que 
marquen la temática del recull Diari de coberta li, publicat a
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lorgos Seferis a casa seva (1944)
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Alexandria el 1944, potser el més clarament relacio- 
nat amb el moment historic que li va tocar de viure. 
Sense aquest referent seria difícil entendre, per 
exemple el poema Enmig dels ossos, aquí, on crida a 
les altes muntanyes, controlades pels partisans grecs 
que Iluiten contra eis alemanys, des d ’Egipte i que 
representen l’únic indret Iliure de la Grècia ocupada i 
de la Grècia exiliada;

’Avancera (Ttà KÔKa)̂ a 
mà fioüCTiKîj :
ÎCEpVÔEl TT|V appo, 
jtspvàci TT| 0áX,a<r<ia.
’Avápsffa (Txà KÓKaXa
fjxoc; (pXoyépaí;
fj^oç TDpTtávoü ánópaKpot;
Kl Eva \j/iX<ô KOüóoúvicrpa,
TtEpvÓEi Toix; KápíTouí; xoi)<; erxeyvoix; 
nEpvÓEi xf| 9á>Laor<Ta pé xa ÓE îpívia.
Tíi^á pouvá, Se pâç àKoOxEÎ 
Bofj0Eia! Bofj0£ia!

PoüVà 0à XlÛKTOUpE, VEKpoi pÈ 
XOÙÇ VEKpOÙç!

K à ip o ,  A u y o u c rc o ç  ’4 3

Enmig deis ossos 
una música; 
travessa la sorra 
travessa el mar.
Enmig deis ossos
so de flauta
so de tambor Ilunyà
i una lieu dringadissa
travessa eIs camps eixuts
travessa el mar amb eis dofins.
Altes muntanyes, no ens sentiu!
Auxili! Auxili!
Altes muntanyes ens desfarem, morts 
amb eis morts!

El Caire, agost ’43̂ ^

10

Després de tornar a Grècia i durant un permis de dos meses 
eschu el poema Tord, segons eli mateix, continuació del Diari 
de coberta II, que segueix la linia de LIegenda pel que fa a la 
tragèdia humana. Durant aquesta època continúen els seus 
contactes amb escriptors estrangers, coneix Paul Eluard i T. S. 
Eliot, i la seva vessant d ’assaigista i traductor. Mentre a Grècia 
la guerra civil es fa cada dia més sagnant, la seva feina de 
diplomátic el portará a Turquía, en va ser conseller de l’am- 
baixada, i visitará, després de gairebé quaranta anys, al seu 
Hoc de naixement. Després d ’una breu estada a Londres, 
també com a conseller de l’ambaixada, el 1952 és nomenat 
ambaixador a Beirut. Des d ’allá viatjará tres vegades a Xipre; 
la história de l’illa és el fil conductor i argumentatiu del recull 
Diari de Coberta III, publicat a Atenes el 1955 i en una segona 
edició ampliada el 1962. Seferis retroba a Xipre la tradició que 
creia perduda, “Xipre és un Hoc on el miracle encara funciona” 
eschu a les notes que acompanyen els poemes. Es tracta de 
poemes objectius alguns deis quais s’aproximen al métode 
histéric kavafiá. Un bon exemple n’és el poema Details a Xipre 
on Seferis deschu una escena que va viure a l’illa;

I tóv Cuiypacpo Aiapavrf]

*H piKpiÍ KOUKOwPáyia iíxavE itávxa sxei 
ffKaptpaXojpÉvT̂  <Tx’ ávoixxápi x’ "Ayiou Mapa, 
rtapaóopévp xixpXá axó péXi xoO pXioa 
éôô tí àXXoî), xcbpa, <rxá nspaapEva: '/ópEUfi 
p”¿Va XEXOlO pi)0pó TÒ íp0lVÓ7r(OpO. 5

'AyyeXoi qsxuXíyavE tov oòpavò 
Kai ttsxpivoc Kapapo<ppûÔT]ç
0È piò ycavià xf̂ ç 0xsytîç.

Tôxeç ^p0£ ó xaXóyEpoc- ffxoixpí, xovxópaao, jtáxffivn 
Cû>VTï,

Kl macTE và rxXoupí^Ei xfjv xoXÓKa. lo
’ApxiffE àît’ XÒ Xaipó : (poiviKiéç, XÉ;tia, xai òaxxvKÌòia. 
TEnsixa, xpaxávxac ffXT|v jtXaxiá n:aXápT̂  xfj 0xpoYYwXf| 

KoiXiá,
ePuXe XÒV Tcapai)XaKiorxf|, xóv Tiapa^uy'«* '̂^^» ^óv /tapapi)- 

X«»vá, xai XÒV xaxáXaXo’
P̂aXE xf|v á7ro0xp£(poi)0a xá vf|íria xai xt|v àTtOKaÀóypia’

Kai 0XTJV axpp, 0YEÒÒV áítÓKpuípo, x’ áxoípiixo 0koü^ iíki. i 5

’Hxav ó)paía oX’ aiixá, piá 7i£pióiápa0T].
’Opax; XÒ ^úXivo paYYttVOJifjyaoo— x’ áXaxáxiv,
KOipiCTpÉVO 0XÒV ÍCTKlO XfjC XapDÔlttÇ

piffò 0XÒ x®pa Kai piffó péaa 0x0 VEpó, 
yiaxí óoKÍpa0£i; và xò ^wnvfjaEu; ;
EIÔeç Ttwç póyKTi^E. Kl ¿KEÍVT1 xf|v Kpauyiì 
PyaXpÉvii àn’ xà TxaXià vEùpa xoC 
yiaxi xf|v EÎTCEç (pcovf| jxatpiòa<;;
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Al pintor Diamandís
L’òliba patita estava sempre allí
ajocada sobre el forreliat d’Áios Mamas,
cegament Iliurada a la mel del sol
aquí o en un altre Hoc, ara, en el passât: dansava
amb un ritme corn aquest l’autumne.
Àngels desembolcallaven el cel 
i una carota de pedra amb celles arcades 
badoquejava en un recò de la teulada.

Aleshores vingué el monje: casquet, hàbit curt, cinturò de cuire, 
i es va posar a decorar la carbasseta.
Va començar pel coll: tulles de palma, escates i anells.
Després, sostenint el ventre rodò en l’ample mà, 
hi va posar el mal llaurador, el mal pescador, el mal moliner i el maldient; 
hi va posar la que no estima eis infants i la mala monja, 
i en una punta, gairebé amagat, el cuc que mai no dorm.

Era bonic tot això, una passejada.
I amb tot, la sinia de fusta -  l’alakatin, 
endormida a l’ombra del noguer 
meltat en terra i meitat dins l’algua, 
per què vas provar de despertar-la?
Vas veure com mugia. I d’aquell crit 
que sorgi deis vells nervis de la fusta, 
per què en vares dir veu de la pàtria?^^

Londres (1924)

Entre 1957 i 1962 será l’ambaixador 
grec a Londres. Just després, el 1963, 
va rebre el Premi Nobel de Literatura 
per la seva obra poética. Aquest fet el 
va acabar de donar conèixer la seva 
poesia arreu del mon. El 1966 és publi- 
cat el seu ùltim recull, Tres poemes 
secrets, el més intim i personal, que no 
presenta ternes concrets i que és 
carregat de simbolisme.

El 1967, després d ’un cop d ’estat, 
comença a Grècia la dictadura dels 
coronéis. Seferis, ja retirât del serve! 
diplomàtic, deoideix no participar a 
cap acte i no publicar res. Fins i tot 
rebutja un oferiment de cátedra de la 
Universität de Harvard. Només va 
trencar el seu silenci el 1969 amb un 
escrit breu on mostra el seu rebuig al 
règim dictatorial. El seu funeral el 1971 
es va convertir en un acte multitudina- 
ri en contra de la dictadura. Milers de 
persones van cantar el seu poema 
Negado.

Amb posterioritat a la seva mort van 
aparèixer un llibre, Quadern d ’exerci- 
cis II, amb tots el poemes que Seferis 
no havia publicat en vida (1976), i eIs 
seus diaris personals i politics. L’any 
2000 es va commemorar el centenari 
del seu naixement, precisament l’any 
que es tancava el segle XX, el segle 
de Seferis.
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 ̂ Alexis Eudald Sold, académie numerari 
de la Reial Acadèmia de Bones LIetres, 
professor de filologia neohel-lènica de la 
Universität de Barcelona i creador de 
l’Institut Català d ’Estudis Bizantins I 
NeoheMènics. Gran coneixedor de la 
llengua I la literatura neogregues I de la 
literatura europea del segle XX, va traduir 
obres de molts poetes grecs i és conegut 
sobretot per haver complétât la tradúc
elo de l’obra poètica de Kavafis enceta- 
da per Carles Riba.

 ̂“Gran Idea” és el nom que va rebre l’aspi- 
ració a recuperar tots els territoris on 
encara hi havia una gran poblado grega 
que continuaven sota dominació turca.
Aquest objectiu, que arriba de vegades a 
ser obsessiu, monopolitzà la vida política, 
social I cultural dels grecs fins al 1922.

 ̂Un exemple de la influència que tindrà aquesta vessant de la tradició literària grega en 
la seva obra és \’Erotókritos, poema amorós renaixentista cabdal en la història de la lite
ratura grega, escrit en decapentasiMabs, que va tenir molta difusió fins al punt de ser 
récitât de memòria per les classes populars d’Esmirna quan Seferis era un nen.

Strofi, en grec, té un doble significat: estrofa I volta, doble sentit volgut per Seferis, cosa 
que fa de difícil traducció el titol del poemari, si es voi mantenir la seva significació piena.

® Traducció d’Albert Andrade.

® Acabada la primera guerra mundial Grècia rep en qualitat de protectora la Tràcia turca, 
inclòs el dret ulterior al control de la ciutat de Constantinoble, i la part centrai de la costa 
d’Àsia Menor, inclosa la important ciutat d ’Esmirna. La ocupació militar d ’aquests territo
ris va més enilà de l’establert i després d’un primer moment de victòries i d’eufòria gene- 
ralitzada van arribar les derrotes devant de l’exèrcit de Kemal Atatürk, que no accepta- 
va les condicions imposades pels aliats i que s’havia rebelat contra el govern del soldà. 
Tot acaba amb l’expulsió de l’exèrcit grec d’Àsia Menor, la crema de la ciutat d’Esmirna 
i la masacre de la seva poblacié grega, fets que han passât a la historia amb el nom de 
“La Gran Catàstrofe”. L’expulsió posterior de tota la població grega d’aquets territoris sig
nifica la dissolució definitiva de la “Gran Idea”.

 ̂Seferis mai no va voler que s’identifiqués LIegenda amb un fet concret, en aquest cas la 
“Gran Catàstrofe”, sinó que se li donés una dimensió global, com a reflex del desti tràgic 
de l’home, I per això va utilitzar motius homèrics, referents universels que pertanyien a la 
seva tradició.

® Poema del recull LIegenda, inspirât en eis Jeux d ’eau de Maurice Ravel. Traducció 
d’Alexis Eudald Solà realitzada en la vigila de l’any secular, centenari del naixement de 
lorgos Seferis.

 ̂Gimnopèdia, Quadern d ’exercicis I, Diari de coberta II i El rei d’Asine.
Entre élis Arthur Miller, amb qui mantindrà una gran amistat, i Lawrence Durrell. 

Traducció d’Albert Andrade.

Traducció d’Alexis Eudald Solà amb motiu de “ la sessió académica Memoria de Xipre... 
corn a testimoni de Solidarität amb aquesta illa sofrent.”

Mostra de diverses edicions de la corres- 
pondèneia que Seferis va mantenir amb 
personalitats del mon de les Metres, com 
a Lorentzatos, Malanos, Diamandis, 
Theotokàs, Karandonis,...
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Quoderns literaris:

de I'humor, I'avontguarda i I'onorquio
Josep Maria RipoU

“Hoy por la mañana he cumplido 
sesenta y dos años, y ahora, por la 
tarde, tengo ya sesenta y cuatro. 
¡Cómo pasa el tiempo, demonio!... 
¡Qué velocidad! ¡Qué vértigo !”. 
Aquest és un deis millors inicis de 
novel-la que recordo: si és que en 
podem dir novel-la, perqué es tracta 
de Mis memorias de Vliguel Mihura, 
unes falses memóries d ’una comicitat 
continua i absolutament hilarant, 
fonamentada en l’absurd. Després 
d ’aquest paràgraf inicial, els dos 
següents están a la mateixa aiçada:

“Sentado ante mi viejo sillón, ante la 
luna de un viejo espejo, veo un hom
bre caduco, encorvado, pálido, con 
barba y bigote blancos, que está 
tocando una trompeta mientras 
derrama abundantes lágrimas.

¿Soy yo? No. Es mi viejo criado, 
Norberto, que, como siempre, se ha 
puesto detrás para darme la lata”.

N’hi ha ben bé prou amb aquests 
tres parágrafs iniciáis per constatar 
que l’humor absurd, per bé que de 
vegades tingui una aparença més o 
menys innocua, connecta amb l’a- 
vantguarda més radical. Eugène 
Ionesco era un gran admirador de 
Tres sombreros de copa, obra de tea- 
tre del mateix Mihura; i els germans 
Marx foren admirats pel Dalí jove i, 
dones, més iconoclasta, i foren ico
nes freqüents de la contracultura deis 
anys setenta. De fet, els surréalistes 
reivindicaren el gran cinema cómic 
americá; i fou André Breton l’autor 
d ’aquella Antoiogia de l ’humor negre 
on Swift, Carroll o Kafka es mostraven 
com a humoristes, un tret important 
de tots ells que l’erudició, I’academi- 
cisme I els tópics reductors no sem
pre ens han mostrat prou clarament. I

■—*0 «  qué tom aron loa b oo a é illoa t ¿O« quaao o da ja m é n í 
-*-No aé. Sabían a qonta.
— EntoflOM  aran da Jamén. Loa da quaao aaban a m adara.

és que humor i avantguarda són termes molt més complementaris del que sem
bla. D’entrada, coincideixen en el capgirament de la lògica habitual, a través 
d ’una lògica pròpia, sovint impecable, que ens porta a mirarei món amb un pris
ma heterodox que no té res d ’innocent. A part de tots els noms que ja portem 
citats, d ’altres de tan diversos com Apollinaire, Beckett, Queneau, Satie, Brecht, 
Duchamp, Ravel, Stravinsky, Roussel, Jarry, Vian o Buñuel s’han servit, en algu- 
nes de les seves creacions -sovint les millors-, d ’una combinació singular de 
I’humor més enjogassat i la més virulenta voluntat de ruptura. En menor grau si 
es vol, alguns personatges d ’aixô que en diuen “casa nostra” -s i és que hi ha 
cases d ’algù- corn ara Trabal, QlivepVilacasas, Brossa, Sisa o Benet Rossell 
s’han servit també d ’aquest creuament d ’humor i iconoclàstia per tal de des
concertar els seus contemporanis, fer-ne empipar alguns i crear adhesions 
inquebrentables en altres.

És justement en aquesta linia que convé reivindicar, de tant en tant, un cert 
humor espanyol dels anys vint fins als quaranta del qual Miguel Mihura en fou un 
dels représentants més destacats. Per aixô cal celebrar que s’hagi dut a terme
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l’exposició Los humoristas del 27 al Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia I, encara més, que se n’ha- 
gi éditât un documentât catàleg que es pot trobar a 
les nostres llibreries. L’exposició apiega dibuixos, his- 
torietes, textos o fotomuntatges d ’Antoniorrobles, 
Bon, Enrique Jardiel Poncela, K-Hito, José López 
Rubio, Mihura, Edgar Neville i Tono, tots ells coMabo- 
radors habituais de revistes com ara Gutiérrez, La 
ametralladora, Buen humor o el gran clássic La 
Codorniz. El catàleg conté textos, entre d ’altres, de 
José-Carlos Mainer i Raquel Pelta que suposen inté
ressants aproximacions a aquest humor espanyol 
d ’aparença inofensiva però d ’esperit més iconoclasta 
del que sembla.

Així, per exemple, hi trobem una citació de Mihura 
que afirma: “El humor es verle la trampa a todo, darse 
cuenta de por dónde cojean las cosas, comprender 
que todo tiene un revés, que todas las cosas pueden 
ser de otra manera, sin querer por ello que dejen de 
ser tal como son, porque esto es pecado y pedante
ría” ; postura que demostra prou bé les analogies i, 
alhora, les diferéncies amb l’avantguarda clàssica, de 
pretensions en principi més revolucionáries. Així 
mateix, José-Carlos Mainer ens recorda: “Y es que el
héroe del humor, el que se aventura en el absurdo del mundo y quiere (si no 
entenderlo) asumirlo, resulta ser una víctima y, a la par, un privilegiado del des
tino, como si fuera un heredero tardío del gran héroe romàntico: experimenta el 
desorden, es el pararrayos de lo singular y raro”.

Totes aqüestes afirmacions poden relacionar-se, en bona mesura, amb l’acti- 
tud d ’un personatge que Fernando Pessoa creá l’any 22 -e l mateix any que 
Ramón Gómez de la Serna crea El incongruente, que pretén relacionar “todo lo 
que estaba en el mundo como un cabo suelto de rota continuidad”- i que 
Quaderne Crema acaba de ressuscitar: el banquer anarquista, protagonista de 
la novel-la del mateix títol, si és que es pot anomenar novel-la aquest diáleg 
sofista fonamentat en la paradoxa. Anarquista convençut, el personatge es plan- 
teja com arribara l’ideal Ilibertari sense incórrer en contradiccions: “Així, arribem 
a la conclusió que, en el pas de la societat burgesa cap a la societat Iliure, Túni
ca part que hi pot haver d ’adaptació, d ’evolució o de transició és mental, és la 
gradual acceptació deis esperits a la idea d ’una societat Iliure”, desmentint que 
el socialisme sigui un pas intermedi acceptable, pel fet de portar a una nova dic
tadura. El personatge es planteja com arribar sense transició d ’una societat bur
gesa a una de Iliure; per la qual cosa “no es tracta de no crear tiranía; es tracta 
de no crear tiranía nova, tirania on no hi era", cosa que ell aconsegueix fent-se 
banquer: “Només he créât llibertat. He alliberat a un. M’he alliberat a mi. Perqué 
el meu procediment, que és, com t’he provat, Tùnic veritable procediment anar
quista, no em permetia alliberar ningù més. Allò que podia a lliberai ho he alli
berat”. L’obra es pot complementar amb altres textos, breus, del mateix Pessoa,

CUATRO F A SE S D E UNA BAÑISTA, por Mihura.
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“También las ilustraciones de Tono y 
Mihura -y  sin poder calificarlos exacta
mente de vanguardistas- demuestran rela
ciones directas con algunas de las van
guardias artísticas, como el cubismo, el 
constructivismo o el dadaísmo”
(Raquel Pelta).

GALERIA D'ART

Ped regar, 10 
Teléfon 93 726 51 22 

08202 SABADELL

- p o m s e a e
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 93 725 85 41 

SABADELL

MODA EN PELL I PELLETERIA

0
llorenç CQbQlle

Escola Industrial, 22 pis • Tel. 93 725 75 59 • SABADELL
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com “Elogi de la indisciplina”, publi
ca! l’any 15 i de titol ben explicit, o bé 
amb “El prejudici de l’ordre”, també 
del 15, i on s’afirma: “En la società!, 
(...) la preocupació de l’ordre és una 
malaltia d ’esperit coMectiu”.

Les relacions entre l’humor espan- 
yol dels anys vint als quaranta i la 
dialéctica del banquer de Pessoa són 
més clares del que sembla: en tots 
dos casos, seguint IVainer, s’experi- 
menta el desordre a través de perso- 
natges singulars i rars; tots dos es 
fonamenten sovint en la paradoxa; en 
un i en l’altre cas “el humorista busca 
en último término la inocencia y, a la 
larga, pretende salvarse solo” ; tots 
dos desvetllen, seguint Mihura, les 
trampes del món i mostren que les 
coses podrien se rd ’una altra manera, 
però no pretenen que deixin de ser 
com són; o, tornan! a Mainer, tots dos 
s’aventuren en l’absurd del món, tot 
assumint-lo. Recordern, d ’altra 
banda, que la relació de Pessoa amb 
el món de les avantguardes és consi
derable sense que respongui, però, a 
una adhesió plena; i destaquem unes 
paraules de Francisco García Pavón 
aplicados a l’humor espanyol deis 
anys vint i aplicables a l’hábil sofista 
portugués; “El humor de carcajada, 
de cosquillas (...) se transforma en el 
humor de sonrisa, un humor que 
requiere una pequeña preparación 
mental para su comprensión, que 
incide antes en el cerebro que en los 
nervios”.

Sens dubte, no costa gaire imagi- 
nar-se el banquer de Pessoa com un 
personatge de La Codorniz, dibuixat 
per Mihura o per Tono i afirman! que 
eli és un anarquista que ha crea! Ili- 
bertat tot alliberant-se a si mateix. 
Darrera la paradoxa s’hi amaga, 
però, alguna verità! tal vegada més 
profunda del que ens imaginem, en el 
sentit que la Ilibertat ben entesa 
comença per un mateix; no la falsa Ili
bertat de fer com tothom -una forma 
de gregarismo-, sinó la que ens con- 
fereix l’opció de la sirgulahtat, la rare- 
sa, l’heterodóxia, ni que sigui amb l’a- 
parença convencional del banquer 
de Pessoa o els burgesos i les fami
lies de classe mitjana de La Codorniz.

Amb la máscara de les convencions, l’imprevist reforça la capacita! de sorpre
sa. D’altra banda, si es parteix d ’una anarquia inicial és possible que s’acabi 
desitjant un retorn a l’ordre -aquella malaltia social de qué parlava Pessoa. En 
canvi, a partir de la convenció aparen! es pot abastar, per la via de l’humor, la 
més saludable de les anarquies: la que alliberà l’individu i posa en quarantena 
la realitat mateixa.

Los humoristas del 21. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía/ Sins entido, 
Madrid, 2002.
Fernando Pessoa, El banquer anarquista. Traducció de Manuel Guerrero. Quaderns 
Crema, Barcelona, 2002. ^

-¿Y si yo te regalara un collar de brillantes? 
-Pues me parecería de perlas.

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits

Gracia, 18 • Tel. 93 725 43 08 • SABADELL

u m m  i m u

Sant Pere, 22 • Tel. 93 726 19 59 
SABADELL
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Noticio de Ilibres sobodellencs 
fitxes biblioqròfiques.
Recopiloció Huís Subirana

El Centre 
Parroquial 
Sant Vicenç, 
motor cultural 
de la Creu Alta

........................... .....
El Centre Parroquial Sant Vicenç, 

motor cultural de la Creu Alta.
Jaume Pont i Bertrán.

Biblioteca d ’Estudis Creualtencs.
Maig, 2002

La modèstia general del Centre i la manca 
de recursos destinats a la difusió de les actl- 
vltats própies de l’entitat poden ser els 
motius que expliquen la poca atencló cap a 
una entitat que ha estât durant molts anys, i 
en alguns moments l’ùnica, dinamitzadora 
cultural I social del barri.

ROSA M. MESTRES I TIÔ

Els contes del 
gatet randalier

mm
Els contes del gatet rondaller.

Rosa M. Mestres i Tiô. 
INustracions de Leila Ribes.
Rúbrica Editorial. Abril, 2002.

Una mostra més de la gran Sensibilität de 
l’autora, ara amb un recull de contes per a 
Infants, però que poden llegir petits i grans.

îtïr'riiiïi'i'.Tr ìViAnif'it
La Vila medieval de Sabadell 

(segles XI-XVI). Dotze anys d ’arqueo- 
logia a la ciutat (1988-2000).

Albert Roig i Jordi Roig.
Quadern d ’Arqueologia, nùm. 1. 

Museu d’Història de Sabadell. Abril, 2002

Un Interessant I documentât treball, amb 
abundant documentacló gràfica, que ens 
apropa al coneixement de la nostra hlstòria.

Nahid, la meva germana afganesa.
Anna Tortajada.

Editorial Barcanova. Març, 2002.

Des de que els talibans va imposar el seu 
règlm de terror, tot està prohibit. Tot. I si no 
obeeixes, et maten. Evidentment, I’Ariadna 
no hi pot fer gran cosa, però no pensa 
callar, perqué la Nahid és la seva germana 
afganesa.

INFORMACIO 
FACILITADA PER : Ilibreria sabadell

Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL

swm'- ..........................................
Crónica d ’una reina.

Anna Tortajada.
Plaza&Janés Editores, S.A. Març, 2002

lerussa, la serventa I confident de la reina 
Jezabel, esposa del rei d’Israel Ajab, ens 
ofereix la narració d’uns fets que han estât 
silenclats I tergiversats per la hlstòria, i 
també el reiat tendre I commovedor del des
pertar a la vida d’un noia, la mateixa lerussa, 
que renunciará a gairebé tot per mantenir- 
se fidel a la seva reina.

PARLANT 

AMB TU

JOSEFINA Truqué

Parlant amb tu. Poesies.
Josefina Truqué.

INustracions de Pere Picó.
Sabadell, 2002.

Josefina Truqué ens ofereix en forma de 
poema uns records personals íntims: la 
Infantesa, seqüéncies de la vida diárla, peti
tes i gran coses, el pas del temps a través 
de records personals familiars, o bé recrea 
els cants a la vida, a la natura, ais Ideals, a 
l’amor I el desamor, l’amlstat I la mort, I cants 
a l’esperança I a la lllbertat.
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Lo sordono.
Impressions i vivències
Selecció de textos

LA SARDANA
Impressions ! vivències

Selecció de textos

Un nou llibre de Lluis Subirana

La major part dels textos reunits en 
aquest llibre revelen la immensa força 
intrínseca de la sardana, que no s’ha dei- 
xat reduir a peça de museu, corn segura- 
ment van voler alguns, i que continua 
fent-se sentir, amb les innovacions i 
vacil-lacions prôpies d’una època corn la 
present.

Aquest és, dones, un llibre coral que té 
el mèrit de presentar reunite, rescatant- 
los d’una biografía dispersa, fragments 
destacats d’un centenar d’autors que, en 
eis llocs i mitjans més diversos, han escrit 
O parlât sobre la sardana, valorant-ne la 
seva essèneia, però assenyalant, també, 
aspectes que poden limitar-ne la seva 
difusió en normalitat.

En una societat dominada per les 
tendèneies i les modes, la sardana no pot 
quedar corn el capnei d ’uns quants 
nostàlgics ni corn a una reliquia folklórica 
del passât. La sardana és part important 
del nostre patrimoni cultural coMectiu, 
present pràcticament a tots els indrets de 
Catalunya i signe importantissim, conjun- 
tament amb la llengua, de la nostra iden- 
tificació coMectiva. És a dir, del nostre fet 
diferencial. Aixi ho han entés tots aquells i 
aquelles que, des de drerents perspecti
ves, però coincidents amb el simbolisme 
de la sardana, enriqueixen amb la seva 
aportació el contingut d’aquest llibre.

Editât per Edicions El Mèdol, de 
Tarragona, dins la seva coMecció Fòrum, 
aquest és el desè llibre de Lluis Subirana. 
Aquest mes de juny s’ha présentât a 
Sabadell, Barcelona, Girona, LIeida i 
Tarragona.

CREACI O
fl Sabadell encara s' 
Avio, rondollero!

i fan coses:
(capítol 12)

Maite Soler

-Estic molt contenta! Avui és un gran dia. La meva néta ve a buscar-me en cotxe 
i tota sola, Ciscul Au, vine cap aqui! La teva néta Clara!... Però que estás sord?

-Àvia, no facis tant d ’enrenou per tan poca cosa!! Si tothom en té, de permis de 
conduir. Si només és cosa de voler-ho fer. I tenim un espai de temps, per estudiar 
i fer les practiques. Au, àvia, que et porto a donar un tomb amb el meu “Nissan” 
de segone mà. Abans t’haig de dir que em rasquen una mica les marxes, sobre- 
tot quan poso la de marxa enrera. Però només una mica, no t’espantis. Ja hi aniré 
agafant el trag.

-Tot és qCiestiò de práctica, filieta. Ja veuràs com d ’aqui a un pareli de mesos ja 
no et rasca res. Anem a fer un tomb.

La Maria Salut i la seva néta van a fer un tomb per la ciutat quan, de sobte, es to 
ben enoallats al carrer Camp-many, cantonada amb Garcilaso. Un munt de gent 
se’ls tira al damunt I el cotxe va d ’un cantó a l ’altro, a batzegades. Un aliau de 
joves, I no tan ¡oves, corren com posse'fdes per un mal esperit, cridant el nom del 
nét de la Salut. “Manu, Manu!” I uns altes, “Xenoa, David!” A !a Clara se li ha caiat 
el cotxe I un cotxe de la Urbana va a ajudar-la a engegar...

-I per qué aquest munt de gent cridant al meu nét? Al Manu. Qué ha fet el xicot? 
Si que té fama, però no ho entenc. Sé que toca la guitarra a casa, però...

-Àvia,sòn els “d ’Operaciòn Triunfo”, que han vingut a gravar el disc a l’estudi d ’en 
Toni Ten.

-El Toni? Aquell noi que feia classe d ’harmonia amb l’Amàlia del pis de dalt del 
Café Colón, davant del mercat?

-Si, àvia, si... el mateix!

-Renoi, si, tu! Però si tu hi anaves a aprendre a tocar el piano, a Ca l’Amàlia. I 
aquest noi t ’ensenyava cangonetes. Mira-te’l si n’és, d ’eixerit. Mira que són espa- 
vilats els de Sabadell!

-Oi tant, oi tant!

-I en Manu qué hi té a veure, amb tot això?

-Res, àvia, és una casualitat que en Manu Tenorio es digui igual que el cosí. Vaig 
tirant, àvia, que la Urbana em fa circular. Si no, encara em posaran una multa.

Al cap d ’una estona de circular peis carrers de Sabadel!..

i
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-I ara on som, a Terrassa? Què és tot això?

-El Barri de Can Llonch.

-El barri d ’on? Mare de Déu Santissima! Però si és un poblé! I això d ’aquí davant?

-És la piscina nova del Club de Nataciò Sabadell, tot un conjunt esportiu a base 
de bé. Amb sauna, jacuzzi, hidro-teràpia, gimnàs, tennis, frontô...

-Clara, jo ja entenc que t’agradi aquest tipus de complexos tan modems, però 
tan Iluny?

-Àvia, tan Iluny per segons qui, I a prop per segons què.

-A mi m’agrada més la piscina de Can Marcet, la de Cal Garcia I, parlant de pis
cines, què se n’ha fet de la Municipal? Ja Than arreglat? Anem-ho a mirar ara que 
em portes amb el teu “Nissan” ! Mira, no sé, si t’hi has fixât, trobo que ja no et ras
quen les marxes.

-Si, àvia. Amb tu amunt i avail he fet una bona práctica.

-Si que és gran Sabadell! I encara s’hi fan coses! Llàstima de la Municipal. Si fos 
oberta, m’hi aniria a banyar. Ara que, pensant-ho bé, pue anar a La Bassa. Quina

ciutat més passada per aigua! Vols 
anar a mirar si ja és oberta La Bassa, 
Clara?

-No obren fins Sant Joan.

-M’agrada anar amb tu molt més que 
no pas amb el teu avi. A ell si que li 
rasquen les marxes. Demá vine i em 
tornes a passejar, Clara. Jo ja et pago 
la benzina. Que no veus que Sabadell 
se m’escapa? Si ja no sé on viso, si tot 
m’ho canvien. Ara imagina’t que sóc 
tot un any fora. Quan tornés ja no 
coneixeria res.

-Ávia rondallera...
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David Serrano

I Galàctia-Lizaràn -la  Lizaràn dels grans moments- és la pintora exceMent I lllure 
del ducat de Venècia, autora de la ficticia tela colossal per commemorar la victoria 
dels venecians a la batalla de Lepant de 1571. L’obra és un encàrrec directe del 
mateix dux Urgentino-Madaula, màxima autoritat de la República. Aqüestes 
Escenes de Barker reflecteixen el procès parallel en el qual els successius estadis 
de composició de la pintura són, també, revelacions consecutives sobre els con- 
flictes latents que envolten la creativitat, la fundó de l’art I el superi institucional dels 
artistes. Galàctia està decidida a plasmar en un quadre d’encàrrec el que Goya 
només va gosar pintar en privât; l’obscenitat de la guerra. El projecte és, probable
ment, massa ambiciós i quan l’obra és finalment exposada I visitada per llargues 
cues de ciutadans de la República, Galàctia ha hagut ce pair algunes dures reali- 
tats. Una és que per més que la seva obra aspiri a la independència això no voi pas 
dir necessàriament que la seva obra siguí independent. Una altra té a veure amb la 
capacitat dels poders pùbiics per assimilar l’art de denùncia. Una altra està rela
cionada amb la pròpia capacitat de resistència de l’artista.

En un primer moment, el dux, el millor Ramon Madaula que he vist -amb un paper 
que és un bombonet extraordinàriament ben resolt-, té l’instint de destruir una tela 
que expressa amb eficàcia una “veritat” desagradable o incòmoda per als poders 
pùbiics. Li sembla que cal castigar l’artista que ha tingut la gosadia, encarregada 
però, de platejar-se aquest encàrrec en aquests termes. Però el dux és un politic

ESCENES D’UNA EXECUCIO
Howard Barkter 

(traduccié de Quim Monzé) 

Director: Ramon Simó

Intérprete: Anna Lizaran, Ivan Benet, 
Ramon Madaula, Pep Pía, Victoria 
Pagès, Pep Jové, Xavier Capdet, 

Cristina Genebat, Santi Ricart, 
Caries Figols, Jordi Puig, 

Ferran Lahoz i Pepo Blasco

TNC, Sala Petita, juny de 2002

Madaula, el gran dux d’Escenes. Lizarán es Ilueix a Escenes.
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expérimentât, i gràcies també a la com- 
panya-critic d ’art, s’ho repensa. Aques
ta barroeria els posaria en evidència i 
prefereix activar un subtil procès d ’as- 
similacló que, com explica al cardenal, 
esdevindrà símptoma de la “nostra 
grandissima majestat”. La capacitat de 
deglució del poder públlc sobre l’art 
convertit en trésor nacional no té limits, 
corn s’ha proposât de mostrar l’anome- 
nat teatro de la tragèdia de Barker: pie 
de matlsos i de paradoxes corn la que 
suposa el darrer mot de l’obra, que 
provoca una allau d’Interrogants entre 
el públlc que no deixa indiferent. Tots 
tenim un preu, ni que sigui per omplir 
l’ego? Provocaclé, però també reflexió i 
un escepticismo d ’arrel existencial que 
l’acosta segons com més al nihilisme 
que a altra cosa. Una sorpresa monu
mental.

LA PILLA DEL MAR
Ángel Guimerá 

Director: Josep M. Mestres 
Intérprete: Helena Fortuny, 

Marta Marco, Rosa Vila, 
Lala Marti, Clara Segura, 

Joan Carreras, Alfred LuchettI, 
Jaume Bernet, Pep Anton Muñoz, 

Caries Martinez, Albert Trióla, 
Biel Duran, etc.

TNC, Sala Gran, juny de 2002

La filia del mar

II La filia del mares una de les obres representatives del teatro de Guimerá, però 
a diferéncia de Terra baixa, Mari Ce!, o Maria Rosa ha estât de les menys presents 
ais teatres catalans.

La histórla explica com un pescador troba una nena entre les restes d ’un nau
fragi. Pel seu aspecto, pertany a un pais llunyá. Una familia del poblé l’acull I II 
posa el nom d ’Àgata -un gran paper, sens dubte-, I passa la Infantesa I I’ado- 
lescèncla amb la gent d ’aquesta petita poblaciò de la costa. Però un dia conei- 
xerà en Pere Mártir, un jove atractiu, pedant però admirat per les noies, que ha tor- 
nat a casa I que genera el problema d ’ordre amoròs amb repercussions morals 
évidents. El galant faldiller que ha tastat I ha deixat totes les dones que ha volgut, 
sense cap resistència, però sense que cap d ’elles no l’interessés reaiment, flirte- 
ja ara la Mariona, pubilla de la familia rica del poblé que també ha acolllt l’Àgata, 
amiga intima de la primera i vertader contrapersonatge: vital I primari, desgarbe- 
llat I masculinitzat, Iliure i esbojarrat, enfront la culturalitzaciò femenina tradicional, 
sensual I plena de finesa de la primera. Per amagar el flirteig amb Mariona, Pere 
Mártir es veu obligat, per ella (ai les dones!...-sense comentaris-), a fer veure que 
se sent atret per l’Àgata per tal de poder-se continuar repassant la Mariona a casa 
seva. Sense voler-ho de cap manera. Pere s’acabarà sentint atrapat per aquella 
dona terrenal I vital, que el seduirà I transformará en un home nou, diferent i més 
autèntic. Pere descobreix els encants salvatges de l’ùnica noia que sabrá estimar
lo amb senzillesa I a la Hum del dia. Però l’Àgata esdevindrá a partir de llavors l’ins
trument amb què la socletat es venjará de l’home que les va humillar. En moments 
de crisi, l’espurna xenófoba esdevé l’excusa immillorable per evidenciar els dub- 
tes i les debllitats pròpies devant les d ’un adversan -que no és el cas- més débil 
encara, mancat corn está de malicia pròpia de la nostra “terra baixa’’. L’escena 
final culmina un crescendo espectacular, amb gran sentit dramâtic, que incideix 
en una idea ben semblant a la de Barker: si no pots assimilar l’enemlc, “embrutlnt- 
lo” -corn afirma Amat-PInlella- Intenta de destrulr-lo, cosa que és el que evident- 
ment succeelx, i elimina aixi tota possibilitat existencial de progrès, ni Individual ni 
coMectiu. Tot un altre missatge pie d ’actualltat, malauradament. L’escenografia, 
corn en el cas de les Escenes, mostren una gran habilitât per omplir uns espais 
que ens han tornat al teatre més terrenal, vital, pie de pulsions que, corn en els 
clâssics, el de menys sigui la seva ubicaclô als segles XVI o XIX. La condició 
humana s’arrossega corn pot, i evidenciar-ho corn a minim ajuda a suportar millor 
l’angoixa que ens ha portât a la náusea. ^
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Crònico de “lo C om èdia 

dels errors ' al Sol
Eduard Rubio

A  principis de maig de l’any passai 
es va començar a assajar la part 
musical de la ‘‘Comèdia dels errors” 
de William Shakespeare al teatre del 
sol, les quais se’n feia una nova versió 
modernitzada situada a Grècia a prin
cipis de segle XX. Aquesta versió diri
gida per Ramon Ribalta té situados 
diverses peces musicals dins del text 
dramatitzat.

El càsting.
A finals d ’Abril s ’obriren els càs- 

tings tancats per a cercar a quatre 
actors i a quatre actrius que encar- 
narien els següents papers: un agut- 
zil, un marxant, quatre putes i dos 
mariners/venedors. El càsting consta
va de dos parts: una part de ball i l’al
tro de cant.

Aquell dilluns d ’abrii a les vuit de la 
tarda, l’Eduard ostava nerviós. No 
coneixia ningù i quan arribà al teatre a 
fer el càsting només trobà a la regido
ra que li preguntà les seves dades 
personals. Eren dins d ’una sala situa
da al primer pis. Estava emparqueta- 
da i molt ben iMuminada. L’Eduard 
observà que hi havia tota una paret 
coberta d ’un mirali geganti, com si 
d ’una aula de ballet es tractés.

Posteriorment arribà la coreògrafa i 
després d ’ella tot un seguit de gent 
que l’Eduard no coneixia. Semblava 
que ells si que es coneixien perqué 
parlaven entre ells.

De seguida començaren a ballar davant del mirali. La coreògrafa marcava una 
sèrie de passes i tothom la seguía. Després van ballar el que havien après amb 
mùsica mentre la regidora s’ho mirava i prenia nota de tot detall.

Acte seguit, arribà el director musical i connectà el seu piano elèctric a la 
corrent. Van fer sortir fora de la sala a tots els candidats i els van fer entrar un per 
un, per ordre alfabètic.

Quan li toeà entrar a l’Eduard una estranya sensació de por i fred li recorregué 
pel cos. Li van fer cantar escales musicals i li preguntaren si havia fet estudis 
musicals.

En acabar el càsting, l’Eduard anà cap a la parada de bus més próxima amb 
la decepció de no haver pogut donar tot el que ell podría haver donat.

No tenia esperança. Es va prometre molts cops que aquell estiu s’apuntaria a 
classes de bail per millorar la seva tècnica.

T O T  E N  M A R C S

Torres i Bages, 13 - Tel. 93 726 49 55 ■ 08201 SABADELL
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CINE FOTO
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SABADELL

AL VOSTRE 
SERVEI 

DES DE 1945
Via Massagué, 32 - Tel. 93 725 13 36 

Rambla, 41 -Tel.93725 99 67 
08202 SABADELL
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La trucada.
A principis de maig, l’Eduard rebé una trucada de la regidora. L’havien agafat 

per fer un dels dos papers de mariner/ venedor i el convocaven al primer assaig 
de la part musical de l’obra, dels quais, s’adheriria amb eis actors i actrius que 
ja feia un any que estaven assajant la part de te x t.

Quan l’Eduard arribà a la sala, aquell cop estava tota plena. Allá es trobà a un 
actor que ja coneixia de l’antic teatre d ’on provenia. Era el Cese.

L’Eduard observé cares que li eren conegudes de veure-les a l’altre teatre o bé 
en els cástings i cares complètement noves. Li sorprengué veure els plánols de 
rescenografia penjats a la paret i es quedé una estone mirant-los atent. 
Semblava impossible que fossin així els decorats, eren espectaculars!

El Cese li presenté el director de l’obra i entre una gran quantitat de gent des- 
coneguda començaren a assajar. Els van fer agrupar per tessitures de veus. 
Posteriorment, els van ensenyar la primera cangó de l’obra, la cangó de l’exor- 
cista i la del final, dones eren les cangons en que sortien tos els actors.

A poc a poc, l’Eduard s’ané introduint dins d ’aquest mon nou, i ané coneixent 
ais altres actors, ara ja companys.

Arribé l’agost i deixaren d ’assajar. Abans però, l’altre noi que feia de mariner/ 
venedor es doné de baixa. Calia trobar durant l’estiu un actor substitut que 
sabés actuar, bailar i cantar.

Passat l’estiu.
L’Eduard s’alegré molt quan, al arribar al teatre per tornar a reemprendre els 

assajos, es trobé a un amie del teatre St. Viceng, el Jan. Era l’escollit per encar
nar al segon mariner/ venedor i el pobre estava nerviós com ho havia estât 
l’Eduard durant els primers dies d ’assajos musicals.

Seguiren els assajos de cant fins a principis de novembre, quan, van 
comengar a assajar amb la coreògrafa. Primer van aprendre a ballar les 
cangons que havien assajat cantant i després aprengueren les cangons dels 
quais només ballaven i feien cors.

Aixi passaren volant dos mesos fins que un dia, pujaren a l’escenah i veieren corn 
el que hi havia dibuixat als plénols es feia realitat. Encara no estava pintat, tan sols 
hi havien les estructures de fusta, però això els animé encara més a fer l’obra.
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El dia esperat.
Els assajos cada cop eren més llargs i més abundants fins que arribaren les 

últimes setmanes de febrer, i entre exámens parcials, arribá el dia assenyalat. 
Era el dissabte decisiu. Era el dia de l’estrena.

Van quedar per fer l’últim assaig a les cinc de la tarda. Consistía en fer l’as- 
saig, a les nou sopar tots junts i després preparar-se per estrenar.

Eren les nou, i els rervis estaven a flor de peli, quedava una hora només per 
estrenar, per posar les cartes sobre la taula, per demostrar tot el que havien 
estât assajant durant molt de temps.

Hi havien molts ooneguts com a públic (familiars, amies, etc.). També hi havia 
la premsa i molta gent que havia tingut algún lligam amb el teatre del sol.

Eren dos quarts de deu i els actors ja s’estaven préparant. Els vestuaris i la 
sala de maquillatge estaven plena de gent que anaven amunt i avail, actors 
que s’estaven oanviant, actors que s’estaven maquillant, el director, els tèc- 
nics, les regidores, alguns coneguts que venien a donar molta merda ais 
actors, aotors que calentaven les veus, que repassaven el paper, flors i bom
bons amunt i avail, targetes de felicitació, el perruquer fent els últims retocs a 
les perruques... Allô era rebombori general fins que a les nou menys cinc se’n 
van anar els Hums.

Silenci general.

Allò semblava increíble. L’Eduard pensava que estava somiant. Corn podia 
ser que cinc minute abans d ’estrenar l’obra s’anés l’electhcitat? Ningù no tenia 
paraules per expressar el que estava sucoeint.

Van deoidir esperar una mica per veure si tornava el Hum, però no.

Gran part del public baixà a la sala 
de parquet a preguntar qué passa
va. El primer pis del teatre s’omplí de 
bat a bat.

Al cap d ’una estona, entre el xivarri 
de gent, la regidora digué que s’a- 
plaçava l’estrena fins el proper dis
sabte i que qui no pogués venir que 
bescanviés les entrabes a la taquilla.

Els actors no es van prendre mala- 
ment els fets. Al contrari, fins hi tot es 
van inventar alguns acudits i hi van 
veure la part positiva, però per dins 
tenien un petit sentiment de frustra- 
ciò.

El següent dissabte.
El següent dissabte, va anar tot 

rodât. Al püblio H va agradar molt l’o- 
bra i hi ha bastant públic que la va 
tornar a veure.

A mida que els actors van anar fent 
representaoions, l’obra va anar més 
rodada.

Ara ja fa unes setmanes que no es 
representa aquesta obra. Però 
durant els mesos d ’octubre, novem
bre i desembre d ’aquest any es tor
nará a representar tot esperant que 
tingui tant d ’éxit com la passada tem
porada.

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 2 5 ,1r. - 08202 SABADELL 
Tels. 93 726 03 45 - 93 727 33 01

Galeria
E X P O S I C I O N S  
OBRA PERMANENT

PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 27 
08201 Sabadell • Telf./fax 93 727 37 94 Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 

Telefon 93 726 57 85
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CINEMA
£ls Dijous dd Cineclub al Cineort: 
tot té un preu
Pere Cornelias

Els Dijous 
del Cineclub  
a i Cineart:
1 é  anys

S D I J  o  U  S
*del c in e c lu b  al
: C I N E A R T

El 20 de febrer de 1992, amb la projecció de Lawrence of Arabia, de David 
Lean, van néixer els actuals Dijous del Cineclub al Cineart, una iniciativa que vam 
fer realitat el Pere Vidal, aleshores Regidor de Cultura de l’Ajuntament, el Ramon 
Cortadellas, propietari del local, i les persones que, en aquell moment, dirigíem 
Cineclub Sabadell, el Jordi Graset i jo mateix. Es pretenia portar a terme una pro- 
gramació alternativa al cinema comercial de la ciutat, objectiu que era i continua 
sent especialment útil, atés el fet que Sabadell no compta encara amb una sala 
en versió original: les sessions dels dijous fan, dones, una necessària funció subs
titutiva que assegura, si més no, una regular periodicitat setmanal. Però és evident 
que, en una situació de normalitat cultural, no hauria de ser aquesta la funció d ’un 
cineclub.

Com ja és sabut, Els Dijous... es van dividir en quatre apartats, que s’han man- 
tingut al llarg d ’aquesta década: Revisions i estrenes, amb les peMícules més 
recents deis autors del cinema contemperan!, Cinema per descobrir, films d ’au- 
tors o cinematografíes poc conegudes, Sessió Ailiance Française, peMícules fran
ceses o de producció francesa d ’un interés contrastât, i Clássics de Cineclub 
Sabadell, grans clássics de la Histéria del Cinema que han ajudat també a definir 
la historia de l’entitat. En general -s’han produit, a vegades, algunos modificacions 
degudes a les oxigéneles de la programació-, aquests apartats s’han anat alter
nant més o menys regularment.

Efectivament, ja s’han complert deu anys d ’aquests Dijous. I Cineclub Sabadell 
els està celebrant amb tota legitimitat. Amb la projecció, el 21 de febrer proppas- 
sat, de The Big Country, el monumental western de William Wyler, amb la publi- 
cació, aquell mateix dia, d ’un petit dossier informatiu i amb les quatre darreres 
sessions del curs, d ’una acusada especificitat, que són, de fet, les que han donat 
peu a aquest article.

Si bé no es va arribar a fer pública, la idea inicial era la següent: es facilitarla ais 
espectadors una llista de totes les peMícules projectades ais darrers anys -es res
tringía l’espai de temps per poder garantir que estaven encara en distribució i que 
es podien, portant, reprogramar-, a fi que n’escollisin una de cada un deis qua
tre apartats citats anteriorment. Les quatre més votados conformarien la progra
mació del mes de juny. Aquest sistema garantía, albora, un mesurât pluralisme i el 
manteniment, també al final del curs, de restructura habitual de la resta de mesos 
deis Dijous. A mi em semblava una idea enginyosa i estimulant.

El que s’ha fet, però, ha estât substancialment diferent: cada espectador ha that, 
efectivament, les seves quatre peMícules, però sense cap tipus de restricció. Vaig 
expressar les moves reticéneies ais actuals responsables del Cineclub, con- 
vençut que aquest método empobriria els Dijous d ’aquest darrer mes de juny. Hi 
vaig insistir, possiblement perqué coneixia la primera iniciativa, que em continua
va semblant bastant millor. Però l’Àlex i el Feliu, amb tot el dret, es van decidir per 
la segona. Un cop vistos els résultats -que, d ’alguna manera, no han fet sinó con
firmar tots els meus temors-, he d ’admetre, aixô si, que possibiliten unes lectures 
l’anàlisi de les conclusions de les quais pot tenir un cert interés. Si es tractava ùni- 
cament de copsar Testât de la qüestió, han estât prou significatius.
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Les raons que han induit els especta- 
dors a votar una peM cula o una altra 
son del tot indesxifrables. Fixem-nos 
que es poden haver basat en criteris i 
intéressés ben diferents: poden haver 
votât, per exemple, les quatre millers - 
segons la subjectivissima opinio de 
cadascú-, les que no s’han vist i es 
volen veure o les que, per qualsevol 
motiu, es volen tornar a veure encara 
que ja s’hagin vist. Amb tantes més pos- 
sibilitats a continuació corn ens puguem 
imaginar. L’etcètera és llarguissim.
Limitem-nos, dones, al més evident.

Les quatre pel-licules més votades pel 
públic dels Dijous, majoritàriament jove, 
però amb molta gent d ’altres edats, es 
caracteritzen, bàsicamient, per tres fac
tors: són de realització relativament 
recent, han tingut un cert ressò medià- 
tic i, totes quatre, es van programar 
dins de l’apartat de Revisions i estre
nes. Els títols, anys i autors són: Funny 
Games (1997), de Michael Haneke,
Zelig (1983), de Woody Allen, Idiotern (1998), de Lars von Trier, i Mifune (1999), de 
Soren Kragh-Jacobsen, citats segons el nombre de vots atorgats a cada un. No és 
gens sorprenent que l’únic que no ha estât rodât en aquests darrers anys sigui d’un 
dels directors més comerciáis de Tactual cinema nord-americà.

En tot cas, han quecat fora d ’aquest petit grup els autors i els films de les cine
matografíes menys conegudes (Cinema per descobrir), les produccions france
ses (Sessió Ailiance Française) i les peTlícules més emblemàtiques de la Història 
del Cinema (Ciàssics de Cineclub Sabadell), és a dir, tres quartes parts de la pro- 
gramació de Tentitat. És, em sembla, tristament simptomàtic.

Deu ser, segurament, perqué, als darrers anys, les sessions dels Dijous han mar- 
cat la línia programática de Cineclub Sabadell i s’han organitzat pocs cicles de 
caire marcadament cineclubístic. N’hi ha hagut, certament -El Centenari del 
Cinema, els cicles Dreyer, Murnau o Griffith...-, però pocs. O perqué els Interes
ses del gran públic continúen sent sovint incompatibles amb la qualitat i el rigor. 
Les sessions dels Dijous baten récords d ’assisténcia -el cinema ja és a la 
Universität i, una mica, a TEnsenyament Secundan-, la qual cosa és, en principi, 
un fet positiu, però són lluny de mantenir el to que tenien les antigües sessions de 
Cineclub, quan, a la sala, érem molts menys.

Els actuals responsables de Tentitat haurien d’intentar establir si tenen alguna 
cosa a veure els quatre films triats pels espectadors i el seguit de circumstàncies 
irregulars que poblen les sessions darrerament: la gent arriba cada vegada més 
tard, amb la peTlicula començada, i amb la lògica molèstia que ocasiona el fet als

Lawrence of Arabia

que tenim el costum d ’arribar a Thora; 
no sempre hi ha el desitjable silenci 
durant la projecció, i, a més, les crispe- 
tes comencen a aparéixer amb una fre- 
qüéncia alarmant. Van tenir només un 
vot clàssics tan importants corn The 
Bird of a Nation i Intolerance, de David 
W. Griffith, Morocco, de Josef von 
Sternberg, Midnight, de Mitchel Leisen, 
Colorado Territory, de Raoul Walsh, 
The Third Man, de Carol Reed o Key 
Largo, The African Queen i The Misfits, 
de John Huston. Pot estar una cosa 
relacionada amb l’altra? Cal esbrinar- 
ho i actuar en conseqüéncia.

M’estime el Cineclub i hi continuo lli- 
gat. Hi coTlaboro amb una certa fre- 
qüéncia i em responsabilitzo encara 
d ’algunes de les seves activitats. 
Esche aquest article com a integrant 
de Tentitat. I, com que cree en la críti
ca constructiva, aquest fet no em sem
bla pas contradictori. ^

Avda. Rafael Casanova, 38 • 08206 SABADELL (España) 
Tel. 93 726 62 22* • Eax 93 727 00 60
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ARTS__________________
Vilacasas,
Topotesies o Cartografies fictícies

(Solo Shotevm, ßorcelono)Ana Fernández Alvarez

El dissabte 8 de juny va ser un dia de 
pluja molt intensa. Amb la Lita, l’admira
ble companya d’en Joan Vila Casas, la 
Maria Cristina, la filia d ’aquest artista I 
amb en Jordi Roca, un amie incondicio
nal del mestre, várem anar a veure el 
muntatge que, des del 16 de maig i fins 
a finals de juny, ha dedicat a Vilacasas 
la nova sala Shatevín, de Barcelona. 
Una sala, inaugurada el passât més de 
maig i regentada per Moishan A. 
Gaspar i per Gustavo Couceiro, que 
pretén configurar-se com un espai mar- 
cat per la qualitat de les seves ofertes 
plástiques i per la promoció d ’artistes 
desconeguts.

En aquest nou espai perdut entre els 
laberíntics carrers del barri de Ribera, 
descobrirem, amb una certa tristor per 
no poder compter amb la preséncia del 
mestre, una més que estimable selec- 
ció d ’obres, una part de la coMecció de 
la familia Gaspar, que aconsegueix ofe- 
hr un tast IMustratiu i cronológic de la 
trajectoria d ’aquest artista durant les 
décades dels seixanta i dels setanta.

La primera obra que se’ns mostra a 
l’entrada és una magnífica pega de 
l’any 1962, que posseeix una força i una 
sensualitat extraordináries en ser trac- 
tada amb vernis, que li dona la qualitat 
daurada, áulica i suau de Tambre. Tots 
várem coincidir a valorar-la com una de 
les millers obres de Texposició. Ella ens 
obre via i ens condueix entre les topote- 
sies -  descripció de llocs ficticis -  d ’a
quest artista.

La selecció, una vintena de peces, 
ens invita a resseguir les diferents 
caMigrafies del seu trag i, a mida que 
s’avança en aquesta aventura plena de 
fidelitat a un métode i a una opció plás
tica que ha durât més de tres décades, 
tornem a descobrir tot Tunivers topo-

gráfic d’en Vilacasas, el mateix que, amb molta més amplitud, ja se’ns va oferir Tany 
1997, a TAcadémia de Belles Arts de SabadelT.

Més enllá d ’una imaginária forma de representar plánols urbans, en les 
Planimetries d ’aquest autor trobem subjacents estats d ’ánim, actituds i inclinacions 
sotmeses a Tatenció d’un mètodo gráfic recurrent i també literari. També literari per
qué, a partir de la segona meitat de la década deis setanta, Vilacasas hi inclou sovint 
una mesurada i precisa literatura, la mateixa que reconeixem en els apunts d’un 
aventurer sobre les seves cartes de ruta i que li serveixen alhora com a diari de bitá- 
cola i com a acta deis seus viatges. Vilacasas, aventurer de la vida, també esquitxa 
les seves obres de notes i d ’acotacions, en ocasione explícitament ironiques, altres 
vegades simplement toponímiques, tot enriquint les imatges i resultant més sugge- 
ridor que explicit, més insinuant que directe.

Quadres/Plánols que, a la vegada, són Ilibres d ’instruccions per a interpretar crea- 
tivament les ciutats, la de l’artista, la deis espectadors. Amb aqüestes obres ens 
endinsem dins un imaginan urbanisme poétic sobre el record i la memòria, no 
exempt de certa melangia.

Les obres deis anys seixanta ens donen la geografia creativa de carrers insinuats 
a base de pinzellades o de signes rectilinis nerviosos, com els deis carácters xine- 
sos, cercant la máxima rendibilitat visual i tot el potencial d’una minúscula forma, 
amb el minim trag, per a organitzar un simulacre d’espai urbá verag, recordem que 
Mark Tobey, a finals dels cinquanta, tingué gran influència en la seva obra. També li 
agrada experimentar amb veladores i transparéncies, amb rugositats i relleusT cer
cant la textura de técniques alienes a la pintura. És el período de més Intensität 
matèrica, malgrat que la sala no ens en ofereix cap exemple.

Els seus setanta canvien, l’artista abandona a poc a poc el gust matèrie per a dedi- 
car-se a una textura més plana, més integrada en el propi suport. Aquí domina el 
color propi de les aies de mosca I, amb una tendèneia monocroma pròpia del fau
visme, s’enteranyinen els ficticis plánols amb tragos subtils de delineant I ens sub- 
mergimen indrets que recullen l’atmosfera kai\(\ana óe La metamorfosi o 6’El Castell.

En aquesta década també penetra amb força la fascinado que sempre ha exercit 
en ell el mecanicismo i, sobre les imatges de 'la ciutat representada’, comencen a 
planejar peces d’automóbiis, peces de mecánica, totes elles tractades amb un sub
til romanticisme. Sòn obres que recorden Testètica alemanya de la Bauhaus, aque
lla fantástica aventura artística que va suposar, entre altres coses. Tintent de trobar 
la mágica coheréncia entre Art i Temps Industrial.

Per qué Vilacasas, els anys seixanta, opta per Tascetisme i pel rigor repetitiu de les 
seves Planimetries? Quina beilesa troba en la representació d’un plánol inventât? A 
eli li períoca conviure amb Tabstracció geomètrica, que defensa Tesquematisme de 
les formes i el valor d’autenticitat de tot allò que és pia, rebutjant així qualsevol forma 
d’enganyifa visual que pretengui crear la iMusiò de profunditat o d’equivalència amb 
la realitat tangible. I qué més abstracto i objectiu que la representació sobre paper 
d ’un mapa de carreteros o d ’un plánol de ciutat? Tot i això en Vilacasas no renun
ciará mai del tot a les qualitats del volum I de la profunditat de camp. Les formes
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racionáis i cartesianos dels anys setanta^ juguen a crear plánols calidoscopis que 
suggereixen un espal Intern en el quadre.

També conviu amb el gestualisme I han parat atenció en l’anàlisi de la pinzellada o 
de la línia amb qué aquest artista construeix cada element? Abans d ’arribar a la pre- 
cisió d ’un gravador, en les obres deis setenta, Vllacasas traballa amb taques acci
dentals realitzades amb la inconsciéncla de l’atzar, fruit de l’admiració que sent per 
Jackson Pollock, I amb la força hemorràgica del colour-field palting. També li perto- 
ca conéixer els happenings artistics, successes casuals, en els que la frontera entre 
la vida i l’art és premeditadament Indeterminada. Per aixé mateix, les seves 
Planimetries ultrapassen el suport clàssic de les teles o dels taulers I acaben omplint 
el seu famés 600, vehicle que fins fa ben poc utilitzava assiduament\

Vilacasas és, segurament, un dels artistes catalans que millor ha sabut absorbir, 
digerir I Interpretar tots els ismes dels quais ha sigut contemporanl. El seu evident 
postimpressionismo, després de la seva primera estada a Paris, está pie d ’aMusions 
cultes i presenta una veritable factura d’anàlisi que va més enllà del pur afany Imita- 
tiu. El gust per les reinterpretaclons dels estils, tot oferint lectures profundes sobre el 
que els altres han fet, l’allunyen del que podria haver estât pur manierismo. Les 
inteMIgents mixtures entre tendéncies, barrejant neoimpressionismo i expressionis- 
me abstracto, o fins i tot registres naïfs, per exemple. Il faciliten el carni que l’ha 
menât a la trobada d’un estll personal I definitiu, des del tatxisme a l’Informalisme, 
fins arribara la pintura matèrica, la gestual i retrobar-se amb l’espacialisme. Un carni 
que és Incipient a les acaballes dels cinquanta, fa eclosió els seixanta I madura els 
setanta.

A tot isme s’apropa, però de tots ells s’allunya. Per qué s’aparta de tot el que admi
ra i, sense deixar de servir-se’n, opta per una plástica tan personal i original? No obli- 
dem que en Joan va fer la seva llarga ‘mili’, set anys, a cartografia i aixé no és una

Êl catáleg d’aquesta exposició ens mostra 
un ampli i significatiu compendi de la 
seva obra, aixl com una cronologia molt 
completa de la seva trajectória artística. 
Ed. Fundació Baño de Sabadell, 
Fundació Caixa de Sabadell i Académia 
de Belles Arts de Sabadell.

^Amb Tapies, des de finals deis cinquanta i 
principis deis seixanta, compartí la matei- 
xa proposta sobre el valor de les textures. 
A la seva primera estada a París, ja coin
cidí amb eli al CoMegi d’Espanya a la 
Ciutat Universitaria.

^La influéncia analítica d’en Mondrian no 
l’abandonará en tota la seva trajectória 
artística.

Ter a més informació sobre aquesta obra 
artística i utilitària consulteu els articles 
següents: Autometria 600. Revista Qua- 
dern núm. 117, setembre del 1998, de 
Jordi Roca i Tu bau i Joan Vila Casas i ‘el 
cotxe’, d'Ana Fernández Álvarez. Diari 
Sabadell, dissabte, 1 de desembre del 
2001.
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dada menyspreable a l’hora d ’analitzar 
la seva obra. Ara bé, en ell no tot és 
actitud formai i estètica, en ell també 
conflueix la vida i l’obliga a entrar en la 
seva obra. En ella està tot el que respi
ra el seu entorn. I què respira un home 
dels seixanta?

Joan Vila Casas, com tots els seus 
contemporanis, el 1959 acaba de 
conèixer la cara oculta de la lluna de la 
mà del Lunik ///; els seixanta assisteix al 
llançament del primer satèMit de tele- 
comunicacions i la càpsula Mercuri 
llença a l’espai un simi; el 1961, l’astro
nauta rus Gagarin realitza el primer voi 
orbitai. S’han adonat que les visions 
planimètriques d’en Vilacasas recorden 
la Visio única de l’objectiu d ’un satèMit? 
No són les visions d’un topògraf, sinó 
les d ’aquell qui mira des de més enllà 
del planeta i veu les fascinadores 
visions Planimètriques dels seixanta. 
Més tard, als setanta, apareixen els 
seus populars marcians, unes ceràmi- 
ques que ens recorden els siurells 
mallorquins, i culminant el cercle crea- 
tiu, als noranta, neix la personal sèrie 
escultórica Astrometries, una lògica 
manera de tancar el cercle creatiu.

Vila Casas, el 1960, ha pogut veure El 
cochecito, de Marco Ferreri, i també ha 
pogut llegir Rayuela, de Cortazar; ha 
vist dramáticament construir el mur de 
Berlín i, sarcásticament, sap de l’apro- 
vació del projecte d’urbanització de la 
Costa del Sol; s’ha inaugurât el Talgo 
Madrid -  Barcelona; Bahamontes 
guanya dos Tours de Franga consecu- 
tius. Xuclant tot això, neix la sèrie 
Autometries, móbiis que podrien circu
lar amb coheréncia plàstica per les 
seves topotesies.

És a dir, el topos, el Hoc, l’espai, el 
moviment i la translació, davant una 
societat vertiginosament canviant, són 
els temes que més preocupen i seduei- 
xen en aquells moments. Per tant, 
Vilacasas suma, a tot allò que les neoa- 
vantguardes li proporcionen formal- 
ment, el que la vida i la societat li està 
oferint. La seva resposta: una imatge 
d’arrelament, d’identitat, d ’allà on som. 
Veure’ns des del mateix Hoc que ens 
indicava Saint-Exupéry, des de l’aste
roide B 612 és el que sempre ha volgut 
mostrar-nos en Joan Vila Casas. ^

ARTS
G oborro  flrt o la firo d ort de 
Borcelona flrt fxpo
Mila Torres

La Galeria Gabarró Art de Sabadell ha estât present aquest any, a l’igual que 
en edicions anteriors, en la Fira D’Art de Barcelona Art Expo durant el passât 
mes de maig. És l’ùnica galeria de la nostra ciutat que hi participa en aquest 
certamen i que és l’ûnic d ’aquestes caractéristiques que es produeix a 
Barcelona.

El fet que la galeria participi en aquesta fira significa, per una banda la pos- 
sibilitat de donar a conèixer la galeria i la seva manera de treballar, la quai cosa 
significa que el nom de Sabadell pugui sonar fora de les nostres “fronteres” fet 
que indica que aquí també es treballa i que d ’aqui poden sortir molts bons 
artistes. Es, per tant, un trampoli que permet no tan sols donar a conèixer la 
sala, sinó també, i això és molt important, als artistes que en ella hi treballen.

En aquesta ocasió i seguint la línia de treball de la galeria en Arte Expo es va 
poder veure una bona mostra d ’artistes consagrats com Serrasanta, Pruna, 
Grau Sala, Cuixart, Durancamps... al costat d ’obres d ’artistes habituais de la 
sala corn D’Albert i Manel Bosch i un pintor que va presentar la galeria en oca
sió de la Fira, Andreu Martrô. D’aquesta manera la galeria Gabarró portava a 
Art Expo el projecte que la caracteritza des de la seva creació el 1985 fins als 
nostres dies, una teina constant que tant clients corn aficionats a l’art ja conei- 
xem i ens plau.

Del grup d ’artistes consagrats no fa falta mencionar res, els seus noms par
len per sí mateixos. En quant a D’Albert vam poder veure els seus temes habi
tuais dins del món àrab treballats amb Huminositat i amb tot detail tan de I’am- 
bient com de l’atmosfera que es crea. De Manel Bosch vam observar el seu 
estil impressionista tractat d ’acord amb el seu Henguatge plástic sempre dins 
d ’un bon fer. I d ’Andreu Martó, artista nou de la galeria però amb una carrera 
ja desenvolupada i consolidada vam apreciar una tècnica molt treballada que 
dona un résultat acurat i propi.

Per una galeria és important no restar immòbii i tancada dins la seva ciutat, 
sinó que ha de sortir a veure el que fan altres sales, com es desenvolupen, 
quins artistes tenen i quin és l’art que es mou, que agrada al pùblic o que 
s’està efectuant corn a nova tendència. Tot això li proporciona un reciclatge 
continu que la fa mantenir-se al dia, ser actual, saber el que es fa i saber cap 
a on vol anar. Una de les maneres fáciis d ’aconseguir tot això és anant a Hocs 
on es reuneixen moites galeries amb els seus estiis i els seus artistes i Gabarró 
Art ho fa.
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Les puntes: un teixit d o rt

Ouirze Noheras i Meles Must

Per al ciutadà alié a l’Irdùstrla tèxtll, els 
teixits de punt son prnclpalment arti
cles elastics i voluminosos; com a 
exemples, esmentarà els jerseys, la 
roba Interior, els mitions, etc. En canvi, 
no acostuma a saber que molts dels 
adióles destinats a teixits elàstics, tuls, 
blondes I puntes, s’han produit utilit- 
zant la tècnica del teixit de punt, con- 
cretament del teixit de punt per ordit.

El teixit de punt per ordit, tècnica que 
té els seus origens a finals del segle 
XVIII, combina els avantatges del teixit 
de calada i del teixit de punt de recolli
da. Tal com succeeix en el teixit de 
calada, l’entrega dels fils es fa des de 
plegadors d ’ordit que es distribueixen 
verticalment en relacic al teixit; malgrat 
aixè, no queden disposate en forma 
plana, sinè corn a bucles de fil entrelli- 
gats, essent aquesta una de les carac
téristiques que defineix el teixlt de punt, 
la malla.

Mentre que alguns sectors de l’indùs
tria tèxtil ténen materials i informaclons 
molt amplis, en el sector de les puntes 
aquest tipus de literatura tècnica i infor
mativa és molt limitada I poc divulgada. 
Malgrat alxó, les aportacions destina
das a enriquir els fons bibliográfics -pel 
que fa referèncla a historia i moda- són 
cada vegada més important. Són molt 
diverses les definicions de puntes que 
he trobat en les obres consultadas. En 
alguns casos s’arriba a diferenciar entre 
puntes, puntes genuines i puntes anti
gües. No tiñe, per tant, la Intendo d’a- 
portar una nova definició, sinó simple
ment de fer notar que una de les carac
téristiques del telxlt de puntes és preci- 
sament la part que no es veu, o sigui, els 
forats. Per alxó, parlar de puntes voi dir 
en molts casos referir-se a un teixit amb 
molts forats, cosa que també és accep- 
tada com una forma simple de definició.

La producció mecánica de puntes certament va fer decaure les fetes a má, ja que 
aqüestes no podien competir al no poder ser produldes amb la rapidesa que ho felen 
les puntes teixides en teler. La mecanització va fer balxar els preus de forma conside
rable I les van popularitzar, de tal manera que al multipllcar-se la producció van dei- 
xar de ser exclusives i es van convertir en un producte a l’abast de la gran majorla.

Actualment hl han cinc maneres distintes de produir puntes a máquina: Crochet, 
Leavers, Brodats, Torchon (les máquines precursores de les actuals eren conegu- 
des como a Barmen) i Raschel.
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L’aposta de Galler Textiles per a la 
producció de puntes son les máquines 
Raschel, nom que prové d ’Ellsabeth 
Félice Rachel, coneguda com a Félix, 
actriu d ’art dramatic en la comédia 
francesa de mitjans del segle XIX. Els 
seus vestits adornats amb puntes es 
van posar de moda a París I van ser la 
font d ’Inspiracló deis dissenyadors de 
tot Europa. Des del seu Inlci, aqüestes 
máquines evolucionaren I es convertl- 
ren en les d ’alta velocitat, técnicament 
molt avangades i controlados per ordi- 
nador, tal com les que coneixem avul.

Les nombroses aplicaclons de la 
máquina Raschel es deuen no només a 
la incorporacló en alguns casos de téc- 
nlques Innovadores pel que fa a l’elabo- 
racló del dibulx, sinó també a l’elevat 
nombre de barres de passadors. Es 
poden muntar fins a un total de 78 
barres I si pensem que cada una d’elles 
pot actuar amb independéncia de les 
demés, fácilment comprendrem la gran 
varietat de combinaclons de dibuixos 
que s’hi poden fer. A més, grácles ais 
mecanismes I técniques de dibulx que 
es fan servir en els distints models de 
máquines (Multibarra, Jacquardtronic, 
Textronic) es pot aconseguir una ámplia 
gamma de productos que satisfacin les 
exigéncies del mercat.

Deis mecanismos i técniques utilit- 
zats, la técnica Jacquard requerelx una 
menció especial. Quan en el teixit de

punt per ordit pariem de Jacquard, volem dir que malgrat que tota la barra 
Jacquard executi un moviment de desplagament totalment uniforme, cada pasea
dor pot, per sí mateix, provocar el desplagament lateral d ’una aquila. A diferéncla 
deis antics capgals del tipus Verdcl de funclonament completament mecánic amb 
nuat des deis capgals a les pues de desplagament, els passadors Jacquard d ’avul 
son contrólate a través de tecnologia piezoeléctrica.

El dibulx d ’una punta es produeix al mateix temps que el fons, quina estructura 
base, en forma de potitos repeticiors, está formada per una multitud de fiis quines 
evolucione, dins del motiu, es receteixen de forma ordenada segons formes I 
tamanys. És fonamental estudiar en detall cada tipus de fons, ja que la forma en que 
les distintos trames es desplacen e i re acló al dibuix, pot afectar l’aspecte visual, 
tant del motiu com dels fons, així com també les propletats físiques del teixit.

Però abane de teixir, s’ha de preparar el dibuix técnic, també anomenat posada 
en carta, que consisteix en la representació Independent de cada un deis fiIs que 
Intervenen en un mateix rapport o área mínima de motiu, a partir de la que el treball
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dels fils, i per tant del dibuix, es repe- 
teix, obtenint lligats complexos que 
permeten l’obtenció técnica dels 
motius artistics de tipus floral o géomé
trie que estiguin representats en un dis- 
seny. D’aquest pas -reproduir técnica- 
ment els moviments de cada fil- depén 
l’aspecte final del disseny, també ano- 
menat esquisse.

El passes necessaris per a completar 
un dibuix técnic o posada en carta a 
partir del disseny són els següents:

t.Estudi de la distribució deis fils.

2.Ampliació del disseny.

S.Transferéncia del disseny sobre 
paper técnic.

4. Estandarització del muntatge o 
stops.

5. Realització del dibuix técnic.

6. Preparació de resquema de mun
tatge.

/.Lectura del dibuix, on s’anotaran les 
distintes evoluciors del fils que 
composen la punta.

Avui en dia, un disseny es converteix 
en dibuix de la forma que sempre s’ha 
fet. Només han canviat les eines: el lla- 
pis s’ha substitu'ít per un teciat i per un 
llapis digitalitzador i els passadors que 
donen forma al dibuix ja no són des- 
plaçats per mallons sino per impulsos 
electronics provinents de mécanismes 
SU o des de sistemes de Jacquard 
piezo. També és possible obtenir una 
simulació de la punta acabada: així es 
pot tenir una idea de l’aspecte que 
tindrá després d ’estar sotmesa a un 
acabat téxtil i abans de ser teixida.

Quirze Noheras

L’elaboració d ’una col.lecció de puntes es fa considérant els paramétrés 
següents:

1. Les tendéncies de moda del mercat.

2. El Pare tecnolégic de l’empresa.

3. Les sol.licituts concretes del clients.

Les puntes són un element decoratiu de les peces de roba interior. Per aixó. Testé- 
tica visual és el factor principal des del moment de Telecció. Tots els dissenyadors, 
tan els de peces com els de teixits, están al dia de Tevolució de moda, tendéncies 
i colorit del mercat. Es indispensable, dones, començar una col.lecció en un punt 
de partida que coincideixi amb les tendéncies de moda del mercat. Aqüestes 
tendéncies, que definim en cada col.lecció, serán el nostre punt ó'inspiració per al 
desenvolupament de la col.lecció enfocada a cada un deis mercats. Tots els ele
ments de márqueting, gadgets, colors, etc. que ajudin al client a captar aquesta 
historia són essencials.

Pel que fa al parc tecnológic, és molt important que la col.lecció sigui molt equili
brada a nivell de tecnologia i rapports per a assegurar el correcte funcionament de 
les màquines. En cada tendéncia hi figuren mostres de totes les técniques, que en 
el cas de Galter Textiles són Jacquardtronics, Textronics i binàries.

Les sol.licituts dels comerciáis es recullen setmanalment I queden reflectides en 
un document. Gairebé sempre hi ha noves demandes i corn que moites d ’elles no 
es desenvolupen fisicament, cal que el departement les combini dins de la col.lec
ció. També els clients aporten idees molt bones que es desenrotllen amb inde- 
pendéneia de la decisió de compra final del client. A vegades, les creacions es fan 
per a mercats especifics. El conjunt de les sol.licituts comerciáis I de les creades 
pel departament de disseny, forma la colecciô.

Als dissenyadors també s’els anomena esquisseurs, mot que en francés vol dir 
projectista.
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El dissenyador ha de ser una persona molt creativa 
que domini el dibuix i que coneixi les limitacions tèc- 
niques de les puntes, a fi de que el dibuix siguí realit- 
zable. Un cop fet el primer bocet, cal estudiar el pas- 
satge dels fils i deixar el dibuix enllestit per a que els 
técnics puguin fer la posada en carta. Aixó comporta 
un treball de 1 a 3 dies, segons la dificultat del dis- 
seny. La formació deis esquisseurs s’ha de fer a la 
propia empresa perqué, lamentablement aquesta téc
nica no s’ensenya a cap escola téxtil del nostre pais.

Setmanalment es trien els dibuixos per a la col.lecció 
i, si hi han encárrecs, es fa la posada en carta.

En el departament de disseny de Galler Textiles es 
fan dues col.leccions. Ambdúes es presenten a 
Interfilière, el setembre a Lió i el gener a Paris. Com a 
curiositat, esmentar que els teixits de roba interior es 
presenten abans que els d ’exterior: Première Vision.

L’empresa té oficines comerciáis a Sant Boi, UK, 
USA, Franga, Itàlia, Alemanya i Taiwan i ven gairebé a 
tots el païssos: Portugal, Japó, Turquía, Eslovénia, 
entre d’altres. Actualment, un 60% de les vendes son 
d’exportació i la resta està formada pels clients espa- 
yols, on Galler Textiles és líder del mercat.

Els principals clients de puntes són empreses que 
fabriquen peces de roba interior que després es ven
drán en botigues especialitzades del sector, tendes 
de marca pròpia o grans superficies. Alguns clients: 
Gemma, Belcor, Intima Cherry, Woman’s Secret, 
Love Store, Playtex... \ a nivell internacional. Triumph, 
Princess Tam Tam, Wacoal, Marks & Spencer, 
Carrefour, Lovable, Benetton, etc.

Meles Must
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L'expedició dels Seixonto

Pere Roca Garriga
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Una colla de seixanta, més o menys coneguts entre ells, estaven passant l’estona 
sense altre entreteniment a la vista que aprofitar l’avinentesa per fer-la petar. Ja era 
ben casual, que haguessin coinciditi Estaven una mica sorpresos i com emocionats. 
No hauria quedat gaire bé romandre com uns estaquirots, com un ramat de pin- 
güins, cadascú mirant en una direcció diferent i sense pronunciar un mot. La tímida 
comunicació verbal que es produi era primer per petits grups, però aviat s’anà for
mant una pinya i es convertí en una assemblea força animada: tots hi participaven 
activament. L’especial origen de la trobada va fer que el to de les veus esdevingués 
cada vegada més alt. L’enraonia es convertí en auténtic xivarrí, tirant a incòmode, 
per no dir insoportable.

En un moment que la vociferació amainó una mica, un deis de la colla (ningú no 
sabia quin) digué, com si volgués que tots ho sentissin bé:

“Ara que som aquesta seixantena tan compacta i benavinguda, podríem organitzar 
una Expedició!... Qué me’n dieu?”

Sense haver d ’esperar ni quatre segone, s’aiçaren veus o crits d’absoluta confor- 
mitat a la proposta: “Molt bé!”, “D’acord!”, “Bravo!”, “Fantàstici”, “Genial!”, “M’hi 
apunto!”, “Endavant!”, i coses així. Semblava que fossin, no seixanta, sinó sis cents 
els que aprovaven, entusiasmate, la idea. Ni una sola veu de discrepáncia, de burla
0 d’oposició, ningú que callés o que desertés. Tots allá com un sol home!

“A preparar-se, dones!”, va dir el que havia aixecat la liebre. “Sí!, Sí! Ara mateix” 
Vinga! Som-hi!”, exclamaven els receptors del misatge, o siguí, la “vox-populi”. I s’hi 
posaren sense mandra, anant d’ací d ’allá, com formigues, amb ganes de ferfeina, 
topant els uns amb els altres, fent un gran enrenou. La cosa durà una bona estona, 
perqué s’havien de lligar molts caps, i deslligar-ne d’altres. Tots s’havia de fer bé i 
de pressa. Quan aquesta frenética activitat s’havia convertit en una calma expectant
1 la majoria s’havien assegut perfer-hi una becaina, la veu del comandament digué 
ben alt: “Qué?... Ja està tot a punt? Ja heu enllestit?” La resposta fou un “SÍÍÍÍÍ!” grui- 
xut i estentori que feia tremolar la terra.

“Dones anem-hü... Aquesta era la gran Expedició dels Seixanta!... Au! Tots cap 
allá!”, digué amb fermesa la veu aquella. No s’ho van fer dir dues vegades, els ardits 
expedicionaris. Cap allá, amb passa lleugera, amb visques i cançons improvisadas 
que encomanaven ànim i entusiasme. Els que els veien passar comentaven, emo
cionats: “Aixó és aquella Expedició!” I els encoratjaven, fent voleiar mocadors i pro- 
ferint crits com ara: “Visca els herois!”, “Res de tornar enrere! Endavant! Endavant! 
Sempre endavant!” I ells, és el que feien: anar endavant. No se sap exactament 
quant en feren, de carni, aquella jornada; però, a jutjar per l’empenta que duien, 
degué ser molt, una pila de quilómetres. Aquell dia i l’endemá, se’n parlá força, però 
després cada cop menys, és dar.

Al cap de dues setmanes, a aquest o a l’altre se li acudía de preguntar: “Qn deuen 
ser, hores d ’ara?” Sempre hi havia algù que, fent cara d’haver-hi rumiat, digués: 
“Potser ja hi són, si no és que han passât de llarg i, caminant, caminant, han traves- 
sat la ratlla! En les Expedicions, no se sap mai. Cai esperar després.” I qui hi afegis 
pel seu compte aquest comentan: “Ja ho pots ben dir! De més verdes en madu
ren!...” El fet és que els Seixanta no ho tingueren gaire fácil en el curs de la seva ago-

sarada Expedició, per més ben organit- 
zada i preparada que estigués. Un dia 
els va atrapar un aiguat molt sever i van 
quedar xops i calats; un altre, havien de 
travessar tres rius d ’impressionant 
ampiada i no trobaven els ponts, cosa 
que els va obligar a desviar-se de la 
ruta I es van posar molt nerviosos; tant, 
que alguns parlaven ja de tornar-se’n a 
casa. El pitjor contratemps que van 
tenir és haver-se d ’enfrontar amb un 
escamot que no els deixava pasar de 
cap de les maneres. Això els va desmo- 
ralitzar, perqué es donava el cas que 
els aires anaven armats i ells no. De 
peripécies, tantes corn en vulgueu.

Al final, pel que se’n va saber, van 
fugir tots en desbandada, pensant que 
l’Expediciô era un disbarat des del seu 
mateix origen. Ni seixanta, ni cinquan- 
ta-nou! Només quatre i el caporal 
aguantaven per dignitat. La resta, 
camps a través, corn uns pobres des- 
graciats. Cap d’ells no va voler que fos 
dit que la cosa havia sigut un desastre. 
Es van anar escampant i van provar de 
trobar manera de viure allà on havien 
anat a raure... El que havia organitzat la 
gresca sí que tornà a casa. I qué deia, 
de tot plegat?... Dones res, només que 
ara organitzava una Segona Expedició 
amb més contingent humà i cap a una 
altra banda, que fos una mica més 
entretinguda. “La qüestió és veure 
móni”, afegia sense immutar-se, amb 
posât i aire napoleónics.

I un que li diu: “Si és cap a les 
Pirámides, m’hi apunto! Compta amb 
mi, que de ganes me’n moro!”, I’altre 
s’ho va apuntar, tot rient: “Porto el bolí- 
graf a punt, i paper a la butxaca. Vés i 
prepara’t, que aixó està al caure!” Res! 
Que la cosa presentava bé!
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LluFs Molins de Mur
Joan Cusco

Fa uns dies I’amic Tomás Casañas va 
tenir la idea de dedicar un homenatge 
intim a Lluis Molins de Mur, el quai 
sempre ha fugit d ’ells, dels homenat- 
ges. Ens va transmetre la idea amb la 
recomanació que es portés en secret. 
Calia dur-ho amagat i callat; de sor
presa.

El dia i hora senyalada vam reunir
nos a la casa de l’amfitriô, a la sala on 
no té cap espai a la paret que hi càpi- 
ga un quadre més... Té representada 
una bona mostra de pintura catalana. 
En aquell ambient artistic el grup 
esperava l’arhbada d ’en Lluís Molins 
que estava “citât per saludar a un sen- 
yor de Barcelona”... La sorpresa que 
es va dur quan ens va veure a tots, 
dempeus, donant-li la benvinguda... 
No s’ho arribava a creure... Tots, 
homes de Sabadell i dues dones; 
amies tots.

-I tu... i tu... i tu... -anava saludant els 
concorrents que li oferíem un somriure 
de complicitat.

En Lluís Molins de Mur té sordesa, 
com aquell altre famés pintor, Goya, 
aragonés de Fuendetodos. En Lluís té 
arrel aragonesa i conserva la casa 
matriarcal. És un conversador nat: li 
piau parlar i explicar tot el que té per 
dir, que no és poc. No acaba mai la 
corda. Alguna vegada li has de reco- 
manar que reposi una estona per evi
tar que no es cansi... i que deixi dir els 
altres...

Eli retorna de tot. S’ha fet gran aquest artista que “cada dia pinta millor”, com 
repeteix des de fa dies... Quants anys té?- se li pregunta...- S’ha clavat ais noran- 
ta i d ’aquí no passa...

Molins de Mur forma part de la historia artística de la ciutat. És quasi el degá, 
perqué Camil Fábregas el guanya en anys.

En la reunió que ens ocupa es parlé d ’ell, sempre bé. I ell conté deis veils amics 
i amigues que en té molts. No hi haguessin encabit tots els que té en aquella sala 
on es respira art per tots cantons. Ara esté pintant uns pots de llauna que caldré 
veure. Quan ho explicava la llauna es convertía en plata... “Ara pinto més bé, com 
mail”, ha tornar a recordar-nos.

Se serví vi de La Rioja i unes pastes que entre mossos i mots es passé una bona 
i inoblidable tertúlia. L’amic Francesc Esteve va captar gréficament aquesta 
vivéncia. És un testimoni de l’amistat que ens uneix amb aquest artista que du els 
noranta anys en els pinzells.
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Editada la prosa de Jaan flrûs

Joan Cusco

L’Arxiu d ’Història de Castellar ha edi
tai rObra completa en prosa de Joan 
Arús, edició a cura de Miquel Desclot 
que n’ha fet el pròleg.

Ha estât presentada al mateix Arxiu 
el mateix dia que vint anys enrere 
s’havia donai sepultura al poeta cas- 
tellarenc (17/5/82)

Dona goig tenir a les mans l’obra en 
prosa d ’Arús en un volum molt digne.
S’hi apleguen assaigs i narrativa. Si bé 
l’Arús no es considerava un prosista 
sino un poeta que molt sovint se sentía 
empés a servir-se de la prosa per 
defensar les seves conviccions estéti- 
ques, com bé ha dit Miquel Desclot en 
el pròleg que introdueix l’obra.

La prosa d ’Arús és ben feta, ben talla
da, també el seu ritme, la seva eurit
mia, la seva eufonia. En la seva prosa, 
deia el seu amie i poeta Mossén Camil 
Geis, hi ha, dones, tot això. És una 
prosa fluent, dotada d ’una certa musi- 
calitat. Afegia: “Un bon poeta conver- 
teix la prosa en poesia, com el Rei 
Midas de la mitologia, capaç de con
vertir en or tot el que tocava.”

Són una dotzena de titois que es reculien en aquest volum, alguns d ’ells s’ha- 
vien conegut en edicions d ’autor, amb una circulació molt limitada. Recordo que 
en una ocasió m’havia dit que solament s’havien venut dos exemplars... Ara 
feliçment veiem tots els Ilibres publicáis, més alguns textos inédits. No s’hi han 
inciós cap mostra de l’activitat periodística d ’Arús, que encara s’ha de recollir al 
Diari de Sabadell, d ’on n’havia estât director; a l’Avui i a tantes altres publica- 
cions, entre elles Quadern, del que n’havia estât coMaborador.

Ara evoco una de les tantes visites que li vaig fer a casa seva; d ’aquella entre
vista vaig fer-ne un article que es publicó a l’Avui arran del seu noranté aniver- 
sari (1/1/81). Vam asseure’ns al banc del jardí. Entre altres coses va dir-me:

-Jo voldria que tota la meva obra fos recollida en un volum o dos; la meva obra 
completa, com vàreu fer amb la de Mossén Geis.

Aquest pensament el tenia ficai endins. M’ho repetí algunes vegades.

-Ni després de la meva mort, molt segur -em digué.

El 1982 vam dedicar-li un Quadern monogràfic.

Ara, onze anys després d ’haver 
publicat el conjunt de la seva obra 
poética -dos volums- tenim el de la 
seva obra en prosa. Ha estât gràcies 
a l’entusiasta equip de l’Arxiu 
d ’Histôria de Castellar que ha comp
tât amb la coHaboracié de l’Ajun- 
tament local, de la Fundacié Banc 
Sabadell, la Fundacié Caixa de 
Sabadell i l’empresa BSN. Enhorabo- 
na per haver-se acomplert aquesta 
bona feina.

Em plau afirmar: estava escrit...
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Semblança:
Anno Tortajodo
Pere Font i Grasa

Arma Tortajada és sabadellenca resident a Barcelona. Traductora i escriptora, 
s’ha especialitzat de valent amb la part social i més humana de l’Afganistan. Va 
entrar-hi l’any 2000 en plena hegemonía del reglm talibá, amb la periodista 
Monica Bernabé i la puericultora Mercé Guilera fent-se Invisible amb la burka. 
□ ’aquella expehéncla en va sorgir un compromis colpidor amb el futur d ’aquell 
anorreat país. De tornada van crear l’Assoclacló per a l’Assisténcia Humanitária 
de les Dones i Nens de l’Afganistan, nom que més recentment han canviat pel 
de: Associació pels Drets Humans de l ’Afganistan{ASDA), que manté estrets III- 
gams de coMaboracló amb l’organltzacló no política afganesa Humanitarian 
Assistance for the Women and Children (HAWKA) que des del vei Pakistan tan 
bona tasca duu a terme. D’aquella experiéncia en va sorgir la publicacló del III- 
bre: El grito silenciado, que ja va per la onzena edioió.

Ens trobem sota el maig plujós a la vlla de Grácia. Afganistán ja no surt a la por
tada deis diaris.

Qué passa ara a l’Afganistan, sembla com si no se’n parles tant?
Ara mateix están passant moites coses. De fet una de les companyes de l’as- 

soclacló ha tornat de Kabul i a la oapltal hl ha una certa tranquiMitat. La situació 
ha canviat bastant. Es veu molta gent pel carrer, música, xivarri, cues per matri- 
cular-se a les escoles, a les universitats, dones, moites dones fent petar la xerra- 
da al carrer, quant abans fins i tot era prohibit. Aixô a Kabul on hi ha moltes tro
pes multinaclonals. A la resta del pais la Inseguretat és absoluta. Fa quatre dies 
que hi havia combats a Test i al nord. Els grups tayikos exterminen els pastums 
que poden. A Kandahar, al sud, una dona que era mestre I es creía que podia 
tornar a treballar, quant va presentar-se a l’escola li van cremar la cara amb 
àcid. Que no surtí a primera plana no significa que no passin coses. DIria que la 
situado encara és molt Inestable.

Cree que des de ASDA esteu impulsant quatre projectes
Dues escoles al Pakistan per atendre eis refugíate que encara no volen retor

nar. Un projecte d ’emergéncla per donar menjar a les persones arribades més 
recentment i que no reblen cap tipus d ’atencié, a més de mantenir la xarxa de 
cursos d ’alfabetitzacié. Record! que es va implantar a sis provínoles quan eren 
cursos clandestins en I’ época dels talibans. Arran dels bombardeigs es va sus
pendre per atendre problèmes directes d ’emergéncla. Corn dic, eIs cursos es 
fan amb la col-laboracié d ’HAWKA que es centra en ternes d ’ensenyament I que 
ha començat la paperassa per ser una organització legal.

Suposo que és difícil de portar a terme amb un ambient no gaire propici, 
malgrat el govern provisional, per la prepoténeia dels “senyors de la guerra”

Sí i no...La gent te moltes esperances en aquest govern provisional per bé que 
son conscients que només es tracta d ’un primer pas. La gent diu que el presi
dent Karsal és un bon home, respectable, ja veurem si eis “senyors de la guerra” 
el deixen treballar en pau. El perlll que temen és que si el govern no funciona, si 
no s’avança, la comunitat Internacional eis torni a donar l’esquena, satisfets i 
crelent que ho han arreglat tôt amb un govern pactat, no escolllt pel poblé. És

un govern amb majoria de membres 
de l’Aliança del Nord que no tenen un 
passât democràtic. Eis han intégrât 
en un pacte momentani per no teñir
los fora. Recordem que hi ha grups 
de la dita Aliança que no han accedit 
al govern I que están créant situa- 
cions d ’Inestabilitat.

El recent retorn del Rei pot ser 
decisiva...

És un personatge de consens. Te el 
respeote de bona part dels clutadans; 
fins I tôt del Nord, perqué en l’época 
de la seva monarquía hl hagué pau. 
Eis seus governs Iniciaren processes 
d ’alfabetització, de Ilibertats indivi-
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duals que no van arribar a quallar pel 
cop d ’estat.-.Tothom recorda aquell 
période perqué a continuació han 
patii vint-i-dos anys d ’invasions, gue
rres, conflictes, morts, bombardeigs, 
humiliacions. Aleshores és légic recor
dar aquella figura corn un mite. Hi ha 
l’esperança que es convoqui la Loya 
Jirga, una assemblea democràtica 
d ’estructura tribal que funcionava a 
l’Afganistan des de temps immemorial 
i que ha marcai els millors anys de fun- 
cionament normal. Seria bo recordar 
corn l’any 1965 hi havia quatre dones 
al Parlament. I és que l’any 1964 
l’Afganistan tenia una Constitució 
democràtica i laica que reconeixia la 
igualtat de drets dels homes i les 
dones; i eis partits pol'tics -des dels 
comunistes fins eIs més de dretes- 
eren legáis. Però va haver-hi un cop 
d ’estat que va derrocar la monarquía. 
No cal dir que les dones tenien tots eis 
drets reconeguts: professions estudis 
superiors, fins que l’any 1992 amb 
l’Aliança del Nord la situació va anar 
empitjorant.

Rebobinem: Quin paper va jugar la 
televisiô, Al Jazzira i la CNN, per 
exemple, en la recent guerra per 
treure els talibans del poder

La informació que ha quedat ha estât la que eis americans han volgut. Eis mit- 
jans de comunicacié poden ser utilitzats corn la maquinària per preparar una 
guerra. Hi ha una complicitat, involuntària, perqué s’alimenten de les grans 
agéncies de noticies. Cada mitjà te unes prioritats. Sovint no és la veritat el que 
intéressa, sinó l’actualitat.

Es va dir la veritat del que passava?
No. La imatge que es va donar va ser la d ’un poblé salvatge com si anessin de 

saqueig tot el dia. La majoria de la població mal no ha donat recolzament ais 
grups deis “senyors de la guerra” que han estât alimentais i protegits des de fora 
durant molts anys, per França, Anglaterra i Estas Units, entre altres potencies. 
La immensa majoria han estât victimes i ostatges d ’unes minches; las del nord i 
dels talibans. Eis bombardeigs van ser, simplement, una venjança d ’Estats Units 
perqué quedés ciar al món sencer que a nivell de dret internacional tan terroris
tes han estât élis corn eis terroristes que eis van fer volar les torres bessones. 
Perqué per buscar un terrorista corn el Bin Laden no cal bombardejar un pais, 
perqué aixi no es pot trobar una persona. Era un desplegament de força, de vic
times civils per “danys coMaterals”. Han mort tres mil, quatre mil, cinc mil afga- 
nesos civils: S’ha igualat la xifra de victimes de les torres. Empat ¡. Per aquests 
anônims afganesos ningù no ha guardat un minut de silenci. El que s’ha fet amb 
eis bombardeigs és absolutament il-legal. Tothom sap que amb eis talibans 
s’hagués pogut acabat molt abans sense el recolzament que durant anys eis 
van donar eis Estats Units...La població civil, cansada de tantes imposicions del 
régim talibà, de gairebé un quart de segle en permanent guerra, el que voila 
eren unes forces de pau, no un exércit que tires bombes a tort i a dret.

Quin paper ha jugat el Pakistan?
Es ben sabut que el Pakistan ha donat recolzament al régim talibà. La gran 

reserva la tenen en les escoles coràniques. Soldats de l’exercit Iluitaven amb eis 
talibans contra l’Aliança del Nord. Pakistan ha estât durant molts anys el “niño 
bonito” d ’Estats Units a la zona, abans a favor dels talibans i ara per acabar la 
feina, extingir-los a costa de les bombes. Amb el conflicte, el Pakistan ha rebut 
coses positives i negatives per tots costats : Des de milions de refugiats fins 
grups interns de suport a Bin Laden i la proliferació d ’adeptes d ’ Al Qaeda, a 
milions de dolars...

Tornem a l’estiu del 2000: Com va ser l’experiència de fer-se invisible amb 
la burka?

Entrarem al pais legalment, es a dir, amb visât taliban. Corn a turistes, senzilla- 
ment. Voliem visitar les escoles clandestines. Amb la burka passàvem desaper-
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ESCRIPTORA PER VOCACIO
Sabadellenca del creualtenc carrer Montseny, la familia es va tras- 

lladar fora de la ciutat quant ella tenia 5 anys. Aquí li van quedar els 
avis, els tiets i de fet mai no ha perdut els origens per bé que ella es 
ciutadana d ’arreu. Els seus viatges, la seva preocupació social i 
humana aixi ho posen de manifest: Va estudiar quatre anys a 
Alemanya, i ja queda clara la seva vinculado amb l’Afganistan i el 
Sahara. Enguany la JOVE CAMBRA DE SABADELL la va distingir 
amb ei guardó de PERSONATGE DE L’ANY.

El grito silenciado/ El crii silenciat (edit. Mondadori) ja porta onze 
edicions (primers de maig) i s ’ha traduit, a diverses ilengües, entre 
d ’altres: italià, polonés, portugués, holandés, suec, japonés, anglés 
(en versió per la Gran Bretanya i pels Estats Units).

També va publicar fruit de la llarga experiéncia afganesa; Nahid, mi 
hermana afgana.

“El meu objectiu de tota la vida era arribar a ser escriptora. A partir 
del contacte quotidià amb la literatura, corn a traductora d ’obres en 
alemany, augmentava el meu interés per crear les meves històries 
reals o de ficció. De vegades pensava que era una mica somiatrui- 
tes, però vaig tirar endavant començant per la ficció juvenil a 
Barcanova: “Cruì'lla de móns”.

Més recentment el grup Random House Mondadori -intégrât per les 
multinacionais Bertelsman i Mondadori- ha tret amb motiu del Dia del 
Llibre un segell en català sota el nom de Rosa dels Vents essent 
l’Anna Tortajada una de les autores que estrena la coMecció amb el 
llibre: Crònica d ’una reina, que explica la história de la reina d ’Israel, 
Jezabel, una dona que s’avança al seu temps.

A la tarder vinent espera publicar: Ecografía d ’un planeta, a la 
coHecció juvenil de Barcanova.

Està préparant un llibre sobre Dones saharianes (encara no hi ha 
títol exacte).

Anna Tortajada col-labora en el programa radiofónic de Josep Cuní 
a ONA CATALANA com a tertuliana. Escriu tres o quatre articles d ’o- 
pinió sobre temes d ’actualitat cada mes com a col-laboradora de l’e- 
dició per Catalunya del diari EL MUNDO. I com ja queda dit, és una 
reconeguda traductora d ’obres en alemany al castellá o català.

L’Associació pels Drets Humans de l’Afganistan, és l’entitat que ella 
i un grup d ’amigues, més una seixantena de socis està tirant enda
vant. Treballen des d ’un local al Carrer Gran de Grácia, de Barcelona 
i necessiten tota la coMaboració possible. Se’ls pot escriure a l’a- 
dreça electrónica:

Com a conseqüéncia d ’aquesta enorme tasca humanitária 
l’Associació va rebre la Menció Especial Mitjans de Comunicació en 
els XIV premi Solidarität 2000, Iliurat per Joan Rigol President del 
Parlament de Catalunya i pel President de l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya, en reconeixement a la tasca realitzada des de 
l’Associaciô pels Drets Humans de l’Afganistan (ASDA), que percert 
rep els beneficis del llibre El Crit silenciat.

K
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cebudes i ens va permetre visitar cinc Hoes diferents; 
reunir-nos amb dones a Kabul i altres ciutats. Molt, molt 
intéressant...La burka és claustrofobica; només veus a 
través de la reixeta: és I’anonimat total. Tampoc no dis- 
tingeixes les teves amigues. No saps qui és qui. És 
com anul-lar una part de la poblacié. Vam patir per 
acostumar-nos-hi. No veus res. Cal tenir molta práctica.

Amb el nou govern i ja sense aquella imposició dels 
talibans, la burka però encara tapa el cos femení

Per una banda moites dones no se’n refien que aixó 
vagi de veres. Després de tants anys de portar-la per 
imposició deis talibans, ara hi ha com una mena d ’an- 
gunia per treure-la. Prudéncia, potser... Moites han 
canviat la burka pel mocador al cap, que també forma 
part de la cultura pròpia. El que les dones reclamaven 
era que fos opcional, voluntan, mai imposât. Ara ningú 
no les obliga. El mes de juliol ens explicava una dona 
dirigent que va venir a Barcelona que el tema de la 
burka és una qüestió gairebé anecdótica; que són tots 
els altres drets els que volen recuperar. Es a dir, parti
cipar de la vida pública, cultural, amb igualtat de con- 
dicions i aixó encara no s’ha aconseguit. La gent 
d ’Afganistan no voi ser occidental, perqué tenen la 
seva pròpia cultura, amb les coses bones i les dolen
tes: igual que la gent d ’aquí té les seves coses bones i 
dolentes. Per ells el concepte d ’occidental no existeix 
com a tal. Them créât nosaltres per sentir-nos com una 
espécie superior.

Després de la desfeta dels talibans, quin paper hi 
juga actualment I’islam?

L’Afganistan de tota la vida és un pais musulmà, de la 
mateixa manera que Espanya es pot considerar un 
pais catòlic O eis EEUU corn de majoria protestant. 
Afganistán ha tingut una població musulmana molt tole
rant, amb un islam molt respectuós.. La visió que tenim 
aqui d ’un islam ferotge no és del tot certa, per bé que 
si que hi han grups intégristes que no són, ni molt 
menys, majoria. La gent viu molt tranquil-la amb una 
práctica religiosa més oberta i normal. Els estereotips 
que hem vist son els de l’època de l’obligatorietat impo
sada. Ara no pateixen cap imposició, com tampoc no 
són contraris als drets humans. Durant el règim anterior 
era horrorós: obligaven a tots els homes a anar fins a 
cinc vegades diàries a la mesquita. Interpretaven I’ 
alcorà de la manera més integrista. L’islam, com el cris- 
tianisme, són religions amb una filosofia de a vida que 
tenen una sèrie de principie orientatius. Ja sabem que 
els fonamentalísmes cerquen versions extremes. Ciar 
que també ho semblen quant Bush diu que Déu està al 
seu costat i Bin Laden al-ludeix a Déu també perfer una 
guerra santa d ’extermini. I no oblidem que molts dels 
grups que integren l’Aliança del Nord son de grups 
fonamentalistes tan ferotge com els talibans... I tothom 
diu que mata en nom de déu! ^



36
124

CUINA
Un bonne o lo cuino: lanosi Riero
Joan-Antoni Ferrari

Dins la sèrie, ja una mica llarga, d ’a- 
quests articles, un servidor ha anat a 
preguntar a restauradors, en un 

pareli d ’ocasions, amb la intendo de 
portar les seves explicacions a 

aqüestes pàgines. Potser tonava, 
ara, preguntar a algù que cuinés a 

casa seva. L’Ignasi Riera ha vingut a 

Matadepera, a donar la conferència 
introductoria d ’una «Jornada d ’Asso-

RESTAURANT
cuina de mercat

Pintor Borrassà, 43-47 • 08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91

ciaoionisme Cultural»; sabent que a 
casa seva cuina habitualment, l’oca- 
sió es posava a l’abast. No els expli
caré ara qui és en Nani Riera, natu- 
ralment; segur que tots vostès l’han 
llegit, l’han sentit corn a parlamentan 
i a les tertCilies radiofòniques on par
ticipa i, potser, també el van veure en 
l’espectacle teatral que va protago- 
nitzar amb la Montse Guallar, dedi- 
cat al seu oncle, el nostre Pere 
Quart. Ves qué hi podria afegir, de 
nou. La conversa va anar més o 
menys aixi:

Els homes tenim mala fama, a la 
cuina domèstica; ja saps: per fer un 
ou ferrât embruteu mitja cuina. Tu 
que has estât parlamentari, defen- 
sa’ns, si et piau!

Home, fins a cert punt, tenen raó. Hi 
ha molts cuiners «de cap de setma- 
na», d ’aquells que fan un arròs o una 
barbacoa, que necessiten que se’ls 
vagi darrere; ara, quan cuinem habi
tualment, també ens acostumem a 
deixar la cuina ordenada.

És que sino, acabes que tu mateix 
no t’aclareixes, a la cuina. Vas a 
comprar? En quina mena d’establi- 
ments compres? Quina cuina fas?

Vaig al mercat. A mi m’agrada molt 
el peix, sobretot cuit al forn, però 
poc, que no es ressequi; I sempre 
vaig a la mateixa peixatera. És una 
senyora molt amable, que en sap 
molt, de peix i de cuina. Té un mèto- 
de encantador per suggerir-te re
ceptes. Et pregunta: “ i com ho 
faràs?” Quan li has explicat, et diu; 
“dones l’altro dia va venir una senyo
ra i em va dir que ho havia fet aixi i 
aixà; ho he provat i ho vam trobar 
molt bo”. Les verdures les compro a
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una altra senyora que li diem «la pagesa», ho té una mica més car, però pots 
confiar en l’origen el producte. Ara, també vaig al supermercat, sobretot per 
als aliments envasats i coses de neteja. La earn també, perqué la tenen molt 
bona. Sempre vaig als mateixos Hoes, a comprar. També m’agraden molt els 
menuts, però cada dia sòn més dificils de trobar. Amb prou feina trobes una 
mica de sang de pollastre, a la parada d ’alguna gallinaire. Però per fer una 
bona sang amb ceba, com que maten d ’aquesta manera, no en trobes en cap 
carnisseria. EIs peus de porc també m’agraden molt.

Certament, sembla que ara som tan ries -o  tan rues- que només ens men- 
gem eis mùseuls, dels animals. Ja fa un eert temps que ens arriben euines 
d’altres lloes. Tens euriositat, per les euines exotiques? Quines preferei- 
xes?

Si. Sobretot per la cuina xinesa. M’agrada el seu concepte de menjar sense 
entrebancs (és d a r que aquí també tenim l’arròs Parellada, que ve a ser la 
mateixa idea), el costum coure les verdures al vapor, quasi sense aigua... Ara 
ho faig sempre aixi; queden molt més gustosos. També m’agrada la cuina 
japonesa, encara que la conec menys: això de menjar els aliments crus és 
molt agradable. M’entusiasmen molt, els carpaccios... de peix, de earn. I la 
cuina turca. Aquella cent fan unes coses meravelloses; amb les alberginies, 
per exemple. I amb les espécies. Aquí les hem anat deixant de banda; élis les 
utilitzen molt. La cuina grega és molt semblant, però hi ha una cosa en la qual 
no he pogut entrar: el vi résinât. És superior a les moves forces. He prologat un 
pareli de llibres de cuina àrab i he anat sovint a Algèria. S’hi menja molt bé; i 
tenen uns vins molt bons. Ara, si et topes un fonamentalista a la taula, que 
quan veu el vi s ’aixeca i se’n va, ja t ’ha fotut el dinar enlaire. Penses: i ara qui 
ho pagará, això?

I la cuina de creació, creus que arribará als fogons domèstics o quedará 
confinada als establiments dels seus autors, per massa tècnica.

La cuina de restauraciò també arriba a les euines domèstiques. Alguns dels 
plats quasi perduts, com el trinxat cerda, per exemple, els hem récupérât per
qué uns restauradors els han posât a les seves cartes. També han introduit 
ingredients nous o oblidats, corn els vinagres aromatitzats, els de poma, etc. 
Les téeniques que necessiten aparells especifics, corn les escumes, no crée 
que gaire gent les arribi a fer a casa.

Sembla que es va imposant el menjar a fora i el fer-se’l dur, fet, a casa. 
Quan tenim de tot, durant tot l’any, i podem gaudir de més variació; acaba- 
rem subjectes a triar, els dies de cada dia, entre tres primers plats i tres 
segons?

La veritat és que dinar a la feina s’ha anat imposant. Ara, soc poc partidari 
deis dinars de treball; almenys, deis dinars de treball copiosos. Si et cal apro- 
fitar el temps de dinar per treballar, val més fer un mos, tan simple com sigui 
possible, de manera que la digestid no et privi d ’estar per la feina. Només soc 
capaç d ’anar a un bon restaurant i menjar sol, quan preparo una conferència 
0 alguna feina que demani reflexiò. Per altra part, no creo que entre els joves 
estigui desapareixent del tot, el cuinar. Sobretot, si es vol fer un extraordinari. 
Als preus que està menjar en restaurants de luxe, han descobert que és molt 
més assequible cuinar a casa. Les meves filles, bé cuinen, tot i ser joves.

Tots dos estem rodonets. Primer, semblava que ens culpabilitzaven, fent- 
nos creure menjàvem massa, i ens volien fer caure en una anorèxia més o 
menys severa; a mi, personalment, si mengés menys, crée que els restau
rants ja no m’ho cobrarien. En una Universität barcelonina han descobert, 
ara, que la culpa és de què no produïm l’avisador que li diria al cervell que

faci cremar, en comptes d’acumu- 
lar, i ens pronostiquen que, en un 
pareil d’anys, podrem perdre tot el 
pes que ens sobra, amb unes pas
tilles d’aquest “avisador cerebral”. 
Et preocupa, el pes?

No tine manies estètiques, però 
periòdicament estic uns dies sense 
tastar gens els alcohols forts i fent 
més bondat en el menjar; llavors 
trobo que em sento una mica més 
lleuger. El que em faria por, seria 
perdre la mobilitat i dependre d ’una 
altra persona per a qué em traslla- 
dés, m’ajudés a vestir-me, etc. No 
voldria pas donar molésties a ningù.

A veure si la fi de l’obesitat aca
bará sent un invent catalá. Sempre 
acabo demanant una recepta. Qui
na ens dones?

Uns peus de porc. Te’ls fas obrir pel 
mig, de la forma habituai. Els rentes i 
els poses en aigua, amb una ceba, 
una fulla de llorer i sal. Quan sòn 
cuits, els treus els ossos. És ben 
fácil, si sòn ben cuits. Cal que siguin 
calents, per desossar-los, però no 
massa, per no cremar-se els dits. 
Llavors, poses en una piata d ’anar al 
forn, un fons de sofregit de ceba, 
tomàquet i un gra d ’ali. A sobre, hi 
poses els peus de porc i ho migeo- 
breixes amb el brou que han fet els 
mateixos peus en bullir. Hi escam
pes una mica de farina de galeta i ho 
gratines un moment. Sòn peus de 
porc al peu de porc. I sòn bonissims.

fL
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DILLUNS
El país del Barça
Antoni Dalmases

A l país del “més que un club” hem vist com la temporada s’acabava (final- 
ment, uff!, ja era hora!) amb més pena que gloria. No tan sois és que els résul
tats o la sort no ens hagin acompanyat, ni només que el joc del mostrar! mul- 
tiétnic -abans se’n deia “ internacional”- de minyons que ens representen hagi 
estât pobre (ben sovint patétic i tot), sinó que el balanç final de l’exercici fut- 
bolístic s’ha tancat amb una conclusió que espanta i un futur que fa tremolar 
-d ir ig it per Van Gaal-, que es podria resumir amb la frase “más de lo mismo”, 
que voi dir patir i demanar l’hora, després de no haver vist gens de fútbol. Els 
barcelonistes, dones, passem pàgina d ’un any tristo!, fet de llargues tardes 
tediases de joc gasiu que, en el millor deis casos, es cloíen amb la frisança de 
demanar l’hora, que pitessin i s’acabés aquell espectacle paupérrim que feia 
que l’afició, tot i potser haver guanyat o no haver perdut, es retirés a casa amb 
la sensació estranya d ’haver dedicat un temps i una passió a una cosa que no 
se’l mereixia gens ni mica. Quina manera tan béstia de viure, aquesta d ’anar a 
veure un partit i desitjar que s’acabi! És com si estiguéssim enamorats d ’una 
senyora i friséssim perqué ens abandonés. No s’entén no...

D’un temps ençà, la il-lusió s’ha perdut, malgrat que cada any, quan comença 
la temporada, fem un esforç per creure que tenim algún futur, que “aquest any 
sí”, com deien abans, però comença a ser un costum que ben aviat derivi cap 
a allò de “aquest any patirem” i acabi en un “aquest any tam poc” que es va 
confirmant a mesura que passen les jornades. Els errors es repeteixen una i 
altra vegada, el desgavell va minant la moral, quan comença un partit te ’ls 
mires de reüll i se t’escapa un “marededéu senyor!” només que el contrari s ’a- 
costi una mica a la nostra porteria i comencem a desitjar que la temporada 
passi ràpida per encetar un nou projecte de futur. I ja en van... Això sí, ben 
aviat comencen a sortir noms de fitxatxes sonate, promeses d ’uns directius 
délirants que treuen pit perqué es pensen que la gent no té memòria (i a vega- 
des ho sembla molt) i al final de l’estiu ja tothom vol creure’s els somnis més 
eixelebrats i reneix l’aficiô, com si fòssim criatures. Planificaciô, no n’hi ha cap;
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criteris clars, ni un; resquema de joc és la improvisació i eis arguments sem
pre son el victimisme i el “que hauria passai si...”, que alimenta molt la fantasia 
del personal. Però la pilota es mou lenta, es pressione d ’esma, es juga pel cen
tre, amuntegats i confusos, i quan s’arriba a l’àrea o no se sap què fer-ne de la 
bola O es xuta als núvols. Total, que no ens en sortim.

(I és curiós que, ara que ho die, el que li passa al nostre equip de fútbol sigui 
tan semblant al que li passa al pais. Segurament per aixô cada cop és més cert 
que “el Barça és més que un club” i representa Catalunya molt més del que vol- 
driem: som orgullosos triomfalistes maltractats per la història.)

No sé per quin motiu vivim en l’engany de creure que tenim un equip que llui- 
ta per obtenir titols, si sempre acaba la temporada quart pels péls, per entrar 
a jugar la “Champions” a la repesca. Ens entestem a voler pensar que som una 
poténeia i després, a l’hora de la veritat, l’equip va arrossegant-se amb uns alti- 
baixos que enfolleixen eIs seguidora fidels, perqué tan aviat és capaç de guan- 
yar el partit més inesperat corn de deixar-se fotre la cartera pel primer que 
passa.

Si, em sembla que ja comença a ser hora d ’admetre que tenim un equipet per 
Iluitar pel quart Hoc, corn tants n’hi ha, i que malgrat les despeses fetes i les 
bones paraules adreçades a l’afició, la realitat ens demostra una trista evidén- 
cia: no som res d ’extraordinari, malgrat ser una gent “rareta”, amb alguna Sin
gularität curiosa.

No només tenim una bandera amb més ratlles vermelles i un himne més con- 
tundent i menys sarsuelero, sino que, al limit de la misèria, ens donem per con
tents quan “ellos” perden. Davant la impossibilitat de guanyar per mérits pro- 
pis, rúnica satisfacció -ga irebé diria que el motiu essencial per continuar com- 
petint- és que l’enemic ancestral perdi. I llavors ens n’anem a dormir sense 
pensar en el cabasset de gols que ens ha endossât qualsevol deis equipets 
que Iluiten per mantenir-se -m o lt sovint formats per gent que havien vestit la 
nostra samarreta, fets aqui, que eren nostres, vaja!- perqué ja som feliços pen
sant que “ellos” tampoc no han guanyat. D’això, d ’aquest sentiment, tota la vida 
se n’ha dit impotèneia. I fent de la impotèneia un costum nacional correm el 
perill de convertir-nos en impotents definitivement.

Podem accepter ser quarts a la Higa eternament, a canvi que “ellos” també 
perdio sempre? Podem acceptor la falta de criteri en el joc, de lideratge, d ’i- 
dees, excusant-nos en el fet que “ellos” només (només!) han quedat a dos 
punts i una Copa de diferéncia? I el més important: això d ’anar a la contra, quin 
futur té? Perqué el més lògic és que un dia d ’aquests “ellos” comencin a guan
yar coses -m és que res perqué la resisténcia que nosaltres els oferim és “de 
fireta”- i llavors ja no ens quedará ni aquest consol, i haurem de tornar a recor
dar els pals quadrats de Berna, que ens van robar el Di Stefano i coses d ’a- 
quelles tan patétiques de iaios que repapiegen.

Som un pais conservador i tenim un equip conservador: hem renunciat ais 
extrems, els presidents són una repetició de si mateixos que s’eternitzen, vivim 
enyorant les glóries passades d ’un “dream team” i d ’un almirall del nord que

treballava per nosaltres i obligava els 
peixos a portar les quatre barres pin
tades a la cua, i ens hem cregut 
aquell torrat que va dir que pel sol fet 
de ser catalans, un dia, el mon mun
dial ens pagarla dinars. I per postres 
hem perdut, fins i tot, la tradicié del 
botiguer, que sap que no s’ha d ’esti- 
rar més el braç que la màniga i dila- 
pidem fortunes que no tenim, a canvi 
de résultats que no es produeixen. 
Posats a renunciar, per qué no 
renunciem a l’enemic, que sembla 
que ens va gran, i en triem un d ’as- 
sequible, que també Huiti per l’UEFA 
i per alguns traspasaos discretets? 
Mentre, corn deia la TV “ellos la nove
na i el Barça no ve ná”. Fins quan els 
haurem de hure les gràcies i ser des- 
graciats?

Aquest és el panorama. Ara repo- 
sarem de Barça uns mesos (però no 
pas del pais, que té els mateixos 
tics!) i potser ens calgui relativitzar- 
ho tot amb bon humor i resignaciò. I 
tot acostumant-nos a perdre sovint, 
accepter les nostres limitacions ja 
històriques i fer corn si fòssim valen- 
cians O gallees, perqué també nosal
tres, provincians al cap i a la fi, quan 
guanyem alguna cosa tenim una 
satisfacció desbordada que supera 
totes les espectatives. I és que l’ùni
ca manera de no sentir-se decebut 
és no esperar-ne res, deis qui ens 
dirigeixen, perqué llavors, quan surt 
bé per casualitat, tens una alegría 
que no vegis, però ells s’envalento- 
nen i, apa!, uns quants anys més de 
misèria! ^

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliària

Sant Antoni M® Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 93 725 47 66 - 93 725 49 76
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Dissabte 29 de juny  a Les 10 de l vespre 
KEATONIANA. UN SOMNI DE BUSTER KEATON
Am b Jord i Sabatés i Gam ut Band

D ium enge 30 de juny  a 2M de 10 deL vespre 
OAM TRIO: OMER AVITAL, AARON GOLDBERG 
I MARCMIRALTA

Dim ecres 3 de julioL a Les 10 deL vespre 
ORQUESTRA SOLISTES DE BARCELONA
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Dijous k de juLioL a Les 10 deL vespre 
COBLA SABADELL
Organitza: Joventu ts  MusicaLs

Divendres 5 de juLioL a Les 10 deL vespre 
MAYTE MARTÍN i JUAN RAMÓN CARO

TEATRE
Divendres 5 de juLioL a Les 10 deL vespre 
COR AMICS DE L ÒPERA DE SABADELL

Dium enge 30 de juny  a Les 8 deL vespre 
BOBARINO GRAVITTINI

Divendres 5 de juLioL a 2M d '1 1 de La nit 
LUNA NEGRA
Organitza: ALLiance Française
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D im arts  2 de juLioL a Les 10 deL vespre 
CUENTOS Y CANTOS DE PERSIA

Dissabte 6 de juLioL a Les 10 deL vespre 
PAZ PADILLA

Dium enge 7 de juLioL a Les 8 deL vespre 
ROLABOLA

Di.Luns 8, d im a rts  9 i d im ecres 10 de juLioL a Les 10 deL vespre 
MORT ACCIDENTAL D'UN ANARQUISTA
O rganitza: Fundació Caixa de SabadeLL i Teatre deL SoL

D im arts  9 de juLioL a Les 10 deL vespre 
CUENTOS Y BOLEROS CON AMOR

Dissabte 13 de juLioL a Les 10 deL vespre 
FAEMINO Y CANSADO

DiLLuns 15, d im a rts  16 i d im ecres 17 de juLioL a Les 10 deL vespre 
AMPARO MORENO és SHIRLEY VALENTINE
Organitza: Fundació Caixa de SabadeLL i Teatre deL SoL

D im arts  16 de juLioL a Les 10 deL vespre 
LLOVÍAN CUERPOS DESNUDOS

Dium enge 21 de juLioL a Les 8 deL vespre 
CIRC PÀNIC

D im arts  23 de juLioL a Les 10 deL vespre 
VASALISA LA SÀVIA

Dium enge 28 de juLioL a Les 8 deL vespre 
LA FAMILIA RAMÍREZ & BONI

DANSA

DiLLuns 8 de juLioL a Les 10 deL vespre 
CIUDADES

DiLLuns 15 de juLioL a 2/6 de 9 deL vespre 
LA DECALOGIA DE LA COPLA

Divendres 5 de juLioL a Les 12 de La nit 
NEXUS-7

Dissabtes 6, 20 i 27 de juLioL a Les 8 deL vespre 
BANDA DE MÚSICA DE SABADELL

D ium enge 7 de juLioL a 2/6 de 10 deL vespre 
ELADIO REINÓN SUPERCOMBO

Dijous 11 de juLioL a Les 10 deL vespre 
ANKAPELLA CHOIR
Organitza: Joventuts  MusicaLs

D ivendres 12 de juLioL a Les 10 deL vespre
CARLES BENAVENT, TINO DI GERALDO i JORGE PARDO

Divendres 12 de juLioL a 2/6 d '1 1 de La nit 
FANTA CISSHOKO amb el grup KAIRA
Organitza: ALLiance Française

D ivendres 12 de juLioL a Les 12 de La nit 
LA SUITE MOSQUITO i ROCK DIVAS DJ.

D ium enge 16 de juLioL a 2/6 de 10 deL vespre 
MARACATUS DE PERNAMBUCO

Dijous 18 de juLioL a Les 10 deL vespre 
ORQUESTRA DE CÀMERA LEOS JANACEK
Organitza: Joventu ts  MusicaLs

D ivendres 19 de juLioL a Les 10 deL vespre 
DIEGO EL CIGALA, NIÑO JOSELE, JAVIER COLINA, 
ISRAEL "PIRAÑA" i CARAMELO

Divendres 19 de juLioL a 2/6 d '1 1 de La nit 
ELBA PICÓ i HORACIO FUMERÒ
Organitza: ALLiance Française

D ium enge 21 de juLioL a 2/6 de 10 deL vespre 
LILA DOWNS

Dijous 25 de juLioL a Les 10 deL vespre 
BANDA DE MÚSICA DE MARIAZELL
Organitza: Joventuts  MusicaLs

D ivendres 26 de juLioL a Les 10 deL vespre
MARCELO SOUSA, LUIS REINADOS i LUCIANO CARMONA

CINEMA

,1BAD1IX
DiLLuns 22 de juLioL a 2/6 de 9 deL vespre 
EAST LAND - CABARET NOMADE

D im ecres 17 i 26 de juLioL a 2/6 d '11 de La nit 
CURTMETRATGES
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Els textos signals reflecteixen l’opinió 
personal deis autors respectius.

f u n d A c i Ó
Amies 

de les Arts
i de les Lletres 

de Sabadell

C o rta  d d  d irecto r
La teinada amb qué acabàvem el curs escolar sembla que ha valgut la pena; els 
extensos treballs sobre la situado de la llengua catalana arreu els Pa'ísos Catalans I 
l’estudi sobre lorgos Sefehs sembla que han tingut una cálida rebuda, atés que aques
ta vegada sí que ens ha arribat per escrit allò que sovint només pots arribar a intuir.

La represa significa tornar a agafar el fil de les coses que várem deixar en un 
punt ben similar fa només dos mesos, lamentablement, peraixò estem treballant 
per tonar a acostar-nos ais conflictos de casa nostra i del món ben aviat. De 
moment ho fern mitjançant una ullada a les coses de més a prop, especialment en 
el cas de Vila-Pulg i la mostra a la Fundació Caixa Sabadell.

Incidim també en la nostra recuperacló de la memoria histórica recent amb un 
llarg article d’un dels màxims dirigents europeus dels supervivents de l’extermini 
nazi, Mariano Constante. No deu ser casualitat que aquest mes d’octubre es pro- 
mogui un nou Congrès sobre els Camps de Concentrado a Espanya i arreu 
d’Europa, amb una nodrida participado sabadellenca.

David Serrano

C ortes al d irecto r
Sr. Director,

He tingut a mans el darer número de la seva revista, que no entenc per qué no es dis- 
tribuelx a Barcelona al costat de moites altres d’interessants, i he tingut l’alegria de 
veure un article extens I molt ben escrit sobre lorgos Seferis, de qui sóc una lectora 
Incondicional. És la primera vegada que llegeixo en cátala sobre aquest poeta. 
Felicitats! SIncerament,

Anna Santacana (Barcelona)

Apredats “quadernenes”.
He llegit el vostre dossier, o Plec, sobre la situació de la llengua catalana ais diferents 
territoris de parla catalana i cree que fins i tot la visió que se’n dóna és prou genero
sa. Resulta interessant agrupar totes les visions per tal de tenir una idea més global I 
explicada del tema, perqué després de tantes estadístiques de la Generalität dient 
que tot va la mar de bé, una mica de seny i de reflexió amb lletra i no només núme
ros s’agraelx. Aixó ho fareu cada any?

Miquel Sauló

Al Director de Quadern,
Amb tant de paper, aquest darrer número de « Quadern » sembla « La Vanguardia » 
del diumenge... Com a mare de tres nens de primária, ens hem llegit tots els textos 
deis nens de 3 a 18 anys que estaven Incloses al suplement sobre la Llengua 
Catalana. Ens ha agradat molt, I hem quedat molt sorpresos de la creativitat, de la 
imaginació i de la competèneia de tots I cada un dels seus autors. Una idea brillant 
per treure’ns la sensació que tot va sempre més malament, que els nens cada vega
da escriuen pitjor i ... Una Iniciativa que valdria la pena repetir, potser amb gent d’al- 
tres escoles de la clutat o del país.

M - Eugenia Torrent

Sr. Director,
Veig que la feina encetada arran deis excel-lents monográfics sobre Thomas 
Bernhard i Heiner Müller ha tingut finalment continuítat amb aquest magistral article 
sobre lorgos Seferis que el Sr. Andrade ha escrit en el darrer número de la seva revis
ta. És un autor a qui no conexilla i m’ha intéressât molt. Cree que continuar en aques
ta línia dóna qualitat a la revista i al país. Una abraçada,

Antoni Ferraté
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MEMORIA
La Escolo rinde homenaje o los vrctimos 

de los campos de exterminio nazis.
Mariano Constante

El pasado 31 de mayo se celebró en 
el ayuntamiento de La Escala, 
Gerona, un homenaje a las víctimas 
de los campos de exterminio nazis. 
Tras una ofrenda floral en la ronda 
del Pedró, Mariano Constante, ex
deportado en el KL Mauthausen, pro
nunció la conferencia: Memoria del 
escálense Pedro Freixa y de la resis
tencia en el campo de Mauthausen.

Mariano Constante es un supervi
viente de los campos de exterminio 
nazis que ha consagrado su vida al 
trabajo, al estudio y a la difusión de la 
historia de la deportación republica
na española. Además de tener res
ponsabilidades en las principales 
organizaciones de antiguos deporta
dos, es uno de los autores más prolí- 
ficos sobre la deportación con obras 
como: Yo fui ordenanza de los SS 
(1976),' Los cerdos del comandante 
(1978); Triángulo azul (1979); Los 
años rojos (1984) y últimamente, 
Republicanos aragoneses en los 
campos nazis (2000).

La conferencia de Mariano Cons
tante destaca por los datos que apor
ta de la resistencia republicana 
española y su carácter de obra 
colectiva que logró grandes éxitos 
como, por ejemplo, la sustracción de 
una serie de clichés del laboratorio 
fotográfico del KL Mauthausen, prue
bas documentales que testifican los 
crímenes cometidos por los nazis en 
dicho campo. De su importancia 
sirva referir que fueron utilizados en 
el proceso de Nuremberg contra los 
principales jerarcas del III Reich. El 
valor como documento histórico del 
contenido de la citada conferencia 
hace que Quadern la reproduzca 
íntegramente.

A PEDRO FREIXA
(EL MÉDICO PEREGRINO DE MAUTHAUSEN)
Mariano CONSTANTE

En escritos diversos: mis documentos: mis intervenciones orales ante los ex
deportados de Mauthausen, mis escritos, (y de los otros compañeros al ser 
liberados en 1945 o muy poco tiempo después de haber regresado a Francia), 
he sido conducido, desde hace ya bastante tiempo, a intentar poner un freno a 
diversas interpretaciones que se hacen sobre nuestra deportación y a nuestras 
actividades en el campo de exterminio de Mauthausen. Hay relatos hechos 
ahora, que nos dejan boquiabiertos, ya sean hechos en Francia o en España. 
Son descripciones de otro Mauthausen distinto que al que fue conocido por 
nosotros. Unos ensalzan la conducta de algunos de nosotros que rayan en la 
veneración y exaltación del culto de la personalidad: otros que confunden 
fechas y detalles de la construcción de las faraónicas murallas del campo, olvi
dando de manera evidente que fueron levantadas y regadas por sangre espa
ñola: los hay - en España - quienes por razones psíquicas describen actuacio
nes salidas de mentes totalmente atrofiadas, de gentes que como dice el pari
sino doctor London: “ .... no fueron tratados psíquicamente al salir del “más allá 
de infierno...” : los hay - en Francia- que, por razones chauvinistas me atrevería 
a decir, sólo vieron en el campo a la media docena de indeseables españoles 
que no supieron tener una conducta decente, creyendo así vengarse de lo que 
el gobierno galo nos había hecho en 1939. No obstante ocultan, u olvidan, que 
aquellos descarriados advertidos y amenazados por el colectivo español, 
temerosos de lo que se les había reservado, lograron enmendarse, mientras 
que con otros se hizo justicia antes y después de la liberación del campo. Todo 
esto me conduce a intentar poner en su lugar a cada uno de los nuestros que 
tuvo alguna responsabilidad considerándose como lo que éramos cada uno de 
nosotros: una malla de aquella importantísima red de la organización de 
Resistencia a los SS dentro del campo de exterminio de Mauthausen que había 
recaído sobre los que nuestros compatriotas habían escogido para dirigirla. 
Repito, cada uno éramos un eslabón de aquella cadena de Resistencia al 
nazismo y a sus métodos do exterminación. Naturalmente, los hubo que por sus 
conocimientos, su educación e instrucción, por sus cualidades, tuvieron que 
asumir responsabilidades constantes y diversas. No fuimos seres sobrenatura
les repletos de virtudes, ni dotados de una inteligencia sin par capaces de 
alcanzar objetivos fuera de lo común. Pero sí se nos imponía saber guarda el 
respeto pese a nuestras diferencias e ideales políticos. No se trataba de impo
ner nuestra conducta considerada digna, sino que hasta cuando surgían cier
tos desacuerdos políticos y otras diferencias se nos imponía, y lo logramos, 
callar y obedecer, cumpliendo así con nuestros ideales de defensores de la 
democracia. La adversidad nos había impuesto aquella actitud que, en otras 
circunstancias, hubiera sido imposible. No hubiésemos logrado alcanzar el
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nivel de fraternidad y respeto que logramos inculcarnos los unos a los otros. No 
éramos seres excepcionales ni pretendíamos serlo; no nos considerábamos 
misioneros realizando unas tareas inculcadas por filósofos sectarios. Había 
que imponerse a todo y a todos con explicaciones que a veces llegaban hasta 
el limite de la paciencia, recalcando que en una situación excepcional, sin 
semejanza alguna en la historia de la humanidad, se requería de nosotros el 
respeto, el amor al prójimo, la solidaridad y, sobre todo, por encima de nuestros 
defectos (hispánicos), saber alcanzar una conducta digna de lo que éramos: 
gentes del pueblo colocados frente a verdugos implacables, defensores de la 
democracia y la libertad, antitotalitarios y antifascistas capaces de dar nuestras 
vidas defendiendo aquellos principios. Éramos los reos de los nazis en aquel 
“más allá del infierno” donde deberíamos ser exterminados hasta el último. 
Estábamos en otro mundo (el que yo llamé en 1941 “el más allá del infierno”) y 
la muerte que llevábamos pegada al pellejo nos imponía un sólo objetivo: inten
tar que alguno de los nuestros saliera vivo de allí; por eso el más tosco de noso
tros, el más apocado o el menos instruido ponía al servicio de todos su intui
ción, su voluntad de lucha, su astucia frecuentemente, para hacer frente a 
todos los avatares que el destino, valiéndose de los monstruos nazis SS, nos 
reservaba cada día. No éramos catedráticos, historiadores, investigadores, 
científicos... pero sí que cada uno de nuestros compatriotas aceptó la discipli
na y el deber que les incumbía en tanto que Republicanos Españoles. Los SS y 
su Gestapo poseían su inteligencia - si se podía llamar así -, pero siempre al 
servicio del mal exterminando a sus adversarios. El que pueda tener dudas 
solamente hay que recomendarle que analice lo que representaba el plantea
miento de aquella maquiavélica organización nazi en donde hasta el menor 
detalle había sido, y lo era, puesto en marcha para el exterminio humano. Que 
nadie se engañe, no estaban locos. Para tener encerrados, asesinándolos, a 
millones de seres humanos era preciso tener conocimientos incluso científicos 
para hacerlos desaparecer. Frente a aquella situación sólo los reos, los desti
nados a la “solución total”, eran capaces de hacerse sobrepasar en sus tareas 
para hacerles frente empleando su saber, su voluntad, sus ideales, etc. No son 
exageraciones, ni palabras superlativas, las que empleo al describir lo que éra
mos en Mauthausen. Siempre oí decir cuando era chaval que el hambre y la 
desdicha aguijaban al más pobre de espíritu, por eso hasta el más famélico y 
desahuciado de los nuestros poseía el don de aferrarse a la vida buscando los 
medios de burlar los propósitos de los SS. Los SS poseían la “inteligencia”, o el 
saber hacer, para ordenar los métodos de la exterminación, hay que recalcar
lo; los españoles poseían la de ser los más aguerridos en las luchas y los que 
más tiempo estuvieron en aquel antro del horror en donde la lucha por resistir y 
tratar de salvar a algún compatriota sobrepasaba el entendimiento humano.

Uno de aquellos compatriotas sobre quien recayeron tareas anodinas, o que 
así lo parecía fue el medico catalán Pedro Freixa. De él desearía aquí dar algu
nos detalles sobre cuál fue su actividad de luchador en Mauthausen, no porque 
fue un amigo que en un momento dado me ayudó a sobrellevar situaciones que 
siempre consideré como dificilísimas sino porqué cuando leo o escucho cier
tas alabanzas sobre éste o aquél deportado español de Mauthausen, durante

su deportación en aquel recinto de la 
muerte lenta, en aquel “más allá del 
infierno”, me quedo pasmado viendo 
títulos como: “ ...el héroe de Mauthau
sen...” o “ ...el héroe que logró robar 
las fotos del Holocausto a los SS...”. 
Que se le diga a la gente: en 
Mauthausen no hubo “héroes” perso
nales. Allí no hubo más que un solo 
héroe: el grupo compacto de los 
españoles llevados allí por los nazis 
alemanes; el héroe fue la cadena de 
solidaridad y resistencia al nazismo 
que allí se creó de la que cada uno 
de nosotros se convirtió en el eslabón 
necesario para poder llevar a cabo 
los proyectos que hacíamos, aunque 
a veces era casi imposible que algu
no de los nuestros saliera vivo. Hubo 
dirigentes, indiscutiblemente, sobre 
los que recayeron responsabilidades 
acordadas y aprobadas por todos 
los  compatriotas sin excepción, 
hecho que resulta natural, porque los 
responsables son siempre necesa
rios cuando se acometen acciones 
como las que llevábamos a cabo allí 
que eran fuera de lo común en cual
quier otra situación, pero sin ningún 
objetivo particular o personal, ni 
esperando sacar algún provecho de 
aquella situación única en Mauthau
sen. (Estas convicciones las guarda
mos al salir de Mauthausen hace 56 
años. Personalmente sigo teniéndo
las cada día con más firmeza, y por 
eso me sublevo cuando leo, oigo u 
observo lo que algunos describen de 
manera totalmente falsa e indocu
mentada como nuestras actividades 
en aquel campo de exterminio nazi, 
el solo de Illa categoría, la más terri
ble.) Uno de aquellos participantes 
en las acciones clandestinas fue 
Pedro Freixa, creo que ya lo he mani
festado. Hace ya tiempo que me ron
daba por la cabeza escribir unas
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líneas sobre el médico de La Escala. Bien podría ensalzar la memoria de algún 
otro compañero por su conducta en la resistencia de Mauthausen; algunos ya 
fueron nombrados hace mucho tiempos en mis libros, otros quedaron en el olvi
do. Por eso me parece oportuno dar algunos detalles y explicaciones y mostrar 
hasta donde llegaba el desvelo, el denuedo, la perseverancia y 1a responsabi
lidad de cumplir con su deber de aquel nombre simple animado por sus instin
tos de ayudar al malparado y de inculcar nuestras divisas de defensores de la 
democracia. Cuando escribo sobre Pedro no es ni por agradecimiento perso
nal, ni para hacer de él un héroe como se ha explicado. Lo hago porque aque
lla cadena que formábamos cumpliendo con nuestro deber de antifascistas 
sólo era posible hacerla funcionar 
teniendo en cuenta hasta el más 
pequeño detalle de nuestra actividad 
en el “mas allá del infierno”. Mi com
pañero Juncosa (asesinado por los 
SS tiempo más tarde) me lo presentó 
para que pudiéramos tener contacto 
a diario con vistas a impulsar nues
tras actividades clandestinas de 
lucha y solidaridad entre los compa
triotas, y en particular los problemas 
de orden moral, ya que en aquellos 
primeros tiempos de nuestra resisten
cia pocos medios materiales nos ofre
cía el destino. ¡Me quedé pasmado 
observando aquel mozarro! Pese a su 
esquelética facha, parecía poseído 
de una humildad que no correspon
día a la visión que yo me había forja
do sobre los considerados como inte
lectuales: era todo lo contrario de lo 
que yo me había imaginado dejándome pasmado cuando él me escuchaba, 
exponiéndole mis opiniones, dándole una idea de lo que, a mi parecer, podían 
ser nuestros objetivos, sin contradecirme ni atajarme una sola vez. Mis contac
tos continuos y mi amistad con Pedro me impondrían hacer un relato muy exten
so, teniendo en cuenta que en nuestra vida allí hasta el más mínimo detalle 
tenía a veces importancia vital; aunque parezca una estupidez diré que hasta 
el ir a orinar debía ser analizado para evitar torturas... Cuando llegó uno de los 
primeros ‘transportes” de judíos de Ho anda lo tomó como ejemplo para afe
rramos más en nuestras ideas del respeto humano. De aquellos 600 judíos que 
componían el grupo los SS escogieron una docena de los mas jóvenes y robus
tos nombrándolos “kapos” auxiliares de los delincuentes comunes alemanes 
que obraban en la fatídica “Strafkompanie” (compañía de castigo), a cambio de 
lo cual recibían un plato suplementario de nabos y evitaban algún garrotazo, 
aquellos malvados pronto se convirtieron en asesinos de los suyos para gozo 
los SS. En menos de tres semanas no quedó ni un tercio de los 600 entrados en 
Mauthausen, pero cuando ya no quedaban más que un par de decenas de 
aquellos diamanteros holandeses los bárbaros SS, con sus jefes en cabeza, se 
llevaron a la docena de aquellos cómplices que habían ayudado a liquidar a los 
suyos y los despeñaron por el acantilado de la cantera rematándolos con un tiro 
en la nuca al que estaba todavía vivo pese a sus heridas y descuartizado. Con 
Pedro analizamos aquellos horribles hechos difícilmente descriptibles y él me 
expuso su opinión de que se nos imponía a ios españoles no caer en la dela
ción ni servir a los propósitos de los SS martirizando a los nuestros, haciéndo
nos los verdugos de los deportados de no importa qué raza o nacionalidad. 
Aquella fue una de las primeras divisas que se lograron imponer en

Mariano Constante leyendo un informe a los 
asistentes al Congreso del Partido Comu
nista de España en Mauthausen, 13 de 
mayo de 1945. Fondo de la resistencia espa
ñola en el KL Mauthausen /AM C.
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Mauthausen a los nuestros, considerada como una de las principales para 
mantener nuestra dignidad.

En los primeros tiempos, cuando las “ofensivas” contra los Rojos Españoles 
eran continuas, no se poseían los medios con que nos hicimos mas tarde, 1o 
que no impedía a Freixa procurarme algunos productos con que poder atender 
a algún compañero español de los que residían en la fatídica barraca 15, la de 
los desahuciados, de la que me habían confiado la limpieza junto a Lavín, 
Azaustre y Ángel. Nuestro médico conseguía y me entregaba alguna venda de 
papel, aspirinas de las destinadas a los SS; gasa y algodón - cuando lo 
había.... -, sin olvidar el carbón vegetal machacado para intentar cortar las dia
rreas y otros “ungüentos” y medicaciones que podían servir de primeros, y úni
cos, socorros de que disponíamos. Y al hablar de aquellas actividades de 
Freixa no se puede pasar por alto la participación de su colega y cómplice 
Ginesta, empleado también en la enfermería de los SS, que también era miem
bro activo de nuestra organización de resistencia. La astucia y los conocimien
tos de Pedro no tenían límite, tanto físicos como morales, cuando se podía 
hacer algo por los nuestros u otros deportados. Sabiendo lo que representaba 
el ser considerado por los sádicos médicos SS como atacado por la tuberculo
sis administrando a los deportados así designados la inyección de bencina en 
el pecho que acababa con ellos en unos minutos, nuestro gerundense arries
gaba su vida más de una vez para hacer una radioscopia con el propio apara
to de los SS a algunos de lo que teníamos dudas de su estado. Aquello permi
tió que la organización de solidaridad española pudiese intentar “hacer algo...” 
y su exterminación inmediata si los verdugos percibían su estado. Era una 
empresa difícil, pero se consiguió, y si alguno de nosotros logró salir vivo tiem
po más tarde puede decirse que lo debemos a las actividades de Pedro y de 
sus compañeros que junto a él arriesgaron hasta sus vidas por hacerlo. El 
miramiento que los médicos SS le tenían - lo que no le eximía de ser tratado 
como un sub-hombre (“Untermensch”) español- de origen judío- árabe e íbero- 
no dejó de ser aprovechado con audacia y complicidad total por los nuestros. 
Se llegó a tal punto que cuando los SS ordenaron que todo el campo pasara 
ante los aparatos de radioscopia instalado en la barraca 16 para descubrir nue
vos atacados por aquella terrible enfermedad causada por el hambre y los 
palos, el amigo Freixa sugirió que un compañero “sano”, o así considerado, bur
lando a los SS, pudiese pasar sin que estos pudiesen percatarse del asunto. 
Fue una acción inolvidable que tenía un doble sentido para nosotros: ganar un 
combate contra los SS y prodigarnos una incalculable dosis de ánimo y de 
voluntad de lucha. Y si puedo hablar de esto es porque fui uno de los que logra
ron escurrirse entre las manos de los SS.

Se ha contado mucho sobre algunos actos de resistencia llevados a cabo por 
nosotros en Mauthausen atribuyéndolos a un solo individuo, como es el caso 
del robo de las fotos a los SS llevado a cabo por Francisco Boix, cosa que es 
totalmente falsa, sin olvidar que se deja de lado a su compañero de trabajo 
Antonio García. Y podría citar otros hechos. Flubo tareas realizadas que moral
mente tuvieron un impacto entre los nuestros de suma importancia sin que 
nadie las haya mencionado. Una de aquellas’ “acciones de resistencia” - como 
las denominábamos - fue conseguir apoderarnos de las fotos de familiares lle
gadas de España por correo. El barbero español Manuel Piñol había logrado 
“ infiltrarse”, siempre con la complicidad clandestina, en la oficina de correos 
que tenían los SS a la que llegaba todo el correo con destino a los deportados 
allí encerrados. Pero antes de proseguirse impone una explicación; “Los Rojos 
Españoles” fuimos los únicos en Mauthausen a quienes no se permitió escribir 
una sola línea a los suyos, ni a Francia, ni a España. Esto fue decretado por los 
nazis a partir del día 6 de agosto de 1940 cuando llegó el primer grupo de espa
ñoles al campo. La prohibición se mantuvo hasta finales de noviembre de 1943

cuando fuimos autorizados a escribir 
una tarjeta especial con 25 palabras, 
indicando nuestro paradero, pero sin 
ningún comentario: naturalmente 
esta autorización era para el puñado 
que quedábamos vivos, de los desa
parecidos no había que decir la 
menor palabra. No tardaron en llegar 
respuestas de España y, junto a ellas, 
nuestras familias habían incluido 
fotos de los suyos, ya la foto de la 
madre y del padre, ya la de la espo
sa, sin olvidar, para los que tenían 
más edad, la fotografía de alguno de 
sus hijos, que algunos ni conocían 
por haberlos dejado bebés de unos 
meses al salir de España en 1939. 
Las SS incautaron todas aquella 
fotos con la intención de quemarlas, 
como habían hecho con nuestros 
ajuares, en el crematorio del campo 
junto a los cadáveres de deportados 
de diversos países. Piñol observó y 
conoció aquel maquiavélico proyec
to y cuando le ordenaron los SS tirar 
aquellas fotos en un saco para des
truirlas, él las metió en una papelera 
mientras que en su puesto echaba 
las cartas o sobres vacíos... Resulta 
inútil describir los riesgos que corrió 
aquellos días Piñol, “el barbero de la 
15” : inmediatamente puso al corrien
te a Freixa y Ginesta, y por una ven
tana vecina les entregó el “contra
bando” para que lo introdujeran en el 
campo electrificado y pudiesen 
entregarlas a sus destinatarios por 
medio de un intermediario del Comité 
Nacional Español. ¡Calcúlese el 
impacto moral que tuvo aquella 
acción considerada como de resis
tencia a los nazis...!

Cuando el jefe SS del campo, 
Bachmayer, me nombró “schwung” 
(criado, ordenanza, lacayo..) para 
servir limpiando las habitaciones de 
los oficiales SS, caí frente a la enfer
mería SS en donde Pedro y su cóm
plice Ginesta prestaban sus servi
cios, lo que nos permitía entrevistar
nos y hablar varias veces al día: ade
más yo tenía que limpiar la residencia 
del más criminal de todos los médi
cos SS: el capitán médico Kres- 
chvag, especialista en los experi
mentos y la eutanasia realizados en
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Mauthausen y también en el castillo de Hartheim. Nuestras conversaciones 
giraban siempre en torno a nuestra vida de reclusos, haciendo frente y resis
tiendo, a veces - como decía el médico - “toreando” a la muerte. Sí, en el enfren
tamiento a las huestes nazis los españoles logramos aprovechar todo, hasta el 
desafío me atrevería a decir, pues hasta los chascarrillos tenían su importancia 
en la resistencia a 1 os SS. Recordé tiempo más tarde un detalle anecdótico que 
me quedó grabado tras una conversación con Pedro que, poco más o menos, 
describí así: “...Al capitán criminal Kreschvag le he incautado una cajita de 
inyecciones... - dijo Pedro. Le retoqué: “... Hay que decir le he robado, aunque 
no te guste la palabra; además sabes muy bien que es en bien de los nues
tros...”. A mi madre siempre le oí decir: “el que roba a un ladrón tiene cien años 
de perdón”, y cuando la autora de mis días decía esto echaba una mirada a su 
San Antonio de escayola que impávido parecía escucharla. Pedro se torcía de 
risa.. “¿Ves, mañico?. Esto forma también parte de nuestro ánimo y de nuestras 
esperanzas... Esto nos es necesario como lo es contar un chiste, describir 
hechos cómicos y hasta cantar alguna canción como lo hizo tu paisano el maño 
de Zaragoza poco antes de morir...”.

Sólo un puñado salimos vivos del terrorífico campo de exterminio de 
Mauthausen. Pero estoy seguro que más de uno de los nuestros no supo nunca 
que debía la vida a compañeros que, como Pedro Freixa, habían consagrado 
su vida de deportados a intentar ayudar al malparado y desahuciado.

Llegamos al 5 de mayo de 1945, día de nuestra liberación realizada por noso
tros mismos, cumpliendo nuestro deber de defensores de la libertad dentro de 
la organización internacional de la que tuvimos las principales responsabilida
des: el A.M.I. - Aparato Militar Internacional - (Unos hechos que parecen olvi
dados...por los “Historiadores” de diversos países y en particular el nuestro). 
Los rusos estaban a 5 Km y los americanos a 20 Km para evitar que los SS 
regresaran al campo para “ liquidar” a los deportados. Tuvimos que establecer 
una línea de combate junto al puente del ferrocarril- carretera situado sobre el 
Danubio (el único que los SS no habían volado entre Linz y Viena...) -. El sector 
estaba defendido por el grupo español. Allí cayó el único deportado que 
sucumbió a sus heridas pese a los esfuerzos de los médicos españoles: Bajo, 
Hernández...cabeza de los cuales se encontraba Freixa. Así murió el único 
deportado el español, Juan Bisbal. Pedro se encargó de curar las heridas de 
otros cinco españoles heridos junto a Bisbal: Montero, Pagés, Perlado, Espí y 
Cendán.

Regresamos a Francia, yo dos meses más tarde porque fui internado en un 
sanatorio por mi tuberculosis. Al llegar a París ya no encontré a Pedro. Sólo un 
par de años más tarde pudimos abrazarnos con Pedro Freixa, “el médico de La 
Escala”. La política había tomado de nuevo “las riendas del poder” en nuestras 
vidas y los desacuerdos del “antes de Mauthausen” resurgieron entre los espa
ñoles haciendo que nuestra solidaridad y amistad de todos en el campo de 
exterminio fuese llevado por el viento del norte que soplaba sobre aquel París 
liberado del nazismo.

Como recuerdo y homenaje. IL

Pedro Freixa en 1978.
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Imre Kertész, premi Nobel

David Serrano Blanquer, director

Vaig parlar amb Imre Kertész per 
telèfon fa gairebé dos anys. Estava 
préparant la tesi sobre la literatura 
concentracionària europea i la seva 
opinio em seria ben rellevant. No el 
coneixia de res fins que la meva tro- 
bada amb Jaime Vándor me’l va 
donar a oonéixer, em va dir: “Serrano, 
llegeix aixó, Sin destino, amb el que 
tu has llegit ja de ben segur que t’a- 
gradará”. Vaig trigar dos mesos a tro- 
bar-ne un exemplar, exhaurit al 
Círculo de Lectores, que és qui té els 
drets. La insisténcia va fer que em 
donessin l’exemplar de mostra de l’e- 
ditorial. Va ser una mena de merave- 
lla. L’obra em semblé profundament 
humana i sensible, diferent al ressen
timent a qué m’havia acostumat la 
lectura de centenars d’aquests tipus 
d’obres. El fet que fos un personatge 
exiliat dintre el seu país fins a la cai- 
guda del régim socialista i que se 
sentís marginat durant molt temps de 
la comunitat jueva, que majoritària- 
ment no havia entés la novel-la pel fet 
que explica el mon del gueto i 
d ’Auschwitz des de la perspectiva 
d’un noiet, corn si el fill de La vida es 
bella fos qui expliqués a cada 
moment la peMicula, amb la candide- 
sa i innocéncia d’un noiet; tôt aixô, 
deia, em fasciné i me’l va fer impres
cindible, sempre em poso de part 
d’aquest tipus de “marginats”. Més 
tard va arribar el Kaddish por un niño 
no nacido, on reflexiona sobre la 
decisié de no tornar a tenir fills per
qué no hagin de viure un nou 
Holocaust. I finalment l’assaig Un ins
tante de silencio en el paredón, una 
genial i original aportació inteMectual 
al fenomen, per a mi la millor des de 
les de Theodor W. Adorno ais anys 
cinquanta. Planteja Kertész l’Holo-

Imre Kertész

caust com un valor cultural, un valor que ho és només si aprenem la Hipó que 
suposa l’aprehensió de l’abast del fenomen concentracionari nazi, que té la 
seva representado evident en la Solució Final, del poblé jueu i deis gitanos, els 
homosexuals, els démocrates, els alemanys contestataris, els republicans cata
lans i espanyols...

Quan fa un any i mig en parlava al préleg de K.L. Reich, (Edicions 62, El 
Balancí), gairebé ningú no en sabia res, fins al punt que des de l’editohal hi havia 
feina a saber on portava l’accent. La comunitat hongaresa de Barcelona ha fet 
un gran esforç per donar-lo a oonéixer a casa nostra i finalment, me n’alegro, li 
ha arribat el reconeixement internacional que ja tenia a Anglaterra i Alemanya. 
Parlar amb ell és un plaer, ha estât tan acostumat a la humilitat: ha perdut la fami
lia a Auschwitz i ha estât segrestat al país propi durant anys i anys, que resulta 
sorprenent que amb una senzillesa tan inhabitual es pugui ser tan punyent i 
albora humé i sensible. El juny del 2001, aprofitant que el professor Jaime Véndor 
publicava el seu primer volum poétic, ara acaba de publicar el segon, aprofité- 
vem per parlar de l’Holocaust, d’Hongria, d ’Israel -res no ha canviat sinó que no 
ha fet sinó empitjorar- i també per donar a oonéixer Imre Kertész. Aprofitem l’a- 
vinentesa del Nobel per reproduir la conversa en la seva primera versió, la que 
va tenir devant d’una gravadora. Creo que és una bona manera de fer el primer 
mos, aquests dies els diaris n’aniran plens, com d’especialistes que fa dos dies
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no sabien si Imre era nom d’home o 
de dona... Més endavant en continua- 
rem parlant, perqué ell ha estât l’ins- 
pirador del CILEC, Centre d ’Inves- 
tigació de la Literatura Europea 
Concentracionària, que té com a pre
sidents d ’honor a Jaime Vénder, 
Eduardo Haro-Tecglen i Vicenç 
Villatoro, i que dirigeixo amb l’asses- 
sorament de diversos professors de 
les universitats de Barcelona, Girona i 
Alacant i que col-labora amb el Simon 
Wiesenthal Center, i amb Wiesenthal 
en persona.

Jaime Vénder va néixer a Viena el 
1933 i és un apassionat de Sant Feliu 
de Codines, on passa tot el temps 
que pot. Réfugiât al gueto de 
Budapest el 1939, passaré a Hongria 
les vicissituds de les persecucions 
deis jueus i de la Segona Guerra 
Mundial. Aquest periple. Continua els 
seus estudis a Barcelona des del 
1947, on es doctora en Filosofia i 
Lletres per la Universität de Barcelo
na. En aquesta Universität, dintre la 
secció de Filologia Semítica ensenya, 
des del 1958, Llengua i Literatura 
hebrees i Historia del Judaïsme 
Modern i Contemporani, entre altres 
matéries. Ha participât com a invitât 
en nombrosos congresses internacio- 
nals i ha fet un gran nombre de con- 
feréneies sobre ternes d ’histéria i cul
tura jueves, literatura universal, espe- 
cialment en l’émbit de les llengües 
alemanya, hongaresa i hebrea, i 
també historia de la música. Fun
dador i secretan general de la prime
ra associació de Relacione Culturáis 
d ’Espanya amb Israel, de 1979 a 
1993. Ha estât Canceller del Consulat 
d ’Israel a Barcelona el 1994. També 
ha estât Cónsul Honorari d ’Israel a 
Barcelona el mateix any, i Cónsul 
Honorari d ’Israel en foncions durant 
el 1997.

La nostra ha estât una coneixença 
casual vinculada a l’interés comú pel 
tema de la deportació nazi. Per 
aquest motiu va ser que fa uns anys 
ens va posar en contacte el rabí de 
Barcelona arran d ’una taula rodona 
que vam compartir a la Ilibreria 
“Ona”. A partir d’aquí ens vam conéi-

Jaime Vándor

xer personalment al seu despatx de la UB, es tracta de la imatge que hom es 
faria d ’un despatx d’una Universität anglesa del segle XIX: fusta envoltada de Ili
bres i Ilibres i papers i més papers... el paradis del saber i, enmig, la figura del 
professor que, amb veu serena, pausada i un inquiétant accent hongarés, parla 
amb senzillesa deis seus coneixements. Després d’algunes coMaboracions i 
havent récupérât el fil de la salut, ens retrobem a casa seva, on té a punt l’e- 
xemplar de Quadern sobre l’Holocaust i el Ilibre de poemes de Joaquim Amat- 
Piniella, Les Llunyanies, poemes de l ’exili (1940-1946). Més magre que uns 
mesos enrere però amb la seva lucidesa sévia de sempre possibilità una con
versa estranyament oberta sobre els temes que ens Interessen i ens preocupen, 
sense deixar que les seves ocupacions interrompin aquest flux al voltant de la 
reflexió sobre el mal i el bé, la poesia i la literatura en general o el conflicte érab- 
israelié.

-Vosté es dona a conèixer en l’ámbit editorial amb la publicació a Muchnik 
Editors de Los ricos de espíritu. Estudios en torno a un personaje literario...

-De hecho se trata del trabajo que presenté como Tesis Doctoral, cuyo tema 
gira en torno a la bondad, quizés porque he vivido tantas cosas espantosas en 
mi infancia siempre me ha interesado el bien. El mal es un tema que aparece 
constantemente en la literatura, mientras que el bien es incluso més esporédico. 
Algunos incluso dicen, como Arguyol -con quien no estoy de acuerdo-, que el 
bien es un mal tema literario, que hablando del bien no se consigue una buena 
obra: que, como no haya violencia o crímenes, aquello no agarraré la atención 
del lector. Yo no estoy de acuerdo con esta teoría porque, sí bien es cierto que 
si el mundo fuese exclusivamente bueno no habría literatura ni nada que contar, 
resulta que los personajes literarios buenos, los que yo estudio en este libro, 
viven en un mundo que es imperfecto, con lo cual el mal también aparece en 
esta literatura, aunque no en su protagonista.

-Em sembla que l’origen d’aquesta reflexió es remunta al protagonista de 
L’idiota, de Dostoievski.

-Es cierto, se trata de un personaje que me ha fascinado siempre, aunque des
pués he continuado buscando otros personajes de Dostoievski, como el menor de
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los hermanos Karamásov, y a partir de ahí, he buscado en la literatura universal, 
donde he encontrado más de veinte personajes que reúnen una serie de caracte
rísticas comunes, las dos más importantes de las cuales son; la ausencia de vio
lencia y la ausencia de ambición. A partir de ahí encontramos personajes que van 
desde Homero hasta la literatura contemporánea, y lo que he intentado es clasifi
carlos en subtipos según las personas sean buenos de espíritu o pobres de espíri
tu. Ello viene a raíz del personaje de Dostoïevski del príncipe MIshkin, a quien se 
refiere en la obra como “pobre de espíritu”, pero que realmente está moralmente por 
encima de los demás, aunque como los demás no le comprenden lo tienen por idio
ta. Algunos de estos personajes tienen un problema con el mundo que les rodea y 
otros tienen problemas consigo mismos; y hay personajes que tienen el mismo 
carácter desde el principio de la obra, compuesto por entre unas veinte o treinta 
características de este tipo, y hay otros que van madurando de estado. Es curioso 
destacar cómo los personajes que maduran son figuras de novela, mientras que las 
personas que ya son tal cual desde la primera escena y encima no tienen el pro
blema consigo mismos sino con el mundo aparecen más bien en el teatro.

-Podem recordar els nostres Manelic de Terra Baixa o mossén Llátzer de 
Els sots feréstecs... En qualsevol cas es tracta d’un Ilibre amb missatge, com 
la seva poesía.

-Sí, y esta es una de las características que hacen que mi poesía no sea como 
la poesía que está de moda, donde los mensajes están mal vistos. Soy cons
ciente de dónde está el bien y dónde el mal, lo que está bien y mal en nuestra 
sociedad y hacia dónde tendríamos que ir, y ello se plasma en nuestra poesía.

-Vosté s’atreveix a afirmar que el “mal no es necesario’’...
-Claro, el mal es inevitable dentro de la naturaleza, de hecho no tenemos más 

remedio que comernos los unos a los otros. Yo nunca he considerado que la 
naturaleza fuese sabia. Efectivamente, la naturaleza, de una forma más o menos 
darwiniana, elimina lo que no puede sobrevivir y mantiene lo que puede sobre
vivir. Si no fuese por ello no se extinguirían tantas razas, tantos pueblos... La 
cuestión es que el mal existe y es lo que me ha alejado a mí de la fe. A los quin
ce o dieciséis años aún rezaba cada noche y en las clases de filosofía de la 
Menéndez Pelayo, tal y como explicaban el origen del bien y del mal y la idea de 
Dios, a mí no me convencieron en absoluto. Yo creo que si Dios realmente es 
omnisciente y omnipotente podría haber hecho el mundo de otra manera.

Pero el hombre es peor que los animales, porque los animales matan para 
poder alimentarse, mientras que el hombre mata para distraerse, para divertir
se, sin ninguna necesidad real, quizás para defenderse se le ha implantado un 
instinto de conservación muy fuerte, puede que por nuestros orígenes ances
trales. En nuestras sociedades modernas, basta con que haya una ola de irra
cionalidad o una mala situación económica para que los peores instintos del 
hombre vuelvan a salir, y creo que a lo largo del siglo XX hemos tenido suficien
tes ejemplos de esto, y no parece ser que vaya a cambiar, porque campos de 
concentración en el sentido nacionalsocialista no ha vuelto a haber, pero exter
minio: a todas horas. No es lo mismo el “Holocausto” que los “genocidios”.

-Vosté insisteix a distingir entre els conceptes d’holocaust i genocidi.
-El Holocausto fue un genocidio pero no todos los genocidios son holocaustos. 

Yo insisto mucho en esta distinción porque llamar a cualquier matanza, hecha en 
caliente, “holocausto” no es razonable, pero de genocidios se producen en cual
quier parte del mundo y en cualquier momento. El peligro de la posibilidad que 
se vuelvan a reproducir campos de concentración perfectamente organizados 
es real, el hecho de que los alemanes hayan sido los únicos que los hayan orga
nizado para mí es una cosa coyuntural: si una vez se han dado se pueden vol
ver a dar, por ello es por lo que hay que estar constantemente alerta contra lo

que llamamos neonazismo, con todas 
sus variantes.

-Fa un pareli d’any s’estrena com a 
poeta amb Algo largamente Inespe
rado. He intentât buscar la raó d’a- 
quest títol al seu Ilibre però reconec 
que no ho he pogut esbrinar...

-Aunque es cierto que encuentro 
este título sugestivo, no sabría decir 
cómo surgió, y que yo no sé si como 
poeta -si es que con un libro publica
do me puedo considerar poeta- estos 
poemas surgieron de una forma ines
perada pero al mismo tiempo no son 
más que el sustrato de todo aquello 
que yo he vivido y de lo que he pen
sado toda mi vida. Yo empecé a 
escribir poesía en los años ochenta, 
con lo cual, si se tiene en cuenta que 
nací el 1933, soy un poeta muy tardío. 
“Largamente inesperado” por esta 
maduración de muchísimos años. 
Ahora aparecerá en la revista 
“Raíces” un largo poema mío: “Me 
han llamado muchas cosas, o la vida 
en apelativos”. Es un recorrido más o 
menos autobiográfico a través de los 
distintos nombres que me han dado 
en diferentes países en diferentes 
momentos de mi vida. Este poema yo 
no lo hubiera podido escribir a no ser 
por las experiencias que he vivido y 
por los años que tengo.



LLETRES 139

-Està parlant d’un concepte de poesia proper al de “la poesia de l’experién- 
cia”?

-Yo, cuando leo los poemes de mi hijo o de otros jóvenes, me doy cuenta de 
que si uno no ha vivido, no ha experimentado, no tiene nada que decir, acaban 
por describir el crepúsculo, el deseo, pero el deseo siempre es el mismo... Es 
por ello que yo soy partidario de la poes a de la experiencia.

-Com definirla el seu poemari?
-De entrada creo que nadie debería hablar de su propia obra, porque ese es 

un trabajo para la crítica, pero, en cualquier caso, creo que puedo hablar de 
cómo no es mi poesía. Yo creo que la poesía que se escribe hoy es una poesía 
más bien breve, que describe mucho la naturaleza, que es bastante críptica, 
que habla mucho de deseo; mucho más de deseo que de amor, y que lo único 
que tiene en común con la poesía que yo escribo es que no busca las rimas, no 
mide los pies, prescinde de la métrica. Yo busco únicamente el ritmo, intento 
darle forma poética a mis versos a base de metáforas, expresiones que no siem
pre son cotidianas, a veces dividiendo as estrofas para que tengan el mismo 
número de versos, pero eso es más por cuestión de estética visual que por otra 
cosa. Lo que más me importa en la poesía es el fondo. A mí me importa que la 
poesía sea legible, que tenga un punto ce amenidad, que no te caiga el libro de 
las manos, que el lector comprenda lo que quiero decir porque detrás de cada 
poema hay algo que quiero decir. Por e lo es una poesía un tanto sentenciosa, 
reflexiva, pesimista, pero no sin un punto de humor de vez en cuando. En cuan
to a los temas dominantes son el bien, el mal y la sociedad, la perfección e 
imperfección humana, el amor a los hijos, algunas veces el amor conyugal pero 
menos porque es un tema menos original.

-S’intueixen alguns poetes de referéncia...
-Hay algunos autores que me gustan especialmente, aunque con ello no quie

ro decir que me hayan influido necesariamente, como Mario Benedetti, Gil de 
Biedma, o gente que escribe poesía preocupada, Bertolt Brecht, escritor que 
evita completamente el lirismo y su poesía está llena de mensaje. Yo no evito el 
mensaje tampoco aunque no esté de moda.

-Vosté em va animar a descobrir un autor hongarés que realment em sem
bla excepcional, Imre Kertész. D’ell em va suggerì la lectura de Sin destino, 
y posteriorment vaig assistir a la presentació que va fer a Laie de Un instan
te de silencio en el paredón, un seguit de conferencies que reflexionen de 
manera agosarada i directa sobre els totalitarismes i on s’arriba a plantejar 
l’holocaust com a cultura. Realment estem parlant d’un intel lectual de pri
mera línia que tot just comenga a conéixer-se a casa nostra.

-Es cierto, Kertész es conocido sobre todo en Alemania, el país donde más 
cosas se publican sobre el holocausto, porque ellos lo tienen sobre su cons
ciencia y las nuevas generaciones no pueden entender cómo sus abuelos podí
an creer la palabra de Hitler y llevar a Alemania al desastre. Allí ha publicado 
numerosos trabajos, ha dado conferencias, ha recibido el Premio de los libreros 
alemanes, etc. Kertész es un judío de Budapest que fue llevado a Auschwitz 
cuando tenía unos catorce o quince años y que escribió una novela. Sin desti
no, que apareció en los años setenta, una década en la que aparecían pocas 
obras sobre el holocausto y menos aún novelas, porque la opinión pública no las 
aceptaba, la gente quería olvidar. Por otra parte, en los países de la Unión 
Soviética y satélites el holocausto tampoco era un buen tema, parecía que todo 
lo que fuese antisemitismo y discriminación racial pertenecía al pasado, porque 
el futuro era el comunismo y, por lo tanto, era un tema que había que barrer bajo 
la alfombra.

David Serrano en la conferéncia 
sobre Kertész a la Universität d ’Alacant.

-Tot aquest ambient d’oblit volun
tan canvia, però...

-Sí, desde hace unos quince o vein
te años, cuando ha habido una gene
ración más interesada, especialmen
te en Alemania, pero también en 
Hungría donde tres de sus conferen
cias aparecieron bajo el título de el 
“Holocausto como cultura”, título más 
adecuado que el que ha recibido en 
España: Un instante de silencio en el 
paredón. Un libro con una capacidad 
de análisis tan buena como los de 
Primo Levi. Solamente se me ocurre 
otro libro que tiene un grado de refle
xión en la misma línea, se trata de la 
obra de Enzo Traverso, L ’Histoire 
déchirée: es muy recomendable por
que recorre la historia del pensamien
to europeo que, cada quince años, 
ha ido cambiando la perspectiva del 
holocausto: desde considerarse un 
episodio más de la persecución de 
los judíos a lo largo de la historia, aun
que más terrible y más grande; para 
pasar a considerarse una cosa distin-
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ta, siempre dentro de la historia judía; 
hasta considerarse un episodio fun
damental de la historia universal del 
siglo XX, desde donde ha pasado a la 
filosofía, considerándose que el enfo
que del ser humano y de las posibili
dades del ser humano ante el bien y 
ante el mal no son las mismas antes 
que después del holocausto.

-Tornant a Kertész, Sin destino és 
una gran novel la, original i contro
vertida, potser per mal entesa.

-Lo que tiene de original es que el 
protagonista es un muchacho que ve 
cómo las cosas ocurren con normali
dad: todo lo que él vive, a pesar de 
ser en circunstancias tan excepcio
nales como en un campo de extermi
nio, lo encuentra todo normal, como 
si no pudiera esperarse nada mejor 
de la humanidad. La primera vez que 
leí el libro no lo entendí, no entendí 
este tipo de postura. Más tarde el 
Círculo de Lectores me pidió un 
Prefacio para una nueva edición, y 
ello me obligó a releer el libro y me di 
cuenta que no había entendido nada 
la primera vez. Como, por otra parte, 
tenía previsto viajar a Hungría -donde 
tengo los pariente más queridos- 
pensé en ir a conocerle. Fui a verle 
con un cuestionario de 40 o 50 pre
guntas: él, pacientemente, me fue 
contestando a todas las preguntas.

Era una persona muy distinta de cómo yo esperaba que fuese: era jovial, con un 
gran sentido del humor. La pregunta más relevante era si él había vivido la expe
riencia de Auschwitz como la cuenta en Sin destino o si se trataba de un artificio 
literario, a lo que él respondió: “Por supuesto que era un artificio literario!”. Es 
decir, como se había escrito tanto sobre el holocausto él decidió hacerlo de un 
modo distinto, para lo cual se inventó su protagonista, que no es él, el persona
je que quizás sufre menos que los demás porque lo toma todo como los golpes 
que ya se esperan de la vida. A mi juicio, además, la traducción española no es 
del todo acertada porque la traductora ha uniformado el estilo original: que tiene 
en parte el estilo del adolescente (inmaduro) y el estilo de las personas mayo
res. Ella los ha unificado, los ha convertido en un estilo bastante literario, con lo 
cual muchas veces no se entiende el contexto.

-En escriure el próleg vosté va teñir l’oportunitat de conéixer Violeta 
Friedman.

-Sí, es cierto, que ha fallecido hace poco. Ella me preguntó: “¿Cómo puede 
usted escribir un Prefacio para un libro escrito por un antisemita?”. Pero no es un 
antisemita, es un judío. Ella me dijo que cómo podía ser si encontraba justifica
ción a todo, a lo cual yo le respondí que era el personaje el que encontraba jus
tificación para todo.

-Canviem de tema per centrar-nos ara en un altre deis seus aspectes des- 
tacats, la seva vinculació amb la cultura jueva. Per comengar, ens podria 
comentar com és que una persona que no és creient continua tenint aques
ta estreta vinculació amb el món jueu a casa nostra?

-El judaismo se distingue de las demás religiones, sobre todo las monoteístas, 
en que no es exclusivamente religión. Ser judío es, por una parte pertenecer a 
una fe religiosa, si se tiene fe, y, por otra parte pertenecer a la tradición de un 
pueblo que tiene cuatro mil años de existencia. Entonces, dentro del judaismo 
caben desde los ortodoxos y ultraortodoxos, pasando por los conservadores, 
los liberales, los progresistas o los judíos reformados, hasta llegar al ateísmo, y 
todos ellos son judíos. Esto, además, tiene su tradición; ya en la época de Jesús 
había diferentes sectas: sectas más cercanas al pensamiento griego, sectas 
más conservadoras, más nacionalistas, como los fariseos, los colotes, etc. 
Diferentes sectas de judíos que ideológicamente sólo tenían en común la tradi
ción. Yo me considero judío en un sentido de una tradición familiar, una tradición 
histórica, una moral: la moral del antiguo testamento pero también de los evan
gelios. Yo soy un gran admirador de Jesús, pero del Jesús humano. Además el 
hecho de haber pasado tantas calamidades en mi infancia contribuye al hecho 
de que yo no me pudiera imaginar perteneciendo a otra religión.

-La comunitat jueva de Barcelona, per quin nombre de persones está inte
grada aproximadament?

-Está formada por unas tres o cuatro mil personas; probablemente hay más, 
pero se trata de gente que al no formar parte de las comunidades no podemos 
cuantificarlas.

-I realment funciona com a tal comunitat a casa nostra?
-Cabe de todo, porque los que se interesan por la religión van los viernes por 

la noche a rezar, o todos los días (pocos); los que se interesan por la cosa cul
tural van determinados días, y, así hasta formar diferentes públicos que casi ni 
se conocen entre sí. Por ejemplo, los muy religiosos -o  los mismos rabinos- no 
suelen ir a actos culturales, conciertos o conferencias.

-Quina mena de comunitats jueves hi ha a casa nostra i quina mena de vita- 
litat i d’activitat tenen?

-Hay dos tipos de comunidades en Barcelona. Una es la Comunidad Israelita 
de Barcelona, creada en la entreguerra europea. Se trata de la más antigua por-
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que de hecho en el siglo XIX no hay 
comunidad judía, sólo hay extranje
ros: representantes de algunas casas 
comerciales o, como un tío de Kafka, 
que trabajaba en un establecimiento 
de los ferrocarriles en España. La his
toria de la construcción de los ferro
carriles en Europa va muy ligada a los 
judíos, pero éste es otro tema. Es la 
organización mayoritaria, tradicional 
y tradicionalista que cuenta con un 
colegio en Sarriá. Allí fundé su biblio
teca y colaboré en su sección juvenil 
desde hace muchos años.

La segunda comunidad, llamada 
“Futuro” en hebreo: “Atid”, se fundó 
hace pocos años y está formada 
sobre todo por judíos inmigrados de 
Suramérica, tiene un espíritu más 
liberal, más evolucionado, más abier
to a las corrientes contemporáneos. A 
veces, en actos públicos que organi
zan, han tenido que extremar sus 
medidas de protección, porque han 
tenido problemas no con palestinos 
sino con neonazis.

-Dins d’aquest món també hi ha 
comunitats no confessionals?

-Sí, por ejemplo, l’Entesa Judeo- 
cristiana de Catalunya, cuyo público 
es mayoritariamente cristiano, funda
da por las Hermanas de Nuestra 
Señora de Sión, cuyo objetivo era 
acercar a judíos y a cristianos y dar a 
conocer los orígenes judíos del cris-

tianismo; por ejemplo de las fiestas cristianas: Pascua, Pentecostés, etc. 
También ha realizado un gran trabajo con la Real Academia, de cuyo dicciona
rio han suprimido todas aquellas cosas que pueden ser ofensivas para el juda
ismo, por ejemplo: “judío: sinónimo de avaro”. Hacen una conferencia mensual 
en los locales de Enciclopédia Catalana sobre historia, filosofía, teología, etc.

Sin embargo si hablamos de literatura, arte contemporáneo, el Israel actual, 
o cualquiera de los temas más comprometidos, de todo ello se ocupa 
l’Associació de Relacione Culturáis Catalunya-Israel, que tiene su sede en el 
Portal de l’Ángel. Esta asociación la fundamos entre cinco personas y yo era el 
único judío del grupo. Sus primeros presidentes -nunca ha habido uno judío- 
fueron Jordi Cervelló (compositor), luego August Pañella (director del Museo 
Etnológico), Baltasar Porcel, hasta la actual, que es Núria Espert. Fui 
Secretario General durante quince años, y éste es uno de los motivos por los 
que nunca he querido un cargo en la comunidad porque no quería ni duplicar 
ni mezclar las cosas.

-Finalment, hi ha un tema del qual cree que resulta évident que li’n dema- 
ni l’opinió, tant perqué sé del cert que n’está ben informât com perqué de 
les informacions que ens arriben a través deis mitjans de comunicació no 
acabo de treure’n massa l’entrellat. És a dir, quina opinió té sobre Tactual 
situado entre israéliens i palestins.

-Cuando esta pregunta me la hacían hace un año o un año y medio yo con
testaba de una forma relativamente optimista diciendo que la única solución 
era la paz y que yo la veía posible a medio plazo. Desgraciadamente, con esta 
segunda Intifada y todo lo que se ha producido desde el mes de septiembre, 
lo del medio plazo nada. La veo mal, con mucho pesimismo; tendrán que 
pasar un par de generaciones para que los resentimientos y el odio fomenta
do en ambos lados, especialmente desde las escuelas palestinas, puedan ir 
desapareciendo.

-Quant a la política de Testât d’Israel...
-No es la que yo oficiaría, entre otras cosas porque yo soy “paloma” y los que 

hoy están en el poder son “halcones”. Estos “halcones”, en estos momentos 
representan más de la mitad de la población, pero no mucho más. Hay 
muchos que son liberales y que están a favor del movimiento “Paz Ahora”, de 
la línea de Rabin. Pero veo la cosa mal, porque Joan Roura, uno de los perio
distas mejor entendidos del tema y que trabaja en TV3, en el libro que ha publi
cado, El complot deis Intransigents, defiende la tesis -que yo comparto- que 
la última palabra la tendrán siempre los intransigentes, tanto los de un lado 
como los del otro. Basta con que haya unos intentos por establecer la paz para 
que surjan atentados de un lado u otro y enseguida la gente reaccione pidien
do mano dura, por el miedo que tienen ambos.

-I Topinió del líder de Taltre costat, Arafat?
-Es una persona débil y bastante inconsistente, lo que pasa es que es un 

gran político: se mantiene en el poder desde hace muchos años, aunque sea 
a base de dar mensajes contradictorios dependiendo del receptor a quien 
dirija su discurso: su pueblo, las Naciones Unidas, etc. Además, no se vis
lumbra a nadie que le pueda sustituir. Los palestinos exigen el regreso de los 
palestinos exiliados y eso sería el fin del estado de Israel. Los expulsados o 
exiliados desde 1948 deben ser aproximadamente unos 200.000 o 400.000, 
actualmente, con los descendientes, deben ser unos 2 millones. Si Israel aco
giera a estos 2 millones, en una generación los palestinos se convertirían en 
mayoría dentro del estado, con lo cual, democráticamente, el estado podría 
desaparecer. Creo que Arafat exige esto porque tiene miedo de sus propios 
extremistas. A él le gustaría firmar la paz y se conformaría con tener los terri
torios que tiene.
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-Però qui surt bénéficiât del conflicte?
-Nadie, no sale nadie beneficiado.

-LIavors, a qui li interessa que perduri, que no acabi?
-Bueno, a Arafat por lo visto le interesa porque si firmase la 

paz él ya sabe que sería asesinado a los dos días, como le 
pasó a Sadat. Él no es un corrupto, pero toda su camarilla, 
que se lucra económicamente, les interesa que la cosa siga 
igual. Además, fomentar el fanatismo, ya lo hemos visto en 
Alemania y en Yugoslavia, es muy fácil, basta escuchar las 
emisoras árabes o ver su propaganda, de la que son unos 
maestros. Es la típica imagen que hablábamos antes del 
israelí con un fusil y el niño palestino con una piedra, y esta 
imagen vende internacionalmente, pero nadie explica que 
detrás de los niños palestinos están los palestinos igualmen
te armados, muchas veces con armas israelíes (que les fue
ron entregadas en un momento en que a Israel parecía que 
le interesaba que Palestina tuviera su propia policía).

-Quina podría ser una actitud realista davant aquest 
atzucac?

-Lo realista sería conformarse con poco y, partir de allí, 
hacer un estado cada vez más potente, más fuerte, pero es 
muy difícil porque además sería el primer estado árabe 
democrático: todos los demás funcionan con sus regímenes 
totalitarios.

-Però, quin hauria de ser el carni que caldria buscar per
qué aqüestes dues comunitats poguessin conviure en 
pau. Com s’haurien d’organitzar?

-Lo ideal sería lo que yo he visto unos años atrás. Habia unos 
proyectos de colaboración económica tan fuertes entre la 
comunidad palestina y la judía que parecía que no podían 
vivir los unos sin los otros, para lo cual teníamos el ejemplo del 
surgimiento de la idea de la Europa posterior a la Segunda 
Guerra Mundial. ¿Cómo surgió? Los alemanes y los france
ses, enemigos tradicionales desde las guerras de mediados 
del siglo XIX, se pusieron de acuerdo en que, para construir 
una nueva Europa y eliminar la posibilidad de más guerras 
(ligada a las ideas de expansión y superioridad alemana), lo 
que tenía que construirse era un entramado económico que 
fuera lo bastante fuerte para que ningún país pudiera pres
cindir del otro. Algo parecido tendría que hacerse en Oriente 
Medio y de hecho había planes para establecer fábricas mix
tas; en parte jordanas, en parte palestinas y en parte israelíes; 
que funcionarían con la tecnología israelí (la más avanzada), 
pero que no podría prescindir del elemento árabe, que traba
jaría en estas fábricas y que además contaría probablemente 
con financiación árabe, no palestina pero sí la de los países 
productores de petróleo que, con mucho, superan los bienes 
judíos del mundo. Aunque yo de política no entiendo, creo 
que Arabia Saudita desde la guerra del Golfo no ayuda a los 
palestinos porque éstos ser pusieron del lado de Irak; por otra 
parte estos países tampoco ven con buenos ojos la fundación 
de un estado palestino que sea laico por una parte, y con un 
supuesto Parlamento democrático, porque ello va en contra 
de los propios regímenes que lo financiarían.

Pero es cierto que se había hablado de un proyecto de tras
vase del mediterráneo al mar Negro, de un aeropuerto conjun
to en el “Neguef”, entre Israel y Jordania y muchos otros pro
yectos que beneficiarían a las dos partes. Por ejemplo tam
bién, los israelíes podrían construir hospitales en la zona pales
tina y jordana, porque médicos palestinos no faltan en el 
mundo, en Barcelona hay muchos, pero los palestinos, y en 
general los árabes, en cuanto estudian en el extranjero no vuel
ven a sus países, se ganan mucho mejor la vida en Europa, tie
nen posibilidades de investigación... Pero se tendría que con
tar con este colectivo palestino que vive fuera de sus países 
porque es extremadamente culto y sería de una gran utilidad: 
hospitales, escuelas, etc. ^

La Universität 
que t ’obre al mon
La Universität que t ’emportes 
a casa via Internet

-  Turisme
-  Ciències Empresarials
-  Enginyeria Tècnica

en Informàtica de Sistemes
-  Enginyeria Tècnica

en Informàtica de Gestió

Ir. i 2n. cicle

-  Filologia Catalana
(també accès directe a 2n. cicle)

-  Humanitats
(també accès directe a 2n. cicle)

-  Dret
-  Psicologia

-  Comunicació Audiovisual
-  Investigado i Tècniques de Mercat (Màrqueting)
-  Ciències del Treball
-  Administració i Direcció d’Empreses
-  Ciències Politiques i de l’Administració
-  Psicopedagogia
-  Documentació {Gestió de la Informació)
-  Enginyeria en Informàtica

SoMicitud d’accés:
del 14 de setembre fins al 26 d’octubre
Inici perioda lectiu: febrer de 2003 

Altres estudis

-  Curs d’accés a la DOC per a més grans de 25 anys
-  Graduât Multimédia a distància (titulaciô prôpia UOC-UPC)
-  Formaciô de postgrau

Informa-te’n als centres de suport de la UOC
a Barcelona, LIeida, Manresa, Reus, Sabadell, Sait, Sant Feliu 
de Llobregat, Terrassa, Tortosa, Vie, Vilafranca del Penedès, 
Ciutadella, Manacor, Valèneia, Madrid, L’Alguer i Brussel-les, 
al tel. 902 141 141 i al nostre web www.uoc.edu

d U O C
Universität Oberta 
de Catalunya

Premi ICDE 2001 d ’Excel-lència 
a la millor Universität virtual 

i a distància del món

www.uoc.edu

http://www.uoc.edu
http://www.uoc.edu
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De vegades, els escriptors son els lectors més lúcids, mentre els teòrics de la lite
ratura corren sovint el riso -tot i que no hi cauen sempre- de tancar-se en un món 
que només a ells els interessa. Joan Brossa dividia la gent en dos grans grups: el 
dels qui fan les coses i el dels qui parler de les coses que fan els altres. Caldria 
matisar que, ni tots els creadors son g ohosos, ni tots els teòrics uns simples 
babaus sense idees pròpies; però, en líries generals, i amb tot el que té de sim- 
plificadora, la frase de Brossa ens serve x per iMustrar un fet fácilment constata- 
ble: sovint, quan es parla de literatura, són més intéressants les opinions dels 
escriptors que no pas les deis critics. Potser per una doble raó: d’una banda, per
qué, com és obvi, els escriptors han expérimentât allò de qué parlen; però també, 
i sobretot, perqué Teina de reflexió per exceTléncia, que és el llenguatge, és la 
mateixa que la que utilitza Tescriptor per crear -a diferéncia del que passa amb 
el pintor o el músic, que, si volen teoritzar sobre allò que fan, han de canviar de 
codi: s’han de tornar, també, escriptors. És així com els textos teòrics de Jorge 
Luis Borges o d’Octavio Paz tenen tant interés com la narrativa i els poemes del 
primer o com els poemes del segon, i són una part més de la seva obra de crea- 
ció. Ens temem, en canvi, que si Tzvetan Todorov, Roland Barthes o el mateix 
Harold Bloom, teòrics de mena, haguessin publicat les seves probables temptati- 
ves narratives o poétiques, els résultats haurien estât dificilment digeribles.

Mario Vargas Uosa no és cap critic professional, però ja ens havia ofert 
exceTlents estudis sobre Gustave Flauoert, Gabriel Garcia Márquez o Joanot 
Martorell. Per molt antipàtics que ens puguin resultar els seus intents de conver- 
tir-se en politic i els seus curiosos canvis ideològics, cap bon lector no dubtarà 
que, a més d’un novel-lista d’envergadura, quan parla de literatura és un perso- 
natge lùcid, amb les idees clares i Tamenitat necessària per transmetre-les. La 
naturalitat i el sentit comú són virtuts que ha exercit sempre que ha escrit sobre 
Tobra deis altres -com també passava en el cas de Borges-, sense nécessitât 
d’embrancar-se en les teories critiques que tant agraden a les universitats i tan 
poc interessen al lector poc amant de la pedanteria. Vargas Llosa ha publicat ara 
un recull de textos breus sobre grans obres narratives del segle XX, molts d’ells 
pròlegs per a una coTlecció. De fet, si a gú dubtava que fer de prologuista és tot 
un art, aqui té una bona mostra de com defugir els tòpics i dir, amb naturalitat, 
coses sensates. De El cor de les tenebres a Afirma Pereira, el recorregut per la 
narrativa de tot un segle ens passeja per La mort a Venècia, Dublinesos, El veli I 
el mar, Santuari, Lolita, La oondició humana, El Guépard i tantes altres mostres de 
Tevolució noveílistica d’un segle pie de canvis, també, en aquest terreny. Tituiat 
amb encert La verdad de las mentiras, el Ilibre suposa una defensa aferrissada de 
la imaginació literáha i una mostra de com es poden dir encara coses inteTligents 
sobre obres ja tan clássiques. Constatar com Téxit, entre un públic inconformista 
i individualista, de El Ilop estepariés paradoxal, perqué Hesse hi feia una autocrí
tica; com L’estrany pot comunicar-nos avui coses que Camus no es podia ni ima
ginar; com Lolita no és ni pornogràfica ni eròtica, i allò que la fa escandalosa és 
la manera com el narrador percep la història... són mostres d’una saviesa que 
només s’aprèn en el saludable exercici de la lectura, acompanyat, és dar, d’un 
sentit critic que, sovint, aquesta mateixa lectura va forjant, i que no serveix tan sols

Si “Camus substitueix la blancor 
de la balena per la blancor del sol”, 
alguns critics substitueixen 
el naufragi del “Pequod” pel seu prop!.

(Dibuix de Jules Noël).
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per valorar els Ilibres. Tal i com assen- 
yala Vargas Llosa en el text que tanca 
el Ilibre, “para formar ciudadanos críti
cos e independientes, difíciles de 
manipular, en permanente moviliza
ción espiritual y con una imaginación 
siempre en ascuas, nada como las 
buenas lecturas”.

Si un novel-lista de prestigi és 
capaç, dones, de dir coses intel-li- 
gents, noves i lúcides sobre els clás- 
sics del segle, veiem qué ens diu 
sobre literatura un critic també mun- 
dialment prestigiós com Harold 
Bloom, guanyador del recent premi 
Catalunya, polèmic de vegades i 
mereixedor, en principi, de tota la 
confiança dels lectors. Algunos obres 
anteriors, com El canon occidental o 
Com llegir i per qué, eren defenses 
notables del plaer de la lectura 
enfront deis corrects critics política- 
ment correctes, i suposaven refle
xions prou lúcides sobre el fet literari. 
El futur de la imaginaoió és el seu 
últim Ilibre -que en la versió catalana 
ha nécessitât nou traductors (!)- i 
consta del diseurs d ’acceptació del 
premi Catalunya, seguit d’una série 
de textos breus a l’entorn d ’una colla 
d ’escriptors canónics, des de 
Shakespeare o Cervantes fins a 
Carver o Saramago, passant per 
Molière, Stendhal, Tolstoi, Poe, Wilde, 
Kafka o Faulkner, entre d’altres. En el 
primer text. Bloom es lamenta, de 
forma força tópica, de la mort de la 
narrativa i de l’apogeu d’Internet, arri
ba a la conclusiô que “en part, el futur 
pertany a una mena de literatura 
el-liptica de la saviesa” (?), tot i que 
“ la recerca del que és sublim per al 
lector sempre exigirá la renúncia a 
plaers més fàcils per plaers més difi- 
cils”. A continuació, cita unes pre- 
feréneies en literatura catalana que 
comprenen Foix, Rodoreda, Perucho

i, sobretot, Espriu, amb una referén- 
cia final a Ramon Llull; una tria que 
justifica des d ’un principi aciarint: 
“SÓC un critic professional, però 
només un estudiant amateur de la 
llengua i la literatura catalanes”. Val a 
dir que la tria de Bloom ha tingut, si 
més no, l’encert involuntari de crear 
l’enésima polémica a l’entorn d’Espriu 
entre els nostres literats, que aixi no 
s’avorreixen.

Però el pitjor encara ha d’arribar: els 
textos breus que vénen a continuació 
sobre autors canónics de la literatura 
occidental pretenen tenir tanta agude- 
sa com brevetât, i aquí és on, al nostre 
entendre, l’eminent estudiós s’estrella. 
Un exemple: “Després de Shakes
peare i Tolstoi, cap escriptor no ha 
expressat més vivament que Lawren
ce el predomini constant de l’ambi- 
valéncia masculina respecte a la 
superioritat femenina en el camp de la 
Sexualität natural”. Sembla difícil fer 
més incomprensibles, en una sola 
frase, Shakespeare, Tolstoi i Lawrence 
junts. I en el text sobre L’estrany, 
Bloom s’entesta a comparar la novel-la 
de Camus amb el Moby Dick de 
Melville, perqué “Camus substitueix la 
blancor de la balena per la blancor del 
sol” i perqué “tot i que sembli que 
molts dels aspectes visibles del món 
de Mersault puguin ser producte de 
l’amor, les seves esteres invisibles són 
producte de la por”. Aqüestes són les 
dues úniques frases amb qué es voi 
justificar una comparació tan arbitra
ria. Per contra, el text que Vargas 
Llosa dedica a L’estrany és un model 
de concisió i claredat.

Val a dir, però, que Bloom afina més 
quan constata que “malgrat que 
Stendhal coneixia prou bé Itàlia, la 
seva Itàlia, corn la de Shakespeare, és 
un pais romàntic imaginan”; o quan, 
per camins ja més fressats, es fa ressò

en Cervantes d’”una Ilibertat que en
carna la voluntat de jugar”; o quan 
desmitifica les interpretacions psicolô- 
giques de les obres de Carroll. Són 
petites observacions lúcides que no 
eviten que, si comparem el farragós, 
pedant text sobre Virginia Woolf amb 
el que Vargas Llosa dedica a La sen- 
yora Dalloway, ens traguem el barret 
devant la concisió i -ara si- l’agudesa 
de l’esciptor peruà.

Ara bé: ¿vol dir tot això que els teò- 
rics ens són sempre sobrers, i que els 
escriptors són sempre els millors cri
tics? Com és obvi, això fóra tan sim
plista que arribaría a l’absurd; però 
crida l’atenció que siguin tan mal 
coneguts els petits assaigs, posem 
per cas, de Henry James sobre 
Maupassant, de Stevenson sobre 
Walt Whitman, de Victor Hugo sobre 
Voltaire, o fins i tot el més divulgat de 
Baudelaire sobre aquest clássic tan 
denostat per Bloom que es diu Edgar 
Alian Poe. Si bé és cert que els 
escriptors poden ser arbitrarie en els 
gustos i parcials en les análisis, 
també ho és que els passa el mateix 
ais critics i teórics professionals; 
entre altres coses perqué, tal i com 
assenyalava, precisament, Baude
laire, el critic ha de ser apassionat i 
subjectiu. Dit d’una altra manera, la 
crítica -de Ilibres, d ’art, de música o 
de cinema- hauria de ser un acte de 
creació, i així passa en els casos de 
Borges o d ’Octavio Paz; com passa 
també en el de Vargas Llosa, tots ells 
creadors d ’idees i de llenguatge tant 
en la ficció corn en la reflexiô.

Mario Vargas Llosa, La verdad de las men
tiras. Alfaguara, Madrid, 2002.
Harold Bloom, El futur de la imaginacié. 
Anagram a/Em pûries, 2002.
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Noticia de Ilibres sobodellencs. 

fitxes bibliogrofiques.

Art en documents. Presència del 
Renaixement i del Barroc a Sabadell.

Santi Torras Tilló.
Arxiu Historie de Sabadeii, Quondam, 

1. Juny 2002.

Amb ia coi-iecció “Quondam” (en aitre 
temps, en temps passats, ja fa temps) 
de i’Arxiu Historic de Sabadeii, obre 
una iínia de pubiicacions monogràfi- 
ques de trebaiis de recerca i ho fa amb 
aquests trebaii dei jove investigador 
Santi Torras, reaiitzat a partir de ia con- 
suita deis fons de i’AHS i sobre un tema 
tan desconegut a Sabadeii com interes
sant: ei de i’art renaixentista i barroc.

Recopiloció Lluís Subirono

Quan el carrer va deixar de ser seu.
Moviment obrer, societal civil I 

canvi politic. Sabadeii (1966-1976).
Xavier Domènech Sampere.

Bibiioteca Serra d’Qr. Juny 2002.

Un iiibre que pretén incorporar a ies 
perspectives tradicionais dei canvi poii- 
tic una perspectiva des de sota i des de 
Cataiunya. L’estudi d’un cas, ei de ia 
ciutat de Sabadeii, permet passar a 
i’anàiisi micro-histôrica, un àmbit privi- 
iegiat per a observar aquests petits 
grans canvis, ai context generai cataià i 
espanyoi i introduir noves ciaus expii- 
catives que ens permetin entendre ei 
procès historic d’una manera integrai.

INFORMACIO 
FACILITADA PER

■libreria sabadeii
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL

50 Aniversario de la Hermandad Nuestra 
Señora Virgen de la Fuensanta 

(Una historia de Ca n ’Oriac).
Simón Saura Conesa.

Hermandad Nuestra Señora de 
la Fuensanta, abril 2002.

Un interessant document sobre la 
historia d’aquesta popular Hermandad 
murciano-sabadellenca, que també és 
a la vegada una part important de la 
historia del barri de Ca n’Qriac, amb un 
ampli recull de fotografíes que són el 
testimoni d’una tradició i de l’evolució 
urbanística del barri.

L’h u m o r  a m b  
h u m o r  eS p a g a

L’humor amb humor es paga.
Ramon Montileó i Roman.

Rúbrica Editorial, abril 2002.

La vis còmica de l’autor es desenvolu- 
pa entre el conte llarg i la novel-la curta, 
amb un estil que, per l’agilitat i l’ameni- 
tat amb que es produeixen els diálegs, 
recorda l’autor teatral que ha escrit 
quasi be cinquanta obres humoristi
ques, algunes d’elles estrenades a La 
Farándula de Sabadeii, de la que fou un 
deis fundadors.
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CREACI O______________
fìl mol temps aigua de Lourdes

(capitol I3)

Maite Soler

-Qué tal Lola? Quan de temps! Com us ha anat l’estlu?

-Molt mal temps Salut, molt mal temps, tempestes,terratremols, tot pie d’alguats, 
avions que s’estimben, autocars que xoquen, I per acabar-ho d’adobar els que 
decldeixen quedar-se a casa agafen de tot; que si la disenteria, la legionela,... 
Fins hi tot els diaris anglesos, la premsa que s’en diu “amarilla”, recomanen de 
vacunar-se per venir a Espanya, les mateixes vacunes que per anar al Congo o a 
Nigeria.

-I per a Catalunya?

-També. No sé pas com acabarem, Salut.

-Tens raó Lola, tens tota la raó.

-I vosaltres Salut, on vau anar aqüestes vacances?

-Mira Lola, com que felá anys de casats la Joana I la Margarida, les nostres filies, 
ens varen regalar un viatge a l’Europa Central; Alemanya, Hungría, República 
Txeca, tu no saps quina iMusió, perqué el Siscu de tota la vida que canta a la coral 
la Industrial i tot sovint fem un viatget amb la colla, però una vegada que voliem 
anar a Praga, que es veu que és molt bonic, jo vaig agafar dolor, i mira que li vaig 
dir en el Siscu, ves-hi tu però aquests homes no saben anar sois ja se sap i mira 
ens feia molta il-lusiò...

-I com us va anar a Praga.

-El meu home té la mala costum de comprar el diari, i no un, més d’un al dia, diu 
que no s’en refia de segone que diuen del govern, que molt diari independent 
però tots afavoreixen el govern. Dones com et deia “ a la cuenta” que varem llegir 
que plovia a bots i a barrale, que si a Praga, que si a Alemanya, que si a Budapest, 
que si el Danubi estava a punt de desbordar-se, que si a Budapest el riu havia 
arribat a 9,8 cms de nivell quan el limit és de 10, que si queien els edificis, les 
aigües totes contaminades ,que si canvi climàtic que si ja mai més tot será com 
abane. Vaig trucar a l’ambaixada, al serve! de meteorologia, eren a esmorzar.

-Quins? Els de l’ambaixada, o els del serve! de meteorologia?

-Tots, bé els de meteorologia ens varen informar d’arreu del mòn; que si Tokio, 
que si Atenes, Egipte, el Congo Belga, Cuba Japò... però de Praga, Budapest, 
Varsovia, res de res, aixi que jo truco a la Joana que és una enciclopédia amb 
potes, és la que sempre està ben informada, va comengar de ben petita, estava 
enamorada d’en Cruyff, el futbolista i en retallava les fotografíes al diari, es va afi
cionar a això de llegir el diari com son pare, també mira els “telediarios” de totes 
les cadenes, perqué té las mateixes manies de son pare, que diu que ens enre
den, que cadascú diu el que voi, que una noticia la fan quadrar amb la foto que 
tenen al davant, I que ves a saber el que voi dir de veritat.

-I es dar, quasi bé com a l’època d’en Franco, no?

-Apa! Lola, però que dius? Que vois que ens tanquin a la presó? Dones la Joana 
ens va dir que sobretot no hi anéssim de viatge, a més anavem amb les aerolinies 
txeques, que ja se sap que com Iberia res, encara que arribi tard, saps que hi arri-

bes, que perds l’equipatge, t’el troben, 
que vas dos en el mateix seient, no 
passa res, són de casa. Vist el pano
rama, vaig trucar la Sonia, la noia deis 
viatges, el dilluns abans de sortir, 
nosaltres sortiem el diumenge de la 
mateixa setmana.

-Mira que m’havies fet patir Salut, 
sort que ets una dona assenyada.

-Qué va Lola, qué va!. Si per a mi 
hagués sigut jo ja me n’hi anava, si jo 
ja pensava amb les meves “Katiu- 
ques” que fa anys portava per anar a 
pescar carpes a les Arenes, i unes 
xiruques que tiñe de quan anavem 
amb el “Terra-i-Mar” d ’excursió a 
Camprodón i un xubasquero a joc, 
heretat de ma cosina, vaig pensar que 
aquell era el moment de treure-hi la 
pois, i així ho vaig fer. Com que la noia 
de l’agéncia ens va dir que no n’hi 
havia per tant... vaig comengar a fer 
les maletes, a posar-hi paraigües, 
gabardinas, roba d’entretemps, sama- 
rretes, mitjons i mitges, anavem de 
carregatsü! Però el riu creixia, i anava 
creixent, pel quinze d’agost els de 
Praga tenien la ciutat plena de sacs de 
sorra al costat del riu, murs de conten- 
ció, es demanava ais turistas que no hi 
anessin. El dimecres jo ja havia trucat 
la Sonia, la noia de l’agènda i ella que 
si, que si, que no passa res, que ningú 
ha canceMat.

-Però que no ho veus Salut que 
aquella noia tenia comissió!

-Ara si que ho veig, però jo soc una 
persona honrada i mai no deixaria ofe- 
gar un pareli d’avis a canvi de mante- 
nir la comissió, no fotem! Renoi!.

-Ho sigui que hi vareu anar.

-Varem cancel-lar el dissabte, un dia 
abans de marxar. Vam decidir que
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-Vam passar per Ikea.

-Si que vau correr! Que no éreu a 
França? Ikea és a Badalona, al costat 
de Barcelona... I’altre dia hi varem 
anar amb la Maria I la seva noia ,1a 
Ruth, que s’en va a viure amb una 
amiga I...

-Lola, rikea del costat de Tolouse, on 
també hi ha un Decathlon, un 
Carrefour... tot recte vam veure un 
rètol que deia Tarbes i Lourdes. I jo 
que li die al meu home; Siscu, cap a 
Lourdes que no hi hem estât mai.

-Que dius ara? A Lourdes?

-Lola, ves-hi; és autèntic, aigua de 
Lourdes, souvenirs, imatges de la 
verge, ampolletes per omplir amb 
aigua de la font que per a molt és I’es- 
perànça, la fe. Vaig resar per a tots, 
pels de casa, pels de fora i pel temps.

-Pel temps. Salut?

-Pel temps que feia que no veia una 
cosa tan singular i auténtica, auténtica 
corn la multitud que arriba a la ciutat i 
passa pel devant de la Gruta dema- 
nant un miracle. Ja ho veus, al mal 
temps aigua de Lourdes.

calia canviar de plans, podiem anar amb la neta, la Clara, que és molt afecciona
da a l’arqueologia i l’edat mitjana, cap a Carcassone, la ciutat medieval, el meu 
home volia anar a Lisboa, i ja posats a fer, a la Xina.

-Allí també hi plovia, i a la Argentina.! Aixi us vareu quedar a casa ,Salut?

-Abans mortal Qn s’ha visti Lola, després de tants anys i que no em conéguis! 
Varem anar a Carcassone, pie de turistes, però tot i així encantadora, una ciutat 
molt bonica. A l’hora de dormir varem trobar un hotel d’aquests “globalitzats” que 
diu en Sergi, un Ibis, un Fórmula, un Campanilla, com aquest que hi ha al 
Baricentro de Bàrbera del Vallès, són tan económics que si t’hi quedes a dormir 
encara et donen calers a sobre; aixó si, tots sons iguals, vist un, vistos tots. Cap 
al matí vam continuar fent carni, improvisant.

-Això a mi sempre m’ha agradat, anar sense saber on dar-la. I on vau arribar?

T O T E N M A R C S

Torres i Bages, 13 ■ Tel. 93 726 49 55 - 08201 SABADELL
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ARTS____________________
Joan Vilo-Puig
o lo fundoció Coixo de Sobodell
Mila Torres

Sant Pau de Riu-sec. 1950 
Oli sobre tela 120 x 150 cm. 
CoNecció Caixa de Sabadell

La temporada d’exposicions de la Fundació Caixa de Sabadell s’ha inaugurât 
amb una mostra de grans dimensions, ja que ocupa el Saló Modernista i la Sala 
d’Exposicions de Caixa de Sabadell, en la que es pot veure amb precisió la carre
ra artística d’en Joan Vila-Puig.

Pela dotze anys que no velen una exposició del tipus antològica d’aquest reco- 
negut artista santquirzenc. Va ser a l’octubre de 1990 quan aquesta revista 
Quaderni de la má de la Fundació Amies de les Arts i les Lletres de Sabadell va 
decidir celebrar el centenari del naixement de Joan Vila-Puig. Amb aquest motiu 
es va realitzar un monográfic dedicat a l’artista i es van celebrar tota una sèrie 
d’actes i una exposició itinerant que va anar del Casal de Cultura de Sant Quirze 
del Vallès a la Galería Manel Mayoral de Barcelona.

Joan Vila-Puig va néixer a Sant Quirze del Vallès, en aquells moments Sant 
Quirze de Galliners, el 10 de novembre de 1890 i va passar en aquest poblé tota 
la seva infantesa fins que els seus pares es van traslladar a Sabadell. Allí va conèi-
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xer al pintor Vila Cinca, amie de la familia que va descobrir la predisposició d’en 
Vila-Puig cap al dibuix i la pintura, de manera, que va influir perqué anés a l’Escola 
Industrial i d’Arts i Oficis de Sabadell a la vegada que treballava en una empresa 
de pintura decorativa, en la que va estar durant set anys.

Amb posteriohtat es va matricular a l’Escola de Belles Arts de Barcelona, la 
Llotja, on un dels seus mestres va ser Modest Urgell, que va influir de manera 
decisiva en la seva pintura paisatgistica. Més tard, l’any 1913, l’Ajuntament de 
Sabadell II va concedir una beca per anar a estudiar a l’Escola Superior de Belles 
Arts de San Fernando de Madrid on tingué per mestre a Julio Romero de Torres. 
A la vegada feia visites al Prado on copia
va obres d’en Tizià, d’en Greco i d’en 
Tintoretto.

Acabats eis seus estudis va anar de viat- 
ge a Andalusia, concretament a Granada,
Cordova i Sevilla, tenia llavors vint-i-vuit 
anys i va fer la seva primera exposició al 
Centre Artistic de Granada al juliol de 
1918.

La segona exposició la va fer al març de 
1920 al Cercle de Belles Arts de Madrid.
Fins al novembre d’aquest any Vila-Puig 
no exposé obres a Barcelona i ho va fer a 
Les Galeries Laietanes.

També viatjà a Franga i Italia on entré en 
contacte amb els impressionistes, amb 
Corot, Daubigny i Millet.

A partir d’aquests moments Joan Vila-Puig 
no deixé de fer exposicions i començé a 
obtenir premis i distincions a la vegada que 
era ben tractat per la critica.

L’any 1934 va obtenir la Primera Medalla 
en la Nacional de Belles Arts i l’obra va ser 
adquirida pel Museu d’Art Modem de 
Madrid. En l’Exposiciô Internacional de 
Barcelona l’any 1929 va obtenir una Tercera Medalla i en la Nacional de 1941 una 
Primera. L’any 1942 rebé el Premi Extraordinari del Ministeri d’Educació Nacional. 
L’any 1948 obtingué Medalla d’Or del Cercle de Belles Arts de Madrid. L’any 1953 
va rebre la Medalla Vila Cinca a la I Biennal de Sabadell. També va rebre la 
Medalla de Piata de la ciutat de Sabadell i va ser distingit per la Reial Académia 
de Belles Arts de San Fernando de Madrid amb el nomenament d’Académic.

Obres seves es poden veure en el Museu d’Art Modem de Barcelona i en eIs de 
Sabadell i Tossa de Mar, aixi corn en eis d ’Oslo, Buenos Aires i Venécia.

Al començament de la seva carrera artística va pintar quadres de figura i entre 
élis alguns retrats. Però quan va deixar de viatjar i es va instal-lar a Bellaterra i al 
costat d’aquests générés es dedicé de oie al paisatge, en concret al paisatge 
catalé. Va descriare eis camps, eis camins, I’arquitectura rural, eis petits campa- 
nars, eis torrents, les muntanyes, la gespa... tot allò que l’envolté. Sent una voca- 
c/b extraordinària pel camp i eis conreus\

Amb diferéneia amb el seu mestre de la Llotja, Modest Urgell, Vila-Puig normal- 
ment integré dins els seus paisatges personatges que treballen la terra, que cami
nen, que renten roba... són motius quotidians, capté allò que vela i en aquest sen
tit és un realista que estava mostrant la Catalunya del seu moment i més concre-

Tardora Santiga. 1920 
Oli sobre tela 81 x 91 cm. 

CoMecció Museu d ’Art de Sabadell
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tament en presenté el seu Vallès natal. 
Com eschu Camón Aznar, prefiere los 
paisajes habitados, con granjas, labo
res y huellas de afanes agrícolas. Son 
los suyos unos horizontes encalmados 
y luminosos donde hay siempre refe
rencias a temas familiares.^

Encara que repetís els seus paisat- 
ges, sempre són nous perqué desco- 
bria noves realitats segons l’hora del dia 
en que pintés, segons el seu estât aní- 
mic... de forma que sempre renovava.^

En la seva obra tant emprava les 
gammes càlides com les fredes, 
segons el moment que volgués reflec- 
tir. La matèria és pastosa, rica i fa que 
la creació siguí sòlida. La pinzellada 
espontánia, unes vegades llarga i 
ampia i altres més petita i treballada. 
Per la presentació deis temes feia ser

vir de forma majoritária una perspecti
va lineal.

Els seus paisatges són, dones, molt 
expressius i amables, mostren tota la 
beilesa de les nostres terres i ens fa 
veure com era Catalunya en aquells 
anys en que va viure.

Joan Vila-Puig creava un paisatge 
deschptiu i naturalista en el que es 
distingeix la seva preocupació per 
l’estudi de la llum i de la tècnica.

Aquesta mostra reflecteix la nostra 
història de la primera meitat del segle 
XX en quant a paisatge i temes rela- 
cionats amb eli, a la vegada que 
ensenya l’evolució d’un artista, ja que 
ens permet apreciar des de la espon- 
taneitat I innocència d’una obra prime- 
renca, piena de llum i dinamisme.

només ens hem d’aturar davant el 
quadre Ermita de Sant Pau de Riusec 
per veure una gran vitalitat en la pin
zellada, una gran frescor en els colors 
que emprà I una clara i bianca llumi- 
nositat, a una creació més calmada i 
pensada, on les tonalitats, fins i tot, es 
fan més fosques en l’etapa més con
solidada i madura de l’artista.

Al costat de la seva obra a l’oli a la 
Sala d ’exposicions de Caixa de 
Sabadell es troben dibuixos en els que 
s’observa el gust pel detall, el dina
misme i la nécessitât de captar tot allò 
que li ondava l’atenció amb soltesa i 
precisió .

Si volem descobrir o redescobrir un 
artista que ja forma part de la història 
de l’art català visitem la Fundació 
Caixa de Sabadell.

^CASTELLS PEIG, A. L’art Sabadellenc 
Ed.Riutor, Sabadell 1961, pàg.576 

^CAMON AZNAR, J. Vila-Puiq Catalogo Sala 
Exp. Dirección General Bellas Artes, Madrid, 
1966.

 ̂CORTES, J. Vila Puig Riutort, Febrero 1964, 
ne 36-39, pàg.222

Ermita de Sant Pau de Riu-sec. 1920 
Oli sobre cartró 38 x 46 cm. 
CoMecció Museu d ’Art de Sabadell
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£1 titànic pes dels parangons

Ana Fernández Alvarez.
Doctora en Historio d e  l’Art.

Acaba de ser éditât per Areté, un 
meravellés Ilibre de Simon Schama, 
Los ojos de Rembrandt. Un ri g oros i 
bell volum en el que, a més d’estudiar 
l’obra d’aquest pintor, s’analitza la del 
seu predecessor, Rubens.

Quan avancem en la seva lectura, un principi ens queda ciar: al llarg de la 
Historia de l’Art, les analogies formais han estât un continu recurs creatiu per a tots 
els artistes, tant per als geniale corn per a aquells que no ho son tant. Perqué, tot 
allò que qualifiquem d’original i d’exceMent, no és altra cosa que el savi combinar 
formes anteriore amb un regust de nou.

Un principi aixi és evident per a tothom. El mateix llibre, dedicat a Rembrandt, no 
pot deixar de parlar extensament de Rubens, com, quan ho fa d ’aquest ùltim, tam- 
poc pot deixar de citar els pintore venecians o el propi Miquel Ángel, tan évidents 
a l’obra d’aquest pintor flamenc. Ara bé, aquesta evidéncia, quan es tracta d’ar
tistes molt allunyats en el temps, no deixa de sorprendre’ns.

Aixé és un fet que es fa patent quan s’arriba a la pàgina 204. Allí em trobo, 
encapçalant la plana, Els horrors de la guerra, pintat per Rubens, el 1637E No pue 
evitar evocar que es tracta del mateix plantejament de composicié i de personat- 
ges que el d’una de les obres més paradigmàtiques del segle XX: Guernica, de 
Picasso, de l’any 1937  ̂- sén curiosee les dates, exactement, tres-cents anys de 
diferéneia. Tots els estudiosos i critics de l’artista malagueny afirmen que mai l’ho- 
rror de la guerra havia estât plasmat amb tanta força i exactitud, sino és en Goya. 
Jo, fins fa molt poc, aixi ho creia, però, rectificar és de savis. El quadre de Picasso 
és, més enllà de la similitud que alguns, corn de passade, li han atribuït amb l’o- 
bra de Rubens, insisteixo, idéntic en composicié i personatges.

Aquí mostro les dues imatges. Des del punt de vista lumínic, tant un pintor com 
l’altre, disposen uns contrastos molt marcato i la Hum dibuixa un triangle en amb- 
dues obres i en el cas de Picasso converteix la seva pintura en una mena de trip- 
tic sacre sobre el pacifisme. Des del punt de vista de composicié, totes les figu
res, des de les vigoroses i plenes de Rubens, a les inflades o anguloses de 
Picasso, están disposades marcant diagonals i corbes molt dinàmiques.

Anem als details. La sortida espantada de la deessa Europa del temple de 
Janus^ i el portador de la torxa de Rubens, Alecto, queden sintetitzats en la figura 
fantasmai que penetra per la finestra en el quadre de Picasso.



24
152 ARTS

I Europa, coronada amb una torre, 
símbol de la ciutat, com així és 
Guernica, alga els bragos igual que el 
personatge que crida desesperada- 
ment a l’extrem dret de l’obra de 
Picasso.

Un personatge més intervé en 
aquesta analogia formal del Guernica, 
prestació directa d’una altra aMegoria 
de Rubens, La Pau i la Guerra, realit- 
zada vuit anys abans, el 1629, per a 
Caries I“. Es tracta de l’Horror que 
s’escuda darrera del déu Mart que llui- 
ta contra Minerva. Aquest personatge 
ens torna a recordar la figura fantas
mal que irromp per la finestra del 
Guernica i el seu rostre expressa el 
mateix bram de la figura situada a l’ex- 
trem dret de l’obra de Picasso.

Però trobem altres símiis; La pietat 
punyent de Rubens també apareix en 
Picasso sota l’aparenga d’una atemo- 
rida representació de la procreació i 
de la compassió. En aquest cas, 
Picasso no solament recorre a 
Rubens, sino també a Mikhailovitx 
Eisenstein, ja que el pía de la mare 
bramant per la mort del seu fill ja es 
troba en el film Bronenosets Potiomkin, 
del 1925. Les referéncies cinema- 
togràfiques no queden aquí, el tracta- 
ment cubista i géométrie del quadre 
recorda la planificació segmentada i 
en diagonals dels principals cinéastes 
soviétics.
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Una altra icona, reelaborada per 
Picasso i copiada directament de la 
composició de Rubens, és el soldat 
jacent a la base de l’obra, en l’una I 
l’altra, l’agonitzant dibuixa un dramàtic 
are en tensió. Picasso inverteix la posi- 
ció, de la dreta a l’esquerra i aconse- 
gueix ser més directe en el diseurs 
argumentai. El seu guerrer porta una 
espasa troncada, Rubens, més mitic, 
acompanya l’heroi de l’Harmonia amb 
un llaüt trencat, la imatge, però, resul
ta idèntica.

Ara fixem-nos en les cames de Mart 
en el quadre de Rubens, i, alhora, en 
la posició de la dona que, en la matei- 
xa posició, s’ajup i s’arrossega en l’o- 
bra de Picasso. Corn abans ens ofe- 
reix la imatge invertida.

Que tots aquests motius d’important 
coincidèneia es donin per inversió, és 
intencionat en Picasso? Grec que si. 
Aquest artista és un gran lector i ana
lista de la pintura clàssica, el Barroc 
no és per a eli cap secret, recordin els 
seus treballs d’introspecció plàstica 
sobre les Meninas, de Velâzquez, per 
exemple. Així dones, aquest joc de 
miralls, d’interpretacions i de varia- 
cions plástiques, podría ser tota una 
reflexió sobre la veritable naturalesa 
de l’Art. El tantes vegades comentat i 
discutit tema de la còpia, de la mime
si, de la reinterpretació artística, con- 
viu amb naturalitat en la ment de 
Picasso al costat de la preocupació 
política i de denùncia per la situació 
politica a l’Espanya del 1937. Un altre 
joc d’aquest artista a qui li agrada 
introduir enigmes simbòlics per a 
resoldre i confondre premeditadament 
a la critica. El brau és la víctima o el 
botxi? El cavali simbolitza el feixisme o 
l’Espanya sacrificada?

Ah! Els pits, no ens oblidem dels punxeguts I agressius pits de Picasso. Són, tal 
vegada, la inversió premeditada dels sensuels i opulents pits de la Pau que alleta 
el petit Pluto, de Rubens? Un altre enigma per a resoldre.

Ens trobem devant d’una analogie espléndida que demostra, novament, que els 
parangons sempre han existit, que és bo que existeixin i que, al llarg de la histó- 
ria de les arts plàstiques, han estât la crosse imprescindible de tots els artistes. 
Perqué tots, lícitament, volen ser el Rubens i el Picasso del seu temps.

'Palau Pitti, Floréncia.
^Museo de Arte Reina Sofia, Madrid
^Temple que tan sois s’obria en época de guerra.
“National Gallery, Londres.

JOIERIASENSERRICH
de Teresa Senserrich

CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quirze, 17 • Tel. 93 725 75 96 
08201 SABADELL

COMERCIAL

ALEMANY
CENTRE DE JARDINERIA, 
AGRICULTURA i FORESTAL 
Tallers i servéis postvenda

Cira. Barcelona, 22-26 
Tel. 93 725 63 95 

SABADELL

"tot un estil"

MOBLE DISSENT 
IDECORACIÓ
Sant Cugat,11 - SABADELL



26
15A

CINEMA
Tornar o casa

Feliu Viaplana

t « Bk» w r« »  > |» r

JOSE lÁ JÍS  CíüKRIN

La gran quantitat de premis atorgats a En construcción (2001), l’últim film de José 
Luis Guerín, i l’éxit de taquilla per a una peMícula de les seves caractéristiques sem
bla haver motivât un cert interés per recuperar les seves obres anterlors. Aquest 
estlu s’ha reestrenat als CInemes Verdi de Barcelona el seu segon llargmetratge, 
Innisfree (1990). Aquest, juntament amb la retrospectiva dedicada a John Ford a la 
Filmoteca de la Generalität durant eis mesos de juny i juliol, ha servit per revifar una 
mica la cartellerà cinematogràfica, ja poc provista de títols Intéressants durant l’any, 
i que arriba al paroxisme del desinterés en aqüestes dates estluenques.

L’any 1951 John Ford tornava a la Irlanda d’on provenia la seva familia per 
començar a rodar el film The quiet man (El hombre tranquilo), que esdevindria una 
Visio somniadora i mitificada de la seva pàtria I la seva gent. 39 anys després, 
Guérin torna sobre eIs pasos de Ford amb la Intenclé de fer un documentai; la seva 
mirada atenta i curiosa el converteixen en un observador privilégiât per mostrar-nos 
les petjades en el paisatge I en la gent des que l’ùltima claqueta de l’equip de Ford 
ressonés per les rodalles del comtat de Galway.

Em sembla molt matisada una diferenclació que fa Guerin en una entrevista amb 
motiu de la promoció de En construcción. DIu que els seus films es poden incloure 
dins el gènere cinematogràfic del documental i que allò que primer ens ve al cap 
quan sentim la paraula documental són reportatges televislus, que és un gènere 
periodistic, i que poden tenir diferente temátiques: fauna, flora, societat, história, etc. 
Jo cree que la diferéncia rau, a part de la terminología que, al capdavall, només ens 
servelx per classificar, en la práctica darrera de Innisfree: hi ha un autor amb idees 
própies i amb una Sensibilität especial que ens transmet un cinema fet de sensa- 
clons i impressions. Això dificilment ho pot plasmar un reportatge televisiu que té 
darrera un periodista, perqué no s’hi Implica tan personalment com per donar la 
seva visió de les coses i perqué la finalltat de la seva feina es informar i divulgar, no 
pas transmetre, ni suggerir, ni observar desinteressadament com fa Guerin. Quin 
periodista més espès i confùs que seria Guerin, i quin genial director que és.

□’entrada, fer un reportatge televisiu sobre Ford i Irlanda pot no tenir garle dlficul- 
tat: primer, uns apunts de la biografia de Ford I de les seves arrels Irlandeses, 
segon, un repàs a les peMicules que se sitúen a Irlanda; aleshores, visites als Hoes 
de les localitzaclons i comparaclons amb les seqüèncles d’aquests films I, flnal- 
ment, Inserciô de comentaris de coMaboradors de Ford o d’algun critic. Per acabar, 
pot sortir sortir alguna cosa prou decent de 40 minute per passar en un programa 
de televisié, que pot portar el titol, originalment, “Ford I Irlanda”. Això es précisément 
tot el que no vol fer Guerin a Innisfree. O ,més ben dit, només és el punt de partida

Filadors, 28 Plaça St. Roc, 24

Aquesta marca és qualitat
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del film, l’anècdota, el que se li acudeix de fer la primera vegada que pensa en el 
film. Aleshores, quan va a Irlanda, queda pres pel paisatge natural i del pasiatge 
humà, touché. Això el motiva personalment i defineix allò que farà, aleshores 
comencen a fluir les idees, som-hi dones...

Guerín no és pas un turista d’un viatge organitzat que recorre acaloradament els 
paratges on es va rodar The quiet man, que, de tan atrafegat per seguir un plan
ning, només veu allò que tenia previst veure i res més. Guerín és més un viatger que 
passeja, a pas lent però term, i això li permet descubrir el seu propi carni en la 
mesura que el va recurrent. Al principi té, però, un guia privilégiât. Lord Killanin, que 
va ajudar a Ford en les localitzacions el 1951, i que II ensenya les intimitats del com- 
tat de Galway, fins que es traça eli matiex les pròpies rutes i descobreix per si 
mateix el vent que escabella les herbes d’u i camp, els reflexes de l’aigua que aca
ricien una paret i una colla d’avis gestant ura borratxera I, sorpresa, parlant de Ford 
corn si es tractés d’un vei seu.

Ford ens dona a The quiet man una visiò somniadora d’una Irlanda més imagina
da que viscuda per eli, tal i com li passa al protagonista del film Sean Thorton (John 
Wayne), que prové d’una vida dura a Pittsburg per a trobarse en aquesta mena de 
paradis terrenal. Guerín es troba amb una Irlanda de gran beilesa, però real, un 
terra I una vida dura que moites vegades no té Hoc per als joves i que provoca la 
seva emigraciò als Estats Units. Com en el cas de la noia pellroja que recullen a la 
carretera, que ve, també, de pasar una temporada a Pittsburg, on ha fet ó’au-pair,
\ que acaba venent tickets per entrar al succedani turistic de la casa de The quiet 
man. Bono, cantant del grup de rook U2, portantveus de les noves generacions 
l’any 1990, surt en off denunciant la terrible emigraciò que continua sofrint Irlanda, 
ja sigui per l’atur o pel terrorisme. Per a Ford, anar a Irlanda era un retorn a la seva 
pàtria moral, per a Guerín ha estât un viatge a la seva patria cinematogràfica, pri
mer només pel que significa i llavors només pel que és.

Una de les coses que impacten Guerín es de quina forma The quiet man ha pas
sât a formar part del folklore d’Innisfree. Pel que sembla, parlar del film de Ford és 
un tema habitual de conversa pel comtat de Galway. Per la majoria de la gent gran; 
la conversa recorre als records viscuts durant el rodatge: el veí que va bailar amb 
Maureen O’Hara, l’altre que feia de doble de John Wayne, etc. Pels nens, en canvi, 
tot i no haver viscut l’expehéncia del rodatge, ha passât a formar part de la seva cul
tura d’una manera natural. Ens n’adonem la part en qué aquests útiims expliquen 
l’argument del film amb les seves paraules, que se saben tots perfectament de 
memòria. Desconec si es un error en el subtitulatge, però, en aquesta part, passa 
quelcom meravellòs: els nens expliquen l’argument del film en temps passât. Tal i 
com si The quiet man es tractés d’una llegenda o d’algun fet historic que han après 
a classe, i això és magnifie. D’aquesta manera, el film pasa a formar part de l’ima- 
ginari coMectiu, sobrepassant el pur fet cinematogràfic en si. Tot això, no només 
passa quan parlen del film sinò que la seva influència també recau en els costums. 
Per exemple, les gorres amb boria que poda la gent no sòn pròpies d’aquest com
tat i ningù no les utilitzava abans, fins que el director artísitc del film de Ford les va 
repartir entre els extres, des d’aleshores, ho han assimilât com autòcton. Tot aquest 
folklore és comò entre nens, joves, adults veils, i els permet parlar acaloradament 
del film com a quelcom propi, de la mateixa manera que poden cantar junts 
cangons tradicionals irlandeses. I tot aixc demostra que tenen una cultura d’una 
vivacitat enorme.

A Guerín no només II interesa el retrat d ’aquest coMectiu, del paisatge humà, 
també lí atrau énormément el paisatge natural de la zona. Sap com ningú captar 
el moment, plasmar un instant i embadalir-se, i fer-nos embadalir, en un petit 
detall. Em recorda la manera de treballar deis impressionistes del segle XIX, pin- 
tant \n situ amb el cavallet plegable de camp i una tela no massa grosa per poder
la transportar i perqué no se l’endugui el vent. Tot per a captar la màgia de l’ins
tant, el reflex de la Hum sobre els camps en una hora determinada del dia. També

hi ha una curiositat I una fascinació pel 
treball fet amb les mans, que ha reflec- 
tit més àmpliament al seu ùltim film. En 
Construcción. Això ho veiem a la se- 
qüència en qué assistim a la realitza- 
ciò d’un stick a partir d’un tronc d’ar
bre tallat per la meitat perqué sigui tot 
d ’una pega.

Però no tot a Innisfree és fruit de la 
percepciò que, degudament ordenada 
en el muntatge, dòna pas a la creaciò. 
Guerín provoca eli mateix certs mo
ments. Filma la noia pellroja anant amb 
bicicleta amb unes transparències al 
darrera, a la manera dels clàssics. I, al 
principi del film, l’escena, que a mi em 
sembla d’una inspiració brutal, que 
filma els plans exactes de la primera 
seqüència de The quiet man amb el so 
en off originai, però a la localitazciò 
actual, evidentment sense tren ni ac
tors, només l’estaciò deserta.

Guerín és el cineasta de les sensa- 
cions, del gest i de la curiositat. És un 
director impossible a la nostra època. 
El seu tempo de treball és meticulòs i 
pacient, sap escoltar i sap esperar i 
això li permet el descobriment, la tra
balla inesperada, per arribar, finalment, 
a la reflexiò. I tot això en l’era de la rapi- 
desa I de la rendibilitat immediata, ja no 
només en el cinema, i ,potser, en l’art 
en general, sinò, també, en la mateixa 
vida quotidiana. A qui se H pot acudir, 
avui en dia, destinar tota una jornada 
de rodatge a filmar el vent que remou 
les herbes d’un camp ! A qui se H acu
deix esmerçar un any i mig en el mun
tatge d’un film ! Tant de bo totes a- 
questes impossibllltats es donessin 
més sovint. Antonín Artaud diu al seu 
assaig El cine que “ningú no pot treba- 
Har al cinema sense avergonyir-se”, fent 
referèneia a les múltiples I habituais 
concessions i renùncies que ha de fer 
tot director per a poder tirar endavant 
un film, com un requisit del procès per 
arribar a ser professional. Guerín s’a- 
parta de tot això, perqué, tot i ser un 
professional, conserva encara la 
curiostat i l’honestedat de l’amateur. I 
per a futurs projectes només se’m acu- 
delx dir una cosa: deixeu-lo treballar 
tranquil! _
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Semblança:
Joaquim  Sola-Sanahuja
Pere Font i Grasa

Joaquim Sala-Sanahuja, sabadellenc, profesor de Traducció Literaria a la facultat 
de Traducció i Interpretaciô de la Universität Autónoma de Barcelona. Va viure 
onze anys a Paris abans d’instaMar-se a Bellaterra, en un doble sentit: dins i fora 
del campus. Es podria entendre que viu i treballa dins el rectangle d’un territori 
ben limitât i marcat. Més aviat tot el contrari, ja que és un espai que no li provoca 
estretors i que sovint eixampla fins la serralada pirinenca, a l’esguard de la borda 
del Pallars o bé a l’Orient més Ilunyà, amb la familia de la seva muller japonesa 
amb qui comparteix tres fills. InteMectual obert a la recerca del coneixement uni
versal, la inquietud dels seus anys parisencs el convertiren en poeta sensible als 
moviments literaris, essent un entusiasta estudiós de l’obra del portugués 
Fernando Pessoa, del que sol dir: “Pessoa no és un autor, és una literatura".

L’any 1985 el vaig entrevistar per Ràdio 4 arran de la seva traducció d’algunes 
de les obres pessonianes. Es compilen 50 anys de la mort del poeta i el seu llegat 
va passar a ser public, d’aqui rau el fet que d’una manera rápida s’afanyessin a 
traduir-lo, fins i tot al catalá. Al poc temps es van ampliar a vint anys més els drets 
d’autor, fins el 2005 i cinc abans que tornessin a caducar, l’editor Jaume Vallcorba 
Plana els va adquirir, trinco -  trinco, amb la intenció de fer-ne una nova edició més 
acurada i que en Sala-Sanahuja ha enllestit refent-la de cap a peus, amb un cor- 
pus de quatre volums antológics amb poemes de Pessoa i els tres heterónims — 
que no pseudónims—, més coneguts: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos i 
Ricardo Reis, més ‘‘El banquer anarquista” \ el ‘‘Llibre del desassosseo", que són 
les proses de Bernardo Soares.

He tornat a Bellaterra amb el mateix magnetófon i idéntica voluntat de fer petar 
la xerrada. Talment com els bons entrevistadors hauria de començar parlant de 
l’escenari, fent un ‘‘cant al sol melangiós d ’un setembre tardorenc”, del primer dia 
de l’inici de ours, quant el brogit i l’enrenou de la mainada ha deixat pas a una 
tranquiMitat que els pares enyoraven. Asseguts a les cadires del menjador de 
diari, recordem antigües batalletes.

Han passai 17 anys des d’aquell 
treball primigeni. Ara en lloc de 
corregir ha calgut començar de nou, 
potser perqué tens un major conei
xement de l’idioma portugués o per 
haver aprofundit en l’esperit i la vida 
del personatge ?

Totes dues coses i potser tres, fins i 
tot. Primerament vaig començar amb 
Pessoa perqué dirigia una col-lecció 
de poesia bilingüe a Llibres del Malí 
que aleshores era un treball força com- 
plicat. Vam buscar molt i molt i ningú no 
s’hi veia en cor de traduir Pessoa. Una 
mica inconscientment m’hi vaig Hangar 
a aprendre un cert nivell de portugués 
perqué l’autor m’era molt próxim i inte
ressava publicar-ho. La traducció fou 
feta directament del francés. Segon, 
existia una coHecció clàssica dàtica 
dels anys 40 i 50 s que va sortir molt 
lentament, fins gairebé els 70 s, que no 
es va fer amb un criteri global més 
cientific, no eren edicions critiques, 
sinó d’ un grup d’editors i autors que 
havia pertangut a la revista “Preséncia” 
que eren corn a seguidora o deixebles 
de Pessoa. LIavors aqüestes versions 
que pertanyen a la fase o època de 
pessoïsme, per dir-ho aixi, en realitat 
van quedar en bona part superados 
per les ulteriors, però també amb un 
cert desori, es a dir, actualment a 
Portugal hi ha tres edicions de les 
obres completes amb criteris d’ediciô 
crítica que creen encara avui molta 
confusió. Ara amb aqüestes noves ver
sions, després de disset anys, s’ha fet 
una mica la Hum i tant de l’ediciô dàti
ca, que al meu parer també te les 
seves coses bones, com sobretot el 
treball que ha fet la gran especialista 
que és la Teresa Rita Lopes, que és 
autora de diverses edicions.

Va ajudar aquella traducció prime- 
renca a divulgar l’autor i la seva obra.
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El que passa es que en castellà s’ha- 
vien publicat diverses coses, sobretot 
un número especial de la revista POE
SIA, que fêla el ministeri de Cultura, 
amb traduccions i versions força inté
ressants des del punt de vista tècnic 
de Angel Crespo, que havia sortir a 
Austral feia una tradúcelo prosòdica, 
que és el que exigeix aquest tipus de 
poesia. Es a dir que un poema sigui un 
poema, que un sonet es pugui llegir 
corn un sonet. Aixô és bàsicament el 
que jo coneixia del castellà. En canvi 
jo tenia el punt de partença del conei- 
xement de Pessoa a través del francés 
gràcies a un traductor mitio: Armand 
Guibert que els anys 50 va traduir 
Pessoa amb una técnica que no és la 
nostra, es a dir, sense gaires preocu- 
pacions prosòdiques, molt més Iliure 
sense mantenir els versos ni les rimes. 
A Armand Guibert, al que jo vaig 
conéixer de molt veli. García Lorca li 
va dedicar una part de “Poeta en 
Nueva Vbr/c”...Dones bé, Guibert em 
va recomanar que per aprofundir en 
Pessoa era imprescindible que anés a 
Puerto Rico a conéixer el poeta Angel 
Crespo, amb qui ens vam trobar més 
tard quan eli es va instaMar per un 
temps a Paris.

A Joaquim Sala-Sanahuja li va créi- 
xerla passió per Pessoa arran d ’aque- 
lles traduccions, Va percebre que es 
tractava d ’un mon molt més complex I 
profund. Es va implioar tant I tant que 
se’n feren un seguit de oonferènoies a 
Baroelona, l ’any 1987. Els primera tre- 
balls sobre Pessoa van ser dos volums 
ool-leotius d ’estudis breus, “Mans 
Manques, finestres secretes" I “La ciu- 
tat de l ’esperit”. De tot plegat en fa 
tants I tants anys.

Es pot dir que el coneixement de 
Fernando Pessoa és avui en dia més 
general ?

No ho crée; encara és limitât, molt 
limitât. Encara hi ha molta obra guar
dada dins el bagul de la germana, 
unes 28.000 pàgines deixades pel 
poeta i els prop de cent pseudònimo a 
la seva mort, l’any 1935. El material és 
ara a la Biblioteca Nacional de Lisboa. 
La seva biblioteca personal és a la 
Casa Pessoa i és interessant per les

anotacions al marge que feia, en especial de les obres de Shakespeare....Tornant 
al fons del bagul, és evident que Pessoa corregia i refeia molt i molt, s’han trobat 
múltiples reiteracions, per exemple “El Ilibre del desassosseo” es pot muntar 
d’una manera o d’un altre, hi ha reiteracions per donar i per vendre. En definitiva 
és un problema de manipulació per part de qui fa l’ediciò. En el nostre cas s’ha 
that l’ediciò clàssica dàtica perqué és histórica. Ja sé que potser no és la que hau- 
ria fet Pessoa, però és la més entenedora per un lector estranger no especialitzat; 
que no pas les que ha fet la Teresa Rita Lopes, que d’altre banda és exceMent. 
Pessoa és un autor difícil de traduir perqué te moites dimensions: sota la superfi
cie del text hi ha una mena de ressonància simbòlica, fins i tot en el més senzill.

Ha calgut aprofundir de valent, submergir-te en l’idioma portugués, que 
admet no poca variables, oi?

És una llengua que en l’època de Pessoa, primer terç del segle vint, te un regis
tre estàndard poc dar. Té I’ estàndard brasiler i l’estàndard europea, a més dels 
models afrioans de Cabo Verde, Angola i Moçambic. No posseeix l’estàndard del 
francés; que és igual al Quebec que a Suissa amb registres formais equivalents 
al de París. En canvi el portugués és com és anàrquic que, a més, durant el mateix 
période de l’eschptura de Pessoa va fer canvis ortogràfics i va optar per una orto
grafia etimològica. Ell tenia influència clara de les llengües anglesa i francesa que 
dominava sense problèmes i crea tota una literatura, cosa que alhora impossibili
ta tenir continuadors. En el fons eli mateix considerava la seva obra corn una pato
logia: “La meva pàtria és la llengua portuguesa” va arribar a dir, que va recrear 
fins convertir-la amb els seus escrits en una llengua excepcional. Des del punt de 
vista de la cultura nacional és el “segon” després del gran Carnees. El que redi- 
meix la cultura del país. Ell té tota una ideologia literària nacionalista d’un super- 
autor, un super-poeta que encarna les virtuts nacionals a la recerca d ’un “impé
rialisme cultural”, segons la terminologia de l’època. De fet, eli deia que no forma
va part de cap tradició sinó que elaborava una literatura pròpia.

Pessoa va traballar de traduotor comercial en empresas d ’exportació després 
de fer els estudis a Durban (Sud-àfrica) on es va traslladar amb la seva mare 
casada en segones núpcies amb el cònsci de Portugal. Pessoa, com J.V. Foix I 
Ezra Pound, era conservador, un liberal de dretes.

Perqué va fer servir tants heterònims ?
És freqüent anar més enilà del pseudònim. Forma part de la ficció en crear un
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“nou autor”. A casa nostra teninri l’exemple d’en Garner, que en va fer servir una 
cinquantena. Recordern que a no poques ediclons del diari “La Veu de Catalunya” 
n’escriu la meitat dels articles. Es a dir, Pessoa, entre d’altres, han créât un nou 
llenguatge estètic I ideologie que és corn una mena de dissociació planificada. En 
Pessoa ho defineix corn una “metàfora teatral” ; creació d’un personatge que arri- 
bat el moment actúa sol.

Quins son els autors pessonians a la Catalunya d’aquella època ?
De la mateixa època ideològicament te molts lligams amb Eugeni d’Ors, del guai 

en parla sovint a la seva obra. Aquesta idea d’una elit, d’un sol personatge que 
crea una petita revolució dins d’una cultura va provocar aquest vincle literàri. 
Confluència explícita també amb J.V.Foix, sense que mai no hi hagués cap rela- 
ció. Comparteixen la visió conflictiva del desdoblament, allò d’apreciar alhora el 
clàssic i el modern.

Félix Cucurull ha estât el traductor més conegut dels autors portuguesas a la 
resta de llengües ibériques. Coincideix l'època de gran divulgació de Pessoa, de 
la seva fama com autor de moda I culte, amb el desinterés graduai de Félix per la 
tradúcelo en dedicarse a Labra pròpia i a la politica activa. D’aqui ve que als anys 
1985-1987es busquessin traductors novells I en sortis Sala-Sanahuja que és qui 
ara, al cap de 17 anys, posse!dor de majors coneixements I voterà de la tradúc
elo, s ’hagi dedicai a refer l ’obra; des dels fonaments fins Làtic.

Amb aquesta edició bilingüe de Quaderne Crema, es pot dir que Pessoa 
tindrá finalment una divulgació més general ?

Els editors quan se’ls parla de poesia i s’atreveixen a publicar-la, és costum que 
es resignin a unes vendes minimes per la que entenen será una escassa deman
da entre el gran públic. Aixé és així, invariablement. En conseqüéncia tampoc no 
s’aboquen a fer la promoció que com a minim dediquen a qualsevol altre realitza- 
ció de narrativa o assaig. Pel que fa a la present edició, vuli dir que a Quaderne 
Crema son conscients de la dimensió popular de Pessoa i faran una promoció 
més enllá del que s’acostuma....

....tiraran la casa per la finestra.
De fet l’adquisició deis drets d’autor cinc anys abans no passin al domini públic, 

ha estât un gran méht de l’editor, ja que no pariem precisament de quatre duros. 
Diria que la compra d’aquesta exclusiva ha d’anar en paraMel a la promoció de 
robra ara conciosa que no dubto mereixerá l’interés d’un ampli gruix de lectors.

La tasca de traductor és un ofici que avui en dia passa pels coneixements 
que impartiu a la Universität, però no sempre ha estât així.

Aquí continua havent-hi la idea romàntica bastant arrelada en el sentit que l’au- 
tor és un geni que neix espontàniament. En realitat la teina de l’escriptor, com la 
del traductor, és un ofici que requereix un aprenentatge. Estern d’acord en que 
poc 0 molt cal que hi hagi unes minimes condicions iniciáis, però que la formació 
teòrica ha de sorgir del pas per la Universität, avui en dia ningú no ho qüestiona. 
Jo vaig fer l’aprenentatge estudiant onze anys a Franga i a partir dels anys 1986- 
87 vam entrar amb en Feliu Formosa i Francese Parcerisa a TELITI de l’Autònoma 
on avui en dia es poden seguir onze idiomes de la matrícula oficial i uns quants 
més com assignatura de Iliure elecció. ¿Evolució?...crec que hi ha un dèficit en 
matèria de coneixement lingüistic, tan pel que fa al català corn a les altres llen
gües....per bé que el català ha millor perqué partie de zero. Estern encara molt 
lluny de molts altres países de la resta d’Europa en el coneixement d’altres llen
gües. S’ha de fer un esforg important a Tensenyament secundan. Un exemple que 
hauria estât positiu de no ser per la guerra I les seves conseqüències posteriors: 
A Sabadell el Centre de Dependents Tany 1928 i següents s’ensenyava francés. 
Eli acudien treballadors de les capes mitjanes de la societat la guai cosa va apor
tar no poques avantatges per la terminologia téxtil. Disposaven d’una biblioteca

immillorable grácies a Tesforg coMec- 
tiu i a un interés creixent per la cultura. 
Tot plegat va desaparéixer de la nit al 
dia. I a les darreries deis anys 70s el 
francés desapareix del batxillerat i de 
mica en mica s’imposa Tanglés.

Es pot parlar com diuen molts teò- 
rics que ens trobem en plena crisis 
de les llengües?

La crisis de les llengües està com- 
provat de manera científica a tot 
Europa. Els anys 80s sorgeix Tinici d’a
questa crisi. Tots els países passen 
del canal únic de televisió i uns mitjans 
escrits limitats, a una proliferació de 
suports locals o via satéMit, incalcula
bles. No hi ha gent preparada per 
atendré aquesta progressió des d’un 
punt de vista de la concreció d’un llen
guatge estándard de referéncia. 
Desapareix - i és un exemple—, el 
“locutor perfecto” i de cop i volta s’ac- 
cedeix a una confusió de registres que 
no es privatiu ni del català ni del cas- 
tellá, sinó del conjunt de totes les llen
gües. Tots plegats estem d’acord que 
els mitjans de comunicació són els 
que estableixen el model de llengua 
estándard, com abans era la literatura, 
com durant un temps a Catalunya fou 
Tesglésia el model formai a través de 
les traduccions dels evangelis o de les 
prèdiques de la missa. Amb Tactual 
multiplicació de canals, els mitjans no 
han pogut agafar el relleu de Texpres- 
siô correcta escrita o parlada. Els dia- 
ris tampoc no tenen aquell toe literari 
d’abans; ja que Tafany per encabir-hi 
més i més noticies rebaixa la inclusió 
de textos de notables comentaristes. 
És una qüestió sociològica detectada i 
estudiada a la que cal posar-hi remei, 
com deia, des deis estudis secunda- 
ris. ^
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QUATRE PESSOAS DE COP I VOLTA
Escriu Jordi Llovet al diari EL PAIS (12.09.02) :

“És un esdeveniment que Quaderne Crema i Joaquim Sala-Sanahuja ens hagin 
donai, de cop, quatre deis més importants "pessoas”, perqué només aixi, plega- 
des però diversificades les veus de tants Pessoa —a cadascù la seva veu; I no- 
res en la suma de totes elles—som oapaçcs de oopsar la intenció severa, hones
tísima es dirla, que l ’escriptor tenia al pensament quan va inventarse aquesta 
manera insòlita, inèdita gairebè, d ’expressar-se o fer-se objecte. I tornem a allò 
que ja és una gran lliçô per a la literatura catalana l ’existència d ’escriptors origi
náis 0 en traducciò, que s’han expressat amb una veu inconfusible: Auden, 
Cavafis, Gil de Biedma, Ferrater. Però constitueix encara una lliçô més gran obrir 
les pagines d ’un sol "autor” que va abolir tota posible integritat corn a persona, 
practicant, amb excel-lència, el joc pertorbador d ’esbarriar-se en veus diverses. 
És corn si bagués volgut assabentar-nos que la veu d ’un poeta transcendéis i 
sobreviu al fortuiït miratge de la personalitat I de la glôria.Queda el poema, veu 
arcaica, entre les ombres indestriables deis cognoms”

Poemes de Fernando Pessoa

Poemes d’Alberto Caeiro

Poemes d’àlvaro de Campos

Poemes de Ricardo Reis

Autor: Fernando Pessoa 

Traducciò de Joaquim Sala-Sanahuja 

Quaderne Crema. Quatre volume, edició bilingüe 

Barcelona,2002

JAUME VALLCORBA PLANA, EDI
TOR

Jaume Vallcorba Plana, l’editor ago- 
sarat, com el descriu Sala-Sanahuja 
per haver comprat els drets ais hereus 
de Fernando Pessoa, acaba de publi
car una biografía sobre J.V.Foix, escri
ta pel propi editor que coincideix en el 
temps i l’espai amb el llangament de 
les quatre obres de l’escriptor portu
gués i els seus heterónims..

A la revista PRESENCIA n  ̂ 1596 del 
27 de setembre al 3 d’octubre, li dedi
quen una llarga entrevista en la seva 
doble condició d ’editor-escriptor. En 
reproduím fragments que considerem 
del maxim interés en el context del 
diáleg mantingut amb el traductor 
sabadellenc.

“Jo penso que un editor ha d ’oferir 
ais seus lectors allò que li sembla que 
val la pena. A vegadas títols que 
podrían ser molt vendibles no s’han de 
fer en un catáleg perqué no entren a la 
línia que s ’està seguint. L ’editor es pot 
equivocar, però no pot desconcertar 
ais seus lectors, encara que sempre hi 
ha d ’haver una subtil línia d ’equilibri 
entre allò que es cultural i allò que és 
económic. Avui, que hi ha una crisi 
extraordinària en el món de l ’edició, no 
deixa de ser curiós que les editorials 
que se salven siguin aquellas que 
tenen un fons coherent”
(...)

"Mal no he esperat res de cap 
govern. Que creín biblioteques o que 
facin una educació com cal, sí, però 
no que decideixin la cultura, perqué 
aixó ho decideix la gent. Que quedi 
ciar que no em sap greu que hi hagi 
best sellers en català. El que em sap 
greu és que hi hagi només aixó, que el 
best seller més insubstancial, per dir- 
ho així, estigui dominant el panorama” 
(...)

“Tenim pocs lectors i amb el sistema 
educatiu actual tendim a perdre’n. Hi 
ha hagut tendéncia a pensar que el 
que era important és la Ilengua. No és 
així: la llengua és la serventa de la lite
ratura”.
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DE BELLATERRA A LA RAMBLETA

En el mon mundial d’en Quimet Sala hi ha espai suficient 
per Latorre, altrament La Rambleta o popularment ‘T 
Apeadero”. En aquest planeta de la literatura, el trajeóte de la 
Universität Autònoma és com una mena d’univers babèlic 
per on desfilen els millors experts de la traducció. Ho resu- 
meix el poema d’una sola paraula composta, que dóna nom 
al somni d’una urbanització: Bellaterra. És la terra bella que 
s’albira des de les planes de Son carni del viatge a 
Tokushima.

Tot plegat és pot resumir en el trànsit d ’una vida de mig 
segle que va de Paris al Pianeta Miret.

I no acabariem mai de viatjar esgarrapant apunts culturáis 
amb la ment, el poema o ...la Visa or amb xip i foto incorporada.

EH sempre s’ha intéressât pel microcosmos del món cultural 
sabadellenc. Opina que Sabadell sempre ha donat la sensa- 
ció de tenir una gran nòmina d’artistes plàstics, tota vegada 
que l’Escola Industrial i les seves aules de dibuix I van tenir 
molt a veure des de molt antic. Considera, però, que és 
una ciutat d’escriptors que no sempre troben els canals 
adéquats per fer surar la seva obra:

Sala considera que veu difícil que sorgeixin grups 
compactes com els de La Mirada, que va ser una con- 
junciò de petits factors, bàsicament per afinitat ideològi
ca i ambició personal en un pais que no era ni de 
bon tros tan complex com I’actual. “La Colla de 
Sabadell” (els Oliver, Trabai, Obiols i com- 
panyia) disposaven d’uns mitjans de 
comunicació on dominava l’opinió 
més que la noticia. Aquella 
consciència literària s’ha 
perdut a una majoria de dia
rie. El que no es 
pot prétendre es 
recrear els anys 
30s.

“Ciutats mitjanes com ara Sabadell, entén Sala, no tenen 
la mateixa noció identitária. Abans hi havia una gradació 
en el nom de les persones on tothom sabia de quina fami
lia venies; i aixó ha queda! desdibuixat. S’han perdut 
esglaons socials producte d’un canvi natural en la noció de 
‘tité”, aquesta ciutat con]unció de poder, creació económi
ca i cultural en un cercle réduit que avui en dia es fa difícil 
de manteniri, sobretot, en una ciutat on tothom s’hi sentis 
implicat. Encara que sembli mentida falta comunicació, 
coneixement. Les antigües tertúlies son ara els xats d’in
ternautes, que mai no tindrà la mateixa qualitat”

Ha plegat la botiga d’en Tatum on fins no fa gaire temps 
encara s’hi reunia gent senzillament per parlar. La noció del 
temps ha canviat. No hi ha hores Iliures per dialogar. Ara 
domina l’angoixa de l’ocupaciô. En Sala deixa anar una 
frase contundent: “No es veu com es pot rendibilitzar el 
temps Iliure i s’ha perdut el contacte generôs de les tertú
lies, que no tenen altre objectiu més que la parla en diàieg

tem per parlar del “Premi Sant Joan” de la Caixa 
del quai n’és jurât i que enguany ha quedat desert. 

è?. Sembla que des d’un punt de vista técnic el nivell 
'■'ira és correcte. Es troba a faltar en els autors un 

d’aquella idea romántica que seguir l’es- 
itar-los, equival a copiar. En definiti- 

iesert, senzillament, perqué cap 
que és la majoria del jurât.

'û Z ,
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Els volia parlar d ’un exemple intéressant d ’eclectisme culinari, del qual podem 
gaudir a la Sabadell: "El Rincón de León’ (carrer de Sant Ferran, 67). En José 
Luis, el propietari d ’aquest establiment, és lleonès. Ofereix als seus clients 
alguns dels elements de la gastronomia de la seva terra: morcillas, cecina amb 
pebrots escalivats, etc. i, només els dissabtes d ’hivern al migdia, el magnifie i 
saborós botillo, un plat contundent, molt apropiat per al fred de la seva terra. 
Tradueixo el què diu del botillo la web de la Junta de Castella i LIeó:

El Botillo del Bierzo és un produc:e carni elaborat amb diferents 
peces precedents de l’especejament del porc, principalment cos
tella i cua, trossejades, adobadas amb sai, pebre vermeil i all i 
altres espécies naturals, embotit en el budell culà del porc, fumât i 
semicurat. Es consumeix normalment cuit. El terme botillo deriva 
del Nati Botellas amb el significat de salsitxa, butifarra o xoriço però 
també intesti, és a dir el budell del porc en qué s’emboteix.

La zona d’elaboraciô del Botillo del Bierzo comprén els termes 
municipals incloses a la comarca del Bierzo, situada al nord-oest 
de la provincia de LIeó. La comarca del Bierzo està constituida per 
una fossa tectónica emmarcada per un cinturò muntanyós. Les 
cadenes muntanyoses que envolten la fossa són les zones pro
ductores de la llenya, fusta de roure i alzine, utilitzada en el fumat 
dels botillos.

El ritu de la matança casolana de porc i de l’elaboraciô del boti
llo està entre els costums més arrelats de la comarca del Bierzo i hi 
ha passât de generació en generació des de temps immemorial.
Les indûstries elaboradores de botillo reprodueixen en els seus 
aspectes bàsics el procediment d’elaboraciô de les matances 
casolanes.

El producte es consumeix normalment cuit, freqüentment amb 
verdures. El botillo és un plat estrel a als festivals, testes i jornades 
gastronômiques que se celebren en el Bierzo. El Botillo del Bierzo 
està reconegut corn a “ Indicaciô Geogràfica Protegida” per la 
Comunitat Autònoma de Castella i LIeó i es troba actualment en tra- 
mitació el seu reconeixement per la Unió Europea.

El serveixen cuit-bullit- i acompanyat amo col i patata. Avis: als qui tenim un paï- 
dor més mediterrani, avesat a temperatures més amables, ens cal comparéixer a 
l’establiment dejunats corn un cargol i amo els sucs gàstrics en estât de revista, 
preparats per al treball d’Hércules que els espera. No pensin pas en demanar un 
primer plat; quasi que ni en postres després. Només els caldrà un bon garnatxa 
de la pròpia comarca: un “reserva”, millorque millor, per ajudar a la metabolitza- 
ció de l’embotit. També els transcric -tinc por de desvirtuar-lo, si el tradueixo- un 
retail d’un altre escrit, trobat també a Internet, tot buscant saber més del botillo.

El botillo es plato de comida espe
cial y su soberbia llega a tal punto 
que no admite otro plato ni antes ni 
después. En los postres solo son dig
nos compañeros, unos “nicanores de 
Boñar”, “unos mantecados de Aster
ga” o unos “imperiales” de los que 
van en una bolsa en la que se explica 
que “del imperio español, solo hay 
retales, mas mientras Dios conserve 
hijos de Emilio, habrá imperio espa
ñol y habrá imperiales”.

Ahí queda eso. Amb un entusiasme 
idéntic del que gasta per la cuina del 
seu país, i fruit d ’una etapa vital al 
Japó, en José Luis també ofereix una 
panoràmica personal de la cuina 
nipona: sukiyaki, cloísses cuites al 
vapor de sake (no s’en perdin el 
suquet de la cocció, près a cullera- 
detes); uns fideus amb marisc i flocs 
de tonyina seca (la convecció pro- 
duí'da per l’escalfor del propi plat els 
belluga com si fossin una cosa viva); 
una excel-lent ventresca de tonyina a 
la planxa, que hom va suçant en una 
barreja de salsa de soia, mirin'̂  i rave 
ratliat, mentre menja; unes agrada
bles sardines sense espina, arrebos- 
sades, i altres fineses que podran 
veure a la carta o que els explicaran 
en prendre’ls la comanda.

Un altre aspeóte remarcable, és 
que la carta presenta les dues llistes 
perseparat, la lleonesa i la nipona. El 
salt d ’una banda a l’altra i de l’altra a 
l’una, ja se’l fa un mateix, al seu gust. 
No hi trobaran cap mestissatge 
“genial”, aquesta capa que todo lo 
tapa amb la qual s’encobreixen fre- 
qüents confusions de la gimnástica 
amb la magnèsia, quan no es mira 
prim. En la meva modesta opinió, no 
cal fer-ne un totum revolutum, de les 
coses que arrosseguen una certa tra-
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dició darrere seu; ha calgut molt esforç d ’observació i de paciència, per arribar 
a un résultat de generai acceptació, ni que sigui culinari. Les barreges en 
aquest camp, sempre per al gust d ’un servidor, demanen circumspecció, pon- 
deració, calma.

És el temps, qui acabará dient si la introducció de l’element nou era encarta
da. A vegadas he és: fixin-se, per exemple, en el tomáquet o el pebrot, que van 
venir d ’Améhca. Avui ens els sentim nostres, com la ceba o la col que mengem 
des de fa mil-lenis. O encara la patata, que també vingué d’América i ara és tan 
popular, però que no entra a la nostra dieta fins molt més tard^ D’altres no han 
reeixit, o bé han desaparegut com van arribar, després d ’una flamarada: la san
gria, endolcida i carregada de graduació alcohólica, per exemple; avui, amb la 
qualitat deis vins que corren, ha 
quedat redu'ída a enganyapas- 
tors de guingueta de platja, per 
ais despistats guiris que només 
busquen una intoxicació etílica i 
typicai Spanish.

Com veuran, dones, un servidor 
els recomana la visita a l’establi- 
ment perqué ha quedat satisfet 
de l’experiéncia; cal dir que nova- 
ment, perqué no és la primera 
vegada que gaudeix d ’aquesta 
taula, si bé és la primera que ho 
fa al Hoc esmentat. Anteriorment, 
havia acudit algunos vegades a 
l’altro establiment de la casa, el 
del començament del carrer 
Bosch i Cardellach.

La intenció, en començar a 
escriure, era troncar la tradició i 
no donar cap recepta, a fi que 
vagin a fer l’expehéncia al restau
rant, però si en troben a faltar 
una, trobaran la del sukiyaki en un 
article anterior, dedicat a la cuina 
japonesa^ Aixi la trenquem, però 
no del tot. _

V in a g re  d e  sake.

^Sembla que aquesta  planta fe ia un cert respecte , per causa de la solanina, que és tóxi
ca  i que contenen totes les solanàcies (la be lladona, per exem ple). Per altra part no és 
panificab le I, des del punt de vista deis nostres avantpassats , la base de l’alim entació  
hum ana era el pa.

^Quadern, abril del 2000 .

Nota: al darrer article va sortir, en 
comptes d ’una fotografia de Tignasi 
Riera, una d’uns botillos. Suposo que 
no es devia enfadar, perqué els rodo- 
nets, ja hi estem acostumats a les 
brometes. Després de tot, del budell 
on s’emboteix, en diem “bisbe”, oi? A 
veure si aquest cop, surt la fotografia 
que toca.

FINQUES
GARNER

Agent de ¡a propietat Immobiliària

Sant Antoni M- Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 93 725 47 66 - 93 725 49 76

1957 2002
LA LLAR D EL LLTBRE

45 anys a Sabadell

RESTAURANT
cuina de mercal

Pintor Borrassà, 43-47 • 08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91



DILLUNS
Una espuma d'aptimisme?

Pere Cornelias

35
163

Quan es va constituir, ara fa uns mesos, la parella Van Gaal/Gaspar -remake, 
augmentât i corregit, del tàndem Van Gaal/Núñez-, tots els barcelonistes que 
hem patit, d ’una manera sacrificada i estoica, els anys del postcruyffisme, vam 
tornar a constatar que no hi havia res a fer. De fet, les coses continuaven anant 
com han anat quasi sempre. Als més joves, els costa d’entendre-ho i d ’assumir- 
ho: quan eren petits -quan tenien de 10 a 12 anys-, van viure el fútbol i els títols 
del dream team i es van habituar a uns fets que eren del tot inhabituels. Ara, els 
més grans pretenem que entenguin que la situado dels darrers anys és, de fet, 
la que més s’aproxima al que ha estât tan sovint la historia del club -presidents 
ineptes, juntes directives sense personalitat, ball inacabable d ’entrenadors, 
jugadors poc rendibles, fitxatges sense sentit, desordre general...- i que I’any de 
les cinc copes, I’etapa H.H. o les quatre lligues de Cruyff han estât només parén
tesis de glòria.

Segurament per falta de diners, aquesta temporada s’ha fitxat menys i amb 
una mica més de sentit i, aprofitant la crisi galopant que viu l’Argentina, s’ha tin- 
gut l’encert d’incorporar Riquelme per un oreu raonable, si es compara amb les 
sumes exorbitants i injustificables que, fins ara, s’han estât pagant per molts 
jugadors. I ens hem després, finalment, de Rivaldo, un deis futbolistes més cars, 
amb més possibilitats però de menys rendiment d’aquestes darreres tempora
das. Però, és ciar, a fi que la cosa quedi rnínimament compensada, també hem 
donat una nova mostra de l’habitual falta de tacte que ens caracteritza amb els 
acomiadaments d ’Abelardo i Sergi, que han deixat el club enmig d ’una signifi
cativa indiferéncia general.

Així les coses, el dia del Novelda semblava confirmar-ho tot. El résultat acon- 
seguia millorar -i no era fácil- el desastre de Figueres de la temporada passada. 
Aquesta vegada, no ens feien un gol sino tres i el resposable era un equip de 
Segona B -conegut eufemisme que no amaga la realitat: un equip de Tercera- 
que, a la seva categoria, tenia seriöses dificultats per poder guanyar un trist par
tit. La manera com van arribar els gols també ajudava a fer-se una idea del 
panorama: Reizinger mig entrava el primer. De Boer emulava la velocitat de la 
tortuga per facilitar el segon i Enke s’apartava literalment de la pilota per no obs- 
taculitzar el tercer. L’equip anava amunt i avail sense concert, s’ho mirava i no 
s’ho creia.

Guanyar el Bruges va tornar a ser -com, la temporada passada, el dia del 
Panathinaikos- un fet heroic i la victòria a Bilbao, tranquil-la i rotunda, té un méht 
molt relatiu, si es té en compte que, al rival, li faltava més de mig equip. Però he 
d ’admetre que, a estones, el Barga em va agradar. Prudent, vaig decidir posar
me la cuirassa, omplir-me d’escepticisme i no dir-ho a ningù. Després de tants 
anys de despropòsits, senzillament, no podia ser.

I vam guanyar 0-2 a l’Ali Sami Yen. Sernblava que els jugadors sabien a què 
jugaven: els relleus funcionaven acceptablement bé, la defensa defensava, els 
davanters creaven ooasions a partir de combinacions i assisténcies precises, 
les jugades d’estratégia generaven perii, intuiem un ceri repertori de recursos 
tàctics... Ja sé que el Galatasaray no és res de l’altre mòn, però estem perfecta-

ment acostumats a perdre contra 
equips molt més dolents. Natural- 
ment, encara tine molts dubtes: no sé 
si la banqueta funcionará, quan se la 
necessiti, al mateix nivell que els 
actuals titulars: em preocupa plante- 
jar els partits sense extreme, perqué 
els jugadors que ara pugen per la 
banda i fan aquesta feina -Mendieta, 
Fernando, Luis Enrique, Saviola...- 
potser no la podran fer davant de 
segone quins equips; no tine gens 
Clara la ubicaciò del mateix Mendieta, 
un home amb arribada i gol que cree 
que actualment es desaprofita bas- 
tant, malgrat arrodonir bones actua- 
cions i fer quilômetres i quilômetres ; 
el porter tampoc no m’inspira, per 
ara, la indispensable confiança. I pot- 
ser més coses.

Però s’intueix un joc de conjunt 
ordenat, no exempt d ’espurnes d’es- 
pectacularitat i bellesa. No sé si 
posar-hi una mica de fe. ^



36

164

_ _

MOROS -AM& FERDÓ- / CRISTIANS

Avda. Rafael Casanova, 38 • 08206 SABADELL (España) 
Tel. 93 726 62 22*»Eax93 727 00 60

TEIXITS SALVADOR
els teixits que teneri estil

Indùstria, 33 - Tel. 93 725 65 90 - 08202 Sabadell

ESCOLA DEL SOL
C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61 

08201 Sabadell



TEMPORADA 2 0 0 2 - 2 0 0 3

PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES
setembre-desembre 2002

teatre
Diumenge 22 de setembre 
■ EDRA
De Jean Racine 
r. M. La Farándula, 

d'Alfons X I I I ,  33

diumenge 20 d'octubre 
DESPRÉS DE L'ASSAIG

D 'In g m a r B e'gm an  
L'Estruch, 

c. de S ant Is idre, 140

Dissabte 2 de novembre
5AN FRANCISCO JUGLAR DE DIOS
De Darío Fo, am b El Brujo
r. M. La Farándula, c. d'Alfons X I I I ,  33

Dissabte 9 i diumenge 10 de novembre 
\ RULOS

□'Ángeles González- 
Sinde i A lberto Maclas 

L'Estruch, c. de Sant Is idre, 140

livendres 29 de novembre 
’ OL, am b M arcel.lí Antúnez  
.'Estruch,

Sant Isidre 140

Dissabte 30 de novembre 
.AS GUERRAS DE NUESTROS ANTEPASADOS

De Miguel Delibes 
T. M. La Farándula, c. d'Alfons X I I I ,  33

Ttvendres 14 de desembre 
» DUST, NON LAVOREREMO MAI, Simona Levi 
.'Estruch, c. de Sant Is idre, 140

Diumenge 15 de desembre 
MACBETH 

De W illiam  Shakespeare  
T. M. La Farándula, 
c. d'Alfons X I I I ,  33

lissabte 21 i diumenge 22 de desembre 
4  BAILES: TANGO, ROCK & ROLL, MERENGUE 

VALS
)'A lbert Espinosa
'Estruch, c. de Sant Is idre, 140

dansa
Dissabte 16 de novembre 
AMARGO 
T. M. La Farándula, 
c. d'Alfons X I I I ,  33

Di vend res 22 de novembre 
PENSAMIENTOS DESPEINADOS
Cia. de dansa Erre que Erre 
L'Estruch, c. Sant Isidre 140

Divendres 20 de desembre 
SCALA 1: INFINITO

Cia. Lanónim a Im peria l 
L'Estruch, 

c. Sant Is idre 140

teatre í dansa 
de la dutat, a escena
L'Estruch, c. de Sant Is idre, 140

Dissabte 16 de novembre 
MEPHISTO'S CABARET

Dissabte 30 de novembre 
EL PÈL A L'OU -dansa-

flamenc
Dissabte 28  de setembre 
EL FLAMENCO SE ABRE A CUBA
T. M. La Farándula, c. d'Alfons X I I I ,  33

Divendres 18 d'octubre 
Divendres 15 de novembre 
Divendres 20 de desembre 

VOCES FLAMENCAS 
C entro Regional de Murcia, 

c. de M auberm e, 18

música sìmfònica
Orquestra Sìmfònica del Vallès
T. M. La Farándula, c. d'Alfons X I I I ,  33

Divendres 27  de setembre 
CONCERT 1.
BEETHOVEN-ARA 
FA 200 ANYS

Divendres 15 de novembre 
CONCERT 2. LA RENAIXENÇA

Divendres 29 de novembre
CONCERT 3. EL ROMÀNTIC; SIMFÒNIC I
CORAL

Dissabte 28  i diumenge 29 de desembre 
CONCERT 4. FESTIVAL DE VALSOS I DANSES

música de cambra
Auditori de la Fundado Caixa de  
S abadell, c. d'en Font, 1.

Dimecres 18 de setembre 
EULÀLIA SOLÉ 

El clave ben temperat

Dimecres 23  d'octubre 
BOLSHOI CHAMBER ENSEMBLE

Dimecres 20  de novembre
TRIO FELIU GASULL & OLVIDO LANZA & 
DMITRI PSONIS

Dimecres 18 de desembre 
CORAL CANTIGA

sabadell acciò musical
Sala d'Espera, PI. La ietana, 48 .

Divendres 11 d'octubre 
NOSOTRÂSH +
The Frane + Marsfool

Divendres 15 de novembre 
BERRITXARRAC + 
Dirty Lust + Tribor

Diveridres 13 de desembre 
ANTONIA FONT + Diuca + 
Objectes Perduts

opera
Amies de l'Opera de Sabadell
T. M. La Farándula, c. d'Alfons X I I I ,  33

Dimecres 23, divendres 2 5  i diumenge 2 7  
d'octubre
MADAMA BUTTERFLY, de G. Puccini

Dijous 12 de desembre 
JOAN PONS

VENDA DE LOCALITATS

L i n i a  : 902 33 55 66
E N TR A D ES * i i  Caixa de Sabadell

Servei de venda telefònica 24 h

Teatre Municipal La Farándula
Taquilla del Teatre Municipal La Farándula, c. d'Alfons X I I I  33, de dimecres 
a divendres de 18 a 20h, dissabtes d ' i l  a 13 h i de 18 a 20 h.
Diumenges, quan hi ha espectacie, d ' i l  a 13 h.

El Corte Inglés, 900 400 222  
www.elcorteingles.es

Twidar
Centres comerciáis d'EI Corte Inglés de tota Catalunya 
(Només per ais espectacles del TMS La Farándula).

O rg a n itza c ió : /

lU l  Ajuntament 
In F  de Sabadell

A m b  el su p o rt de:

I w á  Diputació 
Barcelona
xarxa de municipis

Música de Cambra
Dilluns i dimecres d ' l l  a 13 h.
Tei. 93 7267424. Fax 93 7268450. imsabadell@suport.org 

Sabadell Acciò Musical
Sala d'Espera, Pl. Laietana 48, ei mateix dia del concert, una hora abans

ÍT |1  Generalität de Catalunya 
Departament de Cultura

http://www.elcorteingles.es
mailto:imsabadell@suport.org
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Durada de la visita
De les 9'30 a Ies13 h

Nombre de participants
Màxim 60 persones

Recorregut de ia visita
Trobada als jardins de la Caixa de Sabadell.
A continuació es visitaran I edifici Central 
i l'edifici de l'Obra Social, després el grup es 
desplaçarà a Can Deu per visitar la masia 
el museu d'eines del camp.

Preu
Gratuit. No están inclosos eis desplaçaments.

informació i inscripcions
Tel. 93 319 10 64 (de 9 a 14 h)

« FU N PACIO
Caixa de Sabadell
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HEINER MULLER
Presentoción de 
un autor incónnodo
Jorge íRiechmann

“Quisiera que mi padre hubiese sido un tiburón. 
Que hubiese hecho pedazos a cuarenta arponeros 

(Y yo habría aprendido a nadar en su sangre) 
Mi madre una ballena azul mi nombre Lautréamont 

Muerto en París en 1871 desconocido” 
Heiner Müller

1- ¿Teatro antibárbaro el de un escritor a quien se ha lle
gado a recriminar el dejarse arrastrar por la seducción de la 
violencia, incluso cierto regodeo tantánico? Así es, en los 
estratos profundos de sus complejas propuestas teatrales. 
Analizar las estructuras del angustioso matadero prehistóri
co donde se debate la especie humana, con objeto de que 
el conocimiento de lo sufrido incremente las posibilidades 
de comienzo de una verdadera historia del hombre, consti
tuye una intención última de Müller. En las indicaciones 
escénicas que escribió para una de sus obras recientes, 
Verkommenes Ufer Medematerial Landschaft mit 
Argonauten (Orilla degradada Material de Madea Paisaje 
con argonautas), leemos: <Así como Mauser presupone 
una sociedad de la transgresión de límites, en la cual un 
condenado a muerte puede en escena transformar en 
experiencia colectiva su muerte real. Paisaje con argonau
tas presupone las catástrofes hacia las que está trabajando 
la humanidad>. (H 101). Mediante su representación el tea
tro puede contribuir a evitarlas.

2- ¿Un Artaud comunista?¿La confrontación del teatro dia
léctico con la dramaturgia del absurdo, que Brecht no tuvo 
tiempo sino de incoar (proyecto de escenificación de En 
attendant Godot en el Berliner Ensemble)?. ¿Un Beckett del 
socialismo realmente existente? No nos llevan lejos tales 
marchamos. Esforcémonos más bien por aprehender la sin
gularidad de Heiner Müller, su relación con el entorno 
sociohistórico en que arraiga -un difícil experimento de 
socialismo en lo que fue el corazón de la Alemania prusia- 
nizada y el interés que pudiera ofrecer la recepcién de sus 
textos e esta nuestra sociedad española, tan distinta a la 
suya -no sólo ni principalmente en lo que atañe a nuestra 
actual anemia emancipativa.

3- Coinciden casi todos los estudiosos de su obra en la 
periodización siguiente (hay que advertir que se trata 
menos de una progresión lineal que de una trayectoria espi
ral, donde se conservan temas y problemas de etapas ante

riores para volver a abordarlos en un estadio posterior de 
desarrollo);

-Prehistoria (periodismo, primeras narraciones).
-Primer período: desde Der Lohndrücker (1956 hasta 

Germania Tod in Berlín (1971) y Zement (1972).
-Sequndo período: desde Zement hasta Hamietmaschine 

(1977).
-Tercer período: desde Hamietmaschine hasta hoy, con 

un posible punto de inflexión en Bildbeschreibung 
(1984).

En las anotaciones que siguen y en la Cronología procu
raré hacer patente el contenido de esta trayectoria mülleria- 
na.

4- Puede registrarse en la obra de Heiner Müller un doble 
movimiento de emancipación estética que no es peculiar de 
él sino característico de toda su generación, la de los escri
tores germano-orietales que eran adolescentes al final de la 
segunda guerra mundial: movimiento desde una perspecti
va nacional hacia una perspectiva universal (hito; Zement, 
1972) y movimiento desde el lenguaje de la ideología hacia 
el de la “autenticidad subjetiva” (hito: Hamietmaschine, 
1977), por emplear la afortunada expresión de Christa Wolf 
-novelista coetánea de Müller y conocida por ios lectores 
españoles-, quien también podría ejemplificar paradigmáti
camente una evolución semejante. Quiero subrayar que 
hablo de ideología en el estricto sentido marxiano de falsa 
conciencia vinculada a Intereses sociales, y no en el laxo 
sentido marxiste vulgar o de “sociología del conocimiento” 
de concepción del mundo, que en Müller este período ide
ológico corresponde más a su prehistoria periodística que a 
su carrera drematúrgica, sin que él haya rechazado nunca 
ninguna obra suya (mientras que Christa Wolf, por desarro
llar nuestra comparacién se distanciaba de sus obras pri
merizas Moskauer Novelle o Der geteilte Himmel); y que 
por supuesto no pueden entenderse estas tendencias sin 
traer a las mientes la especificidad histórica de la dividida 
Alemania de posguerra, con dificultad de construir una 
sociedad socialista en su mitad oriental a partir de un pue
blo profundamente corrompido por doce años de totalitaris
mo nacional-socialista, un partido comunista estalinizado y 
diezmado por la persecución nazi y una situación interna
cional de guerra fría y competencia destructiva entre blo
ques.

5- A mediados de los años sesenta la critica quiso agrupar 
bajo el rótulo de <nuevo clasiclsmo> a una serie de obras
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teatrales y dramaturgos de la RDA. Se partía sobre todo del 
teatro de Peter Hacks: según él, la obra de arte lograda 
podía anticipar -en su forma- la solución de los conflictos 
irresueltos en la sociedad. La inmensa perfección formal de 
este grupo de obras de Hacks y Müller -construcción rigu
rosa, empleo del verso en un momento en que poquísimos 
dramaturgos de la lengua alemana se atrevían aún a utili
zarlo- al mismo tiempo asombraba e imponía distancia. 
Müller ha rechazado siempre su encasillamiento en esta 
tendencia <una literatura clásica es en primer lugar la litera
tura de una clase> Gl 23) y el pronunciaco escapismo de 
Hacks, quien en realidad no es de este mundo. La RDA fue 
siempre para él un cuento de hadas <la ha vivido y descrito 
como mundo de las hadas> (ibid).

<No creo que una historia que tenga pies y cabeza pueda 
hoy hacer justicia a la realidad> Heiner Müller

6- Heiner Müller “presupone” a Bertolt Brecht, según él 
mismo ha indicado: en sus reflexiones teóricas, las referen
cias al genial dramaturgo y poeta augsburgués son cons
tantes (el lector lo comprobará enseguida en la sección 
Errores reunidos de este trabajo). Al mismo tiempo sabe 
Müller que usar a Brecht sin criticarlo es traición (Rotweisch 
149), que cada nueva constelación histórica y cada nuevo 
material artístico exige innovaciones estéticas y una escritu
ra diferente. También cada público: las escenificaciones de 
su obra Der Auftag (La misión) que él mismo preparó en la 
Volksbühne de Berlín Este y en Bochum (REA) eran radical
mente distintas. Con Germania Tod in Berlin. (Muerte de 
Germania e Berlín 1971), nuestro autor abandona la dra
maturgia aproximadamente brechtiana de sus primeras 
obras y adopta la forma que llama fragmento sintético: 
collage de escenas sin fábula lineal, prestando mayor aten
ción a la intrahistoria (I producción y reproducción de la rea
lidad social en la vida cotidiana) que a la Historia de los 
héroes geniales y las fechas decisivas (esto último constitu
ye de todas formas una característica general de la obra de 
Müller). Cabía pensar, por ejemplo, que las mallas dema
siado grandes de la dramaturgia épica dejaban escapar 
inanalizado el fenómeno del fascismo cotidiano, modifica
dor incluso de la estructura de necesidades de un pueblo. 
<La fragmentación de un proceso acentúa su carácter pro- 
cesual, obstaculiza la desaparición del acto de producción 
en el producto, la meroantilización, convierte el reflejo en 
campo de experimentación abierto a la coproducción del 
público. No oreo gue una historia gue tenga “pies y cabeza" 
(la fábula en su sentido clásico) pueda hoy haoer justicia a 
la realidad> (TA 125). Se encuentran en la ora mülleriana de 
los años setenta y ochenta abundantes elementos de crítica 
de la concepción lineal de la historia susentada por la 
Ilustración europea y asumida en genera por el marxismo 
así como de un “teatro del esclarecimiento” que se cree en 
posesión de saber social suficiente como para ofrecer al 
público redondas respuestas acabadas en lugar de cues
tiones abiertas.

7- <La realidad en realidad no me interesa si no está ela-
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dorada. Me interesa la elaboración de la realidad y no la rea
lidad misma> (Gl 64). Un aspecto de la dramaturgia de 
Müller que no ha variado con el paso del tiempo es un con
secuente reohazo del naturalismo, sin lugar a dudas de 
ascendencia brechtiana. Ni siquiera sus primeras obras res
petan en este sentido los cánones del “realismo socialista” 
que se dirían impuestos por el género al que pertenecen, el 
de la Produktionsstücke, las obras teatrales de/sobre la 
producción: los obreros de Müller hablan en verso con un 
lenguaje de fascinante densidad y complejidad metafórica. 
Para este autor <el teatro es una realidad en sí mismo, y no 
duplioa, refleja ni oopia la realidad del público.> (Gl 138)

“...Dar al público una posibilidad de distancia para que 
pueda ver estructuras y no solamente estados de ánimo”
Heiner Müller.

8- Otra de las concepciones brechtianas que ha conser
vado Müller es la de distanciación o extrañamiento. Así, lee
mos en una entrevista del año 1985: <No se trata en absolu
to de aerear al público de aquí las historias que cuento. Por 
el oontrario, se trata de distanciarlas del público tanto como 
sea posible....). Cuando una obra se desarrolla en Leipzig y
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se la representa en Osnabrück, Leipzig tiene que ser algo 
tan lejano como Africa. Sólo entonces puede uno ver algo, 
cuando se aleja. En el fondo se trata de algo muy semejan
te a lo que la teoría de Brecht repite constantemente: dar al 
público una posibilidad de distancia para que pueda tener 
una visión de conjunto, para que pueda ver, ver estructuras 
y no solamente tener estados de ánimo>. (Gl 152).

9- Heiner Müller practica un teatro de transgresión, sin 
exclusión de las zonas de la realidad en que suele pensar
se menos por nuestros pagos cuando se aplica este con
cepto (lo histórico, lo político-social). Representado en un 
país capitalista, encierra una carga de provocación aún 
mayor que en el “socialismo realmente existente” de su 
patria (a la que nunca ha negado lealtad crítica). Müller 
escenifica el retorno de lo reprimido, los amenazadores 
puntos ciegos de la civilización contemporánea, en obras 
de fuera dramática incomparable: trabajo (en Occidente no 
orientamos las potencialidades de la tercera revolución 
industrial hacia la emancipación humana, sino hacia el 
afianzamiento de los beneficios de la minoría privilegiada y 
la reproducción de la desigualdad), revolución (en nuestras 
sociedades burguesas se organiza un amplio consenso 
social alrededor de las ventajas obtenidas sobre el llamado 
Tercer Mundo, ventajas que es menester preservar a toda 
costa manteniendo el perverso estado de cosas existente, 
y pontificalmente se declaran abolidas per sécula seculo- 
rum las luchas de clases), sexualidad (cuya mercantiliza- 
ción constituye un factor más de apuntalamiento de lo exis
tente, mientras perviven escasamente alteradas las mile
narias estructuras de dominación patriarcal), muerte (lo 
innombrable, lo no existente, la finitud humana cuyo esca
moteo vacía aún más de sentido nuestra existencia cosifi- 
cada). Trabajo, revolución, sexualidad y muerte son acaso 
los grandes temas de la poesía dramática de Müller. En 
sociedades entregadas a un hedonismo de la mercancía 
entre senil y patéticamente pueril, mientras de reojo no se 
pierde de vista la coyuntura económica para los próximos 
seis meses (lo que haya de venir después es la oquedad de 
fin de mundo que no nos atrevemos a encarar), tal poesía 
dramática resulta necesariamente subversiva.

“Trabajo, revolución, sexualidad y muerte son acaso los 
grandes temas de la poesía dramática de Müller”.

10- <Cuando careces de locura, de obsesión, sólo puedes 
escribir chachara. Eso es mortalmente aburrido. Por eso la 
obsesión puede llamarse revolución o sexualidad, pero la 
necesitas. No se trata tanto de temas o de contenidos como 
de actitud. No limitarse a reaccionar o describir, sino des- 
rrollar otras realidades: ello constituye la única legitimación 
para el privilegio de vivir ®mai que bien- de la escritura. 
Esas realidades tampoco tienen en absoluto que ser com
probables. (...) Basta mirar con suficiente precisión y duran
te largo tiempo algo que uno ve. Da igual lo que sea. Pero si 
no te dejas distraer, lo que ves es enseguida revoluciona- 
rio>. (Gl 58). Müller es de quienes, con Antonio Gramsci, 
opinan que conserva toda su validez la sentencia lassallea-

na de que la verdad es revolucionaria. Pueden rastrearse en 
su obra los elementos de una ética de la provocación: difí
cilmente cabría esperar otra cosa si el dramaturgo (también 
en esto fiel a las concepciones de Brecht) ha de hacer 
cobrar al público conciencia de sus escisiones reales en 
lugar de fingir reconciliarlas de modo ilusionista. La función 
del drama es <llevara la sociedad hasta sus limites>{G\ 59) 
o, si queremos emplear una metáfora boxística: ponerlo 
contra las cuerdas. El grado de crítica radical que sea 
capaz de asumir constituirá un criterio de autenticidad 
democrática.

11 - El programa teatral de Müller está de cabo a rabo tran
sido de tensión utópica. Le gusta narrar la anécdota en que 
Brecht, al preguntársele si lo que haces es ya teatro épico 
-son los años fundacionales del Berliner Ensemble-, res
ponde que sólo comenzará el teatro épico cuando acabe la 
perversidad de convertir en una profesión un lujo; la actua
ción teatral: cuando el teatro deje de constituirse a partir de 
la separación entre escena y espectadores. Este horizonte 
utópico -teatro representado no por actores profesionales 
para espectadores pasivos (compárese con la escenifica
ción de la revolución por el partido de vanguardia que sus
tituye al proletariado inmaduro), sino por seres humanos 
integrales para sí mismo, bajo relaciones sociales distintas 
-lo asume Müller íntegramente; no es casual que durante 
largos períodos le haya preocupado la reformulación y 
actualización de la teoría y práctica del Lehrstück brechtia
no -forma teatral idónea para situaciones prerrevoluciona- 
rias, y cuyo objetivo no estriba en causar un efecto cual
quiera sobre el público (no puede no existir) sino en trans
formar a los actores no profesionales que la representan. 
<Legítima me parece la búsqueda del teatro como forma de 
vida y de trabajo. El teatro es utopía y debe seguir siéndo- 
/o.>(GI 109).

12- Tras la superación de la escisión entre escena y 
espectadores, <entonces desempeñará el teatro su auténti
ca función: que la gente pueda representar su vida, y 
variantes de situaciones. Gente que después o antes de la 
representación se dedica a otra cosa. Entonces tiene el tea
tro una función real como laboratorio> (Gl 40), y con mayor 
precisión como laboratorio de la fantasía social. Este punto 
me parece de tanta importancia que merece algunas consi
deraciones adicionales. Sabemos que el juego y la capaci
dad de anticipación son características antropológicas defi- 
nitorias del ser humano. En nuestra fantasía desarrollamos 
muchas más posibilidades de las que luego se realizarán 
efectivamente, y esta fantasía experimental se objetiva a 
menudo en e arte (así, por ejemplo, la arquitectura soñada, 
imaginada y dibujada supera con creces a la arquitectura 
construida de hecho). Esta función del arte -laboratorio 
antropológico-social, exploración, en experimentos de 
carácter lúdico-estético, de las posibilidades de lo humanó
se torna cada vez más importante a medida que se acre
cientan paralelamente el dominio científico-técnico del hom
bre sobre la naturaleza y sobre sí mismo, y los peligros de
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devastación ecológica y autoaniquilaciór de la especie. 
Contra los postulados del fatalismo tecnológico (<todo lo 
pensadle tiene que ser realizado>) afirma el arte que lo pen
sadle e imaginadle puede explorarse en el vasto ámdito de 
la fantasía humana, de modo que las consecuencias de 
nuestros proyectos (hoy potencialmente letales para nues
tra especie y para la naturaleza entera) sean reconocidas a 
tiempo. De lo dicho se desprende una opción por un arte 
realista y no contrapuesto, sino íntimamente entreverado 
con la ciencia y con la técnica modernas (ce hecho, lo ante
rior puede leerse como modulaciones de ideas de Brecht 
sodre das Theater des wissenschaftilchen Zeitalters), que 
son al igual que el arte expresiones eser>ciales de la pro
ductividad humana. En suma; al inimaginadle riesgo antro
pológico que encaramos actualmente habría de responder 
el arte transformándose en laboratorio de imaginación 
social.

“Una obra de arte describible con las categorías de la 
estética imperante es parasitaria” Heiner Vlüller.

13- <A la Ulanova le preguntaron una vez qué quería decir 
con cierta danza. Respondió: si lo pudiera decir de otro 
modo que con esta danza, no me hubiese matado trabajan
do cuatro meses en esta danza> (Rotweisch 114). Así con
testó Müller a un interlocutor que le recordaba tesis de un 
escrito suyo: que la legitimación del arte es la novedad, y 
que una obra de arte describe con las categorías de estéti- 
oa imperante es parasitaria. Aun ignorando el elemento de 
provocación que contienen semejantes fórmulas, es indu
dable que el quehacer artístico de Müller entronca con las 
innovaciones formales y el espíritu revolucionario de la van
guardia artística europea de este siglo. Ello es que precisa
mente este concepto de vanguardia, y los movimientos 
artísticos de los que se dedujo, sufren un descrédito pro
fundo en el debate estético contemporáneo en Occidente 
(por ejemplo en el debate sobre la oosmodernidad). 
Tenemos asi “muerte de las vanguardias” en Europa 
Occidental (extincién, com más generalidad, de la concien
cia utópico-emancipatoria) y simultáneamente la creacién 
de algunas grandes obras vanguardistas en Europa 
Oriental. ¿Cabe poner tal estado de oosas en relación con 
otra idea que Müller ha formulado a menudo, a saber, que 
la historia ya no es posible en el Occidente capitalista -por 
ser el único movimiento que aún tiene lugar en él el 
Movimiento de oapital?

14- En varias ocasiones Müller ha sinteuzado su concep
ción del comunismo en la fórmula <comunlsmo como Igual
dad de oportunldades>. Tiene interés observar que tal con
cepción -con su renunoia implícita al espejismo de la socie
dad comunista como paraíso de la abundancia irrestrícta, 
como Jauja de la satisfacción ilimitada de necesidades; 
sueño fáustico irrealizable en nuestro pecueño planeta, con 
sus santidades limitadas de reeursos naturales- se alinea 
con el replanteamiento del programa comunista que, consi
derando los nuevos datos aportados por la ecología y por 
las ciencias sociales, han emprendido numerosos pensa

dores marxistas contemporáneo -en nuestro país, señala
damente, Manuel Sacristán. <EI duelo entre Industria y futu
ro no se dirime con cánticos en los que sea posible estable
cerse. Su música es el grito de Marsias, que hace saltar las 
cuerdas de la lira de su divino desollador> (TA 8). La con
gruencia entre la imperiosa necesidad de regulación del 
metabolismo de nuestra espeoie (la especie de la hybris, de 
la desmesura, del desenfreno, del todo por el todo que fácil
mente se resuelve en nada de nada) y las potencialidades 
de una economía planificada también son evidentes para 
Müller, que se refiere a la existencia en el “socialismo real” 
de un modo de producción y consumo <antedlluvlano, pero 
también tendenclalmente ecolóqlco> {G\ 173).

“No trafico con narcóticos ni con esperanza” Heiner 
Müller.

15- Heinrich Vormweg ha resumido -, la esperanza con 
acierto la “dialéctica negativa” de la esperanza en las últi
mas obras de Müller; <Derrotismo constructivo. De nuevo 
-y  ello se torna cada vez más claramente una experiencia 
cotidiana-, la esperanza no puede ya descifrarse en los pro
cesos históricos reales. Sólo como contradicción frente a la 
historia tal como es, sigue siendo la esperanza lo que úni
camente ella puede ser. Heiner Müller empecina en ella, por 
así decirlo, a través de su negacién> (“Text und Kritik” 73, 
31). Heiner Müller no puede menos de ser un autor suma
mente incómodo para el dogmático, para el oontentadizo, 
para el pusilánime, para el embaucador, para el traficante 
de arte, para el vendedor monopólico de redención, para el 
industrial del consenso. Este dramaturgo no de vuelta de la 
historia sino en camino -bien es cierto que cada vez más 
penoso, mens halagüeño- hacia ella, ha formulado su pro
grama vital en el deseo de <vlvirsin esperanza ni desespe- 
raclón> (Gl 181) <l’m neither a dope- ñor a hopedealer> 
(<No trafico con narcóticos ni con esperanza>), enfatiza una 
de sus respuestas a un cuestionario del investigador esta
dounidense Cari Weber. Su estoicismo revolucionario sólo 
puede parecer desolado a los masoquistas de la parálisis.

16- Heiner Müller: una tremenda productividad liberada 
dentro del cuerpo torturado de la lengua alemana, poniendo 
al descubierto las vísoeras de este cuerpo, descarnando 
sus huesos, exhibiendo su sexo. Un cuerpo a cuerpo inmi- 
sericorde con la historia de Prusia, cómico y mortal a la vez. 
Un lúcido, inquieto y vehemente esperar a la historia -el fin 
de la prehistoria humana y el posible comienzo de una his
toria general déla humanidad, el comunismo. La escritura 
como placer por la catástrofe, el teatro oomo laboratorio de 
la fantasía social, la palabra como precario y poderoso con
densador de energía hístórioa. Heiner Müller es sin lugar a 
dudas el autor teatral de más fuste, y el más universal, de la 
República Democrática Alemana. El provocador más sesu
do, el utopista más amargo, la máscara más veraz, el gue
rrillero más cortés de cuantos viven a orillas del río Spree. 
Un poeta que ha aprendido a vivir sin esperanza ni deses
peración -mientras dure el trabajo y el cuerpo aguante. 
Heiner Müller pertenece al futuro de la literatura mundial.
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Uno triloqio de Heiner Müller
Gabriel Bou

H e INER MÜLLER... Rainer què, vaig fer-hi jo en sentir per 
primera vegada el nom de l’escriptor alemany. Denotava 
dues coses la meva perplexitat: la primera, que si no em 
sonava el nom és que anava jo massa despistat; la segona, 
que estava massa endinsat en Rilke (Rainer Maria) i que 
potser en aquell moment per a mi poesia en alemany volia 
dir la lírica (o la èpica) rilkeana. El que em proposaven en 
aquesta conversa de l’agost del 96 era que traduis el PHI- 
LOKTET, encàrrec del Goethe Institut de Barcelona per a 
una representació que dirigiría l’Antoni Simón Rodríguez i 
que interpretarien, a la Sala Beckett, el Quim Lezina, 
l’Angels Basses i el Ferran Madico el març del 97. 
L’encàrrec era, originalment, per al meu cosí Eugeni Bou, 
que porta ja traduïdes una quinzena d’obres teatrale de 
Thomas Berhard, de qui fa poc se’n va parlar a les planes 
de QUADERN... i a l’entorn de qui a Sabadell vam poder 
veure una intéressant mostra de dibuixos d’Isabel Cid. El 
meu cosí em va dir: Apa, noi, això va per tu, perqué està l’o- 
bra sencera, pel que sembla, en vers, i eis versos són la 
teva manduca, oi? - Oi, no fallaré, espero; confio en sortir- 
me’n, i que sigui també en vers.

Jo, tot preparant-me per rebre l’original alemany d’aquest 
especialissim i al-legéhc Filoctetes, vaig pensar que el 
millor havia de ser fer boca amb la tragèdia homónima del 
Sófocles, en la florida, exquisida i classicista versió del 
Caries Riba (Clàssics Curial). Me la vaig cruspir i vaig aca
bar amb la impressió que allô, corn la Bérénice del Racine, 
no era prôpiament una tragèdia, ben mirât, essent aixi que 
no mataven ningù i que ningù hi moria per la força deis inde- 
fugibles fats. Vaig quedar-me pensant... ¿No hauria estât 
més impactant que el matessin, el Filoctetes de les nafres 
pestilents? No acabarien aixi de tenir pie sentit Tacciò del 
jove fili d’AquiTles, Neoptòlem, i les argúcies de TUlisses? 
No seria llavors quan podría dir-se que de debô acabava la 
cosa en tragèdia?

Heiner Müller tenia la resposta: mitja volta de rosca més i 
acciò radicalitzada amb final de mort; aixi ho fa: mata Theroi 
a mans de Neoptòlem, instigat per Ulisses. El mite, rematat. 
El sistema d’un Stalin/Ulisses ha pogut més que l’idéal d’un 
Trotski/Filoctetes, si no és molt agosarat establir algún 
paraMelisme amb personatges històrics.

Es évident que Müller, havent ja estât exclôs de 
TAssociació d’Escriptors de la RDA pel règim postestalinis- 
ta (el 1961 ), ha de trobar una clau atemporal y mítica endin- 
sant-se en les ruines gregues arcaiques d’aquell temps de 
trànsit entre la societat de clans i la societat de classes.

Veure’s obligat a escriure en clau mítica determina el seu gir 
cap ais trágics grecs i és quan comença en la seva produc- 
ció dramática un période en què es decantará per desxifrar, 
interpretar i esmenar aquests clàssics, corn després faria 
amb Shakespeare {Hamlet > Hamietmaschine) o Laclos 
[Les liaisons dangereuses > Quartetf). Qui es veu forçat de 
parlar en clau, sempre té a Tabast eIs mites perennes. 
Phiioktet li ronda pel cap des de Tany 50 en què n’esbossa 
l’argument (vegeu poema “Filoctetes 1950”) i comença a 
composar aquesta “òpera” el 58; Herakies 5 i Oedipus 
Tyran són peces del 66, any de Testrena (a Munie) del 
Philoktet, del 68 és el Prometheus -que a casa nostra el 
mateix Müller i en Lluís Flomar van fer reviure al Molino (el 
92)-; “Oedipuskommentar” (en vers) i “Medeaspiel” o 
“Elektratext” (en prosa) són poemes o esbossos dramátics 
deis anys seixantes, prova que aquests mites seguien 
atraient-lo; de fet encara ais noranta Tobsedeix un d ’a- 
quests, el d ’Flércules: “Flerakles 13” n’és un exemple -de fet 
traducció d’un monóleg de La follia d ’Hércules euripidiana 
(també traduit pel Carles Riba)- i ve recollit a Texemplar 
Ged/chte d ’Alexander Verlag (Berlin Est).

De tot això aleshores no en sabia pas res... Tornant a aque
lla tarder (del 96), he de reconéixer que la més alta ocupa- 
ció que omplís els meus moments de Heure va ser, juste
ment, la traducció d’aquest text meraveliós, reaiment extra
ordinari, albora modem i antie, intemporal, clássic: fer que 
Ph/7o/(teí esdevingués Filoctetes era per mi com una missió 
{Der Auftrag és el títol d’una altra obra seva començada el 
mateix any que el Philoktet). El ritme del decasíTIábic (Ten- 
decasilabo italiá i castellò) -ho vaig veure de seguida- era la 
carcanada rítmica o la bastida melòdica del text; precisaré 
que, segons germànica tradició, potser fóra més essaient 
parlar de “pentámetres iámbics”, que això són, en definitiva, 
els versos müllerians. El repte no podia ser assolit literal- 
ment, fent servir sempre el decasíTIab: o es forçava el siste
ma vocálic nostre o es retallava bona part de l’original o s’a- 
naven doblant versos cada dos per tres, amb la quai cosa 
podia semblar que s’allargava -i així hauria estât- el text. No 
cal dir que Talemany és una llengua força més sintètica que 
el catalá o qualsevol altra de les neollatines, que en alemany 
hi ha sobrecárrega de consonants, etc.; encara bo que el 
repertori de paraules monosiTlábiques en catalá és consi
derable, cosa que el fa particularment útil per a traduccions 
de Talemany o de Tanglés, on també són molt abundosos. 
La solució a qué vaig optar va ser Talternáncia de 
decasíTIabs i alexandrins i, molt de tant en tant, doblant un 
vers quan no hi havia més romei.
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El text de Heiner Müller té passatges que fan pensar a 
Calderón o Shakespeare més que no al mateix Sófocles. 
Vegeu, si més no, aquests versos en qué parla Ulisses a 
Neoptôlem, intentant per xantatge o com sigui convéncer al 
jovenet perqué II prengui a Filoctetes les armes d’Hércules, 
car, mort AquiMes, sols aixô pot fer véncer als aqueus a la 
guerra de Trola; Il diu que pot obtenir d’ell aqüestes armes 
sots pretext que amb elles pot desfer-se del propi Ulisses, 
tan odiat de Filoctetes:

[ULISSES]

Enterboleix-li l’ull per als projectes teus,
ingénu posará el mortífer arc
en les mans teves, si pots fer-li creure
que elles, tant com les seves, anhelen la sang meva.
I en aixô no caldrà que menteixis, perqué 
t’he escollit d’ajudant per al meu pia.
Creíble tu serás, mentint amb veritats, 
i amb l’enemic fico a la xarxa l’enemic.
Si la vergonya et fa enrogir, creurá que és d’ira.
I potser ho sigui, sense saber tu
qué més empeny la sang cap als teus polsos:
si la vergonya de mentir o l’ira
de no mentir. I més creíble II será
la teva veritat com més fosca se’t pinti
al rostre la mentida.

NEOPTOLEM Fes-t’ho sol.

Només era una mostra del conceptisme que traspunta de 
vegades en els versos müllerians. No hi ha espai aquí per 
reproduir el Filoctetes -encara inédit en catalá, per cert-, 
quedi aixé per més endavant.

VulI recordar que vaig quedar tan entusiasmat per l’estil 
d’aquest dissident, d’aquest comunista de bona fe i huma
nista convençut, que vaig decidir anar llegint tot allò que 
trobés d’ell. El primer aliment heinermülleriá va ser un petit 
volum de la Reclam Bibliothek que vaig trobar a l’antiga 
Herder: Revolutionsstücke, que inclou Flerakies 5, Mauser, 
Die Hamietmaschine, Der Auftrag i Wolokolamsker 
Chaussee l/ll/lll. Em vaig deixar caure sobre els versets lliu- 
res de la pega MAUSER, basada en un episodi del Don de 
plácides aigües de Michail Sholokhov. Vaig quedar-ne enci- 
sat, perqué el verb mülleriá és d’aquests que captiva a l’ins
tant i no et deixa anar, t’enganxa de debé, com els trágics 
grecs sens dubte. Al final d’aquesta Lehrstück, que va més 
enllá del que es proposés amb el seu didactisme el propi 
Bertolt Brecht, antecedent i mestre al Berliner Ensemble (on 
el mateix Müller hi estigué de 1970 a 1976), al final de la 
pega, die, hi ha una nota que em va indicar el carni:

“MAUSER -diu H.M.-, esenta el 1970 com a tercera 
pega d’una série experimental que comengava amb 
FILOCTETES, essent-ne la segona L’HORACI- pressu- 
posa / critica la teoria i praxis de la pega didáctica 
[Lehrstück) de Brecht. MAUSER, vahacié sobre un tema

de la novella de Sholokhov El Don de plàcides aigües, 
no és pas una pega de repertori; un cas extrem, no 
objecte sino exemple per on es demostra el forgat conti
nuum de la normalitat; la mort, esbrinada en la tragèdia 
0 reprimida en la comèdia, base del teatre de l’individu, 
una funcié de la vida entesa aquesta com a producoió, 
un treball entre altres, organitzat per la coNectivitat i 
organitzadora de la colectivitat. PERQUÉ VINGUI QUEL- 
COM CAL QUE QUELCQM VAGI LA PRIMERA FQRMA 
DE L’ESPERANÇA ES EL TEMQR LA PRIMERA 
MANIFESTACIé DE LA NQVETAT L’ESPANT.”

El dilema de l’obra és el d’una societat pretesament ja 
sense classes on una revolucié triomfant exigirá la vida d’a- 
quell que ja no serveix al sistema “revolucionan”. El tema 
moral de rerefons és -o una vahacié del tema- el mateix que 
apareixerá a DER FiORATiER (L’HQRACI, i no “Els horacis”, 
oom pot haver-se escapat en alguna entrevista), que essent 
la segona de la trilogia, vaig voler traduir també. Confesso 
que al principi estava desconcertat amb l’aparentment tri
vial agrupament que fa l’autor d’aquestes tres peces. No és 
tan trivial, però, perqué el leitmotiv és sempre el mateix: 
enfrontament poder / voler, massa / individu. Ilei / justicia. 
“L’herba Them d’arrenar perqué quedi tot verd” será el 
motiu recurrent, cantarella de rondalla, com veureu, a MAU
SER. Vet aquí com l’énemic” de la revolucié cal anorrear-lo.

L’HORACi planteja el dilema de com per una banda cal 
premiar l’Horaci i per altre condemnar-lo: ens ha alliberat de 
l’enemic (el Curiad) i per aixó és un heroi, però ens ha matat 
el germá d’ella i per aixó és un assassí; i aquí disputaran, 
com en les velles Disputationes medievals, el “Portador del 
llorer” i el “Portardor de la destral”. De fet, tot el reiat de 
l’Horaci sembla talment un guió radiofónic. (També pot 
sonar la veu en off del recitador de la história i alhora motar
se un espectacle coreográfic.) Aquí comanda métricament 
el més llíure deis metres: el verset (cast, versículo) o vers 
Iliure que cavalca, com a les peoes Thomas Bernhard, a 
l’impuls de l’emocíó i al ritme del ben voler dir, quasi can- 
tant. Crée, sincerament, que els intèrprets vocals (actors) 
haurien de passar per bones escoles de cant i, sobretot, si 
més no, de tècnica vocal. Autors com Esquil, Sófocles, 
Eurípides, Shakespeare, Calderón, Ibsen, Valle-Inclán, 
Brecht, Bernhard, Müller... requereixen veus de molt diver
sos tons i diccions que s’entenguín d’allò més bé. El verb i 
el vers són importants, molt especialment a Heiner Müller, 
que pensaría en vers. Aqüestes obres eli les considerava 
poemes dramátics.

I són, per damunt de tot i malgrat el pessimisme que hi 
transpira, poesia de la bona, de la millor i més clàssica 
escrita en llengua alemanya en l’època actual.

L’amic David Serrano m’ha demanat que inclogui alguns 
poemes del propi Müller i, fent tria de la tria de la tria, heu- 
vos-en ací un poquets, a guisa de tastet. Ja en vindrán més, 
més endavant.

Gabriel Bou / gabrielbou@navegalia.com

mailto:gabrielbou@navegalia.com
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HEINER MULLER
L tio roc i

Troducció cotolono: Gabriel Bou

Entre la ciu:at de Roma i la ciutat d’Alba
Hi hagué un combat pel predomini. Contra eis combatents
Armats estaven eIs Etruscos, poderosos.
Per enllestir el combat abans de l’atac previst

5 Van coMocar-se enfróntate en ordre de batalla 
Eis contrincante comuns. Eis generale 
Van presentar-se davant deis exèrcits i va dir 
Cadascù als seus: Corn que la batalla afebleix 
Vencedor i vençuts, llancem-ho a sorts

10 Per tal que un home Huit! per la nostra ciutat 
Contra un home que Huit! per la vostra ciutat 
Estalviant eis altres per l’enemic comù 
I eis exèrcits van batre les espases contra eis escuts 
En senyal c ’acord i les sorts van ser llançades.

15 Les sorts determinaren de Iluitar
Un Horaci per Roma i per Alba un Curiad.
El Curiad era promès de la germana de l’Horad
I a l’Horad i al Curiad
Eis preguntaren eis seus homes

20 Eli és/tu ets el promès de la seva/teva germana.
¿Cal que les sorts 
Es llancin un cop mès?
I l’Horad i el Curiad van dir: No 
I van Iluitar entre eis rengles del combat

25 I l’Horad va ferir el Curiad
I el Curiad va dir amb veu esvanida:
Tracta amb respecte el vençut. Quejo sèc 
El promès de la teva germana.
I l’Horad va cridar;

30 La meva esposa ès Roma 
I l’Horaci li va clavar al Curiad 
La seva esoasa al coll, i la sang caiguè a terra.
Quan a Roma tornava l’Horad
Sobre eis escuts deis seus homes il-lesos
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35 Portant a les espatlles la roba de combat 
Del Curiad, que eli havia matat
Al cinturò l’espasa de la víctima, a les mans la pròpia espasa en sang
Vingué a trobar-lo pel portal d ’orient
Amb pas lleuger la germana i al seu darrera

40 A poc a poc el pare ancià
I el vencedor saltò des dels escuts, enmig de l’entusiasme popular 
Per rebre l’abraçada de la germana.
La germana però reconegué la roba de combat en sang 
Obra de les seves mans, i Gridava i s’estirava dels cabells.

45 I va increpar l’Horaci la dolguda germana:
Per què crides i t’estires dels cabells?
Roma ha vençut. Davant teu tens el vencedor.
I la germana besava la roba de combat en sang i va exclamar:
Roma!

50 Torna’m el que era a dins d’aquesta roba.
I I’Horaci, els braços plens encara de I’impuls de I’espasa
Amb què havia occit el Curiad
Per qui plorava ara la germana
Clavó respasa, encara no eixuta de la sang

55 De qui ella plorava,
A dins del pit de qui plorava 
I en caigué la sang a terra. Eli va dir:
Ves-te’n amb eli, si més l’estimes tu que a Roma 
Això [valgui] per totes les Romanes

60 Que ploren l’enemic.
I va mostrar l’espasa dos cops en sang mullada a tots els Romans 
I I’entusiasme va callar. Només dels darrers rengles 
De la muniò dels assistents encara s’escoltaven 
Clamar visques. Allò no havien percebut encara

65 Allò terrible. Quan enmig del silenci del poblé el pare 
Va arribar on els seus fills 
Tenia encara un fill. Va dir:
Has matat la teva germana.
I l’Horad no va ocultar l’espasa dos cops ensangonada 

70 I el pare de l’Horad
Va mirar-se l’espasa dos cops ensangonada i va dir:
Has vençut. Roma 
Domina damunt d’Alba.
Va plorar per la filia, amb la cara tapada
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75 Va estendre en la ferida la roba de combat
Obra de les seves mans, ensangonada per la mateixa espasa 
I va abraçar el vencedor.
Cap a l’Horaci ara
Vingueren eis lictors, van separar amb el feix i la destral

80 L’abraçada agafaren l’espasa de la víctima
Del cinturò del vencedor i de la mà de Tassassi la pròpia 
doblement ensagnada.
I entre els Romans un va cridar:
Has vençut. Roma

85 Domina darnunt d’Alba.
I entre eIs Romans un altre va respondre:
Ha matat sa germana
I cridaven eis Romans uns contra eis altres:
Honreu el vencedor.

90 Jutgeu Tassassi.
I eis Romans aiçaren les espases contra Romans en combat 
Per si havia d’ésser honrat corn vencedor
0  jutjat corn assasi THoraci.
Eis lictors

95 Van separar eis combatents amb el feix i la destral 
Congregaren el poblé en assemblea
1 el poblé a mitges decidí dues sentències 
Dictar per a THoraci
I amb una li Iliurava

100 El llorer del vencedor
I amb Taltre la destral del botxí, que correspon a Tassassi 
I THoraci s’estava 
Entre el llorer i la destral.
Però el pare se li posò al davant,

105 Havent-hi perdut més que tots, i digué:
Infame Tespectacle que ni TAIbá mateix 
No miraria sens vergonya.
En front de a ciutat els Etruscos s’estan 
I Roma fa trossos la seva millor espasa.

110 Tingueu cura només d’una cosa.
Tingueu cura de Roma.
I entre els Romans va contestar-li un:
Roma té moites espases.
Cap Romá
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115 No és menys que Roma o Roma no existeix.
I entre els Romane un altre va dir 
Assenyalant amb dits en direcció de l’enemic:
Doblement poderos 
Es l’Etrusc, si dividida és Roma

120 Per diferente parere 
En judici intempestiu.
I el primer basava en aixó el seu parer:
Conversa no parlada 
Carrega el brag de l’espasa

125 Encobert desacord
Esvaeix els rengles del combat.
I els lictors van separar per segona vegada 
L’abragada deis Horacis, i els Romane van armar-se 
Cadascú amb la seva espasa.

130 Uns sostenien el llorer altres la destral 
Tots amb la seva espasa, i la má esquerra 
Sostenía el llorer o la destral, i l’espasa 
Amb la dreta. I els lictors mateixos 
Van deixar anar per un moment prou llarg

135 Els distintius del seus cárrecs i van ficar
Cadascú la seva espasa a la beina i van agafar 
Amb les mans altre cop feix i destral 
I l’Horaci s’ajupí
Per agafar l’espasa ensangonada, que jeia en la pois.

140 Però els lictors
Li ho impediren amb feix i destral.
I el pare de l’Horaci prengué també la seva espasa i se n’aná 
A recollir amb l’esquerra l’ensangonada.
La del vencedor, que era assassí

145 I els lictors li ho impediren també
I les guardes van ser reforgades ais quatre portáis 
I el judici va continuar 
En espera de l’enemic.
I el portador del llorer va dir:

150 El seu mérit n’anul-la la culpa 
I el portador de la destral va dir:
La seva culpa n’anul-la el mérit.
I el portador del llorer va preguntar:
Cal jutjar el vencedor?
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155 I el portador de la destral va preguntar:
Cal honorar Tassassi?
I el portador del llorer va dir:
Si es jutja Tassasi 
Es jutja el vencedor

160 I el portador de la destral va dir:
Si s’honora el vencedor 
S’honora Tassassi.
I el poblé va mirar a Tindivisible 
Autor deis fets distints i va emmudir

165 I els portadors del llorer i la destral van preguntar:
Si Tuna cosa no pot fer-se 
Sense l’altra, que desfà aquella,
Perqué el vencedor/assassi i Tassassi/vencedor són un home indivisible 
¿Caldrá dones que no en fern cap de les dues

170 Per tal com tot i haver-hi hagut victéria/assassinat no hi ha vencedor/assassi 
Sino que el vencedor/assassi no ha estât ningú?
I el poblé va respondre amb una sola veu 
(Però el pare de THoraci va callar):
Vet aqui el vencedor. El seu nom és Horatius.

175 Vet aqui Tassassi. El seu nom és Horatius.
Molts homes són en un sol home.
L’un ha vençut per Roma combatent amb espasa.
L’altro ha matat sa germana
Sense nécessitât. A cadascú el que li pertoqui.

180 Al vencedor el llorer. A Tassassi la destral.
I THoraci fou coronat amb el llorer 
I el portador del llorer va enlairar la seva espasa 
Amb el braç estirat i va honorar el vencedor 
I els lictors deixaven escapar

185 Feix i destral i aixecaren Tespasa
La dos cops ensagnada amb distintes les sangs 
La que jeia en la pois i la van oferir al vencedor 
I THoraci amb les temples coronados 
Va enlairar la seva espasa a ti que tos visible per a tots,

190 La dos cops ensagnada amb distintes les sangs
I el portador de la destral va deixar anar la destral, i tots els Romans 
Van enlairar les espases el temps de tres bateos del cor 
Amb el braç estirat i van honorar el vencedor.
I els lictors van tornar a ficar les espases
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195 A les beines, van agafar l’espasa
Vencedora de la mà de Tassassi i la llançaren
A la pois, corn abans, i el portador de la destral
va arrancar de les temples de Tassassi el llorar
Amb qué s’havia coronat el vencedor i el va tornar a posar

200 En mans del portador del llorar i li llançà a THoraci 
Pel cap el drap amb el color de la nit 
A on se’l condemnava a anar 
Perqué havia matat una persona 
Sense nécessitât, i els Romans tots

205 Van ficar les aspases en la beina.
Per tal corn tots els tails fossin ooberts 
I a fi que no participessin armes 
Amb qué s’hagués honrat el vencedor,
I en direcció de Tassassi. Però les guardes

210 Que als quatre portals Tenemic esperaven 
No cobriren les saves aspases 
I els tails de les destrals varen quedar sense cobrir 
I Tespasa del vencedor, que jeia en la pois, ensagnada.
I el pare de THoraci va dir:

215 Aquest és TCiltim que em queda. Mateu-me en Hoc d’eli.
I el poblé va respondre amb una sola veu:
Cap home no és un altre home 
I THoraci va ser jutjat amb la destral 
I aixi la sang va caure a terra

220 I el portador del llorer, en la mà
Altre cop el llorer del vencedor, arrencat 
Perqué ja Thavien tret de les temples de Tassassi 
Va preguntar-il al poblé:
Qué passerà amb el cadáver del vencedor?

225 I el poblé va respondre amb una sola veu:
Amb el cadáver del vencedor hem d’aixecar un túmul 
Sobre els escuts dels seus homes, salvats per Tespasa.
I ajuntaren com pogueren
Allò que naturalment no podia ja unir-se

230 El cap de Tassassi i el cos de Tassassi,
Separats Tun de Taltre per la destral del botxi 
I ambdues parts sagnant, amb el cadáver del vencedor 
Sobre els escuts dels seus homes, salvats per Tespasa. 
Sense parar esment de la sang que rajava pels escuts
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235 Sense parar esment de la sang a les mans i li van encaixar 
A les temples el Hörer arrencat 
I li van col-locar a la mà entre eis dits retorçats 
Pel darrer espasme l’espasa ensangonada i poisosa 
I van encrejar les nues espases damunt d’ell

240 Deixant entendre que res no havia de ferir el cos 
De l’Horaci que havia vençut per a Roma,
Ni la pluja ni el temps ni la neu ni l’oblit,
I amb la cara tapada el ploraren.
Però les guardes que als quatre portais

245 L’enemic esperaven 
No es taparen eis rostres.
I el portador de la destral, altre cop a les mans l’espasa del botxi 
On no s’havia assecat encara la sang del vencedor 
Va preguntar al poblé:

250 Qué passa'à amb el eos de Tassassi?
I el poblé va respondre amb una sola veu 
(Però el damer deis Horacis va callar):
El eos de Tassassi 
Cal llançar-lo als gossos

255 Perqué Tesqueixin 
I no en quedi res 
De qui ha matat una persona 
Sense nécessitât.
I el darrer deis Horacis, amb la cara

260 Dos cops marcada per les llágrimes, va dir:
El vencedor és mort, qui no hem d’oblidar 
Mentre Roma domini damunt d’Alba.
Oblideu Tassassi, com jo The oblidat 
Havent-hi perdut més que tots.

265 I entre els Romans va contestar-li un:
Més temps encara del que duri el domini de Roma sobre Alba
No s’oblidarà la seva Roma i Texemple
Que hi ha hagut o no hi ha hagut
Mesurant a la balança del marxant ambdues coses

270 O discernint culpa i mérit
De Tautor indivisible de fets diferente 
Tement la impura veritat o no tement 
I un mig exemple no fa exemple 
Allò que no es fa del tot fins a la fi reai
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275 Torna al no res en les brides del temps amb passa de orano.
I varen treure-li el Hörer al vencedor 
I entre els Romans un va inclinar-se 
□avant del cadáver i va dir:
Permet, oh vencedor, que tallem de la mà,

280 Ara que ja no ets sensible,
L’espasa, que s’ha de fer servir.
I entre eis Romans un altre escopi sobre el cadáver i va dir;
Deixa anar, assassi, aquesta espasa.
I l’espasa van tallar-la de la mà

285 Es a dir la seva mà, amb la rigidesa cadavèrica,
S’havia clos aferrant el puny de l’espasa 
De manera que van haver de trencar-se-li eIs dits 
A l’Horaci perqué deixés anar l’espasa 
Amb què eli havia matat per Roma i un cop

290 Ja no per Roma, ensagnant-la aquest ùnic cop massa 
Perqué poguessin altres fer-ne millor serve!.
D’ailé que un cop eli feu servir per bé i un altre cop no gens 
I el cos de Tassassi, desunit per Tespasa del botxi 
Varen llançar-lo als gossos, perqué

295 L’esqueixessin i no en quedés res.
De qui havia matat una persona 
Sense nécessitât, o tant com no res.
I entre els Romans uns preguntaven als altres:
Com caldrà recordar THoraci en la posteritat?

300 I el poblé va respondre amb una sola veu:
Caldrà recordar-lo com a vencedor d’Alba
Caldrà recordar-lo com a assassi de la seva germana
Amb un mateix alé el seu mèrit i la seva culpa.
I qui n’esmenti la culpa sense esmentar-ne el mèrit

305 Haurà de viure entre els gossos com un gos
I qui n’esmenti el mèrit sense esmentar-ne la culpa 
També haurà de viure entre els gossos.
A qui però n’esmenti la culpa en un moment 
I en un altre moment n’esmenti el mèrit

310 Dient una o altra cosa amb uns mateixos llavis en diferente moments 
O una o altra cosa a diferente orelles 
Caldrà tallar-li la llengua.
Es a dir les paraules han de restar pures. Car 
Una espasa pot trossejar-se i un home



HEINER MÜLLER; L’HORACI
EL PLEC

17

315 També pot trossejar-se, però els mots
Cauen inatrapables en l’engrenatge del món 
Pent que es puguin conèixer o no les coses.
Fatal és per als homes allé que no es coneix.
Aixi es disposaren, sense por de la impura veritat

320 En espera de l’enemic, un exemple provisional 
De separacié neta, sense ocultar la resta 
Que no arriba a manifestar-se en la seva imparable mutacié 
I tots tornaren al seu treball, ben per la mà 
A més de Tarada, el martell, l’alena i el pissarrí, Tespasa.

[1/5/97)

Nota
L’obra segueix aquesta descripció. (TOTS ELS ACTORS: Entre la ciutat de Roma... els contrincants comuns. 

COL-LOCACIó. ELS GENERALS; Els generals /  Van presentarse devant dels exèrcits I va dir/ Cadascú als seus: Com 
que la batalla afebleix, etc. Variant: ELS GENERALS. Els generals /  Van presentarse devant dels exèrcits I va dir/ 
Cadascú als seus. TOTS ELS ACTORS; Com que la batalla afebleix...) Els requisits: s’hi han de veure màscares (de 
Romans, d ’Albans, de la germana, de ges), armes etc. al llarg de tota Tobra. No hi ha cap mutis. Cada cop que horn diu 
el seu text i fa la seva actuació, torna a la posició de partida, canvia de paper. (Els Albans, després de la Iluita, fan el 
paper de poblé romà, dels qui reben el vencedor. Dos soldats romans, després del crim, fan de lictors, etc.) A cada mort 
hi ha un actor que deixa caure un drap vermeil per la rampa. L’actor que fa d ’Horaci, després que Than mort, pot ser 
substituït per una titella. Aquesta cal que sigui de mida més que natural. El text Es a dir la seva mà, amb la rigidesa 
cadavérica... Tha de dir de totes totes Tactor que fa d ’Horaci.

HEINER MÜLLER
© d e  la traduccié by Gabriel Bou, 2001

A l’Odèon de Paris, f o t o : c . b r ic a g e
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Els pagesos estaven dampeus amb [’esquena contra la pedrera. Ell els va mirar, els pagesos se’l miraren. Els seus ulls eren 
absents per efecte de la por, després afilats per I’odi, per tornar a èsser absents I altra vegada afilats. Ell va mirar llurs mans: 
estaven desenfeinades; després [va mirar] la seva pròpia mà desenfeinada que suava. Va pronunciar la fòrmula com de cos- 
tum: FOC ALS ENEMICS DE LA REVOLUCIò I va disparar el primer. La salva va fer giravoltar els tres cossos pel pendis on 
l’herba hi creixia, cap a la cantera.

COR

A

COR

A

COR

Tu has Iluitat al front de la guerra civil 
L’enemic no ha trobat feblesa en tu 
Nosaltres no hem trobat feblesa en tu.
Ara ets tu mateix una feblesa
Oue l’enemic no ha de trobar en nosaltres.
La mort administrares a la ciutat de Witebsk 
Entre enemics de la revoluciò amb la nostra missió 
Sabent que el pa de cada dia de la Revoluciò 
A la ciutat de Witebsk com a d ’altres ciutats 
Es deis seus enemics la mort, sabent que l’herba 
Encara hem d ’arrencar perqué tot quedi verd 
Nosaltres l’hem matada amb la mà teva.
Però un mati a la ciutat de Witebsk 
T’has matat tu mateix amb la mà teva 
No el nostre enemic no amb la nostra missió 
I has d ’ésser mort, tu l’enemic mateix.
Fes la teina des del darrer deis llocs
On t’ha posât la revoluciò
Aquest que no abandones amb els peus
Contra el mur, que será per tu el darrer
Tal com has fet tu l’altra teina teva
Sabent que el pa de cada dia de la Revoluciò
A la ciutat de Witebsk com a d ’altres ciutats
Es deis seus enemics la mort, sabent que l’herba
Encara hem d ’arrencar perqué tot quedi verd.

He fet la meva teina.

Fes-ne l’ùltima.

He matat per la Revoluciò.

Mor per ella.
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He cornés una falta.

Tu ets la falta.

Jo sóc una persona.

Qué és això.

No vull morir.

No et pregumtem pas si tu vols morir.
El mur (Jarrera teu és l’últlm mur 
Darrera teu. La Revolució ja no et necessita 
Necessita que moris. Però abans no diguis Si 
Al no que damunt teu ha estât ja dit 
No hauràs tu fet la teva teina.
Al davant dels canons de la Revolució que voi la teva mort 
Aprén-te l’ùltima lligó. Una lllgó que diu:
Que estás al peu del mur, ets el teu i ets el nostre enemic.

A totes les presons des d ’Omsk a Odessa
Van escriure’m el text damunt del cos
Es llegia entre els bancs de I’escola i als wàters
PROLETARIS DE TOT EL MÓN UNIU-VOS
Amb puny i porros, amb talons de bota I la punta del calgat
Per al fill del petitburgés a I’hora del samovar
Prepareu-ll-ho de genolls sobre fusta de parquet
Davant la icona per a una cursa espiritual.
Però a temps vaig sortir del forat d ’arrencada.
En reunions, manifestacions, vagues 
Atropeliat pels cosacs de l’ortodòxla 
Torturât d ’esma pels funcionaris mandrosos 
No vaIg aprendre res de la vida després de la mort.
A matar vaig aprendre en les Multes que duren 
Contra l’aferrament, al moment de morir o matar 
Déiem: qui no vulgui matar, tampoc ha de menjar 
La baioneta en l’enemic s’esclafa 
Cadet, oficial, o pagés que res no entén 
Déiem: és una feina corn una altra 
Fer caure cranis I anar disparant.

Però un mati a la ciutat de Witebsk
Ben a prop ressonant el combat la Revolució m’encarregà 

Amb la veu del Partit la misslô 
D’acceptarel Tribunal Revolucionan,
A la ciutat de Witebsk, que administra la mort 
Als enemies de la Revolució a la ciutat de Witebsk.
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B

Tu has Iluitat al front de la guerra civil 
L’enem c no ha trobat feblesa en tu 
Nosaltres no hem trobat feblesa en tu.
Deixa el front i ja posa’t al teu Hoc 
Al Hoc on ja des d ’ara et vol la Revolució 
Fins que t’hagi menester en altre Hoc.
Segueix la nostra Iluita a esquena nostra,
Administra la mort als enemics de la Revolució.

I jo que era d ’acord amb la missió.
Sabent que el pa de cada dia de la Revolució 
Es deis seus enemics la mort, sabent que l’herba 
Encara hem d ’arrencar perqué tot quedi verd 
Prou que era jo d ’acord amb la missió 
Que la Revolució m’havia encarregat 
Amb la veu del Partit ressonant al combat. /
I aquest matar era un altre matar 
I era una teina com cap altra teina.

La teva teina avui comença. El qui l’ha feta abas que tu 
Cal matar-lo i abans de demà, com un enemic.

Per que eli?

TInc davant del revólver tres pagesos 
Enemics de la Revolució per ignorancia 
A l’esqjena les mans i Higats amb cordllls 
Están desenfeinats i Higada al revólver 
Amb la missió de la Revolució, és la meva mà 
El meu revólver apuntant als seus clatells.
Els secs enemics són els meus, ho sé 
Però els d ’aqui davant, rostre per la cantera.
No ho saben, I jo que ho sé
No tinc altra Instrucció per a aquesta ignoràncla
SInó la baia. He administrât la mort
El revòlver la meva tercera mà
Als enemics de la Revolució a la ciutat de Witebsk
Saben: que el pa de cada dia de la Revolució
Es deis seus enemics la mort, sabent que l’herba
Encara hem d ’arrencar perqué tot quedi verd
Sabent que amb la mà meva mata la Revolució.
Ja no ho sé, ja no puc matar.
Aparte jo la mà de la missió
que la Revolució m’ha encarregat
Un mati a la ciutat de Witebsk
Amb la veu del Partit ressonant al combat.
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Vaig tallant els cordills de les mans
Deis nostres enemics, marcades corri són
Amb el rastre de la seva teina c o it i els meus iguals.
Jo die: els vostres enemics són també els nostres.
Jo die: torneu a ter la vostra teina

COR [ELS INTÈRPRETS DELS TRES PAGESOS]
I tornaren a ter la seva teina

Tres enemics de la Revolucló, no alligonats.
Quan eli va retirar la seva mà de la missió
Que la Revolució li havia encarregat
Un mati a la ciutat de Witebsk
Amb la veu del Partit ressonant al combat
Era una mà de més entorn de nostra gola. /
La teva mà no és dones la teva mà 
Aixi com la mà meva no és la meva 
Abans no triomti la Revolucló del tot 
A la ciutat de Witebsk com a d ’altres ciutats.
Dones la ignorància pot matar
Com pot matar Tacer i una tebrada
Però el saber no basta, i cal que la ignorància
S’acabi ja del tot, i tampoc basta el matar
Si no és el matar una ciéncia
Que ha d ’ensenyar-se, perqué aixi s’acabi
Ja que el que és naturai no és naturai
SInó que Therba hem d ’arrencar
I el pa Them d ’escopir
Eins que no triomti la Revolució del tot
A la ciutat de Witebsk com a d ’altres ciutats
Perqué Therba quedi verda i s’acabin les tams.
El qui existeix per eli mateix com a propietat seva
Es anemie de la Revolució com els altres enemics
Ja que el que és com nosaltres no és el nostre igual
I nosaltres no som això, la mateixa Revolució
No és pas una amb ella mateixa, sinó que Tenemic amb
Ungles i dents, baioneta i metralladora
Escriu en la viva imatge d ’ella les espantosas destiladas
I les seves terides cicatritzen ais nostres rostres.

A

Per qué matar i per qué morir
Si el preu de la Revolució és la Revolució
Que allibera a preu de la Ilibertat.

Alxó o altra cosa ell crida contra el ressó del combat 
Que havia augmentât i que augmentava encara.
Mil mans eren entorn de nostres goles 
Contra el dubte sobre la Revolució cap
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Altre miljà sino la mort del qui dubtés.
I no tenia jo ulls per a les seves mans
Quan era eli davant del meu revòlver, rostre per la cantera
Fossin c no les mans desenfeinades
Però estaven lligats forts amò cordills

I vam matar-lo amb la meva mà
Sabent que el pa de cada dia
Es deis seus enemics la mort, sabent que l’herba
Encara hem d ’arrencar perqué tot quedi verd.

Ho sabia, matant-ne d ’altres un altre mati
I el tercer mati encara uns altres
I no tenlen mans i no tenlen rostre
SInò només un ull, l’ull amb què jo eis mirava
I la boca amb què parlava jo amb élis
Era el revòlver i el meu mot la bala
I no oblidava aixó quan ells cridaven
Quan el revòlver meu els llençava a les pedres

Enemics de la Revolució amb altres enemics
I era una teina com qualsevol altra.
Sabia jo que en disparar contra qui fos
Surt sang de la persona com de totes les bésties
Poc es diferencien els morts I
No per molt aquest poc. Però un home no és pas una béstia: 
El seté matí vaig veure els seus rostres 
A l’esquena les mans, lligades amb cordills 
Amb els rastres de les feines diferents 
Quan esperaven ells, rostre per la cantera.
La mort eixint del meu revòlver, i prenia eos 
Entre el dit i el gallet el dubte, carregant-me 
Els morts de set matins tots al dateli.
Que aguanta el jou de la Revolució
Perqué hagin de trencar-se tots els jous
I la mà meva, lligada al revòlver
Amb la missió de la Revolució, es prestava
Cada matí a la ciutat de Wltebsk
Amb la veu del partit ressonant al combat
a administrar la mort ais enemics
Perqué el matar s’acabi, i jo donava l’ordre
Aquell miatí com el primer matí
MQRIN ELS ENEMICS DE LA REVQLUCIó
I administrava mort, però la meva veu
Donava ’ordre com si no fos la meva veu i la mà
La mort administrava com si no fos la meva mà
I el matar era un altre matar
I era una teina com cap altra
I cap al vespro jo vela el meu rostre
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COR

A

COR

Que em mirava no pas amb eis meus ulls 
En el mirali de la paret, sovint trencat,
Durant el bombardeig de la ciutat, sovint conquerida,

I jo en la nit no era ningú, carregat 
Amb tots eIs morts aquells de set matins 
El meu sexe el revolver, que administra la mort 
Als enemics de la Revolució, rostre per la cantera.

Per què jo . Excuseu-me la missió 
Que jo  SÓC massa feble per a ella

Per què tu

Jo he Iluitat al front de la guerra civil 
L’enemic no ha trobat feblesa en mi 
Vosaltres no heu trobat feblesa en mi.
Ara SÓC jo mateix una feblesa
Que l’enemic no ha de trobar en nosaltres.
He administrât la mort a la ciutat de Witebsk 
Entre enemics de la revolució a la ciutat de Witebsk 
Sabent que el pa de cada dia de la Revolució 
Es deis seus enemics la mort, sabent que l’herba 
Encara hem d ’arrencar perqué tot quedi verd 
No vaig pas oblidar-ho el tercer mati 
I tampoc el setè. Però el desè mati 
Ja no ho sé. Tant matar i matar 
I qui sap si el tercer d ’aquests no és pas culpable.
Plantât aquí davant del meu revòlver, rostre per la cantera.

En un combat aixi, que no s’acaba 
A la ciutat de Witebsk corn a d ’altres ciutats 
Sinó amb nostra victòria o nostra ruina 
Realitzem amb dues febles mans cadascú 
Tota la teina de dues mil mans, mans destetes,
Lligades amb cadenes i cordills, unes mans 
Sense peli, mans entorn de nostres goles 
Mil mans tenim entorn de nostres goles 
I sense alè per preguntar-nos si hi ha culpa o no.
Una mà a cada gola, o quin era l’ohgen.
Si aquest era o no desenfeinat.
Si la misèria ens torga les mans al coll i la 
Ignorància de les arrels de la misèria 
O el temor de la Revolució, que l’arrenca 
Amb les arrels. Qui ets tu diferent de nosaltres 
Q més especial, que insisteix en la seva feblesa.
El qui jo deia amb boca teva és un altre, no tu.
No pas abans no triomfi la Revolució del tot
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A la ciutat de Witebsk, com a d ’altres ciutats 
Serás propietat teva. Amb la mà teva 
Mata la Revolucié. Amb totes les mans 
Amb què mata la Revolucié, també tu mates.
La teva feblesa és la nostra feblesa
El teu saber és el huit en la teva consciéncia
Oue és un huit al front nostre. Qui ets tu.

Un soldat de la Revolucié

Vols aix
Que la Revolucié t ’excusi la missié
Per a la quai ets massa feble peré que cal complir
I si no és un ja serà un altre.

1
No. / 1 la matança va endavant, rostre per la cantera.
L’endemà de mati davant del meu revélver un pagés
Com abans d ’ell un tal com eli altre mati
Com abans meu un tal com jo davant d ’altres revélvers
Al dateli la suor de l’angoixa: quatre combatents de la Revolucié
EH eis ha delatat a l’enemic nostre i seu
Al dateli la suor de l’angoixa, davant d ’altres revélvers.
El qui és com eli se’l mata [I prou]
I el qui és com jo fa dos mil anys
A roda a forca a cordili a argolla a xurriaques Katorga
I ho fa qui és com el meu enemic, que és el seu enemic
I apunta el meu revélver a la seva nuca
Jo rode i forca I cordili i argolla i xurriaques Katorga
Jo davant del meu revélver rostre per la cantera
Jo el meu revolver apuntant a la meva nuca.
Sabent que amb la meva mà mata la Revolucié 
Exterm nant roda i forca i cordili i argolla i xurriaques Katorga 
I no sabent-ho, davant del meu revélver un home 
Jo entre la má i el revélver, entre el dit i el gallet 
Jo un buit en la meva consciéncia, al nostre front

No és que sigui missié matar homes siné 
Enemics. Perqué d ’homes aquí no se’n coneixen 
Sabem que la matança és una feina 
I un home val més que la seva feina.
Abans no triomfi la Revolucié del tot 
A la ciutat de Witebsk com a d ’altres ciutats 
No sabrem pas qué sigui aixé d ’un home.
Dones és l’objecte de la nostra feina,
Desconegut amb máscara, enterrât en el Ilot 
De la seva histéria, el que és real sota la lepra 
Qui es:à viu en les fossilitzacions 
Que la Revolucié estripa máscares, extirpa
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La lepra d ’ell, renta del Ilot més dur
De la historia d ’aquell la imatge d ’ell, de l’home amb
Ungles I dents, baioneta I metralladora
Sorgint de les cadenes del seu sexe
Esquinçant el sagnant cordò umbilical
En el llamp del principi real reconeixent-se
L’un a l’altre en la seva diferència
Amb l’arrel caves des de l’home l’home.
El que compta és l’exemple, la mort no voi dir res.

Però enmig de la fressa del combat,
Oue havia augmentât i que augmentava encara.
Allá era jo amb mans plenes de sang 
Soldat i baioneta de la Revoluclò 
I amb pròpia veu demanava certeses.

S’acabarà el matar
quan la Revoluclò hagi triomfat
Triunfará la Revoluclò?
Per quan de temps encara?

Tu saps el que sabem, sabem el que tu saps 
Triomfarà la Revoluclò o l’home no será 
Ans desapareixerá en una humanitat creixent

I vaig sentir la meva veu meva que delà 
Aquell mati com un altre mati
MORIN ELS ENEMICS DE LA REVOLUCIÒ i vaig veure
El que era jo matant quelcom de carn i sang
I d ’altre material, sense esbrinar-ne culpa o innocència
Ni el nom ni si era un enemic o no
N’era cap, i ja no es bellugava
Però el que era jo no s’aturava de matar.
EH dela: / [COR] He deixat caure el meu pes
Al meu dateli els morts ja no em carreguen
Un home és quelcom a on dispares
Fins que l’home s’aixequi de les runes de l’home. /
I havent ja disparat un i altre cop 
A través de la peli rebentada i la carn 
Sagnant, damunt d ’uns ossos estellats, 
va sostenir amb eis peus aquest cadáver.

Poso sota la bota el que he matat
Danso damunt deis meus morts un pas de dansa puntejat 
No en tinc prou amb matar allò que ha de morir 
Perqué triomfi la Revoluclò i s’acabi el matar 
Sinò que no n’hi hauria d ’haver més, gens ni mica 
I ha de desaparéixer de la faç de la terra 
Per als qui han de venir una taula ben neta.
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Hem sentit el seu bram i vist el que eli ha fet 

No amb la nostra missió, i no parava de cridar 

Amb veu de l’home que devora l’home.
Sabíem que la teina l’havia ja esgotat 

Oue expirava el seu temps i que ens l’endCiiem 

Un enemic de la Revolució com altres 

I tampoc com els altres, eli també enemic seu 

Sabent que el pa de cada dia de la Revolució 
Es deis seus enemics la mort, sabent que l’herba 

Encara hem d ’arrencar perqué tot quedi verd.
Eli havia deixat caure el seu pes

Aquell que arrossegava fins que la Revolució trlomfés
Al seu dateli els morts ja no el carregaven

Tan one'‘osos fins que la Revolució no triomfés

Sinó que era el seu pes la seva presa

I en la Revolució no hl tenia eli cap lloc

Tampoc hi havia en eli ja lloc per a eli mateix
Com no fos al davant deis canons de la Revolució.

No abans que m’apartessin de la teina
I em traguessin el revólver de les mans
Encara es doblegaven els meus dits com quan tenien l’arma
Dinstints de mi, vaig veure qué és el que havia fet
I no abans que se m’enduguessin vaig sentir
La meva veu i una vegada més la fressa del combat
Que havia augmentât i que augmentava encara

Els meus Iguals però em porten ara al mur 
I jo que ho entenia, no ho entono.
Per qué.

Tu saps el que sabem, sabem el que tu saps 

La teva teina era sagnant i com cap altra 
Però cal fer-la com una altra teina 
I si no és un ja serà un altre.

He fet la meva teina. Vegeu les meves mans.

Veiem Ics teves mans plenes de sang.

Com no.

I més fort que el ressò del combat era el silenci 
A la ciLftat de Witebsk durant sols un instant 

I més llarg que la meva vida va ser l’instant.
Jo sóc un home. L’home no és cap máquina.
Matar i matar, sempre el mateix a cada mort 
Jo no podia. Doneu-me el son de les máquines.
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Abans no triomfi la Revolució del tot 
A la ciutat de WItebsk com a d ’altres ciutats 
No sabrem pas què sigui alxô d ’un home.

Jo vull saber-ho ara I aquí. Pregunto 
Aquest mati a la ciutat de Witebsk 

La bota en sang al meu darrer carni 
Que duu cap al morir i no té temps 
Amb el darrer sospir ara i aquí 

Pregunto a la Revolució per la persona.

Preguntes massa aviat. No podem ajudar-te.
I la teva pregunta
No ajuda gens a la Revolució.
Escolta ressonar el combat.

Només tiñe un temps.
Darrera aquest ressó com una negra neu 
M’espera aquest silencl.

Només mors una mort 
I la Revolució mor moites morts.
La Revolució té molts temps, mal
Massa. I un home val més que la seva teina
0  no serà. Tu ja no ets perqué 
La teva teina t’ha esgotat I cal
Que tu desapareixis de la taç de la terra.
La sang amb gué has tacat les teves mans 
Quan eren mans de la Revolució 
S’ha de rentar amb la teva sang en nom 
De la Revolució que necessita 
Qualsevol mà però ja no la teva.

Jo he matat 
Per missió vostra

1 tampoc no era nostra la missió.
Entre el dit I el gallet era l’Instant 
El teu temps i era el nostre.
Entre el revòlver i la mà un breu lapse
Era el teu lloc al tront de la Revolució
Però quan mà I revòlver van ser una sola cosa
I tu una cosa tores amb la teina
Sense tenir-ne ja cap consciéncla
Que hagués de ter-se aquí i avui
A ti que no calgués ja que ningú la tes
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Era un buit el teu Hoc al nostre front.
Terrible és el costum, mortal la lleugeresa

Amb tot d ’arrels dins nostre el passât viu
Per arrencar-lo amb totes les arrels
En la nostra feblesa eis morts s ’aixequen

Per enterrar-los un i un altre cop
Cadascij de nosaltres ha de renunciar a eli mateix
Però no val que l’un a l’altre renuncii
Tu ets aquest un i tu ets també aquest altre

Que has descarnat sota la teva bota
I que t’ha descarnat sota la teva bota
Has renjnciat a tu I l’un per l’altre
La Revcluciô no renuncia a tu. Aprèn a morir.
El que aprenguis acreix nostra experiència.
Mor aprenent. No renunciis a la Revolució.

M’hi nego. Jo no accepte pas la mort.
La vida a mi em pertany.

El no res és la teva propletat.

No vull morir. Em llenço a terra.
A la terra m’aferro jo amb les mans 
Em mossego amb les dents clavades en la terra 
Que jo no vull abandonar. I crido.

Prou sabem que morir és una feina.
La por ja és cosa teva.

Qué ve darrera de la mort.

Va preguntar encara aixecant-se de terra 
Sense cridar ja més, i vam respondre’l:
Tu saps el que sabem, sabem el que tu saps
I la teva pregunta
No ajuda gens a la Revolució.
SI mal la vida fos una resposta 
Seria aquesta lícita. Vol la Revolució 
Que diguis sí a la mort. Ja no va preguntar 
I se n’aná de dret al mur i doné l’ordre 
Sabent que el pa de cada dia de la Revolució 
Es deis seus enemics la mort, sabent que l’herba 
Encara hem d ’arrencar perqué tot quedi verd.

MORIN ELS ENEMICS DE LA REVOLUCIÓ.

EL PLEC
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Nota

M a u s e r  i D ie  H a m le tm a s c h in e ,  
de Titina Maselli.

MAUSER -escrita el 1970, tercera pega d’una série experi
mental que començava amb FILOCTETES, essent-ne la 
segona ELS HORACIANS- pressuposa / critica la teoría I 
praxis de la pega didáctica (Lehrstück) de Brecht. MAU
SER, variació sobre un tema de la novel-la de Sholokhov El 
Don de plàcides aigües, no és pas una pega de repertori; 
un cas extrem, no objecte sinó exemple per on es demostra 
el forgat continuum de la normalitat; la mort, esbrinada en la 
tragèdia o reprimida en la comèdia, base del teatre de l’in
dividu, una fundó de la vida entesa aquesta com a produc- 
ció, un treball entre altres, organitzat per la coMectivItat I 
organitzadora de la colectivitat. PERQUè VINGUI QUEL- 
COM CAL QUE QUELCOM VAGI LA PRIMERA FORMA DE 
L’ESPERANgA ES EL TEMOR LA PRIMERA MANIFESTACIÓ 
DE LA NOVETAT L’ESPANT. La representado davant d ’un 
pùblic és possible, si al pùblic se li possibilité controlar el 
joc (1) en el text i el text en el joc, amb lectors que participio 
a les parts corals, o bé a la part del primer actor (A), si no a 
la part coral mitjangant un grup d’espectadors o a la part del 
primer actor mitjangant un altre grup d ’espectadors, amb la 
quai cosa les parts que no són d’un mateix grup de lectors 
queden ocultes al Ilibret [que élis tenen], o [també es poden 
prendre] altres disposidons; [alxô] si es controlen les reac- 
cions del públic amb l’asincronisme entre text i joc, la no 
Identität entre parlant i actor. El repartiment proposât és un 
esquema variable, la mida i mena de variants [serà] decisió 
política que, segons el cas cal adaptar. Exemples de possi
bles variants: el cor posa a disposiclô del primer actor en 
determinades parts un représentant del primer actor (A 1); 
tots els membres del cor, un rere l’altre o alhora, represen
ten el primer actor; el primer actor, mentre A 1 el represen
ta, es fa cárrec de determinades parts del cor. Cap actor no 
pot substituir en cap cas un altre. Les experléncies només 
poden fer-se transmissibles de forma coFlectlva; l’entrena- 
ment de la capacitat (Individual), fer experléncies, és una 
fundó del joc. El segon actor (B) serà représentât per un 
membre del cor, el quai després de la seva mort recupera 
el seu Hoc entre el cor. EIs mitjans teatrals haurien 
d’instal-lar-se tots a vista; requisita, vestits, màscares, pots 
de maquillatge, etc. a l’escena. La dutat de Witebsk val per 
altres indrets on s’hi ha forgat, s’hi forga i s’hi forgarà una 
revolució, per matar els seus enemies.

HEINER MULLER

(1) Spiel és literalment joc, encara que també vol d ir “fu n dó  / 
representació” (en un context teatral); el problema és que ja tenim 
en alemany paraula que significa exactam ent “representació” 
(Aufführung), i a més el que Fl.Müller està proposant és efectiva- 
ment un joc en el qual hi ha de partic ipar de forma activa el públic.
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Materials per a “Mauser”

“[...] M’he passai molts i molts anys a vestibuls d’hotel, a 
foyers I bars, a galeries I terrasses, I a elegants jardins d’ho- 
tels de tot el mon. He sobreviscut a tots els de la meva fami
lia. I seguiré portant la meva existència inútil i encuriosida 
fins que arribl el dia en qué em portin en una llltera cap a una 
habitació d’aquestes que fan cantonada, ben maca i venti
lada, d’un hospital. Aleshores estarán al meu servel vigoro
sos dracs blancs. M’aixequeran i m’abatran el Hit a manive
la. Entraran safates amb l’espantós I Insensible menjar de 
malalts. A curts Intervals mesuraran el pols i la temperatura, 
infaMiblement sempre al moment en qué estaré a punt d’a- 
dormir-me. M’estaré ajagut sentint la remor de vigoroses fal- 
dilles i el scroll de les sabates de cautxú sobre el terra 
asséptic, I al somrlure del metge hl reconeixeré l’horror mut.
I al cap d’una estona m’lnstal-laran la campana d’oxigen I 
correrán les cortines del petit Hit blanc, i jo faré, sense ni 
adonar-me, rúnica cosa al món que ningú no ha de fer dues 
vegades.

[...]

No tino, és ciar, cap dret de suposar que hagi d’anar al cel. 
En realltat sona d’allé més estúpid. ¿Com p jc  Imaginar-me, 
d’altra banda, un Infern on un nadó mort abans d’ésser bate- 
jat estigul al mateix baix nivell que un pistoler a sou o un 
comandant kamikaze o un membre del polltburó? Ja és prou 
estrany que els esforços més nobles de l’ésser humé -I no és 
pas molt més que una petita bestiola bruta- exactament com 
els seus actes més nobles, el seu coratge heroic més gran i 
désintéressât, la seva Incessant Huita diária contra la iniqul- 
tat del món - ja n’és d’estrany, dio, que aqüestes coses 
siguin tan nobles com la seva sort a la terra. No m'expliquin 
que l’honor és només una reacció química i que una perso
na que entregués conscientment la seva vida per una altra 
segueixi només un model de conducta. ¿Está Déu content 
quan un gat enverinat mor de convulsions darrere l’envà 
d’un anunci? Está Déu content que sigui crudel la vida i que 
sols sobrevisquin els hàbils? Els hàbils en qué? Oh no, quin 
disbarat. Si Déu hagués estât mai en sentit itérai totpoderés 
i omniscient, no s’hauria près de cap manei'a la moléstia de 
crear l’univers. No hi ha éxit de cap mena sense la possibi- 
litat d’un fraeàs, ni art sense l’oposicié de a matéria. Quan 
tot va malament, ¿és blasfémia exterioritzar la idea que Déu 
té el seu mal dIa i que els dies de Déu son molt Hargs?

(De: Raymond Chandler, Playback, Zürich 1976)

FOTO: ADELHEID BEYER

)de la traducció by Gabriel Bou, 2001
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HEINER MULLER
G edichte /  Poemes

Troducció: Gabriel Bou

Auf Wiesen grün 
Viel Blumen blühn 

Die blauen den Kleinen 
Die gelben den Schweinen 

Der Liebsten die roten 
Die weißen den Toten

Entre els prats verds 
Floreixen moites flors 

Per als petits les blaves 
I les grogues als pores 
Per I’amada les roges 

I les blanques als morts

Nota del traductor:
Aquesta cangó té el mateix ritme que una de Heine musicada per Schumann -la tercera del Dichterliebe (“Amors d ’un poeta”)-, fins a tal 

punt que a mi em fa pensar que podría ser-ne una parodia. La cangó de Heine diu aixi: Die Rose,die Lilie,die Taube, die Sonne,/Die liebt’ich 
einst alle in Liebeswonne [...] Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine...

1949...
B E R I C H T  V OM  A N F A N G

1949...
INFORME DES DEL PRINCIPI

/

Vom Pfennig lebend haben sie gekämpft 
wie um ihr Leben um den Pfennig. So 
hat sies gelehrt die Welt, in der für sie nur 
Platz war ganz unten.

Als die Spitze abbrach

viel noch erschlagend ringsum,Trümmer streuend auf die

nicht Mitgefallnen, kam was unten war

nach oben stolpernd übern Trümmerberg langsam.

2

Zwar war der Pfennig nun gemeinsam, aber 
was für ein karger Pfennig! Zwar das Brot 

gehörte allen, aber sättigte keinen.

3

Das hieß: Kampf für den Pfennig anstatt um ihn.

Ein Pieutewenig für ein Morgenviel

4

Zwar war das Ziel erreicht. Doch zugeschüttet 
Vom Trümmerberg. Und Stein bleibt Stein, 

schwer zu bewegen.

1

Vivint del cèntim han Iluitat 
com si visquessin pel cèntim. Es així 
que els ha instruit el mon, on sols hi havia 

Hoc per élis ben a sota.
Quan el dm s’esfondrà

matant-ne molts encara pel voltant, cobrint de runes 

els no caiguts, vingueren els de sota 

pujant a trompicons pel munt de runes.
2

Prou que era el cèntim col-lectiu, però 
quin cèntim mès mesqui! Si, prou que el pa 

era de tots però a ningù fartava.

3
0  sigui: Lluita per al cèntim, no per eli.
Un avui poc per un demà de molt.

4
Ciar que la meta era assolida. Ben coberta 
del mont de runes. I la pedra segueix pedra

1 ès pesada de moure.
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Da waren die Geduldigen ungeduldig.

Da waren nach durchwachter Nacht früh müde 

die Unermüdlichen...

Die lange kämpften sahn den Sieg nicht 

vor Schweiß der brannte wie die Träne vorher.

Die Überlebenden aus großen Kriegen 

um den Platz am Tisch, Frieden und Schuhwerk 

den Sieg in Händen, aber noch nicht in der Tasche 

fanden, was da zu tun war, schwierig.

6

Zwar sprach da eine Stimme von vorn her 

zu ihnen: ihr Gedulgigen, habt Geduld!

Ihr Unermüdlichen, seid unermüdlich!

Kämpft weiter, ihr Siegreichen...

Zwar sie gingen

den Weg, bezeichnet von der Stimme, denn 

da war kein besserer, aber sie wußten 

Nioht, daß da ihre eigne Stimme sprach.

7

Doch waren ihre Hände klüger als

ihr Kopf war, und sie taten was zu tun blieb.

Den Baustein schmähend bauten sie die Häuser 

den Schritt verfluchend gingen sie den Weg 

sehend die Wolke, nicht den Himmel drüber 

und nicht die Straße, nur der Straße Staub

Hi havia els pacients impacients.

Hi havia els matiners cansats després de nit 

en vela, els incansables...

Que van anar llultant sense veure victoria 

cremant-los la suor com abans llághmes. 

Aquests supervivents de les grans guerres 

pel piat a taula, pau I un ben calgat, 

la victoria a les mans, no a la butxaca encara 

varen trobar, el que calla fer, difícil.

6
Cert que els parlé una veu des de davant 

dient-los: oh pacients, tingueu paciéncla!

Oh incansables, no us canséssiu pas!

Segulu llultant, oh victoriosos...

Cert que
van fer el carni marcat per la veu, dones 

no n’hi havia cap millor però no van 

saber que aquella veu era la pròpia.

7
Però les seves mans foren més Uestes
que no el seu cap, I feren el que restava a fer.

I maldint deis maons construi'ren les cases,

maleint el seu pas varen fer vía,

velent els núvols I no el cel de dait

ni els carrers, sois la pois d’aquests carrers.

Noch als das Haus schon stand, gebaut für sie 
von ihnen, wußten sie nioht, was da 

gebaut war. In die Türe tretend noch 
blickten sie hinter sich, fragend: warum 
verjagt uns keiner? Es gehört wohl keinem'^

9
Die in der Kunst des Nehmens nicht 

Geübten nahmen da das ihre in 
Besitz nur zögernd. Die solang Bestohlen 
verdächtigten sich da des Diebstahls selber.

10
Immer vor ihnen aber war die Stimme 
die sprach zu ihnen: Es genügt nicht! Blei D t 

nicht stehn! Wer stehn bleibt fällt! Geht weiter! So 

im Immerweitergehn folgend der Stimme 

wurde das Schwierige einfach 

wurde das Unerrichbare erreicht.
Und überm Immerweitergehn erkannten 
sie: die da sprach war ihre eigne Stimme.

Ni quan la casa era dampeus, per ells bastida 
i per a ells matelxos, no van saber qué havien 

bastit. I encara ara en traspassar la porta 
miraven cap enrere preguntant-se: com és 
que ningú no ens en treu? No pertany a ningù?

9
I aquells qui en l’art de prendre no s’havien 

exercit varen prendre possessiò 
del que era seu però dubtant. Ells tant de temps 
robats, aixi van sospitar del furt mateix.

10
Sempre al davant hi havia aquella veu 

que els dela: No n’hi ha prou! No us aturéssiu! 

Que qui s’atura cau! Seguiu! Aixi 

sempre endavant seguint aquella veu 

tot el difícil es tornava fácil 

I tot l’inassollble era assolit.
I mentre anaven endavant la van conèixer: 

la que parlava era la pròpia veu.
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BILDER
Bilder bedeuten alles im Anfang. Sind haltbar. Geräumig 
Aber die Träume gerinnen, werden Gestalt und Enttäuschung.
Schon den Himmel hält kein Bild mehr. Die Wolke, vom Flugzeug
Aus: ein Dampf der die Sicht nimmt. Der Kranich nur noch ein Vogel
Der Kommunismus sogar, das Endbild, das immer erfrischte
Weil mit Blut gewaschwen wieder und wieder, der Alltag
Zahlt ihn aus mit kleiner Münze, unglänzend, von Schweiß blind
Trümmer die großen Gedichte, wie Leiber, lange geliebt und
Nicht mehr gebraucht jetzt, am Weg der vielbrachenden endlichen Gattung
Zwischen den Zeilen Gejammer auf Knochen der Steinträger glücklich
Denn das Schöne bedeutet das mögliche Ende der Schrecken.

IMATGES
Imatges que tot volen dir-ho al principi. Son solides. Amplies 
Però els somnis es quallen, esdevenen figura i desengany.
Ja cap imatge no sosté cap cel. Els núvols surten deis avions:
Un baf que pren la vista. Segueix essent la grúa sois ocell.
El comunisme i tot, imatge final sempre refrescada 
Perqué és rentat amb sang una I altra vegada i cada dia 
Paga amb petites monedes sense Ilustre, cec de suor 
Runes els grans poemes, com cossos, temps estimats i 
Ja no usats ara, en el carni de la darrera espècie tan necessària 
Entre les flies els gemecs als ossos dels feligos camàlics 
Perqué bellesa voi dir fi de tot espant.

PHILO KTET 1950
Philoktet, in Händen das Schießzeug des Herakles, krank mit 
Aussatz ausgesetzt auf Lemnos, das ohne ihn leer war 
Von den Fürsten mit wenig Mundvorrat, zeigte da keinen 
Stolz, sondern schrie, bis das Schiff schwand, von seinem 
Schrei nicht gehalten.
Und gewöhnte sich ein, Beherscher des Eilands, sein Knecht auch 
An es gekettet mit Ketten umgebender Meerflut, von Grünzeug 
Lebend und Getier, jagbarem, auskömmlich zehn Jahre lang.
Aber im zehnten vergeblichen Kriegsjahr entsannen die Fürsten 
Des Verlassenen sich. Wie den Bogen er führte,den weithin 
Tödlichen. Schiffe schickten sie, heimzuholen den Helden 
Daß er mit Ruhm sie bedecke. Doch zeigte sich der da von seiner 
Stolzesten Seite. Gewaltsam mußten sie schleppen an Bord ihn 
Seinem Stolz zu genügen. So holte er nach das Versäumte.

FILOCTETES 1950
Filoctetes, amb l’arma d’Heracles a les mans i malalt de 
Lepra tirât a Lemnos, buida que era sens eli,
Pels princeps i amb pocs queviures, no es mostrava 
Orgullós, ans ondava fins que la nau va esvair-se, no 
retinguda pel seu crit,
I s’hi va acostumar, propletari de l’Illa i també esciau,
A estar-se encadenat amb la mar per cadenes al voltant, d’herbam 
Vivint i de bestlam capable, alxi durant deu anys.
Però al desé d’aquests anys d ’inùtil guerra se’n recordaren els princeps 
D’aquell abandonat. De com l’aro manegava, de lluny donant la 
Mort. Naus hi enviaren per aplegar l’heroi cap a casa 
I aixi els cobris de glòria. EH en canvi mostrò el seu 
Vessant orgullós.Per la força calgué arrossegar-lo a bord 
Això bastant al seu orgull. Alxi recuperava allò perdut.
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Z\NE\ B R I E F E
I
Ich seh dich an der Schreibmachine schwitzend 
Mißbrauchbare Verse hersteilen 
Über den Erstickungstod im Netzwerk 
Notwendiger Gesetze. Die Maurer, schreibst du 
Wurden als Mörtel gebrauoht schon 
Beim Bau der Großen Mauer, und immer noch 
Werden Große Mauern gebaut. Nichts Neues.
Du hast gelernt, Antworten zu befragen.
Der Beifall, der dloh taub macht, ist er keine?
Die schnellen Wirkungen sind nicht die neuen.
Eine Begegnung am Abend nach unserm Gespräch:
Zwei Republikaner auf dem Weg in die Betten
Diskutieren über Demokratie
GutdasistdieFormaberwoistderlnhalt
Sie zählen die Jahre nach Gehaltsaufbesserungen
Die Monate nach dem Erscheinen des Magazin
Jeder ein Weiser nach Keuners Entwurf
Keine Gedanke, der nicht durch den Magen geht
Und keine Angst vor Pfützen wie bei Büohner
Kleine Köpfe, aber sie haben recht
Wenn sie, deine Verse lesend, sagen:
Was sagt uns dieser Jemand eigentlich?
Hat er die Rolle der Bodenreform nicht begriffen?

DUES CARTES
1
Et veig suar a la máquina d’escriure 
Produint versos abusius 
De la mort per asfixia a la malla 
De lleis imprescindibles. EIs palotes,
Escrius, serviren de morter, i segueixen 
Bastint grans murs. No res de nou hi ha 
Sota el sol, escrius. Res de nou escrius.
Has après a interrogar les respostes.
Que no és res l’aplaudiment que et deixa sord? 
EIs ràpids résultats no son eis nous.
Una trobada al vespre després de la conversa:
Van dos republicans de carni cap al Hit
Que discuteixen sobre democràcia
Béprougueaguestaésiaformaperôielcontingut
Compten eis anys pels augments salariais
Eis mesos per quan surti la revista
Segons l’esbôs de Keuner tots son savis
Cap pensament no hi ha que no passi pel ventre
I cap por deis bassals, corn li passava a Büchner
Serán petits eis caps però tenen raô
Quan élis, llegint eis versos tous, demanin:
Però què ve a dir-nos ara aquest?
Que no ha entés de què va la reforma agrària?

Was richtet ein Reim aus gegen die Strohkcpfe 
Fragst du. Nichts, sagen einige, andere: Wenig. 
Shakespeare hat Hamlet geschrieben, ein ~^rauerspiel 
Geschichte eines Mannes, der sein Wissen wegwarf 
Sich beugend unter einen dummen Brauch.
Er hat die Dummheit nicht ausgerottet.
Wollte er nichts weiter schreiben als einen Steckbrief? 
Hamlet der Däne Prinz und Wurmfraß stolpernd 
Von Loch zu Loch aufs letzte Loch zu lusUos 
Im Rücken das Gespenst das ihn gemacht hat 
Grün wie Ophelias Fleisch im Wochenbett 
Der Horizont die Rüstung dauert länger 
Und knapp vorm dritten Hahnenschrei zereißt 
Ein Narr das Schellenkleid des Philosophen 
Schlüpft ein beleibter Bluthund in den Panzer.
Oder der mißverstandene Bertolt Brecht
Mit großer Zähigkeit und etwas Hoffnung
Mehr als den Bogen spannen konnte auch er nicht
Wieviele Strohköpfe überlebten ihn.
Sein Leben lang suchte er eine Möglichkei':
Den Nächsten nicht zu töten. Gegen Ende
Hatte er sie von weitem gesehn
Halb verdeckt von einem blutigen Nebel.
Becher hat Schweiß vergossen beim SoneJbau 
Für den Zusammenfluß von Wolga und Neckar. 
Werden die Jurabauern das Sonettwerk 
Gelesen haben, wenn der Kommunismus 
Ihnen den Boden von der Schulter nimmt?
Für uns die Spanne zwischen Nichts und Wenig.

Qué aconsegueix una rima en caps d’ase 
Preguntes. Res, diuen uns, i altres; Poc.
Shakespeare va escriure Hamiet, que és tragédia 
Historia d’un home que llença el seu saber 
Sotmés a uns costums d’allé més ximples.
Eli no ha exterminât la ximpleria.
Que no volia escriure sino una ordre d’arrest?
Hamiet príncep danés i esguer de cues 
Ensopegant de forat en forat al darrer massa exànim 
A l ’esguena l ’espectre gue el va fer 
Verd com la carn d ’Ofélia en puerperi 
L ’horitzó i posarse les armes dura més 
I just abans del tercer cant del gall li estripa 
El bufó al filósof l ’hábit de cascavells 
I un sanguinah gos s ’esmuny en la cuirassa.
0  el malinterpretat del Bertolt Brecht
Amb gran perseverança i un poquet d’esperança 
Que tampoc no podía fer més que tensar l ’arc
1 quants caps d’ase varen sobreviure’l.
Buscá tota la vida la possibilitat
De no matar el següent. Cap al final 
Els havia de veure des de lluny 
Mig tapats d’una boira sangonosa.
Suor ha vessat la copa en fer el sonet 
Per a la confluéncia del Volga i el Neckar.
Hauran llegit sonets tots els pagesos 
Del Jura quan arribi el comunisme 
Agafant-los la terra de l'espatlla?
Per nosaltres el marge entre el no res i el poc.
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MAJAKOWSKI
Majakowski, warum 
Der beierne Sclußpunkt? 
Herzweh, Wladimir?
“Hat sich 
Eine Dame 
Ihm verschlossen 
Oder
Einem andern 
Aufgetan?”
Nehmt
Mein Bajonett 
Aus den Zähnen 
GenossenI 
Biut, geronnen 
zu Medaillenbtech 
Die Mauern stehn 
Sprachlos und kalt 
Im Winde
Klirren die Fahnen.

MAIAKOVSKI
Maiakovski, per qué 
El plumbi punt final?
Mal de cor, Vladimir?
“Se li ha
Bojament enamorat 
Una dama 
O bé
Se li ha obert 
A un altre?”
Preneu
La meva baioneta 
De les dents 
Companys!
Sang, rajada 
Al metall de les medalles 
Queden els murs 
Callats i freds 
Al vent
Sonen les banderes.

ODER BÜCHNER, der in Zürich starb 
100 Jahre vor deiner Geburt 
Alt 23, aus Mangel an Hoffnung.

O BÜCHNER, que va morir a Zúric 
100 anys abans de néixer jo 
A 23 anys, per manca d’esperança.

BRECHT
Wirklich, er lebte in finsteren Zeiten.
Die Zeiten sind heller geworden.
Die Zeiten sind finstrer geworden.
Wenn die Helle sagt, ich bin die Einsternis 
Hat sie die Wahrheit gesagt.
Wenn die Einsternis sagt, ich bin 
Die Helle, lügt sie nicht.

BRECHT
Realment va viure en temps foscos. 
Eis temps s’han fet més clars.
Els temps s’han fet més foscos. 
Quan la claror diu; sóc la foscor 
Ha dit la veritat.
Quan la foscor diu: déc 
La claror, no menteix.

DER VATER
I
Ein toter Vater wäre vielleicht
Ein besserer Vater gewesen. Am besten
Ist ein totgeborener Vater.
Immer neu wächst Gras über die Grenze.
Das Gras muß ausgerissen werden
Wieder und wieder das über die Gränze wächst.

EL PARE
1
Un pare mort potser hauria 
Estât un millor pare. Molt millor 
Un pare mort en néixer.
L’herba no para de créixer d’enllà la frontera. 
L’herba cal arrencar-la
Una i altra vegada, la que creix d’enllà la frontera

Ich wünschte mein Vater wäre ein Hai gewesen
Der vierzig Walfänger zerrissen hätte
(Und ich hätte schwimmen gelernt In ihrem Blut)
Meine Mutter ein Blauwal mein Name Lautréamont
Gestorben in Paris
1871 unbekannt

M’agradaria que el meu pare hagués estât un tauré 
Que s’hagués empassat quaranta baleners 
(I jo hauria après a nedar dins de llur sang)
La meva mare una balena biava el meu nom Lautréamont 
Mort a Paris 
El 1871 desconegut.
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1.969...
PROJEKTION 1975

Wo ist der Morgen den wir gestern sahn 
Der frühe Vogel singt die ganze Nacht 
Im roten Mantel geht der Morgen durch 
Den Tau der scheint von seinem Gang wie Blut

Ich lese, was Ich vor drei, fünf, zwanzig Jahren geschrieben 
habe, wie den Text eines toten Autors, aus einer Zeit, als ein Tod 
noch in den Vers paßte. Die Mörder haben aufgehört, ihre Opfer 
zu skandieren. Ich erinnere mich an meinen ersten Versuch, ein 
STück zu schreiben. Der Text ist in den Nachkriegswirren verlo
rengegangen. Es begann damit, daß der (jugendliche) Held vor 
dem Spiegel stand und herauszufinden vemuohte, welche 
Straßen die Würmer durch sein Fleisch gehen würden. Am Ende 
stand er im Keller und schnitt seinen Vater auf. im Jahrhundert 
des Orest und der Elektra, das heraufkommt, wird Ödipus eine 
Komödie sein.

1.969...

PROJECCIO 1975
On és aquell matí que vàrem veure ahir?
El primerenc ocell tota la nit que canta.
En mantell roig va passant el mati 
La rosada al seu pas sembla de sang.

LIegeixo el que fa très, cinc, vint anys he escrit, corn si fos 
el text d’un autor mort, d’un temps en què encara una mort 
s’adeia en el vers. M’enrecordo del primer intent d’escriure 
una obra de teatre. El text s’ha perdut amb eis desordres de 
la postguerra. Començava amb un (jove) heroi que sorgia 
del mirall i mirava de descobrir quins camins havien de fer 
eIs eues a través de la seva earn. Al final es trobava al celler 
I tallava en llenques el seu pare. Al segle d’Orest i d’Electra, 
en què aixô passa, l’Edip serà una comèdia.

GESTERN AN EINEM SONNIGEN NACHMITTAG
Als ich durch die tote Stadt Berlin fuhr 
Heimgekehrt aus irgend einem Ausland 
Hatte ich zum erstenmal das Bedürfnis 
Meine Frau auszugraben aus ihrem Friedhof 
Zwei Schaufeln voll habe ich selbst auf sie geworfen 
Und nachzusehen was von ihr noch daliegt 
Knochen die ich nie gesehen habe 
Ihren Schädel ind er Hand zu halten 
Und mir vorzustellen was ihr Gesicht war 
Hinter den Mashen die die getragen hat 
Durch die tote Stadt Berlin und andere Städte 
Als er bekleidet war mit ihrem Fleisch.

AHIR QUE ERA UNA TARDA ASSOLEIADA
Circulant per la morta ciutat de Berlin
De retorn a casa des d’un pais estranger
Vaig sentir per primer cop la nécessitât
De desenterrar la meva dona del seu cementiri
Dues pales plenes II havia llençatjo mateix
I de tornar a veure què en quedava d’ella encara
Ossos que mai no he vist
El seu crani sostenir a la mà
I imaginar-ne el que havia estât el seu rostre
Rere la máscara que ella ha dut
Tôt travessant la morta ciutat de Berlin i altres ciutats
Quan el crani el vestia la seva earn.

ich habe dem Bedürfnis nicht nachgegeben
Aus Angst von de! Polizei und dem Klatsch meiner Freunde.

Jo no he cedit a la nécessitât
Per por de la policía i per les xerradisses deis amies.

ALL E IN  MIT D I E S E N  L E IB E R N
Staaten Utopien 
Gras Wächst 
Auf den Gleisen 
Die Wörter verlaufen 
Auf dem Papier 
Die Augen der Frauen 
Werden kälter 
Abschied von morgen 
STATUS QUO

SOL AMB AQUESTS COSSOS
Estats utopies 
Herba creix 
A les vies
Les paraules s’escolen 
Pel paper
Els ulls de les dones 
Es tornen mbs freds 
Comiat de demà 
STATUS QUO
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1979...
BRUCHSTÜCK FÜR LUIGI NO NO 
DAS GRAS NOCH
M ÜSSEN WIR AUSREISSEN DAM IT Fl 
ES GRÜN BLEIBT

ln Auschwitz 

Die Nagelspur 

Mann über Frau 

Über Kind

Die zerbrochnen Gesänge 

Der Kinderchor 

Der Maschinengewehre 

Gesang

Der zerschnittenen 

Stimmbänder Marsyas 

Gegen Apoll 

Im Steinbruch der Völker 

Das Fleisch der Instrumente 

Welt ohne Flammer und Nagel 

Unerhört

1979...
FRAGMENT PER A LUIGI NONO 
L’HERBA ENCARA
CAL QUE NOSALTRES ARRENQUEM A 
QUE QUEDI VERO

A Auschwitz 

L’empremta del ciau 

Junts homes i dones 

I nens

Els cants trossejats 

El cor deis nens 

El soroll de les máquines 

Cántic

de les thnxades 

Cordes vocals de Mársies 

Contra ApoMó 

A la pedrera deis pobles 

La earn dels instruments 

Món sense martells i claus 

Inaudit

Ich bin der Engel der Verzweiflung. Mit meinen Fländen 
teile ich den Rausch aus, die Betäubung, das Vergessen, 
Lust und Qual der Leiber. Meine Rede ist das Schweigen, 
mein Gesang der Schrei. Im Schatten meiner Flügel wohnt 
der Schrecken. Meine Floffnung ist die erste Schlacht. Ich 
bin das Messer mit dem der Tote seinen Sarg aufsprengt. 
Ich bin der sein wird. Mein Flug ist der Aufstand, mein 
Flimmel der Abgrund von morgen.

Jo SÓC l’àngel de la desesperado. Amb meves mans adminis
tro l’embhaguesa, l’atordiment, l’oblit, el goig i la pena deis eos- 
sos. El meu diseurs és el silenci, el meu càntic el crit. A l’ombra 
de les meves aies hi viu l’espant. La meva esperança és el darrer 
alè. La meva esperança és la primera batalla. Séc el ganivet 
amb què el mort força el seu féretre. Séc el que serà. El meu vol 
és la rebel-lié, el meu cel l’abisme de demà.

1989... 1989.

Leichter Regen auf leichtem Staub 

Die Weiden im Gasthof 
Werden grün werden und grün

Aber du Fierr solltest Wein trinken vor deinem Abschied 

Denn du wirst keine Freunde haben 

Wenn du kommst an die Tore von Go

Fina pluja damunt de fina pois 

Els salzes a l’hostal 
Es tornaran verds i verds
Però tu Senyor hauries de heure vi abans del teu comiat 

Perqué no tindràs amies 
Si vens al portai de Go

(für Erich Flonecker nach Ezra Pound und Rihaku) (pera Erich Honeckerseguint Ezra Pound i Rihaku)
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1 GEOGRAFIE
Gegenüber der HALLE DES VOLKES
Das Denkmal der toten Indianer
Auf dem PLATZ DES HIMMLISCHEN FRIEDENS
Die Panzerspur

2 DAYLY NEW S NACH BRECHT 1989
Die ausgerissenen Fingernägei des Janos Kadar
Die die Panzer gegen sein Voik rief als es anfing
Seine Genossen Foitérer an den Füßen aufzuhängen
Sein Sterben ats der verratene Imre Nagy
Ausgegraben wurde oder der Rest von ihm
BONES AND SHOES das Fernsehn war dabei
Verscharrt mit dem Gesicht zur Erde 1956
WIR DIE DEN BODEN BEREITEN WOLLTEN
FÜR FREUNDLICHKEIT
Wieviel Erde werden wir fressen müssen
Mit dem Blutgeschmack unserer Opfer
Auf dem Weg in die bessere Zukunft
Oder in keine wenn wir sie ausspein

3 SELBSKRITIK
Meine Herausgeber wühlen in alten Texten 
Manchmal wenn ich sie lese überläuft es mich kalt Das 
Habe ich geschrieben IM BESITZ DER WAHRHEIT 
Sechzig Jahre vor meinem mutmaßlichen Tod 
Auf dem Bildschirm sehe ich meine Landsleute 
Mit Händen und Füßen abstimmen gegen die Wahrheit 
Die vor vierzig Jahren mein Besitz war 
Welches Grab schützt mich vor meiner Jugend

4 FÜR GUNTER RAM BOW  1990
Im Fernsehn die Verhaftung Erich Honeckers nach der 
Krebsoperation am Tor der Charité. Ein alter Mann, gezeichnet 
von sechzehn Jahren Macht, die seinen Verstand überfordert 
und seinen Charakter, ausgehöhlt von zehn Jahren Haft im 
Zuchthaus Brandenburg, zermürbt hat, trauriger Beleg für 
Jüngers These von der wachsenden Disproportion zwischen 
dem Format der Akteure und ihrem Aktionsradius in der neueren 
Geschichte, von seinen Kreaturen jetzt dem Volkszorn als 
Sündenbock präsentiert. (Inzwischen hat ihn die Kirche aufge
nommen, eine alte Macht, die nur noch nach den Seelen greift, 
nicht mehr nach den Körpern.) Ich sehe die Bilderund denke an 
Rambows Theaterplakate in Frankfurt, Hauptstadt der Banken 
und der Prostitution und, eine kurze Zeit lang, des politischen 
Theaters In der Bundesrepublik. ANTIGONE: Hölderlins republi
kanischer Stuhl, brennend auf dem Scheiterhaufen der 
Restauration. GRÜNDLING: die zerrissne Figer des zweigesch- 
lechtigen stürzenden Ikarus LessinKleistFriedrichder-Gorße, 
links oben flattend das NEUE DEUTSCHLAND, eine Zeitung 
ohne Leser, verlorenes Bramsegel der sozialistischen 
Todgeburt. HAMLETMASCHINE: der Hamletdarsteller ohne 
Gesicht, im Rücken eine Mauer, sein Gesicht eine Gefängnis
wand. Bilder, die keine Aufführung einholen konnte. Wegmarken 
durch den Stumpf, der sich schon damals zu schließen begann 
über dem vorläufigen Grab der Utopie, die vielleicht wieder 
aufscheinen wird, wenn das Phantom der Marktwirtschaft, die 
das Gespenst des Kommunismus ablöst, den neuen Kunden 
seine kalte Schulter zeigt, den Befreiten das eiserne Gesicht 
seiner Freiheit.

1 GEOGRAFIA
Enfront de la SALA DEL POBLE 
El monument de l’Indlà mort 
A la PLAÇA DE LA PAU CELESTIAL 
La petja dels tañes

2 DAILY NEWS SEGONS BRECHT 1989
Les ungles arrencades de Janos Kadar
Qui va cridar els taños contra el seu poblé
Per a penjar de ls peus els seus Com panys tortu radors
La seva defunció quan el trait Imre Nagy
Va ser desenterrat o el que d’ell en quedava
BONES AND SHOES la televisió hl era
Colgat el rostre cap a terra 1956
NOSALTRES QUE VOLIEM PREPARAR EL TERRENY
PER A L’AMABILITAT
Quanta terra haurem de devorar
Amb el regust a sang de nostres victimes
De carni cap a un millor futur
O cap a cap futur si I’escopim del tot

3 AUTOCRITICA
Els meus editors furguen en veils textos 
De vegades quan els llegeixo m’agafa fred Això 
Ho he escrit EN POSSESSIO DE LA VERITÄT 
Seixanta anys abans de la meva presumible mort 
A la pantalla hl veig la meva gent 
Amb mans i peus que voten contra la veritat 
Que fa quaranta anys era possessio meva 
Quina tomba em preserva de la meva joventut

4 PER A GUNTER RAMBOW 1990
A la televisiô la detenció d’ErIch Honecker després de l’o- 
peraclé de cáncer a la Porta de la Charité. Un home veil, 
marcat per setze anys de poder, que han exigit massa del 
seu enteniment i del seu carácter, enclotat per deu anys d ’a- 
rrest al presidi de Brandenburg, s’ha desgastat, trist justifi- 
cant de les tesis de Jünger sobre la creixent desproporclé 
entre la mida dels actors i Hur radi d’acció en la història 
recent, presentat ara a la còlerà pública com a ase dels 
cops. (Mentrestant l’església l’ha acollit, un veil poder que 
encara sols allarga la mà a les ànimes, ja no als cossos.) 
Veig les imatges i penso en els cartells teatrais de Rambow 
a Frankfurt, capitai dels bancs I de la prostitucló I, per un 
temps, del teatre politic de la República Federal. ANTIGO- 
NA: la cadira/defecacló republicana de Hölderlin, cremant a 
la foguera de la Restauracló. GUNDLING: la figura 
esquinçada del bisexuat loar caigut (de Lesslng-Klelst- 
Frederlc el Gran), a dalt a l’esquerre flameja el NEUE 
DEUTSCHLAND, un diari sense lectors, galindó perdut del 
naixement mort socialista. HAMLET MAQUINA: Tactor que 
fa de Hamlet sense rostre, a Tesquena un mur, el seu rostre 
una paret de presó. Imatges que cap representació podia 
recollir. Marques de camins als aiguamolls que ja antany 
van començar a tancar-se damunt la tomba provisional de 
la utopia, que potser torni a Huir quan el fantasma de l’eco
nomia de mercat, la que desferma Tespectre del comunls- 
me, es girl d’esquena als nous clients mostrant als desHIu- 
rats el rostre de ferro de la seva Hibertat.
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GLÜCKLOSER ENGEL 2
Zwischen Stadt und Stadt 

Nach der Mauer der Abgrund 

Wind an den Schultern die fremde 

Hand am einsamen Fleisch 

Der Engel ich höre ihn noch 

Aber er hat kein Gesicht mehr als 

Deines das ich nicht kenne

DISSORTAT ANGEL
Entre ciutat i ciutat 

Passat el mur de la caiguda 

Vent a les espatlles la llunyana 

Má a la carn solitària 

L’àngel el sento jo encara 

Però ja no té més cara 

Que la teva que jo no conec

ANGEL DE LA DESGRACIA
Entre ciudad y ciudad 

Pasado el muro de la caída 

Viento a los hombros la lejana 

Mano en la carne solitaria 

El ángel yo lo siento todavía 

Pero no tiene ya otra cara 

Más que la tuya que yo no conozco

)de la traducció by Gabriel Bou, 2001

Assajant DER LOHNDRÜCKER. (1987). f o t o ; s ib y l l e  b e r g e m a n n
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LA LLENGUA CATALANA, AVUI
Presentoció

E L  P L E C

El 2001 va ser l’Any Europea de les Llengües. Tots els esdeveniments institu- 
cionalitzats com aquest tenen, en princip , un aspeóte innegablement positiu; 
poden servir d ’excusa per endegar activitats que, potser, no s’haurien portât 
mai a terme.

D’altra banda, l’Escola del Sol va organitzar, ara fa tres anys, un cicle de con- 
ferències sobre la situació del català fora del Principat, sota el títol genèric ó’EI 
català arreu. Aquests dos fets, juntament amb el compromis palés per part de 
Quadern per donar la veu a diferente coMectius que treballen per la nostra llen- 
gua, han estât la gènesi del document que teniu a les mans.

Consta, com podeu veure, de dues parts, diferente però complementàries. 
A la primera, publiquem set articles de reflexiô que parlen, efectivament, de 
Tactual estât de la qüestió de la nostra llengua: al Pais Valencià, a les Nies, a la 
Franja de Ponent, a Andorra, a la Catalunya Nord, a TAIguer i, naturalment, a 
Catalunya. Set treballs especifics que conformen un mosaic generós i signifi- 
catiu.

La segona part és un recull de 15 textes -un per curs, de 3 a 18 anys-, résul
tat d ’una llarga selecciô prèvia en cada una de les escoles participants: TEscola 
del Sol (Educació Infantil i Primària), Ramar 2 (Educació Secondària Obligatò- 
ria) i TEscola Pia de Sabadell (Batxillerat). Els alumnes d’aquests centres han 
escrit, amb total llibertat, les seves impressions sobre alguns dels aspectes 
més importants del món de la imatge: el d buix i la pintura, la fotografia, el cine
ma, la televisió i la publicitat. El résultat ès un conjunt rie però heterogeni de 
registres, générés i tipologies textuels dferents: descripcions breus, petites 
narracions, diàlegs simulata, comentaris personals i, fins i tot, un text teatral.

Els infants de 3 i 4 anys encara no saben escriure. El que us oferim, dones, és 
una aproximada transcripció del que van ser capaços d ’explicar ais seus com- 
panys de 5é de Primària a partir de la fotografia i de la pintura que reprodu'ím, 
que també van servir de referéncia, com comprovareu, en altres cursos. Aquest 
fet justifica que els textos de P-3 i de P-4 siguin més llargs que, per exemple, el 
de P-5, perqué aquest darrer és ja, efectivament, un text escrit.

El llenguatge és un sistema de pensament, un luxe, segons Tencertadíssima 
expressió de Jesús Tusón. Un reflex, també, de les nostres iTIusions i deis 
nostres sentiments. Per tant, molt més que un simple mitjà de comunicació. 
Amb aqüestes págines que teniu a les mans, esperem haver contribuít a 
demostrar-ho.

La revista Quadern i tres escoles de la ciutat. Un treball en equip, utopia enca
ra possible quan el nexe d’unió són la passió i uns intéressés comuns. Un treball 
en equip de tot punt irrealitzable sense la desinteressada coTlaboraciò dels lin- 
güistes que signen els articles del primer bloc i sense Tesforç, també désinté
ressât, de tots els professors i alumnes que han participât en aquest projecte.
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El mes de gener s’ha complert un any de 
l’entrada en vigor de la Liei de regulaciô 
de l’ùs de la llengua oficial, coneguda 
corn a “Ilei del català”, que va venir a 
donar un marc legal concret als aspectes 
dérivais del precepte constitucional 
segons el quai el català és la llengua ofi
cial d’Andorra I va definir els drets i obll- 
gacions que aquest fet comporta per a 
les persones fisiques i juridiques I per a 
les Administracions pùbllques.

Corn sabem eis socis del Centre I eis 
lectors del Dúplex, la nostra entitat, dins el 
seu marc estatutari i en el seu ámbit d’ac- 
tuacló com a assoclacló civil, ha prestai 
des del primer moment una alendó espe
cial a aquesta Ilei, que, malgrat les Insufi- 
ciéncies I les llacunes que hi apreciem, és 
un instrument que, efectivament aplica!, 
pot contribuir al redreçament de l’ús 
públlc del català.

Al cap d’un any de l’entrada en vigor de 
la Ilei, potser no és el moment encara de 
fer un balanç de la seva apllcació. Però sí 
que, en aquest primer aniversari, volem 
expressar alguns fets que ens preocu
pen. El principal es va donar el mes d’oc- 
tubre, quan el Govern va prendre l’acord 
d’autoritzar la realitzacló deis exámens 
teórics per a l’obtencló del permis de con- 
duir de forma optativa en cinc llengües. El 
Centre va considerar que aquest fet era 
contrari a facilitar la Integracló deis immi
grants, I, a més d’emetre una declaració, 
vam encarregar un estudi jurídic que, un 
cop obtingut, vam Iliurar al cap de 
Govern, a qui vam expressar la nostra 
preocupació pel fet que la mesura presa 
pel Govern no solament contradiu l’espe- 
rit sinó que transgredelx diversos articles 
de la Liei de regulacló de l’ús de la llen
gua oficial I del matelx Codi de CIrculació.

Les nostres inquietuds sobre l’aplicacló 
de la Ilei es veuen mitigades per una bona 
noticia que el Servel de Política 
Lingüística ha fet pública el mes de 
febrer. En efecte, quan falta menys d’un 
any perqué s’esgoti el termini que la Ilei 
dóna a les empreses per adaptar-se a la 
disponibllitat lingüística del personal des
tinât a l’atencló al públlc, s’ha anuncia! la 
decisió governamental de portar a terme 
una campanya informativa prop de l’em-

LA LLENGUA CATALANA. AVUI
Lo Ilei del ca ta là  
al Principot d Andorra
Àlvar Valls
President del Centre de Cultura Catalana del Principal d’Andorra

presariat a fi de recordar la Imminéncla de 
l’obligat compliment d’aquest previsió 
legai i la necessitai de preparar-s’hi, tot 
facilitant algunes eines bàsiques com és 
la realitzacló de cursos de reciclatge. 
L’edició de la Ilei i de diversos opúsoles 
adreçat a la societal en general i als immi
grants que arriben a Andorra en particu
lar, recordant eis préceptes legáis, si bé 
era una necessària tasca informativa, no 
suplía el treball especific per part del 
Govern per facilitar al màxim l’observança 
de la disponibilità! lingüística en el temps 
previst.

Des de la nostra habituai actitud cons
tructiva i col-laboradora, felicitem el 
Govern per aquesta iniciativa i albora ens 
permetem recordar la necessitai que les 
Administracions públlques actuïn en tots 
els seus servéis amb un rigor exemplar en 
l’observança dels préceptes legáis.

Liei del català: L’hora de la veritat
Els primers dies de gener entraran en 

vigor definitivament les disposicions de la 
Liei de regulació de l’ùs de la llengua ofi
cial relatives a l’obligatohetat de totes les 
empreses del país d’atendre el públlc en 
català si aquesta és la llengua en qué 
s’expressa el client.

Una cosa tan normal i de sentit comú, 
práctica habitual a tot arreu, com és el fet 
que els empresaris disposin per a l’aten- 
cló al públlc personal capacita! per 
entendre i parlar la llengua pròpia i oficial 
del país, s’ha vist envoltada a casa nostra 
d’una auréola d’excepcionalitat, com si 
per a alguns sectors entre aquells ele
ments que conformen alió que s’anomena 
les bones pràctiques comerciáis -  la 
bona mercadería, la higiene, l’amabllitat- 
no hagués de figurar també el respecte a 
la llengua nacional, de manera que cap 
andorrá no s’hagi de sentir dintre casa 
seva com si fos un estranger. És per aixó

que l’anomenada Ilei del català, pel que 
fa a aquest punt, ha tingut i té raó de ser.

Aquells empresaris que anteriorment no 
havien tingut en compte l’obligació moral 
de l’atenció al públic en la llengua del 
país han disposât de dos anys per prepa- 
rar-se a fi de complir l’obligació legal. 
Sabem que són molts els qui s’hi han pre
para! -  facilitant l’aprenentatge oral del 
català per part del seu personal -  i sabem 
també que alguns altres no han donat a 
aquest fet la importáncla que merelx.

I bé, les liéis hi són perqué es complei- 
xin, i la Ilei del català no ha de ser una 
excepció. Pel que fa a la disponibllitat lin
güística en el comerç, l’hotelerla, el turis
mo í altres servéis, a partir del gener 
ningú no podrá al-legar ni falta de temps 
ni falta de mitjans per complir-la: els ser- 
veis gratuits del Govern han atés totes les 
demandes d’Inscripcions als cursos de 
català oral, que han estât ampllats als 
últims mesos.

És per aixó que fem una crida perqué 
tots aquells ciutadans I clutadanes d’An
dorra que tenen el català com a llengua 
materna i habitual no renunciín al seu ús 
en les seves relaclons amb qualsevol esta- 
bliment o servei d’atenció al públic, i que, 
en cas de trobar-se amb una desatenció 
lingüística, exigeixin l’atenció en català, i, 
en cas que aquest no es produeixl, ho 
facin saber als servéis de govern o bé al 
Centre de la Cultura Catalana, que, d’a- 
cord amb els seus objectius de defensa 
de la llengua, té la volunta! d’actuar com a 
entitat coMaboradora deis poders públics 
en aquesta tasca específica de normalit- 
zació lingüistica.

No és, l’actitud del Centre, una actitud 
fora de lloc, ni té ni tindrá la nostra entitat 
un afany persecutori o desintegrador. Al 
contrari, es tracta d’una volunta! integra- 
dora, i, en el limit, simplement d’una qües- 
tió de drets I de dignitat. | L
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f l cotalo a la Cotolunua Nord

Joan Jaume Prost

Sítuació
La llengua catalana parlada al nord-est del PIrIneu s’extén 

dins una zona de forma triangular. Triangle amb una base 
(70 km) limitada pel Mediterran! a l’est. A oartir d’aqui, eis 
dos costats s’apropen a mesura que anem cap a l’oest I a 
140 km de la costa s’ajunten a la frontera andorrana.

Avui anomenaré aquest territori Catalunya-Nord, perqué 
és el que defineix més bé la seva situació dins l’Europa d’a- 
vui I la seva poblado. Amb les font d’infornaciô que tenim, 
utilitzarem la denominació estatal de Pirineus-Orientals.

El marc administratiu o politic
Catalunya-Nord té uns limits administ'atius o politics 

dibuixats per la seva historia. Hi ha una realitat histórica for
jada pels segles compartida amb d’altres paísos catalans.

Catalunya-Nord comprén el Reselló, el Vallespir, el 
Confient, la Cerdanya i el Capcir.

Catalunya-Nord, avui, té 365.000 habitants.

Després de la Revolució francesa s'hi va afegir la 
Fenolleda per a formar el departament dels Pirineus- 
Orientals. Aquest marc departamental va ser l’únic marc 
administratiu reagrupant aqüestes cornaques, i aixô dins 
el conjunt de l’Estat francés fins als anys seixanta. Des de 
fa prop de 40 anys, apareix un altre estât administratiu a 
més del departament que és la Regió. El departament va 
formar amb quatre altres départements la regió 
Llenguadoc-Roselló, regió sobretot administrativa amb 
pocs poders politics. Per donar un exemp e de l’autonomia 
de les regions a França, imaginen que el pressupost de les 
22 regions franceses és inferior al pressupost de la 
Generalität de Catalunya. Amb l’adhesic d’Espanya a la 
Comunitat Europea, el marc dels Paísos Catalans, sobretot 
a nivell cultural, va ser més present.

Quina és la situació de la llengua avui a Catalunya-Nord?

Per parlar concretament i amb dades tenim dues enques- 
tes realitzades per la Regió Llenguadoc-Rosselló a final del 
1997, publicada el 1998 en els Actes del Xlé CoMoqui de la 
FLAREP el tema del qual era “Ensenyar en llengua regional 
a l’escola pública”.

Era la segona enquesta realitzada per aquesta entitat 
administrativa amb seu a Montpellier que confirmava més 
o menys la del 1993.

Els ensenyaments principals d’aquesta enquesta són de 
tres ordres:

- sobre les práctiques i les competéncies
- sobre l’ensenyament
- i sobre representacions

Les práctiques i les competéncies
55% de la població (de la zona catalanoparlant deis 

Pirineus-Orientals, és a dir sense la Fenolleda de parla 
occitana o de parlars de transició) declara entendre el 
catalá.

Oomentaris: Més el municipi és petit i més la taxa dels 
que declaren entendre-la és elevada, sobretot si són agri- 
cultors. Oal subratllar que el 17% de la gent en contacte 
amb la llengua catalana declaren tenir molta tirada per 
amb la llengua catalana.

34% de la població declara “saber parlar” el catalá.
Comentaris: Els homes són més nombrosos que les 

dones a declarar saber parlar en catalá.
Més les persones són grans més la taxa dels que decla

ren saber parlar catalá és elevada fins a 54 anys.
Més el temps de residéncia és llarg en els Pirineus- 

Orientals més la taxa de la gent que declaren saber par
lar catalá és important 58% dels que sempre hi ha viscut 
declaren saber parlar.

16% de la població declara parlar sovint o cada dia el 
catalá dins els Pirineus-Orientals.

Oomentaris: La taxa dels que parlen sovint catalá o cada 
dia és més elevada pels homes (56%) que per les dones 
(34%).

Dins els municipis de menys de 5.000 habitants el 53% 
deis que saben parlar catalá, el parlen cada dia. Aquesta 
taxa és de 45% si els municipis tenen entre 5.000 i 10.000 
habitants i de 34% a Perpinyá.

39% de la població declara saber llegir el catalá dins els 
Pirineus-Orientals (fins i tot amb dificultats).
Comentaris: Més les persones són grans, més saben lle
gir el catalá

Í5 / Í7 18124 25134 35144 45¡54 55164 65 i m és

40% 31% 32% 47% 62% 58% 70%
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5% de la poblado dels Pirineus-Orientals declara llegir 
sovint 0 cada dia en catalá.

11% de la poblado declara saber escriure en catalá.

46% de les persones de l’enquesta delcaren que llur 
pare o/i llur mare saben o sabien parlar catalá.

Comentaris: Amb els joves (15/24 anys) la taxa de les 
persones que tenen almenys un deis pares que parlen 
catalá, és la més baixa (39%) i amb els 45/65 anys és la 
més elevada.

Tendéncia: Més la gent tenen lligams amb el catalá i 
més la taxa de persones que declaren que llurs pares el 
saben parlar és important 43% de la poblado declara 
que un deis seus avis, materns o paterns, sap o sabia 
parlar catalá.

22% deis pares delcaren que llurs nins saber parlar 
catalá (i 28% declaren que només l’entenen).

Comentaris: En els municipis de menys de 1.000 habi
tants la taxa és de 46%

En els municipis de 1.000 a 10.000 habitants la taxa és 
de 16% a 19%

A Perpinyá la taxa és de 22%

Ensenyament
17% de la gent que no entén gens el catalá declara 

desitjar aprendre’l.
Observacions: La taxa és més elevada per les dones 

(21% ).

22% de la gent que entén almenys uns mots de catalá 
declara desitjar perfeccionar-se en aquesta llengua.

Observacions: El desig és el més fort amb els 25/44 
anys (32% a 34%).

62% de la població declara que desitjaria o hauria 
desitjat que els seus nens aprenguessin el catalá.

Observacions: aquesta població es reparteix de la 
manera següent:

36% desitgen per a llurs nens una iniciació a la llengua 
catalana

26% voldríen que llurs nens puguin estudiar el catalá 
com a assignatura

29% voldríen que llurs nens puguin seguir una escolari- 
tat bilingüe

29% no trien cap modalitat d ’aprenentatge de la llengua 
catalana

Observacions: Són els pares agricultors, artesans, 
comerciants i caps d’empresa que desitgen sobretot que 
llurs filis tinguin un ensenyament de la llengua catalana 
amb (75% i 73%).

És en els municipis de menys de 1.000 habitants que la 
taxa és la més forta (73%).

Són els pares de 25/34 anys que tenen la taxa la més 
elevada 75% (i després els de 18/24 anys amb 63%).

Representacions
38% de la població pensa que la práctica de la llengua 

catalana va disminuint di s el departament en canvi 24% 
pensa que la seva situado s’ha estabilitzat i 24% pensa 
que la llengua catalana és en progressió.

48% de la població declara ser molt o bastant lligada al 
catalá (molt 20%, bastant 28%).

Observacions: Més el municipi és petit i més les perso
nes es diuen lligades a la llengua catalana.

Més el municipi és important i més les persones diuen 
no tenir cap lligam amb la llengua.

Són les persones amb més temps de residéncia ais 
Pirineus-Orientals que es diuen més lligats a la llengua 
catalana.

Són les persones amb menys de 10 anys de residéncia 
que tenen la taxa la més elevada deis que declaren no 
tenir cap lligam amb la llengua.

65% de les persones que han passât llur infáncia a la 
Regió Llenguadoc-Roselló declaren esser lligats a la llen- 
gua catalana.

68% de la població desitja el desenvolupament de les 
retolacions bilingües (francés-catalá)

Són els 18/44 anys els que desitgen més retolacions 
bilingües 75%

Comentan general: La pérdua “natural” de locutors 
deguda a l’envelliment de la població no és compensada 
(encara) pel desenvolupament de les ecoles o classes 
bilingües.

La seva transmissió
Fora d’unes excepcions no hi ha transmissió familiar, 

tanmateix existeix un fenomen de re-apropiació paraMIe- 
ment a un fenomen migratori per part de gent gran del 
nord de França (1 ). Será el paper de l’escola, sobretot de 
l’escola pública degut al nombre de nens que s’hi esco- 
laritza dins tot Catalunya-Nord.

Escola i Mengua
La llengua catalana no va tenir cap suport en el sistema 

educatiu a França. Fins ais anys 50 va ser reprimida a 
l’escola pública com totes les altres llengües minoritáries.

És a partir deis anys 50 que la llengua catalana com una 
bona part de les altres llengües “regionals” a França va 
tenir la possibilitat d’integrar-se dins els horaris escolars 
(Llei Deixonne 1951).

La circular ministerial n-82-261 del 21 de juny de 1982 
dita “circular Savary” va donar Hum a l’ensenyament bilin
güe a l’escola pública. Ais anys 90 malgrat la circular 
ministerial n-95-086 del 7 abril de 1995 dita “circular 
Bayrou” que defineix per primera vegada la forma i el 
contingut de l’ensenyament bilingüe pel parvulari fins al 
batxillerat. Aquest ensenyament es vol a paritat, paritat
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horari amb l’objectiu de permetre un nivell en llengua 
regional que s’apropia el més possible del nivell del 
francés. L’organització pedagògica era triada pel perso
nal docent, es podia escollir el principi d ’un mestre per a 
cada llengua o d ’un mestre per a les dues llengües.

Cal notar també que dins una mateixa escola hi ha molt 
sovint una línia bilingüe i una línia no -bilingüe, és a dir, 
totalment en francés. El compromis anunciat a diversos 
nivells per l’Estat i les col-lectivitats territorials per a la 
promocié de les llengües i cultures regicnals en el marc 
de contractes Estat/Regié, l’implicacié del serve! d ’en- 
senyament püblic d’educacié mai ha sigut a l’ordre del 
dia i encara menys una Priorität.

Aquest ensenyament bilingüe, desenvolupat sota el 
control del Minister! de l’Educació Nacional era és reco- 
negut com un ensenyament “ais marges”. En realitat, l’en- 
senyament bilingüe dins el servei públic era més aviat 
tolerat que realment organitzat. Va encontrar oposicions i 
blocatges interns per part dels ensenyants, d ’uns sindi- 
cats, de directors d ’escola i a vegades d’inspectors. És 
un sistema basat sobre el voluntariat de es families amb 
poc sosteniment per part del elegits, tot això malgrat una 
demanda social real.

Això explica el desenvolupament lent o nul d’aquestes 
Unies bilingües, a totes les regions de Franga i sobretot a 
Catalunya-Nord. La Inspecció Acadérriica va realitzar 
l’any 1995 una enquesta per saber quin serien els pares 
interessats per inscriure llurs nins en classes bilingües. 
Les respostes van ser tan favorables (rrés de 35% deis 
pares van respondre favorablement) que l’enquesta va 
quedar arraconada dins un calaix de la Inspecció!.

Un nou marc escolar
El Ministre de l’Educació Nacional, Jack Lang, amb l’aju- 

da d’uns deis seus consellers i director de l’ensenyament 
escolar Jean-Paul de Gaudemar van impulsar, amb la 
publicació al BOEN n-33 del 13-9-2001 es a dir el Butlleti 
Oficial de l’Educació Nacional de l’Estat Francés (mit- 
jangant texts que legislen) l’ensenyament en immersió, 
l’ensenyament bilingüe amb paritat horaria i la formació 
d’ensenyaments habilitate per a impartir classes en catalá.

Sobre el terreny certes coses van carviar amb alguns 
inspectors de l’Educació Nacional que tenen una visió de 
les llengües regionale diferente de la deis seus prede
cessors. Al principi dels anys 90 encara era comú de 
sentir per part dels responsables locals de la xarxa edu
cativa... 'Ara, quin canvi, tenim exemples d’inspectors en 
diverses regions que parlen la llengua “regional” amb els 
mestres i amb els alumnes!

Enguany, unes noves oposicions per entrar a l’Escola 
de Mestres i seguir una formació amb capacitat en catalá 
comencen de funcionar.

Al BOE n-19 del 9-5-2002 van ser publicades les últimes 
decisions preses per Jack Lang uns dies abans de deixar 
el seu càrrec ministerial a final d’abril de 2002. Aquest 
BOEN indica els dispositius previstos per obrir classes en 
inmersió en llengua regional a l’escola pública.

No podem dir quin desenvolupament tindran els dispo
sitius reglamentaris, ja que els jacobins faran pressió per 
frenar corn sempre amb recursos a prop del tribunal 
Constitucional...

Quin futur a Franga? Quin futur en els Países Cata
lans? Quin futur dins l’Europa?

Será compartit amb el que passerà a Catalunya-Sud i als 
Països Catalans en general, una preséncia més forta al 
nivell europeu seria una palanca per una preséncia més 
forta del català al carret i en la societat nord-catalana.

La situació de no-dret de les llengües regionais a 
Franga, no podrá seguir amb el mateix mare institucional. 
Les darreres eleccions d’abril 2002 a Franga han signifi- 
cat un bloqueig del joc institucional. Una altra distribució 
dels poders amb més descentralització amb un millor 
reconeixement del fet regional haurà d ’influir cap a un 
estatut de la llengua regional. Recordern que Franga és 
encara un dels darrers països de la Unió Europea (també 
Irlanda, Grècia, Suècia o els Països Baixos) a no perme
tre als Parlaments regionais de tenir competències legis
latives.

’Quatre o cinc vegades per setmana la televisió france
sa ens envia, indirectament jubilats o futurs jubilats 
cap a la plana del Reselló. Al moment de la meteo, el 
presentador dóna les temperatures de diverses ciu- 
tats del nord, de l’est i d ’altres llocs i molt sovint acaba 
deient “...després 5- a París, i 6- a Lió temperatura 
més dolga, més agradable a Perpinyá amb 1®” 
...mentalment són desenes i desenes de jubilats de 
Franga endins que dibuixen el projecte de “baixar” 
cap al sud, sense lligam familiar, sense intereses 
sovint pels seus habitants, només pel sol i la proximi- 
tat del mar. ^

Conferéncia (maig de 1999)
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Notes sobre la historio social de 
lo llenguo cotolono o l'fìrogó
Héctor Moret
Professor de llenguo i literatura catalanes

EIs limits de la comunitat catalanôfona d’Aragô
A l’inici de la descripcié, ni que siga de manera aproxi

mada, de la historia social -si més no la més recent- de la 
llengua catalana a l’Aragô, convindrà definir l’abast 
geogràfic del territori sobre el qual s’ha d ’ocupar aquesta 
exposició.

Els limits orientals del territori en qüestió son prou clars: 
allá on acaba, per l’occident. Tactual administrado de la 
Generalität de Catalunya comença TAragó de llengua 
catalana, TAragó catalanòfon. Els confins occidentals d’a- 
quest mateix territori són, en canvi, més imprecisos; si ens 
centrem en allò que li hauria d’ésser essencial -la  llengua- 
els limits no són gens nitids en el sector nord ja que el pas 
del català a Taragonès no és sempre ciar i net. Les iso
glosses que separen el català d’altres varietats románi- 
ques peninsulars no coincideixen gairebé mai al nord de 
Tamarit de Llitera. Pel contrari, al sud d’aquesta Vila la fron
tera lingüistica ja és clara del tot: un atapit feix d ’isoglosses 
separa nitidament les localitats de llengua catalana de les 
de llengua castellana.

Si ara ens ocupem d’allò que no és, en principi, essencial 
en la definició del territori -els limits no lingüisticoadmini- 
tratius- la cosa es complica força. Aixi, el govern de 
TEsglésia va fer, fins al mes de juny de 1998, que bona part 
d ’aquest territori -totes les poblacions de llengua catalana 
de la provincia d ’Osca- depenguessen durant més de vuit 
segles de la seu episcopal de LIeida. També Tabast dels 
servéis d’assisténcia sanitària radicata a LIeida s’endinsa, 
ara per ara, en la provincia d’Osca molt més enilà dels 
limits lingüistica i administratius. L’àrea d’influéncia directa 
de la capital del Segrià en el comerç, serveis i Heure 
coMectiu s’estén, dins de la provincia d’Osca, molt més 
enllà de qualsevol limit lingüistic o administratiu. En defini
tiva, la ciutat catalana de LIeida fa en Tactualitat, corn a 
gran centre d ’atracciô comercial i de serveis, d ’autèntica 
capital regional de bona part de les comarques orientals 
de la provincia aragonesa d’Osca.

En canvi, al sud de TEbre els limits de tot tipus -llevat dels 
lingüistics- vénen a coincidir, a grans trets, amb els que 
separen en Tactualitat administrativament Catalunya 
d’Aragô. Si bé les poblacions de Gandesa i Mòra, i en 
menor mesura les ciutats de Tortosa i Reus, encara són

centres d ’atracciô per a part dels habitants de Tàrea meri
dional de TAragó de llengua catalana, les d ’Alcanyis i Casp 
-poblacions castellanôfones d ’Aragô- són les que fan 
d ’autèntiques capitals comarcáis, montre que la ciutat de 
Saragossa fa, cada dia més, de gran centre d’atracciô 
comercial i de serveis de tôt el Matarranya.

Si deixem de banda les divisions administratives, les 
poblacions de TAragó de llengua catalana s’acostumen a 
presentar agrupados, a grans trets i de nord a sud, en qua
tre comarques: la Ribagorça, la Llitera, el Baix Cinca i el 
Matarranya.

Caractéristiques de la comunitat 
catalanôfona d’Aragô

Un cop délimitât sumàriament el territori de TAragó cata- 
lanôfon s’ha d ’assenyalar que aqüestes comarques es tro- 
ben en els extrems orientais de les tres provincies en què 
modernament s’ha fragmentât administrativament TAragó, 
de tal manera que conformen una estreta franja geolin- 
güística de gairebé 250 quilómetros de llargària i d ’uns 
trente d’amplada máxima. Una franja, que mai no ha cons- 
tituït una unitat histórica de carácter politicoadministratiu 
articulada en si mateixa, formada per una seixantena de 
municipis marcadament rurals d ’escassa poblaciô, mal 
comunicats entre élis i amb economies, aspectos socio- 
culturals i tradicions no sempre coincidents.

Aixi dones, quan parlem de TAragó catalanôfon ens refe- 
rim a un territori que supera de poc els 5.000 km  ̂ -que 
compta amb una poblaciô d ’encara no 50.000 persones, 
poc menys d’un 5% de la poblaciô total d’Aragô-, que té 
corn a elements unificadors un de clarament lingüistic: la 
major part dels seus habitants tenen el català corn a llengua 
general de la comunicació oral no formai; i un de carácter 
politicoadministratiu: els municipis de conformen aquest 
territori són incloses, almenys des de fa set segles, dins de 
la unitat politicoadministrativa coneguda amb el nom 
d’Aragô. Creiem que també cal incloure corn a tercera 
característica -compartida per bona part dels membres 
d’aquesta comunitat lingüísticoadministrativa- una de neta- 
ment sociolingüística: la profunda digiôssia que fins fa poc 
ha fet - i en gran mesura encara continua fent- del català la 
llengua de comunicació oral en els aspectes més quoti
dians de les relacions socials de la major part dels seus
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membres, llengua alhora bandejada gairebé del tot de tots 
els àmbits formais i més prestigiats de la societat: adminis- 
tració, escola, església, mitjans de cornunicació, etc.; 
diglossia que, pel contrari, ha fet del castellá la llengua oral 
i escrita dels àmbits formais, de les relacions socialment 
més prestigiados; si més no en época moderna.

L’ús social de la llengua en temps recents
Tot indica que, de fa segles, el català ha estât l’ùnica 

llengua que s’ha transmés a tot l’Aragé catalanéfon de 
pares a fills, transmissió, en general, sense defeccions a 
favor del castellá.

Cal assenyalar que, per diverses raons, sempre -en els 
últims cent cinquanta anys volem dir- hi ha hagut diferente 
colxiectius de residents a les localitats de l’Aragó de llen
gua catalana (alguns representante de les professions 
liberals, funcionaris de l’administració estatal, immigrants 
originarie de poblacions castellanòfones -sobretot a 
Fraga, al Baix Cinca-, membres no catalanoparlants de 
matrimonie lingüísticament mixtos, etc.) que tenen la llen
gua castellana corn a pròpia, la quai usen oralment en les 
relacions amb la resta de conciutadans catalanoparlants, 
els quais, obviament, entenen el castellá. També cal dir 
que sovint els grups d ’emigrante castellanoparlants entén 
en general, després d’anys de residéncia en el territori, el 
català local.

Es fa difícil dir quin pot ser el percentatge de residents 
actuals no catalanoparlants d’aquest territori perqué mai 
no s’ha fet un cens lingüístic fiable a 1’A ‘agó, no obstant 
això ens arriscarem a apuntar que, en ccnjunt, dificilment 
superará el 10% de la població total de les comarques 
catalanòfones d’Aragó.

Entre els aragoneses de llengua catalana no s’observa 
en l’actualitat cap diferéncia social a partir de la llengua 
emprada oralment. Aixi dones, en general, tant parlen en 
català, posem per cas, els empresaris, els metges, els 
farmacéutics i els rectors parroquials -si sén d’origen 
catalanoparlant- corn els membres de families obreres i 
pageses.

Si bé en l’actualitat el català és la llengua emprada oral
ment per la major part de la població d’aquestes comar
ques, el castellá continua essent, tal corn ja s’ha dit, la llen
gua d’ùs gairebé exclusiu en els àmbits formais i escrits, 
fret d ’un heterogeni i réduit -encara que cada dia més 
nombrés- coixlectiu de persones motivades en la defensa 
i dignificacié de la llengua i la cultura d’aquest territori, les 
quais empren el català en els escrits de carácter privât i, si 
hi ha oportunitat, també en els de carácter públic.

No hi ha memòria que el català, fins fa poc, s’hagués 
emprat mai, ni oralment ni per escrit, en els actes oficiáis i 
cerimoniais que s’han célébrât en aqüestes comarques. 
Tampoc es té memòria d’un ús formal del català a l’escola. 
No cal dir que l’administració pública (estatal, autonómica.

provincial i municipal) s’ha comunicat per escrit sempre en 
castellá amb els ciutadans d ’aquestes comarques.

L’ús de llengua in illo tempore
Pel que sabem, trobem documentada la catalanitat lin

güística d’una part prou important de l’Aragô des del 
mateix moment de la formado d’aquest territori historic, al 
segleXII, corn a unitat politicoadministrativa, gràcies al tes- 
timoniatge implicit de la documentació administrativa i, 
sobretot, paraoficial redactada en català -en algún cas 
fins ben entrât el segle XVII- conservada en els arxius 
municipals i parroquials de força poblacions de les comar
ques orientals d ’Aragó.

Si bé des del primer moment en qué les llengües romàni- 
ques comencen a substituir el llati, tant en l’administraciô 
civil corn en l’eclesiàstica, el castellá és present, al costat 
de l’aragonés i el català, no serà fins ben entrât el segle 
XVII que el castellá es farà quasi omnipresent en la docu
mentació de l’Aragô catalanôfon. Amb la victória del pré
tendent borbónic en la guerra de Successió de 1702-1714, 
s’instucionalitza la desaparició del català - i de l’aragonés- 
de tot document générât des de l’Aragô. Aixi trobem que el 
segle XVIII, tot el segle XIX i bona part del XX no és sinó 
una continuació i accentuació d ’una situació que només es 
pot qualificar com de diglóssica ja que el castellá, ignorât 
per la gran majoria de la població de l’Aragó catalanôfon, 
esdevé la llengua escrita -llengua de prestigi- de l’admi- 
nistració civil, de l’Església, de l’escola, etc., és a dir, llen
gua de les relacions més formais; mentre que el català, 
conegut i emprat oralment per quasi tothom, es manté 
apartat del tot dels àmbits formais i més prestigiats de les 
relacions socials.

La Renaixença, el moviment sociocultural que a partir de 
mitjan del segle XIX revitalitzà, amb major o menor Intensi
tät, l’ús, si més no literari, de la llengua catalana a gairebé 
totes les regions del domini lingüístic, no tingué cap mena 
de repercussió en les comarques aragoneses de llengua 
catalana, perqué cal dir que a l’Aragó no ens trobem 
davant d ’un cas com el de les liles Balears o el del 
Principat de Catalunya, territoris histôrics que, en conjunt, 
tenen, i sobretot tenien en el segle XIX, el català corn a llen
gua prôpia de la major part dels seus habitants, territoris 
que comptaven amb un passât estretament Iligat a aques
ta llengua; cosa que no tenien, o millor dit, cosa que no es 
va voler destacar des de l’Aragô culte i oficial -profunda- 
ment castellanitzat-, les comarques aragoneses de llen
gua catalana.

L’inici del canvi
A les acaballes de la dictatura franquista la situació de 

profunda i contrastadle digiôssia, observada -o  intuida- 
per la totalitat d ’estudiosos i viatgers lletraferits que fins Ha
vers s’havien acostat al territori (ús ben viu del català local 
a l’ámbit oral, col-loquial i familiar, al costat de l’ús del tot 
del castellá ais àmbits formais i escrits), va començar molt
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timidament a canviar a favor d ’una major presència del 
català en determinate àmbits formais.

Una de les causes principals d’aquest lentissim canvi 
estigué motivada pel fet que el major grau de desenvolu- 
pament economic d ’aquestes comarques -provocat, 
durant l’ùltima década del franquisme i primer postfran
quisme, per la mecanització i modernització, sobretot a la 
□itéra i el Baix Cinca, de les explotacions agràries- va fer 
que moites families de l’Aragô catalanôfon, poguessen 
assumir l’important cost economic que representava donar 
estudis superiors -universitaris en molts casos- ais seus 
membres més jóvens, estudis que en general es duien - i 
es duen- a terme dins del domini lingüístic català. Això va 
afavorir, a partir de començaments dels anys setanta, l’a- 
parició d’una reduìda elit cultural que, d ’alguna manera, 
prengué consciència de la identidat lingùisticocultural d ’a- 
questa part de l’Aragó. A aquest migrât grup d ’estudiants 
formats a Catalunya se li van afegir, en la defensa de la 
catalanitat lingüística de les seues poblacions d’origen, 
bona part dels emigrants -que en la década del seixanta 
augmentaren de manera espectacular a causa de la pro
gressiva mecanització de les explotacions agràries-, que 
en gran part es dirigiren a les comarques industrials de 
Catalunya, emigrants que en retornar, ni que fos temporal- 
ment, als llocs d ’on eren originarie, ho feien amb un bagat- 
ge sociocultural que incloïa, sovint, una torta identificació 
amb els territoris que els havia acollit i amb llur llengua i 
cultura, que, essencialment, coincidien amb les de llurs 
poblacions d ’origen. Aquests dos grups socials de pobla- 
ció originaris de l’Aragô catalanôfon (l’emigraciô a 
Catalunya i eis estudiante universitaris) serán els que pro- 
tagonitzaran eIs primers impulsos socials en defensa i dig- 
nificació de la llengua catalana a l’Aragó.

Un tercer factor que va incidir en l’aparició d’una nova i 
incipient consciència lingüística entre molts dels aragone
ses catalanoparlants és el procès de normalització lingüís
tica que, en especial des de l’adveniment de la democrá- 
cia, es du a terme a Catalunya, i en menor mesura, al País 
Valenciá, sobretot a partir de l’apahció progressiva de mit- 
jans de comunicació (rádios i cadenes de televisió en 
especial) en català -que també són captate a l’Aragó cata
lanôfon-, cosa que facilità també, de retruc, la identificació 
del parlar local amb la llengua catalana.

Així dones, no és d’estranyar que a la mort del general 
Franco els primers - i minoritaris- intents organitzats en 
defensa de la llengua catalana a l’Aragó estessen radi
cate, en un primer moment, a Barcelona i protagonitzats 
per estudiante i emigrants a la capital de Catalunya. Però 
albora, i en paralxiel, al territori mateix també es comença- 
ren a organitzar en aquesta defensa els jóvens estudiante 
formats a Catalunya o sota la influéncia d’aquesta regió 
histórica, al costat de companys d’edat que havien romás 
en el territori. A la segona meitat deis anys setanta sorgei-

xen unes primeree associacions, certament molt minorità- 
ries i amb escasea incidéncia en el conjunt de la població 
de l’Aragó de llengua catalana que tingueren un paper, 
malgrat tot, prou destacadle, en el desvetllament de la 
consciència lingüística, i política, en defensa de la llengua 
i la cultura catalanes d ’Aragó.

El xapurriadisme
Si una part important de la societat civil de la comunitat 

de l’Aragô catalanôfon s’organitzava, ni que fos d’una 
manera precària, en la defensa i la dignificació de la llen
gua i la cultura catalanes d’Aragó, una altra part s’intenta
va organitzar al voltant de la idea de veure els parlars 
locals, en un ciar intent de secessionisme lingüístic, corn a 
sistemes lingüístics amb escasses, o nuMes, coincidèn- 
cies amb la llengua catalana.

Aquesta actitud respon, en part, al fet que bona part de la 
societat de l’Aragô catalanôfon molt sovint no es reconeix 
corn a part integrant de la comunitat lingüística catalana ja 
que identifica la nació/regió amb el fet de parlar una llen
gua determina, i per tant, ells que són aragoneses - i Aragó 
és una unitat politicoadministrativa en qué el castellò és 
parlât i emprat en tots els àmbits per la immensa majoria 
deis seus habitants- no poden pariarei català, llengua que 
és un tret -potser el més evident- definitori i identificador 
de Catalunya, la unitat politicoadministrativa veína.

Si fa no fa és la mateixa actitud que encara avui en dia tro- 
bem en part de la societat del País Valenciá, actitud que 
s’ha popularitzat amb l’etiqueta de blaverisme, i que en el 
nostre cas -les comarques nord-orientals d ’Aragó- podrí- 
em qualificar de xapurriadisme ja que sovint els defensors 
d ’aquest programa secessionista emprem el terme xapu- 
rriat/xapurriau -amb la idea de sistema lingüístic barrejat i 
amb escás prestigi social- per a referir-se al conjunt de les 
parles locals de l’orient aragonés.

El llarg procès legislatiu i institucional.
Primera part.

Mentre que durant els anys de la transició de la dictadu
ra franquista a la democràcia formai bona part de la socie
tat civil de l’Aragô catalanôfon s’organitzava en la defensa 
de la llengua catalana a l’Aragô, els diferents estaments de 
l’administraciô aragonesa mantenien la tradicional postura 
d’ignorar del tot -quan no amb clara i ferotge oposició- el 
fet lingüístic català de l’Aragó. La premsa aragonesa 
també, llevat d’algunes excepcions, continuava mantenint 
seculars posicions fóbiques envers el català d’Aragó.

Així trobem que no ha d’estranyar gaire que a l’Estatut 
d ’Autonomia d ’Aragó de 1982 el català, i l’aragonés, no 
siguen mai esmentats com a tais i, per tant, no se’ls reco- 
nega cap tipus d ’estatus legal. Malgrat aixó s’ha de dir que 
en el article 7 de l’esmentat estatut d’autonómia s’assenya- 
la que “ les diverses modalitats lingüístiques d ’Aragó gau- 
diran de protecció com a elements integrants del seu patri-
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moni cultural i historie”, i que en el 35 -parágraf 23- s’in- 
clou entre les competéncies de la comunitat autonómica 
aragonesa “ la cultura, amb especial referencia a les mani- 
festacions peculiars de l’Aragó i a les seues modalitats lin- 
güístiques, vetllant per llur conservació i promovent-ne 
l’estudi”. A partir d ’aquests parágra^'s de l’Estatut 
d ’Autonomia d’Aragó es pot entendre que, si es voi, el 
govern autonòmic hauria de prendre mesures positives en 
defensa del catalá - i de l’aragonés- com són la implanta- 
ció de l’ensenyament del catalá - i fins i tot l’ensenyament 
en catalá- en els centres escolars de l’Aragó catalanófon, 
el foment de la preséncia del catalá ais mitjans de comu- 
nicació, l’edició de textos -d ’ensenyament, de creació 
literáha, d’investigació, etc -  en catalá, l’ús de la toponimia 
autòctona, etc., ja que tot plegat s’entén cue contribueix a 
una efectiva protecció i conservació de les llengües mino- 
ritzades de l’Aragó.

Tanmateix, no será fins l’any 1983, amb el primer govern 
autonòmic aragonés, que des de l’admiristració s’inicien 
-tímidament- els primers intents d ’aproximació a la realitat 
lingüística i cultural de la Franja Oriental d ’Aragó, tal com 
des de Saragosa es comenga a conéixer aquest territori 
de llengua catalana.

Així cal ressaltar, com a fet positiu per a la dignificació i 
reconeixement de la llengua i la cultura catalanes d’Aragó, 
la política lingüística que dugué a terme el Departament 
d ’Educació i Cultura de la Diputació General entre els 
anys 1983 i 1987 sota la dirocciò del conseller José R. 
Bada Panillo; política -certament ben poc agosarada però 
que suscitò una agra polémica en el si de la societat de 
l’intehor d ’Aragó, la qual s’hi mostrò ferotjament contrária- 
que, també amb la intervenció directa d ’alguns ajunta- 
ments de l’Aragó catalanoparlant i l’esforg de nombroses 
persones motivados en la defensa i la dignificació social 
del catalá a l’Aragó, mená -com a realitats més detaca- 
bles- la creació de la colxiecció de Ilibres de la Diputació 
General “Pa de casa” -destinada a acolli' obres d’escrip- 
tors aragoneses d ’expressió catalana i treoalls d’investiga
ció centrate en l’Aragó catalanófon-, a la convocatória 
(1986) del premi “Guillem Nicoiau” de novel-la en catalá, i, 
sobretot, a l’entrada de l’ensenyament optatiu, a partir del 
curs 1984-1985, de la llengua catalana en el pía d’estudis 
d’un pareli de milers d ’escolars de les comarques catala
nes de la franja oriental d ’Aragó.

Totes aqüestes actuacions del Departament de Cultura i 
Educació van teñir un gran valor ja que representaven que, 
per primera vegada en la história moderna de l’Aragó, l’ad- 
ministració troncava una tradició secular de persecució, en 
ocasione ferotge, de la llengua catalana a l’Aragó i ajudava 
a donar a conéixer a la societat aragonesa en general la 
realitat plurilingüe d’aquesta mateixa societat.

En 1987, amb el canvi de signe politic en el Govern de la 
Diputació General, i fins a finals de 1993, la tímida política

lingüística del Departament de Cultura i Educació a favor 
del catalá a l’Aragó s’aturá gairebé del tot. De totes les ini- 
ciatives empreses pel primer govern autónomic aragonés 
rúnica que es mantingué durant sis anys de govern con
servador i regionalista, fou l’ensenyament optatiu del 
catalá.

La declaració de Mequinensa
L’origen de la tímida política lingüística duta a terme per 

la Diputació General entre 1983 i 1987 cal anar-lo a cercar 
en la reunió que a Mequinensa celebraren, el primer de 
febrer de 1984, alcaldes i regidors de desset ajuntaments 
aragoneses de llengua catalana. D’aquest encontre en 
sorgi la histórica Declaració de Mequinensa, un document 
en qué aquests representante municipals reconeixien que 
en la comunitat aragonesa es parla la llengua catalana 
-albora que es rebutjaven denominacions despectivas del 
tipus chapurreau per a referir-se a aquesta llengua-, albo
ra que reclamaven l’urgent desenvolupament de l’Estatut 
d’Autonomia d’Aragó per tal de garantir la normalització de 
l’ús i de l’ensenyament de la llengua catalana dins d’a
quest territori históric i es comprometien a fomentar l’ús 
públic del catalá a llurs municipis. Si la qualifiquem de 
declaració histórica és perqué fins aleshores, com ja s’ha 
apuntat, mai cap estament de l’administració aragonesa 
no s’havia manifestât en defensa de la llengua i la cultura 
deis gairebé cinquanta mil ciutadans catalanoparlants que 
viuen a l’Aragó.

L’ensenyament de la Mengua
Tot i que sembla que el catalá fou llengua d’ensenyament 

a l’Aragó ja al segle XIV, que ha estât sovint la llengua de 
comunicació entre mestres i alumnes -encara que també 
s’ha de dir que, massa sovint en época moderna, han estât 
els propis mestres els més constants represors de l’ús del 
catalá dins i fora de l’escola- i que ja en els primers anys 
de la transició democrática es van produir diversos intents 
aíllats d’introduir l’ensenyament del catalá a l’escola, no 
será fins el curs 1984-1985 que, com a résultat de la histó
rica Declaració de Mequinensa, l’ensenyament del catalá 
a l’Aragó rebrá l’impuls decisiu. En un deis punts d’aques
ta declaració es proposava “accelerar les gestions devant 
del Ministeri d ’Educació i Ciéncia perqué el catalá pugui 
ser ensenyat com assignatura optativa, i per ara en fase 
experimental, a les escoles i centres d’ensenyament deis 
municipis de la Franja Oriental d’Aragó que ho demanio”. 
Aquesta proposta va tirar entavant tal qual, i el gener de 
1985 s’iniciaren les classes, optatives però reglades, de 
llengua catalana -tres hores setmanals en horari escolar- 
a l’institut d ’ensenyament mitjá i a l’escola d ’ensenyament 
primari de Fraga, encara que no fou fins l’octubre d ’aquell 
mateix any que el Govern central reconeix oficialitat a l’en- 
senyament del catalá a l’Aragó, per mitjá d’una resolució 
del ministeri d’Educació i Ciéncia i la posterior signatura 
d ’un conveni entre la conselleria de Cultura i Educació de 
la Diputació General d’Aragó i l’esmentat ministeri. El curs
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1984- 1985 s’iniciaren classes de català a dotze centres 
escolars de deu municipis de l’Aragô catalanôfon i el curs
1985- 1986 en quatre municipis més. A cada nou curs s’hi 
incoporen nous centres, fins ara mateix -curs 2001-2002- 
en què s’imparteixen classes de català a quaranta centres 
d ’ensenyament d ’una trentena de municipis aragoneses, 
amb un total de vint-i-sis professors i uns 3.300 alumnos.

La introducció de l’ensenyament de la llengua catalana a 
l’ensenyament réglât, promoguda pel Govern socialista de 
la DGA entre 1983-1987, va córrer el perill de desaparèixer 
quan el 1987 fou el Partido Aragonés Regionalista qui 
formà el govern de la DGA, la màxima del qual es podría 
resumir en la negació sistemàtica de qualsevoi element 
que recorde, ni que siga llunyanament, la catalanitat lin
güística d’una part d’Aragó. Tanmateix el govern del PAR 
va haver de fer marxa enrere als seus criteris iniciáis de 
suprimir l’ensenyament del català a les localitats aragone
ses de llengua catalana davant la torta resistència dels 
governs municipals de l’Aragó catalanôfon i per la pròpia 
realitat social de la poblado dels municipis afectats, fins al 
punt que no només el nou Govern d’Aragó va haver de 
mantenir l’ensenyament del català als municipis que ja en 
tenien sinó que va haver de convocar noves places de pro
fessors de català per cobrir les noves demandes de muni
cipis que reclamaven l’ensenyament del català per als 
seus xiquets i xiquetes. Però de fet l’ûnic que va a fer a 
favor del català a l’Aragô el govern del PAR entre 1987 i 
1993 fou mantenir l’ensenyament optatiu de la llengua 
catalana, i aixô perqué, entre altres coses, aquest ensen- 
yament no depenia de la DGA, sinó del ministeri de 
Educació i Ciéncia del Govern central.

Ja des de finals de la década deis anys setenta, pel que 
fa a l’ensenyament deis català a adults, s’organitzen -sem
pre comptant amb el suport directe de l’Institut d ’Estudis 
del Baix Cinca o de l’Associació Cultural del Matarranya- 
cursets a l’ajuntament de Fraga, des del gener de 1993 a 
l’ajuntament de Mequinensa, des del maig de 1996 a 
Calaceit i des del juny a Cretes, i des de març de 1997 a 
Nonasp i Alcanyís.

Actituds municipals
Pel que fa a la politica lingüística duta a terme des dels 

ajuntaments per tal de dignificar la llengua pròpia dels ara
goneses catalanoparlants s’havia limitât, fins fa ben poc, a 
retornar, des de 1986, els noms populars -en ortografia 
aproximadament catalana- a alguns dels carrers i places 
de Pena-roja, Calaceit i la Codonyera; a retolar parcial- 
ment, en la primavera de 1993, en castellò i català els 
carrers i places de la ciutat de Fraga i de la vila nova de 
Mequinensa i a organitzar cursets per a adults d’ensenya
ment del català a aqüestes dues poblacions del Baix 
Cinca. I poca cosa més es podia afegir en l’àmbit de l’ad- 
ministració municipal, malgrat que representante de dife
rente ajuntaments de l’Aragó catalanôfon firmaren el 1984

la famosa declaració de Mequinensa en qué els signataris 
es comprometien a “fomentar l’ùs públic del català als nos- 
tres pobles, retolació bilingüe de carrers i places, édictés, 
mitjans de comunicació, etc”.

L’abril de 1996, la Mancomunitat de Municipis de la Llitera 
va declarar unilateralment la cooficilitat del català al si d ’a- 
quest organisme supramunicipal -declaració que poste- 
riorment ha estât ratificada pels plens dels consistons dels 
municipis lliterans de Camporrells, el Torricó, el Campell i 
Tamarit-, i el consistori municipal de Mequinensa també va 
acordar per unanimitat, el 25 d ’abril de 1997, la cooficialitat 
del català -junt amb el castellò- al terme municipal d ’a- 
questa poblaciô del Baix Cinca. Però tots aquests acords 
de les administracions locals han estât reprovats i requeri
da la seua anulxiaciô, tant des del Govern d’Aragó com 
des del Govern central, adduint que I’Estatut d’Autonomia 
no contempla aquesta possibilitat d ’acords i perqué tras- 
passen les competéneies que la Constitució i la Ilei de 
Régim Locai atorguen als ajuntaments. Malgrat l’oposició 
centralista, els ajuntaments afectats han expressat reitera- 
dament la intenció de tirar endavant els acords consisto- 
rials sobre la l’oficialitat de la llengua catalana als respec- 
tius municipis.

L’organització de la societat civil en els últims anys
Durant els últims anys, la societat civil de l’Aragó cata

lanôfon compromesa en la defensa i dignificació de la llen
gua catalana ha fet un pas important per estructurar-se 
colxiectivament en diverses associacions locals, i el que és 
més important, a través d ’associacions comarcáis i supra- 
comarcals. Així, cap al 1985 es crea l’Associació deis 
Conseils Locals de la Franja, amb seu a Tamarit de Llitera, 
en veure diferente grups locals organitzats en la década 
anterior, en especial de la Llitera i la Baixa Ribagorça, la 
nécessitât d ’una associaciô que fos capaç d ’unir esforços 
en la defensa de la llengua i de la cultura comunes. 
Paralxlelament, en aquests mateixos anys, es funda 
l’Institut d ’Estudis del Baix Cinca, amb seu a Fraga que 
aplega, sobretot, persones vinculades a la capital del Baix 
Cinca que ja a les acaballes del franquisme s’havien mos- 
trat preocupadas per la precària situació del català a 
Fraga.

El 1989 és l’any de la fundació de l’Associaciô Cultural del 
Matarranya, amb seu a Calaceit, també amb la intenció 
d’aplegar esforços de persones i agrupacions disperses al 
llarg i ample del Matarranya que des de feia anys s’havien 
sentit motivades en la dignificació de la llengua catalana 
de l’extrem sud de l’Aragô catalanôfon.

Totes tres associacions s’han significat en els últims anys 
per fer de la promoció de la llengua catalana l’eix central 
de llurs activitats a través de la publicació de revistes 
-Desperta Ferro! de l’Associaciô de Conseils Locals de la 
Franja; Batees, Batees informatiu i Cinga de l’Institut 
d’Estudis del Baix Cinca; i Sorolla’t i Sorolla’t informatiu de
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l’Associació Cultural del Matarranya-, de col-leccions de 
Ilibres - “La Sitja” i “Gallia Flavia” de l’Institut d’Estudis del 
Baix Cinca; “Le Trill” i “Lo Trull” de l’Associació Cultural del 
Matarranya; i “La Gabella” i “Quaderns de la Glera”, amb- 
dues impulsadas conjuntament per l’Instirut d ’Estudis del 
Baix Cinca, l’Associaciô Cultural de Matarranya i 
l’Associaciô de Conseils Locals de la Franja- i de nombro- 
sos activitats de dinamització cultural.

El llarg procès legislatiu i institucional. Segona part.
El 28 de maig de 1990, diversos membres de l’Associa- 

ció Cultural del Matarranya, de l’Institut d ’Estudis del Baix 
Cinca i de l’Associaciô de Conseils Locals de la Franja 
presentaren al Justicia d ’Aragó -ombudsman de la 
Comunitat Autònoma d’Aragó- Emilio Gastón un memorial 
de greuges en qué demanaven, entre diverses peticions a 
favor de la promoció i la defensa de la llengua i la cultura 
catalanes d’Aragó, la reforma de l’Estatut d ’Autonomia d’a- 
questa comunitat per tal que s’hi inclogués explicitement 
el reconeixement del català - i de l’aragonès- corn a llen- 
gua pròpia d ’aquest territori i que fos declarada, amb el 
castellà, oficial ais municipis de l’Aragô catalanôfon. En 
aqueix mateix memorial de greuges es denunciava la falta 
d ’atenció i interés de l’ejecutiu aragonés envers la llengua 
i la cultura catalanes d ’Aragó i es reivindicava el dret, amb 
una Ilei de normalització lingüistica, a emprar el català en 
tots els àmbits autonòmics, provincials i municipals portai 
de promoure la conscienciació lingüistica dels membres 
de la comunitat catalanoparlant de l’Aragó.

El Justicia d ’Aragó es va comprometre, malgrat no tenir 
competéncies ejecutivos ni legislatives, a gestionar davant 
de les diferents administracions aragoneses les peticions 
de les associacions motivadas en la defensa de la llengua 
i la cultura catalanes de l’Aragó. Aixi, el 27 de gener de 
1993 Emilio Gastón va fer pública una resolució a les Corts 
aragoneses sobre l’estât de l’aragonés i el català a l’Aragó 
on denunciava la precària situació que p'esenten les llen- 
gües minoritàries a l’Aragó i els prejudicis que produeix la 
manca del seu reconeixement juridic a l’Estatut 
d ’Autonomia d ’Aragó, situaoió que s’agreuja encara més 
per la manca d’atenció dels poders pùbiics vers la cultura 
que es véhicula en aqüestes dues llengües. Entre les 
mesures urgents recomanades en aquesta resolució-infor- 
me destacaven la petició que la reforma de l’Estatut 
d ’Autonomia permetés l’oficialitat de l’aragonés i del català 
en els seus respectius territoris i la redacció de lleis portai 
de garantir llur pie reconeixement i üs en els diferents 
àmbits de les relacions socials.

Les recomanacions i peticions del justicia d ’Aragó foren 
ignorados, se més no en un primer moment, pels diferents 
governs i legislatures que s’anaren succeint en el Govern i 
les Corts d ’Aragó. Així la reforma de l’Esratut d’Autonomia 
d ’Aragó, aprovada pel Congrès de D putats el 19 de 
desembre de 1996, no minorava gaire la situació legal de 
les llengües minoritzades de l’Aragó perqué es continua

sense reconéixer-les de manera explícita. Amb tot, cal 
assenyalar que en el nou redactat de l’Estatut ja no es 
parla només de modalitats lingüístiques, sinó que també hi 
ha llengües -en plural, però sense esmentar-les- própies 
a l’Aragó. En concret, es diu que “Les llengües i modalitats 
lingüístiques própies d’Aragó gaudiran de protecció” i que 
“Es garantirà llur ensenyament i el dret deis parlants a la 
seua utilització en la forma que establixca una Ilei de Corts 
d’Aragó”. L’altre apartat de l’Estatut d ’Autonomia d ’Aragó 
que fa referéncia a qüestions lingüístiques (el 35-23) es 
manté prácticament inalterable. El nou redactat de l’article 
soté a més de garantir, sembla, el manteniment de l’en- 
senyament del català - i de l’aragonés- obre la possibilitat 
d’establir una Ilei de normalització lingüística que desen- 
volupe les mesures necessàries per garantir el dret d ’em- 
prar les innominados llengües própies d ’Aragó.

I efectivament, el 20 de juny de 1996, les Corts Aragone
ses, en resposta a les inquietuds mostrados per bona part 
de la societat civil aragonesa sensibilitzada pel respecte a 
l’aragonès i el català, acordaren la constitució d ’una 
Comissió Especial sobre la Política Lingüistica a l’Aragó 
per estudiar la situació del català i l’aragonès dins d’a- 
questa comunitat autònoma. La Comissió es constituí el 10 
de setembre de 1996 i en els mesos posteriors escoltà un 
gran nombre de representante de diferents sectors de la 
societat civil dels territoris aragonòfons i catalanòfons de 
l’Aragó, de la Universität de Saragossa i d ’especialistes en 
llengua i literatura aragoneses i catalanes d ’Aragó. 
Finalment la Comissió dictaminó, el 7 d ’abril de 1997, a 
favor d ’una Ilei de llengües que permetés el reconeixement 
de la realitat multilingüe d’Aragó, de la igualtat de tracta- 
ment legal - i la cooficialitat- per a les dues llengües ara
goneses minoritàries, de donar suport institucional a les 
associacions en defensa de l’aragonés i el català, del res
pecte a les modalitats o variants locals, de garantir l’en- 
senyament d’aquestes dues llengües i d ’un seguit de 
mesures i disposicions legáis que asseguren una real pro
tecció i foment de l’aragonés i el català a l’Aragó.

El dictamen de la Comissió Especial fou aprovat pel pie 
de les Corts Aragoneses en sessió celebrada el 6 de 
novembre de 1997 amb el vot favorable de tots els grups 
parlamentaris representats a les Corts, tret del grup del 
Partit Popular que presentò un vot particular a alguns apar- 
tats del dictamen. Aquesta aprovació comportava la 
redacció en un termini de sis mesos d’un projecte de Ilei de 
normalització lingüística -o  millor dit, d ’usos lingüístics- 
pel Govern d’Aragó que oontemplés l’oficialitat del català i 
l’aragonés a determinadas zones de la Comunitat 
Autònoma d’Aragó; redacció que efectivament s’ha dut a 
terme en els mesos posteriors - i en la que es declara coo- 
ficials el català i l’aragonés en els seus respectius territo
ris- però que de moment el govern d ’Aragó no ha présen
tât per a la seua aprovació al pie de les Corts aragoneses.
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LA LLENGUA CATALANA, AVUI
La llenquo cotolano o l'fllquer
Andreu Bosch i Rodoreda 
Departament de Filologia Catalano de la UB

Per afrontar l’anàlisi de Tactual situació d’ús i vitalitat de la 
llengua catalana a TAIguer cal tenir en compte tres aspectes: 
la realitat ecosociolingüística, el marc legal vigent i Timpuis 
social a la llengua els darrers anys.

1. La realitat ecosociolingüística

Cal advertir que no hi ha dades recents sobre Tús i el conei- 
xement del catalá de TAIguer, i les que disposem es basen 
en enquestes parcials, especialment relatives a Támbit esco
lar: Maria Grossmann (1983), Enrico Chessa (1994) i 
Giuseppe Riga (1994). De tota manera, tant aquests treballs 
com la mateixa percepció de la realitat evidencien:

1.1. Una clara recessió de la transmissió intergeneracional 
de Talguerés —que únicament una urgent enquesta pot xifrar 
en percentages—, recessió derivada sobretot d’aquestes 
quatre macrocauses:

a. Els canvis demogràfics dels darrers 60-70 anys, que 
han fet triplicar la població de TAIguer, sobre la base 
d’immigracions endógenes —insulare— i exógenes — 
continentals (no es tracta només de la mera penetració 
de noves llengües —especialment varietats sardes i ita- 
lianes—, sinó també deis processes de selecció de la 
llengua de comunicació en matrimonis mixtos, que han 
afavorit clarament Titaliá).

b. L’alfabetització i Tescolarització obligatória del période 
de postguerra, que ha accentuât la identificació social 
—i política— de dialetti de Titaliá i altres llengües mino- 
ritáries o minoritzades presents a Itália en favor de Tes- 
tandardització de Titaliá.

c. La generalització deis mitjans de comunicació audiovi
suals, que també han contribui't a la difusió de Testán- 
dard italiá (recordem que avui a TAIguer no hi ha ni ràdio 
ni televisió locals que emetin en alguerés).

d. EIs condicionaments economicosocials, com la preca- 
rietat del món laboral i Tescassetat de possibilitats d’as- 
cens social a Sardenya, que han afavorit la dispersió de 
la població autóctona cap al continent, de manera més 
alarmant entre els joves.

Avui, si considerem únicament la població escolar, una 
enquesta realitzada el 1995 pel Centre de Recursos 
Pedagógics Maria Montessori demostrava que només un 5% 
d’alumnes de Tescola materna i elemental usaven, en Támbit

familiar, Talguerés. En aquest sentit, partint de les dades 
d’una altra enquesta inédita que realitzaren Enrico Chessa i 
Lluís Toyos Toctubre de 1991 a joves de 17 i 18 anys residents 
a TAIguer, el 35,3% declaraven entendre Talguerés i només 
un 10,3% afirmava de poder-lo parlar, percentatge que es 
redui'a a la mínima expressió quan s’interrogava per Tús de la 
llengua, ja que només un 5 % deis joves enquestats declara- 
va d’utilitzar-lo sempre, «restringit però l ’àmbit d ’ús a les 
situacions en qué haguessin de parlar amb persones grans».

Des d’una óptica diacrònica, ja el 1906, Antoni Ciuffo posa
va en evidéneia al I Congrès Internacional de la Llengua 
Catalana que les classes altes alguereses havien abandonat 
la llengua catalana o Thavien deixada de transmetre als fills, 
a causa de les representacions negatives o estigmatització 
que hom associava a la llengua.

De fet, serà a partir de la 2a m. del XVIII que amb la irrupció 
primer del castellò i després de Titaliá —per raons politi
ques— en les classes altes i culturitzades —funcionariat i 
noblesa— es donen els primers casos d’abandó del català. A 
partir d’aquest moment podem començar a parlar pròpia- 
ment de les influéneies de Titaliá, que s’aniran generalitzant al 
llarg del XIX, tal com remarcó Ciuffo el 1906 en fer un llistat de 
la «mostra de diccions y formes pretament italianas intro- 
duhides en l ’alguerés de fa temps y generalment usadas 
també del nostro pòpui baix»—, pels valors positius asso- 
ciats a aquesta nova llengua de referència sociocultural, la 
nova llengua del poder i de Teducació.

Tanmateix, malgrattots aquests processes històrics de reor- 
ganització dels valors socioculturais associats a la llengua 
catalana, la llengua del poblé continuava essent el català, 
com demostren els usos litúrgies de la llengua al llarg del 
XVIII i XIX, amb les impressions dels catecismes del 1790 i 
1850 impulsate persengles bisbes algueresos.

1.2. Un accélérât empobriment intern de la llengua, no tant 
per Tefecte de la sarditzaoió (i sasseresització) histórica — 
especialment d’origen consecutiu, pels canvis demogràfics 
causate per les épidémies de pesta del 1582 i 1652— sinó 
més aviat pel procès d’italianització moderna, que ha com
portât una subordinació estructural a Titalià, especialment 
sintáctica i léxica. De fet, aquesta constatació ja fou conside
rada per part d’alguns inteTlectuaIs algueresos a comença- 
ment de segle, arran del I Congrès Internacional de la 
Llengua Catalana del 1906: Antoni Ciuffo advertia que Tal-
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guerés coMoquial s’estava descatalanitzant progressiva- 
ment, per l’influx de l’italiá i del sard.

1.3. Aquests dos aspectes tractats fins ara (solució de con- 
tinui'tat de la transmissió intergeneracional de la llengua més 
empobriment intern de la llengua) están intrínsecament rela- 
cionats, des d’un punt de vista psicolingüístic, amb les repre- 
sentacions mentals negatives que els individus d’aquesta 
comunitat lingüística associen a l’alguerès, :ant per part dels 
parlants efectius —majoritàriament primeras i segones 
generacions— com per part dels parlants potenciáis i pas- 
sius —les terceras generacions, joves i minyons, a més de la 
poblaciô adulta no-catalanoparlant.

EIs primers, perqué en un moment déterminât—sobretot en 
eis darrers 40-50 anys— han deixat de veure la nécessitât de 
la transmissió familiar de la llengua, conscients o no de la 
seva manca d’utilitat social, amb el temor que el seu apre- 
nentatge podia resultar perjudicial per a la formació i I’edu- 
cació dels fills, una concepció derivada de l’assumpció dels 
prejudicis socioculturais de l’escola italiana, que ha contri- 
buït a estigmatizar les altres llengües.

Els segons, perqué l’alguerès, si bé llengua present en 
l’àmbit familiar d’alguns, no és la llengua de les relacions 
intrageneracionais ni del món laboral; ce fet, els joves 
empren socialment l'alguerés per a fer broma.

1.4. Finalment, en el terreny social i económic, l’ús del catalá 
és merament testimonial.

En un estudi que vaig realitzar el 1995, observava que la 
preséncia del catalá en la retolació viària —turística i institu
cional— i la publicitat comercial responia, en general, a dues 
constants d’ús:

a) L’impuis —directe o indirecte— d’associacions cultu
ráis catalanistas o algueresistes (retolació d’associa
cions culturáis, publicitat necrológica, oublicitat gràfica) 
o bé per les institucions locals o aitres associacions en 
etapas d’especial Sensibilität pel futur i el prestigi de la 
llengua catalana de l’Alguer (publicitat institucional, 
retolació viària institucional I turística, retolació viària de 
carrers).

b) El folklorisme, especialment en la retolació comercial, 
on la preséncia del català és esporádica, amb un regust 
turistic, sovint en relació amb els topónims locals 
(«Snack Piano Bar El Tró», «Birreria Sant Miquel», 
«Ristorante Pizzeria El Rullai», «Palaureal Ristorante», 
«Hotel Calabona», «Ristorante Pizzeria Alguer mia», 
«Hotel Villa Las Trônas»), els Paì'sos Catalans («Hotel El 
Balear», «Palau de València», «.La Singular Trattoria», 
«Renta a see Catalana de Pasqual Mellai, cosidor»), els 
noms tipicament algueresos o vinculats a la vida tradi
cional algueresa («La nassa. Centre de l’or I del 
coral»,«Tr/p/y'oc. Giochi e giocattcli», «Lo barber 
Estetista», «Al tuguri. Ristorante», «La Piconia Pizzeria», 
«Ristorante Bar Gelateria Cavai Mari», «4- Rassegna 
gastronomica “Lu bogamarl nella cucina algherese”»).

Tanmateix, la retolació viària i comercial evidencia la falta 
de codificació provocada per la distància entre l’ortografia 
catalana I les particularitats fonétiques de l’alguerés. I també 
per la voluntat de distanciament de l’alguerés respecte al 
català estàndard.

De fet, com succeeix en el món sard, no hi ha una cons- 
ciéncia lingüística suficient per part de la comunitat de parla,
I aixi, dones, l’ús familiar i coMoquial de la llengua no es veu 
complementat amb una alfabetització en la própia llengua. 
Die aixó perqué els conceptes de correcció, normativa i orto
grafia, en general, tret d’un grup —minoritari— que ha fet un 
esforç per alfabetitzar-se —ja d’adult— en alguerès/català, 
resten restringits a l’italiá, la llengua própiament dita, la llen- 
gua oficial.

2. El marc legal vigent
2.1. En relació amb el marc legal, cal partir de la base que el 

catalá de l’Alguer té una dependéncia política amb la situa- 
ció del sard, territorialment més important, tot i compartir 
bona part dels problèmes ecosociolingüístics a qué féiem 
referéneia. Avui ja se’n reconeix l’existéncia, i hom disposa 
d’un reconeixement oficial efectiu que en podría possibilitar 
la recuperació, amb l’aprovaciô el 15 d’octubre de 1997 de la 
Ilei regional «Promozione e valorizzazione della cultura e 
della lingua della Sardegna», que entrà en vigor l’1 de gener 
del 1998 —una Ilei però molt descafeinada I burocratitzada 
en matèria d’ensenyament— i la Ilei estatal «Norme in mate
ria di tutela delle minoranze linguistiche storiche», aprovada 
el 15 de desembre del 1999.

La Ilei regional permet que, a petició de la comunitat edu
cativa locai 0 del consistori municipal, es pugui desplegar, en 
fase experimental, la introducció de l’ensenyament de les 
llengües considerades minoritàries (el sard, el català de 
l’Alguer, el genovès tabarqui de les illes del Sulcis, el sas- 
serès —un pidgin medieval de base sarda I pisanogenovesa 
esdevingut llengua criolla— i el gaMurès, una ramificació lin
güística corsotoscana. Pel que fa al titol IV de la Ilei, relatiu a 
l’ensenyament, «Integrazione dei programmi scolastici 
nelTambito dell’autonomia didattica delle scuole», queda 
réduit a un programa d’activació de projectes formatius —for
mació de l’alumnat prèvia formació del professorat— I a acti- 
vitats d’experimentació, amb llur fase de verificació, a partir 
de la introducció curricular opcional de les disciplines de 
llengua i literatura, história i história de l’art, tradicions popu
lare, geografia i ecologia i dret referidas a l’ámbit autócton.

2.2. De fet, aquesta Ilei és complementária al que es 
desprén de l’Estatut Municipal de l’Alguer, de 1992, d’acord 
amb el seu article 9 del qual «Tutela della lingua e della cul
tura di Alghero», que atribueix una minima capacitat d’actua- 
ció municipal en matèria de politica lingüística, sobretot en 
qüestions administratives, de toponimia locai I d’impuis de 
l’ùs social de la llengua.

2.3. Finalment, la tan anhelada Ilei estatal de les minches lin- 
güístiques a Itàlia hauria de desplegar l’article 6 de la consti-
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tució italiana i, dones, reconèixer explícitament les miñones 
lingüístiques presents a l’Estat italià. A més del català, la llei 
també reconelx la llengua sarda i la de les comunitats occi
tanes i francoprovençals, entre altres. En matèria d’ensenya- 
ment, ôbviament la llei pot anar molt més enllà que no la llei 
regional aprovada el 1997.

3.Els darrers avenços en matèria de política lingüística
No creo que es pugui parlar encara de política lingüística a 

l’Alguer, entre altres coses perqué en la defensa i la reivindi- 
cació lingüístiques no hi ha la unitat d’actuació que caldria, ni 
a títol politic ni sociocultural. Tanmateix, ais darrers anys, 
especlalment d’ençà del 1993, hi ha hagut un impuis a la llen
gua de l’Alguer—al marge de les activitats docents habituais 
de les associacions culturáis locals, com ara \Esco\a de 
Alguerés Pasqual Scanu—, que ha tingut corn a epicentre 
l’àmbit institucional i l’escolar.

D’una banda, relacionat amb el que disposava l’Estatut 
Municipal, el consistori municipal de la legislatura 1994-1998 
—governat per una coalicló de forces d’esquerra I un sindic 
expresident d’una de les associacions culturáis de la ciutat, 
rObra Cultural— havia començat a desplegar—sense gaire 
consens social— una incipient política lingüística, encamina
da sobretot a prestigiar institucionalment i pública la llengua 
de l’Alguer. Aquest impuis es va traduir en l’organització de 
cursos de català des del curs 1994-1995, la retolació bilingüe

català/italià dels carrers de la ciutat velia, l’ús de cartells 
d’actes culturáis en català i, com a projecte a mitjà termini, 
avui malauradament encaliat, l’elaboració d’una enquesta 
sociolingüística sobre l’ús i el coneixement de la llengua, que 
hauria d’haver déterminât amb exactitud la situació a qué 
féiem referéncla en el primer punt.

D’altra banda, pel que fa a l’ensenyament, a través de la ins- 
tauració a l’Alguer a la fi del 1993 del Centre de Recursos 
Pedagogics Maria Montessori —extensió universitària de la 
Cátedra de llengua i literatura catalanes de la Universität de 
Sàsser, amb el suport d’Ómnium Cultural— es va aconseguir 
que el Provveditorato agli Studi de Sàsser, la inspecció pro
vincial d’ensenyament depenent del Ministero della Pubblica 
Istruzione, autoritzés oficlalment la Introduccló d’activitats 
docents en català dins l’horah escolar, prèvia petició de les 
escoles que ho volguessin, sobre la base inicialment de reco- 
manacions ministeriais de 1994.

El Centre està treballant bàsicament en dos fronts inédits: la 
publicació periòdica de material didàctic adaptat al català de 
l’Alguer (com ara la publicació Mataresles que reproduim, 
que ja ha arribat al nùm. 50) I la formacló permanent de pro
fessorat per a l’ensenyament de la llengua. Després del peri- 
ode 1993-1996, ja es van poder notar els primers résultats a 
l’escola elemental i mitjana: el 13’5% d’alumnes de les esco
les elementáis i el 24’5% de les mitjanes feien classes d’al- 
guerés, sobretot a partir de material didàctic élaborât pel 
CRP, mentre que un 39’5% a les elementáis I un 27% a les 
mitjanes treballaven la llengua a partir de les cançons en 
alguerés. Tanmateix, en aquest période inicial, l’activitat 
docent en alguerés no s’hi va caracteritzar per una perlodici- 
tat regular: un 42’5% dels escolars de l’escola elemental i un 
36’5% de la mitjana rebien ocasionalment algún tipus d’en
senyament en alguerés; només un 14% de l’EE i un 21 ’5% de 
l’EM hi dedicaven 1 o 2 hores per setmana i un 3% (EE i EM), 
3 O més hores setmanals. Avui, per sort, aqüestes dades es 
van superant progressivament.

Amb la Ilei regional i l’estatal aprovades, I la voluntat d’unir 
esforços per part del CRP Maria Montessori, el nou consisto
ri municipal i la inspecció d’ensenyament, sembla que es 
podria arribar a la generalitzaciô de la introduccló de l’en- 
senyament regular de l’alguerès en les escoles públiques 
elementáis i mitjanes. Amb tot, atesa la desconnexió entre 
escola i realitat social, aquesta via iniciada només garantiria 
la bilingüització de la població escolar, sense que cap mesu
ra complementária en pogués garantir la recuperado del seu 
ús social. En aquesta línia s’emmarca el Projecte Palomba 
que s’ha de desplegar a les escoles alguereses, fruit de la 
coMaboració entre l’associació Enllaç (Cercle per a la 
Defensa i Difusió de la Llengua i Cultura Catalanes), Omnium 
Cultural de l’Alguer, el CRP Maria Montessori i el Municipi de 
l’Alguer, amb el suport económic del govern regional sard i 
d’una bona pila d’ajuntament catalans, una projecte per 
generalitzar una hora a la setmana d’alguerés. ^
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Mostra d'idiolectes olgueresos

(Del recull d’etnotextos d’Andreu Bosch i Rodoreda / 
M. A, Susanna Sanna, Histories de i ’Aiguer, entre ia marina 

Ha campanya. Barcelona: R. Dalnnau, editor. 1996.)

TEXT 1
Maria Spirito (I’Alguer, 16/2/1925) 
Mestressa de casa.

Quan jo era minyona l’Alguer... hi havia una vida podra, 
diem així. Hi eren calqui familia noble, i aquellos viviven 
dé. Lego hi havia families que no eren nobles, no eren 
manco riques, ma viviven dé. En aquella casa no manca
va arrés del necessari, del nécessités, com era la casa 
nostra, ad esempio. Tenivem la campanya, de conseguen
za hi eren les gallines, hi eren los conills, hi eren los por
quedos...

I lego lo bado era un capador. Ma, diem aixi, aihora caga
va lo bado, no per la passió de matar los animals, cagava 
per portar a la familia calqui cosa endemès del que hi era. 
Los animals se trobaven! Lo bado eixiva a cavali... Tanta 
voltes portava també a mosaltros, tots los fills... Dieva: 
«Anem a caga!». Mosaltros, jo i ma germana anàvem a 
cavali. Tenivem també un germà, tenivem de los bellos 
cutxos... I anàvem a una tanca que ara és tot pastura, hèc- 
taros i hèctaros de terrer. Era tot bosc i mata de murta, de 
modeiu, de quessa... I en alli hi eren les perdius, les lie
bres, los columbatxos... insomma, hi havia de tot. I era 
fácil: era com anar a els prendre del gallirer, diem aixi. Una 
volta que s’era enmig d ’aqueix bosc, eixiven aqueixos ani- 
mais meravillosos, aqueixes perdius belles... Quan se 
posaven en terra caminaven ninant-se, pareixeven belles 
minyones, amb belles plomes totes colorades [...].

TEXT2
Giuseppe Sanna, xu PinoXato (l’Alguer, 2/2/1926- 21/2/1996) 
Campanyoio i vinyater.

[...] Si calqui u te demana de hi donar-li esticois per ensi- 
hr, dona totes les altres qualitats que hi són, ma no donguis 
aqueixa —m’ha dit— , no donguis, per cosa a l’Alguer no 
n’hi ha altra. (I teniva raó.)

I jo, porc infamel, com teniva de fer? (Però...) Aihora hi 
havia un cunyat meu treballant en aqui, hi havia, casat amb 
la germana, mi’, casat amb la germana, que era la bonàni- 
ma de Josep Saiu... (La bonànima de Josep Saiu) (Si, 
si...)... No sep si l’havagis coneixut... (Si, a vogiia, a 
vogiia...). Va bé, que lo fossis coneixut... I li he dit:

—Juse, tu me tens de fer un plaier—li he dit.

—Si és cosa de te fer...

—Aqueix home voi a hi posar-li aqueixos plantons de 
pera diumenge.

Aquell m’ha mirât, m’ha:

—Eh!, ma, o Pi’!, si voi a els hi posar-lis-hi, lis hi posem...

No ha fet ninguna com se diu, l’obscuredu, no ha fet...

Lo diumenge al malti és vengut. Havem fet lo boci de la 
cora, havem fet, n’hi havem fet el boci de la cora. Sem 
muntats en aqui... I en dos viatges ne’ls havem davallats a 
davant, ne’ls havem davallats, que eren amb el pa de la 
terra, no... I posât havem aqueixos deu plantons. 
D’aqueixos deu plantons, dos han portât dues peres: una 
U i una l’altro, per cosa eren plantons ensihts ja. Eren... 
Difatti... Mosaltros aqueixa qualitat no la coneixévem, com 
a pera algueresa, diem aixi, no la coneixévem... Era una 
pera nova per mosaltros. I portât han aqueixes dues peres.

Jo, ja que he vist que han fiorir i havien ja triât, havien, un 
dia li he dit a eli, li he dit:

—Senyor France’, no sap una cosa? [...]



EL PLEC
18
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La IlenquQ al País Valencià
Mavi Dolz

La política lingüística al País Valencià
Una de les objeccions que se m’acostuma a fer quan haig 

de parlar del País Valencià és que eis valenciana que es 
preocupen per la llengua i la cultura cultura catalana son 
una minoria. Jo vull començar avançant-me a aquesta 
objecció m’avance i eIs vull dir que és veritat i per explicar
los les raons és pel que he volgut venir. De tota manera, 
sempre són les minories les que assumeixen la responsabi- 
litat de garantir en tot moment projectes modernitzadors 
destinate al conjunt de la societat, almenys en l’àmbit 
inteMectual, cientific i tecnologie.

La llengua és una institució cultural, simbòlica, definidora i 
identificadora, que produeix i dota de sentit l’existéncia i les 
relacions dels ciutadans com a part d’una comunitat i com 
a ciutadans del món. Perqué com tots els grups socials, tri
bus, pobles 0 nacions, parlem i escrivim per alguna cosa 
més que per a comunicar-nos. Altrament no s’entendria per 
qué les llengües dels grups dominate són perseguidas tan 
sovint. Aquest és el cas del catalá que es parla al País 
Valencià, conegut normalment com a valencià.

La situació lingüística del País Valencià
El País Valencià és catalanoparlant básicament, tot i que 

compta amb algunes comarques históricament castellano- 
parlants. L’ús de la llengua catalana és molt estés, la comar
ca central, anomenada de l’Horta, per exemple, té un per- 
centatge més alt de catalanoparlants que no pas el barce
lonés. Els valencians utilitzen la llengua en moites situa- 
cions, amb els amies, veins i coneguts, però rarement en 
fan un ús social a la capitai, ja que hi ha una consciéncia de 
llengua subalterna molt fonda.

La llengua catalana al País Valencià és d’ùs generalitzat als 
pobles i ciutats d'arreu del país, però el sentiment de llengua 
subalterna continua pesant. La condició de cultura satéMit i 
subordinada resulta manifesta en la cultura de masses, en 
aquells fenòmens que haurien d’estar totalment protegits i 
desenvolupats lingüísticament, com són la televisió, la ràdio, 
el cinema, el teatre, la publicitat i el doblatge.

Els mitjans de comunicació
Els diaris valencians per exceMéncia Mediterraneo, 

Información, Levante, Las Provincias, i uns altres de menor 
abast fan ostentació d ’una clara dimensió nacionalista 
espanyola en la manera com han estât concebuts i explo- 
tats. Els diaris valencians regeneren i fomenten el diseurs

nacionalista espanyol encara que hi mantenen un de regio
nalista paraMel. Exactament corn fan La Vanguardia i El 
Periódico de Catalunya.

Aquest diseurs regionalista, Iluny de fomentar la moder- 
nització del país, abona el ruralisme i el topicisme, agudit- 
za el sentiment d’autoodi lingüístic i cultural, margina el 
valencià a una mera anécdota, quan hi és present. El dis
eurs del populisme espanyolista ha ajudat i sostingut la 
premsa, a força de sacrificar la identificació i la implicació 
deis valencians amb el seu país.

No cal fer gaire memòria per recordar que durant els anys 
vuitanta, aquesta fou, i encara és, la premsa que coMaborá 
estretament amb el poder politic, perqué Catalunya fos l’e- 
nemic i evitar així que al País Valencià aparegués una cul
tura resistent comengava a vertebrar-se. I que si ho hagués 
aconseguit hauria pogut contrarrestar en certa mesura 
l’imperialisme cultural.

No tenim diaris valencians amb concepció de país. La 
premsa diària del país ha estât a més de regionalista levan
tina, provinciana i provincianista. El País Valencià ha estât 
incapag de crear un diari que abragara tot l’àmbit territorial: 
els periódics han tingut el seu corralet en la simple provin
cia. En aquest sentit, el país s’ha ressentit de l’acefália 
denunciada per Joan Fuster, en resposta a les conforta
bles actituds anticapitalines que no volen entendre que tot 
país necessita un ñus que exercesca com a tal. Valéncia 
no ha sabut mai exercir com a capital del país. I aixó no 
nega, ni de bon tros, que no hi haja centralisme politic i 
administratiu.

La creació de Canal 9 tot i despertar perspectives de nor- 
malització, tot i ser ben manifest que els valencians assu- 
mien com a pròpia la cadena i demostraven una actitud 
d ’adhesió i d ’interés per l’ús de la llengua i sense que es 
créés cap enfrontament per l’estándard que es difonia ha 
acabat convertint-se en menys que una cadena de televi
sió més.

Caldria reflexionar sobre si Canal 9 i Ràdio 9 han estât 
uns mitjans influents en els àmbits politics, culturáis, 
socials i econòmics, respecte la COPE, la SER, TVE, RNE, 
etc. A hores d’ara, tot el que va lligat a la política comuni- 
cacional audiovisual versus cultura valenciana ocupa una 
posició d’inferioritat qualitativament parlant. El receptor 
mitjà de la RTW utilitza normalment el codi lingüístic amb
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molta més solvéncia que els conductors de programes, 
excepte els informatius, cosa Insòlita en qualsevol altre 
mitjà de comunicació.

De fet, quan va aparèixer Canal 9 hi havia una apreciació 
diferent sobre l’ús de la llengua respecte ara. Davant una 
televisió teta en valenciá, la societat pensava que i’ús havia 
augmentât. Fóra veritat o no, aquesta n’era la impressió. I 
creía molt més que ara en el valenciá del futur. Per aixó tro- 
bava normal que Canal 9 emetera tota la programació en 
valenciá.

Perqué tal i com s’ha demostrad, el valenciá ben parlât no 
ha entrebancat l’audiéncia de Canal 9, sino més aviat ha 
estât el model de televisió -anacrònic en els continguts, fri
vol en les formes i per sota de la mitjana cultural del que 
s’entèn corn el receptor model, a qui pretesament va diri- 
git- el que fa que l’audiéncia de Canal 9 siga cada vegada 
més ridicula comparativament amb els altres canals 
autonòmics.

La manca d’un mitjà de comunicació anb prou pes espe- 
cific dins del pais i en català fa que la ccmunicaciô que es 
fa al Pais Valenciá estiga sempre supeditada lingüistica- 
ment i conceptualment a l’espanyola, i paradoxalment que 
siga una comunicació de portes endins.

Contràhament, però, a la desmobilitzaciô consegüent al 
frau cultural que hi ha hagut i que haurà de patir encara 
durant un temps el pais, creo que les actituds apocalipti- 
ques són les que menys convenen hores d’ara. Justament 
la inexisténcia d ’una politica lingüistico-comunicacional ha 
deixat obertes les portes a noves esperances.

El que els politics no controlen,
O la producció intel-lectual

Anirà bé de recordar que del 77 ençà s’ha consolidât un 
mitjà de comunicació escrit de gran abast bo, competitiu, 
intéressant, en català, la revista El Temps.

I Saô, una revista mensual d’inspiració cristiana que assu- 
meix totalment la unitat de la llengua catalana^

Ens hauria de servir l’expehéncia ó’EI Temps, setmanari 
que ha aconseguit un estât de conso idació molt espe- 
rançador. Però, permeteu-me també rautocritica, El Temps 
no és un mitjà de masses per a valenciana. El Temps no 
pretenia ni pretén ser un setmanari vertebrador de la socie
tat civil valenciana. L’opció és una altra, és un producto per 
a un grup considerable de lectors potenciáis, afins al 
nacionalisme de centre-esquerra valenciá, i per ais nacio- 
nalistes del Principat i les liles en general. És un mitjà pen
sât per ais Países Catalans, del qual la majoria de valen- 
cians es desentonen. El suport que rep El Temps dels 
valencians no és suficient per a sobreviure, però fora del 
pais troba un suport prou consistent cem per mantenir-se 
al llarg dels anys. El Temps és una apesta concreta per a 
un públic que existeix i que mereix un espai de comunica
ció en qué se senta identificat.

I aquesta aposta és la que s’ha fet també respecte a TV3, 
Canal 33 i Catalunya-Ràdlo. Però, a diferéneia 6'El Temps, 
aqüestes emissores no han estât concebudes en el mateix 
marc de circumstàncies, és a dir no obeeixen sinó a crite- 
ris regionalistes del Principat, a excepció de la informació 
meteorològica i d ’algun corresponsal. A més, TV3, Canal 
33, Catalunya Ràdio i TAvui poden ser el maro de referén- 
cia, l’ùnica possible connexió dels valencians amb el món 
a través de la nostra llengua?

El mercat editorial al País Valenciá ha crescut considéra
blement en els darrers anys. La introducció i generalització 
del català a l’ensenyament ha animat l’aparició d’editorials 
que en pocs anys han près una gran embranzida. Destaca 
l’editohal Bromera, que des de fa uns anys i amb un ciar 
esperit empresarial molt ben articulât ha aconseguit de 
publicar un nombre considerable de textos en català de 
tots els géneros. Bromera va començar publicant llibres 
relacionats amb l’ensenyament, però a hores d ’ara ha 
publicat obres de tots els géneros i traduccions. La seva 
distribució abasta els Pai'sos Catalans. Bromera és una 
editorial d ’Alzira (la Ribera Alta) i és aquesta la primera 
vegada que al País Valenciá hi ha hagut una editorial 
potent i competitiva amb seu a fora de Valéncia.

Una altra experiéncia editorial que ha aconseguit en poc 
temps situar-se en el mercat català són les Edicions del 
Bullent, de Picanya (l’Horta) dedicados estrictament al 
públic infantil i juvenil. Alacant compta amb una editorial 
que publica alguns textos en català. Es tracta d ’Aiguaclara 
-Aguaclara quan publica en castellá- la qual publica 
sobretot narrativa, poesia i traduccions. I una editorial 
dedicada al públic infantil, juvenil i universitari prioritària- 
ment és Marfil, d’Alcoi (l’Alcoiá)

La ciutat de Valéncia continua sent, però, el centre edito
rial més important del País. Tàndem respon a les necessi- 
tats d ’un país una mica desassistit en publicacions de lli
bres de text i amb un nou públic lector infantil i juvenil 
valenciá que, com en el cas de Bromera, el Bullent i Marfil, 
els assegura una difusió ámplia. L’editorial Tàndem conti
nua un carni força esperançador quant a obres per a un 
públic més adult, per exemple amb la coMecció Tàndem 
de la memòria, que ha publicat obres sobre Joan Foster, 
Vicent Ventura, Enric Valor i V. Enrique Tarancon.

L’editorial amb més solera, però, és sens dubte Très I 
Quatre. Nascuda de la tossuderia de Rosa Raga, Eliseu 
Climent, Joan Foster, Josep Senent i alguns amies del 
Principat corn Max Cahner, Tres I Quatre va ser possible 
gràcies a la cobertura d’ediclons 62. Ara ja ha complert 
més de trenta anys d’existèneia i el seu paper ha estât 
fonamental en la reconstrucció del país i en la difusió de la 
llengua catalana. Tres I Quatre -3 países i 4 barres- ha 
estât, dones, durant molts anys, el termómetre de la litera
tura catalana feta al País Valenciá. Ara, juntament amb la 
resta d ’editorials valencianes, la producció literária en 
català s’acosta cada vegada més a la normalitat.
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El que controlen els politics, o la politica lingüistica al 
Pais Valencià

De fet, de politica lingüística no hi ha. Hi ha, però una 
politica lingüística que afavoreix l’ús de l’espanyol fora 
dels àmbits familiars i coMoquials. Els entrebancs a la nor- 
malització social no son posats ni pels castellanoparlants, 
ni pels catalanoparlants, sind per aquells que prefereririen 
que la realitat del Pais Valencià fos una altra i hi adoben el 
carni. Això també passa al Principat, però el problema del 
PV és que els contraris a la normalització són els que 
governen des de la mateixa transició.

Aixi, dones, la discussió politica sobre qui ha de tenir 
l’autoritat lingüística, la posada en qüestió de la unitat lin
güística pels grups en el poder i el suport que reben 
aqüestes actituds obertament antinormalitzadores per 
part dels mitjans de comunicació contrasta amb Testés üs 
de la llengua, tot i la solidificacié de la digldssia fomenta
da per tots els agents en conflicte. Caldria, dones, 
començar per desenmascarar-ne els tdpics, als que els 
creen i als que els fomenten de manera interessada. 
L’Administracié havia d ’haver treballat des de fa temps 
per desenvolupar la Liei d ’ús i ensenyament del valencià. 
Però no ho ha fet. Altrament, les dicussions sobre el nom, 
l’ortografia i altres qüestions similars han fomentât la con- 
sideraciò del valencià corn un garbuix, al quai pocs 
saben corn s’hi han d ’acarar. Mentre discutim si posem c 
O ç no discutim quin üs se’n fa de la llengua, corn es 
potencien nous àmbits d ’ús, etc.

El control de Canal 9
Canal 9 va ser concebut corn un mitjà de comunicació 

bilingüe, malgrat que el seu primer director general 
Amadeu Fabregat s’havia compromés en nombroses 
comparescéneies pùbliques a fer un canal monolingüe en 
català. Però la realitat és molt diferent. Primerament per
qué menysté la tasca de normalització per a la quai va 
estar creada. En segon Hoc, perqué fa una recreació esté
tica i ideològica de les privades. Per tot això. Canal 9 és 
avui una empresa sense altres objectius que els econò- 
mics. I fins i tot en això ha fracassat.

Tot i que la politica lingüística, que havia d ’estar basada 
en la Liei d ’ús i ensenyament del valencià, hauria haver 
assegurat una promoció de la llengua en el terrreny audio
visual en general i en les emissores de la Generalität en 
particular, resulta tristament irónic i paradoxal reconéixer 
que les coses no han anat així en la RTVV. I el tancament 
de Ràdio 4, Túnica emissora pública feta en català al País 
Valencià, evidencià encara més el boicot de les institu- 
cions a la promoció de la llengual

La llengua a l’ensenyament
Al País Valencià, com a Catalunya, Testudi del català és 

obligator! a les escoles, però no en el conjunt del currícu
lum sinó com una o dues assignatures més, valencià i

coneixement del medi. L’assignatura valencià és una llosa 
més a superar com ara les matemátiques, la geografia i 
tantes altres assignatures. Només es dóna la immersió en 
grups de 3 a 6 anys, però no es realitza en tots els centres 
i és absolutament volontària, tot i que en molts casos no es 
pot dur a terme per manca de competéncia professional 
dels educadors. A Primària i Secondària hi ha grups en 
valencià, és a dir, aquells alumnes que volen rebre Ten- 
senyament en català ho han de demanar i són incloses en 
un grup, separat dels que ho fan en castellà. Aquest siste
ma fa que els estudiants de valencià siguen vistos com un 
guette radical. Això mateix és el que passa a la Universität, 
en qué els alumnes tenen dret a rebre classes en valencià, 
però que, de fet, les reben en castellà perqué el professo
rat no hi està disposât. Per no poder complir aqüestes 
expectatives, enguany la Universität de Valéneia ha hagut 
d ’indemnitzar amb una quantitat simbòlica els afectats.

La Conselleria d ’Educació obliga les editorials a no fer 
cap ús dels termes País Valencià -tot i ser legal- ni català.

Malgrat que aquesta és la política, la societat respon 
amb una actitud positiva de cara a la llengua. Per exem
ple, enguany, de 2000 centres d ’ensenyament de primària 
634 han soMicitat fer ensenyament en valencià o immersió 
en algún grup, prèvia sol-licitud deis pares. 173 centres 
han demanat voluntáriament rebre immersió. Això afecta 
uns 88.000 alumnes deis 450.000 que hi ha aproximada- 
ment a tot el país. Però cal entendre que aquests 88.000 
han fet una sol-licitud, no s’ho han trobat com una imposi- 
ció, són casos, dones, de lleialtat activa.

A Secondària, d ’uns 400 centres que hi ha al País 
Valencià, entre públics i private, 177 tenen com a minim un 
grup en valencià. Aquests grups no es concentren en 
algunes comarques, sinó que són a tot el país.

El Conseil Valencià de Cultura i I’Acad èrnia Valenciana 
de la Llengua

Modest Prats, Albert Rossich i August Rafanell, profes
sors de la Universität de Girona, auguraven Tany 1990 un 
trist final per a la llengua catalana al seu Ilibre El futur de la 
llengua catalana.

El futur de la llengua catalana crèiem que passarla a 
estar en mans de TAcadèmia Valenciana de la Llengua, la 
qual 0 bé desapareixerà, o bé intentará desautoritzar To- 
pinió de la Universität. És Tùnica manera que el debat con
tinue i, per tant, que no es puga avançar en Tùs de la llen
gua. El paper de TAcadèmia, que hauria ser el de vetlar 
perqué s’arrelés Tùs del català, i molt particularment als 
mitjans de comunicació, es mantindrà simplement corn a 
organisme que farà proclames i manifestos en pro d ’un 
consens politico-lingüistic i que atiarà la polèmica de nou. 
És aquesta Testratègia que a la dreta valenciana li ha 
donat més rendiment en époques passades, sempre que 
ha calgut entrebancar la normalitat de Tùs i aguditzar el 
conflicte.
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El País Valenciá vist des de Catalunya
En l’altre extrem d’aquesta xicoteta radiografia trobem el 

dibuix d’una pretesa realitat del País Valenciá construida 
pels mitjans de comunicació de Catalunya. El desconeixe- 
ment del País Valenciá per la resta de la comunitat lingüísti
ca afavoreix les lectures parcials que arriben tant a 
Catalunya com a les liles, a través de la premsa, de la ràdio 
i de la televisió. S’insisteix en un conflicte social en qué es 
recreen simbólicament els valencians amb actituds irracio- 
nals i fins i tot violentes, sense anàlisi i sense tenir en comp
te que l’arrel del conflicte no és social sino política i que 
donar aquesta visió del país fomenta la desconnexió i la 
incomprensió entre els dos países.

Grácies a aquesta visió esbiaixada, els catalunyesos, vuli 
dir els regionalistes del Principat, han trobat la coartada per 
desentendre’s de la seua responsabilitat de pal de pallen 
S’ha optât per l’actitud del “ja s’ho faran” sense avaluar-ne 
les conseqüéncies culturáis i socials, que també repercutei- 
xen negativament a Catalunya. Grácies a aqüestes actituds 
absentistes, s’han aconseguit vehicular diversos models lin- 
güístics, en fundó de l’ámbit del receptor virtual deis mit
jans, és a dir, hem consolidât un estàndard excloent per a 
cada regió, un per a Catalunya, un per a les liles i un per al 
País Valenciá. Sense barreges, sense impureses, prescin- 
dint-ne cada part de la resta, com si es tractés de llengües 
diferente.

Hi ha una falta de consciéncia unitària de la llengua fora 
dels àmbits intel-lectuais, per la manca de comunicació 
interdialectal. La recepció de TV3 al País Valenciá es fa amb 
tota normalitat, hi gaudeix de molta audiéncia, però sospito- 
sament no se’n donen mai dades

Vist amb el decalatge temporal necessari, em fa la impres- 
sió que molt pocs n’han pres nota dels résultats. AIgú potser 
creu encara que els lingüistes van decidir-se per un o per un 
altre model d’ús sooial, véhiculât pels mitjans de comunica
ció, considérant els avantatges de la comunitat lingüística, 
deixant, dones, al marge de les ideologies que defensen les 
empreses que hi tenen darrere seu.

Hi ha exoepeions, El Temps o Vilaweb, totes dues amb 
empremta valenciana, son publicacions que fan patents els 
paraestàndards sense cap tipus de confíete.

La qüestié -o la coartada, segons corn es vulga mirar- és 
el receptor. En el cas de la premsa escrita o electrónica l’op- 
ció per un sol dels paraestàndards la considere un proble
ma menor, si tenim en compte que des d’un punt de vista 
comprensiu qualsevol que pot llegir el valenciá estàndard 
pot llegir el catalunyés estàndard i el mallorqui estàndard I 
viceversa. La llengua escrita, per sort, és força unitària.

Però, qué passa amb la llengua oral? O volem continuar 
fent-nos els ingénus fent veure que esten més que satisfets 
que TVC es puga veure als Països Catalans, sense prendre 
en consideració que el model oral col-loquial que hi véhicu
la no l’entén al Pais Valenciá una gran majoria de població

catalanoparlant, ni encara els predisposats favorablement? 
Pel que ens afecta corn a professionals de la comunicació, 
hauriem de ser capaços d ’assumir les conseqüéncies pas
sades, presents i futures del que ara està passant en les 
nostres televisions regionals. Hauriem de tenir en compte 
que la vertebració de la comunitat lingüística depén de la 
vertebració del territori. Els mitjans de comunicació, i molt 
especialment la televisió, podien haver estât -i encara ho 
podrien ser- els factors socials determinants de la cohesió 
necessària. En canvi, amb la vertebració jerárquica que 
patim, els mitjans de comunicació actúen bàsicament corn 
a elements desestructuradors, digiôssics. A TVC, mentre 
que el català central serveix per tôt, l’occidental es reserva 
als cercles intims de les telenovelles, sempre amb papers 
secundaris, o dels informatius. Mai a les pellicules o séries 
doblades. Aixô fomenta la consciéncia que l’occidental és 
lleig, fa pagés, etc. El mateix es pot dir de Canal 9, que no 
dóna cap opció ni encara a l’occidental del Principat.

Aixi, dones, tant Canal 9 corn TVC obeeixen a un tarannà 
localista -0 regionalista- que fomenta els prejudicis lingüis- 
tics intracomunitaris, afavorint les consciéneies particularis- 
tes. Els estàndards exclusivistes que fan servir les nostres 
televisions són només un reflex d’una política comunicativa 
concreta, una política secessionista. I lamente que així siga, 
perqué estic segura que una actitud més valenta i contun- 
dent per part del Principat hauria donat uns résultats menys 
decebedors. Se’ns planteja un repte cabdal, perqué lluny 
de discursos cofoístes o apocalíptics que provoquen 
desassossec i immobilisme, la política lingüística al País 
Valenciá, a Catalunya i arreu hauria d’anar més enllá de les 
necessitats i de les exigéncies de la societat a qui va dirigi
da. La responsabilitat deis que trebaliem en l’ámbit inteMec- 
tual és ser també lingüísticament l’avantguarda d’iniciatives 
que n’incentiven l’ús, el coneixement i el respecte. Per de la 
llengua l’espai públic deis intéresses dels coMectius. I de la 
Política lingüística l’instrument que regula el desfassament 
entre els intéresses coMectius i els deis grups dominants.

^Segons Toni Mollà (1995) Canal 9: historia d ’un desengany, les 
peMicules de major audièneia durant els cinc anys de Canai 9 han 
estât Casablanca, Karate Kid, Oficial i Cavalier, Únic testimoni i La 
força de la tendresa, totes ell emeses en valenciá.

^L’editorial del número 100 de la revista dóna compte de com ha acon
seguit consolidar-se:

Ha passai senziliament que SAÓ, al llarg d ’aquestos anys, 
precisament pel seu tarannà obert i independent -p^rdoneu 
novament la immodéstia- s’ha guanyat una colla d ’amics 
incondicionals entre els subscriptors i els col-laboradors.
Uns i els altres mantenen económicament la revista. Els pri
mers, pagant quotes d ’ajut, i els segons, escrivint de franc. 
Sumeu després la bona comprensió de l ’impressor, el treball 
gratuit del conseil de redacció i alguns ajuts d ’institucions 
públiques i privadas, i tindreu explicat el “miracle”. (Sao, 
núm. 100, jul/set. 1987)

^Tancament dut a terme per Jordi Garda Candau, director general de 
Radio Televisió Espanyola i pretesament sensible a la llengua i a la 
normalització lingüística. ^
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Una aventura 
al Regne enmig del Mar
Caterina Canyelles
Tècnic en planificaciô lingüística

El gran Llorenç Villalonga, als anys trenta, amb Mort de 
Dama, profetitzava la mort d’una part de la societat mallor
quína, la seva arlstocràcia rància, classista fins a causar 
vergonya allena, hipócrita, jutge permanentment injust... Es 
tractava d’un tribut al progrès gens mal de pagar.

Però es veu que una societat és un ecosistema: si en desa- 
pareix una espècie, tot pateix. I aquest progrès va dur amos 
nous, que pagaven molt millor i duien aires d’una relativa lli- 
bertat. Es va perdre el que, des de la conquesta catalana, 
havia estât el punt de referència. Es produïa un gran tras- 
bals, canviaven eis valors, la forma de ser, de pensar, d’ex- 
pressar-se...

EIs mallorquins varen deixar el camp per pujar al tren del 
boom turistic. Aquesta gent que dula Prosperität econòmica 
també duia escoles on s’ensenyava una llengua moderna, 
de gent ben educada, que servia per relacionar-se amb el 
món. Al mateix temps, arribava molta mà d’obra de penin
sulars que no entenien la nostra llengua.

La llengua catalana havla estât desterrada, durant gene- 
radons, dels usos orals formais, dels usos escrits, de la 
docència, dels mitjans de comunicacló quan varen aparèl- 
xer..., I tots aquests factors, mès els prejudicis lingüístics 
que transmetia I’escola franquista, del tipus que hi ha llen- 
gües de primera categoria i de segone, que no tenen parau- 
les per expressar-hi conceptee elevate o formulacions cien- 
tiflques, que tenen ortografíes complicades, que no saben 
quin nom tenen...; que la llengua castellana ès la llengua 
neutra, amb la qual ens hem de dirigir als desconeguts, per
qué tothom l’entén..., han créât una dinàmica que vol arri
bar a convertir la llengua catalana en Innecessària I fins i tot 
molesta.

Si avui encara és mantén és perqué l’escolahtzació no va 
poder acabar la tasca, nomèe ens ha convertit en bilingües, 
potser perqué els illencs ens resistim una mica a acabar de 
perdre la nostra Identität de la quai forma part indiscutible la 

‘ llengua que parlam. Però només som a la meitat del procès.

En un article d’ara fa un any, el doctor Joan Mellà ens 
recordava una dada preocupant: el 52,8% dels joves de 
Mallorca utllitza el castellò amb I’amlc o I’amiga que més els 
agrada, I només un 35,9% hl usa el català, i ens explicava 
que es tracta d’una dada amb un cert valor de projecció 
perqué ens indica quina llengua predominará com a llen- 
gua familiar en aquesta generació de mallorquins i, en con- 
seqüéncia, quina llengua transmetran ais filis.

I afegla: «No són dades, per tant, que ens permetin ser 
gaire optimistes si no es produeixen canvis radicals en poc 
temps».

Ho deia perqué la política que havien dut a terme els 
governants de les liles Balears (AP-PP) des que tenlm esta- 
tut d’autonomia fins just les darreres elecclons del juny de 
1999, en matèria de recuperació lingüística, havia estât més 
aviat penosa, amb uns petits gests (Liei de normalitzaciô lin
güística (sense aplicar). Decret 100, que regula l’ús lingüís- 
tic a l’adminlstració (sense aplicar)...), producte de la força 
arrossegadora que té per a nosaltres el Principat, combina
da amb petites concessions ais moviments civics i organit- 
zacions com l’Obra Cultural Balear, i una mica de mala 
conscléncia.

Semblava que aquesta política de delxarfer, com una con
damna de mort lenta, era inexorable.

Però hem de dir que ja se n’ha produit un, de petit miracle: 
el professor Mellà és avui el nostre director generai de 
Politica Lingüística.

Sé que ell no compartelx la meva alegría, perqué, d’una 
banda, forma part d’un govern «autònom» I de coallció, i les 
eines de què podría disposar tampoc són totes, i de l’altra, 
el panorama actual no es canvia en dos dies. Ni en deu 
anys.

Perqué si bé el coneixement de la llengua va augmentant, 
gràcies a l’ensenyament, la presència als mitjans de comu- 
nicació..., l’ùs del català disminueix de forma alarmant: si hi 
ha un 73% dels joves de les liles Balears que sap parlar 
català, només un 36% del total s’estima més fer-ho en 
aquesta llengua i un 44% prefereix fer-ho en castellò. I hem 
de tenir en compte que aquests résultats són la mitjana 
entre les zones més castellanitzades (Palma, zones turisti- 
ques, Eivissa) i les més catalanitzades (Part Forana, 
Menorca), perqué, segons les dades de Palma, s’expressa 
millor en castellò un 56% dels joves.

Pel que fa als mitjans de comunicació, ens trobam en ver
tedera minoría, encara que, gràcies a una iniciativa popular 
canalltzada per l’Obra Cultural Balear, es poden veure eis 
dos canals del Principat i eis dos del País Valencià i escol
tar les emissores de ràdio de la CCRTV. A Mallorca tenim 
dues emissores locals de TV privades que arriben pràctlca- 
ment a tota l’ilia, la producclô pròpia de les quais és en 
català, però no les peMicules, séries...
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També tenim un diari, el Diari de 
Balears, per sis que es fan en castellà. 
La presència a la ràdio encara és més 
minoritària.

De les peMicules que s’estrenen en 
català al Principat en comença a arri
bar alguna. En canvi pel que fa a la 
produccié cultural s’ha de dir que 
pràcticament tôt el teatre es fa en 
català, i també la literatura.

Pel que fa a la música, des del cant 
coral al rock, hi ha una bona presència 
de la nostra llengua.

En canvi en el mon comercial pràcti
cament tôt és en castellà: retolacié, 
publicitat, gestié, tracte personal... 
Aquí és on les nostres institucions 
poden fer més feina (i de fet ja en va 
començar a fer el Pacte de Progrès 
quan governava al Conseil de 
Mallorca, amb ajuts per a retolacié 
interna i externa, traduccions de car
tes de restaurants...).

Sabem que la clau és que les nostres 
institucions donin bon exemple, s’ha 
d’aconseguir més presència en eis 
mitjans de comunicacié, en les tran- 
saccions comerciáis i professionals, 
en eIs àmbits joves (més presència a 
l’ensenyament, en el Heure...), l’escola 
sobretot ha de fomentar la superado 
dels prejudicis lingüístics...

En realitat hi ha tanta de feina que el 
repte és tota una aventura, la gran 
aventura de redreçar un pais.
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LA LLENGUA CATALANA, AVUI
La llengua catalana al Principat 
i l’activisme lingüistic madern

Bernat i Marti GasuU 
Plataforma per la llengua

La llengua catalana és una de les llengües importants d’Europa. Se la considera el 
setè idioma de la Unió Europea actual, i està per devant de moites llengües dels 
estats candidats a ingressar-hi. Aixi dones, el català té més parlants que el suec, el 
danés, el grec o bé el portugués a Portugal, (llengües que, a diferèneia de la nos
tra, son oficiáis a la Unió Europea). Aviat ens podriem trobar que el maltès, o el txec, 
per esmentar altres casos évidents, fossin oficiáis a la Unió Europea, la quai cosa 
incrementarla el greuge comparatiu que patim.

Cal tenir en compte també, corn aspectes positius, que el català és una de les 
principals llengües en literatura d’Europa, d’internet, etc.... de tal manera que és l’ù
nica llengua europea que es troba en la seva situadé (llengua mitjana, tractada 
corn a minoritària amb tot el que aixé comporta). Tot plegat ens ha de potenciar l’au- 
toestima per traballar pels nostres drets.

D’altra banda, sabem també que el català no causa rebuig en el consum, ans al 
contrari, actúa sempre com a llengua afavoridora, i casualment alguns productes 
que han començat a etiquetar en català han vist un lleuger increment de les seves 
vendes. En altres camps, corn el de l’audiovisual, del quai se’n parla a bastament, 
el català sembla també bo per al consum tot i que encara no s’ha créât la dinàmi
ca de mercat adequada a causa de la situado d’anormalitat en què vivim (en el 
camp del cinema el català hi és introduit corn a quelcom d’estrany, amb una distri- 
bucié totalment desequilibrada respecte la distribudé de les cépies de la versié 
castellana, i sempre amb l’afegité “També en català, corn si de quelcom estrany es 
tractés). Amb tot aixé podem afirmar que ens trobem amb una llengua amb un enor
me potencial, amb un mercat potencial evident però amb unes mancances tant des 
del punt de legislació, com pel fet de ser victimes d’unes inèreies del passât. El fet, 
però, que en certs àmbits, sobretot juvenils, el català “no estigui de moda”, no ajuda 
gens a la consecuciò dels nostres objectius de normalitzaciô.

Malgrat tot, malgrat l’avenç i el prestigi del català en determinate sectors, hi ha una 
situaciò de discriminaciò encara molt clara (justicia, administraciò de l’estât en 
general, el mòn de l’empresa, el mòn laboral, audiovisual, mitjans de comunicaciò, 
ús social, etc...).

Corn apuntàvem partim d’una situado de total desavantatge normatiu, començant 
per la Constituciò de l’Estat, segone la quai l’espanyol és un dret i un deure, i el 
català només un dret, i seguint per les més de 200 disposicions que menystenen el 
català. L’Estat Espanyol, no ho oblidem, és la causa que el català no sigui llengua 
oficial a la Unió Europea, D’altra banda a nivell del Principat de Catalunya la lleis 
1/1998 i l’estatut del consumidor ni s’acaben de complir ni es desenvolupen tal i 
corn està establert. Alguns exemples: segone l’article 31 de la Ilei 1/1998, les 
empreses de serve! püblic han de fornir la seva informació corn a minim en català: 
tots sabem que aixô s’incompleix descaradament en megafonia, plafone informa- 
tius, etc...(posem percas RENEE i les mateixes companyies aèries). De la mateixa 
manera hi ha incompliments greus en l’article 32: moites empreses, corn les de tele
fonia, no están en condicione ni de respondre ni tan sols entendre el català. Pel que 
fa a un altre ordre de coses, massa sovint també ens trobem amb moites cartes 
dels restaurants sense la presència de la nostra llengua, o informacions pübliques
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La canya 
esquerdada.

FOTO: PERE MONISTROL

en castellà i anglès sense tenir-hi en compte el català ( molts 
Pans & Company) la quai cosa torna a ser un incompllment 
ciar de la legislado. Pel que fa al mon de les empreses, I tal i 
corn felen palés uns estudis presentats per la Plataforma per 
la LIengua, bona part de les denominaclons d’origen de gran 
consum no etiqueta en català, cosa que vulnera també la 
legislació. L’incompll-ment és més gran en eis vins de gran 
consum: destaquem especialment empreses corn Torres, 
Castillo de Peraleda, PInord, Marqués de Monistrol, etc...

La primavera de 2001, en la Modo 98/VI del Parlement de 
Catalunya sobre la realltat histérica dels castellà, el respecte 
dels drets lingüistics i el pie reconeixement del plurilingüisme 
de l’estât espanyol, i el foment de l’Cis de la llengua catalana, 
hom es comprometía entre altres coses a :

1) Una proposta de resoludé per demanar al Congrès pro- 
poslclons de llel que modifiquin les normatives estatals 
amb rang de llei que encara dificulten i impedeixen l’ús 
del català I de les altres llengües oficiáis.

2) Elaborar dins l’any 2001 un programa especific de des- 
plegament de la leglslaolé catalana per fomentar l’ús del 
català en l’etiquetatge de productes, manuals i altres 
materials Informatlus destinats als consumidors.

Cap de les dues coses, per ara, s’ha dut a terme, corn tam- 
poc soluclons de fons pel que fa als intéressés de les multi- 
naclonals en no doblar ni subtitular al català, encara que 
aquest any hi haurà més films en verslé catalana.

Des de la societat civil, i en concret, des de la Plataforma 
per la Llengua, volem actuar en aquests camps: per alxô 
d’una banda ens hem réunit amb eIs diputats dels grups par-

lamentarls per demanar-los que facin un seguiment d’aques- 
tes qüestlons, de l’altra denunciar casos concrets, com vam 
fer en la presentacié pública dels estudis “El català en l’etl- 
quetatge. Vins i caves.” En tercer Hoc, conjuntament amb el 
CIEMEN, estem élaborant un estudi dirigir per en Jaume 
Vernet sobre Drets lingüistics referint-nos al cas català, apli- 
cat a legislació estatal, europea I Internacional, I és a partir 
d’aquí que tenim previst d’actuar.

Són diversos els fronts oberts alhora de treballar en favor de 
la nostra llengua a part dels anterlorment vistos: cinema, eti- 
quetatge i legislació. Aixi dones estem élaborant un estudi, 
conjuntament amb la Fundació Jaume I, sobre llengua I Imml- 
gracló que ha de definir Unies d’actuació en aquesta temàti
ca per dur a terme tant des de la societat civil, com per part 
de les administraclons. Crelem que és un camp fonamental 
en qué hem d’actuar perqué el català torni a esdevenir, com 
ha estât históricament, llengua d’Integracló, llengua comuna 
a partir del respecte de les diverses identitats. Cal deixar ciar 
també en el diseurs que el català és necessari als nouvln- 
guts: prestigi, ajudar els filis a fer els deures, feina, etc... i 
sobretot conscienclar als catalanoparlants que es dirigeixin 
en català a les persones d’aparença no europea.

Altres problèmes pendents sehen els de les universitats, on 
cada vegada són més les classes que es deixen de fer en la 
nostra llengua a causa de la vinguda d’estudlants dels pro
grames d’Erasmus I Séneques, que exigeixen l’espanyol corn 
a dret a causa del desconeixement de la situaclô real del nos
tre país És un altre exemple de camp d’actuació, tot defen- 
sant una Universität oberta, ens cal posar el problema sobre 
la taula per tal que es busquin soluclons, des de la sensibilit-
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zació tant dels estudiants nouvinguts corn dels estudiants 
catalans. Torna a ser un nou repte.

En fl, considerem neoessari traballar l’ús del català des del 
oontext premsa, etiquetatge, publicitat, cinema I audiovi
suals, etc... En aixô ens plauen eis résultats obtinguts en la 
campanya per a la premsa gratuita en català, que ha passât 
d’un 0% a un 40% en eIs diaris de gran difusió, la quai cosa 
implica una penetrado de la nostra llengua en nous sectors, 
o el procès de normalització lingüística engegat per IKEA, 
(algunes campanyes publicitáries només en català), al cine
ma, amb els résultats d’increment de cinema en català, per 
exemple l’estrena en la nostra llengua de l’Atac dels Cions, 
de la Guerra de les Galàxies), etc...tot amb l’objectiu d’afavo- 
hr i posar el català ‘de moda”. És un repte que tenim.

Pensem a partir d’aqui que des de les ent tats que treballem 
a favor de la llengua cal una renovado del missatge, i en això 
estem. En primer Hoc és necessària l’obtenció de résultats 
concrets, per demostrar que els canvis sèri possibles, i per
qué esdevinguin models per a altres canvs. No considerem 
positius els disoursos maximalistes del farem, farem...el que 
cal és actuar, i no dir res que no siguí possiole, perqué fer-ho, 
a part de desanimar, resta credibilitat. En segon Hoc hem de 
tenir en compte que la gent no s’apunta en el carro dels per- 
dedors, i que per tant, en determinate àmbits, i sense aban
donar la crítica punyent en altres, cal palar dels aspectes 
positius de la nostra llengua (envergadura a nivell de la Unió 
Europea, mercat, progresses, etc...). Aixo és evident en el 
camp de l’empresa privada, i en la mesura que vulguem 
posar la llengua de moda. Cal per tant exercir una vocació 
majoritária,, integradora de tots els sectors albora de presen
tar campanyes i actuacions de normalització lingüística: són 
qüestions que ens afecten a tots, i és també qüestió de 
modernitat i de mercat. En el món d’avui no hem de donar 
pas una imatge de folklorisme en el mal sentit del terme, cal 
donar la imatge de les últimes novetats, de les darreres tec- 
nologies, de seriositat, oberta,...i és segur que aquests nous 
métodos obren perspectives i résultats. Plantejar el català 
com a cosa que ven, i que la seva manca d ’ús pot fer perdre 
vendes (per exemple, tenim campanyes dirigidos al gran 
consumidor perqué el català actuï com a faotor discriminato
ri positiu). És aixi com per exemple, després d’haver présen
tât públicament un estudi sobre l’üs del català en les grans 
superficies en els diferents items, i després de demostrar que 
n’hi havia en concret dos, Mercadona i Carrefour, que esto
ven molt endarrerits respecte dels altres, tot insinuant que 
tenien menys visió de mercat que els altres, es va aconseguir 
que les dues cadenes en qüestió fessis un pia per prendre 
mesures perqué la seva imatge havia quedat malmesa.

És aquesta la Hnia que permetrà, creiem l’increment de l’üs 
de la llengua oatalana. Critiquem per ta it aquell tipus de 
catalanismo autocomplaent, que fa actuacions dirigidos ais 
convençuts i que és inoapaç de sortir de si mateix per arribar 
a la societat.

És fonamental també en tot plegat la conscienciació, sigui 
amb determinats actes, sigui amb la proposta de queixa en

algún àmbit déterminât, perqué produeix résultats i perqué fa 
adonar als actors que ens queda molt per fer: en la mesura 
que una persona rep la proposta de queixar-se perqué Metro 
Directe no fa servir el català, com així va passar, estás cons- 
cienciant aquell individu i a la vegada l’indueixes a actuar.

És en aquesta Hnia que la mateixa Plataforma ha éditât un 
manual on s’indiquen actuacions que el ciutadà, de manera 
diària, pot realitzar en favor de la llengua. Són actuacions en 
molts casos senzilles, però d’efectivitat clara tal I com ha 
estât provat, sobretot en una societat com la nostra en qué 
l’opinió del consumidor- client és tinguda molt en compte.

En fern un petit abstráete de les actuacions proposades que 
pot guiar al lector a actuar, i a traballar per la nostra llengua.

Un primer nivell, d’actuaciô, útil però necessari, és el de 
triar sempre el català, cosa que no I implica cap despesa de 
temps: per exemple l’elecció de l’entitat bancària, de l’auto- 
escola, de les opeions catalanes al contestador telefònic, la 
leotura de Hibres, revistes i altre material en català, la tria de 
la premsa I dels mitjans de comunicació, l’ùs dels programes 
informàtics en català, etc... Un segon nivell, és el de demanar 
I queixar-se, la qual cosa voi dir omplir els fulls de suggeri- 
ments dels establiments, retornar publicitat i correspondèn- 
cia, demanar catàlegs en català, factures, cartes als restau
rants, els documents notaríais, i sobretot, queixar-se. En un 
tercer nivell demanar els fulls de reclamacions oficiáis, en 
aquells establiments on es disorimina el català i portar-los a 
les oficines d’atenciô al consumidor, o bé, emplenar-lo allí 
directament si us voleu estalviar cert grau de tensió a l’esta- 
bliment, fer els treballs en català a l’escola i a la Universität, 
tenir un advocat que et representi sempre en català, en cas 
que tingueu un Hoc de decisió en una empresa assegurar- 
vos que els contractes i paperasse de tota mena hi són en 
català, en cas de multinacionals enviar la queixa a la central 
internacional, eto... Ôbviament és fonamental parlar en català 
sempre, a tot Hoc i hora, i sobretot als nouvinguts, i a tot el 
territori dels Países Catalans.

Animant a actuar, segur que aconseguirem canvis. I és aixô el 
que voidhem transmetre amb la publicació del present article.

Per a la revista Diàieg sobre el català a les empreses i 
la Plataforma per la Llengua.

És prou evident que cada cop més el català és més present 
en els usos i imatge vers el consumidor que en fan les empre
ses. Aquesta evolució ha estât prou notable especialment en 
la publicitat, la retolaciô i l’augment del català en molts ser- 
veis oferts als clients. Tanmateix encara resta molt de carni 
per recórrer: tant dins d’aquests àmbits, com de manera molt 
especial en l’etiquetatge de productes, on el català és clara
ment minoritari. Fins i tot a casa nostra d’altres Hengües com 
l’anglès, el francés, l’italià, l’alemany, el portugués o el grec, 
hi són més presents. Tot plegat es veu afavorit per la manca 
de voluntat politica en l’elaboració de normatives, o en la 
poca seriositat a l’hora de fer complir la poca legislació 
actual.
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Tôt i tenir el vist-i-plau del Tribunal Constitucional per apro- 
var per part del Parlament de Catalunya mesures per legislar 
sobre la plena presència del català en l’etiquetatge, la LIei de 
Política Lingüistica no assegura aquest aspecte tôt i que pre- 
veu un desplegament en aquest sentit; desplegament que el 
govern no ha complert en les resolucions i mocions del 
Parlament que l’incitaven a fer-ho.

Pel que fa aquells punt si contemplats en la LIei; corn l’obli- 
gatorietat d’etiquetar en català eis productes de denomina- 
cions d’origen catalanes, o de retolar eIs cartells fixes dels 
establiments en català, no s’ha endegat res per fer-ho com
plin En un estudi recent élaborât per la Plataforma. Durant 
aquest hivern es realitzà una visualització de les etiquetes 
d’entre eis productes més presents de vins i caves de deno- 
minacions d’origen catalanes en supermercats, per compro- 
var l’acompliment de l’article 34 de la LIei de Política 
Lingüística, pels quais aquesta mena de productes están 
obligats a etiquetar corn a minim en català totes les informa- 
cions obligatôries i addicionals.

Es van analitzar 33 vins de denominacions d’origen de 12 
cellers diferente, dels quais només un compila la legislaciô 
mitjançant un etiquetatge bilingüe de 3 productes (vins Marfil 
Alella d’Alella Vinícola Can Jonc). Aixô significava tan sols un 
9% dels primers vins DO, i un 8% dels cellers. Pel que fa als 
cellers més abundante (presents en més de 3 grups dife
rente), 5 dels 15 cellers trobats tenien productes etiquetats en 
català, i dels 101 productes etiquetats per aqueste cellers 
només 12 el català hi era plenament present.

Pel que fa als caves corresponien als 21 productes o mar
ques de 9 empreses més representatives segons ACI Nielsen. 
En 4 empreses (44%) existien productes etiquetats en català, 
que significaven el 18% del total de productes de la llista.

Es va complimentar l’estudi amb una anàlisi de vins d’alta 
qualitat prenent corn a referéncia la classificacié de vins que 
anualment fa la Guia Peñin de los vinos de España (Pi & Erre 
Ediciones, Madrid, 2001),.

En aquest estudi es van tenir en compte tots els vins i caves 
de denominació d’origen produits a Catalunya i a les liles 
Balears segons aquesta guia, amb puntuacions de vins 
excellents, enguany de 95, 90+ i 90 punts. En total es tracta- 
va de 25 vins i caves pertanyents a 23 cellers diferents. El 
català hi era molt més present, un 48,5 % cosa que significa
va un 50% dels productes trobats. L’acompliment de la llei 
era particularment evident en el percentatge de cellers adap- 
tats (61%). Aixô també era força explicit en les empreses que 
exportaven fora de l’Estat espanyol més del 50% de la pro- 
duccié (el 87% de les empreses etiquetaven en català). És 
prou ciar que la presència del català va Iligat a la qualitat del 
producte, o si més no aquesta és de llarg la política lingüísti
ca presa per la majoria de productors de vins d’alta qualitat.

Per altra banda també es va analitzar l’evolucié de l’etique- 
tatge en català entre les tres primeres empreses del sector 
(Codorníu, Freixenet i Miguel Torres), prou distanciados en 
vendes respecte la resta.

Partint de les observacions fetes en eis estudis anteriors 
podem concloure que; pel que fa a l’etiquetatge en català, 
Codorníu és potser la que està adaptant més productes. 
D’ençà de l’any 2000 hi ha hagut una clara millora en la 
presència del català, fins llavors pràcticament absent, en l’e- 
tiquetatge de productes capdavanters dins l’empresa (Anna 
de Codorníu, Mediterrània, 1551, Armonía, Cuvée Raventés, 
Gran Codorníu, Jaume de Codorníu, Codorníu Clàssic...). Pel 
que fa a Freixenet, darrerament també hi ha hagut un incre
ment en la presència del català, per bé que es tracta de pro
ductes en general més minoritaris (Canals&Nubiola Brut 
Nature, René Barbier Mediterranean, Conde de Caralt 
Chardonnay, Segura Viudas Rosat...). En ambdés casos les 
mancances sén més évidents en eis vins de DO (Bach, 
Raimat, René Barbier...), que no pas en l’etiquetatge de 
caves. Miguel Torres és l’ünic que encara no s’ha trobat cap 
producte adaptat a la legislaciô vigent.

Referents a altres camps de l’etiquetatge el résultat també 
és igualment descoratjador, malgrat que l’evoluciô és positi
va. Analitzant l’any 2001 les 25 cerveses més venudes, la 
Plataforma per la LIengua només va trobar un 4% de produc
tes etiquetats en català, mentre un 20% ho eren en grec, un 
60% en portugués, un 64% en anglès o un 96% en castellà. 
Un any més tard sortosament l’etiquetatge de cerveses en 
català havia pujat del 4 fins al 12%. Aquesta evoluciô en eis 
darrers anys cal destacar que és un fet, encara que lent, que 
es va dénotant en diferents sectors; begudes refrescants, 
llets, pastes, olis, marques blanques de grans distribuïdors....

Més positius eren eis résultats durant la primavera de l’any 
2001, respecte a l’üs del català escrit entre eis 6 primers grups 
de supermercats i hipermercats de Catalunya. Segons un 
estudi de la Plataforma per la LIengua, i mitjançant un index 
global que partía de l’anàlisi de la retolaciô, cartells, web, eti
quetatge de productes propis i catàlegs i fulletons, el nivell de 
català (català més bilingüe) se situava al voltant d’un 67 %. Tan 
sols dos grups: Carrefour i Mercadona tenien valors per sota 
del 30 %, mentre Caprabo, Bonpreu, Condis i Grup Miquel se 
situaven per damunt del 70 %. Un any després Carrefour 
manté eis mateixos indexs mentre Mercadona ha passât d’un 
27 % a un 62 % pel que fa als nivells de català escrit.

És per tôt aixô que la Plataforma per la LIengua està treba- 
llant per a una millora del marc normatiu i de les mesures per 
garantir-ne el seu compliment; a la vegada que mitjançant 
campanyes ha anat aconseguint alguns guanys en la presèn
cia del català en empreses corn Mercadona, Ikea, Codorníu, 
Freixenet, Damm... Moites d’aquestes campanyes es basen 
en la demanada i les queixes dels consumidors aprofitant la 
creixent sensibilitzaciô pel que fa a la llengua de les empre
ses, i el trencament d’unes inèrcies establertes d’altre temps. 
Encara que naturalment sempre hi ha qui, degut a concep- 
cions ideolôgiques es negará dràstricament a tenir en consi- 
deraciô als consumidors, en general, cada pic més, l’acon- 
tentament amb el client és una part essencial per al bon fun- 
cionament i la imatge pública del producte, i el català n’és 
part integrant.
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EL MON DE LA IMATGE; 
DE P3 A 2n DE BATXILLERAT

LA CLAU MAGICA
Hi ha una mosca que vola i una ciau 

també, però és impossible, això voi dir 
que caurà. Com que és una cIau màgi
ca, no cau. Dins la porta, hi ha un cas- 
tell màgio, per això la ciau és màgica. 
Dins al castell, hi ha molts caramels i 
cotxes, molts cavalls i l’escombra de 
Harry Potter. Sortim del castell i veiem 
boscos, camps, rius amb onades.

Marc Benitez Benavides 
1 rd ’E. I.

Transcrit per alumnes de 
5è d’E.P.

LA GALLINETA CEGA I EL CASTELL
•Explica’m qué hi ha al quadre.

•Un arbre. També un llac. Si, aixô és 
un bosc. Hi ha persones, nou, que 
juguen a la gallina cega, al tons, un 
llac, i un arbre, i muntanyes!, també hi 
ha un bosc.

•Imagina’t que ets aquesta noia. Qué 
has fet?

•He vingut amb carro fins al bosc. 
Després he jugat a la gallina cega. He 
anat a parlar amb eis meus amies. 
Després he anat al meu castell. 
Després he berenatl, després he fet 
una migdiada.

•Que estaves cansada?

•Sí.

•Qué hi fas en el teu castell?

•Hi és tota la familia.

Després, qué has fet?

Cosir.

I a la nit?

Dormir.

Que saps qui el va pintar, el quadre? 

Goya!

Caram! Ets molt espavilada... Qué 
més ens voi dir?

Tine molts animalons.

Quins?

Una gosseta.

Més?

Un cavali i un burro.

Lara Narbona Sabatés 
2 n d ’E.I.

Preguntes i transcripció fetes 
per alumnes de 5é d’E.P.

La gallina ciega. Francisco de Goya. 1778
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QUAN ERA MES PETITA
Quan era més petita, recordo que em quedava bocabadada mirant eis anun

cie que feien a la televisié.

Mônica Montoya Expósito 
S rd ’E.I.

EL PRIMER DIA QUE VAIG ANAR AL CINEMA
El primer dia que vaig anar al cinema tenia 2 anys. Em va sorprendre la panta

lla, era molt grossa i, a més a més, eIs senyors també. EIs personatges eren molt 
grans, je semblava una formiga al seu costat.

Gorka Muñoz Plans 
I r d ’E.P.

ELS ESPINAOS VERDS
He vist un anunci on es veuen dos germans sopant a la taula de casa seva. El 

germé petit llança la pipa per poder menjar espinaos. Aqueste espinaos deuen 
ser molt bons, perqué normalment ais nens no eis agraden gaire eis espinaos. 
A mi em sembla que un nen tan petit no pot menjar espinaos. De tota manera, 
trobo molt divertit l’anunci.

Maria Miralda Sardà 
2n d’E.P.

UN PROGRAMA 
DE TELEVISIÓ

Quan era petita, el programa de tele- 
visié que em va agradar més va ser 
Tom i Jerry. De vegades, quan anava a 
casa dels meus avis, posaven la televi- 
sié abans de dinar i jo m’asseia al sofà 
i mirava aquest programa. Jo trobava 
molt divertit el que feien. Era un gat de 
color blanc i negre i un ratoli. El gat per
seguía el ratolí per tots els Hoes. El gat 
feia moites trampes al ratolí, però mai 
l’agafava perqué el ratolí era molt espa- 
vilat. Una vegada, el ratolí es va fer 
amie d’un Ileo, el Ileo l’ajudava perqué 
el gat no el pogués agafar. El gat per
seguía el ratolí i el ratolí de vegades es 
ficava en un forat i esperava que el gat 
passés per llavors poder sortir sense 
que el gat el veiés. Una vegada, era l’a- 
niversari del gat i el ratolí li va posar a la 
seva habitació un ram de flors. El gat i 
el ratolí, en el fons, eren amies.

Sofia Gómez Kabelka 
4t d’E.P.

LA MOSCA AL PANY
A la fotografía es veu una mosca al pany i una ciau que no hi correspon, sem

bla que la cIau vagi a esclafar la mosca. El pany sembla molt vell i la cIau molt 
nova, la mosca no sé qué fa al pany i la ciau no l’agafa ningú, no sé per qué 
posen una ciau al pany on no correspon. El pany és més gran que la ciau. El 
pany és grisés i la ciau i la mosca tenen molt color.

Gérard Codina Martínez 
3r d’E.P.
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L’AVIA D’EN JESUS
•Mira Jesús, quina pintura tan bonica!

•Sí, avia.

•Qué fan aquests senyors, fili?

•Juguen a la gallineta cega.

•I per qué porten aquests vestits?

•Perqué la pintura es va ferfa molts anys, , aleshores, ves- 
tien així.

•Ah! Ja ho entenc -diu l’ávia-. I com es jjg a  a aixé de la 
“gallineta que no hi veu”?

•És molt fácil: tots es posen en rotllana i un al mig. Al del 
mig, li tapen els ulls i para...

•Qué voi dir “parar”? -interromp i’ávia.

•Voi dir que, a cegues, ha de tocar una persona de la rot
llana i endevinar qui és.

•Está bé. I qui guanya?

•No és qüestió de guanyar o perdre. Si e que para ende- 
vina la persona que ha tocat, aquesta es converteix en 
gallineta. Si no ho endevina, continua parant.

•Algún dia hi podríem jugar, tu i jo.

•No, home, no! La gallineta cega és com a mínim per a 4 o 
5 persones.

•Ai, quina pena.

•Que no hi puguem jugar?

•No.

•Que siguí com a mínim per a 4 o 5 persones?

•No.

•Dones, qué?

•La gallineta cega.

•Per qué?

•Pobre gallineta... és cega...

•Ávia, ja m’havies espantat!

•I els pentinats? Que no van a la perruqueria, aquests sen
yors?

•No diguis bestieses, èvia. És tipio de l’època, com els ves
tits.

•Qué voi dir “tipio”?

•Que en aquella época era ben normal.

•Fili, hi ha una cosa que encara no he entés.

•Qué?

•Per qué la pintura no és actual?

•Perqué Francisco de Goya, que és qu la va pintar, va 
viure en aquells temps.

•Ah, és dar! Vinga, anem cap a casa, queja estic cansada.

Oriol Quintana Sanfeliu 
5è d’E.P.

E L  E x t r a t e r r e s t r e

ET. AL LLARG DEL TEMPS
N’he vist molts anuncis per la tele, i alguns amies meus ja 

Than anat a veure al cinema.

Estic parlant de la peMícula EJ., l ’extraterrestre. És una 
peMicula projectada milers de vegades, però ara Than 
renovada, li han posât nous efectes especiáis, i segura- 
ment está molt millor que la primera versió que van fer. Fli 
ha una petita cosa que mai canvia, i és la que fa que, a la 
seva época, vagi tenir tant èxit. És el seu argument? La fan
tasia? Q l’extraterrestre? Jo aixé no ho sé pas.

El 27 de març es va estrenar (cal recordar que aquesta 
peMícula ja ha fet els vint anys) a les nostres pantalles amb 
més seqüències. Aquesta peMícula de ciènciaficció crea
da per Steven Spielberg tracta d’un extraterrestre que 
queda abandonat a la terra. Un nen, ajudat per la seva ger
mana petita i el seu germà gran, el troben i l’amaguen per 
impedir que uns científics l’utilitzin per examinar-lo.

Mentrestant, E.T. trobarà a faltar la seva veritable llar i 
intentará connectar amb el seu planeta perqué el vinguin a 
buscar.

Escenes d’inesborrable record, com l’escapada en bici
cleta, i personatges plens de doiçor, com la Gertie (inter
pretada per Drew Barrymore) o el propi extraterrestre, han 
deixat la seva petjada a tota una generado i, segurament, 
a moites més.

Steven Spielberg, ais tretze anys, va rebre un premi per 
un film de quaranta minuts. Ais disset, va realitzar un llarg- 
metratge. En acabar els estudis de cinema, va entrar ais 
estudis Universal per realitzar séries de televisió, com ara 
Colombo. Però la seva veritable meta era fer peMícules per 
a la gran pantalla. No només ho aconseguí sinó que immé
diatement es convertí en tot un esdeveniment.

Esther Alegre Ventura 
6è d’E.P.
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CVl̂  1 ÍÜJ

J ñ é A f l l  D I  lA

SAGRADA FAMILIA-I
CàpKâ'%, deilal iJ e J i

QUE ES LA PUBLICITAT?
La publicitat està per tot arreu: a la televisiô, a la ràdio, a 

la carretera, I fins i tot ais paperets del cinema! No m’agra- 
da gens. A la televisló és on més emprenya, estás mirant 
una peMicula i, en el moment més Intéressant...Au! 
Anuncis.

Però no tot és dolent. HI ha anuncis divertits, com aquell 
del gel de dutxa, que hi ha un home dutxant-se, s’esfondra 
el terra i cau en un gimnàs on hi ha unes noies fent aeròbic 
i eli es posa a ballar I elles l’Imlten. Liavors marxa i troba 
una dona al passadis i els altres fan un gest que eli havla 
fet abans.

Per a alguns la publicitat és un art, per a d ’altres una 
murga, per a d’altres una tontería, i per a d ’altres una 
manera de saber el que està de moda.

Blai Sales Fernández 
I r d ’E.S.O.

ALGUNA RELACIO?
Els noms deis programes quasi mai tenen una piena rela- 

ció amb el contingut, per exemple:

Predo justo, predo si, però de justo res de res, I menys 
ara, amb els euros, que, és dar, amb l’arrodoniment els 
prenen el pél de mala manera.

O el cas de Gran Hermano, per qué el posen aixi si ningù 
és familia?

Abans també feien Quien dijo miedo, però és que, per 
anar allà, no s’ha de teñir por, no, el que s’ha de teñir és un 
estómac de ferro.

O la sèrie Un paso adelante, però si en donen més enre- 
re i als costats que no pas endavant! I, a sobre, qué en 
treus, que si algún actor no fa la seva representaciò a la 
perfecciò II hem de tirar enciams I tomàquets?

El mateix passa amb Confianza ciega, que, la verltat, és 
que cec si que s’ha d’estar per mirar allò i que no t’agafi 
res, tot I que, si ets sord, encara millor, perqué, si no, des- 
prés, a la nit, sents tota l’estona Hay tía, es que...

O El cor de la ciutat, qué passa, que quan s’acabi voldrá 
dir que li ha donat un atac? Però ningú no se n’estranyaria, 
perqué allá no hi passa res de bo.

Com Compañeros, de companys, res! Van al mateix cole, 
si, però, quins propósits tenen en comú, intentar matar-se 
a la primera oportunitat?

O el Diario de Patricia, però si la Patricia només presenta! 
Els que representa que “escriuen” el diari sòn els altres!

0  el cas de Crónicas marcianas, la verltat és que per 
aguantar cinc minuts mirant aquest programa, si que s’ha 
de ser d ’un altre mòn!

O, a Moros y cristianos, qué passa, que si hi va un budis
ta no el deixaran entrar?

1 aixó per no parlar deis informatius, que posen en prácti
ca la famosa frase de Louis Van Gaal siempre negativo, 
nunca positivo, perqué, si ets una persona sensible, aca
bes amb depressió.

0  aquest programa que sortirà d ’aqui a poc, Popstars, els 
que vulguin cantar rock and roll s’han de buscar la vida 
com siguí?

Bé, aixi està la cosa. Quan vegis anunciar un programa i 
el nom et soni Interessant, no en facis cap cas, perqué vés 
a saber el que t’hl trobarás!

1 val la pena mantenir una posicló critica envers els mlt- 
jans de comunicació.

Tot i que sempre pot ser Interessant fer una breu ullada 
als diferents programes de la televisió.

Eila Rivera Boix 
2n d’E.S.O.
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COM DEFINIRIES LA FOTOGRAFIA 
AMB QUATRE PARAULES?

Quan em van demanar que fes una redacció sobre la 
fotografía, el primer que vaig fer va ser preguntar-me a mi 
mateixa qué era per a mi la fotografía, però de moment 
encara no he trobat la paraula amb qué englobaría tots els 
seus significats. Després de més d’una hora pensant qué 
podría explicar sobre la fotografía, m’he adonat que la 
fotografía té una interpretació diferent per a cada persona 
i que, si ens parem un instant a observar la societat que 
ens envolta, podem arribar a deduir el sentit que pot tenir 
aquest mot per a alguns deis qui tenim a la vora. Per a 
molts, la fotografia és simplement la sínresi d’una acciò, 
d’un moviment i, segurament, per a moites altres perso
nes, tan sois és un ofici, un hobby, una afieló, una dlstrac- 
ció, un somni, un futur o fins i tot hi ha gent que ho podría 
considerar un art.

L’origen de tot aquest enrenou el troben quan el 1827 el 
fisic francés Nicéphore Niépce va fer la primera fotografia 
permanent, aquest genial invent va suposar sens dubte un 
abans i un després en la història de la Imatge. Els pintore 
es van quedar sense teina i no és que es vagin extingir 
sinó que van passar de moda, perqué el seu treball va ser 
sustituït per una máquina, molt més eficient i impecable, 
que els va deixar en segon terme; ara sí que es podia dir 
que la fotografia era ben bé una réplica exacta de la reali- 
tat. S’havia acabat definitivament allò de oassar-se hores i 
hores en una mateixa posició perqué et retratessin.

Potser no hi havia pensât mai, però, a partir d ’aquell 
moment, va néixer la qualitat de la fotogénia, perqué segu
rament abans que existís la fotografia també hi havla gent 
“fotogénica” i “no fotogénica”, però, com que era el pintor 
el que t’immortalitzava sobre la tela, sempre podia fer 
algún retoc al retrat si el teu somriure nc era precisament 
de foto (bé, és un dir, ja m’enteneu). En canvi, ara tot 
depén d’un segon; si tanques un moment els ulls perqué 
estás de cara al sol i t’has cansat d’aguantar les parpelles 
arreplegades sota les celles perqué et sembla que el sol 
t’està afusellant les puplMes, o perqué esperes impacient 
l’encegadora llum del flalx; si per casuali'.at, per algún d’a- 
quests motius o per algún altre, tanques un moment els 
ulls... a la foto també sortiran tancats i si no els tanques 
segurament sortiran oberts. I si, per aquelles coses de la 
vida, en l’Instant en qué per fi es dispara el flalx t’estaves 
llepant els llavis perqué els tenies secs de de feia estona o 
et ve un esternut d’aquells que no pots retenir més de mig 
segon o... qualsevol d ’aquelles coses que et passen en els 
moments menys oportuns, no cal que t’hl amoínis, perqué 
aqüestes coses, de moment, no podem evitar que la 
càmera ens les retrati. Sobre aixó no hi :ens poder, no ho 
pots modificar, no hi ha volta de full; o fas una ganyota o no 
la fas, o quedes bé o no hi quedes. Així podríem arribar a 
la conclusió que si aconsegueixes superar tots aquests 
obstacles, com si això fossin talment els 100 metres tan

ques, et podries arribar a considerar una persona fotogé
nica. Podríem dir que la fotografia va crear una virtut, i on 
hi ha una virtut sempre hi ha un detecte; per això hi ha gent 
(com ara jo) que mai arribem al final d ’aquesta cursa, per
qué sempre ens entrebanquem amb les últimes tanques.

Des de la innovació d ’aquest invent fins als nostres dies, 
hi ha hagut moites postes de sol i la fotografia ha anat 
minorant considérablement, jo diria que ha créât tota la tec
nologia, I amb ella un nou camp semàntic que no solament 
engloba la maquinàha, sinô que ha format noves expres
sions en la llengua corn: estás de foto... El rodet, l’objectiu, 
la càmera, el révélât... tot això no era ni és pas gratuit, així, 
dones, la fotografia també ha créât tot un gran negocl.

El dicclonari defineix la paraula fotografia com: 
“Procediment que permet obtenir, per mitjà de la llum I de 
substàncies quimlques, Imatges optiques permanents 
sobre superfíoies oonvenientment preparades”. Tot i així, la 
fotografia pot significar molt més que tot això, una fotogra
fía és molt més que una simple Imatge, molt més que un 
simple objecte decoratiu. Una fotografía és un objecte que 
ens evoca una sensació, un pensament, un sentiment, un 
ideal, una iMusió I una cosa que no es pot guardar enlloc, 
com el record d ’un moment passât o d’una persona esti
mada. Aquests només queden arxivats en la teva memò
ria, records alegres que et fan hure, records tristos que 
t’omplen els ulls de llágrimes, records corruptos que defu- 
gen en la memòria, com ocells que han perdut la bandada, 
però que et fan reflexionar...

AIgú molt savi va dir un dia que: Una imatge vai més que 
mil paraules, no sé qui ho va dir, però hi ostie completa- 
ment d ’acord; moites vegades ens pot dir més coses una 
senzilia fotografia que un reportatge de cent pàgines. 
Penso que la fotografia, tot I ser només un tros de paper, és 
el reflex d ’una situacló on el fotògraf et pot fer entreveure 
alguna cosa més que el que els teus ulls perceben. La 
fotografia és molt més real i naturai que una llarga tira de 
paraules agrupados harmoniosament.

Cada dia ens bombardegen amb milers de fotografíes, al 
diari, a les revistes, als llibres, a la televisió... fins i tot a la 
parada del bus. La fotografia s’ha convertit, dones, en un 
mitjà de comunicació que ens pot ajudar a entendre millor 
el passât, a veure bé el present i a preparar-nos per al 
futur. Després d ’haver llegit la meva opinió, com definirles 
la fotografia amb quatre paraules?

Laia Vergés Torrella 
3 rd ’ E.S.O.
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UN HOME NOU
L’odi va reflectir-se a la seva cara. La fùria i el dolor eren 

presente en tot eli. Necessitava rebel-lar-se davant d ’a- 
quell món tan injust que li havia tocat viure...! albera velia 
morir. No podia més. Uns sentiments de tristor, malestar i 
record envaì'en la seva ment. No entenia tot el que li esta- 
va passant... la vida li estava jugant una paper traidor que 
no suportava. No velia continuar. Potser si feia alguna bar- 
baritat allà, enmig del carrer, demostrarla que no tenia for
ces per seguir viu.

En aquell moment passava per davant d’un cinema i, al 
cap d’uns instants, sense saber corn, es va trobar dins la 
sala amb l’entrada a la mà. Va dirigir-se a un seient de l’ùl
tima fila amb la mirada perduda. Un cop assegut, va 
observar la sala i es va preguntar què feia allà. Va poder 
veure que no hi havia molta gent a la sala i que les peques 
persones que hi havia estaven ben disperses. EIs llums es 
van apagar i a la pantalla es van projectar eis anuneis. Eli 
mirava la pantalla però no prestava atenció, eis anuneis no 
li importaven... de fet, no sabia què havia anat a veure. No 
sabia quina peMíeula veuria, però li era igual, era allá eom 
podia ser al pare mirant els ocells, els arbres, i observant 
la gent que passava...

Més tard, va aparèixer el titol de la peMicula, però eli ni 
se’n va adonar fins que no va aparèixer la primera escena. 
Va aparèixer un primer pia d’un jove plorant, d’un jove aca- 
bat, consumit i sense altre remei que el plor. EH no havia 
entrât amb la intenciò de veure la peMicula, però hi va 
haver alguna cosa que el va despertar.

Els seus pensaments i preocupacions van desaparèi- 
xer, la fùria i el dolor s’havien amagat sota l’ombra de la 
foscor de la sala, la tristesa, els records, ja res passava 
pel seu cap. No havia estât intencionat ni volontari, però 
aquell jove de la peMicula l’havia impressionat. En aquell 
jove es vela eli reflectit. EH era el personatge, i el perso- 
natge era l’espectador. Des d ’aquell instant, des del 
moment en què es va veure allà, va començar a com- 
prendre’s a si mateix. Si estava plorant era per alguna 
cosa i eli ho sabia, però no era capaç d ’admetre-ho. 
Quan va deixar de plorar, ja era de dia, però no era capaç 
d ’aixecar-se. La impotència era el seu centre de gravetat 
i eli estava en el camp d ’atracciò. Un raig de Hum va dei- 
xar-se veure al seu costat, tot i que eli no va poder veure 
d’on provenia, i va pensar que a fora ja feia bon dia. El 
bon temps sempre l’havia ajudat a reprimir les seves pors 
i per a eli significava el començament des de zero. Això 
és el que faria: comengaria des de zero. La seva impotèn
cia va desaparèixer i va abandonar l’habitaciò, va obser
var el seu voltant. Estava en el seu pis. Va passejar-se per 
totes les estonces del pis i tot seguia al seu Hoc, sense 
cap alteraciò, fins que va arribar a una porta toncada. Va 
posar la mà al pom de la porta, però, abans de girar-la, un 
impuls el va envair. Sabia què passaria si l’obria, aixi que

va decidir de no fer-ho. Aquella habitaciò estava millor 
toncada. Va agafar les claus i va sortir del pis. Un cop al 
carrer es va adonar que valia la pena continuar i refer la 
seva vida. Els seus problèmes residirien en el passât, 
però no farien ombra en el présent, no obstaculitzarien el 
seu carni.

Quan va sortir del cinema, va veure que havia deixat de 
pleure i va Hegir el titol de la peMicula en un cartell. El per
sonatge havia refet la seva vida i també li havia refet a eli. 
No pretenia continuar amb aquella mentalitat o la seva vida 
no tindria cap significat. Aquella peMicula, sens dubte, 
l’havia fet reflexionar sobre els valors i sobre la importància 
de refer la seva vida. Aixi que va aixecar el cap i va seguir 
caminant, ara ja era un home nou.

Ricard de Nova 
4t d’E.S.O.
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ANGELUS (Performance)
Basai en el quadre Àngelus, de Millet

Escena I

(En ¡’interior d ’una habitació d ’una barraca, bruta i veiia. 
Ai costat dret hi ha una porta. Ai costat esquerra una aitra. 
La iium és moit tènue. Ai beii mig de ¡’escena hi ha una 
tauia de fusta veiia i coreada, ai seu voitant tres cadi res).

Ángel: Llaurar la terra, llaurar la terra. Sempre llaurar la 
terral Les vint-l-quatre hores diáries, sis dies la setmana 
perqué diumenge és dia de Nostre Senyor. Jo no aguanto 
més, día i nit llaurant! De dia llauro i de nit penso en el llau
rar de demá. No... no puc seguir així... és esgotador! No 
puc seguir així!

Guanyar diners per a menjar no és cosa fácil. I a penes 
puc comprar menjar per a la meva familia... l’Àgata traba
lla, s’esforça. Si no fos per culpa, per culpa d ’aquells... 
cabrons! I demà cal llaurar els camps de darrere l’esglé- 
sia del poblé. Terreny de l’amo! Nostre Senyor faci que 
algún dia puguem sortir d ’aquesta misèria! (Mirant a daif) 
Tu ho pots tot... oi? Tu no ens fallarás mai, oi? (Espera res
posta, ai veure que ningú respon torna a mirar avait). 
Segur que no.

Un altre dia més, résignât, désolât, esgotat... però haig 
d ’aguantar, no puc caure ara. Cada cop falta menys pel 
dia esperat. El dia de la nostra alliberac ó! (Refiexionant) 
Alllberació. (Més baix de moraf) Alliberació. (Més fiuix) És 
dar, alllberació... (Fiora siienciosament).

Cangó 1

Ángel: És dar, l’alliberació, 
és entre nosaltres, els que treballem. 
cada mati, ens aixequem com morts, 
tristes de tornar a començar. (Bis)

14 hores al dia,
hem de treballar,
és insoportable,
però ho hem d’aguantar. (Bis)

(Entra Pep per ia porta dei costat dret, et fiii d ’Ànget, un 
nen de 4 anys)

Pep: Papa! (Va corrente i t’abraça).

Ángel: Hola Pep! Qué! Com II ha anat al mes bufò de la 
casa?

Pep: Malament

Ángel: Per què?

Pep: Perqué el Joanot s’ha enfadat amb mi i m’ha asso- 
tat i m’ha dit inútil!

Ángel: Perqué, qué ha passât?

Pep: Perqué sense voler m’he equivocat de fil al passar la 
trama i he fet el teixit malament. Quan ho ha vist el senyor 
Joanot m’ha agafat, m’ha cridat, i amb el bastó d ’una des
tral m’ha pegat! I després m’ha dit que no cobraria el sou 
d ’avui ni mai més perqué m’ha despatxat! (Fiora).

Ángel: Vinga home, no plorisi Que ja ets tot un homenet!
I ja saps que els homes no ploren! A veure, tu m’has vist 
plorar algún cop a mi?

Pep: No.

Ángel: Ho veus? Tu has de fer el mateix!

(En Pep s ’eixuga ¡es iiégrimes)

(Entra ¡’Àgata)

Ágata: Hola! (Es besen tots), Puf! Avui estic rebentada! Si 
no US sap greu me’n vaig a dormir!

(Surt per ¡a porta de ¡’esquerra).

Ángel: Sembla que no ha tingut un bon dia...!

Pep: Sap que l’estimo?

Ángel: I és dar que ho sap!

Escena 2

(En una aitra habitació buida hi ha ¡’Àgata) 

Cangó 2

Ágata: Com ha pogut ser? (Bis)
Però al final ha passât.
Al final ha passât.
Al final ha passât.

El meu fill s’està morint.
Aquesta socletat no ens permet viure.
Tots treballem molt.
Tots treballem molt.
I fern esforços.
Però a pesar, 
tenim gana.
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{Parlai) No podrem pagar la medecina que podría salvar el meu fili. El meu fili aviat morirà.
No hi podem.

Per res.

Dia a dia anar patini. 

Intentant guanyar el pa. 

Intentant sobreviure 

Teixint i llaurant la terra 

I l’amo 

No dona 

Res

Per al meu fili 

I com li diré?

Que el meu fili

S’està morint!
(Mutació)

Angel: {En l ’altra habitació) I no hi podem. 

Per res.

Anar patini.

Però a pesar de tot 

Tenim esperanga.

Donem la vida per l’amo.

I l’amo

No ens respecta.

Res

Res

I com li diré?

Que l’han despatxat

Escena 3

(La meitat de l ’escenari representa un camp on tots els homes treballen I I’altra meitat tot de dones teixint amb els telers) 

Cangó 3.

Llauradors: Sempre treballant.

Sempre treballant. Llaurador 1 : Des de que surt el sol

Sempre treballant. fins que arriba la nit.

Sempre treballant. Sense mai parar,

Sempre treballant. nosaltres hem de treballar.

Sempre treballant. Llaurador?: La resignacié,

Sempre treballant. és el pa de cada dia.

Sempre treballant. LIauradorS: L’ûnic que...

Sempre treballant. ens manté vius és...

Sempre treballant. Llaurador 4, 5 i 6: ... l’esperança!

Sempre treballant.

Sempre treballant.

Sempre treballant.

Sempre treballant.

Teixidores: Sempre anar teixint. Teixidoral : Van passant eis dies.

Sempre anar teixint. 1 tôt és igual!

Sempre anar teixint. Morirem de pena.

Sempre anar teixint. Q d’esgotament!

Sempre anar teixint. Teixidora?: Ja fa temps que busco

Sempre anar teixint. la meva propia Ilibertat.

Sempre anar teixint. Si continuem en la derrota,

Sempre anar teixint. mai no ens podrem superar.
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Teixidores; * No exagerem la realitat!

Llauradors: És veritat, una tortura!

Tots: Ens haurem de revoltar!

O ens haurem de resignar! {Bis des de*)

Ágata: ( Parlant) Ja fa tres mesos que el meu fill...

... va morir.

{Mirant a dalt) Pep! Si ets allà dalt, recorda’t de nosaltres, 
uns tristes i humils...

Tots: {Entonanf) Treballadors explotats!

(Mutació pausada i lenta mentre canten tots)

Eduard Rubio Lorente 

1r Batxillerat

VICTIMES
Deixa’m! Calla! No et vuli sentir més!!

Qué dius?? Amb qui parles??

VulI que em deixi! ! Que no em digui qué he de fer, oom he 
de ser...

De qui parles?? Qui t’ho diu??

Ella!! No em deixa... ni a tu... però no ho saps o no ho vols 
saber...

Però si aquí només hi som tu i jo!!!

I ella!! Sempre hi és a tot arreu... i en tothom...

No t’entenc...

És dar que no m’entens... ni m’entendràs... ni em voldràs 
entendre... perqué prefereixes pensar que ets Iliure com 
tothom...

Si que sóc Iliure!! Qui em diu res a mi?!

Ella ens ho diu a tots quan és a la televisió, a la ràdio, al 
carrer i en la imatge de tothom que li fa cas...

No t’entenc...

Dones tu li fas cas... mirai: ella t’ha dit que facis aquesta 
olor, que et vesteixis aixi, que calcis aquesta marca de 
sabates... i t’ho ha dit de tantes maneres que II has fet 
cas...

Vols callar!! A mi ningù no em diu aixôü

Fixa’t bé... mira’t... t’ha dit que et pentinis aixi i fins i tot 
que Iluitis per mantenir el teu cos...

No és veritat!!

Si! ! Fins i tot... t’ha guiat en la dieta: tot el que menges ella 
t’ho ha recomanat abans, tot el que beus, ho beus perqué 
ella t’hi ha insistit i tu sense pensar-hi abans, ni un segon, 
ho fas sense saber si és reaiment sa per a tu... si reaiment 
ho nécessites...

A mi ningù no em diu qué haig de fer!!

No saps fins a quin punt el que et die és veritat i aqui es 
troba el seu secret... tots en som victimes gairebé sense 
adonar-nos-en...

De qué parles?? De debò... qué estás dient??

La coneixes tan bé... i és que n’ets un reflex...

De qui?? Com es diu?? Com l’anomenes??

A ella??

Sí...

N’hi diuen publicitat.

Georgina Altarriba Paris 

2n Batxillerat
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Aquest número de Nadal es planteja pie de novetats en tots els àmbits 
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sant des de la ciutat I en general, sobre la literatura escrita per dones 
compromeses... fins i tot trobareu una reflexió sobre la polèmica del 
zoo de la mà de la nostra incansable M.T. Soler IMustrat per l’impaga- 
ble Madaula.

En fi, una mica de tot en un nùmero dens i variât que ens du a les por
tes del 2003.
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Publicació bimestral 
DL B-16799-1978 
Preu de l’exemplar: 3,50 €

PORTADA: Désintégrât 
Isabel Cid
Oil sobre tela 110 x 100 cm

Els textos signais reflecteixen í’opinió 
personal deis autors respectius.

f u n d A c ió
Amies 

de les Arts
i de les Lletres 

de Sabadeil

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

AL VOSTRE  
SERVEI 

DES DE 1945
Via Massagué, 32 - Tel. 93 72513 36 

Rambla, 41-Tel. 9372599 67 
08202 SABADELL



167

________________ ARTS
Tn d  silenci" 

C a rta  abierta  a Isabel C id
Luis Orellana

“En el silenci” (2002)

Isabel Cid estrena una exposició 
titulada “En el silenci” (2002), mostra 
d’un estât d’ànim latent ja a les darre- 
res, corn l’Homenatge a Thomas 
Bernhard (Sabadell, Barcelona, Ala- 
cant, París, Nova York, 2000-2001), I 
que ara es mostra en tota la seva 
Intensität. Feta la preestrena en 
exclusiva a Sabadell (desembre del 
2002), l’exposició anirà a la Galeria 
Barnadas de l’Eixample barceloni, 
previ pas per anar a la ciutat dels gra- 
tacels. Nova York.

Des de Quadern ens aproximem a la 
seva nova proposta de mans d’un 
dels poetes amb més solera, Luis 
Orellana, que ha tingut l’amabilitat de 
fer-nos una carta-recorregut per l’ex- 
periéncia emotiva deis seus quadres.

Mauthausen

4'™ -

Barcelona, desembre del 2002

Querida Isabel,

No sé si me pediste o no que hiciera una crítica de tu pintura y yo eso no sabría 
hacerlo. A mí la pintura me gusta por el diálogo que establece conmigo, de lo 
que me dice su color, el dibujo, el tema... Ahora bien, doctorar sobre si es buena 
o mala me resulta imposible; yo no entiendo de pintura, sólo de diálogo. En resu
men; no me interesa el cuadro en sí como objeto, sino su contenido expresivo, 
como sujeto.

Y en cuanto al resto, más o menos, como decía San Pablo en una de sus epís
tolas (me parece que a los Tesalonicenses): “Si me lo pedís, os puedo repetir lo 
que Cristo dijo, pero no explicaros lo que quiso decir, con dificultad lo que sus 
palabras me dijeron a mí, pero no lo que yo sentí; tenéis que oírlas en la intimi
dad de vuestras almas, porque a cada uno os hablará en vuestra lengua y lle
narán a cada uno en función del tamaño de su corazón.”

Hechas estas aclaraciones, vamos a nuestro tema. Lo primero que pensé al 
entrar en tu estudio fue que me hallaba en el campo de Dura, en la provincia de 
Babilonia. Oí el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, 
de la zampoña y de todos aquellos instrumentos de música que obligaban a 
postrarse y adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor, porque tu cuadro 
me hizo ver a Sadrac, Mesac y Abednego, que por no hacerlo fueron arrojados 
en medio de un horno de fuego ardiendo.

“¿Qué dios será aquel que os libre de mis manos?” Les dijo el rey y ellos res
pondieron: “He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del 
horno de fuego ardiendo” por lo que el rey, lleno de ira, ordenó que el horno se 
calentase siete veces más de lo acostumbrado y que los arrojaran dentro... pero 
para sorpresa suya vio en el horno a cuatro varones sueltos que se paseaban en 
medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto era semejante a 
hijo de los dioses. Aterrado, hizo reunir a los sátrapas, los gobernadores, los 
capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones y cómo el fuego 
no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabe
zas se había quemado. “Bendito sea su Dios, que envió su ángel y libró a sus 
siervos que confiaron en él”, dijo Nabucodosor...

(Daniel 3. Rescatados del horno de fuego)

1) Pero, tú, Isabel, interrumpiste mis recuerdos aclarándome que no pensabas 
en el relato bíblico, cuando creaste “Mauthausen”, que pensabas en la “ascen
sión de gritos formada” de “Nelly Sachs”, cuando vio ascender por el aire el 
cuerpo de Israel en humo convertido.

¡Oh! Las chimeneas

Camino de la libertad para el polvo de Jeremías y de Job 

¿ Quien os inventó y os construyó piedra sobre piedra 

el camino para los fugitivos de humo?
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Elegia a I ’amor

ESCOLA 4 >DEL SOL

Porque tú, Isabel, no pintas, tú nos quieres hacer partícipes de 
tus vivencias, de tus sentimientos, de lo que en un momento dado 
ocupa tu mente, de lo que sientes hacia los otros y hacia tí misma; 
hacia esos quemados de Mauthausen, de cuyo dolor horripilante 
te haces solidarla viéndolos retorcerse aún vivos; como sarmientos 
renegridos ya sus cuerpos, aún vivos; o ya sólo llama, aún vivos; 
humo, aún vivos...

Acostumbrada a callar, tímida, sin atreverte a decirlo, no utilizas 
palabras, el ruido de su voz podría romper el silencio antiguo que 
vive en ti.

Pero tú, Isabel, sé que habitualmente no piensas como Sartre 
que "el infierno son los otros” y que si no hablas es porque se te 
quedan pequeñas las palabras, porque no quieres que puedan 
ahogar tus sentimientos y los exteriorizas, valiéndote para hacer
lo de tus pinceles, obligándonos a escuchar tus cuadros en un 
respetuoso silencio y si nada oímos, no debes ni debemos sen
tirnos humillados, es simplemente que quizá en algunos momen
tos te expresas en un lenguaje que aún no conocemos, quizá es 
que para hacerte entender utilizas un sistema de comunicación 
no verbal o algo así.

2) Ante otro de tus cuadros, “Porta al no res”, luego descubriría 
que todos son retratos. Te dije, esto es una puerta a la nada, 
dices: No, quería expresar la angustia que sentí cuando murió mi 
gata y el veterinario me habló del lo doloroso que debería haber 
sido su muerte, ya que había muerto por una sobredosis de 
aguarrás. Hay una relación tan directa entre este cuadro y el 
vacío que percibía “Camus” tras la puerta de la muerte que es 
dificilísimo no verla, se trata en realidad, aunque quizá ni tú lo 
sepas, de un "vanitas” s\u calavera, pero para tií, Isabel, resulta
ría tan trivial el pintarla por lo evidente, que intuitivamente esco
ges como tema de tu “vanitas” la puerta.

3) Pienso que el invento de la “Elegía a l’amor” sea muy posterior 
a “La balada de la cárcel de Reading” y por ello “Oscar Wilde” no 
la menciona. Es indudable que sabía de qué hablaba: lo queramos 
o no, el amor está condenado a la muerte.

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61 

08201 Sabadell

Todos los hombres matan lo que aman...

Algunos lo hacen con una mirada amarga, otros con una palabra lisonjera,

¡El cobarde lo hace con un beso, el valiente con una espada!

Algunos matan su amor cuando son jóvenes y otros, cuando viejos. 

Algunos, lo estrangulan con las manos de la Lujuria, otro con el oro; 

el más bondadoso usa un cuchillo, para que el muerto se enfrie pronto...

Todos necesitamos una silla eléctrica para matar lo que amamos o lo que nos 
queda después del amor y poder iniciar una nueva vida, un nuevo amor, un nuevo 
trabajo, una nueva aventura... incluso un nuevo “look” o una nueva mañana. Por ello 
este cuadro, de por sí tan serio, me hizo pensar en la seriedad con que Hernán 
Cortés mandó quemar sus naves y afrontar, no sin miedo, la aventura de un futuro 
totalmente incierto... en cualquier caso tampoco Cortés podía dar marcha atrás. De 
hecho en la vida, como en los toros, no hay ensayo previo y como en el tute hay que 
sacar el mejor partido a las cartas que te dan.

4) En cuanto al “Désintégrât” -el de la portada de Quadern- qué quieres que te 
diga, está mas en la línea de “Chico MacMurtie” y su teledirigido Hombre Acróbata 
que en la del Acróbata Càtaro de Dalí, pero en cualquier caso lo que me viene a sig-
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nificar este cuadro es la necesidad que, como los Austria (¿Eran los Austria?) todos 
tenemos de un bufón, de un “alter ego” que asuma errores, ya que los aciertos son 
siempre nuestros. Un otro a quien dominar, aunque en realidad sea él, el otro, 
quien, condicionándonos, nos domina. Como sucedió con el perro que condicionó 
a Paviov: que engordó al descubrir que a Ivan Petrovich le ilusionaba tocar una 
campana para verlo babear, por lo que se acercaba cada mañana a la puerta del 
hospital, esperaba a oír campana, babeaba y recibía un plato de comida. O de 
esos otros perros que obligan a los miembros del Club Inverso a salir de casa dos 
o tres veces al día a dar un paseo, castigándoles, si no lo hacen, cagándose en 
casa.

5) No te escribiré nada sobre el cuadro “Cent” aunque 
hayas pintado tu lápida de azul para diferenciarte de las 
demás y en realidad me recuerde al Ganivet admirado por 
Unamuno, una de las pocas personas que se suicidó dos 
veces y de los que poco más puedo decirte por tratarse de 
dos escritores de los que me quitaron sus libros, aunque sí 
podrías titularlo “CONDE DE LAUTREMONT” que más o 
menos decía:

Caminante, si ves un perro muerto sobre la calzada no 
escupas sobre él, bordéalo, toma otro camino, pasa...

Y es lo que voy a hacer. Ya te lo dije, definitivamente este 
cuadro no me gusta nada.

6) Al “Péndul” y aun a sabiendas que en éste, como en 
todo el resto, sé que no me vas a hacer caso lo titularía para 
orientación de caminantes, “UMBERTO ECO”, que como 
sabes tiene mucho que ver con eso de la semiótica. Ahora 
bien, si le quitaras el cordel que sujeta la esfera y fueses 
capaz de prescindir del miedo que tienes al vacío, le podrí
amos cambiar de nombre ya que convertiría en el retrato de 
Suzanne Ciani interpretando “The music inside you” en el 
Hotel Luna, pero en fin, cada uno es como es... et pas 
comme tu veux.

7) Ahora vamos a hablar, aunque la serie entera se podría 
llamar “ RETRATOS”, del único al que das nombre: “REI
NALDO ARENAS”, del que me obligas a leer algo. Confieso mi ignorancia, ya que 
de él solo sé lo que vi en el tráiler de la tele, la magnifica interpretación de Barden 
bajo la dirección de Julián Schnabel, una de cuyas primeras películas trataba de 
Basquiat, que tampoco vi.

8) De tu cuadro “El buit” más vale no hablar porque mientes, te mientes, me 
mientes y nos mientes, o lo intentas. Lo he pensado bien, de eso de abandonado 
en el vacío que me contaste nada. El tubo en cuestión está amarrado y bien ama
rrado con un buen par de garfios, para evitar que se precipite en el vacío. Pero 
sobre el tema guardaremos un silencio Freudiano o un Freudiano silencio, como 
tu prefieras.

9) El que llamas “Llosa”, que es el que más me gusta, iba a decir “el mejor”, -¡Es 
precioso!- y no me cabe la menor duda de que se trata de un magnifico retrato de 
“EZRA POUND”, que si tuviera “pisto” te compraría y ahí te gano. Hay dos libros del 
siglo pasado que, si no lo has hecho, debes procurar leer antes que termine éste. 
Uno de ellos es CANTARES... ya que según dice en la solapa de la versión realiza
da por José Vázquez Amaral, editada en 1975 por Joaquín Mortiz (México DF)

es música y es aspereza de piedra rozando con la piedra, es armonía y des
trucción creadora; es el trabajo fiel, paciente, denso y sencillo que nos abre las 
puertas a una curiosidad y a un deseo de conocimiento que debiera sernos innato”

Gent

Reinaldo Arenas
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El otro es CÁNTICO, de Jorge Gui- 
llén, pero Cántico ya debes conocerlo. 
Perdona que me haya atrevido siquiera 
a insinuar que una persona tan curiosa, 
tan viajada, tan leída, tan culta como tu, 
no lo haya leído, ya que de ser así no 
podrías decir con tu pintura las cosas 
que dices.

10) Nada puedo decir “DE L’OCULT” 
porque de lo oculto solo se atrevió a 
escribir con descaro “anaís nin” y a pin
tarlo, haciéndolo con maestría incom
parable, el gran Gustave Coubert, que 
no solo pintó en 1866 una magnifica 
“Mujer con Loro” extraordinaria, si no 
que poco mas tarde, también en 1866, 
pintaría L’Origin du monde, un óleo de 
46x55 cm que puede verse con calma, 
en el Museo de Orsay, PARÍS (Francia). 
Siempre habla de “lo oculto” haciéndo
lo visible Ana Riera, pero pienso, 
Isabel, que me estoy haciendo mucho 
más pesado que Lope de Vega con 
Violante, aunque debo seguir porque 
me faltan 4 cuadros para completar los 
catorce versos.

11) La “CASA DE L’ARTISTA” es un 
cuadro tremendamente amargo que 
creo, más que de tu casa (Guadalupe 
Amor decía “yo soy mi casa”), me 
hablada de “La Ciudad del Exter
minio”, como hacía el poeta “Hayyim 
Nahman Bialik”, nacido en RADY 
(Rusia) y muerto en TEL AVIV en 1934, 
desde la antología Poesía Hebraica 
Postbíblica del Dr. Millás Vallicrosa. 
Suponiendo que la pintada lo sea y 
aunque así fuera, el cuadro es un 
grito de la hipersensibilidad de tu 
alma que dice:

Levántate y ve hacia la ciudad del
exterminio, recorre sus estancias

contempla con tus ojos y palpa con 
tus manos, sobre los muros,

sobre las vigas, sobre las piedras, y
sobre el encalado de las paredes,

la sangre coagulada y el tuétano, 
ya endurecido de las víctimas.

No quiero terminar ni puedo hacer
lo, sin comentar cuadros tan bellísi
mos como los de la serie dedicada a 
THOMAS BERNHARD, toda ella un 
retrato del escritor austriaco, 12) 
TERRA DE NINGÚ, 13) LA MORT DE

De l ’ocult

THOMAS BERNHARD y 14) MES- 
TRES ANTICS, que por su geniali
dad no tienen precio.

...contad si son catorce, 
y está hecho.

Bueno Isabel, yo ya no doy mas de 
mí, “que tan alta vida espero, que 
muero porque no muero”.

Un beso y hasta pronto en la 
GALERÍA JORDI BARNADAS.

Luis Orellana

Perito en Lunas, por mí mismo

Perito Mercantil, por la Escuela de Altos 
Estudios Mercantiles de BCN

Dirección de Empresas, por el lESE

Dirección Pedagógica, por la AIRAP 
(Asociation International pour la Recher
che et l’Animation Pedagogique

Dirección de Museos, por el ESADE.

Poeta adm in istra tivo-contab le , pedago
go vocacional y de momento, analista 
de em presas.

D irector de Empresas
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Durant el passât mes de novembre, en concret entre el dies cinc i vint-i-quatre, hem 
pogut veure l’obra d'una de les nostres més estimada artista, Magda Esterli a la 
Galeria Trag d’Art de Sabadell.

Tota la sala es va impregnar d’una creació que parla per ella mateixa, que irradia 
força i que es comunica a la perfecció amb l’espectador.

La temàtica en la que treballa Esterli és un punt bàsic per aconseguir aquesta 
munie amb l’espectador. EIs quadres es movien entre ternes urbans de Barcelona, 
Sabadell, Londres, Venècia, marines de la costa catalana, un gerro amb fiers i dos 
quadres dedicats a les maduixes. El predomini del gènere paisatgístic permetia 
que en la mostra es respirés un aire molt déterminât. Perqué l’artista crea no només 
atmosfera, queja fora important, sino que s’introdueix en l’ambient i li dona una part 
d’ella mateixa. Aixi les obres tenen carácter propi, el quai es pot analitzar i indagar 
perqué finalment formi part del públic.

La tècnica amb la qual va realitzar aquesta mostra va ser l’aquareMa i l’oli.

En concret vam poder veure aquarel-les de gran dimensions, 2x1 m., realitzades 
amb molta cura. Aqüestes mides permeten que l’espectador pugui entrar en l’obra 
i endinsar-se en els carrers que ens mostra, carrers tant coneguts com el carrer 
Ferrant o De la Boqueria de Barcelona i altres de Venècia amb la presència inqües- 
tionable dels canals. A la vegada realitzar aquarel-les tan grosses és un repte per 
l’artista que ha de jugar amb aquesta tècnica per poder-les fer netes, sense cap 
aigualiment, permetent, alhora, plasmar la realitat des de la seva Sensibilität.

Però per si això era poc Esterli ens va sorprendre amb la instal-lació d’una gran 
aquarel-la que en realitat no era una sinó dos, ja que es podia veure per les dues 
cares i que representava la cara nord i la cara sud de les muntanyes de Montserrat. 
La presentació del quadre totalment innovador permetia a l’artista la creació d’un 
ambient naturai, expressat des de l’intehor, deixant anant la imaginació no tan sols 
en quant a la temàtica sinó també en quant a la presentació d’una pintura.

En les obres a l’oli es van poder veure teles de totes les mides des de més apaï- 
sades a quadrades, més grans i més petites.

En eis ternes urbans efectuats a l’oli s’uneix la força que irradia amb la matèria. Les 
obres de Magda Esterli no són mai llises, la pintura es fa volumètrica degut al gruix 
matèrie amb el que treballa. Són tàctils, de tal manera que la mà sent una atracció 
cap a elles que amb forces es pot contenir. El volum forma una part quasi de pro- 
tagonisme en les creacions a l’oli que realitza mitjançant pinzells, espátula o dits, 
treballa amb allò que necessita en cada moment, de manera innata, la tela, el tema 
i el seu desenvolupament adéquat s’ho demanen. Tot això implica que són quadres 
ràpids efectuats amb agilitat, la guai cosa no significa que l’artista traballi sense pla- 
nificació i que totes les creacions no siguin el résultat d’un treball profund, sinó tot 
al contrari, Magda Esterli treballa dia a dia amb voluntat i fermesa, els résultats són 
visibles.

Aquesta manera de traballar permet integrar l’abstracció dins d’una obra rea
lista i amb una temàtica concreta deixant que les pinzellades caminin soles, de 
tal manera que si agafessin una part d’un quadre podria ser una obra per ella 
mateixa.

Colors terrosos amb els blaus i blancs 
són els prédominants. Amb la utilitza- 
ció del blanc atorga una gran força a la 
creació permetent que entri la Hum i 
que la resta de tonalitats més fosques 
es vegin il-luminades.

Al passejar-nos per l’exposició i mirar 
els aparadors vam veure que l’artista 
havia plasmat carrers i vistes de la ciu- 
tat de Sabadell que podríem assegurar 
que era la primera vegada que veiem 
reflectides en un quadre. Així el carrer 
Manau, el més petit de Sabadell, amb 
la suficient força com per a que Esterli 
el pintés i fos captivada per eli, capti- 
vació que transmet a l’espectador. 
També ens presentó Sant Félix des 
d’una perspectiva molt original, així 
com una visió de teulades de Sabadell 
des d’una visió diferent, entre d’altres.

En els temes urbans inclou personat- 
ges despersonificats que caminen lliu- 
rament pels carrers sense poder ser 
reconeguts, podem ser qualsevol de 
nosaltres.

Predominaven les marines amb 
penya-segats forts que s’aboquen al 
mar. No són marines tranquil-les ni 
reposades sinó tot al contrari, les ona
des van molt fortes i per això l’aigua es 
torna blanca, color que acompanya el 
blanc de les veles de les barques. Els 
ceis foscos de darrera hora del dia fan 
la creació d’un gran romanticisme, tant 
en quant a temàtica corn a desenvolu
pament tècnic. També presentó mari
nes amb les barques parades a la 
costa que donen una certa sensació de 
tranquil-litat.

Els elements compositius de les mari
nes están realitzats de manera molt 
desteta, la qual cosa produeix una 
gran expressivitat que permet respirar 
l’atmosfera i sentir l’aire i la brisa del 
mar.
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Aquests elements tant en les marines 
corn en la resta d’obres permeten un 
equilibri total per la disposició en que 
es troben.

Es nota que l’artista gaudeix molt amb 
la creació de les marines perqué 
demostren una gran Sensibilität acom- 
panyades d’una gran força.

En les peces de maduixes i flors intro- 
dueix el vermeil corn a color protagonis
ta i fins i tot, el tons es transforma amb 
aquesta tonalitat i es fa més pastos.

No son creacions fàcils, totes demos
tren un important carni anterior que l’ha 
portât a fer el que en aquests moments 
ens va presentar. És tota una passió el 
que s’observa que surt de les seves 
mans. I junt a la passió un llenguatge 
plástic totalment assolit tant en quant a 
les pintures a l’oli corn en quant a les 
aquareMes que han arribat a tenir un 
paper molt important en la seva creació.

Els projectes continúen i el futur és 
pintar. Magda Esterli té molt a expres- 
sar i comunicar al seu públic de sem
pre i al que exposició a exposició es va 
afegint en el seu seguiment. Les sen- 
sacions que ella aprecia davant un 
tema déterminât les ha de transmetre 
de tal manera que la seva visió, les 
seves mirades i la seva observació de 
la nostra realitat esdevingui diferent 
perqué es transforma en art i d’aquesta 
manera el nostre món canvia i el 
podem mirar amb uns altres ulls.

Grácies Magda per donar-nos una 
altra visió i per ensenyar-nos a mirar 
alió que ens passa desapercebut i que 
necessitem que artistes com tu ens 
poseu davant i d’aquesta manera com 
deia Ellio W.Eisner Veure a diferencia 
de mirar, és un assoiiment i no només 
un deure.

Aixó també ho han captat els alumnes 
de batxillerat que han escrit el text del 
catáleg d’aquesta mostra: Podem 
caminar per les seves muntanyes; 
podem elevar-nos cap els seus ceis; 
podem endinsar-nos en un deis seus 
mars o podem passejar-nos per una de 
les seves ciutats. Però totes i cadascu- 
na d ’elles parlen igual i diuen; mireu i 
observeu...

Mirem, observem i apreciem.

ARTS
C om  I'o Iq  de lo popollono
Ana Fernández Alvarez

El tenia a la má, un pinzell phm, obert 
com un vano i translúcid com la seda de 
les ales de les papallones. Amb subtils 
eines com aquesta, netejades sistemàti- 
cament cada vegada que acaba la seva 
jornada de treball pictóric, Isidre Maniis 
es Iliura a la pacient técnica que li exi- 
geixen les seves obres. Aquest pinzell, 
a la vegada anécdota i esséncia, em va 
permetre entrar en el difícil ámbit de la 
Intimität professional d’aquest artista. 
Les eines, tractades amb cura i escolli- 
des escrupolosament, em diu Maniis, és 
el que va fer possible el miracle de la 
Hum en Veermer o el dels blancs en 
Zurbaran.

Virtuosisme, pulcritud, disciplina i 
reflexiô són, actualment, paraules que 
no gaudeixen de massa prestigi dins la 
práctica de l’Art, però, paradoxalment, 
están molt de moda en la literatura i en 
l’assaig artístics, recordem sinó uns 
exemples molt propers: ‘Rigau & 
Rigaud’, de Renata Laura Portet, 'Los 
ojos de Rembrandt’, de Simon Schama
0 'El conocimiento secreto’, de David 
Hockney, per citar uns exemples. 
Paradoxa perqué, quan sembla que tant 
ens fascina entrar en la cuina dels arti- 
fexs, saber dels seus trucatges i de les 
seves alquimies és, précisément, quan 
menys es sap pintar i quan el mestratge
1 l’ofici, practicats de manera seriosa, 
tenen els dies comptats. Reaiment no 
deixa de ser una gran ironia.

Des que abandoné l’informalisme, 
Isidre Maniis ha recorregut un intens 
carni que l’ha menât cap un particular 
ÚS de la figuració. Particular perqué no 
es tracta d’una opció que defensa 
aquest llenguatge entrent de l’abstrac- 
ció, el conceptualisme o l’informalisme, 
sinó que, tal i corn die, eli es limita a fer
ne ÚS, no a fer apologia del realisme. 
L’Isidre sintetitza tots els 'ismes’ lingüis-

tics i el seu especial hiperrealisme, a 
vegades, radicalment oniric, altres, 
mégie i unes altres quasi documentai, 
es converteix en un mitjé que li permet 
sintonitzar amb el seu temps.

Defensa que no pot entendre un préc- 
tica artística sense un compromis amb 
el temps que l’esté générant i sense que 
sigui capaç de contaminar-se de les 
altres formes d’expressiô que li són 
coeténies. A la seva pintura hi ha la lite
ratura que ell consumeix, el cinema que 
a ell li interessa, la mùsica que ell prefe- 
reix, però, sobretot, les històries que viu, 
els records que familiarment Than 
nodrit, des del cinema del seu avi fins a 
la maduresa de la seva edat i, també, 
els scrolls i les imatges que emergeixen 
del món on li ha tocat viure.

Els seus trencaclosques pictòrics, 
posseeixen scrolls, humans i mecénics, 
però també silencis i ara, segurament, 
aquests silencis són més presents que 
mai. Per qué? Vull explicar aquí el que 
em sembla una de les actituds més 
honestes amb les quais m’he trobat en 
molt temps. Isidre Maniis s’ha atorgat un
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parèntesi de reflexió creativa que, entre d’altres coses, significar 
dir no a les exposicions. I això, per a qualsevoi que s’ha de guan- 
yar la vida, no és una decisió fácil. Pintar sense pensar que s’ha 
de produir quatre, set, vint obres per a ser exposades, pintar 
sense la pressa de l’encàrrec o del clientelisme significa, ètica- 
ment parlant, moites coses.

Vol dir Iliurar-se a l’autoexigència, a l’experimentació, al plaer i 
al gaudi d’estar fent allò que un es sentia obligat o prédestinât a 
fer: ser artista/pintor, no un decorador. De tal manera que és la 
teina la que imposa el seu ritme, no eis elements aliens i comer
ciáis al seu treball els que marquen el ‘com fer’ i ‘quina quantitat 
fer’. És l’obra qui parla a l’artista i li indica quan está o no acaba
da, perqué en aquesta valent opció no té cabuda el calendan 
d’un marxant, és el propi quadre qui dialoga i diu: Prou!. I a això, 
en l’Art, com en la Vida, se li diu Autenticitat.

Es tracta d’un Iliurament total a l’experimentació que l’ha menât 
a conrear tres vies expressives complementàries, però, cadas- 
cuna amb un carácter molt propi. Fa mesos vaig veure com, 
paraMelament als acrilics, començava a traballar amb carbonet i 
obtenía uns dibuixos que em recordaven negatius fotográfics, 
amb la textura granulada i pròpia dels nitrats de plata. Un dibuix 
de veladura, tan lieu que quasi desapareix del paper i que l’ha 
portât a un auténtic moment d’inflexiò técnica: la substituciò de 
l’acrilic per l’oli. No va ser una causa efecte directe, però si que 
cree que aquesta série de dibuixos ha tingut molta responsabili- 
tat a l’hora de plantejar-se aquest repte.

Qualsevoi que entengui minimament en tècnica pictórica, 
sap l’esforç que significa ‘arrossegar’ el pigment dens de l’oli, fins arribar a la fina 
capa pigmentada d’un Manils. I, també, tothom que coneix la seva obra sap de la 
nécessitât d’obtenir una pintura plana, gens matèrica. El repte consisteix dones a 
trencar el tôpic que suposa la densitat de l’oli i aconseguir iguals résultats que eIs 
obtinguts amb l’acrilic. I l’objectiu ha estât magnifie, millor dit, exquisit. Per exem
ple, la seva série de flames, ha guanyat en sensualitat, lluminositat i misteri.

Les altres dues linies temâtiques ara encetades, independents formalment, però 
conceptualment indissociables, em resulten magnifiques. Una, treballada amb eis 
seus clâssics grans formats, visualment aparenta l’edificació d’un trencaclosques 
de petites imatges relacionadas entre si per un fort sentit rememoratiu que está 
molt a prop de la literatura, sense que això signifiqui que pretenguin ser argu
ments discursius, més bé, pretenen tan sols ser evocadors. A mi, personalment, 
em recordem eis quadres de gabinets que tant s’utilitzaven, corn a catâlegs de 
mostra, a l’Europa del XVII. Percions de meravelles encastadas per la passió 
arbitrària d’un enamorat per l’Art, el col-leccionista. Sí, Manils és un coMecclonis- 
ta de percions icôniques que, a la vegada, sap fer d’orfebre i ens ofereix sugge- 
ridors bodegons del segle XXI.

Uns bodegons que no poden catalogar-se de Natures Mortes o vànites. Per què? 
Perqué, corn ja he dit abans, són composicions que pretenen atrapar el soroll, el 
ritme i l’imaginari actuals. Aixi dones, sense renunciar al tradicional, sap com rein- 
ventar-lo. El darrer quadre que está treballant, ‘nosaltres’, és una obra que impres
siona, múltiples rostres que ens inviten a emmirallar-nos tal i corn ho feien eis reis, 
Felip IV i Mariana d’Àustria, davant l’escena de les Menines, de Velázquez. I si en 
Manils no s’atreveix a dir-ho o acceptar-ho corn l’opiniô d’un altre, jo sí: l’lsídre pot 
mirar ja al mostre a la cara, ja ha atrapat els seus parangons, tal i com Rembrandt, 
un dia, per fi, va poder fer amb qui més l’obsessionava, Rubens.

Són quadres que exigeixen la 
paciència de qui treballa la laca japo
nesa, no pot haver-hi pressa, sinó 
reflexió. Com conjugar cada rostre? 
Com relacionar-lo amb els del costat, 
équilibrant els colors i la seva capaci- 
tat d’evocació? Això, en un pintor que, 
d’altra banda, es capaç de pintar molt 
rápidament, requerelx una contenció 
admirable.

L’altra línia es desenvolupa amb un 
format més réduit, són rostres, figures 
treballades ‘en tendre’, amb la pig- 
mentació encara fresca per a perme- 
tre ser arrossegada i oferir rostres 
desenfocats. Però ell ho defineix molt 
millor: rostres darrera les ratlles d’un 
televisor. Aquesta tercera sèrie ser- 
veix per a connectar-les totes i tanca 
el cercle entre totes elles, fet que a mi 
em corrobora que són précisément els 
dibuixos al carbonet els desencade- 
nants de tot el que posteriorment ha 
començat a sorgir en el seu estudi: 
l’alquimia i la mágia de l’ala de papa- 
llona.

IL
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Els dies 21, 22 i 23 d ’octubre es va 
celebrar al Museu d ’Histèria de 
Catalunya el primer congrès dedicat 
als camps de concentraciè I el mon 
penitenciar! a Espanya durant la 
guerra civil I el franquisme, organit- 
zat conjuntament pel Museu i el 
Centre d ’Estudis sobre les Époques 
Franquista i Democràtica de la 
Universität Autònoma de Barcelona.

Els camps de concentració 
i el mon penitencian o Espanua 
durant la guerra civil i el fronquisme
Margarida Sala - Jaume Sobrequés. Museu d Ulstória de C dtalunya

El congrès tenia un doble objectiu, ser albora un espai de trobada, on els 
investigadors poguessin fer les seves aportacions, I una tribuna per al debat i 
la reflexiè. En suma, desitjàvem contribuir a la recuperado d ’una part de la 
histôrla col-lectiva negada durant molts anys o simplement minimitzada. 
□avant l’obllt promogut de manera obstinada per alguns, tot esgrimint ele
mentáis justificacions com la prevenció de possibles ressorgiments de les 
confrontacions del passât, el congrès voila ser una aposta a favor de la memò
ria histórica i de la seva divulgació. Per primera vegada a Catalunya i a l’Estat 
Espanyol, s’han realitzat unes jornades científiques, en les quais s’han analit- 
zat les mesures de repressió establertes per l’ordre franquista. L’establiment

Michel Leiberich i Jaume Sobrequés en la Conferéncia Inaugural del Congrès
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de camps de concentració, la creació de batallons disciplinaris i colonies mili- 
tarizades i la reclusió en les presons van ser els Instruments a través deis quais 
es va sostenir la política repressora exercida sobre un ampli espectre de la 
població.

El congrès es va estructurar en quatre seccions de treball:

1a. Els camps de concentració europeos, com a model comparatiu,

2a. Els camps de concentració a Espanya durant la guerra civil i el franquisme,

3a. Les presons franquistes i

4a. Els arxius i les fonts documentais.

Des d’un primer moment aquest congrès va ser concebut corn un acte obert 
no tant sols a les investigacions en el camp de la história, sinó també a les 
aportacions que des d ’altres disciplines poguessin contribuir a un millor conei- 
xement dels ternes escollits per a cadascun dels àmbits. Aixi es van tenir en 
compte tant els estudis realitzats sobre testimonis literaris corn els dirigits a 
l’anàlisi dels arxius I de les fonts documentais.

Des de la conferència inaugural, a càrrec del professor Michel Leiberich de 
la Universität de Perpinyà, el quai va presentar l’univers concentracionari euro
peu, fins l’inestimable testimoni de l’histohador Nicolás Sánchez Albornoz, vam 
comptar amb la coNaboració de reconeguts especialistes per a les ponències 
que iniciaven les seccions.

L’àmplia acollida que va tenir el congrès es va correspondre amb l’ait nom
bre de comunicacions presentadas, concretament 65, aportacions totes elles 
de gran valor científic. Aqüestes comunicacions, representatives de tota la 
geografía de l’estât espanyol, van ser disthbuïdes en funció de la temática

Sessió dedicada als testimonis de la repressió

Avda. Rafael Casanova, 38 • 08206 SABADELL (España) 
Tel. 93 726 62 22* • Fax 93 727 00 60
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tractada, seguint [’estructura en sec- 
cions. Cada un dels blocs de treball 
va anar seguit d ’una relacló valorati- 
va dels estudis, feta per part dels 
relators, que a la vegada donaven 
entrada a débats entre eis pùblics 
assistente.

Es fa difícil, en quatre linies, fer un 
balanç aprofundit del que ha repré
sentât el congrès. Si tenim en comp
te l’ait nombre d ’assistents, compta- 
bilitzats en 270, I l’àmplia difusiô 
mediática que ha aconsegult, po- 
dem concloure que la celebraciô 
d ’aquest congrès era absolutament 
necessària. Els organitzadors dones, 
podem, de manera ben legítima, feli- 
citar-nos per haver aconseguit tras
passar el [lindar merament académie 
i haver arribat a un ampli sector de la 
clutadanla. L’exemple més ciar és 
l’aprovaciè d ’una declaraciè final per 
part dels assistents, on es requereix 
una actuado decidida de les forces 
politiques que fomenti la recuperaciè 
de la memòria, des de la tlpiflcaciè 
corn a delicte de l’apologià del fran
quisme. Aquest acord final dels con
gressistes demana aixi mateix que 
es retirin tots els símbols franquistes 
que encara conviuen en moites ciu- 
tats espanyoles i la condamna del 
règim franquista.

Cal destacar també que el Congrès 
fou un punt de débat i de trobada de 
testimonie que d’una manera o una 
altra, van viure la repressió franquis
ta. Aixi, dones, cal fer esment de la 
Importàncla de la seva presèncla i 
de les seves aportaclons, que tin- 
gueren corn a marc la celebraciô 
d ’una taula rodona, amb la participa- 
clè de convidats representatlus de la 
llulta antifranquista.

Les ponèncles I les comunicaclons 
presentades van ser una part de tot

el que va acompanyar al congrès 
prôpiament dit. Durant tres jornades 
van conviure diferente manlfesta- 
cions I actes, des de la gravaciè de 
testimonie, gràcies a la coMaboraclè 
de Televislè de Catalunya, a la pre- 
sentaclè de les ùltimes adqulsicions I 
donaclons que el Museu ha rebut, en 
relacló al période estudiat, i la inau- 
guraclô d ’una exposiciô fotográfica

sobre el camp de concentració nazi 
de Mauthausen, produïda pel Museu 
i organitzada amb la coMaboraclô de 
l’assoclaciô Amical de Mauthausen, 
que ha dipositat part dels seus fons 
histôrics a l’esmentat Museu d ’His- 
tôria de Catalunya. També cal remar
car la coMaboraclô que s’ha esta- 
blert amb diferente instituclons i par
ticulars d ’altres comunitats autono
mes, que van contribuir a enriquir 
aquesta iniciativa científica i cívica.

fL

David Serrano, Javier Rodrigo, Marti Marín i 
María Campillo en la sessió dedicada ais 
camps de concentració a Espanya durant la 
Guerra Civil i el Franquisme.
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£ls occidentals vistos pels òrobs

Jordi Serrano 
D irector d ’Espai d e  L lib erta t

Aqüestes reflexions les he fetes a par
tir de la lectura del Ilibre Les croades 
vistes pels àrabs d’Amin Maalouf. És 
sorprenent el desconeixement que 
tenim d’un poblé que viu tan a prop i 
del qual, en molts casos, en som deu- 
tors. Per exemple, la Catalunya nova, 
el territori que va des del Llobregat fins 
al Montsià, és el que ara és per l’em- 
premta de la cultura árab.

Vivim d’esquena al sud del 
Mediterrani quan segurament per la 
nostra historia hi tenim molta més rela- 
ció que amb molts altres universos cul
turáis que ens són imposats. Sense 
anar més lluny assistim a l’arhbada de 
molts magribins ais nostres pobles i 
ciutats i resulta que no sabem res de la 
seva cultura ni de la seva mentalitat.

Maalouf ens explica l’altre pol de la 
historia que ens han ensenyat. D’una 
forma desapassionada i equilibrada va 
relatant punt per punt el primer encon
tre entre la cultura occidental católica i 
la seva realitat cultural. Ens situem a 
principis del segon miMenni quan un 
grup de Croats arriben ais territoris de 
l’est del mediterrani. EIs musulmans se 
sorprenen del fanatisme dels catôlics:

Mireu eis franj! Vegeu amb quin 
acarnissament Iluiten per la seva reli- 
gié, mentre que nosaltres, eis musul
mans, no mostrem cap afany de fer la 
guerra santa.
Salad!

Els relats sobre les atrocitats que 
cometen els Croats són incomptables. 
Els àrabs parlen de milers de persones 
passades per l’espasa, dones viola- 
des, caps tallats i milers de presoners 
convertits en esclaus i fins i tôt casos 
d’antropofàgia. El canibalismo dels 
catôlics sembla que està força docu
mentât.

Quan per fi eis Croats arriben a Jerusalem expulsen de l’església del Sant 
Sépulcre tots els sacerdots de ritus orientals: grecs, georgians, armenis, coptes i 
siris. Fins aleshores oficiaven junts, una tradició que tots els conqueridors havien 
respectât. Pot semblar una histôria que ens queda lluny. No és cert. Sabem de 
molts catalans que van anar a les croades, segurament i per aquesta raó ens apa- 
reix corn un fantasma un tal “al Cerdani”, el comte de Cerdanya. O Don Pelayo que 
apareix davant d’ells corn un titella patétic.

Maaluf, però, no estalvia arguments i evidéncies dels propis errors. Per exemple 
ens explica que al segle XI es funda una secta anomenada dels “assassins”. És un 
grup de fonamentalistes -corn en dihem ara- que Iluiten sota eis efectos del hai- 
xix, d’on eis ve el nom de “haixixiun o “haixaixin”, per deformació “assassins”. 
Lluiten fins a la mort ja que creuen que morir en la guerra santa els condueix direc
tement al paradis. No és gens estrany que necessitin drogar-se!

Eis àrabs veuen eis occidentals amb curiositat i sorpresa. Eis consideren corn a 
“bàrbars”, fanàtica i bruts. A més eis desconcerta l’atreviment d ’un món endarrerit 
des del punt de vista científic, técnic o de la medicina. De fet el coneixement de la 
civilització grega es transmet a l’Europa Occidental a través deis traductora àraba.

La creació de l’Estat d’Israel és assumit com l’establiment d’un estât croat. Els 
diferents conflictos que s’han succei't son copsats com la continuació de les croa
des. El Ilibre acaba així: “I no podem dubtar que la ruptura entre aquesta dos móns 
data de les croades, sentidos pels àrabs, encara avui, com una violació”.

Totes les cultures separen i uneixen albora. No puc deixar de citar un pensament 
iMustrat árab del segle XI. És d’un poeta cec i Iliurepensador, una de les més grans 
figures de la literatura árab. Ala al Maari, mort l’any 1057: “Els habitants de la terra 
es divideixen en dos, els que tenen cervell, i no religió, i els que tenen religió, però 
gens de cervell. ” _
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Straffs Tsirkos
entre ciutofs inqovernobles''
Albert Andrade

Jerusalem, ciutat ingovernable, 
Jerusalem, ciutat de refugitats.

lORGOS SEFERIS
(“Stratis Thalassinós a la Mar Morta”

El passat 28 d ’octubre es va celebrar a Grècia 
per seixanta-dosè any consecutiu com a festa 
nacional I’aniversari del “Gran No”. Aquella nit de 
1940, Mussolini va enviar un ultimátum al dictador 
Metaxàs, instant-lo a no oposar resistència a l’o- 
cupació de diferente territoris grecs per part dels 
exèrcits Italians. El que era presentat com un 
pacte amistós els grecs ho van interpretar com el 
que era realment: una invasió en tota regla. 
L’endemá tropes italianes estacionadas al protec- 
torat d ’Albánia van travessar les fronteras sense 
oposició. La resposta, però, no va trigar a arribar. 
El poblé grec es va unir ais seus governante i van 
fer front a l’agressió. El que en un principi van ser 
victories i entusiasme es van convertir en derrotes 
i decepció amb la intervenció de l’exércit de Hitler 
ais Balcans la primavera de 1941, que va acabar 
amb la rendició de Grècia a les tropes nazis.

La guerra d’Albánia és sovint esmentada en la tri
logia Ciutats ingovernables] el personatge principal. 
Manos Simonidis, rememora en determinate passat- 
ges moments viscuts al front o en la seva fúgida 
deis alemanys, que el portará a Orient Mitjá, esce- 
nari on es desenvolupa Tacciò de la novel-la 
d’Stratís Tsirkas, pseudònim literari de Giannis 
Khatziandreas.

L’home politicament compromès, el gran coneixe- 
dor de Kavafis, Tassagista, el traductor, Tescriptor 
de relate, el poeta, Thumanista; aqueste qualifica- 
tius, tots ells aplicables a Stratis Tsirkas, queden 
reflectits a la seva gran novel-la, el procès de crea- 
ció de la qual el va portar de corcoll durant un llarg 
pehode de la seva vida (de fet és la seva ùnica 
novel-la, si exceptuem una altra trilogia de la qual 
nomèe va arribar a escriure la primera part. 
Primavera perduda). El seu humanisme, en definiti
va, és el que el guiará durant tota la seva vida, i ser- 
veix també per resseguir Tentreliat de les Ciutats 
ingovernables.
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Nascut al Caire el 1911, en el si de la comunitat grega d’Egipte^ eis primers 
anys de la seva vida eIs va passar a cavali entre el Caire i Alexandria, on vivia el 
seu avi. Ja des de ben jove comença a publicar a diferente revistes literàries 
relate, poemes i traduccions. El 1930 coneix Kavafis, amb el qua! va mantenir 
algunes converses i que marcará una linia molt important en la seva tasca com 
a assagista literari^ i entra en contacte amb grups comunistes; quan el 1936 es 
crea el nudi primigeni del Partit Comunista d’Egipte es converteix en un dels 
seus dirigente^ El 1937 realitza un viatge per Europa que el portará a 
Txecoslovàquia, Itàlia, Austria, Grècia i Franga; allí participa en la redacció del 
jurament dels poetes a Lorca que és llegit, amb la mediado d’Aragon, en el II 
Congrès internacional de la cultura en 
contra de la guerra i del feixisme i que 
ès signât per quaranta poetes. Aquell 
mateix any va publicar el seu primer 
recull de poemes, Fellahs, ja amb el 
pseudènim d’Stratis Tsirkas®.

El 1939 es trasllada definitivement a 
Alexandria, on viurà de molt a prop la 
situadè provocada per la segone guerra 
mundial a Egipte. Participa activement 
en la redacció de diverses revistes de 
caire antifeixista i del pamflet clandesti 
Antifeixista que circulava entre eis sol
dats de l’exèrdt grec. Durant aquest 
période comença a gestar-se la seva 
gran novel-la, en una curta estada a 
Jerusalem fugint d’Alexandria davant de 
I’arhbada imminent de Rommel i les 
seves tropes el 1942.

El 4 d’agost de 1936 s’havia produit a 
Grècia un cop d’estat que va establir la 
dictadura de Metaxàs amb la connivència 
reial. El 1941, quan Grècia es veu obligada 
a rendir-se a les forces de l’Eix després de 
sis mesos de resistència, el govern fuig 
cap a l’exili i es refugia en un primer 
moment a Creta i després, en caure Creta 
en mans dels alemanys, al protectorat 
britànic d’Egipte. De bon començament, a 
Grècia neixen movimenta de resistència 
de tots eis signes politics, però el que té 
més pes és l’anomenat ELÀS, de marca- 
des idees comunistes, que arriba a establir 
un govern popular a les muntanyes contro- 
lades pels partisans.

L’accio de la trilogia de Tsirkas es desenvolupa a tres ciutats d’Orient Mitjà en el 
transcurs de la segona guerra mundial. El primer volum, El club, té corn a esce- 
nari Jerusalem, el segon, Arlagnl, el Caire i el tercer, El ratpenat, Alexandria. El 
personatge principal. Manos, un intel-lectual comunista, oficial de l’exèrcit grec, 
ha fugit a Orient Mitjà després de la rendició de Grècia ais nazis, pensant que Hui- 
tant allí podrá prestar els seus servéis a la seva patria, a la seva ideologia i a la 
humanitat.

En El club, s’enfronta a un dilema ideològic centrât en el rebuig a l’autarquisme 
i les tendències extrémistes del cap del seu grup, l’Homenet, que es converteix en 
un dels eixos narratius al llarg de tota la trilogia. Amagat a la pensió d’una jueva
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alemanya i decidit a tornar a Grècia, es relaciona amb persones de totes les 
nacionalitats i exposa la situació política prega i el seu posicionament ideologic i 
politic. El desencís a qué el condueix una relació impossible amb una austríaca, 
l’Emmi, de la guai s’ha enamorat, el portará a reintegrar-se en l’organització que 
havia abandonat i a dedicar-se a la publicació d’un fulletó clandestí adreçat a les 
forces armades pregues. En el segon volum l’acció principal, emmarcada per les 
histories i informacions que aporten una prega d’Egipte, l’Ahagni, i un filóleg 
anglés, Robert Richards, se centren en els intents d’en Manos i deis seus com- 
panys per aturar la dissolució de l’exércit grec que intenten dur a terme el govern 
grec a l’exili i els anglesos. En El ratpenat la major part de l’acció, acompanyada 
pels relats d’una aristócrata anglesa 
d’esquerres, la Nancy, amb la qual 
manté una relació amorosa, i d’un grec 
d’Egipte, Paraskhos, que donen una 
visió de la política colonial anglesa a 
Egipte, se centra en els intents d’en 
Manos i deis seus companys per man- 
tenir el carácter antifeixista i democrá- 
tic de l’exércit grec perqué no pugui 
ser utilitzat més tard com a instrument 
de repressió de les forces democràti- 
ques i d ’esquerres a Grècia pels 
anglesos i pel govern grec. Més enda- 
vant intenten que el govern a l’exili 
reconegui el govern d’unitat nacional 
format a les muntanyes Iliures de 
Grècia. Precisament amb révolta d’a- 
bril de 1944 i la seva repressió per part 
del govern grec i les forces britàniques 
acaba la novel-la.

No es tracta d’una crónica stricto sensu, corn deia el mateix Stratis Tsirkas, tot i 
que el moment históric marca el desenvolupament de la narració, ni el personat- 
ge principal. Manos, és i'alter ego de Tsirkas. Estem davant d’una novel-la com
plexa, que no complicada. La gran diversitat de ternes i les tècniques narratives 
utilitzades li confereixen aquesta complexitat. Percomençar, no existeix un narra
dor omniscient, sinó tres veus narratives representades per diferente personatges 
que donen una visió personal dels fets. La primera persona sempre és en Manos. 
La segona persona, a El club, la posa, a través d’un monóleg interior, la jueva que 
regenta la pensió a Jerusalem, Anna Rosenthal-Feldman; en el segon volum 
l’Ahagni i en el Ratpenat, Paraskhos. La tercera persona, que amaga una primera 
persona narrativa, recau en l’Emmi, en Richards i la Nancy respectivament. La 
successió dels capitals amb diferents veus narratives fa que el lector s’assabenti 
dels fets a mesura que va reconstrui'nt el mosaic de les diferents visions dels per
sonatges i de manera paral-lela a aquests®. La seva caracterització és construida 
de manera magistral; tots els punts de vista están en relació amb el Hoc que ocupa 
cada personatge en l’espai, el temps i la classe social a la qual pertanyen, la seva 
manera de pensar i de veure el món, les seves motivacions i fins i tot els registres 
lingüístics que utilitzen.

També a través dels personatges Tsirkas tracta tots els temes que apareixen a 
la trilogia. N’és un bon exemple la literatura. Totes les obres i escriptors que sur
ten reflecteixen la manera de pensar del personatge que els esmenta i responen 
a una nécessitât narrativa. Kavafis i la seva visió de la vida són utilitzats pel filóleg 
anglès Robert Richards per justificar la seva passivitat envers els fets. És molt sig- 
nificatiu el paral-lelisme entre el canvi que experimenta Richards quan decideix 
abandonar la seva passivitat i ajudar en Manos i corn signa una nota que li envia, 
Byron; amb anterioritat ha expressat el seu rebuig al romanticisme i a Byron en
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concret oposant-lo a un altre poeta anglès, T. S. Eliot, i a Kavafis. Hölderlin és el 
poeta preterit de l’Emmi que es contraposa a la visió d ’en Manos que li parla de 
Vàrnalis. També en Manos és qui parla de Baudelaire I de Flaubert, posant en 
evidénoia el seu ooneixement de la literatura francesa gràcies a seva Testada a 
Franga durant els anys de la guerra civil espanyola com a activista d ’esquerres. 
En Fanis, un company d’en Manos, parla de Makrigiannis, que va aprendre a 
escriure quan tenia trenta anys per redactar una història de la guerra d ’allibera- 
ment contra els turcs, per fer-li palés que encara que no tingui estudis pot arri
bar a entendre la qualitat dels seus esorits. I aixi, gairebé tots els personatges 
que per la seva formació han tingut aooés a la leotura están representats per 
algún escriptor.

Tsirkas utilitza altres elements per donar vida al seus personatges. L’Ariagni, per 
exemple, representa la saviesa popular i la Solidarität amb el poblé àrab d’Egipte. 
Hi ha tot un capítol en el segon volum de la trilogia on Tsirkas utilitza el seu conei- 
xement de fets posteriors, en concret Texpulsió d’Egipte de les comunitats euro- 
pees, per posar en boca de TAriagni un manifest en contra de la visió que la majo- 
ria dels europeas tenia dels egipcis i que dona les claus per entendre el paper 
que juga el personatge en la narració.

Les Ciutats ingovernables també están plenes de símbols que funcionen com 
a vehicles de Tacciò. El mite del laberint i del minotaure són emprats per tractar 
la confusió i el dilema ideolégic del personatge principal. En Manos, en el paper 
de Teseu, estará perdut en el laberint perseguit per l’ombra del minotaure, 
représentât per THomenet, i será rescatat per TAriagni, TAhadna del mite. El 
Desti, la Moira, és un personatge més, així com la Mort, prenent totes dues la 
seva fundó clàssica.

L’element aglutinador, però, és Thumanisme, oom ja he dit abans. El seu máxim 
représentant, en Manos, que, tot i la seva ideologia polítioa, no está disposât a 
renunciar a tota la dimensió de Thome i la seva llibertat. Per aixé no comparteix els 
métodos i les postures radicals d’un sector de Torganització a la qual pertany.

A causa d’aquesta visió, quan el 1961 apareix El Club Tsirkas és immediatament 
expulsât del Partit Comunista d’Egipte. La crítica ferotge que van rebre per part de 
la inteTlectuaiitat militant comunista Arlagnl, publicada el 1962, i El ratpenat, apa- 
regut el 1965T quan ja felá dos anys que havia abandonat Alexandria i s’havia ins
tallât definitivament a Atenes, el van desencoratjar força per oontinuar escrivint 
noveTles, però no per desenvolupar el seu oompromís politic i social i per escriu
re relats curtsT

Però el reconeixement va arribar tan a Grècia com a Testranger. Per exemple, el 
1972 Ciutats Ingovernables rep el premi al millor Ilibre estranger a Franga, on Tany 
anterior havia estât publicat en traducció de Catherine Lerouvre i Khrissa 
Prokopaki. Aquest fet el va donar a conèixer a tota Europa. La seva trilogia ha 
estât sovint comparada amb el Quartet d ’Alexandrla de Lawrence Durrell pel peri
odo historic i el Hoc en qué es desenvolupen les dues obres. Però es tracta de III- 
bres molt diferente en tots els aspectos i la dimensió que pren la novel-la de 
Tsirkas supera de molt Tobra de Durrell®.

El 1967 les Ciutats Ingovernables van ser prohibidos per la dictadura deis coro
néis. En una ocasió Tsirkas va ser preguntat si una novel-la pot tenir algún paper 
en la vida política i aquesta va ser la seva resposta: “Cree que amb una novel-la 
no pots canviar un régim polítio. Si tens una dictadura, amb noveTles no... però 
mantindrás encesa una flama, mantindrás la creenga de la gent en determinados 
idees, en determinate phncipis... La novel-la pot orear una atmosfera de lluita.” I 
oom semblen d’encertades aqüestes paraules tenint en compte la prohibició de 
la seva novel-la. ^
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 ̂ La traducció del titol d ’aquesta obra, Akivérnites polities, comporta algu- 
nes dificultats, sobretot el primer mot; akivérnitos significa literalment 
“sense govern”. És aplicat sobretot a la navegació, és a dir, a un vaixell 
que va a la deriva, però la identificació de l’estât amb un vaixell, present 
ja en autors classics corn Aristófanes o Tucidides, fa que també vulgui dir 
“que no té govern” i fins i tot “que és difícil o impossible de governar”. Tot 
i que els traductors de l’obra a llengües europeas han optât pel primer 
significat. Città a la deriva, Cités à la dérive, Drifting cities (la traducció 
castellana evita el titol de la trilogia i utilitza eis dels tres Ilibres), jo, tenint 
en compte que l’adjectiu va referit a tres ciutats i per raons intrinsèques 
de la novel-la, m’incline per la segona acepció de la paraula.

 ̂ La comunitat grega d ’Egipte, concentrada sobretot al Caire i a 
Alexandria, però present arreu del país, va arribar a ser la més nombro- 
sa de les comunitats europeas; ais anys ’20 superava els 150.000 mem
bres. Sobre la comunitat grega a Egipte i el cosmopolitisme 
d’Alexandria i el Caire vid. a.a.v.v., Els grecs d ’Egipte, Atenes, 2000 (en 
grec), a.a.v.v., Alexandrie 1860-1960. Un modéle éphémére de convi
vialité: communautés et identité cosmopolite, Paris, 1992.

 ̂Va dedicar al poeta alexandh dues obres imprescindibles per entendre 
la seva poesia, Kavafis i la seva època, Atenes, 1958 (en grec) i El 
Kavafis politic, Atenes, 1971 (en grec).

'' La seva vessant d ’home compromès politicament serà molt important al 
llarg de tota la seva vida; durant la segona guerra mundial, en contra del 
feixisme; quan es va produir la crisi de la nacionalitzaciô del canal de 
Suez amb la intervenció militar de Franga i el Régné Unit el 1956 va fer 
costat al poblé egipci amb les seves obres i articles. En instal-larse a 
Grècia contra la dreta reaccionan i la monarquía, escrivint pera revistes 
literàries i diaris i entre 1967 i 1974 en contra de la dictadura deis coro
néis. Tota la seva obra està impregnada de la Iluita política.

® Fellahs, Alexandria, 1937. La seva obra poética es completará amb l’a- 
parició del segon recull de poemes. El viatge lirio, Alexandria, 1938, i 
amb Penúltim comiat i l ’oratori espanyol, Alexandria, 1946. A partir d ’a- 
quest moment no va tornar a publicar cap altre recull. Només de mane
ra pòstuma va aparéixer un volum on s’aplega tota la seva obra poètica 
coneguda, Poemes, Atenes, 1981.

® Per a una analisi exhaustiva de les técniques narratives en les Ciutats 
ingovernables i la seva importáncia vid. Nàtia Kharalambidu, “La ironia 
en les Ciutats ingovernables”, Diavazo 171, pp. 42-55 (en grec).

 ̂ Per a una visió general de les critiques que va rebre la trilogia vid. 
Khrissa Prokopaki, Les ciutats ingovernables d ’Stratis Tsirkas ila  critica 
1960-1966, Atenes, 1980 (en grec).

® Els relats que va escriure des de 1944 fins a 1960 li van servir com a 
exercici per a les Cuitats ingovernables. Avui els tenim, aquests i els 
posteriors, recollits en un sol volum, Stratís Tsirkas, Relats, Atenes, 1978 
(en grec).

® Per a una comparació entre les dues obres vid. Keli Daskalá, “El paper 
de l’art i del desti en les Ciutats ingovernables i al Quartet d ’Alexandria”, 
Nea Estia, marg 2002, pp. 387-403.
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Quaderns literaris:

Vides paral leles
Josep Maria RipoU

Diu una frase prou coneguda que ais trenta anys -o  ais 
quaranta, o ais cinquanta- cadascú té la cara que es 
mereix. De manera semblant, es podria afirmar que, en 
aquesta mateixa edat inconcreta en qué no s’es ni jove ni 
veil, i malgrat els tombs imprevistos que encara ens espe
ren, cadascú té la vida que es mereix. De vides, ébviament, 
n’hi ha de moites menes; aventureres, sedentáries, grises, 
intenses, amargues... entre un llistat d ’adjectius que seria 
tan extens com inexacte i, en definitiva, subjectiu; inexacte 
perqué cada vida pot presentar una quantitat de matisos 
que la faci inabastable sota un sol concepto, i subjectiu per
qué podem veure la vida deis altres sota un prisma molt 
diferent de com la viu cadascú. Deia Joan Brossa que hi ha 
gent que, quan mor, encara ha de néixer; i em sembla 
recordar que Cloran afirmava -i, si no ho afirmava ell, hau- 
ha pogutfer-ho- que ais quaranta anys, i amb independén- 
cia del que haguem fet o deixat de fer, tots som uns fracas- 
sats. La vida, en definitiva, sempre depondrá menys de les 
experiéncies, objectives, per qué haurem passât que de la 
manera, subjectiva, corn les haurem assimilades.

Tendim a pensar que les vides dels famosos son ben dife
rente de les nostres, però tant les unes com les altres 
poden ser igualment avorhdes o apassionants, segone 
com ens ho mirem. Ens ho demostra la comparació entre 
dos Ilibres editate de no fa gaire però que, de fet, ja s’ha- 
vien escrit fa uns anys: Vidas minúsculas de Pierre Michon, 
publicat originàriament en francés l’any 84, i l’edició defini
tiva i de butxaca de Vidas escritas de Javier Marías, que 
havia aparegut en una primera versié, més reduïda, el 92.
El primer és un conjunt de narracions a l’entorn d ’una colla 
de personatges desconeguts vincúlate a la infantesa i la 
joventut de l’autor; el segon aplega retrate d ’escriptors famosos. L’un i l’altre 
juguen, en certa manera, a troncar la frontera entre la biografia i la narrado, 
entre la realitat i la ficcié. Si el primer reivindica la grandesa d’unes guantes 
vides anónimos, el segon descendeix a la quotidianitat, en general ben prosai
ca, d ’un bon grapat de personalitats que la història literària, amb més o menys

Un William Faulkner distingit i tibat i
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justicia, ha magnificat. La fredor de la biografia queda anuMada, en ambdós 
casos, per la recreado que els autors fan dels personatges; la vida, en definiti
va, acaba superada per la literatura, una de les maneres com, si evoquem 
Eugeni d ’Ors, l’anècdota passa a categoria.

Pierre Michon evoca, en el marc del mon francés de provincies -que Flaubert 
o Chabrol també han retratat-, les histéries explicades per l’ávia, l’aventurer que 
no va tornar de l’Àfrica, el fill del pagés que potser va anar a fer fortuna a 
América, la histéria infima dels avis, els companys de l’internat, i, ja deixat enre- 
ra el món de la infantesa, la joventut bohémia en un grup de teatre, el malait que 
es va negar que l’operessin. Testada en el sanatori, el capellá alcoholic, i, final- 
ment, la germana prematurament morta. En el món d’evo- 
cacions de Pierre Michon el record literatoritzat salva tot allò 
efimer, una mica com en Proust però en un context més 
popular i, sovint, també més sórdid. Si la duresa ocasional 
pot remetre per moments a Jean Genet, el lirisme que tot ho 
amara matisa els toes de mauditisme que la peripécia vital 
de Tautor-de la qual eli mateix renega- hauria pogut propi
ciar. Aqüestes “vides minúscules”, que reviuen enmig d’una 
poesia dolorosa, suposen, com passa també en Proust, un 
retrat indirecte de Tautor alhora que un alliberament perso
nal.

En canvi, és prou evident que en les “vides eschtes” de 
Javier Marias no s’hi barreja l’autobiografia de Tautor. Allò 
que ja no és tan ciar, però, és Tobjectivitat, només aparent, 
que una lectura ingènua els podría suposar. Hi trobem 
retrats d ’un Faulkner malgastador, un Conrad irritable, un 
Joyce obscè, un Stevenson mimât i pervers, un Henry 
James pintoresc, un Wilde patètic, un Mishima insuportable 
O un Sterne entremaliat, entre d ’altres; i, al final, unes curio- 
ses instantànies literàries a partir de fotografíes d ’escrip- 
tors. Marias -un autor que té tants partidaria fervents corn 
detractors furibunda- aconsegueix un atractiu retaule, de 
lectura absorbent, que tan aviat ens descobreix étapes poc 
coneguts dels escriptors -Conrad quan ja no era mariner o 
Wilde després de la presó- corn algunes de les seves face
tes menys afavoridores. Podriem diraixi que, si Michon miti
fica personatges anònima. Marias en desmitifica de céle
bres; amb la quai cosa es fa evident que no són els fets, 
freds i objectius, allò que compta sinó la intenció de la mira
da que hi projectem al damunt. Als ulls del lector d ’amdós 
Ilibres, té molta més grandesa la “vida minúscula” d ’un 
capellà de poblé alcoholitzat que no pas les excentricitats 
de qualsevol geni de la literatura; de forma similar a corn en 
tenen molta més don Quijote o Emma Bovary-en aparença uns pobres diables- 
que no pas aquells herois en què, patèticament, es volen projectar. És ciar, però, 
que sense aquests últims no existirien els primers; i que, per tant, les vides 
paraTleles d ’uns i altres es complementen, una mica com ho fan, a la seva 
manera, les anònimes però sovint poétiques de Pierre Michon amb les célebres 
però de vegades risibles de Javier Marías. En tots dos casos, acaba essent la 
literatura la qui les transcendeix i, dones, les salva. Ja se sap: aixi és la vida.

... un viticultor francés anónim i expressiu: 
dues de tantes vides paral leles.

Fotografíes d ’Henri Cartier-Bresson.

Pierre Michon, Vidas minúsculas. Traducció de Flora Botton-Burlá. Anagrama, Barcelona, 2002.

Javier Marías, Vidas escritas. Edició ampliada. Punto de lectura, Madrid, 2002.
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Recorde com la vaig conéixer. Amb la intenció de recuperar l’èxode dels 
republicans espanyols de I’oblit a qué I’havia condemnat el pacte de silenci 
de la transició democràtica, el Grup d ’Estudis de l’Exili Literari de l’Autònoma 
de Barcelona va organitzar el Primer Congrès Internacional sobre “L’exili lite
rari espanyol de 1939”, a finals de novembre de 1995. Anna Muhà hi havia 
anat a contar la seua experiència, el seu exili personal, junt amb d ’altres 
escriptors. Amb activitats com aquella, els organitzadors havien sabut iMus- 
trar els necessaris estudis critics sobre la literatura que generaren aquells 
anys d ’incerteses i naufragio amb la presència d ’alguns dels seus supervi- 
vents. Aleshores jo ostava treballant en la tesi sobre Agosti Bartra, i poder 
parlar amb qui havia estât la seua companya i principal valedora va ser tota 
una experiència. Era fer realitat humana el que fins aleshores havia romás en 
el de vegades nebuiós i fred món deis Ilibres. Des del principi vam simpatit- 
zar. Ella m’ho va posar molt fácil. Era una dona cordial, afectuosa, i malgrat 
la seua edat -noranta- dos anys !- ben lúcida encara. Naturalment, el fet que 
ja haguera llegit un article meu sobre Agusti i que li haguera agradat va faci
litar les coses: Agusti va ser la seua gran passió, i encara, en recordar-lo, 
s’emocionava. Després van venir les cartes, les noticies i consultes telefóni- 
ques sobre la marxa de la tesi, les confidéncies amistosos, les paraules d ’á- 
nim, els regáis, els intercanvis de Ilibres, la visita a la Residéncia Vallparadis 
a Tarrassa, el próleg al meu Ilibre sobre Bartra, una última visita... Més tard 
les telefonados s’espaiaren, ella ja no podia escriure, i fins i tot les conver
ses telefóniques resultaven dificultosos. Estava molt velleta... Demanava per 
ella ais amies comuns i sabia que estava bé, que conservava el cap prou 
ciar, però que cada cop es trobava més cansada de tot. Fins que, inespera- 
dament -  quan no és inesperada la mort? - m’arribà la noticia del seu 
traspàs, el 27 de setembre passât. Tenia noranta-vuit anys, i amb ella moria 
un testimoni vivent de la història del segle XX. Els seus ulls, que vaig conéi
xer ja cansats, havien vist dues guerres - la civil espanyola i la segona mun
dial- i un llarg exili en terres americanes. Guerra i exili: el signe del segle que 
ja és història. Història, però, viva.

Anna Muhà nasqué al mòn de les lletres en el context iMusionant i convuls 
dels anys vint i trenta. Va compaginar l’activitat politica en partite nacionalis
tas com Acciò Catalana o Esquerra Republicana amb la creaciò literària. A 
partir de 1926 publicà articles i contes en diarie i revistes - La Dona Catalana, 
La Rambla, Meridlà o Diari de Catalunya-. Publicà, a més, dues noveMes: 
Joana Mas (1933) i La peixera (1938); i dos assajos: La revolucló moral 
(1934) i El 6 d'octubre I el 19 de jullol (1937). Amb aqüestes obres, Anna 
Murià se situa al costat d ’altres dones escriptores com ara Mercè Rodoreda, 
Carme MontorioI, M. Teresa Vernet, Rosa beveroni. Clementina Arderiu o 
Rosa Maria Arquimbau que al voltant de la Segona República van trobar el 
mare de llibertat i l’estimul inteMectual adient per a desenvolupar la seua 
obra. Tot aquest mòn extraordinari desaparegué per sempre amb la victòria 
feixista. Com tants d ’altres escriptors, politics o senzillament ciutadans com- 
promesos amb la causa republicana o catalanista, hagué de creuar els

/  j

TEEXITS SALVADOR
els teixits que teneri estll
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Pirineus. A I’abril de 1939 s’hostatjà a Roissy-en-Brie, junt amb un illustre i nodrit 
grup d ’escriptors catalans, entre els quais estaven Francese Trabai, Joan Oliver, 
Pere Caldere, Armand Obiois o Mercè Rodoreda, amb qui mantingué una perllon- 
gada relació epistolar publicada posteriorment. Uns meses més tard, precedent del 
camp de cencentració d ’Agde, s’hi incorporé Agosti Bartra. Entre tots dos naixeria 
una relació que havia de durar tota la vida. Anna Murià i Agusti Bartra s’embarca- 
ren el 28 de gener de 1940 rumb a la República Dominicana. Era la primera parada 
d’un viatge que un any més tard havia de dur-los a Cuba i, finalment, l’11 d ’agost de 
1941, a Mèxic, on romandrien, amb el parèntesi de les estances als Estate Units, fins 
al retorn a Catalunya, el 1970. En total, trenta-un anys d ’exili. Un exili trist, corn tots

el exilie, però fecund, tant en la vessant personal corn 
literària. Durant aquests anys chà dos fills, Roger i Eli; 
coMaborà, amb dedicació constant i feines esporàdi- 
ques al creixement de l’obra de Bartra, i encara tin
gué temps d’escriure tot un seguit d ’obres que, majo- 
ritàriament, per raons obvies, veurien la Hum després 
del retorn a Catalunya. Gràcies a l’amistosa acollida 
d ’un grup de joves amies, aquesta nova etapa els 
resulté gratificant, malgrat els canvis que la seua 
terra havia patit, i que ha Mèxic havien restât eis fills. 
Corn és ben sabut, les gestions d ’amies de Terrassa 
corn Jaume Canyameres propicié que hi anaren a 
viure eIs darrers anys de la seua vida. Anys intensos 
i alternent productius per als dos, tal i corn relata 
Anna Murié a la Crònica de la vida d ’Agusti Bartra. 
Aquesta félicitât compartida fou però estroncada per 
la mort de Bartra, el 7 de juliol de 1982. Després del 
retorn, Anna Murié publicé nombrosos Ilibres: el Ilibre 
de contes El pais de les fonts (1978) i dues novel-les. 
Res no és veritat, Alicia (1984) i Aquest serà el princi
p i {^986).

Hi hem d ’afegir, a més, la novel-la juvenil El mera- 
vellôs viatge de Nice Huehuetl a través de Mèxic 
(1974) i les obres més expHcitament autobiogréfi- 
ques de la seua producció: El Ilibre d ’Eli (1982), 
que parla de la relacló amb la seua filia; i Crònica 
de la vida dAgusti Bartra (1983). Per ùltim, hem 
d ’esmentar la dedicació a la crítica literéria, amb 
eis Ilibres L ’obra d ’Agusti Bartra (1975), l’estudi 
introductori a la versió castellana del poemari de 
Bartra Quetzalcoati (1988) i eis nombrosos articles 
periodistics dispersos, que darrerament, fins als 
noranta-sis anys, publicé al Punt del Vallès, i que 
prôximament eixiran, merescudament, en format 
de Ilibre.

Mentre esche aqüestes ratlles a la seua memòria, rellegesc les cartes que 
m’envié, que conserve corn un trésor, i no pue evitar que m’envaesca la pena. 
Una pena, però, barrejada d ’orgull, per haver tingut la sort de conéixer una per
sona con l’Anna. És grécies als que com ella saberen mantindre’s fidels a la 
seua terra i la seua gent en uns temps dramétics, “on el món havia tancat els 
seus camins amb ordres d ’un régné de gel i acer”, per dir-ho amb paraules del 
seu estimât Agusti Bartra, que nosaltres podem encara aiçar la nostra veu. Som 
els hereus de la seua Iluita per la paraula.
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Dona i nnennòha

David Serrano
Director d e l Centre d ’Investigació de la Literatura Europea Concentracionària

Setmana d’Homenatges als exiliats de la causa republi
cana. El 15 de novembre, dia Internacional de l’Escriptor 
Empresonat. Diàspora del 1939: més de 500.000 homes, 
dones i nens creuen la frontera amb Franga; 275.000 són 
redosos als camps d’Argelers, Sant Cebrià, el Barcarès,
Arles, Prats...; 367.000 als camps de concentrado dintre 
de territori espanyol. Un miler de deportades al oamp de 
concentrado nazi de Ravensbrück; més de deu mil 
homes als de Mauthausen, Buchenwald, Dachau o 
Gusen. Centenars, milers d ’orfes “adoptats” pel 
Franquisme després d’haver-los manllevat de mans de 
les seves mares; 3.000 fills de republicans enviats a 
Rùssia. Milers de morts, assassinats després de judicis 
sumaris. Una dura repressió sistemàtloa perversa que 
tindria en el psioéleg Antonio Vallejo Nàgera el seu Ideé- 
leg macabre.

Si les dades són esparses, no per aixé deixen de ser 
esfereïdores, més encara si ens submerglm en eis casos 
de les dones, més oblldades encara. Ricard Vinyes 
(UAB) i Jaume Sobrequés (MFIC) em comentaven en el 
Congrès de Camps de Concentració: “Quan als investi- 
gadors de les repressions de Xile, l’Argentina o Mèxic eIs 
ensenyem les dades que tenlm, queden esparverats.”
Tres casos de vallesanes que exemplifiquen el sacrifici, 
el compromis I la Iluita constant per defensar la memòria 
dels perdedors, una memòria que amb més de vuitanta 
anys es mostra encara d’una d’una claredat i humilitat 
esfereïdores. Una Iluita contra el seu oblit, contra l’obllt 
de les que es quedaren pel carni, i contra l’oblit de les 
noves generacions.

Maria Salvo (Sabadell, 1920) podría ser el paradigma 
de l’exili exterior i de l’exili interior, un exili tant o més 
ferotge que el que provocò la diàspora d’intel-lectuals, 
politics, professionals I la majoria de gent anònima.
Responsable de la Secretaria de Propaganda del comité de Barcelona de la 
JSUC, haurà d’exillar-se durant un breu période a Franga, on romandrà a diversos 
camps de concentració del nord, on haurà de suportar durissimes condicions de 
vida i de traete; “No li diguis camps de refugiats”, em pregava l’altre dia agafant- 
me fort pel brag, “allò eren camps de concentració, aixi era i aixi constava en els 
papers que editava el camp”. En iniciar-se la segona guerra mundial forma part 
del contingent retornat a Espanya a la frontera d’Irún. Després d’un breu pas per 
la presó de Bilbao, inicia un periplo d’incògnit a Barcelona, on organitza activitats 
de Solidarität amb eis presos politics que ja hi ha a la Model, des de dins de l’as- 
sociació de Socors Roig. Però el 1941, en un viatge a Madrid, és detinguda i tor
turada en diverses ocasions i per diversos sistemes. Traslladada a Barcelona,

T JTIDV

Amparo Poch y Gascón, 
médica y anarquista

i
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Assumpta Roura

MUJERES para 
después de 

guerra

repeteix el procès a la Jefatura de Policía de Via 
Laietana. Ingressa en presó i després d’uns mesos 
serà jutjada en un Conseil de Guerra, “Una pantomima 
en qué el capellà de la presó era el que tenia més 
interés a condemnar...’’, confessa encara amb una 
barreja de denùncia i de contenció. “ I l’advocat defen
sor l’únic que va dir fou: la condemna més baixa ja 
m’está bé... Quina defensa!” Condemnada a trenta 
anys, en complirá setze en penoses condicions de 
vida; “Cada any o any i mig, quan aconseguia situar
me en les condicions del Hoc i de la gent”, m’explica, 
“em canviaven de presó sense que jo pogués ni tan 
sois avisar la familia.”

Refer la vida, una vida que havia canviat tant des de 
l’inici de la guerra, 1936, i fins el el 1958, any que surt 
de la presó, no va ser fácil; no ha pogut tenir fills i fins 
fa ben poo, com les companyes del Grup de Dones 
del 36, Conxa Pérez o baia Berenguer, no s’ha atrevit 
a denunciar la repressió ferotge a què va sotmetre el 
Franquisme les dones i els nens durant la postguerra.

Josefa Ramos (nascuda a Sabadell), com Teresa 
Manelich, és l’exemple d’aquelles dones que, un cop 
perduda la guerra, continúen el seu compromis en 
terres franceses, convertint-se en un deis enilaços de 
la Resisténcia més importants en la zona de Gaillac. 
Malgrat les heroïcitats i proeses que li van permetre no 
ser mai detinguda per la Gestapo, ha mort en l’anoni- 
mat de l’exili a Tolosa.

Per últim, Neus Catalá (Els Guiamets, 1915), és una 
rubinenca d’adopció que si que ha aconseguit el reco- 
neixement fruit de la seva perseverança i insisténcia 
en la denùncia. És el compendi de l’activitat de com
promis étic i politic de milers i milers de dones crida- 

des a ocupar-se de les families, la indùstria i l’economia durant la guerra. 
Infermerà en diferente centres, membre activa de la Resisténcia francesa, será 
deportada el 1944 al camp de concentració de Ravensbrück. “Cada vegada que 
torno a intentar explicar aquell horror, i mira que les tortures a Franga foren duris- 
simes”, deia emocionada al seu humil pis de Rubi, “no sé com fer-m’ho, allò era 
impossible d’imaginar; però les dones vam intuir més rápid que els homes com 
organitzar-nos: vam fer sabotatge sempre que vam poder.”, reconeix amb una 
punta de malicia que la fa excusar-se davant meu: “Érem Uestes i fortes d’esperit, 
jo encara em sento jove com abans, ja ho veus, i aixó que ni la vista ni les carnes, 
de resultes del fred de l’hivern del camp, no m’han tornat a respondre mai més 
com abans.”

La literatura recent està fent un esforg per recuperar la memòria d’aquestes 
dones oblidades, com en són una mostra palesa els casos de Els nens perduts 
del franquisme (Pòrtic, 2002), sota l’assessorament académie de Ricard Vinyes i 
els periodistes responsables del guardonat reportatge de TV3, o Irredentas 
(Temas de Hoy, 2002), volum escrit integrament per Ricard Vinyes on s’analitza 
amb rigor i detall l’univers de les presons femenines durant la dictadura franquis
ta, i on Maria Salvo n’és una de les seves protagonistes i impulsores. Ens posa en 
evidéncia un coMectiu de dones que, malgrat la ferotge repressió del sistema 
penitencian, s’han esforgat per conservar-se integres i politicament encara més 
compromeses.
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Un volum equivalent a I’obra de Montserrat Roig referent 
a aquest destapat mon conoentracionari interior és el 
volum Noticia de la negra nit. Vides i veus a les presons 
franquistes (1939-1959) (Diputació de Barcelona, 2002), 
éditât per l’Associació Catalana d’Expresos Politics i en el 
qual col-laboren i escriuen els mateixos Vinyes, Maro 
Carrillo, Manuel Risques, Carme Molinero, Pere Ysàs i 
Enrió Cama. Un estudi esfere'ídor del maro teorie, con
ceptual, filosofie, politic i repressiu deis diferents sistemes 
de repressió franquistes des del final de la guerra. La 
darrera part, fonamentada en les fonts orals, agrupa els 
testimoniatges per temes i ens permet fer-nos una idea 
ben directa deis processes de detenció, interrogatoris, 
judiéis, de la violéncia a les presons i les seves conse- 
qüéncies tant en l’ámbit personal com familiar.

L’editorial Flor del Viento, de la má de Serrano 
Balasch, ha estât fent un esforç d’edició també en 
aquesta linia de recuperació de la memoria histórica 
femenina, com en podria ser exemple el darrer. Una 
mujer libre. Amparo Poch y Gascón, médica y anarquis
ta (2002), d’Antonina Rodrigo, en qué es ressegueix l’i- 
tinerari de la fundadora de Mujeres libres i autora d’un 
clássic de l’alliberament femeni: La vida sexual de la 
mujer (1932), a més d’estar vinculada a diferents 
cárrecs durant la república i la guerra.

En la mateixa editorial Carmen Alcalde publicava 
Mujeres en el Franquismo, un traballa apassionat per 
treure a la Hum el testimoniatge de la dona compromesa 
durant la república i posteriorment des deis diferents 
exilis. En contrast entre les dones republicanas i les 
franquistes resulta un deis seus encerts, atés que evi
dencia sense apriorismes dos mon antagónico, dos 
mons oposats irreconciliables tant des del punt de vista 
politic, com repressiu, com feminista.

Finalment Assumpta Roura, a Mujeres para después de una guerra (Flor del Viento 
també), incideix en algún deis espais més térbols, per no dir més directement foscos, 
de la repressió franquista femenina, amb un émfasi especial en la repressió origina
da directament per dones també, tant per actuació com per omissió davant la barbà
rie repressiva. La vida durissima ais suburbis de Madrid, amb el cur paper atorgat als 
infants i el descobriment d’una prostitució amagada des del règim però promoguda 
alhora per tal de sotmetre fisicament i moral els més débils, perdedores també, resul
ten esfereïdors. La darrera part, centrada a analitzar el paper de la dona a Espanya 
quant al vessant moralitzador del régim ens obre les portes dels eufemismes i la hipo
cresía no només latents sinó palpables en cada qüestió, per quotidiana i insignificant 
que fos. Res no quedava a I’atzar a I’hora de propagar un déterminât model de dona 
que ni tan sols les mateixes dones encarregades de transmetre’ a voltes ni seguien 
elles mateixes malgrat la brutalitat amb què el defensaven.

Una vegada més repeteixo que no es tracta d’obrir ferides ni d’originar enfronta- 
ments. En aquest pais moites coses no se saben encara, i cal saber per poder tenir 
criteri. Un fet indiscutible és que tots els responsables de l’orcanització deis apa- 
rells i sistemes penitenciaris, de judiéis sumaris i de signar les execucions de dones 
sense cap delicte d’armes ni de sang romanen en la impunitat rotai, vius -alguns- i 
sense judici. La democrácia té aqüestes grandeses, però aixó no voi dir passar 
página, cal denunciar encara, i caldrá seguir-ho fent quan, ben aviat, ens faltin els 
testimonis orals. Cal fer la feina i escriure-la. ^

CARMEN ALCALDE

MUjtRES 
en e i
Franquismo

i
Exiliadas, 

nacionalistas y 
opositoras

AssociACió C atalana d ’Expresos Politics

Noticia de la negra nit
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cament soterrani, el mercat i les fires de torn,etc. Potser davant de la “tenda de 
lolin” entremig de “I’inteMecte”, on hi havia abans el monument a la vaca cega. 
Si enderroquen un tros de la casa Duran i obren el mur que dona al pati, saps 
on anàvem a cagar el tió amb la Marta i la Clara?

-Però qué dius? Que t’has begut l’enteniment? Com vols que hi càpiga el zoo 
al centre de Sabadell?

-Aquests urbanistes Siscu, se les empesquen totes de segur que li troben una 
bona ubicació.

-Si ja fa temps d’això, dona, per tal de que el Hoc escollit fos bo per a tothom 
els Ajuntaments han encarregat un estudi a la Universität Autònoma de 
Barcelona. Aquest estudi es fa per determinar la compatibilitat del medi ambien
tai de l’equipament i la seva vialbilitat econòmica i urbanistica. Mira-ho, aquí ho 
posa a la revista “Sabadell a prop” :

“....El nou zoo garanteix l’us públic i al preservaciò del torrent de Colobrers. Es 
garantirà la seva conservaciò, la connectivitat ecològica, manteniment dels sen
ders i camins històrics i es demana que es controli el cicle de l’aigua..

Dotará Sabadell d ’un équipement punter, modern i amb les millers condicions 
de vida per als animals, que viuran en una gran reserva natural, lligada a la 
recerca i a l’investigació....”

-Si que en diu de coses aquesta revista.I on dius que será aquesta meravella?

-Entremig de Castellar i Sabadell, a prop de Can Pagès.

-Mare de Deu Santissima!!! Si a hores d’ara ja hi ha embussos per arribar a 
Castellar cada migdia, què passarà els dissabtes i els diumenges? Tot colapsat. 
Si jo ja t’ho dio que m’en vaig a viure a Sant Cugat.

-S’ha previst minorar les comunicacions per carretera i el tren arribará a 
Castellar. Donará teina a la gent, Sabadell es convertirà en una ciutat punt de 
referència mundial de l’oci.

-Quina vergonya, una gent tan treballadora com els de Sabadell, passarem a 
la història de la humanitat com una ciutat de l’oci i del “campi qui pugui”, perqué 
no em discutirás que quan arribin el “guiris” despres d ’haver visitât el Quadrat 
d ’Qr d’en Gaudi, per veure la mascota de torn del paro, no se quina, tu i jo per 
manca de má d’obra, i de infraestructures els haurem de guiar amb amabilitat o 
bé montar una paradeta de gelats!

-Siscu, que t’han menjat el coco.

-Salut, tu sempre tan negativa.

-N’hi ha d’haver con jo Siscu sempre tota la vida, encara recordo els moviments 
utópics anarquistes; ’’Pide lo impossible i se te concederá” . Com els van enre
dar!. Estimât Siscu, aixó és una aixecada de camisa, sembla ja arribat el 28 de 
desembre i encara us ho creieu? Colla d ’incautes? Un zoo! Quina bestiesa! I on 
dius que ens el col-loquen?

-Es veu que la zona limita, per la banda nord, amb el polígon industrial del Pía 
de la Bruguera, per l’oest amb la carretera de Castellar a Sabadell, a l’est està 
delimitada pel bosc de Togores i Can Vilar, mentre que al sud el limit és la finca 
de Can Pagés, prop del riu Ripoll.

-Mira per on pobre riu, ja n’era prou de contaminât i de brut.

-La finca és travessada de nord a sud pel torrent de Colobrers.

-No em diguis que és a prop del camp d’ultralleugers, on el Sergi i el seu amie 
el Paco van a volar els diumenges.

-Aqui diu que aquest camp per volar els ultralleugers no és legai.

-Ja hi som, no és legai perqué no 
dona ni un ral, si paguessin... pagant. 
Sant Pere canta.

-Mira Salut, es deia que si no posa
ven el zoo potser i anava la presó, i 
això si que no agrada ningù. Portant, 
els dos Ajuntaments, el de Castellar i 
el de Sabadell, de fa temps que tre- 
ballen per trobar un ùs que no faci 
malbé el patrimoni d’aquest espai.

-De fet els animalons, pobrets, quin 
mal ens han de fer, si són més bons 
que les persones, i tenen un coneixe- 
ment... Si n’hi ha que sembla només 
que els falti de parlar. Saps noi, porta 
la butlleta, dóna’m un temps de refle- 
xió, aqüestes coses s’han de veure 
clares. I dius que podré anar a 
Castellar a veure la Tresina de Cal Tió 
en tren?

-Amb els Catalans, Salut, amb els 
Catalans.

-I els tractaran bé ais pobres anima
lons oi? Tu ja saps que tino amigues a 
la protectora.

-Aquí només tindrem el zoo terrestre 
amb la superficie més gran que el 
que hi ha ara a Barcelona i el zoo 
aquátic anirá a prop del riu Besos.

-Així Siscu, res de foques.

-De foques res, però, quin zoo Salut, 
quin zoo.

-Quin zoo Siscu, quin zoo.

IL
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TEATRE
Ser o no ser

Ana Fernández Alvarez

El darrer espectacle proposât per IMús Teatre a la ciutat de Sabadell, Sero no 
ser, la primera vegada, el desembre del 2001, al Centre Civic Sant Oleguer, 
desprès, el setembre del 2002, al Museu d’Art, va delectar-nos amb una exqui- 
sida posada en escena, plena de Sensibilität i de profunditat escénica. Jordi 
Fité, des del 1998, s’ha esmerçat en treballar muntatges que, amb una factura 
aparentment simple, són capaços d ’oferir múltiples lectures comprensives. 
Aquesta barrera proposta ho aconsegueix destinant puresa, austeritat i gran- 
desa.

Ternes corn el Nadal, 1998; l’Art, 1999; l’Amor, 2000 i, per ùltim, Shakespeare, 
han estât les excuses que l’IMús Teatre ha utilitzat per a aparèixer puntualment 
cada any a l’escena sabadellenca. Primer eren ternes, desprès ha estât un 
autor. Premeditadament o no, resulta molt coherent, perqué Shakespeare, uni
versal i etern, ho engloba tot. Ser o no ser parteix d’un muntatge que combina 
els monélegs i els sonets, algunos cançons del propi Shakespeare i altres de 
contemporánies, i tot això junt aconsegueix plasmar una estructura dramática 
sòlida i molt bella.

Sis actors, dues vous, quatre músics -com els dotze elements d’un sopar 
sacre, sense coreografia, sense decorat, configuren una posada en escena 
maiestàtica que, durant una hora i deu minuts, ens omple amb la bellesa d’un 
text de gran Sensibilität, amb el timbre d’unes veus contrastados i ben mesura- 
des, així com amb una inteMigent dirocciò musical.

La mágia de l’espectacle s’obre amb un monóleg del Mercader de Venécia, 
elogiant la música, en aquest cas, eix vertebral de l’obra i transmetent un gran 
missatge: Ella és el millor antídot contra el patiment. En el següent bloc esclata 
la vida combinant sonets shakespearians amb una cançô d’Antonio Martínez 
Ares, Habanera de los ojos cerrados. I l’esclat d ’aquesta vida no pot confluir 
sind és amb l’Amor, que és el bloc que segueix. Aquí cito literalment la propos
ta escrita que aquest grup teatral ens dóna: En aquest tram es pot gaudir de les 
diverses maneres en que Shakespeare expressa el sentiment amorós: El silenci 
com a màxima expressió deis sentiments (sonets XXIII i LXXXV) i la dificultat per 
a trobar paraules, idees, noves imatges per a poder dir el que ja ha dit tantes 
vegades (sonets LXXVI i CVI). La cançô ‘More than words’ serveix per a 11-lustrar 
musicalment aquest bloc. És a dir, tot el muntatge parteix d’una acurada i molt 
estudiada concatenació temàtica que es va desgranant i que cerca enilaços 
lògics entre l’argument i el format. Enilaços i blocs argumentais que acaben 
dotant el producto d’una coheréncia molt ferma.

Apareix el conflicto de l’antitesi entre el sentiment i la rad, préfixât ja en la dra- 
matúrgia clàssica, récréât en Shakespeare, però que ha travessat l’historia fins
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SERO NO SER

Joan Tassa Dirocciò musical

F. Membrives Teciat i acordió

Joan Tassa Guitarra

Enric López Baix

Raúl Serrano Percussió

Antonia León Veu

Maria Flinojosa Veu

Actors: Montse Vidal, Elisenda Re
nom, Toni Coromines, Josep Muñoz, 
Caries Cano i Josep Barceló

Selecció, guió, posada en escena i 
direcció: Jordi Fité.

arribar ais nostres dies. També el 
tema del matérialisme; el de la reme- 
moraciò i, per últim, el de la Mort. Tots 
ells sòn, a la vegada, arquitectura i 
pell del muntatge. I ha dones, una 
cohesiò entre format i contingut molt 
estimable. Els recitats, juntament 
amb les cançons, mantenen un équi
librât ritme temporal, però, també, 
una continuïtat temàtica extremes. La 
pausa de la paraula, la química de la 
cançô, la sensualitat de la mùsica i la 
densitat de la presencia dels actors a 
la palestra, entrellacen una edificaciò 
dramática molt vistosa i reeixida.

Il-lùs Teatre, com a espectadora, 
deleixo per a conèixer la vostra pro
pera proposta. ^
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CINEMA_______________
Cursets de cinema, un altre cap

Pere Cornelias

CUR$ET DE CINEA\A
CVnS 2 0 0 2 -1 0 0 Î

El mes de març del 2000, l’Alliance Française, Cineclub Sabadell i l’Escola del 
Sol, amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell I Cineart Multisales, van organit- 
zar el cicle El nen a través del cinema francés, compost, de fet, de dos petits 
cicles paraMels i, en certa mesura, complementaris: un, de tres sessions, dedi- 
cat a les escoles I l’altre, de quatre, a la resta de ciutadansF La resposta exito
sa que va tenir -uns 300 alumnes, de set escoles diferents, I una mitjana de més 
de 200 espectadora a les sessions per a adults- va possibilitar, suposo, que tots 
els implicata al projecte ens en plantegéssim un de molt més abast: la recupe
rado, en certa manera, d’aquells cursets de cinema adreçats a noia i noies de 
10 a 14 anys que havien organitzat, durant 14 anys (1974-1988), Cineclub 
Sabadell I l’Obra Cultural de la Caixa d’Estalvis de la ciutat. Es tractava, simple
ment, de posar-los al dia.

Vam parlar-ne, dones, amb la Fundado Caixa i vam posar, tot seguit, fil a l’a- 
gulla. Quan aparegui aquest article, estarem ja plenament endinsats en el tercer 
corset: aquell projecte entusiasta de fa gairebé tres anys és ja una esplendoro
sa realitat. Uns 400 alumnes al primer (2000-2001), uns 600 al segon (2001- 
2002) i més de 700 en aquest tercer. La seva absoluta nécessitât és del tot indis
cutible. “Endinsats definitivament al segle XXI, no sembla ja discutible que la 
nostra és, bàsicament, una societat marcada per la cultura de la imatge. Cal, 
dones, que eis nostres nois aprenguin a llegir-la i a interpretar-la d ’una manera 
tan natural corn ho fan amb eIs textos escrits. Lamentablement, però, això és aixi 
en pocs centres educatius, i és que, de fet, el cinema -i la imatge, en general- 
encara no forma part dels actuals programes pedagògics. Només a la 
Universität -i fa ben pocs anys- l’estudi de la cinematografia ocupa un Hoc d’un 
cert relleu. A Secondària apareix tan sols en alguns crédits variables i, quasi 
sempre, com a suport d ’altres matéries i no pas amb un pes especific propi. A 
Primària, és inexistent. Així les coses, els nostres fills tenen força possibilitats 
d ’acabar els seus estudis substancialment mancats”7

Actualment, funcionen dos cicles paraMels. Un, per a alumnes del Cicle 
Superior de Primària i del Primer Cicle d ’ESO (10-14 anys) i un altre, per al Segon 
Cicle d’ESO i el Batxillerat (14-18). Cada curset consta de sis sessions -una al 
mes, de novembre a abril-, amb una presentado prèvia i la projecció d ’un o més 
films adéquats a les diferents franges d’edats. I un dossier informatiu i de treball, 
especific per a cada cicle, que es Iliura a tots eis alumnes. Portar a terme aques
ta feina, i d’aquesta manera, presuposa exigéneia i rigor. S’ha de partir, obli- 
gatôhament, d’una premisa innegociable: els alumnes poden gaudir amb les 
peMicules que vegin -i, naturalment, és ben desitjable que sigui aixi-, però el pri
mer que han de fer és aprendre, i qualsevol procès d’aprenentatge requereix un 
cert sacrifici i molt d ’esforç. Ho requereixen les matemàtiques i la física. També 
el cinema.

He tingut certes discussions amb alguns dels professors de les diferents esco
les que assisteixen al curset. Afortunadament, no es tracta de convèncer-los de 
la convenièneia que eis seus alumnes vegin un déterminât tipus de cinema i,
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dones, de l’absoluta imbeciMitat que destiMa el terme cinema infantil (ja he escrit 
en un altre Hoc que a ningú se li ocorre de parlar de català infantil o de matemà- 
tlques infantas).

Les escoles que han decidit inscriure’s en aquest curset tenen tot això prou 
ciar, perqué, naturalment, una cosa comporta l’altra. No. El que a vegades plan- 
tegen és una altra cosa: ¿no pot resultar tal o qual peMicula excessivament com
plexa per als nois? ¿no existeix el perill que segone quin visionat els produeixi un 
efecte boomerang? Admeto, és dar, la possibilitat de Terror. Vull dir la possibili- 
tat d’haver escollit, per a una determinada edat, una peTlicula inadequada. Peré, 
en esséncia, no tenen raó. El que passa, en el tons, és que parlem de coses dife
rente. Jo parlo ó'aprendre i em plantejo una sessió de cinema per a nois i noies, 
amb les logiques diferéncies procedimentals, de la mateixa manera que una 
classe de llengua o de matemátiques. Tampoc no se li ocorre a ningú de dir que, 
com que Taprenentatge de l’ortografia és una cosa árida, hem de deixar de fer 
ortografía. O que hem de desterrar les equacions de segon grau de la progra- 
mació de matemátiques perqué els alumnes mostreo unes certes dificultats 
quan s’hi enfronten per primera vegada. Per qué discutim, dones, per sistema, 
la idone'ítat de certes peMícules?

Hi ha persones que, de tant en tant, em comenten i m’agraeixen, en certa 
manera, aquells cursets del période 74-88 a qué van assistir com a alumnes i 
deis quais vaig ser un deis responsables. Em confirmen que van aprendre a 
mirar-se el cine d ’una altra manera. Potser aixé demostra que vam fer les coses 
mitjanament bé i que el criteri en qué es basaven era, en línies generals, el 
correcte.

Diuen, però, que els temps han canviat i que aquelles percepcions no ens 
poden servir d’exemples, perqué els nois i noies d’ara no tenen la mateixa 
receptibilitat. En part, deu ser veritat, per un seguit de conegudes raons que 
m’estalviaré de comentar aquí. Però una nova receptibilitat no voi dir forçosa- 
ment una receptibilitat pitjor. En aquests darrers tres anys, n’he tingut algunes 
proves explicites i indiscutibles: el silenci respetués amb qué van acollir, durant 
el primer curset, les versions originals, malgrat no estar-hi gens habituats; Tin- 
terés mostrat, aquell mateix any, per l’anàlisi del guió d ’un fragment del Citizen 
Kane de Welles; Timpacte que els va causar, Tany passât, Ca oommence 
aujourd’hui, aquella escola infantil d’un poblé del nord de Franga que va filmar 
Bertrand Tavernier Tany 98, o, més recentement, el proppassat novembre, la 
mirada encuriosida i atenta amb qué van contemplar els films primitius muts de 
Georges Méliés i Segundo de Chomón. ¿Quin efecte els farà, per exemple, la 
sessió del mes vinent, quan un pianista acompanyi en directe la projecció d ’una 
peMícula muda? La majoria no ho deuen haver vist mai. Estic segur que els pro- 
duirá una veritable impressió.

Els nois tenen una extraordinària capacitat d’absorció, a vegades més que els 
adults. A mi, encara em sorprenen molts cops. Aquest curset pretén obrir por
tes, establir lligams, possibilitar sorpresas. Organitzat per Cineclub Sabadell i 
TEscola del Sol, amb el suport de TAjuntament de la ciutat i de la Fundació Caixa 
i amb la coTlaboració de TAIIiance Française i de Cineart Multisales, s’ha cons- 
tiu'ít ja, una altra vegada, en un referent educatiu i cultural. No hauria estât pos
sible sense el treball conjunt de les sis entitats abans esmentades. En nom de 
totes elles, permeteu que agraeixi a totes les escoles que hi assisteixen la con- 
fianga que ens han fet i que ens fan. ^

^Vegeu el meu artic le  al núm ero 125 de  Quadern, abril del 2000.
^Fragment del text de  p re se n ta d o  del tríp tic  que pub lic ita  el curset.
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SABADELLENCS
R eco rdon t Mossèn Geis

FOTO DE PERE PARRAN CEDIDA PER D.S.

Dins dels actes commemoratius del 
centenari del naixement de Mossèn 
Camil Geis (1902-1987), les entitats 
sabadellenques Fundació ARS, Aca- 
dèmia de Belles Arts, Acadèmia 
Católica, Agrupació de Pessebristes i 
Amies dels Goigs, van organitzar el 
passât 19 de novembre una sessió 
académica dedicada a recordar l’obra 
poètica i musical de Mossèn Geis. La 
gran Quantität de gent que es va aple
gar a l’entorn d’aquest acte va fer insu- 
ficient l’auditori de l’Acadèmia de 
Belles Arts, i moites persones es van 
quedar sense poder-hi entrar.

L’acte es va iniciar amb unes evocacions de Mossèn Geis que van dedicar-li 
Tomás Casañas, Pere Roca i Joan Cusco. Cada un d’ells va fer referéncia ais seus 
valors personals, i, també, a la qualitat de la seva obra. Els tres oradors, amb 
referéncies i vivéncies personals expressades amb senzillesa i emotivitat, van donar 
a l’acte un to intimista que hauria complagut en gran manera el sacerdot poeta.

Després dels parlements, a l’escenah presidit per una fotografia de Mossèn 
Geis, hi van fer la seva aportaciè la rapsoda Núha Candela, la liederista Maria 
Teresa Boix acompanyant-se al piano, i la flautista Laura Tricuera. Un breu i esoo- 
llit repertori de poemes i cançons, interprétât amb gran correcció i emotivitat, va 
ser acollit amb entusiasme per un pùblic que va aplaudir amb força titols 
emblemàtics de l’obra de Mossèn Geis corn, per exemple. Les flors del ram d ’ahir 
El Pollane i l ’estany, Ara enyorem la primavera i Les roses furtades, entre altres.

En conjunt, una sessió d’homenatge i record a una persona estimada i admira
da, l’obra del qual mereix el máxim reconeixement. _
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SA6ADELLENCS
de Nodal en uno postera

Huís Subirana. Nadal 2 0 0 2

La frágil pastera es débat entre les 
onades abrandades. La por genera un 
silenci tens. L’aigua gelada del marels 
penetra fins el moll deis ossos. Per un 
cel de plom transiten, amenaçadors, 
nùvols feréstecs. És negre nit, malgrat 
sigui aquesta la Nit de Nadal. No hi ha 
estrelles que eis assenyalin el cami a 
seguir. Dins l’espessa foscor, eIs ùnics 
punts brillants son eis ulls esbatanats I 
espaordits deis passatgers. El timó 
grinyola, el vent udola, el motor s’ofe- 
ga. A popa, en un racó, una dona 
gemega i plora. Per entre les seves 
carnes una nova vida es fa lloc a la 
pastera. El seu primer plor és apagat 
per l’exclamació unánime deis com-

panys de viatge: Una Hum a l’horitzó! ¿Será rastrella que els indica el carni cap a 
una nova vida? Són, només, uns instants d’iMusió abans de caure en la més gran 
frustració. La Hum que a l’horitzó s’albira prové de la Hanxa deis guardacostas que 
els barren el pas a la terra promesa. Desesperats, els homes es Hancen al mar i 
són engolits rápidament per les encrespadas onades. El patró, renegant, furiós i 
amb un gest d’impoténcia trenca el timó i cau a l’aigua. La dona, sola, crida i es 
desespera. El nou nat, encara Higat a la mare, no ha tingut temps ni per plorar. La 
pastera, a la deriva, s’estavella contra les primeres roques de la costa. La Hum de 
la Hanxa guardacostas es fa fonedissa com la d ’una estrella fugag. La remor del 
mar és un plany infinit.

Aixó passa una Nit de Nadal del segle XXL Mentre tant, els Reis s’adoren a ells 
mateixos davant d’una cort insensible. Uns Reis molt ocupats en fastuosos actes 
socials, en negar fets histórics que no els convenen, o en deixar morir de fam els 
seus súbdits per dedicar els diners a finangar el terrorisme. A més, a la majoria de 
cases de pobles i ciutats, la globalització ha desterrat el pessebre. Per tot aixó, en 
aquesta Nit de Nadal del segle XXI, perdut a les golfes de la memòria, un infant 
ros i blanquet plora llágrimes de color negre. ^
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S A6 A DE Li LiE N OS
Els bancs o C a ta lu n ya
Una exposició pleno de bones occions
Pere Font i Grasa

Fins al final del mes de gener 
es pot visitar a la galena del 
Centre Corporatiu del Banc 
de Sabadell (Plaça de Ca
talunya, 1) una exposició cer- 
tament singular, per mitjà de 
la qual s’intenta donar una 
Visio de la história bancária 
de Catalunya. L’exposició 
está integrada per un cente
nar de documents que van 
des de les accions, obliga- 
cions, bons a les memories i 
anuncis de la segona meitat 
del segle XIX a la primera 
meitat del segle XX. Que amb 
tenacitat i perseveranga ha 
anat recollint l’Esteve Maria 
Faus i Mompart i deis quais 
n’ha fet donado al Banc 
Sabadell. Doctor en dret, el 
sabadellenc Faus Mompart va iniciar la 
seva carrera en banca l’any 1945 quan 
s’incorporà al Banc Sabadell. La seva 
trajectória el va portar a ser Secretan 
General de l’entitat i Secretar! del 
Conseil d’Aministració, del qual és 
Conseller des de 1987. Actualment és 
també patró de la fundació del Banc 
Sabadell. És autor deis Ilibres: El Banc 
Sabadell I el seu entorn (1990) / 
Regulado I Desregulacló. Notas para 
la historia de la banca española (2001 ).

Sol dir-se que Catalunya no ha estât 
terra gaire abonada a disposar de 
grans bancs. I l’exposlció ens ho ve a 
demostrar. D’aquell minifundisme ban- 
cari es va passar a un aliau de fallides, 
absorclons I maldecaps que van cap- 
girar el pensament popular durant 
molts i molts anys envers la conflança 
amb la “rajóla” I les caixes d’estalvl. SI 
hom repassa la bogerla de l’época de 
la febre d’or, s’adona de l’exlstèncla de 
trenta-un bancs a Catalunya, deu dels

quai pleguen abans del 1885 I deu mes 
al tombant del segle: De tots aquests 
bancs,sols subsisteix avul en dia amb 
el seu nom I domicili originals el Banc 
Sabadell. De la Investigado duta a 
terme pel senyor Faus, trobem reliquias 
extretes de moites calaixeres. Corn 
deien eis antics: “paper per empape- 
rar”, aMudInt a l’ùs que calla donar-ll 
als plecs d’acclons de solvéncia zero. 
Corn a minim per tapar algún forât de la 
paret o...arxivar-lo a la calaixera fins 
que la lupa xafardera d’en Faus ho 
valorés corn objecte historicista. Un 
reguitzell de noms: Banco Villanueva, 
Banco de Gerona, Banco de Manresa, 
Banco Ibérico, Banco de Valls, Banco 
Regional de Igualada, Banco de 
Tortosa, Banco de Lérida, Banco de 
Tarrasa, Crédito del Fomento de 
Gracia, Banco de Cataluña, Banco de 
Granollers, Banco de Olot, Banco de 
Crédito Ampurdanés, Banco Local de 
Tarragona, Banco de Reus, I el molt

recordat Banco de Barcelona ( el del 
“catacrac” més espectacular abans 
de la guerra Incivil). En fi, hi són tots 
els ja no hi són. Per bé que alguns 
d’ells, entre d’altres, la Banca Arnús 
(va passar al Banc Central) van gau- 
dlr d’una vida més plena de golg i 
bons dividends pels seus acclonistes 
gràcies a les absorclons, fusions o 
altres ions segons l’época.

No cal dir que donat l’Interés i l’es- 
forç de dur a terme una tan exceMent 
exposició que va més enllà de l’àmbit 
local sabadellenc, es d’esperar que 
en la mesura que avanci l’any 2003 
pugui gaudir d ’altres aparadors 
pùblics arreu del pais. L’esforç de 
l’Esteve M. Faus i el bagatge historic 
de la mostra aixi ho reclama.

9^
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Pere Font i Grasa

El primer record que guardo d’en Joan Segura, és 
la d’un jove amb ulleres enroscat a una bombata 
de 40 W. Ho explico: Es tractava d’un deis oompo- 
nents de l’Aula del Grafisme que es va moure per 
l’Académia de Belles Arts ara farà ben aviat una 
trentena d’anys. Encara recordo com si fos ara 
aquella portada del 24 de febrer de 1973 al diari 
SABADELL. Un titular ben explioit: ART NOU; I un 
subtitol elèctrio I potser eclèctic on s’hi podia con
cretar de que anava la cosa: VISUAL 73. Es pre- 
sentaven una colla de dissenyadors, d’artistes, 
que van trencar no pocs esquemes i van donar 
Hum a models de oomunicaoió social. Set caps 
empalmats a una bombata per IMuminar conscièn- 
cies endormiscades i conservadores. La llista:
Santi Gabriel, Jordi Roca, Jaume Tarte, Joan 
Segura, Santy Soley, Montserrat Serna, Miquel 
Torreoilla,més Josep Zamora que no sortia retratat.
Aquell cap de setmana de febrer del 1973 fou 
espectacular per l’expressió artística al mig del 
Passeig Manresa amb una performance del grup 
terrrassenc ART NOU amb el seu mòdui de plástic 
a l’aire Iliure que va provocar tanta sorpresa com 
orítiques de tota mena.

Han passât 30 anys. Més d’un quart de segle des d’aleshores i les bombetes de 
40 W (o eren de 60 W ?) van anar ampliant filaments artistics amb una vida pro
fessional tan intéressant corn diversa; tant de pujades i baixades corn d’idees dei- 
xades a mig carni. Aquells “elèctrics” de l’Aula de Grafisme de Belles Arts pre- 
sentaven el desembre d’aquell mateix 1973: “Cinco proyectos gráficos en torno a 
una posibie Expo-82 Barcelona”. Potser cal recordar que I’enginyer Carles Bui'gas 
i Sans (el de la Font Mágica de Montjüic) velia portar a terme el projecte faraònic 
del teatre d’aigua de Hum i color com a obra emblemàtica de l’Exposició Universal 
de Barcelona 82 a situar al CoHserola, entre Cerdanyola del Vallès I Sant Cugat del 
Vallès . Una mès de les mégalomanies de l’època de l’alcalde de Barcelona, 
Josep Maria Porcioles que va quedar diluida en el temps i l’espai. És en aquest 
context que la colla sabadellenca va voler dir la seva amb un seguit de propostes 
alternatives. Tot plegat va quedar en un no res. El mes de març del 1974, L’Aula 
de Grafisme va fer un cicle de conferéncies sobre “Creativitat i grafisme”, amb la 
participaoió de J.V. Wukmir, Enríe Huguet, Pilar González i el mateix Joan Segura, 
qui el 15 de març parlá de: “Revisió histórica deis dissenyadors gráfics 1900- 
1974.Els grafistes avui. Art o Técnica?. Un futur previsible”.

Les bombetes mai no han deixat d’iMuminar noves idees a tall individual. Com 
són de Sabadell, dones, cadascú per eli. Els he retrobat escadusserament,molt 
de tant en tant, ajupits davant la taula o capficats per un nou programa d’ordina- 
dor. Com ara en Joan Segura i Bonet, col-lega a la Facultat de Ciéncies de la
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Comunicació amb el qual compartim veïnatge de seleni en una d’aquestes reu
nions llargues i ensopides dels claustrais. Quedem per parlar de moites coses a 
l’ombra de la xemeneia de Ca l’Estruch, aquella que quan xutaven a gol podien 
contemplar els Vázquez, Guai, Grècia, Paliàs, Patro... Castaño, Camps, Vail, 
Noya, Martínez, en companyia dels arlequinats de manta generacions..

En fi, res de tot això es del que vam parlar ( ¡ ) . I no sé ben bé perqué. Potser per 
tal d’evitar pecats confessables de joventut. Potser perqué les batalletes son per 
explicar-les en petit comité quan arridi l’estiu; després d’aquesta tardorenca 
melangia al voltant de la xemeneia sense forn, simboi de l’especulació que ens 
envolta.

Dinem al Tiberius, ben a prop de l’ombra del tali britànic de la 
Creu Alta

En Joan Segura, 56 anys, és doctor en Ciéncies de la Infor- 
macié i professor associât de la Facultat de Ciéncies de la 
Comunicació de la UAB. Pre-jubilat del Banc de Sabadell ( “amor- 
titzat als 55 anys”), on va ser responsable de Publicitat durant uns 
quants anys a principis dels 80s. LIegeix QUADERN i em recorda 
que deixo parlar molt als entrevistáis, que gairebé no faig pre
guntes. Te tota la raé del món. Deixo parlar i parlar perqué els 
meus interlocutors solen ser persones que tenen molt a dir. Com 
ara ell mateix:

“Despi'és d ’aqueils afanys de joventut vaig abandonar una bona 
part de !a projecció cívica. Quant tens famíiia deixes mottes coses 
ai marge De tota manera he mantingut contactes esporàdics amb 
les colles de l ’època. Durant l ’alcaldia d ’en Farrés vaig concorre 
als concursos públics pel guarniment de places: Plaga del 
Treball, Plaga de la Creu Alta...Em vaig emprenyar molt I molt 
quant es feu el concurs del monument del mil-lenah en atorgar-se 
el premi a un projecte que felá cinc anys que esteva datat i vist 

per l ’Ajuntament. Una manipulació tan escandalosa que a partir d ’aquell moment 
m’he negat a participar de les activitats relacionadas amb el consistori. Tot hi això 
no he deixat de mantenir contactes per la recerca del coneixement amb els 
museus de la ciutat I de manera molt concreta amb l ’Arxiu Historic on he pogut far 
totes les consultes sobre el treball de les marques”

Efectivament, en Joan Segura ha portât a terme un exhaustiu estudi científic titu- 
lat: “Un origen de la marca comercial moderna: una exigéncia policial i adminis
trativa”. Magnifie treball -goso a dir— que desvetlla un deis aspectes industrials 
i comerciáis poc coneguts. Amb troballes certament eloqüents;

Fes-me cinc céntims sobre de que va tot això de la marca moderna?
“La marca comercial moderna podem dir que te el seu origen a Sabadell. A par

tir de les dades d ’un estudi d ’en Pere Roca I Garriga sobre el naixement del Gremì 
de Fabricants, s ’ha pogut contrastar. A partir de la certesa del “segell de seda"per 
marcar les partides manufacturadas, vaig seguir investigant fins descobrir que es 
tractava de “segells de plom”, es a dir dels castellans “marchamos”. Malgrat ser 
una exigéncia, va aconseguir que diversos fabricants milloressin les qualitats dels 
seus productes, es donessin compte que la seva notorietat s ’incrementava, que 
la marca de plom n’era el tret distintiu, I que sobre aquesta distinció el públic 
demanava els productes. Per l ’habilitat empresarial, allò que era imposât com una 
comunicació obligada s ’esdevingué en una manifestació de prestigi. Era un renai- 
xement de la marca, o,per no trobar ’un document més antic, es pot dir que és el 
naixement de la marca moderna”

De mica en mica i més enllá de l’any 1559, es va arribar amb el temps i el pro
grès a majors exigéncies de competitivitat i va néixer el popular ‘brillo” de les
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peces, el particular i autocton voraviu, conn 
també els ploms clonaren pas a precintes de llau- 
na, inviolables un cop s’havien segeliat amb III- 
gam de cordill a dintre... Bona part de tot plegat 
es pot resumir en el fet que avui en dia romangui 
el voraviu (d’aci deu haver sorgit la frase: “no em 
toquis el voraviu” ¡ ) en perfecte harmonie amb el 
codi de barres on es pot llegir tot el corpus pro- 
duotiu-industrial-comercial-fiscal de la matéria 
prima manufacturada i a punt per ser consumida.

El fet de ser estudios del tema de les mar
ques, et suposa mantenir viu el teu compromis 
amb la ciutat ?

“Sí, naturalment. Malgrat tot, la bandera de 
Sabadell l ’he fet onejar sempre que he pogut, 
perqué es ciutat d ’acollida en la que sempre 
m'he sentit molt gratificat. Aquí he tingut inquie- 
tuds, feina, treball, on viso, casat i amb filis saba- 
dellencs de soca-re!...Amb aixé no vuli dir que 
hagi renunciat ais meus orígens. Per descomptat 
que sóc sabadllenc...conservant l ’esperlt de 
pagés”

En els primers anys com immigrant, vas patir a l’hora d’integrar-te?
“L’esperit de l ’emigrant el compartí amb la gent de parla castellana que eren 

veins nostres a Can Rull, on hi vivíem des de l ’any 1960. El fet de ser català de 
la comarca de lAnola no va representar cap problema. Senzillament, haviem 
canviat de residéncla unes desenes de qullémetres,! continuava amb els meus 
costums culturáis. Els véritables Immigrants son aquells que deixaren la seva 
cultura i que aquí feren l ’esforç d ’assimilar-se. De seguida em vaig vincular a 
Joventuts Musicals I a lAcadèmia de Belles Arts, alhora que treballava d'apre- 
nent de caixista d ’arts gràfiques, per passer més tard corn a dibuixant. Per sort 
meva, un benemèrit soci de Belles Arts amb pagava el bitllet de tren del “cata
lans” per anar a estudiar a l ’Escola Massana de Barcelona . Gràcles a la reco
ma nació del pintor Vila Arrufat al director Lluis María Guell, se’m concedí una 
beca per al primer curs, I els següents foren gratuits en obtenir matricula d'ho- 
nor fins aconseguir el tito! de Gradual en Disseny Gráfic i ll-lustració”

De quins mestres, de quina influéncia vas imbuir-te a la Massana ?
“Pel que fa ais elements bàsics de la fixació de la idea del dibuix, en Ramon 

Noé, el meu mestre predilecte. Des de la conceptualitzaciô,l’Enric Muguet, és la 
més clara referéncia. Un home molt intel-ligent, molt sensible I vull citar també a 
Tomás Bagués, la força de Texpressió plástica. En resum: Muguet d ’impressio- 
nava per la seva Sensibilität. Bagués per la seva força expressiva. Noé seria 
passar de Tabstracció de la idea a la fixació sobre el paper. Tots tres foren mes
tres I després vaig gaudir de la seva amistat”

Es pot dir que bas viscut el canvi cultural, l’evoluciô dels darrers temps des 
de Belles Arts?

“...Un grapat d ’anys de coMaboració activa; amb exposicions individual I col-lec
tivos fins al final de la década dels setenta. Durant un grapat d ’anys a Belles Arts

es partía d ’un classicisme en les arts I 
les técniques, però s ’acollien els nous 
ismes, les noves tendéncies I no es va 
plantejar cap discussió. Posterior- 
ment, I corn es del domini públic, es va 
polititzar la situació. Aixi corn en els 
anys soixante s ’entenia que l ’artista 
havia de ser Iliure, a la década 
següent se 7 va voler converti en un 
servidor del sistema. En arribar a 
aquest punt la cosa es va troncar. En 
veure el mercadeig que hi havia, la 
submissió de l ’artista al marxant, la 
galeria i el critic, em vaig desengan- 
yar. Jo entenc Tart corn a creació esté
tica específica per una intenció i el 
Sabadell de Tépoca era una societal 
oberta i receptiva, però la política de 
Tentorn es el que va destruir la gran 
lleva que hi havia. Dos exemples: 
Tothom recorda la irrupció de l ’Aula 
de Grafismo i més endavant la postu
ra “trencadora” de la Sala-3. Com ja 
saps la culminació de tot plegat és la 
institucionalització d ’un centre pioner 
com TEscola Illa, controlada des de 
TAjuntament i portada per un grup 
d ’“il-luminats”, salvan! les lógiques 
excepcions personals...En definitiva, 
s ’ha passa! a un dirigisme que no es 
compatible amb la Ilibertat de Tautor.
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Tornem al disseny: Sabadell va passar del classicisme gràfic de les miner
ves a una creació més actualitzada?

“La frontera la marca durant el primer quart de segle en Ricard Marlet que amb 
eis seus boixos va fer algunes marques “maquiiiiiiissimes" que l ’haurien d ’ins- 
criure en la historia dels manuals del disseny del pais. Ignore s ’hi s ’ha perdut el 
fons documental que hi havia a I’antiga impremta Salient, seria una pena aques
ta pèrdua pel patrimoni sabadellenc. Amb anterioritat a Marlet ja hi havia dis- 
senys de marques molt “guapes” fetes amb litografia sobre pedra . Parlo de l ’è
poca pre-modernista. ¿Un exemple?: La representació gràfica de la factoría de 
“Cuadras y Prim”, que marca un temps pie d ’icones molt decorados i orlados. No 
podem oblidar, a més, de Marlet, en Manuel Rallo, Xavier Salient, que crea tota 
una estilistica. L ’Andreu Castells, del que molts solen oblidar que a més d ’ex- 
cehlent historiador era un artista i dissenyador força creatiu. O el poeta i dissen- 
yador Jordi Doménech...!, naturalment, tots els components de l ’Aula de 
Grafismo que van confirmar amb la seva tasca professional el que ja apuntàvem 
des de la projecció de la Massana...¿Més noms?: Tanyà, Sitges, Olivé, Comas.

Professor de l’Autònoma, tot un doctor, qué és el que “pintas” en aquests 
moments?

“Diguem que no pinto res de res...(somriu en entendre la “punyeteria” de la 
pregunta”)....Procure que pintin amb el mouse els alumnos. Són els estudiants 
de disseny de Premsa als que no tan sols ensenyo a montar les pàgines de dia- 
ris I revistes, sinó que també els ajudo a entrar en el mon de la infografia; es a 
dir de poder representar gráficament allò que es fa difícil d ’explicar amb un text 
o amb una fotografia. Un altre manera d ’aplicar l ’art a la comunicació, però 
sense deixar de ser un disseny, que malgrat seriarse a miters de còpies del 
tiratge d ’un diari, no de deixi de ser art en quant ha estât una creaciò individuai 
que obeeix a un propòsit comunicacional. Per tant, ara no pinto res i faig que 
pintin amb el ratoli”

És lògica aquesta evoluciò dins la teva trajectòria?
“És la meva evoluciò I la trobo lògica I coherent. Si ara em volgués comparar 

amb gent que va fer un salt de les tècniques tradicionais I després van troncar, 
bo serà no oblidar que ho seguien fent amb els mateixos materials: Des de l ’oli 
a la tempera passant per l ’aquarefla...Però ara és possible canviar el llenguat- 
ge amb la tècnica de l ’ordinador. El més important, en qualsevoi supòsit, és 
saber que hi vols dir independentment de la tècnica que exigeix cada suport. 
Considero que la meva trajectòria ha estât coherent; el que importa és la obra I 
el seu missatge”

En el moment de l’entrevista encara és d ’actualltat l’enfonsament del petroler 
“Prestige” a les costes de Galicia. Horn no pot oblidar els magnifies dibuixos de 
la infografia dels diaris que corn diu en Segura són, certament, petites obres 
d ’art aplicadas a la comprensió gràfica d ’un relat. Algún d’aquests treballa ha 
pogut sortir del mestratge que eli planteja a les aules de la UAB.

DE SANT JAUME A CAN RULL
En Joan Segura i Bonet va néixer a 

Sant Jaume de Sesoliveres, el 21 d ’a- 
bril del 1946. És un poblet situât 
entre Sant Sadurni Piera, a la comar
ca de l’Anoia. Arran de la pedregada 
que va destruir la collita de raím de 
l’any 1959, després d ’un 1958 de 
sequera, els seus pares van pensar 
en marxar d ’aquell llogarret. El pres- 
supost anual de la familia no podia 
anar més enllá de les 15 mil pessetes 
que ingressaven. Era obligat cercar 
nous horitzons, especialment pels 
fills. Primer els dos nois, el germá 
gran i eli. Després vindrien els pro
genitors en “vendre’s” les vinyes que 
conreaven com parcers. En Joan 
compii 14 anys essent sabadellenc. 
El seu germá, 16.

Mal no ha abandonat les arrels. Aixi, 
l’any 2001 va pintar un retaule de 4 x 
1,80 m. Per l’església de Sant Jaume 
Sesoliveres. Va fer servir l’ordinador 
perfer-ne l’esbós. En eli es represen
ta la histéria del vot que va fer el 
poblé a Sant Nicas! durant una passa 
de diftéria de l’any 1889.

És gradual en disseny gràfic i iMus- 
tració per l’Escola Massana; és 
Doctor en ciéncies de la Informació i 
publicitat per la UAB, on exerceix 
com a professor associât.

De les seves inquietuds professio
nals en dona bona mostra el seu pas 
com a publicista del Banc de 
Sabadell; com abans de Tiempo 
BBO, a Solmak, o bé de I’agencia que 
promocionava Edicions 62, on va 
tenir ocasió de conéixer els fils de la 
politica, per bé que aleshores era 
unitària i antifranquista. Per un pareli 
de pams de no va tancar-se a la 
Caputxinada: “Nano, li va dir un 
veterà, si no tens padrins no et tan- 
quis”.

Un dels seus darrers treballs es el 
de l’ohgen de la marca comercial 
moderna que te especial incidéncia 
sabadellenca I que esperem que ben 
aviat es pugui publicar amb tot luxe 
de details donat el seu interés.
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OLOR DE BORRA RANCIA
El dia és gris. Al voltant de la xemeneia de Ca l’Estruch ferri 

unes fotografíes. Abans,però, ens hem engolit un capuccino a 
la terrassa del Paddock. Com no podia ser d’altre manera ens 
agata un xic el que ara en diuen un “subidon” en parlar de la 
ciutat que ens agrada I allò que no ens fa gens el pes.

¡Com ha canviat la ciutat, tu ; (Efectivament, no és una pre
gunta; és una constatació)

"El salt ha sigut espectacular. Un canvi....bestiali. La vintena 
d ’anys de l ’alcalde Farrés ha estât decisiu per la transformació 
de la ciutat. Hem passât d ’aquells carrers amb olor de borra 
rància a unes urbanitzacions que ocupen els solars dels veils 
vapors. Sabadell ha expulsât a la perifèria la prodúcelo indus
trial, de la mateixa manera que Barcelona.Des de I’inici de la 
democràcia tots els ajuntaments han nedat en "quartos" I la 
ciutat que no s’ha modernitzat ha estât per culpa dels seus 
alcaldes. Aqui durant el mandat d ’en Toni s ’ha administrai bé, 
llevat d ’alguna obra faraònica com ara Les Basses o els grata- 
cels devant el parc Catalunya. Ha canviat la fesomia de la ciu
tat; de les xemeneies als blocs de pisos. El concepto de la 
caseta i Thortet queda Iluny. La crítica severa que cal fer-nos 
és saber si valia la pena tanta aiçada....Maigret tot continua 
essent una ciutat a la que et pots perdre I no ser reconegut 
perqué es prou gran; però a la que vols trobar un conegut saps 
a on localitzar-lo. Al meu entendre, Sabadell té la dimensiò 
justa d ’una ciutat.

uto c /c .£ ^ d  
^  O  O ^

¿Barcelona?
"La gran urb ha deixat de tenir interés per la seva megaloma

nia. Projectes mastodontics que no solucionen la vida de la 
gent: disbauxa en eis diners públics en fer teatros ingoberna
bles, caríssims...La tendéneia actual de Barcelona és de 
xuclar...Fins ara hi ha hagut Thabilitat suficient per part dels 
politics locals d ’evitar el ser absorbits al no incloure’ns dins l’À
rea Metropolitana. De mica en mica aquesta independéncia 
Testem perdent i aixó a curt terme aqüestes qualitats que enca
ra manté Sabadell es pot perdre: El camp de golf, el zoológic, 
el quart cinturò, tot plegat convertirà Sabadell en un suburbi de 
Barcelona.¿Com salvar-ho?: És fácil: fen fora els qui s’estan 
venant la ciutat per trenta monedes de plata. A TAjuntament la 
coaliciô ha servit per donar despatxos a uns quants que si 
abans aixecaven la veu des de Toposiciò, ara están controlats I 
signant eIs documents que calgui dient “si senyor” a tot I per tot. 
Estic en contra del quart cinturò I del zoo, i amb aquesta postu
ra que és la de molts ciutadans, no anem contra el progrès, més 
aviat intentem demostrar que moites de les propostes no són 
correctes per la ciutat. Resumint: el zoo de Barcelona entre 
Castellar i Sabadell, és la gran excusa per justificar que es faci 
el quart cinturò.
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CUINA
La cuino de  I'ontiga Ronna
Joan-Antoni Ferran

Aquest estiu darrer, un servidor va 
tenir ocasió d ’assistir ais actes que 
sota el nom «Tàrraco Viva», organit- 
za la ciutat de Tarragona, per recor
dar el seu passât com a capitai de la 
«Hispania Citerior». Diversos grups 
d ’arqueologia experimental locals i 
vinguts de fora, fan demostracions 
ó ’«ars dimicandi», de maniobres 
militars, amb reproduccions absolu- 
tament fidedignas d ’armament i ves- 
tuari. Els amies del «Projecte 
Fénix», han format una centùria en 
honor de la «Legio VII Gemina» que 
bastí la seva ciutat, amb el seu 
«centvrio», un «optione», diversos 
legionaris, un «dvvmvir», dos «acto
res» i altres personatges. Res a 
veure amb els armats de les proces
sons i les saves distresses de fanta
sia: la «lorica hamata» de \'optione 
es composa d ’unes trenta-cinc mil 
anelletes de filferro negre, pacient- 
ment doblegadas i teixides a mà, 
d ’una en una, amb unes alicates, 
exactament corn llavors. Si volen 
una informació més completa, 
poden consultar la web. Els recoma- 
no Testada, un deis caps de setma- 
na, per anar seguint tots els actes;

Com no podría ser d ’altra manera, 
també hi havia un «thermopolivm», 
el restaurant ràpid romà, on es

podien degustar menjars i begudes elaborats segons les receptes clàssi- 
ques. Endut per la curiositat, un servidor va preguntar d ’on sortien aqüestes 
receptes i la mestressa de Testabliment em va recomanar «L’Art de la 
Cuina», d ’Apici, éditât en versió bilingüe per la Fundado Bernat Metge. Les 
técniques culináries romanes eren el bullit, el fregit, la brasa i el forn. Com 
nosaltres encara ara. El vi es bevia tebi, generalment aromatitzat. La majoria 
deis condiments són les mateixes herbes aromàtiques que encara fern servir 
i, per donar sabor salat, feien servir el «garvm», un producte caríssim, obtin- 
gut de la macerado de peix amb herbes, per un procediment que avui ens 
resultarla bastant repugnant. Se’n pot fer un succedani picant unes anxoves 
amb la sal que les acompanya i una infusió de remaní i altres herbes aroma- 
tiques. El sucre era quasi inexistant; la forma d ’endolcir els aliments, era 
posar-hi mel.

Ara que ve Nadal i és temps de fer bullits, els suggereixo que provin de fer 
«Perna», com va fer un servidor. És un pemil assecat amb sal i bullit -sembla 
ser que el preterit era el de la Cerdanya. Cal bullir un pemil sencer, després 
de tenir-lo una setmana o dues en remull, per a qué revingui, amb una bona 
quantitat de figues seques. Convé que bulli un bon nombre d ’hores. Les 
figues absorbiran el gust de ranci; per tant, la seva degustació després de la 
cocció, deixa escarmentat. Un cop bullit, es retira la pell i el greix del pemil, 
es coTloca sobre una safata per anar al forn i, sobre la earn, es fan uns tails 
creuats, de manera que quedi la superficie dividida en tesseTles. Posen un 
rajoli de mel dins cada un d ’aquests tails, i tapen la peça amb una pasta feta 
de farina i oli d ’oiiva. Llavors s’enforna i es deixa fins que la pasta es veu cuita 
i la mel s’ha torrat una mica. Retirin la pasta -que tampoc té cap interés gus- 
tatori- i ja es pot servir. Si els agrada Tos del pemil del brou, com a un servi
dor, segur que els agradará.

Abans ja em dit que bevien el vi calent i aromatitzat. Cal tenir present que la 
fermentado a temperatura controlada, que preserva els aromes de la fruita, 
és una técnica recent. Un dels vins aromatitzats que feien, rebia el nom de 
«rosatvm». Per preparar-lo, necessitaran pétais de rosa vermella, dels quais 
tinguin la seguretat absoluta que no han estât tractats amb productes qui- 
mics per a jardinería. Posin a macerar en vi blanc els pétais, durant dues set-
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manes. Passat aquest temps, el vi blanc haurà agafat un bonic color vermeil; 
es cola, s’hi afegeix mel I se li fa arrancar el bull, durant uns pocs minuts; ja 
es pot heure. Aixi ho explica Apici:

ROSATVM SIC FACIES: FOLIAS ROSARVM ALBIO SVELA
TO LINO INSERIS VT SVTILIS FACIAS ET VINO PLVRIMAS 
INFVNDES VT SEPTEM DIEBVS IN VINO SINT. POST SEP
TEM DIES ROSAM DE VINO TOLLIS ET ALIAS SVTILES 
RECENTES SIMILITER MITTIS VT PER DIES SEPTEM IN 
VINO REQVIESCANT ET ROSA EXIMIS SIMILITER ET TER
TIO FACIES ET ROSAM EXIMIS ET VINVM COLAS ET CVM  
BIBENDVM VOLES VTI ADDITO MELLE ROSATVM CONFI- 
CIES. SANE CVSTODITO VT ROSAM A RORE SICCAM ET 
OPTVMAM MITTAS.

"  ■

7* }?■*■■? .A:-’

De primer, unes pastanagues fre- 
gides, amanides amb una salsa de 
gárum I vi. Com a postres, poden fer 
una amanida de meló amb mel i 
pebre negre. Una mica, per aroma- 
titzar-ho; no cal que sigui picant.

Bones Pestes!

MARC GUILLEM

JOffiRIASENSERRICH
de T eresa  S en serrich
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DILLUN9
fìixò és un equipi?
Antoni Dalmases

No hi ha com ser de bona fe... per
qué te la fotin! En el barrer Quadern, 
el Pere, que és un molt estimât amie, 
a part de company de pàgina, dona
va unes quantes mostres d ’allò que 
podhem denominar “visió politica- 
ment correcta” de la temporada que 
llavors només començava. Pretenia, 
el molt bonàs, ter creure al públic en 
general que la cosa piotava lleugera- 
ment acceptable I aventurava la 
hipótesi optimista -ja  s’ha vist prou: 
excessive, infundada- que potser no 
faríem gaire el ridícul. El Pere, que és 
un home racional de judiéis sempre 
intel-ligents, es va deixar dur pel cor 
i basava gran part de la seva argu- 
mentació, més que res en el desig 
íntim, pensant que amb aquest noi 
nou, el Riquelme, les coses no 
podien anar pas pitjor que quan 
depeníem de Tos de l’esquena del 
Rivaldo. La tesi, no ho negaré pas, 
era aparentment consistent, perqué 
els cops que l’havíem vist jugar, 
aquest xicot argenti mostrava una 
visió del joc més que notable, cosa 
que feia pensar que, juntament amb 
Saviola, podrien desenvolupar un joc 
d ’una certa eficácia de cara a porta 
-cosa absolutament urgent- i també 
d ’una vistositat plástica que havíem 
oblidat de feia sis o set temporades. 
L’optimisme semblava refermar-se, 
també, en la incorporació de Men- 
dieta, un home de joc potent, de bon 
xut, amb personalitat... quan jugava

amb el Valéncia que ens les fotia una vegada sí i l’altra també. La realitat, però, 
obstinada, ha fos aquelles esperances, dirla, fins i tot, que les ha massacra- 
des, i hores d ’ara eli també deu haver baixat del burro dels somnis, empés per 
l’evidéncia més dolorosa: tenim un equip de circumstàncies, no ja de conser- 
vadors, sinó, clarament i simple, de covards.

Potser algù em dirà que exagero, i, si és aixi, no em quedará altre reme! que 
admetre que tenim un equip d ’inútiis, cosa que em sembla més greu, encara.

Que l’exercici continuât de l’estulticia, combinat amb la mediocritat, esdevé 
un mal encomanadis d ’abast incalculable, un orano maligne que podreix i 
mata tot el que toca, ho sap tothom (menys els psicopedagogs progrès que, 
ancorate justament en aquest mal, com els geperuts, no es veuen mai el gep). 
L’estupidesa obstinada, dones, només negada pels cretins a sou dels dema
gogs, és la malaltia que pateix el nostre equip i que s’escampa pel pais i el 
senyoreja amb força implacable: en el fútbol, com en tantes altres coses, ens 
trobem a mercé dels més descerebrats. Pot semblar una altra afirmació exces- 
siva, però ho afirmo, ho firmo i puc demostrar-ho.

Que no juguem pels extrems mal de la vida (som un país “centrât” : el seny 
se’ns menja les neurones!) ho entenc, perqué les escasees vegades que algún 
jugador corre la banda -posem per cas el pobre Puyol (i alerta amb la “y” i no 
la “j ” !) un deis pocs capaços de posar-hi les dosis de pit, cervell i “dallonses” 
que el joc demana- i fa un centre acceptable... resulta que dins de l’àrea no hi 
tenim ningú per rematar, perqué el nostre davanter centre juga a mig camp i 
d ’esquena a la porteria contrària. Això és ser un equip covard: un davanter 
centre que defensa! Entenc, dones, que “no ens calguin” extrems...

Que fitxem porters a pareils i no sapiguem quin porter tenim és estrany; 
sobretot perqué tenim un holandés que es veu que és l’especialista en porters 
(?!), però que ens entestem a fer un equip defensiu i ens clavin més gols que 
cap temporada ja sembla una ridiculesa digna de ser remarcada. Amb tot, 
però, el que ja és a la ratlla del delicte contra el sentit comú és que l’abans 
esmentat Mendieta tingui la fundó de jugar el més lluny de l’àrea contrària pos
sible i, sobretot, que el Riquelme, una de les joies auténtiques de la tropa que 
porten la nostra samarreta, tingui el seu lloc assignat... a la banqueta!, fent 
costat al Saviola, si no és que surten -un, o tots dos- en els minuts de des- 
compte.

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliària

Sant Antoni M -Claret, 18» SABADELL 
Tels. 93 725 47 66 - 93 725 49 76

1957 2002

LLA R

LLEBRE 
45 anys a Sabadell

RESTAURANT 
cuina de mercal

Pintor Borrassà, 43-47 •  08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91
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Aixó és el quejo anomeno un equip 
de covards... dirigit per uns inútiis!

Que el desconcert, el desánim i la 
desesperació hagin fet derivar l’afició 
cap a la riota i el “passotisme” no pot 
estranyar ningú si pensem, per 
exemple, que, a part de serfideis a la 
nostra tradicló d ’ONG de fer bons 
tots els equips de 3-. que ens toquen 
a la Copa, mostrem una obstinado 
incomprensible a no guanyar a casa 
el pitjor Madrid deis últims anys, 
quan ens visité al novembre a muntar 
el cacau. Sí, es pot al-legar la cosa 
aquella del portugués traidor (I afe- 
glr-hl tots els ases que van refredar el 
partit tirant coses: quin favor van fer- 
II al Madrid! Amb aficions així, val 
més jugar a camp contrari cada día). 
També podem provar de justificar 
l’empat raquític en el fet que l’árbitre 
ens anuMés un gol legal o en que ens 
van xiular dos fores de joc que no ho 
eren... i totes les excuses de malait 
que es pixa al Hit i diu que sua que

se’ns puguin acudir. El cert, però, és 
que si no es xuta no es poden fer gols 
(argument incontestable on n’hi 
hagi!) I, sobretot, que un equip de 
debé -no una tropa de ganépies 
desoriéntate- si voi guanyar, quan li 
anuNen un gol en fa dos, i quan li 
marquen un fora de joc xuta des de 
lluny tantes vegades com calgui.

La llista de greuges podría ser infini
ta, però posaré aviat el punt I final, 
perqué a tot es pot posar un punt I 
final, menys al seguit de despropésits 
que han convertit el nostre equip en la 
caricatura patética del que va ser no 
fa tant temps. Demanar que pleguin 
tots és corn demanar que plogui del 
revés, però si poguéssim fer una 
carta ais Reis, ara que vindran, l’únic 
que valdría la pena de desitjar és que 
tota la Junta Directiva -aquest multi
tud de galtes- i l’equip técnic en pes 
-caterva d’inhoperants amb certifi
cat- fitxessin pel Madrid, si reaiment 
fos veritat que estimen el Barga.

Però corn que vivlm en un mén 
manicomial, on la lògica esté pros
crita, vist que no tenim equip, potser 
valgui la pena oblidar-los I desitjar 
unes bones testes a tothom qui se 
les mereix. Al Pere, naturalment; a 
tota la gent que fa I llegeix el 
Quaderni i a la multitud de ciutadans 
que han passât la llarga peniténcia a 
qué ens ha sotmés el desti de culés 
(i que encara no ha pas acabatl). 
Bon Nadal, dones, i visca “aquell” 
Barga que potser, algún dia, ens 
retornaran!
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- ARA SÍ QUE VEIO QUE AIXÒ PEL ZOO VA DE VERES.
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NATAL NADAL

Nasce um Deus. Outres morrem. A verdade 
Nem veio nem se foi: o Erro mudou.
Temos agora urna outra Eternidade,
E era sempre melhor o que passou.

Cega, a Ciéncia a inútil gleba lavra.
Louca, a Fé vive o sonho do seu culto.
Um novo Deus é só urna palavra.
Nao procures nem creias: tudo é oculto.

Neix un Déu. En moren. La Veritat 
no ve ni va: només l'Error canvia.
Ja posseïm una altra Eternitat, 
i ha estât sempre millor el que hi havia.

Cec, el Saber, inútil gleva llaura.
Boja, la Fe sommia en el seu cuite.
Un nou Déu és només una paraula.
No busquis ni creguis: tot és ocult.

Fernando Pessoa. Sense data.
Publicat a Contemporánea, n.6. Desembre de 1922

Traducció de Manuel Costa Fernández.
Annex a Quadern, n. 138. Desembre de 2002



La cultura 
es mereix 
el nostre 
màxim interès

Potenclar la cultura és potenciar la crea-

tlvitat, la convivèncla, el progrés I tot allò

que enrlqueix una societat moderna

I avangada.

Al Banc Sabadell, la cultura ens mereix

el màxim interès.
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Aquest és el títol d ’un conte de Pere Caldere que ben bé es podría aplicar al con
text que vivim, immers en un neguit constant I progressiu per l’escenari politic 
estatal i per la imminència d ’una guerra que sembla inevitable. Un neguit que, 
corn en el conte-afohsme del recentment desaparegut Monterroso, “El dinosaure”, 
és latent I previsiblement perillos, desconcertant, terrible.

Aixi ens arriba, corn una mena de marea que ho amara tot, la voluntat d ’implica- 
ciô de la societat civil, que pren el relleu de les institucions pùbliques I de les 
estructures politiques, encorsetades -més pendents d ’enquestes d ’intencié de vot 
que de //eg/rla realitat-1 incapaces de prendre les decisions que reclama la gent.

La sensació que tot navega per una inèrcia còsmica, manegada per intéresses 
inconfessables de ben pocs, ve confirmada per l’actitud d ’aquells a qui votem i 
paguem perqué ens resolguin els problèmes i gestionin el bé de tots: es censura 
la inoportunitat de Hoc i moment escollits per mostrar reflexió critica I, alhora, en 
una mena de perversió de Hyde I Jekyll, es prohibeix el débat politic al cenacle: 
al Parlament. Politica de roda de premsa -no de fets-, demagògia casposa, con
trol mediàtic de llarg abast (com recuperará TVE, la que també paguem tots, una 
certa credibilitat?), periodisme acritic molt perillós. Fins i tot la imatge de Franco 
és recuperada ais passadissos del metro, per ensurt d ’aquells qui ens hi passe- 
gem i esperem/preguem que no siguí com el Jeddy, que retorna de venta i..

ParaMelament, discussions de Saló, d ’Ateneu Barcelonés de mitjan XIX, sobre el 
model de llengua que el cánon literari ha promogut o sobre el que hauria d ’haver- 
se promogut. El fons s’obvia perqué, com indica l’editohal d ’E/s Marges: quins son 
els continguts que promou aquest cànon fonamentat en les vendes i la difusió 
mediática d ’obvietats o excentricitats al servei comercial? Literatura de tòpics, 
feta a mida de premis, imitació d ’un dirty realism ressuat, buit de contingut o des- 
cripció de la immediatesa més conjuntural... això o el desert, el desert i els oasis: 
sort que encara ens queda l’art i Quaderni

Cal reivindicar, encara que siguí desordenadament, el paper que ha de tenir 
Nacions Unides en la resolució de conflictes (buscant una sortida digna a l’o- 
pressió deis pobles); cal reivindicar la literatura, amb majúscules o amb minúscu- 
les, siguí la que siguí, però que siguí literatura i no només els monólegs del 
Buenafuente, sisplau...!

I del Barga, mejor no menea lio...
David Serrano, director

f u n d A c ió
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de Sabadell

CINE FOTO,
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

AL VOSTRE  
SERVEI 

DES DE 1945
Via Massagué, 32 - Tel. 93 725 13 36 

Rambla, 41 - Tel. 93725 99 67 
08202 SABADELL



____________DOSSIER
O n son, ds nostres nnorts

David Serrano Blanquer, CILEC*

El pas del temps encara continua oferint, a manera de degoteig inacabable, sor- 
preses difícilment justificables en el camp de la memòria histórica. I en el cas de la 
repressió motivada per les conseqüéncies de la guerra civil aquesta xacra resulta 
especialment sagnant.

Avui però, podem donar resposta a un grup de families que des de 1938 i fins ara han 
estât buscant els seus filis, germans, pares, republicans desapareguts en zona feixista 
sense deixar cap rastre, per petit que sigui, com ha estât una constant a l’adreça 
electrónica del CILEC des de fa mesos: centenars de families continúen buscant noti
cies deis seus desapareguts al front, a les presons, ais batallons, ais hospitals, etc.

El cas que ens ocupa ve donat per la caiguda del front nord a Cantàbria (8/37) i 
Asturies (10/37) en mans dels subleváis, la qual cosa provocò, a més dels morts, cen
tenars de presos I milers de ferits internats en pèssimes condicions en diversos centres 
a Santander, Liérganes, Santoña, Deusto o Oyarzun.

És a partir d’aquesta situació que es crea l’Hospital Penitencian de Gernika-Lumo, on 
aniran a parar bona part dels presos en pitjors condicions corn a résultat de ferides de 
guerra, malalties infeccioses o corn a résultat de l’esgotament motivât per l’esclavatge 
a què se sotmeté els integrants del Batalló de Treballadors format per presos republi
cans encarregat de reconstruir la poblaciô que havien destruït els mateixos guanyadors 
que ara es veien obligats a refer la ciutat.

El nombre de catalans presos en diversos centres i per diversos sistemes, o inscrits 
ais centres sanitaris, és encara una incògnita; l’únic que hem pogut saber, després 
d’una recerca ingent, han estât els casos dels catalans internats a I’esmentat Hospital 
Penitencian, que moriren durant el conflicte bèl-lic i, encara, posteriorment.

Es tracta d’una recerca extremadament meritòria atenent ai desconeixement absolut 
que en aquesta matèria es tenia: tant per part dels familiars com dels historiadors i 
altres estaments oficiáis implicáis en la recerca de la memòria dels perdedors, dels 
republicans, dels nostres.

Aquesta foscor en forma de gruixuda catifa que s’ha posât sobre determináis aspeó
les repressius del naixent régim feixista ve motivada entre altres raons per la voluntat 
d’amagar, voluntat expressa d’amagar, les condicions en qué eren tractades les per
sones que formaven part del bándol demócrata. A la ignominia de l’amuntegament, de 
les instal-lacions: en pèssimes condicions de salubritat i asépsia, la guai cosa afavoria 
el sorgiment de tot tipus de parásits i de brots épidémies, s’hi afegia una mala gestió 
també expressa. Manca absoluta de personal qualificai i deis medicaments minims per 
fer front a tot tipus de quadres mèdics gravissime son una altra mostra palesa de la 
voluntat expressa, encara que no expressada, d’eliminar de manera ràpida els desfa
vorables al nou règim, i de fer-ho de la pitjor manera possible: amb voluntat de deshu- 
manització, de patiment, de sofriment extrem, i a poder ser a l’aire Iliure, però d’amagat 
de la població civil... una filosofia, si tenim present i’esclavatge que suposaven els bata
llons, plenament concentracionària més que no pas hospitalària o humanitària.

Però allò que rebla el ciau, allò que suposa la perversió d’uns guanyadors sense escrú- 
pols de cap tipus, ni ètics ni religiosos (per molt que se n’omplissin la boca), és la mane
ra en qué aquests presos eren enterrais un cop passada la frontera del sofriment brutal. 
D’amagat pels carrers enrunats de la població, amb nocturnitat, a sobre de carros com 
si de mercaderia es tractés, o encara més, situant-los en el carro municipal de les 
escombrarles, corn a deixalles..., perlai de no aixecar les sospites de la poblaciô.

Finalment, el carnatge acabava amb l’enterrament en una fossa comuna en l’exterior 
del cementiri (no fos cap que contaminés determinados despulles...) sense cap ele
ment identificador: la voluntat de silenciar la veritat tanca el cercle de la immoralitat

minim exigible fins i tot en temps de gue
rra, no die ja en moments de “pau”.

Els nostres 38 morts formaven part d ’a- 
quest coMectiu, i seguiren tot el procès 
descrit fins a morir en la soledat més 
absoluta, sense poder donar raó del seu 
Hoc de futur decés ni tan sols a les fami
lies. Es tracta, en general, de republi
cans precedents de la Catalunya rural, 
amb feines vinculados sobretot a l’agri- 
cultura, gent que havia deixat la feina al 
camp per combatre ccm a voluntan a 
diversos fronts des del mateix moment 
de i’aixecament. Alguns, precedents de 
nuclis propers a Barcelona, tenen també 
oficis InteMectuals o de gestió.

Per les escasses dades que es tenien, 
ha calgut contrastar teta la informació 
que ha arribat del grup Gernikazarra, 
excel-lent, per tal que, mitjançant el 
CILEC, s’hagi pogut ratificar la pro- 
cedèneia exacta, de poblaciô i comarca, 
de cada un dels nostres morts. En a- 
quest sentit, dels 38 merts, 32 presenta- 
ven localitats de procedèneia equivoca
da 0 amb incorreccions de divers caire.

La recerca que presentem, aixi, és un 
document esfereïdor, jna petite mostra 
en forma d’aportaciô historiogràfica rigo
rosa en la linia de recuperar la memòria 
histórica del nostre passai recent; i una 
vegada més és el résultat d’iniciatives 
de la societal civil (Gernikazarra i CILEC 
a casa nostra) i no pas de les institucions 
democràtiques, que toi just ara comen- 
cen a fer pressió per obhr les portes de 
determináis aspectos foscos de la 
repressió brutal a qué sotmeté el fran
quisme els republicans, els demòcrates, 
més 0 menys compromesos.

El llistat és, a més, un document de pri
mer ordre, un document que ofereix 
noms i cognoms a una situació i un con
text, un document que ofereix certa pau 
d’esperit a les seves families, i que dóna 
idea de l’abast d’una tragèdia que sem
bla que no s’aoabará mai de conéixer en 
tot el seu abast. ^

*(Centre d ’lnvestigació de la Literatura 
Europea Concentracionària)
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Morir o Euskadi 1938-1940 
Cotolons o Gerniko-Lumo
José Angel Etxaniz Ortuñez
Grup d ’història GERNIKAZAPRA

Vicente del Palacio Sánchez

Introducció

L’hospital penitencian ubicat a Gernika-Lumo és, en contraposició a la presència 
i estada del Batallón de Trabajadores- que reconstruí part de la localitat destrui
da pel bombardeig-, una cosa totalment desconeguda pels guernikesos Per dur 
a terme un treball d ’investigació sobre el Batallón de Trabajadores i poder pre
sentar una comunicació al Congrès sobre “Los campos de concentración y el 
mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo”, que se 
celebré a Barcelona l’octubre del 2002, vam decidir apropar-nos de nou a la 
memòria social i individual de la nostra localitat, molt acostumada -almenys des 
del 1977- a parlar del bombardeigL En el qüestionari de preguntes n’hi havia una 
de relativa a l’hospital militar que hi havia en funcionament en aquella localitat. 
Quina va ser la nostra sorpresa en comprovar que cap deis entrevistats no conei- 
xia ni sabia res sobre el tema. Ens vam topar amb el memoricidi desenvolupat pel 
franquisme, com ja va intentar fer amb el bombardeigT

La história oral, que tant ens va ajudar en la investigació del bombardeig, ens 
resultava nuMa respecte de l’hospital penitencian militar. Desconeixem la seva 
existéncia, i ara en sabem peques coses més.¡ desconeixem la data de la seva 
creació, la seva finalitat -s i n’hi va haver- o com va desaparéixer. Només hi ha una 
certesa: els morts que hi va haver. Una investigació sistemàtica dels arxius muni
cipals sobre el Batallón de Trabajadores ens va descobrir una pista qüestionable, 
però molt gràfica: el registre d ’enterraments en els cementiris municipals^. En eli 
hi apareixen registradas dotzenes de morts en unes dates en les quais encara no 
ostava prevista la construcció de la vila.

Presos republicans del Batalló de Treballadors coMocant les primeres pedres de la reconstrucció de Gernika.
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D’una forma paral-lela, vam tenir coneixement d ’un treball dut a terme fa anys 
sobre la postguerra^ que arribava a la mateixa conclusiô: hi havia una altissima 
taxa de mortalitat en un municipi corn Gern ka-Lumo, que durant aquests anys 
tenia amb prou feines habitants. Vam prova' de contrastar les escasses dades 
que teniem amb les que ens va proporcionar el treball, i vam sol-licitar la consul
ta del Registre Civil, que ens va resultar impossible®.

Aixô ens va dur a continuar la investigació, aquesta vegada en els Ilibres de 
finats de la parroquia de Santa Maria®, on s’especificava, d ’una forma clara i con
creta, l’existència d ’aquest hospital penitencian militar’’ en la vila forai, el Hoc d ’on 
provenia aquell nombre de morts.

Aixi corn és molt recordada la presència de presos del Batallón de Trabajadores 
en la reconstrucció de la localitat, de l’existència d ’aquest hospital amb prou fei
nes hi ha memòria. Hem de dir que aquest “oblit” és comprensible perqué, en pri
mer Hoc, la localitat en aquells anys (1938-19^0) comptava amb molt poca pobla
do, i a més estava molt dispersa en Hocs com el barri de Renteria (que Havors for
mava part del municipi d ’Ajangiz) situât a l’est de la vila forai i separat per la riera; 
i a Saraspe i Agarre, barriades situades al sud de la localitat. Per la seva part, 
l’hospital penitencian militar, estava situât al nord, als afores de la poblado, i molt 
allunyat dels nucHs habitats. La poblaciô existent, a més, estava majoritàriament 
formada pels que van guanyar la guerra, men:re que eis perdedors formaven una 
mincha, ja que la poblado anterior no torné dels Hocs on s’havia réfugiât o exiliat 
fins al 1940-42®. A més de les mesures d ’ocultació que van adoptar les autoritats, 
aquests fets van fer que l’existéncia d ’aquest hospital passés desapercebuda per 
a la majoria de la població; afegint-se a tot això la por que tenien els perdedors a 
parlar, atemorits pel fort aparell coercitiu implantât pel nou régim per dur a terme 
la seva legitimació.

El bombardeig de Gernika: la destrucció d’un simboi

Al 26 d ’abrii de 1937, en una acciò perfectament planificada i organitzada, l’a- 
viació alemanya, italiana i “nacional” va dur a terme un bombardeig sobre el nudi 
urbà, que destruí la localitat. Més d ’un 75% d ’edificis va resultar totalmentdestruit. 
Les xifres de victimes van servir per crear una polémica interminable que encara 
perdura, i és un exemple viu de la propaganda i desinformació produìda en un 
conflicte bél-Hc.

Gernika-Lumo, fundada l’any 1366, va ser fins a la guerra civil sinònim de les 
pràctiques assemblearies per les reunions que es celebraven sota un roure, 
l’Arbre de Gernika, per decidir els intéresses politics de Biscaia, per ser un Hoc de 
trobada on es pactava el govern de Biscaia i les relacions que aquest govern tin- 
dria amb les corones de Navarra i de Castella orimer, i espanyoles després. Amb 
el temps, aquell veli roure es va convertir en un simbol de les llibertats basques.

En el moment de l’inici de la guerra civil, el juliol de 1936, la localitat de Gernika- 
Lumo era el centre geogràfic i de serveis de la comarca, Busturialdea, eminent- 
ment agrícola i pesquera. Una potent indùstria en la fabricació d ’armes, coberts i 
màquina-eina conformaven - juntament amb una important indùstria de derivate 
làctics-, la seva base econòmica, configurant al mateix temps la poblaciô un nudi 
urbà amb un emergent sector de serveis basat en el comerç o l’hostaleha, sent 
l’assentament d ’una considerable burocràcia allotjada sota el cap del partit judi
cial que ostentava la denominada “vila forai”.

Pel municipi creuaven les carreteres que conunicaven amb eIs ports pesquers 
de Berneo, Lekeitio i Elantxobe amb l’intehor de Biscaia o la connectaven amb la 
meseta a través de Durango i, comptava des de 1888 amb el ferrocarril de la Cia. 
Amorebieta-Gernika-Pedernales -mitjà de transport fonamental a l’època-, que 
impulsé una nova dinàmica social i econòmica per al desenvolupament de la 
localitat i la comarca.

 ̂ Entre altres feines corn a membres del 
d ’histôria GERNIKAZARRA hem donat 
Priorität a la historia oral amb eis supervi- 
vents del bombardeig.

 ̂És célebre la frase reco lida a Gernika- 
Lumo respecte del bombardeig, corn a 
résultat d ’una dura repressió desencade
nada per ocultar el mateix: disen que hay 
que des ir, que quemaron ros rojos.

^Ajuntament de Gernika-Lumo. Arxiu munici
pal. Caixa núm.620/1.

“ Agra'ím el testimoni del seu autor José 
Antonio Arana Martija. 26 de juny de 2002.

® La jutgessa encarregada va denegar la 
sol-licitud alegant conf dencia lita t de 
dades.

®Arxiu parroquial de Sta. Maria de Gernika. 
Llibre de finats núm. 4.

 ̂ En diferents documents oficiáis d ’origen 
local el centre s ’anomera de diverses 
maneres.

® Per més dades veure: Palacio Sánchez, 
Vicente del: “El exilio guerniqués”, a ALDA
BA, núm 110 març-abril, 2C01, págs.37-50.
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Des del punt de vista urbanistic -i com a résultat de la fusió el 8 de gener de 1882 
de la Vila de Gernika amb l’antiesglésia de Lume- la localitat s’havia expansionat 
en poder urbanitzar el terreny circumdant al caso urbà medieval de la vila, els 
anomenats ravais, que ràpidament van ser ocupats per cases-xalets i d ’edificis 
d ’habitatges, creant-se aixi nous carrers que van configurar el municipi a la déca
da dels anys 30, destacada per la seva situació politica, econòmica i social.

Demogràficament, el julioi de 1936 tenia 5630 habitants (2.504 homes i 3.126 
dones)®. La manca d ’arxius locals (Ajuntament, Registre de la Propietat, Notarla, 
Eclesial, etc.) destruïts totalment pel bombardeig, no ens ha permès conèixer més 
dades fonamentais, oom per exemple l’Empadronament Munioipal.

Tot va resultar totalment destruì't per l’atac aeri, la qual cosa creà un gran pro
blema als vencedora de la guerra civil: reconstruir tot un poblé sencer.

Reconstruir amb mà d’obra barata.

La reconstrucció de Gernika-Lumo es va plantejar de seguida per diversos 
motius. Rerun banda, al nou règim franquista li interessava esborraramb la major 
rapidesa les empremtes de la seva massacre i, a més, acontentar el potent seo- 
tor carli, per als qui Gernika representava tôt un simbol del foralisme. Per l’altra, 
solucionar l’inesborrable “problema de oonsciéncia” que tenien els habitants de 
Gernika triomfadors en la guerra civil: la reconstrucció del poblé, obra dels seus 
correligionaris mitjançant el bombardeig massiu^T Per últim es necessitaven 
cases pels obrers que treballaven a les fábriques, que en resultar intactes dels 
bombardeigs, continuaven amb la seva producció tan necessária d ’armes i muni- 
cions. Aixi, la reconstrucció constituí un pilarfonamental pera la propaganda fran
quista: “Los Rojo-separatistas destruyen, la Nueva España construye".

Per a realitzar aquest volum de construcció i d ’edificacions va ser necessária 
una mà d ’obra que a Gernika-Lumo no existia. La població de Gernika, redui'da 
pels afectes de la guerra civil (morts en combat o en el bombardeig, exiliats i 
desterrats) i per les terribles i durissimes condicions de vida de la postguerra 
(segons els habitants més veils de Gernika, la guerra, després de tot, no va ser 
tan dura), com la gana i les malalties (tubérculos! i tifus exantemátic per sobre 
de tot), es va reduir a només 3.381 habitants el 1940, gairebé a la meitat deis 
existents el 1936.

Juntament amb aquests factors, s’ha de tenir en compte que, per motius béMics 
fins el 1939, i posteriorment, al final de la guerra, degut a la mobilització de nou 
determinados “quintes” (les corresponents als anys 1936 a 1941 de la zona repu
blicana), la mà d ’obra local masculina era escassa i molt sol-licitada, per la qual 
cosa será aprofitada majoritáriament per treballar (juntament amb centenars de 
dones) en les fábriques locals, mancados també de mà d ’obra. Amb aquest 
panorama, les autoritats del régim franquista van decidir que el que resultava més 
fácil per a la reconstrucció de la localitat era utilitzar mà d’obra gratuita, els pre
sos politics.

Per aquest motiu Gernika-Lumo oomptava amb instal-lacions susceptibles d ’a- 
llotjar presoners. Ja s’havia instal-lat en la vila forai un hospital penitencian i més 
tard s’ubicaria en la localitat un Batallón de Trabajadores; adscrit a l’organisme 
Regiones Devastadas, que s’encarregaria de reconstruir part de la població^L

Presó i presos de Gernika-Lumo

L’edifici de la presó desentonava en el paisatge urbá gerniká. Des de l’Edat 
Mitjana, la vila de Gernika va pertányer a l’entramat institucional del Señorío de 
Biscaia, per ser un deis dos llocs on s’ubioava una de les dues presons biscaínes 
que registrava el Fuero Nuevo. La presénoia en la história de Gernika de cárrecs

públics relaciónate amb la justicia i les 
presons com el Corregidor, l’Elcaide, 
el Merino, el Sayón, etc., demostren 
l’existéncia en la vila de jutjat i presó. 
Sembla ser que van tenir diversos 
emplaçaments. En coneixen dos: un al 
carrer Goinekalea; l’altre i última presó 
coneguda, es va construir el 1798, 
situada al principi de Tactual carrer 
Calzada (llavors terme de Lumo). En el 
mateix Hoc i des de 1844 i fins al 26 
d ’abril de 1937, en qué van ser total
ment destruïts pel bombardeig, s’ins- 
taTlá la presó i el jutjat de primera 
instáncia.

Després del bombardeig es van ubi
car a la Vila diversos llocs per a la 
reclusió de presos politics. El principal 
centre es situá al coTlegi deis pares 
agustins i estava format per un 
Hospital Penitencian i un Batallón de 
Trabajadores adscrit a Regiones 
Devastadas.

Un altre Hoc de Gernika en qué van 
allotjar presos politics va ser el con
vent de les mares josefines, situât al 
barri de Mestika, junt a la carretera de 
Rigoitia. Aquesta presó va ser mixta, 
atés que allotjava també presos 
comuns^T Va actuar com a centre de 
reclusió entre els anys 1938 i 1942.

Presoners republicans a la vila 
forai

Des del maig del 1938 està fitxada la 
preséncia deis primers presos repu
blicans per dur a terme treballs de 
desenrunament de la localitat. Van ser 
allotjats en les Escoles Públiques 
Nacionals de Pasealeku, Hoc on van 
realitzar ells mateixos obres de condi- 
cionament durant el mes de juny. 
L’ajuntament va tenir problèmes amb 
TOficina de Presos en no estar d’acord 
a no haver d ’abonar les despeses de 
manutenció d ’aquests ja que no cons- 
taven amb els mitjans eoonòmics 
neoessaris. Al final, Tacord consistí en 
qué TEstat abonaria 1,65 ptes., i el 
consistori 0,25 céntims. El menjar el 
cuinava i el facilitava TAsil Calzada^®. 
Però devant la inadequació del Hoc 
d ’internament i la incapacitat del 
mateix per allotjar el nombrós contin
gent, es van iniciar gestions per al seu
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trasliat a altres llocs més adéquats. L’escollit s/a ser el coMegi dels pares agustins, 
on hi havia problèmes de salubritat per les males condicions de sanejament que 
presentava l’Hospital Penitenciari^\

Problèmes d’infraestructura

El desembre del 1938 va visitar la vila el Director Generai de Regions 
Devastades soMicitant locals per I’allotjament de més presos. Se li va indicar el 
coMegi dels pares agustins, condicionat llavors com a Hospital Penitencian. Li va 
semblar bona la proposta atès que desitjava installar a la vila forai milers de pre
sos, però no ectenia com en un poblé dévastât hi havia aquella instaMació 
(l’Hospital Penitencian esmentat), assegurant que seria éliminât per installar en el 
seu Hoc l’allotjament dels presos que feien falta per les obres de desenrunament 
i posterior reconstrucció. Finalment, a pesar de les diferéncies entre les diferents 
jerarquies locals, provincials i nacionals, es va decidir ubicar en els agustins a tots 
els presos^®, passant a funcionar albora com Hospital de Presos i com a Presó deis 
presos deis Batallons de Treballadors.

Projecte de camp de concentració

A finals de 1938 fixem en la nostra localitat el projecte, no consta de dates ni 
cap memòria, de construcció d ’un camp de concentració de presos segons la 
documentació existent a l’Ajuntament de Genika-Lumo. Es tractava de construir 
un camp de concentració en la zona d ’Arabieta (concretament on actualment es 
troba l’empresa Talleres Andía Sal i la gasolinera Repsol, prop de la carretera a 
Kanpantxu, i davant del Maxi Eroski) amb els seves respectives barraques, ocu-

Ruïnes de Gernika, 1938. En el centre de la imatge, presos del Batalló préparant el terreny on 
s’aixecarà el nou Ajuntament.

pant un extensió de 13.450 mT 
Aquesta localització es trobava situa
da al sud-est de la localitat i a una 
distáncia de 1.500 metres de les res
tes i runes del case urbá. Desconei- 
xem les causes per les quais no es 
dugué a terme la const'ucció, a pesar 
d ’estar molt avançât el projecte d ’e- 
xecució. En la documentació existent 
figuren, a més de les dades económi- 
ques, plánols amb details de les 
barraques per a l’a lbtjam ent deis 
presos, instal-lació c ’aigua per a 
safareig, presa de llun, zones d ’es- 
barjo etc.''®

En no dur-se a terme el camp de 
concentració de presos, l’allotjament 
deis encarregats del desenrunament i 
reconstruir la localitat es decidí 
instal-lar-lo en l’escola deis pares 
agustins, on ja es trooava installât 
l’esmentat Hospital Militar Nacional de 
presos de Guerra, un hospital peniten
cian amb capacitat per a 650 Hits, on 
els components del Batalló de 
Traballadors hagueren de compartir

® Actes de “Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento 
de Gernika y Lumo”. Sessió 20 de juliol de 
1936. Són inédites, per haver desaparegut 
degut al bombardeig tots ets arxius munici
pals. Es van recuperar copies el 1992.

Una de les tasques d ’investigació no dûtes a 
terme, i ara quasi impossibles de fer, és la 
d ’obtenir l’opiniô dels habitants de Gernika 
del front aiçat i supervivents del bombardeig 
que van guanyar la guerra.

”  Per tôt el relacionat amb aquest tema, vegeu: 
Etxaniz Ortuñez, José Angel y Palacio 
Sánchez, Vicente del: “Presos políticos: mano 
de obra barata. El Hospital Penitenciario y el 
Batallón de Trabajadores durante la recons
trucción de Gernika-Lumo ('939-1945)’’, din- 
tre: “Los campos de concentración y el 
mundo penitenciario en durante la guerra civil 
y el franquismo”. Actes prévies. Octubre de 
2002. Museu d ’História de Catalunya. Barce
lona, p á g .109-128

'^Va ser molt comentada durant el seu temps la 
preséncia d ’un reconegut membre del régim 
del municipi de Mendata, d ’ideologia tradicio- 
nalista carlí, que va ser internat per haver 
cornés un homicidi en la persona del marit de 
la seva amant. Aquest home, de molta influén- 
cia, rebla el seu menjar cada dia procèdent 
de fora la presó.

Ajuntament de Gernika-Lumo. Actes d ’acords 
de Plens. Sessions del 7 i 28-5-1938; 4-6-1938

Ibidem. Sessió del 9-9-1938 

Ibidem. Sessió del 27-12-1938

Ibidem. Documentació de Regions Devas
tades. Caixa núm. 9
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durant un temps les instal-lacions amb presos ferits i malalts, i també amb la 
comunitat de frares agustins, que ocupaven un petit sector de redifici.

EIs responsables de la presó: direcció, metges, practicants, malalts, personal 
auxiliar, funcionaris de presone etc., aixi corn les forces encarregades de la seva 
custòdia - primer l’Exercit i més tard la Policia Armada -, van ser allotjats en una 
ala de l’edifici fins que el xalet situât al davant (confiscat a l’alcalde nacionalista 
Sebero Altube) va ser desallotjat per l’Ajuntament (que l’havia ocupat provisional- 
ment), instal-lant-se en eli les autoritats i eis caps de les forces d ’Ordre Pùblic.

L’Hospital Penitencian Militar de Gernika-Lumo

L’enfonsament del Front del Nord amb la caiguda de Santander (agost de 1937) 
i la posterior d ’Astúries (octubre de 1937) va fer que el nombre de presos captu
rais pels insurrectes fos enorme. Per deducció, el número de ferits i malalts degué 
ser igualment elevat, corn ho confirma el fet que la Inspecciô de Camps de Presos 
créés la seva pròpia xarxa d ’hospitals per a presos. En la zona cantábrica van 
estar eis de Santander (Sagrados Corazones), Liérganes (balneari), Santoña 
(antic Hospital Militar) i Maliaño (antic llatzaret d ’infecciosos). A Euskadi es van 
ubicar a Deusto (centre de Sord-muts i Universität Comercial), Oyarzun (convent 
de Legarrea) i per ais presos dements a Arrasate-Mondragón (manicomi de Santa 
Águeda). En total 2.285 places.

L’Hospital Militar Nacional de Presos de Guerra de Gernika-Lumo creiem que va 
començar a funcionar la primavera de 1938 amb presos ferits precedents dels 
camps de presos i hospitals penitenciaris d ’Astúries i Santander, on es trobaven 
amuntegats milers de republicans^L Desconeixem la data exacta de la seva ober
tura però ens decantem per la primavera de 1938. Igualment desconeixem la seva 
data de clausura, encara que podría haver estât aproximadament dos anys més 
tard.’’®Tampoc no coneixem a quin Hoc foren traslladats els ferits i els malalts un 
cop tancat l’hospital.

Les instal lacions

El Hoc per installar l’hospital penitencian va ser l’escola deis agustins, un edifici 
ferm de planta rectangular construit el 1894, dotât de tres plantes (baixa i dos 
pisos), ampli i molt ben iMuminat, amb dues ales separades per una espaiosa 
capella i situât al costat de la carretera de Berneo. L’edifici, des de la seva crea- 
ció, albergó fins l’any 1932 un centre de segona ensenyança regentat pels frares 
agustins. Després, durant la II República va ser noviciat per a aspirants a frare. A 
l’inici de la Guerra Civil es convertí en una caserna de les milícies basques i a 
pesar d ’aixó no pati cap mal en el bombardeig. Amb l’entrada deis “nacionals” a 
partir del 29 d ’abril de 1937 va tornar la comunitat agustina a ocupar-lo. Al ser un 
noviciat comptava amb nombrases habitacions individuals i coMectives, i estava 
envoltat de jardins, comptant també amb un camp de fútbol i un frontó, així com 
altres instal-lacions auxiliars com quadres, pous d ’aigua, etc. En aquest Hoc va ser 
ubicat l’Hospital Penitencian, dotât de la impressionant xifra de 650 Hits per ais 
reclusos malalts^®.

Tanmateix, a pesar de l’espai considerable disponible, de poder comptar amb 
nombrases aules d ’ensenyança, d ’ampHs dormitoris coMectius i de ceMes indivi
duals, aquesta amplitud d ’espais no van ser utilitzada per l’allotjament deis pre
sos malalts. Aquests van ser ubicate en el sòl dels amplis patis -  tancats, amb 
sostre de vidre -, en márfegues i jagos, sense cap tipus d ’intimitat, prevenció o 
profilaxi davant de les malalties desencadenades i diagnosticades.

Trasliat i arribada de presos malalts

El trasllat de presos malalts es realitzava mitjangant els ferrocarriis. En els punts

d ’origen, presos o camps de concen
trado (per exemple Miranda de Ebre, 
Cardeña, Zaragoza, Burgos, Santoña, 
etc.) eren traslladats generalment en 
un ferrocarril que els traslladava fins a 
Bilbao. D’aquí eren transbórdate al de 
la companyia deis Vascongados (línia 
Bilbao-Durango) fins a l’estació d ’Amo- 
rebieta, on de nou eren transbórdate al 
ferrocarril de la Cía. Amorebieta- 
Gernika-Lumo-Pedernales.

Un cop a l’estació de la vila forai, els 
presos es traslladaven caminant fins a 
les instal-lacions de l’Hospital Peniten- 
oiari, situât a una distáncia de 700 
metres. El lamentable estât personal: 
vestimenta gastada i bruta, gairebé 
descalgos, i el deteriorament físic: 
ferits, impossibilitats, plens de benes, 
etc., aixecaven Hástima entre els pocs 
habitants gernikesos. Els presos més 
malalts i impedits eren traslladats pels 
seus Companys més sans amb baiards 
i ínteres. Davant l’expectació que aixe- 
cava l’arribada deis combéis de presos 
i el lamentable espectacle que aquests 
presentaven, les autoritats decidirán 
traslladar el seu final de trajéete a un 
improvisât baixador situât just al 
davant, a una distáncia de cent metres 
de l’Hospital Penitenciará. Amb aixó 
ocultaven un problema d ’imatge.

Hospital o Escorxador? Estada, 
malaltia i mort

Internats en un Hoc inapropiat per Hui- 
tar contra malalties contagioses oom la 
Tubérculos! o el Tifus exantemàtic, amb 
total falta d ’asépsia, sense una alimen- 
tació adaguada, els famélics cesses 
ferits per la guerra, i contagiáis per les 
malalties, passaven els seus dies 
aïllats en els patis, estiráis en els seus 
jagos. L’amuntegament resultava ex- 
trem. La falta d ’higiene era total. 
Peques dutxes, lavabos precaris, quan 
no unes simples galledes per a retirar 
els résidus orgànics. Plagues de poils, 
puces i altres insectes i una ventilació 
inadequada.

L’alimentació anava a càrrec de les 
cuines de l’Hospital Penitencian, no 
aixi el subministrament de productes 
alimentaris, el seu cost economic i la 
seva administrado, que anava a
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càrnee de I’Ajuntament de Gernika-Lumo, nés concretament del departament 
d ’hisenda, del qual el responsable organitzâ un departament especiflc, que més 
s’assemblava una oficina per potenciar el mercat negre que una altra cosa i que 
es reflectia en el continu desviament d ’aliments al mercat de l’especulacló.

Les condicions depenlen del Director, que permetia o no que es réduis el men- 
jar dels presos, o que es robés del pressupost. Podia imposar un règim sever o 
suavitzar-lo. Amb aqüestes condicions, la ‘am debilitava les defenses del ser 
humà, la falta d ’higlene provocava els brots épidémies i la falta de prevenció, l’a- 
muntegament i la ventllaclé afavorlen el contagi. Les malalties van ser per a molts 
presos les efectives condemnes a mort de les quais, corn si d ’una cruel repesca 
es tractés, no es podrien escapar.

En aquest clima de penúries, les malalties contagioses corn la tubercolosi pul
monar (aciaparadorament majoritàrla), la febre tifoide, la meningitis tuberculosa, 
la pleuresía purulenta, la leucémia tuberculosa, la septicémia, etc., sobresortiren 
àmpllament. En les relaclons dels difunts no hem trobat cap diagnostic de mort 
perferides de guerra o corn a conseqüéncia d’aquestes. Si la mortalltat a les pre- 
sons va ser elevada, en l’Hospital Penitencian Militar de Gernika-Lumo va ser d ’ex- 
termini.

A l’espera d ’un estudi més exhaustiu (ohgens, objecte, dimensié, personal, el 
tancament, etc.), només hem quantificat el numero total de morts, en un période 
que va des del més de juny de 1938 a maig del 1940, - exactament dos anys -  que 
ascendí a 265 morts. Les causes de la mort eis seus diagnostics, sén justifica
dos per malalties corn les descritos abans, sent aciaparadorament majoritàries les 
relacionados amb la tubercolosi.

' El Coronel en cap d ’Inspecciô de Camps de 
Concentració informà a la Caserna General 
del Generalissim mitjançant un telegrama 
fixât el 28-2-1938 del trasllat fora d ’Astûries 
de tots els presos dels camps de concentra
ció, i evacuats a hospitals els més de 700 
ferits d ’Astúries. Ais 300 de Gijón se’ls envié 
a Bilbao. Dades preses de Asturias Repu
blicana. La libertad es un bien preciado. El 
destino de los prisioneros: Campos de 
Concentración y Bataliones de prisioneros. 
Asturiasrepublicana.com

’ Ajuntament de Gernika-Lumo. Caixa núm. 
620/1. Llibre de Registre deis Enterrements 
en els Cementiris Municipals. El primer mort 
registrat en el cementiri municipal és del 3-6- 
1938: l’úttim el 29-5-1940.

' PASCUAL, Pedro. “Camp de concentració a 
Espanya i Batallóos de Treballadors.- a: 
HISTORIA, núm.310. pég. 27

’ Actualment la Cía. Eusko Trenbidea- 
Ferrocarriles Vascos té instal-lat allí un baixa- 
dor.

' És un camí molt antic, probablement de 
l’época romana, que en l’Edat Mitjana s’u- 
tilitzava per comunicar Bilbo amb Gernika i 
Bermeo i per on transcorria el seguid del 
Rei de Castella i Senyor de Biskaia quan 
anava a jurar els Furs de Biscaia a Gernika 
i a Bermeo. D’aqui el seu nom.

Pagana del col legi deis agustins on s’allotjaren el Batalló i ‘Hospital Penitencian Militar Nacional per a Presoners de Guerra.



10

DOSSIER

Número de morts per mes i any a l’Hospital Militar de Presos de Gernika: Conclusions

Any 1938 Morts Any 1939 Morts Any 1940 Morts

Gener Gener 7 Gener 13

Febrer Febrer 11 Febrer 2

Març Marg 14 Març 11

Abril Abril 14 Abril 17

Maig Maig 5 Maig 15

Juny 9 Juny 15 Juny

Juliol 3 Juliol 5 Juliol

Agost 7 Agost 13 Agost

Sete mb re 9 Setembre 18 Setembre

Octubre 14 Octubre 14 Octubre

Novembre 15 Novembre 10 Novembre

Desembre 13 Desembre 11 Desembre

Total any 1938 70 Total any 1939 137 Total any 1940 58

Font: Ajuntament de Gernika-Lumo. Llibre de Registre dels enterraments en eis Cementiris Municipals. 
Caixa 620/1

En el marc d’aquestes xifres, eIs presos republicans morts procedien de tots els 
Hoes de la península. En el cas que ens ocupa, el dels presos catalans, la seva xifra 
de morts registrada provisionalment ascendía a 38.

L’origen dels presos catalans morts a Gernika-Lumo es reparteix per les quatre 
provínoles, encara que la majoria son originaris de Barcelona. L’ofici predominant és 
el de l’agricultor, camperei o pagès (21 persones); la resta es reparteix entre treba- 
lladors de la construcció (paletes, pintors etc.) I algún barber, xofer, escrivent, tipò- 
graf O industrial.

Però aquesta impressionant xifra global de 265 morts, 38 originaris de Catalunya, 
de per si terrible, portava en eli un fet que no sabem corn classificar: inhumà, igno
minies, esgarrifós, indigne,...

Un cop mort, el cadáver del pres era introduit en una caixa de fusta que servia de 
fèretre o taüt, i el fet de la mort i posterior enterrament era sistemàticament amagat 
a la poblaciô mitjançant dues estratègies:

Una, realitzant les conduccions durant la nit, traslladant el cadáver a sobre d’un 
carro que el portava al cementiri de Zallo pel carni Camino duradero o ReaP̂  (que 
discorre pels actuals carrers Pedro Elejalde, Ángel Allendesalazar, pels volts de la 
Casa de Juntes i Aigua Currents, fins arribar a la carretera de Rigoitia), que, curio- 
sament, envolta tot I’oest -  als afores llavors - del case urbà gernikès, i que passa, 
casualment, per la part posterior del coMegi dels pares agustins (avui Institut 
d ’Ensenyament de Grau Mig) on es trobava l’Hospital Penitencian Militar. També es 
van utilitzar com a vies d’accès durant la nit al cementiri altres rutes pels carrers 
deserts plens de ruines i runa.

La segona forma d’enterrament, utilitzada durant el dia, consistia a portar el cadá
ver en un carro municipal de les escombrarles fins al cementiri.

Un cop en el cementiri de Zallo, l’enterrament pròpiament dit es realitzava general- 
ment en l’anomenada “ampliaciô”, nua esplanada de terreny situada fora del propi 
recinte (extramurs), en una fossa sense cap element exterior d’identificació^L Aquest 
execrable acte de deshumanització, organitzat per aquelles autoritats investidas de 
tant fervor religiós mereix, a més del corresponent menyspreu, la màxima difusió, 
perqué constata el carácter d ’aquestes autoritats. Aquest actes, la pròpia mort, l’en- 
terrament, i la posterior inhumació, amagats d ’aquesta forma, van passar totalment 
desapercebuts per a la gran majoria de la poblaciô gernikesa i per aixó la seva 
transmissió a les actuals generacions ha estât totalment impossible^T

El régim franquista, després de des
truir Gernika-Lumo mitjançant un salvat- 
ge bombardeig, utilitzá per a la seva 
reconstrucció presos politics enqua- 
drats en un Batalló de Treballadors com 
a má d’obra barata. A més, la localitat 
va servir d ’ubicació per a un Hospital 
Penitencian, a pesar d’estar arrasat i no 
poder tenir els habitatges necessaris 
per a la seva exigua poblaciô.

De les fortes penalitats que van patir 
els presos en queda el testimoni de la 
xifra, catastrófica, de morts que figuren 
inscrits en els diferente registres de 
final de la localitat, com els Ilibres de 
morts de l’Església Católica, registre 
d’enterraments en el cementiri munici
pal, i la relació de morts del Registre 
Civil. Ni tan sois morts, les autoritats 
franquistes plegaren en la seva humilia- 
ció, al traslladar-los i enterrar-los de 
manera indigna.

La preséncia de presos politics a 
Gernika_Lumo no és un treball d ’inves- 
tigació tancat. La constatació de 
l’Hospital Penitencian, del projecte de 
construcció d ’un Camp de Concentra- 
ció de Presos i de la preséncia del 
Batalló de Treballadors planteja diver
sos interrogants per a futurs treballs 
d ’investigació. A eli dedicarem la nostra 
paraula i el nostre treball compromés.

Traducció: M arcel Sas Tarrago  
i J. Oriol Serracant C arsaller

’ En aquest terreny el guanyadors aixecaren 
una gran creu i un cripta on foren enterrats 
més d ’un centenar de “Caiguts per Déu i 
per la Patria”. En la lápida, a més deis 
espanyols, figuraven els noms de soldats 
alemanys, romanesos i marroquins. Els 
murs de tancament d ’aquesta “ampliaoió” 
no s’aixecaren fins a començaments deis 
anys 60.

‘ Résultat paradoxal amb relació al bombar
deig i els múltiples testimonis locáis reco- 
llits sobre aquell trágic fet. Mirar; ECHANIZ 
ORTUÑEZ, José Angel [Txato] “Hacer his
toria del bombardeo desde Gernika- 
Lumo”. -  A :W .W . Herbert R. Southwort: 
Bizitza eta Lana. Vida y  obra. Gernika- 
Lumoko Udala (Gernikako Bakearen 
Museoa). Gernika-Lumoko Bilduma I. 
Gernika-Lumo, 2001; pp.: 225-233.
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PRESOS CATALANS MORTS A L’HOSPITAL PENITENCIARI MILITAR DE GERNIKA-LUMO
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CD cco ncS CD CD (3 CM CM c\ CM on CO Tl- Tl- Tl- Tl- LO CO CO 00 co CO CD CD 0 CI3 CM CM
CD O O O T— T— T“ 0 CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO C_) 0 0 0 0 0 0 0 0
CM CM CD CO N- CD LO CD CM CO CD |b d" LO CM CM CD h - LO CD CO LO un d - CM LO CD CD un 0 0 CD 00
O O CM O 0 CM 0 0 CM T— CM 0 0 0 CM CM 0 CM 0 CM 0 0 03 CM CM T

O
en

en0
en

D 0 0 -n

-ro
O

CO
0
£Z0
0

’Z3

0
O
O
0

O
sz
O0

“0
o>_0

Z
000
0

00
>

or

ô

_0
>
_0

t0
"5
CD

0
D

0
z ;
'0
O

0

Ü
en
a
0

'0
0
0

ü
0i_0

0
00

_ l

0
0

00
'n

<
0
0
0
!0

"cD
0

‘0
LL

Ô
¡00
ü

0
0
C^

00
00

0
00
00
00

CO
0

0
0
00
D

3
0

“D0^
o ’

0'0
0

Û_

0
0

0
0
0
CL0

ü
'O

0
JD0

m
0
0
D
E
0

T30
00

-0
0

X
0

"q;
t
0

0'i—0
TD
CO
0
0
O

E
0
0
0
0

CO
0

-0
0
D>L_

“Ô
ü

0
0
0
O

0
“D

0
0

CL
0
p

0
00
Ü0

"00
CO
>0
>
0

0
T3
0

Ü
_0
>0

TD
CL0

X
3

s
_0
>0

TD
CL0

00
3

i z ’
tc
0

u
E

00
>^0

m
0
0

0
LZ

3
m

0

N
£Z0

CO
0
0

3

0
0
00

ü
0

■D0
0

“p
“b
c0

>
0
>
0

‘0
0
0

Cü

0
c
0

■p
b

d
'O
ü
0

LL
N
3

■D
0

0
b

ü
0

0
ü
0

N0
0
>

' <
N0
0
>

CD
’3
CL
0
te
0

J J

0 ^
’3
O '

ib
N0

JZ
0
0

'0
O Cü > LL > CD CO üc b > û_ CD Z CL CD CD CD CL CD < 1— < CÜ CD CD b Ü CL 0 LU ce CD Cü Cü - < X CO

'0 0 (3 O
0 (i) 0 0

0
O

0
O 0 0 Q. 0 0 Q . “D

0
>

0
0 D O (D

0 0 0
0

0
0 CL CL TD £Z T3 3 CL

E 0 E Z5
O" 0 3

CT Z3 0
en

0
0

0 n 0
en CD

0
0
0

0
m E 0

0
0
0

0
m E 0

0 d 0 d
r r E d 0

0
03
en

cz
m

CZ
03 > 0 CD CO 0

(f)
en 0

f/3
CO CD 0 CD CT 0 0 CD 0 0 0 0 03 O O 03 O CD 03 0 0 0 0 0 03 O

QG CL ÜC 2 CL 2 < “ ) “ 5 _ i CO “ D 2 CO “ D “ D ce 2 ” 3 ” 3 ce “ 3 LL Q_ s ce LL “ 3 “ 3 “ 3 CO CL LL LL LU _ i “ 3



12
12

SOCIfiTAT
Galicia
Boi Sagrerò

Ja fa mesos que el “Prestige” es va enfonsar, i totes les costes gallegues, i del 
cantàbric en general, van quedar brutes de fuel. Però més enllà del desastre ecolò- 
gic, això ha desfermat una tempesta politica i social que ha sigut centre de l’aten- 
ció informativa durant tot el Nadal, i que encara continua. I com sempre que suc- 
ceeix algún esdeveniment que atrau als exèrcits dels micròfons i les gravadores, es 
produeix un volum d’informació tan gran que és difícil formar-se una opinió objecti
va, i més encara saber que ha passât reaiment. En aquesta societat de la informa- 
ció, si vols acostar-te a la veritat, has d ’anar-ho a veure amb eis teus propis ulls. I 
això és el que hem cinc alumnes de l’Escola Pia de Sabadell, anar a Galicia a treu- 
re chapapote, i aixi formar-nos la nostra opiniò del desastre.

Vam trucar al servei de voluntariat catalá, i degut a la gran demanda de places 
que hi havia, vam anar a parar a l’únic autocar on quedaven places Iliures, i que sor
tie de St. Llorenç d ’Hortons. Era evident dones que tota la societat s’havia mobilit- 
zat, i especialment des de Catalunya, on hi havia gent disposada a fer setze hores 
d’autocar per ajudar a treure una mica de petroli. Tot i així, el control deis voluntaris 
no és gaire bo, dones nosaltres encara no érem majors i hi vam anar sense asse- 
gurança, mentre que companys nostres no hi ha pogut anar per raons d ’edat. La 
primera impressiò fou de descontrol, ja des de Catalunya. Aixi que vam fer el viat- 
ge de nit i vam arribar sense haver dormit gaire al poblé de Vimianzo, on hi havia el 
polisportiu on ens allotjariem. En aquest polisportiu hi dormiem uns cinquanta cata
lans del nostre autocar i casi cent gallees que havien vingut de Lugo. Allá vam obte
nir l’equip sense problèmes, i se’ns van donar les instruccions per treure fuel a la 
platja. Val a dir que l’organitzaciô corria a càrrec d’una entitat ecologista, i que no 
hi havia cap mena d ’oficialitat. Aquesta organitzaciò ens va portar a les platges de 
Camariñas, d'una manera molt casolana, ja que si bé alguns hi van anar amb auto
car, d’altres hi anaven amb cotxes particulars o amb un camiò de l’exércit. I és que

Avda. Rafael Casanova, 38 •  08206 SABADELL (España) 
Tel. 93 726 62 22* •  Eax93 727 00 60



SOCIETÀ!
13

de fet falten recursos i acaba sent la gent del poblé qui ajuda reaiment. Nosaltres 
vam cometre un error I ens vam posar a l’autocar deis gallees, i corn que no domi- 
nem el gallee ens va ser difícil entendre les ordres. Finalment però vam arribar a la 
costa on hi havia InstaMades dues tendes de l'exèrcit, que ens van donar dinar. Dos 
entrepans de plástic eixuts que quan ens eis haviem acabat ens van dir que un era 
per sopar. Si haviem de confiar en el subministrament de l’exèrcit passariem gana. 
Aixi que havent dinat i després d’una pedregada fugaç, ens vam posar per fi a tre- 
ballar. Veure aquellas platges bellissimes, verges I feréstegues, cobertes de cha
papote corn si les haguessin asfaltat és una sensació de tristor i desànim. Però un 
cop has començat a treure galetetes i plaques senceres de petroli, i se t’enganxa 
als dits, t ’irrita la cara i fa una pudor asfi- 
xiant, la sensació es converteix en ràbia i 
impotèneia. I s’ha de tenir en compte que 
les Camariñas no són de les platges mes 
afectadas.

Tot i ser dur és enriquidor, perqué parles 
amb la gent d’allá i és aleshores quan et 
pots formar una opinió sòlida. D’entrada t’a- 
dones del papar d ’estaquirot que hi fa 
l’exèrcit. que es passa el dia rascant-se la 
panxa i es limita a aprovisionar d’aliments 
de dubtôs valor nutritiu als voluntaris. Si bé 
és cert que en algunas zones era l’exèrcit 
qui treia el chapapote, nosaltres no eIs vam 
veure agafar una pala en dos dies. A més 
tenen una actitud prepotent característica, 
no tots, però es ciar, sòn “profesionales”. Hi 
ha ressentiment amb l’exèrcit, i moits 
comentaven que només felá que molestar.

Aixi que vam acabar la primera jornada i vam anar a dutxar-nos i descansar. 
Sortosament per nosaltres, el cap de Protecció Civil de Vimianzo ens va aconseguir 
un sopar calent d ’allô més bo, perqué si ens haviem de refiar de l’entrepà de l’exèr- 
cit ho teniem cru. I és bonic veure que hi ha mo t d ’agraïment per part de la gent del 
poblé, que admiren que hi hagi gent que fa setze hores d’autocar mentre que hi ha 
gallees que es queden al sofà. I és que al vespre no vam descansar gaire, ja que 
vam anar al bar del poblé on vam conèixer a mcita gent i vam fer molta festa. Parlant 
amb gallees és quan surten les preguntes. Es podría haver évitât? Hi ha responsa
bles directes? A qui hem d ’exigir les responsabilitats? Ha actuat bé el Govern? I la 
Xunta? I el PP en general? Dones bé no són respostes que obtinguis allà mateix. 
Després de la segona jornada de treball i setze hores més d’autocar ja podiem tenir 
una bona opinió tot i que hi ha coses que s’han de reflexionar i que amb el temps 
s’acaben aciarint.

D’entrada ens vam quedar amb la impressió de descoordinació i descontrol deis 
voluntaris. Tot i que en el nostre cas no va passar res, és évident que a cada poblé 
les coses són diferents, i que potser eis de més amunt no tenien màscares i eis de 
més avall als van fer signar un paper conforme no explicarien res, corn ha corregut 
el rumor. No hi ha una gestió central efectiva i seriosa de voluntaris, o almenys no hi 
era abans de Nadal. Com potser dones que s’organitzi tan malament al voluntariat? 
Són realment tan ineptes els dirigents del PP? Potser si, però hi ha una voluntat de 
minimitzar la catàstrofe. Pretenent que no hi ha marea negra, simulant que la situa- 
ció està controlada, impedint l’arhbada de més voluntaris, negant ajudes, manipu
lant al màxim la informació, són maneres que té el PP d ’intentar treure’s les castan- 
yes del foc. Perqué la veritat és que ha sigut incompétent, I és el PP qui té gran part 
de la culpa del que ha passât, ja que no va saber afrontar la crisi des del primer 
moment del naufragi I ni tan sols es va assessorar correctament. Tan la Xunta com 
el Govern centrai haurien de presentar dimissicns i assumir responsabilitats, però

eniloc d ’això amaguen la veritat. 
Aquesta és la primera impressió que 
ens ha quedat, de la força que té la 
informació i de la escandalitzant mani- 
pulació que fa el PP en tots els àmbits. 
Però aquest, dins del que cap, és el 
problema menys greu. Confiem que 
vistes les conseqüències al PP se li 
passi factura, perqué aquest cop si 
que se li han girat les coses en contra. 
Però com hem dit, el PP té una part de 
la responsabilitat. L’altra part la té el 
petroli. I aquest és un imperi tan gran 
que és el que domina el món. Ningú no 
ha trobat responsables directes. Per 
que el responsable és la nostra socie- 
tat i el nostre model econòmic capita
lista. El petroli, juntament amb les 
armes, controla fluxos econòmics que 
literalment mouen el món, i per aixó és 
prácticament utópic liuitar-hi, perqué 
nosaltres mateixos el necessitem. Per 
aixó fins que no canvií el model de 
societat i el petroli deixi de ser-ne la 
base, no podrem dir de debó: ¡Nunca 
Màis! m
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Moi mes! -Nunca mois!

P.F.G.

La pressió mediática o el mimétisme provocat per la hiperinflació d ’eslògans i 
imatges, sol provocar el manlleu d ’expressions per grups socials allunyats de la 
idea inicial. Dins d ’aquest món globalitzat, quant de les Idees solem passar a l’ac
cio, els parámetros histories s’acosten cada cop més I sovint amb un plus d ’exa- 
geració que no sempre s’ajusta a la realltat dels fets esdevinguts, comentats o 
comparats. Exagerado que es fa servir com a metàfora de la sessió continua de 
la pròpia vida.

Quant el factor humà es veu superat pels esdeveniments naturals o artificials 
que voluntàrla o Involuntàrlament provoca la natura o els mateixos homes, ens 
atrinxerem tot espérant que de l’assumpclô del problema se’n derivin solucions a 
curt 0 llarg termini que representin la superaclô del trauma.

Exemples del que Intentem dir: En aquest primer trimestre de l’any 2003 encara 
s’arrossega la catàstrofe del darrer trimestre del 2002: l’enfonsament del bue 
Prestige allunyat de manera inconscient a l’abrlc d ’un port que ha abocat mllers 
de fuel en estât gairebé sôlid que ha empastifat tota la bellesa de la costa galle
ga, les seves has, I anuMant l’exercici de la pesca que ha vingut a troncar la siner
gia econòmica de bona part de la regló. Els vents han acabat per enviar una part 
del chapapote a Astúrles, Cantàbrla, el País Base i costa atlàntica francesa.

En un lloable intent per defensar-se de la Inicial somnoléncia de les autoritats 
autonómiques i estatals, es va crear una plataforma que prengué la iniciativa d ’im
pulsar accions coMectIves de base per aturar l’allau de destrucció ecològica que 
els quela damunt de la preuada natura. Com una mena d ’holocaust que durant 
unes setmanes anorreava la vida vegetal I animal arran de costa I a dins del mar. 
Aquesta anihilació provocada per un element estrany i criminal generava la 
implantacló d ’un eslógan que alhora fos de defensa i d ’atac, alxí va néixer: 
NUNCA MÀIS ¡, que gráficament empastifa amb tinta negre negríssim, el biau cel 
de la bandera gallega.

NUNCA MÀIS ¡, més enllá de dues paraules és com una mena de catalitzador 
de la societat civil que creu poc o gens en Tacciò pública. És talment com un fac
tor humà dirigit a quadrar voluntats, estimulador d ’autodefensa, censurador de les 
aberracions que per Incompeténcla o desidia perpetren els qui están al servei de 
la res pública.

Tornant al principi, les barreros setmanes de desembre, i els primers dos mesos 
de Tany 2003, hem pogut veure a diverses ciutats i viles del Vallès Texposició: 
“L ’Univers de l ’horror”, cedida per Amical Mauthausen on hem tingut ocasió de 
resseguir les imatges dels camps de concentracló nazis. Dones bé, sortint de la 
galería de Thorror hem recollit el butlleti d ’Informació i comunicacló trimestral d ’a- 
questa assoclació que porta com a capçalera Texpressió MAI MES ¡ al costat del 
triangle bIau amb la “S” (spanien) que era el que portaven cosit damunt deis qua
tre draps de la vestimenta. En el seu número 9 que correspon a desembre obren 
amb uns versets de Mercè Núñez (Y qué frío es el aire/y qué atroz es el ham- 
bre/mlentras pasamos lista ¡ (...) ¡Y qué frío es el alre/y qué atroz es el hambre 
cuando no hay esperanza ¡).

Mai més!

Sumari
Campo de mujeres

Fons htogriiñc de l'Amkal di

Bütllelí d'infomwdó i amunicació à  l'Amkal de Haufhausen 

i ahres camps de loacentratié nazis

Campo de mujeres

Esperem que la justicia i la 
Solidarität avancin en aquest nou 

any 2003, per al quai us 
desitgem pau i félicitât

Després de llegir el poema sencer, 
recolllm la dedicatória del butlleti a la 
Mercè Núñez: “Moites dones corn la 
Mercé, deportada a Ravensbrück, ha- 
queren de passar les festes, aniversarls 
0 dies significáis per a les seves vides, 
Iluny dels seus fills, amies i companys, 
enyorant la vida real I llultant per a la 
supervivéncla, però malqrat tot, els pen- 
saments I els sentiments no els poque- 
ren ser arrabassats. El reconeixement 
de la seva dlqnitat ens obliga a seguir 
defensant els valors pels quais foren 
desposseïdes de la seva vida”.

MAI MÉS i, NUNCA MÀIS ¡. No es trac
ta de cap exagerado; més aviat una 
metàfora. Senzillament, quant a la scle- 
tat, a les persones; a la natura, ais ani
mals i a les plantes, ais éssers vlus, ens 
eau damunt el gas o el fuel mortal d’un 
holocaust, ens acollim a Tautodefensa 
coTlectlva amb dues paraules contun- 
dents: MAI MÉS ¡ NUNCA MÀIS ¡. Pa
raules I banderes que potser al cap 
d’uns anys tornarem a repetir i a onejar 
perqué els humans sempre ensope- 
guem unes quantes vegades amb la 
matelxa pedra de la histórla. ^



______ LLETRES
Q uodem s litcroris:
De I'horror i lo memòria

Josep Maria Ripoll

15
15

“Ah, I’horror! L’horrorl”. Son les últimes paraules que pronuncia l’agent Kurtz, just 
abans de morir, a la celebérrima novel-la El corde les tenebres de Joseph Conrad 
-que ha estât objecte encara recent d ’una exposicló a Barcelona, que inspiré la 
peMícula Apocalypse nowóe Francis Ford Coppola i que s’ha convertit en un clàs- 
sic de la literatura que intenta furgar en les profunditats més tèrboles de l’home. La 
fascinació per I’horror no és nova, I abastarla tant la novel-la de Conrad corn les 
obres del marqués de Sade -tan mal compreses- o l’expressionisme alemany i eis 
seus múltiples antecedents i derivacions -des dels maisons goyescos fins al cine
ma de terror. L’horror représentât estéticament, però, es limita a provocar el tipio 
procès de catarsi ja present en la tragèdia grega, que només ens fa estremir 
cémodament asseguts abans I després de sobmergir-nos en la trivialitat quotidia
na, i que ens alliberà aixi de les nostres tensions -o  potser n’afegeix de noves: ja 
Foix es preguntava en un poema: “Les ficelons - i jo en vise- fan esclava/ la ment o 
són els seus camins celestes?”. Tota una altra cosa és I’horror en estât pur de 
determinate moments històrics o d ’algunes situacions limit, al qual, precisament. 
Conrad o els expressionistes intentaren apropar-se, però del qual ens n’oferiren 
només metàfores, entre altres coses perqué aquest horror en estât pur es troba al 
llindar d ’allò que és inexpressable. Totes les époques han conegut étapes apoca- 
liptiques, d ’obsessiva fascinació per la destrucció; i al segle XX, com tots sabem, 
això ha implicat les grans potèneies en la sagnant ferida de les dues grans gue
rres. La punyent realitat de l’holocaust jueu - i la dels altres holocausts que després 
s’han continuât practicant- ha quedat corn la mostra més vergonyosa de fins on 
poden arribar l’odi, la irracionalitat i la crueldat de Tèsser humé; i representar això 
estéticament suposa un repte de difícil I dolorosa assumpció.

En aquest convuls inici de segle es torna a parlar molt - i per alguna cosa deu 
ser- de Tanomenada “ literatura de Tholocaust”. També el cinema s’ocupa del 
tema, com ho demostra El pianista de Roman Polansky-inspirada, al seu torn, en

un text autobiogràfic. De fet, aquests 
ùltime anys s’han pogut veure a les 
pantalles obres com ara La lista de 
Schindler de Steven Spileberg o La 
vida es bella de Roberto Benigni, que, 
des d ’enfocaments diversos, han 
donat visions prou dignes sobre els 
camps de concentració nazis i Texter- 
mini jueu, si bé amb un cert grau d ’e- 
dulcorament que les ha fet digeribles 
per al gran públic. La qüestió ens 
retorna al tema de la representació de 
Thorror i els seus possibles limits; i ens 
porta a constatar que, en el cas de la 
literatura, els autors més sòlids que 
han noveTIat Tholocaust han trobat 
solucions InteTligents al respecte: han 
defugit Tedulcorament i, albora, s’han 
servit de la metàfora o de TeTlipsi per 
tal de reflectir el pur horror sense vore- 
jar Tefectisme. Les seves obres supo- 
sen denúncies duríssimes, sense con
cessions; però alhora, i abans que res, 
són véritables obres d ’art, on el llen- 
guatge o el punt de vista, molt elabo
rata, s’erigeixen en els véritables pro
tagonistes.

La representació de Thorror abraça el llindar d’allò que és inexpressable. (Dibuix de Jacques Tardi)
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Últimament s’ha parlât molt d ’lmme Kertész, recent premi Nobel, i de la seva 
novel-la Sin destino, considerada per alguns com la gran obra mostra de la “ lite
ratura de l’holocaust” ; com també de W.G. Sebald, mort el 2001 i de qui l’obra pòs
tuma, Austeriitz, s’ha convertit per a molts en la millor novel-la de l’any ara acabat. 
L’un i l’altre s’enfronten a l’extermini jueu des de la més rigorosa exigéncia literá- 
ria i els seus artefactos més subtils. El primer narra en primera persona les vivén- 
cies d ’un jove de quinze anys a Auschwitz: la ingenui'tat primera del narrador va 
donant pas a una acceptació absoluta de totes les humiliacions possibles, a tra
vés d ’una ironia tan gairebé imperceptible com amarga, no del tot exempta de 
possibles ressens kafkians. El segon també se serveix de la primera persona, 
però en aquest cas per narrar els encentres del narrador amb l’Austerlitz del títol, 
un personatge a la recerca de la seva Identität, que perdé els pares als camps de 
concentraciò i s’educà en una Anglaterra puritana per convertir-se amb el temps 
en un investigador del propi passât. La denùncia de Kertész no és explicita -el 
narrador és fred i aparentment imparcial-, però sí implícita i punyent; la de Sebald 
va més enllá de l’holocaust i abasta el drama de la Identität perduda. L’una i l’al
tra exploren una zona d ’ambigüitat entre realitat i ficció: Sin destino pot semblar 
autobiográfica, però, segons l’autor, no ho és; Austeriitz té l’aparença d ’un docu
ment viu, fins al punt d ’incloure fotografíes il-lustratives, però es tracta, en definiti
va, d ’una novel-la. Encara que puguin haver-se inspirât en experiéncies més o 
menys reals, tant Kertész com Sebald pretenen, i aconsegueixen, fer literatura, en 
el millor sentit de l’expressiò.

El punt de vista de Sin destino és aparentment neutre, ingénu, innocent. 
L’adolescent protagonista narra l’any i mig més esborronador de la seva vida amb 
una barreja de curiositat per tot allò que veu i d ’acceptaciò bonhomiosa de les 
realitats més crues. Aquesta no és, però, la postura de l’autor, que construeix de 
forma indirecta una diatriba sarcàstica no tan sols contra el nazisme i l’holocaust, 
sinò també contra l’horror que, en fer-se inevitable, acaba essent acceptât. En el 
desenllaç, però, tota la por, l’odi i la humiliaciò acumulats esclataran quan el pro
tagonista es trobarà amb uns compatriotes que li dirán que ha de procurar obli- 
dar els horrors viscuts. Eli contestará, révoltât, que haurà de viure per sempre més 
amb aquest desti que no era el seu, que no podrá dir-se a si mateix que no ha 
passât res, o bé que no comencem mai una nova vida, sinò que vivim sempre la 
mateixa; es nega a admetre que tot pugui continuar igual que abans d’Auschwitz 
- i aixi es planteja una de les qüestions candents de la cultura contemporània- i es 
nega, en definitiva, a l’oblit i a la indiferéneia.

També s’hi nega el Jacques Austerlitz créât per W.G. Sebald, un personatge que 
ha de Iluitar, però, amb el propi oblit dels anys infantils. Austerlitz no ha conegut 
la seva veritable Identität fins als quinze anys -s i fa no fa l’edat en qué el prota
gonista de Kertész arriba a Auschwitz- i viurà obsessionat, a partir d ’aqui, per 
recobrar-la plenament, per fer-se seus els anys d ’infantesa que no pot recordar. 
D’aqui ve la recerca obsessiva del rastre d ’uns pares desapareguts^per sempre. 
Tintent desesperat de construir-se uns records que el retornin als origens. En 
aquest sentit, Austerlitz suposa el revers del Marcel proustià: si aquest es traslla- 
dava al passât a partir d ’una sensaciò fortuita -les famoses magdalenes sucades 
al te-, el personatge de Sebald busca en va les sensacions que pretén que el 
retornin a un passât que se li ha mort fins i tot en el record. Si el protagonista de

Kertész, perduda la ingenui'tat inicial, 
no vol oblidar, el de Sebald sent la 
patética, per impossible, nécessitât 
de recordar. Per a tots dos, el nazisme 
i Tholocaust suposen tails definitius a 
la vida, després dels quais passen a 
ser uns altres. Austeriitz, però, no se 
centra tant en els exterminis d ’Ausch
witz -a l capdavall, el protagonista no 
n’ha estât testimoni- sinò en la recerca 
patética de la construcciò d ’un mateix. 
Si Kertész tria la via del punt de vista 
indirectament irònic, Sebald se centra 
en canvi en la manca de passât propi 
i Tobsessiò per la Identität perduda, 
possible metàfora de Thome contem- 
porani.

Heus aquí, dones, dues obres den
ses, obsessives i sense concessions, 
que assagen camins diversos per 
enfrontar-se a la memòria de Thorror. 
Si les frases breus de Kertész es con
trapesen a les llargues parrafades de 
Sebald, si Tactitud en un principi ingè
nua del narrador de Sin destino con
trasta amb la vana recerca de la inge- 
nu'itat que, en certa manera, intenta 
Austerlitz, en tots dos casos autor i 
protagonista han descendit al cor 
mateix de les tenebres per assolir un 
coneixement dolorós i transmetre’l ais 
lectors. Paul Celan ja va demostrar fa 
temps, tot contradint una célebre frase 
d ’Adorno, que era possible escriure 
poesia després d ’Auschwitz; Imre 
Kertész i W.G. Sebald ens traslladen a 
la poesia amarga que neix, précisé
ment, de la memòria de Thorror.

Imre Kertész, Sin destino. Traducció de 
Judith Xantus. Acantilado, Barcelona, 2002 
(primera reimpressió).

W.G. Sebald, Austerlitz. Traducció de Miguel 
Sàenz. Anagrama, Barcelona, 2002.
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Una trilogia amb gonxo
Dolors Godoyol

Acabo de llegir l’ùltim dels (libres que Jaume Balaguer i Gassò va publicar, l’a- 
bril del 2002, a través de la Fundació Ars, oins la coMecció Biblioteca Quadern. 
L’obra es titula Els anys cinquanta. (Aproximació a fets i geni de l ’època) i tanca 
una trilogia que arrenca el desembre del 2C00 amb el primer volum: ‘Amb mira
da perduda I ull humit. (Records de postguerra) i segueix, (’octubre del 2001, 
amb el volum segon: Democràcia “Orgànica" i Ragne sense Rei. (Records de 
postguerra, part final), que vaig llegir, també, en el seu moment.

Seguint la tònica que m’impulsa a compartir tot allò que he trobat intéressant, 
que m’ha agradat, entussiasmat o fascinât; que m’ha aportat coneixement i, per 
tant, riquesa espiritual i inteMectual, em disposo a desgranar algunes valora- 
cions, reflexions, opinions que han anat aflorant en el decurs d ’aquestes lectu
res convençuda, sobretot, que fòra una negligència per part meva deixar pas
sar l’oportunitat de referir-me a un corpus que considero d ’una qualitat i un pro
fit indiscutibles.

No tinc (’honor d ’haver parlât amb el Sr. Balaguer. Només el vaig veure i escol
tar el dia de la presentaciò dels dos primers Ilibres. En la fotografia que iMustra 
la pestanya d ’un d ’ells s’hi endevina un home franc i aquell aire de resoluciò no 
exempt de sagacitat que eis textos traspuen.

Corn tants altres personatges del seu temps que han fet -i escrit- la petita histô- 
ria, eli és autodidacta. L’aficiò a la lectura, les ganes de saber i la companyia 
d ’altres persones interessades en les humanitats l’empenyeren a vincular-se 
amb el mòn de les lletres durant eIs anys de la seva joventut i primera madure- 
sa. Després, feina, familia i fills absorviren les seves energies fins que, ja des- 
lluirat de les obligacions peremptòries, retorna a la seva vocaciò i ens obsequia 
amb eis seus particulars records dels anys de la postguerra civil i eis compre
sos entre la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda.

Les notes del primer (libre -que dedica a la mare i a (’esposa- sòn, segons les 
pròpies paraules, que llegeixo en els pròlegs, “...un compendi del lustre que va 
del 1939 al 1944, perioda que comprén, a part dels anys més misèrrims de la 
nostra postguerra, les pàgines més denses i apocaliptiques i també les més 
importants de tota la història de la humanitaf’.

Fli podem trobar, dones, referéncies de caire locai com costume, tradicions, 
personatges, esdeveniments culturáis de tot tipus: teatrale, cinematogràfics, 
laboráis, religiosos, esportius, etc., aixi com altres relate d ’interés històric més
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universal, basats en I’atractiu geográfic, artistic, tècnic, politic o cientific, per 
citar alguns exemples.

Crida l’atenció inicial del lector el fet que l’autor recolzi en dites populars, 
expressions célebres, locucions i frases fetes, titols de peMicules, Ilibres, 
cançons; sentències, eslògans, adagis... a l’hora d ’encapçalar els capitols: “El 
Gran Germà”, “Quo vadis, Sánchez?”, “Res de nou a I’Oest”, “As Time Goes Bye”, 
“Vacances pagades”... Un recurs original de captado, per enllaminir, com aquell 
qui fa un regal i que, per la forma o I’embolcall, horn pot mig endevinar-ne el con- 
tingut sense que això minvi I’efecte sorpresa. Aquest recurs I’utilitza el Sr. 
Balaguer en els tres Ilibres.

En el segon, que dedica ais amies “presents i absents que han conformât la 
meva persona”, anuncia en el pròleg que els textos “tanquen tot el période d ’una 
postguerra de mai acabar” en el que, com a “amies dels perdedors”, vam patir 
el rebuig del mon. Els fets que rememora comprenen eis anys que van des de 
1945 a 1949 i que acaben amb l’esclat de la bomba atòmica, que havia de con- 
duir a un canvi radical d ’actitud dels països occidentals respecte a Espanya. 
Titols corn “Geni i Figura”, “El senyor “Fernandu””, “La Iluna, la pruna”, “Incerta 
glòria”, “Rocs i Garbellats”, “Paper mullat” o “La dama més bella” poden orientar 
el llegidor futur a saber per on aniran els trets.

La guinda d ’aquesta trilogia amb ganxo la hi posa I’eschptor amb el volum ter
cer, que dedica ais fills, les ñores, els néts i a una amiga en particular. Aqui l’in- 
terès va “ in crescendo” i hi ha capitols que són véritables joies: vegeu sino el que 
encapçala amb el titol “La mort de Dora Kaplan”, on trobem un exemple de com 
són de sàvies i documentades les consideracions que fa sobre els fets que 
explica. Amb aquest llibre l’autor m’ha acabat d ’entussiasmar i ha estât la xispa 
que ha encès el foc de la meva modesta intervenció.

124 capitols, iniciats amb lemes com: “Per un si o per un no”, “Shangri-la” “De 
la Ceca a la Meca” “A bodes em convides”, “Tocats del bolet”, “La mort d ’un vigi
lant”, “Escarabat Bum-Bum”, “Lligat i ben lligat”, Maruzzella, Maruzzella”, “Homes 
I No”, “Tocar la Grossa”, etc., fan les delicies de qui aprecia la História explicada 
amb magistral amenitat.

Aqui voldria aturar-me uns instants per fer una breu relació de les virtuts que 
m’agradaria destacar del treball del Sr. Balaguer. Ho faré per punts, tal com els 
he anat prenant a mida que avangava en la lectura.

•Exposició amena, llenguatge rie en matisos, prosa àgii i fresca; diseurs no 
exempt d ’humor i de certa ironia.

•Encert en la selecció dels fets, a l’hora de destriar el més rellevant.

•Dots de bon observador, inquietud cultural, bon llegidor; llançat i agosarat en 
els comentaris: clarifioa, depura, glossa, iMustra...

•Basa les seves exposicions en fets veridics. S’autodefineix com a “oronista 
honest, sense trampa ni cartó”. Recalca que es limita a donar els seus punts 
de vista des de les vivéncies i experiéncies personals. Una barreja d ’História, 
anécdota, curiositat, xafarderia...

•Aporta informacions puntuáis i 
valuases que seria difícil trobar en 
els Ilibres d ’História.

•Gran capacitat de sintesi: màxima 
informació en el minim espai.

•Ideal per conéixer, disfrutant, la 
História a grans trets d ’aquells 30 
anys.

•Recomanable per a tothom: ais 
grans els suposará un retorn a la 
jovenesa; ais joves, una font d ’in- 
formació i descobriments. Sobretot 
per ais alumnes de segon grau 
d ’ESO i els de Batxillerat.

•Ciar, directe i contundent -de vega- 
des cáustic- en les considera
cions, no s’està de denunciar i cri
ticar alió que considera denuncia- 
ble i criticable.

•Procliu a recomanar Ilibres, cinema 
i altres manifestacions culturáis: 
asperona a saber més perqué insi
nua sovint situacions, realitats que 
el llibre no desgrana.

Abans de finalitzar demanaria al Sr. 
Jaume Balaguer i Gassò que, si li és 
possible, no s’aturi en els anys cin
quanta. És una llástima que no 
puguem seguir-nos bénéficiant deis 
seus dots de comunicador i de la 
seva habilitât per narrar les históries 
de la História.

Sabadell, 17 de gener de 2003
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Novetats a lo poesia 

'Diolector’ italiano: els primers
Jordi Domènech

Les cometes: l’únic refugi per expressar la confusió 
amb qué ells usen la paraula dialetto. I demanar 
perdo pel fet de veure’m tan obligat a simp ificar les 
coses. Les poesies (literatures en general?) dialec
tale italianas son tan velles com el dialecte neollatí 
toscà > italià. Però van anar abandonant de mica en 
mica el sentit de la modernitat (més encara després 
de la formació de l’Estat Italià), recloent-se, amb totes 
les excepcions que vulgueu, en el particularisme. 
Sembla ser que eis Italians inventen / reforcen la seva 
italianitat linguistica amb les guerres (per aixé deuen 
haver participât en tantes?). Les novetats poétiques 
de després de la Gran Guerra, sobretot el prefeixista 
Futurisme es fan, que jo sàpiga, només en italià. I 
després de la Mundial, el dirigisme cultural de l’es- 
querra (l’ûnic que eIs van permetre) es fa al voltant 
del mite de la resisténcia I les novetats de primera i 
segona hora es fan, un cop més, en italià. I passa 
que, amb el temps, sorgeix una mena d ’académia 
formada pels epígons de segona i tercera generació 
de l’hermetisme i de les neoavantguardes. Simultà- 
niament, però, comencen a aparéixer noms de 
periférics del sistema (“dialectals”) que abandonen 
eis particularismes, fent un tipus d ’escriptura molt 
independent i amb moites novetats. El panorama 
actual (pie també, s’ha de dir tot, d ’enganys i abusos) 
és espléndid i es tracta d ’anar-ne parlant mentre 
pugui interessar.

Cergoly i Calzavara van ser dos dels primers i val la 
pena dedicar-los la primera entrega.

CAROLUS LUIGI CERGOLY va néixer a Trieste l’any 
1908 i hi va morir el 1987. Va escriure en Italia i en la 
varietat véneta de la seva ciutat (amb un fort exercici 
multilingüístic). Era periodista. Va fer el solda: contra 
l’URSS i després va ser partisà. La seva obra més 
significativa és “Latitudine Nord”.

ERNESTO CALZAVARA va néixer a Treviso l’any 
1907 i ha mort recentment a Milà, on ha viscot gran 
part de la seva vida exercint l’advocacia. Va escriure 
gairebé tota l’obra poética partint un vénet molt cen
tral. El Ilibre recull de tota la seva obre és “Ombre sui 
veri”. Ha escrit pàgines teòriques molt brillants sobre 
la seva opcié lingüística en breus assaigs corn ara “ 
Perché una poesia sperimentale in dialetto?”

ARONE PAKITZ

Arone Pakitz 

jueu amb rinxois 

del gueto de Cracovia 

un saltamarti 

import export 

mort a Varsòvia 

el seu fili Simon 

cirugià a Viena 

nomenat barò 

per ordre del Kaiser 

mort a Gorizia 

Paola la seva filla 

cantant d’opereta 

feta sabó

per ordre del Führer 

morta a Mathausen.

Arone Pakitz/ebreo coi rizz i/de i ghetto de Cracovia un misi
rizzi /  import export/  morto a Varsavia / /  suo fio Simon /  chirur
go a Vienna /  fatto baron /  per ordine dei Kaiser /  morto a 
Gorizia / /  Rada sua fia /  cantante d ’operetta /  fatta savon / per 
ordine dei F üh re r/morta a Mathausen

CAROLUS CERGOLY
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AU VINCA LA DEMANDA

Au vinga 

M’has dit anem 

I ens n’hem anat 

On volies 

A Grinzing

Música vi i rosquilles 

Tot ens acariciava 

La marxa de Radetzky 

Ens portava lleugers 

Die gute alte zeit

El teu brag tan rodó 

Feia una lleu olor 

Com de ram de violes 

Que em feia tornar foli

Amb els ulls encantats 

En els teus cabells rossos 

Jo no em cansava mai 

De perdre-hi besos

Els fixos ulls de boig 

T’esguardaven sencera 

Emperadriu Sissi 

Eres tu 

Jo no res

Dai dai /  Te me ga dito andemo /  E semo andai /  Dove che 
te volevi /A  Grinzing / /  Musica vin e brezei /  Tutto ne cocco
lava /La  marcia de Radetzky /  Leggeri ne portava /  Die gute 
alte Z e it / /Ben tornido el tuo brezzo /  Un poco elprofumava /  
Come de viole un mazzo /  Mettendome in matez / /  Coi o d  
imbambolai/ Nel biondo dei cave i/N o me stancavo m ai/D e  
perder basi / /  O d  di matto fissi /  I te vardava tutta /  
Imperatrice Sissi /  Te eri ti /  Mi niente

CAROLUS CERGOLY

La porta del Ministeri 

L’escala del Ministeri 

La sala mil noranta 

Els papers de mà en mà 

La taula de la Comissió 

amb cinc persones al voltant 

i les burilles d’un cendren

S’aixeca el Primer Membre.

“Judici objectiu”, diu.

S’aixequen els altres Membres.

“Judici objectiu” repeteixen.

A scure i que tanquin la porta.

Els oaps que bullen 

Els caps que s’espremen 

Els caps que degoten.

Drets i que obrin la porta.

“La demanda ha estât rebutjada”.

La sala mil noranta 

L’escala del Ministeri 

La porta del Ministeri

La llosa del cementiri.

La porta del Ministero / Le scale del Ministero/ La cáma
ra milenovanta / Le carte di man in man / La tòla dea 
Comission / co’çinque persone torno / e le ciche d ’un por- 
tagenere. // Se drissa el Primo Membro. / “Giudizio obbiet
tivo” el dise. / Se drissa i altri Membri./ “Giudizio obbietti
vo” i ripete. / Sentarse e che sis serada la porta. // La teste 
che boie / La teste che struca / Le teste che sgiossa. // 
Alzare e che la porta sia verta. / “La domanda è stata res
pinta”. / / La cámara milenovanta / Le scale del Ministero / 
La porta del Ministero // La pierà del çimitero.

ERNESTO CALZAVARA
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PARAULES BOGES VENEN D’ENLLA AQUELES ULLS

Rames que remen que respiren de raím rosat

rama rem rimes roma ruma

per tot arreu ferralla que cau

damunt el coll de la Mort de les arracades d’aram.

I busco vaig no sé per on 

per quina raó no veig no sé 

però ruines arran de ruines 

runa hores de sol

en aigües negres que fregeixen pescadors i peixos 

en la creu de després.

Maraori rúa quicaribo

ara ja més amors ara ja resten

paraules boges.

Resteu no us moriu 

no se’m moriu a les mans 

resteu resteu paraules.

Vénen d’enllá aquells ulls 

damunt teu

d’enllá del sender de l’hort.

Els ulls que et miren fixos 

no et diuen res 

ho saben tot

tu no saps qué s’ha de fer 

ells et governen 

tu no saps qué volen 

et miren et miren fixos 

et traveseen de banda a banda 

tu no saps qué volen.

Els ulls els ulls de sobre els núvols 

els planetes les estrelles

I tu no saps qué volen.

Rame che rema che respira de ua rosa /  rama remo rime 

rema ruma / rotami dapartuto che casca /su l coio dea Morte 

dai reoini de rame. //E  mi gerco mi vago no so par dove /pa r 

che rason no vedo no so /  ma rovine rente rovine /  rovinassi 

ore de so i/su  eque nere ohe frise pesoaori e pess i/in  erose 

di po?. / /  Maraori rua chicaribo /  romai amori più romai resta 

/  parole mate. /  Restò no morir /  no morirne in man /  restò 

restò parole.

ERNESTO CALZAVARA

Vien da oltra quei ooi /  sora de ti /  da oitra ei trozo de fo r

te. / /  i ooi che te varda fisso /  e no i te dise gnente /  e i sa 

tuto /  e ti no te sa quei ohe bisogna f a r / e  ieri te oomanda 

/  e ti no te sa quel che i voi /  e i te varda i te varda fisso /  i 

te sbusa fora par fora /  e ti no te sa quei che i voi. / /  i ooi i 

ooi da sora le nuvole /dai pianeti dale stele / /e  ti no sa quei 

ohe i voi.

ERNESTO CALZAVARA
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Noticio de Ilibres sobodellencs

Àlbion de noses

SO_EDADES  
Y S i l e n c i o s

J E S U S  C A U D E V I L L A

Recopilociô Lluis Subirana

EIs sentiments de 24 dones sabadellenques, recollits a ini
ciativa del Fòrum Ciutadà; Dona i Sabadell, s’expressen en 
una intéressant edició que amb el titol Les dones conten 
recull un conjunt de onze relats iMustrats per deu iMustra- 
dores. Diversos estils narratius i artistics conflueixen per 
testimoniar “la voluntat d’un grup de dones per defensar la 
introducció de la mirada de les dones en eis espais rela
ciónate amb la ciutat”. El Ilibre es complementa amb uns 
apunts biogràfics de cada una de les autores, tant del text 
com de les iMustracions.

Amb Àlbunn de noses el pintor i poeta Josep Gerona va 
guanyar el IV Premi de Poesia Parc Taulí, convocat i éditât 
per la Corporació Pare Taulí. Es tracta d’un recull poètic on 
predomina el vers amb intencionalitat crítica i satírica, ins
pirât en situacions i personatges, d’abans i d’ara, més o 
menys identificables. Un estil poètic diferent del que va uti- 
litzar a Quan deixaré de creare on el seu sentit critic esto
va imprégnât albora d’un cert lirisme i, també, en alguns 
poemes, d’un sentiment d’escepticisme. Un estil diferent 
però una mostra més deis recursos poétics que aquest 
professor d’institut, Ilicenciat en História i pintor exigent és 
capaç d’oferir-nos.

Un irónic retrat deis adolescents dels instituts de 
secundària és el tema que el jurat ha considérât mereixe- 
dor del Premi Pere Quart d’Humor i Sàtira 2002 que, patro- 
cinat per l’Ajuntament de Sabadell, edita Edicions La 
Campana. Amb Pianeta Eso les seves autores. Empar 
Fernández Ilicenciada en Psicologia Clínica i en Flistória 
Contemporánia i professera d’ensenyament secondari des 
de 1986, i Judit Pujadò Ilicenciada en História, relaten amb 
humor i ironia allò que coneixen i viuen cada dia: les acti- 
tuds i comportaments d’uns adolescents i del seu entorn 
social i familiar. No es tracta d’un assaig sobre la reforma 
educativa ni planteja queixes ni insinua soluciona. 
Simplement vol ser un divertiment que apropi els lectors a 
una problemática actual i que, vista en ciau d’humor, aper
ti, també, motius de reflexió i comprensió.

Amb El patriarca de les pluges M. Teresa Garcia Fochs 
ha guanyat el V Premi literari de Prosa de Ficció Sant Just 
Desvern. Llicenciada en Filosofia, catedrática de secundà
ria i inspectora d’Ensenyament havia publicat anteriorment 
El llarg carni d'Atenea (1995) i Ben poques estrelles (Premi 
de novella Ciutat d’Eivissa, 1998). Amb aquesta tercera 
novella, editada per Viena Edicions, l’autora ofereix una 
nova mostra de la seva habilitât narrativa amb un text ágil i 
un tema molt suggèrent.

També Jesús Caudevilla, a través de 
l’Editorial La Buganville, ha publicat la 
seva tercera novel-la Soledades y 
Silencios. Un nou títol que s’ha fet esperar 
després de les seves anteriors novel-les 
Amanecer en el Pacífico (1988) i El casti
go de un Dios llamado Adis (1990). La 
nota editorial defineix aquest autor saba- 
dellenc i aquesta obra així: “Amb un estil 
rápid i una puntería lingüística caracterís
tica a les seves novel-les, Jesús Cau- 
devilla ens presenta a Soledades y 
Silencios Terror convertit en una intrigant 
aventura que podríem protagonitzarqual- 
sevol de nosaltres”.

Amb un reiat d’aventures, en qué la ten- 
sió entre el perill i Talegria, la maldat i la 
bondat, la vida i la mort es manté fins al 
final. Ton Creus va guanyar el Premi 
Ciutat de Badalone de Narrativa Juvenil 
2002, que ha éditât Columna Edicions 
dins la seva col-lecció Columna Jove. A El 
Sot del Cavali Tacciò se situa en plena 
edat mitjana i els joves protagonistes del 
relat, TIu i la Saiola, han de superar un 
seguit d’adversitats per restituir, sota el 
signe de Tamor i Tesperança, un món que 
creien perdut.

Una nova aportació d’Antoni Calmases 
en el camp de la narrativa juvenil. Es trac
ta de Temps régirais una novel-la curta, 
publicada a la col-lecció Gran Angular, 
d ’Editorial Grufila, amb el tema dels 
maquis com a argument. El protagonista 
de la novel-la troba una fotografia en un 
Ilibre d’histôria en què una de les perso
nes retratades, que acompanya el guerri- 
ller Quico Sabaté, és elevada a eli mateix. 
Aquest és el punt de partida d’una recer
ca que el portará a conèixer la realitat 
oculta del passât i li obrirà les portes del 
futur.

Feliu Antúnez Seguí es va Ilicenciar em 
medicina el 1973 i actualment exerceix de 
cardiôieg a l’Hospital de Palamôs. La nota 
editorial diu que Benvolgut Sr. Director
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“és una novel-la versemblant, amb alguns tocs de fina Ironia, que pot arribar a ser com 
un despertador per a tots aquells que es van immergint, cada dia més en el seu tre- 
ball, victimes d’una nova toxicomania: l’addicció a la feina”. El protagonista, un emple- 
at de banca, s’esforça per ser un treballador exemplar però també es desespera en 
veure que la feina l’absorbeix I no pot dedicar el temps que voldria a la familia, a la cul
tura I a les relacions humanes. L’autor ens descriu un tipus de persona que podem 
fàcilment identificar amb aigu dels nostres coneguts. Aquesta novel-la ha estât edita
da per CCG Edicions, dins la coMecció Llibres dels Quatre Cantons.

Ricard Mas, historiador, critic d’art, especialista en les avantguardes històriques I 
autor de diversos llibres, ha recollit en La vida pública de Salvador Dali una selecció 
de les millers entrevistes que Dali va concedir en vida, moites d’elles inédites al nos
tre pais, que donen una nova i sorprenent visió d’un deis catalans més universals de 
tots els temps. Les provocacions més irreverents, les reflexions artistiques més agu- 
des i eis pensaments més originals sobre el pais I el mon que envoltava l’artista, ens 
mostren un altre Dali, més préxim i alhora més profund. Publicat per l’editorial Ara 
Llibres aquest treball de Ricard Mas és una introduccié imprescindible a la vida i l’o- 
bra de Salvador Dali.

Montserrat Busqué i Marta Badia son les autores de Tunc que tan teta el segon volum 
d’un cançoner de Nadal per a nens petits, d’edats compreses entre 2 i 8 anys. Publicat 
per Aróla Editors aquest recull conté un conjunt de cançons tradicionals que per la 
seva melodia i el seu text poden ser cantades sense gaires dificultats pels més petits. 
Están ordenades en tres parts; cançons de fer cagar el tió, cançons de Nadal i 
cançons de Reis. Més de cent cançons d’arreu de Catalunya, Pais Valencia, liles 
Balears i Catalunya Nord, algunes ben conegudes, d’altres no tant i d’altres d’inédites 
recollides de la tradicié oral.

Més de cent activLats per a desenvolupar valors humans i étics les podem trobar al 
Ilibre Activitats en familia que han escrit les mestres de l’escola Nostra Llar de Sabadell, 
Laura Blanco i Silvia Carbonell. Editât per Editorial Molino, amb IMustracions de Rosa 
Maria Curto, aquest Ilibre pretén donar eines a la familia per fomentar els valors 
humans i étics a partir de textos biblics amb reflexions clarificadores per a nens i 
nenes. Valors des de la responsabilitat fins a la sinceritat, un per cada setmana de 
l’any, relacionats am¡b situacions quotidianes familiars, escolars o socials, a través de 
la proposta d’activitats lúdiques i didactiques com manualitats, jocs, cançons, histé- 
ries, receptes de cuina, sortides, tertúlies, etc. En definitiva un Ilibre pie d’idees, molt 
útil per a la familia i, al mateix temps, per ais educadors a les escoles, ais centres d’es- 
plais, a les catequesis, etc.

Anna Tortajada diu que des de sempre ha estimât el desert. Però abans de trepitjar 
la sorra es va traslladar a Alemanya, on va viure quatre anys cursant la carrera de filo
logia hispánica. Des del seu retorn s’ha dedicat a la traducció literaria i ha coMaborat 
a diferente mitjans de comunicació amb intervencions radiofóniques i televisivas. Però 
el seu esperit viatger i l’interés per la realitat social d’altres pai'sos la va animar a fer un 
arriscat viatge a l’Afganistan. Fruit d’aquesta experiéncia va publicar El crit silenciat i 
Nahid, la meva germana afganesa, dos testimoniatges únics de la vida quotidiana a la 
terra dels talibans i ais camps de refugíate a la frontera del Pakistan. Després ha publi
cat Crònica d ’una reina, una novel-la histórica on es recrea la vida de la mitica Jezabel, 
titols tots ells de gran éxit i dels quais ja n’haviem donat noticia en anteriors números 
de Quadern. El març de 2002, el seu afany per conèixer de prop la vida d’altres dones 
la va portar ais campamente sahrauis de Tinduf, i aquesta experiéncia es recull ara a 
Filies de la sorra, un document indispensable per comprendre la realitat d’un poblé 
que Iluita per tenir un Hoc propi al mapa de la nostra realitat.

El desé Ilibre de Joan Pedraforca i Sabadell, Temps de Vida i Mort, narra la història 
d’una persona qualsevoi que viu el dia a dia, conscient o no, que el futur és d’allò més 
inceri, però amb l’esperança que será una mica millor que l’ahir. Per els qui la lectura 
d’aquest Ilibre els pugui semblar que hi ha una certa semblança entre el protagonista 
i l’autor, aquest, d’entrada, ho deixa ben dar: “Tots els personatges d’aquest Ilibre són 
pura ficció... Aquells que pensin per un moment que això és una autobiografia. Than 
cagada i ben cagada...Qualsevoi semblança amb la realitat és coincidència o mala llet 
de l’autor”. m

El Sot del Cavali

Benvolgut 
Sr. Director:

Filles de la
sorra

Anna Ibrtajada

Salvador

La vida pública 
de Salvador Dalí

Informado fadiitada per:

■libreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL
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CREACIO_______________
fl SabaddI encora s'hi fon coses: 
Urgencies o emergencies
Maite Soler

(capíto l 15)

-Ja tino el carnet! Clara.

-Quin? Laia, el de Gent del Barga, el de conduir ?... Ara que ho dius, mira que 
fa temps que hi vas i encara no te l’has tret.

-Res de tot això, el carnet que tiñe, i que, per cert, em fa molta iMusió ,és el de 
la BIMSM, Biblioteca Vapor Badia, una de les biblioteques municipals de 
Sabadell! Nena!

-Biblioteques? On s’ha visti Quina pretensió, si el que mes ens manquen en 
aquesta ciutat són biblioteques, busca, regira i si en trobes una digues-m’ho.

-Fins ara, nena, fins ara. Pensa que la del Vapor Badia és una passada, hi tens 
més de 60.000 documents, accès a la xarxa d ’Internet, ludoteca infantil, sala de 
lectura, d ’estudi i d ’investigació, i un munt d ’activitats, préstec de Ilibres, CDs, 
vídeos, DVDs....

-Qué hi tens comissió?

-No, però aquesta biblioteca em feia molta iMusió, Clara, dóna’t en compte de 
que, a Sabadell, fins fa ben poc, l’ùnica biblioteca que hi havia - a banda de les 
deis barris - era la de la Caixa davant del Mercat, i sempre estava més que satu
rada. I, corn tu ja saps, tots hi em passât bones estones al seu pati; la lectura a 
la fresca, els concerts a l’Amfiteatre, les nits d ’estiu....

-Parles com si tot s’hagués acabat. Tot plegat es complementa, una cosa amb 
l’altra, Sabadell és prou gran com per omplir deu biblioteques, es mereix un 
Auditori, un Ateneu, un bar per fer petar la xerrada... És per això que jo em quei- 
xo.... La nostra ciutat es mereix això i més. ... laia! D’on vens?

-Ai filleta! He passât la nit a fora. Qué fa molt que sou aquí?

-Caram, caram! Estás feta una “petarda” .

-Com diría no sé quina presentadora de la tele, oi Clara? I, on has anat, tota la nit?

-Res, no massa lluny, al Tauli.

-A sentir Jazz?. Q, a sopar?

-A Urgéncies... No potser a Emergéncies, ara no m’hi facis pensar, ja ho hem 
patit, i tot s’ha arreglat.

-Patit? El qué?

-No res, tot plegat un desencert, jo que rossegava una avellana que ens va 
quedar del que va portar ta mare de la panera de Nadal, i com que em sabia 
greu de llengar-les, vaig pensar de menjar-me’n una, amb tanta mala sort, o for
tuna, més que sort, desgracia, que se’m va enganxar entremig de les dents, un 
tros de closca, i jo que vaig agafar una forquilla i me la vaig passar per entremig, 
a veure si podía.

-Ui! laia, quin mal! Que sàdica que ets!

-I vet aquí que, quan ja era a punt de treure-me-la, tot burxant, la pròtesi de la

dentadura que porto al paladar, “ l’es- 
calextric”, se’m va clavar dins la ge- 
niva, un munt de sang...

-laia! Quin mal!

-Vaig trucar a ta mare, i no hi era, i a 
la teva, i tampoc, quin pareli de ron- 
dalleres, sempre són fora.

-Avia, la mare de la Laia treballa i la 
meva, també, tu ja ho saps...

-Si, prou que ho sé, però això de tant 
traballar és un vici, aigú ha de tenir 
cura deis vells, no es té mai temps 
pels de casa, ja ho veure-ho, ja...

-I, què vas fer?

-Com que era poca cosa, vaig pen
sar d ’anar a l’Ambulatori, allí no s’hi 
cabia, un munt de gent! Que si re
ceptes, refredats, el virus de la grip, 
visites programadas, encara sort que 
em van deixar passar al davant, com 
una urgèneia. Ja eren més de les set 
de la tarda, tenia la boca inflamada i 
no massa ganes de parlar del què 
m’havia passât. Aixi que, tant bon 
punt vaig entrar a la consulta, la met- 
gessa, una noia molt maca, però això 
si, molt atrafagada, molt nerviosa, on 
vas a parar amb aquella teinada, si no 
donava a l’abast... i això que de 
jovent que estudia Medicina ja n’hi 
ha, ja. Bé, dones, aquesta noia tant 
amable em va enviar al Tauli, al ciru- 
già. Al cap de tres hores d ’estar a 
l’ambulatoh, van arribar les meves 
filles, les vostres mares, i la Margari
ta, que portava el cotxe ,em va acom- 
panyar, perqué, de trucar a una 
ambulancia, ni pensar-hi, encara hi 
fórem. Al Tauli, vam fer molt bones 
amistats, hi havia una noieta que se 
l’hi havia clavat un “piercing” al melic 
i li feia molt de mal, un altra, tallant 
pernii se li havia escapat el ganivet, i
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mig dit enlaire. Mira quina casualitat que vaig trobar la Montserrat.

-La Montserrat?

-Si, Laia, l’avia de l’Adag, aquella amiga teva de la colla, que fa teatre, no vau 
anar a la Cavalcada deis Reis, d ’abanderats?

-Ah! Si, l’Adag, aquella rossa amb els ulls blaus.

-Si, la seva èvia també n’era de bufona, quan era joveneta, passa tot tant 
depressa, que ni te n’adones, tots portem un veli a dins.

-Avia! No siguis melodramática.

-Dones be, quan jo ja era a punt d ’entrar a la consulta, en aqüestes que ve un 
ferit en accident de trànsit. Tot plegat, les cinc del mati.

-Però, t’ho varen solucionar, avia?

-Hi tant! Molt amables, tots, pobrets, tan bona gent, sort que duia un “dolostop” 
dins el bolso per donar-li a un infermar, pobre noi, tenia un mal de cap, estava 
esgotat, i duia una “tirita” per a la infermerà, sort en vàrem teñir, es va fer una 
esgarrapada quan estirava de “ l’escalextric”, pobra noia! Sort en vàrem teñir del 
“betadine”. El que passa es que ara tino hora pel dentista, cal que m’arreglin la 
pròtesi. Nenes, sabeu on tinc el meu Quixot?

-No filieta, no, ho vull per la sala 
d ’espera del dentista, us haig de con
fessar que mai he passât del primer 
capítol i m’agradaria poder-lo acabar, 
penso que en tindré ocasiò.

I L

-El Quixot? Tu també vols anar a la Biblioteca a llegir una mica, avia?, 
es tota nova i s’hi està d ’allò més bé.

lira que

TEIXITS SALVADOR
els teixits que teneri estil

Indùstria, 33 - Tel. 93 725 65 90 - 08202 Sabadell
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£1 drac Gui
Jordi Roca i Tubau

Aquesta és una historia verídica, tan verídica com que jo vaig néixer en un mes de 
gener, fred com mai, en un pobiet de muntanya encerciat per dos rius que, tant si us ho 
creieu com si no, quan jo era infant, a i’hivern, de tan giaçats eis nins tot patinant-hi hi 
fèiem carreros, no obstant aixó recordo, com si fos ara mateix, quan i’avi ens expiica- 
va, amb péis i senyais com, en certes nits estreiiades com uiis de gat, ei drac hivernai 
sortia dei seu catau i amb pas feixuc, tot deturant ia vida, convertia eis rius en singuiar 
iiossera i ei rajoií, en candeiera. Si bé queda moit iiuny ia ingenuïtat, no és bo negar i’e- 
xisténcia deis dracs, aitrament és fer un pas enrere, ja que creure, com majoritáriament 
és creu, que eis dracs ni existeixen ni han existit mai, és un eras error, i tant que exis- 
teixen! Ei que passa és que eis dracs resten hivernats. i aixó és així perqué eis dracs 
soiament es desperten quan troben aiguna ánima humana posseídora d’extrasensoriai 
faisó. Liavors com a amvibaient metamorfosi: còsmica presència d’ancestrais quime
ras, tot sortint de ia ietàrgia, retornen a ia vida, i és que eis dracs, bons i doients, que 
pei cas és iguai— maigrat eis avenços deis aiquimistes i eis científics—, eis homes o 
dones escoiiits pei fat, en creen i recreen a bastament ja que, dei seu oníric poder 
extreuen energia i saber ocuit. i és que de dracs n’hi ha de tota mena: dracs devora- 
dors de donzeiies i dracs inventats per fauiistes, dracs que dintre provetes esperen 
èsser aiiiberats i dracs orientais, dracs que com cuques feres treuen foc peis queixais 
en eis correfocs i dracs que fan por ais nens i... dracs tant inversembiants com ei que 
tot seguit US descriuré. i és que, no en dubteu, sense eis dracs, de ben segur ia huma- 
nitat no hauria fet, ni de bon tros, ei carni que ha fet.

Bé, ei meu drac, he de confessar que abans que passés ei que passés, era un drac 
hivernât, més ben dit, un drac dibuixat amb ceres de coiors viroiats sobre papen Ep! 
No penséssiu pas que aqueii paper fos de baixa quaiitat; res d’aix, era un paper 
“Bibios, amb marca a i’aigua i barbes naturais de 250 grams”.

Dit aixó, situem ei marc de i'acció. inici de tarder i Eira dei Dibux a ia meva ciutat; on 
per aiió de coi-iaborar-hi hi prenia part. Bé, d’aqueiia Eira de Dibuix, avui i ara, només 
ii resta ei nom, donat ei poc rigor conceptuai. Aiií en un seguit de tauies, eis artistes 
iocais i foranis, més foranis que iocais, oferíem ai púbiic Íes nostres obres. No obstant 
aixó, per a mi, ei més important era i’amicai tertúiia amb coneguts i passavoiants. Així 
és com aqueii dia peis voits de Íes dotze, en Erederic Soiey i Garoiera —ico peis fami- 
iiars i amies—, en acostar-se a ia meva paradeta, sense ni tan sois mirar-se eis dibui- 
xos que visibiement oferia a ia contempiació, em digué:

-M oia, vine a comprar-te un dibuix, ja que ia Síivia—així és com es deia ia seva dona 
i aihora amiga de ia infáncia de ia meva— m’ha dit que voiia que ii regaiés una obra 
teva, ja que avui és i’aniversari dei dia que ens vàrem conèixer. Ja saps que a eiia mai 
no se i’escapa aquesta ceiebració.

—Ea dies que no i’he vista. Per qué no ha vingut amb tu?

— T̂enia teina.

—Des que residiu a Casteiiar ens costa veure’ns.

—Ja ho se, però... mira no sempre ies coses surten com un ies pianifica. Avui, per 
exempie, vénen eis néts a dinar i, com que eis fa macarrons i un pa de pessic dei que 
se’n iiepen eis dits, ha preferit quedar-se a casa i aprofitar ei mati per pariar amb ia nos
tra jove. Aiguna cosa és porten entre mans... Cree que están pianejantferun creuerfiu- 
viai peis canais de Erança. Ep, no t’he dit res. És un secret.

—i tant que no m'has dit resi i ei Daniei—així és com es diu ei seu fiii—, com ii va?

—Moit bé, ja és cap de servéis d’exte- 
riors. Aquest matí se n’ha anat amb ia 
mainada fins ai torrent de ia Tosca.

—Ea moits anys que no hi he anat; 
diuen que está moit canviat. No obstant 
aixó, ting noticies que ara en sortirá un iii- 
bre moit ben ii-iustrat. L’úitima vegada 
que vaig anar ais degotaiis fou amb tu. 
Te’n récordes?

—Com no me n’havia de recordar. 
Encara erem soiters. Vàrem menjar trui
tes de riu a Can Pagès, pescadas en 
aqueiia bassa on ies mantenien vives?

—Mira, em vénen ganes de tornar-hi.

i és que aqueii matí, puc ben assegurar 
que hi convidava com mai a passejar-se 
pei bosc per a gaudir de ia natura tot 
apreciant-ne eis daurats de ies vinyes i ia 
quietud deis camps.
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—Bé, qué em recomanes? Ja saps els 
seus gustos. Fes-me quedar bé.

—Mira’t aquest nu, és una sanguina 
deis anys setanta. Si el posa al costal 
d’aquella parella fet-se l’amor en un banc 
de la riba “gauche” del Sena, II quedará 
molt bé.

—Potser sí. Et puc assegurar que no sé 
quina idea té. Però... el que em dius no 
em desagrada.

—No te’n penedirás.

—Ensenyem quelcom més singular. 
Quelcom per poder-ho posar al despatx 
de casa. Necessito una imatge que, en 
certa manera, es contraposi amb l’ordi- 
nador que m’hi acaben d’instaMar. —En 
aixé com en moites altres coses Tico 
sempre era un deis pioners—. No sé si 
ho saps, però ja he jubilât la máquina 
d’escriure, la tiñe col-locada ran la fines
tra com un estri del passât. Cal estar al 
dia. Aqüestes noves tecnologies ens 
transformaran fins i tot la manera de pen
sar.

—En tiñe noticies, ja saps que, com tu, 
estic subscrit a la revista Investigación y 
Ciencia

—Mira, fa un mes i escaig vaig estar a 
Nova York, allí fins i tot, d’ordinadors en 
tenen en bona part de les cases que vaig 
visitar. El seu ùs s’està generalitzant a 
una velocitai de vertigen. És increíble. 
Mai res no ’havia imposât amb tanta 
celeritat.

—M’ho crée, mes per poc que ens 
parem a mirar enrere, convindràs amb mi 
que els imparables avenços d’aquest 
segle són com dosi d’ingestes, que si bé 
no són letals, a poc a poc, ens transfor
men.

—Hi estic d’acord. mes cal mesurar-ho 
bé.

—Tot I mesurant-ho bé, el cert és que, 
els avenços mal encamináis ens afecten 
fins la memòria. I si pel carni perdem la 
memòria malament rai.

De sobte, vaig notar com si la carpeta 
de dessota del tot, és bellugués. I tant 
que es bellugava! Justement a dintre hi 
tenia una dotzena de dibuixos inspirais 
en els dracs del primer correfocs que es 
feu per la Festa Major. Quina passade! 
Com vàrem córrer entremig del foc I els 
espeternecs la meva companya I jo! I és 
que amb aquella disbauxa, amb sana 
intenció, hom esborrava, mal fos per uns 
moments, els anys d’obscurantisme que

ens havia tocat viure. I és que tot allò no 
era altra cosa que un esciat de llibertat. 
Llibertat reprimida fins aquell moment. 
Llibertat que tot i restar condormida, afor- 
tunadament revivia com un doli sense 
aturador. Afortunadament res no era 
morti

Mes tornem a la carpeta. En posar-la a 
sobre de tot s’obri com si talment la tapa 
estigués provista d’un ressort invisible i, 
un drac totalment animat ens mirava de fit 
a fit. Excuso dir que tots dos restàrem 
com hipnotitzats. Cree que ni tan sols 
gosàvem respirar. Aquell drac, en un ten- 
car i obhr d’ulls, ens captivé. Mes no us 
perdeu res del que a continuació succei; 
de sobte, saltant ad I allé de la taula, des- 
caradament, ens mirava encuriosit amb 
uns ullets que de tan centellejants fins i 
tot li espurnejaven. I com si talment ens 
interrogués tela anar la cua com el meu 
gat quan està content. Per uns moments 
restàrem talment com absents en el tems. 
Si, si! com si el temps s’hagués parat. 
Fins el brogit de l’entorn es converti en 
silenci. Restàvem sols, malgrat l’anar i 
venir de la gent. Sols en una dimensió 
desconeguda. Dimensió de la quai en 
aquells moments ni tan sols érem cons
cients. Mes, ai las! mai no podrem preci
sar el que durà aquell inesperat encanta- 
ment. Sols sabem que succei i prou. 
Particularment recordo, com flaixos en 
pie dia, les persones que tot examinant 
les meves obres s’hi interessaven sense 
rebre resposta i és que, alienes a l’en- 
canteri, no s’adonaven del nostre excep
cional encantament. Mes, en el moment 
en que l’Ico digué:

—Me’l quedo.

Tot, com si res no agués passai, retornà 
a la normalitat. La gent—ves per on,— 
tafanejant com mai, s’interessava tant 
pels dracs com per la resta dels dibuixos 
que tenia sobre la taula:

—Qué en demaneu d’aquest paisatge?

—Quinze mil pessetes. Ep, és un origi
nal del Ilibre que vaig publicar l’any 
pasat.

—I d’aquest gravai?

—Vuit mill. Pensi que només n’hi ha cinc 
exemplars.

—Gràcies, pot reservar-me’Is. Abans 
de la una tornaré amb la meva dona.

—I tant, com us dieu?

—Esteve Abadal... Soc de Cerdanyola.

Tota una sorpresa, tant d’interés i tanta 
demanda em sobrepassaven.

— Me’l quedo—repetí l’Ico— i. Il posaré 
un marc adient. Ja sé el que em dirà la 
Silvia quan el vegi.

—Et dirà que estás boig. Mes estic con
tent que te’l quedis. Excuso dir-te que 
fins a l’ùltim moment vaig dubtar si por- 
tar-los O no, els tinc un especial “carinyo”.

— I donat l’inesperat que ens acaba de 
succeir, mimagino que encara més.

Amb cura vaig embolicar, per separat, 
les dues obres amb paper de seda i, 
mentre o fêla, sentía com un pessigolleig 
a les mans, fins i tot, vaig haver d’entafo- 
rar-li la cua del drac rotilo endins perqué, 
descaradament, maldava per sortir. 
Quan rico fou fora del meu abast, vaig 
haver-me de fregar els ulls per deixondir- 
me. No sabla si somniava o eslava des- 
pert. La resta deis dracs restaven quiets.
I ves per on en qüestió de mitja hora en 
vaig vendre quatre més i, a la tarda, 
abans de plegar, vingué un home que va 
dir que era de Vie i s’emportà la resta. 
Aixi és com aquella coMecció, en un sol 
dia, es dispersé. Cal dir que un d’ells, fa 
un pareil d’anys el vaig veure mercadejar 
en una galeria de Perpinyà. Déu ni dò el 
que en demanaven.

Però tornem al drac que es quedà l’Ico. 
Encara no havien passai vuit dies que un 
mati em telefonò més que preocupat:

—Al drac no sé pas qué li passa. Quan 
em poso a l’ordinador tot fent un sait es 
posa a la meva espatlla i amb la cua 
tecleja noms inteligibles. Noi, no entenc 
el que vol.

—Home és ben ciar el que vol.

—Aciareix-m’ho si pots.

—Qi tant. Vol que II posis un nom. No 
pot suportar que el teu gat i el teu gos en 
tinguin i eli, no. Els dracs d’aquesta natu- 
raiesa, quan han trobat qui els adopta, 
són molt senyors. Ep, en aquest cas, no 
sé qui ha adoptai a qui.

—Potser si, però..., et confesso, ha 
estât un enrenou en la meva vida.

—Et crée. Mira, des d’aquell dia no he 
fet altra cosa que indagar sobre el fet en 
si mateix i la seva naturalesa. Abans 
d’ahir — pensava dir-t’ho— vaig estar a 
casa del pare Romeu Serravinyals, que 
com molt bé saps és especialista en 
sànscrit i ensems estudiós deis fenò- 
mens paranormals.
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—El conec, coincidírem, no fa massa dies, en el Call de Girona ooncretament en la 
casa de Isaac el Cec, on Baltasar del Bas i donava una conferéncia sobre la simbolo- 
gia metafísica del tapis de la Creació. Interessantissim.

—D’ençà que te’l quedares he procurât informar-me del fenomen —per altra banda 
gens habitual donat el généré de vida que portem—, calia saber el perqué aquest drac 
s’ha inserit en les nostres vides. Un dia d’aquests ja et presentaré en Llorenç Saltón

—Qui és en Llorenç Saltón..?

—Sí, home, el de la Ilibreria del veil. Pensa que el que no sap en Llorenç sobre 
aquests fenomens, no ho sap ningú. Més ben dit, pren nota del seu teléfon i telefona’l 
de part meva. Eli, de ben segur, t’aconsellará quina mena de nom li pots posar. N’estic 
segur perqué ja sap que existeix aquest drac. En aquests casos és molt important no 
errar.

—Ho taré ara mateix, ja que a finals de mes me’n vaig a Berlin.

—Bé, ja em tindràs informât. Records a la Silvia. Ah!... dígues-li que us esperem a 
sopar dissabte que ve. Tindrem peus de porc a la brasa i trompetas de la mort. Les 
aniré a collir al Corredor amb el meu fill gran i el Salvador.

—Bé, aixé si en trobes...

—I tant que en trobaré! Que has vist mai que surti del bosc sense bolets?

—No sé com t’ho fas.

—Mira, els bolets es fan ran de terra, no dalt dels arbres. Porta un pareil d’empolles 
d ’aquell vi negre...

—Ja hi pots contar.

Era a principis de novembre i si bé no feia el que se’n diu fred, convidava a tenir la llar 
de foc encesa. Dintre casa s’estava d’allô més confortable. I mentre jo llegia Gertrudis 
d’en Foix, i la meva dona, a la cuina, tenia cura de les trompetes; eis peus de porc 
esperaven, perfectament disposats, sobre les graelles, tôt d’una sonà el timbre i amb 
ell el rellotge de cu-cut; eren les nou. Mes puntualitat impossible. En obhr la porta la 
Silvia entra corn una exhalació. Ni petons ni res. Sols una pregunta quan ja estava a mig 
passadis;

—Que hi ha trompetes?

L’Ico la disculpé. —No et pots imaginar corn esperava aquest moment. Si no en tin- 
guéssiu fins i tôt creo s’enaiguaria.

—I tant que n’hi ha! Dubtar-ho és ofendre’m.

—Qué, quin nom li has posât a la “fera”? Ja sé que vares anar a veure en Llorenç.

—I tant que vaig anar a veure’l. Excuso dir-te que ens passàrem la tarda parlant de 
dracs, gremlins i gegants. Mai no et podrás imaginar com de seriosa es prengué la 
consulta. Començà per mirar exhaustivament les coordenades planetàries en el 
moment d ’adquirir-te’l, ja que d’aquelles en depenia, en bona mesura, el nom que calia 
posar-li. Aquella tarda no quedé res decidit donada la seva complexitat. Quedérem per 
a l’endemé. Aniria a prendre el té i cerimoniosament me’l revelaria. Dones bé, es diu 
Gui nom de procedéneia llombarda, la seva morfología indica que aquesta era l’as- 
cendéneia de la mare, el seu pare de ben segur era provençal. Segons sembla ell va 
néixer a la Camargue. Aquests dracs, en certa manera, son els guardians invisibles de 
les Santés Maries. I en les nits de lluna plena fan curses, en els sorrals, amb els cavalls 
blancs. Curses que només poden veure els iniciats i les reines dels gitanos en la nit 
abans del seu casori corn a mostré fafaent de que son verges.

—Aixô només t’ho podia dir ell.

—També em parlé molt abastament de la dieta. Segons qué no li pue pas donar. 
S’indigesta. Res de menjar enllaunat ni galetes de gat o gos. Res de congelats, tôt ha 
d’ésser frese, preferentment escórpores i serrais. La earn ha d’ésser de bou o de pel
tre. Ah, el cap i pota de vedella li encanta, cree que algún dia es menjaré fins i tôt el plat 
que, per altra banda, és de fusta de faig. De verdures poques: api, enciam i escarola, 
brôquil, pastanagues i raves, patates de tant en tant, les mongetes tendres no li agra
den. Ah, li encanten els canalons ben gratinats. Ep, eIs que fa la Silvia!

—Carai, si que n’és de délicat.

—No ho saps prou bé. Li vérem com
prar un jaç, dones, res de res. Dorm ais 
peus del nostre Hit, amb el gat sota l’ala i 
ronca com eli. A casa s’ha fet l’amo de 
tot.

—És molt curiòs tot això.

—Mira si ho és que cada vegada i ha 
més coses que em costa entendre. Per 
ecemple. Com em pots explicar que 
sabia que veníem a sopar? Dones bé, a 
l’ordinador m’ha deixat el missatge 
sequent. “Cal que no et descuidis portar
me un tast de trompetes i unes quantes 
cireretes d’arbós collides aquest mateix 
matí i que les té en un cabasset al cobert 
de l’eixida.” Que te’n sembla?

—Em sembla que aquest drac és més 
que excepcional.

—I tant que ho és. Mira l’altre dia el vaig 
haver de purgar. Sort que l’herbolari em 
va donar unes herbes que li van anar 
d’allé més bé: te de roca, corona de la 
reina, sélvia i julivert. Com que tot plegat 
no té gaire bon gust li vaig posar una 
mica de mel i ara va com un Hum. I que te 
n’he de dir de quant te hores baixes o 
depressions. En aquests casos sort n’he 
tingut d’en Llorenç. Per estrany que et 
sembli, m’aconsellé mostrar-H les iMus- 
tracions del Hibre del Bosco, i que a l’en- 
sems li grati l’esquena amb unes bran- 
quetes d’espígol.

—Mai no m’hagués imaginât una cosa 
igual.

—Des que eli és a casa tot rutila molt 
més bé. No parla, però es fa entendre de 
tot. Mira, fins i tot grécies a eli, domino 
l’ordinador molt més bé. No sabem l’edat 
que té, però en Romeu m’ha dit que no 
em preocupi, sòn immortals Es veu que 
quan l’amo que ha escollit és mor entren 
altra volta en una letérgia fins que en tro- 
ben un altre. LIavors pot molt ben èsser 
que passin cents d’anys d’espera. Per 
élis el temps no compta. Ah! quan vénen 
visites resta absent, corn si talment no 
existís. I és que només és visible per a 
nosaltres, tota vegada que si pretenges- 
sim mostrar-lo desapareixeria per sem
pre. Mira, la Silvia i la Laia, de tant en tant 
el veuen però, en Poi no l’ha vist mai.

—Tot un enigma que cal que tots ple- 
gats el mantinguem en secret. Altrament 
li fariem, i ens fariem, un flac favor.

9^
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frido Kahio

Mila Torres
Doctora en Historio de l’Art

Frida Kahio mite o passió, o les dues 
coses alhora. Quan encara no s’ha 
estrenat la peMicula sobre la vida d ’a- 
questa artista, els amants de l’art 
estem espérant per veure corn es 
desenvolupa l’acciô, corn es mostra la 
vida d ’una pintora. I els no tant amants 
de l’art també sentirán atracció per 
veure com es desenvolupa una vida 
plena i tempestuosa allunyada de tota 
moral estricta i restringida.

Kahio és portada a la pantalla per la 
seva compatriota l’artista Salma 
Hayek que ha Iluitat amb força per rea- 
litzar aquest projecte i que finalment 
ha aconseguit una interpretado que 
l’ha dut a ser nominada al Globo de 
Oro. Dirigida per la directora anglesa 
Salma Hayek i produì'da per Sarah 
Green. El cartell d ’actors el formen 
artistes de la talla de Geoffrey Rush,
Ashley Judd, Antonio Banderas i Ed 
Norton.

Frida Kahio (Coyoacán 1907- id 
1954) va tenir una vida plena de pati- 
ments, als dinou anys tingué un acci
dent que li deixà fortes seqüeles tant 
fisiques corn psiquiques que la van fer 
passar per més de trenta operacions.
En concret, el 17 de setembre de 
1926, quan anava acompanyada del 
seu nuvi Alejandro Gómez Arias viat- 
jant en autobús, aquest va coMisionar 
amb un tramvia, corn a conseqüéncia 
se li va trencar la columna per tres 
llocs, aixi corn la clavícula, tres coste-
lies, la cama, el peu dret i una triple fracture de |:»6lvis. Per si aixó fos poc. I’any 
1932 tingué un avortament que li causé un gran impacte emocional. Les largues 
temporadas que va haver de passar postrade a Uri la van fer desenvolupar la pin
tura. Aixi va entrar en contacte amb els pinzeils i ro  els va abandonar mai més.

Al llarg de tota la història podem comprova'' que quan l’artista pateix és quan l’art 
surt amb poténcia cap enfora i aquest patirne i t  od  ser tant físic com psíquic. Una 
vida interna plena i un cor obert als sentiments pro-.'oquen que l’eschptor escrigui, 
que el pintor pinti, que el músic compongui. La Sensibilität ceguda ais més diver
sos factors emergueix imparable.
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Frida Kahlo.
Henry Ford Hospital. 1932

Kahlo necessitava expressar els seus sentiments i les seves expehències més 
intimes, per això pintava amb força, piotava a chts, piotava exultant, piotava amb 
colors brillants.

Pintora amb un estil molt personal que va viure a l’ombra artística de Diego 
Rivera, però que finalment ha sigut reconeguda com a una de les grans pintores 
de la história de l’art.

En les seves obres s’interessà per la tradició del seu país i l’intentá reflectir tant 
des del punt de vista temátic, que es pot apreciar en els retrate de nens, com esti- 
lístic esforgant-se en pintar d ’una manera ingènua com es feia en l'època anterior

a la conquesta. També va significar el 
naixement de la tradició surrealista. 
Per tant, en ella conflueixen dos dels 
grans signes de la pintura contem- 
porània.

Va ser André Breton, un dels pares 
del surréalisme, qui quan va descobrir 
l’obra de Frida la va consideré com a 
surrealista espontània. Cosa que ella, 
al final de la seva vida va negar, dient 
al respecte: “ ...pensaron que yo era 
surrealista, pero no lo fui. Nunca pinté 
mis sueños, sólo pinté mi propia reali
dad”. Però, el surréalisme el que volia 
era la comprensió de l’home en la 
seva totalitat, i l’obra de Kahlo és aixó 
el que fa, és la comprensió de la seva 
vida no només en la seva materialitat, 
sinó també en el seu subconscient. En 
la definició deis próposits del grup 
surrealista que va fer André Breton, es 
defineix la pintura d ’aquesta artista: 
tot deu estar presidit per “ l’automatis

me psicòlogic pur” i “pel dictât del pensament”, i, com a conseqCiència d ’això, l’o- 
bra surrealista ha de presentar sempre “una mancança de tot control exercit per la 
raó” i que deu estar “fora de tota preocupació estètica o moral”.

Tot això és el que reflecteixen els seus autoretrats i escenes de la seva vida 
expressades amb una torta càrrega simbòlica, com Frida i l ’avortament de 1932 i 
Henry Ford Hospital de 1932. Obres quasi sempre de petit format, perqué era 
amb el que podia traballar amb més facilitât quan es trobava al Hit. Les seves cre- 
acions com les dels surrealistas aconsegueixen torbar a l’espectador ja que són 
un exponent de l’infinit angoixant de l’inconscient i de la soledat.

Kahlo va produir durant la seva carrera artística unes 175 pinturas, la major part 
d ’elles autoretrats.

Va exposar només en tres ocasions, a Nova York a la Julien Levy Gallery el 1938; 
a París en l’exposició “Mexique” que organitzà Breton amb obres prehispàniques, 
exvots, fotografies de Manuel Alvarez Bravo i divuit quadres de Frida; i a la gale- 
ria d ’Art Contemporani de Ciutat de Mèxic a l’abril de 1953. Un any després va 
morir. La seva casa de Coyoacàn va ser transformada en Museu i porta el seu 
nom. Les seves obres han sigut declaradas trésors nacionals pel Govern mexicà.

A l’octubre de 1990 es va publicar al “The New York Times” un article titulat 
“Defecto congènito” en el que se li penjaven quatre etiquetes d ’identitat a Frida 
Kahlo per fer-la més vendible: hispana, bisexual, invalida i artista. Qué será el que 
ha portât ha realitzar la peMícula sobre Frida? Segur que la darrera etiqueta no.
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Carme Gutés, des deis anys setanta i a través deis diferents muntatges realitzats a 
l’Académia de Belles Arts o a la sala d’exposicions de cal Ventura, ens ha vingut mos- 
trant la seva interessant producció artistica, sotmesa a la difícil, pacient i encara poc 
considerada tècnica del tapis. Una tècnica basada en la utilització i en la manipula- 
ció de tot tipus de fils amb diferents calibres i qualitats que, mitjançant el seu 
encreuament o passada ordenada i paral-lela sobre la base del telar, l’ordit, van for
mant el que denominem trama.

L’actual producció de la Carme Gutés cobreix els interiors de moites cases saba- 
dellenques, però, també, els d ’altres indrets d’Europa. Fet que corrobora el prolific i 
la qualitat de la seva obra, fruit d’una incansable i tossuda passió pels fils i el teler 
d ’ait lliç, en el seu cas, d’ordit vertical i sense pedals.

L’impacte més efectiu produit pel seu tissatge és la presència d ’una Sensibilität 
colorista molt potent, que emergeix d’una sàvia harmonía compositiva. Els seus tapis
sas, sempre dins l’opció figurativa, aconsegueixen la mateixa ductilitat i eficàcia plàs
tica que pot transmetre la pintura o el gravat. Paisatges plens de profunditat i d ’àni
ma, una ànima tramada a partir d ’un domini tècnic molt serios i, aquest, fiançat, pri
mer, per la seva activitat laboral de molt jove davant telers en fábriques sabadellen- 
ques; segon, pels seus estudis plástics a l’Académia de Belles Arts, amb mestres 
com l’Antoni Angle o en Manel Rayo, i per l'experiéncia presa al taller de la Maria 
Assumpció Raventós, a Barcelona, considerada com una de les més grans artistes 
catalanes del tapis o al taller l’Arrel, a Sabadell. Desprès, hores, meses i anys d’ex- 
periéncia autodidacta, donant classes al Centre Cultural de Barberà, al de la 
Romànica o a Can Gorgs, a Ciutat Badia, també a l’Escola Joanot Alisanda o a 
l’Escola Narcís Girait, i al seu propi taller, on comparteix expehéncies amb més d’una 
desena d’alumnes.

El seu estil el marca la preferéncia pel llenguatge figuratiu, la predilecció pel gran 
format, l’eclecticisme a l’hora d’utilitzar tots els elements factibles d’ordir, fins i tot, 
expérimentant amb el collage i l’aplicació de peces cerámiques, segurament, possi
ble heréncia de la seva activitat com a ceramista. I, finalment, el pacient métode de 
vetllar acuradament tots els materials que intervenen a cada obra, des del propi tin- 
tatge deis fils, procurant una pretesa Irregularität d ’impregnació, de tal manera que, 
cada bri pugui donar-li tots els matisos oromàtics possibles; la voluntat de simplificar 
la utilització de les eines i la recerca d’uns enquadres paisatgistics molt meditats, tot 
això configura l’essència del seu treball.

Carme Gutés mai fa una obra igual a una altra, sempre té la voluntat de singularit- 
zar cada treball. Aquesta actitud coMoca la seva producció més enilà del mer arte- 
sanat i és una prova que estem davant d’un concepta artistic, no d’una labor artesa
na d’entretenlment. El tapis, no és, per molta càrrega histórica decorativa que tingui 
a les seves esquenas, punt de creu o macramé. Com ja va passar amb el gravat, fins 
fa molt poc infravalorat, ara, ocupant el Hoc i l’estima artistica que li pertoca, és hora 
d’adonar-nos que a la tècnica del tapis també li correspon ocupar un espai dins les 
arts plàstiques. Li correspon per plasticitat creativa, però també per Singularität, per
qué, com cap altra tècnica, el motiu artistic i l’objecte artistic o suport es materialitzen 
a la vegada, no existeix l’un sense I’altre.

Del natural o fern el difícil exercici de traslladar la tècnica dels pigments, al llen
guatge dels fils, inspirant-se en/ l’obra d’altres artistes. Carme ordeix sòlides imatges

que treballen el gruix del raió, de la 
llana, del Ili o del cotó, però també les 
delicades teranyines de la seda, i ho fa, 
trenant colors que fixen els records d’un 
viatge enganxats a les seves retines o 
l’impacte d’una imatge fotogràfica o 
d ’un quadre, fonamentalment impres
sionista, perqué és aquest moviment 
pictòric el més recurrent dins la seva 
producció, no en va Goya fou premoni
tori en aquest estil, préparant els seus 
cartrons per a la Reial Fábrica de 
Tapisses.

Davant les seves trames presenciem 
perfils i profunditats que combinen el 
més aspre de la terra amb el més déli
cat del cel, el més ordenat de l’arquitec- 
tura amb el més despentinat de la natu
ra. Contrast de textures, realisme icônic, 
màgia d’atmosferes és el que ens ofe- 
reix aquesta dóna de gran fortalesa 
biogràfica. Qui la coneix, qui sap de la 
seva rotunda, dura i veraç biografia, té 
encara més elements a identificar dins 
les seves obres, però, qui no, també pot 
endevinar-la entre l’ordidura i la textura 
de cada una de les seves factures, totes 
elles arrelades a la Natura, però no a 
una natura idíl-lica o bucòlica, sinó a la 
domesticada per la cultura humana i 
enriquida per la petjada que deixen els 
que creuem en el treball ben fet.
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“fìbecedari"

Joan Cusco

“Abecedari deis Estiis de la Pintura 
Moderna I Contemporánia” (Des del 
Renaixement fins ais nostres dies) és 
el títol de la coMecció de quadres 
que ha pintat l’artista Joaquim Bus
quéis, els quais s’exposaran el pro
per dia 4 de març, data en que tindrà 
Hoc la inaugurado oficial.

Aquesta mostra està instaMada en 
la seu de la FUNDACIÓ PRIVADA 
JOAQUIM BUSQUEIS, promoguda 
precisament amb motlu de la pre
sentado d ’aquesta coMecció inspi
rada en la Idea de realitzar un qua
dre -o  grup de quadres que confor
men una unitat- per cada estil que ha 
marcai la hlstóha de l’art, començant 
pel Renaixement fins a l’actualitat.

Les teles ocupen la sala de la plan
ta baixa de l’ed ifid  de la FUNDACIÓ 
i en cadascuna s’hl acompanya una 
sintesi explicativa de l’estil de pintura 
que representa. No ha estât pas una 
còpia sinó una personal i singular 
interpretacló. El conjunt s’inspira en 
Venècia. Alxi veiem la bella ciutat de 
l’Adrià tic en 32 quadres segons 
cada gènere que l’autor ha seleccio- 
nat entre tots els “ Ismes”.

Aquest “A becedari” resulta una 
obra didáctica a partir de la qual l’ar
tista glossa la seva pròpia visió de 
les diverses époques pictòriques i 
conforma, sens dubte, una bella 
mostra.

La FUNDACIÓ PRIVADA JOAQUIM 
BUSQUEIS será el centre on s’expo- 
sará permanentment, si bé hi ha el 
propósit de fer-la Itinerant. La planta- 
pis de l’edifici, situât en el número 36 
del carrer Indùstria, s’obrirà, també, 
amb una exposició antològica de 
JOAQUIM BUSQUEIS on figurará la
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DE LA PINTU

FUNDACIÓ PRIVADA JOAQUIM BUSQUETS

seva primera tela, pintada a l’edat de dotze anys: es tracta d ’un paisatge de 
Can Feu i del seu castell. En aquesta sala s’hi podran veure, més endavant, 
obres d ’altres autors.

És obvi que aquesta nova FUNDACIÓ ve a incorporar-se al bateo cultural de 
la nostra ciutat. Cal donar-li la benvinguda confiant que, des d ’aquest moment, 
s’iniciï una meritíssima tasca.

Amb motiu de la inaugurado es presentará el Ilibre amb el mateix títol, que ha 
escrit Mila Ierres, Doctora en Historia de l’Art. Un volum bellament iMustrat: el 
complement Idoni d ’aquest esdeveniment.
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Jord i Calvis

Mila Torres
Doctora en Historia de l’Art

Tan sols voldria deixar constància de la trajectòria 
que porta l’artista sant quirzenc Jordi Calvis, nascut 
el 12 de març de 1957. Estudia Belles Arts a l’Escola 
Industrial d'Arts i Oficis a Sabadell. Plástica a l’ilia 
de Sant Llouis de Paris. Art al carrer. Centre d ’Art 
Alexandra Cirici l’Hospitalet del Llobregat.

Darrerament a exposât a Torino, Barcelona, Lon
dres, de novembre fins a gener a la Galeria 
Menache de Mexico i durant desembre al Centre 
Cultural de Ripollet.

Si observéssim el seu curriculum des del 1980 no 
ha parat d ’exposar tant en coNectives corn en indi
viduals i aixô no significa altra cosa que no ha parat 
de treballar i experimentar. Aixi des d ’uns inicis 
impressionistes ha anat avançant en el seu llen- 
guatge plástic fins aconseguir un de propi amb el 
qual es desenvolupa amb gran facilitât i l’ha atorgat 
uns trets significatius i particulars que l’identifiquen.

El seu llenguatge es basa en la creació de textures 
afegint diferents materials a l’obra que poden arri
bar a ser orgánics, terra, animals... aconseguint 
dotar de vida a les teles i en la volumetria amb la 
que aconsegueix crear sensacions de tridimensio- 
nalitat arribant a la visualitzaciô táctil.

Un d ’aquests details es incorporar en les seves 
teles serres que va agafant de diferents ciutats i paí
ses que visita, d ’aquesta manera fa servir terres de 
Malta, Marroc, del riu Nil i de les pedreres d ’Assuan, 
d ’Almeria, d ’Astûries, Portugal, Menorca, India 
Puntacana, Xina Mèxic, Tailandia. Per fer eis foscos, 
terres volcániques de Tenerife, Lanzarote i Madeira.

D’aquests materials l’interessa les tonalitats i el 
caliu real que ofereixen així com la possibilitat d ’in- 
troduirvolum i textura en les creacions.

La seva obra és una creació pensada, no surt del no res, sinó que darrera seu 
hi ha tot un temps de pensaments i raonaments que porten a l’artista a efectuar 
allò que realitza i no una altra cosa. Cada detall del quadre, cada pinzellada, 
cada gruix matèrie existeix perqué voi dir alguna cosa, perqué te un significat 
vehdic i el que és més important, perqué sempre posa tot el seu esperit.

És per tant, un artista d ’una força inesgotable que allá on mira observa i això 
li permet plasmar la seva visió.
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El grup Caixa Saboddl
j.c.

En la reunió del passât dia 29 celebrada a la seu central de la mateixa Caixa, 
el president Manuel Grau va presentar el balanç del Grup corresponent a l’e- 
xercici 2002, acompanyat per Josep Casanovas, vicepresident primer; 
Salvador Soley, vicepresident segon; Pere Rifà, director general i JordI Mestre, 
director adjunt.

El president exposa que ha estât un bon exercici per al Grup “malgrat operar 
en un entorn complicat, amb creixements Importants en tots els capítols”. El 
résultat net ha estât de 28 millons d ’euros, que representen un augment del 
7’6% respecte als 26 milions del 2001.

L’entitat ha dotât amb 9 milions el tons estadistic. EIs recursos de clients han 
tingut un creixement de I’l l ’3%, fet que eis situa en 4.470 milions d ’euros.

També han crescut eis crédits a clients (16’6%), destacant el finançament 
d ’habitatges i de les Pymes.

Ha tornat a baixar la ratio de morositat, situant-se en un 0’55% de la inversié 
crediticia.

L’activitat de la banca electrónica ha millorat amb noves prestacions. Cal dir 
que un 10% dels clients ja opera a través d ’internet, havent-se realitzat 460.000 
operacions durant el 2002.

La Caixa de Sabadell ha obert 15 noves oficines durant l’exercici i aixô sense 
ampliar la plantilla, que está formada per 1.250 empleats. Actualment n’hi ha
244 I es preveu que durant aquests _______________________________
anys se n’obri un número igual. Está 
present en 102 municipis catalans i "  
dóna serve! a 550.000 clients.

Del résultat net obtingut, Caixa de 
Sabadell destinará 6 milions d ’euros a 
la seva obra social en el curs del 2003, 
que representa un 23% del total.

L’equip humà esta format per un 
42% de dones i un 58% d ’homes.
L’edat mitjana es manté en eis 38 
anys I l’antlguitat mitjana se situa en 
eis 16 anys. Gairebé un 50% de la 
plantilla disposa de titulaciô universi
taria de grau mitjà o superior i un altre 
coMectiu important esté realitzant 
aquests estudis.

Manuel Grau deixarà próximament 
la presidéncla de la Caixa de 
Sabadell per la raô que ha arribat a 
l’edat que marquen eis estatuts: 70 
anys. No ha volgut fer balanç del seu

mandat, però ha volgut deixar 
constàncla que “ l’entitat ha sabut 
navegar en un mar difícil, en un con
text de baixos tipus d ’interés”. Ha afe- 
glt que “estem on estem, en una 
excellent posiciô, gràcies a un mag
nifie equip humà, ben préparât i 
iMusionat, que és l’actiu més impor
tant”.

L’estructura del Grup es compon de 
9 societats: Caixa Sabadell Vida, S.A. 
100%; Caixa Sabadell Corredarla, 
S.A. 100%; Tibélia, S.L. 100%; Caixa 
Sabadell Invest, SIMCAV 19-75%; 
Caixa Sabadell Internacional Finance 
Ltd. 100%; ATCA, aie 31%; ATCANET, 
S.A.. 27’54%; Provasa, 100%; i Garraf 
Mediterrània, S. A. 33’3%.

IL

FOTO: PERE FERRAN

D’esquerra a dreta: Pere Rifà, director gral.; Josep Casanovas, vicepresident 1“; 
Manuel Grau, president; Salvador Soley, vicepresident 2-; Jordi Mestre, director adjunt.
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Semblança:

fd m o n  C o lo m e r
Pere Font i Grasa

Es una tarda gélida de dijous a Barcelona. En sortir de la torrefacció exagerada 
del tren, el fred barceloní em rebota al rosire i el noto molt més humit que el 
vallesá. La cita amb el director és compleix puntual a les quatre. Després de l’as- 
saig amb l’Orquestra Simfénica del Vallès (OSV), l’Edmon Colomer contesta les 
preguntes de la mitja dotzena de periodistes aplegats al Palau de la Música 
Catalana. Al costat seu, el mestre Joaquín Achúcarro, el gran pianista base de 
fama universal que l’endemá, 17 de gener, nterpreta a La Farándula de Sabadell 
el Concert per a piano núm. 4, en Sol major, op. 58 de Beethoven, que repeteix el 
dissabte 18 al recinte del Palau. No cal dir que amb notable éxit de public I de crí
tica.

Al llarg de gairebé vint-i-cinc anys he seguit amb atencié la carrera de l’Edmon, 
des d ’aquells inicis de molt jovenet a l’Orfeé de Sabadell fins Tactual dualitat entre 
la OSV I la Sinfónica de Balears, treball que fou triple durant uns quants mesos en 
coincidir també com a director titular de l’Orchestre de Picardie (França)..

La noticia entranyable sorgeix quant el mestre Achúcarro ens informa que a La 
Farándula es compleix el mig centenar d ’interpretacions del Concert per a piano 
núm 4. Fins a cinquanta vegades d ’una obra que Tadmirat mùsic base qualifica
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com; “...Una de las cumbres del pensamiento humano que yo suelo comparar con 
otra obra cumbre com o... la teoria de la relatividad.” Beethoven i Einstein, tots dos 
dins un mateix concepto metafòhc de la cultura universal. Cadascun dels 50 con
certs ha estât un diàleg directe, una comunicació fluida entra el pianista i el com
positor: “...Con suma frecuéncia le pregunto a mi amigo Beethoven: ¿qué tal ha 
salido hoy la pieza?”. Una pregunta que es repeteix d ’ençà l’any 1964, quant 
aquest base de cabell blanc va gosar atrevir-se amb la nùm 4 del sord universal. 
Per bé que escolto amb délit les frases del voterà pianista, espero el meu torn per 
encetar la xerrada amb el flamant nou director artistic de l’OSV.

Ais pocs segons de concloure la 
conferéncia de premsa dialogo 
amb l’Edmon, que gairebé no se’n 
recorda d ’aquella primera entre
vista que li vaig realitzar un quart 
de segle enrere.

Després de tants anys tornes a 
Sabadell amb un bagatge i un curri
culum impressionant. No creus que 
és una aposta arriscada?

Sabadell va formar part de la 
meva primera expehéncia en el 
món de la música coral. Vaig estar 
al front de l'Orfeó de Sabadell tres 
anys...no gaire temps. Tres anys, 
aixó sí, de profunda activitat que va 
coincidir amb el setanta cinqué ani- 
versari que recordo vam culminar 
interprétant el Gloria, de Poulenc. 
Per mi fou una època de records 
inoblidables. Torno ara a Sabadell 
on trabo una ciutat amb l’oferta cul
tural molt més completa que la pri
mera vegada. Cal tenir present el 
potencial que te Sabadell, on ha 
estât des de sempre molt viu el 
panorama musical del país, amb 

l’exemple dels Amies de l’Opera i la propia OSV ha mostrat a la resta de ciutats mit- 
janes el carni a seguir. Cal potenciar, mimar i respectar al máxim aqüestes iniciati- 
ves. Ara ens pertoca imaginar, crear una programació a mig termini que sigui ambi
ciosa ...aquest és el meu repte.

Com has trobat el nivell qualitatiu de l’orquestra: Diries que està en plena 
forma?

La he trobat en un punt d ’inflexió dolç. L’OSV ha cobert una sèrie d ’etapes 
cadascuna d ’elles dins les seves caractéristiques. Cada director li ha deixat la 
seva personalitat... i la darrera, l’encomanada a Salvador Brotons, ha estât una 
època de gran brillantor. S’ha arribat a un perioda de creixement que cal conti
nuar. M’he proposât, senzillament, que tot el que jo imagino que ha de ser una 
orquestra simfònica avui en dia a Sabadell, i a Catalunya, que ho sigui a través de 
rOrquestra Simfònica del Vallès. D’entrada, recuperar tots els valors que ja té, i, a 
més, afegir tots aquells aspectos de la idiosincràsia orquestral que faran de l’OSV 
un conjunt admirat, respectât i situât al Hoc que li correspon en el panorama euro
peo. Això s’assoleix proposant un projecte molt dar; amb objectius molt definits; 
com ara de transformado interna potencian els valors que ja hi ha i afegir-ne de 
nous. Parlo de música, parlo de repertori, parlo de formes de programar, parlo de 
coHaboracions, parlo d ’artistes convidats, com Joaquín Achúcarro aquests dies 
(tercera setmana de gener) que no deixa de ser un símbol de la nova etapa. A par-
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tir d ’aquí, confiar en que aquest entusiasme que tots plegats 
hi posem fructifiqui ben aviat.

Per portar-ho a terme cal que el teu contracte tingui conti- 
nuitat...

El contracte és un paper que no te cap transcendéncia per la 
vida de l’orquestra. El treball que ens proposem portar a terme 
per se eficaç hauria de durar com a minim de quatre a cinc anys.
Per tant convé trobar l’equilibh entre totes les seccions i el reper
tori que se li escau. Aprofitar les efemérides on l’OSV pot estar- 
hi present. Exemples: tenim en projecte presentar una òpera en 
versió de concert; un homenatge a Dvorâk en complir-se l’any 
2004 el primer centenari de la seva mort; el cicle al Palau de la 
Música amb l’Orfeô Català... I entenem que són importants les 
activitats didàctiques dels concerts dedicats als escolars, a més 
d’intentar a través d’una bona pedagogia captar el públic poten
cial, aquell que habitualment no assistei/ als concerts Treball 
engrescador el de la vessant pedagògica, un treball infinit que 
necessita la coMaboració deis organismes oficiáis, del diner 
públic, de les administracions i el suport d ’empreses i particu
lars.

Tot plegat representa un treball important que com et deia es tot un repte amb el 
qual m’hi sento tan plenament compromés i identificat com els propis músios de 
l’OSV i el seu conseil d’administraciò.

Des d’aquella direcció inicial de l’Orfeó de Sabadell, ha plogut molt i molt. Durant 
25 anys has agafat experiéncia si hom repassa una biografia tan plena d’éxits. 
Com sol dir-se, has madurat.

De fet molts dels valors d’aquells moments d’inexperiéncia juvenil va Iligat amb l’a- 
treviment. Aquesta energia, aquesta inconsciéncia, sòn positius i m’agradaria man- 
tenir-los per tirar endavant els projectes que tiñe pensats. L’experiéncia adquirida 
m’ha de servir perqué els projectes es portin a terme amb més autoritat.. Sóc jove i la 
joventut és un valor que cal conservar. En aquesta moments allò que més em preo
cupa, més enllá del treball i els projectes, és la realitat cultural i musical de Catalunya 
i la influéncia que hi pugui tenir l’OSV.

Quina és segons tu la situació del panorama musical a Catalunya?

A Catalunya tenim interés en desvincular-la, però la realitat demostra tot el contrari. 
No existeix una realitat musical catalana i una altra a la resta d’Espanya. Sòn realitats 
diferents a diferents punts del país. La tendéncia ens podia portar a pensar fora de 
Catalunya hi havia “poca cosa”. El cert es que n’hi havia poca a fora i també ben poca 
a dins. No podem oblidar que la realitat musical es encara pobre, llevat de casos con
crets o excepcionals, per bé que en els darrers anys s’hagin construit uns quants 
auditoris aixi com la oreaciò de noves orquestres, no podem oblidar, però, que tota 
aquesta transformaciò s’ha produit amb molta gent que ens ha arribat de fora. La for- 
maciò dels músics ha evolucionat lentament i encara tardarem un temps en trobar els 
fruits desitjables o equiparable a altres països.

No hi ha més temps. L’Edmon Colomer i el mestre Joaquín Achúcarro reprenen el 
diàleg que jo he interromput. Per mi és un llenguatge ininteMigible el que puc escol
tar sobre els darrers assaigs. Intueixo que “...el amigo Beethoven" els obliga a afinar 
ben prim els assaigs per l’estrena de l’endemà. Al fons de la sala, els retrats dels 
direotors de l’Orfeò Català fan cara d’escoltar els details dels dos mestres sobre com 
interpretar els “fortissimos”.

M’acomiado sense fer gaire soroll per no interferir el diàleg del duet d’artistes que 
continúen escalfant el pre-concert que a la poca estona continuará a Sabadell. En 
sortir, contemplo l’arquitectura de Doménech i Montaner i recordo la frase que ja fa 
anys em digué un “anestesiat” mestre d ’obres tot contemplant tanta bellesa:”Les 
columnes del Palau de la Mùsica s ’aguanten sobre pentagrames modernistes”. ^

Edmon Colomer conversant amb el pianista 
Joaquín Achúcarro, hores abans del concert 
a La Farándula.

(Mentre trasllado al paper I’entrevista, 
he pogut saber pels diaris que el mestre 
Joaquin Achúcarro fou objecte de l ’ac
cio d ’uns malfactors que a l ’autopista, 
carni de Sabadell, l ’avisaren d ’una pun- 
xada a la roda del cotxe fins fer-lo aturar 
i, en baixar, robar-li tot el que portava de 
valor, just quan es traslladava pel darrer 
assaig previ al concert. Malgrat el dis
gust, cal esperar que després d ’unes 
hores el prestigios pianista hagi récupé
rât la bonhomia que el caracteritza i que 
ben aviat torni a La Farándula i al Palau 
de la Música on és persona respectada 
i admirada pel seu alt concepta de l ’art 
musical. Ens ho va demostrar actuant 
amb l ’Orquestra Simfônica del Vallès, 
dirigida per l ’Edmon Colomer i amb els 
qui i pot mantenir una sana i fructífera 
complicitat artistica).
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Colomer i la OSV: Details i retalls

“La fuerza del proyecto de la OSV radica en que es un producto que ha surgi
do de la realidad musical de este pais, y que tiene un lugar en él. Es cierto que 
mi proyecto con ella, que tiene mucho de organización interna, de buscar el 
repertorio adecuado y de convencer al público, precisa de más dinero del que 
dispone la orquesta, pero debo intentar con él convencer a las administraciones 
que subvencionan el conjunto y a los mecenas para que den un paso adelante 
y apuesten más fuerte por la orquesta”

Edmon Colomer. EL PAIS. Setembre 2002

“Que un director del prestigio y la seriedad profesional de Edmon Colomer se 
comprometa con la OSV, avala y otorga credibilidad al proyecto artistico del 
conjunto vallesano. La apuesta está clara, la Orquestra Simfónica del Vallès 
piensa defenderse atacando. Ellos han movido pieza, ahora los programadores, 
las instituciones y la sociedad en general deberían estar a la altura de las cir- 
cunstancias(...) Colomer, un director muy experimentado y de amplio repertorio 
que no corre riesgos pidiendo lo imposible, tiene la prudencia de pedir a sus 
músicos sólo el 101 % de lo que pueden dar.

Xavier Pujol. EL PAIS. Setembre 2002

“L’OSV és una orquestra que s’ha convertit en un vehicle de cultura a 
Catalunya absolutament necessari i gairebé imprescindible. L’OSV és una 
orquestra on hi ha una barreja d ’augment de qualitat constant, entusiasme i véri
tables ganes de ser un instrument molt útil per a la cultura del pais”

Antoni Ros Marbà. L’Univers de Catalunya Ràdio. Novembre del 2000

“ La Orquesta Simfónica del Vallès tiene ya la vista puesta en su nueva tempo
rada en la que contará con la dirección de su nuevo titular, Edmon Colomer, una 
elección ideal para avanzar en un proyecto serio y que sin duda dará excelen
tes resultados. Se trata de una orquesta joven, tanto en la historia como en la 
edad de sus componentes, que esperamos que mejore el panorama orquestal 
de Cataluña, donde, salvo en la nave capitana y en la que comentamos, no se 
ven proyectos de futuro”

Jorge de Persia. LA VANGUARDIA, juny del 2002

“La Orquestra Simfónica del Vallès ha puesto en su podio a un director exce
lente, Edmon Colomer. No es difícil aventurar que consolidará a sus músicos, 
que redondeará un sonido que hará repertorios sugerentes, que estrenará 
obras, que traerá buenos solistas, que grabará algún disco y que incluso se per
mitirá algún bolo. Y en muy poco tiempo tendremos a otra orquesta de gran 
nivel, surgida de entidades particulares pero con posibilidades de ir muy lejos. 
Es y no otra fue la historia de la orquesta de Saint-Martin-in-the-Fields, que hizo 
sir a Neville Marriner”

Antoni Batista. LA VANGUARDIA, febrer 2002

“He tingut ocasió de treballar amb l’Orquestra Simfónica del Vallès tant a 
Catalunya corn a la resta de l’Estat i a l’estranger i espero que aquesta sigui una 
constant en eis propers anys perqué tant a nivell profesional corn personal ha 
estât una coMaboració magnifica”

Josep Carreras. L’Univers de CATALUNYA RÀDIO, novembre del 2000
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La trajectôria d’Edmon Colomer
Edmon Colomer (Baroelona 1951) és un dels 

directors d ’orquestra europeus més eclèctics 
i respectais de la seva generació. Ha estât 
fundador i director artistic de la Joven 
Orquesta Nacional de España entre 1983 i 
1995, principal director convidat a l’Eastern 
Music Festival (Estais Units) el 1997 i 1998 i 
director titular de l’Orchestre de Picardie 
(França) des del 1998. A partir de la tempora
da 2002-2003 assumeix la direcció artística 
de l’orquestra Simfônica del Vallès.

Convidat de manera regular per orquestres 
espanyoles i estrangeres de nivell i prestigi 
internacionals, Edmon Colomer té el reconei- 
xement del públic i de la crítica com a director 
d’ôpera, ballet i corn a impulser de projectes 
simfônics innovadors. Èxits importants de la 
seva carrera inclouen les produccions escèni- 
ques de Macbeth (1985). Wozzeck (1987), 
Don Giovanni (1994) a Madrid, Atiántida de 
Falla (1992) en gira per Espanya, les produc
cions de ballet de Picasso et la Danse (1992), 
Trenoanous/Béjart (1999) a Paris, les gires 
amb rOrquestra Simfônica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya per Europa (1994) i pel 
Japó (1995) el debut ais Proms de Londres 
amb La pesta, de Gerhard, la producció 
d'Ariadne auf Naxos (2000)-01) en gira per 
França i diverses estrenes mundials, entre les 
quais destaca la més recent, Gargantua de 
Lavista, a Amiens i Méxic (2002).

Edmon Colomer ha enregistrât per a la rádio 
i la televisió a Europa, Australia, el Japó, EUA 
i América del Sud. Ja ha estât àmpliament 
guardonat per la qualitat dels seus enregistre
ments amb els segells Virgin, Philips, Ensayo, 
Harmonio Mundi, Auvidis (Vaiois et Montaig
ne) i Assai. Els més importants inclouen obres 
de Falla, Gerhard, Poulenc, Fauré i Ginastera 
amb la Joven Orquesta Nacional de España, 
Orquestra Simfônica de Barcelona, English 
Chamber Orchestra, London Sinfonietta i 
Orchestre de Picardie, i amb solistes com: 
Rafael Orozco, Simon Estes, Teresa Ber
ganza, María Bayo, André Isoir, Marie-Pierre 
Langlamet, Emmanuel Stresser, Lluís Claret, 
el Trio de Barcelona i el BBC Symphony 
Chorus.

Obres de Honegger, Milhaud, Weill i 
Bernstein figuren entre els seus propers enre
gistrements, en coMaboració amb l’Orches
tre de Picardie, Régis Pasquier i el Choeur 
Radio France.
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SABADELLENCS
tio  mort Pere fo rran
Pere Font i Grasa

El passai 17 de desembre va morir de manera sobrada, 
mentre dormía, en Pere Farrán Giménez, ais 42 anys d ’e- 
dat, fotoreporter de premsa conegut ais quatre cantons 
sabadellencs com “el fill del Farrán, el Farrán del d iari”. 
Amb la seva desaparició es trenca la nissaga que durant 
prop de mig segle ha arxivat en imatges tots els fets quoti
dians registráis a la ciutat i bona part de la comarca valle
sana. No cal dir que la seva mort va causar la naturai cons- 
ternació a tots els àmbits ciutadans, donada la Professio
nalität i simpatia que marcaven el seu infatigable treball 
durant tots els dies de I’any: Des de les reunions i inaugu- 
racions de l’Ajuntament, organismes pùblics o privais, a 
l’assistència als actes socials o culturáis, o bé situant l’ob- 
jectiu a les competicions esportives més diverses, sempre 
hi trobaves la puntualitat, l’eficàcia i el somriure d ’en 
Pedrito, corn de manera tan entranyable el saludàvem. 
Disposât a deixar constància gràfica de tot i per tot, no 
escatimava esforços quant calia situar-se en un Hoc perillos 
per captar el testimoni d ’un succès esgarrifós o captant la 
primera pancarta de la primera filera d ’una manifestació 
legal o iMegal... O bé menjant eis dotze grans de raïm a 
l’hospital tot espérant el naixement del primer nadó saba- 
dellenc de l’any nou, brindant amb eIs pares novells un 
futur de félicitât compartida. Una félicitât que eli ja no podrá 
gaudir en aquest avenir que li ha estât arrabassat de mane
ra tan sobtada. Compartim tot el sentiment i el dolor deis 
seus Companys periodistes i subratliem tot el que escrivia 
en Ramon Rodríguez, director del Diari de Sabadell, de 
manera especial quant afirma: “L ’expressió del seu rostre, 
amb aquells ullets sempre somrients, reflectia un esperii 
sa, afable i cordial. Fot en eli era transparent, ignorava el 
que eren les rancúnies i les segones intencions; fou, en 
definitiva, un home radicalment bo. Quan el Pere es pre
sentava en un indret, semblava talment com si hagués arri
ba! el m issatger de la bonhomia”.

Des de QUADERN vo\erri unir-nos al sentiment familiar per 
tan irreparable pérdua, de manera especial a la seva viuda, 
Isabel Martínez; ais seus pares: Pere Farrán i Anita 
Giménez, germana i demés familia. A la cerimònia de l’en- 
terrament a la parróquia de Sant Vicenç de la Creu Alta, es 
va omplir el temple de gom a gom i amb gent a la placeta i 
les voreres. Va assistir-hi l’alcalde, regidors, presidents de 
les entitats culturáis, económiques, socials i esportives de 
la ciutat.



41

CUINA
Els corgo ls

Joan-Antoni Ferrari

Sembla que el cargol és un animal que no deixa indiferent des del punt de vista 
gastronomic, a quasi ningú, fora d ’un servidor, que en menja quan n’hi ha ocasió, 
però «they are not my cup of tea», com diuen els anglesos. La gent n’és partidari 
total 0 enemic irreconciliable, habitualment. En tot cas, sembla que I’acompanya- 
ment hi té un paper destacable, perqué generalment es mengen força condimen- 
tats. Més ben dit, quasi en tot cas: els cargols a la «brutesca», també anomenats 
a la «petarrellada» o a la «rajóla», en son l’excepció. Posats amb I’obertura cap a 
baix, sobre una rajóla, es cobreixen amb un bon menât de palla, a la quai es cala 
foc. Quan s’ha cremat, a bufar i a menjar, acompanyats amb una amanida de 
ceba i tomàquet.

L’afeccié a menjar cargols és antiga; Apici ens parla d ’una recepta, «Codeas 
lactea pastas», que consisteix en peixar-los amb llet i sal, el primer dia, i amb llet 
sola després, fins que estiguin ben refets -naturalment, cal netejar-los cada vega
da que es canvia la llet. Després, es fregeixen i s’amaneixen amb gàrum de vi. 
Una altra, «Codeas assas» és pràcticament els «cargols a la llauna» d ’avui: ros- 
tits amb sai i oli, i amanits amb laserpici, gàrum, pebre i oli. Només cal deixar de 
banda l’herba i el gàrum, substituì'ts per l’allioli. Apici ens diu que també es poden 
peixar amb farinetes; madò Maria, l’àvia de la meva muller, ho feia aixi.

Els nostres clàssica culinaria més antics no fan cap esment dels cargols. Cai que 
saltern fins a «La cuynera catalana» (1851), pertrobaruna recepta de cargols.

«Se posarán ab aigua en una casóla ú olla ben tapats la nit antes, lo 
endemà sels farà donar un bull ab aigua neta, se trauràn del foch, se 
llansarà l’aigua y se rentarán be ab aigua y sai, passatne algunas 
aiguadas, despres ab aigua y sai sels farà donar dos ó tres bulls: luego 
se posará à sofregir en una casóla, bona porciò de ceba, y menta ab 
oli y sai se hi tirarán los caragois ab un poch d ’aigua, y se faran bullir, 
fins á ser cuits; tiranthi una salsa composta de pinyons picats, safrá y 
especias, farina y alguns robells de ous que tot se dexatarà ab un poc 
de aigua ó caldo de la matexa casóla, y en tenir son punt se servirá.

Nota: En lloch de la salsa se hi pot posar alioli».

Potser mostre Robert considerava massa humil el producto. La cuina francesa, 
en canvi, s’enorgulleix dels «Escargots à la bourguignonne» fins al punt de crear 
unes pinces exclusivement per a menjar-los i vendre’ls en conserva, junt amb una 
bosseta on hi van les seves closques. Es tracta d ’una varietat de «bovers» (Helix 
Pomatia) de grans dimensions, força més grossos que els nostres. Recordo, d ’in-

fant, haver-me aturat a badar davant 
l’aparador del desaparegut «Barca- 
nona», meraveliat per les descomu- 
nals closques. Aquesta és la recepta 
d ’Escoffier:

«Garnir le fond de chaque 
coquille de beurre, gros comme 
une noisette, ainsi préparé: (pour 
50 escargots) ajouter 300 g de 
beurre, 30 g d ’échalote finement 
hachée, une petite gousse d ’ail 
broyé et mis en pâte, une cuille
rée de persil haché, 12 g de sel 
et 2 g de poivre. Mélanger le tout 
intimement et tenir au frais. 
Introduire l’escargot dans sa 
coquille, fermer celle-ci avec du 
même beurre, et les ranger au 
fur et à mesure sur un plat ou une 
escargotière. Mettre un peu 
d ’eau au fond du plat, saupou
drer de chapelure le beurre des 
escargots et chauffer à four vif 
pendant 7 à 8 mn».

Potser massa mantega. Una de les 
formes més ben trobades, per al gust 
d ’un servidor, de cuinar-los, sén els 
«Cargols amb catxapanda» del 
Segrià. De la «catxapanda», per aquí 
en diem samfaina. Caldrà una mica de 
porc confitat de la topina; si no en 
tenen, en poden trobar de fet, prece
dent de l’Aragé. Tallen a daus grossos 
els pebrots, les alberginies i els cara- 
bassons i els fregeixen amb l’oli de la

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits

Grècia, 18 • Tel. 93 725 43 08 • SABADELL
Sant Pere, 22 • Tel. 93 726 19 59 
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ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 
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earn. Després, posen en una Cassola el porc, els cargols, prèviament «engan- 
yats», la samfaina i el porc, sal i pebre, i ho deixen ofegar una bona estona, a poc 
foc. A manca de confitat de la topina, el poden suplir amb uns daus de bon per
nii del pais (millor si sén d ’arran d ’os).

Hi ha més formes de preparar-los; a la gormanda, al pebre... i plats amb cargols 
entre eis seus ingredients: conili amb cargols, peus de porc amb cargols, la «Cas
sola del tros» o els «fideus roters», etc. També són ben bons, fets a la forma tra
dicional mallorquína. Després d ’«enganyar-los», els posen a bullir amb aigua 
nova, un tall de sobrassada, una mica de fenoli, unes fulles de menta, una cabeça 
d ’alls, una mica de tarongí (Melissa officinalis) o, si no en tenen, una peli de taron- 
ja, marduix, sal i pebre vermeil picant, al gust. Cal que els deixin coure força. Els 
poden menjar així, sortint d ’olla, o bé passar-los per a Cassola, amb un sofregit de 
costella de porc i cansalada viada -una mica de colomí, si se’n té- ceba i tomá- 
quet, un os o uns daus de pemil i una mica del brou de bullir-los. El costum és 
menjar-los amb un allioli de patata; partant, les patates, rentadas, les bullen amb 
peli, junt amb els cargols. En treure-les, pelin-les de seguida les xafen i les posen 
al morter, després de picar els alls i la sal; llavors, oli i remenar, ja saben.

Si són afeccionats al consum d ’a- 
quest gastrépode, vagin a un restau
rant de Montbianc, situât a peu de 
carretera, quasi al costat del celler 
modernista de Martinell: «El Molí del 
Malici»; tenen un apartat de la carta 
exclusivament dedicat ais cargols. Hi 
demanio, per acompanyar, una ampo
lla de «trepat», el vi claret que es fa 
amb aquesta varietat local de raïm; 
serà un xeflis enraonat, no en dubtin.

JOIERIASENSERRICH
de Teresa Senserrich

CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quirze, 17 • Tel. 93 725 75 96 
08201 SABADELL
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DILLUNS
Quin desostre!

Pere Cornelias
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El primer que he de fer és demanar disculpes per la meva imperdonable inge- 
nuítat que em va fer pensar, per un moment, que la cosa podia tenir un cert sen
tit. Va ser un acte de fe irracional que, efectivament, m’era dictât més per la força 
del desig que no pas per la rad. El Toni, que m’aprecia molt, ja ho va escriure en 
aqüestes mateixes pàgines amb una magnanimitat que li agraeixo. És ciar que 
eli tenia un cert avantatge, perqué, dos mesos més tard, ja havia passât de tot. 
Però és ben cert que jo hauria hagut de ser més prudent: de qué m’ha de servir, 
si no, l’expehéncia acumulada en tants anys de desgràcies?

El desballestament institucional ha tocat fons. Esche l’endemà d ’haver guanyat 
a Montjuïc un partit que, d ’haver-se perdut, ens podria haver coMocat al Ilindar 
de la Segona Divisió. La situació és esperpéntica: dimiteixen sis vicepresidents; 
ens tanquen el camp; es destitueix l’entrenador; se’n busca un altre a corre-cuita 
mentre l’equip va perdent partite; intervé la Generalität; s’organitzen reunions 
semiclandestines; el president anuncia que dimitirá a l’assemblea de compro- 
misaris, que ara s’avança al dia 1 de març, i, finalment, l’assemblea s’anuMa I 
Gaspart dimiteix.

Tanmateix, encara no ha dimitit tothom. EIs que queden són de la mateixa 
espécie i formaven part de l’equip -és un dir- de l’expresident. Elis han de dirigir 
el club fins a final de temporada, quan, pel que sembla i si no hi ha cap impre- 
vist, es convocaran eleccions anticipados. Tindrem un nou president a l’estiu, 
just abans de començar la temporada. Ningú no haurà assumit, fins aleshores, 
cap responsabilitat, ningú no tindrà temps de pianificar res, ningú no podrá par
lar de projecte esportiu. Però l’embolic és tan impressionant i el bastiment tan 
estantía que sòc incapaç de dir si seria millor o pitjor que les eleccions se cele- 
bressin més aviat. La confusiò és total.

Que un impresentable com Joan Gaspart hagi dimitit és, amb tot, una bona 
noticia. I que Van Gaal hagi desaparegut del mapa, també. Com que, a més, és 
improbabilíssim que Josep Lluis Núñez ens torni a tormentar amb el seu fais 
paternalisme i amb eis seus plors, podem concloure que les coses no están tan 
malament corn estaven. Ara només cal posar un ciri a la Verge perqué l’Enric 
Reyna i tots eis seus ens facin el favor de deixar-nos tranquile a partir del mes 
de juny i, puguem somniar, dones, en un futur lleugerament millor. (Toni, deixa’m 
tornar a ser ingénu. En tot cas, m’has d ’admetre que fer-ho una mica més bé no 
és pas massa difícil. Corn es podria fer pitjor?).

I, mentrestant, qué? Cal marcar-se 
uns minims objectius per anar tirant i 
esperar que Radomir Antic ens ajudi 
a sortir del forât. Naturalment, cal obli- 
dar les barbaritats que l’entrenador 
serbi va dir sobre la guerra de Kosovo 
i sobre Milosevic, perqué ara no ens 
convé ser primmirats (d’aixô, si ens 
deixen, ja en parlarem d ’aqui a uns 
mesos). Cal anar fent punts, partit a 
partit, i veure on som capaços d ’arri- 
bar (i resignar-nos amb la possibilitat 
que Antic encara corri per aquí la 
temporada vinent, perqué és molt 
difícil que no pugui millorar substan- 
cialment la situació actual). Cal posar 
un altre ciri a la Verge perqué Europa 
ens continui sent miraculosament 
propicia. I está prohibit mirar massa 
amunt, la zona, a distáncia sideral, en 
qué es mou el Madrid.

I, si volem continuar sent romántics - 
la bellesa plástica del fútbol, el gust 
que neix d ’un espectacle ben ordit-, 
haurem de tornar ais vídeos de fa 
molts anys: els desplaçaments de 
Koeman, la visió del joc de Guardiola, 
la personalitat de Bakero, les croque- 
tes de Laudrup, eis driblings de 
Romário... Només fou un paréntesi, 
però ens va crear addicciò.

Ara, malauradament, hem tornat a la 
normalitat. Corn ha estât tan freqüent 
a la història del barcelonisme, només 
ens resta esperar. ^

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliària
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-  Aquí, en a qu este  cent anye, 
rúnica cosa  que no ha canviat 

són ele colore dei nostre  equip.



Inmaculada Samp^dro i Tina Gorina, sopranos, 
Carlo Kang, baríton, Marco Evangelisti, piano.

Direcció musical? Manueiy^ldivieso^
Direcció de cors i preparació musical: Escola Municipal 
de Música-Conservatori de Grau Mitja

Obres de Tosti, Puccini, Verdi, Dvorak, Gastaldon, 
Giordano, Sorozabal, Mieto i Vives.

Noè: Ezequiel Casamada 
Sra. Noè: Montserrat Torruella 
Veu de Déu: Josep Barceló J

Apib la col.laboració de l'Àssociació dels Amies de 
l'Opera de Sabadell.

Dijous 20 de febrer, a les 22 h  ̂ - 
rAuditori Fundacio Caixa Sabadellrcrd’en Font. 1 Oivendres 21 de mare, a les 21.30 h 

Auditori Fundacio Caixa Sabadell, c, d’en Font, 1

Programa: La trilogia final de Sonates, 
Op. 109-111, de Beethoven.

Sebastian Schmidt i Manette SchmidtTvioli; 
Roland Glassi, viola;
Bernhard Schmidt, violoncel.
Obres de Haydn, 
Xostakòvitx i Schubert

Diumenge 2 de marc, a les 19 h
.r^'Auditori Fundacié Câixa Sabadell, c. d'en Font, 1

--------------------------------------------------------------—

Manuel PoiiafwoliTAmparo llacruz, violoncel 
Emili Brugalla, piano 
Joan Orpella, violi; , r ^
Paul Cortese, viola; '
Francese Garrigosa, recitant.

Dissabte 22 de mare, a les 21.30 h 
TM La Farándula, c.'d'Alfons XI!!, 33

Flamenco Picassiano 
Rafael Cañizares, segona guitarra 
José de Lucia, baix, busuki 
Domingo Rodrigo, flauta, ewì, teelat 
Rosa de la Maria, cante 
Antonio Granjero, cajón, ball

VENDA ANTICIPADA

Et Carte Ingtés 902.400.222
wwv*.etcort«iftg tes.es
Centres camercials d'Et Corte Inglés

• ífomés per ais concerts de Jaume Ara gall i Juan Manuel Cañizares

TaguiUa dfl T. M. La Farándula c- d’Alfons XIII, 33. De dimeeres a di*emJres, de 18 a 20 h. Oissabtes d'11 a 13 h i de IB a 20 h.

Una tiara abana a la taquilla de i'aquipament on es fací el concert.

Org-wiaatío".

Ajuntament Diputado
Rsreelona m Generalität de Catalunya Q fUND.-\í,:<

Caixa Sabade]
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DE LA TRADICIO PAGESA 
A L'ESPLENDOR MODERNISTA
Visita ai patrimoni arquitectònic de ia Caixa de Sabadeii

Visites organitzades exciusivament per a grups

Dates
Eis matins al llarg de tô t l'any

Durada de la visita
De les 9'30 a Ies13 h

Nombre de participants
Màxim 60 persones

Recorregut de la visita
Trobada als jardins de la Caixa de Sabadeii.
A continuado es visitaran l'edifici Centrai 
i l'edifici de l'Obra Social, després el grup es 
desplaçarà a Can Deu per visitar la masia i 
ei museu d'eines del camp.

Preu
Gratuit. No están inclosos eIs desplaçaments.

Informaciô i inscriptions
Tel. 93 319 10 64 (de 9 a 14 h)

üîï

FUNDACIO
Caixa de Sabadeii
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A L'ESPLENDOR MODERNISTA
Visita al patrimoni arquitectônic de la Caixa de Sabadell

Visites organitzades exclusivament per a grups

Dates
Eis matins al llarg de tô t l'any

Durada de la visita
De les 9'30 a Ies13 h

Nombre de participants
Màxim 60 persones

Recorregut de la visita
Trobada als jardins de la Caixa de Sabadell. 
A continuado es visitaran l'edifici Centrai 
i l'edifici de l'Obra Social, després ei grup es 
desplaçarà a Can Deu per visitar la masia 
el museu d’eines del camp.

Preu
Gratuït. No están inciosos eIs desplaçaments.

Informaciô i inscripcions
Tel. 93 319 10 64 (de 9 a 14 h)

FUNDACIO
Caixa de Sabadell
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Els textos signats reflecteixen l’opinió 
personal dels autors respectius.

C arta  de I'editar

El dia de Sant Jordi d ’enguany es compleixen els vint-i-cinc anys de l’aparició del 
paper que teniu a les vostres mans. Va ser la creado, el 1978, d ’un sabadellenc 
lletraferit, Joan Cusco i Aymamí que la va emprendre com un aventura estricta- 
ment personal.

Al voltant de la revista va néixer la Fundació Amies de les Arts i de les Lletres de 
Sabadell, avui Fundació Ars. Fins al desembre de 1997, Quadern va ser una publi
cació dedicada fonamentalment a activitats sabadellenques. Més enllá del seu 
valor intrínsec, constitueix un referent d ’una bona part de la cultura d ’aquells anys, 
excloses les avantguardes.

A partir de 1998 es renova a fons I s’obre a tots els temes -idees, societat, arts, 
lletres- tractats principalment des del punt de vista deis sabadellencs, que són els 
qui hi escriuen majoritáriament. Aixó II dóna un aire especial, allunyat ja del loca- 
lisme, però mantenint les seves arrels.

Des de 1999 és dirigida per David Serrano, que ja n’havia estât co-director des 
del 1995.

Fia publicat estudis sobre Joan Oliver, l’Flolocaust, els morts catalans a Gernika, 
l’estât de la llengua catalana, Thomas Bernhard, Rogelio Saunders, Fleiner Müller, 
Jaime Vándor, Montserrat Roig, Joan Brossa, Perejaume, lorgos Seferis i Stratís 
Tsirkas.

Fli han collaborât, entre altres, Eduardo Flaro-Tecglen, Frederic Roda, Feliu 
Formosa, Max Cahner, Viceng Villatoro, Forges, Josep Ramoneda, Juan Luis 
Cebrián, Javier Marías, Juan Bufili o Anna Tortajada. Tothom des del voluntariat, 
sense cap mena de contraprestació econòmica.

Actualment la revista está en procès de consolidació. La seva difusió ha aug
mentât i alguns deis seus continguts han estât objecte de l’atenció dels mitjans de 
comunicació, des de la televisió fins a la major part de la premsa catalana.

Aixó és un gran estimul per a tots els que la fem. Pensem aprofundir en aquesta 
linia I agraïm als lectors, coMaboradors I anunciants el seu recolzament.

Manuel Costa Fernández

Des del número anterior, la revista es pot trobar també a Barcelona, 
Llibreria Catalonia i Casa del Llibre.
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TEMA: IRAQ
Lo revolto dds néts

Jordi Serrano, director Fundado Ferrer i Guàrdia

Des de fa una meses vivim una mena d ’eclosió sobre la memòria de la guerra 
civil. La revista cultural sabadellenca Quaderni hi ha ajudat molt en les darre- 
res setmanes. Ha publicat una llista de catalans desapareguts i enterrats a 
Gernika. L’impacte que ha tingut la publicació de la revista cultural sabade
llenca ha estât impressionant.

Després de 28 anys de la mort del sanguinari dictador Franco, de 26 anys de 
els primers eleccions democràtiques, de 25 anys de l’aprovació de la Cons- 
titució i de 24 anys de l’aprovació de l’Estatut, per fi, comencem a parlar dels 
tabús que afecten estructuralment les mentalitats coMectives. L’esquerra va 
proposar la necessària reconciliació, però es va equivocar en accepter un oblit 
unilateral, l’oblit deis demócrates, l’oblit de la Ilibertat.

No és veritat que si no es recorda la história, aquesta es torna a repetir, el que 
passa és que si posem el llistó baix per jutjar la história estem posant el mateix 
llistó per jutjar el que cal fer al present. I aquest perill ja és ben evident ara. Vam 
posar el llistó tan baix, tan baix, que fins i tot costa dir que cal investigar les tor
tures denunciades per Amnistia Internacional.

Una generació va patir l’episodi més sagnant del nostre país. A Rubí, per 
exemple, la població de 1939 era un 9,3% inferior a la de 1936. Tot el que va 
passar a partir del cop d ’estat deis feixistes -to t- recau sobre la seva respon- 
sabilitat i de tots aquells que la van recolzar. L’església católica, per exemple, 
encara no ha demanat perdó. Vegis la reprovable actitud d ’aquests dies de 
l’església a Navarra, per exemple. Com més trigui, més espantosos hauran de 
ser els testimonis de la seva ignominiosa actuació a la guerra i sobretot a la 
postguerra. Des de fa molt de temps espero la reacció de la comunitat católi
ca sabadellenca. “¿Jo el descregut? Precisament.” (Albert Camus)

Qué ha passât dones ais darrers mesos? Crée que l’ùnica idea clara que es 
pot tenir, és que per fi, els nets volen saber la veritat. La generació que va viure 
els esdeveniments ha viscut terroritzada i va intentar amagar els fets ais fills 
per tal que no es revoltessin i els passés igual que a ells. Els fills van viure com 
van poder entre penúries, miséries i manca de Ilibertat. Els néts s’han plantat, 
volen saber la veritat i exigeixen que les institucions siguin cohérents entre alió 
que prediquen i el que fan. Están farts de mentides, de mitges veritats, de 
silencie culpables i de culpabilització deis innocents. Com escrivia Josep Pía 
“Els veils -la generació anterior- defensen el que és. Els joves -la generació 
actual- defensen el que hauria d ’ésser.”

Els que diuen que no cal rebuscar 
al passât, que millor no fer-ho, no s’a- 
donen que l’oblit és asimétric. 70 
anys recordant amb monuments, 
homenatges, pensions, reconeixe- 
ment social, investigacions históri- 
ques, només deis feixistes. I de l’altra 
banda encara no sabem res, res de 
res. Per no saber hi ha gent, molta 
gent, que encara avui no sap on té 
enterrats ais seus morts. 50 noms de 
catalans a la revista Quadern ho tes
timonien. La major part dels seus fa
miliars se n’han assabentat per 
aquesta via.

Cal tornar la vista al passât i jutjar-lo 
amb totes les seves conseqüéncies, 
cal posar el llistó molt alt, prou alt 
com perqué siguem molt més curo- 
sos amb la nostra tendra i débil Ili
bertat. Es tracta de reparar la justicia 
fonamentada en la memòria.
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TEMA: IRAQ
Els Cowboys de l'opocalipsi

Jordi Roca i Tubau

No sé que mai cap guerra hagi portât beneficis ni benestar a cap poblé del món. 
Ans tot al contrari, ja que la poblado, en primera i última inastància, sempre n’ha 
patit les més cruels conseqüèncles: morts, fendes fisiques, psiqulques I morals 
Inguarlbles. I si a tot això, hi afegim la devastado, la guerra és el pitjor de tots els 
mais. Guerra és Igual a Immolació d ’innocents en benefici dels que la promouen. 
Cap gota de sang vessada justifica res, perqué la vida és el bé més preuat de la 
humanitat.

Exhaurit el termini imposât per Bush, Blair i Aznar—termini reiteradament modi- 
ficat, atesa la inconsisténcla de les proves aportades— , han Imposât la seva 
voluntat malgrat el clam mundial contrari a la guerra. Alxi és corn eis cowboys de 
la Apocallpsi vomiten nit i dia la mort I la destruccló a gran escala sobre l’Iraq; mort 
sense treva ni pietat. El cel I la terra, tenyint-se de rolg, serán mostrate per les télé
visons del món com un espectacle més. Dantex espectacle que emés, les vlnt-i- 
quatre hores del dia, mostraran del que són capaces les sanguinàries forces en 
benefici de l’injustlficada Interevenció.

La pau ha estât assassinada!

Al marge del més elemental sentit cornu, per primera vegada a la historia, tres 
estadistes de ben diferent condició, unint-se, han fet taula rasa fins de la majorl- 
taria voluntat del Conseil de Seguretat a favor de la no-entervencló. De res han 
servit les reiterades peticiona deis inspectors de l’ONU demanant més temps per 
a aportar proves demostratives deis arsenals de destrucció massiva. La febre 
agressiva no ha tingut aturador. Davant aquesta follia tots en pagarem les conse- 
qüéncies amb escreix. I tant que les pagarem!

De ben segur que si Iraq no fos el segon país del món més he en reserves petro- 
liferes, aquest país serla, com la majoria, un nom en el mapamundi. Mes, malau- 
radament, la riquesa atresorada en el seu subsòl ha despertat la cobdícia deis 
que volen controlar, al preu que sigui, l’energia derivada deis hidocarburs. El que 
Saddam siguí un dictador sanguinari solament és l’excusa. La veritat és tota una 
altra: dominar, al preu que sigui, aquell enclavement privilégiât.

Una altra qüestió és si de veritat té o no armes de destrucció massiva. I si les té, 
qui les hi ha proporcionades? 0  qui li ha facilitât els materials per a fabricar-les? 
És curiós que ningú no n’hagi parlât i creo que és de vital importància per a esta- 
blir quines són les véritables complicitats. Llàstima que tanta ofuscació hagl con
duit aquests tres cowboys a cometre semblant atrocitat.

Però alerta! Aquesta guerra ha despertat un sentiment de rebuix que arreu s’es- 
tén com una taca d ’oli. NO A LA GUERRA, és un clam de protesta secundat, com 
mai, per gent, partite i institucions de tota classe i condició. I és que hom no voi estar 
ni manat ni dirigit per l’imperi de l’hamburguesa. Hom voi ser Iliure i viure en pau.

Sords, cecs i muts a la més elemental salut ética, els tres cowboys en nom de la 
pau — quina pau, cal preguntar-se?— , corn si fossin déus posseïdors de la veritat 
absoluta, actúen amb total Impunitat. Déus moguts per intéresses manta vegada 
aliens ais drets dels homes. Déus que, entre medalla I medalla que el capital

sense entranyes eIs penja al pit, dicten 
la seva llei arreu del món. Així és com 
en países sorgits a cops de tiralinles 
sobre eis mapes per obra i gràcia de 
les grans poténeies — néfastes con- 
sequéncles de les guerres mundiasi— 
eis seus habitants es veuen immerses 
en la més absoluta misérla; no en va, 
despectivament, eis han denominat el 
tercer món. Mes al las! Eis països pos
seïdors de rlqueses, sobretot les del 
suból: diamants, pedres preciosas, or, 
metalls i petroli i si a aquesta llista hi 
afegim la sistemática devastació de 
les selves, constatarem que la seva 
poblaciô és la més depauperada del 
món.

I és que d ’aquella rlquesa explotada 
sense entranyes per poténeies estran- 
geres, eis véritables propietarls —el 
poblé— no en perceben res, ans al 
contrari. I eis reietons o eis dictadors 
de torn, que pel cas és igual, antlde- 
mocràticament entronitzats per les 
grans poténeies, no dubten, mal sigui 
a preu de sang, a eliminar les révoltés 
que s’oposen a l’espoli de les legiti
mes rlqueses; alxi és corn aquesta es 
converteix en arma letal per la pobla
ciô. Arma que ens mans dels explota- 
dors fins redueix les Ilibertats tribals a 
la més vergonyant miseria. Misèria 
que, en contrapartida, és doll de 
rlquesa que s’escola per la porta gran, 
montre al pais sols i resta mort I 
abandô. Rlquesa que engreixant les 
arques dels que, sense escrúpols, 
confortablement repapats en sillons 
de cuir, tenen cura dels seus Interes- 
sos al marge de la seva licitat. Aixi és 
corn arreu les guerres, resten presents 
en la major part del tercer món. 
Guerres que tot alimentant eis odis 
son cultiu dels Integrismes més exa- 
cerbats.
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Mes si bé les mégalomanies sempre son pernicioses, quan aqüestes van acom- 
panyades d ’absurds i despropôsits hom pot esperar-ne el pitjor. Què se li ha per- 
dut a Aznar a l’Iraq per anar de bracet amb Bush I Blair amb tanta tossuderia? 
Corn és possible desoir dintre I fora del Congrès la voluntat d ’aturar la guerra amb 
tanta força i convlcciè? O és que eis governants, sols pel fet de tenir la majorla 
absoluta, poden obrar en contra de la voluntat pública? No pot ser alxô un toc d ’a- 
tenciè? Si ho és, alerta! La democràcla esté en perill.

I si malauradament és alxi, siguí quin sigui el final, d ’aquesta indesitjada guerra, 
les conseqüèncles, per descomptat negatives, les patirem tots tota vegada que 
sols ha imperat una sola voluntat: l’alianga bél-llca per damunt del clam de PAU. I 
és que obviar l’abast de les manifestaclons creo que ha estât un error tant de cál- 
cul com d ’estratégia. No és bo posar-se d ’esquena al món I menys a Europa des- 
prés del que ha costat Integrar-nos-hi. Qué pinta Aznar abanderant aquesta 
desassenyada intervenció armada sobre un país del qual ni depenem ni hi tenim, 
sobre el terreny, intéresses a defensar? D’entrada, el que si que és obvi és que la 
postura d’Aznar ens esquitxará de manera negativa dins i fora de l’Unió Europea.

A partir del primer tret ja res no será igual per Espanya sobretotal continent euro
peo. No ho será perqué el govern de Madrid tot desoint les veus més assenyades, 
amb prepoténcla dictatorial, s’ha aliat amb el bándol més bel-llcista del món. 
□avant d ’aixó, sois cal preguntar-se: quin pacte secret ha establert Aznar amb 
Bush i Bair per désobéir la voluntat majoritárla del crit: No a la guerra! I posats a 
preguntar, per qué Aznar, tant descaradament fa alies amb el president dels 
EEUU, si quant aquest era governador de Texes mai li tremolé la ma a l’hora de fir
mar— més d’un centenar— de senténcies de mort? Mal aliat, aquest, a l’hora de 
posar a la balança la defensa deis drets humans, tot i que cada dia en llevar-se 
llegeixl la Biblia. I si a aixó hi afegim que Estats Units, amb la seva prepoténcla, 
está guanyant-se, arreu del món, el desprestigl moral. No ens estranyl, dones, 
que l’Integrisme I el terrorisme proliferin sense aturador allá on els seus Intereses 
hi són presents.

Després de tot aixó, el Conseil de Seguretat de l’ONU haurà quedat molt tocat i, 
el més greu absent de credibilitat. I aixó és aixi perqué els intents descarats de 
comprar els vots dels seus components a favor de l’lntervencló bélica a l’Iraq ha 
estât massa descarat per part dels EEUU. SI l’ONU és o aurla d ’esser el Hoc on és 
salvaguardi la pau I la Ilibertat del món, a partir d ’ara deixarà de gaudir de tota cre
dibilitat.

On és la Ilibertat i la sobiranla? On és si fins el veto anunciat per França ha estât 
contestât amb amenaces i sancions de tota mena? On és si fins hi tot els norda- 
mericans no s’han estât de dir que escoltarien I intervendrien les Unies telefônl- 
ques dels menbres del Conseil de Seguretat, cosa que han portât a terme amb 
total Imponitat. Davantfets corn aquests cal que prenguem concièncla del que cal 
fer, en un futur Immédiat per redreçar l’instituciô aixecada per resguardar la Pau 
al món.

SI tots els pobles segons diu la carta de les Nacions Unides han de ésser lllures 
i tota persona pot professer la religió que li plagui, a què ve aquesta malsana radi- 
calltzació de voler un sol model de civllitzaclô: la del Mac Donal. Jo no vull pensar

corn eIs americans i no em plau ni 
menjar corn élis ni la seva cultura de 
far-west. I menys em plau combregar i 
plegar-me al seu xantatge permanent.

La postura d ’Aznar, dintre i fora de la 
Moncloa, fa tuf de pèssim estadista. I 
deslleial amb la prôpia Constituclô, 
només li plau el poder pel poder. La 
seva allneacló amb Bush no fa altra 
cosa que posar en perill el treball fet 
des de la consecució de la democrà
cla a casa nostra en pro de la pluralitat 
del país. Aznar, amb la seva actitud 
ens esté abocant a una involució difícil 
de frenar tant a la península corn a 
Europa. Avui més que mal cal que ens 
unim per a frenar aquest front antlde- 
mocràtic i, tot fent bons eis versos del 
poeta Joan Vinyol, versos acunyats en 
temps dificils constatar-ne, malaura
dament, la seva vigèneia: “Absurd una 
ventada matant un ble quant tot dema
na Hum"

Alerta, la nostra democrácia resta 
amenaçada! I dels fills de mare que 
morirán en el conflicte, Aznar i eis seus 
delfins devant el món en serán eis res
ponsables.

No obstant aixó, cal que ens pregun- 
tem quina es la postura del rei devant 
aquest greu conflicte perqué, vol- 
guem o no, en tenim un de rei. O és 
que el rei solament ens ha de servir 
per presentar actes o efemérides on la 
seva opiniô I compromis no contin per 
res.
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TEMA: IPAQ_____________
L'Iraq, un poblé d'entrequerres

Joseph M. Freixes

El que avui coneixem com l’Iraq és una àmplia zona desèrtica al bell mig del 
Pròxim Orient, un dels espais amb més historia I bressol de molt diverses civilit- 
zacions. Les valls dels rius Tigris i Èufrates han aplegat a redòs seu diferents cul
tures des de l’antiga Mesopotàmia a Tactual República iraquiana. El terme 
“mesopotàmia”, en greg “entre rius” exemplifica la importància de les dues grans 
currents fluvials de la zona, que configuren un espai de terra fértil que va veure 
néixer les primeres ciutats. EIs jaciments arqueolôgics més antics daten les pri- 
meres comunitats agràries mesopotàmiques al voltant del 4000 a.C.; a partir d ’a- 
questes petites societats sedentàries es produirà Tanomenada “revolucié urba
na”, és a dir, el sorgiment de les ciutats I de les primeres societats “estatals”. 
Estem, dones, davant del naixement de les primeres societats modernes, amb 
una barreja de cultures que s’aniran succeint, una darrera d ’altra I en pugna 
constant, des dels sumeris als babilénics, amb colonitzacions gregues, roma
nes, àrabs, i fins i tot mongols (el saqueig de Bagdad perpétrât pels exèreits del 
nét de Genguis Khan, Tany 1258, va significar la destruccié total de la ciutat i la 
fi del califat abbàssida) que han perfilat, amb el pas dels segles i dels mlMenis 
una de les zones més inestables i en permanent conflicte de tota la humanitat.

L’arribada dels àrabs acabà per centralitzar en Bagdad un territori amb una 
importància cabdal corn a punt de convergèneia de les rutes comerciáis terres
tres a l’Orient, que arrenca ja dels temps mesopotàmics. A partir del segle XV, 
però, ja durant Tocupació otomana, la zona no será més que una provincia del 
vast imperi ture, en expansió franca cap a Europa, després de la conquesta de 
Constantinoble, Tactual Istambul, Tany 1453. És durant TEdat Mitjana que es 
configura a tota aquesta zona de domini musulmà un tipus de societat ben dife- 
rent a l’europea. Mentre els diferents estats europeos comencen la feudalitzaoió, 
els territoris sota domini islàmic presenten una natura tribal, fraccionada en 
clans, amb una organització social ben diferent a l’europea, on els mitjans de 
producció (terra, betià, estris per llaurar, etc) sén en mans de la comunitat. 
L’Islam actúa corn a èina bàsica de la submissié de la poblado al poder estatal. 
Així dones, en aquest tipus de societats, els mitjans de producció no es privatit- 
zen mai, i Toligarquia no evoluciona socialment cap a la creació d ’una burgesia 
ni econémicament cap al capitalisme, a diferéncia del que succeeix en les 
societats europeas, de tipus feudal.

La derrota soferta per Timperi otomá a la I Guerra Mundial (1914-1918) va pro
vocar la fragmentado del seu imperi, que va quedar en mans de les poténdes 
vencedores del conflicte, essencialment Gran Bretanya i Franga. Va ser, dones, 
un país europeo, Gran Bretanya, Tencarregat de gestionar i administrar el que 
avui coneixem com l’ Iraq, implantant els principis del colonialisme. La creació 
d ’una monarquía hereditária i un govern representatiu, sota control británic fins 
a la independéncia iraquiana de 1932, va capitalitzar la vida política d ’un país 
que va ser forjat amb tiralínies, com la resta de países del Próxim Orient, seguint 
els intéressés europeos. Les fronteres del nou estât iraquià, dones, varen ser 
dissenyades seguint Tesquema d ’explotació deis pous de petroli i no tenint en 
compte la tradicional estructura tribal de la societat musulmana. D’aquesta

manera s’intentà aplegar sota un 
mateix país i amb un mateix govern, 
d ’estil europeo, diferents pobles, 
históricament enfrontats: xiítes, majo- 
ritaris, i sunites.

La história de TIraq al segle XX gira 
clarament al voltant del petroli. 
Encara avui és el segon país del món 
en Textracció petrolífera, i les Iluites 
pel control directe o indirecte d ’un 
país he en aquest auténtic motor de 
Teconomia mundial contemporánia 
han capitalitzat Tevolució d ’una 
societat avesada a la guerra. A les ja 
difíciis relacions internes entre la 
societat iraquina, diversa i sovint 
enfrontada religiosament i étnica, s’hi 
afegí la creació de Testât d ’Israel Tany 
1948 com a punt de crispació i de 
tensió entrent un estât clarament ene- 
mic. Les successives derrotes àrabs 
en les diferents guerres contra Israel 
contribuirán decisivament a Tenforti- 
ment d ’aquest odi vers la població 
jueva. D’altra banda, les anades i vin- 
gudes de TIraq vers la proximitat amb 
la URSS durant la guerra freda aca
ben Tany 1979, amb Tarribada al 
poder de Saddam Hussein, que es 
feu amb el control del partit Baas, i 
començà Tallunyament iraquià de les 
directrius de Moscou. Aquest fet, i la 
guerra d ’aquest pais contra l’ Iran de 
la revolució islámica xiïta de Khomeini 
(1980-1988), va afavorir Testreta 
coTlaboraciô entre TIraq de Hussein i 
els Estats Units de Ronald Reagan, 
atesa Texistèneia d ’aquest enemic 
comù, l’Iran xiïta.

Els Estats Units, dones, van ser els 
principals avalistes de la controverti
da figura de Saddam Hussein, que va 
convertir la república en una dictadu
ra ferotge en constant enfrontament
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amb la població kurda del nord, xiïta i 
aliada de l’lran. D’aquesta manera, els 
sunites, minoritaris a l’lraq, arribaven 
al poder de l'estât, sotmeten a la 
població xiïta, majoritària al país. El 
final de la guerra, l’any 1988, va fer 
canviar el sistema d ’aliances, i l’ex- 
pansionisme iraquià cap al golf pèr- 
sic, amb l’ocupaciô d ’un estât sobirà 
corn Kuwait, el 1990, va significar l’ini- 
ci de la Guerra del Golf.

Avui, Saddam Hussein és l’enemic a 
batre per part dels que varen avalar-lo 
en els seus primers anys corn a rais 
(en àrab, el cap de l’exèrcit Islàmlc) 
iraquià. Mentrestant, una societat que 
ha viscut en conflicte permanent des 
de la creació de l’estât contemporani, 
és débat entre un poder tirànic, a ulls 
occidentals, corn el que exerceix 
l’Iraq sobre la seva prôpia gent, i els 
intéresses anglo-americans, entestats en crear un poder a l’estil occidental al 
bell mig del Prôxim Orient. En realltat, des de la calguda de la Unió Soviética 
(1991), i la desaparició d ’un dels poders en aquesta bicefàlea que dirigí el món 
des de la fi de la II Guerra Mundial (1945), ha deixat via Iliure al que la política 
de dissuaciô havia aconseguit evitar: la Implantaciô d ’un ordre mundial únic. 
L’hegemonia, dones, dels Estats Units suposa un perlll evident a la convivéncla 
i a l’exlsténcla mateixa de la diversitat en les societats humanes; els menysteni- 
ment del paper dirigent i moderador de les Naclons Unides, que ha permés la 
consecució de la que mediàticament s’ha anomenat II Guerra del Golf, no ha fet 
més que palesar l’arrogància I la perlllositat d ’un estât que ha iniciat una nova 
era en les relacions internacionals.

La distància de la guerra a casa
La població d ’origen iraquià resident a Catalunya no és massa nombrosa, 

sobretot entrent la Importàncla de la població magrebina o d ’origen sud-ame- 
hcà. Tanmateix, la comunitat iraquiana de Barcelona no ha parat de créixer en 
els darrers vint anys, segons ens comenta en Hanza, un iraquià que fa més de 
10 anys que viu al barri del Raval de Barcelona. Malgrat tenir un nivell d ’estudis 
que a l’Estat espanyol significarien estar en possessió d ’una titulaciô mitjana, ha 
compaginat diverses feines sempre dins del món de la construcció, en catego
ries laboráis baixes. En Hanza creu que la guerra a l’Iraq respon ùnicament I 
exclusiva ais Intéresses occidentals pel control de la producció del petroli. 
Recorda que les ingeréncles de les poténcles occidentals a conflictes dins del 
seu país mai han estât pel bé de la població Iraquiana, sinó per servir els Inté
resses de les naclons que hi han intervingut. Hanza comprèn la poca coopera- 
ció que, segons ell, està donant la població xiïta als EUA en aquesta guerra, atés 
que, tot i tenir en Saddam Hussein un ciar enemic, no s’oblida fàcilment el paper 
del americans en el trenca-closques del Próxim Orient, corn a garant dels inté
resses d ’Israël a la zona.

En Tarek és un altre membre d ’aquesta comunitat Iraquiana resident a 
Barcelona. Corn en Hanza treballa al sector de la construcció, tot i que al seu 
pais havia estât membre directiu d ’una empresa de serveis. En Tarek és defineix 
corn un exiliat politic, tot i no tenir-ne I’estatus reconegut, ja que es declara ene
mic de Tactual régim de Saddam Hussein, motiu pel quai, segons ell, es va 
veure forçat a abandonar el seu pais i marxar cap a Europa. La seva visió de la

guerra és semblant a la d ’en Hanza, 
però els seus sentiments són contra- 
dictoris perqué, tot i ser més bel-lige- 
rant contra el govern de l’Iraq que el 
seu compatriota, està convençut que 
el final del conflicte no durà res de bo 
pel seu país. Tarek recorda que als 
anys setanta la vida a l’Iraq estava en 
uns nivells de benestar envejables 
pels seus veins al Próxim Orient, un 
nivell de vida que la successió de 
conflictes ha malbaratat fins a con
vertir l’Iraq en un país on, en paraules 
seves “és més fácil morir que viure”. 
Està convençut de la derrota final ira
quiana, I pensa que el que ha passât 
a TAfganIstan hauria de ser un exem
ple del que no s’ha de fer a l’Iraq que, 
amb to orgullós, comenta que sobre- 
viurà a Saddam. Un punt de la con
versa que crida més Tatenclô als nos- 
tres ulls occidentals és el dubte obert 
que en Tarek palesa amb una hipoté
tica implantaciô d ’un sistema de- 
mocràtic al seu pais. La democràcia, 
diu, és un “ invent” occidental que no 
serà efectiu en una societat musulma
na, amb una escala de valors i una 
estructura ben diferent de l’europea. 
Ho veurem.
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Esperont ds bàrbars

Albert Andrade

Aquests dies de fat sinistre em vénen 
a la ment molts pensaments, reflexions 
i, sobretot, retrets provocats per I’atac 
a Iraq. No pretenc aquí expressar-los, 
ni fer una anàlisi exhaustiva de les 
seves causes, ni repetir per enèssima 
vegada tots els arguments, alguns 
més encertats que d ’altres, donate 
contra la ignominia d ’aquest atac. Sóc 
home de lletres i fer que les lletres par- 
lin és el que pretenc; considero que 
aquesta ha de ser la meva manera 
d ’expressar els sentiments de repulsa, 
d ’impotència, d ’esperança, de desà-

nim, de fàstic, d’Indignacló, i de tantes 
altres menes que, com ais meus, 
envaeixen l’espeht, l’inteMecte i el cor 
de molts clutadans.

De manera involuntària I gairebé ine
ludible, la meva memòria ressegueix 
lectures, records i passatges estimats, 
qui sap amb quina intenció oculta, i 
estranys mécanismes d ’associació 
estableixen paraMelismes entre es- 
crits del passât I fets presents.

En època de Pèricles, quan la Gue
rra del Peloponnès enfrontava els

grecs, Tucidides, malgrat haver nas- 
cut ciutadà d ’Atenes, va donar una 
Hipó d ’Imparclalitat, només pretesa 
avui (¿tant hem retrocedit els ùltims 
dos mil cinc-cents anys?), en donar
nos una visió límpida de l’impehalisme 
atenès. No pue deixar de sentir res- 
sonàncies actuals en l’Intercanvi 
d ’ambaixades entre els habitants de 
l’ilia de Melos i els atenesos quan 
aquests ùltims els assetjaven:

X C II .  M H A . K a l -nSc; ijjiîv  SouXeO-
aai, ôaTTep Kal ûpîv

X C II I .  A 0 .  “O x i Î^ ÎV  ^èv TCpÒ ToO T(i SElvÔTttTa TTa0EÎV 

ÛTtaKoOaai &v y^voiTo, î^pEÎç 8é pi) SiacpSEtpavxEÇ ûpa<; Kcp- 
SatvoipEV &v.

X C IV . M H A . “H oxe aè f|OU)(tav Syovxaç cpiXouq
pèv EÎvai àvxl TtoXEpíov, ^uppá)(ou<; Sé pr)5Exép<»)v, oôk &v 

SÉ^aioBE;
X C V . A 0 .  OÔ yàp xoooOxov fipSq 3XaTixEt ùpSv

8oov f| (piXia pÈv ào0EVElaç, xò 5è pîaoç 8uvàpEa>ç TiapàSEiy- 
pa xoìc; àpxopévoiç 5T)Xo6pevov.

Melis. -  ¿I podría èsser en interés nostre que fóssim esclaus, 
i en el vostre que fóssiu els amos?

Atenesos. -  Si, perqué vosaltres sotmetent-vos us estalviari- 
eu un desti molt terrible, I nosaltres no destruint-vos hi guanyari- 
em.

Melis. -  LIavors, ¿no acceptarieu que, mantenim-nos neu
trals, fóssim amics i no enemies, però sense èsser aliate ni dels 
uns ni dels altres?

Atenesos. -  No, perqué la vostra hostllitat no ens perjudica 
tant com la vostra amistat, que els nostres sùbdits Interpretarien 
com un signe de feblesa, mentre que el vostre odi seria per a ells 
una prova palesa de la nostra potència.^
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Quan sentó les paraules que escupen les llengües 
vipérines de dihgents mereixedors de la damnatio 
memoriae més absoluta parlant de guerres preventi
ves, de preservació de la seguretat, de raons huma- 
nitàries I d ’operacions anomenades “alliberament”, 
em vénen ganes de cridar una altra vegada l'adverti- 
ment als troians que posà Virgili en boca del àugur 
Laocoont per tal de prevenir-los dels dànaus, eis 
grecs, i del cavall de fusta que aquests havien deixat 
a les portes de Trola:

...“o miseri, quae tanta insania, dues? 

creditis auedos hostis aut dia putatis 

dona carere dot is Danaum? sic notus Vlixes? 

aut hoc indusi Ugno occultantur Achiui 

aut haec in nostros fabricata est machina muros, 

inspectora domos uenturaque desuper urbi, 

aut aliquis iatet error: equo ne credite. Teucri, 

quidquid id est, timeo Dañaos et dona ferentis. ”

Malfieu-vos d ’aquells les accions dels quais ja us son prou 
conegudes.

Desconec qui ha encunyat l’expressiô PAX AMERICANA, 
però fa referència de manera molt clara al periodo de la histò- 
ria de Roma que va des de la instauració de l’imperi per part 
d ’Octavi August fins a finals del segle II dC, conegut per un 
perllongat periodo de “pau”, la PAX ROMANA. La identificació 
és encertadissima; els romans havien imposât el seu domini 
sobre tot el món conegut i és limitaven a sotmetre amb atacs 
preventius els focus de resistència que gosaven posar en 
perill la seva hegemonía. En aqüestes circumstàncies Cornell 
Tàcit, historiador romà posava en boca del cabdill brità 
Calgac (és paradoxal que fos un habitant de la Gran Bretanya 
qui ho faci) les paraules següents:

“ ...et infestiores Romani, quorum superbiam frustra per 
obsequium ac modestiam effugias.

Raptores orbis, postquam cuncta vastantibus defuere 
terrae, mare scrutantur: si locuples hostis est, avari, si pau
per, ambitiosi, quos non Oriens, non Occidens satiaverit: soli 
omnium opes atque inopiam pari adfectu concupiscunt. 
Auferre, trucidare, rapere, falsis nominibus imperium; atque 
ubi solitudinem fadunt, pacem appellant.

“Oh malaurats ciutadans, ¿quina és la vostra follia? 
¿Creieu que ha fugit l’enemic o penseu que hi pugui 
haver cap ofrena deis dànaus senso traidoria? ¿És 
aixi que us és conegut Ulisses? 0  dins aquesta fusta, 
redosos, s’oculten els aqueus, o és una máquina que 
bastiren contra els nostres murs per espiar-nos les 
cases i caure’ns a plom damunt la ciutat, o escondeix 
algún ardit. No us flou d ’aquest cavall, teucres. Sigui 
com sigui, temo els dànaus, fins quan aporten ofre- 
nes!^

“ ...i més furiosos els romans, la supèrbia deis quais no pots 
defugir ni amb deferéncia ni amb submissió.

Rapinyaires de tot món, quan els han faltat terres per devas
tar, s’han llançat a mirar el mar: si l’enemic és rio són cobdi- 
ciosos, si és pobre, pretenciosos, no els pot sadollar ni l’orient 
ni l’occident: són els ùnics de tot el món que ataquen amb 
igual interés les riqueses i la pobresa. Conquerir, degollar, 
robar, a tot aixó II donen el fais nom d ’imperi, i on provoquen 
un desert, l’anomenen pau.’’^

'Tucidides, Historia de ia guerra dei Peioponès, ilibre V, capitois XCii-XCV.
Traducció de Jaume Berenguer Amenos. Fundació Bernat Metge, Barceiona, 1970 

^Virgiii, Eneida, cant ii, vv. 42-49. Traducció de Miquei Doiç. Fundació Bernat Metge, Barceiona, 1972 

^Tàcit, Agricoia, capitoi XXX.
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Tí xeptpévou^e cttì̂ v àyopà cmva6pot0|i¿voi ; 

EIvoi ol Páp^apoi và <p0áaouv cr̂ pcpou

¿Qué esperem a la plaça tanta gent reunida? 

DIu que eis bàrbars avui serán aquí.

Tutti pécra oxf|v I ôykXtito pià tétoia ànpol^ia; 
TÍ Kà0ovt’ ol lopcX^nKol koI 6èv vopoOetoOve;

Tiotl ol pàpPapot 6à «pOàoouv ofipepa.
Tl vôpouç mà 0à Kôpouv ol I üykXtitikoI ; 
Ol 0àppapot aév EX0oi)v 0à vopoOetfjooüv.

¿De qué ve al Senat aquesta inacció? 
¿Per qué seuen els Senadors i no legislen?

És que els bárbars arribaran avui.
¿Per qué han de fer liéis ja els Senadors? 

Les dictaran els bárbars quan vindran.

- Fiati Ô a&tOKpátfi>p paç tóoo Kp<at oriKéOrit 
Kal KáOetai <rrf^ nôXecoç tf|v tnó peyáXti itóXr\ 
otóv 0póvo &távco, ènionipoç, <popÆvtaç tf^v Kopéva;

Tiatl ol 0áp3apoi 0á <p0áaouv ofipepa.
K i ó aútoKpátttjp jTEpipévei và 5ex0et 
tóv ápxTjyó toüç. MóXicrta ¿tolpaoe 
yiá vd tóv 5éoei piá jiepyapnvrj. ‘Eicel 
tóv lyç>asfc tltXoix; noXkoóq ki óvópata-

Tiatí ol 5üó paç ôjtatoi k* ot npaltopcç è̂ yf̂ Kav 
afuiepa p¿ riç  kôkkivcç, tèç Kevtrjpéveç tôyeç*

ytotl PpaxtôXia t^peatxv pâ tôcrouç àpeOôortooç, 
icol 5axtüXi5ia pè Xapnpà, yixiJ.tcnepà crpapàySia* 
yiotl và ntàoouv o^pcpa noXùttpa pnaotoOvia
p’ àcn^pia Kal paXó^ata lictaicta cncaXiypéva;

Tutti ol ^àp0apot 0d q^aroov cr^pepa’
Kol tétoia npàypata Oopitôvouv toùç ^op^dpooç.

Tiotl k’ ol S^ioi pôtopeç 5èv Êpxovtàt oàv jtàvto 
và PyàXXoüve tovx; Xôyooç toüç, và JtoOve tà SiKd toix; ;

Tmtl ot Pàppapoi 0à ç0àaouv ot̂ pcpa*
Kl aûtol (kpuoOvt* eixppàSeia; Kal ôtiptiyoplfiç.

Tiotl v’ àpxfoti povopiftç aòtfj àvt|ouxla 
K* crûyxixnç. (Tà ìipócrcoiia tí aopapà noò èylvav). 
Tiatl àSeiàCouv ypliyopa ol ópópoi k’ fj «Xatécç,
Kl óXoi yupvoOv otà OKltia tooç noXù ofuXXoyiopévoi :

Fiati' èvùxtoxjs K* ol PàpPapoi 5èv f)X0av.
Kal pepiKol 6<p0a0av àn‘ tà cróvopa,
Kol elnave Jttix; Pàpjktpoi nià 6èv iwàpxouv.

Kol t&pa t i 9à yévoi îe xoDplç Poppàpooç.
Ol fivOpûWîoi aótol f̂ ofav ptà KÓROia Xôoiç.

¿Per qué l’Emperador se’ns ha llevat tan d ’hora 
i és a seure al portal més gran de la clutat, 
dait del tron, revestit I portant la corona?

És que els bárbars arribaran avui.
I el nostre Emperador creu que ha de rebre 

llur cap. I fins i tot té préparât, 
perdar-l’hi, un pergamí. Allí II ha escrit 

una lllsta de títols I de noms.

¿Per qué els nostres dos cénsols i els pretors van avui 
amb les toques vermelles, les toques recamades?

¿Per qué porten braçals amb tantes ametistes 
i anells amb espléndidas, cristaMInes maragdes? 

¿Per qué han près avui uns bastons preciosos 
amb tot de plata I or cisellats de má mestra?

És que els bárbars arribaran avui;
I tot aixé són coses que fascinen els bárbars.

¿Per qué els bons oradors no han vingut com sempre 
a engegar llurs discursos, a dir el que d ’ells s’espera?

És que els bárbars arribaran avui; 
i són gent que els empipen retoriques i arengues.

¿Per qué ha comengat de sobte aquesta angúnia 
i aquest renou? (Oh, com s’han allargat les cares!) 

¿Per qué es bulden de pressa els carrers i les places 
i tothom va tornant a casa molt pensívol?

És que s’ha fet de nit i els bárbars no han vingut.
I uns homes arribats de la frontera 

Han dit com ja, de bárbars, no se’n veuen enlloc.

¿I de nosaltres ara qué será sense bárbars? 
Aquesta gent alguna cosa bé resolla.''

Barcelona. En temps de guerra

“ K.P. Kavafis, “Espérant els bárbars” a Poemes. Traducció de Caries Riba. 
Barcelona, 1977
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Semblança:

filbert Boodo i Cos
Pere Font i Grasa

Quant el lector comenci a llegir 
aquesta edició de QUADERN la 
guerra de l’Iraq potser s’haurà aca- 
bat, 0 potser encara s’haurà 
engrescat més i més recollint dels 
camps de combat milers de morts.
Preguem perqué tant de bo sigui 
curta. L’autor d ’aquesta SEM
BLANÇA voi advertir que l’entrevis- 
ta es va ter el dilluns 24 de març i 
transcrita els dos dies següents; es 
a dir, entre el quart i el sisé dia des 
del començament de la contesa 
bèMica.

Tot plegat ens porta a dialogar 
amb el jove sabadellenc de Can 
Rulli, l’Albert Boada i Cos, 23 anys 
d ’edat, estudiant de Sociologia, 
que ha aparcat la carrera universitaria per atendre els molts afers dins l’associa- 
cionisme ciutadà de participació social i cultural que el tenen ocupat, al marge del 
seu treball com a fuster.

És actualitat la gran mobilització de ciutadans d ’arreu del món que han intentât 
aturar la guerra mitjançant manifestacions de protesta que han tingut gran impac
te mediátic. De manera especial a Catalunya i a Espanya, on el carrer ha tornat a 
reviure una extraordinària afiuència de persones de tota edat i condicio que han 
volgut demostrar al món que una cosa és la voluntat d ’un govern majoritari i una 
altra ben diferent la postura contraria i conjunta de totes les forces opositores; les 
quais s’han vist recolzades per milions de persones sense color politic définit. 
Gernació humana que voi que sigui respectada la voluntat expressada des del 
máxim organisme internacional com es l’ONU. Unes Nacions Unides que s’han 
vist sacsejades per la persistent pressió del govern d ’Estats Units i els seus aliats 
Regne Unit i Espanya, que des d ’un primer moment es mostraren disposate a ata
car l’Iraq més enllá de la postura de Franga, Alemanya, Rùssia, Xina, que no van 
poder-hi fer més que doldre’s d ’una guerra iniciada el 20 de marg .

Fortament criticada i contestada al carrer i ais mitjans de comunicació no afins, 
l’actitud bel-licista del govern de José M- Aznar ha provocat, conjuntament amb 
el premier británic. Tony Blair, una clara ruptura de la Unió Europea, que si en 
matèria de política internacional intentava consolidar també una ‘‘política comuna” 
ara s’ha vist empesa cap a un futur que I’ afebleix com a potencia col-lectiva.

L’Albert Boada va ser a l’Iraq durant la darrera setmana de desembre del 2002 i 
uns quants dies del gener d ’enguany. Es per tant un sabadellenc que va copsar 
I’actualitat d ’un pais situât a 3.800 quilómetres del Vallès en els mesos prévis al 
greu conflicte créât per la invasió de les tropes anglo-nordamericanes.

Corn va sorgir I’ añada l’ Iraq ?
Vaig anar-hi integrant-me dins de la 

cinquena delegaciô espanyola que 
des de fa molt de temps Iluita per 
alleugerir l’embargament de sancions 
que es ve aplicant des d ’abans de la 
guerra del 1991. Gràcies en part a l’es- 
forç de nombrosos grups pacifistes 
d ’arreu del món, el bloqueig s’havia 
anat suavitzant. Ens van donar tot 
tipus de facilitats per entrar al pais, hi 
ho férem des d ’Amman, la capital de 
Jordània, essent les ciutats de 
Bagdad i Basera el desti final de la 
visita. Des de molt jovenet sempre he 
tingut interés per les coses d ’Orient. 
Considero que dins de l’anomenat 
món occidental hi ha un desconeixe- 
ment important de la cultura oriental. 
Des d ’aquest costat, mai no s’ha fet 
res per entendre’ls i més aviat se’ls ha 
chminalitzat; és allô tan antic corn 
injust d ’adjudicar als pobles descone- 
guts els qualificatiu de “pobles bàr- 
bars”. I és per canviar aquest fais con
cepta pel qual estem Iluitant des de
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restudi i el coneixement exhaustiu 
de la realltat.

Des del món occidental sempre 
s’ha vist com una zona en con- 
flicte permanent.

Pròxim Orient sempre ha estât 
un terreny molt disputât. Des de la 
colonització de l’Imperi Britànic 
fins totes les guerres provocades 
per Israel corn a elx central del 
genocidi amb els palestins. No 
podem oblidar que la recent gue
rra d ’AfganIstan també fou una 
excusa per tal que Estats Units 
récupérés l’hegemonla perduda 
després d ’abonar la révolta dels 
talibans...després enemies afe- 
rrissats. El problema principal és 
que al llarg dels anys la Informa- 
cié que ens arriba des d ’aquests 
països és esbiaixada, manipulada 
directament pels diplomaties.

Corn qualificaries les intencions clares que ha tingut Estats Units per anar a 
la guerra?

Hi ha una raó principal en la salvaguarda de l’elx regional que configura Israel, 
un aliat principal al qual Estats Untis protegelx per raons estratégiques I econo
miques. Un altre fet és la politica interior de Bush que en matèria econòmica 
pateix una davallada des de fa tres anys. Cai sortir-ne per Imperatine de la doctri
na economicista keynesiana i per assolir més recursos energétics. També per un 
dar gir encara més cap a la dreta després de l’atemptat de ri1  de setembre. 
Aquest fet va provocar l’ascens dins l’adminlstració Bush dels anomenats “fal
cons” beMIcistes, en especial del Secretan de Defensa Rumsfeld. A tot plegat 
encara hi podriem afegir un problema de competitivitat comercial al món àrab, on 
hi ha dos països emergente que cada cop tenen més penetració: Xina i l’Iran. Per 
ùltim, barrar el pas d ’una manera contundent a la potencialitat de la Unió Europea 
que intenta competir en mercats tradicionalment nordamericane.

Pot dir-se que l’atemptat de l’11 de setembre del 2001, amb l’enderrocament 
de les torres bessones fou l’excusa per accelerar i refermar aquest nou ordre 
hegemonic?

Creo que sí. Aquell lamentable atemptat va accelerar el procès beMIcista que 
pot provocar una modiflcació territorial al Pròxim Orient traient de l’escenah altres 
dictadores. Creo que hauria passât igualment sense l’atemptat, però potser més 
a poc a poc i sense l’estridència de la guerra oberta. Arran de ri1  de setembre hi 
ha com una mena de “cop d ’estat” a la Casa Bianca I guanyen les tesis dels fal
cons que aprofiten per guanyar-se la confiança de la població civil a la vista de 
l’atac a les torres bessones.

Pariem d’altres details de la visita durant les vacances de Nadal. Quins con
tactes váreu tenir ?

TInguérem contactes amb la població civil. A un hospital de Bagdad encara 
guareixen ferides provocades pel urani empobrit precedent de la guerra de 1991. 
És una de les regions del món amb més malaits congènits de leucèmia, que ha 
augmentât un 300 per cent; I altres càncers, més d ’un 40 per cent. Els falta mate
rial i medicaments per atendre els pacients. El bloqueig internacional impedelx 
duu a terme les tasques pròples de la medicina avançada que abans es practl-

cava en els hospitals iraquians. També 
a un altres hospital de la ciutat de 
Basera, zona més afectada per la gue
rra del Golf, on encara es calcula que 
hi pot haver-hi 500 tones d ’urani 
empobrit, segone dades de l’ONU. No 
se’ls permet entrar segone quins estris 
0 grans aparells mèdics perqué al- 
guns d ’ells es considera que poden 
transformar en elements susceptibles 
de transformar-se en arma per la gue
rra...Segone Informe conegut de l’an- 
terior coordinador del programa 
humanitarl de les Naclons Unides, 
Dennys Halllday, la mortandat infantil 
fins als 5 anys d ’edat es d ’unes 7.500 
criatures cada mes, una majoria s’hau- 
rien salvat de disposar de la tecnolo
gia mèdica usual a països del primer 
món, com ara Espanya. I que des de I’ 
Iraq tantes vegades han vingut récla
mant. El ministre de Sanitat ens va 
explicar tots aqueste details I la situa- 
ció crítica. Iraq és un país orgullos 
d ’haver rebut un premi de la UNESCO 
per l’esforç d ’alfabetitzacló portât a 
terme durant molts anys. El ministre de 
Comerç ens dona details de les cartl- 
lles de raclonament d ’aliments que 
estipula 1.100 calories diàries (segone 
Nacions Unides hauria de ser 2.500 
calories-dia),després de la guerra I en 
2300 actualment. Abans de la guerra
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del Golf s’havien assolit les 3500 calo
ries i sense racionament de cap mena. 
Per últim, visitàrem el refugi AI-MiriMa, 
on segons dades de les Nacions 
Unides van morir 408 nens, nenes i 
dones en ser bombardejat l’any 1991.

Són les imatges que vam veure el 
diumenge 23 de marg en el “30 
mi nuts’’ de TV3. Refugi que el régim 
de Sadam Hussein mostra a tots els 
visitants oom a prova sagnant dels 
“danys col-laterals’’ provocáis per les 
bombes nordamericanes l ’any 1991. 
L’Albert Boada mitjançant elsuport de 
l ’Assemblea de Joves de Sabadell va 
presentar al Casal Rere Quart l ’expe- 
riéncia viscuda durant la visita. 
Formant part de la “Coordinadora: un 
altre mon és possible’’, integrada per 
nombrases entitats sabadellenques, 
ha ofert conferències a les escoles I 
instituts, corn ara: Escola Industrial, 
Pau Vila, Sant Nicolau, Escola Pia, 
escoles d ’adults

Com entens la postura del govern 
del PP davant la guerra?

L’entenc com a definició de la nefas
ta política exterior espanyola. Davant 
la possibilitat de fer una acciò comuna 
amb la resta de países europeos, que 
es la pretensió de Franga i Alemanya 
per tal de formar un bloc que en un 
moment donat pugui parar-li ais peus 
ais Estats Units, Espanya se’n desmar
ca i es posa al costat del Regne Unit, 
més escéptic que mai que ni tan sois 
accepta l’euro com a moneda.... 
S’afebleix de passade l’OTAN i es des
virtúa tota possibilitat de fer funcionar 
corn cal l’ONU. Segons alguns comen- 
taristes, Espanya fa el paper de “vasa
llo del señor feudal" i opta per no tenir 
política exterior pròpia. S’apunta al 
carro de treure’n rédits económics a 
canvi d ’estar subjecte a les decisions 
del “senyor amo”.

Aquesta actitud ha provocat el 
rebuig general expressat en mani- 
festacions mai vistes. Una reacció 
més natural en esséncia que no 
fomentada pels politics ?

En bona part és de consciència indi
viduai i que ha conduit el mòn intel-lec- 
tual i els mitjans de comunicaciò que 
han jugat un paper fonamental demos-
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tränt el poder que teñen. Malauradament aqüestes circumstáncies no s’han donat 
en altres guerres, pensó en la més próxima d’Afganistan, o bé lugoslávia. La socie- 
tat en general sol dividir les guerres en “justes” o “injustes". Tots aquells que creiem 
en el pacifisme i en la pau considerem que mai no hi ha cap guerra justa.

Per tot plegat sembla com si Sadam Hussein no tingui part de culpa en el con- 
flicte?

Dues raons fonamentals: Mantenir el petroli nacionalitzat, la qual cosa no agrada 
al món occidental i d ’altra banda culpable de ser un país des de sempre bel-lige- 
rant amb l’existéncia de I’ estât d’Israel. Considero que s’ha mentit molt descarada- 
ment sobre les resolucions de les Nacions Unides de l’any 1998, que el cap d’ins- 
pectors de NN.UU. d ’aleshores, Scott Ritter va deixar ben ciar que l’Iraq havia com- 
plert tot el que se’ls exigia, havent-se désarmât amb més o menys temps de les 
armes prohibides. Ha complert les 14 resolucions, inclosa la 1441. Grec que s’ha 
mentit molt i que als actuals inspectors se’ls podia haver permès de continuar la 
tasca un quant temps més. Tornant al principi, pensó que al llarg dels anys hi hagut 
un excès de manipulacié. S’han cornés greus errors, corn ara presentar al mon 
occidental corn a “dimonis” determinados biografies. Els anys 80, recordem, Sadam 
Hussein era el gran president laic al quai calia recolzar per véncer al “dimoni” 
Jomeini, el seu vei de l’Iran, dictador i religiös ultra. Si la invasió actual fos per aca
bar amb l’ara “dimoni” Sadam Hussein, no cal dir que tots els països àrabs están 
plens de dictadors. No es cap descobriment

Avui, 24 de març, som al quart dia de la guerra: T’atreveixes a fer un pronostic?.
No si val a fer un pronostic perqué no séc futurôleg —somriu— . És ciar que la 

força invasora aliada és de proporcions devastadores capaç d’acabar amb la 
capacitat guerra de qualsevol pais. Pot torbar-se amb una resisténcia que provoqui 
morts i que corn va succeir al Vietnam en rebre eis féretros les families canviïn la 
seva opinié. És aquella coneguda frase: “Si la guerra dura poc i no te conseqüèn- 
cies pels nostres fills”, la societat no hi posará cap obstacle fins el domini absolut 
de l’Iraq... A més, si tot el que t’explico ho publiqueu la segona quinzena d ’abril, fins 
aleshores poden passer tantes coses.

Opinio clara basada en l ’experiència d ’un viatge i en la lectura constant sobre corn 
és mouen eIs moviments politics i socials d ’aquella part del món...i d ’aquesta. Des 
dels tendres 15 anys de quan entré a formar part de l’Ateneu Popular, a moure’s en 
eIs ambients del moviment veïnal sabadellenc, han passai moites coses. L’Albert 
també és membre de la “Xarxa d ’enllaç amb Palestina” És jove i participatiu. No 
sembla tan ingénu corn aparenta per la seva edat. De feina al serve! de la societat 
no n’hi falta gens ni mica.

D’aquell viatge se’n pot deduir que Espanya tenia bona premsa a l’Iraq ?
Una relació excel-lent. Molt ben rebuts a nivell de carrer, de les institucions i de les 

autoritats.

Eren eis temps de l’encarregat de negocis, Fernando Valderrama, que recordem 
va dimitir en desacord per la política bel-licista d ’Aznar. A ben segur que ara tot ha 
canviat i Espanya no tan sols haurà perdut l’amistat iraquiana siné també de la 
major part del món àrab.

Podia haver estât més fácil endiosar
nos a Tactual conflicto a partir de opi
nions dels experts en matéria de polí
tica exterior están opinant aquests 
dies —aqüestes setmanes—sobre el 
perqué de tot plegat. El perqué de les 
actituds beMicistes d ’Aznar i el seu 
Partit Popular, que no comparteix cap 
ni un dels partits de Toposició, ni la 
majoria del poblé que s’ha manifestât 
de manera contundent amb la frase 
NO A LA GUERRA

Aixi, dones, en el moment de buscar 
personatge per aquesta SEMBLANÇA 
hem cregut convenient escollir una 
persona jove que aporta una visió per
sonal basada en Texperiéncia d ’un 
viatge i d ’un compromis solidan. Per 
aprofundir encara una mica més en el 
pensamentde TAIbert, li hem demanat 
un article d ’opinió que podeu llegir al 
costat d ’aquestes columnas. El va 
escriure el gener, en tornar del viatge, 
i es va publicar el febrer a la revista 
Kale Gorria.

Com US diem al començament, Ten- 
trevista que acabeu de llegir la vam fer 
entre el quart i el sisé dia de la guerra 
(Del 24 al 26 de març )

Cal reconéixer que hem canviat de 
manera substancial la secció que 
acostuma a portar-vos personatges 
del món de les arts i les lletres.

El trasbals de la guerra és motiu sufi- 
cient que justifica el canvi d ’hábits.

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits

Grácia, 18 • Tel. 93 725 43 08 • SABADELL
Sant Pere, 22 • Tel. 93 726 19 59 

SABADELL

i  SScocía
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 
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La brutalitat bel licista dels imperis

Cada dia que passa es fa més evident l’extremada bru
talitat beMicista dels poderosos del mon contra les alter
natives populars i democratitzadores. I l’etem débat; corn 
es defensen les alternatives emancipadores? D’entrada, 
la força de la rad de la majoria, no ha sigut mai capaç de 
vèncer a la irracionalitat devastadora del poder economic.
Avui trobem clars exemples. La legitimitat democràtica 
d ’Hugo Chavez a Veneçuela no ha impedit que els impé
rialistes hagin llençat un atac al pur estil pinochetista.
L’estricte compliment de la legalitat internacional per part 
d ’lraq provablement no atuh la invasió imperialista. Des 
del meu punt de vista I’esquerra no té cap nécessitât d ’u- 
tilitzar la violència i entrar en carreree armamentístiques, 
perqué si partíssim de sistemes democrátics (no em refe- 
reixo a les dictadores burgeses occidentals) el progrès 
social seria imparable. El problema és, com es poden 
defensor els sindicalistes Colombians de les execucions 
parapolicials? com es poden defensor els indigenes afri- 
cans o llatinoamericans de l’assetjament de les multina- 
cionals? com es poden defensor els ciutadans palestina de l’ocupació sio
nista? I és quan em pregunto aixé que entenc la Iluita guerrillera o la res
posta deis mártirs palestina. Aquesta violéncia forma part d ’una Iluita defen
siva i en certa manera desesperada per combatre la brutalitat deis imperis 
capitalistes.

Simultàniament estem veient com aquests imperis violen la legalitat inter
nacional, reduint-la a un ens simbélic. Una de les prioritats deis EUA en 
política exterior avui és destruir les Nacions Unides com a eix vertebrador 
de la legalitat internacional. Des del moment que hi han diferente vares per 
mesurar el compliment de les resolucions de l’ONU i aquesta actúa com un 
instrument en mans dels EUA, violant la propia carta fundacional, es pot dir 
que la legalitat internacional ha entrât en el mateix procès de desregulació 
que l’economia, on sempre guanya el més fort. És públic que els EUA han 
comprat el vot a Estats membres del Conseil de Seguretat de Nacions 
Unides.

Probablement el més trist és que si els EUA encara no han envaít Iraq és 
per raons estrictament militars. Els plans neocolonials sobre Iraq romanen 
dins l’administració nord-americana des de la crisi del petroli dels anys ’70. 
Després del gir extremista que va donar l’administració Bush a finals del 
2001 arran de la crisi financera que plana sobre les borses occidentals (no 
pas per les accions contra el World Trade Center i el Pentàgon), els EUA 
han apostat per l’economia de guerra i la reconquesta del món com a única 
sortida de la crisi. El control energétic i regional del Préxim Orient confor
men actualment l’agenda nord-americana. Acabar amb una poténcia 
econòmica com Iraq, que podia fer de contrapès al domini econòmic i mili
tar d ’Israël, és un dels elements clau que pot portar a una reordenació terri
torial nefasta pel futur del poblé palestí. Si Iraq és envaït, Israel aprofitarà 
l’ocasié per desencadenar una ofensiva final contra els Territoris ocupats 
que podria comportar l’expulsió massiva de palestina cap a Jordània. Avui 
més que mai el qué passi a Iraq determinará l’evolució del poder a nivell 
mundial. Si la comunitat internacional no és capaç d ’aturar aquesta guerra, 
i finalment els plans de reordenació territorial de Pròxim Orient es duen a 
terme, cada cop serà més difícil que els EUA abandonin el paper de potèn- 
cia hegemònica. Aquesta situado farà cada cop més evident la dicotomia

mundial entre pobles i imperis. Hem 
de fer posicionar tots els governants, 
des del nivell més local fins a les 
instàncies internacionals, perqué sà- 
piguen que els pobles estem contra 
les guerres i que aqüestes només 
beneficien els imperis.

IL
Albert Boada és fuster
membre de la cinquena Delegaclé estatal a
Iraq

T O T E N M A R C S

Torres i Bages, 13 ■ Tel. 93 726 49 55 - 08201 SABADELL
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■luslració de Jordi Roca
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fldéu, Terenci, adéu

Manuel Costa Fernandez

17

No era cap escriptor extraordinari. Mai s’asseurà a la dreta dels Proust, dels 
Kafka o dels Joyce. Però no li cal I, segurament, eli tampoc ho voldria, no s’hl tro- 
barla bé. Era, per sobre de tot, una persona extraordinaria, capaç d ’enfrontar I 
superar tota mena de confllctes -menys un, malhauradament. S’expressava a tra
vés de l’eschptura. Vessava el que sentia en unes lletres compulsives, més ama- 
tents al contingut del que voila dir que a la manera de dir-ho. Formaba part de La 
Quinta del Raval, aquella revolucló cultural que va sorgir dels budells de 
Barcelona cansats de grinyolar de gana I que va donar tants combatents: Manolo 
Vázquez Montalbán, Maruja Torres, el primer Benet i Jornet o Víctor Mora.

La formació del TerencI va ser absolutament espúria, barreja de cinema de 
barri. Ilibres de tercera o quarta mà i viatges calidoscópics. Es va fer present a les 
lletres catalanes el mític 1968. L’any que Marcuse començava a ser traduit, que 
Fuster feia Examen de consciència, Candel publlcava Los hombres de la mala 
uva I Ser obrero no es ninguna ganga] Santiago Roldán i Juan Muñoz explicaven 
el creixement I la crisi del capitalisme espanyol; una colla de joves agosarats refle- 
xionaven davant del neocapitalisme en una coMeccIó curlosament anomenada 
Papeles sociales ilustrados] Manuel Sacristán explicava quin havia de ser el Hoc 
de la filosofia en els estudis superiors; Eliseo Bayo publicava El miedo, la levadu
ra y los muertos] apareixia a les lllbrerles El Diario del "Che”, Nemesio Raposo 
publicava Memorias de un español en el exilio] el capellá progre Josep Dalmau 
parlava de l’agonia de l’autoritarisme catòlic; el matelx TerencI traduí'a Luther 
King; Castilla del Pino es preocupava per l’alienació de la dona; la Marla Aurélia 
Capmany prologava la traducció de Simone de Beauvoir; Aranguren, 
Tamames,Cordon i la Condesa de Campo Alange gosaven parlar dels drets 
humans I arribava, mig clandestinament, el Requiem para un campesino español 
de Sender.

Tot això era un trencament en el que Terenci va col-laborar a la seva manera. 
Més com a show-man, com a enfant terrible que com a intelectual. Reaiment d ’in- 
telectual no n’era, en el sentit esthete del mot. No bastia teorles, no formulava sis
temes. Simplement observava, analltzaba, criticava o parodiava la socletat que 
tenia al seu voltant.

Escriptor català? Evidentment. Malgrat que fes servir el castellà en algunes de 
les seves mlllors obres, les memôrles. Potser ja és hora de dir en veu ben alta que 
els catalans som mestissos, barreja de cinquanta-mll ohgens. Que busqui cadas- 
CÚ  en la seva genealogia. La majorla no hl trobarà cap puresa étnica. Qué són 
dones aquells catalans que escriuen en castellá: allenígenes?. Cal negar-ho I afir
mar la catalanitat de Juan Marsé, Eduardo Mendoza, Manolo Vázquez Montalbán, 
Enrique Vila Matas, Ana María Moix í tants d ’altres. Tots ells formen part d ’aquest 
conjunt social que anomenem Catalunya. Tots ells narren des d ’una óptica cata
lana. SI es voi, en puritat, -I penso especialment en els poetes- classificar-los dins 
la literatura castellana, no seré pas jo el que m’hi oposl. Però no per alxó deixen 
de ser catalans, escriptors catalans en castellá, I com a tais s’eis ha de reconél- 
xer. Sí que és cert -i ho die per experiéncia- que segone la llengua que s’empra 
surten a l’exterior registres distinte de la personalltat que poden semblar produc-

Terenci Moix, 1992

te d ’una certa dissociacló i que els 
malèvole quallfiquen d ’esquizofrénia. 
Res d ’alxó, res de malaltís.

Però, tornem al TerencI. Era, en certa 
manera, dalinlá, malgrat que no fos 
surrealista. Teatralitzava la literatura, 
interpretava el seu propi personatge 
entrant I sortint deis seus Ilibres, mos- 
trant i canviant la seva epifania. Era 
bo. Amie dels seus amics. I cada día 
més tolerant sense abdicar de res.

Maleït Ducados!

mcf@eresmas.net

mailto:mcf@eresmas.net
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Quoderns literoris:
Reolismes i heterodoxies
Josep Maria Ripoll

En recollir l’últim premi Josep Pia, el fins ara poeta i professor de dret Héctor Botili 
va fer un aMegat contra aquells que escriuen histories ambientades a Ikea. Botili 
es referia, és dar, a tot un corrent de narrativa costumista, però l’al-lusió concreta 
a Animals tristos de Jordi Punti semblava prou clara: en aquest recull de narra- 
cions de finals del 2002, Punti retrata vides grises, parelles en crisi i, aixi mateix, 
personatges que es passen hores a Ikea per decorar casa seva. En una hipotéti
ca confrontació entre diferente tipus de narrativa. Botili representarla, dones, l’a- 
posta per la imaginació, i Punti per la quotidianitat, ni que sigui per criticar-la. No 
cal dir que totes dues opcions són licites, i que el problema, suposant que hi sigui, 
no és tant de tendéncies com del talent individual deis seus representante; però 
és cert que l’anomenat “costumisme urbá” passa per unes hores més aviat baixes, 
mentre que la creació de mons interiors ries, enllà de la grisor ambiental, cada dia 
compta amb més representante en aquesta mena de pais que en diem “casa nos
tra”. És significativa al respecte l’evoluciô de Quim Monzò, que, després d ’una 
prehistòria més o menys “underground”, va convertir-se en emblema, malgrat eli 
mateix, d ’aquest “costumisme urbà” per decantar-se després, cada vegada més, 
per un humor negre torbador digne de Saki, Topor, Slawomir Mrozek o Roald Dahl, 
entre d ’altres. La mateixa editorial que el va llençar a la fama. Quaderne Crema 
-am b el lúcid i refinat Jaume Vallcorba al capdavant-, está descobrint una exten
sa nòmina de nous valors que van decantant de mica en mica la narrativa catala
na actual pels camins de l’heterodòxia més exquisida; Julià de Jòdar, Maurici Pia, 
Marti Rossellò, Pasqual Farràs o l’inquietant Pere Guixà -atenciò al recull de con
tes L’embolic del món- opten per la radicalitat formai i la mirada creativa, que no 
es limita a reproduir sinò que crea complexos mons interiors. Fins i tot aquells 
narradors de la mateixa editorial més contrats en les ruralies -com ara Francese 
Serés, autor de la sorprenent Una ¡lengua de plom- tenen ben poc a veure amb 
l’ortodòxia realista. Des d ’Edicions 62 primer, i Edicions de La Magrana en 
aquests moments, una altra narradora important. Imma Monsò, es demostra radi- 
calment personal fins i tot quan deixa de banda els elements fantàstics -com a 
l’exceMent Tot un carácter. I també Toni Sala, quan no explica les experiéncies de 
l’institut- i que consti que les explica bé-, construeix històries prou enigmàtiques i 
torbadores. Tot sembla indicar, dones, que l’agosarament formal, la mirada hete
rodoxa sobre el món i, en definitiva, la literatura en estât pur obren portes espe- 
rançadores a la narrativa catalana actual, més enllà d ’un realismo costumista que 
pot ser, evidentment, intéressant però que va quedant, en general, ancorat en una 
altra época.

El més sorprenent d ’alguns dels autors ara esmentats és, però, que saben fer 
compatible un embolcallament realista amb la mirada heterodoxa a qué hem fet 
referéneia. Aixi passa amb Julià de Jòdar quan recrea la postguerra a Badalona, 
amb Franoesc Serés quan parla de cent anys en la vida d ’un llogaret o amb Imma 
Monsò quan novel-la les relacions de la protagonista amb la seva mare. El reflex 
de la realitat no té, dones, per qué ser incompatible amb l’especulaciô formai ni 
amb la sorpresa permanent per al lector: n’hi ha prou - i no és pas poc- amb tenir 
un món interior rie, un domini formal obert a l’expehmentació i un toc personal que 
confereixi una mirada insòlita a les realitats més prosaïques.

Això és el que, en bona part, passa 
amb una autora belga relativament 
jove, Amélie Nothomb, molt de moda al 
seu pais -i, sobretot, a Franga, on, 
seguint una llarga tradioió d ’adop- 
cions, se Than feta seva. Molt present a 
Internet, Nothomb és famosa per algu- 
nes excentricitats -des de menjar les 
restes que troba pels mercats fins a 
Huir uns barrets o un color de llavis 
d’allò més estridents-, aixi com pel fet 
de ser la filia d ’un ex-cónsul i haver 
passât la infantesa i la joventut al Japó 
i a la Xina. Tot això no tindria més 
importància si no fos pel caire auto- 
biogràfic de bona part de la seva narra
tiva: si a Stupeur et tremblements 
novel-lava la terrible expehéncia com a 
seoretària en una empresa del Japó, a 
Métaphysique des tubes recrea la pri
mera infantesa en aquest mateix pais i 
a Le sabotage amoureux la continuació 
de la infantesa a la Xina. Aquesta últi
ma obra ha estât traduida recentment 
al castellò per Sergi Pàmies -com ho 
van ser temps enrera les altres dues-, i 
també Cosmétique de Tennemi, que 
compta aixi mateix amb traducció cata
lana, en aquest cas d’Antoni Dalmau. 
Val la pena confrontar Le sabotage 
amoureux amb Cosmétique de l’enne
mi, no tan sols perqué siguin novetats 
editorials, sinò perqué representen 
dues cares de la mateixa moneda en 
relació amb l’heterodòxia de qué parlà- 
vem: si la primera és un text auto- 
biogràfic convertit en literatura en estât 
pur -gràcies a una visió del món perso
nal i agosarada-, la segona és una 
novel-la d ’aparenga realista que acaba 
connectant amb una llarga tradició de 
narrativa fantàstica i al-legòrica. Si en el 
primer cas s’esborren les fronteres 
entre autobiografia i narrativa -o  reali
tat i ficció-, en el segon ho fa la distin- 
ció entre realisme i fantasia, que aca
ben convergint en l’aMegoria.
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Val a dir, però, que no ens trobem amb una autora formalment gaire agosarada: 
la brevetât de les frases i els paràgrafs, la voluntat d ’anar al gra I, dones, l’absèn- 
cia de descripeions -defensada en un moment de Cosmétique de l ’ennemi- con
trasten amb el virtuoslsme lingüístic de molts dels autors catalans esmentats 
abans. En aquest aspeóte, I’estll de Nothomb s’acosta més aviat al del seu tra
ductor al castellà, Sergi Pámies. Però la mirada heterodoxa té molt a veure, en el 
seu cas, amb una peculiar barreja de cinisme, ironia, lirismo i estil aforístic que 
transforma en literatura la realitat prosaica de què parteix. Le sabotage amoureux 
explica la crueldat de les baralles entre nens estrangers a la Xina comunista -amb 
un to, però, enjogassat- i l’enamorament de la narradora-protagonista per una 
nena italiana. Entremig, les referèneies liriques a la neu -en un to 
molt oriental- aconsegueixen no ser meres postals, i la violència 
del mòn és vista amb una alegria infantil que fa pensar en 
aquells versos de Gabriel Ferrater: “(...) Oloràvem la por/ que era 
l’aroma d ’aquella tardar,/ però ens semblava bona. Era una 
por/dels grans. (...)/ (...)Com més por/ tenien ells, més Iliures ens 
sentiem./(...) Érem feliços”. La mirada infantil sobre el mòn adult 
no és aquí gens innocent, i comprén el descobriment de la cruel- 
tat com a joc i les peculiars paradoxes de l’amor, vist també, en 
bona mesura, com un joc cruel.

Pel que fa a Cosmétique de l ’ennemi, Nothomb s’hi oblida de 
l’autobiografia -que, noveMada com está, deixa de ser-ho- per 
centrar-se en un altre joc cruel: el que practiquen dos personat- 
ges a l’aeroport mentre es retarda un voi cap a Barcelona. Un 
home de negocis gris i convencional és abordat per un inquiétant 
personatge, de nom Textor Texel, que l’obligará a escoltar una 
sinistra història de violaciò i assassinat que l’anirà angoixant cada 
vegada més per raons molt personals. Construida gairebé tota en 
forma de diàieg -i, dones, funcional en el llenguatge-, la noveMa 
suposa una curiosa combinaciò ó'Estranys en un tren de Patricia 
Highsmith, William Wilson d ’Edgar Allan Poe i, pel que fa a les 
idees exposades, La filosofia en el tocador ôe\ marqués de Sade.
Aquí, el lirisme ocasional de l’obra anterior dòna pas a l’humor 
més negre, el cinisme i la sensaciò inquiétant que, darrera la nos
tra aparença d’executius grisos, també som, d ’alguna manera.
Textor Texel. Si bé el desenllaç no és potser prou arrodonit -hau- 
ria calgut una mica més d ’ambigüitat-, la noveMa -més aviat una 
nouvelle- demostra que un escenari tan prosaic corn un aéroport 
pot donar Hoc a la més torbadora de les ficelons.

En definitiva, si el realisme de Julià de Jôdar, Francese Serés o 
Imma Monsò es revela heterodox, o si els mens interiors de 
Maurici Pia, Pasqual Farrás, Martí Rossellò, Pere Guixà o Toni Sala 
-pe r no parlar de Quim Monzò- ens submergeixen en la literatura 
més densa I Iliure, també Amélie Nothomb transforma l’aparent realisme de qué 
parteix en torbadora creaciò personal; en el seu cas, a través de la crueldat, el liris
me 0 l’humor negre. Sòn camins per defugir la grisor d ’Ikea -que també pot donar 
bona literatura- i elevar-se al terreny de la metàfora, l’al-legoria o l’expressiò perso
nal. L’embolcall realista és, en tot cas, un de tants camins possibles cap a l’hete- 
rodòxia.
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De vegades, el réalisme extrem abraça 
l’heterodòxia (Fotografia de Man Ray).

Amélie Nothomb, El sabotaje amoroso. Traducció de Sergi Pàmies. Anagrama, 
Barcelona, 2003.

Amélie Nothomb, Cosmètica de l’enemic. Traducció d’Antoni Dalmau. Columna, 
Barcelona, 2003 (Traducció castellana de Sergi Pàmies, Anagrama, Barcelona, 2003).
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Un nuevo poeto poro 
un Tiempo raro
Esteban Martinez

La presentación de una nueva propuesta poética, sea en forma de libro, 
revista, lectura pública o cualquier otro formato, es motivo de satisfacción por 
lo que supone de “supervivencia” de la poesía en un tiempo poco dado al liris
mo, por lo menos al “ lirismo institucional”. En este caso, además, por tratarse 
de un poeta hasta hoy inédito y poder yo participar en darlo a conocer como 
un descubrimiento personal me siento doblemente feliz.

Presentar a un poeta “nuevo” es siempre un reto y un riesgo. Ninguna opi
nión anterior te condiciona, por adhesión o disentimiento, pero tampoco 
puede guiarte. Tu lectura no tiene, entonces, que confirmar o rebatir la de 
otros, quizá más aviesos, pero en estas circunstancias puede sentirse, a 
veces, desprotegida.

Después está el sentido de honestidad y la autoexigencia de rigor en los 
comentarios que sobre la obra vas a hacer en público. No sé yo si mi condi
ción de poeta facilita o dificulta esta labor que acaba siendo un tanto adula
dora. Dicen que los poetas somos poco dados al encomio de otros poetas, 
que buscamos la confirmación de nuestra propia voz en la proximidad de 
otras voces y que, de no ser así,nos incomodamos con facilidad.

En cualquier caso, la poesía de Jorge Brotons tiene la virtud, a mi modo de 
ver no tan frecuente en muchos poetas como debiera, de facilitar la entrada 
del lector. A un poema, a su misterio interior, se puede llegar por la emotivi
dad, la empatia estética, el intelecto o la simple sumisión. Esta última vía 
requiere cierto grado de parentesco con el autor, y no hay nada que decir.

En mi caso, la poesía de El tiempo raro es lo suficientemente diversa como 
para que haya podido entrar en ella haciendo uso de varios de esos accesos, 
diría que de los tres primeros.

Hay poemas “emotivos/emotivantes”, poemas que alcanzan antes al senti
miento, aunque sea difuso, que a la “racionalidad poética”. Poemas que actú
an sobre la memoria sentimental del lector o sobre su estado de ánimo como 
un bálsamo o como una ortiga. Otros, reclaman una lectura reflexiva. Son poe
mas donde prima el concepto, con versos sorprendentes por su profundidad 
y por su capacidad de estimular el pensamiento, no sólo racional sino intuiti
vo. Os doy una muestra:

“[...] El instante que tú traes/trae posibles,/así,/de repente./Lleva magia,/por 
si no sabías,/desencanto y resaca.”

‘‘[...Jcontrario a ti sólo contemplo mi supervivencia./Contrario a ti soy porque 
no sería.”

En algunos poemas, pocos, se manifiesta un Jorge Brotons más lúdico y no 
por eso menos poético. Decía la poeta polaca Wislawa Szymborska que la iro
nía era en la poesía no sólo condimento sino esencia y aroma y nutriente. La 
ironía en Brotons es un gesto entre lo gamberro, un poquito al estilo de

Sabina, y una válvula de escape 
para la timidez. Dejadme que os lea 
los dos más representativos.

‘‘A rebato./Vestidos de corsarios 
nos llegamos a la farra/ y pensa- 
mosVsi alguien está haciendo el 
amor esta noche/le encomendamos 
nuestra suerte.//Por cien güisquis 
por barra/viento en popa a toda 
vela/suele trocarse la noche;/puñe- 
tera.”

(Borrachera número ene:) ‘duele/la 
ausencia de botella,mas/no más 
que la de tus uñas/verte o beberte/- 
a elegir”

Otros poemas de El tiempo raro 
son, para mí, de interés especial 
porque son esa mezcla personalísi- 
ma de nueva sentimentalidad y poe
sía de la experiencia a la que como 
creador me adhiero. No es Jorge 
Brotons un poeta seguidista ni opor
tunista. No creo que su ars poética 
responda a ese ritual de “autodefen
sa” que suele darse en los que quie
ren ser asociados con un grupo o 
corriente u otro, ni a la oportunidad 
de escribir “ lo que se lleva”.

Para ciertos críticos -los leemos en 
la prensa- la diversidad de enfo
ques, tonos y  motivaciones en un 
mismo libro de poemas (circunstan
cia evidente en El tiempo raro) 
puede que sea un síntoma de debili
dad, de ‘Voz poética” interesante 
pero aún en ciernes. Yo no lo veo así. 
Sin duda se trata de un poeta joven 
-que  no mozo- cuyos poemas aún 
no pueden corroborar una línea de 
creación porque se trata de “un pri
mer libro”, no lo olvidemos. Pero una 
atenta lectura evidencia un trabajo
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de depuración riguroso y un definido horizonte al que se tiende. A Jorge 
Brotons el lector le merece el suficiente respeto como para no ofrecerle, cons
cientemente, gato por liebre, o lo que es lo mismo, “entusiasmo vanidoso de 
versificador primerizo” por Poesía.

No es El tiempo raro poesía de circunstancias, poesía moldeada en la coti
dianidad al modo del último coletazo de la poesía de la experiencia. 
Raramente sus poemas se refieren a esa realidad palpable del aquí y ahora y 
se alejan, por voluntad de autor, de esa frívola costumbre de buscar la auten
ticidad en la circunstancia trivial. Tampoco es El tiempo raro una poesía de las 
llamadas de concepto y abstracción, una poesía de grandilocuencia, a menu
do, tan alejada de la lengua y de las ideas terrenales que al lector se le hace 
inaprensible, incómodamente vaporosa.

Jorge Brotons produce una poesía en la encrucijada. Sus poemas contienen 
-en  proporciones cambiantes- experiencia diaria reconocible y elevación: 
conceptualización poética para alejarla, en lo posible, de las cortas ataduras 
de la circunstancia.

En cuanto a los temas, sin querer hacer aquí ningún estudio somero, es evi
dente que siendo varios, muchos convergen en el de “ la significación del 
Tiempo”. El titulo del libro no es, pues, aleatorio. Unas veces el Tiempo se pre
senta como discurso, como escritura, como conciencia en la nada. El tiempo 
se hace memoria y ésta acaba dibujando nuestra identidad. Permitidme que 
os presente el poema cuyo titulo es El tiempo va sobre el tiempo .

“El tiempo va sobre el tiempo/Amando por entre el sueño/Por la nada va 
dejando rastro/Escribiendo su relato J/E! astro guía a Cronos/Por el deambular 
del sueño/Semilla encuentra a veces/Florece un tierno cuento//EI tiempo va 
sobre el tiempo/Buceando por entre el sueño/Fijando esos momentos/que 
luego son reouerdo/ZEncuentro sobre encuentro/Despista los sentimien- 
tos/Amor y muerte hacen creer al tiempo/Que resultan nuestra suerte/ZEI vien
to se lleva al tiempo/de la memoria anclado/Construyen memoria y tiem- 
po/Nuestro universo.”

En el sentido de que el recuerdo nos afirma en nuestra identidad Jorge Brotons 
insiste: “La vida sólo es presente/si la memorias (si la haces recuerdo)."

O cuando escribe “Tiempo viejo en tiempo nuevo, su nacer de antiguo[...]”. 
Esa imagen es de las más exitosas y recurrentes. En otro poema dice: “[...] 
Renacer de viejo,/para las próximas semanas/ me voy a pensar de nuevo." 
Porque el Tiempo acaba siendo conciencia, y su naturaleza depende íntima
mente de la capacidad de memorializarse “La vida sólo se vive/si la memo- 
rias[...]" He aquí el valor del recuerdo, no únicamente como evocación nos
tálgica, sino como medio que concede al Tiempo seña de identidad, sentido 
y consistencia real. Un Tiempo que, inteligentemente, Brotons presenta como 
un magma y no como “cronos”. Para el poeta, el instante contiene el absoluto; 
el momento, el todo; recreando de una forma particular a Anaxágoras. 
Dejadme, ya para acabar, que os presente uno de los poemas que me han 
gustado y que hace referencia a esta ideafOcre de recuerdos)

“El sol de toda una vida,/el sol de 
todo el verano,/el de toda una 
tarde,/en la fachada;/a su calor, un 
hombre sentado en el banco de 
enfrente.// Corre una suave brisa 
que despierta los sentidos,/un eco 
de anhelos juveniles./ZContempla, 
en cada una de las casas,/la luz/de 
toda una vida,/de todo el verano,/de 
toda esta tarde,/la de un precioso 
ocre de recuerdos."

No me queda más que decir que lo 
que yo he dicho no tiene más valor 
que lo que pueda decir cualquier 
otro lector. Así que reto a quien quie
ra a leer y disfrutar con El tiempo 
raro de Edicions El cep i la Nansa.

25-Marzo-2003
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Poesie 'Dialectal" itdiona 
Segone entrego
Jordi Domènech

La confusió a Itàlia sobre què voi dir 
dialectal és tan gran que els dos 
autors d ’avui, que escriuen en dos sis
temes que cap lingüista decent dubta- 
ria a qualificar de llengües de pie dret, 
el friülès (Zannier) i el sard (De Logu), 
apareixen sempre amb la qualificació 
de “dialectais”. Cai no ser innocents i 
témer que es tracta d ’una confusió 
perfectament calculada pel sistema 
predominant, cultural i/o politic, per 
intentar ficar-ho tot en un mateix sac, 
rebaixant-ho a una cultura de segone. 
Potser un dia s’adonaran (els de la 
“ lingua”) que aquesta pressió se’ls ha 
girat en contra i ha ajudat a crear la 
brillant expansió actual de la poesia 
perifèrica a Itàlia, sorgida, entre altres 
raons, possiblement per sortir d ’un 
cert academicisme (encara que vestit, 
sovint, de novetat).

LUCIANO ZANNIER Viu a Spi- 
limbèrc. És un dels principals teòrics 
sobre poesia “dialectal” italiana: en 
són exemples els lúcids estudis “ II 
rosa del tramonto” i “Poetiche dialetta
li”. Obra en friülès: “Pale Maûer”, “Pale 
da la Gialine” i “Pale dal Noglàr”. En 
català hi ha una plaquette “Conversa 
al Caffè Pedrocchi”, compartida amb 
el poeta vènet Cesare Ruttato.

INNASSIU DELOGU O IGNAZIO 
DELOGU Va nèixer a l’Alguer l’any 
1928. Viu a Sàsser. Catedràtic de llen- 
gua catalana i espanyola. Va licitar per 
la caiguda del franquisme. De la seva 
producció italiana hi ha traduit el llibre 
“ Improbabile viola” i al plaquette 
“Elegia corporale”.

Aquest estudi ha estât publicat, per primera 
vegada, a www.BarcelonaReview.com

VEIG fonts esbarzers horts closes pujades
artigues graves canals feixes cellars

veig castlans podadors garbelladors 
trepitjadors fusters capatassos pastors 

gaiters capellans cambrers

veig corbs degans desnerits petits pagans
esquirols guenyos alemanys esquilats i guerrers

mal llamp em mati nomes veig un belluguet nomes veig 
treballs sovint la mort

‘0  VIÓT agarines baràz centes clèves
frètes gléries roes ròncs zelârs

b viót ciastelàns cimadôrs crivelârs 
foladùars maramgôns mistris pastors

pividôrs prédis scales

b viót crovàz deàns micui pitins pagàns 
schiràz sguerzis todèses tosâz e uères

fòle mi trai no viót che un cacit b viót sùal 
fadiis dispès ‘e muàrt

LUCIANO ZANNIER

Luciano Zannier (dreta) i Jordi Domènech a Vila Santina

http://www.BarcelonaReview.com
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Innassiu 
De Logu

fábrica de mort el teu inici de segle per aixô tu ets amb mi

generosa de cor no vols canalla a les processons només 

dones d ’homes esvanits t’esmento un petit cosac uns 
silencis que parlen al meu cor arronses les espatlles no 

es tracta pas d ’aixô

fràbiche de muàrt’n tiò inizi sècul par chèst cun me tu sês
largie di cûr no tu vuelis canae’ntés prucisions sùai
famines d ’uming smamîz ‘e ti dis d ’un cosac pitinin di
cidinaminz ca favelin al gnô cûr tu strenzis les espales ‘e no
son pròpit câs

LUCIANO ZANNIER

USIMI SANT USIMI BORRATXO

Usini sant Usini borratxo 
eis carrers son de fang 
amb pedres de suor.
Billia s’està al Ilindar 
amb un falçô a la mà.
Aquest vespro torna Totoi 
el miner de Canaglia.
Una cornada ha mort 
el fill del ferrer.
Dels ganxos de I’escorxador 
fa tres dies que en penja 
el bou Carabella.
Plora Maria Marchesi 
que ha fugit del bordell.

Usini santu Usini imbreagone /  sas carreras son de ludu /  cun 
pedras de suore. /  Billla es frimmu in su giannile /  cun d ’una istra- 
le in manu. /  ¡staserò torna Totoi /  su minadora dae Canaglia. /  
Un’incorrada ha mosthu/su fizzu ‘e su frailarzu. /A  soa ganzos de 
masellu /  tres dies est’appiccaddu /  su be Carabella. /  Pianghet 
Maria Marchesi /  fuida dae su burdellu.

TERRA MEVA

Amb l’ull de l’ovella
et miro amb l’ull
blanc i viola de l’ovella
amb l’ull blanc i cec
de l’ovella a l’ull
cec de l’ovella hi
planto una alzina un
coscoll i una morera
en aquell ull hi planto
una flor de Iliri groe
com la llimona verda com
l’herba que creix a la primavera.
Amb l’ull de l’ovella et
miro i amb l’ull de l’astor
de la guineu i del senglar
i de la mostela
amb l’ull de la font
obert dia i nit amb l’ull
de la rosada que es tanca
quan ve el matí
i l’herba neix muda
amb la boca tancada d ’aquelles
pedres serrados com dents
cobertes de pols i de calg.
Amb l’ull de cada pedra 
de cada flor i de cada animal 
i de totes les coses que hi ha 
dins l’ull de l’ovella 
et miro térra me va 
per estimar-te i cantar 
una cangó de bressol.

Cun s ’oju de s’arveghe /  t ’abbaido cun s ’oju /  
biancu e biaittu de s ’arveghe /  cun s ’oju biancu e 
zegu/de s ’arveghe in s ’oju/zegu de s ’arveghe bi 
/  pianto un chercu unu /  elighe e una morighessa /  
bi pianto in cudd’oju /  unu fiore ‘e lizzu grogu /  che 
limone bisde cornante /  s ’erva chi creschede in 
beranu. /  Cun s’oju de s ’arveghe ti /  miro e cun 
s ’oju ‘e s ’astore/ de su grodde e de sirvone/e de 
sa tana ‘e muru/ cun s ’oju de sa fontana / abesthu 
die e notte cun s ’oju /  ‘e su lentore chi serrada /  a 
parte ‘e manzanu /  ei s ’erva naschende muda /  a 
buca serrada dae cuddas /  pedras istrintas che 
dentes /  covacadas de piubare e calchina. /  Cun 
s’oju de ogni pedra /  de ogni fiore e de ogni ani
male /  e de ogni atera cosa ch’istada /  in s ’oju ‘e 
s’arveghe /  t ’abbaido terra meva /  prò fisti mare e 
cantare /  unu cantu ‘e anninnia.

INNASSIU DE LOGU INNASSIU DE LOGU
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LLETRES
Humanisme i tecnoloqio
Ximo Espinos 
Universität d’Alacant

Al Ilibre Joan Faster: converses 
filosófiques de Júlia Blasco, premi 
octubre d ’assaig 2001, trobem un 
Fuster més en samarreta que mal, 
més próxim i afectuós, també. Al 
calor de les converses manteses 
entre els anys 1979 i 1981 amb l’au- 
tora i el seu germá, el filósof valenciá 
Josep Lluís Blasco, recentment 
mort, Fuster enraona sobre els 
temes filosófics que vertebren la 
seua obra. Un deis més récurrents 
és la dicotomia humanisme-tecnolo- 
gia. Fuster, per rebeMió contra el 
context reaccionan de la filosofía 
académica de postguerra i pel seu 
esperit pragmátic d ’arrel pobletana, 
es decanta per un racionalisme 
générés, d ’inspiració il-lustrada, que 
en aquells temps de mistificacions 
doctrináries ja li anava bé. La cién- 
cia, i el seu correiat, la tecnologia, 
són una de les coses per la guai l’en- 
trevistat mostra un major entusias
me. Una de les parts més intéres
sants del Ilibre és, précisément, la 
contraposició d ’opinions que sobre 
aquest punt mantenen filósof i assa- 
gista. A mi em sembla que les seus 
postures representen, en certa 
manera, la modernitat i la seua crisi. 
Tot simplificant, podríem d ir que 
Fuster, més optimista o confiât en la 
raó moderna, valora els avantatges 
práctics de la tecnologia -domés- 
tics, sanitarie- i pensa que sí, que és 
possible la conciliació entre huma
nisme i tecnologia, si se la sap con
trolar segone els principie de la 
moral humanística. Josep Lluís 
Blasco, pertanyent ja a una genera- 
ció posterior, introductor de la filoso
fia analítica a la Universität de 
Valéncia, es mostra més escéptic.

més radical en les seues critiques a 
les derivacions perverses del pen- 
sament tecnocientífic. En un mo
ment donat, li diu Fuster; "L’huma
nisme és sempre tradicional. Sem
pre és la defensa d ’un valors que 
s’acaben”, i es pregunta si la renún- 
cia a la tradició humanística europea 
no será una “claudicació davant la 
civilització americana”.

És aquesta una qüestió que, dis- 
sortadament, està de plena i tràgica 
actualitat. L’atac d ’Estats Units a Iraq 
al marge de la legalitat internacional, 
manifesta la vessant més perillosa de 
la tecnologia. Els tomahawk que han 
començat la matança, els mortífers 
avions de combat, les “bombes in- 
teMigents” manifesten ben a les cla
res com la tecnologia és, també, l’a- 
tribut del poder. No ens enganyem. 
Aquesta és, una vegada més, una 
guerra d ’expansió territorial i econó
mica. El petroli n’és l’objectiu. Entre

Hitler I Bush, l’ùnica diferéncia és la 
major sofisticació técnica. Però tots 
dos emprengueren campanyes im
périalistes vulnerant el dret interna
cional, i basats en la superioritat de la 
seua maquinària de guerra. Pretenen 
que la ONU, per tal que no perda del 
tot la seua ja escassa credibilitat, 
participe en la reconstrucció. Però 
els nordamericans exigirán el seu 
boti. I el tindran. On queda, dones, 
l’humanisme de la “velia Europa”, l’hu
manisme que en la seua vessant libe
ral, doná Hoc a les democrácies 
modernes, ais principis del dret inter
nacional? On resta, davant de la 
victória de l’imperi immoral de la 
força, del totalitarisme neofeixista 
deis Estats Units i els seus patétics 
comparses? Humanisme o tecnolo
gia?

f t .
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L’obra

Aquest Ilibre de Lluís Sublrana és, com d ’altres que ha publlcat anteriorment, 
una eina útil per a conèixer la dimensié de la sardana en el marc de la cultura 
popular de Catalunya. S’acompanya d ’un seguit de dades que ens fan cons
tatar corn la sardana i el catalanisme modem son complementarls o, si voleu, 
expressions de la personalitat d ’un poblé. Ens descriu amb claredat corn la 
sardana, a mitjan segle XIX i de forma progressiva durant la Renaixença, que, 
recordem-ho, és aquell moviment per fer retornar a la llengua catalana I a la 
valorado de la propia historia de Catalunya el màxim reconeixement, va redes- 
cobrlnt peces d ’una personalitat nacional que eren fragmentades i les Impulsa 
i les atreu fins a formar un conjunt d ’elnes de sensibilltzaciô I d ’expressié d ’un 
poblé que vol tornar a ser autogovernat i a fer-ho damunt eis elements que for- 
gen les naclons. En aquest esforç gegantesc de reconstrucclô nacional la sar
dana figuré des del primer moment corn un element amb una gran capacitat 
d ’expressió i, per aixô, bàsic. Des d ’aleshores, en aquest ùltim segle i mig de 
la historia de Catalunya, la sardana ha acompanyat tots els fets importants, eIs 
positius i eis adversos. Ha estât expressié de jola i també de reivindicacié. 
Catalanisme i sardanisme han tingut, dones, una historia compartida.

L’autor

Lluís Subirana és un deis principals estudiosos de la sardana i el seu entorn i, 
amb una desena de Ilibres publicats, un deis autors més prolífics de la litera
tura sardanista. També és autor de guions, opúsoles, ponéncies I comunica- 
cions, I col-labora habitualment a diaris i revistes escrivint sobre temes rela- 
cionats amb la cultura popular i la sardana. Ha obtingut alguns premis en les 
especialitats d ’assalg, d ivulgado i poesía.

Amb Catalanisme i sardanisme: una historia compartida pretén, a l’igual que 
anteriorment amb Els poetes i la sardana i La sardana: Impressions i vivéncles. 
Selecció de textos, també publicats per Edicions El Médol, Incidir més enllá de 
l’ámbit esthete del sardanisme I apropar el coneixement I els valors musicals, 
llteraris i socials de la sardana al conjunt de la socletat catalana actual.

El lllbre está prologat per Joaquim Ferrer.
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JUAN MARSÉ
CUENTO S 
COMPLETOS

COIÉCCIÔN AUSTRAL

Imma Fontanals i Aymerich és Ilicenciada en Historia de l’Art per la Universität 
Autònoma de Barcelona. Ha pronunciat nombrases conferènoies i ha escrit articles en 
diverses revistes i catálegs, així com ressenyes d’exposioions. Ha publicat els Ilibres 
Subirachs a la Sagrada Familia, traduit a diverses llengües, i Suite 219. Actualment diri- 
geix la pàgina web de l’escultor Josep Maria Subirachs. Amb la publicació de Vuit ulls 
pera Gaudi (Apòstrofe, 2002), l’autora ens voi recordar que sempre hi ha una primera 
visiò diferent, preoursora, valenta d’allò que després esdevé estèticament consensuat. 
Gaudi avui és universal. Dalí, Pujols, Pia i Subirachs: pintor, filòsof, escriptor i escultor 
respectivament, están entre aquells artistes i intellectuals que van fer-nos veure que 
ens trobàvem devant de quelcom irrepetible. Sòn, dones, vuit ulls amb una visiò privi
legiada sobre Gaudi i la seva obra.

En un volum publicat a la Colección Austral de l’Editohal Espasa Calpe (2002), i sota 
el títol Juan Marsé. Cuentos completos, Enrique Turpin ha reunit per primera vegada la 
producoió oontística de Juan Marsé, d’importáncia capital per a la millor comprensió 
de la seva obra. Els contes que aquí s’hi apleguen insisteixen en els temes que l’es- 
oriptor repeteix a les seves novel-les: la liturgia del joc, el gust de l’amistat, la sublima- 
ció del perdedora partird’una épioa del fracás i de la derrota, la denúnoia, el món mític 
de la pròpia ficciò o la insospitada drecera que existeix entre el món oniric i la realitat 
quotidiana.

La crisi social i esportiva del Barga és un fet mediátic que transcendeix l’ámbit espor- 
tiu, oom molt bé han exposât en aqüestes mateixes pagines de Quadern, amb la seva 
habitual habilitât i sentit critic, Antoni Dalmases i Pere Cornelles. Ara, un altre sabade- 
llenc, el periodista Jordi Badia que ha trebaliat a Catalunya Ràdio i és sotsdirector 
d ’Informació i cap d’Esports del diari Avui, ha publicat a Pórtic (febrer 2003) una 
Crònica del nuñisme que és, sens dubte, el période més controvertit de la história del 
FC Baroelona. Després de vint-i-dos anys el mandat de Josep Lluís Núñez ha estât el 
més llarg de la história. Per la seva transcendéncia sooial i esportiva aquest período 
mereix un anàlisi que depassi la immediatesa de la crònica diària. Es tracta d’un treball 
documentât i rigorós sobre els aspectos més importants del nuñisme i les interioritats 
del procès de la seva successió. El lamentable i esperpèntic período presidencial de 
Joan Gaspart, l’hereu de Núñez, fa encara més interessant el contingut d’aquest Ilibre.

El passât 6 de març es va presentar a la Biblioteca Municipal, i davant d’un nombrós 
públic, Beatus una novel-la de Clara Soley inclosa dins la coMecció d ’autores “Els 7 
pecats oapitals” publicada per Columna (febrer 2003) i que traota sobre l’avaricia 
humana. La finalista del Premi Sant Joan amb El vestii d ’Emili Flöge i altres contes, que 
ha tingut una gran acceptació en el món literari, ens ofereix ara un reiat trepidant, pie 
de força, ironia i humor, que ens recorda el tomb que poden prendre els esdeveni- 
ments quan ens deixem envair pels subtils cants de sirena de l’avaricia.

Dins la coMecció “Els Ilibres de l’Ôssa Menor” Edicions Proa ha publicat (febrer 
2003) Temps en blanc, un nou Ilibre de poemes de Francese Garriga Barata que s’a- 
fegeixalsja publicats pel mateix autor anteriorment: Entre el neguit i el silenci Q959), 
Eoo nostre, somni... (1960), Paraules (1962), Paraules cap al tard (1973), Els colors 
de la nit (1990), Setembre (1992) i Ombres (2000). Corn diu Marc Romera en el prô- 
leg “aquests poemes -de Garriga- que semblen ser cada un dels seus Ilibres i que, 
si en fern una lectura global, tenint en compte el pas del temps i les seves cir- 
cumstàncies, ens adonarem que cada Ilibre de Garriga no és un poema sencer, sinó 
una part d ’un poema, un poema molt llarg, unitari, que encara està per concloure i
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que a poc a poc es va dépurant, un poema que en aquest darrer llibre assoleix el 
seu grau màxim de purificació”.

Publicat per Editorial Mediterrània (febrer 2003) el llibre Sabadell (1966-1978) el 
barri de Ca n’Oriac lia revista Can Orlach, segons coplem de la Introducclô fêta per 
Caries Ortiz, Joaqulm Clusa I Eduard Fornés, “no és un treball d’autor ni un treball fet 
per historladors ni per periodistes, és el résultat del treball d’un grup de persones 
que, partint del record. Intenten recuperar un fragment de la nostra historia recent a 
Sabadell I al barri de Ca n’Oriac. El llibre s’ha estructurat en tres parts: en Joan 
Gómez, la revista I el barri. Aquest recull de records viscuts voien ser la rememora- 
cló d’aquells temps entranyables per a nosaltres I també de tantes altres persones 
que van col-laborar en aquella tasca. D’entre ells, en destaca el record d’en Joan 
Gómez, mort en accident el 1971 quan tenia només 26 anys.”

Amb unes magnifiques il-lustraclons de Jordi Roca, l’Anna Marla Crusafont ha 
escrit un llibre singular amb un tema que II és summament familiar: l’evolució de la 
vida des dels Inicis fins l’home, a través dels seus avantpassats més llunyans. Un III- 
bre dedicat als Infants I que com molt bé escriu en el próleg el Dr. Jaume Truyols I 
Santonja ‘de cap manera pretén èsser una histórla científica amb tots els ets I uts, 
però és hlstòria, tanmatelx. Té l’aire d’una rondalla, amb aquella màgla que permet 
exaltar la fantasia de qui la IlegeixI. LIuny, dones, d’una transcripcló estricta dels fets 
ocorreguts, és una visló delicada, apta per als paladars encara Incontaminats dels 
infants.” Amb una acurada edició de Publicacions de l’Abadia de Montserrat (març 
2003) la lectura d’aquest llibre que porta per titol Venim de fa milions I mllions d ’anys 
és un veritable plaer visual.

Un dels clubs esportlus més populars de la clutat és, sens dubte, el Club 
d’HandboI OAR Grècia. Per commemorar el seu 50 aniversarl (1953-2003) Marti Sala 
Roca i JordI Calvet Pulg ens presenten sota el titol 50 anys entre l ’amistat I l ’esport 
un detaliat I documentât treball de recopllació amb abundant documentacló gràfica. 
Diuen els seus autors que aquest llibre explica la hlstòria de l’OAR Gràcia al llarg 
dels cinquanta anys que ha complert de vida, des dels seus Inicis, quan prevalla l’a- 
mlstat per sobre de la práctica esportiva, fins a l’arrelament de l’handbol amb tanta 
Intensität que va anar esdevenint l’activltat més Important. En aquest cinquanta anys 
ha passât de ser un equip de barri per consolidar-se com un dels clubs més presti
giosos en l’handbol català I espanyol amb més de 140 esportlstes federate l’any 
2002.

El professor I exdirector de l’Escola Industriai Francese Pomés, ha escrit el llibre 
100 anys de l’Escola Industriai de Sabadell. Un acurat I documentât treball que 
comprén des de l’inlcl, l’any 1902, fins el centenari célébrât recentment. En el decurs 
d ’aquests cent anys l’Escola Industriai ha format part de la vida de la clutat I ha estât 
un referent locai I comarcal en l’àmblt de l’ensenyament professional. De les seves 
aules han sortit céramistes, pintors, escultors, modélistes, teixidors, cosidores, 
repassadores, grafistes, quimics, mecànics, torners, fresadors, matricers, electricis- 
tes, electrònics, administratius, comptables, dellneants, fusters, etc., formats a 
carree de professors I professionals I que, tots plegats, han contrlbuit decisivament 
al desenvolupament de Sabadell I comarca. Passat, present i futur de I’Escola 
Industrial reunIts en aquest Interessant recull hlstòric profusament ll-lustrat.

El periodista Josep Gamell, director de La Caseta de Sabadell, col-laborador 
també del Diari de Sabadell, de Canal 50 Vallès I de la Cadena COPE, ha réunit en 
dos volums sota el titol Casa meva és casa vostra, 76 entrevistes realitzades a per- 
sonatges de la nostra ciutat durant els anys 2001 I 2002. Es tracta d’una àmplla 
representacló del telxit social, econòmic, cultural, politic, etc., de Sabadell que van 
obrir les portes de casa seva al periodista perqué aquest, bon coneixedor deis entre
vístate I del seu entorn, amb tacte I habilitât ens mostrés els trets més característics 
d’aquest conjunt de clutadans I clutadanes que, des del seu ámbit respectiu, ajuden 
a fer clutat. Segons l’autor: “A totes les entrevistes la nostra finalltat ha estât submer- 
glr-nos en el món Interior de l’individu i en el seu context social I hlstórlc per perllon- 
gar-lo en el temps. Hem Intentât presentar una altra cara del personatge, una nova 
Imatge de l’entrevlstat -una Imatge global- retratar-lo en el seu intim sentir I pensar”. 
Un intent molt reeixit. _

Sabadell (1966-1978) 
El barri de C a n ’O rìac  
1 LA REVISTA CAN ORÌACH

En memòria de Joan Gómez

venim de fa milions 
i milions d'anys
anna crusafont I sabater 
il'iustracionsi Jordi roca

« r
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fl Saboddl encaro s'hi fon coses: 
£1 bellicisnne vehement

(capítol 16)
Moite Soler

-Esco lta , Siscu, escolta; Els EUA 
envíen al Golf 60.000 soldats que s’u- 
nlran ais 250.000 desplegats... Cap 
diputat popular va votar amb l’oposl- 
cló el rebuig a la guerra de l’Iraq... 
Però, escolta, tot alxò no fa anys que 
va passar?

-Salut, allò del que tu parles va pas
sar fa deu 0 dotze anys.

-A veure, si no em confon, no en 
deien Guerra del Golf, també?

-Si, però aleshores no sé de què 
anava, em sembla que per culpa del 
petroli.

-I ara, Siscu?

-També, diu que va molt cara, la ben
zina.

-Dones?

-Ai dona! Jo què sé, si fa temps que 
no em fem servir de benzina. Jo ja no 
sé ni quant vali A mes, amb això de 
l’Euro qualsevoi sap el que paga quan 
va a comprar.

-Vols dir que ens ho pugen tot i nosal- 
tres vinga anar pagant?

-Oi tant que sí! D’això no en tinguis 
cap dubte. Avui, sense anar més lluny, 
he anat a comprar segells per escriu- 
re a la Dolore de Valle I a la Teresina de 
Vilarrodona I, ui, hi havia una mossa 
que es queixava de que el tabac cada 
dia era més car. Ja em dirás, el tabac! 
Corn si fos un bé del tot necessari! I el 
noi de Testane li deia que es fixés en 
tote els preus. I ha posât la benzina 
corn a exemple. U ha dit que la benzi
na puja cada dia, i ella li ha respost 
que si però que, com que jo n’hi poso 
sempre 20 Euros, ja em dirás, ja. Oh! 
Però si que estem malament! Mira, 
aquí diu “El Pentàgon ha decidit afegir 
60.000 soldats més al seu imponent 
desplegament bèTIic al Golf Pèrsie.

Els Estats Units están deixant ben ciar 
que cap gest de desarmament, per 
part de Saddam Hussein, aturará la 
guerra. Però quins “dellonses”, no? I 
aqui diu “Els Kurds...’’qui son aquests?

-Uns que viuen a l’Iraq.

-Donçs aquests rebutgen la presen
cia de tropes de Turquie al seu territo
ri. Oh, i és ciar! Però qué hi fan gent de 
fora? Imagina’t com si a nosaltres, que 
tenim Taeroport de tan a prop, ens 
comencen a venir avions de bombar- 
deig, què farem?

-Salut, com vols que arribin fins aqui?

-Recorda el bombardeig de la ciutat 
de Granollers el 1945! Es van confon
dre i els van atacar en Hoc d ’anar al 
Prat. Ai, mare meva, com ens ho 
farem? Vaig a trucar a les nenes per
qué vagin a comprar arròs, farina, 
sucre, llet en pois, pasta... ho posarem 
tot al rebost, i els matalassos a les 
parets per si ens ametrallen, com 
quan van arribar els nacionals a 
Sabadell i van entrar amb la Guàrdia 
mora per la Carretera de Terrassa... jo 
era molt menuda, però TAsunciòn... 
ella si que ho recorda!

-I jo també. Jo ho recordo com si fos 
ara. Una guerra és una salvatjada.

-I mira els ximples! Guaita què diu 
aquí! “Els diputats del del PP celebren 
el résultat de les votacions. 183 dipu
tats van votar a favor que TONU auto- 
htzi la guerra. Aquí hi ha un altre article 
de pai'sos prohibits: Israel, el lemen, 
Siria, Bahrain, TAràbia Saudita, Qatar, 
el Liban, Oman, l’Iran I Egipte. Mira, 
estem de sort que a Egipte ja hi hem 
estât, te’n récordes? I si fan com aque
lla colla de brètois dels Talibans, que 
varen fer malbé totes aquelles está- 
tues i monuments? I si es carreguen 
les pirámides?

-No pateixis, dona. Si tot aquell gra- 
pat d ’afamats turistes afeccionats a 
Tarqueologia no els hi fan res, a les 
pirámides de Keops, Kefren i Mike- 
rinos si ni tan sois el molt dropo d ’en 
Mapoleó va poder amb tot el seu 
exércit...

-Sí, però diuen que amb un tret es va 
carregarel ñas de Tesfinx.

-I va quedar maleít per sempre, com 
en Carter!

-No és en Bush? Al Carter ja el varen 
ferfora. Aquell bon home no tenia futur 
com a president, no feia cap guerra....

-No et parlo d ’en Carter el deis 
cacahuets. Et parlo d ’en Howard Car
ter, Tarqueòleg que va descobrir la 
tomba d ’en Tuthankamon!

-Si, ara que ho dius, tot això es molt 
veli... I repetitiu.

-El què?

-Això de fer guerres.

-Oi tanti Tan veli com Thome!

-I no se n’aprèn ni un borrall!

-Ara ho has dit. La memòria es frágil I 
no es pensa mai en la responsabilitat 
moral que els politics tenen sobre la 
mort de victimes innocents! I qué pas
serà al nostre país, on més del 80% de 
la població es manifesta en contra? 
Els estudiants, els actors, tothom, és 
dar!

-El què?

-Dongs això.

-Que tothom voi anar amb cotxe I que 
no li apugin la benzina? Poder com
prar roba a 20 euros la pega feta per 
ma d ’obra barata? Poder fer viatges al 
tercer món per quatre “cuartos”? Viure 
a cos de rei a costa de molts? No 
siguem hipòcrites! Tots hi som ficats a 
Tali. Mira els de TAràbia Saudita.
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ll-lustració: Madaula
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Teñen el negoci del petroli que se’Is 
escapa de les mans i, si aquests ens 
tanquen les aixetes, tururut viola. 
Haurem de tornar a anar amb carro i 
escalfar-nos amb un braser.

-Deixa’t estar de remangos! Jo creo 
que s’ha de fer pressió per fer que les 
coses millorin. Que no veus que a la 
curta o a la llarga ho acabem pagant 
tots? No és just que de cada deu habi
tants del planeta només un tingui allò 
que és necessari per viure amb digni- 
tat. Ja n’hi ha prou de tot piegati De

tanta comèdia i sense raó!

-Va, Salut, dóna’m el diari, que et 
pujará la mínima i t’haurás de prendre 
la pastilleta.

-Es que amb tu no es pot parlar! A la 
que xerro de política...

-Parla, dona, parla, que estem en un 
estât democrátic i tothom pot dir el 
que vulgui.

-Ha ha ha! Mira, dones, saps qué et 
dio? Anem a comprar pasta i arrós.

-Ja hi som!

-Si no la necessitem tampoc no es 
farà malbé i tindrem el rebost pie.

-Esperem que així sigui.

TEIXITS SALVADOR
els teixits que teneri estil

Indùstria, 33 - Tel. 93 725 65 90 - 08202 Sabadell
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£1 rostre d'en Rossend Prot i Sindreu

Ana Fernández Alvarez

Fou una vegada..... un artista escultor citât en algún lllbre pel seu nom i per l’ad-
judicacló d ’alguna de les seves obres, però res més, ni tan sois un rostre, una res- 
senya, res\ Qui era Rossend Prat? un artista que, ha jutjar pel que ens ha deixat, 
possei'a un mestratge impecable i una factura verament més que estimable, però 
absolutament desconegut per la nostra cultura artistica locai. Un artista com 
aquest, com és que no havia estât capaç de generar cap tipus de Informaclò 
bibliogràfica més o menys extensa? Em vaig estar fent aqüestes preguntes durant 
tota la meva investigaciò sobre el Cementlh de Sant Nicolau, fins que l’atzar va 
decidir d ’intervenir. Corn?

Recentment publicada la guia d ’aquest cementiri pel Museu d ’HIstôrla de 
Sabadell, Daniel Sallés, nebot de Mercedes Prat Giralt, filia d ’en Rossend Prat, 
comentà a Maria del Carme Cantalejo^ que la tomba dels Giralt, que apareix 
reproduïda a la guia, havia estât obrada per un parent seu, aquesta observaciò 
arribà a les meves oïdes I em vaig posar en contacte amb el senyor Sallés: per fi 
algù sabia de l’existéncia real d ’en Rossend Prat! Ell mateix em va facilitar que tro- 
bés a Saragossa la neta d ’aquest escultor. Maria de la Concepciò de Urbiztondo 
Prat, nascuda a Madrid el 12 de juny del 1921. Ella, el seu familiar més directe, és 
una dona de gran Sensibilität i amb un sentit de l’humor extraordinari, un perso- 
natge fascinant i una prova més de la válua deis autodidactes dins el camp de la 
reconstrucciò histórica, actitud i caractéristiques que comparteix amb els seus 
filis, l’Antónia i Tignasi. Amb tots ells, comença aquesta apassionant històha plena 
de giragonses i forats negres que, entre d ’altres coses, ha atorgat un rostre i una 
corpore'ítat a un artista que se’m estava convertint en una mena de fantasma 
enganxat a la històha artístic/funerária de Sabadell.

Que ens queda documentât, ara per ara, de la seva producció? Dones, fona- 
mentalment, Tobra que va realitzar a Sabadell, de la resta, actualment, no podem 
saber quasi res. Per qué? Per diversos motius, uns, de caire familiar, d ’altres, a 
causa de la guerra civil i el lógic passar dels anys que s’afana en enfosquir-ho tot.

Hem de tenir en compte que, entre Concepciò de Urbiztondo Prat i el seu avi, 
s’obre Tabisme que significa, vers la reconstrucciò vital I professional d ’aquest 
escultor, la separació, el 1926, dels seus pares, Mercedes Prat Giralt I Alberto de 
Urbiztondo Saénz de Santamaria, casats el 19 de novembre del 1919. A aquest fet 
s’afegeix que Concepciò va haver de marxar amb el seu pare, perqué, en quali- 
tat de militar, va ser traslladat a Saragossa, perdent aixi, quasi totalment, el con
tacte amb la seva mare, i, per tant, el contacte amb tot allò que es pogués tenir 
sobre el seu avi matern i que, per qüestions diverses, va anar desapareixent. 
Entre d ’altres, durant la guerra civil, es va cremar el domicili madhieny i es van 
perdre molt documents familiars. Aixi dones, la recuperació historiogràfica d ’a
quest artista per a la ciutat de Sabadell ha résultat una apassionant aventura que 
implicava la reconstrucciò d ’un trencaclosques farcit de retails de naturalesa molt 
diversa: fotos, caries, factures, memòria oral, etc.

Rossend Prat va néixer al mas Gali, a Ger, Girona, el 1871 i morí a Madrid el 31 
de gener de 1934. Era fill de Francesca Sindreu i Tuset i de Sixto Prat i Casadeval, 
mostre d ’escola, que el va enviar a estudiar a TEscola de Bells Qficis de

Rossend Prat Sindreu. Sabadell

Barcelona, però dels seus anys de for- 
mació sabem molt poca cosa.

Per contactes en aquesta esoda 
trobà teina a Sabadell i s’instaTlà, 
aconseguint els seus primers treballs 
dins el camp funerari. Durant els anys 
que en Rossend hi és a Sabadell tro- 
bem una ciutat caracteritzada pel Ta- 
bundància de pintore, però on també 
hi ha un bon grapat d ’escultors i de 
marbhstes. A finals del segle XIX i 
principis del XX, estaven treballant a 
Sabadell com escultors, picapedrers 
0 lapidarie, Jaume Duran Formosa i 
Pere Mirosa, al carrer Creu, 6; Julià 
Bartolomé, Salut, 14; Josep Serra 
Perramon, carrer Turull, 43; Antoni 
Hugas Grau, Elies Palasi, Miguel 
Torres; Josep Bové, Coromines, 31; 
Enric Miralles, Juli Marcé, Francese 
Portabella, successor d ’Esteve Vila- 
tobà I del seu fili Ramón Vilatobà, i 
Nicolau Molina, al carrer Grècia, 52T 
per ùltim, Joaquim Gisbert T
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Aproximadament, el 1891, Rossend Prat es promet amb Maria Antonia Giralt 
Argemí, filia de Salvador Giralt, fabricant tèxtil. L’any el podem deduir gràcies a 
les fotografíes datades que hi ha l’àlbum familiar dels Urbiztondo Prat, es tracta de 
les tipiques fotos de compromis que a l’època s’intercanviaven eis promesos. En 
la d ’Antonia Giralt consta que tenia 18 anys. El 1895 es casen, aquest any. Maria 
Antonia ja no apareix empadronada al domicili patern del carrer Topete, casa on 
sí hi és els anys anteriors I, el 26 de desembre del 1896, a Sabadell, neix la seva 
ùnica filia. Maria de la Mercedes.

Amb aquest enllaç, Rossend emparentó també amb una figura molt significativa 
en els cercles interessats pel patrimoni historie sabadellenc, es tracta d ’en Joan 
Montllor Pujalt, cosí politic de la seva dona, ell és el fundador del Centre 
Excursionista del Vallès. En certa manera, aquest parentiu ens Higa a Rossend 
Prat amb els treballs de construcció de la Caixa i de l’Escola d ’Arts I Oficis de 
Sabadell. No oblidem que el seu arquitecte, Jeroni Martorell, coMaborà amb el 
Centre excursionista de Catalunya, dins la secció d ’arquitectura que ell mateix 
dirigía, des de 1904, per tant, resulta obvi que les relacions entre el seu parent 
Joan Montllor I l’arquitecte havien d ’existir, en tant que ambdós estoven interes
sats en la creació d ’un fons documentai I d'inventari del patrimoni arquitectònic 
català, des dels Centres Excursionistes ais quais pertanyien. El que també resul
ta evident, gràcies a una fotografia de l’AHS és que, el 1902, Rossend treballava 
a l’Escola Industrial, a les classes de tècniques escultéhques.

Rossend treballarà per a Josep Serra Perramon, amb eli també opera Francese 
Jaume Sans, que, més tard, es convertirà en el seu successor. Rossend Prat i 
Jaume Sans arribaran a influenciar-se mùtuament de manera molt manifesta®. 
Ambdós realitzen un treball minuciós i tenen molta cura a l’hora de fer el subrat- 
llat dels drapejats, també comparteixen la melangia marcada en els rostres i el 
gust per un insinuant contrapposto ®. Això m’obliga a pensar que coincidiren tre- 
ballant en els mateixos toilers, en el de Serra i també en el de Nicolau Molina. Una 
influèneia que desprès traspassaran a Adolf Salanguera Abelia.

El 1906, Rossend coMaborarà, amb Josep Serra, en la preparado de la pedra i 
corn a pràctic a les obres de l’edifici de la Caixa d ’Estalvis. Concretament en el 
picat dels carreus encoixinats, en les motllures, en els elements escultòrics 
menors i en els aMusius a l’entitat bancària de la façana i, més tard, en la pedra i 
els marbres del vestibul. La data en que acaba la construcció d ’aquest edifici, 
1915, coincideix amb la que escullen els Part per a marxar de Sabadell.

El 1908, també coMaborarà, per encàrrec d ’en Josep Serra, en la construcció de 
l’Escola d ’Arts i Oficis. Entre els documents que la familia d ’en Rossend conserva, 
hi ha unes postais del dia en que es va coMocar el bust d ’en Narcis Giralt al jardi 
d ’aquesta escola, l’any 1925, abans que estigués ubicat davant del Mercat 
Central. En elles no apareix cap escrit, no són, per tant, part de cap corres- 
pondèneia, sinó un record del quai desitjava mantenir constància. En 1925, 
Rossend ja no hi és a Sabadell, aleshores, l’hterès per tenir aqüestes postals pos
siblement es deu a que, d ’alguna manera, es sentía unit a aquesta institució i a 
aquest personatge.

Un dels primers encàrrecs dins l’àmbit funerarE del que tenim constància el va 
encomanar la familia Bril Gorina, el 1897, una obra que realitza en coMaboració 
amb l’arquitecte Juli Batllevell Arús, alumne d ’Antoni Gaudi i arquitecte municipal 
de Sabadell, i persona amb la qual farà la major part de la seva producció saba- 
dellenca. És una originai crucifixió on la creu té el patibulum desenvolupat com a 
mitja aurèola, en ella están enclavats els braços del crucificat i, emmarcant l’INRI, 
trobem sis magranes que simbolitzen, sis, l’equillbh, I les magranes, la unitat de 
l’univers. Prat, seguint les indicacions de l’arquitecte potencia un marcat simbo- 
lisme que és consubstancial a les innovadores tendències modernistes i neogóti- 
ques. Aquí demostra un gust per la profusió d ’elements escultòrics a l’hora de

Rossend Prat i la seva filia. Maria de les 
Mercedes Prat Giralt. Pel Hoc on es troben, 
un ampli locai, sense mobiliari i molt descu- 
rat, podria tractar-se del taller on treballava, 
a Sabadell

Teresa Argemi i els seus fills, Enric i Maria 
Antonia. A l’anvers de la postai fotogràfica, 
Mercedes Prat explica que el seu pare s’en- 
carregaria de la realització de la tomba de la 
familia Giralt. El text manuscrit diu el 
següent: Teresa Argemí y sus hijos Enrique 
y María Antonia. Estaba para dar a luz y  
quiso retratarse porque le parecía iba a falle
cer, cosa que no sucedió y  la sepultura la 
mandaron para entonces y muchos años 
después papá hizo la cruz.
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tractar un mateix tema i una delicada tècnica, destacant la factura de les túniques 
de les dues figures femenines orants, la Verge i Maria Magdalena, que personifi
quen el Desconhort.

U seguirà, el 1898, la tomba monumental de la familia amb qui havia emparen- 
tant, eis Giralt, amb l’arquitecte Adolf Rubí. És tracta d ’una robusta creu arbèria, 
amb corona de flors, treballada amb un gran preciosisme i naturalisme a l’hora de 
reproduir la textura de l’escorça del tronc i la delicadesa de les flors a la corona. 
Al cementiri de Sant Nicolau sovinteja aquesta tipologia de creu que és, a més, 
una de les representacions iconogràfiques més antigües d ’aquest indret, però, en 
aquest cas, ens hi trobem amb una de les millors facturades, destacant, corn he 
dit abans, el realisme a l’hora d ’imitar els elements naturals. Cap de les de la seva 
classe en aquest cementiri aconsegueix el verisme dels nusos de la fusta o el de 
la pròpia escorça, corn tampoc cap, es recrea en oferir tanta variació floral a la 
garlanda.

En aquest mateix camp, altra volta amb l’arquitecte Juli Batllevell Arûs, aconse- 
guiria varis encàrrecs més, per exemple, eIs dels germans Jaume i Josep Gorina 
Pujol. Per a ells realitzaria, el 1899, dos dels més destacats monuments d ’aques- 
ta classe en el nostre cementiri que están enclavats en parcelles continues. 
Ambdós, realitzats amb mabre italià, sobre bases de pedra de Sant Vicenç, pre
senten el mateix Ángel de la Resurrecció amb una aiçada premeditadament dife- 
rent. Un sobre una gran columna commemorativa, amb un Sagrat Cort quasi 
exempt a la part centrai del fust i que aparenta sorgir del foc d ’un peveter i, l’altre, 
està enclavat a terra sobre un tùmul. Junts formen un conjunt visual d ’enlairament 
molt vistós i tenen un enquadrament en perspectiva certament originai, com si, en 
secció, veiéssim l’arrencada de l’àngel des del tùmul que representa el calvari o 
Gòlgota. Els ondulats i elegants drapejats d ’ambdues figures, amb plecs airosos 
i de gran ritme, cobreixen els cossos amb naturalitat, deixant, sensualment, veure 
un dels peus dels àngels, un peu molt similar al que Santa Teresa ens mostra en 
el seu éxtasis, a I’obra de Bernini. Aquests mausoleos compten amb uns elements 
iconogràfics molt lirics i els motius secundaris resulten molt sensuale, boires, 
estele, delicades flors, etc.

En aqüestes dues obres ja veiem com Rossend ha consolidât el seu estil, enqua- 
drant-lo en un marcat modernisme, assumint, no solament I’aspecte formal d ’a
quest estil, sinò també tota la vessant simbòlica que li és pròpia. En elles podem 
apreciar ja una de les caractéristiques distintives dels seus productes: el gust pel 
dégradât del volum en el relleu, figures i motius florals que semblen sorgir del 
propi fons, dotant el seu treball d ’una qualitat més pròpia del modelatge en ergila 
que del picat de la pedra, tal i com correspondria. Es tracta d ’un efecte que també 
utilitzaria el seu coetani Francese Jaume Sans, que com he dit, treballaven junts 
per a Josep Serra i per al lapidan Nicolau Molina. A ambdós els agradava jugar 
amb les intensitats del relleu, en Francese amb limits precisos, en Rossend, en 
canvi, amb el dégradât del modelatge. També els hi és molt característic el dotar 
d ’elegáncia i d ’una marcada melangia les seves figures, de tal manera que, en 
diverses obres, s’apropen molt a l’estètica dels prerafaelites.

Fora del cementiri de Sant Nicolau, l’obra urbana és la que resulta més difíoil 
d ’adjudicar de manera fefaent com a obra seva, però, rastrejant documentació i 
similituds técniques o de métode, poden sospitar que, entre d ’altres, tenim els 
motius escultórics de la casa Ponsò, que tenen una factura molt similar ais que 
realitza a la tomba dels Bril i a la dels Giralt. En els tres casos, si bé, no utilitza el 
dégradât del relleu escultòric que li és tant característic, sí presenta una manera 
de fer que també li és pròpia: tant la garlanda de flors, a la tomba dels Giralt, corn 
el fullatge trenat que remata l’arrabà de la porta dels Ponsò, presenten de mane
ra similar una oomposició bigarrada i un buidat molt profond. La iconografia floral 
i animal en la casa Ponsò té un alt simbolismo neogótic, la presencia d ’animals, 
com la granata i el llangardaix, així com el rat-penat, en conjunt, venen a signifi-

Hotel Suis. Detall. Tècnica de degrada! del 
relleu, també emprada a les tombes dels 
Gorina Pujol. Obrat per Rossend Prat.

car la fecundació natural a partir deis 
tres elements bàsics alquímics, la 
terra, el foc i l’aigua. Així com els graus 
més evolucionats de la zoologia, 
recordem el mite del gripau i la seva 
conversió en príncep o l’enfrontament 
entre l’home i el drac, ja que el llan
gardaix i el rat-penat són variacions 
iconogràfiques i populars del mític 
drac al at.

Amb l’arquitecte Juli Batllevell Arús 
també treballará en l’ornamentació de 
l’Hotel Suis, el 1903. Aquí podem a- 
preciar com recorre novament a l’e- 
fecte del dégradât en els motius flo
rals, tal i com havia fet a la tomba de 
Gorina Pujol. Amb aquest arquitecto 
esculpirá una de les seves millors 
obres, el mausoleo de la familia Oliver, 
el 1911, que será, segurament i junt 
amb la seva coMaboració en la factura 
escultórica deis edificis de la Caixa, 
un deis seus darrers treballs a 
Sabadell, abans de marxar definitive
ment a Madrid. És un taüt aiçat per 
dues columnes nanos que s’inscriu en 
el més pur modernisme, però al que 
s’afegeix una estètica neogòtica molt 
marcada. Els details són treballats 
amb un curós preciosisme, on desta- 
oa la figura orant en alt relleu al centre. 
Una obra molt influenciada per tot el 
que s’estava fent a l’Edifici de la Caixa 
i a l’Escola d ’Arts i Oficis.

En els motius florals dels capitells 
que eniairen el taüt de la tomba dels 
Oliver es constata que són molt simi
lars a alguns dels details de l’Hotel 
Suis, per exemple els que veiem a la 
ciau centrai de l’arc. Les formes florals 
són marcadament arrodonides i els 
volums molt densos. Una manera de
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tractar els motius vegetáis similar a la que ja s’havia utilitzat, entre 1906 i 1907, en 
els capitells del vestibul de la Caixa d ’Estalvis. No oblidem que en aquests treballs 
estava implicat Josep Serra i, amb ell, col-laborava Rossend Prat, ambdós ope
rant sota les ordres dels escultors designats per Jeroni Martorell.

Per contra, els details de les tulles d ’acant del taüt, així com el tractament del 
vestit de la figura orant, tornen a recordar-nos el tractament del relleu del casal 
Ponsà, profund I dibuixant unes formes molt arabesques. Com he dit abans, hi ha 
també una marcada influència dels escultors barcelonins que treballaven a les 
ordres de Jeroni Martorell en la construcció de la Caixa d ’Estalvis, Josep Maria 
Bernades®, Eusebi Arnau® i Josep Llimona^“. Estem davant una prova més sobre el 
domini que posseïa a l’hora de fer els drapejats, en els que es recreava i amb els 
que l’agradava dibuixar formes molt curvilínies.

Rossend, a Sabadell, freqüentá poc els anribients artístics de Belles Arts, però, 
curiosament, mantindrà contactes amb els artistes més joves d ’aquesta institució, 
com és el cas d ’en Vila Arrufat i el d ’en Joan Vila Puig amb els quais va mantenir 
una particular amistat, sobretot amb el segon, però no a Sabadell, sinó a Madrid, 
precisament, quan aquests dos pintors van anar a estudiar a l’Académia de San 
Fernando, pensionate per l’Ajuntament de Sabadell.

Durant el 1916, Joan Vila Puig visitará els Prats assíduament i mantindrà una sin
gular relació epistolar amb la Mercedes Prat Girait, a ella l’enviará una série de 
dibuixos originals en postals, amb simpátiques anotacions a l’anvers^E Es tracta 
de vuit dibuixos, fins ara inédits per a tots nosaltres, on Vila Puig demostra ja el 
seu conegut gust per l’anècdota en el paisatge. Hi trobem imatges de Santiga i de 
Junqueres i també apareix un autoretrat deis seus vint-i-sis anys. En una d ’a- 
questes missives, ell mateix reconeix la tristesa i la melangia que traspua el seu 
dibuix, pie d ’ombres I amb un trap molt atapeït. És la melangia de qualsevoi jove 
que es troba fora de casa I no està a gust en l’Acadèmia madrilenya. L’amistat 
amb la jove Mercedes Prat el va ajudar bastant a combatre aquesta enyorança, 
tal i com es desprèn dels escrits que l’adreçà i pel retrat a sanguina que li va fer. 
Mercedes Prat, durant molt anys, va anar recollint tot tipus de noticies, així com 
els programes de les exposicions que el pintor anava fent arreu, guardant-les corn 
un grat record.

Gràcies a aqüestes postals saben que la familia Prat es relacionava i coneixia 
també a Fiorenti Duran, membre de la colla dels més joves de l’Académia de 
Belles Arts de Sabadell, ja que apareix citât en aquesta relaciò epistolar, per 
exemple, quan Joan Vila Puig s’excusa per no haver anat a visitar els Prats un diu- 
menge de juny, tal i com els havia promés, perqué havia d ’acompanyar a Fiorenti 
Duran I a Antoni Vila Arrufat a Aranjuez. I a tall d ’anècdota relacionada amb 
aqüestes missives, afegir que, en elles, Joan Vila Puig demana l’opiniò a 
Mercedes Prat sobre el canvi de firma que en aquell moment havia déterminât fer 
i que repetirá en alguna que altra ocasiò, es tracta d ’una rúbrica amb totes les He- 
tres majúscules^l De fet, aqüestes primeres firmes encara no sòn, ben bé, la que, 
anys desprès, el caracteritzaria, sobretot, per la ‘V’ i la ‘P’ dels seus cognoms, 
aqüestes lletres encara tenen un traç massa grandiloqüent i inflat. Un traç que no 
abandonarla del tot i que apareix més tard, no a la seva rúbrica com artista, però 
si en la seva caMigrafia comò, fixem-nos, per exemple, en les cartes que, el 1932 
i el 1934, envia als Prat, la ‘P’ de Prats no és igual a la que li serveix per a firmar, 
la primera resulta arabesca i és rica en corbes, la segona, comença ha posseir ja 
una marcada energia rectilínia que mantindrà fins les seves darreres obres.

Cap a 1912, el matrimoni Prat Girait i la seva filia, marxen de Sabadell, primer cap 
a Vie, desprès cap a Barcelona, per acabar instaMant-s’hi definitivament a Madrid. 
Allá, Rossend viurà al carrer Velázquez, 78 i arribará a tenir un estudi propi, molt a 
prop de casa, al carrer Joaquim Costa, 79, on figurava com a decorador de edifi
cios’. Precisament és aquesta la principal teina que mantindrà la familia i la que el 
relacionará amb arquitectos com Manuel Álvarez Noya i, amb el conegut, Pedro

cy¿<}áe^rtc/cy y ^ r a t
DECORACIÓN DE EDIFICIOS 
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Capçalera utilitzada per Rossend Prat en la 
seva documentació professional
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Muguruza Ontañón, arquitecte que es 
faria càrnee d ’obres com El Cerro de 
Ics Ángeles, el 1923; El Palacio de la 
Prensa de Madrid i, corn no, El Valle de 
los Caídos, passant a ser, durant el 
franquisme, el Director General de 
Arquitectura. També figuren impor
tants constructors i contractistes d ’o
bres dins la seva llarga sèrie de rela
cione professionals, està Soler Salazar, 
Santiago Blanco, ‘Algueró e Hijos’, 
Enrique Gallego, Pedro Díaz Torrent i 
‘Ginés Navarro e Hijos’. Aparelladors 
com Joan Castellví, Enrique Blanquer 
Huidobro i Martín Moragran. Per tant, 
dedueixo l’existéncía d ’una producció 
més que estimable, però que, per la 
sovintejada práctica de l’anonimat d ’a- 
questa classe d ’artífexs en plánols, 
permisos de llicéncies d ’obres i altres 
documents, és molt difícil de rastrejar.

Un altre factor que pot provar l’e- 
xisténcia d ’una producció, sinó esti
mable, sí continuada, és el fet que la 
seva filia es casés amb Antonio de 
Urbiztondo, militar que posseía el títol 
nobiliari de Marqués de la Solana, 
demostrant així que, a Madrid, 
Rossend va estar molt ben relacionat i, 
per tant, no el va mancar feina, el va 
permetre establir-se en una de les 
zones més céntriques de la capital i 
comptar amb un patrimoni immoble 
estimable que, malauradament, la 
guerra i la separació del matrimoni 
Urbiztondo Prat obligá a Mercedes 
Prat a anar venen fins desaparéixer.

Malgrat sigui un personatge secun
dan en aquesta história, val la pena 
parlar una mica del marit de Mercedes 
Prat. Eli ens remet a un altre 
Urbiztondo, el seu avi, conegut i famés 
en els annals de la história política i 
militar espanyola. Aquest no és un altre 
que el famós Marqués de la Solana, un 
important general carlista, però que, 
derrotat en vahes accions pels liberals, 
va ser retirar del seu cárrec per Don 
Carlos, produint un marcat distancia- 
ment entre el pretenent al tro i el gene
ral. Aquest va firmar els preliminars del 
conven! de Bergara, en Oñate, i 
després es va apuntar a la causa isa- 
belina. En 1850 va ser capitò general 
de Filipinas, acreditant-se per la seva 
tasca de sanejament financer, i el 1856 
va ser ministre de la Guerra en el gabi-

Un deis vuit dibuixos originals Iliurats per 
Joan Vila Puig a Mercedes Prat Girali, 
durant la seva estada a l’Academia de San 
Fernando, de Madrid, el1916.

net de Narváez, cessant el 16 de 
desembre del mateix any, per a passar 
a ser cap de cambra del rei Francisco. 
Sobre la seva mort va corre aleshores 
el rumor que Urbiztondo i Alcañices es 
van batre en la antesala de la reina, 
morint el primer en l’enfrontamenP.

Segons Concepció de Urbiztondo, 
per la documentació familiar que ella 
ha manipulât, l’informe de la mort del 
general és bastant divertit, es declara 
que va morir a causa de ‘mal en los 
centros’ (sic) i no es diu res sobre el 
duel, a més, l’enfrontament entre 
Alcañices i Urbiztondo es deu a que el 
rei velia entrar a la cambra de la reina, 
el segon tenia ordres expresses que 
aixô no fos aixi i, per tant, les trifulgues 
familiars i politiques entre el matrimoni 
reial les havien d ’acabar solucionant 
els subordinats, malgrat sigui tan ‘a la 
brava’, corn va succeir.

La investigació ha résultat molt esti- 
mulant i ha obert noves vies de recer
ca, algunes per a seguir indagant 
sobre la figura del nostre escultor, i 
altres, per a descobrir més sobre els 
personatges secundaos d ’aquesta 
saga. Per tant, espero que aquest tre- 
ball inviti aigú a continuar obrint carni i 
a donar més llum sobre tots aquests 
afers.

9^

 ̂ Vid. Andreu CASTELLS. L’art sabade- 
llenc. Edicions Riutort, Sabadell, 1961, 
pagines 513 i 519. Per a les seves obres 
sabadellenques consultar El Cementiri 
de Sant Nicoiau, d’Ana FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, número 17. pagines 61, 65, 
78, 79, 92 i 101.

 ̂ Conserge del Museu d ’Histórla de 
Sabadell

 ̂Taller fundat el 1849.

“ Els artífex que tenen domicili són els que 
apareixen a l’AHS Inscrits amb matrícula 
fiscal.

= Comparem les obres funerárles d ’a- 
quests dos escultors, primer, el nínxol de 
la familia Salá Caylá, la tomba monumen
tal de Joaquim Cosp Colomer, el 
Desconhort de la familia Borrás-Fíguis I el 
de Sampere Peris, obres de Francese 
Jaume Sans, després, les figures orants 
de la tomba monumental deis Bril, els 
ángeis deis Gorina Pujol I, finalment, el 
mausoleu deis Oliver, totes de Rossend 
Prat Sindreu. Cementiri de Sant Nicoiau, 
op. cit.

® Vid. Obres funerárles de la familia Llonch 
Matas I de Monmany. Oementirl de Sant 
Nicoiau, op. cit.

 ̂ Les obres funerárles citades en aquest 
treball apareixen documentades i foto- 
graflades al Ilibre El cementiri de Sant 
Nicoiau, op. cit.

® Al qual se li adjudiquen els treballs 
escultórics de la biblioteca, la sala d’lm- 
poslclons, l’escala I el saló d’actes, vid. 
Els Edificis de la Caixa d’EstalvIs de 
Sabadell, de Santiago ALCOLEA GIL, 
página 53. Edicions Fundacló Caixa de 
Sabadell. Sabadell, 1994.

® Responsable deis elements escultórics 
deis capitells de les columnes que donen 
accès a l’ediflci, vid. Santiago ALCOLEA, 
op. cit.

Esculpeix les dues escultures al-legóri- 
ques de la façana principal, la Virtud i el 
Treball.

OoHeccIó particular I propletat de 
Concepción de Urbiztondo Prat, neta de 
l’escultor. Postals firmadas per l'artista i 
datades el 1916.

La podem veure també en un deis oils 
dedicáis a l’església de Santa Marla de 
Barberà, del 1920. Obra reprodu'ída al 
catáleg que la Fundacló Caixa de 
Sabadell ha éditât, amb motlu de l’antolò
gica dedicada a aquest pintor. Sabadell, 
setembre-novembre, del 2002.

Vid. (IV- 1857). [O. B.] (voi.Ill, p.847)
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ARTS_________________
Carles Bellosta: L'ort fet misteri
Mila Torres

Fa molt temps que coneix amb el Carles Bellosta, però això no Implica que cada 
vegada que veig obra nova seva els sentiments que en produeixen tornen a afio
ri d ’una manera innata i sempre com si fos la primera vegada que observo la seva 
creació.

Ara també fa molt temps que no li dedico cap escrit, per aquest motiu creo que 
ha arribat el moment de rescatar-lo del nostre “oblit” I reconèixer des de la seva 
terra, Sabadell, el seu valor com a artista plástic.

Carles Bellosta va començar exposant a Sabadell, a la Sala Cau d ’Art el 1984. 
Però la pintura ha sigut la seva companya fidel des de sempre, des que va 
començar a agafar els llapis de colors quan era ben petit i mai ha deixat aquesta 
nécessitât de dibuixar, de pintar, d ’expressar els seus sentiments i de voler expli
car el seu interior I la vida en general mitjançant els seus ulls que traspassen la 
impressiò a la mà i aquesta ho plasma en la tela, en el paper, en la fusta. La seva 
mirada sap apreciar el que ens dona la natura i ho voi posar a l’abast de tothom 
perqué puguem gaudir una mica més d ’aquell moment, d ’aquell instant de Hum 
que ens brinda la natura amb la seva magnificéncia.

Però tornant al seu curriculum, que tant important és en moites ocasions, 
Bellosta va continuar exposant d ’una manera imparable, de Sabadell a Terrassa, 
de Terrassa a Vio, a Castellò de la Plana, a Cerdanyola, a Sant Cugat, a 
Barcelona, a Girona, a Igualada, a Figueres, a Santander, a Granada. I ràpida- 
ment arriba la seva projecciò internacional exposant a Floréncia, Paris, Sicilia, 
Roma, Padua i a Nova York. És per tant, un dels artistes sabadellencs amb més 
projecciò fora no només de la nostra ciutat i de Catalunya, sinò internacionalment.

Quan un artista arriba a aconseguir aquest moviment de la seva obra només voi 
dir una cosa, que ho fa bé. No només que la seva manera de crear agradar, per
qué podría agradar i molt sent només decorativa, sinò que les galeries el recla
men perqué saben que la seva manera de treballar té una empremta totalment 
personal que li proporciona un caire propi absolutament particular.
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Bellosta sense signar eis seus quadres eis signa. No fa falta veure la seva sig
natura per saber que son seus i aixô significa un treball molt profund i serios darre- 
ra del que ara pot mostrar. Una tasca que el porta a conèixer no només les tècni- 
ques amb les quais ha de treballar, sino també a saber clarament qué és el que 
vol plasmar I corn, i aquest carni, dins de les variacions que proporciona el treball 
serios del dia darrera dia, només pot portar a una recerca de la perfecció dins del 
seu llenguatge plástic.

Avui he anat a veure l’exposició que fa a la galena Subex de Barcelona i he que- 
dat molt impressionada per algunes obres que mostreo que en Caries no s’ha atu- 
rat amb el pas deis anys, slné que continua buscant noves manera d ’expressar 
dins el seu llenguatge. Sempre s’ha de mlllorar I alxô no només ho saben eis artis
tes, però si élis no ho fan la seva obra queda anquilosada en un moment de la 
seva hlstôria i no avança, i si no avança no està viva, I sino està viva no pot expres- 
sar res, només pot decorar i llavors no es tractarla d ’una obra d ’art, baixaria del 
seu pedestal i passarla a convertlr-se en una eina de disseny per tenir a casa i 
Huir. I aquí radica la diferéncla amb l’art vertader.

Una obra d ’art és aquella que ens Impressiona quan la velem, que fa que el nos
tra estomac patelxl un moviment, que la peli es posi de gallina”, que una série de 
sentiments arriben ai nostre cos. És exactement igual que quan veiem una bona 
peMícula, sentim una bona música o llegim un bon Ilibre. Totes les arts produei- 
xen el mateix: un moviment deis sentiments de Tèsser humà.

I si, aixô és el que he sentit en la galeria devant la producció de Bellosta.

La lluminositat ha entrât en la seva obra d’una manera radiant. El blanc es deixa 
no només veure, sinó sentir i palpar, sense ser un blanc pur, que seria neutre i no 
ens provocaria res. No és qüestié de només apreciar-lo amb la vista sinó que 
envaeix el total de la tela i, per tant, arriba a l’ànima de Tespectador aclaparant eis 
seus sentiment. Sobre el fons fose amb el que dibuixa, planifica i équilibra Tobra 
s’aixeca el blanc que en ocasions agafa tocs rosacis de capvespre, de darrera 
hora del dia.

Totes les obres tenen una gran profunditat, els camins que s’obren en primer 
terme van avançant cap a Tintehor i ens deixa que siguem nosaltres els protago
nistes fináis de la creació, deixant-nos passejar per la seva obra i en ocasions 
guiant-nos o insinuant-nos cap a on hauríem d ’anar.

Pocs elements compositius configuren la seva creació, com és característic en 
ella, vegetació, aigua, arbres i alguna edificació. No necessita res més per 
expressar-se. En moites ocasions en la simplicitat està allò sublim.

Els quadres fan respirar solitud. Una solitud plena de lirisme, una solitud que 
Tèsser humà necessita per retrobar-se amb si mateix. Una solitud que a la vega-

da porta al retrobament amb la natura, 
amb Tessència pura de la vida. Una 
solitud carregada de misteri, d ’enig
ma, de voler descobrir que hi ha més 
enilà d ’aquell carni, que hi ha dins 
aquell bosc misteriós, dins aquella 
casa, darrera de la foscor...

Una creació piena d ’una beilesa que 
respira per si mateixa i que deixa res
pirar a Tespectador. Una obra que 
canvia segons la Hum que li incideixi I 
com no, segons Testât animic de qui 
Tobserva. És per tant, una obra viva 
que no resta impassible sinó que porta 
amb ella mateixa els sentiments 
necessaris i, indiscutiblement una tèc
nica acurada, que permeten la seva 
transformació.

Carles Bellosta després d ’aquesta 
mostra té ja diferents projectes en 
marxa, una exposició a la galeria El 
Claustre de Girona i una altra a la gale
na Braulio de Castellò de la Plana. I 
entre tot això, la participació en la Eira 
de Nova York al febrer del proper any. 
Així com possibles contactes amb 
BrusseTles, Alemanya i Suissa.

Però el més important per ell en 
aquests moments es aconseguir pin
tar amb sentiments perqué aquests 
són els que fan créixer Tart.

Carles Bellosta no només pinta amb 
sentiments sinó que els transment.

------------------ -
i'fc _ , \  ■
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CINEMA
Les glaneurs et la glaneuse, 
d 'flanes Varda
Pere Cornelias

Ja  fa uns quants anys que el cinema -i no només el cinema, és ciar- ha récu
pérât la seva vessant més realista i, en bastante casos, ha centrât la seva mira
da en qüestions d ’actualitat que han convertit les peMícules resultants en véri
tables documents: no parlo només de les denúncies socials de Ken Loach (l’ùl
tima, Sweet sixteen), sino, i sobretot, de peMícules tan diferente i albora tan 
próximos i actuals com, per exemple, Los lunes al sol, de Fernando León de 
Aranoa, Lugares comunes, d ’Adolfo Aristarain, o The Magdalene Sisters, de 
Peter Mullan. És una tendència clara i evident que una llista extensa i més com
pleta de títols recents prou coneguts podría demostrar de manera irrefutable.

És dones del tot natural que, paraMelament, hagi renas- 
cut el que, per evitar-me llargues disquisicions terminoló- 
giques, anomenaré, senzillament, oinema dooumental.
La càmera surt al carrer i, d ’una manera o bé d ’una altra 
-per tant, sense defugir la ficció, quan li és necessari-, 
retrata el que ens passa ara i avui: En construcción, de 
José Luis Guerin, 11’ 09" 01. September 11, el film d ’epi- 
sodis ideat per Alain Brigand, Balseros, de Caries Bosoh 
i Josep M. Doménech, Gravan vs. Gravan, d ’ lsaki 
Lacuesta, o La espalda del mundo, de Javier Corcuera.
En aquest context, ens ha arribat Les glaneurs et la gla
neuse, d ’Agnès Varda.

Emmarcada en el que va ser la nouvelle vague -però 
amb una primera peMicula, La pointe courte, rodada cinc 
anys abans de Les quatre cents coups-, Agnès Varda va entrar de pie a la llis
ta dels grans noms del cinema francés dels soixante amb C/éo de cinq à sept, 
de l’any 1961, film d ’una gran Sensibilität i d ’una inusual bellesa plàstica. La 
seva carrera, que s’ha mantingut ininterrompudament fins avui, està jalonada 
de documentais de tot tipus als darrers quinze anys. De manera que l’apariciô 
de Les glaneurs et la glaneuse és probablement el résultat lôgio de les seves 
inquietuds personals, més que no pas de les ja esmentades circumstàncies 
del moment.

Una bellissima tela de Millet, Les Glaneuses, serveix de punt d ’arrencada a 
una peMicula en certa manera itinerant, que fa de l’acte d ’ajupir-se el centre 
neuràlgic del seu diseurs. Qui s’ajup i per què, es pregunta Agnès Varda. Qui 
són els espigoladors?

Ho són els qui, treballadors contractats, recullen blat, pomes, raïm, tomà- 
quets, carxofes, ostres... És una imatge habituai, assimilada i perfectament 
convencional. Ho són també, tanmateix, els que, l’endemà, recullen, als matei- 
xos llocs, les restes del que no s’ha recollit. N’hi ha que hi van perqué els ve de 
gust, d ’altres, com un hàbit saludable. Però també n’hi ha que ho fan per 
nécessitât, tot i que la seva práctica diària l’ha convertida també en un costum. 
Varda s’acosta a tots aquests personatges, es mostra interessada per com 
viuen, els fa preguntes...
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C X N B T A M A B IS
{trépente

Hi ha uns altres espigoladors. Són els que viuen a la ciutat i recuperen, enmig 
de la brutícia i de les deixalles, allò que els pot ser útil: coMeccionistes que cer
quen rareses abandonadas, recicladors d ’electrodoméstics suposadament 
inservibles, artistes que construeixen les seves obres amb matéries de 
rebuig...

“Consumim molt de pressa -diu Varda- i produím molts productos que de 
seguida llancem. I, a vegades, passant pel mercat, he vist dotzenes de perso
nes que recollien la fruita que hi havia pel terra”. Una d ’aquestes persones cen
tra la part final de la peMicula i es converteix, potser, en el més patètic dels per- 
sonatges que l’habiten. Es diu Alain. Tot el que menja ho agata de les escom
brarles, ven diahs al davant d ’una estació i-la sorpresa és majúscula- dedica 
un pareil d ’hores al dia a ensenyar a llegir i a escriure a un grup d ’immigrants 
negres. La realitat és polièdrica.

La peMicula no condueix a un enfrontament dialèctic simple i superficial, es 
nega a utilitzar la pobresa -i el drama que li és inherent- per facilitar el diseurs. 
És admirable la manera corn Agnès Varda ens apropa tota aquesta gent i la 
manera com tota aquesta gent respon. El primer que corprèn és l’absència de 
dramatismo fácil. L’extremeny que no parla francés perqué la Francia no li 
agrada i abasta les olives mentre ens ho explica o el venedor de diaris que 
només s ’alimenta de bosses i contenidors no semblen pas infeliços. 
Senzillament, sobreviuen.

Agnès Varda és l’espigoladora: “Jo era com aquests personatges que retra- 
tava, una recoMeotora d ’imatges, sentiments, sensacions...” I no només espi
góla per les ciutats i els camps, no només recull imatges mentre va dépassant 
camions i camions per totes les carreteros del país, també ens enfronta a un 
cinema responsable i compromés que busca -espigóla- enmig del munt de 
cinema-escombraria que ens envaeix diáriament.

Dos anys més tard, Agnès Varda va retornar ais seus personatges en un film 
relativament curt -poc més d ’una hora-tituiat, precisament. Deux ans après. 
Ens retrobem amb la mateixa gent -però no amb tots, un veil xinés ha mort-, 
que fan, tret d ’algun, el mateix al mateix Hoc. Gairebé tots han vist la peMícula, 
n’estan satisfets, en parlen. L’Alain s’atreveix, fins i tot, a emetre la seva opinió:

un film d’AGNES VARDA

li desagraden -com a mi- les imatges 
del film en qué Agnès Varda es filma 
a si mateixa. La cineasta l’ajuda a 
expressar-ho: li semblen inùtile.

Els personatges d ’Agnès Varda 
semblen ara cómplices d ’una teina 
que, sense ells, no hauria estât pos
sible. Parlen amb la directora amb un 
to amical: han format part d ’un 
mateix projecte. En construcción i 
Les glaneurs et la glaneuse: peMicu- 
les tan diferente, però embolcalls de 
sentiments tan prôxims!

Un quadre enorme -espigoladors i 
espigoladores- omple la pantalla al 
final del documental d ’Agnès Varda. 
Per dir la veritat, no cal renunciar a la 
bellesa ni a l’art que, ben entés, ha 
d ’ajudar-nos a abastar-la.
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SOCIETAT____________
£1 Ir Congrès d'Histoho Local 
de Castellar del Valles
Silvia Sàiz - Ernest Gallart

D ’ençà la creació de l’Arxiu Municipal 
de Castellar del Vallès (AMC), l’any 
1996, eis estudis sobre histôria local I 
l’entorn deis seus agents van patir un 
fort revulsiu, especialment quan a la 
investigació histórica.

A redds d’aquest equipament, i amb 
una forta implicacid de la Regidoría de 
Cultura, es van oferir unes condicions 
materials I unes infrastructures que 
facilitaren granment les recerques dels 
investigadors locals. És per aixô que 
l’Arxiu Municipal ha anat agiutinant un 
seguit d ’historiadors, d ’arqueôlegs I 
altres cientifics socials que treballen 
en projectes amb coordinacid o amb 
relacid amb aquest serve! pùblic. 
Aquesta mútua interrelacid va perme- 
tre conèixer quines eren les necessi- 
tats i les aspiracions d’aquests profes
sionals que es concretaren en tres 
aspectes bàsics: disposar d ’unes 
eines arxivistiques cientifiques moder
nes que permetessin tenir coneixe- 
ment de quins fons documentais es 
disposaven a l’hora d ’apropar-se a la 
histdria local; la nécessitât de creacid 
d ’un mitjà de difusid on donar a conèi
xer les investigacions que s’anaven 
realitzant i que moites vegades no es 
culminaven devant la impossibilitat de 
difondre-les i, finalment, establir uns 
espais de relacid i d ’intercanvi entre 
eIs investigadors.

Aquest darrer aspecte ha estât un 
dels principals objectius sobre eis 
quais s’està treballant des de l’Arxiu 
Municipal. En aquest sentit, cal recor
dar que ja s’han organitzat un seguit 
d ’actes a Castellar del Vallès amb 
temàtiques histdriques: un coMoqui 
sobre histdria social de l’Esglèsia, el 
juny de 1999; una trobada d’investiga- 
dors sobre l’èxode, l’internament i l’exili 
dels republicans (1939-1945), el febrer

Acte de presentació del 1r Congrès d’Histària Local de Castellar del Vallès (AMC).

de 2000 i el Primer Congrès sobre l’èxode, l ’exili, l ’internament i la deportaciè dels 
republicans espanyols (1939-1945), el gener de l’any 2002.

Respecte a la histdria local, mai s’havia organitzat cap mena d’acte d ’aquesta 
mena i encara quedava per bastir un primer punt de trobada. És per aixd que reco- 
llint aquesta aspiracid, especificada per arquedlegs, historiadors, per investigadors, 
àdhuc perciutadans interessats, l’Arxiu Municipal i la Regidoría de Cultura van pro
pasar la celebracid d ’un Primer Congrès d ’HIstèria Local de Castellar del Vallès. La 
convocatdria s’adreçava a tots eis investigadors que portessin a terme projectes de 
recerca d’histdria local i que volguessin difondre’ls, tôt compartint experiències, 
metodologies de treball i fons, i als ciutadans interessats a tenir noticia de les darre- 
res investigacions i a participar en la construccid de la historiografía local.

ParaMelament es constituí una comissid científica on foren convidats a participar 
una série d ’investigadors locals a fi i efecte de valorar les comunicacions presenta
das i preparar l’edicid de les actes del Congrès.

El Congrès se celebré el 8 de març de 2003 a cal Botafoc i s’estructurá a partir 
d ’una ponéncia marc sobre histdria local i dos grans àmbits de treball, amb ponèn- 
cia especifica, i amb la presentacid deis treballs adscrits a cada bloc temátic: el pri
mer, adreçat a l’arqueologia i al patrimoni de Castellar del Vallès i un segon, a la 
histdria de Castellar del Vallès. Finalment s’establí un débat -  coMoqui en format de 
taula rodona.

En total es van s’han présentât un conjunt de deu comunicacions al Congrès, de 
les quais dues corresponien al primer apartat i vuit al segon, participacid que valo
rem d’una manera molt positiva i més si tenim en compte la relacid número d’habi- 
tants-treballs presentats, molt superior a la rátio d ’actes realitzats recentment en
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altres municipis amb un pes demogràfic molt superior. Cal destacar també que va 
ser molt favorable l’acollida entre els ciutadans amb la participació d ’un total de qua- 
ranta-dos assistants.

Cronològicament les comunicacions debatudes abasten la totalitat d ’etapes histo
riques amb una gran preséncia numèrica d’estudis relatius a la contemporaneïtat 
immediata (segle XX). Temàticament s’adrecen a l’estudi del poblament locai I els 
seus estadis, la quotidianitat I la historia econòmica de mitjan de segle XIX, la Guerra 
Civil, en les seves vessants del dia a dia i de la repressió religiosa a la rereguarda, 
l’èxode I l’exili de 1939 I els moviments migratoris de la segona meitat de segle XX 
dins el marc socioeconòmic del desarrollismo franquista. Tipològicament abasten 
l’arqueologia, l’antropologia, el documentalisme, la història econòmica, politica i 
social i la literatura social.

L’aportaciò centrai al Congrès, marcadament reflexiva i que va obrir l’acte, va ser 
la del Dr. Michel Leiberich, professor de la Universität de Perpinyà, de Besançon i de 
la UAB, amb una ponència maro amb el titol La història beai, on analitzava l’ùs i els 
rols de la història locai dins la historiografía.

Seguidament, s’exposà una ponència en el mare del primer àmbit, arqueologia i 
patrimoni de Castellar del Vallès, a cura de oOan-Manel Coll I Jordi Roig titulada 
L'arqueoiogia a Casteiiar dei Vaiiès. Resum historiogràfic i sintesi. Seguidament es 
passaren a debatre les comunicacions presentadas que sòn les següents: Joan- 
Manuel Coll i Riera: La Soieia dei Cosidor (Casteiiar dei Vaiiès, Vaiiès Occ.j. Des de 
ia prehistoria fins ai segie xxi: ia utiiització d ’un espai durant eis darrers cinc mii-ien- 
nis segons i ’argueologia i Jordi Roig i Buxò -  Joan-Manuel Coll I Riera; Ei conjunt 
arqueoiògic de Sant Esteve de Casteiiar Veil (Castellar del Vallès, Vallès Occ.): el 
vilatge i l ’església d ’època carolingia i comtal (segles IX-X i XI-XII).

Pel que fa al segon àmbit, Història de Castel ar del Vallès, el ponent fou l’historia- 
dor Ernest Gallart amb una ponència sobre Els exilis de 1939 des de Castellar del 
Vallès. Tot seguit es passa a la relació de les comunicacions presentados: Ernest 
Gallart i Vivé. Per terres de Erança: l ’èxode i l ’exili de Maria Teresa Ventura i Valls 
(1939-1949)] LIoreng Genescà. Migrants i migracions a Castellar del Vallès (1940- 
1970): trànsits vitals des de La Higuera de Arjona; Marcel Germà i Artigas. El reve
rend Joan Germà i Umber; Ester Planas i Bort. Estudi comparatiu d ’una sèrie de cen
sos del segle XIX] Montse Rueda Miralles -  Erika Vargas Herrera. La Guerra Civil a 
Sentmenat; Silvia Sáiz. Els primers temps de la guerra civil a Castellar del Vallès a 
través del setmanari La Farga. Una primera aproximacb; Silvia Sáiz i Calvò-Ernest 
Gallart I Vivé. El Mor-Bihan, terra de refugi: una aproximacb als exilis republicans a 
Erança a través del trànsit vital de Carme insa i Torguet (1939-1941) I Raquel 
Ubàguis i Galán. La Casa Gran: el moviment obrer segons LIuis Montagut.

Per acabar, es va establir un coHoqui 
modérât per Ignasi Giménez, en el quai 
es van efectuar un seguit de preguntes 
i es va generar un débat del quai sorgi- 
ren puntualitzacions i matisos que enri- 
quiren els treballs debatuts.

Globalment, una vegada analitzats els 
materials i valorats els résultats del 
Congrès, es van establir les següents 
conclusions:

• Genèricament el conjunt de ponèn- 
cies i de comunicacions presentados al 
Congrès, reflecteixen que la historia 
local de Castellar del Vallès és un cen
tre d ’interès habituai entre la comunitat 
científica i que és abordat novament 
amb tota normalitat pels historiadors, 
arqueôlegs i investigadors. I que posen 
en evidèneia la forta embranzida que 
está prenent la histôria local en el nos- 
tre terme.

• Les temàtiques abordados a les 
comunicacions i a les ponèneies pre
sentados s’insereixen en els grans 
corrents de recerca histórica que 
actualment es donen a Catalunya. En 
conjunt, posen de relleu la superació 
del localismo, excloent i aíllador, que 
havia deixat la histôria local al marge 
dels grans corrents d’interpretació his- 
toriogràfics i la vinculaciô indissoluble 
de la historia local amb els esdeveni- 
ments generals. El centres d ’interès de 
les investigacions reflecteixen la nor
malitat amb la quai el cientific s’adreçà 
a qualsevol temática, amb criteris tèc- 
nics i histories, Iluny de qualsevol aprio
risme O sectarisme, amb la nécessitât 
de tractament de la totalitat d ’aspectes 
per assolir un coneixement i una inter-

Portada del triptic informatiu del I r  Congrés d ’Història Local de Castellar del Vaiiès, febrer de 2003, AMC.
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pretació global dels processes histories 
a Castellar del Vallès.

• Constatar l’ús constant de tècniques 
d’histôrla oral que esdevenen una eina 
clau per omplir buits historlogràfics I 
documentais I, a la vegada, proporcio
nen visibilitat a subjectes que han 
romàs al marge de les Investigaclons I 
identifiquen una gran majoria de la 
socletat que fins ara havia restât aliena 
al protagonisme historic. I en son una 
bona mostra les comunicacions adre- 
çades a l’estudi dels immigrants de La 
Higuera de Arjona I eis testimonie dels 
exiliats locals.

• Els treballs presentats caracteritzen 
uns projectes de recerca histórica, en 
procès O finalitzats, que reben el suport 
tècnic i material de les institucions 
publiques locals. És un estil de fer histo
ria, planificat, de llarga durada, cienti- 
fic, estructurat, amb vinculacions esta
bles amb universitats, centres de recer
ca I tota mena institucions pùbliques. 
Son projectes d’investigaciè consoli
date, que tenen continuïtat i durada en 
el temps, allunyats d ’aproximacions 
puntuáis I efimeres. Presenten un ca
rácter obert, integrador, perqué perme- 
ten la participado de tothom, que és 
punt de trobada de professionals, estu
diante afecciónate i subjectes histories i 
que també adquireix una fundó de 
cohesió social en un moment en el qual 
la nostra vila és destí d ’un Important flux 
demográfic que nécessita percebre 
senyals d ’identitat. I la historia pot ser 
un d ’ells.

• Les investigacions Iliurades al Con
grès destaquen la nécessitât de seguir 
incrementant amb nous fons l’Arxiu 
Municipal que permetin, amb el temps, 
ulterlors estudie. És, en aquest sentit, 
que s’han dissenyat estratégies que 
porten a formular projectes no única- 
ment de prodúcelo historlográfica sinó 
que alhora recullln I elaborin docu
ments que més endavant esdevindran 
nous fons documentais públics.

• Amb activitats com aquest Congrès, 
l’Arxiu Municipal porta a terme les fun
cione propios que li atorga tant la Llel 
d ’ArxIus com el matelx Reglement de 
l’Arxiu Municipal de Castellar del Vallès. 
En aquest sentit, l’ArxIu Municipal esde- 
vé arxiu de la vlla que a més del tracta-

ment arxivístic I la custodia de la docu- 
mentació municipal en tots els seus 
estadis (activa, semiactiva i histórica) 
és motor de recerca i impulsora de pro
jectes culturáis que es coordinen amb 
la xarxa pública d’arxius de Catalunya. 
Cal no oblldar que la fundó cultural és 
consubstancial a l’arxiu, d’aquí l’lmpuls 
a aquests tipus d’actes.

• Adoptar un sentit de visió ámplia de 
la histórla local, que es fa extensiva a 
l’entorn comarcal, tot acceptant, inte
grant i publicant una comunicació 
sobre la Guerra Civil a Sentmenat.

• Promoure la recerca tot donant visi
bilitat ais investigadors i les seves 
recerques fomentant la difusió a través 
de la publlcacló, especialment deis 
joves historiadors, mitjançant l’órgan 
d’expressió de l'ArxIu Municipal, Re
cerca, revista d ’história i de ciéncies 
socials I humanes de i ’AMC.

• Quant al primer bloc, adreçat a l’ar- 
queologia I al patrimoni, destacar I valo
rar molt positivament els materials pre
sentats al Congrès, que forneixen de 
novedosos I de valuosos coneixements 
histórics, résultat de les campanyes 
arqueológiques efectuados els darrers 
quinze anys, que caracteritzen, 
exhaustivement, la totalitat d’excava- 
cions realitzades en el terme de 
Castellar del Vallès.

Globalment, ens documenten nombro- 
sos assentaments prehistórics, entre 
els dos nuclls o poblats del Neolític 
(entre el 3.500-2.500 aC.), i una impor
tant necrópolis de l’edat del Ferro al Pía 
de la Bruguera -  Sony (s. Vil aC). 
També les excavacions en curs, una 
d'elles a la plaça Major- Morts de can 
Torras, que sitúen l’exlstèncla de dife
rente vilatges, entre els quais se’n des
taca el poblat de Castellar Veil. Alxí 
mateix reflecteixen l’estudl arqultectô- 
nlc i arqueolôgic d ’alguns habitatges, 
corn els de can Pèlachs i el de cal 
Calissô, amb nous coneixements sobre 
retapa baix-medieval i moderna.

• Per acabar, el segon i darrer bloc 
temàtic del Congrès, que es centrava 
en la histôria de Castellar del Vallès, ha 
suposat l'apahciô d’estudis absoluta- 
ment Innovadora pel que fa a la histôria 
local corn són les aproximacions a l’e- 
conomia del segle XIX, a diferente

El Dr. Michel Leiberich, professor de la UAB 
i de diferents universitats franceses, tot 
exposant la ponència-marc sobre histôria 
local (AMC).

aspectes de la Guerra Civil, a l’exill de 
1939, I als moviments migratorls que 
entronquen amb les recerques de més 
actualltat que es porten a terme a 
Catalunya. Afegir, que moites comuni
cacions són fonts primàrles que poden 
esdevenir eines per a futures Investiga
clons I que enllacen amb l’Interès per 
divulgar els fons de l’ArxIu Municipal.

Finalment corn a conclusiô general de 
la taula rodona, realltzar la convocatôrla 
d’una nova trobada en anys vinents, 
estrènyer tota mena de vineles entre els 
Investigadors sobre temática local I 
seguir donant suport a un model cultu
ral pùbllc, tot Impulsant la millora, el 
manteniment i la creació de noves 
estructures culturáis i demanar la crea- 
ció d ’un museu d ’história per a 
Castellar análeg al d’altres municipis 
del nostre entorn. Val a dir que les actes 
del Congrès serán publicades a 
Recerca, en el número 2.

9^



CUINA
L'onquilo

Joan-Antoni Ferrari

43
87

En un deis primers articles, «Eis pelxos de segona divisió», un 
servidor els va parlar d ’alguns deis que són menys apreciáis, 
culináriament. Ni ha, que tenen poca requesta, qué hi farem!
Avui, si no els sap greu, podríem parlar d’un que no és gaire 
freqüent, a les nostres taules, l’angulla (Anguilla anguilla), i 
que és força extraordinari, en més d'un aspeóte. Aquest ani
mal, en el seu estadi Infantil, que és quan arriba a les aigües 
dolces (l’angula) és una menja exquisida i carissima; no se’n 
troben gaire sovint, tant pel preu com per les restriccions a la 
seva pesca. D’adult, tot I ser a un preu raonable I força consu- 
mit en altres llocs, aquí tampoc n’arriba d ’aquest peix tan vlat- 
ger, de carn melosa i delicada, suaument saborosa. I no es que no n’hl hagin (o no 
n’hl haguessin); fa anys, a la lorderà en vam pescar una. Fa uns dies, un servidor 
va treure el cap per la Boqueria, I va tenir una agradable sorpresa: una de les para
des de pelx, en tenia.

Professionalment, les agafen amb l’anguilera, un ormeig en forma d ’embut, apro- 
fltant quan se’n tornen a aigües salades, a través de les quais faran un llarg vlatge 
fins al Mar deis Sargasses, on van a reproduir-se i morir. Em van explicar, un cop, 
un métode d’afeccionat, enginyós i senzill albora. Cal una canya no gaire llarga i 
uns quants pams de fil o cordili, lllgat per un cap a l’extrem de la canya. A l’altre cap 
del fll, s’hl Higa un menadet de cues de terra. Posais els cues dins l’algua, només 
cal esperar que una anguila els mossegul; llavors es treu I s’espolsa damunt un 
paraigua oberi cap per avall. Pel seu pes, l’angulla cau a dins i, en relliscar, no pot 
sortir-ne. No em dirán que no hi ha qui se les pensa totes.

Tornem a les comprades a la Boqueria. El cas és que, satisfet amb l’adquisició, 
aquell vespre vam sopar de fideus d’anguila, un plat tradicional de Sa Pobla 
(Mallorca). Per preparar-lo, cal començar per netejar les engulles. Ja saben que les 
engulles s’esmunyen com engulles; un bon truc pera qué no rellisquin de les mans, 
és agafar-les amb un tros de paper de diari. Llavors se’ls treu la moca i es fan a talls. 
TInguin en compte que la sang de l’anguila, crua, és tóxica i cal netejar tot allò que 
hagi tocat. Un cop esbandits els trossos d’anguila, es deixen degotar en una esco- 
rredora. Després, en una cessola amb una mica d’oll, hi fan sofregir, uns ails, ceba 
I porro, picats finament. Quan la ceba estigul confitada, hi afegeixen tomáquet 
madur, també picat, i una mica de pebre vermeil dolç. En tenir el sofregit fet, hi 
posen un menadet d’espinacs, nets i funyits, un de julivert, préviament picat, unes 
patates, tallades a daus, i una carxofa, tallada a làmlnes primes. Després de donar 
una pareil de volts al contingut de la cessola, el cobreixen d’aigua (que passi un tra
vés de dit) i ja hi poden posar les engulles, una fulla de Hörer I la sal. Quan bulli fort, 
hi tiren els fideus i un grapadet de pésols. Per anar bé, caldria que fossin fideus de 
Sa Pobla, que es fan amb farina de biat mallorqui I sense ou, però si no en tenen, 
n’hl poden posar de cabell d ’àngel. Quan quasi estigui tot cuit, hi afegeixen una 
picada d’ali I juHvert.

Per aquella part de Mallorca hl ha algunos formes més, de preparar les angui- 
les. La més senzllla és l’anguila fregida amb salsa. A l’illa, la salsa per anto
nomàsia és la de tomáquet, que es tira damunt l’angulla, enfarinada i fregida.

Una altra forma de preparado corrent 
a la zona anguiléfila de l’llla (Alcúdia, 
Muro i Sa Pobla), és l’anguila ofegada. 
Ja ha quedat dit com es neteja. 
Després, posin, en fred, en una cas- 
soleta, un raig d ’oH, l’angulla, all I juH
vert, picats grosses, dos pessics més 
o menys grosses de pebre vermeil 
picant i dolç, en la proporció de que 
vulguin, sal i un ralg vi blanc. Amb el 
foc ben balx i la cassola tapada, ho 
deixen coure bé, sense remenar-ho 
gaire, per a qué no es desfaci.

Per Sant Antoni, a més, és costum fer 
unes coques tapados, les esplnaga- 
des, farcides de bledos, ceballots i 
anguila, amb una picada d’all i juHvert, 
tot ben amanit amb pebre vermeil 
picant. Amb la panxa plena d ’esplna- 
gada, no fa gens de mandra agafar la 
ximbomba i sortir al carrer, en plena nit 
de gener, la vigilia del Sant, a cantar 
davant els foguerons que es fan al mig 
del carrer, gloses més o menys desver- 
gonyldes. Un gotet de licor d ’herbes, 
de tant en tant, pres en un café o altre 
del poblé, acaba de desinhibir els (i 
les) cantalres. En Biel Gener Manila en 
té un munt de recollides a «Sexe I cul
tura a Mallorca: el cançoner». Aquesta 
n’és una, força light.

Una aMota de Maria 
colcava damunt un muí, 

va cauro I va mostrar es cul; 
aixé és senyal que en tenia.
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Els estudiants poblers de Barcelona, ja fa un cert nombre 
d ’anys que organitzen, a finals de gener, un foguero amb 
gloses i ball de bot a Barcelona, a la Plaça del Diamant. No 
hi trobaran espinagada (fan Nom I sobrassada a la brasa), 
però sí aquests goliardescos cants, si hi van.

Les gloses són poesies orals, que no sempre van del 
mateix I poden ser cantades o només dites, però en tot cas 
sòn una mostra d’enginy I, sovint, ironia. Vegin aquesta 
altra, en resposta a un retret per no haver estât convidat al 
sopar de matances:

Sa truja que vaig matar, 
va deixar en es testament 

que no hi hagués molta gent 
es vespre des seu sopar.

Capítol a part representen les gloses «de picat», en les 
quais dos glosadors, home o dona, fan un combat d ’enginy, 
improvisant-les per respondre’s eis reptes. Per saber-ho 
quasi tot d’aquesta mena de poesia popular, res com el 
«Manual del bon Glosador», de Felip Munar.

Tornem a les anguiles. EIs valencians, que també tenen 
aiguamolls, en fan un altre plat magnifie: l’all-i-pebre. Un 
servidor encara recorda el que va menjar, ja fa bastante 
anys, a Cullerà (La Ribera Baixa), en una guingueta del can- 
yar. Va rematar l’àpat una Hissera (MugiI labrosus) «terrà», 
un dels peixos més poc aprecíate (I poc recomanables si no 
són d ’aigües netes, perqué mengen qualsevoi cosa), que 
també va I ve del mar a l’aigua dolga. Aquella, pescada allá 
mateix, només perfumada amb el ferum de l’escata crema- 
da, oberta I amanida amb un pessic de sai I un raget d ’oli, 
va resultar ben bona. L’experiéncia em va suggerir la teoria 
que, per menjar bé, al nostres països, no cal ser rie; només 
cal no ser rue.

Si voien fer un bon all-i-prebre, fregeixen unes creïlles, 
tallades a llesques, rentades I eixugades, en una Cassola 
amb oli I un pessic de sai. Quan són rosses, abaixen el foc 
I hi tiren uns alls pelats i trinxats, una bona cullerada de 
pebre vermeil, una llesca de pa see esmicoiat, un bon raig 
de vi blanc, l’anguila trossejada I la sai. Ho deixen coure I ja 
es pot menjar.

I ara convé aturar, 
tant de xerrar de s’anguila; 
deixaré sa gent tranquil-la, 

que no en vull abusar.
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Antoni Dalmases

Un miratge, tot plegat ha estât un breu 
miratge. Quan van plegar aquell entrena
dor malcarat que enrogia d’Impotència I el 
“bolx" noi crispât - “boix” de fustot I d ’anal- 
fabets, corn el seu nom indica- que havien 
triât per fer de president, potser algù va 
pensar que inlclarlem una penosa però 
ràpida travessa del desert que, a tot estirar 
en uns mesos, ens duria a algún Hoc on 
recomposar-nos, per tornar a ser, ben 
aviat, els qui se suposa que hem de ser. 
Però les coses no sòn mal com un desltja 
que siguin.

Han fitxat un entrenador d’urgèncla que, 
sense Inventar res, només procurant fer 
memòria ais jugadors del fet elemental que 
el fútbol es juga amb els peus i tirant 
amunt, va començar els primers partits 
IMuslonant una mica els més optimistes 
amb la Idea que no podíem anar pitjor, 
però que ens ha portât al mateix Hoc on 
érem, amb molta menys polèmica, és cert, 
però acceptant mansament que el nostre 
estadi lóglc és la mediocritat. No vuli ser 
injust, però fútbol de debó, del de veritat, 
només n’hem vist a estonetes molt escas- 
ses, mig dllulnt-se en un soporífer devenir 
de les coses i tan sois quan el rival s’ha del- 
xat marcar algún gol ben aviat, fent que els 
minyons suposadament talentosos que 
mantenlm poguessin demostrar que, quan 
no hl ha nervis ni cagarrines (i sovint quan 
ja no cal), la mouen mitjanament bé I fins 
l’encerten després de tres passades segul- 
des. El máxim éxlt que ha aconsegult 
aquest serbi que fa mitja por és que la gent 
no xluli al De Boer, però no sé si alxó és un 
méht seu, un fet atzarós o, simplement, que 
s'ha Imposât el sentit comú i el pobre 
holandés es limita a fer el que sap, perqué 
no té un entrenador que II demani coses 
estranyes I l’ataball tant que els uHs se II 
regirin, encara més, fent espiral quan és al 
camp. De fet, però, també acabem perdent 
els partits i fent un paper més aviat patétic, 
per aquells camps de déu i fins pel nostre.

El cas és que sembla que anem tirant... 
espérant que l’agonia I la temporada -  que 
sòn una mateixa cosa- s’acabin. Quan

escric aqüestes ratlles, tot just som a prln- 
clp s d’abril -que els enteses saben, corn 
el poeta, “que és el mes més cruel’’-, hem 
perdut contra el superpotent Vilareal I 
encara no hem jugat contra “ellos”, ni hem 
entrât de debô a la Champions. VuH dir que 
quan el lector Hegeixl aixô que ara esche 
sabrá si les raons pel pessimisme eren 
exageraclons o simplement s’ajusten a la 
trista realltat. Perqué fins fa poc deien que 
juguaven per quedar deis quatre primers 
(aigu creu que quedar quart agonitzant en 
una Higa corn l’Espanyola té algún mèrit?) I 
ara ja es parla d’”escalar" als Hocs de la 
UEFA per poder viatjar per Europa (de 
jugar res!) a l’any vinent. A base de rebal- 
xar plantejaments, també s’ha aconseguit 
que l’ensenyament del país sembll magni
fie: aplicar-ho al fútbol deu formar part d’un 
programa que, si bé s’assembla cada 
vegada més a allò de “baixar-se els panta
lons” que en diu la sabiduría popular, és 
prou Indigne. Però de la manera que han 
anat les coses fins ara, jo comprane que 
els optimistes achtics respirin feliços pen
sant que almenys no baixarem a segona. 
Ara bé, només cal un minlm de sensatesa 
per admetre que accepter la UEFA corn a 
màxima aspiraclò és propl d’equips medio
cres. I aquí no hi ha volta de full, sobretot si 
es mira com està la classificaciò.

Bé, no aventuraré futurs, perqué algún 
inconscient encara em dirà que la classifi
caciò es mira al final de la temporada... I 
ai;<ò és justement el que fa més por!. Anem 
pel présent, pel que hi ha.

La impressiò generai és que tenim un 
equip de circumstàncies, de transiciò (no 
sabem cap a on...), format per uns minyons 
que esperen i resen perqué aviat s’acabi la 
Higa i passi aquesta obligació de saltar al 
camp a evitar el ridícul (no aspiren a guan- 
yar, sinó a no rebre gaire...), per veure qué 
els passa a cada un i on van a parar quan 
s’acabi la temporada, des del porter a l’en- 
trenador. Entene que ells voldrien fer-ho bé 
(no en deuen saber més...) perqué els 
agradarla quedar-se: la casa paga bé, 
dóna un cert prestigi, encara, i és un apa

rador força luxòs. A més, malgrat el desga- 
vell que protagonitzen, com que sòn joves, 
rics i inconscients, deuen pensar que 
encara els aplaudirem emocionats si sal
ven la temporada... i no baixen!

Flavors hi ha la directiva, amb aquest pre
sident estrany, que parla un català que 
sembla castellò I un castellò que sembla 
català, fent els possibles perqué no s’en- 
tengui si voi quedar-se fins cantar les 
absoltes del club o si voi deixar-lo per sor
presa, un dia a la nit, de puntetes, perqué 
carregui el mort un altre. Un home que no 
diu quan hi haurà eleccions, que té la gent 
desconcertada, que no explica mai del tot 
si hi ha diners o no hi ha diners, mentre tot- 
hom diu que la caixa està buida. Hem pas- 
sat del hoolligan irreflexiu que teniem 
abans a una mena d’avi sorneguer de mira
da esbiaixada que ens va dient que tot va 
bé perqué callem I dormim, però seguim 
sense entendre res del que passa ni del 
que pot passar.

No tenim equip, no tenim president, no 
tenim diners... i ara, per acabar-ho d’ado- 
bar no tenim ni camp! Per això m’he vist 
obligat a posar el titol que he posât a 
aquest article. Almenys, fins ara, l’ùnica 
cosa que sabiem segur era que cada quin
ze dies les portes del Camp Nou s’obrien, 
perqué els que no tenen res millor a fer 
anessin a veure córrer els nois darrere els 
altres que duien la pilota. Però ara ni aixô! 
Ara no se sap on jugaran, ni quan temps 
durará aquesta indecisió, que els pot dur a 
jugar de Hoguer, mentre el Camp Nou 
només serveix perqué els fills dels xeics 
àrabs hi vinguin a jugar partits de costella- 
da que ajudin a pagar els deutes.

Un equip nómada, trist, sense diners ni 
direcció, amb l’afició cansada i despistada 
(on hem d’anar avui? A Saragossa? A 
Martorell? A Vilassar de Dalt?) que no sap 
ni l’adreça del camp on juguem de locals... 
Si això no és habitar la més absoluta de les 
misèries, ja em dirán qué és! Si no fos per
qué m’atabala tant i ja tiñe una edat, enca
ra m’aficionaria al bàsquet, però hi fan ma
ssa gols I tenen un reglament estrany.

IL
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£ns hem situât al mapa
David Serrano

El darrer número de Quadern ha estât d ’un impacte mediátic que molt poos 
podiem preveure. El motiu ha estât la investigació elaborada conjuntament 
pel grup de recerca Gernikazarra, d irigit pel Txato Etxaniz i Vicente del 
Palacio, i el CILEC, amb seu a Sabadell. La recerca descobha les identitats 
de 38 catalans morts en pèssimes condicions d ’esclavatge, malnutrició i 
pseudogenocidi en l’Hospital Penitencian de Gernika-Lumo sota comanda- 
ment franquista.

Allò que només Quadern publicava en exclusiva i que cap mitjà professio
nal no havia atinata  posar-hi l’ull (on és el pehodisme professional d ’investi- 
gació en aquest país??), esdevenia una primicia per a tots els mitjans. 
Coordinadament en férem la difusió mitjançant el diahs associate al COMIT 
mitjançant en Miquel Riera, el més professional de tots aquells amb qui hem 
parlât durant les darreres setmanes. Aixi, El Puni, Regió 7, El 9 Punt i altres 
diahs comarcáis se’n feren ressò el mateix dia de la sortida al carrer de 
Quadern. L’impuls definitiu vindria de la mà de Coses que passen, que dona
va en directe la llista dels republicans morts a Euskadi mentre entrevistava el 
director de la revista.

Aqueste dos fets ocasionaven un coMapse de les Unies telefôniques de TV3 
i del Punt Diari, de tal manera que la teina de buscar els familiars dels desa- 
pareguts per fer-los saber la noticia no va caldre. Ells mateixos es posaven 
en contacte amb els mitjans de comunicació que, a partir de llavors, inicia- 
ven una allau de reportatges dia si, dia també, amb la memòria de germana, 
fills i parents dels nostres desapareguts. Quadern ha donat teina a centenars 
de periodistes durant dies i dies, fins al punt de poder comptabilitzar 30 por
tadas de diahs locals i comarcáis {Diari de Tarragona, El 3 de 8, Diari del 
Penedès, Diari de Vilanova, El Pais, El Periódico, i un llarg etcétera).

Tal ha estât l’allau informativa i la sol-licitud d ’informació i de la nostra revis
ta, que aquesta, per primera vegada exhauha el seu tiratge gairebé al mateix 
temps que es treia al carrer. Alhora, obligava l’editor, Manuel Costa, dedicat 
gairebé en exclusiva a atendré peticione de tot ordre, a trobar dos punts de 
venda a Barcelona: concretament a la Llibreria Catalónia i a la Casa del 
Llibre, on també exhaurien rápidament l’edició barcelonina.

Rádios, TV3, K3, etc. Han fet diversos reportatges del tema, situant 
Quadern i el CILEC en el punt de mira constant, com la nostra Fundaciò ARS. 
Reportatges amb periodistas de primera linia, com Erik Van Hooft de TV3, 
que cobhren la nostra exclusiva des de Sabadell i Gernika respectivament.

En fi, ens hem situât definitivament al mapa dels mass media catalans i 
espanyols amb la intuíció d ’un tema que malgrat poder estar a l’abast de tot- 
hom, ningú no hi havia parat massa atenciò. La dificultat de tractar el tema a 
Euskadi feia encara més intéressant la feina des de Catalunya. Tan difícil deu 
ser la situació a Euskadi com perqué des de Gernika la gent estigués pen
dent d ’Internet per llegir diàhament com la premsa catalana tractava la tro-
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balla i que connectés també via satéMit per veure els diferents programes 
que TV3 i el K3 hi varen dedicar. Fins al punt de soMic tar al CILEC I’elabora- 
ció del text que glossi la memòria dels republicans er una llosa que es pre- 
tén col-locar sobre la fossa però que els propis partits de l’alcaldia sòn inca- 
paços de consensuar. Hem estât convidáis a protagonitzar també l’acte 
d ’homenatge a les victimes del bombardeig el proper 26 d ’abril.

Tot piegai, em convenç que, malgrat les dificultáis, la nostra feina, Iliure i 
altruista, val la pena, i que la premsa professional amb les excepcions 
esmentades -qu e  donaren Noe a un magnifie repertatge final dirigit per 
Miquel Riera per a Presèneia- en general dòna fe d ’una gasiveria, racaneria i 
esperii d ’aprofitament bastant lamentable.

La millor noticia, la de les àvies i avis de més de vuitanta anys plorant per 
teléfon, agraint la feina fêta perqué això els possibilità la tranquiMitat d ’espe- 
rit suficient (pel fet de saber on sòn els familiars morts) com per poder ja morir 
tranquile. Ha estât una feina agraída precisament perqué ha tingut el retorn: 
les dades han esdevingut persones de earn i ossos que ens han fet saber, 
una vegada més, que la repressió franquista en temps de guerra i en temps 
de pau fou terrible, diguin el que diguin els de sempre. Les dades, de fonts 
militars franquistes, no deixen lloc a dubtes i Quaden  i el CILEC han liderat 
el reinici d ’una etapa de reivindicació de la memòria del nostre passai, un 
passai que la transiciò pactava silenciar però que, arribats al moment pre
sent no demana sinò conèixer, no die ]a fer justicia...

El director, David Serrano, amb el correspon
sal de TV3 a l'Afganistan I l’Iraq, Erik Van 
Hooft, montant els reportages sobre Quadern 
I Gernika per a TV3 I K3
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PORTADA: Jorge Semprún

Prcscntoció

Jorge Semprún és un d ’aquells intel-lectuals, eschptors, politics, personatges 
multifacétics plens de tants matisos com personalitats desdoblados al llarg de la 
seva vida per l’exili, la resisténcia o la Iluita clandestina durant el Franquisme. 
Semprún, aixi, pot esdevenir tant Gérard Sorel, com François L. o Federico Sán
chez, o tots ells en un de sol.

M’imagino que l’amplitud de registres, de mirados critiques i d ’actituds vitals 
Than convertit alhora en un escriptor -que és el que ara ens interessa destacar- 
amb una bibliografia indiscutible i alhora amb un reconeixement dintre el seu estât 
de procedéncia més aviat escás, a diferéncia de la veína Franga. És aixi com puc 
entendre que els seus amies s’hagin hagut de desplagar de la Madrid capital a la 
Catalunya periférica, però més oberta, portal de poderoferir la primera mostra de 
reconeixement a una llarga i dilatada trajectória. Ha de ser un referent del com
promis étic en moments de crisi com els que vivim.

És per aixô que oferim aquest dossier, més sintétic que exhaustiu, amb la volun- 
tat de reconéixer el paper d ’un inteMectual compromés amb la República, amb la 
democrácia europea i amb el paper dels testimonis dels supervivents als camps 
nazis; un dels darrers, “Ens estem acabant, i llavors qué?” em demanava amb els 
seus immenses i profunds ulls blaus al claustre de la Universität de Girona.

Des de la seva capacitat reflexiva, conreada des d ’una altivesa pròpia d ’una for- 
maciò altament qualificada, ha ofert algunes de les millors págines sobre la con- 
diciò humana durant el segle XX i encara el XXI. Esdevé el contrast respecte els 
mers testimonis sense estudis ni posiciò social, i el complement respecte altres 
noms corn el de Joaquim Amat-Piniella, a qui dedicarem el proper número de 
Quadern tot aprofitant el 90é aniversari del seu naixement. També s’ho mereix.

Corn ho farem amb Imre Kertész, Premi Nobel 2003, al voltant de qui organitza- 
rem el 1r Simposi Internacional Imre Kertész, que se celebrará a Sabadell orga- 
nitzat pel CILEC i la Fundació Ars.

David Serrano, director

Els textos signats reflecteixen l’opinió 
personal deis autors respectius.
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JORGE SEMPRÚN
fronçois L.

David Serrano Blanquer, CILEC 
(a Txato y Vicente)

Una nit de primavera, a Praga, Jorge Semprún es retroba amb un veil company 
del camp de concentració de Buchenwald i parlen de la traumàtica experiència 
compartida. Jiri Zak, bon lector de Semprún, li recomana que reprengui el tema 
ó ’EI llarg viatge i que parli de la nit que compartí amb un moribund.

Aquest és el pretext, el punt de partida de Viviré con su nombre, morirá con el 
mio, probablement la barrera novel-la de Semprún dedicada en exclusiva al món 
deis lager \ curiosament la menys estudiada i ressenyada.

Es tracta d ’una obra singular, aparentment basada en una anècdota viscuda, 
però al voltant de la qual hi ha un veritable esforç de reconstrucció de l’expehèn- 
cia des de l’ùs intencionat i parcial de la ficció i de la sintesi argumentai, situacio- 
nal i de personatges. La ficció, un dels 
recursos que major débat ha générât 
sobre el món de la Shoah, és aquí un 
element fonamental, fins al punt que el 
mateix autor es veu obligat a justificar 
la solució adoptada en determinate 
casos:

“A veces invento personajes. O en 
mis relatos les doy nombres ficticios, 
aunque ellos sean reales. Las razo
nes son diversas, pero dependen 
siempre de necesidades de carácter 
narrativo, de la relación que hay que 
establecer entre lo verdadero y lo 
verosímil.” (p. 222)

Però més enllá de l’ús de la inventio 
en personatges com Kaminsky o en 
diálegs fonamentals, l’opció per la fic
ció s’amaga rere l’eix al voltant del qual 
construeix la trama. L’eix es fonamenta en l’ús central de la intriga. Mitjançant 
aquest recurs, l’altre-jo de l’autor, el narrador, ens manté en tensió constant, pen
dents de la resolució del conflicte que es genera ja en les primeres pàgines.

És divendres. A les oficines administratives de Buchenwald arriba una carta 
demanant informació d ’un tal Jorge Semprún, o era de Gérard Sorel, o era del 
posterior Federico Sánchez? El desdoblament de Semprún és una de les majors 
mostres d ’alteritat real i ficcional de la história i la literatura contemporánies. En fi, 
l’ordre ve directement de les altes instàncies nazis, i aixó comporta un rise consi
derable, gens menyspreable.

L’aparell comunista clandestí del camp es remou, s’organitza, eixampla eis seus 
braços. Cal fer alguna cosa devant la possibilitat d ’un perill imminent. Aquesta 
demanda d ’informaciô és rutinària quan es va a la recerca de responsables de la 
Resistèneia. Sol ser el pas previ al trasllat a Berlin o a l’execuciô sumaria.

Jorge Semprún i David Serrano

“La ficció, un dels recursos 
que major debat ha gene- 
rat sobre la Shoah, és aquí 
un element fonamental, fins 
al punt que l’autor es veu 
obligat a justificar la solució 
adoptada.”
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IMustració de Jordi Roca
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Però la intriga inclou l’element logic del secret, de la manca d ’informació. La nota 
ha quedat guardada en mans del comandant del camp, que marxa de cap de set- 
mana. Només la llegirà i executarà a partir del dilluns.

Entremig queda un llarg cap de setmana. Tot l’aparell del partit està nervios, 
convuls, tens, intentant protegir una peça preuada, un prominenten (privilégiât) 
dels seus, encara que pel que fa a la vida diària laboral i alimentària sigui com la 
majoria. Entretant, l’implicat, el Semprún de 20 anys, es mostra estranyament 
tranquil i confiat: hi ha d ’haver una explicació comprensible a aquella enigmàtica 
petició. La raó buscada dintre la no-raó, en el centre del Mal Radical.

A partir d ’aqui, la noveMa navega pels camins del record, de la anàmnesi, a la 
manera de Proust, Gide o Joyce (“ interminable, tònico, desolador” p. 96). Com si 
fos una llançadora, una imatge que agafo de Tisner, Semprún reconstrueix 
moments, pensaments i personatges sorgits arran d ’aquelles hores cruciais en 
què els Companys decideixen que, persalvar-li la vida, 
cal trobar un moribund jove i amb un fisic semblant per 
tal de bescanviar les personalitats, els noms. Aquest 
jove moribund, un estudiant parisene com ell, és 
François L.

“La noveMa navega pels 
camins del record a la 
manera de Proust, Gide o
Joyce (“ interminable, tóni
co, desolador”).”

El vertader protagonista, el vertader testimoni de l’ho- 
rror i la mort, un altre (1)-altre (2) -jo  del propi protago
nista, es construeix sintéticament in absentia. François 
L., desconegut fins a la fase final de l’obra, esdevé el 
paradigma de la classe social més baixa dels camps, 
és allò que élis anomenaven un musulman. La classe 
de víctima reclamada com el vertader testimoni, el que 
ha mort dintre el camp. Però manta vegades he parlât 
de Yaporia en qué ens situa aquest débat, i trobem 
aquí la mateixa solució que he apuntat en altrea llocs 
de mans del propi Semprún:

“Pero ni los historiadores ni los sociólogos han con
seguido aún resolver esta contradicción: ¿cómo invitar 
a los verdaderos testigos, es decir, a los muertos, á sus 
coloquios?” (p. 19)

Semprún és conscient, a més, que amb la mort dels 
darrers supervivents, l’únic que és possible de fer és 
reconstruir per delegado el testimoni dels desapare- 
guts, que és el que eli també farà.

“La intriga inclou l’element logic del 
secret. La nota ha quedat guardada 
en mans del comandant, que marxa 
de cap de setmana. Només la llegirà 
i executarà a partir del dilluns.”

Jorge Semprún
VIVIRÉ CON SU NOMBRE, 
MORIRÁ CON EL MÍO
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Per crear i mantenir la farsa de l’intercanvi caldrá que Semprún ingressi a la infer
meria i passi la nit al costal de l’agónic company. Una nit infernal, compartint la 
mort propia -possible a partir del dilluns- i l’aliena -real, la de qui fa temps que ha 
deixat de Iluitar, amb una ànima que ha fugit ja del cos exhaust.

No hi ha linealitat argumentai, ni discursiva, ni és tampoc el flux de la conscièn- 
cia qui marca els ritmes, els tempos, la cronologia dels esdeveniments, si és que 
n’hi ha. Darrere aquest entreteiximent de records i vivències i reflexions hi ha el 
narrador hábil, el testimoni perspicaç, i albora ingénu, l’inteMectual altiu que mira 
els companys amb certa comprensió compassiva, el jove que coneix totes les 
llengües del camp, el lector empedre'ít que sobreviu a l’horror recitant de memo
ria García Lorca o llegint William Faulkner. Tots aquests jo pertanyen a Semprún 
i albora configuren la memoria inexhaurible deis camps.

M’agrada Viviré con su nombre, morirá con el mio. M’agrada molt més que cen- 
tenars d ’obres que he llegit de la temàtica. És el complement idoni a El llarg viat- 
ge, és la seva continuació natural, m’atreviria a dir. La primera i l’ùltima. Entremig, 
trobem obres emblemátiques de la reflexió sobre el testimoni, ben cert, com La 
escritura o la vida o Aquel domingo, però cap d ’elles s’ha pensât exclusivement 
en ciau de camp ni en clau d ’intriga.

L’habilitat narrativa, la capacitai irònica, de distanciament, es concentra en el 
seu final. Un final brillant, en pie clímax, que posa sobre la taula la inutilitat de tots 
els esforços. Terror absurd d ’apreciació del partit. El contrast entre la tranquiTlitat 
del protagonista enfront el nerviosisme de restructura prenen aquí tota la seva 
força real i simbòlica. L’interrogatori final a Semprún pel propi aparell del partit, 
contraparòdia dels de la Gestapo, no fa sinò reblar el clau.

Tot ha estât résultat de la improvisaciò, de la confusiò i de la voluntat extrema 
d ’organitzar, de fer útil restructura. Perqué, qui havia demanat noticia del jove 
résistent havia estât l’Ambaixador espanyol franquista sota l’encàrrec del seu 
propi pare, de qui havia perdut el contacte arran de l’alliberament de Franga.

“Semprún és conscient que amb la mort dels darrers 
supervivents, l’ùnic que és possible de fer és reconstruir 
per delegado el testimoni dels desapareguts, que és el 
que ell també farà. “

Semprún es mostra aquí, sense haver-se d ’expressar explícitament, àcid i mor- 
dag. Sois ha necessitai la força de les escenes, deis diálegs i de l’ordre en qué ha 
explicat la história. Escenes i diálegs aparentment banals, quotidians, dintre una 
rutina plena del tedi propi dels camps.

Sota aquesta ironia fina, que esdevé paròdia en certs moments, emergeix però, 
en primer pia, la reflexió sobre l’home, sobre l’home concret i sobre l’home gené- 
ric (amb majùscules, corn l’eschuen Amat-Piniella o Anteime), sobre els limits de 
la vida i la mort, sobre l’atzar que li permet entendre l’abast d ’una frase fêta que 
surarà al llarg del Ilibre i de la seva vida, relacionada amb la preséncia floral allí 
on l’esquena perd el seu nom. Sempre, el sentit de l’humor també, sigui en la llen- 
gua que sigui...

La consciéncia iniciada després de 18 anys de silenci dels camps amb El llarg 
viatge troba aquí les claus d ’interpretaciô. Semprún ha entrât, ha sobreviscut, ha 
sortit del camp, i hi retorna com una mena de Ilegal final. Es tanca un llarg cicle.

“Darrere els records i 
vivències i reflexions hi ha 
el narrador hábil, el testi
moni perspicaç, i albora 
ingénu, l’inteMectual altiu 
que mira els companys 
amb certa comprensió 
compassiva, el jove que 
coneix totes les llengües 
del camp, el lector empe- 
dreít que sobreviu a l’horror 
recitant de memoria Gar
cía Lorca o llegint William 
Faulkner.”

“La intriga inclou I’element 
logic del secret. La nota ha 
quedat guardada en mans 
del comandant, que marxa 
de cap de setmana. Nomes 
la Hegira i executara a partir 
del dilluns.”

Viviré con su nombre, morirá con ei mió 
Jorge Semprún
Barcelona, Tusquets Editors, 2001
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Les espirols de  Io m em orio

Xavier Pia, Universität de Girona

Ho va escriure el filòsof i premi Nobel de la Pau Élie Wiesel: “Si els 
grecs van inventar la tragèdia, els romans l’epistola, i el 
Renaixement el sonet, la nostra generació ha inventât una nova 
literatura, la novel-la de testimoniatge.” {The Holocaust as Literary 
Inspiration). Però, com és sabut, la qüestió del testimoniatge, del 
seu estatut, de la seva legitimitat, fins i tot la seva pròpia existèn- 
cia, no ha deixat de suscitar débats de tota mena que apareixen i 
reapareixen sota diferents formes i en relaciò amb els diversos 
esdeveniments que presenta la història contemporània.
Sortosament, a aquest débat, la literatura (i no només la novel-la) 
hi va saber respondre ben aviat produint algunes de les obres més 
impactants del segle XX: Si això és un home, de Primo Levi,
L’espèce humaine, de Robert Anteime o Le grand voyage de 
Jorge Semprún, sòn alguns exemples d ’uns autors que han de lle- 
gir-se essencialment sota aquesta estranya Hum negra. I potser es 
podria dir que aquesta és l’ùnica resposta legítima que tenen els 
escriptors: el novel-lista francés Georges Perec, per exemple, 
exposava que la qüestió del testimoniatge no era res més que una 
qüestió literària, i fins i tot arribava a afirmar que era una qüestió 
que comprometia tota la literatura publicada després de 1945 {Les 
camps et la littérature. Une littérature du XXe siècle).

Per fer evolucionar la novel-la contemporània, per abandonar 
definitivament els models i les formes narratives de Balzac o de 
Zola, bé es pot dir que Auschwitz i els camps de concentració hi 
han fet més que Joyce i Faulkner plegats.No hi ha dubte que Jorge 
Semprùn és un dels testimonis més lùcids del segle XX. La seva 
vida i la seva obra formen ja part de la història del nostre temps.

Però al darrere de la figura pública de Semprùn, hi ha una sòlida obra literària a 
l’entorn de la qual s’ha desplegat la “vertiginosa espirai de la memòria” 
(Autobiografia de Federico Sánchez). Hi ha una profunda reflexió sobre l’expe- 
riència concentracionària. Hi ha una brillant teorització sobre la novel-la, els limits 
de la ficció narrativa i la veritat literària. Hi ha un filòsof que ha proclamât la néces
sitât de pensar les identitats i la qüestió del testimoni. Hi ha un assagista politic 
que ha intentât reformular la Iluita contra tots els totalitarismes. Hi ha un exigent 
lector de poesia europea. Hi ha, endefinitiva, un escriptor que ha fet del llenguat- 
ge la seva ùnica pàtria. Amb la seva incessant reescriptura biogràfica, que és al
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Semprún a Girona

mateix temps la reconstrucció de si mateix, Semprún ha esdevingut també un autor 
emblemátic de la modernitat perla seva constant indagació sobre la Identität. Tota 
rexperiéncia viscuda és en Semprún una gran trama novel-lesea perqué està tra- 
vessada pels avatars de la història.

Assumida definitivament la condició d ’exiliat, amb la seva adhesió a un bilingüis- 
me elegit I alhora alternat, transformant les seves diverses identitats de la vida real 
en una elaborada forma autobiogràfica, Semprún culmina en els seus últims Ilibres 
diverses décades de diàieg entre literatura i experiéneia, entre memòria i oblit, tei- 
xint una mena de memòries escrites corn a novel-les en què es combinen tots els 
générés literaris, des de l’assaig fins a l’evocaciô lírica del record.

La novel-la contemporània que exemplifica Semprún és híbrida, mimetitza formal- 
ment l’autobiografia, coqueteja amb l’assaig i incorpora modalitats d ’escriptura que 
provenen del reportatge, de l’autobiografia o del dietari. D’aquí prové, potser, l’éxit 
innegable que, en aquests últimsanys, están tenint la novel-la, i el cinema, de gue
rra i en general totes les obres basades en les experiéncies deis camps de con- 
centració. Perqué els relats de no ficció d ’aquesta mena piantegen una gran quan- 
titat de problèmes teòrics degut a la peculiar relació que mantenen entre el testi- 
moniatge i la seva construcció narrativa. Ja passava així, però, en un precedent 
antic però molt significatiu, silenciat per complexes raons ideològiques durant molts 
anys: es tracta de I’obra K. L. Reich (1946), un clàssic de la novel-la catalana de 
postguerra i una referéneia ineludible de l’anomenada literatura concentracionària. 
El seu autor, Joaquim Amat-Pinella, no s’interessava tant per la seva pròpia anéc
dota com per arribar a atényer el bell concepte de «veritat íntima». En voler reflec- 
tir tot el que va veure i viure a Mauthausen, enfrontant-se, dones, ais que propug- 
naven que era impossible fer literatura després de l’extermini nazi, Amat-Piniella 
necessita utilitzar la ficciò, elaborar una novel-la, perfectament construida, tancada 
I circular, seguint potser el conseil d ’André Gide, que afirmava sempre que l’ùnica 
forma d ’acostar-se a la veritat es troba en la novel-la.És la mateixa posiciò que 
defensa Jorge Semprún en aquest Ilibre inoblidable que és L’écriture ou la vie 
(1994), un assaig autobiogràfic pie de referències poétiques en qué l’autor es mos
tra essencialment preocupat per com explicar una veritat tan poc creíble, literal
ment increíble, com la dels camps de concentraciò.

Segens Semprún, la fundó del narrador és demanar-se com suscitar la imagina- 
ció en el lector d ’allò que és precisament inimaginable. La resposta el porta a cer
tificar que només l’artifici del reiat aconsegueix transmetre, ni que sigui parcialment, 
la veritat del testimoniatge: “Només aconseguiran arribar a la substància, a la den- 
sitat transparent, aquells escriptors que sabran convertir el seu testimoni en un 
objecte artistic, en un espai de creació o de recreació. Només l’artifici del reiat 
aconseguirà transmetre parcialment la veritat del testimoniatge.

Però no és cap excepció: passa el mateix en totes les grans experiéncies histori
ques.’’ Semprún se serveix d ’un “jo” literari en primera persona que es nodreix de la 
seva pròpia experiéneia però que alhora la dépassa, i aixô li permet introduir-hi la 
imaginació i, partant, la ficció. Una ficció que ha d’il-luminar la realitat, que ha d ’a- 
judar la realitat a semblar real, i la veritat a ser versemblant.

Per a la Universität de Girona, va ser honor convidar Jorge Semprún a venir a parlar 
de la seva obra sota l’extraordinària Hum de la sala gòtica de la Facultat de LIetres, els 
passats 25 i 26 d’abril. Lùcid i exigent, i alhora accessible i cordial, Semprún va 
convéneer els assistents que és un dels intel-lectuals europeus que amb més valentia 
i rigor analitzen el present i el futur histories. En uns moments de desencis en la major 
part dels professors de les disciplines humanistiques, fer venir a la Universität un 
escriptor viu, en pie procès creatriu, va ser un repte i un honor. En uns moments en 
qué tot sembla que porti a reservar als mitjans de comunicació el monopoli del pre
sent, quan totes les veus mediàtiques pretenen restringir el passât a les facultats de 
lletres, Semprún va donar una veritable lliçô moral sobre corn s’han d’explicar els fets 
i de quina manera es pot intervenir en els débats de l’actualitat. ^
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S obre  les d ificu lto ts  

del testim oni

Ignasi Giménez Renom
INTRODUCCIÓ

La Segona Guerra Mundial ha estât, amb diferència, un dels moments més 
decisius de tota la nostra modernitat. Només cal veure la quantitat de llibres i 
peMicules que han aparegut des de no fa pas massa anys, no més de trenta. 
Horn es queda sorprès de l’interès que encara avui segueix despertant el 
tema. Des de les ciències socials, especialment des de la historia, se seguei- 
xen investigant amb devoció els factors o causes explicatives del fenomen 
nacional-socialista. En llibreries i biblioteques, la Segona Guerra Mundial té la 
seva pròpia secció, on es pot trobar des de biografies dels principals diri- 
gents nazis, passant per estudis sobre simbologia i esoterismo, fins a análisis 
sobre el context social en el quai es va arrelar tal moviment.

Tanmateix, en la major part dels llibres es troba a faltar alguna cosa. Un pot 
situare! fenomen del nacional-socialismo dins dels corresponents parámetros 
socials, econòmics, culturáis, i així a rribara entendre perqué hi va haver tanta 
gent que va abraçar sense cap recel la causa nazi. Però, encara així, hi ha 
alguna cosa que se’ns escapa, alguna cosa que no atén a cap de les raons 
esgrimidos fins a la sacietat pels llibres d ’histôria a l’ùs, corn, per exemple, el 
sentiment nacional de venjança després del Tractat de Versalles o les dures 
condicions de vida de la postguerra. Però, explica tot això la infinitat d ’atroci- 
tats comeses en els camps d ’extermini?

En l’article La educación después de Auschwitz, Adorno va establir una dis- 
tinciò que ens pot ajudar a clarificar en qué consisteix aquesta alguna cosa 
que no aconseguim atrapar amb la Mista de causes històriques: per una 
banda, hi ha les condicions objectives en les quais s’incuben tal esdeveni- 
ments i, per l’altra, hi ha les condicions subjectives. Davant la impossibilitat 
d ’avançar més en l’estudi de les condicions objectives, Adorno proposa un gir 
cap al subjecte, per així descobrir “los mecanismos que vuelven a los hom
bres capaces de tales atrocidades, mostrárselos a ellos mismos y  tratar de 
impedir que vuelvan a ser así, a la vez que se despierta una conciencia gene
ral respecto tales mecanismos”. Necessitem dones esclarir quins sòn aquests 
aspectos subjectius que, en definitiva, sòn els únics, segons Adorno, que 
poden evitar la repetició d ’alguna cosa similar a Auschwitz.

La tesis que mantindrem durant el present articles és que la literatura dóna 
unes eines de coneixement fonamentals per tal d ’escrutar en qué consistei- 
xen aqüestes condicions subjectives. El testimoniatge en forma de novel-la de 
Semprún és un exemple de com es pot indagar en aquesta altra cosa que 
s’esmuny cada cop que s’intenta teoritzar sobre la barbàrie nazi des de la 
história, l’economia o la sociologia. Ens centrarem en La escritura o la vida de 
Jorge Semprún, Ilibre que és fruit de la visita que l’autor va fer l’any 1992 al 
camp on havia estât reclòs durant dos anys, Buchenwald, fins l’alliberaciò del 
mateix per les tropes comandados per Patton. Mentre que en els dos apartats 
següents veurem les dificultats que ha d ’afrontar el testimoni, en aquest cas 
Semprún, per tal d ’iniciar el seu relat, en la darrera secciò analitzarem corn la 
ficciò literària no treu veracitat als fets narrate, sinò que, per contra, els confe- 
reix més versemblança.

Semprún llegint Quadern
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EL DESTI D’EXPLICAR

“No poseo nada salvo mi 
muerte, mi experiencia de 
muerte, para decir mi vida, 
para expresarla, para sacarla 
adelante. Tengo que fabricar 
vida con tanta muerte. Y la 
mejor forma de conseguirlo 
es la escritura. En eso estoy: 
sólo puedo vivir asumiendo 
esta muerte mediante la 
escritura, pero la escritura me 
prohíbe literalmente vivir”.

Jorge Semprún.
La escritura o la vida [pàgina 180]

En el llibre de Semprún, una vega
da alliberai el camp d ’extermini, els 
supervivents van prenent conscién- 
cia de la brutal expehéncia viscuda. 
Tal com es pot veure en aquest frag- 
ment, Túnica possessió deis super
vivents és la seva experiéncia de 
mort. Aquí trobem una de les prime- 
res contradiccions que afecten al 
supervivent: viure la mort. Com es 
pot viure la mort, és a dir, la no vida? 
L’argumentació epicúrea diu que la 
mort no és res temible en si mateixa, 
perqué quan aquesta arriba, ja no 
sentim res, i després d ’ella no queda 
res de nosaltres, ja que tant la nostra 
ánima com el nostre eos es dissolen 
completament. Però aquesta máxi
ma, que tanta fortuna ha fet, no 
resulta ni reconfortant ni consolado
ra pel supervivent. De fet, ni ells 
mateixos es consideren superv i
vents, sinó que més aviat es fan 
anomenar apareguts, en contraposi- 
ció ais desapareguts, que ja no tor
naran de la mort.

Tant els apareguts com els desa
pareguts han viatjat conjuntament a 
través de la mort. És precisament 
per aixó, pel fet d ’haver compartii 
aquesta experiéncia de mort amb 
els altres, els que ja no tornaran i 
que, per tant, no podran relatar el 
dolor sofert, que els apareguts tenen 
com a desti explicar el que ha pas
sai. “Empecé a hablar (...) quizá por
que nadie me pedía nada, porque 
nadie me hacía preguntas, porque 
nadie me exigía cuentas. Quizá por-

Jorge Semprún 
AQUEL DOMINGO
colección andanms

que Yann Dessau no regresaría y  había que hablar en su nombre, en nombre 
de su silencio, de todos los silencios: miles de gritos ahogados. Quizá porque 
los aparecidos tienen que hablar en el lugar de los desaparecidos, a veces, 
los salvados en lugar de los hundidos" [página 154]. Com es pot veure, el 
compromis deis apareguts és una compromis adquirit únicament i exclusiva- 
ment amb els que ja no hi són, amb els enfonsats. Aquells que per cap altra 
raó que no siguí Tatzar han aparegut han de reviure en la memòria de tots 
aquells que ja no tornaran del viatge que van compartir a través de la mort. El 
seu desti, dones, és el d ’explicar en nom de tots aquells que no tindran To- 
portunitat de ser mai més escoltáis.

Però aquesta tasca implica per a Yaparegut una radical escissió. Per una 
banda, trobem el compromis contret amb els enfonsats o desapareguts, que 
acabem de comentar; però al mateix temps, senten la necessitai de tornar a 
viure. Així dones, el record, que s’ha erigit en la tasca ineludible del que ha 
aparegut, significa un no viure en la mesura en qué s’ha de tornar a submer-
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gir en els camps d ’extermini. Escriure, explicar, contar volen dir romandre en 
aquesta no vida que és el record de l’expehència de mort.

Mentre que a la primera contradicció la designarem corn a síndrome de 
Llàtzer, que consistirá en aquest haver sobreviscut a la mort, a la segona con
tradicció, la quai sumeix a i'aparegut en aquesta escissió vital entre el record 
deis enfonsats \ el desig d ’oblidar per a poder viure, l’anomenarem síndrome 
de Funes. Si la primera designació no necessita més explicació que referir-se 
a la narració bíblica, hem escollit el nom de síndrome de Funes per la seva 
Clara connexió amb el relat de Jorge Luis Borges Funes el memorioso. En 
aquest conte s ’explica la història d ’un home proveït d ’una prodigiosa memò
ria, Ireneo Funes, el qual posseía una percepció i memòria infaMibles. No hi 
havia res que pogués escapar a la capacitat mnemotècnica de Funes, que 
arribava fins a l’extrem de reconstruir mentalment un dia sencer, amb una pre- 
cisió tal que requería d ’un dia sencer per a completar l’exercici.

□ ’aquesta fantàstica història de Borges, nosaltres hem volgut posar l’accent 
en la incapacitat de Funes no només de pensar, sinó de viure. La seva vida 
està dedicada ais excessos d ’una memòria sense fi, amb lo qual no hi ha 
temps per a poder viure, sinó només per a recopilar els records d ’aquest pou 
infinit que és la memòria. La condició de Funes és la de l’etern presoner, tal 
com passa amb el nostre aparegut. Aixi és com cobra sentit la darrera frase 
de la citació inicial d ’aquesta segona secció: encara que l’escriptura sigui el 
millor mètode per exorcitzar fantasmes, és a dir, per exterioritzar i objectiver el 
pòsit d ’experiència que un ha acumuiat per aixi poder distanciar-se, l’apare- 
gut, al estar condemnat a escriure per als que ja no hi són, també ho està a 
reviure allò que fins aleshores esteva vedat a l’home: la mort.

LA POR A LA INCOMPRENSIO

“Lo que sucede es que en todas las matanzas de la historia hay supervi
vientes. Cuando los ejércitos pasaban a sangre y  fuego las ciudades con
quistadas, quedaban supervivientes. Había judíos que sobrevivían a los pro
gromos, incluso a los más salvajes, a los más mortíferos. Hay kurdos y  arme
nios que han sobrevivido a las matanzas sucesivas. Ha habido supervivientes 
en Oradour-sur-Glane. Por doquier, en el decurso de los siglos, ha habido 
mujeres con los ojos mancillados y  enturbiados para siempre jamás por visio
nes de horror que sobrevivieron a la matanza. Lo contarían. La muerte como 
si uno la presenciara: ellas la habían presenciado. Pero no había, jamás habrá 
supervivientes de la cámara de gas nazi. Nadie jamás podrá decir: yo estuve 
allí. Se podría estar alrededor, o antes, o al lado, como los individuos del 
Sonderkomando. De ahí la angustia de no resultar creíble, porque no se ha 
muerto, precisamente, porque se ha sobrevivido”.

Jorge Semprún. La escritura o la vida [pàgina 64]

Si en el punt anterior anunciàvem el síndrome de Llàtzer, aquí trobem un deis 
seus símptomes més característics. El terror ja no només prové del fet d ’haver 
vist la cara de la mort, sinó per com d ’extraordinària és la situació per super- 
vivent. No és que i’aparegut no arribi a entendre el motiu pel qual encara
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segueixi en vida, però per com d ’in- 
versemblant pot resultar a ulls aliens 
el fet d ’haver aparegut. Allò crucial 
de l’expehència dels camps d ’exter- 
mini consisteix en qué de les cam- 
bres de gas no n’ha tornat ningú. Els 
apareguts poden ser testimonie, 
però sempre serán testimonie par- 
cials, ja que no han tocat tons. Els 
vertaders testimonie, els testimonie 
integrals, sòn els que no han pogut 
testimoniar i mai ho podran ter.

Tal com hem vist abans, els tes
timonie parlen per delegaciò, sòn 
pseudo-testimonis, ja que testimo
nien en lloc del testimoni integral 
que sempre faltará. Qui assumeix, 
tal com fa ì’aparegut, la càrrega de 
testimoniar pels enfonsats sap que 
ha de donar testimoni de la impossi- 
bilitat de testimoniar. Amb fina ironia, 
Lyotard explica en el seu Ilibre La 
diferencia en qué consisteix la para- 
doxa del testimoni dels camps d ’ex- 
term ini: “es sabido que aigunos 
seres humanos dotados de lenguaje 
han sido colocados en una situación 
tal que ninguno de ellos puede refe
rir después lo que fue esa situación. 
La mayor parte desaparecieron 
entonces y  los que han sobrevivido 
hablan de ella muy raramente. Ya 
cuando hablan de ella, su testimonio 
sólo alcanza una Infima parte de tal 
situación. ¿Cómo saber que la situa
ción misma ha existido? ¿No es fruto 
de la imaginación de nuestro infor
mador? O bien la situación no ha 
existido en tanto que tal. O bien ha 
existido y, entonces, el testimonio de 
nuestro informador es falso, porque 
en ese caso debería haber desapa
recido o debería callarse... Haber 
visto realmente con sus propios ojos 
una cámara de gas seria condición 
que otorgara la autoridad para decir 
que ha existido y  de persuadir asi a 
los incrédulos. Pero todavía sería 
necesario probar que mataba en el 
momento en que se la vio. Y la única 
prueba admisible de que mataba es 
estar muerto. Pero, si se está muer
to, no se puede testimoniar que ha 
sido efecto de la cámara de gas’’. 
Per aixó en el testimoni dels apare
guts ens trobem amb una impossibi-

JORGE SEMPRUN

litat de testimoniar plenament. Aquesta paradoxa de la figura del testimoni 
emergeix en el reiat de Semprún quan un membre del sonderkomando 
d ’Auschwitz relata les seves expehéncies. L’angoixa el testimoni, que en 
molts casos pot arribar a derivar en culpa, arranca de la possibilitat de no 
resultar creíble précisément perqué no s’està mort.

Fins aquí hem vist la por a la incomprensiò des del punt de vista del testi
moni, sempre parcial, de Vaparegut. Però aquest temor a no ser entés també 
pot ser analitzat des de la perspectiva de l’oient. En aquest sentit, tan impor
tant resulta el que explica com el que escolta. Semprún divisa clarament dues 
actituds entre la gent que es troba quan retorna de Buchenwald. Per una 
banda, trobem els que eviten de qualsevol manera veure’s esquitxats per l’ho- 
rror del reiat i, per tant, no fan cap mena de pregunta, tractant a Yaparegut 
com si “regresara de un viaje trivial por el extranjero’’. Per una altra banda, els 
que s’atreveixen a preguntar, encara que només es tracti de meres superfi- 
cialitats, sense voluntat de saber, sinó més aviat, tal com ens diu Semprún, 
preguntaven “por urbanidad, por cortesía, por rutina social’’ [pàgina 151]. En 
aqüestes dues actituds es reflexa la incapacitat per part de l’oient d ’escoltar 
les devastadores expehéncies deis apareguts.

Alguna cosa similar va passar amb Primo Levi. El seu Ilibre Si esto es un 
hombre va ser rebutjat en un inici per totes les editorials importants i, després 
de ser publicat per un petit editor, el seu Ilibre va passar totalment inadvertit. 
Va ser aleshores quan Levi decideix aparcar la literatura i dedicar-se de pie a 
la seva professió d ’enginyer químic. Sempre la mateixa história: el réfugiât 
torna a casa i sent l’enorme nécessitât d ’explicar el patiment sofert. Però ningú 
el vol escoltar. Ningú se’l creu. No va ser fins el 1963 que el testimoni de Levi 
i molts altres testimonis, entre els quais trobem al mateix Semprún, no van 
començar a tenir el reconeixement del públic, divuit anys després de l’allibe- 
ració deis camps d ’extermini.

Al mateix temps que es van prendre rellevància els primers relats de super- 
vivents de l’extermini nazi, van començar a aflorar els primers testimoni del 
totalitarisme de la Unió Soviética. La hipótesis de Semprún és pensar que 
durant tots aquests anys “la capacidad de escucha había madurado objeti
vamente’’ [pàgina 269]. En aquest sentit, la perspectiva que dóna el temps pot 
influir decididament en l’aprehensiô del fenomen de l’extermini. Tanmateix, 
encara que la capacitat hagués madurat, no hem resolt el gran problema del 
testimoni de Yaparegut s’arribarà a saber mai la veritat del que va passar als 
camps d ’extermini?

L’ESTRATEGIA DE LA FICCIO

“Me imagino que habrá testimonios en abundancia... Valdrán lo que 
valga su mirada de testigo, su agudeza, su perspicacia... Y luego 
habrá documentos... Más tarde, los historiadores recogerán, recopila
rán, analizarán unos y  otros: harán con todo ello obras muy eruditas... 
Todo se dirá, constará en ella... Todo será verdad... salvo que faltará la 
verdad esencial, aquella que jamás ninguna reconstrucción histórica 
podrá alcanzar, por perfecta y omnicomprensiva que sea... El otro tipo 
de verdad esencial de la experiencia, no es transmisible... O mejor 
dicho, sólo lo es mediante la escritura literaria... El envite no estribará 
en la descripción del horror. No sólo en eso, ni siquiera principalmente.
El envite será la exploración del alma humana en el horror del Mal... 
¡Necesitaríamos un Dostoeivski!".

Jorge Semprún. La escritura o la vida [Página 130]
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És Bertrand Russell que en els seus Problèmes de la filosofia distingeix entre 
dos tipus de coneixement de la realitat. Hi ha el coneixement directe o per 
cognició d ’alguna cosa, quan som directament conscients sense faci de mit- 
jancer entre nosaltres i la realitat cap procès d ’inferència o coneixement sobre 
veritats. L’exemple que posa Russell per il-lustrar aquest tipus de coneixe
ment és el del color. Per més afirmacions aproximatives que puguem fer sobre 
el matis d ’un déterminât color, només coneixerem perfecta i completament el 
color quan el veiem amb eis nostres propis ulls. Però tot el nostre coneixement 
acaba aquí, ja que també hi ha el coneixement per descripció que ens fa 
conèixer veritats sobre les coses, ja que, quan coneixem una descripció, 
sabem que existeix un objecte al quai li correspon una determinada descrip
ció, encara que aquest objecte no sigui directament conegut per nosaltres. La 
importància de la descripció consisteix, dones, en qué d ’aquí sorgeix un 
coneixement que traspassa els limits de la nostra experièneia privada, mentre 
que la cognició sempre és personal i intransferible. D’aquests dos tipus de 
coneixements s’arriben a dos nivells diferents de veritat: mentre que el conei
xement directe o per cognició ens trasllada a la veritat essencial, en tant que 
primogènita de l’esdeveniment, el coneixement per descripció ens permet 
jud icar la veritat o la falsedat de la proposició, encara que no n’hágim tingut 
cognició directa.

Aquesta distinció realitzada per Russell opera en el testimoni a l’hora de 
plantejar-se en qué ha de consistir el reiat de la seva experièneia en el camp 
d ’extermini. Durant el reiat que ens brinda Semprún trobem diferents casos 
que equivaldrien a l’exemple del paràgraf anterior, el del color, que van apa- 
reixent una i una altra vegada a mode de leit-motiv. Es tracta, per exemple, de 
l’olor que desprenen els crematoris del camp, una olor en la qual s’hi con
densa tota la barbàrie nazi. Com comunicar la veritat d ’aquesta olor?

En d ’altres testimonie deis camps d ’extermini també trobem aqüestes formes 
de coneixement directe o per cognició difícilment expressables. Un exemple 
seria quan Levi va ser examinât per Pannwitz abans de formar part del koman- 
do 98 d ’Auschwitz, aquest explica aterrit la mirada del doktor ingénieur: “siyo  
supiese explicar a fondo la naturaleza de aquella mirada, intercambiada 
como a través de una pared de vidrio de un acuario entre dos seres que viven 
en medios diferentes, habría explicado también la esencia de la locura del 
Tercer Reich”. Així dones, tant l’olor de Semprún com la mirada de Levi reme
ten a aquesta veritat essencial que només és accessible a través d ’un conei
xement directe o per cognició. Com pot el testimoni salvar aquest hiatus entre 
aqüestes dues formes de coneixement i poder fer així comunicable aquesta 
veritat ais altres que no han olorat el ferum deis forns crematoris o han vist el 
rostre de l’horror?

Per a poder superar la distáncia que separa la veritat de les descripcions de 
la veritat essencial, que Semprún anomena Mal Radical, es requerirá de l’es- 
tratégia de la ficció. Aquesta solució pot semblar un escándol, i, de fet, quan 
Semprún ho planteja en aquests mateixos termes ais seus companys del 
camp, molts d ’ells s’indignen i apeMen, per contra, al compromis cap a un 
reiat tan fidedigno com sigui possible. Però el problema d ’un reiat realista és 
que sempre es quedará en l’ámbit de la mera descripció, sense poder ajudar 
al lector a donar un salt perqué es situi devant de la veritat essencial de la 
cognició primera. Només mitjançant la suggestiô de la capacitat imaginativa 
s’aconseguirà traslladar al lector devant d ’aquella olor de Semprún o de la 
mirada de Levi, tot i saber que aquesta cognició primera tant de l’olor com de 
la mirada no es podrá repetir mai més, ja que per aixó seria necessari tornar 
a passar per l’expehéncia de mort dels apareguts. És aquí on radica la virtut 
de la ficció, ja que eleva un pont entre la situació del testimoni, que només pot 
comunicar-se a través de descripcions, i la de l’oient o lector, que només es
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pot atansar a la veritat essencial a través de la ficció. 
Per alxó els apareguts han de convertir el seu testi
moni en “un objecte artistic, en un espai de creació” 
[pàgina 25].

La posició realista, que hem despatxat a Unici del 
present article quan ens hem referit a les caréneles 
de l’explicació histórica, econòmica o sociològica, 
queda patent en dues ocasions de La escritura o la 
vida. La primera d ’elles s’exemplifica en el pintor 
Boris Taslizky, réfugiât corn el mateix Semprùn a 
Buchenwald, I en les imatges de les teles que pinta, 
ja que reprodueixen amb un realisme atroç la realitat 
dels camps, produint l’efecte contrari a l’espectador 
que veu corn a massa increíble el résultat de les 
seves pintares. Semprún acaba sentenciant al res
pecte que “el realismo traiciona esta realidad, le 
resulta esencialmente reacia” [pàgina 198]. La sage
na oportunitat la trobem en la projecció en un cine
ma de les primeras filmaclons extretes dels camps 
d ’extermini per les forces aliadas. Per Semprún, 
“estas imágenes, en efecto, aun cuando mostraban 
el horror desnudo, la decadencia física, la labor de 
muerte, eran mudas (...), mudas sobretodo porgue 
no expresaban nada preciso sobre la realidad mos
trada, porgue sólo daban a entender retazos míni
mos de ella, mensajes confusos” [Pàgina 242]. En 
resum, el documental per acostar a l’espectadora la 
veritat hauria d ’haver tractat les imatges no en la 
seva nuesa, sinó com material a partir del qual tre- 
ballar-hi creativament.

Milan Kundera en el seu Ilibre L ’art de la novel-la 
reflexiona sobre la característica essencial del gène
re noveMesc i, per extensió, de la literatura. La tesis 
principal que exposa en aquesta recopilació d ’arti
cles del novel-lista txec és que allò que distingeix 
una bona novel-la d ’una de dolente és la seva capa- 
citat per descobrir. Aquí Kundera fa parlar a Broch: 
“descobrir allò gue només una novel-la pot descobrir 
és l ’ùnica raó de ser de la novel-la. La novel-la que no 
descobreix una porció fins aleshores desconeguda 
és immoral. La novel-la no ha de tenir cap altra moral 
que la de conéixer”. En aixó consisteix básicament la 
distinció entre l’histohador i el novel-lista, ja que men
tre l’hlstohador ens relata uns esdeveniments que 
efectivament s’han esdevingut i indaga sobre les 
seves possibles causes, el novel-lista examina el 
ventali de possibilitats que es dóna en cada un de 
nosaltres, del que podem arribar a ser, del que som 
capaços. Gràcies a la hlstòria de la novel-la, és a dir, 
gràcies a Cervantes, Flaubert, Proust, Joyce, Kafka i 
molt altres, podem elaborar un mapa de totes les 
possibilitats humanes de la nostra existéneia.

La literatura després d ’Auschwitz encara té molt 
treball a fer, ja que els camps d ’extermini van deixar 
patent una possibilitatfins aleshores inaudita: la pos-

sibllitat del Mal Radical. Aixô mateix li va dir Sempún en La 
escritura o la vida al tinent nord-americà Rosenfeld quan 
aquest li pregunta sobre allò essencial de la seva experièn- 
cia: “¿Lo esencial? Creo saberlo, si. Creo que empiezo a 
saberlo. Lo esencial es conseguir superar la evidencia del 
horror para tratar de alcanzar la raiz del Mal Radical” [Pàgina 
86]. Per aixó, i per res més, clama Semprún a la citacló de l’i- 
nicl del punt, necessitem un Dostoievsky, segons Nietsche “el 
més gran psicóleg que mal hagi existit”. La importáncia de 
novel-listes com Semprún és que han endegat l’empresa que 
va proposar Adorno d ’estudiar les condicions subjectives 
que van fer possible que es portessin a terme les barbaritats 
del nacional-soclalisme. Necessitem, dones, d ’aquests testi- 
monis que, tot I les moites dificultats amb qué es topen a l’ho- 
ra d ’afrontar com apareguts la difícil tasca d ’explicar, elabo
raren un reiat que trasllada a l’oient, a l’espectador o al lector 
a tocar de la veritat essencial de tan traumàtica expehéncla.
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Des de sempre, les diferents arts 
s’han relacionat entre si; i ningù no pot 
dubtar de la gran influència que el 
cinema ha exercit, tot al llarg del segle 
XX, sobre eis mitjans d ’expressiô més 
diversos i, d ’una manera molt remar
cable, sobre la literatura. I és que les 
relacions entre literatura i cinema son 
Nargues i fructifères, potser més del 
que ens imaginem: de fet, ja Jules 
Verne anuncié el cinema en una 
novel-la molt divertida, i de romanticis
me délirant, titulada El castell deis 
Carpats, de l’any 1892. La projecció 
de la imatge de l’estimada del prota
gonista, morta de fa temps, amb so 
incorporât fins i tot, porta aquell a 
creure-la viva, fins que s’adona que 
tot és el que avui en diriem un muntatge audiovisual. És com si Verne ens avan
cés bona part de la fascinacié inicial, i el possible desencis posterior, que sovint 
comporta el cinema: després de submergir-nos en una il-lusié de realitat, ens 
adonem que -corn s’afirma en un moment del Voyage au bout de la nuit de 
Céline- el cinema és una desfilada constant de morts. No és res més que una 
il-lusié, en aparença d ’un realisme més accentuât que la literatura o la pintura 
però, de fet, potser encara més enganyador. Talment corn don Quixot davant el 
retaule de maese Pedro, ens submergim plenament en el seu mon per, al final, 
retornar al nostre d ’una manera més o menys sobtada i, de vegades, traumàti
ca, segons l’efecte que la història projectada ens hagi produit.

No és perqué sí, dones, que Paul Auster ha titulat la seva última novel-la El III- 
bre de les ll-luslons: el titol es refereix, d ’una banda, al cinema, i l’art en general, 
corn a generadors de falses aparences de realitat; de l’altra, però, també pot 
al-ludir al sentit potser avui dia més estés del terme “ il-lusiò”, que l’identifica, 
segons el diccionari de l’Institut d ’Estudis Catalans, amb “engrescament que 
s’experimenta amb l’esperança o la realitzaciô d ’alguna cosa”. El protagonista 
és un escriptor, David Zimmer, que ha perdut la dona i eIs dos fills en un acci
dent d ’aviaciô, i que intenta superar, sense aconseguir-ho, la crisi personal con- 
següent. El descobriment casual a la televisiô d ’Hector Mann, un cómic oblidat 
del cinema mut, misteriosament desaparegut i a qui tothom creu mort, el fa tor
nar a riure i el submergeix en la recerca i l’estudi de la seva filmografia. Fins que 
un dia rep una carta de la dona de Mann que l’informa que el còmic és viu -si bé 
greument malalt- i que el voi conéixer, i l’insta, dones, a fer un llarg viatge fins a 
Nou Méxic per visitar-los. A partir d ’aqui, tota la novel-la ens parla de l’abandó 
per part de Zimmer d ’una obsessió - la  de la mort de la familia- per submergir-

La influència del cinema és ben patent en 
les arts més diverses.
(Dibuix d’Isidre Manils, 2000)
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se en una altra -la  vida i les peMícules desconegudes d ’Hector Mann-, amb una 
historia d ’amor per entremig. Farcida d ’episodis, alguns prou rocambolescos, 
l’obra peca a estones de massa alambicada, però manté l’interès del lector a 
partir d ’un paraMelisme implicit entre Zimmer i Mann: és corn si tots dos fossin 
metafòricament morts i visquessin una mena de segona vida, talment eis actors 
quan eIs veiem a la pantalla. Si bé Mann acabará morint, i les seves peMícules 
inédites serán cremades -tal i corn eli velia-, Zimmer sobreviurà fins i tot a la mort 
de la seva nova estimada, tot resorgint aixi, en certa manera, d ’entre els morts. 
No és per casualitat que, just abans d ’emprendre el seu viatge al cor de les 
tenebres a Nou Méxic -per conéixer aquest nou agent Kurtz que es diu Hector 
Mann-, Zimmer estigui traduint les Memories d ’ultratomba de Chateaubriand.

Paul Auster sembla voler desmitificar la idea que sobrevivim a través de l’art: 
soviet, ens ve a dir, I’art és efimer com la vida. Malgrat tot, però, l’esperança amb 
qué es tanca el Ilibre manté encara una porta oberta a les iMusions a qué es refe- 
reix el títol. Són també les iMusions de qué s’alimenten bona part dels poetes del 
segle XX, tal i com ho demostra una antologia ben suggestiva: Viento de cine. El 
cine en la poesia española de expresión castellana (1900-1999), a cura de José 
Maria Conget. El llibre recull, dones, tot un segle de poesia espanyola -des de 
Manuel Machado, Juan Larrea, Pedro Salinas o Rafael Alberti fins ais représen
tants de les generacions ùltimes- a l’entorn de motius cinematogràfics; i ens per
met constatar corn, si les referéneies a l’anomenat “seté art” eren en principi una 
mostra d ’avantguardisme i ruptura, avui dia han passât a formar part d ’allò que 
anomenem “ l’imaginah coMectiu” i es troben del tot inseridos en la quotidianitat. 
És aixi com s’ha passât del mitificador “Yo nací -respetadme- con el cine” de 
Rafael Alberti a l’irònic “Yo nací, respetadme, con el cine sonoro/ y ahora, fran
camente, prefiero el cine mudo” d ’Aquilino Duque. En alguns casos, es tracta de 
perllongar la iMusiò del cinema en la il-lusiò del poema; en d ’altres, i sobretot a 
mesura que ens acostem al moment actual, d ’adquirir consciéncia que aqües
tes iMusions sòn, per definiciò, enganyadores; una conclusiò, en definitiva, prou 
semblant a la de Paul Auster.

És intéressant, en tot cas, de constatar com el cinema pot constituir tan aviat 
una simple referéncia, més o menys mitica, com una metàfora de la vida matei- 
xa: des de la fascinaciò maquinistica de Guillermo de Torre (“La velocidad 
accional/ forja las diplopias/ y arma el mecanismo/ de la expectación”) fins a 
confessions com ara “Repetida la escena, banal la historia,/ pero, quizá, toda mi 
vida puede resumirse en esa imagen” de Juan Luis Panero; és a dir, de la imat- 
geria avantguardista, volgudament distant, fins a la poesia de l’expehéncia. De 
manera similar, també David Z im m erveu primeree Hector Mann un mite Ilunyà 
perqué després se li faci un personatge proper. En un altre ordre de coses, és 
suggestiva la relaciô que estableix Zimmer entre el cinema mut i la poesia: “ La 
majoria de les comédies mudes ni tan sols intentaven explicar històries. Eren 
com poemes, com una interpretació dels somnis, com una intrincada correo- 
grafia de l’espeht, i com que ja havien mort, probablement ens deien més coses 
a nosaltres ara que no pas al pùblic del seu temps” (pàg. 22). El cinema és vist, 
a través de la poesia reunida per José María Conget, com aquesta “ intrincada

correografia de l’esperit” que deixa 
en segon terme el carácter narratiu 
per assolir sovint ressens onírics. 
També El llibre de les il-lusions, tot i 
essent evidentment narratiu, abasta a 
estones el món inquiétant i poétic 
deis somnis, en una simbiosi potser 
no sempre aconseguida però sí prou 
suggestiva. Fet de narració i de poe
sia, el cinema s’acosta, a través de la 
literatura que el recrea, a aquest 
“mundo puro,/ la tela blanca” que 
cantava Pedro Salinas. Deixem, 
dones, que corri la cinta del nostre 
subconscient, tal i corn deia Manuel 
Machado: “En el cinematógrafo/ de 
mi memoria tengo/ cintas medio 
borrosas... ¿Son escenas/ de verdad 
o de sueño?”, i submergim-nos en el 
cinema recreat per la novel-la i la poe
sia guiats per un vers de Fernando de 
Lapi: “Soñemos, alma”.

Paul Auster, El llibre de les IMusions. 
Traducció de Maro Rubio. Edicions 62, 

Barcelona, 2003.

Viento de cine. El cine en la poesía espa
ñola de expresión castellana (1900-1999). 

Selecció, introducció i notes de José 

María Conget. Hiperión, Madrid, 2002.

MONTESINOS
Recordi... per Catifes - Banderee 

Tapisserie - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits

Grècia, 18 • Tel. 93 725 43 08 • SABADELL

A

Sant Pere, 22 • Tel. 93 726 19 59 
SABADELL

0 Sócocía
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 

Tel. 93 725 59 29 - Sabadell



LLETRES
Perec, norrodor

Pol Costa

17
109

Ara fa 25 anys, el 1978, es publicava a Paris La vida, 
manual d ’ús (Novel-Ies), del narrador francés Georges 
Perec, que s’està convertint, si és que encara no ho és, en 
un d ’aquells “clàssics contemporanis” que guanyen cada 
dia més adeptes. L’obra de Perec, mort a Paris als 46 
anys, on havia nascut, és alhora la continuació d ’una tra- 
dició literària que havia començat amb Raymond Queneau 
i una mirada nova, diferent, part integrant de l’Oulipo, el 
taller de literatura potencial (Ouvroir de Littérature 
potentielle), que van fundar el 1960 una colla d ’escriptors 
dels quais almenys tres ja formen part del llegat literari del 
segle XX: Calvino, Queneau i Perec.

Les fotografíes de Georges Perec mostreo un home bar- 
but, amb els cabells llargs i arrissats, de vegades fumant, 
d ’altres somrient, però gairebé sempre amb una mirada a 
mig carni entre la provocació i la ironia. Una ironia que és, 
segurament, un dels denominadors comuns de la seva 
obra, on el joc, roriginalitat i l’afany de sorprendre el lector 
són constants. Perec, com els seus contemporanis ouli- 
pians, va fer de l’obligació formal (allò que els franceses 
en diuen la contrainte) un dels motors de la seva manera 
d ’escriure. Les imposicions formais poden ser de molts 
tipus: obligació d ’incloure en un text un nombre déterminât 
de paraules, de ternes o d ’objectes (Perec era un entu
siasta de les llistes i eis inventaris), obligacions de tipus 
léxic O sintàctic, o principis d ’escriptura basats en princi
pie matemàtics. La disparition (la novella on no apareix ni 
una sola vegada la lletra e, la vocal que més s’utilitza en 
francés) és potser l’expressiô extrema d ’aquesta voluntat 
de forçar les pròpies capacitate literàries. Nomèe per aquesta novella Perec ja 
haurà aconseguit formar part del annals de tota mena de societats enigmistiques.

Però Perec és també, I sobretot, un narrador. La vida, manual d ’ús és la htstòria, 
en 99 capitole, de la vida d ’un edifici parisene. Un plànol al final del llibre detalla 
cada habitaciò I fa una relaciò dels seus habitants. El projecte de Perec, tal com 
ell mateix el va definir, consistía a imaginar un edifici sense façana, on es pogues- 
sin veure simultàniament tots els pisos I descriure tot el qué hi passa. El résultat 
[les novel-les del subtitol) és un compendi d ’històries entrecreuades, des de “La 
historia del diplomat suec”, Sven Ericsson, que es venja de la mort del seu f II, ofe- 
gat a la banyera a mans d ’una noia au-pa/r fins a “La historia de l’oficial que va 
abandonar la seva patrulla”, on un desertor de la guerra de Corea es guanya la 
vida fent de Mefisto per espantar milionaris ingénus i acaba assassinant el seu 
chat filipi.

D’entre totes les històries de La vida, manual d ’ús (com a minim 107, llistades al 
final del llibre), una sobresurt per sobre les altres, la de Percival Bartelbooth, “ l’ho-
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me que pintava aquareMes per con- 
vertir-les en puzzles”. Bartlebooth, 
home taciturn i immensament he, deci- 
deix dedicar la seva vida a un projec- 
te insòlit: pintar 500 aquareMes, con- 
vertir-les en puzzle i després destruir
les. La vida de Bartlebooth és, ens diu 
l’autor, la historia d ’un home que deci- 
deix substituir una vida sense objectiu 
per “una certa idea de la perfecció”. 
Perec, potser menys ambiciós però 
molt més humà, converteix La vida, 
manual d ’ús en una certa d ’idea del 
segle XX, catáleg improbable d ’objec- 
tes estrafolaris, de personatges sor- 
prenents i de móns calidoscópics. La 
vida, manual d ’ús demostra que Perec 
és capaç, malgrat, o més ben dit, gra
cies a les obligacions formais que 
s’havia imposât, de construir un mon 
propi, rie, gairebé inacabable, una 
aproximació a la vida i a tot allò que la 
fa banal i, alhora, apassionant.

IL
La vida, manual d ’ús. Novel-Ies. 

Traducció de Annie Bats i Ramon 
biadò. Edicions Proa, 1998.

Una novel-la plena d’enigmes. Per escriure La vida, manual d ’ús, Perec va dibuixar el plá- 
nol d ’un edifici imaginan, que amaga un tauler de 10 x 10 caselles. Cada capítol (els núme
ros vermeils) fa referèneia a un dels espais de l’edifici (délimitais per les Unies continues). 
Els 99 capitals de la novel-la están ordenáis seguint un problema d ’escacs, que consisteix 
a fer avançar el cavall sense passer dues vegades per la mateixa casella.
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A  finals de l’any passât, coincidint amb la festività! de Santa Llúcia, la que va ser 
popular locutora de l’anterior Ràdio Sabadell, Aurora Tricuera, resident ja fa uns anys 
a Barcelona on va traballar a Ràdio Miramar i Ràdio Barcelona, I que després s’ha 
especialitat en doblatges al cinema i a la televisló I en posar veu a Ilibres sonors de 
FONCE, on treballa actualment, va publicar a l’Editorial Sirpus un intéressant Ilibre 
d’entrevistes fetes a una vintena de personatges invidente. Segone manifesta l’auto- 
ra “ la meva Intendo és apropar dos móne tan allunyats corn el dels vidente i el dels 
invidente que es desconeixen mútuament”.

Després ó'EI marmessor de la ignorància, ja comentat al número 131 de Quadern 
(juny 2001), Francese Puigcarbó ens oferelx Fins que cal dir-se adéu (Rúbrica 
Editorial, desembre 2002). Es tracta d ’una historia d ’amor fallida, com la majoria, I és 
també un homenatge a les cançons de Joan Manuel Serrât. Per sobre de tot, és una 
historia senzilla un relat colpidor que només pretén emocionar, copear els senti
ments abane que desapareguin del tot, engolits per la fredor de la modernitat tec
nològica. L’autor defineix l’època actual com d’una obscena perversió del llenguat- 
ge I les Idees per part dels governs de dretes que imperen per pràcticament tot el 
món civilltzat. I intenta, a través d’aquest text, tornar a la ingenuïtat d ’un temps i d’un 
pais, on encara podiem presumir de tendresa, malgrat les dificultats inhérents a una 
postguerra i sota un régim franquista.

La celebració del 60é AnIversarI de la creacló de l’Escola Oficial de Comerç a 
Sabadell l’any 1941, i la coincidéncia de la celebració del 125é Aniversari de 
Sabadell Ciutat, ha estât l’estímul perqué, des de l’associacló EUTIME, formada per 
antics alumnes de les Escoles de Comerç i Universitària d ’Estudis Empresarials de 
Sabadell, s’hagi dut a terme l’edlcló d ’aquest recull históric sobre les motivaclons 
que en aquella época reglen la ciutat, per tal de fer possible la creado de l’Escola 
Oficial de Comerç, I que en el decurs deis anys ha tingut tanta incidéncia I partlcl- 
pacló en l’evolucló histórica de la ciutat. La recopilació d’aquesta história, amb la 
reproducció de fotografíes i documents d ’interés históric, ha anat a cárrec de Joan 
Ríos president de l’associació EUTIME.

També la commemoració del 125é Aniversari de Sabadell Ciutat ha estât el motlu 
que ens permet gaudir d ’un nou recull fotográfic sobre diversos aspectos de la nos
tra história ciutadana que Antoni Grau ha aplegat sota el títol Sabadell, crònica en 
imatges. Una crònica que com el seu autor manifesta “nasqué després de veure com 
els anys i les noves edificacions anaven esborrant el nostre passât”. En el Ilibre es 
mostren un conjunt de fotografíes que per alguns, eis més grans, son un exercici de 
recuperaclô de la memòria i que, per altres, eIs més joves, una mostra en Imatges 
de corn era el Sabadell dels seus pares o avis. Tot plegat amb l’ajuda d’uns comen- 
taris breus però suficientment iMustratius del Hoc i les circumstàncies que, en el seu 
moment, justificaren la instantània fotogràfica.

I encara una altra aportacló coincidint amb aquest 125 Aniversari de Sabadell 
Ciutat. La publicació en forma de còmic del Ilibre Engolits per la história. História 
il-lustrada de Sabadell. Una edició del Museu d’HIstòria amb dibuixos de Josep 
Maria Beroy, guió de Montserrat Beltran I Roca I amb l’assessorament históric de 
Mercè Argemí, Mercè Renom i Santi Torras. La utilitzaoió en el fll narratlu de perso
natges com VIcenç Renom, Miquel Carreras, Antoni Bosch i Cardellach, Marian 
Burgués, Teresa Claramunt, Joan Vila i CInca, Joan FIgueras, FIdela Renom i Andreu 
Castells són una aportació que converteixen aquest llibre en un instrument educatiu 
i, a la vegada, divertit.

Aurora TRICUERA OLLER

LO  T IEN EN  CLARO
LA VIDA CO N TILA

Íí;»í.í,í. ,«

LASCO LA 
OFIOAL 
DE COMERÇ 
DE SABADELL

Crònica en imatges
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Una altra commemoració, en aquest cas el 75 aniversari de la Implantacló del 
básquet a la nostra clutat, ha estât el motlu per l’edlció d’un Ilibre que mostra les 
dades més rellevants d’aquest période, acompanyades d’un gran nombre de foto
grafíes amb els principals protagonistes que, dintre I fora de la pista, han fet pos
sible aquesta llarga i positiva trajectòria del que avul és considérât l’esport més 
popular després del fútbol. Segone manifesta Jordi Doménech Fontdevila, l’autor 
d’aquest treball de recopilació: “Hem volgut expressar en aquest llibre, els Inicis, 
la formació dels diferente equips, résultats, éxits I com no, destacar a les persones 
que feren possible que alxò fos una realitat”.

Dins la col-leccló Imatge i Paraula, que edita la Fundado Ars, s’ha publicat amb 
el titol Quin$ Temps!, un recull d ’una cinquantena d’articles de Joan Cuscó, amb 
IMustracions de Ricard Calvo, publicats a la seccló Tribuna, ó'EI 9 Punì, entre 
desembre de 1999 I gener de 2002. Com diu Montserrat Carné en el pròleg “Joan 
Cuscó i Ricard Calvo són, ja de molt temps, uns grans comentarlstes, uns grans 
tertullans, que hem pogut seguir a través de les pàgines de la revista Quadern, del 
Diari de Sabadell I, més tard, del diari El 9 Nou, avui convertit en El 9 Punt. 
Cadaseli amb el seu bagatge, van del brag en un recorregut on les frases fetes, 
els personatges, les noticies i fins i tot el nostre passât historic, acaben formant 
una reflexió, un diàleg que esdevé el protagonista”.

Amb el suggèrent titol de Amb la veu als dits, la poetessa Roser Ferrando i dosa 
ha publicat un nou recull de versos de temàtica diversa on els sentiments, les sen- 
saclons i els moments viscuts van teixint l’univers poétic de l’autora. Aquest és 
l’onzé volum publicat gracies a la seva pròpia iniciativa i esforg i que ha fet coin
cidir amb la diada de Sant Jordi. Cai valorar positivament el seu treball, la volun- 
tat de donar a conéixer els seus versos com una forma més d’autoexigéncia, de 
perfecclonament personal i d ’estima a la poesia.

Després de publicar diversos reculls de narracions curtes, el germanista I espe
cialista en traduccions Ramon Monton amb la seva primera novel-la El nyèbit, edi
tada per Proa (febrer 2003), va guanyar el Premi Fundació Enciclopédia Catalana. 
El nyèbit és la narrado autobiogràfica d’un misterios personatge que recorre, a la 
recerca del sentit de la seva existéncia, bona part de l’Europa arruinada per la gue
rra dels trenta anys (1618-1659). Drama I farsa, amor i guerra, religió i utopia, rels i 
Indigents, alquimistes i comediants, fades i princeses, monjos I bandolers, història i 
llegenda. Orient i Occident es barregen en un mosaic que refiecteix les convulsions 
d’una época de profunda crisi de civilitzacié, que fa pensar, també, en la nostra.

Ramon Montlleó segueix en el propôsit de mirar-se la vida des de la perspectiva 
de l’humor. Després de L’humoramb humores paga (veure Quadern 137, octubre 
2002) ha publicat (Rúbrica Editorial, gener 2003) un recull de tres contes escrits 
amb una notable amenitat forjada en la comicitat teatral de les comédies humo
ristiques que l’autor estrenà al teatre La Farándula. Corn manifesta Tomás 
Casañas en el pròleg: “Sempre s’ha dit <val més viure poquet però content, que 
viure molts anys i amargat, perqué entre altres coses se’t fotrà molt llarg>. Jo us 
recomano que llegiu aqüestes tres històries que tenen corn a denominador comú 
<embolica que fa fort>. Tres embolies de primera que sempre acaben bé, corn 
totes les coses que fa l’amie Ramon. LIegiu-les amb atenciò i estic segur que 
podreu viure contents molts anys (sobretot els qui sou joves)”.

El número 94 dels Quaderns d’arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach està dedi- 
cat al contingut de la Quarta Sessió Plenària del curs 2002-2003, que es va celebrar 
a la seu de la Fundació Bosch I Cardellach el 19 de febrer de 2003. Sota el titol 
Literatura i economia: la història d ’un amor impossible? el seu autor, Lluis Barbé, 
planteja la qüestió referent a si la Economia i la Literatura són per naturalesa incom
patibles o si això és només producte d’una incompatibilitat merament accidental.

Concebut amb restructura d’un diccionari, el Dr. Jordi Agusti, director de l’Institut 
de Paleontologia Miquel Crusafont, ha publicat Eósiles, genes y teorías (Tusquets 
Editores, abril 2003). En una época pròdiga en descobriments paleontològics com 
Tactual, I amb un debat permanent al voltant dels nostres origens, cada troballa 
obliga a dibuixar noves branques en l’arbre genealògic de Tespécie humana. En 
aquesta obra, Tautor ens ofereix un Instrument per posar ordre i claredat a tal 
cúmul d ’Informacions: un diccionari que recull tot allò que el lector Intéressât 
necessita saber sobre Tevolució. ^
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_______________ CREACI O
fì Sobadell encoro s'hi fon coses: 
tiomenàs de Sobodell

(capítol 17)
Malte Soler

“ Guaita’l, Sergi! On vas per aquí? 
Quant de temps!

-Àvia, no exagehs. Tu sempre fent la 
broma.

-I quin New Look, com diuen ara els 
moderns! Ara que, a la meva època , 
se’n deia “anar peiat al zero”.

-I ara també, àvia.

-Però a la meva època hi anaven els 
que tenien polis, els presidiaris i els 
que estaven a la “mili” que, més o 
menys, era el mateix que ser a la 
presó. Però ara que has vingut...

-Àvia, tino molta pressa. Només 
venia a dur-te la cambra de Super 8, la 
Minolta que l’avi em va deixar, per ter 
aquella composició amb els com- 
panys de l’escola de teatre i...

-Fantàstici Ara t’escolto!

-Poca cosa més, que ens va anar 
molt bé i...

-No, si no vull dir... bé, me’n alegro 
que t’hagi anat tan bé, però el que 
t ’haig de dir és més important. 
Certament, almenys per mi.

-Dones digues, àvia, encara que 
sempre vaig llençat per a tu, i més si 
és tan important...

-El teu avi, el juliol, fa setanta anys. 
Corn passa el temps!

-Un temps viscut. Aixô és el que inte
ressa.

-I per molts anys, Sergi. I això també 
interessa, dones una cosa que m’a- 
gradaria fer és passar peMicules de 
quan tu eres petit. Bé, tu i els teus 
cosins i germans, i les nenes... I tu ets 
com el teu avi, saps fer anar aquesta 
máquina que, quan s’enfada, es 
comença a menjar peMicules i les ros-

sega fins a esmicolar-les, la molt mal
destra!

-No critiquis el Super 8, àvia, que ha 
estât el millor sistema per fer cinema 
del món, pel que volien fer cinema. El 
més senzill!

-I per cert, on son les bobines? No 
s’hauran pas perduti

-Les vaig dur a l’Arxiu Històric del 
carrer Indùstria.

-Que les vas donar?

-No, àvia. Allà tenen unes cambres 
frigorifiques i te les guarden. Les pue 
anar a buscar si tu les vols veure. 
Deixant-les a casa, s’haurien fet mal 
bé.

-Aquest jovent sap de tot. I, de pas, 
vas amb el Tatum i li demanes si et pot 
aconseguir la bobina 6” ’Un tranvia lla
mado deseo”, del Marion Brando.

-Això, àvia, no t’ho podré pas fer.

-Que ho dius per temps o per diners? 
Mira, de moment agata cent euros que 
tino al moneder i la resta...

-El Tatum fa poc que va morir.

-Però... però què dius!

-Va morir un divendres d ’ara fa prop 
d ’un mes, exactement el 16 de Maig, i 
es va fer l’enterrament el dissabte. Hi 
van anar tota una colla de bons amies, 
que n’eren molts.

-Però si fa no res vam anar a l’Urpi a 
fer-li un homenatge quan va tancar la 
botiga del carrer Tres Creus, on tot- 
hom hi era ben rebut, tant per comprar 
com per fer el tafaner, d ’entre els 
objectes més variats, com per fer-la 
petar. En Josep Fernández era un 
homenàs d ’aquells que donen vida i 
esperit a una ciutat com la nostra. 
Home de bon traete, cordial i amiga-

ble. Te’n récordes, de quan tu eres 
menut, que anaves a la seva botiga 
del costat de Sis, la primera que va 
tenir? Qué hi anaves a fer?

-A mirar posters i a xerrar amb eli de 
cinema. Recorda, àvia, que jo, abans 
de fer teatre, velia ser director de cine
ma, i va ser el Tatum qui em va animar 
a fer les meves primeres pel-liculetes 
de Super 8 amb els meus amies, exac- 
tament com, de joves, havien fet ell i el 
Bellmunt, amb el Tomás Pladevall, el 
Lluis Comerma, el Josep Maria Creus, 
el Benet Ferrer, el Borrell, el Sala, el 
Lleonart, el Treceño, el Claramunt, el 
Marc Monràs i la Carme Casas, el 
Serracant, el Solé, el Farrús, el Farriol, 
el Prieto, el Tito, el García, el Pere 
Balsach, el Comas, el Moltó, el 
Torres...

-Frena, frena! Però com et pots saber 
tants noms?

-Em va deixar una còpia d’aquestes 
peHícules. No vaig parar de fer-me 
pesât perqué favi em deixés la cámara.

-I ho vas aconseguir. Encara et 
recordo, amb 13 anys fent-me tallar el 
gali d ’indi per Nadal per tercera vega
da perqué deies no se què, que este
va mal enquadrat. I llavors, com ells, 
també vas voler fundar una producto
ra.

-Sí, la Tropicano Films! Perqué ells 
també la tenien, “Lentiplasticromo- 
coliselectoserpentigraf”. Aviam si pots 
repetir el que acabo de dir!

“Lentielectroplasticromomimocoli-
serpentographe”

-Àvia, com ho saps!

-He he he.... Però tu qué et penses, 
noi, que no els coneixia? A més, ni jo 
havia nascut.



22
CREACIO

■lustració; Madaula

-Com vols dir?

-Que aquests nois van adaptar al 
catalá el nom d ’una barraca de pro- 
jeccló de Sabadell, que a l’hora fou 
copiada d ’un cinema de Bordeus de 
l’any 1902, que va fundar l’empresari 
José Fessi Fernández.

-Ai, èvia, el que haurás patit tots 
aquests anys, convivint amb un cinéfil 
com l’avi.

-El mateix que patirà la teva dona, ha 
ha ha...

-Ha ha ha...

-Però sables que també havia fet 
música, teatre i que també li agradava 
la pilota i la boxa? Va ajudar a tanta 
gent, només escoltant-los amb les 
seves iMusions, a d ’altres com el 
Morvay i Valls Bagué, a viure i a morir 
generós, però humil i apassionat a 
l’hora. En fi, que massa jove per dei- 
xar-nos.

-El Tatum viurá sempre en les 
iMusions que ha contagiat a molts, a 
llengar-se a fer el que els apassiona- 
va. I pensa, ávia, que la cerimònia va 
ser molt emotiva. En Toni Creus va lle- 
gir un poema d ’en Miguel Martí i Poi, 
del Diari de Sabadell, del dissabte 17 
de Maig, en Francese Ventura en va 
fer una lectura de l’homenatge escrit. 
En Ramon Noè i l’Antoni Angle van lle- 
gir en nom deis pintors, junt amb la 
Mercé Vega i una neboda. Van inter
pretar peces de música de cambra 
que encara van fer l’acte més emotiu. 
Fou una cerimònia civil, a l’algada d ’un 
gran home. Els que de l’art en vivim 
espiritualment li donem les grácies, 
per haver nascut amb uns valors de 
compromís i generositat difíciis de tro- 
bar.

-Ai, Sergi...

-Digues, èvia.

-Segueix endavant amb totes les 
teves iMusions. No et deixis véncer, fill, 
per dur que siguí de vegades arribar. 
Pensa com seria, d ’avorrit, el món, 
sense colors, lletres I música.

Agraiments al Sergi Rubio I Pilar barrosa

I L

TEIXITS SALVADOR
els teixits que teneri estil

Indùstria, 33 - Tel. 93 725 65 90 - 08202 Sabadell
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________________ARTS
Guinovort, memòria del blau

Mila Torres

El Museu d ’Art de Sabadell acuii una exposició Itinerant 
de maig a julioi de l’artista Josep Guinovart. Una mostra 
que va sorgir amb el pretext de l’aniversah del pintor al 
complir els 75 anys, de la mà del patronat municipal de 
Cultura de l’Ajuntament de Mataré amb el vist I piau de 
Guinovart i comissariat per Raquel Medina.

No es tracta, malgrat això, d ’una exposició tipus 
antològica en la que es mostra un recull de la creació de 
l’artista des dels seus inicis fins ara, sinó tot el contrari. 
Es presenta la seva darrera obra en la que Josep 
Guinovart evoluciona, com sempre ho ha fet, i planteja 
nous camins i nous reptes introduint-se en una temática 
que sempre l’atret, el mar, I amb l’excusa de la temàtica 
Investiga I crea. L’artista en la presentado del catàleg 
de la mostra ho exposa: “aquesta memòria no és un 
espai nostàlgic sinò un carni que a cada moment es fa 
present, perseguint el biau que encara no he trobat I 
que sortosament mai trobaré”.

Josep Guinovart i Bertrán (Barcelona, 1927). FIns l’any 
1946 va compaginar la teina de pintor de parets al taller 
familiar amb la formaciò artistica que va rebre a l’Escola 
d ’Arts i Oficis de Barcelona, això unit a trobar-se dins 
una familia d ’artesans el va portar, tal i com ell mateix 
explica, a dedicar-se plenament a l’art, “mi padre era 
decorador de imágenes y mis tios eran ñintores de 
paredes. Desde el principio vivi rodeado de materiales, 
colores, herramientas y tablones, lo que ya originò una 
inquietud en mi”.

La seva pintura comenga trobant-se dins l’expressio- 
nisme figuratiu. Cap el 1958 es produelx un canvi en la 
seva producció i s’Introdueix dins l’aspecte matèrie, de 
tal manera, que gran part de les seves obres es poden 
considerar com a esculto-pintures. El seu llenguatge es 
torna abstracta I més concretament Informallsta.

L’any 1948 va exposar per primera vegada a la galena 
Syra de Barcelona, I el 1952 es va presentar a la Blennal 
de Menéela. El 1953 el govern francés II concedeix una 
beca per anar a estudiar a París i allá descobrelx les 
tendéncies d ’avantguarda. Quan torna a Barcelona, 
l’any 1955, funda el grup Taüll junt amb Cuixart, Aleu, 
Jordi Muxart, Tápies i Tharrats. A partir de 1967 s’allun- 
ya de l’informalisme per comengar una trajectória dins 
el realisme. Malgrat això sempre s’ha mantingut fidel a

Di^ytació
Barcelona
xafxa de rrunicip s

memòria del blau

del 13 de maig ai 13 de juliol de 2003 

Museu 'Art de Sabadell
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la recerca de noves sensacions, de noves maneres d ’expres- 
sar l’art i d ’expressar-se eli mateix.

Guinovart te un llenguatge propi en el que combina el cro
matismo amb la incorporació de tot tipus de materials, oom 
robes, paper, fusta, palla, sorra...expérimentant sempre amb 
ells i buscant noves formes de comunicació.

Es destacadle la relació que sempre ha existit entre la seva 
obra i el seu entorn vital en el que han participât la natura, el 
camp, la terra i en aquesta mostra el mar. Sempre ha intentât 
realitzar un diàleg amb el seu àmbit naturai I això ha passât a for
mar part de la seva visió lirica de la vida i que ha traduit a l’art. 
Però com diu la comissaria en el oatàleg, “ la natura, per a eli, no 
és mai un model a imitar però si un mare referencial, un escena- 
ri 0 espai de l’existència, de l’experiència i de la memòria que, 
com a tal, té un pes especific essencial en la seva obra”.

Josep Guinovart traballa dins la pintura sense oblidar altres 
llenguatges com les InstaMacions, els gravats, les esceno- 
grafies, corn a muralista, dibuixant, iMustrador, ceramista... 
en eis que s’ha desenvolupat àmpliament.

Ara tenim la seva darrera creaciò aqui, a casa nostra, un nou 
carni dins el seu habitual defuig de la repeticiô i la recerca de 
noves experièneies, de noves sensacions, de noves maneres 
d ’expressar l’art i d ’expressar-se eli mateix.

Només entrar a la Sala es veu una obra de grans dimensions 
244 X 244 “Els nàufrags estels” en la que el color blau agafa 
el protagonismo, es ciar, es tracta del mar i afegit a forma de 
collage trossos de paper que sòn els nàufrags.

Envaeix una dolga sensaciò de tranquiMitat I relaxaoiò a l’in- 
troduir-nos en l’exposiciò. Això be donat, per una banda per 
les tonalitats que empra dins la gamma dels blaus, to fred que 
en ocasions torna càlid al posar-lo en oontacte amb ocres, 
taronges, vermeils i amb la força de la matèria , del gruix.

Juga amb el volum no només efectuats amb la matèria sinò 
també fen forats que deixen traspassar l’obra. El forât esta- 
bleix una relaciò directa amb allò que es troba més enilà del 
propi quadre I obté el sentit de la tercera dimensiò, de la pro- 
funditat, del volum, de deixar passar aire, de frescor.

Indubtablement es tracta d ’una obra pensada i treballada, 
com totes les que fa aquest artista i a les que ja ens té acos- 
tumats. Una creaciò d ’un gran lirismo interior que llueix de 
manera directa cap a fora, cap a l’espectador, cap a la vida, 
cap a la reflexiò sobre el nostre mar i tot el que ell ha signifi- 
oat per la història i tot el que deixa cap al futur. Es situa, per 
tant, dins la trajectòria de Guinovart en quant al oontingut 
social que pot significar.

Una obra que obliga a reflexionar sobre l’element aigua, sobre 
la seva nécessitât, sobre el mar i tota aquella gran part que 
nosaltres, els humans, tenim d’aigua dins el nostre cos i que per 
això tenim aquest imant que ens atreu tant cap amb ella.

Una mostra que no s’ha d ’oblidar i que s’ha de visitar per tot 
el que significa. Novament el Museu d ’Art de Sabadell ens 
mostra que sap acollir amb cortesa les exposicions que s’han 
de fer. _

ARTS
Universos pictórics
Mita Torres

L ’Académia de Belles Arts de Sabadell ha présentât del 
20 de maig al 8 de juny una exposiciò integrada per un 
coMectiu d ’artistes en la qual es presentaven com a grup 
artistic mitjangant el qual realitzar diferente actuacions.

El grup es denomina “Zero Quadrat” i el formen els 
coneguts artistes Joaquim Montserrat, Càndida Bra
cone, Regina Palomar, Rafael F. Barco I Jordi Calvis.

“Zero Quadrat” voi traballar i expressar els seus senti
ments individuals des del recolzament que es sent for
mant part d ’un grup en el que tots volen Iluitar pel 
mateix, en el que tots es volen comunicar mitjangant una 
de les formes més antigües que ha fet servir l’home per 
expressar els seus sentiments, les seves passions, els 
seus neguits. Mitjangant l’art. Punt d ’unió entre tots. Punt 
que ha format i forma part de la història de la humanitat i 
que es troba sempre vinculat al desenvolupament de la 
societat, a l’època concreta que s’està vivint.

Per aquest motiu i tal corn explica el comissari de la 
mostra Rossend Lozano, en el mon globalitzat que es 
presenta, l’artista mitjangant l’agrupament o de manera 
individual llença missatges que expliquen la diversitat 
del mon i per tant, la pluralitat que pot mostrar l’art. I 
aquesta diferenciació el que ve a demostrar es que mal- 
grat tot, el món continua sent vital, complex i divers.

El coMectiu “Zero Quadrat” ha decidit tenir un punt uni
tari dins la diversitat de creaciò que presenten els dife- 
rents artistes. Aquesta unió no la dona la unitat temàtica, 
ni la unitat tècnica sino la limitació del format. Tots els 
artistes presenten obres de 18 x 18 cm. Una limitació 
que atorga unitat a la mostra I que a la vegada planteja- 
va certs problèmes en els creadors ja que s’havien d ’ha- 
bituar a traballar dins d ’aquesta mida. Però això no va 
ser un obstacle, sino que va ampliar les mires i no va 
delimitar la Imaginació ni l’originalitat. Cada artista va 
desenvolupar el seu llenguatge plástic dins aquest petit 
format, conquerint un nou espai i fent-lo seu a mida que 
anaven pintant. El résultat ha sigut una mostra refrescant 
en la que vam observar un desig per mirar el que hi ha 
al nostre entorn I que en moites ocasions passa desa- 
percebut, sense que el sapiguem apreciar. Aquest grup 
d ’artistes ens voi convidar a apreciar el que tenim. 
Gràcies i endavant.
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Postals del possot

Ana Fernández Alvarez
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En el meu treball sobre la figura de Rossend Prat I Slndreu^ expllcava com, 
seguint les petjades d ’aquest escultor, em vaig trobar amb I’agradable sorpresa 
de descobrir vult dibuixos Inédits d ’en Joan Vila Puig (1890-1963)1

El fet de trobar aquests dlbuixos^ oferts epistolarment a Mercedes Prat, filia d ’en 
Rossend, té un triple Interés. Primer, venen a completar el catàleg d ’obres origi
nals d ’aquest pintor; segon, corregeix un error cronològic repetit en diverses 
monografies sobre la figura d ’en Vila Pulg, ja que daten la seva estança a Madrid 
el 1917 i aquesta va transcorre un any abans, el 1916, qüestlô que queda prova
da per la pròpia mà d ’en Vila Puig en les missives que li dirigeix a Mercedes. I, ter
cer, demostren les preocupaclons que aleshores amoïna- 
ven l’artista sobre qüestlons d ’estil. En Vila Puig tenia, en 
aquells moments, vint-i-sis anys, era, partant, una época 
de formació, d ’aprenentatge i de dubtes, fins i tot a l’hora 
d ’optar per una rúbrica o una altra. Hem de tenir en

Cementiri de Santa Pau de Riu-Sec. 13 de març de 1916 Porta del Paisatge rural. 18 de gener de 1916



26
118 ARTS

Autoretrat,
28 d’abril de1916

compte que les primeres décades del 
segle vint es corresponen amb les de 
les noves avantguardes i, aqüestes, 
per ais joves que comencen, eren múl
tiples i molt polaritzades. A l’anvers 
d ’un d ’aquests dibuixos, l’artista 
demanava l’opinió de la seva amiga 
sobre el canvi de firma que havia fet i 
on totes les lletres apareixien en 
majúscules. Rúbrica que, al llarg de la 
seva trajectória, tan sois utilitzará en 
comptades ocasions.

Si ens hi fixem en la seva caMigrafia, 
a l’anvers de cada dibuix, així com en 
la de les missives destinades a la fami
lia Prat, Vila Puig tenia un trag infiat i 
ampuMós, sobretot pel que respecta a 
les seves ‘V’ i ‘P’, propi d ’un artista 
jove, extravertit, ágil i intu'ítiu i, sobre
tot, amb ganes de menjar-se el món. 
Més tard, tots ho podem observar en 
les rúbriques de les seves obres, 
abandonará l’arabesc i el curvilini del 
trag, optant per uns carácters més 
rectilinis i aguts.

Aquí tenen les reproduccions d ’a- 
questes obres que, com he dit ante- 
riorment, serveixen per a completar el 
coneixement que sobre aquest artista 
ja posseíem.

 ̂ Quadern n. 140, abril, 2003, página 30.
 ̂ Precisament un d ’ells va sortir publicat 

acompanyant el citât treball. En aquest 
article s'explica també el per qué i com 
va ser possible aquesta troballa.

 ̂ Es tracta d ’uns dibuixos a llapis de 14 x 9 
cm.

Masía. 1 de març de 1916
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Cementiri de Santiga.
14 de juny de 1916.
A I’anvers, Vila Puig explica a Mercedes 
Prat que està a punt de comengar els exà- 
mens a l’Acadèmia de Sant Fernando.

Mura ?. 6 de juliol de 1916. Pel contingut 
manuscrit de l’anvers, Vila Puig ja ha tor- 
nat a Sabadell. És précisément en aquest 
escrit quan l’artista li comenta a la seva 
amiga el canvi de rúbrica, diu literalment: 
ya me dirá su opinión de la firma que hay 
en este dibujo, es la primera vez que la 
hago.
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ARTS
Passejont per Paris

Josepa Blanch

ESCO LA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61 

08201 Sabadell

Hi ha ciutats a les quais sempre m’agrada tornar, on passejo com si fos a casa, 
on reconec un cop i un altre aquell racò on vaig tenir una determinada vivència, o 
aquell àpat a tal restaurant, o el motlu que em va portar a ter la visita.

Paris és per a mi una d’aquestes ciutats, per proximitat i interés cultural, entenent 
que sota l’apartat de la cultura, per cadascú hi poden cabre uns registres dife- 
rents, en aquesta ocasió va ser una àmplla exposicló de l’obra d ’Amedeo 
Modigliani, “ l’ange au visage grave”, l’excusa perfecta per organitzar una estada 
de cinc dies a París.

Es van complirtotalment les expectatives que teniem posades en la contempla
do  de les teles de Modigliani. Pintor maleït, abans escultor primerenc, el seu art 
va sorgir quan Paris estava assimilant la concepció nova de la pintura a partir de 
l’impressionisme. Amb l’apahciô de la fotografia, ja no calla retratar amb pinzali el 
que la cámara feia amb exactitud i així els Impressionistes van poder-se apartar 
dels grans autors de finals del XIX, Delacroix, David, Poussin i molts d ’altres, i 
donar, a les saves obres, la Hum, el color I la impressió del trap diferent. Per tot alxò 
els amants I els mecenas de l’art estaven prou enfeinats a valorar i exposar Monet, 
Renoir, Degas, Matisse, Cézanne, Pissarro i tots els que seguien una mateixa linia, 
i, per tant, la radicalltat de la pintura de Modigliani no va ser en cap moment valo
rada ni estimada.

Modigliani viu per a l’art, per al seu art, no fa concessions, és un idealista i ni les 
malalties ni la precarietat econòmica el fan canviar la seva recerca de la máscara 
que tots portem. EIs seus retrats tenen eis ulls atmetllats, a vegades negres. d ’al
tres transparents, semblants a les figures del romànic o a l’art africà, el quai l’in- 
fluelx, i a partir d ’aqui comença la seva propia avantguarda totalment distanciada 
del moviment vigent a l’època de Picasso. “El que ]o busco no és la realitat ni tam- 
poc la irrealitat, sino l’Inconscient “, diu el pintor.

Poques de les seves obres es troben voltant pel món, potser una o dues en un o 
altre museu, val la pena buscar-les i intentar endevinar l’univers d ’un autor intens, 
emotiu, sensible i agosarat, I, pera mi, corn més conegut més apreciat.

Naturalment, a més d ’aquesta visita al Musée du Luxembourg, passejar per 
Paris sense una altra finalltat que gaudir de la clutat és un auténtic plaer. Visitar la 
catedral de Nôtre Dame, admirareis seus rosetons, que, quan el sol eis travessa, 
fan uns reflexes d ’una beilesa extraordinària, la Sainte Chapelle i el Louvre, ara 
que, amb les seves precloses pirámides, exteriors i interiors, que fan de vestíbul i 
distribuidor, s’aconsegueix veure el que un desitja, sense cansar-se innecessà- 
riament, ja que triar l’ala preferida és fácil.

El Quai d ’Orsay, que actualment acuii els impressionistes, és un edifici destaca- 
ble, però personalment penso que el tipus de classiflcaciò de les obres no els fa 
justicia, i que caldria una reordenaciô més inteMigible.

Posats a passejar, podem anar cap al Marais, la Place des Vosgues, preciòs 
barri, antigament d ’artesans, avul pie de botiguetes amb encant, galeries d ’art i 
disseny i mil restaurantets I bistrots on poder reposar tot vivint la ciutat.

Més frivol, però no menys atractiu, el Faubourg St. Honoré, on hi ha el prêt-à-por
ter de marca i preu, i l’Avenue Montaigne, la Place Vendôme, on el luxe i el gla
mour fan mal als ulls.
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Més entranyable, el Quartier Latin, 
barri dels estudiants, prop de La 
Sorbonne, on es concentren un bon 
nombre d ’antiquaris, exposicions de 
pintura i també tot tipus de restaurants 
de qualsevol preu i gastronomia. Les 
Ilibreries hi son arreu i entrar a tafane- 
jar, encara que només sigui fullejar i 
tocar els Ilibres, és un veritable encert. 
Menjar una crêpe pel carrer, compra
da a qualsevol xanfrà, és fondre’t amb 
la ciutat.

Baixant de Montmartre i Pigalle, en 
ruta cap al Trocadéro, vam agafar un 
taxi amb un conductor enamorat de 
Paris i molt coMoquial amb eis clients, 
que ens va explicar el parentiu de la 
Tour Eiffel amb l’estàtua de la Llibertat 
novaiorquesa: quan França, a finals 
del segle XIX, va voler obsequiar eis 
Estats Units amb un monument per 
commemorar la seva aliança durant la 
Guerra de la Independência, va ser 
l’equip de l’arquitecte Eiffel l’encarre- 
gat d ’executar el projecte, amb les 
mateixes técniques que les de la seva 
famosa torre.

Quan es va construir la Tour Eiffel, no 
va ser concebuda corn un monument 
emblemàtic sinô corn un experiment 
per demostrar que les estructures 
metàl-liques, si es feien bé, és a dir, 
estudiant degudament eis possibles 
moviments de contraccié pel fred o la 
calor, no tenien cap tipus de proble
ma. LIavors es va aiçar la torre al bell 
mig dels Champs de Mars i, a la llarga, 
aquesta torre va esdevenir simbol de 
Paris quan eis seus detractors van 
acceptar l’obra, que ja havia viatjat 
arreu del món en fotografíes i pintores 
d ’anônims i reconeguts artistes.

Molt i molt aniria parlant de París, 
mirar enlaire, els seus edificis, les 
seves façanes, els seus boulevards, 
els seus monuments, el riu amb les 
seves “péniches”, moites d ’elles habi- 
tades, les seves ribes amb enamorats 
barrejant-se amb els “clochards” que 
dormen aliens al seu entorn, els “bou
quinistes des quais”, amb els seus Ili
bres veils i els seus gravats........

Encara que l’exposició de Modigliani 
ja no es pugui veure, sempre es pot 
trobar un motiu per visitar París, el 
propi encant de la ciutat justifica sufi- 
cientment el viatge.

CINEMA
La rece rco  del jo

Feliu Viaplana

John Huston va ser un supervivent del cinema i, també, com diuen els qui el 
van conéixer, de la vida. És un d ’aquells autors que no permet parlar de la 
seva obra sense dir alguna cosa de la seva vida, perqué ambdues s’enri- 
queixen i s ’expliquen mútuament. Orson Welles, amie seu, deia que la vida 
de Huston era el doble d ’interessant que la seva obra. I, segurament, d ’aquí 
és d ’on brollen la força i la passió deis seus personatges, perqué eli ha estât 
a la seva peli. I penso que les obres més pieces son les d ’aquells autors que 
coneixen realment allò de qué parlen, perqué ells mateixos ho han viscut en 
la pròpia earn. L’heroi de Huston és una persona solitària i desarrelada que 
intenta desesperadament trobar-se a si mateixa i un Hoc en un mòn que no 
gira al seu ritme. Per tant, sòn personatges que evolucionen i permeten a l’es- 
pectador créixer amb ells. A vegades, aquest recorregut moral és paraMel a 
un recorregut fisic -per exemple: The queen of Africa, The man who would 
be king i Moby Dick-, d ’altres és estàtic -per exemple: Key Largo, Dubliners, 
The night o f the iguana, Freud, the secret passion i Heaven knows,Mr. 
Allison-. N’hi ha, però, que tot i passar en espais fisics restringits, tenen uns 
finals que es desenvolupen en llocs que inciten a la metàfora. Em refereixo, 
per exemple, a The misfits, al quai el desert i la captura dels cavalls salvat- 
ges sòn simbols de l’estât d ’ànim dels personatges. També, a The asphalt 
jungle. Tacciò passa tota en obscures habitacions i soterranis, però el final 
del film, també metafòric, es siuta en un paratge idiTlic a la natura, corn en un 
somni. Huston té una obra del tot heterogènia que, per no fer-s’en una idea 
equivocada, cal veure en una gran part. A  la dilatada obra de Huston, també 
apareixen films de tipus alimentici que soviet li permeten seguir treballant - 
per exemple: Annie, Casino Royale, The Bible i Escape to victory-. Els films 
de Huston, en general, ens parlen de la desesperança de la soletad humana 
i de la Iluita per no defallir, però el sentit final és pie d ’esperança i d ’ànsies de 
vitalitat. Perqué cree que mitjançant el sofriment dels seus personatges, que 
sòn els vençuts en general, ens mostra la bellesa i la plenitud de d ’unes vides 
riques en matisos. L’experiéneia, sembla dir Huston, és un conjunt de victô- 
ries i fracasses que ens perfilen el sentit de la nostra existèneia. Els herois 
hustonians no es poden refugiar ni en la malenconia del record ni en Tespe- 
rança d ’un futur millor, sinô que aspiren, tan sols, que les coses no canviïn 
massa.

The night of the iguana parteix d ’un relat curt del dramaturg Tennessee 
Williams. Els guionistas del film. Anthony Veiller i el mateix Huston, però, 
només van agafar el sentit general de Tobra de Williams, sintetitzat en la 
metàfora de la iguana. Al relat de Williams, se’ns narra la història d ’una pin
tora i dos escriptors que coincideixen en un hotel mexicà. La pintora intenta 
fer amistat amb els dos escriptors, però aquests la menystenen continua- 
ment. Finalment, ella descobreix que un d ’ells la desitja, però aquest fracas
sa en l’acte sexual. L’altre alliberà la iguana capturada per menjar. És una 
història molt esquemática que ens explica, en fets aperentment intranscen-
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dents, que, afrontar-se a les nécessitais d ’un mateix, no sempre és un carni 
fácil i que, sovint, el fingiment és un via fácil d ’escapament d ’un mateix. 
Huston i Veiller parteixen del context de la historia per a fer-se’n una de prò
pia. Els personatges principals del film són Maxime (Ava Gardner), Hannah 
Jelkes (Deborah Kerr) I el reverend T.Laurence Sannon (Richard Burton). 
Certament, hi apareixen d ’altres personatges que fan avangar l’acció, però 
sòn del tot anecdòtics i plans, quasi sorgits del imaginan dels personatges 
principals. Charlotte (Sue Lyon), la nimfòmana adolescent que s’enamora 
cada dos per tres, i la Srta. Fellows (Grayson Fall), la puritana rematada que 
vetlla per ella, afecten principalment el reverend Sannon, com la dicotomia 
entre allò correcte i permès i allò salvatge i passionai. Sòn personalitzacions 
de les pròpies obsessions i Iluites internes en la consciència del reverend, 
però no sòn, en qualsevoi cas, personatges reals. Maxime, la propietària del 
hotel, també té els seus propis titelles que sorgeixen com ombres de la Iluita 
de la seva passiò reprimida pel reverend. Aquesta es personalitza en els dos 
mexicans i les seves incansables maraques que li serveixen de consol 
momentani. La pintora Hannah Jelkes és la figura més serena de totes, a 
diferéncia del reverend i de Maxime, ella es coneix a si mateixa i Iluita per les 
seves necessitats. El seu avi poeta li serveix de punt de referéncia i admira- 
ciò, que completa el seu èsser. El personatge del poeta es débat entre el 
senilisme i la lucidesa d ’esperit. Al principi, el veil poeta se’ns presenta com 
un absent de la realitat i arriba fins a la paròdia quan, de sobte, es desperta 
i diu: “Qué passa?...Haig de recitar.’’, o bé quan, durant l’àpat, comenta en 
veu alta els diners que ha guanyat la seva filia en la venda de pintures. Però, 
al final se’ns descobreix com una figura de gran lucidesa quan acaba el seu 
poema i el recita davant de tots, escena que representa el punt àlgid del film. 
El personatge de la pintora és determinant per el reverend i Maxime ja que 
els hi serveix d ’exemple i els fa reaccionar de les seves postures evasives i 
autodestructives. És la pintora que “exorcita” el reverend de les seves obse- 
sions i les hi fa sortir a la Hum. Escena que acaba amb el reverend que alli
berà a la iguana, i que és la metàfora sobre la qual gira tot el film. La captivi- 
tat de la iguana, espera que s’engreixi per a poder menjar-se-la, fa referén
cia a les necessitats vitals dels personatges, que sòn reprimides per la por 
del fracàs. L’alliberació de la iguana resulta ser un respir per a l’esperit I la 
recerca de si mateix.

The night of the iguana és un dels films més personals de Huston, on la 
seva preferéncia per la psicoanàlisi -no és casualitat que Huston hagués fet 
dos anys abans un film sobre la vida de Freud- i pels personatges obsesius 
hi queda del tot palesa. En l’ùltima escena de la seva darrera peMicula, The 
Dubliners, basada en el reiat The Dead de James Joyce, el personatge inter
prétât per la seva filia, Angelica Huston, confessa al seu marit un episodi suc- 
ceìt en la seva joventut i que es refereix a un amor trencat violentament. 
Esdevé aquesta una darrera mostra de la propensiò a exorcitar els personat
ges que té Huston. ^

Avda. Rafael Casanova, 38 •  08206 SABADELL (España) 
Tel. 93 726 62 22* •  Fax 93 727 00 60

A R T G RAF
IN D Ù S T R IA  G R À F IC A

Papa Plus XI 83-87 • 08208 SABADELL 
Tel. 93 727 26 64 ■ FAX 93 727 45 62 

E-mail: comercialgartgraf.es ■ www.artgraf.es

http://www.artgraf.es


31
123

______________ SOCIETÀ!
La recuperoció de la cultura material

de Castellar del Valles: 
La restaurado del pont de can Pèbchs

Esteve Font - Silvia Sàiz - Ernest Gallart

La restauració i el condicionament de 
l’entorn del pont de can Pèlachs (pont 
veli), ha estât un projecte realitzat dins del 
Pia Director del Ripoll Mitjà, aprovat a 
finals de l’any 2000, conjuntament pels 
municipis de Barberà del Vallès, Sabadell 
i Castellar del Vallès. L’objectiu centrai del 
projecte ès establir actuacions conjuntes 
a nivell supramunicipal, harmonitzar terri- 
torialment el tractament urbanistic, hidro- 
lògic i paisatgistic i aconseguir millores 
per tal de configurar un àmbit fluvial 
comunitari.

L’espai d’actuació s’inicia a l’altura del 
nudi de Sant Feliu del Racó, al terme 
municipal de Castellar del Vallès, i passa 
de manera periurbana pels municipis de 
Castellar del Vallès, Sabadell i Barberà 
del Vallès, fins a la seva intersecció amb 
l’autopista de ronda A-7.

En aquest sentit, l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès ha desenvolupant les 
següents Unies d’actuació: l’educació 
ambientai, la millora de la qualitat de l’ai- 
gua, l’estudi del cabal ecològic del hu, la 
conservació de la llera i la definició i l’a- 
rranjament del carni del hu. Aquesta 
darrera linia inclou la concreció d’un carni 
al llarg de tots els municipis de la conca 
del hu Ripoll, com a recorregut paisatgis- 
tic i de reconeixement de l’entorn del hu. 
Aixi com el projecte de senyalització d’a- 
quest carni del hu que va des del carrer 
del Sol dins a la resclosa del moli d’en 
Busquets que s’ha iniciat amb la restaura
ció del pont de can Pèlachs.

El projecte ha estât redactat i dihgit per 
l’arquitecte Josep M. Massaguè i Torné, 
d’excel-lent factura, en el treball del qual 
s’inspira aquest article. La intervenció es 
basa en una concepció global de la cons- 
trucció i del seu entorn, tot rehabilitant el 
pont, l’antic carni que mena fins a 
Terrassa i als horts i als molins del costat 
del hu.
EL PONT DE CAN PÈLACHS

El pont se situa sobre el hu Ripoll i pre
senta dos accesses, el primer al quilóme-

Vista lateral des de la llera del riu Ripoll del pont de can Pèlachs abans de la intervenció, prin
cipie d’estiu de 2002.

tre 26,700, abans d’arribar al pont nou de la carretera de Terrassa i el segon, al quilóme- 
tre 26,500, un cop traspassat l’antehor. La carretera té la denominació de carretera de 
Sant Sadurni a Sentmenat, C.- 1415a.

Morfológicament, el pont de can Pèlachs és una construcció obrada en pedra amb tres 
arcades que salva el tall que ha excavat el riu Ripoll en aquest punt. La ubicació presen
ta un carácter estratègic en un indret en el qual el riu s’estreny i facilita el tránsit d’amb- 
dues ribes. La base se situa sobre dos esperons de roca viva que configuren el gorg de 
can Pèlachs. La factura és de carreus, de pedra tosca tallada, emplagada en filades 
horitzontal relativement uniformes. Les arcades queden delimitades per ares bastits amb 
dovelles del mateix material.

El pont presenta una longitud de quaranta dos metres i una ampiada de tres amb noran- 
ta metres. L’algada total des de la llera és al voltant de dinou metres. És un pont de tres 
arcades formades per ares de mig punt, de les quais la que correspon al pas de l’aigua 
és la de l’esquerra i les altres dues serveixen per permeabilitzar la barrera que es forma
va a l’anivellar els accessos del carni. L’arc de l’esquerra té una Hum de dotze amb deu 
metres, el central de sis amb vuitanta-nou metres i el de la dreta, de quatre amb vuitanta 
metres.

Abans de la reconstrucció, al pont no restaven les baranes i només quedaven uns sis 
metres a banda i banda del pont per l’accès des de Castellar, però que no són originals 
del moment de la construcció. Son obrados amb paredat comú i coronados per un pas- 
samá fet amb una pedra de secció semicircular.

HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓ
Per estudiar l’evolució histórica del pont veil de can Pèlachs, no existeix a Castellar del 

Vallès cap mena de documentació primària sobre l’obra, sobre l’autor del projecte o 
sobre els constructors. Cal, dons, anar a raure a fonts secundàries, especialment 
bibliogràfiques, tot i que també n’hi ha alguna dooumental.

Inicialment es troba referit en un treball de Mn. Antoni Vergés i Mirassó de l’any 1872 i 
publicat l’any 1974 (Historia de Casteiiar dei Vaiiès). L’1 d’octubre de 1937, Francese
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Gosalbes el refereix en un article a La Farga titolat “El riu Ripoll”. L’any 1965, segone 
Esteve Prat, existia un projecte de restauració, amb abundosa documentació. Avui en dia 
impossible de consultar i que es conservava en una entitat cultural local.

L’any 1983, l’Ajuntament de Castellar del Vallès va redactar un projecte de restauració 
del pont, a cura de l’arquitecte municipal, que no es va tirar endavant. Esteve Prat, en un 
Ilibre sobre l’art local éditât el 1992 (L’art castellarenc) recull les dades de doctor Vergés 
i afegeix investigacions de caire personal. Poe després. Ester Planas i Alex Portolés 
també el refereixen en el seu Ilibre de l’any 1995 (Castellar del Vallès. Recull historic) 
compendiant eis autors anteriors.

Restava explorar, fora de la vila, si hi pogués haver alguna mena d’informació en una 
sèrie d’arxius vincúlate d’alguna mena amb l’obra. Primerament, a l’Arxiu de la Diputació 
de Barcelona, responsable de la construcció del pont nou de la carretera de Terrassa on 
no hi ha cap mena de referèneia sobre el pont veli. En segon Hoc a l’Arxiu de la Capitanía 
General, a la secció Enginyers, i a la Delegado del Govern a Catalunya, on tampoc hi ha 
cap mena de rastre tot i ser una obra impulsada per l’exércit.

Només coneixem que hi va haver un projecte previ, de l’any 1801, que no va reeixir 
degut a les fortes avingudes. El pont va ser obrat l’any 1808 per ordre del general Josep 
Manso, en pie conflicte de la Guerra de la Independéncia, a fi i efecte de fer front a les 
tropes napoleòniques. En la construcció hi prengueren part les poblacions de 
Matadepera, Sant Llorenç Savall, Sentmenat, Sant Esteve de Castellar, Sant Pere de 
Terrassa i Terrassa.

Pel que sembla, la vida práctica d’aquest pot va ser molt curta, ja que l’any 1893 es va 
construir el nou pont juntament amb la carretera i aquesta va reduir l’ús del pont de can 
Pélachs a un carácter vianant a com a accès ais horts de l’entorn del riu. El 1962, durant 
les riuades, va ser greument afectat.

EL PROJECTE DE REHABILITACIÓ
Abans d’iniciar las actuacions de rehabilitació, es va valorar l’estât de conservació de 

la construcció de manera deficient, en procès de degradació que s’accelerà des de la 
riuada de l’any 1962 que va obrir un gran esvoranc a l’extrem dret del pont, on només 
quedava un deis murs que configuren la caixa del pont i, aquest, amb una gran perfora- 
ció que, amb el temps, havia près la forma d’una arcada. Actualment no presenta, apa- 
rentment, patologies greus de tipus estructural, però sí a escala funcional résultat d’a- 
questa degradació.

L’objectiu del projecte ha consistit en la rehabilitació funcional del pont, preservant res
tructura i les caractéristiques originàries de la construcció (estil, materials i elements 
decoratius), la introducció de mesures de seguretat personal, el reacondicionament del 
pavimentat i dels accesses i la millora de I’espai natural del pont.

El criteri adoptât en la intervenció, prèvia recerca bibliogràfica i documental, ha estât la 
recuperació de la fundó viària del pont com a continuació del carni existent facilitant, d’a- 
questa manera, el pas dels vianants d’una banda a l’altra del riu amb facilitât i seguretat. 
S’ha procurât introduir molt pocs elements nous i només es continua, amb aquest espe- 
rit, la barana amb tècniques i materials semblants als existants. Llnicament s’introdueix 
corn a element nou el paviment de côdols per a tota la llargada del pont. Donat que les 
recerques realitzades descarten l’existència d’un quart arc al punt on hi ha l’esvoranc, 
s’ha decidit reconstruir els murs i fer massissa la caixa.

Quan als elements decoratius, s’ha optât per no recrear, a falta de dades documentais 
primàries, una ornamentació que de ben segur hi era present, però de la qual no resta 
documentació ni materials iconogràfics, i deixar per aquest motiu les baranes del pont 
complètement llises, tal com eren després de la última reconstrucció, segurament de 
final de segle XIX.

En relació a l’entorn immédiat, únicament s’intervé suprimint el mur de l’hort que hi ha 
junt a la sèquia Monar, bastit entre eIs anys 1910 i 1925, al costat de llevant del pont, per 
tal de donar més visibilitat a la totalitat de les tres arcades.

LA REHABILITACIÓ
Eis treballs van ser encarregats a l’empresa basca Zut Trabajos Especiales, dedica

da a aquesta mena de tasques tan especifiques, que els va efectuar l’estiu de l’any 
2002. Aquests han consistit en el moviment de terres per a la fonamentació de la part

Vista del pont de can Pélachs un cop efectua
da la intervenció de restauració, any 2003.

del pont que havia estât derruida; tot 
seguit s’ha format una base de formigó 
per iniciar, a continuació, els dos murs 
de carreus, amb pedra de Banyoles, que 
delimiten l’amplada del pont. L’espai 
entre aquests dos murs ha estât omplert 
amb runa i amb formigó pobre tot situant 
filados de regularització i lligat cada 
metre i mig d’aiçada.

La caixa del pont s’ha buidat, s’ha sane- 
jat tot l’extradós de les arcades i s’ha 
situât una capa de compressió armada 
com a base del paviment de códols. En 
aquesta capa se li ha donat pendent als 
dos costats del camí. A més s’han cons
truit baranes amb paredat comú i s’han 
coronat amb un passamá de pedra de 
Banyoles tipológioament molt similar a l’e- 
xistent i s’ha pavimentat el terra amb 
códols. S’ha reconstruit una pilastra orna
mental adossada a la cara nord del pont 
que havia estât malmesa al desaparéixer 
la corresponent barana. També s’han 
situât gárgoles a l’extehor del pont, per on 
s’escolen les aigües del pas.

Finalment, s’ha condicionat el camí 
d’accés al pont des de la carretera que 
passa pel devant del xalet de can Barba, 
tot rebaixant el nivell actual per tal de pre
parar el subsól, i s’hi ha estés i piconejat 
tot-ú natural per formar el paviment d’aca- 
bat. Albora que s’han réhabilitât els antics 
safareigs situats al costat del pont i s’ha 
suprimit el mur de l’hort que hi ha junt a la 
séquia Monar.

El cost total de l’actuació ha estât de 
cent trenta-dos mil euros, uns vint-i-dos 
milions de pessetes, i ha anat íntegrament 
a cárrec de l’Ajuntament de Castellar del 
Vallès. -,
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No hi ha tema que se sostregui a l’interès de Joan Cusco com a observador que 
és de la condicio humana. No l’encaparra tant arribar al lector amb la perfecció 
estilística o la precisió sintáctica, sino amb la facécia humorística, la frase engin- 
yosa, la sàtira esmolada, la dita popular, la incursió idiomàtica o l’argot actual.

L’anècdota, que en paraules del poeta Folguera és l’absenta de l’esperit, farceix 
la cabuda d ’uns articles que adquireixen tons i matisos de la més diversa factura: 
la reflexió, la informació, la visió objectiva -o subjectiva-, l’expressió poètica, el 
divertimento... tot en un registre planer, casolà, proper, intim.

La riquesa del contingut contraresta la falta total d ’academicisme que eli, amb 
convicciô i tossuderia, refusa. El gest, quan en parlem, és definitiu i no enganya: 
“Veus? A mi em passa d ’aqui (es dona un cop de mà al front) cap a aquí (ara se 
la coMoca, suaument, sobre el cor) i baixa aixi (es resseguelx, ràpid, el braç) fins 
a la punta dels dits”.

Del cap al cor; del cor a la ploma. Aquesta és la seva estratègia per connectar 
amb el pùblic i d ’aquesta manera es reflecteix en tots els seus escrits. És el seu 
dring, el toc personal i intransferible del llenguatge d ’un autor a qui tot se li entén 
i no ofèn a ningù.

El lector ja haurà endevinat que ens referim al Ilibre QUIN$ TEMPS!, que va veure 
la Hum per Sant Jordi i que ha estât publicat per la Fundacié Ars dins la coMecció 
“ Imatge i Paraula”. Es tracta d ’un recull d ’articles que Joan Cusco va escriure al 
diari El 9 Nou -ara El 9 Punt- durant eis anys 1999 -2001 i que van acompanyats 
amb iMustracions de Ricard Calvo Duran, de qui diu l’escriptor: “M’ha interprétât 
magistralment!” Només cal donar un cop d ’ull a la portada: veure llanguir triste
ment la Llibertat convida a fer un crit terrible d ’impotència i d ’angoixa.

Si bé ho considerem, l’atenciô del dibuixant se centra en eIs personatges, ànima 
i essència, també, dels articles: des de la tendresa d ’un Petit Princep que encaiça 
les estrelles a cavali del seu cotxe de joguina fins a la contundència d ’una 
empremta dactilar al bell mig d ’un escenari, passant per la sincrética extravagàn- 
cia d ’un famosissim dubtés o l’original factura d ’un cottage. Dones les persones 
som com aquests cubs de colors que, de vegades, hom manipula: segons qui eis 
remena n’extreu unes combinacions o unes altres: la unitat en la diversitat, en 
aquests temps tan invocada.

Ens preguntem si ha existit mai una generació que no hagi hagut d ’exclamar: 
Quins temps!, amb délars o sense. Eli ha la sensació que, corn més “avancem” en 
la civilització, corn més graons pugem vers l”’evoluciô”, menys humans semblem.
I ens qüestionem si la humanitat s’acuita per camins conveniente. Perqué, qué 
entemen, reaiment, per humanitat?

Sembla que els entesos ho tenen molt ciar: sempre evolució, mai involució. Sí, si 
per evolució entenem “jo trepitjo abans no em trepitgin”, o sigui, el “campi qui 
pugui” 0 la Ilei del més barrut. Una filosofia molt convenient ais qui ho voien tot, als 
qui tot ho tenen. Però, pels que només tenim els sentiments i la bona voluntat 
aquesta visió tan optimista de la carrera humana se’ns mostra, com a minim, 
ambigua. No amaguem que som conscients de la dita que assegura que l’honra-

QUIN$ TEMPS!

desa i la paciència són l’excusa de qui 
no té res més. Allò de “qui no les pot 
haver, diu que són verdes”. Potser sí...

Quan dos veils amies fan companyia 
per reflexionar sobre temes com 
aquest amb la intenció de desdrama- 
titzar, de desmitificar, amb probitat 
evident i cert esperit cómic, bé cal 
agraïr-los taleia tan útil i edificant. 
Flauria de succeir un miracle perqué 
aquest Ilibre deixés de ser un clàssic.

En els textos he trobat aqüestes 
paraules que Joan Cuscó atribueix a 
un amie; em penso que són les més 
adients per cloure aquest discret 
comentan:

“Diuen que cada dia anem més nets. 
La veritat és que aquest món cada dia 
fa més fàstic”.

I si ens ho prenem, com els autors, 
amb una bona dosi d ’estoícisme?.
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SABADELLENCS
Sembbnça:
Romon G a b a rro  i Badia
Pere Font i Grasa

Ramon Gabarro i Badia 
va néixer a la Plaça Sant 
Roc. Aquest és un fet que 
marca molt els orígens 
ceballuts.

A la Plaça Sant Roc no 
ha nascut gaire gent; car 
només hi han dues fileres 
de cases. L’angle recte 
que configuren la Casa 
Gran i la Casa de Déu no 
solen ser Hoc de naike- 
ment. (Bé, potser sí: en el 
cas de bateig catolic o de 
les parides idéologiques.
Tot sia dit amb el perdó 
de Déu, del seu deixeble 
Sant Fèlix/Feliu i de les 
patums municipals que 
amb la Fe dels conversos 
mouen la “cosa pública”).

Néixer a la Plaça Sant 
Roc ja dona crédit de per 
vida de sabadellenc de 
soca-rel. Perqué a la 
Plaça Sant Roc només hi ha dues file
res de cases. Ciar que pel costat del 
sud l’edifici del Banc Sabadell (1954) 
deixa el panorama d ’habitatges molt 
migrât. En resum die el que volia dir: 
Obhr eis ulls a la Plaça Sant Roc sig
nifica estar tot el dia al servei de la 
ciutat. És com una servitud mai no 
escrita que els obliga a formar part 
de tots els saraus. Com aquell qui 
diu, en servei permanent; com un 
boy scout que sempre apunt deci- 
deix apagar tots els focs que les enti- 
tats més emblemàtiques mantenen 
amb la flama encesa.

Quant en Ramon Gabarro i Badia va 
néixer a la Plaça Sant Roc, a la Casa 
de la Ciutat hi començaven a manar 
els franquistes i el Banco de Sabadell

encara era ais baixos del Gremio de Fabricantes. En obhr els seus ulls menuts, 
en fer les primeres passes, potser va adonar-se’n que l’edifici del Ateneo ja no 
era palau de la deessa cultura. Casa seva també era gairebé veina de 
l’Académia de Belles Arts --perdó, en aquells anys 40s. Academia, sense 
l’apôstrof ni l’accent—  En aquell temps de silenci, a les sales de Bellas Artes els 
artistes recordaven en veu baixa els périodes de bonança. Frisaven perqué la 
Ilibertat de pensament i de colors poguessin iMustrar de bell nou la vida ciuta- 
dana.

Corn diria el poeta, en aquell temps el paisatge era de cromatisme bipolar: 
blanc i negre.

En Ramon Gabarró i Badia és Tactual president de TAcadèmia de Belles Arts 
de Sabadell. Una entitat fundada Tany 1880 i que per tant ben aviat ha de com- 
plir 125 anys de vida activa. Una entitat que en els darrers anys ha viscut un 
procès de canvi estructural que ha provocat no poca controvérsia entre els 
seus socis.

La conversa és llarga i fluida un funest mati de maig, corpresos per la mort 
d ’en Josep Fernández Cantó,’’Tàtum”, i quant les campanes están a punt pel toc 
de comiat i tristesa pel décès, també anunciat, d ’en Manuel Garriga Miralles
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Cal començar per recordar els orígens.

- ¿Quina ha estât la influéncia de l’Académia en la vida cultural de la ciutat?
- Ha tingut alts i baixos a remóle deis corrents artístics, segons quina fos l’è

poca. Naturalment quant llegeixes la história de Sabadell deis darrers cent vint- 
i-tres anys, l’Académia hi surt per tot arreu, per exemple, com a fundadora de 
l’Escola Industrial d ’Arts i Oficis. Apareix en el catàieg d ’entitats que en tot 
moment ha liderat o co-liderat eis movimenta artístics. Ha estât en set o vuit 
estatges diferente i en funció de situacions politiques o de l’entorn de les per
sones que Than dirigida ha tingut moments brillants i d ’altres potser no tant. 
Grec sincerament que corn al balanç global podem dir que 
l’Acadèmia ha estât un referent de la cultura ciutadana. La bona 
tasca inspirada des de l’entitat ha fet possible que Sabadell vagi 
molt per devant de les expressions artistiques sorgides en altres ciu- 
tats. EIs fundadora de l’Acadèmia i eIs seus continuadors van saber 
sembrar la llavor que feu germinar l’aprenentatge, el mestratge, la 
práctica i la discussió en tots eis àmbits de l’expressiô artística.

- Quines mancances va trobar-hi en fer-se càrrec de la presidèneia?
Reaiment vaig trobar a faltar aquest aspecte bàsic de ser, de fer 

reaiment d ’acadèmica. L’ensenyament de la pintura de caire docent 
o pedagògic no l’estem duent a terme. Un dèficit que tenim, que 
queda pendent. Volem aquest lideratge com en el seu temps el 
vàrem duu a terme els Vila Cinca, Vila A rru fa t... o mès modernament 
el Crup Gallot, que imprimiren carácter artistic d ’avantguarda a la 
nostra ciutat.

- Quins són els fets prétérits que han portât a la transformació 
actual de fundado privada?

- Tot comença amb un canvi realment rellevant que va marcar a 
l’entitat a principie dels anys seixantes, quant estava situada els bai
xos del Centre Sabadelles (Sant Pau-Advocat Cirera), que en ende- 
rrocar-se l’edifici per fer-ne una seu bancària es plantejà un canvi 
radicai mitjançant la compra d ’uns amplis baixos -estatge actual— 
al Passeig Manresa. En aquell temps foren quatre les persones que 
feren possible la compra. Dos d ’ells eren artistes i els altres dos, 
financers. Estic parlant d ’en Camil Fàbregas, Antoni Vila-Arrufat,
Joan Llonch i Francese Monràs. Aqüestes quatre persones iniciaren 
un ampli desplegament de visites a industrials i prohoms de la ciutat 
fins aconseguir que un grup remarcable de sabadellencs fessin 
aportacions economiques amb tres nivells monetaris de finançament: 25 mil 
pessetes, 50 mil i, la mès alta, de 100 mil pessetes. Recordem que en aquells 
anys un cotxe “600" costava unes 45 mil pessetes. Crée que la comparació ès 
digne de tenir-se en compte a l’hora d ’entendre que eren molts diners destinats 
a una entitat cultural. Un fet no gaire habituai aleshores, tasca de gran mèrit que 
entenc cal marcar corn a rellevant en el panorama ciutadà. Honradament crée 
que estem amb deute amb tots aquells que feren possible que l’Acadèmia dis
poses finalment dels locals que avui en dia formen part del patrimoni social. Els 
dos financers protegiren la cessiè d ’ùs potser perqué no confiaven que els 
artistes sabessin administrar aquells 750 metres de dependèneies. Crearen un 
ens legal conegut corn; LA ASOCIACION ARTÌSTICA SABADELLENSE, acolli
da a la Ilei d ’associacions molt restrictiva de I’ època. D’aquesta manera prote- 
gien la propietat d ’aquest bé immoble situât al centre de la ciutat.

- Queda oberi a partir d’aleshores un période de gran agitació artistica i 
politica que marca de manera significativa el futur de l’Acadèmia. El canvi i
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el compromis dels sods que integren la junta amb la ciutat va més enllá de 
la pintura i el dibuix .

- Les noves dependéncies eren “el continent”, hi faltava el contingut. 
Recordem que eren els temps del tardo-franquismo, que començaven els can- 
vis a la ciutat. Que calia fer política allá om és podia. Sorgien nous cenacles i 
llocs de trobada. L’Acadèmia no en va ser una excepció. Aquí s’hl aixoplugar- 
se no pocs moviments d ’oposició formal a les estructures politiques vigents que 
va portar més d ’un ensurt ais membres de la junta. Creixien les expectatives 
arran els nous plantejaments politics is sindicáis. Era ben natural que l’entitat 
fos un lloc de trobada on les inquietuds própies del pensament tinguessin un 
marc d ’expressió. Recordem la revista TS, la revista Riusec, la visita de Vargas 
Llosa o la conferencia del professor Aranguren... ?

(Recomano al lector Interessai pel tema la lectura del llibre: “Quan el 
carrer va deixar de ser seu”, d ’en Xavier Domènech Sampere, biblio
teca Serra d ’Or n° 289 Publicacions de I’Abadía de Montserrat. A la 
pàgina 146 hi ha una referència explícita de l ’ Académie).

- No es pot oblidar el naixement de la Sala 3 corn a fet que marca un punt i 
a part dins el panorama artistic local: ¿Com ho valora amb la perspectiva del 
temps transcorregut?

- Ho valoro com un altre dels fets remarcables de la historia de l’Académia. La 
posta en marxa de la Sala 3 fou una de les expehéncies més Innovadores. 
Portaven l’art actual del moment, sens dubte. Amb els anys s’ha vist però que 
no anaven gens errats, malgrat que en aquell moment costava molt d ’entendre 
aquella “trencada” d ’algunes de les perfomances. Actualment?. Dones, mira, 
actualment una majoria de membres de la junta estem preocúpate perqué 
quant presentes exposicions d ’avantguarda, allò que ara mateix s’està fent en 
l’àmblt cultural, sol tenir poca acollida entre el public sabadellenc. Hi ha capes 
molt amplios de la poblaciô que només els agrada la pintura figurativa, la més 
clàssica, estones fins i tot, carrinclona. És evident que cal respectar totes les 
opinions i punts de vista...¿Que hi fem?. La junta en prendre possessiò ara fa 
uns sis anys, el que pretenem és buscar una línia d ’exposicions que tinguin un 
criteri ecléctic de qualitat: oferir al pùblic el figuratiu clàssic de bon nivell, per
qué hi ha demanda, però també els darrers currents innovadors. Es en aquest 
sentit que cal agrair l’esforç portât a terme pels membres de la junta, molt espe- 
cialment en Joan RIpoll I Llorenç Roviras, que han aportat el seu coneixement i 
criteri.

- Quant sorgeix el canvi cap a una “fundació privada”?
- Abans t’he parlât de la visiô conservadora d ’aquells que crearen I’ ASQCIA- 

CIÓN ARTÍSTICA SABADELLENSE, de la por que patien, no fos el cas que els 
artistes se’ls ho malbaratessin tot. Dones bé, en substituir a la presidéneia a 
l’Albert Estrada Vllarrasa, em vaig assabentar que els estatuts de 
l’ASQCIACIQN preveien que si mai s’extinguien els bons eventualment podlen 
passar a ser propletat municipal. Quant mires les coses amb perspectiva histó
rica, t ’adones que les coses han canviat i que cal ajustar les entitats al marc 
legal existent i, acollir-nos a la Ilei de fundacions era una bona opció. 
Evidentment ens decidirem crear una fundació aportant-hi els bens patrlmo- 
nlals de les dues antigües associacions i, utilitzant tots els mecanismos que la 
Ilei ens permet; com els avantatges fiscals que ens exoneran d ’Impostos. Serla 
de mais gestors no aprofitar-ho. Es ben conegut que la meva feina no són les 
belles arts, sinó el treball gerenclal, es a dir, procurar una intendéncia ben dota
da per tal que l’entitat es pugui moure sense entrebanes legáis ni económics. 
Dit en peques paraules: tasques d ’organització, de posar ordre a la Casa, per 
tal que els qui coneixen més bé el mon de l’art trobin una bona administracló.

Avui en dia tot ha de ser transparent. 
Recordem que ja és cosa del passât 
aquellos coMaboraclons voluntaries, 
ara el personal és tot de plantilla, que 
si bé cal agrair pel que van tenir de 
notables aportacions i sentiments en 
pro de l’Académia, ara i amb la 
Fundació tot ha de ser més profes
sional.

- Es evident i de domini públic que 
el canvi fou rebut per a alguns deis 
sis-cents socis amb no poques 
reticéncies, per no parlar d’una 
clara oposició ?

- Ens hem esforçat en donar tota 
mena d ’explicaclons. Férem pedago
gia d ’aquest canvi. Jo sóc fidel a un 
deis trets més acusats de la meva 
personalitat com és el pragmatisme. 
He contestât totes les consultes al 
respecte. La pregunta més freqüent 
ha estât: “si ara no som socis per- 
drem els drets’’. Jo els contesto: “els 
drets sobre qué?". Els drets sobre 
res. Per tant el que ens interessa a 
tots plegats és que aquests patrimo
ni el pugui gaudir l’Académia perqué 
d ’aquesta manera - i al marge dels 
temes legáis— assegurem la perenni- 
tat. Si amb pocs recursos l’entitat ha 
sabut mantenir-se activa durant cent 
vint-i-tres anys, és a partir d ’ara quant 
disposem d ’una base sòlida per la 
dotació d ’un Patronat que es va 
constituir fent “encaje de bolillos’’, 
posant-hi gent que l’integrés prece
dent d ’aquells que van aportar-hi 
diners els anys seixanta, així com les 
Instituclons locals per tutelar que mai 
no es pugui extingir.

- De fet el soci s’ha convertit en 
“membre coMaborador”, sense un 
ciar poder de decisió?

- Amb baixes i altes, mantenlm el 
voltant de sis-cents socis que ara 
són, efectivament, “membres coMa- 
boradors”. Cree que el nom no fa la 
cosa. Escoltem els seus suggeri- 
ments i punts de vista, celebrem 
Assemblées informatives per expli
car la tasca que desenvolupem, tro- 
bant un fort recolzament. La quota te 
tres nivells: membre coHaborador, 
membre protector, membre d ’honor.
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El criteri de la junta és que la quota 
bàsica estigués a l’abast de tothom, 
que no es barrés el pas a ningú. 
Creiem honradament que ningú no 
s’ha de sentir dolgut perqué en defi
nitiva hem solidificat restructura legal 
de l’Acadèmia modernitzant-la i 
mirant cap endavant.

EIs érgans de govern de l’entitat sén 
el Patronat, la Comissié delegada 
que porta el dia a dia i, l’Administra- 
dor anomenat pel Patronat.

- Corn valora l’activitat duta a 
terme en eis seus sis anys de pre- 
sidència ?

- Al marge de tot el que he explicat 
abans, en el dia a dia de l’entitat, en 
aquesta darrera etapa s’han aconse- 
guit dues coses importants. Primer: 
el bon funcionament d ’aula de dibuix 
al natural que dirig ida per Joan 
Vergés ha assolit un altissim nivell. 
Segon: donar vida a l’auditoh. Una 
sala magnífica que estava infrautilit- 
zada i que ara, sota la dirocciò d ’en 
Josep Llobet estem donant-hi molta 
activitat concretament cada dijous, 
celebrem concerts musicals de molt 
bon nivell i, gratuits que donen vida a 
l’Académia amb una ocupacié mitja- 
na del noranta per cent d ’un afora- 
ment de cent cinc butaques. Tercer: 
Des de fa set anys, celebrem una 
exposició extraordinària anual que 
produïm conjuntament amb la 
Fundacié Banc Sabadell i la Fun- 
dacié Caixa Sabadell. La darrera fou 
per donar a conéixer en tot el seu for
m idable conjunt aquells primers 
artistes: "La generado del XIX”, que 
eis sabadellencs tingueren ocasié de 
visitar el desembre de l’any passât 
fins a la meitat de gener de Tactual.

(La generado del XIX: 
Ramon Quer, Josep Ju
liana, Miquel Sallarès, 
Marian Burgués, Joan Vila 
CInca, Antoni Coll PI, Joan 
Figueras, Lll Vila, Josep 
Espinalt, Llorenç Liado, 
Francese Pulii, Antoni Pous, 
Domènec Soler, Josep M- 
Bosch, Antoni Estrudi,

Josep Domènech, VIcenç Miquel, Francese Sanahuja, Pere Gorro,
Joan Vllatobà, Francese A. Planas Dòri a, Ricard Marcel.)

- Canviem de registre. La vida professional: fusta polida de teca, melis, frei- 
xa, pi gallee, pi de flandes, alzine...?

- ...M’identifico més amb el roure: Tenacitat, pragmatisme i consistent per 
aguantar temporals. Arreiat a on ostie vivint ara.

- Que penses quant veus un arbre i d’ell n’han de sortir molts taulons; del 
tauló un moble. Suposo que veure, palpar, seleccionar i comprar tants i tants 
arbres et provoca com una mena de relació més o menys humana .

-...Nosaltres, Gabarro Germans, importem de tot arreu... Viatjo amb freqCién- 
cia. Conec molts països. Com sempre die: molts poblets i poques ciutats. He 
trepitjat racons increíbles d ’América, Àfrica i, el món rural europeu de Polònia, 
Croàcia i Bòsnia entre altres. M’esborrona veure els problèmes de l’Àfrica pro
funda. Els negoois et porten a conéixer persones que pel que t’expliquen a més 
de la percepció del que veus, les malalties, la misèria, no sembla que puguin 
tenir solució. No li’n veig, no. Perqué encara que els seus governants hagin 
estudiat a la elitista escola d ’administració Ena francesa, de Fointenebleau, en 
tornar al seu pais, exploten amb duresa a la poblacié. Els europeos colonialis
tes eren germanetes de la caritat si els comparem amb els dirigents de la majo- 
ria de països africans. He aprofitat viatges per veure la tasca de les ONG, que 
fan molta teina, molt positiva bolcant-se en favor dels més febles en condicio
nes precàries. S’hi están deixant la pell devant la indiferèneia del primer mén. 
Hi ha milers de personatges anònime a Testil de la mare Teresa de Calcuta, reli
giosos o seglars, Iliurats al serve! de persones que poden perdre la vida, sen- 
zillament, perqué els manca un medicament que nosaltres guardem a casa i 
que de vegades deixem caducar... El que veus et colpeja. És cert el que dius, 
de fet jo estic négociant i comprant fusta, taulons, productos cada cop més ela- 
borats i amb més valor afegit i, en oonseqüència estic créant forces llocs de tre- 
ball. Les nostres empreses están contribuint en petite escala a donar teina a 
molts obrers. Això, d ’alguna manera, és una modesta aportació, un gra de sorra
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si vols, però que de mica en mica 
coMabora a millorar les condicions 
de vida de grups de gent

- Li veus solució ais problèmes de 
l’Àfrica ?

- Quant les persones de bona fe 
parlen de condonar el deute ais paí
ses africans, vuli recordar-los que 
quant es va morir Mobutu a la seva 
finca de la Costa Biava francesa, 
prop Niça i ben lluny del Congo..., 
tenia una fortuna equivalent al deute 
extern de la República Democràtica 
del Congo, un país riquíssim. 
Recomano ais lectora la revista 
Mundo Negro, deis pares Com- 
bonianos, on s’explica amb valentia 
tot el que passa. Aquí pots criticar a 
l’Aznar, al Pujol, a l’alcalde, i potser 
en el pitjor deis casos et portaran 
davant el tribunal per difamació. A la 
majoria de países africans la vida no 
te cap mena de valor i qui parla més 
del compte o aixeca la veu, el elimi
nen sense contemplacions. I no 
diguem ja de la pandèmia de la 
sida...

“ FO R ES T FO R E V E R ”

És evident que des del mon occidental compromès i solidan es 
veu a tots els que comercialitzin amb el Tercer Mon corn uns “apro- 
fitats” .Penso ara mateix amb el cas ben conegut de les grans mar
ques de roba esportiva. Un im portador de fusta es po t arribar a 
sentir “culpable”?, Em pregunto. Per en Ramon Gabarro h i ha molta 
demagogia. Diu ser amie de la gent de Greenpeace. El problema  
no és el de tallar arbres, perqué no necessàriament és una acciò  
dolenta: “El que cal fer és l ’explotació sostenible. Cai cu idar la 
vaca perqué ens doni llet durant molt de temps”.

— ¿Am azones... ?.

— Ningú no parla ara del que es va fer a Castella el segle XVI, 
amb una desforestació implacable, quant el pacte entre la gent de 
Medina del Campo i els banquers fíamenos convertiren en immen
ses camps de b iat els latifundis on abans hi havien milions d ’ar
bres serviren pe r la construcció de cases i p e r fabricar grans vai- 
xells. A l Brasil i a T Àfrica, talment com ais Estats Units en l ’època  
dels pioners, s ’estan substituint hoscos pe r conreas intensius. Des 
d ’un punt de vista de l ’ecologia pura, pura, pura, potser sí -segur, 
vaja— que no és bo...Peré pe r altra banda, deu hectáreas de bosc  
quants salaris donen i quants en donen Tagricultura intensiva de 
cacau o café?”.

La teoria d ’en Gabarró va més ençà en ihlustrar-ho - ai, ai, ai /// - 
amb un tema local histéric que ens remou la sang: la decapitació  
del Bosc de Can Peu :

—  El problema no és que es vagi tallar el Bosc de Can Peu. Es va 
tallar pe r qué les autoritats ho van aprovar en époques d ’ escas- 
setat, pe r utilitzar la fusta pe r refer fàbriques i encavallar els sos- 
tres de les naus. Perqué en no arribar carbó les calderes de molts 
vapors s ’alimentaven amb fusta. Si Thagués replantât en el mateix 
moment, avui en dia tornaríem a tenir el Bosc de Can Peu. 
L ’ajuntament d ’aleshores tenia l ’obligació d ’exigir la reforestació... 
Allò que en l ’argot nordamericà se ’n diu: “forest forever”... Els fran
ceses, pe r exemple, des de l ’època de Lluis XIV fan el cultiu del 
roure amb una continuada tasca de gestiò sostenible. Nosaltres 
estem comprant roures de docents cinquanta anys de la regió de 
la Borgonya sense cap problema perqué hi ha reserves suficients 
en no a tu ra rse  en cap moment la p lan tació ”

“Forest forever”: el bosc pe r sempre.

(El de Can Feu -forever- en fotografíes; els de TAmazones, 
en vídeo o DVD, malgrat Tesforg del cantant Sting i a Taguait 
del que hi pugu i fer el president Lula)



SABADELLENCS
39
131

FLEXIBLE COM EL EREIXE

En Ramon Gabarro es oonsidera una persona totalment independent que no 
està al serve! de cap grup ni de ningú que no siguí la familia i el negoci que 
mou amb un total de cinc empreses i més de 170 empleáis. Sempre que ha 
servit a les entitats sabadellenques ho ha fet per interés coLlectiu i mai pe l seu 
interés privât. Es considera molt exigent i autoexigent. Li agrada llegir molts 
diàris, també en Josep Pia i escoltar obres d ’Handel o Pachelbel. Es commou 
pel patiment de la geni del tercer món i, admira les persones anénimes que 
realitzant treballs de voluntariat 
moites vegades amb condicions 
adverses.

Entre moites altres activitats, en 
diferente moments de la seva vida, 
ja  des de molt ¡ove va assolir com
prom isos socials. Uns quants:
Cambra de Comerç de Sabadell, 
president (1982-83). President de 
Caixa Sabadell (1983-88). Con- 
seller (dos périodes) de la Com- 
panyia d ’ Aigües de Sabadell.
Actualment es Sotspresident de 
Sabadell Grup Assegurador i idén- 
tic càrrec de la SAT. Vicepresident 
de IAsociación Española de Im
portadores de Madera.

El lector coneixedor de la història local pot endevinar que l ’època en que en 
Ramon Gabarró, que fregava els 40 anys, va servir a les diferents entitats, de 
problèmes i de canvis profunde no n ’hi van faltar. No fou precisament un carni 
de roses. Feu memòria, lectors intel-ligents. Dirla que talment com ara, en 
aquest canvi de !’Académie de Belles Arts en que ha catgut una bona dosi de 
mà esquerre I aguantar algunas critiques.

- Entenc que el futur cal buscar-lo definint institucions, cercant persones amb 
capacitat per crear aquest futur ideal tocant de peus al terra, sense utopies (...) 
¿Sabadell?. No tino enyorança d ’aquell Sabadell on tothom es coneixia. Flan 
canviat eis hàbits, eis costums, la vida i les noves estructures familiars. Hem 
anat “a millor”(...) D ’alguns temes locals et di ria que trobo absurda l ’oposició al 
Quart Cinturò, com trobo absurd oposar-se a l ’aeroport, ja  està bé com està, 
naturalment contrari a una ampliació que no tindria sentit en un espai que no 
dona per més (...) ¿EI zoològic?, és un tema que em deixa indiferent. (...) ¿La 
rivalitat amb Terrassa?. Una anécdota histórica, està superat, di ria que és un 
anacronisme.

L ’any 1988 davant la premsa barcelonina, alti al restaurant Reno, en el dinar 
de comiat com a president de la Caixa Sabadell, un periodista li va llegir una 
dedicatória que venia a dir quelcom semblant com ara: “Ramon Gabarró sap 
combinar la duresa del roure amb la flexibilitat del freixe....”

Potser la frase que em recorda no era ben bé aixi; diria que li falta una fusta 
per arrodonir el carácter. A ben segur que la trobarà entre un mostrari farcit de 
noms d ’ arbres de llunyanes terres que responen a noms exòtics creats per 
centenars de IlengCies babéliques. ^
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No a h  guerra
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Barcelona té el trist estigma de ser la primera ciutat víc
tima d ’un bombardeig aeri. Els seus conqueridors, en 
aquella ocasió, eren un tercet format la ultradreta 
espanyola, la italiana i la alemanya; bé, aquesta darrera 
no hi va participar directament, encara que a Gernika va 
empatar la basa. Ara, un altre tercet, format per la ultra
dreta nordamericana, la británica i la espanyola, ha con- 
queht les ciutats iraquianes. De fet, també les han con- 
querit dos; al tercer, el van enviar a aplaudir des d ’un 
tros Iluny, que no eis emboliqués la troca per una mica 
de julivert.

EIs fets han confirmât les suposicions dels més desconfiats. Per derrocar un 
dictador que “feia molta por” i que s’aguantava amb quatre canyes, tot el món 
àrab ha estât dut a percebre aquesta agressió com un atac occidental, una 
reedició de les croades. I, amb galdoses excepcions, l’opinió pública occi
dental s’hi ha manifestât en contra.

Per donar a entendre al món àrab que no son eis nostres enemies, un servi
dor opina que el primer que cal, és que no ens ho creguem nosaltres matei- 
xos; que no eis veiem tan “estranys”. No pas donant per bo tot allò que facin 
eis seus clergues, en obsequi d ’una mal entesa tolerancia, sino posant de 
manifest que nosaltres també vam patir la immisié de les autoritats espirituals 
d ’aqui en eis afers terrenals, però el progrès ens n’ha alliberat. I és que res és 
més semblant a una «fatwa», que un «acte de fe» de la Inquisició. Ben mirât, 
tampoc hi ha gaire diferèneia entre el seu xador i el mocador de cap que por
tava, corn moites dones, la meva àvia materna, una pagesa del Pia d ’Urgell. 
Però la meva mare ja no l’ha dut mai. En aquesta fotografia de quan era nena 
(és la més gran), se la veu amb el tallat de cabell que era moda a l’època. 
L’àvia, encara jove, també porta hi el cabell curt, però de més gran va dur 
mocador de cap, com el que porta la besàvia.

Potser portât per aquesta voluntat, d ’aproximació més enilà dels estereotips 
culturáis dominants, a un servidor se li va acudir buscar un llibre de cuina 
àrab, per fer-se una idea més clara del que mengen aquests veins de la 
Comunitat de Propietaris mundial. L’escollit fou un llibre d ’una editorial italia
na, pie de fotografíes, en la seva traducció espanyola. És de divulgació. No 
teoritza gaire, sinó que dóna, pas a pas, les indicacions per fer els plats que 
proposa. Es tracta de «La cocina àrabe», d ’autoria col-lectiva i publicat per la 
«Casa Editrice Bonechi», de Florència (www.bonechi.it). Dóna un repasset a 
les cuines de l’arc mediterrani sud i oriental, del Marroc a Turquía.

La primera cosa que es veu, és que el panorama alimentari tradicional és 
força “mediterrani”, corn el nostre; el de la nostra tradició, és ciar. Fora de les 
mesures profilàctiques -avu i anaerôniques- de prohibir la earn de porc i de 
prescriure el dessagnar completament eis animais i de l’ùs més freqüent 
d ’espècies, que nosaltres hem anat abandonant, la composició és semblant: 
bastante hidrate de carboni (cereals i sucres), fibra (verdures i llegums), l’oli

http://www.bonechi.it
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com a greix, i una proporció gens exagerada de proteines, subministrades pel 
peix i les earns d ’ovi I de pollastre.

Encara que el costum àrab és treure tot el menjar a l’hora I que cadascú 
agafi com vulgui, un servidor escull, per transcriure aquí, tres plats que ben 
bé poden fer un àpat amb primer, segon i postres. Comencem per un plat 
fred, uns tomàquets farcits d ’arrôs, una mica picantons Matisha Mahsheeya. 
Agafin uns tomàquets madurs una mica grosses; eis tallen una “tapa”, que cal 
reservar, els bulden amb una cullerà, hi posen un xic de sal i els deixen escó- 
rrer, de cap per avail. Llavors, bullen una mica d ’arrós en un brou vegetal, l’es- 
corren, l’amanelxen amb un raig d ’oli i el deixen refredar. Mentre es fa Tarros,

ofeguin en una paella, amb un raig 
d ’oli i a poc foc, una mica de ceba, 
tallada pel llarg i uns dauets de pas- 
tanaga. Després, barregin Tarros 
amb la ceba, la pastanaga, una mica 
de rave, taliat a rodanxes fines, juli- 
vert picat, una mica de peli de llimo- 
na, ratllada fina, un bon raig de sue 
de llimona, una mica de bitxo tendre 
a trossets i un pessiguet de pebre 
vermeil picant. Omplen els tomà
quets amb la barreja, els tapen amb 
les seves tapes i els posen dues o 
tres hores a la nevera, abans de ser
vir.

De segon, unes broquetes de peix - 
Samak Kebab. Barregin en un bol, 
dotze cullerades d ’oli i el sue d ’una 
llimona (o la proporció). Tallen un 
peix blanc -un  llobarro, per exemple- 
a daus, després de netejar-lo i 
desespinar-lo, I el posen a marinar 

en aquesta mixtura, durant mitja hora. Després, enfilen a les broquetes, alter- 
nant-ho, trossos de peix, de tomáquet, de fulla de llorer, i rodanxetes de lli
mona i de ceba. Les posen a coure, sigui al forn, a la planxa o a la brasa, 
sucant-les sovint amb el sue de la marinada.

De postres, podem fer un pastís de festucs -Bakiawa. Primerament, posin el 
forn a escalfar, a 170-. Després, preparin un almívar amb 150 gr de sucre, el 
sue de mitja llimona I dos gots d ’aigua. Un cop fet Talmívar, hi afegeixen dues 
cullerades d ’infusló de tarongina I, passate dos minute, apaguen el foc. 
Cobreixin el fons d ’una plata d ’anar al forn, amb una pega de pasta de full. 
Pintin-la amb mantega fosa i la recobreixen amb una capa de festucs pleats. 
Ho tapen amb una nova pega de pasta de full, la qual també cal pintar amb 
mantega fosa. Enfornen la plata. Passate trenta-cinc minute, apugin el forn a 
210- i li deixen deu minute més. Llavors la treuen, tallen el pastís a percions i 
el banyen amb Talmívar. Ja es pot servir.

La infusió final, no pot ser altra que un te verd. Quan bulli Taigua, apaguen el 
foc I hi tiren el te; Thi deixen fins que vagi al fons. Mentre es fa la infusió, posin 
un brotet amanyogat de menta fresca a cada got. Aboquen el te ais gots, I a 
bufar fins que es deixi beure.

Ja saben que els árabs no beuen vi. Però Josep Pía deia: «de res, massa»; 
del mestissatge. Igual.

A tots vostés, Bismillah\ I ais generals Bum bum, cavalls de cartró.
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La travessia pel desert ha fet la seva 
primera parada, potser és la definiti
va, almenys aixó és el que esperem. 
Meses i meses de serra, serra i més 
serra, i ni tan seis un miratge mínima- 
ment atractiu ens han dut fins a una 
agenia en ferma d ’espectacle me- 
diàtic. En Dalmases i en Cernellas 
són de vacances en un balneari, fent 
cura de repòs dels darrers anys 
d ’estrès pcsttraumàtic; salut ccm- 
panys! Agafeu fcrces que el curs 
vinent hem de tricmfar, cemptem 
amb vesaltres perqué ens expliquen 
meravelles del nestre equip!

Estem canviant. Hem tingutfins i tct 
candidats per denar i per vendre. 
Tets ells amb ceses amb cemù: per 
exemple una butxaca dific ilm ent 
cemparable a la de la resta de mer- 
tals i, per tant, una quantitat de 
temps Iliure insespitadament gran 
cem per viatjar, assistir a reuniens i 
gestienar un menstre per qui tethem 
sespira treure’n algún partit.

Censidere que fins i tet m’ha sem
blât que aquesta campanya ha estât 
més atractiva que les própiament 
pelítiques que anem testant aquests 
darrers meses (i el que ens queda!). 
Perqué hi ha hagut una mica de tet, 
fins i tet débats!! Una cesa que en la 
demecrácia que tenim sembla que 
fins i tet tendia a desaparéixer...

S’han fet insults xenòfebs tipus 
anys trenta; s’han fet premeses ina- 
cemplibles per a gaudi de la cem- 
peténcia de sempre, que primer ha 
rigut i després ens ha fetut els cre
mes que ensenyávem; s’han tret de 
l’armari veils menstres del passât i 
velles glories en declivi esportiu. Ha 
valgut una mica tot i malgrat tot la 
sensació és que tothom s’ho ha pas-

sat la mar de bé, tothom ha guanyat 
(com sempre!), i sembla que tothom 
se n’ha anat a casa amb el sarró pie 
(s’ha assolit la fama i la possibilitat 
de cobrar a partir d ’ara com a tertulié 
amb coneixement de causa). Tots, 
tots menys en Bassat i el seu equip 
de figures.

El que m’interessa de tot plegat 
però, Iluny de nostàlgies o rancù- 
nies, és que, esportivament (i politi- 
cament?), qui hi ha darrere Laporta 
és l’esperit del dream team, el refe
rent de tot culé que es tingui per un 
xic inteMigent. Cai reprendre aquell 
esperit, aquella màgia, aquella mala 
llet amb el contrari fent-lo córrer i 
córrer sense veure la pilota. Cai 
recuperar el carácter de guanyador, 
el respecte a Europa.

I aquí és on tindrem el gran proble
ma, la gran paradoxa: com ens ho 
farem a aqüestes aiçades i amb la 
caixa buida i foradada per tot arreu, 
per crear un gran equip? Quants 
anys necessitarem per tornar-nos a 
motivar per xalar? D’on sortiran els

diners? Quina mena de tria faran? 
Podriem començar per acordar que 
aquest Beckham, o corn s’escrigui 
aquesta barbie, que ha fet guanyar 
les eleccions es quedi a casa o a 
Chamartin? Crée que aquí ens calen 
altres coses molt més urgents que 
les que ens possibilitin  guanyar 
diners per les samarretes. Us imagi- 
neu: “Quina samarreta vols nen, la 
del Beckham o la del Reizinger, o la 
del Sorín, o la de...” Cal fer dissabte, 
dissabte de canvi de temporada, 
roba d ’hivern per roba d ’estiu.

Tenen feina, fan cara de saber qué 
fer. Que ho facin. Estem farts de 
xapapot, de prestige, de maletins 
socialistes (?), d ’insults constitucio- 
nalistes (?), de bigotis cada vegada 
més sospitosos, de ressens de Van 
Gaal, de fer pena i no poder-hi fer 
res.

Canya, nois, canya!
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TEATRE
Dilluns 30 de juny
NITS LITERÀRIES (Shakespeare)

Dimarts 1 de juliol 
CONTES DE TERROR

Dissabte 5 de juliol 
COMANDO A DISTANCIA
El Terrât

Diumenge 6 de juliol 
TIEMPOS DE CIRCO

Dilluns 7, dimarts 8 i dimecres 9 de juliol 
MADAME ET MONSIEUR
Organitza: Fundacio Caixa de Sabadell i Teatre del Sol

Dilluns 7 de juliol
NITS LITERÀRIES (Bertold Brecht)

Dimarts 8 de juliol 
CONTES EROTICS

Dissabte 12 dejuliol 
ADICTOSAL REGIMEN
Juanjo de la Iglesia i Tonino

Dilluns H , dimarts 15 i dimecres 16 de juliol 
AMANTS
Organitza: Fundacio Caixa de Sabadell i Teatre del Sol

Dilluns 14 de juliol
NITS LITERÀRIES (Fernando Pessoa)

Dimarts 15 de juliol
CONTES DELS GERMANS MIRANDA

Diumenge 20 de juliol 
CLOWNS AFRICANS

Dilluns 21 de juliol
NITS LITERÀRIES (Antonín Artaud)

Dimarts 22 de juliol 
CONTES DE L’URUGUAY

Diumenge 27 dejuliol 
FRASER HOOPER + KAAL & HAAR

DANSA
Dilluns 30 de juny 
ANDANZAS
Espectacle inaugural

Dilluns 7 de juliol 
SI JO FOS
PROJECTE PAJARERA

Dilluns 14 de juliol 
SALIDA

Dilluns 21 dejuliol 
THIS IS NOTA TEST

MUSICA
Dimecres 2 de juliol
CORS AMICS DE L’ÓPERA DE SABADELL

Dijous 3 de juliol
ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’AUDITORI DE VILA-REAL
Organitza: Joventuts Musicals

Divendres 4 de juliol 
MIGUEL POVEDA 
iCHICUELO,
Amb José Hoyos i José Gabriel Calderón

Divendres 4 de juliol 
DARIA DE MARTYNOFF
Organitza: Alliance Française

Dissabtes 5, 19 i 26 de juliol 
BANDA DE MÚSICA DE SABADELL

Diumenge 6 dejuliol 
JOÂO BALÂO

Dijous 10 de juliol 
LEAN NE FAINE & FAVOR
Organitza: Joventuts Musicals

Divendres 11 de juliol 
CHANO LOBATO
i JUAN CARMONA “HABICHUELA"
Amb Miriam Vallejo i Alberto Fernández

Divendres 11 de juliol 
MIGLENASAVOVA
Organitza: Alliance Française

Diumenge 13 de juliol 
ALBERT BOVER TRIO

Dijous 17 de juliol
CLAUDI ARIMANY, MICHEL WAGEMANS,
MAXENCE LARRIEU
Organitza: Joventuts Musicals

Divendres 18 de juliol 
JUAN MONEO "EL TORTA”
Amb Juan Manuel Moneo

Divendres 18 de juliol 
ROÑA HARTNER
Organitza: Alliance Française

Diumenge 20 de juliol 
ACHANAK

Dijous 24 de juliol
CORAL HAMALAIS-OSAKUNNAN LAULAJAT
Organitza: Joventuts Musicals

Divendres 25 de juliol 
CARMEN LINARES
Amb Paco Cortés, Ana González i Federico Baena

Diumenge 27 dejuliol 
BESH O DROM

CINEMA
Dimecres 16 i 23 i dijous 17 i 24 de juliol 
CURTMETRATGES

Organitza: Hi col.laboren: Fundadó
BancSabadell

Ajuntament 
de Sabadell

canal

I Diputacíó 
Barcelona
xarxa de munidpis

Diari de Sabadell

Radio Sabadell 9í6
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El número de Quadern el dediquen a la Investigado i recuperado de la figura 
humana i literária de Joaquim Amat Piniella (Manresa 1913- Barcelona 1974).

De formado literária afrancesada i nordamericana, gran coneixedor del món de 
les arts plàstiques i un apassionat del jazz, Amat és impulsor deis corrents laics i 
republicans en una Manresa que compta amb una burgesia encarcarada i que no 
veu amb bons ulls els aires que s’impulsen des de la Penya Ara.

Si bé és cert que es tracta d’una figura que els darrers anys comença a ser valo
rada en la mesura que s’ho mereixia, i que no havia adquirlt probablement per 
desconeixement I pel fet de no pertányer ais cercles de la cultura oficial, tant els 
details sobre la intensa vida cultural manresana com determinats aspectos sobre 
les seves obres ens acosten a l’home I l’escrlptor/intel-lectual compromés amb el 
seu temps, entre escéptlc i desencisat, critic en qualsevol cas, cáustic, ironic del 
Casino deis senyors I amb una gran capacitat per copsar les petites/grans misé- 
rles de la condieió humana.

Del divertimento de les Ombres al Caiidoscopi (1933) a les angoixants La pau a 
casa o Roda de solitaris, I fins a la més reflexiva i escéptica darrera aportació La 
ribera deserta (1966), encara per estudiar. La seva obra mostra, però, és fruit 
d’una experiéncia traumàtica extrema: K.L. Reich (1946), aportació fonamental a 
tot el corrent de literatura europea, de Primo Levi a Paul Celan, de Nelly Sachs a 
Theodor Adorno o Robert Anteime, que reflexiona sobre les conseqüéncies de 
l’Holocaust sobre la Humanität.

L’oportunitat que ens oferia el 90é aniversari del seu naixement és una excusa 
prou bona com per haver confegit aquest primer monogràfic que se II dedica a 
nivell de la literatura catalana, una oportunitat per conéixer millor la seva perso- 
nalltat des de diferente punts de vista temàtics, cronològics i humans.

Quadern enceta també en aquest número una iniciativa que ens sembla prou 
interessant, l’encartament dintre la revista d’una obra gràfica que els nostres lec
tors podran col-leccionar. Es tracta d’una proposta que tiren endavant tres deis 
nostres col-laboradors més fideis: Josep Madaula, Nati Ayala I Ana Fernández. El 
meu agraíment a ells I a tots aquells que ens ineorporem de nou a la feina... Pere 
Cornelias, Josep M. Ripoll, Antoni Dalmases, Malte Soler, Pere Font...

David Serrano

Els textos signals reflecteixen I’opinio 
personal dels autors respectius.

f u n d A c io
Amies 

de les Arts
i de les Lletres 

de Sabadell

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

AL VOSTRE  
SERVEI 

DES DE 1945
Via Massagué, 32 - Tel. 93 725 13 36 

Rambla, 41 - Tel. 93725 99 67 
08202 SABADELL



139

JOAQUIN AMAT-PINIELLA
Un intd-lectual loie

David Serrano i Blanquer, doctor en filologia i director del CILEC 
(Centre d’lnvestigoció de lo Literatura Europea Concentraciondria)

A la familia Amai, 
amb estimació i agraíment

K.L. Reich (Ed, 62, 2001, sobre l’origi
nal Inédit de 1945-46) és una de les 
grans noveMes sobre l’univers con- 
centraclonari europeu. Ho és per l’a- 
posta per la ficelé corn a recurs per 
buscar algunos claus d’allò Inexplica
ble i per l’amplitud filosòfica i moral 
que traspua i que aporta a la reflexlé 
genérica sobre la condiclé humana.
La perspectiva, feta des del laïcisme 
Iliurepensador, el converteix en un 
fenomen rellevant, amb aportacions 
conceptuáis que es dibuixen en 
paral-lel a les de Levi, Anteime,
Arendt, Semprún, Kertész... i alxò té 
més méht encara per ser escrit pré- 
viament, entre 1945 i 1946 i a l’exill.

La noveMa de Joaquim Amat-PIniella, un intel-lectual republicà compromés fins 
a les darreres conseqCiéncles, no pot ser llegida només des d’una hipotética ads- 
cripció a la literatura concentracionària, cal situar-la, de manera més àmplla, al 
voltant d’allò que s’ha anomenat literatura de la condiciò humana, rere la qual s’hi 
amaga una gran varletat de matlsos, propostes i autors que, al seu torn, compten 
també amb prou referents com per confegir un ventali suficientment ampli per 
admetre propostes ben diverses. Els seus planteigs mantenen força punts de 
contacte amb un pensament existencial naixent d’arrels humanistes, la qual cosa 
fa que sovint es pugul prestar a confusiò -atesa la varletat de simbologia cristia
na que utilitza, amb estricta finalitat literària, de rendibilitat- la seva adscripciò al 
vessant catòllc o laic d’aquesta tendéncia del pensament filosòfic d’inicis dels 
quaranta. Sens dubte, Joaquim Amat-Piniella es troba plenament involucrat en un 
projecte literari, com politic i filosòfic, plenament laicista, tant per les reflexions, 
dubtes I propostes plantejades, com per l’evidéncia mostrada directament perqué 
el seu diseurs se situi en aquest context, la qual cosa en condiciona la lectura.

Arran de la publlcaclò de la seva darrera noveMa La ribera deserta (1966), en 
una entrevista a El correo catalán, Amat fa una exposiclò de la història en ciau 
existencial, a la qual cosa l’entrevistador li pregunta si mai no ha expérimentât la 
reacciò d’abandonar la ribera deserta -el “res” sartrià- gràcles a l’impuls rellgiòs. 
Amat respon amb un categòric “No”, que va segult d’una justlflcaciò més àmplia 
en resposta a la nova pregunta, cIau, de l’entrevlstador: “¿NI aún en los Instantes 
más duros del cautiverio?”, la qual cosa remet el planteig existencial a 1945. En 
aquesta tessitura, Amat-Piniella resulta ben ciar quan respon amb ironia: “No se 
extrañe. El hombre puede sobrevivir vacío a las peores atrocidades, pero siempre 
echa de menos un puntal de apoyo. Los que lo tienen son afortunados.”

Se situa per tant al costat de les tesis laïcistes, lògicament amb la cura que 
calia suggerir-ho per no ferir sensibilitats ni censors, que plantegen una actitud



140 JOAQUIN AMAT-PINIELLA

Joaquim A m at-P inie lla

K . L .  R E I C H

davant de la vida que encara aca
bará explicitant més en constatar que 
“el descubrimiento de la crueldad 
humana llevada a las últimas conse
cuencias, provoca necesariamente 
escepticismo hacia muchas cosas, 
casi todas las que provienen de les 
hombres.” Un escepticisme que, mal- 
grat que ja veurem que ve donat peí 
fet de saber-se sol al món -cosa que 
comparteixen tant autors laies com 
católics- Amat insisteix en la seva 
adscripció laica en afirmar finalment 
que només hi ha dues maneres d’a- 
conseguir perdre el sentiment de

soledat que el fa sentir-se buit: “bien encontrando compañía, la religión, voca
ción artística, sentido del poder, etc., o bien en un cierto escepticismo que le 
haga sonreír y aceptar el destino.“

El pensament i les actrtuds d ’Amat Piniella es poden inscriure perfectament en 
una tradició republicana federalista, que té els seus fonaments en el lliurepensa- 
ment propi de la culture popular o catalanismo popular. Les seves arreis -politi
ques i socials- les podem trobar en Abdó Torradas, Pi i Margall o Roca Farreras, 
per citar-ne alguns. Es tracta d ’una tradició liberal, democràtica i d’esquerres, de 
fortes arreis populars, que culmina en alguna de les tradicions més laiques de 
l’ERC durant la II República (les que provenien deis corrects sorgits del PRC - 
Companys i (abans) Layret- o del grup de “L’Opinió” -els anomenats “lluhins”, per 
Joan Lluhí i Vallescá.

La base política filosòfica, més intuitiva que elaborada, pot comptar amb les 
aportacions més conegudes del diseurs públic i académie d’alguns inteMectuals
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de l’Espanya de preguerra, bastant popularitzats en els ambients ateneístics - 
cas d ’Unamu-no, per exemple- i remet a la consideració que l’home es troba sol 
davant l’existéncia i n’assumeix el dolor, l’angoixa de la manca d’explicacions 
finals, sense poder “salvar-se” per mitjà de cap absolut que es situi més enllá de 
la seva propia consciéncia. Només resta -com a ajut per tal de poder existir en 
Ilibertat- allò que la consciéncia mateixa ha anat élaborant, amb treball humé: la 
cultura. La situació-límit de l’horror de K.L.Reich pot veure’s ben reflectit a Del 
sentimiento trágico de la vida:

“El dolor es el camino de la conciencia y es por él 
como los seres vivos llegan a tener conciencia de sí. 
El mundo sufre y el sufrimiento es sentir la carne de 
la realidad, es sentirse de bulto y de tono el espíritu, 
es tocarse a sí mismo”.

Amat ha assumit aquest sentiment trágic, com pot 
veure’s en el darrer capítol í especialment en les últí- 
mes pagines del Ilibre:

“Lo único de veras real es lo que siente, sufre, com
padece, ama y anhela, es la conciencia; lo único 
substancial es la conciencia”.

Joaquim Amat-Piniella

LES LLUNYANIES
P O E M E S  D E  l ’ e x i l i  (1940 -19 46 )

Edició a cura de David Serrano 
Próleg de Jordi Castellanos

Aixé pot reflectir-se en “l’altre”: els altres éssers deis quais 
en som solidario i ens en sentim fraterno, com es mostra 
amb l’escena final del plat de farinetes:

“El hombre de carne y hueso, el que nace y muere - 
sobre todo muere-, el que come y bebe y juega y 
duerme y piensa y quiere, el hombre que se va y a 
quien se oye, el hermano, el verdadero hermano”.

Tot plegat anticipa -avant-la-léttre, d’aquí la importáncia 
de la proposta amatiana- i sense proposar-s’ho, l’Albert 
Camus de L’homme révolté que afirmava:

“Aleshores Déu ja no existeix, ni garanteix, com a 
conseqüéncia, la nostra existéncia; l’home s’ha de 
determinar a realitzar-se per poder ser.”

La soledat, la Ilibertat, la responsabilitat humanes exami- 
nades amb tot el rigor i sistematitzades amb la més lúcida 
exigéncia, i la voluntat de tancar l’home en l’home i sotme- 
tre’l a una responsabilitat totalment autònoma, ben cert que sòn algunes de les 
claus de la temàtica de la literatura occidental del segle XX, especialment en el 
période oomprés entre els anys 20 i la postguerra de la lia Guerra Mundial. 
Perqué el segle XX es caracteritza pel fet que les doctrines completes deixen 
d’explicar i de dirigir la vida humana. L’horror al “tot” i a la nuesa de l’home, els tro- 
bem ja en obres d’inici de segle, en autors com Charles Péguy, André Gide, 
Pirandello, Huxley, Julien Green, els expressionistes alemanys, o en els drames 
humans viscuts posteriorment per André Malraux o Albert Camus -i que culminen 
d’alguna manera en Jean Paul Sartre-: l’home enfrontat al seu desti.

Es tracta d’una actitud que tampoc és exclusiva del laïcisme. També en Georges 
Bernanos, en certs aspectes en Agusti Bartra i en Joan Sales, l’home és Iliure i res
ponsable, i està sol en la nit. La idea que els camins de la nostra vida no están 
traçats, sinò que depenen de nosaltres mateixos, que “tot és sempre tornar a

POESIA

COLUMNA .  L'ALBi
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començar” -corn afirmará Bernanos-, que no existeixen formules 
que puguin dictar la nostra conducta, sistemes que puguin tran- 
quil-litzar-nos i procurar-nos la comoditat, és, en resum, una idea 
generalitzada en la literatura del segle XX.

En qualsevol cas, queden Iluny les doctrines de progrès que sos- 
tenien amb el seu moviment Victor Hugo o Lamartine. Les síntesis 
harmonioses del classicisme i eis grans sistemes dels filòsofs es 
veuen superats per les noves circumstàncies. Des d’aquesta nova 
perspectiva, privat de l’ajut de les doctrines completes, en les 
quais ja no es creu, l’home se sent eminentment sol. I en aquesta 
solitud, no obstant, la seva responsabilitat se li apareix amb una 
claredat nova i més gran -devé més inquieta, partant- per tal corn 
]a no té res que el pugui guiar en el seu trajeóte vital. La tensió entre 
aquella solitud i aquesta responsabilitat, aparentment contradicto
ries, i no obstant aixó relacionades, està en el fons de les obres de 
Bernanos, Malraux, Graham Greene, Camus, i és dintre d’aquesta 
extensa tradició que podem situar Joaquim Amat-Piniella i K. L.
Reich.

Aquesta tensió paradoxal ha rebut els noms de “tràgica”, 
d”’angoixa”, de “desti” i fins i tot d”’absurda”, i que, en el cas d’Amat- 
Piniella caldria potser situar-la entre eIs conceptes reiterate “d’an- 
goixa” i “desti” amb carácter ciclic. L’home no creu ja en les expli- 
cacions i en les regles de vida que li són donades per ser utilitza- 
des a cada moment, i, tot i aixô, aquesta absència d’ajuda rebuda 
de l’exterior no elimina la seva responsabilitat, que esdevé ara més 
angoixant per a eli, fins al punt que el problema ha acabat per 
envair tota la literatura occidental i donar-li cert aire “metafisic”, 
quan, de fet, caldria potser pensar més aviat en un aire estrictament “moral”. Un 
dels grans problèmes morals de la literatura del segle XX seria, per tant, l’angoixa 
de la responsabilitat humana per a un home que no admet o que no té guia en l’e- 
xercici d’aquesta responsabilitat.

Aquesta solitud moral de l’home, en la quai destaca més clarament la seva inevi
table responsabilitat, no exclou en determinate casos Tintent d’un diàieg i una veu 
requisitòria, corn ôbviament és el cas de la “Nota de TAutor” i fins a les darreres rat- 
lles de la noveTIa en què planteja la possibilitat d’un “esdevenidor d’esperances”, 
ciclic, i que s’acosta al concepta de “fraternitat còsmica i mediterrània” de què par
lará Camus, en què es reinicien les bodes de Thome amb el món; o al diàieg amb 
Teternitat que plantejarà Malraux; o a la unió gairebé carnal entre Déu i Satanás, 
que proposa Bernanos. Tots ells amb planteigs que són ben propers a la metàfora 
final de Tobra amatiana, en què TEmili comparteix la Intimität de la sofrença amb 
T”altre”, i compartint en silenci les farinetes i una cigarreta però, sobretot, veient-se 
reflectit en eis ulls de Taltre, la quai cosa genera una mena de Solidarität còsmica - 
simbolitzada en la creació d’“una definitiva serenitat que res no pertorba” - que pos
sibilità el sorgiment del nou “Home”.

El Bé i el Mal -emparentats amb el concepte de Mal Radical, de tradició kantiana 
i récupérât per Semprún i Arendt- conformen també a K.L. Reich realitats rellisco- 
ses, relatives a cada situació i difíciis de fixar a priori en un codi. Se sobreentén així 
que la moral no és un conjunt de préceptes immutables, sinó una veritable vida 
moral que brolla perpétuament. Trobem aquí aquella oposició entre dos aspectos 
de la moral que Bergson havia ressaltat de manera lleugerament diferent, la qual 
cosa fa que Taposta comuna per la creació més que no pas per la capitalització faci 
que es tracti d’unes apostes que van en línia divergent respecte els qui plantegen 
una concepció del Bé i el Mal entesa com uns sistemes orgànics de valors consti- 
tuïts, la qual cosa entronca també amb tot el tema de la “zona grisa” que apunta i 
deschu hàbilment Primo Levi a Eis enfonsats i eis salvats.

J .  JUmT-PINIELLJI

RODA DE SOLiTARIS

Es planteja en Amat de manera sub
til la incompatibilitat filosòfica de la lli- 
bertat divina i de la Ilibertat humana, 
en què s’apunta una solució que va 
en la linia d’entendre que l’acte moral 
sigui una elecció i no un simple acte 
d ’obediència, d ’aquí que, com els 
autors representatius de Texistencia- 
lisme de Tacciò, situi' els seus perso- 
natges en la situació extrema en qué 
es troben, on les regles convencio- 
nals no serveixen per a res. Des d’a- 
questes situacions fora de les liéis 
corrents és, précisément, d’on deter
mina el valor moral, sorgit de Thome 
que exerceix la seva responsabilitat, 
el seu poder d ’actuar, de prendre 
decisions, com també ho podem 
veure en algún personatge secundan 
de El Árbol de la ciencia (1911), de 
Pío Baroja, o en el desenllaç final de 
El veil i el mar (1952), d ’Ernest He
mingway.

Des d’aquesta perspectiva, el pro
cès de formació de TEmili -el prota
gonista- s’inicia amb una actitud 
moral inactiva, tediosa, dintre el pro
cès on interactua -cosa que afavoreix



JOAQUIN AMAT-PINIELLA 143

la seva subsisténcia física però que enterboleix la seva concepció moral en for- 
mació-, la qual cosa el porta a un estât en qué:

“La monotonía de l’exlsténola resultava aplanadora: (...). Successió 
tediosa de les hores I deis dies que segurament II haurla arribat a ser 
insuportable si l’Emlll no s’hagués réfugiât, una vegada més, en el món 
Interior que ara poc a poc reconstruía.”

Aquesta situaoló física i moral, sotmesa a un segult de proves de tot ordre -dintre 
la línia de la novel-la de formaoló de Bakhtín-, el menaran vers una presa la cons- 
cléncla Individual de la possibllltat I la nécessitât moral de prendre responsabllltat 
de les conseqüéncles deis seus actes -o de la seva Inacció-, quant al seu futur I al 
deis seus companys -en un cert referent balzaqulà del personatge que pren dlmen- 
sló moral coMeotiva-. Alxó el fa sentir-se “sol a percebre la feixuguesa de tot allò”, 
soledat basada en el fet que “només eli percep aquell horror Indescriptible” i que es 
resumelx en el fet que “Només eli sentía l’olor acre deis tolls Ilefiscosos, només eli 
podia posar a cada gest deis sacrificats el crit que II corresponla.” Només eli, per 
tant, ha fet ús de la responsabllltat que suposa prendre conscléncla, la qual cosa 
Higa amb la dimensló del veritable acte moral.

La soledat davant del món que el circumda el fa entrar en un estât de confusió en 
qué “Només sent nausees”, un fástic moral evidenciat pel fet de ser résultat d”'un 
gran fástic, un fástic absolut”. La náusea consistelx, en aquest sentit fllosòfic, a 
prendre consoléncia del fet que eis nostres actes no están automàtloament justifl- 
cats. Es traota de la desooberta definitiva del pes que suposa l’acte de ser lllure 
(dintre la no-llibertat), cosa que trobem tant en autors cristlans corn laies, però que 
només aquests darrers ho afronten en tot el seu sentit, I aixô és el que li passa a 
Amat. Un acte que el situa ben sol al món I on la possibilitat de decidir el posa a les 
portes de l’abisme fins al punt de preguntar-se -primer eli mateix- “Per gué? Qué 
SÓC?”, “Per qué vise?” es planteja en un poema escrit a Mauthausen {Les Ilunyanies, 
poemes de l’exili 1939-1945, Columna, 1999); -I a la novel-la a través del narrador- 
“On va? No ho sap pas!”. I aixô II passa, entre altres raons, perqué se sent “absent”, 
“orfe” i “desplaçat”-. Una actitud indecisa que fluctua entre l’escepticisme I la presa 
de consciéneia intel-lectual que ha vist fossilitzada en Francese - l ’amie de l’Emili, 
model étic juntament amb Werner-1 que ara l’obliga a reunir “totes les seves forces 
morals”: un Francese que podría ser també l’Emmanuel Fruges de Julien Green - 
que es demana “Per qué m’has créât?”-, o proper al sentiment de vida injustificada 
que mostra Camus a L’Etranger.

Aquesta responsabllltat, que adquirirá més tard un sentit moral, és evidentment sen
tida primer corn horror o excitado, corn ho senten eIs herois de Chesterton, Bernanos 
0 Graham Greene i que, en el cas de l’Emiil amatià s’inicia amb la Iluita per prendre 
sentit que simbolitza en la “sang i Ilot”, cosa que fa difícil poder ser acceptada. Perqué 
de l’acceptació en deriva també la nécessitât de justificació en tant que existéneia 
patint/ sentint -prèvia a la pensant-, que porta l’Emili a sentir “repugnància i fatiga”, 
barrejada amb “indignació” fruit de la constatado vertiginosa de l’absurditat tant del 
món que l’envolta corn de la buidor de la seva existéneia dintre d’aquest món, que 
malgrat ser absurd, per “ ressò irreal” també, esdevé insistent i obsessionant. Més 
insistent i obsessionant en la mesura que, malgrat l’existénda, és injustificat a ulls del 
protagonista, però que, lluny de caure en el pessimisme d’arrel nihilista, posa al des- 
cobert el vertader paper de l’home: conquerir el seu sentit i la seva justificació, com la 
que troba més tard l’Emili en preguntar-se sobre els possibles motius de tant horror i 
que resumelx en aquesta mena d’aforisme d’arreis clarament existencials i solidáries: 
“En fer-se earn i sang, l’Home intueix que viure és sofrir”. Una justificació que II permet 
percebre el veritable abast de la condició humana, que troba en “L’Home per damunt 
del que és accidental” -la qual cosa fa que, en el seu pensament, es faci “gegant”- i 
que fa que aquella repugnància esdevingui finalment “tendresa i amor per la humani- 
tat”. Però alxó només és possible quan el vernis que cobreix els costums de la vida 
tediosa s’ha esvaít, cosa que fa que l’Emili es fixi en l’experiénda primitiva i nua del

déportât que menja, allé a tot el que l’en- 
volta. L’Emili s’identifica en els ulls d’a- 
quell home amb minúscuies amb qui 
comparteix la sofrença, el silenci, la 
cigarreta i les farinetes, i aquesta identi- 
ficació condueix a la “fraternitat còsmi
ca” de què parlava Malraux, encarnada 
en sang i patiment.

Només d’aquesta manera és possible 
de fer ressaltar la responsabilitat que 
afirmen, i que, curiosament, tant Amat 
corn Camus anomenaran “Ilibertat”. A 
aquesta Ilibertat- o metonimicament 
“pau interior”- només s’hi podrá arribar 
quan, a més del descrit, es trobi la raô 
per comprometre la Ilibertat en un pro- 
jecte déterminât, que, per a molts d’a- 
quells que van superar traumàticament 
el 1945, és la Solidarität humana. I és la 
Solidarität humana perqué ja no es pot 
concebre I’home aïllat: la fi de la guerra 
descobreix que l’home està com- 
promès, malgrat tot, a la vida col-lectiva 
de la quai depèn i que depèn d’ell. Es 
tracta d’una Solidarität humana entesa 
com un valor a Amat (perqué creu que hi 
hem de tendir) i en cap cas com un 
absolut, la quai cosa exigeix un nou 
valor: mirar de front la interdependéneia 
dels destins humans i acceptar l’acom- 
pliment d’un paper en aquesta Iluita.

L’existéneia humana, creadora del 
sentit de les coses, és per naturalesa 
esforç perpetu, i si els homes es can
sen d’aquesta constant activitat, res ja 
no tindrà sentit. Cal, partant, perseve
rar en l’esforç, corn exigeix el narrador 
al final de K. L. Reich en adornar-se del 
valor que ha tingut en homes corn 
Francese, Werner o l’Emili: “La llargàha 
del carni no ha de desesperar-nos; 
quan cadaseli haurá triomfat, triomfará 
la humanitat sencera”. L’home no és un 
objecte en el món, sino una mena de 
conscléncla desterrada en ell, d’aquí la 
soledat amb qué afronten la vida 
aquells qui busquen el seu sentit. És 
aixi oom l’Emili, i l”’Home” genério que 
proposa Amat, a través de la seva 
consoléncia, trobarà el seu vertader 
jo: quan hagi conquerit els seus pro- 
jectes, amb el sentit que els doni -“la 
veu requisitòria” especialment, pel 
que té de diseurs moral.
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JOAQUIN AMAT-PINIELLA
Una aproximoció 
a la seva historia nnonresano
Salvador Redó i Martí, periodista

Joaquim Amat-Piniella forma part d’aquella llarga llista de joves catalans com- 
promesos amb el seu país i amb els postulats republicans i que van veure trun
cada la seva trajectória vital per la sublevació feixista, la guerra i l’asfixiant post
guerra que els vencedors van imposar. Una generació foragitada, morta ais 
camps de batalla, ais de concentració, exiliada o, per ais que van tornar, con- 
demnada a l’oblit i al menyspreu.

La Manresa d’Amat-Piniella, la d’uns joves i republicans, en feliç expressió man- 
llevada de l’espléndid trebail fer per Joaquim Aloy i Pere Gasol sobre aquesta 
generació perduda, era una Manresa on es coneixia tothom i amb una classe diri
gent endogàmica, en la quai es reproduïen els mateixos cognoms una vegada i 
altra, i on aiçar la veu no era, diguem-ho aixi, ben vist. I aiçar la veu, sense com
plexos, amb argumentacions assentades en solides formacions personals posa- 
des constantment al dia, va ser el que la generació d’Amat-Piniella va fer, sobre- 
tot entre el 1931 i el 1936; entre l’adveniment de la Generalität republicana i la 
sublevació feixista. Aquesta actitud sanament descarada va passar factura a 
Amat-Piniella en el seu retorn a Catalunya el 1946. David Serrano eschu en el per
fil biográfic d’Amat que acompanya l’edició de Les Llunyanies, el recull de poe- 
mes escrits al camp de concentració, que “pressionat per les circumstáncies, es 
veu obligat a prendre una de les decisions més difíciis de la seva vida, sense la 
qual seria difícil d’entendre el seu pelegrinatge posterior: renunciar al seu món, la 
seva ciutat, la seva feina i els seus amies i compromisos, i s’installa en l’anonimat 
de Barcelona”. L’any 1956 en un retorn fugaç a Manresa per signar exemplars d’EI 
casino deis senyors, és amenaçat i se’l fa fora de la ciutat, de la seva ciutat, amb 
la pohibició de tornar-hi. Així anaven les coses en la industrial capital del Bages, 
aleshores.

Joaquim Amat i Piniella neix a Manresa el 22 de novembre del 1913, fill de 
Joaquim Amat i Palá i de Concepció Piniella Blanqué. La mare conreava la pintu
ra i la música. El 1901 participa en la primera Exposició General de Manresa i el 
1903 figura com a professera de la secció de noies de l’Orfeó Manresá, fundat dos 
anys abans; en aquesta tasca, Concepció Piniella hi romandria una vintena 
d’anys.

Amat-Piniella cursa els estudis a l’institut de segon ensenyament de Manresa 
inaugurât el 1927. Tot i que de figura escardalenca, el 1928, ais quinze anys, 
guanya una medella en els jocs esportiu del centre. Amat va estar molt lligat a 
aquest institut, conegut ara com a Institut Veil, en contraposició als altres centres 
de secundaria de la ciutat aixecats a partir de finals dels setenta, o Institut Lluís 
de Peguera que és el seu nom oficial. En la publicació Assaigs editada per l’insti
tut entre el maig del 1931 i el juny del 1932 i dirigida per Aniceto León, publica 
alguns contes i algunes critiques d’art i de cinema, dues passions que juntament 
amb la música marcaran els ítems d’un bon nombre d’articles publicats a la prem- 
sa local, sobretot al diari El Dia, lligat a Esquerra Repúblicana de Catalunya, al Pía 
de Bages i especialment a la revista Ara, portaveu oficial del grup de joves man- 
resans entestats a renovar els ambients culturáis i no culturáis d’una ciutat de 
génesi conservadora.

Quan el novembre de l’any 1930 
sortia al carrer el primer número de la 
revista Ara, Joaquim Amat-Piniella 
tenia disset anys acabats de fer; eli 
també havia nascut un mes de 
novembre, el dia 22. Va ser la irrupció 
definitiva a l’arena pública d ’una colla 
de joves decidits a passar per icono
clastes: “venim a barallar-nos amb els 
inexistents critics d’art de casa nos
tra. Desitgem combatre el primitivis
me periodístic en totes les seves for
mes (ruralisme, polémica personal, 
incorrecció lingüística, comercialis- 
me, incoloritat. Venim a trencar el 
glaç dels perjudicis i les opinions 
localistes...” Però tot aixó des d ’una 
opció personalista, amb un volgut 
bandejament de tot allò que fes olor a 
adonetzament. En el pórtic del primer 
número ja avisen que Ara “...és alié a 
tota activitat frívola o barroera; no per- 
tany a l’hora vasta i clamorosa del 
món modern, sinó ais moments quiets 
i fecunds de la nostra vida onterior, 
íntima ... Aquest Ara abans expressat 
és el punt de partença de la nostra 
labor Iliure -Iliure d’estipendi, liure de 
métode, Iliure de regularitat... és l’Ara 
del nostre pensament i de les nostres 
activitats... és que aquest Ara és 
estretament, genuïnament nostre”. 
Tota una declaració d ’intencions 
expressada amb veu ben alta i clara. 
Amat-Piniella, malgrat la seva mani
festa joventut és un dels responsa
bles de la publicació i en els sis 
números que s’editen hi eschu sobre 
teatre, cinema, jazz i publica alguns 
deis poemes del recull tituiat Meteors. 
Les págines d’Ara van ser també el 
suport sobre el qual una colla de 
dibuixants i de pintore van poder 
mostrar les seves obres. Els artistes 
de la Penya Art, bàsicament formada 
per deixebles del pintor Evarist
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Basiana i entre élis Joan Vilanova, 
ÜUÍS Uro O Estanislao VIlajosana van 
trobar aixopluc en el cercle de gent 
que tirava endavant Ara.

La vida efímera de la revista donà 
pas a la Penya Ara, continuadora del 
seu esperit critic I encarada a l’orga- 
nltzaclô d ’esdeveniments culturáis 
entroncats amb les avantguardes 
artistiques. En un anunci a la premsa 
s’explica que “Ara va seguint la seva 
obra dedicada a difondre un alè de 
vitalitat a la vida cultural manresana” i 
es publicité una conferència de J.V 
Foix, una conferència de l’arquitecte 
municipal I co-fundador del GATC- 
PAC, Pere Armengol, i una disertado 
sobre jazz, la que Amat-PInlella farla el 
21 d’octubre del 1932 al local de 
rOrfeó Manresà amb interpretacions 
de peces jazzistlques a càrrec d’un 
altre penyista, el planista Ramir Torres. 
En el mateix any, Amat també apareix 
involucrat en una altra activitat cultu
ral: l’any Goethe que a través d’un 
comité local, extenslô del Comité 
Gestor de Barcelona, portará a 
Manresa el programa d’actes en motlu 
del centenari de la mort del pensador I 
escriptor alemany. Amat figura corn a 
vocal del comité local on també hi ha 
Companys de batalla com Joan B. 
Claret o Josep Martí Farreres.

Abans però de la defuncló de la 
revista Ara i del naixement de la 
penya, trobem un Amat-PIniella cro
nista de l’adveniment de la República I 
la seva proclamacló a Manresa. És un 
Amat-Pinlella emocionat perqué són

els seus els que aquesta vegada han 
guanyat i perqué és conscient que viu 
un moment històric i ho fa, encara que 
siguí en una capital de comarques, a 
primera línia que és des d’on es pot 
transmetre al lector la sensaclô que 
també ho viu: “L’animaciô és extraor
dinària... Hi ha encara la Incertesa del 
triomf. En realltat encara es conspira. 
El poblé des de balx a la plaça, recla
ma el retrat del reí caigut, per a rebe- 
jar-s’hi. La caiguda d’aquell icon, que 
fins aleshores ho presidia tot, té un to 
solemne I cerimoniós ... Cap al tard els 
carrer están atapeíts de gent que 
comenta els fets que ja no tardaran a 
esdevenir hlstérlcs. Els altaveus de la 
ràdio criden ais quatre vents I a cada 
moment que la República catalana és 
un fet. Allò d’ací. Govern provisional 
de la Repúbllcana catalana... fa esbo- 
rronar”. Malgrat el to, Amat-Pinlella no 
s’està d’incloure en la crònica una crí
tica directa ais conversos de darrera 
hora: “...els que aquell matelx matí 
encara conflaven en una dictadura 
militar, també es passegen, i fins i tot 
tenen la gosadla de portar llacets 
republicans a la solapa de l’america
na...’’ de ben segur que Amat-Piniella 
podia posar-hi noms i cognoms. En 
una ciutat com la Manresa d’aleshores 
tothom sabia qui era qué. Per aixó no 
s’està de recordar el valor deis que, 
encara en unes hores vacIMants, van 
posar-se al davant del canvi institucio
nal. En un article publicat el dia 21 a 
les págines de El Dia, Amat-Piniella 
escriu. “...Els membres de la Junta de 
Govern provisonal han fet una tasca

molt més positiva i a l’ensems més 
perillosa que la deis clutadans que, 
amb tot l’entuslasme que vulgueu, es 
reduí'en a portar llacets i cantar himnes 
revolucionaris. Recordeu-los”.

La traça I les maneres d ’Amat- 
Plnlella no van passar desapercebu- 
des per l’alcalde Francese Marcet I 
Artigas que ho va ser des de desem- 
bre del 1932 a l’octubre del 1934 I des
prés del bienni negre entre el febrer i 
l’octubre del 1936. Marcet va nome- 
nar-lo el seu secretan particular. Des 
d’aquest càrrec hauria de viure i patir
ne les conseqüències dels fets del 6 
d’octubre i també la révolta feixista del 
18 de juliol i l’inici del procès revolu
cionan.

Joaquim Amat-Piniella manté durant 
tot el période la seva activitat. Corn a 
escriptor publica per Sant Jordi del 
1933 la primera obra, Ombres de 
Calidoscopi, unes semblances de 
personatge de la Manresa d’aleshores 
que prologà el periodista Josep Maria 
Planas amb aqüestes paraules: “Em fa 
l’efecte que J. Amat I PIniella no s’ha 
proposât altra cosa que escriure un III- 
bre divertit. InteMectualment honest, 
ha cercat el tema dintre el seu radi 
d’acciò i de coneixença i, finalment ha 
descobert que el més divertit que hi 
havia a Manresa era la gent...” Planes 
qualifica l’obra d ’Amat-Piniella de 
sobrerealista en el sentit de la seva 
capacitat per sobreposar-se a la reali- 
tat I transformar-la segons el dictât del 
pensament, tal i com ho explica Jordi 
Finestres en la seva biografía de 
Josep Marla Planes. Com a periodista 
i com agitador cultural, en el doble 
sentit de teóric i de persona d’acciò, 
ho toca tot: les arts plàstiques terreny 
on té amies importants com el pintor 
Evarist Bassiana introductor de l’im- 
pressionisme, del simbolisme I del 
cubisme a Manresa amb una plèiade 
important de deixebles i alumnes; la 
música, especialment el jazz que el 
portará a fundar una entitat per pro- 
mocionar-lo: el Hot Club Manresa; o el 
teatre blasmat molt sovint per Amat- 
PInlella que en criticava les programa- 
cions locals fomentados pels Amies 
del Teatre, entitat fundada l’1 de jullol
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del 1930, titllant-les de baixa qualitat i 
provincianistes; el cinema del qual es 
declara acèrrim defensor de les ver
sions originals i on té també amies; el 
ja citât compositor Ramir Torres i el 
director Antoni Maria Farreras. La seva 
passió pel cinema el porta a formular 
des de la págines de El Dia, el març 
del 1932, la nécessitât de fundar un 
cine club per veure les obres deis 
cinéastes que sobresortien de la 
nebulosa “...d’una vaguetat i d’un cao- 
tisme afeixugadors” en qué s’havia 
convertit ja en els anys trenta la indùs
tria del cinema. L’any 1934 Amat va 
fer-se seva la campanya Sebastiá 
Gasch a favor de les versions no 
doblados i no tant perqué es dobles- 
sin en castellá sino perqué es dobla- 
ven fatal i es privava de sentir les veus 
originals dels actors, les inflexions de 
les veus, els matisos. Aquest mateix 
any, en l’edicié de El Pia de Bages del 
dia 10 de març veiem Amat-Piniella 
fotografiat al pati del teatro Kursaal al 
costat de l’acthu argentina Nina Martin 
que s’havia desplaçat a Manresa per 
conéixer la ciutat abans de començar 
el rodatge d’una peMicula que havia 
de tenir per director el manresà Antoni 
Marti Farreras. En la fotografia també 
surten Ramir Torres, Josep Terme i 
Josep Maria Rosai.

La generació de Joaquim Amat- 
Piniella no es distingeix precisament 
per usar la subtilesa a l’hora de fer 
pùblics els seus postulats. Això, òbvia- 
ment, els portará més d’un maldecap. 
El 1933 asciata el conflicto en el si de 
l’Associació de la Premsa de Manresa 
i Comarca entre elements conserva- 
dors amb el suport dels sectors tradi- 
cionalistes i carlins i els partidaris de 
posar al dia l’entitat i lligats a sectors 
progressistes. El 24 de febrer després 
d’una dura i llarga assemblea el sector 
conservador copava els principals 
càrrecs directius de l’entitat. Des de 
les pàgines de El Dia s’inicià una cam
panya de descrédit contra la nova 
junta sobre la qual afirmaven que no hi 
havia cap periodista en exercici i que 
no representava la professió. Amat- 
Piniella es trobava, com no podia ser 
d’altra manera, en el bàndoi dels que 
defensaven la renovaoió de l’entitat i
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entre els signants d’una carta en la qua! es demanaven explicacions pel retard en 
l’aplicació d’una ressolució aprovada per l’assemblea en aquest sentit i que la 
junta no havia post en marxa. La resposta dels dirigents de l’entitat va ser l’expul- 
sié de Josep Font, Josep Marti Farreras i Joaquim Amat-Piniella segons acord de 
l’assemblea extraordinària de I’l l  dejuliol.

Els del 6 d’octubre van tenir el seu reflex a Manresa d’una manera especial atesa 
la preséneia d’una caserna de l’exércit amb uns acomandaments sempre disposais 
a rebre ordres que mortifiquessin la ideologia castalanista i republicana. Els ele
ments de dretes I extrema dreta manresans es van fer valer el triomf de les dretes 
espanyoles en els comicis de 1934 tot i que a Manresa van perdre. L’assalt als dia
rie El Pia de Bages i Pàtria, els atemptats a Mahà Horns, president a Manresa de les 
Joventuts d’Estat Català per una banda i a Jaume Casais a qui es relacionava amb 
l’extrema dreta sén exemples que l’ambient ostava molt més que caldejat.

Aixi les coses i malgrat les intenses gestions fetes per l’alcalde Marcet, tant prop 
del conseller de Governacié, Josep Dencàs, corn del comandant de la caserna 
del Carme, Emeterio Sanz, el 6 d’octubre manresà va anar corn a tot Catalunya.
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Els membres del govern municipal van 
ser empresonats, primer a la caserna 
del Carme i després a la Model, i entre 
els presos, Joaquim Amat-Piniella que 
no se’n perdía una i no cal recordar- 
ho, era un element prou notori com a 
catalanista i republicà. 1 va ser preci- 
sament Testada a la Model, a la qual 
els historiadors d’aquest période adju
diquen la determinació d ’Amat de 
crear a la ciutat un grup de les 
Joventuts d’esquerra Republicana de 
Catalunya, del qual ell en fou el primer 
president.

L’estada d’Amat a la presó va ser 
curta, talment corn ho fou la de Talcal- 
de Francese Marcet que ja és a la ciu
tat, desposseït del carree, a primers 
del 1935 i que el 19 de gener patia un 
atemptat perpétrât per tres individus i 
del guai va resultar ferit. La redacció 
de El Dia també va ser clausurada i no 
va poder reemprendre Tactivitat fins el 
8 de gener del 1935. El diari havia 
estât acusat pels altres dos rotatius 
manresans dretans. El Pía de Bages i 
Pàtria d’instigar els atemptats contra 
els seus locals.

El retorn a Manresa d’Amat-Piniella 
està marcat en Támbit públic per la 
fundació juntament amb el ja citât 
Ramir Torras del Hot Club Manresa, 
filial del Hot Club de Barcelona per a la 
promoció de la música de jazz a la ciu
tat. En la primera junta Amat-Piniella 
exercia les funcions de vice-president 
i Torras la de president. Segons una 
crònica de Tacte de constitució “...van 
assistir-hi els més caracteritzats jazz
man manresans”.

Amat-Piniella, malgrat el canvi de 
situació política a TAjuntament de 
Manresa, manté l’aureola de personat- 
ge de referéncia malgrat que Tany 
1935 només té 22 anys. Tant és així 
que participa en Tedició d’un esplén- 
did programa de festa major al costat 
d’altres noms de la colla, per dir-ho 
aixi. Es tracta d’un programa de con- 
cepció moderna, trencador pel que fa 
a la presentació i al contingut amb els 
editats fins aleshores. És un quader- 
net relligat amb espiral amb iTlustra- 
cions fotogràfiques i dibuixos i amb 
textos de reflexiô corn Tescrit pel

mateix Amat-Piniella titulat “L’embelliment de Manresa”. En aquest article parla de 
la nécessitât de dedicar imaginació, temps i diners a dignificar qualsevol pobla- 
cié, oi més si aquesta, corn Manresa, és una ciutat industrial: “... Cap altra, dones, 
com una població industrial, no pot tenir tant d’interés a sobtar el visitant amb un 
continent agençât en consonància amb el valor contingut. Allò que hom ja espe
ra veure poques vegades desvetlla entusiasmes. L’inesperat, en canvi, sempr 
eprodueix reaccione vives i en aquest cas inévitablement agradables”. Amat dis
para, corn sempre, amb bala, i s’adreça als governante de la ciutat directament: 
“...ja em direu si no és aquest aspecte de beilesa externa una de les qüestions que 
més han de captar Tatenciò dels encarregats de dirigir la cosa pública i també els 
dirigits”. 1 també dóna noticia de Testât d’abandò estétic del comerg local: 
“...S’estat esgotant a paseos agegantats aquells estábilmente comerciáis encofor- 
nats i Ilóbregs. Cada dia són més els locals que, en virtut d’unes reformes oportu- 
nes, van consolidant el nostre prestigi de ciutat ben endreçada. Això ha de satis- 
fer-nos i estimular-nos alhora. Que vingui aviat el moment que es realitzi aquell 
somni d’autèntic manresanisme, d’un equilibri, d’un harmonía, entre la substància 
i la forma. Que la fagana no desmereixi del qué conté Tedifici”.

Amat manté la seva tasca periodística en la qual com és habitual a l’època es 
barreja crònica i opiniò en el mateix article com en el públicat TI d’abril del 1936 
sobre el primer concert de Torquestra Simfónica de TAgrupació Cultural Musical 
de Manresa: una formació amb quaranta-cinc músics. Amat, a banda de descria
re el programa i d’opinar sobre el résultat artistic de les diverses interpretacions, 
acaba dient que “...El que ara cal és prosseguir en la labor començada, encara 
que això costi sacrificis i molèsties, obstacles Texistèneia dels quais és inevitable 
en el carni de totes les grans realitzacions. En aquests esperit de constància, i si 
cal de renùncla, el que la ciutat demana als components de Torquestra que, tan 
brillantment, començava ahir les seves tasques”.

Encara tornem a trobar TAmat-Piniella persona pública en la inauguraciò de 
TExposiciò Esperantista Internacional al costat de Talcalde Marcet el 31 de maig 
del 1936. Amat havia de jugar un paper en les gestions fetes per Talacalde man- 
resà per salvar el temple gòtic de la Seu de Manresa de la barbàrie destructiva i 
iconoclasta del comité revolucionan en els primers dies de la guerra civil. 
L’assumpciò per part d’aquest comité del govern de la ciutat, deixa Amat fora del 
joc politic i decideix incorporar-se al front. A partir d’aqui comença una altra histò- 
ria, insospitada per cap d’aquells manresans joves i republicans.
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Aviat farà tres anys de l’exposició “Joves i republicans. La República a Manresa 
1931-1936”. I si la recordo ara és perqué, al costai de l’obra de govern republicà 
a Manresa, l’exposició també pretenia recuperar la memòria d’aquelles persones 
que en foren ànima i motor. Gent massa important -per a la ciutat, per al pais- 
com per mantenir-les oblidades. És per això que l’exposició en destacava un con- 
junt, simbol de tota una generació que volqué transformar el país des deis criteris 
de la llibertat, el catalanisme i la justicia social i que, al capdavall, el franquisme 
va condemnar a l’exili, la mort o el silenci. Hi trobàvem des del periodista Josep 
M. Planes, el filésof Jaume Serra i Hùnter, el farmacéutic Antoni Esteve, o bé poli
tics corn Francese Farreras, que fou president del Parlement de Catalunya a l’exi- 
li. I és ciar, l’exposició també recollia el testimoni de Joaquim Amat-Piniella qui, 
ben recentment, hem incorporât a la galeria de manresans il-lustres.

I és que encara avui tenim un deute envers aquells ciutadans que en el seu dia 
s’ho van jugar tot per les llibertats. Massa sovint ha persistit el silenci que els ven- 
cedors imposaren, i sorprén que la seva memòria no hagi estât objecte de recer
ca o bé d’un més just reconeixement. Un reconeixement també per en Joaquim 
Amat-Piniella. Perqué el seu itinerari és la crònica d’una época de projectes i 
anhels. És la crònica d’aquell compromis d’esquerres, republicà i nacional. 
Crònica també de tensions i conflictos. I finalment, crònica d’una esperança des
teta, del dolor de l’exili, de l’expehéncia als camps de concentraciò nazis. Al cap
davall, la persisténcia de la derrota i la sensaciò ùltima d’haver viscut a deshora.

Nascut a Manresa l’any 1913, Joaquim Amat estudià a l’institut de secundària 
Lluis de Peguera on ja coMaborà a la revista Assalga. També escrigué al Pia de 
Bages \ a la revista Ara, i especialment al diari El Dia. De fet, Amat és protagonis
ta amb els seus companys d’un munt d’iniciatives culturáis, de signe progressis
ta i obertes als corrents més innovadors del seu temps, com ara la mùsica de jazz. 
És jove, eschu bé i està carregat de futur; amb vint anys publica Ombres al cali- 
doscopi.

ParaHelament hi ha el seu compromis politic. Amat assisteix jovenissim a la pro- 
clamaciò de la República a Manresa des de primera fila. Més endavant el retro- 
barem secretan de l’alcalde Francese Marcet i militant d’ERC. Empresonat tem- 
poralment pels fets del 6 d’octubre, quan esclatarà la guerra s’incorpora a l’exér- 
cit republicà. Després vindrà l’exili: Franga i, molt pitjor encara, la deportaciò pels 
alemanys al camp d’extermini de Mauthausen. Amat hi sobreviurà i en retindrà, 
inesborrable, tota Testada, fins el punt que ben poc després del seu alliberament 
eschu el seu K.L. Reich, reiat noveMat de la seva experiéncia. Publicat per prime
ra vegada el 1963, K.L. Reich és un text duríssim i emotiu albora, que posa davant 
deis ulls del lector tota la perversitat d’aquells camps de concentraciò nazis que 
destruíen les persones des de tots els ámbits.

Tot i el retorn, Amat ja no podrá viure més a Manresa i s’instaTIa definitivament a 
Barcelona. El seu futur literari continuará amb El casino deis senyors (1956), la pri
mera novel-la que publica com un retaule irónic de les grandeses i miséries d’una 
petita ciutat que, per massa coincidéncies amb Manresa, encara li suposà ame

naces en una de les seves visites. En 
fi, es tracta d’un fantasma que havia 
estât conserge del Casino de la ciutat 
i que hi torna tot un dia, quinze anys 
després d’haver mort... El fantasma 
rememora quan, en el passât, algún 
cop va provar de modificar el curs de 
les coses, però ‘‘un administrador és 
només un administrador i no pot estar 
a la seva má l ’evitació de coses que 
no cauen en la seva esfera d ’acciò”. 
En fi, en plena postguerra el fantasma 
-veritable alter ego d’Amat- observa 
que la ciutat ha canviat amb mal gust 
però s’adona, ara corn abans, que ‘‘eis 
ciutadans que pertanyen a la massa 
es passegen per baix a lAvinguda, i 
també prenen la fresca des del Hoc 
que els pertoca en una societal ben 
organitzada. Aquesta gent que mai no 
vaig conéixer prou bé, em sembla ara 
exactament la mateixa de quinze anys 
abans. És un teló de fons, la compar
seria, el cor de la tragicomédia ciuta- 
dana. Ella no déna el to de La Ciutat, 
no hi aporta els trets fisonòmics ni les 
caractéristiques més assenyalades; 
és en tot cas la sang que circula pel 
seu interior, la seva auténtica vida, 
precisament el que no sembla comp- 
tar gaire”.

El casino dels senyors, tot i la volun- 
tat irònica, reflecteix també un desen- 
gany: el fantasma que s’hi presenta és 
fantasma des de 1936, i els quinze 
anys que ha trigat a tornar sòn Tabsén- 
cia de quinze anys del mateix Amat a 
Manresa. Fet i fet, Tautorviu en la prò
pia earn la tragèdia dels vençuts. Al 
seu costat ha vist morir milers d’homes 
que, corn eli, estimaven la llibertat. 
Però a eli li ha tooat sobreviure’ls i, a 
cops amb una tristor evident, a exercir 
el paper de testimoni.
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Amat i Piniella continuará eschvint i, 
en la mesura que l’època ho permetia, 
publicant. Roda de solitaris (1957), La 
pau a casa (1959), l’apahció del K.L. 
Reich (1963), La ribera deserta 
(1966)...al costai d’altres textos que 
romangueren inédits i que, des de fa 
uns anys, son a l’Arxiu Historic de 
Manresa gràcies al Iliurament generös 
de la maleta que eis contenia per part 
de la seva familia. Avui encara és un 
repte avançar en la difusió del seu 
conjunt literari, tot i les iniciatives que 
han posât el seu nom a un premi lite- 
rari o, encara, l’edició pòstuma, l’any 
1999, de Les llunyanies. Poemes de 
i ’exili (1940-1946) on Jordi Castellanos 
afirma al próleg que, fet i fet, Amat 
només pogué trobar la salvació en les 
paraules.

Tenim, dones, el testimoni, i tenim les 
seves paraules. I en reivindiquem tos- 
sudament la pervivéncia. Perqué 
aquell projecte d’igualtat de les perso
nes i dignitat col-lectiva encara és el 
nostre. Perqué la seva trajectéria és 
prou exemplar, el seu testimoni prou 
colpidor, que bé mereix destacar-se 
en homenatge a eli i tots aquells que 
com ell van creure que era possible 
una ciutat, un país, un món millor.

JOAQUIN AMAT-PINIELLA
Trojectòria vitol (I936-I946)

Silvia Sàiz - Ernest Gallart

Per a uns historiadors, apropar-se a la figura de Joaquim Amat - Piniella suposa 
adoptar una doble focalitat: en tant que subjecte historic d’uns fets, i en tant que 
literat, relator d’uns successos que esdevenen plenament una font primària sus
ceptible d’aportar dades positives a l’hora de conèixer, analitzar i interpretar un 
procès historic.

Resseguir la trajectéria personal de Joaquim Amat - Piniella durant l’èxode, l’e- 
xili, l’internament, la deportacié i la repathacié a l’Estat espanyol és, per si matei- 
xa, una experièneia histérica que ens permet inferir sobre el coMectiu de l’exili 
espanyol d’un manera si més no indicativa, i pel que fa als republicans deportats 
al KL Mauthausen, significativa.

Quan esclata la Guerra Civil Española, Amat - Piniella és el secretan personal de 
l’alcalde de Manresa, Francesc Marcet. Des dels primers moments d ’esclatat el 
sollevament, participa en la preservacié del patrimoni material de la ciutat del 
furor revolucionan i en el procès de transformado de les Escoles Pies de Manresa 
en l’Escola Popular de Guerra. El ràpid procès de pèrdua de poder local per part 
dels partits politics a favor del Comité Revolucionan i la creació del Conseil 
Municipal el deixaran al marge del joc politic. En aquest moment, decideix incor- 
porar-se a l’exèrcit republicá tot ingressant a I’Escola Militar d’Artilleria de 
Barcelona, d’on sortirà nomenat tinent d’artilleria i destinât al front d ’Andalusia, a 
Iznalloz.

Un cop finalitzada la guerra civil, s’instal-la a Barcelona. Tot i que el 28 de juny 
de 1939 havia contrat matrimoni amb la mestra d’escola Maria Llaverias, decideix 
abandonar el pais. El seu passât com a responsable de la secció de la JERC a 
Manresa, la coMaboració a l’ajuntament i l’enquadrament corn a oficial fan que 
sigui suspecte de patir represàlies per part dels vencedors del conflicte i decideix 
exiliar-se a França, on el trobarem el mes de setembre de 1939 al camp d’inter- 
nament d’Argelers, a la costa del departament dels Pyrénées - Orientales. 
L’època de la verema i la nécessitât de mà d’obra fan que aconsegueixi sortir del 
camp corn a jornaler agrícola i treballa a Santa Maria i a Cucunhan, al departa
ment de l’Aude. Acabada la verema, s’adreçà a Perpinyà on cerca l’ajuda de les 
institucions republicanes de suport als refugiats a fi i efecte de legalitzar la seva 
situació, concretament a la JARE. Présentât a la policia, és conduit el 22 de 
novembre al camp d’internament de Sant Cebhà de Rossellé, també al litoral d’a- 
quest departament.

L’inici de la Segona Guerra Mundial i la mobilització francesa fan que la pressió 
sobre la poblacié estrangera, internada i Iliure, a França sigui moltforta amb l’ob- 
jectiu que participin de l’esforç bèl-lic de la nació que eIs ha acollit. A finals de
1939, Amat - Piniella s’enquadra en una companyia de treballadors estrangers, la 
109 CTE, amb carácter mononacional, formada per republicans allistats en eis 
camps d’internament. Aqüestes unitats s’organitzaren per ofehr suport logistic i 
material a l’exèrcit francés a les zones frontereres del nord i del nord-est de 
França, especialment a les zones limítrofes amb Alemanya. Al maig - juny de
1940, la Wehrmacht envaeix França i l’exèrcit francés poc préparât i desmotivat, 
inicia un replegament cap al sud, la débâcie, dins la quai es veuen immersos eis
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Déportais republicans en plena construc- 
ció del barratge de Ternberg, hivern 1942 
- 1943. Foto AMC.

republicans que per evitar ser copats, reculen també cap al sud. El juny de 1940 
Amat - Piniella I part de la 109 CTE es troben a la frontera suïssa que intenten tra
vessar el dia 23, però són rebutjats. El dia segCient la creuen individualment, es 
reagrupen i carni de Lausana són detinguts per la policia helvética que els retor
na a territori francés ocupat ara pels alemanys. Des de Delle són conduits a la 
caserna Bouchénel, a Belfort, i d’alli a ¡'stalag 140. Aquí aconseguirà millorar la 
seva situació gràcies als dibuixos eròtics que realitza en Josep Amai, amb qui 
havia compartit internament des de Testada a Sant Cebrià de Rosselló.

A finals del més de gener de 1941, via ¡’stalag Xl-B de Fallingbostel, Baixa 
Saxònia, és déportât en un nombrós comboi al camp de concentració de 
Mauthausen, a TOberòsterreich, on hi arriba el 27 de gener juntament amb Amai, 
i és matricuiat amb el nùmero 6211. Amat - Piniella, des de Tentrada al lager és 
destacat als servais interns del camp on realitza tasques molt feixugues. El seu 
amie Amai, aconsegueix un desti a ¡'efektenkammer, al magatzem de roba del 
camp, on seguirà fent dibuixos pornogràfics aquesta vegada per als SS i acon
seguirà, quan hi hagi una vacant, coaptar a TAmat-Piniella en aquest serve! tot 
fent tasques burocràtiques. A la tarder del mateix any, perden aquest desti degut

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 25, I r . -08202SABADELL 
Tels. 93 726 03 45 - 93 727 33 01

Galeria
E X P O S I C I O N S  
OBRA PERMANENT

PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 27 
08201 Sabadell • Telf./fax 93 727 37 94



JOAQUIN AMAT-PINIELLA

al trafiqueig que realitzen amb les pertinences dels nouvinguts, alguns deportáis 
de dret comú germánics i són enviáis a la companyia de cástig a la pedrera, l’s- 
trafkompanie. L’actuació de deportáis espanyols destacáis a les oficines del 
camp aconseguiran fer-los sortir primerament de la pedrera, traslladant-los a 
grups de treball menys penosos dins del lager i posteriorment a la periféria del 
sistema concentracionari del KL Mauthausen, a un grup de treball exterior, a un 
nebenlager.

A principie de 1942 és traslladat al kommando de Vöcklabruck - Wagrain, una 
localitat d’Oberösterreich, a un destacament dedicat a la construcció d’una 
variant i d’un pont sobre el riu Vöckla, que portava en funcionament mig any.

Els treballs iniciáis a Wagrain no foren conclosos, com els de tants altres kom- 
mandos, i ais voltants del 17 de maig de 1942 tot el grup fou enviât a un llogarret 
a la riba del riu Enns, a Oberösterreich. Havien restât a Vöcklabruck poc més 
d’onze mesos.

El 8 de febrer de 1942 s’iniciaven els treballs de construcció del basament per 
a una central hidroeléctrica pera l’empresa EnnserKraftwerkbauAG, a la riba del 
riu Enns, a Ternberg, tot i que els integrants del destacament no hi van arribar fins 
el 17 de maig. Ternberg era un kommando gran, amb un /agerampli, compost per 
moites barraques, on hi havia presoners de guerra i treballadors civils.

La feina era molt feixuga i els espanyols col-laboraren en l’excavació deis fona- 
ments, en la construcció del mur de la presa i deis accesses. La feina tampoc fou 
acabada, i després de poc més de vint-i-vuit mesos, el 18 de setembre de 1944, 
deixaren Ternberg i retornaren cap el KL Mauthausen.

Tant a Vöcklabruck com a Ternberg, Amat - Piniella va ser un més dels dépor
tais, sense sobresortir en cap aspecte, tot i que ens explicava Rafael Àlvarez, un 
dels kabos del grup a Vöcklabruck, les inquietuts literàries del Lageraltëste, el 
responsable dels déportais. Il suposaren certes simpaties, que ell en cap 
moment va tractar d’aprofundir.

Al KL Mauthausen romangueren dos mesos i mig al camp III, el de quarantena, 
en una barraca on no se’Is assigné cap tasca concreta. El Kommando tenia bona 
reputació entre els oficiáis SS i el reservaren pertreballaren comeses més impor
tants pel decurs de la guerra.

A principie de desembre de 1944, els destinaren a reforçar un kommando en el 
quai es fabricaven missils, els V-2, i es falsificava documentació i paper moneda 
i que ja existia des de setembre de 1943 quan, es construí un lager dependent 
del KL Mauthausen al poblé de Redl-Zipf, a Oberösterreich, a quaranta-dos quilô- 
metres de Salzburg. Era un complex soterrani que aprofitava les caves d’una 
fábrica de cervesa, la Brauerei Zipf. La feina al camp consistía a ferfonaments I 
estructures amb ciment armat per instal-lar una nova banda de motors que pro- 
duïssin exigen liquid, combustible per als ginys, I refer els bancs de proves. El 
lager es trobava en uns camps al costat d'una carretera molt recta, a uns tres- 
cents metres dels túnels. Era un camp internacional on hi havia presos de moltes 
nacionalitats.

A principis de maig de 1945, el decurs del conflicte, els bombardeigs I la impos- 
sibilitat de proveir el centre de matéries primares, van fer decidir a les autoritats 
del camp central a desmantellar el kommando. Els deportats formats a l’appe//- 
platz iniciaren cami cap el camp d’Ebensee, situât a cinquanta quilômetres, a la 
riba del llac Traunsee. Amb un itinerari poc menys que planificat, la columna con
tinué trajeóte durant dos dies amb un continu degoteig de deportats que aprofi- 
taven la més minima oportunitat per escapolir-se i ocultar-se tot espérant la immi
nent arribada dels aliats. Quan els SS d’escorta van divisar els soldats nord- ame- 
ricans, abandonaren les armes i van fugir cap als boscos. Una part del destaca
ment arribé finalment a Ebensee i fou testimoni de la presa de control del camp
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per part dels deportats fins l’arhbada 
el dia 6 de maig de les tropes ameri- 
canes.

Alliberat a Ebensee, Amat-Piniella, 
utilitzant el transport ofert per l’exércit 
nord-americé, el mateix mes de juny, 
es dirigeix a Paris via Würzburg. 
Posteriorment passaré per Saint 
Antonin - Nòbiaval i, finalment, a l’a- 
gost, a Causada. A partir de setembre 
s’instaMa a Andorra, a Sant Julié de 
Léria fins a l’abril de 1946, estadi previ 
al retorn a l’Estat espanyol.

La percepcié que conserven alguns 
companys de deportacié de la seva 
convivéneia amb Amat-Piniella és una 
mica imprecisa. Francese Cornelias el 
recordava vagament com a un home 
timid, introvertit I distant, amb qui no 
s’havia dirigit la paraula, fet que expli
cava per la seva intel-lectualitat.

Rafael Àlvarez, més proper a Amat- 
Piniella per la seva condicio d’interes- 
sat en la literatura, coneixia l’ús que 
determinate deportats feien del paper 
del sac de ciment que anava més 
enllá de l’aillament térmic. Ell mateix 
ho havia fet, però a diferéncia d ’Amat 
- Piniella, no coservava al damunt les 
notes que havia près. Les va amagar 
a la tarima d’una barraca a Ternberg 
tot esperant recuperar-les. Malaura- 
dament, quan hi va tornar passate 
quaranta anys, no quedava res. 
També refereix que Amat- Piniella mai 
va participar de les vetllades literàries 
que s’havien célébrât ni de les activi- 
tats lüdiques de tipus cultural que 
s’organitzaven en el destacament.
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JOAQUIN AMAT-PINIELLA
Q Casino deis Senyors 
o Monreso
Francese Villegas

EL CASINO DELS SENYORS
La primera edició del Ilibre d’Amat i Piniella (11,5x16 cm), El Casino deis Senyors, 
fou publicada el novembre de 1956 sent el número 24 del catáleg de la Nova 
CoMecció Lletres d’Albertí. Segons la propaganda de la època, aquesta sèrie de 
Ilibres eren “una antologia incomparable de la novel-la d’avui”. La portada, repor- 
du'ínt una escena de café de senyors, fou elaborada pel dibuixant Cese. A la con
traportada, una fotografia de fautor amb la dada del seu naixement a Manresa i l’a- 
notació, “és la primera novela que publica”. El preu del Ilibre era de 20 pessetes.

L’autor, inicia aquesta obra, amb el capítol El mat! on, explica al-legoricament, 
que quinze anys després de mort, és el temps de la seva llunyania, el personatge 
protagonista decideix retornar a un Hoc entranyable per eli, on havia estât con- 
serge: el Casino dels senyors de la seva ciutat. Així, un matí en plena canícula 
estival quan, fa més bo d’anar per aquests móns de Déu.... torna fantasmagóri- 
cament, a la terrassa del Casino, amb la senzilla missió d’observar allò que passa, 
amb curiositat, tafaneria i diversió com a component bàsics d’un aiguabarreig de 
sentiments..

El conjunt de l’obra és una descripció dels personatges de la ciutat a través de 
vivèneies en el Casino, recordant l’abans i, a voltes, comparant-lo amb el present, 
quinze anys més tard. El primer moment de la seva arribada, el fantasma mira al 
carrer i, fa queixa de la poca gent que hi circula, esmenta eis camions de la nete- 
ja que recorrien les vies pùbliques pel matí, anunciats pel vigorós toc de cometa 
dels escombriaires. Mirant i tornant a mirar, a dins i a fora, aquell matí, troba pocs 
canvis en l’edifici, segurament, diu, per la manca en que están les obres. A l’ob- 
servar les parets però, les troba de color crema quan, quinze anys abans, eren de 
color blanc. Amparant-se amb la seva condiciò de fantasma, observa les dones 
de la neteja. La Roser, la veu molt envellida i l’altra, molt jove, naturalment, no la 
coneix. Per no molestar-les mentre frequent, decideix no pujar l’escala interior de 
marbre que conduia a les sales de la planta superior i es passeja per les 
dependéncies de l’esquerra de l’edifici on hi ha, diu, la barberia i el guarda-roba 
del que, vint anys enrere, se n’ocupava l’Antoni Duranella. En deschu la feina que 
consistía en penjar i despenjar els abrios deis senyors, que coneixia de memòria, 
i a l’estiu, els capells de palla damunt la postada numerada.

Finalment, decideix pujar a la planta superior per retrobar-se amb el gran salò 
de testes on els manresans notables anaven a bailar. Descriu també les cortines 
de vellut granat que separaven el hall de la saleta de descans on, les butaques 
nafrades pel pas dels anys, continuaven resistint Mira el petit escenari que enca
ra conserva les mateixes bombetes i la pois d’anys enrere. A la saleta de joc, hi 
troba encara les mateixes tauletes amb el seu drap verd al centre i alguns taulers 
d’escacs i les caixes de les fitxes, tot igual. Els cadirals de vimets i l’ambient, diu 
que encara feien la mateixa olor de fum de tabac....

Quan obra una finestra veu el jardí. Una gran catifa verda amb arbres d’infinita 
gamma de verds i, al centre, la cimentada pista de tennis, escenari deis partits 
entre la joventut de la classe alta manresana, entrenats, llavors, per en Moll.

EL CASINO DELS SENYORS

Portada de la primera edició del Ilibre El 
Casino deis Senyors, il lustrada per Cese 
(Francesc Vila i Rufas (Barcelona 1927)

UNA ÉPOCA DE CASINOS
A finals del segle XIX, proliferaren els 

casinos a Manresa. N’hi havia tants 
com capelletes de gent, característica 
molt propia deis manresans que, cada 
lider, vol tenir el seu grup o entitat. El 
1889 tenim noticia que volien ser lega- 
litzats els casinos anomenats La 
Goma i L’Estufa. També existien per 
aquell temps, el Siglo XIX i el Casino 
de Ceres.

A tombant de segle i inicis del segle 
XX tindran el Porvenir del siglo XX, 
hereu del modérât El Porvenir Man- 
resano que, havia estât fundat el 1887. 
A la plaça del Pedregar, des de 1888, 
hi havia el Centro de la Union 
Industrial y Comercial. Per a l’entrete- 
niment de les families, fou fundat el 
1879, al carrer de la Mel, el Centre 
Artesá. I des de 1867, existia també al 
carrer d ’Amigant, el Casino del
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Comercio que més tard va traslladar- 
se al primer pis del Conservatori.

El 17 d’abril de 1906, es convocá 
assemblea de socis del Casino del 
Comercio que presidia Valenti Prat i 
Buguñá, propietari rural de Fais i 
Artés, per decidir la constitució d’una 
societat anònima amb capital aportat 
mitjantçant mil accions de 250 pesse- 
tes de valor nominal que s’anomenaria 
Casino de Manresa i que tenia com a 
primera finalitat, la compra de 86.000 
pams del terreny anomenat el jardí, 
que alguns també coneixien com, el 
criadero, situât al passeig de Pere III, 
de Manresa. N’era propietari, lldefons 
Casanova.

□’aquesta manera, s’originà el que 
seria el darrer gran local d’esbarjo 
deis senyors manresans. Edifici, avui, 
encara conegut pel nom del Casino. 
La signatura de la compra-venta es 
feu el dia 17 de maig de 1906. L’edifici 
fou encomanat al projecte de l’arqui- 
tecte Oms, deixeble i coMaborador de 
Domènech i Muntanerdel quai és nota 
la seva influència en el disseny de l’e- 
difici que presenta la seva planta 
paraMelament al llarg del Passeig, 
amb un eix de simetria perpendicular 
que divideix l’edifici en dues parts gai- 
rebé idèntiques. El projecte tenia una 
planta baixa i una d’alta, noble, amb 
gran terrassa mirant sobre el Passeig. 
L’obra era previst fer-la de maçoneria 
ordinària de totxo i la coberta, plana o 
de teula. La pedra natural del pais, 
s’utilitzaria en la façana, finestrals i 
balconada aixi corn en les escales.

L’ùnica part del projecte que es va 
realitzar de corn era previst inicialment 
fou la sala de la planta principal que 
conserva encara l’estil que es volia 
donar a tot el conjunt de l’edifici. La 
construcció la feren eis paletes 
Cristôfol Botinas Lluvià i Joan Tarrats 
Comaposada després d’obtenir-ne la 
subhasta el 15 de maig de 1907.

Encara, el juny de 1907, la societat 
del Casino de Manresa, va comprar a 
Sebastià Tapias Belga, altres seixan- 
ta-vuit mil pams de terreny per ampliar 
la zona de jardi, en la cantonada dels 
carrers Casanova, Saclosa i Garrió. La

El Casino de Manresa vist per l’artista manresà, Josep Vila Glosas

torre que es feu construir Sebastià Tapias, lindant a aquest terreny, comprada 
posteriorment per la familia Lluvià, es altra dels edificis importants del modernis
me manresà en el quai avui resta ubicat la seu del CoMegi d ’Arquitectes.

El juliol de 1909 començà el trasllat de pertenençes del Casino del Comercio al 
Casino de Manresa que, finalment, per la festa major de 1910, fou inaugurât amb 
un fastuós ball de societat. La gran sala havia estât decorada per l’artista 
Francese Cuixart.

A la planta principal s’hi pujava per dues escales exteriors, quedà destinada a 
saló de bail, sales d’estar, sala de jocs i biblioteca. La planta baixa, a sales per a 
la practica de l’esgrima, la gimnástica i el billar. També hi havia uns porxos per a 
l’aparcament de vehicles. En el projecte inicial no hi figurava l’entresol que s’hi va 
afegir més tard per instal-lar-hi un bar i altres serveis.

EL GRAN CASINO DE MANRESA. UN PROJECTE EMBLEMÀTIC
La construcció de l’edifici del Gran Casino de Manresa, projecte de l’any 1906 

de l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa (1863-1914), es avui un dels millors conjunts 
arquitectônics modernistes de la ciutat. Malgrat aixô, passate tants anys i quan 
suara s’acaba d’inaugurar corn a biblioteca municipal, sala d’exposicions i local 
d’utilitat cultural, resta encara inacabat segons la idea d’Ignasi Oms. Les darreres 
actuacions fetes a l’edifici, han propiciat algunes restauracions en el conjunt ori
ginal i també l’afegit de noves modificacions adaptadas a la seva nova fundó.

Pel tipus d’activitats elitistes, i per ser un local ùnicament réservât als seus socis, 
aquesta entitat era coneguda a la ciutat corn el “Casino dels Senyors”. A mitjans 
segle, van començar a minvar-li eIs socis. Aquest fet va comportar una major 
obertura de l’entitat a la societat manresana. A inicis dels anys 70, amb la desa- 
parició de la societat que gestionava l’edifici, va perillar la conservació del monu
ment dins una operació especulativa. Es va desplegar una campanya ciutadana 
en favor de la conservació del conjunt modernista que, el 1980, aconsegui la 
declaració de Monument Histórico-Artistic d’interés Provincial i més tard, fou 
inclòs al catàleg de Protecció del Patrimoni-Arquitectònic i Ambientai de Manresa. 
El posterior acord de compra pel municipi, ha propiciat la reutilització del conjunt 
per a ùs cultural pùblic.

FUNCIONAMENT DEL CASINO DE MANRESA
Els promoters del Casino de Manresa, deserters del Casino del Comercio, 

havien gestat el nou edifici, degut a que en el del Comercio, s’havia relaxat la nor
mativa en la selecciô d’entrada, fet que permetia tenir-hi socis que no pertanyien 
al mateix nivel social.

L’objectiu dels promoters del nou Casino era, a més de tenir un local de Heure 
adéquat a la seva posició, propagar als conciutadans, des de la seva perspecti-
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va de mentalitat burgesa tradicional, coneixements científics, literaris i artístics, 
albora que esbargiment propi d’una societat culta. El 1912 el Casino de Manresa 
tenia 396 socis que pagaven 36 pessetes anuals. El mateix any però, s’augmentà 
la quota a 60 pessetes.

El primer empleat, conserge i responsable de les instal-lacions del Casino de 
Manresa fou en Marià Obradors i Figueras, cafeter durant molts anys, del Casino 
Artesà. A partir de 1912, el serve! de bar anà a càrrec de Pere Mas i Mayà, pro- 
pietari, primer de la Cervecería de la Muralla del Carme i, a partir de 1911, del Café 
Mundial erigit al passeig.

EIs primers estatuts es redactaren el 1906 però, quatre anys més tard, fou neces
sari elaborà un reglament de règim intern degut als canvis socials produits en tant 
poc de temps. Aquest, deixen ben ciar que “solament eis socis propietaris-accio- 
nistes tenen dret a ser elegibles i electors en els càrrecs de la junta de govern I a 
tenir veu I vot a les juntes generals”. L’article 10 del reglament diu que “la qualltat 
de soci no dona cap dret als béns del Casino de Manresa” ja que la poropietat 
moble e immoble era únicament de la societat anònima constituient.

Per entrar de soci, calia comprar almenys una acciò i ser avaiat per tres socis i la 
sol-licitud era exposada deu dies al taulell d’anuncis abans del vist-i-piau de la junta.

Una de les activitats més rellevants del Casino de Manresa, eren els balls de 
gala per la festa major, on les joves debutants de les families benestants, vestien 
de llarg i eren introduïdes aixi, pomposament, en la societat manresana. En altres 
ocasione, vuit o deu l’any, corn per la capvuitada, les revetlles o per carnaval, s’hi 
feien també altres balls. Els membres de la comissiò de testes, tenien l’obligaciô 
de treure a ballar a les noies solteree. Aqüestes s’asseien a les cadires de la pri
mera fila de la pista i al seu darrera, s’hi posaven les mares o tietes, per fer de 
carabina en cas que algún noi, que no els agradés, demanés a la noia per ballar.

Diverses i variades foren les veus critiques que atacaren sovint els privilegie d’a- 
quest sector de burgesos manresans que diariament es trobaven al Casino de 
Manresa. Fou especialment virulent el portaveu setmanal del diari liberal “El 
Demócrata” (1912-1919). Aquesta publicaciò, referint-se al Casino, deia burlata 
que era l’àlies “fábrica de senyors”. Un editorial del seu director Josep Soler 
Agustench el 1916 escribía “A Manresa encara hi ha qui creu que per ser senyor 
s’ha d ’anar a la fábrica del Passeig de Pere III a alternar amb la gent que al “de” 
del cognom uneix la Immoralità! de la seva vida de cràpula...”

Malgrat que el joc era una activitat habituai dels socis, el Casino de Manresa no 
en fou mai un Hoc destacat. Els jugadors més enganxats preferien anar-se’n a fora

de la ciutat o en timbes particulars, 
cercant una major diseredò. La res- 
tricciò imposada per la dictadura de 
Primo de Rivera va estroncar però, el 
projecte d’instal-lar-hi taules de rule
ta.

Al juliol de 1936 el Comité Revolu
cionan de Manresa, va instal-lar el seu 
quarter general al Casino dels 
Senyors. Acabada la guerra, s’hi allot- 
jaren alguns soldats nacionals de la 
caserna fins que, el 1940, l’edific 
retorné a mans dels antics propieta- 
ris, sent el nou primer president en 
aquesta darrera etapa, l’industrial 
Josep Alter Alavedra.
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Façana del projecte modernista del Casino de Manresa segons l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa (arxiu Villegas)
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Des de temps relativament remets,
I’antiheroi ha estât un arquetipus litera
ri mític. Don Quixot és una parodia de 
l’heroi clàssic, com Madame Bovary ho 
és de l’heroì'na decimonónica; i, en un 
altre vessant, la novel-la picaresca ens 
forneix, amb personatges com Lázaro 
de Termes, un bon repertori de prota
gonistes que no actúen moguts per 
l’heroisme ni l’altruisme, sinó pel propi 
benefici personal, ni que sigui a costa 
dels altres. Per descomptat, molts dels 
millers humoristes han créât, amb mati- 
sos diversos, excelsos paròdies d’he- 
rois: Voltaire amb Càndid, Dickens 
amb el club Picwick, Sterne amb 
Tristram Shandy o Mark Twain amb 
Torn Sav /̂yer i Huckleberry Finn en són 
exemples IMustres. El cinema, que de 
vegades sembla que hagi substituït la 
literatura pel que fa a la creació de 
mites -i, dones, d’herois-, ha créât 
alhora eis arquetipus desmitificadors 
del cinema cómic: des del Chaplin de 
La quimera de /’or fi ns al professor gui- 
llat de Jerry Lewis, sense oblidar l’eter
na caricatura de si mateix que sempre compon Woody Allen -que en eIs seus pri
mers films es reia obertament de l’èpica moderna: el cas més ciar és el de Love 
and death, titulat aquí La última noche de Boris Grushenko i que constituía en 
bona part una paródia de Guerra i pau. I és que en tota desmitificació hi ha sem
pre ironia, més o menys explícita o caricaturesca segons els casos.

Hi ha també, però, un altre tipus d’antiheroi, propi, de manera més específica, 
d’algunes noveMes del segle XX: el personatge desencisat, apàtic, turmentat, que 
tal vegada tingui el seu precedent en l’admirable Bartleby de Herman Melville 
-aquell que contesta a tot “preferirla no fer-ho’’-1 els arquetipus més coneguts en 
l’estranger d’Albert Camus o el Hop estepari de Herman Hesse. Si l’antiheroi de la 
novel-la picaresca i el de la paròdica acostumen a desprendre una simpatia I una 
capacitat de decisió que gairebé sempre acaben per conduir-los al triomf, el d’a- 
quest tipus de novel-la de caire existencial i turmentat està condemnat a un fracàs 
que ell mateix ja avança amb la seva actitud, o que, fins i tot, sembla que busqui.

Recentment han aparegut en català dues novel-les els protagonistes de les 
quais semblen respondre, respectivament, a cadascun d’aquests dos models 
antiheroics: l’una és un clàssic menor i inacabat. Confessions de Félix Krull de 
Thomas Mann, que ha traduit Jordi Llovet i que s’inschu en la tradició de la pica
resca; l’altra és Mala vida de Marc Romera, una obra actual d’un autor català jove

Els respectables cavaliers del club 
Picwick són, de fet, caricaturescos  
antiherois.
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que caldria situar més aviat entre les novel-les de caire existencial protagonitza- 
des per perdedors vocacionals. Val a dir, però, que, curiosament, entre les obres 
pretendes del protagonista de Mala vida hi ha Confessions de Félix Krull, que lle- 
geix amb veritable deler. I, malgrat tot, l’actitud del personatge de Maro Romera 
és prou diferent de la del de Thomas Mann: H, tal i com I’autor I’anomena, se sent 
una mena d’espectador apatie del món: “Pensa que tot el que ha estât passant a 
la seva vida no és gens important, no pels fets en si sinó perqué res no l’ha afec- 
tat realment ni res li ha succei't del tot. Si més no, no li ha acabat de succeir res, a 
ell, directement, sinó que ell era allá on succeïen coses i n’esdevenia espectador 
0 actor secundan o alguna cosa d’aquestes que passen i vénen i se’n van. (...) 
Perqué fins aquell moment, pensa, ell ha anat passant per la vida com per casua- 
litat, sense trepitjar realment el terra o les coses que succeïen. Ha viscut les coses 
com si les contemplés de lluny, encara que li estiguessin passant a eli, i només 
s’ha donat a una mena d’interiorisme decoratiu absolutament fais però absoluta- 
ment plaent que li convertia tots els seus vint-i-cinc anys en una mena de somni. 
Pensa que res no li ha estât véritablement viscut ni pie si no li ha estât interior, i 
que les coses realment importants per eli mai no les pot compartir perqué no 
existeixen, perqué tot allò que no s’exterioritza no existeix, no és” (pàg. 25). Ben 
al contrari, i enfront d’aquesta apatia de l’espectador constant, Félix Krull és, en 
el seu camp, un home d’acció, algù que va grimpant a la societat per tal d ’asso- 
lir l’éxit.

De fet, H no voldria que li passés res: la sola perspectiva d’haver d’anar al perru- 
quer o al dentista el trasbalsa, perqué li trenca uns hàbits que consisteixen a fer 
veure que treballa en una oficina ais matins i a llegir, escoltar música, sortir sol o 
amb algún amie i, sobretot, estar-se sense fer gairebé res, sumit en la contem- 
plació i la reflexió. Malgrat tot, els tres dies en qué transcorre la novel-la la seva 
vida es veu agitada per esdeveniments que tenen a veure amb el sexe o amb la 
mort, segons eis casos. Amb un desenllaç impactant. Mala vida té les seves arrels 
en L’estrangerd’Aided Camus o en la cançô L’home estàtic de Pau Riba, aixi corn 
en l’observaciô d’una certa tipologia juvenil -ja una mica crescudeta- de la clas
se mitjana, sense problèmes econòmics i amb certes inquietuds culturáis però, 
alhora, d’una profunda apatia vital, elevada a la novel-la a categoria filosòfica.

En canvi, el Félix Krull de Thomas Mann, que tan simpàtic li resulta a H, busca el 
benestar social i, sense massa escrùpois, fa el que pot per assolir-lo. Si l’ideal d’H 
és la inacció, el de Krull és la vida mundana. Per això en un moment donat afirma, 
home d’acció com és: “Es limitaven a fruir, i el goig és un estât passiu, en el qual 
no trobarà mai satisfacció aquell que creu haver nascut per actuar i acomplir-se 
en el món d’una manera singular” (pàg. 207). Fascinat per la possibilitat de l’in- 
tercanvi, podrá dur-la a terme en fer-se passar per un jove aristócrata a qui els 
seus pares voien fer donar la volta al món per tal que s’oblidi d’una noia de qui 
s’ha enamorat-i amb la qual s’estarà tranquil-lament mentre Krull, de comù acord, 
el suplanta. Krull coneixerà diferents estaments socials -de cambrer a fais aristó
crata-, es farà passar per epiléptic per Iliurar-se del serve! militar i s’entregarà a 
les aventures amoroses que li sortiran al pas amb una irreprimible vocació de 
seductor. Igual que H, no pretén canviar res en la societat, però, al contrari que 
eli, vol fer d’actor i no d’espectador, amb un gust innat, a més, pel fingiment. Félix 
Krull i H tenen cadascun la seva manera de viure a costa del propi entorn: l’un a

través de l’engany i la suplantació, l’al- 
tre de l’apatia i la indiferéncia. Tots dos 
menyspreen les normes d’una societat 
que, de fet, no rebutgen o no es plan- 
tegen de canviar. Lluny de qualsevol 
idéalisme, en conformen la cara més 
sarcàstica. Antiherois, en tot cas, 
d’uns temps sense herois, acaben, 
paradoxalment, per resultar possibles 
models de tants altres personatges 
apàtics -en el cas d’H- o grimpadors 
-en el cas de Félix Krull. Si Krull ja 
anuncia l’esfondrament de tot ideal, H 
el confirma plenament; i, si bé és cert 
que l’un i l’altre poden resultar antipà- 
tics o fins i tot desagradables, haurem 
de reco-néixer que cadascun confor
ma un retrat social: Krull, el del fin-du- 
sièole d’ara fa cent anys i escaig, i H el 
d’una certa joventut d ’ara mateix. Com 
deia J.-K. Huysmans a l’espléndida 
novel-la À rebours -traduïda en catalá 
per A contrapèl-, tots els finals -i, afe- 
gim-hi, els principis- de segle s’as- 
semblen. Els seus antiherois, en molts 
aspectos, també.

Marc Romera, Mala vida. Angle edicions, 
Barcelona/Manresa, 2002.

Thomas Mann, Confessions de Félix 
Krull. Traducció de Jordi Llovet. Proa, 
Barcelona, 2003.
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El 26 de setembre, a dos quarts de vuit del vespre, a l’àmbit cultural del Corte 
Inglés, Marcel Ayats, Josep Gerona, Esteban Martínez, Quilo Martínez, Francese 
Reina i Josep María Ripoll, presentaren el darrer número de les plaquettes de 
Versália i avançaren el contingut del seu proper Iliurament poétic. Tots ells llegi- 
ren poemes propis i d’altres i Frederic Miralda acompanyá la vetllada amb breus 
peces de John Mayer.

Papers de Versália és una aventura que té tres anys d’existéncia i ja ha estât 
capaç de fer possible el publicar 5 plaquettes, tal i com les anomena el grup. La 
primera - dévorât: l ’inefable el va temptar- és una recopilació de les subjectivi- 
tats poétiques que cadascù dels autors té front la poesia i Nativitat Ayala s’ocu- 
pa de la iMustracié de la portada. A la segona plaquette - estic de pas: em plau 
l ’efimer- un dels objectius defensats a la introduccié que inaugura la coMeccié, 
evitar l’homogeneïtat i el relativisme mal entés, s’assoleix plenament. En aques
ta segona publicacié es prefereix plasmar una poesia més Iliure i ecléctica que 
en l’anterior número i de la seva portada s’encarrega Alfons Borrell. A la tercera 
-la pedra s ’ha fet alta -, dedicada a la ciutat, és on s’introdueix una més estreta 
relacié amb el mon de la plàstica, ja que, més enllà de la portada, aquesta vega
da d’en Pep Sallés, apareixen fotografíes d ’en Josep Gerona. La quarta -siguis 
la pura impuresa- està dedicada a l’erotisme, amb una iMustracié d ’en Ramiro 
Fernández per a la portada. Aquí intervenen més artistes plàstics: Jorge Gay, 
Nativitat Ayala, Josep Gerona, Josep Moreno i Jerónimo Prieto. La cinquena - 
serás record de tu matelx- té com a protagonistes temàtics les rememoracions, 
els referents mítics i les déries personals de cada poeta. En aquesta darrera 
aventura, plásticament, els acompanyen l’lsidre Maniis i en Rodrigo Martínez.

Aquest grup literari, des d ’un principi, va pensar les plaquettes, no com uns 
mers suports on plasmar les seves obres, sino com a elements que, mitjançant 
una acurada edició, assolissin la categoria d ’objectes poétics. Uns objectes 
caracteritzats per una bella sobrietat, a la qual queden adscrits tots els iMustra- 
dors que han coMaborat.

Estem davant d ’un grup de poetes sense adscripció a cap ‘isme’, tot el con
trari, plaquettes de Versália és una proposta farcida de diversitat, complexitat i 
aglutinadora de tendéncies modals i lingüístiques molts diferents que, a més, 
està oberta sempre a tots aquells que es sensibilitzen pel fer poétic, aquells que 
volen compartir la fascinació de l ’Instant com si fos etern. Un grup poliédric i pie 
de calidoscépiques estétiques, algunes cistercenques, minimalistes, altres, fins 
i tot, almodovianes, però totes auténtiques i honestes.

La lectura poética en aquesta vetllada al Corte Inglés ha estât una prova de la 
salut i vigor creatius d’aquest grup que defensa quelcom difícil de mantenir avui 
dia: cohesió, coheréncia i fidelitat a un projecte. Que no necessita de ruptures, 
ni d’originalitats fáciis, ja que es sent bé dins un format clàssic, a la vegada que 
practica una poética moderna i d ’avantguarda. ^
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Recopiloció Lluís Subirana
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■libreria sabadeii
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El tercer volum de la Biblioteca d ’Estudis Creualtencs (Juny 2003), présentât 
dins dels actes de la Festa Major de la Creo Alta, porta per titol La Creu Alta 
esportiva. Crònica història. El seu autor, el creualtenc Manel Camps I Bósser és 
llicenciat en Periodisme i en Publicitat i Relacione Públiques per la UAB. Aquesta 
monografia recull els esdeveniments més importants de la vinculació dels 
creualtencs amb l’esport, ja sigui com a promotore o com a protagonistes, 
alguns d ’ells molt destácate. Les activitats iniciades en el camp del Centre 
d ’Esports Sabadell, la popular “velia Creu Alta” ; els dos velòdroms que va tenir 
el barri, un dels quais va ser el millor d ’Espanya en el seu moment; la Unió 
Ciclista Sabadell; la Joventut Atlètica Pensament; el Club de Fútbol Creu Alta i 
l’Espanya Club de Fútbol; les vetllades de boxa al Casinet; la pista del Cervantes 
i l’handbol; el bàsquet i els escacs, són alguns dels fets que recull aquesta inté
ressant crònica histórica i esportiva.

“Penso que Francese Trabai i aquella Colla de Sabadell van ser un deis luxes 
més cosmopolites que hem tingut en aquest últim segle. Llástima que el país no 
hagi estât a l’alçada.” Així s’expressa Quim Monzó en el próleg de Contes, argu
ments i estirabots de Francese Trabai, el darrer Iliurament de la Fundació La 
Mirada (Abril 2003), en una edició a cura de Miquel Bach. Es tracta d ’un recull 
de contes la majoria dels quais van ser publicats a diversos diaris i revistes 
durant aproximadament els vint anys que van de la Dictadura de Primo de 
Rivera, la República i la Guerra Civil fins a l’exili a Roissy i a Santiago de Xile.

El cinquè Iliurament de les plaquettes de Papers de Versàlia (Primavera 2003) 
porta per titol Serás record de tu mateix. Els autors inclosos en aquest darrer 
número dedicat a la memòria de Josep Fernández "Tàtum” són\ Marc Masdeu, 
Marcel Ayats, Quilo Martinez, Josep Maria Ripoll, Josep Gerona, Esteban 
Martínez, Francese Reina i Jei Noguerol. Manifesten que “de molt diverses 
maneres, en molt diferente estile, també en la poesia més hermética -o  encara 
més precisament en aquesta-, sempre hi ha en la creació d’un text un intent de 
reordenar, de refer el món segone la pròpia memòria i, dones, una voluntat, per 
molt diferida que sigui, de no accepter la versió prèvia dels fets.”

Dins la coMecció Balenguera, de l’Editohal Moli (Novembre 2002), Jordi 
Domènech ha publicat el recull poètic Amb sense que s’afegeix ais ja publicats 
Un poema en dez anacos (1974), En comptes de la revolució (1984), Història de 
l ’arquitectura (1995), Alba Pratalia (1995) i Vine, Venusvenécia, a l ’aigua (2001). 
Périt i Dissenyador Industrial de professió, aquest poeta sabadellenc creu que 
la traducció és molt important i ho fa del gallec/portuguès, de l’italià I dels dia
lectes italiane.

El periodista Dionisio Giménez, que va ser director de la revista Ca n’Oriac, ha 
publicat a Ediciones de la Tempestad (Juny 2003) un conjunt de relate aplegats 
sota el titol Canción triste de Palestina amb el denominador comò de la destruc- 
ció de la societat palestina immersa en un conflicte que, malauradament, no 
sembla que hi hagi manera de solucionar. L’autor dedica el Ilibre als infants, les 
principals victimes d’aquesta barbàrie sionista.
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Jordi Graells i Costa és llicenciat en geografia humana i traballa a 
l’Administració de la Generalität de Catalunya. Ha publicat diversos articles 
sobre tècniques de gestió i comunicació i darrerament es dedica a estudiar les 
tecnologies de la informació en l’àmbit de la prestado de servais, aixi com a 
divulgar el potencial que aporta internet a les persones i a les institucions. 
Internet útil per a tothom (Edicions UIB, Abril 2003) és un manual pràctic de 
coneixements bàsics perqué persones i institucions s’hi comuniquin. Aquest 
interessant treball va ser guardonat amb el IV Premi d’Assaig i Creacié sobre 
Tecnologies de la Informació Nadal Bâtie i Nicolau 2002.

L’expert en ternes econémics i bancaris, Josep Montañés Also, que procé
dant del Banc Exterior d ’Espanya es va incorporar al Banc de Sabadell, on va 
tenir importants càrrecs, i que va acabar la seva etapa professional al Banc 
Agrieoi i Comercial d ’Andorra, ha relatat en un Ilibre, a manera de memories, 
els 25 anys compresos entre 1963 i 1988 durant els quais va desenvolupar la 
seva tasca a la Divisié Internacional. Corn el mateix Montañés manifesta, a ben 
segur que la lectura d ’aquest Ilibre testimoni farà que molts clients, accionis- 
tes, defensors o propagadors anénims de BS s’identifiquin amb alguna de les 
situacions que l’autor, amb senzillesa, però també amb passié pel que va ser 
la seva feina, relata.

Dins la coMeccié Muntanya Encantada, d ’Edicions Cadi (Abril 2003), dedica
da als primers lectors, o sigui els infants, Txell Marti ha escrit el conte Les vacan
ces del sol amb iMustracions de Xavier Salomó. Com el titol ja suggereix, el sol 
és el protagonista de la narrado. Si tothom fa vacances ¿perqué ell no en pot 
fer? Dones senzillament perqué si el sol és font de vida i desapareix algù li ha de 
fer veure que sense ell el món seria ben diferent.

També dedicat al públic infantil, el prolific escriptor Josep Górriz ha publicat 
dos Ilibres mitjançant dues editorials diferents. L’un, també dins la coMecció 
Muntanya Encantada, d’Edicions Cadi, porta per titol El secret de l ’àvia, iMustrat 
per Toni Carbó, i es refereix a l’apahció d ’una àvia misteriosa que apareix en una 
reunió familiar i que desperta la cobdicia dels parents en parlar d ’un premi de 
loteria i d ’una mansió amb fantasma inciôs. L’altre Ilibre està éditât per 
Barcanova dins la seva coMecció Sopa de LIetres. Es titula Pinyons de maduixa 
i està iMustrat per Marta Balaguer. Aqui també es parla d ’un fantasma però que, 
en Hoc d’espantar la gent, es fa el divertit explicant acudits. Una bruixa presu
mida, un mag despistat i un ogre vegetarià són alguns dels personatges que 
Josep Górriz ens deschu amb la seva acostumada habilitât narrativa.

El que sap viure és feliç. Aixô és el que ens diu Enric Cladellas en el seu Ilibre 
El que sabe vivir es feliz. Pautas para un bienestar emocional, social y educati
vo, que Cedes Editorial ha publicat (Setembre 2003) dins la coMecció El que 
sabe. A més de treballar corn a psicôleg clinic i escolar en una consulta priva
da, Enric Cladellas combina les seves activitats assistencials i docents en dife
rents institucions de Catalunya i eschu articles cientifics en revistes especialit- 
zades. Aquest és el seu tercer Ilibre on ens ofereix pautes perqué, acabada la 
seva lectura, comencem a viure d’una manera més positiva, gratificant i joiosa.

■■
■

▼
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CARTES A UN POETA
Capitol
Moite Soler

Petare (Venezuela), 7-8-1992

Aquesta carta la tenia el Pere tanca- 
da I segellada per enviar-te-la, però eli 
no ho podrá ter, l’enviaré jo, la seva 
dona, perqué el Pere ja no hi es. El dia 
27 de julioi, a un quart de sis del mati 
va deixar d ’existir. Es trobava nnala- 
ment, I el vaig portar a la clinica, quan 
el baixaven del taxi acabava de morir. 
Penso que si eli desitjava enviar-vos 
aquesta la seva ùltima carta, haig de 
fer-ho jo.

La seva dona, trista i sola. Pepita.

(Aquesta es la nota de la dona que 
acompanya la carta de Pere Barcone, 
sense data)

Estimât amie:

□avant teu una mostra eloqCient dels meus anys perdute entrent el telen Fil gris, 
en troca, que fa set anys va passar per una llançadora, com abane havia passât 
per una máquina canillera i que jo vaig tenir el rampell de guardar com un record 
amarg d’hores de dol en el meu cor.

Ningú no ho sap com jo, les hores dilatades. Horés que semblaven de relent. 
Refractáries a la marxa positiva de rotació terrenal.

Em sentía inquiet, neguitós, a cada moment aiçava el cap per certificar que el 
rellotge de la fábrica no s’havia aturat. De vegades, fins i tot, havia arribat a sos- 
pitar que en Pons podia haver-lo retardât.

Cinc minuts me’n semblaven quinze. Un quart d’hora, una hora sencera. I si els 
matins se’m feien llargs, les tardes se’m feien eternes. Era per a mi, com un mar
tin de plom que oprimía la meva ánima, i rompila de angoixa i trasbals, tota la 
meva vida física i sensorial. Em sentía presoner sense entrelinear la salvado.

A través del sol que, de vegades, es filtrava per la finestra, de la Hum diürna, que 
també ens arribava per la Hum esmorteída de les bombetes de 40 w, que també, 
de vegades, ens permetien veure el nostre infortuni, vela dansar, suaument el pol- 
sim subtil de la “empesa”, que jo sabia que perjudicava els meus uHs i els meus 
pulmons, però, malgrat això, tenia que aguantar, del mati al vespre, un dia darre- 
ra l’altra, consumint-me, com el del meu costat s’havia consumit, igual que jo. 
Preveía que, els seixanta-cinc anys reglamentaris de la jubilació m’enxamparien 
allá dins, ni tant sois un miracle dels mes miraculosos podría treure’m abans.

Quaranta anys davant del teler, essent cada hora seixanta Hágrimes d’amargu- 
ra. Era per a mi, una visió dantesca, aclaparadora. Em passava el dia buscant la 
sortida d’un ceMa sense barrote.

El dilluns, “mi saco”, l’americana Huía biava, l’havia rentat. El mateix dia, per la 
tarda, estava nevada d’aquell polsim farinós que arribava a tot arreu, fins emboi- 
rar els meus pensaments i ofuscar la Hum de la meva esperança.

Donava voltes al teler, sense nécessitât, caminava d’una punta a l’altra del teler 
sense més motiu que el meu neguit. Agafava la llançadora sense saber qué fer 
amb ella i la tornava a deixar. Agafava el gallet fort, com si anés a tirar-lo fins a 
treure’l de la fulla o trencar-lo. De vegades el premia cap endins fins que no podia 
mes... Tot sense cap altre motiu que mitigar la meva inquietud, la meva desespe- 
raciò.

Preveía el meu desti, pareli al dels altres camarades que estaven acabant la 
seva vida al peu d’aquell canò de batalla, interminable, lenta I esgotadora, sem
pre amb pena I mai amb glòria, sense cap ideal per a no ferir la rauxa, la néces
sitât de la pròpia Identität d’un català a l’exili.

Mai no podré tornar a Sabadell.

Pere Balcells
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■lustració; Nati Ayala
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OFELIMÓS
1 - Lluís Clopés

Ana Fernández Alvarez

Amb aquest terme grec, ofelimós, 
atribuí de qualsevol cosa capag de 
satisfer una necessitai o un desig, es 
comenga una sèrie de Iliuraments 
piástics que tenen com a principal 
objectiu aconseguir el gaudi visual 
que tota obra artística produeix. Es fa, 
precisament, des d ’una publicació 
que porta ja molts anys espeoialitzant- 
se en la divulgado i l ’anàlisi de l ’art en 
totes les seves facetes.

A les mans teniu una obra d’en Lluís 
Clapés, un guaix sobre paper que 
porta pertítol ‘Natura’ i que servelx per 
a Inaugurar aquesta sèrie. La Imatge 
està tractada amb una densitat 
cromàtica i amb un gest de pinzell que 
denoten la formado que com a cera
mista té el seu autor. Són unes fruités 
de taca escultórica i on la totalitat de la 
Imatge juga amb dobles efectes 
visuals creats pel trap del dibulx I per 
la gamma cromàtica emprada. 
Observem com el joc dual, entre la 
negror de les branques i les páMIdes 
línies del fons, aconseguelx una pro- 
fundltat espacial que prescindeix de 
les ombres, però sense renunciar al 
volum.

Es tracta d’una obra sensual i táctil 
que dota la Imatge d’una gran ofellml- 
tat, convertint-se alxi en un délicat 
caramel per ais ulls. Clapés traballa el 
contrast, d’una banda empra la dell- 
cadesa i subtilitat Ideogràfica japone
sa i, d’una altra, afegelx la força matè
rica de la taca barroca. Dibuix i, a la 
vegada, caMigrafia.

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Telèfon 93 726 57 85

T O T  E N  M A R C S

Torres i Bages, 13 - Tel. 93 726 49 55 ■ 08201 SABADELL
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La Gioconda de Leonardo da Vinci és el quadre més famós a Occident i una de les 
obres d’art més conegudes al món. Quan es parla de la Gioconda o de la Mona Lisa 
tothom té la seva imatge present. La seva publicitat ha traspassat les barreres de 
qualsevoi expectativa dins el marketing més actual. Els publicista voldrien que la 
marca que representen o en la que están treballant arribés a tenir només una quarta 
part d’impacte en el públic. Aquesta obra ha traspassat la barrera del temps a l’igual 
que la més audaç previsió d’influéncia en el públic.

És per aquest motiu que ha estât utilitzada com a imatge de propaganda política. 
Ja el 1918 en la tarja de La Gioconda Kaiser i més tard com la Gioconda Stalin.

També s’ha fet servir en anuncis publicitaris motiu pel qual ha patit deformacions (se 
li ha arribat a posar bigoti) i descomposicions. Ha inspirât cançons. El terme “leonar- 
desc” s’ha vist inclòs en el llenguatge popular. I els artistes contemporanis Than fet 
servir com a inspiració i Than introduint en les seves pròpies obres. Es tracta, per tant, 
d’una creació sense parangó a la història, una obra que sobrepassa el pas del temps 
i que continua tan vigent corn fa ara 500 anys.

Leonardo da Vinci (Vinci, prop de Floréncia, 1452- Clos-Lucé, Amboise, 1519) va 
realitzar la Mona Lisa aproximadament entre 1503-1506,és ara el moment de celebrar 
el seu mig segle de vida, que no es poc. Está realitzada en oli sobre fusta i les seves 
dimensions son de 77x53 cm trobant-se en el Museé du Louvre a Paris.

El nom del quadre procedeix de Giorgio Vasari (1511-1574), pintor, arquitecto i biò- 
graf italià que es podria considerar com el primer historiador de l’art. Vasari va deixar 
escrit que la model era Madonna Lisa Gherhardini, sent Mona una contracció de 
madonna i d’aquí Mona Lisa. Lisa ostava casada amb Francesco del Giocondo, un 
comerciant fiorenti que va encarregar l’obra a Leonardo, és per aquest motiu que 
també se la coneix amb el nom de La Gioconda.

Da Vinci malgrat ser un encárrec, després de quatre anys de treball no va voler ven
dre la seva obra i va continuar amb ella fins i tot en la seva darrera residéncia a 
Franga.

La Gioconda pertany al Renaixement del segle XVI, al cinquecento. Aquest és un 
segle en el que la figura de Tèsser humá és el nudi principal deixant-se els paisatges 
com a fons emboirats, capvespres..., es a dir, sense que aquests puguin treure 
importáncia a Thome o la dona representats.

Lisa Gherardini va néixer el 1479, per tant, tenia 24 anys quan es va iniciar el retrat 
es presenta asseguda en una cadira amb el brag dret descansant en el recolga- 
bragos amb una posició del eos recte. La seva roba es discreta i no porta joies, tot 
això efectuat amb la intendo de que Tespectador no distregui la seva mirada en 
coses sense valor i centri tota Tatenció en la bellesa, en l’enigma i en l’ànima de la 
representada.

Els ulls i el somriure sén els protagonistes principals perqué són els encarregats de 
mantenir la mirada del públic. Són ells els que tenen tota la forga representativa. No 
es vol indicar només la bellesa física d’una dama, sino tota la seva riquesa interior que 
es basa en donar una gran sensació de tranquiTlitat, d’equilibri i, fins i tot, de felicitai 
La figura es presenta de front per no voler amagar res, ni sensualitat, ni Sensibilität ni 
sentiments. Tots están patents, tots es respiren, tots existeixen, d’aquí la grandiositat 
de la petita tela.

Per darrera de la composició triangu
lar de la figura existeix un altre pia, el 
paisatge. La natura que es planteja per 
darrera de La Gioconda no es definida 
però en contrast amb la tranquiTlitat que 
emana de la figura femenina, el paisat
ge està en continu moviment mitjangant 
rius, roques, boira, donant una sensació 
d’irrealitat que pot evocar el món surre
al. Per altra part, aquest tipus de paisat
ge era molt caracteristic de Leonardo 
amb el qual afegia un element romàntic 
a la seva obra, està tractat amb la tècni
ca inventada pel mateix artista del sfu
mato que consisteix en fondre la Hum i 
l’ombra en tons de color molt difusos, 
difumina els frets per a que els contorns 
no quedin ben definite.

La Gioconda ha sigut molt comentada 
i Texplicació del quadre ha tingut moites 
versions, entre altresì

•Explicació del somriure degut a una 
suposada afecció asmàtica de la model.

•Desig de pintar-la nua, basant-se en 
uns suposats esborranys realitzats per 
l’artista.

•La Dra.Lillian Schwarts assegura que 
Leonardo es va pintar ell mateix i recolza 
la seva teoria analitzant els frets facials 
de la cara de l’artista i de Mona Lisa

•S’ha dubtat del sexe del personatge 
représentât

Si ha provocat tants estudis i comenta- 
ris és, sens dubte, perqué es tracta 
d’una obra que atreu, que reclama Ta
tenció. Una obra que ha aconseguit que 
la seva comunicació traspassi els anys i 
els segles arribant a ser la sublimació 
formai i expressiva de Tart de Leonardo 
da Vinci mitjangant la representació 
d’una figura tendre, enigmática i fins i 
tot, inescrutable, no sens permet entrar 
en el seu pensament, allá on tots voldri- 
em arribar.

FELICITAIS, MONA LISA

9L
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ARTS________________
Txdl Miras f lb d b , 
la destresa de casir esculturas

Ana Fernández Alvarez

‘Hi ha vestits que capturen I’esperit’

Fotos Txell Miras i Ivan Caparros

TEIXITS SALVADOR
els teixits que tenen estil

Indùstria, 33 - Tel. 93 725 65 90 - 08202 Sabadell

Gropius, Giacometti, Bergman, Moholy-Nagy, Loos, Kawalerowicz... Vestir una 
pega de Txell Miras Abella (Sabadell, 1976) és recobrir-se de tots aquests refe
rents plàstics, fer-ho, a més, sense esnobisme I si amb la simplicitat que emana 
d’una autèntica dissenyadora. Autenticitat provada per la seva trajectòria 
académica i professional: lllcenciada en Belles Arts a la Universität de 
Barcelona: Màster en Disseny de Moda a la Domus Academy, de Milà i un cicle 
formatlu de Grau Superior d ’Estilista de la Indumentàrla a l’Escola LIotja de 
Barcelona. Premiada a la X Muestra Nacional de Jóvenes Diseñadores de 
Murcia Joven 2001; primer premi al concurs Insideouting, de I’Escola Domus 
Academy, el 2001 ; finalista i desfilada al Gran Prix de Tokyo, el 2002 i invitada a 
la desfilada Gaudi Joves Dissenyadors, el 2003. Treballà, el 2001, i per encàrrec 
de Mirela Ruiz, per a Bad Habits, actualment ho fa per a Neil Barret, a Milà.

Més enllà de titulacions i de premis, prova indiscutible de la seva vàlua, allé 
que resulta més lloable és el seu profund coneixement de l’oficl: Txell no pinta 
‘figurins’, ella esculpeix robes que coneix en profunditat, sap tractar-les I, el que 
és més important, sap cosir-les. No és una creadora de paper i de llapis, ho és 
de fil I d ’agulla, perqué sap relacionar fibres, botons, teles i sap de les seves tex
tures, calada i qualitats. Quants dissenyadors ‘fhasion’ passarien la prova de fer 
un trau o cosir una vora? Quants saben qué és la puntada de recobriment? Q 
què és una costura oberta? Quedaríem sorpresos I ens sobraríem dits de la má 
a l’hora de contar-los.

A la seva moda hl ha preséncles i 
influéncies culturáis molt riques, 
també hl ha ética, la seva barrera des
filada al Gaudi Jove n’és una prova, 
un homenatge explicit al film de 
Bergman Persona, on el terme dualitat 
n’és el principal protagonista i ho és 
amb un valor moral molt ampli. Txell 
Miras no sembla prétendre vestir les 
dones o, com a minim, resulta evident 
que defuig la feminitat com a diferén- 
cia de gènere a l’hora de crear linies o 
patrons. La seva roba està destinada 
a cobrir el eos de ‘persones’ que, per 
sobre de tot, experimenten i cerquen 
trobar una segona peli que les indlvl- 
dualltzi.

Els models que la Txell Miras ens 
proposa donen a qui els porta l’opor- 
tunitat de transformar-los i de fer-ne
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un doble o triple ús. Així, qui els 
adquireix pot perllongar l’acció crea
tiva i, d ’aquesta manera, el fet ó'in- 
ventar vestita no és solament prerro
gativa de qui dissenya, sino, com a 
diáleg, també de qui mostra interés 
per vestir-se amb aqüestes peces.

Les seves propostes són Iliures, 
atemperáis i gens convencionals, en 
elles no hi ha coll, cisa, baixos de 
mániga, escot, cintura. Tots els ele
ments de cada model són, indistinta- 
ment, susceptibles d’esdevenir ara 
màniga, ara cinturò o carnai de pan- 
taló, després top o, per qué no? 
bossa de mà. El seu idear! resulta 
molt dar: Vestir-se és un exercici 
Iòdio, adregat a gratificar la intel-li- 
géncia emocional de cadascù.

Formalment, les seves peces són 
propostes plástiques dinámiques i, 
per exemple, una de les seves faldi- 
lla/pantaló/davantal/camisa, per sor- 
prenent, és, en realitat, una obra 
escultórica móbil grácies a que ha 
estât pensada per a ser ‘portada’, 
‘passejada’ i ‘observada’. Per aixó, la 
desfilada de qualsevol deis seus dis- 
senys a la passareMa ens evoca 
obres com Forma única de moviment 
en l ’espai, de Boccioni, o ens recorda 
els esforgos cubistes de Braque, per 
la simpiieitat del seu tall i l’austehtat 
amb la qual manipula els colors. Ara 
bé, per sobre de tot, el que resulta 
més evident en els seus treballs és la 
impregnació d’un marcat expressio- 
nisme. Cadascuna de les seves pro
postes, en blanc o en negre, evo
quen la tendra melangia de La núvia 
del vent, de Kokoschka.

Ofici, intel-ligéncia, recursos cultu
ráis i una Sensibilität extremes són els 
ingredients fonamentals que configu
ren el talent d ’aquesta jove dissenya- 
dora. Darrera d ’un continu fer i desfer

Arxiu Gaudi

vores, de tallar, de cosir i descosir 
entreteles, hi ha moites hores d’estu- 
di técnic, de passió per l’Art i una 
curiositat enorme per totes les pul
sions artistiques actuals. Aixó es 
nota, ja es podia percebre a la 
coMecció que presenté a Múrela, en 
aquesta eren clarament évidents les 
subtils esquitxades de la gran litera
tura russa, estava Tolstoi, Gogol i 
també Dos-toievski, corn també evo- 
cacions a la dolga melangia de 
Doctor Zivago.

Txell és una jove molt lúcida i una 
dissenyadora honesta que aconse- 
gueix dotar la seva obra d ’una rara 
profunditat. Tal és així, que els seus 
vestits s’allunyen de la banalitat i de 
la frivolitat que envolta el món de la 
moda. _

CINEMA
Chariot i tiulot
perduts en lo modernitot

Feliu Viaplana

Aquest estiu s’han reestrenat a 
Barcelona les peMícules Modern 
Times (1935, Tiempos Modernos), de 
Charles Chaplin, i Playtime (1967), de 
Jacques Tati. Modern Times fou el 
primer film sonor de Chaplin amb el 
personatge de Chariot. Però encara 
que té alguns diélegs que justifiquen 
la denominació de sonor, conserva 
molt l’aparenga de film mut. Playtime 
és el quart film de Tati i el tercer amb 
el pesonatge de Mr.Hulot. En definiti
va, dos films de plenitud deis seus 
directors que se m’ha acudit que 
tenen una afinitat forga acusada. 
Intentaré explicar-me.

La semblanga deis personatges 
Chariot i Hulot va molt més lluny de la 
simple similitud en la sonoritat deis 
seus noms. Ambdós són personatges 
cómics, essencialment mims. Encara 
que Chaplin faci parlar per primera 
vegada Chariot a Modern Times, fins i 
tot canta una cangó en una escena, 
no traeix en absolut l’esséncia del per
sonatge. Monsieur Hulot, més que 
parlar, balbuceja ocasionalment algu
nas paraules quasi ininteMigibles. El 
mitjé d ’expressió d’ambdós prové, 
dones, del eos. El seu estil d’interpre- 
tació, però, és ben diferent. Chariot, 
sabem quan esté content, trist, afa- 
mat, enfadat o enamorat. En canvi, 
Hulot sempre es presenta amb el 
mateix estât d’énim, neutre. Posats a 
ser precisos, creo que la peculiar 
expressivitat de Tati esté més próxima 
al hiératisme de Buster Keaton que no 
pas a la efusivitat de Chaplin.

Ambdós tenen un físic, una imatge i 
una manera de vestir molt estrambó- 
tics que els fan ser simpétics a prime
ra vista. Chariot és un tipus baixet i 
prim, que vesteix sempre amb un ves- 
tit espallifat, bombi, bastó i unes enor-
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mes sabates. Hulot és un tipus alt, un 
pél corbat, que vesteix sempre gavar- 
dina beige, pantalons fins ais turmells, 
mijtons llampans, un petit barret, 
paraigües i pipa.

Chariot representa l’home de clase 
pobra en esséncia, de recursos irriso- 
ris, sense teina, sempre immers en la 
pobresa, que divaga pel mon anant 
de mal en pitjor, sense entendre ben 
bé mai el que passa, però sempre 
patint-ne les conseqüències. Però és 
un optimista acabat, ja pot tenir una 
gana espantosa i no tenir res per 
menjar que mai defalleix. Segurament 
cap altra cineasta ha descrit tan ima- 
ginativament i tantes vegades la fam 
com ho ha fet Chaplin. Potser la seva 
dificii infónda li permetia estar en una 
posició privilegiada pera descriare la 
fam d’una manera tan còmica i tan 
tràgica a la vegada. Té un cor enor
me, sempre té la voluntat d’ajudar als 
altres, però, per la seva falta de des- 
tresa, poques vegades ho aconse- 
gueix, i és quan es produeix el desas
tre. Chariot és un rebel orgullós de la 
seva classe i això li genera sovint pro
blèmes amb l’autohtat. Modem Times 
n’és un bon exemple, ja que va repe
tidas vegades a la garjola i mai per un 
motiu de pes.

Hulot representa un home de clase 
mitjana, sense problèmes econémics, 
però que té una mena de desconcert 
césmic que el fa estar sempre perdut 
en un món modem que no li permet 
encaixar. És educadissim i sempre 
està disposât a cooperar amb l’altra 
gent, encara que rarement ho acon- 
segueix, perqué la destresa no és el 
seu fort i és un hiperdespistat. Per 
exemple, a Playtime, vol ser amable 
amb un noia a qui si li ha enganxat un 
objecte en una paret i, quan intenta 
recuperar-lo, ho desmunta tot. Hulot 
no és gens rebel, és un coHaboracio- 
nista nat que vol passar pel món com 
de puntetes, desapercebut, però la 
seva biologia li ho impedeix i sempre 
acaba al bell mig de tots els desas
tres.

Tant Chariot corn Hulot són uns per- 
sonatges inadaptats, fet que transmet 
la defensa de la personalitat indivi

dual per sobre de la inmpersonalitat de la massa. Ambdós intenten encaixar en 
eis costume del món modem. Chariot per nécessitât, Hulot per educació, però 
tots dos fracassen i acaben el film igual de desconcertats que l’havien iniciat. El 
tema de l’enfrontament amb la modernitat, la tecnologia i les noves formes de 
vida de Modern Times conicideix, no només amb Playtime, sinó amb la de tots 
els films de Tati. Chariot converteix la producció en cadena en un constant dis- 
barat. Hulot converteix un edicifi ultramodern i ultraorganitzat en un laberint 
sense sortida.

Tant Chaplin corn Tati no només són uns cómics que ens fan hure amb les seus 
gags, sinó que inciten a la reflexiô. Per a Chaplin, l’humor és el mitjà que fa ser
vir per retreure la deshumanització, l’autoritarisme, la diferéncia de classes, el 
totalitarisme i la pobresa del món. Riem quan Chariot, a The Immigrant (1917, 
Chariot emigrante), dóna una puntada de peu al cul d’un guàrdia de duana, però 
el que fa reaiment és donar un cop a l’autohtat a favor de les classes pobres. 
També riem quan es menja una sabata a The Gold Rush (1925, La quimera del 
oro), però la escena és d’un patetisme exacerbât. Per a Tati, l’humor serveix per 
a difondre el seu desconcert vital davant d’un món permanentment i absurda- 
ment canviant. A Playtime, a l’escena de la fira, hi ha un stand que promociona 
una ultramoderna porta que no fa soroll en tancar-se. El seu venedor, però, quan 
està enfadat, no li serveix de res aquesta funció ja que que vol que es noti el seu 
empipament tançant la porta d’un cop fort.

Modem Times és una denùncia de corn la modernitat i l’obsessiô per la pro- 
ductivitat han deshumanitzat el món. Playtime és més una crítica que una denùn
cia de com la modernitat i la tecnologia mal entesa es converteix en un absurd i 
allunya les coses de la mida de l’home. Per a Chaplin, la modernitat és un cinta 
automàtica que va escopint peces on ningù pot perdre un instant i que fa embo- 
gir eIs homes. Per a Tati, la modernitat és un carrusel de fires que gira sobre si 
mateix, on la gent mai arriba enlloc. Per a Chaplin, les noves formes de vida no 
dexien un instant per a fer un cigarret. Per a Tati, eis prepotents edificis modems 
fan desaparéixer eis antics simbols de Paris; la torre Eiffel, el Sagrat Cor, etc.

En l’escena de Modem Times en qué Chariot està espérant que li donin l’induit, 
al costat de la dona del reverend, a tots dos els va fent sorolls la panxa. La utilit- 
zació dels sorolls corn a element cómic, que utilitza Chaplin a Modem Times per 
primera vegada, será present en tots els films de Tati i constituirá un tret carac- 
terístic. A Playtime mateix, n’hi ha infinitat d ’exemples; el repicar de les sabates 
sobre el marbre dels edificis, la cadira de peli que s’adapta al eos, etc. És en 
aquesta escena on segurament la simbiosi d’ambdós cinéastes és més evident.

Sense cap mena de dubte, Chaplin i Tati, al igual que Buster Keaton, Harold 
Lloyd i eis germans Marx, són dos dels grans noms del cinema cómic i una repo- 
sició deis seus films sempre és una bona pensada.

JO IERIA
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1953-2003: Mig segle de la tragèdia 

del cremallera de Montserrat
Pere Font i Grasa

Aquesta historia que us convido a 
llegir sorgeix a partir dels records 
d ’un noiet que en fer-se gran es 
converti en periodista. L’impacte 
d ’unes imatges actuaren directe
ment sobre la meva voluntat voca- 
cional que acabà per imposar-se. 
Ara, després de mIg segle, en inten
tar seguir les passes d ’uns docu
ments gràfics captats pel fotògraf 
de casaments: Josep Nicolás i 
Martinez, i de confirmar aspectos 
puntuáis de la pàgina viscuda, he 
topat amb la respectable diseredò 
de la familia del personatge i, per
qué no dir-ho, amb el silenci de tres 
diaris que no han volgut publicar la 
història. No tan sols no han gosat 
divulgar-ho, siné tampoemantenir la 
minima correspondéneia de corte
sia amb l’autor. La raé última de la 
“no impressié” del treball podria 
deure’s al fet de coincidir la posta 
en marxa del flamant nou cremalle
ra, amb el 50é. aniversari de la tra
gèdia. Enutjosa casualitat que en el 
conegut “oàsis catalán” hauria 
empipat les autoritats en el dolç 
moment de recuperar el modem 
cremallera i les instaMacions de 
Monistrol.

És obligat agrair a QUADERN que 
em permet! presentar el meu relat 
amb les dades obtingudes després 
de molts mesos d’intentar anar més 
enllà.

En ocasió de presentar la revista a 
la capital del Bages, s’ha considérât 
oportù reflectir aquesta història. 
També recuperem noms i cognoms 
dels pelegrins que un dia de Sant 
Jaume van perdre la vida o patiren 
ferides que marcaren total o parcial- 
ment el seu futur. Cal avisar al lector

LA VANGUARDIA
B A R C E L O N A  

D o o ta ^  ta» 4« jo io  dm E S P A Ñ O L A I  p i»
©o» t ©on uxttmm < U« Lxa • nw« n.iu atMCTM i m  m  cauhiocu

E L  A C C ID E N T E  D E A Y E R  
EN M O N T S E R R A T

Portada de La Vanguardia del 26 de juliol 
del 1953 on es poden veure imatges de 
l’accident sense cap referèneia de l’autor. 
Tot apunta que el fotògraf de bodes, 
Josep Nicolás i Martinez, que viatjava en 
un deis combois, va ser el primer en cap
tar el testimoni gràfic de la tragèdia.
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que la relació onomástica és copiada literalment dels diahs de l’època, 
havent-se respectât el noms i cognoms tot i admetent que possiblement hi 
hagi errors en origen que ara, després de mig segle, se’ns fa difícil detectar. 
Més encara: Es dona la circumstància que el gruix de pelegrins eren de 
Manresa i rodalia, corn també de Terrassa I Sabadell. Recordern que era fes- 
tiu I que a les abundants fàbhques téxtils la tradicié era fer eis deu dies de 
vacances anuals (si, només deu dies i en alguns casos només una setmana) 
entre la testa franquista del “ 18 de julio” i la del patró d ’Espanya : “Santiago 
Apostel”, que era el 25 de juliol, de tal manera que sempre solien allargar-se 
les vacances en coincidir un pont i/o afegir-hi la festa major, com era el cas de 
les capitals vallesanes (per Sant Pere a Terrassa -d ia  29— o Sant Félix a 
Sabadell, aleshores el 2 d ’agost).

El fotôgraf que va saltar del tren
Els diahs del diumenge 26 de juliol de 1953, ara fa mig segle, es feien ressô 

del trágic accident del dia abans a Montserrat. Les imatges publicadas a les 
portadas mostraven els combois dels cremallera encastats. Fusta I ferro fume- 
jant en un munt de ferralla en que de cop i volta s’havien convertit la majoria 
deis trenets de vapor que tan bon serve! oferien ais pelegrins catalans des de 
la seva inauguració el 6 d’octubre de 1892. Els titulars dels rotatius barcelo- 
nins eren concloents: En Montserrat chocan varios cremalleras, resultando 
siete muertos y unos doscientos heridos y  lesionados (...) La catástrofe fue 
debida a la rotura de los frenos de un convoy, que se precipitó sobre los que 
les seguían, arrollándolos. Finalment foren 8 morts, 16 ferits greus i 106 ferits 
Ileus.. No cal dir que la rápida mobilització deis monjes, deis excursionistes i 
deis pelegrins, feu possible les primeres evacuacions a l’infermeria situada al 
costat del monestir. Posteriorment es feren trasllats ais centres hospitalaris 
manresans de San José i San Andrés.

Amb els anys tot plegat ha quedat documentât amb details que ara no són 
el cas. Així ho trobem reflectit en alguns Ilibres d ’ámbit local o bé bolcat més 
modernament a págines web. El resum de la tragédia em serveix per deixar 
constáncia d ’un protagonista que capta les imatges d ’un succès que visqué 
com a testimoni d ’excepció: El fotôgraf Josep Nicolás i Martínez.

A la portada de La Vanguardia del 26 de juliol, i en contra del que en ella era 
habitual, no apareix cap referéncia que identifiqui a l’intrépid fotôgraf que 
recollí les primeres imatges deis combois encara fumejants entre fustes i 
ferros recargolats, que omplen tota la taca de gravat al buit. Posats en con
tacte amb l’associació Amies del Cremallera de Montserrat a través d ’Internet, 
tampoc no ens aclareixen l’autor del reportatge. Ens informen que les notes 
gráfiques de la seva magnífica web les obtingueren per gentilesa de VArxiu 
Nacional de Catalunya, a partir deis fons Brangulí, que havia trebaliat a El 
Noticiero Universal] i els fons Pérez de Rozas deis rotatius ja desapareguts: 
Solidaridad Nacional i La Prensa. També disposen d ’imatges cedides per l’ar- 
xiu propi de la companyia deis Ferrocarriis de la Generalität de Catalunya, que 
es feu cárrec de l’anterior empresa privada que explotava el carrilet. Més 
encara: A la revista Preséncia del 27.12.02, un magnifie reportatge del perio-

dista Jordi Cornelias es complemen
ta amb fotos de l’antic cremallera 
que s’atribueixen a lArxiu Salvador 
Redó. Aquí s’hi poden veure una 
colla de guárdies d ’uniforme inspec- 
cionant els vagons, com també ferits 
portats en Iliteres. A ben segur que 
són instantánies de després d ’una 
bona estona de la culminació de la 
tragèdia. Si repassem les fotogra
fíes, ens adonem que n’hi ha unes 
quantes captadas ais pocs segons 
gairebé coincidint amb el climax final 
del succès. Per tant és indiscutible 
que els Pérez de Rozas, els Brangulí 
i d ’altres deis excellents professio
nals de l’època no podien “ser”, ni 
“estar" en el Hoc dels fets entre les 
nou i les onze del mati. Aleshores, 
¿qui feu les primeres fotografíes de 
l’accident? Crée que tinc la resposta.

Josep Nicolás va de noces
Espero que sabran perdonar el 

que des d ’ara escrigui en primera 
persona. He de relatar una modesta 
pàgina viscuda per l’escolà de 12 
anys d ’edat, que era un servidor. 
Situem-nos: És un diumenge a la 
tarda tot esperant els bateigs de torn 
a la parròquia del meu poblé. Sant 
Just Desvern (Baix LIobregat). 
Mentre no arriba el nadó, els pares i 
els padrins, se’ns acosta el fotôgraf 
Josep Nicolás, persona de gran 
bonhomia qui ens ensenya una gran 
quantitat de fotografíes originals que 
havia captat amb la seva camera el 
fatidic dissabte de Sant Jaume a la 
muntanya de Montserrat. Mentre 
guaitem les imatges explicites dels 
cremalleres accidentats, ens explica 
com va aconseguir saltar del vagó 
en que viatjava segons abans de 
l’impacte amb el comboi del darrera. 
El seu reiat de viva veu es reforça 
per les imatges que amb gran rise
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captura per la posteritat. El grup de xavals revestits amb sotana i roquet 
quedàrem poo menys que bocabadats per les explicaclons d’en Josep 
Nicolás.

Durant aquest mig segle la narrado, el reportatge de primera mà The guar- 
dat a la memoria. Ells ens explicà com la jornada del dissabte de Sant Jaume, 
com tants altres dies de I’any, pujava a la basilica de Montserrat per efectuar 
el reportatge de noces que li havien encarregat. Època en que els cotxes eren 
escassos, es desplaçava amb el carrilet I el cremallera. Josep treballava des 
de feia anys per l’empresa de Mateo Collino, que tenia les exclusives d ’uns 
quants temples que estaven de moda corn escenari de noces: Purissima 
Concepció (carrer Aragó, de Barcelona, amb el claustre de Jonqueres que 
dona al carrer de Llûria); parroquia de Sant Just Desvern, amb la perspectiva 
de la seva formidable escalinata, i Montserrat, ôbviament. El treball diari per 
retratar actes socials el portaven d’un Hoc a l’altre i per tant no és gens estrany 
que el fotògraf estigués en el Hoc oportù i en el moment precis del trist drama 
ferroviari.

Recordo el Josep Nicolás com un home simpátic ,aleshores d ’uns 35 anys, 
prim, amb un bigoti ben retallat, content i orgullos que per un dia el seu anò- 
nim treball de reporter de “bodas, banquetes y  bautizos” repercutís a un més 
ait nivell; ja que segons eli mateix no es cansava de repetir, les imatges sorti- 
ren publicadas a diversos diaris espanyols.

¿On son eis negatius?
Amb eIs anys, l’escolà ros es converti en periodista. A la meva base de 

dades del cervell emmagatzemo l’experiència d ’en Nicolás corn a Havor pri- 
merenca d ’una vocació. No pue fiar-ho tot a la memòria. La Hiçô primera del 
periodista es comprovar els fets, per Hunyans que aquests semblin. Dones bé, 
arran l’anunci de la construcció del nou cremallera, de cop i volta vaig recu
perar el fil de la història relatada per en Nicolás. Animat per un rar magnétis
me he anat investigant durant poc més d ’un any. He repassat les págines dels 
diaris on les fotografíes no tenen cap signatura de I’autor. He intentât en va el 
contacte amb la familia. He consultât arxius. He buscat infructuosament els 
negatius. La collita de dades, la roda de recerca, l’afany investigador, no han 
anat més enllá del que creía que podría ser una història amb ganxo periodis- 
tic. He de confessar que en bona part el résultat ha estât més aviat descorat- 
jador per la falta de proves concloents; es a dir, els negatius.

Recopilo de les meves notes el següent : Durant molts anys en Josep Nicolás 
va traballar pel seu compte obrint salò de fotografia a l’habitatge familiar del 
carrer Bonavista de Sant Just Desvern. Els nostres destins divergents no feren 
possible aprofundir, ni conversar sobre aquella història dels anys cinquanta. 
Avui en dia la botiga ja no existeix i el local l’ocupa des de fa temps un banc. 
Josep Nicolás va morir i la familia viu a Barcelona; la seva filia Montserrat; o a 
l’Empordà, el seu fill, Josep amb la mare de tots dos i vidua, del fotògraf. 
Montserrat Bellido Ivars. Posats en contacte via telefònica em diuen no recor- 
dar-ne res d ’aquest reportatge dei cremallera. He sabut que en plegar del 
negoci fotográfic, en Josep Nicolás Hiurá una part del seu arxiu a mans d ’una 
entitat sanjustenca. El seu responsable diu no disposar de cap negatiu sobre 
l’accident del cremallera, i que el tema mai no li ho va comentar. Malgrat el 
meu fracás estrepitós fent periodisme d ’investigació (?), estic convençut que 
les fotografíes que ens mostrá en Nicolás eren seves ja que eren reals com la 
pròpia vida. Ens doná tota mena de details del reportatge fet entre les fume- 
rols de les máquines convertides en ferralla. Imatges que sense cap mena de 
dubte captura l’objectiu inquiet d ’en Josep als pocs segons dels fets. No he 
pogut entendre com el seu nom no apareix al peu de les fotos dels diaris bar- 
celonins. Podria haver ocorregut que no se li permetés signar en no ser legal-
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ment un fotoperiodista. O potser 
també que les exclusives o mono- 
poli deis grans rotatius H barressin el 
pas al petit orguH de veure’s récom
pensât per l’esforç. El periodisme ha 
tingut sempre petits-grans herois, 
que com ara en Josep Nicolás, 
aquell fotégraf de fets socials, en un 
moment donat saben estar a l’alça- 
da de les circumstáncies que provo
ca l’actualitat.

El darrer cremallera a vapor va cir
cular el 12 de maig de 1957. Jaume 
Gairín ordená la sortida del comboi, 
la máquina n- 8, amb Joan Sallés de 
maquinista i Mariá Cifuentes,de 
fogoner. Així s’ha recordat en data 
recent amb la flamant posta de Harg 
de Tactual cremallera; tot un com- 
pendi de modernitat i seguretat que 
ofereix al viatger una panorámica 
impressionant de la muntanya. Els 
mateixos paratges que mig segle 
enrere va saber retratar un modest 
fotégraf: Josep Nicolás i Martínez, 
que es convertí en fotoperiodista 
per un dia.. Com marquen els 
cánons de la professió : “El fotogra- 
fa hi era. Segur”. Per bé que mal no 
II ho reconeguessin amb la senzilla 
publicació de la seva firma.

IL

ESCOLA DEL SOL
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RELACIO DE FERITS DEL BAGES I DEL VALLES
(segons L.V. del diumenge 26.07.1953. A la crònica s’hi inclou 
fins i tot el domicili de les victimes)

M A N R E S A Hospital de San Andrés”

Veìns de Manresa :
Dolores Gaula, Santa Clara, 2 
Domingo Rius, BajadaDerechos, 3-5 
Carmen Corrai, Santa Clara 5 
Paquita Perez, La Closa 
Antonio Martínez, M. Bartolomé, 5 
Benito Camps Viñas, Arco Santa Lucia, 1-3 
Juana Montaña Blas, Picas, 22 
Josefa Rubiralta Roca, Montserrat, 29 
Maña Franquesa Soler, Bajada Derechos 
Carmen Rodríguez Luengo, Cardona, 1 
Soledad Tomasa Xifré, Picas, 22 
Ramona Agut Bacardit, Puigberenguer, 12 
Rosa Solé Agut, Carretera Cardona, 73 
Juan Torre Cucurella, Arco Santa Lucia, 1 
Manuel Monpoo, Ardevol, 15 
Maña Cosa, Ardevol, 15 
Alonso Montpoo, Ardevol, 15 
Maña Albert, Arrabal Suaña, 33 
Salvador Montcunill, Martínez Anido, 56 
Miguel Daura, Urgel, 39 
Emilia Daura Márquez, Urgel, 39

Ramon Piquer Calera, Caudillo, 60 Sant Viceng de Castellet 
Amparo Benlloch Pérez Sant Viceng de Castellet 
Jaime Bautista Jarre Sant Viceng de Castellet
Maña Luisa Martínez, c/Cos, 8 Sallent 
Antonio Farrés, Sabadell
Conchita Fruito Bosc, c/Bosch i Cardellach, Sabadell 
Jorge Marcet Bosch, Via Massagué, 74 Sabadell 
Magdalena Moreu Roca, c/Tres Creus Sabadell 
Montserrat Mallana Oliveras, c/Vilardell, 38 Sabadell 
Carmen Parcet Peña, c/Magnet,44 Sabadell 
Magda Parcet Peña, c/Magnet, 44 Sabadell 
Josefa Bruto Coromina, Sabadell 
Carmen Oliveras, Paseo 24, Terrassa 
Montserrat Oller, c/Casanovas,56 Terrassa

M A N R E S A - ‘‘Clínica San José”

Veins de Manresa :
Angel Pérez Lorenzo, Santa Clara, 2 
Enrique Pérez, Santa Clara, 2.
Miguel Daura Arqués, Urgel, 38
Maña del Carmen Jiménez Torres, Aiguadell, 17
José Costa Querol, Urgel, 35
Juan Mora Reverter, San Bartolomé, 5
Carmen Corral Llórente, San Bartolomé, 5
Ana Guardia Suñe,
Ginés Sánchez, Santa Lucia, 2 
Domingo Rius Marcet, Derechas, 5 
Maña Bosch Castellá, c/Cosseu

Aurora Arqués Esquena, Caudillo, 44 Sant Viceng de Castellet 
Amelia López, Caudillo, 44 Sant Viceng de Castellet 
Ramon Prat Sala, Castellbell i el Vilar
Juan Sallés González, San Pedro, 41 Monistrol de Montserrat
Camila Casas Peraransu, Llobregat, 36 Sant Viceng
Lidia Viialta Casas Sant Viceng
Maña Vila Marech, c/Puigserras, 5 Castellgalí
Miguel Tonell Ribera, c/P.CIaret, 8 Sallent
Domingo Oliveras Moya, Paseo, 43 Terrassa
Maña Arnau Borrás, Paseo, 43 Terrassa
Concepción Masclans Periona, c/Tres Creus, 35 Sabadell
Maña Fruitós Colomé, c/San Miguel, 15 Sabadell
Montserrat Maya Armengol Sabadell
Sabina Rubio Moto, c/Padilla, 4 Sabadell

RELACIO DELS MORTS

- Montserrat Domingo Casanovas, 51 años.
C/Martínez Anido, 53 Terrassa

- Catalina Vea Ventura, de 45 años, C/ Caudillo, 54 
Sant Viceng

- Maña Novella Baldomá, de 59 años, C/ Borne, 58
Manresa

- “una señora apellidada Cucurella, de Manresa

- “el cadáver de una niña sin identificar"

- José Maña Jové Calvete, 3 años Barcelona

- José Maña Ribas Calvete, 5 años {“era primo del
anterior’)

Va haver-hi una vuitena víctima mortal de la qual no n’he 
trobat la Identität, possiblement en deu quedar constáncia 
en un deis dos hospitals manresans esmentats.

A la relació no hi figuren la resta de ferits (uns 40), tots ells 
de Barcelona capital, la majoria domiciliats al barri del 
Poblé Sec i a l’Avinguda Meridiana/Fabra i Puig.



SABADELLENCS
Passejant per Mollorca

Josepa Blanch

35

Em costava d’entendre que un paratge em pogués enamorar, que em pogués enganxar, 
que em fes vibrar d’emoció la seva sola contemplació, escoltar el seu silenci, mirar les 
pedres, els arbres, les flors. Potser anava predisposada a gaudir de tres dies de festa, 
però el cert és que tan bon punt vam sortir de Palma i vam agafar la carretera que ens 
portava al nostre desti, tot just travessar els primers contraforts de la serra de la 
Tramuntana, el paisatge que se’m va oferir ais ulls era d’una bellesa i d’una serenor acia- 
paradores.

Garrovers, olivares, ametllers al mig del bosc desbrossat, on l’erosió de la muntanya hi 
havia deixat roques grans i petites barrejades amb la pinassa marró, bancals de conreu 
amb les seves feixes, que, de tan ben arranjades, semblaven un jardí, grans casais de 
pedra, construits segles enrere, amb elegants xiprers al seu entorn que evocaven la 
Toscana o la Provenga, tot plegat obert al mar i miirant l’horitzó llunyá.

Arribem a Delà, es feia de nit, però encara es podia apreciar l’encant del petit poblé. 
L’enllumenat groguenc aconseguia un clima cálid, acollidor, auster i sobri albora.

Després de deixar l’equipatge a l’hotel, vam anar a sopar en un petit restaurant del 
poblé, on vam tenir la sort de trobar una cambrera molt amable, xerraire i molt preocu
pada per la seva illa. Ens va dir que poder parlar català era un privilegi, ja que, per aque- 
lles contrades, habitualment hi havia molts anglesos, alemanys, espanyols, que hi havien 
fet residència parcial o total.

La seva parla, quina exquisidesa, quina doiçor. La poca concreció del llenguatge, que- 
dem a l’horabaixa, vers el capvespre, tanmateix què hi farem, junt amb les peculiaritats 
pròpies del mallorquí, s’al-lot, sa nina, caiabruix, i la fonètica de les vocals, van fer d’a- 
quell àpat una estona irrepetible. El menú de tombet, frit mallorquí i cap-roig per assabo- 
rir la riquesa de la cuina autòctona.

L’endemà, es va aixecar un preciós dia de primavera, just obrir els finestrons de I’habi- 
tació, allá lluny sota els espadats que retallen tota la costa, s’albirava el mar biau, intens, 
quiet i tranquil.

Clavat a la muntanya, el poblé de Deià, en total harmonía entre natura i arquitectura, 
convida a passejar, tot són pujades i baixades, petits refugis d’artistes: escriptors, pin- 
tors, escultors, que han fet d’aquella pau la seva inspirado. Tot el carni que mena fins al 
cementiri, al capdamunt de la vila, té totes les estacions d’un antic Via-Crucis, on encara 
hi ha aigú que hi posa una llàntia encesa, qui sap si per donar gràcies o demanar algún 
impossible. Les oliveres, grises, corn molt bé canta la M- del Mar, hi són presents amb 
les seves soques cargolades, torturades, miMenàries.

M’hauria volgut emportar l’olor, la flaire dels tarongers i dels llimoners, camps sencers 
que omplen els narius d’aquell intens i agradabilissim perfum, corn un alenar florit.

Sôller, eren els dies del Piró, les testes del poblé, estava pie de gom a gom, pocs fora- 
nis, families senceres de sollerins a gaudir de la fira de bestiar, dels balls populars, de les 
artesanies locals. Vam fer el recorregut des de la plaça de la vila fins al port, amb el tram- 
via que passa per estrets viaranys, des d’on es pot contemplar l’horta de la zona, la 
majestuositat de la serra de la Tramuntana a l’esquena, de paravent al mar.

Vorejant la costa, vam arribar al troncali de Sa Calobra, que pren aquest nom per la 
quantitat de corbes que fa que la carretera sembli una serp, son 14 Kms. d’esglai, per 
anar a parar a dues preciosos cales: la cala Tuent i el torrent de Parois, enclavados al mig 
dels penya-segats, i on el mar s’endinsa fins a tocar la roca desgastada, trencadissa.

De carni cap a Pollença i Alcùdia, dues 
localitats que mereixen una passejada, 
vam passar pel puig Major, el cim més ait 
de tota l’ilia.

A la part septentrional, quan la serralada 
s’acaba i eau al mar, forma el cap 
Formentor, glossat per poetes i escriptors 
illencs, agrest i abrupte, rocós, ventilât 
pertot arreu i absolutament a mar obert.

El dia següent, visita a la Cartoixa de 
Valldemossa, que, dins el poblé del 
mateix nom, conserva tot l’encant i la rigo- 
rositat del seu vei, Deià. Dins la Cartoixa, 
sonaven els Nocturns de Chopin, que és 
un detail digne d’esment ja que apropen 
el visitant a l’esperit de l’època de l’insig
ne mùsic.
Al migdia, estàvem citats a Llubi, a la 

possessió Sa Rota, propietat d’uns 
amies restauradors, mig catalans, mig 
bascos, que s’hi han afincat. Quina 
meravella la terra endins, més seca, 
més austera, més dura, poisosa i plana 
amb els seus molins de vent. Asseguts 
al porxo de la seva entrada, ran del pati 
pie de flors, vam fer petar la xerrada tot 
assabohnt un dinar de gourmet, exqui- 
sit, que en Pere i l’Esperanga ens havien 
préparât, i que va ser testimoni de pro- 
meses de retorn amb parents i amies 
per compartir tanta beilesa.

Ben proveïts amb les sobrassades 
bonissimes, d’elaboració pròpia, que en 
Pere ens va regalar, i de retorn cap a l’ho- 
tel, parada a Sa Pobla, a buscar les tipi- 
ques ensaimades mallorquines, llises o 
farcides, que, ben lligades amb cordills, 
no deixen cap mena de dubte de la pro- 
cedència del viatger quan arriba a 
Barcelona.

Ja som a l’acabament del viatge, Palma, 
Calvià, Magalluf, Santa Ponga, S’Arenai, 
no sembla que ens trobem al mateix Hoc, 
l’explotació ha estât salvatge, s’ha fet 
malbé un trosset d’aquest bell petit país.
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Semblança:
finad Llobet i Diez
Pere Font i Grasa

Tota la vida l’he conegut darrera 
d ’una barba. Ara es més blanca. 
Talment com la d’un patriarca. De fet 
essent com és el Degá del CoMegi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya i, 
albora, Presidente del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Ingenieros 
Industriales de España, la barba li ator
ga el plus de respectabilitat necessà
ria. De fet on mai no ha tingut pèls és a 
la llengua. El trobo sovint als papers, 
on expressa de manera diàfana el seu 
punt de vista sobre temes que a tots 
ens haurien de preocupar. En els 
darrers mesos ha estât noticia per dir 
més de quatre veritats sobre el TGV, 
involucrar-se amb el seu CoMegi a 
propòsit de la nafra dels accidents de 
treball o bé sortint al pas de temes quo
tidians sobre el futur tecnologie i politic 
de Catalunya. Perso-natge projectat 
des de I’abundosa i fructífera pedrera 
política vallesana, mai no ha negat els 
seus origens, ans al contrari, actuant 
amb capacitat de seducció per fer can- 
viar conceptee anacrònics dels veils 
empresaris i arrenglerar-se al costat 
del canvi cap a la societat del coneixe- 
ment. El seu curriculum —impressio- 
nant— encara no està complet. No die 
res més per no entrar en carni profétic, 
que en tot cas em reservo.

Gairebé dues hores de conversa han 
donat per molt. És necessari aplicar
se en el treball de sintesi per encabir- 
ho tot.

Recordant els seus irrenunciables ori- 
gens, li faig memòria de com ens 
vàrem conéixer al veli mig d’uns camps 
mig urbanitzats de Santiga. És a dir, la 
construcció del Poligon Industriai 
Santiga. Abans, però de ser un jove 
enginyer que feia els seus primers pini
tos a la Promotora posada en marxa

per la Caixa Sabadell, la Cambra de Comerç i el Banc Industrial de Catalunya, ja 
havia destacat com a membre militant de grups socials, culturáis i politics.

On comença I’enginyer i on el jove involucrat en el mon politic
L’home te normalment diferente dimensions. De fet en el meu cas la meva etapa 

universitària es caracteritza per l’activitat política, tan a les aules corn a Sabadell. 
Un dels primers compromisos fou, primer l’escoltisme i més tard a formar part del 
CC (Catalans Cristians) concrètement participo a la campanya contra Galinsoga. 
Vaig evolucionar coincidint amb els fets del Palau i l’empresonament d’en Jordi 
Pujol. Sempre dins el grup d’en Xavier Muñoz i Pujol, per convertir el CC en 
Comunitat Catalana i assumint un programa socialista que el 1964 es convertí en 
Partit Força Socialista Federal. En aquest context el curs 1966 - 67 acabo la carre
ra d’enginyeria industrial i per tant comengo la meva vida professional. Des de 
Promotora del Vallès em dedico a temes d’ordenació del territori.

Santiga marca una fita en el seu moment com exemple del que calia que fos 
un poligon industriai.

Fio va ser en el sentit que era una zona industrial promoguda per entitats vincu
ladas al territori que volien que les coses es fessin bé i al servai de la indùstria. 
Una zona que contribuís a la dinamització a partir d’uns parámetros de qualitat. 
Poligon avançât en el seu temps on el comprador trobava el valor afegit d’uns ser- 
veis complets, amb instaMacions adequades. La novetat deis petits tellers, que 
van donar molt de joc pels emprenedors que començaven. O bé els servéis cen
trals, la identificació de la zona, etcétera.



SABADELLENCS
37

173

Han passai gairebé trenta cinc anys i avui en dia Santiga és un bigarrai com
plex farcit de fàbriques i naus. Hi ha qui diu que encara conserva aquella filo
sofia dels seus origens; d ’altres que pensem que aigú en un moment donai va 
“troncar" el disseny inicial d ’aquells joves i romàntics urbanistes. No ho sé; 
potser tan sols és una visió equivocada del periodista que reté les imatges del 
“bunquer”—encara visible avui en dia— on el CCS va instahiar el primer 
monstre d ’ordinador obrint pas vers un futur d'economia globalitzada.

El treball a la clandestinitat del franquisme va portar l ’Àngel Llobet a una 
faina metòdica, estones agosarada, sempre al servai de la comunitat. Amb la 
recuperació de les llibertats democràtiques, el compromis politic saltava a la 
transparéncia del primer pia. Es va presentar com aspirant a l ’alcaldia pel 
ESC. Era l ’any 1983.

Tal i com tothom preveía va guanyar per segone vegada l’Antoni Farrés, i 
aquest cop per majoria absoluta: Com recordes aquells quatre anys de cap de 
l’oposició: ¿fou un treball enutjós o de serve! a la ciutat?

La veritat és que ho recordo amb satisfaccio perqué està a l’oposició no és 
còmode. És dur perqué es treballa molt, Necessita dedicació i esforç i no tens cap 
compensació, com tampoc cap tipus de protagonisme. Penso que l’oposició ben 
feta a l’ajuntament, o a qualsevoi altre organisme de gestló es el que assegura una 
trajectòria equilibrada del poder. Un poder que de vegades “emborratxa” a qui 
l’ostenta. Ha d’haver-hi la contraposició de papers, el seguiment, el control que fa 
que les coses vagin bé. Cal que sempre sigui una oposicló sèrie I responsable; no 
destructiva. Sóc dels convençuts que la visió de ciutat avança si el líder preveu 
una prospectiva de deu a quinze anys. És el cas, l’exemple d’en Quim Nadal a 
Girona, que va engrescar tothom amb una visió coMectiva de ciutat dins un ter
mini llarg de lideratge... que només en quatre anys de mandat és impossible de 
dur a terme. En alguns casos s’intenta accelerar el planejament per fer-ho tot en 
un sol mandat I és aleshores quant sorgeixer autèntics desastres municipals. En 
qualsevoi cas, tornant al principi, estic content d’aquella experiència ...

Es pot dir que vas deixar l’Ajuntament per qüestions politiques o potser per
qué la vida professional trontollava.

No és pot dir que hagi deixat la política. És una actitud que mantinc, per bé que 
el meu compromis politic te una certa postura romàntica : Afany de servei, de 
compromis personal perqué considero que la gent ha de ser activa socialment. 
Actitud que per tant he mantingut també en la vessant professional.

VIncuIat amb el CoHegi d ’Enginyers Industrials va entrar a la fornada oberta 
pel qui fou Ministre d ’indùstria, l ’ex-alcalde de Mataré, Joan Majó. Fou el pri
mer degà democràtic. L ’Àngel va ser-ne president de la Comissié 
d ’UrbanIsme I per delegaclé membre del Conseil d ’UrbanIsme de Catalunya, 
quant era Conseller de Política Territorial, Lluls Armel en el govern de Josep 
Tarradellas. El 1983 el trobem de vice-president de l ’Assoclacié d ’Enginyers, 
càrrec del quai dimiteix en ser escollit regidor de l ’Ajuntament de Sabadell. 
Més endavant exerceix de vice-degà del CoHegI durant nou anys i des d ’en 
fa cinc és el Degà. Assoclacié I CoHegI son, corn eli dIu, “una medalla amb 
dues cares”. Entitats professionals creados a la primera meitat del segle XIX, 
concrètement l ’Associacló data del 1863. Accedir al deganat substituint Pere 
Estove (aleshores diputat de ClU i ara militant d ’ERC) Tot piegai dins una Unie 
de generosa aportació voiuntària i seguint el seu tarannà romàntic. Intentant 
combinar-ho amb la feina professional diària.

Donat el teu llarg servei a la societat, si al govern de la Generalität hi ha un 
mandat socialista, ¿ podries tornar a la politica activa de primera fila ?

(Vull recordar al leotor que l ’entrevista es va fer el dimecres dia 8 d ’octubre, es a 
dir trenta nou dies abans de les eleccions autonòmiques)

Diria que la meva època ja ha pas
sât. Tino una certa actitud de coMabo- 
rar i per tant si hagués de fer-ho al 
costat d’en Pasqual Maragall no m’ho 
pensarla dues vegades ja que el 
conec des de fa molts anys i mante- 
nim una clara sintonia politica i de 
gestió. No cal oblidar que durant un 
temps vaig ser secretan de política 
municipal del PSC a la comarca del 
Vallès i per tant manteniem freqüents 
contactes. Lògicament estic d’acord 
que per Catalunya pot ser positiu el 
canvi. Un canvi que dinamitzi sempre 
em trobarà obert a coMaborar. Però tot 
i així els qui han de tenir responsabili- 
tat ha de ser gent més jove, sense que 
el que dio represent! un trencament 
generacional. Tampoc vull dir que tots
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els que puguin governar hagin de tenir 40 anys d’edat, no. Tampoc no és això, 
perqué l’experiència de la gent és un valor que cal tenir en compte. Es bo que s’in- 
corporin gent nova a diferente nivelle, gent vàlida d’altres opcions politiques que 
no han tingut mai l’oportunitat de governar, però que tenen l’experiéncia de ges- 
tié continuada i important que no es pot desaprofitar. No oblidem que es gent d’ 
empenta i decisié que moites vegades ha treballat en feines socials de substitu- 
ció del poder públic .

Catalunya versus Madrid: Perdem o guanyem ?
En aqueste moments Catalunya està en una situació difícil. Continuem essent el 

primer motor de l’economia espanyola, però s’està afeblint per diverses raons: 
Aquí continua havent-hi un conreu de petites i mitjanes empreses força competi
tivos; que les linios d’innovació han donat un exemple de potencialitat; que les 
nostres empreses son les primores d’Espanya pervolum d’exportació; que es dis
posa d’un eix -  mediterrani d’economia complementaria amb Valéncia, d ’una 
interconnexió comercial sorprenent que es una realitat econòmica molt marcada. 
Per potenciar aquest Eix-Mediterrani hi estem treballant els CoMegis professionals 
de diferente disciplines.Malgrat aquesta realitat inqüestionable, Catalunya pateix 
un handicap important. El déficit fiscal és més greu del que sembla. A escala 
d’Europa es considera que el déficit fiscal d’un territori no pot ser superior al cinc 
per cent del Producto Interior Brut perqué debilita la regió que genera més rique- 
sa i afecta a tota l’activitat econòmica. Aquí estem superant els limits raonables. 
En peques paraules: L’economia de Catalunya està portant plom a les ales. Això 
es tradueix en un menor poder adquisitiu que ja es inferior al de moites altres 
comunitats, no tan sois la de Madrid. Un exemple, Aragó ja ens supera en poder 
adquisitiu, ja que amb una renda més baixa, tenen un poder adquisitiu superior.

...La culpa és del govern d’allà i del d’aquí...
És evident que hi ha un govern de caire centralista que ha intentât és aprofitar- 

se del que sigui. Des de fa més d’un any que el marc constitucional ha donat una 
majoria absoluta. Tenim un govern de caire centralista al qual no se la sabut res- 
pondre amb una política decidida per anar al fons del problema que acabará mal- 
metent a Catalunya, el principal motor de l’economia estatal. Per tant a la llarga no 
es bo per ningú. El govern de CiU ha tingut més interés en picabaralles, de fer 
veure no-sé-qué i aparéixer com un pidolaire en Hoc d’anar al fons de la qüestió. 
La realitat es que no n’hem tret res de bo. A més, hem sortit maltractats i amb mala 
imatge a la resta d’Espanya. Han venut una certa capacitat de suport al govern 
del PP del que n’han tret migrades compensacions. D’altre banda, però, el model 
econòmic no s’ha de mesurar amb Madrid. Que és un model financer diferenciat 
i a Catalunya és productiu. Aquí hem de seguir pautes més pròximes a regions 
europeos similars com la Lombardia, d’amplia base productiva.

Arribats a aquest punt i en base al dèficit fiscal, potser ens convindria més 
uns furs a I’estil base, o bé plantejar un nou Estatut.

El primer que necessitem és un lideratge per motivar i dinamitzar i per tant ani
mar a la societat civil que ara trobo que està en baixa forma. Cal que es torni a 
sentir amb força la veu de la societat civil catalana. Una societat que necessita 
informació solvent; ara potser n’hi ha massa d’insolvent. Tothom hauria de 
coMaborar; des dels coMegis professionals. Nosaltres, per exemple, des del 
CoMegi d’Enginyers fem dossiers informatics sobre innovació tecnològica, sobre 
ternes laboráis...recollir dades, ordenar-les, facilitar-les als mitjans per tal que es 
divulguin i es coneguin... Crée que si, que caldrien uns retocs en el marc 
Constitucional, i de l’Estatut. Però no és cap vareta màgica fer canvis si no exis- 
teix un lideratge amb visió de futur. Per tant el carni que necessita el país és cla- 
rament voluntat de futur, voluntat d’arriscar-se a resoldre el problema de fons que 
ens esta fent molt de mal.

A la publicació DEBATS TEC
NOLOG ICS el desembre de 
2002, TÀngel Llobet valorava Ta- 
pllcaclé I el desenvolupament de 
la Liei orgànica de reforma uni
versità ria.

La Universität i l’empresa, la sem
pre desitjada integració, que n’opi
nes?

Em preocupa i molt. Formo part del 
Conseil Social de la Universität Poli
técnica de Barcelona, per tant és un 
Hoc des d ’on es detecta l’evolució. 
Per regla general la majoria d’univer- 
sitats de Catalunya tenen un bon 
nivell. Per exemple, I’Escola d’En- 
ginyera Industrials te acords de 
doble titulació amb varies escoles de 
primer nivell Europeu. Els estudiants 
poden fer tres cursos aquí i dos a 
París, i tenir el títol nostre i el títol 
francés. Per tant la prova de qualitat 
és evident. En quant a la relació amb 
les empreses ha anat creixent però 
encara ha d’haver-hi més permeabili- 
tat. Cal una major sintonia, perqué 
mai no n’hi ha suficient. Els nostres 
enginyers, repeteixo, están a l’alçada 
de la resta de países europeos i ben 
valorats per les multinacionals.Seria 
bo que les universitats escoltessin 
sovint el parer dels représentants de 
les empreses i, especialment, dels 
col-legis professionals, tant pel que 
fa a la creació de nous titols corn el 
seu curriculum, i a l’adequaciô dels 
existents.

Dona la sensació que els joves, 
fins i tot els universitaris, no mante- 
nen aquell inconformisme traduit en 
ideologies emergents.

Hi ha hagut moments de retrocés. 
Però précisément ara he détectât un 
procès creixent d’inquietud i animació 
entre la gent jove. Això del desencís va 
arribar a la societat en general, a pas
sar de ser molt activa i Iluitadora 
durant el franquisme... a fer la piu-piu i 
avançant cap al benestar. Es a dir: 
endolcir la vida i aplatanar una mica 
les inquietuds. Crée que justament ara 
torna a brollar un cert descontent, font 
de noves mobilitzacions. Estem en un 
moment esperançador dins una socie
tat ben diferent de la de fa quaranta
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anys enrere. El procès de les noves tecnologies ha convertit el món en més petit. El 
fenomen de la globalització te diferente lectures. El de la gran empresa que entra en 
un mercat gran amb capacitat de controlar-lo. Però que des del punt de vista de la 
relació amb les persones, de la cultura, de la interacció, agafa una nova dimensió i 
no peques contradiccions. La prova és que els emergente grups antiglobalització - 
paradoxes de la vida- són deis més globalitzats en convocar reunions i difondre 
consignes a través d’Internet. Circula un gran fluix d’informació per la xarxa en una 
actitud que hauríem de qualificar de contradictória. El problema el trobem quant la 
globalització és monopolitzada pels grans grups o determinate podere politics que 
tot ho voien controlar. És evident, d’altre banda, l’hegemonia d’Estats Units: 
Hegemonia potent en el pia econòmic i en el pia militar, que en 
aquests moments governen persones de tarannà politic ultraconser
vador, que, a més, son fidels a unes creences religiöses intolérants i 
que són un perill a nivell mundial. No podemi oblidar que acciò és 
igual a la reacció. Tot plegat contribueix a que altres fanatismes hagin 
crescut dins una dinàmica embogida. Abans amb la guerra freda 
(Estate Units i la Unió Soviètica) es miraven i equidistaven. Ara en nom 
de la llibertat i la democràcia s’envaeixen pai'sos .Comprovem com la 
gent a Palestina s’auto-destrueix com a ùltim esglaó de la desespera- 
ció fanatitzada, on la vida ja no te cap valor. Tot plegat no es pot atu
rar bombardejant; ans al contrari, sorgeixen més persones disposa- 
des a immolar-se. Amb lideratges com Tactual d’Estats Units el món 
no va bé. Cree que Europa ha de generar politiques responsables a 
tots nivelle. Oposar-se a Tonada ultraconservadora, poc favorable a 
un futur igualitari on la convivència sigui possible.

Carivi radicai de temàtica. Ara parlem de l ’AVE. L'anomenat Tren 
de Gran Velocitat (TGV), que entra en funcionament pel públic en 
general el dissabte 11 d ’octubre, i que en el moment de Tentre- 
vista ha cobert (el dimarts 8) el viatge de la sagena inauguració, 
després d ’aquella primera "fui" del gener.

El Tren de Gran Velocitat, un cùmul d’errors: ¿Perqué?
El TGV és un problema de mala gestió. De falta d’ètica. El proble

ma deriva d’enfrontaments entre RENEE i el GIF. No és un ferrocarril 
de “alta velocitat”, sinó de ‘Velocitat alta”, corn ara TEuromed de 
València-Barcelona. Resta pendent arribar algún dia d’assolir els 
350 quilòmetres-hora. El més greu es que si Thaguessin créât per 
anar a 200 quilômetres ja estaria enllestit i a un cost sensiblement 
inferior. No hi ha hagut transparèneia informativa, des del govern el 
ministre s’ha fet el “chulo” per dir que som els millers. Picabaralles 
que han aparegut amb desqualificacions i de deixar-se arrossegar 
pel marc pre-electoral. Els costos d’un tren de 200 qms a un altra de 
350 creixen de manera exponencial de 1 a 3. Es a dir d’un cost de 
10 milione d’euros a un de 3,5 per quilômetre construit. Amb la 
diferèneia s’haurien pogut començar i acabar moites altres obres 
públiques.En fi, ara ja està fet fins a LIeida, ningù no és creu que arridi a 
Barcelona el 2004, ni potser el 2006 a la frontera amb Franga. A més, per arribar 
a Paris, haurà de circular per trajectes no adéquats i de Barcelona a la capitai 
francesa el guany en temps será ben escás. Tornant al tram inaugurât: Tenim vies, 
no tenim trens (s’aprofiten els de Madrid-Sevilla, o bé els Talgo Altana); i no tenim 
la senyalització per anar a 350 qms.

Tot plegat, un desastre. A més el concurs per construir els trens es feu tard. Es 
va adjudicar a Siemens i Talgo, en detriment d’Alstom que te la tecnologia d’e- 
ficàcia comprovada i, a més, fabrica els trens a Santa Perpétua de Mogoda. De 
la senyalització millor no parlar-ne. Encara no funciona i portant la circulaciô cal 
reduir-la a 200 qms.
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L’Angel ha posât la directe en parlar de lprojecte dels enginyers, que con
sidera que en quant a la infraestructura reuneix tota mena de garanties tèc- 
niques. Que les dolinas o ferais trobats prop la via, no s ’ha de magnificar. Hi 
ha garantía de treball dut a terme coneixent el problema en un tram del tra
jeóte, i que s ’ha construit segons marquen els cànons de l ’obra pública.

No es pot dir mai: ‘jo no pujaré al tren perqué hi ha forais a la via “. em sembla 
demencial. Jo creo que donar per suposat que eis enginyers de l’obra son una 
colla d’irresponsables i que cal fer una auditoria, és anar més enllà del raona- 
ment humà: Es corn dir: no vull entrar a viure a aquest pis perqué ves a saber 
com feu el càlcul d ’estructura l ’equip d ’arquitectes... O bé, no vull que l ’avio ate- 
rri a la nova pista de l ’Aéroport del Prat, perqué els enginyers potser van calcu
lar erròniament el cobriment dels aiguamolls... Per acabar: El problema de ges- 
tió no s’ha de confondre amb el de la correcta planificado tècnica. El TGV, efec- 
tivament, arriba tard i malament, corn a ciar exemple d’una operado de mala 
gestió política.

Parlem de Pau Vila I Dinarés, de quant l ’any 1930 ja parlava de Catalunya 
ciutat. Ara ja la tenim aquí. El 2004, el 2005, màxim el 2006, LIeida a 35 
minuts de Barcelona; Girona i Tarragona a 30. L ’insigne geògraf i pedagog 
sabadellenc estructurava una Catalunya a partir dels punts de trobada dels 
mercats setmanais; ara, en canvi, el factores el de treball-residéncia.

Tot piegai un petit punt dins Tunivers de la societat del coneixement i de la 
globalització.

Hem parlât del problema de mobilitat a les grans ciutats (peatges per 
entrar-hi, si o si?). Que malgrat tot la creativitat cultural del país es troba en 
un bon moment. Una altra cosa és el consum cultural, o la massificació de 
la mediocritat que surt de la caixa tonta.

L ’Àngel torna a parlar de 
Sabadell per Hoar els esforços de 
La Simfònica del Vallès, dels 
Amies de l ’Opera, entre d ’altres 
entitats que son exemple a 
seguir. De la promoció i coneixe
ment de l ’idioma català. Que el 
bilingüisme per naixement és una 
riquesa i que ens cal com a 
minim un tercer idioma, l ’anglés 
en especial.

Sense que mai perdem la cultu
ra que ens és propia, de la nostra 
Identität com a poblé i com a 
país. ^



41
\n

CUINA
Els pin txos

Joan-Antoni Ferrari

En els darrers anys s’ha pres per cos
tum avangar I’inici dels actes públics 
nocturns: conferències, concerts, etc., 
a una hora que permet! acabar-los 
abans de mitja nit. La cosa resulta lloa- 
ble; sobre tot si l’acte és entre setma- 
na, atès que l’endemà al mat! la majo- 
ria no podem fer la grasse matineé. No 
fa molt -el març darrer- un servidor va 
assistir a Osnabrück (a la Westfalia), 
amb uns amies, a una representació 
del Candide, de Leonard Bernstein, 
òpera que protagonitzava el jove tenor 
sabadellenc Joan Ribalta. Va comen- 
çar puntualment a les vuit del vespre; 
abans de mitjanit, ja sopàvem amb el 
nostre conciutadà -que va cantar molt 
bé, corn sempre- en un establiment 
davant del Stadsôper.

A Sabadell som una mioa més trone
res i oomencem les òperes a les nou o 
quarts de deu. Sortint, ja resulta una 
mica massa tard, per anar a sopar, sigui a casa o a un establiment. Per altra part, 
diria que anar a sentir un concert dejunat corn un cargol, amb eis budells raucant, 
tampoc és un panorama que afavoreixi el gaudi de la música. Quan es trobin en 
el cas, un servidor els recomana que acudeixin a una d’aquestes tavernes bas
ques que trobarem pel centre de la nostra ciutat, hi facin un mos a base d’uns 
quants pintxos, regats amb una mica de sidra, de txacoii-e\ vi blanc base, justa- 
ment famós- o de la beguda que prefereixin; després, amb l’estômac pacificat, 
acudeixin a degustar la conferéneia, el concert, o l’aliment inteMectual que hagin 
escollit.

Si volen començar fort i pel principi, iniciïn el tast amb una «giida», l’avant- 
passat històric o primus inter pares deis pintxos donostiarres. Es tracta d ’un 
pareil de guindilias envinagrades -bitxos bascos que piquen força, una anxo- 
va i una oliva, enfilats en un escuradents. Un Ilibre, «Donasti pintxo a pintxo», 
que vaig comprar ja fa un temps, en diu «langostinos de Tafalla». En veure-ho, 
i que em perdonin el tôpic eIs navarresos, vaig acabar de capir el sentit de la 
befa que havia escoltat una vegada al professor Estapé, en parlar del llavors 
ministre socialista Solchaga, que n’és fili, d ’aquesta ciutat. Va dir (ho deixo en 
castellà): «Hay tres clases de navarros; los brutos, los muy brutos y los de 
Tafalla». Segur que l’afirmació és complètement injusta amb els naturals d ’a
questa població i amb els navarresos en general; ara, el tal Solchaga és qui va 
afirmar, poc més o menys, que qui no s’enriquia rápidament a Espanya en 
aquell moment, era un beneit. Sic transit gloria mundi. Recordin que fou l’épo- 
ca del «pelotazo» i de la meteòrica acumulació de diners per part d ’alguns

subjectes, que ara entren i surten de 
la presó amb una certa freqüéncia 
(per raons absolutament juridiques, 
no cal dir).

Però seguim amb els pintxos. Potser 
convindrá seguir amb un pintxo de 
txistorra, el xorisset base, que pica 
una mica menys, i ens permetrà un 
suau aterratge a les regions del no 
picant. Per a la majoria deis pintxos, 
el denominador comú és una llesque- 
ta de baguette, sobre la guai es 
coMoca alguna cosa, rematada amb 
un escuradents clavat. No sempre, 
però; altres vegades es tracta simple
ment d ’una combinació de produc- 
tes, enfilats en una broqueta de fusta, 
o situats sobre un petitfour de pasta 
brisa. Aquests petitfours, si en volen, 
es poden comprar fets. La combi
natòria no té altre limit que la imagina- 
ció humana.
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Per si volen fer-ne, aquí en van uns quants, trets del Ilibre 
esmentat i d’un altre, «Pintxos donostiarras», del mateix 
autor. Ambdós prologats per Juan Marl Arzak, poca 
broma. Hi ha les receptes I la identlficacló del local autor 
de cada una d’elles. També queda consignât aquí. A 
cadascú el seu (i robar el qué es pugul).

•Torradeta amb foie. Torrin les llesquetes de pa. HI 
escampen una mica de puré de poma. A sobre 
de cada una, hi posen una llesqueta de foie, pas
eada per la planxa durant un minut I mig, volta I 
volta. De l’establiment «Aloña Berri».

•Xampinyons i gamba. Bullin unes cues de gamba 
al vapor. Després les pelen I les deixen refredar. 
Llavors, coguin els barrets de dos xampinyons 
per pega, a la planxa. SItuín un xampinyó sobre 
cada llesqueta de pa, una cua de gamba i un 
altre xampinyó que faci de tapadora. Ho enfilen 
amb un escuradents. De «Al Pequeño».

•Anxoves amb vinagreta tébla. Bullin unes anxoves 
durant dos o tres minuts. Després els treuen l’es- 
plna I les reserven. Piquín alls, ceba, pebrot verd 
i vermeil i els ofeguen en una paella amb olí I un 
pessic de sal, movent contínuament. Quan estigul 
al punt, hi afegeixen un raget de vinagre de sidra, 
tapen la paella i esperen que acabi d’espetegar. 
Llavors col-loquen dos filets d’anxova sobre cada 
llesqueta de pa; al damunt una culleradeta de l’o- 
fegat de la paella. De «Taberna Arana».

•Pop «Arrantzale». Tallin pop bulllt a rodanxetes i 
col-loquin-les sobre unes llesquetes de pa. Ho 
adornen amb uns brins de ceba tallada pel llarg i 
una mica de jullvert pleat. Ho amaneixen amb 
una vinagreta feta de oli, vinagre i un pessic de 
sai. De «Arrantzale».

•SIpions. Fregeixin uns siplons, fins que quedin 
daurats. Llavors els tiren al damunt una mica d’ali 
ben pleat I unes gotes de vinagre. Finalment, una 
mica jullvert, també ben picat I els retiren de la 
paella. La recepta no ho diu, però un servidor 
creu que posats sobre el pa, amb una cullerà, 
procurant que l’oli el suqui, és bona Idea. Del 
«Bar Egarri».

•Cervell a la Koxkera. Bullln cervell de vedella amb 
una ceba, uns alls i una pastanaga. El deixen 
refredar dins el brou. Després, el tallen a petites 
percions, l’enfarinen i el fregeixen. Serveixin-lo 
sobre una llesqueta de pa torrat. De «Txaplata».

•Endivia amb confit. Sobre una fulla d’endivia, 
col-loquin un dau de confit d’ànec, préviament 
escalfat. Ho amaneixen amb unes gotes d’una 
vinagreta feta amb oli i vinagre de gerds. 
Després, ho decoren amb una miqueta de cerfull 
picat. De «Alotza».

Potser podem donar per acabada aquesta petita selecció, feta 
capriciosament, com correspon a la filosofía de l’elaboracló. 
AIgú hl trobará a faltar pintxos en forma de remenat de diversos 
productos, que també apareixen ais receptaris. Será manía, 
però un servidor ni és un infant ni té les genlves prou orfes, per 
a les farinetes. _

La universitat, a casa
A la UOC integrem la form ació a la teva vida

Diplomatures

- Ciéncies Empresarials
- Turisme

Llicenciatures

- Administració i Direcció d’Empreses (2n. cicle)
- Ciéncies Politiques i de l’Administració i2n. cicle)
- Ciéncies del Treball (2n. cicle)
- Comunicació Audiovisual (2n. cicle)
- DocumentaciÓ -Gestió de la Informació- (2n. cicle)
- Dret
- Estudis de l’Ásia Oriental (2n. cicie/Máster)
- Filologia Catalana (també accès directe al 2n. cicle)
- HumanitatS (també accès directe al 2n. cicle)
- Investigació i Técniques de Mercat -Máraueting- (2n. cicle)
- Psicologia
- Psicopedagogia

-nous itineraris en l’àmbit de la Pedagogia- (2n. cicle)

Enginyeries

- Enginyeria en Informàtica (2n. dcie)
- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

Sol.lìcituci d’accés:
del 13 de setembre fins al 25 d’octubre
Inici periode lectiu: febrer de 2004



______ DILLUNS
Som un club virtuósi

Antoni Dalmases

43

179

Ha començat la temporada, després 
que s’hagin produit una gran Quantität 
de novetats que l’aficié, desitjosa de 
creure en alguna cosa, ha decidit que 
era la de la íMusió. Corn un sol home, I al 
dictât sempre necessari de la premsa, 
s’ha anat formant una opinió que sembla 
unánime: ara comencem a tenir el club 
que ens calla! Exclamació que, ben 
aviat, es transforma en “Ara anirem bé!” 
que, a base de repetir-la, representa 
que tots ens anem creient... El cert és 
que hi ha corn una mena de treva gene
ral, un acord tàcit global, per creure que 
s’inicia un cami diferent cap a un futur 
millor que el passât (cosa, per cert, força 
fácil). I no seré pas jo, que hi posi 
pegues, quan tot just acaba de 
començar la temporada. De moment, 
s’ha trencat un malefici que semblava 
impossible: hem guanyat la Copa de la 
Generalität, que darrerament ens resul- 
tava impossible, inabastable, I ja no es 
podrá dir que tenim una altra temporada 
en blanc. Aixô és l’optimisme: veure 
sempre l’ampolla mig plena... encara 
que no arribi a tenir ni un dit de mam.

Hem passât tanta sequera i tanta 
bogeria cohlectiva que ens alegrem 
d’allô més quan l’ampolla no está del tot 
buida, ni que sigui amb quatre gotes 
dins. D’aixô se’n deia “Esperança”, 
abans, i formava part de les tres “Virtuts 
Teologals” del catecisme que apreniem 
a doctrina de petits. Unes “Virtuts 
Teologals” (Fe, Esperança i Caritat, 
recitávem els que tenim uns quants 
anys) de les quais, dissortadament, 
anem sobrats. La Caritat Them exercida 
al llarg de les darreres temporadas, 
regalant punts, partits i copes a molts 
clubs humils que han assolit cotes de 
félicitât inesperada grácies al nostre vir- 
tués exercici caritatiu. Ara, semblem 
abocats a practicar les altres dues... 
Vegem, si no.

En el moment d’escriure aquest 
comentan, només hem jugat quatre par
tits de Higa i, pel que hem vist, ens cal un

profund exercici de la “Fe” que, corn tot- 
hom sap, consisteix en la capacitat de 
creure en el que un hom no veu. I el que 
no veiem és fútbol. Ni tan sols equip, no 
veiem! EIs de l’ampolla mig plena, em 
poden dir que ara ja tenim “club”, i que 
voler, a sobre, tenir equip és un excès 
de pretensions, però em sap greu con
fessar que SÓC de mal conformar. 
Admeto que els invents de jugar de 
matinada repartint pinso son vistosos... 
però si acabem empâtant i jugant d’es- 
ma, potser més valia anar a dormir a 
l’hora i deixar-ho estar. I l’interrogant que 
em corseca fa dies és saber si sempre 
ho hem d’inventar tot nosaltres... Perqué, 
a veiam: nosaltres vam inventar el Figo i 
el Ronaldo, i ara eis tenen “ellos”. També 
vam ser els primers a dir que fitxariem el 
Beckam aquest de la cua I, patapafl, ja 
juga amb “ellos”. I ara inventem això de 
jugar de matinada, per la qual cosa ens 
ha d’estranyar si, aviat, ens fan anar per 
aquests camps de déu jugant a les peti
tes cada setmana, vist el résultat que els 
va donar ais sevillans... Digueu-me con
servador i carca, però no entenc per 
quin motiu hem d’anar inventant coses 
que sempre beneficien ais contrarisi No, 
no fan cap grácia, aquests invents. Ara, 
indiscutiblement, com diu la premsa, es 
veu que d’il-lusiò en fan molta...

Com també feia IMusiò jugar contra 
rOsasuna a una hora més decent I posar 
xiringuitos de xistorra. Però tornar a 
empatar -aquesta vegada amb gol de 
rebotl-, per més festivals que hi posis, 
tenint en compte que, en principi, el que 
volem és fútbol, gols i alguna victória, 
dones només es pot aguantar amb mol- 
tes dosis d’aquelia “Fe” virtuosa que 
abans deia. I així va la Higa... Els optimis
tes potser gosaran al-legar que a fora 
hem guanyat dos cops per 0-1 i que 
mantenim la mitjana anglesa, encara que 
sigui al revés. Però, es que tot ho hem de 
fer al revés, nosaltres? Em sap greu ser 
dur, però em sembla que quan Tamable 
lector tingui aquest comentan al davant, 
probablement ja no parlem de mitjanes...

Després d’aquests quatre partits, però, 
vaig voler donar un espai a l’altra virtut, a 
T”Esperança”, i el rival de la Uefa sem
blava Tadequat... Dones tampoc! Vam 
jugar el primer partit Huny, davant d’un 
equip (no es pot pas dir “contra”, perqué 
juguem sempre contra nosaltres matei- 
xos!) que es deia “Matador”- amb un 
nom que ja semblava de cire- i vam fer 
Hteralment el pallasso, perqué jugar, el 
que es diu jugar, no ho vam fer, no. Bé, 
hi vam anar, vam assistir al camp, el 
Gerard va trucar pel mòbii per comuni
car que hi eren i els “Matadors” van jugar 
mentre els nostres minyons movien atri- 
bolats la pilota, tan sense nord que el 
Kluivert va marcar un gol, tot esperant 
que passés Testona i Tárbitre xiulés. 
Però es van trobar amb la sorpresa que, 
abans que el final, va xiular-nos un gol 
en contra! Coi! L’”Esperança” va fer figa, 
tot i que encara n’hi ha que diuen que 
“tranquiis, que passarem Teliminatória!”. 
Encara bo, penso... Al mateix temps que 
em ve tremolor en adonar-me que enca
ra no hem començat la Copa del Rei i 
ens estem quedant sense virtuts! Ara, 
una cosa és certa: de moment, encara 
no ens han éliminât d’enlloc... De 
moment!

Practicante assidus, dones, de les 
“Virtuts Teologals”, veiem com se’ns aca
ben els recursos catequistics i encara 
no hem vist ni una mala jugada que val- 
gui una repetició. Per això, potser caldria 
passar full i buscar en les altres virtuts, 
en les anomenades “cardinals”, aquelles 
que deien que eren: “Força, Justicia, 
Fortalesa i Templança”, que són les que 
haurem d’exercitar per no desmeréixer i 
mantenir la famosa “iMusió” que es veu 
que hem de tenir. Paciéncia i perseve- 
rança, dones. Si més no, al final, podrem 
presumir que tenim un club (no pas un 
equip, insisteixo) carregat de virtuts i 
d’una iMusió que un servidor també vol- 
dria compartir, però que no m’apareix a 
l’index del catecisme...

fL
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AGENDA D’ESPECTACLES I CONCERTS

novembre-desembre 2003
umenge 2 de novembre 
\UST
e Charles Gounod 

-M. La Farándula, c. d'Alfons XIII, 33 
rganització: Amies de l'Opera de 
abadell
i col-labora: Ajuntament de Sabadell

vendres 7 de novembre 
IL DAVANT ... I PEL DARRERA
T ib  Abel Folk, Mercè Comes i Enric 
ajó

-M. La Farándula, c. d'Alfons XIII, 33

ssabte 8 de novembre 
3NESINTENCIONS
recció: Roger Bernat 

-Estruch, c. de Sant Isidre, à̂0

jous 13 de novembre 
KO VENENO

“ Estruch, c. de Sant Isidre, 140

ssabte 15 i diumenge 16 de 
ìvembre
: h e r zo
a. Dei Furbi
Estruch, c. de Sant Isidre, 140

mecres 19 de novembre 
-M IA  NOVELL I LUIS PARÉS 

mecres Musicals
■ganització: Joventuts Musicals de 
jbadell i Ajuntament de Sabadell

vendres 21 de novembre 
RQUESTRA SIMFÒNICA DEL 
^LLÈS
ZETHOVEN; De Beirut a Viena

Hmon Colomer, director 
idei Rahman El Bacha, piano 
ires de Beethoven i Rossini

La Farándula, c. d'Alfons XIII, 33

vendres 21 de novembre 
DSAÁLVAREZI AGUSTÍN 
XCEREÑO cantaores 
ISE GABRIEL CALDERÓN guitarra 
ices flamencas
■ganització: Centro Regional de 
urcia i Ajuntament de Sabadell

ssabte 22 de novembre 
ÎIPTYCH
a. Thomas Noone dance
Estruch, c. de Sant Isidre, 140

umenge 23 de novembre 
<GENERALA
recció: Paco Mir 
jsica: Amadeu Vives

La Farándula, c. d'Alfons XIII, 33

vendres 28 i diumenge 30 de 
vembre
.GIRAVOLTDEMAIG

—Eduard Toldrà
questa Simfònica de Sant Cugat 
'A. La Farándula, c. d'Alfons XIII, 33 
ganització: Amies de l'Opera de 
badell
col labora: Ajuntament de Sabadell

Divendres 28 de novembre 
E L TÚNEL
□'Ernesto Sàbato 
Amb Roberto Ibáñez 
L'Estruch, c. de Sant Isidre, 140

Dissabte 29 de novembre 
THE STICK TRIO + INDIRA 
+ COSMIC GROOVE 
(Sabadell Acciò Musical)
L'Estruch, c. Sant Isidre 140 
Organització: Coordinadora de Mùsics 
de Sabadell, Ajuntament de Sabadell

Divendres 5 de desembre 
JABIER MUGURUZA
L'Estruch, c. de Sant Isidre, 140

Divendres 12 de desembre 
QUASI PESA
Companyia de dansa Entre Tres 
ABRAZANDO TUS RODILLAS
Cia. Dolors Gardeñas dansa 
contemporània 
RETROBAR EL TEU CLOWN
Companyia de dansa Petit Món 
L'Estruch, c. de Sant Isidre, 140

D ivendres 12 de desem bre  
GERTRUDIS + ORGANIKS + MEXICAN 
FROG
(Sabadell Acciò Musical)
Sala d'Espera, Pl. Laietana, 48 
Organització: Coordinadora de Músics 
de Sabadell, Ajuntament de Sabadell. 
Hi col-labora: Sala d'Espera

Dissabte 13 de desembre 
CELOBERT
Direcció: Ferran Madico
Amb Josep Maria Pou
T.M. La Farándula, c. d'Alfons XIII,
33

Dimecres 17 de desembre 
TRIO ANCOR 
Dimecres Musicals
Organització: Joventuts Musicals de 
Sabadell i Ajuntament de sabadell

Divendres 19 de desembre
NIÑO DEL RUTE I MIRIAM
VALLEJO cantaores
JOSÉ GABRIEL CALDERÓN guitarra
Voces flamencas
Organització: Centro Regional de
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El darrer número de Quadern ha estât un èxit, a parer dels lectors que així 

ho han fet saber al nostre conseil de redacció. La recuperado de la figura 

d ’Amat Piniella, a més del seu caràoter inédit, ha estât una bona sacseja- 

da a la seva Manresa locai, on l’acte de presentado del número i dels 25 

anys de la nostra revista ha estât a bastament glossat als mitjans audiovi

suals comarcáis.

Ha agradat molt també la iniciaciva de l’encartament de l’obra gràfica, 
que ens ofereix en aquest nùmero Noè.

Els actes d ’homenatge a Camil Fàbregas d ’aquestes darreres setmanes 
són també una mostra d ’agraì'ment a la generositat d ’aquest artista saba- 
llenc que, a més del seu bagatge, deixa a la Fundació Ars un llegat que 

ajudarà, de ben segur, a consolidar i potenciar la seva activitat centrada 
en Quadern però també en altres iniciatives.

En temps de fred i recolliment, és moment d ’obligat record dels nostres 
desapareguts, Jordi Doménech en primer Hoc. Com Terenci Moix, Manolo 
Vázquez Montalbán, Joan Perucho o Miquel Martí i Poi.

Ens sentim més orfes, més sois sense la seva preséncia, però sempre 
ens quedaran -encara que sigui cursi- les seves paraules, les seves 
obres; aquesta és la grandesa de l’art.

David Serrano

Els textos signals reflecteixen I’opinio 
personal dels autors respectius.
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______ LLETRES
Quaderns literaris:

Un estil de vida
Josep Maria RipoU

Al pròleg al seu lllbre més recent, Los 
discursos del gusto, escriu el professor 
Francisco Rico que, per a ell, la literatu
ra té dues cares no sempre clarament 
complementàries: “Pues por un lado la 
literatura se hace exigentemente desde 
dentro de su propio cauce y se nutre de 
sí misma con voracidad, dilapidando 
su herencia para acrecerla, estable
ciendo y transgrediendo sin jamás 
ignorar unas determinadas reglas. Pero 
al mismo tiempo se abre a la realidad 
de fuera, se deja iluminar por la vida y 
la ilumina como ninguna otra arte y aun 
ningún otro lenguaje”. Tothom qui cone- 
gui una mica l’obra d’Enrique Vila- 
Matas la identificará més aviat amb la 
primera d’aquestes cares: la reflexió 
sobre la pròpia literatura travessa les 
seves obres més caractéristiques, com 
ara Historia abreviada de la literatura portátil, on diversos escriptors heterodoxos 
es reunien en una misteriosa associació, o Bartieby y compañía, on es felá un 
repas ais autors d’obra escassa o quasi inexistent perqué, com l’antiheroi de 
Herman Melville, van preferir no fer-la. Al seu últim Ilibre, París no se acaba nunca, 
Vila-Matas evoca el París on va viure de jove - i sembla que s’obri, dones, a la rea- 
litat de fora-, però se centra en tot allò que hi va estar aprenent com a escriptor -I 
es nodreix, dones, de la pròpia literatura. Malgrat el que pugui semblar pel titol I 
la portada, París no és la protagonista de l’obra, com sí que ho és, en canvi, o ho 
és en major grau, al seu prêtés model, el célebre Paris era una festa d’Ernest 
Hemingway.

De fet, l’obsessiò per Hemingway travessa de dalt a baix aquest últim llibre de 
Vila-Matas, de forts ressens autobiogràfics però, com tots els seus, eminentment 
literari. Barreja d’autobiografia, ficciò i assaig, l’autor ens hi parla de l’escriptura 
d ’una primera novel-la a les golfes que li va Hogar Marguerite Duras. Podría dir-se 
que, més que no pas una autobiografia en sentit esthete, el llibre sugosa més 
aviat un autoretrat de l’artista, si no adolescent, sí, com a minim, jove, amb tota la 
ingenuïtat, pedanteria, autosuficiència i inseguretat que li sòn pròpies. 
L’innominat narrador I protagonista viu a costa del seu pare, se’n va a dinar o 
sopar amb escriptors I artistes diversos, rep misteriosos conseils de la Duras, va 
al cinema, assisteix a testes esnobs, escriu i, sobretot, intenta construir-se una 
personalitat d’escriptor. La confrontaciò d’aquesta etapa, els anys setanta, amb 
el present, aixi corn la ironia constant, donen un toc de distància al que seria sinò 
- i a estones, de fet, és- un simple exercici d’autocomplaença. És curiosa l’obses- 
siô amb Hemingway -que l’autor explota amb la distància i la ironia esmentades- 
perqué l’escriptor americà era un exemple de vitalisme, d’aquells que, citant el 
professor Rico, s’obren a la realitat de fora i es deixen IMuminar per la vida -si ens

Rimbaud -a l centre de la imatge, per 
Fantin-Latour- i Mallarmé -p e r Manet-, 
dues formes de viure la literatura i de lite- 
raturitzar la vida.

la IHumina o no, ho deixo a criteri del 
lector. En canvi, eis Ilibres de Vila- 
Matas es nodreixen de la propia litera
tura amb voracitat. En aquest joc entre 
vida i literatura hi ha un deis ternes de 
fons de Paris no se acaba nunca: en 
un moment donat, Marguerite Duras II 
pregunta al protagonista -diguem-ne 
també Enrique Vila-Matas- si se sent 
més identificat amb Rimbaud o amb 
Mallarmé, i ell no sap què contestar;
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però és evident que està molt més a prop de Mallarmé, I’lnteMectual que no es 
mou de casa I per a qui l’aventura és l’escriptura, que no de l’aventurer I vitalista 
- i segurament insuportable- Rimbaud, per a qui la literatura era una aventura vital 
més, sense més importància que d’altres.

Paris no se acaba nunca té també un altre tema de tons, I és el de la recerca de 
la maduresa per part del protagonista, com a persona, com a escriptor i com a 
lector. I és que, per ser un bon escriptor, cal ser un bon lector i, per això últlm, una 
persona completa, si més no amb una cultura generai prou àmplia I una certa 
manera d’anar pel món, que Impliqui, com a minim, un sentit critic tant entrent de 
la vida corn de la literatura.

És, precisament, el professor Francisco Rico el qui insisteix, ni que sigui d’una 
manera implicita, en aqüestes qüestions a Los discursos del gusto, subtituiat 
Notas sobre clásicos y contemporáneos i consistent en un recull d’estudis, arti
cles, conferéneies i, fins i tot, cartes i poemes que ha anat escrivint dels anys vul- 
tanta ençà, sovint encàrrecs, però tan aguts corn eis seus assaigs més presti
giosos. El caire misceMani del volum no ens ha d ’enganyar: les presents refle
xions sòn tan brillants com les que es poden trobar ais millers tractats de litera
tura, I no pel sol fet que siguin erudites -que sovint ho sòn- ni, encara menys, que 
s’hi expliquin grans teches -que, per sort, no és el cas-, sinò perqué aclareixen 
aspectes fonamentals per entendre determinades obres, és a dir, perqué saben 
connecter amb el lector atent i disposât, simplement, a llegir bé. HI ha en aquests 
textos un gust per aciarir -passatges concrets, sentit de les obres o contextos 
culturáis- que, si no fos pel desprestigi del terme, podriem qualificar de didàctic 
-paraula que no hauria d’equivaldre sempre a obvi ni a infantiloide. I, sobretot, hi 
ha un gran respecte per al lector, que no es perd en cap moment amb divaga- 
clons ni amb pédanteries: al contrari, l’autor aconsegueix comunicar-ll la sensa- 
ciò que l’està ajudant a llegir millor que abans. Per descomptat, el fet que es trac- 
tl de textos breus de divulgaciô, en algún cas prôlegs, I en la majoria articles apa- 
reguts en diarls o en revistes, hi pot tenir alguna cosa a veure; però s’endevina, 
sobretot, una actitud cultural i vital al darrere que connecta amb l’elogi que Rico 
fa del seu mestre Marti de Riquer quan el qualifica d’aficionat, és a dir, “sin las 
anteojeras ni los compromisos del profesional”; o amb el que li dedica a Mario 
Vargas Llosa quan, referint-se a La verdad de las mentiras -que vam defensaren 
aquesta mateixa secció enfront d’un Ilibre de Harold Bloom-, constata com, ben 
lluny dels critics que no tenen en compte el lector, l’autor peruá “se enfrenta con 
las grandes novelas del siglo XX a pecho descubierto, con una Inextinguible 
pasión literaria, pero sin renunciar a ninguna de sus simpatías, opiniones, cre
encias”. Rico fa com els seus mestres i amics: abans d’analitzar un text, l’ha dei- 
xat parlar I se l’ha escoltat, en Hoc d’Imposar-ll cap teoria prèvia; i és llavors quan 
ens en deschu les claus, amb unes grans dosis de cultura humanística i, sobre
tot, de sentit comò que II serveixen tant per analitzar Erasme corn Lope, o Juan 
Benet corn el Javier Cercas que també vam fer sortir, al seu moment, en aqües
tes pàgines.

Per tot alxò, no és estrany que Rico demani la mateixa claredat que eli demos
tra; la demana ais responsables de les edicions critiques, als editors o als tipò- 
grafs, en el convenciment que un Ilibre ens ha d’arribar sempre en les mlllors con- 
dlcions possibles. No ho fa tan sols per un prurit fruit de l’erudiciô, sinò també, i 
sobretot, pel rigor que els lectors, sense que ens calgui ser especialistes, ens 
mereixem. En aquest aspecte, el Ilibre és un clam a favor de la precisló, el sentit 
comò i la teina ben feta per part de tots, des de l’autor fins al lector passant per 
aquells que ens han de fer el llibre entenedor i, en definitiva. Ilegible. A part d’alxò, 
Los discursos del gusto establelx, a la seva manera, un cert cànon literari -cen
trât sobretot en la literatura espanyola- d’una forma força més amena que d’altres 
que el fan més explicit I tancat.

Que ningú no es pensi, en tôt cas, 
que ens trobem amb un volum espés, 
destinât a exhibir la saviesa de l’autor i, 
en definitiva, a apartar el lector de la 
literatura. Ben al contrarl, Francisco 
Rico hi demostra una qualitat que eIs 
qui hem estât alumnes seus sabem 
que té sempre a punt, i que compar- 
teix, amb tots eis matisos que es vul- 
gul, amb un autor tan diferent corn 
Vila-Matas: la Ironía, filia del dlstancla- 
ment i mare de la desmltificacié. Per 
aixô, tant a Los discursos del gusto 
com a Paris no se acaba nunca cal lle
gir una mica entre Unies: en el llibre de 
Rico cal adonar-se de les bromes més 
o menys privades, com el fet que s’hl 
esmentin de passada “Pedro José 
Gimferrer” o “Santiago Vallcorba”; en 
el de Vila-Matas cal adonar-se del 
retrat poc pietés que l’autor fa de si 
mateix en plena joventut I ingenuítat, o 
de les paradoxes, de vegades una 
mica ridicules, que hi evolten el món 
de l’eschptor. En l’un I en l’altre, tan 
diferente com són, hl apareix la vella 
Iluita entre vida i literatura, entre l’ober- 
tura a la realitat I l’autoallmentacló, 
entre Rimbaud i Mallarmé o, si es vol, 
Hemingway I Vlla-Matas. Fins I tot, i 
encara que no sigui la mateixa en els 
dos Ilibres, tant l’un com l’altre coinci- 
deixen en la defensa d’una mirada cap 
a la literatura que marca també la vida. 
Per alxó diu Rico: “yo creo en la posibi
lidad de proponer al alumno un modo 
de vida atractivo, y de hecho tengo la 
experiencia de que la mayor parte de 
mis alumnos (o, al menos, la parte que 
ha trabajado) ha partido más del 
deseo de Imitar un modo de vida, un 
modo de hacer y de estar. Incluso en 
sociedad, que de un conocimiento o 
un interés real -que acaban, sin 
embargo, adquiriendo- por lo que es el 
contenido propio de la filología o de la 
historia literaria”. Vet aqui com el gust 
per la literatura implica un estil de vida.

Enrique Vila-Matas, París no se acaba 
nunca. Anagrama, Barcelona, 2003.

Francisco Rico, Los discursos del gusto. 
Notas sobre clásicos y  contemporáneos. 
Destino, Barcelona, 2003.
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_________ LL.ETRES
En les enfronues del passât

Toni Trové

Sigui perqué estem davant de la tercera generació, la revolta dels néts, siguí pel 
reviscolament de les idees més reaccionàries, la veritat és que es nota a l’am- 
bient un procès nou, veli ja a Europa, que consisteix a posar sobre la taula d’una 
manera desacomplexada els no tan veils fantasmes del nostre passât recent.

Mentre els topics encara resulten exitosos entre el conjunt deis mortals, i on III- 
bres tan ben editate com Los horrores de la guerra civil resulten paradigmàtics de 
“la vista daltónica” -de qué parla Haro Tecgien en l’exceMent préleg a la primera 
Incursiô en l’assaig en llengua castellana del doctor Serrano- de nous historladors 
de més enllà de Ponent, resulta que hi ha elements per a l’esperança, per a des
fer eufemismes i posar la veritat oculta sobre la taula d’operacions, I de fer-ho amb 
tots els estris disponibles, amb voluntat de cirurglà.

I alxé és possible de fer-ho des del sentit critic més bàsic. Un exemple n’és la 
relmpressiô encertadissima per part de Península de l’Impagable Catecismo 
patriótico español, obra que pren avul dia màxima actualitat dintre el ranci con
text que estem vivint. Una perla en brut. No li cal més anàlisi que la seva estric
ta lectura, entre enjogassada I alhora Indignada. L’obra de Menéndez Reigada, 
fray..., fou text de lectura obligada a les escoles a partir de l’1 de març de 1939 
i deixa ben clars els objectius nacional-catélics del nou régim, uns objectius que 
alguns deis néts actuals d ’aquest caire semblen haver récupérât fil per randa.

Pel que fa al tema lingüístic, per exemple, queda ben palés que l’ùnica llengua 
com il fautes el castellà perqué mentre que el “vascuence” ès llengua de case
ríos per la seva pobresa lingüística i filològica, la resta no són sinó dialectes 
menors, cas del catalá, el valenciá -de nou, com ara, separat de la llengua cata
lana, el mallorquí -gran descobertal-1 el gallee.

Un altre gran tema d’actualltat, que trobem en els impressionants capitals de 
“Una, grande y libre y Católica", és el de la unitat d ’Espanya, trancada, a parer 
seu, pel libéralisme (sic?) “que permitió toda clase de propagandas contrarias a 
la Religión, a la Moral, a la Patria, al Estado y a la sociedad, dando así lugar a la 
lucha intestina de los partidos políticos y de las clases sociales, que consumían 
fuerzas de la Nación en la defensa de los intereses de clase o de partido, con 
menoscabo del bien común...” Arriba un moment que hom o don no sap si està 
sentint les noticies de TVE o Antena 3 o realment parla de la modernitat intrínse
ca del text, que haurla de ser declarat clássic pel seu carácter atemporal, amb 
perles dignes del Guiñol del Plus com el tema de l’hlmne, un himne que a des- 
grat deis senyors histérlcs I enclenxinats del PP fou escolllt democráticament, 
però vaja, hores d ’ara aixó ja no compta massa...

Lligat amb alxó, resulta que amb un panorama com aquest aigú encara s’atre- 
veix a posar seny I fer de la recerca un modus vivendi altruista i rigorós. Serrano 
m’ha explicat que fa més de deu anys que treballa amb els temes de recupera- 
ció de la memòria histórica, inicialment els catalans i espanyols republicans que 
van anar ais camps nazis, aquelles "sabandijas ponzoñosas que se esconden 
en mechinales inmundos para seguir desde las sombras arrojando su baba y 
envenenando el ambiente” (no us sona a alió de “ranci i amb olor de naftalina” 
amb qué criticava un peperò l’acte d’homenatge a aqüestes “bèsties” democrà-

CATECISM O
PATRIÓTICO

ESPAÑO L
El libro de lectura obligatoria 

en las c-scuelas franquistas

península f Atalaya

CAMPOS NAZIS
los siipervivientes

. Prólogo de
Eduardo Haro Tecglen
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tiques?), però més tard amb projectes de recuperació de la repressió franquis
ta a catalans a Gernika, a Las Palmas i Tenerife i a Ceuta, com a A Coruña i 
Saragossa.

Serrano s’ha acostat a un doble tema, el primer dels quais és la memòria de la 
deportaclò pensada de cara a l’Espanya muda, mitjançant el documentât i amò 
Españoles en los campos nazis. Hablan los testimonios. En eli hi ha moites coses 
que valen la pena, que fan el Ilibre indispensable, no només per a les escoles 
sinó també per a les universitats. Serrano destripa tots els tòpics que sobre 
l’Holocaust continuem reproduint a casa nostra, oblidant I desconeixent les véri
tables causes de la presèncla republicana ais camps nazis. Aixô en primer Hoc, 

i en segon Hoc, l’esfereïdora entrevista a Franz Cornelias, anarquista 
que va sobreviure a Mauthausen (Austria) i que posteriorment 
Serrano rescata, juntament amb Sáiz i Gallart, de l’oblit del temps. 
Aquell qui ha estât assessor del Ministeri de Cultura austríac i princi
pal testimoni de judiéis contra SS a Viena ais anys 50 és desconegut 
a la seva pàtria de naixement. Amb un Henguatge reposât, planer i 
albora compromés Serrano analitza I fa parlar Cornelias amb desln- 
voltura, sense embuts, I així descobrim tot un món ocult, pie de valor 
soclológic i historiográfic. Tota una Hlçô de com tractar amb rigor i 
compromis la memòria histórica recent. Fins se’ns fa masa curt...

I encara, com a segon tema, s’atreveix a indignar el nostre estó- 
mac aburgesat créant una veritable jola de l’erudició I la recerca. 
Les dones ais camps nazis, una obra dividida amb dues parts ben 
diferenciades tant en el tractament del tipus de text com en els 
objectius. La primera part, “Viatge al cor de les tenebres”, és un 
esforç incommensurable per posar-se a la peli de totes i cada una 
de les dones que, per la raô -sense raó- que fos, van anar a raure 
als camps de concentració I extermini del III Reich. Serrano acon- 
segueix de dur-nos a cavali en aquest viatge conradlà seguint pré
cisément el seu mateix procès Iniclàtic. Com en I’antehor Hibre, 
Serrano té cura de no caure en el sensaclonallsme ni en el morbo, 
malgrat que sovint ha de resseguir I descriare details fortament 
desagradables, sempre però amb l’objectiu de demostrar el carác
ter sinistre i pervers del sistema nazi o la valentia fora mides d’a- 
quelles dones. Lectura obligada encara que l’Institut Català de la 
Dona no volgués o no s’atrevis a promoclonar-la, m’imagino que pel 
compromis de l’autor, que no amaga, sobre l’oblit.

La segona part, sota el suggeridor titol de “Dona i memòria”. 
Serrano s’enfronta a l’anàlisi d ’un volum brutal d’obres, 830, inten
tant buscar les aportaclons que la dona ha fet al fenomen produit 
entre 1933 i 1945 als territorls alemanys. Descobrim clàssico al cos
tai de casos completament sorprenents i inédits, i les dades que 
aporten resulten refrescante i agosarades, punt de partida, com ell 
mateix reconeix, per a futures interpretacions. Donem-H temps i 
ànimo i recursos. Un però, la portada no m’agrada gens.

Catecismo patriótico españoi 
Península, Atalaya, Barcelona, 2003 
91 pagines

Españoies en ios campos nazis. Habian los supervivientes
David Serrano Blanquer
Prólogo de Eduardo Maro Tecglen
Littera, Ensayo, Barcelona, 2003
186 pagines

Les dones ais camps nazis 
Pórtic, Panorama, Barcelona, 2003 
185 págines
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____________ LLETRES
Les novel les de Joan Vilocosos 

segons Josep Moria Pipoll

Josep Gerona Fumas

La Fundació Bosch i Cardellach va publicar l’any passât, dins la seva coMecció 
“Quaderns d’Arxiu”, la ponéncia presentada pel professor sabadellenc, escriptor i 
critic literari, Josep Maria Ripoll Peña, entorn del treball noveMístic del pintor Joan 
Vilacasas. Val a dir que l'opuscle, amb deu iMustracions, s’insereix voluntáriament en 
un corrent d’homenatge degut a la obra i la figura de l’artista octogenari, que fins al 
moment ha donat com a millor fruit l’exposició antològica, amb edició de catáleg, 
que li va dedicar l’Académia de Belles Arts al desembre de l’any 1997. Després hi 
va haver l’episodi no tan ben resolt - per dir-ho en termes suaus - de la donació del 
seu automòbii, un “sis-cents” decorat pel propi Vilacasas amb les seves famoses 
“planimetries”, feta al Museu d’Art de Sabadell i instal-lat a la nova Biblioteca 
Municipal del Vapor Badia.

La investigació de Josep Maria Ripoll s’ha centrât, en aquest cas, en l’obra 
noveMística del pintor sabadellenc (6 novel-íes publicades, més una d’inèdita), 
deixant de banda la resta dels seus treballs literaris més coneguts (obres teatrais, 
monòlegs humoristics per Joan Capri i guions per la ràdio i la televisió), tot i que 
també ha parat esment en el Ilibre de contes de 1957 i en els iniciáis assaigs amb 
fort component autobiogràfic (1954 i 1964), perqué guarden una forta relació temà
tica amb les novel-les, sobretot quan planteja el difícil encaix d’un artista honest, 
amb les forces socials tradicionals i mercantilitzades. El Ilibret és subdividit en 
dotze apartats, que podríem agrupar en tres blocs. En el primer bloc es fa una 
introducció al personatge amb la seva biografia, i s’analitzen les primeres obres no 
novel-lístiques. El segon bloc inclouria els sis apartats dedicats a analitzar cada 
una de les sis novel-les publicades, des de Doble blanc del 1959 fins a Jourdain 
65, editada per Proa el 1966. En el tercer bloc, format pels tres darrers apartats, 
Ripoll ens presenta una caracterització general de l’univers novel-lístic del pintor, 
fa després un estudi dels paral-lelismes amb Joan Oliver i, per últim, insereix 
Vilacasas dins el panorama general de la narrativa moderna.

L’autor ja descobreix en els primers treballs - Escrits de 1954 (en pie canvi d’es- 
til pictóric cap a l’abstracció, un “informalisme constructiu” influí't per Mondrian i 
més “ordenat” del que és habitual en aquest moviment) i Sis contes de 1957 - les 
idees-força que recorren l’obra novel-lística de Vilacasas i que giren al voltant del 
seu profund inconformisme, artistic i social: el fet de la creado artística enfrontada 
ais condicionaments socials. Des d’una personal identificació de les preocupa- 
cions étiques i estétiques (contra l’academicisme i l’art emfátic i grandiloqüent, 
contra el cuite a la personalitat), fins a la denùncia de les pressions familiars, els 
compromisos d’interés, la pedanteria i l’especulació, tot apunta a “ la falta de lliber- 
tat de l’artista, en una Iluita perduda contra un estât de coses inamovible, dominât 
pels diners i les convencions”.

Així, les trames centrades en el món de l’art i les seves miséries dominen les 
novel-les Doble blanc, Matèria definitiva, Operado viaducto, Aiguafort del XII i 
Nnoba fygurasió. A Jourdain 65, la darrera publicada, tractará de manera igual- 
ment crítica les intrigues del món de la literatura, a partir també de fets auto- 
biográfics: amb les novel-les Doble blanc i Operado viaducto Vilacasas havia 
quedat finalista del premi Sant Jordi els anys 1959 i 1961 respectivement. Amb les 
al-lusions en ciau satírica a determinate personatges de l’ambient cultural catalá.

repeteix el que ja havia fet pocs anys 
abans a Matéria definitiva respecte a 
determinate personatges sabade- 
llencs, amb el consegüent escándol 
d’una burgesia “mesquina, tradiciona- 
lista, hipócrita i carregada de diners,... 
en el context sórdid de la Catalunya i 
l’Espanya de la postguerra”.

L’estil literari de Vilacasas, abundosa- 
ment i detalladament examinât per 
Ripoll, es basa en la concisió i la sobrie- 
tat lingüístiques, i en l’agilitat i vivesa 
deis diálegs, amb una ironia omnipre
sent que de vegades es decanta cap al 
més fort sarcasme i altres “deriva cap a 
una tendresa continguda”. S’hi detecta 
també la influéncia creixent de la 
novel-la policíaca, patent sobretot a 
partir d’Operac/b Viaducto.

Del conjunt de reflexions que Josep 
Maria Ripoll ens proposa, amb la clare- 
dat i l’agudesa que només poden ser 
fruit d’un treball de lectura rigorós, m’in- 
teressa destacar-ne dues per la seva 
actualitat, o millor dit, pel seu carácter 
ineludible. En primer Hoc ens diu: a 
Operado viaducto amb “l’elogi de la fal- 
sificació enfront del negoci i l’especula- 
ció que envolten el món de l’art 
(Vilacasas) s’avança dotze anys a l’últi- 
ma pel-lícula d’Orson Welles, titulada 
Fake/Question Mark, del 73: centrada 
en el falsificador Elmyr d’Hory, Welles hi 
fa una apologia de la confusió entre 
veritat i mentida, o realitat i il-lusiô”. La 
qüestió plantejada no és pas de poc 
pes: el sentit o la virtut de l’obra original 
en un món de consum massificat, o 
encara més amb la revolució telemáti
ca, la prodúcelo de la realitat virtual 
corn a eina no només d’expressiô artís
tica, sinó de manipuiació política i 
social. La moda creixent deis falsos 
documentais i de les imatges trucadas, 
prova la nécessitât humana de plante- 
jar-se cada dia de forma renovada la
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mateixa velia pregunta barroca de 
Calderón: si la vida no será altra cosa 
que un somni. Encara en la darrera 
Festa Major, un artista-fotògraf espe- 
cialitzat en aquest camp de la creació, 
Joan Fontcuberta, va presentar amb 
molt èxit de públic una mostra de falsos 
picassos a la seu de l’Alliance Fran
çaise de Sabadell.

La segona reflexió que m’ha intéres
sât especialment és la que fa referèn- 
cia a “la duplicitat existent en Vilacasas 
entre artista i escriptor”. La compagina- 
ció de les dues vocacions és un fet 
prou habitual i el mateix autor cita força 
exemples històrics. Podhem recordar 
ara exposicions presentados els 
darrers anys per reivindicar l’obra 
pictórica, tapada per la importància de 
l’obra literària, de Victor Hugo o 
d’August Strindberg, per exemple. 
Però més enilà d’aquesta duplicitat, 
“pot sobtar d’entrada un aparent con
trast entre l’abstracció de la pintura i 
l’accentuat realismo de les noveMes”. 
En sengles pròlegs, Joan Oliver i 
Gaziel protagonitzaren uns enfoca- 
ments gairebé oposats de la qüestió. 
Gaziel hi veié una contradicció, mentre 
que Oliver - molt proper a Vilacasas en 
la ironia, la sobrietat i l’inconformisme 
social - en defensà la coherència d’un 
“home amb els cinc sentite, el pensa- 
ment i el cor oberts i actius...’’. Ripoll tria 
el partit correcte i s’alinea amb Oliver, 
tot bastint una argumentació brillant i 
erudita que acaba per demostrar que 
“pintor i novel-lista, a més d’escultor, 
ceramista o dramaturg, Joan Vilacasas 
es revela així com un artista plenament 
coherent en les seves diverses, i com- 
plementáries, facetes’’ (pág. 15). Com
prendre aixó, però, no és gens fácil, ni 
està, diria, a l’abast del simple critic. 
Quan Josep Maria Ripoll detecta que 
entre Oliver i Vilacasas hi ha encara 
una altra subtil coincidéncia, “una certa 
osciMació entre avantguarda i réalis
me” -la qual cosa voi dir una recerca de 
sentit, 0 una recerca d’un centre que 
doni sentit a l’experimentació -, trobo 
que hi està posant també en joc una 
Sensibilität no d’analista, sinó de poeta.

Sabadell, 12 d ’octubre del 2003

LLETRES
Una sordano per a Pepe Carvalho

Lluis Subirana

No sé si Pepe Carvalho, el famós detectiu créât per Manuel Vázquez Montalbán, 
sabia ballar sardanes. Potser en ballava en la Intimität, però no ho he llegit a les 
seves noveMes. El que sí és cert és que l’eschptor barceloni, malauradament mort 
el passât 18 d’octubre a Bangkok a causa d’un infart quan tornava a Barcelona 
procèdent d’una gira de conferències per universitats d’Austràlia i Nova Zelanda, 
estimava la sardana. Això no s’ha dit ni escrit en la gran quantitat de referències 
que s’han publicat ran de la seva mort, potser per desconeixement o perqué 
reconéixer que a un personatge considérât com un model de progressisme i de 
fidelitat a l’esquerra li agradés això tan “nostrat” de la sardana desqualificaria a 
molts dels que están sempre amatents a abraçar tot allò que ve de fora i menys- 
prear el qué ens és propi. Però que Vázquez Montalbán estimava la sardana és 
ben ceti. Aixi ho demostrava en un article que va escriure l’any 1986, recollit al 
meu llibre La sardana, impressions i vivències (Edicions El MédoI, 2002) i que va 
titular Sardana i país, on entre altres coses deia:

“No cree que hi hagi cap catalá que es pugui sentir insensible quan el flabiol ini
cia el ritme de la sardana. Ve a èsser una crida directa a la Sensibilität d’un país, 
que es perllonga en el reconeixement que hom té de la seva Identität, i que va 
omplint l’espeht d’un paisatge musical que té uns punts cardinals ben precisos. 
Recordo aquells anys de la meva infantesa en els que lentement s’anà récupérant 
la sardana, corn una senya més de la Identität d’un poblé, i en algunes sardanes, 
corn punt de referéneia ideolôgic i emocional d’un passât la memòria del qual ens 
esteva vedada.”... “Una cançô reprodueix, al minim detall, la sensació d’una 
vivèneia concreta. La sardana, en canvi, comunica país, pertinença a un col-lec- 
tiu humà i a una geofísica que dóna sentit a la pròpia capacitat d’entendre, d’en- 
tendre’t, de conviure. No sóc jo molt partidari d’una cultúrete basada en els 
aspectes més fàcils del folklorisme, que pot arribar a ser un obstacle per poder 
entendre noves necessitats de la consciéneia crítica. Reconec, però, que quan 
escolto una sardana em vibren unes invisibles arrels i em pugen a la boca regusts 
de pa i de vi familiars i imprescindibles.”

Gràcies, Vázquez Montalbán, per aquesta referéneia a la sardana i grácies 
especialment pel conjunt de la teva obra literária i pel teu exemple públic d’home 
compromés i sincer.

En aquesta sardana de la vida iniciada amb el simbólic cant del flabiol a Manuel 
Vázquez Montalbán li ha tocat massa aviat fer un tres i fora. Però la rotllana conti
nua viva. Ben agafats de les mans Pepe Garvalho, tots els seus personatges, 
familiars, amies i lectors, seguirán puntejant units per mantenir viu el seu record.

T O T E N M A R C S

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Telèfon 93 726 57 85 Torres i Bages, 13 ■ Tel. 93 726 49 55 ■ 08201 SABADELL



189

______________ LLETRES
Noticio de Ilibres sobodellencs

Recopiloció Lluís Subirana

Novament ens hem de referir a l’Anna Tortajada que està en constant vena creati
va. Aquest cop, conjuntament amb Natza Farré, son autores del Ilibre Per fi, Brasil. 
Un viatge al país de Lula. Editât dins la coMecció Rosa dels Vents, de Mondadori 
S.A. (octubre 2003). Anna Tortajada i Natza Farré han viatjat fins a Brasil per entre- 
vistar-se amb membres distingits del gabinet del president Luiz Inâcio Lula da Silva 
i per parlar amb la gent del carrer: des de Brasilia fins Salvador de Bahia, i des dels 
despatxos entapissats amb moqueta fins a les faveles enfangades i eis assenta- 
ments dels sense terra, els testimonis dels uns i dels altres es recullen a les pàgi- 
nes d’aquest Ilibre, tan fascinant corn la realitat d’un poblé que ha fet de l’esperança 
un deure de tots.

El director de la nostra revista, David Serrano Blanquer, fundador del Centre 
d’Investigació de la Literatura Europea Concentracionària (CILEC) és l’autor d’un 
treball que ens mostra les seqüeles de l’horror nazi que encara perviuen entre 
nosaltres. Amb la publicació de Les dones als camps nazis (Pôrtic, octubre 2003), 
Serrano deschu l’extermini organitzat que eIs feixistes perpetraren contra milions de 
dones i homes que ha pogut aflorar gràcies a les més diverses formes de testimo- 
niatge. La documentació gráfica, la transmissió oral o les recreacions artistiques 
son una mostra escruixidora d’aquelles maquinacions perverses i vils. L’autor recu
pera l’expehència quotidiana de les dones confinades als camps i recopila el llegat 
oral escrit que ens han transmés.

Editât per Rúbrica Editorial (octubre 2003) ens arriba el cinqué Ilibre de poemes 
de la Rosa Maria Mestres i Tió, iMustrat amb dibuixos de Josep Colomina. Amb el 
titol de Demá, aquest nou recull poétic s’afegeix ais ja publicats Sentiments, 
Novament les flors, Abraçant la vida i La finestra del meu cor. Cal recordar, també, 
que és autora de dos Ilibres de contes infantils. La Rosa Maria Mestres diu que 
“aquest és un Ilibre escrit amb el cor”. És, dones, poesia fêta de sentiments expres- 
sats de manera espontània, al ritme del bategar d’un cor générés, amb gran capa- 
citat d’estimar, sensible als details quotidians que donen sentit a la vida i capaços 
de fer-nos desitjar i somniar.

La tercera novel-la de Ton Creus L’home del guloso publicada per El Cep i la 
Nansa, edicions (octubre 2003), és una novel-la negra, dura i tendra, que ens posa 
a l’abast uns personatges de vides destrossades enilaçats per l’atzar. La relació 
entre el món de la política i el diner, amb les seves corrupcions, ens endinsen en un 
univers sérdid on els únics herois són els perdedors. Si el lector de les dues prime- 
res novel-les va quedar sorprés per la varietat deis générés utilitzats ho tornará a 
quedar ara amb aquesta nova obra que consolida Ton Creus en l’ofici del bon 
narrador; conreador destre de passions i miséries humanes.

Francesc Maciá va ser l ’Avi, Lluis Companys, el president mártir, Josep 
Tarradellas, el president a l’exili. ¿Qui será Jordi Pujol? ¿Com el rebrá la historia? 
L’avalen més de vint-i-tres anys a la presidéncia de la Generalität, sis victéries elec- 
torals -  tres d’elles per majoria absoluta -  i una trajectéria d’activitat intensa guiada 
pel que ell mateix ha qualificat de déria personal: Catalunya. Preguntes a les quais 
donen resposta gairebé un centenar de persones de diversos ambits, contempora- 
nis de Jordi Pujol, i recollides al Ilibre de Pere Cullell Qué direu de mi, que amb pró- 
leg d’Andreu Farrás ha publicat Planeta (setembre 2003).

Informació facilitada per:

■libreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL
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Pere Cullell
Quèdireudem i

l ì?  Jordi Pujol visi pels 
'^ 9  seùs í'ítitemporanis

Prtleg d'Andreo Farras

S A B A D E L L
CENT ANYS DE OANSA 

TRADICIONAL CATALANA

ISIDRO GARCÍA 
DE SABADELL

Pere Gil i Ramos és professor de llengua i literatura catalanes i autor d’una 
extensa obra poètica, epistolar i de contes psicológics. La seva poesia, que rau 
entre la filosofia i la metafísica, és en essència paraula sacsejada pels enfronta- 
ments interns del Jo. De la seva obra cal destacar Miratges (1987), Tren de cen
dra (1988, Premi Salvador Espriu), Hora zero (1988), Calaix de dubtes (1991, 
Premi Espuma del Clot), Contrallum (1995), Átropos (1997), Coronacions (1999) i 
aquest Cendres del cor (2000) guardonat amb el Premi Maná Manent i que, amb 
próleg de Josep Maria Ripoll, ha estât éditât recentment (setembre 2003) per 
Viena Edicions.

Fa cent anys la gent de la Renaixença van començar la ressenya i comentan 
dels vails tradicionals en us. Més tard, la Mancomunitat de Catalunya es va inte
ressar pels estudis i restauracions de la dansa tradicional i va canalitzar, per mitjà 
de les escoles i la publicació de diversos ballets, l’ensenyament als infants a cura 
de mestres especialment preparate. Aquest procès de difusiè de la dansa també 
es va donar a Sabadell corn l’autora d ’aquest Ilibre, Nûria Vila Mas, ens demostra 
en el seu acurat i detallat treball de recerca, des de la constituciè dels primers 
esbarts sabadellencs fins l’actualitat. Sabadell, cent anys de dansa tradicional 
catalana ha estât éditât per la Biblioteca Quadern de la Fundado Ars (novembre 
2003), a proposta de l’Esbart Sabadell Dansaire, i correspon al número 34 de la 
seva coMecció.

Amb la recent publicació del Ilibre autobiogràfic El sendero de mis recuerdos 
Isidre García Hernández, conegut popularment corn a “Garcia de Sabadell”, ens 
relata les seves memories evocades al llarg dels seus périples per Sabadell, 
Marsella, Sao Paulo i Benidorm, ciutats on principalment ha desenvolupat una 
extensa, diversa i, a voltes, pintoresca i arriscada activitat professional i social. 
Amb abundant documentació gràfica, les prop de 300 págines del Ilibre són una 
amalgama de records, vivéncies, anécdotes, éxits i frustracions, expressats en un 
llenguatge planer i coMoquial. Barreja de ressenya i currículum personal, aquest 
Ilibre té un regust de comiat, de passar balanç i de voler deixar testimoni d ’una 
vida intensa i apassionada.

La revista SOM va convocar els seus guardons destinata a premiar entitats i par
ticulars, la tasca deis quais hagués estât mereixedora d’atenció especial vers la 
divulgació de la Cultura Popular. Entre el diferente guardons es va convocar el 
Memorial Josep Mainar Pons, destinât a premiar el millor treball literari d ’estudi 
histéric o de recerca sobre la sardana. El treball premiat és el que Jaume Nonell 
i Lluís Subirana presenten ara (Volum 17 de la coMecció MOS, novembre 2003) 
ampliat i posât al dia en algunes qüestions que, per la limitada extensió que impo- 
saven les bases, no van ser incloses en l’original présentât a concurs. Aixó els ha 
permès incorporar més dades i ampliar la informació relativa a l’orquestra 
Fatxendes de Sabadell, fundada a mitjans del segle XIX, i de la seva curta però 
significativa actuació com a cobla de sardanes (1907-1908), junt amb altres 
aspectes relacionats amb la vida de I’orquestra i d’alguns dels seus principals 
protagonistes.

L’afició aeronáutica a Sabadell arrenca el 1910 quan alguns aficionats organit- 
zen una exposició en els locals del Centre Catalá. El primer avió que va aterrar a 
la nostra ciutat va ser el “Caudron” l’any 1919 pilotât per Manel Colomer. A partir 
d’aquest aterratge es va encetar la història aeronàutica de Sabadell. El primer 
camp de vol es va situar a uns terrenys de Ca N’Oriac, a mitjans dels anys 20. El 
setembre de 1931 un grup de ciutadans va formar l’Aero Club de Sabadell que, 
al 1953, es va fusionar amb el de Barcelona constituint el Aero Club Barcelona- 
Sabadell. Aquest Ilibre de Leandre Escorsell i Pere Redón titulat La historia de la 
aviación catalana a través del Aero Club Barcelona-Sabadell ha estât éditât pel 
mateix Aero Club (març 2003) en commemoració del cinquantenari d’aquesta 
fusió.
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CARTES AUN POETA
Copitol II

Maite Soler

Remitent; Barcons.
Bloque número 1. Apartamento D.1. 
Calabozo Guarico.
Venezuela.

Sr. José Sánchez Herrán 
12, 4eme et. Rue du Simplon.

1006. Lausanne.
Suiza.

Dia d’avui: Dijous, 8 d’agost de 1991.

Illustre amie: M’acaba d’arribar una carta teva, en la que 
m’expliques que ja has acabat les vacances d’aquest estiu. 
M’agrada veure’t espavilat, vital, anant d ’aci d’allà corn un 
ciclista de vint-i-dos anys. Jo, a Calabozo hi tino una bicicleta

on corro tot el plà, arreu de la ciutat amb ella (ja m’en han 
robat dues) però, tossut que sóc no deixo d ’utilitzar-la, el 
qué em sap més greu és el que no tino amb qui rondar-la 
ni em qui discutir de les ciéneies I de més prolegômens, 
paradigmes de la metafísica que sempre em porten a cavi
lar i enredar-me en utopies que no em porten més enllà 
d’on SÓC i per tant la meva soletat és doble. Això de las 
“lanchas i los nudos” a mi no em va agradar mai, tu ja ho 
saps la feina que vaig tenir per aprendre a nedar. Jo séc 
més home de caceres i de boscos... i és aquí que em ve al 
cap... be en fer esment al saber de fer o no fer bé una cosa 
més que l’altre, en definitiva a la sabiduría, a si es transmet 
a d’altri, ais veniders, ais nets i també ais filis. Jo tino sobre 
això, la meva oponiò encara que de vegades també els 
meus dubtes envers aquest talent, erudiciò, diga-li com 
vulguis, anomenades vulgarment intel-ligéncia, sabiduría, 
coneixement.
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Perqué si bé el meu fill es passa en el 
Congrès Interrogent ministres I la meva 
filia es passa el seu temps ensenyant 
“Computación Electrónica”, jo els veig 
molt superficials I de filosofía “niente”... 
de metafisica, “niente” !! Jo tinc seixan- 
ta llibres, opuscles, resenyes, articles i 
de més escrits per mi sindèresi, em 
piau en comprobar-ho i em congratula 
el poder-los rellegir de quan en quan, I 
em pregunto: Qui dels vint milions de 
persones que pululen per Venezuela 
ha escrit mai en se vida un Ilibre? Pocs! 
Molt pocsü

No poden escriure’l perqué molts 
d’ells no saben ni tan sols llegir-lo! I 
d’entre aquests vint milions es troben 
eis “los letrados” dels meus fills.

Jo m’assec, m’assec de cul en eIs 
bancs de la plaça... i em sento, em 
sento capaç d’aplatanar al més pintat 
de tots eis seudo filésofs que, a 
Venezuela i a la resta del món, es 
vanen d’esser-ho.

Jo m’assec ben ait i continua pregun- 
tant-me: Dels vint milions de “pati-cor- 
tos” que hi ha en el pais, quants d’ells 
es lleven cantant?. I cantant les seves 
préples cançonsü Que aixé, si que té 
collons! Les meves prépies cançons, 
que les tInc gravades en casets. Però, 
jo canto i canto alxó meu. I sent jo, un 
teixidor, fotut l,tot I estant empés contra 
les cordes de la més abjecta pobrete
ría, em sento l’home més poderós del 
món.

Quants han pogut passejar per la 
capital ben vestite i feliços de tenir una 
renta que triplica mensualment el que 
guanyen tots els meus fills junts? 
Quants? Savis? El savi he estât jo!. I 
aquí no hi ha més pebrots que els 
meus! ! La gent, per un general, és bluf! 
Tot superficie, aparenges!

El problema és allò que et vaig repe- 
tlnt a cada carta, allò dolent, el mal d’a- 
questa vida és que quan tinc el món a 
les meves mans, ja no tine mans. Quan 
tinc a la meva banda les dones més 
presumides, les que fan més goig, ja 
no tinc amb qué mullar-les. I, el més 
dolent I pitjor de tot, és que, és del tot 
cert que em llevo cantant, però, també 
és cert que no se’m passa per alt la 
certesa la proximitat de la Guadanya 
de la Mort que no podré esquivar. És

CARTES A UN POETA

quan em vé rabia, i busco a Deu per afusellar-lo... Perqué m’ho ha donat tot, quan 
ja no tinc ni dents ni penis per viure-la!

Si nosaltres confiem la nostra IMusió en coses de la Terra, tenim esperanga.

Si nosaltres confiem el nostre anhel en coses del Cel, tenim fe. Fe.

L’esperanga, encara que essent abstráete, obeeix a una lógica més o menys tan
gible, pel seu objectiu i diafragma a la Terra... que la tenim a flor de la má.

En canvi, la Fe ineideix en la supersticló perqué apunta a alguna cosa que, certa- 
ment, no existeix. El cel no existeix.

Les particules elementáis I, més concrètement les subatómiques o subelécthces 
que exulten en perenne simbiosi amb els gasos que se’n deriven de l’assimilació 
pertinent del macro-caos que tots coneixem, dóna com a résultat la generatrlu del 
tot, Incloent-hl l’átom i les parts constituents dels seus micro-sensibles quants. I d’a- 
quí la vida tota. Questió de temps. Però les galàxles arrenquen d’aqui, I nosaltres, 
també.

L’esperanga és humana. La fe és teóloga, i no quadra amb la Ciència.

IMustre Sánchez, jo I la meva “Cosmogonia”, tu ja ho saps, no hi puc fer més. “Puño 
crispo y brazo en alto”.

Parlant d’una altra cosa, és lamentable la mort del senyor Jose Luis Gorina; tant 
joveü

Bé, s’ha mort el “Bòlids”. Es va morir el “Caramelero” Sánchez. Es va morir el meu 
amie Blas Morlans, el de San Fernando 86. Porción de óbitos. I tots han deixat de 
respirar, que hom se li fa un nus a la gola quan ho pensa... Que tots sóm Iguals. 
Deixem de respirar! Renoi! “Que non lo capito”!!

Sigui corn sigui centenars d’amies nostres deuen d’haver creuat el Pont de la Salut, 
jo aquí, tu allá, i cap d’ells no n’ha tornat. Quanta desgracia! I Deu, tossut en les 
seves manyes!

Fias visitât l’amie Francisco Mora, per Can Qriach? Si o no? Escriu-me, parla’m de 
tot. Mai no em parles de la teva dóna, ni del teu fill, ni de la teva filia. Cóm están? De 
qué viuen?. No siguis tan avari Digue’m algo. Jo, et diré que fa trenta anys li vaig 
regalar al meu fili una máquina d’escriure i amb no res es va fer periodista. També 
el valg portar al Banco Unión de Caracas, II vaig obrir un compte d’estalvis amb 50 
dólares. Al cap de poc temps, no tenia ni cinc. És periodista, i m’agrada veure’l per 
la televisió quan interroga ais ministres, si viu bé, és perqué jo el mantinc, i eli, es 
queda amb el seu sou.

Nanu, quan em vas dir que el Ciervo del carrer Roger de Flor ja no existeix em vaig 
posar rabiós! Com és que váren vendre aquell casalot de tants i tants records! No 
hi ha dret! A Sabadell, cadascú va per eli. És ben certa la dita.

A la Carretera de Terrassa,hi vivia el pianista senyor Josep Gili Bayó. Em pregun
to, estará viu? Saps alguna cosa d’ell? Perqué no ho esbrines? Ciao caro! Fins aviat, 
espero.

Pere Barcone

PD. L’esperanga és humana, recorda, no s’ha de perdre mai la IMusió. La IMusió és la última cosa que es 
perd en aquesta vida.

ll.lustració de Nati Ayala______________________________________________________

FINQUES
CARNER

Agent de la propietat Immobiliáría

Sant Antoni M- Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 93 725 47 66 - 93 725 49 76

1957 2003LA LLAR DEL LUBRE
46 anys a Sabadell
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OFELIMOS
2- Antoni Angle

Ana Fernández Alvarez

Amb aquest terme grec, ofelimós, 
atríbut de qualsevol cosa capag de 
satisfer una necessitai o un desig, es 
comenga una sèrie de iiiuraments 
plástics que tenen com a principai 
objectiu aconseguir el gaudi visuai 
que tota obra artística produeix. Es fa, 
precisament, des d ’una publicació 
que porta ja moits anys especialitzant- 
se en ia divuigació i l ’anàlisi de l ’art en 
totes les seves facetes.

Continuem la recent coMecció de regáis visuals amb una obra d’Antoni Angle. 
En aquesta ocasió l’autor ens ofereix una aquareMa, de 1994, amb una llampant 
mirada sobre un racó de Villajoiosa.

Davant nostre apareix una arquitectura construida a partir d’una hemorrágica 
taca verda, que combina la delicada tècnica de l’aiguada amb els enèrgico i dinà
mico tocs del característic pinzali d’aquest artista. Angle sap combinar hàbilment 
el detallisme de les formes bàsiques, aquellas que ens fan reconèixer immediata- 
ment qualsevol tema, amb la herència gestual que II ès pròpia i que està nodrida 
de dràstiques I violentes taques de color: Un exterior que es fa I es desfà albora, 
que modela un espal i, a la vegada, el descompon.

Angle configura les formes amb una clara actitud de lirisme dramátic. L’Espai i 
els objectes s’articulen com a elements que dibuixen un mapa cromátic, aconse- 
guint mostrar-nos una sentida topografia emocional.
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ARTS______
Murols i morolitat

Ana Fernández Alvarez

El més interessant d ’un mural resulta ser 
la seva propia cuina. El poder anar 
veient les seves fases d’execució.

RESTAURANT
cuina de mercat

Pintor Borrassà, 43-47 • 08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91

La natural i més eficaç ubicadó d’un 
mural és al carrer, però, donats els 
temps que corren, empobridorament 
proclius a afavorir la uniformitat i la llet- 
gesa de ciutats corn la nostra, els 
moralistes ho tenen cru i s’han d’acon- 
tentar amb un recolzament econòmic 
que eis permet! la realitzaciô de les 
seves obres en llocs phvats o semipri- 
vats, corn és el cas del recentment 
inaugurât a l’Hotel Urpi, amb motiu 
dels seu 120 aniversari corn a institu- 
cié comercial, de l’obra mural d’en 
Jordi Roca, dedicada a la ciutat de 
Sabadell.

Afortunadament i, pesi a qui pesi, 
comptem amb eIs graffiters que, a vol
tes afortunats, altres no tant, esquitxen 
la ciutat de referents artistics plens de 
frescor i diseurs renovador. La seva 
saludable irreveréneia ens fa oblidar la 
vulgar uniformitat urbanística a la quai 
ens hem de sotmetre eis ciutadans, 
quan ens dediquem a donar un tomb 
pels nostres carrers.

□avant Tactual “caga de bruixes” desplegada contra quins tornen a considerar 
eis murs de la ciutat, corn el saludable llenç de la Ilibertat, per què no reivindicar 
apostes plástiques tan suggeridores com la desenvolupada a la ciutat de Lyon? 
Una ciutat que ha sabut convertir Turbanisme en una gran pantalla pictórica, 
capag de materialitzar, de manera molt atractiva, un diseurs múltiple i apassio- 
nadament imaginatiu vers els passavolants i els ciutadans.

Un consistori com el de Sabadell, que entén Tart i els seus museos com una 
cosa estàtica, no pot tampoc articular altre proposta que vagi més enllà del revi- 
sionisme i de la retrospectiva artística. Per tant, és natural que solament pugui 
entendre Tescenari urbà corn quelcom rigid, que exclou tirànicament Tallibera- 
dora práctica dels discursos iconogràfics sobre els seus murs.

El Sabadell públic està adormit artisticament I tan sols algunos iniciatives par
ticulars permeten el despertar plástic, però, per resthetiu, solament s’aconse- 
gueix un somieig artistic, no una auténtica práctica creativa renovadora. Està bé 
que les entitats financeres, els grans negocis o les institucions públiques deco- 
hn els seus interiors I, aixi, els artistes mengin, però, a la llarga, resulta molt més 
enhquidor, democràtic I InteTligent omplir Tespai públic de referents plàstics que 
poetitzin Tescenari de la comunitat. ^
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_______________ ARTS
Penoixement i borroc ol MAS

Mila Torres

El Museu d’Art de Sabadell dins la seva linia habitual d ’exposi- 
cions de nivell que està portant a terme, presenta una mostra en 
la que es poden veure les coMeccions del MNAC referent al 
renaixement I al barroc, dins el projecle els itineraris de l’art 
català.

Reaiment, és una oportunitat única tenir a Sabadell les més 
d’una trentena d’obres del tons del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya que s’han reunit en aquesta ocasió, perqué no és habi
tual el poder veure obres d ’aquests périodes i menys a la nostra 
ciutat, ja que es tracta d ’una de les époques menys conegudes 
de la histéria de l’art català.

Això provoca que ens endinsem en un art que fa molts segles 
que es va fer, la qual cosa, ens permet comprovar la diferéncia 
de pensament, l’evolució de l’art i conseqüentment l’evolució de 
la societat.

Juntament amb aixé, s’ha de tenir present que el renaixement va 
arribar a Catalunya amb pintore foranis, els artistes catalans van 
trigar a captar el nou sentiment pictòric. En quant al barroc es 
produeix en plena crisis social i econòmica, la quai cosa es 
reflecteix en la produccié dels artistes catalans. Malgrat això apa- 
reixen pintore tan significatius corn Francese Ribalta, Antoni 
Viladomat o Francese Pia.

Quan es veuen exposicions corn aquesies, a part de poder apreciar l’art, ser- 
veixen per comprovar corn aquest és una expressió clara i decisiva del moment 
en que es realitza, del moment històric i ens mostra qui pagava l’art, qué reflec- 
tia l’art I qué era el més important per la societat del moment.

Aixi veiem ternes religiosos:

Sant Guerrerde Aine Bru
Mare de Déu amb el Nen Jesús i sent Joanet de Joan de Burgunya 
Sant Blai de Pere Fernández 
La Visitació de Pere Mates
Mare de Déu de la llet amb el Nen Jesús de Mestre de Castelsardo 
Flagel-laclé de Crist de Pere Serafi

Entre d ’altres, obres totes elles pertanyents al renaixement, ja que era el tema 
més important d ’aquesta época que es va continuar fent al barroc. Etapa de la 
quai ens presenten dins d’aquesta temàtica:

Mater Dolorosa d’Anton! Viladomat i La vèrge Nena entre sant Joaquim I santa 
Anna del mateix autor.

El barroc amplia la mirada i, per tant també els assumptes que es tracten. Per 
això el retrat i autorretat hi són presents, els paisatges I els bodegons.

Juntament amb la pintura també es presenten quatre relleus de marbre per
tanyents a la coMecció de Miquel Mai (Barcelona,7-1546) que s’endinsen dins

el nou llenguatge renaixentista que 
pretenia, entre altres coses, la restau- 
racié dels ternes i de les formes de 
l’Antiguitat, el retorn a la mida huma
na tenint a l’home corn a mesura de 
totes les coses.

I, per acabar d’arrodonir la mostra i 
aixi tenir una visió clara del panorama 
artistic català d’aquestes époques, 
es presenten quatre gravats i un 
dibuix del segle XVIII.

“ Itineraris de l’Art Català: Renaixe
ment i Barroc” mostra una visió global 
de l’art que es fêla a Catalunya durant 
els segles XVI, XVII i XVIII.
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ARTS__________________
L'estimació de l’obro d ort i l'ofici
Jordi Roca i Tubau

Litografia commemorativa 
de l’innauguració de la Casa de la 

Generalität a Perpinyà. 
5 de setembre de 2003. 

Obra de Jordi Roca 
editada per La Poligrafa.

Si bé l’art no és una ciència matemà- 
ticament exacta, per tant, no subjec- 
ta a lleis materials, sí que horn en pot 
precisar la seva qualitat per tal de 
defugir la falsa afirmacló que en art 
tot es vàlld. Afirmado que ens ha 
abocat al caos tant estètic corn 
moral. En l’art, corn en tota manlfesta- 
ció subjecta a disciplina, eis seus ofi- 
ciants en cap moment poden pres
cindir de l’ofici, ja que tota obra d ’art 
és fruit d ’un treball sovint portât a 
terme amb quimera, un treball inten- 
sament mesurât; altrament per molt 
que l’artista fii en les muses si no tre- 
balla, mai no podrá mostrar la seva

obra. Referent a la inspirado divina, 
com molt bé deia Picasso: “per si de 
cas, que em trobi treballant.”

Els apunts realitzats al marge de 
técniques espatarrante, emprades 
massa sovint per amagar la falta de 
creativitat, de ben segur, si hi ha 
ofici, resultarán àgile de trag i nets de 
factura. Però una cosa és un apunt I 
l’altra, una obra amb tota la comple- 
xitat que requereix el seu planteja- 
ment i, per descomptat, la seva exe- 
cudó. No obstant alxò, tant en el pri
mer cas com en el segon cal que 
l’artista domini l’ofici, altrament la
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manca de coneixements tècnics i conceptuáis l’abocaran a realitzar obres 
exemptes de rigor. No perdem de vista que una cosa és un moment feliç i l’al
tra, l’obra on l’artista, en realitzar-la, no ceixa res a l’atzar. És una llàstima que 
la disciplina I el rigor no siguin emprats corn cal; malauradament no ho están 
per la falta de diseurs formai I desorientació: heus aquí dues conseqüències 
que, ara més que mal, están fent estralls amb résultats Imprevisibles en front 
les noves generaclons. Cal no perdre de vista que no tot és vàlid; portant, no 
tot és bo. La llarga durada de l’abstracc ó ha comportât un trastocament dels 
auténtics valors que ha produit I està produint, per Inércia, obres sense cap 
missatge ni cap nord cultural o social. Aixi hem arribat a la total supressié tant 
dels simbols corn del diseurs narratiu. En art, corn en la vida, en el moment en 
qué un isme, una moda o un current estètic no troben resposta adequada a la 
renovado, el procès de decadéneia és irreversible. Cap artista pot alliberar- 
se de la verdadera fundó de l’art, tota vegada que en ignorar-la falta al més 
elemental principi: la comunicado.

La improvisado o la traballa fácil, sovint fruit de l’enginy a l’hora de manipu
lar els mataríais han abocat massa oficlants de l’art a práctiques —en principi 
no descartables— , a un carni sense sodida, tota vegada que, un cop l’obra 
acabada, sois a restât matèria sense contingut. Mes si la finalitat de l’artista 
sols ha estât mostrar la seva habilitât farem un flac serve! a la comunicaclô, 
tota vegada que el résultat no és altra cosa que pura especulacló. I és que una 
cosa son les arts que comuniquen sentiments i l’altra les décoratives o com 
volgarmnent és diu avui de disseny. Mes, malgrat que costi establir fronteros, 
avui com sempre, per sobre de tots els intereses materials, hi ha un art 
suprem. Negar aquesta evidència és fe" un trist favor tant a l’artista com a la 
socletat.

Sense ofici és del tot Impossible realitzar cap obra que mínimament s’a- 
guantl. 1 parlant d ’oficl hem de reconèixer que malaurdament son peques les 
escoles que Imparteixln ensenyances amb rigor i disciplina, i aixô es degut, en 
bona mesura, a la falta de pedagogo que siguin capaços d ’educar tant la mà 
corn l’inteMecte dels futurs artistes. No inculcar la disciplina és —mirem-ho 
des de l’angle que vulguem— un mètodo d’ensenyament contracultural que 
obra corn àcid dissolvent en la formacié dels novello artistes. Tot artista que no 
és posseïdor d ’una verdadera formacié professional rarament assalirà la lli- 
bertat creativa. Simplement, les seves opcions restaran molt Iluny del carni del 
sublim.

Tot un problema difícil de desmontar donat el seu abast; problema que 
necessita una imminent resposta, tant per part dels artistes com de la socie- 
tat, atès el seu interés inajornable tractament. Problema difícil de solucionar, 
perqué no hi ha ni interés ni voluntat social a clarificar qué és i qué no és art 
en cada iismes o tendéncia. Seria bo que, tot obviant mercantilismes foras- 
senyats, s’oxigenés l’opinió pública per tal d ’encaminar el futur, tota vegada 
que, “de tot el que hom faci només en restará l’obra ben feta.”

No obstant això, cal remarcar que l’horitzó creatiu mai com avui havia estât 
tan obert donada la permissivitat expressiva en front l’ample ventali d ’eines I

materials qque tenim a I’abast; i en 
contrapartida les arts plàstiques 
resten aíllades de la societat: tot un 
símptoma precursor del gran canvi 
que s’operarà en l’art en el segle 
que hem encetat. I aixó será així 
quan altra volta els artistes és posi- 
cionin entrent de l’avenç de la 
humanitat. Tot un repte devant la 
medlocritat creada corn a mètode 
de subsistèneia. Tot un repte el de 
prendre consclència entrent les 
noves generacions de la seva capa- 
cltat creativa. Si no emprenem 
aquesta tasca amb fermesa, eis 
artistes seguirem alimentant-nos de 
la mendicitat econòmica, social I 
inteMectual en què estem immersos. 
□avant aquest panorama, cal que 
cada artista prengui consclència de 
qui és i qui, en última instància, 
representa. I tot deixant l’esma arra- 
conada, fem front al compromis 
generacional. Compromis del quai 
cal assollr-ne eIs valors Indispensa
bles: humanisme, lleialtat a les 
arrels I educado, car sense aquests 
tres valors fonamentals restarem 
mancats, fins i tot, de l’heretatge 
historic que tant ens ha singularitzat.

fL
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CINEMA
Te doy mis ojos, d'lcíor ßollain

Pere Cornelias

L ’estrena de la tercera peMícula d’lcíar Bollaín es produeix en un moment en 
què, corn ja vaig comentar al número 140 de Quadern, el cinema sembla haver 
récupérât la seva vessant més realista i social, fins al punt que el conjunt de 
titols que actualment la conformen -cinema de ficció i documentais- constitueix 
avui un dels seus blocs estètico-temàtics de més interés. Però també vaig pre
cisar aleshores que és molt probable que l’apahclé de Les glaneurs et la gla
neuse d ’Agnès Varda vagi ser deguda sobretot a les Inquietuds personals de la 
cineasta francesa, més que no pas al pes de les circumstàncies ambientáis, tot 
I que, naturalment, els dos fets son indeslllgables. Die tot això perqué, si bé és 
cert que la violèncla doméstica és, des de fa temps, un tema lamentablement 
actual que sens dubte pot incloure’s dins de la vessant del cinema realista 
esmentada més amunt, també ho és que la segona peMícula d’lcíar Bollaín, 
Flores de otro mundo, basada en el drama de la Immigracló femenina - I que 
recorda, al revés, la Caravana de mujeres, de William Wellman-, era ja un film de 
compromis social.

La violèncla fisica a la vida d ’una parella és, en qualsevoi circumstància, del tot 
incomprensible. Però sempre m’ha semblât que hi ha un cas més incomprensi
ble encara i que a mi, particularment, m’horroritza, perqué me’l sento perillosa- 
ment prôxim: ¿corn es pot explicar entre dues persones que s’estimen i que 
sabem sensates, cultes i sensibles? ¿quins estranys mécanismes poden arribar 
a desencadenar, entre elles, les situacions de bogeria i d ’odi que tots conei- 
xem? Quan hi penso, m’espanto. Mai no he sabut contestar-me aqüestes pre
guntes. Te doy mis ojos tampoc no les afronta, potser perqué Icíar Bollaín també 
és incapaç, com jo, d ’entendre el que passa.

El principi i el final de la peMícula són gairebé simétrics. Una dona, Pilar (Laia 
Marull) fuig de casa seva amb el seu fill. La primera decisió no será definitiva, la 
segona, sí. Enmig, coneixem el seu maht (Luis Tosar), un home d’intel-ligéncia 
limitada que, dominât per una gelosia irracional i malaltissa i per un carácter 
recargoladament introvertit, la maltracta des de fa molt temps i no sembla poder 
evitar-ho. La seva germana, que voi ajudar-la, les seves companyes de feina, 
que l’ajuden també, i la seva mare -el personatge menys ben dibuixat i més cari
catúrese-, que no li dòna suport i amb qui no s’entén mai. Assistim a les sessions 
de terápia per a homes i a la denuncia que Pilar intenta formalitzar a la comis- 
saria de policía, sense aconseguir-ho, perqué tot és tan dolorós i difícil! Ni un 
moment de calma. Els moments de suposada tranquiMitat són només parénte
sis tensos que prologuen la subsegüent explosió. Fins que la situació es fa defi- 
nitivament insostenible.

La fesomia, les nafres que se II intueixen i l’aspecte general de Pilar al 
començament ens informen de tot. No cal l’impacte de les escenes violentes - 
en tota la pel-lícula, només n’hi ha una- ni, partant, la visualització de l’evidén- 
cia. InteMigentment, Bollaín ens evita tot això. A ella, li Interessen els seus per- 
sonatges, la relaciò que han mantingut i la que mantenen. Per què ha aguantat 
tants anys aquesta dona? Per què, malgrat tot, torna amb el seu marit? Què li fa 
entendre la nécessitât d ’una darrera decisió? I eli, què sent? Per què és incapaç
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Sores de ro munao
dirigida por idar bollain

d’autocontrolar-se? Què pensa -si 
pensa alguna cosa- quan, al final, 
Pilar i les seves amigues s’enduen 
les coses d ’ella de casa seva? A 
base de plans de conjunt, amb eis 
personatges i les seves vides omplint 
la imatge, la peMicula, senzillament, 
vol ajudar-nos a comprendre.

S’ha de parlar dels actors. El gran 
mèrit de baia Marull i Luis Tosar -mag- 
nifios tots dos- és la seva capacitat 
per transmetre’ns la interioritat del 
drama, l’invisible patiment interior. 
Pilar no viu, al llarg d’aquest retali de 
la seva historia, ni un sol instant de 
tranquiMitat. La interpretado de baia 
Marull ens comunioa la tensió que la 
corseca en tot moment. És la por que 
potser no l’ha deixada marxar i que 
l’adverteix sempre que, quan no 
passa res, és que alguna cosa és a 
punt de passar. La cara de Luis Tosar, 
a l’ùltima seqüénoia del film, la d’un 
home també derrotat, sintetitza la 
seva matisada interpretació d’un per- 
sonatge gris i sense matisos.

Te doy mis ojos és una pel-lioula 
valenta, que pren partit, però que, 
sobretot, s’aoosta al problema amb 
l’dmirable intenoió d ’entendre’l una 
mica més que abans. I és una dona 
qui l’ha dirigida, una dona oapaç de 
presentar-nos un personatge masou- 
IÍ patétic però humà. I aquest esforç 
és d ’agra ir.

CINEMA
Cinema i rebel lio
Sergi Rubió Soler

■‘Sento que estic prenent apunts per quan hagi de viure la vida de veritat”. Amb 
aquesta expressiò arrancava la conversa Jesse (Ethan Hawke) amb Celine (Julie 
Delpy), a Antes de amanecer. I és que el procès de nen a home, cadasoú l’ha 
afrontat amb les eines que comptava en el seu entern. Època de transiciò, però 
:ambé època d’idealismes i somnis, marcate per la força de la voluntat de canviar 
el carni que t’havien traçat.

Aquí un recorregut per les peMicules que han retratat alguns dels rebels més 
'epresentatius de cada década, i d’altres que, per la química dels seus actors 
orotagonistes, están a la memòria de molts amants del cinema.

Rebelde sin causa (1955, Nicholas Ray)
Abans que quatre joves de Liverpool canviessin la nostra manera de pentinar- 

nos i de pensar, els joves vestien amb capadores ouir. Iluten els seus tupés, i les 
cançons de l’Elvis, a les ràdios dels cotxes als auto-cinemes, omplien de màgia 
es nits de les parelles adolesoents.

Amb aquesta Intensität, passaven el seu esbarjo els joves de qualsevol poblé 
americà en aquest any, i també al poblé on transcorre aquesta història, les vides 
de tres ànimes solitàhes i inoompreses que conflueixen en una nit a una comissa- 
1a: Jim Stark (James Dean), noi assooiable i solitari en conflicte amb els seus 
oares i amb el seu entorn, enxampat per emborratxar-se, Judy (Natalie Wood), 
una noia localitzada en el seu intent de fugir de casa, provablement per cridar l’a- 
:enciô/afecte dels seus pares, i Platón (Sal Mineo), un noi solitari, amb la repres- 
siò d’exterioritzar la seva homosexualitat, i de tendènoies homioides, que l’únic 
afecte que li arriba dels seus pares és el seu txec setmanal.

Una preciosa peMícula, centrada en la solitud de l’adolescent incomprés i atliat 
de la societat, degut al seu desenvolupament en un ambient propens al trauma 
emocional, per l’absorció de oomplexes i pors alienes, les quais s’intenten expul
sar mitjangant l’ús de la violéncia i l’abandonament.

La falta d’indulgéncia generacional, que provoca una angoixa vital, s’espera 
superar amb la recerca de l’afecte i complicitat en figures externes a l’entorn fami- 
iar, fins arribar a idolatrar-les.

La manca d’afecte deis tres personatges, i l’apatia dels seus progenitors, faran 
d’un veil oasalot abandonat, un palau nocturn d’identificació i unió deis tres joves.

West Side Story (1961, Robert Wise & Jerome Robbins)
Adaptació moderna de “Romeo i Julieta”, del guionista que mai no morirà, 

Shakespeare, ambientada al West Side de Manhattan, i que atorga el paper dels 
nous Montesco i Capuleto, respectivament, a dues bandes jovenils enfrontades, 
els portoriquenys sharks i els fills d’immigrants irlandeses jets.

Maria (Natalie Wood) i Tony (Richard Beymer), els dos enamorats, proeedents 
cadasoú d’una de les dues bandes, esdevindran els mártirs d’aquest odi mutu 
d’ambdós grups, un odi que no té com a autèntica justificació la banda contrària, 
si no que, en el fons, tots aquests joves Iluiten contra una societat que els ha obli-
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dat i girat l’esquena, en un cas per ser consideráis estrangers indesitjables en un 
país que, en teoria, és el paradigma de la Ilibertat i la toleráncia i, en l’altre, per ser 
filis d’una societal decrèpita i decadent, també estrangera en el seu dia, d’uns 
pares enfonsats entre l’alcohol, les drogues i la depressió d’unes families desfe- 
tes, a les quais el somni americà ha acabat per abandonar. Les victimes d’aquest 
fet, uns joves desorientáis que busquen en el seu grup Túnica sortida a la seva 
solitud, tractant de justificar, amb el seu odi les seves vides abandonades, la 
manca d’amor i comprensió d’uns adults que, de fet, mai no els han escoltat.

Però Maria i Tony son diferents. Elis troben en Tamor Tauténtic sentit a la seva 
existéncia, Tesperança en un demá que els allunyi de Tentorn d’odi que els envol- 
ta, de Terror de no culpar a ningú de les seves própies desgracies.

El indomable Will Hunting (1998, Gus Van Sant)
Will (Matt Damon) és un noi de vint anys que es refugia en la seva colla d’amies, 

amb els que li uneix les baralles amb altres bandes, i les nits de borratxera corn a 
válvula d’oblit de la duresa i monotonia del seu treball diari, i de la indiferèneia 
dels seus progenitors. Un grup de nois que, provablement, no acabin sortint del 
seu barri, ni arribin als 30 o, en el millor dels casos, acabin maleint cada dia de la 
seva vida amb una teina dura i malpa- 
gada, fret que un do divi els doni la 
oportunitat de treure’ls d’aquest forât, 
corn li passa al jove Will, amb el do 
innat de la genialitat, malgrat el seu 
gran conflicte intern de resistir-se a 
deixar-se ajudar a canviar el seu desti 
i, a Thora, que el mén no perdi un cer- 
vell privilégiât de més, una obligació 
de Iluitar per fer-ho possible que sen
tirà Lambeau, un professor de 
Harvard, malgrat que li costi admetre 
no poder dormir a les nits des que ha 
sabut que existia aquest noi.

A més de Lambeau, jugaran un 
paper molt important, a empènyer-lo 
a aprofitar aquest talent, tres perso
nes que Testimen: el seu millor amie 
Chuckie (Ben Affleck), que, malgrat 
pertànyer a la mateixa banda que eli, 
és Tûnic amb els dos dits de front sufi- 
cients corn per admetre que, si la 
resta fan la que teina que fan, és perqué no saben o no poden fer res més; la seva 
novia, Akylar (Minnie Driver), que li obra la porta de ser feliç amb ella, i el seu 
psicéleg. Sean McGuire (Robin Williams), qui acabará esdevenint no només un 
gran amie, si no que li marcará un abans i un després a la seva transicié de nen 
a home: encarar i superar els fantasmes del passai, marcats per una infantesa de 
maltractes per part del seu padrastre, i poder veure Tesperança d’una vida d’èxit 
i amor. ^
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£1 segon número de Pecerco

Silvia Sóiz i Calvó

El proppassat dia 18 d ’octubre en el 
decurs de l’acte de Iliurament dels 
premis i beques de recerca del IV 
Certamen Literari Joan Arús, es pre
sentava el segon número de Recer
ca, revista d ’història i ciències socials 
i humanes, organ de comunicació de 
l’Arxiu Municipal de Castellar del 
Vallès (AMC).

Aquest segon nùmero de Recerca 
manté resquema que va presentar el 
primer (un bloc d’articles d’investiga- 
ció que abasten temàtiques diverses, 
des de la historia local, la deportado, 
l’arqueologia, la historia de l’art... 
ressenyes de Ilibres de lectura apa- 
reguts recentment al mercat i la 
memoria de l’Arxiu Municipal del 
darrer any), però incorpora dues 
novetats: la primera, és la publicado 
de les comunicacions i de la ponèn- 
cia marc, que va anar a càrrec de 
l’histohador Michel Leiberich, i que 
portava per titol “Historia Looal i 
Historiografía” que va ser el punt d ’i- 
nici del Ir  Congrès d’Història Local 
que sobre Castellar del Vallès va tenir 
Hoc el passât 8 de març a cal 
Botafoc, i la segona, ès la publicadè 
d’una fotografia histórica, que reflec- 
teix aspectes antropolègics i etno- 
gràfics, que constata i retrata corn 
era la vila en un espai oronolègio no 
gaire Ilunyà.

En el número d ’enguany. Recerca 
publica les comunicacions que es 
van presentar al Congrès., que analit- 
zen la totalitat d’etapes histèriques, 
amb gran presència numèrica d’estu- 
dis sobre el segle XX. En un primer 
bloo temàtio arqueolègic, les investi- 
gaoions presentades documenten 
abastament el conjunt arqueolègic 
de Sant Esteve de Castellar Veil, tant 
el vilatge corn l’església d ’època

RECeRGA
Revista d ’història i ciències socials i humanes de l’Arxiu Municipal de Castellar del Vallès

carolingia i comtal i també ens apor
ten informado sobre les excavaoions 
realitzades a la zona coneguda com 
la Solda del Cosidor, amb dades de 
la seva utilització des d ’època 
prehistórica fins el segle XXL

Un segon ámbit, dedicat a la histó- 
ria local més recent, suposa l’aparidó 
d’estudis absolutament innovadors

Portada del segon número de Recerca, 
octubre de 2003
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de Teresa Senserrich
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pel que fa a la historiografía local com son les aproximacions al moviment obrer, 
segons una ressenya del Ilibre de Lluis Montagut, “La casa Gran: el moviment 
obrer segons Lluis Montagut” i una altra ressenya sobre la nova edició de l’obra 
d’Amat Piniella, KL Reioh] la repressió durant les primeres setmanes de l’esclat 
de la guerra civil, amb la comunicació “El reverend Joan Germà i Umbert” ; corn 
la guerra civil va marcar la quotidianitat de la vila a “EIs primers temps de la 
Guerra Civil a Castellar del Vallès a través del setmanari La Farga. Una primera 
aproximació” ; l’impacte de la Guerra Civil a Sentmenat; l’exili de 1939 que va ser 
estudiat en dos articles “Per terres de Franga; l’èxode i l’exili de Maria Teresa 
Ventura i Valls” i “El Mor-Bihan, terra de refugi: una aproximació ais exilis repu
blicans a Franga a través de les experiències vitals de Carme Insa i Torguet”, 
acabant amb un estudi sobre el fenomen de l’emigraciô “Migrants i migracions 
a Castellar del Vallès 1940-1970: transits vitals des de La Higuera de Arjona”.

El nombre de ponències i comunicacions presentadas al Congrès constaten 
que la histèria local, i en concret la histèria local de Castellar del Vallès, és un 
centre d ’interès entre la comunitat científica. A més, posen de manifest la forta 
embranzida que està prenant la histèria local en el nostre terme. Les temàtiques 
abordadas a les comunicacions i a les ponències presentadas s’insereixen en 
eis grans corrents de recerca histórica que actualment es donen a Catalunya. 
En conjunt, posen de relleu la superació del localisme, excloent i aïllador, que 
havia deixat la histèria local al marge dels grans corrents d ’interpretació histo- 
riogràfics i la vinculaciô indissoluble de la histèria local amb eis esdeveniments 
generals. Eis centres d’interès de les investigacions reflecteixen la normalitat 
amb la quai l’investigador s’adrega a qualsevol temàtica, Iluny de tot apriorisme 
O sectarisme, amb la nécessitât de tractar la totalitat d’aspectes per tal d’assolir 
un coneixement i una interpretaciè global dels processes histórics a Castellar 
del Vallès.

Els autors de les ponències i comunicacions procedeixen de disciplines molt 
diverses corn sèn la histèria, l’arqueologia, l’arxivistica, la filologia i evidencien la 
multifocalitat i la interdisciplinaritat a l’hora d ’estudiar eis esdeveniments coHec- 
tius. També el Iligam de l’investigador amb la societat per a la quai traballa i inte- 
ractua, aprofitant eis coneixements coMectius, la memòria de la societat, oferint 
al testimoni histèric la participaciè en la construcciè historiogràfica a partir de la 
mùtua coMaboraciè. I un dels objectius que ens plantejàvem amb l’ediciè de 
Recerca és la de donar ús científic, oferir visibilitat a tot un patrimoni documen
tal que progressivement va rebent tractament arxivístic i s’ha anat organitzant, i 
que possibilità donar sortida a recerques que no haguessin pogut integrar-se en 
els circuits d ’intercanvi historiográfics.

Recerca és una eina de difusió cultural que l’Arxiu Municipal utilitza per difon- 
dre la histèria local a la població i és nexe d’unió entre aquest servi public i la 
ciutadania. Tot i que el contingut de la revista és eminentment local, els respon
sables de la publicació hem volgut que aquesta qualificació no volgués dir loca
lisme, sinó tot el contrari. És a dir, que l’explicació de fenómens i processes 
locals poguessin servir per completar, documentar o inserir-se en una dinàmica 
més ámplia de les comarques vallesanes o del país; d ’aquí la inclusió en la 
revista d’un article sobre la població veína de Sentmenat.

Avui, els arxius són uns équipe
ments absolutament necessaris per a 
l’organització que els ha generat i 
han de vetllar pel patrimoni docu
mental de tot un poblé. No oblidem 
que l’arxiu és el suport material d’un 
conjunt de documents que tenen 
com a comú denominador ser el 
reflex de les vivéncies, les iMusions i 
les transformacions d ’una coMectivi- 
tat, que en el nostre cas, és la vila de 
Castellar del Vallès.

L’edició de Recerca és una actua- 
ció més del seguit d ’activitats que 
l’Arxiu Municipal porta a terme en 
compliment de les foncions pròpies 
que li atorga tant la Liei d ’Arxius corn 
el reglament propi de l’Arxiu Munici
pal. Treballem per consolidar l’Arxiu 
Municipal corn a arxiu de la vila, que 
a més del tractament arxivístic i la 
custòdia de la documentaciè munici
pal en tots els seus estadis, sigui 
motor de recerca i impulsor de nous 
projectes culturáis. En aquest sentit, 
no hem d’oblidar que la fundó cultu
ral és consubstancial a l’arxiu. És per 
aixè que cal enfortir els Iligams que 
l’arxiu ha de tenir amb la comunitat 
que representa i una de les vies per 
les quais s’assoleix aquest objectiu 
és la difusió cultural.

9^
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Ernest Gallart i Vivé

Actualment ens apropem al llindar biologie de supervivència del subjectes 
agents de la Guerra Civil Espanyola (1936-39). És un moment en el qual els histo- 
riadors dediquem intensos esforços a fi de recollir d’aquests, el major nombre de 
testimoniatges i elements de cultura material, els anomenats tècnicament relats i 
histories de vida, que puguin servir per a ulteriore recerques. El coMectiu d’histo- 
riadors que trebaliem al voltant de l’Arxiu Municipal de Castellar del Vallès (AMC) 
participem d’aquesta tasca des de l’ámbit ocal i comarcal. Progressivament s’ha 
anat détectant testimonie que col-laboren en aquest projecte ais quais cal anar 
donant visibilitat a fi i efecte de construir una historia representativa del conjunt de 
la població, que ens permet! una interpretació global de tots els processes histo
ries que afecten el nostre entern. Son testimonie que reflecteixen existèneies quo- 
tidianes, génériques, corrente i comunes, ce persones que van viure uns esdeve- 
niments, en molts casos els van patir, i que mai els han valorat i que, en la seva 
immensa majoria, és el primer cop que el transmeten amb una finalitat histórica.

Entre aquests destaca el reiat d’Andreu Ósul Vilalta, un combatent del bándol 
república integrant de la lleva del biberó nascut a la masia de can Borrell, al 
terme de Castellar del Vallès el 13 de novembre de 1920. Fill i net de masovers, 
primerament rep formació educativa bàsica a l’escola de Sant Feliu del Racó i, 
quan ais sis anys es trasllada al nudi urbá de Castellar del Vallès, amb el mestre 
Pía i ais Escolapis, estudis nocturns. Professionalment, de ben jove entra a traba
llar com a boscataire per a un rematant, i més endavant es col-loca en una ferre
ria al carrer Major. Un cop acabada la participació a la guerra civil i l’enquadra- 
ment militar, torna a la vida civil i és contractât a l’empresa de tints Casanovas, de 
Sabadell. Sense militar en cap sindicat, partit politic, participar en organitzacions 
civiques, ni practicar cap mena de religió, manifesta una gran Sensibilität pels 
temes socials.

El text que publiquem procedeix de la transcripció parcial de l’enregistrament 
del testimoniatge oral sobre les seves experièneies vitals durant el conflicte civil, 
realitzat eis dies 28, 29 i 30 d’octubre i de les esmenes i correccions efectuades 
n i  de novembre de 2003 sobre l’esborrany de la transcripció. El qüestionari de 
treball es va preparar a partir de la lectura de la bibliografia i l’hemerografia espe
cifica, amb una distribució parcialment estructurada i seguint un esquema biogrà- 
fic. El relat va ser transcrit integrament per Fautor de Fentrevista pràcticament des
prés de ser realitzada. Posteriorment aquesta versió va ser rellegida a partir d’una 
nova audició de la cinta enregistrada i es va traballar el relat de vida amb Finfor- 
mador per tal que aquest hi pogués fer les esmenes que considérés adients tot 
justificant-les. El text final és el résultat de la transcripció més les esmenes finals 
de Finformador. El relat de vida s’ha transcrit tot mantenint la màxima fidelitat a la 
narració dels esdeveniments. La bona capacitat de transferèneia d’informaciô del 
testimoni ha fet innecessària una incidència massa agressiva sobre el text, la qual 
cosa podria suposar desvirtuar Fexperiència narrada tot deformant-la: ùnicament 
s’han afegit alguns verbs que el testimoni havia elidit, s’han corregit comptats cas
tellanismos i s’han afegit alguns signes de puntuació. Quant a les notes, hem pro
curât aportar informació que estigués vinculada directament a allô que explica el 
text. S’han notât, dins del relat, la totalitat de topônims, a fi de facilitar-ne la loca-

litzaciô, i eIs esdeveniments, les insti- 
tucions i les organitzacions per facili
tar la comprensió del relat de vida.

Finalment, s’ha contrastât el testimo
niatge amb la bibliografia especialit- 
zada i amb el testimoniatge d’altres 
informadors, tant precedents del medi 
local corn originaris d’altres àmbits 
geogràfics, que van seguir eis matei- 
xos trànsits vitals, o que són posseï- 
dors d’informaciô susceptible de com
pletar el relat de vida, en diferente for
mats resultants de treballs d’histôria 
oral O en textos de carácter memoria- 
listic O historiogràfic. També amb Fes- 
cassa documentació pública conser
vada.
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Tot i les critiques que generen els informadors d’edat avançada, condicionades 
per aspectes de tipus fisiologie i de distanciament dels esdeveniments que refe- 
reixen, la validesa d’aquests testimoniatges és indubtable. Actualment, la qualitat 
vital de la gent gran ha expérimentât uns canvis impensables fa unes décades 
enrere, i una bona mostra n’és la longevitat, que eis permet arribar amb bones 
condicions fisiques als darrers estadis vitals. Si bé és cert que la memòria indivi
dual oblida i distorsiona esdeveniments, eIs omet conscientment o inconscient, 
també ho és que conserva i reconeix amb més fiabilitat eIs de la infantesa, l’ado- 
lescéncia i eis de la maduresa, mentre que fets recents es perden amb més faci
litât. La psicologia posa de manifest que la supressié o l’eliminacié d’un record 
passa immediatament després d’haver-se produit un fet o una experiéneia, i es 
recupera amb més precisié quan s’arriba a l’ùltima etapa de la vida. També l’edat 
té un element a favor, que és la serenor i la maduresa personal que permet apro- 
ximar-se als fets del passât amb sinceritat.

Al llarg de les sessions d’enregistrament i durant el procès de transcripcié i d’es- 
tudi del relat, l’Andreu Ôsul ha demostrat sempre prou capacitat per reflexionar 
sobre la seva propia experiéneia vital i sobre eis esdeveniments que va viure 
durant la joventut, alhora que una notable habilitât per entendre la dimensié social 
dels records personals i situar-los en un context historie i social.

La participació d ’Andreu Òsul en aquest projecte d’histéria oral sobre la guerra 
civil reflecteix l’interès per transmetre eis records i les experièneies vitals perso
nals’ tot posant-les a disposició dels investigadors, dels estudiants i dels ciuta- 
dans en general. I és una actitud majoritària entre els subjectes agents d’aquest 
période. No cal dir que ha estât sempre una Priorität bàsica de l’AMC no perdre 
aquest capital huma indispensable per bastir una historiografia genèrica i local 
alhora.

Quant a la veracitat del testimoniatge, hem pogut constatar que el diseurs manté 
coheréncia amb els elements d’anàlisi prèviament consultats (fonts bibiiogràfi- 
ques, fonts hemerogràfiques, fonts documentais...). Així mateix, el fet d’haver 
realitzat una sèrie d’entrevistes amb subjectes similars, també ens permet valorar 
la veracitat per contrast.

Constatem l’apahció d’algunes errados, informacions sesgados, manca de con
creció i alteracions cronolégiques a l’hora de situar esdeveniments, indrets i iden- 
titats personals, perfectament explicables i assumibles per l’edat de l’informador 
i que són de fácil correcció.

La testificació d’Andreu Òsul s’ha efectuat sense apriorismes. El testimoni en tot 
moment ha indicat el desconeixement davant d’un fet desconegut que impossibili
tava una resposta concreta sobre allò que es demanava, amb una voluntat mani
festa de rigor i sense pretensions de fer ficció. Tampoc no hem detectat cap mena 
de vedetisme ni d’egocentrisme que porten a deformar els testimonis emesos.

Tipològicament, el text és un relat de vida obtingut amb tècniques d’història orai, 
amb un carácter biogràfic, i que abasta un periodo cronològic concret. 
Temàticament, a través d’un fi! conductor d’esdeveniments personals, apareixen 
reflectits episodis que inclouen des de la mobilització, passant per l’enquadrament, 
els combats, la ferida en combat, la vida a la rereguarda, la retirada, la captura com 
a presoner de guerra a més d’altres aspectes coMaterals. Cronològicament, la 
història transcrita abasta des de principie de 1938 a l’any 1939.

Les generalitzacions són poc habituais en un relat que es troba desproveït d’una 
visió maniquea dels esdeveniments i és desmitificador en molts aspectes i, en 
concret, pel que fa a l’actitud de compromis personal en el conflicto civil. És un 
text precis, seqüenciat i estructurat lógicament, amb un cabdal de records fluid, 
amb una forta preséncia d’aspectes antropológics i psicológics i, puntualment, 
amb passatges amb voluntat interpretativa. El relat es troba poc contaminât pel 
que fa a la narració dels esdeveniments ja que el testimoni ha romàs en silenci.

una mena d’exili interior, sense fer 
pràcticament confidèneia de la seva 
trajectória a ningù, cosa que no l’ha fet 
integrar details aliens a la seva expe- 
rièneia personal.

Cal contextualitzar el relat en el perio
do que Andreu Ôsul és cridat a files, 
quan l’exèrcit republicà es troba en una 
profunda reorganització deguda al 
résultat advers de la guerra que pateix 
la República i a la nécessitât d’incorpo- 
rar nous efectius. L’ofensiva nacionalis
ta de març de 1938 suposarà l’entrada 
a Catalunya per LIeida i l’arhbada al 
Mediterrani per Vinarôs el 15 d’abril que 
dividirá en dos el territori de la 
República. És en aquest moment quan 
Andreu Ôsul és destacat, l’abril - maig 
de 1938, a la 122 A Brigada Mixta for
mada el 19 d’abril de 1938 amb exce
dente de la 122 Brigada Mixta de la 27- 
Divisió que adoptá la numeració de la 
dues vegades dissolta 95a Brigada 
Mixta, passant a formar part de la 60a 
Divisió del XVIII de Cos d’Exércit en el 
sector de Vallfogona de Balaguer, jun- 
tament amb les brigades mixtes núme
ros 84 i 224, comandados pel major de 
milicies Manuel Ferràndiz Martin i sota 
la direcció política de Francisco 
Spottorno del Val, del PSUC. Tenia com 
a órgan d’expressió la revista Unidad.

El 22 de maig de 1938 l’exércit de 
l’Est va atacar les zones de Tremp, els 
voltants de Sort, el cap de pont de 
Serós i Balaguer. L’objectiu era doble: 
eliminar els caps de pont nacionalistes 
a la Noguera Pallaresa i al Segre i 
alleugerir la pressió sobre el front del 
Maestrat. Balaguer va esdevenir l’es- 
cenari principal deis combats, on els 
Nacionals havien establert un cap de 
pont a l’altra banda riu Segre i els repu
blicans s’havien infiltrat de nit. 
Inicialment l’acció republicana va tenir 
éxit i les tropes franquistes van haver 
de replegar-se a I’altra riba del riu en 
algunos zones, i algunos cotes van 
canviar de mà diferente vegades. 
Durant dos dies els combats van ser 
extremadament violents, amb ús abun
dant d’artilleria, assalts d’infanteria i 
blindats i moites baixes. El dia 24, I’alt 
comandament republicà ordenava 
suspendre I’atac a la zona de Tremp 
en direcció a la Pobla de Segur a fi i
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efecte que les forces poguessin reor- 
ganitzar-se i refer-se. Quan es va 
reprendre els combats, I’artllleria 
republicana devasté la zona abans 
que la infanteria iniciés l’atac. Tot el 
dia 26, la nit següent I part del dia 27 
continuaren els combats en onades, 
amb freqüents topades directas que 
es debilitaren les dues jornadas 
següents. Finalment l’Estat Major 
republicà va decidir aturar les 
accions ja que no es podia seguir 
desgastant unes tropes en reorganit- 
zació i sense consistència. Tot i que la 
valoració estratégica no era positiva, 
els republicans havien guanyat 
alguns quilómetres i havien compro- 
vat que la eficácia de les saves unitats 
era insuficient. El 31 dejuliol de 1938, 
la 95a B.M. participava a la batalla de 
l’Ebre i creuava el hu i se situava en el 
sector que anava des de Falo a 
Villalba deis Ares. Durant vuit dies va 
mantenir la línia en el sector Villalba, 
Gerbera i el vértex Gaeta, sent relle
vada per forces de la 42 divisió el 
setembre. La Intensität deis combats 
en qué participé i el desgast van 
suposar que no tornés a intervenir en 
aquesta batalla sent destacada en el 
sector del baix Ebre. A finals de 1938 
es traslladada a la zona de Preixens - 
Agramunt, on no podré resistir l’ofen- 
siva de l’exércit Nacionalista i eva
cuaré la ciutat el 13 de gener de 1939, 
fins a Cervera, ciutat que perdré el dia 
15. El dia 17 es replega a Toré i a 
Calaf, nuclis que no podré defensor. 
Una situado similar esdevindré 
davant de Manresa, Vie i Olot, el 7 de 
febrer. Des d’aquest moment iniciarla 
la retirada definitiva cap a Franga.

LA MEVA GUERRA CIVIL 
Andreu Ósul i Vilalta

A mi, em van agafar o em van dema
nar, a la quinta del quaranta u quan la 
van cridar per anar a la guerra, quan jo 
encara no tenia disset anys. Aixó deis 
anys ja ho saps, hi ha qui els fa a pri- 
mers i hi ha qui els fa a últims. Jo els 
faig el tretze de novembre. Bé, t’envia- 
ven un comunicat, un paper, que et 
presentessis tal dia i tal hora a can 
Toiré, alié on ara hi ha l’ajuntament de 
Castellar. On hi ha ara la policía, vivia el

masover que tenia en Toiré. Bé, alié et presentaves i alié ja havien mobiat tot l’equip: 
et donaven la manta, el plat, la cullerà, el vas i la cantimplora, tot d’alumini. Bé, ja 
podies marxar i et deien que ja t’avisarien. Marxaves i després et tornaven a avisar 
i t’havies de presentar a Barcelona, ais cuarteis de Carlos Marx. Alié agrupaven els 
reclutes, la canalla com jo, que estava ben atapeít. Bé, alié vam passar uns dies, 
reagrupaven, feien companyies. A mi em van destinar a la 60a divisió, 95a brigada. 
Més endavant, per companyies, ens agafaven, ens treien d’allé i ens van portar cap 
a Lleida. Durant els trasllats no vaig anar mal en tren de passatgers, sempre en tren 
de cérrega. Cap a Lleida, a un poblé que en diuen l’AmetlIa de Lleida, però sempre 
a la nit, de dies no es feia mai cap canvi, ni caminaves mai ni et traslladaven mai, 
sempre a la nit. La companyia que era jo ens vam installar en uns camps que eren 
plens de paliers, que havien segat. Bé, allé vam fer l’alto. I allé ens vam quedar. I a 
la nit a lo millor ens cridaven I ens fotien a caminar tres o quatre hores. I quan torna- 
ves, quan es feia de dia, al mati, ens posévem a dormir, que tréiem la palla deis 
paliers per dormir, abrigats amb la manta, que no feia fred perqué era el mes de 
maig. Mirévem I déiem: “Co/, si tornem a ser al mateix puestoi” Aquests moviments 
es feien senzillament perqué l’enemic no conegués els moviments de soldats que es 
feien, de tropes que llavors amb els “rojos” no es podien dir tropes perqué, desgra- 
ciadament, no n’hi va haver. Ens anaven préparant, feien distribucions i la instrucció, 
que ens ensenyaven a tirar. Bé, allé vam estar. No sé els dies que hi vam estar, anar 
voltant, anar fent aquest joc. I cap de quatre o cinc dies va venir l’atac al front. Bé, 
el primer atac va començar a les deu del mati, el dia 22 de maig, aquest dia sí que 
el recordo. Bé, allé passa, que encara deu passar, la carretera general que va a 
Balaguer, amb un arbrat de pollancres per cada cantó. El cantó dret hi ha un canal. 
Bé, allò estava batut completament perqué els Nacionals eren a dalt, tenien la care
na I allò estava batut. Allò va ser criminal! Per primer cop, per entrar, imagina’t que 
encara no tenia disset anys fotre’t en allé, allò va ser algo espantós. Vam travessar 
la carretera cap a l’altre cantó i ens vam ficar dins del canal, que passava aigua fins 
aqui, que no era aigua era una altra cosa, que venia tenyida de més amunt. Vam ata
car pel recte de Termita de Sant Cornell. Els Nacionals estaven molt ben posats, 
havien fortificat, havien près les millors posicions i estaven ben preparate, ja ens 
esperaven Érem morts en vida! Jo, per cert, en allé hi vaig veure darrera una roca 
un noi, que era més gran que jo, que va quedar entre dos focs, que el van tocar i per 
cert que el van tocar del ventre i allé va morir perqué va quedar entre mig de tres 
focs. Era més gran que jo, tenia dos anys més que jo. Allé jo hi vaig estar tres dies.
I va venir una explosió amb metralla o no sé qué va ser, i em van ferir aquí sota el 
genoll, a la cama. Bé, alié d’aquí Castellar del Vallès n’hi havia alguns. Hi havia un 
molt amie meu que aquest hi havia anat voluntan que alié hi va deixar la peli també. 
El van fer primer tirador i aixó el va capgirar perqué el van fotre a primera línia i alié 
va deixar la peí!. Aquest, com que ja tenia experiéncia, va veure la gravetat de la fen
da. Llavors el problema era que jo perdía molta sang de la cama. Un altre va patir
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unes rascades, però jo no, a mi em van tocar bé. I perdía molta sang. Em va agafar 
aquest noi amie meu, em va agafar i em va dir: “Jo t’ajudaré” Perqué el problema era 
tornar endarrera, tornar a travessar la carretera general, el problema era aquest, que 
allò estava batut completament. Em va ajudar i em va acompanyar fins on hi havia 
els camilleros, que em van posar en una camilla i em van traslladar fins el primer 
puesto de socorro que hi havia de la brigada en un poblé petit que en deien Forada. 
Bé, em van fer la meva primera cura, vaig sortir i em van portar de nit, però això sem
pre, de dia no havia viatjat mai, em van portar a Manresa, a l’hospital de Manresa. 
Allá em van curar, no sé qué em van fer, perqué jo no hi era, defallit, espantat... I lla- 
vors de Manresa vaig venir a parar aquí, a Sabadell, a la via Massagué, que hi havia 
les hermanitas, la Casa de la Caritat. Bé, allé em van portar a la nit. Allé hi havia un 
barber de serveis auxiliare que era de Castellar. Al mati, com que donava el repàs a 
veure com anava, dones va obhr la porta una mica i tanca. I al cap d’un moment es 
torna a obrir. Jo estava cadáver. I jo tenia la d’allò...com jo que de nano havia fet de 
ferrer, m’havia quedat el sobrenom del ferreret, coses d’aquell temps. I em coneixien 
pel ferreret. I em diu, a mi em coneixia perqué précisément s’hi anava a afeitar el meu 
pare i a arreglar-se. Diu: “No ets el ferreret, tu?” Die: “Si” “Ja ho saben a casa teva 
que ets aquí?” Die: “No, no perqué m’han portât aquesta nit i no he vist a ningù” “No 
pateixis que ja els ho diré, tranquil. Et trobes bé?” Dio: “Ja ho veu, ja ho veu com em 
trobo” Bé, vaig passar una temporada aixi, em van anar curant, amb un bastò i jo 
com podia. Em deixaven sortir, sortia allé a facera i baixava el xofer i m’ajudava a 
pujar en un cotxe gros que es deia el Lància que van comprar a “La Vallesana” i 
venia cap aquí a Castellar. I al vespre cap allá altra vegada, tot el que vaig poder.

Cuan ja anava la cosa fluixa de gent, allá ens van fotre fora: un anava embenat, l’al- 
tre anava coix, l’altra anava amb un braç penjat, bé, en fi. Sortint d’allá no recordo les 
setmanes o el temps que hi vaig estar a Sabadell. D’allá cap a Montserrat. 
Montserrat era hospital de convalescéncia perqué Montserrat el van deixar intacte, 
no el van deixar tocar, el van respectar. A Montserrat no van tocar res a ningú. Bé, 
vaig estar a Montserrat. I quan ja no tenien gent, ens van agafar i llavors hi havia les 
castanyes més fortes cap a l’Ebro. “Òstia, l ’Ebrol" També a la nit, que ens portava un 
tinent, un dia arribem allá vint-i-cinc o trenta; un amb el cap embolicat, l’altra amb el 
braç penjant, jo coixejant. Hi havia un comandant i quan ens va veure diu: “ ¡Fuera, 
no quiero inútiles, yo quiero hombres, fuera, no quiero, no quiero a nadie de esta 
gente, ya te los puedes llevara todos, fueral" Que vaig pensar, bravo que ens fas un 
gran favor perqué qui no ha vist allò de l’Ebro en aquelles époques! Perqué estava 
allò! Els Nacionals ho van fortificar a manta. Hi havia nius de metralladores per cada 
cantó de l’Ebro, que era espantós! Eres mort en vida en allá. Que en van matar de 
gent en allá!

Bé, llavors em van tornar cap a Barcelona. Barcelona altra vegada. Van tornar a 
reorganitzar altra vegada la cosa i després em van donar dos o tres dies de permis, 
me’n recordo, i després em van destinar al sector de Preixens - Agramunt. Bé, me’n 
recordo que vaig venir en aquí i vaig anar a veure a l’amo que tenia a la ferreria i em 
va dir: “Mira Andreu, t’arreglaré aquella senalleta que anem de reparació i t’hi posa
ré... perqué vas dait de la muntanya i allá hi ha bésties cavalle, burros, en fi de tot..., 
i era veritat, t’arreglaré aquella senalla petita que tenim, jo ja la sabia, i t’hi posaré 
totes les eines i dos paquets de claus de ferrar.” Dio: “No, amb un n’hi ha prou, dio, 
que vosté no en té també, que no hi havia aqüestes coses” Bé, sí, m’ho vaig empor
tar, i amb el que em va preparar m’ho vaig emportar. I vaig estar aqueste dies i em 
van embarcar i altra vegada cap allá a dalt. Vaig arribar allá a daIt, sí. Allá hi havia 
quietud, només hi havia una carena que l’artilleria la tenia dominada, que no podies 
passar i que havies de vigilar molt de dia. Allá vaig fer d’ajudant del maestro herra
dor, ferrávem les bésties i excursávem els cascos, de mules i burros principalment. 
Un cop o dos a la setmana havia d’anar a buscar a un comissari polític amb una 
euga, al poblé on hi havia l’alto mando. Jo no podia entrar, l’havia d’esperar dins del 
bosc i eli sortia de la casa on hi havia el mando. Em deia: “ ¡Hola camaradal". Eli 
anava fins a les línies i quan acabava jo l’acompanyava fins al poblé. Els nacionals 
aquí a les nits muntaven patrulles i s’ínfiltraven a la zona republicana. Si podien t’a- 
gafaven i et passaven el ganivet pel coll. Eren nits de molta por. De dies encara ana
ves marxant, però les nits eren fotudes. Quan feies la guàrdia, si feies d'escucha.

estaves al puesto més avançât i toca- 
ves les filferrades. Si hi havia alguna 
cosa, s’havia d’avisar ais sentinelles 
que eren al costat, dos o tres, no gaires. 
Amb el fuseli, que era txec, no podies 
tirar perqué a més que s’escalfava 
molt, era pie de boira i fose, quan sen
ties fresa t’havies de refiar de les bom
bes de má. Hi havia posades llaunes a 
les filferrades perqué fessin soroll si hi 
passaven, però de vegades t’enganya- 
ven perqué feien soroll per culpa del 
vent.

Aquí hi vaig fer un temps fins que va 
venir la retirada. Que jo ja anava perdut, 
cada quai gamba per si. Jo i molts, i 
d’altres, bé, els que vam poder, anà- 
vem camp a través amb la idea de 
poder venir cap aquí. No anàvem per la 
carretera perqué no sabies qui eren els 
uns i els altres i teniem por que ens atu- 
ressin. Compta bé, d’aquesta zona de 
LIeida vam anar reculant fins a Calaf. 
Allí recordo que hi havia unitats de 
moros de l’exércit Nacional, que els 
tenien retinguts per atacar, i que durant 
el combat en vaig fer caure més d’un. 
Allá van matar un company meu, un 
gironi, el sergent Costa. Caminant, vaig 
arribar fins al cantó de Roda de Ter. Allá 
em van fer presoner a mi i a altres, que 
ens van agafar per desgràcia els moros 
que ens van escalfar, però ben escál
fate, eh! fins que va venir un tinent italià, 
que li tenien pànie, i els va fotre fora a 
cops de virgo de bou. I llavors vaig anar 
altra vegada cap a LIeida al castell veli. 
Vaig anar al veli, que estava pie, per
qué a la nit, com que només et donaven 
aigüeta tenyida, però al mati tothom 
purgava. I es dormía sobre rajóla 
només amb una trista manta eh! Vull dir 
que allá només quedava un passadis 
petit i que havies d’anar ensopegant 
per no aixafar ningù. I amb la mà al cui 
perqué... escolta no hi havia temps. I 
no hi havia res, només hi havia uns tau- 
lons en allá, bé en fi. Vaig ser en allá fins 
que em van avalar. Allá havies de 
menester les signatures d’unes perso
nes perqué t’avalessin per sortir. No 
me’n recordo qui em va avalar, d’aqui a 
Castellar del Vallès deu ser. Vaig sortir, 
me’n recordo que era al migdia, em van 
donar la Ilibertat i el primer tren que hi 
va haver el vaig agafar fins aquí a 
Sabadell. Em fa l’efecte que era un tren 
de càrrega.

fL
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Voi de sortida cap a Roma a les set 
del mati. Malgrat la intempestivltat de 
I’hora, facturàvem I’equipatge a dos 
quarts de sis, negra nit, I’actlvitat de 
passatgers I maletes cap a qualsevol 
Hoc del planeta, prop o lluny, feia obll- 
dar que el cel encara era estelat.
Puntualment se’ns avisa per embarcar, 
el dia es desperta ciar i la sortida del 
sol, al mig de les boirines, és un 
espectacle.

Ja som a Fiumicino, lloguem un 
cotxe, no gens fácil, perqué no obli- 
dem que som a Itàlia I al Sud, la qual 
cosa condiciona un déterminât ta- 
rannà: desordre, lentitud, patxoca, cap 
mena de puntualitat, i d’altres aspec- 
tes positius i negatius que aniré 
esmentant.

Primera parada del viatge, Nàpois, ciutat oreciosa, piena de contrastos, el seu 
gran golf, amb el VesubI a una banda I l’Illa d’Ischia a l’altra, la península 
Sorrentina al davant, I la ciutat que s’ofereix al visitant disposât a deixar-se sor- 
prendre.

Passejar pels estrets i costeruts carrerons de Nàpois és una experiéncla ùnica, 
es respira una atmosfera auténtica, caòtica, viva. Els napolitana i les napolitanes, 
altlus ells, ben plantades elles, criden pe" parlar, gesticulen sense parar, les 
seves mans comuniquen més que les paraules que surten de les seves boques. 
Els barris luxosos, a tocar dels barris humils o molt humils, fan que es pugui veure 
una dama tota abillada de marca, passant al costat d’un /o/f d’ùltima generació, 
és a dir, una entradeta de molts pocs metres quadrats, on conviuen plegats, el 
Hit, la taula de menjar i la cuina, a més d’alguna cadira mal posada i I’aparell de 
TV. dels anys seixanta. A les façanes, cordi Is amb les agulles d ’estendre la roba 
a l’alçada del vianant, i amb la bugada estesa, si s’escau. A gairebé cada can
tonada, petits santuaris amb imatges veneradas per molts, sempre amb Hànties 
enceses I flors fresques.

El nostre camp base era Sorrento, poblé penjat sobre el mar, on la paret de I’es- 
padat fa que la Vila s’hagi Instal-lat en dues aiçades diferents, poques cases ran 
de mar, abans de pescadora, ara, la majoria, hotelets I restaurants mariners, i l’al
tra part del poblé, eniairada sobre els tres-cents metres de roca tallada, amb el 
Monte Lattari al fons, carrera petits, palauets, portalades i esglésies enmig de jar
dins plena de HImoners, que sovintegen a Iota aquesta zona. Sabons, perfuma i 
ceres allimonats, fan que aquesta olor ens acompanyi durant tota la passejada.

Ferry fins a Capri, bonica illa, brulxa i fada, màgica i transgressora, senzilla i 
snob, sedueix i enamora. Arribant a port, un funicular porta fins a la Piazzetta,

cruïlla mítica, on van a parar tots els 
camins de l’illa, la Vía Camerelle I la 
Vittorio Emmanuelle, plenes de botl- 
gues amb els tendáis anunclant les 
millors marques. Per la Via Certosa 
fins a la cartoixa de San Giacomo i els 
jardins d’Augusto, des d ’on es pot 
contemplar la bellesa deis Faraglioni, 
tres roques calcàries al mIg del mar, 
que s’alcen majestuoses ran de la 
punta de Tragara, deixant-se festejar 
per velers, lots I altres petites embar- 
cacions que sovint les voregen.

A l’altra punta de l’ilia, Anacaprl, hi 
porta una carretera tan estreta, que 
els petits autobuses i els taxis, desca- 
potats i amb cobertes pel sol, porten 
els retrovisors plegats. A un costat hi 
ha la roca de la muntanya, I a l’altre el 
penya-segat, només protegit per una 
petita barana. Un cop a dalt, més vil
les, petits palaus i precioses panorà- 
miques que fan que tot Capri sigui un 
Hoc per fer vacances i un plato clne- 
matogràflc mil vegades repetit i sem
pre meravellós.
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El temps estava révoltât, nùvols, sol i pluja s’alternaven 
per anar canviant el paisatge.

De Sorrento cap a Sta. Agata-due-Golfi, deixant la 
badia de Nàpols a l’esquena, la carretera es despenja i 
apareix la costa Amalfitana, amb l’esplèndld golf de 
Salerno, i eis poblets més bells d’aquest Mediterrani tan 
nostre i sempre per descobrir.

Positano, encantador, cinc nivells de poblé, casetes 
blanques, horta, llimoners, olivares i vinya en feixes ben 
dibuixades.

Amalfi, el port de pesca i esportiu més important d ’a- 
questa costa, i una catedral magnífica, pels seus mar
bres de colors recorda el Duomo de Firenze. Per tot 
arreu, botiguetes de souvenirs encisadores, gens vul- 
gars, pasta, limoncello, funghi porcini, parmiggiano, ruc- 
cuia, belleses gastronomiques que no pots resistir d ’em- 
portar-te.

Ravello, la vila de la mùsica, el seu festival d’estiu dura 
quatre mesos, amb noms reconeguts internacionalment, 
i amb un programa que fa difícil decidir a quin concert no 
cal anar. Aquí els palauets són protagonistes absoluts, 
Vii-la Rufolo, Vii-la Cimbrone, Palazzo Sasso, molt entran- 
yables per als cinèfils: hi han vingut a buscar recés artis
tes llegendaris com la Greta Garbo, la Liz Taylor i tants 
d’altres.

Aquesta bellissima costa, gens atapeida, sense sorra, 
sense platges, verge i salvatge, ha atret des de perso- 
natges tan diversos com l’emperador romà liberi, 
mùsics com Wagner, Verdi o Stravinsky, escriptors com 
Victor Hugo o De Filippo, cantante com Caruso, fins a 
reis, actors, empresaris, politics i gent de tota condicio.

Visita esperada i obligada: Pompeia. Agafem guia per 
conèixer més dades, és anglesa i hem de parar bé l’oida, 
mig plou i la boira grisa ens segueix durant tot el reco- 
rregut. És molt intéressant, de tot el que ja és conegut, 
destaquem com a curiositat que tenien “bars”, “menjar 
per emporter” i molts patriéis esmorzaven fora de casa 
seva. De ben ceri que era una ciutat benestant.

A la tarda, ascensió al Vesubi, trenta minute de pujada 
al mig de la terra negra, les cendres, la lava solidificada 
i, al capdamunt, el cráter, Impressionant, encara hi ha 
fumaroies, com que estava núvol i hi havia boira, la tem
peratura baixava de pressa, i el fum del volcà anava aug
mentant. Aviat vam ser altre cop a baix... Diuen que cada 
seixanta anys, més o menys, erupciona, i l’ùltima és del 
1944.....

Ens fixem en les vores de la carretera del paro naturai 
del Vesubi, no hi pot haver més porqueria, tot aquest sud 
és força brut, però aquesta muntanya i el seu entorn 
s’emporten la palma, les deixalles s’amunteguen, hi ha 
papers, plàstics, de tot, per terra, i quan ho comentes et 
diuen que no hi ha prou servai de recollida. Decidim 
mirar eniaire i no parar-hi mes atenció. Fem via cap a

Herculano, la germana patita de Pompeia, de moment, però 
està molt poc excavada, i, pel que sembla, no saben pas la 
magnitud del que hi ha enterrât. És també una patita merave- 
lla i molt impactant. És imprescindible la visita al Museu 
Arqueològic de Nàpols per adonar-se del trésor que conté, de 
tot el que, de les dues ciutats sepultadas, calia preservar i 
conservar adequadament.

I els cotxes? No es pot dir que s’ha visitât Itàlia si no s’agafa 
un taxi. Les botzines sonen continuament, es saluden, s’insul- 
ten? No s’aclareix, però les fan servir per a tot. Els semàfors 
sòn una part del mobiliari urbà, però inservible, ningù en fa 
cas, igual que dels senyals de trànsit, la gent gira al mig del 
carrer en rodò, si convé, creua per on sigui, encara que estigui 
prohibit, avança amb línia continua, una meravellal!. Tots pen- 
sen que sòn en Nubolari o en Fittipaldi, porten la velocitat al 
cervell i tots van amb cotxe....

Fis dies de Heure s’han succeït de pressa, de retorn cap a 
Barcelona, contents i una mica moixos, comentem l’encis d’a
quest pais i d’aquest mar Mediterrani que compartim i que fa 
que Testada sigui plaent i que et sentis corn a casa.
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Semblança:

Esteve Renom i Pulit
Pere Font i Grasa

Es poden fer coMeccions de mil objec
tes o “coses” diferents; fins i tot extra
vagants. Ais quioscos es poden adqui
rir llevataps o nines de porcellana. Si 
anem un dissabte al mercat de Vila- 
franca del Penedés, podem trobar-hi 
“xapistes”; es a dir, gent entesa que 
emmagatzema les xapes que coronen 
els suros de les ampolles de cava, que, 
a més, disposen de mitja plana setma- 
nal del periodic penedesenc: “El 3 de 
8”, on divulgar les novetats i troballes 
arreu del planeta de plaques de xam- 
pany. Els diumenges al solar zona 
blava de Creueta, i/o al Camp de la 
Sang, deu-n’hi do l’intercanvi d’objec- 
tes i rareses que s’hi mouen. I no cal dir 
en el barceloní Mercat de Sant Antoni; 
a la zona d’antiguitats deis Encants de 
Glories, altrament conegut com Mercat 
de Bell-Lloc, o la cultura feta Ilibre a les 
Ilibreries de veil del carrer Diputació, a 
tocar la Facultat de Teología,antic 
Seminan Major de la capital.

Tot plegat és un món seductor que 
enganxa. Sense anar més lluny: Dos 
antics amies —amb els anys s’han con
vertit a la manera planiana en dos 
“saludats”— tenien com a coMecció 
intocable: l’un, les etiquetes més increí
bles de tota mena de begudes; l’altre, 
milers de figures de mussols modela- 
des en cerámica, fusta, guix, ferro, 
marbre... Consti que no es fill ni veí de 
Sant Quirze del Vallès.

El col-leccionista més conegut es 
aquell que a partir de l’arxiu familiarfor- 
neix un corpus documental que marca 
les pautes de desenvolupament de la 
societat que l’envolta. A Sabadell n’hi 
ha uns quants. Dihem que gelosament 
guardats. A ben segur que n’hi haurien 
molts més de no haver-se dispersât de 
manera brutal per qüestions heredità- 
ries, per qüestions monetàries; per

FOTOS: INMA MAS

qüestions d’incultura o, senzillament, pertantsemenfotisme. Gracies a la tasca d’uns 
quants estudiosos i lletraferits -la majoria de les vegades, amateurs de la memòria 
coMectiva- s’ha pogut recuperar, salvar, retrobar i coordinar documents esparsos, 
que amb paciéncia franciscana han anat recollint aquí, allá i més enllá, un grup de 
gent que ha emprat grans esforços personals la majoria de vegades amb despesa 
econòmica inclosa.

Un d’ells és l’Esteve Renom i Pulit, economista, home d’empresa, des de sempre 
vinculat a nombroses entitats socials i culturáis sabadellenques. És col-leccionista: 
Pintura, ceràmica. Ilibres, documents, pergamins.

Com neix aquesta afició ?

Neix perqué de petit a casa meva trobo calaixos plens de papers, documents i 
quadres. ¿D’on venen? La procedéneia és de la familia Pulit i de la familia Doria; d’en 
Josep Doria i Arnalot i Teresa Armengol i Bordas. Arrenca tot plegat del primer vapor 
important sabadellenc que corn es sabut era el de Can Pissit, de la societat Duràn 
Miarons i Doria. La néta es casa amb el meu avi, en Francese Pulit i Tiana, que va 
ser un dels fundadors de l’Acadèmia de Belles Arts, fou diputat provincial, membre
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del conseil del Banc Sabadell i de la Calxa Sabadell, com també president de la 
Cambra de Comerç. Sobretot fou un home d’esperit tolerant molt amie de la gent 
progressista i un burgès liberal, amie de Timoteo Bustino, que fou diputat a Corts per 
Sabadell, la familia del qual molts anys més tard em va fer possible disposar de l’ar- 
xiu de la seva empresa, com més endavant t’explicaré.

És dissabte. És un octubre esplèndid. L’Esteve ens ha preparai un guió que 
segueix acuradament per explicar-nos cada passa de la seva dèria com a 
col-leccionista. Per donar fortalesa a les paraules, es mou per la casa per 
mostrar-nos els retrats dels seus avantpassats, forjadors de la vida quotidia
na i que feren possible la base mitica d ’aquesta impressionant baluerna 
d ’histôria viva de la ciutat; la seva indùstria, el seu comerç, les seves enti- 
tats...i les seves persones.

El qos llença lladrucs a cor que vols devant eis intrusos. L’Esteve l'envia a 
l'eixida. Intel-liqent, la béstia obre portes fent inútil l ’exill temporal. Calla I 
escolta, el qos..

Callem I escoltem, nosaltres.

Seguim...

...Seguim. Després amb trobo amb les obres pictòriques de la meva mare I de les 
meves ties Pulit. Jo séc un dels set néts Pulit, la quai cosa fa possible gaudir d’una 
bona coMecció de pintura sabadellenca amb obra d’en Josep Espinalt, de Llorenç 
LIedô, Antoni Estruch, Marié Burgués,...La coMeccié Pulit era considerada la prime
ra de Sabadell a principis del segle vint, juntament a la dels Figueres I eIs Olivé.

Tot piegai et fa créixer l’interès pel fons familiar, suposo, en la mesura que t’ho 
planteges més enllà de la curiositat infantil.

Diria que s’amplia el meu camp d’accié en disposar dels papers de Cal Doria i 
de Cal Armengol. Com ara aquest Ramali de semprevives de l’Agnés Armengol, 
dedicai a la seva cosina, la meva besávia Francesca Doria Armengol, que és la 
ressenya de la visita de la reina Isabel II, l’any 1860, a la ciutat. La crònica que edita 
Josep Sardá per encárrec de l’ajuntament,on podem llegir: “...y 17 niñas vestidas de 
blanco sembraban de flores el suelo que debía pisar la famila real, entregando una 
de aquellas, de 6 años de edad, Francisca Doria Armengol... Per tant, son tota una 
série de papers que amb els anys m’animen a fer una coMecció. Fie estât molt per- 
severant,ja que des deis 13 o 14 anys que mal no he parat d’arreplegar papers i 
anant-ho organitzant

La seva activitat profesional d ’ait executiu l ’obliqa a viatjar continuadament.
Les darreres setmanes, o potser mesos, a la Gran Bretanya, Polònia, entre 
d ’altres destinaclons. Resentment ha casat dues filles. Quant arriba a casa 
seva recull el correo I els avisos de noves troballes.

Com s’organitza la recuperado de noves peces per la coMecció?

Porto més de quaranta anys recollint documents, llibres, pergamins, quadres. Ara 
tothom em coneix, he anat donant veus. Hi ha una sèrie de gent de Barcelona I 
Sabadell que em son fidels i ja saben quin tipus de coses em poden interessar... Vull 
tenir un record molt especial per en Tàtum un dels millers amios i coMaboradors que 
tenia molt ciar allò que a mi em podia interessar...

Parla d ’en Josep Fernández I Cantó “Tàtum”, que va morir als 59 anys d ’e- 
dat el dijous 15 de maiq d ’enquany. Des de l ’Artistica, de la Borriana, I ùltl- 
mament a Tres Creus, mantenía aquesta rara dualltat (raresa honorable) d ’a- 
consellar sobre una antiquitat I, alhora, de saber enqeqar una tertùlla sense 
que ninqú no s’hi trobés estrany. Més aviat tot el contrari.

L’Esteve sent profundament la pérdua de Lamio.

De quina manera arriba a les teves 
mans l’arxiu comercial de Timoteo 
Bustillo?

En Timoteo Bustillo fou en el seu 
temps el més gran comprador de tei- 
xits de Madrid, des de 1850 al 1900. 
Fou diputat ‘bunero” que tenia el suport 
dels grans fabricants liberals i progres
sistes com ara els Corominas, els 
Planas, els Pulit...oontraris al caciquis- 
me local représentât per Sallarés i Pía. 
Un dia -eren els anys 80s—passant 
per la Carrera de San Jerónimo m’ado- 
no que están buidant la gran casa deis 
Bustillo. A través d’una série de ges
tions familiars especialment de la meva 
tia Roser Pulit, per estar lligats els 
Bustillo i els Pulit amb una llarga i forta 
amistat, s’aconsegueix salvar 25 
metres cúbics d’arxivadors comerciáis, 
amb les factures i la correspondéncia 
perfectament ordenada que els seus 
familiars em facilitaren. També caries 
familiars, ja que en Bustillo escrivia 
cinc o sis cartes mensuels al meu 
besàvi i al meu avi, ja en el ultim terç 
del segle XIX. Cal dir que en Timoteo 
Bustillo s’hostatjava a la casa Pulit en 
les seves estades a Sabadell. No cal 
dir que te un valor important, ja que a 
través deis papers els historiadors 
poden trobar-hi tota mena de details de 
com es movia el món del procès final 
del téxtil; com és la compra-venda a un 
deis més importants distribuídors.
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L’Esteve m'ensenya i llegeix en veu alta un paràgraf-mostra d ’una de les 
moites cartes: “Queridos sobrinos: Victoria en todo el distrito 2.400 votos en 
la zona de Sabadell”. Al costai d ’apuesta carta familiar-política, s’hi pot tro- 
bar una comanda de popelín negro. És un exemple.

Per ceri, des de Sabadell els amies d ’en Bustino li enviaven, a més, 
modems arxivadors d ’anelles metàhligues, molt semblants els que encara 
avui es fan servir, i es que en aquell temps a Madrid no se’n trobaven. 
Arxivadors que l ’avi Pulii adquiría a l ’impremta Ribera.

Timoteo Bustino no es va casar i els hereus foren 16 nebots 

- néts.

Altres incorporacions?
Al casar-me amb la meva dona, Montserrat Llonch, incorporem de l’arxlu del seu 

pare el Dr. Josep Maria Llonch i Gambús. Es especlalment Importatnt la seva corres
pondencia amb altres sabadellencs durant la guerra civil. Te un valor indiscutible es 
la lllbreta que va anar omplint a manera d’agenda on anotava l’ajuda ais sabade- 
llencs que vivien a San Sebastián i que havien passât a \'España nacional. El Dr. 
Llonch anotava amb rigor I precisió les donaclons que com una mena de socors 
blanc anava rebent d’altres sabadellencs i repartint.

Tino la més completa coMeccIó de les publlcaclons sabadellenques del segle 
dinou. En el seu día vaig animar ais dirigents de Caixa Sabadell a fer un índex de 
publicacions locals que es feu realitat l’any 1998. En total van sortir-ne 464... de les 
quais jo en tino un nombre molt important. La més preuada la primera publicació 
que data de l’any 1853 desconeguda fin a l’any 1998 en que vaig adquirir aquest 
ùnic exemplar: “Memoria dirigida a los ilustrados señores propietarios del ferrocarril 
de esta villa en el buen sentido de la mayoría de sus habitantes acerca del punto en 
que la estación debe ser colocada” (Imprés per Cayetano Gaspar. Plaza San 
Roque). Partant ningú no coneixia aquesta problemática; el perqué l’estacló es voila 
situar en un punt tan apartat. La realitat es que en els primers temps el tren -al final 
del carrer Indùstria— quedava “lluny” del centre i la gent per anar a Barcelona con
tinuava fidel a la dillgéncla. El ferrocarril anava molt bé pel transport del carbó i de 
la llana, però els ciutadans vollen una estado més céntrica; més o menys en un lloc 
entre Tactual Plaça Granados i el Mercat Central.

Curiositat o col leccionisme, fins on es pot, o es vol arribar?
Era i és un arxiu de documents. Ilibres i objectes artístics familiars. En un moment 

déterminât de la maduresa conec en Josep Maria Benaul. Des de la seva preparació

InteTlectual corn historiador, em posa 
de relleu que el coTlecclonIsme no és 
simplement una curiositat, sinó que ha 
de convertir-se en aportacié documen
tai. M’aconsella adquirir documents 
que es podrien perdre i que cal recu
perar per agregar-los a coMeccions 
sovint disperses. Arriba un moment que 
es convenient coTlaborar amb TArxiu 
Històric de Sabadell, on la tasca d’en 
Benaul, i d’en Joan Comàsolivas, em 
porten a mantenir un seguit d’aporta- 
cions puntuáis per determinades expo- 
sicions: Corn ara la Pesta Major del 
2002 al Museu d’Histôria i sobre la de la 
revolució Industrial, on vaig deixar-hi 25
0 30 peces. També ara a Texposició al 
mateix Museu tine deixat un pergami 
signât al Castell Nou de la ciutat de 
Nàpols, amb data 23 de desembre de 
1506, per Germana de Poix, esposa de 
Perran el Catòlic, reina d’Aragó i conte
sa de Barcelona, en el que constitueix 
Guillem Iborra com a procurador seu, 
davant els homes de la vila de Sabadell 
per fer acomplir els privilegis relais. 
Cada dia que passa estic més con- 
vençut que el meu arxiu, les meves 
coMeccions es també una part vital per 
la ciutat.

Aixô vol dir que arriba un moment 
que les teves coMeccions es fan tan 
grans que potser cal plantejar-se quin 
és el seu futur ?

Tots els coTleccionistes ens plante- 
gem quin és el futur del que tenim guar- 
dat. Primer, Tarxiu ha d’estar ordenat i 
classificat. Un ha de saber quines 
coses te indexades. Tine tres mil docu
ments sabadellencs correctament 
ordenats. L’altre qüestió es posar-ho a 
disposició dels estudiosos, que tampoc 
no es pot obrir generosament si el Hoc o 
les InstaTlacions no tenen unes mini
mes condicions. El futur de Tarxiu? 
Mira, jo vaig endegar amb responsabi- 
litat uns pa-pers i objectes culturáis que 
espero que els fills sàpiguen respectar
1 posar al dia. En cas que no fos així, 
caldria pensaren solucions més institu- 
cionals. Per cert, cal parlar en propie- 
tat, la coTlecció cal que sigui coneguda 
com Renom-Llonch, Taportació de la 
meva esposa i la seva branca familiar 
ha estât també molt important.
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Dedueixo per les teves paraules que 
el teu primer pensament es, però, que 
hi hagi continuïtat familiar...

... M’agradaria. Si, m’agradaria que hi 
hagués continuïtat.

Has arribat al sumum de tenir-ho tot 
sobre Sabadell en matèria de docu
ments i Ilibres ?

No, no, sempre hi ha sorpresas. En els 
darrers anys I’Arxiu Historic ha fet 
important una recerca entre les families 
en un intent de recuperar els principals 
documents i arxius, talment com en els 
anys 30s i 40s amb elogiable amateu
risme ja va començar a fer, per exem
ple, eis senyors Lluis Mas, Joan 
Montllor, Lluis Clapés, etc. Ara les insti- 
tucions vigilen que no es dispersin 
arxius. En aquest sentit el Gremì de 
Fabricants i altres institucions està fent 
una gran tasca. No, no, mai ningù no 
pot dir que hagi tancat una coMecció, 
sempre hi ha sorpresas.

L’Esteve em parla del gran res
pecte que te pels historladors I 
m’explica que es va sentir com 
un "Intrús” quant la tardar del 
2001 va publicar a la revista 
ARRAONA (nûm. 25) un article 
sobre la traballa de la primera 
publlcaclô Impresa a Sabadell 
l ’any 1853, i ’abans esmentada 
sobre on ubicar l ’estació del 
tren. L’animaren a fer-ho I se’n 
va sortir.

Cap a on creus que pot anar dérivant 
aquest corpus coMeccionable ?

Vaig començar amb Ilibres sabade- 
llencs, amb documents i pinturas fami
liars. En un moment déterminât, però, 
m’adono que existeix una clara disper- 
sió d’arxius familiars que es poden per
dre i aqui m’animo a continuar....amb 
pergamins,com ara eIs de l’antic terme 
municipal de Sant Julià d’Altura, o 
sobre Castellar del Vallès., tot plegat
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del segle XVII. Documentació antiga de Castellar, Matadepera, Sant LIoreng... Per tal 
de contextualitzar l’entorn de Sabadell.

El fet de comprar significa que hi ha un mercat més o menys establert: ¿Com es 
regeix?

Com totes les normes del meroat. La diferència es que aqui la pega que pots trobar 
,si és única la pots perdre per sempre. És un mercat on no només pots comprar allò 
que és barat, sinò també deixar de tenir a la coMecciò quelcom irrepetible. Hi ha catà- 
legs I es poden reservar objectes o documents perteléfon i avui també per internet.

Remena entre papers fins trobar un catáleq de l ’antiquari Ferrer, de 
Barcelona, que anuncia un exemplar de la primera edició (1925) de la novel-la 
d’en Francese Trabai: “L’any que ve”, amb próleq de Josep Cerner..

.. Recorda que ja en tenia un ,1 que ara en serán dos. Com passa entre la 
canalla, sempre es a temps de canviar-lo per un altre Ilibre.

...Un coMeccionista sense memòria és una calamitat. Grácies a Déu, de memòria no 
me’n falta i moltes vegades en llegir un catáleg recordo d'immediat si l’oferta em pot 
interessar.

Llibre o document que enyores, que frises per tenir ?
No enyoro res. Tiñe el primer llibre éditât a Sabadell, que més puc voler ? El qui te la 

satisfacció del coMeccionista sóc jo mateix. Hi ha un grup de gent que sap perfecta- 
ment el que vuli i que quant troba quelcom intéressant, em truquen. Com solia dir en 
Tàtum: “Això només ho pot tenir TFsteve”.

L’arxiu, la coMecciò,el tons d’art i documental Renom-Llonch està en bones mans.

EL PRIMER DIARI DE TERRASSA

A través de la coMecció Renom-Llonch es pot fer un test de la vida de la ciu- 
tat. Segons l’Esteve mal no s’ha prêtés recollir documents ni publicacions de 
Barcelona. Com ja queda escrit, com a máxim ha aplegat coses deis pobles 
veins.

Ciar que Terrassa te un pes especific i ves per on ha aconseguit un exemplar 
del que es considera la publicació més antiga coneguda de la ciutat: La Honra 
Nacional. Diario del pueblo para el pueblo, de data 18 d’octubre de 1868, que 
sorti a la palestra pública unes setmanes abans que Fl Republicano del Vallès.

També adquirí l’arxiu Gorina, de Matadepera. Inclou un diari escrit minucio- 
sament per Francesc Gorina i Riera des de l’any 1846 fins el 1900. A través de 
les seves págines es pot seguir la transformació de l’antic poblé (una trentena 
de masies), fins a consolidar el nucli urbá al voltant de la fonda i l’església. 
L’editorial Abadía de Montserrat publicará la transcripció del dietari grácies a 
la tasca portada a terme per Joan Comasdlivas i Font, director de l’Arxiu 
Historie de Sabadell, i fill de Matadepera.
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EL PERGAMI DE GERMANA DE 
FOIX

Esteve Renom també ha comprai 
pergamins reials. Destaca el que 
signa Germana de Foix, reina d’Aragó 
i comtessa de Barcelona, nomenant 
Guillem Iborra procurador seu davant 
els homes de les viles de Tárrega, 
Vilagrassa, Terrassa i Sabadell, que II 
havien atorgat pels capitols matrimo
niáis. El pergami està datai a Nàpois, 
residència de la sobirana, al voltant 
de l’any 1530. Una còpia del mateix 
es pot contemplar al Museu d’Història 
de Sabadell.

Dels manuscrits, entre molts d’altres, 
la primera publicació de l’Agnès 
Armengol: Descripció de l'Aplec de la 
Salut, elogi de Sabadell.

Pel que fa a les fotografíes,disposa 
del plec més complert (40 imatges) 
de l’arxiu Pulii datai l’any 1890 capta
das amb una máquina comprada a 
Paris. Corn també altres mil adquiri
dos a Margal Bailús del tons Cen
telles de l’any 1900. No poden faltar-hi 
una setantena d’imatges de la festa 
major deis anys 1900 al 1920 amb les 
representacions de Terra Baixa al tea
tro de la natura del decapitai bosc de 
Can Feu.

La coHecció Renom-Llonch guarda 
la fotografia més antiga de la qual hi 
ha noticia fins ara a la ciutat. Està 
captada l’any 1870. Es tracta d’una 
familia senzilla vestida de festa a l’ei- 
xida de Cal Brutau. Es pot apreciar el 
grup humá amb el canti i la filosa.

De les rareses de gran valor docu
mental, cal esmentar el plano topo- 
gráfic de la Riera Bipoli de l’any 1831, 
que a ben segur es feu per llindar fin
ques. Destaca el fet de l’escala 
emprada: 110 canes catalanes.

D’entre la paperassa i el munt de 
pergamins, documents i Ilibres, sor- 
geixen omniprésents les 50 peces de 
ceràmica de Maná Burgués, aixi com 
també unes guantes signados per 
Boris Anguera.

En definitiva, un col-leccionista que 
honora molts dels il-lustres sabade- 
llencs que al llarg deis anys s’hi han 
dedicai. Els més coneguts: Montllor i 
Pujait, AIsina, Pareli, Mas, Llonch, 
Izard ... per citar els més coneguts.

A
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CUINA____________
Sobre cuino occitono
Joan-Antoni Ferrari

Acaba d’aparéixer un Ilibre de cuina occitana, «La cuina del 
país deis càtars», de Jaume Fábrega. Un servidor els el reco- 
mana; abans, ja havia anat trobant alguna cosa de la cuina 
d’aquesta cultura -quasi germana de la nostra. Per exemple, 
un de cuina de l’Ariéja, comprat a Montsegur, al peu de la 
muntanya que fou darrer refugi cátar abans de la matança de 
Simó de Monfort. Els cátars, també anomenats albigesos (la 
ciutat d’AIbi fou càtara), eren uns heretges que predicaven 
l’ascesi i la practicaven; van ser objecte, dones, de persecu- 
ció i extermini dictades pels ministres de la única religió verta- 
dera (que també predicaven l’ascesi però no en gastaven). 
Domingo de Guzmán aná a convertir-los i s’establí a Fanjau. 
Devien ser una gent una mica innocent, perqué el fundador 
deis dominies proposà a un dels teòlegs herétics fer un foc al 
mig de l’església, i que tots dos hi llencessin els seus escrits. 
Déu salvarla aquells que diguessin veritat. El càtar llençà els 
seus escrits al foc I, naturalment, es van cremar; llavors el frare 
va llençar els seus sobre el foc i, naturalment també, la con
venció els va fer ascendir cap al cel. En un altar lateral encara 
exposen un tros de biga amb un extrem carbonitzat, en record 
d’aquell experiment de física recreativa.

Aclarim-nos, però. Els cátars radicals eren anomenats «perfectas» o «bons 
homes» (per cert, un servidor no ha vist eniloc l’expressió «bones dones», per 
referir-se a les «perfectas» càtares, tot I que ni va haver; algunas ben rallevante, 
com Esclaramonda de Foix). Els «perfectas», homes o dones, mortificaven el eos 
i dejunaven; a vegadas, fins a la mort. No devien cuinar gaire, sembla. El poblé 
ordinari, en canvi, no es podia permetre dejunar, perqué no hauria aguantat el tre- 
ball; cátar o no, devia manjar més o menys el mateix: el qué podia. Es diu que no 
menjaven earn ni greixos. Però si la gana burxava i no hi havia res més, ves a 
saber qué feien... El Ilibre, dones, no dóna receptes càtares stricto sensu] tracta 
de la cuina occitana medieval I la tradicional d’ara. El catarisme fa foncions “publi- 
citàries" al titol, més que res.

L’autor ens posa sobre avis de les mistificacions que hom pot trobar en l’atribu- 
ció d’un plat a la cuina càtara. Fio exemplifica en el caçoiet, que es fet de mon- 
getes (d’origen americà), ànec I porc. També s’hi dóna noticia d’un cuinat total- 
ment incivic a costa del trabador Guillem de Cabestany. La llegenda del «cor 
menjat», que es troba a Internet en occità, ho explica;

Guillems de Cabestaing si fo uns cavalliers de l’encontrada de 
Rossillon, que confina amb Cataloigna et ab Narbones. Moût fo avinens 
hom de la persona, e moût prezat d’armas e de cortesia e de servir.

Et avia en la soa encontrada una dompna que avia nom madona 
Soremonda, moiller d’en Raimon de Castell Rossillon, que era moût gen
tils e ries e mais e braus e fers et orgoillos. En Guillems de Cabestaing 
si amava la dompna, qu’era joves e gala e gentils e bella, si’l volia ben
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mais que a ren del mon. E fon dich so a’n Raimen de Castell Rossilion; 
et el, cum horn iratz e gelos, enquérie tot lo faich e saup que vers era, e 
fetz gardar la moiller.

E quan veno un dia, Raimons de Castell Rossillon trobet paissan 
Guillem de Cabestaing ses gran compaignia et aucis lo; e fetz li traire lo 
cor del cors e fetz li taillar la testa; e’I cor fetz portar a son alberc e la 
testa atressi; e fetz lo raustir e far a pebrada, e fet lo dar a manjar a la 
moiller. E quan la dompna l’ac manjat, Raimons de Castel Rossillon li 
dis; “Sabetz vos so que vos avetz manjat?” Ella li dis: “Non, si non que 
moût es estada bona vianda e saborida". Et el li dis qu’el era lo cors d’en 
Guillem de Cabestaing so que ella avia manjat; et, a so qu’ella’l crezes 
mieils, si fetz aportar la testa denan liéis. E quan la dompna vio so auzic, 
ella perdet lo vezer e l’auzir. E quan ella reveno, si dis; “Soigner, ben 
m’avetz dat si bon manjar que ja mais non manjarais d’autre”. E quan el 
auzic so, el cors ab s’espaza e vole li dar sus en la testa; et ella cors ad 
un balcon e laisset se cazer jos, et enaissi mono.

E la novella cors per Rossillon e per tota Cataloigna qu’en Guillems de 
Cabestaing e la dompna eran enaissi malamen mort e qu’en Raimons 
de Castel Rossillon avia donat lo cor d'en Guillem a manjar a la domp
na. Moût fo grans tristesa per totas las encontradas; e’I relams veno 
denan lo rei d’Aragon, que era seigner d’en Raimon de Castel Rossillon 
e d’en Guillem de Cabestaing. E veno s’en a Perpignan, en Rossillon, e 
fetz venir Raimon de Castel Rossillon denan si; e, quand fo vengutz, si’l 
fetz prendre e tolo li totz sos chastels e’Is fetz desfar; e tolo li tot quant 
avia, e lui en menet en preison. E pois fetz penre Guillem de Cabestaing 
e la dompna, e fetz los portar a Perpignan e metre en un monumen 
denan l’uis de la glesia; e fetz desseignar desobre’l monumen cum ill 
eron estât mort; et ordenet per tot lo comptât de Rossillon que tuich li 
cavailler e las dompnas lor vergessen far anoal chascun an. E Raimons 
de Castel Rossillon moric en la preison del rei.

La cuina occitana, no cal dir, és una cosa a les antipodes de la tragèdia, molt 
més amable. Un servidor encara recorda un «azinat de caulet» que va menjar a 
Montsegur. És un plat considerable, que cal encarar amb gana. Si volen fer-ne 
(de gana), poden seguir el «Camí dels Bons Homes» (50 hores caminant), que 
surt de Berga i va fins a Montsegur. És un itinerari de muntanya (el GR 107), del 
quai poden obtenir més informacié a l’Oficina de Turisme del Berguedà (tel. 93 
8221500) O a la web de l’Ajuntament de Berga:

L’az/nai porta unes racles. Per preparar-les, piquin ben petits un tros de pemil, 
un tall de cansalada viada salada, unes dents d’all i una mica de julivert. Després 
hi barregen earn de porc picada, ou cru, molla de pa remollada en llet i una mica 
de pebre negre. No hi posin sal. Treballin bé el pastó i formin les racles (corn unes 
pilotes aplanades), que quedin gruixudetes. Les passen per la paella, fins a 
enrossir-les per les dues cares. Fet aixô, agafin una col {caulet, en occità), la fan 
a trossos i rescalden durant cinc minute. Després la treuen i la posen a l’escorre- 
dora. En una cassola grossa, amb una mica de greix de confit d ’oca, ofeguen 
pastanaga a tails, ceba trinxada i unes dents d’all. Després hi afegeixen costella 
de porc salada, esbandida de l’excès de sal, botifarra crua, uns daus de pemil, 
un confit d’oca, ben net de greix, llorer, aigua, sal i pebre negre. Ho tapen i li fan 
arrancar el bull. Quan bulli de pressa, hi tiren la col, tornen a tapar i ho deixen 
coure durant dues hores. Després hi tiren les patates, talladas a daus, i posen les 
racles al damunt de tot. Ho deixen coure durant tres quarts d’hora més. LIavors ho 
treuen del foc, hi escalden unes llesques de pa, ho cobreixen de formatge ratllat 
i ho gratinen. Amb el ventre réconfortât d’aquesta forma, poden dedicar una esto- 
na a compadir-se d’aquells bons homes, perfectament dejunats corn cargols.

Si encara volen més bibliografia, un 
servidor els recomana la reedicié de 
«La Cuisinière Provençale» de J. B. 
Reboul, un extens receptan publicat 
originàriament el 1910, que tingué una 
bona difusió. Una anècdota que es 
dedueix del pròleg: en rebre’n un 
exemplar de la sisena edició, Frederi 
Mistral va demanar a Fautor que 
acompanyés els titols de les receptes 
amb el nom provençal del plat. «La 
Cousiniero Prouvençalo dèu pas 
renega sa lengo», li digué. Peticié 
modesta, sembla. A la següent edició 
(7-), de la quai Factual parteix. Fautor 
segui el suggeriment (vingut de tan 
amunt, diu), i aciaria al pròleg que, en 
fer-ho, adoptava l’ortografia mistralia- 
na. A Factual edició, però, els noms 
occitans dels plats han estât supri- 
mits, a pesar de reproduir-s’hi el prò
leg d’aquesta setena edició. Cohe- 
rèneia francesa.

Els catalans tenim un trosset d’Occi- 
tània dins casa nostra: era Val de 
Aran. Un servidor va assistir, el 29 
d’octubre darrer, a la presentació del 
«Nomen-clàtor de la toponimia major 
de Catalunya» que es va fer a l’Institut 
d’Estudis Catalans; segurament, és 
Fobra cabdal de l’onomàstica catala
na. Els organitzadors obsequiaven els 
assistents amb un opuscle dels topò- 
nims aranesos, éditât pel Conselh 
Generau d’Aran. Són en aranès, natu- 
ralment, i són la forma oficial de 
designar els accidents geogràfics 
que anomenen. Naturalment, també. 
Encara que el pretext sigui una mica 
agafat pels pèls i, de fet, no en calgui 
cap, un servidor els recomana que en 
visitar la vali, passegin per alguns 
dels llocs tan meravellosos que hi ha, 
eis noms dels quais figuren en aquest 
recull (ets Uelhs deth Joeu, Mont- 
garri...). Aprofitin la visita, encara, per 
demanar una olha aranesa o un altre 
plat del pais, en algún dels bons esta- 
bliments de restauració que hi troba- 
ran. I hauran tastat la cuina occitana 
sense sortir de “casa” (representa).
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Pere Cornelias

Quan escric aquest article, som quarts a la Lllga I seguim 
vius a la UEFA I a la Copa del Rei. Diuen els que hi entenen 
que l’equlp està creixent I que ara anem bé. No és que tingui 
ganes de contradir-los per sistema, però la meva percepció 
és un pél diferent, menys optimista, diriem. Ciar i breu: fins 
ara, el Barça ha jugat només dos partits contra equips de 
categoria contrastada, el València i el Depor, i els ha perduts 
tots dos. Al primer, el joc va ser tristíssim I frustrant. Al segon, 
es va jugar mlllor, però tothom va adonar-se que no hi havia 
res a fer: avui dia el Depor és bastant superior. La conclusló, 
dones, va ser més frustrant encara. Aquest Barga, efectlva- 
ment, pot aspirar al quart Hoc, però es troba a una conside
rable distància dels tres primers. Valónela, Depor i Madrid 
disputen una altra lllga.

De tota manera, es veu que alxò tampoc no és massa 
Important, perqué el club funciona a les mil maravelles. SI 
fos alxi, potser és veritat que no ho seria, perqué, amb el 
temps, una cosa portarla a l’altra. Però, encara que els mitjans de comunicaclò 
m’hagin volgut convéncer del contrari, no és confianga, precisament, el que 
m’inspiren el Sr. Laporta i els seus directius. Em permeteu expllcar-vos la peMicu- 
la -res, només una mica- a la meva manera?

Després d’inventar-se, en piena campanya electoral, el concepte de crack 
mediàtic, va vendre’ns el possible fitxatge de Beckham que, efectivament, té molt 
de mediàtic I potser també de crack. Però resulta que ha acabat al Madrid, com 
tots els candidats sabien ja aleshores -i eli també, suposo- i corn II havien repetit 
diverses vegades. Ens ha portât el Ronaldinho, és veritat. Però jo tine memòria: en 
va prometre dos. On és l’altro?

També va assegurar que la difícil sltuaciò econòmica del Barga no comportarla 
cap derrama per ais sods. I després ha tingut el cinismo -em sembla que aques
ta és la paraula justa- de dir que havia complert el que havla promés. Certament, 
augmentar en un 30 o en un 40% els abonaments no és una derrama tradicional, 
és una derrama ad infinitum. És dar que dir la veritat deu ser un acte d’Ingenuïtat 
que només deuen practicar els ximples.

El pas següent -m’imagine que per donarse a conèixer- va ser passejar la ban
dera catalana i l’himne per uns quants Hoes, una enginyosa d’utllitzadò dels sim- 
bols que li assegurava el vist-i-plau de sectors influents i dels sods Influenolables. 
Després de Núñez i Gaspart, ara si que tenlm un president catalanista!

Paral-lelament, ens va tocar viure l’horah esperpéntic del primer partit al Camp 
Nou, en una tendenciosa i esbiaixada lectura de la Hetra menuda d’una Ilei segu- 
rament Injusta, però coneguda i assumida per tothom. 1, a continuació, van ser els 
ápats reglonals, els balls I els cantants més variats i desconeguts. (Aquesta tem
porada, he anat un pareli de vegades a l’Estadl I he vist tot alxò: és d’un provin
cianismo total I absolut). ¿Es tractava d’amagar la tristesa del joc de l’equip i els 
negativíssims résultats que acompanyaven tot aquest carnaval?

No és que cregui o que delxi de 
creare en RIjkaard, és que no ostie 
gens convengut dels qui el van fitxar. 
Com voleu que em senti d’aquest 
equip -I d’aquest club, és dar? El nos
tre president és molt mlHor que Nùnez 
i Gaspart, em diuen alguns amics. 
Home, si. Però allò fou el que fou I no 
cal parlar-ne més. Encara en paguem 
les conseqùéncies. I n’hi ha per dies.

TEIXITS SALVADOR
els teixits que teneri estil

Indùstria, 33 - Tel. 93 725 65 90 - 08202  Sabadell
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DE LA TRADICIO PAGESA 
A L'ESPLENDOR MODERNISTA
Visita ai patrimoni arquitectònic de ia Caixa de Sabadeii

Visites organitzades exclusVament per a grups

Dates
Els matins al llarg de to t i'any

Durada de la visita
De les 9'30 a Ies13 h

Nombre de participants
Màxim 60 persones

Recorregut de la visita
Trobada als jardins de ia Caixa de Sabadell.
A continuació es visitaran i'edifici Central 
i I'edifici de l'Obra Social, dssprés el grup es 
desplaçarà a Can Deu per visitar la masia i 
el museu d'eines del camp.

Preu
Gratuit. No están inclosos eis desplaçaments.

informació i inscripcions
Tel. 93 319 10 64 (de 9 a 14 h)
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DE LATRADICIO PAGESA 
A L'ESPLENDOR MODERNISTA
Visita ai patrimoni arquitectònic de ia Caixa de Sabadeil

Visites organitzades exclusivament per a grups

Dates
Els matins ai llarg de tô t l'any

Durada de la visita
De les 9’30 a Ies13 h

Nombre de participants
Màxim 60 persones

Recorregut de la visita
Trobada als jardins de la Caixa de Sabadell. 
A continuació es visitaran l'edifici Central 
i l'edifici de l'Obra Social, després el grup es 
desplaçarà a Can Deu per visitar la masia i 
el museu d'eines del camp.

Preu
Gratuit. No están inclosos eis desplaçaments

Informaciô i inscriptions
Tel. 93 319 10 64 (de 9 a 14 h)
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CARTA DEL DIRECTOR

Aquella feina, feta grácies a la col-laboracló professio
nal i desinteressada entre el grup de recerca 
Gernikazarra, amb Txato Etxániz I Vicente del Palacio, i 
el CILEC, amb seu a Sabadell, I la predisposicló del 
Conseil de Redacció de la nostra revista, va tenir una 
ámplia repercussió a l’Avui, La Vanguardia, El País, TV3 
en diversos programes, la majorla de rádios (Catalunya 
Rádio, Com Ràdio, Ona Catalana, Rádio Sabadell i una 
gran quantitat de radios locals), fins al punt que vam 
entrar en contacte amb una publlcació d ’àmbit nacional 
per tal de difondre mlllor l’abast de la nostra recerca mit- 
jançant la nostra revista, 
que per primera vegada 
es distribuía a Barcelona 
capital.

La major part dels fami
liars dels catalans morts a 
Ger-nika van posar-se en 
contacte amb els mitjans 
de comunicació i amb el 
propi CILEC a través de 
TV3 fins al punt que va 
aconseguir de reunir-los a 
Sabadell per tal de consti- 
tuir-se corn a Assoclaclô 
de Familiars de Victimes.
El CILEC es convertía en 
portantveu devant el 
Departament de Presl- 
dència de la Generalität, 
amb qui es va pactar la 
finalitzaciô de la recerca 
en un lllbre de propera 
edició, la instaMació d ’una 
placa a Gernika amb eis 
noms del morts I l’organlt- 
zació d ’un viatge dels 
familiars a Euskadl. Tot 
aixô, també en coMabora- 
clé constant amb Gernika
zarra, l’Ajuntament de 
Gernika i el govern base.

crlpclé de la descoberta -d ’uns 40 folis-, per l’anàlisi com- 
plicadisslma de les dades I pel lllstat provisional encara 
ara), hem estât exquisits, continuem fent feina científica I 
altruista -e l lllbre ressituarà totes les peces al seu Hoc: 
Morir a Gernika-Lumo: 1938-1940- i evidentment que pel 
que fa a les recerques en gestacló que Quadern té pen
dents de publicar (sobre la repressió ferotge a catalans a 
Las Palmas, Tenerife -en col-laboracló amb la Fundación 
Negrín-, Ceuta, Saragossa o A Corunya) la difusió que 
en farem buscará altra vegada unes compllcitats com les 
que hem trobat a bastament de llavors ençà.

La nostra sorpresa torna
da en Incredulltat és quan ens hem assabentat de la con- 
cessió del premi de perlodisme Tassis I Torrent per un 
reportatge sobre... la repressió franquista a Gernika. 
Ens és difícil d ’entendre que ni se’ns hagi fet pertíceps 
de la concessió -a  Quadern- ni tan sois s’hagi tingut la 
dellcadesa per cap de les parts de convidar-nos a la 
celebració.

Nosaltres hem actuat amb rigor científic, amb llelaltat 
amb la histórla I el país.

Però ens hem de felicitar perqué, malgrat que potser no 
hem obtingut el premi que ens mereixíem (per la des-

La realitat és encara més horrible. Thomas Bernhard. Oli d’lsabel Cid (2003)

El mlllor premi ha estât el reconeixement de tots aquells
familiars que ens han dit que, un cop conegut el final deis 
seus éssers estimats, ara poden dormir tranquile. El 
mlllor premi ha estât sobretot que hem omplert un buit 
força negre de la nostra hlstòria recent, I ho contlnuarem 
fent, perqué no busquem el premi, busquem la justicia i 
la recuperacló de la memòria histórica dels nostres 
demòcrates. En aquesta línia contlnuarem treballant.

David Serrano
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Salvodor Dolí imita lo natura

Flair. Annual. 1953

"A la naturalesa li agrada amagar
se” (Heràclit l ’Obscur)

De totes les meravelles de la natu
ralesa, sens dubte allò més surrea
liste és la increíble mimesis dels 
insectes. L’any passât, aquests 
escandalosos imitadors, aqüestes 
estrelles de la impersonalitzaciô 
vegetal, han fet provocar diversos 
titulars a llibres i periòdics sense 
corre cap mena de rise. Aquesta 
sobtada popularitat potser busca al 
cap i a la fi a qui pot afectar.

La fulla-papellona imitada, una 
fulla digne i refinada i hipócrita de 
pintore tompe-l’oil, no solament es 
realitza mitjançant un obscur i extre- 
madament misteriós procès biolò- 
gic a les reproduccions de les aies, 
O de les fines venes de les plantes, 
sinó que aixô s’assoleix imitant amb 
malicia i sublim coqueteha; el més 
subtil i extraordinari moldejat de for
mes, incloses els forate causate de 
manera casual per gotes d ’aigua 
exposades als raigs solars. També 
pot imitar l’exacte tonalitat de colors 
cremate, abandónate i oblidats, 
mentre la tarder s’esgota. I amb 
sequedat i mig descompost l’hivern 
li ofereix el to amoniacal.

Fulla-insecte, insectes-enganxats, 
espina d ’insectes davate a una 
podrida fusta. Perqué? Des d ’un 
bon principi els científics cregueren 
en un miraculés instint d ’autodefen- 
sa, de preservació de l’espécie. 
Tornava a ser invisible, confós com 
una fulla, i així passa desapercebut 
als ulls d ’altres insectes enemies 
molt pehllosos. Aquesta és la teoria 
del camuflatge de la guerra moder

na. Ben aviat, però, els cientifics observaren a través deis seus experiments 
que la mimesis, la imitació de la fulla-insecte era conseqüéncia d ’un impuis 
práctic menor del que semblava de bon principi. Efectivament, en realitat ells 
no havien sospitat que disfressant-se de fulla evita l’atac d ’altres insectes, 
però eau presa d’impecables enemies essent dévorât per ocells que engan- 
yats creuen que mengen una fulla.

Aqüestes convincents observacions guiaren els científics a una segona teo
ria: la imitació entre insectes obeeix a una espècie d ’impuis a una universal i



voluntària aniquilació, un místic sui
cidi en un procès de despersonalit- 
zació, de total integraoió dins de la 
unitat del cosmos.

Aquesta teoria de gran bellesa 
metafisica es contradictoria una 
altre vegada per l’exlstènola més 
Increíble i malèvola del prodigi de la 
papallona que, de sobte, agafa l’a- 
parença d ’un ocell de presa que 
valent persegueix a ocells atabalats 
als quais aconseguelx foragitar.

Especialistes en ocells, o en Insec- 
tes-fulla I en fulles, passarien molts 
anys abans no es decidissin per 
una de les dues teories i arribessin a 
conclusions fermes. Es probable, 
fins I tot, que ambdues teories 
siguin certes, i d ’aquesta manera 
donarla màxima glòria a un dels 
mès profunds pensaments 
d ’Heràolit (conegut com l ’Obscur) 
qui en el seu tractat de filosofia 
generai afirma que cal construir 
sobre harmonies oposades.

Però mentre els científics oonti- 
nuen la polèmica sobre les fulles - 
Insectes I el mussol -  papallona; 
brolla l’exploslva imaginació de 
Salvador Dalí que ens porta la ulti
missima Idea Interpretada per la 
sensible antena-art que sorgeix de 
la punta del seu famós moustache 
¡Sí¡ nosaltres ens acostem a l’època 
boja de mimesis en femenina indu-

mentária, i la simptomática presén- 
cia d ’elxams de papallones a la 
coHecció de París que profetitzo 
com a débil Indicació de la verita t.

Jo conec a Christian Dior d ’ençà el 
1930 quan várem fer un recorregut 
per París a la recerca d ’una mutua 
passió floral present en els objectes 
de \’Art Noveau del 1900 que tot el 
món, tothom, aleshores menysprea- 
va...l que les dames que anaven 
més a la moda han estât forçades a 
Iluir damunt dels seus molt exquisito 
cossos. És justament ara quant jo 
he percebut que arriba un période 
de dona-fulla, dona-pal-gravat, 
dona-fusta-tardor. Per a les dones- 
mussol-óllba que volen ser papallo
nes i papallones que encara serien 
roques. Dones que desapareixeran 
dins dels arbres, que es desintegra
ran al bell mig d ’un terreny pie de 
molsa i la silueta de les quais serà 
un conjunt de dellcades espines I 
roses-roses transparents corn una 
ala de libèNula. Rosa mística. DALÍ 
1952. •

Mmí O Tm .
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La Generoció fredo  i ds convis 
de govern o Cotolunuo
David Torras i Llauradó. Advocat

En Toni Brey m’ha demanat un breu comentan sobre la GF en relació amb els 
recents vents de canvi de la política catalana. Abans d’entrar en la qüestió, 
però, permeteu-me que agraeixi a l’autor de la GF la confiança en encarregar- 
me aquesta petita batalla inteMectual. L’agraïment és doble perqué l’autor sap 
que comparteixo moites de les seves idees però que n’hi discuteixo unes 
quantes més; aquesta capacitat de generar débat i d ’acceptar linees de pen- 
sament diferente a la pròpia és una qualitat poc comuna en eis nostres dies, 
una época en qué massa sovint es confon l’amistat amb la unanimitat.

Pel que fa al tema objecte de l’article, comencem amb unes dades que no 
han provocat una atenciò especial però que resulten significatives: la mitjana 
d ’edat dels nous consellers de la Generalität de Catalunya és de 55 anys. El 
conseller de més edat és Josep Maria Vallès, de 63 anys, responsable de 
Justicia, i la més jove és la consellera de Benestar Social, Anna Simó, de 34 
anys. Només una Conselleria está, dones, en mans del que en I’assaig es defi- 
neix com a membre de la GF.

S’ha produit una mutació en el color del partit governant, però pel que fa a la 
generació que ostenta el poder la situació és pràcticament la mateixa. La pre
gunta que pretenem respondre en aquest article és si aquest canvi pot que
dar aigualit pel fet que els nous protagonistes pertanyen al mateix escenari 
històhe.

Sobre aquesta qüestió, resulta evident que per als votants o simpatitzants de 
les tres organitzacions que formen el tripartii existeix una notable diferència 
entre l’Artur Mas, en Josep-Lluis Carod-Rovira i en Josep Piqué. Se’ns dirà que 
els tres personatges són d’edat similar però ideològicament es sitúen en posi- 
cions ben diferente. Deixeu-me que expressi els meus dubtes sobre les 
diferències reals entre els tres politics; probablement comparteixen bastant 
més del que sembla, tot i que aquest article és massa breu per aprofundir 
sobre les diferéneies dreta/esquerra/nacionalista/no-nacionalista, en el segle 
XXL Aixô no obstant, acceptem la hipótesi que el conseller en cap i els dos 
diputats catalans són efectivament, des d ’un punt de vista politic, diferents.

Acceptada la hipótesi de la diferència, els votants i simpatitzants del tripartii 
ens advertirán que abans de resoldre la pregunta que ens plantegem i d ’e- 
metre qualsevol altra opinió, hem de deixar transcórrer els preceptius cent 
dies de govern. Per a qui subschu aquest article seria el més còmode, el més 
pollticament correcte, acceptar aquesta postura i deixar escritas unes quan
tes vaguetats que acontentin tots els lectors. Això no obstant, m’arriscaré a for
mular una predicció i a generar-me unes quantes antipaties: les males pràcti- 
ques politiques a què hem assistit en els últims anys de democràcia es repe
tirán, probablement augmentadas, amb el tripartii i una de les causes d ’a- 
quest comportament és la pertinença a la mateixa generació que els anteriors 
governants.

Abans d’exposar un exemple del que anomeno males práctiques politiques, 
deixeu-me recordar que en l’assaig ja s’assenyalen diverses raons que expli-

quen molts dels comportaments dels 
politics actuals: el primer, la dificultat 
de molts d ’ells de deixar aquesta 
activitat i retornar a la vida privada 
(pàg.43); el segon, la creixent man
ca de preparació inteMectual de 
diputats i alcaldes (pág.44); el ter
cer, la tendéncia a considerar la poli
tica com un pas en la carrera dins 
l’Administració (pàg.45); el quart, 
l’endogàmia dels partits politics i la 
tendéncia al manteniment de l’statu 
quo (pàg.64).

Fet aquest recordatori, vegem si en 
les primeres decisions del Govern, el 
relleu politic implica un canvi en 
alguns dels vicis que s’acostumen a 
denunciar dels gestors de la res 
publica. Fixem-nos si, d ’acord amb 
la predicció que formulo, el fet de 
pertànyer a una determinada gene
ració influeix en la manera d ’actuar, 
independentment de la filiació politi
ca.

Anem a la primera decisió del 
Govern; el nomenament de conse
llers i alts cárrecs de les conselle- 
ries. Alguns lectors probablement 
recordaran la promesa electoral de 
paritat de sexes en el nou Govern. 
La promesa ha estât descaradament 
ignorada: de setze conselleries, 
només quatre serán dirigides per 
dones. En l’escala inmediatament 
inferior a la de conseller, els secreta- 
ris generals, el résultat ha estât fins i 
tot pitjor: només una dona.

En conseqüència, el veli costum 
d ’ignorar els programes electorais 
segueix vigent en els nous gestors 
politics del Govern; en les decisions 
preses en els escassos dies de 
govern encara podem trobar més 
oblits del programa electoral, però
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LA GENERACIÓ FREDA
E ls p r o t a g o n ist e s  d e l  r el l e u  g en era c io n a l  a Catalunya  

I d e n t it ä t  i  r e p t e s

Antoni Brey

no seguirem aquest carni perqué no 
representa l’objecte d ’aquest article.

El portaveu del Govern, Joaquim 
Nadal, va ventilar la qüestio en mani
festar que “No s’ha subordinat l’ob- 
jectiu de la paritat a la nécessitât de 
trobar les persones idónies”. Noves 
cares, veils comportaments.

Per tant, qui subscriu aqüestes 
linees sosté que, efectivament, l’e- 
fecte generado  té un pes molt 
important en el comportament, més 
enllá del color politic que es defensi.

Els anteriors comentaris desfermen 
un altre interrogent: és suficient un 
canvi generacional per a la supera- 
ció de determinades práctiques poli
tiques? Deixo apuntat el débat i anti
cipo una resposta: rotundament no. 
El recanvi generacional és condició 
necessària però no suficient.

El desenvolupament d ’aquesta tesi 
necessita molt més espai del que ja 
molt amablement m’ha encomanat 
l’autor. Per tant, deixem la porta 
oberta a altres aportacions.

Per ùltim, només afegiria un desig 
per a la politica catalana dels pro
pers anys: que no acabem considé
rant corn encartada la frase del céle
bre economista John Kenneth Gal
braith, segons el cual “La politica no 
és l’art del possible. És elegir entre 
el desastrós i l’insofribié’.
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L interes de reflexionar sobre 
Lo Generoció fredo
Antoni Brey

Un fet que habitualment em provoca sorpresa és la diversitat d’opinions que apa- 
reixen davant qualsevol realitat, per concreta que aquesta sigui. El mateix esde- 
veniment és vist per algunes persones gairebé blanc i per altres completament 
negre. El cas protagonitzat per Carod Revira, ben recent, n’és un exemple ciar.

Si admetem que la realitat és única, la multiplicitat d’opinions i punts de vista sig
nifica, o bé que aquesta realitat és tan complexa i poliédrica que permet ser 
observada des de diferente direccions, o bé que la ment de les persones la mani
pula i la combina amb el bagatge de cada cervell per construir imatges internes 
completament subjectives.

La publicació de La Generació Freda m’ha permés observar novament la forma- 
ció d’aquesta varietat de punts de vista, especialment entre aquells que en for- 
marien part, és a dir, els catalans entre trenta i quaranta-i-pocs anys d’edat: 
alguns lectors s’hi senten plenament identificats i fins i tot em confessen haver 
reflexionat sobre el tema amb la intenció d’arribar a concretar-ho en forma de Ili
bre (m’he avançât, espero que em sabran disculpar) i altres ho consideren tot ple- 
gat una simplificació excessiva dins la qual no s’hi veuen reflectits. Aquest fet 
s’explica justament per les dues raons anteriors: el tema tractat en el Ilibre és un 
assumpte complex, extens i poliédric que, a més, tothom interpreta i modela 
segons la seva trajectória personal.

Certament, un Ilibret de tot just cent pàgines no pot recollir, ni ho pretén, la diver
sitat d’un coMectiu format per un milió de catalans. I també és ben cert que tothom 
ha viscut l’evolució de la societat catalana durant els darrers vint-i-cinc anys a la 
seva manera. És possible dones vincular tanta diversitat? Establir l’existéncia 
d’una generació no és un pas evident:

Tot i que és un concepte força intuì'tiu, no és senzill definir amb precisió el terme 
"generació”. Utilitzar ùnicament la variable temporal per delimitar un conjunt de 
persones no els atorga, d ’entrada, cap característica social comuna que els pugui 
diferenciar de la resta de la poblacié. La contemporaneïtat cronològica en un 
interval de temps de deu o quinze anys no és suficient per formar una generació. 
S’haurien de buscar factors de Iligam que tinguessin a veure amb la producció 
social dels individus, és a dir, determinar el conjunt de circumstàncies històriques 
diferenciades i les condicions comunes d ’existéncla que, amb el temps, confor
men perfils socials similars.

Dones bé, la Generació Freda és la porció de la poblaciô catalana actual que va 
tenir una setmana de vacances d’escola amb motiu de la mort de Franco. Aquells 
que són massa joves per haver estât hippies I massa veils per ser okupes (aques
ta afirmació també es podría reformular, amb una mica d’imaginació i poca 
exigéncia de rigor, com “aquells que no han tingut l’ocasió de viure durant la seva 
joventut en una experiéncia tipus comuna”. L’individualisme és, de fet, un tret 
caractehstic del coMectiu). La seva forma de ser I la seva influència en el conjunt 
del país constitueixen el tema de l’assaig.

Però, quin interés té reflexionar sobre l’existència de la GF? L’exhaustiu estudi 
dirigit pel Manuel Castells I l’Imma Tobella, La Societat Xarxa a Catalunya (UOC

julioi 2002, Informe consultable a: 
http//ww\A/.uoc.edu/in3/pic), estableix 
una linia de divisió clarament significa
tiva per molts del reptes de futur que 
pot teñir al davant un país com 
Catalunya:

La poblacló catalana actual es 
caracteritza per un fort arrelament 
territorial I per una considerable diver- 
slficació en nivells culturáis i educatlus 
segons grups d ’edat. Per captar 
aquesta diferenciacló Interna hem 
dividit la poblacló entrevistada (per 
tant, només la poblacló més gran de 
15 anys) en dos grans grups, que hem 
anomenat "la Jove Catalunya” I "la 
Vella Catalunya”, amb tot el respecte 
pels integrants de cada grup. Hem 
deficit la Jove Catalunya comptabillt- 
zant els qui van entrar en Tensenya- 
ment primari (primer d ’EGB) el 1980, 
primer any de vigéncia de i ’Estatut 
d ’Autonomia, que marca Temergéncia 
institucionai i cuitural de Cataiunya en 
democràcia. Són, per tant, les perso
nes nascudes (a qualsevol Hoc, natu- 
ralment, no pas solament a Catalunya) 
després de 1973.

Com es va encarregar de fer notar 
l’Antoni Farrés a la presentació del lli- 
bre, la GF és la frontissa entre la 
Catalunya Vella i la Catalunya Nova, i 
en molts aspectos se l’ha de conside
rar una generació ciau:

Des del punt de vista demogràfic 
aquest grup és significatiu per diver
sos aspectos. En primer Hoc, i tal I com 
s’ha comentat, forma part de la franja 
més ampia de la piràmide demogràfi
ca actuai, l ’aproximadament miiió de 
persones entre 30 i 40 anys d ’edat. En 
segon Hoc, es tracta d ’individus fami- 
Haritzats amb els aspectos tecnolò- 
gics més Innovadors de societat
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actual, posem p. ex. els primers a tenir accès generalitzat a la informàtica com a 
eina habitual de treball. En tercer Hoc, la seva edat actual representa una conjun
tura vital molt favorable per tal d ’enoarar el relleu en els oentres de decisió de la 
societal, ocupáis encara per la generació gue va liderar la Transició. Per tots 
aguests motius seis hauria de considerar una generaoió oiau, el oonjunt de per
sones amb més projecoió en un moment historic determinai o, en altres termes, la 
generació amb més possibilitats d ’ocupar els llocs de responsabilitat en els pro
pers anys.

Però la qüestió de fons de l’assaig és una altra, que va més enllá del pur Interés 
soclológlc per definir el coMectlu: es tracta d’una generació ciau en un moment 
ciau? Segurament, cada generació ha tingut la tendéncia a pensar que el seu ins
tant históric era singular. Des d’aquells habitants de l’edat mitjana permanentment 
convençuts de l’arribada imminent de la fi del món (un esdeveniment que hauria 
estât ben singular, sense cap mena de dubte) fins a les époques més actuals 
quan, i només per posar un exemple. Ortega i Gasset en “La Rebelión de las 
Masas” defensava amb rotunditat l'excepcionalitat de l’entreguerra europea com 
a période de transformació de la societat. Ni el món s’ha acabat, ni el 1930, vist 
des d’ara, sembla un moment d’evolució tan decisiu .

Per tant, per valorar adequadament els temps actuals i establir el seu grau de 
significació histórica o el de la GF, també fóra assenyat esperar uns anys. Però 
aquella divisió entre la Vella Catalunya i la Jove Catalunya sí que posa de manifest 
un canvi radical queja és ben palpable en la nostra societat, un canvi a dos nivells 
fonamentals:

En primer Hoc és ben evident la transformació que ha sofert un aspecte tan bàsic 
per a qualsevoi persona com és la seva percepció del món que l’envolta. Les fron-

teres, de qualsevoi mena, que mar
quen limits a l’individu (físiques, cultu
ráis, de coneixement) s’han eixampiat 
d’una manera tan extraordinària que, 
en la práctica, ha significat el trenca- 
ment amb la concepció tradicional del 
nostre Hoc dins la societat I la natura.

El segon nivell és el que ha d ’afron- 
tar el conjunt de la societat com a 
país. Una imatge adequada per en
tendre la dinàmica del canvi a aques
ta escala, consisteix en comparar l’e- 
volució d ’un país amb una partida de 
cartes. En determinats moments de la 
història, i per factors molt diversos 
(revolucions tecnològiques, canvis 
naturals, invasions, etc), s’inicien 
noves partidos que representen un 
grapat de oportunitats però també un 
munt de reptes. Potser durant els 
darrers anys, ens agradi o no, ha 
començat una partida nova per a 
Catalunya i els que Than de jugar són, 
sobretot, el membres de la GF.
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Quoderns litcroris 
5orcelones
Josep Maria RipoU

Es ben coneguda la màxima d’Eugeni d ’Ors que parla d ’elevar l’anècdota a 
categoria I que es pot considerar, a grans trets, com una poètica noucentista. 
Segons d’Ors, els escriptors i els artistes es poden recrear en les minudències 
de la quotidianitat sempre i quan la intendo estètica transcendeixi aquest 
carácter anecdòtic i elevi l’obra a un estadi superior a aquell del qual parila. 
N’hi ha prou de pensar en Les bonhomies o en Auques i ventalls de Josep 
Garner per il.lustrar la màxima dorsiana: Garner parteix de les petites anècdo- 
tes quotidianes d ’una Barcelona en creixent transformació urbana i les eleva 
amb el llenguatge a véritables troballes artistiques, fins i tot en aquells casos 
en què sembla que es quedi en el pur apunt costumista. No tothom, però, 
eschu O pinta o compon música amb aquesta mateixa intenció: hi ha qui con- 
cep la seva obra com un simple entreteniment, sense mès pretensions que la 
de fer passar una estona agradable I, potser, oblidable. Una de les millors 
anècdotes al respecte va protagonitzar-la l’heterodox compositor francés Erik 
Satie: l’any va estrenar una obra -Musique d ’améubiement- durant l’execuciô 

de la quai el pùblic havia de parlar, moure’s i, en defi
nitiva, no fer cap cas de la partitura, simple acom- 
panyament sonor de fons i precedent, dones, de Tac
tual música ambiental. En veure que el pùblic es 
mantenía en una actitud estàtica, silenciosa i, dones, 
respectuosa, Satie va agafar una enrabiada desco
munal: eli havia compost aquella música perqué 
ningú no se Tescoltés amb atenció.

en la més esqueixada.

No cal dir que Tactitud més habitual és Toposada a 
la de Satie: sovint es creen obres oblidables a qué 
Tautor voldria que es dediqués Tatenció màxima. Dit 
en els temes dorsians abans oitats, hi ha molta anéc
dota que ens ve revestida de falsa categoria. Per 
aixé s’agraeix que, de tant en tant, aigú prengui una 
actitud similar a la de Satie i, per exemple, escrigui 
articles costumistes ais diaris o a les revistes, per tal 
que els lectors els consumeixin aquel! mateix dia i se 
n’oblidin després. Aixé és el que va fer Robert Robert 
entre el 1865 i el 1866 en els articles que publicá a Un 
Tros de Paper, però aquest carácter volgudament 
efímer deis textos no treu que després no es puguin 
reivindicar i recollir en forma de Ilibre, com ha fet ara 
Enric Cassany amb Robert Robert, o com han anat 
fent Miguel Bach amb Francese Trabai o Jaume 
Vallcorba amb Quim Monzó; o bé els intérprets i 
musicólegs que han reivindicat Erik Satie.

De fet, Robert Robert no té cap altra pretensiò que 
fer somriure el lector de mitjan segle XIX quan li 
parla de la pròpia ciutat: per això hi ha articles que
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son només diàlegs de carrer, o per 
aixô en d ’altres el propi autor s’inte- 
rromp a la meitat dient: “¿A on velia 
anar a parar, que ja no me’n recor
do? Ah, ja sé!”, tot anunciant aixi, 
precisament, el Trabai d ’unes guan
tes décades després. Si els articles 
encara avui es poden llegir és, però, 
per la grácia tant del llenguatge 
com de moites de les observacions 
i de les humorades de l’autor: per 
exemple, en un article sobre la Qua
lität dels melons -un dels millers, 
sens dubte- se’ns parla d ’un adulte
ri ocasionat per la gràcia de l’amant 
a triar sempre bé la fruita en qüestió; 
un altre sobre els quatre trams de la 
Rambla barcelonina - la  Rambla 
dels Capellans, la de les Flors, la del 
Mig i la de Santa Mònica- s’acaba 
amb la frase rotunda “Sempre la 
Rambla, com tot lo d ’Espanya, 
comença per eclesiàstics i acaba 
amb soldats”. Hi veiem, és dar, la 
Barcelona en transformació dels 
costumistes, i no és estrany que tant 
Garner com Pia, deutors del perio- 
disme i del costumisme, reivindi- 
quessin Robert; per molt que Garner 
es proposés elevar l’anècdota a 
categoria, una cosa que Robert no 
va prétendre mai però que, ves per 
on, potser aconseguí sense saber- 
ho.

Tota una altra cosa és Nits de 
Barcelona de Josep Maria Planes, 
una obreta deliciosa, il.lustrada per 
Oleguer Junyent, amb pròleg de 
Josep Maria de Sagarra i epileg de 
Garles Soldevila, rescatada en una 
ediciò no venal amb què una llibre- 
ria sabadellenca ha obsequiat els 
clients habituais. L’obra de Planes 
també consta d ’una successió de 
textos a l’entorn de Barcelona, però 
en aquest cas la deis anys trenta i 
els seus establiments nocturns. La 
ciutat que hi veiem, dones, és la 
cosmopolita deis cartells Ilumino- 
sos, els cocktails multicolors, el 
turisme distingit o les bandes de 
jazz, d ’una banda, i la del regust 
canalla deis mariners borratxos, els 
tablaos flámenes, els locals ó ’alter- 
ne o el Paral.leí, de l’altra. No és 
estrany que el pròleg sigui de Josep

Maria de Sagarra, que retrataba aquest mateix món a Vida privada i que 
escrivia amb aquesta mateixa barreja de cosmopolitisme i esqueixament. 
Planes se’ns apareix, de fet, com un petit Sagarra, amb la mateixa tendéncia 
a la generalització irònica i el trap ràpid amb qué defineix alguns personatges 
i situacions: “Quan el mestre Demon us veu arribar, salta de la tarima com una 
mustela i ve corrent cap a vosaltres, amb la má dreta estesa per a tallar el 
vent i amb el cap un xic decantat cap a l’esquerra” ; o bé, i sobre el mateix 
personatge: “Generalment, tota la música del mestre Demon està bé. A còpia 
de beure whisky, de fumar cigarretes angleses, de portar ulleres de carei i de 
tractar-se amb capitane de vaixell americane, el mestre Demon ha acabat per 
fer autèntica música de jazz”. Potser per aixó els dibuixos d ’Oleguer Junyent 
participen també d ’aquest trap ràpid, irònic i elegant. La Barcelona de Planes 
és bigarrada i llampant, però eli se la mira més aviat amb una actitud d ’es- 
pectador, motiu pel qual Garles Soldevila constata com, “en Hoc d ’una versiò 
romàntica i desesperada (...), ens n’ha fet una versiò irònica i distant, amb 
dibuixos lleugerament caricaturescos”. L’actitud de fons no és, en definitiva, 
tan diferent de la de Robert Robert, tot i que sí que ho sòn l’època, els 
ambients retratats, el to o el llenguatge.

És significatiu que, en el pròleg al llibre de Planes, Sagarra compari el dia i 
la nit tot afirmant que, mentre “ les nits sòn per la gent que no té gens d ’ima- 
ginaciò, o per la gent que té una imaginaciò excepcional”, del dia, en canvi, 
“se’n soien aprofitar els capellans, els notaris, els comerciants i les mares de 
familia, o sia la gent que fa marxar el mòn, que aguanta la societat, i que és 
incapap de tenir cap sentiment artistic”. Aquest segon tipus de gent és, pre
cisament, aquella en qué se centra Robert Robert: la gent de dia, més o 
menys grisa i rutinària però font constant d ’anècdotes si se la sap observar. 
En canvi, els noctàmbuis de Planes oscil.Ien, certament, entre els extrems de 
la vulgaritat i la distinciò, que es toquen més del que sembla. Si Robert Robert 
explota la comicitat que troba en la menestralía, Josep Maria Planes es 
recrea en el somriure irònic que li desperta un cert cosmopolitisme. Dues 
Barcelonés van i vènen d’un llibre a l’altre: la del mitjan segle XIX i la d ’inicis 
del XX, la diürna i la nocturna, la menestral i l’aristocràtica, la localista i la cos
mopolita. Si bé les mirades dels autors respectius sòn prou diferents -de  la 
caricatura populista a la ironia refinada-, l’una i l’altra celebren l’anècdota 
sense aspirar a la categoria. Si els lectors d ’avui dia els l’atorguem, és una 
mica malgrat els autors i, sobretot, malgrat uns personatges urbans, quasi 
sempre anònime, que configuren diferents aspectes i étapes de la vida bar
celonina.

Robert Robert, Barcelona avui en dia. A cure d ’Enric Cassany. Empuries, Barcelona, 2004.

Josep Maria Planes, Nits de Barcelona. IMustracions d ’Oleguer Junyent, proleg de Josep 
Maria de Sagarra I colofo de Carles Soldevila. Llibreria Catalonia, Barcelona, 1931, reim- 
pressio del 2003.
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Finalment hem tingut accès al primer Ilibre de Marc Masdeu que va publicar Proa 
(abril 2003). Es tracta del recull poétic que amb el títol El gos autodidacte va guan- 
yar el Premi Josep M. López Picó 2002, Vila de Vallirana. Marc Romera, en el pró- 
leg, defineix la poesia de Masdeu com una veu plena de veri, a cavali de la lírica 
que s’ofega en Tintent desesperat d’autoexplicar-se i el plaer per Tabsurd que alli
berà Tangoixa, els poemes són un esciat i una sorpresa i un cop de puny al ventre 
de molta de la poesia mioladora que omple els raquítics prestatges dedicats a la 
lírica que hi ha a les Ilibreries.

Andreu Martín i Jaume Ribera ens presenten la seva barrera novel-la, guardona- 
da amb el Premi Columna 2003. Amb els morts no s’hi juga (Columna, novembre 
2003) és el primer títol d’una nova sèrie per a adults protagonitzada pel detectiu 
Ángel Esquius que ens diu que es pot jugar a moites coses, entre elles, amb el cor 
d’una pobra noia rica, amb la por d’una famosa model, amb un traficant de dro
gues, a polis i a lladres i a investigadora privata com els de les peMícules, però amb 
els morts, aixó sí que no, amb els morts no s’hi juga.

L’aparició, Tany 1976, de Ràdio 4 va significar un pas mès vers la tan reclamada 
normalització de l’idioma català, de la cultura del país que de mica en mica dema- 
nava participar d’aquella ben guanyada llibertat democràtica. Amb motiu del vint- 
i-cinquè aniversari de Tinici de les emissions Pere Font i Grasa ha escrit el llibre 
Ràdio 4. La primera en català. Història dels primers 25 anys 1976-2001 publicat 
(novembre 2003) dins la coTlecció Vaixells de Paper de la Diputació de Barcelona 
i del CoTlegi de Periodistes. Les pàgines del llibre están plenes dels fets i de la gent 
que s’ha mogut al voltant de Ràdio 4. El lector hi trobarà com una mena de memò- 
ries pròpies de Tautor i, també, alienes. Pere Font ha recopiiat i redactat el que ha 
viscut en primera persona, traslladant al paper els records dels companys i com- 
panyes, com també opinions diverses que escriptors i intel-lectuals han dedicat a 
Temissora.

El Premi Pere Quart d’Humor i Sàtira 2003 el va guanyar Tescriptora Marta Sabaté, 
amb un conjunt de narracions aplegadas sota el títol Que no me’l toquin (Edicions 
La Campana, novembre 2003). Són 14 històries que presenten sítuacions de pare- 
lles, de dones i homes del nostre temps, que plantegen possibilitats insólitas en les 
relacions humanes i que aborden amb humor els incidents de la vida quotidiana, 
sense perdre mai un toc de tendresa pels personatges.

Una nova aportació d’Antoni Calmases a la literatura infantil i juvenil. Dins la 
col-lecció Flistòries en Majúscules (Editorial Cruïlla, octubre 2003), adregada ais 
primers lectors, i amb iTIustracions de Teresa Martí, ens presenta La sargantana 
Juliana un simpátic animalet que li agrada la vida tranquil-la i, sobretot, menjar 
mosquits i prendre el sol. Però un dia se li acut passar pel pati d’una escola i per 
poc no en surt viva.

Les inquietuds literáries de Xavier Pont Mesta, metge de professió. Than portât al 
món de la novel-la. La seva primera obra Àlex, ambientada a Anglaterra i publica
da en castellò (Edición Personal, octubre 2003), tracta de la relació entre un home 
casat i una dona jove que es va intensificant sense que en siguin conscients fins 
que, quan obhn els ulls a la realitat, potser ja sigui massa tard. La relació entre els
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personatges de la novel-la i el desenllaç de la historia porta a cada u a compllr el seu 
desti. No es tracta d’una Hipó d’amor, sinó més aviat de respecte I consideració.

En una entrevista publicada a El Periódico (14-10-2003), la periodista Mercedes 
Gallego diu “la guerra de l’Iraq va ser un maison que vuli oblidar”. Nascuda a Sabadell 
l’any 1970, corresponsal a Nova York d’EI Correo, va ser la primera dona espanyola inte
grada en una unitat de “marines” rumb a Bagdad i que, per tant, va viure les interioritats 
de l’exércit nord-americà, en una travessa pel desert Iraquí vivint en directe l’expedició 
americana empresa per enderrocar Sadam. A Más allá de la batalla (Ediciones Temas 
de Hoy, octubre 2003) Mercedes Gallego dona testimoni d’aquestes vivéncles, d’aquest 
maison que, encara que vulgul, II será difícil oblidar.

Salvador Dalí és un deis artistes més significatius i populars del segle XX. Aquest any, 
amb la commemoració del centenari del seu naixementtindrem moites oportunitats de 
constatar-ho. Una d’elles, amb aquest extraordinari volum éditât per Lunwerg i que 
amb el nom Univers Dalí. 30 recorreguts per la vida i l ’obra de Salvador Dali ha escrit 
Ricard Mas, especialista en l’obra daliniana, autor, també, del lllbre La vida pública de 
Salvador Dalí, ja comentat en el Quadern número 139, febrer 2003. Univers Dalí és un 
intent de desentranyar per al gran públic tota la complexitat del fenomen dallniá mlt- 
jançant breus síntesis temátiques, abundantment il-lustrades amb fotografíes I una 
selecció de testimoniatges i documents d’época.

Coincidint amb les passades festes nadalenques Manel Foraster va donar a conéixer 
una més de les seves ediclons personals. En aquest cas es tracta d’un recull de poe
sies aplegades sota el títol Guspires Nadalenques que, com el seu nom indica, tenen 
com a referéncla temes relaclonats amb motius nadalencs. L’estil característic I la Sen
sibilität poética de l’autor queden, un vegada més, demostradas.

Amb una mica de retard ens ha arribat una nova edició (Tardor 2003) deis Papers de 
Versália, aqüestes Plaquettes de Poesia que a cura de Marcel Ayats, Josep Gerona, 
Esteban Martínez, Quilo Martínez, Francese Reina i Josep Maria Ripoll apleguen una 
selecció de poemas sense concessions estilístiques ornamentals. El present recull, que 
porta per títol Per vetllar en la tenebra, amb il-lustracions de Natl Ayala, Qriol Vilapuig I 
Rodrigo Martinez, conté una mostra de la producció poética de 24 autore, alguns d’ells 
ja habituais en altres dels Papers anteriorment publicats. El contingut, com es manifes
ta al pròleg de presentació “no és ben bé una critica politica, ni na queixa circumstan- 
cial” sinó que aqueste versos “són el dipósit present d’una esperança secular: “que la 
nostra espécie será capaç de bastir un futur de pau i igualtat”.

L’objectiu principal del Ilibre Reoull de Riu de Cerdanya (Pagés Editors, desembre 
2003) escrit per Nûria Maeso I Pilar Alberti, és el de fer una recerca dels diversos 
aspectos que conformen aquest poblé de la Cerdanya, tais com el medi natural, l’agri- 
cultura, la ramaderia, la história del poblament, l’evolució del poblé, les caractéristiques 
de l’església i de les cases antigües, així com una visió de les tradicions més arrelades 
i de com era la vida a pagés a mitjan segle XX. Conté fotografíes i gráfics molt intéres
sants. Complementen l’obra diversos itineraris excursionistas a cárrec de Jaume 
Codina, de molt interés per ajudar a descobrir pam a pam l’encís d’aquesta contrada. 
El matrimoni Núha Maeso i Jaume Codina són socis i membres molt actius de la Unió 
Excursionista Sabadell.

El periodista Josep Lluís Suelves, amb la seva primera novel-la El olor del tremonoillo 
(Editorial Milenio, novembre 2003) va quedar finalista del concurs literari de Barbastre. 
Traduit al català el títol seria L’olor de la farigola. L’argument, una história d’amor, de 
guerra I d’honor protagonitzada per un avantpassat de l’autor. Ignacio Luzán de 
Suelves, absolutament históric I documentât, que segons explica Suelves en una entre
vista publicada al Diari de Sabadell, va viure el setge de Barcelona de 1706, va estu
diar a Itália, va ser membre de la Real Académia Española, secretan de l’Ambaixada 
de París i poeta de renom. Com sí es tractés d’un exercici de memòria, el protagonista 
de la novel-la deschu els moments álgids de la seva vida, on entre altres vicissituds tra
bará l’amor de la seva vida.

BecoE de 
Um dé Cmdmya

El olor del tremonoillo
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CARTES A UN POETA
Capitol III
Maite Soler

Remitent: Francisco Solé 
Unamuno, 1431 
1879QUILMES.O. 
BUENOS AIRES 
ARGENTINA

Sr. José Sánchez Herran 
Eclepens, 1349 VD 

Bat Fontana, 7 
SUÏSSA.

6 agost 1993.
Estimât amie Josep:

T’eschc terra enllà sense esma de progrès, ni ganes de tirar 
endavant.

L’angoixa existeix i nosaltres no la fabriquem, tampoc sabem 
qui ens la porta. Però ella es fa notar perqué les llàgrimes en 
son un trist testimoniatge. Corn arriba fins a nosaltres? És l’an- 
goixa, és el dolor de la impoténeia... És corn quan veiem morir 
allò pel qué hem estât Iluitant...

Quan estimem no podem fugir de la mort. És la desespe- 
rança. És la desteta de l’arbre de la vida que perd, sense 
poder fer-hi res, dia a dia, el seu verd fullam, la seva admira
ble fortalesa i t’obliga a excretar el goig del qhe hom ha gaudit 
al llarg de tota una vida. I ho tens que tornar tot amb escreix... 
Que res no te’n pots emporter al més enllà... Maleta de doble 
equipatge... Les llàgrimes, eis plors, l’amargor... I és quan un 
busca a Déu, i li increpa eIs més desequilibrats epitets.

La mare que et va parir! Quin sadisme el teu que et porta a 
ser un Déu tant injust!

Però, tot i així, desprès de l’esglai i la dissort, res et treu el dol 
del cor, la meva dona no voi que blasfemi. Jo li die, tapa’t les 
orelles.

És una brutal transgressiò de l’ètica vital... Dissortada realitat, 
agreujada, clara i endimoniada, que no podem evitar. La féli
citât és enganyosa.

El que et retorça la psique és la negaciò de la vida... Una vida 
que et ve imposada, que tu no demanes, que te la “regalen”, 
que te la donen, t’ho juro... Però que, més tard, no massa Iluny 
del teu temps mental, si més no, sempre proper, perqué la vida 
ens passa volant, et venen a cobrar el percentatge d’interès 
d’allô més ait.

Qui? Perqué? Amb quin dret?... I per més que un hi pensi 
no se’n pot trobar cap, de resposta, que alleugereixi el pes 
de l’ànima esquiva i cansada de tant i tant turmentar-la.

I queda palesa de un quelcom miserable que existeix i 
arrodoneix tot dins la faç de les galàxies i essent tant 
coMosal, segueix preguntant-se un mateix, el perqué de tot 
plegat, i si alguna cosa queda clara i si en queda constán- 
cia, i si es veu bé, és la petitesa del gènere humá. Microbis 
amb potes! Rés més, és aixó el qué som.

Amb intel-ligéncia ens porten, i amb brutalitat ens aparten. 
Mentre tant, el pobre animal no encerta a comprendre tanta 
maldat, amb la qual aigú o quelcom ha jugat amb eli sense 
rise de perdre i amb la prepoténcia del malvat que juga a 
expenses del ingénu quan aquest s’imagina èsser un savi 
dels camins d’una boia, que és la Terra.

Els mártir no triomfen mai per sobre dels seus botxins.

Tampoc la gallina, del tot innocent, no pot evitar que li 
retorcin el seu coll. És Déu qui li trenca la nou, per mitjà de 
la mà del seu esclau.

I parlem de la creu, i certament la carreguem.

Heus ad, al meu costat el camarada Bosch, cansat, esgo- 
tat. La seva edat avançada cridava cleméncia de les mans 
del seu botxí.

Es trobava a la llinda de l’altre món, si és que n’hi ha, que 
mai ningú n’ha tornat, i seguia davant del teler, deu hores 
diáries “disparant” llançadores, en espera de la seva jubila- 
ciò. Buscava la redempciò, com la gallina. A mi encara em 
manquen trenta anys per arribar-hi. Massa temps per donar 
la meva ànima al diable. Però, aquests anys, serien els que 
jo hauria d’aguantar teixint, a menys que un geni misteriòs 
acudís en el meu ajut.

Mai he cregut en els miracles, i és per aixô que la meva 
desesperaciò encara és més gran. Preveia que aquells 
propers trenta anys inacabables, els tindria que cremar 
dins la fábrica, sempre sobre aquelles mateixes rajóles, 
aturat tots els dies i totes les hores, sobre aquells escassos 
pams quadrats que, com a molt, el meu patrò de la fábrica 
m’havia assignat. De vegades, tenia ganes de plorar, d’al- 
tres, de vomitar.

Eli va haver una època que portava ulleres. El metge me 
les va reoeptar. La vista em feia mal. El metge em va reco- 
manar ulleres en comptes de recomanar-me de fer una
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altra teina. La pois de la liana era 
dolenta, però, malgrat alxò, jo estava 
obligat a empassar-m’ho tot. Ràbia, 
rauxa, rancùnia, angolxa, manca de 
llibertat. Malgrat alxò, havla de tirar 
endavant i oblidar. Els vidres de les 
ulleres em quedaven bruts ais deu 
minuts d’estar teixint. Quan me’ls velia 
netejar buscava el meu mocador. Em 
fa molt fellg que t’hagi pogut ensenyar 
quelcom -  em dela, en Bosch -. Els 
mocadors s’embrutaven aviat, dones 
les meves mans semblaven la carron- 
ya de la mateixa pell de conili que, de 
vegades desfllàvem per treure el fll.

Carronya o pois, i gairebé sempre 
ambdues coses. Mans brutes, cor 
net. Mocadors bruts i ulleres brutes, 
els meus ulls malalts I miseriosos, 
cada vegada hl velen més, pobre 
d’en Bosch! Pobre de mi! Microbi 
amb potes. Quan no ploraven els 
meus ulls, plorava el meu cor.

De tant en tant agafava un tros de 
paper. Qualsevol paper que trobava a 
má, I en eli escrivia qualsevol bajana-

da, el que tos per oblidar la meva Insignificança. Escriure, era per a mi, com la 
droga per a un toxicóman, com l’alcohol per a un embriac. Escriure m’embogia, 
m’evadia, em transportava, em coMocava, m’embriagava. Després, els “planfle- 
tos” els posava dins d’una cánula buida i els enviava per via aèria a qualsevol 
deis meus camarades. Alxí, de vegades, ens rèiem de nosaltres matelxos, I asso- 
líem matar un d’aquells mil minuts diaris de tristesa.

Per la tarda, sovint, berenava per no avorrir-me, quan quasi bé no havla 
començat el torn.

L’estiu era aclaparador, l’hlvern era depriment. A l’hora de plegar, quan s’obrien 
les portes de la pietà, ja surt el ramat -  pensava jo. I sortien tots a una, com borre
gos per ser trasquil-lats A les tres passava un tren amb vlatgers, que podiem 
veure, enfllats damunt deis bancs, a les finestres de la fábrica. Es quasi com 
veure els esclaus que hl ha dins. Amb quina iMusió m’hauria marxat amb aquell 
tren de les tres, a qualsevol lloc, a qualsevol indret que fos lluny d’aquell cau de 
misèria. Però el que privava era el teler, els metres de la tela, els quatre rals del 
dissabte.

M’havia de guanyar el pa amb la suor del meu cor.

Els mártlrs no triomfen, el camarada Bosch és mort, contribuclò social que no II 
será tornada. Malgrat tot, sempre hi haurà una esperança de llibertat també, pot- 
ser, d’assossegament monetari per aquells que confien en la redempclò vinguda 
d’alguna politica que ens tregui de l’angoixa del nostre dolor que ens porta a la 
Impotència del ramat deis microbis amb potes.

Ihlustració de Nati Ayala
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OFELIMÓS
3- Xovier Oriach

Ana Fernández Alvarez

Amb aquest terme grec, ofelimós, 
atribuí de qualsevoi cosa capag 
de satisfer una necessitai o un 
desig, oferim una sèrie de lliura- 
ments plàstics que tenen com a 
principai objectiu aconseguir ei 
gaudi visual que tota obra artistica 
produeix. Es fa, precisament, des 
d ’una publicació que porta ja moits 
anys especialitzant-se en la divul
gado i en l ’anàlisi de l ’art en totes 
les seves faoetes.

EI nostre tercer Iliurament ens permet gaudir d’un dibuix evanescent, pie d ’un 
dinamisme que s’aconsegueix gràcies a la distribució d’unes masses cromàti- 
ques molt severes i per l’evident petjada d’un trap enèrgic.

Una eficaç barreja d’intenció naif i d’execució expressionista és el què ens mos
tra en Xavier Oriach. Un diàleg vigorós entre dues figures enfrontades en un duel 
medieval: una béstia amorfa sobre la qual cavalca la paradoxa d’una Iluita entre 
la dualitat humana. Estem davant una mena de representació rupestre, primitiva i 
salvatge, però suavitzada per la severitat cromàtica d’uns negres i d’uns grisos 
que accepten harmoniosos les esquitxades estridents del color.
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_________________ ARTS
Jordi Poco 

Grovots. estampes, impressions
Ricard Calvo Duran

El proppassat catorze de gener, l’Acadèmia de Belles Ars de Sabadell 
Inauguré la mostra d’una selecciô de seixanta-cinc dels cent gravats 
que l’artista, al seu dia, donà a aquesta Fundació amb el compromis 
term d’anar engruixint la donado amb l’aportació d’exemplars de tot 
allò de nou que vagi realitzant en el camp de l’obra gràfica; compromis, 
per cert, que ja ha començat a complir. L’exposiciô abastava més de 
trenta anys de práctica de l’estampaciô a més de possibilitar al visitant 
un recorregut per les diferents tècniques, des de les clàssiques de 
tallar, rascar I buldar—xilografia, punta seca, calcografia— fins els pro- 
cediments foto-mecànics I la utilitzacló de les noves tecnologles.

Una prova més, i abundant, de la proverbiai generositat de JordI 
Roca envers la ciutat, el país, les seves Instituclons, associacions, els 
seus notables i cadascun de nosaltres i una prova, també, del seu 
tarannà coral, creatiu, industriós, de treballador Incansable I d ’amant 
de la teina ben feta. La seva generositat, però, s’adreça molt espe- 
clalment al mòn de l’art I al coMectiu dels artistes plàstics, al qual ha 
regaiat més d’un escrit ja siguí en forma de manifest o a tali de refle- 
xlò ética 0 pedagògica i, sobretot, ha obert—enmig del marasme— 
una drecera cap el futur en crear un “ isme” i mostrar-lo aquí I a 
Europa a mans plenes: el Sofrosyne. Deixeu-me fer una iMustraclò 
“en passât” : Sofrosyne és un mot grec que vol dir harmonie i que va 
servir de titol al catàieg de l’exposiclô que Jordi Roca féu a aqüestes mateixes 
sales de l’Académia l’any 1999, présentant la seva prodúcelo més innovadora.

El Jordi, dones, és un home générés i transparent i un artista que no es guarda 
cap secret ni cap trampa a la màniga. l, en la mesura que jo mateix he coMaborat 
amb eli en diferents projectes i aspectes del quefer artistic, en pue donarte.

Ja siguí en la pintura de cavallet, en el mural, en les tècniques de gravat, àdhuc 
en treballs de disseny gràfic, publicitat o bé imatge corporativa, l’obra de Jord 
Roca té una base ferma corn el seu cognom. Una base de pedra picada que I 
permet anar pel mòn tan segur i tan després: el dibuix, que vertebra, estructura 
articula els seus treballs.

Segons VesarI, el dibuix és el pare de les arts consideradas majors, això és la 
pintura, l’escultura i l’arquitectura. Haureu, però, sentit dir a determinate perso- 
natges pintorescos que viuen de pontificar, i a voltes desbarrar, sobre les coses 
de l’art que si la linia no existeix, que si tot és môbll, vague o imprécis...Un entre- 
mig dels que neguen i els que defensen la utilltzaciô de la linia seria, per exem
ple, la manera de dibuixar de Giacometti, amb els seus contorns nebulosos cons
truits, per dir-ho aixi, amb linles “que busquen la linia”: tragos curts, febrosos, tex- 
turats, esfumats... Dit d’una altra manera: allò que Leonardo predicava per a la 
pintura, però no practicava en el dibuix.

En Jordi, en canvi, pertany a la mena dels castissos, d’aquells que entenen la 
linia corn una sentèneia i el dibuix corn una acta notarial: el traç llarg, segur, 
segult, radical... La linia pura, i dura, amb tot el rise i el compromis que la seva utl- 
litzaciô pugui portar implicits.

El traç, en fl, dels clàssic Holbein i 
Ingres però també, més ençà, de 
Cocteau, de Benjamin Falencia, del 
gran Picasso...

Una particularitat de l’obra de Jordi 
Roca és la utilltzaciô sovintejada d’un 
vocabulari de simbols: l’estel, el cub, 
el colom, la mà, el zodiac, el portai..., 
que constitueixen el seu codi, el seu 
llenguatge icônic. LIenguatge que, un 
cop establert. Il ha permès de vehicu
lar les Idees i els missatges que ens 
transmet, el seu mòn propi.

El traç, la tècnica—que en te moltis
sima— no sòn dones allò més impor
tant de la seva obra: L’art pot ensen- 
yar-se; no es pot, en canvi, ensenyar 
a ser artista. L’artista és aquell que 
crea mons i es planteja problèmes 
transcendents. Jordi Roca; vet ací un 
artista. m
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ARTS
Ricard fiqueros o la fundado 
Busquets i Gruart

La Fundació Busquéis i Gruart 
ha inaugurât durant el passai 
mes de gener la seva tercera 

exposició a la sala polivalent del 
pis superior. Aixô ens indica que 
es tracta d’una sala amb la sufi- 

cient vida propia com la que 
necessitava aquesta ciutat, en la 

que als llargs dels Ciltims vint 
anys hem vist corn diferente gale

ries d’art han anat tançant les 
seves portes. És, per tant, impor
tant que valorem i observem corn 

es desenvolupa aquesta sala 
dins la Fundació. De moment 

podem comprovar que enriqueix 
la nostra vida cultural, ja que des 

de la seva inauguració ha efec- 
tuat dues mostres antolôgiques i 
aquesta temporal dedicada a un 

artista actual: Ricard Figueras 
Bonet. Desitgem que la seva vida 
sigui Marga amb exposicions que 
ens convidin a reflexionar sobre 

l’art que ja s’ha fet i que també 
estiguin present l’art actual i les 

noves innovacions.

RESTAURANT
cuina de mercal

Pintor Borrassà, 43-47 • 08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91

Mila Torres

Aquesta tercera mostra ens presenta l’obra més recent de l’artista sabadellenc 
Ricard Figueras Bonet. Feia anys que no veiem la seva prodúcelo a Sabadell, als 
anys noranta l’havíem vIst a la galena InteMecte, a l’Académia de Belles Arts i ja 
als 2000 a l’Alliance Française i al Museu d’Art.

Ricard Figueras va estudiar a l’escola de Dibuix i Pintura de Sabadell i a l’esco- 
la Fina de Barcelona. Junt amb aquesta formació ha tingut l’oportunltat de veure 
i estudiar els grans mestres directament als museus a Madrid I a Nova York, cosa 
que eli valora molt positivament ja que indiscutiblement mirar I observar són una 
de les millers maneres d’aprendre si realment s’està préparât per saber mirar.

L’any 1981 comença la seva trajectórla d ’exposicions participant en una col-lec
tiva al Museu d’Art de la nostra ciutat denominada “Sabadell a Picasso”. Des de 
llavors la seva tasca ha continuât de manera precisa. Sense estridèneies sino tre- 
ballant d ’una manera acurada i evolucionant dins la seva manera de crear fins 
aconseguir arribar al moment actual en el que les seves obres són perfectament 
Identificables degut a la seva manera personal de treballar.

Aconseguir tenir un llenguatge plástic propi no voi dir efectuar “sempre el 
mateix”, com algún que altre artista ha dit al llarg de la história de l’art, sinó que 
significa trobar el seu carni dins una continua evolució. I això és el més difícil, 
aquí està la gran dificultat de molts “artistes” que es denominen així però que no 
ho són perqué no tenen un ùnic carni, sinó que es dispersen i construeixen molts 
caminets sense arribar a cap Hoc concret. Arribar al Hoc i saber continuar evolu
cionant és el que fa que un artista es pugui dir ARTISTA amb tot el seu signiflcat, 
i aquí és on es troba Ricard Figueras.

Figueras és un artista intimista que reflecteix el món interior de les persones. 
Pot ser és una afirmacló massa rotunda, però alxí ho cree. Les seves obres prin- 
cipalment mostreo l’lntehor d ’estances buldes compostes per parets, portes, 
finestres, escales, baranes, maletas i algún moble, en general algún d’aquests 
elements aparelx, no tots. Aquests interiors están ll-lumlnats d ’una manera con- 
tundent per una Hum concreta que penetra en l’espal I que permet la creació del 
joc de Hums i ombres. Aquesta ll-lumlnació correspon amb una hora precisa del 
dia que acostuma a ser el capvespre quan el sol s’està ponent i dona pas a una 
Hum groguenca encara cálida.

L’obertura de les portes o finestres, així com la disposicló d ’escales permet que 
siguió unes obres obertes que l’espectador pot continuar constraint dotant-les 
deis seus propis sentiments, imaginaclons o desitjos, aconseguint d ’aquesta 
manera que la comunicacló entre quadre I espeotador siguí total. Les portes de 
l’interlor de les habitaclons I els porticons de les finestres soleo estar oberts, però 
les que donen a l’extehor només ho están en ocasione. S’està bé amb la solitud 
interna? Es necessita una escletxa oberta per on poder sortir, escapar? Es trac
ta d’una creació que atorga pau i calma o més aviat aquesta solitud pot provocar 
neguit i angolxa? Depén de l’espectador que l’estlgul mirant, del moment en que 
l’estigui mirant... Així és com una obra parla í dialoga amb el seu públic.

El món Interior a que feia referéncia també està present en les natures mortes 
que presenta. Es tracta d ’unes obres en les que els objectes que les formen són
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molt determináis, es a dir, son esco- 
llits de manera racional per l’artista 
degut a la proximitat que té cap a ells, 
aixi una d’aquestes pintures està for
mada per un llibre “Viatge d’hivern” 
de Jaume Cabré, una rosa en un got, 
una partitura i l’escultura de Rodin “El 
petó”. Una altra està formada per una 
pintura d ’en Vermeer, una rosa en un 
got amb aigua i altres coMocades 
damunt una partitura. Indiquen, per 
tant, el mateix que les obres d’inte- 
riors d’estances. EIs sentiments que 
desprenen son eis mateixos: quietud, 
serenitat, doiçor, esperança, creativi- 
tat, punts de partida, de fuga i a la 
vegada una gran riquesa interior, sufi- 
cient? insuficient? Aquí entraria el dià- 
leg.

Com a punt evolutiu i trencador en la 
creació de Piqueras están les obres 
que mostreo un mon exterior, una edi- 
ficació envoltada d’un jardi o d’aigua. 
El món exterior està present, però les 
portes de les cases están tancades, 
per tant, el món interior continua pre
sent, o estás a dintre o a fora, de 
qualsevol manera la Intimität existeix.

Aquest llenguatge, aquesta expres- 
sivitat de l’interior, deis sentiments 
més profunds, que poden ser qualse
vol però que existeixen otorguen un 
caire molt especial a les obres d ’a- 
quest artista.

Junt amb aixó està la seva manera 
de tractor la pintura, és a dir, la técni
ca. Piqueras crea una perspectiva 
atmosférica a la que recolzen el terra 
quadricuiat, les portes obertes cap a 
l’extehor provocant una llunyania en la 
mirada, la creació de barones i esca
les i les Hums i ombres. Les tonalitats 
cálides amb toes freds es conjuguen 
amb agilitat. La visibilitat de la textura 
que crea una matèria determinada i 
táctil. La conjugació de jocs de línies 
verticals i horitzontals dins la mateixa 
creació fent un ús géométrie coherent 
i équilibrât són elements que fan que 
el résultat final siguí équilibrât, càlid, 
intim i d’una gran Sensibilität.

Una exposició que ens permet veure 
una obra dins els paràmetres de les 
que es poden denominar de gran 
beilesa. a

TEATRE
Lo cuino d ’fìrnold Wesker

Dolors Godoyol

Quan Arnold Wesker va escriure La cuina l’any 1961, sabia molt bé quin repte 
plantejava, no solament als actors que haurien d ’interpretar aquesta obra sinó, 
sobretot, als qui haurien de dirigir-la.

El text no està pas mancai d’interès. L’autor hi aborda el tema de la problemà
tica social i laboral d ’uns personatges que, tot i tenir treball estable, menjar 
abundant i una paga digna, no se senten satisfets perqué l’alienació s’ha apo- 
derat d ’ells; i encara que mancats d’una mínima formació inteMectual, s’adonen 
de la seva infortunada condició sense saber-ho expressar, però, d’altra manera 
que no sigui a base d’absurdes picabaralles, nerviosisme, xivarri i agitació.

L’ambient a la cuina esdevé, dones, crispât. I aquesta crispació va en augment 
a mesura que es van entreteixint els diálegs, instigada básicament pel carácter 
primari i inestable de Peter, un deis personatges destacáis.

No hi falten moments de bona dosi de Sensibilität i tendresa, que encarna Paul 
amb un monòleg quasi filosòfic sobre la necessitai d ’un canvi de sistema, tant 
des de la perspectiva econòmica com en l’aspecte humà. L’obrer treballa sota 
la férula imperiosa de l’amo, representació de l’ordre establert, incapaç de com
prendre que l’home no només viu de pa. Aquesta és, en sintesi, la trama del cor
pus de Wesker.

No obstant, el que realment fa molt i molt recomanable l’assisténcia a la repre
sentació és I’exceMent treball de la posada en escena. La diferéneia que hi ha 
entre llegir i veure, si en el teatre en general resulta sempre remarcable, en el 
cas de La cuina es multiplica extraordinàriament.

L’espectador que hi és introduit passa, d ’entrada, per una mena ô’office on 
marmitons, cambreres i cuiners tenen a punt tot tipus d ’atuells per al serve! culi
nari i de restauració. Ja dins de la sala, un sôlid muntatge on els forns, els tau- 
lells, els prestatges i altres elements propis de la cuina d’un gran restaurant fan 
que hom es trobi immers en una realitat que, ben aviat, el xuclarà amb el seu tre
pidant ritme de treball.

Serà a partir d ’ara quan tot el savoir-faire i la pericia escenográfica i directiva 
de Ramon Riblata es faran évidents. I précisément en el dinamisme extrem que 
es va apoderant de la cuina rau la gran fascinació que el muntatge exerceix 
sobre el pùblic que, més que simple testimoni, acaba fent-se particep, part 
indissociable i activa de la gran peripécia humana que allà s’hi descabdella.

JO IE R IA
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w e s k e i

El gest, la mímica, la desinvoltura en 
el maneig dels estris, l’aire lleuger I 
natural amb qué els actors es mouen 
sobre I’escenari esdevenen el princi
pal reclam, perqué horn observa amb 
creixent admiració i sorpresa com es 
crea el volum a partir del buit: hi ha 
patates a la má de la Bertha, que pela 
el no res amb una destresa digna del 
millor mim; hi ha sopa dins l’eixuta 
sopera, earn damunt la fusta deserta, 
peix sobre la planxa llisa i minestra 
dins la transparent escumadora. Tot 
un prodigi que revela les hores i 
hores de treball I d ’assaig de la com- 
panyia. Perqué és evident que un tal 
réalisme no s’aconsegueix sense una 
bona dosi d’esforç per part de tot- 
hom.

Parlant d’esfoç: permeteu-me intro- 
duir en aquesta crònica una menció 
especial a uns actors molt estimats 
per mi. Quin goig descobrir dalt de 
rescenari alguns exalumnes que 
encara recordaves amb cara de nen i 
que, de cop, te’Is trobes convertits en 
tots uns xicots. Reconforta observar 
com, a més de posar el coll en els 
estudis, troben estones Iliures per 
dedicar a táleles culturáis tan profito- 
ses per a élis i per als altres. Des d ’a- 
questa pàgina vull trametre’ls el meu 
emocionat record.

Arnold Wesker -Londres 1932- és 
autor d ’una extensa obra escrita; les 
peces teatrals hi destaquen en nom
bre. Ha estât amplement reconegut i 
guardonat i eis estudiosos i critics 
coincideixen a qualificar-lo d ’autor 
realista. Ara bé: constato que, fins en 
el realisme inqüestionable de la com- 
posició que comentem, podem tro- 
bar-hi certs elements simbòlics, tan 
difíciis de dissociar de la humana 
condició: la “creació” de Peter, el seu 
particular Are de Triomf, no caldria 
interpretar-lo com un símbol del 
desig de transcendéncia te tot èsser 
racional? I les gesticulación excessi
ves, efectistes i sovint grotesques no 
són, certament, representacions 
simbéliques de la complexíssima 
esséncia de l’home? _
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Vladimir Nobokov i el mite Lolita

Sergi Rubio Soler
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Billy Wilder comentà a Helmuit Karasek, al seu llibre de converses amb el direc
tor de cinema d’origen austriac, Nadie es perfecto, que, anys abans d’escriure la 
noveMa que el convertirla en un escriptor universal, en una de les visites que li feia, 
Vladimir Nabokov (1899, Sant Petersburg-1977, Lausanne) queda fascinât per un 
retrat nu, gairebé de tamany natural, pintat pel francés Balthazar Klossowski de 
Rola, conegut per Balthus (Paris, 1908-2001) on es vela, al seu dormitori, la imat- 
ge d’una nena-dona nua, considérât un quadre de frágil erotisme que Incita als 
més secrets desigs pedòfils. Els quadres de Balthus mostren “nenes en edat de la 
pubertat, que en el seu burgès Interior esperen, impaciente, la violència d’un acte 
sexual” (en paraules de l’hlstohador d’art Giulio Carlo Argan).

Amb Ginger Rogers, que actué com una noia de 20 anys disfressada d’una nena 
de 12 a El Mayor y la menor (1942), l’Opera Prima de Billy Wilder, l’aparent nena 
pren a les seves mans el desti del Major, que només ho és en l’aparença -una de 
les vessante que, 12 anys més tard, Vladimir Navokob la Inmortalitzarla, créant el 
popular mite que tindria el matelx titol que la seva noveMa, Lolita (1955), el mite 
sobre aquell món d’homes que se’ns presenta, agressiu i amenaçador, i on les 
dones, aparentment febles, saben defensar-se; els homes, aparentment forts, 
saben defensar-se, son ingénus, amables i febles (com el Major Philip Kirby, de la 
peMicula de Wilder, o el Professor Humbert Humbert de la noveMa de Nabokov), 
el desti del qual han de prendre, quedant a les seves mans, les dones. Ambdues 
obres parlen de l'Amour fou d’un home madur per una nena, que en realitat és més 
madura que el seu seductor.

Tant a El Mayor y la menor corn a Lolita, velem corn aquell obscur objecte del 
deslg masculi és satiricament superior als homes: la infantil innocéncla resulta una 
enganyifa. El personatge de Lolita és certament infantil, però no innocent, consi
derada com una arma contra la moral burgesa del seu temps, però també una 
arma per a moites altres morals masculines que ha retratat el cinema, després i 
també molt abans de la publlcació de la noveMa de Nabokov, on el mite Lolita ha 
estât, i ha seguit estant, sempre present, cada cop que s’ha intuit el confllcte cen
trai d’una trama amb l’apahcló d’una nena-dona que despertava un Iluita interna, 
qüestionant la moral del protagonista masculi, la caiguda, tard o d’hora, a la temp- 
tació de la que sempre acabarla esdevenint el carni cap a la seva destrucció. Si

ens remuntem a les Lolitas posteriors 
a la que va protagonitzar Sue Lyon a 
l’adaptació de l’esmentada noveMa 
que va fer Stanley Kubrick el 1962, tro- 
bem, 32 anys més endavant, a una 
joveneta Marlene Dietrich a El ángel 
azul (Josef Von Sternberg, 1930), - 
basada en la noveMa Professor Unrat, 
que escrigué Henirich Mann el mateix 
any- on l’encant aparentment frágil I 
angelical de la vedette Lola Lola, a qui 
donava vida Dietrich, acabaré amb la 
reputaclô, carrera i dignitat personal 
del prestigiós i respectât Professor 
Immanuel Rath (Emil Jannings).

I d’entre les posteriors a Lolita de 
Kubrick, cal destacar el debut cine- 
matogréfic de Natalie Portman, una 
Lolita que (també) desperté l’admira- 
ció dels espectadors en el seu 
moment, amb la peMicula El profesio
nal (1994, Luc Besson), trégica hlstô- 
ria d’amor on hl confluïen les influén- 
cles de dos mites literaris, La Bella i la 
béstia I Lolita, l’arma de la quai revela
rla aquesta nova Dolores Haze serla la 
de despertar els més enterrats senti
ments d ’amor d ’un inescrupuiós 
assassi a sou, Leon (Jean Reno) 
esdevenint, aquest cop però, el crel- 
xement del seu seductor, un conflicto 
intern que li prometria un futur sense 
més solitud. m
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CINEMA
Bernord Show i el mite Piqmolió
Sergi Rubio Soler

Quan George Bernard Shaw (Dublin,
1856-1950) escrivia, el 1914, la seva 
immortal Pigmalió, la seva ment mai 
no pogué imaginar que aquella pobre 
desafortunada, Eliza Doolittle, podria 
ser tractada com ho fou, de la ma del 
gran George Cukor, 50 anys més tard.
Ni en eis seus més profonds somnis, 
ni en eIs seus més capritxosos mai
sons, l’escriptor irlandés podria veure 
aquella brillant transformacié, aquell 
ventali de bellesa donant vida a les 
pàgines de la seva popular obra, mil 
vegades corregida, d’un manuscrit 
que seria clau en tota la histéria de la 
literatura, el tema de la quai pretenia i 
aconsegui a l’hora.

La bellesa, la música, la màgia del 
cinema, i la categoria dels actors que 
protagonitzaren la primera versió cine
matogràfica de robra de Shaw, My fair lady {^964, George Cukor), Rex Harrison i 
Audrey Hepburn, posaren la guinda final a un meravellós espectacle, on la músi
ca de Frederick Loewe regna des de la inoblidable presentació del principi, fins 
al trist, agrait i fantàstic final entre el Profesor Higgins (Harrison) i Eliza Doolittle 
(Hepburn).

Encara ara, com passa en tot clàssic 
en la seva permanéncia en el temps, 
commou contemplar la metamorfosi 
que lentement es va exercint sobre la 
jove Eliza. Commou perqué ja des de 
les primeres seqüéncies, amb el seu 
atrotinat barret i la seva cara bruta, la 
foscor va, de mica en mica, voient la 
Hum fêta bellesa, per tal d ’ensenyar- 
nos a una elegant senyora d’elegància 
extraordinària, amb un coll envoltat de 
perles, i un somriure aterrador, transfor
mat en la mas exquisida de les flors.

26 anys després, la segona adapta- 
cié de Pigmalió (barrejada ara amb una 
altra adaptació literària, la revisió del 
conte La ventafocs, de Charles Pe
rrault), tornarla a esdevenir un clàssic, i 
la peMicula, per excel-léncia, més gla
mourosa de la seva década. Pretty
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Woman (1990, Garry Marshall). En 
aquesta segona versió, traslladem 
I’entrada al Covent Garden del 
Londres de principis del segle XX, a 
I’entrada al Hollywood Bouleward de 
Los Angeles que fa, amb el seu espor- 
tlu, el tauro dels negocis Edward Lewis 
(Richard Gere), que anys més tard 
havia fet el professor Doolittle en aquell 
teatre, sentint-se escandalitzat, per la 
manera de parlar d’aquella venadora 
de flors. A l’entrada a aquesta (també 
fosca) zona de Los Angeles, no serà 
precisament escàndoi el que sentirà 
Lewis en creuar-se amb la prostituta 
Vivian (Julia Roberts). La unió d’amb- 
dós personatges esdevindrà una sim- 
fonia, en la que ell aprendrá a viure, I 
en la que, amb Vivian, com passava a 
la cinta de Cukor, veurem la transfor- 
mació d’una malparlada, I abandona
da a la sort, treballadora del carrer en 

tota una dama de l’alta societat, acabant, també, encaixant la seva manera de 
parlar i de comportar-se en públic. I com també passa entre “professor” i “alum
na”, o entre el príncep biau que alliberà la jove ventafocs amb el seu cavali, el que 
en My fair lady pretenia ser una aposta del professor de fonética Henry Higgins, 
i en aquesta nova comédia romàntica una bona companyia, tot acabará desem- 
bocant cap a l’amor entre els dos personatges principals.

26 anys separen ambdues pellicules, però les dues ointes han esdevingut una 
química entre els seus actors protagonistes que viurà a la memòria de molts ciné- 
fils, quedant, també immortalitzats, els seus ternes musicals, \'It must have been 
love dels Roxette, o el mitic tema de Roy Orbison Oh, pretty woman, temes ara ja 
tan immortals com el que es composà per a la peHicula de Cukor In Spain the 
rain Is mainly In the plain.

Es coneix una tercera inspiraciò en la novel-la de Shaw, Alguien oomo tú, el 
debut a la direcciò de Robert Iscove el 1999, que potser ha passât per les carte- 
lleres d’una manera molt més desapercebuda -  encara que no tant corn el seu 
oblit en el temps- però que, no obstant, suposa la reunió d’algunes de les futures 
estrelles del Hollywood del nou segle: Freddie Prinze, jr., Matthew Lillard, la guan- 
yadora d’un Óscar amb només 10 anys, Anna Paquin per El piano (1993, Jane 
Campion) o el ja popular Kieran Culkin. El plantejament de la història demostra 
una més que clara influéncia del plantejament de My fair lady, on també veiem 
una aposta entre dos personatges masculins sobre un tercer personatge femení. 
En aquesta nova versió, Zach (Freddie Prinze, jr.) aposta al seu company d’insti
tut que qualsevoi noia, amb el pentinat, el maquillatge i el vestuari apropiats, pot 
convertir-se en la reina de la promoció. Elegeixen l’aneguet lleig de l’institut, 
Laney Boggs (Rachel Leigh Cook) que, recordant, de passada, la terrorífica ver-

sió que en va fer Stephen King a una 
de les seves novel-les, Carrie, només 
amb uns toes d’autoestima i recolza- 
ment anímic deis amics, com si d’una 
serp que es va desfent de les seves 
capes es tractés, Laney es desfará la 
cua, els jerseis ampies i es treu les 
ulleres, per ensenyar la seva (més 
que destacada) bellesa exterior que 
sempre ha residit en ella, i on també 
l’objectiu de la trama acabará esde- 
venint un enamorament amb el prota
gonista masculí que ha potenciat en 
ella una bellesa molt amagada.
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CINEMA
L'obligoció de fer-se gran
Feliu Viaplana

Etre et avoir (2002, Ser y tener) del realitzador Nicolas Philibert s’ha estrenat a 
Barcelona a finals d ’any. El film es va rodar, quasi integrament, a una escola, 
de les que s’anomenen de classe única, d ’un petit poblé del massís central 
francés, Saint-Etienne-sur-Usson, a prop de Clermont-Ferrand, durant l’hivern 
i la primavera de l’any 2001.

Ser y tener és un film auster de mitjans, quasi d ’artesà, Philibert, al moment 
de començar el rodatge, no sabia com resultaría el film en concret, però sí que 
tenia molt clara la idea de film que tenia en ment. Philibert ens demostra que 
és un director despert, atent i sensible. Et fa pendre interés pel valor de les 
petites grans coses que explica. Per exemple, participes de la classe quan 
veus l’inefable Jojo escrivint el seu primer “7”, dolentissim però graciosament 
estrambétic, quasi simpàticament abstráete, i que et fa somriure agradable- 
ment. Aquesta patita pinzellada i moites d ’altres fan que en el film es vagi per- 
filant la figura d ’una obra que ens parla de la dificultat d ’aprendre i de créixer, 
vaja, de fer-se gran. I la obligacié natural de fer-se gran té moments agrada
bles i magnifies, però també instants desencoratjadors, que Philibert sap 
transmetre corn ningù, amb la complicitat del mestre Georges Lopez. Tots dos, 
cadascú en el seu camp, saben escoltar i mirar, són pacienta i saben esperar. 
Lopez ho fa amb els alumnes, Philibert amb la mirada a través de la càmera.

Ser y tener és un film sobre l’aprenentatge, tant dels alumes, com del mestre 
Lopez, que també aprén com són els seus alumnes. Lopez no només fa de 
mestre dels temes estrictament académies, també els fa apreciar el compan- 
yerisme, la convivéncia, I’amistat, l’esforç I I’entrega com a parts fonamentals 
de la vida en general. Lopez sap atreure la curiositat dels nens, fa que ells 
mateixos trobin les respostes a les seves pròpies preguntes. No cree, però, 
que el film vulgui ser una exposició exemplar d ’un métode pedagògic. Perqué 
Lopez no és cap pedagog li-lustre, amb tot un sistema teòric d ’ensenyament al 
darrere. Lopez fa la seva feina d ’una manera purament vocacional, és sincer, 
atent, correctissim, étic i bona persona, que ja és bastant, i en la gran majoria 
dels casos ens podriem donar per més que satisfets. Jo, almenys, em sentina 
tranquil si portés els meus fills a I’escola de Lopez.

Cree que és d ’una demagogia sublevant, propia de cosmopolites progres
sistes obtusos, titilar el film, com s’ha fet, d ’apologia de I’ensenyament en cen
tres rurals versus I’ensenyament en centres urbans. A Philibert, no li interessa 
gens aquest hipotétic dilema. Tampoc no vol mostrar la realitat de la duresa de 
la vida rural. La voluntat del film és de suggerir gestos, de captar les mirades 
dels nens encuriosits quan Lopez explica la lliçô i de cercar l’expressió d’un 
infant en descobrir coses noves.

Una peMícula de les caracterísitques de Ser y tener implica moites hores de 
rodar in situ i un muntatge complex. Les 10 setmanes de gravació a l’escola 
només en són la materia primera, perqué Philibert doni la forma definitiva del 
film, tallant i enganxant a la taula de muntatge.

El qui es dediqui professionalment 
a l’ensenyament i hagi vist el film 
potser en farà una lectura ben dife- 
rent. Jo, que no he tornat a l’escola 
des que vaig acabar, només el puc 
mirar des del punt de vista d ’un 
afeccionat al cinema, no pas com un 
professional que veu com es parla 
del seu ofici. Segurament per això hi 
ha molts matisos que se m’escapen. 
Ho desconec, però és percep que 
un bon mestre d ’una escola rural 
com la del film ha de ser una perso
na especial, capaç de estar sempre 
atent en totes les situacions i tenir i 
saber transmetre valors humans ais 
seus alumnes cada dia.

Només hi ha hagut tres escenes 
que m’han causât certa incomoditat 
pensant en els nois i que m’han 
semblât artificioses. L’esbroncada 
ais dos nois grans per barallar-se 
durant l’hora d ’esbarjo, un d ’ells 
explicant la malaltia del seu pare i la 
noia gran explicant els seus problè
mes de comunicació amb la resta. 
Cree que no és just per a ells que 
apareixin plorant al film. És un recurs 
poc honest, forçat, que busca un 
contrapunt sentimental fácil i del tot 
innecessari, aprofitant la bona 
voluntat i predisposició deis nois 
davant de la càmera. Són, però, 
només tres mo-ments que no desvir
túen gens la idea que m’he fet del 
film.

Molts d ’altres directors s’han acos- 
tat al llarg de la seva filmografia 
repetidament al món infantil i juvenil. 
François Truffaut, Albert Lamorisse i 
Yasujiro Ozu, només per anomenar 
els primers que m’han vingut a la 
memòria. Cadascú amb la seva 
mirada particular i segurament
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transmetent la seva pròpia sensació 
de la infantesa.

El to de Ser y tener té una sem- 
blanga amb el films El sol del mem
brillo, de Víctor Erice, Innisfree i En 
construcción, de José Luis Guerín, i 
Los espigadores y la espigadora, 
d ’Anges Varda, només per citar-ne 
uns quants. En tots ells hi ha el deno
minador comú de teñir la mirada neta 
i de no fer-nos veure la coses tal com 
són sinó tal i com ells les veuen, un 
matís especial que ens indueix idefu- 
giblement cap a la reflexió.

Films com Ser y tener demostren la 
convicció de l’evidéncia que per fer 
un film no es necessiten pressupos- 
tos milionaris, ni actors estrelles, ni 
grans efectes especiáis, ni, tampoc, 
grans històries, que normalment 
només s’utilitzen per a dissimular 
l’abséncia de contingut. Per a fer un 
bon film, només és necessita una 
petita gran cosa fonamental: teñir 
alguna cosa per dir i saber com dir
la. Ni que sigui petita. I de tan fona
mental que és, és molt difícil de tro- 
bar en els films que s’estrenen habi- 
tualment a les sales comerciáis. 
Mentre arribin, però, de tant en tant, 
films com Ser y tener no ens sentirem 
del tot sois.

SOCIETAT
El Kommondo Poschacher
Silvia Sáiz - Ernest Gallart

Entre els diferents grups de treball que es crearen al llarg de la historia del KL 
Mauthausen, destaca el kommando Poschacher, un grup peculiar si tenim pre
sent que tots els seus membres eren infants i adolescents de nacionalitat espan- 
yola, concretament el més jove deis seus components tenia tretze anys en el 
moment en qué arribé al camp, mentre que el més gran en tenia divuit. El 
Kommando fou créât, aproximadament l’any 1942 i a partir de finals de 1944 van 
disfrutar d’una situació de semi-llibertat que es va anar fent més palesa a mesu
ra que s’apropava el final de la guerra, quan el grup és disolt i els seus membres 
són destinats a treballs civils.

La denominació del kommando ve donada pel nom d’un important industrial de 
la pedra del poblé de Mauthausen, Anton Poschacher, ben relacionat en els cer
cles nazis locals i que necessitava mà d’obra per substituir els operaris que 
havien estât mobilitzats a conseqüéncia de la guerra. La demanda de pedra era 
gran i per poder subministrar les comandes es posé en contacte amb les autori- 
tats de les SS del KL Mauthausen amb l’objectiu d’obtenir personal i, aqüestes, li 
van proporcionar un contingent de joves espanyols que foren destinats al treball 
en una de les seves pedreres situada a prop de l’estaciô del ferrocarril d’aques- 
ta localitat austríaca.

Per entendre per qué aquests joves, quasi nens, són deportats al KL 
Mauthausen, cal retrocedirfins a arribara la Guerra Civil Espanyola (1936-39). El 
juliol de 1936 bona part d’ells encara són infants i, corn a tais, pateixen els esde- 
veniments bél-lics des de la rereguarda. El decurs del conflicte els porté a haver- 
se de refugiar a Catalunya davant l’avanç de les tropes franquistes. Altres, ja ado
lescents, intervindran en els combats corn a voluntaris dins l’exércit republicé fins 
i tôt falsejant la seva edat per poder-se allistar.

A principie de 1939 coincideixen a Catalunya on partioipen corn a civils o corn a 
militare en la retirada republicana cap a la frontera. Segons l’edat, uns serán inter
nats en un camp-refugi amb les seves families, majoritériament al camp 
d’Angoulême, a la Charente, mentre que d’altres pasearan pels camps d’interna- 
ment del sud de França i posteriorment s’incorporaran a les Companyies de 
Treballadors Estrangers, enviadas sobretot a fortificar les fronteras nord i est, o als 
Batallons de Marxa, unes unitats compostes per voluntaris estrangers dins l’exér- 
cit francés en el quai s’allistaren amb contracte per la durada de la guerra.

Durant la invasió de França el juny de 1940, molts dels refugíate espanyols es 
troben prop de la frontera en Companyies de Treball. És per aixô que serán els
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Després de ralliberament del KL Mauthausen, els joves Poschacher, membres de la JSU, demanen pûblicament a les instal lacions de 
l’antic lager \a fi del règim franquiste. Maig de 1945 (AMC).
primers grups que cauran en mans dels alemanys. Els que formaven part dels 
Batallons de Marxa també foren ràpidament captúrate dins la desteta de l’exèrcit 
francés i internats en stalags d’on aniran passant d’un camp a un altre fins que, 
finalment, acabaran sent deportate al KL Mauthausen.

El cas dels refugíate que varen restar a Angouléme va ser diferent. EIs alemanys 
quan arribaren a la ciutat van mantenir el funcionament del camp, però al mes d’a- 
gost i després d’efectuar un escorcoll, l’envoltaren i traslladaren totes les families 
de refugíate a l’estacié per deportar-los directement al KL Mauthausen. Un cop 
arribats a l’estacié d ’aquesta poblacié austríaca, obligaren a baixar del tren els 
homes i els noie, mentre que les dones i les criatures seguiren el viatge i després 
d’un itinerari molt enrevessat, retornaren cap a Espanya.

Ja dins de l’univers concentracionari, cadascú va ser destinât a tasques dife- 
rents i una part d ’aquests adolescents va ser enviats al camp de Gusen, un camp 
constituït en kommando, depenent del KL Mauthausen. Durant l’any 1942 o prin
cipie de 1943 es van retornar al camp central tots els joves destaoats a Gusen i a 
d ’altres kommandos exteriors corn el de César, i s’agrupà al voltant de quaranta 
persones que integrarien el destacament.

Anomenats “pochaques” pels seus Companys per la difioultat de pronunciar el 
cognom del patró austríac, aquests joves formaren un dels primers kommandos 
que sortien cada dia fora del lager, baixaven fins al poblé, el travesearen i es pre
sentaren a la pedrera on havien de treballar. També els destinaren, durant algu
nas temporadas, al treball agropecuari en un seguit de granges properes al 
camp, i els retornaren després al grup un cop finalitzada la tasca.

Un aspecte que caracteritzava aquests joves és la relació que mantenían amb 
els civils que feinejaven a la pedrera. Amb ells feien intercanvis, sobretot de roba 
que aconseguien del camp central, més concretament de Yeffektenkammer, i que 
canviaven per manjar que després s’introduïa dins el lager i es repartía entre tots 
per fer la Solidarität. També el fet de poder sortir a l’exterior els va permetre treure 
un seguit de clixés robats a i’erkenungnsdients per la xarxa de resisténcia oomu- 
nista espanyola i que mostraven les atrocitats del régim concentracionari nazi. Elis

foren el grao final de la cadena i des
prés de mesos de tenir-los ocults a la 
seva barraca contactaren, grácies al 
fet de poder sortir del camp i tenir 
contactes amb l’extehor, amb una 
antifeixista austríaca, Anne Poitner, 
que els conservé ocults en un mur del 
seu jardí fins a la fi de la guerra.

Afináis de 1944 la situació canvié per 
al kommando ja que es construí una 
barraca especial per allotjar-los situa
da entre la pedrera on treballaven i el 
Danubi, i no tornaren a pujar al camp. 
En aquest camp gaudien d’un régim 
de semi-llibertat, encara que seguien 
controlats pel camp. Els últims mesos 
del conflicte, es va produir el trasliat de 
la majoria deis joves a altres destins: 
una panificadora de Linz, una fábrica 
de cuir, mentre que un petit grup es va 
quedar encara a la pedrera.

Quan al maig del 1945 es produeix 
ralliberament del camp, els “pocha
ques” retornaren a Mauthausen, al 
camp central i alguns es retrobaren 
amb els familiars que havien sobrevis- 
cut a la deportació. Posteriorment 
foren repatriate a França on fixaren la 
seva residéncia ja que, la situació 
política espanyola n’impedia el retorn.
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L’aprovació d ’una Ilei que prohibeix els sig
nes religiosos a l’escola tanca, momentània- 
ment, un dels débats més polèmics de la 
societat francesa.

A mitjan febrer, amb l’aprovació al Parla
ment del projecte de Ilei sobre ‘Taplicació 
del principi de laïcitat a les escoles”, s’ha tan- 
cat, almenys de moment, una de les polémi
ques que més han agitat la vida política i 
social francesa en els últims mesos.

Després d’intensos débats i de la creació 
d’un érgan consultiu (la comissió Stasi, forma
da per una vintena de “savis” encarregats d’e- 
laborar un informe sobre la laïcitat), el govern 
va proposar a finals de l’any passât un projec
te de Ilei que voi acabar amb els “problema” 
que suposen les adolescents que es neguen a treure’s el vel per anar a l’escola. La 
Ilei, que encara ha ser votada pel Senat, estipula que a les escoles i els instituts 
públics estará prohibit portar “símbols o vestits que manifestin de manera ostensible 
la pertinença a un religió”. L’aplicació de la Ilei no será fácil: són els directors d’esco- 
la els qui hauran de decidir quins símbols són “ostensibles” (l’adjectiu “ostensible” ha 
estât un deis punts més difíciis de la negociació) i quins no ho són.

Si el Parlament francés ha votât majoritàriament la Ilei (494 vots a favor d’un total de 
561 diputats), el consens no ha estât fácil. Ni per als politics ni per la societat civil. La 
qCiestió del vel dividelx i apassiona el país. Les manifestacions del mes de gener, que 
van reunir, només a París, unes 20.000 persones contra la nova Ilei, en són la prova. 
La qüestió de fons és sempre la mateixa: qué voi dir ser laic? Com es pot protegir la 
laïcitat tot i respectant la Ilibertat de culte?

Una definició difícil
El ministre de l’educaciô francés, Luc Ferry, és el primer que ho reconeix “La laïcitat a 
Franga és un concepts históric bastant difícil d’explicar”, ha afirmat no fa gaire en una 
visita la india. És precisament aquesta dificultat la que ha conduit el govern francés a 
promulgar una Ilei específica per intentar aplicar un concepts sovint ambigu.

Si tothom està més o menys d’acord en qué la laïcitat té a veure amb la separació 
entre l’àmbit pùbilc i l’àmbit religiós, amb la separació de l’església i de l’Estat, hi ha 
un desacord sobre la manera de separar els dos ¿mbits. El debat actual sembla opo
sar dues grans tendéncies. La primera considera que la laïcitat consisteix a fer desa- 
paréixer de les escoles (però també dels hospitals o de l’administració) tota mena de 
símbols religiosos: creu católica, vel musulmà, “kipà” jueu, etc. Per als altres, en 
canvi, una república laica vol dir permetre que convisquin totes les religions sense 
limitar la Ilibertat individual. Des d’aquest punt de vista, una escola laica és una esco
la on els professors no fan proselitismo i on els alumnes són Iliures de viure la seva 
religió. Per als més radicals (com l’anomenat Partit del Musulmans de Franga, que ha 
estât sovint acusat d’antisemitisme), la Ilei que s’acaba d’aprovar és, en realitat, una 
Ilei racista contra els musulmans.

A qui hem de creure? La nova Ilei és o 
no una Ilei “antiàrab”, com diuen els seus 
detractors? El debat sobre el vel arriba a 
Franga en un moment politic délicat, 
marcat pels bons résultats de l’extrema 
dreta a les eleccions legislatives i presi- 
dencials, el débat sobre la seguretat i el 
terrorisme, l’augment dels actes consi- 
derats antisémites, etc. La nova Ilei és 
un intent del govern francés per aplicar 
un concepto que, malgrat les dificultats 
per definir-lo, és una de les bases de la 
democrácia moderna. L’aplicació de la 
laïcitat haurá de trobar un equilibri entre 
Ilibertat individual i interés públic. 
Només el temps dirá si el model francés 
és un exemple per al altres países euro
peos. IL

Militants del vel
Deis diversos “conflictos” amb noies 
adolescents que es neguen a treure’s 
el vel, molts pocs acaben amb expul- 
siô. Però sempre són els que més inte- 
ressen més la premsa i la opinió públi
ca. És el cas de l’Alma i la Lila, dues 
germanes de 16 i 18 anys que van 
expulsar d’un institut de Aubervilliers 
(als afores de Paris) perqué es nega- 
ven a treure’s el vel per anar a classe. 
Des d’aleshores (gràcies sobretot als 
mitjans de comunicació) les dues ger
manes s’han convertit en héroïnes 
antivol i militants d’un islam conserva
dor. Després d’haver passât per 
desenes de programes de televisiô, 
les dues germanes acaben de publi
car un Ilibre on expliquen, entre altres 
coses, que no pensen tenir nòvio 
abans de casar-se i que no van al 
cinema perqué és un Hoc massa fose 
i podrien deixar-se temptar pel pecat. 
Més enllà de la religió, però, alguns 
sociòlegs pensen que portar un vel 
s’està convertint en un acte de 
rebel-liô adolescent, sobretot als 
barris més pobres del país.
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La fotografía apareció en la revista 
Pax Christi, en 1976, a modo de 
denuncia hacia los poco cristianos 
métodos de tortura que el franquismo 
utilizó en comisarías, cuarteles y pri
siones. En un terrible escorzo, el torso 
amoratado (reventado) de un deteni
do tumbado boca arriba y con los 
genitales cubiertos por el título de la 
muestra sirven de cartel —y, hasta 
cierto punto, aviso— a lo que en su 
interior se exhibe.La España de 
Franco fue una inmensa prisión para 
sus disidentes, en particular para los 
que cayeron bajo sus garras durante 
la Guerra Civil y la posguerra. La 
importancia de sus acciones a favor 
de la democracia, sin embargo, ha 
sido —o al menos así lo han percibido 
ellas y ellos— reconocida demasiado 
tarde, cuando está a punto de desa
parecer la memoria viva de todos los 
procesos de imposición y exclusión 
que caracterizaron al franquismo, en 
forma de campos de concetración, 
trabajos forzosos o cárceles. Por eso 
se ha convertido en memoria reivindi- 
cativa: cuando la representación 
colectiva extraoficial del pasado trau
mático ha sido proscrita del imagina
rio social, del debate público, de la 
comunidad, ésta suele tomar forma, a 
posteriori, de devolución o de recupe
ración. Podría decirse que se está 
jugando la partida de la memoria en el 
futuro: cómo se recordarán la guerra y 
la posguerra, en qué sitio estarán 
situados los internados y represalia- 
dos, qué lugar les deparará el futuro a 
los vencedores. Y en esa partida tie
nen cartas destacadas los museos y 
memoriales. Por más que, por defini
ción, el museo sea un espacio estáti
co que vaya precisamente contra la 
fluidez de la memoria, es necesario.

SOCIETÀ!_________
f l futuro de lo memoria. 
Los prisiones de franco
Javier Rodrigo y Natalia Jiménez

ante el cercano fin del recuerdo vivido, fijar la experiencia en la historia, asumir
la como paradigma, resituarla en el centro del discurso histórico. Y frente a las 
insuficientes políticas de la memoria derivadas del pacto por la no instrumenta
ción política del pasado, cuyo origen es el mismo que el de la transición a la 
democracia, la memoria histórica reivindicativa de la izquierda ha crecido y se 
ha movilizado públicamente hasta el punto de obligar no sólo a la dudosa decla
ración institucional del 20 de noviembre de 2002 de rechazo a la violencia fran
quista, sino también a actos simbólicos como el del homenaje, el 1 de diciembre 
de 2003, a las víctimas de la dictadura.

Esa es la misión de la exposición Las prisiones de Franco: hacer recordar y 
enseñar, porque sólo se recuerda lo que antes se aprende. Así, desde finales de 
noviembre de 2003 hasta mediados de abril, e instalada en el Museu d’Historia 
de Catalunya (Barcelona), puede visitarse una de las exposiciones más impac- 
tantes de cuantas, escasas, se han acercado a la historia de los vencidos en la 
Guerra Civil española y de los excluidos de la historia oficial del franquismo. Las 
prisiones de Franco, una iniciativa de la Associació Catalana d’Ex-presos Polítics 
de la que son Comisarios los profesores de la Universidad de Barcelona Ricard 
Vinyes y Manel Pisques, excelentemente diseñada por Julia Schulz-Dormberg y 
dividida en 22 secciones interdependientes, plantea una serie de cuestiones 
tanto a nivel museográfico como histórico que, en buena medida, son solamente 
analizables desde la perspectiva de la actual recuperación de la memoria histó
rica de los represaliados por la dictadura franquista. La exposición, en definitiva, 
es según el director de Museo, «un homenaje a aquellas personas que en defen
sa de la libertad» (de Cataluña, señala, aunque fuese la de todo el Estado) sufrie
ron la tortura, la humillación, el robo de niños, la muerte.

En esta muestra se traza una visión amplia —la larga dictadura de Franco— de 
la historia penitenciaria española para, entre otras cosas, poner un serio interro
gante a la percepción generalizada de que el Régimen no fue tan duro ni repre
sivo desde los años Cincuenta. Una sola mirada al terrorífico garrote vil —uno de 
los objetos más terribles de los que se exponen— y una reflexión acerca de 
cuánto tiempo se utilizó tal cruel medio para la aplicación de la pena capital 
enseguida desmienten cualquier visión edulcorada de la dictadura militar.

Su itinerario se organiza a modo de peine, con un camino principal suplemen- 
tado por áreas secundarias enlazadas y distribuidas en seis bloques temáticos: 
1. La Victoria, 2. Los caminos de la prisión, 3. La tortura, 4. El universo peniten
ciario, 5. Extramuros y 6. Amnistía, Memoria, Historia.

Según este guión lógico se va gestando el mensaje informativo que una vez 
identificado y reconocido, será transmitido en base a una serie de pistas que 
facilitarán su procesamiento y asimilación. El enfoque elegido es, así, del tipo 
panorámico, muy efectivo, pues permite al espectador entrar en ese mundo, en 
esos ambientes y convertirse así en parte de la escena.

Ejemplo de ello lo encontramos en la primera sala, que reproduce un pasillo 
oscuro y sobrecogedor lleno de estanterías, con los datos archivados de ciuda-
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danos españoles y españolas no afines al Régimen. Pero lo seguiremos viendo 
a lo largo de toda la exposición en las salas que simulan las celdas de una pri
sión o al final del recorrido con la imagen del Valle de los Caídos. El visitante se 
transforma en actor social y se le concibe no como elemento externo sino como 
parte integrante de la escenografía: inmersión que provoca una buena comuni
cación entre éste y los objetos expuestos, tremendamente expresivos que se 
muestran con toda su carga comunicadora indemnes al paso del tiempo. Son 
objetos-símbolo, inherentes a nuestra cultura, que manifiestan los valores y cre
encias de una sociedad, que presentan y describen procesos; son portadores 
de conceptos y se organizan en función de aquello que se quiere transmitir. Su 
asimilación comporta dos niveles de lectura; uno más general que nos habla de 
su aspecto físico (interpretación, localización y dotación) mientras que el segun
do, más especializado, se refiere a la representatividad del objeto, que habla por 
sí mismo.

Bajo selecta elección, las piezas y documentos se disponen en cada una de 
las salas, recreando un hábitat bajo la forma de un diorama, que permite la inter
vención del espectador, adquiriendo un efecto mayor de realismo y necesitando 
de menos textos que describan la situación; sobran las palabras. El lenguaje uti
lizado actúa también con doble sentido, teniendo siempre presente la idea de no 
excluir ni marginar a nadie. Resulta pues, cercano y apropiado tanto para el 
público no preparado como para el busca mayor información acerca de un 
campo que ya conoce. Además, si continuamos con la descripción de los pará
metros internos expositivos debemos hablar también de los soportes, de las vitri
nas, que con su acristalamiento encierran un minimundo, adecuadas para la 
exhibición de objetos pequeños que han de ser vistos de cerca —cartas, docu
mentos, piezas artesanales— . Por otro lado, los medios gráficos, como carteles 
o paneles explicativos de carácter didáctico, nos dan opción a una reflexión, de 
acuerdo a nuestro libre derecho de información. Asimismo, los informes o los 
artículos de prensa nos ayudan a extraer la realidad de aquel momento y son 
una fuente fundamental que aumenta la perspectiva rala de algunos libros de 
texto, anticuados en ocasiones, respecto de los caracteres constitutivos del 
Régimen. Los audiovisuales son el tercer elemento constitutivo, que colocados 
en varias de las salas, participan no sólo de una función didáctica de primer 
orden, sino que evocan y prolongan la experiencia proyectada. Sin embargo, el 
enfoque más directo utilizado para muchos problemas de comunicación es el 
mensaje inmediato transmitido a partir de la fotografía: imagen del instante que 
tiene una fácil lectura representando además, para la mayoría de los visitantes 
la justa verdad.

En las salas se genera de esta forma, junto al tratamiento dado a las arquitec
turas modulares —en este caso, a escala natural—, cierta atmósfera que busca 
la identidad de la sociedad a partir de la credibilidad de los modelos reconstrui
dos. Esta distribución del espacio, elaborada a partir de estructuras versátiles, 
permite al visitante moverse con total libertad siguiendo su propio ritmo y dete
niéndose en función del interés que cada ambiente pueda suscitar. Aún siendo 
tortuosa, y precisamente por eso, la circulación en laberinto se construye de tal 
manera que el visitante encuentre siempre la salida, tanto en términos físicos 
como metafóricos. Tiene además un carácter que atrapa, tienta e incluso fuerza 
físicamente al espectador a través de barreras físicas —como los documentos 
situados a la altura visual de un niño o el garrote vil, que puede observarse den
tro de un cilindro opaco sólo a través de una pequeña y baja franja transparen
te—, de cambios de rumbo, contrastando los ambientes libres y abiertos con 
otros cerrados e íntimos que conllevan un mayor detenimiento por parte del visi
tante, como es el caso del diseño de pequeñas habitaciones con la proyección 
de entrevistas y testimonios.

El progreso de la ciencia expositiva 
parece englobar en este caso tam
bién un fascinante avance en lo que a 
las técnicas de luminotecnia, croma
tismo y acústica respecta. Los tres 
elementos base —luz, color y soni
do— desempeñan, entre otros, un 
papel esencial de diferenciación 
entre salas, que contrastadas entre sí 
buscan, como fin último, vencer la 
proximidad de la salida y el escalo- 
namiento de la atención. La ilumina
ción efectista de los objetos y 
ambientes, además de facilitar la 
visión, nos ofrece una experiencia 
estética. El ojo se acomoda a la poca 
luz que se encuentra focalizada en 
piezas y zonas de interés, aparecien
do áreas con fuertes contrastes de 
claroscuros acentuando sin duda su 
carácter dramático. El color de los 
paneles modulares y de las superfi
cies contribuye también a crear una 
determinada atmósfera y se relacio
na con aspectos relativos a la psico
logía y al simbolismo. La oscuridad 
en este caso, sumada a los oolores 
neutros a base de grises, negros y 
blancos, nos da la sensación de estar 
rodeados por espacios reducidos y 
ocultos. Predomina así mismo una 
museogratia sensorial, mediante la 
cual el proyecto no contempla exclu
sivamente la vista sino que incluye al 
oído, a través de sonidos programa
dos y postes fijos de escucha consi
derados oomo elementos orientado
res, dentro de la ruta expositiva.

Tiene, además, esta exposición un 
marcado carácter didáctico, en con
sonancia con su voluntad de ser 
cadena transmisora de una historia 
anclada en muchos momentos a la 
memoria individual. El tema central 
de la exposición lo constituye una 
idea simple, específica, breve y com
pleta, las prisiones de Franco. Como 
espacio neutral, la exposición se 
diseña por tanto a partir de una práo- 
tica museogràfica coherente e inge
niosa fundamentada en la didáctica, 
y que induce tanto al estímulo intelec
tual como a la reflexión crítica. Se 
trata además de una muestra evoca
tiva, por su clara intención de suscitar
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la sensibilidad emotiva en el especta
dor con el firme objetivo de, revivir 
hechos reales y concretos a través de 
cartas, documentos o testimonios. Al 
contemplar la fotografía que aparece 
en la portada del folleto de un hombre 
torturado, desnudo, que posterior
mente vemos aumentada, a una 
escala mucho mayor, se nos dan las 
primeras pautas interpretativas acer
ca de la dimensión y el alcance de la 
propuesta expositiva. Es un primer 
impacto que nos marca a lo largo de 
todo el recorrido y que hace, en un 
afán por explorar y descubrir, plante
arnos muy diversas cuestiones res
pecto al tema.

De tal modo. Las prisiones de 
Franco no es una muestra al uso de 
objetos artísticos, sino que lo que se 
convierte en objeto museizable es 
más bien la historia misma. Para 
suplir la en principio escasez de pie
zas puramente artísticas, la exposi
ción llama más al sentimiento. Sin 
embargo, lo que resulta llamativo es 
que no sean sólo el desprecio, el 
asco o la misericordia las emociones 
que se buscan despertar en el visi
tante. No son solamente sentimientos 
desde el presente los que se quieren 
estimular. Más bien, la conmiseración 
se deja para la postrera visión sobre 
el presente y la memoria histórica. En 
el recorrido por los territorios de cas
tigo franquistas, el visitante siente 
miedo, angustia, opresión, debilidad, 
inseguridad. La ambientación, desde 
este punto de vista, resulta fabulosa. 
Sin ser demasiado evidente ni pre
tenciosa —no hay gritos desgarrado
res sino un murmullo constante 
acompañado de sonidos cotidianos 
del mundo carcelario, como cerrojos, 
llaves, archivos que se cierran—, el 
elemento sonoro coadyuva al visitan
te a sentirse no sólo un espectador, 
sino a formar parte del ambiente de la 
prisión. No hay, por tanto, sentimenta
lismo. Hay crudeza y juego con la 
compenetración del espectador. Y a 
eso ayuda la selección de materiales 
expuestos, desde documentos inter
nos de la cárcel a retazos de testimo
nios orales, junto con elementos coti-

dianos de la vida en el territorio de castigo (trabajos manuales realizados por los 
presos para su venta o para sus familias), que recuerdan constantemente que no 
se está observando impasiblemente una escena ficticia. Que los pobladores del 
territorio de castigo, como nos recuerda la lista de nombres que parte en dos 
todas y cada una de las paredes del laberinto carcelario recreado para la mues
tra, fueron mujeres y hombres a los que el franquismo trató de doblegar entre 
internamiento, reeducación, trabajo forzoso, expiación y muerte.

Y es que el objeto de la muestra es la prisión, pero no sólo. Los caminos que a 
ella conducían, cuales los campos de concentración o las delaciones, los tribu
nales militares o de orden público, tienen también su espacio en una visita que 
pretende ser explicativa de los caminos de ida y vuelta entre cárcel y sociedad. 
De hecho, desde el primer momento en que el visitante entra en la muestra, se 
halla inmerso en un espacio visual desconcertante. Dos largas filas de archiva
dores indican el camino a la prisión, cuya puerta simbólica se materializa en una, 
real y tangible. En los archivadores no hay letras sino números; los presos no son 
personas sino material de una industria, la de la punición masiva. Y a sus már
genes, esos caminos a la cárcel: en posguerra (campos de concentración, dela
ciones, tribunales de responsabilidades políticas) y en dictadura (huelgas y 
revueltas estudiantiles, el Tribunal de Orden Público). La frontera entre dentro y 
fuera, entre intramuros y extramuros, dependía durante la Guerra Civil y la pos
guerra de una delación, de una confesión al párroco, de un dedo acusatorio. 
Cualquiera podía ser víctima y cualquiera podía ser verdugo, y eso se nos 
recuerda de manera explícita: un espejo situado junto a documentos relativos a 
delaciones que acababan con los huesos del delatado en la cárcel o el juicio 
sumarísimo nos dice que cualquiera podía formar parte del entramado violento y 
punitivo. Ese espejo nos hace tener presente que también en España hubo per
petradores voluntarios, gente corriente que se movía en el limbo formado entre 
los espacios simbólicos de la libertad y la punición. Y en ese limbo se sitúa pre
cisamente el uso de la tortura, en comisarías o en prisiones. Una fuerte luz enfo
cada hacia una desierta silla refleja el espacio vivido en la Dirección General de 
Seguridad, entre otros territorios de castigo. Desde allí, el camino a la cárcel está 
expedito, y allí se adentra, sin remilgos, la exposición.

La variedad temática que se aborda en este espacio es semejante a la sufrida 
por los presos en ese paraje de represión. El mundo sórdido de las prisiones es 
afrontado así desde la dual perspectiva de los perpetradores y sus víctimas. El 
franquismo, como se viene recordando en los últimos años, no se conformó con 
el hacinamiento y con la miseria, con el internamiento masivo y la punición. 
Además, instrumentó tanto la vida en los campos y prisiones, como los indultos 
progresivos destinados a soportar logísticamente lo que se había convertido en 
una aberración, para lograr—de manera casi industrial, como recuerda Ricard 
Vinyes— la transformación identitaria. «Que lo que salga de la prisión sea com
pletamente diferente a lo que entró», fue la doctrina carcelaria impuesta por el 
poder, representado en los vestidos sin rostro de militares, monjas y sacerdotes. 
Y ante la misma fue que presas y presos, en busca de su integridad ideológica, 
política, identitaria y humana, trataron de obtener espacios de libertad dentro de 
los muros de las cárceles. La dictadura trataba de doblegar; la «materia prima 
de la transformación», de resistir.

Esta muestra supone un acercamiento público, visual y estético a lo que hemos 
podido leer en las páginas de Mujeres en las cárceles franquistas, Pilatos 1939- 
1941, Irredentas, Una inmensa prisión o Los niños perdidos del franquismo.

Precisamente uno de los pilares teóricos de estos libros, la relación entre den
tro y fuera de la prisión y el mundo penitenciario, se aborda transversalmente 
en buena parte de sus aspectos cruciales: políticos, morales, económicos y 
sociales.



31

Tal vez el más impactante de estos 
aspectos sea el del rapto de niños en 
las cárceles —uno de los delitos que 
jamás prescriben, según la legisla
ción internacional—, así como los 
medios de que el franquismo se valió 
para reeducara la población disiden
te, incluso en el extremo máximo del 
garrote vil. De tal modo, los efectos 
de la transformación, realizada en la 
cárcel o en los centros de trabajo for
zoso, fueron más que rentables para 
la dictadura. No sólo en el aspecto 
económico, que lo fue y mucho, sino 
también en el cultural. Habría que 
esperar a que los cambios internos 
de la sociedad española en los años 
Sesenta empezasen a transformar la 
percepción sobre el poder para que 
se organizasen de modo efectivo las 
campañas de solidaridad con los pre
sos, a quienes jamás, ni anteriores ni 
posteriores a la victoria de abril de 
1939, se les consideró en grado de 
políticos. Hasta entonces, y después, 
la vida después de las rejas sería, en 
buena medida, continuación de la de 
intramuros.

En definitiva, con Las prisiones de 
Franco se pretende y, de largo, consi
gue, fijar una imagen concreta del 
pasado: el de la actuación del régi
men franquista con sus disidentes 
reales y potenciales. Los parajes de 
la represión, los territorios del castigo, 
adquieren una realidad tangible y 
concreta. Son historias de vida las 
que se acercan al visitante. Visitar Las 
prisiones de Franco es, por tanto, 
sumergirse en el mundo carcelario de 
la dictadura. Y eso, no cabe negarlo, 
conlleva sus riesgos para el visitante: 
el aspecto sensorial, la recepción de 
la angustia y los sentimientos de los 
presos y las presas políticas, todo 
está cuidado para lograr un efecto 
claustrofóbico, agobiante. Algo que, 
en suma, refleja la vida carcelaria en 
los años en que la miseria se expan
día por toda España, salvo en las 
casas de los vencedores de la gue
rra. Recordar y aprender. Ese es el 
camino que nos asegurará un sano 
futuro de la memoria. _

SOCIETAT
francese Conndias i 
ßonoventura Durruti
Silvia Sáiz - Ernest Gallart

El dia 6 d’octubre de l’any 2001, seguint la voluntat del seu germá Francese, 
Dolors Cornelias feia Iliurament de la documentació personal d ’aquest castella- 
renc a l’Arxiu Municipal de Castellar del Vallès (Casa de la Vila 126, octubre 2001, 
p. 39). El mes de març de 2002 acabava el tractament arxivístic d’una documen
tació cronológicament moderna, que basta des deis anys vuitanta fins a l’any 
2001, manuscrita i mecanografiada, en alemany, en castellá i en catalá. La tipolo
gia formal que presenta és molt diversa i correspon temáticament a les activitats 
de l’associació d’antics deportate, la FEDIR, de la qual n’era responsable a Aus
tria, a la correspondéncia particular fruit de les relacions i de les coneixences que 
mantenía amb altres supervivents deis camps d’extermini nazis, amb historiadors, 
amb estaments oficiáis i a la participació en congresses i en taules rodones com 
a subjects históric deis camps de concentració.

El bloc central de la documentació el forma un seguit de notes historiques que 
refereixen tota mena de temes i perioditzacions i un seguit d’articles histories i de 
reflexió on Cornelias analitza i descriu el món que havia viscut des d ’una óptica lli- 
bertária {Casa de la Vila 131, estiu 2002, p. 58). En aquest apartat apareixen 
alguns relats autobiográfics sobre la Guerra d’Espanya (1936-39) amb un carác
ter interpretatiu i reflexiu deis esdeveniments referits. Si bé sempre hem contem
plât Francese Cornelias com un zeitzeuge, un testimoni del temps, vincuiat a la 
deportació republicana al KL Mauthausen (David Serrano. Un català a 
Mauthausen. El testimoni de Francese Cornelias. Barcelona, Pórtic, 2001 i Silvia 
Sáiz i Ernest Gallart, “Els deportats de Castellar del Vallès al Konzentrationslager 
Mauthausen”. Recerca. Núm. 1. Castellar del Vallès. Febrer 2002. P. 19-57), són 
aquests relats els que li confereixen un valor de testimoniatge deis mobilitzats 
voluntáriament durant el conflicto civil des de l’entorn local de Castellar del Vallès 
i per extensió, de tot el conflicto.

L’arxivística moderna determina com a una de les funcions més importants de la 
tasca d’un arxiu la difusió deis seus continguts; d’aquesta manera l’arxiu s’apro- 
pa al ciutadá i aquest coneix la seva historia i els esdeveniments que han marcat 
la seva quotidianitat. Més encara quan aquests són el résultat de la coMaboració 
de les institucions amb la societat civil a fi i efecto de recuperar la memòria histó
rica col-lectiva, en el cas de l’Arxiu Municipal, de Castellar del Vallès.

Francese Cornelias pertanyia tipológicament ais homes d’acció sorgits a redós 
de les organitzacions obreres del période anterior a la Guerra Civil Espanyola. 
Nascut el 9 de gener de 1917 a Castellar del Vallès, en una familia obrera, ben 
aviat va adquirir unes profundes conviccions Ilibertáries que el portaren a militar 
a la CNT. Un cop esclatat el sollevament militar de juliol de 1936 s’allistá volontari 
a la columna Solidaridad Obrera i és destinât a combatre al front d’Aragó. 
Reclamat per organitzar les coMectivitats, retorna a Castellar del Vallès. Quan va 
ser cridada la seva lleva l’any 1937, ingressá a l’exércit republicá, a la 213 Brigada 
Mixta, 66 Divisió del XXé Cos d’Exèreit. El mes de desembre participé en els com
bats de Terol i posteriorment a la batalla de l’Ebre des d ’on pren part de la retira
da cap a l’exili francés.

El relat és un esborrany manuscrit d’un seguit de reflexions résultat de les coin- 
cidèneies de Francese Cornelias amb Buenaventura Durruti, escrit l’any 1996 en
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el marc de les activitats i de les publi- 
cacions produïdes l’any del centenari 
del naixement d’en Durruti i del sei- 
xantè aniversari de la seva mort a 
Madrid. Entre aqüestes caidha desta
car l’exposició itinerant Durruti y su 
época organitzada per la CGT i l’opus- 
cle homònim {Durruti i ei seu temps. 
València, Fundado Salvador Seguí. 
1996, 13 p.).

El text que publiquem procedeix de 
l’original escrit per Francese Cornelias 
a Austria el novembre de 1996 i de les 
esmenes i correccions efectuades el 
mes de març de 1997 a Castellar del 
Vallès. La bona capacitat de trans- 
ferèneia d’informaciô del testimoni ha 
fet innecessària una incidència massa 
agressiva sobre el text, la qual cosa 
podria suposar desvirtuar l’experiència 
narrada tot deformant-la. Primerament, 
el contingut va ser tractat amb un pro- 
cessador de textos respectant la versió 
inicial. Únicament s’han afegit alguns 
verbs que el testimoni havia elidit, s’han 
corregit errades ortogràfiques i s’han 
incorporât alguns signes de puntuació. 
Posteriorment aquesta versió va ser 
rellegida amb l’autor per tal que aquest 
hi pogués fer les esmenes que considé
rés adients tot justificant-les. Quant a 
les notes a peu de pàgina o a final de 
l’article, hem preterit no utilitzar-les i 
integrar informacions complementàries, 
puntualitzacions i contextualitzacions 
dins I’estudi preliminar del manuscrit.

El text de Cornelias no presenta cap 
carácter hagiogràfic envers Buenaven
tura Durruti ni pretén apuntalar el seu 
mite. Cornelias, com tants altres mili
tants Ilibertaris, no estava d’acord en la 
celebració de l’aniversah. Fonamental- 
ment per no retre cuite a la personalitat 
ni magnificar encara més la figura de 
Durruti. Creia que de Durrutis dins les 
organitzacions Ilibertáries, n’hi havia 
hagut centenars. Més aviat es tracta 
d’homenatjar mitjançant Durruti i la seva 
commemoració la válua de tots els veils 
militants.

Quant a Durruti, és el personatge més 
destacat del moviment Ilibertari espan- 
yol durant la guerra civil de 1936-1939. 
Buenaventura Durruti Dumange (Lleó, 
1896-Madrid, 1936) neix en una familia 
obrera d’ambient socialista. L’any 1912

treballa com a mecánic ais tallers del 
ferrocarril on inicia la seva activitat sin
dical a la Unión de Metalúrgicos. Arran 
de la vaga general ferroviária de 1917 
comença una vida totalment dedicada 
a la causa revolucionária. Exiliat a 
França el 1917 com a desertor de 
l’exércit, en tornar s’adherí a la CNT i 
hagué de tornar a evadir-se després 
d’haver estât detingut. Fundador del 
grup “Los Justicieros” juntament amb 
Manuel Buenacasa fugí, de tornada a 
l’Estat, a Barcelona després de desco- 
brir-se un atemptat contra el rei. A 
Barcelona forma el grup “Crisol”, poste
riorment “Los solidarios”. Després de 
diverses peripécies vinculades a nous 
atemptats contra el rei i de fugir diver
ses vegades per Europa, retorna a 
Barcelona en proclamar-se la segona 
República, el 1931. Déportât el 1932 a 
Puerto Cabras (Fuerteventura) i empre- 
sonat el 1933. Finalment sortirá de la 
presó el 1935 i el 17 de juliol de 1936 
organitzá la defensa confederal a Sant 
Martí de Provengáis, Sant Andreu de 
Palomar, el Poblé Nou i a la plaga de 
Catalunya. Després d’atacar les dras- 
sanes, el Comité Central de Milícies 
Antifeixistes el féu responsable d’una 
columna per marxar sobre Saragossa, 
amb l’assessorament del comandant 
Pérez Farrás. Installât a Bujaraloz 
impulsó la coMectivització de terres i la 
creació del Conseil de Defensa 
d’Aragó. Després de dues anades i vin- 
gudes a Barcelona per resoldre 
divergéncies de criteris estratégics, el 
13 de novembre marxà amb la seva 
columna cap a Madrid, on moriria el dia 
19. El seu enterrament a Barcelona tin
gué un gran ressó popular.

RECORDANDO A DURRUTI 
Francisco Comellas

La primera vez que vi a Durruti fue 
antes de la guerra en un mitin que se 
celebró en Sant Lloreng Savall (provin
cia de Barcelona) junto a Ricardo Sanz, 
Rosario Dolcet y María Duran. Me 
causó muy buena impresión personal. 
Vi en él al hombre trabajador, al hom
bre del pueblo, al luchador idealista y 
convencido. Durruti sabía lo que hacía 
y lo que quería. Tuve ocasión de hablar

unas palabras con él y enseguida me di 
cuenta que mis impresiones se habían 
quedado cortas con la realidad. Era un 
hombre sencillo y amable más así era 
también enérgico. Tenía una energía 
que convencía porque se veía una sin
ceridad indudable.

Quien tenía que decirnos aquel día 
que él sería el “general” (Así lo han 
calificado estudiantes de Barcelona) y 
de una columna que era de su propio 
apellido y que yo iría a parar a esta 
columna.

La mala noticia la recibimos en aquel 
noviembre de 1936. Estábamos ha
ciendo línea en la parte de Monte 
Qscuro que está a la punta de la Sierra 
de Alcubierre en las provincias de 
Huesca - Zaragoza y nosotros en los 
Calabazares Bajos, yo en la primera 
agrupación de ametralladoras, primera 
máquina. Teníamos tres mulos a nues
tra disposición; uno para llevar la 
máquina y el trípode (Fabricado en 
Qviedo), uno para la munición y canas
to de agua para refrigerar el cañón de 
la máquina y el tercero para la base uni
versal, macutos, mantas, utensilios 
para cocinar...

El nombre que tenía la unidad donde 
yo estaba era la columna Durruti - Pérez 
Farrás. Fue el resultado de un acuerdo 
que tomaron todos los partidos políti
cos y organizaciones sindicales del 
Comité de Milicias Antifascistas de 
Cataluña para desarmar la retaguardia 
y que consistía en que cada organiza
ción o partido político debería organi
zar una columna de voluntarios que lle
varan arma para salir al frente, ya que 
era en el frente donde hacían más falta.

El comité regional de la C.N.T. de 
Cataluña organizó una columna con el 
nombre de Solidaridad Qbrera que se 
agregó a la columna Durruti - Peréz 
Farrás.

En septiembre del 1936, el órgano del 
comité regional de la C.N.T. de 
Cataluña daba informaciones de que 
todo voluntario debía concentrares en 
el cuartel de Pedralbes, en Barcelona, y 
naturalmente con arma. Así saldrían 
armas de la retaguardia tal como se 
había acordado. Esto sucedía en el 
mes de octubre de 1936.
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Antes de seguir este relato histórico, me impongo la obligación de agregar que 
los únicos que salimos de los que firmaron aquel pacto fuimos nosotros, los de la 
C.N.T. Los otros se guardaron las armas y los hombres en la retaguardia. ¡Que 
dieran el pecho los anarquistas, que los fascistas ya nos liquidarían uno tras otro! 
Los traidores del pueblo no podían desgastarse, necesitaban ser fuertes para la 
contrarevolución

Salimos una columna de voluntarios, de no sé cuantos cientos, del cuartel de 
Pedralbes. íbamos a pie, pasando por las calles de Barcelona. A derecha y a 
izquierda había muchas personas que nos gritaban: “ ¡Nosotras os lavaremos la 
ropa!”. “ ¡Nosotras os escribiremos!”. “¡A los heridos, los curaremos!” y demás frases 
por el estilo. Yo no lo acababa de comprender, pero sentí en mí una alegría inmen
sa al ver el entusiasmo antifascista del pueblo de Barcelona.

Llegarnos no sé a donde, ya estaba oscuro. Nos esperaban muchos autobuses: 
veinte, treinta, no lo sé. Pasamos Bujaraloz y antes de llegar a las barracas donde 
se encontraba el cuartel general, nos apeamos y allí estuvimos unas dos semanas 
haciendo instrucción en el manejo de morteros y bombas de mano que nos ense
ñaba un militar profesional leal a la República.

Como ya he dicho, teníamos armas pero no municiones. Así que un día vino un 
camión y nos querían repartir un paquete de munición de fusil que contenía cin
cuenta cartuchos. ¿Qué pasó? Pues que algunos empezaron a lamentarse: “Con 
cincuenta cartuchos no se puede hacer la guerra, nos quieren dejar matar”, etc. Así 
que ya teníamos los autobuses que nos llevarían a reforzar los diferentes frentes 
abiertos en la provincia de Zaragoza y que ya nos habían organizado por centurias 
con los responsables consiguientes, pero nadie subía, por eso se envió un emisario 
al cuartel general comunicando a Durruti lo que pasaba. Al poco vino con un auto, 
se subió al camión que llevaba la munición y empezó a llamarnos y a decirnos que 
nos acercáramos a él. Al estar todos allí reunidos, preguntó lo que pasaba. Se le dijo 
el motivo de que cincuenta balas eran muy poco y que lo que se pretendía era dar 
carne de cañón anarquista a los fascistas. Entonces empezó Durruti: “Si cuando 
tomamos Bujaraloz, Pañete y Pina de Ebro a los fascistas hubiéramos tenido cada 
uno de nosotros cincuenta balas hubiéramos sido felices. ¿Cincuenta cartuchos no 
os bastan? Pues de cincuenta cartuchos tiremos la mitad y quedan veinticinco; de 
veinticinco tiremos la mitad y quedan doce. De doce tiremos la mitad y quedan seis. 
De seis tiremos la mitad y quedan tres. Si cada uno de nosotros hacemos a los fas
cistas tres bajas en dos meses hemos ganado la guerra. Subid a los autobuses que 
los compañeros en el frente necesitan refuerzos y os esperan”.

Ninguno dijimos nada, nos subimos a los autobuses y nos llevaron al lugar al que 
nos destinaron.

Yo antes de estar en ametralladoras estuve en una centuria, la cuarenta y ocho. 
Salimos de Pedralbes por lo menos cuatro mil ochocientos milicianos.

Esta centuria fuimos llevados a la ermita de San Gregorio, cerca de Pina de Ebro, 
que estaba en ruinas (ahora está renovada, estuve allí en el año 1994) y que dista 
del río Ebro unos dos kilómetros. Está situada encima de un pequeño montículo y 
estaba minada. Es allí dentro que dormíamos vestidos, y con el fusil al lado.

Una tarde ya estaba oscuro, era a finales de octubre y ya estábamos acostados, 
empezaron a gritar los cuatro delegados de grupo y el de centuria: “Salid corriendo 
que los fascistas han pasado el río y vienen hacia nosotros”.

Salimos corriendo haciendo una línea tirados en el suelo esperando el combate. 
Pasó algún tiempo y no venia nadie, hasta que vimos un auto que venía por detrás 
con las luces encendidas. Y al rato vino Durruti con su escolta y pasó a lo largo de 
la línea que pusimos a los cien milicianos a diez o a quince metros separados el uno 
del otro diciendo que nos levantásemos, que la maniobra se habla terminado y nos 
felicitaba por lo rápido que lo habíamos hecho. Fue una prueba para ver qué pre
disposición teníamos.

E L  h é r o e  D E L  P U E B L O . IM IT É M O S L E  
n oM s-e  o t  *YU0*. *  c l z k a o i  » n o r t e  • B a r c e l o n a

Durruti tenía estas cosas originales. El 
era así, imponía respeto y con su mira
da tan penetrante y enérgica, pero 
benévola reluciendo a compañerismo.

Allí estuvimos unos 15 días y luego 
nos repartieron en diferentes unidades. 
A mí me tocó en ametralladoras por la 
parte de Montes Alfajarín (Calabazares 
Bajos), a unos doce o catorce kilóme
tros de Farlete.

Todos los noviembre me acuerdo de 
aquel día de noviembre de 1936 que fui 
con un mulo a buscar la corresponden
cia a Farlete y en la primera página de 
Solidaridad Obrera había el busto de 
Durruti comunicando su muerte en 
Madrid. Allí en la trinchera lloramos 
muchos.

Sé varias anécdotas de él muy positi
vas, pero yo no las he vivido y además 
este relato se haría muy largo, pero 
debo recordar unas palabras que 
deben haber quedado para la historia 
del anarcosindicalismo y demuestran 
su originalidad: “ ¡Renunciamos a todo 
menos a la victoria!”

En este noviembre de 1996 que se 
cumple el cincuenta y ocho aniversario 
de su muerte, por mi parte declaro: “ ¡No 
puedo ni quiero olvidar a nuestro 
Durruti!”. ^
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Possejont per lo Serra del C od

Josepa Blanch

Ens escapem de les grans ciutats, dei- 
xem, darrera nostre, el soroll, el tràfec, 
els problèmes de la feina, I a mida que 
el cotxe va avançant, cada cop més 
sols, ens anem endinsant cap a la 
comarca del Solsonès, on després de 
passar Sant Llorenç de Morunys, i ja a 
la comarca de I’Alt Urgell, trobarem al 
davant les serres del Port del Comte I 
del Verd, que son un preludi de la 
majestuositat de la Serra del Cadi, que, 
totjusttraspassarel Coll de Port, I amb 
el seu ritme successiu de carenes, a 
mesura que la carretera va baixant cap 
al precios poblé de Tuixent, ens va fent 
més petits i vulnerables.

Tuixent, on la falda de la serra ve a 
descansar enmig de prats i conreus, 
petita Vila d’obligada parada per visitar 
el museu de les Trementinaires, molt 
ben documentât de l’época en gué les 
dones d’aquestes contrades, normal
ment de dues en dues, baixaven cap a 
les planes de més a prop del mar, por
tant trementina, oll destil-lat de la resi
na del pi i herbes remeieres de tota 
mena que, recollides durant eis mesos 
d’estiu, servien a l’hivern per fer algún 
diner.

Seguint la ruta cap a Cornellana, 
vorejant sempre el riu de la Vansa, i 
deixant el trencall del moli de Férnols, 
bonic recés on deixar-se acollir, ens 
apareix, al capdamunt d’un turó, el 
poblé del mateix nom, Fórnols, fent de 
contrapunt al començament de la 
serralada.

Ara la carretera es fica pel mig d’una 
roureda, on les fulles de tarder han fet 
una estera d’un gruix considerable. Ja 
veiem Cornellana, clavat al massis, 
penjat i costerut, és un petit poblet d’al- 
ta muntanya on eIs propis i estranys 
convivim amb bona harmonía i amistat. 
És recomanable la visita al retaule de

Sant Pere, a l’altar de l’església. Cal saber que s’ha de demanar la clau a la prime
ra casa del poblé, per poder-hi entrar.

Fins ara, ens miràvem de cara la part septentrional del Cadi, si ens posem a 
Cornellana, amb la serra a l’esquena, als nostres ulls apareix la vasta valí de la 
Vansa, amb Ossera a la Ilunyania, el pla de l’Arp entrent, Jovell i Rodell a l’esque- 
rre, quanta pau, quanta bellesa.....

Ja som a casa, preparem les eines pera l’endemà, cistell, ganivet, pa i llonganis- 
sa, bota i aigua, i, a treno d’alba, amb les xiruques ben caiçades, i l’anorac ben cor
dât, anem cap al bosc, a la recerca del preuat bolet.

Agafem la pista que porta a dalt de Cadi, des d’on es veu una bonica vista 
d’Adraent, va sortint el sol, i les muntanyes del Pirineu andorra i francés es van 
dibuixant al mig del cel blau.

El nostre cotxe es queixa del mal cami, roeos i dolent. A les vores, gerds, esbar- 
zers i bardisses. Les boixeroles fan una catifa verda, i, a estones, sembla que tota 
la terra tingui el mateix color. El pi roig, recte i esvelt, altissim, desafiant el firma
ment, i, a les seves soques, matolls que amaguen trésors, que nosaltres anem a 
descobrir.

Ja albirem les primeres clahanes, el pi negre, amb les branques arran de terra, 
ginebras, boixos, i, a terra, el prat, propi de les aiçades.

Hem arribat a desti, agafem el cistell, i la muntanya ens rep amb eis seus clave- 
llets de pastor, la seva flaire, la seva olor; per més perfums i fragàncies que hi hagi 
al mercat, no s’ha pogut igualar.

Prop del cami, i a sota un boix, ja hi ha eis primers révélions, verds i rovellats, al 
costat d’altres, vermellosos i grasses, de nom pinetells, a l’Empordà, que fan acce- 
lerar el cor, ja que, malgrat la resta d’altres bolets, en molts casos més saborosos, 
la troballa del rovelló és la que més ens emociona.

La corrua de bolets d’ovella és un bon presagi. Ens sembla que el dia promet.
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Més enllà, sota uns fanais, llenega blan
ca, puagres, o llores a la Selva, bolet de 
bou, O pinetell al Vallès, cames de per- 
diu, pabrassos, fredollcs, o fredolucs a 
Osona, pentinelles, I l’ou de relg bord, 
que, verlnès, fa reclam de la seva belle- 
sa; vermeil I amb pics blancs, corn eis 
bolets dels contes o les casetes dels 
nans del bosc.

Quan ja tenim gairebé els cistells 
curulls, I ens fa mal el clatell de mirar a 
terra, des de dalt de Prat Major ens 
embadalim amb el palsatge, la tarder, 
amb tot el seu cromatisme, barreja el 
verd dels pins i les alzines amb els ver
meils, els ocres, els groes, dels arbres 
caducifolis. Una parella d’àllgues vola 
majestuosa, els estols de voltors, amb el 
seu pas pausat i sempre a I’aguait, nom- 
broses gralles negres, companyes sovint 
d’aquests grans rapinyaires, per si s’obli- 
den quelcom. La població de senglars, a 
cents, amb les seves petges, fa malbé la 
muntanya I s’apropla, si pot, de sembrats 
i hortallsses.

Ja de retorn, se’ns creuen una colla d’i
sards, saltant I cabriolant entre el boscat- 
ge. Ens aturem per no espantar-los amb 
el scroll del motor, i bo I entrant a la pine
da, prop d’unes argelagues, ens aparei- 
xen ceps i nenegues negres -a la plana 
de VIe en diuen brumoses-. Será perqué 
els agrada la humitat I la boira freda. Ara 
sí que tenim el cistell complet, ens man- 
caven aqüestes dues meravelles!

Cap a dinar, que la gana ens apressa, 
el respirar tan pur, I la caminada, en són 
responsables. Per ser cohérents, dinar 
de bolets: sopa de fredolics, saltat de 
ceps I révélions, un bon civet d’isard o 
senglar. A qualsevol poblet de la vall es 
pot trobar una bona cuina, per delectar
se amb un bon àpat.

Ja al capvespre, I vora la llar de foc ben 
encesa, les ulleres a punt, i a triar bolets, 
separant-los per espècles, els révélions 
sols, les nenegues soles, la barreja, els 
trossos que aprofitem dels que surten 
cucats, els révélions petits, botons, per
posar en vinagre....i aixi, fins a l’hora de
les torrades amb ail I tomàquet, i qualse
vol cosa a la brasa, a més d’algun rovellé 
tendret, si s’escau.

L’endemà, de tornada a casa, ben con
tents i satisfets del cap de setmana, I 
amb les “piles” carregades per reprendre 
les tasques habituais. ^

SABADELLENCS
CoixQ de Sobodell
Bolonç Economie i finoncer
J. c.

El 21 de gener Lluis Brunet, que per 
primera vegada presidí l’acte Infor- 
matiu per comunicar el balanç del 
Grup en el 2003, va estar acompan- 
yat per Salvador Soley, vicepresi- 
dent primer; Francesc Clusella, vice- 
president segon; Pere Rifà, director 
general i Jordi Mestre, director 
general adjunt.

Informé que el balanç del Grup en 
el 2003 es va tancar amb un résultat 
net de 35 milions d ’euros, que repre
senta un augment del 23’6% respec
te al 2002. Aixô és: un résultat satls- 
factori.

El 2003 els recursos de clients van 
créixer un 17’6%; els crédits a clients 
van incrementar-se un 13’9%. La 
ràtio de morositat presenta un nou minim historie: el 0’52%. Han augmentât els 
dipôsits a termini, els fons d ’inversió, els productos de previsió I els plans de 
pensló.

La política comercial de la Caixa de Sabadell s’ha centrât en tres émbits: la 
captació i l’estalvi, el finançament a les empreses i la Banca d’Assegurances.

S’ha continuât avançant en la millora de l’eflclència I fa anys que es treballa 
en dos sentits: oferir un bon servei I un tracte personalltzat als clients. D’aqui 
el lema “Qüestió de tracte”.

S’han assignat a l’Obra Social de la Caixa 7 milions d ’euros, que equival a un 
1’7% més.

La Caixa segueix expanslonant-se: compta amb 259 oficines I esté present 
en 110 municipis de Catalunya, on es dona servei a més de 560.000 clients. 
L’any 2003 s’han obert 15 oficines, tres a cada una de les comarques del 
Vallès, Bages I Baix Llobregat; altres tres a la resta de comarques de 
Barcelona, dues a LIeida i una a Tarragona. S’ha obert en el que portem d’any 
la primera oficina a Terrassa. (La Caixa de Terrassa també obrirà oficina a la 
nostra ciutat).

Durant l’acte informatlu es pregunté al president si la Caixa de Sabadell, corn 
a accionista de Banc Sabadell, entraré en l’ampliaclé de capital per a finançar 
l’adquisicié del Banco Atléntico. Ho confirmé, perqué “és un èxit per Catalunya 
el poder compter amb un banc tan important a nivell nacional corn és el Banc 
Sabadell”.

Dues entitats economiques sabadellenques que prestigien la ciutat.
m
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Sóc sabadellenc; mai, però, no 
he exercit. Vaig néixer a la 
Mùtua. Amb la familia hem vis- 
cut al carrer Alfons Sala i també 
a La Creu de Barberà. Fins a 
vuitè d ’EGB el meu col-le era el 
Sant Nicolau; el BLIP al Pive de 
Tona, on felá un fred que pela
va. Després d ’aquell internat, 
em matriculo de COLI a l ’Egara, 
on l ’ensenyament rebut fou 
minor que en el centre privat. 
Història de T Art fou la carrera 
cursada a la Universität 
Autònoma de Barcelona.
Des de fa uns quants anys vise 
I traballo a Barcelona.

M ONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobreiiits

Grècia, 18 • Tel. 93 725 43 08 • SABADELL

SABADELLENCS________
Semblonça:
Ricord Mas Peinodo
Pere Font i Grasa

De viva veu aquest és el breu apunt de les dades biogràfiques iniciáis d ’en 
Ricard Mas i Peinado, jove inteMectual que nascut l’any 1966 està arribant a la 
plena maduresa amb l’agenda plena de treball en aquest 2004, també conegut 
com l ’Any Dalí. Del genial monstre de Port Lligat n’és un fervent i apassionat 
coneixedor. Recentment ha esorit Univers Dalí (Lunwerg). Editât en castellá- 
anglés i en catalá-anglés, ha présentât aquest dijous (22 de gener) la versió 
francesa a París, amb conferéncia paral-lela a La Sorbonne.

Per qué escollires historia de l’art?
Per “culpa” de la meva mare que era perruquera. No cal dir que en deixar la 

feina per atendré els filis com és légio ens arreglava el cabell. Conservava un 
senador, d ’aquells antios, aparatosos i “xulíssims”. Sota aquell enorme case, 
amb l’habitació a les fosques em quedava molta estona a'íllat i no velia sortir- 
me’n ni a tiros. Era la meva font filosòfica. A l’Egara vaig demanar lletres pures. 
No érem suficients alumnos per la classe de grec i em veié poc menys que obli
gat a fer història de l’art. Aquí es repeteix la història de l’assecador: Una aula
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petita, tancaven la Hum i jo m’asseia al costat del projector de diapositives...que 
per l’escalfor em recordava l’aire calent de l’assecador. Era talment com “la 
caverna” de Piato. En origen tot plegat podia venir del so persistent que jo sen
tie dins la panxa de ma mare que no parava de treballar al voltant d ’una dateria 
de cinc secadors. De mes gran aquella ubicació a l’aula, acostat al projector, fou 
com una mena de recordança. Era força interessant perqué recuperava el pen- 
sament aMógic. A tots nosaltres ens ensenyen a pensar amb el llenguatge, com 
també amb imatges. Hi ha formes de pensament des de molt abans de néixer, 
després se’ns imposa la realitat: el fred, la calor, la gana. Nosaltres pensem eins 
un claustre, en un món de foscor. És una forma de pensar que existeix i que, a 
més, és pura; no està contaminada i és una forma de recuperar aquest fil de 
pensament, no diré místic... d’arribara l’espeht a través de l’assecador. Entenc 
que tot plegat pot semblar una mica “retorçat” però té el seu carni com a vivèn- 
cia. En definitiva: a la Universität foren cinc anys per cursar la llicenciatura, cinc 
anys més de projector; ergo, de l’assecador.

Surealisme. O potser millor: Neorealisme a la italiana. Si a més, i ’hi afe- 
gim la gradata innocent de la mare perruquera de cognom Peinado (l’am 
sorry) l ’experiència queda rodona. Amb aquest preàmbul de vida infantil 
i juvenil, no sens fa estrany que aquest sabadellenc resident al barri mari
tim sigui un dels millors estudiosos d ’en Dali.

Quina és la sortida que prens un cop acabes la carrera ?
Inevitaole: treballo un any en el téxtil amb el meu pare. Fou una experiéneia 

empresarial que em permetia, alhora, iniciar el doctorat i doblar l’aposta per la 
historia de l’art; es a dir, no llançava cinc anys a la paperera, corn tants altres 
que han hagut d ’emprendre altres camins professionals... Els grans magatzems 
están pens de dependents llicenciats en història de l’art. Per una veritable

carambola vaig entrar a treballar 
amb el catedràtic ja retirât: Rafael 
Santos Torroella com ajudant d’inves- 
tigació durant set anys. L’experiéncia 
fou tan increíble que només durant el 
primer any ja m’havia représentât 
aprendre’m una carrera sencera. 
Traballava amb una persona que era 
història viva de l’art amb la qual apre- 
nia allò que se’n diu “ l’ofici”. Tornar a 
començar de zero. De cop i volta t’a- 
dones que quan estudies una matè
ria l’has de vomitar en un examen i 
que a ben segur que la majoria de les 
vegades fugirà del cap tan ràpida- 
ment com ha entrât. Però quan has 
d’escriure un article i et cal investigar 
el tema mai més no ho oblidaràs. 
Aprendre a escriure, aprendre el 
meoanisme del llenguatge, els con- 
tinguts... Una meravella de doctorat 
al costat d ’un Santos Torroella que 
tenia una biblioteca particular de 
més de trenta mil exemplars amb 
joies especialíssimes. Ilibres d ’art 
rars i amb amor de bibliòfii per tota 
mena de llibres antics. L’aprenentat- 
ge de continguts i de coneixenga de 
gent fou impagable.

... Va ser el teu padri per anar-te 
introduint en el món de la critica 
d’art?

No, mai no podré dir exactament 
que ell m’apadrinés, ni que m’ajudés 
a entrar enlloc. Per una raó ben sen- 
zilla que he anat comprenant: perqué 
si ho feia perdia un ajudant de vàlua 
contrastada. En el fons i en les for
mes era una demostració clara del 
seu agraïment per la teina. Sense fer
ii mai de “negre” vaig aprendre molt i 
eli em donà les eines pervaldrem per 
mi mateix que és el millor que es pot 
fer per encarar el futur.. Santos 
Torroella fou el meu mastre. Els seus 
deixebles -si així vols dir-ho— en 
som una bona colla.

S’acaba el cicle i en Ricard 
Mas vola per voluntat propia 
lluny de la tutela de Santos 
Torroella. Inicia la tasca de 
comissari de diverses exposi- 
cions. El setembre de 1997 el 
trobem exercint de sabade
llenc com a responsable de
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l ’exposició “L’art de falsificar”. Més enclavant entra a traballar a la casa 
de subhastes Soler I LIach a la Diagonal de Barcelona, on arriba a fitxar 
26.000 lllbres I documents antics, pergamins en llati. Recorda la corres- 
pondència del general Prim amb la seva mare, uns Quixots especlalis- 
sims. Tot plegat valorat I Imprès en catàleg. En Iniciar les emissions 
“Catalunya Cultura”, veïna de Tempresa de subhastes on treballava, se 
les empesca per col-laborar-hi un cop a la setmana, gue ampliarla pos- 
teriorment, fins hores d ’ara. Tres anys intensos amb el comissariat de 
“Los putrefactos de Dali I Lorca” on figurava en Santos Torroella corn a 
comissari d ’honor. Exit molt recordat a La Padrera.

Vaig adonar-me que tres anys “tancat” desapareixia del mon visible de la cul
tura. Ja saps: El mon de la cultura que acudeix a les inauguracions i xerra i 
xerra, es allò que diuen: Als vernisages veus clatells però no veus quadres, 
Pensava que de seguir enclaustrat, malament rai, Publico el Ilibre “Llorenç 
Artigas: escrits d ’art”, uns textos molt bons del ceramista, mironià, de Gallifa. 
També el “Dossier Marinetti” sobre l’inventor del futurisme italià i la seva influèn- 
cia a Catalunya. Igualment dos facsimils \”Joan Salvat Papasseit, redactor en 
cap” i la “Revista Picaro!” présentât al Museu d’Art de Sabadell. Les memòries 
d’“Enrió Cristofol“ gravador i mestre de gravadors. Aquella sortida després de 
tres anys de treballar a Soler i LIach em permet, a més, iniciar les coMabora- 
cions al diari ABC sobre la publicacié de Ilibres d ’art.

Un munt de feina que te uns punts concrets; corn ara Èczema i entrar de pie 
en l’obra de Salvador Dali.

En no tenir responsabilitats familiars em carrego de feina a la recerca de la cre- 
ativitat. M’embolico en documentais, i guions per una peMícula sobre Dalí que 
surt un xurro. Estic també molt satisfet en ser comissari responsable de l’expo- 
siciò al Museu d’Art de Sabadell sobre la revista “Èczema" que m’ocupa durant

un any i que ve a ser corn una mena 
de reconciliacié meva amb la ciutat. 
L’esforç s’ho valia per demostrar a la 
gent aquell moviment artistic tan tren- 
cador. Jo mateix recordava corn un 
dia en sortir de Sant Nicolau, amb 14 
anys, vaig veure un home-marcià que 
repartie la revista. En Vicenç Altaié 
era, i continua essent des del depar
tement de Cultura de la Generalität, 
una mena de diluvi universal d ’idees 
que sap generar en el terreny pràctic 
de la difusié de l’art...En eis darrers 
temps he publicat “EIs artistes cata
lans i la publicitat 1888-1929” i la 
representacié física del tema amb la 
mostra: “Quino anuncia no ven / "que 
es pot veure a la sala d’exposicions 
de Caixa Sabadell fins el 29 de 
febrer...Tal corn dius, efectivament, 
aprofundeixo cada cop més en la 
vida i obra de l’artista empordanés 
amb eis Ilibres: “La vida pública de 
Salvador Dali” i la més recent, de la 
quai n’estic especialment content: 
“Univers Dali”. Aquests dies —sego- 
na quinzena de gener— he vist el lli- 
bre traduit al francés a molts apara-
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dors parisencs. A més de castellà- 
anglès i català-anglès, també s’està 
préparant l’edició en alemany pel 
mes de maig, i a continuació en rus, 
holandés i italià. És un lllbre molt 
pràctic per tothom. Sempre pretenc 
que la base del lllbre siguí un com
pendi d ’informacié objectiva i sintetit- 
zada. Que es pugui llegir bé i amb 
criteri...

Aquests Ilibres sobre Dali, que ara 
apareixen coincidint amb el primer 
centenari del seu naixement, segur 
que t’han obligat a investigar a fons.

He tingut l’oportunitat d ’anar a la 
Fundaclé Dali on vaig revisar vint mil 
dossiers de premsa, amb la quai 
cosa vaIg treure una informació 
impressionant. Amb aportacions pré- 
pies s’arribà a indexar un total de 350 
entrevistes periodistiques en tota 
mena d’idiomes. Després d’una exi
gent seleccié en queden 35 que sin- 
tetitzades reflecteixen tot l’art de la 
vida que afectava a Dali. Una perso
na qualsevol triada a l’atzar pel carrer 
i que no sàplga ni conegui res de l’ar
tista, amb la lectura d’un d ’aquests Ili
bres acaba per saber-ho pràctica- 
ment tot.

Ricard Mas aparegué a La 2 
de TVE el dimarts 27 de gener 
en el primer especial que la 
cadena dedica a Salvador 
Dali. Corn assessor ha facilitai 
la selecciô de les 25 millors 
obres de Dali per un docu
mentai a la mateixa cadena, a 
més, naturalment, d ’escriure 
eis cornentarls del guió. A la 
llarg de Iota una sèrie de pro
grames que s ’emetran durant 
Tany, també hi ha cohlaborat 
assenyalani possibles looallt- 
zacions d ’exteriors o de possi
bles personatges a ser entre
vistáis.

Quines son les propostes cultu
ráis que més ens poden sorprendre 
corn a eix central de l’any Dali ?

Ara estic treballant dins el comissa- 
riat compartit amb Francese Fom- 
bona i Daniel Giralt-Miracle, de la 
mega-exposiclé que s’inaugura el 
juny a la Biblioteca de Catalunya I

que porta per titol "Dali, una vida de llibre". Es podrá visitar fins l’octubre. 
Ocupará tota la superficie de la nau sencera de l’ala sud del recinte gòtic. No cal 
dir que será multimédia i en aquell moment constituirá l’eix central de l’any Dali. 
Abans, però, a partir de febrer, s’obhrá la de Caixaférum que ha préparât l’equip 
de Félix Fanés i que també ha despertat la natural expectació

Ricard Mas guarda gelosament véritables joles de bibliófll; com ara 
catálegs, mostraris I reclams publlcitaris que Dalí creava durant les diver
ses étapes artistiques als Estats Units. Si, mostraris tèxtils. Si, catàlegs 
per empreses d ’alta costura. Si, anuncis de mitges o estampais per una 
col-leccio de corbates. Època de grans èxits com a dissenyador, provo
cador-manipulador televislu.

Es fa tard I en Ricard ha d ’escriure un article d ’art pel diari La Razón. 
Deixem en Dali tranquil. Anem acabant.

El critic d’art és en el fons, un artista frustrât ?
EIs critics d’art haurien de saber pintar i dibuixar per una raó ben senzilla: A 

l’hora d ’analitzar una pintura cal saber si l’autor és esquerrà, o el perqué ha fet 
aquesta o aquella linia. El critic ha de saber de que va tot plegat. És un minim 
que se’ns demana. Recordem que la critica, com a gènere literari és una forma 
de creativitat. L’objectiu del critic és acompanyar l’espectador, deixant-lo sol 
davant l’obra donar-li les eines imprescindibles per saber interpretar, donar-li 
unes pistes... Avui en dia la frontera de l’artés molt fina. S’està diluint la ratlla que
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separava l’art i totes les altres facetes de la creativitat. Per exemple: Un engin- 
yer genétic, ¿és un artista?... Està ciar que ho és. ¿Qué és art en el fons?. .L’art 
és una habilitât I en aquests moments es considera que art es allò que el crea
dor de l’obra determina.

És art el que es ven al “mercadillo” al voltant de la plaça, de qualsevol 
plaça?

Això és art. De vegades, art del “dolent” i ves a saber si un dia es podrá con
siderar art del “bo”... A veure: per cada obra que és considerada com a bona, 
amb “mercadillo” o sense, n’hi ha tres mil de dolentes fins i tot d’un mateix autor. 
El més important del creador és estar convençut que allé que intentava realitzar 
ho ha portât a terme seguint la seva técnica i el seu impuls. Res més. En defini
tiva, entenc que l’art és una nécessitât gairebé tant fisiològica corn espiritual.

Segueixes el panorama artistic sabadellenc?
(Somriu)

...Quin panorama ?

És ben cert: Eli no exerceix .U noto un aire de nostàlgia quan recita l ’expe- 
riència dels vint anys, de quan el Cine Club i la Filmoteca l ’ompllren de cultura. 
O quan anava a la botiga del ‘Tàtum”, per on hl passava tothom reviscolant la 
vida artística i social "d’abans” o del moment. D ’aquella clutat que de les modes
tes entitats sorgiren actors, músics, pintors, gent de la cultura.

És tard. La Rambla, la del barri maritim de Sabadell, està plena de gent. Els 
artistes que hi ha davant del monument d ’en Pitarra et pinten la cara sobre 
paper o tela en un tres i no res. Més d ’un d ’ells podría ser un Picasso o un Dalí. 
Són les set I uns turistes de galtes vermelles s ’empassen una paella regada 
amb “sangria” edulcorada. Cultura gastronómica de baixa intensità! arrebossa- 
da de colesterol. Segur. ^

EL FALS DALI DE MONTSERRAT
El 2 de novembre el diari AVUI des- 

tapava el tema de la falsificació d’un 
quadre de Dalí penjat al Museu de 
Montserrat. Déla així:” L’historiador 
d ’art Ricard Mas Peinado, en la seva 
monografía Univers Dalí afirma que 
la natura morta “Pa i raím”(1926) és 
un fais Dalí, malgrat la signatura del 
pintor I la data del 1926 al marge 
esquerra de la tela. Una possible 
autoria del quadre, segone Mas, 
correspondria al pintor nascut a 
Cadaqués i vincuiat a Blanes, Ángel 
Pianelle (1901-1987), les semblances 
estllistiques de l ’obra realista del qual 
són evidente amb la polémica pega 
del Museu de Montserrat”.

El diari se’n va ocupar a l’ediciò 
segCient, la del dia 3, amb l’opiniò del 
director del Museu de Montserrat, el 
pare Josep de C. Laplana: ‘Aquest 
tipus d ’afirmacions sobre l ’autentici- 
tat 0 no d ’un quadre s ’han de fer des- 
prés d ’estudis sedosos, amb radio
grafíes, mirant el suport, velent la 
pega del darrere (...) les firmes falsee 
es noten, I per ml, no hl ha dubte d ’a- 
questa signatura”

-No hl ha cap polémica. El que mal 
no he fet en un llibre -afirma Mas- és 
avangar o aventurar temes no con
trastate. El quadre fais és un Pianelle i 
no un Dalí. Mira, tots els museus del 
món tenen obres falsee. El 1997 a 
Sabadell va quedar molt dar amb 
l ’exposicló “L ’art de falsificar”. És 
lógic que la gent s ’enfada quan els 
donen gat per liebre.(...) Diari de 
Sabadell (05.09.97) “Cara a Cara” a 
Ricard Mas per Victor Colomer; 
“Miquel Ángel va falsificar esculturas 
gregues. Picasso, quan es moria de 
gana a Barcelona, va falsificar Tou
louse Lautrec. I a Livorno uns estu
diante de Belles Arts van falsificar un 
Modigliani només per donarse a 
conéixer. Quan ja estaven exposais 
van dir la veritat. Tot alxó també té 
valor. (...) És voi denunciar la hipocre
sía del món de i ’art en qué la gent 
només es guia per la firma. Tots ple
gáis hauríem de ser més valente I 
comprar Tart que ens agradi inde- 
pendentment de l ’artista. I hauríem 
d ’atrevir-nos a dir que no ens agrada 
Picasso o Van Gogh. ^
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L’ATRACADOR VAN GOGH
Aprendre l ’ofici és, per exemple saberla diferència que hl ha entre un pln- 

zell I una brotxa... Dones que en el pinzell eis pèls están al final del pal I eis 
enganxa un ferro, montre que eis pèls de la brotxa están enganxats al voi
lant del pa l I no a dins. Aqüestes coses tan simples que ignoren molts III- 
cenciats en histôrla de l ’art, me les ensenyava en Santos Torroella. O bé 
quan fas la descripció de les dimensions d ’un quadre saber per on 
començar: ¿ait per ample o bé ample per ait?

( ...)

A l ’emissora Catalunya Cultura vaig iniclar-me amb comentarls sobre 
exposiclons, després a la seco lé de lllbres. Un estlu fins I tôt un concurs. 
Actualment col-laboro amb el JordI LIavIna parlant d ’art eis dllluns a dos 
quarts de nou, I dos cops per setmana participo de la tertùlla que condueix 
l ’Agusti Pons de 1 a 2 del migdla. La ràdio té quelcom d ’especlal, una certa 
màgia. És més natural que la televlslô, on tôt resulta més prefabricat.

( ...)

Estic molt content de l ’experlèncla anomenada “Quid pro quo” que es 
porté a terme a Manresa. Érem cinc persones que sense ser pintors toeà- 
vem altres àmbits de la creativitat. Cadascun s ’Inventava un artista, ens 
Inventàrem la seva vida I ens Inventàvem una obra d ’ell. Ens aplegàrem en 
Plàcid Garcia Planas, corresponsal de guerra; Sisa, cantan!; Vicenç Altalo,

Quim Monzó en tándem amb 
Claret Serrahima, dissenyador. Es 
tractava de l ’anomenat “burocra- 
tic-art”. En el meu cas consistía a 
dir-li a un dibuixant especialista 
dels Mossos d ’Esquadra que ha- 
via patit un atracament. L ’agent ja  
sabla que la cosa anava de treball 
artistic I jo  de mica en mica II anava 
donant les caractéristiques de les 
faccions del lladre pe r fer un retrat 
robot. Vaig triar Van Gogh I Marilyn 
Monroe... que II van sortir gairebé 
calcats! ^

X oo¿v
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Si horn proposa a aigú menjar flors, pot 
passar perfectament que el se’l mirin amb 
cara de pensar: ja no sap qué inventar, 
aquest... No obstant, consumir flors no és 
ni una cosa moderna, tan sois. L’Odissea ja 
ens dona noticia deis «lotófags», els men- 
jadors de la flor del lotus, que habitaven al 
sud de Tunis. Es veu que alguns amics 
d’Odisseu van arribar a Tilla que habitaven 
aquests lotófags I les van tastar. Però com 
que el lotus, casualment, era la flor de To- 
bllt, aquells pobres grecs es van oblidar de 
tornar I va resultar necessari Iligar-los, per 
fer-los tornar a ¡taca. Aixi, dones, ja ho 
saben: si envien els seus fills a fer un encà- 
rrec I tarden més del compte, vigilin que no 
trobin restes de flor de lotus en algún plat 
(que hauran oblidat de posar al rentaplats).

Els romans utilitzaven pétals de rosa per a 
fer el rosatvm, una maceració que tornava 
el vi blanc d’un color rolg robí, digne d’un vi 
de changa deis d’ara, I el perfumava amb 
l’aroma de la flor. Al Quadern de desembre 
del 2002, un servidor en va transcriure la 
recepta. Cal tenir present que no es pot fer 
amb roses de floristeria -que poden portar 
tota classe de vérins fitosanitaris-; cal usar 
roses de jardi conegut I ben obertes (és a 
dir, madures) de les quais es pugul saber 
perfectament Thistorlal “clinic”.

També hi ha el costum, en alguns llocs, de 
menjar-se les flors del carbassó: a Itàlla, on 
en diuen zuccini, a Méxic... Quan en Santi 
Santamaria tot just comengava a ser cone
gut, a un servidor i familia ens en va oferir, 
com una gourmandise entre plat I plat, unes 
d’enfarinades i fregides. Va dir que antiga- 
ment també se’n menjaven, aqui, hi va dir
ne el nom català. A un servidor II sap greu, 
però ni que el matin pot recordar el nom, 
ara. També es poden menjar algunes altres 
flors, passades per la paella amb una mica 
de sucre o barrejades en Tamanida.

Però habitualment mengem flors, potser 
sense ni adonar-nos-en. Remenant un 
calaix, he trobat un escrit en el quai, una 
estona en qué no devia tenir massa coses a

CUINA
Menjar flors
Joan-Antoni Ferran

fer, un servidor es va imaginar, a Testil del 
«Mecanoscrit del segon origen», de 
Pedrolo, que si uns habitants d’un altre pla
neta aterrats al nostre pais ens observes- 
sin, en veure que mengem carxofes, pot
ser transmetrien al seu planeta un Informe 
corn aquest:

«Informe per a la secclò de biologia alie
nígena. Com ja hem dit en altres transmis
sions -vegeu Informes anteriors- general- 
ment els terricoles esperen que Taparell 
reproductor dels vegetáis que exploten 
amb finalltats allmentàries, completin la 
formaclò dels gérmens de nous Individus. 
Pel que fa a aquesta conducta standard, i 
segons hem pogut saber, sembla que 
encoratjar-ne la Ingesta amb un sabor 
agradable, és una estratégla de les espé- 
cles végétais per a afavorir la colonltzaclò 
del territori. Però resulta una estratégia d’e- 
flcàcia limitada, pel que sembla; la majorla 
de terricoles viuen estampits en petitissi- 
mes porcions del territori, lluny d’espais 
cultivables, I dipositen els gérmens Inge- 
rits, després de deglutir-los, en uns recep
tacles sense terra (que serla el medi de 
cultiu més raonable, en aquest pianeta). 
S’hl esforcen, tirant-hi algua, però resulta 
Inútil, naturalment.

Hi ha més indicis, de Iluita contra la colo- 
nitzaclò del territori per part de les espé- 
cles vegetáis. Escampen substàncles tòxl- 
ques per impedir-ho. No disposem encara 
de dades per explicar aquest contradictor! 
comportament. Les contradiccions, però, 
no acaben aqui. Cultiven un vegetai, que 
anomenen “carxofera” I, en certs ambients 
restringits, que usen un argot propi “eynara 
scolymus”, de la qual se’n mengen Taparell 
reproductor, abans no maduri sexualment. 
És remarcable que només fan el mateix 
amb una altra planta, a la quai anomenen 
“taperera” (els de l’argot, “capparis spino
sa’), encara que el botò de la flor d’aques- 
ta darrera només el fan servir, saturat de 
sal i llargament sotmés a Tacciò del vina
gre, per guarnir alguns plats.

Ignorem, de moment, el motiu pel qual 
no consumeixen altres flors; no coneixem 
els sabors ni els nutrients de totes elles. Si 
més no, el seu consum serà poc habitual 
a les zones explorades I nosaltres no 
n’hem detectat cap altre cas. La impres- 
siò dels membres de Texpediciò és que 
resulta matemàticament poc sostenible 
que totes les altres flors, quan sòn imma
dures, tinguin un sabor poc grat o no tin- 
guin cap valor nutritiu per a ells. És dar 
que menjar aqüestes carxofes, els altera 
temporalment el sistema gustatiu i llavors 
no troben bo el liquid que anomenen vi. I 
que tant agrada a la majorla d’ells, per 
altra part. Potser és que la carxofa és Tù
nica fior en la qual aquest efecte secun
dan es manté dins els limits del que ells 
consideren tolerable.

A més de menjar-les tal com les cullen, 
tallant-ne les parts que no podrien rose
gar, i fent-ne lámines després, que condi
menten com altres vegetáis -vegeu infor
mes anteriors, també-, a vegades sotme- 
ten una estona les carxofes senceres ais 
efectes de les restes de petits incendis 
que les deixen parcialment carbonitza- 
des, després d’esclafar-les lleugerament i 
posar en el seu interior oli, una gota de 
vinagre, sal i pebre negre. Acte seguit, 
se’n mengen les parts toves i deixen les 
que no poden triturar amb el seu aparell 
rosegador. També hem pogut observar 
que les preparen com abans hem descrit 
per menjar-les una mica carbonitzades, 
però no les socarrimen sinó que les posen 
dins un moble. Després, el manipulen a fi 
d’incrementar-ne la temperatura interior; 
passada una estona, obren el receptacle i 
les consumeixen, a elevada temperatura. 
No sabem, encara, si altres subjectes no 
observats les mengen preparades en 
altres formes. Seguirem informant. Trans- 
meteu la nostra salutació a la resta de 
col-legues del departament.»

Qui no té res a fer, el gat pectina. 
Salutacions a tots vostés, també, ama
bles lectors. ^
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Mai no aniré o Tl Bulli ’

Jordi Serrano

Fa ja un cert temps, massa, que 
quan escoltes la radio surt el Fernán 
Adhà, mires la tele i surt el Fernán 
Adriá, llegeixes un diari i surt una 
entrevista amb Fernán Adriá, més un 
article del Fernán Adriá, més un 
comentan editorial sobre el Fernán 
Adriá. El Fernán Adriá surt fins a la 
sopa. Sóc deis que s’alegren quan 
un catalá es fa famés, ara bé, potser 
en fem un gran massa. No entenc 
que un individu que es dedica a fer 
feliços només ais rics se li doni tanta 
bola. Séc un antic i no estic disposât 
a treballar quinze dies per poder 
anar a sopar a “El Bulli”. Em sembla 
una exageració gastar-se tants 
diners, quasi em sembla una provo- 
cació indecent, pornográfica. Prefe- 
reixo treballar menys i sopar al 
“Café Royal”, a “La Mossegada” o a 
“Ca la Carme”

Us proposo un sopar a l’Adriá. De 
primer heu de trobar al Fernán, no us 
será difícil perqué está per tot, i l’in- 
viteu a prendre unes copes. Quan el 
tingueu ben cuit us l’emporteu a 
casa. En comptes de fer-lo dormir al 
Hit li dieu que és massa convencio
nal i el poseu a dormir al congela
dor. El deixeu allí. Al matí el trobareu 
ben congelât. L’agafeu i en feu dues 
parts, la de dalt i la de baix. Amb la 
de baix en farem la sopa. Ho talleu a 
daus i el reserveu. Feu un bon brou.

ConstruTu un castellet amb els daus i ho regueu amb el brou ben calent, a 
sobre hi poseu aquelles parts rodones que pengen. Del plat se’n diu Museu 
Dalí de Figueres. De segon agafeu el tros de dalt i el talleu ben fi Í en feu un 
carpaccio a l’Adrià, amb el que ha menjat aquest home a “El Bulli i amb l’a- 
dob del dia abans quedará molt gustos i no cal res més que uns flocs de par- 
mesá.

Proposo al Fernán que en comptes de fer un restaurant amb una sola taula, 
faci un restaurant soviétic, es podría dir “El Fregi”. Es tractaria d ’aconseguir 
dinar i sopar per sis euros, beguda, postres i café inclés. Aixé si no es pot fer 
una fruita amb patatas xips; ho vaig provar i encara tiñe una taca a la paret 
del menjador, és el Hoc on la sòcia la va tirar.

Proposo que tota la tecnologia, la cultura i experiéncia acumulada a “El Bulli” 
es posi al servei dels desgraciats que hem de dinar cada dia a Barcelona per 
menys de 8 euros i ens totem l’estómac a can pistraus. Menys parides i més 
demostracions pràctiques. En comptes de fer feligos als rics podría fer feligos 
als pobres i de passada crear un debat sobre el menù diari que millori la salut 
dels Catalans. A “El Fregi” no hi haurà cambrers -només els necessaris-, fun
cionaría com una caserna o casa de colònies on la gent es parará la taula. Un 
aparell com els de pesar fruita pot comunicar la comanda directament a la 
cuina. En aquest aparell s’hi haurà de posar un euro perqué funcioni. Els plats 
serán creacions de l’Adrià, amb components barats i es podrá escollir entre 
tres primers i tres segons plats. Aixé sí, cal assegurar-se que amb el que es 
menja hom pugui anar a treballar. A “El Bulli” aquest requisit no existeix per
qué els que hi van no treballen. És una característica típica i universal deis 
rics. Es pot afegir l’atractiu que aquelles empreses que facin bon preu puguin 
dir que son proveídors d ”’EI Fregi”. Al final i per tal de recuperar l’euro caldrá 
deixar la taula ben neta. Aixé es pot controlar amb una càmera web zenital. 
Aquest sistema soviétic permet reduir costos i només els plats els portaran 
cambrers.

Tal i com van les coses i abans de passar a la clandestinitat, deixeu-me cri
dar: visca els soviets! a

GALERIA D'ART

Pedregar, 10 
Teléfon 93 726 51 22 

08202 SABADELL

■fomseae
ARTICLES PELL I VIATGE
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’ESPECTACLES I CONCERTS
FEBRER - ABRIL 2004

^ V CERTAMEN DE CINEMA 
VÍDEO CIUTAT DE SABADELL
Sessions els dijous 5,12,19,26
de febrer i 4 de marg
27 de mar^, Iliurament de premis
Organització: Agrupacions 
Professionals 
Narcis Giralt (APNG)

^  TRES TRISTOS TRAUMES 
Al Gailiner
Divendres 6 de febrer

1} ROGER MAS. dp
Dissabte 7 de febrer

> ZONA ZERO
Rosa Novell I Xavi Mira
Dissabte 14 i diumenge 15 de febrer

)  TRANSILVÁNIA187 in memoria 
M arta Galán i Néstor Domenech
Dissabte 21 de febrer

JAÜME SISA. EnSISA't
Divendres 5 de marg

)  UNA NIT QUALSEVOL. Sui Generis
Divendres 12 de marg

D ADN 0 DNI. Las Malqueridas
Divendres 19 de marg

> LAS ROSAS DE PAPEL 
Pep Munné i Silvia Comes
Dissabte 20 i diumenge 21 de marg

)  4D OPTIC. De Javier Daulte
Divendres 2 d'abril

D DANI NELLO 
Estranyes sensations
Dissabte 3 d’abril

)  ALEJANDRO Y ANA 
Guillermo Toledo i 

< Alberto Sanjuan
Dissabte 17 i diumenge 18 d'abril

^  DONDE HABITO. Iliacan
, Dissabte 24 d'abril

PROGRAMACIO INFANTIL

) LA FLAUTA MÀGICA. La Tarasca
Diumenge 8 de febrer

)OPERACIÓ. A.V.I.
The Farres Brothers
Diumenge 15 de febrer

)TR ÍPLEX.Teatre Mobil
Diumenge 29 de febrer

)  WILLY. ClownxTeatre
Diumenge 7 de marg

) VISTO Y NO VISTO. Arcaladanza
Diumenge 14 de marg

) MAG MÀGIA. Enric Magoo
Diumenge 21 de marg

)QUO NO VADIS. La Pera Llimonera
Diumenge 4 d'abril

) ALÍCIA. Dreams Teatre
Diumenge 18 d’abril

)  I AQUEST CONTE S'HA ACABAT. 
Dreams Dansa
Diumenge 25 d'abril

Organització:
Rialles i Ajuntament de Sabadell

INFORMACIO

© i  fltencLó 
K  CLutadana

ServeL Internet 
uuu. oJsabadeLL.es

ServeL Personal

■jni ServeL TelefónLc
iill 010

Trucades des de fora de Sabadell 
o des de teléfon mobil 93 745 31 10

SABADELL ACCIO MUSICAL

CLANDESTINOS +
SEXTO SENTIDO + DHEM
Divendres 20 de febrer

^ ASPID + DR. P + THE MOON MEN
Divendres 26 de marg

II  PAPARAZZI + REI SOUL 
+ EL SOBRINO DEL DIABLO
Divendres 16 d'abril

Organització: Coordinadora 
de Grups de Música de Sabadell i 
Ajuntament de Sabadell 
Hi col-labora: Sala Seattle
Auditori de la Caixa 
de Sabadell
C. d'en Font, 1

DIMECRES MUSICALS

ASSUMPTA MATEU i 
FRANCISCO POYATO
Dimecres 18 de febrer

l) NESSI ENSEMBLE
Dimecres 24 de marg

^ JOSEP MARIA ALMIRÓN
Dimecres 14 d'abril

Organització: Joventuts Musicals 
de Sabadell i Ajuntament de Sabadell

Ajuntament 1^1 de Sabadell

T. M. La Farándula
C.d'AlfonsXIII.33

ORQUESTRA SIMFÔNICA 
DEL VALLÈS: CONCERT 6
Divendres 6 de febrer 
Organització: Orquestra Simfónica 
del Vallès i Ajuntament de Sabadellj

ÿ  NABUCCO. De Giuseppe Verdi
Dimecres 25, divendres 27 i 
diumenge 29 de febrer 
Organització: Amies de l'Opera 
de Sabadell

}  AIXÔ NO ÉS VIDA. T de Teatre
Dissabte 6 i diumenge 7 de marg

) HANSEL I GRETEL
Dissabte 13 de marg

^  ORQUESTRA SIMFÓNICA 
DEL VALLES: CONCERT 7
Divendres 19 de marg 
Organització: Orquestra Simfónica 
del Vallès i Ajuntament de Sabadell|

WIT. Rosa M. Sarda
Dimecres 31 de marg

^ ORQUESTRA SIMFÓNICA 
DEL VALLÈS: CONCERT 8
Divendres 2 d'abril 
Organització: Orquestra Simfónica 
del Vallès i Ajuntament de Sabadellj

^ MANON. De Jules Massenet
Dimecres 28 i divendres 30 d'abril i 
diumenge 2 de maig 
Organització: Amies de l'Opera 
de Sabadell

Centro Regional de Murcia
C. de Mauberme,18

VOCES FLAMENCAS

^PEPE MAZARRÓN I 
ANTONIO HEREDIA, cantaores 
JOSÉ GABRIEL CALDERÓN, 
guitarra
Divendres 20 de febrer

^LUCIANO CARMONA 
I CARMEN CORPAS, cantaores 
JOSÉ GABRIEL CALDERÓN, 
guitarra
Divendres 19 de marg

Organització: Centro Regional 
de Murcia i Ajuntament de Sabadelll

Amb el suport de:

Generalität de Catalunya 
Departament de Cultura

Diputado
Barcelona
Àrea de Cultura
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Potenciar la cultura és potenciar la crea-

tivltàt, la convivència, el progrés i tot allò

que enriqueix una societat moderna

I avangada.

Al Banc Sabadeli, la cultura ens mereix

el màxim interès.
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Fa un any dedicava aquest espai a la situació conflictiva que vivia el 
país, immers en discussions quotidianes en qualsevol ámbit, i el món en 
general, amb l’inici de la intervenció bóMica injustificada sobre l’Iraq. 
Fins i tot el Barga, per posar un repunt irónic, semblava que agonitzava... 
Tot això a les portes del nostre Sant Jordi...

Un any més tard sembla que les coses prenen altres camins, camins a 
nivell de política internacional més sensats i menys impérialistes que 
esperem que duguin a la recuperació de la dignitat del poblé iraquià, no 
die ja de l’afganès, i camins de diàieg a l’intehor, esgotada corn estava la 
via de la crispació constant i on la política, corn a forma de cultura cívica, 
havia perdut bona part dels seus trets identificadors del pacte, la nego- 
ciació i l’acceptaciô de la divergèneia ideològica.

Sant Jordi, la nostra gran festa, continua plena de les seves Hums i les 
seves ombres, on eis Ilibres més venuts no ho sén per la seva qualitat 
siné pel seu carácter mediàtic. No hi estic en contra, em sembla pobre si 
això significa que és l’ùnica oferta rendible i intéressant per a tothom... Si 
és aixi, pleguem i dediquem-nos al macramés o a la pesca salada.Però 
vai la pena continuar-ho intentant, des de la humilitat i el treball constant. 
Des de l’altruisme també si cal.

David Serrano

Els textos signais reflecteixen l’opinió 
personal dels autors respectius.
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_______________ LLETREG
Entrevista a Martí de Piquer i Morero

Josep Lluis Martin Berbois

El passai mes de gener, l’erudit medievalista Marti de Riquer ens rebla en el seu 
domicili. Aprofitant l’avinentesa del seu proper norantè aniversari, el proper mes 
de maig, I el recent Premi Bartomeu March a la critica literària pel Ilibre Para leer 
a Cervantes, no vam voler perdre l’ocasiô per a fer un repàs per la seva vida 
académica I, a la vegada, gaudir del seu magisteri.
Vostè de ben petit ve estar en contacte amb la cultura probablement degut al 

seu avi, Alexandre de Riquer?
La influèneia va èsser familiar, ja que al meu avi el recordo molt poc perqué jo 

tenia sis anys quan ell mori. Però a casa meva, per part de la meva mare. Maria 
Morera (neboda del pintor Jaume Morera I Galicia), sempre havien hagut llibres. 
A més, a l’hora de dinar, a taula sempre es parlava de coses literàries.

Però en quin moment vostè quedà encisat pel món de la literatura?
Això no és pot saber, jo sempre pensava que estudiés el que estudiés sempre 

seguiría llegint i estudiant, però no ho vaig pensar mai que farla literatura.
Durant el période universitari coincidí amb d’altres alumnes que després 

serien grans personalitats en els seus respectius camps, com per exemple 
Jaume Vicens Vives o Miquel Batllori.

A en Jaume Vicens Vives no el vaig tenir ni de company ni professor, perqué hi 
havia tan poca diferència d’edat, uns cinc anys, que ni ell va èsser professor meu 
ni jo vaig ser company seu. Però després quan vam coincidir de professors a la 
facultat vam tenir una extraordinària amistat. Molt sovint en Jaume Vicens venia al 
meu seminari a demanar-me algún Ilibre o preguntar-me alguna cosa, i quan jo 
ostava treballant I tenia algún problema històric anava al seu seminari, que osta
va molt a prop, I li preguntava. És a dir, hi havia una relaciò quasi diària.

El Pare Batllori en el llibre Records de quasi un segle esmenta: El doctor 
Rublo sentía com una mena de por I d ’admiració per en Riquer. Quan parlava 
d’eli delà: “L’admiro perqué s ’atreveix a tot”. Era tan agosarat en la recerca?

No sé per què ho diu això. En algunos ocasions delà coses molt esbojarrades, 
en algunos he tingut raò, d’altres no. Potser tenia poca mesura, m’estimava més 
ser audaç que timid.
Què recorda d’aquells anys de formació?
Les hores i hores de lectura a la Biblioteca de la Universität i sobretot a l’Ateneu, 

que aleshores no tancava mai. Recordo que a les deu de la nit els bibliotecaris et 
preguntaven si volies algún llibre i marxaven. També recordo haver estât tota la 
nit treballant i a les sis del mati veure corn arhbaven els periodistes que havien 
acabat la feina, i venien a fer la tertúlia. Alguna vegada havia arribat a entrar a les 
tres de la tarda i haver sortit a les sis del mati. Era molt agradable.

Als vint anys publica el seu primer llibre: L’humanisme català. Podem parlar d’un 
humanisme català?

Bé, van haver unes discussions amb la Lola Badia i el Pare Batllori. Jo sempre 
els contestava el mateix. Le sommi de Benat Metge està escrit a finals del segle

XIV, sinò el tinguéssim datat diríem 
que és de finals del segle XV. Bernat 
Metge, en llengua vulgar, es va 
avangar a les actituds modernes 
renaixentistes. Jo sempre he cregut 
que ha hagut un humanisme català.
Com aconseguí publicà de tant 

jove?
Era quan en Casacuberta m’enca- 

rregà als dinou anys l’ediciò critica 
d’Antoni Casals, I és dar, vam haver 
de treballar molt I anàvem junts a la 
Biblioteca de Catalunya a consultar 
els manuscrits. Jo anava fent aquest 
llibre (L’humanisme català), li vaig 
ensenyar i em va dir que me’l publica- 
va de seguida.
Abans ja ha esmentat que freqüen- 

tava llocs com l’Ateneu Barcelonés o 
la Biblioteca de Catalunya. Suposo 
que en els dos llocs deuria adquirir 
un gran nombre de coneixements.

A la Biblioteca de Catalunya feia una 
cosa que és molt convenient, anar-hi 
sense cap projecte. És a dir, no anar 
darrera d’un llibre sinò anar mirant lli
bres o coMeccions. Per exemple, arri
bar a una coMecció de pergamins 
grecs i veure qué saps sobre això, 
estar unes hores mirant-los i ja ho saps 
per tota la vida. Un s’ha de fer familiar 
amb coses que un dia o altre hi hauràs 
de recòrrer, però sense cap finalitat, 
això a mi em va donar molt bons résul
tats.
S’aprenia més a llocs corn la 

Biblioteca de Catalunya o a l’Ateneu 
que a la Universität, o era un altre 
tipus de coneixement?

Eren dues coses molt diferents, la 
biblioteca de la Universität era molt 
incòmode, de fet jo només hi he anat 
quan he hagut de consultar manus
crits que només estaven allà. En canvi.
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la Biblioteca de Catalunya tenia un tons extraordinari i l’Ateneu tenien l’avantatge 
de l’horari. De l’Ateneu també recordo que podies prendre’t un café i que et nete- 
gessin les sabates mentre llegies. L’únic que no podies fer, malgrat que fos agost, 
era portar americana.
Prácticament mai esmenta quelcom sobre el période de la guerra civil. Però 

m’ha d’explicar com l’inici del “Diseurs de la pau” de Demóstenes el va ajudar 
a creuar la frontera.

Fou una causalitat enorme. Jo vaig passar la frontera sense cap mena d’autorit- 
zació i sense diners, que era pitjor. La guàrdia mobil em va trobar i em va dir que 
m’havien d’aplicar una Ilei semblant a la de vagos y maleantes. LIavors un dels 
membres que formava la guàrdia mobil em preguntà quina era la meva professió 
I II vaig dir que era estudiant de clàssiques, eli em digué que també ho era i que 
estava fent una tesi sobre el “Diseurs de la pau de Demóstenes”. LIavors II vaig 
recitar un fragment (també ho fa en aquesta entrevista), aquell noi em va mirar i 
em va dir “vostè no té diners, però té que un ploma molt bonica", tot seguit me la 
va comprar I aixi vaig tenir diners perqué no m’apliquessin la Ilei. A continuació, 
va treure’s la ploma de la butxaca i em va dir que tenia “el gust de regalar una 
ploma al meu nou alumne I estudiant de Demóstenes”. Quina casualitat, no? 
Imagini’s que arribo a ser matemàtic.
A l’inici de la guerra, la Generalität creà un servai de salvament de bibliote- 

ques, arxius, i museus. Vostè hi va formar part. Quin era la seva comesa en 
aquest servai?

La primera finalitat meva va ser camuflar-me. Hi havia tres branques, museus 
(Foich i Torres), biblioteques (Jordi Rubió), arxius (Agusti Duran i Sanpere), jo 
estava en arxius. Es tractava de visitar aquelles cases que estaven ocupadas 
sobretot per la FAI I que en ocasione cremaven documentació, i anàvem a resca
tar-la. En algunas ocasions era un tracte molt difícil perqué de la documentació 
en feien pasta de paper, fins que el senyor Duran va tenir el gran encert de trobar 
un fons editorial de El hombre y la Tierra d’Elisée Reclus que era la biblia dels 
anarquistas. Aleshores, anàvem als anarquistas i els hi dèiem que els regalaríem 
un Reclus (quatre volums), i ens emportàvem un arxiu del segle XII. Hi havia 
moments de parili, el senyor Duran va estar arribat a estar amenaçat en alguna 
ocasió.

Tornem als seus estudis. Eis pri
mers pels quais es comença a inte
ressar són els autors clàssica valen
ciana, com per exemple la seva tesi 
doctoral “Tradiciones castellana de 
Ausias March” o les recerques refe
rents a Gilabert de Próxita, Jordi de 
Sant Jordi o Joanot Martorell. Què 
tenen els autors valenciana?

Si jo faig molta literatura personalista 
és perqué en el segle XV la literatura 
catalana té molta més força i entitat a 
Valéncia, i la literatura catalana neix 
com a molt al segle XV. Per cert, a mi 
em fa molta gràcia quan diuen el País 
Valencià i el Principat. Home! Si dius 
Principat digues Regne de Valéncia, 
jo sempre die Regne de Valéncia. 
Dones, el Regne de Valéncia té una 
cori més torta i una gran Prosperität 
econòmica i comercial amb Itàlia. Hi 
ha un projecte de literatura catalana a 
Valéncia.

Respecte a Jordi de Sant Jordi, és 
un personatge el qual ha estudiat 
durant varis anys ja que a l’any 1935 
publica “Jordi de Sant Jordi, 
Poesies” i a l’any 1984 publicava, 
juntament amb Lola Badia, “Les 
Poesies de Jordi de Sant Jordi, 
cavalier valencià del segle XV”. Què 
la fet dedicar-se tant de temps a 
aquesta personalitat?

Que és un bon poeta. És a dir, tingui 
en compte que als cançoners hi ha 
centenars i centenars de poetes al 
catorze, però abunda la mediocritat i 
quan arribes a Jordi de Sant Jordi 
veus que és una altra persona, veus 
que és un poeta de debô, igual que 
Ausiàs March.
Parlant d’Ausiàs March, que és una 

altra personalitat que ha estudiat a 
fons. Podriem esmentar que fou el 
millor poeta de la Mengua catalana?

Sí. És el millor en el missatge, el sen
tit, la passió, la gran força moral, però 
en la forma no tant, en la forma és una 
mica barroer. En els seus propis 
escrits ja reconeix que eschu sense 
art. Que un poeta que estudia les arts 
des de petit confessi que no té art, és 
molt interessant. Això mostra la gran 
personalitat d’aquest home.
També ha realitzat una extensa 

recerca vers la figura de Joanot
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Martorell. En una ocasió vostè esmentà que ‘fe/ Tirant lo 
Blanc és la millornovel la catalana de tots els temps”. Per 
qué?

Perqué ho és. Senzillament, digui’m vosté una altra que 
sigui millor que el Tirant lo Blanc, mentre no la trobem 
seguirà sent la millor.
S’ha comentat que podría haver-se escrit per més d’una 

persona, ja que hi ha alguns fragments que están redac- 
tats de manera diferent. Vostè ho creu?

Jo ara creo que no. Com pot èsser que en el pròleg d’un 
Ilibre digui que “jo, només jo i no un altre l’ha fet” i que des
prés, al final, hi hagi un colofó que digui que l’ha continuât 
un altre? És a dir, aquell que ha escrit un colofó ha llegit el 
pròleg. Jo creo que en Joan de Galba va èsser una mena 
de corrector d’estudi. El Tirant va sortir a la impremta, és el 
primer llibre que no tenim manuscrits, i en Galba el deuria 
revisar. Jo hi veig una unitat.
A l’any 1943 començà a donar classes de literatura 

medieval castellana, catalana i gallega, i en el 1944 
ingressà a la Reial Acadèmia de Bones LIetres. Què apor
taren aquests dos importants esdeveniments per a la 
seva carrera professional i personal?

També donava provençal. No ho sé, potser haver trobat la 
direcció del que seria la meva carrera.
Durant un semestre de 1960 donà classes al que llavors 

era el Princep Joan Carles. Quin record guarda de la seva 
estada amb Tactual monarca?

Molt agradable. Mai havia fet una classe amb un sol alum- 
ne. El que més va costar al començament és que ell inter- 
vingués, però vam aconseguir-ho entre tots dos. Aleshores 
vaig aconseguir que les classes no fossin una exposició, 
sinó una conversa sobre un tema déterminât. Recordo que 
era molt difícil d’acabar, jo sempre velia dir prou i eli sempre 
velia molt. Llavors vam fer un pacte, ell tenia un gos i vam 
acordar que quan fes una hora, aquest entraria i significaria 
que la classe havia finalitzat.
A Tany següent (1964) publicá una de les seves obres 

més reconegudes, els tres primers volums de la “História 
de la literatura catalana”. Uns volums que també tindran, 
més tard, com a coautors a Antoni Comas i a Joaquim 
Molas, que havien estât alumnes seus. Qué va suposar 
publicar aquests volums i, a la vegada, traballar amb ex- 
alumnes seus?

Ells ho van fer després i pel seu compte. Aquests volums 
són el résultat dels cursos, eren uns apunts que tenia per a 
poder donar classes. Quan vaig guanyar la plaça vaig 
començar, per les tardes, a complimentar-los i a redactar
los. Després els ho vaig comentar a I’editorial Ariel i els va 
entusiasmar, llavors ells el van enriquir amb molta iMustra- 
ció i van sortir aquests tres volums.
Deuria èsser força esgotador.
Era una època terrible de treball, perqué hi havia dies que 

corregia proves del primer, galerades del segon i redacta- 
va el tercer, simultàniament.

El 1965 aconseguí un dels seus somnis, entrar en la 
“Real Academia Española”. Quina sensació va tenir a Tès
ser reconegut per la seva feina?

Més que un somni, fou una sorpresa. Vaig conèixer perso
nes interesantissimes sobretot pel tracte epistolari que vaig 
tenir amb Ramón Menéndez Ridai i un intim amie meu, 
Dámaso Alonso.
Durant els anys següents els seus estudis no minven, 

però entre élis cal destacar Tobra “Los trovadores, histo
ria literaria y textos” del 1975.

Això té la mateixa linia que amb la literatura, és un curs que 
feia de literatura provençal. Abans hi havien moites dificul- 
tats bibliogràfiques pels alumnes i, jo tino una biblioteca bas- 
tant bona sobre literatura provençal clàssica, ara al fer les 
antologies pels alumnes els portaves a classe i era més fácil 
poder-les realitzar.
Als trobadors sempre se’ls ha relacionat amb Tamor vers 

a una dona, però em sembla haver llegit que també utilit- 
zaven la poesia per a d’altres aspectes com la politica.

És dar que sí!. La cançô és la part amorosa del trobadors, 
però el sirventès és la poesia personal directe sobre perso
nes i principis immédiats. Tingui en compte que els troba
dors estaven adscrits a un senyor déterminât que tenien 
una política. En aquest senyor li convenía, de tant en tant, 
assenyalar una determinada posició davant un fet o atacar 
un enemic. Els trobadors eren la premsa perqué anaven a 
tot arreu, no hi havia una altra manera, i moites vegades 
assenyalaven la posició d’aquests senyors, era com l’edito- 
rial d’un diari. Gràcies als trobadors coneixem molts fets 
històrics que desconeixeriem.
Discolpi la meva ignorància sobre aquest tema, però que 

se’n sap de les dones que feien de trobadors?
Es coneixen sis o set “trobairitz”, de les quais hi ha una molt 

bona, Beatriu de Dia, que escrivien poesies amoroses a Tes
ti! dels homes.

El 1979 publicà un llibre pel qual té un gran afecte: 
“Quinze generacions d’una familia catalana”. S’endugué 
moites sorpreses de la familia albora de preparar el llibre?

Ja anava préparât, hi havia coses queja les sabia, d’altres 
les desconeixia. Vaig tenir la sort de tenir un arxiu magnifie 
amb cartes personals. Un arxiu normal està estructurat per 
capitals matrimoniáis, contractes de conreu, possessions 
de finques, coses que reverteixen sobre la posició econó
mica d’aquella familia. Però la meva familia ho guardava tot, 
cartes familiars i coses curioses com bitllets de la rifa del 
segle XIX que ara no en queden. A més, des del meu rebe- 
savi tenien un costum molt bo, ja que quan enviaven una 
carta guardaven Tesborrany, d’aquesta manera tenien la 
carta que havien enviât ells i la resposta que rebien. Aixó 
em va permetre poder obtenir aquesta visió seguida d’a
questa familia catalana. Si tinguéssim cinc o sis Ilibres com 
aquest tindríem un coneixement de la vida íntima catalana 
perfecta.
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Podrem gaudir d’una continuació?
No, no. No tine cap mena d’interès. D’aquí dos-cents anys ja hi haurà aigú que 

ho farà.
En el capítol VI de la primera part del “Quixot” {un altre dels seus grans estu- 

dis) apareix aquest fragment: “Por tomar muchos juntos, se les cayó uno a los 
pies del barbero, que le tomó gana de ver de quién era, y  vio que decía: 
Historia del famoso caballero Tirante el Blanco. -¡Vélame Dios!- dijo el cura, 
dando una gran voz-, ¡Que aquí esté Tirante el Blanco! Dádmele acá, compa
dre; que hago cuenta que he aliado en él un tesoro de contento y una mina de 
pasatiempos”. Fins a quin punt “Tirant lo Blanc” va influenciara Cervantes?

L’influeix l’actitud irònica sobre els Ilibres de cavalleries, però el Tirant no és un 
Ilibre de cavalleries, és un Ilibre de plebers. En canvi l’Amadís de Gaula té lloan- 
ces, países exótics, dracs, i el Tirant lo Blanc no. I aixó és el que l’ha condicionat. 
Una mostra d’aquesta realitat és el que segueixen dient els mateixos personatges 
respecte el Tirant: “Aquí comen los caballeros, y duermen I mueren en sus 
camas(...)
Cervantes trigà deu anys en escriure la segona part del “Quixot”, i probable

ment pressionat perqué aparegué el “Quixot d’Avellaneda”. Quatre mesos des- 
prés de la publicació de la segona part moria Cervantes i, fins i tot, podríem 
haver-nos quedat sense segona part. Qué va fer que l’autor es demorés tant 
en la culminació de l’obra?

Si no hagués estât pel Quixot d’Avellaneda, no l’hagués escrit. Quan va sortir el 
“Quixot”, Cervantes que era un escriptor poc considérât, havia fet algunes comé
dies amb poc éxit, i de sobte va tenir un gran prestigi amb forces edicions i tra- 
duint-se en anglés. Llavors es va dedicar a publicar coses que havia escrit abans 
com las “Novelas ejemplares” i que ningú li havia publicat, i ara tothom li velia 
publicar. L’apariciò del “Quixot d’Avellaneda” obligó a Cervantes a realitzar la 
segona part.
En el seu últim Ilibre, “Para leerá Cervantes” {Prem\ Bartomeu March a la crí

tica literária), trobem un recull révisât i actualitzat d’aquells treballs més noto
ns sobre el “Quixot” que a dut a terme al llarg de la seva vida académica. Però 
com s’ha de llegir el “Quixot”, en quines condicions?

S’ha de llegir tenint en compte que Cervantes ens ho està explicant, perqué ell 
busca el contacte amb el lector. Em fa l’efecte que és una conversa on et va expli
cant la història somrient, de tant en tant et “dòna un cop de colze”, et “pica l’ullet”, 
etc. Ningú s’ha de preparar per llegir el “Quixot”.
En ocasions es realitzen obres monogràfiques, però manca l’estudi d’altres 

disciplines del mateix période i que poden èsser de gran vàlua per complemen
tar el tema tractat. Poden relacionar-se les diverses disciplines i, a la vegada, 
ajudar-se entre elles per a obtenir un major coneixement, corn per exemple la 
història, la història de l’art o la música? Potser aquesta última un xic oblidada?

És cert que s’oblida molt la música. Miri, jo de música no en pue fer perqué no 
en sé, jo procuro estudiar l’harmonia, la simbologia medieval, la qüestió heráldi
ca, aspectos de la guerra i de la vida social. He anat voltant el món medieval des 
de diferente llocs, perqué una vegada domines aqueste aspectos adquireixen 
l’esperit d’aquell moment.

En una de les darreres entrevistes 
que li han realitzat, vaig llegir que els 
Ilibres d’Aghata Christie i Conan 
Doyle l’havien ajudat pels seus tre
balls de recerca. En qué l’ha ajudat 
aquest tipus de literatura?

Dones sí! Perqué m’obliguen a la 
deducció i a l’exercici mental, des de 
trobar els indicis fins arribar al final. 
Durant la meva carrera he pogut d’es- 
brinar uns sèrie de misteris i he aplicat 
aquesta técnica i m’ha anat molt bé.
Per anar finalitzant, no fa gaire 

vosté esmentava que “ no he treba- 
llat mai, perqué m’ho he passat tant 
bé, i aixó no és traballar”. La veritat 
és que costa de pensar que no ha 
trebaliat mai veient l’extensa biblio
grafia que ha fet.

Traballar és picar pedra. No puc dir 
que he trebaliat perqué m’ho he pas
sat molt bé fent la meva feina. És un 
altre concepto de treballar.
En aquests moments està treba- 

llant en algún projecte?
No. Aviat faré noranta anys i només 

em dedico a fer el que el eos em de
mana, o sigui, llegir novel-íes.

FINQUES
GARNER
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Quaderns literoris: 

Un poisotge plural
Josep Maria RipoU

Deia Chesterton que al mon hi ha dues menes de persones: les que afirmen que 
hi ha dues menes de persones i les altres. Era una forma irònica de riure’s de les 
classificacions. Podriem dir que hi ha moites maneres de classificar les antolo- 
gies -que, alhora, també classifiquen-, però una de tantes seria la que diferen
ciarla entre una antologia merament cronològica i una d’estètica. La primera se 
centra en un période de temps concret - i potser també en un país o una llengua 
determinata- i no opta per un criteri estètic, sinò per un de merament cronològic. 
En canvi, la segona recorre els avatars d’una tendència, un motiu literari o una 
forma determinada al llarg del temps. Hi ha, és dar, les que combinen totes 
dues coses, corn ara aquella Poesia catalana d’avantguarda de Joaquim Molas 
que abastava una tendència determinada en una època i un país concrets. En 
tot cas, les antologies sòn sempre arbitràries, però també aclaridores des del 
moment que garbelien -de  vegades injustament- i estableixen nòmines d’autors 
a partir de les quais s’informa el públic, es creen estats d’opinió i es va escrivint, 
en definitiva, la história de la literatura.

Precisament, han aparegut fa poc dues antologies de poesia d’abast i d’inten- 
cions ben diferente i que conformen els dos pois abans esmentats. D’una 
banda. Por vivir aquí, a cura de Manuel Rico, és, si en citem el subtítol, una anto
logia de poetes catalans en castellò que abasta del 1980 al 2003; hi trobem.

dones, selecciónate uns quants poe
tes, residents a Catalunya i d’expres- 
sió castellana, que s’han donat a 
conéixer aquests últims vint anys. No 
és, per tant, una antologia establerta 
a partir de cap tendència poètica 
determinada, sinò d’un triple criteri 
lingüístic, geogràfic i cronològic. Ben 
al contrari. La crisi de la paraula de 
Joaquim Molas I Enric Bou opta per 
recòrrer una poètica ben concreta a 
través del temps. En aquest cas, el 
subtítol és Antologia de la poesia 
visual, perqué el Ilibre recull una 
mostra d’aquella poesia que fon la 
paraula amb la imatge, des de la tra- 
diciò clàssica fins a les avantguardes 
dels anys vint I trenta, passant pels 
experiments del barree. Aquí s’hi
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Textos “visuals” que no apareixen a l’antologia de Molas i Bou: dos 
emplaçaments de les tropes d ’un cos de batalla segons Maquiavel 
-a  L ’art de la guerra, 1546-, i “ Paix” de Maurice Roche (1974).
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recullen textos en múltiples llengües -grec, Nati, francés, alemany, italià, cas- 
tellà, català, portugués-, alguns traduits al català en l’apéndix final. A Molas i 
Bou els ha intéressât, dones, una poética ben concreta, que han recollit des 
dels orígens fins a les primeres décades del segle XX, per damunt de fronteres 
historiques i lingüistiques, ben al contrari del que passa a l’antologia de Manuel 
Rico.

Si ens les mirem totes dues amb una mica més de deteniment, podrem apre
ciar, però, com tenen en comú un tret que d’entrada pot semblar només propi 
de la de Rico: reclecticisme. És fácil adonar-se que Por vivir aquí presenta, en 
efecte, poetes de tendéncies prou diverses, perqué diverses són les tendéncies 
-poétiques, artistiques i de tota mena- que conviuen avui dia. Anem així de la 
ironia d’Alberto Tesán -per exemple, a “Fuera de juego”, un impagable poema 
sobre un jugador del Barga- fins al lirisme de Federico Gallego Ripoll, passant 
per l’heréncia avantguardista que recullen Jordi Royo o Eduardo Moga. Ens tro- 
bem també amb una certa poesia del silenci -amb José Carlos Cataño o Carlos 
Vitale- i amb una preséncia força abundant de l’anomenada poesia de l’expe- 
riéncia, en autore d’altra banda prou diferente entre ells -com José María Micó o 
Jordi Virallonga. Segone explica el mateix Rico en el préleg, el predomini d’a- 
questa última tendéncia en époques recents no ha impedit una bona relació 
entre els poetes aquí antologats, perqué a Catalunya no s’ha viscut una divisió 
per motius estétics com la que sí que hi va haver, en un moment donat, a la resta 
d’Espanya. En tot cas, la preponderancia d’aquesta poesia que parteix de l’ex- 
periéncia quotidiana - i que té models com els de Gil de Biedma o Gabriel 
Ferrater- potser ha influìt en el fet que les poétiques més inteMectualistes -corn 
les de Cataño o Vitale- no tinguin el radicalisme de, per exemple, els “novísimos” 
dels anys setanta, sinó que també parteixin, en part, de l’expehéncia viscuda.

Sembla que, en canvi, l’antologia de “poesia visual” de Molas i Bou hagi de ser 
molt més militant, pel fet de defensar una tendéncia que s’assimila a les avant- 
guardes de principis del segle XX. I, precisament, el que acaba passant, en 
bona part, és que es dilueix una mica aquesta idea -de manera potser no vol- 
guda pels autors- des del moment que s’hi inclouen textos del segle III aC., del 
segle X o, sobretot, del segle XVII. És a dir: es relativitza una mica la idea de 
novetat inherent a la poesia en qué “es combinen de manera intencionada mots 
per formar un dibuix”, per dir-ho amb la discutible definido que dona Enrió Bou 
del terme “poesia visual” -discutible perqué no és aquest el concepte que, per 
exemple, en tenia Joan Brossa, un deis seus représentants més emblemátics. 
Alié que, de fet, han recollit Molas i Bou no és tant poesia visual en sentit esthe
te com caMigrames i paraules en Ilibertat, amb nombrosos precedents histories. 
Val a dir que la sorpresa la donen, més que no pas Apollinaire, Marinetti, 
Huidobro o Salvat-Papasseit -de qui ja tothom coneix els poemes d’avantguar- 
da-, autors tan poc avantguardistes com Teòcrit, Simmies de Rodes, Rabelais o 
Marivaux, entre molts d’altres -alguns anénims- anteriors al segle XX. Per aixé 
l’antologia acaba resultant més ecléctica del que sembla d’entrada. Els anté- 
legs precisen, però, que la intenciò poética no és pas la mateixa en tots els 
casos: si les avantguardes - i, dones, els caMigrames- pretenen obrir una mira
da nova sobre el mòn, abans d’Apollinaire els textos que componien una imat- 
ge es limitaven a reproduir l’objecte de qué parlaven. En paraules d’Enric Bou,

la poesia que ell en diu visual será 
“referenda! -directa i denotativa- en 
l’antiguitat clàssica; i totalment ambi
gua -jugant a fons la carta de la con- 
notadó- en el cas de les avantguar
des”. Abans d’afirmar, dones, que ja 
tot està inventât des de sempre 
-argument habituai contra els intents 
d’innovaciò-, cal tenir en compte la 
intenciò que hi ha al darrera en cada 
cas.

Meus aquí, dones, dues antologies 
que semblen ben diferente, però que 
potser no ho sòn tant corn aixô. Si 
Manuel Rico se cenyeix a un pais, una 
llengua i un moment concrets, però no 
pas a una tendéncia. Molas i Bou 
opten per l’opciò contrària. En el fons, 
tant un Ilibre com I’altre mostren I’e- 
decticisme de la nostra época: Por 
vivir aquí o'és el reflex directe, i La crisi 
de la paraula l’indirecte. A la práctica, 
tots dos recullen poétiques diverses, 
perqué, encara que el segon sembli 
centrar-se en una de sola, ens mostra, 
de fet, una certa constant de la poesia 
al llarg del temps. Mentre Rico parla 
d’”una propuesta de lectura (...) de 
distintos registros líricos en un paisaje 
plural”. Molas i Bou pretenen “seguir 
l’evolució cronològica de les formes 
principals [de la poesia visual] i, a la 
vegada, establir un repertori raonat de 
les diverses possibilitats de combinar 
els materials lingüístics o plástics 
posats en joc”, amb la finalitat “d’orga- 
nitzar per a la poesia visual un equiva
lent de les preceptives poétiques tra- 
dicionals”. De la proposta de lectura a 
la preceptiva, del paisatge plural de 
registres al repertori raonat de possibi
litats, de recollir a organitzar, tenim 
dues maneres de mostrar unes poéti
ques, uns poemes i uns autors con
crets. Només hi ha, però, una manera 
de conéixer la poesia, i és llegir-la. 
Tant un Ilibre com l’altre, cadascun a la 
seva manera, ens hi ajuden.

GäBARRÖj T O T  E N  M A R C S

MARC
Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
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Por vivir aquí. Antología de poetas 
catalanes en castellano (1980-2003). 
Edició de Manuel Rico. Bartieby edi
tores, Madrid, 2003.

Joaquim Molas i Enrió Bou, La crisi 
de la paraula. Antologia de la poesia 
visual. Edicions 62, Barcelona, 2003.
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E l 19 de març, a l’Auditori de l’Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell, es va fer la presentacié del velum número 36 de la 
Biblioteca Quadern. Es tracta del recull de poemes de Lluis 
Subirana titulat Sense treva. En primer Hoc va intervenir 
Manuel Costa, editor de la Biblioteca Quadern, que entre 
altres coses va dir:

“Conec Lluis Subirana des de fa molts anys. He seguit la 
seva trajectôria que, a vegades s’ha creuat amb la meva, en 
eis quefers culturáis de Sabadell. Per aixô pue afirmar la seva 
doble condició de treballador incansable i de divulgador de 
la cultura, molt especialment de la que s’anomena “popular”.
Popular no vol dir, de cap de les maneres, rebaixada o d’o- 
casió, corn a vegades alguns elitistes ens han volgut fer creu- 
re. Ni que ocupi un Hoc subaltern en un suposat arbre jeràr- 
quic de la cultura. Pel contrari, la cultura popular és transver
sal, travessa eIs distints estaments socials i es constitueix en 
punt de referèneia i de vertebració de les diverses comuni- 
tats. Dones bé, a l’estudi d’aquestes qüestions, i al mon de la 
sardana molt especialment, s’ha dedicat Lluis Subirana. La 
seva obra en aquest camp és extensa i notable. És autor o 
coautor d’una dotzena de publicacions i divulgador i comen
tarista d’aquests ternes. D’altra banda, el seu activisme cultu
ral l’ha portât ha participar o a col-laborar en moites entitats”.

Per la seva part el poeta Josep Gerona, autor del prôleg i de 
la selecció dels poemes melosos al Hibre, va comentar l’estil 
poètic emprat per l’autor:

“L’opcié d’estil que ha fet Lluis Subirana es correspon de manera coherent 
amb la propia intenció de publicar-los. M’expHco. L’autor és conegut i recone- 
gut a la seva ciutat i arreu de Catalunya corn a estudiés de la cultura popular i 
com a especialista de la historia de la sardana. L’altra cara d’aquesta moneda 
és l’inevitable encasellament pùblic que un tal reconeixement comporta. L’autor, 
la persona, es troba aixi excessivament etiquetada i reduïda a la unidimensio- 
nalitat. El valor de la iniciativa d’en Lluis Subirana, en publicar aquest Hibre, rau 
primer de tôt en el repte de voler trencar amb aquesta unidimensionalitat impo
sada, per recuperar i assumir la complexitat que és propia de tota existéneia 
humana. És corn si ens digués: ara aqui em podreu tenir sencer, em podreu 
conéixer de debô, perqué us presento, dépurât en eis poemes, el testimoni del 
que ha estât i és la meva vida, completa, tal com jo la sentó. Sempre he cregut 
que aquests esforços de despullament i d’exposició són indestriables de la 
poesía”.

Seguidament, el prop! autor va recitar alguns deis poemes inclosos al Hibre, 
intercalate amb il-lustracions musicals a cárrec de Jordi Figaró a la tenora i Jordi 
Vilaprinyó al piano. Van interpretar fragments d’obres de Conrad Seto, Pep 
Ventura, Joan Elias, Max Havart, Joan Josep Blay, Mercé Torrents, Narcis Costa,

Manuel Oltra, Jordi Vilaprinyó, Fre
deric Mompou i Joan Manén.

El públic que omplia l’auditoh va 
quedar gratament impressionat pels 
continguts Hteraris i musicals de la 
presentació.

RESTAURANT
cuina de mercat

Pintor Borrassá, 43-47 • 08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91
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Finalment hem tingut accès i podem fer referència a una obra editada per 
Llibres de l’index i publicada el gener de 2003. Es tracta de L’esguard d'Orfeu 
del sabadellenc Josep-Lluis González, llicenciat el Filologia anglesa a la 
Universität de Barcelona, doctor per la Universität d’Oxford i que dirigeix el 
Departament d’Hispàniques d’Eaton College, on Impartelx classes de llengua i 
literatura castellanas i promou el oonelxement de la eultura catalana a travé de 
l’Anglo-Catalan society. Aquesta obra va guanyar el I Premi de NoveNa Hlstôrlea 
I fa referència a Rafel d’Amat i de Cortada, barò de Maldà., que enoeta les seves 
memòries per tal de combatre la solitud del seu casal al carrer del Pi de 
Barcelona. De mica en mica s’adona que tot allò que l’envolta està comdemnat 
a morir: els valors aristocràtics, la llengua dels seus avantpassats I l’antiga i glo
riosa nació catalanesca.

Nuri Alás va nèixer a Sabadell però resideix a Berga des dels 14 anys. La seva 
afieló a la literatura va començar de jovenete però fins l’any 2001 no va poder 
publicar la seva primera novella Mon de silencis. Dona compromesa amb la 
socletat, afeotada de fibromlàlgia I fatiga crònica que li va ser diagnosticada 
quan esteva escrivint aquesta segone novel-la L’herba sota els peus (Abadia 
Editors, desembre 2003) que, precisament, tè com a protagonista la Marta, una 
adolescent diagnosticada de leucémie. Aquesta circumstáncia, la Iluita per 
sobreposar-se a la malaltia, és tractada en el próleg per Manuela de Madre, un 
personatge públic que s’ha distinglt precisament per donar a conèixer aquesta, 
fins fa poc, gairebé Ignorada malaltia.

Anna Cabeza és Ilicenciada en ciéncies de la Informació i són conegudes les 
seves col-laboracions a diversos mitjans de comunicació de premsa i ràdio. 
Guanyadora de diversos premis literaris ha vist reconegut el seu bon treball amb 
la publicacló d’aquest Ilibre destinât al públic juvenil a partir deis 12 anys. Entre 
bastidors (Editorial Cru'flla, desembre 2003) explica la história de la Joana, una 
nena de tretze anys que no accepta que el pare i la mare, que tenen professions 
relaoionades amb el món de l’espectacle, passin temporadas fora de casa per 
culpa de la feina. A poc a poc, però, les coses aniran canviant.

L’arribada a la maduresa deis filis del baby boom deis anys seixanta, la gene- 
raoió formada pels que van tenir una setmana de vacances d’escola amb motiu 
de la mort de Franco, significa el relleu, cronológicament Inevitable, d’aquells que 
han estât els actors principals de la nostra societat durant els darrers vint-l-cinc 
anys. Aquest és el tema que Antoni Brey analitza a La generació froda (Editorial 
Montflorit, 2003) I àmpliament comentat en el número anterior de Quadern (núm. 
144, febrer2004).

Joaquim Amat-Piniella és un dels millers escriptors europeos de la literatura 
dels oamps nazis. La seva gran novel-la sobre la condiclô humana, K.L. Reich 
(1946), esdevé una mesurada I profunda reflexió sobre l’abast de la tragèdia que 
va ser l’Holocaust, també per ais republloans. David Serrano, filóleg, historiador i 
director de la revista Quadern, amb L’hora blanca. L’holocaust i Joaquim Amat- 
Piniella (Biblioteca Quadern, núm. 36, març 2004) ens ofereix un detaliat estudi 
de les dramátiques experiéncies personals de l’intel-lectual manresá. Aquest tre-
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ball, fruit d’anys d’esforç I recerca, ha estât guardonat amb el Premi d’Assaig Antoni 
Esteve (Òmnium Cultural) I el Premi Recerca Institució de les LIetres Catalanes.

També de David Serrano és el testimoni punyent expressat a Españoles en los cam
pos nazis. Hablan los supervivientes (Littera Books,S.L. 2003). La importáncia d’a- 
quest treball i el reconeixement al seu autor l’avalen les paraules d’Eduardo Maro 
Tecglen, autor del próleg: “En este libro y en otros de David Serrano se comprenden 
muchas cosas que estuvieron y que están amañadas por los enemigos o los historia
dores de vista daltónica. Su tesis doctoral fue sobre “La literatura concentracionaria 
europea": y ahora es director del Centro de Investigción de la Literatura Europea 
Concentracionaria (CILEC). Esta especialización es vocacional al mismo tiempo que 
académica: es emotiva, valiente, decidida, y también aciaratoia”.

Sota el títol per un carni de veus cremades Papers de Versália ha publicat una nova 
plaquette (Hivern 2004) amb dibuixos de Francese Bordas. Es tracta d’un interessant 
recull dedicat a les traduccions, versions i recreacions de poesia, amb un criteri tan 
ampli i ecléctic com li és habitual. En tots els casos han indos un text en la seva llen- 
gua originària i la tradúcelo més o menys literal; en gairebé tots, a més, hi ha afegit 
una recreació. Quan el grup promotor d’aquestes edicions poétiques va començar a 
projectar aquest número van pensar en la col-laboració, que en aquest cas els sem- 
blava indefugible, de Jordi Doménech, traductor de tants poetes Italians i gallees i 
que es va mostrar disposât a participar-hi. La seva mort inesperada justifica una dedi
catória que voldrien que fos albora homenatge i reivindicació.

La gent que d’alguna manera són referents, a Catalunya, en els diferents camps, té 
un lema personal? Una frase que record! o bé repeteixi sovint? Un conseil, una citació 
que en moments de crisi o davant d’una cruílla, li vingui clarament al cap i li serveixi 
d’orientació? O, simplement, una frase que, pel motiu que sigui, II agradi especial- 
ment; que consideri la “seva” frase? Aqüestes són les preguntes que es feia l’Anna 
Maria Fité i que, després d’un pacient i laboriós treball, ha pogut donar resposta amb 
la publicació de Vivimi Lemes que mouen el món (Pórtic, març 2004) que aplega les 
motivacions i divises que presideixen la vida de 160 personatges catalans molt cone- 
guts en els seus àmbits respectius, entre élis, una dotzena de sabadellencs: Jordi 
Boixaderas, Miquel Caiçada, Antoni Calmases, Dunquende, Feliu Formosa, Mima 
Lacambra, Genoveva Masip, Sergi Mateu, David Meca, Albert Pia, Tomás Pladevall I 
LIuis Subirana.

El periodista Josep Gamell, director de La Gasata de Sabadell, coMaborador també 
de la Cadena COPE, ha presentat el tercer volum de la série Casa meva és casa vos
tra (Vallesana de Publicacions 2004), 41 entrevistes realitzades a personatges de la 
nostra ciutat durant l’any 2003. Es tracta, com en els dos volums anteriors correspo- 
nents a les entrevistes deis anys 2001 i 2002, (veure Quadern núm. 140) d’una ámplia 
representació del teixit social, económic, cultural i politic de Sabadell, que van obrir 
les portes de casa seva al periodista perqué aquest, bon coneixedor deis entrevistats 
i del seu entorn, amb tacte i habilitât ens mostrés els trets més característics d’aquest 
conjunt de ciutadans i ciutadanes que, des del seu ámbit respectiu, ajuden a fer ciu
tat. Com que Gamell continua amb aquesta tasca és d’esperar, i de desitjar, que l’any 
vinent editi el quart volum amb les entrevistes efectuades aquest any 2004.

Amb una acurada edició de Meteora (març 2004), el Ilicenciat en Belles Arts, espe- 
cialitat pintura, i doctor en Belles Arts per la Universität de Barcelona, Eusebi Vila 
Delciós, ha escrit un molt documentât i interessant estudi sobre la trajectória artística 
del seu avi. A Antoni Vila Arrufa!. Una vida al serve! de l ’art, l’autor ens acosta a la per- 
sonalitat biogràfica de Vila Arrufat, des deis seus antecedents artístics i l’esperit tren- 
cador de la seva joventut fins al seu amor intens per la familia, pels valors humans 
altruistes i per la beilesa representada a través de l’art, elements que culminen en el 
seu mestratge envers les generacions posteriors. El Ilibre recorre complètement l’obra 
de Vila Arrufat, examinant-ne la pintura mural, els retaules, la pintura de cavallet, el 
dibuix, el gravat i les arts aplicadas, i també es fa ressó de la crítica que, al llarg deis 
anys, ha opinât sobre l’obra d’Antoni Vila Arrufat. ^
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CREACI Ó
Poesia
Montserrat MiUan i Massana

MARE
Mare, morirás dempeus!
“con las botas puestas”,
“al peu del cañó”.
No voldria ser bél.lica, 
no m’inspires imatges bél.ligues.
No soc gaire bél.lica, i tu encara menys!
De bél.lica no n’ets,
gens!

I coherent, i plantada, i arralada, 
i flexible, a pesar teu i a favor teu.

Ciutadana del teu barri, 
del teu gran poblé, gran ciutat, 
del mon. Encara més del mon.

I em surten imatges guerreras... 
M’inspires imatges guerreras.

És que ets una guerrera mare.
Has combatut tota la teva vida!
Des del teu primer moment, 
primer record.
Contra la injusticia , 
contra “ l’establishment”...
...metáfora de llargs de faldillas!

No és veritat,
sense voler-ho, menteixo.
La teva Iluita no és “contra” 
és a favor.
Sempre has Iluitat a favor.
A favor de l’amor, 
de la sinceritat, 
donant-te quasi a vessar...
A favor deis teus i sobre tot pels teus, 
i molt per les arreis, 
i molt per les branques, 
i molt per les fullas... 
i molt pel teu entorn.
I molt per... com ho diria?
Saps com la pedra que es llença 
a l’aigua?
Va fent cercles, 
cercles que creixen, 
ones en expansié.
I fins allé tu arribes 
en cercles.

Porta, forta corn un roure. 
i tendra.
Tendra corn un branquillonet 
de canya americana.
Forta, forta, quasi dura.l tendra, tendra quasi partint-te. 
Trocenjant-te.
En trocets, en miquetes, 
per arribar a tot, 
per arribar a tothom.

Has fet del dia, el teu espai d’accié, 
d’amor.
I de la nit, el teu espai de reflexiô, 
de por.

En prosa has tornat la poesia, 
i la poesia en prosa.
I el blanc en negre, 
i el negre en blanc.
I encara el negre en més negre, 
i el blanc en més blanc.

I l’esperança, 
i l’amor,
en un petit racé d ’una habitació, 
d’un mon que fins i tot, 
quasi, has tornat acollidor.

Frankfurt, 17.11.03
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Les ruines del món grec ens ensenyen de quina manera, 
al món modern, la vida se’ns podría fer suportadle.
Fierre Louys

La cortesana Chrysís, que s’estava a 
Balmes-Diputació, no havia sabut mai 
res de Trifé. La seva cosina Sírinx, que 
havia vingut de Les Fonts a Alexandria 
quan era encara una jove nimfa, sí que 
l’havia conegut i era ella qui li’n havia 
parlât per primera vegada. Ara la Sírinx 
s’estava a la Comarcal 155 i gairebé 
mai no es velen, però aquesta seria una 
altra història...

La veu que a les nits ressona dins 
del cap dels que somnien en ser una 
estrella i reciten poemes davant d’una 
paret, li havia dit a la Chrysís: “aquesta 
nít no farás ni un ral, torna-te’n a casa i 
posa el contestador, que potser aigú 
haurá trucat”.

La Chrysís i una altra companya s’a- 
nunciaven ais diarís amb el nom d”’EI 
Mur Cerámic” í oferíen servéis diversos 
a gust del client. Com que plovia, la 
Seso tampoc s’havia quedat al moli i es 
van trobar les dues al replà de l’escala, 
espolsant-se l’aigua bruta dels cabells 
per no tacar la moqueta del pis. La 
Seso s’estimava molt la Chrysís i l’havia 
hagut de defensar molt sovint davant 
les altres treballadores del molí.

A la cinta van trobar el missatge d’un 
mercader de Kabas que havia vingut a 
la ciutat per vendre gra i no volia tornar- 
se’n al seu poblé a l’endemá sense 
poder explicar a la dona i a les tres filies 
que havia vist alguns personatges illus
tres “i, si pogués ser, haver-los tocat.”

El de Kabas les esperava al “Pisco
labis” des de feia una bona estona i 
quan les noies van arribar, l’home ja era 
a punt de marxar. Era gros, pelut, bar- 
botejava, però encara guardava aque

lla color vermella de la gent del camp 
que la Seso recordava de la seva infan
tesa. Van cobrar per endavant i penja- 
des cada una d’un brag, van enfilar 
Rambla d’Egipte avail.

- Coneixeu homes famosos?
- Alguns, feren elles rient.
- Bé, dones, assenyaleu-me’ls si pas- 

sen per aquí. Estic segur que m’he 
creuat pels carrers amb els funcionaris 
més influents i el que em desespera és 
no conéixer-los.

- Quedarás satisfet, digué la Seso.
- Aquell és Vicentius!, va dir impacient 

la Chrysís.
- Qui és Vicentius?
- És un sofista grimpaire.
- 1 qué ensenya?
- Que cal parlar sense que t’enten- 

guin.
- Per Zeus, aquesta és una doctrina 

que no demana gran enginy. No m’a- 
grada aquest tipus.

-Aquell, aquell!...Zelipus!
- Qui és?
- Un poca-solta.
- 1 per qué me’l crides?
- Alguns el consideren eminent.
- 1 qué diu?
- Ho diu tot amb un somrís. Aixd fa 

que li escoltin els errors com a volunta- 
ris i les trivialitats com agudeses. En 
treu molt de profit, perqué a la gent li 
agrada que l’enganyin.

(En aquells moments, uns moviments 
a la multitud, i un cor de veus, totes

adamant el mateix nom: Deme- 
tri...Demetri...)

- Per allá va Demetri, i tu que volies 
veure homes célebres!

- Demetri? L’amant de la Reina? És 
possible?

- Sí, estás de sort.
- Mai no surt. Des que sóc a 

Alexandria és la primera vegada 
que el veig pel Moll de la Fusta.

- Qn és?
- És aquell que s’inclina per veure el 

port.
- N’hi ha dos que s’inclinen.
- El que va de blau.
- No el veig bé. Está d’esquena.

- Marxem, dones. Pots dir que l’has 
vist.

- M’alegro d’haver vingut. Diré a tot- 
hom que l’he vist. Segons sembla no hi 
ha cap dona que se li hagi resistit. Ha 
tingut moites aventures, no és cert? 
Corn és que la Reina l’aguanta?

- Perqué no el vol perdre. Té por que 
se’n torni a Rodas amb el seu mestre.

No només el sol s’havia post feia 
temps, siné que els Hums dels veils 
“baretos” i els dels “xiringuitos” de nou 
disseny, s’anaven extingint d’un a un, i 
els que quedaven encara encesos 
semblaven aciucar-se per entre la boira 
corn els ulls de la Seso sota el pes de 
les pestanyes postisses. Les noies van 
deixar l’home a la porta del seu hotel i 
van pujar caminant poc a poc fins al 
barri on tenien el pis. Es gitaren tot 
seguit. Aquella nit la Chrysís va somniar 
amb Trifé, la de les parpelles transpa
rents.
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CARTCS A UN POETA
Capitol IV
Maite Soler

Remitent: Josep Sánchez Herren 
C/. Bonavista, 204 
Sabadell (Barcelona)

Francisco Solé 
Unamuno, 1431 

1879 Quilmes O. 
Buenos Aires (Argentina)

1 abril 2004

Benvolgut Francisco:
Em preguntes que fem després del 11 M. Amb franquesa, 

ens ha tocat viure els moments més angoixosos de la nostra 
època. Molts de nosaltres hem passât la nit en vetlla, inquiets, 
empesos per pensaments lúgubres, tristes, barrejats amb la 
rábia oontinguda que produeix la impoténcia del no poder fer- 
hi res.

Tots som victimes d’un atac irracional, inútil, egoista, provo
cador de inoertesa. Tots ens sentim desvalguts, tots ens sen- 
tim solidaris. Però també és cert, que jo mai m’hauria atrevit a 
concebre la idea que una acoió d’aquesta magnitud pogués 
oabre dins la ment d’uns desaprensius dotats de tanta voca- 
ció de fer mal. Sí, aquí es mata, i no podem fer distincions a 
l’hora de nomenar un botxí. Queda en evidenoia que la ética 
no existeix i el punt d’honor tampoc, quan aigú decideix aca
bar amb la vida d’altri.

En un primer moment es va dir que eren els de E.T.A. els qui 
havien assassinat tants innocents; més tard, fins hi tot van 
haver-hi veus que exculpaven la banda assassina dient que 
no podia èsser, que els de la E.T.A. no eren tant dolents. Que 
no eren qué? Rábia continguda amie meu, rábia, fástic, incer- 
tesa. Quin futur deixo jo ais meus filis?

No hi busquis atenuants a aquesta barbàrie, perqué a la que 
esbrinis una mica et trobarás amb una colla d’assassins que 
maten amb un paquet bomba, una motxilla bomba, un cotxe 
bomba, un ganivet de cuina, amb un fuseli... maten per qual- 
sevol fútil motiu. Segons qui, hom no llegeix ni estudia, el que 
fa és convertir-se en un fanátic disfressat de creient per veure 
si així arriba a assolir el paradis al més enllá. Per Alá confonen 
Deu amb odi.

I tots diem que oreiem en la bondat i el respecte. El cel ens 
está esperant - si és que n’hi ha -, dones bé, potser trobem un

Hoc en el seu hemicicle, total, fingir no costa res, i si més 
no, no es perd res en el teatre de la vida, un cop morts 
ningú parlará de nosaltres.

No hi ha bésties a la terra que siguin tan bésties com la 
raga humana. Perqué ho destrossem tot, ho podrim tot, ho 
contaminem tot, i tot allò que no podem emportar-nos, ho 
destruì'm, i Deu tant tranquil. Es Ell qui va dir: Creixeu i mul- 
tipliqueu-vos. I així ens va maleir, generaciò rera genera- 
ciò, per mitjà d’aquells que no tenen entranyes, que viuen 
entre els vius sense ánima; que anihilen a aquells inno
cents que troben pel carrer sense aturar-se a pensar que 
també sòn com ells, persones.

Ens han ben fotut, els morts arriben a 200, els hospitals 
están plens; Madrid és un oementiri, no es dona l’abast. 
Tothom dona sang, la gent ajuda com pot. Més tard aques
ta mateixa gent deixará el seu ciri encés a l’estació 
d’Atocha.

La pudor de mort es barreja amb Talé d’impoténcia del 
que socorre i no pot fer-hi més.

I és que Deu quan va concebre l’home - si és que d’aixó 
se’n pot dir home que tufeja pels quatre costats i és mal 
intencionat pels vuit - en que es deuria fixar? Quin model i 
semblanga va fer servir Deu?

Equatorians, ucrainesos, polacs, àrabs, de totes les 
raoes i creences. Quants savis? Quants honestos? Bons i 
miserables? Per a tots ells i per nosaltres amen

Tothom respon l’endemá sortint al carrer amb manifesta- 
cions multitudináries. Per a tots ells i per nosaltres amen.

Dissabte al vespre toca remoure a consciéncia deis qui 
manen, com en els veils temps. La resposta a l’actuaoiò 
del govern en tota la crisi, és la de la gent al carrer, gent 
vinguda d’arreu, organitzada civicament, mai no s’havia 
vist una cosa així. Alguns tenen por a la révolta, corn la 
“Révolta del Pa”, “ El Corpus de Sang” i tantes d’altres, 
però res de res, ningú no provoca ningú, potser massa 
farts de violència.

De sobte, a casa, comengo a sentir una remor que em 
resulta familiar, però que alhora em produeix una angoixa 
terrible, em venen al cap moments viscuts a Buenos Aires, 
el meu pensament es dispersa i ja no sap on va, com pot 
èsser que una cosa així torni a succeir? La “Cacerolada”, 
récordes amie Francisco? Tots petits i grans sortiem al
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carrer per abordar la incomprensió 
del nostre govern; colla de cretins! 
Que no saben esooltar, que vàrem 
matar la gallina dels ous d’or 
Argentina, Venezuela... El petroli, les 
vaques, el biat, tots a la puta misèria 
de l’especulació, pa per avui fam per 
demà. La gent d’allà ja no voi viure al 
seu país, i viuen aquí, i quants varen 
deixar els seus somnis en aquell 
maleit tren?

Tot el que va passar va quallar, el 
diumenge 14, 14M, dia d’eleccions. 
Zapatero va derrotar Rajoy en un 
canvi electoral sense precedents, el 
Partit del Socialistes aconseguia 164 
diputats, i el Partit Popular, 148; el 
PSOE obtenia la victoria amb quasi 
11 milions de vots, el més gran recol- 
zament en els 27 anys d’eleccions 
democràtiques, i, el candidat. 
Zapatero, prometia en el seu diseurs 
fer un canvi tranquil i governar per a 
tots amb humilitat; també va assegu- 
rar que el poder no el canviaria.

En la seva primera compareixença 
corn a guanyador. Zapatero va apro- 
fitar per demanar un minut de silenci 
en memòria de les victimes dels 
atemptats, i eis crits dels simpatit- 
zants socialistes en record dels 200 
conciutadans morts assassinats el 
dijous, es deixaren sentir per colpir a 
aquells que havien perdut la seva 
majoria absoluta d’una manera con- 
tundent.

Van ser els electors d’aquest país 
els encarregats de treure la majoria 
absoluta al PP.

Saps amie meu qué és el que em 
pregunto? Enoara que tu ja ho saps 
sense que t’ho digui. Que el poder 
emergent tindrà més d’una ocasió 
per demostrar la seva sinceritat. 
Esperem que els nou vinguts sápi- 
guen apreciar més les critiques que 
l’afalac.

Una de les coses que em preocupa 
és el com resoldrà el senyor Zapatero 
politiques tan compromeses com és 
ara l’econòmica, la reforma de la 
Constitució, o la política exterior; qué 
passerà amb les tropes i els soldats 
que tenim a l’lrak?

•

Era dimarts, 30 de Març i amb deu hores de retard sortien les tropes que havien 
de fer el relleu deis soldats que es troben no sabem massa qué fent en unes 
terres de no sé on. Que jo sápiga a mi aquella gent no m’ha fet res.

L’engranatge de la política està servit, la roda és massa gran i feixuga per atu- 
rar-la, tot plegat sota els designis d’aquest Deu tan misericordiós que ens va 
orear a to t a la seva imatge i semblança.

Com a l’Argentina, Venezuela, Perù, Equador... Ja ningù hi pot viure, ni tan sols 
anar de vacances. Jo prego al gran Configurador de l’espècie que ens doni un 
oop de mà. I a fora que no para de pleure, plou que no deixa de pleure, com diu 
aquella dita, plou tant que s’ofeguen els peixos.

L’engranatge de la vida que no s’ha de deixar passar. I continua plovent.
Les llàgrimes s’assecaran però el eor no oblida I els reeords. Bufará el vent de 

l’oblit... però aquelles tombes... i aquells oents de morts enterrats... Això és un 
funeral, el funeral d’un error... ^

ll-lustració de Nati Ayala
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OFELIMÓS
4- Joaquim Conca i Grau
Ana Fernández Alvarez

Amb aquest terme grec, ofelimós, atribuí de qualsevol cosa capag de satisfer una necessitai o un desig, oferim 
una sèrie de liiuraments plástics que tenen com a principai objectiu aconseguir ei gaudi visuai que tota obra artís
tica produeix. Es fa, precisament, des d ’una publicació que porta ja moits anys especialitzant-se en ia divuigació 
i en l ’anàlisi de l ’art en totes les seves facetes.

Aquesta iMustració enciclopedista, 
un pinus pinaster (Pi maritim), com la 
que aquí reproduïm, per la seva exac
titud reproductora del real - al segle 
XVIII hauria estât considerada com a 
una aportació documental més dins el 
camp de la Ciéncia -, pot arribar a 
desconcertar-nos, submergits com 
estem enmig de la fotografía, el pho
toshop o l’ampli món de la reprodúc
elo digital. Perqué, a primer cop d’ull, 
pot semblar-nos una mena de procès 
de taxidérmia botànica, per tant, 
anacrònic. Però, si ens interroguem 
sobre les pretensions que un artista 
actual pot tenir, oferint-nos altals tre- 
balls, de seguida ens adonem que 
estem devant d’una actitud de reivin- 
dicació executòria, és a dir, del treball 
ben fet. Devant d’una actitud ètica i 
artística i, no pas, devant d’una mera 
preocupació estilística o formal.

El temps, virtuosisme i capacitat per
ceptiva, que requereix l’execució 
d’una imatge com aquesta, són 
massa elevats com per a fer-nos pen
sar en una simple mimesi documental 
i científica sobre el món botánic. Tenlu 
a les mans el dibuix d’un magister que 
dóna Priorität a l’exactitud visual i a la 
precisió del trag, convertint la Imatge 
en un referent empíricament contem
plât, amb l’afany de reconciliar realis
mo i naturalisme, traduint la precisa 
morfología de la planta, a la vegada 
que la dolga sensualltat d’un cop d’ai- 
re sobre ella I la destiMada i belluga- 
dissa qualltat de la Hum reflectint-se 
en cadascuna de les seves agulles.

IL

Pinus pinaster (Pi maritim) 
Dibuix al llapis de grafit 

Joaquim Conca i Grau. 2001
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No hi ha dubte que la revisió constant de l’actualitat artistica i del seus ante
cedents histories immédiats passen inévitablement per una lectura de l’esde- 
vingut des de la guerra civil fins l’actualitat al nostre país. A partir de 1939, en 
una llarga postguerra i una transició gens ruptuhsta, s’aniran desenvolupant 
tendències i artistes que definirán el perfil de l’art de finals del segle XX. 
Sabadell va viure en les décades de la postguerra la seva incorporació a la 
modernitat de la má d’un réduit grup d’artistes agosarats. Al marge d’altres 
tendències i de valoracions com currículums o trajectories individuals poste
riors, jo he considérât en les meves investigacions^ la participació d’una série 
d’artistes que van incidir d’una forma determinant en aquest procès d’implan- 
tació de la modernitat i de les segones avantguardes a la ciutat. Aquests van 
ser Joan Vila Casas, Andreu Castells, Ramon Foich, Lluís Vila Plana, Manuel 
Duque, Romà Vallès, Antoni Angle, Joaquim Montserrat, Alfons Borrell, Joan 
Josep Bermúdez, Llorenç Balsach, Josep Llorens, i d’una manera més lieu 
que els anteriors, Xavier Oriach. Tots ells son coneguts i reconeguts amb 
exposicions i diversos treballs a Sabadell, però Romà Vallès encara no ha tin- 
gut aquesta aproximado histórica a la ciutat, potser per la seva vinculaciè per
sonal i artística amb Barcelona. Aquest fet no hauria de fer-nos perdre de vista 
el seu paper en la ciutat durant aquells anys.

Aixi corn per a alguns artistes l’entrada a les segones avantguardes va ser fruit 
d’una decisiè espontània, d’un giren les aspiracions personals, o en altres casos 
la lenta evolució d’unes formes artistiques figuratives o naturalistes a altres més 
renovadores, en el cas de Romà Vallès  ̂ (1923) la formaciè inicial juga una gran 
importància, es tracta d’una trajectèria sòlida i contundent que evoluciona a par
tir d’un treball molt sistemàtic i de la reflexiô artística. La seva dilatada i coherent 
producció durant més de cinquanta anys dedicats a la pintura mostren un artis
ta fonamental en l’art català de la segona part del segle XX.

La vocació de Romà Vallès per la pintura comença en la infància més pri- 
merencaT però la seva formaciò es va centrar en una primera fase académi
ca entre 1945-1950, en l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, i una altra 
molt autoformativa entre 1950-1955. Els primers viatges per Europa arriben 
per a Romà Vallès, ja llicenciat en belles arts, el 1950. Premis, publicacions, 
viatges i exposicions, tant per I’Estat Espanyol com per Europa, es mantin- 
dran en la seva dilatada carrera' .̂ La seva arribada a Sabadell va ser com a 
conseqüència del seu nomenament com a professor de dibuix a l’Institut 
Ferran Casablancas el 1952, el 1961 va ser catedràtic al mateix institut, i de 
1967 a 1979 director. L’activitat docent el va servir corn a base de diversos 
treballs, publicacions i experimentacions sobre l’activitat artística dels 
infants, tema que l’havia preocupat molt abans ja d’acabar la carrera, junt 
amb l’art primitiu. Molts joves sabadellencs, entre eis quais eli mateix recor
dava recentment Jordi Domènech, van passar per les seves aules. El mestre 
va deixar empremta pedagògica i va rebre alguns treballs infantils que no va 
dubtar publicar i difondre en diversos mitjans. EIs seus articles, als diaris i 
revistes, i les xerrades sobre art infantil que va impartir o va promoure a par

tir de la seva tasca a l’institut sòn 
força corrents aquells anys.

L’activitat artística la desenvolupa- 
va més als cercles barcelonins, però 
la seva intensa tasca pedagògica i 
el seu lligam amb Andreu Castells el 
fan més transcendent a la vida artís
tica de la ciutat del que sembla. 
També fa esment l’artista dels seus 
contactes amb Ramon Folch o 
Manuel Duque. I cal recordar que en 
l’edició del famós núm. 12 de la 
revista Riutort, dirigida per Andreu 
Castells i David Graells, hi té una 
determinant participació. El 1957 va 
aconseguir portar a Sabadell l’expo- 
sició “Saló Revista” on, des del 14 al 
21 de gener, es van poder veure als 
salons de la Caixa de Sabadell 
obres de Tápies, Tharrats, Vallès, 
Xargay, Guinovart, Muxart, Maria 
Girona, Esther Boix, Brotat i Fornells 
Pia. Va participar en l’activitat artísti
ca sabadellenca a través de les 
Biennals de Belles Arts, concreta-

Aspecte del Saló Revista a La Caixa de 
Sabadell, 1957. Fotos cedides per l ’artista.
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ment amb diferents guardons com el 
tercer premi de la quarta edició de 
1959 I de la sisena de 1967, o el pri
mer premi de l’edició de 1969. 
També va participar a la Sala d ’Art 
Actual, la qual va aplegar entre 1958 
i 1961 els artistes i les iniciatives més 
innovadores del moment, Sempre 
des de l’art informal, la seva presén- 
cia va ser un referent constant d’a- 
questa tendència.

El 1955 va realitzar la seva primera 
obra abstracta, que amb la incorpo
rado de la matèria el va conduirvers 
l’informalisme, a partir d’aqui va anar 
définit el seu cami, especialment a 
partir de les séries “cosmogonies” 
iniciades el 1956. El Romà Vallès 
d’aquells anys el trobem definint la 
seva personalitat artística. Josep 
Corredor-Matheos diu: "Ens trobem 
devant d ’une mena de caos primige- 
ni: la matèria corn si fos abandonada 
a ella mateixa, encara que ja s ’hi 
pugui veure una de les caractéristi
ques que identifiquen el seu autor, 
l ’accent que posa el gest, tragos 
nerviosos..."^

La rica evolució de l’artista la podem veure a través de les seves obres i de 
les nombroses exposicions realitzades al llarg de tan dilatada carrera. Però 
potser l’exposiciô que II dedicà la Generalität entre maig i juliol de 1998® i la 
publicacié, el 2001, del Ilibre Romà Vallès. 50 anys de pintura  ̂ a càrrec de 
Josep Corredor-Matheos, fan que puguem conéixer la seva obra plástica, si no 
en la seva totalitat, si molt extensament, encara que a falta d’una catalogacié 
definitiva molt lenta i laboriosa.

En primer Hoc cal dir que les “cosmogonies” apareixen el 1956, amb la série 
matèrica. Les “cosmogonies” es dilataran amb diverses subsèries fins 1964®. 
L’etapa matèrica dura entre 1956-57, el 1957-1958 apareix la série de gest i el 
1958-59 la série negra, que donará pas, cap el 1960 a la série blanca. Lourdes 
Cirlot apunta; “..., hay que señalar que Romà Vallès en 1946 realizaba ya prác
ticas de grattage sobre empastes ligeros. Como característica esencial de 
alguna de las obras realizadas en esos años puede aludirse al intento de eli
minación por parte del artista de los elementos que entroncan la obra con una 
serie de cánones preestablecidos ligados a la pintura figurativa del mundo 
pictórico de Vallès en 1950.”̂

També és ella qui marca unes étapes del pintor, analitzades i descritas for- 
malment, divididas en cinc périodes 1956-57; 1958-62; 1963-67; 1968-70; i 
finalment el perioda 1970 [-76]. Aqüestes etapas, matisades posteriorment per 
J. Corredor-Matheos, sobretot amb gran abundáncia d’iMustracions, serveixen 
perfer-se una idea prou clara de la trajectória de l’artista. Però sòn sens dubte 
A. Cirici Pellicer i J-E Cirlot els critics i amies que més profundament el van 
entendre i el van ajudar a projectar-se. El 1974, reflexionant sobre la trajectória 
de l’artista J-E Cirlot comentava; “Por tanto diremos que, a nuestro juicio, toda 
la primera època de Vallès (1956-1966, a grosso modo) es la expresión de una 
ideologia gnóstica; ideologia de la cual no es rersponsable su autor, o su vic-

Cosmogonies. Sèrie Negra. 1959, tècnica mixta. Acadèmia de Pintura. 1959, oli sobre tela. MAS. Tercer Premi de la Quarta 
Belles A rts de Sabadell. Biennal de Belles A rts de 1959.
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tima, puesto que la padece sin saberlo o, cuando menos, sin desearlo. La idea 
gnóstica del mundo como “mezcla” (de luz y tinieblas, blanco y negro, bien y  
mal, manifestación y no manifestación) es la que se impone en todas sus cos
mogonías, que, como tantas mitologías, presentan el “monstruo primordial", la 
serpiente de los orígenes sumida en un magma que es la materia prima, el 
substrato de todo lo que ha de llegar a tener vida, luz y forma. El carácter diná
mico de las imágenes de Vallès ratifica ese concepto agónico, de incesante 
pugna de los opuestos que quieren ser complementarios y no contrarios.

El seu lligam amb l’ambient barceloní sembla més determinant que el pari
sene, sense negar, evidentment, l’impacte global de la cultura i l’art que arriba 
d’Europa o América, però sense que 
pugui ser de cap manera determinant
0 canalitzat a través de Duque o del 
nuagisme com algún autor ha volgut 
veure. Les influéncies, de forma gené
rica, no són locals, o únicament locals 
al segle XX, i especialment a la sego- 
na part del segle. La informació circu
la, a pesar de les dificultats del 
moment, en moites direccions i amb 
diferents suports i mitjans. Segons eli 
mateix ens explica “Jo surto de Leseó
la l ’any cinquanta, i del cinquanta al 
cinquanta cinc estudio pel meu comp
te, casi viatjant per tota Europa, tiñe 
oportunitat d’anar a Franga, d’anar a 
Itália, em faig amiguent, veig exposi- 
cions importants, m'interesso per 
revistes d’aquella època. Jo veig una 
mica el que es fa una mica a tot arreu,
1 sobretot a Barcelona vam tenir l'any 
1955 l ’exposició de la Tercera Biennal 
Hispanoamericana, que va ser una lli- 
gó per a tothom. Allá hi havia els infor
malistes mès bons americans, que 
estaven posate al Parc de la Cluta- 
della, el que passa que ningú no els 
va mirar. A mi aixó em va formar bas- 
tant. La informació que vaig treure del 
món i Lexposició aquesta crac que 
em va donar una orlentació. Ajudat 
una mica pel meu interés per les tex
tures d’aquella època... per a mi la 
pintura era molt textura, com ara tam
bé, i tot plegat em va portar a desco- 
brir el món de les textures i el món del 
gest. Hi havia el Kline [Franz Kline]

La influéncia que rep un artista 
passa a ser la tria feta pel propi artista per unes o altres raons. Girici Pellicer 
també cementava: “El 1955, Lamblent pictóric català va rebre la gran sacseja- 
da del canvi de rumb de Tàpies que, sobtadament, revelava el poder d ’una 
pintura de la matèria I de la textura.
Per a tots els pintors del nudi barceloní, aquest va ser un moment de crisi 

profunda, que de cop desacreditava tot l ’anterior i obligava a situarse en una 
nova perspectiva.

63

Serie EON 1962 a. 1962, Oli sobre tela. MAS. Tercer premi de la Biennal de Belles Arts 
de 1967

Pintura 13. 1969, tècnica  
Primer Premi de la Biennal 
de 1969.

m ixta. MAS. 
de Belles Arts
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El salutífer xoc va col-locar Vallès 
en el seu carni definitiu. Fins alesho- 
res Iluitava a les palpentes, cercant 
el seu llenguatge propi. Llavors, 
aquest llenguatge se li va revelar. 
No va ser el de Tapies, sino un altre 
de molt diferent, però no hi ha dubte 
que Tápies va ser el seu catalitza- 
dor.”̂ ^

La resposta de Romá Vallès, en un 
context d ’innovació, será la seva 
recerca personal, la seva implicació 
coherent i profunda en les activitats 
que desenvolupava aquells anys, i 
que encara manté “El meu concep- 
te de la pintura sempre ha estât un 
concepts de creació, de coincidén- 
cia amb Tèpoca i de poder-te 
expressar [...] Tradicionalment, a la 
meva època, avantguarda és feralló 
d’última hora, el més nou. Hi ha 
hagut durât el segle XX un interés 
per anar cada veda una mica més 
enllá en quant a novetat, en quant a 
sorprendre el client... buscar coses 
noves. És ciar, aixó ara s ’ha acabat 
[...]. Aixó ha tingut una parí positiva, 
ha superai totes les técniques. Ara 
ja no es pinta, casi ja no es pinta, la 
geni admet que es pot emprar la 
fotografía, les InstaTlacions, el 
video, hi ha moites técniques per 
expressar-se, i aixó és positiu, jo ho 
veig bé... és una ampliació de les 
técniques el que hi ha actualment. 
Ara, el que m ’ha fet riure molt és 
aquell joc d ’idees que ens han pre
sentai com a conceptualisme, com 
si la bona pintura no hagués estât 
conceptual mai. La pintura sempre 
ha estât conceptualista, és un joc 
d’idees, i la gran revolució del segle 
XX s ’ha fet précisément a través de 
la pintura. No s ’ha fet a través de les 
instal-lacions, ni de la foto, ni dei 
video, ni de Tari de la máquina d’es- 
criure. L ’Art ha estât sempre un joc 
de pinturee i la gran revolució ha vin- 
gut a través de la pintura [...] La sor
presa continua sent un element 
bàsic per a Tart. Una categoria estè
tica. Ara com que les idees s ’esgo- 
ten i depén de les époques, del 
moment i deis grans pensadors,... 
ara sembla que no hi grans idees.
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tot es barreja, hi ha un cert confusionisme... i la pintura 
continua sent per a mi ¡’exponent màxim de la creació...’”'̂

La influència directa de la seva obra sobre el públic 
sabadellenc no la coneixem, al marge dels comentaris que 
susciten les seves obres en els concursos locals com les 
Biennals, comentaris per cert força ancorate en posicions 
molt conservadores, com també passava amb altres artis
tes que s’aventuressin a través de qualsevol variant de la 
modernitat. Tampoc tenlm estudis soololôgics sobre l’e- 
fecte de la seva intensa dedicació a la docèncla, vessant 
gens menyspreable a partir de les mostres que Indueix a 
produir a joves i nens i les activitats que desenvolupa a la 
clutat. En tot cas, els exemples d’iMustracions de catàlegs 
que presentem a continuado són només una mostra.

La influència de la seva prodúcelo sobre els altres artis
tes sabadellencs és difícil d’apreclar perqué, tot I que s’in
tégra en l’ambient artistic sabadellenc, no ho fa de mane
ra tan manifesta corn altres artistes que resideixen a la ciu- 
tat, O els que hi tenen un ampli cercle de relacione. Però és 
obvi que, en una poblacló com Sabadell, els artistes conei- 
xen el que fan els altres, si volen. La relaoiô, més o menys 
propera, pot Intensificar una influència mùtua en qualsevol 
tipus de contacte però, el joc d’influèneies coMoca Romà 
Vallès en una situaciò afavorlda pels seus contactes a 
Barcelona. Contactes que eli mateix esmenta en treballs 
récents^'' i que sòn de ampliament coneguts, institucions 
corn el Cercle Maillol de l’Institut Francés, el Club 49, el 
Salons d’Octubre, els inicis del FAD I Persones com Josep 
Maria de Sucre, Joan Prats, Sebastià Gasch, Cirici Pellicer, 
J-E Cirlot, J.J. Tharrats, etc. Contactes que també va com
partir amb Andreu Castells i que van permetre la particl- 
paciò puntual a Sabadell d ’aquests personatges destá
cate de l’art català d ’aquest segle en determinate esdeve- 
niments a al ciutat, corn ara les Biennale de Belles Arts, o 
articles a la premsa local o a la revista Riutort. Cal no obli- 
dar que és justement entre 1945 i 1955 que a Sabadell es 
va Installant, poc a poc i entre un réduit nombre d’artistes 
i InteMectuals, la inquietud per les avantguardes i concre- 
tament per l’informalisme, que eclosionarà finalment entre 
1955 i 1960. ^

 ̂ Les referèneies on he treballat més aquest tema són l’exposi- 
ció del MAS el 1998 Entre la continuïtat i el trencament. Art a 
Sabadell 1939-1959, un article a la revista Arraona “La revista 
Riutort i les avantguardes artistiques a Sabadell, 1956-1965”, i 
la tesi doctoral presentada el 2003 a la U B La irrupció de les 
avantguardes a Sabadell 1939-1959, de la quai s’ha publicat 
un article amb el mateix titol a Arraona nùm. 27, el 2003.

 ̂ Lourdes CIRLOT, a La pintura Informai en Catalunya, 1951- 
1970. Barcelona, Anthropos, 1983 s’ocupa de Romà Vallès fent 
un estudi sistemàtic de les seves fases, base de posteriors 
estructuracions de la producció d’aquest artista, i de la resta 
d’artistes tractats a l’obra citada.

 ̂Entrevista enregistrada a Romà Vallès 12/2/2001.
“ J. CORREDOR-MATHEOS, Romà Vallès. 50 anys de pintura, 

Barcelona, Editorial Mediterrània, 2001. Veure especialment 
“Cronología” pàg. 203-210.

® J. CORREDOR-MATHEOS, “Romà Vallès. Origen i desenvolu- 
pament d’un cosmos” a Romà Vallès. Barcelona, Generalität 
de Catalunya, Departament de Cultura, 1998, pàg. 11.

® Romà Vallès, Trajectôrla 1956-1996, Barcelona, Generalität de 
Catalunya, Departament de Cultura, 1998. Catàieg de l’exposi- 
ciè.

 ̂ J. CORREDOR-MATHEOS, Romà Vallès. 50 anys de pintura, 
Barcelona, Editorial Mediterrània, 2001.

« Segons J. CORREDOR-MATHEOS, ob. cit.
® Lourdes CIRLOT, ob. cit., p. 200.

J-E CIRLOT, “Ensayo de interpretación” a Román Vallès, Ma
drid, Dirección general de Bellas Artes, Ministerio de Edu
cación y Ciencia, 1974; text citât a Romà Vallès, Barcelona, Ge
neralität de Catalunya, Departament de Cultura, 1998, pàg. 68.

” Entrevista enregistrada a Romà Vallès 12/2/2001.
A. CIRICI PELLICER, “Una anàlisi de Romà Vallès”, de Publi
caciones Españolas -  Cuadernos de Arte, Madrid, 1964. Citât 
a J. CORREDOR-MATHEOS, Romà Vallès. 50 anys de pintura, 
Barcelona, Editorial Mediterrània, 2001, p. 98.
Entrevista enregistrada a Romà Vallès 12/2/2001.
Recentment fa alguns comentaris relacionats amb aquesta 

época a la revista “Bon Art” de Girona, concretament amb l’ar
ticle Romà Vallès, “L’informalisme, ahir”, Bonart, nùm. 45, juliol 
de 2003, 0 al número següent d’agost de 2003.
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ARTS________
Redescobrim Dal

Mila Torres

L ’onze de maig Salvador Dali i Domènech compleix cent anys. Aquest centenari ha 
mogut i mourà no només a artistes i amants de l’art, sino que, com ja podem anar 
comprovant la societat sencera es mou per crear, idear, inventar i en últim fet ven
dre tot allò que siguí adient o que tingui a veure amb Dali, amb eis seus objectes, 
amb la seva persona, amb la seva manera de ser, amb la seva pintura, amb la seva 
manera d’estimar, amb la seva relaciô amb Catalunya i amb Espanya, amb la seva 
relaciô amb eIs amies, amb eIs diners... Tot allò que s’ha anant coneixen ais llargs 
dels anys sobre aquest artista, genial per molts i atacat i menyspreat per molts 
altres, és i será al llarg d’aquest 2004 causa i motiu de negoci. Però això hagués 
molestât a l’artista? O ell mateix hagués format part de la festa? No ho podem saber 
però si intuir i aixi ho deixem...

Si tothom té una visiò més o menys clara d’aquest artista, ara és el moment de 
posar al dia els nostres coneixements i aprofitar el gran nombre d’exposicions (a 
prop d’una trentena), d’activitats teatrale i musicals, de congresses i seminaris, de 
rutes gastronòmiques que s’estan desenvolupant i acabar d’arrodonir la figura de 
Salvador Dali. Malgrat tot això, l’exposiciò antològica més gran en la qual s’hi expo
saran 150 olis, aixi com dibuixos, dissenys i objectes comissariada per Dawn Ades 
no es podrá veure a Catalunya. Del setembre vinent al gener del 2005 estará al 
Palazzo Grassi de Venécia, i del febrer al maig del 2005 al Museu d’Art de Filadélfia, 
als Estate Units.

L’artista era conscient de l’atractiu que les seves obres exercien sobre el públic. 
A l’octubre de 1927 en L’Amie de les Arts va escriure: “És cert que les gents es 
queden atrapades en les meves teles corn les mosques al paper atrapamosques. 
Fins i tot, habent-lis semblât risible i estùpid allò del que no podien separar la mira
da. Per qué? Per que el fet poétic les reten per que es senten emocionades sub- 
conscientment, malgrat de les enérgiques protestes de la seva cultura i de la seva 
inteMigéncia”.

Aquest any 2004 s’acabaran de complir les paraules que cap als anys seixanta va 
dir l’artista i que ningú creía: “dins d’uns anys es formaran llargues eues devant del 
meu museu de Figueres per a veure les obres”. Si fa deu anys aquest museu ja era 
el més visitât de Catalunya qué passerà ara?. Ni la mort de l’artista, ni el pas dels 
anys han frenat l’interés per contemplar els “dalis” que s’ha vist ampliat amb els vér
tex del triangle format per Figueres(Museu), Portlligat(casa) i Pùbol(castell de Gala). 
A aquests punts emblemàtics s’han d’afegir altres punts d’interés com Cadaquès, 
Roses, Quermangò, Els Àngels, el Moli de la Torre o Palamòs que gràcies a l’obra 
del pintor català transcendeixen més allá del seu localisme i l’Empordà va esdeve- 
nir universal. Dalí va basar la seva creaciò en paisatges i elements de la geografia 
empordanesa, fins i tot, el temps que va passar a Nova York no va deixar de recò- 
rrer a la morfologia rocosa del Cap de Creus o a la plana de Roses com a telò de 
fons per a les seves pintores. Per justificar aquesta repeticiò en la seva obra, 
Salvador Dalí deia una frase del fiiòsof Montaigne: “només es pot arribar a allò uni
versal a partir d’allò ultralocal”. Aixi, malgrat ser qualificat de mal català per haver 
deixat la seva heréncia a l’estât, per haver criticat la sardana i denunciar el noucen- 
tisme en el Manifest Groe, escrit amb Sebastià Guasch i LIuis Montanyà. La veritat 
és que mai va comprar cap propietat fora de l’Empordà. Quan passava époques de

la seva vida a Paris i a Nova York sem
pre s’instal-lava en hotels. L’ùnica 
residéncia fitxa va ser la seva casa de 
Portlligat.

Però la seva relaciò amb Catalunya) 
en concret amb l’Empordà, no només 
fa referencia a les propietats fisiques, 
sinò que el més important que li va suc- 
ceir en la seva vida va tenir Hoc en 
aqüestes terres. Va néixer al carrer 
MonturioI de Figueres i va estudiar en 
aquesta ciutat. Va comengar a pintar 
durant una convalescéncia al Moli de 
la Torres, casa que els seus amies els 
Pichot tenien a prop de Figueres. 
Estiuejava a Cadaquès. Va se empre- 
sonat a Figueres i després a Girona. Es 
va enamorar de Gala al Cap de Creus i 
va escriure el guiò de “Un chien anda- 
lou”(1929) en les taules del café 
Emporium de Figueres. La seva àvia 
era de Roses, d’aqui la inclusiô d’a- 
questes platges a la seva obra. Es va 
casar l’any 1958 a la capella de Els 
Àngels, prop de Girona i el final dels
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seus dies els va viure a Torre Galatea. Si això fos poc, no va deixar mai de parlar 
català i d’emprar la barretina i per la seva casa van passar tota mena de personat- 
ges, des de Georges Harrison a Walt Disney. Indubtablement va ter arribar l’espe- 
rit català i el paisatge empordanès a tot el món.

Salvador Dalí és conegut principalment com a pintor, però aquesta no va ser l’ù
nica faceta artistica que va desenvolupar. Podriem denominar-lo com a artista mul
tidisciplinar. El seu interés per totes les manifestacions artistiques era evident a l’i- 
gual que el seu afany per conèixer i emprar totes aquelles tècniques que es poses- 
sin al seu abast. Estava obert a tots els ámbits de la creació artistica, per això va 
tractar el disseny per a obres de teatre, òpera i ballet; el cinema, la joieria, la moda, 
la publicitat, la iMustraciò... Com a iMustrador va iMustrar llibres tan populare com 
Los cantos de Maldoror óe Lautréamont (1934), Los ensayos de Montaigne (1947), 
Don Quijote de Cervantes (1957) i La Divina Comèdia de Dante (1960), entre altres. 
Altra tasca que va contribuir a la seva fama va ser la d’escriptor, a part de con- 
feréncies i articles, Salvador Dali és autor de molts llibres, entre el més coneguts cal 
destacar. Diario de un genio (1964), Las pasiones según Salvador Dalí (1968), Los 
restos ocultos (1944), El mito trágico del Ángelus de Millet (1933).

És possible que el fet de realitzar tantes tasques fos un dels motius pels quais 
l’any 1934 André Breton el qualifiqués corn a “Avida Dollars”. Però no hem d’oblidar 
que també va passar una época dolenta quan van viure amb Gala a Portiligat a una 
cabana de pescadors davant el mar, on Gala va emmalaltir de tuberculosis. 
Indiscutiblement va saber aprofitar-se del gir que es va produir amb la seva obra, 
després que Gala el posés amb contacte amb el coMeccionistes de Paris que 
recolzaven l’estil surrealista. Amb la provocaciò i el sentit de la publicitat que pos- 
seïa tenia molt terreny guanyat.

Però, i d’això no hi ha dubte, era un bon pintor i això no es qüestionable. Fins i tot, 
aquells que més critiquen la seva creaciò no poden deixar d’admetre la perfecciò 
del seu dibuix, de la seva perspectiva, de la seva técnica, una obra en quan al trac- 
tament dels elements compositius totalment classicista i al cent per cent estudiada 
i treballada. Diuen que els artistes ho sòn perqué ho porten a la sang, jo no creo 
totalment en això, però si en el fet de que hi ha una atracciò i una dedicaciò quasi 
piena. I Dalí des de petit es va sentir molt atret per la pintura. El seu primer taller 
pictòric va ser el safareig de casa seva, on es refugiava ais quatre anys amb paper 
i colors. El seu primer professor Núñez el va introduir en la manera correcta de fer 
servir la técnica. El quadre més antic que es conserva de Savador Dali es tracta 
d’un paisatge, de reduïdes dimensions, de la badia de Cadaqués vista des de EIs 
Quers, que va pintar quan tenia deu anys. Als dotze anys va muntar el seu primer 
estudi a les golfes de casa seva. Amb catorze va exposar al Teatre Municipal de 
Figueres en una coMectiva. L’any 1920 va rebre un encàrrec de, l’Ajuntament per 
dissenyar la carrossa per la cavalcada de Reis. El 1922 va entrar en l’Académia de 
Belles Arts de Madrid d’on finalment va ser expulsât. Més tard va realitzar el seu pri
mer viatge a Paris on va entrar en contacte amb Picasso i amb el Louvre. En un 
segon viatge va conéixer de la mà de Joan Mirò el mòn inteMectual del moment 
Magritte, Arp, Eluard i Tzara. Va ser llavors quan va conéixer a Gala, Helena 
Deluvina Diakonoff, l’esposa del poeta surrealista Paul Eluard. A l’estiu següent els 
va convidar a Cadaqués i ella es va quedar al seu costat fins a la seva mort. Des 
d’aquell moment va esdevenir la seva musa, model pels seus quadres substituint a 
la seva germana Anna Maria. Va sortir continuament a les seves obres, d’esquenes, 
de cara, de costat, mig amagada, sempre com a protagonista principal del seu art. 
Però també va ser la seva administradora, la seva marxand, gerent dels seus 
ingressos i seguidora de les seves provocacions davant el pùblic.

Dalí és un clàssic, com deia abans, en el sentit d’emprar una técnica clàssica. En 
les seves obres tots els details están minuciosament estudiats, des de la composi- 
ciò al color, de l’ùltim detall del fons de la creaciò al tema principal. Les pinzellades 
sòn les exactes. La perspectiva també és un element fonamental per comunicar 
força i expressivitat, la fa perfecta, rigorosa, integra.

Salvador Dalí a la seva época d’estu- 
diant va escriure el següent: “Mi ideal 
estético es hacer una pintura com
puesta de lo antiguo y lo moderno, 
fusionar el arte de los maestros del 
impresionismo y guardar de los anti
guos lo verdaderamente bueno, el 
dibujo, la seguridad, y guardar de los 
modernos también lo que sea bueno el 
color, la luz, los fenómenos atmosféri
cos, la estructura de Cézanne y Miguel 
ángel”. Més endavant, cap el 1927 
escribía fent referéncia al mateix tema: 
“Siempre han existido dos clases de 
pintores: aquellos que pasaron de la 
línea y aquellos quienes, pacientemen
te, supieron llegar a su límite con res
peto. Los primeros, a causa de su 
impaciencia, han sido calificados de 
apasionados y geniales. Los segun
dos, a causa de su humilde paciencia, 
han sido calificados de fríos y, única
mente, buenos artesanos. Si es cierto, 
empero, que el hecho de pasar de la 
línea es una forma de impetuosidad 
que significa siempre un comienzo de 
embriaguez, de confusión y de debili
dad, también es cierto que hay una 
especie de pasión que consiste preci
samente en la paciencia del no pasar 
de la línea, y que esta pasión en el 
equilibrio es una pasión fuerte, enemi
ga de toda embriaguez”. Aqüestes He- 
tres indiquen que estava completa-
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ment a favor de la pintura classicista amò tot el que ella com
porta I el résultat s’aprecia en la seva creació. En ella l’avant- 
guarda no està en la manera de pintar sino en l’expressió del 
tema. Aquesta és la diferència entre el surrealisme orgànico- 
abstracte de Joan Miró, Max Ernst i el surréalisme naturalista 
de Salvador Dalí I René Magritte. Aquest ùltim és un corrent 
figuratiu, amb objectes de es reconeixen i es pinten amb un 
estil detallista, però que es col-loquen combinats de forma 
li-lògica provocant en qui les observa un xoc que fa posar en 
marxa la imaginació.

La passió per requilibri del quai parlava Dalí el va portar a fer 
servir les matemàtiques en la seva pintura. Una mostra és el 
quadre “Corpus Hypercubicus” en el que empra el desenvolu- 
pament de les cares d’un hipercub quadridimensional o “tes- 
seract”. La separació de les cares d’un hipercub ens porta a la 
creu pintada per l’artista. Un altra exemple és “Leda Atómica” 
que ara es pot veure al CaixaForum en l’exposiciô “Dali. 
Cultura de masses”. Pintada el 1949 sintetitza la tradició 
matemàtica i simbòlica, realitza un meticulós análisis matemà- 
tico-geométric. El pentàgon que centra la figura, la linia de l’ho- 
htzó dividint l’espai en dues meitats en exacta proporció ens 
ho demostra. També podríem mirar els punts de fuga en 
inquiétant disposició en moites obres. Així Dalí va posar la més 
racional de les ciéncies, la Matemàtica, al serve! de la seva 
expressivitat surreal. A part d’aquesta ciéncia de tots és sabut 
la seva preocupació d’estar al corrent deis descobriments 
científics, com per exemple estar al dia sobre restructura de 
l’ADN, l’ohgen de la vida i la física nuclear. Intéressât pels des
cobriments de la ciéncia va intentar aplicar noves técniques a 
la seva práctica pictórica, així amb l’estereoscópia i l’hologra- 
fia que li va obrir portes a la creació de la imatge tridimensio
nal i l’any 1971 realitza algunes composicions holográfiques en 
col-laboració amb el Premi Nobel de Física Dennis Gabor.

Salvador Dalí va passar en les obres de joventut per tenir 
influéncies impressionistes. Durant la seva estada a Madrid 
s’interessà per les avantguardes, futurisme, fauvisme i espe- 
cialment cubisme. Seguidament va entrar de pie en l’etapa 
surrealista desenvolupant el seu métode paranoicocrític (pintar 
de manera automàtica qualsevol cosa que passi pel cap) del 
qual va passar a interessar-se influenciat pel Renaixement ita- 
lià pel classicisme, la religió, la història, la mitologia, la ciéncia 
i les matemàtiques. Als anys seixanta i setanta desenvolupa 
noves técniques visuals I traballa en la creació del seu Teatre 
Museu de Figueres, inaugurât el 1974. Va continuar pintant fins 
al 1983.

No es pot oblidar el Dali-espectacle conegut arreu, forma part 
intrínseca del tema. Recordem la frase que ell mateix va dir i 
que és tan reveladora: “La diferència entre un loco y yo, es que 
yo no estoy loco”. O quan es va presentar vestit de submarinis
ta a la inauguració de l’exposiciô surrealista de Londres (1936). 
Però no ens quedem aquí i aprofitem aquest centenari per des- 
cobrir el nostre propi Dali, el Dali que corn a tot surrealista velia 
la creació d’un món en el qual l’home trobi allò meravellós, un 
regne de l’espeht on s’alliberi de tot pes I de tot complex, I arri
di així a una llibertat inigualable i incondicional.

Canto tu bello esfuerzo de luces catalanas, 
tu amor a lo que tiene explicación posible. 
Canto tu corazón astronómico y tierno, 
de baraja francesa y sin ninguna herida.

Canto el ansia de estatua que persigues sin tregua, 
el miedo a la emoción que te aguarda en la calle. 
Canto la sirenita de la mar que te canta 
montada en bicilceta de corales y conchas.

.../...

Huellas dactilográficas de sangre sobre el oro 
rayen el corazón de Cataluña eterna.
Estrellas como puños sin halcón te relumbren, 
mientras que tu pintura y tu vida florecen.

No mires la clepsidra con alas membranosas, 
ni la dura guadaña de las alegorías.
Viste y desnuda siempre tu pincel en el aire, 
frente a la mar poblada con barcos y marinos.

Federico García Lorca, 1926

I Salvador Dalí així ho va fer.
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Sabrina Sampere és ja una artista 
coneguda a Sabadell i ho és per les 
seves múltiples tasques, és professe
ra, dirigeix la galeria Trap D’art i sobre 
tot i per damunt de tot és artista plàs
tica.

Quan una persona es decideix per 
les arts, siguin del tipus que siguin: 
literari, música, plástic, fotografia, 
cinema... no ho fa de la nit al dia. 
Sempre hi ha un carni previ realitzat 
que a mida que passa el temps es va 
desenvolupant i es va fent més ferm. 
Tots sabem que eis grans artistes 
reconeguts corn a tais al llarg de la 
histéria de l’art, han demostrat una 
habilitât especial des de petit per 
aquella activitat que després han 
desenvolupat. Aixi coneixem obres 
d’en Picasso de quan tenia pocs anys 
O d’en Mozart quan amb cinc anys ja 
sabia escriure música i podriem seguir 
amb un llarg etcétera. Però amb 
aquests inicis indiscutiblement no hi 
ha prou. Tota teina ben feta requereix 
temps i dedicació, no surt per pura ins- 
piració.

Sabrina sempre ha sentit l’atracció 
per la pintura i per aquest motiu es va 
Ilicenciar en Belles Arts i ha continuât 
realitzant eIs cursos de doctorat. No hi 
ha prou amb l’instint, s’ha de madurar i 
conrear per obtenir bons résultats.

Després d’aquest carni van arribar 
les exposicions i el poder mostrar la 
seva creacié quan ja podia ser ensen- 
yada al pùblic perqué havia adquirit el 
grau de maduresa necessari. Mostres 
coMectives i individuals s’han anat 
succeint sense parar i seguint una 
evolució continua que determina el tre- 
ball seguit. Tota aquesta tasca ha fet 
que la seva obra es trobi entre altres 
llocs a: Caixa de Terrassa, Fundació 
Banc de Sabadell i a coMeccions par
ticulars d’Estats Units, América Platina,

Mila Torres

Espanya, Franga, Gran Bretanya, 
Holanda i Suissa.

L’obra de Sabrina Sampere es carac- 
teritza per ser una creació intimista en 
la que els objectes quotidians tenen 
una cabuda especial, així un sofà o 
una cadira poden ser els protagonistes 
principals de la tela, adquirint tota la 
seva real importància, deixant de ser 
objectes inanimats i sense cap perso- 
nalitat per elevar-se i arribar a ser 
imprescindibles. Qué ens aporta la 
seva Visio fora de context? O si més no, 
atorgant-li un Hoc destacat i especial? 
Indica a l’espectador multitud de senti
ments, des de solitud, a tranquiMitat, 
des d’oblit a nécessitât, des de vellesa 
a impactant joventut... tot depén de la 
Sensibilität de l’espectador en el 
moment en què miri el quadre.

El que indiscutiblement aconsegueix 
es establir un diàieg entre obra i 
pùblic. L’artista efectúa la pintura amb 
una determinada intenció que es 
podrá apropar més o menys a allô que 
percep l’espectador quan la veu, però 
será aquest qui li doni el seu propi sig- 
nificat, fent que cada persona esdevin- 
gui lectora diferent i pugui tenir múlti
ples lectures, la qual cosa fa que l’obra 
sigui més dialogant i per tant, més viva 
i rica.

Al seu llenguatge de cadires, sofàs, 
paisatges urbans i paisatges de viat- 
ges s’afegeix en aquesta ocasiò un 
nou element compositiu, les palmeres. 
La palmera se’ns presenta des de dife
rente plans, visiò sencera, només una 
part, en contrapicat... amb la qual cosa 
l’artista pretén no només veure aquest 
element naturai des de diferente punts 
de vista, sinò també fer referéncia al 
creixement, al pas dels anys, de la 
vida. L’expressivitat de la palmera no 
es queda amb aquesta reflexiò sinò 
que Sampere també voi parlar de la

interculturalitat que existeix en el mòn, 
molt adient amb el moment que viurem 
del “Forum de les Cultures” que es pre
para a Barcelona. Junt amb el fet de la 
gran diversitat de cultures que existei- 
xen i que cada vegada més sobre- 
viuen juntes, fa una referéncia a la 
iMusiò que pot aportar la pintura i que 
la separa de la fotografia. Al veure una 
palmera en un quadre podem pensar, 
corn diu la mateixa artista, que estem 
en una illa paradisíaca o bé a la Ronda 
de Dalt. I aquí torna a estar l’estât ani- 
mic de l’espectador i torna a tenir 
importància el seu pensament per a 
que l’obra sigui tal. Será el públic qui 
decideixi segone el seu moment si es 
vol trobar en un o en un altre Hoc, eli 
decidirá i farà la creació seva establint 
un diàieg pie.

Els colors ocres amb els que ens 
tenia habituate l’artista s’han vist 
ampliate al afegir-se el biau i blanc per 
la creació d’un cel ampia. La linia de 
les tonalitats continua sent la mateixa: 
cálida i la sensació que aporta l’obra 
és aquesta, calidesa, confort. No es 
tracta d’una creació freda a la qual no 
podem entrar, tot al contrari. Tant si les 
linies compositives són horitzontais, 
com pot ser en el cas dels sofàs, com 
si són complètement verticals, com en 
el cas de les palmeres, la sensació 
que transmet aquesta creació és la 
mateixa: afabilitat i simpatia.

Del 18 de març al 25 d’abril Sabrina 
Sampere exposa individualment a 
rObra Social de la Caixa de Terrassa. I 
a partir del 27 d’abril ho farà a la gale
ria Traç d’Art de Sabadell on podem 
comprovar corn aquesta artista indub- 
tablement és una artista amb futur, un 
futur pie de noves idees dins un Hen- 
guatge coherent, tal i com necessita el 
nostre món de l’art.
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filbert Ràfols-Cosamado 
al Museu d firt de Sabodell
Mila Torres

Del 18 del passai febrer fins al 28 de març al Museu 
d’Art de Sabadell s’ha pogut veure l’exposicié itinerant 
“Albert Ràfols-Casamada. Matèria viva” organitzada per 
rOficina de Difusié Artística de l’Àrea de Cultura de la 
Diputado de Barcelona en conveni amb la Fundado 
Ràfols-Casamada/Maria Girona i amb la coMaboració 
dels ajuntaments participants.

Albert Ràfols-Casamada, va nèixer a Barcelona l’any 
1923, és per tant, un pintor d ’edat avançada. Ho die 
perqué em sembla perfecte que les organitzacions 
dedicadas a programar exposicions pensin en aquells 
artistes que formen ja part de la nostra historia de l’art i 
que per aquest motiu, tenen molt ben guanyat un reco- 
neixement que en forma d’exposiciô itinerant sigui mos
tra del seu treball. No es tracta de realitzar antolôgi- 
ques, sino de mostrar que eis artistes que han treballat 
dur al llarg de la seva vida continúen créant amb la 
mateixa vitalitat als setanta o vuitanta anys. Per aquest 
motiu hi ha unes frases de l’escht efectuat per la comis- 
saria de l’exposidô Margarida Sugranyes que no m’a- 
grada, ja que diu: “son totes elles obres d ’una frescor 
que contradiu l’edat avançada del seu autor”, què vol dir 
això? Què una persona de vuitanta anys no pot sentir les 
mateixes sensacions i emocions que un de trenta? Què 
no pot plasmar en les seves creacions tota la vitalitat i la 
força de la vida? Què ja només pot transmetre depres- 
siè O decrepitud o desesperança? La veritat és que 
només començar a llegir el catàieg ja em vaig quedar 
una mica indignada. Però l’obra no té res a veure i no 
queda deslluïda per aquest motiu.

L’exposició mostra vuit séries de gravats efectuadas 
en els darrers deu anys: Signes i color i Barris extrems 
de 1991, Finestres de 1993, Brisa del mateix any, El taller 
de 1996, Policromia o La galeria dels miralls de 1998 i 
Primavera i Gran de l’any 2002.

Cada sèrie té una temàtica diferent però hi ha un eix 
vertebrador que dona unitat a la mostra i que queda 
reflectit en el títol “Matèria viva”, perqué vitalitat és el 
que es respira a l’entrar a la sala. El color és frese, ágil i 
dinàmic i esta acompanyat de jocs de linies recles i 
ondulants que indiquen dinamisme, soltura i Ilibertat. 
Aqüestes linies sòn les encarregades de crear i/o sug
gerir formes, formes que s’allunyen i que es troben, que 
ocupen un espai però que van més enllà d’ell deixant

que el sentit de l’obra sigui obert en tot moment, sense 
realitzar tancaments que produirien opressiò i que és tot 
el contrari del que es vol reflectir.
Una exposiciò rica en colors i sentiments. | L

La Universität, a casa
A la UOC integrem la formació a la teva vida
Diplomatures
- Ciències Empresariais
- Turisme
- Graduai Multimédia (títol propi)
Llicenciatures
- Adm inistració i Dirocciò d ’Empreses (2n. cicle)
- Estudia de Ciències Politiques i de l’Administració (2n. cicle/Màster)
- Ciències del Treball (2n. cicle)
- Comunicació Audiovisual (2n. cicle)
- Documentació -Gestió de la Inform ació- (2n. cicle)
- Dret
- Estudia de l’Àsia Orientai (2n. cicle/Màster)
- Filologia Catalana (també accès directe al 2n. cicle)
- Humanitats (també accès directe al 2n. cicle)
- Investigació i Tècniques de Mercal -M àrqueting- (2n. cicle)
- Psicologia
- Psicopedagogia

-nous itineraria en l’àmbit de la Pedagogia- (2n. cicle)
Enginyeries
- Enginyeria en Informàtica (2n. cicle)
- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

Sol.licitud d’accès:
dei 13 de març fins ai 24 d’abril
Inici période lectiu: setembre de 2004

Doctorat
- Doctorat sobre la Societat del Coneixement
Altres estudis___________________________________
- Ours d ’accès a la UOC per a més grana de 25 anys
- Formació de postgrau
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_____________ CINEMA
Bolseros (2002)

de Corles fiosch i Josep M. Doménech
Pere Cornelias

Balseros és el résultat de tres treballs diferents, cada un d’ells complement de l’an- 
terior. El primer és de 1994, quan un equip de “30 minuts” -des de sempre, un deis 
programes més intéressants de TV3- es va desplagar a Cuba per rodar les conse- 
qüéncies que va provocar l’anomenada crisis de los balseros a la vida de set per
sones. El segon és de 1996, quan aquest mateix equip va retrobar els seus perso- 
natges en indrets diversos deis Estats Units, amb la qual cosa la peMícula es va con
vertir en un reportatge d’una hora de duració. I la tercera és del 2001, una nova mira
da a la situació d’aquestes persones, fora del seu país, set anys després de la seva 
odissea: definitivament, un documental de dues hores.
Balseros, dones, ha acabat emmarcant-se en l’ampli ventali de cinema realista que 

inunda les nostres pantalles des de fa ja bastante anys, i dins del qual el documental, 
en totes les seves formes i variants, ocupa, com és logic, un Hoc preeminent. No pro
tone pas estendre’m en consideracions al respecte -ho he fet ja moites vegades-, em 
limito a constatar el fet.

Foren uns 50.000 els cubane que, l’any 94, van decidir abandonar l’ilia i que, a bord 
de precàries construccions artesanals, van iniciar un periplo girebé suicida, empe- 
sos per l’ofegament i la dictadura. Molts hi van perdre la vida, però molts d’altres, 
després d’inacabables dificúltate, van arribar a les costes de Florida i, d’una mane
ra O bé d’una altra, van poder refer la seva vida -o, més exactament, van poder 
reconstruir-se-la de bell nou. Set d’aquestes històries centren la mirada dels dos 
directors de la peMícula. Són noms propis -Guillermo, Rafael, Juan Carlos i 
Misclaida, Óscar, Méricys i Miriam-, representante de l’anònima diàspora que va 
omplir les aigües del Carib. No és un film politic: només Fidel ordenant que no s’obs- 
taculitzi a ningù la seva fúgida ais Estats Units, algunos imatges de manifestacions 
a favor del dictador i una breu aparició televisiva de Clinton. El seu protagonista és 
el devessall d’humanitat que transmeten els set cubane fugitius.

Balseros es divideix en dues parts perfectament diferenciadles: La Habana i el 
Carib, d’una banda, i la nova vida ais Estats Units, de l’altra. Enmig, la base militar 
de Guantanamo, on molts supervivents van ser redosos temporalment pel govern 
nord-americàa. Al carni -ais diferents camine-, l’alegria i la tristesa es donen la mà i 
se’ns presenten sovint indeslligables: Guillermo i la seva dona s’havien divorciat 
l’any 88 -sis anys abans dels fets que se’ns narren-, perqué així ella havia pogut ser 
reclamada des de Miami com a mare soltera, única manera d’abandonar Cuba; 
Rafael va ser llençat des de la balsa al mar, en un dels seus primers intents, i va 
haver de tornar nedant; Miriam ha estât nou mesos a Guàntanamo, mentre la seva 
mare i la seva filia esperen a Cuba, entre neguitosos i esperançades; Juan Carlos i 
Misclaida se separen després d’haver viscut junts tot el trajeóte fins a América...

A la primera part de la peMícula, els protagonistes ens expliquen les seves peripé- 
cies -despullados d’innecessaris dramatismos- sense que Bosch i Doménech hi tin- 
guin cap intervenció explícita. És una manera de donar més autenticitat ais fets. La 
parla autòctona s’erigeix en l’únic mitjà de comunicació entre ells i nosaltres. Les 
històries es succeeixen i es creuen, estableixen entre si, si cal, una determinada 
dialéctica. A Guantánamo, només les imatges de la televisió permeten mantenir el 
contacte entre unes families divididos per la distancia. A la segona part del film, ja 
ais Estats Units -Miami, Nova York, Nebraska, Philadelphia, Arizona...-, s’evidencia la

preséneia dels directors darrere la 
càmera, el film se’ns mostra com a més 
explícitament élaborât -sense la cons
truida improvisació del primer tram-, els 
personatges actúen -són els moments 
més artificials- i no s’estalvia d’utilitzar, 
quan sembla dramáticament adéquat, 
el tradicional sistema de l’entrevista. 
Les dues parts, dones, es diferencien 
substancialment.

No tots els nostres personatges han 
assolit, ais Estats Units, tot el que bus- 
caven. No tots es comporten, amb els 
seus parents de Cuba, com ells matei- 
xos estaven segurs que es comporta- 
rien uns anys abans. No tots poden 
parlar d’un final completament felig. 
Però les imatges intercalades de la 
Cuba del 2000 no oferteixen cap dubte 
sobre l’oportunitat de la seva primera 
decisió.

El guió final de Balseros ha comptât 
amb la coMaboració de David Trueba, 
que ha ajudat a donar continuítat a les 
dues hores d’un projecte de tan frag
mentada elaboració. La banda sonora, 
que Lucrecia ha escrit i ha interprétât, 
completa un exercici documental d’una 
válua senzillament indiscutible.

Cineclub Sabadell el projectará el dia 
6 de maig, ais Dijous de Cineclub a 
l ’Imperial, dins del seu bloc de Re
visions i estrenes, a un quart de nou del 
vespre i a dos quarts d’onze de la nit.

IL
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SOCIETÀ!________
Dolors Cornelias
Uno font prinnorio de I'exili infantil femení de 1939

Ernest Gallart i Vivé

Darrerament, des del Vallès Occidental se segueix aprofundint en el coneixe- 
ment, l’estudl i l’anàlisi de la Guerra Civil Espanyola de 1936 -1939 i en les 
seves conseqüèncles. Ja no son ùnicament eis investigadors I eis centres de 
recerca, sino que s’hi afegeixen instituclons I entitats economiques. En son una 
prova les exposicions Imatges inédites de la Guerra Civil (1936- 1939) presen
tada a Sabadell per la Fundado Caixa de Sabadell o Retirada! La tragèdia de 
l ’exili, que se celebra a Terrassa organitzada pel GEHT I per I’AHCT.

Des de Castellar del Vallès, la Guerra Civil Espanyola de 1936-1939 en un 
sentit ampli sempre ha estât un centre d’interès dels historiadors locals, de la 
Regidoría de Cultura i de l’Arxiu Municipal (AMC) que han donattota mena de 
suport a la recerca de projectes sobre aquesta temàtica. A mès del Congrès 
sobre l ’Exili, l ’Internament i la Deportado dels Republicans Espanyois (1939 
®1945), Recerca, Revista d ’història i ciències socials i humanes de l ’AMC, en 
els seus primers números, ha dedicat un nombre considerable de págines a 
aquests esdeveniments. També s’ha impulsât la recopllació de tons docu
mentais basats en fonts orals sobre I’exili local. No cal dir que ha estât sem
pre una Priorität bàsica de l’AMC no perdre aquest capital humà dispers i 
fragmentât geogràficament per raons històriques, però indispensable per 
bastir una historiografía local. Un cop acabat el seu tractament historiogràfic I 
arxivistic, aqüestes fonts primàries serán dipositades per a la consulta. 
Mentrestant, es procura oferir-ne avenços dins les activitats de difusló cultu
ral que realitza l’AMC.

Un testimoniatge prou interessant sobre l’exili infantil és l’expehèncla vital de 
Dolors Cornelias i Llinares nascuda a Castellar del Vallès l’1 de setembre de 
1926, soltera, la petita dels tres fills del matrimoni Cornelias -  Ulnares. Dolors 
Cornelias realitza els estudls bàsics, dels quatre fins als deu anys, a l’escola 
de les Germanes Dominiques de Castellar del Vallès. Encetada ja la guerra, 
els reprèn durant tres o quatre mesos a les escoles nacionals del grup Emill- 
Carles Toirà. Un cop acabat el conflicte, treballa a l’aghcultura, a can VIñals, i 
un any i mig a la fábrica la Seda. Després, de telxidora a l’empresa Toirà, des 
del 23 de novembre de 1942 fins al 29 de setembre de 1984. Militant d’ERC, 
té una visió transcendent de l’existéncia i s’esforça a mantenir viva la memò
ria de la deportació republicana ais camps d’extermini nazis participant de la 
FEDIR

Els orígens familiars paterns es troben al Vallès Oriental, a Granerà, on els 
avis, camperols, Vicens Cornelias i Agnès Clapés, es van traslladar a 
Castellar del Vallès i el fill dels quais Camil Cornelias Clapés (Granerà, 4-3- 
1879 -  Castellar del Vallès, 21-11-1956) va esdevenir pare de la informadora. 
Militant de la Unió de Rabassaires, professionalment es dedicava als treballs 
del bosc per compte propi.

Per banda de mare, a Finestrat, Alacant, des d’on els avis materns, Jaume 
Llinares Lloret i Maria Pascual Llinares, un picapedrer i una mestressa de 
casa, van emigrar a Catalunya, també a Castellar del Vallès. La seva filia

Josepa Llinares Pascual (Castellar 
del Vallès, 12-2-1883 - 23-8-1963), 
es va dedicar al treball en diferente 
empreses del tèxtil local.

El testimoniatge, un relat de vida, 
procedeix de la transcripció d’un 
enregistrament d’histôria oral dipo- 
sitat a l’AMC i correspon al testimoni 
de les seves experièncles durant la 
guerra civil enregistrât els dies 20, 
21 i 22 de novembre i de la revislô 
del text, el 24 de novembre de 2001.

El testimoniatge de Dolors Co
rnelias presenta uns trets personals 
que s ’ajusten perfectament a la 
mostra establerta de testimonie que 
s’utilitzen per a l’estudi de l’exili des 
de l’àmbit local de Castellar del 
Vallès, tant pel que fa als aspectes 
histôrics, corn als participatius i als 
biolôgics. La testimoni és subjecte 
dels esdeveniments que refereix, 
adopta una absoluta predisposicló 
a testificar i a participar de l’elabora- 
ció de la história de vida, amb una 
capacitat de reflexió sobre la seva 
pròpia experlència vital I sobre els 
esdeveniments que va viure durant 
la joventut, alhora que una notable 
habilitât per entendre la dimenslô 
social dels records personals i 
situar-los en un context històric i 
social. Evidentment, aquest tipus 
d ’informadors presenten algunes 
singularitats, atès que en l’actualitat 
són persones d ’edat considerable, 
mentre que en l’època en què van 
tenir Hoc els fets, eren molt joves. 
Ambdós factors determinen i expli
quen els résultats de la seva testifi- 
cació, tot i que, per raons biològi- 
ques, són tipològicament els testi- 
monis estàndards amb els quais es 
pot treballar.
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El text és, formalment, una historia de vida que refereix una part del période 
vital de la informadora, concretament una visió infantil i femenina, de l’éxode 
de 1939. Participa de l’exili de base, el més genéric i habitual, el de cents de 
milers d’exiliats que s’adreçaren cap a la frontera francesa i presenta trets 
genérics i comuns, tot tenint en compte les especificitats de cada cas, i per
met acostar-se indicativament al coMectiu d’exiliats republicans, en especial 
a les trajectories femenines i infantiis.

El qüestionari de treball, totalment obert, sense estructurar, es va preparar 
a partir de la lectura de la bibliografia i l’hemerografia específica. 
L’enregistrament es va realitzar en tres sessions.

El reiat va ser transcrit íntegrament per l’autor de l’en- 
trevista prácticament després de ser realitzada.
Posteriorment aquesta versió va ser rellegida a partir 
d’una nova audició de la cinta enregistrada i es va relle- 
gir el text amb la informant per tal que aquesta hi 
pogués fer les esmenes que considérés adients tot jus- 
tificant-les. El text final és el résultat de la transcripció 
més les esmenes finals de la informant. La historia de 
vida s’ha transcrit tot mantenint la màxima fidelitat a la 
narració deis esdeveniments. La bona capacitat de 
transferéncia d’informació de la testimoni ha fet inne
cessària una incidéncia massa agressiva sobre el text, 
la guai cosa podría suposar desvirtuar l’experiéncia 
narrada tot deformant-la: únicament s’han afegit alguns 
verbs que la testimoni havia elidit, s’han corregit comp- 
tats gal-licismes i castellanismos i s’han afegit alguns 
signes de puntuado. Per agilitzar la lectura s’ha pres- 
cindit de notes a peu de pàgina.

La transcripció de la histéria de vida es presenta en 
lletra cursiva, mentre que l’estudi es fa en lletra rodona 
per discriminar perfectament qué és allò que ens expli
ca la informant, la subjecte deis esdeveniments, del 
que analitza i contextualitza l’historiador.

Cronológicament, els fets s’estenen des de la sortida 
de Castellar del Vallès, el gener de 1939, fins al retorn 
al punt d’origen, des de Navata, via Barcelona, a finals 
de febrer del mateix any.

Temàticament, el reiat de Dolors Cornelias consta de 
quatre grans apartats: la gestado i la génesis del pro- 
jecte d’éxode, el tránsit. Testada a can Veil Mas, a 
Navata, i el retorn a Castellar del Vallès

L’enfocament que es dona ais temes presenta un 
carácter marcadament quotidiá, de percepcions bási- 
ques i d’aspectes que abasten Tentorn, els successes vitals diaris i les rela- 
cions humanes. La testimoni evoca una expehéncia traumàtica que, un cop 
interioritzada i assumida, és relatada amb tota naturalitat, amb molt pocs judi
éis de valor, sincerament i serena. Sense referéndes a qüestions politiques o 
militars, a vegades aqüestes percepcions traspuen Tangoixa causada per la 
impoténda de no poder fer res a fi de capgirar la situado i la forta dosi de 
patiment, tant personal com coTlectiu.

La narració ens ha estât referida espontániament, seqüenciada i ordenada 
cronológicament, sense excessives regressions que poguessin distorsionar 
o alentir el diseurs.

Dolors Cornelias en un acte commemora- 
tiu a Castellar Toctubre de 2001. AMC.
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Detectem limitacions de continguts en el relat, perfectament explicables per 
l’edat de la informant, que condicionava l’abast deis espais vitals i la conei- 
xença dels esdeveniments més genéhcs. També hem localitzat imprécisions 
cronolôgiques i espaciáis, que es reconeixen fácilment, assumibles pel dis- 
tanciament cronológic deis fets que ens relata i pel desconeixement, més que 
per la voluntat de falsejar, que es poden resoldre amb facilitât.

Pel que fa al rigor i a la versemblança de la historia de vida, un cop contras
tada amb altres fonts primàries (documentais i orals) i amb altres materials de 
referéncia (bibliogràfics, hemerogràfics), es constata que el diseurs manté 
coheréneia amb eis elements d ’anàlisi consultats.

En cap moment la informant no havia valorat la seva trajectôria vital corn un 
element que tingués cap mena d’importància més enllà de la seva experién- 
cia personal; per aixô no n’havia parlât pràcticament mai ni tampoc hi havia 
atorgat un valor historie. Considerava que eren uns fets personals, quasi 
intims, dels quais no es podien extrapolar o inferir aspectes coMectius, sense 
valor per a les altres generacions, una mena de raresa fruit dels esdeveni
ments que li va tocar viure i que no es podran repetir mai més. Per tant, no cal 
referir-ho. És, en aquest cas, un silenci sense cap connotado política ni la 
voluntat de callar per oblidar.

Ben allunyat de plantejaments politics o idéologies, el relat de vida ens mos- 
tra unes motivacions de fúgida, d ’expatriació, alienes a la participado en el 
conflicte. És un seguiment de l’actitud adoptada per una figura masculina 
(marit, pare, altres familiars), una inércia voluntària o induïda, sense cap plan- 
tejament ideologic i que, sense unes conviccions, devant una situació vital 
molt complicada en un entern desconegut i poc acollidor, decideixen exiliar
se, malgrat les conseqüéncies que podria suposar. De l’exposât anteriorment, 
se’n desprenen un qüestié: es tenia en compte la incidéneia particular que 
podria tenir sobre eIs infants la decisié d ’exiliar-se?

L’abandonament de l’espai vital propi i l’éxode que efectúa Dolors Cornelias 
i la seva familia cal conceptuar-los com un moviment migratori temporal, pen
dular, d ’origen bél-lic i ideologic dins del conjunt de l’éxode i l’exili republicá 
de 1939. Ara bé, aquest darrer no és un fet singular, sino que s’emmarca en 
la dinámica de grans desplaçaments de població produits en el segle xx com 
a résultat de l’ascensió de règims autoritaris, de conflictes armats localitzats i 
de les dues guerres mundials, dels quais aquests son conseqüéncia. Aquests 
fenômens provoquen variacions de les Unies frontereres i la desaparicié i l’a- 
paricié d’alguns estats que generen moviments demogràfics. També les 
zones de combat i eis fronts de guerra originen la sortida temporal de la 
població no combatent i, al final, el résultat d ’alguns conflictes en qué eis 
guanyadors causen deportacions massives, aixi corn la fúgida de persones 
que rebutgen viure en indrets on s’havien instal-lat régims autoritaris, perfilen 
aquesta visió de tránsits demogràfics que s’adeqüen a les noves relacions 
politiques.

Aquest carácter de temporalitat és una característica comuna a bona part 
del mig milió de persones que creuen la frontera el gener / febrer de 1939, 
dues terceres parts de les quais havien retornat, per raons diverses, al territo- 
ri de l’Estat espanyol l’any 1940.

El testimoniatge evidencia la nécessitât de comprendre l’exili des de la mul- 
tidisciplinarietat de matéries perqué no és un fenomen univoc que afecta, tant 
individualment corn coMectiva, tota la dimensié dels refugiats. També sugge- 
reix una imatge d ’heterogeneïtat, de multitud d’itineraris, situacions i estadis 
produits per la provisionalitat, la inestabilitat, la imprevisié, les incoheréneies i 
les contradiccions.

La historia de vida de Dolors 
Cornelias és indicativa pel que fa al 
conjunt de trajectòries vitals dels 
republicans espanyois durant l’éxo- 
de i l’exili, concretament amb relació 
al perfil femeni i infantil, i és repre
sentativa pel que fa a l’éxode i a l’e- 
xili locai.

Tot i que gradualment van aparei- 
xent noves aportacions sobre 
aquest période, encara es troben 
prou ancorados en l’estudi de l’exili 
d ’elit, politic i intel-lectual, sense 
parar gaire atenció en la gran massa 
anònima d’exiliats amb motivacions 
singularitzades i no sempre anàlo- 
gues a les dels grups dirigents. Si 
bé sén numéricament majoritaris, la 
seva visibilitat ha estât pràcticament 
nuMa.

Si ens adrecem al gènere memo- 
halistic escrit pels exiliats, consta- 
tem que sén d’autors masculins i 
d ’un nivell social i econòmic de clas
se mitjana o superior. Per tant, el 
coneixement de les actituds majo- 
ritàries provindrà d ’aquests autors 
amb les prevencions que cal adop
tar. Val a dir que si que hi ha hagut 
un cert interés per l’anàlisi d ’alguns 
sectors d ’aquest exili de base, con
cretament dels elements més politit- 
zats de la classe obrera, amb el 
propòsit de veure les relacions amb 
eis dirigents, més enllà d’un interés 
per si mateixos. Queda, dones, 
plantejar-se l’estudi de les dones i 
dels infants corn a elements propis 
que permeten caracteritzar i analit- 
zar globalment el fenomen de l’èxo- 
de i de l’exili.

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
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L’ÈXODE CAP A FRANÇA DE DOLORS COMEELAS I LUNARES
A principis de 1939, nosaltres ja voliem marxarcap a Franga amb tota 

la familia de la plaga Velia, la meva tia. Rosa, l ’onolo, Jaume, I els de 
oal Nas Ratat. I amb aqüestes, arriba el LIoreng Fontanet que venia de 
Manresa perqué s ’havla dissolt la companyia de l ’exèrcit on servia, I 
ens diu: “Però què feu?” Li vam explicar que ens preparàvem per anar 
cap a Franga. Diu: “Cap a Franga? si la gent, la gent va corrent per les 
carreteres, va a peu I... si no hi arribareu. Jo? Jo no? Jo em quedo aqui. 
I passi el que passi”. I és dar, la Lola, com que era la nòvia d ’aquest, 
diu: “Dones jo tampoc no marxo”. La seva mare tampoc velia marxarsi 
havia de deixar tota sola la seva filia aqui. I el pare Igualment.
Jo ja m ’havla quedat a dormir a la plaga Velia per marxar a les sis del 

demati. I resulta que ve la meva mare amb el meu pare I diu: “Aquesta 
nit no hem dormit. I ens ho hem pensât I no volem marxar”. I no vam 
marxar.

Uns dies després, una dona va ser la promotora, amb bona intenció, 
que marxéssim cap a Franga. Allé a la baixada de Palau hi havia una 
familia i a la mare li deien la Magdalena del Pierai. El seu home era 
Emili Galimany. Tenien una filia que es delà Rosita, i dos filis, el Serafi i 
el Ton. I el Ton esteva de xofer a Texércit i portava un camió. I era casat 
amb una dona, que vivien al Passeig, i que es déla Justa. I bueno, arri
ba en Ton amb el camió i diu: “Tenim la gent de Taltre bándol, els fei- 
xistes, molt a la vora... i noi, hauriem de marxar”. I aquesta dona, la 
mare d ’aquest, del Ton, era una dona molt exagerada, diriem, i II va dir 
a la meva mare: “Ai, Répéta, els moros maten a la gent, que hi ha gent 
per les cuñetes”,! bueno, ”1 que violen les dones i les criatures i les 
maten”. I diu: “Ai, amb el Ton hem dit que ens n ’aniriem cap a Franga. 
Si voleu venir... ?” La meva mare espantada perqué tenia un cuadro de 
Sant Jaume matamoros, que esteva dait d ’un cavali blanc i el tenia a 
Thabitació. I els moros allá demanant cleméncia. I bueno, dones, esga- 
rrifada perqué li feien por. Sigui per la... de la manera que van vestite i 
aixé, i no n ’havia vist mai cap de moro. Però, bueno, dones, vam dir 
dones que marxariem.
Bueno, agafem un sao amb roba i una cabra que teniem i ens pugen 

daIt el camió. Era un camió militar amb veles. Hi havia aquesta familia, 
la Magdalena i TEmili Galimany, la filia i el seu nen, el Miguel, la Justa, 
la seva filia Josefina, el Ton, la Teresa Puigdelloses, que li deien de 
Sant Lloreng, el seu home, el Joan, nosaltres tres [el Camil Comellas, 
la Josepa Llinares i la Dolors Comellas] i una dona que vivía al Passeig 
devant la Guàrdia Civil que II deien la Pasionária i el seu noi. I em sem
bla que ningú més. Els meus germans no hi eren. L ’Enrió i el Franz eren 
a la guerra, al front. I bueno, ens n ’anem. Agafem el camió que sem- 
blava m ilitari vam anar cap a Granollers i amunt, cap a Girone i llavors 
vam anar... com si anéssim a Banyoles. I vam arribar a un poblé que 
es diu Navata.

El viatge va durar un dia, no recordo veure res de fora, ni riuades de 
gent ni que ens paréssim cap vegada. No podiem veure gaire cosa 
perqué la plataforma anava tancada.

I arribem en allá, a Navata, i és ciar, el Miliu i el meu pare i aquest 
home, Thome de la Teresa, la mare del Puigdelloses, se’n van anar a 
Tajuntament, i van anar amb el nunci dient-li que nosaltres ens n ’anà- 
vem cap a Franga i que haviem de fernit allá. Si ens donarien un pues-

to. I ens van donar un garatge, 
un garatge amb persiana d ’a- 
quelles que tiren amunt. La vam 
deixar un pareli de pams enlaire i 
vam dormir allá amb saos i ells 
també portaven algún matalás, 
però nosaltres a sobre del sao, 
allá a terra, la cabra al costat de 
la porta perqué pogués respirar. 
I ens vam quedar a dormir. I 
quan ens vam llevar al mati, la 
meva mare diu: “Ai senyor, jo  no 
vuli marxar no, perqué... I si ve el 
Francisco? I si ve TEnric i nosal
tres no hi som? Qué faran? I 
TEnric que no està gaire bo”. 
Perqué quan era petit havia tin- 
gut bronquitis. Diu: “Dones qué 
faran quan trobaran la casa si no 
hi som nosaltres? Mira, nosaltres 
ens quedem”. I ells se’n van anar 
amb el camió.

El meu pare al demati quan ens 
vam llevar, va anar a Tajuntament 
amb el nunci. Li va dir: “Bueno, 
mireu, us tornem la ciau, però 
nosaltres no ens n ’anem a Fran
ga perqué tenim dos nois que 
són a la guerra, diu, I si venen 
qué?” Diu: “Bueno, però nosal
tres no podem tornar ara cap 
avall, perqué...no tenim diners”. 
Diu: “Bueno, ja us buscarem una 
casa de pagés”, Diu, ’’Que Tho
me és fora, s ’ha amagat”, Diu ,”l 
només hi ha dones i un xicotet 
d ’uns setze anys o disset que fa 
de zagal”, Diu,”l vos ajudeu a la 
terra en aquest noi i a les vaques. 
La dona, la vostra dona, dones 
que els ajudi si ha de repassar la 
roba o rentar els plats o el que 
sigui, i la nena, dones la nena no 
pot fer res”. I ens porta en una 
casa que en deien a can Veli 
Mas.

I arribem allá, tot tancat i barrat. 
I truca la porta. I surten per dait 
Tàvia i una filia. “I qué, qué vo
leu?” Diu: “L ’autoritat, sóc el nun
c i”, Diu: “Aqui us porto aquesta 
familia”, Diu: “Els hi heu de donar 
una habitació i un Hit. I Thome
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que ajudi el zagal que tenlu I la dona dones si ha de repassar la roba I 
fer la feina una mica de la cuina, de rentar els plats o de lo que siguí i 
la nena dones, la nena no pot fer res”. Diu”Els heu d ’acollir”. Diu: ‘‘I bai- 
xeu a obrir la porta!”. I van baixar, van obrir la porta I l ’àvia dones mala 
cara, la dona és ciar, gent que no coneixes, dones mala cara que et 
portin una familia allá. I la mare diu: ‘‘Ai senyor, diu, aquesta àvia ja 
arrufa el nas”. I el nunci II contesta: ‘‘Tan és que Tarrufi corn que no l ’a- 
rrufi”. Diu:”L ’autoritat diu que us han d'acollir. I aquí no hi ha més, no hi 
ha res més”. I, bueno, sí, sí, vam entrar, ens van ensenyar Thabítacíó, 
vam deixar les coses que dùiem I bueno, i ens van donar el cuarto de 
darrere. I, bueno, vam estar allá uns dies. El meu pare que no II agra
dava la terra dones mira, anar a traballar una mica la terra, ajudar 
aquest xicot I jo amb Tàvia. LIavors ja ens van acollir una mica més bé 
quan ens van conéixer. La meva mare els ajudava a rentar els plats I 
els cosia els mitjons del xicot o fêla un pedaç en uns pantalons. I ens 
hi vam estar unes tres setmanes, màxim quatre. I és ciar, ja anaven 
passant les tropes que guanyaven la guerra I els altres anaven tirant 
endarrere. Anaven dient: ‘‘Quina columna és aquesta? No sabeu quina 
columna és?”. ‘‘No, no. Nosaltres ja anem a la guerrilla, nosaltres ja  
anem dispersáis, ja ens n ’anem cap a Erança”. 7  on son els altres?”. 
Diu: ‘‘Aquí, a deu quilémetres”.

I allavors, quan van haver passai la primera foguerada, ja havien mar- 
xat els republicans, dones allavors d ’aquella gent va tornar l ’home. I eli 
era al cantó deis Pirineus i quan havien de donar un missatge de perill 
posaven unes estovalles a Testenedor amb una miqueta de carena 
que feia, que es vela Taltra banda, bastant lluny, i posaven unes esto
valles vermelles i el dia que alguna vegada havia vingut a la nit, dones, 
quan hi havia al migdia les estovalles vermelles, allavors eren blan
quee. I alguna vegada havia vingut. Nosaltres sense enterar-nos, és 
ciar, venia d ’amagat, venia la nit i llavors de bon domati tornava a mar- 
xaro es quedava allà amagat. Ho feia perqué no velia anar a la guerra, 
perqué no eren partida ris de la República.

D ’aquesta familia no recordo els cognoms, només els noms. A la casa 
jo hi vaig anar fa moits anys amb una noia d ’aqui Castellar, amb la 
Pepita Blancaflor, I vam anar durant una Setmana Santa, un Divendres 
Sant. I jo li vaig dir: ‘‘Per què no anem aquí, en aquest poblé, a veure 
aquesta masia, can Veli Mas?”. Perqué jo, dones, em va quedar el 
record d ’aquesta masia. I la una es déla Matilde i Taltra es déla Pal mira 
i Taltra es déla Quimeta. El zagal no sé qui era, no sé com es deia per
qué eli era foraster, no era de la casa. I la dona tampoc no me’n recor
do com es delà, però allavors hi vam anar amb aquesta noia. Hi havia 
la Quimeta i una cunyada que era la dona del noi. El noi ja era mort com 
la Paimira i la Matilde. I aquesta dona era vídua i tenia dos nois.

Unes setmanes després de Tarribada deis nacionals a la frontera, a 
fináis de febrer de 1939, vam decidir tornar a Castellar. Per tenir uns 
céntims i poder tornar, vam vendre la cabra. I de la cabra ens en van 
donar deu duros de plata. I se la va quedar aquella gent [els de can 
Veli Mas]. El meu pare es va posar d ’acord amb els de la casa i amb el 
nunci i ens van portar en un camió des de Navata a Eigueres. I d ’aquí, 
també en camió, a la Rambla de Barcelona, prop del monument a 
Colón. A Barcelona hi vam arribar de matinada. Hi havia molta gent 
que tornava. Allí ens van deixar. Vam dormir un pareli d ’hores a! final 
de la Rambla, sobre hacera. El meu pare va Hogar un carro de paleta i 
amb les coses que portávem vam anar fins a la plaga de Catalunya i

vam agafar el tren i vam anar fins 
a Sabadell, a Testació del ‘‘cen
tro”. I d ’allá, a peu, fins a la Creu 
Alta, que hi teníem familiars, una 
tia, i vam reposar una estona, fins 
Tarribada de la Vallesana que ens 
va portar fins a Castellar.

Quan vam arribar a casa, aquí al 
carrer de TErmot, estava clausu
rada. Durant les jornades poste
riors a Tentrada dels nacionals a 
Castellar havien registrai la casa I 
la canalla havia fet trencadissa 
de vidres. L ’ajuntament, per evi
tar el saqueig I les malifetes, va 
fer segellar la porta amb dos tau
tens i va fer treure els mobles. I 
vam agafar tot el fato i ens en vam 
anar a casa la meva tia Rosa, allà 
a la plaga Velia, I ens van deixar 
dormir a Tentrada fins que vam 
poder arreglar la casa.

El meu pare va demanar a Ta- 
juntament on eren els mobles. Li 
van contestar que al coTlegi de 
les Hermanes, de les monges, 
aqui a la Toirà. I li facilitaren la 
seva recuperació. Amb el nunci 
van anar a reconèixer-los. La sala 
gran de les monges era tota 
piena de mobles, de roba de 
casa.... els mata lassos en un 
cantó, les calaixeres en un altre, 
els II its... tot ordenat per tipus de 
mobles. I els vam recuperar.

Les altres families que ens 
havien acompanyat en la fúgida, 
excepte la de Ton Galimany, van 
tornar més tard a Castellar. En 
Ton Galimany, la Justa i la 
Josefina van seguir carni I van 
passar a Franga is ’hi van establir.

Els Puigdelloses van tornar a 
Castellar i van anar a viure a can 
Serrador. De la Pasiònaria I del 
seu fili mai més se’n va sapiguer 
res. ^
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La passejada va ser amb motiu de 
l’exposició a la Fontana d’Or de 
“Paris 1900-1930”, de la col-lecció 
Oscar Ghez, que actualment es con
serva al Petit Palais de Ginebra.

És sempre un autèntic plaer la con- 
templació de pintares d’autors d’una 
època tan rica, que van marcar els 
diferents moviments artistics: im- 
pressionisme, fauvisme, cubisme... 
La idea de la mostra va ser anar més 
enllà de la revisió dels mestres, 
només hi havia una patita represen
tado  dels grans més coneguts, 
Picasso, Chagall, Renoir, per endin- 
sar-nos a I’obra d’altres ereaders 
que testimonien la grandiositat d’un 
temps especialment significatiu per 
a tot I’art del segle XX.

Sense scroll, sense pretensions, el 
centre la Fontana d’Or de Girona acuii 
amb regularitat tot tipus d’actes lligats 
al mon de la cultura, amb rigor i 
exigèneia. Anar seguint les seves acti- 
vitats pot ser una manera molt satis
factoria d’ampliar els nostres coneixe- 
ments. A la vegada, el propi edifici, 
marc habitual de les exposicions, es 
converteixen un espai museistic persi 
mateix. Documentât a partir del segle 
XI, és d’estil gétic i molt ben conser
vât, de serena beilesa.

Passejant per aquest barri antic, tot 
de vianants, amb les seves places i 
porxades, trobem el Museu d’Art, 
també en un edifici histéric, l’antic 
Palau Episcopal, que reuneix un dels 
conjunts d’art romànic i gétic més 
important de Catalunya, a més de 
pintura catalana, que va, des de 
retaules del segle XVI, fins a obres 
de principie del segle XX, amb 
Mates, Vayreda, Rusiñol i altres.

És febrer, i les terrasses dels bars están a vessar, la gent passeja, pren el sol, 
parla, quitxalla amb bicicletes, cotxets per als més menuts, quin privilegi de 
pais, quants dies tenim de bon clima!

Ja més a la part nova, no es pot pas oblidar el Museu del Cinema, la col-lec- 
cié d’en Tomás Malici, que, des de les ombres xineses, fins a les càmeres dels 
germans Lumière, és una mostra clara i didáctica d’aquest meraveliós invent, 
que ha revolucionat totalment al llarg segle que ha acabat. És recomanable 
estar al cas deis monográfics que s’hi fan, així com dels diferents cursets, 
exposicions i xerrades.

No és per molt coneguda menys rellevant la imatge preciosa deis darreres 
de les antigües cases, reflectides a les tranquil-les aigües del riu Cnyar. Les 
façanes de colors terrosos, ocres i ataronjats, amb balcons, finestres, roba 
estesa i flors, en contrast amb el biau intens del cel, es desdibuixen seguint el 
ours de l’aigua juganera. Ponts de tots estiis, moderns i antics, serveixen per 
creuar, i meravellar-te amb una ciutat petita i accessible, però monumental i 
histórica.

Ja som al cor del Cali, gairebé sois, ens parem embadalits al bell mig d’a
quest laberint de carrers empedrats, esglaons encimbellats, patis, jardins 
secrets, cases, i ens sembla endevinar, copsar. Talé de vida jueva de temps
passats, el trepig deis homes i les dones, les olors.... Són espais fets a redós
de ritus ancestrale i de tradicions eternas, racons de vida oberts a un món 
íntim, llocs allunyats del tráfec de la gran ciutat.
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Ens corprenen les escletxes a les grans pedres que basteixen els portals, 
per la historia que recorden. Aqüestes fissures servien per amagar-hi la 
mezuzá, pergamins on s’inscrivien, en hebreu, passatges del Deuteronomi. 
S’enrotllaven en un estoig cilíndric i, col-locats a les esquerdes de les parets, 
servien per assegurar el retorn, sa i estalvl, del jueu pietós que els tocava en 
sortir de ca seva.

Enfilant una llarga escala pel carrer Sant Llorenç, arribem, no pas sense 
esbufegar, al centre Bonastruc ça Porta, on sembla que s’hi ubicà l’antiga 
sinagoga, i on ara hi ha el Museu d’Histôria dels Jueus i l’ Institut d’Estudis 
Nahmànides.

És en aquest museu, ben documentât i serios, on ens adonem de la 
importancia que van tenir els hebreus, i veiem corn la seva cultura, per mitjà 
de rescola cabalística, va fer de la ciutat un focus religiös de fama universal.

És encisadora i valuosa la sala on hi ha part de les làpides funeràries, totes 
amb riques inscripcions referents a la persona i a la seva espiritualitat. El terra 
de l’estança representa un camp verd de fanais i flors grogues resplendents i 
Iluents, amb una claror que és un perfecte contrapunt a la mort.

Resseguint el carrer de la Força, hi trobem boniques cases molt ben restau- 
rades. Conservant el seu primitiu encant, dissenyadors avantguardistes i pro
fessionals Iliberals hi han fet el seu espai de feina, barrejant aixi, en un perfecte 
maridatge, l’antiga cultura i les noves tendències.

Pugem fins a la Catedral, impressionant monument, que es pot veure des de 
gairebé qualsevol punt de la ciutat. Austera i sobria, és l’església més gran 
d’una soia nau de tot el mén cristià. Conté un claustre romànic, petit, però 
agradable i acollidor.

Anant cap al monestir de Sant Pere de Galligants, jola del romànic català, i 
seu actual del Museu d’Arqueologia de Catalunya, passem pels Banys Àrabs, 
també d’estil romànic i, construits a semblança dels banys musulmans.

Després de tant fer servir les cames, i de tenir tanta història damunt, neces- 
sitem recés i dinar, i ens n’anem cap a la desembocadura del Ter.

De carni, quins paisatges, el Gironés, el Baix Empordà, la terra, els masos 
flanquejats pels seus sembrats, el Canigó majestuós i nevat al tons....

Arribem a Torroella de Montgh i, seguint el curs del Ter, per aquesta contra
da molt cabalós, trobem, a dreta I esquerra, plantacions de pomeres i arros
sare. Som a la part baixa dels Aiguamolls de l’Empordà.

Finalment, ja som a la Gola del Ter, on la platja és un paratge de petites 
dunes i fanais ajaguts pel vent, que sovinteja en aquesta zona. A la Ilunyania, 
l’Estartit i les Nies Medes, reserva natural, i símbol d’aquesta nostra Costa 
Brava tan estimada.

També hi ha restaurants, ens espera un arròs caldós acompanyat de qual
sevol producto del mar, que com molt bé diuen els pescadors: Tot lo de la mar 
és bo. A
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Pere Font i Grasa

Per escriure amb propietat, els titulars haurien de ser més amplis, expressius i 
complets; com ara: Doctora en Economia, professora titular de Fonaments de 
l’Anàlisi Econòmica. Ha fet recerca sobre: Economia politica i història del pensa- 
ment econòmic. Actualment és Vicerectora de Relacions Exteriors i de Cooperació 
Interuniversitària des de l’any 2002, en formar part de l’equip del rector Lluis 
Ferrer.

Per escriure ras I curt: Sabadellenca, filia de l’advocat Lluis Casals i Garda. Com 
diuen al meu poblé: “Bé, si, entesos: ja se de qui parleu”.

La conversa te Hoc al despatx del vicerectorat. És un migdia tranquil de febrer. 
En piena campanya pre-electoral de les legislatives. Són dies agitats en fer-se 
pública l’entrevista Carod-Eta. El tripartit que governa Catalunya està passant una 
dura prova de foc que li arriba des del sector dretà d’aqui I d’allà...
Anem per ordre. D’antuvi refem aquelles primeres inquietuds de la jove estu- 

diant. La Muriel ens explica aquella experiència viscuda a les aules del món 
universitari.
La tesi pel doctorat versava sobre “La indùstria tèxtil a la primera guerra mundial” 

que em dirigi el professor Jordi Nadal, que va ser un dels fantàstics docents d 
’aquella Facultat de la Universität de Barcelona. A través de la història econòmica

d’Espanya I del mòn, ens ensenyava 
dues disciplines: Història i Economia, 
que sempre han anat relligades. En 
acabar la carrera, vaig traballar 
durant un pareli d’anys al serve! d’es- 
tudis de Caixa Sabadell que dirigía el 
professor Lluis Barber. En crearse la 
Universität Autònoma al campus de 
Bellaterra, el professor Nadal, I d’al- 
tres, com ara en Serra Ramoneda, 
van integrar-nos-hi. Com també d'al- 
tres que havien estât expulsats de la 
docéncia. De fet el primer degà fou el 
doctor Joan Sardá i Dexeus. Uns ini- 
cis impulsats des de la heterodôxia 
que desperté moites il-lusions i moites 
esperances que amb el transcurs 
dels any s s’ha vist corn s ’han anat 
compì Int. D’entrada vaig traballar en
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el muntatge de la biblioteca de la nova Facultat, albora que 
seguía el curs de doctorat. Amb molt bon criteri el professor 
Sardá estábil un sistema de treball: Per muntar una Universi
tät nova el primer gue calla fer era formar els professors i no 
posar-nos-hi, aixi per les bones. Durant el primer ours no 
admeteren alumnos; només cursos de doctorat amb un grup 
de professors joves, de Ilicenciats que vollen accedir al doc
torat. Fou fantàstic. Treballarem moltissim... En aquell 
moment el sistema aplicat fou absolutament nou. La meva 
tesi sobre la Indùstria tèxtil i la repercussió d’aquella gran 
guerra, pretenia demostrar la vocació globalitzadora d’una 
ciutat que com Sabadell li afectava molt directament tot allò 
que passava arreu del món.

Diuen els llibres de la historia locai que 
l’Avinguda 11 de Setembre, allà per I’ any 1919, la 
van batejar Avinguda 11 de Novembre per tal de
conservar la memòria de la data de I’armisticl de 
l’any 1918, que tants bons dividends havia donat, 
i els que encara multiplicarla en un Immédiat futur 
a la Industria. Corn aixi sembla que va ser.

Li comento aquest fet puntual a la Muriel. No se li fa 
estrany. Justifica l’ancestral anècdota del nomenclátor 
urbà amb raonament economicista dels manaires de l’è
poca.
En cercar dados per la tesi vaig llegir corn la premsa de l ’è

poca fêla la comparació entre la borsa de Madrid, que pràc- 
ticament no reacciona el 1914 en esclatar la guerra; i en canvi

la de Barcelona no s ’enfonsa però poc li falta pel “cata- 
crac”. La interpretaciò des de Catalunya no és que la 
borsa barcelonina sigui tan feble, sinò que està Hígada al 
mòn real .Lògicament quant al mòn hi ha un succès de 
grans dimensions com la gran guerra, la borsa de 
Barcelona en surt perjudicada. En arribar la pau, l ’armisti- 
ci de I’l l  de novembre, Sabadell ho celebra perqué la pau 
pot aportar feina, comandes, comerç...tranquihlitat a les 
transaccions, al transport. En fi, ès una part industriai que 
mira cap Europa, en aquella globalitzaciò a la qual fins 
aleshores no hi jugava la resta d’Espanya. De fet l ’opiniò 
sobre aquella època venia estimulada per professors com 
en Santiago Roldán, que desprès va venir a la U AB, essent 
degà d’Econômiques i Joan Muñoz. Tots dos havien fet un 
treball sobre “La consolidación del capitalismo español: 
1914-1920” .Llegint aquella tesi, amb els ulls d’economista 
en formació, catalana i de Sabadell, m’adono que el que 
ells explicaven no era el mateix que havia passât aqui. 
Vaig tenir ganes de comparar i veure un sector consolidât 
com el tèxtil. Un funcionament del mercat que no genera 
negocis especulatius, com passava en els sectors més 
monopolistics de la resta de T Estât.

Ben aviat entra de professera ajudant a la 
UAB on ha desenvolupat tota la seva vida pro
fessional. Naturalment amb sortides a reunions 
i congresses a Espanya i a l’estranger. És titu
lar del Departament d’Economia i HIstôrla
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Econòmica; es a dir: les dues disciplines que més li satisfan. La con
juntura dinàmica de la vida universitària l’ha portât fins aquest vicerec- 
torat on es viu amb intensitat el pois del campus. Corn aquell que diu:
Un campus internacional que no coneix fronteros.

Sovint, però, has sortit de l’aula per compromisos socials de divulgació 
econòmica de base.
Sempre m’ha agradat molt la divulgació. Això m’ha donai una certa experiència 

en explicar coses relativement complicades de manera fácil. M’agrada fer feines 
de divulgació. He participât en nombrosos cursos per posar a l ‘abast de la gent 
dels barris la história I corn s’ha mogul l ’economia de la ciutat. La cohlaboraciô de 
la UAB amb l ’Ajuntament de Sabadell, per citar un exemple, em va portar a conèi- 
xer a fons eis barris I la seva gent. Crée en la tasca social que considero és útil, 
és bona per acostar la Universität a la gent. Reconec que és un estil de professor 
que avui en dia no és vaierai. Sóc conscient que he fet menys recerca profunda. 
Estones em sento una mica culpable perqué no he arribat a fer alió que hom en 
diu la gran recerca, o bé publicar sovint a les revistes d’impacte dins l ’àmbit que 
et correspon. Vull dir que és segur que avui en dia no hi ha cap professor o pro
fessera joves que II passi pel cap fer una carrera tan dispersa com la meva. Ara 
s’afanyen a publicar I publicar. Cree que es pot viure d’una manera menys com
petitiva I més orientada a la societal a partir de la divulgació dels teus coneixe- 
ments. Unes pinzellades aixi són bones i indispensables

La Muriel recorda de manera especial -per citar-ne una de les seves 
darreres activitats divulgadores -l’explicació als barris sabadellencs 
de corn s’aplicaria la implantaclô de l’euro. En definitiva; el perqué de 
tot plegat del trasbals econòmic que la moneda única representava.

Parlem de Franga, dels records de la diàspora del pare, LIuis Casals, del 
Sabadell de la teva infantesa i joventut.
Suposo que era un Sabadell molt gris. Ciar que quant ets petit no 

t’adones...Recordo les complicacions per anar a Franga a veure la familia de la 
meva mare amb un cotxe ben atrotinat. El pare, que sempre havia estât molt bellu- 
guet ens portava fins Avignon a visitar els parents I, més amunt, fins a Saint 
Etienne, a casa l ’àvia materna...De l ’escola recordo l ’Acadèmia Miralles, que era 
com una petita illa de civilització, una illa liberal. Dissortadament no tenien permis 
per impartir el batxillerat i em matricularen a les Escolàpies. Érem poques les 
alumnes de batxillerat I malgrat algunas mancances própies de l ’època, fou bas- 
tant estimulant intel-lectualment .Però des de sempre he mantingut un més gran 
record del meu pas per !’Académie Miralles.

Després arribana la facultat d’Econòmiques, allí a la Diagonal de 
Barcelona. Època de creixement personal i intel-lectual. De l’activitat 
politica a través del Sindicat Democràtic d’Estudiants (SDEUB). 
Assistint a les classes de professors que com Nadal, Sacristán i 
Estapé... els estimulen a “llegir” la realitat del país dins un context glo
bal.

L’experiéncia diària del viatge d’anada i tornada amb el tren eléctric,
“els catalans”. Aquell comboi de tres quarts de vuit del matí, el contac
te multidisciplinar entre els futurs advocats, economistas, metges, 
enginyers, arquitectes. Una petita meravella d’intercanvi d’idees. No 
calien teléfono mébils, que ébviament no existien. Tots eren futuribles, 
sense que ho sabessin. Tots i totes eren la generado del gran canvi 
que el país esperava. Encara que una majoria no se n’assabentessin 
fins uns quants anys més tard.

Per cert: ¿ qui escriurà algún dia, abans no sigui massa tard ,sobre 
les pàgines viscudes al ja famós tren de tres quarts de vuit ?. Un tren

D E S L O C A L I T Z A C I O
És Ilei de vida econòmica. I aixi ha de 

ser si volem que els països industrials 
creixin i puguin comprar-nos els serveis 
que nosaltres produïm. De tota manera i 
malgrat que abans he fet apologia dels 
serveis, no creo que hàgim de renunciar 
del tot a la industria.

Creo que no es sa. Un exemple el 
tenim amb Alemanya, pals molt desen- 
volupat amb els salaris més grans del 
món i amb excel-lents condicions 
socials, malgrat els retails actuals, però 
que continua assent un pals amb base 
industrial important. No creo que s’hagi 
de permetre alegrement la desindustria- 
litzaciô de Catalunya. Ara bé, una indus
tria amb una elevada productivitat, una 
part patita de persones “aprimant-se” 
com ha passât a l ’agricultura. Si féssim 
servir bé la intel-ligència per distribuir 
més I millor els résultats del procès 
econòmic, això voldria dir que viurlem 
millor; tindrlem més temps per anar al 
cinema, als concerts.. L’objectiu desitja- 
ble seria que les fàbriques produïssin 
més amb menys hores de treball. No 
sabem redistribuir el résultat més que III- 
gant-ho a les hores de treball, ens estem 
fent un embolie. Una societal cohesiona
da vol dir una societal més de classe 
mitjana; on ningú es tan rie i ningú es tan 
pobre i on tothom fa una mica de tot. 
Sovint la deslocalització -que per ceri 
sempre ha existit- es converteix en titu
lars periodístics d’escàndoi i el cas con
cret en poc temps ja no se’n parla. 
Caldria seguir la noticia al cap de dos o 
tres mesos. Veure si aquells centenars 
de persones tenen o no tenen feina. 
Moites vegades la situació acaba essent 
menys dramática del que els titulars 
donen a entendre. No vull dir amb tot 
això que no hi hagi gent que pateixi pel 
tancament, que segur que passen un 
mal tràngol. Però en la majoria dels 
casos hi ha recolocacions o noves vies 
cara al futur.

(Dels treballs de divulgació de la 
Muriel Casals Couturier, recomanem; 
“Después del euro, la fiscalidad 
común’’ publicat a La Vanguardia el 17 
de març de 2002, pàgines 26 i 27. Sobre 
la figura del seu pare: LIuis Casals i 
García, el ja esmentat QUADERN n- 92 
de l’octubre de 1993. També remeto el 
lector al QUADERN n- 77 del febrer de 
1991, on es publica una de les seves 
habituais Cartes obertes, que en escriu- 
re sobre els simbols que identifiquen un 
poblé, te avui, 13 anys més tard, plena 
vigèneia).
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on comen les noticies talment com si fos un parlament de paper. Un 
tren on totes i tots s’afanyaven a citar-se per continuar l’amistat; la con- 
xorxa anti-franquista.o el primer amor.

Potser també bull massa a la meva imaginació les historiés d’aquell 
tren rigorosament farcit d’estudiants que anaven a Barcelona. De 
quant Bellaterra encara dormia en el silenci dels burgesos i l’estaciô- 
xalet en prou feines despatxava mitja dotzena de bitllets. De quant 
l’estaciô de Sant Joan no existia: Ni l’autopista. Ni el campus. Ni l’ei- 
xam de cases adossades de Sant Cugat.

Cinquanta minute llargs d’anada i cinquanta més de tornada. LIarga 
vida al tren de tres quarts de vuit “...que no tiene quien le escriba"

Foren uns anys -confessa la Muriel- de contactes amb estudiants d’altres 
facultats. O bé les reunions al club d ’estudiants del carrer Sant Pau. Aixd de 
serjove és fantàstic. Estàvem plens d ’esperances. Ens imaginaven corn havia 
de ser el pals. Somiàvem. Era la nostra aportació d’un petit gra de serra que 
ha servit, crée, perqué ara el pals sigui una mica miller. Val a dir que en aque- 
lles circumstàncies el meu percentatge d’heroisme fou zero. Sóc molt poruga. 
Al sindicat d ’estudiants, a la Iluita antifranquista fêla molta feina de base: reu
nions, manifestacions. Sempre donant suport des de segona fila. Naturalment 
que vaig córrer devant dels “grisos”. Em vaig apuntar al PSUC, conscient de 
considerar que era un partit catalanista i d’esquerres. Continuo essent fide! a 
Iniciativa per Catalunya i simpatitzant d’ERC. Allò més agosarat que he fet a la 
política fou I’ entrar a formar part del conseil d’administraciô de la Corporació 
Catalana de RTV, durant el période 1984-1988. Vaig viure des de dins les pri- 
meres passes de TV3 i Catalunya Ràdio. En aquells moments em semblava, i 
encara m ’ho sembla ara, que les emissores haurien de mantenir-se Iliures de 
les pressions politiques del govern de torn, en bona part, mitjançant I’ autofi- 
nançament. Mitjans que no han de dependre tan de qui et paga ni de qui et 
nomena. Malgrat el meu interés i el rigor amb que estudiava les propostes, 
l ’experiéneia em reportà una dosi d’humilitat en adonar-me corn tot plegat era 
un moviment de majories i minories politiques, malgrat que el que tu diguessis 
fos assenyat, raonable i d ’aplicaciô beneficiosa. En definitiva la capacitai 
decisòria del nostre Parlament es molt limitada; en part per la falta de cultura 
democràtica.
Després de 23 anys les eleccions han permès la formació d’un govern de 

tres partits: ¿qué en podem esperar del tripartii?
Ara molta més geni parla de politica. Aquesta tensió politica provocada pel tri

partii no és dolenta, perqué ens vé a demostrar que els ciutadans están atents a 
tot el que pot passar. A més, amb diferents partits coalligats al govern, és indub- 
table que es vigilen l ’un a l ’altre. Aquesta circumstància entronca amb una cultu
ra politica molt europea a on sovint no hi ha majories absolutes. Cree que també 
és bo per la cultura democràtica tenir a l ’oposició un partit que ha tingut una llar- 
ga experiéneia de govern. És evident que a CiU li sap molt de greu haver perdut 
el poder...Si ho fan bé a l ’oposició poden enriquir tan el funcionament del nou 
govern amb critiques constructives en base a la pedagogia política.
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Quines vinculacions socials, cultu
ráis i politiques mantens amb Sa
badell?
Mantenir el grup d’amistats de tota la 

vida quant vius a Barcelona, no sem
pre és fácil. Vine sovint a casa a visitar 
la mare i la germana ...Al Cine-Club, a 
les estrenes dels Amies de l ’Opera. 
Sóc membre del Conseil Català del 
Moviment Europeu, heréneia del meu 
pare. Aquest europeisme que ha de 
representar la construcció d’una pàtria 
més amplia. Penso que ais catalans 
ens va bé perqué estem una mica 
massa obsessionats per la construc
ció de la nostra pròpia pàtria; que ho 
necessita, evidentment, però que ens 
va bé relativitzar-ho dins el conjunt 
europea. En peques paraules: estem 
refent Catalunya, però també estem 
fent Europa, amb els nous països que 
s’hi afegiran el mes de maig. Corn acti- 
vitat més actual, sóc tresorera de la 
nova junta directiva de l ’Ateneu 
Barcelonés que presideix l ’arquitecte 
Oriol Bohigas.
Tal i corn ha anat desenvolupant-se 

el pais, la societat, el relleu genera
cional, en definitiva: T’apuntes a 
l’encis O  al desencis ?
Mai no he estât excessivement enci- 

sada. Jo no m’apunto al desencis. Sóc 
bastan! ingènua en molts especies de 
la vida. M’apunto a l ’entusiasmo corn a 
norma. Per tant: desencis, no.
Formes part del que se’n pot dir 

“classe mitja intel lectual” ?
M’agrada això de classe mitja 

intel-lectual. M’hi sento representada. 
Com tots els que mai no aspiren a ser 
una persona top. Dos exemples: Jo 
tine una filia de 32 anys que viu a 
Londres i treballa a la BBC on agafa 
experiéneia professional dins d’un 
nivali mig .Si tornés, aquí li exigirien 
estar a dal! de tot... o bé al nivali més 
baix. Ens fa falta un terme equidistant 
per tal que les persones puguin sentir
se cómodos, respectados dins del seu 
àmbi!. Que l'afany de superació no els 
produeixi un ascens artificial o una 
caiguda injusta. Corn diu l ’Ignasi 
Riera: Per mesurar el bon funciona
ment de la cultura d’ un pais, cal mirar 
els Ilibres de butxaca que consumeix
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la gent. De ¡libres d’alta cultura, fins i 
tot als países més humiis en pots tro- 
bar. El que hauria de compter són els 
Ilibres de butxaca que la gent llegeix 
al tren, al metro, al bar. Aixó és el que 
fa un coixí sooial vivible, estimulant 
per anar oreixent com a classe mitja 
intehiectual.
En g e n e r a l  com v e u s  la  U n iv e r s i t ä t  

d ’a v u i  e n  d i a  ?

Sóc deis que creu que la Universität 
ha de recuperar la seva tradició origi
nal de formació global, de formaoió 
bàsica, i no amb aquesta obsessió 
per l ’espeoialització. Segons el pro
fessor John Stuart Mills, qui en el 
segle dinou ja déla que la Universität 
no és un Hoc de formació professional: 
Aquí no s’han de fermetges, advócate 
o enginyers, aquí cal fer ciutadans 
cuites. La Universität ha de donar cul
tura. Básicament la cultura de les 
matemátiques, la gramática, la histó- 
ria... Jo entono que qualsevol universi
tari ha de saber els grans temes que 
oonfiguren la cultura universal. Si 
tenen el cap ben posât damunt les 
espatlles, les altres coses de la disoi- 
plina puntual que trií són fàcile d’a- 
prendre en base a l ’entrenament. Ara 
mateix Europa està divulgant l ’anome- 
nat document de Bolonya, que és 
fonamental per la convergéncia deis 
estudie superiors. El govern del PP, en 
Hoc de la convergéncia europea pro- 
mou la divergéncia...La proposta 
europea és fer un ensenyament básio 
de tres anys. No podem seguir com 
fins ara d’una Hicenoiatura ràpida per 
passar a dootorats i masters sense 
solta ni volta. La proposta de Bolonya 
ve a dir-nos: Cai viure en una sooietat 
que quant més saps ets més feliç, ets 
més mure, i on et podrás enfrontar als 
tous presumptes superiors amb les 
armes del coneixement i a no aguan
tar segons quines males pensades. 
La possibilitat d’avançar en la cultura 
ha d’estar més oberta: Abans 
Sócrates I la ¡lengua ¡latina, és un dir, 
per avangar InteHectualment. Que a 
les persones els siguí fácil el movi- 
ment professional d’un Hoc a l ’altro; 
que un jove pugui adquirir experién- 
cia havent estudiat un periodo de

temps a Espanya, un altre a ...Itàlia I si convé, un teroer a Alemanya. Perqué un 
cop format, la feina també el pot portar als quatre oantons d’alguns d’aquests o 
altres països.
La UAB és la U n iv e r s i t ä t  de Sabadell, del Vallès ?
És la Universität de l ’Àrea Metropolitana de Barcelona. Jo em sento molt patrio

ta de Sabadell, però entone que la ciutat forma part de l ’àrea d’influéneia barce- 
lonina. Ens agradi o no, aixó és aixi.. El tren ja és un “metro” I ens uneix per un 
cantó i per l ’altro del CoHserola. L’Autònoma és metropolitana, baroelonesa, valle- 
sana...També té, però, la vocació de “ser” I “estar” al món. Els meus predecessors 
al Vioerectorat de Relacions Exteriors i de Cooperació Interuniversitària han fet 
intercanvis de relaoió privilegiada amb moites universitats d’arreu del món. Com 
en l ’àmbit de ¡’empresa, hi ha molta competéncia i cal associar-se per coHaborar 
I fer operacions conjuntes amb la Xina, Méxic, anant de braoet amb els britànios 
I franceses. Per oitar uns exemples
Parlem dels temes d’economia, la teva especialitat. Tenim una Europa de 

moneda única, però cal anar a I’ Europa d’una sola fiscalitat. Anant més enilà: 
Una Europa d’un mateix preu equivalent pels bens i servéis. ¿Veus possible 
arribar-hi?
Dones sí, ho veig possible, quan semblava impossible anys enrera l ’Europa 

d’una sola moneda. Volem visualitzar que volem ser “uns” i ho fern a través de 
l ’euro. Però no n ’hi ha prou. Una part important de la poHtioa econòmioa, que és 
la politioa monetària, la que decideix el preu del diner, que la decideix la taxa de 
canvi, la relaoió de l ’euro amb el dólar, igual la que H convé a Alemanya no és la 
mateixa que li convindria a Espanya i no hi ha cap altre remei més que acceptar- 
ho. Aleshores això com es compensa?. Donos a través de la política fiscal. De 
manera més fácil. La fiscal és la repartidora: oobrar impostos amb una mà i donar 
subvencions i ajuts amb l ’altra mà. Ara corn ara aixó es fa individualment a cada 
pais. No tenim una sola mà europea, que encara es molt petita per compensar les 
dificultáis de la moneda única. Hi ha un responsable, Comissari d’Economia, hi 
ha un governador del Banc Central Europea, però no tenim el contrapunt de l ’hi- 
senda pública. Alemanya s ’ha cansat de pagar. Franga 1res quarts del mateix i 
cal que tots plegáis ho refacin amb la Constitució projectada. Els fons de oohe- 
sió ha de donar pas a un nou sistema: Les naoions més pobres que tants de 
diners hem rebut; des d’Espanya fins a Grècia ens trobarem ara amb un nou grup 
de socis que están persola del nostre nivell. En definitiva, no creo que hi hagi una 
Europa politicament forta fins que no s ’assoleixi una clara politica conjunta fisoal. 
No ignoro les retioéncies de molts països a cedir el paper de la fiscalitat a un ens 
superior. Penso també que els catalans som un exemple molt bo perqué som molt 
Hiures i molt moderns, ja que rarement hem Ungut estât propi, ens sembla molt bé 
la desaparició dels estais a partir de la cessió de la fiscalitat. Espanya, Gran 
Bretanya, Franga, mois centralistes, els race molt cedir aquesta parcel-la de 
poder. L’esborrany de la constitució europea menté el pois de tots aquells que no 
voten perdre protagonisme. Hi ha qui diu que potser caldria anar més a poc a 
poo, que abans cal digerir Tampliació. Inévitablement si anem de pressa, uns 
quants ho podran resistir i altres es quedaran sense alé a mig carni. El procès és 
prou important, prou positiu i irreversible, que cal que acabi bé. Potser no cal 
córrer tant.
Parlant d’economia aplicada amb una experta: A escala familiar la preocu- 

pació dominant quina és, ¿pagar la hipoteca o les despeses del dia a dia?
La preocupació per la hipoteca, sens dubte. El mercal de l ’habitatge està pitjor 

que a la resta d’ Europa. Aquí la gent compra i no lloga. Sol dir-se que es més 
barai comprar un pis perqué les quotes dels intéressés son baixos. Una bona 
part del pensament econòmic de les families es redueix a reunir ingresaos per 
abonar la hipoteca. Tenim la cultura del posseir i no la cultura d’ usar. Al Harg de
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la vida les nécessitais son diferents: nnés cultura del Hogar, 
pagar per l ’ús més que no pas pagar per la possessió obses- 
siva de bens i serveis. El consumisme ens està bombardejant. 
Si no comprem no som bons ciutadans, no fem moure I’ eco
nomia. Comprem de manera desesperada, compulsiva de tot: 
samarretes, faldilles, pantalons, moda I més moda. És mate- 
rialment impossible absorbir I consumir-ho tot albora. Haurlem 
de diversificar més I més, com un bon amie londinenc que sol 
dir-me: “Ja no compro objectes; ara compro serveis", des d’a- 
bonaments teatrais a menjar fora de casa o visitar exposicions 
amb guia inclòs, etcétera. És com la bogeria de pagar hipote- 
oa per la segona residéncia, aquesta renglera inaoabable de 
construccions irracionais que malmeten la costa I l ’interior del 
nostre petit país. Jo els preguntarla: I viure, ¿quant?. Les 
nécessitais solen ser ben diferents segons la piràmide d’edat I 
cal que ens hi adaptem.
L’economia de Sabadell en un mon global des d’un punt de 

vista de l’empresari “mitjà” : Corn ho veus?
Sabadell continua venent, exportant milers de metres de 

llana, amb molta menys gent treballant-hi. Sabadell funciona 
industrial I comercialment perqué ha diversificat molt i molt la 
seva aotivitat. Aixô és del dominipúblic. L’empresari de la pati
ta I mitjana empresa ha tingut difioultats, però se n’ha sortit 
aguantan! una fisoalitat que no ha estât prou comprensiva amb 
les firmes familiars. Cree que cal fer la distincié tradicional 
entre empresahs I rendistes. L’empresari és molt respectable. 
A mi em fa una certa angunia la mentalitat dels anomenats ren
distes que viuen de l ’especulacié. D’alguna manera el benefi
ci financer, que ha estât molt gros en aquests Ciltims anys, fa el 
paper que en eis segles divuit I dinou s ’atribueixen a les rendes 
de la terra; el terratinent que xuclava una part de la renda del 
sistema finanoer. Això és dolent. Tots plegáis en som oòmpli- 
ces perqué hi ha massa gent que pensa que és més fácil com
prar I vendre papers; o comprar i vendre totxo, que treballant 
de valent per ser un emprenedor oreatiu.

SUR LE PONT D’AVIGNON...
El pare va marxar amb Texèreit dels perdedors cap a 

Franga l’any 1939, on l ’enganxa de pie la guerra europea. 
Col-labora amb la resistèneia. Viu a Saint Etienne on 
coneix I’ Augusta Couturier que era meste. Es casen. 
L’abri! del 1945 neixo jo, la primera de les tes germanes, 
a Avignon. Poe després, per Nadal fan un viatge a 
Sabadell per conèixer la familia. Tanquen la frontera pel 
bloqueig de l’ONU I per tant ja ens quedem a la ciutat. El 
comissari de policía interroga el pare i el titila de “rojo 
separatista”. Eli el corregeix: “Soy blanco separatista’’, la 
resposta fou un mastegot i un: ¡És lo mismo, imbécil !

Lluís Casals i García va morir el 26 de juny de 1993. En el 
número 92 de QUADERN de l’octubre d’aquell mateix any, 
en Ramon Vali i Rimblas, ex-alumne seu, recorda com en 
Lluís fou el jove director de I’lnstitut-Escola M.B.Cossío 
l’any 1936: “per acollir-nos i intentar que prosseguísim una 
vida civilitzada, enmig del caos i del desordre régnants 
arreu (...) És important constatar que un meste amb el 
qual havíem conviscut un sol curs, I encara curt, ens 
hagués marca! tant. He oblidat Tassignatura que ens 
donava, però no he oblidat mai aquells altes ensenya- 
ments esmentats suara. I és que és molt més important for
jar homes que no fornir coneixements d’una matèria".

La Muriel continua amb el relat de records esparsos del 
pare
El pare era “blanc”, perqué fou un jove cristià I catalanis

ta seguidor d’en Carrasco Förmiguera, fidel a la República 
democràticament assolida. Va saber mantenir a través de 
l ’ Institut-Escola la tradiciò pedagògica dels Escolapis.
En el meu cas des de ben jove trobava divertit això de 

formar part d’una familia de cultures barrejades. A casa 
sempre hem parla! dues llengües, català I francés, i no hi 
ha hagut mai cap problema. Tino dues germanes més: 
Isabel, advocada i la Montserrat, que és periodista, corres
ponsal de TAvui a Paris I fins el 2002 de Catalunya Ràdio i 
col-laborant amb TV3 en un documentai impressionant 
sobre eIs réfugiais de la guerra civil.

Escrivia la Muriel en l’article titulat, senzillament: El 
Pare... al citât QUADERN de [’octubre del 93: “Ja ho veus, 
pare, tu que volles tenir un noi i dir-ll Elies per amistat amb 
els teus Companys jueus de la Resistèneia, deixes tres 
filles que seguim camins que tu havies comengat. 
Récordes aquell 11 de setembre, quan vam anar junts a 
deixar, clandestinament, una fior al Hoc on encara no hi 
havia l’estàtua de Rafe! Casanova?. Nosaltres tampoc no 
ho oblidem”

En Lluis Casals i García, advocat i home de lletres, guar- 
donat amb la Gran Creu de Sant Ramon de Penyafort pels 
seus mèrits en l’àmbit del Dret, i distingit per la República 
Francesa amb la Legió d’Honor, va merèixer tothora la 
consideració i l’afecte dels Companys de QUADERN, del 
Patronat de la Fundació Amies de les Arts i les Lletres, de 
Sabadell, al quai pertanyia essent-ne un dels fundadors.



A2
86

CUINA
Petro
Joan-Antoni Ferrari

Un servidor els recomana que visitin 
Petra. No pas la Petra dels temples 
excavats, de Jordània, que ja es reco
mana sola; la del LIevant de Mallorca, 
al costat de la carretera que va de 
Ciutat a Manacor, als peus del turó on 
hi ha Termita de Bonany. També els 
recomano que hi pugin. Resulta una 
magnifica talaia per veure un bon tros 
de Tilla.

Podría dir-los que el 1713 a Petra hi 
va néixer un aMot, Miquel Serra, el 
qual, en fer-se franciscà -a l poblé hi 
ha un convent franciscà des de fa 
molts segles- va prendre el nom d’un 
dels companys del Sant: GInebró. 
Enviât pel seu orde a Callfòrnia, hi va 
fundar algunes missions. Se li acudí 
batejar-les seguint les advocacions 
dels altars laterals de Tesglésia gòtica 
de la seva parròquia nadiua. Sant 
Pere; la Mare de Déu del Àngels, Sant 
Francese... Naturalment, en la llengua 
dels conqueridors de llavors, el penùl
time: aixi, dones, a Tentorn de les dues 
missions es formaren les clutats de 
Los Angeles I San Francisco (sense 
accent, corn ho eschuen eis darrers).

Però un servidor té per costum parlar de coses més terrenals, o sigui que eIs par
laré de dos establiments petrers, recomanables del tot: can Miquel Oliver i un res
taurant, denominat antonomàsticament Es Celler.

No deixa de ser curiós que can Miquel Oliver sigui una bodega, productora de 
magnifies vins i Es Celler, en canvi, sigui una casa de menjars. Està en un semi-sote- 
rrani que antigament havia estât un celler, I encara s’hi poden veure tres botes con- 
grenyades de gran capacitat. Malauradament serrades pel mig, simulant que n’hi 
ha sis. A Mallorca era costum, fer les cases de menjar en un celler. En podran tro- 
bar en diversos llocs de Tilla. La cuina del de Petra, però, és totalment genuina. Aixi 
corn a la majoria, fora dels tres o quatre plats més currents, la resta és la mateixa 
cuina que es pot trobar en restaurants currents, al Celler de Petra, encara hi predo
mina la cuina tradicional autòctona, que segueix les estacions, en eis ingredients. 
Al seu temps, s’hi poden trobar plats que ja fa temps que ningù o quasi ningù deu 
fera casa; fava parada, fideus roters (una ecléctica barreja que segueix avant la let
tre eis préceptes de la cuina mediterrània), coloms amb col (variant illenca del far- 
cellet de col, però amb un colom a dins) i eis reis de la cuina mallorquina: el frit de 
freixura i les sopes seques, entre molts d’altres.

Si volen fer “fava parada”, necessitaran: ossos, creila i morro de porc, salats; 
faves seques pelades (si són amb peli, les poden pelar un cop cuites), un tros de 
carabassa, ceba, tomàquet, oli, aigua (de pluja, si pot ser) i sai. Perfer-la, dessa- 
lin el porc -canviant Taigua una o dues vegades, si cal. Llavors, el posen a bullir; 
un cop ha arrencat el bull, li canvien Taigua i el deixen coure, amb l’olla tapada. 
Facin un sofregit amb la ceba i el tomàquet i ho posen a bullir, en una altra olla 
amb aigua froda, junt amb les faves I la carabassa. Fio van remenant, de tant en 
tant. Quan el llegum sigui cuit, ho trinxen tot al passapuré i hi afegeixen el porc. 
Fio deixen coure, a poc foc, uns 15 o 20 minuts més. Cal remenar tota Testona, per 
a gué no s’agafi i que quedi corn un puré, ni gaire ciar ni gaire espés. Aquest plat 
fou la menja habituai de la gent del camp, durant les hiverns.

Dels vins de can Miquel Oliver, un servidor eis recomanarà altra 
vegada el Muscat, un mescateli sec que acompanya perfecta- 
ment un peix al forn, amb quatre patatetes i unes rondaxes de 
ceba. És a les antipodes del Muscat que fa un altre Oliver, Claudi 
Oliver, del mas Deu de Trullars (el Rossellô), que és un Muscat de 
Rivesaltes dolç i espés, també exceTlent. Aquest el reserven per 
a un foie lleugerament escalfat a la paella, flamejat amb calvados 
i amanit amb un pessic de sal granada. El bon senyor Claudi, 
amb uns mostatxos d’allô més gavatx, parla el català del pais i es 
proclama descendent d’uns Olivers vinguts de Bòiler, però 
només que el deixis parlar una mica, sortiran a la conversa eis 
bons veils temps de le général', De Gaulle, no cal dir.

Però tornem a Petra. També és recomanable un negre. Ses 
Ferritges, que surt d’una vinya que hi ha a les afores de Petra, 
anant cap a Ariany. ^

Garrofer de Bonany
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______________ DILLUNS
De lo inonitot al desconcert

Pere Cornelias

Vés a saber per qué el Toni no va 
escriure el seu Dilluns al darrer núme
ro de Quadern. Potser va intuir que les 
coses estaven a punt d’agafar un 
aspeóte massa curios I va fer-se el 
borni. O potser el nostre director va 
comunicar-li que, aquell dia, a la revis
ta no hi havia prou espai. Tant és. El 
cas és que no el va escriure I ara, 
estant les coses corn están, m’he de 
remontar al meu article de desembre. 
Valga’m Déu!

Aleshores, estàvem jugant la Copa 
del Rei i la UEFA I érem quarts a la 
Lliga. Unes quantes setmanes més 
tard, el Saragossa -el primer Primera 
amb qué ens vam topar- ens va elimi
nar de la Copa I, ara, el Celtic ens ha 
fet fora d’Europa. A la Lliga, d’altra 
banda, continuem quarts. A primer

cop d’ull, per tant, la cosa ha empitjorat sensiblement I eis meus judiéis negatius 
de llavors haurien de tenir, en aquests moments, un to encara més desesperat. 
Però, és ciar, tothom sap el que ha passât al llarg d’aquests tres mesos i el canvi 
substancial que sembla -toquem fustal- que s’està produint.

I el més ourlés és que rellegeixo el meu article de desembre i continuo subscri- 
vint tot el que vaig dir de Laporta i eIs seus. Si cregués que em vaig equivocar, ho 
diria sense cap tipus de problèmes. Però no: el cas Beckham, la derrama ad infi
nitum, les banderetes i eis himnes, les cançonetes, la botifarra i la earn d’olla em 
continúen semblant d’una aciaparadora tristesa. He d’admetre, aixé si, que totes 
aqüestes coses han anat perdent preséneia i que la Junta Directiva s’està mos- 
trant, en aquest aspeóte, molt més prudent. Però, és ciar, continuo sent mal pen
sât: ¿no será que ara els résultats ajuden i, per tant, ja no calen tantes ximpleries?

En tot cas, qué ha passât? Quart a finals de novembre, vam començar a perdre 
llocs i punts a dojo i, fa poc més d’un pareil de mesos, érem a 18 punts del líder. 
Era més certa que mai l’afirmaciò que el Madrid, el Valónela i el Depor disputaven 
una lliga diferent. I, de cop, vam començar a guanyar. La primera sorpresa -jo hi 
era- va ser el dia de l’Atlètico: van jugar una molt bona primera part. A continua- 
ciò, la victòria a Mestalla, en un partit ben plantejat i resolt. Els tres gols al Depor 
i la manera com van saber aguantar les seves continuades escomeses després 
que ells coMoquessin el 2-3. I no fa gaire, el golás de Ronaldinho a la Real, en un

partit especialment travat, d’aquests que s’acostu- 
maven a perdre. Estic desconcertat perqué no sé 
explicar-me el que está passant. Cert: s’ha repetit el 
mateix equip més d’una vegada, juguen molts nois 
de casa -Valdés, Cabri, Oleguer, Puyol, Xavi, Luis 
Garcia...-, Ronaldinho és un gran futbolista i està 
rendint excepcionalment, ha arribat Davids, Rijkaard 
sembla saber finalment a què han de jugar els seus 
homes...

Però segueixo sense entendre-ho del tot. Perqué la 
plantilla em continua semblant discreta i encara 
creo que València, Depor i Madrid sòn millors. I no 
oblido que ens han éliminât de les altres competi- 
cions. Doneu-me una mica de temps. A veure si, 
abans de final de curs, m’aclareixo.

GALERIA D'ART

Ped regar, 10 
Telèfon 93 726 51 22 
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3  PROJECTE JOVENTUT
Cia. Nous Temps 
Divendres 4  de juny

Sala
Rda. d

LA PASTISSERA 
I ELS FOLLETS
L'Estaquirot 
Diumenge 2 de maig

> LA LLUNA,
UN SOMNI DE DALÍ
Cia. L'Estenador 
Diumenge 16 de maig

») A LA RECERCA DEL DRAC 
MÀGIC
Que ma Queda 
Diumenge 23  de maig

-> IMPERMEABLE
Trampa
Diumenge 6 de juny
Plaça de l'Argub del parc de 
Catalunya
Organització: Rialles i Ajuntament 
de Sabadell

Sala Seattle
PI. Laietana, 48

^  PAYO MALO + PALABRAS 
MAYORES + 2DEMILL0NES 
Divendres 14 de maig
Organització: Coordinadora de 

I Musics de Sabadell i Ajuntament 
I de Sabadell
, Hi col-labora: Sala Seattle

Acadèmia de Belles Arts
Pg.de Manresa, 20

QUARTET ARCCUS 
Dimecres 12 de maig

TRIO MYONG GRACH THIEMAN 
Dimecres 9  de juny
Organització: Joventuts Musicals 
i Ajuntament de Sabadell

T. M. La Farándula
C.d'Alfons XIII, 33

Î»

MANON
De Jules Massenet 
Dimecres 28 , divendres 30  
d'abril i diumenge 2 de maig
Organitzacio: Amies de I'Opera 
de Sabadell

XXIII TROBADA DE CORALS 
INFANTILS
Dijous 6 i divendres 7 de maig

ATREVEIX-TE AMB L'OPERA  
CONCERT D'INAUGURACIO DEL 
VII CONCURS INTERNACIONAL 
DE CANT JAUME ARAGALL
A carree de Célia Costea, soprano, 
i Stanislav Angelov, piano 
Entrada Iliure 
Diumenge 9 de maig

ATREVEIX-TE AMB L'OPERA 
Vil CONCURS INTERNACIONAL 
DE CANT JAUME ARAGALL
Proves eliminatóries. Entrada 
Iliure
Del dimecres 12 al divendres 14 
de maig

Centro Regional de Murcia
C. de Mauberme, 18

>  ANTONIO “ EL JEREZANO"I 
CHON VALLEJO, CANTAORES 
JOSÉ GABRIEL CALDERÓN, 
GUITARRA
PEPE HOYOS, PRESENTADOR 
Divendres 2 8  de maig

JOSÉ VARGAS I RAÚL 
5» JURADO, CANTAORES 

JOSÉ GABRIEL CALDERÓN, 
GUITARRA
PEPE HOYOS, PRESENTADOR 
Divendres 18 de juny

INFORMACIÓ

fìtencLó 
K  CLutadana

ServeL Internet
uuu. sabadeLl.net

ServeL Personal

ServeL TeLefónLc 
010

Ajuntament 1^1 de Sabadell

Amb elsuportde:

Generalität de Catalunya 
Departament de Cultura

I  Diputació f  Barcelona
Àrea de Cultura
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Dates
Els matins al llarg de to t I'any

Durada de la visita
De les 9'30 a Ies13 h

Nombre de participants
Màxim 60 persones

Recorregut de la visita
Trobada als jardins de la Caixa de Sabadell.
A continuado es visitaran i'edifici Centrai 

1 i I'edifici de l'Obra Social, després el grup es 
desplaçarà a Can Deu per visitar la masia i 
el museu d'eines del camp.

Preu
Gratuit. No están inclosos eis desplaçaments.

Informaciô i inscripcions
Tel. 93 319 10 64 (de 9 a 14 h)

FU N PAC IO  
Caixa de Sabadell
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Corto dd  director

Una vegada més ens trobem a les portes de l’esperat estiu, les vacances, espai 
per poder trencar rutines i ritmes frenétics i abocar-se a la contemplació, la lec
tura... fer tot allò que hem deixat per a circumstàncies com la canícula.

Temps de balanç, hem de considerar aquest curs com d’impàs, un impàs moti
vât per canvis en les possibilitats que ens oferirà la nova seu de la Fundació i del 
Conseil de Redacció de Quadern a partir del setembre i de novetats significati
ves corn l’encartament d ’una litografia en cada número.

Temps d’agraïments mai prou evidenciats vers eis nostres coMaboradors més 
fidels, en primer Hoc als lectors, cada vegada més exigents amb nosaltres en 
tots els sentits, i aixô ens espera a intentar fer-ho cada dia miller, cada dia amb 
més energies. I sobretot amb els nostres escriptors i assagistes i il.lustradors... 
Al Josep M. Ripoll, l’Antoni Dalmases, Pere Cornelias, Mila Torres, Maria Teresa 
Solé, Ricard Calvo, Ana Fernández, Pep Madaula, Nati Ayala,... a I’incansable 
Txema Lacunza... a tots els que feu possible aquest petit/gran miracle bimen
sual a la nostra ciutat.

A tots vosaltres un agraïment fraternal, i esperem que amb un “Fins aviat” ens 
retrobarem si no hi ha res de nou el setembre... amb un número que de ben 
segur tornará a fer parlar arreu del pais perqué ja tenim pautada la seva pre- 
sentació al Museu d’História de Catalunya i a diversos mitjans de comunicació i 
a TV3. La nostra teina es reconeix i això és un nou al-licient, com totes les criti
ques, perseguirIluitant perla cultura i la memòria, mal que pesi encara a alguns. 
Val la pena.

David Serrano

Els textos signals refiecteixen l’opinió 
personal dels autors respectius.

funcA c ió
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de les Arts
i de les Lletres 

de Sabûdell

CINE FOTO
Fotografia - Cinema
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LLETRES
Mercè Rodoredo

Al Toni Dalmases 
Al Ximo Espinos

David Serrano

UNA EXCUSA, CAL?

Els trenta anys de Mirali trencat
podrien ser perfectament una bona 
excusa per parlar de Mercè Rodoreda, 
tot i que em sembla que en el seu cas 
no en calen massa.

El reportatge de El meu avi élaborât 
per a TV3 ha estât també una bona 
excusa per al gran públic per acostar
se a una vida difícil, complexa, si més 
no per entendre una de les seves máxi
mes:

“Sempre és millor haver sofert 
per a poder escriure.

Una persona feliç no té historia”.

I encara en un altre àmbit, el de l’en- 
senyament, l’obligatorietat de llegir 
Mirali trencat \ actualment La plaga del 
diamant han fet aflorar una idea que 
segurament no deu ser originai però 
que em volta fa temps pel cap: la 
Rodoreda ve a ser a la nostra novel-lis- 
tica el que és Marti i Poi a la poesia; em 
quedo amb Rodoreda (ho sento...). Els 
alumnes, tot i quedar-se força perplexes devant els problèmes plantejats en les 
seves novel-les, en queden absorbits, corn séduits, corn ho han quedat les gene- 
racions anteriors, que sempre l’han/l’hem llegida tant si es tractava de lectors habi
tuais corn esporàdics. Potser l’ùnica novetat que trobo en el fet intergeneracional 
de llegir apassionadament Rodoreda és que els nostres adolescents resulten més 
clarament critics que els seus predecessors: són extremadament critics amb els 
models femenins que es plantegen. No és que critiquin les actituds dels seus per- 
sonatges, la Natàlia/Colometa de La plaça..., la Teresa Goday de Mirali..., l’Aloma 
de Aloma, o les noietes de La meva Cristina i altres contes corn ara la Zerafina o 
la protagonista d”’Aquella paret, aquella mimosa”, per posar alguns exemples 
dels “models” que han llegit al llarg dels dos anys de batxillerat. El que posen 
sobre la taula, sobretot les noies -les que més i millor llegeixen-, és la impossibili- 
tat de les protagonistes per seguir un carni propi, l’acceptacié volontària o invo
lontària dels seus rois socials, familiars i culturáis més enllà de la comprensió del 
context. Els nostres joves han viscut d’una manera que els fa molt difícil d’enten
dre i més encara d’acceptar l’actitud “faba”, diuen ells, de la Coiometa fins ben bé 
el final, i fins i tot -és la primera vegada que em passa i em sembla fantástic- la 
solució final aportada/pactada amb l’adroguer. Nous temps, noves percepcions 
de la realitat enriqueixen, cree que és així, els planteigs de Rodoreda sobre la con
dicio femenina però en general sobre la condició humana.

Armand Obiols i Mercè Rodoreda a 
Roissy-en-Brie on van iniciar una 
história d’amor plena d’alts i baixos i 
que enfronté ia resta del Grup de 
Sabadell amb la parella. Obiols, 
el gran amor torturador de Rodoreda, 
havia deixat a l’interior la dona i un nen.

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Teléfon 93 726 57 85
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ELS GRAUS DE LECTURA OFERTS

Una de les grans riqueses de la Redorada és la seva capacitai per copsar en el 
detall, en la més estricta quotidlanitat, el signe d’un món, l’exemple representatiu 
d’una manera de percebre I entendre la realltat, una realitat marcada per la derro
ta de la Guerra Civil. I, encara, més enllá d’aixó, que la situa més en l’anàlisi de la 
seva obra des del punt de vista sociopolític sota la máscara del réalisme i el psl- 
cologlsme, cree que, com els grans escriptors, té la capacitai per oferir suficents 
graus de lectura, dos com a minim, perqué pugul seduirtant ais lectors superfi- 
clals com els lectors més repeMents, més avesats a buscar, investigar, a esperar 
que l’autor els situi' devant de conflictes per resoldre, atzucacs, camins falsos, 
que els faci pensar i prendre decisions.

Lògicament es tracta d’una escriptora marcada corn tants altres per les teches 
de Bergson i Freud, o per les téeniques de Faulkner, Proust o Joyce, però això 
tampoc no voldria dir gran cosa si no fos per com assumeix la seva formacló 
Intel.lectual i política per vessar-la d’una manera tan directa a la ferida. En aquest 
sentit l’hàbll mescla entre planteig Intel.lectualitzat I la voluntat expressa de con- 
nexlô amb la realitat la duen també prop d’H. James, en la tradlclé del fulletó més 
clàssica, aquella que atrau el lector en introdulr-se en la Intimität dels seus per- 
sonatges. Simbolisme, gnosticisme i maçoneria sovint esdevenen també, corn en 
Amat-Piniella per exemple, dos vehicles que condueixen vers l’assollment de 
l’objectiu d’oferir la Hum a les tenebres, una voluntat a la quai ja s’havien enfron- 
tat també el Baudelaire de Les flors del mal, l’Albert Camus de Sisif i el mateix 
Edgar Allan Poe, per citar els que ella hauria llegit amb major profundïat.

L’EMPREMTA DEL GRUP DE SABADELL

Sorprén potser en la Imatge que tenlm de la Rodoreda una part de la seva pro- 
ducció de preguerra, de la quai en destacarla la pecullaritat de Un dia en la vida

d’un home, una mena de divertimento 
descarnat i pie d’una gran sarcasme 
sobre la mediocritat de la vida petlt- 
burgesa que entronca lògicament 
amb bona part de la producclô del 
Grup de Sabadell i que, de fet, està 
inspirada en una obra de Francese 
Trabai, Hi ha homes que ploren per
qué el sol es pon. Allí ja hi trobem la 
focalitzacló en la figura femenina, com 
la Teresa de Sóc una dona honrada, 
anterior. Descobrim el vessant més 
cruament enjogassat de la generado 
joveníssima de preguerra, tastem 
encavallaments amb les históries 
sobre la misèria humana de Joan 
Oliver, que posen al descobert la 
hipocresía i la buidor existencials I la 
recerca infructuosa de la félicitât des 
del secretisme, l’amagament, aquell 
recurs ciau a Mirali trencat però amb 
altres funclons.

El fracás no és sinó un potenclador 
de la buidor, l’evidéncia del sense 
carni, on la dona sempre hi té un paper 
submis, secundan i/o vexât, que, en 
aquest cas es veu modificat per l’acti-

La famosa Plaça del Diamant, al barri de Grècia barceloni, el 1918.
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tud divertidament venjativa de la dona que sap que el marit avorrit està préparant 
la seva anada a un meublé per fer-li el salt per primera vegada i poder sortir així 
de la seva rutina vital, i li ofereix un purgant que li farà impossible la seva som- 
niada aventura pretesament secreta.

És curios, O m’ho resulta potser a mi, corn juga Rodoreda amb el tema dels 
secrets perqué tots els seus personatges, re/creacions a voltes estereotipades de 
la vida mateixa, juguen o giren al voltant de la rellevància aportada a algún secret 
personal, i aquest secret, que ho és de cara a la resta de personatges, el narra
dor ens el confessa d’alguna o altra manera al lector sorprés, convertit així en 
cómplice mut de tots i cada un dels secrets que circulen per les vides dels per
sonatges que va descobrint. Aquesta complicitat potencia la implicació emocio
nal i inteMectual del lector, que percebrà/entendrà i podrá jutjar les actituds que 
es deriven précisément d’aquest secret compartit amb el narrador però que ni el 
mateix protagonista sap que nosaltres coneixem... fins a aquest punt de trava- 
ment aconsegueix Rodoreda respecte les seves histéhes: el lector a vegades 
desitjaria desvetllar-los a algún dels personatges per tal d’evitar situacions que 
solen dur sovint al fracàs, el trencament, la mort... Cómplice, confident, el lector 
sovint se sent així també coneixedor mut i patint del que succeeix en les novel.les 
rodoredianes...

A les acaballes de la guerra publica la primera versió d'Aloma, psicològica i 
simbòlica, que inclou ja bona part eis elements essencialitzadors de la seva obra 
posterior. Es tracta d’una obra sobre la pérdua, la pérdua de la innocéncia, de la 
infantesa en definitiva, un dels ternes clàssics del segle XX. I aquesta pérdua va 
Iligada lôgicament a la infructuosa reoerca de la félicitât de la mà de la seva pro
tagonista, càndida i confiada fins a limits “insultants”, segons els meus alumnes 
critics. Allí hi ha ja tot el mòn de les flors, de la casa com l’espai clos i segur de la 
infantesa que no es vol acabar de perdre mai, una mena de recuperaciò del mite 
de Peter Pan versió femenina.

Rodoreda és corn si ens plantegés sempre una mateixa dona, una dona en tots 
i cada un dels cicles vitals, com un any és el que temporalitza Aloma, emocionáis 
i fins i tot socials. Una mateixa dona que sempre es veurà abocada a resistir-se a 
la solució atraient aportada per dos artistes: Bàrbara a Mirali... i Daniel aquí, o la 
mateixa Colometa desesperada, l’ùnica sortida digna del fracàs que persegueix 
eIs seus personatges és el suicidi. Les seves protagonistes, per débilitât o per for- 
talesa segons corn es vulgui, han d’afrontar el futur partint d’aquesta mena de 
desig encobert.

DUEL DE DONES...

Corn a lector que es confessa fan incondicional de l’obra rodorediana i de la 
seva bellesa, triarla mil vegades sobre mil la Teresa Goday abans que la 
Natàlia/Colometa, no ho pue evitar. Fet un concurs entre les alumnes, el résultat 
ha estât aciaparador: trien Teresa Goday i malgrat entendre eis referents i con
textos de Natàlia (ben propers ais d’Aloma, per cert), no respiren un xic fins que 
la Colometa deixa de ser-ho en marcar amb un ganivet eis seu nom a la porta de 
l’edifici on ha exercit corn a tal... i dóna així per superat el seu passât. Aixó mal
grat que estarem d’acord que corn a novel-la resuiti més simple d’aproximaciô La 
plaça... que no pas Mirall...

(Imagineu-vos gué en pensen de la complexitat de Bearn, dels 40 poemes 
d’Ausiàs March o la tria de Què és poesía? de Marti i Pol corn a lectures igual- 
ment obligatôries un any o altre...; Josafat el salvaven pel morbo i per haver vist 
la versió de Disney de petits... i prefereixo no continuar espérant que el tripartit 
posi seny i plantegi Ilibres que facin estimar la nostra literatura i no fer-la oblidar 
definitivament: Qui cony tria els Ilibres???)
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Dependenta de pastissena I’una, peixatera a la Boqueria l’altra, m’atrau més 
la idea del treball amb la xocolata, exemplificat en aquelles xicres de xocolata 
que tan contenta es compra la Colometa, succedani tradicional dels plaers 
fisiològics que mai no ha tingut i que mai no tindrà ni amb el Quimet ni amb l’a- 
droguer, escapçat sexuaiment i socialment com un altre dels perdedors. 
L’escapçament sexual, com en el cas del primer Ilibre de preguerra citât, afec
ta també els homes, però sobretot les dones. Esfereïdors són els diàlegs entre 
la Colometa i la seva amiga que fa d’àngel de la guarda, castanyera al carrer 
Pelai, perqué devant les miséries de la protagonista, que ha de suportar els 
rituals simis, gens seductors, del mäht abans del “avui farem un nen!”, ella li con
traposa una nit de noces lligada perqué no es pogués escapar... violéncia 
sexual, fustigament emocional que va anorreant les protagonistes de La plaga... 
fins a destruir-les o a portar-les a accepter el seu rol desplaent. Per això m’en- 
canta el personatge marginai de la Griselda, de regust medievalitzant evident, 
dona compromesa, amb carácter, que sap buscar la félicitât més enilà de les 
convencions i que és l’ùnica capaç d ’haver passât una vertedera nit toledana, 
encara que sigui amb el regust de la unicitat, perqué sempre podrá dir alguna 
cosa semblant a “Sempre ens quedará París” devant l’enveja de la resta de 
dones, que mai no hauran tingut ni aquest moment de plaer personal.

LLUITA DE CLASSES

Les classes populars republicanes, que potser mitificadament s’han présentât 
com a més preparados per cercar la félicitât emocional, se’ns presenten com 
les úniques compromeses amb les llibertats fins a les darreres conseqüéncies, 
fet que es traspassa a Mirali... amb el fill del fanaler, primer nòvio de Teresa, 
però incapaces també d’assolir una félicitât per efímera que sigui, i el substitu- 
tiu sol ser habitualment la literatura, únic espai on sentir/pensar que tot el que es 
desitja és possible, la quai cosa no fa sinò, des de les primores noveMes, posar 
un mirali encara més cruel devant dels ulls de les seves protagonistes, en una 
mena de fil temporal que s’iniciaria amb Gustave Flaubert i la seva fracassada 
Emma Bovary, corn tantes altres heroines romàntiques que contrasen la crua 
realitat a la ficciò literària, les germanos Bronte, Ibsen,... totes elles sense habi- 
tacions pròpies ni possibilitats de massa espai personal.

Altrament, la burgesia tradicional, no eis nou ries -amb una llarga tradiciò des
tructora que potser arrenca amb Oiler, recordo especialment el cas de La febre 
d ’or-, cómplice per acciò o per omissiò (per exemple eIs amos per qui treballarà

Una vista de la Barcelona de 1909, plena 
dels colomars ais terrats que tan asfi- 
xiants convertirán l’existència de la 
Natàlia/Colometa de La plaça del 
Diamant.

Colometa) del régim feixista, que 
sembla que és qui pot tenir millors 
possibilitats per aconseguir la félici
tât, es mostra perduda en el laberint 
dels desitjos incomplerts per culpa 
d’una lectura força esbiaixada de la 
realitat. Consola pensar que, corn en 
el tôpic, eis diners no fan la félicitât, 
però tot ajuda...

Per a la creació dels seus mens, 
Rodoreda és curiós corn mentre tria 
especialment eis interiors claustrofò- 
bics -eis seus exteriors també ho 
acaben sent- a La plaça..., per a 
Mirali... és el jardí el centre de la vida 
i de la mort. Aquest primer elemnt 
simbólic va acompanyat d’una exten
sa, sintética i albora essencialitzado- 
ra llista d’element que funcionen bé 
com a representatius d’un personat
ge, bé com a potenciadors d ’estats 
d ’ánim, de situacions, d ’emocions, 
etc. En el cas de Mirali... recordem 
especialment el paper atorgat a la 
perla grisa que Teresa va guardant 
com a prova de l’amor que ha atorgat 
ais seus diferents homes, homes a 
qui ha agraït l’ascens social o a qui ha 
estimât apassionadament, i que va 
récupérant a mesura que els va per
dent en el cicle vital. L’ascens de 
Teresa és progressiu, pautat, sembla 
que pensât des deis veils inicis de la 
Boqueria perqué demostra en tot 
moment un carácter term, decidit, 
compromés i albora prou sensible 
com per jugar-se la vida pel seu pri-
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mer fill, il.legitim, però tot això el lector ho ha d’anar recomposant a manera de 
puzzle, de bocins de mirali que han anat encaixant fins a la comprensió de la 
seva totalitat piena de buits i sobreentesos. L’estratègia de La plaga... resulta 
significativament diferent per tal com la narradora esdevé la mateixa protago
nista, mancada aixi de perspectiva per construir un diseurs més global propi 
d ’un narrador extern i encanvi potenciant una percepció del present que, de fet, 
ve filtrat interessadament per tal com tota la novel-la esdevé un flash back com
plet; vull dir que la narradora-Natàlia reconstrueix interessadament la seva 
historia seleccionant aquells materials primaris per tal que ens faci la sensació 
que qui ens l’explica no coneix el final de la historia: la vivim al dia, pretesament 
com l’ha viscuda la seva protagonista.

Aquest filtre del punt de vista condiciona el tipus de llenguatge, més literaturit- 
zat i elaborat a Mirali... i més coMoquial a la recerca de la versemblança del per- 
sonatge que parla a La plaga... I probablement aquesta major dosi de subjecti- 
vitat buscada fa que el lector pateixi molt més en aquesta segona que en la pri
mera, i que probablement per això els elements simbòlics semblin més pun- 
yents, més directes, no ho dio ja per la reiteració dels coloms, els colomars i la 
identificació amb la pròpia protagonista, sinò també pel Hit de llautó, per la 
barra del capçal trencada durant el primer part i reparada posteriorment, per la 
solitària d’en Quimet guardada en un pot de vidre que es trenca, de les xicres 
de xocolata, l’embut que apareix i desapareix fins a engolir la protagonista, el 
ganivet de cuina amb qué marcará el seu final de cicle opressiu, el quadre de 
les Magostes o deis dos Hums que Natália tindrá ais seus dos menjadors. 
Només amb aquest element n’hi hauria prou per poder explicar l’evolució de la 
Natália adolescent a la Colometa casada amb un galtes masclista, per molt pro
pre que politicament demostri ser, i d’aquesta animeta animalitzada i destruida 
fins a la Sra. Natália final. El Hum de casa el Quimet, on ell treballa en els seus 
projectes, la majoria deis quais fracassen abans d’iniciar-se, és baix, vermeil i 
foso, lligat amb cadenes gruixudes: una veritable transposiciò de la vida que 
portará la seva protagonista, trista, fosca, violenta sovint, lligada a una realitat 
que anul-la progressivement fins al que sembla el no-res camusià. En canvi, el 
Hum de casa l’Antoni, el mateix nom que el fillastre que voldrà emular-lo en la 
seva mediocre feina solitària..., és ait, blanc i amb cristalls penjant al seu voltant: 
sortida del fons del pou del suicidi, la mà d’un altre perdedor permetrà 
Colometa fer el seu propi carni de dol, que curiosament seguint el cicle vital

torna a durar un any des del case
ment, per poder esdevenir de nou 
Natália, una Natália que res no té a 
veure amb la de l’inici, perqué com a 
novel-la de formació, malgrat la circu- 
laritat evolutiva, la Natália que en surt 
ho fa amb una expehéncia vital que 
ha anat fins al limit i que des d’alli ha 
decidit conscientment ressituar el 
passât i construir un futur en el qual 
pugui minimament decidir per ella 
mateixa, amb totes les mancances 
que aquesta situació tindrá també.

Esfereidora esdevé l’escena en qué 
el ritual final del dol consisteix a 
creuar el barri per tancar el passât i la 
seducció eròtica final introduint el dit 
en el melic del seu segon marit. 
□ ’objecte sexual animalitzat, Natália 
ha passât a prendre la iniciativa per 
seduir sensualment, en una mena de 
superació definitiva d’Aloma i un pas 
previ a la Teresa decidida de Mirali...

El món femeni de Teresa acaba des- 
trui't i cremat pel foc reparador i ciclic, 
i sembla que Montserrat Roig en
sigui la seva continuadora natural, 
récupérant el món femeni des d’una 
nova época i altres perspectives...

Fotos del Ilibre De foc i de seda, 
Edicions 62, 2000 ©

El jardí de la familia Farriols, al barrí de 
Sant Gervasi barceloní, on Rodoreda 
havia de Jugat de petita, i que inspiraren 
alguns del racons del jardí de Mirali 
trencat.
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LLETRES_______________
Memòria i ficció. La guerra civil esponyalo 
en lo novel lístico catalono recent

Ximo Espinos

La guerra civil és sense cap dubte l’esdeveniment de la história espanyola con- 
temporánia que ha general una major quantitat de narracions, tant històriques 
com literàries. No resulta difícil esbrinar-ne les causes: en fou l’episodi més tras- 
balsador i decisiu. Després del seu sagnant esclat ja res no fou igual, ni en l’àm- 
bit privât, ni en el col-lectiu. El pas dels anys no ha fet desaparéixer l’interés pel 
tema. Al contrari, ara mateix en vivim un veritable reviscolament, constatable en 
les nombrases novetats que omplen els aparadora de les Ilibreries, tant de 
gènere narratiu com, sobretot, de divulgació histórica; en els documentais tele- 
visius que se li han dedicai, dintre deis quais TV3 ocupa un lloc capdavanter o 
en movimenta tan importants i significatius com \’Asociación por la 
Recuperación de la Memoria Histórica, amb totes les seues ramificacions 
autonómiques, la punta de llança de la qual se situa en l’exhumació de les fos
ses de les victimes de la repressió feixista, esquinçador símbol de l’existéncia 
encara de ferides obertes en el mapa de la nostra memòria col-lectiva. Els 
papers de Salamanca en serien un altre exemple. La transició va passar pàgi
na massa ràpid, acuitada d’una banda pel temerari pragmatisme socialista en 
el seu assali al poder, i de l’altra per les amenaces colpistes de l’exèrcit i les 
presses de la dreta postfranquista per apuntar-se al carro de la democràcia 
amb el curriculum net com una patena.

La literatura és, sense cap mena de dubte, un dels més poderosos mecanis
mos de salvaguarda de la memòria histórica. La guerra civil, la postguerra i l’e- 
xili constitueixen un dels temes dominants de la narrativa catalana —i castella
na— de postguerra, almenys fins a la generació dels setanta. La llista d ’obres 
que s’hi podrien incloure és molt llarga. Josep Fauli, a Novel-la catalana i gue
rra civil en fa una primera aproximació critica, en qué els avatars de la contesa 
són il-lustrats amb fragments extrets d ’obres tan emblemàtiques com La plaça 
del Diamant de Mercè Rodoreda, Incerta glòria de Joan Sales o Tots tres surten 
per TOzama de Vicenç Riera Llorca. Resta encara per fer un estudi exhaustiu 
del tema, que contemple els canvis produits en les diferents generacions d ’es- 
criptors. Es pot observar, al llarg dels anys, una evolució respecte al tractament 
del material històric: en termes generals, a les primores obres publicados pre
domina el carácter testimonial, mentre que els autors posteriors, que no visque- 
ren directament els fets, els manipulen més Iliurement. En aquest segon cas, el 
context sociohistòric perd importáncia a favor dels conflictos humans atempe
ráis. Això no implica, naturalment, que no vagen precedidos d’una important 
tasca de documentació, que les situa en la frontera de la novel-la histórica. Les 
obres que tractarem a continuació podrien encabir-se en aquesta tendèneia. Es 
tracta de La meitat de l ’ànima (Proa, 2004), de Carme Riera; Les veus del 
Ramano (Proa, 2004), de Jaume Cabré; Pà negre, d’Emili Teixidor (Columna, 
2003) i Quina lenta agonia la dels ametlers perduts (3 i 4, 2003), de Toni 
Cucarella.

Pel que fa a la novel-la de Carme Riera, premi Sant Jordi 2003, la protagonis
ta és una escriptora que, després de rebre una carpeta amb unes cartes per 
part d ’un desconegut, descobreix que sa mare, casada amb un ait càrrec falan-

gista, va tindre un amant i que ella és 
el fruit d’aquesta relaciô. Això desen
cadena una recerca, no exempta de 
caires detectivescos, de la Identität 
del seu pare, que la durà a indagar 
en el món dels exiliáis republicans a 
Franga. Tota la novel-la, en realitat, no 
és més que una llarga carta adreça- 
da al lector perqué l’ajude a trobar la 
persona que li va Iliurar les cartes i 
això ens situa dintre del gènere epis
tolar, amb el corol-lari d ’intimisme i 
confidencialitat, propis de l’autora 
des que debutara en les lletres cata
lanes el 1975 amb Te deix, amer, la 
mar corn a penyora. Carme Riera, a 
més, propicia continuament la confu- 
siô entre escriptora i narradora, cosa 
que induira a més d’algun lector ben 
intencional a caure en el parany de 
creure-s’ho reaiment. Aquest fingit 
carácter autofictici i l’estructuraciô de 
la novel-la corn una indagació sobre 
la guerra civil fêta des d’un present 
que no deixa de ser-ne deutor, ens 
remet, inévitablement, a Soldados de 
Salamina, l’exitosa novel-la de Javier 
Cercas. Tanmateix, la recerca de la 
protagonista de La meitat de Tànima 
té, al nostre parer, un carácter més 
personal, i no pretén, corn la de l’es- 
criptor gironi, engegar una reflexió 
sobre el sentit actual de la guerra 
civil. Dintre de la brillant trajectòria de 
Carme Riera potser aquesta obra no 
siga la fita més destacada. L’obra 
comenga de manera interessant, 
però perd forga a la part centrai — 
especialment en el retorn a Mallorca 
de la narradora i en els fragments de 
carácter més especulatiu—, per a 
remontar el voi en la part final.

Les veus del Ramano, de Jaume 
Cabré, és una extensa novel-la —700 
pàgines— amb una clara vocació
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coral, que pren també com a punt de partença les indagacions des de l’actua- 
litat sobre el sentit de la guerra civil, representada en aquest cas per la mort 
d ’un mostre falangista de Torena, un poblé del Pallars. De nou el fet desenca- 
denant serà la traballa d’unes cartes, ara per part d ’una mostra, Tina, que foca- 
litzarà la recerca. Una recerca que la duré a escorcollar en l’ambigua figura 
d ’Oriol Fontelles, de la cacic del poblé, l’esplèndida i ambiciosa Elisenda 
Vilabrù —de l’estirp de Teresa Valldaura— ; del sanguinari alcalde del poblé, 
Valenti Targa, i de moltissime personatges més. Els set anys que ha tardât l’au- 
tor en enilestir l’obra no han estât en va. En aquesta obra, Jaume Cabré apro- 
fundeix en la linia iniciada el 1996 amb L’ombra de l'eunuc, tant per la innovació 
narratológica —que en aquest cas es concreta en un ús molt eficaç de la super- 
posició de Unies argumentais, d ’inspiracié cinematogràfica— corn per la volun- 
tat de bastir un mon i uns personatges complexos i creíbles. Amb la repressié 
de guerra i postguerra i la resisténcia dels maquis corn a nudi desencadenant. 
Cabré basteix una trama amb múltiples linios de força —amorosas, familiars, 
sociohistoriques—, que el lector haurà de seguir atentament, plaentament, per 
a arribar a conéixer la veritat última dels fets, que la histéria oficial s’entestava a 
ocultar.

Pà negre, d ’Emili Teixidor, és una novel-la d ’aprenentatge ambientada en els 
anys de la immediata postguerra, a la Plana de Vie. El protagonista és un noi 
que es troba en el Ilindar de la adolescéncia. El seu pare és a la presó pel seu 
compromis republicà i sa mare treballant a la fábrica, per aixô eli roman al mas 
dels avis. Alli descobrirà els enigmes que envolten la vida dels adults en un con
text historie difícil. I no sempre resultaran fàcils d’acceptar: el sexe, vist com una 
força devastadora, infecciosa; la doble moral, l’odi, el fingiment com a escola de 
la vida... La mort del pare a la presó marca la seua iniciació, i l’obliga a haver de 
triar entre romandre amb els seus o marxar amb els vencedors. La claudicació 
final, tal i com assenyala l’autor en una entrevista {Avui, 27-11-2003) simbolitza 
la del poblé català davant el franquisme. L’estil de l’obra és d’una gran subtile- 
sa, i aconsegueix conjuntar magnificament els elements psicològics, ambien
táis i simbòlics, tot i mantenir una certa indefinició pel que fa al temps de l’es- 
criptura: el noi protagonista osciMa entre la ingenuitat pròpia de la seua edat i 
una saviesa que de vegades frega la inversemblança. És aquesta, però, una 
qùestiò menor, que en res afecta a la qualitat global de l’obra, que aconsegueix 
el difícil repte de conferir nova vida a un tema tan tractat literáriament com és el 
de l’entrada deis nens al món deis adults. Segurament l’expehéncia d’Emili 
Teixidor en la literatura juvenil li haurà servit de gran ajut per endinsar-se en la 
mentalitat adolescent.

Quina lenta agonia la dels ametlers perdute, de Toni Cucarella, darrer premi 
octubre, situa la seua acciò a un barri humil —les Eretes— de la Xativa de finals 
dels anys seixanta, amb un dar fons autobiogràfic —també el té la novel-la de 
Teixidor—. La trama és narrada des de la perspectiva d ’un doble narrador, un 
en primera persona, sota l’epígraf de ”Els morts i els vius” ; i un en tercera, 
omniscient, que dóna títol a la novel-la. En aquest cas la guerra civil ocupa una 
posició subsidiária dintre de la peripécia argumentai, i es limita básicament al 
personatge de l’ávia Tónia i la seua fidelitat a la memòria de l’avi Bastió, pre-

sumptament ajusticiat pels franquis
tes. La introducció d ’un to ironic és la 
principal aportació de Toni Cucarella 
en el tractament de la guerra civil, i un 
simptoma que les noves promocions 
d’escriptors comencen a marcar un 
nou territori. És ben cert que l’humor 
ja s’havia fet present en una altra 
obra de Cucarella que tenia les con- 
seqüéncies tardanes de la guerra 
corn a referent. Ens referim a L ’ùltima 
paraula (1998). En la seua darrera 
novel-la, l’eschptor de Xàtiva du a 
terme una emotiva i documentada 
reconstrucció de la vida popular 
valenciana, amb abundant informa- 
ció sobre costums i tradicions con- 
demnades a desaparéixer, com els 
ametlers perduts. El cuite ais morts, 
la seua quotidiana convivéncia amb 
els vius, hi ocupa un lloc destacat. 
Especial esment mereix el treball esti- 
lístic, que alterna la recreado del 
registre popular, en la qual ja havia 
excel-lit en obres anteriors, amb una 
opuléncia verbal que resulta novedo
sa, i que obre intéressants expectati
ves en l’evolució d ’un escriptor que 
camina decidit cap a la maduresa.

Hem parlât de quatre obres narrati
ves recents que posen de manifest la 
vigéneia de la guerra civil. Estem 
segurs que els testimoniatges litera- 
ris no s’acabaran aci, i és bo que aixi 
siga. Perqué els drames col-lectius, 
corn els personals, sols es mitiguen 
verbalitzant-los. La literatura té entre 
les seues virtuts, la de propiciar un 
diàieg seré entre els diversos sectors 
d’una col-lectivitat sobre corn ha de 
llegir el seu passât. I el seu present.

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliària

Sant Antoni M® Claret, 18 • SABADELL 
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He assistit a les quatre presentacions 
que fins ara ha fet l’autor: al Vapor Badia 
de Sabadell, a la Biblioteca Arùs de 
Barcelona, al Casino dels Senyors de 
Manresa i al Museu d’Història de 
Catalunya al Palau de Mar; m’han faltat 
les que ha fet a la Facultat de Filologia 
de la Universität d’Alacant, al Casal 
Jaume I de la mateixa ciutat i a la 
Facultat de Dret de la UAB. En totes 
elles he trobat lliçons de sentit comú, de 
memòria constructiva, mai venjativa, del 
passât i el sorgiment d’una figura cab
dal -mal que li pesi l’afalac perqué m’ha 
demanat que no escrigui aqüestes rat- 
lles- de la nostra ciutat de cara al futur 
més immédiat. Si més no, només cal 
remetre’s als elogis que el darrertreball, 
tant a l’alçada o més que el darrer Les 
dones ais camps nazis (en procès de 
traducció), ha tingut en mitjans com El 
Puní, i’Avui, sorprenentment amb l’es- 
pai dedicat a l’ABC, el reportatge dedi- 
cat en el TN de TV3 i resentment en la 
crítica elogiosa de El Pais. Amb aixé 
potsertot està dit, o potser encara no.

La part més tècnica la va dedicar 
Josep M. Benaül en una magnífica inter
venció disseccionadora de l’assaig al 
Vapor Badia, que bé valdria la pena 
publicar, com també l’exceMent préleg 
de Jaime Vándor, mentor del que avui 
dia és potser el máxim especialista de 
la literatura deis camps nazis a casa 
nostra; com l’elogi merescut de l’article 
brillant de l’Antoni Dalmases a la con
traportada de El Punì.

Inquieta que, seguint la tesi d ’en 
Dalmases, la figura de Serrano no sem- 
bli tenir a la ciutat de Sabadell el reco- 
neixement que ha aconseguit arreu del 
país Í fins i tot a l’estranger, on la seva 
novedosa manera d’afrontar l’Flolocaust 
des de la perspectiva dels col.lectius 
socialment compromesos amb les Ili-

LLETRES_________
L’tiora blonco 
que iMumina el possot
Pere Fontdevila

bertats ha oberi les finestres closes del que es coneix com la Shoah i li han atorgat 
un prestigi indiscutible. Més encara quan el CILEC que dirigeix des de l’intehor de 
la Fundació ARS, que Intel.ligentment eis ha acollit, està fent una teina professio
nalment molt potent i és una aportació indispensable a la recuperació dels nostres 
catalans morts en represió franquista i nazi. És un orgull per a la ciutat de Sabadell, 
que hauria de facilitar per part de l’Ajuntament els mitjans de qué hagin de disposar 
per tal de poder fer una feina indispensable.

L’Hora blanca..., magnifie i poétic títol de la recent obra de Serrano extret d’uns 
versos d’Amat escrits el 1945, inaugura una nova manera d’afrontar les obres de 
caire testimonial però fonamentades en la ficció, i el seu treball de microcirurgia 
científica no es perd en efectismes técnics, que hi són, sinó que arranen el missat- 
ge per anar al cor de les tenebres, per aconseguir introduir-se en el fons de la qües- 
tió de com pot l’home afrontar l’horror extrem. Ens convenç, a més, que l’aportaciô 
d’Amat Piniella, no pas per motius nostrats, està ben a l’alçada dels clàssics de la 
temàtica: Primo Levi, Hannah Arendt, Paul Celan, Robert Anteime, Paul Steinberg o 
certes aportacions d’Imre Kertész o Jorge SemprCin, mites a qui Serrano ha tingut 
l’oportunitat de conèixer.

Encellada aixi la decisió d’ARS i l’Ajuntament de Manresa d’arriscar-se amb un 
producte brillant, reflexiu i dens però que calia que es publiqués després dels anys 
esmerçats en la recerca constant de la veritat, real i literària, perqué només aixi 
podriem afrontar millor els actuals fenòmens de genocidi i intolerància que estem 
vivint, aliens completament a allò que ens aporta la memòria histórica.

El to emprat a la primera part, el periple d’un home representatiu de tota una gene- 
ració que es va jugar la vida durant deu anys de guerra, exili i camps de concen- 
tració franceses i nazis, i exili encara posterior, escrita en forma d’aventura amoro
sa, aporta també una frescor humanitzadora a les dades, les xifres i els noms a qué 
se’ns habitua massa actualment quan es parla d’història: ens ajuda a entendre les 
vides d’aquella generació i és una mostra palesa de la Sensibilität de Serrano, sem
pre amb un acostament mesurât però extremadament compromès, lluny de l’asèp- 
sia col.laboracionista de bona part dels nostres historiadors des de la transició i fins 
fa ben poc, i això que ell no ho és d’historiador, és doctor en filologia precisament 
amb un treball sobre aquesta temàtica.

Que una obra tan especial com aquesta hagi tingut una reprecussió tan rellevant 
demostra que Serrano ha trobat el carni, que s’ha convertit en figura de referéncia 
d’una nova generació d’investigadors, els més formats de la nostra història, i que cal 
animar-lo perqué continui per aquest carni. Al darrere tindrá l’alé de molts de nosal- 
tres.

L’Hora Blanca. L’Holocaust i Joaquim Amat-Piniella
David Serrano
Próleg de Jaime Vándor
Premi Antoni Esteve d ’Òmnium Culturai
Premi Recerca Institució de Íes Lletres Catalanes
Fundació ARS-Ajuntament de Manresa, abril del 2004

París, 21 de juny de 2004

! L
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_______________ LLETRES
Noticio de Ilibres sobodellencs

Recopilació Huís Subirono
llsubirana@logiccontrol.es

La Passio d’Oiesa és i’anònim resuitat de muititud d’esforços concrets, de persones 
amb noms i cognoms que configuren un espectacie de gran abast teatrai, emocio- 
nant i commovedor. Eis origens de ia Passio d’Oiesa es remonten, segons documents 
trobats recentment, a i’any 1538. Aquest espectacie popuiar que inciou text, música, 
escenografia, vestuari, interpretació, ei podem gaudir ara des de casa amb i’ediciô 
dei iiibre La Passio d ’Oiesa. Tradició i espectacie (Liibres a Mida, SL., març 2004). Es 
tracta d’un intéressant recuii de fotografies enregistrades durant ia temporada 2003 
pei fotògraf sabadeiienc Liuís Brunet. Un magnifie trebaii que ens mostra ia grande- 
sa i i’emotivitat d’aquesta manifestació teatrai tan arreiada ai nostre pobie.

Una mostra de i’epistoiari que entre Bordeus i Paris es van creuar, en ia immediata 
postguerra europea Armand Obiois i Rafaei Tasis, amies de joventut, companys d’e- 
xiii i de miiitància poiitica a Acciò Cataiana Repubiicana, és ei contingut de ia pla
quette que sota ei titoi Bordeus, 45 ha éditât i ia Fundació La Mirada aquest Sant Jordi 
2004. La carta reproduïda és un document de primer ordre que ens trasiiada a i’é- 
poca en que part de ia nostra ciasse poiitica i intei-iectuai repubiicana es trobava exi- 
iiada, però ferma i iiigada ais destins europeos i en iiuita per sobreviure en un pais 
amb enormes dificuitats a causa de ia guerra.

Corn és habituai per Sant Jordi, Roser Ferrando i Ciosa ha présentât un nou recuii, 
ei que fa dotze, de ia seva producciò poética. Sota ei titoi The die a tu i’autora ens 
ofereix una nova mostra de ia seva manera de sentir i dir ia poesia, utiiitzant-ia corn a 
mitja de comunicaciò, i també en moits casos, de refiexiô. No hi faiten, tampoc, eis 
versos dedicats a persones dei seu entorn o a fets o situacions que, en aigun 
moment, i’han coipit. Una poesia senziiia, sense pretensions estiiistiques, però, sin
cera i emotiva.

Ara que torna a venir de gust passejar peis entorns dei riu Ripoii, ia pubiicaciò (abrii 
2004) per i’entitat Amies dei Ripoii de Quatre itineraris pel Ripoll a Sabadell era moit 
necessària i, partant, ia seva oportunitat ha estât ben ceiebrada. Basada en una idea 
de Liuis Fernández ia guia té quatre niveiis de iectura: ia descripciô detaiiada dei 
carni que cai seguir; eis eiements patrimoniais; ies fotos amb ia seva descripciô 
corresponent; i eis mapes, a partir d’una fotografia aéria. És a dir, informaciò com
pieta per gaudir dei paisatge i enriquir-nos cuituraiment. Fis quatre itineraris abasten: 
1 de Can Deu ai Tauii; 2 dei Tauii a Can Rimbies; 3 Can Puigjaner, Jonqueres i ei 
Torrent de Coiobrers; 4 i’Horta Veiia a vista d’oceii.

Ei president de ia Uniò Excursionista de Sabadeii, Àngei Artigas, entitat promotora 
de i’ediciò dei magnifie trebaii Itineraris pel rodai de Sabadell (abrii 2004) diu en ei 
pròieg: “Teniu a ies mans un iiibre que dòna a conéixer amb detaii ei rodai de ia nos
tra ciutat tot anant d’excursiò a través d’un seguit d’itineraris. Un iiibre que no és soia- 
ment per iiegir, sinò que és per seguir.” Efectivament, ei bon trebaii reaiitzat per Liuis 
Fernández, amb ia coi-iaboraciò de Joan Canudas, Marcei-ií Garriga i Francese 
Macià, ens mostra i ens faciiita ei recorregut per una série d’itineraris pei nostre rodai 
d’una beiiesa extraordinària i, per a moits, desconeguda. Ei iiibre consta de dos 
voiums. Ei primer conté eis textos introductoris, ia descripciô deis 10 itineraris i ei 
Diccionari dei rodai. En ei segon voium hi ha ies fitxes de cada itinerari i ei mapa dei 
recorregut. Tot ii-iustrat amb fotografies, gràfics, senyais, indicacions, etc. En resum, 
una pubiicaciò tan necessària com ben feta.

Encara, i també sobre ei rodai més proper, podem descobrir una de ies regions més 
desconegudes -i per tant, més ben conservades- dei Vaiiés Occidentai: i’aita vaii dei

Informaciò facilitada per:

■libreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL

mailto:llsubirana@logiccontrol.es
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riu Ripoll, al vessant oriental del massis de Sant Llorenç del Munt. Paisatges corprene- 
dors, ruines de castells, tombes medievals, esquitxen els camins dels entorns de Sant 
Llorenç Savall. Uns camins, sovint forésteos però sempre carregats d’història i bellesa. 
Tot això i més ho expliquen Miquel Casals i Albert Vicens al seu Ilibre El vessant desco- 
negut de Sant Llorenç del Munt éditât dins la coMecció Llibres de Muntanya de Pareil 
Editors (febrer 2004).

Joan Tort i Donada és professor de geografia a la Universität de Barcelona i ha publicat, 
sol o en coMaboració, una vintena de llibres relacionats amb el seu camp professional. 
Amb una primera versió d’aquest Ilibre sobre Pau Vila va obtenir, l’any 1990, el Premi 
Serra i Moret. Pau Vila. L’esperit de la terra (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, abril 
2004) és una obra a mig carni entre la biografia i l’antologia de textos, i dins el to propi de 
l’assaig, el Ilibre voi donar a conéixer la riquesa del pensament de Pau Vila en qüestions 
que mai no han perdut actualitat: des de problèmes relacionats amb els desequilibris i 
amb l’ordenació del territori fins a les bases de la seva concepció del paisatge.

Nascuda a Igualada, però resident a Sabadell, Anna Vila va guanyar I’any 1993 el Premi 
Pere Quart d’Humor i Sàtira amb Vacances al Zurich. El gener del 2002 va guanyar el 
Premi Apelles Mestres pel conte infantil A ml no em veu nlngCi. El 1991 ja va escriure el lli- 
bre Els fills diferents, en referéncia a la seva filia Sandra, paralitica cerebral. La Sandra ja 
ha fet 30 anys i ara, la seva mare, ha tornat a escriure sobre el tema per explicar-nos com 
es viu amb ells quan Els fills diferents es fan grans (Columna Comunicaciò, febrer 2004). 
Aquest Ilibre intenta explicar la convivéncia amb un fili “diferent”, en l’etapa de la post- 
adolescència, joventut i una part de la maduresa. Amb el testimoni coratjós de la seva 
mare, es tracten aspectes com la relaciò amb els altres, el cost econòmic, la Sexualität, el 
futur...

Internet, o millor dit, el ciberespai, no és un ámbit de Ilibertat absoluta, no és el territori 
de l’anarquia: és en realitat un territori doblement régulât, sotmés per un costat a la clàs
sica regulaciò estatal, sobretot en relaciò als seus continguts, que són els mateixos de 
l’espai fisic, i per l’altre, sotmés també a sistemes d’autoregulació privats (codis de con
ducta, contractació entre particulars i la pròpia arquitectura del sistema). Es tracta, 
dones, d’un espai coregulat. Sobre la regulaciò d’Internet el sabadellenc Ramon J. Moles, 
doctor en Dret, advocat, professor titular de Dret Administratiu a la Universität Autònoma 
de Barcelona i director de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la mateixa Univer
sität ha eschu el Ilibre Derecho y control en Internet (Ariel Derecho, gener 2004).

Dins l’abundant bibliografia relacionada amb la cuina, Teresa Perelló, nascuda a 
Barcelona però relacionada laboralment amb Sabadell, ens ofereix el receptan Cocina 
con Ingenio (Editorial Milenio, maig 2004). Unes receptes que volen ser la solució pels 
que no disposen de temps per cuinar però que, a la vegada, els agrada menjar bé i Huir
se davant la familia i els convidats.

¿Coneixem el món misteriós de les energies? Un món pie d’enigmes del qual només 
accedint al nostre interior obtindrem les respostes que busquem, tota vegada que és allá 
on es troben les arreis de la nostra energia vital i espiritual que ens connecta amb aquest 
ser superior que ens estima. La investigadora especialitzada en fenómens paranormals 
Maria Ángeles Bertolín, autora de títols com Ángeles, Eternidad, Rayos de luz. Una luz de 
esperanza. Los mundos de luz, ha publicat recentment DPS: El despertar de personas 
sensitivas (Editorial Humanitas, 2004) un Ilibre de reflexió i d’autoconeixement amb el 
desig expressat al final de que l’energia positiva de Déu ens iMumini i acompanyi eterna- 
ment.

Al Marquet de les Roques i a la Casa Taulé es va presentar la darrera plaquette de poe
sia dels Papers de Versàlia, corresponent a la Primavera 2004. Sota el titol que bategul 
com una ala s’aplega una mostra de poesia d’autors sabadellencs o relacionats amb la 
nostra ciutat: Francese Garriga, Feliu Formosa, Quilo Martínez, Josep-Ramon Bach, 
Antoni Clapés, Pere Vidal, Xavier Canals, Joaquim Sala-Sanahuja, Maria Josep Balsach, 
Francese Brunet, Jaume Ten, Marcel Ayats, Josep Gerona, Josep Tuset, J.M. Uyà, Josep 
Moreno, Josep Maria Ripoll, Esteban Martínez, Francese Reina, Josep Viladomat, Àlex 
Flolgado, Victor Mañosa, Marc Masdeu i Roc Casagran. En aquesta ocasió, les iMustra- 
cions que acompanyen el recull són de Josep Gerona. ^
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£1 subjecte verbal

Montserrat Milián Massana

Ja era tota una doctora. En podia 
presumir davant deis parents i 
amies. Prou que ho havia pagat 
perdent-me gresques, sortides i 
suposo que novios. Em va passar el 
mateix durant la carrera. Per mi, pri
mer eren els estudis i eis treballs 
que eventualmenttrobava. I sempre 
he tingut una mena de complex de 
superioritat que sovint m’ha allunyat 
de la gent.

Tenia un grup d ’amigues, totes 
casades, alguna amb fills I alguna 
divorciant-se. I també un petit cer
cle d ’amies, tots solters i neures 
d ’alguna cosa que ens impedia 
relacionar-nos a tons amb ningCi.

Havia tingut algún noviet o algún 
amie intim. Tots de curta durada. 
Havia fet l’amor alguna vegada, 
però sempre resultant-me decep- 
cionant. No acabava d ’entendre 
l’obsessló pel sexe que té quasi tot- 
hom. Potser tenia algún problema? 
De fet, hi pensava poc. Una relació 
més 0 menys fixa i seriosa no m’a- 
treia i, a més, sempre considerava 
que havia d ’acabar el doctorat, 
consolidar la teina i que més enda- 
vant ja ho veuria.

Per la meva formació i les meves 
obsessions, no può evitar desgra
nar les frases que potser per la 
resta de mortals són només “con
versa”. És aixi que analitzo substan-

tius, qualificatius, el temps dels verbs... I intento desxifrar el llenguatge no 
verbal que acompanya les paraules, i sobretot els sllencis. Segurament, per 
tot això, em va sobtar el que em va demanar la meva germana petita. Estava 
segura que mai no ens havíem tingut gaire confiança i que estàvem molt 
Iluny l’una de l’altra. Suposo que per la diferéneia d ’edat, perqué jo vaig anar 
a viure sola quan ella era tot just una noieta que començava a sortir de l’a- 
dolescència, i que no havíem tingut l’oportunitat de compartir gairebé res. 
En canvi, va resultar que ella Gonfiava molt en mi i apreciava els meus punts 
de vista.

Es Gasava a primers de juny i es va entestar que jo l’havia d ’ajudar en unes 
quantes coses. Em va insistir que jo era la persona més adequada. Sigui 
com sigui, la vaig acompanyar a triar cortines, tapisseries... Li vaig presen
tar un conegut meu que té un estudi de decoració, on va trobar un pareli de 
quadres i algún objecte que la van entusiasmar.

Em va demanar també molt seriosament que l’acompanyés a comprar la 
roba interior i perfums. Vaig sentir que els meus ulls s’engrandien, com 
taronges. Em parlava d ’emoclons, desitjos, sensacions, tan desconeguts 
que fins i tot vaig haver de dissimular... Jo, la germana gran de trenta-set 
anys! El que si és veritat és que de vida aquells dies, almenys en teoria, en 
vaig aprendre un niu!

Quan la NCiria va descobrir que podia parlar amb mi Iliurement de la seva 
relació, diguem-ho aixi, intima, es va sentir molt relaxada i m’explicava cada 
encontre amb tota mena de details. Per ella jo era la persona ideal. No li feia 
cap pregunta, cap comentan, cap crítica. Només I’escoltava. Es tractava 
d ’una percepció força equivocada. La meva atenció especial només era 
fruit de la ignorància, i no podia articular paraules perqué tot allò que m’ex
plicava em semblava d ’un altre móni De fet, en prenla notes mentals, com si 
fes un curs accélérât.

Poc abans del casament de la Nòria, el Department em va enviar a la 
Universität de Palma per presentar dues ponéncies. Hi havia d ’anar un 
catedràtic, però va teñir una nefritis i es va decidir que hi aniria jo. Em feia 
il.lusió i estava segura que ho faria bé. No sé encara per qué li vaig dema
nar a la secretòria que m’agafés el bitllet de tornada pel diumenge, i no pel

JOIERIA
SENSERRICH

de Teresa Senserrich
CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quirze, 17 • Tel. 93 725 75 96 
08201 SABADELL

m
COMERCIAL

mIALEMANY
CENTRE DE JARDINERIA, 
AGRICULTURA! FORESTAL 
Talléis i servéis postvenda

Otra. Barcelona, 22-26 
Tel. 93 725 63 95 

SABADELL

T E IX IT S SA L V A D O R
els teixits que teneri estil

Indùstria, 33 - Tel. 93 725 65 90 - 08202 Sabadell



14
102 CREACI O

divendres quan s’acabessin les jornades. No tenia ni idea de què volia fer, 
però en el meu cervell bullia una sensació molt clara, calia passar el cap de 
setmana a Palma.

El dia abans de marxar vaig acompanyar la Nuria a la perruqueria. Aquell 
dia, a part de parlar de pentinats, li van fer un pia de massatges i cremes per 
tenir una pell lluminosa, ben fina i d ’un color bonic. Es va apuntar a varies 
sessions de raigs UVA, i es veu que era vital la Intensität de pigmentado de 
la cara, el cos, les parts normalment visibles i les que tapen els vestits.

Tot escoltant parlar a la meva germana amb la perruquera, que més aviat 
semblava una assessora d ’imatge, sentia que m’omplia de sensualitat i 
notava una mena d ’escalfor a la peli. De sobte, i sorprenent-me a mi matei- 
xa, en sortir li vaig demanar a la Nuria que m’acompanyés a comprar-me un 
banyador. En tenia un pareil de quan estudiava, i en aquell moment vaig 
començar a percebre que es concretava una idea dintre meu. A Palma 
prendria el sol i em banyaria a la platja tot el temps possible.

Entre la meva germana i la dependenta em van fer quedar dos bikinis, un 
banyador, barrets, pareos, sabatilles i una bossa preciosa. Jo em deixava 
fer, estava eniluernada.

En el curt vol a Palma, vaig entendre que durant aquellas setmanes amb la 
Nûria se m’havien obert uns nous canals de comunicació. Per primer cop a 
la vida sabia que volia relacionar-me amb la gent d ’un altra manera. Em 
notava plena d ’energia i sentia que respirava per tots i cada un dels porus 
de la meva peli.

Les jornades van anar molt bé. Vaig quedar molt satisfeta amb les meves 
intervencions. Vaig tenir oportunitat de relacionar-me amb persones inabas- 
tables per a mi fins aleshores. En els còctels i ens els àpats em semblava 
que tothom volia parlar amb mi, asseure’s al meu costat... No m’havia pas
sât mai. El divendres després de la cloenda, vaig anar a l’hotel, em vaig 
posar bikini i pareo i vaig fer de turista la resta del cap de setmana, just fins 
al moment de tornar.

El diumenge em vaig mirar detingudament al mirali del lavabo de l’aero- 
port. Va ser com si em descubrís per primer cop. No em vaig reconèixer. 
Portava el mateix vestit que el dia que havia arribat, però el mirali em mos
trava una altra dona. Desconeguda per a mi. Una dona de peli daurada, 
que somreia relaxadament i hauria dit que fins i tot era atractiva. Aquesta 
dona era jo!

En sortir em vaig topar amb el meu admirat Dr. Sans. Em va saludar 
donant-me dos petons, ràpidament em va demanar que el tutegés, em va 
agafar per la cintura i em va convidar al bar. No va parar d ’interessar-se per 
la meva feina, que si feia recerca, que les meves ponències, que volia llegir 
la meva tesi...

El dia del casament de la Nòria jo flotava. En Lluis i jo ens haviem vist cada 
dia des de la tornada de Palma, i haviem quedat per l’endemà diumenge! 
Poe després de començat el bail la Nòria se’m va acostar. “Germaneta, tens 
un nou brillo als ulls!” Es va fer un llarg silenci. “És que m’agrada molt un.... 
tio!” Va somriure, espérant. “Nòria, què he de fer?” “T’agrada molt?” 
“Mmmolt!” “ I el destijes?” “Mmmbé... ssi.” Em va mirar un instant seriosa, em 
va dir “Tira-te’l”, va donar mitja volta i es va allunyar.

El diumenge a la tarda després d ’un llarg passeig pel Port Veli, un dinar al 
Set Portes, i unes copes a un racé del Gòtic, en Lluis em va dur al seu àtic 
al Guinardé. Des de la terrassa es veia tota Barcelona fins al mar. La bonica 
Hum del capvespre donava màgia a l’instant. Després de minuts o hores, no

ho se, de caheies, petons i paraules 
dolces em va dir, “No vull ser gro- 
ller, però... no és que només vulgui 
fer l’amor amb tu, és que... si et 
piau, folla’m!”

Sort que la meva maquinària ana
litica es va aturar i em vaig deixar 
portar per les emocions. Però aquell 
moment va quedar gravat dintre 
meu.

L’endemà, mentre els alumnes 
feien un examen, em vaig trobar 
escrivint “Tira-te’l...” “Folla’m... “ i en 
voler fer l’anàlisi vaig descobrir que 
el subjecte el.liptic de les dues cur
tes oracions no era senzillament tu, 
sinò que realment era del gènere 
femeni. Podia no només conjugar, 
siné afirmar, “Me’l vaig tirar” i “El 
vaig follar!” La meva vida havia 
donat un gir de cent-vuitanta graus.

Barcelona, maig de 2003 
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Maite Soler

Remitent:
Barcons.
Bloque número 1. Apartamento D.1. 
Calabozo Guarico.
Venezuela.

Sr. José Sánchez Herrán 
12, 4eme et. Rue du Simplon.

1006.Lausanne.
Suiza.

Petare, 4 d’octubre de 1992

Estimât Amie:

Avui fesche de aigú a qui tu coneixies, però al qui jo no vaig conèixer mai, i, la 
veritat, no sé si m’hagués agradat. T’escric, més que res, com a condoi, com a frus- 
tració, pertreure’m els mais esperits de sobre, perqué se que tu em comprendràs, 
com sempre ho has fet.

No el vaig conèixer mai, però, diuen d’eli, que era un home extraordinari, segons 
l’Alvar Barcons, la seva defensa intransigent d’aquells a qui estimava no tenia limits, 
la seva abnegació, per tenir cura de tot allò que els podía afectar, directa o indi- 
rectament, el lloava. Potser el seu perfil de poeta malait, el seu orgull i, albora, la 
seva humilitat, la seva passió pels amies el seu carácter extrovertit -  tothom deia 
d’ell que era un dandi, en el tracte i en el vestir -  ens dona una imatge allunyada de 
la realitat familiar, de la qual eli s’enorgullia.

Tot plegat m’ha corprés a l’hora de saber el seu patiment, més enllá del que pot 
resistir l’ànima humana, eli, el gran home. Horn pateix més pels altres que per un 
mateix, si un està malait és prou raonable, pot sentir que la malaltia té el seu pro
cès, i controlar allò que sap, allò que coneix, perqué ho tens dins, i és un patiment 
teu, intim, però no hi ha res pitjor que la malaltia d’un deis teus, del teu propi fill, de 
la earn engendrada a força de diari, de tirar endavant, dia darrera dia, de pujar com 
es puja un arbre en creixement,evitant que ens creixi tort.

Aquest és el cas del seu fill, en Jorge, segons em va explicar l’Alvar i et faig arri
bar un fragment de la seva carta que vaig llegir des del “calabozo”, perqué jo sé que 
tu n’havies sentit parlar d’ell, encara que no sé si l’havies conegut mai en persona. 
Tu ja saps, en aquests mons d’exili, tothom sap de tothom, i ningù coneix més del 
que sap l’altre. Segons explica en la carta, en menys d’un mes tot el seu mon se li 
va ensorrar, aquest, en Jorge, que si que et pue dir que era amie meu, i per tant, 
conegut del tot, noi amb carrera i un bon pervindre, optimista, satisfet i content de 
la vida, tal i corn eli imaginava, i tal i corn se li oferia.

Francament, si. Amb tota rotunditat. El que tingui SIDA millor que es mati. Perqué 
val més la mort que una vida miserable. En Jorge, jo l’anava a veura, no entenia el 
què em deia,quasi no podia parlar, ni veu, ni timbre, ni volum, res, una veu d’ultra- 
tomba.

Una de les vegades que el vaig anar a 
veure,els metges váren entrar a la seva 
habitaciòm i li van fer una punciò per
qué tenia el coll del volum d’un neumà- 
tic d’autobùs. I el metge va dir que era 
pus, i que el tenia fins l’esòfag.

Peraixò no parlava ni menjava, s’esta- 
va morint, però, quina mort més horro
rosa!. Tot pus!. L’infecciò ganya terreny 
per moments, i acaba amb tot, i la mort 
és paulatina, però segura. I com que no 
menja, és encara pitjor.

La seva mare li va portar una sopa fina 
de peix. La va haver de llengar, eli no va 
voler ni tastar-la.

És una mort per desesperaciò, i és, 
també, la rauxa d’un persona contra les 
forges del mal.

I de tot en tenen la culpa les drogues.

Per descomptat les drogues, com a 
vici, sòn les pitjors. Però, totes les dro
gues influeixen, perque destrueixen 
tota l’organització vital de la sang i la 
preparen per l’anihilament. Es menjen 
l’ordre i l’essència de la vida, provocant 
el caos. I, quan les drogues han infiltrat 
els leucocits, tota la sang està malme- 
sa, podrida, cansada, esmorteida, i, 
una petita cosa, com ara, un forúncul, 
una dent coreada, una transfussiò de 
sang, un acte sexual, fins i tot, res més 
que un petó, mata.

Es dona la culpa a la sodomia, i que 
d’una cosa s’arriba a l’altra...

El SIDA és el résultat de les drogues, 
i, quan parlem de drogues s’inclou 
també dins del sac a la dels comerços, 
insertes en segons quins productos de 
consum. Menjars i begudes. Totes les 
drogues! Que no sòn poques! Que 
venen amb els colors, olors, sabors, de 
totes les coses, incloses, fins i tot, en 
els carmels.
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Per descomptat, les drogues del vid són les pitjors, i destrueixen amb més eufo
ria i amb més impunitat tot allò que troben pel devant. El matelx Jorge ho dela; al 
final el govern acabará donant curs legal a tota aquesta merda, hi ha molt de diner 
darrera.

Ell va comengar a fumar marihuana a la Universität Central. Va ser una carrera llar- 
ga I va ser per eli també mortal.

El qui te SIDA, és un desgraciat, per raó natural el malalt d’aquesta peste, porta 
sofriment a molts, i no té remei. Enfonsa la familia I l’arruína en tots els sentits; moral, 
económicament, físic i sentimental, en tots els sentits. És l’enfondrament de tots els 
del seu voltant, per alxó és Inaguantable, I, per aixó, el seu pare l’Alvar, un gran 
home per hom qui el coneixia, no ho va poder afrontar.

Era massa fort per un home tant débil, ell que havla basat tot el seu esforg en pujar 
una familia, sempre pendent dels moviments dels seus fills. Era, a hores d’ara, quan 
ell mateix s’Interpel.lava una I mil vegades, i es felá la mateixa pregunta. Com? 
Perqué?. Va decidir tallar pel dret, no va poder allargar la seva agonia, transmesa 
per la del seu fili.

Va fugir del tot, de la vida més que de la mort.

La seva dona es passava el dia al costat del fili malalt, ella no és tant torta, ni tant 
exigent, potser més savia, sap que tot està fet, i escrit. Cuidava el seu fili I el mima
va. Ella quasi que no menjava, i jo, com a bon amie del Jorge, l’ajudava. Em pas
sava el dia buscant medicaments i estris d’higiene.

Recordo una de les vegades en que vaig haver de correr,vaig anar al centre a 
buscar, sense saber massa a on ho podía trobar, tres parells de lents per cirurgià, 
que el vollen intervenir, i havia de comprar també el salva-lents.

No savia quan em podien valdré, ni sabia si les trobaria. Els hospitals del govern 
tenen això, que no tenen res, I tot ho ha de portar la familia de la víctima.

Total, que un martiri, tot un intríngulis de l’assumpte, una desgràcia global, sen- 
cera i mortal.

Al final vaig trobar el que buscava. 
Em va costar hores moure’m per 
Caracas, on el tránsit és infernal. Els 
cotxes no es mouen. Quatre hores 
rodant, més ben dit, suant, assegut al 
seient d’escal del taxi, i quatre-cents 
bolívars que em va clavar.

Al cap i a la fl, no el van operar, i tot 
el meu sofriment i les despeses varen 
esser inùtils, i en Jorge, patint.

No enraonava, no respirava, no men
java, no bevia, sembla estar a l’acaba- 
ment, a la fi de la seva vida. El coll el 
tenia tan infiat que semblava que tin
gues un escurgó al seu voltant, tot era 
pus. Tot sang morta, I això, a la seva 
mare, a tots els que l’estimàven, ens 
estava matant també.

Vaig sortit de l’hospital, I no sabia 
que fer, ni a on dar-la, s’havien quedat 
la Pepita i la Glòria, companyes de 
facultat, elles van estar més de 
sort,elles es varen Iliurar de la peste, a 
l’habitaclô van quedar per sofrir amb 
eli, perque això és un calvari de dolor.

Això no es pot aguantar...!

En menys d’un mes tot es va enso- 
rrar. El primer metge li va diagnosticar 
un flemô al caixal, res, no res.

Un altre metge II va dir; res d’im- 
portàncla, un virus sense massa tras- 
cendéneia.

EH va dir que s’en anava de vacan
ces, I el metge li va respondre que, en 
vuit dies estaria del tot bé.

En menys d’un mes es va manifestar 
de tal forma l’enfermetat que, ja el ter
cer metge, li va dir. En menys d’un 
mes va perdre trenta kilos, en menys, 
del Congrès a la tomba. Ahir el vaig 
veure, el van treure de la Morgue, fl, 
blanc, flac, semblava un maniquí de 
guarda-roba, senceret, però mort.

El vam portar al cementirl, el vam 
sepultar. Trenta-vuit anys. El cognom 
Barcons, també es va sepultar amb 
eli, no deixa filis.

I el seu pare, que tant havia esperat 
d’ell....potser massa...

Mustració de Nati Ayala

IL
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OFELIMÓS
5- filbert Novellón

Ana Fernández Alvarez

Amb aquest terme grec, ofelimós, atri
buí de qualsevol cosa capaç de satisfer 
una necessitai o un desig, oferim una 
sèrie de Iliuraments plástics que tenen 
com a principal objectiu aconseguir el 
gaudi visual que tota obra artística pro- 
dueix. Hem arribat ja al Iliurament núme
ro cinc i tanquem amb eli la temporada 
fins el nou curs, per aixó val la pena res- 
senyar l ’esperit i el criteri que s’han 
seguii a l ’hora d ’escollir cadascuna de 
les obres. Quadern ha volgut retre 
homenatge a una sèrie d ’artistes que, 
més enllà de les seves qualitats plàsti- 
ques O el fet de pertànyer o no a un isme 
concret, han demostrat una trajectèria 
dilatada, seria i compromesa amb el fet 
artistic. Respecte a les tendéncies plás- 
tiques escollides, la revista voi mantenir- 
se en un esthete eclecticisme per a 
demostrar que creiem en la polièdrica 
naturalesa de l’art actual.

L’obra que teniu a les mans, treballada amb tècniques mixtes, aquarel-la i acri- 
lic, posseeix la força visual que II atorga el contrast entre el racionalisme del pris
ma quadrangular I la emocionalltat d’una massa Informe de color. L’energia de la 
figura està treballada expressivament amb la varlabilltat cromàtica uniforme dels 
blaus foscos per les cares de base i els més clars per les laterals.

Estem davant d’un Iceberg géométrie que Irromp el huit d’un oceà poétic. És el 
retorn de la forma que penetra en el caos de l’abstracte i no per a destruir-lo, siné 
per a potenciar-lo. Tota una declaracló de principle d’un artista que ha conreat els 
camins de l’escenografla, del disseny, de la docéneia, del volum escuitôric I de la 
textura I les qualitats dels pigments. Bagatge múltiple que resta sintetitzat en el 
minimalisme just d’una única gamma cromàtica I d’un sol diàieg: forma ordenada 
i massa informe.

Que Novellón hagi escolllt el prisma quadrangular em sembla molt suggeridor, 
aquesta figura, des de la cosmologia simbòlica clàssica, està associada a un dels 
elements que constitueixen l’univers, el foc. Tots sabem que el gel crema, alxi 
dones, una altra sintesi d’antonimia queda plasmada en aquesta imatge, la deis 
contraris: fred que crema.

Una Imatge poema que utilitza fluldament i ágil el color per a construir el prisma 
de la memòria, aquell que estructura la forma i acceler
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ARTS________________
"Curiositats iconoqrofiques" 
La mo que compta

Sistema gestual de càlcul occidental. 
Historia Universal de las cifras, de Georges 
Ifrah. Espasa Fòrum. Madrid, 1997. p.145

Ana Fernández Alvarez

Un deis Ilibres que tracten amb més 
passió i interés el món de les xifres i 
deis números és Historia Universai 
de Íes xifres, de Georges IfrahV Una 
obra que, des de l’etnologia, la 
historia i l’arqueologia, ens desco- 
breix la fascinant aventura de l’en- 
giny humé. Però el meu article no 
pretén fer aquí una ressenya d ’a- 
quest treball, sinó descriure una de 
les intéressants descobertes que he 
fet a través de la seva lectura.

Com a historiadora de l’Art, les 
facetes que és m’interessen analit- 
zar són les que fan referéncia a la 
iconografia i la iconologia artisti
ques. I un dels dubtes que fins ara 
mantenia sense resoldre era el per 
qué, a les representacions de Crist 
Majestät, la mà que beneeix presen
ta sempre els dits petit i anular pie
gate sobre l’articulació mitja de la 
palma.

Les arts plàstiques religiöses han 
estât sempre sotmeses a un codi 
interpretatiu précis i gens gratuit, 
per tant, a qualsevol imatge, una 
actitud, un gest, una posició corpo
ral, l’aplicació d ’un color o la 
grandária escollida per a cada figu
ra, tenen una correlació sistemàtica 
amb un préméditât diseurs teologie. 
Per tant, per qué aquesta mà manté 
sempre aquesta actitud associada a 
Tacciò de beneir? Quin és el diseurs 
que es desenvolupa a través de la 
posició i del gest d ’aquesta mà? 
Afirmo que estem davant d’un siste
ma de plasmació numérica que 
representa el número dos i, en 
aquest cas, la lectura resulta unívo
ca; Sóc el fill, el número dos trinitari.

El valor simbólic del número dos 
és, peral cristianisme, un principi de

Sistema gestual de càlcul oriental. Historia 
Universal de las cifras, de Georges Ifrah. 
Espasa Fòrum. Madrid, 1997. p.145
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paritat que representa la dualitat de l’univers: El Bé i el Mal, la Llum i la Foscor, 
a la vegada recull el principi aristotèlic dualista d’una existència espiritual i car
nal. I, en el cas que ens ocupa, manifesta la doble naturalesa de Crist, la huma
na i la divina.

Per a quasi totes les civilitzacions antigües, la mà és el primer instrument per 
a comptar i, amb ella, s’aconsegueixen mètodes de calcul extremadament 
sofisticata que permeten representar des del número 1 al 9.999. Tant en occi
dent corn en orient, trobem similars formes de representado numèrica digital, 
el monjo irlandés Beda el Venerable, al segle VII, ens deixa descrit a la seva 
obra Sobre la divisió del temps corn son eis dits petit, anular i cor de la mà 
esquerra els que serveixen per a representar les unitats simples; el poize i l’in
dex les desenes i, amb eIs dits de la mà dreta, les centenes i eIs milersT 
Aleshores, em sorgeix un problema: Crist beneeix amb la mà dreta.

Problema que crée resolt si tenim en compte que, a orient, el mateix sistema 
de Beda es segueix de manera inversa, és a dir, les unitats es representen 
amb la mà dreta. Recordem que a les greus discussions teolégiques sobre la 
iconografía sagrada, com a conseqüència del xoc entre l’ortodòxia iconoclas
ta del cristianisme orientai i el culte més Iliure a les imatges practicat per l’es- 
glésia Occidental, acaben imposant-se els codis normatius de representació 
bizantina, tots ells absolutament contaminats per l’orientalisme. Aleshores, 
resulta lògic pensar que el model fixât per a la benedicció de les majestats 
segueixi el mètode orientai, aixi, el nùmero dos apareix a la mà dreta de Crist 
amb el plegament del dit petit i de l’anular sobre la mitja palma. No oblidem 
tampoc que l’ús d ’aquesta mà s’avé millor amb la valoració jerárquica i moral 
que la simbologia cristiana fa del cos humà, la mà dreta, front la sinistra, l’es- 
querra, és la mà del Bé.

La tradició plàstica de la dactilologiaT encara que superada per la introduc- 
ció i l’ùs a tota Europa, el segle XI, del càlcul amb xifres àrabs, es manté plas
mada ais ábsides i ais retaules dels recintes sagrats al llarg de tota la historia 
del l’artfins els nostres dies, malgrat resta buida del seu antic i originari signi- 
ficat i llegida merament com un gest convencional que, en alguns moments de 
la Histéria, adquireix un altre significat a causa de la popularització, a mitjans 
del segle XVII, deis tractats sobre el gest i l’expressió humanes al servei de la 
dramatúrgia i l’oratòria. En aquest segle, el gest de benedicció que coneixem 
des del románic, s’associava amb i’AudIentlam faclb, per contra, la mà plena- 
ment oberta adquiría el significat pie de la benediccióT

* Espasa Fòrum. Madrid, 1997.

 ̂Sistema que també apreix iMustrat en el manus
crit del teóleg ibéric Rabano Mauro (780-856). 
Codex Alcobacense 394, fol.251. Biblioteca 
Nacional de Lisboa. En el Codex matritensis A19, 
fol. 3V. Biblioteca Nacional de Madrid. EWn l’o- 
bra de Luca Paxioli, Summa de arithmetica, geo
metrica, proportioni et proportonalita. Venécia, 
1494 o en la Theatrum Arithmetico Geometricum, 
de Jacob Leupold. Alemaya, 1727.

 ̂ Art de comunicar les idees mitjançant signes 
convencional fets amb els dits.

* Podem consultar les il lustracions que apareixen 
a L’Art de la retòrica manual, de John Bulwer. 
Londres, 1664.

* Consultar del mateix autor, Chriroloia. Londres, 
1664.

Detall, mà de Crist de la Maiestas Domini 
de Sant Climent de Tabuli, 1123.

Crist beneint, de Rafael, 1505. Pinacote
ca Tosio Martinengo de Brescia

Crist beneint, segle XV. Església de Santa 
Eulália, Palma de Mallorca, Mallorca

Crist Beneint, de Tiziano, 1565. Museu de 
l’Hermitage
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Crònica des de Lió -
(1939-1945)

Vestíbul del Centre d’Histôria de la 
Resistència i la Deportacié. S’hi veuen eis 
cartells de les pel licules que tracten 
histôhes sobre la resistencia i la deporta- 
ció.

Soterranis de l’École de santé on es 
duien a terme eIs interrogatons.

MONTESINOS
Recordi... per Catites - Banderes 

Tapisseria - Cortinatges 
Moquetes - Cobrellits

Grècia, 18 • Tel. 93 725 43 08 • SABADELL

Glòria Farrés Famadas i Laura Fontcuberta Famadas

Val la pena d’anar al Centre d ’Histôria de ia Resistència i de ia Deportació a Lió. 
Aquest centre -un deis molts centres que, al llarg del territori francés, serven la 
memòria de la segona guerra mundial- posa al servei del visitant principis muse- 
ográfics innovadors que aconsegueixen, en gran mesura, transportar-nos a la 
realitat d ’aquella época I fer-nos pensar en algunes qüestions essenclals de la 
convulsa histérla del segle XX. Al llarg del recorregut de l’exposicló, Instal-lada 
ben simbòllcament en els antics edificis ocupats per la Gestapo, el visitant es 
troba enmig d’una atmosfera lumínica i arquitectónica molt peculiar que pretén 
condicionar-lo anímicament cap al secret de la clandestinitat I cap a la foscor de 
la por I de l’abandonament, que foren, per a molts, el dia a dia de la primera mei- 
tat deis anys 40 arreu d’Europa.

L’entrada a aquest centre inclou uns bons auriculars que guiaran el visitant per 
les iMustracions, eis videogrames, les fotos I eis documents d’arxiu que relaten l’o- 
cupaclô alemanya de Franga i la resistència amb qué s’hl van oposar eis france
ses, aixi corn fa especial émfasi en la deportació de jueus i de resistente (france
ses però també, espanyols, italiane, txecs, poloneses,... tots ells exilíate a Franga) 
ais camps nazis. L’estructura i la disposicló del contingut de les sales convida, a 
tots aquells que no coneixen l’horror del felxisme I de la guerra, a fer un descens 
angolxant a un passât ben recent. Una primera sala introductòria explica, en un 
audiovisual, les línies generals dels motius que porten les diverses poténcles a Ini
ciar la segona guerra mundial. S’entra, després, a la sala dedicada pròplament a 
la resistència, amb l’audiciô de la proclamaciô per ràdio de De Gaulle que, des 
de Londres, animava eis franceses a la resistència. En aquesta segona sala, ens 
trobem amb unes parets despulladas de cap- revesiiment, corn murs si fossin 
murs, i amb formes laberintiques que empresonen T'separen, però, alhora, també 
amaguen, en una natural simbiosi amb el contiiigut suspès en aqüestes parets: 
documents gràfics de diaris i pamflets de l’època d’un país ocupat Í una poblacló 
que amb diversos mitjans fa una resistència passiva a l’enemic. Val la pena 
assenyalar que es fa especial émfasi en dos oonceptes molt contemporanis; el 
compromis i la propaganda. D’una banda, se’ns explica el compromis dels fran
ceses resistents amb la democràcia i amb eis països aliats, I també el compromis 
amb eis seus compatriotes jueus, I alhora explica la traíció del règim de Vichy, 
dels mllicians, d’una gran part de l’esglésla I d’una part Important de la poblaciô 
francesa. D’altra banda, es mostra l’Important paper que hl jugà la propaganda 
per motivar la poblaciô a la resistència i es mostra l’evolució de l’opinió pública 
sota Tacciò d’aquesta propaganda. A mesura que el visitant avanga per la sala, 
es mostra, en ordre cronològic, com s’organitzava la Resistència: Imatges dels 
maquis, diaris, cangons, l’important paper que van jugar-hi les dones resistents,... 
Un dels grans encerts de Texposicló és que mostra els rostres d’homes I dones 
resistents anònims, molts d’ells estrangers, i el reiat de les seves heroícitats així, 
com el de la seva fl, sovint, terrible.

El fet de configurar el museu amb voluntat d’un espai escenográfic, aconseguelx 
sales de gran réalisme on el visitant és, per un moment, un eventual déportât o 
résistent. Pensem ara en la sala on hl ha la reproducció d’un deis vagons que por- 
taven els detinguts cap ais camps nazis. D’aquests vagons en parlen molt els
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deportáis supervivents, ja que representen el primer contacte amb l’inhumá i l’a- 
troç. Dones bé, quan entres a aquesta sala ja et trobes dins del vagó, que el reco- 
neixes per la forma del sostre i per la poca Hum que entra a través de les petites 
obertures longitudinals dels laterals, així com pel so Ilunyà del moviment sobre les 
vies. A I’intehor del vagó, hi trobem un audiovisual en off que mostra el trajeóte ais 
diversos camps, la infinitat de vagons numeráis, i diverses imatges reals de les 
arribades. Una altra fita lloable es troba a la sala següent. Sobre uns pannells d’o- 
bra inacabada, trobem grans Ilibretes gruixudes on es pot llegiren llistats intermi
nables els noms dels deportáis, i el visitant pot anar passant ell mateix les moites 
tulles de cada Ilibreta i parar atenció, entre tot aquell gran nombre de gent, a un 
nom concret, a una edat, a un Hoc, i aixi es torna, per uns moments, més concret 
i, per aixó, més feixuc, l’horror i l’absurditat del nazisme. Hi ha, també, la repro- 
ducció real del menjador d’una casa d’un résistent lionés d’aquella época, amb 
els mobles, els diaris, la ràdio, els Hibres, una petita cuina amb els seus estris i que 
també formen part del superi que ens cal per trobar-nos més a prop d’aquell 
moment. Un record gairebé tan colpidor com el del vagó és l’experiéncia de bai- 
xar per les mateixes escales interiors de pedra i de sostre alt -unes escales claus- 
trofóbiques, d’esglaons petits però eixordadors- que descendien els detinguts 
per la Gestapo per anar als soterranis on es trobaven les sales destinades ais inte- 
rrogatoris I a la tortura.

Visitant aquest centre, hom es pot preguntar per qué es crea un centre d’a- 
questes dimensions (més de 3000 metres quadrats) i d’aquestes caractéristiques 
précisément a Lió. La resposta és que Lió va ser la capital de la Resisténcia orga- 
nitzada que, més tard, s’escampà per tota Franga. És en aquesta ciutat on neix, 
amb el recolzament de la Franga de la zona Hiure, les bases d’un veritable “Estât 
clandesti”, i és aquí on pren forga el procès d’unificaciô de la Resisténcia, gràcies 
sobretot a l’acció de Jean Moulin. L’edifici on actualment es troba aquest Centre 
és l’antiga École de santé militar i va ser el Hoc sinistre on, juntament amb l’Hotel 
Terminus, els detinguts per la Gestapo eren sotmesos a brutals interrogatoris, per 
a ser transportais, després, a la presó de Montluc. Tots els detinguts que passa- 
ven els interrogatoris a lÉcole de santé acabaven, dones, a Montluc i, en aquest 
sentit, aquesta presó forma part també dels espais on va tenir Hoc més impuné
ment la repressió nazi. Si, Montluc representa el mateix que Fresnes a Paris, o Les 
Baumettes a Marsella, o Fort du Fiâ a Bordeus, amb l’ûnic agreujant -si és que 
reaiment pot fer-se cap distinoiô.quan parlem de tortura- que a Lió es trobava el 
sinistre Klaus Barbie. Aquest SS va ser cap de la Gestapo a Lió, i gaudia de 
lamentable fama per les seves tortures a résistants -el mateix Jean Moulin va ser 
torturât fins a la mort, al 1943- i també per les détendons de jueus -els tristament 
célebres nens d’Izeu, déportais i assassinats a Auschwitz. Certament, l’anomena- 
da Gestapo esdevé, sobretot a partir de l’abril de 1942 -quan Himmler obté del 
Führer els poders perqué aquesta poHcia siguí elevada a categoria militar-, una 
pega mestre de l’aparell repressor. Els homes amb l’uniforme nazi exercien, amb 
una fèrria normativa interna i sobre aquells que consideraven enemies de la pàtria 
Alemanya, una repressió sense limits. L’ús mateix de la tortura ve recomanat per 
una nota de Berlin del 10 de juny de 1942 relativa als “interrogatoris reforgats” de 
la qual la Gestapo esdevé una especialista.

Marguerite Duras a El dolor (un Hibre que no ha estât traduit ni al català ni al cas
tellò, però és de lectura molt recomanable), narra, d’una banda, l’angoixa i el pati- 
ment que li suposa el retorn del seu company Robert Anteime de Buchenwald, i 
de l’altra, l’angoixa I el patiment que va viure ella mateixa com a membre de la 
resisténcia. En aquesta segona part, hi apareixen dos personatges, també résis
tants, que els seus companys consideren especialment durs per a realitzar un 
interrogatori a un coHaboracionista francés atés que han passât per la presó de 
Montluc: Deu d ’entre els camarades s ’aixequen I van cap a D. I la Teresa. Tots 
tenen bones raons per ooupar-se del traidor,(...). D. n ’escull dos que van passar 
per Montluc I que van ser estossinats. Res a dir. Montluc, dones, és reconegut

Al cap de trenta anys d’haver cornés els 
seus crims horrorosos, Klaus Barbie adir- 
mava: És ciar que estic orgullos d’allò 
que vaig fer durant la guerra. Si no 
bagués estât per mi, Franga seria, ara 
mateix, una República Soviètica. (La Paz, 
Bolivia, 1974)

pels propis résistants com un infern. 
En aquesta presó hi van ser homes 
com Jean Moulin, líder de la resistén
cia i queja hem citât, Marc Bloch, his
toriador de renom, o André Frossard, 
periodista, així com altres deu mil per
sones que van convertir-se en un vivar 
d’ostatges per als seus torturadors. 
Mil sis-cents detinguts de Montluc van 
ser enviats als camps de concentra- 
ció, vuit-cents hi van ser exterminate - 
la presó conserva encara la seva 
“paret dels afusellats’’- o hi van morir 
per esgotament i fam. Durant el pério
de de l’ocupaciô nazi (des de I’l l  de 
novembre del 1942 fins al 24 d’agost 
del 1944) franceses, espanyols, i 
homes i dones d’altres nacionalitats, 
résistants o jueus, hi van romandre en 
condicions dificils d’imaginar.
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Vista aèria de la presó de Montluc, al centre de Lió.

Un llibre intitulât Montluc, avantcambra de l ’inconegut recull els testimonia d ’a- 
quells que van sobreviure a la presó, alguns a la presó i després a la deportació, 
aixi com les cartes d’aquells que, havent estât condemnats a mort, van poder 
escriure unes Ciltimes paraules a les seves families. Tots aquella homes i dones 
que van ocupar les ceMes o el refectori i que n’han pogut deixar un testimoni hi 
exposen el patiment i angoixa constant que van viure entre aquelles parets. 
Després d’una entrevista al senyor Georges Tassani, résistent i déportât, i actual- 
ment president de L’Associació d ’Alliberats de Montluc (publicada a “Preséncia”, 
el 17 de generdel 2004), voldríem sumar-nos, amb aquesta petita divulgació, a la 
Iluita per aconseguir que aquesta presó sigui considerada monument históric, i 
una part de l’edifici es converteixi en annex del Centre d ’Histórla de la Resisténcla 
I de la Deportació, de manera que la presó esdevingui també un Hoc de memòria. 
No és, però una tasca fácil. La presó Montluc pertany a l’administració peniten- 
ciária i actualment acuii prop de noranta dones detingudes i, de moment, la direc- 
ció regional deis servéis penitenciaris n’ha rebutjat les propostes.

Abans d’acabar, volem mostrar-vos alguns fragments d’aquests textos rememo- 
ratius d’alló que va ser Testada a Montluc. Sovint els textos comencen per la des- 
cripció de la detenció i del primer dia passât a aquesta presó: Cap de nosaltres 
no l ’ha oblidat aquell primer dia d ’empresonament: angoixa, desesperació, rábia, 
odi, por. Quin esgarrifós torneig. I per a la majoria de nosaltres era el primer con
tacte personal amb la rudesa teutona. El detingut no té gaire temps de contem
plar la porta de la presó sota la guai el furgó ceMular Tha introduit. Tanmateix és 
conscient d’on va: Vaig entrar a Montluc a finals de maig de 1944 i, en travessar 
la porta, vaig tenir la impressió de deixar allá tota esperança. Alguns minuts més 
tard, se Tentaforará en un forat de tres metres de llarg per dos d’amplada, i on ell, 
encara atabaiat, intentará fer un prudent reconeixement de les moites persones i 
de les peques coses que hi ha: la cel-la prevista per una persona, però on hi havia 
ja cinc camarades, la brutícia de les parets, la pudor, la claraboia estreta i amb 
barrots, t’assaltaven albora. Els companys de ceTIa li demanen qué passa a Tex- 
terior i qui és eli, per qué está aquí. Després de la informació, també dita amb 
molta prudéncia per por que no hi hagi un infiltrat, i després del pas de les hores, 
el près pensa en la seva familia, en corn se’n sortiran sense ell, en qué deuen està

fent. Aquell primer dia no menjarà. 
Aquell dia no vaig tenir dret a la sopa, 
no tenia dret a cap ració, és la Ilei per 
qui arriba nou. Tanmateix, té gana, té 
fred i té por, i aquests tres sofriments 
Tenduriran si és prou fort però el debi
litaran si és una mica feble. A aquest 
patiment s’hi suma Tangoixa de Tespe- 
ra. Poden passar dies sense que passi 
res, setmanes. Però, més aviat o més 
tard, et criden. Pel tipus de cht i per 
Thora en qué es fa, es reconeix si és 
per a Tinterrogatori, per a la deporta
ció o per a la mort: les paraules claus 
són “amb equipatge” o “sense equipat- 
ge”. Si era sense equipatge el cht que 
es felá cap a les nou del mat! o cap a 
les tres de la tarda, significava que el 
que era cridat devia prepararse per 
anar a l ’interrogatori, a la seu de la 
Gestapo situât a l ’École de santé mili
tar. Sabiem quins métodes utilitzava la 
Gestapo en aquella época. Aquell que 
era cridat empal-lidia, es recollia. 
Potser pregava? Tothom callava. Les 
dones intueixen qué els pot passar a 
les seves companyes. Sovint elles, 
però, no expliquen res, quan tornen. 
Les companyes de ceTIa contemplen 
el retorn: a l ’ésser humé que llançaven 
a la cel-la, sagnant, desfigura!, I’es- 
quena estriada pels cops de corretja... 
calia animar-lo.

Les nits són especialment dures. 
Les xinxes es deixen caure des del 
sostre, a vegades a la boca, les puces 
redoblen la seva activitat. És en 
aquesta hora que es pensa més amb 
els de casa, en la Ilibertat i en la doiçor 
de la nit. Els cops rebuts en els interro- 
gatoris fan molt de mal. Es recorda els 
cops de puny, de rifles, de cadenes de 
bicicleta, el capbussament a la banye- 
ra gelada, els crits, les amenaces. Es 
senten al limit de les forces. Finalment, 
algún dia, per alguns, arriba el “amb 
equipatge” que voi dir, sovint, sobretot 
si no era de nit, que els enviaven a un 
camp de treball: Quina jola! Acabats 
els interrogatoris, acabadas les tortu
res (...) El camp de concentració, bé, 
ja veurem. Cal viure! Mil sis-cents 
detinguts a Montluc van ser enviats a 
camps de concentració nazis. La sort 
que esperava a aquests homes era 
terrible. Quan els fan entrar en un d’a-
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quells vagons amb desti desconegut, 
entraran encara en una nit més fosca 
de la qual molt pocs tornaran a veure 
la Hum. Robert Antelme, résistent a 
París, i després déportât, diu a les pri- 
meres pàgines de L’espècie humana 
on descriu el que representava 
Buchenwald: “Millor cinc anys a 
Fresnes que un mes aquí”.

D’entre tots els textos que hem llegit 
dels testímonis de Montluc, i malgrat 
que tots descriuen coses terribles, els 
que ens han résultat més colpidors 
són les cartes d’aquells que han estât 
condemnats a mort. En la redacció de 
tots els altres, s’intueíx que s’han escrit 
amb posterioritat al moment que des
criuen, la salvació i el record atenúen 
com era aquell present d’incert i d’an- 
goixant, hi ha una certa serenitat en el 
seu estil perqué per sort saben que va 
acabar bé. Ara bé, les cartes d’a- 
quests homes condemnats -sovint 
són molt joves- colpeixen perqué mos
treo l’horror en l’estât pur en qué es 
vivía, no hi ha cap mediació, ens trans
porten a aquell moment terrible, I en 
aquelles pocs mots s’hi expresse un 
sentit de la por i del patiment franca- 
ment esfereidors i, alhora, una sereni
tat exemplar per consolar els qui esti
men:

Estimada dona, estimada filia, estimats 
pares,

Odette estimada, dona adorable, és a tu 
a qui m'adreço particularment en 
aquesta hora delicada i penible. 
Tingues coratge, molt de coratge, esti
mada, quan rebis aquesta carta, que és 
la barrera, jo hauré deixat de viure i, en 
conseqüéncia, de patir. Us rememoro el 
meu patiment, ben a contracor..

Pateixo la Ilei de la guerra, moro per 
haver estimât fidelment el meu pais i 
estic convençut d ’haver-lo servit digne
ment. Hauria volgut viure només una 
mica més per estimar-vos tant com us 
mereixeu.

Me’n vaig convençut tanmateix que no 
us abandono i que us retrobaré un dia. 
Es per aixô, estimada, que et demano 
que facis batejar la meva estimada 
Josette. Aquesta joia m’ha ajudat a viure 
les hores cruels que vise des del 17 de 
gener de 1944. No t’he de demanar res

Els estudiants d’un Institut de Lió van pintar en un dels murs de la presó de Montluc el 
rostre del cap de la resistèneia Jean Moulin i, més enllà, eis noms de molts d’aquells que 
van passar per la presó.

més, et confio cegament la meva filia, la meva Josette estimada, i només tinc un 
desig, que en facis una dona tan digna com tu.

Saps, amor meu, com l’estimo, digues-li un dia que tinguija edat de comprendre. De 
moment, no li partis més del seu pare, és massa patita, no se’n recordará de mi.

Tingues cura del pare i de la mare tal i com ho has fet fins ara. Fes un petó a tothom 
de part meva.
Encara una vegada, tingues molt de coratge.

El vostre estimât que us adora.

Maurice

PS Tinc encara uns minuts més de vida. Us vaig petons, omplo les vostre fotos de 
petons, tinc amb mi la teva foto del carnet d ’identitat, de la Josette, la de la prova núm. 
3, i del pare i de la mare, fotografiáis el mes de març de 1940.
Adéu, estimats.

Ja ho sabeu, dones, quan passeu per Lió per anar a París o qualsevol altre destí 
-perqué, per a la majoria. Lió és una ciutat de pas- no us deixeu enganyar pel lleig 
polígon industrial de les seves rondes. Entreu en aquesta ciutat romana, amb un 
centre renaixentista declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO, travesea
da per dos grans rius -el Saona i el Roí'na- i aneu fins a la Rue Berthelot. Allá, us 
espera el Centre d ’Historia de la Resisténcia i la Deportació.
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Possejont per Egipte

Josepa Blanch

Sortim de casa cap a El Caire, quan ralbada tot just apunta, i comencem el nos
tre viatge identificant-nos amb els antics egipcis, en poder admirar el déu Ra en 
tot el seu esplendor.

Només d’arribada, Museu Egipci, ¡mmens magatzem d’antiguitats. Sois la sala 
del trésor d’en Tutankamon està arranjada i es pot veure en detall. A més del gran 
valor que té, cal remarcar la finor de la máscara, la preciositat de les seves fac- 
cions, la riquesa artesanal del treball a l’or i a la fusta, la policromia, d’uns tons tan 
brillants que eniluernen la mirada.

A la resta d’espais, les peces están polsoses, les vitrines son opaques, les infor- 
macions mal retolades.... Sembla ser que esperen ajuda externa per fer un museu 
nou amb una correcta ordenació.

M’impressiona la sala de les momies, des de Ramsès II, molt deteriorada, fins a 
Seti I i Tutmosis II. Com s’han atrevit, arqueòlegs i historiadors, des del segle XVIII, 
a saquejar tombes I exhibir les seves restes? Amb quin argument ètic o moral han 
gosat profanar cossos d’éssers pels quais era tan cabdal el pas a l’altra vida, on 
es retrobarien amb l’ànima, Ka, i aixi perdurarien per sempre més? Al meu enten
dre, s’havia d’haver estudiat la seva cultura per mitjà dels jeroglifics i tots els 
objectes que han anat apareixent, i deixar els sarcôfags amb els seus propietaris 
descansant en pau, atenent a la seva voluntat.

Sembla ser que, des de la piràmide més antiga, Dashur, passant per Saqqara, 
fins a Keops, Kefrén i Micerinos, es creà un eix imaginan amb les Ciltimes tombes 
a les valls dels Reis i de les Reines, on hi ha també una petita muntanya amb 
forma piramidal, encarada al més enllà.

L’esfinx de Giza, majestuosa, presi- 
deix el grandiés espai de les pirámi
des més conegudes. Amb els seus 
trets inamovibles, fa de guardià de tré
sors de tota la historia de la humanitat.

És en aquesta gran esplanada, on 
beduïns amb camells Iluiten per pas- 
sejar turistes que, des de l’alçada, 
quan l’animal es desplega per posar
se dret, fan cara de terror i, amb els 
seus esgarips, trenquen la màgia del 
Hoc.

Venedors ambulants d’obeliscs de 
plástic, horroroses màscares de 
Tutankamon, Nefertitis mal pintades, 
papirs falsos, resulta difícil no comprar 
alguna cosa inservible per unes 
peques Iliures.

De retorn, passem per la ciutat deis 
morts, cementiri de l’época deis 
mamelucs, molt gran, i on ara s’hi han 
establert moites familles humiis, en 
perfecte convivéncia amb els difunts.

' El Caire, setze milions de persones, 
els edificis, no cal acabar-los, els for- 
jats tiren amunt i queden a la vista per 
si cal continuar pujant pisos, les cases 
no necessiten sostre, no hi ha gairebé 
teulades, hi tenen fustes, plástics, i 
qualsevol cosa que serveixi per tapar 
quelcom. Hi ha milers d’antenes 
paraboliques i d’aparells d ’aire condi- 
cionat. Brutes i mal conservadas, les 
façanes tenen un aspeóte deplorable.

Els carrers, de terra, on les deixalles 
s’amunteguen, están plens de sots, 
esglaons trencats, no hi ha gaires 
voreres i, si hi són, están malmeses, en 
fi, un véritable caos.

Evidentment, i com sempre, hi ha una 
part més residencial i luxosa, on hi 
viuen els quatre privilegiats que tenen 
poder i dinars.
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Si agrada el rise, i perfer-se una idea 
de tota la metròpoli, es pot pujar a la 
Torre del Caire, 185 metres, situada a 
l’ilia que fa el Nil quan es divideix en 
dos braços, on l’ascensor puja I baixa 
per atzar, ja que, en ser un edifici 
governamental, construit a l’etapa d’a- 
mistat amb Rùssia, ais anys 50, el 
manteniment és força deficitari.

Visitem mesquites, el barri copte, la 
ciutadella, i per acabar anem al Khan- 
Al-Khalili, basar tipio i bigarrat, que ha 
fet famós arreu del món l’escriptor 
Naguib Mahfuz, que fins i tot hi té un 
restaurant amb el seu nom, ja que és 
en aquest café-restaurant on ha escrit 
part de la seva obra. Prenem te amb 
menta al Fishawi, on, quan t’hi asseus, 
no queda espai per als vianants, i on la 
taula de llauna, per a set o vuit perso
nes, no fa més d’un pam.

Al vespre, volem viure el carrer, 
barrejar-nos amb eis cairotes, i anem 
a la zona comercial; neons de tots els 
colors, botigues de roba plenos de 
maniquís abillats a la manera islàmica 
i occidental, sabateries amb els apa- 
radors tan atape'íts que no ets capaç 
de triar res. Al davant nostre, un grup 
d’homes, que, a la crida de l’hora de la 
pregária des d’un minaret, desple
guen esteres al mig de la gent i s’age- 
nollen per fer la seva oració.

La conducció és temerària, els 
semàfors vermeils son decoratius, fins 
i tot s’escridassa les persones que 
passen quan els toca.

El govern manté una policía turística, 
que gairebé et porta a coll, i l’exércit 
és tan omnipresent que sembla que 
tot el pais estigui en estât d’alerta.

Sopar al Felfella per conéixer la cuina 
autòctona, bona earn de xai, condi
mentada amb espécies, bones verdu
res, i postres exquisits.

L’endemà, vol a Luxor, la vista des 
de l’aviô no deixa dubtes, el Nil traça 
una linia verda, viva, serpentejant el 
pais, i tota la resta és desert.

Temple de Karnak, fascinant la sala 
hipóstila amb 134 monumentals 
columnes, de 23 metres d ’aiçada 
cadascuna.

Temple de Luxor, hi anem de nit, impressionant l’avinguda de les esfinxs, les
estàtues, els jeroglifics....Corn més vaig veient, més insignificant i vulnerable em
sentó.

El petit museu de Luxor, molt recomanable, comissariat pel Louvre, del quai es 
veu l’empremta, ja que els objectes están ben classificats, nets i endreçats, relleu 
de la seva importància.

Vall dels Reis, tombes de Ramsès II, Ramsès 
disses, voltes, mil colors, mil informacions....

Ramsès \/\, cambres, passa-

¿Amb quin mestratge van combinar colors fets de minerais i végétais, fins acon
seguir les meravelles que es poden intuir veient les restes que encara es conser
ven en els temples i a l’aire Iliure? Els colors despunten amb timidesa cap als ver
meils, els blaus, i emociona imaginar aquest devesall de cromatisme que, als 
seus origens, reflectia la fusió entre les arrels terrenals de l’home i la seva espiri- 
tualitat.

Temple de Flatshepsut, colosses de Mem-Non, el Rameseo, es succeeixen les 
restes d’aquest gran patrimoni.
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Edfú, Kom-Ombo, temples de l’etapa ptolomeica, molt ben conservats.

Malauradament, l’home ha delxat la seva petjada en tots aquests llocs precio
sos, ha mutilât, habitualment en nom de la religló, estátues, murs.... Fins i tot al 
temple d ’Edfú, els sostres de les sales están socarrimats, els preciosos capi- 
tells están fumats, des de l’época en qué l’habltaren els cristians, que hi feren, 
a més, i pel que sembla, alguns picnics de tant en tant.

Vaixell pel Nil, rlu molt venerat pels egipcis, és la seva font de vida. La nave- 
gació és pausada, tranquil-la, es poden contemplar les vores, fértlls, amb plan- 
tacions de mil palmeres, els camperols feinejant amb els seus burrets o 
camells, les dones fent bugada a la riba, els nens pescant, sembla que el temps 
estigui aturat, tot és com un pessebre.

Arribada a Assuan, gran ciutat núbia d ’aquest Alt Egipte. Aquí el Nil agafa tota 
la seva perfeccló; les faluques, amb les grans veles al vent, donen sensacló de 
pau i serenor.

Molt aconsellable gaudir de la posta de sol, prenent el te, a la terrassa de l’ho- 
tel Old Cataract, meravella d ’Instal-lacions, on es va rodar part del film “Mort al 
Nil”, basat en una novel-la d ’Agatha Christie. Des d ’aquest precios palau, es un 
privilegi observar com el sol s’amaga barrera l’encimbellat mausoleo de l’Aga 
Khan, convertint en canviant el color de l’aigua del rlu, que, enmig de jardins i 
exuberant vegetació, es perd barrera la grandiositat del desert.

Phllae, bonic temple al mig d ’una illa, on va ser traslladat per la Unesco, ja 
que, amb la nova gran presa, hauria quedat tot negat. Les columnes calcáries 
del temple, els relleus esculpits deis tres grans déus, Isis, Horus i Hathor, el 
guióse de Trajano, contrasten amb l’aigua de l’entorn, proposant unes imatges 
extraordinaries.

De nit, passejada pel zoco d’Assuan, on, aviram, earn, pelx, fruités i verdures 
es confonen amb les espécles que són protagonistes absolutes. El pebre, en 
pois o en gra, verb, blanc, vermeil o negre, les branques de canyella, la vainilla 
amb el seu flaire dolç, el blau intens per la roba, el safrà esfilagarsat, el karka- 
dé per la infusié, l’encens per perfumar la cambra, les flors de lotus per ador
nar.....Les olors i els colors es barregen, i ens transporten a un mén màgic I
diferent.

Per acabar, més te, i fumar una pipa d ’aigua, aquí anomenada shisha: la poma 
assecada i cremada amb carbonet, acaba de fer el festeig de les olors inesbo- 
rrable.

Arreu, calesses, burrets, carretons, mercadeig, turistas i, sobretot l’amabilitat, 
l’acolliment i el sentit de l’humor de la gent del país, que en aquesta part de 
territori nubi, encara es fa més palés.

Perfumistas, fabricants de papirs, joiers, teixidors d ’estores, tot és molt inté
ressant, el regateig és constant I necessarl, i forma part de tot aquest mén tan 
divers.

A mig mati, comboi escortât per la policía, cap a Abu Simbel, 280 kms. de 
desert, pur i dur, els miratges son continus, fins i tot tenen reflexes. L’arena

groga es torna pois, envaeix la carre
tera; a la Ilunyania, remolins de sorra, 
és fácil d ’imaginar la silueta de 
Lawrence d ’Aràbla, cavalcant i 
embolcallat de blanc, sorgint del ño
res.

Temples de Ramsès i Nefertari, s’hi 
accedeix per un cami que rodeja la 
petita muntanya artificial construida 
per la Unesco, per guardar fidelitat a 
l’emplaçament original. En fer la 
corba, apareixen els temples, bellis- 
sims, amb les estàtues del faraé I la 
seva esposa, fent de vigilants lleials 
dels llocs sagrats.

Espectacle de Hum I so. Poos assls- 
tents. NIt tancada, cel seré, amb 
millons d ’estels brillants que ens 
piquen l’ullet, l’aire càlid i dolç del 
desert ens acarona suaument. De 
sobte, música clàssica, i la recreacié 
onírica de l’antic Egipte, amor i devo- 
cié de Ramsès per Nefertari, misteri, 
emocié, tendresa....Ens sentim afor
túnate de poder gaudir de tanta 
bellesa.
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Semblança:

Joaquim üusquets i Gruort
president de lo sevo fundoció

Pere Font i Grasa

(Amb textos de Mila Torres recollits del llibre: 
“ L ’Abecedari dels estils de la pintura moder
na I contemporànla” )

Em trobo davant d’ una lloable inicia
tiva pictórica que ha portât a terme 
durant tres anys el sabadellenc 
Joaquim Busquets i Gruart que corn 
saben perfectament eis lectors de 
QUADERN sovint ens sorprèn amb 
mostres de gran vàlua. Artista plástic. 
Impressor. Industrial de les arts gràfi- 
ques, uneix a la perenne inquietud per 
l’art, la posta en marxa de la FUNDA- 
CIO PRIVADA JOAQUIM BUSQUETS, 
que del carrer Indûstria, 36 s’ha inté
grât al panorama cultural de la ciutat 
des del març del 2003. Vint anys enre- 
ra l’amie Joan Cuscó, creador de la 
SEMBLANÇA, ja deia que en 
Busquets Gruart: “És un home reflexiu; 
s ’exigeix un ordre de treball i de con
ducta. Administra el temps i la distàn- 
cia. És un bon estratega; d ’una calcu
lada logística per assolir els seus 
proposas. Rarement falla (...) Viu 
intensément tôt el procès productiu. 
No regateja ni temps ni esforç”.

Em convida a visitar el flamant local 
de la Fundació. És un vespre lleig, 
fose I plujós. A l’intehor s’hl apleguen 
les 26 pintores de L Abecedari. De la 
gestació del projecte en va parlar ais 
diaris locals, fins i tôt La Vanguardia. 
D’antuvi em desvetlla aquells eIs seus 
somnis.

La filosofía básica de la coLlecciô 
era fer un quadre de cadascun dels 
estils més importants que havia créât 
el mon després del gôtic (per cert: el

gôtic a mi no em diu res). Qalia començar pel renaixement que va durar dos 
segles en un procès lent dels estils. A continuaciè el barroc I aixl fins arribar ais 
nostres dies. L'abecedari català de vint-i-sis lletres... amb la WI la K. Vint-i-sis en 
total I potser forçant-ho una mica hauria arribat als trenta estils amb derivacions 
de Tabstracte. No calia anar més enllà. Tots eis estils convergeixen en un mateix 
escenari: Venècia. Corn pot veure, és corn si bagués viscut tots aquests segles 
sense moure’m de la ciutat. Canviant d ’estil segons corn s ’anaven movent eis 
corrents de l ’art. A Venècia m’hi passarla la vida.

És a partir de l’any 1978 quant amb la consolidació industrial arriba a 
la maduresa corn a persona i accelera la vessant artística. Fa la prime
ra exposició.

Era el moment oportú; vaig dir-me: Jo pinto. I no he parat mai més de pintar. Ha 
estât com una medicina que em permeila trobar-me realitzat I descansar sense 
angoixes. Fou un canvi important. De vegades, moites vegades, he hagut d ’aixe- 
car-me del Hit per plasmar aquellas idees que sorgeixen de cop i volta; com ha 
estât el cas de L’Abecedari. El pre-conscient sovint m ’ha provocai no poques I 
positives actituds

Avda. Rafael Casanova, 38 •  08206 SABADELL (España) 
Tel. 93 726 62 22* •  Fax 93 727 00 60
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A B E C E D A R i

A: RENAIXEMENT 

B: RENAIXEMENT MANIERISME 

C: BARROC 

D: ROCOCO 

E: NEOCLÀSSIC 

F: ROMANTICISME 

G: PRERAFAELITISME 

H: REALISME 

I: IMPRESSIONISME 

J: SIMBOLISME 

K: MODERNISME 

L: NABISME 

M: FAUVISME 

N; DIVISIONISME 

O: EXPRESSIONISME 

P: CUBISME 

Q: FUTURISME 

R: ABSTRACCIONISME 

S: d a d a ïs m e  

T: SURREALISME 

U: POP ART 

V; INFORMALISME 

W: OP-ART

X: EXPRESSIONISME ABSTRACTE 

Y: MINIMALISME 

Z: HIPERREALISME

Dels estudis empresarials a Esade, essent ja un industrial de presti
gi, aprengué de la psicologia que li aplica el Pare Filella els concep- 
tes del conscient, l’inconscient i el pre-conscient. Aspectes puntuáis 
d’alguns quadres de L’Abecedari pels que no trobava solució, li sor- 
gien del no res en un moment oportú o...inoportú.

Durant una vetllada musical al Palau de la Música (tocava un pianista italiá de 
gran renom...) era evident que no pensava ni de bon tros en temes pictórics; o 
aixi ho oreia, quant de cop i volta, el pre-conscient, em mostra el teló que baixa 
i apareix en el primer pía de l ’imaginah -frecciò de segons- la idea que calla apli
car per la lletra del surréalisme que durant tants dies m ’havia preocupat. No 
poques vegadas els humans tenim com a gran aliat el pre-consoient, que tra
balla per nosaltres sense adonar-nos-en. Reconec que de vegadas costa de 
creure-ho. Ha estât una faina de tres anys, amb sis meses sense pintar per 
poder posar el cap al seu Hoc. Estones no era jo qui tenia una idea; sinó que era 
la idea qui em “tenia” a mi.

Amb tanta varietat d’estiis, recordem que en són vint-i-sis, em quin d’ells s’i- 
dentifica més en Joaquím Busquets?

Aquesta pregunta me l ’han fet detienes de vegadas... (Somriu...) Tots els estiis 
tenen la seva importáncia. Recordo que arran d ’una reunió amb una desena de 
col-legues sabadellencs, en parlar de pintura figurativa i de pintura abstracta 
sorgi el tema de la realitat igual a la realitat i la imaginació versus la creativitat. 
Tothom lloava el seu bándol i criticava al contrari. En arribar el meu torn, els vaig 
dir que em semblava evident que tots plegats plantejaven suficients arguments 
com per defensor la certosa de la “seva raó".

De petit li entusiasmava la ciència: Edison en especial. El seu pare, 
en Salvador Busquets i Oliva, que treballava de fuster a Cai 
Miserachs, es quedà sense teina per “lock out". Gràcies al seu germà, 
canvià el ribot per la minerva, entrant a Can Salient. I aquí comença el 
principi de la gran aventura d’una de les indústries d ’arts gràfiques 
més importants del país, ara sota el comandament de la Mariona i en 
Pere Busquets i Artigas. Mentre que en Salvador, el tercer dels fills del 
matrimoni Joaquím Busquets i Gruart / Rosa Artigas i Montaner, 
segueix les petjades de la història des de les aules de la UAB, per bé 
que també és un dels co- propietaris.



SABADELLENCS
29
117



30
118 SABADELLENCS
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De ben petit el meu pare em preparava tinta d ’impremta per tal que anés a 
pintar. El meu primer quadre fou el del Castell de Can Feu l ’any 1942. Un dels 
mestres solia dir-me: “Si tot fos dibuixar, a r a i ...” Als Escolapis m ’agradava 
quedar-me a l ’aula a les hores d ’esbarjo escoltant com el mestre tonava el violi. 
Després de la guerra, vaig estudiar als Maristes. El pare en veure que posseïa 
vena artistica m ’apuntà a l ’estudi del professor Manuel Rallo, deixeble de Vila 
Arrufat. Foren quatre cursos intensos d ’aprenentatge de la tècnica; perspecti
va, teoria del color, procediments, dibuix al naturai, gravai, anatomia artistica... 
No cal dir que tot piegai ho completava amb els cursos de comptabilitat a 
l ’Escola Industriai I aprenent l ’oflcl d ’impressor a l ’empresa familiar.

L’art pictòric es va interrompre. Entre els 
20 i els 40 anys d ’edat, com ell mateix em 
diu: “Més aviat vaig pintar ben poc”. Calia 
cercar la perspectiva empresarial i fami
liar. D’aquella mitja dotzena de treballa- 
dors, s’ha passât a uns 300 coMaboradors 
a les instal-lacions d’aquí, més les comer
ciáis que tenen a Franga, Portugal, 
Anglaterra.

Un cop consolidada la firma industrial, 
era el moment de tornar al veli somni de 
la firma pictórica.

Torno amb molta força i en uns quants 
anys presento fins a disset exposicions. 
M’ho plantejo l ’any 1976 i és el 1978 quant 
exposo a La Pinacoteca de Sabadell amb 
trenta quadres a l ’oll. Després, el 1979, a 
les Galería Revira; més endavant a 
Valéncia, Girona, i des del 1988, cada dos 
anys, a la Galena Comas del Passeig de 
Grècia...Sóc inquiet; ho reconec. En un 

moment donai, la meva pintura post-impressionista em sembla que ja no m ’om- 
ple tant corn abans. Aleshores pinto els murais de l ’església de Perafita, el 
retaule de Matadepera i, finalment, el mural de Sant Félix. Poc després 
comença la gestado; començo a entossudir-me amb la col-leccié dels estlls.

Quina percepció en té del moment que viu l’art pictòric?
Cree que el panorama plástic sabadellenc ha passât per millors époques 

que l ’actual. És el meu punt de vista fent ùs de la meva independèncla de cri
teri I, alhora de persona inquieta. Cree que en molts àmbits, no només en l ’art, 
la humanitat es troba en un moment de confusiô. Aixl queda reflectit, penso, 
dins totes les disciplines culturáis, no tan sols dins d ’una societal local con
creta.

En Joaquim Busquets estableix els paràmetres de la seva equi- 
distància: Vila Arrufat era el seu entranyable “Mestre avi”] se sent, per 
tant, atret per la pintura més figurativa que horn pugui imaginar com 
troba intéressants moites obres abstractes. En tots els casos, cal que 
prevalgui la qualitat.

Concreti una mica més sobre el panorama de les sales i els museus
...Uff. No puc contestar-li: M ’he “desenganxat” de tot piegai. Em segueixo a mi 

mateix. No pretenc que es pensi que és una postura egoista. Miri, tine tantes 
coses al cap per recitar; tanta poesia plàstica posada dins del cervell, que ja 
no necessito anar a veure res més..
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Rectifica d’immédiat per dir-me que li agrada repetir, repetir i repetir 
visites ais grans museus del món; des del Prado al Louvre. Es pot dir 
que a Joaquim Busquets no li cal Hogar cap sala. Disposa de la 
Fundació que li és propia. AIgú pot pensar, i potser ho encerta, que és 
com una mena de projecte sorgit de la rebel-lia o del caprici d’un 
burgés que s’ho pot permetre. Potser sí que és el gaudi íntim de mos
trar a la ciutat el seu art i donar a conéixer el d’altres col-legues.

Per sortir de dubtes: Qué pretén amb la Fundació ?
El que pretenc és un esperii de serve! a l ’art i a Sabadell. L ’impuis bàsic es dis

posar d ’un Hoc on no hagi de demanar permis a ningú per poder exposar. Posar
me devant del mirali i preguntar-me si 
allò que vull exposar te suficient quali- 
tat. Aquest primer any em mostrai algu
nos individuals i la col-lecció de 
L’Abecedari. Després espigolant per 
ente col-leccions particulars reunirem 
una gran quantitat d ’obres tot recor- 
dant a Mossèn Bosch. I ostie força 
il-lusionat per presentar coincidint amb 
la primavera i fins l ’estiu (El lector pot 
veure l’exposició que es va inaugurar 
del passât 20 d’abril) un recull de foto
grafíes i quadres que ens presenten la 
influèneia que el Bosc de Can Feu tin
gué per l ’art sabadellenc. Fotografíes 
de l ’arxiu Casañas, d ’en Vilatobà, d ’al
tres precedents de l ’Arxiu Històric, i 
dotzenes de quadres; tes “gímenos”, 
per exemple. El record de Can Feu ens 
farà passar a tots plegáis una mica de 
vergonya en comprovar com la ciutat 
en el seu dia es va deixar perdre un 
patrimoni naturai importantissim.... El 
ours vinent “L ’Abecedari dels estils” passerà a la sala de deli. Exposarà el deco
rador Joaquim Deu I també trenta sis dibuixos a llapis del desaparegut ’escultor 
Camil Fàbregas. En fi, la Fundació és oberta a la ciutat I en la mesura de les nos- 
tres possibilitats fem el que podem.

Queda escrit uns quants rangions més amunt, com el jove Busquets 
realitzà la primera pintura amb tinta d’impremta expressant el seu art a 
través de les parets del castell de Can Feu

...Del meu pare he heretat la indignació pròpia i de tots els veins per la desapa- 
rició del bosc. D’aquells aplecs de sardanes, de la font, del teatro de la natura, 
amb les obres d ’en Guimerà que omplien tota la “platea”. Per sort, eis Casañas, 
Vilatobà i tants d ’altres ho immortalltzaren amb la camera i eIs pinzells. Ens queda 
aquest consol.

En definitiva la Fundació Joaquim Busquets ha completi el seu primer any de 
vida activa amb un calendari replè d’activitats pel curs vinent. En la febril activitat 
que desplega l’artista, ja ens anuncia una nova realització que ara com ara te el 
nom provisional de “CoHecció dels quatre estils”, més endavant s’albiren 
“Vivéncies”, i resta “L ’Abecedari” com eix centrai indiscutible d’aquests primers 
dotze mesos de la Fundació.

Per ùltim fem nostres les paraules de Mila Torres, doctora en Historia de l’Art, i 
autora de l’exceMent Ilibre “Abecedari deis estils de la pintura moderna i contem- 
poránia” (195 págines, éditât per la Fundació Joaquim Busquets), quant resu-

meix: “És una obra de gran interés 
pedagògic ja que permet observar 
tota la história de l ’art des del 
Renaixement a l ’actualitat des d ’una 
mateixa má. Es pot analitzar i estudiar 
d ’una manera concreta com ha anat 
canviant l ’art amb el pas dels anys i 
com els artistes han tingut la neces
sitai de trobar noves formes d ’ex- 
pressió que no s ’havien vist. 
Descobrir era una idea bàsica en 
l ’artista. Tot aquest sentiment és 
apreciat em una mateixa coHecció”.

I L

6 EZcoJla
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 

Tel. 93 725 59 29 - Sabadell



32
120 SABADELLENCS

FRASES I FETS

- “Amb els anys acabes consolidant 
criteris. Malament rai sino consolidès- 
sim criteris”.

- “He treballat molt al meu aire; pot- 
ser he cornés el pecat de no escoltar”

- "Quant repassava la llista deis estils 
en arribar al surrealisme feia un saltet. 
Tenia molta por que no acabés font la 
més gran tontería del mon”.

- “Els surréalistes pinten els nostres 
somnis”

- "Des de ben ¡ove treballava a la 
impremía dibuixant estampes I felicita- 
cions”

- “Mai no H podré agrair prou al meu 
pare que m’animés tant i tant a conti
nuar amb el dibuix i la pintura (...) Mai 
no oblidaré Tensenyament técnic i 
Testimul del mestratge de Manuel 
Rallo”

- "Després de la " Col-lecciô deis 
quatre estils”, que ja està mol avança- 
da; n’he pensât una altra que es dirà 
"Variaoions”: Vull tenir Ilibertat total per 
fer el que em doni la gana a cada qua
dre... d ’aquí sorgeix el nom de 
"Variacions”, naturalment”

- “Cada obra ha estât somiada, ela
borada mentalment. Compulsada 
amb el subconscient amb el que hi 
tiñe una esteta afinitat; és el meu 
alte Jo, amb el qua! dialogo a cada 
ocasió que es presenta. Siguí Thora 
que sigui”.

- "L’artista ha de tenir: Sensibilität, 
Intel-ligéncia (plàstica per a pintor), 
retentiva, formaoió, tècnica I molta 
voluntat”.

1989-1993: Realitza les pintures i 
retaules del presbiteri de l’església 
parroquial de Sant Pere de Perafita 
(LIuganès). Tres murals i dotze retau
les. La majoria de personatges que 
l’artista va escollir per representar els 
dotze apòstois I el poblé formaven 
part del grup d’actors de la Passio 
d’Esparreguera. Dels 40 personatges 
que hi surten només dos o tres son 
inventats. Cada temporada de la 
Passio, en Joaquim Busquets es des- 
plagava a Esparraguera per prendre 
notes de la roba, bragos, cares, peus 
moviments...Treballava amb cada 
persona real.

1997: Capella del Santíssim Sagra- 
ment de l’esglésla parroquial de Sant 
Joan de Matadepera. Composició de 
4 m d’algada x 4 d’amplada.

1997-1999: PIntures-retaules del 
presbiteri de Sant Feliu de Sabadell, 
de 1,8 m d’amplada x 10 d’altura.

IL
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Imaginar: formar la imatge mental d’al- 
guna cosa, representar-se alguna cosa 
en l’esperlt.

IMustrar: adornar un Ilibre, unimprés, 
amb lámines, gravats, etc. aMusius al 
texts.

En tornar de recolllr un encárrec 
d’Edebé per il-lustrar un Ilibre juvenil o 
un text escolar, durant un curs trajeóte 
ferroviari entre Sarriá i casa meva, ja 
faig el lllstat deis dibulxos que hauré de 
fer a rao d’una IMustracló cada tantes 
pàgines. He Imaginât, partant, allò que 
farò en aMusló al text. L’acte de fer-ho, 
és a dir d’il-lustrar, será “reimaginar”: 
dibuixar la imatge gràfica, la represen- 
taclô, de la cosa abans visualitzada 
mentalment.

L’iMustrador, dones, és uns ulls que 
llegeixen, una ment que imagina I un 
canell que exécuta amb més o menys 
habilitât allò imaginât: la imatge gràfica 
de la imatge mental. L’iMustrador, però, 
en executar un treball merament fidel i 
literal, obvl, o en haver de seguir les 
instruccions d’un “art director” curt de 
mires -i d’aquests n’hi ha a balquena- 
pot estar ofenent la inteMigència del 
lector en privar-lo del dret -I del plaer- 
de formar-se la Imatge mental Inspira
da pel text. Estic dient, dones, que els 
iMustradors risquem de ser no res més 
que uns mercenaris que priven el lector 
d’imaginar-se la cara d’lvanhoe, 
d’Emma Bovary o de Maigret, o els pai- 
satges africane i els carrers de 
Pamplona o el París de Hemingway. 
Això no és, però, aplicable al cómic ni a 
les adaptaclons cinematogràfiques, 
dones aquí és la Imatge la que suporta 
el pes de la narració, essent el so (la 
bafarada, en el cas del cómic) un ele
ment complementari. Cal, dones, optar 
per una il-lustracló conceptual, sense 
que això no vulgui pas dir espessa.

Reimoginor
Ricard Calvo Duran

Les mil I una personalltats -de casa o 
universals-, paisatges, moments histò- 
rics, cites i anécdotes que afloren en el 
diseurs cusconià obllgarien en cada 
article a dibulxar -si volíem èsser lite
rals- una mena de capella sixtina que 
reunis tots aquells perfils i situacions si 
no optéssim, en canvi, per triar una part 
del tot que tibi del lector I l’immergelxi 
en aquest magma. Aquesta part escolli- 
da, i dibuixada, seria la IniciacióHa incl- 
tacló- a la lectura del text, però també 
potser la conclusló -la sintesi.

Dit d’una altra manera, si els escrits de 
Joan cuscó aplegats en el Ilibre Quin$ 
temps són construits com collages o, si 
voleu, patchworks, només cal separar 
un dels fragments I iMustrar-lo: el pro
blema és deoldlr quin dels fragments. 
Aquest considero que ha estât el mérit 
de la meva Intervenciô, prendre la decl- 
slô, la resta és habilitât. Encara que l’ha- 
bilitat no tenim per qué menystenir-la: 
per molt liberals que vulguem ser en els 
afers de la plàstica, encara hi ha parà- 
metres per avaluar una teina ben feta, o 
com a minim feta amb dignitat, més 
enilà de les cotitzaclons o de les firmes 
de patums repapiejants.

He aprofitat, de passada, ja que a qui 
eschu li abelleix de referir-se a citar 
altres autore, de referir-me a homenatjar 
d’altres dibuixants de la meva devocló, 
especialment Elmyr de Hory a qui, com 
molt bé diu Montse Carné al pròleg, 
vaig tenir al seu dia l’ocasió de tractar. I, 
com que almenys en aqüestes obres, 
he actuat amb total lllbertat -no he estât 
un mercenari-, la iMustració no ha caml- 
nat paraHelament al text sinó que ha 
estât perpendicular, secant, tangent, 
s’hi ha encreuat, interacclonat, fins i tot 
ha provocat afegitons en algún text 
-cas de “Tocar campanee”-, ha marcat 
el contrapunt i, com en tot bon matrimo
ni- fins ha arribat a portar la contrària.

duran—.

bo i justlficant allò que delxà dit 
Marshall McLuhan: “El mitjà és el mis- 
satge”.

Aquell tràgic onze de setembre que la 
televisló va servir-nos on line l’absurd 
espectacle de sang, foc, suor, llàgrl- 
mes i por que el senyor Bush I dos 
iMumInats més han tingut cura que no 
decalguessin, al meu estudi hi tenia la 
maqueta de la banda sonora que Luis 
Eduardo Aute havia proposât per a la 
peMicula mexicana en la preproducció 
de la qual coMaboràvem ambdós. A la 
gravacló hi figurava la cangó “Corazón 
partió”, interpretada per Alejandro 
Sanz. VaIg associar la imatge d’un cor 
trencat, partió, amb el cor del conegut 
eslògan de Milton Glaser / love N.Y., i 
d’aqui va venir-me després la Idea de 
la llibertat descoratjada: com que sóc 
una mica barroc i crec que sempre vai 
més sumar que restar, vaig aprofitar 
ambdues idees. El que passava, però, 
era que la IMustració no tenia absoluta- 
ment res a veure amb el contingut de 
l’article, que anava de campanee, cam- 
paners I campanars, cosa que Cuscó 
va haver d’arreglar en afegir la cita poè
tica que jo, a la vegada, vaig caMigra- 
flar al peu del dibuix I, aixi, vàrem arro- 
donir la cosa tot quedant l’aMusió llterà- 
rla al criminal succès molt discreta i 
continguda, mentre que la gràfica gua
dava justificada - i ambdues en 
coherència-, desiliurant-nos en Joan i 
jo de quedar davant el lector com dos 
perfectos tocacampanes.



34
122

CUINA__________
Lo cuino mexicono
Joan-Antoni Ferrari

Diuen que els amies són per a les oca- 
sions. Un servidor, dones, aprofita l’a- 
mistat amb una mexieana, la Dra. Pilar 
Trespalaeios. Ella es dediea a la inves- 
tigaeió en el eamp de les eièneies de 
l’alimentaeió i està easada amb un 
eatalá també professor universitari. Per 
raons de teina, passen temporadas a 
Mèxie i a Catalunya. Li demano tenir 
aquesta patita eonversa sobre els 
eonstums alimentaris de la seva terra 
nadiua.

Un país amb tres eultures, amb una 
geografia tan variada, des de les altu
ras de Mèxie DF al desert de Sonora, 
deu disposar per força d’un repertori 
culinari considerable. Ars longa, vita 
brevis, fa la dita. No podem pas aspirar 
ara a fer-ne un catàleg; amb una 
panoràmica generai, acompanyada 
d’alguna pinzellada que altra, haurem 
complert. Penso. Comencem, dones.

El primer dubte que tine, en parlar 
de cuina mexicana, és si per aquí 
sabem massa bé que és o, fins i tot, si 
només n’hi ha una, amb petites 
variants. Sospito que al nostre país, 
per cuina mexicana ens ofereixen 
cuina tex-mex, que tiñe por no siguí 
un híbrid de costums culinaris mexi- 
cans, mistificats pel fast food dels 
“gringos”. Hi ha una cuina mexicana, 
o més d’una, segons els territoris, o 
les cultures étniques? Quines?

Sí. Tienes razón en lo que refiere a los 
alimentos que se ofrecen en los restau
rantes; sobre todo en las franquioias 
que hay en los Estados Unidos y que 
de allí pasan al resto del mundo. Es 
más bien una cocina tex-mex, con un 
gusto más dulce, más adaptado al 
paladar internacional; la cocina mexi
cana es más condimentada, con sabo
res más fuertes. Esto seria demasiado 
alejado del gusto europeo. Pero hay 
restaurantes de cocina mexicana 
auténtica; por ejemplo aquí, en

Barcelona. Aunque, tu sabes, Texas fue territorio mexicano hasta 1848 y, claro, hay 
mucha influencia (y mucha población mexicana, en esta parte) y su cocina es un 
híbrido.

El chile es originario de México, pero después fue llevado por los españoles al 
resto del mundo. Algunas especies que se cultivaron en África y regresaron a 
Estados Unidos, llevadas por franceses, ya no eran tan picantes. Por ejemplo, el 
chili con carne lo inventó un búlgaro de origen macedonie y lo llamó Cincinatti chili', 
por alguna razón pasó a llamarse chili con carne. No es más que fríjoles con carne 
y un poco de chile, pero que no pica. Esto es algo de lo que ofrecen en estos sitios. 
O bien la tortilla de harina de trigo, que no es la habitual, si bien se consume en la 
parte norte de México. Para nosotros, la tortilla auténtica es elaborada con harina 
de maíz. El maíz nixtamalizado fue un descubrimiento de los aztecas y nahuas, pre
cisamente para dar cohesión a las proteínas del maíz y poder elaborar una tortilla, 
porqué sino se rompe; el tratamiento es agregar cal -carbonato càlcico- y agua, y 
hervirlo. Esto provoca un cambio en las proteínas y en la misma harina, que hace 
que pueda ser aglutinada y se pueda formar la tortilla. Los demás pueblos suda- 
merioanos no lo conocieron, y esto ha hecho que en México el pueblo no sea defi
ciente en calcio. Con la masa se elaboran los tacos, las tostadas, las enchiladas, 
los sopes, los huaraohes, los chilaquiles, las gorditas, las quesadillas, los tamales, 
y muchos, muchos platillos más que denominamos “antojitos” ....

Ciertamente hay diferentes culturas y, por supuesto, todas tienen su propia coci
na. La de los indígenas era muy equilibrada. En su iconografía nunca se ven obe
sos; no se han visto en México hasta la llegada de la influenoia norteamericana. Se 
comía mucha fruta, verduras, pescado, el guajolote (pavo, le llaman aquí). Su dieta 
no era con tanta carne, sino que mezclaban cereales, leguminosas, todo lo propio 
de la región. La tortilla se complementaba con fríjol. Un taco de tortilla con fríjol sería 
el platillo mas simple y más barato. Tiene una mezcla muy apropiada de aminoáci
dos, que dan lugar a una proteina de mejor calidad; complementado con un poco 
de tomate y chile, que le da vitamina C. Cada región tiene lo suyo... está la cocina 
yucateca, una de las mas ricas, que tiene platos interesantes como la cochinita 
pibil, que es carne con achiote. Cerca del D. F. se preparan los mixiotes de pollo, 
los pambazos...; en la zona de Oaxaoa tienen una gran variedad de guisos con 
moles rojo, verde o pipián, y el mole oaxaqueño o mole negro. Pero la reoeta tradi
cional sería la de Puebla: el mole poblano y los chiles en nogada son platillos nacio
nales. La región del norte consume la oarne asada rociada con cerveza, o cabrito 
al horno, machaca con huevo y burritos. En Jalisco y Guerrero, el pozole. Cada 
región tiene sus platillos característicos. En la costa, el ceviche acapulqueño, y en 
el Golfo, las jaibas rellenas y los camarones o gambas. En el oentro, hay una oom- 
binación, la influencia de la cocina española está presente en todos nuestros plati
llos. México es un país mestizo y los hábitos actuales son una mezola de todo ello.

Quins són els aliments “autóctons” que aquí no tenim?
Los alimentos mexioanos llegan práctioamente a todo el mundo. Pero sí que en la 

cocina más autóctona hay algunos alimentos que no tienen aquí. Por ejemplo, utili
zamos mucho un hongo negro, parásito del maíz, el huitlacoche. Es exquisito: en 
taoos, guisado, con un poco de cebolla. El quelite y los romeritos, los cabuches 
(que son la infloresoencia de un tipo de caotus). Frutas como la guanábana y los 
tejoootes. Se comen algunos insectos, como los jumiles, hay unos gusanos que se
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comen vivos y que se te salen de la booa, pero que aquí no encontrarán, porque 
justamente se mantienen vivos hasta su consumo. También hay unos saltamontes 
pequeñitos, tostados a los que se les agrega chile y limón y las larvas de hormigas 
o escamóles, que son muy apreciadas por gourmets.

De fet, ara fa poc, n’han començat a vendre, d’insectes comestibles, aquí, però 
encara és una novetat.

Pel que sé, el cacau és originari de Méxic. Tiñe entés que els seus grans s’u- 
saven com a moneda i, per aquesta raó, només els poderosos prenien cacau. 
Quins altres aliments d’origen mexicà tenim, a la cuina catalana?

De hecho, antes de usarse como moneda, los granos del cacao se utilizaron para 
hacer una bebida espirituosa; el cacao lleva una fermentación para que se desa
rrolle todo su potencial de aroma. Lo que tomaban los tlatoanis era una bebida de 
cacao molido en metate y disuelto en agua caliente, exclusiva de los grandes jerar
cas. Posteriormente, en intercambio con otros pueblos, ya se utilizaba grano de 
cacao oomo moneda. Como lo conocemos hoy, el chocolate fue Industrializado por 
suizos, quienes mezclaron el cacao con leohe.

También son de origen mexicano la vainilla, el tomate, los chiles, muchos frutos, 
el pavo y el maíz. Aunque se ha demostrado que el maíz se cultivó en todo 
Sudamérica, es específicamente de origen mexicano; los últimos hallazgos 
demuestran que originariamente lo cultivaron los olmecas en la zona Huasteca del 
estado de San Luis Potosí, que es donde residimos allá. La mazorca era mucho 
más pequeña, oon pooos granos. De las frutas, el aguacate, el mamey y el zapote. 
La patata es originaria del Perú, pero hay en toda América. En México se oonsume 
también una variedad autóctona que llaman «papita del campo»; patatas silves
tres, mucho más pequeñas. Se añaden al baoalao a la vizcaína, platillo criollo, por 
ejemplo.

I quins són els plats més tradicionals, al teu Estât?
San Luis Potosí es una ciudad que fundaron los españoles, en el oentro de 

México; donde solo había algunas tribus nómadas: los chichimecas y los guachi- 
chiles. Los españoles vinieron porque les contaron que había allí un cerro que bri
llaba, de tanto oro que tenia. El capitán Caldera, que fue el fundador, llega a San 
Luis y, aunque los metales preolosos no estuvieran en la superflole, sí que vio que 
el cerro de San Pedro era muy rico. Llamaron al lugar «Potosí», oomo el Potosí de 
Bolivia. Al ser un asentamiento de españoles, la cocina que se estableció fue la 
suya. Sin embargo, al necesitar mano de obra -esclavos para las minas- trajeron 
indígenas de otros lugares como Tlaxcala, y se formó el barrio de los tlaxcaltecas y 
el de los españoles; y pooo a pooo se fueron mezclando los pueblos y sus cos
tumbres. El estado de San Luis está ubicado entre una zona semidesèrtica y otra 
con vegetación tropical, que es la Huasteca Potosina. Los platillos tipióos del 
Estado, lo son en ambos lados: las enchiladas potosinas, los tacos potosinos... 
muy de la zona Huasteca seria la cecina, una carne seca que se toma con mezcal, 
popularizada en algunas canciones y el zaoahuil. En el Altiplano, el asado de boda 
y postres como la cajeta de leche de cabra y el queso de tuna, que se elabora con 
el fruto del nopal.

Des del punt de vista dietétic, quines són les diferéncies entre la dieta mexi
cana i la catalana? I en els condiments?

La alimentación básica de un pueblo, normalmente, es a través de un cereal. En 
nuestro caso es el maíz y aquí el trigo, siempre mezclado con leguminosas y otros 
vegetales característicos de la zona. En general se comía muchísima menos carne 
y grasa animal; cerdo y res se empezaron a consumir hasta la llegada de los espa
ñoles, tomando los hábitos de la parte de Castilla y Extremadura. En México cada 
vez está influenciando más la cocina fast food, y tenemos más problemas de obe
sidad, ateroesclerosis y diabetes, que son causados por una mala dieta. No tene
mos el hábito de consumir algunos elementos de lo que se ha llamado la dieta 
mediterránea: el aceite de oliva, el vino, las aceitunas y el pescado, que la hacen 
más favorable para prevenir esas enfermedades. En cuanto a las especias, se usan 
mas o menos las mismas desde hace mucho tiempo: la pimienta, el oomino (que

no he visto que aquí se utilice mucho y 
que es muy apreciado en la zona 
norte), el ajo, la hierba santa, el cilan
tro, el orégano, el perejil, el romero, el 
tomillo o el laurel. Que allí no son tan 
fáciles de obtener oomo aquí, estos 
últimos. Pero lo mas importante, y que 
para mí, hace la gran diferencia, es la 
gran variedad de salsas con las que 
acompañamos casi todos nuestros ali
mentos. Picantes o no, son una delicia.

Sempre acabo demanant una 
recepta. Me’n pots donar una que 
puguem fer a casa?

Te voy a dar la del pollo o pavo con 
mole. Se necesitan doce piezas de 
pollo o pavo, dos litros de agua, una 
rama de apio, un puerro, media oebo- 
lla, 350 g. de mole poblano en pasta 
(que se puede obtener aquí ya prepa
rado) y dos cucharadas de ajonjolí tos
tado. Se pone al fuego el pollo en el 
oaldo, junto con el apio, el puerro y la 
cebolla. Se deja que hierva durante 20 
minutos o hasta que la carne esté bien 
cocida pero firme; se retira el pollo y se 
cuela el caldo. Se disuelve el mole en 
el caldo oaliente para formar una pasta 
espesa y se agrega el pollo. Se sirve 
espolvoreando el ajonjolí y si se desea, 
unas ruedas de cebolla. Se aoompaña 
con frijoles negros refritos o arroz rojo 
o blanco y se adorna con hojas de 
lechuga.

Dones moltes grácies. Suposo que 
deixaré les tasques insecticides per al 
bestiar de ploma, però m’has fet venir 
ganes de tornar a tastar alguna cosa 
mexioana. Encara recordo uns fríjoles 
negros que vaig menjar fa anys a 
Sitges, en un petit establiment on cui- 
nava un indígena pur, que semblava 
tret d’un fris asteca. Que bons, com 
picaven...
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fèiem fonamentalment per dos motius: pel valor intrínsec del treball i per la seva 

autoría sabadellenca. En efecte, el doctor David Serrano, tan vincuiat a la nostra 

publicació, n’era un deis promotors principals. Ja feia gairebé dotze anys que tre- 

ballava en temes relacionats amb els camps de concentració i en la repressió 

política durant el segle XX i havia créât un grup, el CILEC (Centre d’Investigació 

de la Literatura Europea Concentracionária) especialitzat en aqüestes qüestions.

La difusió d’aquell treball tingué un ressó mediátic extraordinari i actúa com un 
balsam en la memòria dels familiars i amies dels desapareguts. Tot això ens va 
animar a publicar dins Quadern altres articles relacionats i a incrementar la 

coMaboració de la nostra Fundació Ars amb aquell grup. Eins que el 17 de juliol 
de 2003, per un acord del Patronat, el CILEC s’incoporava definitivament com a 
grup de treball a la Fundació.

Actualment el CILEC està dirigit per David Serrano i coordinat per Manuel Costa 

Fernández. Jaime Vándor, de la Universität de Barcelona, n’és el President 
d ’Honor; està assessorat pels periodistes i escriptors Eduardo Haro-Tecgien i 

Vicenç Villatoro i el caçanazis Simon Wiesenthal; i formen el seu comité cientific 
Xavier Pia, de la Universität de Girona, i Ximo Espinós, de la Universität d’Alacant. 

Ha tingut el reconeixement i ha rebut subvencione de la Generalität de Catalunya, 
tant per part del govern anterior com de Tactual. Compta amb una biblioteca 

especialitzada que properament restarà oberta als investigadors en la Casa 

Fàbregas-Moix, seu de la Fundació Ars. En el nùmero que teniu a les vostres mans 

hi podreu trobar el darrer treball, rigorosament documentât, i que te carácter d’ex- 
clusiva.

Manuel Costa Fernández

Els textos signals reflecteixen t’opinio 
personal dels autors respectius.
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Quan l’octubre del 2002 es dugué a terme el Congrès sobre Camps de 
Concentració al MHC de Barcelona, on dula un dels grups de treball, el CILEC de 
seguida es va adonar que començaven a aflorar possibllltats reals de contacte I 
coMaboració amb Investigadors que al llarg de tota la península dedicaven també 
els seus esforços a omplir buits de la memòria histórica recent.

És així com el CILEC establí vineles amb diversos investigadors i en aquests 
moments es troba treballant a diversos fronts: A Corunya, Saragossa, Ceuta i nord 
d’Àfrica, liles Canàries i encara a Gernika.

Fruit d’aquest treball coordinat des del CILEC és que aparegué en forma de pri
micia el primer treball inédit a Quadern (febrer de 2003) sota el títol “Morir a 
Euskadi. Catalans a Gernika-Lumo”. Va suposar un gran enrenou social i mediátic 
perqué tréiem a la Hum, juntament amb el grup Gernikazarra, els noms dels cata
lans que hi moriren en el més absolut dels oblits. Els agraïments dels familiars, que 
60 anys més tard de la desaparició dels seus -germans, pares o fills- podriem dor
mir tranquils, i el suport dels mitjans I de la Generalität, no pas d’altres instàncies, 
ens asperonaren en aquesta tasca ingent que omple temps personals i que, des 
del compromis i la Professionalität contrastada dels qui hi intervenen, es fa des del 
voluntariat.

El cas que presento, el de les Canàries, ha estât la gestació d’una col-laboració 
estreta i ágil, malgrat les distàncies, que ha inicialment partit de la recerca duta a 
terme per l’histohador grancanari Sergio Millares per, a partir d’aqui, centrar tots els

esforços en la recerca dels nostres 
catalans instal-lats -aquests sobretot- o 
traslladats obligatoriament a aqüestes 
liles durant l’aixecament colpista, la 
guerra civil i la primerissima postgue
rra. La recerca ha avançât per camins 
relliscosos i dificils, atesa la migradesa 
de recursos i mitjans a l’abast, i malgrat 
alguns esculls ha pogut arribar a loca- 
litzar fins i tôt supervivents del Camp 
de Concentració de Gando, a l’intehor 
de la base aéria militar de l’Aéroport de 
Gando (Las Palmas), i, en una recerca 
extremadament emotiva i gràcies a 
José Benitez Rodríguez i a Juan 
González Socorro (els dos supervi
vents), sobre el terreny identificar les 
InstaMacions encara dempeus del 
Lazareto de Gando que serviren com a 
infraestructura básica de l’esmentat 
Camp de Concentració, on pasearen i 
moriren força catalans. El silenci que
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sembla que a casa nostra va deixant 
pas a la confiança de la recuperació 
de la veu dels represaliats, a les liles 
Canàries hem constatai que encara es 
troba en fase embhonàha i resulta ben 
difícil accedir als testimoniatges; enca
ra hi ha temor, la repressió sobre els 
¡llenes fou duríssima, sobretot perqué 
el carácter insular els deixà en una ver- 
tadera ratera.

Es tractá d’un veritable viatge als 
interns perqué tot es mantenía com a la 
década deis 40, grácies al fet de tro- 
bar-se dintre un recinte restringit al 
públic en la península que forma 
Gando en l’interior de la base aéria mili
tar (a qui agraeixo públicament la seva 
coMaboració; especialment a Manuel 
Rosa Medina, del Servicio Histórico de 
la Plana Mayor, que féu possible l’ac- 
cés, la descoberta del Camp, la grava- 
ció i presa d’imatges i la facilitació de 
material gráfic militar de 1940-1945). 
Els nostres supervivents grancanaris, 
identificáis grácies a la seva petició 
d’indemnitzacions, ens acompanyaren 
en un passeig fantasmal per un territori 
deshabitat, terriblement silenciós, 
agressiu per la immensa força de la 
sorra que vola constantment, i perqué 
67 anys més tard tornaven per primera 
vegada al lloc on havien estât confinais 
en les condicions més brutals, les prô- 
pies d’un camp de concentració amb 
voluntat d’estabilitat repressiva, des
prés del pas pel Camp de Concentra
ció de La Isleta, un recinte improvisât a 
la platja en el barri del mateix nom i en 
plena capital grancanària.

La feina inicial feta per Sergio 
Millares, un dels majors investigadors 
grancanaris de l’época franquista i a 
qui mai no agrairem prou des del 
CILEC la seva predisposició constant, 
ha possibilitat finalment que l’empresa 
que ens proposàrem ara farà dos anys 
pugui veure la Hum finalment amb 
aquesta exclusiva i, més endavant, 
segurament amb una publicació més 
detallada, que pugui incloure elements 
que ens han anat apareixent i potser, 
corn en el cas base, gracies a la loca- 
litzaciô d’alguns dels familiars catalans 
que veuran finalment récompensât 
l’esforç de recerca dels seus, encara 
que sigui 68 anys més tard. Només per 
aixô ja haurà valgut la pena.

La Glorieta del Lazareto de Gando es troba a l’eix central de la quadricula interior del camp. A 
la dreta la zona que va servir de Camp de Concentració.

Cada fenomen repressiu és ùnic i depén d’un gran conjunt de circumstàncies de 
tot ordre, i aixi és corn el primer que ens va surprendre de la recerca era que bona 
part de la repressió de catalans que haviem pogut testificar es focalitzava inicial- 
ment sobre poblaciô catalana que residia a les Nies (comerciants, industrials, mari
ners, pescadors, artesans o jornalers). Són aquests reaiment els que ens ha estât 
objecte d’estudi en forma de mostreig (en quedaran per estudiar, perlant), perqué 
els casos dels catalans que haurien arribat a les illes corn a integrants dels bata- 
llons de treballadors, amb una mortalitat significativa atés el tracte i el tipus de feina 
que feien, parteix de la impossibilitai de destriar la procedéneia exacta dels presos. 
Tenim els llistats, que contenen una gran quantitat de cognoms catalans, desenes 
i desenes, però la impossibilitai científica ens ho ha impedii per ara; si que podem 
avangar que les morts per malalties infecciones, esgotament, mala alimentació i la 
intuíció del recurs de la Ilei de fugues provoeà una repressió ferotge sobre aquells 
que haurien estât allunyats deliberadament de la península per entendre que es 
tractava de gent perillosa per al nou régim, entre ells lógicament els catalans.

Hem investigai 44 detinguts politics, 11 dels quais morirán en circumstàncies 
diverses però tots ells relacionáis amb la seva etapa de reclusió: quatre serán afu- 
sellats, 2 pretesament desapareguts, un morirà per ferida de baia durant els pri
mers dies del cop militar i altres 4 per malalties mal tractades a l’Hospital de San 
Martin, especialment com a conseqCiéncia de l’epidémia de tipus que sofri el Camp 
de Concentració de Gando (Gran Canària) el març de 1937. En la seva majoria, per 
tant, una mostra de la societal civil compromesa amb les llibertats democràtiques 
que representava la República, que treballava en les feines més diverses i que par- 
ticipava activament de la vida social, política i cultural de les illes, i, fins i tot en el 
cas de Tenerife, trobem dirigente anarcosindicalistes catalans fugits el 1934 de la 
península i dedicate explicitament a l’organitzaciô sindical illenca. Hi ha lógicament 
també els militare destinate a les illes, i en un nombre significatiu també en aquest 
cas els catalans s’identificaren ni que fos inicialment amb la causa democràtica; 
aquí la repressió fou implacable.

Serà la primera vegada que es parlará d’ells i que per tant els seus familiars en 
podran tenir coneixement fidedigne, però després de tante anys de silenci i oblit, 
més encara per la Ilunyania física i intel-lectual de les Canàries, l’esforç haurà val
gut la pena. Es tracta aixi d’un document esfereïdor i de primer ordre que ofereix 
noms i cognoms a una situació i a un context, i que dóna idea de I’abast d’una tragé, 
dia que sembla que no s’acabarà mai de conéixer en tot el seu abast.
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Les victimes catalanes 
durant la Guerra Civil i el primer franquisme

EXCLUSIVA

PRESENTACIO
No résulta senzill abordar l’estudi d’un 

grup humà concret en el context de la 
guerra civil espanyola i el primer fran
quisme i en un Hoc tan fragmentât corn 
l’arxipèlag canari. Les dades, necessà- 
riament, son esparses i en cap moment 
podem prétendre abastar la totalitat de 
l’objecte d’estudi. Tot amb tot, sí que 
estem en condicions d’avançar algu- 
nes hipótesis i establir alguns fets que 
podem considerar representatius en 
l’àmbit cronolôgic de la guerra civil i eis 
primers anys de postguerra.

Es tractava d’estudiar a tots aquells 
habitants naturals d ’un territori -Cata
lunya- que, per les raons que veurem, 
anaren a parar a les Nies Canàries i 
sobre eIs quais s’exerci una conside
rable repressió franquista en forma 
de detencions, tortures, prolongats 
empresonaments i execucions sumá- 
ries.

-En primer Hoc hem détectât un nom
bre important de persones precedents 
de Catalunya que resideixen a les Nies, 
especialment a les dues centrais: Gran

Sergio Millares C antero

Canària i Tenerife, on estableixen una sèrie de vineles politics amb diversos partits 
i sindicats d’esquerres.

-En segon Hoc, hem trobat un grup molt significatiu de catalans capturats a les 
colónies africanes per la seva oposició al cop militar, traslladats a Canàries per a 
ser encaúsate per la via militar. Una bona part d’ells, lógicament, són militare.

-En tercer Hoc, hi ha un grup, que ens sembla que ha de ser prou nombrós, for
mat per presos catalans traslladats a presone canàries en dates posteriors a l’ocu- 
pació de Catalunya per part de les tropes franquistes i, també, grups de presos 
catalans intengrants de batallons de treball per realitzar determinadas obres públi- 
ques a les liles.

CRISI ECONÒMICA I IMMIGRACIÓ
És indubtable que la situació económica durant la década deis anys 30 dista de 

ser favorable a l’arxipélag. La contractació deis intercanvis comerciáis a nivell 
internacional, fruit de la crisi del 29, afecta de manera important a les liles, fona- 
mentalment perqué la seva frágil economia depén en gran mesura de les exporta- 
cions de tres productes agraris -el plátan, el tomáquet i la papa- vers els mercats 
europeas, especialment a la Península, Gran Bretanya i Franga. La caiguda de la 
demanda europea juga en contra deis intéressés illencs i repercuteix negativament 
en els segments socials que, directement o indirecta, están vinculats a l’economia 
de l’exportació, com els petits i mitjans colliters i els obrers agricoles. Albora, altres 
sectors económics viuen també moments de penùria. Els ports canaris i els sectors 
que s’hi vinculen, com el deis exportadors, comerciants i obrers portuaris, sofrei- 
xen també els efectes de la crisi. Així dones, la década deis trenta a Canàries és 
una época en la qual els salaris sofreixen retails considerables i l’atur obrer, espe
cialment l’agricola, creix de manera considerable.

Les torres de vigiláncia es troben en cada extrem de la quadrícula, i eren vigilades dia i nit per sentillenes armats. Aquest és el vessant est, que 
dona a l’antiga platja de pescadora de Gando. A la foto es percep el doble mur amb fossat. Mirar aquest mar suposava l’execució.
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En aquest context és que es produeix 
a les ¡Iles un augment molt considera
ble de l’afiliació obrera ais sindicats 
més representatius, especialment a la 
Federación Obrera de Las Palmas, 
organització unitària dels treballadors, 
a la UGT i CNT a Tenerife i a la 
Federación de Trabajadores de La 
Palma. Paral-lelament, la conflictivitat 
obrera comença a emergir de manera 
destacada. A totes les illes s’aprecia 
un augment considerable en el número 
de vagues durant el période republicà. 
Així, per exemple, cal destacar les 
dades de Tilla de Tenerife entre 1930 i 
1936, en qué es produeixen 148 
vagues obreres, una xifra considerable 
si la comparem amb périodes anteriors 
o amb Tilla de Gran Canària, que regis
tra en el mateix période la xifra de 80 
vagues (Cabrera Acosta, 1991, p. 623; 
Suárez Bosa, 1990, p. 151).

Paradoxalment, la contraoció econó
mica deis anys trenta no influeix en un 
descens de la població. Ans al contrari, 
les dades demográfiques a Tarxipélag 
demostren un increment significatiu tant 
en el creixement vegetatiu com en els 
saldos migratoris. Entre 1930 i 1940, 
malgrat els efectes de la crisi del 29 i la 
guerra civil a partir de 1936, Canáries 
passa de 555.128 a tenir 680.294 habi
tants, amb un increment absolut de 
125.166 efectius més en una década. 
Demográficament, les Canáries están 
immerses en una etapa de creixement 
notable degut, fonamentalment, a uns 
alts indexs de natalitat i una mortalitat 
molt baixa (ambdós indexs són sensi
blement diferente a les mitjanes de 
TEstat en aquesta mateixa épooa: major 
natalitat i menor mortalitat). L’explicaciô 
d’aquestfenomen ha de busoar-se en la 
gran joventut de la població canària, tret 
que históricament ha singularitzat les 
illes respecte la resta del territori espan- 
yol. Aixi mateix, es registra un saldo 
migratori favorable a Tarxipélag, carac
terística que trenca el tradicional flux 
canari a América. Aquest fet té una 
explicació; la crisi económica mundial 
provoca el tancament deis tradiclonals 
punts d’emigració de la població canà
ria, i aixó fa que es produeixi el fenomen 
contrari, la tornada deis emigrants 
oanaris a la seva terra (Burriel de 
Orueta, 1981, p. 27-48).

Presos al Camp de Concentració de Gando, 1.941.

Hi ha també un altre fenomen que convé singularitzar. Canáries atrau histórica
ment població peninsular, sobretot les seves dues ciutats principals. Las Palmas de 
Gran Canária i Santa Cruz de Tenerife, que es beneficiaren d’un increment espec
tacular de la seva població. L’arxipélag és, dones, un Hoc de referéncia per a la 
població de Testât espanyol. Aquest fenomen s’aguditza després de la la  Guerra 
Mundial, en la década deis vint i els trenta, com a oonseqüéncia de Taugment de 
les relaoions económiques amb la Península, en detriment dels tradiclonals vínoles 
amb les grans poténcies económiques europees, en crisi després de la guerra. En 
el Quadre 1 observem la totalitat deis immigrants peninsulars desplaçats a les 
Canáries presents el 1940. Si bé el seu nombre no és molt significatiu respecte al 
total de la poblaoió oanária (només un 2,61 %), sí que és important destacar que els 
percentatges augmenten quan es tracta d’analitzar les dades de les dues princi
pals capitals de Tarxipélag: un 6,87% de la població de les dues ciutats provenen 
de la immigraciô espanyola. Cal dir també que la població immigrant prefereix el 
medi urbà al rural (el 87% d’ells).

Quadre 1. Total immigrants peninsulars a Canáries

Provincies Capitals
Las Palmas SC Tenerife Las Palmas SC Tenerife

Nùm. 8914 8598 6516 7015
% sobre pobl. 2,81 2,42 5,59 8,72
Total nùm. 15512 3531
Total % 2,61 6,87

Font: Cens de 1940. Elaboració pròpia.

Els quadres 2 i 3 ens informen, especificament, dels catalans immigrats a Canáries 
en aquest période. Les xifres no són especialment rellevants: 957 arribaren a les 
illes, en la seva majoria a les dues capitals (699, un 73%). Lógicament, la principal 
de provincia de procedéneia és Barcelona de manera abassegadora (un 63%), 
seguida de Girona (un 14,9%), Tarragona (un 11,9%) i per ùltim LIeida (9,5%). Crida 
Tatenció el fet que els catalans, malgrat que en un percentatge major vagi a la pro
vincia occidental (un 53,3%), a Thora d’analitzar les capitals provincials un nombre 
superior prefereix la oapital de la provincia oriental. Las Palmas de Gran Canària (un 
37,4%), la quai cosa ens permet destacar un tret diferencial present en Tarxipélag 
canari. Mentre que la provincia de Santa Cruz de Tenerife conserva molt més les 
seves estructures agràries i són els municipis no oapitalins els que atrauen un des-



LA DARRERA R EC ER C A  D EL C ILE C 131

tacable nombre de poblaciô inmigrada, a la provincia de Las Palmas el grau de 
desarticulaclô agrària és notable I el procès de concentraclè urbana al voltant de la 
capital molt major que a l’altra Illa. En conseqüència, eis Immigrants prefereixen 
acudir a una ciutat en plena expansió portuàrla I comercial com és el cas de Las 
Palmas de Gran Canària.

Quadre 2. Poblaciô immigrant catalana a Canàries el 1940

Provincies Capitals
Las Palmas SC Tenerife Las Palmas se Tenerife

Barcelona 272 337 231 235
Girona 75 68 48 33
LIeida 50 41 41 24
Tarragona 50 64 40 47
Total 447 510 360 339
Totals 957 699

Font; Cens de 1940. Elaborado pròpia.

Quadre 3. Catalans a les Canàries

Canàries (dues prov.) Canàries (dues capit.)
%  C ata lans so b re  
im m ig ra n ts  to ta ls 5,47 5,16

%  C ata lans so b re  
p o b la c io  to ta l 0,14 0,35

Font: Cens de 1940. Elaboraciô pròpia.

Malgrat l’escàs nombre de catalans arribats a l’arxlpèlag, corn hem vist anterlor- 
ment, no podem menysprear la Importància qualitativa d’aquesta Immigraclô, per 
tal corn aporta una mà d’obra quallficada entrent una poblado canària amb uns 
elevats indexs d’analfabetlsme I una ben escassa preparado professional. A tall 
d’exemple, podem dir que mentre que a l’estât espanyol el 1930 l’analfabetisme és 
del 25,9%, Canàries pràctlcament dobla aquest percentatge (amb un 49,8%), 
xifres prou eloqüents corn per explicar la importància d’aquesta immigracié. Quant 
a les professions dominants convindria destacar la diferènda entre la poblaciô 
immigrant peninsular a Canàries segons la seva procedèncla de les zones costa- 
neres o de l’intehor: mentre que a les zones de l’Intehor de la Meseta castellana 
aporten a les illes fundonahs, mllltars, docents, clergues I sanitaris, Catalunya faci
lita comerclants. Industrials, mariners, pescadors, artesans i jornalers (Díaz 
Hernández, 1990, p. 74-85).

LA REPRESSIÓ SOBRE ELS CATALANS A GRAN CANÀRIA
És sabut que Canàries fou un dels epicentres del cop militar del 18 de juliol de 

1936. El Comandant Militar de les Illes, el general Franco, protagonitza la sediclé 
contra el règlm democràtic republlcà I emprèn des de Las Palmas viatge cap al 
nord d’ÀfrIca per posar-se al capdavant de l’exèrcit colonial. Però la conversié del 
cop d’estat en una prolongada guerra civil fa variar els planteigs Iniciáis, la qual 
cosa sugosa un entestament especial a deixar la rereguarda pacificada per 
emprendre les accions al territori peninsular. D’aqui que s’estableixi a l’arxlpèlag 
una extensa estructura repressiva sobre tots aquells que poguessin, d’una mane
ra o altra, convertlr-se en un perlll per a les noves autoritats mllltars. Començava, 
alxí, el desmembrament de les institucions republicanes, la dissolucló deis partits 
del Front Popular I deis sindicats i l’empresonament de milers i mllers d’afiliats i slm- 
patitzants amb la causa de la República. I aixó malgrat d’alguns Intents de reslstén- 
cia infructuosos davant la força abassegadora deis rebels.

Durant els primers dies del cop hi ha alguns enfrontaments armats entre sindica- 
listes i destacamento de l’exèrcit en la mateixa ciutat de Las Palmas. En el Ilibre

José i Juan caminant prop de la filferrada 
d’entrada al recinte. Amb més de 85 anys 
retornaven per primera vegada al Camp de 
Concentració.

d’entrades i sortides de l’HospItal Civil 
de San Martín consten 14 ingresóos 
per ferides de bala, entre els quais tro- 
bem el primer catalá del qual hem tin- 
gut constáncla. Es tracta de Joan 
Llorach Carcassona, natural de Santa 
Coloma de Querait (Conca de Bar
berà), de 34 anys, de professió vene- 
dor I domiciliât a la mateixa ciutat. 
Ingressa a l’HospItal el 30 de juliol 
d’una fenda per arma de foc com orifi
ci d’entrada pel fetge i sortida per la 
zona del glutis esquerre, a conseqüèn
cia del qual mor el matelx dia.

Un deis episodio de resisténcia més 
destacadles succeí al govern civil de 
Las Palmas, on un grup format per for
ces de la guàrdia civil, guàrdia d’assait 
i dirigente republicans, encapçalats 
pel titular de la institució, el governador 
Antoni Boix Roig, natural de Valèneia, 
roman fidel al govern fins el 19 de juliol. 
En un primer moment se’ls garanteix la 
seva vida i queden en llibertat, però 
poc temps després la major part d’ells, 
40 persones, és processada en el con
seil de guerra 130/36, célébrât el 22 de 
febrer de 1938. Es dicten dues con- 
demnes a mort, tot i que més endavant 
serán commutades per penes de 30 
anys de presó; a 16 se’ls absoldrà i la 
resta és condemnada a diverses
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penes de reclusió. En aquest judici tro- 
bem très catalans:

El primer és Mariano Jiménez Palero,
natural de Tarragona (el Tarragonès) i 
de 35 anys, afincat a Las Palmas de 
Gran Canária. Era professor i secretan 
del governador civil. Malgrat que a la 
fitxa consta com a “extremista”, no se li 
coneixia cap afiliació politica. Fou 
detingut el 10 d’octubre de 1936 i alli- 
berat el 24 de març de 1938, després 
de ser absolt en el conseil de guerra 
esmentat.

El segon és Josep Palou Pubill, natu
ral de Girona (el Gironés), de 37 anys i 
casat. És un mestre de l’escola nacio
nal en el poblé grancanari d’Arucas, i 
secretan general de les Joventuts 
Socialistes. Detingut el 19 de juliol de 
1936, és traslladat a Tenerife el 25 de 
juny de 1937 i condemnat en el conseil 
de guerra a 13 anys de reclusió.

El darrer acusat catalá és Antoni 
Viador Forreros, natural d’Anglés (La 
Selva), casat i de 43 anys. De professió 
tinent de l’exércit, tot i que llavors ja reti
rât. Fou detingut el 7 de novembre de 
1936, enviât ais calabossos de 
l’Flospital el 9 de desembre de 1936 per 
problèmes estomacals. Allí fou operat 
en dues ocasions i en sorti curat gaire- 
bé un any després, el novembre de 
1938, tot i que abans ja havia estât 
absolt en el conseil de guerra i fou alli- 
berat finalment el 24 de març de 1938.

Un altre deis focus de resisténcia fou el 
poblé grancanari de Moya, situât a l’in- 
terior de Tilla. Entre el 18 i el 21 de juliol 
de 1936 un grup de militants del Front 
Popular i sindicalistes declaren la vaga 
general i constitueixen un comité que 
incauta armes, vehicles i aparells de 
rádio. També volaren un deis ponts que 
comunicava el poblé, tot i que no oferi- 
ren resisténcia davant les forces militars 
que ocuparen la localitat quatre dies 
més tard. Com a conseqüéncia d’a- 
quests esdeveniments s’inicia el procès 
en forma de conseil de guerra de Moya 
373/36 i es processa a 36 habitants del 
municipi, entre eis quais 2 són condem- 
nats a mort, 24 a cadena perpétua, un a 
12 anys i 9 absolts. Finalment Túnic afu- 
sellat fou Luzgérico Martin Valverde, 
mestre nacional natural de Zamora.

L’efecte destructor de la sorra, que envaeix, corn llavors, el camp, destrueix parets, camins i 
mobiliriari. Aquesta és la zona oest del Camp.

En el sumarl apareix un català, Estanislau Jo Mussoms, farmacéutic a Moya, 
natural de Terrassa (Vallès Occidental), de 56 anys i casat. És detingut el 10 d’agost 
de 1936, traslladat des del Camp de Concentració de Gando ais calabossos de 
THospital San Martin el 27 de març de 1937 perfebre tifoide. La seva causa va ser 
sobreseída perqué morirà el 6 d’abril d’aquell mateix any.

El desembre de 1936 es produirà un fet que tindrà conseqüències molt greus per 
a l’ilia. Un grup de militars i militants de les Juventudes Socialistas Unificadas inten
ta assaltar la caserna de La Isleta, molt próxima al Camp de Concentració del 
mateix nom, amb la intenció d’apoderar-se de fusells i pistoles dipositades a Tar
meria del regiment d’infanteria. Aquest intent es veurà frustrât per l’avis dels guar
des que no estaven a la conspiració. Més tard, Tacusació dirà que intentaven apo- 
derar-se de la caserna, alliberar eIs prop de dos mil presos del Camp de 
Concentració de La Isleta i sublevar-se a favor del govern republicà. La repressió 
será molt dura, es detindrà a més de 100 persones, entre eis quais alguns morirán 
a la comissaria corn a oonseqüència de les brutals pallisses i altres serán proces
sate en conseil de guerra, en la causa 625/36. Es tractarà de 61 persones, 24 mili
tars i 37 civils, dels quais fins a 10 serán condemnats a mort i executats, 33 a diver
ses penes de presó i 18 absolts. Un dels encaúsate és el gironi Eusebi Boi Berges 
(el Gironès), de 26 anys. Alteres provisional, será detingut el 24 de gener de 1937, 
jutjat el febrer i condemnat a 12 anys de reclusió.

Les desaparicions dels detinguts és una práctica molt comuna a Tarxipèlag. La 
maquinària repressiva actuará sobre molts militants d’esquerres que no han pogut 
ser processate en els conseils de guerra. Ignorem el nombre total de les desapari
cions, tot i que si que coneixem Tabast que tingué en algunes localitats, corn ara en 
eis pobles grancanaris d’Agaete, Gàldar i Arucas, on desaparegueren entre eis 
mesos de febrer i abril de 1937 al voltant de 80 persones, en la seva majoria cam- 
perols afiliats als sindicats obrers. Molts foren llançats a una profunda sima volcá
nica de prop de 100 metres de profunditat anomenada Sima de Jinàmar; altres 
llençats al mar o enterrats en pous d’aigua. No se sap Tabast que tingué en altres 
localitats, com en illes com Tenerife o La Palma o a la própia ciutat de Las Palmas, 
però és ciar que es tractarà d’un nombre important que ens ajuda a entendre la 
vasta operació quirúrgica deis sublevats sobre uns ciutadans que, malgrat no 
haver cornés cap deliete des de Tòptica dels propis rebels, si que serán conside
rate perillosos pels seus antecedents politics. En aquesta categoría de les desapa
ricions tenim eis casos de dos catalans més.
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El primer es Lluis Berges Sequellô, natural de LIeida (el Segrià), solter de 39 anys, 
mecànlc metal-lùrgic i amb residència a la zona del Moll Gran de Las Palmas de 
Gran Canària. Segone un informe de la mateixa Falange (amb data de 25/11/1941), 
es tracta d’un detingut governatlu el 1 d’octubre de 1936 I desaparegut la mateixa 
data.

El segon és Frederic Caries Rufino Mort (natural de Barcelona, el Barcelonés), 
casat i de 37 anys, de professió comerciant i amb residència també a Las Palmas 
de Gran Canària. Fou detingut el 13 de gener de 1937 i desapareix el mateix dia, 
segone es constata en diverses Inscripcions (Registre Civil de 1948 i de 1949).

Corn ja hem anat valent, hi ha un nombrés grup de catalans residents a la ciutat 
de Las Palmas de Gran Canària sobre els quais eau la maqulnària repressiva dels 
sublévate des del mateix moment del cop militar. També es troben els casos 
següents detállate:

Lluís Alarcón Becomo, natural de Tarragona (el Tarragonés), alteres del eos d’en- 
ginyers. Sabem que vivia al céntric carrer León y Castillo, número 284. Fou detingut 
el setembre, per negligéncla en el servel I condemnat a dos anys. Fou alliberat el 
setembre de 1938.

Antoni Llinars Bellvehi, natural de Girona (el Gironés), de 43 anys i casat, amb 
residència a Las Palmas. Auxiliar administratlu I empleat d’obres públlques. Va ser 
corresponsal de El socialista i coMaborador literari de Avance, érgan d’expressió 
del socialisme illenc. Detingut el 13 d’agost de 1936 i traslladat a Tenerife el 13 d’oc
tubre del matelx any. No fou mal processat, alxí que estigué près indefinidament 
com a detingut governatiu.

Pere Gironés Delforn, natural de SItges (el Garraf), perruquer i amb domicili al 
carrer Domingo J. Navarro, 24 (l’Hotel Continental) de Las Palmas, casat I amb 27 
anys. Detingut el 21 de setembre de 1936, acusat de “Vago y maleante” en la causa 
51 /36 i absolt finalment. Alliberat l’1 d’agost de 1937.

Josep Maria Prats Lleal, natural de Barcelona (el Barcelonés), casat I veí de Las 
Palmas, de 26 anys i mecànlc. Detingut el 5 de gener de 1938 I processat en la 
causa 15/38 per la fúgida en la faluga “Carmen” a Mauritánia. Condemnat per 
rebeMIó a 30 anys i alliberat el 13 de jullol de 1941.

Josep Pujol Donat, natural de Girona (el Gironés), casat i amb 52 anys, industrial 
i vei de Las Palmas. Detingut el el 5 de juny de 1937 i acusat d’incitacló a la rebeMIó 
militar en la causa 125/37 I condemnat a 10 anys. Consta en responsabilitats politi
ques i se li imposa una multa de 500 pessetes.

Els dos supervivents al bell mig de l’esplanada que dividía el camp en quatre parts. Se sitúen 
a l’esquena del “pal”.

Josep Biosca Comes, natural de 
Barcelona (el Barcelonés), solter de 42 
anys i comissionista de professió. 
Detingut governatiu el 24 de juliol de 
1936. Va ser proposât per servir de 
bescanvi amb presos en mans de la 
República. Sorti en Ilibertat el 28 de 
jullol de 1938.

Alfons Carnes Huertas, natural de 
Barcelona (el Barcelonés), vei de La 
Isleta a Las Palmas, solter de 20 anys i 
marmolista de professió. Detingut 
governatiu el 5 de setembre de 1936 i 
ingressat a la Sala 8 de l’HospItal San 
Martin el 23 de març de 1937 perfebre 
tifoide. Mori el 28 de març de 1937.

Josep Catalá Santana, natural de 
Barcelona (el Barcelonés), solter de 33 
anys, amb domicili al barri de Guanar- 
teme (Las Palmas) i llauner de profes
sió. Considérât un “Extremista”, és 
detingut governatiu el 4 d’octubre de 
1936 I alliberai el 12 de març de 1937.

Lluís Garriga Aymart, nascut a 
Barcelona (el Barcelonés), solter de 25 
anys. Vei de Las Palmas al carrer de 
Bravo Murillo, 18, és ebanista de pro
fessió. Fou detingut governatiu el 19 de 
setembre de 1936. El març de 1937 
ingressa a la Sala 5 de l’HospItal San 
Martin perfebre tifoide i hi morirà el 30 
de març de 1937.

Joan Mari Portel, natural de Barce
lona (el Barcelonés), solter de 37 anys, 
i de professió comissionista. Detingut 
governatiu el 23 de juliol de 1936 i lliu- 
rat per bescanviar per presoners en 
mans de la República. És alliberat el 13 
de març de 1940.

Maria Assumpció Santeugini Mestre,
natural de Barcelona (el Barcelonés), 
de 35 anys i casada, amb residència a 
Las Palmas i infermerà a l’Hospital de 
San Martín de professió. Detinguda 
governativa el 18 d’agost de 1936 i alli- 
berada el 5 de març de 1937.

Manuel González Vinagre, nascut a 
Noya (A Corunya), però chat i amb 
residència al barri d’Horta barceloní (el 
Barcelonés). Mariner del vapor “Dó
mine” i amb 36 anys. No coneixem la 
data de la seva detenció, però proba
blement fou propera a la del cop mili
tar. El 9 de setembre de 1936 ingressa



10
134 MORIR A CANARIES 1936-1941. CATALANS SOTA LA REPRESSIÓ FRANQUISTA

ais calabossos de l’Hospital San Martín 
precedent del Camp de Concentració 
de La Isleta. No ens consta cap malal- 
tia. Surt “curat” el 17 de setembre de 
1936. Torna a ingressar a l’Hospital el 6 
d’octubre de 1936 i consta de nou com 
a curat el 10 d’octubre de 1936. El 12 
d’octubre retorna al Camp de Concen
tració de La Isleta.

Joan Tió Baldrich, natural de Barce
lona (el Barcelonés), barber de profes- 
sió amb 25 anys, i amb domicili al 
carrer Domingo J. Navarro de Las 
Palmas. Fou ingressat ais calabossos 
de l’Hospital San Martín precedent del 
Camp de Concentració de Gando el 20 
de marçde 1937 perfebre tifoide. El 22 
de maig de 1937 en sorti curat.

Manel Muñoz Manya, natural de 
Vilafranca del Penedés (Alt Penedés), 
de professió operador i de 30 anys, veí 
de Las Palmas amb domicili al carrer 
Pamochamoso. Ingressa en els cala
bossos de l’Hospital San Martín el 2 
d’abril de 1937 i el 16 d’abril en surt 
curat. Previsiblement es manté detin- 
gut per temps desconegut.

Lluís Marco Becomo, natural de 
Tarragona (el Tarragonés), 28 anys, 
de professió militar i veí de Las 
Palmas. Ingressa ais calabossos de 
l’Hospital San Martín el 27 d ’octubre 
de 1937, i el 14 de novembre rebrà 
Taita médica. Malgrat que ais militars 
se’ls ingressava a THospital Militar és 
possible que el diagnóstic de la seva 
malaltia aconsellés Tingrés en un hos
pital civil, o també és possible que 
perdés la seva condició de militar per 
Tactivitat considerada subversiva. En 
qualsevol cas és un ciar indici que es 
tractava d’un près politic.

Josep Biosca Comes, natural de 
Prats del Rei (TAnoia), de 38 anys i de 
professió comissionista, veí de la 
“Fonda Vizcaína” de Las Palmas. 
Ingressa ais calabossos de THospital 
San Martín procèdent del Camp de 
Concentració de Gando el 15 de gener 
de 1938. El 10 de març de 1938 en surt 
curat. Torna a ingressar a THospital el 
10 d’abril de 1938 i en surt el 28 dejuliol 
de 1938. No tenim constáncia del tipus 
de malaltia.

Miquel Prat Bernabent, natural de Malla (Osona), de 42 anys, jornaler, casat i amb 
quatre fills. Ingressa ais calabossos de THospital San Martín, procèdent de la Presó 
Provincial per apendicitis el 24 d’agost de 1941, on será operat. El 19 d’octubre de 
1941 en sortirà curat.

LES COLONIES ESPANYOLES A L’ÀFRICA
A banda del territori del Protectorat espanyol al Marroc, que eau integrament en 

mans dels rebels des del primer moment, hi ha a l’Àfrica altres enclaus colonials 
pertanyents a Espanya, corn són els casos d’Ifni, el Sàhara i Guinea, denominate 
Àfrica Occidental Espanyola (AOE), en els quais es produirà una ferotge pugna per 
llur control entre els dos bàndols de la contesa. Finalment, les forces rebels es faran 
amb el domini de tots els territoris esmentats anteriorment, iniciant una série d’ac- 
tuacions que tendeixen al confinament i processament de tots aquells que s’opo- 
saren al cop militar. En aquest sentit, la provincia de Las Palmas de Gran Canària 
ostentará la jurisdicció militar, judicial, civil de tot àmbit territorial de les colónies 
atlántiques espanyoles, pel fet de ser la zona més propera a l’Àfrica, amb la qual 
cosa tots els encausats serán traslladats a Tilla de Gran Canària.

liai
Els primers a arribar serán els processats d’lfni, enciau situât al sud del Marroc, la 

població del qual ascendía a 18.000 persones el 1934, deis quais 1500 pertanyien 
al Batallón de Tiradores d’lfni, únic destacament militar d’Espanya, juntament amb 
la guarnició de la guàrdia civil. Tant el Delegat governatiu com el Cap del Batalló 
són fideis a la República, tot i que, segons sembla, la majoria de Toficialitat será 
favorable a la rebeTlió. El 15 d’agost de 1936 aquests darrers fan un cop de força i, 
després d’intessos tiroteigs amb un saldo final d’un mort i un ferit, aconsegueixen 
reduir els seus contrincants. Són detingudes 86 persones entre militars i civils i són 
enviats a Las Palmas. El conseil de guerra (causa 193/36), que els processa per 
rebel-lió militar, s’inicia el 15 d’octubre i condemna a mort i executa a 21 d’aquests, 
12 a cadena perpétua, la resta a penes diverses i 24 serán absolts.

L’ùnica persona originària de Catalunya és Ramon Caro del Río (originari de 
Barcelona, el Barcelonés, però segons alguna documentació sembla que afincat a 
Burjassot). Es tracta d'un soldat de Taviació, veí d’lfni, detingut Tagost de 1936 i 
absolt postehorment en el conseil de guerra.

Encara hi ha un altre cas colateral. Es tracta de Manel Muñiz Manes, natural de 
Barcelona (el Barcelonés), solter de 30 anys, de professió comerciant i amb 
residéncia a Ifni. Fou detingut Tagost de 1936 també, però no se Tencausará en el 
principal perla seva resisténcia al cop, sinó que se’l jutja el 21 de gener de 1937 per 
la jurisdicció civil i és acusat d’estafa. Condemnat a 4 mesos i 1 dia, será alliberat 
Tabril de 1937.

El Sahara

El Sàhara és un territori extens i desértic, amb enclaus habitats a Villa Cisneros, 
Cabo Juby, Tan-Tan i La Güera, entre altres. El Delegat del govern i les principals 
institucions civils i militars residien a Cabo Juby. Tots els destacaments militars pre
sents al territori depenien de la Comandancia General de Canarias i eren: una 
Companyia Disciplinária i seccione d’infanteria, artilleria, enginyers, intendéncia i 
sanitat. També comptava amb una esquadrilla aéria formada per quatre avions 
Fokker, amb camps d’aterratge a Villa Cisneros i Cabo Juby.

El 18 de juliol els rebels, caps i oficiáis en la seva immensa majoria, es fan amb el 
control de la colònia, però un grup de fidels a la República intenta resistir. Aquests 
partidaris de la República es troben localitzats preferentment en el destacament 
aeri, la Companyia Disciplinária i els enginyers. Intentaran una sublevació, però és 
desconvocada davant les escasses possibilitats d’éxit que presenta. A finals de 
juliol intentaran encara un nou aixecament, aprofitant la circumstància de Tarribada 
del vaixell “Lanzarote”, però els rebels aconseguiran reduir-los abans de posar en
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práctica els seus plans. EIs darrers 
dies d ’agost serán enviats a Las 
Palmas de Gran Canària toots els detin- 
guts. Es produiran diversos conseils de 
guerra, tot i que el principal será la 
causa 159/36, que afecta el personal 
de l’esquadhlla dels Fokker, 14 militars, 
acusats de mantenir-se fidels a la disci
plina republicana. Van ser confinais a 
la Caserna de San Francisco. El conseil 
de guerra se celebrà el 19 d’octubre de 
1936 i el tribunal dicta 10 penes de 
mort, 2 reclusions de 24 anys, una de 
16 anys i 1 absolt.

Dos catalans foren condemnats a 
mort i afusellats el 29 d’octubre a les 
2/4 de 5 de la tarda. Es tracta de 
Francese Culleres Flix, natural de 
LIeida (el Segrià), solter de 22 anys, i 
amb domicili a Villa Cisneros. No està 
ciar per la documentació consultada si 
la graduado militar era la d’alferes o la 
de soldat de la  d’infanteria. L’altre 
català afuseliat és Antoni Alcalde Ruiz 
d’Àustria, naturai de Barcelona (el 
Barcelonés), solter de 21 anys, soldat 
d’infanteria i amb residència també a 
Villa Cisneros.

Encara un tercer català s’hi veurà 
implicai, en aquest cas processai pel 
procediment civil. Es tracta d’Antoni 
Caravaca Huroz, naturai de Barcelona 
(el Barcelonés), solter de 27 anys, amb 
residència a Las Palmas i tapisser de 
professió. Condemnat per rebeMió en 
la causa 159/36 a 24 anys, 5 mesos i 10 
dies de presó. Traslladat a la presó del 
Puerto de Santa Maria (Cadis) el 30 de 
gener de 1937, i finalment alliberai el 9 
de julioi de 1941.

Guinea

La colònia espanyola de Guinea està 
formada per un territori illenc i un altre 
de Continental. El primer comprèn illes 
com Fernando Poo, Coriseo i altres, 
mentre que la part continental té per 
capitai la ciutat de Bata. A inicis dels 
anys 30 el cens poblacional ascendeix 
a 167.505 habitants, dels quais al voi
lant de 1500 són europeos. L’ordre 
públic és contrôlât per una Guàrdia 
Colonial, formada per soldats negres i 
instructors blancs en sis companyies. 
A diferèneia de la resta de colônies afri- 
canes, no hi havia una poderosa guar-

Des de la terrassa del barracot B, on hi dormien catalans, es veu a l’esquerra el barracot A i a 
la dreta eis tallers on treballaven fusters, electricistas i llauners. A baix a l’esquerra l’extrem de 
l’esplanada de recomptes, arengues i tortures al “pal”.

nició de tropes espanyoles, sinó que la poblaciô precedent d’Espanya era bàsica- 
ment civil, dedicada a activitats agricoles, comerciáis i de serveis. Les comunica- 
cions amb la Peninsula s’estableixen mitjançant dos vaixells vapors de correu, el 
“Fernando Poo’’ i el “Dómine”, que comunicaven Barcelona i la colònia amb una 
periodicitat quinzenal. Aquesta relació permanent amb el port barceloni farà que un 
nombre important de poblaciô europea a Guinea sigui catalana. Eli havia també 
altres vaixells que comunicaven la colònia amb les liles Canàries i el nord 
d’Espanya. Al capdavant de la colònia hi havia un Governador General nomenat pel 
govern de la República.

Eis dies prévis al cop militar, el creuer “Méndez Núñez” havia estât enviât per les 
autoritats republicanas per mantenir l’ordre en el territori a causa de les desavinences 
entre eis partidaris del Front Popular i elements dretans i per reforçar l’autohtat a la 
colònia. El 19 de juliol arriba a Fernando Poo i es produeix el que succei a la major part 
dels vaixells de guerra espanyols, la Iluita pel control del vaixell entre l’oficialitat, que 
simpatitzava amb eis colpistes, i la suboficialitat i la marineria, afectes a l’ordre gover- 
namental. Ordres i contraordres arriben al vaixell, que abandona en primera instància 
les aigües de Guinea per anar cap a Espanya, i retornar després a la colònia. Aquest 
rumb erràtic del bue es resol a mitjan agost, quan el gruix de la marineria signa un 
manifest d’adhesió a la República i obliga eis comandaments a abandonar el bue. A 
mitjan setembre, el “Méndez Núñez” abandona Guinea i retorna a la base naval de 
Cartagena, fidel al govern de Madrid. Aquest fet será decisiu per a la sort del territori 
africà, ja que a partir de la seva marxa les forces rebels s’apoderaran de l’enclau 
africà entre eis mesos de setembre i octubre. Primer fou Fernando Poo, on el cap de 
la Guàrdia Colonial s’aixecarà amb èxit contra la República el 19 de setembre. Més 
complicada fou la captura del territori continental. Allí, les forces republicanes es mos
treo fortes i refusen un intent de desembarcament des de Fernando Poo. La República 
envia al correillo “Fernando Poo” des de Barcelona per intentar reforçar la resistèneia, 
però l’escassedat d’armament enviât (6 fusells i una pistola) desmoralitzen la poblaciô 
que ha rebut entusiàsticament l’embarcaciô. En ella trobem un grup d’anarcosindica-
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listes barcelonins disposais a reduir la 
possible dissidència a la colònia. I alxi 
és, detonen determinats propietaris 
rurals afectes al govern de Burgos, des- 
mantellen les missions religiöses, deto
nen missioners I mongos. Però des de 
Canàries eis rebels envíen un altre bue, 
el “Ciudad de Mahón”, que porta una 
dotació militar formada per 600 homes. 
Arriba a Bata el 14 d’octubre i la 
resisténcia s’organitza des del mateix 
port i el “Fernando Poo”, però l’enfronta- 
ment resulta desigual i s’imposa la 
poténcia del primer, que enfonsará el 
“Fernando Poo” i es fa amb el control de 
la colònia amb un balanç final de 15 
morts. S’inicia aquí la fase de repressió. 
Molts republicans aconseguiran fugir a 
les colónies estrangeres veines, però 
104 sòn fets presoners i traslladats a 
Gran Canària el 27 de febrer de 1937.

Moltes serán les causes que es posa
ran en marxa a Las Palmas de Gran 
Canària contra aquests detinguts a 
Guinea, però segurament convé desta- 
car-ne dues. La causa 521/36 enjudicia 
el Comité del Front Popular de 
Fernando Poo, i se’ls acusa de contac
tes amb el govern de Madrid i Bata, i 
per la seva actuació decisiva en la des- 
titució de l’oficialitat i el suport a la mari
neria del “Méndez Núñez”. Foren 23 
persones les acusades. Un deis princi
pals responsables fou Jaume Gay 
Compte, natural de Reus (Baix Camp), 
casat i amb 33 anys, comerciant i prác- 
tic de farmácia, domiciliât a la mateixa 
illa de Fernando Poo. Detingut l’octubre 
de 1936, el conseil de guerra se cele
bra el 27 de setembre de 1937 i és con- 
demnat a 30 anys. Els seus problemas 
de salut el portaran váries vegadas ais 
calabossos de l’Flospital de San Martín: 
primer el 19 de novembre de 1937 per 
una bronquitis aguda, de la qual es 
recuperará cinc mesos més tard, però 
tornará a l’Flospital procédant del 
Camp de Concentració de Gando el 19 
d’agost de 1938, i finalment morirà del 
tifus el 17 d’abril de 1939. D’aquest 
près comptem amb un document facili
tât per Angelina Zamora, filia d’un 
desaparegut durant la guerra civil. 
Zamora, que visitava els presos en 
companyia de dues germanas saves, 
guardava un poema escrit pel reusenc 
el març de 1938:
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“Blanca, pàl-lida, prega/profunda la seva mirada, dolga de parla 
I com orlada per la melangla/-Alxí la Dolorosa de Lujan que prega 
sense plorar. En observar-la/ vola la seva ànima vers la llunyanla.

Alegre I trist el cor,/la ment fatigada/, al callu el somrlure pelegri;
els seus llavis reflecteixen l ’emocló/d’una ànima enamorada/l trista: Angelina

Suau, modesta, juvenil,/mirar analitzant/l un somris de bondat subtil 
Amb delx d ’ironia xluxluejant/sota un trésor d ’actitud mongll.

Temperament artista./ Esperit amagat/impossible de conèixer al pas,
-perqué el cel ametlsta/portar pot embegut,/aurora, tarda I ocàs.-

Entre les lents Intel-lectuals/fluelx la fàbula en consell/escrita o dibuixada.
Rumor potser d ’Ignots Ideals/com una scharsizada/ musical: Josefa

No és una nena ni és dona;/té com Talosa/somnis de volar I remuntar-se,
I agrada de sonar/amagada en la seva ponda/cantant suau, per no notar-se.

Falena deliciosa/ de ros filament,/mirada ruborosa/1 la parpella anamita,
A voltes el lament/ de l’ànima queixosa,/apaga el content: Margarita.

Perfils de Péricles/amb ànima Ilevantina/Conjunt de princeses de Sonatina! 
Mirada intehligent.../i un bosc d ’INusions./ En versos purs [il-legible]
I dintre... una tristesa/que fa més noble la beilesa/1 apunta cabals d ’enteresa

Han de tornar diadas venturoses/i les nostras benaurances serán impetuosas 
Com les fortes riuades cabaloses/que segueixen a Thivern 
I acostumats al dolor,/serà més exquisit Tamor 
I més tendre.../com les pluges que segueixen Thivern.’’

Un altre dels processats en la causa 521/36 és Josep Trillas Torreguitart, natural 
de Lleida (el Segrià), soltar de 32 anys i de professiò manobre, amb residéncia a 
Fernando Poo. Condemnat a 12 anys, fou alliberat el juny de 1941.

L’altra causa important és la 24/37, que jutja el denominat “Comité Rojo” del bue 
“Fernando Poo”. Es tracta d’un judici que no compta amb bona part dels encausats, 
bé perqué aconseguiran fugir, bé perqué morirán durant el combat. Finalment es 
jutjarà una vintena de persones i, tot i que no tenim la senténcia, sí que hem esbri- 
nat que com a minim tres tripulants del bue eren catalans. Es tracta de Rosa Grau 
Espi, natural de Barcelona (el Barcelonés), casada i de 41 anys, amb domicili a 
Bata i cambrera del bue. Detinguda governativa l’octubre de 1936 i alliberada el 3 
de març de 1937. També Virtudes Torres Subirats, natural de Tarragona (el 
Tarragonés) viuda de 44 anys, veí'na de Bata, cambrera del bue també. Detinguda 
governativa l’octubre de 1936 fou alliberada també del 3 de març de 1937. 
Finalment, Lleó Lluis Mercader Navarro, nascut a Totana (Múrela) però veí de 
Barcelona (el Barcelonés), amb residéncia a Fernando Poo i Bata, de professiò tele
grafista. Detingut governatiu l’octubre de 1936 i ingressat a la Sala 5 de l’Flospital 
el 31 de març de 1937 perfebre palúdica i sarna. El 2 d’abril de 1937 en surt curat 
i és alliberat el 4 de març de 1937.

Pero encara hi ha processats catalans en altres causes. Un d’ells és Genis Josep 
Sáenz, natural de Barcelona (el Barcelonés), solter de 41 anys, comerciant i amb 
domicili a Bata. Se l’acusa de fer manifestacions verbals i intentar recollir firmes a 
favor de la legitimitat del govern republicà en la causa 299/37, i és processat per 
injúries a l’exércit. Detingut l’octubre de 1936, se li fa conseil de guerra el 17 de 
novembre de 1937. Condemnat a 3 anys, surt en Ilibertat l’abril de 1940. L’altre
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implicat català és Lluis Mestre Angueza, natural de Barcelona (el Barcelonés), 
casat I de 32 anys, de professió cuiner i amb domicili a Bata. És processat per 
atemptat i rebel-liô, especificant que es tracta d’amenaces amb un ganivet. El judi- 
ci se celebra el 2 de setembre de 1937 I és condemnat a 6 anys I 6 mesos, i se II 
imposa una multa de 2500 pessetes. Surt en Ilibertat el juliol de 1940.

LA REPRESSIÓ SOBRE ELS CATALANS A TENERIFE
Un dels aspectes més caracteristics de l’etapa republicana a l’ilia de Tenerife fou la 

destacada preséncia del moviment anarcosindicalista, sobretot a partir del segon 
bienni. És indubtable que aquesta preséncia anarquista fon les seves arrels en les 
prépies caractéristiques socioeconémiques de l’ilia, fonamentalment pel gran pes de 
l’economia agrària, però no podem obviar un fet ciau i que citen molts dels investi- 
gadors de l’època. La repressió del moviment anarquista entre 1934 i 1935 en les 
zones on mantenen una preséncia important, especialment a Catalunya, provoca un 
important éxode deis seus militants vers altres zones on son menys coneguts. Una 
d’aquestes zones será l’ilia de Tenerife. Per iMustrar aquesta preséncia exterior cal 
citar el fet que el 1935 les autoritats civils de la provincia prenen la mesura d’expul- 
sar els residents peninsulars que no puguin acreditar una ocupació estable, mesura 
presa per la proliferació d’atemptats i atracaments que se succeeixen. Cai destacar 
l’atemptat que provoca la mort del Governador Civil interi i President de l’Audiéncia 
Provincial, José Ramón Fernández Diaz, l’octubre de 1935. L’autoria d’elements de la 
CNT vinculats a la FAI sembla indubtable, atés que aquest havia estât especialment 
contundent contra els anarcosindicalistes. Hi ha, partant, una organització adscrita 
a la Federación Anarquista Ibérica recentment constituida a Canàries, que compta 
amb quatre grups a Tenerife, tres a Las Palmas, un a La Palma i un altre a 
Fuerteventura (Cabrera Acosta, 1991, p. 474, 535-555). Una hipótesi amb una alta 
dosi de versemblança és que en aquest desplegament anarquista de les Canàries hi 
influeix la preséncia de catalans fugits del Principat i que s’han assentat en llocs prou 
llunyans perqué la repressió del segon bienni no els pugui esquitxar.

L’afirmació anterior es veu confirmada, en part, després del 18 de juliol de 1936 
quan diversos sectors de l’esquerra es plantegen una estratégia defensiva enfront 
eis militars colpistes a l’ilia de Tenerife, tot i que el seu abast no sigui més que tes
timonial. Potser Tacciò més important la protagonitza un tinent de la guàrdia d’as- 
salt, González Campos, i 60 guàrdies més, quan oferiran resisténcia a Texèrcit en 
la zona del govern civil, en pie centre de la ciutat de Santa Cruz de Tenerife. 
Després d’un breu enfrontament armat, els guàrdies es retiren a les seves casernes 
i són detinguts. A la resta de Tilla es produeixen una sèrie d’incipients enfronta- 
ments armate però sense arribar a convertir-se en insurrecció. Es produeix aixi 
mateix la coneguda reunió de Los Campitos, als afores de Santa Cruz, la mateixa 
tarda del 18 de juliol. Es reuneixen una cinquantena de persones de partite diver
sos, entre els quais sembla que destaquen els anarquistes, i on es plantejaran la 
resisténcia armada als colpistes mitjançant el repartiment de pistoles i dinamita. No 
sembla que aquesta reunió tingués conseqüències significatives per a la resistén
cia de Tilla, però sí que la tingué quan la repressió caurà sobre la gran majoria 
d’ells. En aquesta reunió no és alié el Comité de Defensa Confederai de Canàries, 
òrgan d’autodefensa secret, format per homes d’acció, en la seva majoria militants 
clandestins o poc coneguts (Cabrera Acosta, 2000, p. 61), entre els quais sobre- 
surt un grupet de catalans.

Un dels més importants dintre el Comité de Defensa Confederai és Marti Serasois 
Tresserras, conegut com “Pepe el Catalán” (Barcelona, el Barcelonés). Baixet, 
robust, de cara rodona, 35 anys, inteTligent i valent, arribà a Canàries el 1935 per 
organitzar la FAI. Venia de l’Argentina, on havia romàs 3 anys, i de retorn a Espanya 
passà per Tenerife i s’hi quedà, segurament per les instruccions dels seus correli- 
gionaris barcelonins. Abans del cop militar participa en algunes accions tipicament 
faì'stes, en concret TabriI de 1936 protagonitza el robatori de 50 pistoles a la caser
na d’artilleria de Santa Cruz. Tenien un sistema peculiar d’aprovisionament d’ar

mes, a banda del robatori, sistema que 
reforça la connexió barcelonina del 
grup. Sembla que utilitzaven la via 
marítima, mitjançant el contacte d’un 
cambrer del bue “Villa de Madrid”, que 
felá la travessia Barcelona-Tenerife. En 
una ocasió els arribà una partida de 
150 pistoles per aquest sistema. 
Sembla també que una altra de les 
accions d’aquest grup consisti en Tin
tent d’eliminació física de Franco, 
Comandant generai de les illes, el 14 
de juliol de 1936, ben pocs dies abans 
del cop. Aprofitant Texistència d’un bar 
regentat per Tanomenada “Maruca la 
Catalana” (es tractava de la catalana 
Maria Culi Palou) a les immediacions 
de la Comandància generai, un grup 
de confederate, entre els quais trobem 
Marti Serasois, salta des de la terrassa 
del bar fins al recinte militar, però no 
aconsegueix obhr la porta del dormito
ri on descansa Franco. Els crits I Talar- 
ma creada obliguen a fugir als assal
tante pel mateix Hoc d’on venien. 
Serasois, malgrat ser perseguit, està 
desaparegut durant dos mesos des
prés del 18 de juliol. Estigué 41 dies 
vagant per les muntanyes del sud de 
Tilla, després es dirigeix a Tacoronte i, 
finalment, gràcies a una delació, és 
detingut al mercat veli de Santa Cruz. 
Malgrat que intentará defensar-se amb 
una pistola, un cop al cap aconsegueix 
reduir-lo. Les informacions que tenim 
és que va ser salvatgement torturât al 
Palacio de Justicia de Santa Cruz, on 
resisti amb una enteresa i valentia fora 
del comò. El 30 de desembre de 1936 
és condemnat per rebeTlió militar a 
pena de mort. El traslladaren al Camp 
de Concentració de Fyffes, on roman- 
gué en capella fins al moment del seu 
afusellament al Barranco del Hierro. 
Sembla ser que li va dir al capellà que 
marxés perqué “La Ilei de Crist és molt 
bonica però vostès no la compleixen”. 
Demanà una maquineta d’afaitar, es 
rasurà I el traieren fumant un puro. 
L’afusellament es produi a les 5 de la 
tarda del 9 de gener de 1937.

Un altre dels membres del Comité 
Confederal fou Antoni Vidal Arabi
(Barcelona, el Barcelonés), es tractava 
d’un dels principals dirigents. Malgrat 
que no tenim dades biogràfiques con
cretes, sabem que treballava a la fábri-
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ca Mármoles Granados de Santa Cruz. 
Tenim el convenciment que forma part 
del nudi dur dels catalans faïstes. 
Desconeixem què li succei després del 
cop militar i, tot i que no es troba entre 
els afusellats, és possible que fos con- 
demnat a presó en el conseil de guerra 
dels 63 membres de la CNT.

Anteriorment hem citât la vigatana 
Maria Culi Palou (Osona), viuda de 42 
anys i veina de Santa Cruz. Tenia un 
bar prop de la Comandancia general i 
simpatitzava amb la causa anarquista 
amb la realitzaciô d’accions d’enilaç. A 
la causa 246/36 contra 63 militants de 
la CNT foren condemnats a mort i 16 
d’ells executats. Ella estará acusada en 
aquest conseil de guerra d’ocultació en 
el seu domicili i durant uns dies de 
Marti Serasols, amb coneixement que 
es trobava a la fuga. Fou condemnada 
a 16 anys per auxili a la rebeMió i alli- 
berada el 1942.

A aquest grup també pertany Antoni 
Solé Vidal, amie català (en desconei
xem la procedéneia exacta) de Marti 
Serasols, amb qui participava en les 
activitats anarquistas. La policia no 
aconsegueix inculpar-lo perqué Sera
sols no el delata i malgrat aixô roman 
empresonat corn a près governatiu.

A més dels citats anteriorment, Josep 
Puig Marti (en desconeixem la pro
cedéneia concreta també), anomenat 
també “El Catalán”, pertanyia a la cúpu
la del Comité de Defensa i fou detingut 
i processat en un primer conseil de gue
rra en el quai executaran a cinc diri
gente de la CNT. En aquesta causa será 
absolt i alliberat, però posteriorment és 
detingut novament i acusat d’assalt a 
un comerç i assassinat del seu propie- 
tari en dates posteriors al cop militar. 
Segone les informacions que tenim sofri 
unes pallisses terribles per forçar una 
confessió. Finalment fou condemnat i 
afusellat l’octubre de 1940.

En el conseil de guerra que s’organit- 
za a Santa Cruz de Tenerife contra eis 
guàrdies d’assalt que intenten oposar- 
se al cop militar en eIs primers 
moments (causa 50/36) son processate 
dos catalans que pertanyien a aquest 
cos de seguretat republicâ. Es tracta 
en primer Hoc de Josep Ibáñez 
Bertolin, natural de Figols de les Mines

(el Berguedà), casat de 29 anys, i amb 
residéneia a Santa Cruz. Condemnat 
per sedició inicialment a la pena de 
reclusiô militar perpétua i després a 24 
anys, 5 mesos i 10 dies. L’altre guàrdia 
d’assalt és Adolf Delgado Marijoan, 
natural de Barcelona (el Barcelonés), 
casat de 30 anys, amb residéneia a 
Santa Cruz. També fou condemnat per 
sedició a la pena de 20 anys. Ambdós 
serán traslladats a la presó del Puerto 
de Santa María (Cadis) el 30 de qener 
de 1937.

CONCLUSIONS
Lógicament aquesta aportació no 

pretén donar les dades completes de 
tots els catalans que sofriren la repres- 
siô franquista a les Canàries, però sí 
que permet oferir un mostreig de les 
diferents situacions que afectaren la 
poblaciô originària de Catalunya. 
Resulta evident que en un percentatge 
elevat estaven compromesos amb el 
regim republicâ i amb eis diferents par- 
tits d’esquerres, motius que expliquen 
que la maquinària repressiva els foca- 
litzés des del primer moment. Esment 
especial cal fer del nudi de catalans 
anarcosindicalistes de Tenerife, afins a 
la FAI, el tràgic desenllaç dels quais 
posa de manifest la profunditat del 
fenomen repressiu a les Nies.

Hi ha un aspecte que no hem pogut 
estudiar per manca de dades. Es trac
ta dels catalans traslladats a Canàries 
per al compliment de llurs condemnes 
i eis que foren traslladats a les Nies per 
realitzar treballs diversos d ’obres 
pùbliques en eis coneguts batallons 
de treballadors presos. De la relaciô 
de presos politics classificats per con
demnes el 1941 trobem un nombre 
molt elevat de cognoms de procedèn- 
cia catalana. Aquest grup de detin- 
guts forma part de la remesa molt 
àmplia que es produeix a les acaba- 
lles de la guerra civil, quan l’exércit 
franquista ocupa Catalunya i empre- 
sona a tots aquells implicats amb la 
República, i, amb ells, els que forma- 
ven part de l’exércit popular. Tots 
aquests serán redistribuíts per tota la 
geografia espanyola amb l’objectiu 
d’allunyar-los deis seus llocs de pro
cedéneia i residéneia habituais. Ca
nàries sembla que compleix amb 
escreix un important paper en aques

ta estratégia de desarrelament tant 
per la seva extremada llunyania com 
per la seva insularitat.

Pel que fa ais batallons de treballadors 
presos ja hem esmentat que la presén- 
cia catalana és evident i que cal un 
estudi que focalitzi aquesta activitat. 
Sabem que entre 1941 i 1943 es tras- 
lladá a Tenerife el 91 Batalló per treba- 
llar a la carretera de las Cañadas del 
Teide. Es tractava de 400 soldats repu
blicans precedents del nord peninsular, 
instaMats al Camp de Concentració de 
Vilaflor, dels quais molts moriren per 
malalties i fam. Però també en altres illes 
funcionaren altres batallons similars.

En concret, per tant, I’estudi ha loca- 
litzat un nombre final de 44 catalans 
represaliats durant i després de la gue
rra civil a les Canàries. El nombre pot 
semblar curt però si tenim en compte el 
carácter de mostreig del treball, ni 
resulta insignificant ni irrellevant, atés 
que reflecteix la importància que tin- 
gueren diversos grups humans penin
sulars en la conformació de la cons- 
ciéneia republicana a Canàries. 
Aquesta influéneia no Them de menys- 
tenir, ans al contrari, especialment pel 
seu valor qualitatiu.

Si aquest treball serveix per recordar 
a alguns d’aquells herois anònime és 
que ha pogut acomplir el seu objectiu 
fonamental.
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José Benitez Rodríguez era un jovenet de classe treballadora d’una població 
interior de Gran Canària, Gáldar, suspecte de ser perillos per al nou régim pel fet 
d’estudiar i poder parlar en Esperanto. Amb eli i amb el seu company de captiveri 
Juan González Socorro hem fet la petició de visitar l’intehor de la base aéria mili
tar de Gando, on segons els indicis i l’ajut de Sergio Millares pot trobar-se el recin
te que será utilitzat com a Camp de Concentració permanent un cop el 19 de 
gener de 1937 el comandant general de les Canáries ordena el governador mili
tar de Gran Canària la decisió de tancar el Camp de Concentració de la Isleta, 
avui dia un barri humil i força depauperat situât a l’extrem nord de la capital, i de 
traslladartots els presos al Lazareto de Gando. Foren traslladats en el bue “Viera 
y Clavijo” com si d’animals es tractés a les bodegues i carboneres.

El Hoc escollit estava muraliat i malgrat el seu estât d’abandonament havia ser
vit durant molts anys d’alberg dels malalts infecciosos que arribaven a les Hies per 
via marítima. Format per una quadricula perfecta (vegeu iMustració aéria), els pre
sos ocupen els barracots d’un dels quarts. Els barracots, anomenats A, B, C i D, 
tenien dues plantes. Constava també dels tellers, la cuina i en la part central hi 
havia una esplanade amb pendent on onejava la bandera, es feien els recomp
tes, les arengues dels oficiáis, les pallisses i el “pal”, el sistema de tortura més 
habituai i brutal, caracteristic del camp. Els murs tenien garites (vegeu fotos) vigi
lados per sentinelles que tenien ordres de disparar si els presos miraven en direc- 
cié al mar o a la platja de Gando, Havors un petit poblat de pescadors que vivia 
alié a la tortura que tenien en el turó que els protegía dels alisis. Tenia bona iMumi- 
nació, calia passar per diverses portes per entrar i tenia un fossat. Fins al seu des- 
mantellament passaren milers de presos, amb un punt àlgid d’uns 1400 els pri
mers mesos de funcionament. Molts d’ells eren catalans residents a les diverses 
Hies canáries, o precedents de les colónies africanes, i podia ser el pas previ 
només vers altres camps de concentració a l’espera de judiéis, o de ser traslla- 
dats ais camps peninsulars, amb la qual cosa la pista es perdía definitivament. 
José Benitez en conegué alguns, aquells que vivien en la seva sala o amb qui 
podia tenir un contacte de proximitat més directe, però el gran moviment de pre
sos constant fa difícil recordar-ne els noms. Si que hem pogut però reconstruir 
com s’organitzava el sistema concentracionari de Gando un cop superat el cás- 
tig del pas per la Isleta, encara més dur si és possible.

Passate els tràmite militare piene d’identificacions, ens desplacem entre un gran 
silenci en vehicle, les distàncies són enormes, intentant pensar qué és el que tro- 
barem. Ja havia fet l’operaciô a La Isleta i no en quedava absolutament res, blocs 
de pisos i més blocs de pisos. Finalment Juan avisa que la glorieta per on pas- 
sem era el centre del Lazareto, Hoc per on van passar de nit de carni al camp. Allò 
era la primera pista. Baixem del vehicle i ens ho mirem (vegeu foto de la glorieta). 
Els dos supervivents s’ho miren amb impaciéncia, reconeixen de seguida el carni. 
Cai seguir en direcció nord i a l’est d’aquella quadricula perfecta.

Els silencis donen pas ais Hadrucs ferotges dels gossos ensinistrats per a la 
detecció de drogues i explosius de I’aeroport, que es pot veure des d’aquell pro
montori privilégiât. Absorts pels soroHs animals, Juan i José agafen de seguida un 
carni entre filferrades, pas obert que queda fins a l’esplanada del seu camp. Hem

L’entrevistat al terrât del barracot B, just 
davant de la torreta que el vigilava dia i nit i 
del mar que mai no pogué veure ni mirar 
malgrat olorar-lo tothora.

entrât al cor de les tenebres. Som a 
l’esplanada dels recomptes i les pallis- 
ses. Si fins Havors havien romàs en 
silenci, els dos supervivents comencen 
a parlar sense parar i els records se’ls 
disparen en totes direccions, noms 
dels barracots, disposició del pal i del 
eos de guàrdia, sales própies de dor
mir, etc. Visitem tots els quatre barra
cots, un a un, auxiliats per personal 
militar. Tot està enrunat però estranya- 
ment dempeus encara, impecable, 
fácilment imaginable tot el que ens van 
contant in situ, especialment des de la 
teulada del barracot B, arrecerant-nos 
inûtilment del vent i la sorra que ho 
cobreix tot, senyalant Hocs i persones. 
És una experiéneia brutal, 68 anys més 
tard reviviem per primera vegada en 
directe tot l’horror de la repressió injus
tificada, de la mort i de la por constant. 
Oferim ara un extracte de la conversa 
amb un d’ells, perqué la seva totalitat 
ens duria hores i hores...
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El seu internament al Camp de Concentració de Gando només és el pas previ 
vers altres camps peninsulars i l’exili americà forçôs. Però comencem pel 
començament, a vostè el van détenir al seu poblé.

És cert. La primera vegada estava amb uns amies a la Plaça de Gàldar la nit de 
cap d’any de 1936, arribà un grup de falangistes que ens obliga a callar. 
M’agafaren I vaig passar la nIt als calabossos, jo era un marrec... Però la segona 
vegada va ser l’abrll de 1937, un grup de falangistes avisaren la guàrdia civil, que 
m’anà a buscar a casa meva, em traleren de nit, em van apallissar sense compas- 
siô i sense parar, em cridaren posteriorment a declarar, escrigueren el que eis va 
donar la gana, perqué el que hi ha escrit no ho vaig dir jo, ho va escriure un antic 
amie meu reconvertit a falangista, l’Olegario, ni jo ni la meva familia no vam confes
sar res de res... Em van donar el paper finalment perqué el firmés, jo vaig demanar 
de llegir-lo i això ja em costà una altra pallissa... Tenia l’esquena morada... Ens tras- 
lladaren a uns quants a la Comandància, als soterranis, on hi havia més de cin
quanta persones en un Hoc ben petit... on romanguérem uns tres o quatre dies i 
posteriorment ens traslladaren al Camp de Concentració de Gando.

I arriben a Gando.
Escortats en guaguas i camions militars ens traieren de la capital de nit, perqué 

eren coses lletges de veure per la poblado... tot ho feien de nit... no volien que la 
gent ho velés. Si, entràrem i ens feren formar al pati, érem més de cinquanta, corria 
un sergent que anava distribuint la gent de manera aleatòria completament.

Quan vostè va arribar a Gando ja havien traslladat els presos del Camp de 
Concentració de la Isleta?

Si, alli ja vaig trobar Juan González, que hi havia estât en péssimes condicions i 
que havia estât traslladat juntament amb més de 1000 companys en vaixell fins a 
Gando des de Las Palmas, ells no sabien on anaven, molts es pensaven que els 
anaven a enfonsar mar endins, no que els traslladaven sois uns quilómetros més al 
sud...

Vostè va anar a parar molt jove al camp...
Jo era dels més joves, amb 17 anys, però excepte tres més amb els quais no tenia 

massa relació, el Valéncia per exemple, la gent era més gran, tenia més de vint 
anys... La majoria eren canaris però també hi havia peninsulars que eren traslladats 
des de les colónies africanos, i això foia que hi hagués un coMectiu de gent de tota 
la peninsula, entre ells lògicament catalans.

I el primer dia?
Cree que al voltant de les 6 ens despertà la cometa i a traballar després d’un breu 

café. Es tractava simplement de treure sorra, perqué el Lazareto, que havia estât 
deshabitat molt temps, estava pie de sorra per tot arreu. Vam estar tot el dia traient 
sorra, sobretot els nous que arribaven. Jo vaig estar aixi, mati i tarda i corrent traient 
sorra durant varis mesos.

I en què consistía la feina?
Això! Treure la sorra a l’altre costat del mur, amb carretons, uns els omplien i els 

altres els treien. Qui queia, que era fácil, rebla una pluja de pals, i no podiem triar la 
feina, els sergents distribuien pales i carretons aleatòriament. Els pals eren cons
tants en el recorregut. Finalment, uns mesos més tard un près vei de Gàldar acon
segui de treure’m, perqué em van veure massa magre. Era l’encarregat de la sala 
dormitori, Cabo de sala, allò canvià la meva qualitat de vida, m’havia d’encarregar 
d’un sector on viviem uns 60, però no em movia d’allà, simplement ho havia de man- 
tenir net, corn les latrines. Els fusters, electricistes, culners, llauners, etc. també evi- 
taven el treball més dur...

Corn es dormia?
Abans de les nou ja es feia silenci I no es podia sortir del bloc. Es dormía al terra! 

Unes esteres i prou, però al terra directament.

I la roba es podia canviar?
Els diumenges podiem rentar-la als 

lavabos.

Què és menjava?
Gairebé sempre cigrons i papas... 

Era molt difícil que mai hi hagués earn 
o peix. Els que treballaven a la cuina 
menjaven més quantitat.

I era comestible?
Els cigrons sovint eren bales, dures 

corn baies, però el que més hi havia 
era sorra, sorra pertot... si sobrava es 
podia repetir. Calia menjar de peu, 
ràpidament i en el plat i cobert repar- 
tits el primer dia.

La gent reclosa, quines orienta- 
cions politiques tenia?

Hi havia republicans de tot tipus, 
socialistes, comunistes i fins i tot 
algún falangista, per exemple el 
Zepellin -anomenat aixi perqué era 
molt gras-, que va anar-hi a parar per
qué es va negar a donar diners a 
Falange... i el van enviar al camp 
sense contemplacions...

Què es feia en el temps Iliure, es 
reunien per conviccions politiques 
per exemple?

No, de cap manera, érem tots pre
sos... a vegades ens reuniem per 
organitzar concerts amb canyes 
improvisadas d’instruments... sobretot 
el dia Iliure, el diumenge. Ens deixa- 
ven que ens organitzéssim, especlal- 
ment amb la marxa del cabo més dur, 
Lázaro, o del brigada Cabrera. Paco 
Casines, mostre d’escola, cantava i 
ho feia molt bé...

Es podien introduir Ilibres al camp?
Els revisaven del dret i del revés... 

però jo en tenia un, d’esperanto! No 
sé com el vaig entrar, el tenia ben 
guardat a la meva maleta perqué no 
teniem taquillos ni armariets. Luis 
Suárez i jo vam estar estudiant espe
ranto, era deis pocs que en sabia a les 
illes... Ara Ilibres de literatura no n’hi 
havia, aquests se’ls miraven amb 
lupa, especialment el capitò...

Podien rebre correspondéncia?
Si, però les cartes ens arribaven 

obertes i amb coses censurados...
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Tant les que entraven com les que sor- 
tien podien no arribar a destinació si 
élis aixi ho decidien. Algunes arriba- 
ven... El pitjor és que si queies mala- 
ment a algún sergent falangista del 
camp, aquest ho feia saber ais falan
gistas del teu poblé i qui rebia llavors 
era la teva familia... podien fer el que 
els donava la gana. Ais meus els sen- 
yalaven pel carrer i els deien “Rojos!”, 
els humiliaven sempre que podien i 
per exemple en la fila del repartiment 
del racionament alimentari els aparta- 
ven al final sempre... De tot això ens 
n’assabentàrem en sortir del camp.

Hi havia ordres de disciplina clares 
dintre el camp?

No, es tractava d’un sistema militar 
en el qual havies de mirar que no t’en- 
xampessin mai per res, però no se’ns 
evidenciaven més ordres que les que 
ja vèiem i suposàvem...

Quins podien ser els motius per a 
castigar dintre el camp?

No hi havia cap motiu concret, qual- 
sevol cosa podia ser un motiu, per 
insignificant que fos. Podies passar 
per davant d’un sergent i aquest direc
tement et deia “Tu, al pai!”

En què consistía el pai?
El pai consistía a estar-se dret lligat al 

pai, en posició de ferms, i normalment 
durava 24 hores, dia i nit. Però podia 
ser que aigú s’hi estigués un mes... I 
no se’ls podia ajudar si no volies anar- 
hi a parar tu també, al pal! I les nits 
eren molt llargues i feixugues allí drets, 
i els dies amb aquell sol i la sorra 
també. Especialment si era el caporal 
Lázaro qui t’hi castigava, era un autén- 
tic cafre i assassi...

Però, i si hi havia més castigats?
Dones llavors es col-locaven més 

pals al costat, fins a quatre o cinc....

Hi havia altres sistemes de tortura?
A alguns els treien del camp i ja no tor- 

naven... altres els baixaven al soterrani 
amb reixes, especialment els condem- 
nats a mort fins que se’ls emportaven. 
També hi havia pallisses sense cap 
motiu pel sol fet de passar pel costat 
d’un militar, llavors els amagaven al 
soterrani uns dies. Una altra d’habitual

Sergio Millares (esquerra) i David Serrano davant la seu de la Fundación Negrin, en la qual 
Millares fa una tasca dirigent i investigadora, on havíem repassat la documentació aconse
guida, el juliol de 2004.

era lligar un sac pie de sorra amb una corda al coll del près i que aquest fes la feina 
durant deu hores amb aquell pes a sobre el tors nu.

Hi havia una infermeria?
Hi havia un dispensari gestionat per un près, Miñana López, estudiant de medi

cina, que feia el que podia, a mi em va treure un quist de l’esquena a cop de tise
ra, de viu en viu... (riu)... només hi havia una mica d’alcohol però no médecines...

Hi havia alguna malaltia infecciosa?
Casos de tubercolosi si que n’hi havia i eren atesos com podien per presos met- 

ges... Era pie de polis això si, i xinxes, i es feia neteja de la roba amb aigua bullent, 
no hi havia desinfectants.... calia anar a la cuina a buscar cubells d’aigua calenta.

Quan la malaltia era greu què passava?
Normalment se’ls enduien del camp, força vegades ja no tornaven, probable

ment morien als hospitals...

I a l’interior no veié morir ningù?
Jo sé que moria gent, ho sé [la veu es posa greu però s ’intueix que no voi anar 

més enilà malgrat la conflanga establerta fins ara], moria gent, si, morien... hi 
havia pallisses, això ho sabiem, hi havia el cabo de vara El Àrabe... que pegava 
ben fort... utilitzava una porra amb esquelet de ferro i recobert de cuir... els ser
gents també la utilitzaven...

S’intentava pressionar amb délacions?
Si, constantment et preguntaven qui estava amb tu abans de la detenció... etc. 

ho intentaven sempre d’amagat de la resta, i arribava molta gent nova cada dia al 
camp... entens?

Rebien algún tipus d’ajuda alimentària de l’exterior?
Els que tenien familiars a la vera podien rebre paquets, i és aixi que podiem 

fumar... La majoria no en rebiem però aquell que tenia la sort ho repartía entre els 
Companys, hi havia aquest grau de Solidarität.

No hi havia intente de fuga?
Només n’hi hagué un però jo no el vaig viure de prop. A ningù no se li acudia 

fugar-se mentre sortiem del camp per exemple a buscar llenya [Resulta difícil 
imaginar aquell paratge desèrtic en el bosc que ens descriu], pensa que si sorti
em quatre o cinc ens acompanyaven cinc o sis escortes armats, militars... era 
impossible, i on anaves després?
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LLETRES____________
Q uan ds Ilibres nnoren 
van al cel
Faiza  H a y a t *

On van els llibres quan es moren? Matthew Battles explica en un estudl molt inte
ressant, La desassossegada historia de Íes bibiioteques (Editora Planeta, Sáo 
Paulo, 2003), que, en les antigües sinagogues, els llibres irrecuperables eren 
llançats en un espécle de pou profund, de boca estreta, anomenat genizah, 
paraula que en hebreu significa receptacle. L’historlador jueu Salomó Schechter 
explica així la raó d’aquest procediment: “Quan l’espeht s’en va, s’amaga el cadá
ver per a protegir-lo de qualsevol mena d’abús. De la matelxa forma, quan l’es- 
criptura es deteriora, nosaltres amaguem el Ilibre per a evitar que sigui profanat. 
El contingut d’un Ilibre, com les ánimes, s’en va al cel”.

A les muntanyes prop de Quetta, topònim que la recent guerra de l’Afganistan 
va fer famós a tot el món, existeix una inextricable xarxa de cavernes on, durant 
algún temps, els americans asseguraren que s’hl amagava Qsama Bin Laden. En 
aquests cavernes hi reposen desenes de milers d’exemplars de l’Alcorà, greu- 
ment damnificats, cada un d’ells embolicat amb un drap blanc. És un Hoc estrany, 
misteriôs, que atrau peregrins de tots els països islàmics, que es reuneixen en 
oració I reflexió, entremlg dels llibres morts.

Penso en això, en aquells llibres morts, en aquells homes cercant la pau al cos- 
tat del llibres morts, cada vegada que m’esforço en reorganitzar la meva bibliote
ca. Tine alguna dificultat en reconèixer l’existèncla d’un cel per als llibres -fins i tot 
d’un cel per als homes- però no em decideixo a llençar cap Ilibre mort. En primer 
Hoc, corn sabem que un Ilibre és mort ?: quan deixa de respirar, o quan ens deixa 
d’inspirar?

Matthew Battles recorda que quan, el 1890, la sinagoga del Caire va ser restau
rada, els Investigadors (i els Hadres de documents; a vegades es fa difícil dlstin- 
gir els uns del altres) van trobar la genizah - allá estaven, coberts per la sorpresa 
i la pois, mil anys d’història, de la gran i de la petita història, des de simples car
tes, Histes de compres, encanteris, amulets i llibres d’exercicis per ais Infants, fins 
a diccionaris, poemes, gramàtiques I textos clentífics. Els va salvar l’oblit, l’aban- 
donament, en fi, el Paradis. I fou aleshores que aquells llibres morts, o el que que- 
dava d’ells, retornaren a la vida, servint de font d’inspiració a tota mena d’investi- 
gadors. Fou grácies a ells, per exemple, que Shelomo Dov Gölten va publicar el 
seu famós estudi en sis volums, A Mediterranean Society, un extraordinari panera 
ma de la vida dels jueus a l’edat mitjana.

A l’endreçar els llibres en els prestatges del meu nou apartament, hi trobo 
noveMes pera adolescents, manuals escolars, diaris, quaderns d’apunts, que, fa 
anys, potser décades, vaig Hangar a la boca famolenca de la meva petita genizah. 
Els miro amb el mateix esglai amb que Shelomo Dov Gölten s’abocà sobre els 
veils papers de la Sinagoga del Caire. Aquell món extingit abans fou el meu. 
Aquella abans vaig ser jo. Reconec, en alguns quaderns molt estropellats, la 
meva pròpia caligrafía, però no em recordo de les frases. Recupero, poc a poc, 
el meu passât. Sorto al carrer més torta i més serena. Aquesta és, finalment, la 
gran victòria dels llibres: fins i tot després de morts ens ajuden a entendre la vida.

*Faiza Hayat és escrip tora portuguesa d ’arrels islàm iques. ^
Artic le orig inal pub lica t a Revista XIS, Lisboa, 21 d ’agost de 2004.

Traducció de Manuel Costa Fernández.
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El doctor en Ciéncies Géologiques, Catedràtic de Ciències Naturals i investigador de 
rinstitut de Paleontologia Dr. Miquel Crusafont de Sabadell, Josep Gibert, és l’autor del 
Ilibre El hombre de Orce. Los Homínidos que llegaron del sur publicat per Editorial 
Almuzara (2004). Gispert va descobrir a Orce restes fossils d ’un hominid amb més d ’un 
milió d ’anys d ’antiguitat, eis vestigis humans més antics trobats fins ara a tota l’Europa 
Occidental. Amb un llenguatge amè i rigorés l’autor ens relata amb detail aquesta singu
lar aventura científica.

A Cuina x sellers (La Magrana, 2004) l’Ismael Prados, el xef revelado del programa de 
TV3, ens dóna les pautes per menjar bé i de forma sana. Són 51 receptes senzilles i rápides 
per a tots aquells que volen passar-ho bé a la taula i alimentar-se correctament. Ens expli
ca tots els secrets per treure el màxim profit dels productes de temporada i ens ofereix la 
més completa informació nutricional de plats i productes.

Amb Devora I’estimball Josep Tuset va guanyarel VIII Premi de Poesia Màrius Torres, con- 
vocat per l’Ajuntament de LIeida en coMaboració amb la Fundació Pública Institut d ’Estudis 
llerdencs de la Diputació de LIeida i atorgat per un jurat compost per Joan Margarit, 
Margalida Pons, Jaume Pont, Carme Riera I Pere Rovira. Ha estât publicat per Edicions 62 
(setembre 2004) dins la coMecció Els llibres de l’Escorpi.

Héctor Lozano (Sabadell, 1974) ha estudiat dramatúrgia i direcció escénica a l’Institut del 
teatre. Ha estât ajudant i auxiliar de direcció i com a guionista ha coHaborat ais programes 
de televisió La columna, a la série Él y ella i al programa infantil Los Lunnis. Editât per Ara 
Llibres (setembre 2004) Lozano ha publicat l’anecdotari teatral Molla merdai Aquesta 
expressió és utilitzada per la gent de la farándula per desitjar-se sort abans d ’una estrena. 
Uns quaranta personatges del món del teatre expliquen les seves anécdotes, algunes d ’e- 
lles molt divertides.

Amb restii característic de les seves novel-íes, Jesús Caudevilla ens presenta ara a El 
vuelo de ¡caro (Ediciones Luz de Luna, 2004) una historia amb un final inesperat. Una histé- 
ria on els personatges reals conviuen amb els imaginats. L’autor, en aquesta la seva quar
ta novel-la ens convida a descobrir l’entrellat d ’un món régit pel capital.

A l’intimista espai deis Ventura es va fer la presentació-representació d'Almanac Inlerml- 
ieni, de Josep-Ramon Bach. Es tracta de disset peces de teatre de butxaca que van ser 
escrites entre 1975 i 1980 i que es van estrenar l’any 1980 a Barcelona per l’Aula de Teatre 
de l’Académia de Belles Arts de Sabadell sota la direcció de Francese Ventura. L’obra ha 
estât publicada (juny 2004) dins la Col-lecció Teatre-Entreacte patrocinada per la Societat 
General d ’Autors i Editors (SGAE), editada i seleccionada per l’Associació d ’Actors i 
Directors Professionals de Catalunya.

El primer títol (setembre 2004) de la nova col-lecció “El pot petit” promoguda per la saba- 
dellenca Edicions de Gráfic Set és La fábrica de somnis ( pelila gula per a cinéfiis). N’és 
autor Jaume Balaguer i Gassò que ha exercit durant molts anys de critic de cinema i amb 
més de quatre-centes ressenyes publicadas al Diari Sabadell. També és autor de tres llibres 
de memóries i records publicats per la Biblioteca Quadern de la Fundació Ars i ja ressen- 
yats en aquest espai. Aquesta nova aportació de Jaume Balaguer és un recorregut rápid i 
divertit pels gran temes del cinema americà. Des del musical fins a l’històric, passant pel 
cine de terror, el negre i el “western”, tots els générés clàssics hi són representats. 
Constitueix, per aixô, una excel-lent introduced al cine de Hollywood, contemplât amb agu- 
desa i humor i és una guia útil tant per ais joves cinéfiis com per ais de tota la vida. Amb 
unes adients il-lustracions de Josep Madaula i una atractiva portada dissenyada per Marta 
Pascual cal augurar a aquest Ilibre i a aquesta nova col-lecció l’éxit que es mereix. ^

CUWIX
^% m m

Le« miilors receptes

DEVORA
L'ESTIMBALL

Molta
merda!

Informado facilitada per:

■libreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL

mailto:llsubirana@logiccontrol.es
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CARTES A UN POETA
Copitol VI 
Corto O l’oblit
Moite Soler

Remitent:
Teresina Ros
C/. Boston. 245
08203 Sabadell. (Barcelona).
Espanya.

Srs. Mercè Ros i José 
Sánchez Herrén 

12, 4eme et. Rué 
du Simplón. 

1006. Lausanne.
Suiza.

Sabadell, 25 de Setembre de 1993

Estimada Mercè,
Amiga i cosina, fesche des de l’oblit, i abans que me n’hagi 

d’anar del tot. Espero que estigueu bé tu i el teu home, i eis 
teus filis, que ja deuen ser grans.

El temps no passa per tots igual, estimada Mercè. El temps 
és fonedis, és entremeliat i de vegades mentider. El meu 
temps no s’adapta als altres. Avui és la segona vegada que 
vise en divendres, i què? Si tant se val quin dia es viu si no hi 
ha marca al calendari. Res per celebrar, res per viure amb 
Intensität.

Recordo el Daniel, el teu home, per haver estât hospitalitzat 
a Montpellier durant la guerra. Aleshores rea una ciutat bufo
na, tranquil-la, tancada en un cercle de muntanyes. Un amie 
d’en Daniel m’havia explicat que allí se’ls estimaven molt, als 
catalans. Deia que se’ls reconeixia per la seva forma curiosa 
de parlar i gesticular. Que curios, un mateix no se les veu, 
aqüestes coses.

Avui, la Montserrat, la filia, m’ha renyat. L’he trucat al matí, no 
sabia quina hora debia ser. Li he demanat que em dugués al 
cementiri. Em pensava que erem Tots Sants i m’ha dit que 
apuntés al calendan 25 de Setembre. Jo li he dit que aquella 
dona, l’Esperança, una bona dona, m’havia dit que ella ja 
havia dut les flors. Diuen que no está massa bé... del cap. 
Robra dona, si va cada diumenge a missa. D’aixó sí que se’n 
recorda.

He anat guardant paperets escrits dins d’una tassa de 
café amb llet desada a l’aparador del menjador que 
posava “Faluga, la gosseta, nascuda l’Agost del 1993”. 
La meva Faluga és més velia que jo. En una sopera he 
trobat l’esquela del meu fili, “Pregueu per l’ànima del jove 
Agustí Moragues Ros, que morí cristianament el dia 10 
deis corrents a d’edat deis 28 anys”. Ho tornaré a posar 
dins la sopera, no sigui cas que me n’oblidi, del meu fili. 
Al fons, amagada, hi havia una postal esgrogeída pel pas 
del temps. M’ha emocionat de llegir-la. Te la reescric, era 
del teu pare que li enviava al meu;

“Querido hermano Antonio, te deseamos 
pases un feliz día en compañía de tus ami
gos, tus hermanos y tus padres, Antonio y 
Ginesa.

Hermanos Bartolo, Angel, Luís y la Nena.

Sabadell, 13 de Junio de 1929”

La Nena, la Ines, la meva tia, encara és viva. Amb 84 
anys encara és la nena per tots els germans. També 
queda el Luís... Aquí tiñe el carnet d’identitat del meu 
pare. “Nació en Era Alta, provincia de Murcia, el 21 de 
Juny de 1907”. El torno a deixar dins la sopera, així tam- 
poc podré oblidar mai que va ser el meu pare. Encara 
recordo tant que em va costar conéixer-lo... Jo vaig nei- 
xer en temps de guerra, el Novembre del 39, l’any que es 
va acabar la guerra. El meu pare era del bándol deis 
republicans i, com molts, va anar a parar a un camp de 
concentració a León, on hi va estar més de quatre anys. 
Quan va tornar, jo no el coneixia, per mi a era un estrany. 
Jo m’havia criat amb la meva mare. La meva mare es 
deia Joana, ho recordo. Era de Sant LIoreng Savall, i la 
seva mare es deia Margarida. Vivia a la Carretera de 
Barcelona, prop d’un vapor, al costat de la fábrica, a la 
cantonada del Ciervo. Ara que ho recordo, aixó... ho 
apuntaré en un papen.. ho podré explicar ais meus bes- 
nets. L’Alvar ja no em ve a veure i la Cristina tampoc... els 
meus nets... de ben cert que és la seva mare, la 
Montserrat, qui no els deixa venir... aquella noia sempre 
té teina... No hi ha res que pugui esperar més que la 
teina...

El meu pare si que m’estimava. Aquí tino un tros d’escrit 
de quan estava al camp. M’agrada rellegir-lo. M’he fet 
unes quantes fotocópies. L’originai no sé on el tino, però
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de tant en tant obro un calaix i me’n 
trobo una còpia. Te l’escric perqué tu 
també tinguis un record del teu onde. 
És un tros i te’l copio tal qual. Diu...

“....Ahora que no te formes ilu
siones, pues a lo mejor yo pien
so ir y después no puedo ir. 
Con que si no fuera no sería por 
culpa mía. Con que si voy ten 
paciencia. Esto te lo digo por
que si no puedo ir que no estés 
pendiente. La carta que te 
decía que le dijeras a mi padre 
que si quería venir a buscar 
patatas que lo podía hacer, 
pues ya se las tenía compra
das, y veo que no viene y lo 
encuentro extraño. También te 
digo que le des una cesta si 
viene, para que pueda comprar 
fruta. Sin nada más por hoy, 
porque todo lo que te diría por 
carta no te lo puedo decir. 
Recibe muchos besos y abra
zos de este que tanto te quiere 
y tan lejos que te tiene. Muchos 
besos para la Teresina, que 
también pienso mucho, mucho 
en ella. Hasta muy pronto, si 
puede ser. Antonio”

Escrivia a la mare des de Lleida, des 
de la presó on varen ser transportats 
l’últim any. El pare deia que allí váren 
poder-se refer una mica. Aquesta 
carta la tiñe ben guardada.

Escriu-me, Mercé, i explica’m coses 
de tu i de mi, de quan érem petites, de 
més grans. Quan rebi la carta la guar
daré dins una tassa i en faré cépies. 
Així sempre la podré llegir i no la per- 
dré. Records al teu marit. Un petó.

■■■■

Teresina 
PD. La que mai t’oblida. •lustració Nati Ayala

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliària
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O FELIM Ó S
6- Cornil f ábregos

Ana F ernández Alvarez
campanadas@telefonica.net

Amb aquest terme grec, ofelimós, 
atribuí de qualsevol cosa capag de 
satisfer una necessitai o un desig, ofe- 
rim una sèrie de iliuraments plàstica 
que tenen com a principal objectlu 
aconseguir el gaudi visual que tota 
obra artística produelx. Es fa, precisa- 
ment, des d ’una publlcacló que porta 
ja molts anys especialitzant-se en la 
divulgado I l ’anàlisi de l ’art en totes 
les seves facetes. En aquesta ocasló 
ens ocupem d ’un artista íntimament III- 
gat a la Fundado Ars, editora d ’a- 
questa publicado, i precisament, la 
seva seu es troba ubicada a la que 
durani molt anys va ser la llar d ’en 
Carni! Fàbregas.

RESTAURANT
cuina de mercat

La Fundació Ars, el 1994, va muntartres espléndides i exhaustives exposicions 
monográfiques dedicades a Camil Fábregas, Homenots, Máscaras I 
Tauromáquia. Els diferents catálegs que es van editar definirán amb justesa el 
valor de la seva obra, per tant, des d’aquestes sempre succintes línies poc més 
podem afegir. Tal vegada, cal adonar-nos que el traç i el tractament de les línies i 
de les taques en aquest oli i en aquesta aquarel-la demostren que estem indiscu- 
tiblement davant d’un escultor.

El nervi i l’energia que aqüestes imatges desprenen són própies d’un home de 
cisell i de martell, no de pinzell, per aixó el tractament cromátic és tan proper a l’ex- 
pressionisme, un deis llenguatges pictórics que més peremptóriament necessiten 
del tridimensional escultóric o cinétic. Per aquesta mateixa raó, apreciem l’espe- 
cial buit cóncau deis ulls a ambdues imatges o la convexitat densa del pit i del 
cabell atorgat a la figura femenina que apareix a l’oli. Camil, un home de força i de 
poténcia volumétriques, també sabia expressar subtilitats i sensualitats en la deli
cada pell del papen ^

Pintor Borrassà, 43-47 • 08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91

Dona del mirali. Oli sobre uralita. 1930?

mailto:campanadas@telefonica.net
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________________ ARTS
Curiositats iconoqràfiques: 

£1 color del dolor
Ana F ernández Alvarez

E l  Davallament de la Creu, 1432, de 
Roger van der Weyden^ (Tournai 1399 
- BrusseMes 1464), que actualment 
forma part de la coMecció del Museu 
del Prado, va ser un encàrrec per a la 
capella de la Contraria dels Ballesters 
de l’església de Santa Maria, a 
Lovaina, i és una de les obres més 
madures d ’aquest meticulós artista 
flamenc.

Per acontentar els seus clients, van 
der Weyden crea un virtuós catàleg 
comercial de robes, amb la riquesa 
cromàtica i el variât oripell de les tex
tures i de les qualitats dels teixits 
reproduits, però, també i més intéres
sant, el pintor ens plasma tota la gra
dado emocional que el Dolor humá 
pot arribar a posseir.

Expérimentant el rie espectre de 
matisos que qualsevol sentiment té, 
ens adonem que no és el mateix sen
tir aflicció que desesperació, com 
tampoc ho és estar alegre que sentir
se feliç. L’artista així ho entén i ens 
elabora una magnífica carta cromàti
ca d ’emocions que recull tots els 
registres tenais del Dolor, cadascun 
ofert per partida doble, atenent al 
gest de cada figura i al significat que 
els colors representen i que l’artista 
adjudica a les robes deis personat- 
ges. Partant, aquest receptan cromá- 
tic demana la lectura simbòlica de 
cada color i de cada gest, no la mera 
percepció que puguin tenir com atri
bute decoratius o anecdótics.

Començant la lectura de la imatge 
d ’esquerra a dreta, la primera figura 
que identifiquem és la de Maria 
Salomé, amb el gest de l’abatiment, 
dolor Intens que porta al desánim. 
Porta un vestit gris^ que, per idéntic

valor simbólic, abatiment, emfatitza la pena del seu gest. El cap se’l cobreix 
amb un tocat blanc de plom, color associât a la puresa, al misticismo i a la 
modèstia.

Curiosament, aquest blanc amb qual l’artista obre la superficie visual del 
Davallament resulta ser, a més, la suma de les tres grans superficies cromáti- 
ques que seguidament percebem, el vermeil del drapejat de Sant Joan, el verd 
de Maria de Cleofás i el biau de la Verge, perqué la suma d ’aquests tres colors 
primaris és la que fa possible la teoria tricromática, per la qual s’obté el blancT

Davant Salomé es troba Sant Joan, mostrant l’aflicciò, dolor Intens, però serè. 
Vesteix de vermellò, la joia vermella de l’Edat Mitja^ color lluminòs i que simbo- 
litza l’agonia i la sublimaciò.

Al costat de Sant Joan, Maria de Cleofàs, la compassiò, acompanyar el dolor 
dels altres. Es troba revestida de verd terra amb veladores de plom groe® que 
ressalten el pigment principal i endolceixen el modelât del vestit. El verd és el 
color de l’esperança, de l’equilibri i de la serenor.

Els dos personatges anteriors acompanyen doiçament el eos de la Verge en 
pie anorreament, dolor que fa defallir, va vestida de bIau ultramar®, color llumi
nòs que simbolitza la puresa, la veritat, la modèstia i l’infinit. Valors significatius 
que evoquen la fragilitat, per aixó mateix, és l’únic personatge que ha perdut la 
consciéncia a l’escena.
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El desmai de la Verge créa una dia
gonal idèntica a la dibuixada pel cos 
del seu fill i, mirant més atentament, 
ens adonem que Weyden dona la 
mateixa posició corporal a ambdós. 
Emfatitzant aquest paraMelisme, 
fixem-nos en el detail de les seves 
mans, juntes, igualment defallides, 
una amb el blanc livid del desmai i 
l’altra, amb el blanc tenyit per la sang 
que sol acumular-se a les extremitats 
dels cadàvers.

Al centre, Josep d’Arimatea, signifi- 
cat per la commiseració, patir pel 
dolor dels altres, combina el carmesí 
de la cotxinilla, vigor i força, amb el 
marró terra, que simbolitza el dolor 
arreiat, el pesar, la melangia, la digni- 
tat i la solidesa. L’artista sembla 
explicitar que l’enteresa és la qualitat 
que fa possible posseir la Sensibilität 
suficient com per a patir pels altres. 
És eli, précisément, qui porta el pes 
més intens del eos de Crist en la seva 
davallada.

Sobre tot el conjunt, al centre de la 
taula, l’ángel psicopompo, portador 
de les ánimes. Vestit totalment de 
blanc plom, amb les ombres aconse- 
guides amb blau ceruli, és el color de 
la simplicitat, del cognitiu, de la pie- 
tat, de l’espiritualitat i de la puresa. 
Aquest personatge representa l’aco- 
rament, dolor moral vivíssim entre 
iguals. L’Ángel i Crist són els dos per- 
sonatges que tenen naturalesa divina 
en aquesta escena, per aixé aquesta 
connotació cromàtica ‘entre iguals’.

Aguantant els peus de Crist, 
Nicodemus, interprétant la misericòr
dia, Sensibilität dolorosa. Apareix 
amb un sobretot brocat on domina el 
groe cadmE, matisat pels colors de 
plom, siena torrat i groe de Nápols. 
La tonalitat dominant simbolitza la 
veritat i la generositat, com Josep 
d ’Arimatea, portadora ambdós del 
eos de Crist, suporta el dolor alié.

Seguidament i en un pía molt 
secundan, es troba el diaca de la 
Contraria deis Ballestera, représen
tant el pesar, sentir el pes del dolor. 
L’endevinem amb un vestit negre 
marfil, sinónim del dol, eli és el per-
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sonatge anacrònic de I’escena, no es correspon cronològicament al martiri en 
el Gòlgota, per tant, és ell l’escollit per a representar el dol, el dolor permanent 
dels cristians davant la mort del fili de Déu. També és eli el triât com a portador 
dels ungüents postmortem (resines i áloe), com a recordatori perenne de les 
ofrenes degudes al cuite eucaristie.

La darrera figura és la de Maria Magdalena, la desesperado, impoténcia 
davant el dolor. El color més representatiu de la seva vestimenta és el violeta, 
un ultramar francés barrejat amb un carmesí d ’alitzarina molt diluíts, que repre
senta la devoció passional, color molt adéquat davant els controvertits i ambi
gus sentiments entre ella i Crist

Traduídes en una gràfica les intensitats emocionáis de dolor que experimen
ta cada personatge®, aconseguides, com ja he dit, a través del gest i matisades

1 El seu auténtic nom és Roger de la 
Pasture.

2 Aconsecuit amb un negre marfil, obtin- 
gut per te carbonització d'ossos d'ani- 
mals, en origen de marfil, d ’aquí el seu 
nom, barrejat amb blanc de plom.

3 Plantejament intu'ítiu per part de Weyne, 
ja que aqüestes teories cromátiques es 
descone xien a l’época.

4 Sulfur de mercuri, un pigment molt cos
tos i produit, principalment, per 
Holanda. Se II afegia plom vermeil per a 
un assecat més rapid.

5 El groo plom és el résultat de precipitar 
solucions de sodi o potassi i sais de
ninm  V ?n ripr W pvn a iitilitva nrn fiica -

El mes de desembre sortirà al m ercat el Ilibre 
LA CREU ALTA, JONQUERES I SANT PERE DE TERRASSA 
(1700-1904).UN TERME DESAPAREGUT, escrit per 
David Laudo Cortina i pub lica t amb m otiu  del 
centenari de l'agregació de la Creu Alta a Sabadell.
El preu de venda és de 20 €.

Si feu la vostra reserva abans del dia 1 de novembre de 2004, 
el vostre nom constarà en el Ilibre corn a col.laborador de l'ediciô 
en alguna de les formes següents, a la vostra elecció:

Josep xxxxx i xxxxxxxxx 
Josep xxxxx i Marta xxxxxxx 
Familia xxxxx - xxxxxxx 
Associaciô xxxxx

La millor manera de fer la reserva i el pagament es per mitjá 
de transferencia bancada al Bañe Sabadell, compte 
0081 0052 03 0002070009 de I' Associació de VeTns de la 
Creu Alta, fent constar en l'apartat observacions el vostre 
nom,tal com voleu que apareixi en el Ilibre.

També podeu fer la reserva i el pagament en efectiu 
a la mateixa Associació, carrer Major, 70, els dilluns, 
de 6 a 8 de la tarda.

Per a qualsevol consulta podeu trucar a la Fundació Ars, 
teléfon 937 259 427, de 6 a 9 de la tarda, de dilluns a dijous.
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ARTS________________
flgustí Puig
al Museu d'fìrt de Sobodell
Mila Torres

En aquesta revista, al número de 
Nadal de 1991 vaig escriure un article 
sobre Agusti Puig. En ell plasmava les 
arrels créatives i el que havia sigut la 
seva tasca artística fins al moment. 
Ara, després de tretze anys, en trobo 
devant del paper per tornar a fer un 
article per la revista Quadern.

Han passât eis anys i ara no intento 
veure un jove artista que despunta 
dins la nova generado d’artistes de 
Sabadell “que té per devant un cami 
pie d’éxits dins el mon de l’art”, corn 
va ser llavors, siné que em trobo ja 
amb un artista fet i admirat no només 
a terra nostra. Un artista que ha evolu- 
cionat amb la seva tasca de manera 
que ara, en l’inici de la nova tempora
da artística del Museu d’Art de 
Sabadell omplen tota un sala amb la 
seva obra i ho fa dins el cicle 
Singulars Propis. Artistes sabade- 
llencs contemporanis. Aquest cicle es 
va iniciar l’any 2001 i han passât per 
ell Antoni Marqués, Lluís Clapés i

Oriol Vilapuig. El que es pretén es mostrar els artistes més contemporanis de la 
ciutat amb el recolzament de la Fundació Banc de Sabadell, Fundació Caixa de 
Sabadell, Direcció General de Promoció cultural de la Generalität de Catalunya i 
per suposat, el Museu d’Art de Sabadell. Aixó significa que l’artista escollit ha de 
passar la tria d’aquestes entitats.

Agustí Puig Pinyol (Sabadell, 1957) ha passât aquesta “prova” i la mostra que 
ens presenta surt fora de tot convencionalisme. No es tracta d’una antològica,

referint-me a una exposició resum de 
tota la seva creado artística fins al 
moment (cosa que també m’hagués 
agradat), ni tampoc d’una mostra del 
seu darrer treball, ni un desig d’en- 
senyar cap a on aniran les seves 
obres. Res de tot això. És l’ideari de 
l’artista de 1992 fins el 2004. Qué voi 
dir ideari? Intencions, diari, apunts per 
recordar, memòria d’allò vist... En con
cret s’exposen 60 quaderne en els 
que l’artista ha nécessitât apuntar mit- 
jançant diferente técniques i materials 
tot allò que l’interessava en un 
moment déterminât, tot allò que li sor
gia de l’ànima, tot allò imprescindible 
de ser transmet a un quadern per a 
que no quedés perdut en l’oblit de la 
ment.
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Però qué recullen els diaris? Els pensaments més íntims de les persones expres- 
sades mitjançant l’escriptura, el dibuix, la pintura, la música... mitjançant la mane
ra en la que s’expressi millor l’emissor. Un emissor que en principi no busca la 
comunicació amb ningú, ni el vist i piau de cap receptor. Només voi desfer-se 
d’alló que l’oprimeix o deixar patent unes possibles idees. En aquest cas concret, 
no és només un diari íntim sino també unes Ilibretes de camp. Idees que aborda- 
ven a l’artista i que devia apuntar com a possibles punts de partida d’obres pos
terior. Signes, símbols passen a formar part d’un tot, de l’expressió creativa de 
l’artista amb tot el que això pot significar.

Aquests quaderns es presenten a l’espectador créant una atmosfera idònia per 
que puguin ser vistos com el que son: quaderns personals d’un artista.

Aquest tipus de creació peques vegades es mostra al public d’una manera tan 
rotunda corn ens ha fet Agusti Puig. EIs historiadors de l’art, tal i corn diu Juan 
Manuel Bonet al catàieg, sentim una veritable emoció quan descobrim qualsevol 
tipus d’apunt inédit o escrit d’un artista, perqué ens serveixen per conéixer millor 
la persona i sobre tot per entendre millor el seu art. I normalment arriben al pùbllc 
quan l’artista ja no pot dir res, cosa que té la seva coheréneia per tractar-se d’I- 
dees intimes i personals.

Agusti Puig ens permet veure aquesta part intima creadora per mitjà de la quai 
entrem en contacte amb la seva creació de 1992 fins a l’actualitat. És un recorre- 
gut per la seva obra d’aquesta época.

Aquí comprovem corn el caire misteriós de la seva primera época, el paisatgis- 
me romàntic dels primers anys vuitanta s’ha mantingut com una signatura pròpia. 
El misteri sempre hi és present, mitjançant els colors, la simbologia, el traç...

Juntament amb això la seva simbologia s’ha mantingut i ha continuât en la seva 
linia atorgant un llenguatge plástic propi a l’artista. LIenguatge que ha trobat algu
na de les seves bases en l’informalisme fent que aquesta arrel històrico-artistica

s’imbriqui en el seu més auténtic llen
guatge. Al llarg de la seva creació es 
repeteixen una série de signes, ele
ments compositlus abstrets d’un con
text més ampia i figuratiu. Aixi cadires, 
sindries, caps, cos femenins, peus, 
mans, ungles, sabates...formen part 
intrínseca de la seva expressió.

Dins la técnica d ’Agustí sempre m’ha 
atret la seva pinzellada ampia d’una 
gran força, un traç i un gest d’una 
magnificéneia total. La mà vibra amb 
rapidesa d ’execuciô i la poténeia 
forma part de l’obra.

Les tonalitats sempre d ’una gran 
sobrietat reforcen la rotunditat crea
dora.

Aquesta força i poténeia no treuen 
Sensibilität, sap combinar-les de 
manera que puguin conviure i aconse- 
gueix crear moments de gran delica- 
desa i sensualitat.

Al veure aquesta mostra no deixo de 
pensar en que la història de l’art forma 
part de la cultura de l’artista fent que la 
seva sabiduría creixi malgrat sigui 
d’una forma inconscient. Sinó tingués- 
sim el passât que tenim aquesta obra 
no existiría, seria una altra. Ara en 
aquest moment és el résultat d’una 
época i d’una societat concreta. La 
filosofia que ens mostren aquests qua
derns ens fan pensar no només en lo 
bé o malament que pinta aquest artis
ta, sinó en la realitat de la vida, en els 
sentiments de la majoria deis éssers 
humans i quan una obra aconsegueix 
aquesta ímpetu creador, aquest vincle 
ineludible és que ha de formar part de 
la nostra història de l’art.
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Un pas nnés

Antoni MasUorens

Del 12 de novembre al 11 de desem- 
bre d’enguany, la Galeria Qüestió d’Art 
(C. Planeta, 17 de Barcelona), acollirà 
la darrera aportació d’Isabel Cid al seu 
univers metarealistic, amb la presen- 
tació de les obres dels dos darrers 
anys.

A la mateixa Galeria havia exposât 
fa ben poc, amb gran èxit de crítica 
l’exposició centrada amb Thomas 
B ernhard , p ro m o g u d a  p e r Quadern 
fa dos anys i exposada a l’Alliance 
Française.

Entre aquells quadres inspirate en 
Bernhard i els actuals ha passât un 
decenni i certament denoten una evo- 
lució constant de la seva manera d’a- 
frontar l’acte artistic i la seva implica- 
ció amb el món que l’envolta, a voltes 
particular, a voltes universal, a voltes 
critic, a voltes poètic, i a voltes pie 
d’un cinisme corrossiu.

La temàtica és diferent i fins a cert 
punt també la seva realització práctica 
però si partim de la coneguda frase de 
Picasso que afirmava que “El pintor 
pinta sempre el mateix quadre”, el 
trasfons d’aquesta pintura roman inte
gra; silenci, soledat, denùncia, unió de 
les formes concretes i les abstractes i 
un planteig de l’absurd que, en força 
oacions, ens resulta com a minim incò
mode, o si així es prefereix, inquiétant.

Aparentment semblen quadres fora 
de l’órbita deis corrects que encara 
mantenen l’hegemonia de l’art al nos
tre país, tenint en compte que segons 
el mateix Mangelos afirma estem en 
la segona civilització, la máquina. 
Però, ai cap i a la fi, cada artista s’ex- 
pressa de la seva manera, la qual 
cosa no deixa de recordar-me unes 
velles paraules de Francisco Calvo 
Serraller:

“11/M. Lucrécia a la ciutat” {o\\ sobra tela)

“En la actualidad, en el arte i''tervienen muchos factores. Seguro qite hay jóve
nes descerebradcs que creen haber descubierto el mundo, pero tambié" ids hay 
que respetan anteriores opiniones. Cualquier artista utii za lo que tiene a mano 
para expresar lo que quiere exoresar. Si alguien quie '̂e comunicarse con su novia 
y no tiene más remedio que hacerlo por guiños a tras/és de una ventana, lo hará, 
pero seguro que si puede tocarla, la toca...”
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Un element engrescador, ara que 
estem a I’era de les noves teconolo- 
gies és I’encert que ha tingut Jaume 
Nicolau, galerista responsable d’un 
muntatge que permet en pantalla 
gegant i amb tota la tranqulMItat, 
gaudir de cada una de les obres 
acompanyades dels comentaris inci- 
sius I particulars del poeta Juan Luís 
Orellana, que ofereixen una interpre- 
tació agosarada de la darrera obra 
de Cid, teta per qui la coneix deis 
deis seus inicis.

Al costat de les seves tradicionals i 
oniriques representacions de l’imagi- 
nari particular de les tuberies, d’a- 
rrels eminentment freudianes, i que 
tan serveixen per parlar de l’opressió 
i el neguit existencials com de l’ofec 
que suposa la reflexió sobre l’holo- 
caust que ofereix per a Cid l’obra 
d’lmre Kertész, trobem la reintroduc- 
ció de la figura femenina, de gran 
potencia visual i semántica en relació 
a un deis esdeveniments més impac- 
tants del darrer any, 1’11-M de 
Madrid. La llunyania i la pérdua 
caracteritzen també tant “Abéncia” 
com “Allí” i ofereixen, més enllá de la 
lectura individual que en pot oferir la 
mateixa autora, prou elements de 
judici coMectius, més encara conei- 
xen t la seva ob ra  im m e d ia ta m en t 
anterior, com per continuar aprofun- 
dint en un univers critic i agressiu, 
aquell amb qué l’artista s’enfronta 
cada dia per tal d ’entomar-lo, de 
denunciar-lo, de posicionar-s’hi críti- 
cament. _

“Abséncia” (oli sobre tela)

Sant Rere, 22 • Tel. 93 726 19 59 
SABADELL ‘Allí”

(oli sobre tela)
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ARTS________________
Pablo Picasso i l'flcadèmia 
de Belles Arts de Sabodell
Ricard Bru TuruU i Josep Lluis Martin Berbois  
Col-laboradors de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell

1 Per a més informació vers aquest grup 
vegeu a: CASTELLS, Andreu. L’art saba- 
dellenc. Ed. Riutort. Sabadell. 1961. p. 756.

2 LOZANO, Rossend. “La revista Riutort I les 
avantguardes artistiques a Sabadell, 1956- 
1965”, dins Arraona. núm. 22. Hivern 1999. 
p. 59; LOZANO, Rossend (coord). Entre la 
continuïtat i el trencament. Art a Sabadell 
1939-1959. Ed. Museu d’Art de Sabadell. 
Sabadell. 1999. pp. 51-71.

3 Vegeu a: CASTELLS, Andreu. Op. oit. pp. 
744-750; LOZANO, Rossend. “La revista 
Riutort...”. Op. cit. p. 62. Per una informació 
més detallada de cadascû dels membres 
que formaven el Grup Gallot vegeu a: 
LOZANO, Rossend. “La irrupció de les 
avantguardes a Sabadell, 1939-1959”, 
dins Arraona. núm 27. 2003. pp. 215-224. 
Vegeu també els següents articles: BAL- 
SACH, Maria Josep. “L’exploració d’un 
nou llenguatge. L’art a Sabadell, 1957- 
1959”, pp. 24-27; FAXEDAS, Maria Lluisa. 
“Manuel Duque I el nuagisme. L’aventura 
de Paris”, pp. 29-41; BALSACH, Maria 
Josep. ‘Antoni Angle, Gabriel Morvay, 
Vladimir Slepain. De I’informalisme a les 
primeres accions de “pintura d ’acció 
pública (1959-1960)”, pp. 43-53; BAL- 
SACFI, Maria Josep. “El Grup Gallot”, pp. 
55-67. Tots aquests escrits es troben reco- 
pilats en l’obra: BALSACFI, Maria Josep 
(coord). Del nuagisme a la crisi de l’art 
informal. Art a Sabadell 1957-1970. Ed. 
Museu d ’Art de Sabadell. Sabadell. 2001.

La catalogació que s’està duent a terme a l’Arxiu Historic de l’Acadèmia de 
Belles Arts de Sabadell està aportant una extensa documentació inédita refe
rent a la historia de l’art de la ciutat de Sabadell i l’evoluciô de la propia 
Acadèmia de Belles Arts. En cap cas la nostra pretensió és realitzar una sinte- 
si de tôt el fons, sino més aviat presentar la relacié, més o menys estreta, que 
tingué l’Académia amb personalitats del mon de l’art tan rellevants corn va 
ésser Pablo Ruiz Picasso.

EIs diversos esdeveniments succeïts durant la Guerra Civil van comportar la 
destruccié de molts arxius i la conseqüent pérdua d ’informacié que fins el 
moment s’havia anat recopilant. N’és un bon exemple l’Académia de Belles 
Arts. El gruix principal de la documentació que es conserva és posterior a 
1939. A partir d ’aquelles dates es van anar guardant totes les cartes, informes, 
actes, rebuts i altres documents referits a l’activitat artística de l’entitat; gràcies 
a tota aquesta compilació ara és possible, de mica en mica, aproximar-nos ais 
fets i activitats puntuáis que es van dur a terme al si de l’Académia, amb la 
potenciació d ’artistes sabadellencs com Vila Puig, Vila Arrufat o Durancamps,
0 artistes de renom internacional com Pablo Picasso.

En el 1950, tingué Hoc el 1 r Saló d ’Art Actual, el 2n es dugué a terme el 1952, 
organitzat principalment per Andreu Castells. En aquests, s’hi exposaren 
obres de personalitats tan notables com ara Miró, Kandinsky, Sunyer, Picasso, 
Manolo Mugué. Els següents salons, on ja participarien artistes sabadellencs,
1 les futures biennals -vuit en total i quatre durant la década dels cinquante- de 
l’Académia de Belles Arts, anaren créant una nova generació d ’artistes locals.

El veritable punt d ’inflexió esdevingué el 1956 amb la publicació Riutort i la 
Sala d ’Art Actual que s’inaugurá el 1958 a l’Académia de Belles Arts. Respecte 
a la revista, que també va néixer a l’Académia de Belles Arts, fou impulsada 
per un grup d ’artistes i d ’inteMectuals joves que es destacaven per la voluntat 
de modernitzar, aquesta era dirigida per Andreu Castells i David GraellsT Com 
ha dit Rossend Lozano “la revista neix amb la intenció d ’agrupar persones pre- 
ocupades per temes artistics, tot i que té una vocació inicial àmplia, interessa- 
da per molts aspectos de la cultura. Intenta evitar un to localista o provinciá; 
portant, alterna informacions i activitats locals amb problemátiques artistiques 
i culturáis molt generals’’̂  Dins de l’esmentat coMectiu hi havia personalitats 
de les antigües avantguardes, corn ara Sebastià Gasch o Josep M. de Sucre, 
als quais s’uniren altres figures tan importants corn Pere Quart (Joan Oliver), 
Ángel Ferrant, Salvador Espriu, etc.

En aquest conjunt també s’hi podia trobar una generació d ’artistes plàstics 
entre i’expressionisme i l’informalisme i l’abstracciô. Aixi, Riutort enilaçà amb 
l’eclosiô de l’efimer Grup Gallot, intégrât per Antoni Angle, Llorenç Balsach, 
Joan Bermúdez, Alfons Borrell, Joaquim Montserrat, Manuel Duque, Josep 
Llorens, Lluis Vila Plana, als quais es van afegir Gabriel Morvay i Vladimir 
Slepain^ Vers aquest grup. Maria Josep Balsach ha mencionat que “l’art del 
Grup Gallot, no és ni el gest individual, ni caMigrafia, ni la pintura en si, ni tan
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Inaugurado de l’exposició el 6 de gener de 1960. D’esquerra a dreta: (?), (?), Garriga Manich, Vila Puig, Josep M. Marcet, Francesc Enrich, 
Pablo Picasso (fill), (?), Joan Ainaud de Lasarte, Lluis Clapés, Josep Llobet i Joaquim Gorgor!. Arxiu historie de l’Académia de Belles Arts de 
Sabadell.

sois la promoció de nous significats a través de signes “a priori” generadora 
d ’una nova semàntica, sino una ruptura ideològica total amb el llenguatge 
pictóric abstráete tradicional, un canvi d ’actitud durant els valors intrinseca i 
socials que defineixen I’obre d ’art”'‘. El grup va suposar una inflexió cabdal en 
l’evolució del pensament i de la práctica cultural de la ciutat^ Cai esmentar 
també que d ’ençà de la década dels cinquanta van haver diversos pintora 
sabadellencs com Manuel Duque, Joan Vila Casas o Xavier Oriach van mar- 
xar a París per millorar i, a la vegada, consolidar les seves carrerea.

El 4 de juny de 1950, la Caixa d’Estalvis de Sabadell celebrò a la seva sala 
d ’actes una conferéncia sobre Picasso, organitzada per la Secció Esperanto 
de A.E. Tierra y Mar óe Sabadell. L’Académia de Belles Arts fou convidada pel 
President de la Secció Esperanto, Jaume Folch, i va enviar com a represen
tante els senyors Molet i Sellés®. L’acte fou realitzat pel reconegut critic i histo
riador de l’art Alexandre Cirici i tractà vers Picasso i la seva obraL

És evident que els artistes i pintore de Sabadell ja coneixien a la década dels 
cinquanta, ni que fos de manera puntual, l’obra de Picasso. Tot i així, aquesta 
necessitava una major difusió més enllá de les publicacions puntuáis que s’a- 
naven éditant i de les sortides que l’Académia s’organitzava pels seus socis, 
un exemple són les visites al Museu d’Art Modern de Barcelona durant les 
décades dels anys quaranta i cinquanta. Una bona mostra del que mencionà- 
vem n’és la carta que el director de l’Académia, Andreu Plaqué, va enviar el 31 
d ’agost de 1950 a Joan Ainaud de Lasarte, aleshores director dels Museus 
d’Art de Barcelona, soMicitant-li assessorament per donar a conéixer els 
museus de Barcelona als socis de l’Académia.®

L’interés per Picasso i la seva obra no minvà. El dia 6 de gener de 1959 s’i- 
naugurà a l’Académia de Belles Arts, en aquells moments situada al carrer

4 BALSACH, Maria Josep. Grup Gallot. 
Catàieg de l’exposició monogràfica. Ed. 
Museu d’art de Sabadell. Sabadell. 1981. 
p. 5. Vegeu també de la mateixa autora: El 
signe, el gest, l’accio: el Grup Gallot. Tesi 
de Ilicenciatura. Universität Autònoma de 
Barcelona. Bellaterra. 1982. (Inédit). Tam
bé podeu consultare! número extraordina
ri de la revista Riutort dedicada al Grup 
Gallot. núm. 33. Setembre 1960.

5 SALA-SANAHUJA, Joaquim. “Pensament i 
prodúcelo cultural”, a CALVET, Jordi; DEU, 
Esteve; MARÍN, Martí i SALA-SANAHUJA, 
Joaquim. Sabadell al segle XX. Ed. Eumo 
Editorial. Vic. 2000. pp. 383-387.

6 Arxiu Históhc de l’Académia de Belles Arts 
de Sabadell (ara en endavant AMABAS). 
Caixa n°. 25. Correspondéneia 1950-1951. 
Carta d ’Andreu Plaqué (President de 
l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell) a 
Jaume Folch (President de la Secció 
d’Esperanto de Sabadell). 31/05/1950. R- 
2175; Caixa n-. 25. Correspondéneia 
1950-1951. Carta de Jaume Folch a 
l’Académia de Belles Arts de Sabadell. 
01/05/1950. R-2176.

7 Tot i el tema i el conferenciant, no hi hagué 
molta afiuéncia de public i l’exposiciô 
passà quasi desapercebuda. Conjunta- 
ment a aquesta exposició es programà 
una xerrada a càrrec de Josep Maria 
Garrut que dula per nom “Exposición de 
arte y exposición de ismos”. LOZANO, 
Rossend. “Vint anys.. Op. cit. p. 47.
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8 AMABAS. Caixa núm 25. Correspondència 
1950-1951. Carta d’Andreu Plaqué a Joan 
Ainaud de Lasarte. 31/8/1950. R-2225.

9 AMABAS. Caixa núm. 28. Correspondència 
1958-1960. Carta de Josep Llobet (Secre
tan de l'Acadèmia de Belles Arts de Saba- 
dell) al President d”Amigos del Arte”. 
05/01/1959. R-3222.

10 AMABAS. Caixa núm 28. Correspondència 
1958-1960. Carta de Lluis Clapés a la Sala 
Gaspar. 25/03/1959. R-3233.

11 AMABAS. Caixa núm 28. Correspondència 
1958-1960. Carta de Bertrand Golberg a 
l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell. 
04/07/1958. R-3204. Entre les cartes des
taca la que s’envià a la Bertrand Golberg 
Associates de Chicago en la que se li 
demanava un intercanvi que permetés fer 
alguna publicació o anunci al magazine 
Arts and Architecture.

12 AMABAS. Caixa núm. 28. Correspondèn
cia 1958-1960. Carta de Joan Vidal 
Ventosa a l’Acadèmia de Belles Arts. 
16/12/1959.R-3338; Caixa n^. 28. Corres
pondència 1958-1960. Carta de Lluis 
Clapés i Josep Llobet a Joan Vidal 
Ventosa. 10/01/1960. R-3355.

13 AMABAS. Caixa núm 28. Correspondència 
1958-1960. Carta de Ramon Vidal de 
Llobatera a Francesc Enrich Vails (Pre
sident de la Caixa d ’Estalvis de Sabadell). 
16/12/1959. R-3340; En una altra carta hi 
ha una nota manuscrita a llapis indicant 
que el Museu es fa càrrec de les obres I el 
seguro conforme. Caixa núm 28. 
Correspondència 1958-1960. Carta de 
Lluis Clapés I Josep Llobet a Ramon Vidal 
de Llobatera. 10/01/1960. R-3354.

14 AMABAS. Caixa núm 28. Correspondència
1958-1960. Carta de Lluis Clapés I Josep 
Llobet a Antoni Samaranch. 10/01/1960.R- 
3353; Caixa n-. 28. Correspondència 
1958-1960. Carta de Lluis Clapés I Josep 
Llobet a Joan Ainaud de Lasarte. 
10/01/1960. R-3356; Caixa n^. 28.
Correspondència 1958-1960. Carta de 
Lluis Clapés i Josep Llobet a la vidua de 
Manolo Mugué. 10/01/1960. R-3358.

Sant Pau número 2, una exposició d ’obres de Picasso organitzada pel Museu 
de Sabadell i la pròpia Acadèmia, amb el patrocini de la Caixa d ’Estalvis de 
Sabadell amb motiu del centenari d ’aquesta entitat®. Malgrat tractar-se de 
reproduccions de les seves obres, aqüestes serviren per apropar l’obra del 
pintor malagueny a la poblaciô de Sabadell. Pocs mesos més tard, el 25 de 
març de 1959, el President de l’Acadèmia, Lluis Clapés, envià una carta a la 
Sala Gaspar agraint-li la cessió desinteressada d’unes reproduccions d ’obres 
d ’art de Picasso, Braque, Miró i Clavé per una exposició que va resultar èsser 
tot un èxit per la gran quantitat de public que va visitar les sales de 
l’Acadèmia^“.

Molt probablement la nombrosa concurrència de gent va fer pensar ais mem
bres de l’Acadèmia en la possibilitat d ’organitzar una nova exposició sobre 
Picasso a inicis de l’any 1960, però en aquesta ocasió les obres serien origi
nals. El muntatge es realitzà amb la coMaboració del Museu de Sabadell i el 
patrocini de la Caixa d ’Estalvis de Sabadell. Aixô va comportar que es dugues- 
sin a terme diversos contactes amb coMeccionistes privats i museus, amb la 
finalitat de recollir un fons notable per mostrar l’evolució artística del pintor 
malagueny des de la seva infància fins a les seves ùltimes produccions i, a la 
vegada, fer una bona difusió de l’acte” . Finalment, no es va aconseguir obte
nir una visió completa sinó périodes concrets de la seva trajectòria. Entre les 
persones a qui se’ls va demanar la coMaboració hi havia Totó, la viuda del inol
vidable Manolo (Manolo Mugué).

L’enviament de cartes per a l’obtenció d ’obres s’inicià a primers de desem- 
bre de 1959, per part del President de la Calxa d’Estalvis de Sabadell, 
Francesc Enrich Vails. Aquest convidava a una sèrie de gent a coMaborar en 
l’exposició de pintures de Picasso amb la cessió de les seves obres. Malgrat 
que no totes les respostes varen ser afirmatives, finalment aconseguiren un 
total de seixanta-una peces.

Entre les persones que van cedir obres, cal citar el senyor J. Vidal Ventosa 
que va oferir un "“aigua-fort” colorit de gran tamany obra molt representativa 
del insigne artista”̂ .̂ El senyor Xavier Vidal de Llobatera cediria tres peces; le 
mome -una pintura a l’oli de petites dimensions de l’any 1901- així com dos 
altres dibuixos, un de l’any 1903 i l’altre de 1927. Com a condició, però, dema
nava una assegurança que en el cas de la pintura era de 1.500.000 pessetes 
i en el cas deis dibuixos de 150.000 pessetes cadascun^L També cal ressen- 
yar, en primer lloc, les cessions desinteressades d’obres del Museu d’Art de 
Barcelona ofertes pel seu director Joan Ainaud de Lasarte, que varen consti
tuir el gruix principal de les obres exposades. Altres cessions destacados van 
provenir de la coMecció privada del senyor Antoni Samaranch, dels germans 
Gaspar -propietaris de la sala Gaspar de Barcelona- i de Totó, viuda de 
Manolo Mugué, amb qui tantes vivències va compartir Picasso^".

Inicialment, s’havia pensât celebrar l’exposició a les sales de l’Acadèmia de 
Belles Arts tal i com s’havia fet I’any anterior, però, la gran quantitat d ’obres va 
determinar que el muntatge s’organitzés en dos blocs. Una part se situarla a la 
sala d ’actes de la Caixa d ’Estalvis de Sabadell I l’altra a les dues sales de 
l’Acadèmia. L’exposició es dividí temáticament, a la sala de la Caixa d’Estalvis 
hi havia tot aquell grup de peces fetes amb técniques de gravat (litografíes i 
aiguaforts), dibuix o pintura, mentre que a les sales de l’Acadèmia, s’hi podien 
trobar els cartelle i les cerámiques.

El mateix día que l’any anterior, el 6 de gener de 1960, s’inaugurà l’exposició 
monogràfica d’originals de l’obra de Pablo Picasso. A l’acte inicial hi van assis- 
tir, entre d ’altres, l’alcalde de Sabadell, Josep Maria Marcet Coll, el President 
de la Caixa d ’Estalvis, Francesc Enrich Vails, els membres de l’Acadèmia de
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Belles Arts, Joan Garriga Manich i Joan Vila Puig, el Director del Museo de Arte 
de Barcelona, Joan Ainaud de Lasarte, i el fill de Picasso, Pablo Ruiz Picasso 
en representació del seu pare.

El diari “Sabadell” esmentava que “esta exposición ha tenido ampiia reso
nancia, puesto que en España sóio en Madrid y Barceiona, se habían organi
zado otras de simiiares. Elio situa a nuestra ciudad a un nivel artístico cierta
mente admirable, pues denota la inquietud y ansia de superación, así como 
los esfuerzos para lograr muestras que, como la capacidad organizativa de 
los ciudadanos”.

Un cop finalitzada l’exposició, el 24 de gener de 1960, el President de 
l’Académia, Lluís Clapés, va enviar una carta a José Maria Taulé per agrair a 
la coMaboració prestada, que va fer possible l’organització i el bon curs de 
resdeveniment; en nom de la Junta Directiva se li va voler agrair el interés que 
en todo momento puso de manifiesto y su altruismo en la colaboración que tan 
útil nos ha s/dô ®.

L’estiu d ’aquell mateix any, el nou President de l’Académia Joan Vila Puig i el 
seu secretan Josep Llobet, van enviar una carta al mateix Pablo Ruiz Picasso 
a la seva residéncia de Cannes, La Californie, on se li feia una crònica de l’ex- 
posició; “un hecho tan trascendental en los anales artísticos y culturales de 
nuestra ciudad”'L A més se li van enviar vàries fotografies de l’acte, una d’e
lles era perqué el propi Pablo Picasso la signés. No sabem si finalment la foto
grafia retorné signada. A l’Académia no hi ha constància del fet.

La realització d ’aquestes exposicions sobre l’obra de Picasso, quan encara 
no era la figura que acabé sent, ens mostren com a Sabadell hi havia una 
important inquietud pel món de l’art. Al llarg d ’aquest escrit hem pogut veure 
com a finals i inicis de la década dels cinquanta i seixanta existia una série de 
gent amb un seguit d ’inquietuds per potenciar l’art local i, a la vegada, intro- 
duir noves tendències artistiques a la ciutat.

Carta mecanografiada enviada a Pablo Ruiz Picasso. 16 de juliol de 1960.̂ ®

D. Pablo Ruiz Picasso 
“La Californie” 
Av. Costebella 

CANNES (Alp M.)

Distinguido señor:

Poco tiempo después de tomar posesión la actual Junta Directiva de esta 
Academia de Bellas Artes, se proyectó la celebración de una exposición que 
recogiera la obra de usted, desde sus comienzos hasta nuestros días.

Es obvio señalar las dificultades que un proyecto de tanta envergadura repre
sentava para nosotros, teniendo en cuenta que las posibilidades de esta enti
dad han sido siempre muy precarias, pero los componentes de esta Junta

15 “Sabadell”. núm 2.561. 09-1-1960. Vegeu 
també a Rlutort. n-. 34. Gener 1961. p. 128.

16 AMABAS. Caixa núm 28. Correspondéncia 
1958-1960. Carta de Lluís Clapés a Josep 
María Taulé. 03/02/1960. R-3379; Caixa 
núm 28. Correspondéncia 1958-1960. 
Carta de Lluís Clapés a Antoni Llonch 
Gambús (President del Gremì de 
Fabricants de Sabadell). 03/02/1960. R- 
3383. També es va agrair al Gremì de 
Fabricants la cessió de mantes pel trans
port de les obres.

17 L’any següent, T ilde  novembre de 1961 el 
president Antoni Vila Arrufat enviava una 
nova carta a Pablo Picasso, en aquest cas 
a la seva residéncia de Paris, en la que el 
felicitava amb motiu del seu vuitanté ani- 
versari. AMABAS. Caixa núm 29. Corres
pondéncia 1961-1964. Carta d’Antoni Vila 
Arrufat (President de TAcadèmia de Belles 
Arts de Sabadell) a Pablo Picasso.

18 AMABS. Caixa núm. 28. Correspondéncia 
1958-1960. Carta de Joan Vila (President 
de TAcadèmia de Belles Arts) i Josep 
Llobet a Pablo Ruiz Picasso. 12/07/1960. R- 
3484.
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Directiva tenían el firme propósito de llevarlo a cabo y no cejaron hasta lograr la colaboración económica de la Caja 
de Ahorros de Sabadell, aprovechando la coyuntura que se nos ofrecía con el primer centenario de su fundación.

Una vez conseguido este importante apoyo se procuró la obtención de las obras más representativas en sus diver
sos estilos, con el fin de poder ofrecer un ciclo completo de su arte, pero dificultades insuperables de todo orden limi
taron nuestro propósito a unas épocas determinadas. Entonces se hizo todo lo posible para dar a esta manifestación 
artística la amplitud necesaria, con objeto de que la cantidad de las obras expuestas suplieran esta parcialidad, cosa 
que sin duda se logró a juzgar por el interés que esta exposición despertó en los medios afines, no sólo de Barcelona, 
sino de otros puntos del resto de España e incluso del extranjero.

A parte de la citada colaboración material, esta Junta Directiva la halló también, moral y muy entusiasta, en la per
sona del Director de los Museos de Arte de Barcelona, don J. Ainaud de Lasarte, en los hermanos Gaspar, de la Sala 
del mismo nombre y en la apreciada Totó, viuda del inolvidable Manolo, todos los cuales se desvivieron, junto con otros 
no menos valiosos colaboradores, entre ellos los directivos del Museo de Sabadell, para que esta exposición consti
tuyera un gran éxito, como en realidad lo fue, por la afluencia de público de todas las condiciones sociales que la visi
tó durante las dos semanas que la misma permaneció abierta y los elogiosos comentarios que motivó.

Aunque en principio la intención era celebrarla enteramente en la Academia de Bellas Artes, el gran número de obras 
(sesenta y una en total) obligó a los organizadores a formar dos grupos, uno de los cuales, sin duda el más denso, 
compuesto por las pinturas, dibujos, aguafuertes y litografías, se exhibió en el Salón de la Caja de Ahorros, marco muy 
adecuado por su capacidad y la magnificencia de las instalaciones, y el otro, integrado por los carteles y cerámica, 
que se expuso en los dos salones de nuestra entidad.

Es preciso decir que esta exposición no hubiera podido realizarse sin la gentileza y el desinterés de los diversos 
coleccionistas que pusieron a nuestra disposición las obras con que contaban, sin cortapisas de ninguna clase. En 
primer lugar hay que citar al Museo de Arte Moderno, que nos cedió el lote más importante, y después a los herma
nos Gaspar, a don Antonio Samaranch, a don Juan Vidal y Ventosa, a la viuda de Manolo Mugué y por último a don 
Xavier Vidal de Llobatera.

Si la organización de esta manifestación requirió grandes esfuerzos, también es verdad que los mismos se vieron 
compensados por el resultado francamente satisfactorio que la misma tuvo, al interesar no sólo a las personas inicia
das sino al público en general, cumpliéndose así el principal objeto de su oelebración, que era el de divulgar amplia
mente sus obras en versión original y no a base de reproducciones que era en la forma como hasta entonces habían 
podido admirarse en nuestra ciudad.

Merece especial mención el acto inaugural, al que asistieron diversas personalidades, siendo para nosotros un honor 
que delegara en el mismo a su hijo, quien sin duda le habrá contado ya como en el transcurso del mismo se puso de 
relieve la admiración y el respeto que su obra despierta en todos nosotros.

Como recuerdo de aquella efeméride nos permitimos mandarle unas fotografías. Como habrá reparado una de las 
fotografías está por triplicado. Lo hemos hecho adrede por si quiere devolvernos una con su autógrafo, pues seria para 
nosotros el mejor galardón poder poseer dicha fotografía dedicada, que figuraría en el sitio de honor de la Academia 
de Bellas Artes y perpetuaría un hecho tan trascendental en los anales artísticos y culturales de nuestra ciudad.

Reciba, con este motivo, el testimonio de nuestra consideración y afecto.

POR LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES

V^ B^ El Secretario

El Presidente Actual 
Firmado: Juan Vila Puig Firmado: José Llobet



ARTS
35
159

Bibliografia
BALSACH, Maria Josep. “L’exploració d ’un nou llenguatge. L'art a 
Sabadell, 1957-1959”, dins BALSACH, Maria Josep (coord). Del 
nuagisme a la crisi de l'art Informal. Art a Sabadell 1957-1970. Ed. 
Museu d’Art de Sabadell. Sabadell. 2001. pp. 24-27.

BALSACH, Maria Josep. ‘Antoni Angle, Gabriel Morvay, Vladimir 
Slepain. De l’informalisme a les primeres accions de “pintura d ’ac- 
ció pública (1959-1960)”, dins BALSACH, Maria Josep (coord). 
Del nuagisme a la crisi de l’art informal. Art a Sabadell 1957-1970. 
Ed. Museu d’Art de Sabadell. Sabadell. 2001. pp. 43-53.

BALSACH, Maria Josep. “El Grup Gallot”, dins BALSACH, Maria 
Josep (coord). Del nuagisme a la crisi de l’art informal. Art a 
Sabadell 1957-1970. Ed. Museu d ’Art de Sabadell. Sabadell. 
2001. pp. 55-67.

BALSACH, Maria Josep. Grup Gallot. Catàieg de l’exposició 
monográfica. Ed. Museu d’art de Sabadell. Sabadell. 1981.

BALSACH, Maria Josep. El signe, el gest, l ’acció: el Grup Gallot. 
Tesi de Ilicenciatura. Universität Autónoma de Barcelona. 
Bellaterra. 1982. (Inédit).

CALVET, Jordi; DEU, Esteve; MARÍN, Marti i SALA-SANAHUJA, 
Joaquim. Sabadell al segle XX. Ed. Eumo Editorial. Vie. 2000.

CASTELLS, Andreu. L’artsabadellenc. Ed. Riutort. Sabadell. 1961.

FAXEDAS, Maria Llui'sa. “Manuel Duque I el nuagisme. L’aventura 
de Paris”, dins BALSACH, Maria Josep (coord). Del nuagisme a la 
crisi de l’art informal. Art a Sabadell 1957-1970. Ed. Museu d ’Art 
de Sabadell. Sabadell. 2001. pp. 29-41.

LOZANO, Rossend. “La revista Riutort I les avantguardes artisti
ques a Sabadell, 1956-1965”, dins Arraona. núm. 22. Hivern 1999. 
pp. 59-87.

LOZANO, Rossend (coord). Entre la continuïtati el trencament. Art 
a Sabadell 1939-1959. Ed. Museu d ’Art de Sabadell. Sabadell. 
1999. pp. 45-75.

LOZANO, Rossend. “La irrupció de les avantguardes a Sabadell, 
1939-1959”, dins Amaona. núm. 27. 2003. pp. 198-228.

Riutort. Número extraordinari dedicat al Grup Gallot. n-. 33. 
Setembre 1960.

Riutort. núm. 34. Gener 1961.

Arxiu de l’Acadèmia de Belles Arts
Caixa núm. 25. Correspondència 1950-1951.

Caixa núm. 28. Correspondència 1958-1960.

Caixa núm. 29. Correspondència 1961-1964.

Premsa
“Sabadell”, núm. 2.561. 09-1-1960.

La Universität, a casa
A la UOC integrem ia formació a la teva vida

Diplomatures

- Ciències Empresariais
- Turisme

Llicenciatures

- Adminìstració i Direcció d’Empreses (2n. cicle)
- Ciències Politiques i de l’Administració (2n. cicie/Màster)
- Ciències del Treball (2n. cicle)
- Comunicació Audiovisual (2n. cicle)
- DocumentaciÓ -Gestió de la Informado- (2n. cicle)
- Dret
- Estudis de l’Àsia Orientai (2n. dcie/Màster)
- Filologia Catalana (també accès directe al 2n. cicle)
- Humanitats (també accès directe al 2n. cicle)
- Investigado i Tècniques de Mercat -Màrqueting- 

(2n. cicle)
- Psicologia
- Psicopedagogia -nous itineraris en l’àmbit de la Pedagogia 

(2n. cicle)

Enginyeries

- Enginyeria en Informàtica (2 n. dcie)
- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

Sohlicitud d’accés:
del 18 de setembre fins al 30 d’octubre
Inici periode lectiu: febrer de 2005

informa-te’n als centres de suport de la UOC, 
al tei. 902 141 141 i al nostre web www.uoc.edu

•□UOC
U n iv e r s i t ä t  O b e r ta  
d e  C a ta lu n y a ANYS

www.uoG.edu

GALERIA D'ART

Ped regar, 10 
Telèfon 93 726 51 22 

08202 SABADELL

■ F o m s e a e
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 93 725 85 41 

SABADELL

MODA EN PELL I PELLETERIAÍ3

llorenç C a b a llé

Escola Industrial, 22 pis • Tel. 93 725 75 59 • SABADELL

http://www.uoc.edu
http://www.uoG.edu


36
160

CINEMA
Els petits (g ron s) Totis

P ere  C ornelias

El proppassat setembre, la Filmoteca de Catalunya va programar un comple- 
tissim cicle Tati, amb els seus sis liargmetratges -per tant, indos Parade, la seva 
peMicula menys coneguda-, quatre curts i el documentai Tati sur les pas de M. 
Hulot, de Sophie Tatischeff, la seva filia. A banda del plaer que sempre suposa 
tornar a gaudir dels grans títols de l’autor, l’extraordinah interés del cicle es 
basava, precisament, en aqüestes rareses, poc o gens vistes a casa nostra, i en 
la manera corn se’ns oferien.

La primera sessió, la componien dos curts i el seu primer llarg: Soigne ton gau
che (1936), de René Clément, L'école des facteurs (1947), dirigida ja per 
Jacques Tati, i Jour de fête, rodada el mateix any. Els uneix la preséncia d ’un 
mateix personatge, el carter ciclista, amb una aparició secundària al primer film, 
però protagonista absolut dels dos següents. A Soigne ton gauche, només apa- 
reix al principi i al final (I no és Tati qui l’interpreta). En canvi, i ja interprétât pel 
creador de M. Hulot, gairebé monopolitza el gag que és, de fet. L ’école des fac
teurs. I a Jour de fête, rodada al poblé de Sainte-Sévére com una mena d’a//ar- 
gassament d ’aquest darrer curt -però ja amb els primers grans plans generals 
que permeten l’observació dels mil details d ’un mateix moment-, la frenética 
seqüéncia del carter americanitzat és gairebé idéntica a la del gag esmentat. 
Com es pot entendre fàcilment, el visionat conjunt de les tres pellicules és sum- 
mament enriquidor.

A Signe ton gauche, Tati interpreta un treballador d ’una casa de camp i hi 
desenvolupa una de les seves pantomimes més conegudes, la de la boxa -que 
també reveurem, per exemple, a Parade, rodada 37 anys més tard. És el Tati del 
teatre de varietats i del music-hall, els espais on es va començar a formar el 
cineasta abans d’entrar al mén del cinema a principie dels anys trenta.

A la segona sessió del cicle, es va projectar Cours de soir (1967), de Nicolas 
Ribowski, i Les vacances de M. Hulot {^952). La primera d’aquestes dues peNicu- 
les es va reaiitzar durant el rodatge de Playtime i hi veiem Jacques Tati que dóna 
una classe de mim a uns alumnes mig magnetitzats. Algunes de les seves panto
mimes més récurrents -el boxador, el porter de fútbol, el genet, el pescador, el ten
nista...- hi apareixen com a números individualitzats, l’un darrere I’altre. El del ten
nista passarà a ser un dels moments més hilarants de Les vacances..., però ara a 
Saint-Marc, petita estació balnearia de platja no massa allunyada de Saint Nazaire, 
on M. Hulot farà de caixa de ressonància, enmig de les seves sorpresa i resigna- 
ció constants, de les innombrables ridiculeses del món que l’envolta.

JOIERIA ■r^
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El final de Cours de soirës altament 
significatiu. D’una banda, uns treba- 
lladors s’emporten part d ’aquell 
décorât que nosaltres sabem que va 
servir per construir la que és potser la 
millor de les peMicules de l’autor. De 
l’altra, i mentre el decorat va desapa- 
reixent. Tati d’endinsa en un espai 
pobre i ruïnôs, inévitablement humil, 
que ens remet, també inévitable
ment, a la nostàlgia d ’un altre mon i al 
paisatge de Mon Oncle, rodada 9 
anys abans.

Va ser aquesta, precisament, la 
peMicula que es va projectar a conti- 
nuacié. I, seguidament. Playtime 
(1968) i Trafic (1971). EIs quatre 
Hulot, una elaborada comicitat ente
sa com a proposta inteMectual.

La penúltima sessió reunia Forza 
Bastia (1978) i Parade (1974). Forza 
Bastia és un documentai inacabat 
sobre un equip cors de fútbol, el 
Bastia, que va arribar a una final 
europea, aquell any 78, per primera i 
única vegada. El muntatge final que, 
de les imatges rodades, en va fer 
Sophie Tatischeff permet concloure 
que el film havia de constar de tres 
parts: la passié i l’alegha presents al 
carrer abans del partit, el partit prô- 
piament dit -contra l’Eidhoven, con- 
cretament- i el dia després. Corn no 
es podia esperar altrament en un film 
de Tati, els futbolistes no son eis 
ùnics -ni eis principals- protagonistes 
de la festa: una gran final europea 
només ho será si la fa possible el seu 
públic.

És, dones, absolutament lògic que, 
darrere d ’aquest documentai, es pro- 
jeetés precisament Parade, la més 
incompresa de les peMicules de Tati, 
Rodada en vídeo per a la televisió 
sueca, és, efectivament, un sentit 
homenatge al món del circ -altra 
vegada la nostàlgia-, però és, sobre- 
tot, un diseurs apassionat sobre l’es- 
pectacle i un retorn als ohgens. Si, a 
la peMicula, els espectadora dels 
números del circ s’erigeixen com a 
insubstituibles actors de la represen
tado -que no ho seria sense ells-, 
nosaltres, quan la visionem, passem 
a formar-ne part, som Parade, que no
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seria el que és si no fos aixi. I si, molts 
anys enrere, Tati ja feia de la utilitza- 
cié del mim un dels seus millors 
recursos, ara les seves pantomimes - 
sempre les mateixes- ens retornen 
amb un aire veil i nou alhora.

L’any 1989, Sophie Tatischeff realit- 
za Tati sur les pas de M. Hulot, un 
extens repàs -una hora i tres quarts- 
a la vida i a l’obra del seu pare. Hi 
apareixen fotografíes i imatges inédi
tes, un munt de manifestacions del 
cineasta en époques diferents i frag
ments, per exemple, de On demande 
une brute (1934) i Gai dimanche 
(1935), dos deis seus primers curts 
com a actor. Tati sur les pas... és com 
un petit compendi d ’una de les obres 
cinematográfiques més solides i per
sonals del cinema europeu.
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S O C IE T À !_______
Passejant per Bèlgica

Josepa B lanch

T res dies no donen per massa, però si que n’hi ha prou per fer una passejada i, 
sense aprofundir en res oonoret, gaudir d ’un país petit, amb unes ciutats boni- 
ques, romàntiques, i, si això es fa en companyia d ’amios de veritat, l’estada es 
torna màgica.

Barcelona-BrusseMes, molt barats els bitllets electronics d’Iberia, furgoneta de 
lloguer i directes cap al centre de la capitai.

Carrerons petits, paradetes d’artesans, de menjar, homes-estàtua, mùsics 
esperant almoina, bigarrament de visitants, autòctons i estrangers, families sen- 
ceres amb nens i gos, homes amb pantaló curt, sandàlies i mitjons, dones ros
ses de pell blanca pigada i vermelles de cara, colles de nois i noies potser de 
viatge de fi de ours.... De cop s’acaba l’estretor del carrer i, als nostres ulls, apa- 
reix la plaça, la Grande Place, declarada per la Unesco patrimoni de la humani- 
tat: és una veritable meravella d’edificis gòtics, amb riques faganes on es pot 
admirar el treball a la pedra, que corona finestres i portals, fent punxes, cares, 
guarniments i tot tipus d ’ornamentacions, símbols d’una època ja llunyana, de la 
qual els seus actuals residents han sabut conservar l’espeht, per al goig deis 
visitants que, asseguts en qualsevol de les moites terrasses que hi ha, i prenant 
un refresc o un café, contemplen embadalits tota aquesta bailesa.

Les flors de mil colors, acaben d’enjoiar aqüestes fatxades, junt amb la Iluentor 
dels daurats polits escrupolosament.

Xocolaters afamats arreu del mon. A l’obrador de Lady Godiva, a la mateixa 
plaça, es pot admirar corn un artesa, gairebé un artista-xocolater, manipula la 
xocolata, blanca o negra, fins a fer una pasta espessa, que, posada en un gros 
gibrell, hi suca, amb delectança, maduixots, gerds i tot tipus de fruits vermeils.

que no ens podem resistir de tastar i 
que fan dels nostres sentits un deves- 
sall de sensacions plaents.

Allà mateix, en trencar una cantona
da, hi ha el Manneken Pis, ridicul i 
petit, però emblemàtic, on tots els 
turistes fem cap, i potser fins i tot ens 
hi fem una foto de record. Aquí 
mateix, botigues plenes del ninot, abi
li at de torero o 6’Elvis Presley, per 
acabar de confirmar la “turistada” del 
Hoc.

Aniversari de Tintín, 75 anys, i per 
tant el país que el va veure néixer, i 
Brussel-les en particular, li reten 
homenatge. Botigues monotemáti- 
ques encantadores, capitane Had
dock, Dupont & Dupont, professors 
Tornasol, Tintín i Milou, prenen vida 
per mitjà de les carátules de tots els 
contes, pósters, samarretes, ninots 
de cartó-pedra....

Al museu del cómic, entremig de lla- 
dres i “serenos”, mosqueters, detec- 
tius, gats enrabiats, ratetes persegui
dos, vampireses exótiques, guerrers 
intrèpids o barrufets, hi ha el dos 
cavalls vermeil d ’en Tintín i el coet de 
quan va anar a la lluna, que, junta- 
ment amb les joies de la Castafiore, o 
els cigars del faraó, fan entranyable i 
simpátic tot aquest recorregut.

Protagonisme absolut tenen les pri
mores publicacions ó'Hergé i el seu 
personatge Tintín, que s’editaven per

i  S ó c o c ía
ALTA SASTRERIA 
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capítols en un setnnanari local, al mig 
d ’altres histohetes, abans de conver- 
tir-se en l’heroi de moites genera- 
cions.

Molt ben explicat i documentât tot el 
procès d ’elaboració d ’una tira còmi
ca, guantes persones hi intervenen, 
materials utilitzats i també els dife- 
rents estils i époques.

Pel carrer, ja fora del nudi antic, 
recreació de tots aquests personat- 
ges de “tebeo” en murals, en qualse- 
vol paret cega, gegantins i plens de 
color.

Brussel-les no s’acaba en un dia, 
ciutat-seu d ’institucions politiques i 
culturáis, és especialment rellevant 
el Mont des Arts, on s’apleguen 
diversos museus. Intéressant i 
encantador ha de ser el museu d ’ins
truments musicals, on expliquen les 
guies que hi ha la coMecció d ’estris 
per fer música més important del 
món, i on, per mitjà d ’uns auriculars 
d ’infraroigs, quan el visitant passa 
davant la lira, la pianola, el fiscorn, 
l’ukelele, la balalaika, o qualsevoi 
altre, es pot escoltar una melodia 
només interpretada amb l’instrument 
que s’està visualitzant.

De carni cap a Bruges, trobem un 
pais pia, agricola, amb aigua abun
dant. Civada, farratge, horta, les 
tonalitats del groo al verd repassen 
als camps tota l’escala cromàtica. 
Vaques de llet, de earn, blanquee, 
brunes, rosses o negree, s’hi afer- 
men propietàries, segures de la 
seva pastura.

Passem per Gant, ciutat en testes, 
presa literalment per bars rodate, 
escenaris improvisats, saltimban
quis, músics de carrer, conjunte de 
rap o de rock, pintore afecciónate.... 
La pudor de cervesa, consumida de 
dies ençà per joves i veils, envaeix 
l’ambient que es barreja amb l’olor 
del menjar ràpid.

No podem veure gairebé res, ens 
manca temps i l’aldarull de les testes 
ens priva la vista del que intuïm que 
és preciés.

Arribem a Bruges, fita del nostre 
viatge. Ens saluda amigablement el 
carhllé de la catedral, que senyala 
les hores amb alguna pega de músi
ca clàssica. El temps s’atura, deixant 
escolar el petit concert, tot admirant 
les cases medievals, totes iguals i 
totes diferents, amb les seves faça- 
nes capçades en triangle i esglaona- 
des, de totxo vermeil, fusta, flors i 
cortinetes, que deixen imaginar la 
vida des de l’antigorfins ara.

Ciutat tranquil-la, novel-lesea, con
vida a passejar pel seu nudi històric. 
Des de la plaga del Burg, l’Ajun- 
tament amb la seva impressionant i 
magnificament conservada sala gòti
ca, la basilica de la Santa Sang, i l’es- 
glésia de Nostra Senyora, que aixo- 
pluga una Madonna amb Nen, boni
ca pega escultórica de marbre blanc, 
de Miquel Angel, jove, que ja deixa 
entreveure la perfecció de tota la 
seva posterior obra. I l’antic hospital 
de Sant Joan, pavellons separate i 
envoltats de preciosos jardins, on 
sembla que encara es pugui albirar 
l’allitament dels ferite de guerra, mal 
embenats i sagnants, amb eis rostres 
crispats pel dolor, fruit de les moites 
invasions que han sofert eIs Països 
Baixos.

Pau i serenor es respira al Beateri, 
béguinage, Hoc de recés de les 
béguines, dones casades que es 
quedaven soles quan eis marits, eis 
croate, marxaven a Terra Santa, i es 
recollien en una mena de convent- 
refugi-monestir, recinte tancat amb 
un frondós arbrat, gespa i herd.

Actualment aquest monestir de 
Wijngaard, al costat del llac Minne- 
water, està ocupat per una comunitat 
de monges bénédictines.

És encantador agafar una barcassa 
i fer el recorregut pels canals. Les 
branques dels desmais t’acaronen 
en passar, ponts de mitja volta, allar
gate campanars en punxa, tot fa 
mirali amb l’aigua, on neden oignes, 
ànecs, i altres aus de bell plomatge, 
totalment aliens als visitants.

Pels carrers, puntaires fent anar eis 
boixets i vestides corn a l’Edat 
Mitjana, botigues on es venen puntes 
de gran bellesa i delicadesa, vérita
bles filigranes, obres d ’art.

La xocolata, omnipresent, inunda, 
amb el seu flaire dolg i temptador, tôt 
l’aire de la ciutat. Presentada en mil 
formes i textures, barreges i colors, fa 
que continuïs el passeig assaborint 
aquesta “gourmandise”.

Eis cavalls al trot, amb eis carruat- 
ges per a turistes, t’acaben de trans
portar al temps de la Blancaneus i el 
princep.

Musdos en totes les taules, oberts al 
vapor amb api, ceba i qui sap què 
més, son deliciosos. La cervesa, en 
tenen infinitat de marques, fluixa o 
forta, rossa o negra, sempre ben 
freda, és un bon acompanyament per 
apaivagar la set.

Eis bons restaurants, molt petits i 
acollidors, demanen saber anticipa- 
dament el nombre de comensals, el 
menú desitjat, i, quan arriba l’hora de 
l’àpat, préparât amb tanta cura, és un 
veritable festival de saviesa culinària, 
sempre regat amb eis millors vins.

9^
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En la intima solitud de la ciutat plena 
de gent silenciosa que ha tornat de 
les recents vacances pagades, es fa 
difícil mirar el cel cobert per I’astre rei 
que governa en aquesta selva inextri
cable de l’univers. Bé, de fet ja fa una 
setmana que hem estripat el full d’a- 
gost. L’endemà de la generosa dis- 
bauxa de la festa major, eis treballa- 
dors municipals netegen el Parc 
Catalunya: els he vist desendollant- 
ne eIs conductes elèctrics provisio
nals que han farcit de quilowatts la 
llum encegadora del darrer recital a 
l’aire Iliure. O sia que l’aparença de la 
gent que camina per la Plaça 
Catalunya, que baixa per Francese 
Macià, que trepitgen la ignota 
Riereta, és una fesomia corn de sol i 
de dol : Tot comença de nou. Ara les 
vacances dormen a tot color agom- 
bolades pel xip de la camera digital. 
Potser quant el sol s’amagui més 
enllà de la Serra d’en Camaró, anirem 
a fer uns vins amb eis amies i les ami
gues per engiponar-los el mostrari 
del viatge d’anada i tornada. Just en 
aquest moment, quant el capvespre 
ens avisa que la tarder s’acosta, una 
petit grup de gent anònima comença 
a mirar el sostre de la Terra amb la 
óptica d ’un telescopi; majestàtic apa- 
rell que sorgeix obrint forât a la cúpu
la de r edifici blanc plantât en el dm 
de l’Everest casolà que tenim a l’a- 
bast, A tir de pedra, entre el Tenis i la 
Nova Creu Alta, rigorosament saba- 
dellenc, s’aiça l’edificl i el telescopi 
de l’Agrupaciô Astronòmica de 
Sabadell. Reconeguda arreu del 
món, és la referèneia cientifica més 
important de la ciutat. Cientifica i 
amateur, solen modestament limitar
se, quant el seu curriculum és de pri
mera divisió de la non-nata Higa de 
les estrelles. La AAS és una entitat

SABADELLENCS
Semblança:
Ricard Casos i Rodríguez
Doctor en Astrofísico i Director de l'observotori de 
l'fìgrupoció Astronómica de Sobodell
P ere  Font i G rasa

admirable. Si no la tinguéssim, ens I’ hauriem d’inventar... Eis seus fundadors 
foren, el 14 d ’abril del 1960, quatre joves : Josep Maria Oliver, Caries Palau, Félix 
Cornelias i Joaquim Anglada. Aquell adversan de la II República (esthete 
casualitat...) es reuniren al voltant d ’una taula als locals del diari Sabadell, a la 
Rambla, on en Josep Palau, el pare d ’en Caries, n’era el Director. Aixi, dones, 
entre les parets del que avui és Casai Pere Quart, es posava la phmera pedra 
(el primer meteorit) d’una entitat que avui en dia aplega a més de 900 associars, 
molts d’ells inscrits des de Ilunyanes terres.
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L’ AAS s’ha fet gran. El creixement ha 
estât, però, sostenible. Mirant el sostre 
de l’univers i, albora, tocant de peus a 
terra, dins de la mlllortradició sabade- 
llenca. El curs encara no ha començat. 
L’activitat és la normal de preparado 
de conferències, cursets que sempre 
es programen amb molta antelacló. A 
la porta del blanc edifici saludem a 
Ricard Casas i Rodríguez, director de 
r observatori de l’AAS. És fill del carrer 
Sant Pere, amb familia a la Rambla. 
Nascut el setembre de 1958. Estudia 
primària i batxillerat al Cor de Marla, 
del carrer Jardí. Estudié Física a la 
UAB, amb una tesina sobre “Particules 
elementáis". Treballá al Museu de la 
Cléncia (que s’acaba de re-estrenar 
com a CosmoCaixa). El 1988 decidelx 
fer una passa endavant i s’incorpora a 
r Instituto Astrofísico de Canarias. 
Després de contractes temporals obté 
una plaça fixa a l’Observatori del Telde 
on hi resta durant 11 anys. Fa la tesis 
doctoral que versa sobre Física Solar. 
Demana l’excedèncla i des de l’any 
2000 és director de I’ observatori de 
l’AAS on realitza tasques de recerca. 
Doctor en Astrofísica, especialitzat en 
física solar.

Com va ser que et vas dedicar a 
l’astronomia

Vaig oomençar a interessar-me a par
tir de l ’any 1979 que colnoldi amb l ’es- 
tudl de Clències Fislques. Era corn una

base que anava bé per continuar en paral-lel als estudis. De seguida amb sedui 
l ’astronomia. L’astronomia amateur de fa deu o quinze anys era més visual. Ha 
evoluclonat molt. En l ’actualltat tot plegat va a través dels ordinadors, de l ’electrô- 
nlca, de les web.cam. Abans l ’instrumental servia per donar un cop d ’ull romàntic, 
a uns quants planètes I estrelles. En la normal evoluclô, ara poden coexistir les 
dues branques: l ’astronomia amateur que vol mirar i que te capacitat per veure les 
coses que es mouen a l ’univers, I aquells que ens agraden, a més, eis números I 
que apliquem eIs nostres coneixements a l ’estudi de l ’univers, en totes les múlti
ples branques que la tasca científica comporta.

Com és tradueix a nivell de ciutat, a nivell popular; com un entreteniment 
pels alumnes dels coMegis o corn a plantejament serios de divulgaciô?

L’Agrupacié Astronòmica de Sabadell n ’està molt orgullosa de portar el 
nom...un nom local. Malgrat aquest fe de naixement, és l ’assoclaclô d ’aquest 
àmbit més gran de tot Espanya I te un carta de credibilitat i qualltat a bona part 
d ’Europa. El ressò del que aquí investiguem és estudiat per experts. Un exem
ple, aquest mes d ’agost, fa uns dies, hem participât activament al congrès de 
Paris présentant un treball sobre “Ocultacions astronômiques”, a més ambdós 
actuarem corn a presentadora d ’altres ponents. Es a dir, ens movem dins un 
món reconegut. Aquest congrès, recordem, es feu aquí a Sabadell l ’any 2000. 
Però la teva pregunta ve a a plantejar : Què aporta l ’AAS a la ciutat?. Per 
començar, la divulgaciô directe a les escoles de Sabadell, del Vallès, i, dirla, de 
bona part de Catalunya. Venen aquí a conèixer el firmament. Aquí els expllquem 
que és el sistema solar, que són les estrelles, veuen el sol...Malgrat ser horari 
lectiu dlürn, molts animen els pares i més endavant tornen a les observaclons 
nocturnes per veure la II una. Pot semblar un divertí ment, però a la curta o a la 
llarga aquests coneixements augmenten el grau cultural de molts menuts, I dels 
grans que ens omplen les Instahlacions quant anunclem cursets, conferències 
0 torns d ’observacions públiques el cap de setmana. Coneixements a nivell 
amateur, perqué no és un nivell unviersitarl, de tot el que es pot saber sobre 
astronomia del coneixement. Aquí ensenyem als adults i als joves a utllltzar el 
telescopi que els han portât els reis..., com treure’n més profit.

Amb la contaminació que es registra a la ciutat, ¿que hi fa un observatori 
entre tanta impuresa que entela l’horitzó?

Lògicament un observatori no hauria d ’estar al centre de la ciutat, bàsicament 
per qüestions de contaminació lumínica, de poLluciò ambientai, etcétera... 
Però, si vols Instai-lar un observatori pùbilc que es pugui utllltzar I estigui ben 
comunicat, on la gent hi pugui arribar amb transport públic, prop de casa, que 
tingui utilitat per un grup més gran de gent, cal exposar-se a plantar-lo en un 
punt que com aquest pot ser un reclam per grans i petits a l ’hora de voler conèi
xer més coses de l ’univers. Naturalment que situar-lo a 200 quilômetres d ’aqui 
significarla una despesa social de malbaratament de temps i de diners. Cal dis
posar d ’instahlacions accesibles, que donin un rendiment útil. En definitiva, el 
nostre observatori en aquesta nova centralitat de Sabadell potser si que II treu 
efectivitat, però guanya en assiduïtat.

El periodista recorda corn ara fa un quart de segle les gestions anaven 
encaminados a instaMar l’observatoh a la muntanya de Sant Llorenç del 
Munt. En algún racó de l’arxiu de la memòria; o bé a les lleixes del local 
de l’AAS han d’haver-hi projectes i memorandums, que han engroguit 
amb el pas del temps. De fet, al Parc Natural pròxim, els aficionats i man
ten de tant en tant els camps provisionals d’observació quant l’eclipsi 
s’ho val 0 les llàgrimes de Sant Llorenç - mai millor dit - conviden a dei- 
xar el cotxe al darrer paviment al peu del Cavali Bernat, o bé a pujar per 
la Canal de Can Poblé. No cal dir que des dels 1095 metres de La Mola 
el cel és més diàfan i la Lluna i el Sol més camacos.
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En qualsevol cas, aquesta utilitat que esmentes cree que es pot demostrar 
amb les xifres de visitants i observadors.

Les xifres son demostratives, efectivament, del bon ús d ’aquest local i d ’aquest 
Observator! : Entre 40 i 50 mil persones passen per entre aqüestes quatre parete... 
No cal dir que molta gent bé de molt lluny per passar una estona reben informa- 
ció astrofisica. A més a més no podem oblidar les noves tecnologies, Internet, no 
cal dir-ho. La nostra plana web és visitada de manera constant. Donat el cas d ’ 
eclipsis en poques bores “entren” més de 80 mil observadors, tal ment corn va pas
sar el 8 de juny amb el pas de Venus, (www.astrosabadell.org).

Malgrat aquesta referèneia d’amateurs, a través de la revista Astrum queda 
ciar que hi ha un grup selecte de cientifics que us preocupeu d’establir rela
cions més enilà de Sabadell

Sempre estem en contacte amb !’Astrofísico de Canaries. Fèrem el seguiment 
d ’uns asteroides a proposta d ’ells I que nosaltres analitzavem. Gràcies a això es 
van nominar dos asteroides: Un d ’ells batejat ALDANA I ¡’altre OLIVERCABASA, 
en honor del nostre president I fundador Josep Maria Oliver I Cabasa.

Canviem radicalment. El mes d’agost, i continua durant el setembre, els mit- 
jans de comunicació ens han bomberdejat amb troballes a l’univers. En ple- 
nes vacances s’han disparat les noticies (Veure requadre ). Li ho comentem.

Aquesta presumpte cursa per trobar planetas fora del sistema solar, en poos 
anys diuen que més de 130, cal entendre-ho corn la manera de fer dels nordame- 
ricans: Marqueting. HI ha molt de marqueting al darrera per una raé ben senzilla : 
eis fons economics en que es mouen, pùbllcs o privais, eis han de guanyar a tra
vés d ’èxits que no sempre, I amb el temps, son homologáis pel món científic. Per 
exemple, ahir (8 de setembre), van fer aquest espectacle per “pillar” la sonda de 
la Géminis I se’Is va estavellar, Alxô fa que facin molt ressò medlàtic per poca 
cosa. La recerca Intenta cobrir tots eis riscos I de vegades passen aqüestes 
coses. Pot ser provocai per un problema petit: Un xip que impedeix que un para- 
caigudes no s ’obri quant la sonda és a punt d ’aterrar...en apa renga el més fácil 
després d ’un viatge tan llarg. A Europa es fa d ’una manera més tranquil-la, ele
gant, dirla, perqué la gent ho conegul sense fer-ne espectacle. Pel que fa als pla
nètes extrasolars fa uns anys hom sabla que podien existir, el problema era detec- 
tar-los. En aquests moments hem Ungut a l ’abast les téeniques desenvolupades 
que fa que cada vegada podem veure planètes més petits, més semblants a la 
Terra. Recentment eis que s ’han descobert, corn ara el C-30, sén més aviat grans, 
no estrelles, de mides més grans que Jupiter, per exemple, que fa més fàclls de 
detectar i que de fet foren descoberts per europeus.

Aquesta cursa podríem deduir que és l’eterna preocupació de furgar l’espai 
amb r esperança de trobar “algù” semblant a nosaltres i que ens acompanyi 
perqué no volem estar sols en aquesta Immensität...

El que s’intenta buscar sén planètes similars a la Terra, la quai cosa no vol dir que 
sigui accesible fisicament. Acostumen a ser estels propers; en tot cas la probablll- 
tat d ’existéncla de clvllltzacié és escassa. L’univers és molt gran, i que hl pugui 
haver-hi vida la gents’ho creu... Però tant a prop està demostrat que és Impossible.

El 18 d’agost llegiem als diaris que la Via Làctia és gairebé tan antiga corn 
l’univers i que telescopis europeus han fixât l’edat de les estrelles més velles.

L’edat de l ’univers és una quantità! Impossible de determinar hores d ’ara. Amb 
el telescopi Hubble “aparcat” a Tespai, s ’intenta esbrinar-ho. Amb telescopis 
terrestres es vol afinar a través de dades cosmolôgiques Tedat del sistema solar, 
que hores d ’ara continua essent d ’entre 4.600 i 5000 mllions d ’anys. De Mart, que 
és un planeta que tenlm a prop i és el més conegut, dirla que fins I tot hl ha zones 
que sén més conegudes que racons Ignots de la Terra. És una qüestió de carto
grafía. Mart no té vegetació, i la superficie no està tapada com aqui. Mart és el

AGOST MIRANT EL CEL

Per tots aquells que no hi eren, que 
estaven de vacances, els recordem 
les fites importants derivadas de la 
cursa planetaria segons la versió 
deis diaris barcelonins La Vanguar
dia i El Pais

4/8: LA MISIÓN PARA DESVELAR 
LOS SECRETOS DE MERCURIO INI
CIA SU VIAJE DE SIETE AÑOS

12/8: LA NASA PONE EN MARCHA 
UNA MISIÓN PARA REPARAR EL 
“HUBBLE”

15/8: LA NASA ESPERA QUE LOS 
ROBOTS SPIRIT I OPPORTUNITY, 
QUE ENVIAN DATOS DESDE MAR
TE, SIGAN ACTIVOS EL AÑO QUE 
VIENE

17/8: EL HUBBLE FOTOGRAFIA 
UNA GEODA ESTELAR

18/8: LA VIA LÁCTEA ES CASI TAN 
ANTIGUA COMO EL UNIVERSO. TE
LESCOPIOS EUROPEOS FIJAN LA 
EDAD DE LAS ESTRELLAS MAS 
VIEJAS

26/8: DESCUBIERTA UNA SUPER 
TIERRA EN TORNO A UNA ESTRE- 
LA SIMILAR AL SOL. EL PLANETA 
ES EL MAS PEQUEÑO DE LOS 
LOCALIZADOS FUERA DEL SISTE
MA SOLAR

1/9: LA NASA HALLA DOS PLA
NETAS EXTRASOLARES DEL TAMA
ÑO DE NEPTUNO. LOS ESTADOU
NIDENSES DESCALIFICAN EL 
RECIENTE ANUNCIO EUROPEO.

http://www.astrosabadell.org
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TELESCOPI FET A MIDA

A I’observatori de l’Agrupació 
Astronómica de Sabadell a-quest 
geganti aparell que s’obre cap al 
cel ,de fet apiega a sis telescopis. 
És un instrument fet a mida. 
Dissenyat per “nosaltres” amb 
material comprat arreu del món. 
El mirali principal, a RÙSSIA; hi ha 
coses de SUÏSSA, ALEMANYA, 
EEUU, JAPÓ, FRANÇA....Ia mon
tura feta a MOLLET DEL VALLÈS; 
l’enssamblatge mecànic a TE
RRASSA, l'òptica a CORRERÀ DE 
LLOBREGAT. No hi ha cap altre 
exemplar semblant a cap de les 
botigues especialitzades d’arreu 
del món. És unie. N’estan lógica- 
ment orgullosos. Per una banda 
serve! per fer les sessions públi- 
ques; la LIuna i els planetes en tot 
el seu esplendor, i també perqué 
els científics treballin buscant 
objectes que no es veuen. 
Objectes que de ser-hi, hi són. 
Més o menys lluny. A través d’un 
senzill sistema canvien l’óptica i 
munten una càmera electrónica 
que permet veure-ho i enregis- 
trar-ho tot; com ara els asteroides 
SABADELL i OLIVERCABASA, 
sense anar més lluny. Ni més a 
prop que del Parc Catalunya.

Al serve! dels assoclats

Els associats poden utilitzar un 
equip modern i potent. Sota una 
cúpula de cinc metres de diàme- 
tre s’allotgen quatre telescopis 
totalment informatitzats. El princi
pal és un reflector de 500 mm d’o- 
bertura amb focus intercanvia- 
bles Newton i Cassegrain. Un 
altre telescopi està equipat per a 
l’observació de les protuberàn- 
cies solars, un tercer és idoni per 
a la LIuna i la superficie solar, i el 
quart porta incorporados càme- 
res CCD i de TV per a imatges de 
control- Es poden utilitzar per a 
observacions visuals, fotogràfi- 
ques 0 per a la digitalització de 
les imatges mitjançant càmeres 
CCD. Va entrar en serve! el gener 
del 2001.

punt ciau per conèixer una mica més la resta del sistema solar. El tenim a prop I 
és més barat d ’anar-hi. És un pianeta més petit que la Terra, amb molts aspectos 
similars (rotació de 24 hores i mitja), te estacions clarament marcados. Tot plegat 
fa que siguí intéressant el seu coneixement. Però també ho són : Venus, Mercuri, 
Jupiter, Saturn... i Fiutò, però aquest “cau” massa lluny I sortirla molt cara la seva 
exploració. La cursa entre Europa I Usa per Mart ha proporcionat noves dades 
que caldrà analitzar. Això no ha fet més que començar.

Quin creus que pot ser el panorama de les observacions amateurs dels prò- 
xims 25 anys ?

Un coneixement més ampli del sistema solar, amb exploracions a través de 
sondes que estiguin observant el sol continuament, ja que per una banda el sol 
te Importàncla en el clima terrestre. I després cal accelerar l ’exploraclô de tot Tu- 
nivers: galàxies, estrelles Individuals. Per tot plegat espero que hi hagi bona 
coordinació entre els grups europeos, americans i japoneses...

... El clàssic, cadascú va per ell, sol ser dolent per la investigado?
L'experléncla ens demostra que hi ha més coordinacló de la que hom pot pen

sar. A tot el món hi ha grups que ho “miren” tot. Aleshores hi ha competéncia per 
publicar les descobertes a les revistes professionals o especialitzades. Cal far
ne coHaboraclons que siguin fructíferas. Un exemple el trobem en la nostra 
coHaboració amb TAstrofísIco de Canarias.

La gent que acudeix a l’observatoh de l’AAS voi mirar el cel. El que voi 
veure són els “colorines” que mostren les fotografíes de les revistes o bé 
per Internet. El primer que els diuen es que mirin la Lluna. El nostre 
satéMit al natural, tal com surt a les fotografíes. En principi és el que més 
atrau al visitant. Les persones cal que acostumin el cervell a interpretar 
alió que està voient per poder endevinar els details més petits a través 
del telescopi. En definitiva -com ens diu en Ricard— “Interpretar les Imat
ges que Tuli veu”

La gent voi veure Saturn i el que contempla és un punt. Un punt gros que, 
a més, te uns anells, unes nanses. Donant-li informació en directe per l’ob- 
servador la gent s’adona del que està veient. Si només poses l’ull i ningú no 
t’explica el que veus, tindrás una decepció. La gent, a casa, prepara el teles
copi que li han regaiat i ais pocs dies el deixa arraconat...fins que no encer
ta a fer el sacrifici d’apuntar-se a un deis nostres cursets.

La nit del 27 al 28 d’octubre hi ha un eclipsi de lluna. Si CUADERN els 
arriba quan s’ha superat la data, prengui nota que l’any vinent s’espera 
un eclipsi anular de sol el 3 d ’octubre. Será visible a una franja que va d ’ 
est a oest, d’Alacant a Madrid ; amb un “gruix” que marca de nord a sud 
Terol i Múrcia. L’AAS està enllestint la pàgina web i se’ls ha encarregat 
des d’organismes internacionals que coordinin la logística per tots 
aquells observadors de fora que vulguin trobar un Hoc escaient des d ’on 
observar; un hostalatge; les condicions meteorológiques. Tot un repte 
que no els ve de nou ais membres de HAAS.

La finalitat bàsica és sempre el coneixement. Aquest desenvolupa unes técnl- 
ques, una tecnología que en moites ocaslons es pot aplicar a la vida quotidia
na... Un exemple a Tabast: La paella antiadherent que prové de la tecnología 
espacial d ’ara fa uns quaranta anys. O un modern instrumental per cees, de 
detecció tridimensional que ha desenvolupat TInstItuto Astrofísico de Canarias.

Ricard, ¿ quin és el sostre de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell
...El nostre sostre és el cel. Exacte: Mantenir el que es té I anar augmentant el 

prestigi de Tentitat arreu del món. Desenvolupar I donar al soci el coneixement 
de les noves tecnologles. Desenvolupar observacions per conéixer més i millor 
Tunivers...que és un sostre sense limits. ^
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CUINA

Dolí
Joan-Antoni Ferrari

Trabaran la recepta al Quadern de 
desembre del 2002.

Obra completa de Salvador Dalí, vol. I. 
Ed. Destino / Fundació Gala - Salvador 
Dalí. Barcelona, 2003.
El barbar costum culinari de bullir els 
espinaos fins deixar-los réduits a una 
pelleringa que s’ha gastat en aquest 
país, en té la culpa. Si són bons crus! 4 
No cal pas coure’ls tant.

(Scolopax rusticóla). Ocell de l’ordre dels 
caradriformes, de la familia deis cará- 
drids, amb el dors i les parts superiors 
de color castany i les parts inferiors gro- 
guenques, i de bec llarg I molt sensible.
Obra completa de Josep Pla, vol. 19 
«Tres senyors». Ed. Destino. Barcelona, 
1966.

La Sissi de les peNicules.

Curiosament, l’ùnica vegada que vaig veure Dali al natu
ral -  i de prop, per cert- fou en un restaurant. A la 
Panadella, concretament. LIavors devia tenir jo dotze o 
tretze anys, i anava amb la familia al pla d’Urgell, al poblé 
de la meva mare. L’establiment estava quasi buit. Els Dali 
i algù que els acompanyava, segueren un pareil de taules 
més enllà. El meu pare, que havia après de dibuixar amb 
mossèn Bosch, era un partidari empedreït del classicis
me més académie i no va fer pas grans alimares, en 
veure el pintor, llavors més famés per les excentricitats 
que per la seva pintura, aquí. Vam acabar de dinar i vam 
sortir del menjador amb el «que aprofiti» de cortesia. Però 
parlem d’ell i de la seva relacié amb la cuina.

Els catalans sempre hem tingut fama de menjar bé. A 
De re coquinaria, d ’Apici, un receptan de principie del 
segle I d. C., s’hi déna la recepta d’un plaE anomenat 
Perna, un pernii bullit i passât pel forn amb unes incisions 

farcides de mel. Uns dels pernils que tenien més anomenada entre els romans, 
eren originaris de la zona que ara en diem la Cerdanya. Per altra part, dos dels lli- 
bres de cuina més antics, el manuscrit del Sent Sovi i el «Llibre del Coch», de 
mestre Robert de Noia, foren escrits en català. Robert era cuiner a la cort de 
Nàpols, on el degué publicar. El manuscrit és de principie del segle XIV; el llibre 
de mestre Robert fou imprès a Barcelona el 1520, però se’n conserva una tra- 
ducciò castellana del 1525.

Dins del nostre país, l’Empordà, la terra on nasqué Dalí, també té una cuina tra
dicional exceMent: els platillos, el congre amb pèsois, que Josep Pia considera
va una meravella (i ho és), el “niu”, els plats de mar i muntanya, com el pollastre 
amb llagosta...

Dalí nasqué en una casa benestant, després que el seu germà morís albat. 
Seguint el costum, el batejaren amb el nom del difunt i la familia l’avicià. El seu 
interés per la cuina i el menjar fou primerenc. Ho diu als paràgrafs iniciáis de la 
seva «Vida secreta de Salvador Dali» :̂

“A sis anys, volia ser cuiner. A set anys velia èsser Napoleò. I la meva ambició 
ha anat augmentant sense parar des d’aleshores.

Stendhal parla en algún Hoc de l’observació d’una princesa italiana que es pre- 
nia amb destici un geiat en una tarda calorosa. «Quina llàstima que no sigui 
pecatl», va exclamar. Quan jo tenia sis anys, era pecat per a mi de menjar qual- 
sevol cosa a la cuina. L’entrada en aquesta part de la casa era una de les poques 
coses que els meus pares m’havien prohibit categòricament. M’estava hores i 
hores espiant i fent-se’m la boca aigua, fins a trobar l’oportunitat d’esmunyir-me 
en aquell indret encantat, i davant les minyones, que cridaven de gust, arrabas- 
sava un tros de earn crua o un bolet a la brasa, i m’ennuegava gairebé fins a ofe- 
gar-me, perqué per a mi tenien el gust meraveliós, la qualitat meravellosa, la qua- 
litat embriagadora que només la por i la culpa poden comunicar.”
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No fané ara l’habituai psicoanalítica recreativa. En una taula rodona sobre Dalí a 
la qual vaig assistir aquesta primavera passada, l’artista mataperenc Albert 
Novellón observa encertadament que quan es parla de Dalí, sempre es parla de 
psiquiatría, deis símbols; de pintura, mai. En l’ámbit culinari, ho mataré dient que el 
text demostra prou bé l’interès de Dalí pel menjar, des de bon començament. 
Tampoc buscaré fantàstiques colncidéncies simbològlques en els seus gustos. 
Les que són évidents de la seva pròpia narració i prou. En aquests assumptes, 
sempre recordo l’anècdota de John Ford i l’estudiant de cinema. Un estudiant va 
anar a veure Ford, dient-li que feia un treball d’escola sobre eli; després de fer-li 
una llarga anàlisi més o menys délirant dels significats ocults en eis seus films, li 
pregunté sobre una determinada escena: «I com la vau rodar?». Ford, foteta. Il res- 
pongué; «amb una camera!». I passo a parlar de menjars que el pintor figuerenc 
recorda d’alguna forma o altra. D’alguns que he espigolat de la seva obra com
pleta, per ser més exactes. No és que siguin un element omnipresent, però algu- 
nes referències hi fa.

Diu explicitament al subtitol del primer capítol de la «Vida secreta...»: Sé qué 
menjo, no sé qué faig. En aquest capítol, el pintor hi formula algunes particulars 
teches sobre els aliments. Contraposa els espinaos, per amorfs (cuits, natural- 
ment)^ amb el marisc, d’esquelet extern i morfologia perfectament definida. Blasma 
la verdura i enaltelx el regal del mar; digues-li beneït! També diu que li agrada el 
formatge Camembert perqué quan és madur, l’lntehor es deforma com els seus 
rellotges tous.

Com a gourmet, Dalí no s’aparta de l’ortodòxia del moment. Considera el simboi 
més délicat de la civilitzaciò, la Bécasse sûr canapé, una becada'^ rostida que es 
menja lleugerament faisandeé, amb tota la freixura i el budell pie del seu propi 
excrement. No sembla que fos per cap especial afecciò coprofàgica. El plat era 
considérât una exquisidesa, a la cuina burgesa de l’època. Pia, a «Un senyor de 
Barcelona»® també rememora, en boca del senyor Rafael Puget, les becades 
caçades al Corrici, el mas d’aquest senyor al Collsacabra, prop del limit d’Osona 
amb la Garrotxa i sota els cingles del Far. No recordo on, però també he sentit dir 
a Juan Mari Arzak, la importància de què la becada no buidi el budell, quan mori, 
per a l’èxit culinari. Dels vins, en canvi, manifesta la seva predilecciò pels més 
currents, aquells ‘Vins de pagès” astringents, enfustats, d’alta graduaciò, que 
triomfaven, beguts amb porrò, abans del descobriment de la fermentació a tem
peratura controlada.

Seguint amb la «Vida secreta...», més endavant narra com el 1937, la nit que 
havla Ingressat Gala en un hospital per ser operada, sopà^amb fruìclò d’un plat 
d’ostres i un colom a la brasa. En les seves visites a Viena, intentant inútilment 
èsser visitât per Sigmund Freud, hi menjà pastis de xocolata. Devia ser la famosa 
Sacher - torte que va inventar herrSacher, cuiner imperiai vienès, a peticiò de la 
kaiserin Elisabeth® que li havia encomanat un pastis de xocolata que no embafés. 
Per cert, Dalí arribà finalment a veure’s amb Freud a Londres, però el pare de la 
psicoanàlisi no es deixà impressionar ni gota pel patracol sobre la paranoia escrit 
pel pintor, ni pel propi Dalí com a personatge.

Dels seus “records prenatals”, intrauterins, diu, esmenta la visiò anàloga a dos 
ous ferrats, sense la paella, que s’acosten i s’allunyen; sensaciò que pot reproduir 
en un fosfè, prement-se els ulls closes, diu. També és molt pròpia d’eli, l’anècdota 
de pubertat que explica, estant al Molí de la Torre, a casa dels Pichot. Se li va acu
dir pintar cireres sobre una velia porta. Les anava pintant d’una en una, com a imat- 
ges independents. Quan va mostrar l’obra, algù va remarcar que no havia pintat 
les cues; llavors es va posar a menjar cireres de les que havia pres per model, i a 
enganxar les cues a la porta. En pocs dies les cireres que restaven començaren a 
omplir-se de eues. La porta també tenia cores; Dalí comença a agafar eues i cores 
amb unes pinces i a intercanviar-los, els cues ais forats de la porta, i els cores ais 
forats de les cireres. Pichot, que l’observava, murmuró: «aixó és genial!».

Per acabar amb la «Vida secreta...», 
un altre fragment, potser indicatlu de 
la seva relació quasi libidinosa amb el 
menjar, de la seva trapelleria i d’un 
punt d’egolatria:

“Era el temps de les faves. 
M’estava acabant un llarg dinar en 
qué el plat principal havia estât 
aquest vegetal extraordinari que 
tant s’assembla a un prepuci. Els 
catalans tenen una manera d’assa- 
onar les faves que en fa un dels 
meus plats favorits. Cal guisar-les 
amb pernii I butifarra, i el secret 
consistelx a posar en la barreja una 
mica de xocolata i unes fulletes de 
Hörer. Havia menjat fins afartar-me i 
m’estava mirant distretament, bé 
que fixement, un tros de pa. Era el 
crostò d’un pa molt llarg que havia 
quedat a la taula, i no podia deixar 
de mirar-me’l. Finalment, vaig aga- 
far el tros de pa i el vaig besar a la 
punta; després el vaig besar una 
estone per estovar-lo i, un cop fet 
això, vaig premsar la part estovada 
damunt la taula, on es va aguantar 
verticalment. Acabava de reinven
tar l’ou de Colom: el pa de Salvador 
Dalí.’’

A l’iconografia daliniana també hi 
apareixen elements clàssics de bode- 
gò: natura morta, raïms i fruita, monge- 
tes, garotes. Però hi ha dos elements 
que hi sòn presents força més assí- 
duament: els pans i els ous. La torre 
Galatea està merletada d’ous i té les 
faganes plenes de pans de tres cros- 
tons. També la casa de Port Lligat té 
ous al damunt. DIns la producciò artis
tica, i per dir-ne només dos, recordem 
el bust femeni tocat amb una barra de 
pa (Bust de dona retrospectiu, 1933) i, 
el famosissim cistell del pa (El cistell 
del pa, 1945) que va pintar, ambdòs al 
seu museu de Figueres, entre d’altres.

Amb aqüestes linies, un servidor fa la 
seva modesta contribuciò al centenari 
de Dalí; si el paper no ha sortit d’un 
entusiasme fulgurant, me’n sabran dis
culpar: és el què hi ha.

IL
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DANSA, OPERA, IMATGE, MUSICA A L'ESTRUCH, 
TEATRE, SARSUELA, VOCES FLAMENCAS, MÚSICA 
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DE LA TRADICIO PAGESA 
A L'ESPLENDOR MODERNISTA
Visita ai patrimoni arquitectônic de ia Caixa de Sabadeii

Visites organitzades exclusivament per a grups

Dates
Eis matins ai llarg de tôt l'any

Durada de ia visita
De les 9'30 a Ies13 h

Nombre de participants
Màxim 60 persones

Recorregut de la visita
Trobada als jardins de la Caixa de Sabadeii. 
A continuado es visitaran l'edifici Central 
i l'edifici de l'Obra Social, després el grup es 
desplaçarà a Can Deu per visitar la masia i 
el museu d'eines del camp.

Preu
Gratuit. No están inclosos eIs desplaçaments.

Informaciô i inscripcions
Tel. 93 319 10 64 (de 9 a 14 h)

FU N PACIO
Caixa de Sabadeii
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La Maison de la Catalogne a Paris 
Isidre Manils. L’ull de la llagosta
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Caixa Sabadell

Amts per 
alaintegracióde  
joves immigraiits
Admissió de projectes
se tem b re -n o vem b re  2005
Linies d'actuació
• Integració sociolaboral
• Educació en el ileure

Premis Fundació 
Caixa Sabadell

Admissió de projectes
m ar^ - m a ig  2005

Línies d'actuació
Beques i Estudis • 

Programes Culturáis • 
Programes Socials •

\

Informació i bases: fundacio@caixasabadell.es, www.fcaixasabadell.org, Tel. 937 259 522 o a qualsevol oficina de Caixa Sabadell
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UN PAIS BEN DIVERTIT
De bell nou estem en période d’agitacions patriotiques: les seleccions catalanes, corn 

a minim la d’hoquei, les traduccions al català-valencià, o la presèneia de la cultura cata
lana a la tira de Guadalajara.

Tot plegat em sembla que ens converteix en un pais ben estrany, en el quai ens hem 
de barellar per poder fer constantment el que ens ve de gust, ni que sigui per un esport 
tan estrany corn aquest de les rodes i l’estic. Jo la veritat preferirla anar a veure les 
peMicules que em vénen de gust en català o corn a minim en versió original i subtitula
dos, O no haver-me de barellar al super perqué no m’entenen parlant una llengua tan 
estranya corn la meva quan demano un quilo de tomàquets, o què sé jo.

El tema de les llengües a Europa és un altre prodigi de la prestidigitació politica: ara 
canviem el nom de la tapa del text, ara fern equilibris per dir com es diu a cada Hoc de 
manera diferent, ara mirem que aquest i I’altre no se’ns emprenyin massa ni estiguin 
massa eufòrics, ara els donem una mica de peixet baratet perqué els sembli que han 
guanyat... Els limits d’imbecil-litat ais quais hem arribat quant a aquest tema resulten 
ben alarmants quan el que caldria és veure qué podem fer perqué des de les escoles 
puguem evitar-ne precisament la seva eliminació definitiva... però en això de l’ensenya- 
ment sembla que és més intéressant escurçar vacances i fer més hores de classe que 
preocupar-se pel que és rellevant. No die ja el que tornará a passar aquest ours a les 
proves de Selectivitat amb l’assignatura de Llengua i Literatura Catalanes atenent a l’ab
solut desori que hi ha des de la coordinació de les PAU d’enguany, on s’ha començat 
per canviar les lectures obligatéhes a data 1 de desembre i sense criteris clars en gai- 
rebé res, la quai cosa situa eis professors i eis alumnes en una situació absoluta de 
desemparament, com cada any, o pitjor encara... no us pue descriure les cares del cen
tenar de professors astorats i esmaperduts i corpresos que hi havia rebent les “bones 
noves’’... (“la culpa és del departament”, “no, la culpa és de la UAB”, “I alxé entra?", “jo 
no ho sé, em sembla que no”, “I quan ens ho dirán" “és que no ens ho han dit!”, “alxé no 
és competénola meva”, “la culpa és de...”.... out! 30-15!)...

Quant a Guadalajara, els mitjans ens han mostrai que importants que hem arribat a ser 
a Méxic, però el que ningù no ha dit és qué ens està costant aquest monumental esforç 
mediàtic de dur a l’altre costai de la charca tants càrrecs pùblics i tots aquells enxufats, 
ail volia dir estendards!, de les lletres que ens han anat passant per la cara durant dies 
i dies eis seus problèmes quotidians ais hotels que hem pagai tots, ais sopars que hem 
pagai tots i a les testes que hem pagat tots. Qui ha escollit eis nostres représentants lite- 
raris per anar a Méxic? Quins criteris ha fet servir? Les mateixes editorials de capital 
català que omplen eis seus catàlegs de traduccions (sort n’hi ha!) i de quatre nostrats 
mediàtics, simpàtics o eloqüents (eis ùnics que venen Ilibres, em diuen baix baixet) han 
estât qui ho han decidit? Aquells “escriptors” que hi han estât i que escrivien als diaris 
d’aqui (eis paguem el viatge. Testada, eis capricis i a més cobren perescriure sobre les 
mediocritats o elucubracions inteTlectuals que hi fan: cornuts i pagar el heure!) sòn eis 
représentants de la nostra cultura? Si és aixl, és per pensar-s’ho una miqueta... però 
això a qui li interessa? Com en el cas del Fòrum: per a aquesta troupe sembla que del 
que es tracta és de callar, fer la pilota als politics de torn (és igual si abans eren aquells 
i ara aquests) i continuar parant la mà a veure fins quan dura la vaca... i la resta, nosal- 
tres, corn badocs, extasiais de tant d’éxit!

Som un pais ben estrany, això si, ben divertit! Us recomano el darrer Ilibre de poesia 
del Joan Elies Adell, aquest si que és per xalar de veritat.

Bona entrada d’any a tots! David Serrano Blanquer



LLETRES
Simon Wiesenthol, Imre 

Kertész i Cotolunuo
David Serrano

“ He sobreviscut als botxins” em delà orgullos fa uns mesos tot just 
ens acabàvem de conèlxer. Simon Wiesenthal passarà a la historia 
corn l’home que ha dedicat bona part de la seva vida a la recerca 
de criminals de guerra nazis, fins a tal punt que será conegut ben 
aviat corn el caçanazis més important del mon. El que és poc cone- 
guda és la relaciô d’aquest home entranyable i controvertit alhora 
amb diversos deportats I associacions catalanes fins farà unes set- 
manes, quan comunicava oficialment a Viena que deixava la Iluita 
en la primera linia. Ja feia mesos que havia decidit de retirar-se als 
94 anys després de cedir eis arxius a l’Institut Yad Vashem, on es 
recullen eIs judicis amb testimoniatges catalans de dirigente nazis, 
i garantida la continuïtat dels seus centres, especialment actius eis 
de Viena i Buenos Aires, des d’on donava el relleu a Sergio Widder 
i al Dr. Samuels respectivament, coMaboradors habituais del 
CILEC, amb seu a Sabadell.

La història de Simon Wiesenthal es vincula necessàriament a la 
persecució jueva de l’est d’Europa. Nascut el 31 de desembre de 
1908 Lvov (Ucraina, antiga Polònia), el 1928 és refusât a l’Institut 
Politécnic de Buczacz (actualment Lvov) per les quotes restrictives 
establertes als jueus, amb la qual cosa decideix ingrossar a la 
Universität Técnica de Praga, on es diploma en arquitectura. El 
pacte de no-agressié entre Alemanya i la URSS desemboca amb 
l’entrada de les tropes soviétiques a Lvov, i les purgues als comer- 
ciants jueus provoquen la mort del pare i un germà, salvant-se eli de 
la deportacié a Sibèria. Amb l’arhbada dels nazis el gener de 1941,
Wiesenthal i la seva dona són empresonats al camp de concentra- 
cié de Jancwska.

El setembre de 1942 fins a 29 membres de la seva familia directa 
han mort ja en diversos camps com el de Belzec. La tarder de 1942, 
la resisténeia polonesa permet salconduits falsos a la seva dona portai de poder 
sortir del camp, d’on fugirà el propi Wiesenthal l’octubre de 1943. Malgrat aixô, és 
capturât i retornat al camp el juny de 1944, però la imminent arribada de l’exèrcit 
roig impedeix la seva execuciò i provoca una llarga marxa de deportaciò que el 
farà passar pels camps de Plaszow, Gross-Rosen, Buchenwald i finalment 
Mauthausen, d’on serà alliberat pel General Bradley el 5 de maig de 1945 junta- 
ment amb eis 2.200 catalans i espanyols supervivents del camp austriac, amb eis 
quais entrarla en contacte tot just alliberat, especialment amb eis que es queda
ren a viure a Austria, corn Francese -Franz- Cornelias (Castellar del Vallès 1917- 
Linz 2001).

Just acabat el conflicto, Wiesenthal inicia el seu llarg carni de la recollida de pro
ves per implicar els cárrecs nazis amb les atrocitats comeses ais camps de con- 
centració i extermini. El 1947 funda el Centre de Documentació Históric de Linz 
(Austria) i Iluita, sota l’encárrec de l’Oficina de Crims de Guerra, per aconseguir 
implicar Adolf Eichmann en els crims contra la humanitat pels quais será jutjat

Imre Kertész 
Sense desti

Traducció d’Eloi Castellò

Q U A D E R N S C R E M A
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finalment a Israel el 31 de maig de 1961 I que portará rius de litera
tura i reflexió filosòfica, com la de Hannah Arendt al voltant de la 
banalitat del mal. La seva tasca continua amb l’obertura del Simon 
Wiesenthal Center a Viena el 1961, i posteriorment a Los Ángeles,
Buenos Aires i Nova York, actualment amb més de 400.000 mem
bres. Però a banda de la descoberta del nazi més rellevant des del 
punt de vista de la “Soluciò Final del Poblé Jueu”, Wiesenthal 
també aconsegueix una de les descobertes més simbòliques de la 
història de la Shoah i de la literatura que aquesta ha générât: la de 
Karl Sllberbauer, oficial de la Gestapo que arrestò la familia d’Anna 
Frank. També és rellevant la identificaciò de Fritz StangI, coman- 
dant dels camps d’extermini de Treblinka I Sobibor, dos dels més 
esfereïdors, com ens ho han demostrat a bastament testimoniat- 
ges directes o films com els de Claude Lanzmann.

A banda d’aquests casos emblemàtics, Wiesenthal realitza al 
llarg dels quaranta i els cinquanta una tasca ingent de recerca i 
descoberta de càrrecs menors de tots els camps per on passò, 
però especialment referent al de Mauthausen, la qual cosa el posò 
en relaciò amb els deportats catalans. Alxi, per exemple, el desem- 
bre de 1958 es pogué dur a judici a ì’ObersturmfCihrer Karl Schulz, 
descobert per Wiesenthal, gròcies a testimonlatges com el de 
Casimir Climent i Sarrion. En una de les declaracions del dia 16,
Climent explicava el carácter pervers de Schulz: “Schulz preguntó 
a un grup de jueus si tenien fred i aquests van contestar que sí. En 
un moment d’aldarull va fer seure damunt l’estufa encesa un dels 
rabins més veils. L’endemò ens arribó l’acta de defunciò...”.

Malgrat processaments exemplars com aquest, tant Wiesenthal
com Climent o Cornelias (Un català a Mauthausen, 2001; ___________
Españoles en los campos nazis, 2003) no s’estaven de comentar
me la seva recanga pel fet que homes com Schulz només romanguessin sis anys 
a la presó, o que vertaders botxins en série com Anton Ganz, malgrat haver obtln- 
gut una pena molt alta, passés bona part dels darrers anys en Ilibertat. Ganz havla 
estât comandant d’un dels kommandos més terribles, el d’Ebensee, on fou alllbe- 
rat Joaquim Amat-Piniella (Manresa 1913- Barcelona, 1974) el 6 de maig de 1945, 
i on infringí una pallissa brutal que dugué a la mort al veí de Gavá Bol Ventura, mal
grat que féu constar que havia estât per intent d’evasió.

Cintre de la memòria de l’horror deis nostres deportats catalans de Mauthausen, 
un deis personatges més temuts, per la responsabilitat directe en la mort de con- 
ciutadans I de centenars de jueus fou el de l’SS de la pedrera Franz Simoniohner, 
jutjat I condemnat a la Cort de Viena amb l’ajut del testimoniatge de Franz 
Cornelias i sembla ser que de César Orquín, el valenciá Ilibertari responsable del 
famós kommando César (a Vocklabrück, a Ternberg, I a SchIier-RedI Zipf-). Més 
de dues desenes de catalans moriren per efecte directe o indirecte de 
Simoniohner, bé per les pallisses sofertes, bé per efecte matelx d’haver de supor
tar el pes de pedres de 40 a 60 kg en la famosa escala de la mort on treballá 
Francese Batiste (El so ls ’extingí a Mauthausen, 2001). També havia estât un habi
tual del tiro al pichón, com era conegut el tir ais jueus que eren llengats per la 
paret deis paracaigudistes de la todestiege.

El 1967 Wiesenthal publica les seves memóries sota el títol de Les assassins sont 
parmi nous, a partir de la quai comença a ser reconegut corn el caçanazis més 
important d’occident, la quai cosa possibilità la direccló de diverses obres corals 
sota el títol de Les fleurs de soleil. De llavors engá continua la seva tasca de 
denuncia i recerca, vinculada des de 2002 amb Catalunya a través de la coMabo- 
ració estreta amb el CILEC i el Fons de la Deportació (AMC), mitjangant els quais

TR A I»U C C IÓ N  DK A IM N  K OVACSICS

s’intenta aprofundir en la recerca de 
les catalanes i catalans desapareguts 
ais camps de concentració i exterminl 
del III Reich I els seus botxins.

Els darrers mesos m’ha continuât 
animant a continuar la recerca, cons
cient que els testimonis són a punt de 
desaparéixer, i que ‘ Tot I que s’ha 
escrit molt sobre la matèria, hi ha mol- 
tes coses que no se saben encara en 
detall degut a la gran magnitud deis 
crims I, és ciar, al fet q je  molt pocs els 
van sobreviure.”

La seva recerca constant de la veri- 
tat, “sense veritat no hi ha justicia” 
m’insistia encara el desembre passât, 
l’ha dut a nombrosos conflictes poli
tics amb diversos membres dels 
governs austríacs, on és possible tro- 
bar alts córreos amb implicacions 
sagnants, però, malgrat tot això, 
Wiesenthal és un home senzill i com- 
promés, un home agraít amb aquells 
que hem intentât fer recerca en aquest 
camp, fins al punt que potser el darrer
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dels textos que ha escrit tino l’honor que siguí una Carta-Pròleg per al volum Les 
dones ais camps nazis.

D’altra banda, Imre Kertész (Budapest, 1929), Premi Nobel del qual ja hem par
lât anteriorment a Quadern, també ha estât una de les victimes del genocidi nazi. 
El seu cas té un cert paraMelisme amb el dels represaliats republicans catalans i 
espanyols supervivents dels camps d’extermini nazis per tal corn, un cop alliberat 
d’Auschwitz, passa a ser un exiliat dintre el seu propi pais, Hongria, corn ho será 
a casa nostra Joaquim Amat-Piniella, autor d’una scia i commovedora noveMa 
d’anàlisi concentracionária, K.L. Reich (1946). Amat, corn Kertész, parteixen de la 
voluntat compartida d’intentar transmetre i analitzar l’horror de tal manera que 
pugui ser comprensible -en mots de Jean Améry- a un lector alié a 
l’experiéncia, per la guai cosa recorren a estratégies ficcionals que 
passen pel fet que el lector descobreixi, mitjançant un progressiu 
procès d’immersió iniciática paraMel al deis personatges, l’abast 
d’una tragèdia coMectiva que s’endugué milions de vides.

Kertész és, també, l’exemple d’inteMectual compromés al qual 
l’expehéncia concentracionária condiciona no només la seva 
existéncia, sino també la seva concepció literáha -com succeeix a 
Primo Levi, Elie Wiesel o el mateix Jorge Semprún-, que se centrará 
en Tintent d’anàlisi dels mécanismes de funcionament dels totalita- 
rimes des de générés ben diferente, en eis quais Teco de Textermi- 
ni és sempre un referent que condiciona’el tractament, la temàtica i 
una determinada concepció moral. La primera de les cinc noveTles 
publicades fins ara. Sin destino (1975), és, malgrat Tescàs ressò ini
cial -com en el cas d’Amat-, una de les obres de referència obliga
da dintre el cànon de la literatura europea concentracionária, entre 
altres raons perqué intenta apropar-se sense apriorismes al feno- 
men: Tauter construeix un protagonista que, des de la ingenuïtat 
d’un nen, se submergeix en el món del gueto primer, i dels camps 
d’extermini més tard, partint únicament de la seva percepció. No hi 
ha judiéis ni anàlisi, les paraules infantils brollen amb tota la seva 
candidesa I, alhora, brutalitat despullada de prejudicis, amb la qual 
cosa el lector, que sofreix el mateix procès iniciàtic de descoberta 
constant, resta finalment sense alé, sense respostes, però, alhora, 
pie d’interrogants que apunten vers una sortida. La noveMa, la tra- 
ducció castellana de la quai no permet percebre aquest subtil i 
enginyós joc de registres propis del llenguatge, generà una encesa polèmica 
entre la critica jueva, que Tarribà a menystenir perqué entenia que aquell tracta
ment banalitzava la Shoah; sortosament, el temps, l’entusiasta rebuda a 
Alemanya i Espanya i peTlicules corn La vida es bella han ajudat a desfer aquest 
malentès.

Cal situar Kertész, partint d’aquesta obra, dintre eIs autors que han intentât bas
tir també un diseurs sobre el fenomen de Textermini des d’un punt de vista glo- 
balitzador, més enllà de la Shoah, per exemple amb el seu polèmic assaig Un ins
tante de silencio en el paredón (1999) -tant indispensable corn el d’Enzo 
Traverso-, en el quai arriba a plantejar la nécessitât de considerar THolocaust, 
exemple de qualsevol altre fenomen totalitari, corn un valor cultural, un valor que 
només en la mesura que és aprehensible i es manté viu en la memòria coMectiva 
pot permetre que fenômens corn eis soferts no es tornin a produir. L’evidèneia que 
la mateixa Europa no ha entés la lliçô d’Auschwitz -en mots de Theodor W. 
Adorno- el porta a una actitud crítica prou escéptica, com es pot percebre 
metafòrica ment en Tesfereídor monòleg Kaddish por el hijo no nacido (1990), en 
el qual el narrador-protagonista justifica la impossibilitat de dur cap fill a un món 
que continua repetint els mateixos errors del passât; una decisió que el que inten
ta, per tant, és preservar THome -aquell home genéhe que apareix al final de K.L. 
Reich- de tota nova possibilitat de sofriment. ^
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LLETRES______________
Primer Premi ‘Jordi Domènech" 
de Troducció de Poesia

SI®(!IIIS9SSi©(L
CINE FOTO

Fotografia - Cinema
Passeig de la Plaça Major, 4 

SABADELL

Per tal d’impulsar la difusió I renovació poètica en llengua catalana, Cafè Central 
I Mobles 114 convoquen per primera vegada el Premi “Jordi Domènech” de 
Traducció de Poesia, en homenatge a l’amic, poeta, traductor i coMaborador.

El Premi es regirá per les següents BASES:
1. - Hi podran concórrer totes les traduccions al català (en qualsevoi de les seves

variants lingüístiques) de Ilibres de poesia.
2. - El premi consistirá en una dotació econòmica de 1.500 _, i en la publicació del

llibre traduit -sempre que sigui possible disposar dels drets per fer-ne l’edició- 
dins la coMecció “Jardins de Samarcanda” de Cafè Central i Eumo Editorial.

3. - Les traduccions hauran de ser inédites en la seva totalitat, i no tenir els drets
contractats amb cap editor.

4. - Les obres originals poden haver estât escrites en qualsevoi llengua.
5. - Es presentará una còpia del llibre originai i set exemplars de la traducció,

mecanografiats a una sola cara, en fulls DIN A4.
6. - Á la portada es consignará el nom del Premi, autor i titol de l’obra originai, nom,

cognome, adreça postai, telèfon I adreça electrónica del traductor. A més a 
més hi podrá figurar un pseudònim si el traductor ho creu oportù.

7. - Les obres concursante hauran de ser Iliurades abans del 31 de gener de 2005
a Eumo Editorial, plaga de Miquel de Clariana, 3. 08500 Vie, fent constar en el 
sobre la convocatòria del Premi. Les tremeses per correo serán admeses si 
han estât franquejades com a màxim el dia 31 de gener de 2005.

8. - El Jurat estará format per les següents persones: Sam Abrams, Feliu Formosa,
Joaquim Sala-Sanahuja, Josep Maria Sala-Valldaura, Dolors Udina, Carlos 
Vitale I Victor Sunyol que actuará com a secretan.

9. - El Jurat podrá demanar opinió a aquells especialistas que cregui convenient
per tal d’avaluar la qualitat de les obres presentadas en aquellas llengües en 
les quais no tingui prou competéncia.

10. - El Jurat podrá declarar desert el Premi i resoldre inapel-lablement totes aque
llas qüestions no estipulados en aqüestes bases.

11. - El veredicto del Premi es farà públic durant el mes d’abril de 2005, en un acte 
literari del qual s’informará oportunament.

12. - El guanyador del Premi signará un contraete d’edició amb Cafè Central / 
Eumo Editorial.

13. - L’obra premiada será editada -sempre que no hi hagi problemas de drets 
d’autor amb l’obra originai- a finals de 2005, en la coMecció “Jardins de 
Samarcanda”.

14. - Les obres no premiados es podran recollir a Eumo Editorial fins a dos mesos
després d’haver-se fet públic el veredicto. ^
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Noticia de Ilibres sobodellencs

Recopiloció Lluís Subirana
llsubirana@logiccontrol.es

Després que ens diguessin que amb els morts no s ’hi juga, l’Andreu Martín 
i el Jaume Ribera ens presenten la segona entrega de la saga detectives- 
ca d ’Ángel Esquius que es titula Joc de claus (Columna, juny 2004). Ara es 
tracta de desxifrar les claus d ’uns assassinats. L’Àngel Esquius ha d ’inves
tigar atabaiat per problèmes personals amb un aspirant a gendre, enlluer- 
nat per la mare d ’aquest, abandonat pel cap de la seva agènda de detec- 
tius, enfrontat a la policía i perseguit per uns galifardeus que farien por ais 
monstres de les peMícules. Una barreja de política, sexe, fútbol, religió, jus
ticia i diners fan que a ningú interessi la investigado del detectiu.

L’origen del contingut d ’aquest llibre cal situar-lo al cicle de conferèndes 
sobre pensament pacifista que va organitzar el Centre d ’Estudis per la Pau 
J.M. Delàs de Justicia i Pau. Enric Prat ha reunit a Pensamiento pacifista  
(Icaria editorial, 2004) un grup d’autors que amb les seves aportacions al 
cicle van destacar per la defensa de la pau i el seu compromis amb la no 
violència i la desobediènda civil. El llibre està dedicat a la memòria de Jean 
Gomis, mort el setembre de 2001, i inclou un dels seus darrers escrits.

L’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix ha propiciat l’ed idó 
(octubre, 2004) del llibre Vaiidoreix. La voiuntat d ’un poblé de Juan José 
Cortés Garcia i el jove historiador sabadellenc Josep Lluís Martín Berbois. 
Els diversos capítols en qué s ’estructura el contingut del llibre: la geografia, 
la toponimia, visigote i musulmans, l’Edat Mitjana, l’Època Moderna, la 
decadénda, la primera meitat del segle XX i el période de 1939 a 1975 ofe- 
reixen una visió prou complerta sobre la história de Tactual Valldoreix, molt 
necessària ja que per a la majoria deis viatgers que fan el trajeóte en tren 
anant o venint de Barcelona, Valldoreix només és aixó, Testació de tren 
d ’una gran urbanització.

Editât per Rúbrica Editorial (abril, 2004) dins la seva coTlecdó Cróniques 
de la memòria, el llibre Lluis Companys, diputat per Sabadell és un recull 
d ’una acurada investigació de Thistoriador Josep Maria Figueres, per 
conéixer el pensament de Companys els anys vint quan va assolir una pro- 
jecciò nacional en dirigir el setmanari L ’Avenir i en sortir diputat per 
Sabadell en dues legislatures. El llibre reuneix intervencions públiques de

FINQUES
CARNER

Agent de la propietat Immobiliária

Sant Antoni M® Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 93 725 47 66 - 93 725 49 76

1957 2003
LA 
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LLIBRE
46 anys a Sabadell

ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
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Llufs Companys diputat par ItobacMI

Lium Subinuu (ed)

rfe<4 fie Sabadell 
Apunts 
d'un Centenari

1904-2004

Informació facilitada per:

■libreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL

Companys, entrevistes, el seu posicionament public davant les injustícies 
socials, intervencions parlamentáries i un recull d ’articles publicats a 
L ’Avenir óe Sabadell i El Diluvio de Barcelona que aporten noves dades de 
la labor quasi desconeguda d ’agitació social d ’un Lluís Companys que va 
esdevenir líder de les modernes esquerres catalanes.

Reedició (Proa, 2004) en format de butxaca de la novel-la amb qué Isidre 
Grau (Sabadell, 1945) va guanyar el premi Sant Jordi 1986. Els colors de 
l ’aigua reconstrueix literàriament el trànsit del món rural a l’industriai en la 
Catalunya de 1930 a 1985, amb el contrapunt de l’emigració d ’Andalusia, i 
explora alguns dels grans mites del món contemporani. El protagonista és 
un advocat d ’ofici i pintor de vocació que contempla el pas del temps amb 
un estoìcisme contrapuntat de rampells geniale. Com a artista que no va 
ser, es contraposa continuament a la figura de Salvador Dalí, que va conèi- 
xer en el Paris de la seva joventut, mentre els seus cinc fills protagonitzen 
altres formes de vida.

Fa cent anys, una colla de sabadellencs va fundar l’Orfeó de Sabadell. El 
sol fet de la durada ja seria remarcable, però encara ho és més la densitat 
de l’activitat desenvolupada, la gran quantitat de persones que hi han par
ticipât al llarg dels anys, l’ambició dels continguts i la transversaiitat social 
que ha fet membres de l’Orfeó a gent de procedéncies ideològiques i 
socials molt distintes, amb la tolerància que això ha propiciat. Un exemple; 
el maig de 1906 l’Orfeó participava per primera vegada en un acte total
ment religiös al Santuari de la Mare de Déu de la Salut; el dia de Nadal del 
mateix any, cantava al Teatre Euterpe en primera audició La Marsellesa. Tot 
un simbol. Cent anys d ’història reflectits al llibre Orfeó de Sabadell. Apunts 
d ’un Centenari 1904-2004. Lluis Subirana (ed). Fundació Ars. Biblioteca 
Quadern núm. 38, desembre 2004.

La història d ’un barri en un llibre excepcional. Això és el qué ha aconse- 
guit explicar Jaume Mercadé i Vergés a Hostafrancs de Sabadell (Història 
d ’un barri) éditât per la Societat Coral Estrella Daurada (novembre, 2004). 
Un treball d ’una gran magnitud, profusament il-lustrat que se centra princi- 
palment en els fets, esdeveniments, anécdotes i vicissituds dels primers 
c inquanta anys que seguiren des de l’annexió, el 1904, del barri 
d ’Hostafrancs a la ciutat de Sabadell, fins aproximadament els anys cin
quanta, en que l’expansió industriai, arquitectónica i humana, es produi de 
forma incontenible, i que sense perdre, però, la seva inqüestionable perso- 
nalitat quedà, com va passar en altres barris de la ciutat, molt transformat. 
Aquesta història rememora el carácter, idiosincràsia dels habitants del barri 
i dels seus personatges i tipus populars.

DiSABABEU
(Hiitwia d'vR barri)

Jaume Mercadé i Vergés

RESTAURANT
cuina de mercat

Pintor Borrassà, 43-47 • 08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91
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_________ POESIA
Ombres de marinado

Jorgina Busquets i Corom inas  
XIV Premi de Poesia Pedra de l’Encant 

XV Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental

Vindrà

Espiráis
QUE SALTEN

Murs de sorra que abans de néixer 
Ja s ’ENSORren.

van.

Vénen
van.

I
Vénen

Bombolles de blanc.

Corn les ones que

D n e 
a s n

D n e 
a s n

Rastres

Segueixo petjades a la sorra.
La transparència de l’aigua ara és fosca. 
Massa TARD.
Les ones s’han endut l’ùnlc rastre.

El cabell em degota 
I en eis ulls molls,
La marinada té gust de gelada.
Les petxines em ratllen les plantes dels peus 
O potser és un secret diluït entre méns de sal, 
Que m’enceta la peli.

Marcat per empremtes que encara couen, 
M’endinso en l’ùnica capa d’esperança.
És FREDA.

Lluny de l’abast,
El nou desti del passât 
dorm entre sospirs de roques.

VINDRA?

JO,

I D n e
a s n encara

Passes de bail sobre la sorra 
[ja húmida]

ESPERO

Retrat maritim

La nit esbufega de nou.

Exánimes miralls de plata 
Que projecten ombres grises. 
Fragilitat sòrdida.

Uns ulls que busquen, desesperats. 
Troben el seu propi reflex.

Em reconec -  sol -  
entre vidres de sal.
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CARTES AUN POETA

Remitent:
Pere Sánchez 
C/. Calderón, 214 
08201.Sabadell

Sr. Andrés Balcells 
C/. Buenavista, 814-1--C 

Mar del Plata. 
(Argentina)

Sabadell, 15 de desembre de 1989 
Estimât Andy:

Abans de res et demano excuses, 
excuses de mal pagador, però, com a 
bon amie meu que ets, m’has de crea
re, el meu pensament és amb tu moi
tes vegades, però la meva ploma 
carrega la tinta de tant en tant. De 
vegades t’escriuria i em quedo en 
blanc. Jo que sé, fa molts anys que no 
parlem cara a cara.

Per cert, enhorabona pels teus cin- 
quanta-tres, Sagitarl deis bons, aven- 
turers, égoïstes, divertits, bons amies, 
de la conya, romàntics empedreïts.... I 
la Manela? Com me la vas fotre, palo! 
Això sí que no t’ho perdonaré mal, ara 
que, sempre ho he pensât, si algù t’ha 
de fotre la novia que sigui un bon 
conegut, aixi sempre se sap com t’ha- 
gués anat amb aquella, la dona deis 
teus somnis, el pare deia: Noi, busca’t 
una dona prima i neta, que de porca i 
grassa ja se n’hi torna. El pare és mort, 
no fa pas massa, i el teu? Fa molt que 
no en sé res.

Suposo que, a hores d’ara deus estar 
com tothom, préparant el Nadal, mira 
quina bestiesa, tu aquí, a l’Argentina, 
on fot una calor de mil dimonis, ati-

Copitol 
fì Miska i Lutgordo
Maite Soler

IMustració Nati Ayala

T O T  E N  M A R C S VjABARRQì
X Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL

Torres i Bages, 13 - Tel. 93 726 49 55 ■ 08201 SABADELL Teléfon 93 726 57 85
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pant-te de pellencos de vedella i panisses de blat de moro, bevent mate, i nosal- 
tres aquí, amb un fred que pela, les dones fent els canalons dels pebrots, i anant 
a buscar llenya i molsa per fer el pesebre amb la canalla.

Per cert, no sé pas si t ’ho vaig dir a la última carta, però ja soc avi, sí, amie meu, 
de la Mercè, la filia gran. Fa un pareli de mesos. Ella i el seu marit viuen a Praga. 
Récordes? La Mercè va ver la carrera de História Medieval, però aquí no trobava 
feina, i va emigrar, com tants i tants inteMectuals, tu ja saps com és aquest país; 
a Catalunya, fins no fa massa, les Ilibertats eren quasi nuMes, i gent com la Mercè, 
que sempre ha sigut del morro fort, velia tirar endavant, sense través, i així ho va 
fer.

Ara, ella i en Benjamín, el seu marit, treballen de professors a la Universität de 
Praga, a la facultat de História. Benjamín Landgweil, pel nom ja et pots imaginar 
de quina étnia és, jueu, però molt bon tio, està molt enamorat de la Mercè, els 
pares d’en Benjamín, la Gerda i el Jirí, l’estimen com si fos la seva filia, aqüestes 
minories s’ajuden molt entre ells, i és per aixó que tots dos están la mar de ben 
coMocats.

Fins aquí bé, el merder va venir dies enrera, que la Maria la meva dona em va 
començar a empipar. Va, Pere, vuli veure la nena, que és la nostra neta, Miska, me 
li han posât... Miska Landgweil Sánchez, imagina’t quin aiguabarreix, nosaltres 
originaris de la Mediterránia, visquent i sentint-nos catalans i la nostra neta, una 
jueva per part de pare i catalana per part de mare. La meva dona es va enfadar 
molt amb mi perqué em ficava amb el nom de la nostra neta, és cert, ella també 
en té un de ben peculiar de nom, Lutgarda, la meva dona es diu Maria Lutgarda, 
com la seva avia. Bé, passât el primer ensurt, i fent el cor fort, vaig claudicar, ella 
tenia raó, i jo també tenia moites ganes de conéixer la petita Miska, la meva esti
mada neta, filia de la meva estimada filia. Ah! Però t’haig de confessar un secret, 
molt ben guardat amie Andreu, saps quan em convidaves a casa teva quan anà- 
veu a Mar del Plata, a estiuejar... i em deies que, tot el que havia de fer era agafar 
l’aviô, i que Testada era de franc? Dones, fins i tot la mare, la meva pobra mare, 
va estar arraconant tot un any, perqué pogués venir amb vosaltres, el cert és que 
jo tenia pànie a volar, tal i com ho sents, de viatge de nuvis, vam anar a Mallorca, 
amb vaixell, ho sigui, noi, mai de la vida havia agafat Tavió, i ara, ella insistía. Va 
comprar els bitllets aprofitant el pont de la Constitució, i ja em tens a mi de cap a 
TAeroportdel Prat, per fer contenta la dona, un pareli de biodramines, pel mareig 
i unes guantes revistes per distreure’m. No era el mareig, ni Tavorriment, cóm et 
pots avorrir en un voi que dura dues hores, que entre que trobes el seient, deixes 
els abrios, seus, et cordes el cinturò, et fan les demostracions pràctiques de com 
inflar Tarmilla salva-vides, et diuen on són les portes d’emergència, qué has de fer 
si et cauen les mascaretes d’oxigen, si vé una, o vàries, turbulències.... En aquells 
moments, més que angoixat, jo nomès pensava en si hauria fet el testament i tenia 
tots els documents en regla. Quin testimoni quedarla de mi, a la meva neta Miska, 
si ni tant sols em coneixia? Seria la Mercè, encarregada d’explicar-li de mi. I la 
Maria? L’havia estimada prou? Com a home Thavia feta feliç? Un Impuls irreflena- 
ble em va fer agafar-li la seva mà, ella es va pensar que era conseqüencia del 
pànie, de Tangoixa que en aquells moments de Tenlairement jo sentia, però no, no 
era aquell el sentiment, era quelcom més profund, en aquells moments d’angoixa 
terrible, jo sentia que la volia, que Thavia estimât de veritat, potser no m’hi havia 
casat massa enamorat, però amb el temps, havia résultat meravellôs viure al seu 
costat. Maria Lutgarda.

Vam aterrar a TAeroport de Praga sense travessar cap turbulencia, ni va ser 
necessari utilitzar la mascareta d’oxigen. La Mercè i en Benjamín ens estaven 
esperant al peu de Tavió, la petita Miska era a casa, pel fred. Arrivant a casa, Te- 
moció ens va rependre, la petita tenia els ulls de sa mare, amie meu, el sentiment 
és indescriptible, mai me Thaguès imaginât, un tros de earn tant petit, que pogués 
despertar sentiments tant grans.

Desprès de pendre un vi calent amb 
sucre i canyella ens vam refer.

Per dinar la mare d’en Benjamin va 
cuinar el plat nacional txec, el gou
lash, i, per postres, unes pastetes de 
Nadal. Mes tard, vam visitar la ciutat, 
el barri jueu, la Sinagoga Staronovà, la 
Plaça de la Ciutat Vella, la Torre de la 
Pólvora... Eren les cinc de la tarda 
quan es va fer foso, i la gent s’amunte- 
gava davant del rellotge astronòmic 
de TAjuntament. És una de les atrac- 
cions de la ciutat. Testera del rellotge 
no tant sols dóna Thora exacta, també 
reprodueix, per mitjà dels signes del 
Zodiac, les orbites dels planètes, la 
Huna i el sol al voltant de la Terra, cosa 
ben curiosa, et recomano de veure.

El dia havia sigut intens, però havia 
volgut molt la pena, Praga, una ciutat 
medieval de conte de fades, la meva 
filia, el meu gendre, la meva neta 
m’havien commogut. L’endemà enca
ra va ser més emocionant, la visita al 
Pont de Caries IV, el pont, de més de 
sis-cents anys, té un conjunt de trenta 
estàtues de sants i figures religiöses, 
una d’elles, de les més emblemáti- 
ques, Testatua de Santa Lutgarda, 
una monja cega, Lutgarda era present 
a Praga. La Mercè li va dir a sa mare 
que li haguès agradat de posar-li 
Lutgarda a la Miska, com Tavia. 
Quines coses que té la vida.

Ara diuen que el canvi politic de 
règim farà disgregar el país, Txecos- 
lovàquia, en dues parts, Txèquia i 
Eslovàquia, ja se sap que tot en 
aquesta vida, canvia, però els carrers 
de la ciutat i els seus monuments. Gre
ats pel home ens observen i ens aju- 
den a saber qui som i d’on venim.

Una abraçada.

PD.- Mira si te n’he explicat de 
coses, ara sí que, si em convides, sóc 
capag d’agafar Tavió i venir-te a veure. 
Records a la dona.
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7- Marta fìrner i Lbbet
Ana Fernández Alvarez
campanadas@telefonica.net

Amb aquest terme grec, ofelimós, 
atribut de qualsevoi cosa capag de 
satisfer una necessitai o un desig, ofe- 
rim una sèrie de liiuraments piàstics 
que tenen com a principal objectiu 
aconseguir el gaudi visual que tota 
obra artistica produeix. Es fa, precisa- 
ment, des d ’una publicació que porta 
ja molts anys especlalitzant-se en la 
divulgado i l ’anàlisi de l ’art en totes 
les seves facetes. En aquesta ocasló 
comencem una nova etapa que ve 
determinada per la reprodúcelo d ’o- 
bres que tenen com a vínole el fet 
d ’haver estar realitzades per artistes 
que han passai per La Ñau.

Gos és una obra realitzada per Marta Arner, artista amb un ampli currículum 
expositiu i una formació académica molt rica, una Ilicenciatura en Belles Arts i 
diversos cursos d’especialització relacionats amb el gravat o la imatge cinètica.

La diluida textura d’aquesta imatge està treballada amb acrílics i tinta, aconse- 
guint una mixtura cromática molt eficaç, de la qual té molta responsabilitat el 
coneixement que aquesta artista posseeix sobre la caMigrafia xinesa. Una obra 
amb dos registres visuals ben diferenciats que plantegen una lectura sobre l’or
dre géométrie, sobre l’artificiositat -part inferior de la imatge- i sobre la poètica 
espontània de la quotidianitat -  part superior.

L’obra destiMa serenitat, equilibri i harmonie, però no deixa de posseir un inte
ressant punt de neguit pertorbador.

mailto:campanadas@telefonica.net
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Isidre Monils. 

L ull de la lloqosto
Ana Fernández Alvarez

campanadas@telefonica.net

El dimecres 17 de novembre, a la 
galeria Fidel Balaguer, de Barcelona\
Isidre Manils ens oferi les seves darre- 
res produccions i, novament, ens gra
tified amb unes magnifiques obres 
posseïdores d’una riquesa qualitativa 
aciaparadora.

La maduresa del seu treball ben bé 
es mereixja un apel-latiu propi, aspec- 
tisme. Un apel-latiu utilitzat actualment 
en sociologia, però que, en el cas d’en 
Manils, adquireix una eficaç capacitat 
definitòria. Isidre atrapa l’aspecte de la 
realitat, però, a la vegada, el transcen- 
deix. Eli ens descobreix corn mirem, 
corn apressem el mòn que ens rodeja: 
amb una golafreria compulsiva esfereï- 
dora pròpia del llenguatge cinètic.

Personalment, de tot el conjunt pré
sentât destaco 640.2004, un oli de 160 
X 195 cm, un tipus de format al quai Manils ja ens té molt acostumats i on sap 
aconseguir un perfecte equilibri antitètic entre la transparèneia i l’opacitat, entre 
l’estatisme i el moviment. En aquest llenç, la nostra mirada passeja entremig 
d’uns mostraris icônics que il-lustren lùcidament la virtualitat del nostre present, 
un present que intenta arrelar-se sobre el Hit de l’irremeiable: tot allò que resta 
quan l’efimer defuig.

Estern devant d’una construcciò de 640 imatges que desenvolupa un model 
de representaciò i de processament de la informaciò que tots reben visualment, 
mostrant-nos les principals propietats del mòn de la comunicació: bombardeig 
icônic i metamorfosi múltiple del que arribem a percebre.

En aquest oli queden plantejats missatges visuals que osciMen entre el record 
i l’immédiat, una mena d’arquitectura de la informaciò temporal que actúa corn 
a sintesi entre l’espai i el temps. Les finestres cinematogràfiques d’Hitchcock, 
Rear Window (1954), les de Tati, Play Time (1967) o les de Guerin, En cons- 
truccié (2001), apareixen aquí transformadas en múltiples vanités plenes de 
suggeriments. La seva obra esdevé filtre entre l’aparença de les coses i les 
coses reals. Obres/mosaic en les quais ens reconeixem corn a uns éssers 
simbòlics, solament còmodes dins l’atrezzo inventât de la realitat.

Les imatges del seu trencaclosques aconsegueixen expressar, en termes 
fisics, socials i estètics, la mirada de la modernitat: polaritzada i, corn la dels 
insectes, simultàniament múltiple. Manils, a través d’una imatge sensitiva i racio- 
nalitzada del mòn, pretén emocionar l’entorn, però també disseccionar-lo, mos- 
trar-lo a la manera de Ziga Vertov, amb un depurat academicisme que es capaç Sant Pere, 22 • Tel. 93 726 19 59 

SABADELL

mailto:campanadas@telefonica.net
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de suggerir-nos a l’unison, unitats de temps, plans, i unitats d’espai, enquadra- 
ments. La nostra mirada pot vagabundejar per la superficie de les seves teles 
executant paneos, zooms i travellings. I, per ùltim, les composicions cromàti- 
ques que se’ns mostren segueixen criteris escènics i seqüencials. Tota una lliçô 
cinematográfica!

Dins el territori de cadascuna de les seves obres - ara també m’interessa des
tacar altra de molt interessant, S /T2004. 195 x 250- apareix tota la càrrega edu
cativa, publicitària, sentimental i social de la mirada moderna. Parlant en termes 
informatics, Isidre Manils intenta reformatejar les seves percepcions, incorpo- 
rant-les a la tessitura de la Sensibilität estètica.

Vermeer, van Eyck i altres minuciosos artistes holandeses o fíamenos incorpo
raren objectes cientifics dins les seves teles de carácter costumista o religiös.

intentant reflectir la totalitat cognitiva 
del seu temps, Manils, però, prescin- 
deix de l’explicit i mostra la imatge 
que del real tenen la tecnologia i la 
cièneia actuals, perqué ja no es trac
ta d’introduir un mapa, una lent o una 
llanterna mágica dins el tema del qua
dre - ara apareixeria un ordinador -, 
sino de construir visualment el tema a 
través d’una pantalla informática o 
televisiva. El monitor televisiu, la pan
talla del nostre ordinador, la cinema
tográfica, etc., són els quevedos amb 
els que Manils ens invita a neutralitzar 
la vista cansada de la modernitat.

El que ens suggereix Manils és que 
l’home modern ja no mira, sinó que 
tradueix i reconeix el món, segons s’i- 
dentifica o no amb les imatges que li 
arriben continuament des de les pan- 
talles de plasma, des de les cinema- 
tográfiques o les informátiques. És el 
que actualment es denomina procès 
de remediació, un procès de transla- 
ció d’un mitjá a un altre que aconse- 
gueix capsularles mirades que tenim 
sobre la realitat.

Qué hi ha dins cada casella/gá- 
bia/cápsula deis seus quadres? Una 
imatge? O allò que fa possible qual- 
sevol imatge? Sense dubtes, estem 
davant de ceMes retiformes emma- 
gatzemades en el record d’un artista i 
llançades a la retina aliena de l’es- 
pectador, mitjançant un zoom polié- 
dric i ordenat. Un vòmit d’idees 
visuals que esdevé reticula cartesia
na i poema estructuralista.

Cultura i imatge, pulsió i color, 
impuis i limit, mapa i terra, rostres i 
boira, objecte i immensitat..............

f L
Conseil de Cent,315,enti. 2-
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L'art de Josep flraqou. £1 seu ideoh a 

Exposició d'flrt Nou Cotolà de Sobodell (1915)
Ricard Bru Turull

L ’abril de l’any 1913 Josep Aragay i Blanchart (1889-1973) feia a les Galeries 
Dalmau del carrer Portaferrlssa de Barcelona la seva primera exposicié indivi
dual on hi presentava la seva trajectôrla corn a pintor i dibuixant des de 1908. 
Tot i que en aquell moment la crítica ja el va recolzar, no serla fins dos anys més 
tard que l’artista rebria eis màxims elogis arran d’una nova exposició celebrada 
conjuntament amb el ceramista sabadellenc Francese Quer. Aixi, tot i que 
Aragay sempre va tenir la voluntat de dedicar-se al mon de la pintura, corn 
queda palés el 1916 amb l’obtenció de la beca per anar pensionai a Itália a estu
diar la pintura al frese, els camins el durien a aconseguir el prestigi més aviat en 
la seva vessant de ceramista, especialment amb el tàndem Quer-Aragay, amb 
obres com la decoració ceràmica de la font del portai de l’Ànger.

Precisament, la primera exposicló de ceràmica amb en Quer es va celebrar el 
desembre del mateix any en qué Aragay seria convidat, per iniciativa del poeta 
Joaquim Folguera, a fer una conferéncla a l’Exposició d’Art Nou Català de 
Sabadell. Organitzada pel Centre Català de Sabadell, eli mateix hi participaria 
amb diverses ceràmiques i pictures, algunos al frese, caracteritzades per aque
lla energia tant desbordant que l’artista impernia a les seves obres; entre elles 
destacaríem la pintura a l’oli que representava el protagonista de la bella histo
ria del Princep Feliç, d’Oscar WlldeF L’exposició havia nascut de la coMabora- 
ció entre els sabadellencs Joaquim Folguera, Miquel Poal i Santiago Segura, 
impulsor del noucentisme des del Falanç Català. Entre els quaranta-tres artistes 
participants, n’hi havia molts que pertanylen al cercle noucentlsta d’EugenI 
d’Ors, hi serien Joaquim Sunyer, Joaquim Torres-García, Josep Obiois, Rafael 
Benet, Feliu Elias i Joaquim Mir, aixi com bona part dels deixebles de Francese 
A. Gali, entre ells Manuel Flumbert i Josep Aragay.

La inauguració es va celebrar l’1 d’agost de 1915 a les deu del mali, en plenos 
Festes Majors i colncidint amb la presentació del drama d’Àngel Gulmerà Terra 
Baixa. L’Exposició anava acompanyada d’una série de conferéncies a càrrec 
dels artistes que formaven part d’aquell ambient. Potser una de les més desta
cados seria la d’Eugeni d’Ors, que, amb el titol Art Nou, seria llegida el 12 d’a
gost de 1915 a la sala d’actes de l’Ajuntament I difesa el més de setembre al 
nùmero 9 i 10 de la revista Veli I Nou .̂ En aquesta conferéncia es presentaria la 
Idea d’un art global i integrador en front dels corrects d’avantguarda que es 
difonien per Europa; una situació que titllava de “carnavalesca” I que deia que 
aviat havia de morir per recuperar aixi l’estètica orsiana defensora de l’ordre i 
l’harmonla de la bellesa única i universal. En general, tots els participants recla- 
maven la joventut de l’obra fêta; el critic Romà Jori afirmava que Sabadell s ’està 
fent aquesta transfusió de forces espirituals. Han réclamant de Catalunya lo 
més ¡ove I lo més saT Els participants hi veien l’oportunitat de donar a conéixer 
pùblicament aquell projecte que felá anys que defensaven i que havien difós 
conjuntament ja l’any 1911 amb l’Almanac dels Noucentistes.

Nosaltres, més que intentar abraçar la gran quantitat d’idees i continguts que 
van aparéixer i que es van tractar a les diverses conferéncies, ens volem cen
trar en les propostes artistiques que va presentar Josep Aragay. La seva xerra-

Josep Aragay. El princep feliç. 1915. 
MMJA (Breda)

Ricard Bru Turull i Albert Mercadé Ciutat. 
Josep Aragay y  la decoración cerámica 
de ia fuente de santa Anna (Barcetona). 
Actes del “ IX Congreso Anual de la 
Asociación de Ceramologia", Esplugues 
de Llobregat, octubre 2004. En premsa. 
Bona part la bibliografía es pot consultar 
al fons bibliogràfio del Grup de Receroa 
Art Català del Modernisme al Noucentis
me del Departament d ’Histôria de l’Art de 
la Universität de Barcelona aixi corn a la 
Biblioteca-Arxiu del Museu Municipal 
Josep Aragay de Breda.

L’obra la va presentar a la exposició de 
Sabadell de 1915. Tot i que el quadre està 
signât amb la data de 1923 es pot obser
var que es traota d’un afegit posterior; aixi 
mateix tenim l’obra documentada als dia- 
ris. Romà Jori. L ’art ¡ove. “Veil i Nou”. 
Barcelona, 15 d’agost 1915. Any I, núm.6, 
p.4.

Eugeni d ’Ors. L ’art ¡ove. “Veil i Nou”. Bar
celona, 15 de setembre 1915. Any I, 
núm.9, p.7-8. Eugeni d ’Ors. L ’art ¡ove. 
“Veil i Nou”. Barcelona, 1 d ’ootubre 1915. 
Any I, núm.10, p.7-9

Romà Jori. L ’art ¡ove. “Veil i Nou”. Barce
lona, 15 d ’agost 1915. Any I, núm.6, p.3
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da, celebrada el 4 d’agost de 1915, i que seria publicada com a Ilibre el juny de 
I’any següent, dula com a titol La pintura catalana contemporània. La seva 
herència i el seu llegat, i hi presentava els seus postulats i la seva posicló com a 
artista davant de l’obra d’art, el seu significat I el carni que creia que s’havia de 
seguir.

Entre les idees que caldria destacar i que Aragay presenta per primera vega
da de manera pública i oberta hi trobem el rebuig a l’academlclsme que tant va 
caracteritzar el segle XIX, el qual seguía unes normes fredes i mortes que no 
permetien fer aflorar l’espeht artistic de cada artista. En canvi, la idea d’un mas
tre guia que ensenyés a extreure d’un mateix el millor seria el que el propi 
Aragay més elogiarla del mestratge de Francese A. Gali, amb qui havia estudiat 
des de 1907. Es mostrava en contra del model académie que en aquellas matel- 
xes dates i a la mateixa ciutat defensarien artistes sabadellencs de renom corn 
Joan Vila Cinca. Dins d’aquesta crítica a l’art del néoclassicisme, també rebutja- 
va la historicitat I els valors temporals. Aragay es posiciona aquí obertament a 
favor dels postulats del noucentisme presentate perXénius al seu Glossari i que 
es basaven en la recerca dels valors Intemporals de l’art; edificar sobre liéis per
durables.

Així com plantejava el seu rebuig a l’academicisme, seguint l’ideah d’Eugeni 
d’Ors, també es mostraria contrari a les avantguardes que, des del sorgiment de 
l’impressionisme, s’havien anat desenvolupant a Franga i Italia. Concretament 
Aragay es refereix a l’impressionisme, el cubisme i el futurisme italià. En el cas 
del cubisme, veia en eli unes regles imposades per limitar I controlar l’obra així 
com també una especulació que duta a l’extrem conduiria a la mort de l’art. Tota 
regla talla les ales de l’artista, ajuda a l’home vulgar i perjudica a l’home dotât, 
pel que la base de l’art no podia pas estar en la regla sinó en el do®. En el cas 
del futurisme, aquest seria especialment negat per Aragay després de presen
ciar el 7 de maig de l’any 1916 una sessió de Marinetti al teatre de la Pérgola de 
Floréncia; entre vergonya i desesperacié, descriuria aquella escena com la 
Florència nova gemegant sota del pes de la Floréncia antiga .̂
Aragay també es referirla a l ’impressionisme. Aquest moviment tenia un fet 

positiu i és que potenciava que pogués aflorar el do de l ’artista mentre que, en 
canvi, H recriminava la descomposició de la forma corn a conseqüéncia de la 
descomposició lumínica; la descomposició de la Hum ha dut a l ’art de Franga 
una descomposició més funesta, al de les formes; i aquesta descomposició, 
dins de les obres del seu art, és un indici de morf. Recordem que un com més 
Aragay seguía les pautes d’Eugeni d’Ors. Xénius, a la glossa que va dedicar el 
16 d’abril de 1907 a l’impressionisme, afirmava que aquest estil havia mort d’una 
manera honrada; no mostrava l’energia i l’oposició que tindria una nova glossa 
de 1911 en la que, com Joaquim Folch i Torres, enfrontarla el noucentisme i l’es- 
tructuralisme vers l’impressionisme, l ’impressionisme ens repugna^. Aragay, 
malgrat destacar els errors que vela en aquest estil, sabría veure la seva vessant 
positiva en l’obra d’alguns deis seus integrants com Manet, del qual comentarla 
que el seu valor com a pintor no vindria pel que tingues d’impressionista, sinó 
per la seva grácia®. En homenatge seu l’any 1921 Aragay pintarla una versió d’a- 
quella famosa Olimpia, nua i amb sabates de seti.

Précisément, Andreu Castells comenta que aquests actes de 1915 servirlen 
per acostar a Sabadell el moviment impressionista que s’havia mantingut al 
marge de la ciutat ja que fins aleshores tot el seu món artistic havia gravitât al 
voltant de l’Académia de Belles Arts, fundada el 1880 °̂. En part, aquesta Idea era 
certa i es veuria recolzada per pictures corn les de Joaqulm Mir I conferéneies 
corn la de Fellu Elias, enfocada en la defensa del valor cabdal d’aquest movi
ment francés amb el títol El valor de l ’impressionisme''\ Com hem vist, però, 
Aragay en certa manera se’n desmarcava si be al seu diseurs emfasitzaria la

Josep Aragay. Olimpia. 1921. MMJA (Breda)

= Josep Aragay. La pintura catalana con
temporània. La seva herència i el seu lle
gat. “La Revista”. Barcelona, 1916, p.45- 
47.

® Arxiu del Museu Municipal Josep Aragay 
de Breda. Manuscrit del Diari del viatge a 
Italia, 1916. Josep Aragay. El nacionalis- 
me de l ’art. “La Revista”. Barcelona, 1920.

 ̂ Josep Aragay. La pintura catalana con
temporània. La seva herència i el seu lle
gat.. “La Revista”. Barcelona, 1916, p.39.

® Eugeni d ’Ors. Glosan. CoMecció “Les 
millors obres de la literatura catalana” 
voi.74. Edicions 62, Barcelona, 1982, 
p.45, 154. En aquest sentit, d’Ors es veu
ria molt més pròxim al cubisme, pel que 
tenia d’estructura racional I valors està- 
tics, que no pas de l’impressionisme; el 
cubisme son els exercicis espirituais de 
l ’art contemporani. Per la seva banda, 
Folch I Torres criticarla de l’impressionis- 
me la seva manca de vocació social; eli 
aspirava a un art nacional per a 
Catalunya, un art que definís i intégrés a 
tot el poblé català. Joaquim Folch i Torres. 
Davant deis mestres impressionistes fran
ceses. “La Veu de Catalunya”. Pagina 
Artística. Barcelona, 9 octubre 1913.

® Josep Aragay. La pintura catalana con
temporània. La seva herència i el seu lle
gat.. “La Revista”. Barcelona, 1916, p.39.

'"Andreu Castells. La Intervención del arte 
catalán contemporáneo en Sabadell. 
Revista Riutort, núm.2. Maig de 1957, 
p.39.

"Sobre la defensa de l’impressionisme a 
l’Exposició d ’Art Nou Catalá i en l’obra de 
Rafael Benet vegeu també: Alicia Suarez. 
Rafael Benet. Fundació Rafael Benet. 
Barcelona, 1991.
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seva posició contra els academicismes. La seva actitud radical, dones, de ben 
segur influirla en la postura de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell.

En aquells primers dies d’agost de 1915 es va crear una gran controvèrsia. 
L’exaltació s’havia iniciat amb la publicado el mes anterior a la premsa d’un vio
lent manifest que, argumentant eis motius que havien mogut als organitzadors a 
celebrar aquells actes, va indignar als membres de l’Acadèmia^L Devant l’atac 
que suposava una exposició d’aquell estil en què es defensaven tesis corn la de 
Josep Aragay, I en la que el mateix Folguera l’havia ideat corn a una batuda a 
l ’ambient artistic de la ciutat, tocat per un excès d ’academicisme, eIs membres 
de l’Acadèmia de Belles Arts, encapçalats per Vila Arrufat i Durancamps, es 
desvincularien d’aquests actes I organitzarien als seus salons, amb la coMabo- 
ració de l’Agrupaciô Artística, una exposició paral-lela amb vint-i-dos artistes del 
seu cercle académie, entre ells, Joan Vila Cinca, Joan Vilatobá i Antoni Estruch. 
La voluntat de contrarestar l’Exposició d’Art Nou Catalá el més aviat possible, 
amb una exposició que defensés uns ideals estètics que entroncaven amb la 
llarga tradició academicista europea, faria que la inauguració es produis el 
mateix dia a les 10 de la niP. Tot I les critiques que rebrien des de fora, seria sig- 
nificatiu que anys més tard, al 1934, Vila Arrufat confessarla corn a error seu el 
no haver defensat i valorat eis actes que aquells dies es van celebrar a la ciutat; 
ara veiem ben ciar corn la Intendo dels organitzadors no era pas la de mortifi
car, ans al contrari, congriar l ’entusiasmo I les ambiclons en el si del nostre 
nuc lf\

Retornant al diseurs d’Aragay, ben poc després de la seva publicaciô, el mes 
de setembre de 1916, des de la revista Ve///A/ou van ser durament criticades les 
tesis moderadament oposades que havia mostrat vers l’impressionisme francés; 
deien que no es podia parlar tan sols havent vist les pintores a través de repro- 
duccions dolentes de revistes i afirmaven que els museus d ’ltálla II hauran des- 
cobert un món nou. Haurà compres que hl ha una gran distancia del dit al pln- 
tat, I que la cléncla o l ’art de la pintura es te d ’haver après, mès que en els lllbres 
sobre les teled^. Précisément, entre les reflexions que l’artista faria al seu diari 
durant el viatge per Italia que en aquells moments estava fent, comprendria, 
devant els freses de Gozzoli del Camposanto de Pisa, el valor de conèixer l’obra 
In situ, l’abril de 1916 escrivia: “La diferèncla que hl ha entre aquests frescos 
meravellosos I les seves reproducclons ès la matelxa que hl ha entre un home I 
el seu retrat, entre una cosa vivent I una de morta"^ .̂ És més, curiosament durant 
la seva estada a Itàlia, a una conversa mantinguda el 27 de setembre de 1916 
amb el director de l’Acadèmia Espanyola a Roma, Aragay es sorprendria d’eli 
mateix dient “avul he defensat la pintura francesa amb el matelx convenciment 
que tantes vegades l ’he combatuda”. Aquesta postura, que defensaven critics 
com el sabadellenc Joan Sacs (Feliu Elias), proclamava l’heréncia del model 
francés en el que es volia definir com a nova pintura catalana^T

El diseurs d ’Aragay anava tot encaminat a ser conciós amb l ’exposicló de les 
seves tesis com a teorie de l ’art. Exposarla a continuacló quin era el veritable 
carni que un bon artista haurla de seguir. Per eli, en aquest carni l ’únic guia havia 
de ser el do personal, un home original capaç d ’explorar la natura de manera 
directa i sense intermediaris de cap tipus. Presentava, dones, la naturalesa dlvl-

'^El manifest es va reeditar l ’any 1993 con- 
juntament amb tots els articles que 
Joaquim Folguera escrigué en agüeites 
dates al Diari de Sabadell. Vegeu: Joa
quim Folguera. L’Art Nou Català. 
Fundado La Mirada, Sabadell, 1993.

Andreu Castells. L ’art sabadellenc. 
Publicacions Riutort, Sabadell, 1961. 
p.566.

Antoni Vila Arrufat. Les Belles Arts a 
Sabadell. Anuari del Museu de Sabadell. 
Sabadell, 1934, p.45. Vegeu també Josep 
Casamartina i Parassols. Vila Arrufat a 
Sabadell. Fundado Caixa de Sabadell, 
Sabadell, 1994. Mireia Freixa. Més sobre 
el noucentisme perifèric, les arts plàsti- 
ques a Sabadell I Terrassa als anys vint. 
Primer CoHoqui Internacional de l’Asso- 
ciació Francesa de Catalanistica Paris 
1996, «Els anys vint en els paisos cata
lans». Publicacions de l’Abadia de Mont
serrat, Barcelona, 1997, p.180-182.

Redacció. Un Ilibre d ’En Josep Aragay. 
“Veil i Nou’’. Barcelona, 11 de setembre 
de 1916. Any II, nùm.32, p.181.

'®Arxiu del Museu Municipal Josep Aragay 
de Breda. Manuscrit del Diari dei viatge a 
Italia, 1916.

"Joan Sacs. La querella de la pintura. Pro 
Impressionisme. La Veu de Catalunya. 
Barcelona. 23 d ’octubre 1913.
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na com a font pura d ’inspiraoió directa i personal sense el filtre 
interpretatiu. Aquesta idea, que arrelaria en la seva obra especial- 
ment a partir de la seva estada a Itália, afegida a la lectura de 
Vasar! i a la observado de les grans obres del Renaixement, de 
Glotto i Gozzoll fins Miguel Ángel, li servirla per defensar un oop 
més les liéis eternes que s ’amaguen a la naturalesa^ .̂ No obstant, 
advertía que l’observació de la naturalesa tan sois està a l’abast 
d’aquells artistes que tenen do d’extreure’n l’esséncia més enllá de 
l’anècdota, i és que, darrera la infinitat de tulles, pedres i coses efí- 
meres, el bon artista hi descobriria la majestat i la grácia de la natu
ra. Que aqüestes propostes s’adequaven al programa ideologie 
dels organitzadors de l’exposició queda perfectament compres tan 
sols llegint amb quines paraules, en majúscules, Joaquim Folguera 
iniciava i feia la cloenda de la sèrie d’articles que en aquelles dates 
va escriure al Diari de Sabadell: LA VERITAT ÉS EN LESSENCIAL 
DE LES COSES, NO EN LANECDÒTICL

La seva conferèneia, I dones tractat, acabava amb un ùltim apar
ta! titulat “L ’Cinlc carni d ’una renovado veritable". Un carni que tindrà 
corn a meta l ’art etern i universal, l ’art de Miquel Ángel, l ’art de la 
ILliada, I que tindrà corn a base la recerca de les llels perdurables 
de la naturalesa I que regeixen la vida, en detriment del que fins al 
moment havia estât una historia marcada pel gust de cada època, per una 
bailesa convencional i efímera. La mateixa Idea ja l ’havia desenvolupat Joaquim 
Torres-Garda en termes molt semblants a un article publicat el 16 d ’oetubre de 
1913 a "La Veu de Catalunya, on afirmava més ens convindria encara anar a la 
formado d ’un art superior, ben nostre, deslligat de l ’un cantó de tota Influènoia 
estrangera, i de l ’altre de tot lo que pugul caracteritzar una èpooa; és a dir, a la 
formació d ’un art universal, de valor humà, més pie de Tesperit que perdura en 
la nostra raga, I pie de la Hum cálida del nostre m ari les nostres muntanyes^L És 
el repte que ara plantejava Aragay: la immortalitat de la pintura catalana con- 
temporània.

En aquest sentit, les diverses conferències que s’hi feren, foren l’exposiciè 
d’una sèrie de pautes i criteris que pretenien consolidar la nacionalitzaciè de 
l’art català modem i, corn deia en Vila Arrufat, buscarien fer arrelar les seves 
idees també en l’ambient artistic de Sabadell. Tenien el ciar objectiu de sedi
mentar un art mediterrani entroncat amb el passât de la Catalunya grega que 
representaven troballes corn les d’Empûries, un art clàssic en el sentit de reve
lador d’harmonia i proporciè. Aquest seria el nou pilar dels noucentistes.
SI ens apropéssim a les pintares que Aragay feia a aquesta època, i que pre

sentava a Texposició, hi veuriem de manera fefaent com s ’hi plasmava d ’una 
manera molt personal aquesta volunta! de recuperar un art vincula! a un passa! 
nacional per mitjà d ’un estil que, segons Joaquim Eolguera, significava un con- 
trasentit pels ideals noucentistes. Ens referim a la recuperació de l ’art barree, 
l ’art del segle XVIII. Aquesta aparen! contradicció tenia els seus motius ja que 
es tractava d ’una postura purament Ideològica de recuperació de l ’art popular 
català seguid les directrius que personatges com el prop! Eugeni d ’Ors o 
Joaquim Eolch I Torres havlen defensat en tot moment. L ’article que, en motiu de 
l ’exposicló, pubileava el 8 de setembre de 1915 Eolguera al Diari de Sabadell 
era ben INustratiu: L ’art barroo arrelà a Catalunya per una Influènoia religiosa i 
patriarcal. Els artistes traduïen llur devoció amb una fervor de linia tormentada. 
(...). LIavors, la influèneia que en tots els ordres el Temple exeroia sobre la gent 
féu arrelar el barroquisme en les masles nostres que devingueren més tard Tur
na de la naclonalltat fenda. Per aixô avul en la trad ició artistica de Catalunya 
figura en primer terme Tart barroc, a pesar del contrasentit que aquest arrela-

Josep Aragay (Jacob).
El festeig en els mercats. 1911.

Aquesta idea també la desenvolupa 
Joaquim Torres-Garcia l’any 1913 a un 
assaig que du per titol Deesa natura. 
Vegeu: Joaquim Torres-Garcia. Escrits 
sobre art. CoMecció “Les millors obres de 
la literatura catalana” vol.44. Edicions 62, 
Barcelona, 1980, p.91.

Roland. Acotacions. L ’art nou. XII. Diari 
de Sabadell. Nùm.1492. 15 d’agost de 
1915. Roland. Acotacions. L ’art nou. XII. 
Diari de Sabadell. Nùm.1551. 22 de 
setembre de 1915

“̂Joaquim Torres-Garcia. Escrits sobre art. 
CoMecció “Les millors obres de la literatu
ra catalana” vol.44. Edicions 62, Barce
lona, 1980, p.111.
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ment significa. (...). En i ’art decoratiu torna la linia tur- 
mentada, amb una color més suau, però. Serveixi’ns 
d'exemple l ’art sumptuós d ’en Francese Gali o d ’en 
Josep Aragay encara^'.

Poe abans, el 1906 Enric Prat de la Riba havia publi- 
cat La Nacionalitat Catalana, considérât per d’Ors corn 
“el llibre de capçalera de Catalunya”. Prat de la Riba 
enfocava la historia moderna de Catalunya com si d’un 
cicle anual es tractes en què, després del gèlid hivern 
que significava l’inici del segle XVIII, sorgirien eis pri
mers brots del que seria el renaixement del poblé ferit 
del que parla Folguera; des de llavors el renaixement 
ha començaF. EIs dibuixos de revistes corn Papitu,
Picard  O Cuca Fera ens mostren corn la font d’inspira- 
ció d’Aragay eren directement eis boixos gravats cata
lans del barree de la segone meitat del segle XVIII, un 
model elogiat i defensat pel propi Eugeni d’Ors i 
Torres-Garcia el 1913̂  ̂ Fins i tot, eis vaixells que tant 
apareixen en l’obra d’Aragay, que havia començat a 
pintar al port de Barcelona amb el mestre Gali durant la 
Setmana Trágica i que s’inspiren en l’obra de 
Brangwyn, ens remetrien també d’una manera metafò
rica a aquell renaixement de la indùstria i el comerç 
mahtim català també del segle XVI IF\Per Aragay el vai- 
xell era una imatge plena de contingut ja que podia unir-s’hi gran part del seu 
ideari que es basava en la recuperado del món clàssic de la Ben Plantada -e l 
mediterrani- simbolitzat per la barca vela llatina, aixi corn el progrès vinculat a 
la història de Catalunya moderna. Tal i com s’observa de la lectura de les 
Vacances (1923), aquest ideari partia d’una banda en la defensa dels clàssics i 
la memòria del passât però sense oblidar el present i la nécessitât de seguir 
caminant cap al futur i, en aquest sentit el vaixell de tres pais navegant per la 
mar li oferia la metáfora idònia per a representar les seves tesis, el vaixell del 
progrès i la indùstria catalana navegant sempre a tot drap pel mar mediterrani, 
un viatge cap al futur -simbolitzat per la moto-sobre el pòsit d’un rio passât de 
coneixemenP.

En el segùent tractat d’Aragay, de 1920, El Nacionalisme de l ’Art, el seu dis
eurs deixaria de ser tant generalista i universalista com havia estât el de 
l’Exposiciò d’Art Nou per integrar-se en pro d’un programa cultural d’arrelament 
popular, de defensa de la tradició i d’exploració del passât, d’un passât clássic, 
mediterrani i albora entroncat amb la història del poblé catalá, que s’oposava ais 
valors que l’avantguarda començava a difondre entre els cercles artístics de l’è
poca. En aquest sentit, la modernitat del noucentisme requeia, més que en les 
formes, en la proposta d’un model de País, en presentar un projecte per a 
Catalunya acord amb les tesis de Prat de la Riba i la Mancomunitat.

Les dates en les que Aragay va pronunciar la seva conferéncia es correspo- 
nen amb l’època en que dugué una activitat artística més agitada. Acabava de 
celebrar amb un gran éxit la seva primera exposició conjunta amb en Francese 
Quer. Igualment, el 15 de desembre del mateix 1915 farien conjuntament una 
nova exposició de cerámica decorada a les Galeries Laietanes i del 15 al 30 de 
gener següent Aragay exposaria les seves pintores, dibuixos i gravats a les 
mateixes sales. Tan sois tres mesos més tard ja hauria partit cap a Itália. En defi
nitiva, les propostes que Aragay presenté a l’Exposició d’Art Nou Catalá de 
Sabadell, significarien, a nivell públic, el seu primer compromis personal com 
artista, si be amb el temps aniria evolucionant -sobretot a partir de la seva esta
da a Itália el 1916-. Un compromis que caldria que no fos oblidat. ^

Josep Aragay. Vacances. 1923. Detall. 
MMJA (Breda)

Roland. Acotacions. L ’artnou. IX. Diari de 
Sabadell. Núm.1539. 8 de setembre de 
1915.

Enríe Prat de a Riba. La nacionalitat catala
na. CoMecció “Les millors obres de la lite
ratura catalana” voi.5. Edicions 62, Barce
lona, 1978, p.24.

Eugeni d’Ors. Glosari. CoMecció “Les 
nnillors obres de la literatura catalana” 
voi.74. Edicions 62, Barcelona, 1982, p.200. 
Glossa del 30 de juny de 1913, Boixos gra
vats i notes escritos per Joaquim Torres 
García.
“̂ Próximament es publicará a la Revista de 
Catalunya l’estudi d ’Albert Mercadé «Un 
ceri esta barree dins del moviment noucen- 
tista (1906-1916)». Ens remetem a eli per a 
una més extensa aproximació al significat 
del barree dins del moviment noucentista.

“ En el cas de la pintura Vacances, exposa
da al Museu Municipal Josep Aragay de 
Breda, la modernitat queda plasmada en la 
moto i la representació d ’un rellotge. Com 
ens comenta el Sr. MarceMÍ Trunas, director 
del Museu Municipal Josep Aragay de 
Breda a qui volem agrair tot el seu suport i 
coMaboració, Aragay sempre li afirmé que 
per eli tant important era el passât, com el 
present i el futur, una idea ell mateix l’havia 
intentât mostrar en la seva obra. Aquesta 
voluntat la podem veure ja des dels seus 
primers anys amb la representació de 
motos I cotxes de carreres. Volem agrair 
també de manera especial a Francese 
Vicens els exquisits comentaris, erudites 
referéncies I les infinites observacions a la 
visita al Museu de Breda.
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CINEMA________
Bresson o Sabadell
Pere Corne lias

En només cinc dies -del 22 al 26 de novembre 
proppassats-, es van poder veure a Sabadell 
set peMícules de Robert Bresson, una xlfra molt 
considerable si es té en compte que la seva fil
mografia completa consta de només 14 films.
Una noticia d’alta volada per a tot bon aficionat 
al cinema, atés que felá ja trenta anys -març de 
1974- de l’ùltlm cicle Bresson programat a la 
nostra ciutat. Aleshores, l’organitzà Cineclub 
Sabadell i, ara, n’han estât els responsables 
l’Alliance Française i i el mateix Cineclub. És de 
justicia felicitar-los per aquesta iniciativa.

Ha estât una auténtica satisfaccio poder gan
dir d’aquestes set peMícules, galrebé sense 
interrupció, l’una darrere de l’altra. Tanmateix, 
hl he trobat a faltar sobretot dos títols, peces 
mestres de la filmografia de l’autor: Un con- 
damné a mort s ’est échappé {^956), basaten el 
reiat d’André Devingny, condemnat a mort per 
la Gestapo el 1943 I que va aconseguir esca- 
par-se del fort de Montine, i Quatre nuits d ’un 
reveur (1971), Inspirât en “Les nits blanques”, 
de Dostoievski. Al cicle, s’han projectat: Les 
dames du Bois de Boulogne (1945), Pickpocket 
(1959), Le procès de Jeanne d ’Arc (1962), Au 
Hasard, Balthazar (1966), Moue bette (1967),
Lancelot du Lac (1974) i L ’argent (1983).

Bresson I el cinematògraf. El cinema i la seva 
esséncla, desproveït de les Influéncles abe
rrants de les altres arts. Les imatges s’encade- 
nen I en produeixen una de nova. Un nou llen- 
guatge, un llenguatge propl: l’ascetlsme de la 
posada en escena, concebuda gairebé corn un 
fet religiös (Un condamné a mort..., Le pro
cès..., Mouchette)] el pes especific del so, des- 
pullat de tot embolcall Innecessari [Un condamné a mort.... Pickpocket, Lancelot 
du Lac), l’abséncla de dramatûrgla {Pickpocket, Le procès..., Lancelot..., 
L ’argent), la utllltzacié semànticament significativa del fora de camp (el suicidi de 
la protagonista a Mouchette, el torneig I eis combats sagnants de Lancelot..., la 
matança final a L ’argent), la fragmentacié I eIs plans de detail {Un condamné a 
mort.... Pickpocket, Lancelot...), l’abséncia d’actors professionals (però Maria 
Casares, a Les dames..., François Leterrier, a Un condamné a mort... o 
Dominique Sanda, a Une femme douce, 1969), el rebuig de la influéneia, sobre 
el cinema, de la literatura i del teatre (però, a la seva manera, fllmà Diderot a Les 
dames..., Bernanos, a Le journal d ’un curé de campagne (1950) i Mouchette, o

Dostoievski, a Une femme douce i 
Quatre nuits d ’un reveur), etc.

En un article corn aquest, d’extenslô 
Inévitablement limitada, és impossible 
abordar el corpus teòric d’un director 
tan complex I Incomparable corn 
Robert Bresson. En una entrevista que 
em va fer Albert BeorleguI a Ràdio 
Sabadell pocs dies abans del comen-
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çament del cicle, em vaig atrevir a afirmar -amb el rise que suposava el fet que no 
havia vist, des de felá bastante anys, algunes de les peHícules que s’havien de 
projectar- que Bresson no tenia successors. Voila dir que, segurament, hi ha 
seguidors del que podhem anomenar escola bressoniana, però, malgrat algunes 
veMeïtats escadusseres, no es fan, en el fons, peMicules a l ’estil Bresson. Un cop 
vist el cicle, em reafirmo en el que vaig dir. Encara avui, Robert Bresson és un 
cineasta insòlit i, partant, repeteixo, inabastable en un escrit corn aquest. Quiines 
són, però, les meves imatges del cicle?

Els plans de conjunt i la impassibilitat de la càmera a totes les seqüències, a la 
ceMa i a la sala del judie!, de Le procès...: l’objectivitat d’una mirada que retrata 
uns fets més que un drama personal. Que diferent aquest apropament al de Cari 
Theodor Dreyer a la seva Passion de Jeanne d ’Arc, 1926-27, amb eis primers 
plans sobre Renée Falconetti! (l’enunciat dels dos titols, procès / passion, ja és 
prou significatiu).

L’aMegoria, que acaba esdevenint paràbola, en qué es converteix un film moral, 
tan reflexiu i contemplatiu, corn Pickpocket. I tots els robatoris dels carteristes, 
donats en plans curts i desproveïts de temps real, que permeten viure la tensiò del 
moment i sentirei perill.

El suicidi final de Mouchette, a la peMicula del mateix titol. Una prodigiosa utilit- 
zaciò del fora de camp i de la força semàntica del so, erigit, com pretén sempre 
Bresson, en l’element més suggèrent de la narraciò. El darrer pia, sobre l’aigua 
del riu, ens parla d’un mòn miser, térboi I inévitablement tràgic. La mort de 
Mouchette -I, sobretot, la manera com es produeix- és insoportablement lògica.

El brutal assassinat de la familia que 
acuii el protagonista de L ’argent. Una 
vegada més, un assassinat sense cap 
sentit aparent, que se’ns presenta corn 
un fet perfectament natural i inelucta
ble. L’espectador sap, gairebé des del 
principi de la llarga seqüéncia, quin 
serà el seu desenilaç. Bresson dilata el 
pas del temps, però es mostra cruel i 
implacable. Una altra série de fora de 
camps ens evitaran visualitzar la 
matança. Davant dels nostres ulls, 
apareixeran les persones ja mortes o a 
punt de morir.

Els finals tràgics de la majoria dels 
seus films, d’entre els quais és forgés 
destacar els darrers plans de 
Lancelot..., possiblement la peMicula 
de temàtica medieval més colpidora 
que mai s’hagi filmât: l’absoluta des- 
trucciò del rei Artús i els seus nobles 
cavaliers i, el que és més important, el 
final del mite (encara que hi ha films de 
Bresson amb final més o menys feliç: 
Les dames..., Pickpocket).

Només una llacuna en aquest cicle 
que acabo de comentar: la conferén- 
cia (es va enunciar aixi!) de Marc 
Recha. Fou un seguit d’anécdotes 
desproveídes del més minim interés, 
explicades sense cap ordre ni sentit. 
Recha ens va dir que va conéixer 
Bresson. Si fou aixi, més li haura valgut 
quedar-se a casa perqué no li va ser
vir literalment per a res. Potser consi
dera la cosa més natural del mòn 
adreçar-se a un públic amb l’únic 
objectiu de prendre-li el pél. Però hi ha 
una cosa que potser ignora. Als bons 
espectadors del cinema de Bresson -i 
a Bresson segurament li passaria el 
mateix si pogués jutjar-lo-, ens importa 
un rave el que pugui dir o pensar.

I L
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SOCIETÀ!_____________
Tronco és lo nostro proveto socioi, 
politico i intel-lectuol'
Entrevista amb Montserrat Casals i Couturier 
Directora de  lo Maison de C a ta logne
Poi Costa

Montserrat Casal, historiadora i perio
dista sabadellenca, és des del passât 
mes de setembre, la nova directora de 
la Maison de la Catalogne, roficina de 
la Generalität de Catalunya a Franga, 
situada a Paris, al costat del boulevard 
Saint Germain. És allà on conversem.

Què és i per a què serveix la 
Maison de la Catalogne?

La Maison de la Catalogne és una 
eina per fomentar l’intercanvi franco- 
català I per ter possible una millor ente
sa entre Catalunya i Franga, per multi
plicar els contactes i tenir un diseurs 
més àgli. Franga és el país amb el que 
tenim els intercanvis economics més 
importants: som albora el seu primer 
Client i el seu primer venedor. És el 
país europeu que ens toca més direc- 
tament. Portant, si a més a més volem 
construir una euroregió, és normal que tinguem una eina d’intercanvi per tenir veu 
a Franga i a Europa, per a ter allò que se’n diu, molt simplement, lobby. Volem 
explicar als franceses qué som, qué volem i qué pretenem ter.

Per aixó, a la nova etapa, hem volgut abandonar les activitats aíllades que s’ha- 
vien fent fins ara (exposicions, conferéncies, etc.), que tenien un éxit molt réduit i 
on hi venien sobretot els convenguts, la colònia catalana de París. A més a més 
tenien molt poc ressò. El nostre projecte és multiplicar els intercanvis sectoriais: 
una de les primores activitats será una trobada del coMegi d’enginyers de 
Catalunya i el coMegi d’enginyers de Franga. Un altre exemple: avui mateix els 
serveis juhdics de la Generalität ens demanaven quina ha estât l’experiéncia fran
cesa dels tribunals de proximitat i ens preguntaven si podhem organitzar una reu
nió amb juristes franceses i catalans sobre aquest tema. L’objectiu, dones, és fer 
possible el dialog, l’aprenentatge mutu.

Penso que Franga continua sent el laboratori d’Europa. Tots els conflictos que 
esclaten aquí acaben esclatant als països veins: les qüestions d’immigració, el vel 
a l’escola, la pujada de l’extrema dreta, les deslocalitzacions, la reducció del 
temps del treball, etc. Són qüestions molt diverses que primer s’experimenten a 
Franga i després es viuen a d’altres països d’Europa, especialment al nostre. Per 
tant ens interessa molt tenir una antena per saber qué diuen i qué fan els france
ses, com resolen totes aqüestes qüestions. Franga és la nostra proveta social, 
política i InteMectual. Per a nosaltres i també per a tota Europa, malgrat el poder 
anglosaxó. Franga continua sent el país deis experiments en moltíssimes áreos.

De la reforma de l’estatut a 
Marcel Proust
Les primores activitats a la Maison 
de la Catalogne segueixen la línia 
marcada per la nova dirocciò: rigor 
i especialització. Pel mes desem- 
bre es prepara, a petició del degá 
del CoMegi d’enginyers de Cata
lunya, el sabadellenc Ángel Llobet, 
una trobada amb el coMegi 
francés per debatre sobre la refor
ma deis plans de carrera. El mes 
de gener un altre sabadellenc, el 
professor i exdiputat Joan Marcet, 
coordinará un seminan entre cons- 
titucionalistes franceses i catalans 
per debatre temes d’actualitat (la 
reforma de l’Estatut a Catalunya i el 
projecte de sisena república a 
Franga). La cultura també estará 
molt present amb un seminari 
entre especialistes franceses i 
catalans de la política del Ilibre i de 
la lectura (Franga és el país amb 
l’index de lectura més elevat 
d ’Europa) i una trobada entre 
proustians franceses i catalans per 
celebrar la primera edició, en 
catalá, de Contre Sainte-Beuve, de 
Marcel Proust.
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L’objectiu és reforçar la presència de la Generalität I del govern a París. S’ha tan- 
cat, en canvi, la oficina que hi havia a Roma. D’altra banda les relacions amb el 
Marroc es faran a partir d’ara a través del Consorci de Promoció Comercial de 
Catalunya (COPCA), que permet una relació més de tipus industrial i comercial. 
L’objectiu dones és potenciar la oficina de París perqué considerem que Franga 
no només és el nostre país veí sino que és el laboratori d’Europa.
Com es pot “vendre” Catalunya als franceses, en una ciutat com París on hi 

ha tot tipus des seminaris i d ’activitats culturáis?
Precisament per això, el nostre objectiu és fer menys activitats de portes enfora 

i potenciar les activitats més especialitzades. A Paris, de galeries d’art i de Hoes 
on es fan conferèneies, n’hi ha moltís- 
sims, no volem entrar en aquesta com- 
petició. París és una ciutat saturada 
d’activitats on és molt fácil convertir-se 
en una aquila perduda en un palier. Per 
tant cal intentar sortir d’aquest palier i 
fer altres coses per fer-se notar, per que 
la gent s’interessi en Catalunya.

Quins són els eixos de la nova etapa 
de la Maison de la Catalogne?

Hi ha dues missions que em semblen 
essencials. La primera és la università- 
ria. S’ha d’intentar resoldre la comuni- 
cacié, és a dir l’intercanvi de coneixe- 
ments i la unificacié de programes. Un 
model possible és el franco-alemany, 
que és una reaccié a l’avenç del mon 
anglosaxé i al problema de tenir una 
llengua de capa caiguda, amb una cul
tura que perd força. Si ho mirem des del nostre angle, está clár que el francés i el 
catalá són llengües que tenen dificultats, el francés respecte l’anglés i el catalá 
respecte al castellò. El nostre objectiu és fer un bescanvi: nosaltres ens compro- 
metem a potenciar el francés a Catalunya si Franga, almenys a les universitats de 
la meitat sud del país, es compromet a fomentar els estudis de catalanística, no 
només de llengua i literatura catalanes, sino també d’histéha de Catalunya i deis 
Países Catalans.

Evidentment, per aconseguir tot això, no només s’ha de potenciar la teina de les 
universitats (és la tasca de l’Institut Joan Lluís Vives, que coordina totes les uni
versitats que tenen departament de catalá) sino que també cal una decisió políti
ca a nivell ministerial. És a dir, cal que el ministeri d’educació francés i l’espanyol 
es comprometin, juntament amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat 
de la Informació (DURSI) de Catalunya, a tirar endavant programes conjunts. 
Aquesta em sembla que ha de ser una de les missions essencials de la Maison de 
la Catalogne: per fer conéixer un país de manera integral no només s’han de tenir 
en compte la llengua i la literatura, sino també la ciéncia, la recerca, la indùstria. I 
tot això passa per la Universität.

L’altra missió que em sembla important és crear infraestructures de comunica- 
ció, en sentit ampli: no n’hi ha prou amb posar Paris I Barcelona a cinc hores de 
distància gràcies al tren d’alta velocitat sino que s’han de crear eines de comuni- 
cació. A Paris, per exemple, hi ha una llibreria catalana, Pann de nas, creada fa 30 
anys per un francés. La idea és convertir aquesta llibreria, que pateix la crisi gene
rai del llibre I la crisi específica de les llibreries de llengua estrangera a les grans 
capitals, en un centre de documentacié euroregional. Es podrien crear altres 
branques a Toulouse, Montpelier, Saragossa, Palma, Valónela i Barcelona perqué 
totes les capitals de l’euroregió participin en una xarxa de documentacié. ^

Montserrat Casals i Couturier,
(Sabadell, 1954), és Ilicenciada 
en história moderna per la Uni
versität Autònoma de Barcelona i 
especialista de l’exili deis in- 
teMectuals catalans a Franga. 
Però la Montse Casals té una 
altra passiò. Mercè Rodoreda. Es 
autora d’una biografia de l’es- 
criptora catalana {Mercè Rodo
reda: contra la vida, la literatura, 
Edicions 62, 1991) i d’una ediciò 
comentada, publicada el 1993, 
de Torrent de les flors. “Seduída” 
pel pehodisme, com ella mateixa 
reconeix, Casals ha estât durant 
molt temps la corresponsal de 
Catalunya Ràdio a Paris, i ha tre- 
ballat, entre altres, a El Pais i al 
diari Avui.
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El primer Congrès Cotolanisto 
i Volenti flimiroll

i C -o c '

El Primer
Congrès Catalanista 

i Valenti Almirall
Materials per a l'estudi 

dels on'gens del catalanisrne

Generalität de Catalunya

En general, eis diverses histohadors 
que s’han ocupat del Primer Congrès 
Catalanista (octubre 1880) tenen una 
interpretació gairebé unànime: fou la 
primera ocasiè d’acoblament de les 
instàncies politiques genuïnament 
catalanes per a articular unes platefor
mes del que avui s’entén corn “d’obe- 
diència catalana”.

A més de servir de caixa de res- 
sonància d’un estât d’opinib en creixe- 
ment, el congrès possibilità la discus- 
siè de tota la problemàtica necessària 
per a aconseguir la recuperació plena 
dels signes identitaris del pais.
L’interès pels aspectes econòmics, 
juridics, educacionals I lingCiistics 
actuà de motor del Congrès. Des del 
punt de vista politic, el Congrès segui 
la linia del “Diari Català” i el seu idean catalanista, és a dir, i en trets generals: 
respecte al desenvolupament de la personalitat diferenciada de Catalunya en 
oposició a la unificació castellanista i al centralisme de l’Administració de 
Madrid, però sense posar en dubte la unitat d’Espanya. El Congrès fou intégrât 
per representante d’opcions ben diferente: el proteccionisme económic, el fédé
ralisme politic, el tradicionalisme i la renaixença cultural.

El mateix Almirall escampa els dubtes que havia generat la seva posició sis
temàtica i coherent, exposada a la seva obra “Lo catalanismo”. El politic barce- 
loni no voi ni la castellanització de Catalunya ni la separació d’Espanya, sino el 
respecte ais trets diferenciáis que defineixen el seu pais. En certa manera, les 
seves formulacions són cautos i excessivament timides.

El Ilibre que ha confegit l’historiador Josep María Figueres presenta el “Diari de 
Sessions” del Congrès Catalanista, que constitueix el punt d’inflexió entre les 
formulacions més distants del catalanismo d’aleshores: la intervencionista deis 
federáis d’Almirall i la apolítica deis literats de “La Renaixença”. De la dialéctica 
a qué donaren Hoc les dues posicions, en brollará el catalanismo politic, que

 ̂ ~ OtfWM'aktal d»

poc després cristai-litzará en les 
Bases de Manresa (1892) i en el nai- 
xement de partite d’incidència massi
va com la Lliga de Catalunya (1887) o 
de plataformes com la Unió Cata
lanista (1891). Federalista, però més 
tard deslligat de la dirocciò de Pi i 
Margal!, es dedicò a cultivar un pre- 
nacionalisme aglutinador que esti
muló l’activitat política catalana.
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Valenti flinnirall, 

forjador del 
cotolonisme politic

Alm irall, el “pensador liberal més 
important, informât i renovador de 
final de segle a Catalunya”, per a 
Isidre Molas, és un olar element de 
transformado de les classes diri- 
gents catalanes i de regenerado de 
l’Estat, que no aconsegueix tot i el 
seu esforç titànio.

Certament, no arriba a culminar els 
seus objectius; el federal i el del 
catalanisme politic, per causa del 
desacord amb eis diversos esta- 
ments socials que havien de ser els 
seus suports. Però si el catalanisme 
politic va anar tenint incidènda real 
fou degut a la Intensität i la fecunditat 
de la seva tasca que, d ’altra banda, 
topà amb dos esculls importants. En 
l’àmbit català eren les incapadtats i 
eIs dubtes de la classe burgesa. En 
l’àmbit espanyol, eis recels que com
portava el fet que Catalunya ocupés 
una posició capdavantera a l’Estat.

En una mirada de conjunt, cal 
reconèlxer que la de Valenti Almirall 
va ser una vida dedicada a la conse- 
cució de més sobirania per a 
Catalunya, des d ’una perspectiva de 
modernitat. Si penetrem, però, més 
endintre ens trobem no solament, 
corn diu l’autor de l’obra, amb un teò- 
ric de les relvindicaclons catalanes 
sinò amb un puntal essenclal que 
condueix la marxa evolutiva des del 
catalanisme literàrio-cultural al cata
lanisme estrictament politic. Almirall 
proporciona un corpus ideolôgic 
sôlid I coherent que enforteix i con
solida el pur sentiment catalanista. I, 
al mateix temps. Impulsa la creaciò 
d’una opinlô pública a l’entorn de les 
“aspiracions morals i materials de 
Catalunya. ^

SOCIETAT___________
£1 tercer número de Pecerco
Ernest G a lla rt - S ilvia Sàiz

Revista d'història í ciències socials i humanas de FArxiu Municipal de CasteHar dei Vallès Des. 2004

Dins de l’acte de lllurament de premis del 5é Certamen Literarl Joan Arús, que va 
tenir Hoc el passât 16 d’octubre d’enguany, es va presentar el tercer número de la 
revista Recerca, revista d’història i ciències socials i humanes, òrgan d’expressiò 
de l’ArxIu Municipal de Castellar del Vallès (AMC).

Aquest tercer número manté resquema que va presentar el número anterior; un 
bloc d’articles d’investigaciò que abasten temàtiques diverses com poden ser la 
histórla local, l’exill, l’arqueologla, el patrimoni material local ... i ressenyes de Ili
bres i videos, aixi com la memòria de l’Arxiu Municipal del darrer any. Com a clo- 
enda de la revista, també s’inclou una imatge de la vlla que procedeix del fons 
fotográfic municipal, que recentment s’ha ampliat amb l’adquisició de cinquanta 
fotografies, majoritáriament d’inicis del segle XX.

El contingut deis articles i deis textos que formen aquest tercer número constl- 
tueixen una aportació substancial al coneixement present I passât del nostre 
entorn més immédiat.

El contingut de la revista presenta sis articles d’investigaciò i quatre ressenyes. 
Les recerques sòn les següents:
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1. Un treball de David Ballester que ens acosta a I’estu- 
di d’un diari personal que refereix la peculiar singladu
ra protagonitzada per un militant anarcosindicalista 
català, I’Andreu. El periple s’inicia el febrer de 1939 i 
finalitza I’octubre de 1944 a Polonia. El relat és un 
exemple de les enormes dificultáis que van afrontar 
els exiliáis republicans i l’interès rau en la seva historia 
juntament amb eis judicis de valor i les interpretacions 
que realitza l’Andreu a les seves anotacions.

2. El segon article és un treball d’Antoni Carbonell que 
ens presenta els escrits de Matías Arranz relacionáis 
amb la seva experiència corn a soldat republicà a 
Franga i, posteriorment, corn a déportât al camp de 
concentració de Mauthausen i al Kommando de 
Gusen.

3. La tercera investigació la signa l’arqueôleg Joan- 
Manuel Coll i ens presenta els résultats de la interven
ció arqueológica de Cal Calissô realitzada el juliol de 
2001. En el treball s’estableix una cronologia de les 
diferents étapes constructives i de les remodelacions 
que va patir l’immoble entre el segle XVII i l’any 1930.

4. L’article d’Esteve Font ens explica la intervenció 
sobre un bé patrimonial local, el pont de Can Pèlachs 
també conegut corn el “Pont Veil”, obra de l’arquitecte 
Josep M. Masagué que el defineix corn un pont 
neoclàssic construit amb una técnica quasi medieval. 
Les huades de 1962 van provocar una degradació 
que mica en mica es va fer més evident. Les actua- 
cions de restauració van reconstruir diferents ele
ments i també van recuperar les parts més deteriora- 
des de restructura aixi corn les rodalies de la infras- 
tructura.

5. El cinqué article és un estudi d’Ernest Gallart i supo- 
sa una aportació a l’escassa producció historiogràfica 
local sobre la guerra civil (1936-1939). La investigació 
es centra en la caracterització i l’anàlisi del paper que 
va jugar l’aeródrom de les Forces Aérees de la 
República Espanyola (FARE) que fou instal-lat a la 
zona del Pia de la Bruguera eIs mesos de març-abril 
de 1938. La recerca analitza corn es percep el conflic- 
te i corn aquest afecta a la rereguarda republicana, en 
aquest cas des de Castellar del Vallès.

6. El darrer article, a cura de Silvia Sáiz, presenta l’estu- 
di de 17 fotografies en blanc i negre sobre la guerra 
civil espanyola, propietat de Salvador Piera, donades

a l’Arxiu Municipal. L’anàlisi de les imatges permet 
contextualitzar diferents aspectes de la vida quotidia- 
na del moment, tant de la rereguarda republicana 
com en els fronts bèl-lics, bàsicament de l’Aragô.

Les quatre ressenyes que conté aquest nou número de 
Recerca són les següents:

1. La ressenya de Lourdes Plans ens presenta un estu
di históric a partir del quai s’ha intentât reflectir la figu
ra d’Àngel Salient i Gotés, nat a Castellar del Vallès, 
que pot ser considérât un intel-lectual de la 
Reinaixença. S’incideix tant en eis aspectes profes
sionals corn civics de la seva personalitat.

2. La segona ressenya, realitzada per Silvia Sáiz, ana
litza la visió que té de la guerra civil espanyola una 
nena de set anys. La narració ens explica, des d’un 
punt de vista infantil i innocent, l’angoixa, la por i el 
desconeixement que suposaven aquells anys de 
conflicte i de violència.

3. La tercerea ressenya se centra en eis dossiers 
pedagógica titolats Castellar I tu i que apropen eis 
alumnes dels centres educatius de la vila al coneixe- 
ment de l’indret on viuen, del seus costums, de la 
seva história i també del seu patrimoni cultural i natu
ral. És un projecte de cohesió social que cerca la for- 
mació d’un sentit de pertinença a un espai comù i 
d’integraciô dels nous convilatants locals.

4. La darrera ressenya, realitzada per Raquel Ubàguls, 
s’adreça a la presentació de la peMicula documentai 
“Castellar 1970”, al voilant dels costums i eis fets més 
significatius que van tenir Hoc aquell any a Castellar 
del Vallès.

Amb la difusió de la revista, volem enfortir eis Iligams que 
l’arxiu ha de tenir amb la comunitat que representa i una de 
les vies per les quais s’assoleix aquest objectiu és, précisé
ment, la difusió cultural. Per tant, l’objectiu de la revista 
Recerca és la d’apropar l’arxiu a la societal, a la ciutadania i 
ser-ne un vehicle de cultura. Un altre dels objectius que ens 
plantejàvem amb l’ediciô d’aquesta revista és donar visibili- 
tat a tôt un patrimoni documentai que, paulatinament, s’ha 
anat organitzant. Es tracta d’uns fons documentais que tant 
procedeixen de l’àmbit municipal corn del privât. Finalment, 
Recerca té corn a finalitat ser un impulsor en la dinamització 
del panorama historiogràfic local, que vehiculi l’ampliaciô 
del coneixement cientific de la nostra comunitat i que sigui 
una eina per a la societal a la quai dóna servei. _
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fi centenari d ’un element del patrimoni 
cultural: ['edifici d ’EI Coral (1904-2004 )

Silvia Sóiz - Ernest G a lla rt

Patrimoni és tot allò que posseïm o allò que 
tenim perqué ho hem heretat dels nostres avant- 
passats i, lògicament, també és allò que traspas- 
sem en heréncia. Es tracta fonamentalment d’ob- 
jectes materials com un habitatge, uns docu
ments, una parcel-la de terra, tot i que també ens 
podriem referir a aspectes menys tangibles, com 
drets i deures, o també en un sentit menys mate
rial, més transcendent. En el present article, pel 
que volem significar, reduirem l’accepciò de patri
moni a la referéncia vinculada a la materialitat.

Si bé a l’àmbit individuai el concepte es prou diá- 
fan, a l’àmbit coMectiu presenta problèmes de con- 
creciò. Sobre allò que no hi ha dubtes és que exis- 
teix una noció de patrimoni material coMectiu. Hi ha 
elements que són considerate patrimoni d’una 
coMectivitat i, fins i tot, de tota la humanitat. En 
resum, existeix un patrimoni comCi de carácter cul
tural, que és valorat, que Them rebut en heréncia i 
que ha tenir una continuïtat. L’heréncia cultural rela
ciona i connecta, mitjançant objectes materials 
resultants d’una cultura, els èssere humans del 
passât que els varen crear i els van ter servir, amb 
els homes del present, que a l’actualitat els reben. I 
he tan en benefici de la seva riquesa cultural, de la 
seva Sensibilität i del seu sentit de la Identität.

El patrimoni material presenta la particularitat 
que per mitjà de restes, documents i objectes, 
configura un univers complex i he. El patrimoni 
material transmet cultura mitjançant objectes, uns estris que fan de missatgers 
culturáis i de testimonis permanents de civilització. Els objectes són emissaris i 
el patrimoni és un missatger de cultura.

És evident que la noció de patrimoni es troba associada a la idea del pas del 
temps. El decurs del temps fa que el subjectes i les societats contrastin present 
i passât. Aquesta contraposició d’espais de temps diferents es concreta i queda 
més nítida quan hi ha testimonis materials, que són uns marcadors diferencia- 
dors d’espais cronológics. Els objectes, per si mateixos, per la durada i la soli- 
desa, perduren i permeten establir un lligam entre passât i present, i per la seva 
natura són évidents en si mateixos per a qualsevol persona que hi pari atenció, 
en qualsevol moment históric, i a més es poden tocar. La matèria i la durabilitat 
pròpia dels objectes els fa bons transmissors de missatges en el temps.

El patrimoni el conformen objectes que romanen en el temps i que corn que el 
pas del temps és la substància de la història, ens permeten concebre el patri-

Treba lladores del mercat m unic ipal a 
princip is dels anys seixanta. AMC.
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Mainada al pati de la guardería d ’EI Coral, 
l ’any 1995. AMV.

moni com a conjunt d’objectes de la Historia. Aquest és el comù denominador 
de tot un seguit de testimonis materials, en tota mena de suports i de materials, 
que es poden conceptuar i abordar des d’óptiques i visions multidisciplinàries.

Cal fer una diferenciació a l’hora d’assimilar mecànicament patrimoni a cultu
ra material perqué integrar no voi dir confondre i cal aplicar un principi meto
dologie de discriminació. Si s’utilitza el concepte de cultura material que formu
la l’antropòleg James Deetz i assimilem patrimoni a cultura material, pràctica- 
ment tot es pot concebre sota aquest aspecte perqué l’acció antròpica hi és 
genérica. Ara bé, sembla que caldria aplicar-hi la definició que aplica el jurista 
Giannini en el sentit que l’element patrimonial a més hauria de ser testimoni 
material amb valor de civilització.

Òbviament, si els béns tenen un valor caldrà conservar-los, preservar-los, dins 
la dinàmica del conservacionisme, en referéncia a una valoració positiva que 
s’adjudica a la preservació, l’estudi i la difusió dels béns que formen el llegat del 
passât.

En una época de fort creixement urbanístic, els immobles amb valor patrimo
nial són els que més han patit un procès d’agressió. No es tracta d’espai emble- 
màtics prou coneguts i valorats, que per aquest fet són protegits, si no d’immo- 
bles poc reputats, gens espectaculars, menystinguts moites vegades i que han 
acabat per desaparéixer. El valor d’ús ha estât un dels elements que ha permés 
la seva supervivéneia més que el seu valor patrimonial. Entre élis, a Castellar 
del Vallès, si hi ha algún edifici que es troba intimament vinculat a la cultura 
material local, i el conceptuem corn a bé cultural, és l’edifici d ’EI Coral, tant pel 
llarg espai cronolégic d’ùs de la construcció corn per les tasques associatives, 
culturáis, formatives, lùdiques i d’assistèneia que s’han realitzat a redós de la 
seva estructura. Només un breu repàs a la seva histéria donará visibilitat a 
aquest valor de civilització, en aquest cas local.

L’edifici d’EI Coral es va construir amb l’impuls, mitjançant participacions, dels 
membres de la Societat Coral La Liebre. Aquesta agrupació coral, de Heure i de 
recreació, que organitzava balls, concerts i vetllades musicals, havia nascut el 
març de 1881. L’integraven un grup d’afeccionats al cant que es reunien al café de 
cal Viñas, al carrer Major. Allí es congregaven per donar concerts ambulants pels 
carrers. Quan el café va ser adquirit per l’empresa Toirà, es traslladaren temporal- 
ment al Centre Castellarenc. Unes desavinences amb aquesta entitat van fer cer
car un nou punt de trobada, al carrer del Centre, 37, en el primer pis de cal Creuet.

El juliol de 1903 s’aprovaren les bases de constitució del nou cor i el 22 d’abril 
de 1904, els estatuts amb el nom de Societat Choral La LIebra. El 25 de juliol 
inauguraven un looal propi, anomenat popularment El Coral, al carrer de Torras, 
4. L’immoble s’articulava al voltant d’una estança rectangular, que era utilitzada 
corn a café, sala d’actes i de bail, i constava també d’un jardi que donava a la 
carretera de Sentmenat.

L’obra va ser deguda als constructors Isidre Rusiñol i J. Puig i es troba inven
tariada a diferente catàlegs de patrimoni (CoMegi d’arquitectes, Diputació i 
PGCS). Esteve Prat, que ha investigat les manifestacions artistiques locals, el 
classifica dins l’estil eclèctic. Caracteritza El Coral per posseir pilastres ados- 
sades, rematadas amb capitells d’estil jônic, i un fris en cresteria per ventilació 
de la cambra d’aire. A la part superior encara es conserven parcialment alguns 
coronaments.

El Coral, a més de l’Ateneu, El Patronat i el Sindicat, esdevingueren durant el 
primer terç del segle vint, els centres recreatius i lùdics locals on s’organitzaven 
la totalitat d’activitats culturáis i populars. Rival de l’Ateneu, en el subconscient 
coMectiu local sempre ha estât associât El Coral al Heure de les families treba- 
lladores.
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L’any 1931 es dissolt la Societal Coral La Liebre, i Josep Lloret i Ferrer, con- 
serge de l’entitat i cafeter de professié, va adquirir l’immoble i tots els materials 
de la desapareguda entitat per vint mil pessetes i el va convertir en el Cafè- 
Cinema Mundial. L’establiment es va convertir en un centre recreatiu i de Heu
re, on s’organitzaven concerts i balls amenitzats per una orquestrina que hi era 
resident i, amb motiu de testes populars, se’n contractaven altres. Albora s’hi 
celebraven projeccions de cinema i fou el primer local de Castellar del Vallès 
on es va exhibir un film sonor.

Tot i que s’havia dissolt la Societat Coral La Liebre, entre 1931 i 1934, també 
va esdevenir seu de l’Orfeô Castellarenc.

Durant la Segona República Espanyola, l’educaciô pública va rebre una torta 
embranzida, tant a escala nacional com local. Mentre entrava en funcionament 
el grup escolar Emili Carles-Toirà, l’Ajuntament de Castellar del Vallès va adqui
rir el maig de 1934 l’immoble a la vidua de Josep Lloret, per un import total de 
vint-i-cinc mil pessetes, a fi i efecte de constituir una escola oficial de pàrvuls i 
guardería municipal d’infants. Aquesta va ser inaugurada el 23 de setembre de 
1934 i va mantenir la seva activitat educativa i de serve! a les families fins a l’i- 
nici de la guerra civil, el juliol de 1936.

L’agost de 1936 estatjà la seu de la coMectivitat de barbers locals, résultat de 
les noves relacions socials i de producció sorgides a redós del nou ordre revo
lucionan. El format va resistir tot el conflicte tot i que amb greus dissensions 
internes que abocaren al fracás la barbería col-lectiva. També va ser seu de la 
coMectivitat de fusters, amb uns résultats similars.

A la immediata postguerra El Coral va albergar \’Auxilio Social, organització 
falangista encarregada de pal-liar la miséria generada per la contesa civil entre 
els més petits. Poc temps després s’hi va establir el mercat municipal que ocu- 
pava la práctica totalitat de l’edifici juntament en un espai habilitât per a la Obra 
Sindical de Educación y  Descanso que va ser seu, per poc temps, de la 
Societat Cor Castellarenc, a finals dels anys quarante.

Al mercat municipal, s’hi accedia per la mateixa porta d’avui en dia, pel carrer 
Torras i el pati, per on també es podia entrar, s’utilitzava corn a magatzem. A 
començaments dels anys soixante el mercat tenia tretze llocs de venda: la 
parada de vianda cuita, ultramarins i bacallà remullat de la Concepció Borrull i 
més tard de la Maria Asensio; la dels ous de Ca l’OIiva; les dues peixateries 
d’en Josep Barberà; la parada de peix d’en Fermi i l’Angeleta, que eren de 
Sentmenat; la dels comestibles i cansaladeria de la Teresa Prat; la parada de 
earn d’ovella on despatxava la Cinta Calvó; la de comestibles, earn i cansala- 
da d’en Miquel Montllô; la pollería de Ca l’OIiva; la dels menuts de la Marina; la 
perfumería del Valero; el carro de fruita d’el Peret de Cal Calissô i la parada, 
també de fruita, de la Concepció Borrull. Els dies de pluja, al mig de l’edifici del 
mercat s’hi instal-laven els pagesos, corn els de Can Sañosa i El de Caldos.

A finals de l’any 1971, el mercat es traslladà a un édifie! de nova construcció 
situât a Tactual plaça Major, entre el carrer de Torras i el passeig de la Plaça 
Major i Tedifici d’EI Coral va quedar desocupat.

A mitjans dels anys setanta, a Castellar del Vallès hi mancava un equipament 
tant bàsic corn una casa de cultura. Per resoldre aquesta mancança, es van 
presentar dos projectes alternatius, un amb seu a cal Calissô, inviable degut 
que era afectat pel Pla Comarcal, i un altre que pretenia habilitar El Coral corn 
a seu d’aquest equipament. El cost de la reforma i les necessitats d’escolarit- 
zació local, van fer optar per adequar Tedifici per a ùs escolar corn a jardi d ’in
fants. En el curs 1978, El Coral va a tornar a estatjar un jardi d’infància que 
depenia administrativament del grup escolar Emili Carles-Toirà.
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Des de fa vint-i-sis anys Tedifici d’EI 
Coral és un centre educatiu dedicat a 
Tensenyament del I r  cicle d’educa- 
ció infantil, 0-3 anys, i que a la llar 
d’infants d’EI Coral es concreta en 
nens i nenes entre nou mesos i tres 
anys. Óbviament, ha calgut ajustar 
Testructura de Tedifici a la normativa 
sobre instal-lacions docents que 
determina la Generalität de Cata
lunya per a poder dur a terme aques
ta tasca educativa en les condicions 
més favorables possibles. És per 
aixó que es va emprendre una darre- 
ra adequació el 2003.

Actualment El Coral es la seu d’una 
escola-bressol de gestionada pels 
pares del centre i per les professio
nals que hi treballen amb suport 
municipal. Com explicava Tactual 
directora, Paqui Garcia, a la darrera 
jornada de portes obertes del centre. 
El Coral educa en valors; “Els profes
sionals que hi treballen pretenem que 
els nens i nenes de Leseóla rebin una 
educació basada en l ’estimació, la 
comunicació, el diáleg, la responsa- 
bilitat, el respecte, la convivéncia, la 
salut i la higiene. A partir del treball 
per adquirir aquests valors, a través 
de les dife rents experiéncies, s ’afavo- 
reix el desenvolupament global de 
tots els alumnes prioritzant les seves 
necessitats tant a nivali fisic (higiene, 
alimentació, salut), com a nivali cog- 
nitiu (creativitat, imaginació, esperii 
critic, convivéncia, compartir amb els 
altres...).També tenim en compte el 
respecte a la Individualität i a les 
necessitats de cada nen i nena per tal 
d ’aconseguir que se sentin acollits i 
que siguin feliços en l ’àmbit educatiu.

La continuïtat de Tedifici d’EI Coral 
queda garantida pels usos socials 
d’un immoble que, malgrat la longevi- 
tat constructiva, segueix sent plena- 
ment útil a la societat que el va edifi
car. També per la voluntat municipal 
de preservar aquests béns culturáis 
locals. A
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Passejant per les volls d ’fìran i 6oÌ
Josepa B lanch

Catalunya está esquitxada d’art romànic, es cal
cula que al nostre pais hl ha més de dues mil 
esglésies amb elements romànics. Quan la 
Unesco déclara patrimoni de la humanitat un con- 
junt d’aquestes obres d’art, corn ha fet a la vall de 
Boi, val la pena anar-les a visitar.

Aquest va ser el motlu de la nostra petita passe- 
jada.

Deixant el Cadi enrera, pugem el port del Cantó, 
fins arribar a Sort, impressionant la cua a la “brui- 
xa d’or”, per intentar arreplegar qui sap si una mica 
d’il-lusió. Passem de llarg, I ens parem a LIavorsi, 
a badar al pont de la Noguera Pallaresa. El riu es 
pie de gent amb armilles de colors, dins de bar
ques inflables, provant de fer rafting, desafiant eis 
ràpids I les pedres cantelludes que apunten enmig 
de l’escuma blanca que fa la força de l’aigua.

Marxem de la ruta prevista i, al mig d’Esterri d’À- 
neu, agafem una petita carretera que porta fins a 
la vall d’Isil, menys turística I, per tant, menys plena 
de gent o habitatges.

Passem sempre a la vora de la Noguera 
Pallaresa. Preciosos ponts romànics, de pedra i 
mitja volta, serveixen per creuar d’una riba a l’altra, 
tant als poblets, corn al mig de boscos o conreus.

Abans d’entrar a Isil, trobem i’església de Sant 
Joan d’Isil, del segle X. Ens fixem en la seva porta 
principal, columnes I capitells amb ornaments 
vegetáis, cares humanes, rèptils, tota la decoració 
sota teulada és molt rica, i a la façana observem 
figures humanes, picades de cintura cap avail, 
sembla que es van voler representar els vicis.
Estem sois al prat que hi ha davant Termita, i ran de riu. Petites làpides rudi- 
mentàries, creus de forja, flors naturals i de plástic ens fan adonar que estem al 
mig del cementiri. Es respira pau, el sol brilla seré, el brogit de Taigua brava, 
transparent i alegre, el piular deis ocells i la remor de les tulles deis pollancres aju- 
den a Tencant del Hoc.

A prop, Tembassament de Borén, Taigua nega les soques deis arbres, les bran
ques jeuen fins a topar amb el seu prop! espill. Aqui, la pesca és sense mort. 
Pescadors de canya, tranquile, assaboreixen el temps, contemplen el seu trofeu 
i, contents, el deixen nedarfeliç.

Port de la Bonaigua. Cavalls I vaques de pastura per al gaudi dels més petits, que 
baixen dels cotxes, cansats de revolts I entusiásmate per veure tant de bestiar a la

seva vora. L’aire ja és més fresc. Tant 
corn agafa la vista, es veuen tues I 
pics, les congestes de neu hi son peti
tes i Ilunyanes, poca vegetaciô, som 
molt enlaire.

Excursiô a la vall de TArtIga de Lin. 
Quan som al petit prat, ens sentim 
molt insignificants I poca cosa, mirem 
amunt a tôt el nostre voltant, I les mun- 
tanyes corn TAneto, el tue de Bargues 
0 el tue de Poméro senyoregen endin-
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sant les seves puntes cap al cel blau. 
Aterra, al mlg de l’aglevat, genclanes, 
clavellets de pastor, carlinas, xlcoies I 
herbes remeleres.

Voltem el circ muntanyós I prenem el 
carni, una mica compllcat, que porta 
als Uelhs deth Joèu, saltant d’algua 
que fa el riu Joèu, que, havent nascut 
d’una glacera de l’Aneto, passa per 
sota terra i, quan se li acaba l’amaga- 
tall, troba un gran desnivell per fer 
aquesta bonica cascada. En aquest 
punt, el scroll és eixordador, els 
esquitxos et mullen la cara i les gotes 
es gronxen a les fines fulles dels pins, 
que omplen tota aquesta torrentera.

De tornada, ens desviem per una 
pista forestal cap al bosc de 
Baricauba, un deis boscos d’avets 
més poblats i ben preservate de tot el 
Pirineu. Freixes, faigs, pins i avets 
ombregen tot el carni, el sol Iluita 
sense èxit per esclarir-se entremig 
dels fullatges i eis troncs altissime 
que, rectes i gruixuts, conformen un 
veritable bosc.

Passem per la bassa d’OIes, zona 
de picnic i pesca molt plaent.

A Vielha, a l’església de Sant 
Miquel, s’hi guarda el tors del Crist de 
Mijaran, que fou peça central d’un 
davallament, escultura en fusta poli
cromada, molt ben conservada. 
També hi trobem una preciosa mare 
de Déu, precedent de Santa Maria de 
Mijaran.

Ja és de dia I el moment de 
començar la visita motiu del nostre 
viatge. Fem via cap a la vali de Boi, i 
them les esglésies que ens semblen 
més importants i representatives. Tot 
i deixar-ne de banda, en visitem deu: 
l’Assumpcié de Coll, Santa Maria de 
Cardet, Sant Feliu de Barruera, la 
Nativitat de Durro, Sant Quire de 
Durro, Santa Eulàlia d’Erill la Vali, Sant 
Joan de Boi, Sant Climent de Taüll, 
Santa Maria de Taüll i Sant Quire de 
Taüll.

Deixaré per als enteses i estudiosos 
les dades tècniques de cadascuna, 
però si que esmentaré la policromia, 
exterior i interior, amb motius religio-

sos i profane, de Sant Joan de Boi, el grup escultéric en fusta, del davallament 
de la Creu, a mida humana, que impressiona en trespasser la porta de Santa 
Eulàlia d’Erill la Valí, o el conjunt de pinturee murals amb els apéstols, els evan- 
gelistes i el Pantocrátor de Sant Climent de Taüll.

Absis i absidioles, campanars d’espadanya o de torre, voltes de creueria, d’a- 
resta o de cañó, claustres, criptes, piques baptismale, talles de fusta, pintu
ras.... tot ens admira i meravella.

A l’intehor de cada església, els murs gruixuts de pedra del pais, austere i sen- 
zills, t ’aixopluguen i et fan palesa la calidesa deis artistes, anonims la majoria, 
que van crear aquest art, eminentment rural, que donava més relleu a l’expres- 
sió que a la realitat, a l’exageració dramática que al naturalisme.

A la majoria d’esglésies, les talles i els frescos són copies. Sortosament, a prin- 
cipis del segle XX, i quan els camperols de les valle es venien tot el patrimoni 
per uns pocs diners, que a través d’artesans Italians es feia arribar básicament 
als hes nord-americans, en Josep Puig i Cadafaich, arquitecte i historiador i, lla- 
vors, president i cofundador de l’Institut d’Estudis Catalans, va anar a la valí de 
Boi, i amb el patrocini del propi institut, va aturar la venda i va encarregar als 
artistes Italians que, en Hoc de fer de marxants, fessin l’excavaciô, la recupera- 
ció i la posterior restaurado de tota aquesta riquesa.

Si hi ha ocasió, i per ben escandalitzar-se i documentar-se sobre el tema, cal 
veure el museu The cloisters, que data de 1938, a Fort Tyron Park a New York, 
on en Rockefeller, amb el suport del Metropolitan Museum of Art, té, a mes del 
claustre sencer de Sant Miquel de Cuixà, milers d’obres de romànic europeu.

Al poblé d’Erill la Vall, hi ha un centre d’interpretaciô del romànic, que es 
mereix una visita, pel seu fons documentai, exposât de manera molt clara i ente
nedora.

La passejada cultural i espiritual ens ha aixecat l’ánim, i preparem per a l’en- 
demá mati la pujada al pare nacional d’Aigüestortes i als estanys de Sant 
Maurici, perfectas vigilants d’aquest trésor i embolcalls deis petits poblets i els 
seus vilatans. ^
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Semblança:
Miquel Molins i Nubiola
Doctor en tiistòrio i Teoho de l'flrt 
Director de lo fundoció Donc Sobodell
Pere Font i Grasa

Cal entrar per la porta del darrera. Aquest Immens casalot acaba de compllr mig 
segle. Per entre les taules buides s’endevinen ombres d’aquells — I aquelles— 
que hi han deixat mitja vida al serve! del “debe” i “haber Les calculadores de 
maneta han esdevingut pega de museu. Les sueques (o eren daneses ?) automá- 
tiques “Facit”, ves a saber en han anat a parar. Ara tot són pantallas a les fosques; 
perqué a la sala no hi ha cap empleat que les pugui ressuscitar. A quarts de vuit 
de la tarda, les senyores de la neteja poieixen taulells de marbre nets com una 
patena. Tan sols s’escolta el tic-tac del rellotge que controla les anades i tornades 
dels banquers; perdo: dels “bancaris”: Dues paraules semblants que viuen i tre- 
ballen sota un mateix sostre financer. Dues professions dignes; separades pel 
sou i pels dividends.

Ara li diuen “Oficina 900” , quant en el seu dia, i durant molts anys, fou la “Seu 
Centrai”. El classicisme de les seves columnes reflecteixen la personalitat d’una 
època. De quan aquí es decidía la futura expansió de l’Entitat i es negociaven 
totes les remeses, tots els crédits, totes les “lletres”, que acompanyaven la músi
ca celestial del progrès de la ciutat i la comarca. Ara també; encara que la clien
tela disposa d’agèneies a cada barri, a cada poblé, a cada cantonada. Fins i tot 
a l’estranger. Cai tenir present que tot és molt global. Com a contrapartida, la 
societat reclama, exigeix gairebé, un suport social I culturalment correcte. Els 
temps han canviat. És evident que les entitats financeras s’acosten cada cop més 
a la lieu frontera que les separa de les caixes d’estalvi. El Banc Sabadell -efecti- 
vament: heu endevinat el local per on caminem- fa cent vint-i-quatre anys que 
exerceix la funció d’equip local; des de sempre disposât a col-laborar amb les 
entitats que promouen accione culturáis. És Ilei de vida escrita a l’acte de naixe- 
ment. No descobhm res de nou. Genètica pura.

Per tal que aquest retorn en dividends culturáis no fos una acciò aíllada, poc 
mesurable, es va crear el 17 de novembre de 1994, la Fundado Banc Sabadell, 
amb el propósit de “difondre el saber i la cultura”. La seva seu és justament al pri
mer pis de l’emblemátic edifici de la Plaga Sant Roe. El 16 d’octubre de 2001, es 
dona un professional pas endavant amb la contractació com a director d’en 
Miquel Molins i Nubiola. Nascut a Barcelona l’any 1953. És Doctor cum laude en 
História i Teoria de l’Art per la Universität Autònoma de Barcelona. Ha estât 
Director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Maoba) i supervisor artis
tic del Museu d’Art Modero, la Fundaciò Joan Mirò, la Fundaciò Caixa de Pensions 
i el Centre Urbà de les Arts i l’Espectacle de Barcelona. Com a docent, ha estât 
professor de les escoles Massana I FINA, la Universität Autònoma de Barcelona i 
l’Art Institute de Chicago, entre altres.

Com anava dient, amb la fotògrafa hem entrât per la porta del darrera. La soli
tud presideix el pati d’operacions. Al fons, abans de pujar les escales, entreveig 
la figura esculpida per en Subirachs del senyor Oliu pare, nomenat aixi, per Ta
féete dels qui el tractaren en vida. Talment com el senyor Monràs, Taltre prohom 
de la Casa. Forjadors ambdòs d’una manera de fer i d’actuar, que ha marcat el

FOTOS: IMMA MAS
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segell inconfusible de I’empresa. 
L’actual Sabadell/Atlántico, és avui en 
dia el primer banc de Catalunya i és el 
quart banc d’Espanya. Juga la Higa de 
campions: amb gratacels a la
Diagonal. Fa poc ha estrenat flamant 
seu corporativa vidriada: "Landsca
pe", a Sant Cugat del Vallès, al peu de 
l’autopista AP-7; que és columna ver
tebral del Continent (coneguda com la 
"diagonal europea”', o bé "carrer major 
del Vallès” que uneix Malmô amb 
Alméria...)

Durant uns breus minuts, creuant 
aquesta columnata del classicisme 
arquitectônic, la ment ens ha portât a 
recordar altres fets histories que ara i 
aquí no s’escau reproduir. Avui toca 
parlar de la Fundacié. Dialogar amb el 
seu director. Donar-la a conèixer més 
enllà del logo que apareix a la capça- 
lera, o al dors d’un programa de mà. 
Una imatge vista reiteradament, que 
és molt de ‘tasa nostra”, i que no 
sempre ha sabut vendre les moites 
coses que arriba a patrocinar, a donar 
suport,

Asseguts al voltant de la taula ovala
da; ai fons, una reproduccié d’en 
Tàpies, ens recorda el fons pictôhc- 
artistic que atresora l’Entitat. Iniciem el 
diàleg.
Amb la leva contractació l’octubre 

del 2001, se II dotava d ’un segell més 
professional a la Fundacié. Corn si 
es posés la primera pedra d ’una 
segona etapa .

És una mica rebuscat dir-ho aixi. El 
que s’ha fet a partir d’aleshores és 
continuar la feina de la Fundacié 
mirant de racionalitzar-la i, d’alguna 
manera, professionalitzar-la ¿Aixô que 
vol dir? Home, dones que totes les 
fundacions havien entrât en un procès 
de transformacié, de canvi, i que calia 
posar-se al dia. La Fundacié Banc 
Sabadell va néixer per unes motiva- 
cions molt concretes. Feia una labor 
fonamentalment assistencial. Cada 
cop més hi ha una responsabilitat 
social i cultural de les empreses. El 
Banc ha entés aquesta responsabilitat 
social i per tan ja no és una qüestió de 
caritat, sino vinculada al negoci. Com 
una de les formules de relació amb els

públics diversos. Voi dir això el mirar de posar al dia, donar sentit, a tot allò que 
es venia fent. No cree que siguí una segona etapa; en tot cas, completar, ajustar 
la Fundacié als nous temps. El que se’m va demanar fou implantar aquesta Pro
fessionalität, dotar de major contingut a la labor de la Fundacié; pensant i aplicant 
els nous plantejaments de corn havia de ser avui en dia.

Els inicis, molt abans de crearla Fundacié, el Banc ja feia una mica de “repar
tidora” ajudant a les entitats locals. Salvant les distàncies, podriem dir que 
existia una certa dualitat amb Caixa Sabadell. Ara tot plegat sembla baver can- 
viat.
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Ha canviat, efectivament. És diferent un banc d’una caixa; aqüestes tenen esta- 
tutahament l’obligació de fer tasques socio-culturais, ja que no han de repartir 
beneficis. Els bancs és ben diferent: es deu als seus accionistas, en primer 
terme, però com dirà demà ( 17 de novembre) en l’acte commemoratiu del desè 
aniversari el president de la Fundacló, Joan Corominas; “El Banc Sabadell en el 
seu inicl, probablement va Inventar el retorn social”. Un terme, aquest del retorn 
social, ben Imbricat avui en dia en plantejaments de marqueting. De fet una rela
cló amb la seva clientela que ha de ser molt més estreta que la que mantenen 
altres entitats financeras. Per tan, el Banc des de molt abans que aquests termes 
fossin vigents, ja establla uns Iligams amb el seu entorn que anava més enllà de 
r esthete relacló comercial. Han prevalgut uns criteris, diguem-ne étics, uns cri- 
teris socials, uns criteris culturáis, que, en definitiva, és el que dona raó de ser a 
la Fundacló; a més del component de beneficis fiscals que pugul suposar. HI ha 
un lligam molt estret amb la socletat sabadellenca. No és un banc que ve de fora; 
és un banc que neix aquí. Que per aquesta raó hom dirla que té uns compromi
sos, unes obligacions respecte del seu entorn. Obllgaclons molt superiors de les 
que hagin tingut altres entitats financeres. Insisteixo: la Fundació es va crear pro
bablement per unes raons econômiques. Des d’un bon començament, però, ha 
sabut contestar a l’exlgéncla.... Autoexigéneia que el banc ha tingut des del seu 
propl InicI; corn és la de respondre les peticlons sorgides de la relaciô clientelar, 
que va més enllà del que és estrictament financer.

No obstant aixô, hom es pregunta si la grandària actual de l’Entitat, la recent 
fusió amb l ’Atlàntico, pot arribar a difuminar una mica els objectius, fins ara 
més locals, de la Fundació.

Rotundament, no. Grec que més aviat serà tot el contrari. Es ben cert que ja no 
podem dir que el banc és un banc exclusivament local. És una entitat que actúa 
en un àmbit mes ampli, més enllà de Sabadell, més enllà de Catalunya, arreu d’ 
Espanya. Des d’aquest punt de vista, és licit que es pugui pensar que ja no té 
aquest carácter local. Però des de l’ôptlca de la Fundacló, el que suposa és una 
major exigènoia. Vol dir: respondre no només al pùbllc de Sabadell, sinô a aquells 
altres grups socials on l’empresa s’hi troba radicada’La Fundacló no ha defrau- 
dat, ni abans ni ara, ni en un futur, al seu entorn més prôxim; sense en cap 
moment desatendre peticlons que ens facin altres àmbits socials i culturáis.
Diguem-ne: la teoria de local a global...
Si. És un pensar això. És una ampliació de l’àmbit d’actuació de la Fundacló, 

d’acord amb l’assentament del banc. Insisteixo, tot plegat no ha anat en detri
ment del que era l’aportació habitual. Ans al contrari: Fins i tot s’ha reforçat. El fet 
de professionalitzar no significa ,minvar. En tot cas, i sense reduir, intentar que la

mateixa institució que patrocinem, 
minori: Que aconsegueixin altres 
beneficis a través de la nostre pròpia 
gestió. És el que s’ha fet amb els 
Amies de l’Qpera i l’Qrquestra Sim- 
fònica del Vallès, per esmentar dos 
exemples coneguts.

És evident que amb el fons d ’unes 
cinc mil obres d ’art, la base patrimo
nial és sòlida.

Aquesta és una confusió que convé 
aciarir... Un error que de vegades es 
dona de gent de treballa dins del banc: 
La coMecció d’art és propietat del 
Banc Sabadell. La Fundació Banc 
Sabadell no té pràcticament patrimoni. 
Vull que aixô quedi ciar. A més, no 
podem dir-li “cohlecclô”, sinô fons d’art. 
El que si és cert es que la meva dedi- 
cació, a més de director de la 
Fundació, és també la de director d’a
quest Fons d’Art. No va néixer amb la 
voluntat de ser una coMecció; malgrat 
que hagi acabat essent representatiu 
de la pintura catalana; sobretot del pri
mer terç del segle vint. I encara molt 
més representatiu de la pintura saba
dellenca. No es pretenia inicialment 
que tingués aquest carácter. El criteri 
és que no s’exhibeixi corn a coMecció; 
sinô que està present a totes les ofici- 
nes amb una fundó decorativa.... 
sense que això tingui cap mena de 
sentit pejoratiu. Més que decorativa 
creo que fa una funció també de servei.

Sé, ho confesso: portava els 
papers mullats. És un fons d ’art 
que no una ool-lecoló. Que quedi 
dar: el propletarl és Banc Saba
dell. És curlós constatar que la 
Fundaoló en prou feines disposa 
de patrimoni; viu de les aporta- 
clons directes de l ’EntItat. Cree 
que convindria dotar-la urgent- 
ment.

Tot d ’una rescato de la memòria 
aquella agradable tarda de Tany 
1981, quan en el transcurs d ’una 
entrevista amb eli senyor Oliu 
pare, aquest em feu passejar per 
les flamants parets blanquea del 
no menys flamant nou edifici de la 
Plaga de Ca-talunya -a punt per 
Testrena-. Tan il-lustre gula m ’en- 
senyava rusiñols, cases, urgells.
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durancamps, nonells, vilacincas, vilaarrufats ... Mentre repetía: “Les parets 
pintades de blanc i decoradas per obres d’art’” Tot plegat sota el mestratge 
del qui aleshores era membre del conseil: Tomás Casañas I Gurí.
En Miguel Molins confirma com aquell protocol de decoracíó de la seu cen

tral I de totes les d ’ofícines, s ’ha anat apllcant.
S’ha complert, efectivament. Naturalment tot canvia. Ara les parets de moites ofi- 

cines ja no són blanqueo. Hi ha més vidre. A moites de les actuals parets, a molts 
dels despatxos ja no hl ha la mateixa pintura. L’evolució és lògica.

Per un professor d ’art, aquesta dispersió d ’obres per les parets de les ofici- 
nes, pot ser fins a cert punt xocant’Amb unes cinc mil peces a l’abast, potser 
es pot caure en la temptació de fer-ne un museu.

Quan en Josep Oliu hem va proposar fer-me cárrec de la Fundacló I del fons 
d’art, es plantejava si calia o no variar la fundó decorativa actual de les pintureo. 
Coincidirem en que no era viable més enllá de generar algunes redistribuclons. 
Construir un edifici emblemàtic especial on encabir-hl mllers i milers de quadres; 
reunir tot el fons i fer-ne un museu, seria altament costós. Conservar-lo, tenir-lo al 
dia, encara representaria un cost afegit immens que no el podríem resistir. 
Suposant que ens ho poguessin permetre, anirla en detriment de totes aquelles 
entitats que també viuen, en un tot o una part, del nostre patrocini. Si s’hagués fet

un museu, corn tu preguntes, és molt 
probable que Amies de l’Opera no 
existís i la Simfônica del Vallès, tam- 
poc. EIs perjudici cultural seria ben 
gran. En cap cas el banc ha de fer el 
seu propi cicle d’activitats en una 
labor de substitucló que no desitgem; 
I, ni molt menys, un museu. Moites 
entitats financeres fan una política que 
pot ser molt exitosa des del seu punt 
de vista d’imatge corporativa, publi- 
citària, o mediática, com és el portara 
terme moites activitats pròpies. Però jo 
comparteixo el criteri d’utilitzar el pres- 
supost — per cert, no molt ampli— per 
destinar-lo a ajudar les iniciatives que 
la socletat ens demana. No mai subs- 
tituir-les.
Aquesta polivalèneia de director de 

la Fundació i director del fons d ’art, 
em porta a preguntar-te sobre la 
imatge corporativa del banc. ¿No 
creus que caldria canviar-la després 
de la fusió?

Contractualment jo també tine dispo- 
nibilitat absoluta respecte de la pre- 
sidéncla del banc, per atendre les 
consultes que se’m facin d’imatge cor
porativa, de disseny, d’arquitectura. 
Jo crée que la Imatge és molt torta, 
molt bona. El seu creador, en Mario 
EsquenazI, feu un exceMent treball. 
Recordem que fou premi del Foment 
de les Arts Décoratives. És molt bona 
precisament en veure corn “aguanta” 
els canvis de la resta de marques: 
Solbank, Herrero, Atlántico. Totes 
elles queden identificades i plena- 
ment Integrades al disseny del logo 
corporatiu inicial. El banc no perdra 
mal la seva marca original. HI ha tota 
una tradicló, tota una cultura bancària 
i, finalment, un carácter que definei- 
xen el Banc Sabadell. Per molt que s’ 
estengul, mal no deixarà de banda els 
elxos de la seva cultura bancària sor- 
gida des de Sabadell. La gràcia està 
en conservar aquesta manera de ser 
sense frenar la possibilitat d’expandlr- 
se. Recordem que l’any 1965 s’inicla 
l’expansló que és fonamental per sal
var un banc que només era local. 
¿Quants no n’han desaparegut ? 
Molts. L’únic que s’ha salvat ha estât 
Banc Sabadell, per I’oportunitat de 
saber aprofitar el moment oportú
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anant més enllà dels limits de la ciutat mantenint la seva cultura. És un orgull local 
que avui en dia el banc estigui “presidínt” la vida ciutadana de Barcelona, com a 
primer banc de Catalunya. Aquesta és la virtut; que identificant-lo amb la ciutat de 
Sabadell, Catalunya se la sabut fer seu.

En efecte, el Banc Sabadell “presidelx” la Diagonal des del grataceis de 
/Atlántico, / ais seus peus tot el cap I casal .Un orgull que alxl sia. Sempre 
que no es perdi la Identität, pensen alguns.

En Miquel Möllns està oasat amb una sabadellenoa. La vida professional 
la desenvolupat a la UAB, I ara a la Plaga Sant Roc. Essent barcelonl: se 
sent sabadellenc adoptiu.

És el moment de oanviar el rumb de l ’entrevista.
Des de la talaia d’un doctor en art. Des de l’experiència adquirida a les aules 

i a partir d ’una plena imbricació en panorama artistic: ¿Quina opinio et mereix 
el moment cultural de Sabadell?

No descobreixo res de nou si die que Sabadell té una llarga tradicié cultural. Una 
tradició que s’ha materialitzat en grans institucions. Crée que en aquest moment, 
essent sincer I traslladant una opinié que no és esthetament meva, sino expres- 
sada també per altre g e n t... la sensacié és d’una mica de dispersié. No sé si el 
terme és exacte. Corn tampoc no és exclusiu de la ciutat; siné de la resta de 
Catalunya. Cadascú està dins de la seva parceMa fent coses, productes culturáis 
que li són propis, sense que reverteixi en el global que hom entén corn a cultura 
ciutadana, que en altres moments s’ha viscut. Ara hi ha una segmentació dels 
públics més que dispersió. Cada institució, cada entitat, te el seu públic i no va 
més enllá de donar-li el que voi...
...Les inevitables capelletes.
Capelletes, com tu dius, resulta ser despectiu. No. En tot cas el que vuli dir es 

que falta aigú que per damunt del treball de cada entitat, sápiga aglutinar. 
Sabadell és la Simfónica; Sabadell són els Amies de l’Opera; Sabadell és el Teatre 
del Sol; Sabadell és Belles Arts; Sabadell és l’Alliance Française; Sabadell és el 
Museu d’Art, etcétera. Es a dir, un conjunt d’ entitats amb propostes culturáis. 
Institucions dotades d’elements capaços perqué tot plegat tingui una major 
acceptacié. En canvi, existeix la sensacié, per un que ve de fora, que es palpa un 
esmorteïment de la vida cultural. És cert que la proximitat de Barcelona fa que 
molta gent prefereixi consumir productes culturáis a la capital, que una altra 
época podrien haver consumit a Sabadell. Jo déla l’altre dia — i reconec que pot 
ser una comparació odiosa pels saba- 
dellencs— que la vei'na Terrassa dis
posa d’unes puantes realitzacions cul
turáis que transcendeixen més enllà de 
l’àmbit local...
... Pel que dius, potser hauriem de 

replantejar; de repensar, corn assolir 
el fet cultural sabadellenc ?

No vull desanimar ningCi: Totes les 
activitats son importants, sens dubte.
Repeteixo: Caldria en un moment 
déterminât que sorgis un grup, una 
entitat, que estigués decidit a donar 
aquest to de cultura ciutadana que II 
falta a Sabadell. Hi ha però una altra 
preocupació palpable a ulls vista:
Aglutinar un públic jove. És molt evi
dent. No hi ha una generació jove que.

0 potser no està representada o no 
s’hi sent còmode dins unes estructu
res massa rigides.

Inevitable: Ha sorgit el nom 
adversan de Terrassa. Que hi 
farem. La comparació que més 
mal fa dins els estaments artlstics. 
¿0 potser no?

És evident que avui en dia no 
s ’albiren movimenta culturáis cap- 
davanters disposata a crear entu
siasme popular. Potser tampoc no 
es aixô el que vol dir en Miquel. 
Potser és molt més simple. Potser 
un cert dirigisme. No, que a la llar
ga fa mal. No, que a la curta es un 
pou farcit de clientela política. 
Urgeix un tomb per donar sentit a 
la vida cultural local. Urgeix un 
salvador disposât a rebre pedre
gadas pel seu atreviment.
Anem més enllà passant a la 

teoria.
Podries donar-me un titular sobre 

la situado actual de l’art contempo- 
rani ?

Es fa dificil. Dirla que té la caracterís
tica de ser molt més Iliure, tota vegada 
que avui es pot fer tot. Alhora que al 
mateix temps hi ha una manca ho pér- 
dua de sentit. M’explico: L’art de les 
avantguardes situava en primer pia el 
llenguatge. Des de la pròpia limitaciò 
que reconeixia, ambicionava una 
transformaciò del mòn dins d’un con- 
tingut utòpic. Jo cree que l’art contem-
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porani d’avui insisteix en aquesta aspectes del llenguatge. Ara el problema és la 
manca de sentit. La pèrdua de sentit; hl és que l’artista molt preocupat pel llen
guatge, sovint oblida el problema de com resoldre el sentit. Una característica que 
neix de l’art català, però que no és de l’art català, sinó de tot l’art mundial. Que té 
a veure amb el mercat, és indubtable, però que està désorientât respecte a la 
seva raò de ser. Alxò afecta, evidentment, als artistes, a les obres i a les Instltu- 
cions artistiques. Afecta al llenguatge més tradicional de la pintura, l’escultura, la 
fotografia, el video... La foto i el video no sòn més que instruments propis de l’é- 
poca que vivim. ¿Podem pensar que l’època de la pintura ha passât, per bé que 
es continui pintant ?’Per mi, corn per molta altra gent, resulta plaent veure pintu
ree. És evident, però, que a la darrera biennal de Venècia pràcticament no hi havla 
pintura: tot era muntatges a base de fotografia o video. Si vas als grans certàmens 
artístics mundiais, no hi ha pintura ni escultura, la qual cosa voi dir que l’àudio -  
visual és el mitja en el que els artistes en general troben la seva expresslô més 
actual. Dit aixô, el que siguin actuals no vol dir que tinguin més sentit. El problema 
de és un altre. La pregunta seria: ¿L’art continua ocupant un Hoc essencial a la 
nostra vida? ¿Em dona resposta a alguna cosa sobre la relaciò de nosaltres, o la 
socletat, amb el mòn? ¿0 potser no? Aquí és on em sembla que podem parlar 
d’una certa pérdua de sentit; que vol dir probablement una major preocupaciò pel 
llenguatge. ¿Tot plegat significa que ens trobem en una época ecléctica ? Sí, si ho 
pensem en aquest sentit. En el context d’una época també molt tolerant en la que 
no hi ha una avantguarda, evidentment és pot fer de tot; hi trobem des del réalis
me més realisme, fins l’abstracciô, passant pels mitjans alternatius. Però això ens 
coMoca en situaclô d’una certa perplexitat...

Abans eis pintors tenien un racò de mon a Paris, posem per cas. Allí creaven i 
eis seus continguts, el seu moviment, s’expandia lentament. Avul en dia qualsevol 
exposiciò "trencadora” es divulga pels quatre punts cardinals del mòn en tracciò 
de segons.

La banalitat, la vulgaritzaciô, corn efecte Immédiat d’aquesta globalitzaciô. Aixô 
és evident. Qualsevol artista que comenci, al cap de dos dies pot veure la seva 
obra divulgada arreu. També aquesta pérdua de sentit, tal corn et delà, pot ser 
donada perqué un artista de vint o vint-i-cinc anys, d’un dia per l’altre es conver- 
teix en una estrella’
També l’art modem ha pogut variar el sentit dels seus contenidors: eis 

museus. Avui en dia l’edifici sol èsser una pretesa obra d’art en sí mateix. 
Posem per cas el Pompidou, el Guggenheim i la New Tate Gallery

En el cas del Guggenheim jo ostava al costat dels que s’escandalitzaven quan tot 
just es projectava. Encara cree que hl ha coses escandalosos. Com per exemple: 
que no deixa de ser un fet de colonitzaclô cultural I alhora comercial evident. No 
obstant, considero que pensar en un edifici emblemàtic és licit, i més encara si corn 
en el cas de Bilbao ha ajudat a regenerar la ciutat. És licit hi ha estât un éxit. En 
aquest sentit el Gugge ha actuat fantàsticament bé. Ara, ¿corn a museu? Es el 
museu de masses que semblava que contradiu allò que eis professionals, eis estu
diosos, eis amants de l’art volem: Gaudir de l’art en la Intimität. Aixô ha estât impos
sible, corn en eis anys setanta va ocòrrer amb el Pompidou de Paris. Les masses 
son incompatibles amb el gaudi estètic. He de dir, però, respecte del Gugge, que 
recentment he matissat aquella opiniò inicial. He trobat el museu pie I un públic res- 
pectuòs voient les obres. La New Tate també es espectacular, l’edifici londinenc 
també és una obra d’art per si mateix, a on igualment he vist a un públic molt res- 
pectuòs. Aquella critica fácil de dir que els museus moderns s’assembien cada 
vegada més als parcs temàtics, caldria matisar-la; de manera especial si acceptes 
que el museu ha deixar de ser capello per minches i que el poblé massivament hi 
vagi. En definitiva: Un magnifie edifici amb una magnifica coMecciò; sempre és 
millor que una coHecciò bona en un edifici dolent. Aconseguir aquesta conjunciò 
d’un edifici fantàstic, amb una coMecciò no menys fantàstica....dones, bingo .

Per últim .recordar el conflictiu pas 
com a Director del Museu d ’Art 
Contemporani de Barcelona (Mac
ha), que va acabar amb la teva 
dimissió..

¿Respecte del Macba? Tampoc es 
qüestió d’entrar en details. Evident- 
ment va arribar un moment que les 
coses foren ben complicados. Més 
que de director del museu, feia de 
gestor. A mi m’agrada l’art i tenia que 
dedicar el noranta cinc per cent del 
temps a intentar resoldre qüestions 
d’ámbit financer i politic. Dins un con
text en que tots els temes relacionats 
amb el museu eren problematics, dei- 
xava de ser satisfactoria la tasca 
estrictament professional. En un punt 
álgid de greu politització, la decisió 
fou dimitir. És una constant a no pocs 
museus d’arreu del món. Com exem- 
ple, citar l’opinió que en el transcurs 
d’una trobada professional m’explica- 
ren no menys de quinze directors de 
museus nordamericans, en el fet que 
la seva labor professional estava mar
cada per l’obtenció de recursos finan- 
cers, i que en prou feines tenien temps 
pel tractament artistic de les sales 
deis centres culturáis que dirigien. En 
el cas del Macba barceloní era la pre
ocupado pel finangament, barrejat 
amb una situado política que en el 
meu cas fou constant des del primer 
dia i que amb el temps es feu insoste
nible.

En definitiva: Es aigua passada 
que ja no mou moiins. Amb perdó.
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CUINA
f l wok

Joan-Antoni Ferrari

Feia anys que un servidor pensava en provar de cuinar en un wok, la paella 
orientai en forma de cocó. Un wok de veritat, de planxa d’acer amb la seva forma 
geomètrica pura, no pas aquests succedanis amb cui pia, recoberts de material 
antiadherent, que només son una paella amb la vora alta.

La forma esférica de l’autèntic wok, permet remenar els productes cuinats 
sense deixar racons, base de la cocció sobtada, ràpida, que deixa els aliments 
amb un punt de cru, no pas aixonats per la forta escalfor. La forma de I’atuell per
met, també, que la temperatura es reparteixi regularment per tota la seva super
ficie, amb una suau minva cap a les vores. Perfectament adaptat, dones, al foc 
de flama i poca durada, tradicional de la cuina oriental. Uns amies en van rega
lar un pel sant, a un servidor, i va començar a fer-hi eis plats orientais clàssics: el 
«tempura», les barreges de verdures, eIs arrossos amb gambetes, pèsols i altres 
entrebancs, etc.

LIegint «La vida secreta de Salvador Dali», on manifesta la seva aversié pels 
espinaos, degut al costum tradicional de bullir-los i deixar-los com un fregallot 
amorf, va sortir la pensada: sense funyir-los, fets al wok, on cada verdura con
serva la seva personalitat, les seves tulles conservarien un minim de l’orgull de 
crues. Dit i fet. Wok amb una mica d’oli al foc. Un grapadet de panses i pinyons, 
lleugerament passats per l’oli roent (les panses també recobren momentánea- 
ment la rodonesa del gra de ra'ím), després una altra mica d’all i julivert picats. 
Que espeteguin un moment, sense arribar a agafar color. Acte seguit, els espi
naos nets; bona remenada i cobert amb la tapadora, també en forma de cúpula, 
de l’atuell. Cada minutet, poc més o menys, remenada i tornat a tapar. En un tres 
i no res, la cosa era feta. I els espinaos conservaven prou la seva forma.

Però no acaba aquí la utilitat del wok. Si hi posen una mica d’aigua al fons, amb 
una reixa circular que l’acompanya, podran suspendre damunt l’aigua un ciste- 
llet amb verdures, per coure-les al vapor. Els orientals tenen el costum de fer-les 
així. Aixé presenta diversos avantatges: no es couen excessivement, no perden 
totes les seves vitamines i son més saboroses, en no haver-se dilu'ít en l’aigua de 
la cocció bona part de les seves sals minerals. I conserven el verd més viu.

A més, l’entrada del wok a la cuina d’un servidor ha résultat providencial per
qué, seguint conseil mèdie, ha començat una dieta hipocalòrica estricta. No pas 
cap dieta miracolosa ni res de pseudofarmacopea, que només aprimen la butxa- 
ca. La que li van recomanar a l’ambulatori, amb un nombre limitât de calories, 
seguida fidelment; a veure si aixi! De fet, o és estricta o és pura bestiesa, una 
dieta d’aquestes; seguida estrictament no ho és: ho diu la báscula. Així que, de 
la mateixa manera que fa una bona colla d’anys, un servidor va passar, de cop, 
de fumar dos paquets de tabac diarie a no fumar mai més, ara ha passât de guiar
se per la gana a pesar a les balances tot el qué menja. Greixos animals ni gota, 
ben entés. La cosa es suporta amb una certa dignitat, perqué gràcies al wok i les 
seves barreges de verdures, arròs o pasta i una mostra de proteina animai, els 
productes es fan d’amaniments els uns dels altres, i no cal sotmetre’s a la inhu
mana tortura de l’estùpid i monòton plat de bledes bullides (o la verdura que 
sigui).

De totes maneres, no voldria ara fer 
creure que aquí no ha passât res. 
S’han acabat les porcelles al forn, les 
cassoles de rostit, el xai a la brasa, els 
peixets fregits, etc... Un servidor 
accepta estoicament, com els clàs
sics, el fat advers. Comprendran però 
que, amb aquest panorama vital, 
demani que l’excusin de seguir par
lant de cuina; diuen que, per no caure 
en la temptació, cal fugir de l’ocasió.

M’ho he passât molt bé, fent els qua
ranta articles d’aquesta coMaboració 
(un no fou publicat); espero que a 
algún de vostès, alguna vegada, els 
hagi estât útil o, si més no, divertit lle- 
gir-me. Moites gràcies.
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DILLUN9
L’estât (prudent) de la quëstiô
Antoni Dalmases

El lector permetrà que el saludi demanant disculpes d’entrada. Si hi hagués aigu que 
seguis aquests comentaris tan estranys que compartim el Pere i jo en aqüestes pàgi- 
nes, potser s’hauria adonat que en el Quadern anterior vam fer mutis. Hi havia moites 
raons, algunes de personáis, altres d’insignificants, però una d’indiscutible i rotunda: 
el desconcert. O, potser, més que desconcert, era por, una por explicable i lògica; la 
por que es té quan penses que, si una cosa està mig bé i la toques, potser l’espatlles.

I és que, des del principi de la temporada, cada vegada que ens veiem - i ens cons
ta que no ens passa pas a nosaltres sols, aixô- ens limitem a arquejar les celles, fer 
un mig somriure de complicitat iMusionada, potser un comentan fluixet, només insi
nuât, corn ara “sembla que ara potser si, oi?”, i tot seguit mirem de canviar de tema, 
per no temptar la sort amb auguris excessius.

Alguns en dirán covardia, d’aixô de no gosar ni parlar perqué la sort no ens giri la 
cara; d’altres, benèvola, prudéncia. Nosaltres en diem experiéncia. Quantes vegades 
ens hem hagut d’empassar eis excessos d’eufòria? Abans, quan érem joves, només 
créiem en el que véiem i si véiem un joc una mica vistòs de seguida ens deixàvem dur 
per un entusiasme que molt sovint haviem d’anar matisant i disminuint fins al ridicul. 
No, ]a no ens passerà més, aixô! Ara creiem en el que veiem i prou. Vull dir que el que 
no hem vist, el que no existeix, no és matèria ni opinable ni comentable.

I què hem vist, fins ara? Unes estones de fútbol més que notable, amb passades 
intencionades, amb ganes de fer-ho bé, amb combinacions de cara a barraca, amb 
ganes de pressionar i tenir-la; amb, en fi, allò que eIs diaris en diuen “alegria”, ganes 
de jugar i de fer gaudir el persona. Perqué hi ha fragments de partite que fan tota la 
impressiò que, finalmentl, s’ha aconseguit ajuntar uns quante individus que tenen 
idees, al serve! d’un mètode - l ’entrenador, que ens havia fet patir tant, l’any passât 
per aqüestes dates, deu jugar-hi un paper cabdal- i un grup, un equipi, que funciona 
amb criteri, conscient de què porta als peus i què té al cap.. En principi, dones, eis 
minyons hi posen un empeny que feia anys que no es veia per aqüestes latitude i és 
de justicia felicitar-los, encoratjar-los... i demanar que no s’adormin!

Tot va corn una seda? Home, no. Hi ha details que ens recorden qui som. 
L’eliminaciò de la copa del Rei a mans d’un equip que Iluita per no baixar a Regional, 
per exemple, ja és un clàssic de cada temporada. Nosaltres no sehem qui som si no 
riféssim una alegria entre els clubs modestos cada any! Consti, però, que en des- 
greuge del regalet que, quan el fan, emprenya -no puc negar-ho: sòc egoista i famo- 
lenc de mena i vull que guanyin sempre!-, he d’admetre que resulta commovedor dei- 
xar-se eliminar a la primera, perqué d’aquesta manera el bénéficiât sempre és un club 
català. Aquesta és una manera práctica de fer pais, sovint incompresa... per mi i tot!

LIavors també hi ha aquellas estones que s’adormen. I no parlo momés de ‘Tempa
nada’’ del vespre de Kiev, protagonitzada per uns juveniis que encara están a la figue- 
ra i que han de madurar molt, per passar d’aprenents voluntariosos que corren a fut
bolistas. Que hem de tenir paciéncia? No i no! De cap manera! Per qué hem de tenir 
paciéncia? Que els cedeixin al Vilareal, en comptes del Riquelme, o al Mònaco, en 
comptes del Saviola; o al Llevant, com han fet amb aquell deis péls punxeguts! Que 
es foguegin allá! Nosaltres volem futbolistas fets i drets (que no voi dir vells, artrítics i 
xacrosos amb més o menys glamur, com els que tenen “ellos”).

No parlo d’aquella empanada russa, no. Parlo de la quantitat de pilotes perdudes 
(totes!) que el porter treu o rebutja sempre a peus deis contraris. I parlo, sobretot, de 
les estones soporíferas que ens adormen fent-se passades horitzontals a mig camp, 
dient que “esperen que els altres s’obrin o deixin un forat”. Hi ha una cosa que cal 
entrenar bé -a  part deis córners, que mai no arriben dins de l’àrea!- i són les passa-

des llargues i el joc deis estrems. Els 
vells recordem aquell animalot del 
Schuster i les saves diagonals. Q el 
Koeman. I les corregudes que acaba- 
ven en centres o colant-se a l’àrea del 
Txiki, del Goiko o de l’Stoichkov. No n’hi 
ha d’aquests? Dones que els fabriquin o 
els fitxin, perqué potser així entrarem 
per les bandes amb rapidesa, sense 
dependre de si se’ns lesiona aquest 
extrem francés petitet - l ’únic que tenim- 
que tot sovint es fa mal i obliga a entrar 
pel mig constantment, fent malabaris- 
mes, fins que l’Eto’o perd la paciéncia, 
es creua veloç i n’enganxa una.

Tot això sòn coses a millorar, que ens 
han de deixar ciar que no ens podem 
adormir, com s’adormen tan sovint per 
fer-ho maco, de cara a la galeria, quan 
sempre sobra una passada i sembla 
que ningú no gosi prendre la determina- 
ció d’engaltar-la. Qui els ha dit que 
només s’ha de xutar des de dins de l’à
rea petita?

Ara es veu que fitxaran gent, perqué la 
plantilla és curta (i ens l’escapça el fat 
estrany que els lesiona a pareils i sois). 
Ja fitxaran el que ens falta? I si recupe- 
ressin els que tenim escampats pel món 
i els sotmetéssim a Tactual disciplina 
del sistema? Total, ja són nostres, i em 
sembla que si es digués al Saviola -per 
posar un exemple que trobo lacerant- 
que ara que no hi ha el Larsson faci la 
seva feina, es menjaria els pals de la 
porteria, per guanyar-se el lloc.

Però tot això sòn, és dar, especula- 
cions, details opinables, visions perso
nals de Tentrenador que tots els afec- 
cionats portem a dins. El que volem, 
però, és que guanyin, que no facin més 
el ridicul perqué considerin que ja han 
cobert el cupo de la temporada. I que 
amb lesionate, gent del planter per cur
tir, qualsevol reforç que s’ho valgui o 
amb màgia esotèrica, ens donin un par
tit de cada quatre com el que li van cla
var ql Madrid (amb gol de babaus 
inclòs), perqué llavors sí que ens 
començarema a prendre Talineació de 
memòria com aquella que començava 
Zubizarreta, Ferrer, Nadal, Koeman, 
Sergi... etcétera, i tindran un lloc a la 
història.

De moment, però, prudéncia i bon 
Nadal, que, aixô si, serà més bo que 
Tanterior, perqué ara són “ellos” els qui 
ens miren des de baix amb prismàtica, 
a la classificaciô!
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La cultura
es mereix el nostre

màxim interés
Perqué interessar-se per la cultura 
és fom en ta r la crea tiv ita t, 
la convivéncia, el progrès i to t  
allò que demana una soc ie ta t 
moderna i avançada.

Per aixó, al Grup Banc Sabadell, 
la cu ltura ens mereix el màxim  
in terés.
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Si el darrer número de l’any havia fet la present carta amb aquell afany que 
permet un cert to crítico-festiu propi de les dates, aquest l’encetem amb la 
força que dona el desiliurament deis torrons i tibehs diversos i les ganes d’en- 
tomar el curs deis esdeveniments d ’un calendan força immacuiat encara. I 
l’encetem amb la reivindicado de Manuel Rallo, al voltant del qual hem fet un 
esforç de redescoberta, posta al dia i análisi.

És amb aquest espeht que entenem la nostra feina, la de la nostra gent de 
Quadern, tant els nostres incansables i nous coMaboradors, corn la dels nos- 
tres méritons lectors. És un mèrit avui dia aconseguir la fidelitat de tanta gent 
que coMabora perqué el projecte de revista continuï viu a la nostra ciutat i al 
nostre pais. I és un méht perqué des de la humilitat ens situem en un marc no 
comercial ni competitiu, amb tôt el que té de positiu i alhora de dificultosa 
aquesta mésela. Malgrat aixô, la resposta que té la gent de la feina que fem 
resulta prou engrescadora corn per continuar Iluitant, si cal més que mai, per 
tirar endavant; i sempre ajuden el suport de veils i nous companys de recorre- 
gut i, per qué no dir-ho, de firmes iMustres del panorama cultural d ’arreu, 
impressionats per la qualitat dels textos que tenim el plaer de presentar a cada 
número.

Dintre de les nostres possibilitats i capacitats, intentarem millorar dia a dia el 
résultat de la nostra feina, no ho dubteu!

David Serrano

Els textos signals reflecteixen I’opinio 
personal dels autors respectius.
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________ARTS
Manud Rollo: 

ortisto i pedogog
Jordi Roca i Tubau

Hi ha artistes als quais la popularitat que 
li atorguen els seus contemporanis és 
segell de “garantía” de I’obra, i d’altres 
que tot i èsser oblidats -per les raons que 
siguin en vida- una vegada traspassats 
se’n descobreix la seva valúa. En una 
ocasió en preguntar-li a Josep Pía com es 
podia conèixer si un artista era bo o no, 
respongué: “Primer s’ha de morir, i s’han 
de morir tant els que l’alabaven com els 
que el discriminaren. Si de veritat la seva 
obra és bona parlará per si mateixa”.
Manuel Rallo tot i èsser molt conegut a la 
ciutat no gaudi mai del favor dels seus 
col-legues de professió, ni d’aquells que 
omplen les columnes deis diaris pontifi- 
cant o despreciant amb estereotipats les 
obres deis artistes. Això ha estât així, pro
bablement perqué ell, amb la seva pro
verbial modèstia, mai es preocupé de cer
car cap lloança ni reconeixement tot i 
prestar un servei artistic el suficientment 
important per la seva ciutat. Fet que en 
bona mesura ha estât la causa de la seva 
desdibuixada vàlua. Manuel Rallo, ha 
estât un artista que si bé nasqué a Morella 
l’any 1911, ha estât un sabadellenc exem
plar i d’aixè en dona fe tant la dedicaciè 
pedagògica corn l’obra realitzada al llarg 
de la seva vida.

Si a la precarietat de l’ensenyament pri
mari que rebé i afegim eis anys dedicate 
al pasturatge del bestiar de casa seva, pels indrets morellans, -indrets i perso- 
natges bucòlics presents en moites de les seves obres-, el cert és que en arribar 
Sabadell l’any 1925, complerts eIs catorze anys, edat legal per accedir al mon del 
treball, entré a traballar d ’aprenent de pintor, teina aquesta que deixé tant bon 
punt pogué dedicar-se a viure de l’art. No en va eli, corn molts dels aprenents de 
la seva generaciè entré corn alumne de les classes nocturnes de l’Escola 
Industrial d’Arts i Oficis. I és que desprès de plegar de la teina fou alli on apren- 
gué, les importants lliçons i tècniques que li servirien, per èsser un vertader pro
fessional. I és que l’ensenyament de l’art i les arts aplicades, llavors tenien un pre
dicament no absent de rigor. Les seves notes de fi de ours, avalades pels mes- 
tres Gorro, Vilatobé, Vila Cinca i Vila Arrufat demostren que aquell jove, petit d’es- 
tatura, però gran en assimilar tot allò que li ensenyaven no desmenteixen la vélua 
del futur. Més ai las! la gerra estroncé de soca rei aquell planter i la ufana, malau-

Aiguafort, paper, 260 x 195 mm, il-lustració 
176 X 146, 1952. Col-leccìó R-G.
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Aiguafort, paper, 310 x 210 m n i -luslració 
223 X 140 mm, 19£9. Col lecció R-G.

Cartell, d’una sèrie de 6, per prc'mocionarel 
teatre nou La Ferándula. 65C x 900 mm, 
1966. CoMecció Javentut de la Fa'ánd Jla.

radament, es marci. Acabada la guerra, amb el cor desfet per tanta ignominia, 
sortosament retorna a casa -d ’altres, com el seu germà, cridat a files en la quinta 
del “biberó” desaparegueren com tants i tants fills de mare en el front bèMic que 
mai havia d’haver començat.

Una vegada retornat a casa havia de guanyar-se la vida com fos. Tornà a aga- 
far la escala, la galleda i la brotxa de campir mes, fidel als seu principie, costée el 
que costée, ben aviat deixà aquells estris, per de bell nou treballar com il-lustra- 
dor o en tot allò que li encarregaven donades les aptitude que posseía com a 
dibuixant, i a I’ensems començà a donar classes de dibuix al coMegis Cal Tatxé. 
Classes que amb el temps impartirla a: Escola Pia, Sagrada Familia, Corde Maria, 
Narcisa Freixes, Maristes, Sant Nicoiau, Nostra Llar, Académia Miralles i Escola 
Industrial d’Arts i Oficie tot i no tenir cap titol académie. No obstant aixó cal fer 
notar que la saviesa que atresorá fou fruit de la constant preocupado en apren- 
dre mitjançant l’observació directa del que ocorria plásticament al seu entorn per 
sobre de tot la lectura seleccionada amb rigor académie. Filosofia de l’art, 
Ciéncies naturals, Teories del color i per sobre de tot Anatomia artistica de la que 
n’era un expert professor.

Dit això deixeu-me dir que la dedicació a l’ensenyament regiat li robà una part 
molt important de la seva vida, i és que ell, únic sostén de la familia no podia per- 
metre’s el luxe de “fer d’artista” i amb la bohémia com a bagatge deixar d’atendre, 
sogra, muller i fill. D’aquesta tasca, més que ingent, el que més el preocupava era 
que els seus alumnes aprovessin l’assignatura de dibuix tot i la poca predisposi- 
ció de molts d’ells. Mes pels que tinguérem la sort de tenir-lo com a professor par
ticular, les seves ensenyances han esdevingut pal de palier per el nostre desen- 
volupament com artistes. I és que el Sr. Rallo ha estât un pedagog excepcional, 
per a tots aquells que eli intuía tenien els peus ben piantate a terra per seguir el 
sender de l’art. Aixi és que donada la seva capacitat intel-lectual i bonhomia uns 
quants esdevinguérem de manera natural, més que alumnes amies. Llàstima que 
aquesta predisposició vers l’ensenyament que eli impartía no hagués agafat més 
volada. Però els temps i les estétiques canviants, anaren en contra d’ell. No obs
tant això la seva vàlua personal i la seva capacitat educativa el situa, sense cap 
dubte, com a l’últim exponent de aquella generaciò de pedagogs de l’art, gene- 
raciò que resta impresa amb inesborrable segell en la memòria dels que estimem 
l’art com un bé cultural de primera magnitud.

Manuel Rallo anà per la vida amb proverbial senzillesa i bonhomia. Mai desqua- 
lificà les obres dels altres, i amb manifesta convicciò s’allunyà dels cenacles poli
tics i confessionals. El desenllaç de la guerra: ensulsiada humana, moral i cultu
ral, el marcà de tal manera que per a eli l’únic que li importava era tot el que horn 
pogués fer en favor de la pau i la convivèneia i sense presumir de la saviesa que 
atresorava feu carni, el seu carni. Just és que avui el Museu d’Art de Sabadell, 
dediqui un dels seus espais a mostrar l’obra d’aquest artista sabadellenc, obra 
que sens dubte sorprendrà els que la desconeixen. Obra, prou consistent corn 
per estudiar-ne el seu contingut i escatir quines eren les preferéneies estétiques 
d’una bona part dels sabadellencs, sobretot dels de la postguerra. I és que per a 
eli l’únic que comptava era el treball ben fet, al marge dels condicionants del 
moment vingués aquest d’on vinguessin, tot i èsser apolitic i aconfessional. I si a 
això i afegim que rarement tenia un no, tindrem un retrat molt acurat de la seva 
proverbial manera de treballar.

Si bé la major part de l’obra gràfica és de caire religiòs, el fet be donat per que 
des de les impremtes li encarregaven majorment, gravats de nadales, de comu
nione O de altres festes religiöses. La seva facilitât en el gravat i en el dibuix el 
porta a dibuixar per les impremtes de més prestigi: Minerva Salient, La 
Noogràfica, Linograf, Marti, Gispert... Fruit d’aquest contacte l’obra gràfica mereix 
una consideraciò rellevant dins la seva producciò gràfica: aiguaforts, punta seca, 
linòleums i gravats sobre boix. I és que Manuel Rallo sobresorti de manera inqües-
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Linòleum, paper, 497 x 400 mm, il lustració 372 x 290 mm, 1975. Forma part de la carpeta (60 
coMeccions numeradas i signadas pels artistes: Joan Bermudez, Francese Bernaldo, Alfons 
Borrell, David Graells, Manuel Rallo i Jordi Roca) a benefici de l’Acadèmia de Belles Arts. 
CoMecció Josep Comes.

tionable en la dedicació que, esmerçà en el gravai, teina aquesta d’un domini tèc- 
nic extremadament acurat donai que per exercir-la cal èsser un bon dibuixant. I 
és que la gùbia i el buri, són eines que si hom no te la mà àgii i educada pel seu 
maneig, rarament poden sortir obres amb consistència continuada.

Mes deixeu-me dir, altrament faltaria a la veritat, que aquesta dedicació al tre- 
ball donà com a résultat que solament realitzes dues exposicions personals allun- 
yades en el temps -fet totalment inusuais en els artistes consolidais del seu 
temps-; la primera la realitzà a Morella l’any 1946 i l’altra a Sabadell a la desapa- 
reguda sala d’exposicions Gabher l’any 1972. Fet que ens demostra que Manuel 
Rallo ha estât un artista diferent de tots els de la seva generació. Un artista que la 
seva obra majoritàriament ha estât d’encàrrec, per tant subjecte a paràmetres 
alienes ais que les realitzen sense cap condicionant previ. Més aixô que per eis 
artistes d’avui sembla impossible d’entendre, perqué atempta contra la Ilibertat 
de creaciè, no hem de perdre de vista que les obres dels grans mestres que ens 
han precedit, obres que omplen les coMeccions i eIs museus més prestigiosos 
del món foren obres d’encàrrec. Hi és que l’artista des del moment en que mostrò 
les seves aptituds de comunicador, -i aixô fou en l’alba de d’humanitat- no ha fet

Retrat de dona. Anys 60. CoMecció R-G.

altra cosa que servir, amb la seva cre- 
ativitat la comunitat al quai pertany. 
No en va les tesis del fiiôsof francés 
Hipôlit Taine l’influenciaren de tal 
manera que encara recordó les tar
des de dissabte passades al seu 
estudi del carrer Vallès juntament amb 
el professor Josep Vall iniciant-me en 
la filosofía de l’art i l’humanisme. Dos 
pedagogs que tot instruint-me, amb 
saviesa modelaren la meva Sensibili
tät, i m’iniciaren en saber apreciar l’a- 
bast de l’art en tota comunitat, sigui 
aquesta laica o confessional, que pel 
cas és igual.

Manuel Rallo, no ha passai en va, 
entre nosaltres, con en va no han 
estât les obres murals realitzades en 
esglésies, ajuntaments, cases parti
culars i despatxos. I si algunes d’a- 
questes, malauradament han estât 
destruïdes, vull creure que ha estât 
més per ignorància que per altra 
cosa. Les obres d’art, corn la vida 
mateixa, están exposades a ser muti- 
lades O desaparèixer en circumstàn- 
cies que ningù voldria assumir-ne 
l’autoria. Espero que serveixi aquesta 
reivindicacié per part del Departa
ment de Cultura de la nostra ciutat per 
situar, l’obra i l’artista al Hoc que li 
correspon dins el rànquing dels artis
tes sabadellencs. ^
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Encara ara, Rallo és un deis profes
sors més recordat i estimât pels 
sabadellencs d’avui. Fou un enamo- 
rat de la serenor i del dibulx en les 
seves múltiples varietats: sobre 
paper amb el llapis o sobre planxa 
amb el buri. I tanmateix, pel que més 
se’l valora és per la seva tasca 
docent, ja que ha estât professor de 
dibuix en les principals escoles de la 
clutat durant més de cinquanta anys.

Segurament no ha estât el més bri
llant d ’entre aquells artistes plàstics 
que avui se’ns presenten agrupats 
sota el títol d”’artlstes de postguerra”, 
però tampoc falten motius per consi- 
derar-lo un dels més representatius I 
ortodoxas a I’hora d ’oferir-nos una 
Visio molt completa de la Sensibilität 
artística i cultural d ’una clutat de 
Sabadell, de la qual nosaltres ara en 
som heraus.

Amb l’exposicló Memorándum 
MANUEL RALLO (del 10 de març al 
22 malg), el Museu d’Art de Sabadell 
vol descobrir a l’artista Rallo, valorar 
la seva importáncia I posar en relació 
els diversos elements que han inter- 
vingut en la seva obra plástica i d’a- 
questa manera, aconseguir un retrat 
del Sabadell artistic que va des dels 
anys quaranta, en plena postguerra, 
fins als vuitanta.

En la década dels quaranta, 
Catalunya tenia greus problèmes de 
supervivéncia, de fam i d’incerteses, 
que també afectaren al desenvolu- 
pament cultural I artistic de Sabadell. 
La coincidéncia amb els anys foscos 
de la Segona Guerra Mundial tam
poc va ajudar. Amb tot, va quedar 
una joventut destrossada per la gue
rra. Una joventut oblldada en el seu 
propi drama personal, trancada i

assetjada que no tenia estudis acabats, ni beques, ni manera possible de 
poder-se obrir carni. "La nostra guerra -escriu Sebastià Gash- va paralitzar les 
activitats artistiques...” (1), i també a tot un país que a part de l’exili, la mort, i el 
silenci, tenia dificultats per treballar. Rossend Lozano (2) constata una situació 
en qué els vencedors de la Guerra Civil provocaren una tremenda repressió 
sobre la poblado, que s’estén a tots els àmbits de la vida, i que es nota, més 
encara en la cultura.

Calia però, sobreviure, segone les respectives situacions. Entre les ofertes 
artistiques possibles, la més segura era el treball en la reconstrucciò d ’esglésies 
(pinturee murals, esculturas, vitralls, etc), acomplir els encàrrecs de les noves 
autoritats vencedores (retrats, cartells, iMustracions), organitzar exposicions 
anuals per vendre obra o, el sllenci.

Tot plegat indica que la situació era complicada i difícil. Tant és així, que per 
sobreviure, Antoni Vila Arrufat (1939) i Modest de Casademunt (1940), pintaren 
el General Francisco Franco. També, el 1939, se li encarrega a Rallo la realitza- 
ció del cartell de Festa Major. De fet no havla de ser fácil, ja que acabava d’arri- 
bar del front on havla viscut el paroxisme de la Batalla de l’Ebre (3). I tanmateix, 
la premsa local del réglm, juntament amb els responsables de l’Ajuntament, 
s’esforçaven en donar un aire de normalitat a la vida clutadana davant l’escàs 
moviment cultural. Si observem el cartell (4), no manca la inscripciô “Año de la 
Victoria” I les tres banderes: l’espanyola, la falangista i la del requeté, pintat tot 
plegat amb els colors oficiáis ( vermeil, groe I negre). Però, d ’altra banda, l’autor 
fa ressaltar l’escut de Sabadell amb la tradicional ceba, les quatre barres cata
lanes, el Santuari de la Salut, el pont de la Salut, i les xemeneies dels vapors com 
a símbols del Sabadell fabril, catalanista i Iliberal. El més sorprenent, és que no 
va fer referéncla a l’àliga imperial, sinó que un colom - imatge de la pau- és el 
protagonista de subjectar amb el bec la cinta anunciadora deis dies de la Festa 
Major.

Prácticament no va existir art franquista a Sabadell. No hl havia una normativa 
oficial a seguir per l’art del nou régim i les peques obres compromeses amb la 
Ideología deis vencedors, eren encárrecs molt concrets de cercles Instituclonals. 
Nogensmenys, Manuel Rallo va optar per separar l’art de la política. En Hoc de 
decantar-se cap a la part extravertida de l’art (participar en tertùlies, formar part 
de cenacles o exposicions), va optar pel treball d’Investigacló a través de l’estudl 
constant de téeniques, artistes o filòsofs, reclòs en la Intimität del seu estudi. Pel 
seu carácter introvertit i per la seva situació familiar va decidir ser professor d’art 
per transmetre iMusió i coratge a la joventut d’aquells anys ineerts. En canvl, com 
artista professional, treballá básicament en el camp de la iMustració. Aclarlt alxó, 
no ens ha de sorprendre que Manuel Rallo tan sois présentés dues exposicions 
individuals en tota la seva carrera, molt separados en el temps. Una de pintura a 
Morella en el 1946 i l’altra de dibuixos, a Sabadell el 1972.

L’Incessant anhel d’aprendre, va convertir Manuel Rallo en un mostre exem
plar. Tenia un coneixement profund de quasi totes les téeniques i li agradava
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endinsar-se en la filosofia de l’art. El seu exemple i el seu mestratge efectiu i 
generós, fou decisiu per a la formació de dues generacions de sabadellencs. 
Per les seves aules passaren centenars d’alumnes, alguns deis quais, han esde- 
vingut artistes coneguts. És el cas de Josep Maria Ballester, Ramon Baiart i 
Marfany, Josep Boix i Filella, Joaquim Busquets I Gruart, Ramon M. Clapés I Vila, 
Josep Comes i Busquets, Ferran Marti I Teixidor, Josep Maria Olivé i Cabassa i, 
Jordi Roca i Tubau. Jaume Mercadé Vergés el deschu com un magnifie peda- 
gog, ...’’dones tenia la virtut de no influenciar ni imposar la seva personalitat ni 
esta a l ’alumnat. Al contrari, tenia la saviesa i eis extensos coneixements per 
descobrir, perfeccionar i enaltir la propia personalitat i esta del deixeble... La 
seva paraula pausada, lenta, desenrotllava però, uns pensaments densos, pro- 
funds, d ’una humanitat extraordinària, d ’una cultura artistica tan rica, exuberant 
i apassionada que desbordava de la seva diminuta figura... (5)”. Company d’ar
tistes, professors, directors d’escola i alumnes, tots ells destaquen de la seva 
personalitat: la prudéneia, la saviesa, la tolerància i el rigor.

Estimulat per la lectura, a Rallo li interessava la filosofia de l’art. En les seves 
classes s’aprenia dibuix, perspectiva, teoria del color, anatomia, però també es 
parlava de Lev N. Tolstoy, Flippolyte Taine, Gudalio Paniagua Pajares i Fleinrich 
Wölfflin entre d’altres. Al igual que Hippolyte Taine, Manuel Rallo defensava la 
hipótesi de la influéneia que exerceix l’ambient i l’època en la formació de la 
naturalesa humana, de la mateixa manera que desaprovava l’excessiva centra- 
litzaciô de la cultura tal com s’havia manifestât diverses vegades en la Franga 
de l’Antic Règim, durant la República o l’Imperi. Rallo considera l’artista no com 
un element aïllat, sinó que forma part d ’un tot anomenat societat i que la seva 
particularitat, determinada per factors psicolôgics i existencials, és tan sols una 
versió individual d’aquesta totalitat. També propugnava el rigor en l’art. Per 
Rallo, l’art és fruit de l’estudi i del treball constant. No creía en la inspiració. 
Evidentment simpatitzava amb totes les formes d’art i tendéncies, ja que les con
siderava manifestacions diferente del mateix esperit humé. Davant d’aquest 
ampli ventali, Manuel Rallo pintor, opté per la solució més clàssica: un naturalis
me académie. La gramática artística més consolidada. Aquest era un carni tan 
digne com qualsevol altre, tot i que al segle XX hi havia la tàcita convenció que 
calia seguir una via trencadora si es volia meréixer algún relleu per part de la crí
tica, convenció que a Rallo no l’interessava especialment.

Altrament dérivât dels escrits critics de Paniagua Pajares, Rallo també estava 
en desacord en la rígida concepció que tenia H.WólffIin d ’ interpretar la história 
de l’art.

Degut a la tasca docent, la seva obra pictórica és poc extensa però igualment 
interessant. Manuel Rallo forma part d’aquells artistes en els qui s’hi apleguen 
influéncies de moites tendéncies de finals del segle XIX i principis del XX, mar- 
cat però, pels valors que havia deixat l’academicisme i les tècniques impressio- 
nistes pròpies de l’ambient artistic sabadellenc heretat pels seus mestres. No 
estem dones, davant d’una ruptura estètica, sinó d’una presa de posició estèti
ca. Andreu Castells Peig, en el seu Ilibre L’art sabadellenc, el relaciona amb els 
“nostàlgics neo-evolucionistes juntament amb Joan Mauri Espadaler i Lluis 
Moline de Mur. Per camins diversos, tots tres formaven part del sector més 
inquiet no adscrit a l’Avantguarda, caracteritzats pel seu rebuig al mediterranis- 
me de receptan I al tradicionalisme barroquitzant.

En l’obra de Rallo, els temes més freqüents són els retrate, escenes religiöses 
i els paisatges. Aixi ho podem comprovar en la seva primera exposició de pin
tura individuai efectuada a Morella el 1946 (6). Allí va presentar quinze quadres 
i, entre ells, el de la seva esposa, el retrat de Sara Busquets, el de l ’home con
sultant escriptures (el notari), i un autoretrat, els podem veure en la mostra del 
Museu d’Art de Sabadell. El seu treball va ser molt elogiat per la critica de

Morelia. Sortosament, l’èxit assolit en 
l’exposició li va reportar tres encà- 
rrecs importants. Les bodes de 
Canàa, per a l’església de Morelia; i 
per a Sabadell l’ Al-legoria del Treball, 
per a la casa de Joan Alavedra, i 
l’Elaboració de la llana, pel despatx 
de Joaquim Pons. A tothora la seva 
pintura és d’una bellesa serena i si 
aprofundim, ens adonem que el que 
més ens crida l’atenció dels seus olis, 
no és la Iluita amb el color o la Hum 
corn els impressionistes. Rallo no és 
un pintor colorista o lluminós, sinó 
iMuminat; un assedegat d’ánima i la 
força dels seus retrats rau en altres 
valors, en deixar els seus models 
com vivint en un món propi, aíllats i 
tranquile, que els eleva. “No és sola- 
ment el que Lull veu el que s ’ha de 
traduir sobre el llenç o el paper -déla 
Manuel Rallo-; si aixífos, seria un calo 
de la realitat mancat de tot interés”.

El 1972, la galería Gabher de 
Sabadell (7) va presentar la segona i 
última exposició individual on es 
mostrava una intéressant coMecció 
de dibuixos. Aquesta exposició 
també va tenir molt èxit (8). Eren 
dibuixos de paisatges i figures, en els 
quais ressaltaven els estudie de l’ex- 
pressió humana, carregats de vida i 
d ’análisi psicológic. Rallo retrata la 
figura de dins cap a fora, com si fos el 
reflex d ’una manera de pensar i viure.

A part d’aquestes dues exposicions 
individuals, també va participar en 
diverses exposicions coMectives i el 
1955, obtingué menció honorífica en 
el II Salon Bienal de Bellas Artes de 
Sabadell, corroborant així, el reconei- 
xement de l’ambient artistic sabade
llenc.

Cal fer esment també, de la seva 
voluntat de participació. Manuel Rallo 
va ser un home implicat i arreiat a 
Sabadell. No n’hi havia prou en ser un 
jo artista, o un mestre posât al servei 
deis altres, també cercava la cons- 
trucció d ’un nosaltres, de mostrar afi- 
nitats amb altres persones i de formar 
part del conjunt de la societat civil de 
la ciutat. En aquest sentit, cal citar la 
seva participació en la construcció
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de “pessebres” per a algunes entitats i la creació de dibuixos pel Centre 
d ’Esports Sabadell. Aleshores el fútbol vivía un dels moments més eufòrics, 
quan el Sabadell va pujar per primera vegada a primera divisió durant la tem
porada 1942-1943, I l’equip necessitava dels esforços de tots per poder tirar-lo 
endavant durant les temporades següents. D’altra banda, també hem d’assen- 
yalar la seva aportació al mon del teatre. El gener de 1956, Rallo va dissenyar 
una coMecció de sis cartells destinats a difondre la nécessitât de construir un 
teatre nou per acollir la tasca lúdica i formativa que Joventut de la Farándula 
estava realitzant pels infants. EIs cartells s’enilaçaven entre si, de forma quasi 
cinematogràfica, a través d’unes llegendes que convidaven a la subscripcié 
d’accions per aconseguir el capital necessari. A partir d ’aquell moment, el pro
tagonista dels cartells créât per Rallo, va esdevenir popular I es converti en la 
mascota de la Farándula (9). De la mateixa manera, el 1960, un grup de joves 
entusiastes de l’astronomia acabaven de fundar l’Agrupació Astronòmica de 
Sabadell, I Manuel Rallo hi va participar amb el dibuix del primer logo de la nova 
entitat. Un altre aspeóte que cal esmentar, i que ens ajuda a perfilar la figura de 
Rallo corn a home-artista implicat, és el fet d ’haver estât nomenat Membre 
Honorari del Departement d ’Art de les Agrupacions Professionals Narcis Giralt, 
per la seva coMaboracié en jurats, cursets, activitats plàstiques i conferéncies.

Corn artista, la seva produccié es completa amb les pintores murals, técnica 
que també va dominar i per la qual va ser reconegut. La inclinacié cap aquest 
tipus d ’obra ja II venia de Iluny, de quan va iniciar-se corn a pintor de parets i 
decorador. Cap a les décades dels cinquanta i els seixanta, Manuel Rallo coin- 
cideix amb la gran embranzida que pren la pintura religiosa al finalitzar la res
taurado de moites esglésies. Les seves obres el van conduir a fer composicions 
corn les de l’altar de Sant Josep i el de la Verge de Vallivana per a la parroquia 
de Sant Vicenç de la Creu Alta de Sabadell. El primer altar fou inaugurât el dia 
de Sant Josep de 1958 i ocupa l’ùltima capella esquerra abans del creuer. És 
fácil d ’entendre que Miquel Marti Adell, president de la Secció de Sabadell de la 
Colònia Morellanocatalana, juntament amb Mn. Josep de Plandolit, convingues- 
sin que l’altre altar dedicat a la Mare de Déu de Vallivana fos encarregat també 
a Manuel Rallo, que malgrat viure a Sabadell, la seva relaciô amb Morella era 
constant: coMaborava en la creaciò de cartells per a les populars testes 
Sexennals, en revistes, i també mantenía contacte amb artistes corn Amela, 
Antonio Blasco Crucila, Boix, Manuel González Marti, Granel! i Milian. L’altar va 
ser inaugurât el 1959, pel bisbe morellà de Solsona, Enrique Vicente Tarancòn, 
assistit per sacerdote morellans. Aixi mateix, va traballar per l’altar de la Verge 
de Montserrat, a Granerà (1948), l’església de Sant Llorenç Savall (1953-54), el 
Santuari de Vallivana de Morella (1958), pel convent de monges de Palau de 
Plegamans, i va pintar també, just abans de morir, l’altar de l’església parroquial 
de Santa Maria de Barberà (1982) acompanyat pel seu deixeble i artista Josep 
Boix i Filella.

Donat el gruix d ’ encàrrecs sacres, identifiquen la majoria de les obres murals 
de Rallo amb el tema religiòs, però també va pintar temes laics i civils, que, pot- 
ser per la manera corn están tractats, sòn més personals. La seva trajectòria el 
portà a realitzar pintores a l’Ajuntament de Palau de Plegamans, i a Sabadell, 
corn ara: L ’ahlegoria del treball per la casa de Joan Alavedra; una pintura pel 
despatx d’Alfons Prats; quatre obres al Bar Soley (1958) i el mural sobre el pro
cès de la producció llanera (1945) al despatx de Josep M. Pont i Sans (10).

Manuel Rallo arribé a la maduresa artistica lentament, empés per la seva expe- 
riéncia i disciplina. El 1982 la premsa local es feu ressò de la seva mort en un unà
nime reconeixement. Des d’aleshores fins avui, moites persones i coMectius han 
volgut traballar per treure de l’oblit Manuel Rallo. Sòn dignes de recordar els arti
cles de Josep Ache, Josep M. Barrachina, Jaume Mercadé, Josep-Miquel

Sanmiquel, Ricard Simó i Bach, Rosa 
Ten, o el diseurs de Jordi Roca i Tubau 
al XVIIé Sopar de l’artista (11), però 
sens dubte les paraules de Mn. Gels 
sòn concloents: ...’’jo no em sento cri
tic de les arts plàstiques, però deixeu- 
me dir que tenia Manuel Rallo -I conti
nuo tenint-lo- per un artista de gran 
categoria” {^2).

(1) Castells Peig, Andreu, L ’art sabadellenc. 
Sabadell, Edicions Riutort, 1961, p. 748.

(2) Lozano, Rossend, Entre la continuì'tat i el 
trencament. Art a Sabadell 1939-1959. 
Museu d ’Art de Sabadell, 30 de novem
bre de 1999 -  2 de julioi de 2000, p. 32.

(3) Manuel Rallo va formar part de la Batalla 
de l'Ebre però no a primera fila del front. 
Per la seva habilitât amb el dibuix se’l 
destinò a tasques cartogràfiques.

(4) Veure Immaculada Julián, “Història del 
cartell -  Breu introduced a la història del 
carteir, al catàleg de l'exposlció organlt- 
zada pel MAS del 3 de setembre al 9 de 
novembre de 2003, 1905-1939 La festa 
anunciada. Cartells de la Festa Major de 
Sabadell. Sabadell, Museu d ’Art de 
Sabadell, pp. 21 i 100.

(5) Mercadé, Jaume, “Manuel Rallo Bono 
(Morella-1911-Sabadell 27.11.1982)’’, Fi
nestra d ’Agrupació Narcis Giralt, 
Sabadell, febrer 1983.

(6) MIliàn Boix, Manuel, “Exposición morella- 
na”. Revista quincenal Valllvana, òrgano 
de las fiestas sexenales de Morella. 
Morella, diciembre de 1946, Nùm. Último, 
pp. 464-466

(7) La Galena Gabher estava al carrer 
Gurrea, 21 de Sabadell I els dibulxos de 
Manuel Rallo van ser exposais del 4 al 22 
de novembre de 1972. Els propletaris d ’a- 
questa galería eren Jordi López Enrique, 
Joan Pujol i Ferran Baldrich. Jaume 
Mercadé I Vergés era el director artistic, 
responsable d ’organitzar les exposiclons.

(8) Veure “Gabher: M.Rallo”, Diario de 
Sabadell, 10 de noviembre 1972, p.6. I 
Diario de Sabadell, 23 de noviembre 
1972.

(9) Rallo, aconseliat pel seu deixeble I faran- 
duler Ramon Clapés, va Imaginar la mas
cota com un personatge de teatre, a mig 
carni entre el “Pepet Grill” de Walt Disney 
I el “Mr. Scrooge” de Charles Dickens.

(10) Les cinc últimes están desaparegudes.

(11) Jordi Roca i Tubau: Homenatge póstum  
Manuel Rallo. Diseurs al XVIIé Sopar de 
l’Artista a Sabadell, 22.10.2004.

(12) Geis, Mossén Camil, Els que he trobat 
pe l carni, editorial ALISA, Sabadell, 1986, 
p.335.
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Natures mortes: 
entre el sentiment i b  fisiologia

Ana Fernández Alvarez
campanadas@telefonica.net

Passat el Nadal, période relacionat 
amb la gola per exceMéncia, em 
sembla oportú parlar d’un deis grans 
capitals de la pintura de gènere 
barroca: les natures mortes.

Un bodegó és quelcom més que un 
mer combinat de peces excessive
ment fisiques, ja que, si ens dedi- 
quem a analitzar aquest tipus de pin
tura, pot facilitar-nos informació sobre 
corn es menjava i què es menjava en 
la contradictèria Europa del XVII. Però 
no solament això, el que resulta més 
intéressant és adonar-nos que confi
gura un gènere carregat de tonalitats 
semàntiques, textures morals i possi- 
bilitats cognitives. Per intenció com
positiva, les natures mortes dels artis
tes més importants, com la poesia 
que li és contemporània, soien ins- 
criure’s dins el conceptisme, correct 
inteMectual i estètic que tendeix a l’ús 
constant de metàfores, antitesis, sin
tesis i dobles significats.

Una vegada conegut el simbolisme 
de tots els elements que componen 
cadascuna d ’aquestes obres, ens 
adonem que tenen la capacitat d ’en- 
carnar estats emocionáis, sensa- 
cions en profunditat i, mirats amb 
cura, resulten universels morals. 
Aqüestes imatges exigeixen que hi 
parem atencié, que acampem al seu 
costat, perqué no sén un simple con
glomérat Visual d ’excès culinari o flo
ral, siné una mena d ’epistolari ètic 
molt rie en significats.

Fixem-nos en el quadre de Zurba
rán, Natura morta amb pomes, de 
1640. En eli podem observar l’auste
ra presèneia d ’un plat de coure amb 
nou pomes i una copa amb un Iliri 
blanc. La lectura aqui resulta univo
ca i simple:

Zurbaran. Taronjes, llimones i rosa, 1633. 
Norton Simon Museum of Art, Pasadena

Zurbarán.
Natura morta amb pomes, 1640. 
Museo del Prado.

Pomes = pecat, dubte i discòrdia
Lliri blanc = doiçor, innocèneia, 

puresa i virginitat
El diàieg d ’antònims mantingut 

entre aquests elements pot resultar 
elemental, però, la riquesa subtil de 
les lectures barroques, sempre dis- 
fressades de significacions ocultes, 
ens fa pensar en un diseurs més 
criptic. Les pomes representen el 
pecat, però són el fruit de l’arbre 
prohibit, l’arbre de la Cièneia, del Bé 
i del Mal. Les trobem sobre un plat 
de coure. Aquest metall, corn l’or, 
posseeix el color daurat de la Hum, 
emblema mistic per exceMéncia i 
que, per a l’alquimia, és el metall 
associât a Venus, planeta paradig
ma de l’essencial femeni. I, a més, 
son nou, número que representa el

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

mailto:campanadas@telefonica.net
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Juan Fernandez 
Germ, aprox. 1630 
Museo del Prado

cel. Zurbarán, com tots els seus contemporanis, pintors i poetes, juga amb 
lectures ambigües: les pomes son Eva o Maria?

Una altra obra del mateix autor. Natura Morta amb llimones i taronges, de 
1633, ens ofereix aparentment una imatge de carácter festiu:

Llimona = exaltació, passió i entusiasme 
Taronja = seducció i qrácia

Però, altra vegada, la simplicitat és del tot fingida. Juntament amb aquests 
fruits, recalzada en un plat de plata, la rosa, senyal de resurrecoió, immortali- 
tat, regeneraoió i de sigil, que també simbolitza la Verge i, en aquest cas, és 
tracta d ’una referéncia inequívoca a Maria, ja que reposa sobre un plat de 
plata, metall, blanc, lumínic i símbol de puresa. Aleshores, Zurbarán ens fa lle- 
gir: Excelsa Verge Maria, plena ets de gràcìa.

Com els fruits, les flors també escriuen el seu propi diseurs, mirem ara l’obra 
de Juan Fernández, Gerro, que es troba en el Museu del Prado. En el gerro hi 
veiem Iliris blancs, clavells vermeils i una rosa que ens desenvolupen el 
següent missatge; L ’amor pur i viu (clavells) de la Verge Maria (rosa) és fruit 
de la seva puresa i innocèncla (Iliris blancs).

Una obra, una imatge, que ens remet a un dels bells sonets de Góngora:

(...)mira tu blanca frente el Urlo bello; 
mientras a cada labio, por cogello, 
siguen más ojos que al clavel temprano 
y mientras triunfa con desdén lozano 
de el luciente cristal tu gentil cuello 
goza cuello, cabello, labio y  frente 
antes que lo que fue en tu edad dorada 
oro, lirio, clavel, cristal luciente, (...)

Luis Meléndez 
El berenar, 1770 

CoMecció Jack and Belle Linsky

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 25, Ir, - 08202 SABADELL 
Tels, 93 726 03 45 - 93 727 33 01

Galería
E X P O S I C I O N S  
OBRA PERMANENT

PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 27 
08201 Sabadell • Telf./fax 93 727 37 94

"tot un estil"

MOBLE DISSENT 
IDECORACIÓ
Sant Cugat,11 - SABADELL
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Un altre gran mestre en aquest gènere, Luis Meléndez, ens ofereix esplèn- 
dids exemples de complexitat interpretativa. Escrutem la seva obra, El bere- 
nar, de 1770, en la qual, com si es tractés d ’un pique-nique modem, aparei- 
xen, a la zona central I en cascada, uns generosos raïms blancs, alegría, I 
negres, temperància. Sota d’aquests fruits, corn si es tractés d’una relacié 
causa/efecte, un meló obert, amb totes les seves llavors exposades, tot repré
sentant la fecunditat i l’abundància. La moralitat resulta evident: solament 
podem esperar riquesa si sabem temperar l ’alegria dels nostres impulses.

Flanquejant el meló, a la dreta, una zona dedicada a l’evocació eucaristica 
mitjançant tres pans i una ampolla de vi. Els primers, signes de l’essencial i de 
la transformació espiritual; el segon, de la joventut I, a la vegada, de l’espih- 
tualitat. A l'esquerra, uns préssecs, que revelen la devoció I la protecció 
davant de les temptacions. En el limit d ’aquesta zona, unes peres, que són la 
suculent forma de representar Tafeóte. Per últim, i en un discret primer terme, 
apareixen vuit dátiis, que plasmen la salvació deis justos i, pel seu número, la 
promesa de la resurrecció.

Sumant tot aixó, el diseurs continua de la següent manera: L ’anhel de Pros
perität solament és legitim si el guia la temperància, si s ’ajusta a l ’essencial 
eucaristie i si s ’absté de caure en la temptació; d ’aquesta manera s ’obtenen 
l ’afecte i les benediccions de Déu, tot esperant el dia de la Resurrecció.

D’una altra obra del mateix autor, aquesta vegada no tan ambiciosa, 
Arboços, pomes i pa, emana una ensenyança bastant 
subtil. A la part central, un plat pie a vessar d ’arboços, 
simbol de la fama i de la notorietat; al seu darrera, unes 
pomes i, com si es tractés d ’un mur de contenció, al 
davant, uns pans. L’únic objecte que hi trobem és una 
petita bóta que, col-locada en darrer pia, està lleugera- 
ment oberta. Tenint en compte que aquest recipient 
simbolitza la riquesa, la lectura és: Poca és la riquesa 
que es recolza en la fama, perqué sol ser fruit del pecat.
Molta és la força de l ’humil mur de l ’espiritualitat.

El darrer comentari és per una altra obra de 
Meléndez, Taronges, nous I meló\ El que podría sem
blar un simple homenatge a la previsió de viandes i 
conserves en el rebost, és pie de riques lliçons morals.
Novament apareixen la seducció, nou taronges, junta- 
ment amb Tabundáncia i la fertilitat, un meló, aquesta vegada sense obrir. A 
aquests conceptes s’afegeixen la intriga, un plat de nous i la previsió, tres 
humiis castanyes mig amagadas. Acompanyant els fruits el quadre està pie 
de recipients hermèticament tancats, deu capses de formatges i doiços, una 
aTlusió en tota regia als deu manaments i a les temptacions, dos càntirs i un 
tonell petit. Meléndez alliçona: davant de la seducció que ofereixen les intri
gants riqueses ocultes actúa amb humil previsió I cautela.

La producció de bodegons és extensa i inacabable, per tant, deixo aquí, a 
manera d’aperitiu, aquesta petita mostra interpretativa d ’un gènere pictóric 
sovint menyspreat i poc valorat, però que, interprétât correctament, esdevé 
una autèntica llaminadura literària per als nostres ulls.

'Unes radiografíes efectuades a aquesta obra han révélât un bust de Carles III sota el tema 
que ara podem veure. Luis Meléndez (1716-1780) no va poder arribar a ser pintor de cort 
com el seu pare i el seu onde, fet que serveix per a defensar la hipótesi que justifica haver 
pintat una natura morta sobre aquest retrat reial, manifestant així el seu descontent.

Luis Melendez
Natura morta amb arbogos, pomes i pa 
Christie’s, New York

Luis Meléndez
Natura morta, taronges, nous i meló. 1772 
National Gallery, Londres
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Precursors del Segle XX

Milagros Torres

La Fundació Caixa de Sabadell juntament amb la Fundació Sa Nostra ha pre
sentai al Saló modernista de la Caixa de Sabadell durant dos mesos l’exposi- 
ció Precursors del Segle XX del neoimpressionisme al fauvisme.

La veritat, és que ja ens estem acostumant a les bones exposicions que habi- 
tualment presenta aquesta Fundació. En moites ocasions és la causant de 
que la nostra ciutat arribi més enilà de les nostres fronteres, es a dir, Barcelona 
i rodalies s’apropen a Sabadell per poder veure mostres que no aniran a la 
capitai i que són prou interessante com perqué la gent es desplací. Si més no, 
nosaltres em gaudim i aixó es prou important.

Aquesta mostra presentava diferente punts que la feien intéressant;

- Per una banda el poder veure obres d ’artistes tant coneguts corn Matisse, 
Dufy, Bonnard i Vuillard, acompanyats del no tan coneguts però coetanis i sota 
la mateixa linia de treball corn Cross, Valtat, Manguin, Marquet i Camoin. Les

obres no ressaltaven per les seves 
dimensions, ni indiscutiblement per 
formar part de les millors dels artis
tes que formaven el conjunt exposi- 
tiu; però moites d ’elles han sigut poc 
exposades, per formar part de 
coMeccions particulars, i aixó fa 
crear un interés per descobrir coses 
noves.

- Claudine Grammont explica en el 
text del catàieg corn a motiu de l’ex- 
posició el mostrar els inicis dels fau- 
vistes de la mà de Manguin, 
Marquet, Matisse i Camoin, la seva 
relaciô, la seva proximitat no només 
a l’hora de l’idéal estétic i de la 
nécessitât de l’emociô plàstica sinó 
també en quant a amistat.

- L’exposiciô reuneix diferente téc- 
niques de treball, aixi es podien 
veure aquarel-les, gouaches, dibui- 
xos, obres gràfiques i teles.

Henri-Edmon Cross (1856-1910) 
Jeune femme nue assise en plein air 
Oli sobre tela 27 x 35 cm 
CoMecció particular, Paris

Avda. Rafael Casanova, 38 •  08206 SABADELL (España) 
Tel. 93 726 62 22* •  Fax 93 727 00 60
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Aquesta mostra ens permet apreciar com la senzillesa d ’un trap, d ’una línia o 
d ’unes tonalitats permet la creació d ’una obra plena en la que s’aprecia la 
nécessitât de l’expressió d’un canvi, d ’una trobada de noves maneres d ’emo- 
cionar, de comunicar-se i de fer-se entendre. Es pot veure com hi ha unes 
recerques comunes per la nécessitât de sortir de l’impressionisme i caminar 
més enilà. Per això de la mà d’aquests artistes sortiran i es treballaran ismes 
diferents com el fauvisme, el simbolisme i el réalisme.

Aquesta exposició em dona pas a escriure sobre el fauvisme. Aprofito una 
mostra de la que formen part artistes reconeguts corn fauvistes per comme
morar el centenari d ’aquest movi- 
ment.

El terme fauvista va ser encunyat 
per el critic Louis Vauxcelles al veure 
al Saló de Tarder de Paris l’any 1905 
una sèrie de pintares cromàticament 
exaltadas al costat d ’una escultura 
de caire clássic. Vauxcelles va 
exclamar: “Donatello entre les
feres!” Fera en francés es diu fauves.
Tal denominació que pretenia ser un 
insult i un desprestigi, va ser presa 
per aquells artistes amb grat. A par
tir d ’aquell moment el grup que tra
ballava a l’entorn d ’Henri Matisse 
(1869-1954) es va denominar fauvis
ta. I ara estem al 2005 amb la qual 
cosa fa cent anys que aquest isme 
va agafar nom i ha passât a formar 
part de la historia de l’art.

Va ser el primer moviment revolu
cionan del segle XX, els fauves van 
tenir una curta durada, dones a par
tir de 1909 es van separar seguint 
cadascú el seu propi carni.

El fauvisme no va ser un moviment 
que tingués l’autosuficiència ni la 
relativa autonomia que han tingut 
tots els moviment modems. Malgrat 
la seva existèneia es basé en les 
amistats (tal i corn es pot veure en 
l’exposiciô de la Fundació Caixa de 
Sabadell) i els contactes professio
nals. Mai va ser un grup unit per 
unes premisses ideològiques clarament definides corn va succeir amb els 
nabis, tampoc van fer declaracions teòriques sobre el seu treball I cap mani
fest de grup, corn van fer la majoria de movimenta modems posteriors. 
Tampoc no va tenir un ùnic estil comò que es pugui descriure racionalment, 
corn, per exemple, el cubisme, per la quai cosa els seus limits no están gens 
nitida.

Matisse va ser qui suscitant i guiant els experiments dels seus companys 
més joves engendré el fauvisme. Matisse va ser la figura dominant, però també 
va estar al marge en certa manera, i no només perqué era el més gran de tots 
ells (Braque, el més jove, tenia tretze anys menys que eli), sinó perqué va diri
gir des de fora, seguint el seu propi carni i évitant qualsevol compromis.

Henri- Manguin (1874-1949) 
Jeanne au chapeau, 1905 
Oli sobre tela 28 x 22 cm 
CoMecciô particular, Avignon
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Pierre Bonnard (1867-1947)
Bord de mer, 1899
Aiguada sobre paper 13 x 18,5 cm
CoMecciô particular, Avignon

RESTAURANT
cuina de mercat
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La historia del fauvisme és en gran part la historia d’aquest période de Matisse.

A partir del fauvisme, eis pintors i eis escultors modems es consideren corn auto- 
noms creadors d’objectes que posseeixen una lògica i un significat intern propi. 
L’obra d’art és, per a élis, una cosa nova, quelcom que no existia abans en el món, 
no una copia. L’artista pot fer us del seu coneixement de la realitat exterior, però 
es sent obligat cap a ella.

El grup fauve es va anar format poc a poc, en gran part, per associaciò i coope- 
raciò entre eis artistes, des de les primeres trobades en 1892, passant per la 
reconstrucciò del nudi del grup el 1900, fins complementar-se definitivement el 
1906, quan el fauve més jove. Braque, començà a traballar amb els demés.

Una de les caractéristiques gene
rals més importants del fauvisme va 
ser el profund compromis amb la lli- 
bertat individual que contribueix a 
explicar la falta d’unitat formai del 
grup corn a moviment i l’efimera 
naturalesa de la seva existéncia.

Eis fauvistes van demostrar un 
interés per la ceràmica, estimular 
per Gauguin. CoMeccionaven cerà
mica de Provenze i molts van fer 
ceràmica en la que adoptaven for
mes de la seva pròpia pintura. Aixi 
mateix de l’art primitiu eis va impres
sionar les seves connotacions emo
cionáis, bárbaros i l’estudi del volum 
de les formes.

Un deis conceptes principals que 
va aportar el fauvisme va ser la no 

imitació. En qualsevol pintura fauve s’aprecia una clara fúgida del procès imitatiu 
que implica plasmar la realitat tal com és.

L’assoliment més important dels fauvistes, dins de la tècnica, va ser l’autonomia 
del color amb respecte a la forma. El color es converteix en autèntic protagonista 
en les pintores. Feien serviréis colors primaris i els seus complementaris.

Una altra característica dels fauves, afegit a la utilitzaciò de noves solucions 
cromàtiques, és l’interès per la Hum, que va ser influenciat per Testada de Matisse 
i Derain a Colliure el 1905.

Un tipus de pintura que prescindía de les ombres en el seu sentit tradicional, pro- 
posava tractar-les corn a zones de color lluminòs no molt diferente de les que crea 
la Hum reflectida. Així, les zones d’ombres donaven Hoc als més atractius contras
tos de color, sense percebre mai taques fosques o negres, carregades de tristón

En quant a la temàtica de les obres dels fauvistes, no es diferencien en absolut 
de les manifestacions de finals de segle passât. Eis ternes més tractats van ser eis 
paisatges rurals, vistes de ciutats, retrats i interiors amb natures mortes.

En el fauvisme resulta evident el sentit vitalista i dinàmic concedit al color, a la 
vegada que la tècnica de pinzellades soltes i de taques es supedita al triomf de 
Texaltaciò del mateix.

El fauvisme va revolucionar Tart al simplificar la forma i al fer servir la gamma 
cromàtica de manera arbitraria.

La seva influència va ser immensa, ja que va ratificar el principi de Hibertat de 
Timpressionisme, el rebuig del clarobscur, Tadopció de la paleta clara; va signifi
car un recolzament a Texpressionisme i va facilitar una fòrmula per la Intensität 
dels sentits afirmatius.



Sense tito! 
Infografía 

Cocobongo, 2004

Annex a Quadern, número 148 
Febrer 2005
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OFELIMÓS
8 - C 0 C 0 6 0 N G 0  artworks

Ana Fernández Alvarez
campanadas@telefonica.net

Amb aquest terme grec, ofelimós, 
atribuí de qualsevol cosa capag de 
satisfer una necessitai o un desig, ofe- 
rim una sèrie de iiiuraments plástics 
que tenen com a principal objectiu 
aconseguir el gaudi visual que tota 
obra artística produeix. Es fa, precisa- 
ment, des d ’una publicació que porta 
ja molts anys especialitzant-se en la 
divulgado i l ’anàlisi de l ’art en totes 
les seves facetes. En aquesta ocasió 
continuem la nova etapa enoetada en 
el número anterior de Quadern i que 
ve determinada per la reproducció 
d ’obres que tenen com a vinote el fet 
d ’haver estar realitzades per artistes 
que han passai per La Nad

' Via Massagué, 26, 2n, 1a Sabadell [BCN] 
08202. Web: www.ccbng.com. Mail: coco- 
bongo@ccbng.com. Elis mateixos es definei- 
xen d ’aquesta manera: Cocobongo artworks 
és un estudi multidisciplinar créât per solucio
nar projectes professionals del panorama 
audiovisual. Neix el 2002 amb l ’objectiu de 
crear un espai on compartir idees, reflexionar 
i experimentar amb elles des de totes les dis
ciplines on el disseny gráfic i la IHustració són 
aplicables, donant prioritat a les idees con
juntes per sobre de les individuals, creiem en 
la força de la unió, en la creació conjunta i la 
diversitat de perspectives treballant sempre 
amb les últimes tecnologies i investigant amb 
noves técniques de creació gráfica i audiovi
sual. Cocobongo artworks está format per: 
Oriol Bagan, Ruth Caparrós, Josep María 
Lorenzo, Andros Guiradó i Eduard Porlán.

' La Ñau és un espai depenent del Museu d ’Art 
de Sabadell i que té com a objectiu fomentar 
rintercanvi creatiu entre artistes joves d ’arreu.

La present imatge ofereix una nova oferta en aquesta sèrie, ja que, les técniques mix
tes de fotomuntatge que s’utilitzen res tenen a veure amb el que fins ara els hem ofert.

El tractament d’aquest treball, com tots els de la seva naturalesa, planteja un dis
eurs que exigeix lectura Icònica, més que una mera contemplació estètica. Estem 
davant d’un escrit de reclam o d’un vòmit visual d’Idees, deutor de la plàstica dels 
anys 60 I 70. Ningù pot deixar de reconèixer el dibuix d’HeInz Edelmann, en Yellow 
Submarine, 1968, o els dissenys per a les caràtules dels singles de Jimmy Hendrix. 
Tampoc deixa de ser-nos familiar en aquesta proposta gráfica, el concepte de com- 
poslcló, a manera de collage, propi de les portades per a les publicacions Infantils I 
juvenils dels mitics anys seixanta. El que tenim davant nostre és una intéressant 
imatge revival, amb certs tocs kitsch, molt propers al Pop Art I a l’estètica impacte 
dels cómics americans més classics. ^

mailto:campanadas@telefonica.net
http://www.ccbng.com
mailto:coco-bongo@ccbng.com
mailto:coco-bongo@ccbng.com
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Ciutadò Lopes
Francese Puigearbó

Ciutadà Lopes era un home corrent, que tenia una vida coment i vivia en una 
casa corrent, en una ciutat tant corrent com ell i la seva pròpia existència, aixi 
com tot el seu entorn gris i vulgar, propi d ’una població industriai. Ciutadà 
Lópes fregava els trenta cinc anys, era solter i traballava al departament de 
comptabilitat del Gatesbank of América. La seva vida aparentment era tran- 
quil-la, dintre de la rutina diària que l’acompanyava i a la que en certa manera 
havia arribat a acostumar-se.

Feia anys que tenia els mateixos amies, amb els que compartía la seva afec- 
ció a la pesca. Menjava normalment al mateix Restaurant de la cantonada de 
casa seva i, tots i cadascun dels seus actes diaris, eren previsibles per enda- 
vant. Resumint, la seva vida, era més o menys com la de la majoria dels éssers 
humans del nostre temps. Però dintre de pocs dies i, sense que ell ni tant sols 
s’ho pogués imaginar, tot el seu entorn patiria una enorme transformaciò que 
canviaria radicalment el seu estil de vida, i molt va tenir-hi a veure, el nou pia de 
desenvolupament del Govern per els ciutadans de la Zona Oest, que era on 
vivia el nostre protagonista.

La construcciò d’una nova autovia travessava precisament el seu barri que, 
afectat per les obres, tindria d’ésser derrui't, i, tots els seus habitants és tindrien 
de traslladar a un de nou que estava just acabat a la Zona Nord, millor comuni
cada i més a la vera, en el seu cas, del Hoc de treball. Segone deia la propa
ganda oficial, aqueste nous habitatges que en breu els serien adjudicades, dis- 
posaven dels més sofisticate avenços quan a comoditat i habitabilitat, l’holo- 
grama publicitari era molt bonic, ja que l’habitatge disposava de video teléfon, 
climatitzaciô global, mono ascensore pneumàtics, sonoritzaciô ambiental a 
escollir, i era totalment intel-ligent, tot contrôlât informàticament. I el més impor
tant, sempre segone l’holograma, Televisiò adossada d’ùltima generaciò amb 
acompanyament i guia de comportament, punt aquest ùltim que Ciutadà Lòpes 
no acabava de comprendre, però que no tardaria en conéixer.

Per fi va arribar el dia de traslladar-se a la nova llar, la previsiò i cooperaciò de 
les Autoritats Municipals, va permetre que tot és produis en un obhr i adúcar 
d’ulls, i cap el capvespre del mateix dia, Ciutadà Lòpes i la resta d ’afortunats 
ciutadans corn eli, estava còmodament aposentant en el seu nou habitacle.

Donà una ullada al seu entorn, i es senti satisfet. Agafà un emulgent hidratat vita- 
minat del frigorifie i s’assegué al sofà del salò, el comandament a distanoia estava

allí, davant d’ell, com si Testés espé
rant. L’agafà amb la ma dreta i el va 
prémer.

“BONA NIT!

Ciutadà Lòpes es va surprendre. 
D’on sortie aquella veu?

“NO ET SORPRENGUIS CIUTADÀ 
LÓPES, SOC M-3254289, LA NOVA 
ASSESSORA D’ACOMPANYAMENT I 
COMPORTAMENT; ESTIO AQUÍ PER 
AJUDAR-TE EN TOT QUAN NECES- 
SITIS, TANT SOLS TENS DE DEMA- 
NAR-HO I SI EL QUE DESITJES ESTÀ 
DINS LA MEVA PROGRAMACIÒ, 
T HO CONCEDI RÉ.”

Ciutadà Lòpes somrigué satisfet, aixô 
està bé - es va dir -  una ajut sempre és 
d’agrair, i més en una oasa tan nova i 
sofisticada com aquesta.

Moites gràcies! contesté, espero 
que serem bons amies.

“PER SUPOSSAT PER AIXÒ ESTIO 
PROGRAMADA, LA MEVA MISSIÓ 
ES FER LA TEVA VIDA MOLT MÉS 
AGRADABLE.”

Mentre es refregava les mans satis
fet, decidí que era hora de preparar
se el sopar, aixi que se’n va anar cap 
a la cuina, li venien de gust uns ous 
remenats amb bacò i una amanida, 
acompanyat de maionese i un vi suau 
de Califôrnia. Estava acabant de pre- 
parar-se Tàpat, quan la veu el va 
increpar.

JOIERIA
SENSERRICH

de Teresa Senserrich
CASA FUNDADA EN 1882

Sant Quirze, 17 • Tel. 93 725 75 96 
08201 SABADELL

COMERCIAL

âi ALEMANY
CENTRE DE JARDINERIA, 
AGRICULTURA i FORESTAL 
Tallera i servéis postvenda

Cira. Barcelona, 22-26 
Tel. 93 725 63 95 

SABADELL

TEIXITS SALVADOR
els teixits que teneri estil

Indùstria, 33 - Tel. 93 725 65 90 - 08202 Sabadell
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“CIUTADA LOPES, AQUEST SOPAR QUE T'HAS PREPARAT NO ES EL MÉS 
ESSAIENT PER LA TEVA SALUT, TE EXCÈS DE GRASAS I COLESTEROL, T’A- 
CONSELLO QUE MENGIS QUELCOM MES SUAU I ADEQUAT EM PERMETS 
SUGGERIR-TE UN GOT DE LLET AMB CEREALS. PORTA LES CALORIES QUE 
EL TE U COS NECESSITA I ÉS MOLT MÉS SA.’’

Ciutadà Lopes frunzi les celles, però siguí per la sorpresa que li va produir el 
missatge, o per la convicció que comportava el mateix, diposità el seu sopar a 
la trituradora de brossa i és preparò la llet i eis cereals. S’els va menjar amb des
gana i és disposa a veure la peMicula del Canal 458. A Ciutadà Lopes li agra
dava aquest canal, era el més cultural de tots i les peMicules que emetia eren 
francament intéressants. Agafà una bossa de crispetes que havia comprat al 
supermercat i és disposava a cruspir-les tot veient la pel-licula, quan la veu el va 
tornar a interrompre.

"CIUTADÀ LÓPES, NO ES BO QUE MENGIS CRISPETES DESPRES DE 
SOPAR, JA HAS ACUMULAT SUEICIENTS CALORÍES.’’

El frunzit de celles va ser aquesta vegada més sériés, però era el primer dia en 
la seva nova, llar i no tenia ganes de barallar-se amb la veueta toca pilotes que 
li havien instaMat, seria millor deixar-la tranquil-la per avui i demà comentaria 
aquest assumpte amb eIs seus amies, per veure que n’opinaven. Connectà el 
canal 458, però la veu toca pilotes és va tornar a entremetre.

"HO SENTO, PERÒ NO ES ACONSELLABLE VEURE AQUEST CANAL, EL SEU 
CONTINGUT ES PERILLÓS, ET RECOMANO EL CANAL 1222 QUE EMET 
BONES PEHICULES AMERICANES, MES ESCAIENTS ALS IDEALS I COMPOR- 
TAMENTDELS NOSTRES ClUTADANS.’’

Fastiguejat, desconnectà el televisor, i aixô que era el seu primer dia de con- 
vivéneia amb la veu d’acompanyament i comportament. Comencem bé, - és va 
dir -, O arreglo aquest assumpte o un dels dos acabará malament. La veu insis
tí de nou.

"CIUTADÀ LÓPES, SI NO VOLS VEURE LA TELEVISIO, PUC RECOMANAR-TE 
ALGUNA EMISSORA DE RADIO, O ELS LLIBRES QUE TENS DE LLEGIR PER 
TAL D’AMPLIAR ELS TEUS CQNEIXEMENTS.’’

Ciutadà Lòpes estava sorprés, corn era possible que encara Testés empren- 
yant la veu, si ja havia desconnectat el receptor.

"SÉ EL QUE ESTAS PENSANT, - U VA DIR - ESTIO CONNECTADA AL TELEVI
SOR, SIMPLEMENT EN ACTIVAR-LO M’HAS INCORPORAT AL TEU ENTORN, 
LA MEVA TASCA ES VETLLAR PER TU I FER-TE FELIÇ LES 24 HORES DEL DIA, 
I ARA, JA QUE OBSERVQ QUE NO DESITJES FER RES EN ESPECIAL, T’A- 
CONSELLO QUE T’EN VAGIS A DQRMIR. BQNA NITI. AHI I NQ QBLIDIS DUT- 
XAR-TE I RENTAR-TE LES DENTS. FINS DEMA!”

Ciutadà Lòpes bullía d’indignaciò, en quin mal moment havia posât en marxa 
i activât un monstre semblant. Calmai! -  és va dir -  dutxat, rentat les dents i ves- 
te’n al Hit, demà ja prepararás un pia de xoc contra aquest monstre electrônic.

Almenys el va deixar dormir tota la nit, però corn ja s’esperava, a les vuit en 
punt del mati, la veu el va despertar.

"BON DIAI CIUTADÀ LÓPES, JA ES HORA DE LLEVARSE IESMORZAR, SON 
LES VUIT EN PUNT DEL MATÌ, FA UN BONIC DIA, LA TEMPERATURA ES DE 
26^, I NO HA HI HA PERI LL DE PLU J A”

Gràcies, i tino d’esmorzar cereals, llet i suc de taronja, oi?

"MOLT BÉ! VEIG QUE VAS APRENENT, NQ OBLIDIS QUE TANT SQLS 
SEGUINTELS MEUS CQNSELLS, SERAS UN CIUTADÀ FELIÇ I EJEMPLAR.”

Ciutadà Lopes remugà quelcom 
ininteTligible entre dents que, afortu- 
nadament la veu no arribà a escoltar. 
Un cop vestit i esmorzat, se’n va anar 
de la seva nova llar cap a la feina, no 
sense abans acomiadar-se de la veu, 
no fos que és molestés. És trobà en el 
Bar de sempre amb en Martinez, no 
va fer falta que és diguessin rés Tun a 
Taltre, eis gestos i les mirades que és 
creuaren, eren més que eloqüents. 
Ciutadà Lépes xiuxiuejà unes parau- 
les a Torella del seu company.

- Escolta Martínez, millor que en par- 
lem després al carrer, ja no me’n refio 
dels locals tancats.

-Jo tampoc Lópes, millor fora, 
anem-nos-en.

Un cop al carrer i mentre anaven 
cap a la feina, parlaren de les seves 
experiéncies personals amb la veu, i 
com era de preveure, coincidí en ells 
el mateix tipus d ’enfrontament perso
nal amb ella.

Que et fa feliç 
repetirán alhora.

ciutadà exemplar.

Ciutadà Lòpes es quedà pensatiu.

- Ara ens n’en riem, amie meu, però 
aquí hi tenim un problema que tenim 
d’intentar solucionar quan mes aviat 
millor.

-D’acord! Però com? No creo que 
sigui gaire fácil desempallegar-se 
d ’ella.

-Desempallegar-se’n ja se que no, 
però ignorar-la, potser si.

-Ja em dirás com? Si la desconnec
tes, ells ho sabran I tindràs problè
mes, i no pots anar tot el dia per casa 
amb les orelles tapades, seria pitjor el 
remei que la malaltia.

-Tot això ja ho he pensât Martínez, 
però si que cree que hi ha una solu- 
ciò.

-Dones diguem quina. Que em tens 
neguitòs.

-Veuràs, ho he estât pensant i cree 
que tindríem d ’adreçar-nos a les 
autoritats municipals, eis hi podem dir 
que no ens adaptem a tants avenços.
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que ja tenim una edat i això és cosa del jovent, i que si ens podrien canviar a una 
altra vivanda de caractéristiques similars a la que ja teníem. No hi perdem rés 
per provar-ho.

En Martínez esbossà un gest d ’escepticisme.

-No creo que ens facin cas, ans al contrari, pel que he sentit a dir, pretenen 
incorporar mica en mica aquest sistema a totes les vivendas de la oiutat. Però 
tens raó, no costa rés provar-ho.

La resposta de les autoritats municipais fou concloent, NO! I a continuado 
venien tots els considérants haguts i per haver que justifioaven la negació a la 
petició sol-lioitada. <Que si era bénéficiés pel ciutadà, que si més qualitat de 
vida, que aquest era l’habitatge del futur, que tindrien d’estar agraits per ser deis 
primers en ocupar una d’aquestes vivendas, etc. >

En trobar-se els dos amies el diumenge al mati, comentaven la jugada, amb- 
dós havien rebut la contestació, que de fet no els havia sorprès gens, ja s’ho ima- 
ginaven.

-Com ho veus Lópes?

-Malament, però ja m’ho temia, tot i què encara ens queda una altra soluciò, 
però amb aquesta no se si hi estarás d ’acord.

-Quina és?

Ciutadà Lòpes donà una ullada al seu entorn, com si recelés fins i tot deis 
espais oberts.

- Martínez! L’ùnica sortida que tenim es fugir d ’aqui.

Aquest se’l va mirar, i amb cara d ’estranyat li va dir:

- Fugir? On?

- A un Hoc segur. Has sentit a parlar del Centres D’Emmagatzament?

- No! Que és això?

- Veuràs, és on desterren a la gent politicament incorrecte, com si fos una espé- 
cie de reserva, no hi ha les comoditats d ’aqui, però tampoc si està tant mala
ment, almenys hi ha llibertat absoluta.

- Això si, si hi vas, ja no en pots sortir mai més. És que..., tino un antic oompany 
de Universität que hi treballa a seguretat, l’altra dia me’l vaig trobar i parlant amb 
eli de l’assumpte, em va dir que ens hi podria fer entrar, fixa’t que l’ùnic que 
demana a oanvi - somrigué tot fent un gest irònic - és quedar-se amb el meu 
habitatge; aixi és la vida amie meu, nosaltres en volem sortir i eli va boig per ocu- 
par-ne un.

Martínez estava dubitatiu, no ho acabava de veure dar.

- No se que fer, vols dir que allí ens hi adaptarem?

- Allí no ho sé, però almenys jo, aquí no hi vuli estar-hi més temps del prescin
dible. No veus que nosaltres som una espécie de conillets d’índies, que quan li

trobin el gust a això de controlar al 
personal, tota la ciutat estará sota el 
seu ull vigilant, i la seva veu incrusta
da dia i nit a les orelles de tots els ciu- 
tadans; pensa-ho, demá a les vuit de 
la tarda he quedat amb eli, t’espera- 
rem deu minuts, si no vens, marxa- 
rem.

L’endemà, a l’hora acordada, 
Martínez és va presentar, però tant 
sols per acomiadar-se del seu amie, 
no gosava donar el pas i aixi li ho va 
fer saber. S’acomiadaren amb una 
forta abraçada i Ciutadà Lòpes va 
desaparéixer de Ciutat sense deixar 
rastre.

Les Autoritats Municipals no hi van 
donar cap importància a la seva 
desapariciò, l’estât del benestar 
anava sobrat de ma d’obra i tenir-la 
col-locada costava una munió de 
diners al oap de l’any. La seva vivan
da va ser ràpidament ocupada per el 
seu amie guarda de seguretat que la 
va demanar a l’instant, i tot va conti
nuar igual.

Bé, Tot no.

Ciutadà Martínez es va penjar un 
any després.

9^

FINQUES
GARNER
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CARTES AUN POETA
Capitol

Bens naturals

Remitent:
Madrona Tió
Apartat de Correas 201
Sabadell

Carme Llonch 
Bosch I Cardellach, 45 

08201.Sabadell

15 de gener de 1975

Estimada Carme:

Et desitjo una bona entrada d’any a tu I els teus. Sugoso que 
els turrons, les neules, la sopa de galets, els canelons... I 
varis, hauran fet estralls, tu sempre tan amoïnada per la teva 
llnla, tu que sempre has estât tan primmirada amb alxò del 
pes, a mi, tu ja ho saps, la vida m’ha portât d ’altres malde- 
caps, he menjat de tot i tot se m’ha posât bé, potser per això 
m’ha tocat sempre de rosegar els ossos.

Malgrat tot s’acaba en aquesta vida, en aquesta vali de llà- 
grlmes, on tot és dolor I patiment, amiga meva, tot és pena de 
rossegar els ossos per quan arribl la earn I passa tot i tot el 
que un voldria que passes no passa, I et mires al mirali i la 
carcassa és velia i la peli perd el color d’abans, I et pintes els 
llavis i sembles una “Pepa de ral” i el teu somrlure dibuixa l’a- 
margor del teu esperit, no hi ha rimel que ho dissimuli. Carme, 
las llàgrimes cara avail em fan tot el mal que poden I esborren 
el sentiment d ’allunyar aquesta desidia, és per això que he dit 
prou, aquesta vegada s’ha acabat de veritat, he decidit pren
dre el timó de la meva vida, si ja ho sé, potser estic d’acord 
amb tu en que pensis que ho he fet un xic massa tard, però 
els cinquanta una dona està a la plenitut de la seva vida, saps 
molt bé el que vols i el qué no estas disposada a tolerar.

Saps de qué m’he adonat en aquesta reflexió? Qué malgrat 
tot plegat sigui de vegades una absoluta frustracló per a tots, 
la gent continua pensant que en el món allò més Important és 
la familia, és corn maqulavéllc, el fl justifica els mitjans, la 
familia corn a entitat omnipresent, qui són els teus pares? 
Amb qui estás casat? Qui són els teus fills? I sobre tot, per 
sobre de tot, a qué et dediques

Maite Soler

Però a mi la familia m’ha trait, m’ha fet patir, un patiment 
intern i continu, sense treva, m’han ferit de mort, penso 
que no m’han ensenyat a estimar, el sentiment de l’amor 
es barreja de vegades amb el d ’odi en el meu cas. Ara 
no vull que em malinterpretis Carme, dones si t’he escrit 
aquesta carta és més aviat al contrari vull que compren- 
guis el perqué de tot el que estic fent de la meva vida.

El pare I la mare em van estimar, aixi corn la Maria 
Lluïsa, la meva germana gran, en Daniel, el Salvador, la 
Dolors...els meus germans, tant élis corn jo, corn tants 
d’altres han sigut victimes de l’infortuni, bona gent, i això 
encara fa patir més, saber que els justos bons de cor 
també els toca patir injustament, això m’ha fet patir molt. 
La Marla LIulsa com tu ja saps, va morir de cáncer de 
pulmó, abans que la mare malalta de feia molt, prostra
da en una cadira de rodes donant teina al pare i als del 
seu voltant. Mentre vela morir ma germana, agonitzava 
el pare, angoixat per la mare, la dona a la que havia 
conegut amb quinze anys, s’hi va afegir l’anorexia de la 
Dolors, la petita, que va haver de ser ingresada al Clinic 
més de sis mesos, sis mesos en els que no me la deixa- 
ven veure, jo em sentia culpable, culpable potser de no 
haver fet res. Mal si fas, mal si no fas, això ho delà la 
meva àvia. Però si jo només sóc una dona que ha vingut 
al món com qualsevoi altre, I saps una cosa Carme? La 
Lluïsa, era ella la qué es cuidava de tot, era la gran el pai 
de palier, I jo quan ella va morir no vaig saber fer el seu 
paper. Els germans anàvem a ella quan teniem nécessi
tât i jo, jo qué podia fer per ells si estava tan necesitada 
o més d’amor, jo també havia perdut una germana, a la 
mare poc temps després, la Dolors es va deixar amb en 
Salvador, els seus fills els meus nebots. Tot plegat m’ha 
portât, a hores d ’ara, a prendre una decissió, una decis- 
sió que em fa Nuire i poderosa a la vegada. Ho deixo tot! 
Marit, molt bon home, bo i avorrit, fills, per a ser més 
exactes: flN i filia, egoistes i uns pocavergonyes, que, de 
ben segur, estarán molt millor sense mi, jo era la que, a 
banda de treure les castanyes del foc, els estirava de les 
orelles de tant en tant, el seu pare, que ho faci ara que ja 
son grans, la Claudia en té vint-i-dos i en Gustau vint-i-ù, 
ja es poden valdré. El que més em dol de deixar és la 
piscina, potser és el que trobaré més a faltar, tot i que 
m’estalviaré de treure les fulles i passar el filtre i l’es- 
combra cada dia. És hora de buscar els bens naturals, 
gaudir de les coses senzilles per viure millor.
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Ans de tot, he de canviar el testa
ment, tal com el tino fet, tot ho deixo al 
Jordi, el meu ex-maht, bé maht per 
sempre encara que no ho sigui de fet, 
al maht i desprès als fills. Si canviaré 
el testament, encara em queda la 
torreta de l’Estartit, no fos cas que 
una vegada jo morta en facin mal ús 
aquella colla de voltors... sapròfits, 
ocells carronyaires.

Saps? Totes les meves amigues, 
entre cometes, m’han donat l’esque- 
na i la meva germana s’ha posât de 
banda del Jordi, fins i tot els convida 
a sopar els caps de setmana, a ell i 
als nanos, el Salvador també em va a 
contra, i això si que em dol, ell que es 
va deixar la seva dona i jo li vaig fer 
costat, diuen que no tino motius, que 
jo vivia corn una marquesa... i ells qué 
saben?

Ningú no m’ha valorat mal, tu ja 
saps que la Maria Lluïsa era una dona 
reconeguda per a tothom, com tu 
Carme, que sou dones que imprimiu 
carácter i la gent us té un respecte, 
que teniu criteri de les coses, que tot 
el que feu, ho feu bé, però jo la pobre 
Madrona, l’eixalavada que en sap de 
la vida? A qui pot donar cap conseil, 
si sempre he sigut la segona en tot, 
tothom em fuig corn si tingués un mal 
lleig, tenen por que s’els encomani.

Si, m’he deixat amb l’home, soc una 
dona deixada, si visqués a Paris o 
Londres aquest problema no el tin- 
dria.

Ara bé, no et pensis que tot han de 
ser desgràcies en la meva vida, he 
conegut un “tiu estupendo” es diu 
José Mari, té un fill de setze anys, 
molt bon noi. He llogat un pis a 
Barcelona de tres habitacions, 
econômicament m’en vaig sortint, 
faig supléncies a l’hospital corn 
abans de soltera i en Daniel el meu 
germà em dona un cop de mà. Si vols 
em pots comprar l’Alpine aquell de 
dues places que tant t’agradava, el 
dono bé de preu, total a Barcelona 
els transports públics funcionen molt 
millor que no pas a Sabadell.

Estimada Carme, espero que tu no 
em donis l’esquena, ja ho sé que

IMustració Montse Senserrich

estic una mica descentrada, que sóc una neurótica, però que hi farem, em van 
parir aixi, no tot pot essér rectitud i equilibri en aquesta vida, aigú ha de ser ro
vella negre de la familia. Quan pugui et donaré la meva nova adrega I em podrás 
venir a veure.

leva sempre.

Madrona

P.D. Espero que algún dia les dones d’aquest pais siguin Iliures i poguin dei
xar els seus mahts i divorciar-se, i comengar una nova vida sense ser assenya- 
lades amb el dit... Guantes no ho farien.
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El darrer Iliurament de Papers de Versália (Tarder 2004) dedicai a la memòria de 
Francese Brunet apiega un ben grup de ccHabcracicns de pcetes denes i hemes, 
amb uns textes metivats, en majer c mener mesura, per les visiens que cada persc- 
na té de “l’altre” c de “l’altra”. Seta l’anunciat / en va tenim voluntat de parella élis I 
elles són: Anna Aguilar-Amat, Eduarde Jcrdà, Jaume Subirana, Teresa Pascual, 
Jesep Gercna, Chus Pâte, Esteban Martínez, Dcicrs Miquel, Marcel Ayats, Alfens 
Navarret, Neus Aguade, Chantal Maillard, Vicenç LIcrca, Arnau Pens, Mentserrat 
Abellé, M. Cinta Mentagut, Quile Martinez, Gcnzalc Sánchez-Terán, Jesefa 
Ccntijcch, Francese Reina, Jesep Maria RipcII, Miguel Ángel Areas, Wenceslac 
Ventura, Resa Lentini, Jesep Tuset, Philippe Blanc, Ana Becciú, Marga Clark, Jesé 
Antcnic Arcedianc, Cencha García, Eduarde Mega, Marta Pessarredena, Jerdi 
Villarcnga, Jesé Maria Muñez Quirós, Carles Duarte i Antcn Carrera. Els dibuixes 
que ÍMustren els pcemes són de Jesé Galván i Lecncr Bescós.

Un altre treball ccMectiu és Fet pois! (Editcrial Mcntficrit, nevembre 2004) en els 
auters de les narracicns utilitzen el cementiri des d’un punt de vista creatiu i, defu- 
gint merbesitats, busquen el sentit vivencial i nermalitzat de la Mcrt dins la sccietat 
mederna. Els auters deis textes són: Anna Cabeza, Bartcmeu Cruells, Anna 
Crusafent, Antcni Dalmases, Ana Fernández, Anna Fité, Xavier Guai, Miquel 
Massaguer, Gisela Peu, Ricard Ruiz i Clara Scley. Les iMustracicns i fetegrafies són 
de: Alfens Bcrrell, Agustí Puig, Pere Vidal, Mentserrat Senserrich, Xavier Salcmó, 
Isidre Maniis, Oriel Vilapuig, Caries de la Terre Campe, Xavier Guai, Jean Lluch, 
Elisabet Medina, Juamma Peláez, Daniel Ribes i Nativitat Ayala.

La sabadellenca resident a Sant Quirze del Vallès, Flermínia Masana, ens presen
ta Paradisos Invisibles (Editcrial Barcaneva, setembre 2004) un reiat sebre dues 
amigues que fugen deis seus drames perscnals sense saber que van a l’enccntre 
de l’hcrrcr. A Algérie tepen amb un ccnflicte que creien alié però que els capgirará 
la vida. Un viatge que servirà a tetes dues per llepar les ferides própies i minimitzar 
els dcicrs perscnals devant la tragèdia silencicsa de tet un pcbie. És difícil trebar 
paradises allá en l’hcme s’entcssudeix a destruir-Ics.

Isidre Grau centinua amb Groe d ’índia (Prca, nevembre 2004) el cicle que va ence
lar amb Els colors de íaigua que cem recerdávem al darrer Quadern va guanyar el 
premi Sant Jerdi 1985 iniciant la história de la nissaga de can Benavent de la Iccali- 
tat de Vinyes de Savall (Cerdanycla del Vallès). Marina Benavent és una dena equi
librada i sensible que ha mirât de viure amb independéncia. De jeve va ccnéixer 
Guillem LIcberes i tets des van emprendre un itinerari de recerca espiritual que va 
ccmençar en un pis cemunitari a Barcelena, va centinuar en una cemuna necrural al 
Selsenés i va culminar en un viatge catártic a l’india. Deu anys després de la sepa- 
ració de la parella ella viatja al feu pairal per assistir a l’enterrament de qui havia 
estât el seu cempany. Els recerds durant el trajéete i el xcc amb una neva realitat 
actuaran de revulsiu per desvelar els secrets ccults d’una gent que felá bandera de 
la sinceritat.

Dins la ccMecció “Vides i llegáis” (Editcrial Metecra, nevembre 2004) rhistehader i 
hispanista ncrd-americá Gabriel Jacksen ens presenta Els Vila. Una nissaga d ’artis
tes del seu temps. Es tracta d’un accstament biegráfie i artistic a les quatre genera- 
cicns d’una familia d’artistes, els Vila (Vila Cinca, Vila Arrufat, Vila-Grau i els germans

F ets  p ois!

Informació facilitada per:

■libreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL

mailto:llsubirana@logiccontrol.es
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Âürora Tricoôfa
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Vila Delclòs) que, amb l’origen a Sabadell, han estât protagonistes de la cultura durant eis 
ùltims 125 anys d’histôria d’aquest pais. Una acurada edició amb excel-lents reproduc- 
cions de les obres i estils caracteristics de cada un d’aquest membres components d’una 
nissaga excepcional.

Durant la seva trajectôria professional a la ràdio l’Aurora Tricuera ha realitzat infinitat d’en- 
trevistes a persones ben diverses de les que sempre ha sabut destacar la vessant més 
humana. A Adopció, parlen els fills (Ametlla edicions, octubre 2004) ens adonarem que no 
tothom reacciona igual en circumstàncies similars perqué les persones que s’expliquen, a 
banda de ser adoptades, només tenen una cosa en comú: l’espeht d’ajudar a altres que, 
corn elles, es fan o s’han fet preguntes de difícil resposta. De ben segur que després de la 
lectura d’aquest Ilibre alguns interrogants ja no tindran tanta importància. Les iMustracions 
que acompanyen el text són del germá de l’autora, el també sabadellenc Caries Tricuera.

La sabadellenca Sara Berbel Sánchez és doctora en Psicologia Social per la Universität 
de Barcelona i combina la seva práctica professional publicant en l’ámbit del féminisme i 
el canvi social. A l’assaig Sin cadenas. Nuevas formas de libertat en el siglo XXI (Marcea, 
S.A. de Ediciones, 2004) l’autora tracta sobre la passivitat femenina, la servitud voluntária 
i l’expehéncia de Ilibertat possible a la vida quotidiana abordant els condicionaments cul
turáis i personals que impedeixen la Ilibertat en els espais en qué es desenvolupen les 
dones. L’obra també tracta temes com restructura familiar, l’amor, l’amistat, les relacions 
laboráis, la salut, la llar i els seus espais personals, l’oci obligat i consumista, amb argu
ments filosòfics, antropològics, psicològics i literaris.

“On la boira, fins i tot en dies d’estiu, s’aiça com un tul per entre Homs de verdor clapeja- 
da, i on el silenci és pie de sons que no el trenquen, hi ha la Muntanya de les Ametistes, 
mare de totes les criatures de la contrada, majestuosa i senyora de la plana que s’estén al 
seu peu, folrada d’alzines i sureres atapeídes.” Així comença la primera de les sis narra- 
cions que Anna Tortajada ha aplegat sota el títol A la Muntanya de les Ametistes (Editorial 
Barcanova, novembre 2004) amb unes artistiques iMustracions de Rebeca Luciani, i amb 
dedicatória d’homenatge a Guerau de Liost i a la seva Muntanya d’Ametistes.

El periodista i politic Àlex Masllorens és el guanyador de la darrera edició del Premi Pere 
Quart d’Humor i Sàtira publicat per Edicions La campana. Desastre a la 525. El poder de 
l ’eròtica o l ’eròtica del poder és una noveMa d’un ritme intens, on les incidéncies d’unes 
relacions sexuals alternen amb una sàtira molt viva del món del periodisme i de la politica. 
“A mesura que avangava en la redacció d’aquest llibre, he pogut comprovar fins a quin 
punt és veritat que, per molt agosarada que sigui la imaginació, la realitat sempre imita la 
ficció, i fins i tot la supera. Però d’aixó no me’n faig responsable”, diu l’autor.

Dins la coMecció El Baiane! d’Edicions 62 s’ha publicat (novembre 2004) Rodalies, la 
segona novel-la de Toni Sala amb la qual va obtenir el Premi Sant Joan 2004. Es tracta 
d’una història térbola i sorprenent que captiva el lector des del mateix inici. Alan Yates la 
considera “una obra inteMigent, redactada amb una economia narrativa extraordinària. 
Sala desplega una intriga tensa, amb múltiples ressens simbólics, inserida dins l’evocació 
desconcertant del ‘no Hoc’, escenaris i ambients on la metròpoli es dissol”.

Poesia i plàstica s’agermanen en aquesta nova aportació de Josep Gerona a la literatura 
sabadellenca. Tromparl ’ullconté, segone Joaquim Sala-Sanahuja “una poesia d’humor i de 
tristesa”. El mateix Gerona eschu: “Des de la práctica del treball pictòric i Hterari, he anat 
plantejant-me durant els darrers anys si existeix alguna possibilitat de construcció d’una 
memòria personal -que fos un senyal d’identitat de cada èsser humà- dins el món globalit- 
zat, amb la informació dominada pels mass media, en el qual ens ha tocat viure”. Editât per 
Aróla Editors (novembre 2004) cada poema i cada imatge ens penetra, com voi l’autor, i 
no ens deixa en absolut indiferents.

La Fundació La Mirada ha éditât (novembre, 2004) una nova plaquette aquesta vegada 
dedicada al pintor Estove Vails Bagué en el desé aniversari de la seva mort. Un próleg de, 
Josep Casamartina i dos articles de Francese Trabai publicats a La Publicitat, el 30 de 
marg de 1932 i al Diari de Sabadell e\ 6 d’abril de 1930, acompanyen la reproducció d’uns 
dibuixos precedents d’un quadern de Gramática Catalana que Estove Valls va iMustrar pro- 
fusament. I L
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Pere Font i Grasa

Un any més, i ja en van catorze, els amies d’Antoni Sala i Serra hem tingut el goig 
de rebre l’opuscle que de manera puntual ens envia cada desembre. Una nada- 
la diferent. Tradició plena de cultura musical que en l’ocasió que ens ocupa ha 
tractat sobre :”La música a l ’època delRenaixement”. Com tots els seus anteriors, 
es tracte d’un estudi histogràfic de la música, en aquest cas, del Renaixement a 
Franga, Itàlia, Espanya, Alemanya i Anglaterra. Les quaranta pàgines apleguen 
un segûit de textos degudament documentats i contextualitzats dins del panora
ma politic i economie de l’època esmentada. Com totes les obres anteriors, la 
seva'aparent fragilitat. I’ escás gruix del Ilibret, queda compensât per la tasca de 
comprensió, alhora que compressió i análisis de la temàtica; que talment com a 
pacient artesá, l’autor refon en meditades frases que fan més Ilegible la histogra- 
fia.

Aquest opúsole que per si sol no presenta cap altre sonoritat que no siguin les 
paraules, ens arriba acompanyat—com en les tretze edicions anteriors— per un 
CD que inclou setze tails, setze mostres musioals d’ una selecció feta pel propi 
Sala Serra, d’autors del Renaixement dels segles XIV -  XVI : Binchois, Gombert, 
Gabrieli (dues peces), Busnois, Isaac (dues peces). Margarita d’ Austria, 
Marcello, Scarlatti, Schutz, Ockegheim, Stoffrent, Dufay, Tomás Lluís de Victoria, 
Morales... a més de la simfonia de campanes com a preludi i com a epileg. 
Gairebé 90 minute d’una mostra de l’època esmentada. Un CD que entra a formar 
part de la coMecció musical més preuada per la Sensibilität simfònica d’en Sala 
Serra ( durant els primers anys eren cassettes). Un CD perfectament éditât amb 
tots els requisite legáis de la SGAE. Per resumir-ho de manera clara: Una pega de 
col-leccionista amb el valor afegit de l’amistat, que en els temps que corren adqui- 
reix un valor superlatiu.

No podem concloure aquest comentan, sense deixar constància de l’especial 
sentiment que el Ilibret i el CD han tingut, per l’Antoni Sala Serra, precisament en 
aquest any que va perdre la seva esposa. Queda palés; tant el text, com al CD, 
que el treball está dedicat a “...la memoria de la meva esposa ANNA SANAHU- 
JA I ROVIRA. Felig companyia en la vida i en la música”, que va morir el 28 de 
marg de 2004. Com homenatge, hi reprodueix una fotografia del matrimoni davant 
la tomba de Wagner a Bayreuth el 1991, i el poema “Prou sé...”, inolés en “El Cant 
amagadla”, d’en Maná Manent:

Prou sé que he de dir-vos adéu, 
núvol lila i de foc, neu de vidalba.
El temps de l’home és breu 
i la posta es confon amb la olaror de l’alba.

)
ESTU bt HÎSTOGR  

D E L  F r e N A I X é f M E  
ESPÄWYA, A L E ^

DE LA  M ltó lC A  
A .FRAJÍICA, I T A t l A .  
YA I . A N G L A T E A r A

En aquest 2004; trist, difícil i compli- 
cat, r Antoni Sala i Serra, amio del 
seus amies, va saber reaccionar 
traient forces del seu arreiat humanis
me, per complir amb la seva tradicio
nal tramesa anual. Esperem frisosos 
el desembre d’enguany; agrai'ts oom 
estem de continuar rebent generosa- 
ment una petita part del ooneixement 
musical que eli serva com arrelada 
riquesa cultural.

Però espero que un dia veuré, 
renovada i més gerda, la Terra: 
potser encara hi haurá, rosat, el presseguer 
i encara la mel d’or adormida a la gerra.
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MUSICA
La guitarra. Das segles d'história
Bernardo Garda - Huidobro (guitarrista)

Traducció Montse Carbó 
Joventuts Musicals de Sabadell

La guitarra, rinstrument espanyol 
amb més difusió, constitueix un 
exemple característic d ’instrument 
europeu, atès que prové d’altres ins
truments similars d ’orient i occident. 
En la seva historia hi ha hagut 
moments de glòria i d’oblit, en què ha 
estât pràcticament relegada a la 
música popular.

A final del segle XVIII i principis del 
XIX, durant el période romantic, va 
començar un lent ressorgiment de la 
mà d ’artistes corn l’italià Mauro 
Giuliani i el català Ferran Sors.

Actualment, la guitarra gaudeix 
d ’una importància inqüestionable 
com a instrument de concert, mercès 
a un gran nombre de compositors 
que, des de fa aproximadament dos 
segles. Than anat situant en el Hoc 
d’honor que, indubtablement, es 
mereix.

A través d ’aquestes pàgines, i en 
quatre entregues, donarem un cop 
d’ull a la trajectòria histórica d’aquest 
instrument, des de finals del XVIII fins 
al XX.

GALERIA D'ART

Pedregar, 10 
Telèfon 93 726 51 22 

08202 SABADELL

ARTICLES FELL I VIATGE
Sant Quirze, 38 

Tel. 93 725 85 41 
SABADELL

MODA EN PELLI PELLETERIA

0
llorenç caballe

Escola Industrial, 22 pis • Tel. 93 725 75 59 • SABADELL
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EL CLASSICISME I EL ROMANTICISME
Si haguéssim de fer una valoració del carácter de la cultura espanyola d’a- 

quest période (final del segle XVIII I segle XIX), el tret més distintiu seria la 
manca d’originalitat. Serán els corrents que arribaran d’Europa els que prendran 
carta de naturalesa, tot i que a vegadas adoptin matisos peculiars, provocats 
per la polaritzaciô de dues linies contraposades: al sentit de la tradició, s’hi opo- 
sarà el del progrès, sense arribar a un punt de trobada.

En el procès d ’evoluciè, s’assenyala una imperceptible linia divisòria durant eis 
anys centrais del segle XIX, atès que a partir d’aquests anys el panorama s’en- 
riqueix corn a conseqüència de la lògica evoluciò social i mental marcada pel 
libéralisme que s’anirà imposant paulatinament a Espanya, malgrat que eIs péri
odes d ’avenç sòn seguits per altres de retrocès ben clan

Si bè no podem qualificar de brillant el panorama musical espanyol de la pri
mera meitat del segle XIX, tampoc es trobava en una situaciò tan lamentable 
com a vegades s’ha volgut veure. El gust neoclàssic s’allargà fins a les primeres 
décades del segle, a través de la música de capella i la de cambra, ambdues 
amb gran tradició, tot i que llur evoluciò fou diferent.Pel que fa a la primera, entra 
en crisi a causa de les desamortitzacions dels béns de l’Església; en canvi, la de 
cambra tingué una revitalització força important mercès a les institucions cultu
ráis que van proliferar a partir dels anys trenta.

Fou precisament en aquest moment que destacé de manera notable la figura 
de Ferran Sorts (Barcelona 1778-Paris 1839, també conegut corn Ferran Sors o 
Sor), compositor i guitarrista que gaudi de reconeixement i fama, però també de 
desgràcia i misèria. La seva formació musical es va iniciar ais dotze anys a 
l’Escolania de Montserrat; d ’aquest perioda, en tenim testimoni escrit, gràcies a 
les memòries que va escriure el mateix Sors, en les quais explica com era la vida 
musical en aquell moment. Durant la guerra de la Independència (1808), Sors es 
va oposar a la invasió francesa i va compondré peces i himnes de carácter 
patriótic, com la sonata op. 22 en Do major, dedicada a Manuel Godoy, Princep 
de la Pau. Tot i aixi, el 1810 accepté la monarquía de Josep I Bonapart i fins i tot 
s’integrá en el seu aparell administratiu, motiu pel qual el 1818 va haver d’exiliar- 
se a París. Tingué molt d’éxit com a guitarrista i compositor, tant a Franga com a 
Anglaterra, pais on va triomfar com a compositor d ’òperes i ballets, aixi com a 
Rùssia, on va estrenar el ballet Hercule et Omphale el 1826, per tal de comme
morar la coronació del tsar Nicolao I. InstaMat definitivament a París, aquest 
mateix any es consagraré plenament a les activitats musicals, en les facetes de 
compositor, concertista i docent, destacant pel seu cèlebre Méthode pour la 
guitare, de 1830, que actualment encara és una peça clau en l’ensenyament 
d ’aquest instrument. Corn a compositor, va crear una gran quantitat d’estudis, 
cançons, quartets per a corda i peces per a piano. A nivell personal, eis seus 
ùltims anys van ser terribles, a causa de la mort de la seva filia Julia, i del cén- 
cer que va patir.

L’arribada tardana del Romanticisme a Espanya no va ser un obstacle perqué 
ben aviat aquest corrent monopolitzés el panorama musical. Les vetllades musi
cals i les representacions teatrals en què la música ocupava un Hoc important 
van servir de punt de trobada per a una societat que experimentava una evolu- 
ció cap a l’aburgesament, que s’anava imposant al caliu del libéralisme politic i 
econômic.

Aquest és el cas de Francese Térrega (Villarreal, Castellò, 1852-Barcelona 
1909), compositor, guitarrista i pedagog, que destacó per ser el creador d’un 
mètodo per a l’aprenentatge de la guitarra, base de l’escola guitarristica espan
yola moderna, i que va ennoblir aquest instrument amb el descobriment de 
recursos nous i efectos insospitats fins a aquell moment, situant-lo aixi, per pri-

mer cop, en un Hoc digne dins dels 
repertoris de concert. Térrega es con
verti en un concertista famós i oferi 
concerts a París i Londres. El 1885 
s’instaMé a Barcelona i fins al 1903 es 
dedicó a donar concerts per tot l’es
tât, a més de transcriure composi- 
cions clóssiques per a guitarra, aixi 
com les seves própies composicions. 
El 1906 va patir una hemiplegia que li 
paralitzó el costat dret del eos; amb el 
temps, tenaçment, aconsegui moure 
la mé i el brag afectats i fins i tot oferi 
alguns concerts. La seva obra respon 
a una estètica espanyolista i “orienta
lista”, pròpia de la Sensibilität pos- 
troméntica de carécter nacionalista, 
com podem observar en la seva cre- 
ació Recuerdos de Alhambra, en la 
qual la melodia, seguint el procedi- 
ment guitarristic del trémol, es des
compon en notes fugaces. A l’obra 
Capricho Árabe insisteix en l’estètica 
“orientalista” compromesa amb un 
nacionalisme bastant tôpic, tot i que 
cal reconèixer que es tracta d ’un dels 
pocs compositors genuinament gui- 
tarristics que han existit, a més de 
saber extreure efectes i sonoritats 
noves de la guitarra, partint d ’un pro
fund coneixement del Henguatge d’a
quest instrument. La seva influèneia 
en el segle XX ha estât immensa, a 
través de deixebles corn Emili Pujol, 
Miquel Llovet i d ’altres.

fL
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CINEMA
tìpocolypse Now Pedux 
o M otadepero
Pere Cornelias

L ’Associació Literària, el CoMectiu d’Art i l’Associació de Joves de Matadepera 
han organitzat el Primer Cicle de Literatura i Cinema, centrât, aquesta vegada, 
en la literatura anglesa. Sis peMícules, una cada setmana -del 28 de gener al 4 
de març-, amb una conferéncia introductória al davant, a cárrec d’un especia
lista contrastât. Una proposta modesta, però rigorosa. Els films seleccionats han 
estât: Hamlet (1996), de Kenneth Branagh (basada en l’obra homónima de 
William Shakespeare), My Fair Lady (1964), de George Cukor (a partir del 
Pygmalion, de George Bernard Shaw), Dubliners (the dead) (1987), de John 
Huston (basada en la novel-la homónima de James Joyce), Brazil (1985), de 
Terry Gilliam (adaptació Iliure del 1984, de George Orwell), Farenheit 451 (1966), 
de François Truffaut (a partir de la novel-la homónima de Ray Bradbury), i 
Apocalypse Now Redux (1979-2001) -tercera sessió del cicle-, de Francis Ford 
Coppola (adaptació molt personal de Heart of Darkness, de Joseph Conrad), 
l’anàlisi prèvia del qual se’m va demanar que fes jo mateix.

Com ja és sabut, l’any 2000 s’afegeixen 53 minuts a la durada inicial de 
i'Apocalyse Now del 1979 i d ’aixó en resulta una producció de més de tres 
hores, que es projecta a les sales de cinema de tot el món amb honors d ’estre- 
na. Evidentment, la recuperació d’aquest metratge és una molt bona noticia per 
a qualsevol cinéfil, però he de dir que, ja abans d ’anar a veure Apocalypse Now 
Redux, sospitava que la meva opinió de la pel-licula no variarla massa. Els 
retrets que sempre li he fet no croia que haguessin de desaparèixer amb l’es- 
mentat allargassament. I aixi fou. Apocalypse Now em continua semblant una 
pel-licula interessantissima, amb moments molt brillants i amb algunes seqüèn- 
cies inoblidables, però discutible en certs aspectos i amb una propensió a l’es- 
teticisme fácil del tot innecessària.

Heart of Darkness (1898-1899) és 
un Conrad semiautobiogràfic. 
Marlow, el seu protagonista -i el de 
tantes altres obres de l’autor-, li ser- 
veix, de fet, per parlar d ’ell mateix 
(va ser capitá mercant a l’Àfrica deu 
anys abans d’escriure la novel-la). 
És un Ilibre sobre la solitud humana 
i l’essencial enfrontament entre l’ho- 
me i la natura, temes récurrents en 
tota la literatura d’aventures del XIX, 
gènere al qual, si atenem a la seva 
estructura narrativa -món quotidiá / 
viatge / món mitic-, podem adscriu- 
re’l sense recanga, encara que el 
desti infernal de Marlow ens parla 
de l’altra cara de l’aventura, del seu 
antónim moral. Els interns de 
Conrad es troben en els inhóspits i 
remots paisatges no trepitjats enea-
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ra per la civilització. És la irrefrenable crueltat de Tèsser primari, el salvatgisme 
desfermat i pur: Thorror. Tanmateix aquest horror atrau: albora, por i ansietat, 
rebuig i desig. Fascina Thome civilitzat. No tothom, però, és capaç de deixar-se 
endurper aquesta fascinació. No tothom és capaç de travessar la ratlla. Els qui 
ho fan, moralment i socialment indesitjables, son éssers privilegiats.

L’accio de la novel-la té Hoc a Tantic Congo Africa. Un vaixell ancorat al Tàmesi 
i un mariner que explica una història, narració dins la narració: Marlow va a bus
car Kurtz, un agent comercial de vori que es troba greument malalt. Penetrem al 
seu mén al segon capitol, a base de llarguissimes descripcions subjectives que 
ens comencen a dibuixar el cor de les tenebres. Els dos personatges coincidei- 
xen al tercer, que és Tùltim, primera aparicié de Kurtz. Però la persona que 
Marlow coneixerá, queja gairebé ni parla, és ara inseparable del paratge primi- 
tiu, terrible i ominós en qué viu. Morirà al viatge de tornada perqué, a la nostra 
civilització, no hi té res a fer. El cercle es tanca. Marlow, que ha entés el pes de 
les tenebres però que no hi ha quedat atrapat, va a visitar la promesa de Kurtz i 
el Ilibre -final del reiat de Marlow- acaba a la vora del Tàmesi, allí on havia 
començat.

Coppola manté, en certa manera, el sentit d ’història contada que té el reiat de 
Marlow, a base d’utilitzar la veu en off\ de convertiréis espectadors en els mari
ners que escolten Marlow al Ilibre, però trasllada Tacciò al Vietnam i el viatge pel 
hu porta el protagonista fins a Cambotja. El trajeóte des de Saigon, la selva de 
Cambotja, a banda i banda del hu, semblen realment pensate per a una novel-la 
de Conrad. El Vietnam fou un veritable horror per als soldats nord-americans: 
Tespessor de la jungla, Tenemic sovint invisible, la impossibilitat de la Iluita a 
camp obert, la llunyania...

El capitò Benjamin Willard (Martin Sheen) és encarregat de trobar i de matar el 
coronel Walter Kurtz (Marlon Brando), abans un gran militar i ara un boig cruel. 
Però Willard, com Marlow a la novel-la de Conrad, anirà descobrint, al llarg del 
seu viatge, que les coses no són tan senzilles i que Kurtz és bastant més que un 
militar dement. El capitò anirà penetrant, gradualment, en un món inextricable, 
on els nostres judicis morals no tenen cabuda. I eli també esdevindrà cruel, 
única manera de poder sobreviure a la prova.

La peTlicula consta de tres parts, dilimitades per un pròleg i un epileg. El prò- 
leg són set minute: Willard a Thabitació de Thotel i premonitòria visualització d ’al- 
guns dels moments dramàtics del desenilaç. La primera part s’inicia amb Tordre 
de matar Kurtz donada per tres alts comandaments de Texèrcit i de la CIA i 
abasta tot el primer tram del viatge, fins a Tarribada al pont de Do Long. La con
formen algunes de les seves escenes més manipuladores i també alguns deis 
seus millors moments. La cavalleria aéria de Kilgore (esperitada interpretació de 
Robert Duval) i Tatac dels seus helicòpters a un poblat del Vietcong, sota els 
frenètics acords de la música de Wagner -el setè de cavalleria suposadament 
desmitificat-, són una mostra més de la lamentable tendència -tan freqüent al 
cinema bèl-lic més o menys actual- de convertir la sang i la guerra en un verita
ble espectable. En canvi, la seqüència de la inspecció a Tembarcació indigena 
és excel-lent: un error idiota es converteix en una mortaldat. “És la manera de 
conviure amb nosaltres mateixos”, diu el capitò Willard al final de la matança, a 
manera de lùcida i terrible sentència. A la segona part, recorrem el carni cap a 
Thorror definitiu: ja no hi ha marxa enrere. Moren Clean i Chif, la selva escup 
bales, fletxes i Nances. El temps es dilata. Durant tot el trajeóte, però. Coppola 
no aconsegueix mantenirel desitjat ritme narratiu, que hauria d’anar augmentant 
la tensió i la Intensität dramática. Conviuen moments esplèndids amb imatges 
perfectament prescindibles. La durada sembla excessiva.

El campament de Kurtz (tercera part) és Tinfern. Quan hi arriba, Willard ja és 
com ell, engolit per les tenebres. En el tons, però, sabem que ho havia estât

sempre: els alts comandaments del 
principi havien encomanat a un 
assassi Tassassinat d ’un altre assas- 
si. Kurtz és el protagonista d ’aquesta 
part de la pel-licula. Però tota la força 
que haurien de transmetre’ns les 
seves paraules -el Kurtz cinema- 
togràfic parla molt- es mig dilueix sot- 
mesa a un actor i a una il-luminació 
efectistes que no justifiquen les pro
fundes interpretacions que han vol- 
gut donar-los alguns critics entusias
tas. Kurtz és la jungla, Thorror. Willard 
el mata i Tallibera. El capitò, final- 
ment, decideix anar-se’n de Tnfern i 
retornar a casa. Però ell és ara Tnfern 
i ho será sempre. És Tepíleg.

Apocalypse Now és una pel-lícula 
desmesurada. Una mastodòntica 
superproducció, amb metratge exa
gérât i innecessari, que utilitza Marlon 
Brando i Vittorio Storaro amb finalitats 
ben discutibles. I trasllueix un punt 
d ’egolatria més aviat molest (Joseph 
Conrad no apareix ais títols de cré
dit). És cert: té, com espero haver 
sabut explicar en aquest article, 
molts aspectos remarcables, però, 
malgrat el que digui Topinió més 
generalitzada, és lluny de ser una 
gran pel-lícula.

IL
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Lo veu de Miquel Porter i Moix

Ana Fernandez Alvarez
campanadas@telefonica.net

I Sóoocía
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 

Tel. 93 725 59 29 - Sabadell

Molts han estât els escrits dedicats merescudament a en Miquel Porter i Moix a 
propòsit de la seva recent mort. Tots ells dedicats a glossar la seva tasca acadé
mica, política i social. Per aixé mateix, em sembla més oportú retre’l homenatge 
reproduint per escrit la veu d’aquest mestre remémorant la seva vida i mostrar 
així, des d ’una vessant absolutament inèdita, una figura més íntima. El que en 
aqüestes págines apareix és un fragment estret d ’entre les més de vint hores 
gravades a casa seva, a Sarriá, durant el période de l’abril de 1998 i el febrer de 
1999  ̂ / que mai s ’havia publicat fins ara. Tot el que aquí es transcriu respecta la 
literalitat de les seves paraules i conserva Testil propi que tota xerrada posseeix.

Recordant els pares:

El meu pare era un home extremadament treballador, sorprenentment cuite si 
tenim en compte els seus orígens i el fet que mai havia anat a estudi. Aprengué, 
de manera autodidacta, a llegir en francés i llatí. Més enllá de la feina que el per- 
metia guanyar-se la vida, sempre anava atrafegat per múltiples activitats. 
Parlava molt bé, mai utilitzava una mala parauia, segurament per a distingir-se 
de la societat de la guai havia sortit. Era guapo, pie d’energia, afectuós, un home 
que agradava molt a les dones, que tenia una gran simpatia naturai i estava 
dotât d’una intel-ligència social remarcable. Era un home d’idees que pertanyia 
a aquella generació que creia en el progrès, en la humanitat, en els canvis posi-
tius.....  Sentia curiositat per tot però, segurament, corn a reacció davant el
dramàtic procès de politització social que li tocé viure, anarquisme agrari, comu- 
nisme, etc., eli mai desenvolupà, més enllà d’un arrelat catalanisme, un sentit o 
una actitud política concrets.

Era originari d ’una ciutat vinguda a menys^ que a l’Edat Mitja podia haver estât 
important, però que havia quedat en un mer cap de partit judicial fonamental- 
ment agrícola i, a més, de secà. El pare provenia d’una de les families més 
pobres del poblé, vinyataires ocasionáis, jornalers, amb una caseta que no era 
més que un corrai, un pareli d ’habitacions sense pavimentar i una petita vinya, 
realment, no tenien res, era una situaciò véritablement magre. Ara bé, a part de 
la seva pobresa, com a familia eren realment originals: molt pel seu compte, per 
a dir-ho d’alguna manera.

El patriarca, en Ramon, va ser tot un personatge, casa seva es coneixia com a 
'Cai Ramon dels duros’, perqué, sent tan pobres com eren, en una ocasiò que 
va guanyar a una rifa uns duros de piata, no se li va ocorre altra cosa que cla- 
var-los a la porta de casa. Una mica tocats pels aires de la Conca, que si bé no 
arriben a afectar tant com els de la Tramontana, tenen el seu particular efecte.

El meu avi Miquel, germé d’en Ramon, el patriarca, era un home de pau, al con
trari de las resta de germane que eren més de la brega, en Ramon, per exem
ple, era un anarquista molt radical i combatiu. L’avi es va casar amb la Rosa 
Rovira Casas, de Solivella, una dona funcionalment analfabeta, però amb un 
sentit del ritme sorprenent i molt exacte, van tenir 11 fills, dels quais van arribar 
a I’edat adulta cinc, ja que les condicions eren realment molt dures, espantoses.

mailto:campanadas@telefonica.net
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L’avi era un home amb una inteMigència naturai molt gran I que defugi de la 
teina al camp per a trobar una altra millor com a factor de la linia fèrria que pas
sava per Montblanc, també comerciava amb paper I draps. Aquesta segona 
teina la continué al traslladar-se a Barcelona, el 1912, al barri de Sans.

(....) La mùsica ha marcat sempre a tota la meva familia. Els pares tenien molt 
bona veu, especialment el pare i, précisément aquesta qualitat li serví per 
aprendre de ¡letra, ja que un eclesiàstic, amie de la familia, demanà als seus 
pares que, a canvi de cantar a misse, eli li ensenyaria a llegir, a escriure i li 
donaria classes de solfeig. Gràcies a aixô, es va convertir en un lector voraç, lle- 
gia tot el que queia a les seves mans, fonamentalment clàssics. La teina del seu 
pare, drapaire, li permeté accedir a molts Ilibres, de fet, eli anirà fent un apartat 
amb tots ells, convertint-se, poc a poc, en el Ilibreter i bibliôgraf que fou. (...)

El pare es casà, desprès de festejar set anys, l’any 1925 amb Maria Moix i 
Girbau^ de Barcelona. Era una dona molt maca i cobejada, ja que provenia 
d’una familia económicament potent, farmacéutica i amb importants negocia 
amb els Ferrer Salat, malgrat, durant la primera guerra, sofrirem una davallada, 
ja que havien apostat per inversions en marcs alemanys. Els Moix eren també 
un grup familiar marcat per la música i pels Ilibres, igual que els Porter, aixô 
constituí un vincle entre els meus pares molt important.

Es van conèixer molt joves, setze o disset anys, ballant sardanes i participant 
a les mateixes corals. El pare, corn II agradava escriure poemes, li dedicà molts 
a la mare, va ser la seva estratégia de conquesta. Junts van fer moites coses 
durant els set anys de festeig, entre d’altres, corn ambdés eren actors, partici
paren junts en sarsueles i ôperes. Durant aquest festeig el pare ja havia 
començat a consolidar el seu negoci de Ilibreter a Sants, a la rebotiga de i’avi, 
també es dedicava a comerciar als mercats de Sant Antoni i de Santa Mônica 
(....)

La mare tenia un carácter molt diferent al del meu pare, corn a filia de gent 
benestant, va anar a bons coMegis, on adquirí una educació progressista i molt 
avançada. Era culta, amb molt bon gust artistic, ella mateixa sabia dibuixar cer- 
tament bé i amb la veu feia meravelles. Tenia un carácter atrevit que serví per a 
encoratjar i empényer els projectes del meu pare. Ideològicament era més pro
gressista que ell, però s’avenien molt, sabien trobar un territori comú quan par- 
laven de política. Llàstima que tenia problèmes de salut, jo la recordo en moites 
ocasions malalta.

Ja casats, cercaren un altre Hoc per a instaMar-se i llegaren un pis que hi havia 
sobre els Quatre Gats, allá tenien la llibreria i la llar familiar, poc a poc, es va 
anar engrandint el negoci I el pare es va convertir en el subministrador 
bibliogràfic de la InteMectualitat barcelonina, persones com a Lluís Millet, 
ApeMes Mestres, entre d’altres, eren assidus. És també el moment en el que el 
pare esdevé solista tenor de l’Orfeó Català, convertint-se en el directe competi
dor de l’Emili Vendrell. Aquest domicili també se’ls queda petit i, aproximada- 
ment, l’any trenta, coincidint amb el meu natalici, es traslladen a la Ronda 
Universität número vint, on jo vaig néixer, allá estarem molt poc temps. El nego
ci s’instaMa al carrer Dels Arcs, a partir d’ara, el domicili i l’activitat comercial 
van sempre per separat, és un simptoma de la millora econòmica. Va anar tan 
bé que obrirem un altre locai, la Llibreria Metropolitana, tocant l’Ateneu, posant 
com a socis als dos avis, Miquel Porter i Rafael Moix, ara els papers s’han inver
tit, el pare és qui ajuda a la familia.

Vaig néixer a casa, assistit per una llevadora, però vaig tenir problèmes, per
qué se’n va manifestar una crisi d’aerofàgia i m’ofegava. Els meus primers 
records conscients están Iligats amb els vidres de la galería de la casa de 
Diputaciò, 110, no sé perqué. També recordo nítidament el naixement de la 
meva germana Rosa, el 1932 i la frase predilecta de l’Antonia Grau, una amiga

de la familia amb un cor d’or: No faràs 
mai cap pet que pudi. M’ho deia per
qué jo de sempre vaig ser molt 
carinyòs I ella sentia certa feblesa per 
mi, com jo tenia el problema de l’ae- 
rofàgia i una certa tendéncia a fer el 
pavero, si hom no deia els meus 
mérit, jo mateix els treia, l’Antònia, 
que era la saviesa popular en perso
na, sempre se’n fotia de mi en broma 
i em deia aquesta frase.

Jo aparee dones, en pie auge 
econòmic de la familia, internacional- 
ment, el pare comptava amb un 
important prestigi, a casa havia ser
vai, era un moment dolg i passo la 
meva infància enmig d ’un mare cultu
ral molt rie, mùsica, literatura i art for- 
maven part de la meva vida quotidia
na de manera espontània i naturai. 
Ho recordo tot de manera molt gratifi- 
cant. Casa meva estava piena a ves
sar de Ilibres i teniem dues ràdios, un 
tocadiscs, des del qual sentiem molta 
mùsica clàssica, a més, la mare can
tava, cantava constantment.

No ens va mimar mai, ni a mi que 
era un noi malaltis. El pare no ens 
pegava, a eli li agradava molt jugar 
amb nosaltres, però la mare si ho 
havia de fer no se’n estava. El que sí 
ens hi van saber inculcar els dos és 
d ’un profund sentit de la justicia, tal 
faràs tal et trobaràs. A casa es parla
va davant nostre sense embuts, això 
ens donò, des de molt petits, una 
visiò del mòn molt real i madura. (....)

Fins una altra Miquel!

 ̂ Entrevistes realitzades per la Dra. Ana 
Fernández Álvarez a qui Miquel Porter i 
Moix dirigí la seva Tesi doctoral, el 1996.

^Josep Porter i Revira va néixer el 16 de 
febrer de 1901 a Montbianc, Tarragona.

^Neix a Sant, Barcelona, el 24 de setembre 
de 1901.
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Passejant pd Marroc - Part

Josepa Blanch

El Marroc era per a mi, des de feia temps, un paisatge de 
desig, un pais de llegenda més màgio que real. Amb el 
pont de primers de desembre, vaig tenir ocasió d’omplir 
el present per tenir records futurs, somriures amables a la 
memoria.

Marrakech, a poc més d’una hora de vol, la clutat més 
turística del Marroc, ens déna la benvinguda. El nostre 
gula, de migdia, és autèntic, va vestit amb gel-laba blan
ca, babutxes I, a sota, porta uns pantalons també blancs 
i brodats al capdavall. Ens explica molts rituals de l’IsIam, 
i paro especial atencló quan comenta que, durant el 
Ramadá, qui no pot fer el dejuni, com ara viatjants, emba- 
rassades o malalts, l’ha de recuperar quan la seva situa
do canvia o millora. També ens diu que hi ha molts nens i 
adolescents que, durant el dia es troben malament i tenen 
son, ja que, a la nit, aprofitant les hores en qué es pot 
menjar, no dormen I agafen véritables enfitaments.

Anem ais jardins de la Menara, on, al mig d’altíssimes i 
exubérants oliveras, flors i vegetació, hi ha el dipéslt d’ai- 
gua per proveir la ciutat. Recs soterrats, de molts anys

ençà, fan de Marrakech una ciutat plena de parcs I jardins, 
amb roses per tot arreu, que, tot i ser al mes de desembre, flo- 
relxen oloroses per la nostra complaença.

La Koutoubia, la mosquita més important de la ciutat, el mina
ret de la quai está construit seguint el model de la Giralda de 
Sevilla, d’una aiçada considerable, es pot veure des de tota la 
Vila. La crida a la oracié, fêta pel mufti, cinc vegades al dia, 
des de totes les mesquites I en qualsevol nudi de poblado, 
gran o petit, és potser el so més sorprenent per al visitant. No 
hi podem entrar. A tot el Marroc, el no-musulmà, té prohibida 
I’entrada ais Hoes de culte, excepte a la gran mosquea de 
Hassan II, a Casablanca, on la visita es cobra i és guiada, corn 
si es tractés d’un museu o d’un palau, però sempre fora de 
l’hora de pregària.

VIsitem el palau de la Bahia, construit per a residéneia del 
visir al segle XIX, on es posa de manifest la riquesa de l’arqui- 
tectura marroquina, amb les filigranes esculpidos al marbre o 
a la fusta, les pollcromles als sostres i a les parets, columnes, 
dobles portes, patls, fonts, mil estancos, totes diferents I pre
ciosos.
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A I’arrecerada necrópolis Saadi, trobem les tombes d’AI-Mansour I de tota la 
seva familia.

Ais jardins de Majorelle, frondós jardi botànic, la casa que fou d’Yves Saint- 
Laurent, de color blau monyeca, ara museu d’art Islamic.

La Mamounia, palau aiçat a finals del segle XIX, per casar el fill del rei, i conver
tit en hotel des de començaments del segle XX, és una meravella. Rams de roses 
de color rosa omplen totes les sales. Ens hi ben passegem, badem, prenem café, 
i demanem un cendrer de record.

Les cigonyes han fet niu al capda- 
munt de les muralles I a sobre de la 
porta per on entrem a la médina.
Carrers tortuosos, encongits, culs de 
sac, descoberts o amb encanyissats 
que priven del sol, gent del pais, atrafe- 
gats amb carros I burrets, o vianants 
que fan la seva compra en un mercat 
amb tot el que ens podem imaginar.
Fruités, bàsicament cithcs, hortalisses, 
mil varietats de te, herbes per cuinar, 
espècies, earns de be o de vedella, 
pollastres, olives de totes les menes I 
varietats, arranjades com un mosaic, 
riques teles per a casamente o gel-
labes. Hums, catites, fils, botons......
Tota aquesta gran diversitat és una 
festa de colors i olors, de suggeriments 
i sorpreses.

Als socs, zones on els artesans s’ajun- 
ten per fer la mateixa teina: teixidors,
orfebres, joiers, pelleters, ferrers....
Ens encanta veure la finor dels seus tre- 
balls, tot fet a mà i tot amb primores 
matéries naturals.

I, al mig d’aquest complicat laberint, 
ens apareix la plaça Djemaa el-Fna.
Paradis per als sentite, està envoltada 
de bars i restaurants amb terrasses 
sobreposades, per poder contemplar 
l’espectacle tot prenent un bon te a la 
menta. A la posta de sol, la plaça va 
agafant vida, que dura fins ben entrada 
la nit. Aqui, tuhstes i autòctone es barre- 
gen. Rotllanes per tot arreu per escoltar 
els narradors de contes o venedors de 
potingues que poden fer el miracle de 
la guarició. No eis entenem, però les 
seves paraules tenen música, a vega- 
des moderada i pausada, a vegades 
viva i encesa. No ens cansem d’anar 
d’un grup a l’altre per omplir la nostra 
oída. Més enllá, panderetes i tambors acompanyen aquesta festa. L’encens, cre- 
mat a bastament, omple l’olfacte de seduccions. Encantadors de serps, malaba- 
ristes, dentistes afeccionats amb dentaduras senceres i peces soltes, artistes de 
la henna, dones soles, tapadas amb veis negras, assegudes a terra, al mig de l’al-
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darull, a punt per tirar les cartes. És fácil d’entrebancar-s’hi, perqué l’enllumenat 
és molt precari.

Ais restaurants ambulants, el fum de les brases fent brochettes de earn priva la 
visibilitat; sota dels focus de Hum que cadascú es genera, s’afileren caps de be 
cuits a punt de degustar, guisats amb olives cuinades, cargols, harira (exquisida 
sopa de llenties), tajines, couscous, doiços fets amb mel i farina, taronges a punt 
d’escórrer, varietats de dàtils, orellanes, fruits secs....en fi, olors, sabors i con
trastos que ens transporten al pais de les mil i una nits.

Entrem al café Glacier per a reposar una estona, i trobem tots els tertulians 
mirant la televisiô i, al crit d’exclamaciô joiosa de gol, ens adonem que retrans- 
meten el partit del Málaga amb el Barga, i que els marroquins son culés !! Están 
pendents de qualsevol moviment de I’Eto’o, que consideren compatriota. 
Naturalment, ens asseiem i participem de l’eufòria, 0-4. Acabem de completar bé 
el vespre.

Riques o humils, el Marroc es caracteritza per la unificació del color de les seves 
faganes. D’un teula rosat a Marrakech, blanquee a Rabat, blaves a Fez, verdes a 
Meknés, fet que personalitza cadascuna d’aquestes ciutats imperials.

Ala nitha plogut i fa fred. Amb el nostre xofer-guia, un nómada bereber que està 
desitjant sortir de la gran urbs, anem cap al port de Tizi-n-Tichka, per travessar la 
serralada de l’Atlas.

El paisatge, mig ennuvoiat, deixa entreveure la neu que corona els cims. Ran de 
la carretera, palmeres exposant els seus fruits daurats, figues de moro vermelles 
i madures convidant a menjar, olivares, tarongers.....

Ens parem a diñara Tadert, 2260m. d’algada, earn a la brasa, boníssima, però 
molt mal tallada, tajine de verdures (Cassola de fang amb una tapa semblant a 
una xemeneia, on, pel vapor que s’hi concentra, es cou tot el que s’hi posa) i, corn 
a beguda, ens serveixen te, que ens ve de gust fer servir per heure, per escalfar
nos les mans, o fins i tot hi ha qui proposa posar-hi els peus. Corn que el fred es 
deixa sentir i ens veuen apurats, el nostre xofer fa servir l’amistat amb l’amo del 
restaurant, i ens porten un braser d’un pam de diàmetre, tot demanant-nos que no 
el remenem quan s’esmorteixi, perqué aixi es consumeix més lentement. Ens 
comprem dàtils i mandarines gustosissimes per alleugerir el carni.

A mida que anem baixant de la muntanya, el panorama es transforma. Ja s’in- 
tueix el desert: terra erma, roques, poca vegetació. Aqui, ksars (pobles tancats), 
kasbahs (ciutadelles fortificados), tot té el color de la terra que l’envolta; des de la 
distènda, groguenes o vermellosos, costen de definir els limits de les viles.

La kasbah Ait Benhadou, declarada patrimoni de la humanitat per la Unesco, 
s’alga majestuosa al costat d’un riu i sembla voler guardar els trésors d ’un temps 
ja passât. És capvespre, i els records del Lawrence d ’Arabia i de l’Indiana 
Jones, films rodats en part en aquesta kasbah, ens acompanyen durant tota la 
passejada.

A prop, al mig del no-res, l’Atlas Studios, ells en diuen el Hollywood del Magreb, 
però hi ha grandissimes diferéneies, els decorats ja utilitzats están abandonats i 
malmesos, l’espai es inhôspit i fred... Hi estaven rodant una pel-licula de produc- 
ció alemanya sobre Egipto, que si les de série B tenen baix pressupost, aquesta 
devia pertànyer a la série Z.

Ja a Ouarzazate, anem a sopar al restaurant Obélix, molt bé i simpàtic, ja que és 
pie de fotos de famosos, que, en el seu moment, hi van reposar durant algún 
rodatge.

L’endemà al mati, continuem en aquest immens platô natural, i visitem la magni
fica kasbah Taourirt, també protegida per la Unesco, i que Bernardo Bertolucci va 
triar per al seu film “El cielo protector”, basat en l’obra homónima de Paul Bowles, 
escriptor americà establert al Marroc.

A la llunyania, i com a barrera abans 
del gran desert, veiem la serralada del 
Jbel Sarhro, també empolsinada de 
neu, no tan alta com l’Atlas, però mar- 
cant-nos bé la ruta cap a la vali de les 
Roses.

Boscos de rosers, ara sense flors, 
ens fan pensar amb la preciositat del 
mes de maig, quan les poncelles, 
esclatant a milions, converteixen 
aquesta vali en un jardi. Un altre te i 
compra de crema de roses, aigua de 
roses, roses seques....

Passem per la vali del riu Dadés i 
arribem a Tinerhir, al mig de la terra 
beige i prop d ’un immens palmerar, 
ran del riu Todra. Visitem les seves 
gorges, estretes, rocalloses i molt 
altes.

Continuem carni cap a Erfoud, desti 
del nostre viatge. Ara, la posta de sol 
és emocionant, inexplicable. Hem dei- 
xat darrere les muntanyes i encarem el 
desert, el capvespre és emboirat, cau 
alguna gota, l’arc de Sant Marti surt 
enmig deis núvols i la claror grisa i 
rogenca del sol ponent ens deixa 
bocabadats. Estem sois, ja no hi ha 
tràfec, només un petit ramat de dro- 
medaris sense pressa pastura vera 
del carni.

Ens ho podem mirar amb atenció, ja 
que el nostre xofer-guia, l’Ahmed, 
para cada vegada que toca oració. Si 
no té aigua per a les ablucions, sola- 
ment li cal una pedra per fregar-se 
cara, coll, mans i peus descaiços. A 
estones i, mentre fem ruta, posa una 
cassette de l’Alcorà, que eli va resse- 
guint.

Arribem a Maadid, a la Kasbah 
Xaluca. Ens reben amb mùsica de 
panderetes i tambors i ens ofereixen 
te. Al bar, la llar de foc encesa ens 
dóna calidesa i recés. Tot l’hotel, d’a- 
curada decoració marroquina, és un 
encant i un refugi per al viatger. 
Hospitalaris i amables, ens fan Testa
da molt plaent.



55
33

_______ SABADELLENCS
Orfeó de Sabodell: 

cent onus contont
Huís Subirana

Segons consta a l’arxiu de l’entitat l’Orfeó de Sabadell va serfundat l’any 1904 pels 
joves Joan Colomer, Jaume Ribera, Joaquim Bartrons i el mestre Josep Planas 
Argemí.

Els fundadors de l’Orfeó de Sabadell

Va ser la primera entitat artística i musical de Sabadell identificada plenament 
amb els ideals que configuraven els primers grans orfeons de Catalunya. Va fer la 
seva primera actuació el 8 de desembre de 1904. Des d’aleshores, la seva activi- 
tat ha estât constant, participant en actes ciutadans I oferint periôdicament con
certs dedicats als seus socis protectors. Cal destacar la tasca inicial i de consoli- 
dació del mestre Josep Planas, que va dirigir l’Orfeó des del 1904 fins el 1948.

El 29 d’octubre de 1905 es va estre
nar l’Himne de l’Orfeó amb música del 
mestre Planas sobre una poesía de 
Domènec Saló. La senyera va ser 
dibuixada pels alumnes de l’Escola 
Industrial I teixida a Sabadell. El 4 de 
juliol de 1908 es va estrenar el Cant a la 
Senyera Iletra de la poetessa Agnès 
Armengol I música del mestre Planas. 
L’endemà, a Montserrat, es va beneir la 
senyera que va ser apadrinada per la 
poetessa I pel senyor Enric Turull I 
Comadran.

Del 1905 al 1929 van ser uns anys de 
molta activitat celebrant-se nombroses 
actuacions i excursions, moites fora de

Josep Planas i Argemí
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Adolf Cabané i Pibernat

Catalunya. En la celebració del 25 anlversarl es va Interpretar el poema Gal-lia, de 
Gounod, estrena a l’estât espanyol.

Després de la guerra son prou conegudes les circumstàncies adverses que les 
entitats culturáis van haver d’afrontar per sobreviure. Alxô va fer que el 1940, per 
evitar la seva desaparicié, l’Orfeô de Sabadell ingressés a l’Obra de Educación y 
Descanso.

L’any 1948, degut al délicat estât de salut del mestre Planas, es va fer càrrec de 
la direcció el mestre Adolf Cabané, que hi va donar una nova embranzida i va fun
dar la secció infantil. L'etapa del mestre Cabané es va fer extensiva fins el 1975. De 
les moites actuacions d’aquest période podem esmentar la que es va fer al Palau 
de la Música Catalana i l’Aplec de Senyeres amb motiu del 50 anlversarl de l’Orfeé.

Del 1975 al 1977 es va fer càrrec de la direcció el mestre Francese divella i 
Company i això va significar un procès d’obertura cap el moviment coral català.

Sota la batuta del mestre Edmon Colomer I Soler (1977-1980) I coincidint amb els 
actes commemoratius del Centenari de Sabadell Ciutat, es va interpretar Fantasia 
Goral Opus 80, de Beethoven I el Glòria de Francis Poulenc. I amb motiu del 75 ani- 
versari de l'Orfeó, per primera vegada a tot l’estât la Simfònica nùmero 2 Cantata 
Simfònica Lovgesang, de Mendelssohn.

A Edmon Colomer el va substituir el seu germà Jordi Colomer i Soler (1980-1982) 
I a aquest el mestre Josep Colomé I Somoza (1982-1989).

El 1984, en els actes de celebració del 80 anlversarl, es va interpretar la Missa de 
l ’Orfandat, de Mozart I al 1988 l’Orfeó va ser convidat a protagonitzar un concert al 
Saló Sant Jordi del Palau de la Generalität.

Cal esmentar, a més dels directors citats, els noms de Josep divella i Astais, 
Maria Teresa Boix I Assumpta Fontanais Aymehch amb una brillant trajeetória com 
a mestres auxiliara o de la Secció de Nois I Noies.

Del 1989 I fins al 2000, amb el mestre Gregorio Salvador Rodriguez Ruiz, l’Orfeó
emprèn una nova etapa amb la realitza- 
ció d’una sèrie de concerts I especta- 
cles musicals de gran complexitat I que 
assoleixen un gran èxit I ressó mediàtic: 
Cartulli Carmina de Karl Orff, Triptic de 
Rossini, Stabat Mater de Pergolessi, 
Poema del Gante Jondo de Lorca, 
Rèquiem de Mozart, Stabat Mater de 
Liszt, Credo de Vivaldi, Beatus Vir de 
Monteverdi, Gantant amb Walt Disney, 
La Donzella de l’Alberto Grau, entre 
d ’altres. També cal esmentar la 
coMaboració dins el cicle “Concerts

La secció infantil 
dirigida per 

Maria teresa Boix



SABADELLENCS

Tradicionals” amb I’Orquestra Simfonica del Vallès amb obres com Réquiem de 
Faure, Nanie de Brahams i fragments del Rosamunde de Schubert, entre altres.

El setembre del 2000 es fa càrrec de la direcció Joan Martínez Colás. Sota la seva 
batuta s’han Interprétât obres de Verdi a diferente localitats I Carmina Burana, amb 
la coMaboracló de la Banda de Cerdanyola I la Coral Nova Egara de Terrassa.

Les corals joves de l’Orfeó són la Secció de Nois i Noies (infantil) i la Coral Efebus 
(juvenil), dirigits des de 1989 per Gemma Fernández i que despleguen també una 
gran activitat.

Si hem esmentat els directors que ha tingut l’Orfeó al llarg d’aquests cent anys 
també és just que recordem els noms dels que Than presidit, amb rimprescindible 
suport de les respectives juntes directives. Des de la fundacié fins l’any 1936 van 
ser presidents el senyors Antoni Costa, Pau Colomer, Francesc Barata, Joan 
Brujas, Josep Maria Pujados, Modest Duran, Cassimir Lagarriga, Joan Barreras, 
Valenti Gorina, Joan Comas, Gabriel Cirera i Francesc Tiana. Durant la guerra, del 
36 al 39, Joan B. Ruiz i Pere Payá. Durant la dictadura franquista, Joan Uyá, 
Santiago Figueras, Andreu Grau i Francesc Enrich. I ja en democracia Antoni Sala, 
Lluís Subirana, Pau Vinyes, Alfredo Hernández i, des del 1988, Jesús Fernández.

Amb la impossibilitat que suposa anomenar, entre el miler d'orfeonistes que han 
format part de l’Orfeó aquests cent anys, els noms de persones significatives que 
han fet possible arribar fins aquí, cal esmentar, en nom de totes elles, a una molt 
especial. El senyor Jacint Barceló, Arxiver Honorari de l’Orfeó, persona entranya- 
ble, la tasca del qual és d’una gran magnitud que l’ha fet mereixedor del máxim 
reconeixement ciutadá: la Medalla de la Ciutat.

L’Orfeó de Sabadell ha estât honorât amb el Premi de Música de la Fundació 
Amies de les Arts i les Lletres de Sabadell, amb el Premi Paul Harris del Rotary Club 
i en ocasió d’aquest centenar!, de la Medalla de la Ciutat.

Al llarg d’aquests cent anys l’Orfeó ha fet concerts arreu de Catalunya, així com a 
diversos punts de l’estât. També ha viatjat a França, Andorra, Bélgica, Itália, on ha 
estât rebut pel Sant Pare, Hongria I Estats Units. Ha organitzat cursets de cant, 
audicions de reconeguts professionals, colonies infantils, excursions, conferèn- 
cies, intercanvis amb altres entitats corals, etc.

Tot I aquesta llarga i intensa activitat, l’Orfeó de Sabadell ha estât, I és encara, 
alguna cosa més que una entitat dedicada al foment del cant i la música. La seva 
trajectéria és un ciar exponent del seu compromis amb la cultura i la societat saba- 
dellenca. Només un idealismo altruista, una gran dosi de voluntat i sacrifici deis 
seus components pot fer que una entitat d’aquestes caractéristiques, nascuda a 
primers del segle XX, pugui ser capaç de resistir I superar étapes de la nostra histo
ria tan difíciis i controvertidos com les que s’ha trobat pel camí: La Setmana Trágica 
(1909), la Mancomunitat de Catalunya (1914), la Dictadura de Primo de Rivera
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(1923), la República (1933), la Guerra 
Civil (1936) la llarga Dictadura del 
General Franco, la recuperació de les 
Ilibertats i la instauració de la democrá- 
cia i, finalment, el canvi de segle i de 
mlHeni.

L’Orfeó de Sabadell ha estât la llar 
comuna on s’hi han fet noves amistats, 
on s’han format parelles que després 
s’han unit en matrimoni, on han coinci- 
dit diverses generacions; avis, pares, 
filis, on, en definitiva, s’ha fet ciutada- 
nia, sense cap tipus de distinció per 
raons de condició social o de tendén- 
cies religiosos. L’Orfeó de Sabadell ha 
estât un exemple d’aquest component 
ciutadá compromés, treballador, que 
estima el país, la seva llengua, la seva 
cultura, i que ha fet de Sabadell el que 
avui és, una de les ciutats més impor
tants de Catalunya.

Els temps actuals són un repte per 
mantenir aquest esperit i aquest afany. 
L’esforç que requereix dedicar-se a 
aquest tipus d’activitats altruistes i cul
turáis, cada vegada és més gran. Però, 
també, cada vegada més necessari 
per no ser engolits per la uniformitat i la 
globalització cultural que volen impo
sar les multinacionals del Heure i deter
minados ideologies.

Al llarg de l’any 2004 s’han anat cele
brant un seguit d’actes per commemo
rar aquest centenari: concerts, con- 
feréncies, exposicions, viatges, cele- 
bracions, etc. També s’ha éditât un Ili
bre que recull la históha d’aquests cent 
anys de l’Orfeó de Sabadell, els fets i 
les actuacions més destacadles, els 
principals protagonistes, directors, 
presidents, totes els membres de les 
diverses juntes, la relaciô de quasi 
1.800 actuacions, totes les obres estre
nados i els noms de més de 800 can- 
taires que han format part de l’Orfeô al 
llarg d’aquests cent anys. Per tot ple- 
gat cal celebrar amb orgull i satisfacció 
aquest primer Centenari de l’Orfeô de 
Sabadell. Corn a merescut homenatge 
als milers de persones que Than fet 
possible i, també, corn a afirmació del 
compromis de seguir endavant, amb 
INusiô i amb confiança en el futur.

IL

L’Orfeô de Sabadell al complert el 2004
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Semblança:
Aurora Tricuero i Oiler
Pere Font i Grasa

Retrobar l’Aurora després de tants i 
tants anys ha estât una satisfaccio 
d’allò més plaent. No, no és un pour 
parler d’antic company del periodis- 
me local. Ho die convençut corn estic 
que per un bon grapat de sabadellen- 
ques/sabadellencs fou una sorpresa 
escoltar-la al recinte de l’Àmbit 
Cultural d’EI Corte Inglés amb motiu 
de la presentació del seu llibre: 
"ADOPCIO: PARLEN ELS FILLS" 
(Ametlla Ediclons), amb iMustracions i 
idea de la coberta, del seu germà: 
Carles Tricuera i Oiler.

Com diuen els clássics, el nostre 
personatge encara manté el registre 
de la seva polida veu; tanmateix el 
ritme i l’estil del seu verb fácil. No ha 
canviat gens: Encomana la simpatia 
que traspuava quan s’obria el micro- 
fon. N’estic convençut que aquesta 
Aurora és la mateixa Aurora que qua
ranta anys enrera omplia hores i hores 
de programes radiofónics de la nostra 
EAJ-20 Radio Sabadell, situada 
damunt del Restaurante Cataluña, de 
la familia Palá, a la Rambla número 6 
(... primer pis de Tactual Zara, front 
TEuterpe). Més endavant, a partir de 
1971, va participar de la segona 
época de Temissora al carrer 
Convent.

Sí o no és la mateixa Aurora? No o 
sí ens T han canviat ?: No ho se pas. 
Ara és T eficient i professional biblio- 
tecária al serve! deis afiliats de 
TONCE. Anys enrera, fins no fa gaire, 
ella, i d’altres companyes, han enre
gistrât durant un grapat d’anys, cen- 
tenars, per no dir milers, de cassettes 
amb el text de llibres dels més presti
giosos autors, per tal que els cees no 
avesats en el braille puguin escoltar 
allò que no poden llegir. Això no ho és 
tot. Encara Thi trobo una nova I noble FOTOS: IM MA MAS
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actitud : En plena maduresa està impregnada d’un arreiat humanisme que l’ha 
portât ha escriure dos Ilibres, a involucrar-se encara més al servei del proísme. 
Potser tan sois és un impacte sobtat. O potser no.

El 19 de gener, davant de moites cares amigues i conegudes que omplien el 
recinte del tall británic de la Riereta, l’amic Joan Cusco la presentava talment com 
r Aurora que mai no ha oblidat les arreis sabadellenques, malgrat el seu éxode al 
barrí marítim.

És precisament a la seu de l’ONCE del carrer Calabria on mantenim aquesta llar- 
ga conversa l’endemá de la premierà Sabadell; on la gran quantitat de familiars, 
amies i veins que la vingueren a salu
dar, aixi corn el compromis de l’acte 
protocol-lari, nos ens permeteren relli- 
gar dues frases seguides.

Entro a la seu de l’ONCE. (Que ben 
aviat estrenará nou edifici ais terrenys 
de I’antic Canódromo Pabellón, a la 
Gran-Via - Paral-leí -  LIançà, a tocar 
Plaça d’Espanya ). Pujo fins el sisè pis.
SÓC puntual. L’Aurora m’està espérant 
a l’hora convinguda. De cop i volta el 
diàleg sorgeix espontani. No sembla 
una entrevista. Ni falta que fa.
(Disculpeu la franquesa). La xerrada la 
podem dividir en tres dels seus parà- 
metres professionals: Ràdio, ONCE,
Llibres. La conversa configura una 
sèrie de retails, d’ expressions que 
degudament embastadas i nuades s’a- 
dapten al gènere periodístio conven
cional. Ella que tantes entrevistes havia 
fet a la ràdio, ara, l’endemá de presen
tar el Ilibre ADOPCIO, la noto nerviosa.

Dolga cacofonia: Aurora, locutora, 
lectora, autora... Deixem-nos d’orgues i 
comencem per parlar deis orígens :

Valg Iniciar-me molt ¡ove, ais catone 
anys fent aparíclons al quadre escènic 
de Ràdio Sabadell. Era normal que 
seguís al meu germà gran, en Jaume, 
que ja hi participava. No recordo quina 
fou la primera obra. Eren papers petits.
Aquell grup dirigit per en Pere Perelló 
formàvem una colla d ’agosarats que 
s ’atrevia a radiar obres en rigorós 
directe. Timida per l ’edat i amb la natu
ral prudèneia, un dia que sortlrem dels 
estudis per representar el Tenorio,
"cara al público", a Tescenarí de la 
Joventut de la Parandola, quan anava per entrar no vaig gosar dir que era una de 
les artistes. Recordo que el paper de Doña Inés el felá la Carme Anadón; de Don 
Juan... o potser de Luis Megias?, en Joaquím Eau, i jo dAna de Pantoja, la criada 
que parla a través de la finestra. Es a dir, que no se’m vela físicament, tan sois 
recitava des de dins del decorai. Per la timidesa al no dir-li a l ’acomodador que 
era una de les que sortien a Tobra, vaig preferir comprar una entrada a taquilla i 
accedir al pati de platea. Essent Thora de començar i com que no apareixia per

enlloc, des de Tull del teló la Inés 
Altisen em va veure asseguda entre el 
públic. No cal dir que em vingueren a 
"rescatar” i en passar peí costal de Ta- 
comodador, va dir-me: "Maca, perqué 
no m ’ho has dit que eres una de les 
actrius?



38
38 SABADELLENCS

Aleshores, entres a Ràdio Sabadell 
com a component del quadre escènic 
i no com a locutora ?

En eliminarse el quadre escènic es 
quan em quedo de locutora. En princi
pi valoren la veu per ter falques publi- 
citàries, i de seguida programes i 
espais informatius. En una emissora 
patita - no oal que t’ho recordi - tothom 
fa de tot. Sense adonar-te’n et conver- 
teixes en un “tot terreny" de la profes- 
sió. Amb els anys, dei que n’estic més 
satisfeta és dels informatius, de les 
moites entrevistes que he arribat a fer, 
aixi corn dels programes tipus magazi
ne. Recordo... ufi fa tants anys.
Recordo... per exemple, aquell 
“Telemusical 2327” , mira si en fa de 
temps, que els números testifiquen 
que el telèfon de Ràdio Sabadell encara era de quatre xifres... brucava la gent, 
demanaven una cançô, un dise per dedicar-lo a una familiar o amie. Inoblidables 
ague Ils estudis de la Rambla. Ho compaginava amb una altre feina fins que ens 
van posar en plantilla. L ’any 1971 aixequen nous estudis al carrer Convent, al 
solar que en queda de Tantiga casa pairal del Dr. Buxô. Semblava que allí tot 
havia d ’anar prou bé, donada la modernitat dels elements tècnics i d ’una estruc
tura més professional. En principi tot rutilava, fins que es va comprar una máqui
na que ho foia tot: Un aparell que emmagatzemava programes i que per si sol els 
llançava a T èter. Una historia passada que no cal remoure, però que va motivar 
la reducció de plantilla. En quedàrem ben poes. Em sembla mentida com vaig 
poder aguantar fins l ’any 1985 que és quan marxo. Fou un trencament méditât al 
que II venia donant voltes des d ’anys enrere. Mai no m’he penedit de continuar 
font de locutora a altres emissores barcelonines; corn ara Ràdio Miramar i Ràdio 
Barcelona...

Encara que convençuda, aquest trencament en un moment o altre et portava 
records inoblidables.

Estava tan arralada a Sabadell, que en principi el trasllat a Barcelona em va cos
tar una mica. Havien estât molts anys de treball a l ’emissora, moites actuacions a 
La Joventut de la Farándula. Ara mateix estic contenta de que torni a funcionar 
una emissora que porta el nom de la ciutat. Que s ’hagi récupérât la trad ició 
radiofònica que tan ens havia costai de tirar endavant gràcies a l ’esforç de molts 
persones. Tots, tots, tots I totes li vam posar allò que se’n diu “toda la carne en el 
asador”. Em va saber greu que se n ’anés en orris i que durant un grapat d ’anys 
ningú de la ciutat no pogués escoltar una veu amiga. No puc deixar d ’esmentar 
aquells amb els quais convisquérem ais estudis de la Rambla o del carrer 
Convent: Maria Illa, Víctor Barahona, Pepe Sánchez, Paquita Holgado, Rosa 
Maria Antonio, Joaquim Gorgori, Felix Benito Guitart, Joan Maria Solò, Roberto 
Puig, la Francesca, administradora; en Blas, el conserge...i moltissims més que 
involuntariament oblido. Encara recordo l ’emoció que sentirem en rebre la prime
ra unitat móbil.

Sempre s’ha dit que Terror que va portar al fracás i posterior tancament de 
Ràdio Sabadell, va ser Tintent de copsar una audiéncia més enllá de la comar
ca. Aquell insistent i balder esforç per penetrar dins el mercat de Taudiéncia 
de la capital.

L’ audiéncia local i comarcal era extraordinària. Després es va voler anar més 
Iluny amb Radiocomarcas Catalanas i buscar audiéncia de Barcelona. Cree que

si Ràdio Sabadell s ’hagués limitât a 
continuar essent el que era, mai no 
hauria tancat. Era del tot impossible 
competir amb les emissores de la 
capital. Trobo que tenia suficient enti- 
tat per sortir endavant per ella sola 
dins Tàmbit natural que li pertocava. 
Tenim l ’exemple d ’a I tres mitjans locals 
que sobreviuen de manera digne 
sense nécessitât d ’anar més enllá del 
terme local o comarcal..

Pariem d’uns programes on la Men
gua emprada era el castellá. En el 
teu cas, com en tants d’altres 
col-legues, coincideix amb la recu
perado del catalá. Com vius aquest 
canvi?

Efectivament, calla parlar en castellá 
per imperatiu legal. Els informatius del 
migdia i del vespre eren connexions 
amb el “parte” de Radio Nacional de 
España. Les úniques noticies locals 
consistien en la relació de l ’agenda 
local d ’actes recreatius, culturáis, o 
notes enviudes per l ’ajuntament. De 
mica en mica en els programes amb 
participació deis oients es produí un 
canvi: preguntávem en castellá i 
alguns et responien en catalá. Tot ple- 
gat era força incongruent. No podia 
ser que el programa “Festa de sarda
nes” durant un grapat d ’anys la locu- 
ció fos en castellá. De mica en mica la 
parla catalana s ’anà introduint fins a 
ser del tot normal. Recordo aquellos 
entrevistes en profunditat que vaig 
tenir el goig de portar a terme durant
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1.692 MENS ADOPTAIS A CATA
LUNYA L’ANY 2004

Les adopcions internacionals 
augmentaren el 49,9% durant 
I’any 2004 a Catalunya, segons les 
declaracions de Rosa Maria Ber
trán, directora de l’Institut Català 
d’Acollida i Adopcions. El total d ’a- 
dopcions de nens I nenes estran- 
gers fou de 1.562, a més de 130 
de tôt l’Estat espanyol. D’altre 
banda, la petició d ’adopcions 
internacionals foren 3.168, un 
7,79% més que l’any 2003.

Segons la mateixa font, el creixe- 
ment espectacular que han regis- 
trat les adopcions en eis darrers 
quatre anys ha arribat a quatripli- 
car la xifra. També ha expressat 
corn la desmitificacié I la normalit- 
zacié de l’adopcié, podria ser un 
altre dels factors de l’augment 
registrat, afegint-hi que l’adopcié 
no és una moda dels darrers 
temps.

Per ùltim, l’estadistica de l’any 
2004 també cita que de les 3.168 
peticions abans esmentades, 
s’han atorgat certificats d ’idoneï- 
tat, despres d ’un estudi psicoso- 
cial dels demandants, que permet 
l’inici del tràmit d ’un total de 2.259 
certificats, és a dir, el 34,4%

Aquesta nota de premsa recolli- 
da dels diaris el 28 de gener, 
reforça l’opinié de l’Aurora Tri- 
cuera, quan expressa eIs problè
mes per adoptar nens o nenes 
espanyols (nomes 130 en un any).

Sant Rere, 22 • Tel. 93 726 19 59 
SABADELL
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molts anys: “Fem-la petar”, era el nom. Qué quina és la persona més important 
que he entrevistat? Per mi tan important és la Pepata del mercat com la Montserrat 
Caballé. Mai no m’ha agradat el periodisme ‘de higadillos" ; es a dir, de sang i 
fetge. No, aquest no ha estât mai el meu astil. M’agrada que l ’oient, o la persona 
que llegeix, sigui prou intel-ligent per entendre el diàleg. Ha d ’haver-hi complici- 
tat entre el que parla I el que escolta. Aquesta complicitat s ’estableix quan hi ha 
un grau d ’intel-ligéncia per part de tots. És bàsic que la gent comprengui quan II 
han volgut vendre una ironia o quant li han volgut transmetre més seriosament el 
missatge. Continuo essent fide! a la ràdio. Cada vespro l ’escolto una bona esta
ña. Trabo que hi ha gent que ho està font força bé I d ’altres que no en tenon ni 
idea. Abans, amb el micréfon oberi eres conscient que l ’audiéncia mereixia un 
respecte; ara m’adono que molts no es tallen I si Than de dir molt grossa, dones... 
la deixen anar. Considero que es pot parlar per la ràdio sense necessitai de dir 
“tacos" ni paraules malsonants.

Amb la democràcia els informatius superen la programació d’entreteniment, 
es treballa amb més llibertat: Creus que realment és aixi?

Com et dola, abans tan sols podios llegir noticies oficiáis o agendas locals. 
Existia la censura. Actualment s ’ha arribat a un moment en que la informació està 
influenciada per qui és Tamo de Temissora. Aixé ens porta a plantejar: On és la lli
bertat informativa Creo que hi ha molts professionals que parlen i s ’expressen 
des d ’una llibertat personal. D’altres, però, els noto encotillats per la pròpia 
empresa. Creo que aixó també va amb la personalitat de cadascú. VulI dir que hi 
ha persones que si han de Iluitar o discutir amb el director sobre el que han de dir 
o comentar, se la juguen,. La televisió? No, la televisió no ha taliat el progrès de la 
ràdio. Gens ni mica. La ràdio sempre tindrà una màgia impagable: la imaginaciò 
de la gent.

Parlem del teu treball a la ONCE. La teva sorpresa en saber que la pròpia veu 
donará sonoritat a molts llibres; obres cabdais de la literatura universal que 
escoltaran persones que no poden llegir.

Després del meu pas per vahes emissores barcelonines, rebo una oferta fins 
aquell moment ignorada i insòlita: Llegir llibres per cees. N’he arribat a gravar 
centenars, per no dir milers: En catalá i castellò; des de Force! a Saramago; de 
Joyce a Fia; d ’lsabel Clara Simó a Vázquez Montalbán. Una faina que durant anys 
m’ ha omplert molt i molt. Llegir per un públic que no veus...com a la ràdio ! Un 
públic que és agraít, que troba en la teva veu el missatge sonor de fautor. Saber 
que estás fent companyia amb la interpretació del diàleg de Tobra, t’omple com 
a èsser humà. No caiguem en cap apriorisme: El ceo és una persona normal. Si 
perden la visió d ’adults, la lectura ha de continuar essent un dels plaers de la 
vida, un consol molt gran. En canvi la majoria de cecs de naixement prefereix lle
gir en braille. Al cap d ’uns anys de gravar, vaig quedar-me aquí a la biblioteca. 
Una feina que m’encanta perqué tens el tracte directe amb el públic. Disposem 
de més de quatre mil llibres, que per cada exemplar representen set o vuit mil oin
tes. Al marge d ’un nombre semblant en braille, a més de la biblioteca central de 
TONCE a Madrid que és molt més extensa. No, no enyoro la ràdio. Durant els pri
mers anys vaig coTlaborar amb Radio Salud fent cròniques des de TONCE dins 
del programa “Solidaridad”. També he presenta! les successives edicions deis 
premis Roo Borona! que es reparteixen al foyer del Liceu. M’agrada molt el trac- 
te humà directe amb els cecs. La majoria de la gent considera que formen un món 
apart, quan son iguals, iguals que nosaltres amb un handicap físic. Tots plegats 
hauríem d ’entendre que en qualsevol moment de la nostra vida estem exposais a 
patir una minusvalidesa. De vegades sembla que la gent aixó no ho sàpiga. La 
societat la conformem tots: homes i dones. En cap cas: minusvalids i no minus- 
valids.

Aquesta experièneia tan enriquido- 
ra humanament, suposo que et va 
animar a escriure el teu primer Ilibre: 
“Lo  tien en  c la ro : la  vida co n tin u a”, 
éditât per Sirpus 2002.

Fer tal que la gent entengui que els 
cecs són iguals que nosaltres. Bons i 
dolents; confiais o malfiats, talment 
com el comú de la gent. Hi ha de tot! 
Naturalment que un cec que ven 
cupons i Tatraquen es torna descon- 
fiat. Arriban! a una série de planteja- 
ments semblants sobre la presumpte 
raresa deis invidents, se’m va acudir 
fer un Ilibre d ’entrevistes. Vaig selec
cionar un total de vint-i-dues perso
nes: cecs del néixer; per accident; per 
alguna patología o d ’altres que perden 
la vista progressivament. L ’experién- 
cia fou positiva: per la bona acollida 
del Ilibre després de mantenir uns dià- 
legs en profunditat amb els seus 
auténtics protagonistes, com també 
per representar un aTlicient més en el 
desenvolupament personal.

Després d’aquesta primera expe- 
riéncia et planteges dur a terme un 
treball semblant sobre un tema que 
fins no fa gaires anys era tabú: 
L’adopció. I ho enfoques des del 
punt de vista deis filis. D’aquí sor- 
geix précisément el nom concret del 
teu escrit original: “A d o p c ió : p a rle n  
e ls  filis”, que després de romandre 
un cert temps inédit ha estât publicat 
recentment per “A m e tlla  e d ic io n s ”.

Hi ha molts llibres que parlen de Ta- 
dopció, des del punt de vista deis met- 
ges, deis psicólegs, deis pedagogs, 
inclosos els deis pares. Cap d ’ells 
deixa clara Topinió deis filis, deis 
adoptais, dels protagonistes, en defi
nitiva. Em vaig fer la pregunta: Els fills, 
tenen alguna cosa a dir? Se’m va ocó- 
rrer posar-me en contacte amb TAsha 
Miró, que em convidó a una xerrada 
sobre el tema. Després una amiga em 
va parlar d ’un fill de TEspinás... I 
entrant en contacte amb associacions 
i entitats vaig arribar a seleccionar 
onze entrevistes, onze persones que 
em van obrir el seu cor tot explicant 
Texperiéncia de les seves vides. A 
totes elles i el Is els estío molt agraída. 
El de Tadopció és un tema que cal que 
se’n parí i. S’ha de perdre la por a Tho-
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ra de tractar-lo. De fet hi ha un interés creixent. Ei meu iiibre, per exempie, ha 
coincidit amb un aitre d ’escrit per dues periodistes.

Un dels ternes que és força comentat sol ser el fet que moites parelles solen 
adoptar canalla de fora, mentre que aquí; a Catalunya i a Espanya hi ha infants 
que es podrien adoptar.

Un nen, una nena, per adoptar tan és que sigui de Guinea com d ’ Haití... com 
d ’aquí. És una criatura que necessita i ’escaif d ’una famíiia i s'ha d'adoptar. Però 
ia tegisiació espanyoia no obre massa ia mé per i'adopció. Aquí sovint es troba un 
nadó abandonat en un portai o dins d ’un contenidor, fet que dissortadament 
passa sovint. En favor seu hi ha -posem per cas- cinc-centes pareiies disposades 
per adoptar-io i no ho aconsegueixen. Només que hi hagi un famiiiar iiunyé, que 
tan sois es iimitaré a anar-io a veure ai centre d ’acoiiida durant motts anys, ja 
ningú no ei pot adoptar. Passa ei temps, es fan grans i divuit anys passen de 
seguida. És un nadó, ara un jove, ai que ii han taiiat Íes aies. Vuii dir amb aixó que 
em sembia bé que s’adoptin nens de fora; un ser humé és un ser humé sigui d ’on 
sigui, però també cai donar oportunitats a ia gent d ’aquí. Aquetia mania tan arre- 
iada oficiaiment d ’obiigar a ia mare que ha iiençat ei nadó a les escombraries a 
recuperar-io de manera forçada, perqué no donar-io en adopció a una famíiia, si 
ia mare bioiógica ha intentât desprendre-se'n de manera brutai? Vuii anar més 
eniié: Casos com ei d ’aquesta dona que ha voigut ser mare ais 67 anys; perqué 
no adoptava un nadó quan en tenia 47? Havent-hi nens, éssers humans ja creats, 
perqué posar-te i ’esperma d ’un senyor que no coneixes de res i portar ai món 
nens a ia carta? Jo penso que si una pareiia te ganes de donar carinyo, i miiers 
de nens necessiten rebre’i, perqué ets ho neguem? L ’attre tabú de moits humans 
en preguntarse: i si ei nen adoptat ens surt maiament? Demanaria que es fessin 
ia mateixa refiexió quant ei fiii naturai és recent nascut. Oi que de gran també pot 
ser dotent, convertirse en una mata persona! Ens podem divorciar de ia pareiia; 
divorciar-nos deis fiiis, no. És un compromis, un vinote indestructibie.

Dels cees a I’adopció: no has canviat gaire la temàtica social. Sempre et 
mous dins I’ àmbit humanístic .

Sí, efectivament, m’agraden tes qüestions sociats perqué trobo que ia gent hem 
de mirar d ’ entendre’ns i no de crispar-nos continuadament eis uns amb ets attres. 
Creo que i ’agressivitat que de vegades es paipa entre ia gent, ve donat per ia 
forma de ferpoiítica, de ia tergiversació de i ’opinió. Una cosa és ia reatitat tai com 
i ’expiiquen eis potítics i t’aitre com eis arriba i com ia interpreten ets ciutadans. Eis 
mitjans de comunicació han de servir per trencar ttances en favor de mottes 
coses; per anar eixampiant ei ventati de ia democrécia i de ia convivéncia. No 
sempre es així. Sembia mentida que es puguin escottar grans mentidas a través 
deis mitjans, i que es permetin deixar anar segons quines bastieses des de deter
minadas cadenas. La gent ens hem de comunicar més. Cai tiimar aitò que ens 
separa i aprofundir en aitò que ens pot acostar.

Després d’aquest Ilibre sobre l’opinió dels filis adoptats, tens al cap algún 
altre treball ?

Tino una novei-ia començada i aparcada. No sé si t’arribaré a pubticar mai. He 
escrit bastante contes curts, aiguns aparegueren pubticats precisament a QUA- 
DERN ja fa temps. M’agrada que ta narrativa que esche inciogui sempre una dosi 
d ’ironia. Si, ostie animada per continuar escrivint. Potser acabar ta novei-ia. Potser 
crear uns quante contes més per fer-ne un petit iiibre. També em voita pei cap fer 
entrevistes a dones actives de més de seixanta anys. Una aitra cosa és que des
prés puguis pubiicar-ho. Em sap greu invoiucrar-hi a gent disposada a expticar- 
me ta seva experiéneia; que personaiment mi esforci en et redactat finai i que, ai 
cap i a ta fi, resti i ’originai amagat ai caiaix. Aquest és ei gran diiema.

Com veus, com recordes Sabadell 
des de I’ eixampla barceloni ?

Ja ho saps: Vise ai barri maritim... 
ironies apart, trobo que Sabadett ha 
crescut mottissim. Una ciutat de ia 
que mai no hauria pensât que un dia 
tindria Et Corte tngiés; hi ha estât pre
cisament ai seu Àmbit Cutturat on amb 
motiu de presentar ei iiibre "Adopció: 
Parten ets fiiis’’ he pogut saiudar a una 
cotta d ’amies i amigues que feia un 
munt d ’anys que no satudava. Ha 
estât una aiegria de tornar-nos a 
veure. Persones que en un temps pas
sât haviem confraternitzat dins et 
marc d ’una sincera amistat. Recordo 
ei “meu” carrer Puigeerdà, La Ptaça 
Vaiiés de ia infantesa, quan era una



A2
SABADELLENCS

gran plaça a bans d ’enxiquir-la on 
jugàvem tota la canalla del barri; entre 
élis eis meus germans Jaume I Caries. 
Del poeta amie de casa, en Ramon 
Moix, que casi sempre conversant 
amb eIs meus pares, en Jaume I la 
Madrona, trela el tema de la pèrdua 
del Bosc de Can Feu. En menor esca
la jo també pue dir que en el temps 
present hem guanyat el Parc 
Catalunya; que per més bonic que el 
trobem, no fa oblldar aquell Bosc que 
ara només tenim en Imatges. A la 
meva joventut, Sabadell era una clutat 
que I’estimava I la patla. SI cal parlar 
d ’alguna de les coses positives, dirla 
que hi ha molta gent que treballa per la 
clutat de manera altruista en nombra
ses entitats socials I culturáis. NIngú 
no ens pot negar el carácter partlclpa- 
tiu deis sabadellencs I sabadellen- 
ques. Una clutat que és referéncla 
mundial de la paleontología grácles al 
doctor Miguel Crusafont. Una clutat 
que a donat I està proveint a Catalunya 
de molts artistes plàstics o teatrals... 
En fl, viso a l ’Eixampla barceloní I 
sovint penso en Sabadell.

En definitiva, a partir de l’any 1985 
la Ciutat Comtal acuii en adopció 
voluntària, una professional ja for
mada i adulta: Aurora Tricuera i 
Oiler; que des d’aleshores no ha 
pogut, o no ha volgut, esborrar cap 
deis paisatges de les seves pági- 
nes viscudes durant la infantesa i la 
primera joventut. Com aquell que 
diu: Encegada d’amor per una ciu
tat que com Sabadell encara la 
recorda.

Espero que la seva veu, i la de la 
resta de companys i companyes 
que un dia fórem aprenents de 
ràdio a la vella/bella EAJ-20, resti 
enllaunada a l’arxiu sonor munici
pal. Premeu el botó imaginan i 
segur que escoltareu l’Aurora, fent- 
la petar amb algún personatge.

Del que sí n’estic convençut, és 
de com retruny el ressó de la seva 
veu dins la cassette de milers de 
venedors i venedores del cupona- 
zo] agraí'ts lectors, empedreí'ts 
mémorialistes de les millors obres 
de la literatura universal. ^

Ju d it M as có .- És bo conélxer les 
opinions dels fills adoptais, saber 
qué en pensen ells matelxos del 
tema, d ’aquí ve la Importància d ’a- 
quest llibre. Les histories sinceres 
que conté commouen I porten a la 
reflexlé, una reflexió molt necessària, 
tant pels pares adoptius com pels fills

A u ro ra  T ric u e ra .- Agrai'ment; Als 
meus oncles Salvador Oller I Carme 
Beltran I als seus fills, els meus 
cosIns. A tots els qui, com ells, han 
demostrat que el fort lllgam de l ’afec- 
te no necessita de la biología pròpia 
per a formar una famílla.(Els tiets de 
l ’autora van adoptar tres filis)

M o n ts an t F ran q u e sa .- Tenia hores 
quan m’adoptaren (...) M’ho van dir quan tenia cinc anys, quasi sis. Des d ’a- 
quell moment eis vaig odiar I a mesura que m’anava fen gran la meva rebel-lió 
augmentava. Eis he dit paraules molt dures de les que ara em penedeixo. Crée 
que ho hagués encaixat mlllor si m’ho haguessin dit de més grandeta.(...) En la 
celebracié del meu darrer aniversarl a un restaurant m ens vam aplegar més 
de cinquanta persones. Vaig voler demanar perdo als meus pares devant de 
tota la familia perqué els he fet patir molt. Els estimo, estic disposada a canviar 
i vaig voler dir-ho al arribar a la meva mejoría d ’edat. Tots ens vam emocionar, 
especialment l ’àvia.

A s h a  M iró .- Si et canvien el nom és com si et prenguessin la Identität com a 
persona (...) L ’Asha és partidàrla de l ’adopció. Li agradarla tenir fills però 
també està disposada a adoptar (...) Aquesta opeiò és una meravella ja que 
cobreix unes necessitats molt importants. La dels pares que volen fills I la dels 
fills que necessiten uns pares. També hi ha parelles que, encara que en puguin 
tenir, adopten perqué pensen en eis milers de nens que necessiten l ’afecte 
d ’una familia. (Asha Miró és autora dels Ilibres: La filia del Ganges —La 
Magrana—, en castellà éditât per Lumen )

Jo an  P a z .- Parir una criatura no hauria de comportar cap dret. Criara una per
sona, estimar-la, educar-la, la capacitaciò moral de poder dir-li segons quines 
coses, tot això només ho dona l ’afecte. La Ilei de vegades provoca situacions 
molt dificils, per exemple; que un nen que ha passai anys amb una familia d ’a- 
collida hagi d ’anar després amb la biològica. Penso que això és una doble 
moral. Volen quedar bé amb tothom I l ’Cinic que aconsegueixen es desestabi- 
litzar el nen. (...) Sòc de color dins d ’una familia bianca. El meu procès evolu- 
tiu ha estât desigual i poc normal. El meu pare es va morir quan jo només tenia 
quatre anys, amb vaig criar amb la mare I l ’àvia. Als catorze anys se’m va 
declarar una miastènia que, entre altres coses, em priva de menjar bolets I de 
heure cava. Sòc totalment atipie. Un català que no pot menjar rovellons ni 
beure cava I a més de raga negra.(...) A mi no m’ha marcai el fet de ser adop
tai i vull dir a tots els que ho sòn que no han de permetre que els afecti perqué 
si no es desprenen aviat d ’aquesta sensaciò se’n ressentiran tota la vida.
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Ja hi som?

Pere Cornelias

43
43

Ho sento, sóc un barcelonista clàssic. Amb el Madrid només a quatre punts, 
comencen els nervis. Ja sé que encara som primers i que, en aquesta Lliga, 
només hem perdut tres partits, que és ben poca cosa. Però, qué voleu que us 
digui, jo pateixo. I és que ja fa setmanes (des d’abans del dia del Vila-real) que em 
baila pel cap una série de preguntes que em negava a verbalitzar perqué no em 
diguessin el de sempre: “Tu ets un derrotista nat i incorregible, un incrédul defini- 
tiu. Amb la teva actitud, no ens fas cap favor”. De manera que Gallava. És més: em 
deia a mi mateix que potser no era res, un mal passatger, possiblement no pen
sava, en el fons, el que creia que pensava.

Per qué elaborávem tantes jugades de perill i, 
proporcionalment, féiem tants pocs gols? Per qué 
-líders indiscutibles- hem guanyat tants partits per 
la mínima? Per qué no admetíem, de manera clara 
i nítida, que Ronaldinho, de moment, no és el que 
era? Per qué fitxem Albertini -un jugador contras
tât, d’altra banda- i Maxi López -a qui ningú no 
coneix- i no recuparem els dos noiets argentins 
que tenim d’excursió? Per qué no es va dir, ais titu
lars dels diaris, que el 0-4 de Sevilla va venir 
acompanyat d’una gran dosi de sort?

És ciar, ja sé les respostes i, en part si més no, 
fins i tot me les puc creure. No ens hem de quei- 
xar de la falta d’efectivitat davant la porteria 
contrària perqué som, encara, els máxims goleja- 
dors del campionat. Guanyar partits per la mínima 
i, sovint, ais darrers minuts diu molt a favor de l’e- 
quip: tenim opcions de victória fins ais darrers ins
tants. Ronaldinho no es veu tant perqué l’equip és 
més sólid i hi ha més jugadors destacats que 
abans. Saviola no és el tipus de davanter que 
necessitem i Riquelme ara no té Hoc a l’onze titu
lar. Vam tenir sort a Sevilla, és veritat, però no tots 
els equips amb sort guanyen per 0-4.

No sé per qué, però intueixo que tant les preguntes com les respostes tenen part 
de raó. Aquest cop l’eclecticisme potser té un cert sentit. Obligaría a una certa 
dosi d’humilitat. I no parlo deis jugadors, gent jove i prou simpàtica (molt més, per 
exemple, que les estrelles galáctiques i mediátiques d’aquells d’allá baix). Parlo 
de nosaltres, de la premsa, deis mitjans de comunicació en general, deis direc- 
tius (sovint, són massa bonics), de les personalitats iMustres...

Dit d’una altra manera. Per una vegada, decideixo, per ara, no estripar 
les cartes. Paré veure que no recordo que portem cinc anys de sequera i espera
ré uns mesos més. La Lliga encara pot ser nostre i, quan esche aquest article, el 
Chelsea és a tocar. Aquests nanos diuen que s’ho creuen i Rijkaard continua tran
quil i impassible. Ja hi som? Dones, potser no. Temps al temps? De moment, sí: 
temps al temps.
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Corto del director

Sant Jordi torna a ser motiu per situar els Ilibres i les lletres en general en el 
punt central de mira del nostre país. MaIgrat totes les limitacions i mancances 
que sofrim, el fet de sortir de les discussions sobre el poder mediátic vers els 
darrers esdeveniments d ’ordre planetari no deixen de fer tornar un cert sen- 
deri, si més no, de canviar de tema.

El volum de Ilibres publicats continua essent exageradament elevat pel grau 
d ’assimilaciô que em sembla que té el nostre àmbit linguistic -corn diuen que 
ara li hem de dir-, però en qualsevol cas sempre val més la pena poder triar i 
remenar que no pas retornar a époques sempre pitjors. El tema de la qualitat 
ja és una altra qüestió, prou discutida cada any al voltant d ’aquestes dates, i 
trobo que està bé que aixi sigui, sense complexos ni apriorismes: hi ha tantes 
lectures possibles com lectors potenciáis. I encara també una altra cosa són 
els creadors de cànon: quin paper tenen els nostres cientifics des de les uni- 
versitats, quina responsabilitat en la creació de pUblic lector? I les editorials, 
amb la seva politica empresarial ferotge que han convertit el Ilibre en sinònim 
de carxofa o bambes que cal col-locar en el mercat? I els nostres critics -en 
tenim?- quina és la finalitat de la seva feina i fins a quin punt mostren un grau 
de prejudicis estrany de comprendre devant les obres que préviament han 
seleccionat per a pretesament analitzar?

Un Ilibre, una rosa, un bon inici en qualsevol cas.

David Serrano
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I (“Roma té un Emperador infame”)

“El mon (i per tant l’escenah, que significa el mon) és per mi corn una mons- 
truositat, corn un enigmàtic desastre que ha de ser acceptât, però devant del 
quai no hi ha capitulaciô possible.” (Dürrenmatt, R, Problèmes de teatre, 1954)

Si el coetani Brecht posava l’accent i l’estilet al voltant de les circumstàncies i 
penalitats que envolten uns personatges situats en moments de trànsit fruit 
d ’una crisi catàrtica, la proposta de Dürrenmatt es fixa précisément no en les 
seves conseqüències sinó en l’eix que vertebra el desastre d’un món que es 
transforma i que, Iluny d ’aprendre del passât, se situa a l’abisme, a les portes de 
[horror vacui, del no-res. Escrita en plena postguerra el 1949, i seguint l’estela 
de la contextualització no histórica shakespeariana, el jove Dürrenmatt de 26 
anys que eschu Rómul i que ha begut de l’expressionisme, planteja la qüestió 
de l’existéncia humana en la societat moderna a partir de la paràbola grotesca, 
que posa en relació la revelació que suposa reconèixer des del sentit comú la 
paradoxa d’un món que es pot moure entre la raó tècnica, que li ha proporcio- 
nat grans avenços científics (pensem en l’Alemanya deis anys trenta), i albora la 
pérdua de la raó moral (la tergiversació de la qual permet posar la ciéncia des-

Rómul el Gran
Friedrich Dürrenmatt

Traducció de Feliu Formosa

Direcció de Caries Alfaro

Escenografía d ’Estel Cristiá i Max 
Glaenzel

Vestuari de Maria Araujo

Caracterització de Toni Santos

Repartiment: Francese Creila, Teresa 
Vallicrosa, Eva de Luis, Quimet Pía, 
Caries Martínez, Jaume Mallofré, 
Pepo Blasco, Jordi Martínez, Xavier 
Capdet, Claret Papiol, Joan Cusó, 
Pep Jové, Ricardo Moya, Xavi Idáñez, 
Enrió Serra, Miguel Bonet i Josep M. 
Doménech; i les gallines ensinistra- 
des...

Teatre Nacional de Catalunya,
Sala Petita, 2005.

Francese Orella en el paper de Rómul, amb la gallina Odoacre en braços.

COMERCIAL
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Ròmul August, emperador de la 
Roma Occidental.

Ròmul és el darrer emperador 
romà d’occident (475-476). La seva 
arribada al poder, com a conse- 
qüència d ’una jugada força bruta 
del seu pare, Orestes, significa la 
debacle definitiva de tot un imperi i 
simbolitza alhora la pèrdua de lide- 
ratge cultural i moral de tota una 
època. Les manipulacions a què 
sotmet la història Dürrenmatt, en 
benefici del diseurs sociopolitic 
que proposa, i que passarien per 
exemple per l’elisiô del paper i de 
la mort violenta del pare, van en la 
linia de proposar la figura de l’home 
lùcid-escèptic, corn II agradarla dir 
a Joan Oliver, el qual, conscient 
com un autèntic despert entre 
adormite del paper que li toca jugar 
en aquell moment històric d’esfon- 
drament definitiu, actúa amb piena 
consciència per tal que siguí tal I 
com ell ha previst. LIuny del seu 
homònim real, juga amb el seu 
temps I el mou a gust propi, 
emmascarant la seva actitud sota 
la baixesa moral del tedi que envol- 
ta la seva vida miserable, símbol de 
la situació en què es troba un poblé 
derrotat, sobretot els seus diri
gente, que donen el nom a les galli- 
nes que els acompanyen.

En aquest context. Francese 
Orella desplega tots els seus recur
sos interpretatius, els seus matisos 
d’home llest, hábil, I on la tècnica 
del canvi de to, de ritme, sempre 
s’encaminen en benefici de la ver- 
semblança que mai no perd, Iluny 
de l’artifici que a voltes podría 
construir-se atesa la naturalesa 
d’algun dels seus monòlegs, per 
exemple el que versa sobre l’amor 
i/o la pàtria, d’una cruesa filosòfica 
obra d’un geni de la literatura i 
représentât amb una emotivitat 
terriblement mesurada i profunda. 
El compromis ètic es mantè devant 
tots els caires de la seva actuaciò; 
ja siguí política, com d’amistat, com 
sobretot sentimental.

Pepo Blasco (TuMi Rotund) i Jordi Martinez (Espuri Titus Mamma)

Julia, la seva dona

La dona del darrer Emperador s’assimila al paper représentât per la major 
part dels membres que giren al voltant de l’home en teoria mès poderos de 
rimperi: entre els quais prima l’afany de poder, el luxe, el mantenimeni a 
uitranga dels privilegis a costa de l’escàs compromis ètic, cosa que s’eviden- 
cia amb Tintent de convenciment de salvar TImperi casant la filia, Rea, amb 
l’amo de la transnacional dels pantalons, César Rupf. Júlia s’intueix una dona, 
per tant, amb un carácter ben marcat, decidida I severa tant en el tracie com 
en la presa de decisions, i aquí Teresa Vallicrosa es mostra poc convincent, 
oferint un ventali de recursos mès propis d’una histérica ben poc perversa i, 
per tant, poc creíble devant tot allò que està intentant conservar a to:a costa. 
Li manca convenciment, creativitat i convicciò del lideratge que intenta rep'e- 
sentar; la fúgida vers Texili seria probablement la part mès intéressant de la 
seva actuaciò.

Rea, la filia

Rea esdevé un d ’aquells tipies papers creats al serve! deis intéresses del text, 
per tant, és més una creació ideològica que no pas un personatge própiament. 
VulI dir que, lluny deis estereotips que més endavant comentarem. Rea és la 
moneda de canvi sobre la discussió de qué és més important: la páiria o Ta- 
mor, la defensa ara ja completament inútil (en tot cas s’apunta explícitament 
que sempre destructora) d’un territori o Tindividu i les seves necessitats, els 
sentiments; la proposta ens planteja i contraposa la Iluita entre una mena de 
capitalisme/sistema totalitari versus Thumanisme de base existencialisia, i on 
Rea té el dificiiíssim paper d’haver-se de posicionar: d’ella en depén el mante- 
niment d ’un sistema (encara que venut a qualsevol preu i buit de sentit si és 
que n’havia tingut abans) o la iMusió per una nova manera d’entendre la vida 
mitjançant els valors de Thome, unint-se amb el seu estimât, Emilià. Eva de Luis 
mostra amb eficácia la dualitat que suposa la relació amb el pare, entre la cis- 
ciplina política i Temotivitat filial, en la qual les mirades i silencis d’Orella resul
ten claus, però ja no es mostra tan convincent de cara al seu estimât Ei îi iá, on 
manca certa dosi de veritat, de versemblanga enfront la tècnica estricta, p'o- 
bablement pel tarannà voladís d’Eva de Luis.
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crita, per exemple, al serve! de I’ex- 
termini sistemàtic, industrial, cientific i 
asèptic de milions de persones: 
vegeu la magistral Der Untergang - 
L’enfonsament-, d ’Olivier Hirshchbie- 
gel). Un mon que acaba de crear (jun- 
tament amb Stalin i tants d ’altres) un 
grau tan elevat de destrucció de les 
convencions culturáis humanes fona- 
mentals només pot portar a escena, 
amb un llenguatge nou (com ostava 
plantejant Theodor Adorno en aquells 
mateixos moments), aquells conflic- 
tes que hagin passât pel filtre 
inteMigent de la comèdia i el grotesc, 
com a úniques formes higiéniques 
d ’enfrontar-se amb les restes d ’un 
naufragi que, lluny de remuntar-se, 
segons el mateix Dürrenmatt, ha de 
portar vers el nihilisme i el reconeixe- 
ment del desastre.

És així que hem d’entendre que tant 
el marc historie (l’any de la desteta de 
rimperi romá, el 476), com el marc 
físic (el palau rural de l’Emperador), 
com els propis personatges, hagin 
sofert un grau de manipulació literária 
ben destre per tal de situar-los al ser
ve! de la reflexió, la provocado i la 
literaturització de la realitat. Quant ais 
personatges, això s’evidencia, per 
posar alguns exemples, convertint el 
púber darrer Emperador ridiculitzat 
per tothom en pare de familia amb 
vint anys de regnat; o amb els ana
cronismos amb què perversament 
tracta el magnat de la transnacional 
que es vol fer amb el poder de l’estât. 
César Rupf -fixeu-vos amb el nom 
d’emperador-; o de Teodoric, vestit a 
la manera de les recents -en la memò
ria- forces negros de les SS nazis.

El context de la debacle s’organitza 
tant al voltant d ’una exuberant esceni
ficado decadent com amb un pareil 
I’elements de caire divers que esde- 
venen paradigmático per entendre el 
punt de partida: d ’una banda la 
presència d ’un Emperador amb 
parracs i d ’aspecte deixat que, en 
una mena de fúgida endavant, es 
dedica a tenir cura de les gallines 
amb noms magnes per tal de poder 
esmorzar llargament cada mati amb 
els ous que han post, cada vegada

Mares, ministre de la Guerra,

Zenó risauri, emperador de la Roma Oriental

Zenó esdevé emperador el 474 com a conseqüéncia de la boda amb la filia de 
l’Emperador Lleó I el Gran, Ariadna. Tingué un breu i conflictiu regnat per tal com, 
per esclafar una révolta familiar que l’expulsá de Constantinoble, hagué de pac
tar amb Teodoric I el Gran (el nazi de Dürrenmatt: i aquest si que El Gran...), i com 
a conseqüéncia del qual hagué de cedir bona part dels seus territoris.

Zenó esdevé aixi la patética figura de la degradació moral deis poderosos, 
capaços del pacte amb el diable per mantenir els privilegio i albora covards fins 
a la hipérbole. És l’antagonista de la propia Júlia: malgrat formar part del mateix 
bándol d’aquells qui s’aferren al poder, les seves actituds davant de la crua rea
litat són diametralment oposades. Zenó fuig constantment, s’amaga de tota res- 
ponsabilitat i albora culpa de tots els mais les debilitats deis altres, sobretot de 
Rómul. Esdevé l’arquetip de la pérdua de dignitat de l’home, corromput pel poder 
i albora caricatura d’aquest mateix poder que l’ha entronitzat i destronat quan li 
ha intéressât.

Quimet Pía es mou en el camp del cómic més que no pas del patétic, més aviat 
résultat del text que de la seva actuació, i configura el just contrapunt respecte 
de les altes pretensions de Júlia, i és amb ella que es produeixen les escenes 
més brillants, fins al punt d’arribar-se a aliar, malgrat les diferèneies que els sepa
ren, davant el perill d’acabar-ho de perdre tôt. Délirant la seva actuació davant 
dels dos camarlencs Fosfóridos i Sulfûrides ultraortodoxos, dels quais fuig sense 
èxit atesa la naturalesa d’una realitat que res té a veure ja amb l’actitud que 
aquesto continúen defensant.



50 LLETRES

César Rupf, industrial

L’únic personatge amb un tracta- 
ment cronologie diferenciat, junta- 
ment amb Odoacre i Teodoric, és 
una mena de President de transna
cional sense escrúpols, capaç de 
comprar un Imperi simplement pel 
plaer de tornar-lo a regalar a Roma 
a canvi d’una dama, Rea. Tot està 
en venda, imperia, persones, pan
talons per substituir les túniques 
passades de moda ja.

Pep Jové construeix un personat
ge volgudament desagradable a 
ulls de tothom, personatge que 
posa a prova el grau d’integritat de 
tots i cada un dels responsables de 
la presa de decisions sobre l’esde- 
venidor. Parla dar i directe, sense 
embuta ni eufemismes, la viva imat- 
ge del capitalisme més liberal, com 
diuen, més agressiu i deshumanit- 
zador; per tant, fred i calculador, 
sense deixar-se portar mai pels 
sentimentalismes que tenallen el 
propi Ròmul.

Teodoric, el seu nebot.

Teodoric I el Gran és el personat
ge històric més truculent, i tot i que 
això a nivell de text no acaba de 
veure’s traduit en paraules, l'estèti
ca del seu vestuari i movimenta ja 
ens donen pistes sobre la lectura 
que Dürrenmatt està tent la història 
recent del seu “àmbit lingüístic” i 
cultural. Entrent el carácter 
neoclàssic amb què s’ha construit 
Odoacre, Teodoric és l’home d’ac- 
ció sense escrúpols que arribará a 
assassinar el propi Odoacre en un 
banquet al qual ha estât convidat 
per eli mateix el 493.

Xavi Idáñez s’empapa de la idea 
de la simplicitat que acompanya 
tota disciplina inqüestionable al 
serve! de l’objectiu darrer de la 
victòria i aixi vesteix el seu perso
natge, extrêmement estereotipat, i 
que mostra el grau de degradació i 
de perversió al qual un régim pot 
arribar, oblidant tot principi i pri
mant el valor de la força i la repres- 
sió per sobre de la intel-ligéncia, el 
diàleg i la negociació.

Emilià, patrici romà

Emilià esdevé l’home que s’ha cregut allò que el sistema ha imposât per mante- 
nir els privilegie d’uns pocs i ho porta fins a les darreres conseqüéncies: deixa la 
seva situacié còmoda a Roma per Iluitar contra l’enemic, abandonant la seva esti
mada Rea, i passerà el calvari de les tropes, amb guerra i empresonament brutal 
incloses, que el duran a les portes de la mort. Lluny de renunciar, el mateix amor 
que l’ha mantingut en vida i que li permet superar l’horror esdevindrá moneda de 
canvi devant la possibilitat del fracás de l’lmperi (que de fet és força inevitable). 
Allò que li ha donat motiu de vida, ara ho posa al servei de la pàtria, obligent Rea, 
précisément per l’estimaciò que comparteixen, a renunciar a allò que més esti
men i han desitjat en els darrers anys.

Caries Martínez, amagat rere un excès de ferides que impedeixen percebre la 
fortalesa de les seves faccions, menté una actitud excessivement afectada, 
sobrecarregada, i tot i que el text potser aquí ajuda a aquest excès, Martínez s’hi 
aboca amb pocs matisos. Convenç sobretot quan la sítuacíó ho permet, oom 
quan es deixa el roi afectat per centrar-se en Tintent de convèneer una estimada 
complètement enamorada per tal que accept! el paper que pot salvar Tlmperi.

Mares, ministre de la Guerra

Mares és el funcionan militar mediocre a qui la historia sitúa en primera línia com 
a conseqüéncia del fracás deis líders naturals (fugits, morts o desapareguts) i 
que és tipie en tot imperi, de Roma a Hitler, El seu és el paper de la inutilitat de 
Tacció, de Tabsurditat de la Iluita quan ja tot és perdut; esdevé també més un ele
ment al servei de la lectura del text que própiament un personatge, per molt este
reotipat que pogués ser.

Jaume Mallofré esdevé fidel a aquest missatge, apuntant mitjangant els seus 
rictus d’incredulitat, els seus silencis i els seus roñes de migdiada, el major poder 
de transmissió, que no van pel camí de la versemblanga no buscada aquí per 
Dürrenmatt, sino al del cinisme mitjangant el llenguatge i Tactuació absurda en 
tant que inútil.

Espuri Titus Mamma, prefecte de cavalleria

Titus Mamma és el darrer graó de la cadena de Timperi, home compromés, 
Iluitador, valent i conscient del moment que s’acosta i que, malgrat que no esti- 
gui ja al seu abast res del que està passant, pretén ajudar a resoldre-ho. Ferit 
per tot el eos i amb tres fletxes encara clavades, fa dos dies de carni agonit- 
zant per avisar el seu Emperador del perill que suposen les tropes germàni- 
ques. Difícilment no pot entendre per qué Ròmul no el voi atendré davant la 
gravetat deis esdeveniments. Titus no entén, com tampoc Mares però de 
manera diferent, Tabast de la tragèdia i de les decisions superiors preses, d’a- 
quí la comicitat de la seva actuació, pròpia de qui mor per la pàtria i davant la 
ignoráncia més que general, especial de Ròmul.

Jordi Martínez recull una perla de paper per Iluir-se de cap a peus, oferint la 
imatge de Thumil servidor entre moribund i esgotat pel carni i la guerra, i en qué 
les repeticions del missatge que ha de transmetre, que ressonen ben benhar- 
dianes, incideixen en la comicitat i inutilitat de la seva Iluita, de la Iluita d’un 
poblé per uns dirigents que no els corresponen en el seu compromis. 
Convenç, aconsegueix la complicitat de Tespectador, que de seguida es posa 
de part seva en tant que antiheroi inútil, però persona en definitiva.
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menys...; es tracta d ’un Emperador 
que, només amb aquests dos ele
ments pretextuals, ja se’ns presenta 
intencionadament antipàtic, poc o 
gens comprensible/compartible a 
l’espectador (vet aquí una de les 
claus de la paràbola grotesca: la rei- 
vindicació del sentit primigeni del 
sentit comú perdut mitjançant la sor
presa en forma de desengany, sem
pre al final): de l’altra, l’absurditat 
generada al voltant de la destrucció 
física, conceptual, histórica i filosòfi
ca d ’un estat/societat: davant la 
impoténcia que sent Julia en adonar
se de la magnitud del que se’ls acos
ta esclafa un deis preuats ous al bell 
mig de l’escenah; totes les gallines 
magnes es Naneen voraçment a reco- 
llir les migues de tot el que poden 
arreplegar. L’home modern, abatut 
pels desastres i un capitalisme ferot- 
ge creixent, está sotmés a la pérdua 
de tota dignitat, sense reconeixement 
possible i a la recerca des de la bes- 
tialització a la Iluita per les desterres, 
els residus que la destrucció ha dei- 
xat: l’home toca fons, així, i Dürren
matt no pretén sinó evidenciar la difi- 
cultat de comprensió i transmissió 
(de nou el problema del llenguatge) 
d’aquesta desteta total. Vet aquí l’in- 
terrogant de si aquest home modern 
podrá ser capaç de recuperar el sen
tit comú perdut per les circumstán- 
cies en un moment en qué aqüestes 
no aporten una recuperació de 
valors, com pretén l’Odoacre fictici, 
sinó probablement la seva pérdua 
definitiva.

Val a dir que la teina de Feliu 
Formosa, com ens té habituats res
pecte les seves traduccions aleman- 
yes (les de Thomas Bernhard recent- 
ment) esdevé un deis factors que 
incideixen en la veritat que busca 
l’autor, malgrat situar-se conscient- 
ment i volguda -d ’aquí l’ús de la 
paródia- lluny de la versemblança 
(per exemple amb l’arma dels ana- 
cronismes). Formosa troba els mots 
adients, directes i poliédhes però 
comprensibles tant en escenes quoti- 
dianes com en les discussions de 
major volada intel-lectual.

Zeno discutint amb un Fosfóridos amb presé->cia d’Esouti Titus Mamma i Tul li Rotund.

Tul li Rotund, ministre de l’Interior

TuMi, com a braç dret de l’afany impelai de Ròmul, és l’home que més direc
tement té a perdre en aquesta debacle final: les seves decisions, recollides en 
milers de pergamins que cal destruir, l’implicuen en tots els atropellaments 
comesos al propi poblé i a altres pobiss. d’aqu' el seu carácter pie de tics i 
d’un histerisme que, lluny de contagiar e s qui Tervolten (tret dels espectadors, 
a qui posen els péls de punta cada vegada que apareix en escena, per la seva 
hiperactivitat), encara provoca una ma>cr dosi de nerviosismo en llur actuació, 
encaminada a eliminar tot aquest rastre cómp ice.

Pepo Blasco, recollint el bo i millor dels cómics cínics, ofereix una actuació 
convincent, estressant, brillant a voltes, amb el seu anar i venir pie ce perga
mins que cauen i tornen a caure, i amb el to de veu de qui és a punt de saber
se jutjat pel futur més immédiat, lluny del TuMi que vivia com un rei prenent 
decisions de despatx. Blasco esdevé equi un ti:ella terrenal desfet oel propi 
pes del seu passât i la força del seu deci vi escevé tan creíble com la natura
lesa estereotipada li ofereix.
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Il (“Aquest Emperador ha de marxar”)

És dar que un Emperador que ha perdut tot interés per governar i que focalit- 
za les seves preocupacions en el nombre i la responsable de cada una de les 
postes, ha de ser vist pels seus com una nosa més que no pas un puntai per 
redreçar allò que de fet és inevitable: les forces germàniques són a les portes 
de Roma. La insisténcia d ’Espuri Titus Mamma per informar d’aquesta imminent 
derrota esdevé d ’una banda la mostra de la humanitat que acompanya 
l’Emperador i, alhora, de l’altra, un indici de l’aparent pérdua de dignitat d ’aquell 
que ha estât l’home més poderôs del món. L’home que, també aparentment des 
de la pérdua de tota consciéncia de responsabilitat, de dignitat i de sentit comù, 
podent resoldre la crisi de tot ordre que desgoverna l’Imperi amb el casament 
de Rea, la filia, amb César Rupf, prefereix preservar i cercar la félicitât individual 
en contraposició ais intéresses de l’Estat -que pot quedar-se ja en mans de les 
multinacionals-. Aquesta aparent inacció - l ’ús dels “aparents” forma part de la 
voluntat de manteniment de la tensió de l’espectador tot préparant la sotragada 
doble final- no fa sinó enervar tots aquells que, corn les gallines desnodrides a 
la recerca de la resta més petita, pretenen mantenir-se en el poder i és per aixé 
que s’organitza tota una conxorxa per assassinar-lo, pertreure’l del devant, per 
intentar -ben inûtilment- redreçar les darreres i apuradissimes oportunitats per 
sobreviure. La délirant escena dels personatges amagats rere cortines, Ilit o 
armari, incideixen en l’absurditat de l’oposiciô devant l’inevitable i mostren, 
devant per devant del mirali de la crua realitat, fins a quin punt l’home és capaç 
de perdre tota mostra de dignitat -sentit comù, de nou- per conservar insignifi
cante quotes de poder, de tot ordre. Lògicament la conxorxa fracassa perqué 
aixi ha de ser.

111 ( Tercer i Quart actes: Ròmul jutja el món i El món jutja Rómul)

L’entrada d’Odoacre prepara el carni de la veritable farsa satírica i grotesca. 
La d ’aquell qui, tot i essent el responsable de la desteta de l’lmpeh romá, no prê
tée sinó postrar-se ais peus del darrer respresentant d’un món en franca disso- 
lució per tal que, amb l’ajut seu, pugui recuperar els valors que el món ha per
dut i que el nebot no farà sinó acabar de dissoldre. El deliri que suposa en 
Rómul -com en els espectadors- aquesta confessió no fa sinó accelerar la des- 
coberta final del gran secret: Rómul esdevé a ulls de Dürrenmatt El Gran preci- 
sament perqué aquest “avicultor imperial” pretén convertir-se en jutge del món 
disfressat de bufó. Rómul ha decidit que la seva missió com a Emperador ha de 
ser la d ’aconseguir la dissolució d’un sistema, d ’un estât, d ’un Imperi, que no ha 
fet sinó provocar i generar destrucció arreu, amb la guai cosa -conscient del 
moment históric que està vivint i ajudant a destruir-lo- la proposta d ’Odoacre, 
lluny de mostrar-li una sortida que hauria satisfet la cobdícia de la resta, no farà 
sinó irritar-lo profundament. Així s’aconsegueix que, mentre d’una banda aquell 
home poderós amb parracs esdevingui per fi comprensible i proper a l’espec- 
tador, de l’altra, el seu grau de perversió vers l’exigéncia d’una solució absolu
ta el converteixin en un individu, pel seu estatus, extremadament periliós, el guai 
fins i tot s’ha exposât personalment a la mort. La grandesa final vindrà donada 
pel fet que acabará acceptant la jubilaciô, fórmula del tot patética de la fi del 
darrer dels emperadors, gràcies al seu veritable seny i saviesa que ha conser
vât al llarg de la progressiva desteta.

L’entrada final del nebot d’Odoacre, Teodoric, certifica la veritat del final inevi
table i tanca la proposta entre escéptica i terrible que Dürrenmatt proposa per a 
l’esdevenidor de l’Home, amb majuscules, modem.

El Cuiner

El cuiner de Rómul entronca amb 
els personatges de la commedia 
dell’arte en el sentit que viuen 
estrictament de la recerca constant 
de la supervivéneia, primer cuidant 
dels ous de les gallines amb els 
quais esmorza Rómul i la resta de 
familia imperial i posteriorment eui- 
nant directament les gallines 
segons selecció prèvia del propi 
Ròmul en fundó del nom; la darrera 
a caure serà simbòlicament i curio
sa la d ’Odoacre, l’ùnica que conti
nua ponent, funció premonitòria 
davant l’actitud que tindrà la seva 
versió humana a la part final de l’o- 
bra.

Josep M. Domènech ostenta ja un 
fisic que dóna per a la seva actitud 
progressivament psicópata a la 
recerca, amb el seu gran ganivet, 
de la presa que podrá oferir a la 
taula de l’Emperador. El seu paper 
es construeix exclusivement en fun
ció del seu moviment i l’actitud en 
escena, que arriba fins a la para
noia final amb el complot vers el 
propi Rómul.

Apoi lió, marxant d’art

L’espoli cultural que acompanya 
tota desteta militar, com està pas
sant recentment a l’Iraq, és el botó 
de mostra de la fi de tot un món. 
Quan un país perd també el seu 
lieget cultural ens mostra la mesu
ra de la profunditat del pou on ha 
caigut, i ApoMió és précisément el 
paradigma de l’oportunisme en 
aquest camp, sabedor de les difi- 
cultats de Rómul fins i tot de pagar 
el cuiner. La discussió sobre el 
preu deis bustos ridiculitza i mos
tra fins a quin punt aquells mites 
intocables esdevenen ara moneda 
de canvi a pes.

Joan Cuso exerceix amb Profes
sionalität aquest paper secundan, 
mostrant fins a quin punt I’esceno- 
grafia ha estât pensada per poder 
donar prou joc a la recerca pertot 
rescenari de la taxació de les 
escultores, repartides en un pis 
superior que ressegueix la caixa.
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Ròmul esmorzant I’ou d’Odoacre

Aquil les i Piram, ajudes de cambra

Es tracta de dues reliquies de l’Imperi, dos homes que han viscut entre les 
bambalines del poder i que han vist passar fins a onze emperadora al llarg 
de la seva vida. Des de la humilitat, el servilisme i el sentit comù, han esde- 
vingut eis vertaders pilars, d’aqui un maquillatge eloqüent però innecessà- 
riament simbòlic, sobre eIs quais s’han sustentât eIs poderosos.

Xavier Capdet i sobretot Claret Papiol, a la manera de les parelles còmi- 
ques clàssiques, construeixen unes figures estantisses plenes d ’inteMigèn- 
cia i alhora sentit comù que commouen, convencen i no cauen gairebé mai 
en l’exageraciô innecessària que provocadorament eis podria haver acom- 
panyat. La seva intervenció final és un just coroMari al seu esforç mesurât i 
continu.

Odoacre, princep dels germànics

Rei dels hèruis i primer rei 
germànio d ’Itàlia (476-493), és el 
responsable de la mort d ’Orestes, 
pare de Ròmul, i de la deposició 
del propi Ròmul, i morirà assassi
nat per Teodoric I.

L’esperit critic dürrenmattià res
pecte la desculturalització inhe
rent als totalitarismes, parlant de 
l’experiència pròpia, traspua la 
construcció simbòlica i emotiva 
d ’aquest personatge, vertader 
dandi nord-americà dels anys 
trenta i alhora hereu indiscutible 
de la germània il-lustrada de Kant 
i Goethe o Shopenhauer, que veu 
la impossibilitat d ’assimilar la 
grandesa de la cultura clàssica a 
la seva pròpia, maculada per l’es- 
pectre dels Teodorics, màquines 
de destrucció al serve! del poder. 
Aquesta és la dualitat de l’Odoa- 
cre de Dürrenmatt, la del vence
dor que s’imposa sobre el derrotat 
a qui s’ha admirat, i davant del 
qual no pretén sinó assimilar-ne 
els seus valors, d ’aquí l’astora- 
ment general davant la proposta 
del manteniment de l’lmpeh que 
farà a un Ròmul tan esmaperdut 
com el propi espectador, des- 
col-locat hores d ’ara ja del tot 
(estem en el tram final de l’obra, 
construit en forma de traca in cres
cendo).

Ricardo Moya, potser per la Sin
gularität del personatge proposât 
per l’autor i el vestuari escollit a 
restii Antonio Miró, resulta difícil 
de digerir en l’entrada a escena, si 
bé un cop descobreix aqüestes 
sorprenents cartes, la hiperbólica i 
compromesa proposta de la lectu
ra ideològica que ofereix acaben 
per fer-lo proper, emotiu, humá, 
comprensible en un món incom
prensible i en transformació brutal 
inevitable, és la fi de l’edat d ’or i l’i- 
nici de la fosca edat mitjana.
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LLETRES
Q uatre  anus ordint lo fromo

Conseil de redacció

La qestaciò
L’any 2000 s’anava acabant sense la tan esperada fi del mon, ni tots els desas

tres que vaticinaven futuròlegs insignes d ’aqui i d ’allà. I mentre això passava, un 
grup de joves de Sabadell va començar a posar a sobre de la taula la possibili- 
tat de fer alguna cosa a la ciutat perqué tot un seguit d ’iniciatives que fêla anys 
que duraven poguessin veure la llum i tenir el ressô que mereixien.

Reunions a altes hores de la matinada, molta ¡Musió i també molta inexperién- 
cia. Débats inacabables sobre minúcies estétiques, formais, ideolégiques... 
Però tot tenia - i té- la seva importáncia, i no s’havia de deixar passar per alt cap 
element, perqué tot ajudava a formar el trencaclosques somiat. I al final, una 
data limit: Sant Jordi 2001. El primer número de la revista Ordint la trama havia 
de ser al carrer el dia 23 d ’abril del 2001. I va ser aixi.

Abans havia calgut pensar en el disseny de la revista, en els continguts, en els 
punts ideologies bàsics, en la funció que es pretenia realitzar, en els objectius a 
llarg i a curt termini, en el finançament... Anem a pams.

Ordint la trama pretenia ser una revista assembleària que unis el binomi de 
cultura i politica, si és que es pot entendre Tuna sense l’altra. Per una banda, la 
cultura entesa en un ventali molt més ampli que el que se sol considerar per 
norma. Una cultura popular que no es limités a allò mediàtic, que renegués, 
dones, de la “cultura d ’aparador”, tal com ja s’advertia a l’editorial del primer 
número. I per l’altra banda, la politica, que, evidentment, no és només un home 
amb americana i corbata que entra a l’Ajuntament cinc dies a la setmana. La 
politica és a tot arreu (I de vegades, amb molta més força fora dels parlements 
o dels ajuntaments), I quan decidim parlar en català, n’estem fent, o quan optem 
per comprar en certa botiga i no en una altra, també. I els joves que fundaren 
Ordint la trama aspiraven a això, a omplir un buit que creien que hi havia a 
Sabadell: existia alguna publicació cultural (aquesta que teniu entre les mans 
mateix, per exemple) i moites publicacions politiques (sovint, això si, restringi- 
des dins de l’àmbit de coMectius dispersos), però era nuMa la preséneia de cap 
revista que véhiculés la unió entre aquests dos àmbits que malgrat que es 
toquen i conflueixen en molts punts, sovint viuen els uns d’esquena als altres.

Però per avançar en aquest projecte, calia trobar un finançament prou potent 
corn per poder permetre la impressió en un format que havia de ser el més acu- 
rat possible. Hi havia l’opciô de presentar la revista corn un fanzine, però això es

valorava com un pas enrere per tren- 
car les barreres que ja havien patit 
altres publicacions. Era necessari 
que l’aspecte formal ó’Ordint fos 
seriós si es volia arribar a un públic 
heterogeni, no forgosament vincuiat a 
coMectius ja habituats a llegir pam- 
flets mal impresos o fotocópies des- 
colorides. I per aconseguir aquests 
diners (els diners per a la inversió ini
cial, perqué després la revista s’ha
via de poder autogestionar), es va 
organitzar un sopar i un recital poétic 
al Centre Industrial de Sabadell. 
L’assisténcia de més de 200 perso
nes donant suport a un projecte 
encara embrionari fou una gran 
empenta per prosseguir endavant. I 
de la mateixa manera, una dotzena 
d’establiments comerciáis van deci
dir posar publicitat. Ja n’hi havia prou 
per comengar ¡’aventura.

Aixi, poc abans del Sant Jordi del 
2001, Ordint la trama va aconseguir 
omplir la sala d ’actes del Casal Rere 
Quart per presentar el projecte, apa- 
drinats pel poeta Joaquim Sala- 
Sanahuja i per l’historiador i insubmis 
Marti Marín. Dos padrins que servien 
per visualitzar aquest binomi que es 
pregonava: cultura i política.

Ordint la trama al carrer

El primer número es va exhaurir en 
pocs dies. El tiratge inicial de 500

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 25, Ir. - 08202 SABADELL 
Tels, 93 726 03 45 - 93 727 33 01

Galeria
E X P O S I C I O N S  
OBRA PERMANENT

PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 27 
08201 Sabadell • Telf./fax 93 727 37 94
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exemplars va quedar curt. Un 
monogràfic sobre el doute extern, un 
article d ’opinió de l’escriptor Antoni 
Dalmases, un altre de l’Adenc en 
contra del golf de Torreboniea, una 
entrevista a Jaume Sisa, i la presen
tado d ’un Casai Independentista 
Can Capablanca acabat de néixer 
eren alguns dels protagonistes d’a- 
quell número 1. I a la contraportada, 
el poema mític de Gabriel Celaya, 
aquell que diu allò de “maldigo la 
poesía de quien no toma partido”. 
Tota una deolaraoió de prineipis.

La teina, a partir d ’aleshores ja no 
era existir, simplement, sinó perdu
rar, consolidar el projecte, fer-lo 
oada cop més extensiu, arribar al 
máxim número de persones. I el 
carni no era gens fácil. Malgrat les 
suposades simpaties iniciáis de 
l’Ajuntament (fruit, sobretot, de la 
desconeixença), l’aparició sistemàti
ca d’opinions contràries a l’equip de 
govern habitualment silenciados en 
d ’altres mitjans de comunicació va 
fer que a poc a poc ho anessin 
voient amb més mal ull. Quan s’orga- 
nitzen aotes, les través per cedir 
espais on dur-los a terme han estât 
habituais, i més que censura directa, 
es pot parlar d ’un cert afany de silen
ciar, de prétendre fer com si Ordini 
la trama no existís, d’impedir que un 
projeete ampli corn el que s’havia ini- 
eiat es quedés en eis grupùsouls de 
sempre.

Per aixô es pot valorar oom tot un 
éxit eIs més de 200 subsoriptors, la 
quinzena de punts de venda que de 
manera desinteressada distribuei- 
xen la revista, les quatre edicions del 
certamen literari Clara AIzina -amb 
la corresponent edicié dels Ilibres 
amb les obres premiados-, el gran 
número de eol-laboradors que de 
manera oontinuada o puntual han 
coMaborat amb Ordini, i sobretot 
aquests quatre anys de cultura 
popular. I una bona manera d’acon- 
seguir que aquest projecte continui 
madurant és fent-se subscriptor, 
comprant-lo, participant-hi. Que per 
molts anys! ^

Cartell de la festa del quart aniversari 
d’Ordint la trama, que va teñir Hoc el pas- 
sat 16 d’abril al Marquet de la Roca, casa 
pairal de la familia de Joan Oliver -  Rere 

Quart, i on l’escriptor Ferran Torrent va 
ser el convidat estrella

AL VOSTRE 
SERVEI 

DES DE 1945
Via Massagué, 32 - Tel. 93 725 13 36 

Rambla, 41 - Tel. 93725 99 67 
08202 SABADELL
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LLETRES_______________
Noticia de Ilibres sobodellencs

Recopiloció Liluís Subirana
llsubirana@logiccontrol.es

Els escalfadors
M a n  Masdeu

Premi Parc Tauli 2004

Els moviments socials a la 
Catalunya contemporània

Informació facilitada per;

■libreria sabadeii
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
A parta t de Correus 355 - SABADELL

Editorial Proa, dins la coMecció Els Llibres de L’Óssa Menor, ha publicat (desem- 
bre 2004) Els escalfadors de Maro Masdeu, V Premi Parc Taulí de Poesia. Del pró- 
leg de Sebastiá Alzamora és el següent fragment prou iMustratiu de l’autor i la 
seva poesia: “Marc Masdeu és un jove poeta. Oh, si: és força jove i és molt poeta. 
Muli dir que la seva joventut de 1976 ja no resulta gaire insultant, però la seva poe
sia si, i això és el que ens importa. La bona poesia, els poemes que d’una 0 altra 
manera s’aproximen a la gran poesia, sempre constitueixen un insult.”

L’obra Els moviments socials a la Catalunya contemporània (Publicacions i 
Edicions Universität de Barcelona, 2004) recull una série d ’articles coordinats per 
Enric Prat i elaborate per autore, entre ells el sabadellenc Xavier Doménech, que 
fruit de la seva recerca o de la seva experiència personal, escriuen sobre els movi
ments socials a Catalunya des de disciplines i enfocaments diferente. Els textos 
que es presenten en aquest Ilibre són el résultat de les sessions i el débat que es 
va suscitar en el cure Associacionisme i moviments socials a la Catalunya con
temporània organitzat en el marc d’EIs Juliols de la Universität de Barcelona.

El Ilibre de Jordi Serrano Blanquer Josep Xinxó Bondia i les JSUC de Sabadell 
(Editorial Montfiorit, 2005) amb próleg de Teresa Pámies, és una contribució a la 
necessària tasca de rescatar de l’oblit la memòria democràtica a la ciutat de 
Sabadell. Josep Xinxò relliga la història de la ciutat entre la II República i Tactual 
democràcia. No sòn solament les memòries d’un militant comunista -que també- 
sinò Tintent de recuperar de Toblit a tota aquella generaciò de joves durant la 
Guerra Civil: la generaciò de la Joventut Socialista Unificada de Catalunya. És, a 
més, una contribució a la reconstrucciò de la memòria militant de la resistència 
sabadellenca de 1942 fins a 1977.

Mila Torres és doctora en història de Tart. A més de dedicar-se a la docéncia 
exerceix la critica d’art i és la responsable de la secció d’art de la revista Quadern. 
Edicions de Gràfic Set, dins la seva nova coMecció Elpotpetit W ha publicat (febrer 
2005) La màgica aventura del quadre de Dall un text frese i simpàtic, amb iMus- 
tracions d ’Alba Marina, que té com a objecte principal introduir els nois i les noies 
en el món oniric del pintor. D’altra banda és també una introducció a l’anàlisi d’una 
obra d’art o, encara més, un ensenyament de les técniques per aprendre a mirar 
un quadre.

Els tres germans Sanromá Mañá, el prosista Joan, el dibuixant Pere i el poeta 
Josep han aplegat esforços i volúntate i han fet un Ilibre de familia que han tituiat 
En prosa, en vers i amb dibuixos i que es pot adquirir a les Ilibreries sabadellen- 
ques. Experiéncies personals, vivéncies, records, una barreja de realitat i ficció, 
amb textos en catalá i en castellá, i amb 15 relate curte originals del Joan que con
figuren el gruix de Tobra. Dues emotives fotografies iTIustren portada i contrapor
tada: els tres germans Tany 1942 amb la mare, la Maria Mañá, i novament tots tres 
en una fotografia recent del 2005. Passat i present units per la voluntat de deixar 
testimoni d’una vida gens fácil però ben plena.

Poeta, traductor, dramaturg, assagista, actor i director escénic Feliu Formosa 
amb el seu darrer Ilibre A contratemps (Periféric Edicions, febrer 2005) ens situa

mailto:llsubirana@logiccontrol.es
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de neu devant d’una dualitat que alimenta des de sempre el poder de la creació, 
vida i/o literatura. Formosa fa servir una mirada que, com altres grans dietaristes 
-Pia, Foster, Gaziel, Gimferrer-, prima les situacions estètiques, el gust per la lec
tura, els dubtes I les certeses d’un escriptor. I ho fa amb I’ofici que I’ha convertit en 
un dels nostres autors més destacats.

Si la creació literària pot ser interpretada com un viatge, Isidro Grau a La maleta 
de l ’escriptor (Rosa dels Vents, febrer 2005) parla de l’equipatge necessari per a 
l’autor que vulgui arribar a destinació amb els objectius coberts. Qui s’endinsi en 
aqüestes pàgines trobarà un itinerari compier! pels recursos narratius que cal 
dominar per fer la travessia amb èxit. Però la intenció d’aquesta maleta no és resol- 
dre els dubtes de qui voi escriure, sinó més aviat plantejar-li més preguntes I 
assenyalar-li els camins per trobar les pròpies respostes. Petites adverténcies al 
viatger, que ja van ser motiu de les col-laboracions setmanals al suplement de cul
tura del diari Avui, i que han estât totalment revisados, ampliados i seleccionados 
per construir una ruta coherent.

Ricard Zapata-Barrero és Professor Titular de Ciéncia Política a la Universität 
Pompeu Fabra. Dirigeix el Grup de Recerca sobre Immigració i Innovado Política 
i la seva línia d’investigació se centra en l’estudi de la relació entre ciutadania, 
immigració, justicia i democrácia. L’argument del seu Ilibre Multiculturalidad e 
inmigración (Editorial Síntesis, 2004) és que la multiculturalitat no és l’ideal a acon
seguir sinó una realitat a gestionar i com fer-ho sense vulnerar els valors democrà- 
tics que legitimen les nostres societats.

La gent deis Papers de Versália, incansables, han iniciat una nova col-lecció de 
Ilibres de poesia que han tituiat Zona blanca. Els dos primers volums, il-lustrats per 
Nati Ayala el primer i per David Granados el segon, van ser presentate pels propis 
autors el passât 3 de febrer del 2005 a la Casa Taulé. L’autor del número 1 de la 
col-lecció és Josep Maria Ripoll i porta per títol Deis marges. Del número 2 n’és 
autor Francese Reina i porta per títol Los azulejos públioos. Aqueste són els pri
mers Ilibres editate per ambdós poetes, altrament habituais a les plaquettes 
coMectives que trimestralment edita Papers de Versália.

Papers de Versália ens ha fet arribar la plaquette corresponent a Hivern 2005 i 
que amb el número Junts porta per títol aquella nostalgia del país ignorât. Amb 
dibuixos de Xavier Oriach hi col-laboren 27 poetes la majoria d’ells habituais d’a- 
queste Papers.

Com desitjàvem i preveiem ara fa un any, s’ha éditât el quart volum d’entrevistes 
a sabadellencs Casa meva és casa teva del periodista i escriptor Josep Gamell 
publicades a La Gasata \ editadas amb la col-laboració del Diari Sabadell. Són 41 
entrevistes fetes al llarg de l’any 2004. Una bona representació del teixit social, 
econòmic, cultural, esportiu I politic de la ciutat que l’autor ens presenta i que 
exposen les saves opinions portai de que els coneguem més interiorment. Un nou 
volum, un nou grup de persones que amplíen el mostrari huma de la ciutat i que 
s’exposen en una mostra fotogràfica molt àmplia i interessant. ^

HMNCESC RHNA GONZALEZ

Los azulejos públicos

r

Papers de Versália 
Zona blanca, 2

aquella rtostàlÿa del pah ignorât

Papen de Fm«/», Xúm. }»it

A contratemps
Diaris

La maleta 
de 1 'escrip to r
On ltin«r&ri par 1« creació literària

Isidre Grau
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Deis marges

Papen de Versália 
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LLETRES__________
Uno historio de memòrio, 
dignitot i com prom is

Vicenç Molina Oliver

Hi havia hagut époques en qué la historiografía assumia alguna moda. Per 
exemple, el positivisme, que es limita a l’amuntegament de dades sense gaire 
explicació, fent d ’aixô una pretensió científica. O una antiga versió del marxis
me, centrada tan sois en la historia de la Iluita de classes. O l’escola deis 
Annales de Maro Bloch i Lucien Fèbvre, que emmarca les dades estructuráis 
en l’exposició i comprovació d ’una tesi. I hi ha també, afortunadament. Ilibres 
com aquest, escrits en ciau humanista i ciutadana i sense descuidar, ni molt 
menys, l’afany documentalista de la historia local, prou viu a Catalunya. Un Ili
bre que documenta, explica, narra amb molt encert allò que constitueix la cIau 
de la recuperació de la memòria dels vençuts en una guerra, que no hauran 
estât mai, però, els vençuts en la Iluita per la defensa de la vida i d ’un huma
nisme posât al servei de la llibertat. Memòries a recuperar, encara, avui i en 
aquest país... El protagonista és un home, i la seva història personal i social 
-entranyablement ciutadana- perqué en Josep Xinxò és un exemple concret, 
lluny de qualsevoi teoritzaciò ideològica, del compromis amb la construcciò de 
la Ciutat, del compromis amb la idea d’un mòn més Iliure, més igual i més fra- 
tern. En Jordi Serrano ens deixa amb molt bon regust -e l Ilibre està molt ben 
escrit i les fonts de phmehssima mà sòn la mateixa memòria viva d ’en Josep 
Xinxò- quan ens presenta la història d ’un militant resistent de Sabadell, de 
Catalunya i d ’una certa idea del socialisme, a qui tant devem, entre altres, els 
qui podem viure sense patir per quins llibres, cartells o documents tenim a 
casa. Cosa que no és cap frivolitat, tractant-se d ’aquest racò de mòn. En Josep 
Xinxò, Sabadell, les JSUC: una història de la dignitat. Dignität que duu en Josep 
Xinxò a tornar a Catalunya, el 1942, amb tan sols divuit anys, i tornar a compro- 
metre’s, fins al final, amb la reconstrucciò de I’antifeixisme a la clandestinitat. 
Aquesta dignitat comporta una complicitat ética, tant en la narraciò biogràfica 
com en els horitzons politics defensats per I’autor i el seu biografiat -ambdòs 
inscrits en la millor tradiciò renovadora i antidogmàtica d ’una de les vivéncies 
del socialisme català- i un seguiment, fil per randa, del rigor documentai, en 
aquest cas, a prova de bombes. Dignitat sense cap renúncia, ni per la vida, ni 
per la memòria, ni per les opcions politiques, ni per la passiò per Sabadell, sim- 
bol del Iliurament d ’aquells que opten, sense defallir, per la construcciò d’una 
millor Ciutat universal. Com va dir l’autor en la presentaciò del llibre: “Honor i 
glòria a en Josep Xinxò i a tots els resistents de la llibertat!’’.

RESTAURANT
cuina de mercat

Pintor Borrassà, 43-47 • 08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91

Una història de ia dignitat: Josep Xinxò Bondia i ies JSUC de Sabadeii
de Jordi Serrano i Blanquer
Pròleg de Teresa Pàmies
Editorial Montflorit, Cerdanyola, 2005
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Es veia venir que tard o d’hora passaria. Ho havien avisât reiteradament eis 
apocaliptics de torn, però ningú els va fer cas. Hi havien insistit també molts 
científics sehosos i d’altres que no ho eren tant, però a aquests tampoc els 
escoltó ningú. Tothom n’era més o menys conscient, però no es va prendre cap 
tipus de mida o precauciò.

És el progrès, deien molts, ja se sap, sempre n’hi ha de negativistes i apoca
liptics, son els mateixos que deien que el avions no volarien, o que l’automòbil 
estava condemnat al fracas, o que el cinema era tant sols un simple experiment 
curiòs.

La ciència és infal-lible i el mon sempre va endavant - postiMaven rotunds -.

La supèrbia i l’estulticia humanes no tenen limit, i l’ambiciò tampoc. Finalment 
i tal corn es veia venir, va succeir: Un dilluns del mes d’abril del 2010, la majoria 
dels usuaris de telèfon mòbii de tot el mon és quedaren fora de joc. Obnubilate, 
passejaven amunt i avail corn posseïts, parlant constantment amb un interlocu
tor imaginan i, malgrat que s’anaven quedant sense batería continuaven xerrant 
sense parar.

Les imatges que és podien contemplar des de la finestra del meu apartament 
a la cinquena Avinguda a Nova York eren esgarrifoses, gairebé tant corn la sen- 
saciò d’estupor i esglai que m’envaïa devant la tragèdia que estava contem
plant, amb la impotèneia de no poder fer-hi res.

Ôbviament, les zones més afectades foren les més desenvolupades, i un cop 
és començà a quantificar la magnitud de la tragèdia, i a tenir-ne l’abast real, les 
xifres d ’afectats al primer mon eren esgarrifoses.

Al segon (que no se quin és) i al tercer, afectava tant sols (és ciar) als privile- 
giats. Governs, exercits, ajuntaments, empreses, escoles, universitats, boti- 
gues, supermercats, etc. Tot quedé fora de servei, el caos era total i ben poca 
gent de l’àrea de poder conservava el coneixement.

Qui US eschu aquest missatge, Conxita Bassas, corresponsal de Catalunya 
Radio a Nova York, va ser una de les peques persones, no de l’àrea de poder, 
sinò de conservar el coneixement, i, no pas per mèrits propis, si més no, degut 
a la seva joventut, perqué, una de las hipótesi que es varen tenir més en comp
te a l’hora de barellar les causes, va ser l’ús del mòbii per un espai llarg de 
temps, (sobre uns deu anys, mes o menys) i referit sempre als de la tercera 
generació, que en varen ser els causants de tot l’enrenou.

Els pocs reporters que quedàvem en condicions, ens reunirem a la seu de les 
Nacions Unides, i, a la vista del panorama que alli hi havia, decidirem des- 
plaçar-nos fins a Washington (en cotxe, ja que els avions no anaven) per veure 
que en quedava del Govern de la Nació. I de fet, ben poca cosa hi havia. Un 
sots-secretari que sordejava i tres o quatre senadors republicans d ’allò més 
reaccionan, que no havien estât mai per l’invent.

Amb nosaltres es desplaçà el Secretan General de l’ONU que tenia al-lèrgia a 
les ones, i per tant, mai havia usât l’estri.

Tot plegat érem una trentena de 
supervivents en condicions de inten
tar prendre alguna decisió.

Des d’alli és va intentar contactar 
amb la majoria de Governs d ’altres 
països, amb uns résultats molt desi
gualo però amb un denominador 
comú, quan més nivell més afectats.

El quadre era caòtic, però dins del 
drama, una escletxa de Hum sens va 
aparèixer. Sorprenentment, al Se
negai i alguns altres Estate de Centre 
Àfrica, l’efecte no s’havia manifestât, 
ni tant sols a nivell de classes eleva- 
des i benestante, usuaris habituais i 
pràcticament unios del mòbii.

Allí és varen reunir el supervivents 
de la Conferencia de Països Africans, 
amb els que estàvem en contacte 
permanent, però ningú sabia quina 
n’era la causa que feia que a ells no 
els afectes l’efecte 2010 com ja se 
l’havia anomenat.

Aleshores, i després d ’aconseguir 
trobar a Boston un pilot jubilât, sord 
com una tàpia, que ens va dir que 
estava en condicions de pilotar un 
reactor, malgrat els seus setanta vuit 
anys, (era tot el que teniem), ens des- 
plaçarem tots en avió cap el Senegal.

Urgia trobar una solució rápida- 
ment, la gent afectada ni menjava ni 
dormia, només caminaven amunt i 
avail com posseïts fins que queien al 
terra esgotats, i els altres, els no afec
tats, l’ùnica solució que tenien era 
dedicar-se al pillatge de menjar i d’al
tres actes similars per tal de sobre- 
viure a tot l’enrenou.

Vàrem marxar cap el Senegai amb 
el coren un puny, conscients que era 
molt important trobar una solució, i 
quan més aviat millor. Quan el pillât-
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ge comença a fer estralls, el caos està assegurat i ningù 
pot controlar la situació, encara que us tinc de confessar 
que no anàvem gaire carregats d ’optimisme.

Un cop arribats sans i estalvis a l’aéroport de Dakar, ja 
ens estaven espérant uns enviats de la Conferencia que 
ens transportaren fins al Palau de Convencions on esta
ven reunite els mandataris de la majoria de països 
Africans, i d ’alguns altres que havien arribat a la mateixa 
conclusiô que nosaltres.

Allí, i un cop fetes les presentacions de rigor anàrem 
directes a l’assumpte que ens afectava i preocupava, 
però no sabiem rés, tant sols que allí no succeïa.

Després de gairebé tres hores debatent les possibili- 
tats més versemblants i quan més angoixats estàvem 
per no trobar-ne la solucié, va irrompre en la reunió un 
missioner, dominie per ser més exactes, que va dema
nar per parlar, ja que creia saber els motius de la no 
afectado a aquella zona del planeta de l’efecte de les 
ones dels mòbils.

En altres circumstancies no li haurien fet ni cas, però tal 
com estava tot plegat, i veient que no en traurien l’aigua 
Clara, per hores i hores que estiguessin divagant, li van 
demanar que parles, i us pue assegurar que l’escoltaren 
amb molta atenció.

I això és el que ens va dir...

“Senyors, senyores, permetin disculpar-me per haver- 
los molestât, però creo que estic en condicions d ’asse- 
gurar quina és la causa que ha aì'llat al nostre País de l’e- 
fecte devastador de les ones dels mòbils.

No es sentía volar una mosca, tothom estava pendent 
de les paraules del dominie.

Continui - si us piau - el va apressar excitât el President 
de la Conferencia.

El dominie tornà a agafar la paraula...

Veuran, aquí al Senegal i a alguns països de les roda- 
lies, degut al seu lent desenvolupament i a la gran quan- 
titat de tribus de diferente étnies i religions que hi habi
ten, el mitjà de transmissió de noticies habitual continua 
sent el tam-tam, com s’ha fet des de temps immemorials. 
I, crée, millor dit, creiem el germà Joan i jo, que algún 
tipus de distorsió deu generar el seu sô monôton i sinco- 
pat en les ones inalambriques dels mòbils, que anuMa el 
seu efecte perniciós.

- continuò -

- Nosaltres, a la comunitat ja fa molt de temps que 
tenim un GSM3 d’ùltima generació per comunicar-nos, i 
no hem estât pas afectats, malgrat que el fem servir bas- 
tant -  va fer un gest ostensiu amb les mans - Qui més qui 
menys te familia i, surt molt més económic trucar, que 
anar a Europa o América, i a la inversa.

La Universität, a casa
A la UOC integrem la formació a la teva vida

Diplomatures

- Ciéncies Empresarials
- Turisme

Llicenciatures

- Administració i Direcció d ’Empreses (2n. cicle)
- Estudia de Ciéncies Politiques i de l’Administració 

(2n. cicle/Máster)
- Ciéncies del Treball (2n. cicle)
- Comunicació Audiovisual (2n. cicle)
- Documentació -Gestió de la Informació- (2n. cicle)
- Dret
- Estudia de l’Ásia Oriental (2n. cicle/Máster)
- Filologia Catalana (també accès directe al 2n. cicle)
- Humanitats (també accès directe al 2n. cicle)
- Investigació i Técniques de Mercat -Márqueting- (2n. cicle)
- Psicologia
- Psicopedagogia (2n. cicle)
BBÜl Publicitat i Relacione Publiques (2n. cicle)

Enginyeries
- Enginyeria en informàtica (2n. cicle)
- Enginyeria Técnica en Informàtica de Gestió
- Enginyeria Técnica en informàtica de Sistemes 
IBSffl Enginyeria Técnica de Telecomunicació

(especialitat en Telemática)
- Graduat Multimédia (títol propi)

SoMícitud d’accés:
del 16 d’abril fins al 28 de maig
Inici période lectiu: setembre de 2005

Informa-te’n ais centres de suport de la UOC,
al tel. 902 141 141 i al nostre web www.uoc.edu
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Universität Oberta 
de Catalunya

Segell d'or de 
reconeixement 
a la qualltat 
de la UOC

EXCEIENCIA

En arribar a aquest punt, va fer una pausa.

- Potser els semblará una bajanada, però davant la manca 
de solucions que és evident que no tenen, no costana rés 
provar-ho. És tot quan els velia dir, ara son vostés els qui 
tenen de prendre la decisió.”

És va produir un murmuh entre els assistents a l’acte, fins 
que finalment el president de la Conferencia va agafar la 
paraula...

- U agraïm molt sincerament el seu suggeriment, i en pre- 
nem nota, però deixin’s abans de prendre cap determinado, 
analitzar-ho entre tots nosaltres, i, si us plau, vosté no se’n 
vagi, persi el poguéssim necessitar.

http://www.uoc.edu
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La Conferencia va encelar una encesa discussió sobre las possibilitats que hi de l’orella, però ara sense estar obnu- 
havia de seguir el métode del Dominic, i finalment arribaren la conclusió que, bilats, o sí?
com no hi havia cap més alternativa, no costava res provar-ho. 1̂ ^ ^̂ 1 digui quejo també en

Malgrat que el Secretan General de l’ONU volia que és comencés primer pel vaig fer servir un, i aquesta vegada la
govern dels Estais Units, la seva proposta va ser rebutjada per unanimitat, ja cagada si que va ser grossa,
que seria gairebé impossible saber si faria efecte la solució, car, la diferencia Aquest mòbile aparentment inno- 
entre l’estât mental anterior dels seus dirigente i Tactual seria molt difícil d’es- atacaven directament a les neu-
brinar, i, aleshores, es va decidir de començar per Anglaterra, almenys, g|g| ¡ i’efecte era rapidis-
aquests, encara que també eren anglófiis, semblaven un xic més assenyats. g¡^ pareil d’anys i la gent es que-

Un cop recollides unes gravacions del tam-tam, ens desplaçarem fins a dava totalment embeneitida, i no hi
Londres, aquesta vegada en un avió Oficial del Senegai, templar una altre havia tam-tam que ho solucionés. Al
vegada la sort amb Tavi de Boston, era ja jugar amb foc. Senegai i rodalies ja no n’hi havia

, , cap, la factura per haver donai la
un cop arribats a Heatrow, ens dirigirem en un microbus cap a a l i o  de carreteres,

Downing Street, però allí no hi havia cap membre del govern. El funcionan que ^abitatges, poligons industrials, etc. i 
va obrir la porta - sord com una tapia - ens va dir que estaven escampats, o pp,p|3p¡.
donant tombs pel carrer, o al Parlament. p,

Cap allí ens desplaçarem i, deu ni do del batibull que hi havia. Un ordenança p^^ ^
que no eslava afecta! ens va acompanyar cap el departament on hi havia la
megafonia, des d ’allí passarem el só gravai del tam-tam, amb els dits creuats i No hi havia res a fer, ara si que era 
pendents del résultat de Texperiment.

Afortunadament, aquest va resultar un éxit total, i a mida que els ministres, Estic escrivint aqüestes línies, tot i
sots-secretaris i parlamentaris en general, sentien el scroll monòton i repetitiu afectada com començo a estar ja per
del tam-tam, recobraven la normalità!. Rápidamentés va començà a emetre per Tefecte 2015 i, ho faig, perque
tots els mitjans possibles el só a tot el mon. Radio, Televisió, Internet, Intranet, almenys quedi constáncia del que
etc., i la gent que mica en mica s’anava incorporant a la normalità!, era infor- ha passai,
mada del que havia passai i coTlaborava InstaTlant altaveus des de les ciutats si aigú ho pot arribar a llegir algún 
més importants a las contrades mes remotes. cl¡â  que serveixi d ’avís per tal de no

En qüestió d ’un més, gairebé tothom eslava ja curat. El perill havia passai, ara tornar a caure en el mateix err or qu e
venia la tasca de normalitzar-ho tot, i d’analitzar els perqués que havien estât a ® dubto...
punt de causar una auténtica catàstrofe a nivell planetari. ................rppppppprprprprprprprp...

..........................................  Conx i i ii
És varen crear les corresponents comissions i sots comissions que després gg gggg q g  ̂g | ^ g y yyyg

de moites i profundes investigacions arribaren a la conclusió que la causa n’e- rrrrrrrrrrrradio N oooooova qwe 
ren les ones dels mòbils (gran conclusió) i aquests varen estar rigorosament tyuiop vbvbvnvnv, ghm,fk he 
prohibits a tot el món, fins a nova ordre. j^8509485158 veg Yorrrrrrrr..... kk......

Del dominie ningú se’n va recordar, I al cap d’un temps ja eslava tot oblidat, • ■ ■ ■ 0 0 0 0 4 ^ 0 0 0 0
però la gent necessitava dels mòbils, no sabien viure sense ells i demandaven Yoooooorrrrrrkkkkk...............................
urgentment que en fabriquessin ja, I que no fossin perillosos pels ciutadans. .............................................................

Era una qüestió de mercal fabricar-los, qui ho aconseguís es faria multimilio- merda 
nari, i totes les companyies telefòniques més importants del mon, es dedicaren 
a investigar aferrissadament per tal de trobar-ne la solució.

Al cap d ’un pareil d ’anys la COMUTEMO, Corporació Mundial de Telefonia 
Móbil, va anunciar amb gran parafernalia mediática el móbil de la cinquena 
generació, el GSM5, que asseguraven era totalment innocu i no presentava cap 
perill, Thavien experimental, provai i reprovat i no presentava cap signe d’inter- 
feréncia en la ment humana.

Óbviament, la gent s’hi llançaren com a bojos a comprar-ne, després de més 
de dos anys d ’abstinéneia, la temptació era irresistible i fins i tot molts que 
encara no n’havia tingut mai, s’hi va apuntar. Al cap i a la fi, em deia sorneguer 
un company de la SER, si alguna cosa no rutila, ja ens posaran el tam-tam.

Tot eslava dones com al principi i, Tespectacle quotidià pels carrers era la 
parafernalia de gent xerrant constantment amunt i avail, amb el teléfon penjat
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Moite Soler

Edgar Ros
Apartat de Correas 25 
Infiesto (Asturias)

Sr. Andrés Balcells 
C/. Buenavista, 814-1--C 

Mar del Plata. (Argentina)

15 juny 1992 

Benvolgut Andrés:
“Lo prometido es deuda”. Perdona que començi amb un espanyolisme, però 

és que la frase no em surt en catalá. Bé, deixem-nos de histories i anem al gra.

T’escric perque vaig prometre de fer-ho quan em trobés millor, de fet, el que 
encara em dol una mica és l’ànima, ara que, a base de Seroxan i demés sero- 
tonines la cosa va rutilant. I tu dirás? Cóm aquest paio que creia només en la 
medecina alternativa es fot aquesta merda? O m’en foto una o l’altra, però hi un 
moment en la vida de la persona que no n’hi ha prou en bullir herbetes al vapor 
amb bons propòsits, ni força interior, et foten per tot arreu i caus; si, amie meu, 
et fots de morros contra un mur inaccesible, pé de filtats punxants que et marti- 
ritzen i magnifiquen el teu sofriment.

No vull ara atabalar-te amb les meves “neures”.És només perque comprenguis 
còm em sentia aquí, a Sabadell, i perqué en vaig haver de fugir, després de 
trencar amb la Pepa, culpa, tota meva, ja ho sé, la vaig dura massa cap al nord, 
però jo em pensava que ella era d’una altra pasta. Tant se vai, ara que ja tot m’és 
igual, i més parlar d ’aquest tema el qual he rentat dins i fora de casa, i que tan
tes vegades tu i la Remei, la teva dona, heu hagut de setntir.

Tot em va anar malament. En un primer moment vaig pensar que el noi, 
l’Andreu, estaria més bé amb mi que amb sa mare, i es va quedar amb mi. Però 
la teina a l’institut cada vegada m’anava pitjor. Els adolescents, tu ja saps, sòn 
complicats, i es necesita un gran equilibri emocional per poder-los reconduira 
l’explosiò del seu carni cap a la maduresa. I jo, com pots imaginar-te, no ostava 
per remangos ni punyetes. T’haig de ser frano. Primer vaig agafar la baixa per 
depressiò durant un mes i mig, per acabar el primer trimestre i incorporar-me al 
segon, però al retornar a les classes, el meu substitut era molt més enrotliat que 
no pas jo i la oposiciò frontal deis alumnos envers a mi, i la débilitât d’esperit de 
que jo en aquells moments disposava, van fer de mi un titella a les seves mans. 
Em vaig cremar, amie meu. Definitivament, no aixecava cap.

Em van fer for a al carrer. Senso ni un duro, amb l’Andreu, les despeses eren 
més que no pas els ingressos. Vaig haver de deixar el pis. Amb els pocs estal- 
vis que tenia ho vaig ficar tot al cotxe i vam fer kilómetros, fins aturar-nos a prop

de Infiesto Asturies. Vaig fer de tot, 
per tal de guanyar-me quatre rais. El 
més curiós era destriar pollastres 
vius dels morts en una granja. Un tre- 
ball molt dur. El feiem dos marroquins 
i jo. El que pasaba era que aquells 
paies si que tenien fondo. En canvi jo, 
profe de tres quarts i mig... Dormint al 
cotxe i menjant pa amb embotits, al 
cosa no rutilava.

Entremig del camp vaig veure el 
rétol que posava En venta. Era una 
pallissa en mig d ’un camp de conreu. 
Vaig anar al bar del poblé i allí em van 
indicar el preu de la propietat, 
500.000 pessetes. Ja era meu. Una 
barraca, però meva. Vaig demanar a 
l’Andreu que m’ajudés a fer una 
pared amb ciment, per posar una 
finestra i tapar els forats. Entrava el 
vent gelât de Febrer. L’Andreu em va 
deixar una nota l’endemá. Havia fugit 
amb sa mare. En primer moment no 
vaig poder contenir la ràbia. Ara 
penso que va ser millor aixi. El nano 
només tenia 14 anys i a aquesta edat 
qué vols fer... Havia d ’anar a l’institut, 
vestir-se, menjar bé, conéixer gent.

Vaig passar molt de fred aquell 
hivern. Saps, realment és molt dur fer 
de pages. Sembla que, quan sem- 
bres les llavors, només creixin soles 
les males herbes. T’haig de ser franc. 
Més d’una i dues vegades vaig pen
sar de trucar-te, de demanar-te que 
m’ajudessis. Però tu ja ho saps, que 
SÒC un malparit orguliôs. I aixô no 
m’ho podia permetre.

Bé, però, com s’acostuma a dir, 
després de la tempesta ve la calma. 
No sé com es van asseventar, al 
poblé, que jo era professor de mates. 
Potser per algún comentan mal fet 
per part meva. No sé com va anar tot 
plegat, però aquell poblé estava pie
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de canalla cridanera que suspenia 
les mates, la química i l’anglès, a 
banda d’altres matèhes. I jo, que sóc 
doctor amb tot, i no és per tiar-me flo
retes, vaig tenir un garn èxit com a 
docent (profe de repas) Els meus 
alumnes van aprovar i passar de 
curs, cosa no massa complicada 
amb el sistema educatiu que patim. I 
la gent del poblé em va compensar: 
amb diners els uns, amb espècies 
eis altres. Però sobretot amb el seu 
agraïment i respecte cap a mi. Amie 
meu, arribava l’estiu i les pomes 
tenien el seu fruit i el donaven a la 
gent, a la terra que eIs havia vist néi- 
xer i creixer.

Així com tot l’hivern m’havia servit per no dubtar ni un instant que havia de 
resurgir de les meves cendres com au ferrix, tornar a ser el que era, tornar-me a 
enamorar, tornara escriure relats, tornar... tornara viure, a serjo. Com si fos un 
pianeta itinerant donant voltes a Saturn i als seus anells.

Com aquell que no voi la cosa, m’han ofert ser el mestre del poblé. Després de 
molts anys m’agrada ensenyar. Els nanos m’estimen, em sento bé, sóc felig. 
Saps? Tine una caseta en mig del camp, l’antiga pallissa. Els del poblé m’han 
ajudat. Té tres habitacionetes, un menajdor-cuina i un bany. Però el més maco 
és el cel, el cel biau de l’estiu. Per qué no veniu tu i la Remei a fer-me una visita? 
Us convido a passar uns dies si voleu. Farem un dinar i inaugurarem l’estanga.

Una abragada a la dona i als nens. Fins aviat!

Avda. Rafael Casanova, 38 •  08206 SABADELL (España) 
Tel. 93 726 62 22* •  Fax 93 727 00 60

T ’ h o  p o s e m

A R T G R A F
INDÙSTRIA GRÀFICA

T. 902 145 000 - www,artgra/.es
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ARTS
formes en l’espoi: 

Un procès sense retorn
Imma Fontanals 

Historiadora de l’art

Durant eis mesos d’agost, Subirachs aprofita les vacances d’estiu de la Sagrada 
Familia per passar uns dies amb els seus amies de Sitges. No II agrada quedar
se sol al seu taller. No sap viure sense l’aldarull que es desprèn de la teina diària 
del tempie Iniciat per Gaudi. En aqüestes ocasions, l’artista aprofita per descan
sar de rescultura i s’abandona a la práctica del dibuix o la pintura.

Dissabte d’agost. Migdia. Subirachs està pintant en un saló del seu hotel habi
tual de Sitges que ha transformat en taller provisional. Tan bon punt arribo, I’es- 
cultor em saluda tot baixant de I’escala des d’on estava pintant I’esquerda de la 
lletra E que fa d’accent obert a la pintura intitulada FORMES EN L’ESPAI; una tela 
gran que mesura 2’62 x 2’50 m. Es tracta d’una pintura acrilica que simbolitza la 
paraula CAFÉ, un encàrrec destinât a ocupar la paret principal del ha//d’entrada 
de la fábrica de Cafés Bou a L’Flospitalet.

És un quadre molt seu, molt dels últims temps a base de formes sintètiques i 
poderoses que en aquests darrers dos anys ja II havia vist traballar en pedra. És 
un paisatge nocturn, silenciós, màgio, a través del qual l’artista sembla haver 
assolit el qué ha estât cercant durant tota la seva carrera: l’essencial-litat.

Però Subirachs ja no m’escolta. Torna a pujar l’escala I continua pintant. La seva 
mirada és inequivocament d’artista. Els seus ulls grisos el delaten. Té la qualitat 
de disposar d’una segona mirada que penetra la peli de les coses I ens sorprén 
per la seva força expressiva I la seva intuíció analitica.

Mentre el veig pintar, recordo tot el llarg procès de depuració que ha anat vivint 
durant aquests cinquanta anys de creació.

Josep Maria Subirachs és un artista fonamental de l’actualitat, pionerde l’escul- 
tura d’avantguarda a la Catalunya de la segona meitat del segle XX i amb un 
conegut reconeixement internacional. Ha desenvolupat una carrera apassionant I 
un llenguatge propi resultant del rise que infon a la seva tasca creativa. Ara bé, és 
un artista independent, que sense descans, camina en solitari i sense cadenes: 
mai no ha volgut recolzar-se en un grup marxandistic concertât, cosa que l’ha pri
vat dels favors de la critica oficial que altres figures del segle XX han tingut. La 
seva fredor només és una aparença per l’excès de reflexié. Es defineix corn un 
artista “mental” que ha seguit rectament el carni traçat sense preocupar-se de la 
moda.

Subirachs, que havia arrancat de les formes arrodonides prôpies del mediterra- 
nisme noucentista, aviat va sentir-se a prop d ’un llenguatge més dramàtic on la 
corba dona pas a les linies agudes, molt més penetrants. De fet no l’interessava 
l’embelliment de la forma orgànica sino la Intensität que oferia l’obra al excloure’n 
eIs details: per aixô el résultat final serà un exterior fortement expressiu. A partir 
d’aquest moment l’escultor transformará la forma orgànica per aconseguir una 
obra paral-lela i enfrontada a la natura. Subirachs explica sovint que l’artista ha de 
treure l’anecdótic perassolir, amb l’abstracció, els purs valors plàstics: l’essència 
de l’obra d’art. Aixi dones, el seu art renunciará a la fascinacié sensual particular 
per intentar assolir conceptualment l’etern. Les paraules de Paul Klee són prou 
entenedores: “l’art no reprodueix el visible, sino que fa visible”.

Però l’express/on/sme cada cop més 
depurat el portará a una abstracció 
orgànica. Des d’aleshores no va dei- 
xar de experimentar amb les formes 
treballant tota mena de materials amb 
gran plasticitat i contingut. De fet és 
l’etapa on realitza escultores polimaté- 
riques en les que uneix en una matei- 
xa pega, pedra, ferro i fusta, o formigó 
i fusta ..., época que Corredor- 
Matheos anomena de les “penetra- 
cions i tensions” i que s’allunya com- 
pletament del naturalisme. És en 
aquest moment de la seva trajectória 
professional, quan l’escultor s’adona 
que ha aconseguit atrapar l’essencial 
de l’art a través de l’abstracció, però a 
canvi, perd la capacitat de comunicar
se amb l’espectador. Per a Subirachs, 
un deis objectius que pretén amb la 
seva obra és aconseguir la comunica- 
ció. Arribat en aquest punt, l’artista 
abandona el carni de l’abstracció per
qué “...no podia arribar a tothom, ja 
que és un llenguatge massa criptic, 
massa elitista, i el que volia era trobar 
una manera, com els grans artistes del 
passât, que comuniqués amb tot
hom...”, i s’endinsa de nou al terreny 
figuratiu però sense donar cap pas 
enrera: optará per una nova figuració 
incorporant de vegades, elements del 
passât. És una incursió al món de la 
història de l’art, especialment de l’art 
clàssic, renaixentista I barroc. Aixi 
mateix, jugará amb elements que s’o- 
posen o es complementen com: posi- 
tiu-negatiu, vida-mort, espai-temps, 
masculi-femeni..., elements que con
formen un tot, ja que no existeix un 
sense l’altre. De tota manera, el seu 
intel-lectualisme critic heretat de I’ 
anterior etapa abstracta, el porta a 
representar un particular món d’analo
gies creadores de simbols.
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Les analogies que utilitza les obté 
del terreny figuratiu: descontextualit- 
za els elements de la seva realitat 
habitual (un arbre, una escala, la 
Huna...) I els sintetitza mitjançant un 
esquema géométrie dépurât, tot cré
ant un clima transcendent, metafisic. 
Combina la depurado amb la intensi- 
ficació per comunicar-nos el missat- 
ge amb claredat.

L’any 1986 comença a treballar a la 
façana de la Passlô de la Sagrada 
Familia on recupera l’expressionisme 
figuratiu deis seus primers anys per 
poder comunicar de forma contun- 
dent, la solitud i el dolor de la passió 
de l’Home. Malgrat ha estât un deis 
encárrecs que més temps l’ha absor- 
blt, Subirachs no deixa de viure pro- 
fesslonalment una vida paral-lela. Em 
refereixo que en la seva Intimität crea
tiva ha continuât treballant per anar 
més enllá i no deixar que s’aturés el 
seu camí. Fins i tot, durant aquests 
divuit anys en que ha estât vivint al 
temple, el seu llenguatge plástic arri
ba a la maduresa. Val a dir que durant 
aquest période aconsegueix afermar 
un sistema de comunicació nou amb 
la seva obra, que ha anat élaborant 
des deis seus inicis i que ha arribat a 
consolidar-se fixant un univers de 
simbols i formes metafériques que 
amb el temps esdevindrá, ben segur, 
un llenguatge universal.

Al contemplar aquesta pintura, ens 
adonem que Subirachs ha entrât de 
pie en una nova etapa en la que les 
“Formes a /’espa/” són les protagonis
tes i el contingut metafisic la seva 
principal finalitat.

Ja feia uns quatre anys que en els 
seus dibuixos, naturalment dibuixos 
d ’escultor, intuíen una concepció de 
la forma marcada per la sintesi 
infal-lible. En aquest nou cami és ine
vitable que surtin aspectes d’etapes 
anteriors. Sobretot trobem un gran 
nombre d’exemples en qué l’artista 
juga amb elements arquitecténics i 
amb els signes de l’alfabet. Uns i 
altres es comporten com estructures 
primáries definint un estil escultéric- 
arquitecténic caracteritzat per la pre- 
feréncia de poliedres regulars.

Aquesta nova etapa “estructuralista” adopta formes géométriques dràsticament 
depuradas que al abandonar tot el superflu li atorga a l’obra una intensa força 
espiritual. Amb menys arriba a més. Aquest estructuralisme ja el trobem en escul
turas de principis deis anys 2000; em refereixo a l’escultura de l’Flotel 
Grandmarina de Barcelona (2002), a la de l’Hotel Estela en el port d’Aiguadolç de 
Sitges (2003) i Korea a la ciutat de Gyeonggi (2003). En les tres obres utilitza lle- 
tres esculpidas com monòlits.

L’escultor sempre ha admirat la lletra com una de les máximes creacions de la 
humanitat I al llarg de la seva trajectòria professional trobem diferente obres on hi 
és present aquest reconeixement. Ho mostren relleus integrate en l’arquitectura, 
esculturas que simbolitzen l’abecedari. Hegendes que fan explicits els titois de les 
obres, o fins i tot, en les mateixes portes de la Façana de la Passió.

Amb aquesta pintura, Subirachs ens ofereix unes formes plâstiques que compo
sen la paraula café. El primer element és la Huna que suggereix la Hetra C, ùnic com
ponent que es relaciona directament amb la natura I que enllaça amb l’origen natu
ral del café abans de ser transformat per la mà de l’home. A continuació destaquen 
els tres elements restants; una pirámide que simbolitza la Hetra A, una escala inver
tida que representa la Hetra F i finalment el cub que figura la Hetra E. Les tres Hetres, 
- pirámide, escala i cub -, tenen en comú el fet de ser formes artificials creades per 
l’home i participen del bagatge arquitecténic habitual de l’escultor. Totes tres reve
len una idea que sempre ha estât present en el seu pensamenti l’artista s’enfronta a 
la natura I la seva obra és una imatge contraposada a ella.

La pirámide és una forma latent en molts aspectes i variacions a l’obra de 
Subirachs, alhora es presenta corn a simbol de la complexitat existencial de l’ho- 
me: la pirámide neix d’una base material I s’aixeca per cercar la part espiritual en 
el punt més ait. En aquest cas, la base arranca de la part terrenal de la pintura i 
el vértex acaba penetrant en el cel. D’altra banda, l’escala posada a l’inrevés que 
simbolitza la Hetra F és, en certa manera, la prolongado del joc dual subiraquiá 
positiu-negatiu. La referéncia escultórica més reveladora de la forma escalonada 
la trobem en el monument a Francese Macià emplaçat a la plaça de Catalunya de 
Barcelona (1991). En canvi la Hetra E ens apareix en forma de cub, un element 
que prové de l’ordenació arquitectónica i que el trobem anteriorment tant en 
dibuixos de taller corn en escultores de petit format. En aquesta pintura però. I’ 
artista personalitza el cub al mostrar-hi un fil de fum que s’enfila per fer-nos recor
dar una de les qualitats del café: l’aroma.

Aquesta obra pertany a la série que té com a denominador comú una línia alta 
d’horitzó que separa l’ahdesa del món terrenal del celatge foso. El hiératisme de 
les formes queda contrastât per la perspectiva en diagonal i pel color emprat en 
cada peça. En un primer pía s’aixeca la pirámide que destaca per la calidesa del 
seu color vermellós respecte al color més fred de la F i la Hetra E; d’altra banda, la 
perspectiva projectada en diagonal fa que les formes i les seves ombres vagin 
perdent intensitat de color i grandária a mesura que es van desplaçant cap a la 
dreta. D’aquesta manera, perspectiva i color aporten dinamisme a la composició.

El temps s’ha aturat aquest matí i Subirachs també, entre pinzells i tubs de pin
tura. La meva memòria está emmagatzemant totes les dades mentre va recordant 
la Harga trajectòria de la seva carrera tot adonant-me que estic assistint al reco- 
rregut d’un carni d’exigéncia i, sobre tot, d’extraordinária ascesi plástica. Aquest 
procès cap a l’essencial-litat emana de la intensitat del color, de la simplicitat deis 
plans, de l’espai entre volums, de la seducció de la Hum, i particularment, del 
silenci, el rigor constructiu, i l’acurada realització.

FORMES EN L’ESPAI és un treball sobri i atrevit que possiblement aconsegueix 
la qualitat que defineix a les grans obres: la justesa, la precisió i l’absoluta inten- 
cionalitat de tots els seus elements. ^
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La Fundació Privada Joaquim Busquéis exposa fins al 
mes de juny i per acabar la temporada artística, la 
coMecció de retrats Arts Ferits que es va mostrar a la 
desapareguda galeria Tot Art de Sabadell fa vint-i-cinc 
anys, efectuada per I’escultor Camil Fàbregas (Moià,
1906- Sabadell, 2003).

Es tracta d ’un total de quaranta retrats entre eis que 
figuren un autoretrat de l’artista i un retrat de la seva 
dona. Els retrats están efectuáis a llapis sobre paper i 
Camil Fabregas eIs va fer amb plena Ilibertat ja que no 
van ser efectuáis per encárrec, sind per plaer i per voler 
deixar constáncia d ’una sèrie de personalitats de 
Sabadell i, per tant, reflectir una bona part de la vida 
sabadellenca

En aquesta mostra es poden ressaltar dues vessants, 
una sentimental i una altra artística.

En quant a la primera destacar la part sensible que pot 
motivar per la persona retratada i pels seus familiars el 
poder veure un retrat seu que només havia pogut mirar en 
una ocasió, i ara, després de tants anys, es pot tornar a 
veure. Indiscutiblement la iMusió pot saltar a un primer pía.

També dins la vessant sentimental mencionar el que un 
escultor dediqués part del seu temps en una col-lecció 
efectuada pel gust de fer-la, sense cap motivació econòmica.

Referent a la part artística i, coneixent la seva obra escultórica i que va ser 
motiu de diferente articles i d ’una conferència efectuada per la Sra.Maria Peña 
fa ara dos anys, fer tan sols mencid a les ganes de treballar i de fer-ho en dife
rente tècniques per part de l’artista. Camil Fabregas era un home d ’una gran 
intel-ligència i per aquest motiu es va permetre dominar diferente tècniques 
(escultura, pintura, dibuix). El dibuix i l’escultura sdn dues tècniques que están 
molt relacionados. Els escultors han de prendre notes, dibuixen en moites oca
sione abane de passar a esculpir, per tant, és una especialitat que dominen.

L’artista realitzà uns retrats, ùnics i irrepetibles, en els quais va voler captar 
raspeóte físic i la personalitat dels retraíate. Així ho demostren l’expressivitat 
deis ulls, les linios d ’expressió, els pentinats, el gest... tots aquells trete que 
individualitzant a una persona, que la fan única i irrepetible. Va mostrar amb la 
decisió i seguretat d ’un trag de línia clàssica que dominava la creació de les 
tres dimensions, per aixd la sensació de volumetria que respiren aqueste dibui- 
xos. Amb ells va deixar empremta del seu estât anímic (amb la força del trag), 
de l’estat de les persones que va retratar (amb Sensibilität davant els trete 
característics personals) i, per damunt de tot, de la necessitai que té un artista 
d ’expressar-se contínuament mitjangant els seu art.

Autoretrat de Camil Fàbregas
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ARTS
La Ñau

Mila Torres

La ciutat de Sabadell té un avantatge i a la vegada un inconvenient: és Testar molt 
a prop d’una gran metròpoli, Barcelona. Aquest fet mediatitza, en certa manera, el 
desenvolupament de Tart, ja que qualsevoi artista el que voi és arribar a la capitai 
com a fet primordial en el seu currículum. Per tant, alguns dels factors en el que tre- 
balla la gran ciutat és en la idea de Téxit o del fracás, en la Idea de consum I de difu- 
sió, en la comerclalitzacló de Tobra d’art una vegada efectuada. Les ciutats perlférl- 
ques poden també traballar en aquest sentit des de la part privada, galeries i sales 
d’art, com a primer pas de l’artista en el seu desenvolupament artistic. Però instltu- 
cionalment es pot fer més. El MAS va veure amb claredat que Sabadell a Tigual que 
altres ciutats que es troben en la mateixa situació, podia tenir un paper molt impor
tant en el desenvolupament de Tart actual atraient a creadors, oferint-los centres de 
reflexiò, experimentaclò, formaciò i producclò. Amb aquesta idea neix La Nau, amb 
una linia centrada en la investigaciò I en la creaclò artistica

La Nau, en quant a la seva tasca de difusiò, té les seves arrels en aquells espais 
que estaven destinate a promocionar i donar suport a Tart jove i alternatiu, llocs 
com Tantiga sala d’Art Actual de TAcadémia de Belles Arts durant els anys sei- 
xanta, posteriorment anomenada Sala Tres ais setanta. Linia que va continuar, 
Tany 1983 TEspal 83 del Museu d’Art, amb una programaciò en qué hi pasearen 
la majoria d’artistes catalans reconeguts internacionalment en Tactualitat.

El Centre de Producclò i Creaciò Artistica de Sabadell, La Nau començà les 
seves activitats el mes de gener de 1996 amb la cessiò d’un taller a l’artista 
Frances Bordas, artista sabadellenc resident a Paris i la cessiò d’un altre a un 
coTlectlu de quatre artistes de TEscola Massana.

A partir de Tany 1997 La Nau entra en pie funclonament augmentant les seves 
activitats I el seu programa de cessiò de tellers. Quedé definida la seva tasca, és 
un centre de producclò i formaciò artistica amb una direccionalitat de treball cen
trada més en la investigaciò I la creaclò artistica que en Téxit i la comercialitzaclò 
immediata, tasca aquesta que estaría destinada a les galeries d’art.

La creaciò de La Nau significava un plantejament d’implicaciô en la creaclò con- 
temporànla per part del Museu d’Art, la quai cosa va significar un programa de 
funcionament amb el que es preveien unes necessitats clares d’un espai fislc 
exterior a la Casa Turull en la que es troba situât el museu.

L’espai es va trobar en una antiga fábrica. Hoc idoni degut a tractar-se d ’un espai 
gran, de sostres alts I amb aprofitament de la Hum natural. Elements Indispensa
bles per la creaclò d’art actual. D’altra banda la utilltzaclô de Hocs industrials per
met recuperar la memòria histórica de Sabadell, com a ciutat Industrial I saber 
aprofitar aquests recintes transformant-los en espais culturáis.

La Nau té com a premissa la Interacció I el treball conjunt d’artistes joves en fase 
de formaciò, amb d’altres de clara projecció internacional; entre artistes locals i 
forans, aixi com una impHcacló activa del centre en la vida cultural i artística de la 
ciutat I del país. Per aixó, ofereix ais creadors pléstlcs I visuals uns espais de tre- 
ball que eis permetin enriquir Texperléncla Individual de la creaciò amb el treball 
en grup I la formaciò especlalltzada que generaré el mateix centre.

Per tant, eIs objectius de La Nau es 
poden resumir en:

- Esdevenir un espai per al cultiu de 
la creativitat a partir de la confluèn- 
cia d’artistes de diversa procedén- 
cla discipllnéria, estilística I 
geogréfica, aixi corn una estreta 
relaciô entre la prodúcelo artística i 
la reflexió, la investigació i la for- 
macló.

- Ampliar les perspectives dels cre
adors, facilltant-los uns espais de 
treball dotats d’una Infrastructura 
técnica i documental bésica que 
faci possible Texpansió de les 
seves capacitats artistiques tant 
des del punt de vista préctic com 
conceptual.

- Oferir tallers de formacló especia- 
lltzada.

- Participar dels programes d’inter- 
canvls naclonals i Internacionals.

- Ajudar a obtenir, tant pel que fa ais 
creadors com als visitants, una 
visló més global i real de les Idees 
artistiques, mitjançant programes 
de producció artística relaciónate 
amb Tentorn cultural, social, patri
monial o geogréfic de la ciutat i el 
país.

- Aproximar els projectes artístics 
realitzats a La Nau als diferents 
émbits de reflexió cultural a fl d ’a- 
favorir una interrelació entre el món 
de les Idees i el de les experién- 
cies préctiques.

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL
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Per portar a terme aqueste objectius La Ñau actúa de la següent manera:
- Amb cessió de tallers, amb allotjament o sense. Els artistes residents que han 

passât per aqueste tallers son:

1996: Francese Bordas, Xavier Oriach, Estel Julià, Max Glaenzel, Oscar Pérez I 
Conni Mendoza.

1997: Montserrat Foster, Marta Arner, Miguel Angel Molina Mam, Beni López, 
Were’ns, Frédéric Dumod I Josep Gerona.

1998: Martin Collins, Jerónimo Prieto, Anna Recasene, Catie de Balmann, Ricard 
Figueras, Emili Valentines.

1999: Miguel Forrellad, Jorge Ferré, Monair Flyman, Jo Milne I Assumpció Oristreli.

2000: Atsuko Aral, Silvia Flornig, Nòria Melero, Maria José Gómez Marin, Xavier 
Canals, Dolors Serra, Johnathan Kemp, Jacqueline Moon i Gaston Berlin.

2001: Didac Pintor, Iris Arbel, Jordi Plana, Sam Rousseau.

2002: Marc Castellò, Anna López, Ingrid Luche I Josep Moreno.

2004: Fabio Martínez Yamail, Àlex Reig i Esteve Solé.

L’any 2003 es porta a terme una nova experiéncia denominada Platform #1 
Plataforma de creadora. Mostra de projectes amb els grups d ’artistes 
Cocobongo, Bogotá Ciutat, Faktoria, Xnogràfics, IIX,Ruido; Fantosfreak, 
Massari/Capellas/Forrellad. Samuel Andones, Nicholas Bedford, Anna Garda i 
Marc Nogués.

P#1 és un projecte que pretén constituir-se com una plataforma (amb voluntat 
de continuìtat en el temps) des de la quai impulsar i atorgar més visibilitat al tre- 
ball desenvolupat per creadors de Sabadell, on els coMectius puguin connec- 
tar-se, fer visibles els seus processes de treball on-line, negociar unes infras
tructures de producció independents i organitzar sistemes de cooperació i 
intercanvi.

PLATFORM 1 està intégrât per grups adscrits a territoris tan diversos corn la 
performance, la dansa, la poesia, la música experimental, el so, el disseny de 
pagines web, l’animadó, el disseny grafie, els graffiti, el web art, l’escultura, la 
pintura, la fotografia, els projectes urbans, la ràdio, els fiyers, el cinema, el video 
0 la instaMació. Es tracta d ’un projecte obert, al qual poden vincular-se tots 
aquells coMectius o individus que s’hi identifiquin i que comparteixin l’espeht de 
cooperació, experimentació i hibridació.

- Amb tallers de formació especialitzada adreçats ais artistes locals i forans 
amb régim de matriculació. S’han portât a terme els següents tallers:

- Taller de Creació Joan Flernández Pijoan amb la intervenció de: Mar Castellò, 
Carlos Manuel Claramunt, María Gómez, Diana González, Ana Flernández del 
Amo, Marín, Ferran Mas, Elisabet Medina, Jordi Perelló, Álex Reig, Xavier 
Ristol, Montserrat Senserrich, Ramon Surinyach i Carme Villaplana.

- Taller de Creació Pep Duran: Marc Castellò, Victor Pérez, Jose Miguel 
Berenguel, Alfred Trujillo, Eduar Porlan i José Maria Lorenzo.

- Taller de Creació Yamandú Canosa: Samuel Andones, Lidia de Andrés, Juan 
Badel, Nicholas Bedford, Montserrat Casamitjana, Esther Correa, Joan 
Fernández, Dolores Gutierrez, Esther Chica, David Matínez, Marc Noguera, 
Marc Nogué, Jéssica Valenzuela, Xus Zubeldia.

- Taller de Creació Ramiro Fernández Saus: Samuel Andones, Josep Criol 
Arisa, Raúl Cabello, Encarnación García, Ivan Giménez, David Martínez, 
Ferran Mas, Maria Teresa Modal, Alfonso Mújica, David Rodriguez, Montserrat 
Senserrich, Ángeis Sierra i Ester Sola.

- Amb intercanvis europeus per
apropar distándes culturáis. En con
cret els intercanvis s’han estât realitzat 
entre Catalunya i Roine Alps amb la 
coMaboració financera del Consorci 
Catalá de Promoció Exterior de la 
Cultura, amb l’objectiu de promoure la 
jove creació contemporánia mit- 
jançant les exposicions de cada artis
ta i publicacions. Els intercanvis han 
sigut entre els següents artistes:

1994: Mathilde Papapietro/Joan Vilapuig

1995: Philippe Durand/Begoña Montalban

1996: Gisèle Jaequemet/Tere Recarens

1997: Boris Morange/Mireya Masó

1998: Guillaume Leblon/ Eulália Valldosera

1999: Audrey Marlhens/Lluís Bisbe

2000: Sam Rousseau/ Mireia Sallarés

2001: Ingrid Luche/Francesc Ruiz

2003: Pauline Fondevila/Juande Jarillo

Aqüestes activitats arriben a la vida 
cultural de la ciutat de diferente mane- 
res: La Ñau obre les seves portes amb 
dies fixes a diferente coMectius: món 
escolar i universitari, critics, coMec- 
cionistes, galeristes i Amies dels 
Museus y crea programes de treball i 
d’intercanvi per relacionar els artistes 
de La Ñau amb els artistes de la ciu
tat.

Está dar que La Ñau juntament amb 
el Museu d’Art són els équipements 
motors de les arts plástiques de 
Sabadell.

La tasca realitzada per La Ñau des 
del seu naixement fins els nostres dies 
podem comprovar que ha sigut un tre
ball constant per ajudar al desenvolu- 
pament de l’art de darrera creació 
amb tot el que aquest fet comporta. 
Els artistes que han passât per ella 
són un número important i han pogut 
gaudir d’una ciutat en la que l’art está 
viu i se II recolza. Endavant NAUÜ!
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OFELIMOS
9 - Nuta

Ana Fernández Alvarez
campanadas@telefonica.net

Amb aquest terme grec, ofeiimós, 
atribuí de qualsevol cosa capag de 
satisfer una necessitai o un desig, 
oferim una sèrie de Iliuraments 
plástics que tenen com a prinoipai 
objectiu aconseguir ei gaudi visual 
que tota obra artistica produeix. Es 
fa, precisament, des d ’una publica- 
ció que porta ja molts anys especia- 
lltzant-se en la divulgaoió I l ’anàlisi 
de l ’art en totes les seves facetes. 
En aquesta ocasió continuem la 
nova etapa enoetada en el número 
anterior de Quadern i que ve deter
minada per ia reproduooió d ’obres 
que tenen com a vincle el fet d ’ha- 
ver estar realitzades per artistes 
que han passai per La Nau^

^La Ñau és un espai depenent del Museu 
d’Art de Sabadell i que té corrí a objec
tiu fomentar l’intercanvi creatiu entre 
artistes joves d’arreu.

La present imatge pertany a un jove artista que es formá al Batxillerat Artistic de 
l’IES Vallès de Sabadell i que gaudi de l’acolliment de la Ñau, durant els meses de 
juny i setembre de 2004.

Una imatge treballada a llapis i a retolador que posseeix la frescor d’una teina 
d’inici, caracteritzada per la fascinant etapa deis començaments d’un artista. On, 
per naturalesa, l’argumentai literari resulta més protagonista que l’element iconic. 
En aquesta etapa resulta difícil renunciar ais missatges i a les expressions argu
mentatives, és necessita dir tantes coses! Per això el remarcat dels limits de les 
figures i l’exhaustiva presència dels connectors entre les siluetes. Idees atracti- 
ves, fruit d’una imaginació cultivada en el cómic i en el cinema, que resten plas- 
mades per una incipient, però encara insuficient, tècnica formal.

mailto:campanadas@telefonica.net
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____________ CINEMA
Lo Cubo de Zombrono:

flobono blues
Pere Cornelias

Rodada sis anys abans, els tres personatges de Solas -opera prima- de I’autor, 
èxit de crítica i públic- són uns solitaris que, potser sense saber-ho, necessiten 
estimació i companyia. La mort d ’un d’ells ajuda els altres dos: mare i filia es 
retroben definitivament i encaren per primera vegada el futur ais últims plans de 
la peMícula. Els ó'Habana blues, també tres, els veiem sempre acompanyats 
d ’altra gent i estimate per aigú, però només quan al final es quedin sols assu- 
miran decisions i començaran a comprendre. És la primera relació que vaig 
establir quan es van obrir els Hums de la sala.

L’argument ó'Habana blues és d ’una total simplicitat: Ruy (Alberto Joel) i Tito 
(Roberto Àlvarez) són dos amies que voien ser uns musics reconeguts i triom- 
far. Amb una colla de joves iMusionats corn élis, están préparant el seu primer 
concert. Alhora, uns productors espanyols els ofereixen la possibilitat de gravar 
a Espanya i un contracte de tres anys -no gaire avantatjés, però un contracte al 
cap i a la fi: és la seva gran oportunitat. Però la signatura d ’aquest contracte els 
obliga a renunciar al seu concert. Devant d ’aixô, Ruy i Tito mantindran postures 
enfrontades i, per un moment, la seva sòlida amistat és a punt de trontollar.

El résultat és una comédia dramática, amb la música corn a fil conductor. I és 
també, en certs moments, una mena de documentai. Els plans generals sobre 
la ciutat -la Habana vieja- i els travellings laterals sobre alguns dels seus indrets, 
que puntuen la narració de dia i de nit, ens mostren, alhora, una trista decadén- 
cia i una sana alegría. Connoten, en tot cas, una mirada plena d’afecte i, potser 
(Zambrano va estudiar cinema a la Escuela de San Antonio de los Baños, a 
Cuba), d ’agra'íment. Les seves paraules semblen confirmar-ho: Es una ciudad 
que en ocasiones puede ser gris, pero que está llena de color y repleta de melo
días. Por eso la música es el hilo conductor.

La peMícula s’explica en tres nivells diferents. El primer, el més extern -els 
assajos, el concert, la gravació a Espanya-, ho abasta tot i és, de fet, la banda 
sonora del film. El segon i el tercer transcorren paraMelament al primer. D’una 
banda, l’amistat entre Ruy i Tito, que, a mesura que la história avança, sabrem 
que és d ’una extraordinària fermesa. De l’altra, les seves dues vides: Ruy està 
casat i té dos filis. Caridad, la seva dona (Yailene Sierra), voi separar-se’n i li 
demana diverses vegades que se’n vagi, que els deixi viure tranquiis, a ella i ais 
seus nens. Està farta de tot -del comportament d ’eli, de la manera com viuen...- 
, però no sembla que l’hagi deixat d ’estimar. Tito viu amb la seva àvia, una mera- 
vellosa bevedora de rom, sàvia i lùcida. Quan Tito ha de prendre l’ùltima deci- 
sió, l’ajuda de la millor manera que pot fer-ho: l’anima.
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Alberto Y

He dit que, al final, tots tres acaben sols, però potser no és ben bé això: de fet, 
están més junts que mai. Caridad fuig amb una llanxa cap a Miami, com tants 
altres Cubans han fet. És després del concert que, efectivament, acaba portant- 
se a terme. Ella i Ruy s’han sentit, aquella nit, extraordinàriament pròxims. Tito 
se’n va a Espanya. Malgrat participar al concert, ho ha acabat aconseguint. Li 
ha costat molt decidir-se, perqué no velia separar-se de Ruy. Ja sap que el con
tracte és gairebé un robatori I que, d ’aqui a tres anys, no hi ha res segur. Però 
porta massa anys volent-se’n anar. La seva àvia li ha dit que no es preocupés 
per ella, que fes, d ’una vegada, el que velia fer. I ho ha fet. Ruy es queda: no vol 
convertir-se en esclau d ’un contracte corn aquest. ¿0 potser és per alguna altra

raó que ni ell mateix coneix del tot? 
Ruy acompanya Caridad fins a la plat- 
ja la nit de la fúgida, s’acomiada de 
Tito al mateix aéroport. Ës el que deia: 
ara están junts.

Corn sempre, i per donar més ver- 
semblança al relat, actors gairebé 
desconeguts, corn ho havien estât eis 
de Solas al seu moment. Una altra 
peMícula patita -cada vegada se'n 
roden més, i és una molt bona noticia- 
una altra bona peMícula, millor, creo, 
del que diuen alguns critics.

Se li fan sobretot dos retrets: un 
excès de sentimentalisme, que l’acos- 
ta perillosament a aquella linia que no 
es pot travessar mai, i una actitud con- 
temporitzadora amb el règim de 
Castro, pel fet que cada un dels per- 

sonatges opta per una via diferent i, aixi, tothom es pot sentir satisfet i ningCi no 
es pot considerar atacat. Può admetre, en part, el primer, però de cap manera 
el segon. La reconciliació final deis dos amics hauria pogut tenir, és veritat, una 
mica més de mesura i potser hauria hagut de resoldre’s d ’una altra forma (és, de 
tota manera, l’únlc moment que pateix una certa feblesa). Però el segon retret no 
té cap fonament i es basa en els prejudicis propis del cas. No em baso, per 
defensar el que dio, en el fet que hi vagi haver reticèneies, devant d ’alguns pas- 
satges del guió, per part de l’Instituto del Cine Cubano (ICAlC), coproductor del 
film -la qual cosa ajudaria a confirmar la meva opinió-, i ja sé que Benito 
Zambrano ha declarat diverses vegades que no pretenia fer una peMícula críti
ca. La cosa és simple -i Zambrano prou que ho sap: quan la càmera és lllure i 
quan es filma des del compromis ètic amb la pròpia feina, la peMícula resultant 
és sempre una aportacló crítica. La mirada del director no és neutra. Dos dels 
tres personatges se’n van de Cuba I, sigui la raó que siguí la que pugui explicar 
per qué es queda el tercer, és segur que no és Castro ni el seu régim. I, natu- 
ralment, això no té res a veure amb el fet que Zambrano s’estimi el país. Tants 
exiliats se’l deuen també estimar!
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La guitarro. Dos segles d ’històrio (2)

Bernardo Garcia - Huidobro (guitarrista)

Traducció Montse Carbó  
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LA GUiTARRA A SUD-AMÉRiCA
Abans de l’arribada deis colons europeus, Sud-América ja comptava amb clvilit- 

zaclons que posse'íen formes musicals desenvolupades que, posterlorment, amb 
les colonitzacions, s’enriquiren amb la música africana intoduida amb l’esclavlsme 
I amb la música europea que Importaren els colons. Així, durant els darrers segles, 
aqüestes formes musicals es van anar consolidant en una música rica i plural d’ln- 
terés notable.

Per tal de comprendre l’abast d’aquest fet, cal que en fem unes consideraclons 
prèvies. En primer Hoc, l’accio de la colonització fou positiva en alguns aspectes i 
molt negativa en d’altres: d’una banda, fou transmissora de noves idees i llen- 
guatges, però, d ’altra banda, fou terriblement repressore amb les aportaclons I 
iniciatives autóctonas. En segon Hoc, després de la Independència d’aquests paí
ses, la majorla s’han trobat en una situado econòmica, social I politica problemàtica 
que no ha afavorit l’assoliment d’una infraestructura cultural eficaç. Tot i aixi, al Harg 
de tota la geografia sud-americana, han sorgit un bon nombre d’Individualitats de 
talent Inqüestionable, tant pel que fa a la composicló com a la interpretacló, com 
Agustín Barrios, Heitor Villa I Manuel Maria Ponce.

Agustín Barrios, Mangaré (San Juan Bautista de las Misiones 1885-El Salvador 
1944), compositor i concertista de guitarra paraguaià, fill d’una familia culta i educa
da, va aprendre els primers rudiments de la guitarra dins del nudi familiar i més tard 
els va ampliar acadèmicament a Asunción. D’esperit inquiet i pie de curiositat, a més 
de mùsic fou teòsof, caMigraf i matemàtic. OrguHós sempre de la part india guarani 
dels seus origens, actuava amb vestits indis I adoptà el nom Mangaré, provinent d’un 
antic cacic guaraní. A partir de 1931 realitzà alguns enregistraments, grades ais 
quais es coneixen algunes de les seves obres malgrat se n’hagin perdut les partitu-

Obra de la Sevia dedicada a Ferran Sors

res, aixi corn el mestratge de les seves 
interpretacions, tot i les deficièneies tèc- 
niques de les gravacions. Només visitò 
Europa una vegada, l’any 1935, i actuá 
a Alemanya i Espanya. Posteriorment, 
viatjà per tot Sud-América i oferí con
certs per Uruguai, Argentina, Brasil, 
Veneçuela i també a diferents ciutats de 
Centre-América.

Com a intérpret. Barrios posseía una 
tècnica impressionant i un estil molt 
natural i emotiu. Eli mateix es considera
va un compositor romántic i, malgrat 
que es trobés cronológicament allunyat 
d’aquesta estètica, la seva música és, 
efectivament, d’un romanticisme exqui- 
sit, tot i que aportà novetats al Henguat- 
ge harmónic del segle XIX, que només 
podem copsar des d’un punt de vista 
posterior, fora d’època, tal com passa 
amb altres músics com Txaikovski o 
Bach. L’encant especial de la música 
de Mangaré rau en el fet que la musica- 
litat romàntica s’expressa a través d’una 
tècnica guitarrística més imaginativa i 
avançada que la pròpia del segle XIX, 
com ho demostren obres com La 
Catedral o bé Limasna par el Amar de 
Días, la seva barrera composició, on els 
harmónics canviants i les línies melódi- 
ques s’oposen en les parts del trémol.

Heitor Villa-Lobos (Río de Janeiro 
1887-1956), compositor, pianista, direc
tor d’orquestra i pedagog brasiler és, 
sense cap mena de dubte, la figura més 
singular i exceMent de Llatinoaméhca. 
Creador prolific, la seva producció 
supera el miler de peces, entre poemes 
simfónics, simfonies, concerts per a 
piano, un concert per a arpa i un per a 
guitarra, quartets de corda, peces per a 
piano, cançons, obres per a guitarra, 
els célebres Chéras i, sobretot, les nou 
Bachianas Braslleiras.

Les primeres nocions musicals, les hi 
donò el seu pare, Raúl, gran afeccionat
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a la música, amb qui als sis anys 
començà a tocar el violoncel. Tan- 
mateix, amb la prematura mort del seu 
progenitor, hagué de frenar temporal
ment la seva educado musioal, perqué 
la seva mare, concertista de piano, no 
desitjava que fos mùsic. Tanmateix, 
trobà una aliada en la seva tia, que l’in- 
trodui en el coneixement de J. S. Bach i 
de les melodies populars de llur pais, 
que serán claus en el desenvolupament 
de la seva obra musical, d’una Originali
tät, calidesa I sensualitat extraordinàries.

L’any 1918 conegué el music francés 
Darius Milhaud, membre del célebre 
Crup dels Sis, de viatge per Brasil, del 
qual aprengué nous conceptos musi
cals, com la superposició de dues melo
dies amb un desenvolupament impor
tant de la percussió. Del 1923 al 1928 
viatjà a Paris I doné a conéixer la seva 
obra, que tingué un bon acollidament. 
En tornar al Brasil, el govern II encomanà 
l’organització de l'ensenyament musical 
a les escoles públiques, on introduí uns 
métodos educatius totalment revolucio- 
naris. Durant els anys posteriors, com
biné l’activitat docent amb els viatges 
als Estats Units i a Europa.

Manuel María Ponce (Zacatecas 
1882- Méxic 1948), compositor i pianis
ta, fou qui inicié el moviment nacionalis
ta mexicé, propiciat a principis del segle 
XX per la Revolució Mexicana. Durant la 
seva infantesa, la familia es traslladé a 
Aguascalientes, on rebé classes de 
música i fou nomenat, de ben petit, 
organista de l’església de San Diego. 
Més tard, ané a Méxic D.F., on es formé 
musicalment de manera més sisteméti- 
ca, fins que completé estudis a Europa, 
al Conservatori de Bolonya primer, i al 
Stern de Berlin després. Poe després 
del retorn al seu pais, s’hagué d’exiliar 
per motius politics I s’instaHé provisio- 
nalment a La Havana. El 1935 es tras
lladé a Paris, on residi nou anys, durant 
eis quais perfeccioné la seva técnica 
amb Paul Dukas a l’Ecole Normale de 
Musique. Finalment, obtingué la cétedra 
de piano al Conservatori Nacional i a la 
Universität Nacional Autònoma de 
Méxic, on creé la cétedra de folklore 
musical. La seva tasca compositiva és 
molt extensa i abasta obres de tots els 
générés musicals, com els seus cicles 
de cançons populars, fruit de la seva 
passió pel folklore. ^

VIATGES
Passejant pel Morroc - Part II

Josepa Blanch

Marxem de mati, visitem els voltants, Tinagras, la vail del Ziz, boscos de palme
res, pobles beduins, cementiris, madrasses (escoles alcoréniques), ksars, el caô-
tic mercat de Rissani amb aparcament per a burrets i ases....Tot és diferent,
auténtic, senzill, desconcertant I meravellós.

Molts dels pobles que veiem no tenen Hum i, en Hoc de clavegueram, tenen soles 
oberts pels carrers.

Arreu, tendes de nomades amb les seves cabres, prop d’un pou. Nens precio
sos, que surten de sota les pedres, quan aturem el vehicle. Ens venen boniques 
nines i turbants, obra seva, per pocs dirhams i uns quants caramels.

Amb la motxilla equipada amb la Hanterna, el raspall de les dents i la roba inte
rior per a l’endemé, deixem el Xaluca, i fem ruta de 4x4, endinsant-nos pel mig del 
desert, fins arribar a Erg Chebbi, a les dunes, on canviem el nostre transport per 
tres bells dromedaris, que s’esperen paciente i en fila, a punt per a la muntura. 
Ens enriolem molt, perqué el balanceig de la béstia, quan s’aixeca i quan carena 
les dunes, ens fa dure nerviosos, mig de por, mig d’aventura. Ja més confiats, 
escoltem el silenci, absolut i total. Sota els nostres peus, l’arena groga, a trossos 
grisa, perqué el sol ja és baix. Les ombres es projecten al crestall de la sorra, corn 
el perfil dels tres Reis d’Orient. Així, parsimoniosos i tranquile, assolim el campa- 
ment. Al mig d’aquest paratge irreal i mégic, hi tenim les nostres halmas.

Els berebere, portadors deis dromedaris i responsables de l’oasi, quatre pal
meres sense aigua, ens preparen sopar, te i, sortosament, fan una foguera per ais 
setze turistes, catalans, madrilenys, americans i franceses, que hem decidit fer 
gairebé bivac, al mes de desembre i amb un fred que pela. Les esmorte'ídes 
espelmes, que enllumenen una mica el recinte, s’esgoten répidament.
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Es fa de nit, el cel es toma blau mari, gris, els estels hi son a milions, la claror de 
les estrelles confon la foscor. Res és comparable al cel del desert, mirar eniaire 
ens eixampla l’ànima, l’emoció ens fa emmudir, certament la bellesa es manifesta 
I en som afortunats espectadors. Ens dediquem a l’astronomia, busquem Orlò, 
l’estrella Polar, el Cigne, les Cabretes, els Carros....

Tertúlia al voltant del foc. Els tam-tam, tocats entre tots, serveixen per caldejar les 
mans I enlairar I’esperit. Les tonades, tan sols apuntadas, omplen la nit serena.

Ens donen una pila de mantes, gruixudes i aspres, ens escalfen per pes, mal 
dormim vestits. La resplendor de la lluna, ja molt entrada la nit, em saluda passant 
per un forât de la tenda, em toca la cara i, m’enlluerna 
amb la seva blancor platejada.

Ja clareja, es comencen a percebre les siluetes de les 
dunes, el campament es va aixecant. Amb bufandas i 
foulards, xandalls i anoracs, tothom va dient “bon dia” i va 
font cap a heure el te que, calent I fumejant, ens oferei- 
xen.

Tot està gebrat, la poca aigua que ha quedat al ras, dins 
de les ampolles mig buides, està gelada, taules i tambo- 
rets tenen una prima capa de glaç, però el sol ixent va 
treient el cap i ens distreu.

La sorra, blanquinosa, té un fi mantell de rosada que, a 
l’esclat del sol, fa mil lluentors. Ara es torna canviant, ver- 
mella, taronja, groga o beige, varia quan contemplem 
l’espectacle enfilant-nos fins a dalt de la gran duna.

El sol va sortint i, quan ja ens toca de pie, tornem als 
nostres taxis de quatre potes, que ens porten fins a l’al- 
berg Tombouctou, al desert obert, per dutxar-nos i 
esmorzar.

Seguim el nostre trajéete. L’Ahmed ens convida a casa 
seva, a Merzouga. La seva hospitalitat no té limits, està 
content de presentar-nos la seva familia. Prenem te, 
seiem a terra, i ens meravellem de la facilitât que tenen 
per asseure’s i aixecar-se. Sembla que tinguin molles per 
cames. Nosaltres necessitem mans i genolls.
L’espectacle devia ser per veure’l.

Encara visitem el poblat mali d’Hamelia, Erfoud i una 
cantera d’extracció de fossils, al Sáhara n’hi ha molts.

De retorn al Xaluca, hamamm, massatge i jacuzzi, tot 
per descansar de la travessa pel desert, i per tenir un 
vespre de relax.

Seguim l’itinerari, i tornem a travessar l’Atlas. Midelt,
Azrou, Ifrane, boscos d’avets, cedres i aizines. Tornem a 
trobar neu. Recuperem el paisatge verd: camps de con- 
reu, horta, oliveras, arribem a Fez.

Dinem a dintre la médina, enredada, encaixonada i cos- 
teruda, sort que ens acompanya un guia local, ja que, 
sortir d’aquest bigarrament de 9400 carrers i 350.000 
persones, deu ser molt difícil.

Intento veure l’interior d ’algun habitatge, però les cases árabs són molt austeros 
perfora i, mitjançant passadissos tancats i laberintics, preserven la seva Intimität, 
no deixen que el xafarder vegi les seves estancos, ja siguin riques o pobres.
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Aquí, forns de pa per tota la comunitat, fonts, mesquites, escoles, biblioteca, 
funduks I riads (hotels I cases d’hostes), la tomba santa de Moulay Idhss, és un 
veritable call. Última moda son els trons I les gàbies de fusta, policromats i dau- 
rats, de pèssim gust, per Hogar per a les núvies. Al soc dels ferrers, cassoles i 
olles d’aram per al couscous de les celebracions.

I, ais assaonadors, menta per clorar, per disfressar la pudor de la llana que, poc 
neta de earn, posen a les basses de calç i, posteriorment, ais dipósits de dife
rente colors naturals pertenyir.

L’aire es pie d’una olor doiça, nois amb grans safates damunt del cap, reparteixen 
brioixos I pans calents de mitja tarda, per apaivagar la gana, tot espérant el sopar.

Visita al Palau Jamaï, magnifie, ara hotel de luxe, per prendre un bon café i 
pagar-ne les ganes.

Fez el-Bali, Fez la vella, esté tota emmurallada. És una de les ciutats més anti
gües del Marroc. Es diu que eis seus nadius son més cultes, refloats, creatius I 
religiosos que la resta dels marroquins. Les dones, considerades les més ele
gants, son molt valorados com a esposes, ja que tenen fama de bones cuineres.

També hi ha un palau reial, com a altres punts importants del país, sempre Host 
i a punt per quan el rei s’hi vol allotjar.

Fem Via cap a Volubilis, llindar deis assentaments romans en aquest sud, mereix 
una visita pels seus mosaics, tan ben conservats.

Per la carretera, tot el que ens abasta la vista, sembla que s’hagi despenjat un 
tros d’Andalusia, grans camps de farratge, pagerols llaurant amb el cavall i la reu,
venedors de patates, cebes seques, magranes, llimones, cireretes de pastor....
El biat verdeja al mig de les esteses d’oliveres. Ja es comencen a collir les pri
mores olives.

Meknés, una altra ciutat imperial. A la muralla, la porta de Bab Al-Mansour, molt 
ornamentada, la plaça El-Fledim, amb parades de tajines, i, a la medina, peques 
botigues obertes, és divendres. Sabons, pedres d ’olor per a la roba i el eos, enca
ra acabem de fer les últimos compres.

Dinem prop de Rabat, boníssim el meshui (be al forn), earn a la brasa, encoma- 
nada per quilos. Sense alcohol, com a la majoria de llocs, excepte els més turís- 
tics. Així, quan tornem al cotxe, no tenim gens de son i podem continuar gaudint 
d’aquesta fascinant terra.

Casablanca. El nostre estimât 
Ahmed és corn el Tarzan a New York. 
Li costa trobar l’hotel, pregunta mil 
vegades, es desorienta, va en sentit 
contrari, un desastre, finalment inter
cepta un vianant, I aquest s’ofereix a 
pujar al cotxe I, una bona estona, 
anem acompanyats d ’un estrany molt 
amable.

Passegem fins al Rick’s café, que 
teòricament està fet a imatge del local 
del mateix nom del film “Casablanca". 
Li manca molt per assemblar-s’hi, no 
hi ha ni un fotograma de la lisa I el 
Rick, amb el barret de costat, al mig
de la boira baixa de l’aeroport......Ens
decep, però escoltem bona mùsica 
de piano, el pianista no és de color ni 
es diu Sam, però toca bé I, per ser 
fidels a les nostres preferéncies, pre- 
nem un altre bon café, aquesta vega
da bé de preu.j

Visita guiada a la mesquita de 
Flassan II. AIçada ran de la costa i 
sobre el mar, és un monument majes- 
tuòs, luxòs, modern i preciòs.

A partir d’ara, dones -ja ho delà al 
principi-, el present serán només 
records per al futur, somriures ama
bles, i joiosos, a la memòria.
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Pere Font i Grasa

Enric Majorai i Castells neix a Sabadell l’any 1949. Va 
estudiar a l’Escola d ’Arts i Oficis de Sabadell i a la 
Universität Politécnica de Barcelona, en va cursar els 
estudis de Delineant d ’Arquitectura i d ’Arquitectura 
Técnica. És un joier autodidacte. El 1972 s’instaMa a 
viure a Fermentera. El 1974 comença a treballar en 
aquest ofici situant-se al marge de les tendéncies artisti
ques del moment i desenvolupant un personal estil inno
vador a través de l’experimentació.

És membre fundador de la Eira d ’Art i Artesanía de La 
Mola (Fermentera) i ha rebut la Carta d’Artesà que atorga 
la Generalität de Catalunya. Des del 1984 és membre del 
FAD. El 1992 és nomenat president d’Orfebres FAD. 
cárrec que ocupará fins el 1997. L’any 1994 imparteix un 
ours de joieria a l’Escola Massana de Barcelona.

Des de l’inici de la seva carrera, ell mateix ha dissenyat, 
produit i comercialitzat joles i escultores que s’han venut 
tant a les botigues prépies de Fermentera, Barcelona,
Girona, Manresa i Valéncia, com a galeries i altres esta- 
bliments a Espanya, Japó i Itália. A partir del 1989 parti
cipa regularment en fires del sector com ara Barnajoia 
(Barcelona) i a les de prestigi mondial com Basilea,
Essen i Munich.

Enric Majorai ha estât capaç de trobar l’equilibri ente- 
nent la joieria com a mitjà de vida sense abandonar la 
creació artística i expressiva: La joieria com a forma de 
vida, com a font d ’expressió.

Aquesta entrada és l’extracte de la seva biografía oficial 
que s’inclou dins del Ilibre: Enric Majorai: Dibuixos i joies, 
volum número 4 de la coMecció: Temes de joieria con- 
temporánia de Sdedicions. Durant una llarga conversa amb Mala Creus, les 
222 pagines del Ilibre se’ns presenta la vida i obra que fins ara ha portât a terme 
l’Enric Majorai i Castells. És l’análisi d ’un procès que va des de l’ofici d ’artesá a 
la consciéncia del creador. Nogensmenys.

La cita és a Barcelona, a les dependéncies que ocupa l’empresa que regenta 
l’Enric amb el suport de la seva esposa, la també sabadellenca Dolors Ballester. 
Ens trobem com aquell que diu en el Districte 22 amb unes InstaMacions que 
remarquen el progrès de la firma.

Iniciem la conversa de la manera més convencional i per part meva tan sois 
pronunciant el nom màgic de Fermentera...

.. La vaig descobrir i ’any 1971. Complia ia mili a Eivissa on algCi em va parlar de 
Fermentera: “...una roca llena de hippies”. Dins ia meva imaginado creia gue

FOTOS: IMMA MAS
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eren una munió de pedres plenes de 
gavines i de hippies asseguts. La 
reaiitat la vaig descobrir en atrevir- 
me a fer una escapada aprofitant un 
permis. La reaiitat era ben diferent de 
com me /’ havien explicat. De fet si 
gue n ’hi havia de hippies. No gaires, 
però...

Tu et consideraves un d’ells ?
No. La veritat és que jo no era hip

pie. Reoordem que era un moviment 
que va néixer a Caiifornia a nivali 
intel-lectual I universitari I jo era un noi 
nascut a la Via Massagué i que ei 
meu món de nano era ei Raval de 
Dins i el Raval de Fora; un xaval 
d ’Accló Católica a la Purissima, que 
anava a colònies... Un jove que de 
cop I volta es decidelx anar-se’n amb 
una colla a Praga l ’any 1968; una set- 
mana abans no entressin els tancs 
russos i acabessin amb la Primavera. 
I que encara més agosarat: anar en 
cotxe fins a Benarés ...a l’ India.

En cotxe, creuant tot el centre-sud 
d’Europa i la Mesopotàmia ?

De fet lloguem una furgoneta a tra
vés d ’Andorra i ens llancem a l ’aven
tura. En arribar a Istanbul vaIg badar 
la boca I no la vaig tornar a tancar fins 
el retorn a Sabadell. El món encara 
no era tan global. La gent, els amics 
ens preguntaven: ¿a quina India, la 
d ’Estats Units?. Creuàrem Iraq, 
Afganistán, pels llocs on ara son tris
ta actualitat per les guerres, per 
camlns I carreteres sense asfaltar. 
Fou una aventura Inoblldable com
partida amb en Miquel Monge, Pep 
Cruells, XavI Roca... Primer arribem a 
Andorra amb autobus i comprem una 
furgoneta Wolksv\/agen antiga amb 
matrícula del Principal. Amb ella viat- 
jarem fins Benarés; a la tornada va 
“morir” a Montpelier; es a dir, prop de 
casa...

Pel que expliques eres un jove 
compromès, amb ganes de cercar 
experiències que no et donava la 
vida sabadellenca.

Sempre he dit que en aquelis temps 
anava una mica despista!. Una mica 
inadaptat dins l ’entorn de la meva 
societal, per circumstàncies que ara

i .
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no fan al oas. Era un Inadaptat... Que en aquella época era ser molt modern; o 
al many s així ens ho semblava.

La linia més o menys directe era Iluitar per un societat més Iliure; molts dels 
teus coetanis s’apuntaven als partits que vivien a la clandestinitat.

Quan vaig anar a Praga jo tenia 18 anys i vaig conéixer una colla de xicots 
d ’entre 25 i 30 anys que feien el seu vlatge final de carrera. Eren russos amb el 
tito! d ’arquitecte, englnyer...Més que xicots, eren homes fets i drets. Se’ls veia 
adults, capacitats. Parlant amb ells vaig adonar -m’ en que tenien una Idea del 
món totalment irreal. Es pensaven que a Espanya tots anàvem descaiços I
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famèlics morts de gana. Ells ais seus trenta anys els acompanyava un senyor, 
un comissarl, que els vigilava fins /’ habitacló de I’hotel I tancant-los amb clau 
per fora. Aquest fet em va sorprendre molt negativament. Allò no era normal. 
Potser sense teorltzar, d ’una manera Intuitiva em va desenganyar de fer “pini
tos” politics.

Ens hem allunyat durant una estona d’aquell primer encontre amb 
l’ilia de Formentera. L’Enric encara anava de caqui per Eivissa, per bé 
que ja gaudia de l’expehència d ’haver viatjat a Benarés; després de 
patir la decepció politica de Praga i d ’haver completi un llarg cicle 
d ’estudi i feines a Sabadell entre els 14 i els 19 anys. Fou ais diversos 
tellers nocturns de l’Escola Industrial on es va iniciar en el coneixe- 
ment de les tècniques del teixidor manual, I’ ebanista, el terrissaire i 
el manyà, entre d’altres. Aquest apropament directe a les matéries, 
procediments i eines deis artesans es complementava amb una 
forma de coneixement més visual a l’estudi d ’arquitectura on traba
llava com a aprenent de delineant. Allá comença a relacionar-se amb 
les formes de representació en el pia i a exercitar-se en les relacions 
entre el volum i l’espai. Aprenent l’ofici de dia i estudiant de nit. Un iti
nerari normal en el nontext del sabadellenquisme of oourse. Fins que 
arriba el trencament: La fúgida endavant per camins d ’Europa, Àsia i 
nord d’ Àfrica.

Toca la trompeta de la diana matinal. I aquí s ’acaba la histôrla del rodamón.

Enrío és a port disposât a pujar al vaixell a Formentera. Aquella excursió, 
aquell permis de la superloritat II obrirà un nou horitzô.

Potser va utilitzar la velia i petita nau de la Joven Dolores, de la quai 
en parla l’eschptor Manuel Vicent. Potser era una barqueta sense gai- 
res atributs. Eli tan sols recorda la imatge de l’ilia amb quatre hippies 
mal comptats.

..M’enamoro de Formentera; on hi trobo des de la Imatge bíblica reflectida en 
el seu palsatge; aquells prats amb les herbes I la paret fêta de pedra; la page- 
sa amb la gonella, el vestit tiple que ja surt a Tirant lo Blanch, amb el barret de 
palla. El primer Impacte fou el de discernir si estava llegint un paratge de T Antic 
Testament, o tot plegar era real. Aquell palsatge net, aquella atmosfera neta, la

gent parlant el mateix llenguatge corn 
a germane de cultura. Em sorprenent 
moites coses: Corn ara Texpressivitat 
en la parla. Nosaltres solem dir: “Mira 
que hi ha al là”, o bé. “Estem mirant 
una casa”. EIs formenterencs ho del- 
xen anar de manera poètica: “He 
estât allá escampan! sa mirada”. Una 
manera de dir ben arrelada a la terra. 
Torno a Elvissa fins la fl del server 
Amb la lllcèncla a la mà em propose 
vlure a Formentera. M ’assabento que 
el sabadellenc Antoni Taulé, amies 
de Tèpoca de compartir estudis a 
TEscola d ’ Aparelladors, Iniclava una 
obra a T Illa. Decidi! vaig a Sabadell, 
directe a casa seva, li explico que he 
sabut del projecte que ha de portar a 
terme. M ’oferelx feina i ja em veus 
amb la moto, els trastos I molta ITIusló 
a traballar al complex “Club Hotel La 
Mola”, del que en Teulé n ’era Tapare- 
llador. La meva Integració fou com
pleta. Em semblava que vivía a Tèpo
ca dels meus besavis. Talment com si 
estés convençut que els meus ori- 
gens venien d ’aquell racó de món; de 
la matelxa cultura però traslladada a 
docents anys enrera: No hi havia 
electricitat, ni aigua corrent, ni televi- 
siò ni premsa... D ’entrada hi trobo tot 
un moviment, diguem-ne contracultu
ral, d ’amerlcans que havien format 
familles amb fills I que en aquell 
moment comencen a marxar. En sen
tit contrari, arriben grups de catalans; 
com ara en Pau Riba, que amb la 
Mercè tenen en Pauet I el Cairn. Per la 
meva part conec la Dolors I lloguem 
una caseta al camp. Es crea un cert 
moviment contracultural; tendèncles. 
Idees...cabells llargs. Una majorla 
som gent próxima a la natura i com a 
objectiu, volem ser autosuficients. 
Aleshores Formentera estava prácti- 
cament aillada deis processes de
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transformació que es Vivien a la península. Eren els 
idíl-lics i utopies anys setanta, en qué triomfaven 
models naturals i primitius de vida a una illa, 
Fermentera, encara apartada deis circuits turístics 
habituais.

¿Com es produeix el canvi radical d’aparellador a 
artesà joier?

A Elvissa començaven a haver-hl alguns artesans fran
ceses, gent vinguda d ’Orient que muntaven paradetes 
al carrer on venien coses fetes artesanalment I que el 
cada cop major contingent de turistes les compraven 
perqué eren auténtiques. Aleshores vaig dir-me que 
podriem intentar-ho també a Fermentera. Aixi em vaig 
convertir en un pseudoartesà: alicates, martell, fil ferre, 
...Je i la Delors, després eis fills: la Savina i en Roc...

Ha d’haver-hi un moment en que allô que estás cré
ant tingui una acceptació popular; comença a funcio
nar el boca-orella sobre el vostre producte artesà.

Seguint l ’exemple dels artesans franceses d ’ElvIssa, 
em vaig iniciar en el treball d ’orfebreria amb un estil molt 
abarrocat i manufactura poc depurada. M ’inspire en l ’u
nivers iconogràfic del llegendari Orient, en algunes for
mes del món medieval I en I’exuberant món visual del 
modernisme. Aquelles joies tenen éxit, i això em va ani
mar.. Eren compradors una majoria dels quais eren pro
fessionals Iliberals I progressistes que buscaven a les 
Ules una forma de viure propera a la natura I les cultures 
primitives I un mercat artesanal amb un cert regust con
tracultural. El meu interés em porta a aprofundir en el 
meu treball fins a donar-li difusió. Primer Fermentera 
funcionava amb una paradeta. No voliem arribar a dis
posar d ’un local perqué ens semblava trair el concepte 
més auténtic del firal de La Mola, a on compartiem les 
mateixes Inquietuds amb els artesans del gravat, la 
ceràmica, el cuir... Ens vàrem inventar una fira dels diu- 
menges: Eira d ’ Art i Artesanía de La Mola, que va 
començar amb sis o set paradetes I ara en son una sei- 
xantena. Arriba un moment en que viure només del 
turlsme no és suficlent. Jo hl posava una intencló crea
tiva i donava tot el que podia donar d ’una forma since
ra; més bona o més dolenta... Fins que etplanteges que 
cal posar el teu treball a l ’abast d ’un pùblic més ampli. 
Es a dir: una paradeta a Barcelona. Com?. Dones amb 
una botiga de disseny. Tot plegat significa la expanslé 
amb el mateix concepte que a Fermentera. Jo a casa, al 
taller, faig la meva feina tal corn la penso i l ’Cinic que 
amplifico és exposar a la vista directa del públic les 
meves realitzacions. Ho sigui que valorin i jutgin. La res- 
posta ha estât sempre molt positiva i bona i aixi hem 
anat creixent.. Resulta que ens hem convertit en empre- 
saris sense ser-ho; i jo en dissenyador sense ser-ho...i 
fins i tot creador sense ser-ho...

Arribar a ser empresari és una conseqüència lògica 
de tot plegat.

Sí; és una conseqüéncia. Entono el disseny a partir d ’una 
idea; després es concreta en un producte, una joia que cal 
que arribl a un públic establert i que ha de teñir una franja de 
preu determinai, una distribució prevista per la demanda 
deis qui confien en la tova obra d ’orfebre. Tot plegat, efecti- 
vament, acaba convertint-te en un empresari...

../ aquí entra Tacciò del mercat a partir del marquéting

D’aquest treball meu personal en surten peces úñiques o 
séries de peces que a vegadas formen part d ’una exposició. 
D’aquí en sortiran les coHeccions. És una mica a l ’inrevés del 
que solien feruna majoria d ’empreses. Potsersí que podríem 
créixer molt més. No ho sé...Mira, contínuament tenim ofertes 
de tot tipus: Des de gent que voi posar franquicias, fins d ’al- 
tres que ens han ofert capital a dojo, il-limitat per multiplicar 
producció i punts de venda arreu del món...

...És temptador rebre tantes ofertes
És molt temptador, sí. Gent que bé i que et diu: el seu pro

ducte és molt bo, i que tot seguii t ’ofereix un grapat de 
milions d ’euros, que a més et reserven el cinquanta u per 
cent de les accions a canvi de que continuìs essent el direc
tor. I la resposta és: No.
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¿Canvies d’estil a cada nova coMecció o bé sempre hi ha una constant que 
t’identifica?

Les meves peces es reconeixen. Teneri un estil propi. Corn també hi ha critics 
que diuen que redo moites influències, que ho "majoralitz-ho” tot. Cree que hi ha 
una continuì'tat estiiistica que fa que moita gent ies reconegui. És la frase: “Això 
que portes és un majorai, oi?”. Estic convençut que hem aconseguit portar el 
concepte de joia contemporània al carrer.

En definitiva es pot dir que has créât una imatge de marca ben pròpia.
A Catalunya hi ha una joieria contemporània molt bona i reconeguda arreu. 

Diria, però, que s ’ha mantingut molt a 
nivell d ’escoles, a nivell de galeries, 
potser una mica tancat en alguns 
àmbits. El que potser no s ’ha fet, d ’allò 
que se’n podria dir la ‘‘socialització 
d ’un concepte”. És evident que a totes 
les matéries hi ha gent que investiga; 
gent que innova, que va endavant i 
que ho pot transmetre a la societat. El 
responsable de la creació en joieria 
han de posar a Tabast, donar coneixe- 
ment i tenir incidéncia en el teixit 
social. Dit en peques paraules: cal 
que socialitzin aquest coneixement.
És el que s ’ha fet en el món del vestir, 
de la moda, com també dins el sector 
del mobiliari...La joieria dins de les arts 
decorativas, aquest portar de cada 
dia, no s ’ha fet. Per exemple: Hi ha fes- 
tes amb gent que sap perfectament 
com ha d ’anar vestida, com ha d ’anar pectinada. Saben perfectament quina 
imatge han de donar o voten donar dins d ’aquest món que alls o elles diuen 
representar i t ’adones que porten unes “coses” penjades de les orelles que no 
guarden cap estètica amb la resta.És a dir, aquí ha faliat una part del conjunt, o 
potser no ha trobat a l ’abast aquella pega que ho complétés.

Dissenyador. Orfebre. Joier. Creador. Empresari. Tot piegai dins una 
mateixa pega humana plena d’idees. Enrió Majorai disposa d’una 
trentena de coMaboradors. Ell pren les decisions i es dedica a crear 
noves coMeccions a partir del producte que ha sorgit del taller. Ha 
obert un departament de Prototipus, al guai s’hi ha integral el seu fill i 
la seva companya: En Roe i l’Abril l’ajuden a desenvolupar les idees; 
cercant entre tots plegáis una altra forma de llenguatge artistic. Un 
estil que es va forjar al taller de la casa formenterenca de Can Pep 
Xumeu

Malgrat les botigues obertes. Malgrat les exposicions presentades a nom- 
broses ciutats del món; la tornada et porta sempre cap a Fermentera.

Nosaltres vivim i estem empadronats a Eormentera; Barcelona és la sucursal. 
A l ’ilia està tot en marxa, amb la botiga oberta. Allí tenim el taller i l ’exposicié per
manent que funciona quan jo hi sóc; és a dir, de l ’ u de maig i fins el novembre. 
Entre sis i set mesos. Per mi Eormentera és un espai de reconstruccié, de rege- 
neracié, de renovacié d ’energies; en resum: Font d ’inspiracié. La Mola amb la 
seva fira, encara existeix. És aquí on tot va començar.

L’Enric i la Dolors, avis des de fa sis mesos, volen muntar una esco
la d ’orfebreria, corn una mena de ONG a les illes de Cabo Verde, anti-

ga possessió portuguesa. Un espai 
que eis agrada. Un pais pie d ’illes on 
comença un incipient desenvolupa- 
ment turistic. És aqui on fundar una 
escola per ensenyar els joves a llimar, 
a soldar... per mostrar-los les quatre 
regles del principi creatiu de I’orfe- 
breria. Ells dos hi participarien com a 
professors durant un pareil de mesos 
l’any. Un projecte encaminat a que la 
gent jove sabés que hi ha vida més 
enllà de servir al turista corn a cam
brer O servente d ’hotel. Endegar 
aquest projecte és un dels objectius 
de la parella. Potser es pot entendre 
en clau de ressuscitar Fermentera; en 
aquest arxipèlag africà, créât i deixat 
estar.



38
82 SABADELLENCS

TEIXITS SALVADOR
els teixits que teneri estil

Indùstria, 33 - Tel. 93 725 65 90 - 08202 Sabadell

MAJORAI: DIBUIXOS I JOIES

“Totes les peces d’Enric Majorai, des de les Sargantanes o els Volums passant 
per les coMeccions Calder, Capelletes, Posidonia, Blocs, Etc. Tenen la qualitat 
d’atraure el possible portador. Perqué no oblidem, totes les joies que crea están 
pensades per ser portades, ja que, contrariament a d ’altres joiers contemporanis, 
no ha abandonat la capacitat de recordar que les joies no només son forma I con- 
tingut, sino també fundó. Les seves peces presenten unes caractéristiques que 
apel-len molt més als sentits que a una reflexió inteMectual, per aixô tenen la sor- 
prenent qualitat de crear adicció a qualsevol possible portador” (M- Luisa 
Samaranch).

Sargantanes 1983-1984

Fusta de boix, plata I pintura 1984-1986

Volums, envetáis i I lisos 1984-1991

Calder I meduses 1987-1989

Carago Is 1989-1990

Peixos I dragons 1991-1993

Incisions 1991-1994

Tubs I cordoncillo 1993-1994

Crema Holes 1994-1996

Capelletes 1996

Cuconets, interiors I barquetes 1997-1999 

Fils, gabletes I estrelles 1997-2000 

Bajoques I tamborets 1999-2000 

Esteres I til pla 2000 

Reixetes 2000

Trossos de Fermentera 2000 

Posidonia i corail 2001-2002 

Blocs 2002-2003 

Objectes 1986-2002

“Entenc que la teva obra té una exceMent acceptacié perqué és, fonamental- 
ment, moderna. Des que vas abandonar la joia ornamental d’arrel artesana has 
anat evolucionant cap a un estil que és, també el que caracteritza la modernitat 
estétita I que podhem resumir d’aquesta manera: l’evolució vers un màxim estât 
de despullament o de puresa

No recorden les teves joies l’etéha lleugeresa dels môbils de Calder?. O les for
mes entre mitigues I orgàniques de Miró?. O la simplicitat noble i complexe de 
Mondrian o Le Corbusier?. O el punt de vista excéntric del dadà?. No entenc que 
la teva obra s’inspiri directament en aquests autors, sinó que t’has fet teus els res
sorts étics, estétics I conceptuáis que han donat Hoc a l’art d’avantguarda i que 
han configurât l’univers visual contemporani. I entre els origens de la modernitat, 
no cal oblidar-ho, hi hagué la recerca d ’un món perdut i mitic préservât en les for
mes primitives de l’art popular, étnic, màgic, religiós o naïf. Les teves joies i 
coMeccions respiren modernitat perqué són conceptualment modernes, I respi
ren naturalitat perqué són organismes construits. “ (Maia Creus) ^
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Ha tornot d  fútbol!

Antoni Dalmases

39
83

Els nostres antecessors, els romans, que son la gent que van posar els fonaments de 
tot el que nosaltres som avul, eren gent prudent que acostumaven a dir que si es fan 
molts escarafalls i es pronuncia el mot “victoria” abans d’hora, sovint els déus, I’atzar 
0 qui sigui que porti les coses d’aquest món, s’enfaden I les toreen per donar una Hipó 
ais qui parlen massa. Per tant, m’aguantaré, miraré de no dir ben bé el que penso, ni 
com preveo que acabará aixó, malgrat que ho penso... I tant si ho penso!

Mentrestant, però, el que sí que puc dir en veu alta és que ha tornat el fútbol!

No em refereixo a la idea del joc de la pilota que tots els professionals haurien de 
teñir, no. Parlo del fútbol com a revulsiu, d’aquella sensació estranya que et recorre 
el cos abans d’un partit, del formigueig creixent que et posa una mica taciturn -a mi 
m’entra una mena de fred per dins-, que desencadena les contradiccions intimes 
- l ’ànsia Iluita amb la por; la prudéncia amb l’atreviment; l’eufóha amb la racionali- 
tat- i el primer atac contrari et fa pensar que potser amb un empat ja passaríem. 
Llavors, durant el partit, és estrany, perqué ara, fins i tot quan ens fan un gol (des- 
prés de la cosa del Chelsea, em passa encara que ens en facin tres...), penso que 
podem empatar o guanyar, i sí: la majoria de vegades empatem o fins guanyem! 
Aixó si no comencem marcant nosaltres i llavors els nois es tanquen darrere i, amb 
unes angúnies que no s’acaben mal, les treuen totes fins que xiulen el final i hem 
tornat a guanyar per zero a un. Mentre dura el joc, l’emoció es transmuda en temor, 
de sobte esdevé desesperació, de cop admiració, després sofriment, tot seguit ale
gría... Passo per tots els estats que II són permesos a l’ànima humana al llarg deis 
noranta minuts i escaig que corren pel camp, perqué els xicots són tan capagos de 
trenar una jugada increíble, com de clavar-la dins després de dos rebots que aca- 
bem suposant intencionats.

I és aixó, el fútbol, exactament: una aglomeració incontrolable d’emocions que es 
desvetllen al ritme que es mouen els minyons i la bola, fins deixar-me exhaust, can- 
sat com si fos jo qui ha corregut amunt I avail o ha estirat la mà del Valdés per des-

viar el xut enverinat amb la punta dels 
dits, ja en temps de descompte, que 
m’hauria sumit en una depressió pro
funda.

Però quan xiulen el final, amb un 
esbufec profund deixo anar la tensió 
aumulada I lentament retorno al món. 
Passa l’estona i, amb l’emoció ja més 
apaivagada, un dolg relaxaments’apo- 
dera de tot el meu cos. Llavors, molt a 
poc a poc, per dins sento com els 
nusos de l’ànima es van desfent, tot 
torna al seu Hoc I la vida reprén el ritme 
habitual amb un regustet de félicitât 
que guspireja en algún racó de la ment 
per il-luminar molts instants del dia, 
sobretot quan em despertó a l’endemà, 
perqué els dilluns dificils tenen un pun- 
tet d’alegria que fan creure que potser 
si, que el món té alguna cosa lògica 
que va corn cal.

Si, en tots aquests details que he 
intentât mig explicar, noto que ha tor
nat el fútbol. No negaré que tinc un cert 
temor, que ja voldria que el futur fos ara 
mateix per poder respirar tranquil 
sabent que la Lliga és al sac. I que em 
sentirla corn una merda, si qualsevol 
accident estùpid desfés la lògica de 
les coses (els veils recordem el “cas 
Quiñi” I corn es van perdre punts a 
raigl). Però també és cert que el fútbol 
de debô és exactament aquest cùmul 
de sensacions descritas i que els 
xicots d’aquesta temporada me les han 
tornades a desvetllar, després de cinc 
anys de veure-les quadrades I d’una 
mena de crémor amarga només de 
pensar que s’acostava un partit. De 
pensar “a veiam quants ens en fan”, 
d’un any cap a aquí, podem encarar 
els partits dient-nos “a veiam quants en 
feml”. I aquest és el goig del fútbol. Els 
titols encara no, però el fútbol sí que ha 
tornat. De moment, dones: al-leluia!

IL
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ARQUEOLOGIA
L'cstudi de l ar

Ramón Ten i Carné 
Arqueòleg. Membre de la Fundado Bosch i Cardellach

Aquest article està bassat en una ponència presentada a la Fundacié Bosch i 
Cardellach de Sabadell el mes de febrer de 2005, titulada Evolució de l ’estudi 
arqueolègic a Sabadell, 1932-2004 i que estava motivada pel centenari de 
l’historiador sabadellenc Miquel Carreras i l’any 1932 va tenir Hoc la publicado 
del seu fonamental treball Elements d ’HIstòrIa de Sabadell.

S’ha escrit moites vegades sobre la gent que ha estudiat la historia de 
Sabadell i eis treballs executats des del museu, intentarem explicar el que ha 
succeït en l’arqueologia local desde les primeres intervencions d ’en Joan Vila 
Cinca i en Vicenç Renom, donant-ne una visió, no será la única ni la última.

En els Elements d ’HIstòrIa de Sabadell, en Miquel Carreras ens dona una 
idea encartada del que ha estât el treball desenvolupat al nostre terme, sobre 
tot el treball relacionat amb la prehistoria d ’en Vicenç Renom i juntament amb 
Joan Vila Cinca a la Salut, en les excavacions de la mansio d’Arragonem, a 
partir de 1912, amb uns résultats molt prometedors, però que l’any 1948 en 
Vicenç Renom va donar per acabats, per manca de recursos i recoiçament 
municipal i que no es va saber aprofitar aqüestes descobertes per adequar un 
jaciment important, per la visita pública.

Cal fer esment també, en la part que correspon a estudis de camins i mitjà 
geogràfic relaciónate amb la nostra història, a en Joan Montllor.

La recerca arqueológica a Sabadell, en totes les seves époques, ha estât Hí
gada primer a la Junta de Museos y excavaciones i a continuació, l’any 1931 
al Museu de Sabadell, l’any 1941 anomenat Museo de la Ciudad, després 
Museu d’Histôria i d ’una manera particular a les persones que n’han format 
part i n’han tingut alguna responsabilitat, corn ara en Joan Vila Cinca, en

Excavació a la Plaça de Sant Roc.Desembre de 1999. M HS

Viceng Renom, en Lluís Mas, en 
Joan Pareli o en Rafael Subirana.

En els primers dos tergos aproxi- 
madament del segle XX, ens trobem 
en una época d’afeccionats a l’ar- 
queologia, la història i mil coses 
més, gent entusiasta, amb coneixe- 
ments amplis, generositat i gran 
capacitat de treball.

En aquests moments el treball 
arqueológic a casa nostra es seguit 
d ’aprop per les personalitats de l’ar- 
queologia catalana. Les troballes 
que es feien en el rodal de Sabadell, 
mereixien l’atenció de Josep Puig i 
Cadafaich, Pere Bosch-Gimpera, 
Luis Pericot, Joan Maluquer de 
Motes o Josep de Calassang Serra- 
Ráfols i posteriorment, els professors 
Martin Almagro i Eduard RipoH.

En Viceng Renom fou una persona 
constant, amb temps, que es dife- 
renciava de l’afeccionat standart i 
feia possible recopilar una informa- 
ció valuosa, d ’una sèrie de jaciments 
que esdevindrien cabdals en el 
coneixement i estudi de la prehistó- 
ria catalana, com són Bóbila 
Maduren, Bóbila Padró i Bóbila 
Fusteret.

El seguiment constant i rigurós de 
tot el seguit de necrópolis neolíti- 
ques de sepulcres de fossa, d ’a- 
questa zona del Vallés entre 
Sabadell, Sant Quirze del Vallés, 
Cerdanyola i Ripollet, són compara
bles ais treballs de camp sistemàtics 
de mossèn Serra Vilaró al Solsonès i 
del Dr. Salvador Vilaseca al Baix 
Camp. Podriem dir que eren els pre
cursors dels arqueòlegs territorials o 
municipals d ’avui dia.
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Enterrament. Can Roqueta II. 
Octubre de 1999. MHS

La sistemàtica utilitzada pel senyor Renom, encara serveix a tothom que vul- 
gui investigar sobre eis sépulcres de fossa o el jaciment romà de la Salut o 
Sant Nicolau, amb uns diaris d ’excavaciô precisos i detallats. És un moment 
en que es feia una arqueología de seguiment, però que ha deixat molts bons 
résultats, amb un jaciment cabdal corn la Bòbila Madurell al terme de Sant 
Quirze del Vallès, i que actualment s’ha demostrat que segueix pel nostre 
terme amb el jaciment de Can Gambús.

Desde Sabadell s’exercia un cert control de la comarca, tant des del conei- 
xement i estudi arqueolôgic corn des de l”quipament museistic. És important 
la tasca feta per en Lluís Mas i en Vicenç Renom, aquest darrer corn a comis- 
sari local de la Comissaria d ’Excavacions arqueolôgiques, de la que en Josep 
de C. Serra-Ràfols n’era el comissari de les comarques de Barcelona.

En aquesta època, professors universitaris de prestigi imparteixen conferèn- 
cies i es genera una bona dinàmica entorn de l’arqueologia, els anys 1947-48 
tè Hoc la descoberta dels enterrements campaniformes del Torrent de Sant 
Oleguer, que empie un buit en l’estudi de la prehistoria sabadellenca.

El Museu de la Ciutat també es plantejà la difusió a cert nivell i creà els 
Anuaris, i l’any 1950, la revista Arrahona, de la que sols es publicà un volum i 
el butlleti Museo de la Ciudad de Sabadell, amb setze números.

Seguiem, però sensa una recopilaciò histórica de Sabadell a nivell generai i 
global, un llibre de referència després del d ’en Miquel Carreras. L’any 1961, 
Andreu Castells publica l’Art Sabadellenc i ofereix una història quasi sencera 
pel que fa a les étapes prehistórica i d ’època romana, es tractava d ’un llibre 
d’art en el sentit mès ampli, però amb una càrrega histórica impressionant.

A meitat dels anys seixanta i principis dels setanta, té Hoc a Sabadell una 
reestructuració dels museus de la ciutat, créant tres institucions museistiques, 
dues depenent de l’ajuntament i una altra de la Diputació de Barcelona, 
l’Institut de Paleontologia, avui anomenat Institut de Paleontologia Dr. Miquel 
Crusafont.

L’any 1971 neixia el nou Museu d’Història i al seu entorn una munió d ’afeccio- 
nats i coMaboradors, molts d’ells d ’arqueologia, intentaren recuperar la història 
mès remota de Sabadell i el seu entorn. Foren pilotate per Joan Pareli, director 
del museu i Rafael Subirana, conservador, com abans ho havia fet en Lluis Mas.
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En aquest temps es fan treballs al castell d ’Arrahona, dolmen de Sentmenat, 
via romana del riu Ripoll, a càrrec d’en Rafael Subirana i l’Agrupació d ’amies 
de la Prehistoria ‘Vicenç Renom Costa”.

L’activitat arqueológica, en referèneia a l’obra pública o privada no estava 
reglada i un exemple ben ciar el tenim en les obres de l’autopista Barceiona- 
Sabadell-Terrassa, que passava pel bell mig de la Bôbila Madurell i Can Feu, 
en eis quais es va poder fer prospeccions arqueolôgiques un cap de setma- 
na, gracies a l’enginyer senyor Lorenzo, intrevenint-hi l’equip de coNabora- 
dors del Museu d’Histôria, amb el senyor Pareil al capdavant. També es feren 
prospeccions al Serrât de Can Feu, la Bigorra, s’excavaren les siges ibériques 
de Ballaterra i el jaciment prehistéhe de Can Pallars-Can Ponsic, bona part d ’a- 
quests col-laboradors s’havien format en la práctica de l’espeleologia, agluti
nada a principie dels anys setanta del segle XX en l’Espeleo Club Sabadell de 
la Unió Excursionista de Sabadell, en la quai es formará anys després la seo- 
ció d ’Histôria.

L’any 1976 el Museu d ’Histôria reinicià la revista Arrahona, que aplegarla tre
balls d’estudiosos i col-laboradors. No Iligats a l’arqueologia de camp, però sí 
aportadors de coneixement en diferente disciplines intimement Iligades, tenim 
l’egiptôleg Llorenç Bagués, l’especialista en terrissa. Francese Morera,el 
numismàtic Miquel Crusafont, l’estudiôs de l’art romànic i impulsor dels Amies 
de l’Art Romànic,en Ramon Vali i en Pere Mané en l’estudi de la toponómia i els 
camine antics.

Al principi de la década dels anys setanta té Hoc un altre fenòmen, l’apahció 
dels primers estudiante universitarie d ’arqueologia, a la nostra ciutat I que ràpi- 
dament s’integraran en les institucions locals i treballaran en la ciutat i terme o 
tindran un paper en la museologia locai, en aquesta época el Museu d’Histôria

La Salut. Excavado d’un dels murs que 
delimiten el camp de dolía.
A primer terme, Joan Vila Cinca, director de 
les excavacions. 1912-1913.
Joan Vilatobà. AHS
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estava sota la direcció d ’en Tomás Casañas. Es tracta d ’Eulália Morral, Cecilia 
Llobet, amb les seves intervencions a l’església de Sant Nicoiau o Domènec 
Miquel,Ramon Ten, Albert Roig, Angels Casanovas, i posteriorment Teresa 
Casas, Roser Enrich, i Núria Juan-Muns.

En aquesta època s’incorpora també a l’arqueologia sabadellenca, la 
Universität Autònoma de Barcelona amb intervencions de Miquel Llongueras a 
la Bèbila Madurell i la Universität de Barcelona a Can Pallars, amb Oriol 
Granados.

Els materials dels tons del nostre museu, son estudiats per l’elaboració de 
tesis de Ilicenciatura i de doctorat sobre la prehistoria i romanitat de la comar
ca,entre d ’altres per Araceli Martin, Ramon Ten, Ma. Angels Petit o Alberto 
López.

Amb la restitució de la Generalität de Catalunya i dels ajuntaments démocra
ties, tenim la creació l’any 1981 del Serve! d ’Arqueologia de la Generalität de 
Catalunya. Tot i que al començament els hi va costar molt als ajuntaments 
assumir el seu paper front al patrimoni de tot tipus i en particular el patrimoni 
arqueològic, s’ha avançât molt. Els ajuntaments han entés el seu paper i ho 
tenen en compte en el planejament urbanistic.

Hem d’arribar a conèixer el nostre territori, en aquest cas el del nostre muni
cipi, per conservar al màxim i per fer un planejament sostenible. Les estratè- 
gies i intervencions no han de ser per salvar, si no per conèixer. S’ha de ser res
ponsable i arribar a planificar al detall i construir ordenadament.

A Sabadell, amb motiu de la nova normativa arqueológica, s’inicien les exca- 
vacions arqueológiques a Sant Pau de Riusec els anys 1982 a 1985 i a Sant 
Vicenç de Jonqueres el 1984 i 85, amb motiu deis treballs de restauració, i a la 
vil-la romana de la Salut, 1986 a 88, tots jaciments del terme municipal. Les 
posteriors intervencions a Sant Pau de Riusec donen com a résultat el desco- 
briment d ’un complex paleocristià, i els anys 1999,2000 i 2002 es reinicien els 
treballs a la zona de la Salut.

L’any 1988 marca un punt d ’inflexió d ’aquesta dinámica, amb l’inici a 
Sabadell, de l’arqueologia urbana com a tal. Ens trobem amb les obres de l’a- 
parcament deis Jardinets i per tant amb leí buidatge total de la plaça del Dr. 
Robert, les excavacions es realitzaran l’any 1988 a 90, primer per l’equip dirigit 
per Albert Roig i intégrât per Roser Enrich, Núria Juan-Muns, Josep Anton 
Molina i Genis Ribé amb la coMaboració de M.Marlasca i J.Ma Massagué, pos- 
teriorment continuate per Antoni Caballé, Francese Cuesta i Marina Miquel.

Els résultats d ’aquestes intervencions posaren a la Hum els vestigis del siste
ma defensiu medieval de la vila de Sabadell de finals del segle XIII al segle XIV 
i l’evolució posterior de la vila ja en temps modems. La dinámica dels fets no 
permeté la conservació d ’aquestes restes on actualment hi ha l’aparcament 
soterrani deis Jardinets.

Els finals dels anys vuitanta marca també l’inici sistemátic de les grans inter
vencions en terrenys de futures zones industrials del terme sabadellenc, amb 
résultats espectaculars sobre tot amb la traballa de jaciments prehistórics 
datats desde el neolitic antic, neolitic mitjà, bronze inicial i final i primera edat 
del ferro, que corroboren la gran dinámica d ’aquesta zona del Vallès en totes 
les étapes de la preistòria i la converteixen en área cabdal per l’estudi de la 
prehistória al nostre país i sud d ’Europa.

Es tracta de l’àrea de la Bòbila Madurell-Can Feu-Mas Duran, en el terme 
municipal de Sant Quirze del Vallès, just en el limit amb el de Sabadell, que és

la continuació natural de la carena 
que desde l’any 2003 ha donat els 
espectaculars jaciments de Can 
Gambús, corresponents al neolitic 
antic cardial, cultura dels sépulcres 
de fossa del neolitic mitjá, edat del 
bronze, primera edat del ferro, 
època ibèrica, època romano repu
blicana, antiguitat tardona i època 
visigòtica.

Els jaciments de Can Gambús des
taquen d’una manera especial pel 
bon estât de conservació dels 
sépulcres de fossa i els materials 
dels seus aixovars funeraris, verta- 
derament espectaculars, per les 
denes de variscita, peces de silex i 
cerâmiques. També sobresurt una 
canalització romana de 253 metres 
de longitud perfectament conserva
da i un aqueducte que ens donen fe 
de la importáncia agrícola i queja ha 
quedat demostrat també en època 
prehistórica. Una de les troballes 
que no eren presumibles fou les 
estructures i enterrements de l’anti- 
guitat tardona i època visigòtica.

A l’altra riba del riu Ripoll hi ha una 
zona ja coneguda per Joan Vila 
Cinco, que és Can Roqueta, on s’hi 
havien trobat incineracions dels 
camps d ’urnes. Amb el desenvolu- 
pament del poligon industrial de Can 
Roqueta-Can Llobeteras, s’ha exca- 
vat a I’antiga fábrica ODAG, al solar 
del del magatzem de la cadena de 
supermercats DIA S.A, al paratge de 
Can Piteu-Can Roqueta on s’edificá 
l’estació depuradora d ’aigües i on es 
trobá la necrópolis del bronze final i 
primera edat del ferro, amb un miler 
d ’enterraments i més de dues mil 
urnes, essent la segona necrópolis 
en extensió d’Europa, aquest jaci- 
ment és ampliament estudiat i s’han 
elaborat vàries tesis de llicenciatura 
i una tesi de doctorat.

En les noves ampliacions del polí- 
gon industrial de Can Roqueta i en 
les promoclons d ’habitatges en la 
part alta de Torre-Romeu, s’han vin- 
gut realitzant Intervencions arque
ológiques coordinades, com les
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anteriors, pel Museu d ’Història i el 
Serve! d ’Arqueologia de la Generali
tät de Catalunya.

Entre els anys 1982 i 2004, s’han 
realitzat a Sabadell intervencios en 
divuit jaciments del terme municipal 
no edificat, en 58 jaciments del cen
tre historic I en sis jaciments del que 
és I’eixample. Els punts situats en el 
teixit urbà actual es tracten d ’antics 
vapors industrials I que actualment 
també son estudiats en profunditat.

Aqüestes intervencions lligades al 
planejament urbanistic i al creixe- 
ment de la ciutat per una banda, a la 
urbanització de carrers i a les obres 
de servéis en la xarxa viària i més 
darrerament a la rehabilitació i subs- 
titució d’habitatges en el case antic, 
veiem que en un primer moment van 
lligades al Servei d ’Arqueologia de 
la Generalität de Catalunya, a cura 
de professionals Iliberals i a empre
ses d ’arqueologia. En els últims 
anys, a través del PERRAS i a la coor- 
dinació i supervisió del Museu 
□ ’Historia, l’ajuntament va tenint un 
paper important, tant en la planifica- 
ció de les intervencions, com en la 
posterior publicació o la realització 
d ’exposicions.

Hi ha a la nostra ciutat, una man- 
canga a l’hora d ’escriure Ilibres 
d ’história antiga o prehistoria, sínte
sis de la nostra historia local o 
comarcal. A part d ’articles o publica- 
cions especialitzades sobre els 
resultats de les intervencions, hem 
de destacar les publicacions del 
Museu d’Història de Sabadell, entre 
el les La vila medieval de Sabadell 
(segles XI-XVI), dotze anys d ’arque
ologia a la ciutat (1988-2000), que a 
part de resultats ens dona una visió 
global de com era aquest Sabadell 
medieval tant entranyable, escrit per 
Albert Roig i Jordi Roig.

Hi ha una gran quantitat d ’interven- 
cions que ens delimiten i aprofundei- 
xen en el coneixement de les mura- 
lles i els valls molt novedosos, que 
ens indiquen el bastiment de mura-

*

Miquel Crusafont, Josep Puig i Cadafaich, Vicenç Renom i Lluís Mas, entre altres.
Gener de 1947. Francese Casañas Riera. AHS

lies en la zona deis Ravals o com era la producció ce terrissa ais segles XVIII 
i XIX, a partir de l’obrador i forns de l’Escayola. S’ha constatât i ampliat el que 
va publicar en Rere Roca, lay 1972 sobre el coneixement de la muralla a la ciu
tat de Sabadell.

Els resultats arqueológics realitzats al terme de Sabadell, configuren un 
espai molt he en assentaments prehistórics de tot t,pus, donant-nos hábitats 
de varis moments del neolític antic i mitjà a una i altra riba del riu Ripoll, en les 
caractéristiques carenes entre torrents i cursos d ’aigua d’aquesta comarca 
del Vallès, de bon clima i terres aptes pel conreu.

Posteriorment tenim una bona representació de la cultura ibérica, a través de 
sitges d ’emmagatzematge, però no d ’hábitats.

El panorama canvia amb el gran nombre d ’assentaments romans, tant repu
blicans com imperials i una realitat cada vegada més documentada com és el 
período de l’antiguitat tardane i visigótic.

El moment medieval el tenim básicament représentât en el nudi de Sabadell, 
encara que un nudi petit, però ben fortificat amb muralles i valls i un coneixe
ment cada vegada més acurat de la distribuciò i fundons dels habitatges i l’e- 
voluciò de la vila.

Queda un altre capítol, important per una ciutat industriai com Sabadell, és 
l’estudi de l’arqueologia industriai, per poder conéixer l’evoludò dels vapors, 
les naus i tot l’entramat al voltant del riu Ripoll, aquest patrimoni bastant obli- 
dat fins ara, amb motiu de la substituciò del sòl industriai per sòl edificable i 
reconversions d ’espais industrials en publics, s’està realitzant un estudi apro- 
fundit que l’ajuntament ha de continuar i consolidar en una sèrie de vapors del 
riu Ripoll.

Aquesta tasca hauria de culminar amb la recuperadò de l’espai arqueològic 
a l’entorn del santuari de la Salut i adequar-lo pel gaudi cultural dels sabade- 
llencs. ^
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He de començar per dir que actualment no sóc un lector de novel-la habitual però 
sí que ho havia estât anterlorment. El fet d’escriure i publicar sobre temes relacio- 
nats amb la histórla I la cultura popular m’ha allunyat de la lectura que no sigui 
especialment útil per enriquir els meus coneixements deis temes que tracto. I el 
poc temps que em queda per llegir el dedico a la poesia. Es pot dir en certa mane
ra que l’escriure m’ha fet perdre una mica el llegir, almenys pel que fa al gènere 
novel-lístlc.

El que sí puc dir, i ho he fet públicament moites vegades, que de totes les 
novel-les que he lleglt n’hl ha dues que m’han impressionat especialment: Mirali 
trencat de Mercè Rodoreda i Carni de sirga de Jesús Moneada.

Vaig tenir el primer contacte amb Jesús Moneada a principis de 1989 després de 
llegir Carni de sirga novel-la publicada en primera edició un any abans. Jo formava 
part del jurat que va convocar, a finals de 1988, els Premis Fundació instituíts per la 
Fundacló Amies de les Arts I de les Lletres de Sabadell. En aquella ja histórica pri
mera edició van ser guardonats Cámara Club Sabadell, premi arts plàstiques; 
Teatre del Sol, premi lletres; Assoclació Amies de l’Opera de Sabadell, premi mùsi
ca, pel que fa a l’àmbit sabadellenc i per l’àmblt català Joan Josep Tharrats, premi 
arts plàstiques; Jesús Moneada, premi lletres; i Dagoll Dagom, premi mùsica.

Aquest va ser un dels primers premis que Jesús Moneada va rebre en reconei- 
xement de la seva obra, després abastament reconeguda i elogiada. Eli personal- 
ment va recollir el guardó, una estatueta dissenyada per Josep Maria Subirachs, 
de mans del llavors alcalde Antoni Farrés, en el sopar célébrât al Restaurant Can 
Font el 4 de març de 1989. (Veure Quadern núm. 67 abril 1989).

La segona trobada amb Jesús Moneada es va produir uns anys després, con- 
cretament l’any 2000, amb motiu de la meva assistèneia al Primer ours d’edició i 
creació literária Com neix un Ilibre célébrât a Sabadell I organitzat per Ámbit 
Cultural. Els autors convidats van ser dos reconeguts i justement premiate escrip- 
tors; el sabadellenc i col-laborador d’aquesta revista Antoni Dalmases i Jesús 
Moneada. Concretament Jesús Moneada va assistir el 3 de febrer a la sessió dedi
cada al seu lllbre Calaverea atónites. Valg tenir l’ocasió de conversar breument 
amb eli i parlar-li del Premi Fundació que li havíem concedit l’any 1989 i que eli 
recordava perfectament per ser, segone va dir, un deis primers premie de la seva 
carrera literária i, per aixó, molt valorat. Així ho va fer constar a la dedicatória que 
em va escriure al Ilibre Carni de sirga. Dedicatória que com era habitual en eli 
anava acompanyada d’un dibuix.

Com és normal en aquests cursos de creació literária els alumnes han de fer una 
breu redacció sobre els temes o els autors estudiats. Jo la valg fer sobre el lllbre 
que Moneada acabava de publicar Calaveras atónites. Els que l’hagin llegit recor
daran que tracta les peripécles d’un jove advocat barceloní. Malici Fontcalda, que 
va a fer de secretan del personatge central, el jutge de pau de Mequinensa ano- 
menat Crònides Valldebó. A tall d’epíleg la narracló acaba amb una carta del jutge 
de pau adreçada al seu exsecretari, que ja ha tornat a Barcelona, i fent-li un seguit 
de confidéncles I recomanacions.
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Dones bé, jo vaig fer la meva narrado sobre una suposada resposta de Mallol 
Fontcalda al seu excap. Jesús Moneada, amb un gest molt generös per part 
seva, em va demanar una còpia d ’aquest treball que reprodueixo en memòria i 
homenatge d’aquest gran escriptor, reconegut ara com un dels mlllors de la lite
ratura europea, i que ens acaba de deixar.

Benvolgut senyor Crònides Valldabò:
Quan encara no he aconseguit acllmatar-me al meu nou desti a Sabadell, 

quan encara no he pogut treure’m de sobre l’aclaparadora dependència, ja no 
fisica, però si mental i sensorial de la meva etapa mequinensana, la vostra carta 
m’ha deixat en un estât d ’atabalament, de trasbais I de neguit que, abans d’en- 
carar-me amb el paper i la ploma per donar-vos complida resposta, m’he tingut 
de prendre un tassa de camamilla i una aspirina per assossegar-me i temperar 
un pois massa tremolòs que, en el millor dels casos, més que lletres sobre el 
paper hauria escampat un seguit de gargots més ininteMIgIbles que els indes- 
xlfrables noms dels medicaments que el doctor Bertrán eschu, és un dir, a les 
receptes deis seus pobres paclents i que tant emprenyen l’apotecah Honorât 
del Rom, els renecs del qual sí que s’entenen amb total nitidesa.

Dones bé, encara no m’he fet del tot la paga de que aquests anys al vostre 
costat són ja només cosa del passât i que ara toca dedicar-me amb eos i ánima 
a la meva nova feina de coordinador deis jutjats de Sabadell, mentre preparo 
les oposicions a la carrera judicial, que aquesta história de les fitxes i de la bòfia, 
per cert, la meva feina actual m’obliga a tenir-hi tractes molt sovint, m’ha fet 
reviure coses que m’havia proposât oblidar. Però no cal pas que patiu. Encara 
que, com sabeu, sé moites coses que us podrien comprometre, els secrets que 
em váreu confiar, per un excès de sinceritat o d ’eufòria provocat per una nit de 
gresca etílica amb els vostres Inseparables i impresentables amies del café de 
la Granota, me’ls enduré a la tomba on, dit sigui de passada, espero no anar-hi 
fins d’aquí a molts anys. L’afecte que vòs sabeu que us tinc, encara que moites 
vegades us hagués maleít els ossos, és suficient per protegir-me de qualsevol 
contingéncia que els grises, aquí baix els anomenem així, faci que em vinguin a 
trucar de matinada o me’ls trobi casualment a la parada de l’autobús I, com 
aquell que diu per voler fer-me un favor, s’ofereixin per acompanyar-me a la 
feina en el seu cotxe camufiat d ’utilitari qualsevol.

Tornant a la vostra carta, quines coses més estranyes que m’expliqueu! Dono 
grácies a la providéncia que aquests darrers escándols s’hagin esdevingut 
després del que vòs en dieu “ la meva desfilada de la vila”. Encara m’hauríeu 
enviât a Roma a indagar si l’aturada cardíaca, causa oficial de la mort del car
denal Maties, havia estât una cosa natural o producto del qué ben segur els vos
tres Ilicenciosos amies ja hauran qualificat d ’un excès “d ’indulgéncies” sexuals 
aplicados amb gran insisténcia a la seva jove, I si em permeteu l’expressió, 
mamelluda majordoma. Ja s’ho faran al Vaticá si tenen la Intenció, cosa que 
dubto, d ’esbrinar-ne la veritable causa.

Com que espero, ja ho veieu, continuo sent aquell confiât i ingénu pixatinters, 
com que espero, die, que només vòs i jo sabrem el contingut d’aquesta carta I 
que mai será llegida en públic a la tertúlla de la rebotiga de l’Arnau de Roda, us 
confessaré que tenia el convenciment que aquest afer de les fitxes esclatarla un 
dia o un altre. No arrufeu el ñas. SI us ho hagués dit m’hauríeu engegat a bota- 
vant. Encara us hauríeu befat de les moves temences. Ara, en canvi, tot sòn pre- 
venclons i advertiments. Però, com us he dit, estigueu tranquil. Per salvaguar
dar el vostre nom i la vostra reputaclò d ’honorable jutge de pau us prometo que 
callaré. Callaré davant la bòfia, la guàrdia civil o l’exércit si la cosa va de salva
guardar “ la unidad de la patria”. Però, sincerament, i no us ho prengueu a la 
valenta, penso que aqüestes fitxes on se suposa hi consten les vostres “activi-

tats revolucionarles per l’alliberament 
de Mequinensa i la Implantació d ’una 
república laica i de protecció a l’amor 
Iliure”, avui per avui ja no us poden fer 
gaire mal. En tot cas, sempre teniu el 
consol de recórrer a la tia Penèlope. 
Ella, que ho sap tot, també us sabría 
treure d ’aquest embolic.

Us saluda afectuosament el vostre 
exsecretari

Mallol Fontcalda 

IL

Jesús Moneada 
ESTREMIDA MEMÒRIA

If-/maí'Ms üiiM
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LLETRES__________
Els herois moi no moren
Ximo Espinos
Universität d ’Alacant

Després d’alguna dilació i amò una 
mínima publicitat, divendres 25 de 
febrer es va estrenar al Centre 
Cultural d’Alcoi el documentai “Los 
héroes nunca mueren”, de Jan Arnold, 
realitzador alemany resident a 
Almeria. Es tracta d’una coproducció 
espanyola, suïssa i francesa, que 
compta amb la coMaboració, entre 
d’altres, de la Junta d’Andalusia i de 
la Diputació de Córdoba. El punt de 
partença de la peMícula és la célebre 
foto de Robert Capa “Milicià abatut”, 
efectuada el 5 de setembre de 1936 a 
Cerro Muriano (Córdoba), considera
da la millor fotografia de guerra de 
tots els temps, pel seu carácter pioner 
i per la seua capacitat de denùncia. 
Per cert, la foto no apareix en cap 
moment del documental. És propietat 
de la Fnac, que incomprensiblement 
no n’ha cedit els drets. Aquesta 
lamentable abséncia no li lleva cap 
mérit al treball, que reconstrueix de 
manera amena, detallada i respectuo- 
sa totes les circumstáncies que rode- 
jaren la instantánia. Com ja sabem 
grácies a les investigacions de Mario 
Bretons Jordà, soldat alcoià que va 
ser ferit a la mateixa campanya, la 
foto de Capa correspon a Federico 
Borrell Garcia, conegut corn “Taino". 
Nascut a Benilloba, poblé pròxim a 
Alcoi, en 1912, va emigrar quan tenia 
cinc anys amb la mare i eis germans a 
Alcoi, on va entrar a traballar a una 
fábrica téxtil. Militant destacat de les 
Joventuts Llibertàries - l ’anarquisme 
era l’opció dominant a Alcoi-, en 
esclatar la guerra es va incorporar a 
la columna que va anar a Iluitar a 
Córdoba, on va trobar la mort el dia 5 
de setembre de 1936, a les cinc de la 
vesprada, tal i corn assenyala Mario 
Brotons al seu Ilibre de memóries. 
Retazos de una época de inquietudes

(1995). La gran consideració de qué gaudia Federico Borrell entre els Companys 
alcoians es pot observar en el fet que el batalló que es va formar després de l’e- 
pisodi cordobés per anar a Iluitar a Terol duia el nom de Ruesca-Taino, en honor 
seu i de Juan Ruesca, que també morí defensant el poblé d’Espejo el 21 de 
setembre.

La manera com Mario Brotons va descobrir la Identität del milicia és digna d’una 
novel-la d’intriga. Ricard Bañó, un historiador alcoià amie seu li va dir que, en opi- 
nió del biógraf de Capa Richard Whelan la foto podia haver estât presa a Cerro 
Muriano el 5 de setembre. Aleshores Brotons es va interessar pel tema, i va obser
var que les cartutxeres que duia el milicià sols podien ser d’un membre de la 
Columna Alcoiana, pel seu disseny exclusiu. Més tard, gràcies a Francisco 
Moreno, va saber que en els arxius de Madrid i Salamanca hi havia un document 
que assegurava que sols hi havia un home de la Columna Alcoiana que havia 
estât mort aqueix dia. I Mario Brotons sabia de primera mà qui era. D’aquesta 
manera es posava també fi a la discussió sobre la veracitat de la foto. Tal i com 
relata Richard Whelan a la reedició de seua biografia (2003, Ediciones Aldeasa, 
pàg. 130-135), sembla que es donà una coincidéneia fatal entre el joc i la realitat: 
en el moment en que Federico Borrell estava posant per al fotógraf hongarés, una 
ràfega de metralladora l’abaté.

El documentai se centra precisament en aquests dos espais: Alcoi i els pobles 
cordobeses próxims a la batalla. En la part alcoiana apareixen Companys de feina 
de Federico Borrell, que destaquen el carácter representatiu de la foto corn a 
emblema de tots els que van morir en la Guerra Civil per les Ilibertats; la seua 
neboda Empar Borrell, que aporta una informació decisiva per al reconeixement 
del milicià mort; historiadors com Miquel Pascual i Ángel Beneito, l’exalcalde 
Rafael Terol i alumnes d’institut, que ofereixen un contrapunt lúcid i esperançat. 
De la zona cordobesa, que ocupa un metratge menor, apareixen entre d’altres 
Francisco Moreno, familiars de combatents morts, supervivents i Julio Anguita. La 
seua preséncia és deguda a la mort del seu fill mentre treballava com a corres
ponsal a la guerra a Irak. Al llarg de la cinta d’altres corresponsais de guerra, com 
el pare del mateix director. Bruno Arnold, destaquen la importància del seu treball 
per a conèixer el que realment passa en el món. Ara que oficialment es vol donar 
una imatge neta de la guerra, sense morts ni ferits, la seua feina se’ns revela més 
imprescindible que mai per a traure a la Hum les atrocitats que tot conflicto bél-lic 
amaga.

La peMícula, tal i com en ressalta el díptic informatiu, voi ser “una invitació per a 
reflexionar sobre la guerra. Un esforç per a crear una cultura per la pau”. S’uneix 
a documentais recents que reivindiquen la recuperació de la memòria histórica, 
de la veu i sobretot de la imatge fins ara silenciada deis vençuts en la Guerra Civil 
Espanyola, com Rejas en la memoria, El canal de los presos o Coronas de espe
ranza. Aquest darrer també està directament relacionat amb Alcoi. Conta la crea- 
ció d’un hospital durant la guerra civil grácies a les aportacions económiques i 
humanes de ciutadans suecs i noruecs. L’Flospital Sueco-Noruec estava en l’edi- 
fici que hui alberga l’Escola Politécnica Superior i és un magnifie exemple de la 
Solidarität internacional que suscitó la causa republicana. ^
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Noticia de Ilibres sobodellencs

Recopiloció Lluís Subirana
llsubirana@logiccontrol. es

Nascut a Sabadell el 1967 Antoni Brey és enginyer de telecomunicacions. 
Després de publicar l’assaig La generado freda\a comentat a Quadern (núm. 
145 abril 2004) ara ens presenta El fenómeno Wi-Fi (Infonomia, febrer 2005). 
Convivim amb una tecnologia que apareix citada freqüentment ais mitjans de 
comunicació amb la terminologia Wi-Fi que s’ha convertit en una paraula d ’ús 
social i que ens permet reflexionar sobre la realitat del canvi permanent i accé
lérât on ens hem habituât a viure i que coneixem com a Societat de la 
Informació.

Novament, aprofitant la popularitat i promoció que li dona fer de xef a un pro
grama de TV3, rismael Prados presenta noves receptes a Quina x solters. La 
cuina de mercal (La Magrana, març 2005). Els productes de temporada, els 
millors suggeriments per posar-se a culnar, les salses per acompanyar I moites 
altres coses, a més de 54 receptes per preparar ápats per a tota mena d’oca- 
sions, des de plats clàssics als més sorprenents.

L’alcalde franquista de Barcelona durant el période 1957-73, ha estât objecte 
de reflexions per part de coMaboradors fidels, de rivals dins de I’entramat del 
règim franquista i d’opositors antifranquistas. En el Ilibre Porcioles catalanisme, 
clientelisme i franquisme{Edi'\tona\ Base, febrer 2005) Martí Marín Gerbera con
trasta aqüestes visions i és una contribució de primer ordre al coneixement de 
la ideologia d ’un sector important de la burgesla catalana durant el franquisme.

Una nova aportació de Josep Gòrriz a la literatura infantil, publicada a la 
coMeccIó Sopa de Ilibres de l’Editorial Barcanova (març 2005) i amb il-lustra- 
cions de Mercé Canals. A Obre la oapseta! Gòrriz narra les peripécles de dos 
germans que, morta la mare, li busquen una xicota al pare perqué refaci la seva 
vida, una tasca prou difícil perqué les candidates han de reunir unes determi- 
nades condicions que agradin no només al pare siné, també, als dos germans.

La Glòria Marín no va néixer a Sabadell però hi està molt relacionada ja que va 
traballar molts anys com a mostra a I’Escola Xaloc i al taller de cléncla i técnica 
de rObrador. Ara té la sort de dedicar-se plenament a escriure i amb iMustra- 
cions de Cristina Duràn ha publicat Skimmer! Un monstre molt especial que al 
Victor les hi fa passar morades. També ha estât publicat a la coMecclò Sopa de 
llibres de l’Editorial Barcanova (març 2005).

El primer Ilibre éditât de Carmina Boix (CoMecciò LIimerol, Editorial Ausa, abril 
2005) porta pertítol Febrer del Vuitanta-cinc i és un poemari evocador de la poe
sia espriuana. Salvador Espriu va morir el 22 de febrer de 1985 I pel recorregut 
de la trentena de versos breus que l’autora, amb gran Sensibilität va desgranant, 
la poesia del poeta de Sinera se’ns fa present d’una manera natural, sense arti- 
ficis, talment com si el sentiment elegiac de la Carmina Boix es reflectis en els 
propis versos del seu admirat poeta “Car l ’esperit del poeta de Sinera/ja il-lumi- 
na els poetes d ’aquest món”.

La cinquena novel-la de Jesús Caudevilla Las cañadas de Achinech 
(Transversal, març 2005) ens apropa a una cultura desconeguda per la majorla.

El fenòmeno 
Wi-Fi '

, .CARMINA , 
BOÍX

Feker
à i
VuitmtG^cìnc

Informació facilitada per:

■libreria sai>adell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
A parta t de Correus 355 - SABADELL
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ANDREU MARTIN 
JAUME RIBERA

LA MON LA 
QUE VA PERDRE 

. EL CAP

Albert Garcia i Salanâ

La fabricado de la fábrica
Treball i política s  îa Catalunya cotmiera 

<1784-1874)

Uk FILAIM&A.

la dels “guanches” de Tenerife. Una cultura que, passais més de cinc-cents 
anys des de que va ser reprimida, mereix una miller difusió. L’autor ha escrit 
aquesta obra com un homenatge a aqüestes persones que han estât silencia- 
des, la veu de les quais sembla ressonar encara pels indrets més feréstecs de 
l’ilia. Un relat novel-lat on la historia i la ficcié es barregen captivant al lector del 
principi fins al final.

Novament pels vols de Sant Jordi, Roser Ferrando i Glosa ens ha ofert un nou 
recul! de la seva produccié poètica, aplegada sota el títol Amb l ’ombra de les 
paraules i on l’autora es mostra fidel a la seva manera de sentir i dir la poesia, 
sense sotmetre’s a cap tipus de norma que no sigui la que li dicten els seus sen
timents. Versos fruit de diverses situacions, créais per un moment d’inspiració o 
pensais per a dedicar-los a persones conegudes o estimades i per motius 
diversos. Una poesia tan senzilla com sincera i emotiva.

La factoria Andreu Martín-Jaume Ribera no para, per sort dels seus fideis i 
nombrosos lectors. De manera simultánia han aparegut dos nous títols sobre les 
aventures i desventures deis seus “filis literaris” en Flanagan i l’Ángel Esquius. 
Editais els dos per Columna (març 2005) Jo tampoc em dio Flanagan és el 
número 205 de la coMecció Columna Jove i La monja que va perdre el cap, el 
tercer cas del detectiu Ángel Esquius, forma part de la CoMecció Clàssica. Dos 
títols, dues novel-les, amb l’estil característic deis seus autors, però sempre dis
posals a sorprendre al lector amb el desenllaç més inesperat.

Amb La fabricacló de la fábrica. Treball i política a la Catalunya cotonerà 
(1784-1874) Albert Garda i Balañá va guanyar el 2002 el Premi Ciutat d ’lgualada 
de Recerca Joan Mercader. Editât per Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
(setembre 2004) el contingut del Ilibre, amb més de 500 págines, és una explo- 
ració sobre les múltiples causes que contribuí'ren a generalizar la centralització 
fabril del treball a la filatura cotonerà catalana, entre finals del segle XVIII i mit- 
jan segle XIX.

Amb motiu de la mort d ’en Francese Brunet-Llobet, i com homenatge pòstum, 
l’Associació d’Amics de l’Obra d ’en Francese Beunet-Llobet ha éditât el Ilibre 
Visualitzacions poétiques on es recullen algunes de les seves obres en les que 
es pot apreciar com es fusionen amb gran força expressiva poesia i pintura, tot 
evocant i suggerint d ’una forma harmoniosa les sensacions i emocions de l’au- 
tor, malauradament i prematurament traspassat ais 48 anys. En els seus poe- 
mes pictérics sorprenen els colors, els continguts i la forta personalitat que pro- 
jecten. L’obra de Francese Brunet-Llobet captiva els sentits de qui l’aprecia a 
partir de la integrado expressiva del seu conjunt.

La primera novel-la en catalá sobre la batalla més famosa, sagnant i decisiva 
de la Guerra Civil espanyola ha estât escrita pel sabadellenc Gabriel Martínez í 
Surínyac i publicada per Cossetánia Edicíons (abril 2005). Viatge a la batalla de 
l ’Ebre és una novel-la que aboca el lector a revisar la seva pròpia posiciò en un 
altre viatge en el temps: el de recuperar la memòria histórica i, en particular, la 
dels vençuts, tant de temps negada durant el franquisme i reclamada amb 
feblesa en la transició. Per no tornar a perdre la batalla.

El poeta xilè, resident a Sabadell, Quilo Martinez a Cabalgando otros paisajes 
(Abadía Editors, novembre 2004) ens ofereix quatre realitats diferente, quatre 
moments segone el poeta, de l’home que viu Iluny de la seva terra: la soledat i 
la distància, l’amor, la recerca i la recuperació dels orígens, per acabar jugant 
amb paraules i rimes inspirate en els nens llatinoamericans. ^
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El missatqe
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Es pregunta qui pot ser. Qui, cada dissabte a la matinada li deixa lliscar un missat- 
ge dins d’un sobre per sota la seva porta. Sap que és de matinada, perqué ella se’n 
va tard a dormir i a partir del primer que va rebre, vigila abans de recolllr-se. No hi ha 
mai res, però l’endemà al mati ja se’l troba.

I no és precisament un missatge d’amor. Bé, d’amor si, però dir-te que “no obrls eis 
ulls si és possible i acariciat amb les teves mans tan boniques, ho he somiat tantes 
vegades, m’agradarla veure-ho, veure-les sobre la teva peli, aixi, i jo estarla aquí, 
ningú ens veuria i jo estarla aquí, acariclant el teu sexe, poc a poc, estimada.’’, és, dit 
curt i ras, un missatge d’alt voltatge eròtic cent per cent.

El que més intriga l’Alba, és qui pot ser el seu anònim enamorat, dones a l’escala on 
viu, no hl ha cap deis seus veïns que doni el tipus, que encaixl amb el contingut de 
les missives.

Al bloc, de tres pisos, amb dos a cada replà, hi habiten dos matrimonis grans, al pri
mer A I al primer B, jubllats i amb no massa salut. Per tant aquests eIs pot descartar 
d’entrada. Al segon, ella al A, I el B està desocupat fa més d’un any.

Queda el tercer, al A, el Senyor GeronI, un pre-jubllat entranyable, de cabells I blgo- 
ti blancs corn la neu, no, eli tampoc, és diu, no sembla el tipus de persona que faria 
una cosa així. I ja tan sois li queda el tercer B, felá poc s’hi havia traslladat un estu- 
diant, d’económiques, li semblava haver sentit, però no podia ser, és molt jove, i 
l’Alba frega justet la quarantena. Qh! A veure si seré uns misses Robinson, - es digué 
- convençuda que l’estudiant d’económiques era l’únic amb possibilitats de ser el seu 
anònim i eròtic enamorat.

Però, no pot fer res, tan sols esperar, tard o d’hora el missatge setmanal II donará 
alguna pista, així que espera que el temps decideixi...

“Sento el meu cos sobre el teu, tu em deixes fer, però m’agafes fort amb eis teus 
braços, continuo furgant dIns teu, eis teus llavis cerquen eis meus I les nostres llen- 
gües parlen d’amor i deslg, baixes les mans I m’agafes per les natges, apressant-me, 
fins gairebé fer-me mal, i em sento encara més dins teu, corn si fóssim un sol cos, 
encés de passlô i deslg.”

I així, setmana rere setmana, sense donar cap pista, cap senyal.

L’Alba està ja més que intrigada, no sap ben be que fer i finalment decideix quedar
se de guàrdia el cap de setmana següent, tota la nit, a veure si d’una vegada esbrl- 
na qui és el seu anònim enamorat.

Gairebé s’ha adormit, quan pel voltant de les quatre de la matinada un sobre llisca 
per sota la seva porta; l’obre d’lmmediat, però tan sois encerta a veure unes carnes 
que fugen escales amunt, segult d’una porta que és tanca, però sense tenir l’Alba la 
certesa de quina de les dues és.

Decidida, puja proveída tan sols del seu barnús, I veient Hum per sota la porta de 
I’estudlant, truca al timbre. La porta l’obre el noi, va proveït tan sols d’una tovallola.

Qui es? Pregunta una veu femenina des del fons de la casa.

- Ai perdó!, exclamà l’Alba, es que algù ha intentât entrar a robar a casa, i m’he 
posât molt nerviosa, ja està, sigui qui siguí, ha marxat currents escales avail, no creo 
que torni. Perdonen I bona nit.

El noi, tanca la porta amb cara estran- 
yada, i l’Alba és troba al replà sense 
saber que fer. La porta del tercer A s’o- 
bre I aparelx el Senyor Geroni. Somriu 
amablement, com sempre.

- Que II passa? La veig molt trasbalsa- 
da. Voi prendre un café, o una copeta, li 
anirà be, no he pogut evitar sentir la 
conversa sobre Tintent de robatori, i...

L’Alba Tinterrompelx.

- Si, gràcles, una copa m’anlrà bé.

L’home s’aparta, i ella entra dins la 
casa; mentre s’asseu al sofà eli porta 
una ampolla de Conyac i un pareli de 
copes.

- Així que Than volgut robar?

L’Alba, decideix explicar-ll tota la veri- 
tat, baixant la vista I mentre el conyac 
balxa lentament omplint de calor el seu 
cos. Li parla deis missatges setmanais i 
de com avui s’ha quedat vigilant tota la 
nit.

- Hi ja ha llegit el missatge d’avui?

- No! contesta ella sorpresa.

- Llàstima, dIu eli, era el més bonic de 
tots, diu així: “M’agrada mirar-te, t’he 
mirât molt durant aquest temps, i enca
ra que no ho sables, jo et sentia com si 
ja fossis meva, si em pots fer un favor, 
puja ara mateix al tercer A, encara que 
tan sols sigui per una sola nit, creo que 
no demano molt, puja, i simplement, 
tanca eis ulls I deixa’m que t’acariclï I, 
per una nIt, una sola nit, serás de veri- 
tat, meva”

L’Alba aixeca eis ulls i se’l mira, s’a- 
costa a eli i abraçant-lo el besa al llavis.

So ha guanyat senyor Geroni, a mi 
també m’agrada l’Alessandro Baricco i 
vosté tindrà la seva nIt, - Il diu - mentre 
el seu barnús llisca lentament fins arri
bar al terra.

IL
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CARTES AUN POETA
Capitol X 
C a rte s  o l'exili
Moite Soler

A Mateu Alberich i Mates 
01-03-1939

Estimât Mateu:

Salut et desitjo corn és el del nen i 
la meva. Mira, Mateu, avui mateix 
acabo de rebre dues cartes teves. I 
quina alegria més gran. Si veiéssis 
el nen, de quina manera li treus la 
tristesa que va agafar en arribar 
aqui, a Portiers. Mira, ara de moment 
et vaig a donar una explicació, de 
desde quan vàrem sortir de Culera.

Pel camí, quan anávem a Portbou, 
amb els grans avions volant per 
sobre nostre, vàrem arribar allí i ens 
váren fer baixar a mitja carretera, 
calcula tu amb el nen i els paquets 
cada cinc minuts bombardeig. El 
primer que vàrem buscar corrects 
va ser l’estació per pujar al tren per 
passar la frontera. Vam ser dait el 
tren i vam estar tot el matí dintre el 
túnel sentint com bombardejaven. 
Aleshores es posá en marxa el tren, 
i lo més doloros va esser que a mig 
camí del túnel ens varen fer baixar 
tot fose com estava pie de gent i de 
fum amb uns crits esfareidors, de les 
dones que tenien fred i gana de la 
canalla, de la impoténcia, perqué 
els vagons eren molt alts i no 
podiem baixar, i a més no es veia 
res. Oh, Mateu, aquell dia sí que 
creía que moriríem, i per més pena a 
mig túnel, fose com estava, amb 
aquella picota de Culera que, quan 
varem marxar, deien que si es moría 
mig morta embolicada amb una 
manta i al costat hi posarien el seu
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nen i jo llavors, vaig arrencar amb un plor al veurem enmig d ’aquella tragèdia 
entre ella i la pobra Senyora Vega. Saps que vaig fer? deixar els meus 
paquets i cuidar-me d ’aquestes pobres companyes que eren unes desgra- 
ciades com jo que, amb totes les penes i treballs, varem arribar a la frontera. 
Al arribar allí, el primer que varem fer desprérs d ’una hora de cua va ser, per 
degrácia, vacunar-nos. Després ens varen donar dinar i, sense preguntar
nos res, ens van fer pujar de seguida al tren sense saber nosaltres a on anà- 
vem. I llavors, hores i hores de tren en tota la nit sense parar. Fins que vam 
arribar a Portiers. Aleshores, el primer personatge, un home vestit de negre, 
ens va ajudar a pujar a dait d ’un cotxe per traslladar-nos a aquest maleít local 
on ens trobem, que diuen que havia estât un manicomi, i que està a punt de 
caure i les parets están que regalimen sempre d ’aigua. En arribar aquí ens 
varen ensenyar a on havíem de dormir. Dones mira, per matalás un sao de 
palla amb dues mantes. Això si, per menjar sempre el mateix: ranxo. Però ens 
dónen molt de pa, i pel nen em dónen llet. Ara que, si tingués francs, pel nen 
ja no m’espantaria. Perqué li comprarla fruita o mantega o alguna cosa d’ali- 
ment, per eli, jo ja aniria fent, però jo, mentres tingui carta teva cada dia, tant 
per mi com pel nen és el nostre aliment tenir cartes teves. T’ho dio amb tot el 
cor.

Bé, Mateu, jo t’he donat explicació de tot però vull que tu també ho facis, 
perqué no parles de res del teu germà, ni dels demés que estaven a Colera, 
principalemnt del company Pujol i Capila Vega, que jo ostie amb les seves 
companyes. Ho troben molt estrany, tot el que ha passât. Que el company 
Rico estigui a Paris i tu estiguis aquí, al camp, i elles sense noticies. Això t’ho 
demano per favor, que em diguis details com més “pronte” possible, i encara 
més d ’en Pujol. Explica tot el que ha passât. La companya d’en Vega i els 
seus fills están molt bé. Están a l’hospital, on no els falta de res, junt amb 
aquella picota de Colera, que es delà Rosario. Mira si están bé que fan els 
possibles perqué no hagin de marxar d ’allà. A l’hospital están tan bé, que 
estant amb menys, dormien en un bon Ilit, ben menjats i ben vestits. Amb 
això, si tenen els seus companys aquí, digue’Is-hi que están més bé que jo.

Bé, ara vaig a canviar-te el repartori, que és el següent: vaig tenir carta de 
Lyon de la mare, que vaig estar molt contenta perqué em diuen que fan tots 
els possibles perqué pugui anar amb élis. Però vols dir, Mateu, que podrás 
ser aquí, al refugi? Ja rumies bé, que si no es tenen uns bons padhns no hi 
ha res a fer? De vegades hi ha rumors que ens voien enviar a Espanya. Què 
et sembla que jo hauria de fer si ho féssin? Si tingués francs ja no m’espan
taria, perqué podría escapar-me a Lyon. Una altra cosa: en Pico no ha vin- 
gut aquí. Bé, Mateu, em sembla que t’he donat bastante details de coses 
dolentes. Però no pateixis. Ara em faig la il-lusiò que ens podrem veure ben 
aviat.

Jo ja he escrit, tal com dius, a Lyon. El que no goso és “dir-los” que si poden 
enviar francs. Perqué estío sense res ara mateix. Només faig que demanar 
paper per escriure, i segells, perqué aquí només dónen una postal cada vuit
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dies. Dones jo el que voldria seria 
poder-te escriure cada dia, i si no és 
aixó, només podré escriure’t cada 
vuit dies. Bé, amor meu, me’n vaig a 
“despedir-me” ara d ’aquesta carta 
perqué he d ’anar-me’n a dormir. 
Però hi vaig amb molt de gust, per
qué sé que cada nit la passo som- 
niant amb tu. Tan bé que veig el nen 
quan es desperta i em diu que ha 
somiat en el papa “avui també”, i jo II 
dio “fes-me el que sempre et felá fer 
el papa”. I eli em diu Bon dia i em fa 
petons per tu.

Ai, Mateu, estic repassant la carta i 
veig que no l’entendràs de tantes 
faltes. Però pensa que te l’he escrit 
amb tot el cor. La teva Maria I el teu 
fillet que molt t’estimen i que voldrien 
veure’t ben aviat, per omplir-te de 
petons i abrassades.

Maria Bartra Capmany

A dins hi trobarás la carta del nen i 
de les meves companyes, que 

m’han dit si volies fer aquest favor 
de veure si els trobes per casualitat, 
aquí, en aquest camp. Pensa a con- 

testar-me si a la última carta hi vas 
trobar segells.

IL
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ARTS_________
L'art i la Sexualität

Mila Torres

La Fundació Caixa de Sabadell presenta des del passai 20 d’abril fins al 12 de 
juny del 2005 al Saló Modernista de la Caixa de Sabadell l’exposició “E lsexe ila  
rauxa. Els artistes catalans i la Sexualität, 1860-2005”. Sota aquest títol i comis- 
sariada per Ricard Mas es mostren una seixantena d’obres dedicadas a tot allò 
que es refereix a la sexualitat amb la intenció d’identificar una Sexualität catalana.

Ricard Mas comença el seu text del catàieg amb una pregunta: “Existeix una 
sexualitat catalana?” i per respondre-la efectúa aquesta exposició.

En un món que tendeix cada vegada més a la globalització, en una societat en 
la que s’ha Iluitat per ser “un ciutadà del món” i ampliar les nostres mires no només 
al nostre territori, sinó intentar engrandir-lo i veure amb claredat que els éssers 
humans són molt semblants visquem on visquem, amb les particularitats pròpies 
de cada indret, referents a la influència climàtica, geogràfica i a les arrels històri- 
ques se’ns presenta una exposició en la que es vol veure un llenguatge sexual 
propi indicador de ser català, no sé si riure o plorar...

Si l’exposició és deixés d’aquestes ximpleries (que el mateix comissari intenta 
aclarir al final del text) i mostrés amb interés I atenció el que realment interessa de 
la mostra seria molt més eficaç. Per tant, jo només atendré al subtitol de la mos
tra: “Els artistes catalans i la sexualitat, 1860-2005” o per ser més exacta, pariaria 
de: “La visió de la sexualitat per part d’alguns artistes catalans, 1860-2005”. 
LIavors la meva visió seria molt més positiva.

Els artistes al llarg de la història mitjançant les seves creacions han expressat els 
seus sentiments: l’amor, el sexe, la politica, la religió... perqué és mitjançant les 
seves obres que troben la seva màxima expressió i per aquest motiu per estudiar 
la història en moltissimes ocasions s’ha de tenir en compte l’art que es realitzava 
en cada moment particular de la historia que es vulgui estudiar. No està a tots els 
Ilibres de text el quadre d’Antoni Estruch sobre la guerra dels segadors? I això 
que no és contemporani als fets...

Per aquest motiu la idea d’efectuar una exposició en la que es tracta de la visió 
del sexe de molts artistes és prou engrescadora..

El número d’artistes és important aixi corn la categoria d’ells, aixi es poden veure 
obres de Ramon Marti Alsina, en concret tres dibuixos, artista no només important 
per la seva tasca pictórica sinó també per ser professor a LIotja. Una obra de Joan 
Miró. De Dali i de Lorca. De Picasso, Joaquim Sunyer, Robert Llimós, Ramiro 
Fernández, Zush, Carlos Pazos, Mazarlo, Jesús Galdón, Miquel Vilà, Tàpies, 
Miquel Utrillo, Feliu Elias, Ismael smith, Manolo Flugué, Ponç, Bigas Luna...

De Manolo Hugué s’exposa un dibuix a tinta sobre paper en el que la volumetria 
és patent, la mare agafa amb una força extraordinària a la criatura indicant amb 
això la importància de la maternitat.

Ramon Calsina indica amb tota la seva cruesa la violéncia familiar.

Subirachs reaiça les formes arrodonides de la dona.

Joan Miró expressa tota la seva simbologia.

Picasso i les linies ondulants de la figura femenina.

Josep Doménech i el conceptualis
me dona un valor afegit a un raspali.

Montserrat GudioI expressa la sen- 
xualitat més pura.

La temàtica també és molt amplia: la 
prostitució, l’erotismo, l’amor, la mort, 
el festeig, l’onanismo, el narcisismo, la 
violéncia sexual, la infidelitat, l’homo- 
sexualitat, els genitals, la genética, l’e- 
ducació sexual, els models familiars, 
el voyerismo, la maternitat, els llen- 
guatges no verbals...

En quant a les técniques també són 
molt diverses, es poden veure olis, 
aquarel-les, escultores, litografíes, 
dibuixos, vídeos, fotografíes, cartells i 
calcografíes.

Es tracta, portant, d’una mostra molt 
complerta tant en quant a artistes 
representats, corn a temàtiques i téc
niques. El tema dona per molt.

A part de la visió de com diferente 
artistes amb tractat el tema Ricard 
Mas ensenya el que podríem denomi
nar com curiositats exquisides que cri
den i reclamen l’atenció del visitant. 
Així és el cas de la coMecció de lito
grafíes sobre el llenguatge deis ven
talle, deis mocadors, deis ulls i de les 
ombreMes. Indiquen com ha existit un 
llenguatge no verbal necessari per la 
comunicació en moments en que el 
llenguatge parlât no era tan fácil com 
ho és en l’actualitat.

Però l’exposició no acaba aquí, sinó 
que Eulália Costa ha afegit l’apartat de 
bibliografía, tan interessant com el pri
mer, en el que s’inclouen una selecció 
de Ilibres, assaigs sobre higiene sexual, 
revistes psicalíptiques, ginecológiques i 
naturalistes, novel-les de costums i lite
ratura més o menys eròtica. ^
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ARTS
fl propòsit d'un cartell

Ana Fernández Alvarez

Joan Pia ha estât el guanyador, entre 
46 propostes, de la quarta convo- 
catória de cartells per a la VI Pira del 
Cavali que, durant el 6 i el 16 de maig 
de 2005, es celebra a Barberà. Un 
concurs obert a les Escoles i a les 
Universitats d’Art, Disseny i Comu- 
nicació de Catalunya.

Aquest treball gráfic resulta d ’una 
gran eficácia plàstica, fent-se més 
lloable si tenim en compte la joventut 
professional d ’aquest artista. Un 
autor que és, fonamentalment, intu'í- 
ció. Sabia i admirable intu'íció.

Més enllá del possible interés pel 
món eqüestre, Joan Pía ens ofereix 
un atractiu joc gráfic, basant-se en la 
invisibilitat del cavali i on tan sois 
apareix un genet dominant un impos
sible equilibri sobre una inversem- 
blant cadira. El cartell posseeix un 
gran de sentit de l’humor, segura- 
ment, fruit de la veritable naturalesa 
que intervingué en la seva execucié i 
de la quai parlo al final de l’article. Un 
humor que es desprén per la conju- 
minacié entre l’elegant presencia de 
l’uniforme de la figura i la simplicitat 
rústica de la cadira.

Aquest exercici potencia una com- 
binació molt surrealista, constant i 
recurrent en l’imaginari d ’en Joan 
Pia, un imaginan propera l’objectua- 
lisme de Chaplin, perqué solament a 
eli se li podia ocórrer utilitzar la cadi
ra del menjador, en aquest cas del 
més pur estil rùstie català, corn a 
sella de muntar a un pura rapa. 
Aquesta divertida disjunció visual 
ajuda a fer del cartell una icona 
atraient i suggeridora, complint així el 
que és fonamental en aquesta classe 
de treballs: presentar un referent que 
cridi l’atenció del passavolant.

Humor, però també suspens, ja que crea una imatge plena de tensió, una 
mena d’expectativa visual que es basa en la complicitat que tothom experi
menta davant del cartell, perqué, mirant-lo, a tots ens recorda les relaxades 
ocasions en les quais hem fet equilibris amb una cadira tot esperant no caure, 
però provocant, a qui ens observa, la secreta esperança d’una possible pata- 
cada. Per tant, més enllà de ser o no afeccionat al cavali, hom es sent identifi- 
cat amb l’argument de la imatge. Un argument de difícil plasmaciò pel seu des- 
plaçament en diagonal, que s’ajusta al limit precis, ja que una mica més enllà 
hauria résultat una composiciò errada.

El joc de la invisibilitat és doble, ni cavali, ni genet. D’aquesta manera entrem 
en el clàssic plantejament de com el huit també genera volum i així, també, l’ar
tista ens condueix a l’interessant procès que va de la figuració al ‘logo’. Si ens 
hi fixem, l’eliminació d ’elements amb la qual traballa ens demostra com els 
minims poden ser capaços de desenvolupar un rie diseurs. Al cartell hi sòn:

- La litúrgia i els rituals de la competiciò: El forçat equilibri del 
genet amb la fèrria presència de l ’uniforme ens evoca el sotmeti- 
ment de l ’acció a un codi cerimoniós, en aquest cas, el propi de 
la competiciò eqüestre.

- L’esséncia de l’esforc: aconseguida per la tensió de la diago
nal compositiva.

- El dinamisme d’una tira: la utilització del càlid color del fons I 
els esquitxos vermeils en la tipografia contrasten amb la rotunda 
presència del negre, créant una icona de carácter festiu I lùdic.

- La morfologia eqüestre: a partir de la insinuació d ’una cabrio
la, l ’espectador endevina la presència equina.

- El carácter dels que participen: l ’agosarada i controlada tensió 
del genet ens evoca l ’entrenament i el rigor preparatori ais quais 
s ’ha de sotmetre qualsevol participant.

- La dicotomia entre elegáncia i riso: aconseguida combinat 
l ’estable severitat del genet amb el dinámic desequilibri de la 
cadira

- L’exhibicionisme de la justa: Novament, el diáleg entre els 
colors emprats, taronja, vermeil i negre, serveix per a plasmar el 
carácter ostentós i festiu que posseeix tota fira eqüestre.

- La singular estética d ’un món: El moviment domesticat que 
veiem al cartell, a manera de dansa, és particular i propi d ’una 
práctica i d ’una disciplina que qualsevol pot reconéixer.
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PIRA del CAVALI 
maig

Parc Central del Vallès

E CAVAUS OS (AÇA .AiUKTA-MENT DE B ,«S a4  DEL VaU ÌS
Ajurrtament Sabadell

A la fi, un treball precis i atractiu que demostra l’eficàcia de la imatge corn a 
escriptura i suport paradigmàtic d ’un diseurs. Ara bé, amb afany de deixar 
constància documentai i, una vegada realitzada l’anàlisi formai d ’aquesta obra, 
en la que he prêtés deixar clara constància de la meva positiva valoraciô, vull 
explicar la divertida historia que hi ha darrera aquest cartell.

Joan Pia, una vegada rebut l’encà- 
rrec académie des de l’Escola Ilia de 
realitzar aquest exercici per a partici
par en aitai convocatòria de cartelle, 
es va veure en la dificultat d ’abordar 
un tema per eli del tot desconegut. 
Joan Pia pesca molt, pesca al 
llançat, però no munta a cavali. El 
plantejament fácil de recórrer al 
fabulós món de la fotografia equina 
no li semblà el més adient, aleshores, 
va cercar amies que coneguessin 
aquest món tan selecte, però en van 
aparéixer pocs, un solament. Aquest 
tampoc va resultar massa resolutiu i 
... Corn acabà tot aixó? En Joan i l’a
mie al Decathlon, el primer transves- 
tit de genet, eixarrancat en un banc 
que supleix el cavali i el segon fent 
fotografíes, ambdós observats per 
clients temerosos que es tracti d ’una 
càmera oculta. Un simpàtic episodi 
qué és la gènesi d ’aquesta eficaç 
icona que, fins i tot, ha estât valorada 
per saberuts eqüestres corn la imat
ge d ’algù que coneix molt bé el món 
del cavali. Coses de la vida!

J A U M E  C O D I N A  i P O N T
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 25, Ir. - 08202 SABADELL 
Tels. 93 726 03 45 - 93 727 33 01

Galeria
E X P O S I C I O N S  
OBRA PERMANENT

PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 27 
08201 Sabadell • Telf./fax 93 727 37 94

rni AïïTi
"tot un estil"

MOBLE DISSENY 
IDECORACIÓ
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ARTS______________
Matisse, uno seqona vida. 
I94I-I954

Fins el dia 17 de julioi s’ha pogut veure, al Museu del Luxemburg de Paris, una 
brillant mostra del pintor més representatiu d ’aquell corrent que a partir del 
Saló de Tarder de 1905 va ser anomenat fauvisme, per la ferocitat d ’aquell 
esciat de llum I de color. Però no es tracta d ’una exposició del Matisse més 
conegut, sino de l’obra deis darrers anys, una época que el mateix artista, 
després de passar per un greu intervenció, anomenava “ la meva segona 
vida”.

Aquest periodo es caracteritza per una radicalitat absoluta, però que no és 
nova, sino que enilaça i és una conseqüéncia de l’obra anterior. Del centenar 
d ’obres exposades destaquen els guaixos retalíate. Aquesta tècnica,que apa- 
rentment és d ’una gran simplicitat, en realitat és el fruit de minuciosos recer
ques. El mateix Matisse deia: “El paper retaliat em permet dibuixar dins del 
color. Es tracta, per a mi, d ’una simplificació. En Hoc de dibuixar els contorns i 
col-locar-hi el color -l’un modificant els altres- dibuixo directement dins del 
color, que és tant més mesurât com menys és transportât. Aquesta simplifica
ció garanteix la precisió en la reunió de dos mitjans que es converteixen en un. 
No recomano en absolut aquesta forma d ’expressió com un mitjà d ’estudi. No 
és un punt de sortida, és un résultat. Aixó exigeix una subtilitat infinita i una llar- 
ga experiéncia. Cal estudiar durant molt temps, no córrer. De tal manera, 
aquelI que comença pel signe, arriba ràpidament a un atzucac. Jo he anat deis 
objectes al signe’’.

Encara hi ha l’oportunitat de veure aquesta exposició, a partir de l’agost, al 
Louisana Muséum of Modero Art de Humlebaeksitué, al nord de Copenhague. 
Més informació es pot trobar al web vjwv/.louisiana.dk

RESTAURANT
cuina de mercat

Pintor Borrassà, 43-47 • 08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91
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OFELIMOS
IO - Oriol fìriso

Ana Fernández Alvarez
campanadas@telefonica.net
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La present tèmpera sobre paper pertany a Oriol Arisa, llicenciat en Belles Arts 
per la Universität de Barcelona, que ha ampliat els seus estudis a rAccademia di 
Brera, durant el curs 2004-05, a partir d’una Beca Erasmus, i amb la participació 
en els tellers de creació artística a la Ñau, comptant amb la preséncia d’en Ramiro 
Fernández Saus, el 2005.

El paisatge que se’ns ofereix, a la manera fauve, és en realitat un mitjá per a 
desenvolupar i tractar un diáleg cromátic, en la superficie que ocupa el color i l’e- 
vidéncia gráfica de la pinzellada configuren un mapa sobre l’harmonia i el ritme 
concordant de tons i de gammes. Servint-se del reconeixement argumentai de la 
imatge, un paisatge, desenvolupa dos registres intencionadament diferenciats 
per l’aplicació del color i les qualitats de la textura.

Observem un primer pía on solament intervé el negre, sent la qualitat de la pin
zellada i la poca Intensität de l’empastat els responsables de crear Hum i ombra, 
per tant, profunditat de camp. I un segon registre on, mitjançant la iMusió d’un cel, 
la barreja de color i I’empastat resulten premeditadament més densos.

Aquesta dual utilització de la superficie actúa com a suport d’un rétol: MÚSICA. 
La insinuació del que podría ser un esbart d’ocells eschu aquest concepta que, 
a manera de caMigrama poétic, destrueix el réalisme de la imatge i ens situa en 
uns registres propers al surréalisme, a l’expressionisme i a l’abstracte. _

Amb aquest terme grec, ofelimós, 
atribut de qualsevol cosa capag de 
satisfer una necessitat o un desig, ofe- 
rim una sèrie de Iliuraments plástics 
que tenen com a principal objectiu 
aconseguir el gaudi visual que tota 
obra artistica produeix. Es fa, precisa- 
ment, des d ’una publicació que porta 
ja molts anys especialitzant-se en la 
divulgado i l ’anàlisi de l ’art en totes 
les seves facetes. En aquesta ocasió 
continuem l ’etapa que ve determina
da per la reproducció d ’obres que 
tenen com a vincle el fet d ’haver estar 
realitzades per artistes que han pas- 
sat per La Ñau.
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CINEMA
Qüestions de principi

Pere Cornelias

Cada vegada em fa més mandra 
anar al cinema. Hi continuo anant, és 
cert, perqué les sales fosques i les 
pel-lícules que les iMuminen amb les 
seves imatges són, des de fa molts 
anys, una d’aquelles coses que, mal- 
grat tot, no he deixat d’estimar. Es pot 
pensar que aquesta mandra ve 
donada per la poca qualitat habitual 
de la cartellerà. No és exactament 
aixi. És veritat que, en general, el 
nivell em sembla bastant més baix 
que el que oferien les sales de cine
ma de quan jo era jove, però també 
ho és que, si es busquen, encara s’hi 
poden veure films d’interés i alguns 
d’excepcionals. No, el problema no 
són les peMícules, sinó una determi
nada manera de consumir-les. La 
continua sensació que la distènda 
entre el que hi ha i el que demano és 
cada cop més gran.

Exigeixo una cosa tan simple i elemental com poder mirar-me una pel-licula amb 
la mateixa tranquiMitat i satisfacció, per exemple, que una obra de teatre. Però 
resulta que el món está tan capgirat que la simple explicitació d’aquests desitjos 
i el manteniment d’una actitud combativa al respecte em col-loquen, immediata- 
ment, a l’altra banda de la línia, allí per on passeja la gent asocial i estranya. De 
tota manera, avui he decidit, encara que només sigui una vegada -i per no haver- 
ne de parlar més- relacionar aqüestes qüestions de principi, sense les quals l’as- 
sisténcia a una sessió de cinema acaba convertint-se en un acte heroic.

Primer, la puntualitat. NIngú no pot entrar a un teatre o a una sala de concerts si 
l’espectacle o la interpretació musical han comengat. I ningú no ho troba estrany 
ni ho qüestiona. Ja sé que, al dos casos que he esmentat, el moviment de gent 
pot molestar els actors o els musics, i que una peMícula és només una cinta sense 
ningú a dins. Però quan aigú entra havent comengat la projecció -i, per exemple, 
passa per davant de persones que hem arribat abans- em molesta a mi i també.

GALERIA D'ART
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Teléfon 93 726 51 22 

08202 SABADELL
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espero, a altres espectadors. Si tothom pot accedir a la sala segons els seus par
ticulars desitjos, el silenci es converteix en una utopia. Quan les coses no es faci
liten, senzillament, no es fan. Per qué tot va com la seda en una representado 
teatral d’una obra de Shakespeare i, en canvi, hem d’estar preparate per al pitjor 
en una adaptado de Brannagh? Digueu a la gent que, si una sessió comença a 
2/4 d’11, cal entrar a la sala abans de 2/4 d’11. Si sou afortúnate, us titilaran de 
maniátics.

Segon, begudes i crispetes. Mai no he anat a una exposició de pintura amb l’ob- 
jectiu d’atipar-me i mai no m’he posât a menjar-me un entrepá mentre em mirava 
una tela de Valázquez o Goya. I mai no he vist ningú que ho fes. Diuen que el 
cinema és un art popular -curiosa denominado que tampoc no he entés mai qué 
vol dir exactament- i que aixé justifica els ápats familiars i els ressopons del 
jovent. El contrasentit és tan gran que fins i tot hi ha cinéastes que defensen la 
Popularität d’aquesta classe d’esdeveniments, corn si el fet d’haver estât sempre 
un mitjà d’expressié préxim a la gent -és aixé el que vol dir populará- hagués de 
comportar necessàriament una bona dosi de vulgaritat. Que la histéria del cine
ma parli de fets entranyables i simpàtica, evocadora -els programes dobles, els 
caramels a mitja part, els refrescos a les sessions a l’aire Iliure...-, no vol dir que, 
desproveïts actualment de sentit, s’hagin de reinventar per a la diversié i l’entre- 
teniment del públic actual.

Tercer, els crédits al final d’una peMícula. Aquí el problema és doble. D’una 
banda, els espectadors, que es posen dempeus com un llamp tan bon punt 
intueixen que la cosa s’acaba. S’aixequen, es posen a enraonar, passen per 
devant nostre... De l’altra, els encarregats del local, que encenen els Hums amb 
la convinguda rapidesa de sempre. A vegades, per guanyar temps, els empleats 
comencen a netejar el terra. Enmig d ’aquest batibull, quatre desgraciats -jo i tres 
més- intentem mirar les imatges que acompanyen els crédits o, simplement, lle- 
gir-los a mesura que apareixen a la pantalla. Movent el cap a banda i banda, 
aconseguim veure els personatges de l’escola de Ça commence aujourd’hui o 
els musics ó'Habana Blues. A la sala, no queda pràcticament ningú.

I quatre, les versions originals. Al segle XXI, ja no hi hauria d’haver débat. Però 
el país és que el que és i no hi podem pas fer res. Els politics de casa nostra dis- 
cuteixen i discuteixen sobre la migradesa dels films doblats al català, pel que 
sembla una de les claus de volta de la recuperació de la llengua. És irrellevant, 
és dar, que aquest plantejament xoqui frontalment amb una concepció generai 
de la cultura que, suposo, els deu resultar indiferent. Els rars som els qui creiem 
que, malgrat desconéixer l’idioma, una obra s’ha de sentir i escoltar en la llengua 
en qué s’ha fet. I devem ser més rars encara si volem escoltar i sentir Orson 
Welles en anglés i no en castellà o en català.

Tot això no és purisme gratuit ni elitisme aristocràtic. És més senzill. Ja que, a 
hores d’ara, tothom diu que el cinema és una més de les nostres arts, tractem-la 
com a les altres. Ni més ni menys. Em conformo amb totes les limitacions que 
això comporti. Demano que anar al cinema, en comptes d’una cursa d’obstacles, 
esdevingui un fet corrent i naturai.
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MUSICA________________
Lo guitorro. Dos segles d'històrio (3)

Bernardo Garcia - Huidobro (guitarrista)

Traducció Montse Carbó 
Joventuts Musicals de Sabadell

MÚSICA ESPANYOLA PER A GUITARRA
Una de les figures cabdals de la música espan- 
yola de tots els temps és Manuel de Falla (Cadis 
1876-Altagracia, Argentina 1946), un deis primers 
grans compositors espanyols després de segles 
de decadència, el quai va convertir-se en un sim- 
bol per a les generacions posteriors. La seva 
influència impulsará l’evolució de les avantguar- 
des, a partir d’una lectura particular de l’essència 
de la tradició. A més, se’l considera pare del 
nacionalisme musical espanyol perqué va acon
seguir reouperar per a la música culta, les formes 
I l’esperit del folklore hispà sense caure en el topic 
I sense renunciar en cap moment als corrents musicals més innovadors de la músi
ca del seu temps. El seu primer acostament a la música espanyola fou epidérmic i 
a través de la sarsuela, tan de moda en aquells moments. Tanmateix, la seva esta
da a Paris i l’amistat amb Paul Dukas, Isaac Albéniz, Claude Debussy I Maurice 
Ravel van ser fonamentals per a la seva formacié musical, ajudant-lo a reforçar la 
técnica, prendre contacte amb l’impressionisme i conéixer la música de Stravinski, 
sense trair mai, però, la seva personalitat ni el seu aprofundiment en la música 
popular espanyola, tal com demostren obres com Siete canciones Popuiares 
Españolas i El Amor Brujo, entre d’altres. La guerra civil torbá sensiblement la seva 
tasca; malgrat tot, pogué acabar el 1938 una série ó’Homenajes a músics admirats 
i estimate com Dukas i Debussy, i la Pedrelliana, dedicada a Felip Pedrell, amb els 
quais pretenia conformar una suite per a orquestra, integrada per versions orques- 
trals deis Homenajes publicats.

Joaquín Rodrigo (1902-1998), prolific compositor, l’obra del qual es caracteritza 
per la combinació d’un ús refinat de les arreis populare, una gran Originalität instru
mental i un lirisme délicat, representa la continuítat del Nacionalisme hispà musical. 
Tot i que per la seva edat pertany a la generació de la República, les seves obres 
el sitúen al marge de l’estétioa i deis objectius d’aquest grup. Malgrat la seva edu- 
oaoió francesa i alemanya, ben aviat es decanté pel que s’ha anomenat “casticis- 
me”, corrent musical caracteritzat per la simplicitat i una actitud menys rigorosa. 
Cec des deis tres anys a conseqüéncia d’una diftéria, orientà la seva vida vers l’es- 
tudi de la música, iniciant la seva formació a Valéncia, d’on marxá el 1927 per per
feccionar els estudis a París amb Paul Dukas. En aquesta ciutat féu amistat amb 
altres músics com Ravel, Poulenc, Honegger, Manuel de Falla i Ricard Viñes. Tornà 
a Espanya el 1939, al final de la guerra civil, just quan la majoria de Companys de 
generació marxaven a l’exili. De fet, les caractéristiques de la seva mùsica eren 
totalment compatibles amb l’estètica oficial, com es veu a la seva obra més signifi
cativa i exitosa, Conoierto de Aranjuez per a guitarra i orquestra, estrenat a 
Barcelona el 1940. El gènere més conreat per Rodrigo fou el del concert per a dife
rente instruments: piano, violi, violoncel, arpa i flauta. Entre les seves obres orques- 
trals destaca Fantasía para un Gentilhombre, per a guitarra i orquestra. Cal fer 
esment, aixi mateix, de les seves cançons amb textos de poetes espanyols i de les 
seves obres per a piano, d’una depurada tècnica.

Regino Sainz de la Maza (1896-1981 ), 
guitarrista i compositor, fou el primer 
catedrátic de guitarra al Real Conser
vatorio Superior de Música de Madrid i 
académie de la Real Academia de 
Bellas Artes, i amic personal deis princi
pals músics espanyols del segle XX, 
molts dels quais van escriure obres per 
ser Interpretades per ell, com el mateix 
Concierto de Aranjuez de Joaquin 
Rodrigo. Juntament amb Andrés Se
govia, se’Is pot considerar dos dels 
oonoertlstes de guitarra més Importants 
del segle, per les seves qualitats artisti
ques i tècniques, amb les quais atorga- 
ren un nou protagonistme a aquest Ins
trument. Cal, a més, tenir en compte la 
seva tasca corn a compositor, dedicada 
exclusivament a la guitarra, en clau 
nacionalista espanyol, oaracteritzada 
pel refinement.

Miquel Llovet (1878-1938) fou el del- 
xeble predllecte de Francesc Tàrrega. 
Oferi el seu primer recital a Málaga 
l’any 1900, amb tant d’èxlt que fou con- 
vidat a tocar devant de la familia reial a 
Madrid. Aconsegui fama internacional 
després del concert que va oferir a 
Paris el 26 de gener de 1905 al saló 
Washington Palace. Va actuar per 
Europa, Sud-Amèrica i els Estats Units, 
obtenint nombrosos èxits a tôt arreu i 
convertint-se en un dels gultarristes 
més Influents del seu temps, fins al 
punt de ser el primer a gravar amb 
micrófon l’any 1926. Llovet no fou 
només un virtuôs sinó també un fi 
transcriptor i arreglista d’obres per a 
guitarra, corn mostren les harmonltza- 
oions i arranjaments per a guitarra de 
les Cançons Populars Catalanes, 
exemple del seu talent i delicadesa. 
Mori a Barcelona durant la guerra civil 
a l’edat de 59 anys a causa d’un atac 
de pleuresía i no, tal corn s’ha dit, a 
causa d’un bombardeig. ^
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SOCIETÀ!
Amical i memòria

David Serrano, director del CILEC

Passada la tempesta mediática que ha 
envoltat l’enrenou al voltant de la 
suplantació d ’història per part del 
darrer president de l’associació Amicai 
Mauthausen España, el senyor Enríe 
Marco, m’agradaria apuntar algunes 
reflexions:

En primer Hoc, com a membre i soci 
de l’associació AME, em sento engan- 
yat, profundament decebut perqué en 
el moment historic en qué més ben 
situada estava l’associació com a por- 
tantveu de la memoria deis supervi- 
vents republicans dels camps de con
centrado i exterminis nazis, s’esdevé la 
coneixença pública de la gran mentida. 
Me’n sento també per com s’ha gestio- 
nat la noticia (amb tan poca dosi d’au
tocritica) i finalment per com s’ha resolt.

En segon Hoc, com a ciutadà, cree 
que tot plegat ha estât un gran desori 
en el qual molt hi tenen molt a veure els 
mitjans de comunicació, encarregats 
de crear personatges, de crear mites 
sense filtres propis de la Professionali
tät que cree que caldria exigir. He sen
tit molt poques veus autocritiques al 
respecte. I m’ha sorprés com de la 
mateixa manera que es creen els per
sonatges llavors se’ls pot destruir 
implacablement, sense matisos, sense 
contrastar tampoc res.

En tercer Hoc, com a investigador i 
director del CILEC, sento una pena 
profunda per la persona de I’Enric 
Marco, afable i atent en el tracte, victi
ma del propi engany i de la complicitat 
de la resta, tant per activa com per pas
siva. Feia anys que circulava el rumor 
que el seu passât era més que discuti
ble, per dir-ho finement, i malgrat això 
qui havia d’haver-se encarregat de la 
recerca pertinent no ho havia fet mai. 
Manta vegada els amies deportats 
m’havien comentat amb ironia la histò- 
ria de deportado d’en Marco, no die ja

M í l I l t h ü i i i e A n

Rigor
Memòria

el que se’n pensava des de la FEDIR o l’Amical francesa... Ha fallet el criteri cientific 
en qui tenia la potestat de fer-ho: només apunto tots aquells que han publicat en for
mat de Hibre o reportatge la història de deportació que els havia contât Marco. Cap 
d’ells, cap, ha demostrat la més minima dosi de rigor. Recordo com -sento posar
me d’exemple- quan vaig publicar Un català a Mauthausen. El testimoni de 
Francese Cornelias (Pòrtic, 2001), que era la primera vegada que es feia una histò
ria de vida contrastada després de l’obra de la Roig (1977), i davant la impressió 
que ni l’edat ni el volum de records que eli, corn la resta que he conegut, no eren del 
tot fiables, vaig comptar amb la inestimable ajut de l’Ernest Gallart, del Fons sobre 
la Deportació (únic ens que hores d’ara pot fer una història de Mauthausen rigorosa 
partint de fonts orals), que va contrastar cada una de les dades d’en Cornelias amb 
122 deportats. Cent vint-i-dós! Tot allò que va quedar com a poc dar, no demostra
ble 0 poc creíble va ser éliminât del Hibre en benefici del rigor i la precisió. Cree que 
és l’únic Hibre hores d’ara al nostre país -a la resta d’Europa són el model a seguir 
per no caure en les trampes de l’oralitat- que compta amb aquest rigor. La resta han 
transcrit les paraules del subjecte, menystenint o desconeixent tots els riscos que 
I’oralitat comporta, i tant si es tractava de periodistes corn d’historiadors.

Punt i apart mereix el personatge que ha ‘destapat” el cas. Només us diré que cap 
dels pocs investigadors catalans que ens dediquem professionalment al tema (en el 
meu cas des de l’àmbit de la Filologia) hem accedit mai a treballar-hi, i poos o cap 
dels supervivents que van fer-ho té avui un record massa positiu de la seva manera 
de “treballar”. La seva és una venjança freda i cruel en el moment en qué més mal 
podia fer: amb el president Zapatero i el conseller Saura als actes de Mauthausen. 
Aquest és el seu tarannà... ja m’enteneu.

Per ùltim, en quart Hoc, cal anar molt amb compte amb la patrimonialitzaciô de la 
memòria histórica. Hi ha diverses associacions que s’hi dediquen, amb Professio
nalität i rigor cientific, cosa que l’Amical haurà d’anar proposant-se de fer d’ara en 
endavant perqué el testimoniatge directe i l’espeht didàctic de la veu protagonista 
del supervivent és a punt de desaparéixer. Cal fer esforços per anar omplint tots 
aquells buits que la història de la nostra deportació té encara al nostre país, que són 
molts i molt profunds i més val anar unint esforços. Que el cas de l’Amical serveixi 
tothom de Hiçô d’humilitat, de servei pùblic i de rigor de cara al futur. ^
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SOCIETÀ!___________
La premsQ comarcal reunida 
o Badia del Voiles
Pere Font

Badia del Vallès
Seu de la XXIII Assemblea

El dissabte 14 de maig es reuniren a l’Auditori Municipal de Badia del Vallès 
els représentants dels periòdics i revistes d ’informació general que s’aple- 
guen dins de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC). Es tractava 
de la XXIII Assemblea a la qual acudiren una setantena de directius de les 125 
capçaleres. L’organització fou demanada per la revista NOVA BADIA, una de 
les veteranes de l’associació, ja que va néixer fa 28 anys, abans no fos crea
da la ACPC. La revista era i continua essent, el portaveu ,modest però entu
siasta, d ’aquell poblé vertical créât a la barrera etapa del franquisme. 
Conegut com Polígon Badia (inaugurât oficialment el 14 de juliol de 1974), i es 
trobava repartit política i administrativament entre els municipis de 
Cerdanyola i Barberà. Des de NOVA BADIA, que amb el temps ha créât el 
Centre Cultural Nova Badia, sempre es va Iluitar amb l’arma de la lletra impre
sa per assolir la independència municipal d ’aquest escás quilòmetre quadrat. 
Des d ’un primer moment, en Josep Oñate, Antoni Ouintana i tants d ’altres, 
han sabut evolucionar donant a NOVA BADIA un format amb continguts inte- 
gradors de totes les sensibilitats del més nou dels municipis catalans. No con
tents amb la feina de tirar endavant la revista i les seves reivindicacions 
socials i culturáis (corn antany, territorials), han présentât coincidint amb l’as
semblea, el segon volum de la Primera Historia de Badia dei Vallès (1995- 
2005), més de 600 pàgines de recull puntual dels fets que han marcat la seva 
vida diària. És un poblé jove que des del seu naixement ja posseeix dos 
volums de consulta histohogràfica; a diferència de molts altres municipis que 
amb segles d ’arrelament al territori encara no tenen una cronologia dels fets 
consuetudinaris.

En definitiva fou una jornada d ’encontre i intercanvi d ’experiències dels res
ponsables de les publicacions locals i comarcáis que foren degudament ate- 
sos pels organitzadors. No cal dir que els amies Oñate i Quintana es varen 
“buidar” literalment a l’hora d ’atendre tots els details de la trobada. 
Comptaran amb el suport de l’Ajuntament de Badia, de la Diputado de 
Barcelona, aixi corn de diverses firmes comerciáis.

De l’extens ordre del dia de l’assemblea, destaquem el canvi de junta direc
tiva. Després de sis anys de mandat, el periodista Antoni Garrido, director de 
La Comarca, d’OIot, deixava pas a unes noves eleccions. Només es presentò 
una candidatura, encapçalada pel periodista badaloni, Estanis Alcover, exe- 
cutiu del diari El Punt, amb una junta de la qual en formen part: Antoni Puig 
(777 Comunica d ’Esparreguera); Eulàlia Soria {Diari de Vilanova)\ Francese 
Fàbregas {El Vallenc, de Valls); David Baret {La Pinya, de Sant Feliu de 
Codines): Montserrat LIacuna {La Veu de l ’Anoia, d ’Igualada); Joaquim 
Rambla {La Veu de l ’Ebre, de Tortosa); Maria Serrano {Lo Raier, de Tremp); 
Carles Ayats {Setmanari de l ’Empordà, Figueres); Raül Capell {Som

Garrigues, les Borges Blanques); 
Xavier Domènech {Regió 7, Manre- 
sa): Lluis Revira {Revista Cambrils). 
Per unanimitat dels assistents el nou 
president detallava un ambiciós pla 
de treball amb nombroses propos
tes encaminades a millorar el fun- 
cionament de la ACPC. Cal desta- 
car-ne des de la vessant de la nos
tra revista cultural, l’interès per aple
gar dins una federació les tres asso- 
ciacions existants hores d ’ara: 
APPEC, ACPC i l’ACPG, per formar 
‘‘...tots plegats un lobby potent, a 
més d ’integrar les publicacions gra
tuites dels nostres propis associats".

Prôxim a complir-se els primers 25 
anys des de la seva fundado en un 
alberg de la Caixa de Sabadell, a 
Canyamars (Maresme), l’Associa- 
cié Catalana de Premsa Comarcal 
es disposa a emprendre una nova 
etapa; amb un president i una direc
tiva que pretenen complir un ambi
ciós programa de descentralització i 
participació.
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Passejant per Copenhagen

Josepa Blanch
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Ara que ja havia acabat el llarg hivern, 
que la Ilui'ssor del sol i el cel blau res- 
plendlen amb tota la seva Intensität, 
ara que les rialles I els chts de la mai- 
nada jugant a les places ens alegra- 
ven eis capvespres, ara queja haviem 
guardat les feixugues robes d’abric, a 
la crida d’uns amies a passar tres dies 
a Copenhagen, recuperem bufandes i 
guants, paraigües i gavardines, año
raos i jerseis de coll ait, i viatgem al 
nord d’Europa, a Dinamarca. País poo 
conegut per mi, assentat entre l’altiva 
Alemanya I la grandiosa Suècia, és un 
conjunt de 400 illes, 100 de les quais 
habitadas, i on la capital no es troba a 
la península de Jutlàndia, corn jo creia 
fins ara, sino a l’ilia de Sjaelland.

Per molt poos euros, viatgem directe, 
amb les linies aèries daneses, des de 
Barcelona. L’avió vola molt alt, per 
sobre un Hit de nùvole i, quan el gruix 
de la boira es fa més prim, a sota nos
tre la vermellor del sol ponent ens 
sembla un voicà en erupció. Admirem 
l’espectacle, la gamma de colors va 
del rogenc al porpra, del roig encès al
coral-li, de l’escarlata al magenta....
Un sotrac sobtat de l’avió ens torna a 
la realitat, som a punt d ’arribar.

És tard i encara no es ben bé de nit, 
es nota la latitud. Gairebé tot està tan- 
cat, volem sopar i entrem a les taver
nes, pubs i bars que encara resten 
oberts, però no tenen res per a menjar. 
Finalment, i ja allunyats de l’hotel, ens 
acuii un petit restaurant i podem apai- 
vagar la gana.

Les tavernes, ran de port a Nyhavn, 
antigament posada de mariners, on 
s’arreceraven de la fredor i la duresa 
del Báltic, tenen un encant que perdu
ra des d ’aquella època. Espelmes, 
ciris, cera de totes menes. Hums d’oli,

quinqués, decoració marinera, prestatges plens a vessar d’ampolles, copes I 
gets, barres de fusta gastadas i arrodonides de tants mans i braços recolzats i 
alleugehnt el pes de les seves vides amb rom, whisky, begudes espirituosos que 
treuen els maisons i allunyen els records punyents, tot alliberant la parla per des- 
carregar l’ànima.

La cervesa, boníssima, fina i de poc grau, és present arreu i a totes hores. Joves 
i grans, homes i dones, beuen cervesa, com si fos aigua, ja de bon matí, asseguts 
a l’aire Hiure, amb estufes de barret damunt el cap i mantes a les carnes, posados 
pels propis establiments. Així, en grups, en familia, sois o en parella, paladegen 
la groga beguda com si fos un ritual de primera o darrera vegada.

Els pals dels velers ancorats a la riba es barregen amb els colors de les façanes 
de les cases, que, blaves, vermelles, grogues o blanquee, senyoregen en aquest 
antic port de mercaderies, on els vikings van establir part del seu reialme durant 
molts segies.

El cel és gris, la boira, cada cop més contagiosa, enterboleix la visió Hunyana, el 
mar està quiet, el port és immens i, fins arribar a mar obert, el passeig pel mig del 
pare Churchill ens porta fins a la Sireneta, que, posada ran d’aigua, representa la 
ciutat. Figura de bronze, esculpida a imatge del conte del mateix nom, de Hans 
Christian Andersen, un dels personatges més internacionals del pais. Al cementi- 
ri d ’Assistance, els nens visiten la seva tomba, com a homenatge al creador de 
bonics relate, que han nodrit la fantasia dels més petits de tot el món. Aquest any 
es celebra el 200 aniversari del seu naixement i, per aquest motiu, a tot el país, hi 
ha actes i exposicions en honor seu.
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També, al mateix cementiri, es traben les restes de Soren Kierkegaard, filòsof i 
esteta, bereu dels romàntics, que va tenir una gran influència en el pensament 
existencialista posterior.

La guàrdia reial, fent el canvi de torn, des del castell de Rosenborg, fins a davant 
el palau de la reina a Amalienborg, amb eis seus alts casquets peluts, eis seus 
guarniments i les sabates oom de claqué, sembla un conjunt de soldadets de 
plom sortits d’un conte.

Als jardins, es comença a percebre la primavera, timidament, eis arbres deixen 
esclatar les seves flors, les poncelles de les roses, les horténsies, eis Iliris, les vio- 
letes i les tulipes estrenen color, els ocells refilen aguts entre la fullaraca, aviat farà 
bon temps.

El centre histéric té edificis remarcables corn la Borsa, l’Ajuntament, a la Radhus 
platz, el Parlament, la plaça exagonal d’Amalienbord, amb eis seus quatre palaus 
iguals, les esglésies, corn St.Alban, la Marmor, la russa, la Vor-Ferssels, amb una 
altissima escala de cargol exterior al campanar, l’antic teatro reial i el palau de 
Charlottenburg, a la Kongens Nytorv, preciosos parcs amb arbres milenaris, corn 
el que envolta el castell de Rosenborg, fins arribar al Tivoli, parc d’atraccions, 
davant del quai hi ha el museu Glyptotek. Edifici dissenyat per Cari Jacobsen, 
amo de la famosa cerveseria Carlsberg, que, en fer-se ho, i afeccionat a la pintu
ra, tenia una col-lecció de pintura francesa, principalment de l’època impressio
nista i post-impressionista, que va cedir al seu museu, pel gaudi dels visitants. A 
l’entrada, un acollidor hivernacle, que fa de distribuidor.

Aqui, Gauguin és l’artista més représentât. Malauradament per a nosaltres, part 
d’aquestes obres estaven retirades perqué s’havien de restaurar i reubicar. 
Sembla ser que Gauguin es va casar amb una danesa i que, arribada l’hora del 
divorci, per desgreuge i per pagar-li els doutes, li va donar pintores, seves i d’al- 
tres contemporanis, que ella rápidament va transformar en diners, donat l’interés 
de Jacobsen per aquells artistes.

A més d’alguna obra de Pissarro, Corot, Dérain, Bonnard, Morrissot, Miró i el pro
lific Picasso -ja fora estrany un museu actual sense cap Picasso- també hi ha el 
‘‘Paysage de Saint Rémy”, precios Van Gogh.

Passejant cap ais afores, cap ais canals, el disseny es fa palés a I’arquitectura. 
La nova biblioteca, popularment coneguda com el diamant negre, de vidre foso i 
amb parets inclinades, s’aboca al gran canal, saludant els sis blocs d’edificis d’o- 
ficines, també de vidre i espectaculars, situate a la vora del davant.

Recentment inaugurât, l’edifici de l’Opera, al mig del port, modern i avantguar- 
dista, és d’una bellesa aclaparadora. Just entrent, i a l’altra riba, en perfecto per- 
pendicularitat amb els palaus relais, s’està construint el nou teatro i sala de con
certs, en terreny guanyat al mar.

Ens fixem en els aparadors de parament per a la llar, que ens mostren véritables 
i capriciosos enginys, a base d’utilitzar nous materials o reinventant-los.

Les bicicletes urbanos, pintades de colors llampants, es poden agafar i fer ser
vir, en qualsevol punt deis carrers, posant-hi una moneda, com els nostres carre- 
tons deis supermercats.

Arreu, bicicletes particulars, sense fermali, sense estacar enlloc, finestres sense 
cortines, vides obertes a I’extehor, poblé civilitzat, tolerant, respectuós, amable.

Aquest tipus de vida culte i educat està ben représentât als films del gran mos
tre danés Carl Theodor Dreyer, també als de Bille August, i, més actualment, al 
moviment Dogma, amb Lars von Trier al capdavant, encara que ja fora de l’espi- 
ritualitat, el misticismo i la reflexió de l’admirat Dreyer. Karen Blixen, amb les seves 
narracions, ha portât el poblé danés a ser conegut a bastament.

Visitem Christiania, zona dins el barri 
de Christianshavn, famosa des de fa 
anys, quan, en un quarter abandonat, 
s’hi va posar a viure una pila de jovent, 
inconformista i progressista. Actual
ment, aquest moviment alternatiu con
tinua, i és un espai autécton dins de la 
ciutat. Es regeixen per les seves pré- 
pies liéis, i, d’alguna manera, marquen 
territori. Graffitis per tot arreu, parades 
amb broquets i paper per a Iligar ciga- 
rretes, pipes, estris per cremar encens 
i qualsevol herba, artesans, bohemis,
rodaméns.....La droga tova hi és per-
mesa. Les cases van, des de la case
ta ben arranjada i amb el seu jardi, fins 
a d’altres corn coves o corrals. Tothom 
hi té cabuda. La botiga de bicicletes, 
amb la bicicleta original de 
Christiania, ùnic mitjà de transport 
dins el recinte, mereix una ullada.

Fem una volta en vaixell, una petita 
golondrina, que ens passeja pels 
canals, amb una guia que ens explica 
quatre coses curiosos dels edificis i 
els ponts del recorregut. Està emboi- 
rat, plovisqueja, I’aigua agafa el to 
cendrés del cel, la claror és grisa, 
enyorem la nostra Hum, els nostres 
colors....

Tota la ciutat és neta i polida, no hi ha 
pintades enlloc, baixem al metro, 
impecable, és molt nou, i les andanes 
están cobertes amb vidre ran de via. 
Fins que el tren no s’ha aturat, no s’o- 
bren les portes dobles, la de la paret 
de l’andana i la pròpia del tren, així la 
seguretat és màxima.

Peixos fumats o marinats, arenga- 
des, salmo, tonyina, bona earn roja, 
verdures al vapor, formatges, bon pa, 
gens d’oli....Tot molt car per a nosal
tres. Malgrat tot, a l’hora d ’asseure’ns 
a taula, també en fem una festa, tas- 
tem de tot, i la curiositat de la desco- 
berta fa del viatge una experiència 
vital i intransferible. «

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL
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Semblança:

Engracio Torrdla Suñé
Directora del Museu d flrt de Sabadell
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Es un dimecres de juny; segon dia estiuenc. El mercuri ha pujat fins els 30 graus. 
No hi ha qui aguanti a la porta del Museu d’Art de Sabadell (MAS). Ens obren la 
corredora de vidre. A l’lntehor de la Casa-Fábrica Turull la temperatura fresca col- 
peja el eos suat; l’esternut és inevitable. Ens rep l’Engrácia Torrella i Suñé, direc
tora del MAS des de fa poc més o menys sis anys. L’acompanyem fins el soterra- 
ni, a la biblioteca, on regne una temperatura natural agradable que ens ailla de 
l’extrema radicalitat del sol tropical i de l’impacte deis aparells d’aire polar.

En la mitja penombra comença el diàleg; una xerrada ràpida, densa, concreta, 
que traspua un profund coneixement professional, adobat pels molts anys de 
coMaboració amb el MAS. Abans d’entrar en matèria, anotem les dades més 
importants del curriculum: Llicenciada en História de l’Art per la UAB. Es va espe- 
cialitzar en Museologia mitjançant un master de dos anys. En acabar, La Caixa li 
concedeix una beca de training a la Fundado Getty, de Los Angeles. Una expe- 
rièneia definitiva que li marca els nous camins per on s’ha de moure el nou con- 
cepte museistic. Ella diu que fou corn una: “Aleñada d'aire frese. Un impacte bru
tal per entendre la aestió de les entitats culturáis dins un concepta de Professio
nalität”. Encetem el diàleg:

Com va ser la teva incorporació al MAS?
Sóc del Museu d ’Art de Sabadell de tota la vida. Hi astio vinculada des de molt 

jovenete quant començava la carrera a Bellaterra. Érem un grup d ’estudiants que 
col-laborarem a portar endavant la programació de l’Espai 83. Fou força divertit 
aquell treball que va durar uns deu anys, amb set o vuit exposicions per tempo
rada. Això ens permeté entrar en contacte amb eis artistes i eis creadors d ’aquell 
moment, penetrara la sancta sanctorum dels seus tellers. En resum, un aprenen- 
tatge impagable; maco, divertit a l ’hora de muntar exposicions sense un duro. 
D’aquella època en som molts els que hem pogut continuar professionalment a 
diversos museus i entitats; com ara La Caixa, MACBA, Generalität i diverses fun- 
dacions. Recordo alguns noms: Montse Corominas, Salut Pardellans, Anna 
Borrell, Silvia Durán, Silvia Sauquet... i també Jordi Pedrosa, company nostre en 
aquests moments al MAS. En el meu cas, sóc treballadora del MAS des d ’alesho- 
res i directora des de fa sis anys. Corn sol dir-se, i en el meu cas es aixi, he 
començat des de baix fins arribar a ser-ne tècnica superior i com a Directora, 
càrrec de confiança désignât per l ’Ajuntament. Durant aquests anys el MAS ha 
canviat molt. S’ha normalitzat la gestió professional. El pressupost ha augmentât. 
Tot plegat ha anat en paral-lel a la modernització i posta al dia de la resta de 
museus del pais. Personalment diria que jo també he crescut professionalment en 
la mesura que el MAS s’anava situant dins del nivell que li pertoca, com un dels 
millers museus locals de Catalunya.

Els sabadellencs, son conscients de la vàlua artística i del recorregut com a 
diseurs pedagogie del MAS ?

Jo creo honradament que no en són suficientment conscients... M’afanyo, però, 
a matisar-ho. Creo que el públic dins el món de Tart és minoritari, i Sabadell no és 
una excepció. Les masses opten per altres ofertes culturáis de consum ràpid. En 
aquest sentit els museus no els podem entendre com un objecte mediàtic. Dins

FOTOS: IM M A MAS

d ’aquestes prioritats de la immensa 
majoria de ciutadans, resulta dificul- 
tós acostar Toferta, fer-la desitjable. El 
nostre propòsit és arribar a ser un 
referent cultural. El MAS és un museu 
locai important que dins del món dels 
museus locals és una referència tant 
per les seves exposicions, com per la 
programació i les publicacions. La 
gent que volta per Catalunya i visita 
museus ho sap... I potser se sap poc 
a Sabadell. Caldria, i aquesta és la 
nostra obligació, anaracostumanta la 
gent per tal que agafi Thàbit de pene
trar a la Casa Turull. No dono la culpa 
a ningù. La nostra societat és el
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monôleg contra el quai llultar dia rera 
dia per augmentar els hàbits culturáis. 
Nosaltres pretenem fer una programa- 
ció anual que abasti tots els concep- 
tes artlstlcs I eis màxim de gustos del 
públlc en general; si el pùbllc no acu- 
delx perqué no II agrada, és mlllor que 
ens ho diguin mitjançant la crítica for
mal. En tot cas m’atreveixo a demanar 
un mlllor reconeixement per les coses 
de vàlua que tenim a casa; I el MAS és 
un excel-lent valor.

L’eterna pregunta: El museu és un 
magatzem de quadres o un element 
cultural viu ?

És el que solen dir-me: Qué hi fas al 
Museu si ja esté tôt fet ?. A veure, que 
quedl ciar que un museu és en si 
mateix un magatzem de quadres, un 
magatzem d ’obres d ’art. Per afegir a 
continuado que un museu és una enti- 
tat que te corn obllgaciô tenir una 
col-lecció; un museu sense cohiecció 
que el defineixi no existeix corn a tal. 
Un museu ha de vetllar per tenir un 
patrimoni. Nosaltres som un museu 
local I hem de procurar adquirir, guar
dar, restaurar aquest patrimoni artistic 
nostre. Perqué de la mateixa manera 
que fa cent anys ho feren gent com en 
Vila Cinca i d ’altres... esperem que d ’a- 
quí a un segle aigú pugui parlar d ’en 
Ramiro Fernández i de l ’Agustí Puig. 
Per tant nosaltres hem de ser un 
magatzem. Reivindico aquesta fundó 
perqué és la nostra obligació i una 
tasca que obliga a moites hores de tre- 
ball. Tenim més de deu mil peces. 
Tenir-les al dia ben catalogadas, ben 
fotografiadas, ben estudiadas, és una 
faina dura que no es coneix des de 
fora.... Reivindico també aquesta faina 
de treball intern. No oblidem, a més, 
com a diari mantenim contactes amb 
estudiosos que porten a terme diver
ses recerques. Totes aquests tasques, 
i d ’altres, les fem nosaltres. Per tant, 
aquí al MAS no esté tot fet. Ampliant la 
resposta a la teva pregunta, afegiria 
que no podem oblidar en un ámbit més 
general que hi ha una altre variad de 
museus, moites tendéncies: els que no 
disposen de col-lecció, els museus 
oberts, etc....

A més el museu ha de ser moites 
d ’altres coses: en definitiva un centre

cultural, amb una programació d ’activitats i exposicions, que cal que s ’aprofiti de 
totes les tecnologies i politiques de difusió del nostre temps i d ’altres mons que 
no són el nostre propi. Per tot plegat, trebaliem intensament perqué el MAS siguí 
viu i pugui dir en propietat que pertany al segle XXI...

La columna vertebral del MAS continua essent la col-lecció fundacional, la 
deis academicistes ?

No. No, rotundament. En tot cas és la columna vertebral que te una explicació 
sobre Texisténcia del Museu. Sense tota la gent que per primera vegada va tenir 
consciéncia de que Sabadell havia de tenir un Museu, aquest no existiría. Sense 
els sabadellencs que van comengar a buscar i a convéncer families per tal que 
donessin col-leccions, res no hagués estât possible. Gràcies a aquells pioners de 
fa un segle en rera ara podem, explicar la nostra h istòria de Tart locai. El MAS s’ha 
anat enriquint I pot explicar també, no sols els academicistes sinó també I molt 
bé, de la gerra fina ara. El Museu ha evolucionat. Els dits academicistes no és un 
moviment propi de Sabadell, es dóna a moites altres ciutats a partir dels estudis 
a LIotja I altres centres que s ’anaren obrint. Destacarla més alió que no trobem 
enlloc més i que és propi de Sabadell. Tot el que va representar els anys seixan- 
ta les accions del Grup Gallot o bé els setenta amb els Conceptuáis espanyols 
amb Taportació de la Fina Miralles. El que si cal destacar és que Sabadell ha
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estât de sempre una ciutat molt rica en 
autore que ens permeten resseguir 
reaiment l ’evoluciô, la historia de l ’art 
nacional sense moure’ns d ’aqui con
templant les obres dels nostres autore.
No necessitem citar autors de fora per 
seguirla historia de l ’art. Aixô mateixno 
ho tenen altres ciutats; cal estar-ne ben 
orgullosos. En resum: el recorregut per 
les sales del MAS ens ofereix el segui- 
ment de l ’evoluciô de l ’art dels darrers 
cent cinquanta anys.

Mentre el periodista es pré
para per passar en net el dià- 
leg mantingut amb l’Engràcia 
Torrella, troba en un diari d ’a- 
bast estatal una entrevista 
amb la directora del Museo 
Nacional Reina Sofia. Es
tracta d ’Ana Martinez Aguilar. En subratllo dues frases espe- 
cialment intel-ligents: “No me qusta ia cultura espectáculo y 
estoy en contra del museo como parque temático. Prefiero el 
museo como lugar de disfrute y conocimiento(...) Un museo 
como institución cultural de primer orden tiene un reto infinito 
V ambicioso’’.

Ben segur que són paraules que defineixen l’actitud col-lecti
va de Tactual generació de gestore culturáis de Catalunya i 
d’Espanya. És un llenguatge que Higa -o així he cree- amb bona 
part de la deontologia professional que uns dies abans em 
declinava la directora del MAS.

Recupero el fil de la conversa enilaunada.

M’agradaria que em donessis la teva opinió sobre la compra d’art 
com a inversió financera com a opció de futur. Es a dir: encara conti
nua aquella febre de finals dels setantes i principia dels vuitanta?.

Era impressionant la quantità! de gâteries d ’art obertes a Sabadeli 
Barcelona en tenia, també forces, ara ja no existants. Era una processò 
anar com espectador especialment interessa! a inaugurar exposicions...
Totes elles atrevidíssimes, d ’autors molt joves i provocadors. Va durar, 
efectivament, fins a finals dels vuitantes. Coincidí en el temps amb 
l’Espai 83. Va sorgiren dinamisme i una capacita! de creació, brutale. Tot 
plega!, però, esteva sobredimensionat... Maigret tot el que va passar fou 
bo disposar de tants espais. Es produi el catacrac I una majoria de sales varen tancar. El Museu d ’Art de Sabadell ha inten
tât no abandonar mai l ’ajut a la creació i la vinculaciô amb l ’art més contemporani. És evident que l’Espai 83 va desaparèi- 
xer, però corn a recanvi sorgi La Nau potenciada des de l ’Ajuntament, que Tha recolzat de manera important. Es fan tellers 
de mestratge; cessió d ’espais... Hem continuât aquesta tasca que li correspon fer a una entitat pública corn és ei MAS.

Quin és el preu de Tobra d’art?. Quin valor material d’inventari té el MAS?. El valor sempre és el que li dona el fet 
cultural i social. O almenys aquesta és la resposta que tots plegats assumim com a correcta. No obstant aixé, To
bra de Warhol Eour Marylins assolia aquest passât mes de juny un preu de subhasta de 619.678 euros. A la matei- 
xa sala londinenca Tescultura de Chillida Curen Altaren Etxea, de Tany 1986, era veñuda per 298.988 euros, men
tre que una setmana abans Lo profundo es el viento, del mateix Chillida s’adjudicava per 1,2 milions d’euros i un 
Francis Bacon fregava per ben poc els 5 milions d’euros.

Tornem a la veu del meu personatge que sorgeix de les profunditats del casset.
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L’Acadèmia de Belles Arts, que 
enguany compleix eis seus primers 
125 anys de vida activa, es podria 
considerar la mare i el pare del 
Museu de Belles Arts ?

Podria dir que si i no m’equivoco. La 
gent que hi havia en aquell moment a 
Sabadell interessada per ternes artis- 
tics era la mateixa gent que movia eIs 
pocs i migrate àmbits oulturals. El 
MAS era una secció del Museu de la 
Ciutat, i allí es va reoollir i va créi- 
xer...essent la mateixa gent que hi 
havia a l ’Acadèmia. Es oompletaven, 
eren indisooiables.

L’any 1977 l’Andreu Castells publi- 
cava un inventan de 1027 obres regis- 
trades, i en mancaven altres 818 per 
catalogar. Faltaven tres anys per l’o- 
bertura oficial del MAS. Una majoria 
de les obres eren donacions. Sabem 
que han continuât a través deis anys. 
Quina és la situado actual?

Ara el fons és intégrât per més de 
deu mil objectes. En els darrers anys 
la demostrada Professionalität del 
MAS i la feina continuada ha obtingut 
un reconeixement públic i notch a l ’en- 
titat que fa que a la gent II hagi vingut 
de gust col-laborar-hi mitjangant les 
donacions, malgrat que la Ilei de 
Mecenatge no ajuda gaire. En els 
darrers deu anys anem complétant el 
période de la guerra fins els nostres 
dies, amb aportacions molt intéres
sants que possibiliten el poder expli
car l ’evolució de hart també deis 
darrers seixanta anys, per bé que 
encara és aviat per obrir la col-lecció..

Entre els anys 1992-2002 han 
ingressat a la coMecció del MAS 
més de 2.000 objectes, dels 
quais uns 1.700 s’emmarquen en 
el période que va des de la post
guerra fins avui. Cal esmentar 
obres clau del Grup Gallot, joves 
artistes dels panorama actual 
sorgits de La Nau, el fons d’art i 
la documentació que la Fina 
Miralles ha guardat acurada- 
ment al llarg de la seva vida amb 
més de dos mil registres, Les 
coMeccions de fotografié de 
Rafel Molins i Francesa Esteve, 
entre d’altres.

Per cert, el MAS surt al mercat a comprar ?
SI, naturalment. Disposem d ’una patita partida en el pressupost. Però si hi ha l ’o- 

portunitat no la deixem perdre, i hi dediquem un major esforç. Corn a primicia vull 
informar de l ’adquisiciô de més de 200 peces d ’en Joan Vila Casas, el pintor de 
la planimetria, que els sabadellencs podran admirar durant la Festa Major d ’en- 
guany.

Quina política artística us heu proposât dur a terme?
Un dels objectius prioritaris en la política d ’adquisicions és augmentar i alhora 

aprofundir en el coneixement I l ’estudi de l ’obra i els autors sabadellencs poste
riors al período de la llarga postguerra, per aixi poder configurar al cent per cent, 
la segona part de l'exposicló permanent (1875-1936). No cal dir que volem Inten
sificar les activltats com a centre viu al servai de la ciutat I les saves entitats. 
També contlnuarem la tasca d ’exposiclons que siguin pioneros de hart actual.

Ningú no dubta que el contingut del MAS és valuós; el continent, aquest 
enorme casalot dels Turrull, més aviat és lleig...

En absoluti És una mostra de harquitectura de l ’època. És la clàssica Casa- 
Fàbrlca I cal valorar-la en si mateixa com un exemple hlstòric del Sabadell del segle 
dinou. Un continent -com dius- amb una fagana austera I uns Interiors ries que 
representen la mostra del carácter réservât dels burgesos de l ’època. Una altra 
cosa és que se’ns hagl quedat petit en el moment en que necessitem créixer.

En sortir m’adono que amb l’obertura de la Plaça Ricard Simó -ja fa 
d’això uns quants anys- la panoràmica del casalot ha guanyat un xic i 
que els sabadellencs poden “veure” e\ MAS amb uns altres ulls. La casa 
d’en Pere Turull ha guanyat en perspectiva, sens dubte. Com diuen pels 
madriles: “el género està dentro, por el calor”

□avant del MAS els conductors han d’aturar-se a les desdibuixades 
ratlles zebra per cedir els pas ais vianants; moment en que podrien 
aprofitar per guaitar el portal i anotar a l’agenda electrónica que convé 
visitar el Museu ben aviat; ja que en aquell interior hi ha deu mil objec
tes de propietat pública que parlen de la historia de l’art realitzades pels 
artistes que la ciutat va infantar... Talment corn ho hagués dit l’enyorat 
amie Simó Bach. _



SABADELLENCS
Joume Mainou i Serroddl

Joan Cusco

55
117

Es dolorós dir l’últim adéu a un home bo.

Amb ell s’ha endut tot un gavadal de vivències compartldes, fins I tot entaulades 
de franca harmonía i humor.

Fou un dibuixant de primera fila. Tenia una gran aptitud i facilitât pel dibuix cone- 
gut com a cómic. Un ninotaire extraordinari. Sempre fidel al seu estil.

Treballà per la catedral del còmic d ’aleshores: l’Editohal Bruguera. La seva obra 
fou exportada a Europa i, fins i tot traspassà l’Atlàntic. En el país del dólar se’l 
requerí per dibuixar en exclusiva les aventures del Fati i el Prim (O. Flardy i S. 
Laurel).

A Alemanya contactó amb editors de Colònia i de Munie.

Ell creó personatges com el Capita Knaller, Moustache i Pippin. Li confiaren fer 
la Heidi, Flix und Foxi, L’abella Mala, PInotxo...

Creador d’històries d ’humor.

Altres que resten inédites...

El 17 de  m a rç  m o rí a q u e s t 
e xceh le n t d ib u ix a n t i a rtis ta  d e l 
cò m ic  a l ’e d a t de  74 anys.

D es de ls  p rim e rs  te m p s  de  
Quadern n 'ha  e s tâ t un b rilla n t 
co l-lab o rad o r. A m b  e li vam  in ic ia r  
e l Quacòmic.
H em  m a n tin g u t d e  se m p re  una  
f id e l i en tran ya b le  am ista t.

Volem evoca r-lo  am b  una c a ric a 
tura  q ue  Ernia H ie rro  li féu  i que  
s ’in co rp o rà  a l Ilib re  “62  
Ceballuts” .

R eproduì'm  e l te x t que  es p u b lic ó  
a l D ia ri de  S a b a d e ll e l 22 de  
m arç.

Vull assenyalar la seva coMaboracló 
a la revista Quadern i al seu suple- 
ment Quacómic. Donà vida a Pam i 
Prim deis quais van realltzar historie
tas I acudits que pensàvem aplegar 
en un Ilibre d’humor, pero quedé en 
un propôsit...

Hem compartit taula durant anys 
amb la colla “Som eis que som” -grup 
d’artistes I amants de l’art- i a cada 
ocasió s’han mantingut amenes tertú- 
lies.

Mainou tenia un ampli sonriure i mira
da clara.

Eli tenia ángel.

Allá l’hauran acollit corn a tal... ^



34
118

DILLUNS_________
De títols, ce lebrocions 
i dissidéncies
Pere Cornelias

TÍTOLS
Vaig fer bé de donar temps al temps i, per una vegada, no haver estripat les 

cartes de bon principi ha estât un encert. Fins i tot la manera corn s’ha guanyat 
la Lllga -ara que ja està guanyada, és ciar- és la que qualsevol barcelonista 
autèntic ha somniat sempre: amb el Madrid fent-se il-lusions cada setmana i 
amb el Barça reduint-les al zero absolut un diumenge rere l’altre. S’ha de dir 
que eis nostres nois han donat mostres d’una encomiable maduresa, just al 
moment que calia. Cada dissabte, el Madrid, a només tres punts, però, l’en- 
demà, altre cop a sis. I aixi quatre vegades. Es veu que es van creure i van fer 
seves les elementalissimes directrius de RIjkaard; si resolem eIs nostres partits, 
que és el que hem de fer, eis altres que guanyin el que vulguin. I ho vam fer tan 
bé I amb tanta convicclé que fins i tot jo vaig deixar de patir i em vaig començar 
a mirar eis résultats del Madrid amb un cert distanciament entre divertit i 
sarcàstici que corrin tant corn puguin perqué no arribaran enlloc.

Aquests xicots potser poden posar en qüestió el nostre esperit eternament 
massoquista, la perenne sensacló de desastre que ens acompanya sempre. 
Només durant un cert temps, és dar, perqué, com va declarar Pep Guardiola a 
La nit al dia, hi ha coses, en aquest club, gairebé inamovibles, granitiques. Però 
si la cosa canvia durant un pareli o tres de temporades, I ens tornem a sentir 
guanyadors com va passar ara fa uns anys amb el dream team de Cruyff, 
dones molt bé i aprofitem-ho. Carpe diem, dela el clàssic.

Tot i haver gaudit de moments magnifies, no fan, sincerament, un fútbol tan 
extraordinarl com ens han volgut vendre els mitjans de comunicaclò. Els méca
nismes encara no funcionen amb la precisiò i el ritme adéquats. Però sòn joves 
I dòna la impressiò que formen un grup compacte i iMusionat. Es respira un aire 
frese i renovador. De moment, som el millor equip d ’Espanya i, si no es fan bas
tieses, Europa pot ser a l’abast.

t i
T E IX IT S  S A L V A D O R

eis teixits que tenen estil

Indùstria, 33 - Tel. 93 725 65 90 - 08202 Sabadell

CELEBRACIONS

El mòn del fútbol és böig, marcat per la desmesura, l’exageraciò i la histéria. 
Sovint, em costa explicar a segone qui per qué m’agrada aquest esport, més 
exactement, per qué puc identificar-me amb les sensacions que genera. Un 
millò de persones al carrer és, efectivament, exageraclò i desmesura, però és, 
sobretot, la passiò desfermada, el desitjat alleujament de la ment I del cos -tant 
temps esperant-ho!- I la desinhibiclò absoluta. La félicitât. Alhora, però, com- 
portaments irracionais i vandàlico. Enmig, gent de totes les edats disfressada 
de la manera més estrafolària, captenint-se, em temo, com ho farien cada dia 
si la situaciò els ho permetés. Concloc: m’agrada el fútbol i respectado que li 
és inherent, però no tino res a veure amb aquest tipus de celebracions, em 
retornen a una realitat que, precisament perqué acabem de guanyar un titol, 
havia momentàniament oblidat.

Els nostres jugadors practiquen un fútbol prou satisfactorl. És al que s’han de 
dedicar. No sòn inteMectuaIs ni conferenciants. No cal, dones, que facin dis-
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cursos. Així evitaríem el ridícul 
espantos deis seus crits energumé- 
nlcs, suposadament justificats per 
les convenclonals consignes de 
sempre. No em refereixo només, és 
ciar, ais gloriosos brams d ’Eto’o -un 
noi simpàtic, per altra banda- sino al 
conjunt de les intervencions que la 
referència a ¡taca d ’Oleguer, per 
contrast, va convertir encara en més 
vulgars. Ja sé que els jugadors deis 
altres clubs fan el mateix, però això 
no em consola. Posats a fer innova- 
cions, suggereixo al Sr. Laporta que, 
el dia que s’hagi de celebrar un titol, 
parlin l’entrenador i el capitò. N’hi ha 
ben bé prou.

DISSIDENCIES

Se’ls ha d ’agrair que hagin obert la 
caixa dels trons un cop acabada la 
Lliga. Amb els d ’abans, l’aldarull ja 
faria mesos que s'hauria fet public. 
També se’ls pot agrair que hagin 
dimitit tots d’una sola taoada -res, en 
menys d ’una setmana-, amb la qual 
cosa ens estalviaran, espero, un 
serial d ’estiu. Però ja no els puc 
agrair res més. Una Junta Directiva 
que feia de la democràcia -és a dir, 
de la discrepància- i del treball en 
equip dos dels eixos centrals del 
seu programa, no ha tardât ni dos 
anys a reventar justament per falta 
d ’estil democràtic I de treball en 
equip. Home, té una certa gràcia.

Laporta i la seva gent no m’han ins
pirât mai massa confiança, com ja 
he escrit reiteradament. Però Roseli 
era, ara fa dos estius, un home de 
Laporta. Per tant, matisem les opi
nions. He llegit el que diuen els uns i 
els altres i, pobre de mi, no sé veure 
una raò prou consistent que justifiqui 
la trencadissa. La Mònica Terribas

preguntava, a la seva entrevista a 
Pep Guardiola, si no es devia tractar 
més aviat c ’allò deis dos galls I un 
galliner. Ambició I enveja, Ànsies de 
poder. Segurament, oi? Això no s’ad- 
metrà mai, és dar. Entre altres 
coses, no és estétic.

El Toni i jo ens n’anem de vacan
ces. Sugoso, oi Toni? Malgrat tot, 
amb un bon regust, el millor de fa 
anys. Fins a octubre.

IL

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 25, Ir, - 08202 SABADELL 
Tels. 93 726 03 45 - 93 727 33 01

Galeria
E X P O S I C I O N S  
OBRA PERMANENT

PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 27 
08201 Sabadell • Telf./fax 93 727 37 94

ÍÍ
"tot un estil"

MOBLE DISSENY 
IDECORACIÓ
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iBÛXà.
TEATRE
Dimarts 28 de juny 
ESPECTACLE INAUGURAL DEL 
FESTIVAL,
FRANCA MASU

Dimarts 5 de juliol
LLUÍS SOLER, "ELCOMTE ARNAU"

Dissabte 23 de Juliol 
TOCATA I FUGA 
Cia. Dei Furbi

MÚSICA
Dissabte 2 de juliol 
LLUÍS LLACH & FELIU VENTURA

Dissabte p de juliol 
MARCELO MERCADANTE 
i el QUINTETO PORTEÑO

Diumenge 10 deJuliol 
HADJA KOUYATE 
Et les Guinéens (Guinea)

del 28 de juny al 28 de juliol

Divendres 15 de juliol 
CAÑIZARES I GALLARDO DEL REY

Dissabte 16 de juliol 
W.A.X.

Coüectiu Anatomie

Divendres 22 de juliol 
GINESA ORTEGA - LLUÍS VIDAL

Diumenge 24 de juliol 
LESLIE BEE

DANSA
Dilluns^f de juliol 

EL OJO DE LA FARAONA

Dilluns 25 de juliol 
El BOSQUE DE MARCELA, 

Senza Tempo 
+ MEMBROS CIA. DE DANgV

CIRC
Diumenge 24 de juliol 

LOS DEMÉNDEZ, EL BALA
PERDIDA

Més de 45 propostes

El Corte Inglés 902 400 222 - www.elcorteingles.es 
Centres comerciáis d’El Corte Inglés

Taquilla del Teatre Municipal La Farándula, 
c. d’Alfons XIII, 33, de dimecres a divendres 
de 18 a 20 h i dissabtes d’i i  a 13 h i de 18 a 20 h

Ajun,amen,|](|de Sabade

Servel Internet
yuu. sabadeLL.net

Servel Telefonie des de foro de SobodeLL 
010 93 745 3110

http://www.elcorteingles.es
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Caíxa Sabadell "
Pel compromis social

Fundació

“"''̂ Teatre a la fresca
V.O.S. Versió Original Subtitulada

de Carol Lopez 
4 ,5 , i 6 dejuliol a les 22 h.

Preu: 16 €

Las mujeres de verdad tienen curvas
de Josefina Lopez 

12 i 13 dejuliol a les 22 h.
Preu: 15 €

Amfiteatre de Caixa Sabadell 
Venda d'entrades a El Corte Inglés, 

Tei. 902 400  222, 
www.elcorteingles.es/entradas

Rutes per espais 
naturals de Catalunya

Rutes detardor

Octubre-novembre 2005 
Informado al Tel. 937164 781, 

candeu(o)ecodi.net

Sorbets de fresca
Activitats diverses al Jardí de Caixa Sabadell,
De r i  dejuliol al 31 d'agost de 2005 
C.den Font, 1,Sabadell 
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h.
Dissabtes, de 10 a 13.30 h.

ACTIVITATS PER A TOTS ELS PUBLICS
■ Per començar el dia: Tai-chi
■ Cada tarda una mica

• Massatges per relaxar-se
■ Cata devins
■ Cuina per solters
■ Balsams medicináis al baleó
■ Djereidoo
■ Feng-shui i armonía
■ Recicla la casa i la roba

■ Una persona, una experiéncia
■ Cicle de conferéncies sobre pares i filis
■ El club deis lectors [adult i infantil)

ACTIVITATS NOCTURNES
• Pelis, books & picnic
■ Lectures de mitjanit
■ La nit esotérica

PROGRAMACIÓ INFANTIL
■ Les tardes són de contes o tallers
■ Els dissabtes són de titelles

ESPAIS FIXES
■ El racó de l'itemcrossing
■ El quiosc d'estiu 
- El bagul del circ

Informació: fun(fado@caixasabadell.es, www.fcaixasabadeli.org. Tel. 937 259 522 o a qualsevol oficina de Caixa Sabadell

http://www.elcorteingles.es/entradas
mailto:fado@caixasabadell.es
http://www.fcaixasabadeli.org
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Tallers de tarder
- Iniciació al dibuix de natura

Dissabtes 5 i 12 de novembre.

- Iniciació a la fotografia de natura
Dissabtes 19 i 26 de novembre.

De 10 b a 14 b del mati,
Centre d'Activitats Ambientáis Can Deu 
C. De la Prada, s/n.

Preu:
■ 20 € clients de Caixa Sabadell 
■30€ no clients

Informaciô:
Tel. 937164 781 i candeu@ecodi.net

Exposició sobre la nova cultura de l'aigua 

Des del 29/11/05
Tots el dies, de 12 a 14 h i de 18 a 21 h.
Sala d'exposicions de Caixa Sabadell,
C/de Gracia 17.
Visites guiades, diumenges i festius a les 12 h.

L'altra cara de la moneda
Des del 29/11/05
Tots el dies, de 12 a 14 b i de 18 a 21 h.
Sala de les Monedes, C. de Gracia, 17

Visites guiades per a grups escolars i altres col-lectius 
Concertar dia i bora al Tel. 696 406  767.

Informació: fundacio@caixasabadell.es, www.fcaixasabadeil.org. Tel. 937 259 522 o a qualsevol oficina de Caixa Sabadell

mailto:candeu@ecodi.net
mailto:fundacio@caixasabadell.es
http://www.fcaixasabadeil.org
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C orta  del director

Amb cert retard postestiuenc torna a les vostres mans un nou número de la nos
tra revista. Retornem amb la voluntat de ser fideis al nostre compromis d ’expll- 
car la realitat des de la nostra perspectiva i amb la nostra gent.

El pes dels esdeveniments que ens ocupen de fa temps: huracans I estatut no 
ens ha de fer oblidar que hl ha altres coses que passen al voltant nostre, I que 
la cultura continua fent el seu cami, o Intentant-ho almenys. En aquest sentit la 
mostra “Literatures de l’exili” no és sino una mostra de com l’art, la literatura, no 
només esdevé un recer en temps difíciis sino també una manera de construir la 
realitat, d ’entendre-la I d’intervenir-hl en la mesura de les possibilitats.

Una vegada més l’agraíment més sincer vers els nostre subscriptors I lectors 
per la fidelltat i esperlt critic mostrat en aquest ara ja llarg itinerari que portem 
junts, i la meva felicitació a tots els nostres col-laboradors, veils I nous, per la 
feina ben fêta, i la predisposiciô a mlllorar-la cada dia. A tots, un nou ours per 
endavant pie de reptes I ganes d’estar més propers a tots vosaltres.

David Serrano, director

MÆÊÊÊt.: 'wm

ratures de l ’exHi
R E P U B L IQ U E  P R A N G Â IS S
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_________ IDEES
Epicur i l'esperanço 

de la filosofía
Oriol Farrés Juste

“Vana és la paraula del filòsof 
que no serveix per guarir 
cap patiment dels homes.”

(Epicur, 221 Usener)

A moites llibreries, trobar la filosofia al costai de célebres volums d’autoaju- 
da, a la vera de les religions new age o junt amb els tractats de ciències ocul
tes ja s’ha acabat acceptant com una cosa la mar de naturai. D’aquesta mane
ra, no és gens sorprenent que el bestseller de torn sobre com triomfar a la vida 
-triomfar, això si, sempre dins els paràmetres del capitalisme més descarat- 
faci companyia al Diseurs del mètode de Descartes, a l ’Ètica d ’Spinoza o a 
Èsseri temps de Heidegger. Males companyies, sens dubte. Però deixem-ho 
estar: segons criteris estrietament comerciáis, aquesta curiosa distribució deu 
tenir el seu sentit. En un mot, segur que dóna beneficis. SI no, costa d ’enten
dre per qué ho fan així. En efecto tot passa com si de vegades, els lectors de 
filosofia fluctuessin i es confonguessin amb els consumidors de receptes per 
trobar la félicitât o superar una depressió.

Val la pena indignar-se davant d ’aquest malentés? És un malentés de verltat? 
Vejam, potser aquests interrogante es poden respondre a partir de la part 
ofesa, la filosofia. Piato va escriure El Sofista; un diàleg que tenia per tema i 
objectiu distingir el filòsof de l’impostor. I ni eli mateix se’n va poder sortir del 
tot: a la sisena i ùltima definició de “sofista” que dóna, s’hi descriu ben bé el 
mètodo del seu admirat mastre, la maièutica socràtica. Ciar i Ilis, el més Impos
tor de tots seria aquell que s’entesta a desenmascarar impostors. Sócrates, el 
més gran sofista. Vet aquí la ironía de la Ironia.

Sigui com sigui, aixó només pot voler dir una cosa: no és fácil saber quin és 
el “Hoc natural” de la filosofia. Els sórdids prestatges de les llibreries de moda 
simplement eren un símil, un cas que reproduïria a petita escala una tendèn- 
cia molt més general, un fet social i radical. Ningù no sap què dimonis s’ha de 
fer amb aquesta criatura estranya, marginal i esbojarrada que és el filòsof. 
Plató se l’imaginava molt aprop del pesât sofista mestre-tites; a l’FNAC, el 
coMoquen amb astròlogo de gran notorletat. Tant se val; el més important és 
on el posa cadascù.

A Catalunya, el nostre àmbit cultural I lingüistic, la tradició filosòfica és més 
aviat migrada. I això encara complica una mica més les coses. LIevat de Llull 
i SIbiuda, és a dir, els dos Ramons medievals, pensadors clàssico, robustos i 
de gran envergadura, últimament el país ha produit un nombre més aviat dis
cret de filòsofo. D’Ors, l’Escola de Barcelona i encara alguns altres en serien 
exponents brillants però amb poc ressò. El résultat és que aquí, força sovint.

es torni necessària una mena de 
pedagogia de la filosofia. Explicar 
qué és, per què serveix, a qui ser
veix.

Léon Brunschvicg, un professor 
universitari francés i autor d ’algunes 
obres menors, solia dir que el labo
ratori del filòsof és el conjunt de la 
història de la filosofia. Els llibres, les 
biblloteques en generai serien, per 
tant, el seu medi naturai. A Cata
lunya en sabem una mica, d ’aquesta 
disciplina: la història de la filosofia 
s’imparteix obligatòriament al batxi- 
llerat i es desplega, tant si com no, 
en algunes assignatures de les III- 
cenciatures de ciències i lletres. Tal 
vegada el mlllor ambient per pescar 
la naturalesa dels filòsofo siguí la 
història que han contribuit a crear. 
Aixi, dones, provem de rescatar-los 
en el seu medi.

Perspectives sobre la història de la 
filosofia

La història de la filosofia, com qual- 
sevol altra història que se’ns acudei- 
xi, no és un reiat neutre, objectiu i 
tancat en eli mateix. Depenent de 
què ens interessi remarcar, acabará 
dibuixant-se una figura o una altra. 
Té dues caractéristiques que salten 
a la vista, tanmateix. La primera fa 
referèneia als seus protagonistes:
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llevat de comptadíssimes excepcions, tots són homes; en conseqüéncia 
aquesta historia té un gènere molt definit i, per això mateix, exclou l’altre. La 
segona també és ben evident: la filosofía que s’ensenya avui dia accentua molt 
més la vessant de la cultura occidental que no l’oriental -pe r no parlar de l’a- 
bisme nord-sud. Té, dones, a més a més, un punt cardinal: l’oest. En sintesi, la 
histéria de la filosofia, a grans frets, seria masculina i occidental, falocèntrica i 
etnocèntrica.

Bo i admetent aquests handicaps, encara podem concebre la disciplina en 
qüestié de moites maneres. Corn Brunschvieg, podem pensar que constitueix 
un immens laboratori on totes les eines, instruments, aparells i experiments 
actuarien solidáriament per fer aparèixer una veritat destinada als homes. 
Aquesta és, al cap i a la fi, la visió de la concòrdia: consisteix a difuminar les 
diferències a favor d’un optimisme iMustrat, a favor d ’una fe cega. En realitat, 
sosté que “tots diuen el mateix” i que només cal un ull prou atent i una reflexió 
prou profunda per veure la unitat de base, la revelado de la filosofia, sigui 
quina sigui. I a l'altra banda d’aquests deliris, hi ha la visió polèmica, combati
va i plural de la filosofia.

El diáleg amb el passât -des del nostre convuls i difícil present- no està mai 
Iliure de valors ni de posicionaments. Per aquesta raó, estudiar un filésof és 
posar-lo en un camp: rastrejar les seves motivacions, treure la pois als seus 
textos, a les seves paraules, gratar-ne les superficies, veure a qué s’oposa i 
qué reivindica. Aleshores, quan el comencem a conéixer, ja se’ns va mostrant 
a una banda o a l’altra de la barricada. Cal dir les coses pel seu nom: hi ha una 
filosofia que s’allunya del món, de la terra, que promet transcendències i 
demana resignacions; en canvi, hi ha una altra filosofia que empeny a Tacciò, 
que es bolea en la matèria, que dubta de tot i que es malfia de les Idees en 
majuscules. Una filosofia de les cadenes contra una filosofia de la Ilibertat. 
Entre eis primers: Plato, els estoles, els escolàstics, Leibniz, Hegel, Heidegger 
i eIs analitics. Entre eIs segons: Heràclit, Ahstétil, Epicur, Descartes, Marx, 
Nietzsche i eis dialèctics.

Prenguem Epicur corn a paradigma. El seu temps és a l’alba de la Grècia 
heTlenistica: un mén infestât de perills, sotmès a mil violències, pie de canvis, 
exposât a greus crisis... Vegem aquest home tranquil enfrontant-se durament 
als apologetes del desti, als sectaris que repeteixen una vegada i una altra que 
el patiment és bo i que portará per nécessitât al coneixement divi. Recordem- 
lo aconsellant el gaudi dels plaers, la prioritat de la earn i el cos. "Principi i arre! 
de tot bé és el plaer del ventre. Fins i tot els actes més elevats i savis guarden 
una referéncia a eli.” (Us 409). La seves obres conservades són els seus testi- 
monis. Igual com la seva praxi.

Epicur va obhr el dardi: un Hoc en el qual el cultiu de Tamistat i la formació 
filosòfica esdevenien una forma de subversió. Rebia tothom: refugiats, exiliats 
com ho fou eli en la seva joventut, pobres, repudiats; alliberava esclaus; es 
mofava dels poderosos. Epicur, en els escassos fragments recuperats, sosté 
que hi ha coses que están a les nostres mans, coses que les forces exteriors, 
per potente que siguin, mai no podran posseir absolutament. Anticipa, aixi, la 
noció de resistència, la negació de les negacions, el combat. Això sol ja el 
posa al bàndoi de la filosofia de la Ilibertat.

Epicur, una filosofia de la Ilibertat

La reducció de les grane teories a l’ètica o a la politica, a partir de conceptes 
com els de cadenes o Ilibertat, pot semblar una exageració i una ingenuTtat. 
Però, amagar Timpacte que tenen els discursos i les creences sobre la vida de

la gent és actuar de mala fe. Epicur, 
en aquest punt, fou categòric. 
Segons documenta Diògenes Laerci, 
dividia la filosofia "en tres parts: canò
nica, física i ética. La canònica és 
com la introduced al sistema, i es 
troba en i ’obra titulada Cánon. La físi
ca inclou una concepció total de la 
natura i es troba en els trenta-set Ili
bres De la natura, així com, de mane
ra elemental, en les cartes. L ’ètica 
concerneix a l ’elecciò i al refús, i és 
continguda en els Ilibres De les for
mes de vida, en la seva corres- 
pondéncia i en el Ilibre Del fi últim.” I 
ja es veu: en la manera d ’organitzar el 
sistema filosófic, hi ha una porta d ’en- 
trada; a continuació, una temàtica de 
caiat i, al final de tot, unes conse- 
qüéncies. Precisament, l’ètica és “el fi 
últim”, Telement que espera darrere 
de cada un deis passes per tal de 
donar sentit a la suma total de Tobra, 
com si fos Tacord resolutiu d ’una 
pega musical.

La vida felig i les tries adequades 
-máxims béns en l’ètica- són les 
motivacions fonamentals d ’Epicur. 
Ara bé, amb aquesta constatació no 
ens podem conformar. La félicitât és 
un tópic que apareix contínuament 
en les filosofies de la moral antigües: 
el trobem en Sócrates, en Plató, en 
Aristótil... O no cal anar tan lluny: avui 
mateix tothom diu voler ser felig. La 
qüestió, en qualsevol cas, rau en 
saber qué s’entén per félicitât. Epicur 
és molt ciar: "El plaer és el principi i el 
fi de la vida felig.” (Lletra a Meneceu, 
128) Remetre’s al plaer com a criteri 
significa, però, contraposar-lo al seu 
enemic natural, el dolor. Pel filòsof del 
Jardí, el plaer és justement Tabséncia 
de dolor. No demana més; demana 
menys. Saviesa práctica que, a la 
manera d ’un striptease, va mostrant 
Tessencial a poc a poc. Se les heu 
amb els desigs. I els analitza amb 
deten i ment: “Dels desigs, uns són 
naturals i necessaris, uns altres 
naturals i no necessaris, uns altres 
ni naturals ni necessaris, sinó que 
provenen d’una opinió vana.” (MC, 
XXIX) La depuració deis desigs és 
una aposta contra el deliri de les
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“nécessitais creades”. L’opinié vana, 
com la paraula buida i la xerrameca 
inútil, son foragitades de la vida vis- 
cuda amb propietat. Epicur proposa 
el plaer no pas per perdre’s en les 
teranyines de la sumptuositat, sino 
perqué aquest és connatural a l’e- 
xistència humana. De fet, Epicur és 
més un asceta que un Iliberti. “La 
pobresa que s ’adequa al fi de la 
naturalesa és una gran riquesa; la 
riquesa sense limits és una gran 
pobresa.” (SV 25)

Comença per la considerado del 
cos, del ventre, de la earn: els grans 
oblidats pels sistemes filosòfics idea- 
listes i per les grans teches univer
sels. I és que ignorar el cos és com 
ignorar la forma en qué un es pre
senta i es fa ser en el món. És gaire- 
bé com negar-se un mateix. 
Efectivament, una filosofia de cossos 
invisibles és una fúgida i una renún- 
cia, sobre aixé Epicur no té cap 
dubte. Sap prou bé que la vida feliç 
no pot amagar la earn, però també 
sap que no pot reduir-se només a la 
earn. Per això, continua, hi ha unes 
altres nécessitais que també s’han 
d ’atendre; potser amb no tanta 
urgéneia corn les més elementáis, 
això és cert, però que a la fi sòn 
igualment rellevants. Epicur demos
tra un sentit psicolôgic fora de série. 
Contra les pors, les vanitats i eis tor
ments dels homes del seu temps, 
llança una crida a la serenitat, a l’ata- 
raxia. És célebre el seu argument 
contra el temor a la mort: quan ella hi 
és jo no hi sòc, quan jo hi sòc ella no 
hi és; per tant, no cal patir perqué no 
l’experimentaré mai. És també molt 
coneguda la seva concepciò de la 
divinitat, que voreja amb gran des- 
tresa - i alhora anticipa- un ateì'sme 
esperançador. I per sobre de tot, 
s’insinua un bon humor savi i géné
rés. Epicur, com un déu entre els 
homes.

La vigència d’Epicur

La història de la filosofia no és una 
coMecciò de fòssile acumulada per 
especialistes. Pintar el quadre d ’una

época i després contextualitzar-hi un 
pensament, una obra o unes puan
tes frases esparses només consti- 
tueix la meitat de la feina. Amb això, 
com a molt, guanyem un monument. 
I qué és un monument? Un utensili 
que ha perdut la seva utilitat i que 
acaba podrint-se en arxius, oblidat a 
places, arraconaten museus. Epicur 
no és pas un monument.

Dialogar amb les pàgines de la filo
sofia implica apropar-les ais nostres 
horitzons, a les problématiques
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contemporànies que ens envolten i 
ens configuren. En Epicur, hi ha els 
orígens d ’un matérialisme que nega 
l’espeht i el misteris espectrals. “De 
manera que eis qui diuen que l’àni
ma és incorpòrea no saben que 
diuen, carsi fos aixi, no podría realit- 
zar ni sofrir res.” (LIetra a Herôdot, 
67). Però alhora, aquest matérialisme 
no empresona cada una de les vivèn- 
cies humanes ais seus motors corres- 
ponents corn si es tractés d ’un mer 
mécanisme. Fa emergir qualitats, 
explica la construcció de sistemes 
cada vegada més complexes. La físi
ca que va tragar i la descoberta del 
clinamen, el moviment indeterminat 
dels àtoms en el buit, ja el fan espe- 
cialment llaminer per a l’actualitat. El 
mateix Marx va dedicar la seva tesi 
doctoral a aquests ternes. En resum, 
Epicur era un defensor tant de l’ùs de 
la intuïciô corn de la capacitat de no 
donar res per bo fins que no s’hagués 
examinât del tot. Qualitats, ambdues, 
del filosofar critic.

La vigència d’Epicurés la invitació a 
viure d’una determinada manera: a la 
vida bona i a la bona vida. Mutatis 
mutandis els seus problèmes encara 
son els nostres. L’objectiu de tons, 
almenys, no ha canviat. És ben inté
ressant comprovar com el filòsof de 
Samos s’escarrassava per distingir 
les paraules vanes de les paraules 
amb sentit, la veritat de la mentida, 
l’autèntic de l’impostor. No deixa de 
ser paradoxal que tot això recordi 
tant i a la vegada sigui tan diferent als 
nostres abondants manuals d ’autoa- 
juda. Però no ens precipitem. LIegir 
aquest autor és, en definitiva, el millor 
que es pot fer per sortir de dubtes, i 
després que cadascù tregui les 
seves pròpies conclusions puix que 
sempre hi ha esperança per a la filo
sofia.

Jufresa, M.: Epicur. Lletres, Fundació 
Bernal Metge, Barcelona, 1975.

Piqué Angordans, A.; Diogenes Laerci. 
Vides dels filòsofs (2 volums), Laia, 
Barcelona, 1988.

Usener, FI.; Epicurea, Berlin, 1881; ed. 
anastàtica, L’Erma di Bretschneider, 
Roma, 1963. ^

LLETRE9
fronteres i nnoletes plenes de libres

David Serrano

Literatures de I’exili 

CCCB

Octubre-novembre 2005 

Comissari: Juliá Guillamon

A ra  farà 30 anys de la fi del règim feixista del generai Franco, i en farà 70 
de l’aixecament militar colpista de 1936. Arreu del país i gràcies a la “revol
ta dels néts” s’està produint un extens i vigoròs moviment de recuperaciò de 
la memòria democràtica estroncada arran de la guerra civil. Després de 
tants anys d ’una sola visiò interessada dels fets, que esclafava l’altra -la  
democràtica-, cal continuar reivindicant la necessitai de ressituar persones, 
institucions i sobretot arguments. Cal conéixer i donar a conèixer una reali- 
tat silenciada durant 40 anys i amagada subtilment sota la califa de la tran- 
siciò democràtica. Aquest sembla l’objectiu didàctic de l’exposiciò del 
CCCB, recuperar la veu, la imatge, els noms i els motius.

“Les réfugiés espagnols se dirigeant vers Prats de Moilo” i “Les miliciens aun camp du 
Boulou”. Fotografíes del diari Excéisior, 28 de gener/16 de febrer de 1939
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L’exposició està dividida en dues parts ben diferenciades:

La primera part té corn a eix fonamental 12 documentais, dirigits per 
Joaquim Jordà, que recorren des d ’un punt de vista gràfic i sociologie eis 
diferents “ llocs” emblemàtics de la diàspora republicana: els passes fronte- 
rers d ’Agullana, Portbou, col d ’Ares o de Manrella, i eIs camps de concen- 
tració franceses. El creuament del so excessiu, la durada dels vídeos i el 
nombre de documentais o fe r dificulten una visió de conjunt que sembla més 
pensada en ciau de testimoniatge físic i oral que no pas per la sintesi argu
mentai que exige X una exposició divulgativa. El document, amb tot, és 
directe i permet, amb temps, entrar en la semàntica de la pèrdua, de la 
derrota, de l’exili amb tot l’estât d ’esperit que permet el pas del temps. 
Esdevé un veritab e viatge per la memòria que prepara per entendre millor 
les circumstàncies posteriors.

La segona part, encarregada a Julià Guillamôn, focalitza la diàspora repu
blicana en una vintena d ’inteMectuals i escriptors catalans, resseguint-ne el

Francese Trabai, Avel li Artís-Gener, 
Mercè Rodoreda, Joan Oliver (Pere 
Quart), Viceng Riera Llorca.Joan 
Prat (Armand Obiols), Cèsar-August 
Jordana, Domènech Guansé, Agusti 
Bartra, Xavier Berenguel, Joaquim 
Amat-Piniella, Joan Sales, Anna 
Murià, Antoni Rovira i Virgili, Carles 
Riba i Josep Garner.

seu periple personal i creatiu i bus- 
cant claus d ’interpretació de les 
propostes públiques que taran, tan 
diverses com diversos són els 
punts de destinacions i les cir
cumstàncies i interessos personals 
i familiars i professionals, d ’aquí el 
títol en plural de la mostra.

El disseny estétic, obra de 
Francese Abat, incideix en aquesta 
voluntat d ’anàlisi plural i simbólic 
de les propostes, presentades a 
partir d ’elements sintetitzadors i 
personals.
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Pere Calders a Mèxic, l’any 1942

Un dels exemples recollits és especialment emotiu per a qui escriu aqües
tes ratlles. Es tracta del cas de Joaquim Amat-Piniella, menystingut durant 
tants anys, I a qui la recerca I l’atzar em posaren davant per davant d ’una 
maleta que contenia tot el seu llegat i que esdevenia el material per a la tesi 
doctoral. Les cobertes de K.L. Reich que s’hi mostren van ser extretes de la 
maleta xopes i amb la tinta a punt d ’esvair-se i van estar esteses durant set- 
manes a les golfes que casa, grácies a les quais bona part del llegat avui 
cedit a l’Arxiu de Manresa es poden conservar I, més important encara, lle- 
gir! Dos fulls que son l’inici de l’aportació inteMectual catalana més rellevant 
a la reflexió sobre l’Holocaust, a l’alçada dels Primo Levi, Semprún i com- 
panyia, i això des d ’un perdedor de la guerra que, malgrat tot, continuava 
mantenint-se fidel als principia de la Revolució francesa, laic i republicà, dos 
fulls que em situaren també en el carni aspre de la recuperació de la memò
ria histórica, que m’ha portât amenaces personals però també grans satis- 
faccions.

En un primer moment, Guillamon ens proposa un itinerari vers els llocs 
mítica del primer exili (a banda deis camps), en els refugia d ’inteMectuals de 
Prada de Confient (amb Fabra), de Tolosa de Llenguadoc, la Rési-dence 
des Intellectuels Catalans de Montpelier, on retrobarem Fabra, Rovira i Virgili 
0 Carles Riba, o el castell de Bierville que Riba universalitzarà a les seves 
Elegies de Bierville, obra de capçalera de la postguerra catalana. Se’n 
desprén d ’aquesta fase d ’impàs, la precarietat suplerta amb una voluntat 
decidida i ràpida de reorganització, de continuar en la Iluita tot confiant en 
una propera resolució del conflicte espanyol amb l’ajut aliat. Casos com el 
grup de Roissy-en-Brie, format pels Bengue-rel, C.A. Jordana, Muhà i 
Bartra, Obiois, Trabai I Rodoreda (també Calders inicialment), mostren fins 
a quin punt l’inteMectual no es deixa seduir per la sort que els ha pertocat, 
sinó que acaba involucrant-se en les discussions, fetes bàndols, per qües- 
tions doméstiques i sentimentale.

En un segon moment, l’exposició s’atura i focalitza un deis moments claus 
de l’escena internacional, pel que té de repercussió en els exiliats republi
cans: l’ocupació nazi del 14 de juny de 1940. Aquestfet desencadena la ver- 
tadera dispersió i diàspora republicana: mentre hi ha qui decideix quedar
se al París ocupat entre la misèria, qui decideix marxar a Londres o intentar 
ocupar un soient als vaixells que iniciaran la gran aventura americana. La 
pitjor part se l’enduran els que aniran a parar als camps nazis: els Amat- 
Piniella, Pere Vives, Francese Boix i Antoni Garcia, Francese Comellas, i aixi
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Joan Sales i Nuria Folch a Santo Domingo

fins a 10.000. Els desplagaments per les dues Frances ens és sintetitzat en 
el quadern d ’Armand Obiols i el conte de Rodoreda “Orleans, 3 qullòme- 
tres”.

En tercer Hoc, el llunyà exili americá mostra amb precisió les idees d ’a- 
llunyament (que es concep inicialment com a circumstancial, definitiu a 
partir de 1945), i amb menor o major mesura la descoberta de l’altre, de la 
realitat del Hoc de destinado: Mèxic, Xile, l’Argentina o la República 
Dominicana, que pasearan a formar part de la temàtica de la literatura cata
lana de postguerra.

El Winnipeg és l’emblemàtic vai- 
xell que durà a Valparaíso, Xile,
2200 refugiats republicans gràcies 
a l’ajut del govern d ’esquerres 
d ’AguIrre i a la mediació de l’ambai- 
xador a Paris Pablo Neruda. AHÍ hi 
trobarem descrits els casos de 
Benguerel, Domènec Guansé, C.A.
Jordana, Joan Oliver o Francese 
Trabal.

Però potser el país que més caliu 
ofeh als milers de refugiats fou el 
mexicà, perqué el govern de 
Lázaro Cárdenas procurà atendré i 
donar-los teina. I també a aquest 
país s ’associa emblemàticament 
amb la fusió d ’interessos i cultura 
que exemplifiquen Pere Caldere a 
L ’ombra de l ’atzavara i LIuis Ferran 
de Poi amb la recreació de 
Xipetotec a Érem quatre. Malgrat 
tot, la sintesi major entre les dues 
cultures la dóna l’assumpció com a 
propi del mite de QuetzalcoátI.

El tercer punt de destinado és la 
República Dominicana, on Joan 
Sales i Núria Folch tingueren la sort 
d ’acomodar-se grácies als contac
tes propers al dictador Trujillo; el 
mateix Hoc on es mostra durant uns 
mesos a Agusti Bartra i Anna Murià 
intentant sobreviure abans de mar- 
xar cap a La Havana. És el Hoc on 
es focalitza sintéticament el xoc de 
cultures en una de les noveMes 
més avançades dels anys quaran
ta: Tots tres surten per TOzama, de 
Vicenç Riera Llorca.

El recorregut es clou amb una 
reflexió sobre l’assumpció de l’exili i 
les solucions diverses aportades 
segons les possibilitats de retorn. 
Sura a l’ambient la senténeia de 
Benguerel perqué malgrat totes les

Agusti Bartra i Pere Calders a Mèxic, 
l’any 1948

fotografíes possibles del retorn, 
“L’exili no té final, l’exiliat ho és per 
sempre”.

L’esforg incommensurable de 
Guillamon ens ha permès conéixer 
millor la grandesa i la misèria de 
molts anys de silencis i oblits.

f L
J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
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Teis, 93 726 03 45 - 93 727 33 01



10
130

LLETRES________
Estronu, enamoradís i roiq

David Serrano

RESTAURANT
cuina de mercat
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Aquesta era la manera com es va des- 
criure ara fa un any Eduardo Haro- 
Tecglen davant de la celebraclô dels 
seus 80 anys amb eis amies i com- 
panys de feina.

Vaig conèixer Haro fa més de sis 
anys, quan vam aprofitar un viatge a 
Madrid per entrevistar el director gene
ral de Prisa Juan Luis Cebrián, per 
soMicitar-li una entrevista arran de la 
publicaciô de El niño republicano. Em 
va dir que sí a la primera i em va citar a 
casa seva. Em va rebre amb eIs seus 
inseparable dos gossos i amb la seva 
dona. Ens va reunir al seu estudi, un 
somni per a qualsevol lector compul- 
siu, pie de Ilibres i notes de terra a sos- 
tre, amb piles i piles de volum per arreu 

entre la taula d’estudi i dos butacots. Allí vam parlar i conèixer la seva trajeotòria i 
vam intercanviar informació de corn vèiem el pais. La ploma fácil i punyent de les 
seves columnes esdevenien ara mots pausats i xiuxiuejants, però albora eren res- 
pectuosos i compromesos albora, encara que això signifiqués sovint no ser poli- 
ticament correcte.

Als 80 anys semblava encara l ’enfant terrible dintre l’imperi Prisa, aquell rebel 
savi que tot sistema necessita per curar la mala consciència i albora fer aflorar el 
que no es vol/pot dir. Mai no ba trait el projecte d’oferir la seva veritat republicana 
i roja.

Haro-Tecglen ba escrit entre altres. Diccionario poiitico, El refugio, Arde Madrid 
0 Sarde izquierdas, on reivindioa sempre el llegat dels perdedors de la guerra pel 
que tenen de defensa dels ideals laics i republicans. Participava també activa- 
ment com a tertulié a la cadena Ser, on obtindria la popularitat per la sinceritat I 
bumanitat dels seus oomentaris i les seves reflexions i després de passar per 
Informaciones, Soi de España o Sábado gráfico o Elermano Lobo, és un deis fun- 
dadors de El País, on escrivia “Visto/Oído”. Aquí centrava les seves reflexions 
entorn de la visió deis grans i petits fets del món des de l’éptica de la televisió, de 
la guai es mostrava bon coneixedor i critic albora. Per aquesta tasca comptava 
amb la major part de premis centrats en la defensa deis drets bumans.

Arran de la primera de les converses vam mantenir-nos des de llavors en con
taste, coneixedors deis projectes comuns i aliens fins que arran de la creació del 
CILEC, vaig demanar-li si volia ser President d’Honor, càrrec honorific que com- 
parteix amb Vicenç Viilatoro. La seva resposta va ser entusiasta i sempre ha estât 
al peu del cañó oferint el seu mestratge sobre la temàtica de la recuperació de la 
memòria histórica. Entre nosaltres va deixar també la classe i el compromis en el 
seu magistral próleg a Españoles en los campos nazis (Littera, Barcelona, 2003).
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La por dels Versàlia

Ana Fernández Álvarez
campanadas@telefonica.net

Negant els romántics, La literatura no ens salva de la realitat, la recent oferta de 
Papers de Versàlia ens invita a compartir experiéncies i reflexions sobre la pulsió 
paorosa.

Novament, des de l’exquisitat, aquest grup de poetes de la paraula i de la plàs
tica tiren endavant una plaquette suggeridora i bella. Josep Maria Ripoll, amb Crit, 
El Retorn i Cova, versifica el temor sense dramatisme, però amb precisió i amb 
una oferta itinerant el-líptica, ja que, al primer poema la por ens situa a l’epidermis: 
ni és meva la suor d ’aquestes mans/ que, xopes de fredor, se’n van de mi. Al 
segon, ja ens travessa: És dintre meu on hi ha silencis. I, al tercer, rebrota: La cova 
transpira tot el meu dolor. Josep Maria Ripoll no ens fa sentir, sinó que ens ubica 
i ens trasllada a l’indret domiciliari de la por per exíranyamenf sensitiu.

Són poemes d’evocació plàstica. A Crit hi és el substantiu de Munch: Jo només 
sóc un somni, sóc un altre/ sóc aquell que es fa crit, i no és tampoc/ un carrer 
aquest carrer, sinó la forma/ compacta i grisa que ha adoptat el crit. També l’ad-

la primera paraula: tiñe por

jectiu expressionista aportat pels artistes del grup Brücke: sense que arribi mai, 
perqué té el somni/la vida propia que II confereix/el tacte aspre, rugós, que palpo 
al mur.

A El Retorn observem un clímax molt élaborât que combina ascendents i des- 
cendents amb els darrers mots de cada primer i darrervers i uns encavalcaments 
constants. Aquí, la personificació del paisatge recrea la metamorfosi berniniana 
de Dafne: És de dins meu d ’on neix el bosc/ que, dens, estén branques com 
braços. Recurs que torna a utilitzar ais quartets de Cova: Les mans que m’arra- 
pen se’m tornen arrels.

Rodolfo Hàsler, amb Lima i Ciudad Juárez, ens obre el paisatge sensible de la 
inseguretat i l’efimer: Nada perdura con éxito infinito y la raiz de magia brota del 
espanto.... Ho fa amb la força del viatger impenitent i saberut que traspassa les 
atmosferes, quedant xop, però sense contaminar-se, capag d’iròniques imatges 
com: No podia imaginar el cielo cuya luna es un sombrero stetson blanco.... 
Textos poétics frescos i d’un dinamismo gens dramàtic, perqué ens descriu un 
estât que no guanya a l’individu, sinó que és pura experiéncia.

La sintética oferta d’en Marcel Ayats comenga amb una anàfora que sonoritza el 
desassossec: Hi ha tants silencis (...) Hi ha tants vaixells (...) Hi ha tanta fosca (...) 
Hi ha tants bateos (...) Hi ha tants camins (...) Hi ha tant dolor (...) Hi ha tanta mort 
(...) Hi ha tanta feredat (...). Després, ens fa assaborir un prisma dodecàgon pie 
d’arestes punyents i hiperbòliques farcides de simils que personifiquen les ferides 
de la inquietud. La resta poemària és l’oferta d’una lletjor on paüra i mort són cosi
nes: Entre el no haver nascut/ i I’estar ja mort,/ el càstig injust d ’un miratge.

Esteban Martinez recorre a l’analogia entre el despertar de cada dia i la Iluita per 
la Vida amb No hay más luz atroz que la luz primera i Teoría fracasada del miedo. 
En ambdós treballs es serveix d’antítesis i paradoxes precises: ¡Qué frío trae la 
luzl, o metáfores com Ver en el filo de una navaja la placenta gelatinosa de una 
imagen cinematográfica, instal-lant-se en el difícil limit entre el barroquismo i l’e- 
legáncia.
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Jordi Trepat, classicista, evoca la 
mesura i el cánon contingut 
d’Ataràxies. En elles, personifica i ero- 
titza l’inevitable, en una catarsi plena 
d’encavalcaments i imatges que afir
men la vida per sobre de qualsevol 
inquietud. Com Maroel Ayats, Trepat, 
amb la seva analogia Mort/Escacs, a 
manera bergmiana, tracta el tema 
com a tránsit inevitable, no com a una 
derrota, sino com a una niké: La vida 
és sempre abans que tota mort/ i té, 
per tant, gloriosa preeminéncia. La 
seva poesia plasma una realitat esoo- 
rredissa que mesura els moments del 
desassossec.

La fiesta del oastigo. Con los ojos 
crecidos i El pacto són els poemes 
d’en Quilo Martínez. En ells manté el 
to mític paisatgístic que el caracterit- 
za: Temblaban los caminos/ se abra
zaban los dioses/ vomitaban ceniza 
los volcanes/y rugían las entrañas de 
los montes. El seus trops posseeixen 
una velia simplioitat que engolafra les 
oídes. Al darrer poema. El pacto, es 
mostra més íntim i passa de la cosmo
gonia al réduit espai que folra la peli 
de Tèsser humà: ExceTlent!

José Antonio Aguado banalitza apa- 
rentment els temors amb dos eficaços 
treballs. Monitores de televisión i Mi 
nueva dieta, amb un registre surrea
lista ironic i mordaç. En ells no deixa 
escapolir l’ànsia intima i, menyspre- 
ant-la, prefereix emfatitzar els espants 
deis altres. Són versos civics, socials: 
(...) Groenlandia se hunde, el mundo 
se hunde/ Y mi cuerpo en esta bañera 
llena de lágrimas congeladas.

L’anatomia de la por apareix ais 
poemes d’en Josep Gerona: Columna 
de la por vertebral, Pors que baixen i 
pugen i El fetge de la fotocopia. El pri
mer és un rosari de vértebres, basat 
en recursos com la repetido, l’anàfo
ra, l’antitesi o la paradoxa, que cerca, 
per mètrica, reconstruir la imatge grà
fica d’un caTligrama hiperrealista. Al 
segon, on tampoc renunoia al format 
caTligràmic, en aquesta ooasió més 
tipográfic que plástic, opta per una 
mena de zooplástia que empelta l’ani
mal a la peli del temor: L'aranya parca 
ni es despentina;/de la greixada polit-

ja de Tascensor/ es deixa caure lentament a plom/aterra en el pantá de les cala- 
veres/i fa niu al borrissol deis clatells. El tercer treball és un ull bunyueliá ferotge 
i despietat.

Francese Reina, tendre i escatolégic a la vegada: (...) el parto,/las babas,/ los 
escalones,/ y las enfermedades/ revuelven/ niños y mocos (...), es mostra més 
críptic que la resta, fent avançar els mots als nostres timpans com a gota maiala: 
Si concibes,/ respiras,/ calientas,/y destilas/el caldo de los espejos. També, ais 
tercets del seu Templo, i com fa Aguado, opta per la denùncia i abandona la sub- 
jectivitat emocional de Tesporuguiment: Dejarán la historia en manos de ceniza/ 
porque la sabia salud gramatical/ es el principio de los asesinos. Reina eoono- 
mitza recursos, destiTlant ambre sintàctic.

Per últim, Xavier Grimau que, com si es tractés d’un mecano, construeix un edi
fici poétic constructivista, pie d’esglaons deshumanitzats que procuren produir- 
nos la sensació de Tabisme, però Tabisme del somni, no de la vigilia. Pauses 
internes, algunes violentament construídes amb una sola síTIaba per a un vers, 
guien el sentit semàntic de la seva poesia: La ca-/psa de mistos apagats/dins el 
corral de les gallines/ i jo sóc esquelet/ la ca-/ Ima abans de la tempesta. 
Encavalcaments abruptes i sensoris d’una gran poténcia comunicativa.

Respecte a la part plàstica, és la segona vegada que Natividad Ayala s’enca- 
rrega de la portada, sempre fidel al seu minimalisme cistercenc, precis i rotund. 
El pes de la part ITIustrativa en aquesta ocasió recau en Pere Vidal, amb un tre
ball fotogràfic molt suggeridor quant a la relacié imatge/paraula, desenvolupant 
un argument que navega del rnioro al macro, mostrant la Realitat corn si es trac
tés d’un especial espai orgànic. Per acompanyar a en Ripoll I a en Grimau opta, 
sota parámetros conceptuáis, per Tevident realista. Per a HàsIer i Ayats osculi 
l’antitesi de Taquosa lletada de Tunivers i la particularitat d’un torç que és, a la 
vegada, humà i arbori. Entre Esteban Martínez, Jordi Trepat i Quilo Martínez crea 
el parèntesi visual de la particularitat translúcida de la radiografia. Finalment, per 
a Aguado, Gerona i Reina desvetlla l’orografia de Thome, paisatge i individu a Tu- 
nison. Una oferta equilibrada i bella sense les estridèneies fàcils a les quais es 
podría prestar un tema com el que serveix d’excusa a aquesta plaquette: la por.
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Roc Casagran (Sabadell 1980) estudia Teoria de la Literatura i literatura 
comparada a la Universität Autònoma de Barcelona i traballa com a correc
tor. També és membre del conseil de redacció de la revista sabadellenca 
Ordini la trama. Dins la coMecció El taller de poesia de l’editohal Emboscall 
ha publicat (maig 2005) el seu darrer llibre de versos Trènicament trennifi- 
cats, uns versos “mai no prou trencadors que ens cal sempre un nou tren- 
call per trancar la closca del poder”. Anteriorment Casagran havia publicat 
els poemaris Els carrers de les Eàbriques (Premi Marti Dot 2001) i Després 
de Sarajevo (Premi Miquel Ángel Riera 2005).

Incloim la referència d ’aquest llibre Odette Pinto. Pasión por las ondas 
(Arcopress 2005) per la relació de la protagonista amb Sabadell, primer i 
de molt jovenete a Ràdio Sabadell i actualment a la televisió Canal 50, i 
també perqué en la transcripció i adaptació deis textos hi ha participât, 
conjuntament amb Maria Pilar Querait, el periodista i escriptor sabadellenc 
Josep Gamell. Des de 1949 la carrera d ’Odette Pinto ha estât una suma d ’é- 
xits. El seu programa de ràdio “Las tardes de Odette”, amb més de trenta 
anys en antena és un referent per a futurs periodistas radiofónics. Al llibre, 
Odette fa un repàs a la seva vida artística i familiar.

Amb motiu d ’escaure’s el 75 Aniversari del Club de Tennis Sabadell, s’ha 
éditât (juny 2005) un completi i laboriós treball que sota el títol Peculi 
Hlstòric del Club de Tennis Sabadell apiega els fets més rellevants d ’a- 
questa important entitat esportiva i social sabadellenca. Els seus autors, 
Marti Sala Roca i Josep Tudela Lacruz, han fet un gran treball de recerca i 
selecció. El llibre, magnificament éditât, inclou una abundant selecció de 
fotografíes d ’un gran valor històric i documentai. Fets, dades, noms, résul
tats, són narrats de manera clara i concisa en uns annexes imprescindibles 
si es volen conéixer de primera mà aquests primers 75 anys de vida d ’una 
de les entitats més representatives de Sabadell.

L’Arxiu Històric de Sabadell ha publicat (setembre 2005) el número 3 de 
la coMecciò Quondam. Es tracta de les memòries de Josep Rosas i 
Vilaseca (Sûria, 1891-Santiago de Xile, 1968) personatge destacat de la 
vida sabadellenca de principis del segle XX, militant del sindicat local de la 
CNT -l’Obrera-, de la quai aviat va esdevenir un destacat dirigent. El meca- 
noscrit original procedeix de la cessiò realitzada l’any 2003 per la familia 
Rosas residents a Xile i Veneçuela. L’obra va precedida d ’un estudi intro- 
ductori a càrrec del Dr. Josep Antoni Pozo i està il-lustrada amb una cin- 
quantena d ’imatges corresponents a fotografies i documents. Aqüestes 
memòries de Josep Rosas aporten una mica més de Hum al que va signifi
car el moviment obrer i revolucionan de principis del segle XX.

Els Quaderns d ’Arxiu de la Fundaciò Bosch i Cardellach, amb els núme
ros 97-98, han publicat la ponéncia llegida en la sessiò plenària del gener 
2005 Joan LIonch o l ’oasi d ’un catalanista sabadellenc, del jove i inquiet
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historiador local Josep Lluís Martín Berbois. Es tracta d ’un treball molt ben 
documentât que projecta molta Hum sobre una etapa molt fosca de la nos
tra historia i sobre un personatge singular al qual no se li ha prestat ei degut 
reconeixement, per la interessada amnèsia de molts historiadors actuals en 
tractar temes relacionats amb personatges pertanyents als denominats 
“partits de dretes”. La importància de Joan LIonch recau en el rol politic 
local, el treball a I’exili en I’Oficina de Propaganda i Premsa que Cambó 
havia establert a Pahs i la nova situació en el seu retorn a Sabadell. En defi
nitiva, un treball de lectura obligada per conèixer més a fons la nostra gent 
i la nostra história.

Tot just tancada l’edició del Quadern de juny ens arribava La primera 
paraula: tino por, un nou Iliurament deis Papers de Versália, el corresponent 
al número K (Primavera 2005). Amb un plantejament més visual, en incor
porar unes impactants fotografíes de Pere Vidal, aquest número, que com 
el títol ja dóna a entendre tracta la por, inclou textos de poetes habituais de 
la coMecció com J. M. Ripoll, Marcel Ayats, Esteban Martínez, Quilo 
Martínez, Josep Gerona i Francese Reina i deis poetes convidats Rodolfo 
Hásler, Jordi Trepat, J. A. Aguado i Xavier Grimau.

Editât per Ediciones Granica (maig 2005) dins la coMecció “Libros útiles 
para empresas de hoy” el sabadellenc Josep Pey i Roseli ens presenta a 
Una visión sistemàtica de la organización en el siglo XXI la teoria de les limi- 
tacions aplicada al canvi empresarial. Pey, com a professor de l’Institut 
Català de la Tecnologia, del Centre Tecnológic de Barcelona és un expert 
en estratègia empresarial, operacions i logistica.

Editât per Proa (setembre 2005) i dins la coMecció Els llibres de róssa 
Menor, Francese Garriga Barata presenta el seu nou recull de poemes titu- 
lat La nit dels peixos. El millor comentan que pue fer és la reproducció d ’un 
dels seus magnifies versos: “l ’infant jugava amb el no-res. el temps/vingué 
de cop,/i trastocó les fîtes./per guè hem fugit dels jocs/al nud i immóbii dels 
temors?/de guè, de gui, de quan, la fuga?/avui, el vell/segella finestrons/i 
tem la llum./darrera la finestra,/mesura els goigs./l escura el temps en el 
sopar dels dies.

El résultat electoral del 16 de novembre de 2003 va permetre un canvi en 
la correlaciô de les forces politiques al parlament català que va desembo
car en la signatura del pacte del Tinell i la formació del govern “catalanista 
i d ’esquerres”, altrament dit tripartit. D’aleshores ençà s’ha produit una aliau 
de fets politics inusuals que ha deixat als ciutadans de Catalunya entre per- 
plexos i incréduis, per no dir astorats. Des deis pactes de govern fins al 
forât del Carmel passant per la crisi del 3%, el “cas Carod”, el soufflé, la 
vaselina, el 14-M, o la corona d ’espines, el Ilibre de Pere Cullell “Ja som 
aqui’’ Históries del tripartii (Edicions 62, octubre 2005) recull els fets, les 
anécdotes i les intimitats explicades pels mateixos protagonistes d ’aquest 
llarg aterratge -gairebé dos anys-, tan espectacular com accidentât.
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__________CRBACIO
Siete horas en la tiabana

Francese Pulgearbó I Peixach

Con los pobres de la tierra, 
quiero yo mi suerte echar;
El arroyo de la sierra 
me complace más que el mar.

José Martí 
“Versos sencillos”

Mai no som infinitament lluny d ’aquells 
a qui odiem. Per la mateixa raó, dones, 
podríem creure que mai no serem 
absolutament a prop d'aquells a qui 
estimen. Valg pensar en el parágraf Ini
cial de la Peli Freda ais deu minuts 
d’haver arribat a L’Havana, quan la 
sensació d’estupefacció es barrejava 
amb l’ira i el desencís, amb la rábia 
punyent transformant-se tot plegat en 
una profunda tristesa i la constatació 
de que la Revolució Socialista, talment 
com la deis Soviets, havia estât una 
enorme estafa.

Aquesta prèvia ve a compte per la 
constatació palesa i de primera má 
que vaig tenir del lamentable estât de 
deixadesa, abandonament i ruina de 
L’Havana vieja I la nueva també; no 
alxí el Vedado que no em va interes
sar, tot i que també té molt que deslt- 
jar. M’haurla agradat fer una crítica 
amable de la capital del Régim 
Proletari Dictatorial d’en Fidel Castro, 
però ho sento, no pue, malgrat com 
molts de la meva generacló, haver 
sentit una profunda i romàntica admi- 
ració per aquella gent barbuda I lli- 
bertàrla quan baixaven en blanc I 
negre per Sierra Maestra per alliberar 
Cuba del dictador Batista.

La sensació és que aquella zona va 
ser bombardejada fa anys i no s’ha 
tocat absolutament res, ni tan sols

s’han molestât a enretirar les runes, ni endreçar una mica les façanes, encara que 
siguí amb una humil capa de calç que sempre tapa moites mancances estructu
ráis. És l’expressiô de la desolaclô gairebé absoluta, corn aquella escena de El 
Pianista en què el protagonista camina sol com un punt perdut en un carrer en 
runes. Hi ha cases mig derruïdes on a la resta que miraculosament es manté 
dempeus, apuntalada de qualsevol manera, encara hi viu gent. Una dona ens 
contemplava des d’un cinquè o sisé pis; des d’un baleó que ni tan sols tenia bara- 
na. Les parets de les antigües mansions colonials transformados en minúscules 
estancias son d’una gamma irisada de colors que, si un està descolorit, l’altre 
encara més. Cases sempre obertes, portes i finestres deixen al descobert la vida 
interior dels Cubans. Aquest quadre caòtic el salva el somriure més o menys inté
ressât i la música que brolla per tot arreu en una cascada variada però sempre 
rítmica i la sensació d’una cadéncia pausada, conformista i resignada del tráfec 
deis ciutadans. No vaig intentar trobar la casa on vIu Pablito Milanés, sincerament 
ni tan sois sé si viu a L’Havana o a Santiago, que m’imagine deu ser més o menys 
el matelx, com Santa Clara, Matanzas o Cárdenas. I és que em vaig angoixartant 
que només volia fugir, i aixó a les 11.10, però no podia, la guagua que ens havia 
dut des de Varadero no tornava a passar fins a les 6 de la tarda.

Què fem? vaig preguntar a la Nuri.

Dones mira, sortim-nos-en com puguem. Serán sis hores llargues.

I vàrem recompondré l’ànim malmès. Al Floridita vàrem prendre un daiquiri. Hi 
havia una estàtua de Hemingway al fons, a l’esquerra. No entràrem a la 
Bodeguita de Enmedio atès ostava curulla de gent. Davant matelx del Floridita, 
en una Ilibreria, vaig comprar la poesia completa de Nicolás Guillen I José Martí. 
A la Plaza Vieja deambulàrem entre parades de Ilibres de segone mà i acabàrem 
al costat del malecón fent-la petar amb Manuel, un custodio del monument al 
General Máximo Diaz, que ell vigilava. Ens va explicar que restava allí des les 
cinc del matí fins a les set de la tarda. Pels voltants de les dues II portaven un 
minso entrepà i una ampolla d’aigua, tot aixó rémunérât amb dos-cents chavos al 
mes. Malgrat tot se’l vela content - o résignât, vaig quedar-me amb el dubte. Al 
seu costat un rasta de pupilles groguenques es va asseure a la vorera i es va 
posar a dibuixar en una Ilibreta. Mentrestant arribà en Liovis, que ens acompanyà 
font un recorregut antituristic pels carrers de les dues Havanes, vàrem anar a 
casa seva on hl havia la seva companya i la sogra, em va impressionar aquella 
dona, mostra jubilada, d’ulls clars, profunds I cansats i posât digne, d’aquella dig- 
nitat que només saben mantenir els pobres. Recordo que em va preguntar: Qué 
le ha parecido la Habana?. Una hermosa dama que ha envejecido muy mal - fou 
la meva contesta I, durant un instant ens vàrem mirar als ulls dient-nos-ho tot. 
Després dinàrem en un xinès sense xinesos unes pizzes força comestibles I en 
Llovis ens acompanyà fins la plaza de la Revolución on hl ha la terminal d’auto- 
busos Via Azul.

A les nou érem a l’hotel, a Varadero. La televisiô nacional de Cuba informava 
que el pais estava préparât per la imminent arribada de le tempesta tropical Rita. 
El sol ja havia déclinât.
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No em pregunteu per qué. No ho sé. Simplement vaig tenir 
la nécessitât d ’escriure aquests poemas en castellá. No vuli 
trencar-me el cap buscant-li una explicació, simplement 
varen sortir aixi i aixi arriben a les vostres mans

La Habana

Restos de una hermosa dama 

mal envejecida, conforman 

las dos Habanas, 

la nueva y la vieja 

de calles angostas y largas 

paredes desconchadas 

y edificios derruidos o casi, 

que no se repararán jamás

Un viejo Buick del 59 ha reventado, 

un neumático desgastado, y allí 

en medio del paseo del Prado 

vanamente intentan repararlo 

Mientras en el malecón, una mulata 

se pasea contoneándose, 

sus caderas cimbrean sinuosas 

despertando más de un suspiro 

en los chavales que están pescando

La vida en la calle, las puertas 

y ventanas de las estancias, 
abiertas de par en par, emanan 

olor a ron y especias, y la música 
que lo invade todo, a los sones 

del merengue, la guaracha, 
la guajira, o el cha-cha-chá.
Una mami viejecita sonríe desde un 

rejón, es una sonrisa triste, 
de quien ya no espera nada, pero 

sonríe, con los surcos de su cara

Son las dos de la tarde y 

el custodio del monumento 

al general Máximo Díaz, 
espera su comida. Liovis 

platica con él, mientras 
intenta cazar algún turista.

Un rastafari sentado en la acera 
dibuja barrocas formas 

en una gruesa libreta

Y la dos Habanas sobreviven 
siendo tantas sus carencias 
que hasta carecen de nada

Y la gente canta y baila

y sonríe por la calle, y los niños 

todos uniformados van y vienen 

de la escuela. El sol, cómplice 

con los desheredados, alumbra 
y les calienta. Hay una plaza 

llena de luz y libros olvidados 
y la Catedral y el Capitolio 

y museos, muchos museos.

Y la Habana sigue ahí, 

dejando pasar el tiempo 

al son de una guajira 
de las de Joseito.
Y a pesar de todo y de todos, 
la ciudad se siente viva
En palabras de su gran poeta 

“Eternamente viva”.
IL



t7
137

CREACIÓ
La ciudad del exterminia

Lluís Orellana

Hayyim Nahman Bialik

Inscribed to a dear Chiid 
In nnemoriam of golden summer hours 
And whispers fiow 
(The Hunting of the Snarck 
Lewis Carroll)

Eran tiempos en que las compuertas de sus ojos abrían torrentes de otras compuertas 
Cascadas radiantes Floridos jardines
Pájaros tanagra Catarañas Catanas Catarinitas audaces Catascopios 
Pero no hablaré más como ya lo hice tantas veces 
De la profunda alegría que experimentaban al verse los cuerpos 
Ni de cuando iluminaban con su blanca luz los dientes 
La noche
Entre los rotos labios entreabiertos 
Ni de lo soñado
Orillas de aquel radiante río de dicha que fluía de los besos
Que hoy solo quiero hablar y hacerlo ahora en este precisos momento del

sida
Necesito contaros cómo en oscuro cierzo 
Asoló despiadado la ciudad
Hoy preciso deciros lo que escuchara decir al llanto de los cipreses en su muerte

Hablaros de aquella noche aciaga 
En que ausente
Torrenteras de lágrimas inundaron la ciudad 

En que un horrendo vendaval 
Enfiló el cuchillo de la muerte 
En su sexo 

De cómo luego 
Lentamente 
Fue desgarrando en el

Hospital Clínico Universitario 
Avenida San Juan Bosco 
Sección de Infecciosos 

A crueles dentelladas su cuerpo 
Abriendo las Puertas de la Muerte a 

La cristalina fragilidad de su afilado cuerpo de efebo

Fue frente al escaparate de “VIDRIOS”
En la ciudad de los espejos
Cuando asustada me dijo que el celeste guionista ya había escrito
En la bola de cristal de nuestros cruzados destinos
El dramático final que tendrían nuestros infantiles juegos
Compartimos la angustia y el dolor de saber estaba próximo el día en que
Nunca más podrían citarse en la frescura de las bocas los besos...
Los besos... Los besos... Los besos...
Los candorosos besos... Los amados besos... Los ávidos besos... ^
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Poitiers, 23-3-1939

Estimât Mateu:

CARTES A UN POETA
Capitol XI
fl Mateu fllberich i Motos
Malte Soler

Salut et desitjo corn és la nostra. Acabo de rebre la teva carta del dia 20, que 
ja feia vuit dies que esperava noticies teves amb molta ànsia, dones has de pen
sar que és la única cosa que fa d ’alegria en aquest refugl, esperar les cartes, I 
creu-me, vida meva, que quan arriba el vespre I llegeixen les cartes les altres, I 
jo no tino noves teves, jo no sé el qué em passa, però em sento molt defallida, i, 
a més, al veure el nen com se li escapa el plorar I em diu; “..perqué no m’hi por
tes amb el meu papa?..”, quejo i eli t’escriuriem cada día; amb alxó, estimât meu, 
escriu-me força, encara que només siguin dues ratlles, que és aixó el qué em 
dóna la vida en aquests moments d ’angolxa que estem atravessant.

No sé si hauras rebut una postal que et vaig enviar demanan-te si podies fer 
alguna cosa per reclamar-me. A vegades tot s’em barreja i tino por de tenir un 
gran desengany i un baix estât d’ànim d’estar visquent tant lluny de tu, però si 
em reclamàven, qué és el que podria passar?. Els de Lyon váren escriure al 
Director d’aqui el refugi, per tal de demanar-li, qué havien de fer per arreglar els 
papers, per poder reclamar-me, i per això, va ser que em váren cridar per veure 
si era jo; i jo vaig contestar que no l’era, coses meves, que s’en diu. Jo no sé, 
Mateu, que podriem fer per poguer sortir d ’aqui; has de pensar que cada dia 
s’en van families reclamades, moites dones, que els marits mateixos les venen a 
buscar; alxò si, amb documents arreglats, i que molts d ’ells saben parlar el 
francés, avui mateix, marxen dues més, i moites companyes que els arreglen els 
papers per poder marxar, però tot depén de la familia, que sap del que va a l’ho- 
ra de fer els papers. VulI dir, que si tu t’en assabantessis primer de cóm es fan, i 
després escrivissis a Lyon, tot aniria més ràpid, perqué em sembla que ells amb 
tota bona voluntad no s’en sortiran.

Mira, no hi ha com fer-ho com ho ha fet la companya d’en Rico: Un dia es va 
presentar un cotxe amb el seu oncle de Paris, i, sense dir res a ningú, váren mar
xar, i jo ja no l’he vista més. I és que, no saps el qué passa, que segons el que 
veig, tothom s’ho fa de la seva manera, i que aquí només s’en surt qui té uns bons 
padrins. Jo que pensava dir-te si ens podies reclamar per venir amb tu, aquí al 
camp, però me n’he assabentat que esteu tan malament, per aixó t’ho die, avail 
la llàgrima del meu cor, si tinguèssis manera de fer-ho, t’ho demano amb totes 
les meves forges i esperançes. El que voldria és que quan m’hagis d’escriure, 
m’expliquis corn estás, el qué menges, corn estás de roba, corn et tracten, i si 
tens esperances de poder-nos veure ben aviat, dones aquí hi ha rumors d’una 
guerra mundial,hi ha molt de moviment, tropes amunt I avail, i si es présentés el 
cas, i ens fessin anar directament a Espanya, gué tindria que fer en aquells 
moments a Lyon, sense francs? No hi podria pas anar-hi, és que aquí, diuen 
unes coses tan estranyes, que hi ha moments que et fan posar de més mal

humor. Bé, Mateu, ara vaig a parlar
te del nostre homenet; el que vaig a 
dir-te, que sento amb tota l’ànima, és 
que no puguis veure les seves grà- 
cies, se sembla molt a tu, és una cria
tura que es fa estimar, dones, jo cree 
que tindrà el mateix do que tu, de la 
simpatia, el mateix parlar, els matei
xos ulls i mañeros; de moment, ja no 
li falta al mati, la seva xocolata que li 
dona la companya d’en Rossinyol. 
Tothom me li dona coses; hi ha dues 
o tres joves que sempre el fan jugar, I 
el fan enraonar perqué diuen que els 
fa gràcia el parlar que té, d ’home; és 
a dir, una sèrie de coses que et faria 
cauro la bava d’orgull, per ser el teu 
fili; aixó sí, sempre que el renyo 
comenga a dir: Jo vuli anar amb el 
meu papa i II diré que no et vulgui a 
Méxic, I, al cap d’un moment veurás 
com m’agafa I m’omple de petons, 
fins que li tiñe que dir prou. El que fa 
molta gràcia, també, és quan es lleva 
al mati, i es voi rentar tal com tu ho 
feles, i pensa que tothom es partelx 
de hure, perqué sembla un homenet 
en petit. Es a dir, quan el veurás estic 
segura que no el reconeixerás, està 
fet un home de gran talent, 
InteMigent, i et die inteMigent, perqué 
tothom em diu que ho és.

Ara vaig a dir-te una cosa que no 
pensava mai a dir-t’ho, dones un dia 
em vaig trobar aquí al refugi, dues 
companyes de la teva penya de 
Sabadell, i que em váren dir que et 
coneixien, i en el moment de trobar-



les, elles anàven cap a Espanya, per
qué al veure que s’havien d’estar 
aquí, váren agafar por I van fer aquest 
pensament, I jo, els vaig fer un paper 
perqué me’l portéssin a casa, ais nos- 
tres estimats pares, amb la meva 
direcoió, però jo, aleshores, era els 
primers dies que no sabla res de tu, i 
que, només feia que plorar, I em temo 
que eis váren dir alguna cosa, si és 
que váren poder arribar-hi, oosa que 
jo, els vaig recomenar, que els 
diguéssin que estáven molt bé, i que 
tots nosaltres érem a Franga. Jo 
penso, que podries fer-los una oarta 
com aquí han fet molts, i que n’hi ha 
que ja han tingut resposta. Després, 
ves quina casualltat, aquí, en aquest 
refugi, hi ha una noia, que també es 
diu Bartra, - sort que es diu Antonia, 
per cert -  que cada dia té carta, i si es 
digués Maria com jo, quins desen- 
ganys que tindria quan obris la oarta i 
velés que no és per a mi sino per a 
l’altra.

Bé, Mateu, estimât meu, em despe- 
deixo de tu, perqué llavors el nen no 
tindria més paper per escriure’t.

La teva Maria, que t’estima amb tot 
el cor i desitja veure’t aviat.

Maria Bartra Campmany.

PD.- El teu fillet que molt t ’estima. Molts 
petons. Tino dos amies que es diuen 
Josep i Simó; un petó de la mama i del teu 
fillet.
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ARTS______________
La força de b  consciència

David Serrano

Retrospectiva d’Isabel Cid 
Fundació Niebla 
Casavells (Alt Empordá)

Després de l’éxit obtingut arran de la 
seva proposta ¡noiosa al coMectlu dels 
Metareallstes i amb les exposiclons 
sobre novetats i de recuperació del 
monográfic de Thomas Bernhard a 
Barcelona, Cid ens ofereix un itinerari 
sintètic i essencialitzador de la seva 
trajectória pictórica.

En un maro incomparable però amb 
les limitacions própies de l’espai rùstie 
ofert, cadascuna de les 5 sales que 
ocupa possibiliten una lectura de cada 
una de les seves trajectóries artisti
ques, des del primer quadre seleccio- 
nat, pintat amb 11 anys, fins a les 
darre res.

La primera etapa alemanya es caracteritza per un figurativisme expressionista 
que té arreis oniriques, amb la reflexió que proposa a partir d ’objectes i perso- 
natges propers a l’artista. El trag es mostra profund i la sintaxi densa, ultrapas- 
sant restricta realitat per situar-se directament en la seva interpretació.

La segona etapa, ja de retorn a Catalunya, esdevé la més combativa social- 
ment, amb la irrupció de personalitats de la vida pública universal, a voltes amb 
un sentit de l’humor entre enjogassat i a voltes proper a la paròdia, al cinisme 
descarnat.

La tercera etapa mostrada, amb una el-lipsi d ’obra important que és una llàsti- 
ma que s’hagi obviât, és una sintesi de la reflexió que Cid va ordint entorn de la 
figura de l’eschptor austriac Thomas Bernhard, fonamentada en anys de lectu
ra i anàlisi de les seves obsessives i punyents propostes literàries. Resulta difí
cil entendre Cid i Bernhard sense la imatge de Tuna i la paraula repetida i musi
cal de ¡’altre.

La quarta i cinquena étapes són pròpiament aquelles que la sitúen técnica- 
ment dintre el moviment que Juan Bufili, critic de La Vanguardia, anomenà 
Metarealisme, i és on apareixen bona part de les obsessions inconscient de Cid. 
Aqui trobem la seva critica compromesa a totes les formes de poder opressiu, 
al masclisme com a sistema relacional imperant, a la pròpia identitat en cons
tant redescoberta, o a l’horror i la decepció davant d’un món que continua con
fiant en les guerres per preventives que siguin...

La llástima és l’abséncia de la darrera obra, probablement la més personal, la 
més intensa quant a la recerca de l’alteritat des de la bellesa terrible d ’un 
mateix. m
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L'-Pcodèmia de belles Arts 

cumpleix 125 onus
Pere Font i Grasa

L ’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, fundació privada, és una entitat artística 
que enguany compleix els seus primers 125 anys de vida cultural activa. La seva 
participació en la vida ciutadana ha estât decisiva en moites ocasions. Però com 
tota associació viva, I sense oblldar un important passât, els projectes de futur 
constitueixen I’elx central dels seus intéresses.

Del rigor academicista impulsât pels fundadors I’any 1880, s’ha evolucionat de 
manera constant fins l’adaptació artística ais nous suports; corn ara la creativitat a 
través de la realitzaciô audio-visual, de la incorporado del vídeo, del DVD, o l’am- 
plificació digitai incorporada a les performances (revoluclonàries dels anys sel- 
xanta o setanta...). És a dir, en aquest acotat temporal que ens transporta des del 
segle XIX al segle XXI, els artistes que sortien a captar els escenaris naturals (les 
excursions a píen air), com els actuals I més agosarats Innovadors, troben aixo- 
pluc a l’Acadèmla. És de tots conegut que la seva principal preocupació és la de 
“...Fomentar diferents activitats del mon artistic, aixi corn recolzar els artistes, corn 
unes de les nostres preocupacions bàsiques”.

Aquest 125 aniversari es vol fer coincidir amb la posta a punt de la página web, 
que corn a finestra oberta, podrá ser consultada sense limit de temps ni espai. 
Com sol dir-se en aquests casos, I’entitat navegará per I’espal infinit d’Internet a 
I’abast de tothom: Com si diguéssim, a plan air.

QUER, VILA-CINCA I PIQUERAS
Situem-nos; L’últlm terç del segle XIX, Sabadell era una ciutat amb una intensa, 

activitat industrial: riquesa que anava parallela a la deficient existéncia d’oferta 
de preparació cultural o artística, I per tant a I’escassetat de manifestaclons en 
aquesta línia. Aquell any 1880 la ciutat era habitada per 18.248 persones. Va 
esdevenir un dels dos grans centres productors téxtiis llaners espanyols, amb un

BELLES
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creixement económic que va atreure 
població d ’altres Indrets. Mantenía 
una estructura social molt travada, tot 
i que es va fer més permeable amb el 
creixement d’unes capes socials mlt- 
ges. És en aquest context que 
començava a tenir cabuda un art dlfe- 
rent del que fins llavors s’havia posât a 
la práctica, ja no només s’encarrega- 
ven retrats de galería o pintores déco
ratives per a les cases deis fabricants, 
sinó que es començava a valorar l’art 
per eli mateix, sense cap finalltat con
creta, un art del qual es podía gaudir 
en exposiclons temporals que els 
matelxos autors valoraven i que fins i 
tot era possible comprar.

Els Inicis d’una activitat artística a 
Sabadell es poden resseguir grácles 
ais mestres de dibuix artistic de les 
Escoles Pies: Vilaseca i, sobretot, 
Ramon Quer, el seu substitut. Així, 
dones, alguns deis que eren profes
sors de dibuix de Can Colapi amb 
d’altres artistes van fundar l’Académia 
de Belles Arts de Sabadell, el que 
podem considerar l’auténtic nucll de 
l’art sabadellenc. Els noms són, evl- 
dentment, Ramon Quer I Vidal, Joan 
Vila Cinca i Joan Figueras I Soler, 
(alguns autors hi afegeixen Josep 
Espinait, com també Frederic Olvier). 
La data oficial d’inauguracló fou el 20 
de setembre de 1880, mentre encara 
s’anava gestionant, en reunions al 
Café Sabadellenc, la creado de 
L’Ateneu Cientific, LiterariIArtistic que 
haurla d’allotjar-la. La primera mani- 
festació pública de l’Académla tingué 
Hoc al saló d ’exámens deis Escolapis 
(actual seu de l’Ajunta-ment), l’any 
1882. Al baleó principal de l’edlflci hl 
fou coMocat un rétol amb lletres dau
rades on es llegia: Belles Arts. Foren 
convidats a aquesta manifestacló de 
pinturee i dibuixos, pintore catalans
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coneguts com: Eliseu Meifrèn, Ramon 
Marti i Alsina, Santiago Rusiñol, 
Modest Urgell, Marià Vayreda i 
Joaquim Mir. La majoria d ’obres, 
però, pertanyien a artistes sabade- 
llenos: Joan Vila Cinca, Ramon Quer, 
Joan Figueras, Narcis Giralt, Josep 
Juliana, Frederic Oliver, Josep 
Espinalt i Josep Oriol Bernadet. Aixi 
com també surten dos nous artistes 
sabadellencs que no figuren entre la 
colla dels fundadors: Josep
Casanovas Clerch i Josep Figueras, 
corn també el barceloni Antoni Coll i 
Pi, que estigué molt vinculat amb eis 
artistes locals.

Vila Cinca i Figueras, del grup inicia
dor, serán els dos únios artistes que 
tindran una formació académica. 
Figueras abandonará, però, la pintura 
cinc anys més tard, per dedicar-se al 
negoci familiar. Només Vila Cinca 
tindrá un futur d’artista professional, 
encara que cenyit gairebé sempre a I’ 
àmbit local.

Pel que fa als iniciadors, ja queda 
escrit que en Ramon Ouer era el pro
fessor de dibuix; Joan Vila Cinca, dei- 
xeble a Barcelona d’Antoni Caba i de 
Tomás Moragas, aquest darrer amie i 
coMaborador de Fortuny; i Joan 
Figueras és fill d’un fabricant i té, per 
part de mare, ascendéneia olotina. 
Sòn gent d ’edats i de situacions 
socials diverses: Joan Vila Cinca 
(nascut el 1856) i Joan Figueras (nas- 
cut el 1963). Ramon Ouer, pare del 
futur ceramista noucentista Francese 
Ouer, és més gran (havia nascut a 
Cardona el 1829).

Un fet poc divulgai situa l’arhbada a 
Sabadell, deu anys abans, als voi
lants de l’any 1870, d’un grup de bar- 
celonins que fugien de la febre groga 
que assolava la capital. Cal consignar 
el pintor, i sobretot escenògraf, 
Franceso Soler i Rovirosa i el pintor de 
ternes històrics Francese Sans i 
Cabot. Al voltant d’aquests artistes 
professionals es va formar un grup 
d’admiradors, molts d’ells deixebles 
de Ouer, que sortien a dibuixar, amb 
Soler, Saus, Juliana... al bosc de can 
Feu i a altres indrets del rodal, que 
aleshores era plenament bucòlic. 
També la febre groga porta a Clôt

nombrosos artistes, amies dels germans Vayreda. La influéneia del model del 
“Centre Artistic d'OIot” i de “l ’Escola Elementar en la creaciò de l’Académia de 
Belles Arts de Sabadell, prové de les estades de Joan Figueras a Clôt mateix, 
d ’ençà el 1877. L’agost del 1880 -any de la fundaciò de l’Académia sabadellen- 
ca—, Figueras exposa a la coMectiva del Centre Artistic, juntament amb el seu 
mestre barceloni, Tomás Moragas. Eli coincideix amb Tamburini, de la familia del 
fabricant téxtil sabadellenc del mateix cognom.

Carrera dels fundadors, hi ha un grup nombròs d’artistes i seguidors. En espe
cial, Josep Espinalt, però també: Maná Burgués, Miquel Sallarés, Didac Isanda, 
Narcis Giralt, Francese Pulit, Josep Casanovas, Antoni Coll. Però el primer artista 
realment sorgit de l’aprenentatge rebut a l’Académia, será Antoni Estruoh (1872- 
1957), conegut com “el segon Fortuny”, que completá formació a Roma i a París, 
i després viatjará a Terra Santa per trobar temes per a una extensa obra de caire 
biblic.

ABSTREURE’S DEL MÓN INDUSTRIAL
Tal com ho analitza en Joaquim Sala Sanahuja: “Ha de quedar ben ciar que 

I Académie és des del primer moment una entitat d ’ensenyament. No és pas, oom 
ho van serla majoria d ’ateneus, cercles, casinos i clubs catalans, una pantalla per 
dissimular una timba de joc -el joc I l ’alcohol són, durant el segle XIX, els grans 
flagells de la socletat-, sinó un grup d ’apassionats de les arts que miren de comu
nicarse entre el Is i de constituir una escola”.

D’una manera encara més gráfica, en Plácid Garcia-Planas, recull el testimoni 
de Vila Arrufat en parlar del seu pare Vila Cinca: “Van crear lAcadémia per abs- 
treure’s dei món industrial i Imaginar-se’n un altre Immensément més gran, bon 
tros incoherent com s’escau a unes imaginacions jovenivoles i fogoses (...) Tots 
plegats van aconseguir entre pinzells i xemeneies, T art de la transversalitat social. 
Perqué a les golfes del oarrer de Sent Pau s ’hi va trobar tota mena de gent, nois 
anarquistes i nois de casa bona, gent esperitista I gent per a la quai el libéralisme 
era pecat. Imaginant el món immensément més gran que volien pintar: en una 
ciutat sense temps per valorar la pintura”.

Aquella activitat duta a terme als afores de la ciutat, i més enllà: Sant Ouirze 
Safaja, Castellar, Castellterçol, Sant Llorenç del Munt... tenia corn objectiu la 
moda de captar el paisatge, en un ciar seguiment de l’escola olotina. D’aquestes 
excursions artistiques en resten naturalment les obres pictòriques (al Museu de 
Belles Arts o en coMeccions particulars), però també les imatges fotográfiques 
captadas per en Francese Pulit i en Joan Vilatobá. També es conserven imatges
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de les sessions al local social -que fins a la creació de 
r Escola Industrial va servir d’aula i de sala d’exposi- 
cions alhora, eren dedicades sobretot a la natura 
morta i a la còpia; i de vegades al model, en general 
eis homes veils que va fotografiar Vilatobà, més enda- 
vant un boxejador, i escasses vegades al model 
femeni. Mai al nu femeni, que va ser causa de discus
sions i de greus dissidències.

EXPANSIÓ I COMPROMÍS
L’Acadèmia es va anar consolidant malgrat eIs con

tinuata canvis d’estatge social. Participó de la creació 
de ¡’Escola Industrial d’Arts i Oficis de Sabadell, i de
la primera associaciô de Música de Catalunya l’any 
1920. Més endavant, un cop acabada la guerra civil, 
recupera l’activitat i assoleix fîtes molt altes: exposi- 
cions de Picasso, Lucio Fontana; formació del grup 
de pintura d’acció Gallot, etapa de coMaboració amb 
Joventuts Musicals; de jam-sessions, amb l’actuació 
de la banda de jazz del portaavions Saratoga. Època 
de les Biennais d’Art; exhibido de les coMeccions 
Roca Estapé d’escultura romànica i gòtica. En aquest 
compromis amb la ciutat, destaca la creació de la 
revista TS -coeditada amb Bis Amies de les Arts de 
Terrassa- que arriba a publicar set números entre els 
anys 1971-1976. També produeix un gran impacte a la 
ciutat l’alternativa Sala Tres, amb la polémica mostra 
Neon de suro. L’expansió i el compromis arriben al 
món del teatre amb la creació de l’Aula de Teatre de 
TAcadèmia de Belles Arts, que produeix les obres; 
UapAI, Manchester of Catalonia, Totalimundi, Un pes- 
sic al mello, Almanac intermitent. Les bruixes de 
Caldes. En aquesta etapa destaquen les exposicions 
del fons d’art del Banc d’Europa, la d’homenatge a 
Lola Anglada, i Entre limits, a Carlos Mensa.

Tot plegat és un petit mostrari del que s’ha portât a 
terme des de l’entitat per tal d’oferir als socis i al 
pùblic en general la varietat dels moviments artistics 
en les seves diferents disciplines. No cal dir que en 
futures edicions anirem detallant algunes de les realit- 
zacions que al llarg dels anys s’han acollit i que en 
aquest primer avançament no ens hi podem esplaiar.

El mes de maig de l’any 2000, poc abans que célé
brés eis 120 anys d’histôria, l’entitat es constitueix 
devant de notarl corn a Fundació Privada, passant a 
ser propietària de la seva seu social del Passeig 
Manresa n- 20. A les tres sales d’exposicions, hi han 
penjat les seves obrers en eis darrers temps, entre 
d’altres: Albert Ràfols-Casamada, Antoni Taulé, 
Jaume Mercadé, Joan Vilacasas, Francese Bordas, 
Miquel Forrellad, Joan Flernández Pijuan, Oriol Vila- 
Puig, Ramiro Fernández, Raimen Roca, Ramon 
Calsina, Roman Vallès, els Pitxot, Xavier Oriach...

L’Académia de Belles Arts també compta amb un 
Auditori de 100 places. És equipat amb un piano de 
quart de cua, tot oferint la celebració d’audicions, 
recitals, concerts, teatre de cambra, conferéncies i

ELS ESPAIS I LES ACTIVITATS DE L’ACADEMIA

Aula de dibuix.- Per tal de perfeccionar el dibuix del eos humá, 
s’organitzen periódicament seminaris d’anatomia artistica amb 
preséncia de models masculi i femeni de 3,5, 10 i 15 minuts de 
durada.

Taller d’aguarel-la i dibuix.- Taller d’inici i perfeccionament alhora, 
que compta amb la direcció d’un artista reconegut i amb molts 
anys d’ofici que vertebra, orienta i anima el curset.

Taller de pintura i dibuix.- Taller que compta amb la direcció d’un 
artista reconegut i amb molta práctica, responsable del curs en el 
qual s’ensenyen diferents procediments artistics: oli, acrilic, pas
tel, linogravat... També es fan débats amb pintors, historiadors i 
critics.

Taller de pintura.- Obert a aquells pintors membres coMabora- 
dors de l’entitat, que vulguin un espai on pintar Iliurement, fer-hi 
trobades i intercanvi d’experiéncies.

Altres matéries.- Coincidint la disponibilitat d’experts amb l’in- 
terés del públic en l’aprenentatge i práctica d’altres matéries, 
s’han célébrât seminaris i cursos d’escultura i d’ estampació, aixi 
com d’inici a l’estudi de l’art modern i contemporani; la qual cosa 
fa que es contempli la possibilitat de repetir aqüestes ofertes o bé 
d’altres disciplines, en la mesura que les disponibilitats ho per- 
metin.

Arxiu i biblioteca.- Important fons documental per l’estudi de l’art 
sabadellenc, però també de l’art catalá en general, aixi com 
d’una intéressant coMecció bibliográfica. Tot plegat degudament 
inventariat i catalogat per tal que la consulta sigui còmoda.

Sala DVD.- Es disposa d’un espai amb aparells adients per l’en- 
registrament, activitats i ensenyament audio-visual.

Fons d’art.- L’Académia custodia un important fons d’art que es 
nodreix de les donacions deis artistes que hi exposen. Al llarg de 
la história l’entitat ha rebut obres d’alguns deis artistes més 
importants de l’art catalá. Aquest fons s’exposa als espais Iliures 
de l’estatge social.

Sala Marian Burgués.- La grandiosa llar de foc, obra mostra de 
l’insigne terrissaire i popular cronista del Sabadell que va veure 
néixer l’Académia de Belles Arts, presideix el hall de la seu social.

Salade Juntes.- Espai per a reunions, on també es porten a terme 
altres activitats corn classes teòriques, seminaris, recepeions, 
etcétera.

Art a l’abast.- Servei de gestió i venda d’obres d’art de diferents 
artistes. Es tracta d’obres realitzades en tècniques diverses, 
sobre diferents suports i d’estils i tendéneies molt variats. 
L’objectiu d’aquest servei és posar a l’abast dels membres 
coMaboradors i del públic visitant, art contemporani en condi- 
cions avantatjoses. Tant les obres corn eis artistes són renovats 
periódicament. Sovint se’n pot veure una selecció a la Sala 3, si 
bé existeix un dipòsit amb la resta d’obres confiados en aquell 
moment a aquest servei. Es disposa d’obres d’artistes corn; Pepa 
Beotas, Madaula, Quim Montserrat, Sanromà, Assumpeiô 
Oristrell, Taulé, Josep Vilalta i un llarg etcétera.
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subhastes, presentacions edito
rials... Per I’Auditori hi han passât con- 
ferenciants com en Salvador Pàniker, 
Josep Maria Ainaud, Enric Jardi o 
Joan Vilacasas: concertistes com: 
Claudi Arimany, Michel Wagemans o 
Josep Lluis Puig. La seva orientació 
artística actual, permet donar pas a 
nous valors en formació, gràcies a les 
coMaboracions establertes amb el 
Conservatori Superior de Música de 
Sabadell; el Conservatori Superior de 
Barcelona; el Conservatori del Liceu; 
l’Acadèmia Marshall; el Conservatori 
de Mùsica de Donostia; el Conserva- 
tori Pablo Sarasate de Pamplona, 
etcétera. És en aquesta vessant musi
cal que l’Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell coMabora amb els concur
sos internacionais de piano Ricard 
Viñas i l’Internacional de piano de 
Donostia. Tot aquest seguit de 
coMaboracions ofereixen résultats 
notables i reforcen la projecció artísti
ca de l’entitat.

L’Acadèmia de Belles Arts es regeix 
per un Patronat i una Comissió 
Delegada presidida en l’actualitat per 
Ramon Gabarro; amb Maria Dolors 
Forrellada com a sots-presidenta i 
Ricard Calvo Duran, de director artis
tic, amb diverses vocalies representa
tives de cada secció o àrea de l’enti
tat. Tot l’equip traballa activament en 
aquests mesos prévis a la data funda
cional del 20 de setembre préparant 
un seguit d’actes socials i culturáis 
dels quais s’informarà oportunament.

(Redactat per Pere Font Grasa a partir de 
textos d’ Andreu Castells Peig; Joaquim 
Sala-Sanahuja; Esteve Deu Baigual; Josep 
Casamartina Parassols; Engràcia Torrella 
Suñé; Plàcid Garcia-Planas i Ricard Calvo 
Duran )

ESTATGE SOCIAL: D’HERODES A PILAIS
Els pintors Quer, Piqueras, Vila i Espinait, posen en marxa l’Académia amb 

molta voluntat i poca virolla. Decidits, lleguen al cotxer Silvestre, una sala amb 
alcova a la casa on vivia del carrer Sant Pau. Una tarima, quatre cavailets i 
poca cosa més constituïen tot el mobiliari del local, destinât a dibuixar al natu
ral. Quan un pidolaire amb un cap interessant i barba ben poblada es deixava 
contractar per model, els alumnes se sentien satisfets per la naturalitat de la 
figura que podien plasmar damunt la tela. S’explica una anècdota que ha pas
sât d ’una generaciè a la següent durant aquests 125 anys. Resulta que un cop 
establert el contacte amb un vagabund, amb aspeóte d’ apóstol barroc; amb 
pèls pels quatre costate, brut, lleganyès... aquest va tornar a la sala de dibuix 
al natural a l’hora prevista: pulcre, afaitat, net i polit, desapareixent per complet 
raspeóte que vollen plasmar aquells pioners de l’Acadèmia. El frustrât model 
mai no va arribar a entendre corn l’havien rebutjat després de l’esforç de fer-se 
la higiene completa per anar a la feina.

No és menys ourlés el periple urbà que ha recorregut l’Acadèmia fins el seu 
actual local social. En Josep Casamartina i Parassols relatava en el seu article 
El viatge sabadellenc de l ’Acadèmia de Belles Arts, publicat al Ilibre: Els inicis 
de lAcadèmla. La generaclé del segle XIX, aquesta mudança continuada que 
al llarg dels primers noranta anys (gairebé un segle!!!) els fa anar d ’un costat 
a I’altre de la Rambla; curiosament sempre al voltant del mateix veïnat

“Més enllà de la normalitat i el confort de l ’actual estatge (Passeig Manresa, 
20), lAcadèmla ha anat d ’Herodes a Pllats, fent cercles concèntrics per tot el 
veïnat. D ’un casalot del carrer Sant Pau, on sembla ser que va néixer, a 
lAteneu del mateix carrer, on va fiorir; per passar a la Rambla al costat de ca 
rOliver, en un bonic local que semblava ja un Hoc definitiu décorât expressé
ment per Josep Renom cap el 1908. Però. Després d ’unes petites reformes, 
que segons Vila Arrufat van ser fetes cap el 1918, a cura d ’EnrIc Palé, Rafael 
Durancamps I eli mateix, l ’entitat retornava esperitada al carrer Sant Pau, l ’any 
1920, aquesta vegada acollida generosament al Casino. Encara no havia pas
sai un any, que s’instaHava de nou a la Rambla, just al costat d ’on havia estât. 
Ara, la seu eslava a les voltes de ca l ’Oliver cobertes i decoradas felá ben poc 
per l ’arquitecte Renom com a seu de La Gremial. Era un Hoc elegant, amb 
vidres emplomáis, aranyes, butaques I aires de gran ciutat, molt adient per a 
una institució artística.

Poc a poc, una certa decrepitud va anar envaint el locai I, a finals dels anys 
vint, l ’Acadèmia tornava una altra vegada al carrer de Sant Pau, per instahlar- 
se de nou al Casino; al salò de La Peixera situât a la pianta baixa. El Hoc tor
nava a semblar un emplaçament adéquat i definitiu, potser per això s ’hi va ins
tai-lar la fabulosa Harde foc de Marié Burgués, que el terrisseranarquista havia 
donat, feia anys, a l ’entitat. Aquí l ’Acadèmia hi va durar molt temps, pero el 
1962, el Cercle Sabadellès va rescindir el contracte per poder disposar de tot 
el locai -per acabar enderrocant-lo-1, coincidint amb les desastroses riuades 
(setembre) d ’aquell any, l ’Acadèmia es va instal-iar, a precari, en un locai 
parroquial del carrer Baix de l’Església. Finalment, a mitjan anys seixanta, 
l ’Acadèmia de Belles Arts va arribar a estrenar seu pròpia amb totes les de la 
Ilei, al flamant i més aviat anodi Passeig de Manresa. L’entitat comptava Havors 
gairebé noranta anys.

Aquesta vegada, la decoraciò va anar a càrrec d ’Antoni Vila Arrufat I, per sort, 
encara se’n conserva una bona part. L ’Acadèmia finalment disposarla de 
diverses sales d ’exposiciò, de teatre, de biblioteca, despatxos, sales de junta 
I de trobada. Vila va reinstaflar la llar de foc de Burgués en un Hoc profèrent i 
fot a mida, donados les enormes proporcions del singular element ceràmic; 
venia a ser una mena d ’homenatge ais fundadors i, a la vegada, un símbol 
d ’emplaçament definitiu. Era el punt d ’arribada, el final d ’un curiós i Harg viat
ge per la ciutat’’
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“Curiositots iconogròfiques '

De culs i notges

1 - Guerres de Riace. 460-430 aC

2 - David. 1435, de Donatello

3 - Baco. 1494, de Miguel Angel

Ana Fernándes Alvarez
campanadas@telefonica.net

Segons eis experts, que Tèsser humà 
posseeixi natges, ajuda a mantenir Te- 
quilibri i Talineacié intrínseca del cos 
-independent de la seva relació amb 
la gravetat -, és a dir, els glutis ens 
permeten estabilitzar la pelvis i mante- 
nir-nos dempeus d ’una manera 
diguem-ne elegant. Ara bé, més enilà 
d’apreciacions cientifiques, el fet és 
que aquesta part del cos omple i 
forma part de magnifiques obres d’art. 
A vegades corn a protagonista, altres 
corn a element secundan, però, en 
ambdós casos, sempre ha constituït 
una imatge que atrau Tatenció de 
qualsevol espectador. No conec a 
ningú que, a la Galería de TAcadémia 
de Floréncia, s’hagi resistit a voltar el 
David de Miguel Ángel i hagi deixat 
d’admirar el final de la seva esquena.

L’Art occidental, enmig de la contra- 
dicció que suposa Tacceptació de la 
representació d’imatges i els sovinte- 
jats périodes de fonamentalisme 
moral, ha sabut torejar com cap altre 
la disjuntiva que significa presentar 
l’anatomia humana tant com a objecte 
d’exaltació mística, com a plasmació 
del desig i de la passió, de tal manera 
que, com a résultat artistic, gaudim 
d’un he mostrar! on l’anatomia relacio
nada amb i’imaginari eròtic esclata 
amb un vigor esplèndid.

Plàsticament parlant, oocident ha 
desenvolupat un mécanisme reconci
liador molt eficaç entre la transgressió 
i la beatería, entre la provocado i la 
contendo. El pare José de la Cerda 
(1560 -1640) ens diu: el formés ens 
mou a la lloança del Creador, alxl corn 
la tortura ens empeny a Imitar el patl- 
ment. Aquesta cabriola mistic 
InteMectual, que equipara el pecat 
amb la penitèneia i disculpa la nuesa 
en l’art, traspassa el temps i la podem

4 - Triomf de Neptune i Amphitrite. 1634, 
de Nicolas Poussin

5 - Frese de Luca Signorelli. 1634, a Orvieto

6 - L’al legoria de la Fertilität. 1622, 
de Jacob Jordans

mailto:campanadas@telefonica.net
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descobrir tant als timpans apocalip- 
tics de les esglésies romàniques, com 
a molts films del segle XX.

La diversitat de culs compendiada 
per l’Art i les diverses sensibilitats dels 
seus artifexs han deixat constància 
d’una variada tipologia de natges, des 
dels glutis pesats, endomôrfics; pas
sant pels lleugers, de naturalesa 
mesomorfa o pels estrets, ectomòr- 
fics. De tots ells, els artistes han sabut 
treure partit i oferir-nos estimulants 
visions, que doten la contemplació de 
les seves obres d’un manifest plus 
erotic, aconseguint que la qualitat 
artística siguí directament proporcio
nal a l’eficàcia sensual.

Segurament, unes de les natges més 
distingides del classicisme son les 
dels Guerrers de Riace, 460-430 aC 
(fig.1), models que, corn El David de 
Donatello, 1435 (fig.2); el Baco de 
Miguel Ángel, 1494 (fig.3), els seus 
mateixos ignudes a la Capella Sixtina; 
el Triomfde Neptune iAmphitrite, 1634 
(fig.4), de Nicolas Poussin, resulten 
magnifies exemples d ’anques me- 
somòrfiques, fibroses, dures i fèrria- 
ment modeladas, amb els glutis 
majors i el sole intergluti virtuosament 
esculpits.

Es tracta de la mateixa morfologia 
que podem reconèixer en les figures 
del frese de Luca Signorelli, de 1499, 
(fig.5) a Orvieto, però aquí, l’èmfasi del 
dibuix i el marcat muscular, fan que es 
perdi tota la càrrega eròtica i sensual 
de la qual están dotats els exemples 
anteriors. Fet explicable, tenint en 
compte restii apocaliptic I moralitza- 
dor que caracteritza tota la produooiò 
de Signorelli.

Altres autors han optât per la tipolo
gia endomòrfica, amb volums més 
pesats i laxes, que presenten una 
certa tendència a caure, és el cas dels 
nusos de l’obra L ’al-legoria de la 
Fertilität, 1622 (fig.6), de Jacob 
Jordans, o els de Bany de les nimfes, 
de Palma Vecchio, 1525 (fig.7), on la 
massa s’allarga i els soles glutis mar
quen poca profunditat.

Ara bé, el caracteristic cui de l’a- 
bundància, escleròtic, tots sabem

7 - Bany de les nimfes. 1525, 
de Palma Vecchio

8 - L Venus del mirali. 1615, 
de Rubens

9 - Segrest de les filles de Leucipos. 1618, 
de Rubens

10 - L’arribada de Maria de Mèdicis a Marsella. 1623, de Rubens

11 - Les tres Grades. 1639, de Rubens

12 - El veredicte de Paris. 1530, de Lucas Cranach
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13 - Les tres Gràcies. 1535, de Lucas Cranach

14 - Bany de dona. 1593, 
de rescola de Fontainebleau

15 - Odalisca. 1745, 
de François Boucher

-
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17 - Banyistes. 1772, 
de Jean Honore Fragonard

16 - Noia descansant. 1752, 
de François Boucher

18 - Jutta. 1973, 
de John Kacere

que, com a ningú, el capitalitza 
Rubens, el poeta dels ulls, tal i com el 
qualifica Lope de Vega. En Rubens, 
aquesta zona del cos adquireix quali- 
tat substantiva, no adjectiva. Si ens 
fixem en algunes de les seves natges 
més famoses: les de La Venus del 
mirali, 1615 (fig.8); les ó’EI segrest de 
les filles de Leucipus, 1618 (fig.9); les 
de L’arribada de Maria de Mèdicis a 
Marsella, 1623 (fig.10) o les de Les 
Tres Gràcies, 1639 (fig.11), ens ado- 
nem que estem devant de culs tous, 
mòrbids, amb formes rodones I suaus, 
plenes de teixit adipós, que fan ende- 
vinar un tacte esponjat I on tot desig 
abstráete desapareix per a deixar pas 
a un de directe I càrnic. Es tracta d’u
nes natges generöses que, enmig una 
sooietat barroca castigada per la fam I 
la gana endèmica, son exponents d’un 
marcat elitisme. Quina ironia!, contras
tados amb el model ooncentracenari, 
darrera oferta de les passareMes de 
moda i fill de la societat de oonsum!

Un altra oategoria la constitueixen els 
délicats minimalismes de tipologia 
ectomorfa, amb formes lineals i fràgils 
i amb una baixa reserva adiposa. 
Aquests els poden reconèixer a obres 
oom El veredicte de Paris, 1530 
(fig.12), de Lucas Cranach o Les tres 
gràcies, 1535 (fig.13), del mateix autor. 
També a Bany de dona, de l’escola de 
Fontainebleau, de 1593 (fig.14). Són 
volums sense solidesa, ni rotunditat, 
però que no deixen de ser bocattos di 
cardinale plàstics amb certa capacitat 
suggeridora.

Enmig de tots aquests, una barreja 
endomórfica i ectomorfa, els picardio- 
sos i premeditadament infantilitzats 
oulets de ó'Odalisca, 1745 (fig.15); 
Noia descansant, 1752 (fig.16), amb- 
dós de François Boucher o de 
Banyistes, 1772 (fig.17), de Jean 
Honore Fragonard. Es tracta de pinta
res han deixat de ser exclusives dels 
gabinets privats i de les estancos 
secretes dels grans monarques del 
XVII i, com una taca d’oli, s’escampen 
arreu dins els ambients nobiliaris i bur- 
gesos. Un rococó que explicita l’eròti
ca i abandona els subterfugis simbô- 
lics O metafòrics per a Iliurar-se al pur 
gaudi hedonista. Tal i corn John
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19 - David. 1504, 
de Miguel Angel

20 - El segrest de les Sabines. 1799, 
de Jacques Louis David

21 - Venus. 
d’Antoni Cànova

22 - Les nimfes. 1873, 
de William Bouguereau

Kacere tornará a mostrar a obres com 
Jutta, 1973 (fig. 18).

Ara bé, el sublim solament s’aconse- 
gueix en algunes ocasions, una, la 
més inqüestionable, en el David de 
Miquel Ángel, 1504 (fig.19). Un altra, 
en el eos del guerrer central d’EI 
segrest de les Sabines, 1799 (fig.20), 
de Jacques Louis David. I, subjectiva- 
ment, defense la perfecció de les nat- 
ges de la Venus de Cànova (fig.21) o 
la de les de Les Nimfes, 1873 (fig.22), 
de William Bouguereau. La earn aquí 
ens fa percebre el difícil equilibri que 
hi ha entre la tensió que suscita la 
qualitat brunyida d’un teixit jove i la 
qualitat mòrbida que tot desig dema- 
na. Limits i volums están aquí presents 
sense opulència, ni adipositats, sí en 
canvi amb una textura magra i llisa 
que és l’essència de la sensualitat 
humana.

No vull deixar tampoc de parlar dels 
que considero ‘culs negats’, aquells 
que, com és el cas de La banyista de 
Valpincon, 1808 (fig.23), d’Ingres, - n’hi 
ha d’altres, però aquest és suficient- 
ment iMustratiu - neguen les natges per 
excès de subtilitat. Tenint en compte 
que estem devant una esquena, fixem- 
nos corn la dona d’Ingres, amb una 
postura similar a la Venus del Mirali de 
Rubens, a penes mostra el sole inter- 
glútic, qüestió aquesta que Higa amb 
altres de les seves obres, on les dones, 
quan apareixen frontalment nues, pre
senten uns pubis que no aconseguei- 
xen sobrepassar una incipient ado- 
lescéncia. És el néoclassicisme moralit- 
zador al guai es supedita l’artista. Un 
exemple del mateix, però amb motiva- 
cions plástiques molt diferents a les 
d’Ingres, ens l’ofereix Lucian Freud, a 
Home d ’esquena, 1991 (fig. 24).

Ressenya especial mereix el final de 
I’esquena de La Venus del Mirali, 1649 
(fig.25), de Velázquez. Es tracta d’una 
anca geològica i homérica, dotada 
d’un suau declivi de vertigen. Mirada 
com si es tractés d’un paisatge, em 
recorda el tractament de la Hum i del 
color de Vista de la ciutat de Delf, de 
Jan Vermeer. Velázquez explicita l’e- 
rotisme d’aquesta figura amb la matei- 
xa gradació de plans que el pintor fla- 
menc utilitza per a pintar la seva ciutat

23 - La banyista de Valpincon. 1808, d’Ingres

de Ludan Freud

m •T-

25 - La Venus del Mirali. 1649, 
de Velázquez

natal. A La Venus del Mirali apareix la 
mateixa atmosfera en suspensió oferta 
a l’obra de Vermeer. L’anca d’aquesta 
Venus posseeix un provocatiu quietis- 
me, aconseguit amb la Huminositat 
que contrasta subtilment la suavitat i 
esmorteït color de la zona alta, front la 
densitat cromática de la part inferior.

D’haver-n’hi, n’ hi ha molts i, segons 
les ‘preferéncies i expehéncies’ de 
cada lector, segurament he obviât 
algún cui imprescindible, però no era 
la meva intenció fer un estudi exhaus- 
tiu sobre el tema: tan sois retre home- 
natge a un excels secundan.



Sense tito!
Fotografia d’Andreu Masagué, 2005
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OFELIMÓS
-  flndreu Masaqué

Ana Fernández Alvarez
campanadas@telefonica.net

Amb aquest terme grec, ofelimós, atri
buí de qualsevoi cosa capag de satis- 
fer una necessitai o un desig, oferim 
una sèrie de Iliuraments plàstics que 
tenen com a principal objectiu aconse
guir el gaudi visual que tota obra artis
tica produeix. Es fa, precisament, des 
d ’una publicació que porta ja moits 
anys especialitzant-se en la divulgado 
i l ’anàlisi de l ’art en totes les seves 
facetes. Amb el número 11 encetem 
una etapa dedicada a la imatge 
fotogràfica.

Andreu Masagué, sabadellenc, cursà 
estudis de medicina, però optò per la 
práctica professional dins l’àmbit publi- 
citari. Va ser membre de la Junta del 
Cine Club Sabadell de 1961 a 1969 i, 
de 1983 a 1986, membre de l’Espai 83’, 
del Museu d’Art de Sabadell. Exerceix 
com a fotògraf editorial, publicitari i 
d’arquitectura, publicant els seus tre- 
balls a revistes com FMR \ L’uomo 
Vogue. És també l’autor de les fotogra
fíes dels Ilibres Bolivia; Redescobrir la 
Costa Brava; El agua en España; Vinos 
de España; Matará i Sabadell, al tom
bant del segle, entre altres.

La fotografia que inaugura aquesta 
nova sèrie posseeix un punt d’ironia 
evident. Devant el fortuit teló d’una 
construcció en obres, la doble infor- 
mació viària que presenta la imatge 
ens provoca un inevitable somriure. Es 
tracta d’una mirada tatiana, destra- 
ment atrapada per l’objectiu d’en 
Masagué i que queda reforçada per 
un inteMigent enquadrament. Un 
enquadrament gens mancat de poéti
ca compositiva i on la paradoxe argu
mentai d’aquesta imatge: travessi, no 
giri a la dreta, atari’s, apareix xopa 
d’accidental surréalisme. La tempera

tura cromàtica s’ajusta a unes corbes de color molt precises aconseguint, per 
exemple, convertir la vulgar xarxa d’una obra en la vellutada i densa roba verde 
d’una tranoia. També, transformar la presència d’uns senyals viaris, en la gia- 
comèttica silueta d’una diva operistica. La icona equilibra magnificament l’opaci- 
tat dels g'isos i dels blancs horitzontais amb el brillant esciat del verd vertical. 
L’exper mentada tècnica del fotògraf ha sabut dosificar els balanças de contrast, 
de saturació i de tons, de tal manera que el naturai estatisme d’una fotografia 
adquireix aquí un fort carácter dinàmic i una gran capacitat semàntica.

mailto:campanadas@telefonica.net
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Cl NENA_____________
Réalisme, màgio i temor:
Obobo, de Montxo flrmendáriz

Pere Cornelias

No és pas la peMícula d’Armedáriz que més m’agrada -prefereixo, per exemple, 
Secretos del corazón o Silencio roto-, però em sembla que puc afirmar que es 
tracta de la més arriscada de totes les que ha fet I, potser per aixó, d’una de les 
propostes més Intéressants de Tactual cinema espanyol.

Com adaptar a la pantalla Tesséncia deis vint-l-sis relats curts que conformen 
Obabakoak (possible traducció: els que viuen a Obaba), la calidoscópica 
novel-la de Bernardo Atxaga? Armendáriz ha prescindit prácticament del segon 
deis seus tres blocs narratius, Nou paraules en honor del poblé de 
Villamediana, I s’ha centrât, dones, en el primer I en el tercer. Infantesas i A la 
recerca de la darrera paraula. Però ha barrejat elements I personatges i hi ha 
introduit sensibles modificacions: la relació entre la mestra i el seu alumne 
adquirelx un carácter sexual explicit; es tanca, amb un desenllaç lògic i terrible, 
TepisodI de Lucas Pellet, Tesquizofrénic turmentat per la mort de la seva ger
mana (a la novel-la, el reiat queda obert), I la incomprensible follia que impreg
na el final del lllbre es convertelx, a la peMícula, en unes imatges que evoquen 
placidesa i serenor. Eli mateix ho explica: Se me ocurrió interrelacionar los per
sonajes de ocho de los relatos, inventarme unos, descartar otros, y mantener 
los temas que me parecían esenciales: la soledad, la violencia, la búsqueda de 
la identidad personal, y  también la reflexión sobre la creación. El résultat és una 
Inquiétant pel-lícula coral, que, com la novel-la d’Atxaga -I en alguns aspectes 
encara més-, utilitza els esclats del réalisme màgio per descriure la vida de les 
persones I els seus sofriments.

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobillària

Sant Antoni M® Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 93 725 47 66 - 93 725 49 76

LALLARDELLUBRE
des de 1.957

ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61 

08201 Sabadell
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B 3

Jo sóc dels qui pensen que sempre 
queda molt per aprendre.
I descobrir. I conèixer. I compartir.

} B er n a r d o  A t x a g a

El treball de selecció d’Armendáriz dona Hoc a tres histo
ries, envoltades, inévitablement, d’Imatges I fets diversos, 
des de l’omnipresent llangardaix que se’ns pot menjar el 
cervell fins a l’aventura amorosa entre la protagonista i 
Miguel (Juan Diego Botto). La primera és la de la mastra 
(Pilar López de Ayala / Mercedes Sampietro). Sola i desa- 
rrelada, sempre pendent d’unes cartes amorosas que no 
arriben mai, haurà de satisfar els seus desitjos amb l’a- 
lumne que li encén l’estufa i que acabará convertint-se en 
el seu home. La sagena -la menys ben encaixada al con- 
junt- és la de Lucas Pellet (Eduard Fernández). La follia, la 
violèncla, l’assassinat... I la tercera, la de l’englnyer ale- 
many (Peter Lohmeyer) I el seu fili Esteban (Lluís Homar). 
Parla de la Inadaptado, de l’absència de referents socials, 
culturáis i politics, de l’enfrontament vital de dos mens Irre
conciliables. Les tres hlstòries están explicades conferint 
tot el pes de la seva evolucló a la ineluctabllltat del pas del 
temps. Coneixem els personatges quan són joves I quan 
són grans, anem endavant i endarrere... No és un temps 
precis -no hi ha dates-, però és, per la seva força, un 
temps real.

A aquest poblé d’Obaba arriba una noia jove (Barbara 
Lennie) amb la seva càmera de video i amb la intenclé de 
retratar la gent que hi viu. Fa, a la peMicula, la mateixa fun
dó que el nebot de l’oncle de Montevideo a la tercera part 
del lllbre i la seva vida, corn li passa també a eli, canviarà

DIPLOMATURES
- Ciències Empresarials
- Turisme

LLICENCIATURES
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definitivamente després d’aquest viatge. Els dos personatges, 
a més, faciliten la inevitable reflexió moral sobre la utilització i 
el sentit de l’Art. Literatura dins la literatura a Obabakoak, cine
ma dins el cinema a Obaba. Qué s’amaga darrere deis con
tes? Qué és creació i qué és plagi? Com selecciona la camera 
quan filma? Quins són els limits, qué no ha de ser filmât?

Qn és Qbaba? El paisatge no enganya. un poblé en un indret 
qualsevol del País Baso, Però és també molt més. Un micro
cosmos que retrata un mén, una metàfora d’un déterminât 
tipus de vida. Un Hoc real però pie de misteri, on hi ha coses 
segurament inexplicables que, en tot cas, mai no s’expHcaran. 
És també la recerca d’allò que desconeixem i que no sabem 
encara si volem conèixer. Un intangible. Potser nosaltres 
mateixos. _

http://www.uoc.edu
http://www.uoc.edu
http://www.uoc.edu
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MÚSICA_______________
La guitorra. Dos segles d'hisfôria (4)

Bernardo Garcia - Huldobro (guitarrista)

Traducció Montse Carbó 
Joventuts Musicals de Sabadell

LA GENERACIÓ DE LA 
REPÚBLICA

En cap moment de la historia con- 
temporánia de la cultura espanyola, 
la música i la literatura han anat tan 
unides com durant els anys vint i 
trenta del segle XX. L’anomenada 
Generado del 27 o de la República 
agrupá poetes com Cornuda, 
Lorca, Alberti, Salinas, Guillén, entre 
d ’altres, que foren grans melomans. 
Al mateix temps, sorgí tota una 
generado de musics de qualitat 
notable, l’evoludó deis quais es va 
veure dramáticament truncada per 
la guerra civil: Julián Bautista, 
Salvador Bacarisse, Eduard Toldrá, 
Frederic Mompou i molts d ’altres. 
L’exili va fer que la seva obra que- 
dés deslligada del país i, encara 
avui, un gran nombre de les seves 
obres són desconegudes. La figura 
fonamental o alma mater que tots 
van seguir, en diferent mesura, és la 
de Manuel de Falla, que alenava la 
bona marxa d ’aquelles avantguar- 
des que intentaven conciliar-se amb 
la tradició.

Frederic Mompou (Barcelona 
1893 -  1987), compositor i pianista, 
és autor d ’una obra breu i exquisi- 
da, que se centra gairebé exclusi- 
vament en el piano i en la cangó 
amb acompanyament pianístic, tot i 
que també va compondré algunos 
obres per a altres instruments, com

la Suite Compostelana per a guitarra. De formació francesa, posseeix, tan- 
mateix, una Originalität que va més enllá d ’aquesta formació i deis seus Com
panys de generado. Portá una vida apartada, que no impedí el reconeixe- 
ment a una obra considerada entre les més importants de la música espan
yola de tots els temps.

Jaume Pahissa (Barcelona 1880 -  Buenos Aires 1969), compositor i direc
tor d ’orquestra, estudiá Arquitectura a la Universität de Barcelona mentre es 
formava musicalment amb E. Morera. Tot i que la seva dedicado a la música 
fou tardana, va arribar a exercir com a professor de composició i direcció 
orquestral a l’Escola Municipal de Música de Barcelona. L’any 1937 emigra a 
l’Argentina, on estableix un contacte ben estret amb Falla i on mor l’any 1969. 
Les seves composicions reben la influénda de les teories de Felip Pedrell, tot 
i que també mostren un acostament ais moviments més avangats de la com
posició del seu temps, de tal manera que aquest és un deis primers autors de 
l’estât espanyol que s’acosten al dodecafonisme. La seva obra més popular 
és la Suite intertonal (1926).

Rosa García Ascot (Madrid 1909 -  2002) és prácticament Túnica dona del 
grup. Deixebla de Pedrell i, especialment, de Falla, la seva tasca en els anys 
de formació de la Generació fou molt positiva, tot i que la seva obra compo
sitiva no és quantiosa. L’obra més rellevant és la Suite per a orquestra, així 
com diverses composicions pianístiques que exhalen una mena de perfum 
propi del XVIII. Després de la guerra civil es va exiliar i la seva obra posterior 
és prácticament desconeguda.

Joaquim Nin-Culmell (Berlín 1908 -  Venécia 1990), pianista i compositor, fill 
de Joaquim Nin, va estudiar a la Schola Cantorum de París i més tard al 
Conservatori, on fou alumne de Paul Dukas i treballà amb Falla. Des del 1940 
fou professor del Williams College de Massachussets i, més tard, professor 
de la Universität de Berkeley (California). Va escriure obres per a piano, músi
ca de cambra i obres simfòniques d ’estil impressionista.

Julián Bautista (Madrid 1901 -  Buenos Aires 1961) estudiá al Conservatori 
de Madrid, on rebé classes de Composició de Conrado del Campo. Se sumá 
ais compositors més actius de la Generació del 27 o de la República, en el 
doble intent de continuar la tasca de Falla i d ’actualitzar la música espanyola 
amb les avantguardes europeas. El 1940 s’exiliá a l’Argentina, on residí fins 
al moment de la seva mort. Fou una de les personalitats més representatives
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de la seva generado. La seva músi
ca era colorista, amb tendència a 
una modulació de trets neoclàssics, 
tôt i que una bona part de la seva 
producció anterior a la guerra civil 
es va perdre corn a conseqüència 
del conflicte bèl-lic.

Salvador Bacarisse (Madrid 1898 
-  Paris 1963) fou alumne de 
Conrado del Campo al Conservator! 
de Madrid. Ben aviat va destacar 
corn un dels compositors més actius 
i intéressants de la Generado del 
27. Formà part activa del Grup dels 
Vuit, que tenia objectius similars al 
Grup dels Sis francés. Exerci la críti
ca musical i fou un dels pioners de la 
música a la radiodifusió espanyola, 
des d ’on donà suport i difongué la 
tasca dels compositors joves d’a- 
quell moment. Després de la guerra 
s’establi a Paris, on treballà a la 
ràdio. Durant aquesta época el seu 
estil s’anà encarcarant i perdent 
actualitat, tôt i que aconsegui un 
gran éxit amb el Concertino para 
guitarra i orquesta.

Regino Sainz de la Maza (1896 -  
1981), fou el primer catedràtic de 
guitarra del Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, 
académie de la Real Academia de 
Bellas Artes i amic personal deis 
principals músics espanyols del 
segle XX, molts dels quais escriviren 
obres especialment per a ell, com el 
Concierto de Aranjuez de Joaquim 
Rodrigo, estrenada a Barcelona el 
1940. Se’l considera un deis concer
tistes de guitarra més importants del 
segle XX, juntament amb Andrés 
Segovia, perqué ambdós van saber 
atorgar, amb llurs qualitats artisti
ques i técniques, el valor just i el pro- 
tagonisme que li mancava, a la gui
tarra de concert. ^
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SOCIfiTAT_____________
El CILEC busco ds cotolons morts duront lo 
repressió fronquisto o Ceuto i d  protectorot

Marta Carnicé

A I’edifici de correus de Larraix és on troba- 
rem els primers morts en I’enfrontament 
entre militars sublevats i fidels a la 
República. Concretament, el mateix 17 de 
juliol de 1936

Centenars de persones van ser victimes de la ferotge repressió instaurada pel 
insurgents des de l’aixecament militar el 17 de juliol de 1936 a Ceuta i al 
Protectorat espanyol, entre elles diversos catalans. Arran de l’èxit obtingut a 
Guernica i les Canaries, el CILEC ha decidit rescatar una vegada més de l’anoni- 
mat a tots aquells compatriotes compromesos amb la democràcia i la República 
tot reconstruint les circumstàncies d’una persecució tan implacable corn brutal. 
Per aixô hi ha enviât un equip d’investigadors. Es tracta del seu director, escrip- 
tor i professer, David Serrano Blanquer i la coNaboradora i també periodista de la 
CCRTV, Marta Carnicé Soria.

Els intents de reconéixer la realitat amagada de la histéria recent han proliférât 
a les portes dels trenta anys de la mort del general Franco. Amb tot, encara 
queda molt carni per recórrer. La nostra investigació va néixer amb la voluntat de 
recuperar la memòria i el nom d’aquells que van patir les conseqüéncies de la 
repressió feixista i que han quedat ignorate en fosses comunes i cementiris, en 
cuñetes o en la lletra impresa de documentació pública, part de la qual es troba 
en péssimes condicions i oblidada en diversos racons de dependéncies marro- 
quines de difícil localització i accès.

Per qué Ceuta i el Protectorat espanyol del nord d’Àfrica? Un dels principals 
motius'rau perqué précisément en aquella zona, oblidada sovint a la peninsula, 
és on es Va donar el tret de sortida del maison que durant tres anys s’estendrà 
arreu de l’Estat espanyol com també perqué és on ens trobarem les phmeres vic
times deis enfrontaments entre militars sublevats i fidels a la República, que a 

partir d’aleshores començaren a ser perseguite i eliminate 
implacablement. La nostra investigació pretenia, a més, 
donar a conéixer una realitat que, per la llunyania fisica de 
Ceuta i la incorporació de les ciutats del nord d’Àfhca al 
regne del Marroc, han quedat fins ara com un episodi mar
ginai i no ha tingut el reconeixement de l’abast de la 
repressió fulminant, sistemàtica i organitzada de tots 
aquells que van mantenir-se fidels a la República.

En el cementiri espanyol de Larraix, l’antiga 
ciutat del protectorat, hi ha 180 afusellats 
republicans.

Amb tot, la investigació no ha estât gens fácil. I és que 
ens hem comptât amb les dificultats própies de la temática 
encara avui dia a l’estât, amb el tarannà d’un pais vei, el 
Marroc, on van quedar els arxius espanyols arran de la 
cessió dels territoris del Protectorat al regne africà. Bona 
mostra d’aquesta manera de fer, del territoh marroquí és 
que fins ara, ni el govern espanyol ni el marroquí s’han pre- 
ocupat de centralitzar aquesta documentació, ubicar-la 

dignament i menys encara, possibilitar-ne el seu estudi. De fet, ha calgut convèn- 
cer magistrats, vice-cônsols espanyols, viceministres marroquins, alcaldes, alts 
funcionaris dels registres civils, intèrprets i ajudants diversos, personal militar i 
civil també divers en un llarg procès per poder accedir-hi. És més, hi ha hagut 
moments en qué hem hagut de fer la mateixa gestió fins a tres vegades i, amb tot, 
hem tingut més dificultats.
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Les forces afins ais subleváis van 
exercir de manera sistemàtica i orga- 
nitzada la repressió des de diversos 
centres. El CILEC ha pogut visitar els 
que encara avui es mantenen en peu i 
que ara alberguen casernes militars. 
El Hoc més important és la fortalesa 
del Monte Hacho, situada a l’extrem 
est de la ciutat, sobre un prominent 
turó. Malgrat que el seu pehmetre és 
visible des de qualsevol indret de la 
ciutat, el seu accès és restringit i les 
visites prohibides. Malgrat aixô, grà- 
cies a la informacié aportada per 
diverses familiars de detinguts, vam 
tenir constancia de la presèneia dels 
seus en aquell recinte, aixi corn del 
seu afusellament, la quai cosa ha 
permès seguir les restes de l’horror. 
Aixi, vam decidir dirigir-nos-hi. En un 
primer moment, el cos de guàrdia ens 
va impedir l’accès al recinte. Després 
de parlar amb diverses soldats, vam 
esbrinar que no ens hi deixaven entrar 
pel fet de no estar present cap res
ponsable amb la graduació suficient 
per donar el vistiplau. Amb tot, la 
insistèneia va fructificar l’endemà des
prés de contactar amb el capità de 
guàrdia O’Brady, qui, després de 
diverses intents i hores d’espera, va 
convèneer el Coronel de la caserna 
per fer una visita estrictament guiada i 
vigilada. L’entrada al recinte, per un 
túnel excavat a la muralla permetia 
entrar en una dimensió nova, aturada 
en el temps i plena de referents fran
quistes arreu. Però l’empremta brutal 
de l’horror, mai escrit fins ara ni foto- 
grafiat, són les marques de les metra- 
lladores i els fusells que hi ha sobre 
els murs de l’oest del recinte, on els 
presos eren executats de matinada. 
En un pehmetre d’uns cent metres de 
mur, la pedra és curulla d’impactes de 
bala, de forats de diverses dimen
sions que ofereixen l’abast brutal de la 
repressió, sobretot en les setmanes 
posteriors a l’aixecament, i que ara el 
CILEC ha pogut recollir. També ens 
van dirigir cap a l’antiga la presó de 
Garcia Aldave, el primer recinte des 
del quai els militars iniciaren la repres
sió. Amb tot, el blindatge de l’edifici 
ens va fer totalment impossible la seva 
entrada. L’edifici on es va exercir la

Les dones eren retingudes a la presó de dones de El Sarchal, un edifici en forma de fortalesa 
a l’extrem maritim d’una deis barris més depauperáis de Ceuta.

Les dones eren retingudes a la presó de 
dones de El Sarchal, un edifici en forma 
de fortalesa a l’extrem maritim d’una deis 
barris més depauperáis de Ceuta.

La fortalesa del Monte Hacho és el lloc on 
els subleváis van exercir la repressió 
més ferotge. Avui convertit en caserna, té 
una imatge fantasmagórica i l’accés, res
tringit.

Un total de 169 deis 270 republicans 
assassinats a Ceuta entre 1936 i 1944 es 
van enterrar a la fossa comuna del 
cementiri de Santa Catalina del municipi. 
Trenta anys després de la mort de 
Franco, se’ls farà un reconeixement 
public.
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Les imatges mostren les partides de 
defunciô dels catalans morts durant eis 

primers anys de repressiô franquiste 
recollides als registres civils de Ceuta, 

Tetuan i Larraix.
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EI tipògraf barceloní Francese Martes va ser el 
primer catalá represaliat a Tetuan. Va morir la 
matinada del 20 d’agost de 1936 amb 59 reclusos 
més.
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Eduard Pérez era un industrial progressista Ilei- 
data que va morir també en la saca que es va fer 
en el camp de El Mogote la matinada del 6 d’abril 
de 1937.

El soldat de Capellades, Ricard Pol Pereda, va 
ser assassinat la matinada de 1937 al camp de 
concentració de Tetuan de El Mogote.
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El vaquer Andreu Codina Vilanova, natural de Vilalba de Sasserra però amb residéncia a 
Granollers, va ser executat a la via pública el 19 de febrer de 1938.
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El sergent barceloní, Francesc Coll Rian, va ser recios a la fortalesa del Monte Hacho, on 
el van afusellar la matinada del 2 de marg de 1938.
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repressió a les dones va ser a la 
presó de El Sarchal, avul dia total- 
ment inhabitat. Es tracta d’un edifici 
quadrat en forma de fortalesa, de 
dependències petites i fosques sobre 
les mateixes roques que s’obren al 
mar, a l’extrem maritim d’un dels 
barris més depauperats de la ciutat. 
El seu accès és ben difícil per l’oro
grafia pròpia de l’indret i l’ohentaciô 
vers el mar obert la converteixen en 
una imatge tétrica i brutal de l’horror 
repressiu femeni. El CILEC també es 
va dirigir al Protectorat, on es comp- 
tava amb diversos recintos de gestió 
de la repressió. El més destacat és el 
camp de concentració de El Mogote, 
amb una brutal repressió xifrada uns 
200 afusellats. El camp, situât davant 
per davant de les barriades perifèri- 
ques de la ciutat, és desconegut per 
la poblaciô marroquina actual però 
ha estât localitzat gràcies la informa- 
ció aportada pels supervivents.

A banda d’entrevistes i Testada en 
eis mateixos escenaris de la terrible 
acoló dels sublevats ais anys 30, hem 
recollit nombrosa informació ais 
diversos arxius i registres de Ceuta i 
del Protectorat. A Ceuta van haver 
uns 270 afusellats, 169 cadávers deis 
quais es troben a la fossa comuna del 
Cementiri de Santa Catalina. La majo- 
ha d’aquestes morts están recollides 
en el registre civil, tant de Ceuta com 
del Protectorat, com a morts “por heri
das de arma de fuego”. Altres aparei- 
xen com a victimes d’hemorràgies 
internes o per immersió i ofegament, 
les quais, tot I que no han estât comp- 
tabilitzades com a victimes directes 
de la repressió, apunten clarament 
cap a la voluntat d’amagar-ne les 
causes reals. En qualsevol cas, es 
tracta d’eufemismes que emmasca- 
ren Tacciò indiscriminada dels insur
gents contra els detinguts, molts 
d’ells assassinats sense Conseil de 
Guerra.

En qualsevol cas, si bé comptem 
amb estudis de la repressió sobre eIs 
catalans al nostre propi territori, hi ha 
poca informació sobre la seva repres
sió en altres zones de Testât, tret dels 
casos esparsos de Gernika i les

Canáries. Tot i que quantitativement 
el volum de catalans republicans 
assassinats a Ceuta no va ser exces
sivement nombrós, la seva identifica- 
ció ha possibilitat al CILEC 
poder contrastar la totalitat de les 
procedéncies de la resta de represa- 
liats, la qual cosa, en conjunt, ens ha 
permés obtenir una acurada i com
pleta informació global del fenomen.

9^

Una de les mostres més clares que eviden
cia la brutal repressió que van exercir els 
sublevats contra els fideis a la República, i 
fins ara mai fotografiat, són les marques de 
les metralladores i els fusells sobre els murs 
de Toest del recinte del Monte Hacho. En 
aqüestes fotografíes es pot veure la pedra 
curulla d’impactes de bala en un perímetre 
d’uns cent cinquanta metres del mur. Es 
tracta de forats de diverses dimensions que 
mostren Thorror viscut per republicans.

T O T  E N  M A R C S

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL
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SOCIETÀ!____________
C rònica des de Lió II (1945-20 05)

Laura Fontcuberta /  Gloria Farrés

Enguany, Europa commemora el 60è aniversari de l’a- 
lliberament dels camps nazis. Com a molts altres 
pobles i ciutats, a Lió, centre neuralgic de la resistència 
francesa contra els nazis, s’han célébrât actes comme- 
moratius. Fa un any i des d ’aquestes pàgines, us reme- 
moràvem aquells dies del Lió del 1944 i us convidàvem 
a visitar el Centre d ’Història de la Resistència i de la 
Deportació, Hoc emblemàtic per haver estât la seu del 
poder i la repressió nazi durant l’ocupació, i actual seu 
d ’un museu que sap mostrar, amb el rigor i la Sensibili
tät adéquats, i amb els mitjans més innovadors, aquells 
anys d ’incertesa i terror.

Per a aquells habitants de Lió i rodalies que es van 
enfrontar al nazisme, per als supervivents d ’aquella 
tragèdia, aquest aniversari és la culminació de l’esforç 
infatigable que han fet per mantenir viu el record d ’a
quella terrible experiència d ’ençà que van fundar el 29 
d ’abril de 1945 l’«Association des Rescapés de 
Montluc». EIs homes i dones d ’aquesta associaciô con- 
sideraven indispensable, per tal de poder portar fins al 
final el seu treball de divulgaciô, el reconeixement corn 
a Hoc de memòria de l’altre centre de repressió nazi: la 
presó de Montluc. Aixi ho explicàvem en l’article 
«Crònica des de Lió I» {Quadern núm. 147, estiu 2004). 
La presó de Montluc forma part dels espais on la 
repressió nazi va desfermar-se més impunément. 
Montluc representa el mateix que Fresnes a Paris, o 
Les Baumettes a Marsella, o Cherche Midi a 
Compiègne. En aquesta presó hi van ser confinate 
homes com Jean Moulin, líder de la resistència, Marc 
Bloch, historiador de renom, o André Frossard, perio
dista, així com altres deu mil persones que van conver- 
tir-se en un viver d’ostatges per als seus torturadors 
(entre eis quais es trobava l’infame Klaus Barbie). 
D’aquests deu mH detinguts, mil sis-cents van ser 

enviats als camps de concentració d’on molt pocs van tornar, i vuit-cents més 
van ser exterminate -la presó conserva encara la seva paret deis afusellats- on 
hi van morir per esgotament i fam. Durant el période de l’ocupació nazi (des 
de I’l l  de novembre del 1942 fins al 24 d ’agost del 1944) franceses, espan- 
yols, i homes i dones d ’altres nacionalitats, resistente o jueus, hi van romandre 
en condicione difíciis d ’imaginar. Tots aquells homes i dones que van ocupar 
les ceNes o el refectori i que n’han pogut deixar un testimoni expliquen el pati- 
ment i angoixa constant que van viure entre aquelles parete.



SOCIETÀ!
39
159

És per això que els membres de rAssociació dels alliberats de Montluc 
tenien el ferm desig de convertir Montluc en Hoc de memòria. De fet, en unes 
declaracions del 7 d ’agost de 2002, el Sr. Perben, ministre de justicia, escol- 
tant la seva demanda, havla afirmat que considerava de vital Importància pre
servar el record d’aquelles hores negres I convertir la presó en Hoc d’home- 
natge I record. El problema radica en el fet que la presó de Montluc alberga 
una àrea reservada exclusivament a les dones (hl ha prop de noranta reclu
ses). Aquesta situació, però, sembla que canviarà definitivament després de 
l’obertura de la futura presó situada a Corbas anunciada pel 2008. Alxi dones, 
després de moites gestions i reclamacions, totes elles encapçalades pel seu 
president, el Sr. TassanI, podem gratament informar que el govern francés ja 
ha concedlt el rang de Hoc de memòria a aquella presó.

Aquesta noticia omple de joia els pocs supervivents que queden d’aquells 
fets. El seu objectlu constant ha estât divulgar aquells fets entre els més joves 
amb la Intencló d ’educar-los en la toleráncia I la Solidarität. Deixar que aque- 
Hes parets parlin de les terribles experléncles viscudes allá representa la pos- 
slbilltat d ’una empremta Inesborrable per a futures generacions. No només 
pensen a rememorar les cel-les ocupades pels liders de la resisténcia com 
Jean Moulin, el periodista A. Frossard o el general A. Devigny, sinó també de 
totes les persones anónimes mortes en les execuclons ais voltants de Lió, 
sobretot a ChátlHon-d’Azergues i a Saint-Genis-Laval, o deportate I morts als 
camps. En aquesta Hnia, han aconsegult que la ciutat sigui plena d’espals on 
es pot retre homenatge als herois de la Resisténcia. Lió compta amb 81 monu
ments, plaques coMocades a les cantonades dels carrers o al limit d ’un bosc
0 a les vores d ’un camp. El dia de la Resisténcia -una diada instituida des de 
1967, que se celebra el diumenge més proper al dia de l’arrest de Jean Moulin
1 que vol homenatjar les victimes dels nazis-, fins a onze itineraris recorren els 
principals escenaris on van tenir Hoc les histôrles dels homes I dones de la 
Resisténcia.

A banda d’haver aconseguit recuperar aquests Hocs que són visitate com a 
museus de la memòria i que romandran més enllà de la vida dels propis testi
monie, els membres de l’Associaciô no deixen de realitzar molts actes de difu- 
siô més efímera però d ’igual calat. Per exemple, xerrades, corn la del 28 de 
febrer passât al coMegi Clément-Marot al barri de la Croix-Rousse. Per exem-

ple, també, passejades commémo
ratives, cada any, el dia de la 
Resisténcia des de la plaça de la 
Comédie a Lió cap a Yzerou. Allà es 
recorda Pierre Coleau, un jove résis
tent mort a 18 anys en combat. Van 
també a Duerno, a un Hoc anomenat 
les Courtines, on un monument 
homenatja set aviadors americans 
morts en I’acompliment de la seva 
missió. Una marxa fúnebre seguida 
de La Marsellesa acompanya aques
ta cerimònia civil. L’escena es repe- 
teix al Harg del recorregut passant 
Hista meticulosament als noms dels 
reslstents morts en combat: a 
Courzieu, Sainte-Concorce, Grézieu- 
la-Varenne i Craponne. A Saint- 
Plerre-la-Palud, la fanfarra municipal 
entona el Chant des partisans. A dos 
quarts d ’una, tots els membres de 
cada un dels onze Itineraris tornen a 
la plaça Bellecour per a una cerimò
nia final davant el Veilleur de Pierre.

Des d ’aquestes pàgines volem feli
citar l’Associació per la tenacitat 
amb qué Huita per als seus objectius 
i convidar els lectors a fer aquests Iti
neraris que, a banda dels conelxe- 
ments histôrles i emotius que hi tra
baran, descobriran alhora la bollosa 
arquitectónica de barris tan em- 
blemàtics corn el Vieux Lyon o la 
Croix-Rousse. _

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL
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VIATGES
Possejont per Catalunya Nard

Josepa Blanch
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Sempre és un plaer passejar per la 
Catalunya Nord, ja sigui l’Alt Empordà, 
el Rossellô, eis Pirineus, el Canigó o el 
Vallespir.

El nostre petit recorregut ens va por
tar fins a Ceret, vila de molt bon 
record, de quan, a les acaballes de la 
dictadura, i encara gairebé adoles
cents, gaudiem amb délit de caps de 
setmana de cinema que, organitzats 
per uns entusiastes cineclubistes 
d’Alacant, ens mantenien asseguts a 
la incómoda butaca de fusta, des de 
primera hora del dia, fins que ja era de 
nit, assaborint Bertolucci, Kubrick, 
Bergman, Eiseinstein i tants d’altres, 
que ens obrien els ulls, i ens endega- 
ven emoclons, davant d’un mon total- 
ment desconegut per a nosaltres.

Aquesta vegada, però, i ja molt lluny 
d’aquell temps convuls, la convocatória ha estât el centenari del naixement del 
fauvisme, amb l’extraordlnárla exposició al Museu d’Art Modern, de les obres de 
Matisse I Derain, realitzades a Colllure, durant l’estlu de 1905, i de les seves pos
teriors estados, que van revolucionar el moment artístio, amb un nou concepto de 
la Hum i del color.

Tal i com expllcava Matisse, quan ja el moviment s’havia consolidât: “El fauvis
me va ser per a mi la prova dels mitjans: situar de costat, reunir de manera expres- 
siva i constructiva, un biau, un vermeil, un verd. Era el résultat d’una nécessitât 
que apareixia en mi mateix, i no d’una actitud voluntàha”.

Aixi, la seva tela “La finestra oberta”, meravellosa obra que es pot veure a Ceret, 
ens emmarca, des del propl llindar de la finestra, la seva visiô del port d’Avall, 
sempre canviant, amb tots els matlsos dels blaus de la Mediterrània. És aquí, al 
seu estudi, on hortes, vinyes, barques, pescadors I cel prenen protagonismo en 
el llenç amb les seves pinzellades de color, que van esdevenir expressió viva 
d’una natura amb personalitat pròpia.

Per la seva banda. Derain escrivia a Vlaminck, intentant d’explicar l’enlluerna- 
ment de la descoberta: “He après un nou concepta de la Hum que consisteix en 
la negació de l’ombra. Aquí les Hums són molt fortes, les ombres molt clares. 
L’ombra és tot un món de claredat Í de Huminositat que s’oposa a la Hum del sol: 
és el que en diem reflexos. Fins ara ho haviem negligit, però, a partir d’ara, per a 
la composiclô, hem de retrobar l’expressló”.

Amb una proposta molt intel-ligent, el museu ha situât fotografies de l’època, al 
costat de les teles que s’hl representen, font aixi la visita molt didáctica i entene
dora.
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______ LLETRES
L'ortisto compromès

David Serrano

I
Poe o res a veure entre una pretesa comedieta burgesa i una historia de pallas- 

sos. O potser sí...

Marivaux es veu obligat a escriure entre linies per no ser marginat dels cercles 
de poder dels quais viurà i Rivel a actuar pel gran botxí del segle XX, Adolf Hitler. 
L’artista enfrontat a la capacitat de ser Iliure, de poder exercir amb independèn- 
cia: dramaturg i pallasso, autor i actor, la mateixa circumstáncia vista des de pers
pectives i époques diferents, des de fora i des de dintre.

Uuuuh!

L’obra conté bona part dels ingredients per confegir un espectacle rodó. El text 
de Gerard Vázquez és bell, intens, trepidant, cómic, irónic i tendre; tot combinant 
amb habilitât trágico-cómica, administrant amb cura els tempos adjudicats a 
cada to, a cada matis. La posta en escena és sòbria, austera i, alhora, d ’una sug- 
gestió aclaparadora, especialment la seva part posterior. La preséncia d ’ele- 
ments simbólics transcendeix l’anècdota per convertir-la en reflexió, en matèria 
d ’anàlisi i de proposta.

L’obra esdevé un cant desesperat davant l’evidéncia de la pérdua definitiva de 
la innocéncia per part de la condició humana. Un cant que suporta la tragèdia de 
l’horror a qué és capaç l’home de sotmetre l’altre i que intenta trobar sentit al 
sense-sentit i una via, una escletxa d ’esperança dintre d ’aquest mateix home, víc
tima i botxí de la barbàrie.

El pretext escollit per Vázquez són les actuacions que Charlie Rivel oferí a l’en- 
torn proper del Führer. El pallasso excusa la paradoxa d ’aquesta activitat per la 
Via legal, “Un contracte signât és un contracte signât”, per la via emotiva (quan 
afirma que actúa per a la gent que necessita distreure’s i no per a Hitler), i per la 
via de la prohibició (el règim I’ha convertit en pallasso oficial i el pressione perqué 
no marxi si vol que a canvi sobrevisqui el seu amie). Rivel es protegeix aixi de l’ho- 
rror, essent-ne cómplice, però aquesta complicitat, que va en contra del propi 
esperit de la seva professió, només podrá ser assumida corn a tal en la mesura 
que percep al seu voltant una altra manera “d ’actuar”, perqué tant en Witzi corn en 
Bolo són també pallassos, però el compromis vers allò que prediquen actuant 
també ho traslladen a la vida “real”, la qual cosa no fa sinó reportar-los la margi- 
nació i la mort, única via de sortida si es voi mantenir integre. Rivel assumeix pro
gressivement un paper que comença des de restricta Professionalität (que no es 
planteja el seu paper en el context que viu), i que va dérivant vers un paper de 
mediació entre allò que representa el món dels pallassos (simbolitzat en els dos 
amies i I’alter ego del propi Rivel), i el món real de I’horror nazi (simbolitzat per I’a- 
gent de la Gestapo que vol entrar al primer món, on òbviament no pot tenir un 
paper atès que n’és la mostra antagónica). Finalment, Rivel, veient corn es perden 
eis referents morals del seu propi món (“Jo no faig de pallasso: sóc pallasso!”).

l i
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V Á Z Q U E Z

Uuuuh!
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decideix assumir el seu mestratge en un mon que, com es mostra amb el testi- 
moni entre un mon i l’altre; l’acordiô, prohibeix tota mostra d ’humanitat i en des- 
trueix tot vestigi.

Ferran Rañé interpreta el personatge de Rivel, un pallasso que s’enfronta a la 
progressiva pèrdua d ’innocència, que assumeix poc a poc la complexitat d ’un 
mon extern que absorbeix i anihila el seu mon fins a convertir-lo en una mera pan
tomima estupiditzant, aduladora i buida de contingut humá que, pel que té de 
subversiu en el seu context, cal destruir. Rañé convenç en les tres fases que té el 
seu personatge, que té l’obra.

En primer Hoc, en la més difícil de les circumstáncies, quan assumeix el rol de 
pallasso oficial del régim, malgrat l’absurditat i paradoxe que signifiquen. Aquí es 
mostra cándid, ingénu, convincent davant els arguments irrefutables del seu 
company i amic, intentant centrar-se exclusivament a mantenir al seu voltant el 
somriure plácid del pallasso que duu a dintre.

En segon Hoc, l’entrada en escena de l’agent de la Gestapo posa en evidéncia 
la fragilitat del món que construeix al seu voltant i situa en primer pía la crua rea- 
Htat: el seu món está immers en un context on el que preval és l’administració de 
l’horror. Desencadena així la voluntat de mediació entre les victimes i els botxins, 
una voluntat que, des de la candidesa, deriva necessáriament vers la ingenuí'tat 
en mirar al seu voltant. Aquest fet no s’esdevindria amb prou força si no fos pel 
contrast establert entre Witzi i l’agent Krauss. Davant deis eufemismes totalitaris 
de l’agent que Rivel intenta minimitzar i no entrar en el fons de les qüestions, Witzi 
contraposa mitjangant la ironía i els jocs de paraules l’evidéncia de la “veritat”. 
Aquesta és la fase en qué Rañé mostra millor les seves habilitats dramátiques, 
que es mouen entre la fidelitat vers l’amic enfront el compromis contractual amb 
el poder autoritär!, la qual cosa provoca les seves desesperades reaccions d ’in- 
termediació que, pel que tenen d ’inútiis i mancades de “veritat”, deriven vers el 
patetisme. Eli només está al mig de la vertadera Huita dialéctica entre victimes i 
botxins, i on la seva pretesa neutralitat va esdevenint cada vegada més insoste
nible, incomprensible i indefensable. Aquest neguit i aquesta presa de conscién- 
cia progressiva van confegint la complexitat i evolució del personatge, sotmés a 
la doble pressió de la Hibertat i ralienació.

En tercer Hoc, havent perdut definitivament la innocéncia com a conseqüéncia 
de les morts successives de Witzi i Bolo, al Rivel adult només li queda el camí de 
la realitat crua, on el pallasso simplement pot assumir el difícil paper de construir 
una pseudorealitat que només pot demanar el cñt final d ’impoténcia.

Jordi Martínez interpreta l’amic, el company d’actuació, en Witzi. Aquest és el 
compendi entre la Integrität moral de la persona i l’assumpcié social del paper de 
pallasso: persona i personatge es fonen en una sola cara, la qual cosa el sitúen 
com a reflex acurat de la realitat davant la imatge brutalment embellida i irreal que 
ofereix l’agent Krauss. Martínez construeix també amb aplom i bellesa les tres 
fases del seu personatge.

En primer Hoc, mostrant des de l’argumentació i la racionalitat l’oposicíó a la 
intromissió de l’agent Krauss en el seu món, davant de la fortalesa de les quais 
Rivel només pot oposar una actitud possibilista que irrita l’amic. La dialéctica s’o- 
fereix amb decisió, amb credibilitat, aportant la part que més subtilment Vázquez 
ens aboca des del punt de vista reivindicatiu i social.

En segon Hoc, assumit el paper de segon de bord davant l’estrella de Rivel, i 
exposats inútilment els arguments, a Witzi només H queda la possibilitat de posar 
en evidéncia el représentant del poder que ell denigra. Martínez ofereix aquí les 
Hiçons magistrals de canvi de to, de suggeriment gestual del Henguatge connota- 
tiu que hàbilment ha construit Vázquez (distribuint els gags i acudits amb habili
tât miMimètrica). El procès graduai de ridiculitzaciô de Krauss, que el fan créixer
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moralment, és inversament proporcional a la seva gradual caiguda en desgracia. 
Finalment, com a defensor de les causes perdudes en grau major, i amb el recurs 
innecessari de recorrer a _ de branca familiar jueva, Witzi encara I’esdevenidor, la 
mort, amb tots els temors i albora la dignitat de qui sap que la “veritat” està de la 
seva part. Esfereeix en el seu monôleg al tren que eis duu al camp i commou el 
seu despullament definitiu, fisic i moral, on retorna al seu esperit de pallasso i tras- 
llada el testimoni d ’allô que es perd a l’ànima immaculada del seu company.

Jordi Rico assumeix el roi de Golo, el personatge més lineal, desdoblament del 
propi Witzi, que aporta la dosi de desesperació i intervenció directa que li man
quen al seu antecessor. El parany de la seva pretesa adulaciô mesella, pel que té 
d ’ingènua i esbojarrada, no pot passer desapercebut a l’esperit maquiavèlic del 
poderos, que el converteix en joguina: parany dintre el parany, joc metateatral de 
gran rendiment. En l’escena de Tintent de magnicidi, la seva actitud accentua el 
patetisme i albora la tragédie que se’n deriva. La seva és una mort exemplar, 
directa, duríssima, Iluny de la ironie dels jocs dels globus anterior.

Pep Molina, finalment, intrepreta Tagent Krauss. És el représentant directe del 
funcionan del régim, com el definirla Hannab Arendt, el personatge que banalitza 
no només el mal que representa, sinó que assumeix Testupidització mesella 
davant de Hitler amb implacable eficácia. La voluntat d ’agradar al Fübrer, amb 
servitud ridicula, el porten a voler-se introduir en el món ingénu dels pallassos, 
vedat ais borrors que representa. La imposició, Tamenaça i la denúncia són les 
seves úniques armes de conducta, incapaç de reconéixer la impossibilitat de 
fusionar els dos mons. La seva actuació ve marcada per una doble impossibilitat: 
d ’una banda la que genera els gags creats per Witzi amb la voluntat de fer-lo que
dar en evidéncia; de Taltra, la constatació de la inversemblança de la seva actua
ció, ell no és ni pot ser un pallasso. El decalatge el fa derivar vers el cinisme propi 
de qui mou els fils dels personatges amb la mateixa facilitât que es mouen els tite- 
lles, i que pot decidir amb indignant facilitât i implacable execució la fi que els 
deparará. Les falses confidéncies

Países confidéncies

Pierre Carlet de Marivaux (París 1688-1763) és un deis dramaturgs més influents 
del XVIII francés, en oposició al llavors millor valorat inteTlectualment Voltaire, que 
es mou constantment, com a inteTlectual, en el dilema que li provoca el fet de 
viure sota un sistema totalitari: autocensurar-se o “disfressar la seva veu”, com 
resumeix Xavier Fábregas. Malgrat Temmascarament per qué opta no podrá evi
tar Tenfrontament amb aquest poder amb Testrena de Les Fausses Confidences 
el 1737 al Tbéátre-ltalien de París, on únícament pogué fer cinc representacions. 
Sembla que el poder, tot i menystenir la Comédie-Italienne en detriment de la 
Comédie-Française, ba entés la força que pot tenir Tanomenat marivaudage, com 
descriuen despectivament el seu estil D’Alembert, Voltaire i Pallisot. La subtilitat i 
el joc del llenguatge -e l marivaudage- permeten Marivaux incidir de manera efi- 
caç en “un retrat despietat de la bipocresia i del matérialisme en una societat a 
cavali d ’un món caduc (Tantic régim) i un món nou (les revolucions burgeses que 
esclataran al cap d ’uns anys)’’, com bo definirà Sergi Beibel.

Marixaux se centra en l’anàlisi del comportament de la burgesia, una classe 
social amb èxit emergent, que prové de provínoles, amb poder economic sufi- 
cient per poder comprar titols nobiliaris, però mancada del pedigree de l’alta aris- 
tocràcia i, per això, amb cert complex d ’inferioritat. I encara va més enilà, Carlet 
incideix en les diferències i desigualtats a Tinterior d ’aquesta classe social i a les 
relacions establertes amb les altres classes socials: Taristocràcia nobiliària i la 
menestralía i el proletariat al serve! dels primers.

Autor
Pierre de Marivaux

Versió i direcció
Sergi Beibel

Escenografía
Estel Cristià, Max GlaenzeI

Vestuari
Javier Artiñano

Música
Albert Guinovart 

So
Jordi Ballbé

Amb Jordi Banacolocha, Laura 
Conejero, Eduard Farelo, Miriam 
Isola, Ivan Labanda, Pilar Mar
tínez, Francesca Piñón, Quimet 
Pia, Manuel Veiga

TNG, Sala Gran
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El pretext que tant irrità els cercles 
benpensants parlsencs planteja la 
relacló amorosa entre Araminte, una 
vidua burgesa que ha assolit un esta
tus preeminent gràcies a un matrimoni 
de conveniència, I Dorante, un jove 
burgès arruinat que pretén entrar al 
seu serve!. Enmig, se situa un dels 
chats de la senyora, Dubois (un antic 
servent de Dorante), que actúa com a 
Verlader demiürg de les peripècies a 
qué sotmetrà tots els personatges que 
I’envolten, fent-los moure I actuar 
segons els seus plans per aconseguir 
l’èxit amorós entre la senyora I l’antic 
amo. Utilitzarà aixi tots els seus recur
sos: l’enginy, la peripècia, la sagacitat 
i certa dosi de maquiavelisme.

Val a dir que bona part dels perso
natges están escrits pensant en deter
minate actors (Araminte per a 
Zannetta Rosa Giovanna Benozzi; el 
Comte per al seu marit Joseph Baletti;
0 l’Arlequi per a Tomasso Vicentini, a 
qui hagué de retallar el paper a causa 
de la seva greu malaltia i alhora pel 
relleu que prenia Dubois) o personat
ges de l’època (Dubois per l’Abat 
Dubois, mostre de Felip d ’Orléans i 
Primer Ministre).

La clau de la peripècia muntada es 
fonamenta, no ja en una historia, sinó 
en el llenguatge convertit en joc, joc 
que es mou entre la realitat i la ficciè, 
ventât i mentida i sobretot entre veritat
1 manipulaciô de la realitat. I aquest 
joc de contrastos, antagonismes o 
complementarietats té la seva base en 
el mateix titol. Sota el parament de la 
falsedat, entesa corn a engany, s’ubi- 
ca amb tota la centralitat la confidèn- 
cia, la revelaciô de quelcom secret, 
reservat, que implica confessió i la 
constant utilització dels conceptos 
medievals de confessor-confessat i 
alhora de conseller i aconsellat. Tots 
els personatges tenen els seus 
secrets i del seu ús només en té el 
coneixement i la clau Dubois, la guai 
cosa crea, recrea o gestiona les pre
teses confidéncies en fundó del seu 
objectiu central, amb la guai cosa no 
fa sinó situar en el pía de la realitat alió 
que no només no existeix en el passât, 
sinó alió que encara no s’ha esdevin- 
gut. La realitat es dilueix i s’ubica en

un temps estrictament mental, elaborat i verbalitzat amb la intenció de convertir
lo en un futur que acabará esdevenint. Els fils que cal moure són poliédhcs: diver
sos, complicats i simultanis, amb la guai cosa el moviment fisic i InteMectual de 
Dubois (en relació al moviment subtil de l’escenografia grandiloqüent i excessive, 
a l’alçada de la comèdia) és constant, estressant, i, al seu torn, la resta de perso
natges es mouen al seu voltant com titelles manejades per la má destre del ser
vent. Però tots entren al joc, perqué si bé Dorante usa Dubois per aconseguir l’a- 
mor d ’Araminte, aquesta també juga amb Dorante perqué confessi el seu amor... 
Qui enganya a qui?

La revisitació que Belbel fa de Marivaux eschu amb lletra petita la força critica 
del dramaturg per accentuar, amb traç gruixut i hábil alhora, alió que té de comè
dia el triangle amorós. L’opció és licita, tendeix a ensordir la reflexió per amplifi
car alié que pot arribar al gran públic: pendent gairebé en exclusiva deis paranys 
de la peripècia, de l’anècdota, de l’acudit. La manipulaciô temporal, situant la 
história ais anys 40 permet aprofitar la hipocresía glamourosa del Hollywood 
esplendorós per oferir recursos més propers. La manera que té d ’oferir així pa a
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les oques és reeixida, efectista, molt divertida. Vista l’operació de manipulació del 
text, context i contingut i continent, I’espectador pot asseure’s amb pau amb 
Marivaux i amb ell mateix I gaudir a pleret.

Miriam Iscia interpreta l’ànima de I’obra, Dubois, i hi aporta no només allò queja 
esperàvem del complex i ambigu personatge, sinó que també permet que Isola 
ens ofereixi tot el ventali cómic que apuntava des de T de Teatre, i clebra una de 
les intervencions que marcaran de ben segur la seva trajectòria. Dubois és el chat 
de dos amos, els quais dipositen en ella la més absoluta de les confiances, la quai 
cosa la doten d ’altes dosis de poder i capacitat de manipulació. El seu carácter 
de cuiner a l’ombra, el doten del misteri suficient, una de les seves majors virtuts, 
per confegir un personatge que no sabem si es mou per amor, per poder o pel 
simple joc de l’engany, o per tots ells albora. Aquí Isola es mostra amatent a cada 
matís, buscant la constant complicitat amb l’espectador, oferint tots els registres 
de qui se sap amb el comandament de la situació, amb el control sobre eis fets i 
actuacions, i ho fa gaudint, assaborint cada detall que evidencia la débilitât de 
cada personatge, fins i tot devant de Dorante que, si bé accepta el joc, no coneix 
les seves regles précisément perqué el control sigui absolut.

Laura Conejero és Araminte, la jove vidua que ha aconseguit l’ascens social. La 
mort del marit de conveniéncia alliberen la jove dels jous de la societat masclista 
en qué es mou. La seva és, partant, la Iluita entre allò que s’espera d ’ella -e l case
ment amb el Comte per evitar un judici i ascendir encara més- i allò que la seva III- 
bertat sembla demanar-li: liiurar-se sense convencions a l’amor passional que se 
li ha présentât en la figura de Dorante i que li permeten posar en primer pia la lli- 
bertat que signifiquen els sentiments, en detriment de l’ùs de la raô que respon a 
la moralitat social del moment. Aquest enfrontament entre Iligam a la convenció i 
Ilibertat personal s’accentuen amb eIs seus dos oponents: d ’una banda la mare 
provinciana, nou-rica que cerca amb desesperació l’ascens aristocràtic a tot 
preu, i que Pilar Martinez converteix en esperpent histhônic; i de l’altra, el Comte, 
représentant d ’un món en declivi en qué les formes ho són tot i que Manuel Veiga 
omple de classe i albora d ’un amanerament que convida a l’equivoc. Entremig, 
Conejero juga a divertir-se fent veure que es conté i albora se’ns despulla secre- 
tament davant dels espectadors, mostrant la seva part més humana i sentimental 
amb una comicitat ingènua i extremadament efectista. Del contrast en surt una 
actuació que l’ha dirigida inequivocament cap aquí, cap a la recerca de la causa- 
efecte.

Eduard Párelo interpreta Dorante, el jove burgés arruïnat capaç de mostrar-se 
tant desesperat corn per posar-se en mans de la seva exserventa. Corn a alumne 
aplicat sap que el seu valor, el seu punt fort, és el seu fisic de galant tipus Cary 
Grant, i ho juga tot a aquesta capacitat de seducció aparent. La seva ambigüitat 
rau en el fet que resulta difícil de saber quines són les seves véritables intencions: 
els diners d ’Araminte, I’amor apassionat que mostra externament, la seducció per 
la sumptuositat o tot plegat. La seva pretesa innocència queda en entredit des del 
moment que accepta també el joc de seducció que l’oncle li proposa amb Marton, 
serventa d ’Araminte, a qui segueix la corda malgrat el nul interés que hi té.

Farelo juga aixi el paper de galant i albora és una joguina en mans de Dubois, 
que li administra la informació en benefici de la versemblança de les reaccions 
que aquest tindrà. Accentua eis tics de galanteria amb recursos de saló cómic, 
els quais, un cop indentificats i per l’efecte de la repetició, multipliquen el seu 
efecte cómic, i aprofundeix més quan es mostra dubitatiu, enamorat, alterat 
davant el conflicte.

Al marge de la resta de personatges secundaris: Remy, la senyora Argante, 
Marton, el Comte o el jove chat, Quimet Pía dóna vida a l’Ahequí, chat d ’Araminte, 
tocat per l’alcohol i per l’edat i el mal geni, el personatge més estrafolari i sensat 
albora, desquiciat per la hipocresía del món que l’envolta, la qual cosa el porta

inútilment a posar-ho tot en dubte. El 
seu enginy i les seves limitacions el 
converteixen, per efecte de la malaltia 
de Tactor en qui s’inspirà Marivaux, en 
una mera joguina també al servei de 
Dubois. Esdevé una mena d ’homenat- 
ge a Tantic personatge de la comme
dia de ll’arte que esdevé càndid 
davant Tastùcia de la seva successo- 
ra. Pia es deixa la peli a convertir-lo en 
estripat, en el pailasso que malgrat 
que tothom el menysté com a tal, no 
com Rivel..., no deixa de dir les veri- 
tats de la manera més inadequada.

IV
Rivel I Marivaux, Marivaux i Rivel. 

Dos artistes fent de fonambulistes en 
la corda sense xarxa del poder totali
tari. Dues maneres d ’afrontar el paper 
de l’artista compromés amb eli mateix 
i amb el seu temps, un dels nostres 
grans temes. De la manera d ’entendre 
I interpretar aquest conflicte en forma 
de compromis en depén també la 
voluntat que tenim de posar-lo al dia o 
simplement d ’entretenir. ^
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Com llegir d  Quixot

Manuel Costa Fernández
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E l text que segueix correspon a /es paraules pronunciades per l ’autor en el 
decurs de l ’acte académie célébrât al Col-legI d ’Advocate de Sabadell, el dia 9 
de novembre de 2005, amb motlu de la commemoraclô del quart centenari de la 
publlcaclô del Quixot.

La ventât és, benvolguts assistents, que el Quixot l’ha llegit molt poca gent. I, el 
que és pitjor, hi ha molta gent que diu que l’ha llegit i no ho ha fet. Per què suc- 
ceeix aixô? Per què una obra que passa per ser una de les més importants de la 
literatura mundial, es mou en les tèrboles aigües d ’aquest si, però no? Res més 
senzill: el Quixot és una novel-la llarga i difícil. LIarga per le seva dimensié, difícil 
perqué està esenta en una llengua castellana que no és la d ’avui i perqué es refe- 
reix continuament a un context històric que la major part de les vegades desco- 
neixem. Examinem, per començar, els possibles lectors i classifiquem-los en 
dues categories: els joves i la gent gran. I parlem dels joves. Com vostès saben, 
en el sistema educatiu mitjà d ’avui, existeixen unes lectures que s’anomenen 
“obligatóries” i que tenen per finalitat aconseguir que els adolescents llegeixin 
una sèrie de textos que se suposen fonamentals per a la seva formació. Aquí ja 
es planteja la primera antinómia: lectura I obligatoria, son dos mots incompati
bles. Cal que la lectura, -la literária, vuli dir- sigui una activitat lúdica, divertida. 
Llegir per obligació és una aberració. Qbservin vostés com els nois odien cor- 
dialment, molts d ’ells tota la vida, els textos que van haver de llegir per imperatiu 
escolar. I com moites vegades aquesta obligació els aparta definitivament de la 
lectura.

El nostre país és un deis europeus amb un nivell més baix de compra de Ilibres. 
Si com aquell Diablo Cojudo de Luís Vélez de Guevara poguéssim aixecar les 
teulades de les cases per veure qué hi fa la gent a dintre, tindriem un gran ensurt. 
Veuriem, en la major part de les liars, un gran aparell anomenat televisor, al vol- 
tant del qual s’apilota tota la familia, barallant-se moites vegades pel millor seient.
I si aprofitant la seva distracció, recorreguéssim la casa, hi trobahem els llibres 
escolars dels nens, alguns llibres professionals del pares i una dotzena -com a 
molt- de novel-les d ’aquests autore anomenats mediàtics; i potser algún llibre de 
cuina. Aquesta és la trista realitat en les liars mitjanes del país. Però tornem allá 
on érem. Qué es pot fer per aconseguir que els joves s’aficionin a la lectura? 
Dones també és molt senzill. Només cal que mirem al món anglosaxó. Vostès 
hauran vist moites peMicules angleses o nordamericanes on la classe de literatu
ra consisteix, de dalt a baix, en un comentan de petites parts d ’un text clàssic
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-potser un drama de Shakespeare o un poema de Walt Withman. I com s’esmi- 
cola un text, se I’estudia a tons, es fa intervenir els alumnes sobre el que signifi
ca i qué n’opinen, d ’aquest significat. És una bona manera d ’estimular la curiosi- 
tat, de fomentar la discussió, en una paraula, d ’interessar-los. Aixé, en el nostre 
país, es fa molt poo. Heu vist mal la cara d ’angoixa d ’un vailet o d ’una noia que, 
prop dels exàmens, ens confesa: “Encara m’haig de llegir el Tirant lo Blanc!”. No 
estío defensant que es suprimeixin les lectures obligatòries. Però, no es podría 
deíxar en pau els clássics í recomanar la lectura d ’obres curtes i entenedores per 
se, com ara uns contes del Quim Monzó, una aventura de Sherlock Holmes, o fins 
i tot una novel-la de ciencia ficció de l’Arthur C. Clarke? Els clássics ja vindran. 
Per apreciar un bon vi, cal comengar pels senzills. Cal apren- 
dre a mirar, a clorar, a paladejar. Un gran vi exigeix coneixe- 
ments previs. Una gran literatura, també. No és fácil llegir 
Cervantes, ni Proust, ni Kafka, ni Joyce. Cal haver fet un apre- 
nentatge.

Deixeu-me ara que tiri l’aigua al molí deis que estem en 
aquesta taula. La Mila Torres acaba de publicar un Ilibret, La 
màgica aventura del quadre de Dalí, on en seixanta-quatre 
petites págines, explica una historia divertida que a la vegada 
serveix per introduir els nois en l’obra de Dalí, per explicar una 
obra pictórica difícil per ais joves...i fins i tot per ais adults. Aixé 
sí que és una manera de fomentar la lectura i fins i tot les arts 
plástiques.

I qué passa amb la gent gran ? Com encarar-se a la lectura 
del Quixot? En primer Hoc, oblidant els prejudicis que potser es 
van adquirir en l’edat escolar. En segon, fent una lectura pau
sada i discreta. Algunes religions recomanen llegir cada dia un 
troset del seu Ilibre sagrat. Dones bé, amb el Quixot es pot fer 
així. I no cal que siguí cada dia. Pot ser cada setmana, o cada 
mes, o cada quan vingui de gust. L’argument del Ingenioso 
Hidalgo tothom el coneix. No és pas dones el final el que inte
ressa. Hi ha dues menes de narracions: aquellas de les que ens 
importa fonamentalment saber com acaben, quin és el desen- 
llaç -per exemple, la novel-la negra, la d ’aventures- i aquellas 
altres en les que aparentment no passa gairebé res o el que 
passa en un capitol guarda molt poca relació amb el que suc- 
ceix a l’altre i on el plaer rau en la forma en qué el narrador s’ex- 
plica, per exemple Proust o Vila Matas, per citar un gran escrip- 
tor d ’avui en castellâ. D’altra banda, no cal pas començar el 
Quixot per la primera página. És un Ilibre que gairebé es pot 
obhr a l’atzar. Es deixa llegir de moites maneres i en qualsevol 
Hoc hi trobareu motius de delectaciô.

Aixé si, no s’ha de llegir en qualsevol edició. És molt convenient fer-ho en una 
d ’aquelles que porten abondants notes a peu de página. Llegir “a palo seco” pot 
produïr una indigestió o un profund avorriment. Hi ha moites edicions anotades 
del Quixot. La més clàssica, la que personalment prefereixo, és la Francisco 
Rodríguez Marín, publicada per Espasa Calpe. Lamentablement, avui es introba- 
ble. També Cátedra i Castalia tenen edicions molt correctes, però amb peques 
notes. L’edició que jo recomanaria és la de l’lnstituto Cervantes, dirigida per 
Francisco Rico i publicada per Crítica. És en dos volums. El primer conté el text 
amb moltíssimes notes a peu de página per aclarir les qüestions de léxic i d ’in- 
terpretació. El segon aplega diversos estudis complementaris, l’aparell critic, 
diversos apéndix i il-lustracions. Però el que la fa més singular és que va acom- 
panyada d ’un CD-RQM amb el text, on es pot buscar una paraula o una frase 
concreta que ens condueix automàticament al capítol corresponent. És a dir, que

si com a conseqüéncia d ’aquesta lec
tura aleatòria que he proposât abans, 
hom no sap per on anava, pot buscar- 
ho amb tota tranquilitat. Tota una 
ajudal.

Animo, dones, a tothom a emprendre 
0 reeemprendre la lectura del Quixot 
amb la convicció de que obtindran un 
extraordinari plaer en submegir-se en 
el món d ’un deis personatges més 
famosos de la literatura universal.



10
178

LLETRES_______________
El Quixot com  o font 
d'inspiroció per ols artistes plàstics

Mila Torres

E l text que segueix correspon a les paraules pronunclades per I'autor en el decurs 
de l ’acte académie celebrai al Col-legi d ’Advocats de Sabadell, el dia 9 de novem
bre de 2005, amb motlu de la commemoració del quart centenari de la publlcacló 
del Quixot.

El Quixot és una de les més admirables obres del geni humà per tractar-se d’una 
obra piena d’humor en la que el protagonista Iluita per ter un món millor, en pau, amb 
amor i justicia per a tothom.

Al voltant de l’obra El Quixot existeixen diverses visions: el personatge idealista i 
ridieul que topa amb la realitat, una burla de les noveMes de cavalleries que havien 
estât molt en alga i que en aquest moment ja eren rebutjades per fantasioses o una 
crítica en clau d’humor de la societat del moment.

De la mateixa manera que és una aventura la lectura d’aquesta noveMa, també ho 
és per als artistes plàstics. Enfrontar-se als dos personatges principals, el Quixot i 
Sanxo Panza que encarnen els dos tipus de l’ànima de Tèsser humà, la idealista i 
somiadora, que oblida les necessitats de la vida material per córrer en busca d’a- 
conseguir metes inaccessibles, i l’ànima positivista i práctica, malgrat bastant fata
lista. La part noble, gran i justiciera i la part que busca la seguretat i la comoditat.

A aixó se II afegeix la grotesca disparitat física del binomi que conformen el Quixot 
i Sanxo.

Per tant, no és d’estranyar que aquests personatges de ficció siguin els més repre- 
sentats artísticament de tots els temps. Han sigut una temptadora inspiració per a 
dibuixants, iTIustradors i pintore des de la publicació de Tobra fins avui. Han des- 
pertat la imaginació d ’artistes de tots els temps.

El cavalier i el seu escuder el 1605, any de la primera edició, la guai va sortir sense 
cap iTIustració, ja van ser figures d’una processò celebrada a Valladolid i seguida- 
ment van aparéixer en actes i estampes en altres llocs d’Espanya, Europa i América.

El mateix 1605 a Lisboa ja va aparéixer la primera edició de la novel-la amb un 
cavalier i el seu escuder a la portada, malgrat que els dibuixos impresos es van ini
ciar el 1618 en Tedició parisenca. El gravat de la portada representa Don Quixot i 
Sanxo Panza cavalcant a la recerca d’aventures. Des d’aquest any fins als nostres 
dies, la história de la iTIustració de les edicions del Quixot és la história de Tart del 
gravat, de la seva declaració com una de les belles arts.

Ràpidament la noblesa va decorar les seves grans cases amb tapisses sobre la 
temàtica quixotesca. Aixi va fer-ho Maria de Médicis Tany 1640 en el seu castell de 
Cheverny.

Dos artistes de procedència italiana al serve! de la cort espanyola realitzaren uns 
grans cartons perqué fossin teixits en tapisses amb episodis de la novel-la. Andrea 
Procaccini (1671-1734) i Domenico María Sani (1690-1773) van concebre, entre el 
1724 i el 1746, unes escenes de gran força decorativa, amb un ampli desplegament 
escenográfic, d ’acord amb els salons on s’havien d’exposar. El cartons no s’han 
conservât, però si els tapisses.

A partir de llavors ha passât per estils i tècniques pictòriques molt diverses incor- 
porant-se a Timaginari coTlectiu fins convertir-se en una icona. Cada artista ha apor-

tat la mirada de la seva época aixi corn 
la seva própia, mantenint Tesquema 
que Miguel de Cervantes ja va escriure 
en les primeres pàgines de la novel-la, 
referint-se a les linies fisiques dels per
sonatges: el Quixot “frisaba la edad de 
nuestro hidalgo con los cincuenta años; 
era de complexión recia, seco de car
nes y enjuto de rostro” i el seu company 
d’aventures i desventures amb “barriga 
grande, el talle corto y las zancas lar
gas”.

Un Quixot damunt de “Rocinante” 
acompanyat d’un home grasonet pujat 
en un ruc són la imatge i Tesquema que 
s’ha anat repetint des del principi i el 
que canvia és la mirada de Tartista, 
segons Tépoca. És mitjangant aquesta 
canviant interpretació a Thora d’il-lus- 
trar, la preferéncia per uns determinats 
capítols, la técnica i, sobretot en la 
representació, on es poden apreciar 
els canvis estétics, culturáis i socials 
del moment.

Els artistes espanyols no van ser els 
primers a plasmar en la tela els perso
natges i situacions de la novel-la. Fins 
força tard no van aparéixer aquí edi
cions il-lustrades. La primera que tenia 
gravat era del 1674.

A França i a Holanda va ser on la 
imatge del Quixot va trobar més aviat 
consagració plástica. Una de les pri
meres és atribuida a Mathieu Le Nain 
(1607-1677), limitada a les dues figu
res protagonistes. Li segueix Miguel 
Ángel Houasse (1680-1730) del quai 
es conserva un quadre al Palau Reial 
“Quijote en l’aventura del vaixell 
encantat”, en què el personatge surt 
gesticulant i Sanxo aterrit, en una 
escena plena de vivacitat.

Contemperan! seu Taragonés Valero 
Iriarte (ca.1680-ca.1744) també va fer 
per la Cort diverses teles amb episo
dis del Ilibre, on la figura del cavalier
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apareix immers en un escenan 
espaiós, que interessa molt a l’artista, 
dotant-lo de gran expressivitat.

A William Hogarth (1697-1764) se li va 
encarregar el 1738 gravar els dibuixos 
realitzats per Vanderbank per a una 
edició del Quixot. No només va gravar 
sino que va participar en els dibuixos I 
va fixar el cànon d’un Quixot prim i alt 
en contrast amb les imatges dels pri
mers iMustradors en qué apareixia un 
cavalier robust. La creació de Hogarth 
va ser rebutjada pels editors per social 
I politlcament incorrecta, però malgrat 
això va aconseguir una amplia difusió.

Amb Charles Antonine Coypel (1696- 
1752) i Charles Natoire (1770-1777) 
Don Quixot guanya en elegàncla I 
esveltesa ja que s’inspiren en el carác
ter cortesà francés.

L’any 1780 la Reial Académia 
Espanyola veient que les interpreta- 
clons que s’estaven fent a Europa no 
tenien res de castellanes decidí realit- 
zar una edició iMustrada que va comp- 
tar amb pintors-iMustradors sortite de 
l’Academia de San Fernando: José del 
Castillo, Antonio Carnicero, Gregorio 
Ferro i Bernardo Barranco van aconse
guir la Imatge del Quixot que ha perdu
rati rostre afiiat, bigotis, mirada extra
viada, alt, en contraposicló al ventrut 
Sanxo.

Des de mitjans del segle XIX, el Quixot 
va ser récréât per artistes i dibuixants 
com Staal, ApeNes Mestre, Jaume 
Pahissa, Smirke, Paret... però sobretot, 
per Gustave Doré (1832-1888). Aquest 
iHustrador francés va aportar una gran 
força i tendresa a la figura del Quixot, 
va saber condensar en una imatge tot 
l’espeht irònic, dramàtic i grotesc en 
ocasione, del text servanti. En l’obra El 
Quixot llegint en la seva biblioteca gra
vât de 1863, que es troba en la 
Hispànic Society de Nova York, on es 
veu al cavalier amenaçat en la seva 
cadira per monstres medievale, mentre 
que una bella princesa de genolls li 
demana que la salvi d’un segrestador. 
El romanticisme va ser l’estil perfecte 
per recrear al trist cavalier.

Goya (1746-1828) també va fer un 
dibulx que es troba al British Museum 
de Londres, en el que presenta un bolg 
assaltat per visions terribles, mentre lle-

gelx en el seu escriptorl. També es con
serva un esbós, però no es va arribar a 
publicar.

Honoré Daumier (1808-1879) dins 
també del Romanticisme, va pintar una 
figura prima damunt un Rocinante 
esquelétic i acompanyat del fidel 
Sanxo, contrafigura rodona sobre l’ase 
caminant per un paisatge désolât, 
sense Incloure els episodis que tant 
havien Intéressât el segle XVIII. 
Daumier va donar pas a la concepció 
moderna de les figures de l’obra. Fora 
de la IMustraclô la pinzellada és ampia 
i vol expressar no episodis concrets, 
sinó aspectes més universals. Daumier 
va realitzar vint-i-nou pictures i quaran- 
ta-nou dibuixos en total tenint gran éxit 
de crítica.

A finals de segle XIX, destacats artis
tes espanyols s’Incorporen a la lllsta 
d ’IMustradors del Quixot, corn Marié 
Fortuny (1838-1874) i José Jiménez 
Aranda (1837-1903),que tota la seva 
vida va traballar en ternes quixotescos. 
La série de pictures de Antonio Muñoz 
Degrain (1840-1924), que es troben a la 
Biblioteca Nacional, són de gran força 
plàstica, rica en ornaments, amb un 
gran joc de Hums, tant en els interiors 
com en els exteriors; és una obra de 
gran fantasia, colorista i vibrant.

A Josep Maria Sert (1874-1945) l’inte- 
ressen els escenaris més que la figura 
del protagonista.

Ignacio Zuloaga (1843-1924) pinta un 
Quixot ferit de “rostro doliente” de gran 
réalisme.

Sorolla (1836-1923) en “La mort de 
Don Quixot” també interpreta amb gran 
réalisme i emoció.

És en el segle XX quan s’han produit 
les interpretaclons més trencadores. 
Els grans pintors com Dali, Picasso, 
Barceló, Saura, Arroyo, Chagall o 
Pollock han donat la seva visió del per- 
sonatge cervanti.

Picasso (1881-1879) va veure amb un 
dibulx senzill, de líeles simples, a 
Quixot juntament amb al seu insepara
ble Sanxo sota el sol. Va utilitzar el tema 
com a pretext per continuar desenvolu- 
pant la seva sensual Imaginería.

Sobre aquesta iHustració existeix una 
història: es diu que Pierre Daix, amie

personal d ’en Picasso, li va demanar 
que fes un dibulx per la revista Les 
Lettres Françaises en el 350 aniversarl 
del Quixot. La revista es va publicar el 
10 d’agost de 1955. Es diu que Picasso 
va fer la iHustració en el mateix moment 
en qué el seu amie li va demanar i que 
es va inspirar en una estàtua que va 
veure o potser comprar a un artista des- 
conegut. Es tractava d’una estàtua de 
claus i cargols que li serveix per realit
zar unes figures que són essencialment 
formes-siluetes.

Anteriorment, el 1951, va realitzar un 
cartell (amb tres versions) per a 
l’Exposiciô Hispanoamericana de Paris

Dali (1904-1989) el 1945 il-lustrà una 
edició de la noveMa amb belles aqua- 
reMes on va deixar anar la seva Imagl- 
naclô i el va pintar mirant a la Manxa, 
plena de personatges pintorescs o 
recolzat en una crossa. Són dibuixos en 
ocaslons poétics i plens de musicalitat i 
en altres ocaslons brutals, creats dins la 
Iconografía del seu métode paranoico- 
critic I amb un dibuix de perfecclô 
neoclàssica. Posteriorment, el 1956 Dali 
va entrar en el món de la litografía amb 
quinze iNustracions del Quixot publica
dos per Joseph Foret el 1957.

Joan Ponç (1927-1984) crea escenes 
nocturnes mistlques I alhora melanglo- 
ses tenint corn a base el Quixot.

Marc Chagall (1887-1986) representa 
un Quixot amb la seva bandera, que 
sembla defensar als més débils .

Antonio Saura (1930-1998) pinta un 
rostre rotund, sec, tràgic i intens per un 
encàrrec que li va fer el Círculo de 
Lectores l’any 1987 per commemorar el 
seu XXV aniversari.

Un extens i prolific repertori d ’imatges, 
en les que cada artista ens ofereix la 
seva própia visió d ’aquesta noveMa. 
Anant des de les primores INustracions, 
passant per la vislô del romanticisme, 
per arribar als codis de la modernitat de 
la mà de Picasso, el surrealisme i la 
seva heréneia posterior.
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£1 color en el Quixot

Joan Cusco

E l text que segueix correspon a les paraules pronunclades per I’autor en el decurs 
de l ’acte académie célébrât al Col-legI d ’Advocate de Sabadell, el dia 9 de novembre 
de 2005, amb motlu de la commemoraclô del quart centenari de la publlcaclô del 
Quixot.

Fa anys vaig poder obtenir alguns volums dels discursos de la Reial Acadèmia de 
Bones LIetres de Barcelona. En un dels discursos d’ingrés hi ha el que llegí ApeMes 
Mestres el dia 21 d’abril de 1918, en la solemne recepció pública. El títol del diseurs 
era: El COLOR EN EL QUIJOTE.

A ApeMes Mestres no II agradava que el seu nom s’escrivis amb la eia geminada. 
Fou un entussiasta lector del Quixot. Admirava l’obra cervantina.

Eli fou poeta, dibuixant i músic: un artista complet. Gran amie de les plantes i de les 
flors. Foren célebres les opulentes hortènsies del seu jardí.

Recordem que havia nascut a Barcelona el 1854, on morí el 1930.

Ara que estem celebrant el IV Centenari de l’immortal obra de Cervantes, opino que 
és adéquat que hi aportem un gra de sorra. Millor dit: una nota de color de la má 
d’ApeMes Mestres. Eli, en seu diseurs, ens diu: (Ho tradueixo).

“...cadascú ha trobat en aquesta obra, tan meravellosament complexa, el que II con
venia trobar i ha vist el que li venia de gust veure; i per aquesta rao cadascú ha estu- 
diat el Quixot sota el seu peculiar punt de vista; i així Them vist considérât i comentat 
sota el seu aspeóte literari, historie, politic, social, jurídic, casuistic, astronomie, 
mèdie, higiènic i fins i tot culinari. Treball he vist jo en el que es demostra que 
Cervantes fou el precursor de l’homeopatia”.

“Està c iar-continua dient- que entremig d’aquest batibull d ’elucubracions s’han dit 
coses atinadissimes; però també quantes bajanades!, filles, moites d ’elles, de l’afany 
de dir sobre el Quixot quelcom nou. Beneït afany de dir “quelcom nou” que, segons 
frase de Voltaire, ha fet dir tantes extravagàncies i ximpleries!’’.

“ I ara espanteu-vos, senyorsl. Jo que tant m’ha fet riure aquest afany de dir “quel
com nou” I sobretot a propésit del Quixot, tinc la pretensió tan ridicula I pueril com vul- 
gueu de cometre aquest mateix pecat...”

I pregunta: “Us haveu fixât alguna vegada en el “color” del Quixot? Q millor dit, en 
la “nota de color” dominant, que corn un leitmotiv apare\x aquí i allà en aquest Ilibre? 
Dones, aquesta nota, aquest leitmotiv de color existeix i existeix i es reprodueix amb 
una insistèneia tal que arriba a tenir traces d’obsessiô; i em sorprèn que no hagi estât 
observât amb freqüència o almenys -ho repeteixo molt ait perqué consti-, horn igno
ra que ho hagi estât. Dones bé, aquest color del que us parlo i que apareix corn una 
pinzellada que prodiga un pintor enamorat de certa nota de color, que duu imprès en 
la retina i a la quai sembla sotmetre l’entonaciô general del seu quadre, és el verd”.

ApeMes observa que en tots, o quasi tots els quadres, els pintors ens presenten a 
D. Quixot amb mitges vermelles. Per quina raó? Ho ignora. Però sí que pot afirmar 
que les mitges de D. Quixot eren verdes, segons ho afirma el propi Cervantes: “Se le 
soltaron -a  D. Quixot- dos docenas de puntos de una media que quedó hecha celo
sía. Afligióse en extremo el buen señor y diera por tener allí un adarme de seda verde, 
una onza de plata”.

Ja en el comengament del Ilibre veiem 
la prediMecció de D. Quixot, o de 
Cervantes, pel color verd en la famosa 
celada que amb tan de treball es cons
truí el propi D. Quixot, dones en arribar 
a l’hostal on havia de ser armat cavalier 
veiem que: “Jamás supieron ni pudie
ron desencajarle la gola ni quitarle la 
contrahecha celada que traía atada con 
unas cintas verdes”.

En el capítol primer de la segona part, 
en visitar-lo el capellá i el barber 
“...halláronle -dice Cervantes- sentado 
en la cama, vestida una almilla de baye
ta verde, con un bonete colorado tole
dano”.

Seguim amb la cita del color quan 
Quixot arriba a casa deis Dues i allá 
veiem que: “...después de echarse a 
cuestas el mantón de escarlata, púsose 
una montera de raso verde”.

I més endavant, després de vestir-se 
“ ...su acamuzado vestido, púsose en la
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cabeza una montera de terciopelo 
verde guarnecida de pasamanos de 
plata”.

Organitzen els Ducs una caga de 
munteria (caga major) en honor del seu 
hoste “...con tanto aparato de monteros 
y cazadores corno pudiera llevar un rey 
coronado”. I, naturalment, “...diéronle a 
D. Quijote un vestido de monte y a 
Sancho otro verde de finísimo paño”.

I diu Apel-les: “...naturalmente y dijelo 
adrede para recordar que desde los 
tiempos más remotos de la Edad Media, 
en las cacerías no sólo reales, sino sim
plemente señoriales, solían los cazado
res, monteros, halconeros, pajes, etc., 
llevar vestidos de color verde a fin de 
confundirse mejor con el follaje; así es 
que el vestido de monte que se le da a 
D. Quijote se sobreentiende que es 
verde, así como el de Sancho. El cual lo 
estimaría en tanto que, más lejos, excla
ma: “Estoy yo ahora reventando de 
pena por ver mi sayo verde roto”.

I més tard, una vegada ha pres pos- 
sessió del cárrec de Governador, en l’a- 
fany de demostrar a Teresa Panza, la 
mullen la seva munificéncia, li escriu: 
“Ahí te envío un vestido verde de caza
dor, que me dió mi señora la Duquesa”.
I aixó en el ronyó d’Espanya.

Passem ara a terres d’Aragó I allá ens 
trobem amb la fastuosa duquessa, la 
qual apareix ais ulls de Cervantes com 
segueix: “Vió una gallarda señora sobre 
un palafrén o hacanea blanquísima 
adornada con guarniciones verdes y 
con un sillón de plata. Venía la señora 
asimismo vestida de verde”.

Ve D. Quixot a Catalunya i a les proxi- 
mitats de Barcelona, on foren frondosis
sime els boscos de Moneada, segone la 
tradició se II apareix Cláudia, la jove 
aristócrata, vestida amb vestit masculí 
en aquesta forma i color: “Venía á toda 
furia (sobre un caballo) un mancebo al 
parecer de hasta veinte años, vestido 
de damasco verde con pasamanos de 
oro, gregüescos y saltaembarca, con 
sombrero terciado á la walona, botas 
enceradas justas, daga y espada dora
das, una escopeta pequeña en las 
manos y dos pistolas á los lados”.

Podríem allargar les cites, però oím el 
que ens diu ApeMes en el seu discurs 
com a nou académic de la Reial

Académia de Bones Metres de 
Barcelona: “No vuli cansar-vos més 
acumulant cites i més cites, però tin
guen la seguretat que si seguíssim fulle- 
jant el Quixot la pinzellada verda aniña 
ací i allá ferint la vostra retina. Ara bé, a 
qué obeeix aquesta insisténcia? És que 
el color verd era el color predilecto de 
Cervantes? És que aquest era el color 
de moda en els dies en els que 
Cervantes escriví el Quixot?".

“Recordem ara -segueix dient l’a- 
cadémic- l’Espanya en la que va viure 
Cervantes. Sembla que amb Felip II si 
estén una taca negra pertot; negrura 
per tots cantons: una espécie de dol 
nacional. Diña que en el famós “Entierro 
del Conde de Qrgaz”, de El Greco, cris- 
taMitza tota l’Espanya d’aquella época”.

“ I com fantasmes negros veiem a 
aquell neurótic monarca, i a Quevedo, i 
a Calderón, i a Lope, i a Solís, i a 
Herrera, i fins i tot a l’histrió Pablillos”.

També es formula altres suposicions. 
Citem-les: “Potser fou importada de 
Franga, com poc temps abans va ser
bo la “capa curta” “.

“Em fa sospitar -continua ell- que 
algún fonament tingui aquesta suposi- 
ció, alguna locució que corre encara 
avui de boca en boca; i bé podría tenir 
el seu origen en aquella moda, si tal 
moda fou”.

Resumim en la transcripció: “Així diem 
“veil verd” a qui presumeix de jove i fa 
coses més propios de la joventut que de 
l’edat senil. “A buena hora mangas ver
des” diu una altra dita irònica per indicar 
el que ve fora de temps o de propósit”.

Com: “Sant Francese de Paula corti- 
nes verdes”, diu una locució catalana 
que s’usa en el mateix sentit de criticar 
un despropòsit, com si al barbut Sant 
Francese li quadraven malament els 
cortinatges verds, més propis de salons 
mundans I elegants que de la seva aus- 
teritat...”

“Tot és, certament, molt vague i hipoté- 
tic, sobretot si tenim en compte que els 
pintors d ’aquell temps, comengant per 
El Greco I acabant per Velázquez, pas
sant per Moro, Pacheco, Zurbarán, 
Ribera i Murillo, no donen fe, en els seus 
quadres I retrats, de la profusió de verd 
que deixa entreveure el Quixot”.

“Però, qui sap? Tal vegada podría 
resultar passatgera I d ’escassa dura

da... Tal volta no sentirem, com 
Cervantes, simpatia pel citât color. Siguí 
aixó o una altra cosa, altre que no pas 
jo, més perspicag o millor documen- 
tat,es faci seu aquest dilema i el resol- 
gui a satisfacció de tots”.

I acaba el seu discurs d’ingrés d’a- 
questa faisó:

“Jo US ofereixo únicament donar llum 
del Quixot, quelcom que em sorprenia 
no haver vist observât per altres. Si m’e- 
quivoco, si aigú amb millor fortuna, 
sense dubtes, se m’avanga, no em 
queda més que demanar-vos perdó pel 
cansament que acabo d’infligir-vos i 
aplicar a aqüestes quartilles el mateix 
cástig que els nefands Ilibres de cava
lleria van imposar al discretíssim 
capellá d ’Argamasilla”.

Amb aquesta modesta intervenció 
aporto, si més no, aquesta nota de color 
amb motiu del IV Centenari del Quixot. I, 
de retruc, al nostre admirat i polifacétic 
ApeMes Mestres. ^
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Noticia de libres sobodellencs

Recopilociô Lluis Subirana
llsubirana@logiccontrol. es

Amb motiu del seu 50 aniversari les Agrupacions Professionals Narcis Cirait han 
organitzat una série d ’actes per commemorar aquesta important efemérides ciuta- 
dana. El darrer ha estât la presentació d ’un Ilibre-memôria que porta el titol Un repàs 
de mig segle de serve! a la ciutat 1954-2004. Aquest labohós treball de recopilaciô 
l’ha fet Antoni Sorolla i Artola amb el propôsit de destacar aquellos dates I fets més 
rellevants de la histôha de les Agrupacions I la motivació, entrega i tenacitat d ’uns 
equips d’homes I dones que, tot cercant el seu millorament I reciclatge professional, 
han sabut transmetre i promocionar aquests valors junt al seu vessant social I humà. 
Aquest treball, molt ben éditât i profusament iMustrat, és una bona aportació al 
coneixement d’entitats que, corn les Agrupacions, singularitzen la nostra ciutat.

El tractament literari de la infantesa és recurrent al llarg de la nostra histôha cultu
ral. La plaquette “Llop” de Papers de Versàlla (Tarder 2005) aplega un seguit de 
composicions sobre, de i per a la infantesa. Encara que molt atractiu, no sembla pas 
gens fácil de repensar la primera edat des de l’ôptica poética. Un grup de 27 poe
tes exposen les seves respectives visions. Algunes sôn evocacions de vegades 
molt properes a la nostàlgia entrent d ’un mon desaparegut. Altres se serveixen de 
versos senzills, immédiats i directes, de les imatges surreals de l’univers infantil. Les 
iMustracions, totes fetes per nens i nenes, ens ajuden a fer més visibles aquests trets 
irreductibles de la condició d’infant.

I, precisament, d’un deis membres fundadors del col-lectiu Papers de Versàlla, el 
professor de literatura espanyola Esteban Martínez, ens arriba el seu esperat treball 
Penúltimos poemas últimos que va aconseguir un accéssit al Premio de Poesía Julio 
Tovar 2003 convocat per l’Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. Un deis seus “nocturns” és suficient per demostrar la seva 
exquisida Sensibilität poética: “He recorrido las calles/a las que di tu nombre/y aun
que están allá/donde estubieron/alguien desordonó/las celosías de los setos/que 
acomodaron mis ansias/y tu espalda./Alguien cambió de lugar/cada costumbre,/los 
arcos triunfales de los sauces/que tanto te miraban/mi recia vocación/por ser tan 
tu./Y al llegar a casa/todo lo que eché en falta/por las calles/dejó de interesarme./La 
asistenta, por fin,/cambió las sábanas,/adecentó el aire/apilado con los años/y 
puso-por su cuenta-/nuevamente mi abrazo/y mi cintura/en el mercado.”

El número 99 deis Quaderns d’Arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach porta per 
titol Noves aportacions historiques a l'antiga parroquia de Sant Pau de Riusec. Un 
interessant treball de recerca signât per Pere Mañé i Llonch, que pren com a 
referéncia un estudi publicat a la revista Arrahona l’any 1979. Mañé ha investigat tota 
la documentació possible en referéncia a Riusec i la seva rodalia, sobretot aquella 
que fes esment ais antecedents del nom que devia tenir la basílica abans de la con- 
sagració de la nova església l’any 1054. El résultat és un treball acurat, que aporta 
moites i noves dades que ens apropen al coneixement d ’aquest indret tan proper i, 
a la vegada, tan desconegut per la immensa majoria deis sabadellencs.

Professor de llengua i literatura en l’ensenyament secundan Joan Caries Otero 
(Sabadell, 1968) és autor deis poemaris L’hábil escomesa (1991) i Dilapidávem les 
hores felices (1995). El seu darrer treball Terrores nocturnos (y otras fábulas para 
jóvenes) publicat per Editorial Montfiorit (octubre, 2005), és una aposta pel généré 
fantàstic basat en situacions quotidianes i actuals, en les quais el lector s’hi pot 
veure retratat: la vaciMació, l’angoixa, les duplicitats de la consciéneia, la soledat...
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Novament ens hem de referir a l’Anna Tortajada. Aquesta vegada pel seu darrer (en 
el moment d ’escriure aqüestes notes) Ilibre publicat Palestina, simfonia de la terra 
(Editorial Baroanova, octubre 2005). En aquesta ocasió la novel-la tracta de la relació 
de l’Arik, un jove mùsic israelià membre d’una familia que ha viscut en aquells territo- 
ris des de molt abans de la creació de l’Estat d’Israël, i de la Djamil-la, una noia pales
tina que malviu refugiada amb els seus prop de Ramal-la. Tots dos pateixen les con- 
seqüències d’un conflicte enquistat que l’Anna Tortajada ens narra amb la seva natu
ral habilitât.

A Carnet al margen (Emboscan, octubre 2005) Antoni Clapés ens diu: “Vivim tan sols 
la quimera de viure. A penes si podem entreveure la cortina que vela el mirali de la 
realitat. (I si aquest viure no fos altrament que una vana il-lusió, el somni d’algun dor
ment?)” Aquest és un dels breus, però intensos, missatges que el darrer Ilibre 
d’Antoni Clapés ens adreça en català i amb traducció de Carlos Vitale, també en cas- 
tellà. Forma part d ’un conjunt d ’anotacions fetes per l’autor relacionades amb la 
memòria, amb l’escriptura i amb elements naturals que exerceixen una especial fas- 
cinaciò damunt seu; les Hums, l’enigma de certes hores, alguns sons...

Tal com indica Ramon Alberich, president del Centre MetaMúrgic, en la presentaciò 
del Ilibre d ’Esteve Deu Baigual La indùstria metal-lùrgica I de construccions mecàni- 
ques a Sabadell. Dels origens a! Pia d ’Estabilització de 1959, ja és conegut que 
Sabadell va esdevenir una ciutat industrialitzada de la mà del sector téxtil al segle XIX. 
Va ser llavors quan els antics ferrers i serrallers van començar a reparar màquines téx- 
tils i a fabricar recanvis, més endavant fabricarien màquines fins i tot per a aitres sec
tors productius. A partir dels anys 60 del segle XX el metall es converteix en el motor 
de l’economia locai passant de ser una indùstria sabadellenca a una indùstria d ’abast 
internacional. Aquest important treball de recerca, que servirà per a un major i millor 
coneixement del sector, constarà de dues parts, aquesta primera (desembre 2005) 
que ha signât l’historiador Estave Deu i una segona en la guai hi està treballant el 
també historiador sabadellenc Jordi Calvet i que estudiará des del pía d’estabilitza- 
ció de 1959 fins els nostres dies.

Una antologia de la faula és el nou Ilibre d’Enrique Turpin. A Fábula rasa (Alfaguara, 
setembre 2005) l’autor sabadellenc recull un centenar de faules escrites per una cin- 
quantena d’autors al llarg del segle XX que, segons eli, sòn els millers exponents de la 
literatura castellana. La faula contemporánia és un deis générés literaris preferits de 
Turpin, fins al punt de dedicar-li la seva tesi doctoral. La recopilaciò està estructurada 
en grups segons el contingut temàtic de les faules: les que fan referéneia a mites i 
metamorfosis, a ternes biblics, clàssics o de tradiciò oriental, als animais o a la natura.

M. Ángeles Bertolin i els seus coMaboradors viuen cada dia apassionants aventures 
en el mòn espiritual i resolen els problèmes que provoquen les col-lisions amb el mòn 
material. A Rayos de Luz (Heditorial Humanitas, 2005) no només ens expliquen moi
tes de les seves vivéneies, sinò que també ens ensenyen corn evitar ser posseïts pels 
esperits, corn identificar les persones posseïdes i ens expliquen, amb naturalitat, el 
qué hi ha després de la mort.

Els Premis Literaris Baix Camp per a joves esdevenen una fita literària per a molts 
joves esoriptors d’arreu dels Países Catalans. En la modalitat de poesia, el 2004 es va 
Iliurar la XXVI ediciò del Premi Gabriel Ferrater. Amb el titol Pénombres absents, que 
correspon al mateix del primer premi, Cossetània Edicions ha éditât (octubre 2005) 
les obres guanyadores, entre elles, el reoull poétic présentât pel jove poeta sabade
llenc Roc Casagran que va ser mereixedor d ’un accèssit.

El 1957, Joan Vila Casas, en plena aferrissada campanya a favor de l’informalisme, 
publicava S/s contes, ara reeditats per Fundaciò La Mirada (setembre 2005), que 
rebria a tort i a dret les invectives dels academicistes a la Barcelona del final dels cin
quanta. Vila Casas es val d’aquests contes per denunoiar, amb un cert sentit de I’hu- 
mor a la sabadellenca, I’escassa volada de l’art figuratiu convencional, encara en 
voga en bona part de la societat catalana de l’època. Cada un dels sis contes era 
il-lustrat amb una de les sis litografies que mostren el carni decidit cap a la moderni- 
tat que prenia la seva producciò plàstica. ^

Anton» Clap« 

CARNE'l’ AJ. Î1ÆARGEN

FÀBULA RASA
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________ LLETRES
Un nou trtol de lo col lecció 

El pot petit ó'íáóom de Gròfic Set
Q

POEMES
DE FOC I CENDRA

mn-novipr nSAPioscr

El setembre de 2004, amb la 
publicaclé de La fábrica de 
somnis, de Jaume Balaguer I 
Gassò, Edicions de Grafie Set 
iniciava una nova coMecció 
editorial batojada amb el nom 
El pot petit. Seguirla, el febrer 
de 2005, la publicació de La 
màgica aventura del quadre 
de Dalí de Mila Torres. El 
número 3 de la coMecció 
correspon al recentment édi
tât (desembre 2005) Poemes 
de foc I cendra de Lluis 
Subirana. Subirana, estudios de la cultura popular, amb 
diversos Ilibres publicáis, és també articulista, conferenciant 
i coMaborador habitual en alguns mitjans de comunicació, 
entre ells la revista Quadern. També dirigeix els programes 
de ràdio Esperii de Festa i Sardanes a Ràdio Sabadell. 
Relacionat de sempre amb moites entitats civiques I cultu
ráis ciutadanes actualment forma part de la Fundació 
Universal de la Sardana, de la Fundació Ars, de l’Académia 
de Belles Arts I de l’Organisme Autônom Local Museus I 
Arxius de Sabadell. Aquest és ei seu segon Ilibre de poe
mes. El primer, titulat Sense treva, va ser publicat (març 
2004) dins la coMecció de la Biblioteca Quadern.

Segons eschu en el prôleg de Poemes de foc i cendra el 
poeta i editor Antoni Clapés, Lluis Subirana escriu la poesia 
d ’una manera ordenada, sincera, instrumental. Perqué té 
coses a dir. Són poemes retallats, de vegades árids. 
Sincere. Poemes de foc (amor, desig, iMusió, esperança, 
vida) i de cendra (dolor, neguit, injusticia, desengany, des- 
trucció, mort). Amb el rerefons d ’un sentiment de revolta, no 
d ’enyor. De solitud. D’esperança. Poesia de la transparéncia 
i de la immanéncia, aquest sistema de pensament idealista 
que identifica la realitat amb la consciéncia. Belles imatges 
d ’una història viscuda que, sens dubte, no és tota la història.

Poemes de foc i cendra es va presentar a l’auditori de la 
Biblioteca Vapor Badia el passât 15 de desembre de 2005.

LLETRES
Dos nous trtois o lo 
Biblioteca Quodern
Q

El nùmero 37 de la Biblioteca 
Quadern correspon a l’esperat 
treball de David Laudo La Creu 
Alta. Jonqueres i Sant Pere de 
Terrassa (1700-1904) Un terme 
desaparequt. En la contrapor
tada del llibre, el director de 
l’Arxiu Flistòric Comarcal de 
Terrassa, Pere Puig i Ustrell, 
diu: “Aquest és un estudi com
plet que no defuig cap dels múltiples aspectos que escauen 
per a bastir la història de la parròquia, d ’un barri, d ’un ens 
local amb personalitat pròpia, durant un période que 
enilaça la realitat antiga, de rei medieval, amb l’origen de la 
realitat actual, la formació del nudi de la Creu Alta. En 
aquesta obra es reflecteix el fruit d ’una llarga experiéneia en 
la recerca i posa a la Hum pública una quantitat ingent de 
documentació histórica, en la interpretació curosa de la 
quai es basa tot l’estudi, de dalt a baix. Aquest llibre serà 
imprescindible, des d ’ara, en tots els estudis històrics dels 
segles XVIII i XIX de les nostres ciutats germanes, Sabadell 
i Terrassa.”

Cal dir, també, que aquesta publicació correspon al núme
ro 4 de la coMecció Biblioteca d ’Estudis Creualtencs que 
impulsa l’Associació de Veins de la Creu Alta.

El nùmero 39 de la col-lecció 
(recordem que el 38 dedicat al cen
tenari de rCrfeó de Sabadell ja va 
ser présentât el desembre de 2004) 
porta el titol La història de 
Catalunya: miratges I distorsions.
Reflexions d ’un lector. El seu autor 
és l’advocat i economista Joan A.
Mateu Socies, nascut a Vilanova i la 
Geltrú però durant molts anys rela
cionat laboralment amb Sabadell. La seva gran passió per 
la lectura I especialment per la història I’ha portât a escriure 
aquest llibre, un treball polémic I provocador basat en una 
lectura amplia i profunda de la història de Catalunya i, a par
tir de les seves reflexions com a lector, polemitzar amb els 
historiadors nacionalistes. El résultat és una obra intéres
sant que aporta noves perspectives a la interpretació de la 
nostra història i, a la vegada, pot èsser una bona introduc
ed per ais que vulguin aprofundir en el coneixement d ’a- 
questa matèria.

lA  HISTÒRIA Dii CATALUNYA: 
MIRATGES i DISTORSIONS
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CARTES A U N  POETA
Capitol XII -Pensoments fdiços -

Moteu fllberich i Motos
Maite Soler

Poiters 30/03/1939

Benvolgut Mateu:

Salut et desitjo corn és la nostra, 
acabo de rebre la teva carta de la 
data 15, en la que ens dius que et tras- 
lladen de camp, si és per estar més 
bé estic molt contenta, però em sem
bla que ets molt mentlderot en aquest 
cas, dones sé que si no hagués sigut 
alxé, anava a passar-te repulsa, 
dones he estât vult dies sense tenir 
carta teva, I saps que em venia el pen- 
sament de que al cobrar eis francs no 
te’n haguessis anat amb alguna fran
cesa. Hai! No t’ho creguis no amor 
meu, no he pensât mai en la meva 
vida que això em pogués passar, vida 
meva, tan sols de pensar-ho un sol 
moment, se’m desfà el cor a bocinets, 
com un mirali trencat, tot el contrari 
tino els pensamento més feliços, t ’ima- 
gino el dia que ens veurem, junt ens 
fondrem en una abraçada. I quan 
veuràs el nen tan gran... Amb mi no sé 
si tindràs un desengany perqué estic 
una mica més grassa, però a l’hora 
em sento més iMusionada amb totes 
les coses, és a dir, jo mateixa em 
sento un canvi en la meva persona, 
però no et pensis a pitjor, si no a millor, 
i és que tino la sensaciò de com si 
estiguéssim promesos I ens faltessin 
pocs dies per casar-nos, I t ’haig de dir 
que espero aquesta nova vida més 
iMusionada que la que em passât fins 
ara. No t’ho sembla a tu també?

Bé ara vaig ha explicar-te altres coses que en aqueste moments també Inte
ressen i que no sé com explicar-te perqué m’entenguis millor. Ignoro si has rebut 
la última carta meva en la qué t’esplico aquell cas que no vas entendre, i que 
vuli tornar-te a explicar, dones récordes que vaig èsser cridada peis personat-

lustració Montse Senserrich
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sonatges d ’aquest refugi, ara farà uns quinze dies, dones es veu que em varen 
cridar per confirmar si era jo qui ostava al refugi, es veu que el director d ’aquí, 
havia rebut una carta, no sé segur si de Lion o de l’alcalde d ’aquí Poiters, 
reclamant-me a mi, i en tots aquests dies no havia sabut res més fins que avui 
la secretaria del director m’ha tornat a cridar dient- me si jo era Maria Bartra 
Campmany, esclar! He dit que si, i ella m’ha dit que no era res de importància, 
ha dit que només era perqué avui el sr. Director remenenant els calaixos havia 
trobat una carta reclamant-me. Al dir-me això, vaig dir-li a la secretaria que no 
ho deixes a banda i que de tant en tant li fes memòria, que si tot anava bé li 
faria un regai.

A més d ’aquell borrador del que et vaig parlar, resulta que el Ton em va 
escriure dient-me que ell foia ja tots els treballs per treure’ns d ’aquí però que 
a més a més jo fes una carta amb aquesta direcció: Marceau Pivert Directeur 
“Juin 3G” 42 Rue Rochedionart Paris, explicant el meu cas i a més corn si jo 
fos una gran militant del vostre partit, i això és que jo vaig pensar que primer 
t ’ho et miressis el borrrador i si de cas el rectifiquessis que tu t ’expliques millón 
Jo tino confiança en aquest director, vol èsser molt adulat i de ben segur que 
fins que a eli no li donará la gana no podrem sortir d ’aquí.

Saps amor meu, que trobo una mica estrany? Dones resulta que vaig escriu
re al Ton fa més de quinze dies perqué en una carta em diu que si em falta res 
de menjar; xocolata, mantega i coses així, que li digui que eli m’ho podria 
enviar i jo li vaig contestar que si, que si pogués em faria un gran favor perqué 
com que en aquí és qüestió només de ranxo resulta que pel nen m’aniria molt 
bé i a més que aquí el qui té francs no li falta res, no només que ens fan “gla
tir” molt, a més que de paquets n’arriben cada dia molts i quan vous que per 
a tu no n’hi ha cap... no sé que li deu haver passât que no n’he sabut res més.

I tu fillet meu, deus haver tingut un desengany amb això de cobrar, segons 
han dit al refugi, diuen que si ho han deixat passar això de cobrar, tan contenta 
que jo ostava, no per res no, més que res per tornar els favors que m’han fet 
la Madrona i d ’altres companyes, perqué has de saber que el nen sempre una 
rucada o altre no li ha faltat mai, i a més que jo mateixa sempre que m’han vist 
escriure com que saben que jo no goso a demanar res, ja se’m presenten al 
davant amb el segoli, dones jo el qué voldria és tan sois poder tornar els favors 
que m’han fet.

M’ho escriurás com és això de no poder cobrar. I si en demanéssim a Lion? 
M’ho dirás també com ho haig de fer? Sobre tot el que més et demano, és que 
m’escriguis més sovint, perqué no t’ho imagines la iMusió que em fa robre una 
carta tova, mira ara et vaig a explicar com comencem el dia: al matí a les vuit, 
too de campana al llevar jo i el nen ens llevem i ens rentem. Tenim un plat de 
soldat i una cullerà i ens anem a l’habitació on ens posen el plat de café i llet i 
pa per esmorzar, som una colla de setenta, de primer el que faria jo si tingués 
francs, és comprar una ratera, tu ja saps la por que jo tino de les rates i que 
se’m passegen pel damunt, això si que és el que més em costa d ’acostumar 
m’hi, després a la una es torna a parar el plat per les patates i després altre 
vegada a l’habitació fins al vespre que arriba el correu a l’hora de tornar a

parar el plat per sopar que també 
són patates, però això fora el de 
menys si no fos que al vespre tin
gués quatre ratlles teves, dones ja 
vous que amb lo que t’explico, la 
meva diversiò és esperar al vespre 
per veure si tino carta teva. Bé ara 
t ’explicaria més coses però el nen 
m’está empipant que et vol escriure, 
i és qüestió d ’estalviar el paper, rep 
molts records de totes les compan
yes principalment de la Madrona i 
del seu fill, la teva Maria que t ’estima 
molt i et troba a faltar molt el no 
poder-te fer petons i abraçades.

P.D. Papa dona records a casa la 
tieta Rosa que quan la vam anar a 
veure a casa seva i vem riure tan, 
fes-me forces dibuixos que em poso 
molt content quan els veig. El teu 
fillet que molt t ’estima i envia forces 
petons.

Avda, Rafael Casanova, 38 •  08206 SABADELL (España) 
Tel. 93 726 62 22* •  Eax93 727 00 60
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OFELIMOS
12 - Mireia Miras flbdia

Ana Fernández Alvarez
campanadas@telefonica.net

A m b aquest terme grec, ofelimós, 
atribuí de qualsevol cosa capag de 
satisfer una necessitai o un desig, 
oferim una sèrie de Iliuraments plàs- 
tics que tenen com a principal objec- 
tiu aconseguir el gaudi visual que tota 
obra artistica produeix. Es fa, precisa- 
ment, des d ’una publicació que porta 
ja molts anys especialitzant-se en la 
divulgado i l ’anàlisi de l ’art en totes 
les seves facetes.

Mireia Miras Abella és lllcenclada en 
Belles Arts per la Universität de 
Barcelona I graduada superior d ’imat- 
ge a l’Escola Emav, de Barcelona. 
També ha realitzat pràctiques a 
l’Escola Superior de Cine I Audio
visuals de Catalunya.

L’estil d ’aquesta fotografa ve forta- 
ment déterminât per les tècniques que 
empra, ja que per a ella, els limits entre 
la plàstica de la pintura i la tècnica 
fotogràfica es dilueixen d’una manera 
molt radical. La manipulado i la com- 
blnacló entre el procès de laboratori I 
el que II possibiliten els diferents pro
grames d ’ordinador per a imatge pro- 
dueixen unes obres carregades de 
textura i d ’Impressió gràfica molt sen
sibles.

La Imatge que en aquesta ocasló 
oferim pertany a una sèrie que ha estât 
exposada a Terrassa, al locai El ninot

de la Ninet, des del 26 d ’octubre. La mostra portava corn a titol Vils de nina, mirai! 
d ’una mare’. Un conjunt d ’Imatges plenes de Sensibilität I posseïdores d’una dell- 
cadesa extrema. Premeditate desenfócate, distàncies focáis extremades, granula- 
cions espesses, etc., determinen unes imatges apassionadament poétiques, fet 
que prova el text que la propia autora ens ha facilitât:

Ulls de nina, mirai! d ’una mare

Am b els seus ulls vigila els seus passes petits i entremaliats.

Ulls délicats, ulls de vidre, corn miralls en els quais el reflex de la filia, 
jugan t amb la nina a ser nena, dona i mare, sempre brilla dins les p u p il-les 
amb l ’ombra suau de les pestanyes que de vegades alliberen llàgrimes p la 
te jades.

Mare que amb els seus ulls veu corn la seva nina, nena i filia es converteix 
de cop en dona; la sang als llençois és la paraula tacada que diu que la 
mare deixa de ju g a r amb la seva nina, perqué la nena ja  és dona. Dona que 
espera una nova nina dins del seu ventre. Una nova vida.

Una filia.

p e r tu, mare Mireia

26.10.2005

I L

mailto:campanadas@telefonica.net
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“Cuhositots iconogràfiques 
firs longa, vito brevis

Ana Fernandes Alvarez
campanadas@telefonica.net

Fig. 1

A  la darrera convocatoria de juny 
de selectivitat, els alumnes es van 
veure gratament sorpresas perqué 
a l’examen d ’Història de l’Art aparei- 
xia robra de Salvador Dalí, El Gran 
Masturbador, de 1929\ Una pintura 
per a ells molt atractiva, ja que el 
seu comentan els oferia l’oportunitat 
d ’entrar en interpretacions simbóli- 
ques de gran cárrega eròtica, més 
fàcile d ’expressar que l’estricte i 
obligatoh anàlisi formal que aquest 
tipus d ’examen sempre demana, 
sobretot, pel que respecta a l’art 
contemporani.

Es tracta d ’una pintura on s’identifi- 
quen les constants estilístiques d ’en 
Dalí: un tractament renaixentista for
mal que ve déterminât pel domini del 
dibuix, la Singularität de l’horitzó 

baix, de clara influència flamenca i holandesa i la impenitent aMusió a la psico
anàlisi i al mètode paranoie critic. En definitiva, una obra agraïda a l’hora de 
comentar perqué està fortement mediatitzada per una càrrega simbòlica de 
carácter autobiogràfic, molt ad hoc amb la cultura del xafardeig televisiu actual.

En El Gran Masturbador {f\g. 1) es manifesten els records d ’una Gala absent 
de fa poc i de la guai Dalí ja està plenament enamorat (les pedretes i les petxi- 
nes a la part superior del llenç i que junts va recollir a la platja de Portiligat), el 
pes i el Hast de la familia (l’ham de l’esquerra), l’enyorament (les plomes de 
colors vius i les figures de la part inferior, la parella d ’enamorats contrastant amb 
la solitària figura de l’hohtzô recordant-nos els personatges de Friedrich) i, corn 
no podia ser d ’altra manera, una libido profundament masegada (la provocati
va i sarcàstica fel-laciò sobre el Iliri blanc, símbol de puresa, o el ridícul gest del 
Ileó nan traient la llengua, com a premonició còmica de la icona de Mick 
Jagger). Tots aquests elements aMusius a l’eròtica tortuosa d ’en Dalí apareixen 
aquí de forma molt evident, desenvolupant un diseurs freudià que podríem qua
lificar fins i tot d ’ingenu.
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Hi ha dos elements que desta
quen de la resta. A la part inferior, la 
metamorfosi explicita de l’onanisme 
en forma d ’una llagosta que éjacula 
form iques, fent referència aixi al 
paradis perdut de la infància (el pas 
de la pubertat a l’adolescència). 
Servint de fons a la resta d ’ele- 
ments, el perfil/autoretrat que omple 
quasi la totalitat del quadre. Aquest 
el trobem corn a motiu en moites 
altres de les seves pintores plas- 
mant, segons el voluntan confusio- 
nisme dalinià a l’hora de concedir 
entrevistes, una roca de la costa de 
Cadaqués. Aquesta divertida apro- 
piació geològica és una prova més 
de la megalomania i de l’excentrici- 
tat del Dali públic. Però, el que 
resulta més intéressant és que 
aquesta roca, que véritablement 
existeix a prop de la casa de Dali i 
de Gala, a Portiligat, i que fou con
vertida pel pinzell de Salvador en el 
seu retrat, també la podem desco- 
brir en una obra que no té res a 
veure amb la Costa Brava i, ni molt 
menys, amb cap retrat surrealista.

Dali sempre ha reconegut que el 
seu surrealisme oniric és deutor de 
l’obra d ’Hieronymus van Aeken, 
conegut corn El Bosco, i que devant 
el seu triptic, El ja rd i de les delicies^ 
(fig.2), de 1503, va passar moites 
hores admirant-lo. Aixô resulta evi
dent estudiant tota l’obra daliniana, 
però la curiositat iconogràfica que 
en aquesta ocasiò els vull fer evi
dent és la que apareix si comparem 
les següents imatges (fig. 3 i 4).

La primera és un fragment de la 
primera taula del triptic d ’EI Bosco, 
la dedicada al paradis, i la segone, 
un altre fragment amb la silueta/ro- 
ca/retrat que apareix a El Gran 
Masturbador, però girada vertical- 
ment. La similitud visual resulta, si 
més no, sorprenent. Estem davant 
d ’una de les aciucades d ’ull visuals 
que tant li agradaven al pintor 
empordanés, sempre a l’espera 
sorneguera que eis espectadors 
anessin descobrint la complicada 
tramoia de la seva iconografia.

Fig. 2

Les analogies no queden en una mera coincidéncia formai. En ambdues 
siluetes, els elements que fan que adquireixin l’aparenga d ’un rostre s ’acon- 
segueix a partir de la preséncia d ’animais o formes vegetáis més o menys 
estilitzades. Una mena de tractament escatològic que recrea el principi qua- 
resmal de Memento, homo, quid  pelvis es et in pulverem reverteris, recor- 
dant-nos que tot èsser viu reverteix a la natura com a matèria orgànica. El 
Bosco ho fa des d ’una dimensiò moral religiosa; Dall, des d ’una pulsiò vital 
angoixada.

^Oli so b re  te la . 1,1 m x 1,5 m. Fons de l M useu d ’A rt R eina Sofia , M a d rid .

^Oli so b re  fus ta . 220  cm  (a lt) x  195 cm  (tau la  ce n tra i). 96 ,5  cm  (ta u les  la te ra ls ). Fons de l 

M useu de l P rado, M a d rid
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Magda Esterli i París

Mila Torres

Fins fa pocs dies no feia falta que 
agaféssim l’avió ni que sortíssim de 
Sabadell per anar a Paris. Durant la 
segona quinzena del mes d ’octubre 
anant a la Galeria Traç d ’Art d ’aques- 
ta ciutat ens podiem endinsar en el 
mon màgio, romantic i singular de 
París de la mà de l’artista Magda 
Esteri!.

Ha estât un plaer visitar aquesta 
mostra perqué s’hi ajuntaven la crea- 
ció personal d ’Esterli amb una temà
tica apreciada; la ciutat parisenca.

Paris és una ciutat piena d ’encant, 
de sensualitat, de bellesa. Una ciutat 
en qué la tarder brilla per si mateixa 
adequant els seus colors naturals ais 
urbans. Aquesta brillantor va entrar a 
formar part del nostre dia a dia saba- 
dellenc ja que els aparadors de la 
galeria irradiaven aquesta sensació.

Poques ciutats tenen algún dels 
seus carrers vestita amb obres d ’art. 
Aquí comptem amb aquesta galeria 
que no només decora el carrer sinó 
que el vesteix contínuament d ’art grà- 
cies ais seus grans aparadors. Cada 
quinze dies aquesta aparadors 
donen pas a uns altres quadres, a la 
mirada plàstica d ’un altre artista fent 
possible, d ’aquesta manera, que el 
vianant es vegi quasi obligat a veure 
i mirar art, estant al dia de les realit- 
zacions més actuals.

m
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La quinzena d ’Esterli ens va transportar a París amb una aquarel-la i un oli de 
grans dimensions que permetien l’espectador apreciar l’obra des de lluny i 
poder passejar per ella, formant part i comunicant-se amb el que ella deia i 
expressava.

Amb aquesta temàtica el trag de l’artista ha tornat a la nostra ciutat.

Magda Estéril ja fa molt temps que va aconseguir tenir i mantenir el seu 
propi llenguatge plástic i dins d ’ell es desplaça i evoluciona sempre amb un 
ritme de treball que no li permet repetir-se i aposentar-se en un punt détermi
nât de la seva creació donant-ho tot per fet i descobert, sinó tot el contrari, 
com a bona artista continua investigant i avançant dins el difícil món de l’art.

Efectúa un llenguatge matèrie en el que el volum sempre hi té presència. És 
una obra que busca, en certa manera, la tridimenslonalitat. No voi ser plana, 
perqué res en la vida és pia, excepte la fotografia, i els seus quadres no pre- 
tenen, en absolut, ser fotogràfics, sinó captar un moment precis, d ’un Hoc 
precis; però amb els seus ulls, amb els seus sentiments, amb la seva pròpia 
visió. I aquesta manera de veure ens transmet un esperit viu en el que els 
colors urbans es barregen amb els colors de la natura i fan una realitat pura.

Són obres que ens deixen fer-les nostres, que ens permeten passejar-nos i 
endinsar-nos pels diferents carrers, ponts o per l’aigua del riu Sena i una 
vegada allá podem decidir si continuem o si tornem a la nostra realitat con
creta.

A destacar el catàleg de la mostra. En aquesta ocasió cada obra reproduí- 
da està acompanyada per un poema d ’en Jordi Cervera. Pintura i literatura 
s’han unit per crear un conjunt que transpira Sensibilität.

Magda Estéril ens ha présentât un altre món en el qué poder entrar, evadir
nos i gaudir deis nostres records, de les nostres fantasies o d ’alló que voldrí- 
em fer.
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CINEMA
Versions originals o Sobodell

Pere Cornelias

L ’objectiu d ’aquest article no és tornar a explicar la raô 
per la quai les peMicules s’han de sentir \ escoltaren  la 
llengua en què s’han rodât. Ho he dit i ho he escrit moi
tes vegades i en molts llocs i, per tant, no vull insistir-hi.
Del que es tracta és d ’anunciar que, si es compleixen 
totes les previsions, la nostra ciutat comptarà finalment, 
a partir de mitjans de gener, amb una sala dedicada al 
cinema en versié original, quatre dies a la setmana. Per 
a molts de nosaltres, el millor regai de Reis d ’aquest 
any.

Ha estât una iniciativa d ’un grup réduit de persones - 
entre elles, Ramon Cortadellas, l’empresah dels Cines 
Imperial, sense I’actitud positiva del quai el projecte 
hagués estât inviable- i un estira i arronsa -discussions, 
acords i desacords- de gairebé un any. El résultat: una 
proposta ferma per a gener i febrer i el primer pas per a 
la consolidació, a Sabadell, d ’una nova programado de 
cinema, atractiva i de qualitat.

La sala de V.O. funcionará regularment de dilluns a 
dijous, dues sessions cada dia, al vespre i a la nit. Cada 
setmana es veuran dues peHicules, que aniran alter
nant el seu horari de projecció, de manera que, per 
exemple, la del dilluns al vespre es pugui tornar a veure 
el dimarts a la nit, i la del dilluns a la nit es pugui repes
car el dimarts al vespre. Aixô permetrà a l’espectador 
acomodar el dia i l’horah de la peMieula a les seves 
possibilitats. A més, hi haurà una sessió de tarda cada 
setmana, a fi de facilitar l’assistència a espectadora de 
totes les edats.

Naturalment, el moll de l’os del projecte han estât eis 
criteris en què s’havia de centrar la programació. Una 
sala de V.O. no és un cineclub i no s’ha de plantejar, per tant, eIs mateixos 
objectius que una entitat que hauria de basar eis seus, no només en la divul
gado sino, sobretot, en la investigaoié oinematogràfica. No corresponen a 
una sala de V.O. eis cicles llargs i extensos de générés o d ’autors, la desco-
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berta de cinematografies desconegudes o l’anàlisi estètica dels films progra- 
mats. Però tampoc no tindrien massa sentit tots aquests esforços si s ’hagués 
de tractar només de poder veure el Batman i La guerra de las galaxias en ver- 
siô original. S’ha d ’arribar a crear un pùbllc fidel i el més nombrós possible, 
però s’ha de treballar amb ambició i rigor. Cal trobar el punt just, l’equldlstant 
entre el cinema comercial i el cineclubisme, aquell que busca el públlc del pri
mer i que, albora, per adquirir solidesa, necessita el del segon. No és fácil, 
però ÒS l’únlc carni amb un cert futur. Perqué no es tracta, ni es pot tractar, 
d ’un altre Verdi. Alxò, a Sabadell, és impossible.

La programacló del primer mes i mig -producte de 
totes aqüestes reflexions- intenta donar-hi resposta. 
Un petit cicle de quatre documentais, d ’estils i temàtl- 
ques molt diferents, que es fa ressò del pes i de la 
força que aquest gènere ha adquirit darrerament. Un 
cop d ’ull als cinemes europea I nord-americà actuals.
I una sèrie de clàssics de distinte paì'sos. Qualität i 
varietat. I el compromis d ’anar pensant les successi
ves programaclons amb les diferents experiències 
que es vagin acumulant.

El naixement d ’aquesta sala de V.O. Incidirá directe
ment en eis Dijous de Cineclub a l’Imperial. Em sembla 
a ml que molt positivament. En aqüestes sessions. 
Cineclub Sabadell feia una fundó  eminentment substi- 
tutòria i, diguem-ho d ’entrada, absolutament indispen
sable, atesa la imposslbllitat, fins ara, de veure, a la 
nostra ciutat, peMicules en versió originai. Degut a 
alxò, han estât poc nombrosos, als darrers anys, els 
cicles especificament cineclubistics -tot que n’hl hagut 
uns quants de magnifies: Stern-berg/Dietrich, Murnau, 
Bresson... Ara Cineclub Sabadell es podrá dedicar 
integrament a les feines que li són pròpies. Les altres 
ja les farà una altra gent. Si jo fos encara president de 
l’Entitat estaria molt satisfet.

De moment, si més no, ostie satisfet com a aficionat 
al cinema i -encara que sigui només per una vegada, 
utilitzem aquesta paraula tal i com cal- com a ciutadà.



La generoció gome-bou 
en tennps de precohetot

Oriol Farrés Juste
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Reflexions sobre els models politics d’integració social a la Hum de les revoltes 
franceses de la tarder de 2005

No hi ha manera de saber què pensava exactament un adolescent de la perifè- 
ria parisenca abans de cremar un cotxe I sortir corrects en la foscor de la nit. I no 
pas per falta d ’hipòtesis: han estât moltíssims els articles de premsa I les opinions 
d ’“experts” sobre el fraeàs d ’una generació, la manca de sortides laboráis i de pro- 
moció social, els déficits de l’estât de benestar o el problema de la immigració. 
Periodistes, sociòlegs i psicòlegs han intentât “explicar” les revoltes franceses a 
partir de múltiples dades i comparacions. Però, de vegades, l’explicació hauria de 
deixar pas a la “comprensió”. No són la mateixa cosa: qui explica roman en una 
posició de cálcul fred i se centra només en les causes, com si aqüestes pogues- 
sin englobar tot el problema; qui intenta comprendre, en canvi, s’implica en el cas 
i es posa en el Hoc de l’altre, en les seves vivéncies, en la seva perspectiva i les 
seves raons.

Va haver-hi un ampli seguiment deis aldarulls franceses ais mitjans de comuni- 
cació. Es pot recordar: el passât 27 d ’octubre, a Clichy-sous-Bois, a la “banlieue” 
de Paris, dos adolescents van morir a dins d ’una central eléctrica quan s’amaga- 
ven de la policía. La fúgida els havia dut a l’intehor d’un transformador i es van 
electrocutar. Vet aquí el détonant del que havia de venir. En els següents dies, es 
van desencadenar unes espectaculars révoltés a moites ciutats de l’estât francés, 
que fins i tot es van escampar a d ’altres paí'sos, com Alemanya, Holanda, Bélgica 
o Grècia, provocant una sensació d ’alarma a les institucions i, com aigú ha dit, a 
la societat europea en general. Preocupació i perplexitat. Aqüestes “révoltés” con- 
sistien a la crema d ’uns cent cotxes diaris (arribant a 1500 en les nits més calen
tes), agressions a la propietat privada, enfrontaments amb la policía, incendis en 
coMegis, gimnasos, comerços, transports públics i entitats bancéries. Els prota
gonistes eren la majoria joves o adolescents de les zones perifériques de les 
grans ciutats, filis o néts de la immigració, i per tant ciutadans, almenys des del 
punt de vista legal. I quina va ser la resposta de l’administració francesa? 3.101 
détendons, 135 sumaris oberts, 562 adults empresonats i, entre ells, 422 con-

demnats a penes de presó ferma, 577 
menors processate a tribunals de 
menors i, d ’ells, 118 internats a “cen
tres especiáis”. Segone les xifres pro- 
porcionades pel govern de l’estât 
francés, el 80% dels detinguts eren 
‘delinqüents comune” i estrangers 
sense papers. La resposta oficial va 
ser repressiva i, com se sap, es va 
declarar l’estât d ’emergèneia -la  sus- 
pensió momentània d ’alguns drets de 
ciutadania “per causes de força major
0 per un estât de nécessitât que ho 
justifica”. I més endavant, el 18 de 
novembre, es va proclamar la “tornada 
a la normalitat”. Havia expirât el pério
de especial i retornava la calma al 
territori francés. Les televisions, ràdios
1 diaris van anar emmudint i van 
aparéixer altres noticies per substituir 
la noticia. Se’n pot treure una bona 
lligó, de tot plegat: per acabar amb els 
incidents, n’hi va haver prou amb la 
“má dura” d ’un ministre com Sarkozy i 
la col-laboració deis mitjans de comu- 
nicació, que si bé en un primer 
moment es van fer ressó deis disturbis 
després van aplicar alió del “que no 
se’n parli tant, a veure si aixi s’acaba”. 
I, és ciar, es va acabar.

Segons els experts oficiáis de l’àmbit 
de les cièneies socials, la imatge 
resultant seria, més o menys, que els 
représentants d ’una generació game- 
boy, per mimétisme, per avorriment o 
per una sensació de poder ser “prota
gonistes per un dia” en algún reality 
show, van organitzar un desgavell 
general que després la gendarmeria 
va poder aplacar amb l’ús de la força. 
Aquesta ha estât una de les “explica- 
cions” que més fortuna ha fet a la 
premsa. Però aquest simplisme no és
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suficient: també calcina veure que un dels models d ’integracló I cohesió social 
més importants d ’Europa, el model republicà francés, ha estât posât radicalment 
en qüestié. Emmagatzemar bosses de pobresa a la periféria, allunyades de grans 
centres de poder (perqué no molestin), en una situació de clara precarietat en 
matèria laboral, d ’habitatge o educativa, és un polveri que tard o d ’hora explota. 
No és gens sorprenent que un estudiant de la politécnica de París i un jove tre- 
ballador del molí de Marsella a l’atur no se sentin “franceses” per igual, malgrat 
que puguin tenir la mateixa edat i que s’hi vegi escrita la mateixa nacionalitat al 
passaport. Les desigualtats són sempre desigualtats i arriba un moment que els 
discursos i les ideologies ja no les poden camuflar més. De totes maneres, també 
és cert que totes les barricades que es van aiçar només van servir per generar 
estats d ’alarma o estats d ’opinió, booms mediátics. Els aldarulls tampoc van solu
cionar res i la veritat és que ni tan sois ho pretenien. No van ser “accions politi
ques”, sino actes de rebuig, odi i frustració. Suposo que cremar els simbols de tot 
allò que els ha estât excluent genera un sentiment de venjança ben agradable. 
Fins I tot, en la mesura que és una situació nova que escapa a la monotonia, pot 
arribar a ser divertit en algún moment. Però cal desenganyar-se: aixô només pale
sa fraeàs I desesperació. No se’n pot treure res més que cendra.

El motiu ocasional, en aquest cas, va ser l’atac amb gasos a una mesquita I la 
mort dels dos adolescents. Ara bé, hi ha una situació estructural que no es pot 
ignorar de cap de les maneres. Es pot reprimir durament qualsevol temptativa 
vandàlica i aixi s’aconseguirà la calma, però no la pau social. Confondre una tran- 
quil-litat aparent amb la pau social és corn confondre la fi de les hostilitats, una 
treva provisional, amb la pau perpétua. L’increment de les mesures punitives 
només significa el fraeàs de les preventives. Per aconseguir cohesió i vies d ’inte- 
gració, cal posar les condicions necessàries. Sembla, però, que tot això va que- 
dant en segon terme i que la manera com se solucionen els problèmes és a tra
vés de posar pedaços I d ’improvisacions sobre la marxa. No és estrany que suc- 
ceeixi això en un procès graduai de desmantellament de l’estât del benestar I 
d ’obsessió per la seguretat dins les fronteres dels grans países o dins de les ciu- 
tats “ importants”.

Un article no és el Hoc per exposar les claus de la bona planificació i les recep
tes infalibles per aconseguir un veritable model social. Com a màxim, crec que 
pot ser un bon Hoc per cridar l’atenció dels fets més enllà de la noticia. En primer 
Hoc, no crec que la por sigui una bona reacció. Tampoc no crec que la révoltés a 
l’estât francés siguin un exponent més del xoc de civilitzacions, de l’islamisme 
radicai o del conflicte entre laïcisme i religió. Aqüestes mostres de rebuig no esto
ven organitzades per cap mà oculta fonamentalista. Les batudes poHciaIs només 
se les havien amb joves descoordinats, que ara aqui ara allà estenien una bata
lla espontània. Si algún periodista temerari els feia una entrevista, reclamaven 
“dignitat” o retornaven els insults que dies abans els havia dedicat Nicolas 
Sarkozy, allò de la “racaille”. No hi havia cap mena de projecte I de vegades pre- 
nia un caire realment ridicul.

L’episodi francés recorda una mica a les révoltés dels negres de Los Angeles o 
a les mesures répressives de Rudolph Giuliani a Mèxic DE I Nova York. I és que 
les diferències entre els models d ’estat I societat a una banda i a l’altra del pia
neta van desapareixent a un ritme creixent dins de la tendència globalitzadora. 
En efecte, Europa I América ja tenen massa en comò. Tot es va assemblant a tot. 
En fi, sembla que ara ja només compta la seguretat I es va condamnant a la 
ignorància i l’exclusió grans contingents de població, com si fossin résidus que 
s’han d ’abocar ben Huny. Es polaritza l’espai urbà: un centre pulcre i contrôlât, rie 
i orguHôs, d ’una banda, i una periféria deprimida i criminalitzada, de l’altra. Però 
això a la Harga no pot ser sostenible.

En aquest punt, les alternatives politiques d ’integraciô social, entre libéralisme i 
comunitarisme, entre multiculturalisme i républicanisme, per exemple, passen a

ser secundàries o merament epidèr- 
mlques. Els grans débats sobre els 
models de convivèneia i la gestió de la 
diversitat no poden monopolitzar tota 
la qüestió. No els nego pas el seu ait 
valor filosòfic o especulatiu. Ara bé, 
dificilment incideixen en els problè
mes concrets. Sense els recursos per 
a un desenvolupament digne de tota 
la població, immigrant o no, i sense 
una cobertura social adequada, la dis- 
cussió teòrica entre la cohesió per 
grups identitaris o per integració en 
una mateixa ciutadania comuna tindrà 
ôbviament una seriosa mancança de 
base. Són les urgèneies per resoldre 
en matèria d ’economia social les que 
han de tenir prioritat. I després, corn 
és natural, també s’haurà de parlar i 
dialogar sobre corn concebre la diver
sitat d ’identitats que conflueixen en un 
mateix territori. Però, per sobre de tot, 
cal evitar que les justificacions racis
tes, ja siguin les de l’extrema dreta de 
gent corn Le Pen o les de l’extrema 
dreta islàmica, centrin tot el débat. No 
es pot confondre l’etnicisme amb la 
pobresa i la precarietat.

Els esdeveniments a Franga són un 
simptoma que alguna cosa falla si no 
s’intervé ràpidament i sense caure en 
la tiplea resposta repressiva. Deia que 
calia comprendre els impHcats i no 
explicar-los. És a dir, ningù més que 
ells pot parlar en nom seu. En el fons, 
més que el protagonisme de les 
càmeres de televisiô, se’ls hauria de 
permetre tenir el protagonisme sobre 
les seves vides. Que siguin élis els 
que puguin accedir als mécanismes 
de participació sobre el seu barri, 
sobre l’educaciô que reben, sobre les 
sortides laboráis que els queden. I 
això només s’aconsegueix contribuint 
a crear una societat més equitativa, 
descentralitzant els poders i acabant 
amb els privHegis de la minoría enri- 
quida que viu instal-lada als grans 
centres d ’influèneia i benestar. Fto 
mantinc aixi perqué em temo que 
sense una minima igualtat d ’oportuni- 
tats, tots acabarem atrapats en respi
rai d ’acció-reacció i d ’incompresniô, 
que de fet és el que més s’aproxima a 
la violència.
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INTRODUCCIO
Hi ha una coincidéncia gairebé general a considerar les actituds inciviques 

com un mal que en eis ùltims anys s’ha estés de forma progressiva en el teixit 
sociah.

Aixi mateix, aquesta qüestió ha estât objecte d ’interès creixent en diversos 
¿mbits: algunos editorials n’han publicat assaigs^; les seccions dels diaris dedi
cadas a les opinions dels lectors publiquen molt sovint queixes de ciutadans 
sobre actituds inciviques; trobem fundacions que hi dediquen seminarist; presti
giosos sociôlegs pronuncien conferències en relació amb aquest tema''; davant 
Tonada d ’incivisme, alguns ajuntaments han canviat les ordenances.

Resulta evident, dones, que existeix un problema d ’incivisme i que des d ’alguns 
¿mbits socials, InteTlectuals i politics hi ha una creixent preocupació per establir- 
ne les causes i trobar-hl solucions.

S’han assenyaiat diverses raons que expliquen aquest fenomen: el menyspreu 
a la dimensló pr¿ctica de les convencions, la diversitat de models de comporta- 
ment, Tocultació de Tautoritat, Tarrog¿ncla de les persones, Teducació rebuda, la 
moda de Tespontaneïsme, el honestar material mal assimilât, la Irresponsabllitat 
civica de les administracions, Tanomenat gamberrisme mediática o el oanvi en 
Tescala de valors socialment acceptada®.

Existeix una altra causa de cabdal import¿ncla I que no ha estât valorada o que 
ho ha estât de forma tangenclar; em refereixo ais mais exemples, a comporta- 
ments de persones o coTlectius que pel seu relleu constitueixen una font d ’imlta- 
ció social. Ens referim a politics, esportistes, artistes, empresaris, periodistes, 
administracions públiques, sindicats, a tots aquells que per la seva lmport¿ncia 
marquen les tendéncies socials o hi poden influir.

Els ciutadans demanem a les persones que ocupen llocs de rellev¿ncla públi
ca que encarnin aquells valors que la comunitat considera b¿sics per a la con- 
vlvéncla. A qui defensa determinats valors considerats socialment desitjables se 
li exigeix que prediqui amb Texemple; altrament, aquesta contradicció posa en 
dubte la validesa d ’aquests principie. Aixé no obstant, qui és exemple d ’allô que 
predica té auctoritas, autoritat moral, perqué prova amb el seu comportament la 
veritat deis valors. I és que a diferéncia del ciutadé corrent, a qui resulta suficient 
actuar dins els marges de la legalltat, les obllgaclons d ’aquestes persones van 
més enll¿, en actuar com a representante deis valors que defensa la comunitat.

La persona sense rellevéncia pública exerceix la influéncla de Texemple o Tan- 
tiexemple en el seu ¿mbit d ’actuació: la familia, Tempresa, les entitats a qué per- 
tanyi. El personatge públic ho estén, a més, a la societat; per aquesta raó, la 
forma de comportar-se, d ’expressar-se, de dirimir els seus problèmes, s’estén 
com una taca d ’oll entre la clutadanla que li presta atenció. Actuació que, a més, 
resulta amplificada en el món contemporani on es rep la informado de forma 
abundant i constant per mitjans que fins fa peques décades eren desconeguts.

La imatge exemplar unlversalment reconeguda la va donar Séneca (Cérdova, 4 
dC, Roma 65 dC), una de les personalltats més singulars del món cléssic I de la

'Vegeu Ben educáis, de Salvador Cardús, 
Edicions La Cam pana, 2003, pág. 26 i 112.

^Vegeu Manual de civisme, de  V ic to ria  
Cam ps i Salvador Giner, Editorial Ariel, 
1998.

’ Seminan sobre educac ió  i civ ism e de la 
Fundació Caixa de Sabadell al mes de 
novem bre de 2003, im partit per Salvador 
Cardús.

“Conferéncia del socib leg Manuel Castells el 
dia 27 de feb re r DE 2004 al Centre de 
Cultura Contem poránia de Barcelona.

’Vegeu Ben educáis, págs. 36, 39, 47, 60, 
63, 79, 112, 151 i 178.

’Vegeu / a iu, qué i ’imporia?, de Josep-M aria 
Terricabras, Editorial La Cam pana, 2002.

^Vegeu Manual de civisme, pàg. 48.
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literatura universal. El cordovès, en les seves Epistulae ad Lucilium, ja advertía 
que Longum iter per praecepta, breve et efficax per exemple: llarg és el carni per 
préceptes, curt i eficaç a través d ’exemples. El filôsof va ser obligat a sulcidar-se 
davant de les acusacions del seu deixeble Nero, moment terrible en què va 
donar mostres de la serenitat que predicava en les seves doctrines. Cornell 
Tàcit® descriu corn l’emperador va comunicar a Séneca, mitjançant un centurié, 
l’ordre de la seva execucié. L’escriptor descriu aixi la seva reaccié:

“Sin inmutarse, pide las tablillas de su testamento: como el centurión se las 
niega, se vuelve a sus amigos y les declara que, dado que se le prohíbe agra
decerles su afecto, les lega lo único, pero más hermoso, que posee: la imagen 
de su vida”

Per tant, si la ciutadanla observa com les persones de relleu incompleixen la 
Ilei, menteixen. Insulten, distorsionen la realitat, cometen fraus o fan exactament 
el revés d ’allé que prediquen, difícilment el eos social tindrá cap motivació per a 
un capteniment civic, per respectar unes normes minimes de convivéncia, per 
traslladar a la seva vida quotidiana models de conducta que els seus miralls no 
segueixen. Els mais exemples creen, en definitiva, un estât de desmoralitzacié 
social®. Un proverbi romá li-lustra I resumeix perfectament aquest plantejament: 
les paraules mouen, els exemples arrosseguen.

Cal fer notar, alxò no obstant, que, alhora que existeix una voluntat de posar fre 
a I’incivlsme, també existeix una tendéncia cada cop més accentuada a consi
derar el civisme com un concepto antiquat.. En una entrevista, l’escriptor i 
académie Francisco Ayala^“ ho il-lustrava amb gran precisié: “(...) Solamente en 
un aspecto creo que la Academia es hoy reaccionaria. Es reaccionaria en el sen
tido de que mantiene las formas, la educación, las maneras. En esa Casa la 
gente no grita, no se quita la palabra, no Insulta....En la Academia sigue todavía 
estando mal visto ese tipo de conducta que fuera, en la sociedad, se ha genera
lizado. De modo que en tal sentido deseo que la Academia siga siendo tradicio
nal mientras yo viva”.

1. Un pas previ: qué és el civisme
Salvador Cardús definelx civisme básicament com “una qüestió de conven- 

cions socials práctlques al servei de la bona organitzacló de la convivéncia^^”. 
Per tant, no Higa necessáriament el civisme amb un rerefons étic. El Dr. Joan 
Corbella es pronuncia en el mateix sentlF: assegura que “pot haver-hi persones 
ben educades, ensinistrades en prou habilltats socials per resultar agradables 
ais altres, i que tinguin Intencione contrárles a la bondat”.

Altres autore^® inclouen en el concepte civisme dos elements: el primer, un con- 
junt de normes de conducta per relacionar-se en societat i que, per tant, coinci
diría amb la primera concepció exposada: el segon, un contingut moral, un con- 
junt de creences I valors que constitueixen una veritable cultura.

En aquesta línia alguns autore es formulen la pregunta següent: cal actuar 
moralment? Parteixen de la base de la resposta positiva, de la convicció que cal 
actuar pensant en alguna altra cosa que no siguí única i exclusivament els inté
resses propis^^ que cal Identificar-se amb el punt de vista més objectiu possible, 
amb el “punt de vista de l’Univers”, en paraules de Sidgwick^®, o en la humanités 
de Ciceró, entesa com l’interés I l’afecte per tots els humans.

Per altra banda, si ens fixem en l’etimologia de la paraula civisme, ens Indica 
que prové del Nati elves, clutadà i ciutat. I és que saber ser ciutadá representa 
compartir una humanitat civilitzada. En conseqüéncia, ens apartem de la defini- 
ció deis diccionaris a l’ús, segons els quais el civisme és el “zel pels Intéresses i 
institucions de la pàtria”, definició que generaría un débat completament diferent 
del plantejat.

2. La imitació en la historia dei pensa- 
ment

Un cop descrit el concepte de civis
me, en les seves dues variants, convé 
fer un breu recorregut històric pel trac- 
tament que el concepte d ’imitaciô ha 
viscut en l’evoluciô del pensament.

No generará excessiva discussié l’a- 
firmaclé que assegura que les perso
nes tenlm una clara tendéncia a seguir 
O copiar allò que observem^®. Segons 
Javier Gomà Lanzón^^ “somos ejem
plos rodeados de ejemplos, envueltos 
en una red de influencias recíprocas”. 
O com diria Burke^®; “Todo lo aprende
mos mediante la Imitación más que 
por precepto: y lo que aprendemos 
así no sólo lo adquirimos más eficaz
mente, sino más placenteramente. La 
imitación forma nuestras costumbres, 
nuestras opiniones, nuestras vidas. Es 
uno de los vínculos más fuertes de la 
sociedad: es una especie de mutua 
condescendencia que todos los hom
bres se rinden unos a otros sin reser
vas y que es extremadamente halaga
dora para todos”. En conseqüéncia, 
alió que observem deis nostres gover- 
nants, empresaris, esportistes d ’elit, 
deis creadors d ’opinió i tendéncies, 
tenen una innegable Influéncia en la 
nostra tria diària d ’opcions. Els seus 
mais exemples, els seus antlexem- 
ples, serán referéncies per a la socie
tat: serán font d ’imitaciô i, alhora, font 
d ’exculpació en la transgressió de les 
normes que han de marcar la con
vivéncia social.

Tanmatelx, els mais exemples no són 
una xacra que s’hagi posât de mani
fest al segle XXI, sinó que filòsofs, 
sociòlegs, poetes de tots els temps i, 
fins i tot, el refranyer han tractat trans- 
versalment la qüestió exposada en 
aquest article.

Aixô no obstant, fins dates molt 
recents no s’ha escrit una història 
general de la imitació ni s’ha intentât 
una teoria general de la imitació’®. Si 
bé és cert que existeixen estudis par- 
cials sobre una forma d ’imitaciô en un 
période de temps (la Imitació poètica 
en el Renaixement) o dedicat a un 
autor (Plató o Aristòtil), Javier Gomá és 
qui per primera vegada aborda de 
forma general la qüestió.



IDEES

A més, per portar a terme aquest estudi, l’autor esmentat ha hagut de superar 
diversos prejudicis que respecte a la imitació ha trobat en molts assaigs del segle 
XX, derivate de postulats anteriors: interpretaven que la imitació pertany a un 
“estadio inferior del desarrollo humano, considerándolo fenómeno propio de 
niños, salvajes y masas” “̂. Així, s’havia considérât que l’etapa imitativa ha de 
desenvolupar-se cap a una altra de conceptual i racional, com en la história de la 
cultura es va passar del mite al logos.

□ ’aquesta manera, segone KanP l’exemple és un mitjá per a l’educació de per
sones sense madúrese cultural i és incompatible amb l’autonomia del subjecte 
modern: “En lo que se refiere a la fuerza del ejemplo (sea para lo bueno o para lo 
malo) que se ofrece a nuestra propensión a imitar o a prevenir, el que otros nos 
dan no puede fundar ninguna máxima de virtud. Porque ésta consiste justamen
te en la autonomía subjetiva de la razón práctica de cada hombre, por lo tanto no 
nos ha de servir de móvil el comportamiento de otros sino la ley”.

Javier Gomá divideix la história de la imitació en tres grans périodes; el premo
dern (des dels grecs fins al segle XVIII), el modern (segle XVIII fins a finals del 
XIX) i el postmodern (finals del XIX i tot el XX).

En el période premodern la imitació ho era de la Natura, els Antics o les Idees 
platóniques. Tota la cultura premoderna és una cultura exemplar, “en el sentido 
que todas las obras poéticas, retóricas, históricas, declaran tener siempre una 
finalidad ética, y las personas y situaciones que narran han de servir primera
mente como ejemplos o antiejemplos para el aprovechamiento moral del lector” T̂ 
N’és un ciar exponent el prefaci de l’obra de Tit Livi sobre la história de Roma^T' 
“Lo que el conocimiento de la historia tiene de particularmente sano y provecho
so es captar las lecciones de toda clase de ejemplos que aparecen a la luz de la 
obra; de ahí se ha de asumir lo imitable para el individuo y para la nación, de ahí 
lo que se debe evitar, vergonzoso por sus orígenes o por sus resultados. Por lo 
demás, o me ciega el cariño a la tarea que he emprendido, o nunca hubo Estado 
alguno más grande ni más íntegro ni más rico en buenos ejemplos”.

En l’època moderna desapareix la teoria de la imitació en les seves tres classes. 
La hipótesi de Javier Gomá per a aquesta mutació és que “ la estructura subya
cente a las tres clases, la relación modelo copia, vigente durante siglos, fue 
reemplazada en un cambio que hace época, a impulsos de la nueva conciencia 
del individuo y del desarrollo de las ciencias, por otra estructura cultural en la que 
la imitación ya no cumple ninguna función. Esa nueva estructura sustitutiva es la 
idea de sujeto moderno, fondo intelectual que ilumina las otras categorías y con
ceptos que la Modernidad acuña: experiencia, autoconciencia, progreso, auto
nomía, emancipación, etc. En efecto, ese sujeto se yergue en el centro de la rea
lidad, a la que impone su ley, y no tolera la heteronomía de ningún modelo imita
ble (...)”.

Aquesta visió entra en crisi a finals del segle XIX i començaments del segle XX 
amb la crisi de la Modernität, en qué sorgeix el que Javier Gomá qualifica com 
teoria de la imitació moral de prototipus: “el modelo es ahora una persona libre y 
creadora, no un canon intemporal y prefijado; la copia es igualmente un sujeto 
libre y pensador, no una réplica inerte. No basta ya con copiar o reproducir lo 
más exactamente posible el modelo porque ahora cada uno de los elementos 
conserva su autonomía y su individualidad y lo que se ofrece a la imitación es la 
conducta y el ser del prototipo (...)”.

L’autor reconeix, però, que abans del segle XX existia l’estudi del fenomen de la 
imitació de les persones, tot i que no va interessar al pensament (la cursiva és de 
l’autor esmentat). Efectivament, com a confirmació de la teoria de Javier Gomá, 
citem diversos autors en qué es destaca aquest fenomen de la imitació, més con- 
cretament, deis mais exemples-. L’escriptor romá Piini el Jove (62 a 114 dC), de 
qui se n’aprecia més el valor documental dels seus texts que el mèrit literari.
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assegurava en la seva obra Panegyricus que Melius homines exemplis docentur 
eis homes son alliçonats millor amb exemples.

Per altra banda, el que esdevingué poeta oficial de l’Imperl Romà, Claudià 
(Alexandria 370, Roma 405), subratlla en una de les seves obres més conegu- 
des. De Consulato Stiliconis, que In vulgus manant exempla regentum: eIs exem
ples del governant s’estenen entre el poblé.

Poe més de mil anys més tard, l’humanista més IMustre d ’Europa al finalitzar 
l’Edat Mitjana, Erasme de Rotterdam (1467-1536), denunciava eis mateixos mais 
que Claudià. Reproduïm la traduccié fêta del llati al castellà per A. Rodriguez 
Bachiller de l’obra més famosa de l’autor, Elogi de la Follia, en l’edicié de 1970 de 
l’edltohal Aguilar: “ los vicios de los demás, ni trascienden de la misma manera, 
ni tienen tanta resonancia; en cambio, si un rey comete el más ligero extravío, en 
el mismo instante, por la posición que ocupa, se generaliza, así como la peste, el 
contagio”.

Tot i amb aixó, abans del segle XX va haver périodes culturáis en qué es va 
practicar amb especial Intensität la relació Imitativa, que podrien ser qualificats 
com cultura de prototipus: aqüestes époques són l’Edat Fosca grega deis poe- 
mes homérics i l’Antlc I el Nou Testament.

En els poemes, els herds són individus exemplars que amb el seu comporta- 
ment mostren les normes vinculants i tradicionals, “ leyes Individuales que se 
exponen para la Ilustración y obediencia de los oyentes” T̂ En l’Antic I Nou 
Testament, la imitació arriba al seu punt culminant amb la figura de Jesús de 
Natzaret: els mártirs deis primers segles volien imitar Crist i per morir com ell s’o- 
ferien als seus perseguidors.

En aquest sentit, en la Slráclda, tradicionalment anomenat l’Ecleslástic, l’autor, 
Jesús, fin de SIra, redacta un seguit de reflexions, aforismes i senténcies sense 
seguir cap ordre especial. Vegem Slráclda 10,2, especlalment iMustrativa de 
l’objecte d ’aquest article: “Tal com és el cap d ’estat són els seus ministres, tal 
com és el governador de la ciutat són tots els seus habitants”.

Ja en el segle XX, l’autor que ha portât a terme una reflexió més profunda sobre 
els sentiments i els prototipos ha estât Max Scheler^T L’autor reconelx tres nivells 
de realitat: els objectes, els valors i les persones. El subjecte participa de cadas- 
cun d ’aquests nivells de realitat de manera diferent: primer, participació en el 
mode de ser deis objectes mitjançant el coneixement; segon, participació en els 
valors mitjançant el sentiment i tercer, participació d ’una persona en l’existéncia 
d ’una altra persona mitjançant la simpatía.

Scheler aplica aquest esquema tant als individus com als pobles. Respecte als 
Individus diu: “Mucho antes de que una educación y enseñanza consciente tome 
entre sus manos al niño, éste, por involuntaria Imitación, por actitudes, modos de 
expresión y acciones previas a toda comprensión consciente, ya ha esbozado un 
esquema de su destino futuro. (...) Las imágenes que tiene del padre y de la 
madre, de los hermanos y parientes, no sólo determinan el amor y el odio hacia 
esas personas, sino que determinan lo que quiere y odia en general, determinan 
ante todo los márgenes de indicios de cualquier tipo de cosas, de esquemas de 
valores en los que en el futuro evolucionará su amor y su odio”.

Pel que fa a la societat: ‘él destino de los pueblos se configura por las formas 
mentales Intuiclonales y valorativas del mundo troqueladas en sus mitos, en pri
mer lugar, en los modelos personales contenidos en el mito”.

Quant als refranys, cal fer notar que diverses cultures Inclouen la influéncla dels 
exemples en el comportament alié. Els xlnesos ens dirán que un bon exemple fa 
fácil el difícil, O bé que tots els mais exemples han sorgit de bons principis. A 
Castel la ho expressen aixi: val més un exemple que cent conseils.

Per tant, resulta ciar que diversos 
pensadors, de tots els temps, i diver
ses cultures, han coincidit a assenya- 
lar el que podría ser una característi
ca comuna de la condieió humana: el 
valor de l’exemple i l’especial 
incidéncia del mal exemple d ’aquell 
qui té una posició d ’influéncia en la 
societat.

3. L’aprenentatge social: una visió 
psicològica de la imitació

Que la imitació de determínate 
models de conducta suposa una 
Important influéncia sobre la con
ducta própia és una qüestió, alxí 
matelx, que la psicologia ha estudiat 
a bastamenP.

Históricament, la imitació va ser un 
deis temes de moda en la primera 
psicologia social de la segona mei- 
tat del segle XIX^T De fet, l’espurna 
de les primeree investigacions 
prové de l’impacte de la famosa 
obra de Charles Darwin, publicada 
l’any 1859, On the origin o f Species 
by Means o f Natural Selection. En el 
capítol Vili d ’aquest Ilibre s’estudia 
la importància de I’lnstint com a 
mitjà per verificar la seva teoria de la 
selecció natural I encara que no cita 
expressament la Imitació, aquest 
concepte será un dels pressupostos 
tant de l’adaptacló com de la conti- 
nultat i de l’evolució.

Ara bé, els estudie de Darwin s’in- 
terpreten de forma biológica, comú 
a animals i homes, de forma que la 
imitació es manifestaría clarament 
en infants, pobles salvatges i mas
ses.

La posterior evolució de l’aprenen- 
tatge social i la superació de la vislô 
darwiniana ha conduit a perspecti
ves teóriques i metodologies molt 
diverses. Bàsicament, s’ha dividit en 
dues grans escoles: el conductisme 
I el cognitivisme, i cadascuna d ’a- 
questes grans tendéncies no con
formen edificis monolítics, sinó que 
contenen diversos matisos i evolu- 
cions históriques.

Si el conductisme es basava en 
l’estudi davant la reacció a estimule, 
el cognitivisme posava l’accent en
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l’elaboració d ’aquests estímuis, l’organització de plans i estratégies que guien 
la conducta.

Avui, però, s’han superai aqüestes divisions i predomina l’anomenat “conduc- 
tisme de tercera generació”, en qué sobresurten els estudis de Bandura. La teo
ria de Bandura^®, professor a Standford (EDA), es basa en el déterminisme inte- 
ractiu entre personalitat, conducta i mitjà. I la personalitat es conceptualitza fona- 
mentalment des de factors cognitius i motivacionals.

Actualment, davant els résultats de les investigacions efectuadas, s’admet l’e- 
xistència d ’un aprenentatge social, observacional o vicari, diferent dels proces
ses de condicionamenP. Els résultats de les investigacions mostren que en les 
societats desenvolupades, les tecnologies de la comunicació han incrementai 
énormément el paper de I’aprenentatge per observació de models, televisió, 
video, cinema i ràdio.

En aquest sentit. Tèsser humà pot aprendre observant els comportaments d ’al- 
tres persones i de les conseqüències de les seves conductas. Aquesta capaci
tai per aprendre per observació permet adquirir pautes de conducta, sense 
haver de configurar-les mitjançant un costós procès d ’assaig/error^°.

Aquests estudis mostren que dels senyals que influeixen sobre la conducta en 
un moment determinai, cap és tan freqüent ni té tan valor informatiu corn els 
actes aliens. És un procès adaptatiu; confiant en els models dels altres l’individu 
pot actuar de forma adequada en cada situació, sense haver de descobrir cada 
vegada quina és la conducta adequada i acceptada socialment. Però no tots els 
models són eficaços. Els factors són diversos i depenen principalment deis atri- 
buts del model, dels atributs de Tobservador i del valor funcional de la conduc
ta modelada. Els models que ostenten certa posició social, competéncia i poder 
resulten més eficaços en promoure en els altres conductes similars, així com els 
models que resulten atractius per algún aspecte^L

Així, en les situacions diáries, els incentius externs per portar a terme la con
ducta modelada poden adoptar la forma de beneficie materials, estimulació sen
sorial agradable, respostes socials positives, o recompensa per Teficácia en el 
control deis esdeveniments externs mitjançant les habilitais modelades^^. I d ’a- 
questa manera, el reforçament vicari es produeix quan un observador augmen
ta la conducta després d ’haver observât corn altres individus han estât recom
pensáis al realitzar-la.

En les teories conductistes, cognitivistes, o en la seva última reformulació 
estem davant Testudi de la microimitació; però quan el que s’analitza no són indi
vidus sinó societats parlem de la macroimitació, i en aquest sentit destaquen 
corn a precursors els estudis de BagehoP i Tarde^\ Aquest ùltim defineix el con- 
cepte societat corr\ “una reunión de seres en cuanto están dispuestos a imitarse 
entre sí o en cuanto, sin imitarse actualmente, se asemejan, y sus rasgos comu
nes son antiguas copias de un mismo modelo”.

Segons Javier Gomá^^ “ la teoría tardiana encierra, bien mirado, una teoría imi- 
tativa-ejemplar de las élites: las invenciones son propagadas por la minoría 
superior ejemplar, que es imitada por la mayoría seguidora. (...) La ejemplaridad 
de los superiores configura o moldea a la mayoría y ésta conforma su ser al 
espejo arquetípico.”

Ortega y GasseP, en una variant de Tanterior teoria, considerà que la minoría 
selecta està integrada pels millers en el sentit antropològic-vital, de forma que 
són exemple social, moral i estètic per a la massa: “He aquí el mecanismo ele
mental creador de toda sociedad: la ejemplaridad de unos pocos se articula en 
la docilidad de otros muchos. El resultado es que el ejemplo cunde y que los 
inferiores se perfeccionan en el sentido de los mejores”.

‘̂'Imitación y  experiencia, pág. 190

W ege u  El formalismo en la ética y la ética 
material de los valores. Nuevo ensayo de 
fundamentación de un personalismo ético, 
Revista de O ccidente ,M adrid , I, 1941 i II, 
1942, traducc ió  de H ilario Rodríguez Sanz.

^'Vegeu Bandura, G rusec i Menlove (1967), 
“Some social determinants of self-monito
ring reinforcement systems”, Journal o f per
sonality and social Psychology, 5:449-456.

^^Vegeu Aproximaciones a la psicología 
social, Sendai, Barcelona, 1990. L’autor, 
Tomás Ibáñez García, manifesta que els 
tres grans tem es de la ps ico log ia  social en 
la seva prim era època són la im itació com a 
instint, la suggestió  i la massa. A ixò no obs- 
tant, cal fe r constar que existe ix un p recur
sor de ls estudis de la im itació, A lexander 
Bain, qui al 1855 publica el seu assaig The 
senses and the intellect, en qué proposa 
una teoria de la im itació com  aprenentatge, 
basat en l’assaig / error i descarta  la h ipó
tesi de l’instint.

^^Soclal foundations of thought and action: a 
social cognitive theory. Nova York, Prentice 
Hall (tra d u cc ió  al caste llò , B arce lona, 
Martínez Roca, 1988).

^^Vegeu B andura, Principles of behaviour 
modification. Nova York, Holt, R inehart and 
W inston (traducció  caste llana, Salamanca, 
Sígueme, 1983). També vegeu Social lear
ning theory. Nova York, Prentice Hall (tra
ducc ió  caste llana, M adrid, Espasa Caipe, 
1982).

“ Vegeu Bruner, Acción, pensamiento y  len
guaje, M adrid, A lianza, 1984.

’̂Vegeu Bandura, Ross i Ross, “Imitation of 
film-mediated aggressive models”. Journal 
of abnormal and social Psychology, 66:3-11.

“ Vegeu Skinner, B.F., About behaviorism. 
Nova York, Knopf.

“ Vegeu Leyes científicas del desarrollo de 
las naciones en sus relaciones con los prin
cipios de la selección natural y  de la heren
cia, La España M oderna, M adrid.

“ Vegeu Gabriel Tarde: on communloatlon 
and social Influence, University o f C hicago 
Press, 1969

“ Op. C itada, pág. 248.

“ Vegeu La teoría de la minoría selecta en el 
pensamiento de Ortega y Gasset, I. 
Sánchez Cámara, Editorial Tecnos, M adrid, 
1986.
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El pensament d ’Ortega y Gasset va evolucionar, I aquesta mutació queda recolli
da en el conjunt de treballs que porten el títol El Hombre y  la gente. Segone Javier 
Gomá, “se diría que Ortega y Gasset, retrocediendo ante las adherencias fascistas 
que asume la teoría de las élites principalmente en Italia en la década de los vein
te y treinta, evoluciona hacia una radicalización individualista de la moral. La indo
cilidad e inmoralidad de la masa se extiende ahora a toda vida social en su con
junto, a la gente, vivero de la inautenticídad y falsedad, como el Man heideggeria
no, de modo que toda la vitalidad y autenticidad de la minoría selecta se refugia en 
el individuo.

Per últim, en el renaixement de la teoria de les elits al món anglosaxó^®, estarem 
davant teches descriptives de presa de decisions d ’elits burocrátiques o empre- 
sarials, sense qualificar la societat de massa al-luclnada o mostrar pretensió d ’e- 
xemplaritat moral de les elits.

4. La concreció de la teoría
Malauradament, els mais exemples es reprodueixen habitualment, en una suc- 

cessió que ens fa gairebé impermeables a aquests esdeveniments i que arriba 
a reduir fins al limit la nostra capacitat d ’indignacié moral.

Corn que aquest article s’adreça a una revista cultural, m’ha semblât oportù 
referir-me a una situació que de ben segur els lectors reconeixeran; el creixent 
débat sobre la mercantilitzacié de la cultura I que ha tingut la seva última expres- 
sié més sorollosa en la polémica del Premi Planeta. La picaraballa entre Juan 
Marsé, com a membre del jurat, i la premiada. Maria de la Pau Janer, en un to 
certament poc elegant, posa de manifest que la línia entre allò que Marsé ano- 
mena vida llterárla i la literatura és cada cop més ténue.

Polémiques com l’antehor no són la primera a Catalunya^® ni tampoc aqüestes 
disputes presenten sempre les bones maneres de persones de les quais se 
suposa un savoir faire més distingit. És el cas de la controvèrsia generada arran 
de l’obra de Bernard-Henri Lévy. L’autor francés és un dels assagistes més 
famosos del nostre país veí, benefician d ’una substanciosa heréncia que II per
met portar una vida de gran rentista, i autor que en els últims anys ha publicat 
obres amb gran éxit comercial.

En les últimes setmanes del mes de novembre de 2004, cinc biografíes sobre 
aquest personatge intentaven desmuntar la figura de BHL, qualificant-lo d ’apro- 
fitat, megalóman, impostor, oportunista i lladre d ’idees. L’autor criticat va quali
ficar els seus detractors com “rates de claveguera”.

Un professor de filosofia I un periodista, Richard Labéviére i Bruno Jeanmart, 
están ultimant un assaig tituiat De l ’absència de pensament en l ’obra de 
Bernard-Henri Lévy. Els autors asseguren que “tota l’obra de BHL és una 
immensa impostura, sostinguda perxarxes amistosos i publicitàries d ’un senyor 
que s’ha servit dels seus diners, amistats i relacions per fabricar-se una figura 
d ’estrella filosòfica”.

Dos periodistes, Nicolas Beau (Le Canard Echaìné) i Olivier Toscer (Le Nouvel 
Observateur) trebalien en una línia d ’investigaciò semblant; desmuntar el “siste
ma mediàtic” de BHL, amb el suport de la seva fortuna personal.

Jade Lindgaard I Xavier de La Porte, van publicar el Ilibre El B.A.B. de BH. 
Denuncien fets i actituds molt greus: “cópies”, “errors”, “oportunisme”, “pensa
ment buit”, “mentides de trepador sense escrúpols”, que es resumeixen en una 
frase lapidària: “un intel-lectual compromés...al servei d ’ell mateix”.

Philippe Cohen, autor i periodista, està préparant una biografia de BHL que 
hauria de compter amb l’opiniò personal del polèmic filòsof.

Més enilà de la polémica, la publicaciò d ’aquestes critiques a BHL̂ ® destapa 
la mercantilitzacié cultural i la “vedetitzaciò” de la vida presumptament cultural.

en qué es posa de manifest la néces
sitât de “volver a la exigencia y el 
rigor del pensamiento'*^”. Tampoc no 
pot descartar-se, per altra banda, 
que aquesta quantitat inusual d ’as- 
saigs dedicats a la mateixa persona 
estigui en línia amb la mateixa mer- 
cantilitzaciô que es pretén denun
ciar.

En definitiva, em sembla evident la 
relaciô entre els mais exemples i les 
conductos inciviques, tot i que resul
ta ciar que no en sòn la causa única. 
Permeteu-me, aixô no obstant, que 
formuli un desig i no una predicciò 
(en aquest cas, l’article tindria, em 
temo, un to excessivament pessimis
ta per acabar): valdría la pena que 
tots plegats ens mostréssim més exi
gents per ser una font de bons exem
ples i que no fòssim tan tolérants 
amb els que no saben conviure; pot- 
ser aixi, si comencem per la base, el 
nùvol arribaría fins a la part més alta 
de la piràmide social. Somniar és, de 
moment, gratuit.

^^Op. Citada, pàg. 260

^®Vegeu The Managerial Revolution (1941), de 
W alter Burnham i The Power Eiite (1956) de 
C. W right Mills.

^®Vegeu I’a rtid e  de Joan Ripoll, Premis o lite
ratura, pub lica t al Diari de Sabadeii de 5 de 
novem bre de 2005, en què l’autor cita  la 
recent po lèm ica sobre la concessió  del 
Premi Nacional de Literatura a Toni Sala.

‘"’Vegeu I’ ABC, 8 de novem bre de 2004

'■'Vegeu l’artic le d ’op in ió d ’ Ignacio Sànchez- 
Càmara en Ì’ABC de 8 de novem bre de 
2004
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En Magi Colet i Mateu va néixer a Vila-rodona (Alt Camp) el 30 d ’octubre de 1909 
i va morir a Sabadell el 25 de desembre de 1978. De la seva biografia se’n 
desprèn el gran serve! prestat a Catalunya, com a patriota en els moments difíciis 
de la guerra, com a membre de la resistent francesa i del maquis. En tornar de l’e- 
xili i durant molts i molts anys, fou membre destacat del Front Nacional de 
Catalunya i respectât corn a cap dels grups politics antifranquistes sabadellencs. 
Pedagog de moites assignatures socials; en especial essent defensor de la força 
de la rad, sempre per devant de la rad de la força, feu d ’intermediari en no pocs 
conflictos individuals i coMectius de la ciutat amb la quai si va sentir plenament 
identificat. El desembre de 1986, la ciutat deixava constància del seu etern agraï- 
ment dedicant-li un carrer del barri de la Creu de Barberà.

Préparant la biografia
Des del Centre d ’Estudis Sanjustencs estem préparant la seva biografia que 

esperem sigui publicada el vinent 2006. El lector es pot preguntar perqué preci- 
sament Sant Just Desvern. És fácil de contestar: en Magi i tota la familia emigra
ren de la Vila-rodona natal al Baix Llobregat tot cexant un millor futur prop de la 
zona industrial de Barcelona que oferia més possibilitats de feina a un grup fami
liar nombrds. Corn podran llegir en aquest extracte que eis oferim, les vicissituds 
viscudes en el llarg periodo de la guerra, l’exili i el retorn ja en la maduresa, li ser- 
viren per exercir a Sabadell les seves dots d ’hàbil negociador i mostre de l’accio 
politica.

El perqué de tot plegat ? M’ explicaré. Un dia, a finals dels anys 80s, tot saludant 
l’alcalde Toni Farrés, després d ’ una entrevista a Ràdio 4, i xerrant de l’actualitat, 
li die que la placa dedicada a Magi Colet al barri de La Creu de Barberà hi ha un 
error, ja que sempre havia cregut que era nascut a Sant Just Desvern i no pas a 
Vila-rodona. Evidentment el Toni em contesta que no creu que sigui cap error, que 
en tot cas parli amb en Tramunt i la seva colla que son eIs que han promogut l’ho- 
menatge péstum amb la dedicatória d ’un carrer. Punt i seguit: a través de la con
sulta fêta a un vei del meu poblé i confirmât per en Josep Tramunt, m’adono que 
portava eis papers mullats: En Magi Colet i Mateu era, efectivament, fill de Vila- 
rodona, però va viure de jove, es va casar i va tenir una filia, a Sant Just Desvern, 
i des del 1946 fins la seva mort residi a Sabadell. Naturalment que en una placa 
de carrer era impensable encabir-hi eis tres noms dels pobles que des del naixe- 
ment fins la mort tan el marcaren. Ara des del Centre d ’Estudis Sanjustencs estem 
enllestint la biografia per publicar-la a la nostra MisceMània perqué considerem 
que s’ho mereix. Montserrat Colet, la filia i el seu marit Josep Espuñes (del carrer 
Les Paus), ens han permés triar i remenar eis papers i les fotografíes d’una vida 
viscuda en plenitud de serve! a uns ideals de patriota català, de republicà con- 
vençut i de sabadellenc fins el moli de l’os. No estarla de més que aquesta publi- 
cació en la quai estem esmerçant-hi tot el nostre esforç, tingués el seu dia una tri
ple presentació: Vila-rodona, Sant Just Desvern i Sabadell. Sense més preàm- 
buls, després de la justificació, l’extracte ;

Torner i comissari
Féu els primers estudis a Vila-rodona amb el professor Cabot, que influí en la 

formació cultural i, alhora, li inculca inesborrables valors socials, politics i patrio-
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tes. Essent encara molt jove, tota la familia es trasllada a viure a Sant Just 
Desvern (Baix Llobregat), amb els pares: Joan Colet Ventura i Paula Mateu Rius; 
a més dels cinc germans: Maria, Josep, Salvador, Joan i Francese. A Sant Just 
va aprendre I’ofici de torner metaMúrgic i se li despertaren profunds sentiments 
nacionalistes que no I’abandonahen durant el curs de la seva vida. Fou co-fun- 
dador del partit Nosaltres Sols, del que n’era capdavanter en Daniel Cardona. 
Més tard milité en les files d ’Estat Català, on coincidi amb Josep Dencàs, ger
mans Badia, Josep Rovira, Jordi Arqué, Jaume Compte, Manuel González Alba, 
etc.. L’any 1935 es casa amb Edelmira Canet Garcia, fruit del matrimoni naixia 
l’any 1937 a Sant Just la única filia: Montserrat. La seva militància d ’Estat Català 
el porté per disciplina de partit a formar part del departament d ’Ordre Pùblic de 
la Generalität (agent n- 582). El febrer de 1939 s’exilià a Franga, amb eis seus 
germans Joan i Josep, passant pels camps de concentracié i les vicissituds pré- 
pies de l’exili. Fou en aquest pais que coMaborà en la creacié del Front Nacional 
de Catalunya, fundat pel seu amie Joan Cornudella Barberà, junt amb d ’altres 
catalans que més tard derivarien en la creacié del Moviment Socialista de 
Catalunya: Manuel Serra Moret, Josep Rovira Canals, Jordi Arquer Saltor, Josep 
Pallach Carolà, etc. Durant la Segona Guerra Mundial, Magi Colet s’incorpora 
voluntan a la resisténeia francesa per Iluitar contra les forces d ’ocupacié nazi.

“Magi Colet a qui eIs alemanys havien segrestat amb la “main-d’oeuvre 
immigré (MOI) “ i el tenien treballant de torner a Séte, una nit que va ser 
sorprés pels alemanys escoltant la BBC, tingué greus enfrontaments amb 
aquests, i es veié obligat a fugir vers les muntanyes a la recerca del 
maquis. Va enrolar-se al grup 423. El 6 de juny de 1944, a l’aixecament de 
tot Franga contra el poder nazi, el seu grup va alliberar el poblé d ’ Egletons 
després de molts dies de setge. Per aquesta accié el grup 423 va rebre la 
Medalla CoMectiva de la Resisténeia. Després d ’ Egletons, també allibera- 
ren: Tulle, Brive-la-Gaillarde i combateren per Agen, al canal du Midi, des
prés per Condem i finalment descansaren a Mirande (...) Al poc temps for
maren l’Agrupacién de Guerrilleros, uns 4.000, que tenien per objectiu 
penetrara Espanya per tal d ’instal-lar-hi un govern d ’Unién Nacional.(...) La 
invasié important tindria Hoc per la Vali d ’Aran el setembre de 1944. 
Arribaren a Lés, sense disparar ni un tret. L’agrupament el formaven 2.000 
homes. Conquerit Bossost s’intenté l’assalt a Viella on foren envoltats per 
la guàrdia civil i l’exércit i després d ’una cruenta batalla hi hagué una des
bandada i el retorn a Franga”. (Informe de l’Oposicié, Andreu Castells)

La barraca de Borriana
El 1946 torna de l’exili. Després de sofrir les conseqüéncies prépies del nou 

ordre imperant a Catalunya, animat pel seu correligionari, el sabadellenc, Josep 
Tramunt, decideix establir la seva residéncia a la Creu Alta de Sabadell, on hi

vivia un oncle. Després de treballar a 
l’empresa téxtil de Francese Alegret, 
es dedica a l’ensenyament essent 
professor de gramática catalana i 
francesa a l’Académia Labor, dirigida 
per Enric Cots Sunyer al carrer Escola 
Pia.

Durant els 32 anys que Colet residí a 
la ciutat, es consideré sempre un 
sabadellenc de soca-rel. Fou un dels 
co-fundadors d ’ Omnium Cultural i un 
entusiasta promotor de la cultura cata
lana. Va formar part a totes les tasques 
i accions clandestines que s’organit- 
zaren contra el régim franquista. Des 
de l’altra banda de la barrera va ser un 
dels homes de confianga de I’ alcalde 
Marcet. Es guanyava la vida impartint 
classes i també corn a petit consigna- 
tari de ferros i material electrénic en 
uns baixos del carrer Borriana,34. 
Coneguda corn “ la barraca”, per ella hi 
pasearen, a més de clients i provei- 
dors, també catalanistas, anarquistas, 
socialistes, comunistes i etarres, ja 
que posseïa una Solidarität inesgota- 
ble per qualsevol comportament 
patriétic i d ’esquerra. Eis més habi
tuais a les trobades n’eren l’estol d ’a- 
mics sabadellencs que conspiraven 
perpétrant accions de propaganda 
contra el régim i que feien petar la 
xerrada sobre eis ets i uts dels esde- 
veniments locals o de fora. No hi 
podien faltar: Josep Tramunt, Jaume 
Viladoms, Josep Moix, Josep Guillem, 
Enric Cots, Francese Alegret, Andreu 
Castells, Joan Cusidé, Màrius 
Brizuela, J. Arisa, J. Farré; corn també 
eis més joves: Toni Farrés (futur alcal
de), Pere Ros, Manuel Garriga,.. Dins 
d ’aquella popular “barraca” es pot dir 
que es feu el traspàs generacional 
dels antics combatants amb les noves 
lleves que desenvoluparien les últimas 
batalles de l’antifranquisme sabade
llenc Tots ells, i molts més, eren els 
dirigents de la clandestinitat, que mal- 
grat la seva diversa i plural procedén- 
cia ideolégica, amb eis anys s’esde- 
vindrien diputats o regidors de la 
democrécia nacional o municipal.

Négociant amb Marcet
En tots eis afers politics i sindicáis 

que des del 1946 fins la seva mort el 
25 de desembre de l’any 1978 están
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documentats a la historia de la capitai vallesana, en tots ells hi tingué una desta
cada participació en Magi Colet. De manera especial, en les aturades de 1950 
per donar suport a la vaga barcelonina dels tramvies. O la de carestia de la vida 
del ram tèxtil de l’any 1959. En ambdós conflictes fou el capdavanter de les 
negociacions amb el totpoderós alcalde Marcet. Arran d ’aquest conflicte, es 
registraren moites détendons i judici a molts dihgents obrers sabadellencs; amb 
penes que anaven des de quatre o cinc a més de vint anys. Hi hagué una torta 
pressió ciutadana:

“...l’alcalde Marcet, agullonat pel grup sindicalista, amb Ferran Peralba, aixi 
com per Magi Colet, va intentar, endebades, reduir les penes. Marcet, amb 
la seva avioneta, pilotada per Josep Gorina, acompanyat de Magi Colet va 
anar diverses vegades al penal de Burgos, on els presos sabadellencs 
compilen condemna a visitar-los, i portar-los, principalment per Nadal, els 
regáis que els trametien els familiars i amies” (Informe de l’Oposició. 
Andreu Castells).

No menys significatiu fou el relleu de l’alcalde Marcet, cessât el 30 d ’abril de 
1960, per tirar endavant la venda Iliure deis pagesos al mercat i per enfrontar-se 
sovint al governador civil Acedo Colunga, a qui anomenava “ la mula”, i de retruc 
amb el Ministre de Governació, Alonso Vega.

“El saló de sessions era pie de públic per contemplar el relleu anunciat per 
la premsa de Barcelona: Antoni Llonch Gambús substituiria a Josep M- 
Marcet Coll. També hi havia un petit grup de persones que havia convocat 
Magi Colet, Cuan Marcet en sortir, va passar pel costat de Magi es va atu
rar i va dir-li a Llonch: “Aquest és el de que ja t ’he parlât altres vegades. És 
de tota confiança. Amb eli i els seus comparys mirem que no hi hagi gent 
a la presó, mirem de treure’ls-en”. (Informe de l’Oposició, Andreu Castells)

Enllaç amb Sant Just
Com a dirigent del Front Nacional de Catalunya, Magi Colet també establi nota

bles vineles amb el grup de Sant Just Desvern, el seu primer poblé d ’adopció,. 
Aprofitant que una part de la familia vivia al carrer Marqués de Monistrol, sovint 
s’entrevistava amb Jordi Cardona, Antonet i Ratei Malaret, J. Herre... entre d ’al- 
tres. Mantingué una gran amistat amb el monjo de Montserrat, Oriol Maria Divi, 
fili d ’Esplugues de LIobregat, qui recent ordenat, i abans d ’ingressar a l’ordre 
benedictina, fou vicari de la parròquia dels Sants Just i Pastor; com també amb 
Mn. Bartomeu Barceló, capellá mallorqui i poeta -afincat a Terrassa- amb qui 
mantenia freqüents contactes epistolars.

De jove, en Magi Colet va jugar a fútbol amb l’equip sanjustenc; com també 
s’han trobat fotografíes del seu pas per l’equip de la S.E.Camargue, durant l’exi- 
li a Séte. L’esposa i la filia tornaren de Franga el 1942 residint al poblé matern: 
Corbera d ’Alzira (Valónela). Posteriorment, Edelmira Canet traballa i viu a Sant 
Just, abans del reagrupament familiar a Sabadell, on ella exerci de teixidora.

Matar indis

L’Ajuntament de Sabadell dedicava un carrer a la memòria de Magi Colet en 
acte solemne el diumenge 14 de desembre de 1986. Deia aixi la crònica perio- 
distica del dimarts 16 de desembre:

“Des d ’abans d ’ahir, un deis carrers de la Creu de Barberà ha deixat de 
tenir regust de conqueridor per agafar l’alé d ’un pedagog i patriota catalá 
com fou el sabadellenc d ’adopció, en Magi Colet Mateu, emotiu acte de 
descobriment de la placa que porta aquest nom substituint el d ’Hernán 
Cortés (...) L’alcalde Antoni Farrés digué en el seu diseurs que en aquell 
acte canviaven el nom d ’una persona que s’havia dedicat a matar indis per 
un home que va Iluitar per la Ilibertat d ’un poblé (...) Entre els assistents, a 
més de la vidua, filia, gendre i nets, també hi foren presents en Jordi Casas

Salat, ex-diptuat del FNC i en 
Jordi Cardona que vingué de 
Sant Just Desvern, fill del funda
dor de Nosaltres Sois, Daniel 
Cardona, una de les persones 
que més i millor influi en el 
patriotisme d ’en Magi Colet 
Mateu”.(Diario de Sabadell)

És possiblement l’únic sanjustenc 
d ’adopció a qui li han dedicat un 
carrer a l’altra ciutat també d ’adopció: 
Sabadell. És un carrer ben llarg i nota
ble del centre del popular barri de la 
Creu de Barberá. A la placa s’hi pot 
llegir: “Magi Coleg i Mateu. Pedagog i 
patriota catalá: 1909-1978”.

Home de gran personalitat social i 
humana: antifranquista convengut, 
negociador fins les últimes conse- 
qüéncies, tenia dots de gran inteMi- 
géncia sana i noble a cor obert que li 
feia fácil guanyar-se Tafeóte de tots 
aquells que el tractaven. Era un veri
table defensor de la forga de la raó, 
contra la raó de la forga.

Talment com ha queda escrit pels 
qui tingueren Thonor de conéixer-lo 
en vida: “Home d ’una gran bondat i 
noblesa de cor, amant del diáleg i 
enemic de violéncia, es dedicó a sal
vaguardar elements que no s’hagues- 
sin embrutat les mans de sang”.

Pere Font Grasa,
vice-president del Centre d’Estudis Sanjustencs 
(Extracte de la biografia en preparació).

Fonts consu ltades :
Sabadell, informe de l ’oposició. A nd reu  
Caste lls. Ed ic ions Riutort 
24.12.1983 Diario de Sabadell, a rtic le  de 
R icard Simó Bach
13.12.1986 Diario de Sabadell, a rtic le  de 
R icard Simo Bach:
16.12.1986 Diario de Sabadell
Sant Jord i 1989: Revista Calia, de  V ila -rodo- 
na (Alt C am p)

Agra'im ents:
M ontserra t C ole t C ane t i Josep  Espuñes 
Marti; Josep M® G alofré D om ingo
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Semblança:
fidel ßologuer
Gestor culturol i goleristo

Pere Font i Grasa

Es un personatge molt viatjat. Se li nota. És un sabadelleno 
del carrer Concepció. Del centre de tota la vida. Bé, ja fa uns 
quants anys que viu a Matadepera. Els amies m’han dit que 
és un belluguet. Que no para de provar. Potser un diletant? 
Potser un tastaolletes ? M’atreveixo a dir que més aviat és una 
persona humana marcada per les pròpies contradiccions. 
Ara, en traspassar la frontera del mig segle, ha posât una pica 
a Flandes; és a dir: a l’artistic carrer Conseil de Cent, 315, de 
Barcelona. Aquí a l’Eixample, envoltat d ’una competéncia 
artistica d’alta volada, la GALERIAFIDELBALAGUER s’atre- 
veix a mirar la resta de galeristes des de l’alçada d ’un pis 
(entresol) on han exposât artistes de la talla de: Luis Antonio 
de Villena (“Los principes gatos’’); Isidre Manils (“Pintores’’); 
Antoni Marqués (“Píeos”): Pere Formiguera ( “Diàlegs amb la 
pintura” ); Javier Puértolas (“Goldend“); CoMectiva Modernität 
Liquida, formada per: Carlos Manuel Claramunt, Xavi Ristol, 
Mont Soler i GaMa Uriol; Fernando Lehn; Artur Aguilar (“ I love 
arcs”) que es va poder veure fins e l i o  de desembre i, ara, l’o- 
bra recent d ’Albert Novellen, que es pot visitar fins el 28 de 
gener. Corn es pot comprovar en aquesta llista hi ha una nota
ble preséneia sabadellenca i vallesana.

El diàieg amb Fidel Balaguer és fluid, tan sols interromput 
pel brunzit telefénic que desconnecta per evitar interferén- 
cies. Les sales d ’aquest ampli entresol de parets blanquee, es 
veuen cromàticament embellides per creacions d ’impacte 
Visual que no encerto a definir, però que tenen un plus de 
referéneia dins l’art contemporani. La façana de la finca es 
troba amagada sota la disfressa d’una tela gegantina que 
amaga una complicada bastida. A ben segur que “posen 
guapa” aquesta quasi cantonada amb Balmes. En Fidel em 
justifica que la sala estigui en un entresol; ubicació que essent 

estrany aquí, sol èsser bastant normal a Londres o París. El rétol lluminós que iden
tifica la Galeria, queda amagat també sota el tendal; la qual cosa li priva d ’una més 
clara senyalització. Peracabar-ho d’adobar, en un minúscul local, el veí del xamfrá, 
s’hi ha installât un pintor de Sitges que s’anomena ...Balaguer ¡¡¡ Com sol dir-se: 
no tenen cap vinculació familiar ni professional, directa o indirecta.

Ens trobem al despatx de la GALERIAFIDEL BALAGUER, cara a cara amb el 
responsable de la criatura. Entrem a la segona quinzena de novembre i comença 
a fer una mica de fresca.

Per qué vas inaugurar amb “Los príncipes gatos” de Luís Antonio de Villena?
Potser perqué és una persona molt coneguda: poeta, periodista, assagista. Un 

inteMectual que guardava una gran quantitat de dibuixos sense que mai els 
hagués exposât. Ell és famés a Madrid i no tant aquí. Va presentar uns collage 
que no estaven gens malament. La veritat és que ho vaig fer per la difusió
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CRIDORIA O L’ART DE LA RAO

En el número 73 de la revista BONARI corres- 
ponent al mes de novembre, en Fidel Balaguer, 
gestor cultural, escriu el seu habitual article de 
la secció “A tons” amb el títol: CRIDÓRIA, del 
guai en fem un extracte

“Com déla un savi: “Els altaveus reforcen les 
veus, però no els arguments”. I és que amb 
aquesta cridória mediática es fa difícil entendre 
alguna cosa per molta voluntat que un hi posi.

“ Fins i tot un poeta, Sebastià Alzamora, inten
ta fer de cronista a l’Avui per explicar les ilar
gues i tenses negociacions del nou Estatut: 
“Em crida l’atenció perqué s’intégra a la per- 
fecció dins una tradició ben catalana: la de la 
negociació que es resol perdent per totes les 
bandes possibles, però amb la convicciò que 
els negociadors posseeixen una gran 
InteMIgència táctica. Dit d ’una altra manera, a 
canvi d ’oblidar-nos de l’ensenyament laic 
obtindrem un finançament light, i perdò pel 
xisto”

“Gerard Vilar, en el seu Ilibre: Las razones del 
arte, escriu: Els artistes, com els poetes, ens 
obren el món, però aquesta obertura que es 
produeix en l’art, és de la mateixa naturalesa 
que la que es produeix en altres esteres cultu
ráis com la ciéncia o la moral?”

“Després d ’arguments i contra-arguments, el 
professor Vilar, catedràtic d ’Estética de la UAB, 
arriba a una conclusiò: Una obra no té sentit pel 
fet que compartim la seva manera de veure el 
mòn, sinò en la mesura que ens permet discutir 
amb ella. Aquesta seria la seva aspiraciò de 
validesa genuina, el que distingeix la comuni- 
caciò artistica de les altres formes de comuni- 
caciò. I per això diem que en l’art es produei- 
xen obertures de les obertures del mòn i no 
simples obertures del mòn (...) És l’art d ’aquest 
tipus de societat, I els qui criden contra ell és 
que no voien aquest tipus de societat i enyoren 
un ordre social més jeràrquic i menys democrà- 
tic. Les raons de l’art en el mòn contemporani 
no tenen més fonament que la democràcia 
mateixa”.

Fins aquí un resum de l’article d ’en Fidel 
Balaguer. Per cert, la revista BONARI, com- 
pleix enguany sis anys des de la seva apariciò. 
Enhorabona ¡. Esenta en català, manté un alt 
grau de quaiitat I compromis critic del panora
ma de la creaciò artistica.

mediática. A Barcelona no només és difícil entrar, sino també treu- 
re el cap. Si ho comparem amb la “periféria”, hi ha més de tot; en 
especial, més mitjans de comunicació. La competéncia és molt 
més dura. Oosta d ’escollir, de seleccionar, de decidir a veure qué 
hi exposo. De vegades ho veus més ciar; d ’altres cal saber dir que 
no. Durant la primera temporada (2004) no em puc queixar, a nivell 
de difusió va estar molt bé.

Luís Antonio de Villena escrivia en el catáleg com a justifi- 
cació: ‘Aparte de mi dedicación a la literatura creo yo tener 
dos cercanas vocaciones frustradas o semifrastradas. Una 
es la de pintor y  otra la de actor. La de pintor -a rachas y  con 
poco aprendizaje- la he realizado en secreto (que ahora se 
rompe) desde que era adolescente (...) Son entretenimien
tos fervorosos de un poeta y  aspiran (sólo aspiran) a ser 
poemas dibujados. A menudo fantasías eróticas”.

El projecte de la Galería inicialment neix a Matadepera l’any 
2002. Per qué ?

Sí, sí, exacte. En un local on abans hi havia un super, al carrer 
Josep Porcar, 39, es materialitza el meu desig de crear un espai 
artistic. Voila buscar un Hoc que fos més neutre, equidistant de 
lerrassa i Sabadell. lam bé podria contestar que fou créât a 
Matadepera perqué és on vise. Sí que va funcionar, per bé que jo 
ho entenia com un projecte a llarg termini que ara continua a 
Barcelona. Aixé de l’art sovint sol ser un fenomen local. Passa a 
Barcelona, a Londres i a ... Matadepera. Llevat, naturalment, deis 
artistes més consagrats, més mediátics. Si exposa un de fora que 
no sigui gaire conegut, malament rai. A un artista li costa saltar les 
fronteres del localisme. En Ramiro Fernández, per citar un exem
ple, és conegut a Sabadell, Madrid i Londres, i potser no tan a 
Barcelona. Costa molt i molt trobar un Hoc dins el panorama global. 
Si em preguntes per la globalització de l’art... et diré que jo cree 
que no existeix dins el sentit ampli que s’aplica per altres “produc- 
tes”.

Els artistes plàstics emergents de la zona vallesana traba
ren un espai adéquat. Una tribuna oberta des d ’on projec- 
tar-se. Aquella sala on abans s ’hi podia escoltar el so de les 
caixes registradores, es converti en un fogar de cultura, ja 
que s ’hi feren jornades de poesía: “Matadepoesia”, que 
coordinava Marc Masdeu, que aconsegui un recital de 
Sebastià Alzamora l ’abril de 2003, i la presentació del Ilibre: 
‘‘El gos autodidacte”, del mateix Masdeu, amb el que obtin- 
gué el Premi Josep M- López Picó-Vila de Vallirana 2002.

Potser costa més trobar el lloc a partir d’on projectar-se que 
cercar un estil plástic que tingui general acceptació ?

lo t  plegat és un procès que comporta Tintent d ’aconseguir un 
estil propi. És un treball d ’anys, de molts anys, de Harg termini. 
Molts dels que han exposât aquí porten darrera seu una feina artís
tica de vint o trenta anys en un intent de consolidar unes formes 
que els permetin obrir-se un Hoc en el mercat. En aquest món de 
Tart, un o dos anys és un temps breu per preparar una exposició, 
per oferir al públic Texpressivitat, la reflexió del que es pretén.

Per qué has “baixat” fins a Barcelona ?
És per tot plegat del que abans t’he dit: larragona, Girona,
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Sabadell... Matadepera, son ciutats 
perifèriques i des del centralisme cul
tural barceloni ni tan sols saben que 
existeixes. En situar-te aquí al carrer 
Conseil de Cent, envoltat per un 
seguit de galeries ja consolidades, 
obtens un percentatge de qualitat. No 
hauha de ser aixi; però és aixi corn 
funciona. O vas d ’heroi solitari o t ’a
daptes instaMant-te en el Hoc adéquat 
al costat del gruix de galeries. A 
Sabadell encara n’hi ha unes guantes, 
no gaires; a Terrassa tan sols una, 
quan tots sabem que ambdues ciu
tats apleguen un considerable nom
bre d ’artistes que haurien de tenir el 
marc adéquat per donar-se a conèi- 
xer.

Amb motiu de l ’exposicié de 
Fernando Lerin (setembre-octu- 
bre d ’enguany), el critic del diari 
El País, el sabadellenc Josep 
Casamartina i Parassols escri- 
via: " Lerin (Barcelona, 1929) és 
un historie de l ’abstracció amb 
una llarga trajectória. En cin
quanta anys, però, només ha fet 
tres individuals a Barcelona (...) 
Lerin és "espagnol” a París, en 
viu i treballa; "catalán” a Madrid, 
en exposa sovint; i extraterrestre 
a Barcelona. Eli situa la seva 
pintura entre Rothko i Turner 
però, potsersense voler, s ’acos- 
ta a Modest Urge II”

La teva galeria la podriem definir 
com un espai oberi a les innova- 
cions. És a dir, has pres un cert com
promis amb les tendèneies més 
contemporànies.

És una mica complicat el fet de crear 
un estil concret per una galeria. Si s’a- 
consegueix és a base de molts anys. 
Cal començar amb modèstia I pre- 
caució si ets l’ùltim que has arribat. El 
meu tarannà és ciar i apunta en direc- 
cié a l’art contemporani. D’allô que a 
mi m’agrada i a tot allò que jo pue 
accedir, perqué hi ha un munt de 
tendèneies I artistes que resulten 
inaccesibles: bé perqué ja tenen el 
suport fix d ’una galeria, o bé perqué 
busquen una promoció que no se’ls 
pots oferir. En el món de l’art com més 
treballes i més vas entrant-t’hi, veus

com funciona tot el muntatge. Cal anar aprenent i aprenent, per exemple, en el 
tema de la comunicació. És primordial donar-se a conéixer. Et sembla tenir un 
moment de glòria perqué el que exposes mereix l’atenció deis critics i et surten 
comentaris favorables i destacats a les págines d ’art de La Vanguardia, de l’Avui 
o d ’EI Periòdico, posem per cas, però cal saber que és una petita recompensa 
per la feina feta, que l’endemá cal ser aquí per continuar picant pedra- Sí, aques
ta és una feina de pedra picada, els résultats de la qual s’obtenen a partir d ’una 
sèrie de factors que en un moment donat et poden ser favorables. D’entrada 
costa molt escollir. També t’adones que és important saber controlar els factors 
dels quais et parlava i que es mouen al voltant de l’exposiciò. Ens trobem dins un 
mòn en el que pots fer una cosa de la quai estás convençut de que és bona, però 
si no l’ensenyes, si no li trobes el carni per la seva difusiò acabes per ser invisi
ble; no existeixes en aquest món mediátic. En peques paraules: no arribes a 
penetrar en el mercat. Aquí (senyala un munt de publicacions) hi ha molts Ilibres 
que expliquen les teches de l’art, però en definitiva el qui mana és el mercat: si 
vens ets bo; sinó, fora. Tot plegat solen ser factors que vas descobrint en la mesu
ra que entres en aquest ámbit. El meu és un projecte llarg. A mi m’atrau tot allò 
que és nou, la barrera realització contemporánia .

En Fidel Balaguer va estudiar al Cor de María. Fia dut a terme un munt de 
projectes; sempre, però, al voltant del mòn de la comunicació i les rela
cions públiques. Fins i tot ha fet feines de periodista i de publicista. El seu 
ha estât un no parar.

Fins arribar al punt de posar en marxa la Galeria Fidel Balaguer, creo que has 
tingut ocasió de tocar altres tecles...

De les coses que he fet n’estic content d ’unes guantes; com ara haver estât el cap 
de comunicació de l’empresa Xerox, un dels patrocinadors dels Joes Olimpios. Fou

Galeria
E X P O S I C I O N S  
OBRA PERMANENT

PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 27 
08201 Sabadell • Telf./fax 93 727 37 94

"tot un estil"

MOBLE DISSENY 
I DECORACIÓ
Sant C ugat,11 - SABADELL
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el meu moment àlgid. Una experiència enhquidora d’un treball intens, complicat, 
difícil però de résultats bons per la marca. També he treballat per “Barcelona posât 
guapa”, cercant patrocini i mecenatge pels prcjectes que anava endegant 
l’Ajuntament de Barcelona. També valg posar en marxa “Societat Anònima”, una 
revista gratuita que tingué notable difusió a Sabadell I Terrassa. Totes les meves 
inquietuds professionals sempre s’han mogut al voltant de la comunicacló. Aquesta 
evolucló m’ha permés adquirir experiència per entra' en el món de l’art

Diletant ? Gestor cultural ? SI, en efecte, és un gestor cultural, tal com signa 
en els seus articles publicáis a la revista Bonari. En repassar el curriculum, 
Il recordo aquella primera galería del carrer Sallarès I Pia, que fou una 
experiència primigènia en el món underground. Aquell garatge on tot l ’art 
era possible dins la Impossibilitai. He notât en la remembrança dels ori- 
gens una certa I clara postura com dient: “SI, aquest era el meu carni”. Un 
carni que ara passa pel carrer Conseil de Cent.

Per tot el que jo sé de les teves activitats -que per cert, no totes están aquí 
reflectides-, m’atreveixo a definir-te com un bon vivant, o bé corn un bohemi.

Sempre penso que hi ha un estil sabadellenc dins del qual m’hi trobo còmode I 
que defineixo entre un Pere Quart i un Mikimoto... (?¡) Sí, m’expllco: Gent que res
pira ironia. Gent que capta totes les experlèncles pròpies i alienes per fer-les ser
vir a l’ús diari. Cree que hi ha un carácter sabadellenc que manté un fll conductor 
que salta d ’una generacló a l’altre. Bohemis o bon vivants. Potser sí...o potser no; 
sempre, però, treballant el día a día picant pedra a partir d’una idea, d ’un projec- 
te que consideres que cal promoure. El futur de Sabadell ? SI alguna cosa te és 
futur. Ciar que aquest futur cal que aigú el vagi fabricant. No m’atreveixo a anar 
més enilà. Vise a Matadepera i treballo a Barcelona. Paro poc a Sabadell, que 
igualment que Terrassa sòn ciutats complexes. Ara s’ha posât de moda el fet 
d ’haver arribat als 200 mil habitants. I jo eis die: Si, i què ? En fi, no en vull parlar. 
Ets de tot arreu I no ets d ’enlloc. Fa uns dies un Immigrant negre deia per la tele: 
“El que jo vull és tornar a casa”, mentre feia tot l’esforç per cercar un Hoc de tre
ball a Europa. No es pot aventurar el que taré denà quan el canvi va molt ràpid. 
Coses, idees, objectes de l’any passât, potser ara mateix ja no funcionen. El que 
no és natural és dir: jo sòc aixi, jo penso alxò, jo faré tal cosa i sempre l’aniré fent 
igual. Cree que la contradicclò i el dubte és una manera de viure. Aquesta cosa 
permanent de dubtar, de la inseguretat, creo que és naturai del ser humà. De 
vegades tens la sensaciò que has viscut altres vides i potser no sòn més que
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imatges i records d ’ara fa trenta anys. 
Amb tots aquests documentais sobre 
répoca d ’en Franco ( l’entrevista la 
fem dies abans del 20/N ) contem- 
plem una época viscuda que ens 
sembla un espai en el temps molt 
superior als trenta anys... Amb tot alxò 
vull dir-te que de la Galena iniciada a 
Matadepera a Tactual de Barcelona, 
tot ha canviat. És un altre àmbit, un 
altre mercat. Costa molt d ’acceptar 
que vius un canvi continu; jo Taccep- 
to i amb totes les contradiccions i 
desenvolupar el que vull fer. L’art és 
un llenguatge que funciona arreu del 
mòn globalitzat que et permet que les 
obres d ’un autor que exposi aquí 
acabl a Taltre punta de món. En total 
contradicció, però, mentrestant a 
Europa tan sois coneixen Dalí, 
Tapies, Miró i Barceló i pocs més. 
Ningú no s’ha preocupat de la pro- 
jeccló exterior. El producte artistic 
nostre és molt bo i li cal un bon mar-
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queting, talment com es promouen les joies, els cotxes, a la recerca d ’un mer
ca l interessai i viu. No hi ha canals de distribució. Tot això crec que és el que 
cal fer; com ara anar a fires d ’art, promoure-les aquí com la d ’aquest any: 
Inart, realitzada a Girona per la revista Bonari. És molt costos, però aquest és 
el carni. Jo mateix, des de Barcelona estant, vull aprofitar per sortir per Europa 
perqué, en general, oferim un art molt bo i força desconegut. Els ajuts de 
l’Administració? Res: quatre rais per subvencionar fires. En arts plàstiques tot 
el que s’ha fet és ben pobre. Els politics s’han dedicai a fer grans sales, a fer 
O refer museus, per poder tallar la cinta inaugural que fa bonic i dona rédits 
electorals...

Has agafat alguna vegada els pinzells per dedicar-te a predicar amb l’e
xemple ?

Sol dir-se que els critics d ’art I els galeristes som uns artistes frustrais. El que 
m’interessa és avangar com a gestor dins del llenguatge de l’art i no posar
me en l’àmbit de la creacié artística. No convé barrejar les coses.

La conversa continua sense la intromissió tècnica de la gravadora. En 
Fidel em diu que a la Xina hi ha 15 mil museus, que a Barcelona ja  han 
oberts algunos galeries d ’art contemporani xinès. A élis els recoizen; 
als d ’aqul, no. S ’ha de donar més suport al procès creatiu. O sia, que 
els de la Xina no tan sols II amarguen la vida a la continuïtat del tèxtil.

Parla de la gran mostra d ’Art Bassel, que va reunir a la ciutat suïssa a 
gent del món artistic d ’arreu del mon.

Encara hi ha qui recorda el pas de 
combois de Rente per la Rambleta, 
que poc a poc, i sense aturar-se a “ 
r Apeadero”, portaven retolat amb 
lletres capitals un espectacular 
BALAGUER. A I’intehor de la caixa 
hi encabien productes de pro- 
cedéncia agrícola o manufacturáis 
industrials de tota mena. Era l’art del 
comerg. En Fidel Balaguervol que la 
creació artística de la qual n’és ges
tor un deis néts, es converteixi en 
mercadería d ’inconfusible difusió 
cultural. Precedent de la periféria 
disposa d ’un vagó-contenidor en el 
rovell de l’ou del senat artistic bar- 
celoní: Consell de Cent. A la city i 
amb destinació Europa. Com a 
minim.

La nissaga dels Balaguer era coneguda per la filatura Quimsa del carrer 
Covadonga, ja desapareguda. L’avi patern era fill de Vilafranca del Penedes. 
Transportista i propietari d ’uns quants vagons de mercaderies pertren.
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Pere Cornelias

He llegit gairebé tots els Ilibres que ha escrit el Toni -no dio tots, perqué encara en 
tino algún de pendent. N’hi ha que m’agraden molt i n’hi ha que m’agraden menys. 
I, ja se sap: som amies des de fa molts anys i, per tant, no m’és fácil emetre un judi- 
ci critic suficientment objectiu. Potser sense adonar-ne’n, a vegades dec ser massa 
condescendent i a vegades excessivement primmirat. Dones bé, aquesta situado 
s’accentua amb aquest Clam Barça per diverses raons: m’agrada el bon fútbol i el 
Barça també em fa patir-encara que, últimament, tots estem una mica descoMocats 
en aquest aspecte-; m’evoquen eis més variats records moites de les situacions que 
plantegen les suggestives preguntes que es formulen al final de cada llibre; encara 
no s’han publicat tots els volums i resto a l’espera dels sorprenents canvis de narra
dor que el Toni ens anuncia en aquesta entrevista, i, a més, em reconec en un dels 
personatges més simpàtics de la série -sembles el Perel-, corn en reconec d’altres 
que també suposo que sé qui sén. Amb aquest panorama, corn voleu que opini 
objectivament? Per paMiar tot aixé una mica, el Ton i jo hem decidit fer una entre
vista académica. Primera pregunta:

D’on sorgeix la iniciativa de fer la coMecció “Clam Barça”?
Cap al maig del 2004 (quan encara no haviem guanyat resi). Editorial Cruïlla em 

telefona per parlar-me d’un projecte que volen endegar, de coMaboració amb el FC 
Barcelona. La pregunta que em fa la meva editora és molt bona: “Toni, tu ets del 
Barga?”. La meva resposta perplexa va ser: “Però... que es pot ser d ’algun altre 
equip?”. Allò la devia convéncer, perqué m’explicà la primera idea del projecte “top 
secret” (si ho sabia aigú més, podia passar ai davant amb la idea) i em demanà que 
fes una sinopsi del que podría ser una coMecciò de sis o vuit novel-letes amb un 
seguit de condicione: molt barcelonisme, humor, un grup de nanos I nanes protago
nistes i que incioessin unes quantes preguntes que lliguessin la història del Barga 
amb una acciò de recerca, misteri o investigaciò. I després de mesos de prepara- 
ciò, sempre amb sigii, van donar la conformitat al meu projecte que ha passât, defi- 
nitivament, de 8 a 10 novel-les.

Están pensades per a un públic exclusivament barcelonista, és a dir, són 
novel-les dirigides només a la gent del Barça?

En principi, no. És evident que l’”esquer” del Barga pot atraure molts nanos, és ciar. 
Però, justement, el club va fer aquest encàrrec amb la intenciò de tenir preséncia en 
l’Any Internacional del Llibre I la Lectura. I la frase amb qué s’ha fet la publicitat, jo la 
trobo espléndida i exacta: “El Barça et convida a llegir”. Mal m’està el dir-ho, però no 
sé quants equips de fútbol del mòn diuen això als seus socis joves... Més aviat els 
diuen “compra la samarreta I crida”. Aquest aspecte d’unir una afieló purement sen
timental amb la cultura, em sembla encartada i atractiva.

No vulipas contradir-lo, perqué ho diu molt convençut. Però, a fl d ’entendre’ns 
una mica tots, us può ben assegurar que la ool-leooió no tindrà massa éxit a 
Madrid. No sé si voi anar dirigida només a la gent del Barça o no, però, creieu- 
me, no parla de res més. I a mi em sembla molt bé, és dar.

I escriure per encàrrec, no condiciona massa? Hi deu haver qui pensa que coar
ta la llibertat de l’artista...

Això de l’artista fa una certa gràcia...! 
Un és escriptor i escriu. La idea d’unir el 
Barga I la literatura jo, modestament, ja 
l’havia tinguda pel meu compte... Però 
que i’editorial amb la qual acostumo a 
publicar els meus llibres per a infants i 
joves pensés en mi a l’hora de fer-ho, va 
ser un regai. A part que ja tothom deu 
saber que els professionals de tots els 
rams solen traballar per encàrrec. És 
molt romàntic, això de l’artista enfilât a la 
seva torreta, plantejant-se obres trans- 
cendentals... que llavors no poden 
publicar-se. A més, jo sóc un professio
nal de l’escriptura, que esche el que vull 
I m’interessa. Això és una sort: fas un lli
bre, el portes a la teva agent literària i 
ella busca qui el publiqui. Magnifie. 
Péro en aquest cas ha estât diferent. 
Podia haver dit que no, és ciar, dir que 
sóc molt “pur i Iliure”, però, deixant de 
banda que no és veritat (no sóc ni pur ni 
Iliure: com tothom!), no vaig voler dir 
que no, perqué em donaven l’oportuni- 
tat d’unir dues de les meves passions: 
el Barga i la literatura que, com he dit 
sovint als meus alumnes, són les dues 
coses més importants a qué un pot 
dedicar-se, sempre depenent del Hoc 
de la classificació (en l’època Gaspart, 
per exemple, la literatura ho era tot... 
per motius obvisl).
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Están fetes totes les novei les de la coMecció? A quin ritme treballes?
Treballo com un böig! I m’agrada, fer-ho. Escrivint i buscant informació m’ho passo 

bé, tot i que confesso que a vegades necessito oblidar-me del Barga i de tota la 
pesca i llegir altres coses, perqué, com que m’agrada, es pot convertir en una 
obsessió malaltissa... Corn si només em dediqués a llegir premsa esportiva -que és 
una literatura analfabeta, cretinitzadora i délirant-, sense llegir diarie normals: em tor
narla böig i estúpid. Per aixó també faig altres coses. La veritat, però, és que treba
llo molt, encara que sembli fer-se propaganda. De moment han sortit quatre 
novel-les: Operado reseat, Joe brut, Gladiadors a I’estadi i El test de la victoria. Fa 
unes setmanes que he corregit la cinquena, que em sembla que es dirà La remun- 
tada, i he donat la sisena. A partir d’aqui, el ritme será, més o menys, d ’ una cada 
mig any.

Hi ha una planificació prèvia de totes deu?
La planificació que vaig donar fa un any llarg en confirmar-se el projecte inclo'ia els 

arguments de cinc llibres. Cada llibre narrat per un dels personatges de la colla “Clam 
Barga”. Mentre els he escrit, han anat sortint altres arguments i altres narradors...

Qui són aquests personatges? I els altres narradors?
Són tres nois i dues noies de 10 i 11 anys que formen el “Clam”. Es reuneixen en 

una cabana que hi ha al jardí de casa de dos d’ells, el Marc i la Berta, que són bes- 
sons. El Pere, la Paula i el Tarik, són els altres tres. Als quais s’ha d’afegir un gat que 
tenen de mascota, que es diu Wembley (és clarl). Són la secció infantil de la Penya 
Barcelonista “Clam Barga””, situada en una ciutat inexistent, per tal que tots els lec
tors puguin imaginar-la i fer-la pròpia. Cada un d’ells ha narrat en primera persona 
un dels cinc primers llibres, i el sisé, per divertir-me i fer-ne un repte, el narra el gat. 
No deixava de ser un desafiament que un gat -evidentment, d ’una intel-ligéncia sin
gular!- seguís una investigació de robatoris i estafes, però me n’he sortit. Els altres 
quatre, però, els narraré en 3- persona, perqué em sembla important que els lectors 
vagin canviant de perspectiva i s’identifiquin amb els personatges, però també que 
sápiguen distanciar-se’n una mica. Seriosament: el Barga no és una religió i els nois 
i noies han de poder mirar-se la cosa del fútbol amb passió, però també amb humor 
i relativitzant les victóries, les derrotes i les adscripcions. No voldria de cap manera 
fer-ne uns “boixos”, d’aquests bojos, aixó que en diuen “hooligans”.

Vés per on, un altre Impediment. M ’agraden els gats (més que els gossos, per 
exemple). N ’he tingut uns quants. Els dos darrers es delen Mitchum (a aigú se 
11 ocorre un altre gran actor amb un nom més de gat que aquest? I Luke (l’he- 
roi del cómic, és ciar, no el de les inacabables galáxies). Més problemas per 
poder ser objectiu.

Els arguments són sempre barcelonistes?
El Barga, la seva história, el món del fútbol i d ’algunes seccione - l ’handbol, el bás- 

quet, l’hoquei...- són el rerefons i a vegades el motiu extern de les aventures. La 
trama de les novel-íes sempre es fonamenta en algún element del club, però els 
enigmes, les investigacions, van més enllá. En un hi ha uns falsificadors, en un altre 
es tracta dels nanos que esclavitzen fent material esportiu en empreses il-legals, hi 
ha sempre presents els temes de la immigració, l’amistat, l’humor com a lligam entre 
les persones, la falsedat de moites aparences... Coses, en fi, que es donen contí- 
nuament arreu, però que aquí giren a l’entorn de la idea que, per a molts de nosal- 
tres, realment el Barga és més que un club. Per cert: saps de qui és la frase? Els lec
tors ho han de saber, si són del Barga...

Evito ser l ’entrevistat. Pretens que la gent sápiga el que no sé? Continuo.

Hi surten fets del Barga actual?
De vegades sí, però miro de no abusar-ne, perqué els jugadors d’avui, demá 

poden passar-se a l’enemic. D’exemples, per desgràcia, no en falten! Parlo d ’algun

partit en concret, d ’alguns deis que 
juguen, però poc, perqué pretenem 
que els llibres puguin tenir una vida 
una mica més llarga que les figures 
passatgeres deis equips.

El Kubala no hi deu pas faltar, oi?
R: No, és ciar! Ni el Cruyff, ni el 

Maradona... Però també hi surt el 
Romário (el millor davanter que he vist 
mai, tot i que em feia emprenyar molti), 
i el Julio Alberto, el Sotil, el Venables, el 
Guardiola, el Ramallets... i un etcétera 
infinit. M’interessa que els nois cone- 
guin les figures més importants que 
han jugat a l’equip.

I sobre aquests personatges fas les 
preguntes ? El nois d’avui no deuen 
pas saber qui era, el Ramallets!

Potser no... Però allá se’ls explica. 
Com també haurien de saber de qui 
són la lletra i la música de l’himne que 
cantem amb tant de convenciment i del 
qual ha sortit el nom de la colla i de la 
coMecció. Per aixó serveixen les pre
guntes amb la “ lupa descodificadora” 
que s’adjunta al llibre, per ajudar-los a 
resoldre els enigmes, que al final de la 
lectura es repassen amb un test.

Hi ha alguna pregunta especial?
Moites, però n’hi ha una que és la 

“prova del nou” per a un barcelonista, 
que l’he feta moites vegades a culers 
incondicionals, però que només una 
persona m’ha contestât amb una preci- 
sió sorprenent: “Sobre qui i en quin 
minut van fer la falta de la final de 
Wembley”? Si la voleu saber... Ilegiu el 
número 4, El test de la victéria

Llegim-lo. I fem-ho ara, quan 
sembla que Wembley pot tenir 
successor.

NOTA D’ACTUALITAT: El Barga acaba de 
guanyar al Madrigal, és líder de la Lliga, está 
c lass ifica t per ais vuitens de la Lliga de 
Campions i ha encadenat nou victóries conse
cutives. Com demanava el Puyal, Déu meu, 
para el temps! Que no s’acabi!
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Q fred de diumenge

Q la to rda
Antoni Dalmases

Diumenge 4 de desembre del 2005. Passen vint minute de les vult del vespre. 
Fa més d ’una hora que corro per casa amb l’auhcular a l’orella, simulant que faig 
coses, que endreço papers I poso a punt la teina per demà, fullejant l’agenda, 
mirant el diari, entrant i sortint cel lavabo I traient plats i culleres del rentaplats. 
Em moc amb aquest desordre iMògic, perqué tino el cap pendent de la ràdio. 
Hem fet un gol de rebot al Vllareal a la primera part: s’han fet un gol, vaja, i guan- 
yem. Un dia o altre perdrem, és dar, I avui tela cara que ens podía tocar ben bé, 
però la sort ens somrlu, tenim el vent de popa, sento que diu el Puyal, però ho 
diu com si creués els dits, perqué no parla pas gens de joc vistós, ni de domini 
abassegador, com sol ter quan les coses pinten bé. Depenc del Puyal, jo, ara. I 
quan escolto els partits m’agafa fred. Per això m’he de moure.

Els plats van entrant a I’armah, les forquilles si calaix, a batzacs, però de 
moment no ens marquen. M’est mo més pensar que els nois no apreten, perqué 
ja els està bé, perqué van sobrats. Des de casa no ho veig tan dar, però pas
sen els minuts sense que semoll que hi hagi problèmes. Ja sé que si anés a 
veure el partit pertelevisiò, potser patiria menys, però la possibiltat d ’histeritzar- 
me enmig d ’una multitud vociférant davant de la pantalla no m’ha fet mai gràcia, 
perqué ja pateixo prou així, fent veure que ni em va ni em ve, simulant Indolén- 
cia mentre em bellugo per casa. Només per dir que no vaig voler ni veure el 
zero-tres del camp del Madrid (me’l vaig mirar al cap de tres dies, gravat, ja ben 
tranquil, sabent que mirava un espectacle). A la mitja part, fa una estona, han dit 
que el Madrid canvia d ’entrenador. Llástima, penso. O potser no, potser encara 
ens divertirem més...

I de sobte, minut 26, gol: Déco, rebot I gol. Ara ja no tino tant fred. Tot sembla 
dat I beneít. Ho sembla, però, és dar, no les tinc pas totes. Per animar-me, can- 
vio el Puyal per les rádios de Madrid, que, mentre esperen confirmar que el 
Madrid será entrenat per un entrenador de segona (potser per posar-se tots al 
mateix nivell...), es queixen que el Barga ha fet dos penáis I que haurien d ’ha- 
ver expulsât Márquez (al cap de poc els fan cas: l’expulsen I aleshores ve que 
m’agafa por, només de pensar que tinguin poders!) I que el Vilareal no mereix 
perdre. Volen dir que el Barga no haurla de guanyar mal ni al parxís: se’ls entén 
tot. Fa ràbia, sentir com un munt de comentaristes (evidentment convenguts que 
Catalunya no és una nació) s’esforcen a fer veure que sòn sincere dient que els 
dol tant la mala sort de Motta, que surt del camp en intera i que potser no podrá 
jugar diumenge vinent contra el Sevilla.

Torno al Puyal. La cosa transcorre amb la normalitat habitual i el partit s’acaba 
sense que ens facin cap gol. Hem guanyat. Respiro tranquil. Deixo els papers i 
tanco la ràdio. Estic cansat, com si hagués corregut per la banda durant dues 
hores per evitar que el Sohn pugés a l’atac com un coet I que el RIquelme fes 
cap passada de les seves (aquests eren nostres, ol? I al final s’hl ha afegit el 
Roger). Sòn les nou tocades, em fa mal l’orella de l’aurlcular I comengo a pen
sar que les coses potser poden anar pel bon carni. Em tela por tanta eufòria amb 
el partit del Madrid i amb els elogls mundiais al Ronaldinho, que han anat 
seguite de la lesió béstia del XavI, més la del Motta avul, I les sanclons al Déco

I el Márquez. Fins aquest vespre creia 
que, guanyant a aquesta gent del 
Vilareal, el llderat seria ferm. Ara ja no 
ho veig tant ciar. La setmana que ve 
toca el Sevilla (quan el lector llegeixl 
alxô, sabrá corn ha anat, la cosa, i si 
els lesiónate han estât ben substituïts: 
ja comengo a patir, només de pensar 
en riniesta sense sang Iluitant amb 
aquells destralers andalusos: el faran 
mlquesl).

Els diumenges son un patir. La tarda 
transcorre lenta i tensa, i quan ja és 
foso I el partit s’ha acabat, torno a 
treure el cap al món (On són els 
papers? Qué hi fan aquests gots a 
l’armah del pa? Per qué he apuntat 
alxé, a l’agenda?), esgotat, atordit, 
sense ganes ni de sopar, maleint que 
demá ja sigui dilluns, i recordó la 
famosa frase que em repetía un amic, 
en temps obscurs: “El Barga és una 
passió inútil”. I un rave, pensó! De 
rebot o de xamba: ara guanyem de 
totes maneres. Em passen peí cap 
els diumenges d ’altres anys i ja no 
tinc gens de fred. Em torna l’alegha i 
tot seguit em poso a pensar que 
dimecres tenim Champions. Me’n 
vaig a veure els gols per la tele!
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EXPOSICIÓ-Fins al 26/02/06

Som aigua
Exposició sobre la nova cultura 
del'aigua

Tots els dies, de 12 a 14 h 
i de 18 a 21 h, a la Sala d'Exposicions 
de Caixa Sabadell, c. de Grècia, 17
Visites guiades: diumenges 
i festius, a les 12 h i per a grups 
al Tel. 696 406767

CICLE-15/12/05> 26/01/06

El Punt de lectura
' El punt de lectura a l'actualitat
A carree de Doménech Martínez, 

vicepresident de l'Associació Europea 
de Col-leccionistes de Punts de Llibre 

"Punt i Seguit"

A les 19 h, a l'Auditori 
de Caixa Sabadell, c. d'en Font, 1



Civisme a la repùbiica de Sabadell 
Cinquanta anys de Joventuts Musicals 

isidre Creus, ceramista



CONFERENCIA-22/03/06 
Fòrum

Déus i herois
El iTiôn dels mites

Nùria Castellano, antropologa

A les 19 h, a l 'Auditori de Caixa 
Sabade I, c. d'en Font, 1

CONFERENCIA • 30/03/06
Dìa de l'autor: 

Javier Cercas
A les 19 h, a l'Auditor! de Caixa 

Sabade I, c. d'en Font, 1

Od • 02/04/2006
9a Festa
de la primavera
Amb l'actuació del grup 
Macedònia
De les 10 a les 19 h, a l'Espai Natura 
Caixa Sabadell, Masia de Can Deu, 
c. de la Prada, s/n 
informació al 937 164 781 
i a candeu@ecodi.net

Barcelona
CURS- 14/03/06>06/04/06
Ara fa 75 anys.
De la Segona 
República a 
la Guerra Civil
A les 19 h, a la Sala d'Actes 
de Caixa Sabadell, pl. Catalunya,
9, 6è pis
Preu: 25 €  tôt el curs
0 3 €  per conferència
Reconegut amb crédits de Iliure elecció
1 dins el Pla de formado del professorat

IPREMI • 01703/06>31/05/06 
Convocatoria
Premis Caixa 
Sabadell 2006
Dotado,
• Estudis: 100.000 €
• Programes culturáis; 150.000 €
• Programes socials: 350.000 €  
Bases i fulls de sol-licitud
a www.obrasocialcaixasabadell.org 
i a les oficines de Caixa Sabadell

Totes jjoblacibns
CONVOCATORIA -Fins al 30/03/06
Premi Sant Joan 
Caixa Sabadell 
2006
de Literatura Catalana
Dotado de 30.000 €
Bases i sol-licituds a les oficines 
de Caixa Sabadell

CURS • 29/03/06>04/10/06
Vols aprendre 

a treballar un hort?
Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 

a 20 h i dos diumenges de 10.30 
a 14.30 h. Espai Natura Caixa Sabadell, 
Masia de Can Deu, c. de la Prada, s/n 
Preu: 65 € clients de Caixa Sabadell 
i 130 € no clients de Caixa Sabadell 

Sorteig de les places el 29/03/06 
Informado al Tel. 937 164 781 

i a candeu@ecodi.net

OBRA SOCIAL
Caixa Sabadell

Obra Social Caixa Sabadell I Tel. 937 259 522 I obrasodal@caixasabadell.es I www.obrasocialcaixasabadell.org

mailto:candeu@ecodi.net
http://www.obrasocialcaixasabadell.org
mailto:candeu@ecodi.net
mailto:obrasodal@caixasabadell.es
http://www.obrasocialcaixasabadell.org
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Carta dd  directar

El present número de Quaderni incideix i continua la reflexió sobre els limits de 
la convivéncia i la nécessitât de regularització. Ens omplim de normes sense 
saber si podem complir-les? Creem normes que amaguen les véritables realitats 
que s’amaguen al darrere de l’incivisme o de determinades marginalitats? Tants 
especialistes, tertulians i politics s’han deturat a pensar una mica amb serenitat 
més enllá de les campanyes que s’organitzen des de determinate entorne inte
ressate. El tema preocupa, la prova és que les veus són cada cop més fermes, 
més contraposades, i Quaderni se’n fa ressò.

Hauriem de parlar seriosament algún dia sobre la nova norma que amplia una 
hora l’horah lectiu. En un pais que està al capdamunt del nombre anual d ’hores 
lectivas i que es troba a la cua deis nivells europeas, potser comença a ser hora 
que es digui ait i ciar que el que cal és un millor sistema educatiu sense tantes 
proves de laboratori i més adequació de la realitat laboral (també els que treba- 
llem més hores i rendim menys d’Europa) a la realitat familiar, com la major part 
de centres de recerca del mon de l’economia moderna están exigint per tal de 
tenir treballadors més ben preparate, més motivate i més feliços! No és l’escola 
la que s’ha d’adequar ais horaris bojos que fem, són les empreses les que s’han 
d’adequar, com es fa a l’Europa inteMigent.

És ineludible també referir-nos també ais temes de l’agenda del pais, cons- 
tantment condicionat per la opinió que els catalans mereixem des de l’Espanya 
centralista que no es creu aixó de la riquesa plurinacional. El débat se situa 
arran d’epidermis, a flor de peli dels sentiments i les emocions -allò que ens 
mou- i s’amaguen els véritables objectius que siguem tan antipàtica tots piegata. 
No es pot parlar clarament, directament, tot cal fer-ho amb seny I eludint la rauxa 
insultant... no sé cap on porta tot plegat. Som tan negociadora i dialogants que 
de vegades penso que ens perdem parlant i que entretant els altres senzillament 
fan...

David Serrano

Els textos signats reflecteixen l’opiniô 
personal dels autors respectius.

fundAció
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els teixits que teneri estil
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Papers

David Serrano

Salamanca és una ciutat castellana. Salamanca té un arxlu. Els mllltars colpistes I 
feixistes van dur una pila de papers extrets d’instituclons i particulars un cop acon- 
seguida la victoria militar el 1939. Els noms que hi apareixien van servir per ter 
detencions, judicis, persecució, per aprofundir en la terrible repressió que el règim 
franquista infringí sobre persones vinculades amb la república democràtica. Fins 
aquí el guió és el que és, atés que estem parlant de l’estratégla d’una dictadura.

La anormalltat s’inicia amb el retorn a la democrácla. Allò que havia estât sostret 
per la força de les armes, no se sap exactament per qué, no “pot” retornar al seu 
Hoc de procedéncía, ais seus responsables, autors. Entretant, historladors subven- 
clonats per la Generalität es dediquen a classificar i notar tot aquell munt de pape- 
ressa amuntegada en precari. Més tard es microfilma tot. Pel valor emotlu I slmbò- 
llc que té es demana de nou la devolucló del paper. Però tampoc llavors no és pos
sible. El 2% del total de l’arxiu, el 2% que es troba duplicat i classificat en l’arxlu. 
Aixô ara és “expolio”, “chantaje del tripartito catalán”. Aquests maleíts catalans....!

Les ferides no resoltes deis 40 anys de dictadura no están curades, es van tancar 
sense resoldre les Infeccions I ara encara supuren. Una part de l’Espanya ibera s’a- 
ferra ais reís católics, la Inquisicló I l’lmperl sobre les periférles emprenyadores. 
Abans la força Hexereien les armes, ara l’arma és la constituclò, convertida en ins
trument de suplici i submissiò. No és només una qCiestiò ideològica, sinò també i 
sobretot cultural. Catalunya ha d’estar al serve! d’aquesta Espanya ultramontana I 
mesetàha; ha de callar, ha de pagar, ha d'estar agraida, ha d’acceptar la imposlciò 
com si es tractés de la recomanacló de la mare de les pàtries. Si Catalunya parla, 
si fa sentir la seva/les seves veu/s, si opina, esdevé insolidària, rebel sense causa, 
antipàtica, pessetera/botiguera.

Tot plegat -escriure-ho també-, és tan ridieul que enrogeix la Intel-ligéncla, que 
esdevé Incomprensible a la raò. I el cas és que el patrò sempre sembla ser el 
matelx: es diguin papers, es digui l’Estatut, es digui el trasllat de seus funcionaríais, 
es diguin seleccions, es digui etiquetatge, es digui el que es digui.

Qué hem de fer perqué ens estimin més?Cal que ens entossudim a fer veure que 
ens han d’estimar?Ens preocupa que ens estimin?

Després de llargues hores de reflexiò i de llegir El Fedo, i amb l’afany de no moles
tar més l’orgull estatal nacional-espanyol, jo transformarla el Palau de la Generalität 
per convertir-la en seu de la Caserna del Nordeste amb seu del virrel, vendría el 
coMapsat aéroport de El Prat a la franquicia de Marina d’Or, traslladaria l’Ave 
LIelda-Portbou vers el més rendible LIelda-Barbastre, cedirla el comerç de merca- 
derles dels ports de Barcelona i Tarragona pels emergents de La Manga I Santa 
Pola, ensorraria les torres Mapfre per no entorpir la vista a les bessones de Madrid, 
deixaria fora de les cartes dels restaurants el pa amb tomàquet i les seques amb 
botifarra, exiliarla el Ferran Adhà i la Carme Ruscalleda, obligarla el Barça a baixar 
a 2a B per prepoténcla victoriosa, substituirla el Premi Planeta pel Premi España 
Cañí (on la Janer no es podría presentar), traslladaria la capitai de Barcelona a 
Fraga, substituirla els Mossos d’Escaire per la Guardia Civil de Cartabón, l’escude- 
lla barrajada pel cocido madrileño, la samfalna pel pisto murciano, la Rambla de

Catalunya pel Paseo de la Castellana, 
el Maragall pel Rodríguez Ibarra, el fuet 
d’Olot per la longaniza de Teruel, la 
crema catalana per les natillas 
Danone, el cava del Penedés per la 
Sidra el Gaitero, el Ronaldinho pel 
Roberto Carlos, la Tura pel Bono, el 
Fossar de les Moreres pel Valle de los 
Caídos, Cadaqués per Benidorm, Dalí i 
Miró per Cruz y Raya, el Basses i en 
Puyal per Jiménez Losantes i JJ 
Ramírez, La verge de Montserrat per la 
Macarena, La Mercé Rodoreda per la 
Carmen Laforet, TV3 i K3 per Canal 9 i 
Telemadrid, la plaça de Sant Jaume 
per la de l’Obradoiro (amb botafumeiro 
i tot), el bisbe Casaldáliga pel Rouco 
Varela, Lluís Llach per Melendi, 
Ventdelplá per Pasión de Gabilanes, 
Porca Misèria per Los Serrano, la 
Boqueria pel Rastro, Colom pel Franco 
eqüestre, Montjuïch pel Mont Flacho, la 
Molina pel Formigai, el barri de Gràcia 
per Chamberí, Les 3 bessones per Los 
Lunis, Canaletes per la Cibeles, la 
Judith Mascó per la Duquesa de Alba, 
el tres de nou amb foire I manilles pels 
nazarenos del cristo crucificado, el 
Toni Albà pel Rei, el capità Enciam pel 
Super López, el nou dream team pels 
galàctics...

Serà suficient tot això per situar-nos 
en el bon carni? Tot sigui a fi de bèl...

I L
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Civisme a lo república de Sabadell
Jordi Serrano i Blanquer, President de l’àmbit: la ciutat i civisme

Congrès de Sabadell ciutat

22 abril 1781 Se feia del temps de la pesta i per los molts ¡lamps 
que queien sobre esta ciutat, irritada la divina justicia per los 
mais que cometien i causaven dones dolente^

Què passa ara a Barcelona? Cauen també llamps i Irons? No hi ha civisme? 
EIs darrers mesos a Barcelona s’ha desenvolupat un ample débat sobre el 
civisme, iniciat d ’entrada per una àmplia campanya a l'estiu pel diari La 
Vanguardia. Aquest débat ha volât per sobre de les poblacions veines i les ha 
empès a desenvolupar débats paraMeis. En aquests mesos he presidit l’àm- 
bit: “La ciutat i civisme” del Congrès de Sabadell ciutat. Fruit de les reflexions 
de les darreres setmanes he decidit escriure les ratlles que segueixen.

Hi ha problèmes? Fem-ne un diagnostic.

1. Actituds inciviques.
Si fem una llista d ’actituds inciviques necessitahem moites pàgines, però 

fem-ne una primera llista: embrutar el carrer, pintar les parets dels edificis, 
tirar fulletons, penjar cartells a llocs no apropiats, malmetre les zones verdes, 
fersoroll, orinerai carrer, escopir, trencarel mobiliari urbà: rètols, papereres, 
contenidors, bancs perseure, el top manta, patins monopatins, etc.

Normalment quan hom es refereix a l’incivisme, pensa en aquest tipus 
d ’activitats i la societat acostuma a donar les culpes ais “sospitosos habi
tuais” ; joves, immigrants, turistes, pobres, sense pensar que només és un 
estereotip.

Però hi ha moites menes d ’actituds inciviques: agredir de paraula o de fet a 
funcionaris publics: mestres, metges, infermers; la violència domèstica; el 
scroll a les habitacions de l’hospital Tauli. Aqui ja és més difícil establir que la 
culpa és dels de sempre. Ja començariem a acceptar que les actituds incivi
ques sòn més extenses. Una part de ciutadans exemplars generen un altre 
incivisme: deixar les caques dels gossos a les voreres dels carrers. Un pro
blema que sembla que ve de Iluny:

26 novembre 1786. Ha eixit un ordre superior que tots los gos
sos que hi ha a Barcelona sels posàs collar, per saber de quins 
amos són^

Però no ens quedem només en aquest àmbit; eixamplem el camp de visiò: 
saltar-se semàfors en vermeil, no respectar els passes zebra, aparcar en llocs 
prohibits, no llençar les escombrarles a les hores adequades, no triar les 
escombrarles, tapar una terrassa, posar un aparell d ’aire condicionat a la 
façana. Aqui ja inclouriem a la quasi totalitat de la poblaciô. Però aquest tipus 
d ’anàlisi té un problema: els culpables sempre sòn els ciutadans normals i 
corrects. Ens estem deixant actituds civiques molt més perilloses i greus per 
a la societat: defraudar a hisenda, negar-se a pagar els impostes. Però si els 
incivics som quasi tots, per una raò o una altra se’ns amaga un tret fonamen-

tal: en realitat el que fem és culpabi- 
litzar a la ciutadania i aixó és una 
mostra d ’incivisme institucional. 
Repassem les actituds inciviques de 
les institucions i de l’Estat: tractar els 
ciutadans com a clients i no com a 
propietaris de la ciutat; no desenvo
lupar un estât del benestar raonable 
o tenir un monument a la ciutat a 
Sallarés i Pía, diputat per la ciutat 
que es va oposar al primer intent de 
legislació sobre el treball infantil.

Diuen que un bon diagnostic és el 
cinquante per cent del remei. 
Arribats en aquest punt, sembla que 
no queda altra possibilitat que fer 
Neis i ordenances municipals i plan- 
tejar-se posar multes per cada una 
de les coses que no rutilen a la ciu
tat. En aquest pais quan tenim un 
problema en comptes d ’arreglar-lo 
el que fem son lleis. De tal forma que 
som un dels países amb més lleis i 
corn que n’hi ha tantes, llavors, es 
ciar, no es poden complir totes. 
Posem tres exemple de fariseïsme 
institucional. En primer Hoc, la llei 
sobre gossos del Parlement de 
Catalunya. Quan temps fa que hi 
hauria d ’haver a la ciutat un cens de 
gossos? Quants acompleixen les 
obligacions legáis? Un 15%? Aigu 
ha pogut dedicar-se a perseguir els 
infractors? En segon Hoc, en el 
Parlement de Catalunya fa 15 anys 
es va fer la llei de reforma de l’as- 
sistèneia primària i es van concedir 
10 anys de marge per aplicar-la. A 
Catalunya encara hi ha més del 20% 
de CAPS sense reformar per culpa 
d ’un miler de metges incivics que 
volen cobrar per treballar dues 
hores el mateix que els que en tre- 
ballen sis. No és possible que
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aquesta siguí la causa que els pacients deixin de ser “pacients”? En tercer 
Hoc la prostitució, un altre problema que ve de lluny i que ara hi ha gent que 
pretén tenir la vareta màgica de les solucions:

23 febrer 1787 En lo carrer de Sant Pau, a l ’entrar-se al carrer 
d ’en Robador, quede un gran tros de terreno vàcuo I fets los 
fonaments per una altra casa de la Galera, per dones dolentes^

En aquest cas es tracta de veure corn es resol la qüestió fonamental de la 
dignitat de les dones. I per tant, caldria en una primera fase fer corn durant la 
Il República: protegir les dones i legalitzar una activitat que omple diàriament 
d ’anuncis les pàgines dels diaris més seriosos. Però això es fa al Parlament 
de Catalunya.

2. Abans i ara, d’on venim
Quan a Sabadell i a Catalunya hom parla de que “abans” hi havia alguna 

cosa millor que ara, cal ser molt cautelós. És possible que trobem en el nos
tre passât alguna cosa que funcionés millor que ara, però deuen ser molt 
poques coses. Ens traeixen els records. Un repás al Ilibre “Sabadell del meu 
record” de Marian Burgués, pot ser, a banda d ’un bon entreteniment, un bon 
punt de partida per una avaluaciò ajustada.

Abans la gent no embrutava tant. Era Sabadell l’any 1950 més neta que ara? 
Cal recordar que eis serveis de neteja eren pràcticament inexistente? A més, 
la major part dels carrers no estaven ni asfaltate, ni tenien voreres.

Abans a ¡’escola no hi havia conflictes. Cal recordar que la major part de 
nens i nenes de la ciutat estaven sense escolaritzar? Es ciar que no hi havia 
conflictes!

Abans a la familia no hi havia eIs problèmes d’avui. No hi havia violéncia 
doméstica? No amb aquest nom. En deien crime passionals i als homes mai 
eis passava res. (Podeu veure el cas de Magdalena Fages, dona maltractada 
l’any 1602)^

Abans les actituds al carrer eren més civiques. La gent no escupía al carrer 
corn una cosa normal? Fins i tot hi havia rétols als tramvies i autobusos 
“Prohibido escupir en el suelo” !

Abans es cuidaven les zones verdes. És veritat que la ciutadania no mal
metía les zones verdes ni robava plantes acabades de plantar, senzillament, 
no hi havia pràcticament zones verdes.

Abans eis joves estudiaven de valent. Abans eis joves no podien estudiar i 
eis que arribaven a la Universität “ la mayor parte de ellos eran incalificables; 
sin ortografía, sintaxis ni nada parecido, en unas letras ininteligibles: revelan
do que llegaban a las aulas universitarias, después de seis años de bachille
rato, sin la preparaoiòn más elemental de la escuela primaria.” Ho eschu fa 
més de cent anys Odón de Buen, catedrátic de la Universität de Barcelona®

Abans es tenia cura deis veils i ara no. Si preguntem ais historiadors sobre 
el tracte als veils d ’abans ens dirán: “La viduïtat s’assimilava a la pobresa en 
dret civil”.® O bé “Las viudas fueron, de hecho, uno de los grupos sociales 
más próximos a la miseria y la indigencia.”  ̂Abans la gent es moria al limit de 
l’edat de jubilació i, per tant, és avui quan millor es mima la gent gran. A més, 
les generacions anteriors no pagaven impostas i per tant no podien donar 
pensions als veils. Quina generositat!

Abans la gent no es drogava. Abans les tavernes eren plenes de gent que 
abans d ’entrar a traballar bevien barrages per poder suportar jornadas de 
treball brutale per sous miserables: fins a tal punt que quan la ciutat va obrir 
un servei de toxicomanies la major part d ’usuaris van ser els alcohòlics i la

proporció és la mateixa fins ara, per 
no lt que els titulars siguin sempre 
uns altres.

Abans es tenia més respecte 
ambiental. Cal recordar els colors 
del hu Ripoll i la impossibilitat de 
viure deis peixos récupérât des de 
fa molts poc de temps? Fins i tot un 
dels trete d ’identitat i símbols saba- 
dellencs més representatius, les 
xemeneies fumejant, no deixen de 
ser un espectacle d ’incivisme i d ’in- 
salubilitat brutal, que si ara es repe- 
fs, provocaría un auténtic escándol 
coMectiu.

Abans la gent tenia valors i ara no.
Mai hi ha hagut tan poca violéncia a 
la ciutat com ara. Recordern que no 
fa tant de temps les condicione 
labórale a la ciutat eren espantases, 
els nens a partir deis set anys treba- 
llaven en feines a voltes molt perillo- 
ses i quan els treballadors vollen 
crear un sindicat per defensar llurs 
interéseos, eren detinguts, exilíate o 
empresonats.

Ara hi ha crisi de valors. No, els
valors no están en crisi; potser 
determinate valors -o  contravalors- 
com el diner i la competitivitat tenen 
massa éxit. Hem vist com l’exaltació 
de l’individualisme fins al paroxisme 
a Nova Qrleans acaba comportant 
que quan hom s’està ofegant amb 
l’aigua al coll, es manté aferrat a una 
pistola remollada que no li servirá 
per dissiper la pluja. De fet ens 
podem regir encara pels valors de 
la modernitat: Llibertat Igualtat i 
Fraternität. La idea que s’ha acabat 
la histeria i que vivim la post moder
nitat, és a dir, el no res, no deixa de 
ser una cortina de fum per tal que 
els valors neoliberals de l’egoisme 
salvatge arrelin.

Qualsevol element de civisme que 
agafem no té punt de compareció 
amb Tactual situació de la ciutat 
després de 25 anys de democràcia. 
Per tant mai la ciutat ha estât més 
neta, amb més espais verds, amb 
més cultura, amb més escoles, amb 
més Solidarität, amb més associa-
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cions, amb nnés civisme. Es pot interpretar aquesta visió com la defensa tan- 
cada de la tasca feta pels representats populara d ’una majoria d ’esquerres 
ais l’ajuntament des de 1979. I és així com s’hauria d ’entendre. Que hi ha 
coses a fer, és evident, no hem arribat a la fi de la historia.

3. Una proposta: l’ètica civil republicana.
Si les persones es comporten a casa seva de forma adequada, la gent té 

cura deis mobles, pinta la casa de tant en tant, neteja convenientment, etc. 
Llavors, per qué embruten, maltracten destrossen, roben en l’espai públic? 
Probablement perqué l’espai púbic no se’l senten seu. Ens hauríem de pre
guntar, no se’l senten seu perqué potser no és prou seu! Saben, per exemple, 
els sabadellencs que són propietaris de 1.400 euros -230.000 de les antigües 
pessetes- en edificis i équipements de la ciutat?

És una altra rèmora del franquisme. Durant el franquisme no hi havia ciuta- 
dans, hi havia sùbdits sota un règim de terror. Per tant, si no hi ha ciutadania, 
no hi pot haver civisme.

És molt comú dir que als ajuntaments del nord d ’Europa, quan planten plan
tes en una zona verde, en molts Hoes, els ciutadans surten a regar-les. Aquí, 
molts les roben. No será potser perqué als países més civics, els ciutadans 
senten que l’espai públic és seu perqué en realitat és seu?

Per tant, a la pregunta de com poder augmentar el grau de civisme de 
Sabadell, es respon augmentant la democrácia, és a dir, democratitzant el 
poder i fent evident que l’espai públic és de tots. No del rei, el President o 
l’Alcalde, sinó de tots i cadascun de nosaltres. Que aixé no ha estât així al 
llarg de la nostra història és evident.

Existeix a la nostra ciutat una llarga història de Iluita pel civisme. Ja al segle 
XIV, l’any 1356 es parla de Jurats, Prohoms i Universität, i 10 anys més tard 
Sabadell va Iluitar per passar de vila baronial a Vila reial. El 1370 Sabadell va 
aconseguir el dret d ’assistir i votar a Corts. Al segle XIX es va Iluitar per acon
seguir que la jurisdicció de Sabadell pertanyés al Procurador reial i no a la 
casa deis Meca. Al 1553 es constituí el Trentanari, equivalent al Conseil de 
Cent a Barcelona^ Fern un salt en el temps. Fins que s’aconseguí la ciutada
nia plena va caldre molt d ’esforç. Passern pel trienni constitucional fins l’any 
1833, quan s’aconseguí definitivement acabar amb la década ominosa i l’an- 
tic régim, el dret senyorial i la inquisició. Es va trigar molt a tenir el sufragi uni
versal i ajuntaments democrátics al segle XIX, procès que culmina en arribar 
a resplèndida etapa de la II República. Però aquest fil de la història, de Iluita 
per la civilitat, s’estroncà.

José Maria Marcet, l’alcalde franquista de la ciutat, va escriure les seves 
memòries que portaven el revelador titol de “Mi ciudad i yo. Veinte años de 
alcaldía 1940-1969”. És evident que durant el franquisme no hi havia civisme, 
perqué no hi havia ciutadans i els franquistes consideraven l’espai públic com 
a seu: “Mi ciudad”. També és revelador el que deia l’inefable Manuel Fraga 
Iribarne sobre el carácter de la ciutat de Sabadell:

“Aún falta un análisis serio de lo ocurrido en Vitoria; y que se 
intentó también en Sabadell: una ocupación de la ciudad, como 
la de Retrogrado en 1917. Los que creaban un ambiente de pres- 
sión sobre el gobierno para que perdida la calle (la famosa calle, 
cuya seguridad debe garantizar todo gobierno digno de este 
nombre) diera paso a un gobierno provisional, como en 1931...^”

Venim d ’una ciutat que estava segrestada i quan vam encetar la democrá
cia els flamants ajuntaments tenien una nécessitât imperiosa de legitimar-se 
davant la ciutadania i van haver de fer front a molts déficits i van apostar deci-

didament per l’eficácia per sobre 
del débat sobre els mécanismes de 
presa de decisions coMectives.

Quins nous mécanismes podem 
establir per fer possible un major 
grau de democrácia local? Fent 
possible que el nombre de ciuta
dans, és a dir, d ’habitants de la ciu
tat que sòn conscients que la ciutat 
és de tots, augmenti. I què podem 
fer? Moites coses. Potser un bon 
exercici seria localitzar correcta- 
ment quins sòn els models socials 
de ciutadans exemplars. En general 
podriem dir que sòn aquells ciuta
dans que dediquen una part del seu 
temps a estar informats i a participar 
en afers coMectius de la ciutat, no 
per al seu bé, sinò pel bé comú. 
Requereix algún element de parti
da? No. Poden ser ciutadans de 
veritat, qualsevol persona de qual- 
sevol condició social i cultural, que 
estimi la ciutat.

Qué podem fer per tal que aug
menti el civisme? Caldria analitzar 
qué ho fa que uns ciutadans estimin 
la ciutat i altres no. Estimar la ciutat 
pot ser el résultat de moites coses a 
primera vista molt distants del tema 
que ens afecta avui. Sentir-se pro
pietaris de la ciutat pot ser un primer 
esglaô. Sentir-se protegits per la 
comunitat en pot ser una segona 
raò, això vol dir comptar amb un 
estât de benestar sôlid del que hom 
pugui sentir-se’n orguliôs. Si no es 
corre el perill de considerar la 
pobresa corn a incivisme. En tercer 
Hoc tot el que afecta a l’educaciò 
popular, la intel-ligència, la cultura i 
l’art. Amb el conreu d ’aquests valors 
es pot aconseguir la fe civil ne
cessària per vestir un gran culte a la 
Hibertat, d ’amor a la democrácia 
entesa com la participaciò els 365 
dies de I’any. I en aquest deler de 
perfecciò ciutadana es pot estendre 
la civilitat a molts ámbits del nostre 
espai públic.^“

La major part de pobles que nosal
tres considerem com a abandérate i 
exemples de civisme tenen un de
nominador comú: tenen una pressió
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fiscal més elevada i, com a contrapartida, un major grau de serveis pùblics i 
entre élis una dedicaoió especial envers els nens i nenes. Sense pagar impos
tes no hi ha Solidarität perqué és impossible el repartiment de la riquesa. A 
més, a menys diferéncies socials acostuma a haver-hi menys delictes.

Civisme és també dissenyar un espai públic on les zones de vianants vagin 
creixent i on el transport públic tingui preferéncia. És trist haver de recordar que 
el 70% dels desplaçaments es fan a peu o en transport públic. Donar l’espai 
públic al transport privat és una altra forma d’incivisme institucional. Idees com 
el “carni escolar” son una bona sintesi de civisme i de priorització dels infants.

4. Retornar el poder al poblé.
"El poder mismo es ilegítimo. El mejor Gobierno no tiene más títu
los para él que el peorV^

John Stuart Mill

Avui existeix molt pooa tradició democràtica en la nostra ciutat. Tot el civis
me republicà de Sabadell créât entre els albors de la revolució liberal i 1939 
va ser exterminât i eis millors models de ciutadans, empresonats i exiliats. Ara 
quasi hem de començar de zero.

El Ilibre éditât per l’Ajuntament de Barcelona l’any 1993 Civisme i Urbanität 
és un bon exemple del que diem i en part les actuals ordenances fiscals de 
la ciutat veina en sén el seu fill ideologie. El Ilibre està dividit transversalment 
entre obligacions de l’ajuntament, -sempre menys que les dels ciutadans- i 
obligacions dels ciutadans. Aixé denota la pròpia mentalitat dels responsa
bles municipals quan entenen que l’espai públic és de l’ajuntament i eIs ciu
tadans són en realitat clients dels seus serveis. No, l’Ajuntament representa 
però no substitueix la voluntat popular i per tant és inseparable l’Ajuntament 
de la ciutat.

Corn s’exerceix la ciutadania? Hi ha moites formes, les més tradicionals sòn 
anar a votar -o  abstenir-se conseqüentment, no per mandra-, però és evident 
que només votant cada quatre anys no n’hi ha prou. Pensar que la democrà- 
cia és aixô és un error que s’ha produit als darrers 30 anys de democràcia i 
que están en la gènesi dels problèmes de civisme. Calen moites més coses.

Horn diu que un dels pobles més civics del mòn és Suïssa. Quants referén- 
dums en aquests 30 anys hem fet a la nostra ciutat sobre aspectes de la nos
tra vida quotidiana? Cap. El civisme i la democràcia, no tenen res a veure? Per 
què encara avui no hi ha elecciô directa dels regidors de barri per part dels 
ciutadans? Per què no hi ha llistes obertes?

L’associacionisme és potser l’element clau de corn s’expressa la ciutadania 
avui. Es necessita també espai per la dissidèneia, (per la dissidèneia, no pel 
gamberrisme). Aquesta és la garant de la democràcia i a voltes anticipa eis 
canvis que han de venir corn ens escrivia Henry David Thoreau. Cal entendre 
la crítica corn una actitud, encellada o no, d ’estima a la ciutat.

Cai apropar els centres de decisiò i de poder als ciutadans: municipalitzar 
l’ensenyament bressol, infantil i primari i establir sistemes de tutela ciutadana 
en pot ser un exemple. I també la municipalitzaciò dels CAP, amb sistemes de 
tutela i participaciò ciutadana com a les escoles. Els directors de les escoles 
i dels CAP haurien de tenir un estatus ciutadà especial. Se’ls ha d ’exigir Pro
fessionalität i entrega més enilà del contraete, però se’ls hauria de tractar com 
a el que son: els formadors dels futurs ciutadans, i els aliats fonamentals quan 
estem malalts, es a dir, la més alta missiò de la ciutat.

Podem donar l’espai públic de la ciutat als seus habitants? Una bona part sí. 
Per exemple tot el rodal es pot donar a la gestió deis ciutadans i les seves

crganitzacions. En part ja es fa, però 
es podría generalitzar. Es podrien 
establír també contractes entre l’a- 
juntament i les escoles de tal mane
ra que cada escola siguí la propietá- 
ra i la conservadora d ’una plaça 
dels seu entorn. L’escola com a 
bressol de la república pot jugar un 
paper fonamental en l’educació de 
ciutadans actius, però no pot fer la 
seva feina si les families i les institu- 
cions, al mateix temps, no fan la 
seva. No podem exigir a l’escola 
que arregli allò que desarregla el 
resta de la societat.

Proposem dones un sistema d’a- 
f'ontar aquells aspectes que no ens 
agraden de la nostra ciutat des d ’a- 
questa perspectiva: la ciutat som 
tots aquells que hi vivim. Cal rein- 
ventar-se un concepta d ’autoritat 
democràtica a tot arreu: a l’ajunta- 
ment, a les escoles, ais CAP, a l’hos- 
pital, al carrer, a les empreses, a tot 
arreu. I per això cal més democrà
cia. Cal ser clars; peques normes, 
però que els ciutadans les puguin 
complir i que els poders públics esti- 
guin en disposició de fer-les complir. 
Cal ser pedagógics, cal que la ciu
tadania vegi clarament que quan la 
ciutat acorda alguna mesura, 
aquesta es complirá. Ens podem 
emmirallar en els países amb més 
tradició democràtica. En el proper 
desplegament deis mossos d ’es- 
quadra existeix la possibilitat de 
refer un mal que arrosseguem des 
de la transició i és que, davant la 
manca d ’efectius de la policía nacio
nal, la policía municipal ha assumit 
un rol que no li pertoca. Cal retornar 
a la idea que la policía municipal té 
com a primer objectiu fer acomplir 
les ordenances municipals..

Per estimar la ciutat és necessari 
l’arrelament i per aconseguir l’arrela- 
ment són necessàries moites coses, 
però una d ’elles són el signes d ’i- 
dentitat. Calen dones en l’espai 
públic elements que ens identifiquin, 
que ens diferenciín, que siguin el 
producte de la participaciò en el dis- 
seny de la ciutat.
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Però, encara, sense fer transcendir les nostres vocacions a tan reculats 
temps, avui venerem els vestigis del que fou; i una finestra, un capitel!, una 
façana ampia i matussera. Tuli obscur d ’un pou, un portal de ferradura, una 
xifra posada al dintell d ’una portalada, un escut..., elements que el caminant 
distret no descobriria, a nosaltres ens parlen d ’un prétérit que té la sàvia vir- 
tut d ’estimular-nos en el patriotisme local. I encara, al damunt i per damunt de 
tot aixé, poseu-hi la historia, poseu-hi els homes que ho animaren fins a donar 
a cada cosa aquell sentit humà intrinsec que la fa perdurable. LIavors us tro- 
bareu en una sintesi puixant de patriotisme, que és corn dir l’arrelament per 
atraccié de la terra.

Una ciutat amb civisme no vol dir una ciutat sense conflictes, vol dir una ciu- 
tat on els conflictes s’intenten conduir per la via democràtica o si es fracassa 
s’intenta conviure en el mare del dissens. En aquest sentit és molt més civica 
una ciutat amb conflictes que una ciutat dormitori on els seus ciutadans han 
renunciat a opinar i criticar la seva ciutat. Cai entendre, dones, la critica com 
una actitud, encertada o no, d ’estima a la ciutat.

Un dels perills d ’incivisme és que en l’espai públic no hi hagi un minim comù 
denominador que permeti la convivéncia pacifica entre ciutadans que tenen 
respostes diferente a les preguntes que no tenen resposta des de la raó. Ens 
referim a l’existéncia d ’una societat plural on els ciutadans tenen unes idees 
diferente des del punt de vista religiös o filosofie. Per tant, recomanen deba- 
tre a la ciutat qué voi dir la laì'citat i quins canvis institucionais i culturale ens 
plantegem davant l’evident pluralitat de Sabadell des d ’aquest punt de vista. 
Cai el màxim respecte per les diferente opeions religiöses i filosòfiques i per 
tant, ca establir regles de joc comunitàries que ho facin possible.

La nostra recomanació és que si es voi aconseguir un major grau de civis
me, cal fer-ne un gran debat a la ciutat, però el seu marc no és el débat sobre 
les ordenances municipals, corn es fa equivocadament en altres ciutats dels 
nostre entern, sinó sobre les prioritats politiques municipals, els pressupos- 
tos, I’augment de l’estât de benestar i especialment els servéis publics 
adreçats als infants, educació, salut i urbanisme i a les formes de relaciô 
entre l’ajuntament i els seus propietaris; els ciutadans, és a dir, els mécanis
mes de presa de decisions Si no, és corn si per constituir un pais es discutis 
el codi penal abans que la constitució. Recomanariem no fer campanyes de 
sensibilitzaciô, creure que la gent no té actituds civiques perqué no les 
coneix, és d ’una ingenuïtat arravatant. De fet hom té la sensació que cada 
campanya pel civisme l’unie que s’aconsegueix és més incivisme. Ens 
decantariem per fer programes d’actuació sobre aspectes concrets que cal 
minorar -dos o tres cada any- i que ja es contemplen a les actuals normes 
municipals. Cal això si plantejar-se objectius i després avaluar-los.

Als humans ens costa molt reconéixer-nos en el que no ens agradem i ho 
projectem cap als “altres”. De fet podriem entendre Tactual estât de critica al 
civisme de la ciutat, amb una autocritica. No ens agradem i ens emmirallem 
en aquells que ens semblen més llunyans, però és el reflex del mirali.

Però cal acabar dient que la major part dels ciutadans de Sabadell, en 
general, tenen comportaments força civics. Els darrers 30 anys el ciutadà ha 
anat comprenant que la ciutat és seva i cada dia hi ha més persones que 
quan aigú ataca Tespai públic senten que s’ataca una part del seu patrimoni. 
Potser aquest és el missatge que donen els ciutadans amb les seves queixes. 
No és que Tincivisme avanci, sinò que -com en tantes altres coses- ara som 
més exigents, som més ciutadans i exigim més, de les institucions i dels altres 
ciutadans. I aquest és un missatge d ’optimisme.



Civilització, fútbol 
i rotes que legislen

Toni Dalmases

Em demanen que escrigui sobre 
“civisme”, just quan acabo de veure 
com, en no poder-nos guanyar, ens 
robaven descaradament l’eliminatò
ria de la Copa. És un mal moment, 
per a aquest tema, sí, perqué, així, 
de cop i volta, el meu desig seria 
tenir poders suprahumans per pro
vocar una desgrácia ben sonada a 
casa d ’aquest individu anomenat 
Rodríguez Santiago, aspirant a la 
tron deis pocavergonyes amb xiulet, 
vacant des de la mort de Guruceta 
Muro. Veuen com no és bon mo
ment, per parlar de “civisme”?

Però, no s’enganyin, no és pas que 
el fútbol fomenti la barbàrie i desper- 
ti els instints assassins com aquests 
que jo tine ara, no. No és el fútbol 
-els imbéciis abrandats no habiten 
exclusivement ais estadis-, el que 
somou la ira fins posar-nos al limit de 
la irracionalitat, sinó la provocacló 
del sicari Rodríguez Santiago que 
ha encés la metxa. VulI dir amb aixó 
que, el joc en si, la passió que gene
ra i que viso, no té res de bárbar: són 
els transgressors de la norma, els 
que converteixen l’art de Ronaldinho 
en un esciat de rábla davant la 
barbarie. I convé subratllar d ’imme- 
diat que el delinqüent Rodríguez 
Santiago (del coMegI castellá, ca- 
sualment), a la vida civil -alxó és; 
quan no va en caiçotets sembrant el 
terror per aquests camps- és advo-

cat. I ja som al cap del carrer, vuli dir -  tremoleul- que està autoritzat per arbi
trar, també, en la vida quotidiana de ciutadans com vosté i jo, en afers perso
nals i professionals. Motiu pel qual el terror és absolut, la inseguretat ceis inno
cents total i la indefensló irreparable. Així es pot entendre fàcilment com van 
les coses, a dins i a fora dels estadis.

Aquest èsser, com tants altres, probablement es complau a veure les mas
ses desfermades en estât salvatge, de resultes d ’alguna de les seves actua- 
cions. I aleshores deu dir-se “veus corn cal mà dura per legislar?” I el gest civi- 
litzat, educadissim, admirable I alliçonador de Rijkaard anant a calmar els 
ànims al final i traient importància a l’estulticia xulesca del tros de earn amb 
xiulet que II ha trinxat la feina, deu ser una actitud que un enze corn eli i tots 
els qui l’atien no deuen poder comprendre. Però per a mi ha estât la dosi d ’in- 
teMigència imprescindible per refermar-mie racionalment en el menyspreu als 
provocadors de la incivilitat.

I aquesta és justament la qüestiô. L’incivisme és una “forma de vida” fomen
tada per determinate poders pCiblics i per la propaganda que escampa la idea 
que aquí val tot per treure beneficis, que el mòn és dels pragmàtics, que els 
“vívales”, els “pillos”, tenen premi, mentre els pacifies -els que som pacifies i 
ens mirem un partit de fútbol amb la sana passiò de veure trenar jugades corn 
volem veure trenar la vida-, les persones normals, podem ser, de cep i volta, 
agredits per un imbécil qualsevol sense que li passi res i, encara, alguns, en 
riguin les grácies. Contra aixó caldria legislar, és ciar, però, qui legislará? Els 
mateixos Rodríguez Santiago, que són els que han d’aplicar les normes? 
Concloureu amb mi que estem perdute...

Semblantment -la  vida i el fútbol s’assemblen més del que es pensen els 
pocapenes que abominen del joc de la p Iota- les autoritats han decidlt fer un 
seguit de normes per evitar excesses... sense adonar-se que molt sovint són 
ells, els qui fomenten i atien els excesses!

A tall d ’exemple podem pensar que totes aqüestes disposiclons que prohi- 
beixen pintar parets, orinar pels carrers, ‘‘er ostentació de práctiques sexuals 
en públic, captar amb criatures adormiladas, assaltar automòbils amo esprals 
i esponges a les cantonades, cremar papereres, desballestar bancs a les pla
ces, etcetcétera, tenen un bon punt de lògica. Ara bé: pintar parets, segons 
determinate criteris “modems” és considérât un art, l’expressió d ’un tipus de 
coMectius iconoclastes que, fins ara, ens semblaven Interessante i curiosos.

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 25, Ir. - 08202 SABADELL 
Tels. 93 726 03 45 - 93 727 33 01
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Així mateix, la prostitució és una activitat tolerada i reconeguda, exitosa i 
económicament productiva, convertida en model cinematogràfic i en “modus 
vivendi” televisiu. I pixar i defecar són necessitate ben humanes que, des del 
punt de vista més “obert” mereixen comprensió, en alguns casos. La caritat 
cristiana, per altra part, es desvetlla des de temps immemorial mostrant les 
xacres i les desgràcles més punyents per fer gratar la butxaca a la gent que es 
commou. I que eis que cremen o malmeten mobiliari urbá ho fan com a pro
testa contra una “societat” que no els acuii ni els dóna sortida, és una canço- 
neta que fa anys que sentim... Es tracta, dones, d ’un seguit d ’activitats que 
poden ser “comprensibles”, mirades des del punt de vista de la bondat univer
sal que els nostres legisladors usen tantes vegades.

Perqué - i aquest argument no me l’invento; el sento cada dia- si tota aques
ta gent fan aqüestes coses, pot molt ben ser que sigui perqué no els queda 
altre remel (ben al contrari que el desgraciat Rodríguez Santiago, titella mogut 
per dits térbols). I aquest argument no és una “boutade”, sinó el fonament de la 
nostra societat que predica la “toleráncla” (fins amb els intolérants!) i la “bon
dat” (fins amb els delinqüents que reincideixen repetidament, com el 
Rodríguez Santiago i els seus valedors). Aquests principis de “toleráncla” i 
“comprensió”, són els que porten els nostres legisladors sobre civisme a afir
mar que cal “educació”. I llavors ja és quan es desemmascaren per ineptes i 
fan la mateixa rabia que el Rodríguez Santiago.

Com que no saben qué és, els cervells preclars que ens manen no paren de 
parlar d”’educació”. Quan hi ha un problema “social”, afirmen sense cap ver- 
gonya que cal “educació” i deleguen -com fan tantes families d ’impotents 
maleducats- en els educadors perqué ensenyin a la població a no pixar pels 
racons, a no agredir a ningú per divertir-se, a fer un bon ús del seu cos (I), a 
guanyar-se la vida decentment, a rentar-se les dents, a menjar sa, a ser correc
tes en públic, a no fumar en els Hoc prohibits, a heure amb moderació, a no 
drogar-se amb segons gué, a no abusar dels menors... a tot! I havent fet 
l’encàrrec i legislat es queden tan contents!

I aquesta és la qüestlô clau. SI els ciutadans del futur que han de rebre aquest 
munt d ’educacions fora de casa (a casa què punyeta fan?) corn i on les reben? 
Ho die perqué conec massa bé el tema I sé que totes les normes punitives, 
multes i sancions que en la vida “normal” amenacen el ciutadà, als centres 
escolars no només no existeixen, sinó que están prohibides, justement perqué 
els nostres legisladors i dirigents (amb un passât “progre” culpable i cristianoi- 
de més negre que el carbó) diuen creure en la bondat universal del jovent, 
essent aixi, dones, que qualsevol adolescent que es pixi en un racé de pati, 
agredeixi un company, es negui a seguir una norma, respongui amb insolent 
violéncia a qualsevol indicació que no li vingui de gust o sigui enganxat “ in fla
granti delicto” cometent una qualsevol de les moites barbaritats possibles, no 
pot ser castiga! (ho esche en negreta perqué es vegi bé), expulsât, ni apartat 
de les seves victimes, en nom d’un estrany i hipócrita “dret a l’educació” que, 
précisément, ell conculca amb insisténcia, fent impossible que els altres con- 
visquin civilitzadament. I no us atrevíssiu pas a recriminar als pares de la bés
tia el comportament del nen, que llavors, tot el pes de la Ilei dels Rodríguez 
Santiago que legislen en la matèria us caurà a sobre i comprovareu com, des
prés de rebre puntades de peu de tot arreu i entrades assassines que no 
mereixen ni targete groga, quan us han deixat les carnes com un sant llátzer, 
si US hi torneu sereu castigats i expulsats en nom del “civisme” pels qui no 
saben ni qué és aixó. El més trist i perillôs de tot és, però, que ja comença a 
haver-hi victimes i afectats que clamen per l’arribada d ’algù que posi ordre 
“corn sigui”, sense mesures tèbies que protegeixin el delinqüent i deixin 
desemparades les victimes. I axô em fa por...

I aquesta és la qüestió. Alcaldes, 
àrbitres, consellers i conselleres, 
presidents, directors generals, dele- 
gats, sindicalistes, policies, psicó- 
legs, psicopedagogs i tota mena de 
Rodríguez Santiagos han fet uns 
estranys jocs de mans que anome- 
nen “normes de civisme”, amb les 
seves multes i sancions per aconse
guir un “ lifting” social que no resol- 
gui res i els doni encara més poder, 
amagant la seva covardia i ino- 
peráncia, mentre cultiven una plan- 
tació d ’incívics que esperen sortir a 
menjar-se el món i les seves nor
mes. En nom de la “bondat” i d ’un 
“bé social” que és el seu bé, ens eli
minen injustement de la final, men
tre els “vivales” que filmen en els 
móbiis pallisses als vianants són 
multats amb 50 euros (noticia del 
día 02/02/06).

Un servidor voldria un país net, 
civilitzat i Iliure, per aixó dubto molt 
que puguin legislar sobre civisme 
els chadors de rates.

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Telèfon 93 726 57 85
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Noticia de Ilibres sobodellencs

Recopiloció Lluís Subirana
llsubirana@logiccontrol.es

A manera d’autobiografia Ginés Fernández ha escrit i publicat La senda de mi des
tino (desembre 2005) un Ilibre on la sinceritat está per sobre de qualsevol altra con- 
sideració. Com molt bé Simón Saura exposa en el pròleg, Ginés Fernández no és 
un escriptor. És el que, coMoquialment, en diem un home de carrer. Un home que 
va créixer durant la postguerra i que va patir la penùria i la repressió. Ginés eschu 
sobre la pròpia vida, sense amagar vicissituds, fracasses, desenganys i decep- 
cions, no sempre compensades per étapes d’iMusió, de Iluita, de satisfaccions 
familiars i d’una certa notohetat pública. Aixó requereix un estât d’ánim prédisposât 
a acceptar la crítica i la controvèrsia que algunes de les seves manifestacions 
puguin generar. Es tracta, dones, d’un acte de valentia personal que cal valorar 
com es mereix. Les seves própies paraules ens defineixen el seu propósit: “Afirmo 
que en la elaboración de esta humilde obra he puesto todo lo que he sabido, con 
el fin de que el lector pueda aprender algunas pequeñas cosas que le puedan ser 
de utilidad para comparar donde estuvimos, por donde hemos pasado y donde 
estamos.”

Amb gran expectació i amb les intervencions, entre altres, del Molt Hble. Sr. Jordi 
Pujol i de l’historiador Joan B. Culla, es va presentar (gener 2006) a la sala d’actes 
del Gremi de Fabricants de Sabadell el Ilibre institut Saliarès i Pia. Forja de joves 
empresario téxtiis des de 1947, del jove historiador local Josep Lluís Martín Berboís. 
Una edició de luxe, de gran format, profusament iMustrada i ricament documentada 
en la qual es reconstrueix la história de l’ISP des deis seus inicis, l’any 1947, fins a mit- 
jans de l’any 2005. Tots els capítols están dividits en diversos apartats i contextualit- 
zats cronológicament en tres ámbits: internacional, estatal i local, per a una millor 
comprensió i avaluació deis fets que s’hi detallen. El reiat de nombroses activitats, 
tan en l’ámbit local, com estatal o internacional i el testimoni de molts dels personat- 
ges que han fet possible aquests més de 50 anys d’história del ISP, converteixen 
aquest Ilibre en un element fonamental per a un millor coneixement de la nostra histó
ria industrial, social, cultural i política.

Al seu Ilibre Contra ia tercera edad. Poruña sociedad para todas tas edades (Icaria, 
2005) Josep María Riera, exdiputat pel PSUC i exDirector General de Juventud, 
qüestiona que sigui obligator! jubilar-se i promou una reflexió sobre els fenómens 
relaciónate amb el procès irreversible de l’envelliment de la població, partint d’una 
crítica a la ideologia catastrofista que relaciona un fet tan positiu com el que cada 
vegada es visquin més anys i en les millors condicions, amb un panorama marcat pel 
desánim i per la decadéncia i la fallida de l’estât de benestar.

El Ilibre de Josep María Ureta tituiat Economia de butxaca (Viena Edicions, desem
bre 2005) está pensât per a tots aquells que se salten la secció d’economia dels dia- 
ris però que sovint es pregunten per qué els costa tant arribar a fi de mes; per ais que 
voldrien saber com dimoni es calcula l’IPC o qué diantre és aixó de l’lbex però només 
están disposats a invertir-hi mig minut; per ais que cada vegada que parlen amb el 
director de la seva oficina bancària tenen la impressió que han tingut un encontre en 
la tercera fase, i per ais que alguna vegada han pensât que potser fóra bo que 
sabessin alguna cosa sobre el món deis diners (o, si més no, deis seus diners).

El duo Andreu Martín-Jaume Ribera posen de nou en escena al detectiu Ángel 
Esquius com a protagonista d’aquesta noveMa, la segona d’aquesta sèrie, titulada

Informació facilitada per:

■libreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL
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El clima de l’asfalt
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LLETRES

La clave de las llaves (Umbriel, 2005). Una dona demana la coMaboradó del detec- 
tlu Esquius no per qué l’ajudl a trobar la ciau de cap secret sino per qué li propor- 
cioni la cIau que obre totes les portes: el diner.

Al Ilibre recull de narracions de testimonie histories, aplegats sota el títol Floretes 
Franciscanes de Sabadell (Franciscans, 2005) l’autor, Josep Maria Vails, ha volgut 
retre homenatge a totes aquelles persones que han estât partícips del desenvolu- 
pament de la comunitat franciscana a la nostra clutat des deis seus Inicis fins l’ac- 
tualitat. Cada floreta és una historia que, en la seva aparent senzillesa, guarda una 
Important rellevància recollida minuciosament per l’autor. Les fotografies i els cen- 
tenars de noms referenciats fan d’aquest Ilibre alguna cosa més que un Ilibre fran- 
ciscá: un Ilibre ben sabadellenc.

La nova incursió de Josep Górriz en el camp de la literatura infantil i juvenil, porta 
per títol / nosaltres, qué? (Edieions del Pirata, octubre 2005). Amb iMustracions de 
José Maria Lavarello, l’autor ens explica la hlstéha de l’Ángel, un nen que ha fet 
bondat durant un any I espera que el portin al castell encantat, però els pares el fan 
quedar a casa perqué tenen un compromis. Però l’Àngel descobreix que aquest 
compromis és una excusa per anar a jugar al quinto amb uns amies. I decideix con
vocar una reunió amb els seus amies per tal d’actuar en conseqüéncia.

Papers de Versàlla ha éditât (desembre 2005) dos nous Ilibres de la seva coMec- 
ció Zona Blanca. Un és El clima de l ’asfalt de Marcel Ayats, amb dibuixos d’Antoni 
Marqués. “D’ençà de temps que Marcel Ayats traballa escrupolosament el vers, en 
un Intent reeixit de fer poesia nua. La seva obra serveix per raonar I fer raonar el que 
suposa l’exlsténcla humana en una terra habitada, degradada I empobrida per la 
civilitzacló. Probablement, el lector avesat a una poesia més persuasiva hi trobi a 
faltar els efectismes fàclls; però també és probable que el lector atent hi desco- 
breixi, de retop, la poesía perspicaç tant poo present a les lleixes de les nostres lli- 
breries” (Del pròleg d’Anton Carrera).

L’altre lllbre és d’Esteban Martinez I porta per títol Paisajes de la voz. El dibuixos 
són de Ramiro Fernández Saus. “És un Ilibre amb l’ensurt precis, amb l’amor pré
cis, amb el mestratge précis per, en definitiva, descobrir eis paisatges de la veu, 
per despullar una vegada més la poesia, per que flueixi l’aigua mercurial, la quími
ca vegetal de les paraules, l’alquimia d’allô no révélât. Aconsello llegir eIs poemes 
tal corn foren escrits, sense brúixola, amb la mirada i l’oïda atents, corn es perce- 
ben les veus que ens arriben dels somnis: amb recolliment” (Traduit del pròleg de 
Meus Aguado).

Salvador Fité Borgunyó ha aplegat, en una edició particular reservada a familiars 
i amies, els comentaris que sota el títol Lo que no se pierde "pequeñas Incidencias 
de la vida local’’ va publicar al Periódico Sabadell ú’abúl a desembre de 1959, i que 
signava com a “Salva”. En la introducció, Salvador Fité diu: “Confesso que m’ha 
sorprés rellegir, entre la ingenuïtat de les seves linies, una petita crònica doméstica 
plena d’evocacions que amb la perspectiva de quasi cinquanta anys, se m’ha fet 
molt entranyable, tot i la seva lleugeresa I evident futilitat.” El cert és que algunes 
d’aquestes “petites incidéneies de la vida local” en el temps i les circumstàncies 
que van ser escrites, no tenen res d’ingénues i mostren un esperit critic i de denùn
cia, a vegades satírica, de fets i situacions del Sabadell d’aquell temps.

El tercer Ilibre de Greogorio Belmonte Muñoz, nascut a la provincia de Murcia i 
sabadellenc des de finals dels 50 del segle passât, està dedicat a la poesia i porta 
per títol Ejemplos y composiciones. (Edició particular, 2005). Poesies senzilles, 
entenedores, que tracten temes quotidians, del nostre viure de cada dia, amb altres 
més reflexius com la veritat, l’educació, les relacions humanes, els sentiments, l’es- 
perança, sense oblidar algunes reflexions poétiques entorn de la tercera edat. 
Acabada la lectura dels poemes el lector es trobarà amb l’agraiment de l’autor 
expressat amb aquets senzills versos: “...solo quiero agradecer,/vuestro tiempo 
invertido,/pensando que no es perdido/si me sabéis comprender.”
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El descapotable avangava a gran velocitat per la carretera estatal A-200 SBD. 
Donava la sensació que l’havien feta tan sols per a l’ocupant de l’automòbil, que 
portava un bon grapat de quilòmetres sense creuar-se ni avangar a cap altre vehi
cle. La ràdio informava que una tempesta s’acostava i aixi ho certificaren unes 
grosses gotes que comengaren a petar al parabrises del vehicle.

El conductor va reduir la velocitat i prement el botó corresponent, la capota és 
va tancar lentament. Sembla que va de veritat- es va d ir- ja  era hora que les boi
res deixessin anar d’una punyetera vegada un bon ruixat, sobretot perqué des- 
prés de gairebé tres mesos sense caure ni una gota, ja feia falta i no cree que 
ningú protesti perqué ara es posi a ploure.

L’home torná a prèmer l’accelerador. Després de gairebé tres hores al volant la 
bufeta ja el comengava a importunar, però en aquesta carretera no hi havia una 
àrea de servei ni per casualitat. D’acord que estava en una de les zones més des- 
poblades del país, però això no era obstacle perqué de tant en tant eis servais 
minims estiguessin garantits. Sort que l’havien avisât abans de sortir i portava el 
dipòsit pie de benzina. L’avi que li ho va dir, va èsser molt convincent:

- dove, fins arribar a Grand Canyon no hi ha ni una sola àrea de servei, i això voi 
dir més de quatre-cents quilòmetres sense trobar res que es bellugui, llevat de 
conills, corbs, i voltors. Ah!, i procuri no tenir cap avaria, perqué el mòbii no li ser
virà de res: les antenas repetidores són per a les zones civilitzades, i on vosté va 
està deixat de la má de Déu des que aquest va crear el món.

- Molt poderosos -  continuá -  deuen ser les raons que el porten a agafar aquest 
carni. Allí, tan sois hi van els que fugan o els que cerquen quelcom molt personal 
i, al cap i a la fi, ambdues coses porten al mateix Hoc; vosté sabrá qué es fa, però 
vagi en compte.

Mentre l’home pensava en les paraules de l’avi, el cotxe continuava dévorant 
l’asfalt. Tenia raó el veli -  va pensar -. Fugir o cercar. EH feia ambdues coses: 
fugia del monstre que havia créât i cercava la llibertat que ell mateix havia contri- 
buït a minvar, però ara ja havia près la decisió, s’havia escapolit i Grand Canyon 
era un dels pocs llocs on estarla, de moment, sa i estalvi.

Un indicador a la seva dreta el va distreure dels seus pensaments.

A deu quilòmetres, el Gran Steak li oferia els seus serveis de tot tipus. Vaja, com 
una espècie d’oasi per a l’automobilista. L’avi no n’hi havia parlât, però el Hoc exis
tia i era idoni peraturar-se; la bufeta l’apressava cada vegada més i l’aguHa de la 
benzina estava a un quart i escaig de capacitat. Sí!, seria milloraturar-se i de pas
sade descansarla una mica, que també H aniria bé.

La distància que el separava de l’àrea de servei va transcórrer ràpidament, però 
en arribar, oh decepció!, el Gran Steak estava tancat i per la seva aparenga atro- 
tinada i abandonada era més que evident que duia així molt de temps.

S’acostà a la porta d’entrada, aturà el motor del cotxe i baixà. Donà una ullada 
al seu voltant. L’aspecte era d’abandonament total; els batents de la porta d’en
trada havien oblidat la seva posició horitzontal i penjaven indolents, sotmesos al

brandeig del vent, mentre part del sos- 
tre s’havia ensorrat i del que havia 
estât una benzinera de la “Shell” tan 
sols en quedaven les restes. El rètol 
penjava també, però estava partit per 
la meitat i l’herba ho havia envaït tot. 
Sí! Era evident que feia molt de temps 
que el Gran Steak havia tancat les 
seves portes i abandonat la seva acti- 
vitat, aspecte que tampoc és que sor- 
prengués molt a l’home, donada la 
nuMa activitat que es detestava a la 
zona. De fet, seria si més no curiós 
saber qui va ser l’agosarat que va 
decidir instaMar-se en aquell Hoc, He- 
vat que en altres époques el trànsit fos 
més fluid.

En fi -  es va d ir- ja  que he arribat fins 
aquí, el millor que pue fer és satisfer la 
nécessitât més urgent que és la d’ori
nar.

Va registrar minuciosament la zona 
que ocupava en un radi de tres a qua
tre metres quadrats al seu entorn. En 
el primer résultat de l’examen ocular 
no va percebre cap detector ecològici 
malgrat tot decidí realitzar una segona 
ínspecció més a fons, no volia problè
mes, però el résultat va ser el mateix: 
aparentment no n’hi havia cap; de fet, 
dificilment n’havien pogut posar algún 
en una zona tan inhóspita com aques
ta. A més, eli, que era el pare de l’in- 
vent, no tenia cap constáncia de la 
seva col-locació en zones deshabita- 
des. Maleít invent! -  es va dir. En mala
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hora vaig decidir acceptar la tasca de crear un monstre semblant, i a més, un 
d ’ells es va emportar la meva dona. Per aixô estic aquí fugint de tot aquest dis- 
barat, obsessionat, cercant detectors on segur que no n’hi ha.

Un cop acabada de manera definitiva la seva revisió de la zona, s’abaixà la 
cremallera del pantalons i començà a orinar.

Quin descans! -  es va dir. Ja no podia més.

De sobte, un zum-zum a la seva esquerra el va alertar. EmpaMidí. Sabia qué 
era aquest male'ít zumzeig, i es va quedar totalment quiet. Era qüestió de no 
posar-se nervios i no li passaria res greu. Si no perdia la calma, tot aniria bé. Ella 
la va perdre i per aixó la máquina va actuar, male'ít invent! Semblava impossible 
que en un lloc tan a'íliat com aquest l’haguessin instaMat, a no ser que...

Va donar una ullada al seu voltant i aleshores s’adonà que uns metres enrera 
un indicador l’avisava que era a l’Estat d ’Arkansas.

Merda! -  es va dir -  ja he traspassat l’Estat. S’havia preocupat tant de registrar 
el terra que havia oblidat el més elemental, donar una ullada al seu entorn 
menys proper.

I això velia dir que estava dins d ’un Estât Ecologie Protegit en la seva totalitat, 
per tant, la instal-lacié de detectors era obligatoria des de feia un any, normati
va a la que eli s’havia oposat des del primer moment, dones era conscient del 
perill que representava. S’havien produit massa casos d ’errors corn el de la 
seva companya. Però ells no li varen fer cas. “La preservació ecològica és el pri
mer” -  li varen dir -  i per això i per altres coses, és pel que havia deixat la seva 
feina i, ara, aquest male'ít detector l’havia localitzat.

Era estrany, però no havia aconseguit trobar-lo. En canvi eli si que l’havia 
detectat. Devia ser de l’ùltima generaciò.

El zum-zum provenia d ’un petit periscopi que havia emergit de sota uns 
matolls. Estava perfectament camufiat i per això no havia aconseguit detec- 
tar-lo.

A la part superior del cilindre d ’uns trenta cms. d’aiçada hi havia un petit canò 
de raigs làser i d’alguna part del mateix sorgi una veu metànica que en un to 
monocord va llençar un missatge molt poc tranquil-litzador...

“BONA TARDA!
AQUEST ES UN PRIMER AVÍS PER A L ’INERACTOR. ESTÀ CON
TAMINANT UNA ZONA ECOLÒGICA PROTEGIDA. DEIXI DE EER- 
HO IMMEDITAMENT 0  SERÀ DEGUDAMENT SANCIONAT D’A- 
CORD AMB LA LLEI 1223 PARÀGRAE 12 DEL VIGENT REGLA- 
MENT INTERTERRITORIAL DE L ’ESTAT D’ARKANSAS’’

L’home recolli el seu penis amb molta cura.; estava suant, la mà li tremolava i, 
aleshores..., aleshores va passar el que més temia, el que no havia d’haver suc- 
ce'it mai: l’ùltima gota, la male'ida ùltima gota es va escapolir, la va veure baixar 
com si ho fes a càmera lenta. Per eli va tardar una eternitat en arribar a terra, 
però ho va fer i, aleshores, es va sentir un lleugerissim “plop” quan va caure dins 
el petit bassal que havia format la seva pròpia orina.

Transcorregueren tan sols uns segons, que per ell es feren eterns fins que l’ar- 
tefacte llençà el seu segon missatge.

“SEGON I ÚLTIM AViS.
OBSERVO QUE MALGRAT L ’ANTERIOR ADVERTÈNCIA, HA 
CONTINUAT CONTAMINANT LA ZONA PROTEGIDA. PROCEDEI- 
XO, DONCS, A SANCIONAR D’ACORD AMB LA INSTRUCCIÓ 
1234.
PROCÈS ACTIVAT’

L’home estava engarrotat. Intentò 
moure’s, sortir corrects, però ja era 
tard, estava enfocat i localitzat: el canò 
del làser va disparar al seu cap que va 
volar en mil trossos. Ja estava mort en 
caure al terra. Mentre, l’aparell va 
emetre el seu tercer i ùltim missatge.

“LAMENTO EL EET 
D’HAVER HAGUT DE 
SANCIONAR-LO. SI DE- 
SITJA PRESENTAR AL
GUNA RECLAMACIÓ 
TRUQUI AL 00110.12 
DEL DEPARTAMENT DE 
CONTROL ECOLÒGIC 
DEL COMPTAT. BONA 
TARDA’’

L’aparell es va tornar a recollir dins el 
seu eau, espérant que arribés la 
següent víctima de la burocràcia infor- 
matitzada.

Un corb va cuclejar des del sostre 
del Gran Steak i eis voltors comença- 
ren a planejar per sobre del seu sopar. 
Mentre, la tarda queia lentament sobre 
l’àrida terra d’Arkansas i, corn si d’un 
llarg “travelling” es tractés, el Gran 
Steak s’anava fent petit amb el cos a 
terra del nostre home al costat del seu 
vehicle.

Mentre, l’ombra del capvespre con
fonia les imatges en una sola mitja Hum 
i els voltors cada vegada més a la vora 
ensumaven ja la seva presa.

El cicle ecològic estava a punt de 
tancar-se.

IL
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_________ CREACI O
La guitarro eléctrica

dels Reis
Jordi Roca i Tubau

Tot i que aquest any la cavalcada del Reis no va 
ser massa lluïda -falta de creativitat-, la afiuència 
de petits I grans ompli de gom a gom les voreres I 
les cruïlles al llarg del recorregut. La previsió de 
pluja anunciada tant per l’home del temps corn pel 
baromètre del frare, afortunadament, quedà en un 
no res.

Costa d ’explicar corn, al marge dels temps tant 
canviants, continuem donant-nos cita, sense 
reserves, a la fantástica IMusió de la nit de Reis.
Nit plena de complicitats I ¡Musions enceses tant 
en eis ulls dels infants, corn en eis de la gent gran.
Complicitats que, començades amb el redactat 
de les cartes als Reis, cartes plenes de peticione 
i iMusions sens fi, cartes que després de llargues 
eues son entregados a mà a l’Ambaixador Reial.
Peticione que nens i nenes están més que segure 
que eis Reis acceptaran sense reserves, perqué 
al llarg de l’any s’han portât bé. De ben segur 
que, un any més, serán generosos. No obstant 
aixô, el carbé en més d ’un Hoc hi seguirá sent pre
sent tot i que, desinteressadament, els últims 
dies, xics i grans ens hàgim portât bé. Els munts 
de paquets de tots colors i mesures que, perfec- 
tament nominats, passaven per davant nostre ho 
evidenciaven. Guifré, Eli, Jordi, Serena, Nina..., i 
molts i molts d ’altres. No pot fallar perqué, en la 
nostra societat, mai falla.

Tot i que fa molts anys que la meva companya i jo 
pentinem cabells blanc, aquesta nit, per unes 
hores, ens hem mirât la cavalcada amb ulls d’infant. Per res del mén deixaríem 
d’ésser espectadors de la magia que envolta la cavalcada deis Reis Mags mun- 
tats en fantasiosos carrosses. Reis que passant vora nostre, entre pluja ce cara
mels i toes de fanfárries continuaran mantenint-nos viva la fantasia; tota vegada 
que sense ella ens seria molt difícil encomanar-la als infants.

De retorn a casa, enfredorits com és de rigor per l’época de l’any, tot i porar roba 
d’abric adequada, he de confessar que si bé tenia les mans i els peus gelats, tant 
els Hums del carrer com I’ambient m’encomanaven una pau diferent de la pau inte- 
ressada. I és que tot I saber qui son els Reis I’encanteh restava viu dintre meu. I és 
que sense creure en la imaginació, no ho dubteu, no ens seria possible transme
tre els valors I les esséneies de les nostres tradicions a a les noves gene'acions. 
Altra cosa no te sentit.

Una vegada a casa, quan la son pogué més que nosaltres, abans de ficer-nos al 
Hit, miràrem per la finestra, per si vèiem la fulgurant estrella en l’infint. I sense quasi

dir-nos res, per que res ens calia dir, 
ens várem ficar al Hit. Morfeu ens espe- 
rava per vetllar el son reparador de les 
emocions del dia.

De sobte, tot i estar profundament 
adormit, vaig veure com sense ni obrir 
la finestra, Melcior, Gaspar i Baltasar, 
muntats en Harley Davidson, penetra- 
ven, amb un soroH estrépitos dins la 
cambra i passadís enllá, tot baixant 
per les escales, pararen atencié al 
‘poster’ que, estratégicament coMo- 
cat, Hegeixo cada matí: “Que la pru- 
déncia no ens fací traídors”. I conti-
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nuant escales avail arribaren al menjador. Una vega
da allí, -obviant la meva presència-, de les inesgota- 
bles caixes que portaven darrera les impressionants 
motos van extraure eis paquets perfectament nomi- 
nats I, corn per art d’encantament, sortiren pel mateix 
Hoc que havien entrât deixant rere seu musicalitats 
d’encant. No em pregunteo com i de quina manera 
vaig, tornar al Hit. Sols recordo que el radio-rellotge em 
desperté a l’hora convinguda. No plovia. El cel estava 
seré. Com cada dia de festa, ignorants dei que ens 
esperava al menjador, ens quedarem una estona més 
al Hit. En baixaral menjador, oh Déu! Quina sorpresa! 
El somni s’havia fet realitat. EIs Reis havien passât i a 
la casa hi flotaven fantasia, pau I Higams que van molt 
més enllà de la familia I l’amistat.

A mig mati, nerviosament sona el timbre. Era el 
Guifré que, sense quasi ni dir bon dia, corn una exha
lado es planta al menjador I davant d’aquell paquet 
més gran que eli exclamé: Oh, que gran! És per a mi!
I amb uns uHs que H bhllaven corn fars i amb el cor 
bategant-H descompassadament, les menudes mans 
estriparen el paper que, altres mans més madures 
que les seves tan amorosament embolicaren.

Una altra guitarra! Exclamé.

I és que eis Reis en un altra casa H havien deixat una 
guitarra cléssica perqué aprengués a tocar-la a l’aula 
de música. Mes aquella era eléctrica i a més portava 
un micro. No hi havia prou mans ni prou uHs per Hegir 
les instruccions. Calia posar-li les piles, tensar les cor
des i fer-la sonar. I tant que va sonar! Posant el peu 
dret sobre un tamboret, tot polsant les cordes eis hi 
arrancé eis primers acords i amb estil Elvis Presley, 
apropant-se al micro canté: Tot el camp és un clam....

Sense obviar els euros de xocolata i demés Hamina- 
dures corn un veritable cantant de Rok

seguí demostrant-nos les seves dots de ‘roquero’. No 
hi ha cap dubte. Seré cantant.

Tots quedérem bocabadats en veure corn a la seva 
tendra edat es sabia, i sense desafinar, l’himne del 
Barga. Ais Reis no se’ls ha d’expHcar res. Saben, més 
bé que nosaltres, on i quines joguines han de deixar 
per a cada infant. No en tiñe cap dubte: aquesta dua- 
litat de guitarree pot molt ben ser premonitòria. Qui ho 
sap? El temps ho diré.

Cada vegada que prop meu passa una Harley 
Davidson em recordo del somni de la nit de Reis. 
Somni que em fa pensar que a la gent gran, de tot el 
mon, vulguem o no, any rere any, els Reis porten per a 
tothom: or, encens i mirra. I si bé ais nostres nens i 
nenes els deixen, a mans plenes, de tot, per qué son 
tan gasius amb tants I tants milions d’infants de la 
resta del món? _

CREACI Ó
Petxina
Jorgina Busquéis

Massa tardes que es van fondre en l’ombra d’aquella sola. 

Sobre la sorra húmida, una petxina encastada a la platja.

El mar abraonant-se inexorable sobre la costa.

Una figura se m’apropa.

Set.

Por.

Fred.

Escric a l’aire mots esteris.

El desconegut ve cap a mi.

Mentre s’acosta

és la paret on hi projecto les diapositives deis meus somnis. 

Passa de llarg.

Airejar les crostes del passât.

I treure’ls la sal.

Vent.

I jo també sóc petxina encastada a la platja.
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CARTES A UN POETA
Copitol 

C opdo l Relis
Maite Soler

A Mateu Alberich i Matas

RESTAURANT
cuina de mercat

Pintor Borrassà, 43-47 • 08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91

Poiters 12-4-1939 

Benvolgut Mateu;

Salut et desitjo, corn és la meva I la 
ctel nostre fill. Acabo de rebre la teva 
carta on em duis que al nou camp hi 
estás bé; que eis companys son bona 
gent i el ranxo es pot menjar. Tu no 
saps corn m’alegro de veure que mal- 
grat aquest temps que ens ha tocat 
viure, tu, jo i el nostre fillet anem tirant 
endavant i algún dia, quan vinguin 
temps millers, ho podrem recordar 
corn una victoria que hem guanyat, un 
triomf personal, viscut junts encara que 
Iluny l’un de l’altre.

Tu no saps, estimât meu, corn t’enyo- 
ro; corn voldria estar entre eIs teus 
braços I fer-te petonets, omplir-te de 
cahcies, estimât marit meu.

Saps que sempre et parlo de la rutina 
de cada dia, dels horaris, del ranxo, de 
les companyes... Donçs bé, ara vaig a 
expllcar-te altres coses que en aquests 
moments d’Incertesa tenen distreta la 
gent d’aqui.

Recordes que et vaIg parlar del direc
tor del camp i que el Ton em va escriu- 
ro i em va dir que ell fela ja tots els tre- 
balls pertreure’ns d’aqui? Dones resul
ta que fa pocs dies, més tard de la 
carta que t’ho explicava, en vaig rebre 
una de la seva dona, la Irene, en què 
em deia que no patis per la demora, ja 

que el Ton estava molt afectat pel motlu el quai ara et vaig a explicar. Fa cosa de 
dos anys el seu pare va morir d’una malattia llarga I dolorosa. Aquest home, en 
Marceau, fou un home de carácter i grans ideals; per aquest motiu va viure una 
vida Intensa, aventurera i de vegades sense tenir massa en compte eis seus, la 
seva dona i eis seus fills; en Ton i la Teresa. És per aixô que la seva dona no el 
tenia en massa estlmacié i eis darrers anys de la seva vida el pare del Ton, en 
Marceau, malvivía en una estada situada a les golfes d’un edifici veil i trônât, 
apuntalat, d’un barri obrer a les afores de Grenoble. Allí, segons m’explica la 
Irene, s’amuntegava la ronya, fins I tôt eis coloms i les orenetes hi havien niuat. Tôt
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pudia a ferns i farum d’orina i excrements de rata i xena. El Ton i la Irene varen 
decidir, un cop passât un temps de la mort del seu pare, adecentar Testada, nete- 
jar-ho tot i aixi poder-ne fer ùs. Fins i tot el Ton delà que de mentres jo i el nen 
podriem passar-hi una bona temporada. Tu ja saps que aquesta gent son bons 
amies, però que una vegada posate a netejar, la mare d’en Ton, la vidua, es va 
presentar molt alterada i els va fer fora de males maneres. EIs va dir que aquell 
“cuchitril” era la única herèneia que aquell malgastador havia deixat per a ella; 
que seria ella qui en treuria alguna cosa per el seu profit, que després de tants 
anys de patiment vés a saber si ara se’n podría treure alguna cosa d’aquell home 
miserable, somia truites, que havia estât obssessionat per córrer mon i aprendre 
idiomes i per les dents i les dentadures postisses.

Segons recordava el Ton de son pare, quan era a casa es passava hores buscant 
paraules en altres idiomes i escoltant “plaques” d’alemany o d’anglès en una velia 
gramola de la primera guerra mundial. El senyor Marceau repetía una i altra vegada 
ais seus fills que el més important en aquesta vida era saber idiomes, que el catalá 
no servia per res, que eren el francés, el castellá i Tanglés els que dominarien el 
món. D’altra banda calla una bona dentadura per estar sá i poder menjar de tot, 
però el pobre Marceau patia continuament de mal de queixal i és per aixó que les 
dents eren l’altra de les seves déries.

Recordant el que havia estât aquell home, un cui de mal seient, malcarat de 
mena, tossut i de grans idees el seu llegat, a primera vista, era més aviat pobre. 
Horn s’esperava d’un home com ell que hagués deixat corn a minim alguna cosa 
de valor; un pensament, un quelcom que traspassés la barrera d’entre la vida vis
eada intensament, els ùltims anys, -ja de gran s’havia préparai per portar avione
tas- i la seva cruenta i sòrdida mort. Un diari hagués fet les delicies del Ton i la 
Irene, però res de res; ais calaixos desendreçats, només borilles de cigarrets ben 
apagats per poder-los aprofitar quan no se’n podia comprar, un pareli de navalles 
ben esmolades vai més de no saber per a què, paper de fumar, un “peladits” I 
alguns fulls de cartes I sobres oberts amb matasegells d’arreu, de Méxic, de 
l’Argentina, de Xile, de Colòmbia... Ilocs tots ells per on havia passât. Però I el diari? 
I les monedes d’or i de plata? Els bolivars dels quais tant ell com sa germana la 
Teresa n’havien sentit a parlar.

Bruts i decebuts, en Ton i la Irene varen marxar de Testada, varen acompanyar la 
mare molt afeetda per tot plegat i la seva vida va anar fluint com si res hagués pas
sât. Durant aquest temps, però, el record del llegat del seu pare era present de 
vegades en les seves converses, de vegades només en el seu pensament.

Vet aqui que un dia, de resultes de la carta que va rebre de Talcalde de Lió, amie 
seu, on se li delà que podia tramitar els papers per treure’ns d’aqui a mi I al nen, va 
anar a casa la mare I la mare va accedir, però li va fer una indicació: Fill meu, li va 
dir, has de saber que el teu pare tenia una caixa forta en algún Hoc de Testada.

Eli ho sabia, ho havia sabut sempre. Al Ton se II van obhr totes les esperances 
dipositades en el seu pare. Era un bon moment, aquell, per descobrir qui era de 
veritat aquell home que II havia donat la vida. Van obrir la porta de Testada amb 
impaciéncia; la porta estava reinflada, descaiçada i el pany roveliat de tant temps 
de no obrir-se. Es van dirigir a Thabitació on hi havia un petit armari empotrat de sota 
escala: estava tancat amb pany I forrellat. La mare no tenia la clau. És per això que 
després de més d’un intent provant diferente claus que duien a sobre varen desistir 
d’obrir la porta.

La Irene va aconsellar a la familia d’anar a buscar un entés, un serraller, però la 
impaciéncia del fill i sa mare els va fer rebutjar la idea, i la mare li va dir al Ton: Ets 
un home inteTligent, tu pots I saps com.

En aquells moments el Ton es va sentir encoratjat per la seva mare i amb prou for
ces per obrir la porta de Tarmar! i amb un martell i una esoarpa, a cops, va desba- 
llestar el pany. Efectivament, dins Tarmah hi havia una caixa forta, de dimensions no 
massa grans. Ais costats de la caixa hi havia diccionaris de tots els idiomes “impor
tants” del món, un diccionah liliput d’anglés, al quai el Ton tenia molt apreci; Ilibres

de lectura entretinguda, àlgebra, limits i 
trigonometria.

Sorpresas per la traballa I àvids de 
saber qué s’amagava dins la oaixa 
forta, varen intentar d’obrir-la girant la 
rodeta amb veheméneia per tal trobar la 
combinació, cosa impossible, però la 
Irene va fer notar que, al damunt de la 
caixa hi havia una talla de fusta de Sant 
Daniel, que era el sant de Tavi del Ton 
(el pare del Marceau es deia Daniel), i 
en intentar agafar la talla per enretirar la 
caixa, la Irene va trobar, enganxada al 
coll del sant, la clau de la caixa. Ni aixi, 
la varen poder obrir! Ara ja els nervis 
s’havien apoderat de tots. En un mo
ment de neguit, la mare va posar seny 
i va dir: Un moment! Abans d’obrir-la, 
una cosa ha d’estar ben clara: el que hi 
hagi a dins, ens ho partim a mitges. Els 
presents varen dir que d’acord i, a la fi, 
varen anar a buscar el serraller que, 
com que ja era massa tard, els va pro
mere que hi pasarla Tendemá. La nit es 
va fer eterna, especulant amb qué po
dría haver-hi dins la caixa: valors, 
diners, el diari secret del seu propietari, 
pòlisses, accions, el seu testament, els 
seus ideal I pensaments més intims I 
metafisics, potser?

Va arribar el serraller Tendemà, amb el 
seu estetoscopi I els nervis a fior de 
peli. L’home va obrir la portata I el Ton 
va mirar dins. Uns moments d’increduli- 
tat. Qué és el que hi ha? - varen pre
guntar els presents.

Els seus altres grans trésors: un eren 
els diccionaris i Taltre les seves dues 
dentadures postisses; dues dentadu
res: era Tùnic que hi havia dins la caixa 
forta.

Era aixi com Thaviem de recordar, un 
home pràctic I peculiar. Tant se vai, és 
millor aixi. Si hi haguessin hagut diners, 
què n’haguessin fet?

Tu, Mateu, ja saps com és el Ton, un 
bon home.

Rep molts records. Ja veus qué t’ex- 
plico. La teva Maria que t’estima molt I 
et troba a faltar.

PD. T’hauria escrit més, peròja saps que 
no tine francs per comprar paper i aquest 
amb qué fesche és el que m’ha donat la 
Madrona per segoda vegada. El teu fillet 
festima i fenvia molts petons.



¥

Les mans de l’Anna 
Fotografia 

Marià Martín, 2006

Annexa Quadern, número 154 
Febrer 2006



19

OFELIMÓS
13 - Moria Martín

Ana Fernández Alvarez
campanadas@telefonica.net

Amb aquest terme grec, ofelimós, atribuí de qualsevol cosa capag de satisfer 
una necessitai o un desig, oferim una sèrie de iliuraments plàstica que tenen com 
a principal objectiu aconseguir el gaudi visual que tota obra artística produelx. Es 
fa, precisament, des d ’una publicacló que porta ja molts anys espeolalitzant-se 
en la divulgado I en l'anàlisi de l ’art en totes les seves facetes.

En Mariá Martín (Cerdanyola del 
\/allés,1953) estudié disseny gráfic a 
’Escola Massana de Barcelona, ini- 
ciant-se com a autodidacta en la foto
grafia, per a després estudiar-la, pri
mera! CEI i, posteriorment, a l’IDEP. Ha 
trebaliat com a ajudant de ‘bodegonis- 
ta’, especialitzat en alimentació; ha 
confeccionat cobertes de discos per a 
diverses editores i ha coMaborat en 
diverses publicacions bibliográfiques. 
Assisteix regularment a seminaris d’es- 
pecialització sobre natures mortes i 
retrat, disciplines aqüestes sobre les 
quais fonamenta el seu treball més 
personal. El 1989, entré a formar part 
del CoMectiu de Fotógrafs Aula Quatre 
i ha realitzat més d’una trentena d’ex- 
posicions, tant individuals com a 
coMectives. Actualment, esté intéres
sât per les tècniques digitals de pro- 
cessament d’imatges, allò que ell ano- 
mena El nou laboratori fotogràfio.

La fotografia que ha ofert a Quadern, 
Les mans de l ’Anna, resulta sorprenent 
i posseeix una arquitectura tonai extra- 
ordinéria. No puc deixar de recordar 
La Catedral, d’Auguste Rodin, ja que 
aquesta imatge esté dotada de la 
mateixa capacitat per a suggerir un 
tema, més enllé de la icona explicita 
que se’ns presenta. Marié Marti escul- 
peix en blans i negres l’espai générés 
del treball, el de l’Art, el de l’artista 
quan, acabant la feina, déna la darrera 
ullada a la seva obra, abans de netejar 
eis instruments de la feina.

Una aspror tendra que ens recorda 
també l’eficécia de les punyents 
impressions de Dorothe Lange o el 
nitid contrast de textures d’Edward 
Weston. •

mailto:campanadas@telefonica.net
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ARTS________________
Isidre Creus, ceramista, 
a la beilesa de la impastura
Ana Fernàndes Alvarez
campanadas@telefonica.net

Si sumen la densitat cromàtica d ’un Marià Burgués i la 
delicada sobrietat abstracta d ’un LIorens Artigas, possi
blement queda définit Testi! i Topció plàstica que caracte- 
ritzà la ceràmica que produi TIsidre Creus^ durant la déca
da dels setenta. Producció que quedà Interrompuda en el 
moment que assumi el càrrec de regidor de Cultura de 
Sabadell.

Allò que impel-li a aquest activista de la docéncia i de la 
politica local a dedicar-se a la ceràmica fou una d ’aquelles 
coses que solem anomenar inconvénients vitals: la néces
sitât d ’omplir el temps durant una obligada convalescén- 
cia, conseqüéncia d ’una delicada operació de coll, deli
cada en quant afectava a un pedagog i a un politic, és a 
dir, a un professional de la paraula. El Hoc que escolli per 
gaudir d ’un assegurat repôs va ser el Monestir de Cuixà on 
coneixerà a Lluis Pérez Calvo, monjo cistercenc i ceramis
ta, conegut corn a Pauli. EH Tiniciarà durant uns mesos en 
el coneixement d ’aquesta técnica del fang, del forn, dels 
esmalts I, fonamentalment, de Talquimla de la forma.

El 1973 compietà la seva formació amb el ceramista 
sabadellenc Lluis Clapés, al seu estudi del carrer Les 
Paus. De seguida, muntà el seu propi taller, primer a casa, 
al carrer Riego, després, el 1976, al carrer Sant Pau, expo
sant la seva obra novella, el 1977, a Syra, galeries d ’Art. La 
seva ceràmica poc tindrà a veure amb la fragllltat exquisi- 
da del que fou el seu primer mestre, en Pauli. Si que tindrà, 
però, molt de la moral artesana que aquest cistercenc H 
arribà a transmetre. D’en Clapés, el seu segon mestre, 
adquirirá el control de les dificils técniques que afecten la 
temperatura I el comportement dels materials. Però el gest, 
la forma de concebre la volumetria i Tobligada relació que 
ha d ’existir entre la forma, Tús, la textura i Tornament, ho 
assumirà de manera autodidáctica.

Totes les seves peces, des deis plats, les tasses, els bols, 
les plates o eis murais, es caracteritzaran per un esmaltat 
bru, groguenc, verdòs i blavenc, que arribará a crear un 
univers personalissim esquitxat per un Sabadell molt con
cret, aquell que configuré un univers ideolôgic i vital espe- 
ciflc: el Sabadell de la transiclô democràtica. Contemplant 
qualsevol de les seves peces, visualment càlides, textûrica- 
ment dures, ens adonem que representen una pulsiò moral 
que té molt a veure amb una forma de consciéncia politica 
ara en perill d ’extinciô: el compromis vital.

mailto:campanadas@telefonica.net
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La ceràmica per a l’Isidre possei'a quelcom més social 
que el dibulx o la pintura. Aquesta disciplina l’apropava, 
des del réalisme literari i la praxi politica, al treball, a l’o- 
brerlsme, allunyant-lo de qualsevoi tic d’elitisme artistic. 
És per això que optà també per una produccló d ’utlllat- 
ge domèstic I no sols pel mer ornament de les peces de 
decorado. Isidre compartía el pudor d’una gent que vis- 
qué la mllltàncla politlea enmig d ’una romàntica I contra
dictoria oatarsi tenyida d ’humanisme, comunisme, pop 
art, orientalisme, abstraoeié i entusiasme per l’exercici 
politic. Un procès inteMectual que després desemboca- 
ria en un desencant melangiés que paralitzà qualsevol 
utopia.

Per als objectes d’ùs optava per la simple decoracié 
del color I emprava, preferentment, la tècnica de l’es- 
malt, jugant amb zones de qualitat vidrada I altres d ’o- 
paques. El valor estètic l’admlnlstrava a través de les 
aiguades produides pels propis òxids o pels colorants 
diluïts i inoorporats a la greda. Quan l’opcló era figurati
va, fonamentalment als murals, els motius zoomòrfics 
eren els protagonistes. Aquests els tractava amb una 
qualitat més opaca, potenciant aixi la seva força I 
expressivitat. En aqüestes peces solia deixar al desoo- 
bert superficies rugoses conservant la qualitat de cuir 
de l’argila sense esmaltar. Les seves imatges sorgien 
d’un inconscient significat esquerranós: granotes, mus- 
sois, coloms, escenas erétiques, etc. Tot ho tractava 
amb el mateix sentit de l’humor que reconeixem en un 
Pere Quart. Perqué l’lsidre, per actitud vital i per sorne- 
guerla, cercava formes que reivindicaven la beilesa de 
la impostura. _

Sabadell, novem bre, 1934 -  Sabadell, ge ner2 006 .

Retrat d’lsidre Oeus. Alfons Borrell, 1973.
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“Curiositats iconogròfiques"
La violència de gènere té uno icona

Ana Fernandes Alvarez
campanadas@telefonica.net

Fig.01

Fig.02

Des que Bernini, el 1623, amb Apol-lo i 
Dafne, (fig.1), plasmà una de les millers 
manifestacions sobre el desig i el 
rebuig, peques han estât les aporta- 
cions originals sobre aquest tema. Tot 
l’imaginari coMectiu iconic modern no 
ha fet altra cosa que repetir la formula i 
oferir variants poc imaginatives sobre 
aquest concepte. Malauradament, això 
demostra que, malgrat l’evolució de les 
conductes humanes respecte les rela
cions home/dona, poc hem avançât en 
aquest sentit, cosa, d’altra banda, 
demostrada de sobres a través de les 
actuals estadistiques. Les estadisti- 
ques, però també l’art ho evidencien, 
mantenint la vigéncia d’aquesta lacra 
social a través de nombroses i diverses 
manifestacions plàstiques.

Apohio i Dafne, però també el mite de 
La Bella I la Béstia  ̂es basen en aques
ta dramática forma de relació cultural 
entre sexes. Aquests són mites o faules 
que han donat origen a altres, mit- 
jançant les arts més populars, els con
tes, el cómic i el cinema. Des d’aquests 
altaveus de l’imaginari, la dicotomia 
bellesa i lletjor, no ha fet altra cosa que 
emmascarar i legitimar la subjugació 
d’una vers l’altra, amb l’hipòchta mora- 
litat de: darrera la lletjor i la brutalitat 
palpita un cor. Que ningú oblidi quina 
és la dramática coartada de tota dona 
maltractada: eli, en el fons, m’estima.

Fixem-nos com aquest principi dual: 
civilitat/bestialitat s’ha mantingut plásti- 
cament intacte al llarg de tota la moder- 
nitat, sent les imatges de la cultura de 
masses les que millor ho han demos- 
trat, fonamentalment, a través de porta- 
des de revistes i de cartells cinema- 
tográfics.

Observem el cartell publicitah de 
Drácula, film de, realitzat el 1931 (fig.2), 
aquí ja es fixa un model de representa-

Fig.03

Fig.04
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ció molt precis, emfatitzant la relació home/amenaça i dona/víctima. Perqué és en 
aquesta década deis anys trenta, quan veiem aparéixer la més efectiva de les repre- 
sentacions subliminars de la violéncla de gènere amb el cartell de King Kong, 
d’Ernest B. Schoedsack i Merlan C. Cooper, el 1933 (fig.3), o en el de Son of Kong, 
del mateix any I del mateix Ernest B. Schoedsack (fig.4). Un gran hominoide que afe
rra el délicat cos d’una dona. Setze anys després, el 1949, Schoedsack repetirá la 
imatge amb Mighty Joe Young (flg.5).

Afináis d’aquesta década, el 1939, els publicistes del film The Hunchback of Notre 
Dame,  ̂dirigit per William DIeterle, opten per explotar I’anterlor formula (fig.6), tal hi 
com ja s’havla fet a l’adaptació de 1923, de Wallace Worsley. Aquí, torna a aparéixer 
I’aclaparadora preséncia de la lletjor I de la deformitat, davant la frágil figura de la 
bellesa: La seduccló de la força I la justificació de l’impacte brutal com a forma de 
galanteig. Fig.11

ì b k ì k ì
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I, si encara no ens queda ciar, fem-li una ullada al cartell publicitari de Gone with 
the wind, de Victor Fleming, 1939 (fig.7), tan similar plàsticament parlant a la figura 3. 
L’Escarlata O’Hara no és una altra que la metàfora d’una dona que, en el période 
d’entreguerres, s’atreveix a penetrar al mon de la masculinitat, prenant decisions I 
adoptant una actitud fins ara reservada al másele, per tant, la forma de dulcificar 
aquesta moderna i alliberadora visió del món femeni que Margaret Mitchell ens ofe- 
relx a la seva novel-la, es fa a través de la plàstica i de la posada en escena. El rude, 
brutal, però irresistible Rhett Butler es convertelx en preséncla dominant al cartell, tal 
i com ja hem vist a les imatges anterlors. Al cap I a la fl, Rhett Butler és el princep en 
el qual la Béstia es converteix al final de la faula.

Un cas molt similar a l’anterlor el tornem a trobar a Flash Gordon conquers the uni
verse, de Ford Beebe i Ray Taylor, el 1940, en / walked with a zombie, de Jacques 
Tourneur, 1943 I en Tarzan and the Amazons, de Kurt Neumann,1945 (figs. 8, 9 i 10). 
En aquest darrer cas, tenint en compte el rol que, des de la mitologia, caracteritza les 
amazones, no deixar de tenir certa ironia la imatge de feblesa i defalllment que la

figura femenina presenta al cartell. Cap 
généré s’escapoleix d’aquesta tipifica- 
cié de la submlsslé femenina i de l’e- 
vidéneia de la força masculina, obser- 
vem ara la publicitat de The day earth 
stood still, de Robert Wise, el 1951 
(fig.11), inscrita dins la cléncia ficció, 
com també les portades de les 
novel-les de Philip Kendred DickT 
Planet Stories, de 1952 (fig.12).

A Europa i de la mà d’un dels grans 
intel-lectuals del moment, Jean Coc
teau, la iconografía al serve! de la sub- 
missié de la dona es dulcifica, em refe- 
reixo al seu film La Belle et la Bête, de

Fig.15
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1946. Al seu cartell publicitari, si bé torna a aparèixer l’inevitable defalliment femeni 
en braços de la Béstia, el rostre de la protagonista en un primer pia domina la zona 
àuria de la imatge (fig.13), per tant adquireix un protagonisme que l’allibera del pro
totip anterior. Es tracta d’una Visio molt diferent a la que ofereixen les produccions 
angleses de la productora Hammer, que segueix optant pels models imposats ante- 
riorment, ho podem veure a quasi tots els seus films dedicats al personatge de 
Dràcula (fig.14), dirigits per Terence Fisher, o als films de Roger Gorman (fig.15).

A la década dels anys setanta es dona una inflexió publicitària, una prova és el 
remake de King Kong, de John Guillermin, el 1976. La productora no utilitzarà 
aquesta dicotomia entre la força agressiva i la beilesa frágil per a la seva promoció, 
però, curiosament, els medis de comunicació si que ho faran, un exemple és la por
tada que la revista Time li dedicará al film (fig. 16). Aquesta tònica de dulcificaciò de 
la violéncia, a l’hora d’ofehr aquesta classe de mites, es mantindrà fins els nostres 
dies, com a minim pel que respecta a les grans produccions. És el cas de Nosferatu, 
de Werner Herzog, el 1979, que si bé manté la repetitiva icona de sempre, ho fa a 
través d’una estilitzaciò plàstica tan evident, que l’agressivitat queda atenuada per 
la força emprada amb l’estètica de l’Art Nouveau (fig.17). També ho veiem a The 
silence of the lambs, de Thomas Harris, el 1987, on, malgrat l’argument es presta a 
activar el morbòs d’una relaciò entre una béstia humana i una dona, la publicitat 
defuig els paràmetres de subjugaciò dels anterior exemples.

A la década dels noranta, amb l’ensucrada versiò Disney, Beauty and the Beast, 
de Gary Trousdale i Kirk Wise, el 1991, el canvi encara es va fer més evident (fig. 18) 
i aixi fins el segon mlMeni, amb titols corn The Phantom of the Opera, de Joel 
Shumacher, 2004 (fig.19) o amb la darrera versiò de King Kong, de Peter Jackson, 
2005 (fig.20), que juga a metamorfosar-se en Gorillas in the Mist, de Michael Apted, 
1988. Curiosament, aquest darrer film converteix la seva imatge publicitària en la 
negaciò de tot l’estereotip de submissiò del qual hem estât parlât, si no, observin la 
figura 21.

Aquest canvi ve déterminât per la graduai sensibilitzaciò social que sobre temes 
com el dels maltractaments o el de la presa de consciència ecològica s’està vivint, 
però, com sempre, es tracta d’un canvi de formes, per tant, aparent, ja que, més 
enilà dels cartells publicitaris, argumentalment parlant, els tòpics es mantenen, les 
histories continúen explicant-se de la mateixa manera, des de la dualitat, no des de 
la igualtat. Quan començaran dones a aparéixer els véritables mites de la contem- 
poraneitat? Perqué, jo em pregunto; els mites de la modernitat sòn El senyor dels 
anells o Harry Poter? Si? Aleshores, estem ben arreglats! ^

=ig.2i

1 El 1550 apareix la primera versió coneguda 
de la mà de l’italià Giovanni Straparalo. 
Aquesta primera historia es popularitzarà el 
1748 amb la versió de Madame de 
Beaumont, inspirada en els Contes de ma 
mère l’Oie, de Charles Perrault, publicats el 
1697. Historiés corn la Ventafocs, Blanca- 
neus O La Bella dorment tenen molt a veure 
amb aquesta faula.

2 Adaptació d’un dels grans clàssics de la 
novel-la romántica, El geperut de Notre 
Dame, de Victor Hugo

3 Molt conegut per la seva novel-la Do 
androids dreams of electric sheep? (1968), 
adaptada al cine per Rydiey Scott, amb el 
titol de Blade Runner
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Manuel Rallo
O bra gràfico nodolenco
Jordi Roca i Tubau

Coincidint amb la mostra de pessebres, a l’Acadèmia Católica, el 
Col-lectiu “Sopar de l’Artista” i l’Acadèmia Católica de Sabadell 
van presentar una selecció de l’obra gràfica de Manuel Rallo dedi
cada a les nádales. Obra que realitzà al llarg de la seva vida: gra
vats sobre planxa, linôleums, relleus a Tacer, guaixos i iTIustra- 
cions. Obres que evidenciaven tant la seva Sensibilität corn Tacu- 
rada mestria

En aqüestes petites obres. Manuel Rallo, creà i recreà el món de 
la seva infantesa. Un món que a manera de testimoni ens mostra 
la bellesa rural amb acurada Sensibilität. Món pagesívol que acce- 
leradament desapareixia per donar pas a una societat molt més 
tecnificada. Món que en forma d’estampes ens fa partícips de Ten- 
yor deis seus anys pasturant xais i cabres per Taspre paisatge 
morellenc. És per aixó que els seus pastors tenen tanta força i 
veracitat al costat de la resta de personatges del Misteri.

Manuel Rallo a més d’ésser un gran pedagog va ser un excellent 
gravador. Les més de seixanta obres d ’aquesta exposició mo
nogràfica, ens mostren com servint-se de diferente tendéncies i 
procediments iTIustrà les nádales amb un rigor no exempt de la 
clàssica narrativa. Nadales que tot i ser realitzades per encárrec, 
en cap moment perden interés creatiu.

Obres que, no ho dubtem, a mesura que passa el temps es con- 
verteixen en singularitats no absents d ’interés pels coTleccionistes 
i, albora, són fidel testimoni d ’una manera d ’entendre i iTIustrar el 
Nadal.

Malgrat els pocs dies que durà Texposició -del 19 al 26 de 
desembre de 2005-, fou una agradable sorpresa per a molta gent 
que la visità. I és que si bé molts d ’ells havien conegut el Sr. Rallo, 
desconeixien aquella faceta tant important del qui havia estât el 
seu professor de dibuix.

Tot i que avui i ara als artistes no els interessi expressar-se amb 
técniques que, donat el progrès litogràfic, han quedat obsoletes, 
veure corn mitjançant el buri o la gubia es poden realitzar obres 
amb tant d ’interés, no deixa d ’ésser un incentiu creatiu. Interés 
que en ser descobert hom valora més i més el silenci en que foren 
realitzades. No en va, aquest any, institucionalment s’ha reconegut 
tant l’artista corn la seva obra.

No és gens agosarat dir que si bé Manuel Rallo ha estât un gra
vador desconegut fins ara, a partir del seu reconeixement, ocupa 
el Hoc que li correspon. Lloc que en la disciplina de gravador la 
seva obra és preeminent. Alegrem-nos-en tots perqué tant 
Sabadell com ell s’ho mereixien. « Naixement. Anys 60. Linòleum 19 x 7cms. 

Manuel Rallo (1911-1982)
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El punt de Ilibre 

com o obro d ort
Mila Torres

La ventai és que hi ha exposicions que em sorprenen. Em sorprenen per l’ideari 
que exposen, per la idea mateixa de la mostra, pel muntatge com s’ha dut a 
terme, i aquest fet m’encanta.

I això em va passar quan vaig rebre la informació sobre l’exposició “El punt de 
lectura. Apunts d’història i punts d’autor” que organitzava la Fundació Caixa de 
Sabadell, comissariada per Francese Miralles i que s’exposa al Saló Modernista 
del 22 del passai novembre fins al 26 de febrer.

En aquesta mostra es reculien uns 700 exemplars que abarquen tota la història 
del punt de llibre. Una història de la qual hi ha testimonis ja al segle XIV i que es 
considera com a inici del punt de llibre seriat el 1862 de la mà de Thomas Stevens 
i la seva fábrica de cintes de seda i brodats.

Tal i com eschu el comissari la mostra ofereix “la primera visió generai de la 
història del punt de llibre, des dels primers exemplars fets al Régné Unit i ais EUA 
sobre seda, metall o marfil indi i el impresos a Franga fins ais actuals”, fent una 
indicació especial ais catalans i espanyols; “Fins després de la primera guerra 
mundial no comencen a ser freqüents aquí i això vol dir que els primers són molt 
difíciis de localitzar”.

Aquesta evolució histórica que ha patit al llarg dels segles li permet ser un 
objecte que transmet un valor artistic i cultural. Un objecte que ha anat evolucio- 
nant amb la societat i amb les seves necessitats dins de cada moment històric i 
que per aquesta raó dóna i permet reflexionar sobre la mateixa evolució de la 
història.

Però si una de las caractéristiques de l’exposició és ensenyar al públic la histò
ria del punt de llibre des del seu naixement a l’actualitat, passant per les diferents 
formes, matéries i técniques emprades, no ens hauriem de quedar en aquest 
punt, prou important i atractiu per si mateix, sinó que podriem analitzar la part 
artistica desvinculant-la de la seva nécessitât de ser com a objecte utilitari.

El punt de llibre neix com una nécessitât de poder marcar per on es va en la lec
tura d’un llibre, d’aquí la utilització en uns primers moments de cintes de roba. 
Una utilitat bella per si que integra, poc o molt, a l’art plástic. Amb el pas del 
temps es va introduir la publicitat de l’època i els artistes van formar part dissen- 
yant, realitzant i deixant la seva pròpia empremta en aquests objectes. Fins arri
bar ais punt d’autor, és a dir, aquells punts que ja no només són útiis per allò que 
van ser creats, sinó que per tractar-se d’originals realitzats per pintore de reco-

neguda fama paseen a tenir una altra 
fundó, la d’obra d’art, i deixen de ser
vir com a punt de llibre.

S’ha unit la creació artística literária 
amb la creació artística plàstica i no 
en la fundó d’iMustrar, sinó adquirint 
una funció diferent no partícip directa 
de la història però integrada d’una 
manera física en ella. Es podría apli
car la concepció de l’art total tan pre
sent en molts moments de la història 
de l’art.

Aquest concepte seria el que ha 
agafat la llibreria sabadellenca La Llar 
del Llibre. Aquesta llibreria des de fa 
uns quants anys ha encarregat a dife
rents artistes la realització d’un punt 
de llibre originai per la diada de Sant 
Jordi. Quan aquest dia et compres un 
llibre t’emportes amb eli un punt que 
per si mateix és una obra d’art. Una 
magnifica idea. Estàvem acostumats 
a que les institucions culturáis fossin 
les que més patrocinaven els punt de 
llibre: però en l’actualitat la idea ha 
sigut ampliada a galeries d’art i a lli- 
breries.

Les diferents arts s’entenen entre 
elles, poden conviure juntes i establei- 
xen un diáleg que enriqueix el ciu- 
tadá.

Una exposició atractiva que obre 
portes a la tasca investigadora deis 
historiadors. ^

GALERIA D'ART
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De les Eixides

M. T.

A la Fundació Privada Joaquim Busquéis 
es pot veure fins el 7 d’abril de 2006 l’expo- 
sició De les Eixides. Una exposició que 
recull eis dibuixos que Agusti Masvidal va 
realitzar de diferente eixides de Sabadell i 
que van ser recollits en un Ilibre amb el quai 
s’iniciava la Biblioteca Quadern el 23 d’abril 
de 1980.

S’ha volgut efectuar aquesta mostra de la 
coMecció monogràfica de les eixides per 
commemorar el 25è aniversari d ’aquestes 
edicions i a la vegada retre homenatge a 
l’artista Agusti Masvidal.

Aquesta exposició, en aquests moments, 
té dos intéresses. Per una part ensenya uns 
dibuixos d’Agusti Masvidal i per una altra 
part es tracta d’una mostra d’història ja que 
ens apropa a uns moments que ja formen 
part del record. Ens apropa a unes eixides 
que formaven part del paisatge corn a 
peces quotidianes i que avui en dia, les que 
resten dretes, son obres d’art amb un valor 
històric afegit.

La creació que forma part de l’exposiciô 
evidencia la pulcritud i la netedat en el trag. 
L’artista velia mostrar allò que vela sense 
perdre detall, indicant i treballant les 
ombres i la incidéncia de la Hum en determi
nate angles. Juntament amb una creació 
precisa i acurada la demostració de que la 
realitat en el dibuix pot anar acompanyada 
de la Sensibilität pròpia de l’artista. Així no 
es tracta d’una fotografia en blanc i negre, 
per tractar-se d’un dibuix, sind d’una obra 
d ’art plena de sentiments, en la quai 
Masvidal mostrava la seva estimació cap a 
una ciutat i cap a un detail tan precis i con
cret corn són unes eixides. Objectes 
aquests que ens poden donar sensació de 
fredor, de Ilunyania, d’époques passades, 
però que l’artista va aconseguir integrar i 
dotar de calidesa.

Amb aquesta exposició es recorda un 
artista i una ciutat. a

CINEMA______________
L enfant, de Lue i Jeon-Pierre Dordenne
Cinema frògie i compromis cfvic

Oriol Farrés Juste

“ Però si només és un nen!” Aquesta sola frase, entre indignada i com
passiva, mostra una actitud ben comuna: l’afany de protegir la vulnera- 
bilitat de l’infant. També està vêlant una disculpa, evidentment. Perqué 
si “només” és un nen, és que allá hi manca alguna cosa. De cop, en 
aquesta exclamació, es troba una voluntat de no acabar de prendre’s 
seriosament algún acte, de posar-lo en quarantena i perdonar-lo perqué 
no és res més que una simple “entremaliadura” i, com a tal, cal aïllar-la a 
qualsevoi preu de les seves conseqüències reals. L’acte de l’infant, així, 
es revela com una “oportunitat” per saber d’una vegada i per sempre 
que, a partir d ’ara, no s’haurà de repetir més. Ciar i Ilis: al nen, li manca 
sobretot la “responsabilitat”; és a dir, eli no pot respondre de les accions 
que du a terme i són els altres, pares, mestres o tutors, els que ho han 
de fer en el seu Hoc. EH encara ha d ’aprendre, millorar, progressai for- 
jar-se un carácter, esculpir la seva personalitat i, per tant, gaudeix d ’una 
prórroga en la seva vida a l’interior d ’una bombolla de vidre que s’es- 
querda per moments. Desapereguda aquesta, es trobará eos a eos amb 
els altres, sense barreres, sense excuses, més fort i més vulnerable, més 
responsable i alhora més pehllós, Hop entre Hops. S’haurà acabat la seva 
existéneia en suspensió.

Almenys formalment, avui dia vivim en un medi de respecte als drets 
dels infants, i aixô és bo. En les societats del món occidental s’ha con- 
querit un estatus juridic en defensa del nen: aquell que abans -potser no 
fa tant de temps- podia ser una mercaderia de treball barata i sense cap 
seguretat; allò que concentrava l’abús dels homes i s’enduia pallisses i 
violéncia; l’abocador on s’hi podien descarregar frustracions de tota 
mena perqué res amb força de Ilei no ho impedia. A la mercé, dones, de 
la “gràcia” i l’arbitri dels altres, dels grans, déus totpoderosos, l’infant 
creixia sota l’amenaça. Però el “nen-mà-d’obra-deseixida” ja toca cam- 
panes i està sent substituït, tot i que això encara no s’esdevingui a tot 
arreu, pel “nen-subjecte-a-mig-fer” i la seva aura. Malgrat que aquest 
canvi és positiu pel fet que posa punt i final a una profunda assimetria, 
també cal parar atenció al seu revers ocult, obscur, inesperat. Ser autor 
de la pròpia vida exigeix, cada vegada més, experiéncia a l’hora de con- 
viure amb els altres i educació, fins i tot un minim de civisme. Qualsevoi 
ruptura en aquest procès pot posposar indefinidament l’edat de la raó. 
Preguntem-nos qué passarla si les coses no sortissin com ho haurien de 
fer. Els dracs viuen per sempre, en efecte, però els nens es fan grans. 
Molt bé: I si el nen comencés a envellir sense deixar de ser-ho? I si a més 
ho fes en els suburbis de Bélgica, entre Hadres i farsante?

Els germane Jean-Pierre i Lue Dardenne van guanyar la Palma d’Or de 
Cannes 2005 responent amb contundéncia a aqüestes preguntes amb 
una obra mestra: L ’enfant. El passât 19 de gener es va poder veure 
aquesta peMicula al Cineclub de Sabadell en sessió Alliance Française. 
L’argument és simple: Bruno, un noi de vint anys, i Sonia, una noia de
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divuit, acaben de tenir un fill. Els joves, que viuen del subsidi d ’ella i dels petits 
furts d ’ell, s’enfronten a la condicio de pares i de les conseqüències que se’n 
deriven en un mon de misèria. No cal dir-ho: l’escenari és la pura precarietat, 
nua i europea. El film arrenca amb la mare cridant el nom del pare pels carrers, 
trucant-li pel telèfon môbil, corrent amb la criatura ais braços. La camera 
segueix eis passes d ’ella, eis seus tremolors, la pressa i l’ansietat. EIs plans 
están filmats amb eis nervis, ja que han de capturar l’angoixa -ara en diem 
“stress”- de la vida postmoderna. I el pare qué fa? Ell està ocupat, és ciar, ell 
“treballa” : vigila a canvi d ’uns quants bitllets un home que ha de sortir d ’un 
establiment. Finalment, però, no pot dissimular més. AIgú li diu que li sembla 
que el criden. Es gira, saluda a Sonia i s’hi acosta. “Et presento el teu fill, es diu 
Jimmy.” Bruno continua mirant la porta de l’establiment i acaba informant amb 
el mébil que l’home està a punt de travessar. “A partir d ’ara estarem junts tots 
tres.”

El jove de vint anys, sense passât i sense futur, només vol fugir, la qual cosa 
equival a dir que voi defugir la seva responsabilitat. La peMicula és una caça 
doble: Sonia ha decidit que es quedará en Jimmy, que el pujará de totes pas
sades, que formará una familia al costat de Bruno; és naturai que sigui aixi per
qué, de fet, aquest pinxo de barri és el pare del nadó i ella l’estima. Sonia és, 
dones, projecte. Bruno, en canvi, projectil. I és que ell no ha decidit res; només 
voi agafar la vida salvatge tal com ve, robar, gastar, conjurar el perill immédiat, 
esoaparde l’instant. Sol contra el món, perdut i endimoniat. Qui és aquí l’infant? 
És evident que l’infant és el pare.

Els nens están immerses en una temporalitat instantánia; planifiquen poc, 
improvisen molt sovint. Apliquen el Carpe diem de manera involuntária. Bruno, 
ais vint anys, continua visquent al dia igualment. Eli i Sonia ja poden reconéixer 
la criatura davant la Ilei o passar tots tres una jornada a bord d ’un cotxe llogat. 
Per eli no hi haurà demà de la mateixa manera que, per a ella, dalt del carro de 
la seva decisió, només comptarà el futur, el fill i l’avenir. Sonia es reivindica com 
a mare i pot integrar el seu passât, la seva expehéncia, en un desig, un sentit i 
un objectiu; Bruno, per la seva banda, es nega a assumir-se i busca un refugi 
inexpugnable. Aquesta és la diferéncia radical entre un i altre. Tenir cura i res- 
ponsabilitzar-se exigeix sortir de la presó de l’ara i aquí, reclama mirar el futur 
inceri de cara i sense por. L’infant, quan deixa de ser-ho, és perqué ha après a 
ser autor d ’alguna cosa que li demana temps i pacièneia, força i constància; és 
perqué ha aconseguit lliscar en el temps i aguantar-se sol. Ho és, al cap i a la 
fi, des del moment que dóna cos a un projecte en comptes de ser un mer aooi- 
dent llançat als cops de la vida, naufragant entre els obstacles i els capricis de 
l’atzar. No és el cas de l’antiheroi d ’aquesta peMicula, ni de bon tros. Vet aquí 
que Bruno vol vendre el seu fill a una familia adoptiva, encara que sigui d ’ama- 
gat de Sonia: aquest és el nus del film. Ben mirât, -pensa el jove tot deixant-se 
temptar- en podrien treure molts diners, amb el negoci. Hi ha mala fe en aixó? 
Ja en faran un altre més endavant...

El moviment de L’enfant és dialèctic: la reserva protectora de l’infant, que és 
una excepció moral feta per donar Hoc a la moral, es converteix en estil de vida 
per causa d’un seriós déficit en els fonaments d ’una generació. Però s’ha d ’en
tendre que aquí la dialéctica és negativa: no es resol en una sintesi, com en 
Hegel i Marx, sinó que fracassa estrepitosament. Inverteix el dret aconseguit i 
el converteix en cadenes, condamna i impotènoia. Peter Pan de les tenebres, 
Bruno prefereix Tacciò que dóna beneficie ràpide a la transcendèneia de les 
possiblitats futures i, en tot cas, només la rectificará i la modificará sota el xan- 
tatge del càstig i la policía, els seus Hooks particulars. Encara tempteja, de 
malifeta en malifeta, per entre els baixos tons, cada cop més baixos. Si molt 
oonvé, quan tingui problèmes amb la bòfia creará coartadas involucrant la seva
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pròpia mare. Un nen no és res sense 
la marna, ja se sap. El privilegi del 
menor el fa omnipotent, la manca de 
consistència del jove el fa destructor, 
indigent i bala perduda. El luxe dels 
nens de casa bona que poden ser 
educate i perdonate una i mil vega- 
des esdevé en L ’enfant un estât d ’in- 
defensió perpetu, peral protagonista 
i per a tothom. No és cap secret: es 
pot existir perfeotament sense pro
jecte, perdut pels marges d ’una 
societat en descomposició. El pro
blema és que Bruno és un infant 
orescut, atrapat en el eos d ’un home 
de vint anys, exclós de la societat i 
obligat a ajuntar-se amb altres nens 
més petits per dirigir-los, amb estra- 
tegemes i enganyifes, cap a robato- 
ris i així poder menjar algún àpat fins 
que torni a tenir gana. La tensió, el 
suspens, rau en saber si Bruno pas
serà la dura prova, si la bomba 
explotará, si es farà càrrec del seu fili
0 no.

L’oscena del final és molt revelado
ra: té Hoc a la presó. Bruno i Sonia 
cara a cara, vessant Hàgrimes. Com 
en Crim i càstig de Dostoievski, però 
sense la redempció i sense la Biblia,
1 amb un Raskolnikov mancat de 
grandesa. El final resta, per tant, 
oberi a una esperança en nom de 
Tamor per a qui s’identifiqui amb 
Sonia, amb el chakra de Sonia, però 
oberi també a una nova caiguda per 
a qui perseveri en Terror i el fatalisme 
de Bruno. En canvi qui vulgui un final 
feliç i ben rodó, que es dirigeixi a 
Hollywood, a les files del cinema afa- 
lagador i d’entertainment, que allá 
n’hi ha de sobra. Perqué a la vida 
real, igual corn en les peTlicules que 
mostren les ooses tal corn són, les 
petites misèries particulars i les 
grans desgràcies coTlectives impe- 
deixen les reconciliacions definitives 
i les utopies imaginàries. Els 
Dardenne rematen: Tall, silenci i cré
dits. Res de música. S’han limitât a 
obrir una escletxa per mostrar un tret 
cornu. Than exagerat, Than dramatit- 
zat, Than comunicat als especta- 
dors, aixô és tot.
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Desmaquillar la realitat al preu que sigui, encara que ofengui o molesti, aquest 
és potser l’objectiu cinematográfic d’artistes com els Dardenne. A L’enfant, a 
Rosetta i els seus plans inacabables, obsessius, en la Iluia quotidiana d’una dona 
enfront de la precarietat, i també a les seves altres peMicules i documentais mili
tants sobre vagues i mobilitzacions, en una línia social veterana i compromesa, 
aquests directors de cinema poden incomodar i ben segur que incomoden. No 
pas a la manera violenta d’un Michael Haneke a Funny Games ni a la melo
dramática d’un Lars von Trier a Breaking the Waves perqué no es tracta ni de 
veure eis limits de la crueltat humana ni del contrast entre el pecat i la santedat. 
És una altra cosa. Els cinéastes belgues són, en certa manera, hereus dels clàs- 
sics en la mesura que el seu és un art didàctic, un art que indica, forma i educa. 
El blanc de la seva crítica a L’enfant és, crée jo, l’infantilisme social: poc o molt, 
aquesta és una afecció força comuna en les societats fetes a còpia d’opuléncia i 
bosses de pobresa. Se’n poden descriare uns quants trets prou coneguts: 
Consumisme desenfrenat, tempus fugit, pressa per arribar, veure i véneer, com- 
peténeia i rivalitat sense escrúpols. Ilei del minim esforç, desmoralització i desi- 
gualtat social. Els models de triomf fácil i d’oci prefabricat no permeten un espai 
per a la reflexió. Aquesta reflexió que possibilità una mínima cura d’un mateix i 
deis altres en l’aspecte de la convivéncia social, que permet que apareguin qua- 
litats com l’autonomia, la Solidarität, la responsabilitat o l’austeritat. Si en Hoc 
d’això només es pot aspirar al mon réduit de les sortides individuals, closes en 
l’instant present i el plaer immédiat, aleshores l’home es perd corn es perd Bruno 
en cada un dels seus errors i les seves temeràries “solucions” precipitades.

En la peMicula, per sobre de tot s’hi mostra un contramodel. Bruno es mou en 
un somni etern, desmemoriat, corn aquells peixos que més enllà d ’uns segons 
no recorden res. A diferéneia de Sonia, no és Iliure. El jove de vint anys es limi
ta respondre als estimuls de l’entorn, algunes vegades alarmants i altres 
seductors, i no pot anteposar-hi cap voluntat ferma. I aixi, es converteix en tite- 
lla de la fatalitat. És un ninot del desti: no pot separar-se de les seves emocions 
i les seves urgéneies, no surt mai de la closca. Mimétic, evitacionista, viu sem
pre posseit. A mans de la tirania dels altres i de si mateix, Bruno es converteix 
en una mena d’antiheroi tràgic del segle XXI, molt més que la Grace de 
Dogville, molt més que el Chris de Match Point o que l’Erika de La pianiste. 
Bruno encarna el negatiu de l’emancipacié. I és que al marge de les pressions 
socials que aboquen poblacions senceres a la pobresa, també hi ha una res
ponsabilitat individuai, difícil per esmunyedissa, que consisteix a voler agafar el 
timó de la pròpia vida i trencar amb la fatalitat. Sembla que aquest jove s’hagi 
rendit abans de comengar la guerra.

Els Dardenne posen a les seves peMicules la forma del cinema al serve! d ’a- 
questa matèria revulsiva que indiquen i plasmen fins que una cosa i l’altra, con
tinent i contingut, es fan indistingibles. Plans estátics quan s’ensenya la monoto
nia d’una feina viscuda en la Immobilität i la captivitat, com en Rosetta; plans 
ràpids i vertiginosos quan el ritme s’ha accélérât i s’ha entrât en una dinàmica de 
persecució o fúgida, de pérdues i traumes. No penso que aquests directors 
siguin especialment avantguardistes amb les técniques cinematográfiques. Més 
aviat aprofiten el pósit existent per beneficiar la idea, per completar-la i acom- 
panyar-la. L’experimentació mai no és gratuita, i és aquest equilibri el que dóna 
dignitat i preséncia a l’obra. El cinema, ben entés, ha de coordinar una gran 
quantitat de variables que passen del guió al so, de la fotografia als decorats, de 
la interpretació a la Hum. Aquest “estar a mil Hocs i eniloc alhora” expressa a la 
perfecció les exigències de la societat contemporània, la fam de control tenta
cular. Però a vegades, el treball d’unificació de la diversitat de mitjans genera 
sentit, coherència i geni artistic. Els Dardenne hi excel-leixen.

El cinema ja és un veli conegut nostre. Se’n pot parlar de la mateixa manera 
que fa cinquanta o cent anys es parlava de la novel-la: amb una certa familiari-

tat exigent i cómplice. Estem acostu- 
mats a les pel-licules i a les narra- 
cions d ’imatges en moviment, for- 
mem part del col-lectiu humà que es 
reuneix de tant en tant i observa 
històries d ’una sala a l’altra. Si hi ha 
un cinema que compta amb la mira
da distreta i els trucs efectistes que 
manipulen emocions -com descrivia 
Walter Benjamin l’estetització de 
masses-, també n’hi ha un altre que 
“comunica”, informa i forma des 
d ’una serenitat indignada amb el 
present. No cal dir on se situa l’obra 
dels Dardenne o de Tavernier, d ’Emir 
Kusturica o de Ken Loach, per posar 
uns exemples.

En fi, reprenguem per ùltim cop el 
film que ens ocupa. El gran absent 
de L’enfant és la responsabilitat: la 
individual i la col-lectiva. Présentât 
aixi, sembla que la intenció sigui 
moralitzar, fer-nos bons ciutadans. 
Però, és que a hores d’ara algù es 
pot creure que anar al cine ens tor
nará minors? Ens ajudarà, dones, per 
una mena de conversió miraculosa, 
a deixar de permetre l’escàndol de la 
injusticia aquí i allá? Un cinéfil és un 
reformista social en poténcia? No, és 
ciar que no. Al cinema hi anem amb 
una actitud d’espectadors, amb els 
ulls oberts de bat a bat, disposate a 
sorprendre’ns, a quedar-nos perple- 
xos, admirats, a fer com el que deia 
Plató que feien les criatures i els filó- 
sofs quan volien conéixer i explorar 
les coses. Ara bé, un cop s’han 
encés els Hums i sortim al carrer, 
quan tornem de nou a la ciutat, Ha
vers ens toca tirar a nosaltres, a 
cada ú, decidir-se per una vida de 
veritat o bé continuar jugant a ser 
Bruno amb més o menys fortuna.

T O T E N M A R C S

Torres i Bages, 13 - Tel. 93 726 49 55 ■ 08201 SABADELL
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Cinema Reseat, numera 18

Pere Cornelias

Cinema Reseat -es llegeix al triptic 
que édita l’Entitat- és una associació 
sense ànim de lucre, Iliure i indepen
dent, formada per persones, empreses 
i institucions interessades o vincula
das, en una o altra forma, a la recupe
rado del patrimoni cinematogràfio (...). 
És també una d’aquestes especialíssi- 
mes iniciatives que el país encara fa 
possible, résultat dels coneixements I 
de la IMusió d’unes persones que s’es- 
timen el que fan i que hi creuen.

Forma part del conjunt de feines que 
porten a terme l’edició, des de 1997, 
d’una revista semestral centrada, 
sobretot, en tot el referent a la recerca 
I la recuperado del patrimoni filmic. 
Acaba d’aparèixer el número 18, la 
presentació del qual es va fer a 
Sabadell, per raons que tot seguit 
explicaré, el 25 de gener proppassat.

Fins al nùmero 13, van ser publica- 
cions monotemàtiques -Origans del 
cinema. Guerra Civil i cinema. Segun
do de Chomón...-o monografies- La 
Germandat del Cinema, Televisió i 
patrimoni cinematogràfic, les Troba- 
des-Debat que organitza cada any 
l’associació...-, però els següents pre
senten ja el clàssic format de revista: 
articles teòrics, comentaris de peMicu- 
les recuperades o restauradas, noms 
propis del cinema del nostre país, etc. 
Els dos darrers números, el 17 i el 18, 
conformen el que podríem anomenar 
l’etapa actual. Hi destaquen dos 
aspectos: la consolidació d’unes sec- 
cions fixes -Reseat: recuperat/restau- 
rat. Perfil, Filmografia, DIàleg, CoLlec- 
olonisme, Crónloa, Lllbres, DVDs, eto- 
I la major preséncia deis cinemes 
espanyol i internacional -LUDWIG II DE 
BAVIERA, l ’anàlisi d ’un film reconstruit: 
“Las conversaciones de Salamanca” a 
Màlaga, cinguanta anys després, I El

c t f t m u v .reseat investigacló, recerca 
i recuperació del 

patrimoni cinematogràfic

any IX núm, 18 - 2n semestre 2005

twl> Projecte de Restauració Digital ‘ 
=«^Cent anys de Solitud 
•«♦Tomás Matlol, cineasta i col-leccionista 
»«♦Filmografia de Jordi Feliu 
•«♦Ojamila Saharaoui, cineasta argelina 

>La doble vida del faquir

reseat de la memòria oblldada o silenciada (la cineasta argeriana Djamila 
Saharaoui).

Els dos articles més atractius del número 18 són els dedicats a la peMícula 
ADVERSIDAD, rodada l’any 1943 pel catalá Miguel Iglesias i inspirada en la novel-la 
Solitud, de Víctor Catalá, el centenari de la qual es commemorá l’any passât. El pri
mer és de M. Encarnació Soler, presidenta de l’associació, que, al número 17, ja
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havia récupérât de l’oblit LEY DEL 
MAR, un altre Miquel Iglesias, aquest 
de l’any 50. El segon és de Romá 
Guardiet, director, l’any 1990, d’una 
nova adaptado de Solitud.

ADVERSIDAD és una peMícula perdu- 
da. En resten un recull de fotografíes 
del rodatge, el guió original, docu
ments, cartes, dibuixos i esbossos 
diversos. Organitzada pels Amies del 
Cinema de Sabadell, la preestrena, en 
sessió exclusiva, va tenir Hoc, el dijous 
30 de març de 1944, al cinema 
Principal de la nostra ciutat, amb l’as- 
sisténcia, entre d’altres personalitats, 
de la própia Catarina Albert. A l’acte de 
presentació de la revista, Miguel 
Iglesias, un home vitalíssim que acu
mula 92 anys increíbles, ens va expli
car un munt d’anécdotes d’aquell dia -i 
d’altres molts- que van omplir de vida i 
emotivitat el tram final de la sessió

A banda aquests dos articles, n’hi ha 
tres més d’especialment destacadles: 
La naixença d ’un nou festival de cine
ma I TV, d’Anton Giménez, Cap 
d’Arxius de la Filmoteca de Catalunya 
durant molts i home de qui he après 
moites coses, i els dos sobre Tomás 
Mallol, d’Artur Peix i Jordi Pons. El pri
mer anuncia el festival MEMORIMAGE, 
la primera edició del qual tindrá Hoc el 
novembre del 2006, i que constará de 
quatre seccions: a) documentais -Harg- 
metratges- per a ser exhibits a les sales 
de cinema: b) documentais com a pro
grames o séries de televisió; c) treballs 
audiovisuals d’encárrec, i d) treballs 
realitzats per escoles d’audiovisual, 
com a exercicis de curs. Un festival 
únic a Europa. Els altres dos constituei- 
xen un deis dos perflls d’aquest núme
ro, dedicat al Tomás Mallol, “cineísta” 
amateur, i al Tomás Mallol, ooMeccio- 
nista. Un personatge tan imprescindi
ble per al nostre cinema com el Miquel 
Porter del perfil del número anterior.

Anton Giménez, presentador de l’acte, i Mireia Feliu, autora de la portada de la revista.

Cinema Reseat és una revista de cinema feta amb seriositat i rigor. No té encara 
massa lectors. Els projectes sense espectacle addicional fan via molt a poc a poc. 
Però, recordant el que em delà un amie fa bastante anys, si cada número de la 
revista compta només que sigui amb un lector més, l’esforç haurà valgut la pena.

NOTA.- Corn ja heu vist, les versions originals que amb tanta satisfacció anunciava ara fa 
dos mesos, encara no han començat. De les més confirmades previsions ais fets concrets hi 
ha, a vegades, camins sinuosos i dificils. Sembla, però, que el projecte, encara que amb 
alguns canvis, és encara factible. Tinguem fe.

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliària

Sant Antoni M® Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 93 725 47 66 - 93 725 49 76

LA
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des de 1.957

ESCOLA DEL SOL

c. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61 

08201 Sabadell
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________________VIATGES
Possejont pel sud de lo Xino - Port I

Josepa Blanch

Motius de feina ens varen portar a 
viatjar a un país tan desconegut per a 
nosaltres com la Xina, i vam aprofitar 
I’avinentesa, per conèixer una mica la 
contrada.

Marxem de nit, el voi ens fa respecte, 
són moites hores. Fins ara, milions 
d’estels ens han acompanyat, al meu 
voltant gairebé tothom dorm. Hums 
apagats, algù altre com jo, que no pot 
agafar el son, també mira per la fines- 
treta. Encara no a mig carni, allá baix, 
unes llumetes disperses palesen que 
aquesta part de l’univers ja es lleva. 
Anem tan alts, que a l’horitzó sembla 
que es pugui veure la volta arrodonida 
de la bola del món. Ara, els munts de 
núvols apilats, fent formes i figures, 
com cotó fluix esponjós, passen, del 
gris al rogenc del sol ixent, ai blavós, al 
blanquinós. Quan ja s’obre el dia, les 
grans planúries de Mongòlia impres- 
sionen. Semblen de terra rocallosa i 
árida, dura i seca, piones d’altiplans i 
petits turons, trossos ressecats, la vida 
aquí ha de ser molt difícil. Ja prop del 
nostre desti, l’avió sobrevela el sud del 
mar de Xina. D’un biau intens, está sol- 
cat de petites embarcacions que vore- 
gen illes i illots retalíate al mig de l’oceá.

Ja som a Hong Kong. Hem arribat a 
I’aeroport de Chek Lap Kok, nou i fla
mant terreny guanyat al mar a I’illa de 
Lantau. Sembla que, malgrat la mino
ra del nou emplaçament, els continua 
agradant el rise, i que, com si vol- 
guessin evocar I’antiga instal-lació, a 
I’hora d’enlairar-se, ho fan per sobre 
de les terminals, créant, per a tothom 
qui ho veu, un efecte d’esglai, encara 
que no tan punyent com quan, en ate
rrar, es podia veure, des de la finestra 
de l’avió, a l’intehordels habitatges, el 
programa de TV. que en aquells 
moments estaven emetent.

Un pont a sobre el mar, de més de 2 quilómetros, ens porta cap a terra ferma. 
Impressionant el port per la seva extensió. Els contenidors de mercaderies, amb 
les seves grues per estibar-los, donen una visió clara de la capacitat comercial 
d’aquest punt estrátegic del sud de la Xina.

Ja és capvespre. Avui les nostres hores de sol han estât minses. El primer que 
veiem de la península de Kowloon, on nosaltres ens allotgem, és la Nathan Road, 
immens caos de neons, rétols publicitaris, tràfec intens, riuades de gent, botigues
amb les millors marques, hotels de luxe, restaurants, cases de massatges....
També les Chungking Mansions, édifie! veil i atrotinat, amb un tránsit constant de 
persones entrant i sortint, hostes resignats a dormir en un petit espai en péssimes 
condicions d’higiene i comoditat, bé que per un preu molt baix. El 1994, el cine
asta Wong Kar Wai, amb el seu film Chungking Express, va retratar i explorar bé 
aquest petit submôn.

La influéneia dels anys d’assentament anglés són visibles a Tactual vida d ’a- 
questa ciutat. Conducció ordenada per Tesquerra, escales mecániques, ponts 
elevats i passes soterrats per creuar avingudes i carrers, voreres protegidas per 
baranes, molt transport pùblic, autobuses, metro i taxis. Túneis a sota el mar per 
creuar de la península a Tilla. Enilaços en ferry per anar a tot arreu.

Grans centres comerciáis amb oferta variada i total, de luxe, mig o barat, s’hi pot 
trobar de tot el que pugui demanar la imaginació, i a qualsevol hora, tanquen tar- 
díssim a la nit, i tenen obert fins i tot els dies de festa. En cas que fací mal temps, 
ponts tapats per damunt els carrers uneixen les grans superficies, sense néces
sitât de sortir a Texterior.
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La sastrería anglesa, amb les millors 
teles per fer vestits a mida, báslca- 
ment d ’home, hi és a bastament repre
sentada. Les lleixes, plenes de peces 
de llana o alpaca de bones marques, 
així com de roba de coto per a cami
sería, ens recorden el nostre món pas
sât. En els seus aparadors, mostraris 
de colls per a les camises, botons de 
puny i de jaquetes, tot de gran quali- 
tat, classicisme anglosaxó.

Ens criden l’atencló els hipódroms 
amb curses de cavalls, i cases d’a- 
postes plenes de gent que prova la 
seva sort. El cr/c/ceí també ha quedat 
com una part de l’heréncia colonitza- 
dora.

Tot i que ara Hong Kong, Kowloon I 
Nous Territorls ja formen part de la 
XIna, han quedat corn una petita auto
nomia, amb govern propi, moneda, 
bandera, autofinançament, fronteras i 
doble idioma, anglès i mandari. Per tot 
això, quan conversem amb élis, es 
nota un cert sentiment de superloritat 
respecte de la Xina, que, des de la 
zona de Hong Kong, es veu menys 
seriosa i avançada. Quan surt el tema 
de les famoses falsificacions, s’afan- 
yen a aciarir que allé están prohibidas 
i no pas a la Xlna, on se’n troben, però 
de molt baixa qualltat. Val a dir que 
passejant per la Nathan Road I els 
seus voltants, a cada pas, ens aturen 
venedors, semblen d’ètnia hindú o 
pakistanesa, per oferir-nos rellotges.

bàsicament Rolex, i bosses de L.Vulton, que deuen ser les més copiadas del món. 
La venda, però, no es fa a peu de carrer, sinó a dins d’entradetes, pisos, i espais 
mig dissimulata.

Hi ha diferències socials, però el diner es respira a l’ambient. El pare mòbII de 
vehicle privât és notable. Les primares marques, models que a Europa encara no 
s’han vist, a Hong Kong ja circulen pel carrer, I és evident que el mercat ho accep
ta, ja que s’han de fer, expressament, amb el volant a la dreta. Ens comenten que, 
tan sols en aquesta clutat, hi ha 3500 Rolls Royce matriculats. Les joierles, una 
toca a l’altra, són espectaculars. Els brillants hi són de totes les talles i mides, dis- 
senys en or, podres preciosos, rellotges....Costa d’entendre que hl hagi deman
da per a tanta oferta.

És diumenge, I curlosament, passejant per Hong Kong, coincidlm amb milers de 
noies filipines dedicados al servei doméstic, que tenen día festiu I aprofiten per 
acostar-se a Tilla I formar petits grups, assegudes a terra a les voreres I ran de 
carrers, mengen, juguen a cartes, s’arreglen els cabells, es fan la manicura, la
pedicura.....No delxa de ser peculiar el Hoc de la trobada, ja que fa molta calor I
les platges, preciosos, de fina sorra blanca, están desertes.

Amb poc terreny, han d’edificar molts grataceis per ais set millons de persones 
empadronados, habitatges de pocs metres I d’alt cost. Des de dalt del pic 
Victoria, el més ait de l’ilia, la munto de punxes que s’enlairen apilotades cap al 
cel dóna una visió clara d’aquest garbuix. A la riba del port Victoria, a la banda de 
Tilla de Hong Kong, entitats bancàries I grans empreses de tot el món han cons
truit les seves seus, en un skyline magnifie, que es torna encara més espectacu
lar a les vult del vespro, quan, des de la Stars Avenue, a la península, es contem
pla Tenllumenat de tots els edificis alhora, en un devessall de colors diferents i 
làsers que omplen el cel durant uns vint minuts. Desprès i fins a la mitja nit, cas-
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cades de Hum omplen la ciutat. Aquí, al passeig de les estrelles, han fet corn a 
Hollywood i a Cannes, a terra hi ha marcadas, sobre una llosa, les mans i els 
noms d’actors i directors propis, aixi com esculturas que evoquen el mon del 
cinema.

Aquesta gran urbs, que ens sembla molt occidental, ens ensenya la seva cara 
autòctona quan visitem la badia Repulse i el port d’Aberdeen. Passegem en sam
pan, però amb motor, el progrès els ha fet perdre les saves preciosas veles pla
nes, que es poden veure en molts dibuixos i gravats d’époques passades a les 
sales del modem Museum of Art, i també al Cultural Center. La petita passejada 
en sampan ens permet de veure de prop els vaixells de pesca, i les cases flotants 
que encara resten habitadas.

Visitem el Man Mo Temple, a l’ilia de 
Hong Kong, i el Wong Tai Sin Temple, 
a Kowloon. Ambdòs son llocs de 
culte, amb budes contents i grasso- 
nets, ben guardate per guerrers aco- 
lorits i malcarats. EIs memorials on 
guarden les cendres dels seus difunts 
sòn petits calaixets, normalment amb 
el retrat del mort i amb ofrenes d’en
cens, de manjar frese i de flore, gaire- 
bé sempre preciosos Iliris blancs i olo
rosos.

Només podem contemplar les flore 
de lotus dels jardins del Chi Lin 
Nunnery, monestir que està tancat a 
les visites, ja que fa dies que el tifò 
Damrey també va decidir que aques
ta època és bona per allotjar-se a la 
zona. Boires espesses i denses, vents molt forts, pluges i ruixats, mar de fons, 
minores i empitjoraments sobtats, ja hem conegut un fenomen atmosfèric nou per 
a nosaltres. Malgrat que ens priva d’anar a determinats indrets que tenim interés 
a conèixer, quan el Damrey bufa fort, ens alleugereix una mica de tanta xafogor i 
humitat.

Ens fan fora de la zona i ens n’anem al Jade Market, recinte tancat on treballen, 
fan tractes i venen valuoses joies d ’aquest verd minerai que tenen tant a l’abast. 
De nit, el Temple Market, al carrer del mateix nom, és un tomb agradable.

Per informar-nos de com va el mòn, ja fa dies que anem tirant amb el South 
China Morning Post i \’Asian Waii Street Journai, però no perdem les esperances 
de trobar algún diari en espanyol i, per fi, a la terminal dels transbordadors, ens 
venen per un preu molt alt, un El País, imprès des d’internet, i amb peques pàgi- 
nes. Malgrat tot, era el del dia.

Una hora de ferry, passeport i visât, anem a passar el dia a Macau. Déclarât 
recentment patrimoni de la Humanität per la Unesco, hi trobem un gran contrast, 
ja que, de l’etapa portuguesa, 450 anys, guarda uns edificis colonials, acolorits i 
tranquils, que no tenen res a veure amb la modernitat dels seus veins. El Largo 
do Senado, la rua da Felicidade, la Santa Casa da Misericordia, la fortalesa i les 
ruines de la catedral de Sao Paulo, de la qual només es conserva la façana, 
donen al visitant una idea de l’antic esplendor.

Encara que Macau ja está intégrât a la Xina, el govern fa eis ulls grosses, ja que 
és el paradis del joc. Dotzenes de casinos, horribles parcs temàtics amb sales de 
jocs, vulgars reclams de colors i formes exagerades, porten el jugador viciât a 
empantanegar-se fins a les dents, a les cases de penyores i emprèstits, per acon
seguir recursos i continuar la seva recerca de la fortuna fácil. ^

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL
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SABADELLENCS
Sembbnça:
Joana Soler i Gordo
Presidenta de Joventuts Musicols

Pere Font i Grasa

Es un motiu de satisfaccio el consta
tar la prevalença d’una entitat que 
enguany compleix els seus primers 50 
anys de vida activa al servei de la 
divulgado musical. Els dinámics 
membres de la junta directiva de 
Joventuts Musicals de Sabadell han 
préparât amb iMusió un seguit d’actes 
per donar Ilustre a l’efeméride. La tem
porada regular, el festival d’estiu i tota 
la programado habitual, aplegaran 
aportacions socials i culturáis de gran 
volada.

Parlar amb la presidenta de JJ.MM. 
és sempre un plaer. La Joana Soler i 
García, que ocupa el cárrec des de 
l’any 1992, ens ha citât a l’estatge 
social de la Fundado Caixa Sabadell. 
Parla amb passió. Com aquell qui diu, 
no cal que li preguntis. Ella sempre ha 
estât així d’hiperactiva, amb un som- 
riure i una simpatia que conviden a 
l’optimisme. És un no parar. Aquest 
dijous de gener disposa d’un temps 
limitât; donats els afers que l’ocupen 
per tal de Iligar caps i nuar alguna 
clau de sol perqué no quedi fora del 
pentagrama. Usa i relliga l’adverbi 
“altrament”, amb l’afany d’arribar a 
copsar totes les maneres possibles 
d ’arrodoniraspectes del programa del 
cinquantenari.

És obligat parlar dels origens: Com 
va néixer Joventuts Musicals de 
Sabadell ?

La fundació fou per voluntat expres
sa d’una persona: Josep Maria Llo- 
rens, el recordat i admirat pianista. És 
eli qui es va posar en oontaote amb 
JJ.MM. de Barcelona. Fou una oonse- 
qüènoia lògica donada la seva profes- 
sió. No era fácil en aquell 1956 crear 
una associació, encara que fos de 
caire musical. Com a cobertura legai, 
els socis fundadors decidirán aixopiu-
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gar-se a l’Acadénnia de Belles Arts. 
Vist des d’ara pot semblar un anacro- 
nisme aquellas dificultats legáis per 
constituir-se en associació; i per bé 
que encara avui resulta complicat, res 
a veure amb aquells entrebancs. Se’Is 
obligà a dependre de la delegado de 
JJ.MM. de Barcelona. El nom funda
cional era carrincló i llarg: “Dele
gación de Juventudes Musicals 
Españolas de la Academia de Bellas 
Artes de Sabadell”. Per tant no dispo
sava d’estatuts propis. Bé, de mica en 
mica tot va anar canviant. Durant la 
presidéncia d’Antoni Quintana i 
Petrus, ens convertírem en Joventuts 
Musicals de Sabadell, amb la perso- 
nalitat que ens donaven els estatuts. 
Una fita que no cal oblidar la situem 
l’any 1970, quant la junta directiva pre
sidida per l’Enric Torrella redacta l’ac- 
ta de les reunions en catalá. Una 
acciò que ara és normal i que alesho- 
res va marcar un abans i un després, 
de la concepció que els associats 
tenien plenament assumida com és la 
de la nostra catalanitat. Avui en dia 
som una entitat federada i confedera
da, no cal dir que amb nif propi, esta
tuts posats al dia i amb la certesa que 
la junta directiva traballa per amor a la 
música, a la ciutat i seguint fideis a la 
voluntat deis gairebé 300 associats, 
que són els han aconseguit que 
durant cinquanta anys a la ciutat s’ha- 
gi gaudit de concerts de manera inin- 
terrompuda; Temporada rera tempo
rada mal no els hem fallat.

Juventudes Musicales Españolas
Federación Iriieraacional de Juventudes Musicales

DELEGAaoti DE SASADEU

C O N C I E R T O

RAMON NOGUE MANUEL VILLUENDAS
m>h»fríitía i>laa,usUi

MARIA VANCELLS ANTONIO ROS

DOMINGO, la  OE M fíRZO DE 1956 f í  LOS SEIS DE Lfí TtìROE

ACADEM IA DE BELLAS ARTES

c/ l

Després de 50 anys, quin és el grau d’implicació de la gent més jove dins 
de l’entitat i quin és el concepte que mou la fundació europea de les Joventuts 
Musicals ?

Joventuts Musicals ha passât molts anys amb périodes on hi havia gent molt 
jove, i d’altres potser no tant. En aquests moments la junta aplega unes persones 
amb un ventall d’edat prou heterogeni i rejovenit. No totes les entitats poden dir 
el mateix. Hem patit durant un llarg période de temps la falta d’implicació dels 
joves. Aquests han tingut altres objectius, han viscut I’associacionisme d ’una altre 
manera -ni millor ni pitjor, diferent— S’han implicat en ONGs. De fet, nosaltres 
també som una ONG; és a dir: una entitat sense ànim de lucre que Iluita per divul
gar la música. Naturalment que no som Metges sense fronteres. Seguint el simil, 
se’ns podria titilar de Música sense fronteres. Aixó és ben cert, tota vegada que 
fern promoció de la música per tal que arribi ais més joves, als escolars, corn 
també als adults que s’hi vulguin iniciar o els ja més sensibles per l’ortodôxia o 
aquells que prefereixen la innovació. Un dels al-licients substanciáis de l’activitat 
d’una associació de JJ.MM. de qualsevol part del món i, per tant, també de 
Sabadell, és el fet de formar part d’una gran cadena internacional que es coordi
na mitjançant la Federació Internacional de JJ.MM. que té la seva seu a 
BrusseMes. Aquesta Federació que es va organitzar l’any 1945, quan les JJ.MM. 
de Luxemburg, Bélgica i França varen sentir la nécessitât d’intercanviar les seves 
experiéncies, volia millorar els métodes mitjançant els quais totes elles desenvo- 
lupaven una activitat que avui ens sembla ben fácil: organitzar concerts per als



38
38 SABADELLENCS

CAJA DE AHORROS DE SABADELL

C U R S I L L O
DE DIVULGAaON MUSICAL PARA ESCOLARES, 

A CARGO DEL MUS ICOLOGO

DON RAMÓN JAUREGUI

Sin  música no puede haber enseñanza 

aíguna perfecta, pues nada hay que 

carezca de eüa...

San IsiDoto, bumohgkis.

SABADELL

NOVIEMBRE DE 1958 - ABRIL DE 1959

O R G A N I Z A D O  P O R  J U V E N T U D E S  M U S I C A L E S

joves. Avui la Federado Internacional té una Indiscutible tradició de treball que fa 
que els métodes es vagin adaptant a la propia evolució del mon i, sens dubte, 
dels mateixos joves. En realltat, JJ.MM. és una gran organitzacló de servéis a la 
joventut, a la quai ofereix un gran ventall d’iniclatives on tots els joves, mùsics pro
fessionals O no, es poden incorporar. Arreu del mon organitzen mllers de con
certs. Camps musicals, festivals, concursos I el seu suport a més d’un centenar 
d’orquestres I corals Internacionals. Resumint-ho: L’ideari es fonamenta en la 
divulgado de la música en tots els seus aspectes I sentits, perqué arribl absolu- 
tament a tothom corn a mitjà d’educadé i culturitzadé de la humanitat.

Per tant sempre heu estât en contacte amb els centres escolars, cercant el 
coneixement i la divulgaciô de la cultura musical.

La primera audicié per als nens i nenes del coMegis sabadellencs data de l’any 
1958, es a dir: als dos anys de començar a funcionar a nivell local. Es feren un 
total de dnc audidons. A partir d’aquell moment JJ.MM. fou pionera i element 
Innovador divulgant la cultura musical als més joves.

La Joana busca a l ’arxiu. M’atansa el programa: “Caja de Ahorros de 
Sabadell .Cursillo de divulgación musical para escolares, a cargo del 
musicólogo don Ramón Jauregui. Sabadell: Noviembre de 1958 - abril 
de 1959. Organizado por Juventudes Musicales” A un costat del pro
grama, en lletra ben menuda i en cursiva, llegim: “Sin música no puede 
haber enseñanza alguna perfecta, pues nada hay que carezca de 
ella...San Isidoro. Etimologías”.

Aquest “cursillo” tractava des de qüestions básiques: “Qué es músi
ca”? fins un no menys sorprenent: “Individualismo musical de nuestros 
dias. El futuro”.

Darrera de tota associació preval el component social i cultural, raó primera 
de l’activitat que marquen els estatuts. També sol haver-hi una voluntat de 
servei a una determinada ideologia política o confessional...

Joventuts Musicals és una entitat totalment aconfessional i apolítica. El seu nal- 
xement així ho marca. La qual cosa no vol dir que no s’hagi posicionat opinant 
sobre temes culturáis o de política cultural. Quedi dar que som una entitat decla- 
radament catalana, declaradament sabadellenca I que sempre ens situem al 
costat de la defensa de les Ilibertats del país I de les persones que hi convivim. 
Naturalment a les entitats les serveixen les persones I les persones tenen les 
seves Idees. Aquí mal no preguntem a un sou soci, a un directíu, quina és la seva 
creença religiosa; com tampoc quin peu politic caiça. De la porta endins d ’aquest

estatge social, ningù no discuteix de 
ternes politics.

Joventuts 
Musicals 
de Sabadell

“L’aparieló de JJ.MM. significà en 
aquell any de 1956, un reforçament del 
panorama musical a Sabadell, que ja 
era notable. Pel que fa a l ’ensenya- 
ment, destacaven l ’Escola Municipal 
de Música i algunas escoles privadas, 
com la de Josep Maria Llorens i la 
d ’Anna Eernândez Recasens. Aquesta 
última deixeble de Frank Marshall, 
representava l ’escola pianística de 
Granados; en morir, el 1995, la seva 
tasca ha estât recollida pels seus dei- 
xebles i es desenvolupa en la Fun- 
dació Tabal. Quant als concerts, 
!’Associació de Cultura Musical repre
sentava un dels moments més brillants
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de la concertistica sabade- 
llenca; aquell 1956, amb 
col-laboraciô amb el Cercle 
Sabadellès que celebrava el 
seu centenari, programava 
artistes com les pianistes 
Alicia de Larrocha i Rosa 
Sabater, el guitarrista Narci
so Yepes i l ’Orquestra de 
Cambra de Barcelona, entre 
d ’altres” (Manuel Costa Fer
nández, redactor del Mani
fest Fundacional de JJ.MM. 
de Sabadell)

Ha plogut molt des d’aleshores. 
Ara la ciutat disposa d’una oferta 
musical apreciable. Bé, que ja no 
esteu sois...

És cert que hi ha una major oferta 
musical, moites més entitats que fan 
música. Penso, n’estic convençuda, 
que és bo que hi hagi molta música. 
Un somni, un desig que sempre tine 
present és poder dir un dia que 
Sabadell és un punt de referéncia 
musical a niveli mundial ...talment 
com un petit Salzburg, o una gran 
Salzburg...

...Diria que és demanar un impossi
ble.

Sol dir-se que per poder assolir el 
cim de l’Everest cal apuntar amb la 
sageta al sol; dones, aleshores apun- 
tem tan enilà com puguem per poder 
obtenir el màxim que siguí possible.

Amb motiu de la celebració d’a- 
quests primers cinquanta anys pot- 
ser US heu plantejat refundar l’enti- 
tat?

No, no, ni refundació ni renaixement. 
Cal continuar i intentar que amb els 
mitjans que en aquests moments 
tenim -que són ben precaris— pro
gramar buscant la millor qualitat pos
sible per un públic entés i fidel. Cercar 
noves vies d’accés de la gent jove i 
adulta ais nostres concerts. L’any 
1956 tot era ben precari, i se’n van 
sortir. Proporcionalment hi havia més 
possibilitats per les aportacions insti- 
tucionals o d’empreses que de mica 
en mica ho van anar deixant. Ara la 
ciutat disposa de moites més entitats 
culturáis i socials per la qual cosa

resulta més difícil buscar esponsors. Ara hi ha unes necessitats diferents. 
L’evolució social ens ha portât on estem i no ens podem queixar. Cal continuar 
caminant sempre endavant. No hi ha refundació amb motiu del cinquantenari. 
Servirà per recuperar algunes de les seccions que ja havien tingut cabuda, com 
ara el jazz, que un nou grup de persones ens han animat a tornar a engegar mit- 
jançant una programació que ens agradada que fos estable. També volem intro- 
duir ais concerts les noves tendéncies, com ara les músiques transversals, o la 
música étnica, obrir i marcar una nova via sota el que t’acabo d’avançar. 
Dissortadament no podem recuperar ni l’orquestra de cambra ni el cor que un dia 
van desaparéixer. Es fa difícil, molt difícil, en aquests moments posar en marxa 
una orquestra; en especial per la vessant económica, que no tant per la falta de 
músics.

Entra el sol de migdia que oonvida a passejarpeis jardins. Fis finestrals 
de l'antiga Escola Industrial están entreoberts. Arriben dos membres 
més de la junta que després de saludar-nos es tanquen al despatxet per 
enoetar tasques d ’organització. La Joana atén a un mosso d ’una empre
sa de logistica que carreteja quatre caixes que, suposo -no tafanejo- 
poden ser plenes de programes. Ella signa l ’albará amb el llapis/punxó 
eleotrónic damunt l'ordinador portátil. Fem una breu parada.

M’adono que la SEMBLANÇA m’está sortint allò que al Viena (el de les 
butifarres, no el de la capital valsera...) en diuen un mixto, altrament un 
biquini; és a dir: parlo més del “oontinente que no del contenido”. Uf ¡¡¡. 
Flauria d ’entendre que el personatge és la Joana i que JJ.MM. la sana 
excusa per fer-ne una doble visió del perqué de tot plegat. Li demano a 
la Joana Soler que m’ampli'í la biografia que jo en prou feines tino mig 
fragmentada. Sorpresa quan em confessa:

Jo vine d’un camp ben allunyat de la música. Per ofici sóc cosidora de peces. 
Durant molts anys valg exercir i em vaig dedicar al món de l’esport: entrenadora, 
monitora, professora d’educació física. Inicialment del món de l’atletisme. He fet 
alta muntanya, alpinisme, esquí...he pujat a l’Aneto per la banda de Coronas, no 
pas per la glacera. He fet espeleología. Malgrat el que molta gent pot pensar, l’es- 
port té un ritme i un moviment que no s’allunya en absolut de la música: l’esport 
és musical cent per cent. Cal que observis ,que t’hi fixis. Si ets capaç de poder 
“desenganxar” les imatges, veurás com un tir de bàsquet a cistella és un movi
ment que surt d’un déterminât nivell i que es va enlairant fins que està a uns 
quants metres de terra i vola...
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...Diuen que a aquells que son con- 
traris a I’esport en general, malgrat 
tot els agrada el bàsquet...

Pot ser... Però el fútbol altrament: Un 
jugador que surt del mig del camp i 
que va passant d’un costat a l’altre, 
tots aquells driblings que el fan arribar 
davant de la porteria i xuta, té un 
moviment musical extraordinari. Amb 
el volei igualment, quan fan el “saque” 
o l’esmatxada és una preciositat... 
L’esquí és d’una bellesa extraordlná- 
ria. els salts, l’eslalom ...

Malgrat aquesta versemblança 
entre el moviment de l’esport i el 
moviment musical, podríem dir que 
com Sant Pau vas caure del cavali en 
passar de l’exercici fisic a la directiva 
de Joventuts Musicals.

No, no, jo ja tenia interioritzat tot 
aquest mon musical. Des dels cinc 
anys que ja ascoltava les òperes de 
Wagner, com també els concerts del 
Palau 0 les transmissions del Liceu. 
No, no vaig caure de cap cavali, no 
fou necessari “convertir-me”. Les 
Escolapies i a cal senyor Vails (Nostra 
Liar), foren dues escoles molt impor
tants en la meva formació que també 
incloïa l’aprenentatge musical. De 
més gran no vaig continuar perqué en 
aquells moments tampoc no n’estava 
convençuda,. donades les dificultats 
d’una llarga carrera. Però la cultura 
musical em va quedar ben interioritza- 
da. Si més no em vaig convertir en una 
consumidora de la cultura musical. La 
vinculacié amb Joventuts Musicals va 
venir per iniciativa de l’Esteve Maria 
Costajussà, eli i altres socis em van 
demanar que m’hi présentés. Era l’any 
1992 i encara continuo de presidenta.

Dues passions fortes: l’esport i la 
música. Pel que dius, pel que expli
ques, ambdós t’omplen plenament.

Corn ja t’he dit, l’esport l’he viscut de 
manera extraordinària. Però també 
m’encanta el teatre, passejar, parlar 
amb la gent. M’encanta badar. Sí, 
badar. Puc quedar-me una bona esto- 
na contemplant un ocell, un arbre. 
Malgrat tot això, reconec que sòc un 
belluguet, gairebé sempre vaig acce- 
lerada. De petite solien dir-me que era 
molt badoca. Potser si que aquesta

manera de ser m’ha portât a estimar tant i tant la música, el teatre, el cinema i l’es- 
port en general.

La Joana acompanya cada inici de resposta amb un riure franc i oberi. 
(Les preguntes que li faig tampoc no són per espantar ningú, ciar). 
Reconeix que és molt parladora. Molt ceballuda, molt ceballuda. Va néi- 
xeral carrer Sant Antoni, 23, pis. La mare menjava un tali de sindria men
tre admirava el castali de focs de la festa major allí al costat del campa- 
nar, un 5 d ’agost. A les peques horas, ja despuntava l ’albada del dia 6 i 
amb ella s ’accelera el part. (Avis per ais que no hi eren i/o per a Is nou- 
vinguts poc ceballuts: abans la festa major era per Sant Fèlix/Sant Fallu, 
l ’1 d ’agost ).

La Joana reconeix que és “explosiva” en la faina, en la présidé noia i en 
el traete diari; potser tot plegat perqué li va rebotar en el seu cenacle 
matern el pim, pam, pum de la Pirotécnia Igual.

(Jo recomanaria a la Joana que guaiti les efemérides del calendari per 
adonar-se que un 6 d ’agost també fou molt explosiu i atòmic ).

Els avantpassats: La mare i l ’àvia eren d ’origen uruguaià; Lavi, de 
Sabadell. Per la banda paterna, tenen l ’origen a Vilanova, per bé que el 
pare va néixer a Picamoixons (prop Vails), ja que Lavi era ferroviari.

La Joana Soler, casada amb l ’artista Jordi Roca, viu a la Creu Alta en un 
carrer de nissaga artistica. Alli, en aquell cau entranyable -ella potser no 
se’n recorda-, fa un grapat d ’anys vàrem sopar piegate tots tres i en con
servo Lagradable sensació d ’una vetllada en gué vam xerrar i xerrar, 
pontificant de les coses humanes i algunes potser de divines. No 
arreglàrem Sabadell però ben poc II va faltar.

Deixem-nos de divagacions.

Quin consideres que és el nivell musical de Sabadell en aquests moments?
Penso que Sabadell té un nivell musical important. És de les ciutats que fan 

més música a les aules escolars. Tenim Conservatori. Corn ja t’he esmentat 
abans, hi ha la Simfônica del Vallès, els Amies de l’Opera, grups de cambra, la 
nostra programaciò, la dels dijous a Belles Arts... nombrosos grups de rock. 
Cada dia es donen a conéixer nous instrumentistes. A més, gaudim de molta 
varietat en els estils; de pluralitat en el fons i en les formes d’aplicar la música. 
Gent rellevant en el mòn de la composiciò de música contemporània; un estol de
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compositors de sardanes, clàssics i innovadors. A l’hora de citar noms propis 
pot passar que tinguis un oblit, però m’atreveixo a citar-ne alguns: Benet 
Casablancas, Pere Casas, Llorenç Balsach, Bernat Castillejos, Josep Maria 
Serracant...Som ries; ries en formació, programació i actuacions musicals. Ara 
més que mai. Ciar que no n’hi ha mai prou. Jo tino la creença, la iMusió que la 
generació que va creixent cada cop està més formada musicalment. Abans 
érem uns pocs privilegiats els que poguérem gaudir d’aquest ensenyament i 
d ’altres als quais els pares portaven als concerts. Quant una societat està ben 
formada musicalment, equival a què en el seu entorn es mou el progrès cultu
ral. En els darrers anys l’Ajuntament de Sabadell hi ha intervingut positivament. 
Altres ajuntaments catalans de ciutats mitjanes no han tingut la mateixa decisió 
i embranzida política que aquí ha sabut impulsar el regidor de Cultura, en Joan 
Manau. S’han fet passes molt positives que és de justicia agrair .Quan abans 
t’he dit que el meu somni seria que Sabadell fos la gran Salzburg, no és d ’ara; 
és un pensament que em ve de fa molts anys. Des d ’aleshores s’ha caminat 
sempre endavant en el camp musical. Ho comparo amb aquell primer dia que 
contemplant Els Encantats vaig dir-me: “Quina iMusió si els pogués pujar” 
.Gràcies a l’esforç individual, al cap d’uns anys vaig grimpar-hi per la cara del 
devant. Una escalada inoblidable. Cal proposar-te fîtes, petites passes per 
assolir allò que et proposes. Aixi es forma la societat i aixi cal continuar treba- 
llant per divulgar la cultura musical. Que cada cop estigui més a l’abast de més 
persones. Sens dubte les noves generacions están més formades musicalment.

L’aniversari de Johann Wolfgang Amadeus Mozart, del que enguany es 
commemora els 250 anys del naixement, coincideix amb els vostres 50 
anys...

Mozart està per damunt de tots. La influèneia que ha tingut amb la seva prodi
giosa música, la seva energia, que la mort prematura va tallar. Ens ha deixat una 
producció d’incalculable valor que el fan unie. No cal dir que l’obra mozartiana 
estará ben present en els concerts d’enguany.

Em pots avançar a grans trets els actes socials i musicals que heu prépa
rât amb motiu del cinquantenari?

Un dels somnis d ’aquesta presidència era portar a Sabadell un concert de 
L’Ensamble de I’Academy of St. Martin in the Fields. Finalment será una realitat 
el mes de juny: aquí hi tens la confirmació .(Em mostra la carta oficial). El juliol, 
estrena mundial per la Cobla Mediterrània d’una obra per a cobla de Josep 
Maria Serracant, dedicada a JM Sabadell, amb motiu del 50è aniversari. També 
pel juliol el recital del Quartet Casals, amb E. Bugalla i Josep Maria Almirón amb

JOVENTUTS 
MUSICALS DE 

SABADELL

piano a quatre mans. El 20 de juliol, 
tindrem aquí el Cor Vivaldi- Petits 
cantors de Catalunya, i el 27 de juliol, 
jazz amb la Locomotora Negra. Això 
no ho és tot, ja que encara falta con
firmar algunos actuacions. No cal dir 
que es farà un sopar, ja que una 
celebració com aquesta bé que s’ho 
mereix. En el transcurs de la festa 
social, Iliurarem la primera batuta 
commemorativa dels nostres 50 
anys. Està per decidir si a partir d ’a
leshores el guardó será anual o bia- 
nual. El que sí puc avangar és que la 
primera batuta l¡ atorgarem al reco- 
negut director Antoni Ros Marbá, 
que va participar com a pianista en el 
concert fundacional de la nostra enti- 
tat. Era el diumenge 18 de marg de 
1956 a l’Académia de Belles Arts. A 
la primera part hi van intervenir el vio- 
lonceMista Ramon Nogué i el pianista 
Marià Vancells. A la mitja part pro
nunciò un parlament en Narcís 
Bonet, president de la delegació bar
celonesa de JJ.MM. A la segona part
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actuaren: Manuel Villuendas, violinista i Antoni Ros, pia
nista: el qui seria futur gran director, de molt jove tingué 
bona relació amb els músics sabadellencs, especialment 
amb el també pianista Josep Maria Llorens. A més de la 
batuta, Iliurarem insignias d ’honor ais ex-presidents. 
També el desembre presentarem el Ilibre del cinquante
nari i farem el concert extraordinari de Nadal. Dins de les 
propostes musicals d’aquest any, vull esmentar el fet que 
Joventuts Musicals d’Espanya ens ha concedit l’organit- 
zació del concurs de corda dins del Concurs Permanent 
que a tot l’Estat s’organitza des de l’any 1979, amb l’ob- 
jectiu d’impulsar la carrera musical dels joves intérprets.

Sens dubte es tracta d’una més que notable progra- 
mació d’actes, que cal suposar tenen un ait pressu- 
post, valen una picossada ...

...Setanta mil euros. És un gran esforç, que esperem 
cobrir amb l’aportacié de les institucions i empreses. 
Porta molta teina. Han estât dos anys treballant-hi conti- 
nuament. Arribat el moment de la celebració, dels con
certs, la satisfacció de la junta pel treball ben fet no té 
preu. Tots plegats hi treballem amb molta ¡Musió. Si no fos 
aixi seria impossible crear, produir i portar a I’escenah 
aquesta programació extraordinària.. Ningú dels que 
està aqui cobra un duro: tot ho fem per amor a la mùsica, 
per amor a la joventut i per amor a Sabadell. És un treball 
constant, constant .Voldriem que la resposta del pùblic 
fos proporcional a la teina que hem fet. Que no passi com 
sovint sol suoceir: a Sabadel cadascù va per eli. 
Espectadora en potènoia que prefereixen assistir a un 
concert de Barcelona, quan nosaltres aqui li brindem una 
programació notable. Ens ha passât sovint que un con
cert que no té res a envejar a l’oferta de Barcelona, aqui 
no arribem a omplir. Aixó ens dol molt i molt. No podem 
competir amb quantitat, ben ceri; però si amb qualitat.

La Joana Soler i Garda ha tocat moites tecles; 
blanques o negres. Amb aquest Insultant opti
misme que traspua, encara espera trucar algu
nas portes per tal de quadrar el pressupost del 
cinquantenari. La Joana ha coHaborat amb mol- 
tes entitats: Joventut Atlètica, Agrupaclons 
Narcis GIraIt, Académia de Belles Arts. Ha for
mat part de la directiva de Joventuts Musicals de 
Catalunya I de la junta de Juventudes Musicales 
de España.

No para. La veu és un dels grans Instruments. 
La comunicacló és mùsica. Sugoso que per ella 
la vida és com una slmfonla Inacabada. Fins I tot 
m’atrevelxo a dir que mal no ha perd ut passade.

SABADELLENCS
L Isidre

Ignasi Piera

El recent traspàs (16/01/06) del qui fou nota
ble pedagog I politic sabadellenc: Isidre 
Creus I Virgili, va merèixer el segCient 
comentar! de l ’escriptor Ignasi Riera a la 
seva columna diària a lAVUI, que ens per- 
metem reproduir com a sentit homenatge a 
la seva personalltat

Dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sabadell, va ser 
enterrât Isidre Creus i Virgili, personalitat sabadellenca 
que ha marcat molts anys i molts esdeveniments de la 
vida social, cultural i politica de la cocapital del Vallès 
Occidental. Perqué l’Isidre, un dels històrics del PSUC, ha 
estât notable com a pedagog, com a ceramista, com a 
generador de movimenta culturáis i socials, com a politic 
—va ser tinent d ’alcalde de Cultura, quan era alcalde de 
la ciutat Toni Farrés— , i per damunt de tot, com a perso
na. Me’l va presentar un dia Marta Mata a Rosa Sensat, 
poc abans de la mort del dictador. I me’l va presentar per
qué velia posar en marxa una revista en català per a gent 
jove, des d ’aires nous, amb les dosis de transgressió 
indispensables per fer forât en una societat massa estan- 
tissa. Ja aleshores, l’Isidre Creus era, com el seu germà 
Ton, pedagog i pai de paller de l’Escola Nostra Llar, un 
dels motors de la renovació pedagògica a Sabadell i a 
Catalunya. Era, a més, ceramista: tenia taller a Sabadell.
I, més tard, a la Mola de Fermenterà, on hem conviscut 
estius al llarg de prop de trenta anys. Recordarem les 
converses entre l’Isidre i el mitic Gabrielet, l’artesá for- 
menterer, a qui el sabadellenc va assessorar en les regles 
secretes de l’ofici. A més, l’lsidre Creus ha estât, al llarg 
deis anys, un notable escriptor -que ha escrit molts 
papers i no ha éditât en canvi cap llibre- i una mena de 
predicador popular, amb toes de moralista ácrata, farcit 
de sabers universels, i un cuiner excepcional: el recorda
rem convertit en amfitrió i en profeta, amb moites criatures 
al seu costat que l’escoltaven embadalides. Que desean- 
si en pau ! ^

(Article publica! al diari AVUI el dimecres 18.01.06)
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Sis de febrer. En menys d’una setmana, ens han éliminât de la Copa i, després 
de 14 victories consecutives, hem perdut el segon partit en aquesta Lliga. Hi ha 
motiu d’alarma? Ens hem de començar a inquietar?

Potser cal intentar descriure la situació de la manera més objectiva possible, tot 
i saber que l’objectivitat és un terme que no s’adiu gens ni mica amb el mon del 
fútbol. Provem-ho, però. A dia d’avui, el Barça, que només ha perdut tres partits 
en cinc mesos -el de la Supercopa amb el Betis, a començaments de temporada, 
i aquests dos darrers amb el Zaragoza I l’Atlètico de Madrid-, és líder destacat a 
la Lliga, amb 9 punts d’avantatge sobre el València i 10 sobre el Madrid, i está 
classificat per als vuitens de la Champions, després d’haver quedat primer del 
seu grup. Per tant, l’estât de la qüestió sembla més aviat satisfactori.

Ara bé. És d’una evidència palmària que l’equip no juga, des de fa ja força set- 
manes, amb la fluidesa i amb la precisié que va exhibir durant el segon tram de 
la primera volta (recordem que, al principi, li va costar bastants partits assolir el 
nivell que tots li suposàvem). Guanyàvem, i a vegades amb molt de mèrit, però 
patiem més del compte. En principi, això no hauria de resultar especialment sor- 
prenent, perqué un equip no pot mantenir sempre un nivell tan ait, però a mi em 
sembla que sòn massa partits sense jugar bé, i no creo que sigui cap casualitat 
que la davallada en el joc hagi coincidit amb la lesiô de Xavi. No és només l’ho- 
me de les tiralinies perfectes i de les passades precises, és també -i sobretot- el 
migcampista capaç de canviar el ritme d’un partit, de congelar-lo si cal. És un 
jugador que, tal i corn ara es diu, llegeix a la perfecció tot el que passa sobre la 
gespa. I no podrem comptar-hi, possiblement, fins a final de temporada.

El Barça té una molt bona plantilla, però no dos equips absolutament intercan- 
viables. De manera que, quan els problèmes s’acumulen, la realitat passa factu
ra. Hem estât una colla de partits sense Eto’o, ens van sancionar Deco, ara ens 
han sancionat Ronaldinho, a vegades no ha pogut jugar Márquez... Recordem 
que, l’any passât, vam tenir quatre lesionate gravissime, però que cap d’ells era 
titular indiscutible. Rijkaard va guanyar la Lliga amb només tretze homes, és veri- 
tat, però eren tots els básics. Dit d’una altra manera: a primer cop de vista, aquest 
any les lesions no ens han castigat tant, però, per una cosa o per una altra, les 
absències sòn més significatives.

No és, per tant, un problema d’arbitratges, encara que sigui veritat que 
Rodríguez Santiago va certificar, el dia del Zaragoza a l’Estadi, una actuaciò cala
mitosa. Però eli no hi era quan el mateix Zaragoza ens va fer quatre gols a La 
Romareda o quan l’Atlètico ens en va fer tres al Camp Nou. Mirem-nos la cosa 
d’una altra manera: no tenim Xavi, però hem récupérât Eto’o i podem tornar a 
comptar, junts, amb Deco i Ronaldinho. I tenim encara tres o quatre mesos per 
devant.

Rijkaard va donar una admirable prova de maduresa al final del partit del 
Zaragoza a l’Estadi. L’any passât, van ser els nostres jugadors quan, després de 
posar-se el Madrid a tres punts cada dissabte -una setmana darrera l’altra-, guan- 
yaven el seu partit i eis tornaven a deixar a sis cada diumenge. Ara hem de tornar

a ser madurs i assumir, fins i tot, que 
es pot perdre a València -quan aquest 
article es publiqui el partit ja será 
història- i que, tot i així, si es fa bé la 
feina, el títol será nostre.

Tinguem calma. Això de l’Atlètico és 
una mena de malastruganga, però no 
ha de resultar res més que un petit 
entrebanc al carni. El final deis nostres 
nois la temporada passada m’obliga, 
per una simple qüestió de justicia, a 
ser optimista.

I SScocía
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 

Tel. 93 725 59 29 - Sabadell
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Teatre, dansa, música ¡ Imatge 
A Sabadell, més de 80 propostes
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Sant Jordi és sempre una data que esdevé referent de la nostra cultura. Més enllá 
de la banalització en qué, com altres referents de la nostra vida quotidiana, també 
ha caigut aquesta festa de la cultura, del lllbre I de la rosa, és obvi que el seu con- 
tingut també és manté en esséncia inalterable.

El bullid editorial és imparable, I els noms de sabadellencs omplen les prestat- 
geries de les Ilibrerles aquests dies. Entre tants, deixeu-me’n citar tres.

D’una banda la Lluísa Forrellad, reapareguda amb un interés impressionant tant 
a la nostra ciutat com arreu del país, com ho demostra tant la seva presentado a 
cal Ventura com per les relterades reedicions que ja ha fet de la seva noveMa. 
Molts d’éxits per a ella, amb qui conversarem amb calma en el proper número, el 
d’estiu, la qual cosa ens donará un xic més de perspectiva, lluny de l’enrenou 
actual. D’altra banda, el Lluís Subirana, coMaborador nostre Incansable, que con
tinua sent un referent de la poesia que més éxit té a casa nostra, com en un altre 
vessant el tenen els també lloables autors que continúen promovent els fenome- 
nals Papers de Versálla, I que continua amb les seves recerques dintre el món de 
la música, de la sardana, amb la barrera aportado de la coMeccIó de Quadern. 
Per últlm, m’agradaria destacar també especialment l’enorme capacitat producti
va del nostre també coMaborador impagable Antoni Dalmases, que a més d’en- 
cetar una nova coMecció Infantil/juvenll sobre el món del Barga I el seu Clam 
Barga, que ja compta amb quatre títols, ens presenta també el barrer Premi Gran 
Angular 2005, l’exceMent noveMa Jo, el desconegut. Quedin fellcitats tots els 
altres autors que aquests dies trobarem en signatures, presentacions i actes 
diversos per la seva perseveranga a continuar Iluitant per intentar normalitzar una 
literatura tan peculiar com la nostra.

Us recordem que també acabem d’iniclar una nova coMecció dintre de la 
Fundació: els Papers del CILEC, lllbrets que a partir d’ara recolliran les recerques 
que el CILEC ha anat fent per la geografia espanyola i marroquina en temes de 
memòria histórica com a encárrecs de la Generalität de Catalunya. El primer deis 
números és Morir a Gernika-Lumo 1938-1940 I ha estât possible gràcies a dos 
coMaboradors del CILEC a EuskadI: Txato Etxàniz i Vicente del Palacio, amb un 
exceMent pròleg de Javier Rodrigo, jove eminéncia en aquest camp.

Moltes felicitats a tots!

David Serrano

Els textos signals reflecteixen l’opinió 
personal dels autors respectius.
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Palau i fah re  
fiutar? fiatar?

Durant els dies 16 de desembre i 
27 de gener vaig gaud ir del plaer 
de conversar amb Josep Palau I 
Fabre, poeta, assagista I drama- 
turg, d'aquesta experiència unità
ria que ha estât la seva vida i obra. 
Em va rebre afectuosament a casa 
seva, sobre la Fundado Palau, a 
Caldes d ’Estrac.

Quan esclatà la Guerra Civil vostè 
es trobava a Eivissa, on volia 
emprendre una vida d’eremita.

A Eivissa la vida era molt barata i, a 
més, hi havia el mar. I vaig pensar fer 
una vida d’eremita allá i poder escriu- 
re tot el dia. I pescar! I, potser, si tin- 
gués algún terreny, fer-me un petit 
hört. Jo hi vaig trobar una gent molt 
primitiva, molt senzilla i aixó ja no exis- 
teix. Va ser el juliol del 36. Vaig sortir 
de Barcelona el tretze, arribo allá el 
catorze i, al cap de quatre dies, ja hi 
ha “I’alzamiento”. Però, és ciar, com 
que ja hi havia hagut varis petits cops 
militars, al principi no hi vaig donar 
gaire importància. Però durava. 
Durava i ja hi va haver alguns inci
dents. En un déterminât moment, eis 
d’Estat Català van desembarcar i jo 
vaig tornar a Barcelona amb un dels 
seus vaixetls, l’agost del 36. -Aix'rqtte 
vaig passar-hi un mes. En desembar
car vaig veure de Iluny l’Alberti, que 
estava entaulat esmorzant amb la 
Maria Teresa León, llavors encara no 
el coneixia.

A vostè no li van oferir de marxar a 
l’exili amb la resta d’intel lectuals, el 
trenta-nou?

No m’ho van oferir. Quan es va aca
bar la Guerra Civil, jo era a Olot mobi- 
litzat i vaig tenir la temptació si sortia o 
no. I jo recordo que vaig pujar a l’ùltim 
camió, ja al vespre, que anava cap a

Mariona Irribarren

“Jo m ’era ofert a mi mateix 
corn el meu propi experiment.
Aquest era el sentit de la meva vida.
La poesia, que em procurava la il-lusiô 
de la creaciô que la vida em negava, 
esdevenia, aixl, la meva vida, 
i la meva vida, la meva ficciôV

Entrevista a Josep Palau i Fabre, realitzada per Mariona Irribarren, el 7 de gener de 2006

Franga. I, en arrencar el camió, em vaig tirar a terra. Vaig decidir quedar-me. 
Un reflex. A Olot hi havia el pintor Labarta, que era amie del meu pare, i em va 
dir: “Si nécessites alguna cosa, vine.” Vaig anar-hi, però era tan tard, que va tri- 
gar a obrir-me. Tant és aixi, que em vaig espantar i vaig pensar: “Ara, aquí, ni 
eIs uns ni eIs altres; ara vindrà algù que et clavará tres...”. I al final em va obrir, 
amb una pistola al darrere la porta: “No t’han vist entrar?” - “No” - ’’Estás segur 
que no t’ha vist ningù?” - “No”. I vaig passar la primera nit allá. I l’endemà al 
matí, molt d ’hora, vam veure entrar els moros. Molt compactes, com si tingues- 
sin por, un tocant-se amb I’altre. Anaven dirigits per gent del Terg. Al mig de la 
plaga d’Olot, van venir un pareli d ’alemanys amb un cañó i el van apuntar cap 
al carrer de sortida. Vaig anar a parar al Camp de Concentració de Lleida. Eren 
els mesos de febrer i marg i feia molt fred. Dormíem en un estable amb el terra
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inclinât i els còdois pels cavalls. Una vegada al dia passaven i ens donaven el 
iTienjar. Ens obligaven a cantar el “cara al sol” i ens feien discursos franquistes. 
Vaig sortir-ne gràcies als meus pares que van venir a LIeida amb un aval d’un 
capità franquista que coneixien. Vaig tornar a casa malalt i ja vaig trobar aquella 
Barcelona que m’era completament estrangera.

Ja hi va haver un moment en què volia deixar el batxillerat per dedicar-se a 
escriure, però no ho va fer. En aquest moment, acabada la guerra, però, deci- 
deix entrar a la Universität. Tot i assistir-hi vostè sempre ha mantingut actitud 
autodidacta.

■■ Mii

La dama de les magnòlies
Conte inédit

Josep Palau i Fabre
Caldes d'Estrac

Ah, si, si. Jo no m’hi vaig sentir mai d’universitari. Va ser 
a causa de les circumstàncies que hi vaig entrar. Abans 
de la Guerra, com que la Universität tenia cert prestigi, i 
amb raó; hi havia en Riba de grec, en Balcells de literatu
ra..., vaig anar-hi per escoltar. Em va agradar, però vaig 
veure que allò no era el meu carni. Però, després de la 
Guerra, el meu pare em va dir: “Ara què penses fer?” - 
“Entraré a la Universität, farò lletres.” Vaig pensar: ‘Amb 
això ja allargo quatre anys”, creient que la Guerra europea 
s’hauria acabat. Però jo tenia un afany molt diferent. 
Assistia a les classes perqué feia aquell paper de cara a 
casa meva, però després, jo escrivia els poemes amb els 
que vaig fer escàndoi, més aviat poemes de rebel-liò, poc 
ortodoxos. Vaig triar Filosofia perqué l’objecte de l’estudi 
és ja la finalitat. I, a més, en aquells anys hi havia de pro
fessor en Xavier Zubiri, que era un base capellà, que va 
deixar els hàbits, deixeble de l’Ortega i que havia estât a 
alemanya estudiant amb Heidegger. Un gran professor.

Vostè s’havia quedat per intentar fer reviure la vida cul
tural de què havia gaudit durant els anys trenta.

En aquells primers anys, jo tenia molts articles retallats 
de Mirador, que havia estât la primera lectura que m’havia 
emancipat de moites coses. Era un moment en qué tot 
s’esfondrava i, és ciar, aquells articles em rejovenien. 
Esperava que aquell mòn tornés i jo volia ajudar a que tor- 

nés. Però, va trigar anys, eh! El primer que vaig fer va ser refer els Amies de la 
poesia, a casa. La primera trobada, amb la Rosa Lavoroni, va ser d’una lectura de 
Miquel Dolç, que era mallorqui i, corn que havia estât mobilitzat a la banda fran
quista, vaig pensar que si venia la policia no passarla res. Érem molt pocs. (Mirem 
uns fulletons d’acta de les lectures). El segon acte el vam celebrar amb motiu de 
l’aniversah de Lo Gaiter del Llobregat a casa del Bonet Gari. Després ja hi vaig 
invitar Marié Manent, Zannoti, López Picó i en Segarra, que va llegir-nos la seva 
traducció de la Divina Comèdia. Ja hi havia trenta persones. Sé que vam sortir 
d’un en un perqué la policia no se n’adonés. La Ilei deia que s’havia de demanar 
el permis a l’autohtat civil per una reunió de més de deu persones.

Amb l’Institut d’Estudis Catalans, també ens hi vam posar de seguida. Vaig bus
car l’Aramon, però eli ostava sol. Jo coneixia la gent a la Universität i els alumnos 
que podien ser intéressants i interessats i no trair-ho. I així van començar els 
Estudis Universitaris Catalans a la clandestinitat. Les classes es feien a casa els 
mateixos professors: l’Aramon, el Forran Soldevila...

Vostè es va convertir en el primer editor en catalá de Catalunya després de 
la guerra, l’any 1944, amb només vint-i-set anys amb la revista Poesia i les edi- 
cions la Sirena.
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Josep Palau i Fabre
Teatre de Don Joan
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Amb la Sirena van sortir els meus primers Ilibres, 
el quaranta-tres, junt amb el Ilibre d’en Romeu I les 
versions de Carles Riba. La revista Poesia és del 
quaranta-quatre, ja. Com que era clandesti i prohi
bit, em podien agafar i anar a la presó. Inclus ho 
feia d’amagat dels meus pares. Quan tenia un 
número de la revista, mirava d’anar a casa i d’en- 
trar-hi quan sabia que no hi havia ningù. I amagar- 
ho en un armari, entre la roba o en un Hoc on no se 
n’adonessin.

Amb el grup d’Ariel, cies del principi va tenir dar 
el seu no coMaboracionisme amb el Règim i això 
deuria accentuar les divergències amb els com- 
panys.

Si, si. A més, jo vaig ter una obra també molt més 
subversiva en el sentit ètic. És a dir; els limits de la 
moral de la meva poesia són molt diferents de la 
poesia de l’època, que és més de flors I violes. I jo 

vaig fer una poesia molt contundent i a vegades brutal, potser, inclus, empès pel 
contrast del sentit de contradicció, però no pel plaer de la contradicció sinó per
qué vela que allò no dula a res i que s’havia de defensar un altre tipus de poesia. 
Però això, inclùs entre els meus, em va allunyar molt.

Li van oferir una beca per marxar a Paris, però quan el termini es va acabar 
vostè va decidir quedar-s’hi. Quina va ser la seva vida aquells anys?

Vaig haver de treballar de moites coses: cambrer en un restaurant universitari, 
porter en alguna casa, vigilant de nit, figurant en una pel-licula de Clouzot... Fins 
que vaig entrar de secretan del Pavelló Mexicà de la Ciutat Universitària. I allò va 
durar set anys. Va estabilitzar. Va ser per una carambola: vaig conèixer Octavio 
Paz i em va proposar la teina. Tot i aixi vaig procurar continuar la tasca activista: 
enviava articles a Ariel, vaig traduir Ramon LIull, Ausias March... També vaig 
organitzar la trobada dels Estudis Catalans a Prada de Confient, posant-me en 
contacte amb l’Heribert Barrera, que estava a Montpelier i coneixia més que jo en 
Pau Casals i els altres exiliats de la zona. El grup més important d’estudiants van 
ser els que vaig dur jo des de París. Aquella setmana va ser bona perqué va posar 
en contacte joves catalans que estaven desconnectats; hi va haver un grup i unes 
classes. Van venir-nos a parlar en Revira i Virgili, en Pi i Sunyer, Pompeu Fabra... 
Déu n’hi dó, no? (Riu.)

Va escriure’s amb els intel lectuals més destacats del moment per intentar 
tramitar un manifest contra l’entrada d’Espanya a la ONU i contra Franco: 
Albert Camús, Jean Paul Sartre, Richard Wright, André Breton, Jean Louis 
Barrault, Carlo Levi, Aldo Garozzi, Jef Last, Ignazio Silone, Thomas Mann, 
John Dos Pasos. Tots hi van firmar. Qué se’n va fer després que Camús se’n 
desentengués?

De moment no vaig poder fer res perqué a Paris no coneixia ningù i, fallant-me 
en Camús, em vaig trobar molt sol. Me’l vaig guardar i ara està aquí exposât i tot, 
però ara ja no té efectivitat. Jo gairebé tot ho vaig fer a través de Camús. EH ja era 
un gran nom i tenia molta influèncla. A l’altra gent m’hl vaig dirigir per carta, no 
podia insistir, hauria estât molt... Em vaig trobar molt desemparat. Vaig guardar 
allò amb la por que se m’extraviés o que m’ho robessin i, en fl, han passât els 
anys. Eli ha un home que potser hauria hagut d’anar a trobar, però Havors s’hau- 
rla estranyat que eli no fos el primer que jo hagués anat a veure, que era l’Albert 
Béguin, director de la revista “Esprit”. No obstant, Camús era un nom molt més 
important en aquell moment. Al principi em vaig cartejar amb Réne Char i fins i tot 
vaig obtenir que donés un poema per Ariel. Liavors ens vam distanciar, potser 
quan jo vaig ser acusat de coMaboracionista.
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Els qui eren a Barcelona li reclama- 
ven que tornés?

Jo creo que em tenien una mica de 
por. (Riem). Sabien que jo tenia nor
mes, certes simpaties i, en el tons, 
creo que a molts els anava bé que jo 
estigués fora. Hi havia posicions molt 
diferents. En Riba, per exemple, era 
més sever I em penso que li va saber 
greu que me n’anés a l’exili. En canvi 
en Sagarra era més Iliberal i tant és alxí 
que em va venir a veure a París. En 
Sagarra era... “Mira, (fa el gest amb les 
mans d’escampar) fes el que et sem- 
bli”. Va venir, ara recordo que jo ostava 
malait, i em va deixar el lllbre dedicat. 
Era l’any quaranta-set, la primera edi- 
cló de les seves Obres Complertes, 
encara la tino. Amb la Rosa LaveronI 
vam estar sempre ben relacionats, així 
com amb en Trladú, en Josep Romeu, 
en Tarradell, en MIquel Dolç... Passate 
els anys, també vaig refer la relació 
amb els de Cultura Catalana. Tino una 
carta de l’ObioIs que és com de recon- 
cillació, és a dir, havia comprés la 
meva posicló I velia reprendre l’activi- 
tat. I amb la Mercé Rodoreda també, 
perqué la vaig ajudar a que es publi- 
qués en francés la seva primera 
novel-la. Aloma, i d ’aleshores ençà 
que... De fet el mérit és del Juan 
Goytisolo, que ostava de lector a 
Gallimard i em va venir a trobar perqué 
en fes l’aval favorable.

Vostè no volia tornar a Catalunya 
mentre es mantingués el règim fran
quista, però l’any 1961 emprèn el 
retorn. La seva extensa obra sobre 
Picasso la va escriure gairebé tota a 
LIançà, on va viure més de deu anys. 
Va ser allá on va poder satisfer el seu 
somni d’eremita?

El pretext vital de tornar va ser l’estât 
de salut del meu pare, que, en efecto, 
va morir al cap de sis mesos. Jo ja 
m’havia comprat el terreny des de 
Paris. Un amie meu que em va dir: 
“Allá a la Costa Brava venen un 
terreny per tants diners, si vols el com- 
prem a mitges.” I va ser així. Allá vaig 
poder-me realitzar, si. Ara séc aquí, a 
la Fundacié, també prop del mar. Hi 
tine exposada I’obra pictórica del meu 
pare, la part de pintura que ell havia 
coMeccionat i els meus manuscrits i 
Ilibres. Les obres de Picasso que hi

ha, algunas me les va regalar eli i d ’al- 
tres les he adquiridos jo, alguna fent 
un sacrifici molt fort, jugant-m’hi gai
rebé el tot pel tot. També vaig com
prar les de Perejaume però l’original 
que hi ha de Barceló me’l va regalar 
eli. És una coincidéncia bonica que 
Picasso escrivis “Vistes al mar” de 
Maragall en el seu carnet, just des 
d ’aqui, Caldetes.

Josep P alau  i Fabre

ANTONIN ARTAUD

‘‘Vers: sigues igual a mi.

Jo em veig en tu si em veus. 

Som una o dues veus? 

Quina, però, és de qui?”

¿ } o S E .P  / f k ì . k \ ì  I C / k B B E

C O N T E S  
DE  C A P Ç A L E R A
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Josep 
Palau I Fabre

Quaderns 
de I'Alquimista

7  r c a  
La Mirada
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Després d ’una primera visita el 16 de desembre arribo a la Fundacié Palau 
a Caldes d ’Estrac el mati del 27 de gener i comencem a parlar del Grup 
Sabadell.

Hi vaig tenir una relació bastant torta, bastant intensa, els coneixia a tots d’abans 
de la guerra, jo tenia divuit anys. Ens reuniem cada setmana a les Edicions Proa, 
que en aquella època les dirigía Puig i Ferretee Allò era el nudi de Barcelona on 
cada setmana ens trobàvem, Iliurement. Hi vaig conèixer la Mercè Rodoreda i gai- 
rebè tothom. Però és sobre tot amb l’Oliver que durant la Guerra Civil i desprès, 
quan torno, tino una relació bastant intensa. Era un home que aprecio molt com a 
escriptor i com a persona. Tenia fama de ferreny, d’adust, però cree que tenia un 
tons molt bo; al contrari, molt, molt, molt tendre i que, sota la seva còrpora gros
sa, ho dissimulava. El vaig retrobar quan vaig tornar del meu exili voluntan de 
Paris. EH va dirigir les Edicions Proa i va ser gràcies a ell que vaig reprendre l’ac- 
tivitat pública. Era bastant valent, perqué, per exemple, recordo que va presidir 
un homenatge a Picasso, als anys seixanta, i la policia el va perseguir. EH es va 
aiçar i va saludar aixi (alga el puny), que en aquell moment era bastant fort! Era 
un home molt compromès. (Li ensenyo el catàleg de l’exposició de Literatures a 
l’exili que li he portât i el comentem piegate. Em diu que els va conèixer gairebé a 
tots, menys a l’Amat Piniella. M’explica anécdotas. Jo H comento que en Trabai era 
molt atractiu i ell em diu que era la seva dona la que era molt guapa, que era fran
cesa. En el catàleg, Julià Guillamon també parla de Palau, però no coprotagonit- 
za l’exposiciô perqué ell va marxar voluntariament i més tard).

Hi va haver un moment de dubte entre dedicar-se al llenguatge pictòric o a 
escriure?

Si, però això remunta a l’adolescència. Corn que el meu pare era pintor, a mi, 
quan als deu anys em preguntaven què volia ser jo, deia pintor, però als dotze o 
tretze ja deia pintor i escriptor i després... El que passa és que l’aficiô a la pintu
ra m’ha perdurât i m’ha dut a Picasso. La Guerra Civil va decidir del tot la meva 
trajectòria. La meva idea infantil, de quan tenia vint anys, era ser un escriptor en 
català, castellò i francés, és a dir, m’imaginava que ho podria fer tot, i la guerra va 
fer que veiés que el meu pobre petit pais era maltractat i que m’hi sentis més 
adherit.

La seva poesia ha destacat per estar molt Migada a la música i vostè ha afir- 
mat també que ha recorregut a ella en els moments ciau de la seva vida.

En realitat ara n’estic massa distanciat i tot. Però va ser en moments en qué em 
sentia molt sol a Paris, i no em trobava gaire bé, em van dur a un coMegi als Alps, 
a l’altura, per recuperar-me. Vaig treballar-hi de “surveillant”, que és el que vigila 
els estudiants a la sala d’estudis. Allà hi havia una gran discoteca. Jo me’n vaig 
fer cárrec de seguida i posava el que més m’interessava. I, potser la meva for- 
mació musical més intensa va ser en aquell période, aquells mesos en qué posa
va tot Mozart, Bach, Schubert..., tots els clàssics, i alguns varies vegades. Em 
pensava que això duraria més, però encara que m’agradi, no amb aquella passió 
d’aquell temps. Però em va servir per tenir una visió de la música una mica objec
tiva, de la Història de la Música i d’alguns mùsics. I em vaig recuperar, si!

Va anar a conèixer Antonin Artaud el 1947 quan el seu moment personal li ho 
demana?^

Potser si. És un moment bastant dramàtic en la meva vida i potser això em va 
empènyer encara amb més força a buscar un home marginat que Havors el podia 
comprendre. EIs seus Hibres em van apassionar i vaig anar a veure’l al sanatori 
d’Ivry, on ostava aïllat. Era un home difícil de tractar, molt dur. A més, es drogava. 
El vaig veure durant eis ùltims dies. El vaig acompanyar per Paris, desfet. Feia por 
perqué quan entraves en un local, si H donava la gràcia, es posava a vociferar. 
Me’n recordo que jo un dia em vaig quedar allá acoHonit, veient-lo cridar. I em diu: 
‘‘Je cherche une nouvelle sil-labizaclén”, volent dir: “ No, mira, faig això...”, busca

va una nova siNabització, és a dir, 
buscava els fonaments de la Hengua 
parlada. Era una personalitat molt 
torta i es veu en les seves obres. Fins 
i tot jo H vaig dur droga. Jo havia tingut 
atacs de ronyons, que són terribles. 
Em vaig endur a París una injecció de 
Pantopon, que és per calmar. Però 
quan vela l’Artaud com ostava, un dia 
vaig anar-hi amb el Pantopon a la 
gavardina. I eli ostava al Hit estirat, 
mig mort. I li die: “Est-ce que le 
Partopon vous dit quelque chose?” I 
l’home, que era molt Hest, diu: “Vous 
havez de Partopon sur vous?” I no 
vaig gosar dir-li que no. I diu: “Agata 
un paper i un Hapis”. Em va donar un 
telèfon: “Vagi a telefonar i digui que 
vinguin avec le necessaire”. I, al cap 
de mitja hora o una hora, va venir la 
dona que l’ajudava. I això devia ser 
l’any quaranta set, perqué va morir a 
comengament del quaranta-vuit. Jo 
creo que el meu article sobre Artaud a 
Ariel, és el primer que es publica a 
Espanya. Llavors el vaig estudiar i 
vaig escriure un assaig més Harg en 
francés que es va publicar quan va 
morir. Continuo creient que era un 
gran escriptor

“Comiat” clou els Poemes de 
l ’Alquimista i ha estât molt comen- 
tat. María Aurélia Campmany que va 
dir que era un pas, després de pas
sar una etapa d’introspecció, a una 
relaxació.
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Ho és, ho és una mica, es dar, si. Als 
poemes de l’Alquimista hi ha una Iluita 
constant de pensament, sentiment, 
Sensibilität, records i el Comiat, ja és 
com si... La idea va ser de fer un Ilibre 
que em semblava que en catalá no 
existia, un Ilibre que un adolescent 
pogués dur a la má com un amie. Que 
hi trobés les coses que buscava. I 
quan em va semblar que havia fet 
aquest Ilibre va sortir el Comiat.

Com que vosté portava a la má el 
Ilibre d’Amic e Amat...

Sí! I’he dut molt de temps a sobre i 
l’he traduit al francés. Está publlcat.

Li hagués agradat, dones, que aigú 
l’hagués portât com vosté portava 
Llull.

Exacte, sí. No sé si hi ha aIgú, però jo 
creo que hi ha gent que els ha apas- 
sionat bastant els Poemes de 
l’AlquImista, sí...

Jo cree que sí.
Sí?... millor! (Riu.)

Però aquest Comiat només será un 
canvi de forma, perqué vosté 
seguirà escrivint...

Bé, llavors neix una cosa que jo 
havia ofegat a causa de la meva vida, 
que era el teatre. Començo a escriure 
teatre. inelús tino obres de teatre en 
vers. És un comiat deis poemes en 
tant que poemes però no de la poesía 
perqué la poesia... Em penso que hi 
ha fragments del meu teatre que 
tenen tanta o més poesía que els 
meus poemes.

I els seus estudis de Picasso 
també!

Exacte, és que l’obra de Picasso és 
la d’un gran pintor, però també és un 
poeta. Per mi Picasso ha estât el més 
gran que ha existit. Encara ara consi
dero que no hi ha hagut cap artista 
que s’hi pugui comparar. Des que 
vaig arribar a París tenia ganes de 
conéixer-lo. Vaig trigar molts anys. Per 
a mi era una joia excepcional que em 
rebés i poder parlar amb eli. Alguns 
dies me’ls vaig passar sencers a casa 
seva. De fet la véritable relaciò va 
venir quan un dia el vaig trobar per 
casualitat a la Costa Brava. El vaig 
abordar i va ser tot espontani i em va

dir: “Vingui’m a veure.” I me’n recordo 
que vaig dir: “Bé, hi ha en Sabartés a 
la porta. Si li dio que és de part d’en 
Palau, potser vosté no se’n recor
dará”. Jo anava en vestit de bany, I em 
diu: “DIgui que és de part d’en pelut.” 
(Ens posem a hure). I alxí II vaig dir a 
en Sabartés: “Digui que és de part del 
pelut.” I en Sabartés va fer alxí... (fa 
ganyota i riu), i em va fer entrar, sí. Voi 
dir que se’n recordava, es ciar. 
Perqué un nom només, és difícil de 
recordar, en canvi “el pelut”... Jo ho 
SÒC molti I, és ciar, era a l’estlu, quan 
ja estava negre del sol, I la barba, que 
era negra a aquella época..., alxò no 
s’oblidava! Jo hi anava sempre amb 
preguntes; en Picasso hi ha molts mis- 
teris! I em deia: “A ver, saca tus recla
maciones.” M’ho deia en castellà. 
M’ho responia tot, ara, el que passa 
és que hi ha alguna pregunta que no II 
vaig fer perqué pensava: “Li faré quan 
encara tingui més familiaritat amb eli”. 
Per exemple: el seu primer amor... 
ah!, coses d’aquestes que són molt 
delicados! La seva dona era molt 
gelosa de tots. A més jo no sé fer 
comédia, I quan vela Picasso, només 
era Picasso i no m’ocupava de 
Jaqueline, i ella ho devia notar de 
seguida i en déterminât moment ja no 
em va obrir la porta.

Vosté no va restar al marge deis 
fets del Maig del 1968, oi?

Va ser casualitat. Jo era a Barcelona, 
vaig viatjar a París i em vaig trobar 
amb aquell fandango. Encara me’n 
recordo: anar peis carrers i veure 
grups, assistir a assalta, etc. Jo m’es- 
tava a casa la Pierret Gargallo, que 
estava casada amb el Jordi Anquera 
que també era amie meu. Inelús hi va 
haver un cert moment en qué era molt 
difícil sortir de la clutat, jo ja acabava 
els dîners, I no sé com va ser que vaig 
saber que hl havia un autocar davant 
d’un hotel, que admetia gent i que 
anava fins a la Côte du Sur. Jo vaig 
aprofitar per anar a veure en Picasso.
I vaig ser amb eli encara, durant “els 
fets de maig”. Algún dia ho vaig viure 
al seu costat, veient la televisió. Quan 
va veure la solució deis militars va dir: 
Quelle merde!, “quina merda!” (es 
posa a hure). EH se sentia a prop del 
poblé i deis moviments populars.

Després del seu ilibre “Deis ballets 
al drama” ha seguit escrivint?

Sí, tino un quart volum inédit. És des 
“del drama” fins al Guernica, comprés. I 
el text també em fa a máquina 400 
páginas. El vaig acabar ja fa dos o tres 
anys. I, és ciar, els altres han anat molt 
bé, em penso, i s’han traduit a molts 
idiomes, però per aquest, com que la 
Poligrafa, la que fêla els altres, fa 
aigües, haig de buscar una altra edito
rial. Ara estic fent tractes amb una que 
sembla que s’interessa, però aqüestes 
coses fins que no es concreten... És el 
riso econòmici Creo que tots el primer 
que calculen és el riso económic. I són 
Ilibres que valen molts milions: voi dir 
començar a comprar “ektachroms” 
alguns vénen del Japó, d’Estats Units 
després fer les planxes... Volia fer aixô 
una vida i obra de Picasso més extensa 
que ningù i, si publico el quart... Ja no 
sé si continuaré, perqué al cinqué hi 
entren problèmes molt espinosos: la 
rivalitat entre les dones. Hi ha els filis i 
és molt periliós, alxò! La tasca docu
mental no em fa tanta por com un 
enfrontament amb en Claude, la 
Paloma o amb la Maia. Entre ells també 
hi ha xocs, per tant, si et poses allí al 
mig... Jo els conec, ahir vaig rebre una 
carta de la Maya i la néta, la Diana, que 
ha escrit un Ilibre ara, amb un próleg 
molt bo. Veig que ha sortit picassiana.

Vaig trobar el Ilibre del Reventós. (Li 
ensenyo)

Ah! Els contes d’en Reventós! En 
Picasso en va il-lustrar varis (se’l mira). 
És aixó, sí: El centaure picador i El cap- 
vespre del faune. Ell explicava un conte 
d’aquest de viva veu, que es veu que li 
feia molta gràcia. Deia que una vegada 
-no sé si está aquí, ehi-, van fer un con
curs de disfresses al desert i que va 
guanyar la serp (riu) que es va... ja ho 
saps?

No.

Que es va disfressar d’ensaïmada de 
Mallorca. (Riem tots dos) Aixô a 
Picasso li feia molta gràcia.

IL

' Palau i Fabre, Josep. Poemas de 
l ’Alquimista e d ic ió  de fin itiva . Proa, 
Barcelona, 2001. Pàg. 206

 ̂ L’any 1947 Palau va haver de d im itir de 
Cultura Catalana perqué va ser acusat de 
coM aboracionista.
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Noticia de Ilibres sobodellencs

Recopilació Lluís Subirana
llsubirana@logiccontrol.es

La primera novel-la juvenil de Jesús Milà es titula Diari d ’un adolescent amb dub- 
tes I ha estât editada per Columna Ediclons, dins la coMecció Columna Jove 
(gener, 2006). El protagonista de la novel-la és en Nil, un jove que decideix escriu- 
re un diari, A partir d’aquí, malgrat creure que tot era al seu lloc, s’adona que no 
és així ni de bon tros. I es pregunta per qué no li funcionen les relacions que té 
amb les noies que li agraden. A poc a poc descobreix la seva orientació sexual i 
quan ho comença a tenir ciar es disparen les pors I els dubtes: Qué pensaran els 
meus amies? Com ho explico ais meus pares? M’acceptaran tal com sóc? I el més 
Important: Trobaré aigú que m’estimi? Unes preguntes que tenen la seva deguda 
resposta.

L’economista holandés Dr. Bernard van Praag i I’economista sabadellenca Dra. 
Ada Ferrer-i-Carbonell, són els autors del lllbre Quantificant la félicitât. (Bernard 
M.S.van Praag and Ada Ferrer-i-Carbonell, 2004. Happiness Quantified: A 
Satisfaction Calculus Approach. Qxford University Press. Qxford: UK). El lllbre, de 
naturalesa empírica, examina diferente bases de dades en les que els individus 
responen a preguntes del tipus: “Considérant tots els aspectes, corn de satisfet o 
Insatisfet esté vostè amb la seva vida?”. Els enquestats han de respondre en una 
escala del 0 al 10. Utilitzant un ampli ventall de métodes econométrics, els autors 
analitzen les respostes a aqüestes preguntes per tal de donar resposta a una 
gran varletat de temes rellevants a nivell politic I científic. Per exemple, el Ilibre 
estudia la relació entre els diners i la félicitât incloent-hl fenémens com l’adapta- 
ció, les normes socials, els grups de referéncia, la importáncla del clima i la salut 
per la félicitât i la construcció d’índexs de pobresa i Inadéquats des d’una pers
pectiva de la félicitât.

En el número 214 de Revista de Catalunya, Josep Lluís Martín Berbois publica el 
treball de recerca Els macianistes davant el vot femení. Les Seccions Femenines 
de la Higa Regionalista i d ’ERC en els comicis al Parlament de 1932. El propésit 
de l’article es veure l’actltud que tingueren les seccions femenines deis partits 
més Importants de Catalunya davant l’oportunitat d’exercir el seu vot per primera 
vegada en unes eleccions. L’interés de l’escht rau en el fet que s’Intenta copsar 
quin fou el comportament de les dues seccions femenines un cop Francesc 
Maciá va decidir que les dones no podlen exercir el seu vot en els comicis al 
Parlament de Catalunya del 20 de novembre de 1932.

Amb la seva primera novel-la i sent una desconeguda, Lluísa Forrellad va guan- 
yar el premi Nadal 1953. Ara, més de cinquante anys després. Angle Editorial 
(Barcelona, març 2006), publica la seva segona novel-la, amb la qual presenta les 
credenclals per ocupar un lloc privilégiât en l’escena literária catalana. La seva 
habilitât narrativa se’ns imposa amb una força extraordinària. Foc latent consti- 
tueix el retorn més sorprenent de la literatura catalana. Narra l’aprenentatge vital 
de Pol Caselles -orfe, pobre, fet a si mateix-, la seva educacié sentimental i el seu 
ascens en societat. I tot aixô en l’época més convulsa de Barcelona: una ciutat 
esquinçada per les bombes anarqulstes, la Iluita de classes, el catalanisme emer
gent i la confrontacié religiosa, que culminará en l’esclat incendian de la Setmana 
Trágica.
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Lluïsa Forrellad
Foc latent
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A partir d’un guió inicial de Joana Soler, la periodista i escriptora Anna Cabeza 
ens proposa un recorregut per El Sabadell de les ávies, besávies i rebesávles 
(Ajuntament de Sabadell, 2005). Anna Cabeza ens les presenta tot passejant pels 
indrets que els hi donen nom, o per on va transcórrer part de la seva vida: la Lola 
Pairó i la Jùlia Sabaté, pel Mercat Central; la Gertrudis Artigas i la Maria Gispert, 
pel carrer d’en Font; la Teresa Claramunt, la Balbina Pi i l’Encarnació Dolcet, pel 
carrer de Sant Quirze; la FIdela Renom per la plaça que porta el seu nom; l’Agnès 
Armengol, al número 30 de la Rambla; la Carme Simó, al carrer Jardi; la Dolors 
Miralles, a la seva plaça; la Narcisa Freixas, al seu carrer; l’Antónla dels ossos, al 
carrer de la Font Nova; l’Eulàlla Garriga, l’Antiga Montlló i la Maria Teresa Gavarró, 
al carrer de la Salut; i la Joaquima Tomás, a la Plaça de l’Àngel. Indrets i persones 
dignes de recordar.

El poeta Roc Casagran i el futbolista del Barça Oleguer Presas, han fet “equip” 
per escriure el treball en prosa Carni d ’ítaca (Mina. Enciclopédia Catalana, març 
2006). Ens expliquen com viu la seva experléncia al Barça una persona amb 
esperit critic i un decidir compromis social. Oleguer, en aquest Ilibre, ens permet 
posar-nos en la seva peli durant les 24 hores de celebració de la Lliga 2004-05 
que va guanyar el Barça. El jugador ens deixa fer amb eli la passejada triomfai per 
Barcelona dalt de l’autocar descobert del club, a vlure les emocions de les cele- 
bracions, però també ens convida a compartir les seves Inquietuds, denuncia 
sense complexos allò que creu que no funciona en aquesta societal, i reivindica 
la importancia de pensar sempre coMectivament.

Puntual a la cita deis darrers anys, el periodista sabadellenc Josep Gamell ha 
presentai el cinqué volum que aplega un total de 38 entrevistes a sabadellencs, 
publicadas al llarg de l’any 2005, sota el titol genéhc de Casa meva és casa vos
tra I que apareixen els dijous al Diari de Sabadell en el suplement La Caseta. Com 
diu Joan Cuscó en el próleg, “Josep Gamell sap Introduir-se en el personatge; 
aconseguelx descriure’l amb correcció I el retrata amb un llenguatge planer, amb 
prosa ágil. Establelx el cara a cara còmode I també exhaustiu i descriptiu alhora.” 
És ha dir, Gamell ens apropa personatges que potser no coneixem i ens fa més 
nostres personatges coneguts.

Els sabadellencs Tomás i Albert Manyosa han publicat El ball de l ’espolsada 
(Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, 2006). Aquest Ilibre ha nascut amb 
la idea de recollir totes les dades possibles de les espolsades de Marata i Corrò 
d’Avall, amb la pretensió d ’explicar el passai i el present d’aquests balls I inten
tar abocar una mica de llum ais origens i evolució d ’aquestes espolsades al llarg 
del temps i aconseguir la conservacló de les tradicions per escrit amb dates, 
noms i cognoms, perqué posteriors intéressais puguin donar valor a la fidelitat 
de d ’informació que reben. També reflecteix tot allò que va relacionat amb els 
balls de l’espolsada de Marata i Corrò d’Avall font un repàs de tot el que envol- 
ta la festa major i la histôrla més recent d ’aquets dos pobles. Els autors mani- 
festen que els autèntics protagonistes del Ilibre són els veins de cada un d’a
quets pobles i són els seus testimonis, juntament amb les dades recollides, els 
que serveixen per configurar un treball d ’investigaciô viu i obert que dóna l’o- 
portunitat, gràcies també a l’aportaciô fotogràfica, de reviure els records de tota 
la gent de Marata i Corrò d ’Avall que, d ’una manera o altra, participen en aques
ta tradició tan arralada.

Un nou Iliurament deis Papers de Versália. (Núm. Mite, Hivern 2006). Amb dibui- 
xos de Natividad Ayala, Josep Gerona, Jerónimo Prieto i Ramiro Fernández, 
aquesta plaquette porta per títol i tu, SIsif, t ’asseus a la teva pedra i aplega poe
mas de 25 autors, un conjunt de composicions que aprecien en els mites unes 
possibilitats creativas molt diverses en el tractament I les orlentacions; des de 
recreaclons de les llegendes mitológiques que n’actualitzen i en deixen obert el 
sentit, fins a constataclons de les mancances o impossibllitats d’uns mites només 
aparentment dévaluais per la vida moderna. ^



_______ CREACI o
fl lo Soletot

Anna Cornelias Fernández

He penetrai la teva essència, 

he sofert totes les teves formes, 

aconseguint captar-les Iliurement amb insisténcia 

T’he retingut a la meva tela i ara tu ets jo i jo em busco

És inútil defugir-te, car resto immòbii per expandir-me 

i atzarosament he trobat la beilesa que compartim 

He temut ser despullada,

però ara estío nua i ja no davant teu sinó al teu costai

Em recrees sense construir res, amb lligams alliberadors 

Descobreixes l’esperit que amago envoltat de pétals 

Amb tot, el reflex del sol IMumina cada mirada 

i em fa trobar en cada llágrima una companyia infinita

Romans aquí, per desenterrar la puresa del que és més primitiu, 

modelant el pensament més sensitiu 

Fas aparéixer colors que escolten el meu silenci 

i L’ART ens construeix un bressol en forma de mitja lluna

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 25 ,1r. - 08202 SABADELL 
Tels. 93 726 03 45 - 93 727 33 01

Galeria
E X P O S I C I O N S  
OBRA PERMANENT

PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 27  
08201 Sabadell • Teli./fax 93 727 37 94

"tot un estil"

MOBLE DISSENY 
IDECORACIÓ
S a n tC u g a t.ll - SABADELL
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CARTES A UN POETA
Capitol XIV
Pot èsser uno altro guerra
fi Mateu flberich i Matas

Malte Soler

Poitiers 20 -  5 - 1939

Estimât marit:

Salut et desitjo, com és la meva i la del nostre fili. Tot just acabo de rebre una 
carta de la tieta Carme en la que m’envia dinars, i penso que no li agrairé mai 
el que ha fet per a mi i per al nostre fillet, encara que tu sempre dius que els 
dinars de qui en té no són dinars quan els donen, si més no, són almoines, 
aqüestes almoines a mi i al nen ens han anat molt bé i més ara en el temps que 
estem.

Fa ja que no tTie escrit, però mTiauràs de perdonar, i si avui el que techo et 
sembla un desordre deis meus pensaments, és que encara estic una mica 
malalta i no em trobo massa bé del cap i de cos, ara ja t'ho pue explicar per
qué ho he deixat enrera i sé que d'aquesta me n’he sortit, però dies enilà em 
va començar a doldre el cap i em feia molt mal el pit al respirar i tenia una tos 
que no em deixava reposar ni de nit ni de dia, i vaig començar a treure gleves 
de sang, de la fatiga del pulmò de tant i tant tossir; penso que se’m devia 
rebentar alguna veneta del coll. El cas és que ja no em podia aixecar del Hit i 
jo patia perqué el nen tenia gana, i veia que jo no li podia donar de menjar. 
Saps que sempre et parlo de la rutina de cada dia, de quan ens llevem, de 
quan anem a buscar la llet i el tros de pa de ségol de l'esmorzar... dones jo no 
podia mantenir-me dempeus, tenia tremolors per tot el cos i calfreds, i amb 
tota l'angoixa del meu cor més que per mi, patia pel nostre fillet, pobret, patia 
perqué jo no podia estar per eli, i patia per tu, estimât, de no poder-te veure 
mai més, de no sentir la teva olor, de no estar entre els teus bragos ja mai més, 
amor de la meva vida; els ulls se’m negaven de llàgrimes i la gola se’m feia 
estreta, i l'angoixa m'ofegava pensant en tu, estimât, i en el poc temps que havi- 
em disfrutat junts, com una familia.

Però, com pot ser que Tèsser humé sigui tan pervers? Com pot ser que la 
humanitat sigui tan violenta? Maleïdes guerres! Que separen familles, maten 
gent, fan passar gana i misèria i penes i tristors i malalties... Qué hi faig jo aqui 
sola? Amb un nen tan petit, passant gana i fred, i misèria, si jo podría ser ara 
a casa amb les meves amigues, les meves germanes, la mare... fent el sopar 
perqué quan arribessis de la feina te’l trobessis a taula; la roba neta i planxa- 
da amb olor de romani, i la nostra casa, teva, meva i del nostre fillet, amb jogui- 
nes per terra, i un tros de pati per posar-hi plantes, pie de geranis de color ver
meil com els de casa la mare...

No em facis gaire cas; estic nostàl
gica, però tampoc n'hi ha per tant. 
Aqui hi ha bona gent i m'estimen i em 
cuiden a mi i al nen. Ara ja estic més 
bé, mTian donat unes pólvores que 
en diuen sulfamides; aquest remei 
m'ha anat molt bé. Penso que ja no 
tino tanta tos, si més no, ara ja no em 
fa tant mal el pit, però tino la peli 
enrogida, piena de grans. Dono grà- 
cies que no em pots veure; si em 
veiessis escaparies a córrer, tal i 
com estic ara. Com m'ho tornat... 
sòc una velia piena de pelleringues, 
però ja em référé, aviat, quan estigui 
bé del tot, que penso que será aviat.

Dones, com et deia, sort nTie tingut 
de les companyes del camp que 
m'han ajudat i molt, amb el nen, 
sobretot la Madrona, que és una 
dona exemplar, llàstima que no ha 
tingut filis, hauria sigut una bona 
mare.

Ara t'hacha de parlar d'una cosa 
molt grossa que ens està passant 
aqui. Resulta que s'estan emportant 
a tothom, no sé on, fora del camp. 
Diuen que els alemanys han entrât 
amb taños a Polònia i després han 
envaït Txecoslovàquia, i que temen 
vinguin cap aqui, que envaeïxin la 
provincia... Hi ha un moviment de 
gent, amunt i avalli Els nois i el 
homes més joves s'allisten i marxen 
cap al front, cap a la banda nord del 
pais. A en Ton ja fa dies que l'han cri- 
dat; eli i els seus companys formen 
part d'un batalló. I jo aqui, malalta, i 
amb el nen, no sé pas cap on he 
d'anar... En Ton i la Irene m'han dit 
que sort de no haver anat a 
Grenoble, dones es veu que alli 
encara hi ha més moviment que
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aquí, però la veritat, jo tota sola, 
malalta i amb el nen... no sé cao on 
tirar.

Recordes que et parlava del direc
tor del camp? Que era un bon home, 
que et vaig explicar allò de la mort del 
seu pare i de la traballa de l’herència? 
Dones ara ja no és aquí; ha marxat, i 
ningù sap massa bé qui és que se’n 
cuida d'aquest cau de misèria pte de 
rates. Del poc menjar que teniem ara 
narriba la meitat i entre el freo i la 
humitat... sort queja anem cap a bon 
temps, però temo pel futur de que 
vindrà, i qué és el que ens espera. 
Em sap greu escriure així, estimât 
marit, però el cert és que tot p egat 
em neguiteja, et necessito més que 
mai al meu costat.

Ja sé que no está bé de demanar- 
ho, però jo et pregunto: No podries 
enviar aigú? Venir tu jo ja sé que no 
pots, però un amie, alguna persona 
que em pogués guiar per tornar a 
Sabadell. Estaríem amagats a les gol- 
fes de casa la mare, i després podrí- 
em fugir a casa de la tieta a Aliò, allí el 
nen podría prendre el sol i jugar amb 
la palla i tocar la terra, veure el cel 
biau i les boires... sentir cantar els 
ocells... menjar pa blanc amb mante- 
ga i xocolata i beure la llet fresca mun- 
yida de les vaques... De vegades 
somio desparta, veig una taula plena 
de fabes per desgranar, jo i la mare 
feinejant per casa i desgranant les 
fabes i rosegant un tros de “peiadó” 
amb pa amb oli... Lblor de léscLdella 
de la mare i la xerrameca de les vei
nes xafarderes que venen a dir-me la 
última de la veína del costat...

I jo, que tino posât un vestit amb 
flors i tu que em vens a buscar amb 
un pom de violetes recollides del 
bosc, que fan olor d'amor...

Rep molts records. Ja veus si te 
n’he explicat de coses, perqué em 
sentó amb molta fatiga. La teva 
Maria que festima molt i et troba a fal
tar. El teu fillet testima i fenvia molts 
petons

Galeria
E X P O S I C I O N S  
OBRA PERMANENT

PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 27  
08201 Sabadell • Teli./fax 93 727 37 94

"tot un estil"
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OFELIMÓS
14 - Meritxell flbrcón Crespo

Ana Fernández Alvarez
campanadas@telefonica.net

Amb aquest terme grec, ofelimós, atribuí de qualsevoi cosa capag de satisfer 
una necessitai o un desig, oferim una sèrie de liiuraments plàstics que tenen com 
a principai objectiu aconseguir ei gaudi visual que tota obra artìstica produeix. Es 
fa, precisament, des d ’una publicació que porta ja moits anys especialitzant-se 
en la divulgado i en l ’anàlisi de l ’art en totes les seves facetes.

Aquesta model i jove fotografa, amb quatre mesos com a becária a I’equip ENG 
de TVE, ha realitzat nombrosos treballs amb càmera autònoma i té una experièn- 
cia molt sòlida, assolida a través de treballs d’encàrrec per a diverses empreses, 
fonamentalment, en temes d’IMuminaciò i de sonoritzaciò. És autora de varis 
reportatges encarregats pel bar San Patrick’s i pel guitarrista del grup Blue Heart.

Per aquest nùmero especial de Sant Jordi, la imatge que ens ofereix posseeix la 
força metafòrica que l’efeméride conté: flor, espina, estel, Sensibilität, etc. Qué és 
sinò, un estel de la terra? Dones, possiblement, una rosa.

Els seus treballs fotogràfics están sempre carregats d’argument literari, sòn una 
mena de diari personal, cosit amb trossos d’experièneia viscuda i entramat a 
cops d’instantànies emocionáis. En aquest cas, la veladura lumínica i daurada

que embolcalla tots 'els estels de 
terra’crea un efecte que ens recorda la 
calidesa de Millet, endolcir-ne el 
modelât de cada forma i fent, amb la 
força de la coloracié fotográfica, una 
mena d’estampa pictórica molt efecti- 
va. ^

mailto:campanadas@telefonica.net
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“Curiositats iconogròfiques "

£1 naixement de Venus o el sentit de lo roso
Ana Fernandes Alvarez

campanadas@telefonica.net
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Quan el 1485, Botticelli^ acabà una de les seves obres més conegudes, El 
naixement de Venus^ ( fig.1), el que realment aconseguia, més enllà de dignifi
car i fer tolerable la presència d ’un nu femeni a les sales d ’una llar aristócrata i 
católica, era fer palés l’afany de reconciliar la Fe cristiana amb el Saber clás- 
sic profá. Perqué, per a un creient del quatroccento, qué hi havia de més con- 
tradictori, després de passar pel fonamentalisme medieval, que haver d ’ac- 
ceptar que la Veritat, sempre restrictiva a l’expehéncia divina, també havia 
estât revelada a uns politeistes com Sócrates, Aristótil o Eurípides? Aquesta 
reconciliació Botticelli ens la servia a la manera florentina, és a dir, amb exqui- 
sitat. I és que, per a poder-nos mostrar tal cosa, compté amb la complicitat eru
dita d ’un public refinat i cuite que, primer és capaç de reconéixer la lectura 
directa del tema mitológic i, després, sap descobrir l’implícit valor normatiu i 
católic que l’obra posseeix.

Aquesta obra era un present de Pierfrancesco de Médicis per a la seva filia, 
amb motiu de les seves noces i, des d’aquesta conjuntura, era des d ’on es feia 
la lectura iconològica precisa. Estern devant d ’una lloança i d ’una sacralització 
de l’Amor Conjugal que servia per a dignificar el que a l’època era un mer con
tracte comercial entre families el Matrimoni.

Venus púdica = Beilesa honesta

fig.2

mailto:campanadas@telefonica.net


16

60 ARTS

fig. 3

fig-5 fig. 6

fig-8

fig-7

Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Telèfon 93 726 57 85

de ia;b«Wes»'

fig.10

Amb el domini de la linia sobre el 
color i amb una evident predilecció 
per la corba i l’ondulació, en mig 
d ’una suavitat cromàtica i d ’una 
iMuminació uniforme molt sensual, la 
melangia expressiva d ’una estilitza- 
da Venus púdica arribava a l’illa de 
Citera, cavalcant sobre una petxina, 
simboi de la fertilitat (fig.2). Una pluja 
de roses blanques, flors sagrades de 
l’amor, queia sobre els personatges i 
emfatitzava el sentit implicit de la 
obra (fig.3). La rosa, aquí, era l’ele- 
ment que ho inondava tot, sent la 
ciau que revelava el veritable sentit 
argumentai de l’obra: la Rosa de 
l’Amor. Però, quina classe d’Amor?

La figura d ’Hora, deessa de la 
Primavera i a qui també es conside
rava com a l’aMegoria de la Terra, es 
vestia piena de blauets^ (fig-4), un 
recurs retòric, ja que aquesta flor 
també simbolitzava la Primavera. La 
deessa intentava cobrir la nuesa de 
Venus amb un mantell bordât d ’as- 
sutzenes, símbols de la innocéncia, i 
de dents de lleó'‘, que significaven la 
paraula divina (fig.5). És a dir, l’es- 
pectador fiorenti estava davant 
d ’una criatura innocent, neta de 
pecat, a la qual se li havia promés el 
jardí terrenal. Hora, preocupada en 
protegir Venus, ratificava aquest 
compromis amb el seu collar, una 
garlanda de murta®, planta que sim- 
bolitza l’amor etern(fig.6).

Actuant com a paréntesi ornamen
tal sobre Hora, apareixia, a dait, un 
llorer, l’arbre de la victória (fig.7), 
però també l’aMusió directa al nom 
de Llorenç, patriarca deis Mèdici. 
Sota la deessa i, entre els seus peus, 
una anemone® représentant el rebuig 
(fig.8). Aquí, la relació amb el sempi- 
tern tema católic del Iliure albir resul
tava molt evident: l’home tenia lliber- 
tat per a caure o no en el parany del 
pecat.

A l’esquerra de la tela, Cloris 
-deessa de la brisa -fo u  segrestada 
per Zefir -  déu del vent -  i del qual 
acabé enamorada (fig.9). Eren els 
dos pois dinémic de l’acció, un 
representava la força i l’altra la sensi-
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bilitat. Ambdós, plasmats en una casta abraçada i représentant la contenció, 
és a dir, la temprança, virtut cardinal que consistía en controlar el desig sen
sual. Per als catòlics, la Sexualität al matrimoni era un mitjà, no una fi i, ni molt 
menys, un gaudi.

Aleshores, sobre què ens estava parlant Botticelli? Sobre el naixement de 
Venus? sobre la creado de Tèsser humà, criatura predilecta del Jardí de 
TEdèn? O sobre la Virtue católica?

El diseurs que es derivava un iit tots els missatges anteriorment descrita era 
el següent:

‘La beilesa moral del matrimoni es fertilitza amb la puresa I amb la pro
mesa de la fidelitat, garantint aixl l ’amor etern. La Victoria de l ’amor rau 
en el rebuig del pecat I en la temprança vital’

Ara bé, també podrien haver fet una altra lectura complementària a Tanterior 
els contemporanis de l’artista, oerquè la iconologia d ’aquesta obra es fona- 
mentava en Temfasització dels elements que configuraven la cosmogonia 
clàssica: Taigua del mar^ (fig.10^ que, a la vegada, era Tùter de Tèsser més bell 
de la creado. Venus, o, simplement. Tèsser humà’, que rebia el bateig purifi- 
cador. La terra nutritiva (fig.11), el Jardí de TEdèn, plena de riquesa floral, es 
convertía en experièneia vital i, oer ùltim. Taire (fig.12) que, corn a Talé vivifica
dor, donava pulsió a la vida. La suma de tots aquests elements revelà el sen
tit velat de Tobra: Tèsser humà, créât per Déu, a partir d ’una amalgama de 
terra i d ’aigua, fang, obtenía el privilegi de la vida, mitjançant Talé del seu 
Creador. A la vegada i, com he indicat anteriorment, el tema esdevenia tot un 
tractat sobre el Bon Amor.

Un artifici o giragonsa inteTlectual magnifica i rica en matisos que ens recor
da la capacitat discursiva, ambivalent i suggeridora de la pintura, quan, com 
era el cas del Renaixement, era imatge I també literatura.

^Sandro Filipepi di Mariano Botticelli (1444-1510)

^Tremp sobre tela, 1,72 m x 2,78 m. Galeria dels Ufizzi, Florència (Itàlia)

^hierba de la familia de les compostes (Centaurea cyanus), de tulles allargades, ghsen- 
ques, i capítols blaus, freqüent ais sembráis.

''Dent de Ileo, nom donai a l’herba de la familia de les compostes (Taraxacum officinale) 
i a algunes espècies properes del mateix gènere, de tulles runcinades, molt retallados 
i capítols de flors grogues.

'Arbust perennifoli de les máquies mediterránies (Myrtus communis), de tulles ovades, 
lluents i aromátiques, de flors blanques i baies blavoses, aromátiques i comestibles.

®Nom donai a diverses espècies del gènere anemone, de la familia de les ranunculàcies, 
sovint herbes del bosc: anemone alpina (A. alpina), pròpia d ’alta muntanya; anemone 
del Japó (A. japónica), cultivada com a planta ornamental.

Tixem-nos, si hem estât a Florència, com Botticelli plasma per a les ones les singulars i 
distintivos del hu Arno i no pas les que hauriem de ser ones marines (fig.10).

fig.9

fig .li

fig.i2
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ARTS________________
Poesia visuol crítico i actual

Mila Torres

Sempre he sentit una certa atracció per la poesia visual. Una atracció que no 
sempre ha estât positiva. Quan vaig començar a veure i apreciar l’art no l’ente- 
nia, ho trobava tot plegat molt estrany, en Brossa, Apollinaire, Salvat Papaseit... 
se’m feien dificils i els menys coneguts també. En fi, era una dificultat per a mi 
el fet d ’haver-me de posar davant d’un poema “estrany” i entendre’l.

Poc a poc hi vaig entrar i em va anar captivant. Diferente arts s’uneixen en una 
expressió ocasionant que la receptibilitat i el gaudi siguin molt profunde. Com 
a minim dos tipus de llenguatge anaven junte: l’icónic i el verbal. Però també 
podia trobar el fonétic, sonor, matemátic... Havia d ’apreciar la disposició 
tipogràfica, l’ús del color o la seva abséncia, l’ús de l’espai, el disseny gráfic, 
fotografíes, dibuixos, partitures, collage... Un món apassionant en el que s’inte- 
gren diferente disciplines artistiques.

Principalment havia vist la poesia visual impresa en Ilibres. En contades oca
sione, en alguna exposició, havia apreciat directament aquest tipus de creació. 
Ara he pogut delectar-me amb un conjunt d ’obres que inclouen poesia visual i 
poemes objecte. Els creadors són els sabadellencs Marcel Ayats i Maria 
Romani i exposen per primera vegada la seva creació a Barcelona a la galena 
Juli Karp durant el mes de març.

Que exposin per primera vegada no significa que siguin nous creadors. Fa 
molts anys que hi treballen però mai han tingut l’oportunitat ni la creença 
necessàries per fer-ho. La modèstia forma part intrinseca d’aquests creadors.

Mai veien del tot bé la seva obra, són 
molt exigents amb ells mateixos, pot- 
ser massa... Ha calgut el pas del 
temps i el recolzament per part d’a- 
mics i coneguts per donar aquest 
important pas per a qualsevol artista: 
mostrar la seva creació i deixar que 
ella, per si sola, es comuniqui i s’ex- 
pressi.

En Marcel i la Maria han créât una 
poesia dura, realista i critica. La poe
sia visual té a com a tret fonamental el 
poder explicar qualsevol fet o senti
ment amb l’esséncia. En ella guanya 
el carácter plástic per damunt del dis- 
cursiu de la poesia. No té la facilitât 
de la paraula escrita o parlada, no té 
la facilitât d ’una pintura descriptiva, 
sinó que té la voluntat de dir el màxim 
amb la minima expressió. Aquí és on 
es troba la més gran dificultat i ells, 
sens dubte, ho aconsegueixen.

4'\
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La seva temàtica phncipalment es traba dins la critica social. Són valents, són 
artistes i utilitzen el seu llenguatge per protestar, per explicar la realitat de les 
coses, per fer pensar: Què és a vida, tot façana? Hem de passar sempre per 
l’embut? La mort ens fa nosa? =̂ er què no s’apreoia la oultura? Per què no són 
totes les llengües iguais? Ens quedarem sense oxigen? Hem de tornar a aixecar 
les falçs? On ès el elam de la revolució francesa? ... Aqüestes són algunes de 
les preguntes que ens poden assaltar en veure la mostra; les podem o no res- 
pondre. El que ès cert ès que es tracta d’obres que comuniquen d’una manera 
total i contundent: per no veure-ho s’han de tancar eis ulls.

Junt amb aquesta duresa, no deixen de banda eIs sentiments mès profonds de 
Tèsser humà corn són Tamor i la tendresa.

Tot aixó unit a una estètica senzilla, pura, directa i neta. Un minimalisme verbal 
que opera visualment i que sap jugar, també, amb la disposició de Tespai, amb 
els colors, amb el blanc i amb e negre i amb el disseny de les lletres que fan ser
vir en cada poema.

En conjunt una creació acurada feta 
amb els peus damunt la terra, que 
demostra Sensibilität davant la vida i 
responsabilitat davant el treball.

I L

RESTAURANT
cuína de mercat

Pintor Borrassà, 43-47 • 08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91
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ARTS____________
Natividad fluala i/amb 
el mite d Icar
Mila Torres

Feia temps que no teniem I’oportunitat de veure a Sabadell la creació de la 
sabadellenca Natividad Ayala. Per aquest motlu el poder apreciar una exposi- 
ció seva amb una llargada de temps que ens permet poder anar varies vega- 
des a la mostra, o si més no, ens permet anar-la a veure, és tot un plaer.

L’exposició té lloc a l’Alliance Française del 31 de març al 15 de maig.

Però, per a mi el plaer encara va ser més especial. Vaig poder veure quasi 
tota la creació en el seu estudi i em va Impactar. No m’ho esperava. La gran- 
diosltat de la temàtica acompanyada de les dimensions de les teles I de la 
companyia de l’artista em van emocionar. Pue dir que vaig tenir el privilegi
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d’observar amb tranquiMitat, de mirar amb atenció, una producció que 
demostrava un treball molt serios darrera de cada quadre i darrera de la glo- 
balitat del conjunt creatiu.

Aixó és degut a dos aspectes: a l’elecció de la temàtica, que dona unitat a tot 
el fruit, i que a la vegada va més enllá d ’ella mateixa, i a l’estil o manera de rea- 
litzar robra.

El tema escollit per l’artista és el mite d ’lcar: loar és el fill de Didal, que per 
fugir amb el seu pare de Creta on els tenia presoners el rei Mines, es va posar 
unes ales enganxades al eos amb cera, loar, desobeint els conseils del seu 
pare, vola massa alt, s’apropa massa al sol, se li fon la cera i cau al mar Egeu, 
que en un principi es va dir Ica'.

El quadres van expressant tot el que aquest mite pot significar. En realitat, el 
mite és una excusa que obliga a Ayala a interpretar-lo i passar-lo a la pintura. 
Li serveix de fil conductor per inspirar-se i traballar. Partint de que la mitologia 
sempre ha atret a l’artista i aquest mite en concret el troba molt vigent en l’ac- 
tualitat i li permet reflexionar.

El mite d ’lcar pot ser interprétât com el viatge de l’ànima per les tenebres, a 
la recerca de la llum. Una Hum que pot cremar. Aquesta recerca ve de la cre- 
ativitat. L’habilitat prové de la capacitat artística de Tèsser humà, és a dir, de 
ser creativament actiu. En paraules de Beuys: “Tot èsser humà és un artista”.

Una altra interpretació suggèrent del mite és que Tèsser humà sempre es 
creu que pot anar molt lluny i a xò implica quasi sempre una caiguda.

Sigui una interpretació o una altra, o ambdues a Thora, per l’artista és un pre
text per pintar la vida humana, per expressar les emocions que ens envolten 
dia a dia, des de la tendresa més neta a la crueltat més dura. A la vegada, i 
com ella mateixa deixa escrit en el catàleg de TAIIiance, “pintar és pintar-se, és 
fer-se d ’una altra manera per entendre alguna cosa més”.

Per això em va impactar aquesta creació, perqué parla per ella mateixa d ’una 
manera contundent. Si no sabéssim que hi ha un fil conductor que uneix els 
quadres, no importaría, cadascun d’ells ens parla d ’una forma directa. Unes 
obres expressen major doiçor: un ocell que vola, dos personatges que es 
miren, una posició especial d ’un cos davant d ’un altre, unes línies ondulants... 
Mentre que unes altres indiqiien duresa: un cos es desfà, una mirada més 
dura, un color més vibrant, una taca torta... Cada espectador pot interpretar-1 a 
i fer-la seva establint un vincle comunicatiu particular, que pera cada persona 
pot ser diferent o que pot ser compartit per váries. El que és indiscutible és que 
són quadres amb una express vitat total.

La temàtica, per tant, juga un paper, però sense un treball de la pintura no 
podria comunicar res.

Natividad Ayala realitza un treball fisic i mental anterior al desenvolupament 
final creatiu molt important. Una pintura de les caractéristiques de les d ’Ayala 
necessita un treball continuât. Abans del seu punt final hi ha un gran esforç.

Compositivament aquesta mostra 
ens recorda la seva primera època. 
Hi ha un retrobament sense oblidar 
Tevolució. El treball de la linia i de la 
taca es troben immerses Tun en Tal- 
tre, però d ’una manera subtil, prima. 
La línia és Tencarregada de donar 
formes, d ’efectuar realitats conegu- 
des per sobre o per sota de les 
taques que s’expandeixen o cauen 
d’una manera forta, en ocasione bru
tal. Però la unió de les dues no 
carrega sinó que flueix. La sensació 
davant d ’un d ’aquests quadres no 
és de pesadesa sinó d ’ingravidesa, 
d ’agilitat i d ’harmonia. Aqüestes 
qualitats també vénen donades per 
la utilització de pocs elements com- 
positius que están realitzats amb 
peques línies. I amb peques tonali- 
tats, amb pocs colors Ayala investi
ga sobre les possibilitats que li 
poden proporcionar permetent-li la 
creació de molts matisos dins d ’un 
mateix color.

Simplicitat en la utilització d ’ele- 
ments i complexitat en Texpressivi- 
tat.

Una mostra que ens permet refle
xionar sobre la vida, sobre nosaltres 
mateixos, grácies a un treball pictó- 
ric davant del qual no trobo adjec- 
tius.

fL
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Márius Vilatobá.

l ì
, « ï f

Fins l’onze de febrer va romandre a l’Acadèmia de Belles Arts una important 
coMecciè de pintura d’una gran varietat d’autors sabadellencs o vinculats a la 
ciutat. Una selecció del propi fons de l’Acadèmia. Una tria important que en 
Ricard Calvo, el seu director artistic, membre de Tactual junta, i coTlaborador de 
QUADERN, ens en parla.

Per qué a l’Acadèmia i no de l’Acadèmia?
Cal dir que, del meu record, figuraven molts anys enrere a les parets de Tentitat 

quadres tan remarcables corn sengies olis de Bonnard i Zuloaga que, juntament 
amb un bon aplec d’obres —entre elles algunes dels fundadors de TAcadèmia 
de Belles Arts— i un petit dibuix “fregit” atribuït a Goya que algù va fer fonedis, 
abans passaren el seu dia a formar part del fons del Museu d’Art de Sabadell. 
Sembla ser, però, que a Belles Arts hi eren en règim de dipòsit, provinents d’una 
remodelaciô del Museu d’Histôria de Sabadell i a Tespera d’enllestir el M.A.S. Si 
més no, va cridar prou Tatenció en publicar-se el catáleg; “Els inicis de 
TAcadèmia de Belles Arts de Sabadell. La generaciè del XIX” Tany 2002, que cap 
de les obres reproduïdes figuri corn a propietat de TAcadèmia, essent fetes pels 
fundadors i eis primers membres de Tentitat. Davant d’aixô ens hem limitât a tirar 
má d’allò que ès a TAcadèmia, vestint les dependències interiors i, fins i tot, 
emmagatzemat per manca de mès superficie de parets, i no pas d’allò altre que, 
tot i possiblement ser de TAcadèmia, per la causa que sigui ha fugit del seu 
domini. Eli ha el que hi ha...
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Ha estât un fet aïllat ho penseu en tornar a exposar aquest tons propi tan 
poc conegut pel gran public ?

Era l’ocasió propicia aquesta del 125é aniversari, i com a compás entre les 
exposicions “Futur i procès” i ‘ Lluis Molins de Mur. Cavalier de la pintura”, con- 
juntament amb el Museu d’Art de Sabadell. S’ha cregut per tant posar part d’a- 
quest tons a l’abast de la mirada del gran públic, tot pensant, si algún huit es 
produeix en la nostra programació temps a venir, anar mostrant tota la nostra 
coMecció. Fons que es va enriquint constantment amb noves incorporacions.

Quins criteris i quina filosofia s’ha seguit a l’hora de fer-ne la tria ?
El criteri que ha animat aquesta primera selecció ha estât el reunir part d’allò 

més antic del nostre patrimoni amb algunes de les darreres entradas, passant 
també per etapas de la pre i la post guerra, la qual cosa fa que hàgim pogut cop- 
sar quin ha estât el desenvolupament de l’art a i de casa nostra, amb més d’una 
aportació forana prou notòria i enriquidors, d’un cop d’ull que abasta gairebé 
cent anys. La filosofia de l’exposició, en penjar-se a les sales, ha estât de confe- 
rir-li un “look” casual, encara que estudiat: atès que en obres d’autor hi ha els 
clàssics i els avançats — en termes politics: conservadors i progrès— i en art 
no té res a veure l’edat amb l’adopcié de qualsevol de les dues postures, la cro
nologia no ens era favorable. Per tant, en Hoc de la fácil ordenació cronològica, 
s’ha optât per cercar a voltes la complicitat, a voltes el contrapunt entre les 
obres, sense preocupar-nos massa de qui, quan i per què les va crear. En algún 
punt ens hem permès una elegant ironia, cas dels Vila-Puig. Mai no hem prêtés 
la confrontaciò ni el contrast violent, si en canvi el maridatge i el diàieg, cosa que 
ha notât el visitant en veure que peces d’autor, època, estil, tècnica i tema tan 
diversos, malgrat tantes diferències s’aguanten perfectament l’una al costat de 
l’altra: és perqué son obres d’art.

És evident que hi trobem a "'altar alguns firmes ?
Hem procurât dins les limitacions de les nostres possibilitats aportar a la con- 

templaciô del visitant alguna oora anterior a l’evoluciô de l’autor, per exemple: el 
retrat femeni degut a J. Vilacasas. Però hom podrá trobar-hi mancances, deter- 
minades firmes que, sabent que sòn al fons, no han estât seleccionades: tard o

d’hora ja ho serán. Ha hem dit que en 
aquesta primera tria no ens ha pas 
preocupat qui i quan va dibuixar, pin
tar, estampar, modelar, esculpir o 
coure cada obra, fins i tot el visitant 
curòs haurá advertit com, havent-hi 
37 artistes, hi ha 39 obres: això és 
degut que Vila Arrufat i Benet Ferrer 
repeteixen, encara que en temes i 
tècniques diferents, del primer hom 
pot admirar un oli, paisatge, i un con- 
tundent gravat, l’últim retrat del seu 
pare, el pintor Vila Cinca, mentre que 
del segon veiem una cerámica i una 
obra gráfica .

Mahua Vilatobá senyoreja a la Sala II 
amb el retrat del seu fill Eduard, pintat 
en tornar d’una estada a París i amb 
una clara influéncia de Renoir: bellís- 
sim. Just al peu de l’escala destaca 
una magnífica panorámica d’abaix el 
hu que signa el jove Josep Viialta. A la 
Sala III, per la temática, la tècnica i 
l’antiguitat desparta l’interés la calco
grafia “Le Héros”, de Daniel Vázquez 
Díaz. Amb el ja esmentat gravat 
d’Antoni Vila Arrufat, el retrat de Joan 
Vilatobá pintat per Fidel Trias i l’escul- 
tura “Natura i home”, d ’Albert 
Novellon, es concreta la meva selec
ció particular, la resta es deu a l’equip 
de plástica de l’Académia quina elec- 
ció també assumeixo.

Fins aquí la conversa amb Ricard 
Calvo. El tema de les preposicions a 
l’hora de donar títol ha estât el joc pri
mer d ’aquesta tria del fons de 
l’Académia. Com ell diu, cal esperar 
que es repeteixi amb noves firmes ara 
emmagatzemades. I que sigui ben 
aviat..
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f/s papers
Montserrat Milian
(membre del Secretariat de la Comissió de la Dignität)

Intentar oblidar o ter oblidar la historia té, entre altres conseqüències, la d ’es- 
tendre la foscor i el dubte en la vida de les persones. Això és el que ha passât 
després de la guerra civil espanyola. Això és el que ha continuât passant a Tes
tât espanyol durant i després de la denominada transido i que sì fóssim estric- 
tes hauriem d ’anomenar transició amnèsica.

Els qui van voler i els qui volem recordar es van trobar i ens trobem 
espantad foscors, pors, silencis i alguns, a estones, amagats en la 
mateixa fosca. Tothom qui va viure i morir o viure i sobreviure a la guerra 
civil, I tots els qui vàrem néixer després compartim un esforg addicional 
als qui no han viscut episodis tan esborronadors com els d ’una guerra o 
el que se’n deriva: interrogante vitals que potser no s ’acabaran d ’esbri- 
narmai. Perqué encara hi ha qui pianifica, organitza i porta a terme ope- 
racions perqué la verità! d ’aquells anys no se sàpiga del tot. La compll- 
cltat de la por és un element amb el que comptaven I compten els del 
bàndoi anomenat guanyador, o els qui s ’hi continúen “apuntat” en nom 
de principie d ’arre I feixista.

Per a molts estava dar i era just que els documents confiscats a finals de la 
guerra civil i durant els primers anys de dictadura propietat d’institucions, com 
per exemple la Generalität de Catalunya, s’havien de retornar als seus legitims 
propietaris. També que els havien de recobrar les organitzacions, partita poli
tics, sindicats... Però no eren prous els conscienciats de la importància de les 
pertinences robades a les persones, anònimes o no. I el més estremidor és que 
en alguns casos els propietaris no sabien o no saben de la seva existència.

Un exemple és el de les cartes de presoners de guerra, molts d ’ells condem- 
nats a mort, adreçades a les seves esposes o fills que mai els van arribar! En 
alguns casos esposes i fills que han mort sense saber que no van rebre les 
seves darreres comunicacions, criatures que compartien presó amb les seves 
mares i que només en Tedat adulta han sabut, o encara no saben, que en el 
sinistre arxiu de Salamanca anomenat “de la guerra civil” hi ha les últimes car- 
tes deis seus pares...

Es va atemptar contra la cultura. Es van confiscar coTleccions de Ilibres pel 
sol fet d’estar escrits en catalá i que avui els seus propietaris o hereus no tenen 
a la biblioteca familiar.

Hi ha una part de la memòria sostreta. Els han, ens han, robat la memòria. La 
memòria personal i la coTlectiva. A tots. Directament ais qui tenen part del que 
els pertany a Salamanca, o a altres indrets de Testat espanyol; o indirectament 
ais qui tenim interrogants i liacunes per manca d’informació, pel pes de la por, 
pels sentiments de culpabilitat i pel silenci. Molt pitjor que quan es perden els 
àlbums de fotos familiars en un incendi...

Pot semblar que els politics están convençuts de la nécessitât de retornar, al 
menys una part, del que va ser robat amb la força de les armes: els documents 
de la Generalität, els de les organitzacions, els dels particulars catalans segres- 
tats a Salamanca. No ha estât encara possible que s’aprovés la devolució dels

documents dels ajuntaments cata
lans. Hem d’esperar a la Ilei per a la 
recuperació de la memòria histórica.

La qüestió més important és saber 
si els politics que han fet possible 
aquest retorn parcial están con
vençuts de qui són els legitims pro
pietaris de tot el que es va confiscar 
en tot Testât durant, i sobre tot, des
prés de la guerra civil.

Hauriem d’afirmar que tan sols 
s’han vist obligats a retornar una pati
ta part dels papers. Sino, per qué el 
govern del Pais valenclà continua 
incomplint el mandat de les seves 
Corts i no reclama els documents 
valenclans dipositats a Salamanca? 
No és un escàndol que un govern no 
faci cas de les resolucions del seu 
parlement? Per gué el govern central 
no ha aprofitat, amb l ’excusa de la 
demanda catalana, per tancar la 
injusticia que suposa mantenir que hi 
hagi en arxius i dependéncies esta- 
tals documents robats per i durant la 
dictadura? Per gué hi ha hagut tan
tes negociacions i discussions entre 
els diferents partits politics i les insti- 
tucions, des del començament de la 
transició i fins a l ’actualitat, per 
aquest tema?

El résultat ha estât el d ’alimentar To- 
pinió en contra dels qui no volen fer 
justicia i a qui els convé sobre totes 
les coses la ignorància. S’han donat 
armes dialèctiques als qui constant- 
ment utilitzen la paraula democràcia 
traint el seu veritable sentit. S’ha 
permés fer fructificar un element més 
perqué sigui utilitzat per a la divisió 
entre les persones i els pobles. S’ha 
engreixat el bàndol dels qui exercei- 
xen la repressió des del poder, o la 
voldran exercir quan el tornin a tenir.
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Formar part de la Comissió 
de la Dignitat, constituida el 
gener de 2001 per a la recu- 
peracló de la memòria históri
ca I que el seu primer objectiu 
és el de la recuperació de tots 
els documents catalans i 
valencians^ segrestats a 
Salamanca (alguns ja retor
náis i altres a punt de ser-ho 
als seus legitims propietans o 
heraus) m ’ha permès conèncer 
victimes de la repressió fran
quista que van patir en pròpia 
pell l ’espoli del seus papers o 
dels seus pares. A través d ’a- 
quest coneixement, he copsat 
que la restitució no será sufi- 
cient per a que puguin fer les 
paus amb el passai però que 
és un primer pas.

El passât dia 9 de març el cartellis- 
ta republicà Caries Fontseré va com- 
plir noranta anys. Tot el material del 
seu estudi, incloent bona part dels 
seus oartells, va ser requisat i està 
encara avui a Salamanca. Desitjo 
llarga vida a Fontseré, però no ens 
podem permetre que ell i persones 
com ell no gaudeixin des d ’ara 
mateix del que és seu i corrin el riso 
que no s’estigui a temps de fer-los 
justicia. Corn a tants amb qui ja no 
s’hi és.

9L

'La Com issió de  la D ign itä t treba lla  al 
P rinc ipa t I a Valónela

SOCIETAT
75 Anus de la proclamodô 
de la II República
Pere Font

PRIORITÄT A LA CULTURA I L’ENSENYAMENT
El 14 d’abril d’enguany s’han complert 75 anys des que eis partits d’esquerres, 

guanyadors de les eleccions municipals del dia 12, van instaurar la II República 
Espanyola. La monarquia, amb el suport dels partits de dretes, quedava escapça- 
da en marxar a l’exili italià el rei Alfons XIII. Amb gran esperança s’obria un nou peri- 
ode politic democràtic pie de expectatives, però també d’incerteses. El nou régim 
tenia com a prioritats més urgents: reduir l’ancestral analfabetisme (12 per cent a 
Sabadell), construint nous grups escolars; obrir la cultura a tots els nivells i sortir del 
tercermundisme sanitari. Entre 1931 i 1936 Catalunya va viure un dels périodes més 
fèrtils i de més autogovern. Sabadell i els seus ciutadans ho van viure de manera 
participativa i estones entusiasta. La Iluita partidista, sovint fratricida, i finalment el 
cop d’estat franquista, tallaria l’esperança d’una época millor.

Des d’un punt de vista del fet cultural, hem considérât oportú recopilar una sèrie 
de dades sobre l’adveniment de la II República que els autors sabadellencs han 
publicat:

“BREU HISTORIA DE SABADELL”. ANDREU CASTELLS 1980

“A Sabadell la Coalició Republicana va obtenir la majoria, la Coaliciò Dinàstica les 
minches, el Bloc Obrer i Campero! (BOC) no va arribar al quòrum i Feliu Gambús 
Guarro, que es presentò com independent, només va obtenir divuit vots. Dos dies 
després, el 14 d’abril de 1931, a quarts de quatre de la tarda, els homes del Circol 
Republicà Federal proclamaven la República des del baleó de l’Ajuntament, i foren 
aquests homes, després units amb ERC ,que es llençaren a la tasca constructiva de 
reorganitzar els serveis de la ciutat. Amb sigles i xifres, la Corporació municipal 
foren els següents:

CRF: 10 regidors; CRF (d’Estat Català): 2; CRF (de la Creu Alta): 1; ERC: 2;
RADICALS: 5; LLIGA (amb monàrquics): 13.
Va ser escollit alcalde Salvador Ribé (CRF)

“Amb la República i la Generalität, aprovant-se l’Estatut molt retallat, el 9 de setem- 
bre del 1932, es va reorganitzar l’administraciô i la justicia, es prengueren mesures 
beneficioses sobre l’economia —una economia amb un estât similar amb el que ara 
connectem: una persistent devaluaciô de la pesseta, una immutable fuga de capi
tals i una manca de mercat dels productes tèxtils —, s’encarrilaren els conflictes 
socials -vacances pagades des del 1932 i algunes millores socials— i es crearen, 
sobretot, institucions de cultura, perqué els homes del CRF creien fermement que 
per èsser véritablement demòcrates s’havia de ser conscient de tots els actes.

“Aixi s’havia de recuperar el temps perdut i calia fer escoles, moites escoles. Calia 
racionalitzar la cultura créant una Escola Nova Unificada; calia crear guarderies 
-que promocioná la Lliga Laica Femenina—; calia un Servei d’Orientació 
Professional i un Laboratori Psicotécnic eficient; una Escola-jardi Decroly, pels 
infants subnormals; una Escola de Muntanya; un Institut-Escola d’Ensenyament 
Secundan; un Institut Obrer, on poguessin cursar batxillerat les classes populars 
subvencionades per l’Estat pel sosteniment familiar; una Escola Central d’idiomes; 
una Escola del Bose, a Can Feu. Els projectes van proliferar i podem afirmar que
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quasi tots es portaren a terme, almenys durant la guerra. No havia passât un mes de 
la proclamaciô de la República que l’Ajuntament de Sabadell ja va demanar al 
“Ministerio de Instrucción Pública” més escoles primàries perqué encara teníem, si 
fa no fa, les mateixes escoles estatals que el 1857, quan érem 13.945 habitants con
tra 45.992 del 1931. Sabadell aquest any posseïa un cens escolar de 8.750 infants 
dels quais només tenien accès a la cultura 5.381 entre escoles oficiáis i privados. 
Malgrat el fort laïcisme de la República, l’Ajuntament va continuar subvencionant les 
escoles religiöses portal que es mantinguessin el màxim de matricules.

“La tasca cultural de l’Ajuntament de Sabadell va ser molt notable i va quedar 
reflectida en les publicacions de la Comissió de Cultura: “El problema de 
l’Ensenyança Primària a Sabadell”; “El Ilibre de la LIei i de la Ciutadania” i eis 
“Elements d’Histôria de Sabadell”, els dos darrers distribuïts gratuïtament a tots els 
infants de la ciutat (...) Malgrat el 12 per cent d’analfabets, el món cultural va tenir un 
notable auge. La vida cultural i artística era intensa, principalment a l’Acadèmia de 
Belles Arts. A la ciutat es publicaven eIs periôdics: “Revista de Sabadell”, “Diari de 
Sabadell”, “El Radical”, “El Federal”, “La Ciutat”, “El Poblé “ i “Vertical” .

“AMB LA CIUTAT A L’HORA DEL RECORD”. JOSEP TORREELA 1983

“L’escola estatal era la cendrosa de l’ensenyament primari; i aixô dévia donar-se a 
Sabadell corn a tot arreu. La Comissió de Cultura del primer Ajuntament republicà va 
preocupar-se de seguida per augmentar oonsiderablement el nombre d’escoles i 
perqué les noves fossin totes graduados en Hoc d’unitàries corn encara n’hi havia. I 
va adquirir terrenys per a l’erecciô de grups escolars. Per altra part, l’Ajuntament 
republicà prestava atondó als mestres i eis tenia assignada una paga comple- 
mentària, no pas menyspreable, en atondó a una major dedicació que se’ls dema- 
nava (...) El regidor Salvador Sarrà Serravinyals aconseguí que la Generalität dotés 
Sabadell amb el primer Institut-Escola de segon ensenyament que es creava fora de 
Barcelona. S’instaMà al pis de l’edifid de l’Escola Pia i tingué el nom de “M.B.Cossiô”. 
Era un centre que encara avui recordem amb veritable estima eis qui en van ser dei- 
xebles. Obeïa a una concepció molt altra que l’institut a l’ùs. Tendien a una formació 
global i humanística. Les tècniques pedagógiques rebutjaven la rutina i la memorit- 
zació. Sarrà obtingué que hi fos posât corn a director un sabadellenc, el lletrat i 
escriptor Lluis Casais; i uns altres sabadellencs entre el professorat: Miquel Carreras, 
Miquel Crusafont, Joan Morales, Antoni Forrellad, Ricard Marlet, Josep Vives, Adolf 
Cabané. Tots joves, d’una joventut rica en maduresa inteMectual”.

“SABADELL AL SEGLE XX”. ESTEVE DEU, JORDI CALVET, MARTÍ MARÍN, 
JOAQUIM SALA-SANAHUJA. EUMO EDIT. 2000.

De l’apartat: “Pensament i producció cultural”, a cura d’en Quimet Sala n’hem extret 
el següent fragment: “Miquel Carreras és, sens dubte, l’home d’aquest moment 
(1931). Si fins aleshores havia romàs tancat a les golfes de la Casa de la Ciutat, on 
reorganitzava en silenci l’Arxiu Municipal, ara passa a tenir un paper més actiu en la 
política cultural de l’Ajuntament. Aquesta actitud de coMaboració amb les noves ini- 
ciatives republicanas suscitará amargues critiques dels seus amies situats en l’ôrbi- 
ta de la Lliga, especialment de Joan Llonch i Salas, el mecenes dels “dillunsos”, que 
el veu ara corn un “xicot” enganyat, esgarriat. És un indici del canvi d’actituds ciu- 
tadanes, i sobretot del descrèdit dels valors que fins aleshores havien guiat el món 
cultural sabadellenc: una certa Solidarität ciutadana i essencialment una gran 
tolerància, malgrat les polémiques personals i les discrepàncies que hi ha hagut 
-sobretot entre el sector “localista” dels ’dillunsos” i el sector “cosmopolita”, l’ano- 
menada Colla de Sabadell — (...) la proclamaciô de la Segona República, el 14 d’a- 
bril de 1931, va trobar desprevinguda el gruix de la plana inteMectual sabadellenca. 
Els anys de la dictadura, comptât i debatut, havien estât per a ells anys de formació, 
tranquiis i plácids, en qué el rerafons inevitable de confrontacions i conflictes havia 
estât falsejat per una “pax romana” ambivalent. Dies abans de les eleccions, 
Francesc Trabal negava en un article al “Diari de Sabadell” que aquells comicis es

poguessin convertir en un plebiscit 
sobre la desaparició de la monarquía. 
Que el gran canvi de sistema de 
govern es pogués produir de la nit al 
dia, com va ser, era cosa que ben pocs 
es podien imaginar. És natural, en con- 
seqüència, que aquest nou paisatge 
politic que descorre la República pro
voqui desorientació. En una carta cita
da per Andreu Castells, del maig de 
1931, que Miquel Carreras eschu al seu 
amie Margal Pascuchi, el pensador 
expressa la sensació vertiginosa que 
aporta el canvi de règim: “S’obren tant 
els horitzons que maregen. Tota la nos
tra generació, que la Dictadura (d’en 
Primo de Rivera) va tenir temps de 
modelar, perqué ens va agafar el punt 
de formació de l’home, deu sentir 
aquest mareig. Tenim els pulmons 
estrets i cal que respirem en silenci per 
ampliar-los abans de cridar”

De les eleccions municipals del diu- 
menge 12 d’abrii de 1931 en sortie la 
vietória republicana i la proclamaciô 
del dimarts dia 14. Cai recordar que les 
dones encara no tenien dret a vot i que 
deis homes, tan sois els majors de 23 
anys. L’efeméride es commemora 
arreu amb actes culturáis i populars; 
entre molts d’altres, destacar el curs: 
“Ara fa 75 anys. De la Segona 
República a la Guerra Civil ”, dirigit per 
Ángeis Casanovas i Jordi Rovira, que 
durant març i abril ha promogut l’Obra 
Social de Caixa Sabadell. Fli han parti
cipât especialistes com: Joan Culla, 
Borja de Riquer, Jordi Casanovas, J. 
M- Piqueras, Flilari Raguer, J. M- Solé i 
Sabaté, Ferran Sánchez i Joan 
Monclús. Tal i com es diu en l’anunci 
del curs: “La major part de les forces 
democràtiques i de les administracions 
coincideixen en el compromis de rei
vindicar el permanent coneixement i la 
revitalitzaciô de la memòria histórica, 
com a instrument per entendre què 
succei i per refer no només la 
macrohistòria sinó també els milions de 
microhistôhes, sovint injustement obli- 
dades per ambdós bàndols”.

IL
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La República, 

església i les sardanes
Lluís Subirana

L ’any 1933, la junta del Foment de la Sardana de Sabadell va acordar celebrar 
una bailada per commemorar el segon aniversari de la República.^ Va coincidir, 
però, que el 14 d’abril era, precisament, Divendres Sant.  ̂ Un grup de socis va 
estimar que, tot i que l’entitat havia de fer els actes adients per commemorar la 
proclamació de la República Catalana, per no ferir susceptibilitats proposaven 
que la festa es traslladés a un altre dia i van adregar a la junta una petició en 
aquest sentit signada per Francese Pujadas, Feliu Renau, Jaume Busqué, Jaume 
Mumbert i 152 signatures més. Alguns d’aquests signants estaven molt vinculats 
a l’Académia Católica.

La petició d’ajornament va ser rebutjada per la junta aMegant que no podien 
tenir en consideració si els dies que organitzaven sardanes afectaven a una 
determinada religió o opció politica, perqué el Foment de la Sardana era una enti- 
tat neutral, tal com molt bé descrivien els seus estatuts. L’organització d’aquesta 
bailada amenagava, dones, de dividiréis socis del Foment.

Evidentment, la resposta de la junta no va satisfar els partidaris de l’ajornament 
que, en un nou escrit, van tomar a exposar raons de patriotisme, libéralisme, 
democràcia i conveniéncia per no celebrar la bailada, albora que adregaven a la 
junta una petició d’assemblea extraordinària per debatre la qüestió, petició que 
va ser atesa. Com era d’esperar, però, la reunió va ser molt polémica. El president 
del Foment, Josep Mimó, havia dimitit i el vicepresident Josep Crous, en nom de 
la junta, va assabentar els assistents que la proposició en qüestió era antiregla- 
mentária i que no hi havia Hoc a deliberar. Després de les batusses verbals 
corresponents, es va posar a votado “el no hi ha Hoc a deliberar” proposât per la 
junta, que va ser aprovat per 118 vots a favor i 97 en contra.^

Els arguments de les dues parts van quedar exposats en diversos articles al 
Diari de Sabadell. Els partidaris de no fer coincidir la bailada escrivien coses com 
aqüestes:

‘‘Les esquerres han assaltai el Foment de la Sardana. L’esquerranisme 
de moda, aquell que fa creure que per èsser liberal, obrerista I republlcá, 
cal èsser menja-capellans ha près les regnes de l'entitat. Que el Foment 
restés exclòs de tota fillació politica ès una cosa que hem defensa! sem
pre a peu I a cavali. Però si al Catalanisme per vosaltres ès una politica, per 
a nosaltres no. DIgueu que no volem fer sardanes el 14 d ’abril perqué no 
tenim cap religió ni respecte ais que en tenen i celebrem la República a 
seques perqué la República Catalana només la commemoren els catala- 
nistes I aixô es fer politica.’

Les répliques de la junta del Foment, argumentaven d’aquesta manera el fet de 
no suspendre la bailada:

“El Foment de la Sardana, en qüestlons de política i reiigió n ’ha d ’estar 
integrament ai marge. Aquesta Junta no podia trancar el ritme de fer sar
danes en día de festa senyalada pel motlu “únic” de qué la festa del 14 d ’a- 
bríl coincidís amb una diada reiigiosa. Trobem natural que pel respecte 
que alguns deis nostres assoclats senten per aquella diada religiosa dei-

xín d ’assistir a la bailada; però 
d ’això a privar de qué no 
puguin assistir-hi tampoc 
aquelis altres socis que aqueil 
dia ei senten com un dia de 
gran festa, té una tendència 
una mica massa marcada per 
què nosaltres, des de la Junta, 
volguésslm disslmular-la’’.

□avant de posicions tan enfrontadas 
com les exposades, fa poc he trobat 
un nou testimoni que feia referéneia a 
aquest fet. Es tracta de l’article 
Colncldèncles de Maria Teresa Duran 
i Nogués, reproduit al Hibre Tribut pòs- 
tum, éditât el 1934 per la familia en 
homenatge a l’autora, morta a la pre
matura edat de 24 anys, uns mesos 
després d’escriure aquest article.

“Confesso, escriu Maria 
Teresa Duran, que a mi perso- 
nalment, aquesta coincidèneia 
no em resulta gaire agradable, 
sinó, al contrari, força penosa, 
puix que, per mi, aquest dia és 
un dia més aviat trist i propi per 
ia meditació i la pregària. Cree, 
a més, que aquest és el sentir 
de tots els catòlics I fins de 
molta gent que, sense ésser- 
ho, s ’havien acostumat ja al 
misticisme d ’aquests jorns. Ara 
bé, com que a més de católica 
sóc liberal, entenc que les 
idees i opinions deis aitres, tant 
si e ns són favorables com 
adverses, són dignes del major 
respecte. Per aquest motiu 
considero una equivocació 
prétendra imposar els senti
ments d ’uns sobre els dels 
altres. En conseqüència, si la 
major part del socis del Eoment 
de la Sardana opinen que ha 
de celebrarse una bailada per
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tal de festejar el segon anlver- 
sari de la República, no és 
necessari discutir tant, i molt 
menys fer males cares i amé
nager de formar una nova enti- 
tat sardanista. Tot això és 
absurd, tota vegada gue Tas- 
sistència a una bailada de sar
danes 0 ooncert és voluntària.
Per tant, els gue considerin 
incorrecte celebrar festes en 
aquests dies, no han de fer 
altra cosa que abstenir-se de 
concorre-hi I deixar als altres 
que facin el que oreguin més 
convenient.”

Malgrat aquesta assenyada reflexió 
l’escletxa, però, estava oberta i la rup
tura era inevitable. El març, poc abans 
per tant de la bailada, 105 socis van 
presentar coMectivament la baixa del 
Foment de la Sardana mentre que 
altres ho feien a titol individuai i van 
fundar una nova entitat amb el nom de 
Germanor Sardanista.

Malauradament, la guerra va acabar 
no només amb la polèmica, sino que, 
també, amb la República i amb les 
dues entitats sardanistes. No va 
poder acabar, però, amb la sardana.

' La sardana a Sabadell de Jaum e Nonell i 
Liuis Subirana. B ib lio teca Quadern nùm. 
28 .199 8

‘ Casualment, aquest any 2006 es dona la 
mateixa co inc idència

’ La gran pa rtic ipac ió  a l’assem blea, in im agi
nable avui en una entitat d ’aquestes ca rac
téristiques, palesa la im portància del tema.

SOCIETÀ!
Zygmunt 5aumon
De nnodernitats liquides i desferres

Oriol Farrés Juste

V et aquí un home que era totalment desconegut fins fa poc, Zygmunt 
Bauman. Vingut de l’est i establert a Londres, sociòleg de professió. Fa 
temps escrivia sobre marxisme, matérialisme dialèctic i matérialisme histò- 
ric, en la foscor d ’uns règims que han passât directament als manuals 
d ’història. Bauman, ara, ha vingut a parlar-nos dels problèmes que implica 
la modernitat i de les seves conseqüències crepusculars. En temps del que 
alguns ja anomenen “postmodernitat”, ha vingut a llançar-nos a la cara 
aquest projecte d ’occident inspirât en el progrès i la renovado continua, un 
projecte temptat per la novetat corn a font de valor, posseït per la febre del 
canvi, eis invents, els experiments, les transformacions, el deliri insaciable. 
Omnis festinatio ex parte diaboli esbtota pressa prové del diable, solien dir 
els antics mestres. Dones bé, sembla que la carrera moderna ha acabat de 
cop i volta, que s’ha parat el temps i, corn profetitza Francis Fukuyama, la 
història ha arribat a la seva fi. Esgotats, desconcertats, desorientats, neces- 
sitàvem un punt de referèneia: Bauman ens ensenya a mirar al nostre vol- 
tant i a fer valorado, entre résidus, runes i desferres. Què n ’ha quedat? En 
què ens hem convertit?

Zygmunt Bauman és un senyor gran, baixet, amb eIs cabells blancs, ha
lier, de mirada plàcida i agradable. Un savi que espera, pacientment, al 
final de la modernitat perfer-li el seu diagnòstic. Alguns articles de la prem- 
sa ja s’han començat a fer ressò dels seus termes célebres: “modernitat 
liquida”, “damnats de la modernitat”, “résidus humans”, “precariétats”... 
Trobem aqüestes nocions aquí i allá, però peques vegades s’explica el seu 
significat precis.

Primer, quina importància té aquesta història de la modernitat i la postmo
dernitat? Estem obligate a fer-nos aquesta pregunta, ja que sembla que 
molts dels Ilibres de filosofia i de ciéndes socials que es publiquen actual- 
ment donen aqüestes grans construccions teóriques per descomptades. 
Mera retòrica? No ho creiem pas. La modernitat és un projecte que ha guiat 
el desti de les societats occidentals fins als nostres dies. Els seus elements 
constitutius: revolució industrial, secularització, sobirania de l’estat-nadó, 
fe en el progrès, mite de la ciència com a salvaciò i il-lustració, grans plani- 
ficacions socials, econòmiques i politiques, ideals emancipadors, afany de 
dominaciò de la naturalesa per mitjà de la tècnica, etc. La “cançoneta” de 
la modernitat és aquesta, ni més ni menys. I per abstracta que pugui sem
blar, Europa la va tenir com a bandera durant segles. Optimisme de pensar 
que la maquinària podria substituir la mà d ’obra algún dia, com en Marx. 
Utopisme de pensar que la ciència podia ser la base d ’una nova societat, 
més igualitària i en plena majoria d ’edat, abandonant per fi l’obscurantisme 
i les supersticions i la metafisicia, corn en Comte. Eren objectius clars, fins 
substanciáis. El terme “modernitat sòlida” implicava una seguretat sense 
limits en aqüestes entelèquies. Però quan les potèneies no s’actualitzen, 
aleshores, saturados, curtcircuitades, exploten en mil bossins. Projecte
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liquidât, modernitat líquida. Aquesta és la fase en la qual es traba el veil pro- 
jecte, segons Bauman i segons tots aquells que el volen seguir en les seves 
recerques. Dues guerres mundials, l’univers concentracionari, genocidis 
arreu i noves dependéncies, desigualtats i conflictes armats, ens porten per 
força a una crítica des de les mateixes arrels.

La modernitat es fa líquida o, encara millor, es fa gasosa, etèrea. Les 
referències univoques es tornen ambigües, els fonaments trontollen. Els 
grans mites que havien de possibilitar un canvi a gran escala han perdut el 
seu poder seductor. Serán, a partir d ’ara, meres figuracions que, per irrealit- 
zables, hauran de ser superades per una nova mirada més atenta a les par- 
ticularltats, i aquest trencament, de fet, és una de les qualitats própies de la 
liquidado de la modernitat tan cara a Bauman.

Un valor com la justicia, per exemple, ja no es pot entendre de manera uni
versal i pura, com una idea p atònica que val Igual per a tothom i a tot arreu. 
Aquella justicia substancial, solidificada rere els discursos d ’inteMectuals i 
politics, aquell model es mostra ara des de múltiples cares i des de múltiples 
perspectives. Per dir-ho com els fllósofs, ja no és “èsser”, sinó “moviment”. 
La justicia no és res en si maleixa: apareix i s’amaga a través de la xarxa de 
paraules, imatges, somnis i situacions. Depén, sempre depén; però ningú ja 
no té dret a apelar-hi de manera definitiva. El que ahir era just, avul ja no ho 
és i demá, potser, ho podría tornar a ser. No hi ha dogmes, no hi ha essén- 
cies fixes. La modernitat líquida implica un procès de relativització sensa
cional. El punt de vista absolut, després de Déu, després de les grans 
referències iMustrades i després de la calguda de la raé, ha quedat vacant 
per sempre. El mite ha desaparegut i al seu Hoc, corn si es tractés d ’un efec- 
te de fira, ha deixat una roba caiguda al terra de l’escenah. No són sinó unes 
restes sense sentit.

Bauman, com a bon cientifc social, en fa una lectura en clau geogràfica 
que serveix per situar el problema en el seu Hoc, que per altra banda, com 
veurem, és una absència final de Hoc: ‘‘Un cop la modernitat ha esdevingut, 
tal com ostava destinada I obligada a fer, la condició universal de la huma- 
nltat, els efectos del seu domini planetari se li han girat en contra. En la 
mesura que el progrès triomfant de la modernització ha assolit les més 
remotes regions del planeta, i la práctica totalitat de la producció i el consum 
humans s ’han vist mediatitzats pels diners i el mercat, i els processes de 
mercantilització, comercialització i monetarització de la subsisténcia huma
na han penetral tots els racons del globus, ja no están disponibles les solu- 
cions globals ais problemas produits localment, o les sortides globals pels 
excesses locals. Succeix totjust el contrari: totes les localitats (incloses, molt 
en especial, les alternent modernitzades) han de carregar amb les conse- 
qüències del triomf global de la modernitat. Ara s ’enfrenten a la nécessitât 
de buscar (sembla que en va) solucions locals ais problèmes produits glo- 
balment.” (Zygmunt Bauman, Wasted Lives).

Sense gairebé res més per conquerir, la modernitat s’ha fet senyora del 
planeta. Significa aixé la fi del conflicte? Triomf de la raó iMustrada i happy 
end? No precisament. El conflicte continua, però ja no hi ha un Hoc Hunyà on 
abandonar-hi el material sobren Els antics colonialismes i els impérialismes 
han hagut de mutar per fer frant a un món apretat, superpoblat. En fi, és un 
problema de résidus, que finalment converteix en desferres contingents 
cada vegada més grans d ’individus que han quedat al marge, que están 
exclosos dels beneficis del joc. Bosses de pobresa de l’anomenat quart 
món, indigents, poblacions depauperades en els països empobrits, presons 
plenes, fracassata, invisibles sense veu... El problema és que la impossibili- 
tat de mantenir tothom content I sa en el sistema es fa cada vegada més evi-
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dent. Aixé no és una novetat d ’ùlti- 
ma hora, és ciar. Però comptât I 
debatut, ara ja no es pot continuar 
mirant cap a un altre costat perqué 
la bruticla és total i es troba per 
totes bandes.

Tornar a les localitats, produir 
experièneies alternatives als canals 
establerts, navegar en el liquid, diu 
Bauman. “Preparar solucions locals 
als reptes globals”, aquesta és una 
de les seves divises més repetides. 
Costa saber si és un bon moment 
per fer-ho: Sant Jordi a la clutat, 
moment de passejar per les ram
bles. Ens saludarem els uns als 
altres, migeoneguts, a través de la 
gentada i entre les parades que 
s’hauran muntat a l’aire Iliure. 
Regalarem moites roses i molts lli- 
bres, tal vegada fins i tot un volum 
d ’aquest veli tan simpàtic que sem
bla agafar-se amb bon humor la 
precaritzaclô de la socletat, de la 
cultura i de la vida mateixa. Corn a 
molt, dones, tancarem el cercle, i 
alxé será tot a les nostres localitats 
perfectament intercanviables.

fL
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La primera en catalo,
pianera de b  normalitzaciô lingüística:

Pòdio 4 en el corredor de lo mort

La direcció general de Tens públic 
RTVE.S.A., amb un déficit de més de 
7.600 milions ha decidit iniciar un pla 
de reconversió amb el tancament 
d ’emissores de RNE i de TVE, apli- 
cant-hi un “Expediente de Regu
lación de Empleo” (ERE), que afec
tará a més de 3.100 persones, mit- 
jançant baixes incentivadas o preju- 
bilacions. Percentualment significa 
una reducció del 44 per cent de la 
plantilla: contractes indefinits, con- 
tractats per obra i contractats artís
tica. Aixi s’anunciava el 10 de març 
per la “Societat Española de 
Participaciones Industriales” (SEPI), 
organisme estatal encarregat de 
“reflotar” aquest gran monstre que 
aplega unes guantes marques deis 
mitjans de comunicació pública: TV1, 
TV2; R21, R22 La clásica, Rs 3, Rádio 
4, R- 5 i R- Exterior de España. A 
Catalunya afecta de manera molt 
directe una sensible reducció del 
centre de TVE a Sant Cugat del 
Vallès i el tancament de les emisso- 
res de Tarragona, Lleida, Girona i la 
histórica Rádio 4, la primera amb 
programació generalista que va 
emetre en catalá després de la gue
rra civil, i que tant va ajudar a la nor
malitzaciô lingüística deis primers 
anys de la transició democrática. 
Molt abans de saber-se el conjunt 
global de les mesures de TERE, a 
finals de febrer ja es va avançar el 
tancament de Rádio 4 (100.8 FM), 
al-legant-se que en tenir tan sois 
8.500 oídors no resultava rendible. 
La reacció popular de suport davant 
d’aquest fet ha estât impressionant 
des de tots els ámbits de la societat 
civil catalana. Des de Sabadell i a tot 
el Vallès, com no podia ser d ’una 
altre manera, han estât nombrases

les proves de gran estima que els ciutadans de sempre ha valorat la fundó pio
nera iniciada el 13 de desembre de 1976; és a dir, set anys abans de la primera 
emissió de Catalunya Rádio. A l’hora de tancar la present edició de QUADERN 
el problema de “matar” Rádio 4 encara continua. No cal dir que des d ’aquí 
ens sumem a les múltiples veus que demanen la seva continuítat, així com 
també que s’aturi la desaparició de la majoria d’espais en catalá que s’emeten 
per TV1 i TV2 des del Centre de Producció de Sant Cugat.

Recollim algunas de les opinions i manifestos divulgats fins hores d ’ara :

Comité d’Empresa de R- 4 (29 de febrer).- La decisió resulta més indigna si 
es té en compte que fa tan sois uns dies, el 22 de febrer, Carmen Caffarel 
(directora general), va assegurar al Congrès dels Diputats que no es tancaria 
R- 4 mentre ella fos directora General de RTVE. Aquesta proposta de des- 
mantellament de la Rádio i Televisió Públiques es fa ignorant totalment l’infor
me élaborât pel Comité de Savis (...) Rádio 4 es va crear corn a instrument de 
normalitzaciô del catalá, una fundó que ara no pot abandonar el govern de 
l’Estat.

Vicenç Marquès i Sanmiquel (Sabadell) .Carta al diari El Punt .- El dia de
Santa Liúda de l’any 1976 ( 13 de desembre, dia de la patrona dels mancats 
de visió i del gran col-lectiu que havia estât de les cosidores de peces), naixia 
Rádio 4 en aquells temps de la transició, el franquisme encara bellugava (...) 
El dia de Santa Llùcia d ’aquesta any complirá 30 anys ¡. Per qué no la podem 
seguir escoltant 30,60 o 90 anys. Hem de sortir al carrer en manifestació per 
exigir el “no” al tancament.

Pere Font (El Periódico, article del 4 de març).- Rádio 4 sempre ha viscut 
en el corredor de la mort. L’any 1991, en el 15è aniversari, el president Jordi 
Pujol assegurava: “Rádio 4 forma part de les coses més entranyables del país. 
No cree que la pensin tancar. Si arribés el moment, des de la Generalität fari- 
em mans i mânigues persalvar-la i corn a ùltim recurs ens la quedariem nosal- 
tres”. La lectura era clara: passaríem a formar part de la CCRTV.

El Debat.com ( article del 6 de març).- Tancar una emissora amb una despe
sa d ’1 milió d ’euros l’any i només 34 treballadors és un desori que no te perdó. 
La direcció General i la SEPI han dit que el “gasto” és de 7 milions ...que englo
ba el total de més de 150 treballadors que fan feines, a més, per la resta d ’e
missores de la xarxa: R-1, R- 3,R-5, La clásica, i Rádio Exterior de España; 
també abasta aquesta xifra les despeses de producció, manteniment, lloguers 
i instal-lacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Degollar R- 4 per aju
dar a reduir el déficit de 7.600 milions d ’euros no te solta ni volta.

Albert Sáez (diari Avui, 6 de març) .- No es veritat que Rádio 4 tanqui per 
acabar amb el déficit multimilionari (en euros) de RTVE. És una decisió arbitrá- 
ria i, per tant, política, tot i que absolutament legitima. El pla de reconversió de 
RTVE passa per reduir-ne la despesa a canvi que l’Estat es mengi amb pata- 
tes el déficit acumular pel franquisme, la UCD, el PSOE i el PP (...) Han tirât per
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la via fácil: una reducció bestiai de la plantilla de treballadors. La via difícil hau- 
ha estât conscienciar els gestcrs i treballadors de RIVE que tenen una estruc
tura laboral i empresarial obsoleta.

lu Forn (diari Avui, 28 de febrer ) Ràdio 4 va deixar d ’interessar al govern 
de Catalunya l’endemà de la inauguració de Catalunya Ràdio. Des de principis 
dels anys 80, va ser una nosa per a un pujolisme que la considerava un con
trapoder a ignorar. Fins el pun: que en una gloriosa exposició organitzada pel 
govern sobre la historia dels mitjans de comunicació en català, van tenir el 
detall de ni esmentar-la. Paral-lelament, al govern central socialista quan li par- 
laven de Ràdio 4, la resposta era: “Manaande?” (...) Avui els partits 
politics s’omplen la boca defensant aquesta Ràdio 4 que han ignorât 
durant els ùltims 14 anys i que han deixat morir de la manera més lenta, 
agònica, trista i dolorosa que han sabut mentre els professionals que hi 
treballaven la defensaven corn podien. Descansi en pau.

Manuel Cuyàs (diari El Punt, 2 de m arç).- Molts partits politics cata
lans han déplorât la desaparicka de Ràdio 4. Llàgrimes de cocodril que 
es desperta tard i badalla perqué ja feia anys que els responsables 
ùltims de l’emissora li feien el oacte de la fam espérant el moment de 
justificar que més valia tancar-la. Nosaltres a planxar la bandera 
espanyola i a servir el ranxo al cos de guàrdia.

ÉS VIVA
D’aquest darrer escrit convé deixar constància (perqué s’entengui en un 

futur...) que les dues darreres linies de l’extracte d ’en M. Cuyàs, fan referéncia 
a la polémica sobre el traspàs del castell de Montjuïc a la ciutat de Barcelona i 
la tossuderia del ministre de Defensa, José Bono que continui un retén de l’e- 
xercit i una bandera espanyola ben gran corn emblema unie.

No cal dir que han estât uns quants els periodistes, guionistes, presentadors 
programadors i técnics; naturals, veins o residents a Sabadell i el Vallès 
Occidental que han treballat o treballen a RNE/Catalunya, una major part d ’ells 
a Ràdio 4. Han estât, ho encara hi son, fent tasques professionals. A amb el 
perill d ’oblidar-nos-en d ’algun ens atrevim a mencionar: Miquel Bové, Ramon 
Lluís Corominas, Ángel Lacalle, Maties Serracant Clermont, Josep M- 
Francino, Josep Ramon Costa-jussà, Pere Font, Robert Fonollosa, Antonio 
Vargas, Vicente Borja, Pedro Garcia Torres, F. Tiana, Pere Ribera, Manuel 
Barrero, Jesús Ventura, Rosa M- Puigserra, Anna Cabeza, Pep Fornés, Josep 
Fornós, Doroteo Martín, Joan Caries Doval, Carme Paez, Víctor Alexandre, 
Joan Ribera,...

Tampoc no podem oblidar aquells primers anys d ’escassa poténcia de Ràdio 
4 que per ampliar la cobertura editava els informatius mitjançant la connexió 
amb emissores comarcáis, des de l’antiga Ràdio Sabadell informaven a diari: 
l’Aurora Tricuera i, més endavant, l’Eugeni Cabanes. Tots els sabadellencs 
saben el que representa la desaparició d ’una emissora, després que emmudis 
l’antiga Ràdio Sabadell, i que les seves freqüéncies, tant d ’OM, com de FM, 
fossin comprades directe o indirectement per altres estacione: el cas més 
conegut fou la fundació de COM Ràdio a partir de les despulles hertzianes del 
carrer Convent. Han estât molls anys a la ciutat i comarca sense veu fins la cre- 
ació de la municipal Ràdio Saoadell (94.6 FM), perqué els vallesans no valorin 
com cal el fet de veure com desapareix la primera en català. De no haver-hi 
induit d ’última hora, la guillotina podría caure damunt el eos de Ràdio 4 el mes 
d’agost vinent o, com a molt tard, el 31 de desembre d ’enguany: divuit dies 
després de complir 30 anys. ^

0 0 ó c o c ía
ALTA SASTRERIA 

DE LUXE
Plaça Sant Roc, 5 

Tel. 93 725 59 29 - Sabadell
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CINEMA
tiommoqe o Jean Rouch

Pere Cornelias

Autor de més de 120 films -de la més variada extensió-, precursor de la Nouvelle 
Vague, figura emblemàtica del documental de ficció, instaurador del que passerà 
a anomenar-se cinéma-vérité, Jean Rouch és un total desconegut a casa nostra. 
Gràcies a una iniciativa del Ministeri d’Afers Estrangers Francés, que ha posât en 
circulació cinc de les seves peHícules i un retrat sobre la seva persona, Alliance 
Française i Cineclub Sabadell van poder apropar-nos-el una mica els dies 21, 22, 
28 i 29 del proppassat mes de març.

Fis anys quaranta, Jean Rouch es trasllada a l’Àfrica per treballar com a engin- 
yer de Ponts i Camins, però es converteix en un cinesta que farà de l’etnografia i 
de l’antropologia els dos eixos vertebráis de la seva obra. La meitat de les seves 
peHícules són, de fet, films etnogràfics que retraten la vida quotidiana, els cos- 
tums, els ritus religiosos i la màgia inherent al continent africà. Tanmateix, la 
peMicula que el convertirà en un nom propi reconegut a Europa és Chronique 
d ’un été, un document sobre els joves franceses del París de 1960. Admirador de 
Dziga Vertov i Robert Flaherty, a mi em sembla bastant més pròxim dels esquimais 
de Nanook of the North, que són conscients de la preséneia de la càmera fins al 
punt d’arribar a habituar-s’hi, que no pas de l’elaboradissim treball de muntatge 
de Cleloviek s KInoapparatom (El hombre de la cámara).

El primer que sorprén de l’obra de Jean Rouch -en aquest petit cicle hem vist 
peHícules dels 50, dels 60 i dels 70- és la seva modernitat, tant des d’un punt de 
vista estétic com de contingut. D’una banda, qüestiona incessantment les idees 
suposadament oposades de ficció i documentai i demostra que, malgrat la nostra 
natural tendéneia a teoritzar, aquests darrers anys no hem descobert res de nou: 
els termes documentai de ficelé, ficelé documentai o document han estât sempre 
contraposats i s’han retroalimentat. De l’altra, si l’etnografia és l’estudi descriptiu 
dels diversos grups humans o 
étnics, amb totes les caractéristi
ques que els defineixen, l’actitud de 
Rouch, quan penetra amb la seva 
càmera a l’intehor de la vida del con
tinent africà, permet acostar-nos a 
¡'altre, al que ens és estrany, però 
sempre des de la nostra perspecti
va: nosaltres no seriem diferents si 
no hi hagués gent diferent a nosal
tres.

Les maîtres fous (1954, 36 minuts) 
mostra les pràctiques rituals d’una 
secta religiosa, els practicants del 
culte Hauka, en la seva cerimònia 
anyal. Són persones de diferents 
Hoes del Niger, arribades a Accra 
(Ghana) per poder sobreviure. Al 
principi i al final de la peHicula, les La C h a se  au lion à  l’arc.
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veurem pels earners de la ciuta:, convivint I/o treballant en les seves feines habi
tuais. La cerimònia ocupa la part central I també la més extensa del relat: assis- 
tim a la marxa amb camions cap al Hoc on es farà el ritus, a les confessions públi- 
ques, ais sacrificis d ’animals, al moment en qué els creients son posseits pels 
esperits (baves, tremolors, respiracions intenses...), etc. Pera un occidental, les 
imatges són albora espectaculars i esgarrifoses. Tot i que Rouch sempre ha 
defensat el film, que reivindica com a autèntic, a mi em sembla encara excessi- 
vament anecdòtic I redundant.

Moi, un noir (1958, 75 minuts) segueix el dia a dia de tres joves nigérians a 
Treichville (Costa d’lvori). Els protagonistes, dones, havien d’interpretar-se a si 
mateixos, amb la qua! cosa es pretenia reflectir la realitat a partir de l’elaboració 
conscient d ’una ficció. Rouch ha dit: La ficció és i ’única manera de penetrar ia 
reaiitat (...) Aixi que he expiicat una historia amb personatges, ies seves aventu
res i eis seus sominis. Aquesta vegada sí, el film transcendeix l’anècdota i és 
capaç de mostrar-nos un retrat sociològic d’un cert abast: el pes de l’administra- 
ció colonial francesa, les conseqüències del colonialisme per als colonitzats, la 
migració cap a les ciutats costaneres... EIs pseudònims de famoses estrelles del 
cinema amb qué s’autoanomeren els tres joves és una manera més d’allunyar-se 
d’una dura realitat que no és la seva i de continuar somniant.

Chronique d ’un été (1960, 90 minuts) és el film canónic del que es conieixerá 
com a cinéma-vérité. Es tracta, efectivament, d’una sèrie d’entrevistes i d’en- 
questes a joves parisenes a l’estiu de 1960. Codirigida per Jean Rouch i Edgar 
Morin, dedica el seu tram final a la projecció de la peMícula davant deis mateixos 
entrevistats -que n’emeten opinions contraposades- i, per acabar, a la reflexió 
final deis dos cinéastes, aquesta vegada sois. Utilitzant la tècnica del cinema 
directe -enregistrement sincròric d’imatge i so-, Rouch i Morin cerquen la realitat 
-el seu cinéma-vérité- a través d’unes senzilles preguntes que pretenen descubrir 
l’essencial dels seus personatges: l’impacte emocional de la politica del moment, 
els estate d’ànim, els moments de desesperació... Tanmateix, malgrat la indubta- 
ble sensació d’autenticitat que ofereixen moites de les seves imatges, resten 
dues preguntes sense resposta. 1 -) Tot i que el que veiem sembla real, és possi
ble copear reaiment la veritat sense la confrontació dialéctica del que diuen els 
personatges amb el seu present contextual? 2-) Són vertaderament eiis quan par
len, sabent corn saben que se’ls està filmant? Però, si entenem que fins i tot 
aqueste dubtes formen part del document. Chronique d ’un été se’ns presenta 
avui corn una experièneia altarnent suggeridora.

La chasse au iion a i ’arc (1965, 88 
minuts) és una crònica timada durant 
set anys sobre la caoera dels Iléons: la 
preparació de les eines, les trampee, 
els vérins, els rituals... Explicada com 
una narració a uns infants que ja no 
podran ser caçadors, té un to épie prou 
marcat i és, de les poques peMicules 
que he vist de Rouch, la més próxima a 
Rossellini, el gran mestre del documen
tal de ficció. És una estranya història 
d’amor i captivació: el capador estima 
la béstia, perqué és la seva vida, i se 
sent oaptivat pel que fa. Rouch s’hi 
implica -tant, que fins i tot rep una carta 
dels caçadors que li demanen que 
torni, perqué són a punt d’encalgar el 
Ileó- i, una vegada més, ens ensenya 
com són eiis o, més exactament, com 
nosaitres veiem que són. El tema és, en 
principi, tan anecdòtic com el de Les 
maîtres fous, però els comentaris de 
l’autor i l’harmonia de la posada en 
escena fan que palpiti i tingui vida.

Petit à petit (1972, 90 minuts) és la 
més lleugera de les pellicules del cicle. 
Damouré, Lam i Ilio dirigeixen, en una 
ciutat a la vora del Niger, una societat 
d’importació-exportació que es diu Petit 
à petit. Damouré se’n va a París per 
veure com es construeixen i com es viu 
als edificis amb molts pisos. A mitja 
peMícula, també hi va Lam, preocupat 
per les coses que escriu Demouré a les 
seves cartes. Quan tornaran a casa 
seva, ho faran acompanyats de tres 
persones que han conegut a la capital 
de Franga, però aqüestes no s’acostu- 
maran al sistema de vida del continent 
africà i se n’aniran. Decebuts, els tres 
socis es retiraran a viure en una cabana 
al costat d’un riu i es disposaran a 
meditar sobre el món modern. És possi
ble viure i integrar-se en un Hoc que no 
és el nostre?, sembla preguntar la 
peMícula.

El cicle es va completar amb Mosso 
Mosso, un retrat de Jean Rouch de 73 
minuts, rodat el 1998 per Jean-André 
Fieschi, no gaire ambiciós I de résultats 
més aviat incerts, I amb el Hiurament de 
dos dossiers informati us. Hommage a 
Jean Rouch. Un cycie de 6 fiims i Jean 
Rouch. Ficcions documentais (Drama- 
titzacions de ia reaiitat: ei psicodrama o 
cinetrànsit).

Petit a Petit
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VIATGES______________
Passejant pel sud de la Xino - Part

Josepa Blanch

Ja toca deixar enrera Hong Kong i 
marxar cap a Guangzhou a treballar 
una mica. Fern el trajeóte en tren, molts 
camps d’arròs, horta, les zones rurals 
no semblen tan deprimidas com 
alguns barris de les grans ciutats.

Altra vegada fronteras, passeports i 
visats, certificats sanitaris que garan- 
teixin que no procedim de cap país 
amb grip de les aus, burocrácia.... Els 
policies que controlen l’estació de tren 
a l’arhbada a Canton tenen encara l’ai
re de la velia policía comunista.

Guangzhou és una ciutat emergent, 
plena de contrastos i de sorpreses per a 
nosaltres. Els edificis de l’etapa Mao, 
habitatges habituais dels cantonesos, 
són veils i atrotinats, bruts, deixats, mig 
derruí'ts, costa d’entendre com es pot 
viure al mig de tanta bruticia i desordre. Fa la impressió que no han fet mai cap tipus 
de manteniment, ni tan sols una capa de pintura, ni han arregiat mai una finestra 
trancada. Aquí, els automòbils semblen tots de segone mà.

D’altra banda, però, han construit un aéroport magnifie, modem i ava ntgu ardi sta, 
digne del millor premi d’arquitectura. També comencen a millorar zones de la ciutat, 
aixecant edificis de nova tecnologia. Cai esmentar el recent inaugurât Pazhou 
Complex, gran espai per a fires i exposicions. El metro, nou i flamant, és un llarg cue 
articulât, sense vagons i totalment diàfan.

Tenim I’hotel devant del Pearl river, on el rlu es bifurca I crea la Shamian Island, petit 
tros de terreny, reducte de pau i quietud, amb jardins i pares on els ciutadans juguen 
a mah-jong, fan tai-chi, corren i fan gimnástica amb aparells a l’aire Iliure posats 
expressament per a aquest ús.

Al voltant de I’hotel, ens desconcerta veure moites botigues de roba Infantil i mol- 
tes tintoreries, però aviat aclarlm el misteri. El nostre hotel, pel seu emplaçament en 
un Hoc tranquil, és seu de les parelles d’arreu del món que viatgen a aquesta zona 
per adoptar, básicament nenes. Emocionava observar aquells pares i mares, a 
vegades fins i tot alguna ávia, que, amb gran dedicació i il-lusló, esmerçaven temps 
i diners per aconseguir un objectiu tan esperat i desitjat.

Anem al QIngping Market. Gossos petits, tortugues, capgrossos, eues de seda, 
escorpins, serps, cries de taurò, pollastres, oques, pelx i marisc, tot viu, I a punt de 
ser sacrificat per cuinar-ho, cadascú segons el seu gust. Ens hi passegem estone, 
entre astorats i encuriosits. Tal com fa la dita popular: “Els cantonesos es mengen tot 
el que té quatre potes, menys les taules.”

Carrers i carrerons plens de petitissims locals amb peixos secs penjats, pells de 
serp, sacs amb cavallets de mar, estrelles de mar, esponges, bolets de mil menes.

herbes, arrels, troncs, tiges....tot per a
la seva medicina i alimentaciò.

Per aconseguir un bon feng shui, 
només cal comprar un aquari i posar- 
hi aigua i peixos de colors, dels molts 
que venen a tot arreu.

A les botigues dels herbolaris, les 
nostres farmàcies, les prestatgerles 
están plenes de pots, amb qualsevol 
tipus d’herbes i barreges, per intentar 
curar-ho tot.

Al Guangzhou City Museum estem 
sols. Hi ha una exposició de pintura 
actual, aquarel-la, I no ens sembla 
que aquest tipus d’art hagi evolucio- 
nat gaire. L’harmonia de les formes i 
els colors de les terrisses, les ceràmi- 
ques i les porcellanes de gran finesa 
ens encisen. Passem molta estona a 
la sala dedicada a l’evoluciô de la cal
ligrafia, amb exemplars de 3000 anys 
ençà. Molts estris per a l’escriptura: 
pedra de tinta, pinzells prims i grui- 
xuts, bols, planxes, recipients, 
paper....Estèticament precios.
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Des que hem arribat a la Xina de ven
tai, només veiem rètols en xinès, les 
persones del carrer només parlen la 
seva llengua, a l’hotel faciliten una tar
gata amb la seva cal-ligrafia, per 
poder-la donar al taxista, I “triomfar” a 
l’hora de tornar a casa, en fi, és tota una 
aventura voltar pels carrers i aconseguir 
manjar quelcom, sense que siguin tot 
postres o tot sopes.

L’empremta del perioda de la revolu- 
ció cultural es manifesta arreu Als bit- 
llets, els yuans, hi ha el retrat ce Mao, i 
a qualsevoi botiga es pot veure el Ilibre 
roig a la venda.

La conducció és temerària, nc respec
ten ni passes de vianants, ni semáfors, 
ni prohibicions. Moltes bicicletes, sorte- 
jant camions, autobuses, cotxes.... sembla ser que la prioritat la dóna l’edat. 
Arribar ais llocs sa i estalvi semblava, a primera vista, difícil.

El Chen Clam Temple, un deis més bellement ornamentats de tota la Xina, 
actualment no de cuite, guarda, a les seves dinou sales, petits trésors d’artesa- 
nia diversa, trobats allá mateix. El nostre recorregut ens porta també al Guangxiao 
Temple i al Liu Rong Temple, amb la seva pagoda de les flors, al bell mig del 
recinte. El fum de l’encens ens fereix els ulls, però, malgrat això, també encenem 
la nostra ofrena, que deixem respectuosament.

Els bonsais, de totes les menes possibles, están a cura dels monjes, que tenen 
també al seu càrrec els llocs de culte. Garlandes, serrells, penjolls, banderetes, 
galindaines, tot en colors vius, molt vermeil I daurat, omplen els recintes dels tem
ples, enmig de les deïtats enormes, venerades amb devocié religiosa, encara que 
hi ha algún déu especialitzat a donar riquesa i fortuna en el joc.

A fora dels temples, molts mutilats de braços 
mitja edat, demanant almoina.

carnes, homes i dones, tots de

El Sun Yatsen Memorial Hall es un gran espai enjardinat, on s’aiça, a manera 
d’homenatge, l’estàtua d’aquest revolucionan que va fer fora l’ùltim emperador de 
la dinastía Qing. En aquest mateix indret, hi ha un bell auditor!, dotât de l’ùltima 
tecnología, sorgit després de renovar I adequar la casa on habitava el governa- 
dor de la provincia de Guandong fins al moment de la desteta.

Encara ens queda un dia per fer el turista de veritat, i volem cap a Guilin, per fer 
el creuer pel riu U. Petite ciutat ben endreçada i que viu bé, gràcies al turisme. 
Entre propis i estrangers, som molts a l’hora d’agafar els vaixells per fer la passe- 
jada pel riu. Ens endinsem a les seves quietes i poc fondes aigües, vorejant un 
paisatge aciaparador. Turons rocallosos coberts de verd, rectes i espadats, 
s’emmirallen ran d’aigua, i fan formes que conviden al somni i a la fantasia. 
Boscos selvàtics de bambús, xiprers, pins i matolls, deixen veure a la vora, 
poblets que semblen ancorats al temps. Nens que neden despulíate i s’apropen 
als vaixells pidolant. Homes i dones amb colladers, traginant avituallament, cor
morans ensinistrats, palplantats a les barquetes de joncs, espérant l’ordre del seu 
amo per anar a pescar, búfals d’aigua buscant menjar i aprofitant per banyar- 
se....son paratges de pessebre, d’un altre temps.

L’arribada a Yangshuo és la fi del trajeóte i ens fa tornar a la realitat. Del moll s’ha 
d’anar a parar forçosament al mercat de carrer. Botigues, parades, gent, crits,
scroll.....Tots, regatejant, comprem alguna fotesa, que, quan tenim a casa, ens
fa recordar que també vam saoer fer el turista.

Tot el que envolta la cuina xinesa és 
gairebé un ritual. Quan t’asseus per a 
menjar, el cambrer desplega el tovalló, 
i amb molta cortesia te’l posa a la 
falda, fent mitja reveréncia. A la taula, 
bastonets, bols, calieres de porcella
na, plats petits, una tovalloleta calenta 
i mullada per a les mans i la cara.... mil 
atencions i details que demostren la 
seva altissima educació I correcció. El 
menjar, exquisit, els fideus d ’arròs 
amb soja, la fina sopa d’aleta de tauro, 
el prodigi de l’ànec lacat, el dim-sum, 
les verdures al vapor, la sopa de tortu
ga, els nius d’ocell, els peixos I maris
cos sempre frescos, el bambù, les sal- 
ses, l’arròs al vapor per acompanyar i, 
per beure, el te, de mil varietats dife
rente, totes saboroses i agradables, o 
la cervesa xinesa, fina i de poc grau. 
El vi, australià, californià o argenti té 
uns preus molt alts. És fácil comprovar 
que tenen una alimentació equilibrada 
i correcte, ja que no vam veure cap 
xinés amb quilos de més.

Menuts i àgile, espavilats I atente, 
amables i somrients, conformen una 
societat treballadora i amb ganes d’a- 
vançar. Els queda molt carni per recó
rrer, però, com que són molts, per poc 
que s’hi apliquin, aviat poden ser una 
poténcia en tot.

IL
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Bon dia. Bona nit. Benvolguts. 
Benvolgudes. No cal que envieu una 
carta al director, sóc conscient que el 
personatge d’avui no respon al gentilici 
que dona nom a la secció. En efecte, 
en Carles Sentís i Anfruns és barceloní, 
amb arreis a Riudoms (Baix Camp). Ais 
seus 95 anys d’edat, aquest periodista 
i politic del barri marítim, manté un alt 
percentatge de pertinença a la 
Manchester of Catalonia, gràcies a la 
vida conjugal amb la Maria Casablan- 
cas, nascuda a Sabadell, filia del qui 
fou gran industriai, enginyer, inventor 
tèxtil i financer, Ferran Casablancas i 
Planell (1874 -  1960). El matrimoni 
porta 63 anys de convivència, que es 
diu aviat en els temps que corren.

Si hem sortit del perímetre local ho és 
en fundó de l’atractiu d’un personatge 
que des de ben jove ha estât a la pales
tra pública. Un periodista que malgrat 
algunes minimes limitacions físiques 
per raons d’edat, encara avui manté 
una memoria prodigiosa, un cervell 
frese i ben equipat. Per problèmes amb 
la vista, dicta els seus articles que 
publiquen r'Avui” i “La Vanguardia”. La 
temàtica sol ser plenament actual. No 
perd passada del que mou el món més 
próxim i el més llunyá. Horn diria que 
des de que va complir 20 anys, mai no 
ha deixat d’escriure el reportatge, la 
crònica, el comentan, o la columna dià
ria o setmanal que fan d’aquest ofici de 
“juntar palabras” un deis més agraïts i 
perillosos del planeta.

Truquem a la porta del pis familiar 
prop de la Via Augusta. Obren. Al rebe
ber, un munt de diaris de la jornada 
perfectament piegate. La Maria llueix la 
seva elegáncia natural i ens rep amb la 
simpatia que li és pròpia. En Caries, no 
cal dir-ho, tres quarts del mateix. Ella
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de seguida ens relata les anades i tornades deis anys d’infantesa viscuts a 
Sabadell. Del carrer Montserrat, on residien, prop de la casa deis Llonch; del seu 
pas pel “coMegi de les Franceses”; d’aquella ciutat deis anys vint on gairebé tot- 
hom es coneixia. La familia Casablancas es traslladá a Barcelona quan la Maria 
tenia onze anys: “En principi, anar a viure a la Diagonal em va semblar una cosa 
extraordinària; ciar que al poc temps se’m convertí en una presó. Sempre tanca- 
da al pis, enyorava aquella Ilibertat de jugar pels carrers sabadellencs: Les ami
gues, la tranquiMitat d’anar i tornar del coMegi sense els perills que en teoria eren 
l’amenaga constant a la gran ciutat. Recordo que la infantesa a Sabadell vaig ser 
molt felig i Iliure. Després vingueren els trasllats deis pares i els coMegis de Suíssa 
i An gl aterra “.

La Maria s’asseu al sofà al costat del seu maht i segueix amb atenció el diáleg. 
De tant en tant intervé per concretar alguna de les dades.

En Caries Sentís era el quart de cinc germane (només una noia). Residents a 
Barcelona, passaven els estius a la casa pairal de Riudoms. Tots han viscut molts 
anys; complint-ne més de 80: “Ara m’he quedat so l...“
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En proclamar-se la Segona República aquell 14 d’abril de 1931, per la victoria a 
les eleccions municipals el dia 12, del bloc electoral dels partits d’esquerres del 
Pacte de Sant Sebastiá, en Carles Sentís era un jove estudiant de vint anys a la 
facultat de Dret de la Universität de Barcelona.

Quins records en té d’aquell canvi tan important a la vida pública espanyola ?
Fou un moment de gran alegría i euforia per a tothom. A la Universität es va des- 

fermá la gran esperança de Ilibertat. La gran majoria d’estudiants de seguida ens 
vam posar al costat de la Repúb ica. L’amic Josep Maria Liado accepté ser secre
tan del ministre Nicoiau d’Olwer, i m’oferí substituir-lo com a periodista a “La 
Publicitat”. Vaig començar escrivint cróniques universitáries mentre estudiava. 
Recordo molt especialment les classes del catedrátic de dret penal, Pérez 
Victoria i d ’entre el grup de la mateixa promoció, el poeta Salvador Espriu... 
Encara que pugui semblar el contrari, la Universität d’aleshores no estava tan poli- 
titzada com ara.

Suposo que de mica en mica el compromis periodistic amb la realitat anava 
creixent ?

Sí, i de manera ben especial a partir de la proposta d’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya que es començà a discutir l’estiu de 1932, amb aquell apassionat dis
eurs d’Azaña i l’aprovació a Corts el setembre. Talment com ara, també en aquells 
temps els partits de dretes fomentaven els fantasmes de la fractura i el trencament 
d’Espanya.

Sense televisió, el missatge no arribava a tanta gent i no eren tant fortes ni tant 
catastròfiques.

Sí, ciar, ara tot s’amplifica amb molta més força, amb manifestacions deis politics 
que solen ser més demolidores. Eren els primers temps de la ràdio, que també 
jugava el seu paper. Res, però comparable amb els temps actuals. Vist des d’ara, 
la discussió a Corts de l’Estatut es feu amb molta més prudéncia, amb molta més 
cura. Els partits del Pacte de Sant Sebastiá compliren la seva paraula a l’hora de 
tirar endavant el programa politic. Négociant, parlant sense estridéneies. Eren poli
tics hàbils que tenien un gran poder negociador; a més de grans oradors.

Tot plegat es va tòrcer. D’aquella alegría inicial es va passar al pessimisme i a 
la victòria de la dreta republicana: l’anomenat Bienni Negre.

Azaña mai no va tenir un partit fort darrera seu. Tot el microcosmos republicà era 
dispers, fraccionat. De mica en mica el desengany s’apoderà de molta gent. Es feu

una demagogia terrible que en no 
poques ocasions portava a la violéncia 
I el caos. Es feu famosa aquella frase 
d’Ortega I Gasset: “No es eso, no es 
eso”. Durant onze mesos vaig treballar 
corn a secretan del conseller de la 
Generalität Marti Esteva. En produir-se 
els fets del 6 d’octubre (del 34), érem a 
Palau tots els secretaris i cap de nosal- 
tres no va desertar de les foncions 
encomanades. Prou que en Marti em 
deia: “ves-te’n cap a casa que aixô 
acabará malament”. Amb en Joan 
Alavedra, secretan del President 
Companys i d ’altres funcionaris, 
aguantarem fins l’ùltim instant. 
Presoners durant quinze dies al bue 
“Uruguay “ i després al “Ciudad de 
Cádiz”, vaig haver de negociar la meva 
sortida temporal per anar als exàmens 
de les darreres assignatures de Dret. 
Vigilat per un policía de paisà, no hi 
hagué cap contratemps per aprovar les 
darreres matéries de la carrera. És a 
dir: el presoner surt d’estudiant i torna 
de Ilicenciat en Dret. Després d’aquell 
enrenou el descans obligat em porta a 
casa d’un parent notan a La Bisbal. 
Temps que aprofito per publicar uns 
quants reportatges a “Mirador” sobre la 
Costa Brava. “Mirador” era un setmana- 
ri créât pel mateix grup de “La 
Publicitat”.

Abans de ser secretan del conseller 
Martí Esteva, creareu una nova mane
ra de fer periodisme amb aquell repor- 
tatge: “El transmiseriá” ?

Fou un treball d’investigació periodís
tica amb el qual m’hi vaig implicar fins 
el molí de l’os: Vuit capítols. Const! que 
sense utilitzar la técnica de disfressar- 
me com emigrant...tal com alguns errd- 
niament m’han criticat. Anava assegut 
com un passatger més. Des de Múrela 
fins a Barcelona. Gent primària, cansa
da, abatuda, sense gaire curiositat, 
que anaven a la recerca d’una Arcádia 
anomenada Barcelona, on hi trobarien 
treball i potser futur. Sortien de la misé- 
ria més extrema. No tenien cap referén- 
cia del que era Catalunya i ni molt 
menys de qui era jo. Un viatge que no 
s’acabava mai. Gent vomitant. Parades 
i trajectes per carreteres infectes, pie
ces de sots. Durant una de les étapes, 
assegut al “seient” a l’airejat portama-
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LA REVISTA “ DESTINO ”

Carles Sentís va col-laborar regularment a la revista 
Destino. Desapareguda l’any 1980, ara fa uns anys s’ha 
récupérât la memòria d’aquella publicació mitica dels 
annals del periodisme. Concretament l’any 2003, la 
pròpia editorial Destino dins de la coMecció Imago 
Mundi, editava dos volums de l’antologia del setma- 
nari; una selecciò d’articles publicats entre 1937 11980. 
Ediciò a càrrec d’Alexandre Porcel, en ella hi trobem 
alguns dels treballs del nostre entrevistat: “Marsella a 
puerta cerrada o la Torre de Babel” (1940); “Caprichos 
de la guerra. ¿Hojalata en oro?” (1942); “Habla la secre
tarla de Mr. Churchill” (1943); “Del Congo a Paris o la 
tenacidad de Carlos de Gaulle” (1944),- “Un marido 
americano” (1946),' “¡Ah, esos españoles¡. El tren Talgo 
o tren español” (1949).

Aquesta oportuna recopilació de “Destino” ens 
demostra la plèiade de grans escriptors i periodistes 
que al llarg deis anys hi col-laboraren: Manuel Brunet, 
Santiago Nadal, Augusto Assia, Manolo del Arco, 
Sempronio, Néstor Luján, Sebastiá Gasch, Juan 
Eduardo Cirlot, Julián Marias, Josep Pía, Sempronio, 
Joan Teixidor, Camilo José Cela, Angel Zúñiga, 
Eugenio d ’Ors, Oriol Bohigas, Azorín, Xavier 
Montsalvatge, Pere Gimferrer, Juan Perucho, Juan 
Goytisolo, Joan Fuster, Josep Maria de Sagarra, Tristán 
la Rosa, Baltasar Porcel, Alberto Oliati, Josep Maria 
Massip, Josep Maria Espinás, “Jonás” (Joan Oliver), 
Joan Regla, Jaume Vicens Vives, Terenci Moix, César 
González Ruano, Carlos Pardo,Caries Soldevila...etcé
tera.

Al marge de milers d’articles publicats ais diahs que 
s’esmenten a l’entrevista, de Caries Sentís també cal 
anotar alguns deis llibres publicats: “La paz vista 
desde Londres”; “El procès de Nuremberg”; La transi
ción y la prensa”; “La Europa que he visto morir”; “Africa 
en blanco y negro”; “Protagonistas que conocí”; “Al filo 
del siglo”; “L ’Instant abans del 36”, i en preparació: 
“Memóries d ’un espectador”, que sortirà ben aviat, pri
mer en catalá i després en castellá.

Entre altres distincions. Caries Sentís ha estât: “Premi 
Ciutat de Barcelona” (1989); “Premio Nacional de 
Periodismo” (1998); “Premio Camilo José Cela “ (2000). 
Amb motiu de la nominació el 1986 de Barcelona com 
a seu deis Jocs Olimpios de 92, es va crear el Centre 
Internacional de Premsa de Barcelona del qual en con
tinua essent President; amb eli va col-laborar eficaç- 
ment com a Director el periodista sabadellenc Joan 
Brunet i Mauri.

Carles Sentís també forma part del Conseil de 
Direcció de La Vanguardia.

letes del sostre amb Cañizares; un personatge que m’explicá 
details del perqué havien arribat a l’extrem de deixar la terra 
que els havia vist néixer. La veritat és que el reportatge tingué 
un notable ressò. Grácies a la sèrie, fou possible la meva con- 
solidaciô dins de la revista “Mirador”. A partir d’aleshores tinc 
l’oportunitat de realizar nous reportatges.

Em parla de la Costa Brava. Alli a Calcila de 
Palafrugell hi ha tingut el seu refugi i la barca durant 
molts i molts anys. D’aquells paratges batejats pel 
periodista mallorqui Ferran Agullô, que treballava a “La 
Veu de Catalunya”, el diari d ’en Francese Cambó.

La carrera periodística es va consolidant grácies a la pro- 
jecció popular que tenen els reportatges apareguts al set- 
manari “Mirador”, que és el motiu per el qual us contracten 
per el projecte d’un nou diari.

El grup d’en Cambó tenia amb el diari matutí “La Veu de 
Catalunya” la parcel-la política doctrinária ben coberta. Els hi 
faltava un diari de tarda que no fos de partit, més de caire 
general amb noticies del món de l’espectacle, cinema, 
esports i la dosis mínima de política. Així va néixer “L’Instant”, 
que també donava molta importáncia a la informació radiofò
nica i ais reportatges d’actualitat i a les estrenes teatrals. El 19 
de juliol de 1936 fou contrôlât per la FAI i va durar fins que es 
va esgotar el paper,

“L’Instant” substituí “ La Veu dei Vespre”, i segons 
Josep Maña Cadena: “Va intentar de donar la imatge 
d ’estar al marge dels intéresses de la Lliga Catalana. 
Fou dirigit per Ignasi Agusti”. Va sortir per primera 
vegada T1 de gener de 1935, fins el 25 de desembre 
de 1936.

En Sentis solia acudir a les tertùlies de TAteneu 
Barcelonés. Li agradava escoltar els membres de la 
Penya Gran. D’aquelles discussions que quatre dies 
abans del cop d ’estat d ’en Franco, giraven a Tentorn 
dels assassinats de Madrid: el de Calvo Sotelo i el del 
teniente Castillo. Es discutía de manera civilitzada.

L’ambient ostava crispât, suposo que existia la sensació 
de que la cosa acabaría malament.

La revolta, la guerra va venir imposada per la gent de 
Madrid; on hi havia una confrontació més clara. A Barcelona 
es podia parlar de tot de manera oberta, sense barallar-se. 
Aquí dominava la convivéncia. Fins i tot en digueren “el oasis 
catalán”, en contraposició a l’alta tensió que es vivía en el cen
tre del poder governamental.

Potsertothom a Catalunya recordava el pistolerismo sag- 
nant deis anys vint, la repressió d’en Primo de Rivera. 
L’haver-se guanyat un segon período republicá, omplia 
totes les expectatives de democrácia i Ilibertat...

... Una majoria de politics no tenien experiéncia suficient per 
donar una llarga vida a la Segona República. Van fallar els cál- 
culs Molts militars volien a través d’un cop d’estat recuperar 
la força perduda. D’altra banda, els sindicats revolucionaris, 
com ara la FAI, baladronáven constantment contra la
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República burgesa i estaven preparata de veritat per sortir 
amb les armes al carrer. A partir del cop d’estat, es genera 
la defensa de l’ordre establert que es veu superat per les 
patrulles de control i una constant; matar i morir. Com ja és 
sabut, en la revolució ,qui te les armes, guanya. Primer 
calla guanyar la guerra i després fer la revolució; tot albora 
era impossible que sortis bé. En Companys es velé obligat 
a cedir i donar entrada al govern de consellers cenetistes.

Quin és el motiu que us impulsa a marxar de Catalunya en 
els primer dies de la guerra?

La majoria de periodistes estávem amenaçats. En Josep 
Maria Planas, director d’“ El bé negre” fou assassinat per un 
article publicat a “La Publicitat”, abans del 18 de julioi, i que 
era molt critic amb la FAI. A parir d’aleshores, no van pas
sar ni 48 hores d’aquell crim, que el conseller Josep Maria 
España em facilita la sortida cap a Itàlia acompanyat d’en 
Joan Costa i Déu i Modest Sabater. Primer des d’ltália i des
prés des de Franga vàrem escriure per una agencia de noti
cies explicant la veritat del que passava a Espanya, S’ha dit 
que féiem espionatge. Com i aqui podiem espiar, si estávem 
fora del pais ?

Joan Costa i Déu (Sabadell 1883.Gènova 1938), 
periodista escriptor. El seu nom complet era Joan 
Costa-Jussà i Déu.

Fou director del Diario de Sabadell. Fou redactor en 
cap de “La Veu de Catalunya”. Publicá: “La nit del 6 
d ’octubre a Barcelona”(1935); “Cento martiri della 
Roivoluzione del 1936 nella Catalogna “ (1937);
“Barcelona sotto l ’incubo del terrore rosso (1938).

En Carles Sentis, com una immensa majoria de 
“gent d ’ordre” torna a l ’Espanya de Franco. A Sant Sebastià s ’integra algrup 
de Dionisio Ridruejo I durant 11 mesos és secretar! del Ministre Sánchez 
Mazas. Amp un grup d ’Intel-lectuals funden la revista “Destino”, gue més 
endavant seria tot un referent del periodisme.

Col-labora als diaris “ Ya” I a “ABC “. Durant un temps exerceix d ’advocat 
al bufet de Gregorio Marañón. Contractât com a corresponsal de guerra per 
”La Vanguardia”, viu a Londres essent les seves cròniques de la Segona 
Guerra Europea molt llegides per traspuar un to pro-aliats: contrari a la 
posició del règim I de tota la resta de la premsa espanyola que eren pro
nazi.

A partir de quin fet de la guerra es produeix el canvi a una part de la premsa 
espanyola.

A partir de la batalla de Stalingrado es va imposant un criteri més obert de la 
premsa en favor dels aliats. Es comença a parlar del gran desembarcament per 
Normandia. Els Godo eren més anglòfils, malgrat el director proalemany. Jo dis
posava d’un observatori privileg at prop del quarter general d’en De Gaulle, a qui 
vaig seguir en el seu periple a Erazzaville (el Congo); Alger i Londres. Consultava 
fonts fiables i solvents per anar endevinant cap a on podria orientar-se la victéria 
final; a Alger menjàvem el ranxo de l’exercit francés. Elo passarem malament però 
fou una experiéncia intéressant.

Corn tot enviât especial a la guerra, es va moure pels escenaris que mar
cava el “pool” de periodistes que eren testimonis dels fets més importants.

Eli escrivia pel diari dels Godo, 
els de Luca de Tena no volien 
que la mateixa crònica apare- 
gués a TABC de Madrid I li ho 
publicaven a l’ABC de Sevilla. 
En ser més conegut I valorat, 
amplia una sèrie de treballs pel 
diari de més tirada en castella: 
Clarín, de Buenos Aires.

Com viu el final de la guerra i l’èpo
ca que s’obre després d’aquella 
catàstrofe ?

Alliberats els presoners dels camps 
de concentracló, dos dies abans d’a- 
cabar la guerra em trobo visitant el 
camp de Dachau, prop Munich on 
esche la crònica d’aquella aberració 
humana, amb les tropes aliades que 
no podien creure’s el que veien els 
seus ulls. Amb la caiguda de Berlin, la 
rendició d’Alemanya era Imminent. En 
confirmar-se que el maison s’havia 
acabat, jo vaig poder informar des de
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Frankfort, pel mati, i traslladat amb avió fins a Londres, a la tarda, vaig poder 
escriure sobre els moments d’eufòria dels britànics I la sortida del rei saludant des 
del Palau de Buckingham. Més endavant amb el titol de corresponsal de guerra 
vaig teñir l’oportunitat de seguir el Procés de Nuremberg. Era un paiau de justicia 
més aviat petit on calia encabir-hi molta gent. Vaig ser-hi un mes i mig; des de 
novembre fins a Nadal. Les cròniques diàries es podien tornar monòtones perqué 
el judici s’allargava. La gent n’estava farla de la guerra i jo velia explicar el que 
passava ais Estats Units un cop obtinguda la victòria total,,,

S’instal-laren a Nova York; eli I la Maria. Bé, l ’hostalatge resultava provisio
nal un dia si I l ’altro també. Cada cinc o sis dies es velen obligats a canviar 
d ’hote! perqué tenien preferéncia els oficiáis que tornaven d ’Europa. Calla 
abandonar l ’habitació i els traslladaven a un altre establiment. I així durant 
unes guantes setmanes. La Maria intervé a la conversa tot recordant 
aquells estius que passaven al Canadá.

L ’any 1950 el Conde de Casa Miranda es nomenat ambaixador d ’Espanya 
a Bélgica. El diplomátic, sabedor que en Caries coneix molt bé el país per 
haver cobert la crisis de l’abdicació del rei Leopold i l ’ascens al tron de 
Balduí, el oonvida a ser el cap de l ’Oficina d ’Informació Diplomàtica. Va ser-

JUICIOS INJUSTOS Y ERRONEOS

Mentre estic entrevistant en 
Caries Sentís, la seva esposa: 
Maria Casablancas, llegeix el retali 
del diari “El Pais” (suplement 
Babelia, 14 de gener), que volgu- 
dament he deixat caure damunt la 
taula. Es traete d’una crítica del Ili
bre de Francese Vilanova i Vila 
Abadal : “La Barcelona franquista i 
l’Europa totalitària” (1939-1946)”, 
editorial Empúries.

La recensió signada per Jordi 
Gracia, titila a Sentís d’espia fran
quista (...’’astuto y algo pillastre” ). 
També posa en dubte el criteri de 
la suposada aliadófila del setma- 
nari “Destino” ( “...seria bueno que 
desterrásemos la optimista idea 
de que “Destino” encarnaba alia- 
dofilia alguna, sin que eso impida 
reconocer una vaga predisposi
ción de algunos de ellos a aliarse 
con sus símbolos y actitudes en lo 
que buenamente se pudiese”).

“Tot aixó que d’aquí és porqueria 
“, s’enfada la Maria amb el retali a 
les mans. En Caries em repeteix un 
cop més que eli mai no ha fet d’es
pia. De fet ja va contestar en defen
sa própia al diari “El Pais” del 28 de 
gener. A la carta al director titulada: 
“Juicios injustos y erróneos”, n’hem 
extret el parágraf final on es pot lle- 
gir: “Todos los puntos que desba
ratan las acusaciones que apare
cen en la versión catalana del libro 
quedarán perfectamente expues
tos en mis “Memóries d’un espec
tador”, de pronta aparición en cata
lán (y posteriormente en castella
no). A este libro me remitiré para no 
entrar en cualquier otra polémica 
que pudiera surgir. Con esta carta 
pretendo solamente evitar que lec
tores de buena fe de tan ilustre 
periódico como es “El País” caigan 
en juicios tan injustos como erróne
os”.

Sens cap mena de dubte serán 
les memóries d’una vida intensa 
que contempla 95 anys de pági- 
nesviscudes: uns mesos amunt o 
uns mesos avail, venen a ser 75 
anys d’activitat periodística
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hi dos anys. Més tard a I'ambaixada de París amb el mateix càrrec de fun
cionan, fins que el fan fora acusat de la relació monárquica que mantenía 
amb don Juan de Borbón. Malgrat tot, decideixen quedarse a Paris...durant 
deu anys, vivint de les cròniques per La Vanguardia i Clarín. Després d ’a- 
quella expehència diplomàtica es planteja el tornara casa Amb tres fills (un 
noi i dues noies) la Maria '/ va presentar l ’ultimatum: “Ja és hora de tornar”. 
A resultes del seu pas per les altes esferes de la diplomàcia el van nomenar 
“Agregado Honorario"

“Dos anys com a director de l’agencia EFE i dos anys més com a president. Un 
treball d’expansió amb molts viatges per Sudamèrica. Més endavant vaig participar 
de la fundació del diari “TeleExpres” i director durant el bienni 1967-1968, després 
que fos destituii l’anterior per publicar la fotografia de la manifestació de capellans 
per la Via Laietana demanant bisbes catalans.. L’estada a Barcelona ja es conti
nuada amb la direcció de Ràdio Barcelona i com a president de l’Associació de la 
Premsa”.

Després de la mort de Franco, és a partir del govern de la UCD del president, 
Adolfo Suárez, que vosté s’incorpora a la politica activa.

Durant el primer govern de la monarquía em nomenen Director General de 
Coordinacié Informativa. Encapçalo la candidatura de la Unión del Centro 
Democrático per la provincia de Barcelona, eleccions dels anys 1977, a les Corts 
constituents i la les del 1979. De les lleis més remarcables, recordo la discussié de 
l’Estatut. El text ens va arribar al pie del Congrès debatut i pactat. La ponéncia ho 
havia coordinat tot de tal manera que en fer-se a porta tancada no hi hagué l'enrenou 
que ara s'ha originat. Les coses es feren amb natural discreció. Ara, amb el nou 
Estatut, els enfrontaments verbals, les acusacions i les moites añades i tornades, ha 
créât una demagógia del tot innecessària i perjudicial per Catalunya i per Espanya.

Sens dubte que una de les fites més remarcables d’aquell pas per la politica 
de la transició fou el retorn del president Tarradellas...

Jo coneixia en Tarradellas des cel 6 d’octubre de 1934. Més endavant, durant Tes
tada a Paris, soliem veure’ns. Després d’un intent que no prosperà, jo vaig aconse
guir portar-lo a Madrid; primer la visita al rei Joan Carles i després la famosa reunió 
a La Moncloa amb en Suárez. Queda per la história la frase seva dita a la premsa 
només sortir: “Todo ha ido muy bien; ha sido un diálogo constructivo”. De tornada a 
Thotel, dins del cotxe em digué que havia estât una entrevista molt i molt negativa: 
“Tot alió que jo li plantejava a Suárez, ell responia, no; i viceversa...”. Per sortir de 
la situació, als pocs dies amb en Martín 
Villa es trobá la fórmula ideal: Nomenar 
Tarradellas president de la Diputació 
Provincial, per poder disposar de 
caixa... i, a més, president de la 
Generalität provisional, sense que tot 
plegat représentés un trencament amb 
la legalitat establerta. Cree que fun- 
cioná amb molt de pragmatisme i 
acceptablement, posant en marxa Tad- 
ministració autonómica fins la convo- 
catória de les eleccions de 1980, des
prés de les municipals de 1979.

Vaig ser-ne conseller politic de la 
Generalität provisional, amb el presi
dent Tarradellas (1977-80) i el govern 
de TEstat em va nomenar Ambaixador 
Extraordinari (1980)
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Pariem de la Higa, amb 
aquells “caps privilegiats”: 
Cambó i Prat de la Riba. O d ’al- 
tres personalitats que va conéi- 
xer; com els d ’Acció Catalana, 
el poeta Bofill i Matas; el qui fou 
ministre d ’Economia: Nicoiau 
d ’Olwer. Els citats i molts d ’al- 
tres, eren per en Sentís “...poli
tics de molta més qualitat que 
una majoria deis actuals."

Podría citar-me alguns exemples.
Ara són més agressius. La CEDA-les 

dretes republicanes—no tenien Ta- 
gressivitat del Partit Popular. Rajoy, 
Zaplana i Acebes transmeten un dis
eurs i una gestualitat excessiva. 
L’oposició abusa en excès de la utilit- 
zació constant de temes com el terro
risme. No hi aporta el que caldria per
qué el govern cerqués el consens en 
matèria tan delicada. És contrapro- 
duent aquest enfrontament fais de 
Catalunya contra la resta d’Espanya. 
És agressivitat gratuita en un moment 
en que el país va millor del que volen 
insinuar. El Partit Popular está provo
cant Todi d’Espanya en vers Cata
lunya; des d’aquí no ha sortit cap atac, 
llevat d ’alguna coseta d’Esquerra 
Republicana. La resta de partite i la 
societat civil no han fet altra cosa que 
defensar-se. Tot ha vingut d’allá cap 
aquí. Un boicot inqualificable ais pro
ductos catalans que nosaltres no hem 
contestât deixant de comprar, és un
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exemple, els vins de Rioja... Ara amb Topa de Gas Natural a 
Endesa s’ha revifat una polèmica estéril del PP en contra de 
Catalunya. Les dretes europees no actúen de manera tan 
negativa oposant una part del país contra l’altre meitat.

Com valora el periodisme actual comparant-lo amb el 
periodisme d’abans; donada la seva Marga experiència.

Ara és més immédiat. Ara és més complet. Abans era més lite- 
rari; en general una escriptura més tècnica. Ara hi manca el to 
més humé. Diria que hi ha més opinió, fins i tot a les noticies 
d ’agència, que abans es limitaven a explicar els fets. No cal dir 
que de periodistes actuals que puguin escriure més literaria- 
ment n’hi han, però potser no tenen a l’abast l’espai necessari 
que es ocupat per la abundància de noticies que flueix ais mit- 
jans des d ’un món globalitzat.

Per en Carles Sentís la revista “Destino”, d ’Inoblldable 
record, és la que més s ’assemblava al “Mirador” de la 
seva primera joventut, del seu gran éxit amb els vult 
reportatges del “Transmiserlà”. Encara que “Destino” 
s ’escrivi en castellà, i malgrat els seus origens falangls- 
tes, era un setmanarl on guadava reflectida la cultura 
catalana, fins els limits que marcava la censura. Creà 
sense proposar-ho l ’expressló: “llegir entre Unies”. 
Evolucioné de manera molt forçada I Intensa en contra 
de l ’amblent rigid que Imperava. Li van caure uns quants 
expedients, expulsió de directors: en Néstor Luján pro- 
cessat pel Tribunal d ’Ordre Públlc, segrestos temporals 
I tancaments.

Després d’un pareil d ’hores de diáleg pausat, intermitent, 
donat el fil de veu del personatge, arriba el moment de posar- 
hi punt i final. La Maria Casablancas hi ha intervingut per 
subratllar més d ’un detall; com en conéixer el Caries a Sant 
Sebastié ,de seguida van congeniar. O al cap deis anys, quan 
anava sola passejant per la Diagonal i un falangista se li acos
ta tot exigint-li el saludo feixista: “Levanta la mano que sinó te 
doy...’’.. O la memòria del pare, en Ferran Casablancas, que en 
els anys difíciis enviava caixes i paquets amb aliments ais 
amies de Sabadell i Barcelona. D’aquelles estados a 
Manchester i Londres: “Sóc una enamorada d ’Anglaterra”, ens 
confessa.

És primer de marg; fa un aire fred suportadle. Per la Via 
Augusta hi passen a peu o en cotxe, els descendents deis feni- 
cis, deis laietans, deis romans, dels árabs... Pugem al tren a 
l’estació Bonanova: M’adono que també hi ha nombrosos pas- 
satgers que a ben segur són descendents deis inques; o 
magrebins que creuaren les aigües oceániques amb una pas
tera desballestada.

Si en Caries Sentís tornés a ser aquell jove fort i valent, l’advo- 
cat amb vocació de periodista, podria abonar el bitllet de pas- 
satger dins la barqueta; puix així tindria argument per escriure 
el nové capítol del “Transmiseriá”.

SA6ADELLENCS
El Grup CaixQ Saboddl 
sexpansiono

Joan Cusco

El president del conseil administratiu de Caixa 
Sabadell, Lluís Brunet, ha présentât els résultats de 
l’exercidi 2005 i els números canten. I molt bé.

El Grup Caixa Sabadell va estenent-se pel Vallès i 
per altres comarques properes, però ara fa un 
important salt al Centre i al Llevant de la península, 
aixó és: Madrid i Valéncia, amb oberturas de quinze 
oficinas pel proper 2007.

Aquesta expansiò obeeix a uns objectius: créixer. I 
ho fa perqué el Grup ha obtingut any darrere any uns 
résultats favorables. Enguany han estât un 13’4% 
més que l’any anterior.

El volum de negoci del Grup Caixa Sabadell supe
ra els 14.000 milions d ’euros, amb un creixement del 
20% .

L’expansiò, durant el 2005, s’ha fet amb l’obertura 
de 25 oficinas. La xarxa comercial és de 309 oficinas 
repartidas en 30 comarques i 126 municipis de 
Catalunya, que donen servai a més de 610.000 
clients.

Aquest 2006 s’ha previst obrir-ne 25 més i, corn 
hem assenyalat al principi, s’inicia l’expansiô fora de 
Catalunya.

Econòmicament parlant el nom de Sabadell sona 
bé. A



DILLUN9
Montaigne annb nosoltres

Antoni Dalmases
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Ens trobem a la cresta de Tonaca. Encara no hem guanyat res, però ens hem tret 
del davant unes guantes noses perilloses, com ara el Chelsea. Mirem amb opti
misme la Champions i amb euforia la Lliga; tot va, dones, com una seda. Però el 
culer de debó, Tauténtic, el que arrossega anys d’experièneies, algunes bones i 
d’altres terribles, ha de coincidir amb la frase del senyor de Montaigne: La vie 
c ’est ondoyante, la vida és, podhem dir, sinuosa, feta de pujades i baixades, i el 
fet que ara nosaltres ens trobem al capdamunt d’una d’aquestes ones cicllques 
no ens ha de fer perdre de vista que ens podem clavar una patacada, que arri
bará un dia que també ens tocará rebre.

Que ningù no es pensi que vull ser malastruc, però jo hi era, al camp, el dia que 
van segrestar el Quiñi després d’una golejada a THércules i es va començar a 
perdre i empatar fins que va volar el títol. De Havers ençà, per més confiança que 
em mereixi la nostra situaciò, sempre penso en Michel de Montaigne, que a la 
Franga del segle XVI no en devia saber res, de les nostres cuites futboleres, però, 
recony si en tenia, de raò!

Insisteixo que no voldria que atgú cregués que em proposo amargar la vida a la 
culerada feliç i exultant, convençuda que tenim un equip que fa el pes i que com- 
pleix bastant bé, contraposant-hi un filòsof antic, però “dels nostres”. De Tequlp en 
tine peques coses a dir, però en tine: que d’ençà que falta el Xavi el criteri I Tor
dre no sòn el nostre fort; que TIniesta és un jugador pà.lid en tot que xuta d’esma 
i cobreix Tespal amb tlmidesa; que tenim un porter bonet-no pas bo-, potser més 
xulo que bo, que de tant en tant fa unes cantades que no es corresponen al seu 
posât desafiant (cantades que valen molts punts!); que quan el Ronaldinho s’ex- 
hibelx fent malabarismes I dhblant-ne trenta-sis al mig del camp, el que fa trenta- 
set Il fot tarascada, la falta no ens la marquen I els contrarls fan contraatacs que 
costen gols... En fi, si, tine coses a dir, de Tequip, però com que anem primers i 
tan “sobrats”, ja passarem comptes quan tot s’acabi.

Però cal no oblidar, com deia servintme de Montaigne, que la vida és ondoyan
te, que el que avui és a dait, demá será a baix, que arriba un moment que s’obre 
un tobogán i tot llisca. I que aquesta Ilei del péndol que sembla complir-se inexo
rable, a vegades obeeix a Texcés de confiança propi, combinat amb algunes 
maniobres astutes de Tenemic. M’explicaré.

AIgú pot creure’s que Tarbitratge i Texpulsió de Ronaldinho a la Copa al Camp 
Nou, davant de la multitud de culers, va ser un “error d’apreciacló” de Tárbitre? El 
món sencer va veure, repetidas i a càmera lenta, les entradas deis destralers 
manyes deixades passar amb tota Impunitat. Per tant, jo cree que aquell tal 
Rodríguez Santiago que arbitrava venia aquí a fer una feína que el Comité de 
Competissión va arrodonir en confirmar la sanelò a Ronaldinho, un home que 
cada partit rep un promig de trenta entradas bésties, de les quais, amb sort, cinc, 
sòn marcados amb falta i potser una de cada cinquanta amb tarjeta... groga! 
Veieu, qui és que remou les onades perfer-les pendents?

Més ondulaclons. Al camp de TQsasuna, el Valdés fa la segona pifia en tres set- 
manes i llavors s’inventen un penal i expulsen TEdmiIson: la remuntada, amb deu, 
es fa impossible. (Per cert: si petser no haguéssim dormit tota la primera part, no

hauria calgut, remontar; però vaja...). 
El penai és el gol de la derrota i la 
causa de la desestructuraciò de Te
quip (que Tentrenador completa fent 
entrar TIniesta, com és costum, a fer 
un -només un!- dels seus xuts ané
mies). Al cap d’uns dies, davant el cas 
de barra evident, treuen la sanelò a 
TEdmilson admetent que no era penal. 
Si no hi ha penal, no hi ha gol, i si no hi 
ha gol, guanyem un puntet (o tres, 
jugant onze fins al final!), però treuen 
la sanciò, i eis punts... busca’ls! 
Sospitosa forma de legislar, consis
tent a anar fotent empentetes per 
veure si ens fan caure escales avail. 
Qndulaciò induída...

I ara, per qui pensi que amb 
Montaigne em remunto massa enrere, 
la solució. Això no passarla si al fútbol, 
en comptes de refiar-se d’uns homes 
limitadets, quan no estúpida, sempre 
xulos i potser rues, usessin la tecnolo
gia. Que Tàrbitre tingués una “taula” 
d’ajudants (en comptes d’aquell 4rt 
àrbitre que vigila les banquetes vestit 
amb un xandall patétic), que anuTles- 
sin jugades i sancionessin comédies 
amb la filmaclò. I, sobretot, un micrò- 
fon des del qual expliqués al públic 
qué xiula cada vegada: aquí ens 
podhem partir literalment de riure i 
observar el grau cultural del país i la 
gent que l’arbitra. Som al segle XXI, el 
fútbol ja no és una cosa de “pillos” i 
“cuentistes”, sinò d’artlstes, atletes i 
estrategs inteTligents, que viuen les 
époques ondoyantes sense fer trem
pes ni jugar com cavernicoles.
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•En verano toda cucaracha 
vive.

•Bacalao i no dijo nada.
•Es una mujer mi^ tilgoflor. 
•La monagullierla de 

Montserrat.
•Era un poco acelga.

•Estarse de pie derecho. 
•¡Estoes Casa Sesenta!.
•Hizo el el fin del cagatirantes. 
•Hacer un grano demasiado. 
•N o  me vengas con romances. 
•Gritar la atención.
•Caer de cuatro grapas.

•A  mi un golpe (redijeron. 
•...Y  hubo hongos para todos. 
•Dejarse la llave en el paho. 
•El que menea las cerezas.

... 1 FlKJS ¿-A fV^OPEí^A, EHfr 
QUE PA£¿AfaEM  DEL P f.

"OCD
O
O'
c ’



BIBLIOTECA QUADERN
Darrers títols publicáis

A.NA Af-VAKE?
EL SENTIT 

I El. SENTIH LEA1 RE

?)\. E l  s e n tii i e l se n tir  teatre.
(C onverses am b  S eb a stiá  Sellen t).
Ana Fernández Alvarez.

32. D em o crà c ia  ’'O rgànica  ” i R eg n e  S en se  Rei.
(R ecords de  p o stg u erra , p a r t  f in a l) .
Jaume Balaguer i Gassò.

33. E ls  anys c inquan ta , a p ro x im a d o  a g en ts  i f e t s  de  l'època. 
Jaume Balaguer i Gassò.

34. S a b a d e ll c en t anys de  d a nsa  tra d ic io n a l ca ta lana.
Nuria Vila Mas.

35. L ’hora  blanca.
L  ’h o lo ca u st i Jo a q u im  A m a t-P in e lla .
David Serrano i Blanquer.

36. S en se  treva. P o em es  
Lluís Subirana.

38. O rfeó  de  Sabadell.
A p u n ts  d 'un  C entenari.
Lluís Subirana.

39. L a  h isto ria  de  C a ta lunya: m ira tg es i d istorsions.
Joan A. Maten

40. E ls  F a txendes. U na orquestra  de  S a b a d e ll  
Jaume Nonell i Lluís Subirana

41. F ra n cese  A rm e n g o l i D uran .
Un sa b a d e llen c  en a m o ra t de  S itges  
Lluís Subirana

XJu» Subirana (ec^

íó  (ie Sabadell 
Apiuits 
d'im Centenari 

1904-2004

FUNcAgó
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Sabadell_______Sabadell

ïg/05/0ï
VISITA

25/06/06
El joc de les 

diferències

Ä

Visites que sôn un joc

£1 daTer cwmengede cada mes, 
a leí 12 h, s ê Seu Central 

de Caixa Sabadell* c. Oràda, 17 
Infcffmaáó al tà.S96 406 767

IBm
M i Sabadell

EXPOSICIÔ
Fins ; !  C4/06/06

Krahn. Tralectòria 
d'un dfbuixant

Cada dia; de 12 a 14 h 
1 de 18 a ¿1 3 la Safad'Exposidons

de Caixa Saaadell, c. de Sràda, 17 
Viiiteâ guiades às diumenges 

i fasîius, a te  12 h. Visites 
perag^ups al tel,£96 406 767

EXPOSICIÔ
Fins cl 31/05/06

Somnis i esperança
Fotograf es de Tomás Abelia

Ce dilluas a dvendres, de 9 a 21 h. 
AI Pati Manning, c  Montalegre, 7

CICLE
Fins al 13/05/06

Les edats de la terra 
tdelshumans

B corerendes i 2 visites guiades
A es 19.30h al'Auditori 

de Cma Sabadell, ûd%n Font, 1 
Prej; 18 € tôt el dde o 3 € 

ps’ conferencia 
Recpneixennent académie: 
1,5 crédits CB i dins el pla 

de fo 'madó Ccl professorat 
hiformadé i inscripcions: 

www.adenco’g, corra.@adenc.org, 
yvww,obtasocialcaîxâsabadell.org 

O al tel. 937 171 887

. \ J

i .

Sabadell
E x p o s n o
=ins al 04/06/06
Factoría d'humor 
Bruguera
Cada día. de 12 a 14 h 
de 18 3 21 h, a Saló Modernista 

de Caixa Sabade I, c. de Grècia, 17 
Visites gtiades e s ciumenges 
testile, a les 13 h. Visites 

per a anips al tei. 636 406 767

ILEURE
07/05/06 >11/C6/06
TaMers de primavera 
per a families
' Fem pa. El conre» tradfc caal 
del pa

* Sol, solet... El pagès i renergia 
solar

Diumeiges, d'11 a H  h, a l'rs:»i 
WatiiTc Caixa Sabade l, Masía 
de Can Deu, c. de fe Pnada, sm 
Preu • 2,25 € dierts 

de Caixa Saaedell 
.4 ,25€  no dents 
ce Caixa Sabadell 

■ çratuït per a nenors ré:res 
anys

fnscfìpcions a candeu@ecod .net 
oal:eJ.937 164 75*

-mrI  4' >V '

Fins c i 31/05/06 
Convocatòria
Premis
Caixa Sabadell 2006
Ootació de 600.000 €:
•fstucis: 100.0C0€
• Programes cultura s: 150.000 €
- Programes socials; 350.000 € 
Bases i fulls de spl-ïdtud 
a www.oprasocialccixasabadell.org 
i a lesofidnes de Caixa Sabadell

« Caixa Sabadell
OBRA SOCIAL

Obra Social Caixa Sabadell I Tel. 937 259 522 I obrasocial@caixa5cbadell.es I www.ob'asocialcaixasabadell.org

http://www.oprasocialccixasabadell.org
mailto:obrasocial@caixa5cbadell.es


ÎERN
DE LES IDEES, LES ARTS I LES LLETRES
Estiu de 2006 - Número 156

Gerard Mas, la imatge captivant 
Manuel Garrîga, in memoriam 

El Quixot a la Costa Biava



i l  Sabaddt
-  LLEURE

01/07/06 > 31/08/06
Sorbets de Fresca 2006

Activitats a la fresca per a petits i grans
Horari: dilluns a divendres, de 17 a 21 h 

i dissabtes, de 10 a 13,30 h 
Lloc: Jardi de Caixa Sabadell.

d  d'en Font, 1-25 
Informacîô: www.obrasocialcaixasabadell.org

} Sabâüeii 
LLEURE

Fins al 28/07/06
Espai Natura 

Caixa Sabadell a l'estiu
Tallers per a casais i espiáis 

Itineraris d'interpretaciô dei paisatge

Fern pa. El conreu tradicional del biat ■ 
Vida i tradicions a l'entorn de la masia • 

Sol, solet... El pagès i l'energia solar • 
Itineraris d'interpretaciô del paisatge

Lloc: Espai Natura Caixa Sabadell, 
masia de Can Deu, c/ de la Prada, s/n 

Informaciô i inscripcions: 
telèfon 937 164 781 i a candeu@ecodi.net

ESPECTACLE
04/07/06 > 19/07/06 !
Teatre a la Fresca 2006
_Sedu'fts peí dubte?
Dia: 4 de juliol 
Hora: 22 h 
Preu:6 €
_La vuelta al mundo en 80 días 
Dia: 5 de juliol 
Hora: 19 h
Preu: 6 €■ gratuít per ais menors de 12 anys
_Diumenge tarda 
Dies: 10, ,11 i 12 de juliol 
Hora: 22 h 
Preu: 16 €
^Last Chance (última oportunitat) 
Dies: i 7 ,18  i 19 de juliol 
Hora: 22 h 
Preu:16 €
Venda d'entrades: El Corte Inglés,
:eléfon 902 400 222 i a 
www.elcorteingles.es/entradas

Obra Social Caixa Sabadell I Tel. 937 259 522 i obrasocial@caixasabadell.es I www.obrasocialcaixasabad9 ll.org

http://www.obrasocialcaixasabadell.org
mailto:candeu@ecodi.net
http://www.elcorteingles.es/entradas
mailto:obrasocial@caixasabadell.es
http://www.obrasocialcaixasabad9ll.org
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Corto dd director

De nou arribem a final de curs, arriba l’estiu i el descans per a una gran majo- 
ria. Aquells llibres que hem anat acumulant poden tenir per fi la seva estona de 
dedicació, aquella música desitjada també, aquells espectacles d’estiu també, 
com també tot allò que hem deixat pendent a I’espera que la canícula arribés: 
veure amies, arranjar coses, fer encàrrecs ferragosos...

Esperem que això ens permeti agafar les forces suficients per començar un 
nou curs amb tota l’energia i les ganes possibles. Ho necessitarem per la situa- 
ció que la tarder ens oferirà: plena d’eleccions i declaracions.

Salut i gràcies a tots!

PORTADA: Gerard Mas
Retrat de Llàtzer amb cargois

David Serrano

Els textos signais reflecteixen l’optnió 
personal dels autors respectius.
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Ctra. Barcelona, 22-26  
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______________LLETRES
Presentació dels números 4 0  i 41 

de b ßiblioteco Quodern

E l diumenge 2 d ’abril, al Centre Civic de Sant Cieguen, es va presentar el 
velum que fa 40 de la Biblioteca Quadern, que edita la Fundado ARS, i que 
porta per titol EIs Fatxendes, una gran orquestra de Sabadell i del que en 
son autors Jaume Nonell i Lluis Subirana. El recinte va resultar insuficient per 
encabir les prop de tres-centes persones que s ’hi van apropar per assistir a 
la presentado, que va comptar amb l’actuadô musical de l’Orquestra 
Castellar i la presència d ’antics components de l’Orquestra Fatxendes o de 
familiars, alguns d ’ells vinguts d ’indrets tan distants corn Xile, Galicia, 
Madrid, València, junt amb altres precedents de diverses capitals i pobla- 
cions catalanes.

L’acte, amb les actuacions musicals en directe, l’emissiô de fragments de 
gravacions historiques, projecció d’imatges i intervencions dels principals 
protagonistes, va ser présentât pels autors del Ilibre i va resultar d'una gran 
emotivitat.

Aquest nou Ilibre descriu la historia de l’Orquestra Fatxendes, fundada a 
Sabadell el 1852, amb referents comuns amb la d ’altres orquestras de bail 
catalanes, formadas per 10 o 11 mùsics i que, fundadas també a la segona 
meitat del segle XIX, van haver de superar tot tipus de difioultats politiques, 
economiques i socials, que les obligaven a adaptar-se a les noves modes i 
als nous gustos musicals, no sempre fàcile d ’assimilar entre els propis com
ponents. La irrupció del jazz a principie dels anys 30 del segle XX va portar 
notables canvis que a algunes d ’aquestes orquestras catalanes, especialit- 
zades en balls de festa major, els va comportar dificúltate d ’adaptació i, fins 
i tot, alguna desaparició.

També la nécessitât d ’obrir-se a nous mercats per aconseguir millors con
tractes portava implicit el desplaçament a altres pobles i ciutats fora de 
Catalunya. Aixi, les actuacions per l’Estat espanyol i per altres ciutats euro- 
pees van representar, per algunes orquestres de l’època, el pas previ per 
fer el gran salt, per “anar a fer les Amériques” a la recerca de nous horitzons 
musicals i de millors ingressos econòmics amb tot el que això va represen
tar per als musics i les seves families. I, en el cas dels Fatxendes, a més de 
l’obligat canvi de nom pel de Casino de Sevilla.

El Ilibre aporta centenars de referéneies, d ’actuacions, de noms, i descriu 
amb el màxim rigor i fidelitat la histéria dels Fatxendes des dels seus inicis

fins al 1973 en qué, novament a 
Catalunya, va deixar d ’actuar defi- 
nitivament amb aquest nom, ja que 
amb el de Casino de Sevilla els 
actuals components encara actúen 
al Brasil.

Ens trobem, dones, davant d ’una 
nova aportació de Jaume Nonell i 
Lluis Subirana a la bibliografia 
sabadellenca. Recordern que, amb 
anterioritat, ja havien escrit conjun- 
tament: La sardana i les cobles 
Juvenils, Biblioteca Quadern, 
Sabadell, 1986. Compás, compen
di bàsic de la práctica sardanista. 
Obra Social Caixa de Barcelona, 
1988. Edició esgotada per la gran 
acceptació i d ivulgado en el camp 
de l’ensenyament que han convertit 
aquest Ilibre en un referent bàsic 
dins la bibliografia sardanista. La 
sardana, dansa d ’avui. Depar
tament de Cultura de la Generalität 
de Catalunya. Barcelona, 1997. La 
Sardana a Sabadell, Biblioteca 
Quadern, Sabadell, 1998. Edició 
esgotada. Els Fatxendes. La prime
ra codia de sardanes de Sabadell. 
CoHecció Mos del GISC, 2003. 
Premi Memorial Josep Mainar 1997 
al millor estudi històric sobre la sar
dana, treball que, en part, es troba 
inclòs en aquest Ilibre.

Uns dies després, concretament 
el 13 de maig, al Casal Pere Quart,

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 2 5 ,1r. - 08202 SABADELL 
Tels. 93 726 03 45 - 93 727 33 01

Galeria
E X P O S I C I O N S  
OBRA PERMANENT

PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 27 
08201 Sabadell • Telt./fax 93 727 37 94

"tot un estil"

MOBLE DISSENY 
IDECORACIÓ
Sant Cugat.l 1 - SABADELL
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es va presentar el núm. 41 de la 
coMecció Quadern. Porta per titol 
Francese Armengol i Duran. Un 
sabadellenc enamorat de Sitges I 
n’és l’autor Lluis Subirana. Hi van 
intervenir, a més de l’autor, l’editor 
Manuel Costa i eis historiadors i 
escriptors Josep Lluis Martin 
Berbois i Joaquim Sala-Sanahuja. 
Francese Armengol i Duran (Sa- 
badell, 1884-Barcelona, 1931) va 
ser un home força implicat en l’àm- 
bit industrial, politic i associatiu de 
Sabadell. Cal destacar la seva par- 
ticipació en el negoci familiar del 
tèxtil i la seva integrado al Gremi de 
Fabricants de Sabadell. Pel que fa a 
l’aspecte politic i associatiu, es- 
mentar la militància en el Centre 
Català de Sabadell i la presidèneia 
de la Secció Propagandista de la 
Sardana d ’aquesta form ado politi
ca. Armengol va ser, dones, el pri
mer president d ’una entitat sarda- 
nista a Sabadell.

També cal ressenyar que el bio- 
grafiat, nebot de la poetessa Agnès 
Armengol, no tan sols es dedicà a 
gestionar el negoci familiar i a parti
cipar de la politica sabadellenca, 
siné que també va publicar els Ili
bres Voladuries (1903), Escenes a 
Muntanya (1911) / Clarianes (1913).

Però, possiblement, l’aspecte més 
fascinant de la vida d’Armengol va 
ser la realitzaciô del seu gran pro- 
jecte: la construcció de l’autôdrom i 
la duta t-ja rd i Terramar a Sitges. 
Francese Armengol va inaugurar 
l’autòdrom de Sitges el 28 d ’octubre 
de 1923, amb l’assistènda de nota
bles personalitats, corn el monarca 
Alfons XIII, Miguel Primo de Rivera i 
Cambó, entre altres. La seva estre
na va significar la culminaciô d’un

am bidés projecte que alhora repre
sentava a una part de la classe 
benestant barcelonina però que 
ben aviat va deixar d ’assistir a 
l’autôdrom, acciò que ôbviament va 
fer que, a poc a poc, el somni 
d ’Armengol comencés a fer fallida 
fins a la seva desaparició el 1928. 
D’aquesta manera condoïa el 
propòsit d ’Armengol. Tot i aixi, la 
dutat-jardi de Terramar ha perdurât 
al llarg del temps fins eIs nostres 
dies.

La fallida econòmica i, sobretot, el 
fracás de l’autòdrom van incidir 
decisivament en l’estât de salut del 
biografiat, fins arribar a la seva pre
matura mort l’agost de 1931. Aixi 
finalitzava la vida i el somni d ’aquest 
notable sabadellenc. Fill Adoptiu de 
Sitges, amb un m onum ent i un 
carrer dedicate a la seva memòria i, 
fins a la publicació d’aquest Ilibre, 
gairebé desconegut a Sabadell.

IL

LLETRES
Lectures del Pomontidsme 
d'flrmand Obiols

La Fundado La Mirada ha éditât 
(gener 2006) Lectures del Roman
ticisme d ’Armand Obiols. Al prôleg, 
Anna Maria Saludes ens explica 
que aquests escrits, inédits i ines- 
perats, tôt i que Ilunyans en el 
temps, representen una veritable 
sorpresa dins la continguda pro- 
ducció d’Armand Obiols. I podrien 
calmar eis ànims dels escèptics i 
entusiasmar eis admiradors incon- 
dicionals d ’una figura malaguanya- 
da per dues guerres i un exili inter
minable, d ’aquella promesa i, per 
què no?, d ’aquella realitat d ’escrip- 
tor O homme de lettres, corn a ell li 
dévia agradar sentir-se anomenar i 
que li pertanyia de pie.

Aquests textos han arribat a 
Catalunya procédants de Santiago 
de Xile, de l’arxiu de la fam ilia 
Trabal, i formen part del llegat que 
Anna Maria Prat i Trabal ha deixat a 
la Fundado La Mirada.

GALERIA D'ART

Ped regar, 10 
Telèfon 93 726 51 22 

08202 SABADELL

■ronce«©
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 93 725 85 41 
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MODA EN PELL I PELLETERIA
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CREACI O
flbandonat

Francese Puigcarbó

Hola! Ho sento molt, però creo que m ’han aban- 
donat.

Va succe ir ah ir a la tarda i creo que no ho varen fe r 
exp ressam ent o, a lm enys, és el que em vold ria  
creure perqué jo, mal m ’està el d ir-ho, des que em 
varen regalar m ’he portâ t força bé.

Vaig ten ir la sort d ’ésser escollit d ’entre m olts 
iguals o sem b lants de la m eva espécie, però quan 
l’Anna P. es va fixa r en mi de seguida em vaig adu
nar que seria seu per sem pre i, per la m anera corn 
em m irava, em va donar la sensació  que estarla bé 
am b ella. Recordo que m ’acaric iava i em tenia 
sem pre al seu costat, fins i to t m ’abrigava i jo  era 
feliç. Ja n’estava cansa t d ’esta r allí tan t de tem ps, 
am b eis de la m eva espécie, sense sen tir el con
tacte humé.

Però això ja  ha passât i, ara estic  aquí sol i aban- 
donat, aquesta nit he passât m olt de fred i a més ha 
p logut i m ’he m uliat, no sé exactem ent on sòc i el 
tem ps s ’ha fe t etern fins que ha sortit el sol.

És una llàstim a, ara que era tan fe liç  i que per fi em 
sentia  útil per algù que a la vegada s ’identificava 
am b mi.

Recordo que l’a ltre dia em va portar a la platja i 
crec que am bdòs estàvem  m olt contents, jo  no 
havia estâ t mai al m ar ni tam poc tan lluny i m ’ho 
vaig passar d ’allò m és bé, però ara estic aquí sol 
i..., em sento m olt trist.

Hola! Sòc jo  un a ltre cop i cada vegada estic més 
preocupat, ga irebé se m ’ha acabat l’a lim ent i no sé 
qué fer, m alg rat que em consta que hi ha molta gent 
que pregunta per mi, sob re to t l’Anna P., la meva 
am iga, però jo  ja  no hi puc fe r res i ella, pel que veig, 
tam poc: o potser si? Ja no ho sé, la ve rita t és que 
estic m olt espantat. Si al m enys aconseguís m ou- 
re ’m... Però no puc, em sento débil i ga irebé no tinc 
forces. Ho intentaré, provaré de fe r un últim  esforç...

És im possib le, mai no ho aconseguiré . He de pen
sar quelcom  i ràpid, però gairebé no puc coord inar 
els m eus pensam ents, el tem ps s ’acaba, j a n o  
e m  q u e d e n  f o r c e s ,  h o  s e n t o .

P e r d ò l l l H e  o b I i d a t p r e s e n t a r - m e, 
e m  d i c M o v i s t a  rrrrr A  c t i v aaa, i e I m e u 
n ù m e r o  é s e l  6 3 0 5 7 3 0 1 5 .

A d é u u u u u u  uuuuuuuuuuuuuuuuuu ......................

A  la m eva filia, l’Anna P.

Avda. Rafael Casanova, 38 •  08206 SABADELL (España) 
Tel. 93 726 62 22* •  Fax 93 727 00 60

’ h o  p o s e m  f a c i
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CARTES A UN POETA
Co P ito I XV 
De tornado
fl Mateu flberich i Matas

Poitiers, 3-10-1939

Estimât marit:
Salut et desitjo, corn és la meva i la del nostre fili.
De fet encara que no volia dir-fho, el fred ens ha fet estralls i hi ha hagut una 

passa de diftèria i tosferina que ha deixat a molts nens i nenes del camp malalts 
per molts dies. Per sort nostra, estimât marit, el nen no ha estât pas malalt; en 
canvi, jo estic una mica pansida, però no penso pas que sigui de malaltia, si 
més no de melangia. Mateu, estic esglaiada, potser també atribulada, de tot 
plegat. Ja sé que tu ho passes molt malament, que no tino hauria de dir tot el que 
em passa, que en total són quatre rucades de dona que té massa temps per 
pensar, però tino haig de dir, Mateu, amor meu, téstimo com mai he estimât, 
téstimo i no thio sé dir de cap més manera, però de tant que téstimo tino por, 
molta por, por de tornar-te a veure, por d'abraçar-te, por de fer l'amor amb tu 
com abans, por de ser altra vegada la teva dona, amor de la meva vida, sense 
tu i amb tu, anys perdute, lluny de tu. Jo ja no sé com sòc jo i com ets tu, no sé 
si tu mésperes o bé has estât amb una altra dona, no sé si ens entendrem i 
podrem estar de nou junts, tú, jo i el nen. On viurem? De qué viurem? Com viu- 
rem? Penso en la tieta Carme; ella viu sola. De primer ens en podríem anar a 
viure amb ella, de segur que li faríem companyia, ella ja és gran, no té filis, i jo li 
podria fer les feines de casa, fins que no trobéssim una bona feina, i després jo 
podria donar classes de francés, i tu traballar al vapor com abans.

Ja sé que no està bé de demanar-ho, però a l'altra carta que et vaig escriure et 
demanava si podies enviar aigú per fer-me costat, per guiar-me a Sabadell. Em 
sap greu escriure amb angoixa, estimât marit, però és així com em sento i no 
puc fer-hi res.

Aquí tot és un daltabaix, tothom fuig esporuguit, creuant les fronteres per allá 
on pot, sémporten tot allò que poden traginar amb el seu eos, dones no hi cap 
mitjá de transport i tot està trasbaissat. Jo també n'estic, amor meu, tu ja saps 
com SÒC de poca cosa, i que et necessito per tot, encara que sembli que sòc 
una dona forta, i ara més que mai. Com travesearé la frontera si haig de portar 
el nen, roba per no passar fred i una mica de menjar?

Els diners, els diners si que m'amoïnen: no en tino cap per poder comprar men
jar i el nen té gana. Saps el que ha crescut? La roba li va petita, sort que una 
companya del camp li va donar la del seu fili; de primer no la vaig voler, dones 
era del seu fili mort de diftéria, i em feia por que el nostre fili no sTìo encomanés, 
però llavors vaig fer el cor fort, i vaig pensar que si rentava aquells parracs amb 
sabò al riu i els estenia al sol, tot quedarla désinfectât.

No sé si he fet bé amb això d'acceptar res d'aquella dona, ara també ella està 
malalta, ella i una nena menuda i desnerida que va amb ella i diuen que és d'una 
veina que va morir en el primer bombardeig a la via del tren quan vàrem venir 
aquí ara fa ja no sé quan.

Malte Soler
La Madrona ja és fora, ella tota sola 

ha fugit del camp amb una colla de 
milicians “maquis”. Em sembla que 
sba enamorat d'un d'ells. Em deia que 
hi anés, però amb el nen no mbi he 
atrevit. Aquesta gent no és massa 
pacifica i jo necessito pau, pau i tran- 
quilitat.

Faré les maletes, ho recolliré tot i me 
n’aniré a buscar el Ton i la Irene, ara 
aquí ja no hi queda ningú de conegut 
i a les nits tino por, i les rates que se’m 
passegen pel damunt i el nen que 
tus, i jo que no dormo per por de que 
em saquegin el poc que tino, o bé 
que em facin mal perqué sí, per dis- 
treure’s, o ves a saber, no sé perqué 
penso aqüestes coses.

L'altre dia vaig obrir la capsa, i vaig 
rellegir totes les cartes, saps? És com 
si parles amb mi, que ets tu, i tot fos 
com un somni, un somni quejo no he 
viscut ni tino ganes de viure mai, un 
somni poderòs, que et dòna forces 
per continuar endavant, per estar viu, 
viva i al teu costat, però la realitat 
supera la ficciò, i quan baixo del 
nùvoi veig que allò que hi ha escrit ho 
he viscut, que és cert, no tan dur com 
allò que he viscut de veritat aquests 
últims anys, no sé si vull recordar o 
oblidar, no parlar-ne mai més, per 
això fesche aquest munt de cartes 
que mai he volgut enviar-te. Total, 
qué hauries pogut fer, tu? Si la teva 
vida d'aquests temps ha sigut igual o 
pitjor que la meva... Només em dol si 
has conegut algù, una dona més 
bonica que no pas jo. Tino moites 
pors, amor meu, de quan em vegis. 
Estic seca i arrugada, vaig bruta i 
apedaçada, tino els cabells de color 
blanc, sòc una velia. I tu? Encara et 
recordo, de l’ùltima vegada, de quan
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ens vàrem despedir, la teva pell 
bruna, els teus ulls verds, eis teus 

cabells castanys ondulais i eIs teus 
llavis petoners amb aquell somriure 

tan ben dibuixat... Aviat seré aquí, 
espero deixar aquest maison aquí. 
Espero ser a Sabadell en un pareil 

de setmanes, aniré a ca la tieta 
Carme amb el nen, i allí esperaré 

que puguís venir-me a buscar i llegi- 
'‘ rem les cartes que no the enviât mai.

Quan vinguis em posaré un vestit 
artib flors, i m'untaré de crema perfu
mada el cos, amb esséncies d'orient, 
i tu em pqrtarás un pom, un pom de 

víbreles recollides del bosc, 
C i que fan olor d’amor.

Rep mofct|'records. Ja veus si te 
nhe explfcat de coses. Aviat ens 

veurem, amopifneu. La teva Maria 
que testimá|polt i et troba molt 

a faltar, ^ e u  fillet t’estima i 
t’énvia molts petons.
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OFELIMÓS
15 - francese Pulit i Tiana
Ana Fernández Alvarez
campanadas@telefonica.net

Amb aquest terme grec, ofelimós, atribuí de qualsevoi cosa capag de 
satisfer una necessitai o un desig, oferim una sèrie de liiuraments piàstics 
que tenen com a principai objectiu aconseguir ei gaudi visual que tota 
obra artistica produeix. Es fa, precisament, des d ’una publicació que porta 
ja molts anys especialitzant-se en la divulgado i en l ’anàlisi de l ’art en totes 
les seves facetes.

Francesc Pulit i Tiana (Sabadell, 16 d’agost de 1869 -  1940). Comerciant i expor
tador de teixits i d’oii, manté una activitat professional que l’obliga a viatjar i, de 
tornada d’un dels seus viatges a Paris, porta a la ciutat una de les primeres came- 
res fotogràfiques, sent seves les fotografíes més antigües que es conserven als 
arxius de la nostra ciutaT
Gitanos a la Carretera de Rubi, de 1891, imatge que en aquesta ocasió oferim, 

és una mostra del carácter periodistic i documental que les seves instantànies 
posseeixen. Aquesta fotografía, plena d’espontaneïtat i de naturalisme, encara i 
ser decimonónica, ens demostra que el temps sol ser irónic, perqué la impressió 
de Realität que transmet no deixa, malauradament, de ser actual. ^

V/d. referéncies biográfiques a Sabadell 
Ahir, Unió Excursionista de Sabadell, 
Sabadell, 2002.

mailto:campanadas@telefonica.net
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Jo sóc dels qui pensen que sempre 
queda molt per aprendre.
I descobrir. I conèixer. ! compartir.

DIPLOMATURES
- Ciències Empresaríais
- Turisme

LLICENCIATURES
- Dret
- Filologia Catalana
- Humanitats
- Psicologia

LLICENCIATURES 2n. CICLE
- Admmistració i Direcció d'Empreses
- Ciències del Treball
- Comunicado Audiovisual
- Documentado 

(gestió de la informació)
- Filologia Catalana
- Humanítats
- Investigado i Técniques de Mercal 

(marqueting)
- Psicopedagogia
- Publicitat i Relacions Publiques

LLICENCIATURES 2n. CICLE / MASTER
- Estudis de l’Ásia Oriental
- Estudis de Ciències Politiques 

i de l’Administració

ENGINYERIES
- Enginyeria en Informática (2n. cicle)
- Enginyeria Tècnica en Informática de Gestió
- Enginyeria Tècnica en Informática de Sistemes
- Enginyeria Tècnica de Telecomunicació 

(especialitat en Telemática)
- Gradual en Multimédia (titol propi)

MÀSTERS OFICIALS
- Màster oficial en Educado i TIC 

{E-learning)
- Màster en Programan Iliure
- Màster en Societal de la informació 

i el coneixement

ALTRES ESTUDIS
- @teneu universitari
- Curs d'accés a la UOC per a més grans 

de 25 anys
- Formació de Postgrau

Sol-licitud d'accés a www.uoc.edu 
Inici période lectiu: setembre de 2006

In fo rm a -te ’n als centres de suport de la UOC a 
BARCELONA, LLEIDA, MANRESA. REUS, SABADELL. SALT. 
SANT FELIU DE LLOBREGAT. TERRASSA. TCRTOSA, VIC, 
VILAFRANCA DEL PENEDFS. CIUTADELLA. EIVISSA, 
MANACOR, VALENCIA. MADRID, L'ALGUER I BRUSSEL-LES, 
a l tel. 902 1A1 1A1 I a l nostre web w ww.uoc.edu

•□ U O C
La Universität, a casa

http://www.uoc.edu
http://www.uoc.edu
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ARTS
Gerard Mos, -escultures-
lo imotge captivant

Del 3 al 20 de maig hem pogut contemplar a la Sala 1 de l’Acadèmla de Belles Arts 
de Sabadell, l’exposició de l’escultor Gerard Mas, que ha gaudit d’una més que 
notable afiuència de públic que li ha atorgat excel-lents critiques. Tot un encert de 
la veterana entitat que enguany commemora el 125è aniversari, I del qual des de 
les pàgines de QUADERN ens en fem ressò. Per entrar en details parlem amb 
Ricard Calvo, director artistio de l’Aoadèmia :

Com va sorgir la idea de muntar aquesta exposició ?
L’estiu del 2004, tot passejant per Sant Feliu de Guixois, veig un cartell anuncia

dor d’una exposició a l’Ajuntament de la vila, en ei qual s’hi reprodueix una escul
tura en marbre rosa que representa un nadó a cavali d’un porquet. (1)

Cartell enganxat a la vidriera d’un cèntric restaurant, de manera que demano al 
cambrer -atès que l’exposició ja s’havia clausurat— si li farla res d’ obsequiar-me’l. 
Amablement em respon que no, puix que l’amo el voi perfer emmarcar. Caparrut 
de mi, no podent-me treure la imatge de la retina, el dilluns següent truco a la res
ponsable de cultura de l’ajuntament guixolenc. Als pocs dies rebo un exemplar del 
cartell, un catàleg I altres materials relatius a les arts plàstiques a la vila marinera I 
les dades de contacte amb l’autor de l’escultura: el jove Gerard Mas.
D’aquest primer cop d’ull suposo que en va sorgir la proposta formai de l’ex- 

posició; com va anar, tot plegat ?
Efectivament, un cop posât en eontaote i després d’interoanviar opinions i infor- 

mació telefónioa i epistolar, s’apunta la possibilitat que exposi als salons de 
l’Acadèmia de Belles Arts dins del marc dels 125 anys de l’entitat; o sigui: durant el 
curs 2005-2006. Possibilitat definida després de visites seves a Sabadell i que que
dará concretada en la meva añada, l’estiu de l’any passât, a la seva exposició al 
Museu d’Histôria de la Joguina de Sant Feliu. Alli, ja de manera directa i táctil, entro 
en contacte amb l’obra i els materials que la conformen, aixó és: fang, bronze, 
fusta, pedra i marbre.

Més endavant, el 13 de gener d’enguany, el canal Cuatro de televisió, i dins del 
programa Channel n- 4, hom pot veure en directe com el Gerard Mas realitza una 
escultura en gel, el bust de la presentadora Ana Garoia-Siñeriz exeoutat en dues 
hores.

En aquests gairebé dos anys transoorreguts des que descobreixo la ¡matge cap- 
tivadora de l’infant damunt el porquet, veig també la fina ironia, el subtil surréalis
me -a  vegades descarat, però, com en el cas de l’home cargol—i la poesia de l’o- 
bratge del Gerard, pie de figuraoions metafòhques, simbòliques; mai, però, ambi- 
gües. Vegem, sinó, l’autoretrat abans o després de visualitzar el film; “El planeta 
dels simis”. Durant aquests temps, a més d’admirador, m’he oonvertit en “lector” de 
les esoultures del Gerard Mas. Ell m’explioa com I’any 1997, treballant al Gran 
Teatro del Liceu modelant ornaments per les llotges I el sostre, va posar per rostres 
de tres dels querubins músics que confegia les cares deis filis del titular de l’em- 
presa constructora, mentre que una col-lega posava a un altre ángel la oara d’en 
Jordi Pujol: facécies deis picapedrers que trobarem -de forma esoatológica- als 
capitells de més d’un deis olaustres europeos.

Autoretrat.
Terracota de dimensions 43x27x28 cm.

Si dio “picapedrer”, no és pas pejora- 
tivament; ans al contrari: amb admira- 
ció. Admiració per tots aquells que en 
una época on imperen el “passem-ne 
Via” i el “tente mientras cobro”, seguei- 
xen respectant el primer manament del 
decáleg deis que han emprés un ofici 
mil-lenari i el duen a terme superant, si 
alió és possible, aquells que els prece- 
diren i que, respectuosament, s’hi refe- 
reixen: aquest és el cas inequivoc de 
“La catedral” en homenatge a Rodin.
L’exposició d’en Mas que hem po

gut admirar, està inclosa dins els es- 
deveniments artístics d’aquest 125é 
aniversari: Recordem el que s’ha dut 
a terme i del que encara ens resta per 
veure ?
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La d ’en Gerard Mas és una de les grans exposicions, i pue dir-ho aixi per
qué l’aforament de pùblic ens ho ha corroborât. Fins ara hem pogut veure: 
“Futur i procès”: “Fons d’art a l’Acadèmia”; “Molins de Mur, cavalier de la pin
tura”; “el logo de l’Aca-dèmia segons l’Escola Ilia”; “Fotografíes de Pere 
Ftierro”; totes elles han gaudit de la general consideració dels sabadellencs. 
Ara ens resta presentar la propera a inaugurar coincidint amb la Festa Major. 
Tornant a l’exposiciô d ’en Gerard Mas del mes de maig, cal afegir que fou 
preparada amb gran iMusió i esforç, no sols conceptualment i física, sino 
pels mitjans que hi ha calgut esmerçar i tant l’Acadèmia com jo mateix n’es- 
tarem per sempre agraïts. Vàrem apostar per ell i ho vàrem endevinar ! En 
definitiva, hem pogut contemplar unes obres escultòriques d’imatge capti
vant.
(1) Petita Estàtua Porcestre. Havent estât veñuda l’escultura en marbre 

rosa d’Estremoz que figurava ai cartell de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guixois, en Gerard Mas n’ha fet una segona versió per a l’exposició de 
Sabadell. La primera versió representa un porquet másele plantât sobre les 
quatre potes i el nen assegut cama aci, cama allá, amb l’espatlla recta corn 
un genet a cavali del Horn de l’animaló. La segona representa una trugeta en 
actitud de caminar mentre el nen a cavali va com si es sentís insegur, s’incli
na endavant. Ambdues executades en l’indicat marbre rosa.

La primera versió mesura 42 x 43 x 19 cm. Mentre que la segona està més 
dimensionada: 63 x 58 x 22,5.

Diu en Gerard que aquesta segona versió l’ha fet en el meu homenatge, 
dones ha estât gràcies a la primera que ens hem conegut i que ha pogut rea- 
litzar aquesta exposició a l’Aca-dèmia de Belles Arts.

La matinada abans de la inauguració, ell i la seva companya encara I’ esta- 
ven polint. Pesa més de 150 quilos.

Traiectôria de Gerard Mas
Gérard Mas és nascut el 1976 a Sant 

Feliu de Guixols. Cursa estudis d ’escultura 
i talla de pedra a l’Escola d ’Arts Aplicadas  
i O ficis A rtistics “ Llotja” de Barcelona 
1998-2001.

Es diploma en restaurado d ’escultura a 
l’Escola Superior de Conservació o 
Restauració de Béns Culturáis de 
Catalunya. Barcelona 1994-1998-

Exposic ions co l lectives :

2001 -Sala Lola Anglada. Barcelona.

2001 -Espace Bourdelle. Montauban. França. 
Exposició Biennal Europea d ’Escultura.

2002 -III Festival de l’Escultura i el marbre 
de Saint Béat. França. Exposició i 
simposi d ’escultura en pedra.

2003 -Ajuntament de Sant Feliu de Guixols

2003 -IV Festival de l’Escultura i el Marbre 
de Saint Béat. França.

2003 -Mercé Ros. Sant Feliu de Guixols.

2004 -Fecit. Sant Feliu de Guixols.

2004 -Botó de Roda. Torroella de Montgri. 
Exposició “Pretext: Dalí”.

2005 -Palau de la Mercé. Girona.

2005 -3 punts. Barcelona.

2006 -Fira INART. Girona.
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Faune expert i tranquil
L’obra d’en Gerard Mas és una d’aquelles obres dificils 

de catalogar. Dones tot i haver that el complicat ofici 
d’escultor per expressar-se, la seva obra respira l’alè de 
la figuració d’aire més classicitzant sense perdre el con
tacte amb la realitat, i aixó no és fácil.

En Gerard ens ofereix la possibilitat de tastar, a través 
d’un ofici autodidácticament i senzilla ben après -això 
vol dir amb voiuntat- una manera d’entendre el món 
sense trampes ni faises pretensions. Amb oberta ironia i 
sobretot bon gust, les seves millers obres recuperen l’ai
re d’una escola normalment mal entesa i incomprensi- 
blement oblidada de l’art catalá amb profundes arreis 
mediterránies.

Els qui coneixem des de fa temps l’obra de l’artista 
hem pogut gaudir de la seva original i malauradament 
poc vista “Petita Estátua Porcestre”, i anheiem arribar a 
veure materialitzada algún dia la seva “Porca Capi-toli- 
na”, obres ambdues, com ara el marbre “Cariàtide 
Inversa amb Péplum", projectades amb la mirada clava
da en el present. Tot des d’una manera de fer clàssica i 
i’ofici de sempre, però amb una manera de veure el món 
a través del sedás de la sàtira, fins i tot de l’ irreverència, 
dones en veure invertida la cariàtide no podem deixar 
d’associar aquesta imatge amb el penosament “burka” 
afganés.

A en Gerard, com a un faune expert i estranyament 
tranquil, li piau de revisar la història de l’art. Com per 
exemple en les seves talles de nens africans de mida 
real, amb la mirada desparta com en els retrats egipcis 
0 grecs, o com els de mastre Rebull, que ens interpel-len 
des d’aquell espai incògnit que hi ha entre la natura i l’es- 
pècie humana, la natura i l’obra d’art.

Joan Navarro,escultor. Catàieg Palau de la Mercè. Novembre de 2005.

Cariàtide inversa amb pèplum.

Exposicions individuals:
2003 .- Museu d’Història de la Joguina de Sant Feliu de Guixols. Girona. Sala d’exposicions temporals.
2004 .- Ajuntament de Sant Feliu de Guixols.
2005 .- Museu d’ Flistòria de la Joguina de Sant Feliu de Guixols. Sala d’exposicions temporals.
2005 .- Palau de la Mercè. Girona.
2006 .- Acadèmia de Belles Arts de Sabadell.
Altres
> »  Guanyador dos anys consecutius (2001-2002) del primer premi al concurs d’escultures de gel organitzat per l’Escola 

Superior d’Arquitectura de la Universität Internacional de Catalunya. Tercer premi en l’edició 2000.
» >  Bust d’homenatge a Rafael Casanova. Escultura pública. Olvan (Berguedà any 2001).
» >  Execució de dues instaMacions en gel a Barcelona: Diada de Sant Jordi a la Rambla de Catalunya (2000) i obertura d’ 

Artexpo 2002 al recinte tirai de Montjuì'c.
» >  Realització de nombrosos treballs relacionats amb la restauració o la reconstrucció d’ornament escultòric aplicat a l’ar- 

quitectura: Gran Teatre del Liceu, Casa de les Punxes i Casa Granali de Barcelona. CoMegiata de la Seu de Manresa, 
Catedral de Vie, etc. aixi com d’altres de nou encàrrec en pedra i pedra artificial.
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________________ ARTS
Oriol flrisQ o lo XV Biennal 

d'flrt Contemporoni Cotolà
Mila Torres

En un moment de recuperació de les 
Ilibertats nacionals i corn a acte adhe- 
rit al Congrès de Cultura Catalana 
naixia l’any 1977 la primera Mostra 
d’Art. En aquella ocasió, solament hi 
exposaren artistes de Sant Cugat, a fi 
que fos un repàs de corn estaven les 
arts plàstiques en la vila. Aquella pri
mera edició es va exposar a Sant 
Cugat i a Camprodon.

A partir d ’aquella primera expe- 
riència i sempre sota la direcció del 
seu creador Josep Canals, la 
Mostra ha crescut amb els anys 
com alternativa plàstica, convertint- 
se en una biennal im portant a 
Catalunya, tot implicant-s’hi institu- 
cions i empreses.

L’any 2006, es celebra la XV 
Biennal d ’Art Contemporani Català, i 
amb ella es celebra el 30è aniversa- 
ri d ’aquesta alternativa plàstica

Onze joves artistes nascuts o afin- 
cats a Catalunya han estât seleccio- 
nats, d ’entre unes 140 candidatu
res, per participar a la quinzena edi
ció de la Biennal d ’Art Contempo
rani Català, que per primera vegada 
organitzen conjuntament la Canals- 
Galeria d ’Art i l’Ajuntament. Pintura, 
fotografia i composicions audiovi
suals son algunes de les tècniques 
utilitzades pels artistes seleccio- 
nats, que tenen entre 21 i 30 anys.

El comissari de l’exposiciô, Josep 
Canals, assegura que la Biennal 
mostra el millor art jove que es fa 
actualment al pais.

Josep Canals: “Podem dir amb 
orgull que estem présentant el millor 
art jove del país. El jurat ha estât exi
gent i ha escollit 11 artistes, de prop 
de 140. S ’ha apostat pel jovent.”

LIenç amb pedra pintada. Cera sobre tela (50x61 ) 2005

v'' " C 'c  s'

M

Ou i telescopi. Cera sobre tela (50x61) 2005
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Entre els 11 artistes seleccionats 
enguany, n’hi ha cinc nascuts a 
Catalunya, tres a América Llatina, 
dos a la resta de I’Estat espanyol i 
un a un pais europeu. La majoria de 
les obres reflecteixen un exercici 
d ’introspecció i una investigado for
mal, més que no pas una denuncia 
social. La Biennal s’inaugurarà al 
Museu de Sant Cugat, on es podrá 
visitar fins el 2 de juliol. Posterior- 
ment, viatjarà a Cambriis, Encamp, 
Rubí, Lleida, Sant Feliu de Llobre- 
gat. Mollet, Sant Joan de les 
Abadesses i Vie. La cloenda es farà 
al Palau Moja de Barcelona, del 9 de 
gener al 2 de març del 2008.

Un deis artistes escollits ha estât 
el sabadellenc Oriol Ansa (1980) del 
guai la present revista ja va escriure 
al n- 151, justament i’estiu passât, i 
oferia una còpia de la tèmpera 
Ocells escrivint música.

Per a l’artista participar a la Biennal 
és una bona oportunitat per donar a 
conéixer el seu treball creatiu; “És 
una satisfacció i va bé tenir aquesta 
oportunitat per donar a conéixer la 
meva obra després d’acabar els 
estudis.”

Má-nau. Cera sobre tela (50x61 ) 2005

Per ais amants de l’art és un orgull que un sabadellenc que havia trebaliat 
a La Ñau i que ja ha exposât en diferente galeries de la ciutat hagi estât esco- 
llit per participar en una Biennal que ja té un pes en el panorama de l’art de 
recent creado. La biennal al llarg deis anys ha apropat l’art contemporani i 
ha incentivat la pluralitat i el contrast dels llenguatges plàstics.

La creado d’Oriol Arisa es caracteritza pel desenvolupament d’idees d ’una 
manera prioritària. Pretén establir una relació entre els objectes, les perso
nes i la natura adaptant les imatges a la idea que vulgui expressar. El seu tre
ball consisteix en una primera fase en la que utilitza el dibuix d ’una manera
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compulsiva i inconscient, per tal 
d ’identificar una sèrie de motius 
temàtics que d’alguna manera es 
van repetint; aixi hi ha una clara 
preferència per representar motius 
conflictius o arbitraris i una preocu- 
pació per fenòmens fisics com el 
pes i la gravetat.

Malgrat que l’experim entació 
pictórica, per ella mateixa, ocupa
rla un segon pia en la seva creado, 
sí que existeix una investigado tèc
nica. Aquesta consisteix en anar 
expérimentant amb diferente mit- 
jans que el puguin sorprendre per 
les possibilitats que li puguin oferir. 
En aquests moments hi ha una 
clara preferència per la utilització 
de les ceres naturals. Aquesta tèc
nica, segone les seves pròpies 
explicacions, ès molt antiga. Ha 
estât recuperada a través d’algu- 
nes excavacions arqueològiques a 
Egipte i Roma. A Arisa li agraden 
les ceres perqué és una tècnica 
grassa que dóna una textura molt 
rica i el seu procès d’assecat no 
modifica les caractéristiques del 
color, el qual queda sempre pro- 
fund i intens.

Oriol Arisa realitza una obra figu
rativa i personalitzada en la que els 
elements compositius es transfor
men i es col-loquen en llocs no 
habituais per ells amb la intendo 
de fer pensar a l’espectador. La 
innocéncia i la frescor que despre- 
nen les seves creacions, acompan- 
yades d ’un llenguatge diferent i 
propi, el faran avangar pel carni 
que ja ha iniciat.

IL

T O T E N M A R C S

Torres i Bages, 13 - Tel. 93 726 49 55 ■ 08201 SABADELL

ARTS
Mirodes de Montserrat
Mila Torres

A la Fundado Privada Joaquim Busquets s’ha inaugurat el mes d’abrii una 
exposició en la que trenta-vuit artistes sabadellencs donaven la seva visió de 
Montserrat per commemorar el 125è Aniversari de la Proclamació de la Mare de 
Déu de Montserrat com a Patrona de Catalunya.

La mostra sota el titol Montserrat vist per artistes sabadellencs ha volgut reunir 
obres de diferente artistes, algunes realitzades per a l’ocasió, altres ja vistes ante- 
riorment i altres inèdites. Aixi com obres d’artistes joves i obres d’artistes ja desa- 
pareguts.

Per tant, l’exposidó esdevé una excusa per oferir sota una mateixa temàtica la 
visió d’artistes molt diferente. Es tracta d’una coMectiva en la que es permet veure 
a l’espectador com una mateixa base creativa pot ser totalment diferent segone 
la mirada de l’artista que la vulgui realitzar, segone la tècnica feta servir i segone 
el llenguatge propi de cada creador. El resultat és d’una pluralitat que enriqueix 
l’espectador i que permet reflexionar sobre com un mateix assumpte pot ser a la 
vegada molt diferent. Aixi, hi tenen cabuda des de la realitat més pura de la foto
grafia i del quadre realista fine a l’abstracció. Des de la visualització de les mun- 
tanyes a la representació d’una sardana.

Les tècniques exposades són: pintura, dibuix, escultura, ceràmica, vitrall i foto
grafia.

També s’en desprèn un altre ensenyament, d’aquesta mostra: malgrat que les 
opcions artistiques siguin diverses, malgrat que la critica existeixi i cadascú pensi 
que la seva manera de traballar és la millor, malgrat que s’hagi criticat sempre 
una opció des de l’altra (el figuratiu critica l’abstracte i viceversa), malgrat que 
una determinada tècnica vulgui imposar-se sobre la resta, malgrat que... sempre 
hi ha un carni d’unió, sempre hi ha un carni d’inflexió en el que tothom es pot tro- 
bar i retrobar, sempre hi ha un Hoc en el que ningú és millor que l’altre i en aquest 
aspecte l’art també ens pot donar una lligó. Aquest tipus d’exposicions aixi ho 
demostren.

Una coMectiva amb sentit. El tema és l’encarregat d’unir una gran diversitat d’ar
tistes, diferente en el seu llenguatge, en la seva tècnica i en la seva apreciació de 
Montserrat.

GI®G9IISG«©G
CINE FOTO

Fotografia - Cinema
Passeig de la Plaça Major, 4 

SABADELL Rambla de Sabadell, 82 • SABADELL 
Telèfon 93 726 57 85
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SOCIETÀ!______
Lo sardano
en un món multicultural
Lluís Subirana

Em  permetran que comenci la meva intervenció amb unes paraules d’agraï- 
ment dirigidas a la Comissió del Pubillatge per la seva confiança en encarre- 
gar-me la redacció i lectura d’aquest document que, més que una lligó magis
tral, pretén ser una reflexió en veu alta sobre la sardana i tot el que pot repre
sentar en el nostre viure d’avui.

Permetin-me, també, una referència personal abans d’entrar en matèria. Em 
considero un sabadellenc nascut a Esparraguera, on hi vaig passar els primers 
13 anys de la meva vida. En els meus records d’adolescent, ja hi tenen espe
cial protagonisme els fets relacionats amb la cultura i l’estudi: els mètodes 
pedagògics imperants a l’època a les escoles nacionals, les personalitats que 
venien a casa a veure el museu que el meu pare hi tenia installât, la participa- 
ciè a les representacions de la Passió, fent “de poblé”, que en dèiem llavors, 
embadalit amb les actuacions del meu oncle Francese Subirana en el paper de 
Judes, les actuacions a les festes d’Homenatge a la Vellesa, recitant poesies, 
les visites a la biblioteca, les excursions a peu a Montserrat, els amies d’esco- 
la i de jocs, alguna amiga del veïnat i els partits de fútbol al carrer, teixeixen els 
fils de la meva memòria d’esparregueh.

Pel que fa a les sardanes, recordo molt bé haver-ne après a ballar en un cur- 
set impartit a l’antic Patronat, però no recordo haver anat mai a cap bailada, 
possiblement perqué en aquells temps només se’n devien fer per la festa 
major, i encara gràcies. Avui, en canvi. Esparraguera és un referent cultural i ha 
estât proclamada Pubilla Universal de la Sardana, mentre que jo he publicat 
diversos Ilibres, he escrit comunicacions, ponències i he fet conferències i 
desenes d’articles sobre la sardana i el seu entorn.

Pot semblar, dones, que per a mi aquest encárrec és un pur tràmit, molt fácil 
de complimentar. I no és pas així. Precisament el fet d’haver escrit tant sobre el 
tema, d’haver-me llegit totes les lliçons magistrals escritas per rallevante per
sonalitats de l’ámbit cultural i sardanista que m’han precedit, em condiciona i 
m’obliga a intentar de no repetir-me massa. Per aixó els deia que em limitarla a 
fer unes reflexions en veu alta sobre el present de la sardana i el seu immédiat 
futur, tota vegada que sobre la seva història, el seu simbolisme i la seva gent 
més representativa, ja se n’ha parlât abastament.

Un deis grans reptes del nostre temps és el de com fer possible una societat 
cultural diversa, multiètnica i multilingüe sense perdre la Identität. Com fer pos
sible el diàieg entre cultures, religions i llengües, i corn fer possible la com- 
prensió de tots mitjançant la llengua i la cultura de cada u.

La sardana, impulsada pels currents politics i socials de finals del segle XIX, 
és avui una de les peques manifestacions dansades de la nostra cultura popu
lar que, de manera regular i quotidiana, és present a la majoria de pobles i ciu- 
tats de Catalunya. Els seus valors han estât elevats a la categoria de símbol 
pel mateix poblé que l’ha popularitzada. El foment de les tradicions i la reivin- 
dicació dels simbols són senyals d’identitat que ajuden a mantenir i projectar

la personalitat d ’un poblé, d ’una 
nació. Cultura, poblé i nació són, per 
tant, una característica que ens sin- 
gularitza.

Succeeix, però, que per davant del 
reconeixement explicit del rie patri
moni que representa la cultura popu
lar, amb la sardana com a un dels 
elements principals, s’hi han interpo
sât nous conceptos, suposadament 
més “progressistes” corn, per exem
ple, el de la multiculturalitat. Res a dir 
si no fos que sota aquest concepto 
s’hi han aixoplugat determinats inté
resses politics i una bona ració d’au- 
toodi de molta gent que, emparats en 
un suposat sentit de la Universalität, 
han transgredit el principi elemental 
de que tota riquesa cultural, per 
esdevenir universal, s’ha de fomentar 
sobre la base del reconeixement i 
estima de les pròpies arrels. Al meu 
entendre, el futur no és barrejar cul
tures sinó fer normal, acceptable i 
respectable la diversitat cultural.

Una bona promoció institucional de 
la cultura popular seria, dones, un 
bon mitjà per a la participació, i pos
terior integració, de gents prece
dents d’altres cultures, perqué és 
molt més fácil conèixer i arribar a 
estimar el pais que t ’acull participant 
en les seves manifestacions festives.

En aquest context, la sardana pot 
esdevenir una dansa i una música 
que, a més de la seva pròpia funció 
festiva, transmeti connotacions sen- 
sorials equiparables als grans movi- 
ments ètics que avui interessen a 
gran part de la societat i molt espe- 
cialment al jovent. Pacifisme, ecolo
gismo, germanor, Solidarität, haurien 
de ser arguments a difondre dins
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d’una nova estratègia de promoció de la sardana que sumés al seu reconegut 
valor de dansa tradicional catalana aquests elements d’interès generai i d ’am- 
pll ressò universal.

Però, perqué això sigui alxi, cal Iluitar contra un cert “passotisme” coMectIu 
que es va estenent en el conjunt de la societat i que tendeix a menysprear tot 
allò que provò de la cultura d’arrel tradicional i popular, i el que és més greu, 
a Ignorar la pròpia història. Aixi mateix, cal reconduir l’oferta sardanista vers les 
tendències actuals, cosa aquesta que no vol dir pas renunciar al passât ni trair 
cap dels postulats sardanistes que han fet possible que la sardana, superant 
fases de més o menys esplendor, arribés viva i activa als nostres dies.

Mantenir les tradiclons té un valor inqüestionable, però ho hem de fer amb un 
constant sentit de superaciò i adaptaciò. Si la sardana no s’hagués adaptat 
constantment a les circumstàncies sociopolitiques que li han tocat viure, si no 
hagués evolucionat adaptant-se a les noves maneres i als canvis de tota mena 
que la societat ha anat incorporant, si el fet de ballar sardanes no hagués anat 
assimilant eis elements propis de cada época: entorn, vestuari, costume, mlt- 
jans, etc., no estahem parlant d’una dansa viva, d’una dansa que cal projectar 
al futur, sinò d’una dansa de l’antigor que haurlen de recuperar els esbarts.

Amb alxô vull dir que la paraula evolucionar, en referir-se a la dansa tradicio
nal de la sardana, no s’ha d ’Interpretar corn una contradicciò, com l’element 
desvertebrador d’una tradicional manera de fer, sInò corn una qüestiô impres
cindible perqué aquesta tradiciò s’insereixi activament adaptada al moment 
que li toca viure, única garantia de la seva pervivéncia. Estimar la tradiciò no 
voi dir només fer una vindicaciò inflexible dels models del passât sinò, també, 
recuperar una manera de ser i de fer tradicional i vincular-la als nostres dies, 
és a dir, vivificar-la en el present amb totes les seves exigéncies.

Un present en el guai la constant activitat sardanista no té l’espai ni el ressò 
equivalent als mitjans públics, premsa, ràdio, televisiò. Una activitat sardanis
ta que, malgrat hagi disminuit els darrers 10 anys, a causa de factors econò- 
mics i sociopolitics que condicionen la seva expansiò, continua sent molt 
important, com ho demostren els 3.000 actes celebrats I’any 2005.

És comprensible, però, que entre el sardanisme, aquest descens del número 
actes organitzats en relaciô a deu anys enrere causi una certa preocupaciò. 
L’estât de salut de la sardana, el seu present i el seu futur, han estât sempre 
tema de conversa entre els diversos sectors de l’activltat sardanista amb opi
nions al respecte contradictòries i emetent-se judicis sovint poc o gens con- 
trastats amb la realltat.

Una realltat que és diversa ja que es pot parlar sobre l’estât dels aplecs, de 
les ballades, dels concerts, dels concursos de colles sardanistes, de les 
cobles, dels músics, dels compositors, de I’ensenyament, de l’ediciò, etc. I, 
també, en funciò de quina sigui l’àrea geogràfica en la qual es desenvolupa 
determinada activitat.

Darrerament, però, aquesta preocupaciò pel futur de la sardana ha generat 
algunes manifestacions que, curiosament, si que se n’han fet ressò el mitjans 
de comunicaciò i han transmés una certa sensaciò de preocupaciò i desànim 
entre diversos sectors del sardanisme. Una preocupaciò i desànim que cal 
transformar en propostes i projectes tendents a recuperar l’optimisme i la con- 
fiança en el paper que a la sardana II correspon en la complexa dinàmica d’u- 
tilitzaciò del temps de Heure de la societat actual.

Per això cal que primer ens definim: la sardana és només una dansa i una 
música, o és alguna cosa més? Perqué si és, com jo cree i molts diem, alguna

cosa més, aquesta alguna cosa 
més, no està formada per un conjunt 
inseparable de sentiments, idees, 
sensacions i, fins i tot, d ’opcions 
socials i politiques?

Aquest concepte de dansa nacio
nal que s’ ha atribuït a la sardana és 
degut a la dansa, a la música o, pre- 
cisament, a aquesta alguna cosa 
més que representa? Per tant, si n’hi 
ha de crisi a la sardana, aquesta no 
té, només, el seu origen en la dansa 
o en la música sinò, fonamentalment, 
en el seu valor afegit, o sigui en 
aquesta alguna cosa més. El factor 
crisi es genera en l’àmbit social al 
quai pertany el sardanisme i no en la 
música i la dansa de la sardana, tot i 
que sobre la situaclô d’aquests dos 
aspectes hl pugui haver diferente 
punts de vista, cosa d’altra banda, 
normal i molt saludable.

El sardanisme, igual que altres 
manifestacions lùdiques i culturáis, 
s’ha vist afectat pels canvis de com- 
portament de la societat actual, dels 
seus valors, de les modes, eIs cos
tume i eis nous hàbits de la gent, i 
especialment, dels més joves. La 
sardana, però, segueix tenint uns 
valors lúdics i culturáis i el sardanis
me és una manera de practicar-los i 
promoure’ls en competéncia amb 
moites altres propostes d ’atracciò 
del temps de Heure que s’adrecen a 
una societat cada vegada més con
templativa que participative però, a 
la vegada, donada la varietat de l’o- 
ferta, més exigent.

Trencar la rutina, oferir qualitat i 
organitzar actes que atreguin l’aten- 
ció del públic, no només el sardanis
ta, ha de ser un objectiu prioritari.
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encara que això pressuposi limitar algunes de les activitats reiterativas que 
actualment s’organitzen i que son seguidas, només, per un réduit nombre d’in- 
condicionals, per molt respectable que aquest sigui.

EIs organitzadors han tenir més en compte eis condicionaments del recinte, 
cercar espais on es pugui complementar el sentit de la festa amb el cultural, 
difondre l’activitat i vetllar per la bona imatge i la qualitat de l’acte.

Una bailada de sardanes en un espai pCiblic és l’expressiô més difosa de l’ac- 
tivitat del sardanisme. És, dones, molt important, sempre que sigui possible, 
incloure-la en el context d’alguna festa que, més enllà dels habituais balladors, 
congregui gent que hi participi o s’hi pugui sentir interessada. Hi ha molta gent 
que sap ballar sardanes i que no assisteix a les ballades però que, en canvi, si 
va a una festa determinada on també hi fan sardanes, s’incorpora a la rotllana 
espontàniament.

I si a les ballades, o ais aplecs, hi volem interessar el jovent, el nostre missat- 
ge ha d’introduir nous conceptas tendants a una actualització deis valors 
ancestrals de la sardana. Sense menystenir ni amagar res de tot el que ha sig- 
nificat d ’element vertebrador i reivindicatiu en un passât certament difícil, a les 
noves generacions -les presents i les que vindran- poc o gens els motivaran 
aquests fets per ells no viscuts i que la majoria de la societat adulta tendeix a 
oblidar.

Cal, dones, que presentem la sardana com una música i una dansa important 
i significativa de la tradició i la cultura catalana, que es manté i que cal mante- 
nirviva perqué conté aspectos essencials, irrenunciables, característics i defi- 
nidors de la nostra personalitat col-lectiva, capaç, però, d’inserir-se i adaptar
se a les noves concepcions desmitificadores d’una societat plural que reclama 
una dinàmica cultural i Iòdica molt diversificada. Una societat que tendeix, en 
sentit metafòric, a substituir el concepto de participació i germanor, représen
tât per la força col-lectiva de la sardana, per la pinya física i competitiva deis 
castellers.

En aquest estât de coses, les colles sardanistes han de tenir un paper impor
tant. Han de ser el veritable “banc de proves” de tot el que s’esdevé en el mòn 
de la sardana. Malgrat que també passin per un moment de transiciò, a les 
colles hi ha jovent, i eis concursos haurien de ser un compendi on el lluïment, 
la tradició i respectado no fossin antagónica, sinó complementaris. El repte de 
les colles hauria de ser el de demostrar al jovent primer, i al sardanisme en 
general, que ballar sardanes avui pot ser moites coses a la vegada: un fet cul
tural, interpretar una música, demostrar una qualitat, competir, improvisar i, 
especialment, gaudir ballant.

La fita hauria de ser assolir l’espectacle amb un compendi de tradició i inno- 
vació. I amb l’espectacle, milloraria l’assisténcia de públic i la possibilitat d’in
corporar nou jovent.

Pel que fa ais aplecs, aquests tenen una problemática similar a les ballades. 
Cal adequar el tipus d’aplec al nostre entorn més proper i no prétendre fer un 
aplec igual que el que féiem fa 30 anys enrere. Un aplec no ha de ser un sim
ple enfilan de sardanes matí, tarda, nit, o qualsevol altre combinació. Ha de ser 
una gran festa, amb la sardana com eix central, però amb molts més altres 
al-licients.

Si passem de la dansa a la música convindrem que un deis vessants del sar
danisme actual que més funciona i en més bon estât de salut es troba són les 
cobles i eis compositors. És a dir, la part musical i concertistica de la sarda
na. Però cuidem poc aquest aspecte. Avui dia existeixen cobles i composi-

cions que ens poden fer passar una 
vetllada musical de gran dignitat. 
Hem de rebutjar la idea que la cobla 
només serveix per interpretar sar
danes. La música de cobla compta 
amb un amplissim i variât repertori 
que ens permet fer un programa 
atractiu, tant pels sardanistes corn 
per aquells que simplement eis hi 
agrada la música però desconeixen 
la cobla.

Cree, sincerament, que és molt 
important que sense renunciar a 
gaudir d’aquestes brillants iniciati- 
ves que el bon moment de la música 
ens proporciona, reflexionem sobre 
la sardana dansa i intentem un 
esforç conjunt, cobles, músics, com
positors, organitzadors, socis d’enti- 
tats, sardanistes, simpatitzants, insti- 
tucions, mitjans de comunicació, tot- 
hom que estimi la sardana, per 
potenciar el seu esperit festiu, gene
rar noves adhesions, especialment 
entre la gent més jove, i evitar una 
bifurcació entre música i dansa que, 
a curt termini, tindria greus conse- 
qüéncies.

També hem de millorar la imatge 
que la sardana dóna al mòn exterior. 
Hem de superar aquell clixé que 
encara alguns tenen dels sardanis
me equiparat a barretina i esparden- 
ya. Però és que a vegades els hi 
donem la raó. En qualsevol àmbit 
dels que hem parlât hem de cuidar la 
imatge. Les colles posant al dia els 
seu vestuari, que algunes ja ho han 
fet, corn les d’aqui a Esparraguera. 
Els concursos i aplecs procurant una 
megafonia adient. Pent una publicitat 
d’acord amb les téeniques actuals. 
Minorant el disseny de les nostres 
publicacions i programes, etc. Tot 
això ens pot ajudar a que els mitjans 
de comunicació ens mirin amb uns 
altres ulls. Per la nostra part hem de 
ser conscients que, al marge dels 
grans mitjans de comunicació gene- 
ralistes, tenim moites publicacions 
locals i comarcáis, emissores de 
ràdio, de televisiô local, que no cui
dem.
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Els hi hem de proporcionar la noticia i no esperar que la vinguin a buscar. 
Hem de ser constants en aquest aspecte. Totes les entitats sardanistes tenen 
un president, un tresorer, un secretan, però molt peques tenen un vocal de 
premsa o de comunicació encarregat de difondre l’activitat que generen. I aixó, 
en l’era del márqueting i de la tecnologia de les comunicacions, és fonamental.

He esmentat la dansa i la música i ara ho he de fer sobre la base que les sus
tenta: l’ensenyament i la participació.

L’ensenyament és un deis punts més importants del nou sardanisme. La 
transmissió de pares a filis sembla que està estroncada. El factor Heure està 
alternent diversificat. Hem de transmetre a la mainada el que és la sardana ja 
des de l’escola. Però ho hem de fer de la mateixa manera corn élis están acos- 
tumats a rebre tota l’altra informaciò, ja sigui a l’escola o a fora d’ella. Cal que 
ens reciciem constantment en aquest aspecte. Que utilitzem tots aquells ele
ments que ens facilita la técnica moderna. No es tracta d’imposar la sardana 
sinó de presentar-la com un element de referéncia complementária al desen- 
volupament de la personalitat de l’infant i despertar el seu interés en els aspee- 
tes més lúdics i emotius. Si aixó s’ha de fer fora de l’horah escolar, caldrá 
reforçar més els aspectes lúdics i presentar més la sardana com un joc edu- 
catiu, prou intéressant per divertir-se aprenent-lo.

En qualsevol cas, la preséncia de la sardana a l’escola ha de tenir una funció 
més pedagògica que doctrinária. VulI dir amb aixó, que si l’objectiu és acon
seguir l’assisténcia d’infants i joves a les ballades de sardanes, primer s’ha d’a- 
conseguir que la coneguin i l’estimin perqué, després, Iliurement, decideixin 
practicar-la.

No ignoro que des de fa uns quants anys es porten a terme cursos d’apre- 
nentatge de la sardana, i que cal reconéixer la voluntat i l’esforç esmerçat per 
un coMectiu de persones que mereixen el reconeixement dels sardanistes. 
Però la limitaciô dels recursos i, possiblement, la manca de metodologia, han 
condicionat els résultats. Aixô, però, no ens ha de desanimar. Hem de ser per- 
fectament conscients que treballem pel futur. A nosaltres ens pertoca la feina 
de sembrar. Sí ho fern bé, uns altres, d’aqui uns anys, ja recolliran els fruits.

S ’ha de portar la sardana a l’escola presentant-la corn la dansa representati
va del pacifisme, l’ecologisme, la germanor i la convivéneia. Corn una dansa 
que té les seves regles però que hom pot alterar democràticament entrant a la 
rotllana en tot moment, que és alegre i nostàlgica, que és vibrant i patètica, que 
és sentiment i diversió i que és, corn el nostre carácter, una barreja de seny i 
rauxa. No aprofitar pedagògicament les possibilitats de la sardana és una llàs- 
tima, i cal traballar de valent per tal que aquest fet sigui esmenat corn més aviat 
millor.

I, pel que fa referéncia a la participació, si després de tots els esforços orga- 
nitzatius, de fer un acte amb tots els requisits apuntats fins ara, no hi partici- 
pem i no hi col-laborem econômicament, els organitzadors i els seus anun- 
ciants i patrocinadors es veuran decebuts. No podem deixar que les entitats 
hagin de dependre totalment dels ajuts oficiáis. El nostre suport i el nostre com-

promis amb la promoció i difusió de 
la sardana pressuposa també el nos
tre compromis econòmic que ho faci 
possible.

Corn els deia al començament, en 
cap moment he prêtés donar-los una 
lliçô magistral. Simplement he volgut 
reflexionar en veu alta sobre aspec
tes relacionats amb el que avui ens 
aplega a tots aquí a Esparraguera, 
en aquest acte protocol-lari del seu 
Pubillatge.

En conclusiô i per acabar, els he de 
dir que estic convençut que la sarda
na será allò que els sardanistes, i 
molts ciutadans de Catalunya, vul- 
guem que sigui. D’uns i altres, 
dones, depèn que els seus valors 
musicals, coreogràfics, civics, cultu
ráis, etc., perdurin en el futur dins del 
context d’una cultura popular que 
ens caracteritza i a la qual mai, mai, 
no podem renunciar.

 ̂ Lliçô magistral pronunciada el dia 22 d ’a-
bril de 2006 a Esparraguera, Ciutat Pu-
billa de la Sardana 2006
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CINEMA
Capote
Pere Cornelias

La pel-lícula de Bennett Miller ha estât 
polèmica, des de les critiques més 
elogioses a les més desfavorables. 
Però cap de les que he llegit -no les 
conec totes, evidentment- s’endinsa a 
fons en el que és el nudi dramàtic de 
la història; les imprevisibles conse- 
qüències que comporta la vulnerabili- 
tat humana.

Comencem pel principi. Capote no 
és un biopic tradicional. Si bé hi ha 
alguna referència a la seva inestable 
infantesa, és breu i no pretén ser 
l’explicació del Truman Capote 
adult. Mai no el veiem turmentat per 
un passât obscur, com passa a mol- 
tes de les biografíes cinematogràfi- 
ques a l’ús. A més, és eli mateix qui 
en parla, no en tenim mai una infor- 
mació objectiva que ens en permet! 
form ular un déterm inât judici de 
valor. Tampoc no assistim al seu 
ascens i reconeixement socials: 
quan la peMicula comença. Capote 
ésja  un escriptorfamós i reconegut- 
ja havia escrit, per exemple, 
Desdejuni a can Tiffany.. I és que, de 
fet, la peMicula no és el relat de la 
seva vida sinó la crònica de corn va 
escriure la més coneguda de les 
seves noveMes, A sang freda.

Amb aquesta obra. Capote va crear, 
pràcticament, un nou gènere literari; 
la novel-la de no-ficciò. Es tracta d’un 
Ilibre extraordinari, atenent tant a la 
seva estructura narrativa com al dra
matismo de la denùncia social que 
planteja. Es publica l’any 1966 i és 
una recreaciò novel-listica de fets 
documentais. És la història d’un ohm 
monstruòs i de la posterior execuciò 
dels seus autors. Capote havia llegit 
en un diari la noticia de l’assassinat i 
es va posar a investigar-lo. Durant

uns quants anys, observaciò de registres oficiáis, preguntes arreu i entrevistes. 
La pel-licula voi ser una mirada gens ecléctica a aquest apassionat i apassio- 
nant procès creatiu.

Com s’ha escrit encertadament. Capote qüestiona els limits morals de tota 
creaciò artistica i s’interroga sobre la responsabilitat moral que comporta cer
car la veritat a qualsevoi preu. Però el mirali reflecteix tots els angles i totes les 
posicions, totes les possibles imatges. El personatge de Miller (interpretaciò 
manierista de Philip Seymour Hoffman, entre l’exceMència i l’excès, indispensa
ble la versiò original) queda fascinât per una història que ell sap que pot con
vertir en una obra mostra. Investiga els fets i parla reiteradament amb un dels 
acusats, amb qui entaula una estranya relaciò. Mou tots els fils al seu abast per
qué l’execuciò a què han estât condemnats els dos assassins es retardi tan com 
sigui possible. Necessita temps. Està escrivint una novel-la que el consagrará 
com el més gran escriptor nord-americà del moment.

Però el mirali té moites cares. Ha passât el temps i el Ilibre ja està pràctica
ment enllestit. Ara voi que tot s’acabi i, en canvi, el cas que eli mateix ha aju- 
dar a dilatar continua viu. És el moment àlgid de la pel-lícula. Capote no desit- 
ja exactament que matin els dos condemnats. Només voi saber el final de la 
història -sigui quin sigui- per poder acabar la seva obra. I l’únic que pot fer és 
esperar. Mentre espera, el que sent i el que pensa l’immobilitza. El pes se li fa 
més i més gran, fins a esdevenir insuportable. Ja no controla la situaciò. La gèli
da i inalterable indiferència moral amb què potser ha cregut que conduïa els 
fets Than convertit en un ser especialment vulnerable.

Poe abans de ser definitivament executats. Capote anirà a veure els dos 
assassins. Davant d’ells s’enfonsarà i se’ns mostrará inévitablement humà. El 
seu plor desesperat, que la càmera mostra amb un intens primer pia, és el reflex 
de tot el que no comprèn i l’evidència, alhora, que la situaciò l’ha dépassât. Ja 
no és culpable de res, perqué tot està ara per sobre d’eli.

Però ho havia estât abans. Quan diu a la seva amiga (una convincent 
Catherine Keener), ja cap al final, que no podia fer-hi res més, ella li contesta 
que possiblement sigui cert, però que el que és terrible és que està convençu- 
da que tampoc no pensava fer-ho. Miller no condemna Capote -corn he llegit en 
alguns llocs-, i tampoc no el disculpa. Formula, crée, una pregunta desassos- 
segadora; estem del tot segurs que nosaltres, en la seva situaciò, hauriem obrat 
diferent?

Ens podriem haver estalviar potser el flash-back de l’assassinat o algunes esce
nas una mica tòpiques de Capote amb els seus amies. I s’hauria pogut incidir més 
en la dicotomia realitat-ficciò -tot i que està prou suggerida. Però a mi la pel-lícula 
m’agrada. La relaciò entre Truman Capote i el cinema té dues cimeres; la delicio
sa mirada de Blake Edwards a Desdejuni a Tiffani, Breakfast in Tiffany’s (1961), i 
la intensissima versiò de Richard Brooks de A sang freda, In cool blood (1967). 
Segurament, no té el mateix nivell, però jo hi afegiria, a partir d’ara, per les raons 
que he intentât explicar, el Capote (2005), de Bennet Miller.
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Entrevista amb el director català Albert Serra, que presenta al festival de 
Cannes la pel licula “Honor de Cavalleria”, una proposta radicai basada en els 
personatges de Cervantes

Malgrat les superproduccions milionàries de Hollywood (enguany, The Da Vinci 
Code) i el ritual diari de la “pujada de les escales” (quan, actrius amb vestits llargs 
i actors amb esmòquing saluden la multitud extasiada) el festival francés de 
Cannes continua amagant moites sorpreses. És l’encant i la paradoxa del festival 
de cinema més important del món. D’una banda, el glamur i el folklore hollywoo- 
dià, amplificat per milers de badocs i periodistes. De l’altra, les sales plenes de 
cinèfils on es projecta una mostra del bo i millor de la producció cinematogràfica 
actual, amb propostes innovadores i sovint radicals que horroritzarien les senyo- 
res de la Costa Biava que esperen durant hores i hores, a peu d’escala, el som- 
riure furtiu de la Sharon Stone. Dos mons paraMels que conviuen i s’ignoren 
desde fa més de 50 anys.

A les peMicules de Pedro Almodévar, Ken Loach, Nanni Moretti o Sofia Coppola 
s’hi ha afegit, el 2006, i dins la secció paral-lela “Quinzaine de réalisteurs”, la 
segona peMicula del director català Albert Serra. “Honor de Cavalleria”, basada 
en els personatges de Cervantes, és la descripció del passejos sense rumb del 
Quixot i Sancho Panza pels paisatges inhòspits de l’Empordà. Pel-licula gairebé 
sense diàlegs, en la linia -reivindicada pel mateix director- del cinema de Robert 
Bresson o de Yasujiro Ozu, “Honor de cavalleria” és un exemple d’un cinema 
d’autor fet a Catalunya que, malgrat les dificultats econòmiques, aconsegueix 
existir i es fa aplaudir ais festivals internacionals.
Albert Serra, director d“Honor de Cavalleria”
Com va ser l’acollida de la pel licula al festival de Cannes?
“Honor de Cavalleria” no és una pel-licula fácil que miri d’agradar tothom. Però 

a Cannes la critica va ser molt receptiva, amb articles a Libération i ais Cahiers 
du cinema, i amb ressenyes molt bones. En aquest sentit l’acollida ha estât per
fecta. Pel que fa a les ventes internacionals, en canvi, va ser més complicat. Tot i 
això la peMicula es distribuirà a Franga i a Portugal.
I a Catalunya?
A Catalunya ha estât més fácil: ais cinemes on es projecta està funcionant molt 

bé. Val a dir que, en general, la crítica ha estât molt bona, la peMícula s’ha vist 
com una de les més originals dels últims temps.
D’on va venir la idea de fer un Quixot?
Diguem que va sorgir de la inspiracié. Una peMícula sempre és pura inspiració. 

La idea va arribar en el moment en qué els elements visuals, conceptuáis i ima- 
ginaris estaven reunits. No va ser un procès industrial convencional.
Com va ser la trobada amb eis actors?
Molt ràpida perqué m’agrada traballar amb actors no professionals. Un dels dos 

intèrprets principals ja el tenia vist del poblé i l’altre també, de veure’l pel carrer.

Lluís Serrât en un moment del rodatge

Informació facilitada per;

Ilibreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL
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Els vaig demanar si volien fer una 
peMícula i em van dir que sí. Va ser un 
cásting seguint una mica la tradició de 
Passolini o de Rossellini, que triaven 
els actors pel carrer en fundó de l’apa- 
rença. No vàrem fer cap assaig i vàrem 
començar a rodar directament. En 
Lluis Garbò, que fa el paper de Quixot, 
estava jubilât i en Lluis Serrât, que fa 
de Sancho, traballava en una fábrica.
NI l’un ni l’altre són actors professio
nals.
Definiría el seu cinema com a expe

rimental?
Jo diria simplement que és cinema 

d’autor, tot i que el terme estigui bas- 
tant pervertit. I quan die cinema d’au
tor vuli dircinema personal, emocional.
Es un cinema que també busca l’experimentació i que, en certa manera, s’inclou 
dins la tendéncia actual del cinema cap a l’abstracció. Però, sobretot, és cinema 
d’autor.
Se sent allunyat de la producció cinematográfica actual, catalana i espanyola?
Totalment. La prova és que aquesta peMícula l’hem feta sense ajuda pública de 

cap mena. Només hem tingut la participació de TV3 i, al final, quan ens varen 
seleccionar a Cannes, la participació de Televisió Espanyola, que finalment es va 
decidir a donar-nos suport. I aixó tenint en compte que “Honor de Cavalleria” era 
una de les peques peMícules espanyoles a Cannes, juntament amb “Volver” de 
l’Almodóvar i “Salvador” de Manuel Huerga. No II estranyi, dones, que em senti 
totalment allunyat de les produccions actuals.
Tenint en compte el tema i l’estil de la peMícula el finançament devia ser bas- 

tant complicat.
Bastant complicat és dir poc. La vàrem anar finançant en diferent fases, el pro

cès va ser una mica llarg. L’avantatge del format digital és que no és excessiva- 
ment car i em va permetre filmar i editar la peMícula amb un pressupost relativa- 
ment baix. Un cop la valg tenir rodada vaig buscar el finançament perqué la fase

El director A lbert Serra

de postproducció es pogués fer al 
máxim nivell.
Diria que existeix una indùstria 

cinematogràfica a Catalunya?
No hi indùstria però si que hi ha 

alguns noms que destaquen, com el 
de Marc Recha o l’lsaki Lacuesta. Són 
els únics directors d’Espanya, a part 
de l’Almodóvar, que van ais festivals 
de cinema internacionals. En general 
el cinema espanyol no té cap prestigi 
a Europa perqué está totalment afe- 
rrat en uns models completament 
passats de moda. Ara mateix 
Catalunya és l’únic lloc d’Espanya on 
s’está fent cinema innovador.

I L

Els actors Llu is Serrât (Sancho) i Lluis Garbò (Quixot)
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VIATGES
Possejont per I'fllt Urgdl

Josepa Blanch

Poder descansar uns dies sense horaris ni rellotges, 
sense presses ni deures, sense scroll ni tràfec, poder lle- 
gir aquell Ilibre que fa tants dies vam escollir i que s’es- 
pera a la lleixa pacient, o escriure aquell poema que fa 
tant de temps que ens balla pel cap, poder passejar 
sense haver d’arribar enlloc, contemplar el paisatge i veu- 
re’l canviar, escoltar el silenci fet de mil murmuris, poder 
parlar de tot i de res amb els veins que sempre viuen al 
costat de casa, però que gairebé mai veiem, fer llargues 
les vetllades amb la familia o els amies, poder no rentar 
plats quan toca, fer la migdiada, vestir xandall i caiçar 
esportives, poder anar al poblé del costat a comprar, amb 
il-lusiô, una melmelada I un formatge artesà, que potser 
se’ns acabará assecant a la nevera, poder oblidar el ritme 
frenètic d’obligacions, d’empaitar sense respir la feina, la 
casa, i totes les necessitats que ens hem anat buscant, 
és un privilegi que ens permeten els dies del pont llarg de 
Setmana Santa.

A les muntanyes encara hi ha neu, no suficient per ais afeccionats a Tesqui, però 
agradable a la vista del paisatge. Els hoscos tenen encara palesa la preséncia de 
Thivern, els roures, ben pelats de fullatge, llueixen les seves branques despullades, 
enmig deis pins i els avets que defensen les seves tulles verdes, encara una mica 
esgrogueídes per la duresa de les glaçades.

Tot just s’albira la primavera, els dies sòn cada cop més llargs. El sol, a migdia, ja 
comença a escalfar de valent. De tant en tant, atrevits, els cirerers bords ja llueixen 
les seves flors blanques, les seves branques, fins ara nues, s’omplen de poms i les 
abelles imprudents surten del seu cau hivernal peralimentar-se i, amb el seu brunzir 
barrejat amb les flors noves, despertar els sentits a la claror i a la vida que recomença 
el seu cicle. Els esbarzers, plens de punxes amagades, conviden a clorar i agafar les 
seves precioses flors de color rosat, sembla talment que vulguin enganyar i castigar 
qui gosi trencar el seu encant.

Les orenetes, amb les seves panxes blanques, volen a tort i a dret, préparant els 
nius per quan arribi la mainada. Es veuen atrafagadas, ara amb un bri de palla, ara 
amb una tija, ara amb un tronquet, per construir la meravella del seu habitacle, que 
no necessita ni arquitectes, ni aparelladors, ni dissenyadors, ni paletas....

Al mig deis prats, els vedells, acabats de néixer, amb el pél encara arrissat i amb 
les potes poc segures, belluguen cua i orelles, mentre furguen amb el morro a la 
panxa de la mare amorosa, per poder mamar. A prop, la resta de la vacada amb la 
vista atenta i vigilant cap a les seves enjogassades cries que pasturen alienes al seu 
voltant.

Les sargantanes surten de sota les pedres, per servir d’ápat ais escurçons que 
també es desperten amb Testació que comença. Algún grill despistat ja canta algu
na estona, fins que la pluja sobtada i encara freda Tenvia directe a recer d’algun 
matoll.

Ais camps, ben llaurats, ja verdeja el 
biat o Talfals que creix empés per cada 
ullada de sol calent, que cada dia 
anuncia la primavera.

És fácil imaginar colors i olors, quan 
es contemplen les flors, ais marges i ais 
jardins, poncellades a punt d’esclatar.

Les fonts, fins ara eixutes, revénen 
amb un doll d’aigua glaçada, neta, 
transparent, que solea torrents i riereis, 
component una música feta de vida, un 
allegro vivace, part d’una simfonia bàsi
ca, necessària i sorprenent, encara que 
cada any es repeteixi el mateix encís.

Baixar a ciutat per aprovisionar també 
forma part d’aquests dies de descans. 
La Seu d’Urgell, capital de l’Alt Urgell, 
emmarcada entre dos rius, el Segre, 
que baixa recollint les aigües cerdanes 
i arriba a la Seu ample, tranquil i repo
sât, a punt per a rebre el Valira, que, 
joganer i entremaliat, porta Taigua de 
les valls d’Andorra perfer-lo més caba
les en el seu carni cap al Segrià.

A Tarribada, ens rep la Rambla, 
ombrejada pels plataners centenaris 
que, solcate per les séquies d’aigua
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sempre corrent, podrien explicar mil 
histories i anècdotes de quan, a la ciu- 
tat, alla pels anys seixanta, hi convivien 
eis guardians de la Ilei, la guàrdia civil I 
els fora de la Ilei, contrabandistes i 
estraperlistas, en més o menys bona 
harmonia, depenent de la tolerància 
dels uns i de la generositat dels altres. 
Actualment, i com a vila fronterera, con
tinua essent una ciutat de pas, però 
tranquil-la i ordenada I molt agradable 
per al visitant.

Els venedors de gelats que timida- 
ment comencen a oferir les seves mer- 
caderies, les terrasses a l’aire Iliure per 
fer petar la xerrada, ara que la tempera
tura suau ho permet, els antics quarters 
convertits en un modern centre cultural 
arranjat que conserva tot el seu sabor, 
el precios edifici de l’hotel Andria, que 
amb la seva façana rosada, l’entrada 
enjardinada, l’ample escala de pedra i 
el terrât cobert, recorda una casa ó'in- 
dianos de principie de segle XX, el 
venedor de diarie amb clientela 
fixa....conformen aquest passeig 
capçat per un brollador d’aigua, on els 
més veils del poblé, amb les cares col- 
rades de tantes hores viscudes, s’as- 
seuen a l’entorn, explicant experiéncies 
i batalletes. Els cafés són llocs de troba- 
da deis jugadors de botifarra, pollastre i 
garrafiña, tot assaborint un suau o un 
cigaló.

Al carrer Major, i ran de la seva magní
fica porxada, els dies de mercat, s’hi 
arrengleren les parades de fruita Huent i

acolorida i de verdures verdes i oloro
ses, junt amb els venedors de planter 
per als hortalans de la contrada, i flors 
per a les mestresses de casa. A la 
pesca salada, bacalià sec i remullat, 
arengades rovellades, olives verdes i 
negres, petites i grosses, adobades i
picants, conserves casolanes.... La
ferum dels formatges de vaca, cabra i 
ovella ens fereix el nas. Les penjarelles 
de botifarres, bulls, llonganisses i can- 
salades sén una perfecta invitació a la 
compra capriciosa.

Més enllà, a la plaça, les pageses 
amb els petits trésors de casa seva, cis- 
tellets amb farigola, cabellera de blat de 
moro, te de roca, oil d’avet, maria-lluïsa, 
quatre patates i quatre cebes mal 
comptades, sabé d’oii lleig i mal taliat,
bolets secs, mel....Ens crida l’atenció
una caixeta amb múrgoles o rabassoles 
que, pretencioses, están a l’aguait de 
veure qui pagará el seu altissim preu.

Al carrer dels Canonges, tancat, humit 
i fose, la ciutat velia té tota la seva 
autenticitat. Al capdamunt, s’hi obre la 
plaça de la catedral. Del segle XII, la 
seu de Santa Maria és una mostra del 
romànic català. Austera i acollidora, les 
seves parets reflecteixen les diferents 
étapes que, des del segle IX, la van 
anar conformant sota les directrius de 
Carlemany, Sant Ermengol i finalment 
Sant Ot. A la cripta, hi reposen les res
tes dels bisbes d’aquest conjunt monu
mental que, junt amb els canonges de 
totes les époques, varen tenir especial

cura i interés a fer de Santa Maria un 
referent cultural a tot el país.

Cal parar atenció en el claustre, com 
arreu. Hoc de quietud i pau. Hoc de Hum 
i recolliment, és el contrapunt alegre a la 
foscor de la catedral. Els capitells de les
columnes treballats i bonics....Tot pas-
sejant ens sembla sentir la remor de l’o- 
ració i els cants dels monjes pacients 
dedicats a aquesta tasca.

Adossada a aquest claustre hi ha la 
petita església de Sant Miquel i, també 
dins d’aquest conjunt monumental, hi 
trobem el Museu Diocesá, amb peces 
d’art religiös importants, com el còdex 
del Beatus de Liébana, o el sarcòfag de 
Sant Ermengol, entre molts d’altres.

Ja fora del nudi antic, els grandiosos 
edificis del seminari, que antigament 
havien allotjat molts estudiants de 
Teologia, ara esperen vocacions, i 
intenten acollir amb amor els quatre que 
hi queden.

Al pare del Segre, seu de les 
Olimpiades del 1992, en esports d’ai- 
gües braves, families senceres passe- 
gen i contemplen els joves que proven 
de fer semblantment als atletes deis 
jocs, enmig deis recorreguts d’aigua.

Aquest pare obert a les valls del Alt 
Urgell té com a teló de fons la muntanya 
del Cadi. Serralada d’una gran bellesa, 
s’aiça majestuosa, sorgint com del no- 
res, i s’encara a la Seu d’Urgell amb la 
seva vessant més inaccessible. Els cin
gles, espadats i aspres, es despengen 
des de dait la carena. De cara al 
Solsonés, la serra es suavitza, s’erosio- 
na i les tarteres pedragoses cansen al 
caminant, però faciliten l’ascensió. La 
neu, encara molt present, fa que els 
isards es busquin la vida, ran de rierols, 
fonts i prats, i aixi les àligues i els voltors 
també han de baixar de les altures per 
poder aconseguir pitança.

! L
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Joan Brunet i Mauri

Era el 17 d’abril de 2003. El dia s’havia despertat primaveral, net i esplendores. 
Feia poc que m’havia llevat i el teléfon va sonar, cridant la meva atenció. 
Fatalment es produía la trucada que malgrat desitjava trigués molt, feia mesos 
que m’havia estât anunciada. “El pare ha mort”, em va dir la veu de l’altra banda 
de Taparen. Era el fill del Manuel Garriga i Miralles. Des d’aquell mateix moment 
vaig començar a sentir-me una mica orfe. No endebades el Manuel va ser per a 
mi com una mena de germá gran. Eli va confiar en mi quan jo més ho necessita- 
va. Sense el seu ajut i suport, difícilment hauria pogut portar a terme la meva tra- 
jectória professional tal com ha estât fins ara.

Aquell matí de maig, el Manuel acabava de perdre la seva darrera i definitiva 
batalla, a despit de la gran resisténcia que aquest personatge tan singular va 
oposar a Tenemic. Feia un any llarg que els metges li havien diagnosticat un cán
cer; un mal que, com ell recordava, “aquest no té remei”. Aixo no obstant, el 
Manuel va portar la seva malaltia amb serenitat i, fins i tot, amb un cert ánim. 
Només en la recta final de la seva vida vaig copsar símptomes de derrota, tant en 
la seva cara com en el seu estât d’ànim. Sigui com sigui, el Manuel va aprofitar els 
pocs mesos que li quedaven de vida des que va conéixer el seu diagnostic, per 
acomiadar-se personalment d’amics i coneguts. Fins i tot, va decidir deixar una 
mena de testament, entre politic i personal, en forma de conversa-entrevista que

va ser recollida pel periodista i veí seu 
a la Valí d’Horta, Jaume Valls i Vila, 
sota el títol “Manuel Garriga: Retrat 
intermitent”. Una conversa que, pri
mer, va ser editada d’una manera 
modesta i enviada pel mateix Manuel 
a les persones que més considerava. 
Més tard, la conversa-entrevista va 
ser recollida i publicada a la revista 
Arraona en el seu número 26, que 
porta data de tarder de 2002.

La vida no va ser del tot justa amb el 
Manuel Garriga. O per ser més exac
tes, la vida política no es va comportar 
amb eli tal com s’hauria merescut. 
Però així són les coses. Aquell que 
podia haver passât a la història per 
haver estât el primer alcalde de- 
mocrátic de Sabadell després de la
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dictadura del general Franco, va 
haver-se de conformar amò un segon 
i digne Hoc en les primerea eleccions 
municipals de l’any 1979. Tot plegat 
perqué en aquella oontesa eleotoral 
van enfrontar-se dos personatges 
patents, difioilment repetidles en 
altres oiutats: el Manuel Garriga, que 
encapçalava la llista dels socialistes, i 
el Toni Farrés, que era el cap de llista 
del PSUC i que és qui va acabar guan- 
yant aquelles eleccions. Després vin- 
gueren quatre anys de govern de coa- 
lioié municipal entre comunistes I 
socialistes i, malgrat la bona gestló 
que al capdavant de les finances 
municipals va portar a terme el 
Manuel, hl va haver qui, des de la seva 
casa política, li segava la gespa arran, 
de tal manera que el Manuel -elegant 
com era- va decidir, molt a oontracor, 
retirar-se de la cursa electoral en favor 
del seu amie Ángel Llobet. El 
“Miterrand” de Sabadell -com alguns 
I’anomenaven- s’acabava de retirar 
de la vida política activa. No pas, com 
ja he escrit, per voluntat propia sinó 
perqué el seu taranné obert, sorne- 
guer. Ironic i peculiar, no acabava d’a- 
gradar ni queia bé en determinate 
sectors del seu propi partit.

Al marge, però, d’aquestes qües- 
tions -que com hauria dit el mateix 
Manuel, oalia deixar a Marx i anar a 
Freud per oomprendre-les en tota la 
seva dimensió- van haver-hi altres 
aspectes que varen contribuir a tallar 
la trajectòria política d’un dels veils i 
pertinaços Iluitadors sabadellencs en 
contra del franquisme. Però les coses 
són com són i no pas com voldríem 
que fossin i el Manuel va preferir reti
rar-se a temps abans d’haver de pas
sar el trángol de Iluites intestines de 
partit que a enlloo no conduí'en i que 
en res no beneficiarien l’opció polítioa 
que defensava i per la qual sempre 
havia treballat. De ben segur que si el 
Manuel Garriga no s’hagués trobat a 
l’Antoni Farrés com a contrincant, pos
siblement hauria estât ell qui hauria 
assolit l’alcaldia de la ciutat. En aquest 
cas, el “problema” del Manuel, va ser 
presentar-se a les eleccions munici
pals competint amb un contrincant de 
l’alçada -en tots els ordres i sentits- 
com ho era l’Antoni Farrés.

El Manuel a Terrassa (1986), durant una visita del llavors m inistre Joan Majó. En la fo to hi apa- 
reixen també Pasqual Maragall i Manuel Royes, llavors alcaldes de Barcelona i de Terrassa 
respectivament.

D’entre les altres circumstàncies que cal tenir en compte que incidiren en mar
ear el recorregut final de la trajeetéria en la política activa del Manuel Garriga, en 
sobresurt les conseqüéncles d’una noticia que va aparéixer en les planes d’al- 
guns mitjans de comunicaclô, poc abans de començar eis processes interns de 
partit que havien de decidir qui seria el cap de lllsta electoral per les eleccions 
municipals de 1983. La noticia relacionava, ébviament de manera lamentable
ment errénia, a Manuel Garriga amb l’apalllsament d’una empleada dels servéis 
municipals de neteja, talment com si, a més, aquesta senyora hagués estât oorn- 
panya sentimental del Manuel. En definitiva, se I’acusava en la noticia d’un prêtés 
acte de violéncia de gènere. La noticia, malgrat ser falsa, va tenir repercusions 
interessades pel fet que des de les files més critiques del socialisme sabadellenc 
envers Manuel Garriga, es va aprofitar l’avinentesa per destacar la “mala imatge” 
que el Manuel Garriga tenia en determinate sectors i que la noticia “feia molt mal 
a Manuel Garriga corn a possible candidat cap de lllsta”. Va ser el principi de la 
fl. El Manuel Garriga va quedar animicament molt “tocat” per la noticia. De mane
ra especial, per la negativa de l’Agència EFE a fer-ne un desmentiment rotund. En 
aquells moments era delegat a Catalunya d’aquesta agènda, Roger Jiménez. 
Possiblement el Manuel i, amb eli jo mateix, ens vàrem equivocar, davant la nega
tiva de rectificació, en no portar l’afer davant eIs tribunals i fer prevaler el dret a 
l’honor. Eren altres temps. SIgui corn sigui, el Manuel Garriga atribuia a aquest 
episodi - i no anava desencertat- de la publloaclô de la noticia falsa, a la disort 
política que a partir d’aquell moment l’acompanyaha. Una prova la constitueix el 
fet que, reiteradament, feia record de l’incident. Passa, però, que el Manuel 
Garriga, a voltes, acabava imaginant coses tal com no eren I, malgrat haver-li fet 
notar en més d’una ocasiò, ell estava convençut que qui va donar la noticia havia 
estât el periodista del Diari de Sabadell, Pere Font Grasa. I això fins el punt que 
en la conversa-entrevista amb Jaume Valls i Vila, el Manuel no es va estar d’ex- 
plicar-ho alxi i d’aquesta mateixa manera va ser publicat. Jo mateix, primer quan 
eli em va passar les galerades de l’entrevista que Jaume Valls i Vila li havia fet i, 
després quan va aparéixer publicada a la revista Arraona, vaig fer-li notar aquest 
I alguns altres errors més insignificants (algún dels quais m’afectava a mi direo- 
tament), tot pregant-li que eis esmenés amb una carta pública. El Manuel em va 
prometre que aixi ho faria. La mort, però, se’l va emportar abans que ho fes. I no 
pas per una mala voluntat sinò perqué en la vida del Manuel imperava un cert 
desordre contrôlât. Era capaç de treballar a fons una qüestiô, però, per contra, a 
voltes era incapaç de rematar la jugada i pulir la bona teina feta. Quelcom d’això
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El Manuel un mes abans del seu traspás, en 
la festa de celebració del seu 65é. aniversa- 
ri a la Valí d ’Horta a Sant Lloreng.

va passar amb aquellas meves obser- 
vacions, les quals varen quedar en un 
calaix i que mal no van veure la llum 
pública.

D’aquí que jo no vulgui acabar 
aquesta pega de record del Manuel, 
coincidint amb el tercer aniversari del 
seu traspás, per reivindicar pública- 
ment el bon nom d’en Pere Pont Grasa. 
Ni ell, ni tampoc el Diari de Sabadell 
no varen teñir res a veure amb l’afer, 
Només cal anar a les hemeroteques 
per comprovar que aixó va ser així i en 
sóc testimoni de primera fila. La res- 
ponsabilitat única de la noticia falsa 
recau només en l’Agéncia EFE, que és 
qui la va acceptar i difondre arreu i, en 
tot cas, al periodista que en aquells 
moments exercia de corresponsal a 
Sabadell.

Altres retrats intermitents de Manuel Garriga i Miralles
“Alt i gros. Barba rossa i panxut. Diuen -a lguns- que “bon vivant”. Diuen -els 

altres- que “no-n’hi-ha-per-tant”. Per tots, però, un veli Iluitador i un home d’es- 
querres. Li hauria agradat ser alcalde. Qui sap si encara ho será. Ell ho ha 
donat gairebé tot per la politica. Per contra, la politica li ha donat a ell ben 
poques coses. Els seus amies han assolit ilocs rellevants. Ell ha continuât com 
sempre: fidel amie dels seus amies, enemic dels seus enemies”. Sempre té la 
porta oberta. Obsessionat per servir al progressisme i al pais. Nacionalista de 
“pedigrée”. Alguns -aquells que estaven a casa quan ell ja licitava per 
Catalunya- l’acusen de venut. Els altres -no tots- li han segat l’herba ais peus. 
Ell, però, impertérrit, continua el seu carni. Un carni, potser, massa seu. El carni 
d’aquell que s’ha mantingut fidel ais seus principis i s’ha negat a vendre’s per 
qualsevol cosa. No canviará pas. Sempre será el mateix. I aixó, de ben segur, 
és allò que més l’ha perjudicat. Malgrat tot se sent tranquil. Aparentment no li 
preocupen els contretemps. Està segur de la seva raó. (...). Li agrada aconse- 
llar i no fa massa cas dels conseils que li donen. Accepta, amb elegància la cri
tica i quan aquesta prové dels amies, l’accepta sense recel. Ell és ell i prou”.
Text extret de la publicacié “Gent de Sabadell”: retrats a Toll de Jordi Roca I 
Tubau amb textos de diversos autors. Sabadell, Editorial Ausa, 1985.

“El Manuel ha estât una gran persona. Una persona d'una humanitat desbor- 
dant, d’una voluntat férria, forjada al llarg d’una vida atzarosa i complexa. El 
Manuel ha estât una persona de tarannà progressista, Iliurada als seus, a la 
seva ciutat, al seu pais. Una persona, excessivament confiada en ocasione, i 
amb altes dosis d’ingenuítat en d’altres. Per a uns quants, el Manuel haurá estât 
l’amic-amic que tots voldriem tenir. (...). L’amic que fa del mot “amistat” autén
tica revolució. (...) I ara que ell ja no és fisicament entre nosaltres, ens adonem 
de la buidor que se’ns obre a tocar nostre i sentim com ens quedem orfes del 
pare d’una filosofia personal que donava contingut a les paraules lleialtat i lli- 
bertat, propietari com era d’una particular talaia des de la qual observava la 
vida i dictava doctrina. (...) Ens quedem definitivement orfes d’un estil peculiar 
de ser, d’imaginar i d’actuar, dificilment repetidles. I descobrim que aquesta 
filosofia personal i aquest estil peculiar tant caracteristics del Manuel, eren l’ú- 
nic résultat possible que podia donar-se en una persona ben poc convencio
nal; una persona atrevida, avançada, generosa i sensible, amb uns principis i 
amb uns valors sòlidament arrelats; una persona preocupada i motivada per 
allò que s’esdevenia en el seu entorn més immédiat. El Manuel ha estât un gran 
amie dels seus amies i, qui sap si per això mateix, un “gran enemic” per als que 
intolérants com són no eren capaços d’acceptar-lo pel simple fet de ser com 
era, de pensar com pensava, d’actuar com ell ho feia; per als que es malfiaven 
de la seva sornegueria i de les seves sortides entre enginyoses i ingénues. I 
això perqué, possiblement, ni abastaven la categoria humana que el Manuel 
traspuava, ni eren capaços d’adonar-se que en la vida no tot és blanc-blanc o 
negre-negre i que la gamma de grisos que va des del fose negre fins el blanc 
impoMut, és infinita. Gràcies per tot el que has estât. Manuel. Per tot el que ens 
has ensenyat i donat. Gràcies per haver estât tu mateix i no haver-te deixat por
tar per espúries ambicione de campanar, ni per haver anat mai al darrera corn 
sovint deies, mal parafrasejant al poeta “de records inùtile i de velles passions”. 
Gràcies per haver-nos demostrat que allò que cal fer sempre, sempre, és mirar 
endavant”.
Extret del text llegit en Tacomiadament de les despulles mortals de Manuel 
Garriga i Miralles, el 18 de maig de 2003, al Tanatori de Sabadell.
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Semblança:
Jordi Petit
Pere Font i Grasa

Es un dimarts de les darreries de maig. Jordi 
Lozano plega de l’Ajuntament a les quatre de la 
tarda. Ocupat corn estava, uns dies abans no va 
poder atendre’ns. Ens demana disculpes. La revis
ta és a punt de tancar i anem de bòlid. En Jordi és 
funcionan de la regidoría de Cultura des de fa prop 
de vint-i-dos anys. Des del càrrec tècnic que 
ocupa corn activista cultural, ha impulsât no 
poques iniciatives. Coneix Sabadell pam a pam; de 
manera ben especial a les entitats i persones que 
fomenten la participació lúdica, recreativa i de Heu
re cultural. Després de saludar-nos, aquí al vestibul 
del que un dia fou Ateneu, millorat i restaurât corn a 
cenacle del govern educacional i cultural de la ciu- 
tat, no li trobem la grácia per tancar-nos dins un 
fred despatx on les fotografíes s’esdevindrien 
recautxutades. Sortim a la Plaça Sant Roc, cliquem 
unes fotos amb la façana noble de la casa de la 
ciutat com a rerafons: colorada amb l’ocre i el rosa 
de la façana; amb geranis rogencs que flirtegen 
perfinestres i balcons. És una tarda tranquil-la. És 
l’hora del culebrot televisiu i la becaina en paral-leí.
Al Banc de Sabadell els peletes transformen tota 
aquella baluerna del 1949. A Sant Félix encara no 
és hora de vés a saber quin enterrement. D’ací a 
mitja hora els menuts sabadellencs i sabadellen- 
ques sortiran de cole: uns quants aniran a comprar 
el berenar a la fleca d’en Carreras on, per cert, no 
tanquen el migdia. Cerquem un Hoc còmode: un 
banc de la placeta Fidela Renom, sota l’ombra de 
la mitja dotzena d’arbres darrera mateix de 
l’Ateneu. Quietud i solitud; sense despatx ni telé- 
fons: sota la placa d’aquella pedagoga que fou la 
primera dona regidora de l’Ajuntament de Sabadell 
el mitic any 1931. Tot un simbol: amagat, entranyable i petit. Oblidava dar-vos una 
dada fonamental: Jordi Lozano és el funcionan i aixi consta a la nómina; és, però, 
més conegut a nivell popular i mediàtic corn Jordi Petit, el nom de guerra que des 
de temps immemorial tant ha fet per reivindicar els drets dels gais. Una Harga 
marxa. El diàieg és fluid. Corn solem dir els plumilles: “és una persona molt entre
vistada”
Com comença la leva vinculaciô amb l’Ajuntament de Sabadell ?
La meva relaciô ha estât de sempre vinculada a la gestió cultural. Vaig tenir la 

sort de treballar durant les testes de la Mercè a l’Ajuntament de Barcelona. Érem

Fotografíes: Imma Mas

un grup que vàrem aprendre molt i 
suposo que d’aquesta primera torna
da de tècnics vam ser reclamats a 
altres Hocs. En el meu cas vaig passar 
de Barcelona a Ripollet i de Ripollet a 
r Ajuntament de Sabadell, contractât 
exclusivament per l’animacié cultural 
que en bona part no tenia prece
dents. Sense carrera, sense estudis
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específics, sense preparació, aquell 
grup d’aprenents de Barcelona trobà- 
rem feina a molts altres Hoes.
Qué vas aprendre d’aquells pri

mers anys amb el regidor Isidre 
Creus i amb l’alcalde Toni Farrés?

Com t’he dit: acabar d’aprendre una 
professió. Viure experiències inobli- 
dables: La més difícil, l’any que con- 
tractàrem a Mecano... que va descon
vocar el concert i calgué improvisar 
sobre la marxa moites coses, com 
ara evitar un problema de circulado 
del public. La gent anava al Pare 
Catalunya a veure i escoltar Mecano 
i... Mecano no hi era. En menys de 24 
hores vaig fer una feinada tremenda. 
Fou un période d’acabar d’aprendre 
una professió que està poc valorada. 
Cree que la població en general no 
aprecia l’esforç que hi ha al darrera 
d’una programació teatral, de la Festa 
Major, d’un cicle de conferències. A 
vegades, des d’altres professions, es 
miren la nostra feina amb una mica de 
broma, pensant que és una feina molt 
senzilla, mol fácil de dur a terme. Cree 
que cal revaluar molt la nostra feina 
perqué no solament s’ha de mesurar 
per résultats, que és el que pot estar 
damunt d’un escenari, sino que abans 
hi ha molta gestió per Iligar-ho tot i 
que, finalment, tot surti com s’havia 
previst des d’un principi.
Corn vas trobar Sabadell: un 

desert? O bé unes institucions con- 
solidades. És evident -d it amb tot el 
respecte- que era ben diferent de 
Ripollet... corn també de Barcelona. 
Corn t ’ho plantejares?

Al costat del regidor Isidre Creus em 
trobo dins un procès que no ha parat 
de créixer. És un procès de vertebra- 
ciò, de consolidació de l’oferta cultu
ral i d’espectacles. Recordo que en 
principi havia d’haver anat al Centre 
Cultural de Torre Romeu, tot just aca- 
bat d’estrenar; però em destinaren a 
Cultura i al Teatre Municipal La 
Farándula. Corn et deia: ha estât un 
procès que mai no s’ha aturat. 
Recordo, dels primers temps amb I’ 
Isidre, quan tots plegats ens fèiem 
moites preguntes sobre què era la 
cultura, corn calia actuar, quin carni

calia seguir. Amb l’expehència que donen els anys tot el tema ha anat encarrilant- 
se i ara es troba molt ben situât.
És a dir: ha crescut la cultura a partir d’una oferta de promoció municipal, des 

de la vessant institucional.
Ara justament estem en un repte cultural molt interessant anomenat “cultura de 

proximitat”, que resulta que les institucions de fora de Sabadell han descobert 
aquesta manera de fer que a Sabadell ja portàvem fent-la des de fa molt de 
temps. No és cap secret: es tracta d’escoltar les entitats, tirant endavant iniciati
vas que ens suggereixen. Un exemple: un curs que en diem “aprendre a viure en 
positiu”, queja porta dotze edicions amb més de vuit-cents alumnes en eis darrers 
quatre anys i que fou iniciativa d’una entitat que volia traballar el tema de l’auto- 
estima i l’autoconeixement. Voler sortir d’uns parámetros excessivament doctes 
del que és la félicitât i que sovint l’anomenada “alta cultura” oblida. Fli ha una cul
tura estandard d’espectacle, que està molt bé, però que de vegades no encaixa 
amb la nécessitât estricta de i’espectador, del consumidor en suma. Un 
Shakespeare pot ser interessant per segons qui, però un curs organitzat pel 
departament de Psicologia de la Universität Autònoma, amb el que sempre ha 
existit bona relació, igual pot ser tant o més interessant. En peques paraules: 
Hamlet pot ser igual d’interessant que un curs amb un psicôleg.
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Anem al topic: A Sabadell cadascú 
va per ell. Pel que fa a les entitats de 
cultura i Heure suposo que diferent 
de Barcelona.

Mirant-ho des de Barcelona i per un 
barceloni, de cop i volta t’adones que 
Sabadell té una vida associativa amb 
molt de pes: Molt independent res
pecte de la capital i amb certa auto- 
suflciència. És una clutat que no 
necessita que la gent marxl fora...tot i 
que les estrenes continúen sent a 
Barcelona; no totes, però. A ml el que 
em va Interessar fou el descubrir un 
teixit que no solament és del centre, 
sinó un teixit associatiu ais barris i dis- 
trictes amb diferents dinámiques. Tot I 
que no difereixen massa de la pro
blemática comuna arreu i el repte que 
patelx avui en dia l’associacionisme 
és el de la renovado generacional.
La sabadellenca, és una cultura 

uniforme o és una cultura bipolar ?
No. Dirla que en aquest moment ten- 

deix a ser una cultura multiforme on 
diferents expressions tendeixen a tro- 
bar-se. Tot just és un procès que 
comença i al qual s’hi afegeixen altres 
expressions, com son les que s’apor- 
ten des de la nova immigracié. Vam 
tenir unes jornades, ara fa quatre o 
cinc anys, a Can Puiggener, amb les 
que jo en die les quatre cultures del 
barri: I’ étnia gitana, I’ étnia magribina, 
els catalans antics i els andalusos 
emigrats. Va ser una de les experién- 
cles més riques que he viscut. Els 
quatre col-lectius es van trobar, van 
dialogar. La gent es féu moites pre
guntes que en un altre context no 
s’haguessin fet. Es van clarificar mol- 
tes coses. Sortiren els tópics, que no 
es van resoldre però fou un primer 
pas molt enriquidor. Una experièncla 
que sempre que en nom de 
l’Ajuntament acudeixo a una xerrada, 
no em canso d’ explicar i que sempre 
desperta molt d’interès.
Valoracié del balanç que pots pre

sentar d’aquests vint-i-dos anys tre- 
ballant a Cultura.

Moites coses han canviat, sens cap 
mena de dubte. Uns exemples: 
Sabadell ha esdevingut capital musi
cal del Vallès amb dos fenômens

Importants: Amies de I’ Òpera i l’Orquestra Simfônica del Vallès. És un perfil cul
tural conegut i reconegut que la ciutat no ha fet més que consolidar-lo. Fins i tot 
en el période en que el Liceu va estar tancat, encara es va acabar d’arrodonir. 
Ningù no volia que el Liceu cremés, naturalment, però és ben cert que aquest fet 
luctuôs va acabar de donar a la nostra ciutat un augment de la vocaciò musical. 
Hi ha un munt d’exemples que Iliguen, que combinen de manera amable amb les 
tradiclons locals: des de renovar la Festa Major, a les processons de Setmana 
Santa o els grups de música moderna...corn els que sorgiren durant l’època de 
La Madame. Per bé que ara s’escolten menys, continua havent-hl moites Inqule- 
tuds de tota mena en el mòn local de la música jove. Més recentment, l’home- 
natge tan merescut a l’orquestra Fatxendes. No és un balanç gens detallat, amb 
els exemples, però vull significar la varietat i la personalitat del fet cultural saba- 
dellenc, sobre el quai convindria parlar durant molta més estona.
Aixô em porta a una pregunta compromesa: Època Farrés versus època 

Bustos, continuïtat o canvi ?
En tots aquests anys la dinàmica ha continuât en tot moment. La ciutat ha estât 

desenvolupant els seus programes culturáis sense aturar-se. Des de l’Ajuntament 
s’ha fet la política cultural adequada: escoltant i atenent totes les inquietuds I sug- 
geriments de les entitats.

Eli no m’ho diu. Jo tampoc no goso presslonar-lo. Amb una semilla 
autodefensa podia haver-se excusât: “Sóc funcionan: no em compro- 
metls”. Abans de contestar ha entrât en un sileno! momentani no habi
tual a les anterlors preguntes. Ha estât diplomàtic.
Un minut abans de prèmer el botó del magnetófon II he dit 
que primer parlaríem de la feina que l ’ocupa I la segona meltat de la 
mllltáncla dins el coHectlu gal per la guai és conegut arreu des de fa 
molts i molts anys.
Arribats fins aquí, II engego una pregunta que potser caldria haver-la 
perpétrât de bon començament.

Qui és Jordi...Petit ?
SÒC fill únic d’una familia de I’ Elxample barceloni. Nascut el 1954. Educat ais 

Salesians del carrer Rocafort. Militant de les Joventuts Comunistes I del Psuc de 
la clandestinitat. Per dues vegades represallat. Estudiant de Psicología sense 
cloure la carrera. Activista compromés amb el moviment gai des de l’any 1977.



SABADELLENCS
31
119

Ets una persona que des de l’anonimat, de la clandestinitat, del no res, vas 
començar a reivindicar el dret dels homosexuals. Una historia apassionant, 
molt Marga.

Molt llarga d’explicar. En sintesi; El rol de les persones ve donat per les cir- 
cumstàncies i jo diria que les circumstàncies van permetre a Jordi Lozano ajudar 
a que eis mitjans de comunicació fossin molt permeables a la qüestió homose
xual. Que la societat espanyola tingués un moviment pendular després del fran
quisme i s’interessés per tot allò que havia estât prohibit o, senzillament, no exis
tia. I, per tant, que fos una societat oberta també a aquests ternes. Que les enti- 
tats, partits politics i QNG, tot i que una de les condicions de la democràcia era 
que es legalitzés el Partit Comunista, però entre altres coses no quedaria bé que 
eIs homosexuals continuessin essent il-legals, va ser molt ràpid el procès que 
vam viure. Si haig de parlar d’un période de la història, per mi seria el période en 
què s’acaba la festa. És a dir; després de la legalitzaciô dels grups gais, d’a- 
questa actitud d’ obertura social, sobretot a les grans ciutats, la gent gai surt a 
divertir-se corn no havia pogut fer-ho en ...dos mil anys (perqué en aquest pais 
mai no hi havia hagut democràcia ni visibilitat per a tots nosaltres). Dones bé, 
enmig d’aquesta festa arriba la sida. Fou un xoc terrible. A l’estât Espanyol para 
en sec la dinàmica de la festa. En altres països europeus o als Estats Units no 
existeix aquest concepts festiu perqué eis drets dels gais ja vénen de molt enre- 
ra. Aleshores es registren moites morts, molts difunts, molts enterrements, molt 
disgust per tot el que és desconegut. Una època negra que mai no oblidaré. 
Malgrat que avui en dia la situado és diferent; massa fins i tot perqué la gent torna 
a oblidar-se de la prevenciò. Aquell xoc, deia, fou un trauma. D’entre les perso
nes que van patir d’alguna forma la identificaciò de sida i homosexualitat hi hagué 
un ciutadà sabadellenc; Patrici Peñalver, que tenia corn a feina la de sastre a Can 
Qriac. De cop i volta cap client masculi no volgué que li poses les mans al damunt 
per prendre-li mides, perdent totes les comandes. Era gai i no se’n havia amagat. 
En aquells temps no sabíem la procedéncia de la malaltia. Els estudis no estaven 
clars. La situació era de pànie.
Aleshores passeu de la recuperado de la Identität a la preocupado per la 

sida i sorgeix la nécessitât de coordinar els esforços dels organismes públics 
amb animar la investigado científica.

Dones sí, ens va tocar fer allò que no esperávem; campanyes sanitáries, actuar 
com a consultore, d’Ats, de metges. Cal dir que les institucions reaccionaren molt 
bé, de manera especial l’Ajuntament de Barcelona, que sempre fou capdavanter

organitzant cursos d’informació per 
ais cambrers i els gerente deis bars 
gai, perqué eren els qui millor podrien 
informar la gent sobre els dubtes i 
reconvertint l’activisme, diguem-ne 
revolucionan, deis militants de finals 
dels anys 70 i principie deis 80, en 
voluntaris. Voluntaris que tenien telé- 
fons per consultes psicológiques i 
juridiques. Voluntaris que sortien a 
repartir preservatius o que organitza- 
ven sessions informatives sobre sexe 
segur.

El trauma de la sida també genera 
que la persona homosexual es faci 
“gran” i deixi de ser promiscu, allò 
que deles de la festa, i acabi per tenir 
parella estable.

En el moment més greu de la crisi de 
la sida, la gent deixa de practicar 
sexe, parlant de manera general, i les 
relacions de parella tancada esdeve- 
nen, no solament formais, sinò força- 
des. El que passa és que en el tema 
de la promiscuïtat, sempre s’aMudeix 
al coMectiu gai. Jo diria que és una 
percepció errònia i injusta en el sentit 
que en tots els homes hi ha una acti
tud de gènere davant del que seria el 
consum sexual que està per damunt 
de la heterosexualitat o l’homosexua- 
litat. Això ho podem veure, per exem
ple, en els petits anuncis de la prem- 
sa diària; a vegades, com més con
servador és el diari, més agosarats 
sòn els anuncis. Tot plegat posa de 
manifest que hi ha uns servéis i una 
oferta i una demanda que no es pot 
circumseriure exclusivement dins 
l’àmbit dels homes gais, sinò a l’home 
en general. Crée que és un tema de 
gènere.
La sida se supera parcialment amb 

el cóctel de medicaments que ate
núa aquellas fundadas pors iniciáis.

L’any 1998 és el que marca l’eficà- 
cia dels medicaments antiretrovirals, 
canvia l’estât de por, l’estât de pànie, 
perqué la qualitat de vida dels afec- 
tats millora. De fet s’acaben en gran 
mesura els enterrements, els funerals 
-jo  he arribat a anar a un funeral cada 
mes— Potser perqué per la meva 
relaciô diària amb el moviment conei- 
xia tantissima gent, tenia molts cone-
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guts que se’n van anar. Per mi va ser el période de la vida que més m’ha marcat. 
Malgrat que eis temps canvien i millorant tant. Aquest desfogament, aquest 
poder respirar ha tingut una contrapartida: després d’haver passât uns anys amb 
tanta tensió, s’ha produit un relaxament: per una banda, d’aquelles persones que 
s’han pogut cansar del sexe segur i de les persones més joves que al no viure la 
tensió pels amies difunts o molt malalts, han respectât menys la prevenció. Avui 
en dia la informacié tothom la té a l’abast. El gran problema és que la percepcié 
ha canviat. És un problema quotidià difícil de resoldre. Pensó que a la gent se la 
convenç més amb un argument emotiu que no amb una freda descripcié de les 
coses. Et trobes que la gent dévalua la sida i aquelles persones que -desgracia- 
dament cada corn son més- están afectades o son portadores, per la pressié 
social no s’expressen, sembla que no hi siguin, que no existeixin. Tôt aixô esté 
créant un miratge, una situació de irreal inexisténeia de la malaltia, quan justa- 
ment és a l’inrevés.
Per bé que encara no hi ha una vacuna, sí que és cert que els portadors ten- 

deixen a ser malalts crônics. En aquest context de relativa normalitat; la 
societat ha réduit la seva homofobia ?

Ara estem davant l’homofôbia liberal o “carinyosa”. Què vol dir aixô ? Dones que 
en guanyar una série de drets legáis, tots gairebé, alguns sectors de l’opinié 
solen dir: “Ja ho teniu tôt”, talment corn si fos una concessió, com si fos una nor
malitat que no ens la mereixem. Venen a dir-nos: “Ara no demaneu més". Aquest: 
“ara ja en teniu prou”, també el trobem amb l’actitud quotidiana del llenguatge 
que no ha variât amb les seves injúries que solen ser les pitjors que escoltem 
contra un... arbitre en un camp de fútbol. O bé altres problèmes que pateixen eIs 
homosexuals, corn ara el tema del bulling ais Instituts, el suícidi dels adolescents: 
el difícil encaix de la tercera edat homosexual a les residéncies per a gent gran; 
el tema de la desinformació en l’educació que fa que els joves se sentin aíllats.

Una sèrie de temes que van més enllá 
de la nostra societat : Àfrica o llatino- 
américa, per exemple, on caldria obrir 
més cooperació, més grups de treball 
que Iluitessin contra la sida. L’altre 
tema preocupant és el de la incorpo- 
ració deis immigrants que ens arriben 
de países on l’homosexualitat està en 
pitjors o nuMes condicions. És urgent 
contactar amb els grups que treballen 
en els países de procedéncia per 
informar i col-laborar. L’ homofòbia 
continua existint, malgrat tots els 
avenços assolits pel coMectiu de gais 
i lesbianas, malgrat la normalitat 
d’una societat democràtica.
Com valores la postura de 

l’Església Católica davant la legalit- 
zació del matrimoni homosexual i l’a- 
dopció?

Cree que una qüestió ha estât el rol 
de la jerarquía, un rol extremadament 
repressor, ancorat en posicions rigi
des i fonamentalistes. Després hem 
tingut una església de base, una 
església poblé més oberta i consenti
dora, que sino no s’entendria com les
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coses han avançât, perqué l’opinió pública d’un país majoritariament catélic, 
segons les enquestes, s’ha anat posicionant en favor d’aquests temes i fins i tot 
sempre recordo una estadística que es la declaraciô de la renda on tu pots posar 
una creu on vulguis i aquesta va baixant any rere any. El president Pujol, l’any 
1988, després d’haver adoptât el Parlament de Catalunya la primera Ilei de pare- 
lles (encara quedava molt Iluny el matrimoni) va desfer el pacte amb el PP per 
votar amb l’esquerra; dones bé, a Itàlia, en un seminari sobre la familia el van ren- 
yar i Pujol els contesté que en política calia ser realista i escoltar la veu del carrer. 
Jo cree que és el mateix que ha fet Zapatero: ser realista davant un estât d’opinió 
pública. De totes maneres m’agradaria comentar dos temes sobre els nous topics 
dels homosexuals. Un d’ells és el que tots són ries i milionaris. Aquí, qualsevol 
parella adulta que ambdós treballin, tindrà més ingressos. Si, a més, no tenen fills, 
O no els n’hi n’han deixat tenir, no ha d’haver-hi cap diferéneia econòmica amb 
una parella heterosexual. El que passa és que hi ha una certa intolerància en 
admetre que pot haver-hi un mercat o una oferta de servéis per a gent gran, per 
a gent jove, per a gent roquera, o de l’esport...i quan als gais els ve de gust tenir 
un Hoc de trobada i d’afinitat puntual de caps de setmana, resulta que ens neguen 
el dret a l’afinitat. Mentrestant resulta que els catòlics poden anar a missa tots els 
diumenges i ningù no els diu que s’estan automarginant. Tot plegat em sembla 
una trampa de la intransigéncia. Com també circula aquesta mena d’injúria de 
que som un “lobby”, un grup de pressié, que ens ajudem els uns als altres per 
damunt de la capacitat personal o professional. Un argument tan veil corn el que 
van utilitzar els nazis contra els jueus. En tot cas són aquests tipus d’expressions 
que es fan servir quan no queden arguments. Crée que és important dir que a 
banda que els gais i lesbianas i transexuals s’hagin mogut pels seus drets asso- 
lint una profunditat de canvi en un période tan curt de la historia, no és menys cert 
que també hem aportat coses a la societat al marge de guanyar els nostres drets, 
0 guanyar-nos el dret a viure i no ser indiscriminats o ser menys discriminats, és 
l’haver contribuït a desenvolupar el dret a la diferéneia, a aportar coneixement i 
arguments en pro d’una Sexualität viscuda amb menys recances, menys pors, 
més Ilibertat, amb menys tabus. Hem fet una tremenda aportació i hem Iluitat mol- 
tíssim contra la sida i per l’ús del preservatiu, explicant fins la sacietat que és una 
malaltia que ve de práctiques de rise i no per grups de rise. A més, hem contri
buït a posar-nos al costat deis defensors d’un estât laic. Totes aqüestes coses és 
important que la societat les retingui, que a vegades una societat que ve d’una 
educació moralista i católica el fet de que els gais diguin coses, que existeixin, a 
una persona heterosexual li pot suposar pel que fa a les seves própies fantasies

sexuais, la manera de fer, d’investigar, 
d’explorar, de no sentir-se tan espe
cial, sentir-se que la Sexualität és 
diversa i molt variada.
El fonamentalisme catòlic i de l’is

lam, priven de dur a terme campan- 
yes d’informació i prevenció en 
alguns paìsos ?

L’enemic és l’ortodóxia; no és la reli- 
gió, ni la creenga ni la fe. La diferéneia 
està en el procès laic de les democra
cies. No oblidem que aquí l’església 
ens portava a la foguera fa 500 anys, 
ara ja no. La diferéneia de 500 anys es 
dóna pel que fa a la intolerància per 
part de la jerarquía i l’ortodóxia, no 
pas per part de la fe. Tot plegat ens 
portaria a un llarg débat. Consti, però, 
que mai no hem estât anticlericals ni 
ateus com a moviment gai organitzat. 
Fins i tot a la coordinadora ja fa molts 
anys que hi ha un grup de gais i les
bianas cristians. Tant de bo que en 
vinguessin de jueus i de musulmans. 
Durant els 40 anys del franquisme- 
nacional-catolicisme, l’església ha 
estât el primer entrebanc que trobava 
una persona homosexual a l’ado- 
lescència. Va ser el motiu de no pocs 
suicidis. Per sort les coses han canviat 
en positiu. En canvi, a América, les 
proclames més homofóbiques proce- 
deixen deis bisbes, i a L’Orient Mitjà 
dels ulemes.
Qué n’opines del fet que els transe

xuals puguin canviar de sexe i de 
nom sense nécessitât d’operar-se? 
Es tracta de la Liei d’Identitat de 
Gènere anunciada pel govern el 10 
de maig i que es podria aprovar 
abans de l’estiu. (Coincidint amb la 
sortida de la present edició de 
Quadern)

És una aportació del coMectiu tran
sexual força interessant. Bé que a mi 
no m’agrada parlar pels altres, consi
dero que significa una critica profun
da a les identitats imposades. És a dir; 
per damunt de la biologia de la perso
na, per damunt del Hoc de naixement, 
de la Hengua, hi ha circumstàncies 
que no haurien de determinar una 
Identität concreta. Les persones tran
sexuals se senten limitades; preses 
per un cos que no reconeixen com a 
seu, i només en fundó de l’autèntic
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que els dicta el gènere mental. Bé, això no necesàriament ha de passar fins i tot 
per una operació de canvi de sexe, perqué no tot ha de ser el sexe. Creo que la 
seva Iluita és encara molt incompresa però, alhora, és tremendament revulsiva 
perqué està relativitzant allò que durant molts anys ha estât imposât, corn és el 
sexe masculi o femeni.
Fins l’any 1999 vas ser el secretan general del moviment gai; per què ho vas 

deixar?
Fou una decisió que prens en un moment de la vida on calen prioritzar altres 

facetes. Però tampoc no he deixat de coMaborar-hi. Durant aquests darrers anys 
he estât secretan general de la Internacional de Gais i Lesbianas. Fie fet molts viat- 
ges i radones que vius en un oasi, que a l’América Llatina i a l’Àfrica la vida no val 
res per qualsevol persona i encara menys pels homosexuals i els transexuals. El 
meu cor i els meus afanys están amb llatinoamèrica. L’espai democratic aconse- 
guit per Espanya, allí els resulta molt més difícil. No pue disculpar ningú: Ni a 
Nicaragua, que és I’ única democràcia on encara no están reconeguts els homo
sexuals; ni tampoc Cuba, que també els té en una situaciò de marginaciò. Ni els 
uns, ni els altres, perqué no és a Cuba ni a Nicaragua la pitjor de les situacions. És 
a Mèxic i a Brasil on hi ha molts assassinats d’homosexuals: un cada setmana. 
Això et posa els pèls de punta. Tots els que treballen a l’Amèrica Llatina en el mòn 
de la cooperaciò, saben que en altres dominis tot està igual de malament: la fam, 
assassinats de dones, manca d’educaciò, pobresa. No, no sòn una excepciò els 
homosexuals. El que si sòn una excepciò, i és un tema que m’agrada insistir-hi 
davant les ONG de cooperaciò, és que d’una vegada obhn la seva agenda a 
aquests temes, perqué els governs locals no fan campanyes de prevenciò entre 
els gais, tan sols al Brasil i de manera precària.
Queda molt per fer de cara al futur?
Cal impulsar la Fundació de Gais i Lesbianas per tal que tingui capacitat cientí

fica per fer estudis que reflecteixin la realitat; des de la inconsciéncia deis joves 
davant de la sida, a la pressió del “bulling” ais instituts o d’altres circumstáncies 
encara adverses i poc o gens analitzades en profunditat. Cal perfilar amb més 
exactitud tota una llarga sèrie d’estudis que en el seu moment es feren amb molt 
de volontarisme i que ara se’ns reclama que siguin més professionals. Es va acor
dar fer la Fundació a l’assemblea anual de I’ 11 de març a Barcelona. Fou escollit 
nou secretan general Antonio Guirado, veterá activista de la Iluita contra la sida 
des de 1992 i actual president de I’ associació Gais Positius. Durant l’any 2005 es 
va obtenir el dret a l’adopció i inclusió de les parelles del mateix sexe en el Codi 
de Familia i el matrimoni homosexual.

Ha passai un membre de la brigada de neteja gue escombra la brossa 
Jalment com si arrambés amb els fulls del calendan d’aquests darrers 
22 anys suara comentáis.
Al cap d’uns minuts entren pel túnel de Sani Roc una corrua de nens i 
nenes amb l ’uniforme col-legial. Salten i criden: porten a la cartera un 
calendan repié de futur. La Fidala Renom, des de la plaoa del 
nomenclátor, n'està orgulloso dels menuts sabadellencs. Segur.

Pariem de la teva activitat política.
A Barcelona per dues vegades m’han inciós a les llistes del PSC com a inde

pendent, en un lloc on era difícil sortir escollit. Ignoro si ho repetiré. Diria que tot el 
dia la persona està fent politica. En el meu cas, em sento satisfet fins on he arribat 
amb la meva feina dins la coordinadora gai. Potser he tingut el privilegi de viure el 
final de la repressió franquista, Iluitar per la legalització, el funest xoc de la sida...i 
vint anys més tard comprovar la millora sanitària. Com també estic íntimament 
orguliós d’haver assolit entre tots els drets legáis i de coMaborar a la gran tasca de 
transformació social. No vull dir que s’hagi arribat a un final feliç. Per exemple: Ja

hem vist corn els bisbes es manifes- 
ten en contra nostra i no en contra de 
la guerra de l’Iraq. Amb 52 anys d’e- 
dat em sento satisfet pel carni reco- 
rregut. Amb un sentit recordatori per 
la gent que ja no és entre nosaltres. 
No, no estic cansat de fer política; 
Estic disponible per recolzar iniciati
vas que siguin progressistes. El 
volontarisme té un preu: el preu que 
pagues per retallar la teva vida per
sonal i familiar. Tot alhora és impossi
ble. Molt content de seguir treballant 
a l’Ajuntament de Sabadell, on em 
sento gratament ocupat. Arriba un 
moment que cal establir les prioritats 
vitals i ara mateix estudio Flumanitats, 
i “en eso estoy...”

Estic passant l ’entrevista en net 
el darrer dissabte de maig. 
Prefereixo veure el Telenoticies 
abans de la darrera correcció. 
Son tres quarts de nou tocats. 
De cop i volta apareixen a la 
pantalla unes imatges oolpido- 
res: Una mani de la coordinado
ra gai i lesbiana de Moscou. 
Després de 13 anys transoorre- 
guts des de la legalitzaoiô, exi- 
geixen a les autoritats unes 
demandes socials que es 
demoren en l ’espai i el temps. 
La policía els atonyina. El perio
dista Llibert Ferri ho explica 
amb tot luxe de details: Fins i tot 
una bona colla de ciutadans 
amb ciris i estampes de santets 
i santetes, icones de la religió 
ortodoxa, s ’hi apunten com 
feres ferotges a I’hora de colpe- 
jar els sorpresas gals i les bis. 
Corre-disses I gent emmanilla- 
da dins la furgoneta policial, 
cam! de vés a saber quina 
comissaria, al més pur esili Via 
Laietana anys 60s, a l ’ombra del 
Kremlin, però.
En Jordi em parlava de les man- 
cances de Nicaragua, Cuba, 
Méxic, Brasil... I ja ho veus: 13 
anys de leg alitai a Rùssia han 
servit de ben poc.
The end del Telenoticies
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Pere Cornelias

LA PREVIA
L’estiu passai, després d’haver guanyat la primera Lliga de l’era Rijkaard, vaig 

publicar un article que titulava De títols, celebracions i dissidències -el darrer subs- 
tantiu referit a la crisi Laporta-Rosell, en aquell moment de lamentable actualitat. Un 
any després, tenia ganes d’escriure’n un altre de semblant, perqué les vibracions 
que m’han produit eis darrers esdeveniments no sén gaire diferente de les que 
cementava aleshores. Tanmateix, la Direccié de la revista potser no ho acabaria d’en
tendre: “Per qué torna a repetir el mateix, aquest?” I probablement tindrien raé; ningù 
no té dret a fer-se més pesât del compte.

Però el cos em demana que digui el que vull dir. Solució salomònica: aquest article 
será el de l’estiu passai, però formulât d’una altra manera, a fi de despistar la Direcció 
de la revista i de no fer enfadar ningú. Em comprometo, de passade, a no tornar-hi 
més. I, aixi les coses, jo també em sentiré satisfet.
TÍTOLS: 1

Aquesta vegada, hem guanyat la Liiga amb una autoritat gairebé insultant. Després 
d’un curtíssim tram d’una certa incertesa -que va coincidir amb el Quadern de febrer- 
, l’interés del campionat es va reduir, senzillament, a saber quan celebraríem el títol. 
Ens van sobrar tres jornades i, tot i perdre a Sevilla i a Bilbao -on vam presentar-nos 
amb uns equips de fireta-, hem tret 12 punts al segon, un Madrid envellit i patètic que 
estalvia qualsevol comentan addicional. Els últims deu o quinze partite, tampoc no 
hem hagut de fer res excepcional, només gestionar amb la suficient intel-ligéncia un 
avantatge que s’ha demostrat més que definitiu. De la resta, se n’han encarregat els 
nostres tres rivals teòrics: un Madrid i un Valéncia que han perdut sempre que no 
havien de perdre i un Osasuna que ja ha fet bastant arribant on ha arribat.

Per tant, dues conclusions: 1 -) El Barga -estètic i fulgurant durant una part del cam
pionat- n’ha tingut prou després amb un fútbol acceptablement discret per procla- 
mar-se campió indiscutible. Darrerament, les seves prestacions, potser perqué no ha 
calgut, no han estât pas excepcionals. 2-) Per tot això, precisament, podem tornar a 
dir que som el millor equip d’Espanya i que, corn que la nostra lliga és de les més 
potents d’Europa, guanyar-la dos anys seguits és objectivament molt meritori.
TÍTOLS: 2

Déu meu, corn vam patir! Haviem jugat una excellent Iligueta classificatòria, haví- 
em guanyat espectacularment a Stamford Bridge i a San Siro (després de l’exhibiciô 
a Madrid), haviem jugat amb maduresa i intel-ligéncia els respectius partits de torna
da a l’Estadi -encara que movent-nos sempre al Ilindar del precipici- i, fins i tot, havi
em resolt bé la complicadissima eliminatòria amb el Benfica, que tothom havia donat 
per guanyada abans d’hora. Però, a Saint Denis, els batees del cor van estar a punt 
de produir l’explosió.

A la mitja hora de la segona part, havia passât de tot, però perdiem i semblava que, 
definitivement, anàvem a perdre. L’expulsió de Lehmann, el gol anul-Iat a Giuly, les 
terrorifiques arribades d’Henry, les parades de Valdés, la pilota al pai d’Eto’o, però, 
sobretot, un equip espès i sense recursos, que jugava com volia l’Arsenal i que, pel 
centre, intentava l’impossible un cop darrere l’altre. Tanmateix, el fútbol és, també, un 
joc imprevisible: no se sap d’on, Iniesta s’inventa una passada, Larsson serveix l’as- 
sistència i Eto’o afusella l’empat. Suant encara i sense temps per recuperar-nos.

Larsson torna a buscar el forat i Belleti - 
Belletil- remata a trancar aquesta vega
da, la sort ens fa costat (l’atzar és un 
element capitai de qualsevol joc, en un 
sol partit tot és possible): la pilota rebo
ta a la cama del porter i impacta a la 
xarxa. La resta ja és sabuda: l’Arsenal, 
fos i impotent. El Barga, campió 
d’Europa.
CELEBRACIONS

Només dos apunts. Un cop més, el pri
mer té a veure amb el desequilibri. 
M’estalviaré de tornar a parlar de la des
mesura i del vandalisme. Però la pre
gunta és indefugible: enmig de la boge- 
ria general que emmarca qualsevol 
celebrado esportiva d’aquestes carac
téristiques, corn s’explica que la Lliga 
reunis un milió dues-centes mil perso
nes ais carrers de Barcelona i la 
Champions només mig milió? Tantes 
rues, no cansen? No és la saturació 
continua i injustificada el que explica 
una desproporció tan escandalosa?

Segon apunt. A la celebració de la 
Lliga a l’Estadi, van parlar només 
Rijkaard i Puyol. Vaig pensar: la Junta 
Directiva va llegir el meu article de l’any 
passât i m’han fet cas. Després, amb la 
Champions, van ser Rijkaard i els tres 
capitans. Per un moment, il-lús de mi, 
vaig creure que tornávem a viure en un 
món civilitzat. Però no: la intenció de la 
Junta, ara si, era obsequiar-nos amb 
uns altres crits energuménics, suposa- 
damentjustificatsperles convenclonals 
consignes de sempre (perdonen l’auto- 
citació). Si no va ser aixi va ser, senzilla
ment, perqué els micros no anaven bé. 
Si, Pere, les coses són com són.

Però estic molt content d’haver guan
yat Lliga i Champions amb un equip 
que, amb Xavi récupérât, farà més fút
bol i ens donará més alegries.
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__________________ IDEES
La mamòria, la política i lo filosofio: 

o propòsit d'uno filòsofo onomenodo
flonnah flrcndt

Oriol Farrés Juste

Ha reaparegut. Els seus llibres s’han començat a reeditar, les seves idees 
s’estan discutint de nou, s’han publicat biografíes, diaris'', correspondèn- 
cia, assaigs... Hannah Arendt torna a ser, trenta-un anys després de la 
seva mort, una filósofa d’èxit. Però com sol passar amb aqüestes “resur- 
reccions” inesperades, ella mai no ho sabrá; i tampoc importa gaire, 
desenganyem-nos.

La seva història personal acompanya aquest segle estrany, pie 
d’iMusions i violències, que fou el segle XX: Arendt és un d’aquests per- 
sonatges-època que permeten resseguir els esdeveniments que fan 
història i, alhora, atorgar-los un sentit, un to i una mirada originals. Suposo 
que és per aquesta rao que el gènere de la biografia li escau tan bé: la 
d’Elisabeth Young Bruehl és una de les més aconseguides, però també 
n’hi ha d’altres, corn la de Julia Kristeva i la d’Elzbieta Ettinger, per exem
ple. Hi ha filòsofs que sembla que han assolit un equilibri entre escriptura 
i vida que els fa modèlics. Hannah Arendt sens dubte es pot compter entre 
élis.

De jove estudiava filosofia a la Universität de Friburg sota la direcció de 
Martin Heidegger. S’han dit tantes coses sobre la relaciô de la jove estu- 
diant jueva amb el futur defensor del nazisme des del rectorat de la Uni
versität, que no sembla possible afegir res més. Per a tots aquells amants 
de la xafarderia, però, sempre hi ha algún Ilibre que sorgeix del no-res i fa 
les delicies dels curiosos; sempre hi ha algún rumor nou, alguna noticia 
sorprenent. No creo que valgui la pena citar-ne cap aqui; és bo ser púdic 
de tant en tant. Però, ironies de la història, la deixebla del gran filòsof exis- 
tencialista va ser capaç de capgirar la filosofía del mestre per convertir-la 
en un “manifest” profund a favor de la Iluita antifeixista. En Hoc de parlar 
de les heroïcitats del dasein, de l’home abocat al món i confrontât amb la 
mort, Hannah Arendt va reflexionar sobre la natalitat, la iniciativa. Tacciò

dels homes i dones units pel poder 
popular... A Tangoixa de Texistència, 
va oposar la passió per la politica i 
la participació. A la mort i Thorror, la 
vida, el naixement i Tamor.

Hannah Arendt va passar per 
Franga, fugint de les hordes nazis, i 
va acabar ais Estats Units, com a 
professora primer a Chicago i 
després a Nova York. Acabada la 
Segona Guerra Mundial, va tornar 
algunes vegades a Alemanya; va 
seguir els grans esdeveniments que 
marcaren el seu segle a través d’ar
ticles i reportatges i, en fi, va trabal
lar activament per retenir a la 
memòria dels homes i dones els 
crims de Tholocaust. Va escriure, 
dones, per evitar Toblit, per combat- 
re’l malgrat tot. La seva filosofía 
politica, portant, està molt vinculada 
a les preocupacions sobre el totali
tarisme (el seu Ilibre Els origens del 
totalitarisme aixi ho acredita) i sobre 
Tunivers deis camps de concen
trado i extermini. No cree que se la 
pugui entendre si es passa per alt 
tot això; és a dir, si s’ignora el seu
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compromis “republicà” en la defen
sa de la dignitat humana -amb eis 
seus drets inalienables- i la seva 
fermesa contra el terror i l’abùs del 
domini totalitari. Arendt es va atrevir 
a pensar el present, a pensar 
després d’Auschwitz, a interessar- 
se per les coses que succeïen arreu 
del mon. Va fer bé la seva feina: no 
se li va escapar ni l’imperialisme 
dels Estats Units ni les tendències 
totalitàries del capitalisme modem 
ni tampoc eIs autoritarismes de tôt 
signe i color. Va escriure sobre el 
Vietnam, sobre Israel i Palestina, 
sobre la vella Europa. Davant de les 
brutalitats de la historia, aquesta 
filósofa, com antigament els estoles 
i els epicuris, va saber trobar el 
refugi del pensament i la Ilibertat 
interior.
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Solia citar una frase de Cató el 
Veli: “Horn no està mai tan sol com 
quan està amb ell mateix”. I és que 
Hannah Arendt és un dels últims 
exponents brillants de la formado 
humanística alemanya. Tenia una 
cultura vastissima i una curiositat 
sense limits. Els seus amies deien 
que quan velia pensar s’acomodava 
en una chaise longue, tancava eis

ulls, serrava ben fort eis llavis i se sumia durant hores i hores en les seves 
meditacions. Articles, Ilibres i lliçons foren eis reflexos, sempre ténues, de 
la seva potentissima activitat intel-lectual. Arendt no es va deixar endur per 
les temptacions del son, no va mai abaixar la guàrdia, no va perdre el ras
tre de l’honestedat.

I aixô és important. Ho és perqué una de les seves recerques més sig
nificatives fou al voltant del clàssic tema del mal. El mal és un problema 
filosófic que ha fet córrer tanta tinta als Ilibres corn sang ha fet vessar al 
mon. Hannah Arendt, convidada pel govern d’Israël al judici d’un ex fun
cionan nazi anomenat Eichmann2, va fer un llarg i esgarrifador reportatge 
sobre el procès^. Aquest individu, Eichmann, havia gestionat part de l’u
nivers concentracionari alemany. En el judici, però, sostenia que “només 
havia obéît ordres, corn tants altres.” S\ aigu esperava veure un diable ira- 
cund que jurés acabar amb tota l’estirp jueva, allà només hi havia un home 
corrent, un home-massa, un home de les multituds. Qué deia? Dones que 
s’havia limitât a fer la seva feina i que, en tot cas, eis responsables dels 
crims eren eis cabdills que havien estât jutjats a Nüremberg. Res de 
“pecat original”, res de “mal radical” kantià o de fantasies sobre el “mal 
extrem”. Arendt va escriure, a partir de la seva experiéneia periodística en 
aquell procès, sobre la banalitat del mal. Certa capacitat per suspendre tot 
judici i deixar-se portar per la força de les coses, sense oposar-hi cap cri
teri ni cap resisténeia. Que el mal es reveli corn un afer banal és una mala 
noticia: vol dir que no té res de sobrenatural ni de màgic. Tothom, per tant, 
és capaç de distreure el seu sentit empàtic, tancar-se en ell mateix i, per 
una mena de rutinització i manca d’imaginació, posar-se a reproduir els 
crims més horrends. “El tipus ideal del membre de l ’aparell totalitari és el 
funcionan que funciona en tota circumstància, que no és res més que la 
seva fundó”, va deixar dit aquesta senyora en un al-locució radiofònica^. 
Les reflexions de Hannah Arendt són una adverténcia per a tots aquells 
que existim més enilà del segle XX, que ja hem creuat el llindar del XXI. 
Se’ns crida a parar atenció, a ser més sensibles, a no oblidar...

Arendt, en vida, no es fòia gaires iMusions sobre el progrès de la 
humanitat. Però això no va impedir que, a la seva manera, no pensés una 
moral del ciutadà. Deia que la veritable política només havia existit en la 
democràcia directa de l’antiguitat, a Atenes -to t i que restringida, és clar- 
i a les repúbliques de la Itàlia del Renaixement. “Nostàlgica”, “conservado
ra”: aqüestes són algunes de les etiquetes que se li han adjudicat. Potser 
no n’hi ha per tant, però. Cree que de la seva teoria de la ciutadania, en 
definitiva, s’haurien de retenir précisément el seus trets utópics i les seves 
idealitzacions. Arendt va criticar moltíssim la societat de masses - i  sabia 
el que es deia, ja que vivia dins les fronteres de l’lmperi de l’espectade, 
els EUA-. Per ella, la política era acciò i participado, diseurs, pluralitat i 
equitat. Era, de fòt, una de les dimensions més importants de la condició
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humana, ja que sense ella (i aixó és crucial!) no es podría mal parlar de 
Ilibertat. I aquí cal dir les coses pel seu nom: la Ilibertat per Hannah Arendt 
no és altra que la republicana, és a dir, l’autonomia col-lectiva. No pas la 
Ilibertat de comprar un Ford o un Volkswagen, per entendre’ns.

La memòria histórica és un altre dels punts forts de la filosofia “arend- 
tiana” que es pot aplicar a la realitat de casa nostra i que més ens pot 
interessar. LIegir filòsofs, pensadors en general, també pot ser una man
era, ben entés, de “piratejar-ne” les seves idees. Arendt parla a bastament 
dels crims nazis, de l’holocaust, d’aquesta tendència a “reduir la Identität 
humana, amb tots els seus drets, a la pura vida orgànica”̂  que represen
ta la reclusié en camps. Sobretot, corn tantes altres persones de la seva 
generació, estava decidida a anar fins al final en el coneixement de les 
causes i les conseqüències d’uns fenomens tan brutals que no semblaven 
respectar cap limit. La història més recent del nostre país també ha pas
sât per una situació de feixisme i de domini totalitari: la dictadura fran
quista. Per ser ciutadans de pie dret, dones, hauríem de conéixer el nos
tre passât i no permetre que se’ns oculti. S’han de desenterrar encara 
moites fosses de la Guerra Civil, s’han d’estudiar eis camps de presoners 
de la postguerra i s’han de reobrir molts expedients, estiguin en mans de 
qui estiguin, perqué es pugui saber d’on venim i poder tragar, així, activa- 
ment, el carni per on volem anar. Aquesta tasca la poden fer col-lectius i 
associacions del teixit civil, és cert, però tal vegada ja seria hora que les 
institucions públiques es posessin a traballar amb transparéneia, sense 
embuts, en aquesta direcció. La recuperado de la memòria histórica és 
un dret (de conéixer-la) i un deure (de donar-la a conéixer) indefugibles. 
La ciutadania desmemoriada és una massa obtusa i manipulable.

La “segona vinguda” de Hannah Arendt, per tant, obre possibilitats de 
comprensió i d’interpretaciô que ens allunyen, i molt, de les modes edito
rials i el marketing. En un pensament tan complex i dens corn el seu, de 
segur que s’hi poden trobar molts elements diversos. Jo n’he volgut 
destacar tres: el valor étic de l’atenció i la cura per evitar els perills de la 
banalització creixent que viu la nostra societat, la recuperació de la 
memòria histórica com una nécessitât política de primer ordre i, finalment, 
la participado ciutadana, a cada poblé i a cada ciutat, com a expressió de 
la veritable Ilibertat republicana. 9l

 ̂ Cal destacar la publicació de la traducció al castellá de Raúl Cabás del Diario filosófico 
(1950-19739) de Hannah Arendt, Barcelona, Herder, 2006.

^ Que fou arrestat el 1960 pel Mossad, els servéis secrets israelians, a l’Argentina.

^ Arendt, Eichmann in Jerusalem.

^  Emesa per RIAS Radio Universität el 23 de marg de 1953. Extret de: Hannah A r e n d t ,  
Ensayos de comprensión 1930-1954, Madrid, Esprit, 2005.

^ Arendt, Human Condition.
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©  âAL'ÔÎüf'ûi,

SOCIETAT
El jove cainnan i les bèsties 
que he conegut
PFG

Situem-nos: 11 de setem- 
bre Diada Nacional de 
Catalunya. A la zona obaga 
de la serralada de Collse- 
rola, vessant vallesana, 
més concretament al pantà 
del costat de la masia 
santcugatenca de Can 
Borrell, dues families de 
Ciutat Meridiana que con- 
templaven les carpes, 
s’adonen que eis ulls i el 

morro curt d’un cocodril sura corn un submari. No s’ho poden creure. 
Engrescats, amb una canya i un cordill sobrer collit del terra, fan una llaga
da amb la quai cagar el rèptil. L’animaló, en sentir-se encotillat, enutjat i 
rebec, eIs etziba una queixalada que espanta el cagador amateur. Jove i 
salvatge, resulta ser un caiman yacaré que amida 90 centimetres. 
L’animal el recuperen els experts i el porten al Centre de Recuperado 
d’Amfibis i Réptils de Catalunya (CRAC), situât a Masquefa. Acaba l’aven
tura. La gent es pregunta: Quina béstia salvatge amb dues mans, dos 
peus i mig gram de cervell, fou capag de treure del seu hábitat natural el 
rèptil, amagar-lo a l’equipatge i portar-lo des de Suda-mérica?. Extraditat 
a un ambient hostil des del seu món tropical, el yacaré que en fer-se gran 
amidaria dos metres i mig de llargada, podria haver acabat submergit en 
una claveguera de l’Eixample, o a la riba del riu Ripoll (on hagués mort 
enverinat per les aigües fecals-quimiques). És a dir: ha tingut molta sort 
d’anar a romandre a una residéncia de quatre estrelles per a amfibis i rép
tils orfes de pare, mare i pátria, malgrat no gaudir de l’Amazones o 
l’Orinoco per distreure’s i fer vida normal.

En llegir la noticia vaig pensar : “Tate¡¡¡ , vet aqui, l’alcalde Bustos ha 
comengat a poblar el futur zoolôgic de Sabadell, i en Clos li ha enviât el 
primer caiman hores abans de plegar, no fos cas que el seu Hereu se’n 
desentengués. Impossible -em vaig autoflagel lar-el tema está politica- 
ment aparcat”.

Boa medieval: És diumenge, 17 de setembre. A la Plaga d’ Octavié, 
davant el monestir de Sant Cugat, han muntat un mercat medieval. Un 
ensinistrador de serps presenta una boa (o era una pitó?) que és l’atrac- 
ció de menuts i grans. Es penja i s’entortolliga el bitxo per tot el seu eos. Ufi¡¡, 
ens convida a passar la mé per damunt d’aquella pell Ilefiscosa.

És dilluns, finals de setembre. Faig balang de coses diverses. En un 
moment donat, pensó que ja és hora de saber quants animals irracionals 
m’he trobat per la vida. Com sia que sóc fill del vessant soleil del Collserola, 
he tingut una doble militància d’excursionista a un costat i l’altre de la ser
ralada. Ara, corprès i enutjat per la barbaritat dels neocons del turisme, 
m’afanyo a anotar el meu contacte amb les feres ferotges. (La més ferotge.

d’entrada, la que subtilment esmen- 
ta l’Ovidi Montllor a la cangó- 
poema).

Corn a exemple primer : autobi
ografia autoritzada, les aventures 
d’un xicot deis anys 1954-1956

Can Barò: Masia datada el 1666. 
Eis nanos anem a veure-hi les 
vaques i el toro que pasturen per la 
vessant de Sant Pere Mártir, al 
terme del meu poblé: Sant Just 
Desvern, prop Vallvidrera. Els més 
atrevits s’hi acosten a tocar-li la cua 
a una pacifica vaca. El toro és lluny 
i la seva bravura queda en un no 
res. Després entrem a l’intehor de la 
mina del Pou del Vernis i altra volta 
a la superficie pugem fins al castali 
derru'it de Sant Pere, al costat de 
les incipients antenes de la 
instal-lació militar. Ens foragiten. 
Pas a pas anem a passejar per les 
atraccions del Tibidabo, ja que 
aleshores l’entrada era gratuita.

Can Carbonell: Masia datada el 
1304. Anem fins a la Font de la 
Noguera. Entrem a la mina. Al 
costat del reguerol d’aigua, unes 
guantes salamandres fan la 
becaina. Amfibi formós i elegant ; 
com vestit de nit, amb la seva pell 
negra i groga. És com una mena de 
dragonet inofensiu. Sortim sense 
abeurar-nos. Un pagès que ens 
escolta sobre el fàstic que ens fa 
l’aigua contaminada, ens renya : 
“No tingueu cap mena de por, on hi 
han salamandres vol dir que l’aigua 
és bona, en podeu beure’’. El mis- 
satge em va quedar gravat. Mai 
més, però, he trobat cap salaman
dra al costat de les fonts. La majoria 
de les vegades m’he quedat sec de 
gola davant el dubte de no trobar 
l’amfibi benefactor.
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Aquell mateix dia, o bé un altre de vacances, una colla de xicots estem 
asseguts damunt unes roques; de cop i volta en Quim fa un crit esgarrifós 
: un escorpí acaba de picar-lo. Amb una pedra aixafem l’arácnid que té 
color de fang i l’ungla punxeguda i verinosa. Cuita-corrents portem el com
pany al consultor! médic. No passa res.

Sovint un deis jocs preterits era el de compter les petjades, el rastre de 
es serps pel camí de Can Padrosa. Alguna de petita se’ns escapava per 
entre la bardissa i el fonoll, llevat d’aquell llangardaix verd i d’un pareil de 
pams que ens va saludar des deis esbarzers prop de Can Merlés (ais 
camps de l’horta, on Mn. Cinto Verdaguer hi escriví un poema líric ais seus 
tarongers, hi van plantat pistes de tenis els anys 60s)

La guineu de Riells: De més grans, potser 16 ó 17 anys, la mateixa 
colla fundárem “l’Agrupament Escolta Doctor Tenas”. Érem la Patrulla 
Esquirols. D’excursió a Riells —prop de Breda, encara no coneguda com 
la televisiva Ventdelpla— fórem rebuts pel capellà, patriota i poeta : Mn. 
Pere Ribot i Sunyer. Després de santificar la testa amb la missa i rebre els 
conseils de l’eclesiástic, els “minyons de muntanya” organitzárem l’acam- 
pada en un bell indret d’aquella costa del Montseny. Cap al tard, decidírem 
cuinar una sopa i ous ferrats. En un moment en qué entrárem a la tenda 
una guineu es va acostar per tastar els ous oliosos. L’ espantem. L’ ani
mal. gens poruc, ens planta cara i gosa acabar-se el nostre sopar. De 
grans, en recordar l’anécdota amb els amies de l’Agrupament, sempre ens 
ha quedat el dubte raonable de saber del cert si várem veure una guineu
0 bé era un gos famélic.

L’Arrabassada: Ara ja sóc gran. Un home fet i dret. A finals dels 80s 
baixava tranquil al volant del cotxe per la carretera de l’Arrabassada. Era 
estiu, dos quarts de tres. L’arbreda evitava el sol de juliol dins d’aquell 
vehicle sense aire fred. Entre el trencall a Sant Medir i la urbanització “Sol
1 Aire”, un senglar creua la carretera en una de les poques rectes. Des de 
Iluny, redueixo la marxa. Es planta al mig de la ruta i en veure un “animal 
metàl-lic” se’n va per l’altre costat de la cuneta. Anava sol, sense familia, 
al contrari del que sol ésser habituai.

L’Esquirol i la merla: Encara recordó el dia en qué, recent instal lât a 
la caseta i el jardinet (1987), va aparèixer un esquirol que ens mirava i 
mirava durant ben bé 3 minuts. Marré de pelatge, llustrés i amb la cua més 
gran que ell mateix, feu una ullada inquisidora i continué el seu cami. Les 
merles sovintegen ; negres els máseles amb bec groe, i grisoses les 
femelles. Canten que enamoren i son molt entremaliades. No els fa por 
res. Un dia (2004) em desperta de la capcinejada un soroll metàl-lic. 
Endevino que és un ocell que s’ha esmunyit per la xemeneia. Obro portes 
finestres, abaixo pausadament la trapa i surt a cent per hora una merla 
encara més negra pel sutge, que es déna un cop contra el sostre i amb una 
Visio fugaç encerta a volar per les obertures que sén la Ilibertat preuada.

Porc senglar a domicili : Essent periodista sabadellenc, tenia la gran 
sort de comptar amb un fotôgraf treballador, amical i fora de série : Pere 
Parran. Era tan conegut, que els caçadors de peces importants s’a- 
costaven fins al seu bar del carrer Tenerife (Merinals) perqué els fes la foto 
per a la posteritat i, a poder ser, “colar-la” al diari. Una de les més espec- 
taculars fou la d’un porc senglar caçat a Sant Llorenç del Munt. Talment 
corn a les tires del TBO el transportaren penjat del semaler que recolza- 
ven a les espatlles dels dos cofois tiradors. La bèstia pesava els seus bons 
90 quilos i, efectivament, era mereixedora d’una portada periodística.

Cocodril al Nil : Ara m’allunyo del 
país. No els vull cansar amb les 
meves animalades domèstiques. 
Posats a fer, també he estât un tur
ista accidental pujant i baixant el Nil 
(finals d’abril, primers de maig 
2006) Al poblat Nubi ens “clikaren” 
per a la posteritat amb un cocodril 
menut de 60 centimetres i amb el 
morro Iligat. En cap moment ens 
digueren de comprar-lo; els resulta
va més rendible cobrar-ne 1€ per 
cada imatge digital.

Torno a l’inici : Per què provocar 
patiments psiquics i fisics als ani
mais que els d’aqui adquirim corn si 
fos una joguina?. Una bèstia salvat- 
ge que en fer-se adulta tirarem per 
la claveguera o a la bassa de Can 
Borrell? Quina nécessitât en 
tenim?. Tot plegat a estones som 
uns salvatges.

Coll d’Estenalles: El Collserola 
esté protegit. El projectat Corredor 
Verd d’enllaç amb Sant Llorenç és 
una nécessitât urgent. La carretera 
projectada des del Coll d’Estenalles 
fins El Pont de Vilomara dins del 
Parc Natural de Sant Llorenç de 
Munt, una nova manera de trau- 
matitzar fins a exterminar-les, unes 
2000 aizines i tones i més tones de 
vegetacié, terra i roca remogudes 
en benefici del progrès. A més a 
més els animalons hauran de fugir 
del seu hàbitat natural mitjançant 
migracions ; marxar cap a un desti 
incert, corn el del caiman rescatat 
del pantà de Can Borrell. El docu- 
drama del rèptil, m’ha motivât a fer 
aquest repàs “animal” de la meva 
vida ; De Collserola al Montseny 
passant pel Nil. Perdoneu que us 
hagi parlât en primera persona.

He oblidat parlar-vos de les “altres 
bèsties” que neixen, viuen, es 
reprodueixen i moren a un costat i 
l’altre del Collserola. Totes racio
náis, naturalment. Amb elles enso- 
peguem a diari en el bosc frondés 
de la civilitzacié urbana. És un final 
feliç: Corn a “Las Minas del Rey 
Salomén”. «-
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SOCIETAT_______________
Avoncjomcnts
en el troctonnent del cáncer
f] pare del ratolí resistent al cáncer, guanyador del Premi 6anc 
Sabadell a b  investigado Siomédica

Redacció

El Dr. Manuel Serrano Marugán, del Centre Nacional 
d’Investigacions Oncologiques de Madrid, acaba de rebre el 
Premi Banc Sabadell a la investigado Biomèdica. El guardó, 
dotât amb 15.000 euros, és un reconeixement a la destaca
da trajectória de Serrano en l’ámbit de la investigado 
oncològica, creador del primer ratolí transgènic resistent al 
cáncer i un deis científics que es perfila com a un deis futurs 
referents en oncologia tant a nivell nacional com interna
cional.

Un total de 26 científics, precedents de 21 entitats de tota 
Espanya han optât al premi. Un guardó que vol ser un 
reconeixement a la qualitat en investigació -tant bàsica corn 
aplicada-, al talent i a la capacitat d’innovaciô de tots aque- 
sts científics menors de 45 anys que han decidit quedar-se i 
desenvolupar eis seus projectes a Espanya. il
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fduord  Marquez

David Serrano Blanquer

L ’Eduard Márquez és d’aquelles persones que deixen empremta, per la 
seva sinceritat, pel seu llenguatge directe i sensible, per la seva mirada 
que busca I’interior, com les seves noveMes. Les casualitats de la vida em 
van fer a mans El silenci dels arbres i em va seduir fins al punt de veure’m 
obligat a llegir-la d’una sola tirada. Però la capacitat de seducció literària 
em va arribar quan vaig escoltar com explicava als meus alumnes el 
procès de construcció de la novel-la: retails, fulls guixats, fotografíes 
DINA-4, receptes de cuina, records de vivéncies extremes... Home que 
protegeix la seva Intimität, quan es mostra públicament el seu missatge 
arriba de manera directa i impactant, i ens exemplifica el paper de l’escrip- 
tor professional, apassionat de la seva feina, compromés.

Després de l’éxit de El silenci... esperávem amb impaciéncia la seva 
darrera proposta. La decisió de Brandes, premi Octavi Pallissa 2005 ator- 
gat per Empúries. Lluny deis mediátics, Márquez parla suau, amb convic- 
ció, amb passió desfermada per la seva feina.

Poeta, contista, novel lista, músic, pintor... un home ben polifacètic. Qué 
li aporta cada un d’aquests llenguatges artístics?

No sóc tantes coses... Només escric, i cada tema, idea o punt de 
partida, per dir-ho d’alguna manera, comporta una decisió: triar el 
mitjà més adéquat per desenvoiupar-lo. Algunes vegades, és un 
poema; d’altres, un conte per a grans, o per a nens; d’altres, una 
novella...

Comença a escriure als 14 anys, què l’hi aboca?
No ho sé. Suposo que la nécessitât de comprendre, de capturar les 

emocions, de compartir els sentiments... Més el plaer d’escriure, de 
trebailar la Mengua, de trobar l’expressió justa, de barallar-se amb el 
ritme i la mùsica de les paraules...

La literatura juvenil centra bona part de la seva producció, per què? 
Com decideix fer el pas de la literatura juvenil a la literatura adulta?

De fet, vaig començar amb la poesia, però, després d’un llarg 
période sense escriure, vaig passar-me a la prosa amb dos llibres de 
contes per a adults {Zugzwang i L’eloqüència del franctirador). Va ser 
llavors, perqué tenia ganes d’escriure alguna cosa per a la meva filia 
i perqué vaig considerar que, potser, em seria més fácil guanyar-me 
la vida amb la literatura infantil, que vaig escriure la primera novel la

per a nanos {Hoax). De llavors 
ençà, he alternat les novel-íes per 
a grans {Cinc nits de febrer, El 
silenci deis arbres i La decisió de 
Brandes) amb les narracions i els 
contes per a petits.

En un món en qué tot va tan de 
pressa i el que es ven és tan super
ficial es defineix com a “tenaç, per
sévérant, perfeccionista i exigent”, 
d’on li ve?

Ni idea! És una manera de ser 
com qualsevol altra. M’agraden 
les coses ben fetes, i per sort sóc 
prou pacient i constant per 
dedicar-hi el temps que calgui. 
No m’agraden les presses, i 
menys en l’escriptura. Cal deixar
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reposar les idees, madurar la 
construccíó de les histories i 
l’estil que millor s’hi adeqüi, cor
regir tant com sigui necessari per 
obtenir el resultat desitjat... 
Només ho puc concebre així. 
Tiñe la sort de fer el que sempre 
he volgut fer i ho respecto tant 
que em negó a fer-ho de qual- 
sevol manera. A més a más, cree 
que els lectors es mereixen rebre 
el millor de nosaltres mateixos.

Quina pista li dona la pauta per 
saber que ha acabat “bé” la feina?

És una sensació molt especial. 
Costa explicar-ho... Arriba un 
moment en qué t’adones que el 
conte o la novel-la que tenies al 
cap (la peripecia, els personat- 
ges, el ritme narratiu, l’estil...) 
encaixa amb el que tens al paper. 
I llavors se’m fa un ñus a la boca 
de l’estómac...

Els Ilibres de contes han estât 
una mena d’aprenentatge personal 
per afrontar les novel les posteriors?

En certa manera, els dos Ilibres 
de contes tenen un cert caire 
experimental, ja que m’han servit 
per treballar, per buscar, per 
enfrontar-me a problèmes que, 
després, soluciónate amb més o 
menys destresa, m’han servit per 
plantejar-me l’escriptura de 
novel-les, tant infantile com per a 
adults, des d’altres punts de vista.

I en el cas de Zugzwang en canvi, la precisió léxica fa pensar més en la 
poesia?

Sí, en el cas de Zugzwang (1995J la influéncia més determinant és 
la poesia. Des de l’escriptura del primer conte, l’essencialitat i i’ob- 
sessió per la paraula Justa m’empenyen cap a un estil sintétic, 
extremadament el-líptic, en qué els fets, narrate amb els minims ele
ments possibles, se sotmeten a les liéis de la concisió. D’aquesta 
manera, el conte, despuliat de tot el que no és necessari, es transfor
ma en poema. Tirât el Hast per la borda, la Mengua s’esmola, els 
accents i el ritme marquen el to del fraseig, l’eufonia i la musicalitat 
s’imposen.
Més endavant, a L’eloqüència del franctirador {^998), l’obsessió per 
aprofitar la diversitat d’estructures narratives de la novel la m’empe- 
ny cap a I’escriptura de contes concebuts com a «micronovel-les», 
en qué l’accio es divideix en capitole, per trencar la linealitat de la 
narrado, per multiplicar els punts de vista, per alterar el curs natural 
del temps o per fragmentar la percepció de la realitat.

La quai cosa el duu cap a Cinc nits de febrer...
La meva primera novel la. Cinc nits de febrer (2000), és el desen- 

volupament narratiu d’un conte de L’eloqüència del franctirador. En 
part, representa l’aplicació a una novel la de tot el que he après en 
els Ilibres anteriors: austeritat expressiva, intensitat emocional amb 
els minims recursos, influéncia de la música i de la poesia... I la con
firmado definitiva de les possibilitats del meu lema de sempre: 
«menys és més».

L’art sempre és l’element al voltant del quai construeix les dues darreres 
histéries: pintura i música. Per qué?

Per débilitât personal, suposo. La música sempre ha estât fona- 
mental per a mi. N’he estudiat durant un grapat d’anys, i, probable
ment, si no fos escriptor, seria músic. O això és el que m’agrada pen
sar. Per tant, en el cas d’E/ silenci dels arbres (2003), i tenint en 
compte que l’accio gira al voltant de les historiés que un guia expli
ca en un museu huit d’una ciutat assetjada, el canvi d’una pinacote
ca per un museu de música i l’ùs d’un protagonista violinista em 
facilitaven força la feina. Per proximitat, per comoditat amb el seu 
llenguatge, per tenir menys problèmes a l’hora de ficar-me en la peli 
d’aigú que viu i veu el mon a través de la música...
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Però a la darrera, el que hi preval, pel protagonista triât, és la pintura...
Qui m’havia de dir que La decisió de Brandes (2006) m’acabaria 

obligant a entrar per força al mon de la pintura, que m’agrada molt 
com a espectador però que em eau força més Iluny! I aquí no hi havia 
tria, perqué qui va viure el xantatge que posa en marxa la història va 
ser un pintor. Per tant, m’he limitât a adaptar-me a les exigèneies 
imposades per la realitat.

El Silenci... neix d’una lectura de Montserrat Roig.
El silenci deis arbres neix d’un fragment de L’agulia daurada en 

què la Montserrat Roig explica que, durant el setge de Leningrad, un 
dels guies de l’Ermitage va continuar fent visites guiades pel museu 
huit. Només llegir-lo, va semblar-me un motiu prou poderôs i atrac- 
tiu per llençar-me a escriure una novel la: aigú, en mig de la barbàrie 
i la destrucció, descriu quadres absents a una colla de gent que es 
juga la vida per escoltar-lo... Què més es pot demanar?

I La decisió... neix del perfil biogràfic de Braque. Què li va interessar 
d’aquest pintor esdevingut personatge?

D’entrada, el que va cridar-me l’atenciô no va ser el perfil biogràfic 
de Georges Braque, sínó el xantatge al quai va ser sotmès, ja que se 
li va plantejar la possibilitat de recuperar una part de la seva obra, 
requisada pels nazis, a canvi d’un quadre de Lucas Cranach per a 
Goring. Més tard, a força de llegir sobre la seva biografia i sobre la 
seva obra, vaig adonar-me que la seva manera d’entendre la pintura 
(a partir de l’ofici, el treball, la pacièneia, la constància, la humilitat, 
el perfeccionisme...) quadrava a la perfecció amb la meva manera 
d’entendre l’escriptura.

Corn és el procès d’elaboraciô d’una novel la?
Com que en eis dos casos he partit de fets reals, la feina de docu- 

mentació ha estât inevitable. I, com que sóc tafaner de mena, m’agra
da remenar i aprendre de tot el que pue. Parlar amb gent, llegir, viat- 
jar... Un privilegi. Però sempre he tingut molt ciar que la docu- 
mentació no és un fi en ella mateixa i que ha d’estar al servei de la

narrado. Aixô vol dir que cal 
dosificar-la perqué no enfarfegui 
el text. Només ha de servir per 
generar el clima de versemblança 
que necessiti la historia, i sovint 
n’hi ha prou amb quatre pinzel- 
lades coNocades al Hoc adient. 
La resta sobra. I, sobretot, la doc
umentado no s’hauria de conver
tir mai en un vehicle de lluïment.

La base de la seva feina, corn bé 
ha explicat, és el plaer per l’ùs del 
mot adient, amb el quai no només 
es mostra precis i poètic alhora, 
sino que multiplica l’efecte de les 
escenes, imatges, actituds, sensa- 
cions...

Suposo que tôt plegat és una 
variant més del «menys és mes». 
Si el que es pretén és aconseguir 
el màxim efecte amb eIs minims 
elements possibles, cal tenir dar 
el que es vol explicar i trobar les 
paraules adequades i justes per 
expressar-ho. La resta sobra. En 
la mateixa linia, sovint un detail 
concret, aïllat i precis (una olor, 
un color, un gest...), és més efec- 
tiu que una descripció exhaustiva 
d’un Hoc o d’una sensació.

La supervivéncia humanista 
enmig de l’opressió amara l’esperit 
de les dues novel les. I l’art com a 
escapada. Per qué aquesta obses- 
sió?

No és una obsessió! És una 
evidéncia! Que aIgú pugui Jugar
se la pell per seguir un guia per 
les sales buides d’un museu 
mentre cauen les bombes al seu 
voltant demostra que no sola- 
ment necessitem aigua i menjar 
per sobreviure. I no cal anar tan 
Huny per comprovar que l’art, en 
totes les seves expressions, té la 
meravellosa capacítat d’enriquir 
la nostra exísténcia i de fer-la 
més soportable quan van mal 
dades.

Personalment considero que el 
títol de El silenci deis arbres és el 
primer deis grans encerts que té la 
novel-la, com se li va acudir?
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És un fragment d’una frase 
d’una de les protagonistes de la 
novel la; «No amaguis el so. Que 
la música arribi on acaba el silen- 
ci dels arbres». En la ciutat asset- 
jada des dels turons que l’en- 
volten, «on acaba el silenci dels 
arbres» hi ha rartilleria enemiga. 
Potser, si hi arriba el so del violí, 
deixaran de disparar...

El personatge d’Ernest Boisi és el 
símbol de com l’home, sotmés a la 
més dégradant de les vexacions del 
setge, troba en l’art una forma de 
supervivéncia i d’humanització... 
Fins a quin punt és així?

El luthier Ernest Boisi, el guia 
del museu buit, és el pal de palier 
de la novel-la. Per atzar desco- 
breix que, explicant histories, pot 
foragitar la por. I converteix aque
sta troballa en una estratagema 
per obrir un horitzó d’esperança i 
neutralitzar, si més no durant una 
estona, les adversitats del dia a 
dia.

L’aspecte coral del généré episto
lar és un altre deis encerts de la 
novel-la perqué ens ajuda a enten
dre l’abast de la resisténcia, l’opres- 
sió, el dolor i l’esperança.

Un cop construida i estructura
da la historia deis tres protago
nistes, vaig adonar-me que el 
setge, el context en qué es 
desenvolupa l’acció principal de 
la novel-la, quedava força diluït. 
De totes les solucions que vaig 
considerar, i grácies a un Ilibre de 
cartes tretes clandestinement de 
la ciutat de Sarajevo que havia 
llegit, la d’intercalar les cartes 
dels oients del luthier va sem- 
blar-me la millor. Com una mena 
de cor de tragédie, les seves 
veus plasmen les emocions, la

capacitat de supervivéncia i de Iluita, la misèria quotidiana de la guer
ra i constitueixen un bon contrapunt col-lectiu per a les historiés 
individuals dels protagonistes.

L’amor, Orfeu... el retorn als origens...
El mite d’Orfeu és el meu mite preferit. Des de sempre... Representa 

la força de la música i, segons les versions, el poder salvador de 
l’amor.

Quant a La decisió de Brandes, per què l’interès per les “petites formes 
de resisténcia’’?

En el mon en qué vivim, pie de grans paraules i de grans gestos, 
sovint només de cara a la galería, cree que cal reivindicar la 
grandesa de les petites révoltés, de la gent que es planta per defen- 
sar allò que és seu, per petit que sigui..., Ja que aqüestes «petites 
formes de resisténcia», tot i semblar insignificants i anodines, poden 
dignificar la vida de les persones.

Qué és allò que converteix en atractiu aquesta “història insignificant” per 
fer-ne una novel-la?

La grandesa d’esperit que s’amaga darrere seu i que la converteix 
en un exemple de dignitat.

Fins a quin punt Braque i Brandes s’assembien i difereixen.
S’assembien en la mesura que la manera d’entendre la pintura de 

Braque va convertir-se, gairebé sense voler, en el moli de l’os de 
Brandes. LIegir els textos teòrics de Braque i moites de les seves 
entrevistes va servir-me per construir l’esséncia artistica de 
Brandes. Sobrietat, prudéncia, mestratge técnic, lentitud, paciéncia, 
rigor... són paraules que surten molt sovint en els estudis sobre 
Braque. I són també les paraules que podrien definir I’esperit de 
Brandes. A més a més, a grans frets, la peripécia vital de Braque
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també és la de Brandes: la importància del pare durant el période de 
formació, el pas per les trinxeres de la primera guerra mundial, la 
vida al Paris ocupat... I poca cosa més. La resta és ficció.

L’elecció del punt de vista condiciona la presentado dels esdeveni- 
ments. Com va decidir l’opció per aquesta perspectiva?

Des d’un bon començament vaig tenir ciar que la millor manera 
d’explicar el que volia explicar era en primera persona i des del final 
de la vida d’algù. Brandes, maialt de cáncer, repassa la seva vida i 
busca l’instant o eis instants que, a l’hora de fer balanç, poden servir
li per sentir-se menys culpable per tot el que hauria pogut fer, per 
tots eis camins equivocata, per totes les paraules no dites.

La recuperado del passât és un dels elements cabdals de reflexiô de la 
novel-la també. Fins a quin punt és vital no perdre la memoria del passât?

La memoria és una de les meves dèries. Ha jugat un paper fona- 
mental en les meves obres anteriora, sobretot a Cinc nits de febrer i 
Ei silenci deis arbres. En aquest cas, però, m’interessava parlar de la 
mistificado. Fins a quin punt som sincera a l’hora de narrar la nos
tra vida? Fins a quin punt la transformem per adequar-la al que 
volem que eis altres sàpiguen o pensin de nosaltres? Fins a quin 
punt älterem el nostre passât per justificar-nos o per fer soportables 
la culpa o els errors? Em sembla un bon tema, si més no prou 
poderós per convertir-lo en una novel-la. Qué fa Brandes? Ens expli
ca la veritat? No ho sabem. Importa? Preguntes sense resposta... Al 
voltant d’aquest motiu, perqué al capdavall en depenen, giren els 
altres temes de la novel-la: la creado, l’amor, la malaltia i la mort, la 
guerra i la capacitat de supervivénda, la familia...

La novel-la té un punt de sorpresa, d’inesperat, aixó fa que realment el 
rellevant no sigui l’orgull pel propi llegat sino la coherénda de la memòria 
personal davant el xantatge?

No és tracta tant d’orgull per un llegat, el Cranach de la familia que 
motiva el xantatge de Goring, sinó de cedir o no cedir a la irracional- 
itat i la barbàrie. La pregunta és força senzilla: quin preu estariem 
disposata a pagar per defensar allò que és nostre? I no pel que rep
resenta, en valor material o emocional, sinó també pel que suposa 
resistir-se a la força i a l’arbitrarietat deis poderosos.

Tots els personatges de la novel-la resulten models de compromis vers 
diversos aspectos de la vida. Fins a quin punt li interessa recuperar aque
ste referents enfront del món d’avui dia? Qué aporten des del punt de vista 
de l’actualitat? Per qué ens poden interessar?

No sé si poden interessar... I tampoc no volia construir models, 
sinó personatges enfrontats a decisions i esdeveniments que poden 
alterar el curs de les seves vides. Cedeixo a les pressions del poder? 
A més de cedir, combrego amb les idees imperants? O m’hi enfron
to... Vés a saber. Que difícil és valorar-ho des de la distáncia!

Sí que interessen els seus per
sonatges en la mesura que config
uren contramodeis de conducta 
davant allò que impera. I sí que 
s’enfronten ais poders dominats per 
la injusticia. Eduard Márquez, des 
del seu recer, ens ofereix hores d’a- 
passionada lectura, poètica, cor- 
prenedora, interessant, emotiva, 
sensible... humana i literária. 
Literatura en definitiva. 9̂
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Q fenomen forrellod
Francese Ventura

□avant la descoberta de que la Lluïsa Forrellad no havia deixat mai d’e- 
scriure malgrat eis cinquanta anys de silenci literari, tant Editorial Angle 
corn el Joaquim Sala-Sanahuja varen batejar el fet de que tornés a pub
licar corn el “fenomen Forrellad”.

Després de sentir les diverses versions que eIs veins de la parroquia de 
la Purissima Concepció donaven ais aconteixements culturáis de princip
ie dels cinquanta, es pot dir que una de les meves obsessions havia estât 
el poder esbrinar el que jo en dirla el fenomen Forellads.

És totalment impossible, eis agradi a elles o no, parlar d’una sense dir 
res de l’altra. Dues germanes bessones, guapes, inteMigents, 
dinàmiques... Aixô ja és prou perqué en el Sabadell de postguerra, trist i 
gris, fos un cas insôlit. No voldria entrar en details que farien aquest 
comentan inacabable, però és molt important i excepcional el fet de que 
amb vint i pocs anys, havent viscut de petites la tragèdia de la guerra i les 
penuries i dificultats deis anys següents, es convertissin totes dues en 
unes excel-lents actrius de teatre, totes dues tinguessin una gran facilitât 
pel dibuix i es revelessin com a escriptores hábiis de textos teatrals que 
escrivien expressament per a ser representats pels seus companys del 
Quadre Escénic de la Purissima. La Lluïsa estrena dues obres: Dos 
razones i Regimiento de caza 43. Evidentment en castellò. Gairebé 
impossible en el Sabadell de l’època poder-ho fer en catalá. La seva ger
mana, la Francesca, inició la seva carrera literária amb L’Esperat, text que 
es representa en catalá grácies a la temàtica religiosa i a representar-se 
en un centre parroquial. Repeteix text en catalá amb Pong Pilât, drama 
biblic escrit quan tenia 23 anys. Aquesta obra aconsegui un éxit que 
sobrepassà les fronteres locals. Abans de l’estrena però, l’autora va haver 
de passar per un diguem-ne examen sobre els seus coneixements de 
religió i de la história de Jesucrist i la seva época, en una entrevista per
sonal amb el bisbe Dr. Modrego.

Que les obres de teatre que escrivien tenien una qualitat fora del corrent 
ho demostra el fet de que un pareli d’elles varen arribar a ser finalistes del 
Premi de Teatre Ciutat de Barcelona. I per si aigú dubtava encara de la 
válua de la creado artistica de les germanes Forrellad, la Lluïsa guanya 
el prestigios premi Nadal l’any 1953 amb la novel la Siempre en capilla.

Si jo en die fenomen Foirellads, 
és perqué a més a més sem
pre hi ha hagut entre les dues 
germanes una compenetrado 
i una complicitat total. Entre 
elles dues s’han ajudat i s’han 
criticat i corregit tot el que han 
anat escrivint al llarg dels 
anys. Fins i tot companys del 
Quadre Escènic avui confo-

M A R T A  M A R T IN E Z

nen quina de les dues va guanyar el 
Nadal i quina va ser l’autora de 
Ponç Pilât. Les anècdotes que va 
provocar la semblança de les dues 
bessones en els anys cinquanta, 
donarien per un article llarg i divertit.

A mitjans dels cinquanta con- 
vergeixen una sèrie d’esdeveni- 
ments que varen influir en modificar 
la trajectòria de les dues germanes 
i el seu allunyament de l’ambient 
cultural de la ciutat.

El principal de tots, les discrepàn- 
cies entre elles dues i alguns dels 
responsables del grup de teatre, fet 
que provoca la sortida de les dues 
Forrellad del Quadre Escènic i corn 
a conseqüència la del principal 
actor: Miquel Viadé.

Ara, amb la perspectiva dels 
anys, no hem pue estar de comen
tar que el grup de teatre va agafar el 
carni de fer unes obres molt difer- 
ents de les que es feien en general 
en el clima trist i oprimit de l’època, 
gràcies a les germanes Forrellad, al 
Miquel Viadé i al gran mastre de 
tots ells Enric Gallemí, director dels 
primers grans èxits del grup. Aquí 
vull deixar constancia del perqué de 
la meva principal admirado per les 
germanes Forrellad. A quants grups 
de teatre trobareu la circumstància 
de que entre els seus primers 
actors, en aquest cas, dues actrius, 
dissenyin vestuari i escenografies i, 
principalment, es dediquin a 
escriure textos expressament per a 
ser representats pels seus compa
nys del grup? Per mi, és la màxima 
possibilitat creativa dins de I’activitat 
teatral.

En deixar el grup les germanes 
Forrellad se’n van amb algunes de



LLETRES
15

139

les seves obres sota el braç. Obres inédites que mai han trepitjat un esce- 
nari. Desapareixen de la vida cultural de Sabadell, sense fer soroll, font 
mutis pel lateral, com haurien escrit en una de les seves obres.

La Francesca es casa i se’n va a viure a Cerdanyola. La Lluì’sa, cansa
da de la Popularität com a conseqüència del Nadal, de la pressió dels peri- 
odistes i fins i tot de la mateixa editorial que constantment li exigia una 
nova novel-la, aprofita que els seus pares es jubilen del negoci que tenien 
al carrer de Calderón, i se’n va a viure amb élis a Bellaterra.

Al llarg d’aquests darrers cinquanta anys s’han fet tota mena de suposi- 
cions: que elles no havien escrit mai res. Que si la novel-la Siempre en 
Capilla era un plagi. No fa pas massa temps, en una conferència sobre la 
literatura dels darrers cent anys a Catalunya i a Sabadell, el conferenciant 
va esmentar el Nadal de la Lluïsa Forrellad. Van aixecar-se dues senyores 
que estaven a primera fila dient que la novel-la Siempre en capilla, no I’ 
havia escrit la Forrellad, perqué si no, corn s’explicava que no bagués sor
tit mai més cap llibre d’ella? Raonament quasi tan pueril corn el d’aquella 
persona que un cop adjudicat el Nadal va dir a l’autora: “Jo no em crée 
que l’hagis escrit tu el llibre.” En preguntar-li el perqué, la contesta no 
podia ser més contundenti “Perqué no en fas la cara.”

A vigilies de Setmana Santa del 1999, tot fent-la petar amb l’amic 
Ramon Bielsa, comentant les excel-lents fotografíes dels personatges de 
Pong Pilât que va fer el desaparegut fotògraf Joan Llobet i Prunés, 
várem calcular que tan sois faltaven dos anys perqué en fes cinquanta de 
l’estrena de Pong Pilât. A partir d’aquí comencem entre tots dos a fer una 
llista de possibles actes a organitzar per commemorar aquest aniversari.

El recolzament de l’amic Salvador Fité va ser definitiu. No anomenarem 
els actes que es varen fer. D’aquesta commemoració tan sols fa cinc anys 
i qui més qui menys en va sentir a parlar.

Recordaré sempre el retrobament amb la Francesca, una d’aquelles 
dues germanes que havia admirat, i que ara es presentava al nostre 
davant sent una èvia de setanta i tants anys, amb pantalons, sabates de 
talons i amb un dinamismo poc freqüent en una persona de la seva edat i 
tot fent voltar les claus del cotxe amb un dit de la mà cementava el difícil 
que és aparcar al centre de Sabadell.

La seva predisposició per col-laborar va ser total.

Va haver de passar més d’un any per poder veure a la Lluïsa. Va com- 
paréixer conjuntament amb la seva germana a una trobada de tots aque- 
lls que havien participât en l’espectacle de Pong Pilât (la immensa majo- 
ria dels convocats varen acudir a la trobada, passàvem del centenar). La 
recordo a la sala de la parròquia cedida molt de gust per Mossén Joan 
Nadal, mirant a tort i a dret saludant a tots els ex Companys de teatro.

La Lluïsa, a primera fila, ens ascoltava i ens mirava recelosa com si pen
sés: i ara aquests que s’empatollen?. No va ser fácil convéncer-la de que 
ella també havia de participar en la commemoració. Però a mida que el 
Salvador Fité va anar aclarint punt per punt el que preteníem i com ho 
faríem, de mica en mica, es va avenir a col-laborar.

Ara que la tenia tan a prop, jo sentia la nécessitât d’aclarir d’una vega
da per totes el misteri de la seva activitat literária. Va ser al final de la seg- 
ona o tercera trobada. Ella seriosa, passes Nargues però pausados, trepit- 
jant sobre segur, i jo que li pregunto: a qué et dediques actualment? Em 
va fulminar amb una mirada que em va deixa glagat. Vaig pensar que tot 
i que volia ser prudent, de segur que l’havia vessada. Seca i com volent

dir rematem-ho d’una vegada va dir: 
Jo escric. No he deixat mai d’e- 
scriure! Aquí em vaig deixar anar i 
confesso que el primer sentiment 
que vaig notar va ser de venjanga. 
De cop vaig veure al meu davant 
totes aquellos persones que al llarg 
d’anys criticaven a la Lluïsa dubtant 
de si ella havia escrit o no la 
novel la que l’havia fet famosa. Li 
die que ningú es creu que ella con- 
tinuï escrivint. Amb fredor i un cert 
menyspreu cap als que parlen 
malament d’ella va contestar: No 
m’interessa el que pensin o diguin, 
jo escric.
Vàrem aprofitar entre la Paquita i jo 
per interessar-nos pel que escrivia i 
per qué no ho publicava. La primera 
part de la pregunta ens la va contes
tar tot caminant de la Plaga de l’Àn- 
gel a la Plaga Marcet. Ens va 
resumir l’argument de les tres dar- 
reres novel-les que havia escrit.
De la segona part de la pregunta, ja 
al costat del cotxe a punt de marxar, 
ens en va dir: A mi el que m’agrada 
és escriure; no em veig amb una 
maleta anant a vendre els meus lli- 
bres. Vàrem insistir en més d’un 
moment de la conversa que ens 
deixés llegir alguna de les novel-les 
que tenia escritas. Potser perqué no 
hi havia massa confianga, o no 
entenia massa bé el nostre interés, 
ens va piantar tot dient: no us 
agradarla el que escric.

Molt de tant en tant ens trobàvem 
amb aquellas noies, tal com és cos- 
tum entre nosaltres per referir-nos a 
les Forrellad. En els darrers anys el 
costum és fer les reunions a casa 
del Salvador Fité. Finalment un dia 
la Lluïsa es va presentar amb una 
novel-la sota el brag. Vàrem fixar les 
regles del joc. La novel la la 
comengarien llegint la familia Fité, 
ja que la M® Teresa,en la darrera 
reunió, va insistir molt en que la 
portés perqué ella havia de fer 
repos i li agradava molt llegir. 
Aniríem fent una roda, però amb la 
condició de no fer cap comentan 
fins que tots l’haguéssim llegida. 
Les ganes i la por eren a parts
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iguals: Ganes de llegir-la i por que 
no ens agradés. Amb menys d’un 
mes els cinc que teníem el compro
mis de fer-ho ja havìem dévorât la 
novel-la. Atots ens va sorprendre. A 
tots ens va entusiasmar. Tot eren 
elogis i cap de nosaltres va ser 
capaç de trobar-hi cap detecte. 
També vàrem raonar que tal vegada 
eren les ganes que tots teníem de 
creure que la Lluïsa continuava 
escrivint molt bé.

És per aquest motiu que el 
Joaquim Sala-Sanahuja es tornà 
a incorporar amb el grup que assi 
duament ens reuniem. (Ja havia 
coMaborat intensament en l’aniver- 
sari de Ponç Pilât). Una vegada 
més crèiem que la seva opinio ens 
era imprescindible.

El seu diagnostic es va fer esper
ar. Amb eis del grup ens trucàvem 
preguntant si algù havia vist al Sala- 
Sanahuja. Va ser l’espera més 
angoi-xant de tot aquest procès. 
Era corn si ens hi anés quelcom de 
molt important per tots nosaltres. I 
en realitat era aixi, eIs objectius del 
grup després dels actes de Ponç 
Pilât eren posar al descobert tot el 
que la Lluïsa tingués escrit. L’opinié 
del Joaquim va arribar. Va ser una 
trobada casual a mitjans d’agost. La 
conversa, mentre plovia a bots i 
barrais, va anar sobre la personali- 
tat de Tescultor Camil Fàbregas, 
que ens acabava de deixar per 
sempre. Al final de la conversa vaig 
pensar que el Joaquim s’acomi- 
adaria sense comentar res del Ilibre 
de la Lluïsa!. Quan aixô anava a 
produir-se, corn aquell que, de cop, 
recorda alguna cosa que calia 
comentar, ens va dir: “Ah, per cert, 
allò de la Lluïsa està mol bé. He 
quedat gratament sorprès. A 
Catalunya, actualment, no hi ha cap 
dona escriptora que la superi.” Va 
elogiar el ritme, la qualitat literària i 
l’extens i rie vocabulari. Els elogis 
van sobrepassar les expectatives 
de tots. La mateixa Lluïsa, en conèi- 
xer el veredicte del Joaquim, creia 
que sortia d’un somni.

Ara, l’important era veure si les altres novel les que deia teñir escrites 
mantenien el mateix nivell. I quantes més en tenia?

Traballa en un petit estudi del pis de dalt. En aquest espai amb prestat- 
ges plens de llibres i cintes de video, des de ja fa uns anys ha reemprés 
la tasca de passar en net vàries noveMes gràcies a un ordinador portátil 
que el seu nebot li va ensenyar a utilitzar (segurament que ella no li 
agrairà mai prou -n i nosaltres tampoc-). Em va explicar que una vegada 
guanyat el Nadal els de l’editohal no paraven de demanar-li noves 
noveMes per aprofitar l’èxit de Siempre en capilla. El cert és que en aque
lla època ella tan sois n’havia escrit una, la que va enviar al Premi Nadal 
i no en tenia cap més. Posar-se a escriure de pressa i corrents per exigèn- 
cies de l’editohal i seguint les pautes i dictats que li proposaven no li va 
interessar. No li va semblar étic i ella no sabia escriure per encárrec.

CASTELLVI

Passats uns anys, quan va creure que tenia alguna cosa que valia la 
pena ser publicada, se’n va anar a veure l’editor. Ja era mort. En el seu 
Hoc el responsable era un home jove que tal vegada era el fill o el nét. No 
sabia qui era ella ni la coneixia de res. Va agafar la bossa en la que por
tava les noveMes i se’n va entornar cap a casa a escriure, que en realitat 
era el que ella sabia i volia fer. L’altre qüestió que justifica més clarament 
el seu allunyament del món editorial me la va explicar sense demanar-li. 
Va assenyalar amb el dit una fotografia d’ella penjada a la paret del fons: 
devia ser de quan tenia vint i pocs anys, una fotografia d’aquelles que 
sempre t’estan mirant, la miris d’on la miris, i tot assenyalant-la, amb un 
deis seus millors tons de personatge teatral va dir: “la culpa és d’aquesta, 
que cada dia em mira com si em digués: “No farás mai cap novel-la que 
superi la primera que vas fer.”

Jo entenc que ella no tingui vocació de venedora del que escriu. Cree 
que aixó es gairebé comú a tots els bons artistes. O ets un bon artista o ets 
un bon venedor. Ni que sigui per pudor el que crea no és el més indicat per 
assegurar que el que fa és molt bo i menys per fer de représentant d’un 
mateix.

Però al mateix temps que passaven els anys, la por, els dubtes i el no 
saber com fer-ho per ensenyar la seva obra van anar en augment.

Des deis anys cinquanta, tant ella com la seva germana van deixar de 
freqüentar ambients culturáis i artístics. La Lluïsa tenintc cura deis seus 
pares ja grans i amb problemas de salut i escrivint quan aqüestes ocupa- 
cions li deixaven temps Iliure per a ella. La Francesca, col laborant al
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despatx del seu marit, que és advocat, i cuidant primer dels fills i ara fent 
d’àvia. La Francesca explica que no ha tingut temps de trobar a faltar I’am- 
bient de quan era jove, perqué la vida de familia l’ha mantingut molt ocu
pada i ho ha fet de gust. Això no ha privât que al llarg dels anys anés 
escrivint també una novel-la que probablement vegi la llum molt 
aviat.(Aquesta novel-la és sobre Guifré el Pilos i perqué quedi constància 
de que l’està escrivint, cada any, com a Nadala, ens en fa arribar una pàgi
na!) Quan això passi, que de segur passerà, aquest fet encara contribuirà 
més a la confusió de quina és l’una i quina és l’altra en aquest embolie de 
les germanes bessones Forrellad.

Ara calia trobar una editorial. La nostra sorpresa va ser que sabent que 
teníem un Ilibre de qualitat i amb la garantie de que al darrera en podien sor
tir més de la mateixa autora, no vàrem saber trobar la manera de que aigú 
es comprometés, no ja tan sois a publicar-lo, sino que ni el volien llegir.

Finalment es va enviar la novel-la a l’Editohal Angle. Però els mesos 
varen anar passant i ningú deia res.

FRANCESC ESTEVE

En aquesta llarga espera, jo aprofitava les visites a casa de la Llu'ísa per 
estirar-li una nova novel-la, més endavant una altra. Així fins a tres més. 
El desenllaç va tardar dos anys més en arribar. Un dia d’estiu, de visita a 
casa deis bons amies Juan Sánchez i Mercé Roig, de sempre vincúlate al 
món de les publicacions, els explico el cas de la Llu'ísa Forrellad. 
Casualment feia poc que havien fet una feina per Angle Editorial. Em 
comenten que no és normal que esperin tants mesos en donar una 
resposta. Això va quedar com un comentan més de la llarga conversa 
d’aquell dia. Un bon dia el Juan, parlant amb un deis responsables d’Angle 
els fa saber que estem esperant una resposta sobre el Ilibre de la Llu'ísa. 
Busquen entremig d’una gran estiba d’originals deis que reben per ser edi
tate i el de la Llu'ísa no el saben trobar. Li demanen que urgentment fem 
arribar una nova còpia. L’endemà el Juan em va acompanyar a Angle 
Editorial i vàrem fer entrega de la nova còpia. Vaig aprofitar l’avinentesa 
per donar-los un exemplar del catáleg de l’exposició de Ponç Pilât i vaig 
insistir que es miressin el catáleg en el que, a més de les fotografíes del 
Sr. Joan Llobet, hi havia un escrit del Joaquim Sala-Sanahuja parlant de 
les germanes Forrellad i el text en vers de Ponç Pilât de la Francesca, 
publicat per primera vegada.

L’endemà mateix el Joan Simon d’Angle Editorial em trucava per fer-me 
saber que portava vint pàgines llegides de la novel la de la Llu'ísa i que els 
interessava molt. Volia saber quantes novel-les més tenia jo de la mateixa 
autora. Feia pocs dies que li havia estirat la quarta. El mateix dia a la tarda 
un missatger recollia les tres obres més. El divendres de la mateixa set- 
mana que havia portât la novel-la a Manresa, els d’Angle trucaven dem-

anant si era possible una entrevista 
amb la Llu'ísa pel dilluns següent.

El dilluns ens reunim al soterrani 
deis Forns i Obrador de Ceràmica 
(FOC), Es presenten per part 
d’Angle el seu director Eudaid 
Tomasa i el Joan Simón que és el 
que primer ha llegit les novel-les. 
També va venir el Juan Sánchez; és 
d’agrair la seva preséncia ja que és 
el que va aconseguir desencallar 
els trámits imprescindibles per 
poder tirar endavant aquesta apas- 
sionant aventura. El Salvador Fité i 
naturalment la Llu'ísa. Els dos

Poc

responsables de l’Editorial es van 
anar rellevant fent comentaris elo
giosos de l’autora i de les seves 
obres. Varen expressar la voluntat 
de preparar immed atament un con
tracte. Volien que la primera 
novel-la sortis publicada després de 
l’estiu.

Vaig aprofitar aquesta primera 
reunió per aconsellar que si publi- 
caven alguna novel-la de la Llu'ísa 
aprofitessin per reeditar el Siempre 
en Capilla i pensessin si era con
venient fer-ho en catalá. Van dir que 
tenien temps per pensar-ho.

A partir d’aquí tan sois queda per 
comentar que la feina preparatòria 
pel que fa a correccions i comprova- 
cions de les dades històriques de 
que consta Foc Latent va durar 
varis mesos, més del que tots 
créiem. Els editors es varen voler 
assegurar de que tot sortis el millor 
possible.
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El passai mes de març es presen
tava el Ilibre a Barcelona. Per 
sugge-riment de l’Editorial, el llibre 
es va presentar a Sabadell a l’espai 
FOC (Forns i Obrador de 
Ceràmica). Més de tres-centes per
sones van assistir a la presentado 
del llibre. Els actors i amies Jordi 
Boixaderas, Anna Güell i Rosa 
Renom van llegir uns fragments de 
la novel-la. El Joaquim Sala- 
Sanahuja va ser l’encarregat de fer 
la presentado del llibre; el director 
d’Angle, Sr. Eudald Tomasa, va 
comentar l’insòlit de presentar un lli
bre un diumenge al migdia, a la 
vegada que esmentava la seva sor
presa per la multitudinària assistèn- 
cia de public.

En la llista de llibres recomanats 
com a més venuts, que surt cada 
dimecres a La Vanguardia, gairebé 
totes les setmanes Foc Latent surt 
entre els deu llibres més venuts en 
català. A primers d’agost no hi va 
sortir. Els de I’editohal varen cele
brar que bagués estât present en 
aquesta llista durant tants mesos. 
Ara, amb gran sorpresa per part de 
tots, torna a fer dues setmanes 
seguides que està en el tercer Hoc.

Ja fa alguns mesos que va sortir 
la tercera edició de Foc latent. A 
primers de setembre es presenta a 
Madrid la vers
ié en castellà, publicada per Espasa 
Calpe. També s’ha traduit al francés 
i a l’alemany. A primers de setembre 
es reeditará Siempre en capilla, la 
novel-la amb la que va guanyar el 
Nadal i, simultàniament, sortirà per 
primera vegada també en català.

Mentrestant, la Lluïsa va perfilant i 
retocant les novel les que encara no 
ha acabat de passar en net a l’ordi- 
nador. No sabem exactament quan- 
tes més en té. Un dia diu set i un 
altre en diu nou. Jo crée que si no la 
des-torben en veurem bastantes 
més.

LLETRES
Com  l’edot d ’or, 
des de la terro obscuro
Papers de Versàlia
Antoni Clapés

Sovint es vincula la figura del poeta 
amb la d’un èsser solitari, poc 
sociable i, fins i tot, allunyat de la 
realitat del món que li ha tocat de 
viure. Aquesta associació, que avui 
podem titilar de pre-judici, prové 
d’una interpretado esbiaixada del 
Romanticisme fort (el que van 
posar de manifest Hölderlin, 
Novalis, Hugo, Leopardi o Keats), i 
es manifesta en la malaltissa con- 
cepció del poeta com un èsser 
avesat al dolor com a ètica i al plor 
i la melangia com expressions de 
la seva incapacitat d’adaptació a 

les adverses circumstàncies en qué ha de sobreviure tot l’humà. (Aquest 
és el Romanticisme de tercera fila que s’establi a les espanyes i que la 
frivolitat amb què es van tractar determinats mites van multiplicar-ne amb 
desmesura el primissim gruix intel lectual del seu rerefons.)

Perqué, certament, el poeta ni és un èsser ailiat ni la seva práctica s’es- 
devé fora del món, sino que s’hi insereix ben endins, en la canviant 
dinàmica del quefer humà, per esdevenir pur reflex de les contradiccions 
del seu temps. És aixi que ara entenem perqué els romàntics van pensar 
Tèsser (un nou déu) des de la més rabiosa desesperació, i el seu esde
venir com una inexorable fúgida dels déus; per això van voler indicar la via 
vers una (nova) vida superior, que consistia -com va escriure Hölderlin- a 

veure el món del vivent a la mesura humana 
i atendré l ’alt sentit com la més alta vida 

per atansar-se al paradigma de Tobra com a sintesi d’art i reflexió
La decidida intervenció del poeta en el món a través de la seva aportació 

en la renovació dels llenguatges, i més encara, la ruptura del seu secular 
aïllament, van manifestar-se de manera vigorosa amb la irrupció de les 
primeres avantguardes, llavors que el coratge per mantenir individualment 
posicions radicals es refugiava en la força del grup, en els constants 
intents de fer prevaldré idees renovadores per fer saltar Tordre burgés 
caduc. Dadà, el futurisme, el surréalisme i tots els ismes del primer terç 
del segle vint van arrancar a redós de Tactivisme d’un grup que neixia de 
manera gairebé atzarosa i espontània i que després, com no podia ser 
altrament, es van dissoldre -de vegadas de forma violent- per donar Hoc 
a les corresponents obres individuals, la poténcia de les quais sovint min- 
varia en relació a la força multiplicadora que havien adquirit dins del grup.

Valgui aquest excurs per situar i homenatjar els esforços coTlectius que 
van encetar iniciativas renovadores, ja sigui manifestant noves maneres 
d’entendre i fer la poesia o, simplement, assenyalant posicions d’obert 
enfrontament amb el poder, el qual sempre se sent idolâtrât per les pràc- 
tiques artistiques o poétiques més regressives.
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En aquest sentit, la historia recent de Sabadell mostra un cert nombre 
de coMectius que van certificar el seu naixement emfasitzant la seva vol- 
untat renovadora i de canvi. Podem citar, a tall d’exemple i sense voluntat 
exhaustiva, el manifest entorn l’exposició ó’Art Nou Català (1915), “la colla 
de Sabadeir i La Mirada (anys trenta), Gallot i Riutort (anys seixanta), i als 
anys vuitanta, Èczema, les edicions dels dies o Fragments. En el tombant 
del segle, un col lectiu de poetes pren el relleu d’aquesta cursa vers la ren- 
ovació i constitueix el grup Papers de Versàlia. (Només des d’una per
spectiva temporal serà possible adonar-se del fil conductor que relliga 
totes aqüestes actituds i activitats. Ben cert, però, que sense els prece
dents, cap grup no hauria actuat tal corn es va manifestar. Un cop més, el 
temps: aquest implacable critic que situa tot i tothom en el seu Hoc.)

El naixement de Papers de Versàlia s’esdevé a principie de 2001, quan 
un conjunt d’amies -ferite per la lletra- es reuneixen un cop al mes entorn 
del pati noucentista de la casa Taulé -seu de l’Alliance Française- per par
lar de poesia. Generacionalment compacte però divers en les seves con- 
cepeions no solament estètiques sinò, fins i tot, de llengua, el grup es 
dona a conèixer pùblicament amb una lectura durant la Festa Major 
d’aquell any. Constitueixen el coMectiu Marcel Ayats, Josep Gerona, 
Esteban Martínez, Quilo Martínez i Josep Maria Ripoll -que formaran el 
nudi dur i estable juntament amb Francese Reina, que s’hi incorporará 
més tard- i Silvia Melgarejo, Óscar Rocabert i Pere Gil que aviat aban
donaran el grup.

Poc temps després, al març de l’any següent, va aparéixer el primer 
exemplar de les plaquettes, que constituirán la senyera del coMectiu i de 
les quais a hores d’ara ja se n’han publicat dotze números -cadascun 
d’ells singularitzats per un nom, que segueix l’ordre alfabètic (Ara, Blau, 
Call, Dins, etc.), i un lema {Dévorât: l ’inefable el va templar, Estic de pas: 
em plau l ’efimer, etc.) que explicita una voluntat poètica de rise i de reno- 
vació. Pulcrament impresos, cada Iliurament dels Papers també se singu- 
laritza per l’aportació visual d’un artista.

El primer número contenia exclusivament obra deis poetes del grup i 
començava amb un text que pot ser considérât un manifest de la diversi- 
tat. Es planyia de la (lamentable) situado de la poesia i esgrimien els 
Papers com una acciò per reivindicar-la, situant-se al marge de modes i 
del mercat i posant de relleu que l’heterogeni era allò que els unia. Signe 
dels temps, la poètica comuna calia cercar-la en l’addició de les poétiques 
individuals. I el rigor com a punt de confluèneia.

Ayats expressava la seva voluntat de revolta escrivint que “devant 
I’aguait del cegador / obrim la gàbia de I’ocell”. Gerona, en un llarg poema, 
fustigava els poetes de l’ordre establert, i exhibía Ture de “no pertànyer al 
club / -aquí hi veig el perill més gran- / d’aquells tristos poetes massa 
sobris / autors constants del poema emmirallat”. Esteban Martínez, per la 
seva part, afirmava que “la poesia / es un ejercicio de memoria, / una gim
nasia saludable / de todos aquellos / quienes se niegan a sí mismos”. 
Quilo Martínez recorría a l’exaltadó de la fundado mítica de la paraula i 
del poema amb el tornaveu de la gran tradició llatinoamericana: “Cuando 
llegó el poeta / los cerros tenían nombre y los ríos ya habían sido bautiza
dos”. Finalment, Ripoll, amb la seva poesia coltissima i irònica, i després 
d’un magnifie sonet on feia una declarado de la seva genealogia poètica, 
resumía -potser de forma involontària- la visió postmoderna del grup: 
“Sovint tampoc no sé vers on va el vers, / ni sobre què el poema versa 
encara”.

A partir d’aquest primer número Papers de Versàlia va anar acollint, en 
una generosa actitud d’obertura intel-lectual, la coMaboració d’autors i 
d’estètiques ben diversos: de Montserat Abellô a Chantal Maillard, de

Feliu Formosa a Josep Maria Uyà, 
de Rodolfo Hàsler a Andrés 
Sánchez Robaina, de Teresa 
Pascual a José Maria Micô.

Corn no podia ser altrament, l’edi- 
cié de les plaquettes va portar el 
grup a donar un pas més enllà i 
endinsar-se en el terreny de l’edidô 
de Ilibres. A començaments de 2005 
es van editar els dos primers titols 
de la coNecció Zona blanca: Dels 
marges, de Josep Maria Ripoll, i Los 
azulejos públicos, de Francesc 
Reina. Fa poques setmanes han 
aparegut dos volums més, El clima 
de l ’asfalt, de Marcel Ayats i 
Paisajes de la voz, d’Esteban 
Martinez.

La difusió dels productes de 
Papers de Versàlia és el veritable 
taló d’AquiMes del projecte i el que 
en pot decidir el futur. De moment, 
la imaginació i la ferma voluntat de 
continuar-manifestada prou al llarg 
de cinc anys- han suplert la manca 
de recursos que caracteritzen pro- 
jectes semblants. Presentacions, 
lectures pùbliques, una página web 
(www.papersdeversalia.com) i min- 
sos ajuts institucionals son els 
febles canals que sustenten aques
ta aventura. Una admirable aventu
ra intel-lectual, concebuda des del 
rigor i la diversitat que constitueix, 
per ella mateixa, una poética del 
possible exemplificada en el lema 
del número Llop: “Com l’edat d’or, 
des de la terra obscura”...

http://www.papersdeversalia.com
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LLETRES
Noticia de Ilibres sobodellencs
Recopilacíó Lluís Subirono

llsubirana@logiccontrol. es

Al nord de Tunisia hi ha una tradició miNenària: caçar amò esparvers. Tot un 
htu de compromis amb la natura que en Maruan i la cosina Fatima aprenen 
del seu onde, a qui sempre han seduït els ocells. Aquest llibre d’Anna 
Tortajada, L’esparver (Editorial Barcanova, febrer 2006), destinât a joves lec
tors, deschu la fascinant aventura de la descoberta que fan aquests nois des 
de la captura de l’au fins al seu alliberament en un festival multicolor, i que passa 
pel procès d’ensinistrament de l’esparver, que els fa veure la importància de 
respectar totes les criatures que mantenen el frágil equilibri de la natura.

Roser Ferrando i dosa, fidel a la cita de Sant Jordi, s’ha présentât amb l’edi- 
ció personal d’un nou recull de les seves poesies. Fidel a l’estil de l’autora, 
sota el titol d'Escolta’m s’hi apleguen diverses formes poétiques amb un 
denominador comú: la senzilla sinceritat. Amb tot, la persistencia de 1’autora 
en el domini del vers va aconseguint els seus fruits i ens ofereix alguns 
poemes molt reeixits. Com a mostra aquest fragment del poema tituiat Amb la 
pois dels anys “Viatjo a dins de la memòria/i aixi tree la pois dels anys/i m’ex- 
plico confidències/com no ho havia fet mai.”

Els papers del Cilec és el titol de la nova coNecció de la Fundado Ars. El 
número 1 porta per titol Morir a Euskadi 1938-1940. Catalans a Guernika- 
Lumo i en son autors José Angel Etxaniz Ortuñez, Vicente del Palacio 
Sánchez i David Serrano Blanquee Es tracta d’un document esfereïdor, una 
patita mostra en forma d’aportació historiogràfica rigorosa en la linia de recu
perar la memòria histórica del nostre passât recent; i una vegada més és el 
résultat d’iniciatives de la societat civil i no pas de les institucions democràtiques, 
que tot just ara comencen a fer pressió per obrir les portes de determinate 
aspectes foscos de la repressió brutal a què sotmeté el franquisme els republi
cans, els demòcrates, més o menys compromesos.

El número 101 dels Quaderne d’Arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach 
correspon a la ponèneia llegida a la Sessié Plenària del 18 de maig de 2005 
per Joaquim Sala-Sanahuja i que porta per titol Miquel Carreras. Model, estil 
i autocensura a Conceptas i dites de Marti Rialp. Al text integre de la ponèn
eia s’hi han afegit els prôlegs corresponents a les tres edicions del llibre anal- 
itzat i la transcripció de l’esborrany de la carta que Miquel Carreras adreçà al 
seu amie Joan Llonch el 1938.

Amb unes boniques il lustracions de Roser Badia, la sabadellenca Josefina 
Truqué ha présentât el conte En Pipo vol ser un mag (Sabadell, abril 2006). 
La intencié de l’autora és que aquest sigui el primer titol d’una série dedicada 
ais infants i que tingui corn a protagonista en Pipo. La bona acollida d’aquest 
primer conte fa augurar l’èxit de la seva continuïtat.

Segons la critica, el nou llibre de poemes d’Antoni Clapés Alta Provenga 
(Pagès Editors, desembre 2005) “és ben pie de suggestions -mai de sugger- 
iments, perqué el poeta ens proposa un coneixement i no pas una norma- de 
corn és possible transitar amb les paraules per les paraules i sobreviure sense 
desistir-ne, sense resignado ni liquidado.” Carles Mac Mor, a l’epileg del llibre 
eschu: “Tal vegada aquest poeta que els ha escrit, els versos, ja ha esdevingut 
eli mateix escrit i essèneia, presèneia, al poema, de l’absent.”
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El mes de juny va aparèixer la plaquette de Papers de Versàlia correspo- 
nent a l’edicié de Primavera 2006, amb el Nùm. Nu i amb el titol Coses inoms 
per dins tenen un pacte. Inclou poemes de Jordi Cervera, Juan Cobos Wilkins, 
Jordi Perramon i Blasco, Josep Maria Ripoll, Quilo Martínez, Josep Gerona, 
José Corredor-Matheos, Esteban Martínez, Chus Pato, Marcel Ayats, Concha 
García i Joaquim Sala-Sanahuja. Les iMustracions són d’Eriko Miura.

El sabadellenc resident al Canadá, Josep Sabater, ens va venir a presentar 
el seu nou poemari Voi de Do!, éditât pel nou segell editorial Penombra 
d’Argent (abril, 2006). Malgrat la distènda, la seva passió per escriure en 
catalá ens ha donat, de tant en tant, mostres de la seva qualitat poètica: 
Provances d’esper, Respira, Rastres d’un poeta sense terra, i el recull de 
relats curts Relata parabolics. Vol de Do! arrenca el vol al Canadá per aterrar 
a Catalunya després d’haver estât guardonada als darrers Jocs Florals de la 
Diàspora catalana. L’escriptor Xavier León diu en el prôleg que la poesia de 
Sabater s’articula sobre dos grans eixos, que albora es poden encreuar en 
dos subeixos més petits. D’una banda, la qüestió temàtica, i de l’altra, la 
qüestió formal. També en destaca el domini del léxic. En conjunt, dones, un 
nou Ilibre de poemes que no és pas un Ilibre de poemes més.

Fa vint anys ens deixava la Maria Dolores Sánchez Garrida, persona com
promesa i estretament vinculada al moviment veínal i a l’activitat social i cul
tural de la nostra ciutat. Per tal motiu, i en homenatge a la seva memòria, el 
seu espós, Simón Saura, i tots els seus fills, néts i familiars, han recollit en un 
Ilibre el testimoni escrit de la Maria Dolores i l’han publicat sota el títol Escritos 
(Creacions Gráfiques Canigó, maig 2006). Aplega un conjunt d’escrits origi
nals de la Maria Dolores agrupats sota les següents temátiques: Reflexiones; 
Cartas; Confidencias; Meditaciones; Pensamientos; Sensibilización; Política; 
Andalucía; Compromiso e iglesia; Poesías. Un apéndix tituiat Escritos ante su 
ausencia ens recorda l’afecte i l’admiració que la Maria Dolores s’havia guany- 
at amb la seva actitud generosa i solidária. Un afecte que es va fer de nou 
palés en l’emotiva presentació del Ilibre i amb la lectura d’alguns deis seus 
escrits i poemes.

A més de molts anys dedicats al teatre com a director, actor i professor, 
Feliu Formosa ha publicat fins ara onze Ilibres de poesia. També ha publicat 
assaig, dietaris i ha fet moites traduccions. Una trajectória que li va valer el 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes el 2005. El seu darrer Ilibre Cel ia 44 
és una obra de teatre que va ser estrenada el 1969 i que Formosa va dedicar 
a l’escriptor expressionista alemany Ernst Toller (1893-1939). Utilitzant frag
ments d’obres de Toller, Formosa va escriure aquest espectacle que vol 
reflexionar sobre uns fenomens teatrals i uns fets histórics i traumátics que 
encara ens afecten.

Martí Marín ha elaborat una panoràmica completa i solvent de la dictadura 
franquista a Catalunya i de les respostes socials que va desencadenar. 
História del franquisme a Catalunya (Eumo Editohal/Pagés Editors, juny 2006) 
examina, en primer Hoc, la naturalesa feixista del régim. N’explica la 
implantació a partir de la durissima repressió política i cultural exercida pels 
vencedors damunt una Catalunya majoritáriament republicana. Exposa 
l’evolució del franquisme i la sortida de l’autarquia que va donar pas a una lib- 
eralització econòmica del régim. Analitza també les importants transforma- 
cions economiques i socials que el país va experimentar a partir de la década 
deis anys 60 i les repercussions en les condicions de vida, penoses els 
primers anys, i progressivament millors els següents.

A Tim, ñas de pailasso (edebé, març 2006) Anna Cabeza explica l’entusi- 
asme d’en Tim quan va descobrint tots els records de quan eli era petit i que 
la seva ávia havia anat guardant dins d’una capsa. A dins hi ha trobat el seny- 
or Motxo, un pai de fregar que durant molt temps va ser el seu millor amie, 
però el que més il lusiô li ha fet és haver trobat el seu nas de pallasso.

; . ANNA

Informaciô facilitada per:

Ilibreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABAD ELL
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CREACIÓ
LIctro de tordor

Josep Gerona

Ara fa una estona, mentre netejava mongetes a la cuina, aquesta activi- 
tat mecánica em permetia -  o fins i tot, em provocava -  un cert tipus de 
meditació lleugera. El pensament salta primer de les mongetes als dits, els 
meus propis dits entre les beines verdes, els dits de la meva filia... i d’aqui, 
als dits végétais de les algues esfilagarsant-se sota les aigües poc profun
des -  flash encara estiuenc i d’allà, al pas inexorable del temps, de les 
edats, de les persones, de nosaltres mateixos.

A la “sabatina intempestiva” de La Vanguardia d’ahir, Gregorio Morán 
evocava la seva darrera conversa amb Xavier Valls, en el jardi de la casa 
que el pintor -  instal lât a Paris des de feia molts anys -  encara mantenía 
al barri d’Horta de Barcelona. Morán hi estableix, entre moites altres 
observacions, uns trets definidors de les étapes de la vida humana. 
Primer, la joventut, edat que consisteix, sobretot, en no tenir memoria 
- “Gracias a eso se pueden hacer muchas cosas y equivocarse muchas 
veces, cosa que ya quisiéramos muchos de nosotros; tener el valor de 
arrostrar un buen puñado de nuevas equivocaciones” Després, la 
maduresa o la consciéncia d’estar envellint: més que no pas l’inici de la 
decadéncia física, allò que marca el pas a l’edat de mirar-se les coses 
amb distáncia -  diu -  és el recurs inevitable a la memòria -  “Hemos pasa
do de la dialéctica “lo hago-no lo hago” a otra angustiosa de “me acuerdo- 
no me acuerdo”-. I encara hi podríem trobar -  afegeixo, si la vida malau- 
radament no ens abandonés a temps -, l’edat de la no-memòria, on la 
dialéctica ja s’haurá resolt pel cruel carni del mig: el retorn a una nova 
infáncia, però ja sense nous records.

Si la vida, en canvi, volgués ser més generosa amb nosaltres i ens ofer- 
ís una llarga vellesa amb el cap ciar, potser arribaríem a alguna classe de 
saviesa. Aixó és el que he vist en la obra darrera deis poetes grans en 
actiu -  Brines, Corredor, Badosa, Formosa,...la generado deis meus 
pares - ,  un savi distanciament de les preocupacions del món, que no voi 
dir insensibilitat ni indiferéncia ni menyspreu. Tot al contrari, posar l’aten- 
ció en les coses més petites, exercir-ne el do de la contemplació, com una 
Via d’accés al coneixement de les més grans. Escriu Corredor; “Feliz, este 
momento /  en que todas las cosas /  despiertan algo en mí /  que no soy 
yo”. Descobriment del sentit final de la naturalesa humana: l’acceptació 
deis limits i l’alegria de ser per a la mort.

Ara que l’estació ens hi predisposa -  la minva de la Hum, el despulla- 
ment deis arbres, la pluja, el refredament general,... -  i aviat reviurem la 
cita de l’u de novembre, aprofitem la delicada ocasió per practicar el rec- 
olliment, la lentitud, el tacte deis objectes, l’agraïment sincer per l’aigua i 
els aliments. Ara que la ciéncia ens pronostica temps de canvis, ben difí- 
cils, per les generacions deis nostres filis -  un pareli més de graus en 
l’escalfament global i assolirem un nivell critic -, hauríem de poder obrir 
prou els ulls per saber veure darrere l’aparença dels fets i de les coses, 
anar-hi a trobar allò de necessari per a l’existéncia humana i distingir-ho 
del superflu, conservar i repartir millor el patrimoni comú de tota l’espécie 
humana.

Els imprescindibles canvis en la 
nostra manera de viure i de 
moure’ns, en el nostre agitat estil de 
vida, malbaratador, précipitât i 
onerós, ens menen a un rénovât 
elogi de la quietud i del repós. Les 
paraules de Vicente Aleixandre, que 
preñe d’una altra citado als diaris 
d’aquests dies - “Quan neix un 
poeta, el que neix és un silenci.” -, 
ens han de servir de motiu de 
reflexió i de guia d’actuació.

í Q
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El senuor Jeroni i els geranis

Francese Pulgearbó
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Al senyor Jeroni no li havien agradat 
mai les flors i menys encara els 
geranis. No era res personal, sim- 
plement les detestava cordialment. 
Però la Maria, la seva dona, n’esta- 
va enamorada i en tenia per tot el 
pis. Fins i tot a llocs on se suposava 
que no podien créixer en condicions 
favorables, ella aconseguia que 
florissin xamosos.

Eren l’enveja i l’admiració de tots 
els ve'ms i, fins i tot, un dia hi varen 
anar els de la Televisió per fer-ne un 
reportatge. La senyora Maria els 
explicava amb veu pausada i tran- 

quil la les caractéristiques de totes i cadascuna de les plantes, devant la 
mirada atenta del senyor Jeroni, que no deia res; només somreia.

Eren un matrimoni d’aquells que ningú en pot dir cap mal. Tenien una 
filia casada, eren educats i agradables amb els seus veïns i mai havien donat 
cap motiu de crítica per part d’aquests, ans al contrari, la gran majoria de les 
dones del barri, posaven al senyor Jeroni com a exemple ais seus marits.

Quan eli es va jubilar, després de tota una vida dedicada al Banc 
d’Anoharra, li varen donar un rellotge d’or (banyat) i una placa commem
orativa que guardava com un trésor a casa seva, i amb la Maria donaven 
llargues passejades agafats de bracet. La gent en veure’ls els saludava 
cofoia; feien tan bona parella, deien.

El temps anava passant i la Maria continuava amb la seva afecció ais 
geranis. EN no deia res, ja se n’havia fet a la idea, i cada vegada n’hi havia 
més, de geranis, a més llocs i cada vegada més bonics, i la Maria estava 
que no hi cabia de goig en veure’ls.

Però un dia, ella va anar a comprar a la plaça i ja no va tornar. El seny
or Jeroni, estranyat per la seva tardança, va anar a cercar-la, però a la 
plaça ningú l’havia vist, ni en sabien res, d’ella. Aleshores es va posar en 
contacte amb la seva filia, que tampoc en sabia res. Deu haver anat a 
casa d’alguna amiga seva i xerrant, xerrant se li ha fet tard - li va dir - per 
tal de tranquil-litzar-lo; però a la una del migdia, quan ja feia cinc hores 
que havia marxat, el senyor Jeroni va tornar a trucar a la seva filia molt 
preocupat, i finalment decidirán avisar les autoritats.

Durant més de tres mesos ho varen regirar tot. Policia, mossos 
d’esquadra, familiare i amies participaren en la recerca, però va ser una 
tasca inútil, no la varen trobar per eniloc. Fins que varen considerar que 
estava desapareguda i aturaren la recerca. El senyor Jeroni estava molt 
trist i sol, però la vida continuava i malgrat la seva falta d’amor per les 
plantes i sobre tot peis geranis, continuò tenint-ne cura en homenatge a la 
seva companya desapareguda.

Si algún dia torna, que vegi que 
n’he tingut cura - deia a tothom - 
perqué tornará, sé que un dia 
tornará, repetia incansable.

I el temps continuava passant. El 
senyor Jeroni continuava vivint sol i 
parant esment en els geranis amb 
molt d’amor. La seva filia volia que 
anés amb ells de vacances o a pas- 
sar-hi uns dies, li preocupava la 
seva solitud, però eli no volia. A la 
Maria no li agradada que deixés 
abandónate els geranis, li deia.

De mica en mica i en veure que eli 
estava bé, el deixaren fer la seva, 
fins que un dia, després de les 
vacances de Setmana Santa, a la 
seva filia se li va ocórrer de trucar-lo 
per tal de veure com estava, però 
en no rebre resposta es va estran- 
yar i després de provar-ho deu o 
dotze vegades, va anar a casa 
seva. Malgrat trucar tres o quatre 
cops, i en veure que no l’obria, 
provò amb la seva ciau, però la 
porta estava tancada amb el baldó. 
Insistí en trucar el timbre, però no 
responia ningú. Va preguntar a la 
seva veTna, però aquesta tampoc en 
sabia res.

Em pensava que estava amb 
vostés, - li va dir - ja fa dies que no el 
veig.

Dones, no! Amb mi no hi era. -  li 
contestò -  ara ja molt preocupada.

Finalment, i tement-se ja el pitjor, 
decidiren avisar la Policia, que va 
haver de rebentar la porta per tal de 
poder entrar a la casa. En fer-ho, 
una forta olor a descomposició els 
va confirmar el que ja es temien i, tal 
com s’esperaven, al ben mig del 
menjador i rodejat de geranis, hi 
havia, estirat a terra, el cadòver del 
senyor Jeroni.
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Per l’estât en qué es trobava, era 
evident que ja feia dies de la seva 
mort. Atac de cor, va dictaminar el 
forense posteriorment; va ser 
instantani, ni tan sols se’n va adonar.

Pobre home, deien eis veïns, tan 
bo corn era, no va poder superar 
l’absència de la Maria, el va matar 
l’amor que sentia per ella.

Després de l’enterrament, i un 
cop passats uns dies, la seva filia va 
fer inventan de les pertinences del 
seu pare. De fet, poca cosa. Eis 
quatre mobles i quatre coses més 
que tenia les va donar ais Drapaires 
D’Emaüs, però li va saber greu 
donar eis geranis i, després de con- 
véncer el seu marit, un diumenge al 
matí els anaren a buscar amb la 
seva furgoneta.

Començaren a baixar-los, amb 
tanta mala sort que un deis testos 
va caure per l’escala. Aleshores, en 
trencar-se i escampar-se per terra, 
aparegueren les restes deis ossos 
d’una má humana.

No va ver falta regirar molts testos 
per esbrinar com, quan, on i per qué 
havia desaparegut la senyora 
Maria. «-

GALERIA D ’ART

Pedregar, 10 
Teléfon 93 726 51 22 

08202 SABADELL

OFELIMÓS
16- Esther Pereto i Zopoter
Ana Fernández Álvarez
campanadas@telefonica.net

Amb aquest terme grec, ofelimós, atribuí de qualsevol cosa capag de sat- 
isfer una necessitai o un desig, oferim una sèrie de Iliuraments plástics 
que tenen com a principal objectiu aconseguir el gaudi visual que tota obra 
artística produeix. Es fa, precisament, des d ’una publicació que porta ja  
molts anys especialitzant-se en la divulgado i en l ’anàlisi de l ’art en totes 
les seves facetes.

La imatge que Esther Peretó ens presenta, a partir d’una obra escultórica 
funerària de Francese Juventeny al cementiri de Sant Nicoiau, tanca la 
série fotogràfica que vàrem començar amb el treball de l’Andreu 
Masagué, ara fa cinc números. Aquesta jove estudiant de disseny, apas- 
sionada per la dansa, la música i la fotografía, posseeix una Sensibilität 
extrema que li fa copsar la realitat a través del filtre intangible de la poe
sia. Els seus treballs fotográfics, plens d’una desbordant emoció, combi
nen les técniques més clássiques amb les noves tecnologies digitals. Ara 
bé, allò que millor caracteritza la seva obra és l’enquadrament, sotmet 
sempre a diagonals visuals molt intéressants, i la peculiar profunditat amb 
la quai tracta cada imatge. Cadascuna de les seves fotografíes ens obliga 
a preguntar-nos sobre quin ha estât el punt de presa: On era l’Esther i el 
seu objectiu? En quina forçada posició estava a l’hora de captar el camp 
visual? Encara i aquest punt manierista, el résultat final participa d’una 
plàcida pàtina que ens endolceix la mirada.

mailto:campanadas@telefonica.net
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Lluís Molins de Mur: 

pintor de b  cort burqeso
de Sobodell

Jordi Roca i Tubau

Era el dia de Tots Sants de l’any 1948 quan 
a mig mati i en una camioneta plena del 
poc que teníem vaig arribar amb la familia 
a Sabadell. Recordó que el que avui és el 
Passeig Almogávers era un intransitable 
fangar per on arribar a les cases de la 
SAIDA, blocs de pisos recent construits | 
enmig deis camps de la Granja del Pas. En > 
entrar al pis, amb forta olor de nou, el que 
més em cridá l’atenció fou la cuina-men- 
jador i la dutxa d’aigua freda. Mai no 
m’havia dutxat. Ah!, i el camp d’aviació 
amb una avioneta fent evolucions.

Els habitants de Campoamor -així havien 
batejat el nou barri-, quan sortíem de casa 
per anar al centre déiem que anávem a 
Sabadell i quan ens arribávem a la Creu de 
Barberá per anar a comprar procurávem 
esquivar els “burots” per no pagar les 
taxes. Mes, el que recordó amb una certa 
nostálgia són els fanais de gas de la 
Rambla i els fanalers, amb aquellas perxes 
encenent-los i apagant-los i l’autobús, un 
Krup amb un motor immens, que feia el 
trajéete de la Creua Alta a TApaiadero”
(final de la rambla) amb una puntualitat 
que deixava molt que desitjar.

L’endemà de I’ arribada i primer dia de 
treball com a pintor de parets a I’ empresa 
Morgui, situada al començament de 
l’”Avenida del Ejército Español”, recordó, com si fos ara mateix, que esti- 
rant el carro pie d’escales, taulons i galledes, per anar a pintar una casa 
del carrer Sant Pau, situada al costat d’una botiga de queviures, amb les 
portes pintades de verd -així és com Tamo ens donava les adreces-, en 
passar per la Plaça de l’Ángel ens creuárem amb un senyor que portava 
una bufanda que cridava l’atenció; en quedar-me’l mirant, el meu compa
ny m’informà que era el pintor Molins de Mur, artista de renom a la ciutat 
i molt ric: pintava els senyors i les senyores de Taita societat. Tant el nom 
com la imatge em quedaren gravats per sempre més en la ment; jo també 
volia ser artista, tot i no haver-ho confessât mai a ningú. Tot seguit el meu 
primer company, aprenent com jo de pintor, m’informà que a la ciutat hi 
havia pintors de molt renom; Vila Arrufat, Vila Puig, -el primer de qui en 
vaig veure una exposició- i un tal Vila Casas, molt més jove que ells, que 
amb les seves actuacions tot ho revolucionava. La meva ignorància em 
portà a creure que a Sabadell per ser artista o s’ havia de ser ric o tenir un
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cognom que comencés amb Vila. 
No obstant això, res era prou impor
tant com per allunyar-me la idea de 
que, algún dia, jo també seria un 
artista.

Des del primer moment en qué 
vaig posar-me a estudiar, amb 
Manuel Rallo, els meus planteja- 
ments pictórics diferiren de les 
patums consagradas i tenia molt 
dar que no volia ser paisatgista 
-actitud que desaprovava el meu 
pare-, tota vegada que el que més 
m’interessava era la figura humana. 
I ves per on, anys més tard, agues-
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ta opció fou la que propicià el meu 
primer contacte, discrepància 
inclosa, amb Molins de Mur. 
Justement fou a I’ Académie de 
Belles Arts amb motiu d’una exposi- 
ció de Festa Major en la quai jo hi 
tenia un quadre amb un gerro de 
gladiols d’exuberants colors. En 
interessar-se pel qui l’havia pintatjo 
li vaig manifestar que allò no era 
pas el que volia fer en el futur. Que 
el que volia era fer pintura social i, a 
ser possible, ser muralista ja que 
les dimensions de la paret era el 
que més m’atreia. La seva rèplica 
fou contundent. “L’art ha d ’estar 
allunyat de la política. La política no 
és art. EIs artistes han de pintar la 
cara amable de la societat, altra- 
ment tant élis corn la seva obra es 
sitúen en un terreny que no eis cor- 
respon.” Aquesta entrada tan dura, 
tot i venir de qui venia, no em féu 
renunciar a res, ans al contrari, 
m’esperonà. En mi ja havien pres 
forma definitiva les idees politiques 
d’humanisme i, per sobre de tot, les 
teories que sobre l’art tenia el filòsof 
francés Hipòlit Taine.

En passar els anys i, probable
ment, fruit de la maduresa, el nostre 
apropament fou amical i sincer i mai 
li vaig discutir res de la seva obra, 
perqué cree que des del primer 
moment vaig entendre que en 
Molins de Mur, tot i la seva auréola, 
mai seria un pintor d’avantguarda; 
per tant, a part de l’amistat, poca 
cosa més d’ell en podia esperar tota 
vegada que la seva obra quedarla 
emmarcada dins un context tancat 
en si mateix. I tot i que al llarg de la 
seva vida réitérés milers de veg- 
ades “Ara he trobat la manera de 
què la pintura em xispegi..”, frase 
que, acompanyada amb gesticula
da mímica, la converti en leit-motiv 
del seu diseurs i tant si diluía eis 
pigments amb oli de nous, aiguar- 
ràs O gasoil, les seves obres mai 
experimentaren cap canvi substan
cial. I això és aixi perqué fins l’ùltim 
dia de la seva viva doné l’esquena 
ais nous plantejaments estètics que 
commovien la plàstica arreu del 
món. I és que, tot i que els materials

a I’hora de realitzar una obra son importants, no son ells els que fan que 
l’artista escali estadis no explórate. El que sí que vertaderament fa a un 
artista diferent deis altres és el rebuig al dogma i a l’estil com a sistema.

Amb bona Ilei he de dir que la distènda que conceptualment ens separ
ava mai fou obstacle a l’hora de rebre les seves critiques que, a voltes 
pujades de to, mai les vaig considerar com un atac inconseqüent ni a la 
meva persona ni als meus plantejaments estètics perqué em consta en el 
fons que el que jo feia no li era del tot indiferent tot i ser tangencialment 
oposat al seu criteri.

La seva presència, dintre i fora dels cenacles artístics i socials de la ciu- 
tat, mai restà ni equivoca ni sobrera, ans al contrari, fou com una seny- 
orivola icona dins un entorn decadent. Molins de Mur, salvant les distàn- 
cies, diria que dins la seva societat podriem descriure’l com el pintor de la 
cort burgesa del Sabadell del segle XX. Cree que va viure en una època 
que no li pertocava. No obstant això, el seu deix bohemi li permeté no 
adonar-se d’ allò que se’n diu: viure fora del temps.

Recordo que quan vaig exposar Gent de Sabadell la seva opinió fou con
tundent “Roca, tu tens pasta d ’artista. Pots ser un bon retratista si acon- 
segueixes que la pintura xlspegi’. Mai cap artista de la ciutat visitò les 
meves exposicions tan assiduament com ell. I això és tant aixi que en 
aquella ocasió vingué cada dia a fer-me el seu amicai sermò amb aires de 
doctor.

Molins de Mur em pintà dues vegades: el primer retrat, en divorciar-me, 
es perdé. Són coses que, malauradament, passen. La segona vegada, 
fou en ocasió d’anar-lo a veure al seu estudi, no se per qué. El que sí 
recordo és que de sobte se’m quedá mirant i tot senyalant-me la cadira 
que tenia sobre una exigua tarima, amb autoritat em digué “Seu” i en un 
tres i no res, sense ni preguntar-me si em venia de gust o no, posava per 
eli a poca distènda del seu cavallet i, mirant-me com si volés descobrir 
quelcom no visible de la meva persona, comengá a esbossar un deis mil
lers retrats que mai pinté -que consti que tot i que aquesta no és una 
opinió meva, la comparteixo. Impertorbable, sense ni aparentment mirar la 
paleta, segur del que realitzava, el lleng prenia vida. “No etmoguis. AIxeca 
el cap. MIra’m. La boca.” I absent a tot el que no fos el que feia, el retrat 
prenia vida a ritme endimoniat. Mentre, reflectit en els vidres de l’entre- 
obert baleó, jo seguia, de reüll, les certeres pinzellades. Entre nosaltres no 
hi havia més comunicació que la de dos artistes que, tot i allunyats estéti- 
cament l’un de l’altre, la comunió del moment els unia amb indesxifrable 
Sensibilität. Deixant els pinzells dins un pot que posé sobre la paleta m’a- 
comiadá. “Demá vine a la mateixa hora”. Em féu fora sense deixar-me’l 
veure. Dues sessions foren més que suficiente perqué l’obra restés 
enllestida. De sobte comenga a citar Goya, -no en va l’admirava per 
damunt de la resta d’artistes del món- Velázquez, els impressionistes 
franceses i, ves per on. Cases, Rusiñol... Em vaig aixecar de la cadira i, 
tot posant-me darrera seu li vaig dir: No hi toquis res més. Firma’l . Em 
vaig emportar el quadre encara molí, amb la promesa -incomplida- de que 
un altre dia li portaria per retocar no sé què.

No sé quantes vegades me’l reclamò però jo tenia molt dar que no li 
calien retocs de cap mena. I és que, malauradament, els seus retocs, al 
llarg de la seva vida, no serviren per altra cosa que per destrossar obres, 
sota el pretext de millorar-les.

A part dels seus retrats, cultivé amb encert les natures mortes, gènere 
aquest en el que excel li notablement, sobretot pel seu plantejament
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estètic. Res de ritme ni composició. Ingenuïtat i anarquia total, podríem 
dir, foren el seu nord conceptual. Qualsevol cosa posada de qualsevol 
manera li servia. No obstant aixó, el que per a mi és més rellevant, és 
l’austeritat del color: res de disbauxes tenais ni concessions a la galena. 
Aqüestes obres son, sens dubte, la seva contribució a l’avantguarda. De 
ben segur eli, si llegeix aquest article des de l’altre món -ep!, si de veritat 
n’hi ha!- no hi estará d’acord. M’és igual. Però i ha un fet que ho avala, i 
és que quan els pintava ho feia amb total desinhibició, com si talment 
jugués amb els pinzells sobre la tela. Res de compromis ni obligado per 
demostrar, a ningú, la seva mestria. Pintava com volia i quan volia. Sovint 
aqüestes obres les realitzava quant estava sol. És per aixó que, si les 
analitzem amb cura, de ben segur hi trobarem una certa melangia fruit del 
seu estât d’ànim. Estât que, inequívocament, propicié el seu particular i 
indubtable ego.

Suposo que el fet de no haver de mantenir una familia, ni posar el plat a 
taula, ni tenir cap obligació laboral que li estronqués el son conformaren 
en eli un concepte de vida diferent de la resta d’artistes del seu temps. 
Aqüestes circumstáncies, cree, marcaren la linealitat de la seva obra. 
Linealitat que tot i reiterar verbalment que buscava un perfeccionament, la 
realitat ho desmentía. Mai cap motivació extra- pictórica li intéressé. Tota 
una Singularität al bell mig de l’efervescència social i artistica en què va 
viure. Singularität que diferia de la resta d’artistes perqué, majoritériament.

qui més qui menys traballava per 
viure. No obstant això, no oblidem 
que en Lluis Moline de Mur necessi
tava, com el pa de cada dia, que 
l’admiressin com més millor; llavors, 
desdenyosament, es creixia i, com 
hébii exhibicionista, tot esgrimint 
amb mestria els seus pinzells deixa- 
va bocabadats els que el contem- 
plaven. Si bé Moline de Mur no 
passejé el nom de Sabadell pel 
món, la ciutat pot estar orgullosa d’ 
haver comptât amb un artista com 
eli. Artista que cultivant un gènere 
tan dificii com el del retrat restaré, 
sens cap dubte, com un deis pintore 
importants de la seva generado.

De la gran exposició-homenatge 
que l’Acadèmia de Belles Arts, 
Museu d’Art de Sabadell i 
Ajuntament de Sabadell realitzaren 
l’any passât, com sempre massa 
tard per l’artista, públicament vaig 
mostrar i mostro el meu desacord 
en l’exclusió deis artistes, amies 
seus, del magnifie catéieg que s’ed- 
ité. Retrats majorment superiore a 
d’altres escollits. Sabut és de 
tothom que les exposicions tenen 
data de caducitat, mentre el catéieg 
queda com a mostra per a la poster- 
itat. Aquesta manca de criteri 
responsable per part de qui corre- 
spongui, perjudicé ostensiblement 
aquest document. Criteri que tot i 
les explicacions que es donaren, ni 
l’entenc ni el comparteixo. És per 
aixó que he volgut que en aquest 
article hi figurés el retrat de la Rosa 
Nin, tant per la seva qualitat com 
per l’amistat que els unia i, sobretot, 
pel compromis que suposé per ella 
la recerca de les obres per a la real- 
itzaciô de l’exposiciô. I el meu, pel 
seu ait valor pictòric. «-
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Camil Fàbregas (esquerra) i Manolo Mugué.

ARTS___________________
La singular rdació entre
Manolo tiugué i Connil fobregos'
Manuel Costa Fernández
Fundado Ars. Casa Fábregas-Moix

Manolo Mugué i Camil Fàbregas es van conéixer l’any 1935, a les 
Galeries Syra de Barcelona. Manolo havia nascut el 1872 i Camil el 1906; 
es portaven, dones, 34 anys.

Camil Fàbregas quedà impressionai immediatament per la personalitat 
de l’escultor.

Però no fou fins després de la guerra del 1936-1939 que hi establi un 
relació fluida
i constant. Es presenté al mas de Caldes de Montbui, on Manolo, maiali, 
s’havia réfugiât i aconseguí convertir-se en persona imprescindible en la 
casa, on sempre hi tenia el Hit parai i un plat a taula. La seva fervorosa 
admiració pel mestre, expressada amb aquella passió sense mesura que 
posava en totes les coses, degué seduír Manolo. Imaginem a Camil, pel 
que es pot deduír deis seus propis textos, com un acòlit embadalit, 
escoltant molt i enraonant poc, dedicant cada vegada més temps a les 
estades a Caldes. Malgrat aquesta relació tan propera, en la principal bib
liografia sobre Manolo, el nom de Camil Fàbregas només hi apareix una 
vegada, mencionat como a “ajudant” de l’escultor. Suposem que aquest 
ajut consistia en treball escultóric manual, ja que Camil tenia l’ofici d’es- 
cultor. El que és segur és que entre els dos homes es va establir una forta 
amistat, o potser una profunda relació de tipus paterno-filial; ambdós es 
dibuixaren i s’esculpiren; segurament Camil aspirava a ser el seu alumne, 
però Manolo el devia rebutjar amablement, tot dient-li que treballés a la 
seva manera i no es preocupés de la tècnica d’altri, com confessa ingen- 
uament el mateix Fàbregas en un escrit. Malgrat això, Fàbregas restà tota 
la vida un imitador de Manolo com, es pot comprovar fàcilment en gran 
part de la seva obra. «_

Manolo Mugué amb el bust que va esculpí de Camil Fábregas.

 ̂ Nota publicada com annex al catáleg Manolo Mugué. Una exposició documental. Museu 
d’Art de Sabadell. 2006
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fxposició ol taller Cuixort:

Joan Pia
Ana Fernández Álvarez

campanadas@ltelefonica.net

El 8 de juliol, Joan Pía inaugurava una exposició al Taller Cuixart de 
Barcelona i ho felá amb un conjunt d’obres agrupadas sota l’apeMatiu 
Slovún -paraula en llengües eslavas-, on, sense renunciar del tot ais seus 
tradicionals plantejament plástics, intentava oferir una nova experiéncia 
colorista, basada en el domini dels blancs i dels grises, molt allunyada del 
rie cromatisme al qual ens tenia acostumats. Aquesta experimentació 
resultà molt intéressant i determiné que Joan Pia fos un dels pintors selec- 
cionats per formar part de l’exposició homenatge a Modest Cuixart, 
Sentiment en trànsit, inaugurada el dia 15 de setembre al Palau 
Calmases, de Barcelona. Una coMectiva de 47 artistes on participaren, 
entre altres, Victor Dolz, Ouka Leele, Josep Maria Subirachs, Martinez 
Lozano, Pepe Yagües o Radio Zurich.

L’obra escollida per formar part d’aquest homenatge fou Dia Gris. Una 
pintura que, corn la resta de la sèrie, plantejava una intenció semàntica 
molt discursiva, recolzada en un argument i en una postura moral molt 
nitides: Una denùncia directa enfront de la deshumanització social.

Dia Gris ens parla de fragilitat, de desesperança i de solitud, però des 
de la tendresa, perqué aquesta és la postura ètica de l’artista, denunciar 
i, a la vegada, deixar oberta una escletxa a l’optimisme.

Aqui deixem constància de totes les imatges que constitueixen la sèrie 
Siovún perqué siguin elles les que parlin per si soles, i l

i
t ^

Joan Pia al seu estudi.

Anònim. 140 x 180 cm. Tècnica mixta i col
lage, sobre tela.

Tòtem. 120 x 120 cm. Tècnica mixta i collage, Especulació. 100 x 100 cm. Tècnica mixta Dia gris. 120 x 60 cm. Tècnica mixta i collage, 
sobre tela. i collage, sobre tela. sobre tela.

mailto:campanadas@ltelefonica.net
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Semblança
Joon P ío s  Mosonell
Pere Font I Grasa

Ambdós guardem una fotografia históri
ca: Sota un case blanc que ens tapa el 
magi, restem atents a les explicacions 
dels enginyers de les obres de l’au
topista B-29 (ara: C-58). La construcció 
del vial anava molt lenta. La Jove 
Cambra feu mans i mànigues davant 
determinats estaments perqué les accel- 
eressin. Aquesta imatge captada 
damunt el viaducte de Ciutat Meridiana 
figura a la portada del Ilibre-memória de 
setembre del 1972. L’entitat era capda- 
vantera en la reivindicado d’una 
autopista Iliure de peatge. Efectivament, 
pels que no hi eren, vuli dir que aquest 
cordò umbilical que connecta Sabadell 
amb el seu Port de Mar, altrament Barri 
Marítim, era previst que fos de paga- 
ment. Grácies a la campanya a la qual 
s’hi sumaren no poques entitats valle- 
sanes, fins i tot de Terrassa, fou possible 
que el projecte oficialment conegut corn : “desdoblamiento de la carretera 
N-150” s’accelerés i no patis retards constructius, corn també que fos 
alliberada del finançament directe de l’usuah. (Per cert: on haurien situât 
la barrera de recaptació ?). Bé, amb un mig somriure per l’èxit que ja 
intuiem, ambdós sortim a la coMecció fotogràfica que amb motiu de tan 
magna ocasió ens feu l’inoblidable Pere Parran. Entre molts altres sods, 
la Jove Cambra era integrada ais seus inicis per : Ramon Gràcia, Xavier 
Bigatá, Josep M® Montseny, Llorenç Reviras, Antoni Boleda, Esteve 
Renom, Francese Constane, Antoni Aubert, Félix Cornelia, Ángel 
Terrazas, Antoni Segura, Joan Sala, Colette Sicart, Joan Garda 
Argelaguet, Mermen Forrellad, J.A. Díaz Salanova, Andreu Grau, 
Francese, Pere i Santiago Garriga, Ricard Llonch, Joan Monrás, Benet 
Armengol, Joan Bosch, Joan R ío s  i un llarg etcétera d’economistes, advó
cate, arquitectes, enginyers, publicistes, empresaris i periodistes, fins i tot.

En la trobada d’aquest matí de setembre plujós (més de 100 litres 
d’aigua per metre quadrat...), en Joan Rios i Masanell m’ho recorda de 
paseada, com dient-me : “Fa una colla d’anys que ens coneixem”, per la 
qual cosa no ens auto-confessem l’edat biològica, perqué som joves d’es- 
perit. Un deis objectius principals de la Jove Cambra és el d’organitzar 
programes d’acció per col-laborar en el desenvolupament de la comunitat. 
Una doctrina que en Joan ha sabut impulsar com si fos adquirida de man
era natural. Donant un cop d’ull al curriculum. I’ entrevistador s’adona que 
l’entrevistat porta a terme l’accio diària d’acord amb uns parámetros de 
perfecta simbiosi amb la societat més propera : Sabadell i, alhora, amb la 
més llunyana : Europa.

Fotografíes: Imma Mas

En Joan Rios és president del 
Casal d’Europa de Sabadell com 
també presideix EUTIME (Asso- 
ciació d’Antics Alumnos de l’Escola 
Universitària d’Estudis Empresariais 
de Sabadell) i Senador de la Jove 
Cambra Internacional. Són mostres 
d’una biografia extensa per a una 
vida intensa.

Em què et quedes de tota aque
sta activitat que has impulsât al 
llarg dels anys?.

Em quedo amb tot allò que he aju- 
dat a desenvolupar en cada 
moment puntual. El conjunt de les 
activitats m’han servit per crear un 
entorn important, per donar contin- 
uïtat a la meva voluntat de servei. 
Em quedo amb tot allò que m’ha 
ajudat a entendre, per comprendre, 
per tenir una visió àmplia del que és 
el mon. Servir a la societat des de 
diferente angles i, en particular, a la 
ciutat de Sabadell, ha tingut i té per
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mi un atractiu natural. En cada moment i ocasió val la pena esmerçar-hi 
l’esforç que se’m requereix corn a punt de partença de la voluntat de 
servei. A les entitats cal anar-hi a treballar, a impulsar iniciatives.

És evident que aquest esforç , que la varietat d’entitats amb les 
quais has col laborât potser t’ha “penjat” el cartell d’home dispers.

Si, si, si, en SÓC conscient. Sempre he tingut la capacitat de fer moites 
coses alhora. És innat en mi. Quan les coses que fas t’agraden no notes 
l’esforç ni les hores de dedicado. Aprofitar el temps és bàsic. Organitzar 
cada instant de la vida per fer coses útiis. Cal seleccionar allò que t’agra- 
da fer. La societat actual hauria d’entendre que potser ens cal menys buta
ca, menys viure “apoltronats” i més acciò civica.

Cal suposar que el pas per la Jove Cambra de Sabadell et va mar
car molt pel que fa a treballar al servei de la comunitat.

Sens dubte. Crée que la Jove Cambra em va posar en contacte amb 
molts problèmes i amb personatges del meu entorn més immédiat i de la 
resta del mòn. Els primers anys (final de la década dels seixanta i primers 
setanta), coincidirán amb una época politicament “delicada” però sense 
més problèmes que els normals. Molts dels integrants fòrem temptats per 
entrar en el mon de la politica, però no em va interessar. He viscut tran
quil treballant molt i molt en altres àmbits socials i culturáis.

Segons el règlement de la Jove Cambra Internacional, la pertinença a la 
J.C. acaba ais 40 anys d’edat. Després, eis integrants que han tingut una 
participado especial son designats senadors, càrrec de carácter vitalici. 
En Joan en forma part. President del Sénat Europeu de l’Àrea 
Mediterrània, organisme que aplega les joves cambres de tot el mon. Era 
la primera vegada que el càrrec li corresponia a un ciutadà de Catalunya. 
La tasca consisteix en coordinar les diferents activitats que es generen al 
voltant d’un sénat del quai en formàven part eIs països mediterranis : 
Franga, Itàlia, Mònaco, Grècia, Tunis, Marroc i Espanya. A més de coordi
nar eis programes d’aquest nudi sectorial, li permeté viatjar i dialogar amb 
dirigente socials i politics de la zona. No cal dir que disposa d’uns replens 
àlbums fotogràfics on se’l pot veure saludant a diverses personalitats : El 
Rei Joan Carles, el Papa Joan Pau II, Jordi Pujol i un llarg etcétera.

Gestor cultural i promotor 
d’activitats civiques

Els seu amie, el professor de 
Periodisme de l’Autònoma, 
Manuel Parés i Maleas, va definir 
un dia les múltiples facetes de l’e
conomista i empresari Joan R ío s  
Masanell com : “Gestor cultural i 
promotor d’activitats civiques” . 
Naturalment que en llegir el servei 
que el personatge ha ofert a la 
societat el qualificatiu potser si 
que li escau. Ha tingut les 
següents vinculacions : Membre 
numeran i membre de la junta 
directiva de la Fundació Bosch i 
Cardellach; Director del départe
ment gestió econòmica de les 
Agrupacions Narcis Girait; 
Tresorer de l’Académia de Belles 
Arts; Membre de la junta directiva 
de rOrfeò de Sabadell; Membre 
de la junta directiva, president del 
Sénat Espanyol de la Jove 
Cambra Internacional; president 
de la Comissiô de Control i 
Vicepresident del Conseil d’ 
Administrado de Caixa Sabadell; 
President d’EUTIME Associaciô 
Antics alumnes Escola Univer
sitària Estudis Empresarials de 
Sabadell; President del Casal 
d’Europa de Sabadell.
Recentment ha col laborât amb la 
Vila de Matadepera récupérant el 
“Bail del torteli”, un ballet molt 
antic que solia dansar-se el dia de 
Sant Sebastià, festa major 
d’hivern. De ben jove en Joan 
Rios formà part de “Sabadell 
Dansaire”, ens ho demostra en 
veure’l a la foto d’una portada de 
“La Vanguardia Española” l’any 
1953, desfilant corn a portador de 
l’estendard pel carrer Alcalá de 
Madrid amb motiu d’una marxa 
prèvia a la demostrado sindical de 
“coros y danzas”.
Un personatge que de jove havia 
practicat el bàsquet, l’atletisme, 
Tesqui, Thandbol, l’escalada fins i 
tot.

De sempre, la vida d’en Joan 
Rios Masanell ha estât un no 
parar.
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D’estudiant a “Cal Taché”, 
aquell noi del carrer Rector 
Centena va passar a ser estudi- 
ant de I’Escola de Comerç, i a tra
ballar a la indùstria tèxtil com a 
auxiliar administratiu i després 
com a comptable i, posterior- 
ment, gerent de Ca l’Estruch.

Sempre s’ha dit que de l’Escola 
de Comerç n’han sortit la majoria 
d’administradors de les empreses 
locals. És ben cert que els beneficis 
académies i socials d’aquell unie 
centre oficial de Sabadell - corna 
l’any 1941- foren efectius per al 
desenvolupament de la ciutat. Ara, 
Tactual Escola d’Estudis
Empresarials, adscrita a la 
Universität Autònoma de Barcelona, 
és continuadora d’ una tradició de 
gran prestigi a la ciutat i comarca. 
No oblidem que avui en dia la nota 
de selectivitat que s’exigeix és de 
les més altes. En el meu temps, i 
gràcies a les facilitats donades per 
Tempresa on traballava, vaig poder 
acabar el Peritatge Mercantil, com 
després el Professorat Mercantil, i 
posteriors cursos d’especialització 
econòmica i financera.
De les aules del “CoTlegi Mercantil 
“ -de la “calle Padre Joaquín” , ara 
carrer Migdia- ingressa als 16 anys 
a TEscola de Comerç. Amb el Ilibre 
de comptabilitat d’en Goxens Duch 
aquell noi aprén el “debe” i “Thaber” 
deis balanças, com també Física i 
Química, História, Mates... Treballa 
a Tempresa Joaquim Arimon, 
després a Bofill i Corominas. Amb 
Tinterludi del servei militar a La Seu 
d’Urgell, entra a Ca T Estruch, on hi 
va romandre una tirallonga d’anys. 
La crisi téxtil Tobliga a cercar una 
sortida naturai com era la d’asses- 
sorament d’empreses.

Com va sorgir la proposta de 
publicar un llibre sobre els 60 
anys de l’Escola de Comerç?

L’Escola fou creada Tany 1941 i 
coincidía el 2001 amb el 125 aniver- 
sari de Sabadell com a ciutat. La 
coincidéncia fou un estimul perqué 
des de la nostra associació EUTIME, 
formada per antics alumnes de les

Escoles de Comerç i Universitària d’Estudis Empresarials, es plante-gés 
dur a terme Tedició del recull històric sobre les motivacions i els esforços 
que en aquella época reglen a la ciutat, per tal de fer possible TEscola ofi
cial de Comerç. L’any 1953 va ser concedida a l’E.C.S. la facultat de poder 
impartir els estudis de Professor Mercantil al recinte del carrer Narcís Giralt. 
Fins a començament de Tany 1960, a Catalunya només existien les Escoles de 
Comerç de Barcelona i Sabadell.

El llibre publicat Tany 2003 aplega un llarg seguit de documents on 
queda palesat que la ciutat ja demanava T Escola de Comerç des de Tany 
1919 ¡¡¡. Que fins i tot hi destinava el solar de la Via Massagué-Sant 
Francese (on posteriorment i durant la guerra hi hagué un refugi antiaeri) ; i on 
finalment, el franquisme va aixecar-hi Tedifici de Correus. També cal esmentar 
les cartes adreçades a l’Ajuntament per Antoni Goxens Duch, director entre els 
any 1948-1955, que no es mossega la llengua ni li tremola la ploma, en 
escriure a l’alcalde Marcet (cartes de I’l l  de gener i del 3 de maig de 1949) 
que els falangistes en to fatxenda li diuen que no volen desocupar el local del 
Frente de Juventudes del carrer Bélgica, 9, per facilitar-ne Tocupadò de les 
noves aules que fins aleshores amuntegaven alumnes a Tedifici de Rambla, 2- 
6 (Bar Cataluña, Radio Sabadell, i ara... Zara). La duresa i réalisme de les dues 
cartes d’en Goxens obliguen Talcalde Marcel a prendre la dràstica decisió de 
donar prioritat a Tensenyament oficial que tanta falta li feia a la ciutat..
Era una notable finca i glorios edifici del Cercle Republicà Federai del que 
se n’ havia apoderat el nou régim feixista ; locals que formaven part a la 
força del “Patrimonio de fincas incautadas por el Estado”
Malgrat tot, aquell gran professor que fou en Goxens, tancava amb 
guanys socials el balanç de situado millor de la seva vida. A resultes d’in
ventari històric pel desenvolupament de la ciutat i comarca.

Canviem de tema : Com és que a Sabadell, de cop i volta, l’any 
1983 es crea el Casal d’Europa ?

Va ser per voluntat del gran empresari i millor sabadellenc que fou 
TAntoni Forrellad. Se’ns dubte que va sobtar perqué era una novetat que 
es créés una entitat de les caractéristiques del Casal d’Europa. EH sem
pre impregnava les accions de ciutadania com a promoció del balanç 
social. Va adonar-se que s’acostava la integrado europea d’Espanya 
sense que existís un coneixement adéquat del que podría representar. 
Aquell 1983 es formalitza el patronat en el qual s’ integren com a Fundado 
Privada, les entitats : Ajuntament, Fundado Bosch i Cardellach, Jove 
Cambra, Patronat Català Pro Europa, Universität Autònoma de Barcelona 
i com a mecenes, Tempresa Unitat Hermética, que malgrat els posteriors 
canvis de propietat ha estât fidel a la idea del seu fundador, TAntoni 
Forrellad. No cal dir que comptem amb un nodrit grup de coTlaboradors 
oficiáis, com ara la Diputado de Barcelona, T Obra Social de Caixa 
Sabadell, i els estaments europeus : Parlament i Comissió, amb els quais, 
no cal dir-ho, mantenim unes excellents relacions. Paradoxes de la vida : 
Aquesta iniciativa d’Antoni Forrellad potser fou una de les darreres de la 
seva vida, ja que va morir poc temps després de la inaugurado del Casal 
d’Europa. És una entitat de la qual m’honro de ser president des del 2003, 
amb una directiva de la qual en formen part dues persones per cada patró.

Quines soien ser les activitats més usuais al llarg del curs I que tin- 
guin una major incidència ciutadana ?

Els primers anys foren de motivació didáctica adreçada a tots els ciu- 
tadans que vollen saber quelcom sobre el que podría representar per 
Catalunya i Espanya Tingrés a la Comunitat Europea. Recordern que 
aquesta no és efectiva fins el 1986, justament ara es compleixen vint
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anys. Dones bé, unes activitats de promoció i coneixement 
de les institucions que si ara son més o menys conegudes 
és gràcies als esforços d’aquells primers anys. Existia una 
plèiade de gent emprenedora que tenia relació industrial o 
comercial amb els països veins. Moltes mitjanes i petites 
empreses estaven a l’expectativa del que es veia venir, 
sense saber quin carni escollir. Per tot plegat calia sortir al 
carrer, donar-nos a conèixer : Promoure cada any el mes 
de maig el “Dia d’Europa”, o mostrar-los en directe a 
BrusseMes com es mouen sectorialment les institucions.
Tal com vaig dir al Diari de Sabadell en fer-nos la biografia 
de l’entitat ; “Un dels nostres objectius més definits radica 
en desvetllar i fomentar la consciència de la unitat entre 
els pobles d’Europa (...) També tractem temes relacionats 
amb el medi ambient, els drets humans, el patrimoni cul
tural, entre altres. Per aquest motiu l’entitat incideix en el 
marc escolar com una de les vies de futur per la 
implantado d’aquests ideals entre el jovent”.

Ens atansa la memoria 2004-2005 . D’ella copiem: “El 
Casal d’Europa difon la Constitució Europea, valors posi- 
tius i negatius; conjuntament amb la Fundado Caixa 
Sabadell” ; “Les causes de la crisi de l’educació a 
Sabadell”: “Ampliado de l’espai europeo de Ilibertat, 
seguretat i justicia”, etcétera.
El Casal d’Europa compta amb un important volum de doc
uments de temes europeos, aixi com una biblioteca i 
videoteca que es troba al local social de Ca l’Estruch.

Qué en queda d’aquella idea inicial de l’Antoni 
Forrellad sobre la promoció d’Europa a partir de la vol- 
untat d’ajudar el proïsme mitjançant el balanç social ?

Quan es va iniciar el Casal preocupava la integrado 
espanyola el 1986, i era l’aspecte social el que dominava.
En el transcurs del temps, però, és l’aspecte económic el 
que ha superat tots «jIs nivells politics. Les dites locomotores com 
Alemanya i Franga ja han aconseguit els objectius o bona part d’ells. A la 
resta encara li queda un bon tram. Recordern que “som” vint-i-cinc països 
i a l’espera d’ampliar-los, amb la quai cosa les diferèneies s’han fet més 
évidents. Les locomotores han dit “fins aqui arribem”. A la resta de països 
els cal un gran esforç per tal que 400 milions d’europeus arribin a ser una 
potèneia cohesionada. No podem oblidar que s’han obtingut notables èxits 
en legislado sobre medi ambient, dret comunitari, moneda única, Iliure cir
culado...

...Fronteres potser massa permeables, no?
La frontera fisica europea no te cap sentit avui en dia, sempre i quan la 

mobilitat dins del Continent no sigui desordenada. Mentre per un costat es 
vigilen fronteres maritimes amb I’entrada de pateres (o cayucos) de per
sones precedents de la resta del món, especialment de l’Àfrica, no s’aca- 
ba de formalitzar quines són les necessitats reals del llocs de treball que 
calen cobrir. Corn també el grau d’integració social i cultural que cal 
plantejar-los.

Es pot arribar a l’enfrontament per cultures divergents, enfrontades 
pel fet religiös, per exemple.

Al meu entendre ja està passant. Fa just cinc anys I’atemptat de les 
Torres Bessones; després els trens de Madrid. L’enfrontament de civilitza-

cions a partir del fet religiös dels 
extremistes de torn: “Qui no està 
amb mi; està en contra meu”. El 
mutu coneixement, I’intercanvi de 
propostes culturáis ha de ser per
manent. Dins de la nostra modèstia 
hem promogut recentment diversos 
actes dins de l’Any Europeo de la 
Mobilitat i que ha tingut la partici
pado de tots els agents socials que 
intervenen en aquest engranatge 
que ha de fer possible la mobilitat 
dins d’Europa. De fet la mobilitat 
laboral presenta dificúltate ; per un 
costat ,l’idioma, que sol ser una 
duana invisible que frena iniciatives; 
de l’altre, les cotitzacions socials 
que encara han de corregir disfun- 
cions que es pateixen en passar 
d’un país a l’altre. Des del Casal, a 
més, impulsem un curs d’anglés 
situacional com a eina de relació.
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Pregunta obligada i de manual 
a Semblança: ¿ Com ens pots 
resumir el canvi que al teu parer 
ha expérimentât la ciutat en els 
darrers, trenta anys?

Ha canviat molt i en diferents 
aspectes. La part central —allò que 
en diem el Sabadell “de tota la 
vida”— que tenia una influéncia 
molt gran, hegemónica sobre la 
resta, a partir deis anys 70s experi
menta una evolució important gen
erada en bona part per la crisi del 
tèxtil que obliga a un canvi de men- 
talitat. Es troba la fòrmula de ciutat 
de serveis que dispersa l’àrea d’in- 
fluència humana sobre les entitats 
més representatives. L’Eix Macià, 
corn a exemple, la reconversió dels 
solars dels antics vapors... tot ple- 
gat ha desenvolupat una ciutat gran 
més equilibrada i diversificada, amb 
grans polígons industrials ais 
pobles de l’entorn, donada la lim- 
itació del nostre terme municipal. 
L’existència de dues entitats cab- 
dals : Caixa Sabadell i Banc 
Sabadell,que han estât les que han 
recolzat iniciatives dels nostres 
emprenedors i donat suport a les 
accions publiques d’envergadura.

Durant aquesta trentena, el 
canvi ha repercutit en l’aspecte 
cultural pel que fa a la quantitat, a 
la qualitat, i a la diversitat ?

La majoria d’ entitats socio-culturals 
s’han mantingut. Hi ha hagut alguna 
incorporado important corn els 
Amies de l’Opera i l’Orquestra 
Simfônica del Vallès. Sabadell 
manté la linia amb entitats tradi- 
cionals i d’altres més actuals que 
tenen un dar lideratge. Grec que hi 
ha més diversitat que qualitat, global- 
ment parlant. Ha calgut que algunes 
entitats s’hagin refet després d’uns 
anys de difícil trajectòria.
Podríem dir per acabar, a imitado 
de l’eslògan televisiu : “d’aqui a aquí 
i d’aqui a aquí” , en el sentit que en 
Joan Rios vas traballar durant molts 
anys a Ca l’Estruch, en fou gerent, i 
ara és el president del Casal 
d’Europa ubicat precisament a Ca 
l’Estruch. IL

casai 
d'europa
sabadel'
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El portal d’Europa i el Sabadell del segle XVI
El número 17 de la coMecció de la Biblioteca QUADERN : “El portal 

d’Europa i el Sabadell del segle XVI”, Ilibre publicat el 1990 i obra d’en 
Joan R ío s  . Grácies a una exhaustiva investigació, ens bé a demostrar 
que segles enrere un deis diversos portals de la muralla que cenyia la 
petita Vila d’aleshores fos conegut amb el topònim de Portal d’Europa. 
Com a fet insòlit a tot Catalunya , segone la tradició es venerava en el 
segle XVI una imatge de la Mare de Déu que més tard fou anomenada 
“Mare de Déu d’Europa’’, i que estava situada en un dels portals de les 
muralles que circumdaven la vila, anomenat Portal d’Europa. Els histo- 
riadors de l’època moderna ressalten el pràcticament inexistent senti
ment europeista en els pobles que avui formen Europa. Un concepta 
que no existia en aquells moments. No hi havia un sentiment d’unitat cul
tural ni una voluntat d’unié corn hi ha avui en dia.

A través de les 88 pàgines del Ilibre, en Joan Rios es recolza a partir 
de Bosch i Cardellach que en eis seus “Anales y memorias de la villa de 
Sabadell” fa esment, per primera vegada, de la seva ubicado en l’ano- 
tacié referida a l’any 1562. El Ilibre recull el text de la ponència llegida 
per l’autor al pie de la Fundacié Bosch i Cardellach el dia 19 d’abril de 
1990. Amb el temps, l’antiga imatge de la Mare de Déu d’ Europa, passa 
a anomenar-se Mare de Déu de les Neus.

El poema del Pessebre
Amb la passié que posa a tots els seus treballs, en Joan Rios també 

està ben orgullos de ser el promotor i coordinador de l’edició del Ilibre : 
“El poema del Pessebre”, a partir deis versos de Joan Alavedra , amb 
il lustracions de Jordi Roca. És el n° 2 de la coMecció “Imatge i Paraula”, 
de Quadern. De fet tot plegat comença el 1988 quan en Ríos Masanell 
iniciava la sèrie de nádales il lustrades pel citât Jordi Roca, basados en 
els diferente passatges del poema original d’ Alavedra i amb la voluntat 
de recrear el simbolismo de la seva poesia. Amb motiu del centenari del 
naixement del polifacétic Joan Alavedra, es realitza aquest recull el 
Nadal 1996. Molts anys abans, exiliats a Franga, com és sabut, en Pau 
Casals li va posar música sorgint-ne “L’Oratori del Pessebre” .
A partir de la publicació del Ilibre s’ha impulsât any rere any l’exposició 
dels acrílics d’en Roca a diferente indrets i per conegudes entitats: 1996 
Académia Católica de Sabadell; 1997 Foyer del Palau de la Musica 
Catalana de Barcelona; 1999 Cercle Català de Madrid; 2000 El 
Castellet de Perpinyà; 2001 Claustre del Reial Monestir de Ripoll ; 2002 
Biblioteca Pública de LIeida; 2003 Casai de Cultura de Girona; 2004 
Monestir de Sant Cugat del Vallès; 2005 Palau Municipal de Tarragona. 
El Nadal del present 2006 és previst exposar-ho a la basílica de Santa 
Maria del Mar, de Barcelona.
Des del 1973 i fins el 1980 la coMecció de Nadales promogudes per Joan 
Rios eren obra gràfica de l’inoblidable artista sabadellenc Agosti Masvidal. 
De 1988 a 1999 és l’esmentat duet Jordi Roca-Joan Alavedra. És a partir de 
l’any 2000 que la il-lustració canvia d’autors anualment. Primer foren “La Nit” 
de Josep Maria Subirachs i “Prec de Nadal”, de Salvador Espriu ; 2001 “La 
nit de Gener”, d’Antoni Pitxot i “Els tres Reis”, de Josep Pia; 2002 “Dia 25 
Nadal i Verdaguer”, de Guinovart i “Nadal”, de Verdaguer; 2003 “Fior d’encis”, 
de Modest Cuixart i “Nadal 1952 de J.V. Foix; 2004 “Despertar”, de Grau 
Garriga i “Potser Nadal”, de Miquel Martí i Pol; 2005 “Dona i ocells” , de 
Montserrat Gudiol i “Nova lletra al Cant dels Ocells”, de Clementina Arderiu. 
En Joan R ío s  no ens voi donar el duet del present 2006, diu que será una 
gran sorpresa. Segur.
En el capítol de publicacions tampoc no podem oblidar el recull de 
“Personalitats Sabadellenques que donen nom ais carrers de la ciutat”, any 
1982.

LA
LLAR
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De tots els quiosquers -quiosqueres 
sobretot- i Ilibreries que hi ha hagut 
a la Creu Alta aquests últims 
cinquanta anys, n’hi una que va fer 
la fundó de distribució de la cultura 
impresa d’una manera que avui 
encara molts recorden entranyable- 
ment. Es tracta de la desapareguda 
Llibreria Cervantes, de l’Angelina 
Playà i risidre Artigas, un establi- 
ment molt popular al barri i a la ciu- 
tat, que, més enilà d’una botiga de 
llibres, llibretes i periòdics, era 
gairebé una institució, sensible a les 
vicissituds del país, i un centre ofi- 
ciós de la vida creualtenca de la 
postguerra i fins a final dels anys 
vuitanta del segle XX.

La història de la Llibreria Cervan
tes comengà de fet l’any 1940 quan 
Angelina Playà i Gesti i la seva 
mare, Maria Gesti i Vives, es van fer 
càrrec de la llibreria que la familia 
Avellaneda-lbars tenia al nùmero 58 
de la Via Massagué, un establiment 
que, a partir d’aleshores, esdevingué 
la Llibreria Maria Gesti, Successors 
d’Avellaneda.

L’Angelina tenia dinou anys quan 
amb la seva mare van decidir aga
far aquella llibreria i tirar-la enda- 
vant elles dues soles, malgrat no 
teñir cap experiéncia en el ram ni en 
l’activitat comercial. Els primers 
temps no van ser fàcile, perqué tot 
era nou per a elles, però ben aviat 
la botiga va tornar a funcionar com 
amb els antics propietaris, perqué 
mare i filia tenien carácter per aten
dré els clients.

L’aparador d’En Patufet

A la Llibreria de Maria Gesti es 
venien tota mena de llibres i lli
bretes, però també periòdics i

Lo Llibreria Cervantes de la 
Creu Alta

La Llibreria Cervantes, a finals del anys 50 Manel Camps

patufets, nom popular amb qué es coneixien el que primer foren historiés 
il.lustrades, més tard tebeos i avui són els cómics que llegeixen els infants 
i els joves.

L’origen de la denominació patufet, corn a genéric per a qualsevol pub- 
licaciô infantil, prové de la primera revista per a infants. En Patufet, que el 
3 de gener de 1904 sortie per primera vegada a Barcelona, editada per 
Josep Bagunyà, propietari del setmanari satiric Cu-cut! i dirigida per Aureli 
Capmany, pare de l’escriptora Maria Aurélia Capmany. Més endavant, en 
foren directors Josep Morató i l’eschptor Josep Maria Foich i Torres, el 
qual hi col.laborà des de 1910 i dirigí la revista durant vint anys, fins que 
es va deixar de publicar el Nadal de 1938.

En Patufet va ser un referent literari per a totes les families catalanes com 
ho reflecteix el fet que, al cap de només un any de la seva publicació, ja se 
n’editaven 65.000 exemplars. Amb aquella entranyable revista de petit for
mat, gairebé tres generacions de catalans van ser les que van aprendre a lle- 
gir i a escriure en la seva llengua, però també molts van ser els infants i joves 
que es van distreure i formar amb les entremaliadures setmanals d’En 
Patufet i amb les histories exemplars i moralitzadores que publicava cada 
setmana, espléndidament il.lustrades per artistes com Lola Anglada, Joan 
Junceda, Ricard Opisso, Ramon Gaisina o Antoni Muntanyola.

En Patufet era, dones, una publicació apreciada per un públic massiu i 
divers i ben associada a un temps i a un país, molt diferent al que els va 
tocar viure a l’Angelina Playà i la seva mare, i a molts dels seus conciu- 
tadans, a partir de l’abril de 1939. Per això, no estranya gens que, quan el 
1943 aparagueren Les Pàgines Viscudes que Foich i Torres publicava en 
aquella revista abans de la guerra, la llibreria de Maria Gesti li dediqués 
tot l’aparador i en fes un bon reclam publicitari, com reflecteix la imatge 
que acompanya aquest article.

Les autoritats del nou régim, però, no les deixaven editar en català i les 
populars narracions de Foich i Torres es convertiren en Las Páginas 
Vividas. Segons relata el seu fill, Ramon Foich i Camarasa al seu 
excel.lent Ilibre biogràfic Bon dia, pare: ‘̂ ’Editorial Miva, d’Alfred Viñas, 
publicava unes Páginas Vividas que pretenien ser una mena ó’En Patufet 
en castellò, amb articles, acudits i historietes, i que Iluitava amb tota mena 
de dificultats, començant per la manca de permis per sortir en forma de 
revista periòdica.”

Ais lectors habituais d’En Patufet els costava haver de llegir Foich i Torres 
en castellò i sense una periodicitat estable. Aquella reaparició, dones, no va 
poder tenir gaire éxit i el gener de 1944 va acabar desapareixent.

Un estabilment popular

Tenien el negoci ben encarriiat quan l’Angelina Playà va conéixer Isidre 
Artigas i Buxeda, aleshores un jove pintor que vivia al carrer de Brutau, 
amb qui es va casar l’any 1945.
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Va ser en aquella època també quan el negoci de Ilibres i periódics de 
Maria Gesti va passar a la Creu Alta i va donar Hoc a la popular Llibreria 
Cervantes, nom que s’avenia a un establiment com aquell i que ella 
mateixa va triar ja que estava situât al davant mateix del teatre i cinema 
Cervantes, un locai molt popular a la Creu Alta i a tota la ciutat.

El dia de Sant Jordi de 1948 s’obria al públic la nova llibreria, un dia ben 
assenyalat per al gremi i també ben significatiu en aquella època grisa en 
qué tots els gestos d’afirmació catalana, per petits que fossin, servien per 
mantenir viva la tradició i la cultura autòctona, aleshores molt perseguida 
en la seva expressió pública.

Des del primer dia es va fer ben evident l’encert de la seva obertura i 
l’éxit que tindria. El nou establiment va ser rebut amb satisfacció pels 
clients i amies que l’Angelina i la seva mare havien fet a l’establiment de 
la Via Massagué i també pels veins de la Creu Alta, que, a partir d’aquell 
dia, van comptar amb una llibreria al barri, ja que era la primera que s’o
bria a la Creu Alta, on sempre hi havia hagut algún quiosc de diarie, però 
fins aleshores no hi havia constància de cap una tenda com aquella, ded
icada també a la venda de llibres i material d’impremta.

Tintín arriba a Sabadell

La Llibreria Cervantes tenia l’atribut de ser “corresponsalia” o distribui
dor oficial de La Vanguardia a la ciutat, quan aquest diari era, molt més 
que un diari, una institució; aquella època en qué una noticia no era una noti
cia fins que no sortie publicada a les pàgines del d’aquell diari barceloni.

En aquell temps, a Sabadell hi havia, a tot estirar, mitja dotzena de 
quioscos i llibreries i totes havien d’anar personalment a Barcelona a bus
car els diaris i revistes que s’editaven aleshores (La Vanguardia, Diario de 
Barcelona, Solidaridad Nacional, El Noticiero Universal, La Prensa, Hoja 
del Lunes, Dicen, El Mundo Deportivo, i, més endavant. El Correo 
Catalán, Tele Express, Destino, Triunfo, 1 Días, Gaceta Ilustrada, Hola, 
Garbo ...i altres). Cada mati de la setmana, ben d'hora i amb el ferrocar
ril, els Ilibreters de la ciutat tenien una cita inevitable ais llocs de distribu- 
ció deis carrers d’Unió i de Balmes.

A la llibreria deis Playá-Gesti aquesta tasca diària la feia Maria Gesti, 
mentre que la seva filia Angelina obria la botiga. Això va ser aixi fins que 
Isidre Artigues se’n va fer càrrec.Va deixar els pinzells i les parets per pin
tar i es dedicà a partir d’aleshores al negoci de la familia, iniciant-se 
d’aquesta manera una nova etapa en la patita història d’aquest establi
ment emblemàtic.

L’any 1957, la Llibreria Cervantes va ser una de les primeras llibreries 
de la ciutat -m olt possiblement la primera segone explica l’Angelina 
Playà- a distribuir un nou llibre per a infants i joves que acabava d’editar 
l’Editohal Juventud, de Barcelona, empresa fundada l’any 1923 per Josep 
Zendrera i Flecha i especialitzada en obres infantile, biografíes de person- 
atges històrics i novel.les de divulgaciò popular. Es tractava d’E/ tesoro de 
Rackham el Rojo, que pertanyia a la col.leccio Aventuras de Tintín y  Milú, 
que l’editora barcelonina acabava de traduir al castellò de l’original en 
francés.

L’editorial belga Casterman publicava els àlbums originals, que el 
mateix Sr. Zendrera i la seva filia Conxita havien descobert arran d’un 
viatge que van fer l’any 1956 a la ciutat de Tornai, a prop de Brussel.les, 
seu de l’editohal esmentada. Allà fou on pare i filia van conèixer directa- 
ment els treballs d’Hergé i iniciaren amb eli i l’editora una relació de con-

fiança, gràcies a la quai Tintín i Milu, 
el capitò Haddock, el professor 
Tornassol i els inconfusibles Dupont 
i Dupond, entre altres molts person- 
atges, arribaren a Espanya i a 
Catalunya. Les versions en castellò 
van ser fetes per la mateixa Conxita 
Zendrera, mentre que els àlbums en 
català van ser traduits per Joaquim 
Ventalló, antic director del diari 
L’Opinió, éditât a Barcelona abans 
de la guerra civil.

El 1958, aparagué el segon àlbum 
en castellò, El Secreto del Unicornio 
i, el 1959, Objetivo la Luna i El Cetro 
de Ottokar. Per Sant Jordi de l’any 
1964, al mateix temps gairebé que 
es publicó a Bèlgica per primera 
vegada, aparagué el primer llibre de 
Tintín en català. Les joies de la 
Castafiore, i, el juliol següent, el 
segon; Els cigars del Faraó, éditât a 
Bèlgica el 1934.

Adéu a la “petita fira”

Si els primers tintins que molts 
hem fruit a casa -de Horn de roba 
ben gastat a hores d’ara de tant 
mirar-los i remirar-los provenen de 
la Llibreria Cervantes, també són 
d’aquella recordada botiga del rètol 
amb cal.ligrafia de neó els llibres de 
l’Enid Blyton o de Jules Verne, edi
tate per l’Editorial Mateu; les histori- 
etes il.lustrades de la Patrulla dels 
Castors, de l’Avi Quim o d’en Jan i 
Trencapins; el Cavali Fort i l ’Infanta, 
que editaven els secretariats cate- 
quistics de Girona, Vic i Solsona; 
les velles Hazañas Bélicas, Roberto 
Alcázar y Pedrín, o els tebeos del 
Capitán Trueno, o els àlbums de 
cromos de la Higa de fútbol amb els 
Sadurní, Pesudo, divella. Gallego, 
Rifé, Amancio, Zoco, Gento, 
Lapetra, Wanderley, Gades, 
Paquito i tants altres que mai no et 
sortien per cromos que et 
venguessin l’lsidre i l’Angelina.

Era un establiment ben carac- 
terístic, que només veure’l cridava 
l’atenció amb aquell pareli d’a- 
paradors que tenia: un a cada 
banda de la porta d’entrada. 
Segone l’època o la diada, els 
aparadors tenien un caire o un altre.
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sobretot en les dates catalanes més 
assenyalades, però normalment hi 
havia les ùltimes novetats editorials 
exposades, material d’oficina i 
petites joguines, per aixô, per a 
molts infants, anar a la Llibreria 
Cervantes era corn anar a una “pati
ta fira”.

Quan hi entraves, et trobaves 
envoltat de mostradors plens de 
diaris i revistes i de prestatgeries 
farcides de Ilibres i Ilibretes, jogu
ines i papereria diversa. Al fons, on 
el taulell envidriat en forma d’ela 
tenia el braç més curt, és on 
despatxaven normalment. De veg
adas, depenent de l’hora, no hi 
havia ningú a la botiga i havies d’es- 
perar que el dring de la porta fes 
sortir aigú de l’interior, de la reboti
ga, on Vivien. En altres ocasione, 
l’espera inevitable es devia a les 
converses que s’hi enraigaven fre- 
qüentment, débats i tertulies impro
visadas entre els clients i els propi- 
etaris. Pel seu taranná i l’ambient 
acollidor de la botiga, convidava 
d’anar a la Llibreria Cervantes a 
comprar el diari i a fer-la petar, ja 
fos de fútbol, de política o de l’últi- 
ma novetat del barri.
Van ser quaranta anys de contacte 
diari amb la ciutat i amb la Creu Alta 
i els seus veins, fins que, el juny de 
1988, va desaparéixer una botiga 
que havia esdevingut una referèn- 
cia per a molts ciutadans, un establi- 
ment que va saber fer veïnatge i 
que, durant els anys dificils de la 
postguerra i de la progressiva fi de 
l’antehor règim, va mantenir molt 
viva la flama de la nostra cultura, il

Llibreria Maria Gesti, al número 58 de la 
Via Massagué. Anys 40

CINEMA
Si Gudjohnsen, 
oleshores Hitchcock
Fellu Vilaplana

Cada vegada amb més freqüència, i amb més resignado, no ho nego pas, 
passo per époques en les quais se’m fa una utopia trobar una peMícula 
d’actualitat que m’esperoni a escriure un article. Suposo que el motiu prin
cipal és degut a que fa temps vaig arribar a la resolució de no esciure mai 
més articles de films que no em diguessin alguna cosa original per moti
var unes linies. Havia fet el contrari en alguna ocasió, però, després, ho 
vaig considerar quasi un acte de masoquisme molt desagradable. La 
qüestiô és que havia de dedicar unes hores a escriure un article explicant 
per què tal o quai film m’havia semblât fluix, i vaig considerar que potser 
ja havia desaprofitat prou el temps durant la projecciò. Si no havia passât, 
és dar, que havia marxat a mitja pel licula i m’havia dedicat a fer alguna 
activitat més profitosa, corn ara no fer res. És una decisió estrictament 
personal, i segur que discutible, ja que també entenc que explicant el que 
creus que no està bé d’un film, ho contraposes al que creus que està bé i 
d’aquesta manera s’hi pot donar, malgrat tot, un taranná positiu, a l’article. 
Però com que el temps per a dedicar-me a escriure cada vegada se’m 
redueix més, vaig pensar que valia més la pena dedicar aquesta part del 
meu temps Iliure, si aixi s’esqueia, a explicar el perqué m’havia agradat 
una pel licula, ja que era molt més reconfortable i gratificant.

La majoria deis films de la cartellerà d’aquest estiu em generen, dones, 
com a minim, desconfiança, per no dir animadversiò, a excepciò d’algun 
bon auguri que s’ha quedat en un miratge, com ara el ùltim film de Roberto 
Benigni. Diguem que les peMícules d’estrena m’esperonen, en el millor 
dels casos, a anar a la platja, a fer una excursiò, a quedar-me en un jardi 
per continuar durant tota la tarda el Ilibre que estava llegint o bé a repas
sar la premsa de la jornada. I ha estât, précisément, fent aquesta última 
proposta d’activitat substitutòria que m’he vist llegint referèneies, en nom- 
brosos articles, i quasi de forma simultània, a Alfred Hitchcock, totes en les 
seccions d’esports de diaris generalistes o bé en diaris esportius directe
ment. Em resulta rocambolesc llegir el nom de Hitchcock enmig d’una crò-
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nica d’actualitat esportiva, al costai dels noms de Ronaldinho, Deco i 
Rijkaard. El motiu d’aquest cóctel divers de noms és degut a la campan- 
ya que ha fet el R.C.D. Espanyol per a publicitar el partit d’anada de la 
Supercopa d’Espanya de fútbol contra el F.C. Barcelona. Resulta que els 
creatius de l’agènda de publicitat del Espanyol s’han inspirât en el film 
The Birds (1963, Los pájaros), d’Alfred Hitchcock, per fer un anunci per a 
televisiô. El spot representa un seguidor barcelonista que està menjant, 
confiât, un entrepà en un banc, fins que comença a ser assetjat per un 
estol de periquitos cada vegada més nombrós: una metàfora de l’assetja- 
ment blanc-i-biau que patiran els blaugrana durant el partit. A mi la cam- 
panya m’ha résultat si més no simpàtica, tot i que no tinc especiáis simpa- 
ties pels colors que defensa. No m’ha semblât irrespectuosa ni amb el film 
ni amb el director, ni res de semblant, no vaig pas per aquí. De fet, ara que 
ho recordo, el mateix film va servir, fa pocs anys, per a l’anunci d’un cotxe, 
durant el qual s’intercalaven fotogrames reals de la pel licula. Estern par
lant, per tant, d’un film que la gent majoritàriament coneix i d’un director 
que a ningú no se li fa estrany. Després del partit, que va perdre 
l’Espanyol, van aparèixer en molts articles de to barcelonista referències i 
mètafores, un pél fàcils, tot s’ha de dir, a l’anunci i al résultat final del par
tit.

Alehsores, llegint aqüestes cròniques, m’ha sorprès veure el nom del 
director anglès mal escrit en innombrables ocasions, la qual cosa denota, 
més que un error tipogràfic en cadena, una falta d’interès, un tansemen- 
fotisme aclaparador per esciure el nom correctament. M’he trobat, per 
exemple, escrit Hitchock i Hithcook en els diaris El País, El Mundo 
Deportivo i AS. A veure, sóc conscient que saber un nom no implica saber- 
ne alguna cosa, però ja que el teu ofici és el de periodista, se suposa que 
vols tenir alguna mena de rigor en les teves cròniques, encara que aquest 
rigor vagi, en aquest cas excepcional, més enllá de l’ámbit esportiu pró- 
piament dit. Coi, no és tan dificil, existeixen enciclopédies, són aquells Ili
bres gruixiuts, de pois fàcilment acumuladle, que fan cordar la prestatge- 
ria i tenen altres utilitats a banda que el color de l’enquadernació faci joc 
amb les cortines del menjador. O, qué carai, et pots connecter a la xarxa 
d’internet i al buscador Google, per exemple, que et trobarà ràpidament 
uns quants llocs web acceptables sobre el director anglès, que ompliran 
ràpidament la llacuna, fàcilment excusable, d’altra banda, de la teva 
memòria o de la teva ignorància. Només n’has de tenir ganes. Fins seria 
excusable que fos un error tipogràfic, que es resol posteriorment amb una 
Fe d’errades, i santés pasqües. Però el problema, desgraciadament, és 
més de fons, d’una falta d’interès infinita. Aquests periodistas són capaços 
d’escriure correctament els noms, cada vegada més impronunciables, 
dels nous fitxatges de cada temporada, com ara el del nou jugador islan
dés del Barga: Gudjohnsen -no sabia com s’escrivia i ho he anat a mirar. 
Dones, desenganyeu-vos, té la mateixa complicado esciure Gudjohnsen 
correctament que escriure Hitchcock.

No em considero un purista, ni molt menys, sino aigú a qui li agrada el 
cinema d’autor des de la Individualität de la seva butaca però, ho sento, 
no puc evitar que em faci posar els ulls en blanc veure el nom del director 
anglès mal escrit, perqué denota una total falta de respecte. Jo, quan no 
sé alguna cosa, me n’informo, em documento. I és que la certesa de 
saber-me un ignorant m’esperona el coneixement. Però el que potser em 
fa més ràbia és que segur que, si aquest anunci s’hagués inspirât, no ho 
sé, per exemple, en l’obra de teatre El somni d’una nit d’estiu, el perio
dista de torn s’hauria esmergat per saber com carai s’escriu Shakespeare 
correctament. Per què pots quedar com un incult si no saps esciure

Shakespeare sense errors, però 
escriure Hitchcock bé és considérât 
una simple fotesa ?

Sóc molt conscient que al mon 
están passant coses prou colpido- 
res i cadascú ja té prou preocupa- 
cions personals com per donar més 
importancia de la que té al passotis- 
me d’un periodista esportiu, i tal dia 
farà un any. Però, carai, ja que en 
tinc l’oportunitat, no em puc estar de 
denunciar-ho. En fi, si Gudjohnsen, 
amb totes les Metres, aleshores 
Hitchcock, idem, sisplau, i tothom 
content.
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VIATGES____________
Passejont per furopo Central
Josepa Blanch

L’any Mozart, 250 aniversari del seu 
naixement, va ser motiu per agafar el 
cotxe i, travessant Franga, Suïssa i 
part d’Alemanya, fer cap a Salzburg 
per gaudir del festival musical que 
anyalment s’hi representa.

De carni, temps suficient, vacances i 
poques dèries, un cop meravellats i 
gairebé astorats amb el Rhône i el 
Saône que conformen la Presqu-île del 
veli Lyon, ens endinsem cap a la 
Bourgogne i passegem pel mig dels 
camps de vinyes, que omplen aquesta 
ruta del vi.

Encara no es ben bé temps de vere- 
ma. Els ceps, amb els seus sarments 
torturats, s’arrengleren en perfectes 
fileres, netes i polides, al mig de la 
terra conreada i rica, ombrejada pels pàmpois grasses i úfanosos, que 
amaguen els gotims de raïm, blancs o negres, que encara verdegen.

LIac Saint Wolfgang. Alta Austria

Ais pobles, un celler toca a l’altre, els habitatges es confonen amb les 
caves, arreu venen vi, fan tasts i aprofundeixen en l’elaboració d’aquesta 
beguda tan preuada. Naturalment, vam comprar Bourgogne, jove, de no 
massa anyada. Era una qüestió de preu.

L’itinerari ens porta cap a l’Auvergne, els Vosges, i fins a Strasbourg. 
Capital de l’Alsácia, és una ciutat encantadora. Petita i abastadle, és un 
gust perdre’s pels seus carrers. Amb dos rius, l’lll, que la travesea i que la 
solea de canals, i el Rhin, que marca la frontera amb Alemanya, és la seu 
del Parlement europeu, del Conseil d’Europa i del Palau dels Drets 
Humans, institucions que li confereixen un marcat carácter cosmopolita i 
internacional.

El barri de la Petita França és un dels racons més encantadora de 
Strasbourg . Fins fa poc, era veïnat de pescadora, assaonadors, artesans 
de tota mena. Als canals, les comportes i els ponts s’obren i es tanquen 
per deixar pas als petits vaixells que, en altre temps per feina i ara per 
passejar turistes, soiquen aqüestes lleres. Al capvespre, amb el sol 
ponent, l’aigua fa reflexos de colors, ja que les precioses cases alsa- 
cianes, amb les façanes de fustes embigades i cascades de flors a 
finestres i balcons, s’hi emmirallen fent d’aquest espill un marc colpidor. El 
passeig és molt agradable, ja que tot és zona de vianants.

Al bell mig de la vila, s’aiça la catedral de Nôtre-Dame. Edifici d’estil 
gôtic, florit i pur, de pedra vermellosa i grisa, té un campanar amb una 
torre altíssima, capçada en fletxa, 142 metres, des d’on, si es tenen ganes

de fer esport, 328 graons, es pot 
veure una bonica panorámica de la 
ciutat vella i, més enllà, de la Selva 
Negra i dels puigs dels Vosges.

Cal fer esment del rellotge 
astronomie situât al portal dret de la 
ñau principal de l’església. Toca 
quarts i hores, amb mitja hora de 
desfasament de l’hora bona, hi són 
representats els set dies de la set- 
mana, els signes del zodiac, els 
fusos horaris, l’any eclesiástic.... i 
tot aixó simbolitzat per uns auto
mats que es mouen al so de les 
campanes.

A la nit, a la façana principal, s’hi 
fa un espectacle de Hum, música i 
color, on s’apleguen un munt d’e- 
spectadors i passavolants. El joc de 
Hums i colors, barrejat amb les fil
igranes de l’arquitectura, dôna a 
voltes un aspecte fantasmagorie i 
tenebrôs, a voltes un aspecte 
romàntic i dolç.

El Museu d’Art Modem i Contem- 
porani és un edifici actual de formes
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géométriques, amb molt vidre, aiçat ran de la Petita Franga, I’arquitectura 
del qual contrasta fortament amb els ponts fortificats i el barri veil. A les 
seves sales, art modern de finals del segle XIX i del segle XX. Des de I’im- 
pressionisme de Renoir, Monet o Gauguin fins al cubisme de Braque, el 
simbolisme de Klimt o el surrealisme de Ernst o Arp. L’abstracciô de 
Kandisnky, representada a bastament per la seva obra, “El Saló de 
Música”, encàrrec de Mies van der Robe, per a la Bauhaus, i presentada al 
Fòrum de Berlin del 1931: teoria de la forma i de la pintura mural. Per 
Kandinsky, la concepció de l’art és possible i arriba a les seves cotes més 
altes de creado a partir de la interrelaciô de disciplines artistiques diverses.

Voltem per Colmar, petita ciutat 
molt antiga, també amb aigua, 
canals, flors, gent en barca, cases 
amb teulades rampants. D’aquest 
barri en diuen la Petita Venécia.

Ja fora de la ruta del vi, el pai- 
satge és totalment pía i agrícola. 
Vastos camps de cois, biat de moro, 
sorgo, gira-sois, blat. Una boira de

Salzburg. Austria

També s’hi pot veure art modern de finals de segle XX i principie de XXI, 
tant d’escultura corn de pintura, d’aquell que encara falta garbellar, que et 
fa badar, però que, al menys a mi, em deixa indiferent.

El Rhin, ample, majestuós, immens, al seu pas pel pont internacional 
fronterer, és un important port de mercaderies. Més amunt i quan l’activi- 
tat de feina ja decreix, eis desmais de la seva riba toquen l’aigua amb el 
fullatge i fan sentir el vent amb diferente melodies.

La plaça Kléber, Hoc neuràlgic de la ciutat, bull de vida al carrer: mùsics, 
acrobates, cire, restaurants, bars.... El pont de Saint Guillaume, les 
esglésies, eIs carrers, eIs carrerons, eIs nus.... quina petita meravella!

Per menjar, choucroutte, tartes flambées, botifarres, salsitxes, i bons 
vins, som a l’Alsàcia. Pans deliciosos i ben fets. Haurem d’enviar eis nos- 
tres forners a fer un curset accélérât.

Ens dediquem a donar un tomb pels pobles alsaciens. Tornem a trobar 
un paisatge preciós, vinyes tant corn allarga la vista, petites muntanyes 
amb avets foscos i altissime, sotabosc amb liquens i falgueres, cigonyes 
amb nius ben bastits, al capdamunt de cases i campanars. Ens crida l’a- 
tenció que, en entrar a les vinyes, les veiem emmurallades en pedra; hi 
sol haver una creu o un altre simbol religiôs. Pensem que antigament 
devien senyalar rutes per als monjos, ja que ens trobem a la zona de 
Cluny i Taizé.

Aquí també tot fa olor de vi, i altra volta comprem. Aquesta vegada, però. 
Riesling, Ja portem, al capò, vi blanc i vi negre, sort que no ens fan bufar....

pois a la llunyania ens fa veure que 
están bâtent. Les bales de palla 
reposen al mig del rostoll, 
quadrades i sense embolicar, prop 
de les pallisses i paliers que aviat 
els servirán d’aixopluc.

Sempre carriis de bicicletes, 
autopistes de franc a tota aquesta 
zona del Nord de Franga, i també a 
Alemanya i Austria.

Passem per Baden-Baden i la 
curiositat ens porta a fer-hi un café. 
Ciutat balneari d’Europa durant 
gairebé tot el segle XX, és luxosa i 
monumental. Pares, jardins, grans 
hotels, botigues de marca, gens 
decadent, tot endreçat i net, al mig 
de la Selva Negra, en una vali fron
dosa i verda.

Arribem a Munich, capitai de la 
Baviera. Plou, però ens acostem 
fins a la famosa cerveseria 
Hofbràuhaus. Cervesa a litres, 
noies vestides tipicament que 
venen una mena de torteli de pa.
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n’hi ha per tot arreu, orquestra 
tocant cançons tradicionals popu- 
lars, botigues de souvenirs, molta 
gent menjant, bevent, rient i can- 
tant, en fi, tot un espectacle.

El reclam de la Nova Pinacoteca 
de Munich són “Els Gira-sois”, de 
Van Gogh. La meva ignorància em 
feia dubtar que fossin en aquest 
museu, ja que em semblava que 
formaven part d’una col-lecció pri
vada. Interessate pel tema, ens 
informem i resulta que hi ha molts 
gira-soIs, tots semblants, però cap 
d’igual, que Van Gogh va pintar per 
decorar les parete nues de les 
seves estances quan vivia a Arlès.

A les sales d’aquesta pinacoteca, 
enmig d’obres ben remarcables de 
Goya, Constable, Delacroix, i molts 
de I’escola alemanya, hi ha altres 
meravelles de Van Gogh, Manet, 
Monet, Renoir, Cézanne, Degas, 
Pissarro... També s’hi exposen 
dues pinturee de Klimt, retrate pre
ciosos i suggeridors. Hi vam anar 
atrets per “Els Gira-sois” i evident- 
ment no ens van decebre, val la 
pena la visita pel gran fons d’art que 
s’hi mostra.

Aprofitem que fa un dia mig bo, 
i voltem per la regió de Salzka- 
mmergut, ran de Salzburg. Prats 
d’un verd intens, amb cases 
sorgides al mig com per art d’en- 
canteri, congestes de gel al cap- 
damunt dels pics, llacs amb l’aigua 
verda, grisa, biava, transparent o 
fosca, passeigs de til-lers, de cas- 
tanyers, poblets petits, tots amb edi- 
ficacions baixes, respectant sem
pre l’entorn, flors, boires que jeuen 
capricioses fent un capell a les 
muntanyes, pluja fina i sorneguera, 
en fi, uns paratges de conte des de

Mondsee, St. Gilgen, St. Wolfgang, Bad Ischl.

A Salzburg, tot respira Mozart. Diuen que va ser precoç, presumit, inso
lent, un punt mal educat, però... un geni!

La ciutat homenatja aquest gran creador, música al carrer, rutes guiades 
on ell va deixar petja, exposicions, bombons i souvenirs amb la seva cara, 
tot per reconèixer un talent excepcional, que ens ha deixat una obra bril
lant, alegre, viva i colorista per a la delectança dels sentits.

Tenim entrades per al festival: “La Flauta Màgica”, i un concert amb la 
Filharmónica de Viena.

A l’entrada de la Grosse Festspieishaus, xampany, francés, evident- 
ment, per rebre els smokings i vestits llargs encarcarats que assistien a la 
gala. També hi havia parelles abillades de gala amb les típiques robes 
tiroleses.

“La Flauta Màgica”, dirigida per en Ricardo Mutti, va ser una preciositat. 
L’escenografia, moderna i de conte, era colorista i un punt subversiva. En 
algún moment de la representado, i davant de la sorpresa de la sala pel 
que es veia a l’escenari, es van sentir murmuris baixets de desaprovació. 
Els cantants, magnifies, molt joves, bellíssimes veus; per a mi, especial- 
ment emocionant va ser la potent soprano, Diana Damrau, que encarna- 
va la reina de la nit.

La Filharmónica de Viena, dirigida per en Pierre Boulez, va tocar, a la 
primera part, una serenata de Mozart, perfecta, i va estrenar una obra per 
a trompeta d’una compositora molt jove. El solista de trompeta tocava molt 
bé, però era una obra molt moderna, d’aquestes que fan soroll i jo no hi 
sento la mùsica, no hi trobo I’harmonia que a mi m’agrada.

A la segona part, gran sorpresa: Concert per a piano i orquestra de 
Mozart. Piano de cua a I’escenari, lluent i resplendent, i el solista xinès 
Lang Lang. No hi ha paraules per descriare l’actuació d’aquest joveníssim 
pianista. Tocava sense partitura, seguia la música amb tot el seu cos, 
quan els seus dits tocaven el piano eren una projecció de tot ell, estava 
ficat dins la mùsica, absent de l’auditori, el seu moviment era suau i vellu- 
tat si la pega era pausada, o vigorós i potent si la pega era enèrgica. El 
piano, a les seves mans, sonava com els àngels, el silenci a la sala era 
total, ningù no estossegava, l’emoció envaïa tots els cors i et transportava 
al paradis. En el moment que el director va baixar la batuta, els aplaudi- 
ments, els bravos, amb tot el públic dempeus, eren eixordadors. Les cares 
de satisfaccio quan va fer un bis amb una pega clàssica i popular, van 
acabar de rematar una vetllada inoblidable.«-
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"tot un estil"
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Sant tomem-hi! (a potir...)
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Les vacances s’han acabat -anava a escriure l’estiu, però mentiria: en 
aquest pais que sembla una sucursal del tròpic l’estiu dura nou mescsi-; 
bé, en tot cas, som a setembre i intentem tornar a la normalitat després 
de dos mesos desgavellats i la primera cosa que em sobta, a fináis d’a- 
gost, en tornar a casa, és que la Higa ja ha començat i, si he de dir la veri- 
tat, això no m’agrada. Cada vegada comencen més aviat, aquests! Hi 
haurà qui dirà que millor, que potser no haurien de fer tantes vacances, 
perqué els costen de passar, els diumenges d’estiu sense Higa. Uns altres 
argumentaran que aquest any encara bo, que hi ha hagut mundiais i ens 
vam fer un tip de fútbol, abans de marxar a les platges o a visitar Hocs 
remots. Potser sí... però no.

Allò deis Mundiais era com fútbol de per bromes, en el qual competien 
equipe que no em feien ni fred ni calor. VuH dir que un partit, posem entre 
l’Equador i Costa divori, no deixa de ser curiòs i exòtic, però no desperta 
la més minima passió. Que a l’endemà jugui Anglaterra contra 
Madagascar, tenia la gràcia d’anar, com sempre, a favor del débil; però, 
també com gairebé sempre, els meus acabaven perdent. La cosa de la 
Selección Española, tenia -ho  confesso- la seva gràcia, perqué tot el que 
m’interessava d’aquell partit era saber si els contraris els clavaven una 
allisada prou vistosa, sense que cap deis nostres jugadors de préstec -  
Xavi, Puyol, Iniesta- prengués mal. I aquesta vegada tampoc no ens van 
decebre... Però fútbol, el que es diu fútbol, allò de passar-se la pilota amb 
intenció, moure’s amb precisió, trenar jugados, etc. no en vaig veure pas 
gaire. Si fins el Ronaldinho es va avorrir!

Els altres, els que diuen que està bé que les competicions comencin de 
seguida i que es queixen de les vacances deis futboHstes son uns descon- 
siderats ximples. A mi no em va agradar gens, trobar-me en un hotel Huny 
de casa i veure com el Sevilla ens desmuntava resquema de joc, ens ele
vava tres gols i ens feia anar de cul. A part que em va tocar aguantar els 
espanyols cridaners que s’escampen pel mon com una plaga, trobo que 
vam fer un paper ben galdôs. I encara ara no em val cap excusa, perqué 
a un servidor no H agrada perdre ni jugant al parxis.

Torno a casa i, quan soc a l’aviô (un Hoc on no hi ha cobertura per escol
tar ni el Puyal ni cap emissora intel.ligible) resulta que s’estan jugant a 
Vigo els tres primers punts de la temporada. Home, no hi ha dret! Encara 
no he tornat, ja hem perdut una copa, i quan arribo els reportatges de la 
TV m’ensenyen un equip que puntua -gol de l’islandés de nom reconsa- 
grat- de manera casual, agònica i ben poc pròpia d’un campió serios. Em 
direu: “Qué més vols? Van ser tres punts!’’. Ja ho sabeu, qué vuH; fútbol!

Del que va passar entre el Barga C i l’Espanyol, en aquesta mena de 
cosa que anomenen Copa Catalunya i que sembla un nou escami més 
per al país {ja he perdut el compte deis que portem, però n’albiro de glo
riosos abans d’acabar l’any!), ja ni en parlo; ni jugant set mesos haurien 
fet un gol els nois que anaven amb el vestit deis nostres! (Aquesta pedre
ra inquieta...). Suposo que van estar-se al camp fins al final del partit, per
qué Rijkaard devia pensar que els de l’Espanyol són tan dolents que enca

ra se’l podien haver fet ells matei- 
xos. Feia temps que no veia una 
infàmia com aquella. I els locutors 
de TV -tema per a un altre dia- ho 
expHcaven com si allò fos fútbol!!

Després, amb l’Osasuna, els búl- 
gars i etcétera, sembla que tot va 
aproximadament com hauria d’anar, 
però jo insisteixo: no calia comengar 
tan aviat! Bé, en realitat, al Harg de 
tot l’article estic amagant una mica 
la veritat, perqué el que jo vuH, no 
és pas que comencin al desembre, 
no. El que tiñe -ara ho confesso- és 
pànie a comengar. VuH dir que jo ja 
no comengaria cap altra copa ni cap 
altra Higa, que voldria que el món 
del fútbol quedés aturat a fináis del 
maig passât: campions d’Europa i 
de la Higa per sempre. Amb aquest 
home que jo deia que no hi era tot, 
el Belleti, que em va fer tan felig que 
encara em dura. I és que, en el 
fons, el que em costa de creure és 
que aquesta temporada les coses 
ens surtin la meitat de bé que l’ante- 
rior. I quan penso que hem de tornar 
a jugar contra el Chelsea (voleu dir 
que la flauta sonará dos cops? 
N’esteu segurs que som tan bons?), 
anar al camp d’”ellos’’ (jo ja firmarla 
l’empat: no cal que ens aplaudeixin, 
aquest cop!) i, amb sort, arribar a 
una altra final d’infart com la de 
Paris (Sant Belleti gloriósi), jo no sé 
si ho podré resistir.

Per això m’angunieja tant que, 
quan encara no he desfet les male- 
tes ni el goig de fa quatre mesos, 
els nois ja corrin pel camp i em 
comenci a venir aquella barreja 
d’il.lusió i de por que només s’acaba 
amb la sotragada béstia de quan 
ens eliminen o amb victòries increí
bles com les de l’any passât. 
Malacostumat, només em passa a 
mi, això de patir abans d’hora?
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Diverses pobladons 
P«EMI
01/11/C5 > 31/D'/07 
4a CONVOCATORIA 
PREMIS GENT GRAN 
CAIXA SABADELL
Dotació 
200.000 €
Bases i fulls de sol-licitud
v/ww.obrasocialca ;Kasabadell.org 
i a les oficines de Caixa Sabadell

Sabadell
CONFERÉNCIA
29/11/06
JORNADA JOAN SARDÄ
A carree de Jordi Pujol, expresident 
de la Generalität de Catalunya i Antoni 
Olivella, director general d'Indo

Horari
S a 13 h 
Lloe
Audrtori de Caixa Sabadell, 
d d'en Font, 1 
Informació i inscripcions 
Tel. 937 259 522 i a 
wwv/.obrasocialcaixasabadell.org
Entrada gratuita

Sabadell 
5EMINARI
06/11/06 > 15/11/06 
DE LA SECULARITZACIÓ 
AL PLURALISME, O DE 
QUAN LA RELIGIÓ TORNA 
A ESTAR DE MODA
A carree de Joan Estruch 
i M. del Mar Griera, UAB

Hora 
19 h 
Lloc
Auditor! de Caixa Sabadell,
d d'en Font, 1
Preu
10 € tot el curs o 3 €/conferencia. 
Clients de Caixa Sabadell, 6 € tot el 
curs o 2 €/conferencia.
Informaciö i inscripcions 
www.obrasocialcaixasabadell.org 
i a les oficines de Caixa Sabadell

Sitges
PREMIS
18/11/06
ATORGAMENT 
DELS PREMIS 
CAIXA SABADELL 2006

-Sv-.;
Estudis, Programes Culturáis, 
Programes Socials
Amb l'espectacle "Cançons 
de Webber i Schônberg" 
d'EI musical més petit
Hora 
17 h 
Lloc
Centre de Disseny de Sitges, 
d Ramon Dalmases, s/n 
Informado
www.obrasocialcaixasabadell.org, 
tel. 937 259 522 i a les oficines 
de Caixa Sabadell
Entrada gratuita

m  X

OBRA SOCIAL
Caixa Sabadell

Obra Social Caixa Sabadell I Tel. 937 259 522 I obrasocial@caixasabadell.es I www.obrasociakaixasabadell.org

http://www.obrasocialcaixasabadell.org
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Sabadell 
EXPOSICIÓ
Fins al 04 /03 /07
3 MESTRES 
DEL VIDEOJOC
Shigeru Miyamoto, 
Will Wright i John 
D. Carmack
H orari
dilluns a dium enge, de 12 
a 14 h i de 18 a 21 h. Visites 
guiades, dium enges i 
festius, a les 13 h. Visites 
per a grups, 
al te l. 696 406 767 
Lloc
Saló M odernista i Sala
d'Exposicions de Caixa
Sabadell, d de Grècia, 17
In fo rm a d ó
www.obrasocialcaixa
sabadell.org
i al te i. 696 406 767
A c tiv ita t g ra tu ita

Diverses poblacions 
DOTACIÓ
Finsal 31 /03 /07  
Convocatòria 
PREMI SANT JOAN 
2007
Premi
30.000 €
In fo rm ació  i bases
w w w .obrasocialcaixa
sabadell.o rg

Sabadell
LLEURE
Inauguració a pa rtir 
del gener
ELS ANIMALS 
DE LA GRANJA 
I L'HORT
Descoberta dels anim als  
de la nova gran ja  
de l'Espai N a tu ra  Caixa  
Sabadell: gallines, oques, 
ànecs, conills, ovelles, 
cabres, pores, vaques, 
cavalls i burros
Preu per escoles 
d 'educació  in fa n til 
i p rim ària
• 6 ,50€/a lum ne
• Escoles o AMPAs clients 

de Caixa Sabadell, 
5€/alum ne

In fo rm ació  i inscripcions
Tei. 937 164 781 o 
espainatura@caixasabadell.es
Els mesos de m aig i juny, 
ta m b é  per fam ilies

Tel. 937 259 522 I obrasocial@caixasabadell.es I www.obrasociaicaxasabcdell.org

http://www.obrasocialcaixa
http://www.obrasocialcaixa
mailto:espainatura@caixasabadell.es
mailto:obrasocial@caixasabadell.es
http://www.obrasociaicaxasabcdell.org


169

SUMARI

LLETRES
Sam eer Rawal: 
la Rodoreda a l’Ìndia
David Serrano Blanquer

Noticia de Ilibres sabadellencs
Lluís Subirana 8

MÚSICA

Joventuts Musicals, 
am b bona batuta
David Ramon i Mimó 29

IDEES

idea de Giorgio Agamben
Bernat Lladó Mas 11

SOCIETAT
El nou puritanisme
David Torras i Llaurador 14

La mà justiciera: La por
Bianca Busquéis 18

CREACIÓ
Cartes a un poeta: 
Réfugiés Espagnols
Maite Soier 20

Lletra de N adal
Josep Gerona 21

ARTS Ofelimós
17 - Joan Serra i Renom i 
Dolors Guixà i Martínez
Ana Fernández Álvarez 22
Mnemòsine i les relacions 
entre pintura i poesia
Maia Creus 23

Mirades
Mila Torres 27
Poem a del Pessebre de  
Joan Alavedra

28

SABADELLENCS
SEMBLANÇA 
M.Dolors Forrellad
Pere Font i Grasa 31

Emili Hierro i l’art com a 
eina de col.laboració
Mia Torres 36

CINEMA
Segundo de Chomón
Pere Corneiles 38

VIATGES
Passejant per 
Nova York
Josepa Blanch 40

DILLUNS
I sobretot, tranquil.litat
Pere Corneiles 43

CLOENDA
El tazón, Camión, Barreño, Jaula
Esteban Martínez 44



170

QUADEÍ^
Fundat el 1978 per Joan C usco 

EDITOR
Manuel Costa Fernández

DIRECTOR
David Serrano

CONSELL DE REDACCIÓ
Pere Font, Dolors Godayol, Manuel Costa, 
David Serrano

CAPS DE SECCIÓ
Oriol Farrés (idees i societat), Mila Torres (art), 
David Serrano (lletres), M.T. Soler (creació), 
Pere Font (semblanga), Pere C ornelias 
(cinema), Pere Cornelias i Antoni Calmases 
(dilluns), Càlbius (humor).

MAQUETACIÓ
Marta Pascual

EDICIÓ:
Fundado Ars
Migdia, 18 • Tei. 937 259 427 
08201 Sabadell 
info.ars@ya.com

IMPRESSIÓ:
Ingrasa, S.L.

PUBLICITAT
Gráfic Set, PCI, SL.
Cabanyes, 8
Tei. 937 120 520 ■ Fax 937 120 579 
08203 Sabadell

Pub licado bimestral 
ISSN 1695-9396 
DL B -16799-1978 
Preu de l’exemplar: 3,50 €

C o r to  del d ire c to r

A cabem  l’any, ha arribat el Nadal. Propósits d ’esmena per a l’any vinent. Am b 
dos mesos hem tingut campanya electoral, eleccions, s ’ha elegit govern i coali- 
cions, s ’han distribuït els càrrecs i com petències i, fins i to t, ja se ’ns ha demanat 
que fem més classes en castella. Déu n ’hi do!

L’ensenyament és sabut que hauria de ser un deis pilars per a la construcció 
d ’intel-ligència, de coneixement, per cohesionar una cultura, per possibilitar 
donar solució de continui'tat a la nostra llengua. Fins i to t la número dos del PPG 
reconeixia i alertava fa ben poo en un llarg article a La Vanguardia de la preca- 
rietat de la situació de la nostra llengua. Simultàniament, des de Presència es 
mostrava els résultats d ’un estudi que dem ostra que el 65%  de les classes dels 
centres pùblics ja es fan actualm ent en castellà (i abans també...).

No veiem, percebem, sentim, respostes pùbliques dels nostres représentants 
a una situació tan crítica. Sembla que els únics que ens n ’adonem  siguin els 
alumnes i els educadors. Com es pot exigir des deis despatxos i les liéis un aug
ment de la qualitat educativa i deis seus résultats quan ni tan sols Teina, o eines, 
vehiculars són conegudes?

Preveient el que s ’esdevindrà els propers anys, am b un percentatge d ’immi- 
gració semblant al d ’Europa però arribat en tem ps rècord, que no només no 
coneix la nostra llengua sinó ni tan sols l’altra, i tenint present el fracàs qualitatiu 
de la immersió lingüística pel que fa a Tassoliment de la generalització de Tús 
social del català (en d a r retrocés i procès d ’inutilitat empresarial, relacional,...), 
no creieu que cal una mica més de decisió en qui realment la pot exercir?

PORTADA: La Plaça del diam ant de
Mercè Rodoreda (edició india) 
Arxiu David Serrano, 2006

David Serrano

Els textos signats reflecteixen l’opinió personal 
dels autors respectius.

f u n d A c i ó
/ K

ESCOLA DEL SOL

1 C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61
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_________ LLETRES
Sonneer Rowal: 

Iq  R o d o re d o  a l'Indio
David Serrano Blanquer

Després d ’oferir el primer capítol de Meus dedicat a 
I’Eduard Márquez en el número anterior, presento el cas 
d ’un escriptor i traductor indi instaMat des de fa quatre 
anys a Catalunya.

En Sameer Rawal va néixer a Delhi el 1973 I és filòleg, 
especialitzat en literatura peninsular. És professor d ’hindi a 
la DB, poeta I p rom otor cultural. Parla un català acurat, de 
fonètica exòticam ent genuina i recursos que barregen la 
id iosincras ia  india am b els nous costum s cata lans 
incorporats. Esdevé un exemple de fusió, una emulsió 
suggèrent, em ocionant de cultures, sense que es denoti 
cap ruptura, cap handicap per superar en aquest engra- 
natge que sembla natural.

Conversar am b ell és un plaer, es tracta d ’un curiós 
empedreït, un optim ista convençut i proselitista, defensor 
raonat de les seves opinions. Sempre amb un somriure als 
llavis i una mirada neta rere les ulleres, excessives. Quan 
no està d ’acord amb alguna opinió o no l’entén prou bé, 
acom panya els m ots amb una varietat impensable I 
impossible de gestos, m ovim ents i m irades cómplices.

És un deis nous catalans, els del segle XXI. Un nouvingut que ha procurât 
integrar-se de seguida a la cultura catalana i la llengua del país d ’acollida, i ho fa 
sense scrolls, amb interés, am b naturalitat. S ’ha convertit, aixi, en un apassionat 
de la nostra literatura i és el responsable de la primera traducció de la canònica 
Mercè Rodoreda a l’hindi, un repte que afronta amb to t l’entusiasmo que el carac- 
teritza. Els seus projectes passen per autors d ’ara, de Monzó a Sánchez Piñol o 
Lola Bosch.

Els teus pares, Sameer, a qué es dediquen a l’Ìndia?
El meu pare és un funcionan jubilât, i actualment dedica el seu temps al negoci 

familiar de pastisseria. La mare treballa a casa, to t i que havia trebaliat com  a 
professera de nens petits.

Quins son els teus orígens familiars?
La meva familia és hinduista. Es tracta d ’una familia de pastissers tradicionals 

des de fa 4 generacions, que jo sápiga. Tenen una pastisseria des de farà 55 
anys a Vella Delhi, i la porten encara els meus oncles de part de pare. La familia 
procedía de Dora Iemali Khan, actualm ent al Pakistan, abans de la divisió de 
l’ india i el Pakistan el 1947.

Quins van ser els motius del trasliat?
Lavi creia que les coses anirien malament i per això va traslladar to ta  la fam i

lia a Delhi to t just quatre mesos abans de la divisió. Es va endur els diners I va 
deixar les cases i la pastisseria a Dora Ismail Khan tancades. Pensava que 
potser tornarien... però no va ser aixi.

I aquesta traumàtica decisió potser 
va salvar les seves vides...

Segurament, perqué se sap que apro- 
ximadam ent un milió de persones van 
morir en les Iluites que van sorgir entre 
musulmans i hindús en aquell período. 
Aixó i que entre 10 a 12 milions de 
persones van creuar la frontera: els 
hindús cap a l’Ìndia i els musulmans 
cap al Pakistan. La nostra familia va 
perdre només els béns immobles. Aixó 
és el que m ’han explicat els meus avis 
i pares, però el cert és que, a Delhi, 
quasi el 80%  de les families com parte i- 
xen aquesta diàspora.

Quins records especiáis tens de la 
teva Infantesa?

Recordo sobretot a la meva ávia 
contant coses de la vida a la ciutat de 
Dera Ismail Khan. Es veu que allí hi 
tenia una vaca, la ‘M onika ’ , la llet de la 
qual bevia to ta  la familia. Som una 
fam ilia  ‘Va ishnav’ , que voi d ir que
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seguim una dieta vegetariana, que no 
inclou peix, ous, ceba o ali, però sí els 
làctics. Recordo una familia extensa 
plena de cosins, m olt unida, junts 
durant les festes religiöses, menjant 
junts... Una familia més aviat conserva
dora, am b valors tradicionals, parlant 
de la generació deis pares, perqué 
amb la meva generació les coses són 
ben diferente. Cada estiu viatjávem a 
altres parts de l’ india: al sud, a Bhutan, 
a Calcuta, a Catxem ira, etc. Am b 
amies de familia o cosins, oncles i 
tietes.

D ’altra banda, l’india és una cultura 
plena de contes. A  la nostra familia el 
meu o nde  reunia els nens i ens conta 
va coses. No es pot descriare aixó 
amb paraules, és una vivéncia molt 
intensa. En certa manera, la meva 
relació amb els Ilibres encara segueix el 
mateix model. Els penso vius, i form o 
una relació molt real am b ells.

Quines llengües parláveu a casa?
Tres llengües: el Siraiki (un dialecte 

de l’oest del Punjabi) per l’ávia, el pare 
i els oncles; el Punjabi per la mare, i 
l ’hindi per to ts. Per últim , l’anglés 
sobretot parlât també, i força.

Quines han estât les teves lectures 
de referéncia i en quina llengua?

Vaig com ençar a llegir aviat. Quan 
era adolescent, llegia m olta filosofia i

Ilibres de lògica, de fet aixó em va fer canviar de la línia d ’estudis de ciéncies 
a l’ institut vers les humanitats a la Universität. També m ’agradava la literatura 
contem porània, i llegia am b hindi i anglés. He estât bilingüe amb l’anglés perqué 
to ta  la meva educado ha estât en aquesta llengua, i la meva generació d ’amics, 
cosins, familiars, pariem igual l’hindi que l’anglés. Actualm ent segueixo llegint de 
la mateixa manera de abans, molta varietat, i coses noves. En literatura llegeixo 
escriptors indis que escriuen en anglés: com  Vikram Seth, Salman Rushdie, 
Anita Desai, Suketu Mehta, Vikram Chandra etc. I en hindi i altres llengües llegeixo: 
Mahadevi Verma, Agyeya, Naresh Mehta, Samresh Basu, Dharmvir Bharati, 
Anupam Mishra, Qurtulain Haider, Manto. Els escriptors de llengües regionals de 
l’india no arriben a ser llegits a I’exterior, però la seva qualitat és molt alta, i el seu 
consum local encara ho és més.

I pel que fa a lectures d’assaig?
En el cam p de la lògica i la filosofia m ’agrada molt llegir com  es vinculen 

conceptes filosòfics o lògics am b la dénc ia  moderna. En aquest sentit, Daniel 
Dennet i Douglas Hofstadter són els meus favorits. De fet, quan era adolescent 
vaig com ençar am b Asimov, que m ’aMucinava pel seu enllaç entre déncia  i 
literatura. Segueixo llegint bastant, i tino una velocitat fantàstica, és el meu millor 
passatemps. Am b els estudis hispánics vaig com ençar a llegir en castella, i ara 
a Catalunya en catalá, i n ’estic molt content. M ’ajuda molt poder entendre una 
obra, un text que em diu més coses que no pas altres maneres de comunicació. 
Però tam bé llegeixo revistes, cóm ics, història, literatura eròtica, autobiografies, 
poesia, etc.

Qué fa un indi com tu en un país com aquest...?
Técnicament vaig venir a fer un doctora t a Barcelona. Sóc un hispanista per 

form ació académica. A l’Ìndia vaig fer la llicenciatura en estudis hispànics. 
Tampoc és que directem ent vagi venir a Barcelona justam ent després d ’acabar 
la llicenciatura el 1996, primer vaig estar un any a Méxic fent una recerca sobre 
teories semiològiques i literatura. Però no em va interessar continuar a Méxic, i 
després de donar voltes buscant algún departem ent per fer la recerca en 
universitats americanes, dels Estats Units, i Angleterre, vaig decidir tornar a Delhi 
i no fer res académie.

I en aquest retorn, després d’ensumar i tastar Occident, a què et dediques?
Vaig estar quatre anys fent de traductor/in térpret per empreses, i és després 

que vaig com ençar a sondejar universitats espanyoles per fer un doctorat en 
traducció, estudis interculturals i filosofia. És aixi que vaig arribar a Barcelona, a 
la Universität Autònom a de Barcelona el 2002. Els primers tres anys tenia una 
beca de AECI, Ministerio de Asuntos Exteriores espanyol , i després ja no.

I un cop sense beca, com es produeix la teva inserció laboral a Catalunya?
Treballo de traductor en les quatre llengües que conec: hindi, anglés, castellá 

i catalá. També puc parlar urdu, punjabi. Estic molt content perqué estic fent 
coses molt intéressants, com  el fet de ser traducto r per a la Casa de les 
Llengües, la Generalität de Catalunya, o per diversos instituts d ’educació 
pública a Catalunya. O adaptant la guia de conversa d ’hindi pel grup Lonely 
Planet (Geoplaneta), o fent vocabularis pel coMectiu immigrant, donant classes 
d ’hindi o estratégies d ’interpretació pels servéis públics a la Casa Àsia o per a la 
UB o la UAB, etc.

Lector apassionat, escriptor vocacional i traductor encuriosit, qué Laporta 
cada un d’aquests camins?

En primer lloc, per a mi, llegir i escriure són dues coses ben diferente. 
M ’agrada llegir, i m ’agrada escriure separadament. Les veig com  a dues accione 
diferente, i gaudeixo de les dues accione. Aixó, sí, si surt un tipus de plaer o 
algún tipus d ’enteniment profund de la lectura i de l’escriptura, estic molt 
content, i llavors ho qualifico com  una bona escriptura o una bona lectura.
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L’acció de traduir una obra conté aqüestes dues accions: llegir l’original, i 
després reproduir-lo, escriure’l. És un repte i és un exercici molt significant 
per arribar a entendre coses, altres punts de vistes, i poder apreciar varietat, la 
riquesa, la diversitat, que és la que fa la vida “vida” .

I és així com et fan a mans la Rodoreda...
En llegir La plaça del diamant, vaig sentir aquesta crida de la diversitat i la vida 

de la quai et parlava ara. Em sembla una obra rodona, lírica. I pel seu valor 
canonic tam bé vaig pensar que si s ’havia de traduir la primera obra de català a 
hindi, havia de ser aquesta perqué és molt bonica, i apreciada entre els lectors 
tam bé. A banda, ofereix una idea molt curiosa de la cultura catalana, en algún 
sentit, presenta els catalans, ais que no els coneixen.

codi lingüístic és únic, i si es canvia la 
llengua ja no és el mateix. De to ta  
manera, aixd és una suposició teòrica. 
En realitat, diu Bhartrihari, l’acte de 
traducció  és un ‘jo c ’ , en el qual supo- 
sem que les llengües són nom és 
vehicles, i els m issatges es poden 
transm etre de form a normal jugant-hi.

I aquí és on, a banda de les dificultats 
de traducció motivades per la manca 
d’equivalents genuíns de mots o

...ara no sé ben bé quina mena d’imatge es poden formar els indis deis cata
lans a partir d ’aquesta novel-la... En qualsevol cas, arribar i posar-te a traduir la 
Rodoreda té el seu mérit... demostra que ets agosarat...

És cert que cada obra té diferente problèmes de traducció, que en alguns 
casos poden ser lingüístics i en altres casos poden ser a nivell conceptual. En La 
plaga del diam ant van ser deis dos tipus. Per posar un exemple, el concepte de 
la paraula “p laça” no existeix a l’Ìndia en el mateix sentit que aquí. La solució: he 
intentât usar una paraula, ‘C how k’, que és literalment una cruïlla on s ’ajunten 
quatre camins, la quai cosa és el que m etafòricament pot oferir la paraula 
‘p laça ’ . Però no sempre pots traduir-ho tot, i si hagués utilitzat les notes al peu 
de la pàgina, segons el meu parer no hagués estât una bona idea perqué 
l’hagués convertit en una traducció  més formai, treballada, que no seria una 
“noveMa” en el sentit de gaudi i entreteniment.

El tema del canvi de codi, com afecta a una obra com aquesta?
És un conte petit, i es llegeix sense parar, perqué té una força unida. He tingut 

la sort de traduir-lo basant-m e en la imatge i l’entesa de l’obra que va sortir i va 
quedar gravada al meu cap quan vaig llegir-la. No he hagut de mirar altres 
vegades al text originai per traduir, i si l’he mirât ha estât per paraules concretes, 
expressions, que havia pensât que es podien millorar, o canviar etc.

Caram! Per tant, a banda de la Professionalität, estem parlant d’una relaciô 
emocional amb el text també, no creus? O de Saussure en estât pur?

És la meva manera normal de traduir. El m issatge de l’original crée que ha 
quedat bastant ciar. Parlant des de la teoria de traducció, que té en com pte 
l’objectiu pel quai es tradueix, el m issatge canvia d ’un codi a l’altre, però al 
mateix tem ps he de dir que, per a mi, la traducció ‘absoluta ’ no existeix. 
M ’agradaria citar el que ja deia Bhartrihari, un lingüista indi del s. IV, en el sentit 
que no es pot separar el significat del sentit, i per aixô un missatge escrit en un

expressions, topem amb la inter- 
pretació narratolôgica. No podem 
obviar la complexa lectura que ofereix 
Rodoreda...

Si, és curiós que mai li havia donat 
una lectura feminista, o de généré. 
Per a mi el que s ’hi narra són fets i 
situacions que passen a una familia 
humil abans i després d ’una guerra 
civil, i que com porta  com  funcionava la 
cultura d ’aquest tem ps respecte a la 
posició de dones, el masclisme, etc. La 
meva sorpresa va venir quan, un cop 
traduïda, parlant am b uns amies em 
van dir molt clarament que en Quimet 
maltractava a la Natàlia/Colometa.

Creus que topem amb punts de vista 
culturáis diferents o amb la manca de 
mécanismes de comprensió...?

Hi vaig pensar força i crée que es 
poden d isce rn ir dues m aneres de 
pensar diferents. Ara bé, justam ent no 
les anomenaria la manera ‘occidenta l’ 
0 ‘oriental’ o ‘ind i’ de veure les coses, 
perqué conec fo rça  gent que pot 
destruir aqüestes categories fàcilment. 
Ha de ser una altra cosa: són dues 
m aneres de veure les coses, ben
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diferents. Cadascú liegeix la literatura a la seva mariera. Je veig l’obra corn si tes 
una peça literària, sense posar els personatges en la realitat, sense jutjar l’amor de la 
Colometa o el tractament d ’en Quimet. Per a mi, la Natàlia tenia to t el dret de fer el 
que volgués, I per aixô no es pot atribuir el maltractament que II va fer el Quimet a en 
Quimet. Jo no oomparteixo l’opiniô que el mateix fet de oanviar el nom de Natàlia pel 
de Colometa tingui a veure amb el tipus d ’amor que ofereix Quimet a la seva dona.

La noveMa és literatura, ben cert, però no ho és menys que també mostra 
comportaments humans, aporta ideologia, esdevé un “mirali corbat” de la 
realitat, com deia Ferran de Poi. Creus, tenint present això, que es pot fer 
lectura sense interpretadó?

És ciar, la literatura és molt més que ‘pura ’ literatura i és impossible llegir sense 
interpretadó, però la cosa és que cadascú interpreta en manera ‘d iferent’ , aixó 
és màgio, la diversitat i la Singularität dels punts de vistes. A mi m ’agradaria 
sempre poder fer una lectura més ‘socia l’ que pas estètica, encara que és difícil 
de vegades perqué em sembla que en eis tem ps que corren hem d ’estar molt 
conscients de la ideologia, els tons amagats, les indicacions que perjudiquen, els 
m issatges contradictoris inhérents en eIs texts: siguin orals o escrits; aciarir to t 
per sortir-ne millor, i estar atent que no ens atrapin en jocs mentais insignificants.

Partint d ’aqui també, no creus que un home que, sense haver tingut cap 
mostra d’afecte, animalitza el nom de la dona (no creo que puguem parlar aquí 
de sobrenom-diminutiu afectuós...), no és sino un instrument per a la alienadé?

És reaiment curiós que em diguis aixô I et die per què. A l’india en l’entorn familiar 
de vegades es canvien eis noms de les dones quan es casen i entren a viure en 
la familia del nuvi (és una práctica com una social, sense lectures extraordinàries). 
Si ets de l’ India, ho veus com  un fet social, i no penses que pot haver-hi 
alienado, que per cert la gent ho sap i ho accepta: una dona canvia del seu 
entorn I va am b l’altre, on té un nou paper a jugar. El que dius tam bé m ’afecta i 
penso que hi ha alguna cosa, però el canvi del nom és un procès més acceptât 
a l’ india que pas aquí, en situacions de parelles (i és sempre de dones!). Hauriem 
de parlar tam bé de quin significat té ‘am or’ a occident i a l’ india, on encara la 
majoria de la gent deixa que eis pares escullin les parelles dels seus fills i filles. 
En una paraula, és una cultura diferent que causa percepeions diferents, 
maneres de pensar, i de viure.

Pensar, corn dius, que la Natàlia és responsable dels seus actes pot semblar 
un xic ingénu devant d’una adolescent que ha perdut de petita la mare, a qui el 
pare menysté i la madrastra la vol fora de casa, no creus?... No creus que està 
mancada de referents morals i afectius i per aixó es deixa dur d’aquesta 
manera pel Quimet?

Pot ser veritat to t el que dius, però és només un personatge de l’obra i to thom  
té diferéncies de personalitat i maneres de com portar davant situacions difíciis o 
normals tam bé. És que jo no jutjo la vida de Natàlia, em sembla fora de lloc...

Jo tampoc no la jutjo, no et creguis... només intento entendre-la... insisteixo: 
no estarles d’acord que el Quimet, com a personatge, està plagat d’aspectes 
negatius: tracte animalitzat a la dona (fent l’orangutan), no afronta cap responsa- 
bilitat a la llar (deis “seus” coloms en té cura la Natàlia), no li agrada la feina (qui 
arranja el pis son la Natàlia i els seus amies)...?

És un altre personatge de l’obra, i to t el que expliques es pot pensar lògica- 
ment, però em pregunto: és necessari? Són persones creades per l’escriptora, i 
imposar-hi realitat com  si fossin gent real em sembla un voi de la imaginació molt 
fort, to t i que sembla que si segueixo pensant aixi no podré apreciar l’obra amb 
eis mateixos ulls que abans...

...la insistèneia obté eis primers résultats... Quant a la simbologia de la 
Rodoreda (que entronca amb tota la tradició francesa del XIX, amb els recursos 
de la tradició judeocristiana i maçônica -formava part de la Lògia de la Rosacreu- 
), creus que la traducció permet copsar la polifònica lectura que ofereix?

Em sembla que, quant a aquest 
respecte, en la traducció  no he fet 
expressam ent avinent la sim bologia 
judeocristiana, per exemple en forma 
de notes al peu de la pàgina, o details 
extres. Jo creo que no feia falta. El 
lector de la traducció  pot interpretar 
aqueste sím bols si té  coneixem ent 
del tema, és a dir, que tam poc he 
intentât canviar l’àmbit a una ideologia 
hinduista o altra.

Entrant en detall, creus que podran 
copsar l’amplitud de significació que 
aporten els motius següents: el quadre 
de les llagostes, els Hums de les dues 
cases, el ganivet de l’escena final (punt 
i final de la submissió i repressió 
soferta mitjançant el símbol fáMic), el 
melic de l’adroguer, les xicres de 
xocolata (substitutius del plaer), la taca 
de la paret del primer pis ... etc?

Diria que és difícil que un lector d ’hindi 
assocíí concepteo com el de ‘fal-licisme’ 
o ‘xocolata-p laer’ , tan fácilment com 
ho és per a un occidental. Quan vaig 
m ostrar la meva traducció  a la casa 
Penguin India, l’editora va llegir-la i em 
va dir que li agradaría canviar ‘indianitzar’ 
una m ica el text. La meva estratégia 
havia estât presentar l’obra, fer-la arribar 
com  si fos una cosa  estrangera, 
una tendéncia que es diu foreignise 
en anglés; no volia ‘dom esticar’ el 
text, volia que el lector fes un esforç 
d ’entendre aquesta simbologia, que a 
l’ india d ’avui no será tan difícil de trobar 
si una persona s ’hi atura, encara que sí 
que existeix des de fa milers d ’anys 
una subcultura judeocristiana a l’Ìndia. 
Tot això perqué justem ent era la prime
ra obra catalana a l’hindi.
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Acabem aquest suplid amb... els coloms. Aporten en la cultura india el mateix 
sentit de destrucció, alienador i d’embrutiment?

Una altra cosa estranya: els colom s a l’Ìndia sempre han estât símbols de la 
pau, ocells pacifies, i amables. El lllbre no promou exactem ent aquesta imatge. 
Per altra banda tam bé voldria afegir que l’ india no té una cultura uniforme, alxò 
tam bé desenfoca quan fern com paraclons culturáis. És a dir, que hi pot haver 
més interpretacions d ’una cosa, un fet que no passa a les cultures occidentals, 
que en com pareció semblen força uniformes.

La noveMa tracta de manera més o menys implicita comportaments sexuals, 
topa aixô amb eis costuma indis?

La traducció  de La plaça del d iam ant presenta problèmes, és cert. Des de fa 
m olts de tem ps al sistema literari indi existeixen normes d ’obscenitat. Només 
parlo del contingut eròtic, parlo tam bé de la llibertat sexual i expressive que al 
traduir a hindi, perdien la categoria literària de no obscé a l’Ìndia. Resulta que 
to t el que he dit sobre la traducció  va junt, però la facilitât amb la qual Natàlia 
escull 0 canvia de parella, o l’explicació de part de la seva amiga el que li havia 
passât a la seva primera nit de casement, o la mateixa Natàlia explicant la seva 
vida sexual amb en Quimet, es pot classificar com  a “vulgar” dintre el sistema 
literari en hindi. Però si s ’eliminessin aqüestes parts no seria just, i per alxò les hi 
he deixat traduìdes. Em sembla que s ’ha d ’aprendre a respectar aqüestes 
maneres de viure de la gent, s ’ha de ser oberi, encara que el procès sigui 
com plex i menja molt de tem ps. He fet el maxim per utilitzar paraules que es 
trobaran indécents o vulgars en la cultura india.

Corn veu Catalunya un indi intégrât?
Catalunya m ’agrada molt com  a país i com  a cultura. He trobat molta 

tranquIMItat aquí, com  a casa meva. A vegades faig broma que sóc la reencar- 
nació d ’un porquet mallorqui i que tinc una cosa pendent per fer aquí i per aixô 
em ve tant de gust estar-m ’hi!

Vaja... Però el Sameer també és poeta, d ’on et ve la nécessitât d ’escriure 
poesia?

Per mi, la poesia és viure. Pot semblar una idea senzilla però és difícil de 
percebre-ho. El plaer em sembla que és un dels objectius més buscats a les 
nostres vides, no n ’hi poden haver altres de més importants. Aixô és el que 
com unico quan escric poesia, sóc conscient que a qui com unico no hi és 
present, ni el/la conec, la quai cosa fa que el joc sigui encara més intéressant. 
Pretenc expressar honestament el que passa, la vida, trobar la veu que no 
t ’enganya dins teu. El tem a pot ser qualsevol, pot ser persona, esdeveniment, 
materials, sentits, etc. Comunicar de manera íntima al teu lector imaginar!, obrir-te.

Qué més et proposes com a “Chowk” en qué t ’has convertit entre l’ìndia i 
Catalunya?

Voldria fer tam bé de pont entre l’India i Catalunya, ben cert, establir una 
entitat que organitzi xerrades, taules rodones, espectacles de música, teatre, bail 
etc. Perqué cree que aixô ens farà més ries. També vull escriure una narració soore 
les meves experièneies a Catalunya i fer un docudram a sobre la vida dels 
sud-àsiatics que viuen aquí. t_

Ferrer
A D V O C A IS

T O T E N M A R C S

rambla 5, 4° planta 0 8 2 0 2  sabadeil 
tel 93  727 5 9  2 0  fax 93  725  64  56
e-mail: advoca ts@ giassessors .com Toiïes i Bages, 13 • Tel. 93 726 49 55 - 08201 SABADELL

ELS JOVES HI DlUEN lA  SEVA
Hem dem anat a un grup de joves de 
4t d ’Eso que acaben de llegir la 
noveMa que ens parlin telegràfica- 
m ent dels dos protagonistes de l’o- 
bra. EIs flaixos demostren, Iluny dels 
judiéis socials i culturáis que podem  
fer-hi les generacions més directa- 
ment implicades en el context que 
trobem  a la noveMa, la frescor amb 
qué s ’enfronten ais textos canónics...

Quimet
“És un manipulador, no té senti
m ents” , Francese Marlasca

“No respecta ni a sa mare!” , Marti 
Salvador

“És un m altractador psicologie” . Oriol 
Serra I Elena Sola

“S implem ent és un desgraciat, s ’esti
ma la Natàlia però no sap com  fer- 
ho...” . A lba Gomadran

“Si el tingués de cara, 
Josep M. Ribas

l’escupiria!” .

“No sap expressar l’amor, sembla 
que no s ’estimi la Natàlia” , Jordi 
Rodríguez

“És massa dépendent i és capaç de 
fer qualsevol cosa per tal d ’aconse
guir el que vo i” , Ismael Hinojo

Natàlia
“Encara no entenc com  una persona 
pot ser tan ingènua!” , Josep M. 
Ribas

“Sembla que visqui en un altre món, 
és molt rara!” , Jordi Rodríguez

“Té una percepció diferent de les 
coses, no sap què està bé I què no” , 
V icenç Vidal

“No ha conegut l’am or I no pensa 
que si està amb algù és perqué se 
l’estim a” , Ismael Hinojo

“ No s ’ im posa, no té  ca rá c te r” . 
Francese Marlasca

“És massa ingènua i no sap afrontar 
de cara els problèm es” , Irene Monés

“Té una vida basada en ferides que 
s ’obren i es tanquen” . A lba Com a- 
dran

mailto:advocats@giassessors.com
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Uátzer Moix (Sabadell, 1955) és periodista i, actualment, redactor en cap de 
cultura de La Vanguardia. Anterlorment havia publlcat M ariscal (1992), La ciudad  
de ios arqu itectos  (1994) i Wiit soy yo. Conversaciones con Tom Sharpe  (2002). 
A  M undo Mendoza  (Selx Barrai, octubre 2006), Moix prescindeix de l’encotillat 
de la biografia, l’estudi académie o el Ilibre de conversa, fusionant aquests 
form ats en un motile de gran reportatge, arrodonint un viu I amé reiat de no 
ficció, en la més suggèrent tradició anglosaxona, que acredita de nou la seva 
singular trajectórla en l’ám bit del perlodisme cultural.

Josep-Lluís González (Sabadell, 1965) es va Ilicenciar en filología anglesa a 
Barcelona i doctorar a la Universität d ’Oxford. Insta llâ t definitivament al Regne 
Unit des del 1997 dirigeix el Departament d ’Estudis HIspànics d ’Eton College. És 
autor de diversos relats i la seva primera novella , L’esguard d ’Orfeu, que recrea 
la vida del Barò de Maldá a la Barcelona aristocrática de les darreries del segle 
XVIII, va ser guardonada el 2002 am b el Premi Plaerdemavida. Des dei co r dei 
M arroc  (Cossetánia Edicions, juliol 2006) XXIII Premi de Narrativa Ribera d ’Ebre, 
és una novel-la am bientada al Marroc actual que reflectelx el pes de les tradi- 
clons magribines I els reptes de futur d ’una socletat Immersa en una dinámica 
Imparable de canvis profunde. Exótiques fantasies d ’harem, mestres d ’escoles 
alcorániques, carícies prohibides, laberíntiques medines de carrerons humits i 
enteranyinats, prostitució a les nits ataronjades de Marráqueix, fonamentalisme 
religiös, assocs on es venen catites que ja no volen, suburbis de barraques, 
patriotismes obligatoris, drogues, la mar biava i verda del jovent que voi emigrar, 
terrorisme: to t té cabuda en aquesta com m ovedora histéria que narra les 
aventures del Yazld, un m arroquinet condem nat des d ’abans de néixer a buscar 
el mític paradis de valls ufanoses I rlus de mel d ’on van ser Irremissiblement 
foragitats els seus avantpassats andalusins.

Am b Els colors de l ’aigua (premi Sant Jordi), Isidre Grau (Sabadell, 1945) va 
encetar un ambiciós cicle narratlu que ha ampliat amb La nit vermella, El balancí 
negre  (premi Ciutat de Palma), Groe d ’índia, i que ara es tanca amb E lp u n t blanc 
de l ’horitzó  (Proa, octubre 2006). El protagonista, Ángel Benavent, un fotoperlo- 
dlsta fam ós que acaba de ser guardonat pel seu reportatge sobre la deportació 
a Kosovo, cau greument ferlt per una mina quan hi torna a la recerca de la seva 
com panya desapareguda. En saber la noticia, la seva germana Berta i el seu 
nebot Daniel es posen de seguida en marxa cap a Prístina. La Berta és una anti- 
ga sindicalista que ha fet carrera parlamentària a Madrid, i el seu fill Daniel és 
l’únlc habitant de Can Benavent, la casa familiar. Durant els dies que pasearan 
ais Balcans, mare i fill revisaran velles históries i afrontaran com ptes pendents.

In fo rm a c ió  fa c il ita d a  per:

Ilibreria sabadell
Passeig M antesa, 7 - Tel. 93 726 05 70  
Aparta! de Correus 355 - SABADELL

MODA EN PELLI PELLETERIA

0
Avda. Rafael Casanova, 38 ■ 08206 SABADELL (España) 

Tel, 93 726 62 22*' Fax 93 727 00 60

llo re n ç  cQ O Q iie

Escola Industrial, 22 pis ■ Tel. 93 725 75 59 • SABADELL
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El treball de recerca d ’un equip form at per Jaume Ayats, M ontserrat Cañellas, 
Gianni Ginesi, Joaquim  Rabaseda i el sabadellenc Jaume Nonell, ha donat com 
a résultat una investigado sobre la músiea del Baix Ter, duta a term e des de Can 
Quintana-Centre Cultural de la Mediterrània (Torroella de MontgrO. EIs autors han 
utilitzat docum entado  de to ta  mena: partituras i repertoris; docum ents judicials, 
periodistics, literaris (de Josep Pia, V ictor Català, Salvador Dali), entrevistes orals 
i fotografíes. Correr la sardana: balls, joves I conflictes  (Rafael Dalmau, setembre 
2006) docum enta per primera vegada I’ interessant procès de transform ado de 
les sardanes entre eis segles XIX i XX. A través d ’un relat amè, se ’ns revelen fets 
i details sorprenents de corn les sardanes fan el pas de bail de m oda a 
l’Em pordà a simbol dansat d ’un nou pais i d ’unes noves sensibilitats.

Am b motiu del 50 aniversari de la fundaoiô de la Societat Coral Est'ella 
Daurada, entitat sabadellenca fidel als principis olavehans, s ’ha éditât un llibre- 
memòria on queda refleotida la valuosa i intensa aotivitat musical, social i lùcica, 
desenvolupada per aquesta entitat, de manera ininterrompuda, al llarg de 50 
anys. La relaciô de les successives juntes directives, dels mestres directors, dels 
oantaires, dels repertoris, de les obres estrenades, dels llocs visitats, queden 
corn a testimoni d ’una entitat, d ’una gent, amb un m issatge inequivoc: 
“ Instruïu-vos i sereu Iliures, associeu-vos i sereu forts, estimeu-vos i sereu 
fe liços” (J.A.CIavé).

També amb motiu del seu 50 aniversari una altra entitat sabadellenca, en aquest 
cas pedagògica, l’Escola Sant Nicolau, ha éditât un Ilibre que, corn diu Elisabet 
Escayola en el text de presentado, “vol ser un docum ent per a la memòria, 
perqué quedi constancia dels episodis més importants que ha viscut l’esoola, 
però tam bé pretén ser un mitjà de difusiò de quines han estât, i son encara, les 
directrius educatives d ’aquesta institució. A  més, indou anècdotes, pensamento 
i sentim ents redactats per un nombre im portant de coMaboradors. El text és 
acom panyat de nom brosos elements gràfics, fotografíes i annexes per fer-ne un 
Ilibre no només de lectura atenta, sinò de consulta entretinguda per a totes les 
eda ts .”

Cossetània Edicions ha éditât (setembre, 2006) eis Ilibres La n it del 6 d ’octubre  
a Barcelona  i La veritat del 6 d ’octubre  que van publicar respectivament l’any 
1935 i 1936 eis periodistes Joan Costa i Deu i M odest Sabaté i Puig. El primer 
va aparèixer l’abril del 1935, i el segon es va publicar molt poc tem ps abans de 
les eleccions del febrer del 1936, que, am b la victòria de les esquerres, havien 
de portar l’amnistia i el restabliment del govern de Lluis Companys. El reportatge 
del sabadellenc Joan Costa i Deu i M odest Sabaté sobre el 6 d ’Qctubre a 
Barcelona és probablem ent el més detallat dels que es van publicar en aquell 
m om ent. No precisa l’armam ent de què disposava el govern de la Generalität, 
es limita a dir que era abundant, i la conclusió del Ilibre és que, fora de la 
resistència des del locai del CADCI, no hi va haver gairebé resistència armada 
contra l’exèrcit. Dels Ilibres que es publicaren a Catalunya sobre el 6 d ’Qctubre 
el 1935, i abans de les eleccions que va guanyar el Front d ’Esquerres el febrer 
de 1936, eis dos de Costa i Deu i Sabaté son dels poos, si no eis ùnics, que no 
tracten de justificar les esquerres.

Una nova aportaciò de la prolifica autor Anna Tortajada, aquest cop amb una 
novel-la en castellà La Dama. Tltayù. Una m ujer íbera (Maeva Ediciones, 2006). 
Es tracta  d ’una novel-la sobre la Dama d ’Elx que ens subm ergeix de pie en la 
vida quotid iana del ibers. Am bientada en l’època en qué els experts daten la 
realitzaciò d ’aquesta obra d ’art, l’autora relata la vida de la poblaciô ibera, les 
seves oreenoes, abans de les Guerres Pûniques i de que s ’iniciés la romanitzaciô 
de la península. La lectura d ’aquest Ilibre agradará als afeccionats a la novel-la 
histórica i especialment a to ts  aquells que vulguin conèixer el m isterios mon dels 
ibers, època molt poc coneguda però no per aixô menys rellevant.

Córrer U sardana: 
batU, jovts i confHctes

50 ANIVERSARI

S O C IE T A T  C O R A L

ESimU M m u
SABADELt 
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6 d ’O ctu tA

a Barcel
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L’editorial Emboscan ha publicat (octubre 2006) el primer Ilibre de Gemma 
Gelabert Gonzalo (Sabadell, 1-4-1986) titulat kispar fidu SomriureS <entre  
noies>. La jove autora el deschu aixi: “Un dia vaig pensar que jo podría ser la 
protagonista d ’un Ilibre, del meu Ilibre; am b una histbria, la meva histdria; igual 
que tu tam bé podries ser-ho... No és tan sois una biografia. Són pensamento 
que to thom  pot plantejar-se i preguntar-se. Sentiments que cadascú ha sentit a 
la seva manera. Sensacions descrites am b paraules. Reflexions i visions de la 
vida des d ’uns ulls, els meus ulls.” La Gemma ens diu que escriu per extreure el 
que pensa i el que sent i deixar-ho gravat en uns fulls. Uns fulls que val la pena 
I leg ir.

Óscar Palau (Sabadell, 10-1-1965) com ença a descobrir la seva destresa en 
l’art de la poesia ara fa 11 anys. Apassionat des de molt jove pel teatre, el 
cinema, la música i la com posició  poètica, arranca la seva carrera corn a poeta 
novell am b un recull de poemes de carácter autobiogràfic: Un arbre nu  (Abadía 
Editors, desem bre 2006). Un seguit de relate que molt segur ens sorprendran 
gratam ent I amb els quais molts de nosaltres ens podem  sentir identificate.

Edicions de Gràfic Set, dins la seva coMeccid “El pot petit” ha publicat (setembre, 
2006) M nem òsine Am nèsica (Escrits d ’a rt i altres bagatel-les) de Josep Gerona, 
amb IMustracions del propi autor. Es tracta d ’un recull dels articles més significa- 
tius que, sobre art, ètica i cultura, l’autor ha anat publicant els darrers vuit anys 
en diferente mitjans de premsa, especialment al diari El 9 Nou  i a la revista 
BonArt. Poder ara llegir-los reunite en aquest Ilibre ens permet entendre millor 
corn és de difícil mantenir la coherència d ’un pensament independent en el mèn 
de la cultura de masses, sota la invisible d ictadura del mercat.

Josep-Ram on Bach continua i reforça el seu personal mite de Kosambi amb 
la recent entrega de Kosambi, el narrador (Proa, setembre 2006) amb iMustracions 
de Ramiro Fernández Saus. Kosambi, narrador de contes africà, és una veu 
única dins la literatura catalana actual. Ell i el seu amie Abdul ens ofereixen una 
saviesa que contrasta, en un contrapunt irdnic i tendre, amb la nostra civilització 
consum ista i destructora. Poesia, narració i diáleg conviuen harm ónicam ent en 
aquest Ilibre, que ens proposa una altra manera d ’interpretar la vida. Kosambi, 
el narrador és una mirada a l’intehor oblidat de nosaltres mateixos i demana de 
ser llegit amb el cor net de prejudicis.

Des de ben jove Lola Costa Cortés (Sabadell, 1919-2006) va com ençar a 
conviure am b els fogons, fins que va poder m untar la seva pròpia fonda: Ca la 
Lola, al barri de Can Rull. En aquest Ilibre Receptes p e r teléfon (Editorial 
Montfiorit, setembre 2006) va decidir com partir amb els lectors algunes de les 
receptes que van fer fam osa la seva fonda: la llengua de vedella am b bolets, la 
sépia am b mandonguilles, el pastís de castanyes o els m usclos revolucionaris. 
Receptes clássiques, però a les quais la Lola hi afegia deliciosos toes de 
creativitat.

Humor, ironia, sàtira... són conceptes en teoria fácilment diferenciables, però 
que a la práctica no sempre estableixen entre ells unes fronteres clares. El darrer 
Papers de Versália, Núm. Oi. Ai, quin riure, al Pía del Viure (Tarder 2006), ens 
apropa a la ironia, sempre a mig carni d ’allò que es vol dir, sempre jugant amb 
els sobreentesos i la com plic itat del lector; abans un to  que no pas un tema, una 
intenció més que no pas un motiu recurrent. A  la práctica, els limits entre els 
conceptes s ’han m ostrat relliscosos i cadascun dels autors ha mostrat, des del 
seu món propi, matisos prou diversos d ’allò que és o pot ser irònic en poesia; i 
cal recordar que la literatura és, en definitiva, una qüestió de matisos. «-
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Ideo  d e  G io rg io  flg o m b e n
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A m b el suggèrent titol The Ongoing “S o ft” Revolution, el filòsof Slavo] Zizek 
anticipa el contingut d ’un dels seus darrers llibresk L’autor en qüestió sosté que 
una veritable revolució política, capaç de trencar am b la “farsa liberal” és, avui 
en dia, aquella que renuncia a Tacciò; escriu: “La dificultat avui és que, si cedim 
a Timpuls de “fer alguna cosa” d irectament (com prom etre ’ns en la Iluita 
anti-globalitzaciô, per exemple]), certament i indubtablement contribuïm a la 
reproducció de Tordre existent. L’ùnica manera de posar els fonaments per un 
canvi vertader i radical és retreure’ns de la compulsié d ’actuar, a “fer res” -  i aixi, 
obrir Tespai per un tipus diferent d ’activitat.” Se’ns retraurà la descontextualitzacié 
d ’una sentència tal; una senténcia que, de ben segur, aixi, sense més aciariments, 
ni el mateix Zizek recolzaria. Però el cert és que una aportaciò així no deixa de 
tenir la seva lògica i aquesta, de forma generai, ens ve a dir: els arguments que
ens porten a Tacciò politica acaben essent els contraargum ents  dels qui ostenten el poder, o viceversa; i aixi, en una espirai 
indefinida d ’argum ents creuats es perd de vista el referent: la política esdevé espectacular. O també: Tacciò reivindicativa acaba 
per legitimar la decisiò política, reproduint així Tordre establert. Finalment: el contingut específic de qualsevol reivindicaciò, més 
tard O més d ’hora, acaba essent absorbit per dissenyadors i publicistes. D ’aqui que un primer pas per trencar el cercle viciés 
de la política contem porània sigui per Zizek abandonar Timpuls a actuar, enfrontant d ’aquesta manera el poder a si mateix.

Si hem com ençat aquest escrit am b el passatge llegit és perqué 
ens perm et introduir un dels autors que darrerament més ha 
repensât la política contem porània: el filòsof Giorgio Agamben. I 
això perqué si alguna cosa caracteritza Tobra d ’aquest pensador 
és tam bé Texaltaciò de la inacciò; o més concretament: Tacciò 
sense reivindicaciò. D ’aquesta manera, a partir de la seva obra, 
podem  iMuminar amb més Intensität les paraules am b les quais 
com ençàvem  el text i que tan sols eren un pretext. Allò que de 
debô ens interessa és saber si som capaços de contenir un pensa- 
ment, desbordant i inassolible, corn el d ’Agamben; i si tenim la 
COmpetència per transmetre I. Norberto Agamben

De Texperiència dels esdeveniments ocorreguts a Tienanmen Tany 1989, on estudiante i obrere es manifestaren en contra 
del régim xinés i per això molts d ’ells van ser aplacats i assassinats, Agam ben n ’extreu algunes idees que ens permeten 
indicar un dels argum ents generals del seu pensament. En efecte, segons aquest autor, allò més sorprenent de “ les manifes- 
tacions del maig xinés [va ser] la relativa abséneia de reivindicacions amb continguts determ inate” ; d ’aqui que pel filòsof la 
reacciò del govern xinés en contra de les manifestacions fos només aparentm ent desproporcionada. Perqué si alguna cosa 
no pot tolerar TEstat, afirma, és enfrontar-se “a allò que no pot ni voi ser représentât i que, am b to t, es presenta com  una 
com unitat i una vida en com ú” , “sense pressupòsits ni condicione de pertinença” . Per això concloïa el mateix Agam ben: “en 
qualsevol Hoc [on] aqüestes singularitats manifestin pacíficament el ser comú, hi haurà un Tienanmen i, abans o després, els 
carros armate acabaran per aparéixer.”2

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

R E S T A U R A N T ____________ ___
cuina de mercat / \

J A U M E  C O D I N A  i P O N T
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Pin tor Borrassà, 43 -47  •  08205 SABAD ELL Concepció, 25, Ir. - 08202 SABADELL
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91 Tels. 93 726 03 45 - 93 727 33 01

mailto:bernat.llado@campus.uab.es


12
180 IDEES

Ara bé, per què una com unitat sense prédicats, una manifestació que tan sols 
manifesta l’existència comuna, una Singularität qualsevol que no reivindica cap 
identitat més enllà d ’una pertinença genèrica, sense atribute ni condicione, 
inquieta d ’una manera tal a l’Estat? Agam ben respon: perqué ella alga la 
com unitat a una categoria ontològica. Allò propi de Tèsser humà és el viure 
comunitari; d ’aqui que no sigui necessari produir una com unitat per mitjà de cap 
política d ’Estât allá on prèviament aquella ja existia; més ben dit, on ja existien 
una consteTlació de com unitats disperses, si bé d ’una form a sempre obertes i 
per venir, inacabades, en potènda.

□’aquesta manera TEstat no seria sino la producciò -p e r mitjà de la biopolitica- 
d ’una com unitat homogènia, fonam entant-se aixi no “sobre el vincle social, del 
que seria Texpressiò, sino sobre la seva dissoluciò, que im pedeix’’.^ L’alternativa 
a TEstat és per Agam ben la com unitat de les singularitats quaissevoi, i els fets 
de Tienanmen tan sols mostrarien els primers indicis d ’una com unitat aixi.4 
Aquelles, continua el filòsof, apropiant-se de la seva com un icadó  s ’apropiaran 
albora del seu viure en comú; sense identitat que les representi, elles degrada
ran les bases sobre les quais reposa TEstat, anticipant la política i la Iluita futura: 
entre una humanitat Texistència de la quai és sempre comunitària però oberta, i 
un Estât que identificant-se am b una com unitat que representa, exclou de si, 
recloent-se sobre si, la humanitat o la nua vida.s Només cal veure sind els milers 
de refugíate i desplagats, emigrate i traspaperats  que, réduits a la nua vida, vida 
sense drets, humans a seques, subratllen Tambigüitat d ’aquella declaració deis 
drets de Thome / del ciutadá (1789) que, a la vegada que reconeixia els drets 
deis ciutadans, abandonava a la intempèrie a la humanitat com  a tal.

□ ’aquí que per Agamben també una política revolucionária sigui aquella que 
renuncia a Tacciò. Rebutjant to ta  reivindicació, suspenent qualsevol forma d ’identi- 
ficació, la comunitat esdevé irrepresentable, pura poténcia; i d ’aquesta manera 
s ’erosiona el principi teològic de to t Estât: representar una idea de comunitat.

Si algù ha arribat a aquest punt sense perdre’s -i si no ho ha fet, sense dubte 
és per la dificultat del filòsof o la incomprensiò del qui escriu-, no s ’estranyarà de 
les categories que Agam ben utilitza per expressar com  será o hauria de ser el 
singular qualsevol que habita la com unitat sense Estât. En primer Hoc, aquell qui 
constitueix la com unitat corn qui no vol, és el ser qualsevol, “el ser tal que, sigui 
qui sigui, im porta” ; és a dir: qualsevol en pot form ar part. Tan sols per existir, per 
ser tal com  és, el ser qualsevol ha de “ tenir Hoc” a la com unitat que  ve; no per 
ser d ’una determ inada manera ni per portar cap atribut, sinò tan sols per ser; no 
per cap essència sinò per la seva existència. I tanmateix, el ser qualsevol és 
singular: és un rostre, tan comú corn singular. També és substituible: podría estar 
en Hoc d ’un altre o un altre en Hoc seu, d ’aqui que els qui formen la comunitat 
qualsevol siguin irrepresentables. Per to t això l’argum ent ètic d ’una comunitat 
qualsevol només pot ser aquell que renunciant a la realitzaciò de cap essència, 
“cap vocaciò histórica o espiritual, cap desti b io lòg ic” , només s ’alga davant “el 
simple fet de la pròpia experiència com  a possibilitat i potència” . Si es veu 
tem ptada a actuar, i en Tacciò desgasta la seva potència, deixarà de ser una 
com unitat qualsevol: potser form ará un Estât, però per això perdrà la més 
com una i singular de les caractéristiques humanes. Allá on TEstat delimita una 
sobirania, la humanitat és suprimida.
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De to ts  els personatges que la literatura ha créât, l’escrivà Bartieby, de Herman 
Melville, és la figura exemplar d ’un ser qualsevol; és, sobretot, l’encarnació de la 
pura potència, o de la humanitat.® Bartieby resumeix per mitjà de la resposta 
recorrent a l’ordre que II ve de l’advocat per qui treballa (“preferirla no fer-ho’’), la 
form a més pura de definir \apotència \ “potència de no ser” o “ im potència” . Si la 
“potència de ser” es caracteritza pel transit a l’acte, la “potència de no ser” , en 
canvi, “té per objecte la potència m ateixa” . El paradigma d ’una potència tal és, 
per Agam ben, el pensamenti aquest, en la mesura que tam bé és potència de no 
pensar, “pot dirigir-se a si m ateix” i esdevenir “pensament del pensam ent” . Que 
el ser qualsevol pensi la pròpia potència, desplegui la seva contingència, o es 
situi' en una zona d ’indeterm inaciô entre la potència de ser i no ser és, sense 
dubte, allò que l’Estat no pot transigir; corn tam poc l’advocat de Melville pot 
to lerar la pura potència de l’escrivà qui poden t escriure prefereix, no obstant, no 
fer-ho. Bartieby estableix en relaciô a l’escriptura un silenci: escrivà que ha 
deixat d ’escriure, tam poc parla si no és per expressar que prefereix no escriure.
I és tam bé aquesta restructura  fonamental del llenguatge humà: escindit entre 
llengua i diseurs, potència i acte, allò que és propi de la naturalesa humana no 
és l’acte de la parla en si, sino la seva impossibilitat o privació: el silenci. 
M antenint-se en silenci, l’escrivà realitza allò que Agam ben anomena un 
experim entum  linguae, i que és la base d ’una història i una política pròpiament 
humanes.^ Que ens privem de parlar o actuar, mantenint-nos en la pura potència, 
és l’únic carni de la revolució futura, car la desesperació més gran d ’un poder ja 
establert no és altra que la incertesa de no saber el m om ent en el qual la veu 
i l’acció revolucionária irrompran l’escena parlamentària; i mantenir-se així, 
suspesos en la pròpia potència, és tam bé l’ùnica via per restablir la nua vida que 
to ts  som: dins i fora dels cam ps de concentraciò i extermini, estiguem o no ins
crits en el registre de ciutadania.^

Però més enllá d ’aixó, res. Agam ben identifica per mitjà d ’una anàlisi històrico- 
filosòfica I’obertura tectón ica per on aflora el material totalitari dels Estats 
dem ocràtics occidentals: en el trànsit de la política a la biopolitica, en la norma- 
lització de l’estât d ’excepció, en l’obertura de nous cam ps  (Guantánamo, Abg 
Ghraib, entre altres). Però el seu pensament s ’esgota aquí; no és una reflexió 
operativa que permeti posar en práctica politiques concretes a fi de tapar la 
“sutura” dem ocràtica. I això és, en part, perqué en el nudi de la seva obra hi 
trobem  una critica absoluta a les dem ocràcies avui en dia existente; com  si 
aqüestes tard o d ’hora, irrévocablement, es veiessin empeses a relliscar pel 
pendent totalitari avail, encara que això sigui, tal i com  avui en dia es manifesta, 
de form a difusa i “tècnicam ent no declarada” .9 Per tant, com  si s ’hagués de 
repensar la filosofia politica occidental de cap a peus: uns peus que enfonsen la 
seva petjada en el dret romà (en l’expressió vitae necisque potestas  - “el poder 
de vida i de m ort del pate r s o b re 'el fili” -, en la situació de tumultua \ la 
dec larado  del iustituim, que és l’antic ipadó  de Tactual Estât d ’excepció, en 
l ’auctoritas, precedent dels règims totalitaris..), i un cap que sobresurt a l’alba de 
la m odernitat (amb eis drets du tadans o la fo rm ado  de TEstat-nació).

Però tam bé aquesta m ancança podría ser - a  falta d ’una expressió més 
im aginativa- una “estratégia discursiva” del mateix autor; en altres paraules: com 
si algunes de les categories utilitzades per Agam ben limitessin al mateix tem ps 
el seu propi diseurs. En concret una d ’elles: la idea de potència. No és casual 
així que si el seu pensament parteix d ’una determ inada definició de Texistèneia 
humana. Tèsser en potència, tam bé la seva escriptura s ’atura allà on hauria de 
passar a l’acte, m antenint-se així en la pura possibilitat (passar o no a Tacciò 
política). Com  si per mitjà d ’aquest gest Tautor ens exposés als lectors a form ar 
part d ’una nova com unitat p e r venir, tam bé en potència, on Túnica activitat 
pendent fos com ençar a pensar de nou la pròpia contingència, és a dir: la 
humanitat. «_

 ̂ Traduì't al c a s te llà  c o m  La Revolución  
Blanda, A tue l/P arus ía , B uenos A ires, 20 04 .

2 A g a m b e n , G. Mezzi senza fine, B o lla ti 
Boringhiere, Tori, 1996. TraduTt al castellà: 
“ M e d io s  sin fin. N o ta s  s o b re  la p o lít ica ” , 
Pre-Textos, València , 20 01 .

2 Ibidem.

^  A ga m b en , G., La com unità che viene, G iulio 
E inaudi, Tori, 1990. TraduTt al caste llà : “ La 
c o m u n id a d  qu e  v iene” , Pre-Textos, València, 
1996.

5 A ga m b en , G. H om o Sacer. Il po tere  sovrano  
e la nuda vita., G iulio E inaudi, Tori, 1995. 
TraduTt al caste llà : “ H o m o  Sacer. El po de r 
sobe ran o  y  la n u da  v id a ” , Pre-Textos, València, 
1998.

® A ga m b en , G. (am b G. Deleuze). Bartieby, la 
formula della creazione. M ace ra ta , Q uod libe t, 
1993. TraduTt al castellà: “ Preferiría no hacerlo ” , 
València, Pre-Textos, 2 0 0 0 -2 0 0 5 .

^  A g a m b e n , G ., Infanzia e s toria , G iu lio  
E inaudi, Tori, 1 9 7 8 -2 0 0 1 . TraduTt al castellà: 
“ In fancia e historia . D es trucc ión  de  la e x p e 
riencia y  origen de  la h is to ria ” , B uenos Aires, 
20 03 . E spec ia lm en t el da rre r capíto l, titu ia t 
“E xperim en tum  linguae” (pàg., 21 3 -2 22 ).

^  A ga m b en , G. Ciò che resta d i Auschwitz: 
L'Archivio e ii testim one (Homo sacer III), Bollati 
Boringhieri, Tori, 1998. TraduTt al castellà: “ Lo 
que  qu ed a  de  A uschw itz . El arch ivo y  el testigo. 
H om o  sace r III, P re-Textos, València , 2000 .

® A ga m b en , G ., Stato d i eccezione (Homo 
Sacer, II, 1), Bollati Boringhieri, Tori, 2003 . 
TraduTt al caste llà : “ E s tad o  de  exce pc ió n . 
H om o  S acer II, 1 ” , Pre-Textos, València, 2 0 04
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SOCIETÀ!
El nou puritanism e
David Torras i Llaurador

Jordi Pujol

El títol d 'aquest article pot semblar, aparentment, provocador. ¿És possible rela
cionar un m ovim ent sorgit de lesglésia anglicana a mitjans del segle XVI, asso
ciât habitualment am b una moral rígida en assum ptes religiosos, am b un m ovi
m ent politic que ha defensat históricam ent conceptas com  la Ilibertat, la igualtat 
o la fraternitat?

^  Jordi Pujol explica^ que utilitza lanom enat síndrome  
Saramago, que consisteix a emprar una frase d algún 
personatge reconegudam ent esquerra quan ha de 
defensar una idea determ inada per evitar reacciona en 

k contra. A lbert Om, en un article al diari Avui^ censura 
les critiques que va rebre Eduardo Zaplana (de qui no 

^  nes, precisament, un entusiasta) quan va criticar la 
indumentária de la vicepresidenta del Govern en el seu 
viatge a M oçam bic. I així, ens diu: “Els que ara protes
ten, per qué no defensaven la dignitat de Marta 

Ferrusola quan se n fotien perqué s'havia llançat amb parapent i amb paracaigu- 
des? ¿On eren aquests coMectius quan Ibposic ió  sooialista ridiculitzava Isabel 
Tocino, m inistra de Medi Am bient del PP, per haver-se disfressat de pastoreta? 
Quines diputades abandonaven el seu escb quan Alfonso Guerra li deia "monja 
alférez” a Loyola de Palacio i "Mariquita Pérez” a Soledad Becerril? Ja els devia 
estar bé, perqué per aquest nou puritanisme progressista les dones de dretes 
no són dones, són de dretes. I les d esquerres, no són d esquerros, són dones. 
Aquest és el problem a” . Francesc-Marc Alvaro, en un article a La Vanguardia^ 
com enta les reaccions adverses de cercles catòlics respecte a I ultima gira de 
M adonna en qué apareix crucificada interprétant una de les seves peces i com 
para la form a de reaccionar am b la crisi per la publicació de les vinyetes de 
Mahoma en un diari danés, bo i destacant que aquells que van recomanar evi
tar ofenses i humiliacions ara haguessin guardat silenci: “Por cierto, los cristia
nos enfadados con Madonna no han contado esta vez con el apoyo moral de 
todos aquellos que, hace unos meses y m irando hacia Teherán, recomendaban 
evitar ofensas y hum illaciones” .

Aixé no obstant, aquesta espécie de despotism e intel-lectual no és nou, ni es 
troba localitzat en determ inades societats, ni és propi i característic d u n a  ideo
logia determ inada. A Polònia, per exemple, defensar el laïcisme no és considé
rât políticam ent correcte, atés que s associa ser laic am b no ser suficientment 
dem ócrata, am b tenir alguna cosa a veure amb la d ictadura comunista. De fet, 
John Stuart MilF ja denunciava lany 1859 que “La peor ofensa que, en este sen
tido, puede cometerse en una polém ica es la de estigmatizar de peligrosos e 
inmorales a los que profesan la opinión contraria” .

L anecdotari és ampli i les preguntes que hom es formula, també. Per aques
ta  raó, convindria intentar saber com  hem arribat fins aquí; per qué Jordi Pujol 
es veu obligat a utilitzar la tàctioa que hem descrit abans; per qué sb a  imposât 
el llenguatge políticam ent correcte-, per qué és difícil progresser en el mon de la 
cultura si hom no es defineix obertam ent d esquerres.

Què és lesquerra
Intentar definir lesquerra de forma 

global és una tasca impossible. Això no 
obstant, sí que podem  trobar diversos 
elements com uns en Timmens volum 
de b ib liogra fia  que trac ta  aquesta 
qüestió. En efecte, ha estât la igualtat 
la característica més utilitzada per a la 
defin ido de lesquerra^, concepta que 
permet abastar lextrem a esquerra i el 
centre esquerra.

Norberto Bobbio

En segon Hoc, tam bé destaca el fet 
que lesquerra ha estât Iligada tradicio- 
nalment a la “Raó” , i s'ha oposat sem 
pre a la form a d actuar irracional de la 
dreta, tant en m étodes corn en objec- 
tius, sobretot en la dreta més estricta, 
que busca la seva font d'inspiraciô en 
fonts de revelaciô supra racional (tex
tos sagrats en el cas de les dretes cris
tianes). G. Lukács, en El Asalto a la 
Razón (1953p, obra de gran influéncia 
durant les décades de la Guerra Freda, 
prenia corn a criteri la “Raó” per establir 
la linia divisòria entre el pensament pro
gressista i el pensament reaccionan de 
la d re ta  burgesa (Schopenhauer, 
Kirkegaard o Nietzsche).

A partir d a q u i podem  trobar una 
gran quantitat de matisos. Per exem
ple, dins la socialdem ocràcia hi ha 
d iversos autors  que concebe ixen 
lesquerra corn una actitud que tendeix 
a buscar els valors de Lesquerra, que
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sehen valors ètics i ecologies^. Com a aplicació práctica 
d aqüestes teches, trobem  les següents paraules: “Parte de 
la gestión del poder realizada por form aciones políticas de 
izquierda ha vulnerado referencias éticas esenciales en el 
sistema dem ocrático, con una frecuencia que va más allá de 
lo episódico, al punto de crear cierta cultura de la ilegali
dad ” . “Desde 1989, la socialdem ocracia pierde fuerza, se 
retrocede en cuestión de libertades, se generan culturas de 
sublegalidad y crim en” . Més: “Hay que distinguir entre los 
que se creen los Derechos Humanos y todo ese grupo de 

gentes a quienes sólo les aprovechan para conquistar parcelas de poder” . Per 
cert, les paraules citades no són d un líder conservador sinó de José Antonio 
Alonso, avui ministre de Defensa i abans, de Tlntehor, pronunciades el 7 de 
novembre de 1996 quan inaugurava com  a portaveu de Jutges per a la 
Dem ocrácia el IX Congrès d'aquella associaciô i es referia als escándols de 
corrupció  dels últims tem ps de Felipe González al capdavant del Govern espan- 
yol.

De fet, en el 33 Congrès del PSOE (1994) s'utilitzen els conceptee que abans 
hem citât: Racionalitat, Llibertat, Igualtat, i incorpora dos term es nous a la 
tradició: Ètica i Solidarität.

Antropológicam ent, avui lesquerra defensa el multiculturalisme, la societat 
oberta, la tolerància exquisida d unes cultures devant les altres, el pacifisme, la 
defensa de leutanàsia, ladopc iô  de nens per parelles homosexuals, l'abolició de 
la pena capital, leseóla pública devant la privada i el conservacionisme de la 
Natura.

El cos doctrinal de lesquerra és a prio ri atractiu i es presenta sovint d una 
manera extrem adam ent senzilla en term es clarament contraposats. En conse- 
qüència, és relativement fácil pujar al tren dels progressistes, sentir-se m oral
m ent superior i menyspreuar to t allò que surt d 'aquesta doctrina que avui es 
considera poiiticam ent correcta. Altra cosa és lex it en lap licació  real daquest 
corpus, les reaccions que es susciten quan es pretén argum entar opinions dife- 
rents o el sectarisme en la interpretació d aquest ideari.

Està mal vist no declarar-se seguidor del corpus doctrinal de I esquerra?
Que Jordi Pujol, des del nacionalisme conservador, hagi d emprar táctiques 

subtils davant de determ inata auditoria no permet elevar lanècdo ta  a la ca tego
ria. Això no obstant, si aquesta percepció es repeteix en inteMectuals que no 
provenen de lespectre  conservador, trobem  dades dem oscòpiques que ho con 
firmen O detectem  variacions subtils en el llenguatge, podem  com ençar a pen
sar en lexistència  del titol de l'article.

Óscar Tusquets, arquitecte: “La izquierda no se avergüenza de nada. O sea, 
se puede ser ultramillonario, tener yates, ser de izquierdas, m ontar el Fòrum 
tranquilam ente y no darte vergüenza. Y la derecha se avergüenza de casi todo, 
¿no?” . “Yo creo que, aparte de avergonzarse de sus propiedades, gente que 
sean de derechas, que lo digan y de cultura, no hay. Por ejemplo, esa tontería 
de la contra  de La Vanguardia (...), si miras la contra de La Vanguardia, verás que 
en los últimos cinco años no ha habido ningún interviuado  que se reconociera 
de derechas” . “No hay gente de cultura que lo diga. Tampoco hay gente de 
negocios y otra gente que lo diga, pero de cultura no la hay” . “En este país la 
izquierda tiene una prepotencia absolutam ente incontestada. La película más 
desacertada que no va a ver nadie, m ontar una cosa com o el Fòrum, pueden 
m ontar un circo com o el de la corona de espinas y al ser de izquierdas no pasa 
nada” .

A lbert Boadella, d irector teatral: “La derecha tiene enfrente al m undo de la cul-

tura, en los últimos tiem pos, un com 
plejo, porque la izquierda ha m onopoli
zado la idea de la cultura. Les han con 
vencido de que “nosotros som os la 
cultura” ” .

Fernando Sánohez Dragó, escriptor: 
“En Ocoidente ha habido un lavado de 
cerebro realizado por los inteleotuales. 
Sumisión al com unism o, y ha creado 
un com plejo en la cultura. Ha habido 
un lavado de oerebro sistem ático de 
editoriales, periódicos, radios e intelec
tuales. Por ejemplo, se sabía lo del 
gulag, pero seguían apoyando al 
com unism o” .8

Per a ltra banda, en una recent 
enquesta de la Fundació BBVA sobre 
la condéne la  i conducta  mediambiental 
deis espanyols, destaca  la dada 
segons la qual el 70%  deis enquestats 
dóna suport a la protecció de la natura, 
però s 'oposa a l'augment de preus o 
d 'im postos per protegir-la. El d irector 
de la Fundació en va fer la següent 
valoració: “En definitiva, hay una gran 
conciencia  ecológ ica que no había 
hace unas décadas, pero es un ecolo
gismo de declaración, no de conduota, 
porque aun cuando se habla de restric
ciones no se refieren a las individuales 
sino a las colectivas, com o el riego o 
las p iscinas” .

En qüestions més própiam ent politi
ques, el barómetre del Centre d'Estudis 
d'Opinió de la Generalität del mes de 
julio l destaca  que el 71,3%  deis 
enquestats van declarar haver anat a 
votar per al referèndum sobre l'Estatut 
de Catalunya, quan la dada  real 
(48,85%) és molt inferior.

També el llenguatge reflecteix aques
ta  estranya imposició. Tot i que l'ús 
d 'eufem ism es no és tam poo un feno- 
men nou^, la base del poiitica liy cor-
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rrect esclata a les universitats nord- 
americanes a la década dels vuitanta, 
per iniciativa de lesquerra en un intent 
de protegir les minches. Avui, sen  fa 
clarament un abús. Des daleshores, 
utilitzar un llenguatge que no ofengui 
cap coMectiu s'ha transform at en un 
sistem a de valors. A  algù se li acut dir 
criada  a una treballadora de la llar, o 
negre  a les persones de color? Per 
tant, la qüestió que es p lante ja^^ és si 
el llenguatge p o litica m en t co rrec te  
canvia la realitat o només la maquilla; si 
aquest llenguatge canvia Testât de les 
coses o posa la brutioia sota Testora. 
En oonseqüènoia, si usar aquest llen
guatge ens converteix en progressistes  
o ens posa el vestit que ens deixa oir- 
cular amb com odita t per la sooietat. El 
president del Govern espanyol, José 
Luis Rodríguez Zapatero, va dir en el 
program a de televisió 59 segundos  
que “ los ohistes m achistas ya están 
mal vistos en la sooiedad espanyola” . 
No obstant aixé, les xifres de violénoia 
de gènere no disminueixen to t i les 
recents re form es legislatives dels 
últims quatre anys.

De les idees al mon real
La ideologia politicam ent correcta  pro- 
vooa que algunes tesis de les esque- 
rres siguin dificilment rebatibles si no és 
que qui vulgui criticar-les corri el rise de 
ser étiquetât de form a poc agradable, 
en el que abans qualificava de despo
tisme intel-lectual.. Però avui algunes 
idees defensades per Tesquerra han de 
ser sotm eses a la crítica, i no es poden 
donar per bons oonoeptes que han 
esdevingut obsolete o que la práctica 
ha deixat ben malmesos. A  tall d 'exem 
ple, propose el següent, que és sufi- 
cientm ent significatiu:

Multiculturalitat
El oonoepte de multicultularitat arren- 

oa al Canadá dels anys 60, corn a solu
ció institucional al problem a que plan- 
teja la diversitat cultural de les societats 
actuals. El débat entre partidaris i cri
tics d 'aquest concepts es troba, avui, 
esgotat. Al Canadá no ha solucionat ni 
la qüestió quebequesa ni la de les pri- 
m eres nacions. Ais EDA, m olts 
Intel-lectuals d'esquerres que defensa- 
ven la multiculturalitat han optât per

mesures sooials a favor deis desvalguts. I en Támbit de la filosofia política el 
débat entre els comm unitarians i els seus oponente liberals ha deixat pas a la 
disoussió sobre individus Iliures i iguale en drets i no sobre com unitats dotades 
de drets específics."'''

Més resentment, ha quedat ciar que la multiculturalitat no pot conciliar la pro
blem ática de l'IsIam a les societats europees. La crisi dels suburbis a Franga, la 
reacció davant les caricatures del diari danés Jyllands Posten (quatre mesos 
després de la seva publicació, per cert) o l'assassinat del oineasta holandés Theo 
van Gogh a mans d'un holandés d'origen marroquí en son exemples prou signi- 
ficatius. Corn sempre, però, a més d 'aquests grans esdeveniments podem  tro- 
bar petits details que oonfirmen la fallida de les tesis multiculturalistes.

A Holanda, tam bé històrioament al capdavant d 'aquestes teories, el diari De 
Volkstrant va publicar a mitjans del mes de gener d'enguany la història d'un 
coTlegi pùblic al barri d'Oostelijk Havengebied, a Am sterdam , en qué s'havien 
habilitât dues entrades; una per als blancs i l'altra per la que entraven un conglo
mérat de races i mestissatges. El coTlegi en qüestió es quedava sense alumnes, 
precisament perqué la majoria pertanyia a families d 'em igrants i els pares holan
deses es resistien a enviar els seus fills en la creença que la qualitat de Tensen- 
yament seria inferior. Fins al punt que a les aules només hi quedarien nens 
extraeuropeus i mig coTlegi estava buit. Al mateix tem ps, la coneguda organit- 
zació “M ontessori” velia fundar una escola i va arrendar una planta a les 
instaTlacions que sobreven al centre públic. Però per tal que els pares acceptes- 
sin portar-hi els seus filis, exigien una entrada separada que évités el contacte 
am b l'altra escola. L'altra noticia és que al fer-se públic aqueste fets a la tolerant 
Holanda no hi ha hagut ni esoándol ni resposta social.

A  Franga, Talcaldessa de Lille, d'esquerres, va imposar horaris diferentes per a 
dones musulmanes en les pisoines municipals i a Limoges un funcionan no va 
poder casar una parella de musulmans perqué el futur marit i la seva familia 
impedien que la futura esposa es desoobrís per ser identificada.

Una de les explicacions que es donen respeote al fraoás del multiculturalisme 
és la confusió que en la práctica s'ha produit entre qüestions religiöses i qües- 
tions oulturals. El cert és que sovint sentim a parlar de persones de cultura 
musulmana, però és evident que en les societats occidentals cal separar políti
ca i religió. Molt probablement, les dones són qui més pateixen aquesta situa- 
oió. Així, la reconeguda sexóloga Shere Hite diu: “Las notioias de Oriente 
Próximo vienen siempre acom pañadas de imágenes de mujeres oubiertas con el 
chador. Me resulta verdaderamente estram bótico que no dejemos de ver en nin
gún m om ento fo tos de ésas y que, sin embargo, no esouchem os oasi nada 
aceroa de lo que signifioan. Oímos la palabra cultura y ya está; se da por heoho 
que ese térm ino lo justifioa todo. Usamos este estilo de pantalones y eso no se 
considera parte de la cultura. Pero en Oriente Próximo, me tem o, y en algunos 
otros lugares, sí se considera una cuestión cultural llevar unos ropajes largos que 
la oubran a una. Para mí eso es oaraoterístico de una determ inada form a de 
entender la sexualidad femenina y de unas cuestiones que todavía no se han 
som etido a debate ni en los gobiernos, ni en los m edios de comunicación, ni en 
ningún sitio, y oreo firmemente que es necesario hacerlo”.12

Per a la d iputada holandesa d'origen somalí Ayaan Hirsi Ali^s, “enfatizar la iden
tidad musulmana recurriendo a los derechos grupales implícitos es dañino para 
la mujer musulmana. En Estados Unidos la fem inista y emérita en politologia 
Susan Moller Okin estuvo implicada en 1999 en una discusión entre los defen
sores del multiculturalismo -partidarios del fom ento y mantenim iento de los gru
pos culturales islámicos (y otros)- y sus opositores, a los que la propia Okin per
tenece. En su opinión, la polítioa de m uchos gobiernos occidentales que prom o- 
cionan el mantenim iento de estos grupos culturales está en contradicción con
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SUS textos constitucionales; después de todo, la libertad Individual y la igualdad 
entre hom bre y mujer salen malparadas. Su crítica se centra sobre todo  en que 
los multiculturalistas no tienen en cuenta la dimensión privada de las culturas 
que defienden. Y es justam ente en la esfera privada donde más se evidencian 
las diferencias de poder y som etim iento de la mujer” .

També Ayaan HirsI denuncia lexisténcia del puritanism e d'esquerres: “ La 
izquierda en Occidente tiene una marcada tendencia a culparse a sí m isma y a 
considerar al resto del m undo com o víctima -a  los musulmanes, por ejemplo-, y 
las víctimas, a la postre, dan lástima, y quien da lástima y está som etido es, por 
definición, una buena persona que estrechamos en nuestro pecho. Su crítica se 
limita a Occidente. Son críticos con Estados Unidos, pero no con el m undo islá
m ico -a s í com o tam poco  fueron críticos en su m om ento con el Gulag-, porque 
Estados Unidos es igual que Occidente, y el m undo islámico no es tan podero
so com o Occidente. Son críticos con Israel, pero no con Palestina, ya que Israel 
está considerado parte de Occidente y porque los palestinos son dignos de lás
tima. También son críticos con las mayorías autóctonas en los países occ iden
tales, pero no con las minorías islámicas; la crítica al mundo Islámico, a Palestina 
y a las minorías islámicas se considera islamófoba y xenófoba” .

Conclusió

En la introducció plantejava una pregunta determ inada. El paréntesi e n p ra t al 
títol volia emfasitzar que de puritanism es  en trobarem  escam pats en el tem ps i 
en lespai. Aixó no obstant, la meva resposta és que avul, no declarar-se 
d esquerros o progressista és un Hast per a to ts aquells que a Catalunya vulguin 
destacar política o culturalment. Per cert, serla Igualment un Hast que per 
destacar o, simplement, per no ser marginat, hom s'hagués de declarar de 
dretes o seguidor de la rellgló católica, com  en époques passades; aquest feno- 
men (i altres que no són objecte d aquest article) és un sím ptoma que avui la 
qualitat de la nostra dem ocrácla és encara precària. Per aquesta raó, podem  
parlar d un nou puritanisme d esquerros a Catalunya que, a vegadas, s acosta de 
form a preocupant al sectarisme.

Vegeu Los com plejos de la derecha, Luis R acionero , Editorial P laneta, 2006 , pág .76 . “ E hice 
eso  qu e  se llam a el s índ rom e S aram ago: pa ra  d e c ir según qué, hay que  de c ir que  lo na d ich o  
según  qu ién , qu e  fue  el m o tivo  p o r el cual en una con fe renc ia  d o n d e  hice unas a firm aciones 
s ob re  la fam ilia  y  la escuela, dijera: E scuchen, no se escanda licen, p o rqu e  eso no lo d ije yo, es ta  
frase no es mía, te x tu a lm en te  es de  S aram ago, que  era estan ilis ta  y  p o r lo ta n to  m erece  el 
respe to  de  to d o s  ustedes. S a ra m a go  d ice  qu e  sin fam ilia no hay escuela. Si lo d igo  yo  se m e 
echa rá  en c im a  to d o  el m u n d o .”

2 Vegeu l'Avui, 21 de  m arç  de  2006 .

3  V egeu La Vanguardia de  14 d 'a g o s t de  2006 .

^  Vegeu Sobre la libertad, E d ic iones Aguilar, Barce lona, 1971

^  Vegeu Derecha e izquierda, razones y  significados de una distinción política, N orb e rto  
B ob b io , Taurus, M adrid , 1995.

® Vegeu El M ito de la izquierda, G us tavo  B ueno, Edic iones B, Barce lona, 2 0 04

^  Vegeu M ás allá de la izquierda y  la derecha. El futuro de las políticas radicales, A n th o n y  
G iddens, Editoria l C átedra , M adrid , 1996. Vegeu ta m b é  P or la tercera izquierda, de  Daniel 
C o h n -B e n d it i José  María M end iluce , Editorial P laneta, Barce lona, 2000 .

^  Vegeu, q u a n t a aq üe ste s  op in ions, Ib b ra  c ita d a  de  Luis R acionero.

^  Q uevedo : “ P or h ipocresía  llam an al negro , m oreno; tra to  a la usura; a la putería, casa; al 
ba rbe ro , sastre  de  ba rbas y al m o zo  de muías, ge n tilho m b re  de l c a m in o ”

Vegeu l'a rtic le  de  M anuel Díaz P rie to  a La Vanguardia de  7 de  m aig de  2006 .

Vegeu l'a rtic le  de  M ichel W ieviorka , p ro fesso r de  l'Escola d 'A lts  E stud is  en C iéncies  Socia ls  
de  París, pu b lica t a La Vanguardia del 31 de julio l de  2006 .

Vegeu el sup le m e n t “Yo D ona” ó'EI M undo  de  10 de  ju ny  de  2006 .

2  Vegeu Yo acuso. Defensa de la emancipación de las mujeres m usulmanas
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Lo m à jus tic ie ro : Lo p o r
Bianca Busquets

Una de les coses que més impacten quan entres en una presó per primera vegada 
és el soroll que fan les portes en tancar-se darrere teu. A  la primavera del 2001, 
quan jo vaig entrar-hi per primer cop, aquest soroll em va quedar gravat a l’àni
ma i no em va deixar dorm ir en to ta  la nit. L’altra cosa que tam poc no em va 
deixar dorm ir va ser el mur, tan alt, que envoltava el pati minúscul. Se ’m va 
clavar a les ninetes i, de les ninetes, se ’m va ficar al cervell. Érem al departam ent 
de psiquiatría i la curació deis malalts devia passar per tenir-los totes les hores 
que no eren a les seves ceMes? que compartien am b tres interns més en la 
major part deis casos?, en una sala de m ides reduides i un pati petit, am b aquell 
m ur altíssim que l’envoltava i que deixava sense respiració qui se ’l mirava per 
primera vegada.

del voluntar! humanitari és mossegar-se 
la llengua i aguantar. I somriure, sempre 
somriure. I parar l’altra gaita. No pas per 
eli mateix, és ciar, sinó peis interns. 
Perqué sap que, si eli no hi és, la font 
d ’aigua fresca no raja.
I la presó és un desert.

Però ens havíem quedat en la figura 
de la Má Justiciera. No penseu que 
US la descriaré fil per randa, no hi ha

Passa el tem ps i, a força de veure el m ur i de sentir les portes, se ’t fa la peli 
de paper d ’estrassa. És cert que ens acostum em  a tot, i la presó no és una 
excepció: al cap de poc, el m ur esdevé invisible; el grinyolar metáMic, un trámit. 
Lentement ens introduïm en un món que com ença a sobtar-nos per moites 
altres coses, un món on res no és el que sembla, on la Ilei que impera és la del 
més fort, on to t es juga a vida o mort, on el bon com portam ent no serveix de res 
i el mal com portam ent es guareix am b xarop de bastó. Si tenim la sort de no ser 
interns? i die “so rt” am b plena consciéncia: no és tan difícil acabar a dintre d ’una 
presó?, les sorpreses físiques que el primer dia ens van erigar els péls, se 
supleixen a poc a poc per la sensació d ’inseguretat que provoca la Iluita contra 
un enem ic desconegut. No és que el que entra, si és un voluntar! com  ho era jo, 
s ’hagi algat en armes contra ningú; és que, am b sorpresa, descobrim  que aigú 
s ’ha proposât fer-nos fora de la presó. Qui? Ah, aixó no és tan fácil de respondre. 
Primer un pensa que la imaginació l’està portant a passeig pel carni incert de les 
aMucinacions, però la sorpresa és adonar-se que no, que realment hi ha un 
boicot contra el voluntar! ingénu que no pretenia res més que donar un cop de 
mà i humanitzar una estona a la setm ana la vida d ’uns quants presos que, per 
exemple, s ’ho passaven bé cantant. És olar que el voluntar! poc importa: el que 
de veritat ofén aquest algù, aquesta Mà Justiciera, és que els interns riguin, que 
oblidin una estona on són. I si hi ha algù que ho està aconseguint... dones bé, 
es tracta  de fer-lo fora. És ben fácil: am b un enfrontament a un funcionar!, per 
exemple, l’endemà se li ha negat l’entrada a la presó. Per això, el primer esforç

descripció possible d ’aquest ens tot 
poderós que plana per sobre de tot 
el que es belluga en aquest ciutat del 
càstig. Tot I aixi, us en donaré unes 
quantes pistes:
Una presó està tancada i només hi 
entren interns, treballadors i voluntaris. 
La policía té el pas barrat. Quan passa 
alguna cosa grossa, les conclusions són 
simplement extretes deis testimonis de 
metges, funcionaris, interns. Més enllá 
deis llocs especiáis per a comunica- 
cions entre presos i familiars o amies, 
tam bé hi entren algunes visites com ara 
els politics del moment o grups de gent 
molt controlada o fins i to t la ràdio i 
la televisió a la qual s ’ensenya la 
part bonica de la presó: la biblioteca, la 
sala deis ordinadors, el pati central, els 
treballs deis presos, la sala d ’actes. Tot 
molt reinseridor. Però això forma part de 
¡’exterior, del món de fora.
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L’interior és to ta  una altra cosa:

Des que el mon és mon, l’home que sent que té poder i impunitat al ma- 
teix tem ps, l’entom a am b satisfaccié i, si estem molt de sort, l’utilitza bé. No 
acostum a a ser el cas de les presons: el funcionariat? Parlem ciar; els carcellers? 
és un cos divers i provinent de molts ambits, moites vegades de professions 
liberals frustradas. Dels 700 que poden haver-hi en una presó, n ’hi ha 100 que 
el dia que van veure que tenien I’oportunitat de manar, sotm etre i torturar altres 
éssers humans, van passar les oposicions que fos al preu que fos. Aquests, 
sàdics professionals, acostum en a quedar-se amb to ts els carrees a dintre les 
presons perqué, quan s ’hi posa algù altre sospitosam ent compassiu, intriguen 
tant corn poden fins que aconsegueixen donar-li una em penta per fer-lo fora i 
posar-s’hi ells.

A  I’altre extrem hi ha els 100 que es prenen la seva feina com  un treball 
voluntan en una ONG. Persones d ’ànima bondadosa n ’hi ha a to t arreu, i 
gracies a aquests que es juguen el sou i la feina per donar un cop de mà o 
passar un encàrrec solidari o afiuixar les corretges que han rosegat la earn d ’un 
intern exhaust en una ceMa de càstig, la presó pot tenir tam bé el seu m om ent 
solidari, per bé que del to t insuficient.

Contra el que pugui semblar, a mi, particularment, no són els 100 sàdics de 
què parlava primer els que més por em fan. A mi em fa tremolar la massa 
silenciosa i gris -posem -h i uns 500 funcionaris? que calla, atorga, segella, porta 
papers, no dóna però si com pleix ordres inhumanes, tanca els ulls i les orelles... 
i després arriba a casa i és un pare o mare amatent, exce llen t espòs o esposa, 
gran amie dels seus amies i que mai no matará una mosca. Aquests 500 són 
l’engranatge que fa que funcioni perfectam ent la máquina de torturar. Perqué 
tam bé, des que el món és món, a dintre d ’una presó es tortura. De form es de 
tortura, n ’hi ha moites: una és evitar el riure i el Heure (fent fora el voluntan, per 
exemple); l’altra és m itjançant càstigs psicològicam ent insuportables (tancar una 
persona a la seva ceMa 22 o 24 hores al dia durant anys, prohibir-li visites, 
prohibir-li el traete amb els companys, prohibir-li qualsevoi cosa, prohibir-li ho tot); 
l’altra és la fisica, la convencional, la de les pallisses, els cops. Totes són prou 
violentes, to tes existeixen, to tes es practiquen, i no només a l’Arábia Saudita i a 
l’ Iran, us ho pue assegurar; allá on hi ha una presó, hi ha tortura.

Pel dam unt de funcionaris, interns, treballadors i, fins i to t politics? no oblidem 
que una presó depén d ’una Direcció General? hi ha la Por: ella és realment la 
mestressa d ’un centre penitencian i la que aconseguelx aquesta impunitat a 
base d ’im posar la Ilei del silenci. D ’una tortura o d ’un assassinat perpétrât per 
aigú que no sigui un intern, no se ’n parla: parlar només porta problèmes, ho 
saben els interns, que acabaran al mòdui especial si diuen el que han vist i el que 
han sentit; ho saben els funcionaris, que cada dia han de portar a casa el dinar 
per als seus fills i els diners per pagar la hipoteca; ho saben els voluntaris, que, 
per sobre de tot, voien poder tornar a entrar l’endemà per portar consol o alguna 
m ena de distracció als que no tenen altra cosa a fer que mirar el trosset de cel 
quadrat que retallen els murs sobre els seus caps. A  dins, callant la gent 
s ’entén. A fora, la societat? que som to ts i que Iluitem contra les injusticles.

contra la guerra d ’ Irak, contra  el m ur de 
Cisjordánia, contra la fam al món? mira 
cap a una altra banda perqué mirar a 
dintre de les nostres própies presons 
és, segurament, gratar la nostra propia 
consciéncia. I aixó fa mal.

I aixi, entre tots, des de dins, des 
de fora, ens assegurem que la Mà 
Justiciera mantingui les coses al seu 
Hoc, actul quan ha d ’actuar i faci fora 
qui la molesti per dur a term e els seus 
plans de tortura sistemàtica.

A mi em van fer fora el 16 de gener 
del 2003 després d ’un any i mig de 
Huitar contra el que cada dia boico- 
tejava d ’una manera o altra l’activitat 
Iòdica i, crec, altam ent didáctica, del 
Cor Si Fa Sol. Va ser una senyoreta 
funcionària que em va agafar del brag i 
em va treure del departam ent de psi
quiatría am b educadissim a fermesa i 
resolució. Ella no era la Mà Justiciera, 
nom és una executant. Ella com pila 
ordres. A  mi particularm ent, havien 
aconseguit deixar-me esgotada de tant 
Huitar i ella - la  Mà Justiciera? sabia 
que ja em tenia a punt per donar-m e 
l’em penta que em fes caure a terra.

Aquell va ser un dia de plors. A  dintre 
hi havia deixat molts amies. Però no 
era això el que em feia mal, sinó el fet 
de saber que, per als Interns que 
durant un any i mig havien treballat 
amb mi? Hadres, violadora, assassins, 
però persones, però amies? i que 
havien entés que hi ha una altra form a 
de vida que no la del crim i el càstig, 
que la mùsica, com  deia Goethe, com - 
mou l’ànima humana des de la seva 
arrel més sensible, i que hi havia una 
esperanga de sortir del fang... s ’havien 
quedat am b la sensació que l’oasi del 
seu desert inacabable no havia estât 
més que un miratge.

LA
LLAR
DEL

LLIBRE

des de 1.957

GALERIA D’ART

Pedregar, 10 
Telèfon 93 726 51 22 
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A TAIcalde de Sabadell, Excm. Esteve 
Maria Relat

Eduard Maria Raurell Coromines 
Réfugiés Espagnols 
Cham p de Pigné 
Quartier F. Barraca 98 
Brâm(Audé)

Brâm 2 0 - 4 -  1939 

Apreciat amie:

CREACI O
C a rte s  o  un poe ta : 
Réfugiés Espagnols
Moite Soler iUustroció: Montee Senserrich

Permeti’m que li prengui un m oment del seu values temps, però el meu assumpte és per a mi de gran interés, i vostè albora 
és un prohom a la nostra eiutat tan estimada de Sabadell, per tant demano si em pot dediear una estona del seu valuós temps.

Jo vaig ser mobilitzat 8 dies abans de que les “Fuerzas del Generalísimo Franeo” reconquerissin Sabadell, em vaig veure 
empés am b les altres foroes en desbandada a franquejar la frontera francesa en un m om ent de desesperança, de derrota, 
angoixa i misèria, però per sobre de tot, de molta por, i aquí estic, fins que es resolgui la meva situaciò. En arribar a Franga 
m 'he trobat am b el meu gendre, o sigui, el marit de la meva filia, que s'incorporava a l'exèrcit com  a mobilitzat, i que per les 
mateixes causes que jo abans li he esmentat, es va veure obligat tam bé a franquejar la frontera.

El meu únic desig seria que si vostè pogués intercedis per mi, i si ho pot fer, és fer arribar a la meva dona i la meva filia, 
la meva adrega perqué m 'escriguin i, al mateix tem ps, perqué els comuniqui que estem bé jo i el meu gendre.

Referent a la meva situaciò, és molt clara: jo desitjo, juntam ent am b el meu gendre, tornar a España; és per aixó que el 
Cònsci d ’ España a Perpignan, en una consulta que li hem fet ens ha contestât que per resoldre el nostre cas i poder to r
nar amb més seguretat sense nécessitât de passar per un cam p de concentraciò a España, és necessari que dues perso
nes afectes al nou règim i residents a Sabadell, ens reclamin i avalin, però em trobo en el cas de que no sé a qui recòrrer. Si 
vostè volgués i pogués fer-me aquest gran favor li restaria agraït tant jo  mateix com  el meu gendre.

Espero que em contestará d ient-m e alguna cosa de to t plegat.

D'altra banda, la s ituado  de la meva familia em té amoïnat; des del 19 de gener, dia que vaig sortir de casa per incorporar
me a les forces que no sé res de la meva dona, de sa mare, la meva filia i la néta de dos anys, la Rossita; però em van expli
car uns amies que van incorporar-se al cam p uns dies més tard, que les havien fet fora de la nostra casa i que eis mobles, 
vestits, i to ta  mena d 'e fec tes ; béns, roba, l'aixovar de l'àvia, to t allò d ’ incalculable valor, pel qué significa per una familia com 
la nostra tan arrelada a Sabadell, que hem viscut al carrer Brutau de to ta  la vida, segone els veins, els havien sigut confis
cate, i molt em tem o que a hores d'ara ja no els podrem  recuperar, to t i que segone referències sé que to t s'ha deixat amun- 
tegat al guardam obles del carrer Sant Oleguer. La meva dona, l'avia, la néta i ma filia, res hi tenen a veure am b aquest con- 
flicte; penso que ni jo  tam poc, però ben cert que molt menys la meva néta, acabada de sortir de l'ou com  aquell qui diu: Si 
que és cert que potser ens hem retardât en el pagament del lloguer de la casa, però les circum stàncies sòn les que son , a 
hores d'ara, i tal i com  li he exposât, la meva intenciò és de poder retornar a Sabadell i fer-me carreo de to tes les despeses 
de la familia. Per tant li demano, si li és possible fer alguna cosa per nosaltres referent a la nostra tornada a Sabadell i España.

Perm eti’m que li expressi la meva felicitaciò per l'alt càrrec que se li ha confiat; espero que la seva actuado  farà que Sabadell 
torni a recuperar la seva peculiar fisonom ia de eiutat emprenedora, industriai, oberta a nous mercats i noves ciències.
En espera de la seva resposta, m 'acom iado de vostè am b una cordial salutaciò. El seu amie que li desitja molts anys de vida 
i un gran encert pel bé de Sabadell i d'España.Arriba España. Viva Cristo Rey. Viva Franco con el puño en alto.

RD. 6 de Junio de 1939 -  Año de la Victoria.

Sr. Eduardo Raurell Corominas,
Cam po de Refugiados Español, Cuartel F. Barraca 98

En contestación a su carta de 20 de marzo último, he de manifestarle que probablem ente sus familiares. Rosa, Teresa, 
Rosita y Elvira, se hallan ausentes de esta ciudad, por cuanto a pesar de las pesquisas efectuadas y los avisos por radio y 
prensa, no se han presentado. En cuanto a los enseres reclamados por usted tengo a bien comunicarle que de mom ento 
han sido confiscados, en pago a la deuda que su familia tiene pendiente en concepto  de arrendamiento de dicha finca, situa
da com o usted bien nos indica, en la calle Brutau y que le serán devueltos previo pago de las cuotas adeudadas.

Lamento vivamente no poderle dar noticias más satisfactorias.
Y sin más que comunicarle, atentam ente le saludo brazo en alto

El alcalde de Sabadell, Esteban Maria Relat
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CREACI Ó
LIetra d e  Nodal

Josep Gerona

El mite de la renovació anual sembla ser 
una Constant de to ta  l’espècie humana. En 
algún m om ent de l’any to tes les cultures 
senten la nécessitât de posar el rellotge a 
zero per tornar a començar. Més enilà 
de creences dogmàtiques tradicionais, el 
fenom en podría ser interprétât com  un 
m écanism e d ’autodefensa del nostre 
cerveil: com  que estem com dem nats a 
giravoltar indefinidament, lliscant de forma 
imparable sobre el pia de l’eMiptica, entorn 
de l’estrella, a lm enys com p te m -ne  les 
voltes! És un recurs per no trobar-nos tan 
perdute, per fugir del vertigen, corn el près 
que apunta els dies que passen am b ratl- 
letes a la paret, perqué no es talli el fil i 
saber quan acabará.

Sigui corn sigui, ja tornem  a ser de
vant del paisatge dels vidres enfarinats. EIs 
nens, a punt de fer vacances, s ’ho passen bé amb les Hums i les figuretes, 
somien en eis régals que eis portaran -encara que siguin somnis pervertita pels 
publicistes, com si eis seus somnis no poguessin ja mai més tornar a ser diferents 
dels somnis dels adults -, i esperen impaciente per fer-se grans!

Els grans anirem molt enfeinats, renovarem les agendes I, quan tornem a 
començar, estarem cansats i ens lamentarem d ’haver-hi posât tantes expectatives 
-com si fóssim nens! La velocitat dels esdeveniments ens obre la possibilitat 
d ’omplir d ’activitat, cada vegada més, el nostre tem ps, i això ens condueix a no 
d isposar del tem ps suficient per al pensament: som nosaltres, de fet, les 
primerea victimes de l’acceleració tecnològica (Virilio dixit). Si no volem que el 
nostre pensament quedi reduït a un simple programa informàtic de gestió, 
caldrà que ens aturem!

Més enilà, dones, dels diferents tipus de creences dogm àtiques -tant les 
religiöses com  les economicistes, que ara s ’estilen més-, ens calen noves 
creences, fonaments. La suposada abséncia de prejudicis I de valors acostum a 
a encobrir-ne els pitjors. Potser que ens paréssim a pensar -ja que és inevitable 
que en tinguem  -quins prejudicis i valors volem, I no que, passivament, ens 
deixem portar (a to ta  velocitat).

En el darrer Ilibre que ha publicat sobre Paul Celan {Celan, lector de Freud), a 
la pàgina 87, el poeta Arnau Pons hi fa una com paració que m ’ha colpit. De les 
piles d ’humans assassinats als camps, que sovint hem vist als docum entais, 
n ’escriu: “Un m unt de cadàvere despulíate, escanyolits i embróllate prenen 
la form a d ’un cen/ell: la matèria cerebral amb els seus grisos i les seves 
circum volucions.” I és ben bé aixi. ft-
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OFELIMÓS
17- Joan Serro i Renom  i 
Dolors G u ixà  i Mortínez
Ana Fernández Alvarez
campanadas@telefonica.net

A m b  aquest term e grec, ofelimós, a tribu í de qualsevol cosa 
capag de satisfer una necessita i o un desig, oferim una sèrie 
de liiuraments p lástics que tenen com  a principa i objectiu  
aconseguir ei gaud i visuai que tota obra artístioa produeix. Es 
fa, precisament, des d ’una publicació  que porta  ja  m olts anys 
espeoialitzant-se en la d ivu lgado i en l ’anàlisi de l ’art en totes 
les seves facetes.

A quest núm ero enceta una sèrie d ’imatges absolutam ent 
singular, ja  que deixem de banda el gaudi de i ’obra ‘acabada ’, 
substitu int-lo  pe l que ens provoca el p rop i p rocès creatiu, a 
partir deis esbossos previs a la seva realització.

Com encem  la sèrie amb un treball deis vitrallers Joan Serra 
i Dolors Guixà, del taller L’A rt del Vitrail, que fou obert al pùblio 
el 1984, al oarrer de Sant Feliu, 1, de Sabadell. Un oentre 
espeoialitzat en la manufactura artesana de vitralls per a arqui
tectura, interiorisme i decoració, aixi corn en la restaurado 
d ’obres d ’època, corn ès el cas de les intervencions realitza- 
des als vitralls de l’escala i la rotonda de la Casa Lied Morera
0 les de la capella de Santa Rita, a Barcelona, i eis treballs a 
la claraboia del Casal Pere Quart, a Sabadell.

A  L’A rt del Vitrail es crea i es restaura, però tam bé hi ha la 
voluntat de dedicar-se a la difusió cultural, m itjançant mostres
1 participació en jornades especialitzades en aquesta tècnica: 
Hom enatge a M iró, el 1985, a la casa Elizade; Vitralls, el 1986, 
a la sala Busquets; Vitralls i retaules, el 1987, al Centre 
d ’Artesania de la Generalitat, to tes aqüestes exposicions a 
Barcelona; Europe-Artisant, el 1990, al Palau dels Papes, a 
Avinyó; participació al I Simposi Internacional del Vitrail, el

1991 ; organització i coordinació de l’exposició Nou vitrail. Vitrail contem porani dels Països Catalans, entre el 1991 i el 1992, 
a Ginebra, Mallorca i a diferente indrets de Catalunya. Els vitralls del M ercat Central de Sabadell. La restauració pas a pas, 
el 2004, a Sabadell, aixi corn la participació en cicles de conferencies organitzats per la UAB o el Museu Episcopal de Vie, 
el 2005 i el 2006.

L’obra que en aquesta ocasió s ’encarta és l’esbôs previ per al vitrail destinât a l’annex d ’ampliaciô del palauet modernista can 
Torras, actualment un centre sociosanitari, a la poblaciô d ’Alella”' . Tècnicament, és una obra que consta de tres emplomats tre- 
ballats amb vidres de tipus antic bufat, que combina impressions en superficie o acabats en qualitat mate. Cromàticament, 
estem devant una hemorragia colorista molt potent: blaus, groe, taronja, verds, vermeil i diverses textures i qualitats de blancs. 
Un esclat cromàtic que desenvolupa un tem a no figuratiu, però sí molt suggeridor: Una mena de cascada densa i, a la 
vegada, lleugera, que ordena la com posició  d ’un tríptic vertical. Rítmicament, l’obra, afavorida per l’atractiu muntatge deis 
tres pannells i amb l’energia de les diagonals fosques que dibuixen els seus muntants, té un moviment que posseeix doble 
direcció: des del pannell central fins a l’inferior, les superficies de co lor semblen descendir amb la solidesa del magma, 
mentre, al pannell superior, semblen enlairar-se am b la fugacitat de les flames o am b la violéncia enèrgica de joves brots 
vegetáis, i l

C arre te ra  de  M asnou  - A lella, Km . 1

mailto:campanadas@telefonica.net
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Maio Creus

La darrera publicació de Edicions de Grafie Set, aplega els escrits de crítica i d ’o- 
pinió de Josep Gerona presentate sota el títol de M em ósine Am nèsica (Escrits 
d ’art i altres bagatel-les)

El Ilibre en qüestió ens presenta la faceta potser nnenys coneguda de l’autor. 
Es tracta del seus articles d ’opinió que ha publicat a la premsa, revistes espe- 
cialitzades i catálegs d ’art. Són articles que no ens deixen indiferente i que ens 
parlen d ’un oreador com prom és am b el pensament i els valors de la societat en 
la qual li ha tooat viure. Un autor que oreu en el débat i la independénoia inteMec- 
tual com  a form es imprescindibles per salvar l’exercici de la Ilibertat.

El títol que Josep Gerona ha escollit per al seu Ilibre ja constitueix una dada 
im portant de l’abast i el to  del seu oontingut. Format per dos conceptes 
antbnims: M nem òsine Am nèsica, ens parla, tal com  veurem, de les relacions 
internes entre art, literatura i tradició. De fet, una idea implícita que subjau en els 
diferents articles aplegats en el Ilibre de Josep Gerona, és la reflexió entorn deis 
valors possibles de la tradioió i la memòria, oontraposats a l’oblit som  a form a 
moderna de deshumanització.

En la m itologia grega, M nem òsine  era la mare de les nou muses o divinitats del 
cant i de la dansa. Venerades com  a nimfes de les fonts, les Muses eren, com  
to ts  sabem, oonsiderades font d ’inspiració poètica.

Posteriorment, en la literatura artística clàssica, Mnem òsine  no tan sols fa 
referènoia a l’origen inspirât de la poesia, sino que tam bé fa referència al 
paraMelisme entre la literatura i les arts visuals: paraMelisme fixât en el concepte 
de Ut Picture Poesis, que ens parla d 'una m ùtua correspondènoia entre pintura 
i poesia. Aquesta m ùtua oomprensió i oorrespondèneia entre pintura i poesia, ha 
estât un deis principis fonam entals en el desenvolupament de la cultura clàssica 
guiada en el convencim ent de que la poesia i la pintura han caminat sempre de 
costat, en una fraternal emulació de metes i medis d ’expressió.

De fet, en la história de l’estétioa europea, la defensa de la Ut Picture Poesis, 
ha estât oonstant, encara que amb oposicions puntuáis com  és el fam ós tractat 
del Laoooont esorit per Lessing a la segona meitat del S XVIII, en el qual intenta 
establir oerts limits entre la pintura i la poesia, afirmant que la primera és un art 
de l’espai i la segona un art del tem ps to t descartant cap relació interna entre 
am bdues arts.

Malgrat Lessing, el cert és que la tem ptació  d ’explorar el misteri de la corres- 
pondència entre les diferents arts no ha deixat de ressorgir en la història de la 
literatura artistioa fins arribar a les portes de la m odernitat am b Charles 
Baudelaire i la seva fam osa teoria de les Correspondènoies, una teoria fonam en- 
tada en una ooncepció sinestèsica de la Sensibilität humana gràcies a la qual, 
podem  sentir el ritme de les paraules o donar colors als sons. De la mateixa 
manera que la Sensibilität humana es pot desplegar en els seus diferents sentits, 
els diferents llenguatges de l’art no neguen la seva unitat interna. L’art, dones, 
és ùnic, encara que els seus llenguatges siguin molts.

jOSEP GERONA

MNKMÒS1NE AMNÈSICA
(Escriis d’an i altres bagaicUes)

CIONS DEGRÀFICSET

En l’art d ’avantguarda del S XX, 
serán molts els autors que incorporen 
en el seu pensament estètio la teoria 
baudelariana de les Correspondènoies. 
Un exemple fam ós és Vassily Kan
dinsky qui va establir una profunda 
relació entre els colors i la mùsica 
fent-ne el punt de partida del seu 
concepte espiritual de l’art.

La teoria de la U t Picture Poesis, és 
fonamental per entendre l’evolució de 
to t l’art europeu, no tan sol per la 
relació constant entre pintura i literatu
ra, i la unió interna de to tes les arts, 
sinó tam bé  pel paper que hi té  
Mnemòsine. Efectivament, un aspecte 
m olt im po rtan t en la teoria  de la 
U t P icture Poesis, és, precisam ent 
Mnem òsine, la Memòria.

En la història de l’estètica, la memòria 
no tan sols es relaoiona am b les emo- 
cions sensibles de la vida práctica, sinó 
que tam bé té una paper fonamental en 
l’experiència de l’art. Quines són les 
caractéristiques de la memòria estètica
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en I’art? Precisament que no opera a 
través dels sentits. La memòria estètioa 
és pura memòria i opera a través del 
coneixem ent acum uiat en la tradiciò. El 
tem ps acumuiat en la tradiciò revela la 
veritat. La coneguda teoria d ’un art que 
expressaria el Zeitgeist o Esperit de 
cada època, recolza en M nem òsine  i la 
teoria de la Ut Pictura Poesia.

Tal com  exposaré, els 40 articles 
aplegats en el lllbre de Josep Gerona 
que presentem tenen en com ú una 
reflexiò crítica entern del Zeitgeist o 
Esperit de la nostra època expressat 
en un art i una cultura, caracteritzats, 
segone l’autor del Ilibre, per un procès 
constant de deshumanització, propiciat 
per l’autohtat i domini fetitxista de la 
tècnica; la pèrdua de la memòria com  
a experièncla primera de coneixement; 
i un mercantilisme artistic on hi regna la 
m ixtura de llenguatges en una barreja 
banal.

Josep Gerona és un creador que 
podem  Inscriure en la tradiciò de la Ut 
P ictura  Poesis. La seva obra  es 
desplega en molts registres: és pintor, 
poeta, escriptor i critic. Tal com  ell 
mateix afirma en l’article del seu Ilibre 
titu lat “Art i literatura” , el jo  creador es 
desdob la  en diferente registres o 
modes d ’expressiò per posar la seva 
Sensibilität al servei de les exigèncles 
de l’obra i no obstant això, existelx una 
coherència Interna, una unitat latent en 
les obres d ’un mateix artista, tal com  
tam bé hl és entre les diferente arts.

Però ara, no parlarem de l’art poètica 
de Josep Gerona ni tam poc de la seva 
pintura, sinò del lllbre on recopila els 
seus articles d ’opiniò critica. Parlarem 
dones del poeta com  a critic, una figu
ra am b una llarga història i una gran 
incidència en l’art i la cultura del segle 
XX I que té el seu origen en Charles 
Baudelaire, poeta que a través dels 
seus fam osos escrits de critica sobre

Josep Gerona

pintura aplegats amb el nom de Salons, va avangar m olts dels paradigm es 
estètics que donarien Hoc a la modernltat.

Efectivament, a través dels seus fam osos Salons, Baudelaire anuncia les 
noves problem àtiques que afectaran ais creadors d ’una nova època, caracterlt- 
zada pel canvi frenètic vers una cultura urbana fruit de la revoluciò industrial I el 
sorgiment de la metrópolis moderna, la ciutat cosm opolita  que ha estât la font 
d ’inspiraciô de l’art I la poesia de la modernltat.

SI en la seva prosa crítica Baudelaire deschu el p intor de la vida m oderna, en 
la seva poesia ens ofereix les primeres manifestacions de l’experiència estètica 
de la metrópolis, fondant d ’aquesta manera la denom inada cultura urbana amb 
un art que expressa I neix en I des de la pura qüotldlanltat. Charles Baudelaire 
ha eternitzat aquesta experièneia poètica de la ciutat en Petits poèm es en prose  
(Le Spleen de Paris) I tam bé, en el seu fam és recull poètic Les Fleurs du  Mal, 
dins del quai, l’autor ordena el conjunt més llarg de poemes am b el subtitol: 
L’Splen i l ’Ideal, dues categories poétiques fundadores de la denom inada 
subjectivitat moderna, caracteritzada per l’esclssiô I la dualitat. Si L’Splen 
expressa el desencis, el profond avorriment davant el carácter previsible, vulgar 
I prosaic de la realitat, l ’Ideal, expressa una experièncla de sentit contrari: la rea- 
litat, com posta  de fenòm ens vitals I reaccions subjectives, sobrepassa la capa- 
cltat receptiva de l’ individu obrint-lo al regne de ì’inconnu, a l’embriaguesa d ’una 
nova excedèncla estètica alhora magnifica i terrible.

Quan Baudelaire escriu els seus Salons i poemes, la ciutat de Paris es trobava 
Immersa en el ritme trepidant d ’una urbs contem porània, cosm opolita  i massiva. 
En aquest nou ordre urbà, Baudelaire parla de I’ Odissea de l’art I de l’artista com  
a heroi. Un aventurer que, perdut enmig de la multitud, extraurà d ’aquesta 
experièncla el germen del seu art. L’artista com  a heroi desplegará l’artista com  
a geni del romanticisme. Ara la poesia ja no sorgirà del més enilà sinò d ’un ara i
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un aquí profundam ent humans. D ’aquesta manera, la nova creativitat moderna 
quedará inserita en l’experiència, els fenòm ens vitals i les reaccions intersubjec
tives. Estimuis lluminosos, breus i fulgurants. Fragments de vida, efímers i 
fugissers que el poeta salvará en l’eternitat de l’art. Aquest, però, será un ideal 
frágil i amenaçat. Baudelaire és conscient de la inutilitat de la poesia en un món 
que sucum beix al pragmatisme, la massificació i la vulgaritat.

I Aixi ho expressa en aquest text que ara cito:

“He trobat la definició del Bell, d ’allò que per a mi és Bell. És quelcom  ardent 
I trist, una cosa un m ica vaga, que obre pas a la conjectura... No pretenc que 
r Alegria no pugui associar-se a la Beilesa, però dio que I’ Alegría és un dels seus 
ornam ents més vulgars, mentre que la Malenconia és, per dir-ho aixi, la seva 
iMustre companya, arribant fins a l’extrem de no concebre un tipus de Beilesa on 
no hi hagi do lo r”

Aquest text és un dels més important per comprendre l’art del segle vint sempre 
escindit entre l ’SpIen \ l ’Ideal. A  diferència del passât, l’artista i el poeta quedaran 
marginate del centre del mòn. El seu espai propi sera el de la periféria. Només 
des d ’aquest Hoc marginai l’art podrá desvetllar la insuperable dualitat del mòn I 
de l’existència i extreure’n aquest Bell Malencònic anunciat per Baudelaire.

Segone el meu punt de vista, el recull d ’escrits de Josep Gerona, s ’inscriuen 
en aquesta estètica de la Malenconia. Sòn textos m itjançant els quais l’autor vol 
oferir el Zeitgeist de la nostra època a través del retrat impecable dels seus 
arquetips socials, culturáis i politics. Arquetips darrere dels quais hi apareix 
I’home sense atribute de Robert Musil; I’home escindit descrit per Adorno i tante 
altres pensadors o I’home massificat i perdut de si mateix teoritzat per Elias 
Canetti. En aquesta línia, el Ilibre de Josep Gerona, am b articles aparentm ent de 
tem àtica diversa, en realitat s ’articulen dessota una clara intencionalitat: posar 
en relleu, assenyalar o denunciar les diferente form es i mañeree amb qué els 
podere dominants aconsegueixen anuMar o destruir l’autoconsciéncia i l’exercici de 
la nostra subjectivitat.

Citaré com  a exemple uns fragm ents del quart article del recull, titu lat “Happy 
Christm as” :

“Si vostè, lector, alguna vegada s ’hagués arribat a plantejar si és legítima la seva 
alegria... tenint en com pte  que el nostre mòn és bastit sobre una muntanya de 
merda i que la nostra vida s ’alimenta de la m ort diària... Si fos aixi, si s ’ho hagués 
plantejat i no hi trobés avinent cap resposta tranquiMitzadora, i no volgués 
acceptor tam poc de caure en la desesperació, llavors, per eliminaciò, només 
li quedaria -  nihilista com  cal, la seva voluntat d ’actuar, I, dones, de crear 
personalment -no mai industrialment- la vida (aixi l’art, no la fábrica o la factory). 
Fora de l’art no hi ha salvació possible.”

Si, en canvi, vostè no ha tingut mai aquest tipus de maldecaps, pot estar 
content i descansar. Pot èsser un desgraciat, però sortosam ent no ho sap!”

L’art i la poesia és, dones, per a Josep Gerona, com  ho fou per a bona part 
dels protagonistes de la m odernitat i de l’avantguarda histórica, l’únic espai 
possible véritablement humà. L’únic àmbit per a la coherència, l’harmonia I el 
sentit. L’art expressa l’Idea! Iluitant contra l’Splen. Lluita, no obstant, que con- 
dem na al poeta a un insalvable exili interior.

Però l’heroisme del poeta o artista m odem  haurà de fer front, encara, a un altre 
monstre: el fetitxisme tecnològic. Cito de nou un breu fragm ent d ’un altre 
article del llibre de Gerona titulat: “L’art del nostre tem ps” : “El referent omnímode 
és sempre el món tecnificat: des d ’A dorno i amb Habermas ja sabem que la 
tecnologia és la form a de dom inació per excel-léncia del nostre tem ps, el fruit 
superior de la ciéncia - la  raó hum ana-, descarnada” .

Un deis elements conductors  del 
llibre de Josep Gerona, és la reflexió 
crítica entorn del paper de la técn ica en 
la societat i cultura actuals. Si a l’ inici 
de l’avantguarda del segle vint, la cién
cia i la técnica eren exemples per a un 
ideal estétic que tam bé era étic fundat 
en la racionalitat, la funcionalitat i l’aus- 
teritat, cent anys més tard, al llarg del 
segle XX aquest ideal alliberador ha 
esdevingut un dispositiu  de control 
social i ha donat Hoc a un art codificat: 
un “tecnoart” , en paraules del propi 
Josep Gerona.

Torno a citar l’autor del llibre:

“ L’art que més necessitem, l’art més 
del nostre tem ps, és el que es fa amb 
el cap, certam ent, però tam bé am b les 
mans i am b to t el eos. Però aquest no 
és, evidentm ent l’art convenient del 
nostre temps, el de l’estât, les institu- 
cions financeres, les empreses multina- 
cionals o els museus. Hi ha un nou 
artista oficial: és el tecnoartista, un nou 
art totalitari que am b la seva potèneia 
tècnica anuMa la presència de la resta”

A cusar el p rocès im parab le  de 
deshumanització dut a terme pel domini 
tècnic, un procès que ens afecta per 
activa i per passiva, és una constant en 
el recull d ’escrits de Josep Gerona. En 
el primer article del llibre titu lat “Premsa 
clòn ica” , Josep Gerona escriu:

“Es obvi que la qüestió d ’estar infor
mats és una matèria subjectiva, és a 
dir, sentir-se informats o trobar-se infor
mats, perqué qui s ’informa és un sub- 
jecte humà particular que ha de poder 
dirigir el procès d ’assim ilació dels con- 
tinguts que rep; si no és aixi, no ens 
informem, sino que ens in-formen, o 
sigui, ens modelen, ens donen fo rm a” .
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En el segon artic le  del Ilibre 
“Bunquerització de la vida i D iktat 
Bankari” , hi trobem  escrit:

“Som receptors passius de consignes 
constants. El món de la publicitat i de 
l’audiovisual és totalitari: no podem  
desxifra r-ne  les im atges, nom és 
em passar-nos-les” .

Per a Josep Gerona, la historia ha 
dem ostrat que, la raó tècnica, en lloc 
de ser l’hohtzó d ’alliberament que el 
segle vint somniava, ha esdevingut 
l’autoritat sense rostre que ens anuMa. 
Però enmig d ’aquest diluvi, hi ha enca
ra, certament, un art que és capaç de 
plasm ar les senyals d ’aquest error, 
oferint-nos una prova indestructible del 
present dégradât on jau sempiternament 
el eos humé desfet, esberiat o cec, del 
qual, el poeta heroi baudelariá, fundador 
de la poiesis contem poránia, ens n ’ha 
ofert imatges i textos m emorables. 
Així, Antonin Artaud, citât per Josep 
Gerona, en el seu artic le  “ El cos 
in te rp re ta r on llegim: “El rostre humà 
és un cam p de mort, és un rostre 
encara no format, invisible, perqué el 
rostre humà no ha trobat encara les 
seves formes, la seva faç, i és al p intor 
a qui pertoca de donar-la-hi per salvar-lo, 
restituint-li eis seus trets propis” .

Però aquesta finalitat profundam ent humanitzadora de l’art, promesa de futur 
de la m odernitat, ha quedat destruït per la “Cultura de l’espectacle” , concepte 
inventât per Guy Debord per caracteritzar la societat i la cultura que s ’inicia a 
l’empara dels médis de com unicació de masses i el libéralisme econômic.

En un text de l’any 1960, Guy Debord afirma: “A  to t arreu es planteja la mateixa 
terrible pregunta que, des de fa dos segles avergonyeix el món sencer: Corn fer 
treballar als pobres si s ’ha esvaït to ta  la iMusió i ha desaparegut la força?

L’espectacle és el mal somni de la societat m oderna encadenada, que no 
expressa en darrera instancia, res més que el seu desig de dormir. L’espectacie 
vetlla aquest son. La mercaderia és la iMusió efectivament real, i l’espectacle és
la seva manifestació general......La veritat d ’aquesta societat no és altra cosa
que la negado d ’aquesta societat. Jo escric contra la societat espectacular”

En aquesta mateixa direcció, Josep Gerona inicia un dels seus articles titulat 
précisément “Cultura i espectacle” , amb una cita de Calvo Serraller: “En nuestra 
espectacular sociedad actual, lo que importa es, sobretodo, generar grandes 
ilusiones colectivas puntuales que arrastran a las masas al d ictado de aconteci
m ientos bien publicitados, sin im portar dem asiado el porqué, el com o i el qué” .

En aquest mateix article, mes endavant Josep Gerona escriu: “Segons la 
creença dom inant, només existeix allò que es manifesta i to ta  la cultura visible 
és ja un espectacle o no és” .

El poeta com  a critic, dones, haurà de desem mascarar la gran confusió entre 
cultura i producte cultural. La cultura, afirma Josep Gerona, “és un procès 
creador, una actitud de l’espeht que Iluita i es transform a en activitat fervent, un 
estât de grácia que de vegades produeix un seguit de miracles alliberadors. A 
diferéncia del producte cultural, que treballa amb xifres d ’audiéncia i volum 
d ’espectadors, la cultura es dirigeix a un subjects amb criteri propi capaç de 
fer-ne una lectura personal. Per contra, la indùstria cultural, am b la codificació 
sistemàtica i l’emm agatzem atge tecnològic del fet cultural, desm obllitza el seu 
potencial hum anitzador i alliberador. Gerona tam bé cita a Llàtzer Moix: “El nece
sario fuego purificador de las vanguardias es ahora incendio devorador” .

En un altre article titulat “Quixot contra el passât” , Josep Gerona es pregunta: “És 
la nostra civilització, meravellosament tècnica, capaç d ’entendre qué era l’art en 
el passât? I, seguldament, l’autor planteja la problem àtica i mal entesa qüestió 
de l’ impresclndible carácter elitista i minoritari de l’experiència estètica, només 
superat per l’ ineludible deure del poder dem ocràtic d ’eixamplar-ne l’abast m it- 
jançant l’educació. Però sovint, les politiques culturáis substitueixen aquest 
deure pedagògic per la vulgarització populista, només preocupada, com  els 
programes de TV, pels rankings d ’audiéncia o de visitants.

Si la figura del poeta com  a critic inaugurada per Charles Baudelaire encara es 
podia moure entre els dos extrems de ì’Ideal i l'Splin, sembla que al poeta com  
a critic actual, només II resta el cant de la Malenconia i la pèrdua. M nem òsine  
contra Amnèsia.

No obstant això, Josep Gerona es pregunta si no será en aquesta Iluita on pot 
manifestar-se un nou Zeitgeist per la nostra època i llença aquesta pregunta des 
del seu art, la seva poesia i la seva prosa critica.
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Mirodes

Mila Torres 

fotografíes: Miguel Morin

Fa uns dies em va sorprendre una exposició fotogràfica que penjava de les 
parets de la cafeteria La Lila de Sant Quirze del Vallès. En ella es podia no només 
veure, sino respirar allò que el fo tògraf havia volgut reflectir i donar a conèixer als 
espectadors .

L’aparició de la cámara fotogràfica el 1839 de la mà de Daguerre va ser 
determ inant per a la pintura i en particular per a la pintura impressionista. 
La fotografia en els seus inicis va tractar d ’imitar la pintura i les seves composicions 
seguien l’ordre pictòric. Malgrat això, va significar un cop per a la pintura. La 
pintura testimonial es va veure desplagada per la fotografia i el retrat tam bé va 
patir malgrat que no ha desaparegut mai com  a gènere pictòric. La fotografia va 
continuar avançant i ja el 1862 es va reconèixer com  una form a artistica més. 
De tal manera, que si en un principi la fotografia imitava les com posicions 
pictòriques, am b el pas del tem ps i am b els diferents avengos tècnics que van 
permetre la captació  d ’instantànies, la pintura va trobar en la fotografia temes 
d ’inspiració, perspectives, moviments... que ampliarien la seva mirada.

La fotografia, per tant, ja fa molts anys que ha sigut reconeguda com  a art i, 
en els darrers anys, des de les adm inistracions es va recolzar la idea amb les 
mostres de “ les primaveres fo togràfiques’’. Poe a poc, a l’espectador del carrer 
se ’ns ha anat ensenyat que la fotografia pot ser quelcom  més que la captació 
per a la posteritat d ’un m om ent real i que aquest m om ent pot esdevenir molt 
més i reflectir no tan sols (que ja és molt) un m om ent déterm inât de la vida d ’una 
persona, d ’un fet, d ’un paisatge, d ’un objecte... sinó que pot expressar la mirada 
d ’allò que es veu i de qui ho veu. Sense deixar mai de tenir corn a baluard el 
permetre una observació permanent del m om ent fugaç.

I el m om ent fugaç és el que ha captat l’ull d ’en Miguel Marin (19-12-1985) 
imprégnât per la realitat de l’aldea indígena de San José de Kavito a Bolivia, a la 
quai va anar corn a ajudant-coMaborador carregat am b les seves màquines i 
estris fotogràfics i d ’on ha tornat amb la intenció de fer 
particeps als altres de les seves instantànies, de les 
seves visions, de les seves mirades. La m ostra comprèn 
fotografia a color i en blanc-negre amb les que Marin 
busca diferents enquadram ents amb els que poder 
captar la naturalitat i expressivitat d ’unes persones que 
están molt Iluny de qualsevol pais desenvolupat. Amb 
l’observaciô de la joventut que com ença i que to t ho 
descobreix, amb la mirada penetrant de qui vol agafar-ho 
to t a través d ’un objectiu malgrat sap que la màxima 
realitat quedará en el seu cor.

Una exposició en la que es pot apreciar l’art fo togràfic i 
a la vegada pensar en un mon que tenim proper i a la 
vegada molt Ilunyà.
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P oem a del Pessebre d e  
Joan fllo ve d ro

L ’any 1988, el sabadellenc Joan Ríos, va enoarregar al tam bé sabadelleno JordI Roca la IMustració de les seves nádales 
basades en “El Poema del Pessebre” de Joan Alavedra (1896-1981), am b la voluntat de recrear plásticam ent el simbolisme 
d ’aquest singular poem a que convertit en oratori per Pau Casals, va ésser transm és com  a m issatge de Pau arreu del món.

L’any 1996, amb motiu de la com m em oració  del centenari del naixement de Joan Alavedra, Joan Ríos decidí com pletar 
les IMustracions de l’obra per tal de fer-ne una acurada publlcació i, grácles a les facilltats obtingudes per part de la Sra. 
M ontserrat Moner, vídua Alavedra, la Fundació Am ics de les Arts i de les Lletres de Sabadell va editar un liibre dins la coMec- 
ció “ Imatge I Paraula” , am b proleg de Josep M. Alnaud de Lasarte, que va ésser présentât a l’audltori de la Caixa de Sabadell 
am b la Intervenció del critic d ’art Josep M. Cadena.

És voluntat del Sr. Joan Ríos I Masanell, propletari i Impulsor de la coMeccIó, que cada any, en les dates properes al Nadal, 
siguin exposades les IMustracions en un Hoc emblem atic i diferent, per tal de contribuir a la divulgació d ’aquesta obra, que 
a més d ’artística té un profund m issatge de Pau i de país.

Jordi Roca
exposieió

de les il-lustracions 

d’E I Poema del Pessebre
de

Joan Alavedra
lOé aniversari de I’exposieió itinerant

Basilica de 
Santa María del Mar 

Barcelona

La Parroquia de la Basílica d e  Santa M aria  
del M ar i Am ics de la UNESCO de Barcelona
es complauen convidar-vos a la inauguracíó de 
l'exposició deis originals de les iMustracions del 
Ilibre El Pooma dol Possebm do Joan Alavodra. 
convertit en oralori per Pau Casals, com a símbol 
de pau al món.

La mostra está composta de 26 acrilics realitzats 
por l'artista Joidi Roca deis quais n'ós propiotari 
el sabadellenc Joan Rbs i Masanell, gestor cultural 
i promotor d'activitats civiques.

La coMecció ha esta! exposada a: Academia 
Católica de Sabadell (1996), Palau de la Música 
Catalana de Barcelona (1997), Cercle Català de 
Madrid (1998), El Castellet de Perpinyâ (2000). 
Claustro dol Rejal Moneslir de Ripoll (2001), 
Biblioteca Pública de LIeida (2002), Casai de 
Cultura de Girona (2003), Casa Abacial (Monestir 
de Sant Cugat del Vallès) (2004), Palau Municipal 
do Tarragona (2005) i Basílica de Santa Maria 
del Mar de Barcelona (2006).

Dies;
Inaugurado 12 desembre de 2006 a les 8 det vespre
Clausura 8 de gener de 2007_________________
Hora ri:
Feiners de 9 a 1'30 mati i do 4'30 a 8 dol vospro 
Fesius de 10 a 1 '30 i de 4 a 8 del vespre 

Lloc:
Basílica do Santa Maria del Mar 
Plaça de Santa Maria, 1, Barcelona

Lĉ o
Santa Maria del Mar

La coMecció ha estât exposada a:

1996 Acadèm ia Católica de 
Sabadell.

1997  Foyer del Palau de la Música 
Catalana de Barcelona.

1999 Cercle Català de Madrid

2000  “El Castellet” de Perpinyâ.

2001 Claustre del Monestir de Ripoll

2002  Biblioteca Pública LIeida

2003  Casa de Cultura de Girona

2004  Casa Abacial (Monestir de 
Sant Cugat del Vallès)

2005  Palau Municipal de Tarragona

2006  Basílica de Santa Maria del Mar 
de Barcelona.
(12/12 /2006-08 /01 /2007) IL
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Joventuts Musicols, 
a m b  b o n o  b a tu ta

Cinquontenori de l'entitot melómono
David Ramon i Mimó

Una sonada festa social i ciutadana va marcar, el passai 4 de novembre, el punt 
culm inant del Cinquantenari de Joventuts Musicals de Sabadell. La celebració, 
en form a de sopar amb dos-cents comensals, va tenir un caire institucional i de 
reconeixement a to ts  els agents individuals i coMectius que han tingut a veure 
amb el naixement de l’associació melòmane i ensems a to ts els que han 
aportat valors i esforços en la seva continuada trajectòria. Els actuals portadors 
del relleu van posar èmfasi en el propòsit fundacional de prom oció dels joves 
intèrprets, per la qual cosa van recordar i homenatjar un dels músics que van 
participar, el 1956, en el primer concert prom ogut per l’associació sabadellenca: 
el a les hores jove pianista Antonio Ros, que amb el tem ps esdevindria una de 
les figures més destacades de la direcció orquestral, Antoni Ros-Marbà.

El mostre va ser el destinatari d ’un nou guardò créât en motiu del 
Cinquantenari, la Batuta d ’Honor, i que tindrà carácter biennal. Ros-M arbà va 
encapçalar la taula presidencial de l’àpat, acom panyant la presidenta de 
Joventuts Musicals, Joana Soler, i un com binat institucional am b représentants 
de l’A juntam ent de Sabadell, Joan Manau regidor de Cultura, Marta Farrés 
regidora de Joventut, un dels consellers de l’oposiciò consistorial de la casa de 
la Vila, Pere Obiois, de Convergència i Unió, el conseller de Cultura de la 
Generalität de Catalunya Forran Mascaren i la figura de I’ ‘am iga’ de l’entitat Marta 
Ferrussola, esposa de l’expresident la Generalität Jordi Pujol. No hi va poder 
assistir el president de Joventuts Musicals d ’Espanya, Jordi Roch.

En el m om ent de robre la Batuta d ’Honor, Antoni Ros-M arbà va dir, en un breu 
Parlament, que li costava reconèixer-se en l’Antonio que apareixia en el progra
ma del concert inaugurai del 18 de març de 1956, del que els comensals en 
tenien una còpia dam unt la taula. Era un dels primers concerts de la carrera 
musical del voterà director: “Jo tam bé m ’inaugurava” , va assenyalar, “haviem fet 
poc més de mitja dotzena de concerts” . El músic es va mostrar agraït i va felicitar 
Joventuts Musicals per la seva tasca de divulgaciô de la música i de prom oció 
de joves intérprets en una ciutat de gran efervescéncia per a l’art del so.

El saló de l’hotel Urpi reuni una dilatada llista de persones representatives de 
la vida cívica de la ciutat, amb almenys una trentena de presidents d ’entitats 
culturáis, i tam bé de socis, exsocis i m embres de les successives juntes. També 
hi eren tots els presidents que ha tingut Joventuts Musicals, entre ells el president 
de la Joventuts Musicals de Catalunya, Esteve Maria Costajussà. Tal com  sol 
succeir en aqüestes trobades, el paisatge humà conform ava una extensa xarxa 
de relacions molt més nuada del que ni els propis organitzadors es podien 
imaginar.

El gruix de la festa van ser els reconeixements, dividits en diferente categories. 
A part de l’esmentada Batuta d ’Honor, es distingiren les entitats que van signar 
el Manifest fundacional de Joventuts Musicals de Sabadell, nascuda sota 
l’empara de l’Académ ia de Belles Arts i amb el suport del Conservatori Municipal 
de Música i l’Orfeó de Sabadell. Els socis protectors conformaven una ámplia 
llista d ’empreses i institucions que donen suport a Joventuts Musicals de 
Sabadell: les entitats financeres de la ciutat. Banc Sabadell i Caixa Sabadell, les

fundacions, els m itjans de comunicació 
i d ’altres organism es que d ’alguna 
m anera esponsoritzen  l’assoc iac ió  
regularment o de form a més o menys 
continuada. Una a ltra  tongada  de 
distincions va consistir en i’agra'iment a 
to ts  els presidents que han encapçalat 
la directiva de l’entitat i els socis que al 
llarg d ’aquests cinquanta anys han 
estât fideis a l’entitat i finalment va ser 
el torn per a les institucions coMabora- 
dores: A juntam ent i Generalität.

Joventuts Musicals tam bé va voler 
donar un caire més personalitzat al 
seguit de distincions. L’entitat va atorgar 
per sorpresa la Insignia d ’Or, com  a 
Soci d ’Honor, al p intor Jordi Roca, 
m embre de l’associació am b una tren- 
tena d ’anys d ’antiguitat i m embre de 
Tactual Junta. Roca ha coTlaborat de 
fo rm a a ltru is ta  i desin teressada 
aportant gratu'ftament les seves obres, 
a Thora que partic ipa  en diferente 
encárrecs organitzatius de Tactivitat de 
Tassociació. El guardonat agraí el gest, 
to t i que el va qua lificar d ’ im m e- 
rescut, ja que “fer les coses de gust i 
estar de gust no es mereix aquesta 
recom pensa” .

L’apartat de parlements va incloure la 
lectura d ’una carta de Tabsent Jordi 
Roch, que va Hoar la trajectória de 
Joventu ts M usicals de Sabadell, la 
sisena d ’Espanya en antiguitat, a la 
que va qualificar com  “un model del 
que es pot fer per la m úsica” i va posar 
émfasi en el fet que al llarg deis 50 anys 
Tassociació ha portât a terme “projectes 
innovadora” per prom oure la música. 
El m ovim ent internacional Joventuts 
M usica ls és una xarxa d ’entita ts  
autónom es que treballen de form a 
confederada. L’organism e va néixer 
entre França i Bélgica poc després de 
la fi de la Segona Guerra Mundial. La 
intenció deis fundadora era la utilització 
de Tidioma universal a fi d ’acostar els 
joves deis bándols que havien dividit el 
continent europeu, a part de donar-los, 
a través de la música, un instrument de 
creixement humà. Actualment, Espanya 
com pta  am b unes noranta associa- 
c ions loca ls i la seva seu és a 
Barcelona.
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Taula presidencial

Joana Soler va destacar, en la seva Intervenció, la Implicacló de Sabadell en la 
trajectorla de Joventuts Musicals i tam bé el com prom is actual de l’assoclació en 
l’oferta musical de la ciutat. La presidenta va concloure am b la idea d ’un somni 
ben viu en el seu pensament: la idea que Sabadell siguí de pie “una ciutat 
m usical” .

Al seu torn, el regidor de Cultura va recollir les paraules de Soler per parlar del 
projecte de la Ciutat de la Música amb el que está com prom és el seu m andat i 
que ha de prendre form a amb un im portant com plex d ’equipam ents (Teatre- 
auditori, escola de música i arxiu musical) a l’avinguda de Francesc Maciá. Un 
recent acord am b la Generalität pot impulsar aquest projecte, que ha de ser un 
deis elements prioritaris en l’agenda municipal a mig termini. El regidor va apro- 
fitar l’avinentesa per anunciar que dintre de la línia de recolzar les entitats ciuta- 
danes, el cicle regular de música de cambra, com prom is fonamental de 
Joventuts Musicals am b la ciutat, es traslladará al Teatre Principal, acabat de 
rehabilitar, després de molts anys de concerts a rauditori de l’Obra Social de 
Caixa Sabadell.

Ferran Mascare!!, conseller de Cultura, va reiterar la idea de la materialització del 
somni de Joana Soler i va deixar palés, a través de diversos exemples, que des 
de l’administració autonómica es té molt en com pte la importáncia de Sabadell 
en la seva dimensió musical, una activitat que projecta arreu del pais.

El sopar del 4 de novembre va ser la clausura oficial d ’un any de 
celebracions del Cinquantenari de Joventuts Musicals de Sabadell. El 
calendan de l’entitat enguany ha tingut diversos punts forts, com  el 
concert extraordinär!, el juliol, del grup de cam bra de The Academ y cf 
Saint Martin in the Fields, de Londres, o la ce lebrado del Concurs 
Permanent de Joves Intérprete de Joventuts Musicals d ’Espanya, que 
va tenir Hoc pees dies després del sopar referenciat en aqüestes linies.
El Cinquantenari s ’acabará de tancar amb la presentació, pels volts de 
Sant Jordi del 2007, d ’un Ilibre testimonial d ’aquest mig segle d ’exis- 
téncia de l’associació, i que recollirá tam bé les activitats del 2006. 
Aleshores Joventuts Musicals ja haurà com ençat el cam i cap el 
Centenar! am b el naixement de noves propostes, com  la posada d ’un nou cicle 
estable de jazz i músiques del món. «-

Antoni Ros-Marbà, primera batuta d ’honor

Joana Soier, presidenta de JJ MM de Sabadeii

Entrega de dipiomes ais socis protectors



31
199

_______ SABADELLENCS
Semblança

M. Dolors fo rre llo d  i D om enech
Pere Font i Grasa fotografies: Imma Mas

Sentó la intinna sensació de solitud d ’un dia feiner a 
mig mati dins el sanct a sanct or um de l’Acadèm ia de 
Belles Arts. Bé, tam poc no estic sol. Am b les claus a 
la mà, la presidenta M. Dolors Forrellad i Domènech 
obre portes i fem oomentahs am b la Imma que Ilueix 
amb orgull la panxa del seu imminent fill. És a dir : en 
som quatre ; com ptâ t i debatut, que diria el clàssic.
Tampoc és que to ts  tres més un estiguem sols : ens 
acom panya i ens guaita des del fons del rebedor, la 
grandiosa llar de foc de Marian Burgués, obra mestra 
de l’ insigne terrissaire i popular cronista del Sabadell 
que va veure néixer l’Acadèmia. De fet aquesta falsa 
solitud és com partida, troncada pels decibels que 
des del Passeig Manresa s ’escolen per la permeable 
paret, tan bon punt ens asseiem a les fredes cadires 
de la sala de juntes. Han passât 125 anys. L’aniversari 
ha estât clausurat : ara com ença el cam i de la nova 
fita dels 150. Potser sí que es tem ps de balanç.
Potser si que és tem ps de renovacié, recanvi i 
reestructuracié. En el millor dels casos l’època és 
propicia per conèixer corn es mouen eis afanys de la 
nova directiva.

M. Dolors Forrellad i Domènech, nascuda al carrer 
de l’ ilia, l’any 1950, anà al coMegi de les Escolàpies 
que és a quatre passes de casa. Com ença la seva form acié de dansa clàssica 
a l’estudi de Sabina Rocarmor. Després la continué a l’ Institut del Teatre de 
Barcelona, alternant-la am b uns cursos de perfeccionament amb Josepa Izard i 
Carme Contreras i a Rambert School de Londres. Practicà bail català am b la 
senyora Rusca i bail espanyol am b la senyora Contreras. Quant a jazz, va tenir 
de professores Diola Beristany, Anna Maleras, Jan Manien, Carl París, Montse 
Catarineu (Escola Rausillo, de Paris) i Anna Sánchez. (“Mes ceballuts” . Biblioteca 
Quadern n° 20, any 1992. Per Joan Cuscó /  Emili Hierro )

La conversa és fluida. Sense cap entrebanc. DestiMem una rera l’altre to tes les 
passes donades dins i fora de l’Académia. La M. Dolors té un dens recorregut 
curricular ; envejable, fins i to t. Peques coses resten amagades al tinter toshiba, 
del diéleg obert, aquest m igdia que es nega a ser tardorenc.

Des del mes de maig que ets la presidenta. Com trobes l’entitat en assumir el 
cárrec?.

Feia quatre anys que era a la junta d ’en Ramon Gabarró i per tant conec ben 
bé l’Académia. Treballérem de valent per dur a terme les exposicions extraordi- 
néries i els actes específics del cent vint-i-cinqué aniversari. M ’adono de seguida 
que no és el mateix form ar part de la junta que ser-ne presidenta. Estar al front 
d ’una entitat, empényer el carro, exigeix un plus més gran de dedicació. S ’ha 
rénovât la junta i cal dir que tots els seus components s ’hi han implicat de manera 
decidida. L’entitat es m ou dins l’àm bit ja conegut am b la program ació

d ’exposicions i cursos oberts a tothom; 
sempre, però, am b les lim itacions que 
marquen els recursos económics. El 
local ens queda petit físicament, amb 
espais mal repartits i am b barrares 
d ’accés. La meva voluntat és que to t el 
recinte sigui més accesible, obert a la 
ciutat am b el sentit més ampli del 
terme. Hi ha espais “m orts” que neces- 
sitem remodelar. Un exemple : endre- 
çar l’auditoh, fer-lo més bufó, més aco- 
llidor; de petit form at, treure ’n més p ro
fit , oferir-lo a la ciutat i les seves insti- 
tucions i empresas per acollir actes de 
tercers. Llogar-lo per tal que ens sigui 
útil moites més hores durant el dia. És 
una sala d ’unes cent localitats que 
podria  servir per usos m últip les. 
Resulta com plicat portar-ho a terme 
però ens cal ser agosarats, intentar 
endegar un projecte que abastaria el 
remodelatge d ’altres espais.
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L’Acadèm ia disposa de tres sales 
d ’exposició que es dediquen indistinta- 
ment, i de form a periòdica, a mostrar 
obres de diferente artistes. Hi han expo
sât, entre altres, firm es de nivell 
nacional i in ternacional corn ara: 
A lbert Ràfols-Casamada, Antoni Taulé, 
Jaum e M ercadé, Joan V ilacasas, 
Francese Bordas, M iquel Forrellad, 
Joan Hernández Pijuan, Oriol Vlla-Pulg, 
Ram iro Fernández, Raimen Roca, 
Ram on Calsina, Rom á Vallès, els 
Pitxot, Xavier Oriach...

Més enllá de les tres sales d’exposl- 
clons, r activitat diària es mou al 
voltant deis diversos tallers. Quin és el 
grau d’acceptació que tenen ?.

La program acló de les tres sales está 
com pleta per to t el ours. La majoria de 
tallers funcionen bé : Taller de pintura ; 
taller de nu; taller lllure de pintura i 
l ’académ ia  per ais joves. Ens cal 
prom oclonar el de fotografia digital I el 
de l’académ la per ais joves. Malgrat 
que hem parlât am b els directius deis 
Instituts d ’Ensenyament, no acaba de 
venir el jovent que voldríem. No acaba 
de quallar. Ens cal reflexionar, oferir-los 
una cosa més adregada al coMectiu 
que d ’entrada potser creu erróniament 
que som una entitat tancada I reserva
da per a la gent gran. Imatge que en 
absolut és certa I que convé desm entir 
am b tallers que tinguin la grapa I el 
cost, adéquats com  a reclam.

És evident que els joves tenen altres 
dèries i que el mercat marca els alts i 
baixos de l’oferta i la demanda.

Hi ha el factor de la Influèncla de les 
colles O de la presslô dels pares. És 
evident que la càrrega que tenen en 
sortit de les classes és gran: des de 
l’aprenentatge de llengües a l’esport, la 
dansa, la m úsica, e tcé tera . Com  
po tser ta m po c  no saben que a 
l’Acadèmia, al cèntric Passeig Man- 
resa, tenen l’oportunitat de formar-se 
artisticam ent sota, no una, sinó varies 
disciplines. Hauriem de ser més inci- 
sius a l’hora de donar-nos a conèixer.

otser us caldria rejovenir la junta 
directiva, per tal que tots aquells joves 
I no tan joves que tenen ànsia per 
aprendre una disciplina artística, s’hi 
trobessin còmodes.

No creo que aquesta sigui la causa de la falta d ’afluéncia de gent jove a 
matricular-se. Considero que tenim una junta de plena maduresa, molt entrenada 
en tasques socials-culturals i predisposició a obrir-se a tots els camins i disciplines 
culturáis que dem anda el públlc en general i els socis en particular. Una junta que 
es reuneix sovint, que manté contactes gairebé diaris, una junta que treballa 
molt. Una junta no gaire nom brosa que per mi és la millor manera de treballar : 
La M ontserrat Senserrich és la vice-directora; en Ricard Calvo és el d irector 
artistic; en Josep Torrents, porta l’aula de nu; Lluís Subirana, la docum entado, 
l’arxlu i el material de l’entitat a més de representar-nos davant altres entitats; 
la Carme Tortajada, l’auditori de música; la Maria Balcells, la resta de tallers i 
r Antoni Majó com  a administrador. El problem a no és de si els integrants de la 
junta són més o menys joves, el problem a és el de la crisi de persones disposa- 
des a treballar voluntáhament per les entitats, com  actualm ent pateix la ciutat I 
la resta de Catalunya. Cree que hem configurât una junta com pacta, ben prepa
rada i d isposada a treballar de valent. Una altra cosa és fer arribar el m issatge a 
la ciutat, en especial ais grups més joves, de to t allò que els oferim i que els pot 
Interessar individualment o com  a grup.

Quina valoració en fas de les tres sales d’exposicions ?
Les tres sales tenen la program acló de cada ours. El calendari està pie. Una 

altra cosa és el nivell de vendes que ha baixat aquí I arreu. És un fenomen gene
rai. Els anys vuitanta es va abusar. Es venia to t . Ara la gent busca firmes so l
vents; preferelx com prar poc però anar sobre segur. Durant m olts anys trobaves 
una galeria a cada cantonada; de manera especial a Barcelona, I aquí a Sabadell 
Déu n ’hl do; una majoria tancaren portes i ara la inversió en art és menor. Hi ha un 
déterminât grup social que preferelx Invertir en “totxos” o viatjar, abans de pagar 
preus privatius. Els galeristes que sobreviuen es queixen que la cosa no mlllora.

Quin anàlisi critic en feu del 125 aniversari?
Posltiu, ja que ens ha permès fer una program acló amb aportaclons extraor- 

dinàries gràcies als esponsors. Am b molta iMusló I amb actes que funcionaren 
tal com prevèlem i d ’altres que no tingueren el grulx d ’espectadors que intuiem 
interessate pel tema. És més difícil fer front a l’any següent; aquest cent-vint-i-sisè. 
Tenim en projecte el concert de la Maria Teresa Desumvila ; concerts d idàctics 
adreçats al públlc infantil. Voldríem que pares, fills I mestres coneguin a fons 
l’Acadèm la a través de concerts familiars a l’Auditori. Ara al desem bre tenim 
l’exposiciô de Xavier Oriach fins a finals de febrer.

Els m embres coMaboradors (socis) en són uns 500. Dins de les possibilltats de 
l’Acadèm ia se ’ls facilita un espai per practicar aquareMa sense professor. La 
junta actual intenta que l’entitat fisicam ent sigui un espai obert.
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D’aquí sorgeix el que apuntaves de posar al dia el recinte físic, 
reestructurar la seu social.

Donar facilita is perqué hi entri, físicament, to thom . Cal un 
accès per a minusvàlids a través de la porta del darrera.
Habilitar més espais. La llar de toe és molt maca però és un lloc 
infrautilitzat. Hem d ’anar a parar a una renovació estructural.
Ho tenim al cap per plantejar-ho. Per exemple: que a la sala de 
baix (sala 3) hi pugui accedir to thom  am b ascensor, sense 
problèmes d ’ escales. Tot plegat representa una gran despesa 
i unes obres que caldria coordinar molt bé per evitar que les 
activitats normals se ’n ressentissin...

...És qüestió de fer una hipoteca a cinquanta anys
L’objectiu és estudiar-ho a fons i iniciar un projecte. Veure si 

podem  assumir-ho o buscar els esponsors necessaris per 
cobrir la inversió.

Com están les relacions amb la resta d’institucions i entitats 
locals ?

Mantenim molt bona relació am b totes elles. Cap problema.
Am b el Museu d ’A rt hem fet més d ’una coMaboració am b motiu 
del 125 aniversari, am b l’A juntament, correctes, bones. També 
amb rEscola Illa, intercanviem informació. Am b to tes les entitats 
artistiques procurem  unir esforços i no ens dispersem perqué 
arribem a un mateix public.

Com experta qualificada en el món de l’art, com valores Tac
tual moment cultural de Sabadell?

A Sabadell tenim  de to t : bo i dolent ; a més, en gran quanti- 
tat fruit del nom brós associacionisme del món local cultural, 
dem ostració de la iniciativa d ’una societat civil en acciò 
constant, sens cap mena de dubte. Dins de la parceTIa de les 
arts plàstiques s ’han registrat i es mouen moviments intéres
sants. Diria que form em  part d ’una ciutat efervescent que sovint 
pateix el pecat d ’anar cadascù per eli, on molts esforços topen 
amb les habituais capelletes.

Sovint massa dispera, sense coordinació, no ?
Una m ica massa pel seu com pte  i riso. És un problem a ancestral d ’arrel socio

lògica. D ’iniciatives en sorgeixen i caldria ajuntar-les am b altres interesaos sem 
blants o para lle ls. Creo que tam poc és privatiu de la nostra ciutat; malgrat el 
tôpic, passa arreu del país. No podem  continuar m ovent-nos dins un reduït món 
cultural descoordinat. Des de TAcadémia fem el possible perqué aixó no passi.

Al Ilibre “Més ceballuts” , textos d ’en Joan Cuscó i caricatures de l’Emili Hierro, el 
perfil la defineix així :

Breu. Estilitzada.

Lleugera com  una ploma.

Morena.

Ulls vius, negres.

Duu el ritme al eos.

I al cor.

Ella és acciò.

I passió.

La seva vida és un ball

Horn recorda la creado de l’alterna
tiva que va representar per a la cul
tura locai de principis dels anys 70 la 
“Sala Tres”; amb aquelles accions 
aleshores considerades com disbau- 
xades I que ara no s’estilen...

Fructifer. Fou fructifer i intéressant. 
Ens moviem dins d ’una época diferent 
de Tactual. Potser si que ara ens ca l
dria una m ica de disbauxa, de trenca- 
ment. Els artistes actuals són, com  
diria...més d ’ordre. L’Académ ia no està 
tancada, en absolut, a ser receptora de 
les variants artistiques que ens plante- 
gin els creadors. A Texposició “Procès 
i fu tu r” ja voliem assenyalar que estem 
oberts a to ts  aquells innovadors que no 
están ais circuits . A  més, d ’iniciatives 
n ’hi ha moites, el que convé es donar
les a conèixer. Repeteixo : no estem 
tancats davant les noves propostes 
artistiques. Seria corn faltar al sentit 
fundacional de TAcadémia.
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Donant un cop d’ull a la historia curri
cular, (vegeu requadre adjunt), un s’a- 
dona que la teva vida ha estât un no 
parar : estudis, professió, familia... 
Com es pot compaginar tot plegat?

La meva vida és una caixa de sorpre- 
ses. No sóc especialista de res i to t 
m ’interessa. Tino curiositat amb fona- 
ment. És a dir, procuro form ar-m e 
sobre el tem a que m ’atrau. Estic 
orgullosa de moites de les coses que 
he dut a terme; i de manera força 
especial l’Escola Ruso, que iniciàrem a 
casa meva amb classes d ’expressió 
plàstica. Més endavant al carrer Sant 
Quirze i després al Passeig Manresa. 
Nenes i nens de 5 i 6 anys que després 
del coMegi venien per aprendre coses 
diferents. Va durar el que va durar I 
potser fou creada una mica massa 
aviat, avangada pel seu temps. La veritat 
es que vaig gaudir-ne molt; de manera 
especial voient els fruits que n ’han 
sorgit : d ’aquelles criatures a persones 
adultes que han continuât per camins 
artística a lguns d ’ells am b notable 
trajectòria. U ha canviat l’expressid. 
Ara li endevino un somriure més dolç. 
Corn si la retina fos el projector que 
li rebobina la peli d ’aquell ruse pie 
de ceMes; on cadascuna era sinònim 
d ’actitud artística davant la vida: música, 
dansa, arts p lastiques, expressió. 
Desfilen per la pantalla imaginária el 
JordI, l’Anna, la Montserrat, en Miquel. 
Tota la tornada de tendres llonguets 
que han alimentât I’ ànsia cultural més 
enllá de l’ interés Individual. Aquella mel 
s ’esgotá. El Ruso és buit per dins i pie 
per fora.

A partir de la teva experiéncia anterior, 
l’ensenyament de l’art, de la plàstica, 
de la música, ha millorat ?
Ha millorat molt dins de l’àmbit estric- 

tam ent escolar que és el que es recla
mava. Però no n ’hi ha mai prou. 
Encara s ’imparteix poca mùsica. No 
només s ’han de cantar cançons. Els 
Infants han d ’acostum ar-se a utilltzar 
els instruments : la flauta, la caixeta 
xina... Convé que la canalla toqui fang i 
que s ’embruti, que modeli a la manera 
que li vingui de gust, per més endavant 
mostrar-li les técniques més elementáis. 
Orientar-los perqué s ’expressin, encara 
que sigui amb plastilina, o deixar-los que 
pintin les muntanyes de color blau.

Queda marcat per la m oderna história de la ciutat el teu pas com  a Directora del 
Museu d ’Art, am b una sortida per la porta del darrera.

Fou una activitat im portant que em donà bagatge en aplicar to t el que havia 
après des de la teoria a la práctica. Fins que arriba un m om ent que marxo, sen- 
zillament, perqué em fan fora. No devia ser persona grata. Entenc que s ’hi 
mogueren motius politics. Sóc conscient que tenia una oposició que orquestra 
una campanya desqualificant, amb pintades a les parets. Primer m ’atacaren 
perqué era dona i de dretes. Més endavant perqué era de bona familia i que no 
necessitava traballar per viure. Influì el fet no casual i ben legai, que el meu marit 
fos de Convergèncla. El més curiós es que vaig ser Directora del MAS en els 
m andats dels regidors Oriol Civil i Isidre Creus, am bdós nom enats per l’alcalde 
Antoni Farrés. En produir-se el canvi de legislatura municipal, el nou regidor fou 
en Pere Vidal, i aquí va com engar to t el problema. Pintades prop del Museu i de 
casa : “ ¡Fora la d irectoral” amb una grafia que coneixia perfectament. Vaig por
tar l’A juntam ent a judici i declararen “despido im procedente” . El més im portant 
és que jo em sentia bé am b mi mateixa. Era conscient que no havia fet res mala- 
ment. Era el seu estil. Acabes pensant : “Bé, m ’han fet fora am b molta honra” . 
El m om ent era propici per descansar una tem porada. ( La M. Dolors està casa
da amb l’arqultecte i exregidor de l’ajuntament de Sabadell, Joan Bosch i Rons; 
tenen dos filis, i ja són avis ).

Eren altres tem ps. Ella , però, va quedar “tocada” a una edat difícil; quant ja no 
ets intéressant per iniciar noves aventures laboráis. Ciar que no estigué quieta 
gaire tem ps. El necessari per donar pas a noves inquietuds.

Abans de tancar la conversa encara pariem de les fites recents del 125é anlver- 
sari. Com ara l’exposició extraordinária “Paisatge am b grup” , que aplegó les 
obres Inédites, “amagades al celler” to ts  aquells/aquelles que en Joaquim  Sala- 
Sanahuja ha nomenat : “La generacló deis 80 en la creació artística a Sabadell” . 
Un exceMent catáleg d ’uns camins que vistos des del cel semblen encreuar-se. 
Comissariat per la Montserrat Senserrich, fins a la meitat del mes d ’octubre 
poguérem adm irar el treball “am agat” de : Nati Ayala, Francesc Bordas, Lluís 
Clapés, Ramiro Fernández, Miquel Forrellad, Josep Gerona, Jesús Llamas, Pep 
Madaula, Isidre Maniis, Toni Marqués, Assum pció Qristrell, Agustí Puig, Pep 
Sallés, Joan Vila-Puig i Qriol Vilapuig.
Com les anteriors de “Procès I fu tu r” o la dedicada a Molins de Mur, posaren 
brillant punt i seguit a les activitats que han iniciat el 126 é aniversarl. «_
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AULES I TALLERS
L’acadèm ia per als joves. El treball d ’aquest taller es centra en fom entar 
l’observació, l’anàlisi, l’experimentació, l’expressió i la creativitat donant als 
alumnes recursos neoessaris per a desenvolupar la Sensibilität I l’esperit oritic, 
m itjangant el dibuix, el color, el volum i la creació audiovisual. Professors: 
Montserrat Morros i Núria Fernández.
Taller de nu. Adregat tant a aquellas persones que vulguin iniciar-se, com  a 
les que desitgin perfecoionar-se en la matèria del dibuix al natural, am b pre- 
séncia de models masoulins i femenina.
Taller de pintura. Per a iniciar-se o perfeccionar-se en la pintura i els seus 
procedim ents, materials, eines i tècniques, am b un esperit de taller lliure i 
parant especial atenció en l’expressió pictórica I les seves tendéncies més 
innovadores sense, però, obviar l’estudi i la práctica de les form ulacions més 
tradicionals. Professor: Quirn Montserrat.
Taller lliure de pintura. Aquest taller està obert a aquella pintora membres 
coMaboradors de I’ Entitat que vulguin un espai on pintar Iliurement i fer-hi tro- 
bades i intercanvi d ’experiències.
Taller de fotografia digital. Aquest taller pretén aoonseguir el domini de les 
diferents árees que conform en la captaoió d ’imatges fotográfiques digitals i el 
domini de les seves aplicaoions. Professor: Pere Hierro.

SERVEIS I EQUIPAMENTS
Arxiu I biblioteca. L’Acadèm ia disposa d ’un im portant fona docum ental per 
a restud i de l’art sabadellenc concret, però tam bé de l’art català en generai, 
aixi com  d ’una intéressant coMecció bibliogràfioa. Tot plegat degudam ent 
inventariat i catalogat per tal que la seva consulta siguí més còmoda.

Sala DVD. Es disposa d ’un espai, enregistrament I aparells adients per a 
activitats I lliçons audiovisuals.

Fons d ’art. L’acadèmia disposa d ’un im portant tons d ’art que s ’exposa a les 
parets de la seu sooial. Durant 125 anys d ’histôria de l’entitat s ’han rebut 
donacions d ’obres d ’art d ’alguns dels artistes més im portants de l’art català 
contemperan!. Entre d ’altres: Oriol Vilapuig, Antoni Vila-Arrufat, Alfons Borrell, 
Romà Vallès, Antoni Taulé, Ramiro Fernández, Pere Gorro, Miquel Forrellad o 
Pep Sallés.

Sala de Juntes. Espai per a reunions, on tam bé es porten a terme altres 
activitats com  classes teòriques, seminahs, recepcions, etc.

AUDITOR! I PAGINA WEB
A la part posterior de les sales 

d ’exposic ions l ’Aeadèm ia  oom pta  
am b un Audito ri de cent p laces 
d ’aforament. És un marc adient per a 
la ce lebrado  de concerts, recitals, 
conferèneies I teatre  de cam bra, 
donada la seva exceMent qualitat 
aoûstioa. Per aquesta  sala han 
passât oonfereno iants corn ara 
Salvador Pàniker, Josep M® Ainaud, 
Enric Jardi, Joan Vilaoasas i concer
tistes corn Claudi Arimany, Michel 
W agemans o Josep Lluis Puig. La 
seva orientaoiô aotuai perm et donar 
pas a nous va lors en fo rm ació , 
gràoies a les ooM aboraoions 
estab lertes am b el Conservatori 
Munioipal de M úsica de Sabadell, el 
Conservatori Superior de Baroelona, 
el Conservatori del Liceu, l’Acadèm ia 
Marshall, El Conservatori de Mùsioa 
de Donostia, el Conservatori Pablo 
Sarasate de Pam plona, e tcétera. 
LA cadèm ia  de Belles Arts tam bé 
coMabora am b els concursos inter- 
nacionals de piano Rioard Viñes i 
l’internaoional de piano de Donostia. 
Tot aquest seguit de coMaboracions 
ofereixen résultats notables i reforcen 
la p ro jecc ió  artís tica de l’Entitat. 
L’Auditori és equipat am b un piano 
de qua rt de oua, instal-laoió de 
megafonia i aire oondioionat.

A l’Audito ri s ’hi ha représentât 
teatre independent. Obres inoblidables 
que m arearen to ta  una èpooa. 
Recordern: “Manchester of Catalonia” ; 
“Totalimundi” ; “Un pessie al melle” ; 
“A lmanao interm itent” ; “Les bruixes 
de Caldes” .

El mes de maig del 2000 abans que 
cé lébrés el 120 anys d ’histôria, 
l ’entita t es constitue ix  devant de 
notari corn a Fundació Privada, pas
sant a ser propietària de la seu social.

Corn la majoria d ’entitats, l’Acadèm ia 
s ’ha posât al dia de cara a la p ro
jecció exterior. Ara es poden eonsultar 
per Internet to tes les dades històri- 
ques, la p rogram ado de les sales i de 
l’auditori, aixi corn l ’oferta de tallers, 
serveis i publioaeions, m itjançant 
una molt interessant pàgina web: 
www.  fbel l esarts.  org.
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SABADELLENCS________
fm ili H ierro i Tort co m  o  eino 
d e  co l.lo b o ro c io
Mila Torres

La Fundació AVAN i la Fundació Privada Joaquim  Busquéis 
van organitzar durant el passai mes d ’oc lubre  una exposició 
d ’aquareMes de I’arlis la  EMILI HIERRO a benefici dels Amies 
de la Neurologia Associació Vallèe.

Emili Hierro lenia , feia lem ps, la idea de realilzar una 
exposició amb I’objecliu  que els diners que es recollissin 
anessin a una organilzació benèfica. Anleriorm enl havia 
col-laboral amb l’Associació Prodisminuììs Psíquios de Sabadell 
i comarca. En aquesla ocasió el va alreure el projecle AVAN .

La seva idea es va poder porlar a lerm e grácies a la 
coMaboració desinleressada que va oferir la Fundació Privada 
Joaquim  Busquéis en deixar la seva sala d ’exposicions 
tem porals per a lai efecle.

L’arlis la  va voler lam bé que un 10 % deis beneficie ob lingu ls  
anessin a parar a la Congregació de les Germanes Teresa de 
Calcula de Sabadell, ja que hi està m oll a favor am b la seva 
lasca.

Am b I’enlusiasme de la realilzació d ’una exposició lo la lm en l 
a llru isla va crear v in l-i-se l aquarel-les d ’un esili hiperealisla en

..........  ̂ el que el més minim dels delalls ès lingu l en com pie. Tanl
paisalges com  bodegons van dem oslrar que es Iraclava 

"■ - d ’una lasca  elaborada am b tecn ica  precisa, cura dels
W f ' elemente com posilius, delicadesa en les lona lila ls  emprades

X , \  una predilecció per lo i allò que indiqui un Ireball conscien l
disciplinai I co nc re t

Passeig del port de Pollensa, Mallorca. 96x77cm



SABADELLENCS
37

205

Rambles, Barcelona. 59x49cm

Carrer Sant Viceng, segle XXI. 96x50cm

La mostra de que les creacions d ’Emili Hierro agraden i que els seus seguidora 
el segueixen i busquen les seves noves obres, va ser que el mateix dia de la 
inauguració els punts vermeils (que indiquen que el quadre està venut) es 
multipiicaven. A mi, acostum ada a anar a exposicions i veure que, en els darrers 
anys, costa veure aqueste punts vermeils, em va agradar molt. Per una part 
indicava que les persones estem sensibilitzades davant el recolzament a asso- 
ciacions que necessiten recursos per desenvolupar una tasca humana en benefici 
de les persones que ho necessitin i així m ’ho demostraven tant l’artista com  la 
Fundado Privada Joaquim  Busquets i, evidentment, els com pradors que feien 
que el resultat d ’una iniciativa fos fructífer i palpable. Per una altra part, em venia 
a demostrar que l’art serveix per a moltíssimes coses, des d ’ensenyar i aprendre a 
mirar, a entendre la historia i la vida actual , a decorar una estanga, a ser una 
form a d ’expressió i en aquest cas a col-laborar en benefici de la societat en la 
que es viu.

Sabadell ¡ La Mola. 78x55cm

AVAN
pAioaüaii Vrfiîèi Amies de la Neurologia

Art i bones intencions es van unir durant uns dies, per dem ostrar els bons 
sentiments de Tèsser humà. 9l
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CINEMA
S egundo  d e  C h o m ó n
Pere Cornelles

Fins fa uns quinze o vint anys, la gènesi del cinem a primitiu de fantasia i 
trucatges es circumschvia a la figura de Georges Méliès, considérât per gairebé 
to thom  el primer gran cineasta de cinema de ficció. Jo havia vist ja  algunes 
peMicules de Segundo de Chomón, però poques: per tant - i  malgrat que era 
oapaç d ’intuir-hi-, no podia fo rm ar-m e’n encara una opinió sòlida i fonamentada. 
Va ser Antón Giménez, aleshores Cap d ’Arxius de la Filmoteca de la Generalität 
de Catalunya, qui em va permetre conèixer una m ica a fons l’obra del cineasta 
aragonés. L’Anton sentia, i sent encara, una veritable passió per l’enginy i la 
capacitat d ’innovació de Segundo de Chomón. La seva sana obsessió - i  la de 
la gent del seu equip-, convertida, durant molts anys, en una fervorosa persecuoió 
del material Chom ón arreu del món, ha fet que la Filmoteca de la Generalität 
posseeixi, actualment, una importantissima coMecció, que la oonverteix en un 
dels mares de referència per a l’estudi del cineasta.

Els darrers tem ps, Chom ón s ’ha pogut veure a Sabadell algunes vegades. 
Recordo especialment, ara fa quatre anys, unes sessions de cinema primitiu 
mut, al Curset de Cinema que organitzen per als estudiants de la nostra ciutat 
l’Esoola del Sol i C ineclub Sabadell, en qué els curtm etratges de Chom ón 
ocupaven to ta  la segona part del programa. Gairebé sis-cents alumnes van 
descobrir aquells dies una manera, per a ells remota i diferent, d ’entendre l’art 
de les imatges en moviment. A lgunes sessions a Sabadell, però encara molt 
poques. Per això és noticia cada cop que podem gaudir d ’una nova experiència, 
l’ùltima, organitzada per Cineclub Sabadell l’ 1 de desem bre proppassat, una 
selecció d ’11 curtm etratges, 53 m inuts de durada, acom panyats per la mùsica 
de Ricardo Massari i Mehtxell Carbonell.

Segundo de Chom ón és un dels més im portants cinéastes prim itius europeos 
i, sense cap mena de dubte, el cineasta espanyol més internacional del période 
mut. Va viure i rodar a Barcelona, on va crear moites de les seves petites 
meravelles, però tam bé va traballar, durant bastante anys, en dues de les 
productores europees de més relleu: la Pathé Frères de Paris i la Italia Film de 
Tori; i va participar en dues de les més magnificente peMicules d ’aleshores: 
Cabiria (1914), de Giovanni Pastrone, i Napoleon, d ’Abel Gance. Els seus conei- 
xem ents tècnics i la seva capacitat d ’inventiva van fer possible, a més, a partir 
de les seves aportacions, una nova utilitzaciô del traveling, significativament 
innovadora.

Els 11 curtm etratges del program a van ser: Barcelona, paro au crépuscule  
(1904), panoràmica, al capvespre, pels voltante del parc de la Ciutadella; L’album  
merveilleux (1905), els fulls d ’un àlbum es converteixen en personatges reals 
quan cauen al terra: Le roi des dollars (1905), un simple exercici de prestidigitació 
am b monedes; Les fleurs animées (1906), historieta xinesa d ’am or i despit; Kl RI 
Kl acrobates japonais  (1907), utilitzaciô dels trucatges per a unes acrobàcies 
impossibles; Le scu lp teur express (1907), les manipulacions d ’un escultor van 
produint oares i més cares diferente; Excursion dans la lune (1908), am b algunes 
imatges clarament inspirades en Le voyage dans la lune, de Méliès, rodada sis 
anys abans; Electric hote l (1908), film d ’animaoiô en què to ts els objectes d ’un 
hotel es mouen mecànicament, seguram ent la seva peMicula més coneguda;



39
207

'TIL * 5
Fotograma d'un dels curtmetratges

Voyage au píamete Júp ite r (1909), el somni d ’un rei que viatjarà pel firm am ent 
de la manera més Impensable; Une excursion incoherente  (1909), una excursió 
convertida en un maison, I Superstition andalusa  (1912), un somni convertit en 
una patita peMíoula d ’am or i aventures.

Rioardo Massari (piano, instruments eleotroaoûstios autoconstruïts. Onda 
Theremin i eleotrònica) i Meritxell Carbonaii (flautas i Onda Theremin) aoompanyen 
aquests films, no només am b la música -e l mateix Massari qualifica el piano de 
necessari, però alhora de convencional si està sol-, sinó tam bé am b els sorolls I 
els canvis d ’intensitat i de ritme que permetin viure el to  de cada pel.licula, a base 
d ’utilitzar les possibilitats acùstiques d ’avui dia. El résultat no és majestuós, però 
si prou intéressant i suggèrent com  per poder reoomanar l’espectacle i esperar 
a veure què poden oferir-nos Massari i Carbonell d ’aqui a un temps.

De m oment, oongratu lem -nos d ’aquesta nova sessió Chom ón -a m b  alguns 
titola que a la nostra oiutat enoara no s ’havien vist-, felioitem Cineolub Sabadell 
per la iniciativa i preparem -nos per a la próxima, i l

Cartell del film Cabiria

< ^ C ÌCineclub Sabadell

Cartell sobra la cinematografia de 
Segundo de Chomón
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VIATGES
Possejont p e r Novo York
Josepa Blanch
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Travessar l’A tlàntic per motius de feina va ser la justificació 
perfecta per perdre’ns uns dies a la capital del mon.

Les restes de boires de l’huracà “Ernesto” ens van privar de 
contem plar ¡’skyline de Manhattan des de l’avlô.

Aquests grans núvols grisos eren ja el presagi de la fosoor i la 
penom bra que es respira a la clutat des del terrible 11 de 
Setembre del 2001. La tragédia encara plana sobre la gran urbs, 
assum ir la desgrácia i la vulnerabllltat és una tasca difícil.

□ ’obligada visita, la zona zero emoolona I trasbalsa. Al davant del 
gran forat, el drama es fa present, i l’absurd del comportament 
humá és fácilment qüestionable. Recordó fo tos de fa 10 anys, 
am b to ta  la meva familia posant contenta sota l’antena d ’una de
les torres bessones..... Ara i aquí, les Imatges són deis Instants
posteriors a l’atemptat: avions xocant contra els edificis, cortines 
de pols I objeotes diversos, gent corrent espaordida, bombers, 
policies, cares de sorpresa, desorientació, astorament....

A  tota Tarea devastada, atapeída de visitants, el sllenci respectuós 
acom panya Temoció i la tristesa. Ais Improvisats m em orial 
altars, am b fotos, escrits I estris personals de les victimes, s ’hl 
apropen persones, amb les llágrimes cara avail, a fer la seva 
personal ofrena o pregárla. Pannells plens de dibulxos I frases de 
nens adreçades al pare o la mare que no tornen....

Torre Ohrysier

Ais diaris, queixes i planys de les més de 1500 familles, que 
tenen un plat buit a taula, des de fa 5 anys, I que van a tirar flors 
a Tabocador on hi ha la major part de la ferralla i la runa de les 
torres, ja que, sembla ser, no s ’han posât tots els mitjans possibles 
per fer les identificaclons. Esborrona posar-se a la pell d ’aquestes 
persones, no saben, no han pogut fer el dol, no tenen cap 
certesa....... tam poc cap esperança.

Por I patriotisme van aparellats. AI carrer, la bandera és un 
ornam ent repetit, form a part del paisatge urbà. Als mitjans 
de comunlcacié, Tespantall del terrorisme, am b les sempre 
presents Imatges de Bin Laden i Georges Bush, corn a grans 

aotors protagonistes d ’aquesta farsa, que segueix un terrorific i espantds guió, 
que a to ts en esté tocant de participar i de viure.

La recentm ent reoberta St. Paul’s Chapel, on es van aplegar els 14000 
voluntaris que, de qualsevol raga o rellgló, durant 8 mesos, van fer torns de 12 
hores per ajudar a tô t el personal que treballava en la recerca de cossos i en 
Tenderroc de les restes, va ser la nostra última parada abans de decidir que, ja 
massa colpits pel drama, ens n ’anàvem cap a trobar la ciutat que crèiem 
conèixer.

Garlandes, banderetes, restaurants, mercats, color, claror, gent, cridorla... 
Malgrat que plou i fa vent, i que tenim el cor trist I encongit, hem arribat a una
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Harlem, edifici réhabilitai

part de la Vila que bull al carrer i que ens fa adonar que la ciutat és viva, Iliure, 
Iluitadora, i que ens espera am b eis braços oberts. Som ais barris de Little Italy, 
Nolita i Chinatown. Petits guettas  d ’immigrants del mon, que, reeixits o no, 
intenten, am b el seu quefer diari, subsistir dins de la gran metrópolis que els vol 
engolir.

Diuen del Soho, del Tribeca, del Meatpacking, o del W illiamsburg, que són 
districtes emergente. En pue donar fe. Passejar pels seus carrers és una cursa 
d ’obstacles. Tot és disseny i cool, com  està de m oda denominar to t el que és 
més modero, però, de tan emergent, està pràcticam ent to t en obres. Carrers 
aixecats, bastides que priven el pas per les voreres, locals a mig decorar,
edificis en rehabilitació.....Conserven, però, els oaracteristics d ipòsits d ’aigua al
capdam unt dels edificis, ara ja en desús, i les escales d ’incendis a l’exterior de 
les façanes.

Fer la pujada fins als Brooklyn Heights té el seu premi. Quietud, silenci, pau, el 
passeig és un plaer. Arbres centenaris s ’arrengleren als carrers per a recer del 
vianant, i ombregen to t el barri, donant-li un aire distingit, diferent.

Al capvespre, travessem l’East river, a peu pel pont de Brooklyn. La posta de 
sol, vermellosa i preciosa, refleoteix els seus oolors a l’aigua del riu, a les naus 
del Pier 17, i als edificis del Battery Park i el Financial District. Els núvols, esfila- 
garsats pel vent, juguen am b el sol i amb l’estátua de la Llibertat, que, a la 
llunyania, al mig del riu Hudson, senyoreja com  a emblem a deis novaiorquesos. 
Estem més de mitja hora per creuar, enoantats am b tanta bellesa.

Tot Nova York és un plató cinem atográfic. Tanquem els ulls i dait l’Empire State 
veiem el King Kong. A  la cinquena avinguda i davant de Tiffany’s, l’om bra 
elegant i refinada de l’Audrey Hepburn està mirant l’aparador. Els conspiradors

Cubans de Topaz treuen el cap des de 
les finestres de I’Hotel Teresa a Harlem. 
Conduint un taxi groo, veiem passer la 
oara paranoica d ’en Robert de Niro. 
W oody Allen ens fa l’ullet des dels 
oarrers de Brooklyn. Al carrer 42, i a 
sobre una reixa de sortida de fums, les 
faldilles de la Marilyn Monroe fan parar 
el tràfec. Tres mariners joves i alegres 
salten i bailen entre els vianants, 
cantant a pie pulm ó Nova York, Nova 
York ¡s a wonderfu l town. A  l’estació del 
metro, a la fosca i ennegrida andana, 
semblen ressonar frets de la policía 
perseguint delinqüents, dins d ’un thriller 
qualsevol......

Diumenge al matí. Harlem. La pobla- 
ció negra es vesteix am b les seves 
millors robes per assistir als servéis 
religiosos. Barrets, vestits de colors, 
sabates lluentes, guants, bosses de 
má, joies, limousines llarguíssimes...Els 
turistes fan grans cues per entrar a 
I’Abyssinian Baptist Church, a sentir 
una Missa godspel. Fugim d ’aquesta 
“parada turística” i, més humil i amb 
menys públic, assistim  a una Missa
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Pont de Brooklyn

Episcopaliana, conce leb rada  per 8 
clergues, dones i homes. Ens reben 
am b molta cura i ens ajuden a trobar la 
lectura i la cançd per poder seguir el 
ritual. A  l’església, es respira respecte, 
devoció, tolerància, amor.

A  Broadway, The Phantom  o f the 
Opera oontinua sent el rei. Els teatres 
són anties, veils i desgavellats, però les 
obres que s ’hi representen tenen els 
millers Ilibrets, actors, cantants, coreo- 
grafies .... Val la pena acudir a alguna 
representació. Solen ser magnifiques.

Ciutat de Museus, té en el nou MOMA, 
Museum of M odern Art, una patita joia. 
A  redós de les seves parets, obres 
mestres, com Les demoiselles d ’Avig
non, semblen somriure a I’espectador

que les contem pla, satisfetes de la seva nova ubi- 
cació. Visitar les seves sales dóna una amplia visió 
de to ta  la pintura, bàsicam ent europea, des de 
finals del segle XIX fins ara.

Nova i flamant, la Neue Galerie, a la cinquena 
avinguda, davant de Central Park, exhibeix pintura 
austriaca i alemanya. Preciosos Klimt, Schiele, 
Kandinsky, Kokoschka i Nolde, entre d ’altres. A  la 
Ilibreria del Museu, a part dels Ilibres de pintura dels 
autors mostrata a les sales, les prestatgeries están 
plenes a vessar de les obres dels grans filósofa 
i escriptors contem poranis, am b estudia i assaigs 
deis diferents movimenta del pensament l’època.

Abillats to ts de negre, amb barret gairebé de 
copa, tirabuixons i cartera de má, els jueus, grans 
comerciants, s ’adrecen cap a la Row Diamond, 
carrera 47 i 48 W, on hi tenen els seus negocia. A 
les botigues, una toca a l’altra, els aparadora 
resplendeixen am b tanta brillants. De to tes form es i 
talles, m ides i colors, am b gust i vulgars, els 
diam ants s ’exposen per a la seva venda.

Ens passem el dia calculant equivalències. Són 
tanta i tenen un m ercat propi tan gran i un pais tan 
extens, que poden com pter en milles, peus, unces,
polsades, graus fahrenheit......Les aixetes s ’obren
al revés. No paguen l’aigua...

Podria esoriure de Manhattan hores i hores, parlar 
de la torre Chrysler, la catedral de St. Patrick, el 
Rockefeller Center, el Metropolitan Cpera House, el 
Carnegie Hall, el Lincoln Center, els Cloisters, el 
Guggenheim, el Metropolitan Museum, la plaça 
Tudor, la GNU, la Central Station, la Public Library, 
Barnes and Noble, el River Cafe, el W aldorf Astoria, 
Park Avenue........

En fi, no acabaría mai. Nova York m ’enamora, em fascina, m ’atrau. Cada 
vegada que tine la sort de poder-hi anar, descobreixo racons, gaudeixo molt de 
la meva estada. Tant si vaguejo pels carrers, corn si rebusco entre les lleixes 
d ’una Ilibreria; tant si admiro l’avantguarda més rabiosa a les galeries de moda, 
corn si intento esbrinar els seus hàbits a dins d ’un mercat; tant si deixo voleiar el 
meu olfacte als mil llocs de venda de flors al carrer, corn si em menjo una 
Caesar’s salad, o un frankfurt de cantonada; tant si miro aparadors a qualsevol 
avinguda, corn si em prenc un café, sóc feliç, la ciutat m ’omple d ’emocions, em 
posa als peus to ta  la seva ampia oferta, que jo aprofito totalment.

üTil
"tot un estil"

MOBLE DISSENY 
I DECORACIÓ
Sant Cugat, 11 - SABADELL

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliària

Sant Antoni M® Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 93 725 47 66 - 93 725 49 76
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DILLUN9
sobre to t, tranqu il.lito t

Pere Cornelles

Avui és dia 6 de desembre. Ahir a la nit, mentre jo assistia a un concert de Joan 
Manuel Serrât -hav ia  adquirit les entrades el mes de julioi, quan ningù no podia 
ni sospitar que aquesta seria una data decisiva per al nostre futur a la 
Cham pions-, el Barga guanyava el W ender Bremen i es classificava per ais vui- 
tens de final de la Lliga de Campions. Poos dies abans, havia telefonat al David, 
el nostre director, per demanar-li si podia Iliurar el meu article una setmana més 
tard del previst, a fi de poder escriure’l amb to tes les dades a la mà. Pretenia fer 
uns quants comentaris a la s ituado  de l’equip i, no ens hem pas d ’enganyar, 
malgrat la meva suposada capacitat d ’anàlisi i de distanciament, no podien ser 
els mateixos si haguéssim perdut am b els alemanys.

L’equip. Jugant més o menys bé, amb més o menys brillantor - to t  I que sem 
bla que, als dos darrers partita a l’Estadi, contra el Villa-real i el W ender Bremen, 
hi ha hagut espectacle del bo-, s ’han assolit, amb escreix, eis m inims objectius 
exigibles en aqüestes dates: anem primers a la Lliga, estem classificats a Europa 
i hem enllestit sense problèm es la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Am b 
tanta irregularitat corn es vulgui, seguim sent l’equip que practica el millor fútbol 
de l’Estat I el Sevilla -q u e  no creo que aguanti fins a final de tem porada- i el 
Madrid -g ris  i mediocre, un tipio producto Capello-, de moment, es veuen obll- 
gats a mirar amunt. És veritat que és ara quan arriba l’hora de la veritat i que to t 
és encara per fer, però la perspectiva ha de ser forçosam ent optim ista.

Les lesions. Tot i que vam guanyar la Lliga i la Copa d ’Europa, segueixo pen
sant que la pitjor lesiô per al funcionam ent de l’engranatge de l’equip va ser la 
que va patir el Xavi la tem porada passada. Ja vaig explicar aleshores el perqué: 
Xavi Hernández és un dels jugadors més InteMigents de la plantilla. Substituït per 
Iniesta, que està rendint per sobre del que jo creía, ara juga més aviat poc, I és 
perfectam ent lôgic. Que aquesta s ituado  es visqui am b una certa normalitat, és 
un altre dels mèrits de la gestlô de Rijkaard.

Die to t això perqué vaig ser dels que no es van espantar quan, ara fa unes set- 
manes, ens vam quedar sense la meitat deis davanters. Per descom ptat que 
hem notât l’abséncia d ’E to ’o, Messi I Saviola, però el conjunt ha continuât fun- 
cionant i, com  s ’ha pogut veure, ho ha fet prou bé.

Oleguer i Saviola. De titular indiscutible, ha passât a ser suplent. De jugar-ho 
quasi tot, a no jugar gairebé res. Ha de ser, per força, una situaclò difícil. Però, 
en to tes les declaracions que li he llegit, Oleguer ha m ostrat un sentit com ú i una 
maduresa encomiables. Ha vingut a dir que no és que Rijkaard hagi deixat de 
confiar-hi, és, senzillament, que confia més encara en altres jugadors. I Oleguer 
ha précisât, a més, que II sembla una decisiò absolutam ent legitima. No ha créât 
cap tipus de polémica al vestidor i ha repetit, una vegada i una altra, que, a 
Rijkaard, només li pot estar agraït. A  mi tam bé em sap greu que l’O leguer no 
jugui, i més si tino en com pte  que, to t i admetre que és un jugador més ofensiu, 
no penso que la diferència entre Zam brote i ell siguí tan acusada. Però m ’agra- 
da, de to ta  manera, com  van anant les coses.

I estic content que Saviola se n ’hagi sortit. És un del dos nois que, tant el Toni 
com  jo, demanàvem fa ara un pareli de tem porades - l ’altre era Riquelme. És 
hábil, ràpid i àgli a les distàncies curtes, a les acclons fulgurants a l’àrea petite.

I, a més, em resulta slmpàtic. Pùbllca- 
ment, Rijkaard ha jugat net, i és una 
altra satisfaccio.

Però, és dar, no podem  guanyar-ho 
tot. Perdrem partita i titola. Tant és, si 
es manté el clima I l’harmonia actuais, 
Tant és si tota els barcelonistes podern 
dorm ir tranquila. Van ser tanta anys que 
no vam fer-ho!
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CLOENDA
Esteban Martínez

EL TAZON
En el cuenco se deshilacliaba la noche 
con la m isma mansedum bre que en mis ojos.
Tenía yo entonces los años de la angustia 
y un invierno incalculable en frente.
Sobre el hule un desayuno proustiano 
-aunque entonces no lo sabía- 
pero sí, de eso estaba seguro, un tiem po 
que debía perderse sin remordim ientos.
En el cuenco, la pócim a del valiente:
el alma que, con un soplo para entibiar la leche,
dejaba mi madre sobre un mar de nata.

CAMIÓN
¿Qué leyes actúan en este raro mecanismo 
de la memoria? ¿Cómo se explica que recuerde 
aquel cam ioncito con las bom bonas de butano 
o el otro camión a cuyo remolque me subía 
y, temerario, tom aba la calle del monasterio 
-empinada desde la plaza com o para llegar a Dios- 
y no recuerde, en cambio, un beso de consuelo 
o el tacto  de las manos de mi padre?
¿A qué extraña razón responde esta impostura? 
¿Será que en esto de recordar, o de olvidar, 
lo más importante es la invención 
y la invención nunca fue justa?
Hijos, cuando en unos años me inventéis de nuevo 
recordad que vuestro padre fue feliz, a veces, 
y sobre un inolvidable camión de plástico 
aprendió que la pendiente tiene dos alturas: 
la vida y el vértigo, arriba; la memoria escasa, abajo.

BARRENO
El agua contenía las brasas
de un sol que languidecía en la azotea.
¿Habéis visto esas felices llamaradas 
que destellan dentro de un barreño 
de latón cuando entra el pie primero 
y luego toda la algarabía 
de un cuerpo-niño y de una risa?
Era aquel recipiente de agua soleada 
exquisito paisaje de lagos y de ríos.
Después -perdida la inocencia- descubrim os 
que en todos los viajes, próximos o remotos, 
cualquier geografía sería sólo un sucedáneo.

JA U U \
No habíamos sido previsores 
y la jaula vacía, bateada por el viento, 
fue una primera imagen de la culpa.
No duró mucho. Después vinieron otras.
El pájaro verde había huido ¡Ingrato!
El am or de nuestras manos, ¿para quién sería? 
¿Para quién desmenuzaríamos el pan 
y rebanaríamos la fruta?
Fue entonces cuando supim os que la orfandad 
de la ilusión es episódica 
porque descubrim os pronto que las cinturas 
de las niñas estaban llenas de alborotados pájaros 
y que nuestros dedos buscarían sus arrullos.
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creieu que tenen coses intéressants a dir, especialment avui dia, en què el débat 
d ’idees, no de façanes estilisticament emblanquinades, és tan escás a la nostra 
ciutat i al nostre país en general. Des de la humilitat que ens caracteritza, des de 
la temporalitzaciô que ens condiciona, tenim un espai que ha de ser útil per 
“desvetllar cementiris”, en mots d’Amat-Piniella. Tant de bo en fóssim oapaços!
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Aristòtil escriu en algún lloc que l’excés de liéis escrites en una comunitat és 
un signe evident de mancança pel que fa a les no escrites. A menys valors 
-ja ho diuen els avis i les avies- fan falta càstigs per fixar la situado; i aixi, resulta 
que la norma jurídica es posa ràpidament a substituir els pàMids valors abans 
que aquests no desapareguin del tot i per sempre. Prenguem encara un nou 
exemple, potser una mica metafòric: en un dels passatges més grans de la 
noveMa mastra del réalisme màgio, Cien años de soledad de García Márquez, 
una amnèsia generai fa presa el poblé de Macondo i empeny els seus habitants 
a escriure amb etiquetes, primer, el nom de cada cosa; més tard, les instruccions 
d’ùs de cada cosa; a continuació, amb noves etiquetes, el significat de les 
paraules que apareixien a les velles; i així successivament, saltant de definido en 
definició, volant fins al deliri literari. L’oblit ens força a escriure lleis, notes o 
etiquetes, efectivament. Oblit, relaxació de costuma, pèrdua d’ancoratge moral, 
desaparidó de la virtut: tot va directe al mateix sac. I en fi, creo que ara es podria 
afegir que s’esdevé una cosa semblant a propòsit de l’abundànda de llibres 
d ’ètica, codia deontológica i manuals per assalir la félicitât: com més n’hi ha, 
més sembla que es pretengui tapar barroerament un buit insondable i vertiginós. 
Podhem acabar legislant sobre qualsevcl cosa, s’exdamen alguna. Dones sí, i 
també podríem acabar parlant de qualsevol cosa.

En els debata actuals de filosofía política, debata que han anat substituint el 
petrificat marxisme més o menys ortodox per un neoliberalisme més o menys 
confessât, han sorgit una sèrie d ’autors que fan una esmena a la totalitat a les 
eternes discussions entre normes, criteris i procediments formais que haurien de 
servir per mantenir l’ordre dins l’estât, és a dir, que farien la funció de suports 
estructuráis de la cèlebre “societat ben ordenada’’ de l’encara més cèlebre filò- 
sof nord-americà John Rawls. Aqüestes figures iracundes, antipàtiques, poc 
tolérants, són els comunitaristes. Se’n poden destacar tres, els més citats: 
Alasdair Macintyre, d ’origen escocés; Charles Taylor, d ’origen quebequès; i 
Michael Sandel, dels Estats Units. Que els dos primers siguin membres de 
nacions minoritàries, nacions sense estât, no és gens casual. Tot passa com si 
aquests filòsofs anessin a la recerca d ’una tradició fragmentada, malmesa, mig 
enterrada, per tal que les “etiquetes” rawlsianes del libéralisme politic deixin de 
ser necessàries. Com si invoquessin esoerits o conjuressin tabús a la inversa, 
intenten fer allò que se’n diu “anomenar es coses pel seu nom” -per remot que 
sigui aquest nom, és dar.

Però se’n surten? Creo que la recent publicaciò dels Selected Essays^ de 
Macintyre és una bona oportunitat per comprovar-ho. També ho és, certament, 
per comentar la proposta d ’aquests defensors de la memòria, d ’aquests pioners 
en la recerca de la comunitat -no s’atreveixen a dir “felig”, però poc els falta- de 
valors. Vegem a grans trets quina és la seva proposta. Macintyre proclama cap 
al final del seu llibre de referència2: “El que cal en aquesta etapa de la historia és 
la construcció de formes looals de comunitat entre les quais es puguin sostenir

Alasdair Macintyre
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Charles Taylor

la civilitat i la vida moral I intel-lectual imprescindibles per fer front a I’edat obs
cura en la qual estem immerses.” Edat obscura, en efecte. Comparable, súpose, 
a les invasions dories, al mon heMenístic, a la caiguda de l’Imperi Romà, a la 
pesta negra del segle XIV o als ataos bàrbars. Si un ho pensa durant una estona, 
no deixa de ser espaordidor. Sembla, ben mirât, que aquest escocés, contra 
l’hostilitat del mon, vanitate vanitatis, busqui refugi en associacions que reviurien 
una hipotética polis aristotélica on es poguessin practicar amb calma les “virtuts 
morals i inteMectuals” més moderados. “Manca un consens ciar -continua 
exposant Macintyre- sobre el Hoc que haurien d ’ocupar les virtuts pùbliques o 
sobre eis requeriments concrets de tais virtuts. Entre les particulars sub-cultures 
modernes sobreviuen, per descomptat, versions de I’esquema tradicional de les 
virtuts; perd s ’esdevé que les condicions del débat contemporani son tais que 
quan eIs representante d ’aquestes subcultures miren de participar-hi, les seves 
veus son massa fàcilment interpretados I malinterpretades en termes del plura
lisme que amenaça en submergir-nos aviat a tots.” Taylor diu una cosa 
semblant: “La meva tesi és que tots eis marcs referencials permeten, de fet 
plantegen, un interrogent en el que s ’emmarca el context en què ens fem les 
preguntes rellevants sobre corn de Iluny o a la vora estem del Bé” .̂ Hem 
d ’estar correctament situats en relaciô amb el Bé.” .Si amb Macintyre el referent 
de la crítica al libéralisme era un Aristétil passât per Tomás d’Aquino, amb Taylor 
les coses ja son una mica més complicados: el canadenc parla en llenguatge 
hegelià. El jo “auténtic” aspira a construir-se, o a narrar-se, dialécticament des 
de les runes d ’una cultura que es percep en forma d’horitzó en l’avenir: “El que 
jo sóc s ’ha d ’entendre com el que he arribat a ser” .̂ (Das Essen 1st das 
Gewesen, ja havia dit Hegel). Taylor, dones, està fent reviure -entre el passât i el 
futur- l’aventura de la comunitat unida i cohesionada a partir dels seus codis de 
valors, uns codis que servirien per orientar cartográficament el subjecte de la 
modernitat tardana i a través deis quais les diverses identitats Iluitarien pel seu 
reconeixement a rise d ’obtenir-lo o morir. A vegades, hi ha victéries, aixé és cert: 
triomfs rars i pírrics, com la concessió ara fa poc del terme “nació” al Quebec per 
part del parlement canadenc. Però, qué passa quan les cultures xoquen i no 
arriben els acords? Qué succeeix quan tornen a barallar-se la mitja lluna i la creu? 
Qué s’ha de fer quan les tradicions ensopeguen? Qui ha d ’arbitrar entre burkes, 
sotanes, veis, mocadors palestins, kipás? I entre bretons, corsos, bascos, 
francesos, espanyols? Hi pot arbitrar aigú? Cal que aigú hi arbitri? I per sobre de 
tot, aigú es pot creure reaiment que tots els conflictes de Tactual panorama poli
tic són per temes “culturáis”?

Els comunitaristes solen callar en aquest punt. La seva filosofia política es 
limita a posar en qüestió les formes típiques que pren el débat normatiu present, 
aixé és tot. Com Macintyre, es revoltee contra el pluralisme; com Taylor, es 
mofen de l’individualisme. Però aviat se’ls veu el llautô. Sentim un cop més 
Tescocés: “No estem espérant un Godot, sino un altre -sens dubte molt 
diferent- Sant Benet”. I ara el quebequés: “El puritanisme es planteja les 
preguntes correctes”. No cal dir res més: a nosaltres, àtoms modems, se’ns 
convida a prendre la regla i viure cenobiticament, fent allò de ora, ora, ora et 
labora. Tant en Taylor corn en Macintyre, potser més que la nació oprimida, si es 
grata de debô, al final acaba sorgint la figura deformada (“sens dubte molt 
diferent”) del cristianisme. Aixô és el que comparteixen: un cert afany per 
mantenir les virtuts cardinals i teologals encara que sigui dins la civitate dei, tot i 
que no cree que fessin cap lleig a la seva expansió en el domini públic, la quai 
cosa ja els fa una mica més sospitosos i tot.

I això no és ni de bon tros estrany: la religió ha estât tradicionalment un factor 
al voltant del quai les societats gravitaven per formar i conformar uns referents 
morals comuns, corn en els veils temps dels régnés medievals o corn en els 
temps heroics de les comunitats arcaiques o les tribus indigenes. I corn que ni
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Macintyre, ni Taylor ni cap comunitarista q je  jo conegui s’ha déclarai mai “extre
mista”, “integrista”, “fonamentalista” o partidari d ’una mena d ’AI Qaeda, sind que 
tots accepten que la modernitat -mal que eis pesi- s’ha d ’acceptar, resulta que 
la seva teina, més que una acciò o una filosofia política seriöses, acaba esdevenint 
una crítica cultural lleugera i un pél nostálgica. Els diaris locals seien publicar 
entrevistes fetes a persones andnimes a peu de carrer. Aquests individus, 
preguntáis de cop i volta, están d ’acord moites vegades en denunciar la xacra 
de l’egoisme que viu la nostra societat. Cenes bé, un comunitarista deixa anar 
els seus instints exactement en la mateixa direcció, però ho fa a través d ’argots 
aristotélics o hegeliana. En el fons no hi ha, dones, tanta diferéneia.

Els liberals, corn Rawls o Nozick, es dedicaven a dissenyar models de “Iliure” 
competéneia o de consens solapat entre faccions. Aquests models havien de 
servir de cara a harmonitzar des del focus de la raô pública les disputes entre 
grups i individus mitjançant l’enumeraciô dels seus drets respectius. En efecte, 
es posaven a traballar per assolir una minimia pau social que permetés fer negocis 
tranquil-lament. Els comunitaristes, més porucs en algunes coses i més valants 
en altres, fugen, primer, d ’aquest focus públic i aspiren a crear comunitats 
petites i ben controladas per, a continuació, condicionar-lo des del darrere amb 
estratagemas, subterfugis i conferéncies episcopals. Ni els uns ni els altres, però, 
fan un debat prou radical i honest.

Karl Marx va dir una vegada que és radical precisament qui agafa les coses 
per les arrels. Les arreis de la política no poden ser només els fenómens 
culturáis o les creences personals que tant Obsessionen als comunitaristes, si bé 
és cert que les qüestions culturáis -igual que les nacionals- revelen sovint la seva 
importáncia en forma de fortes creences personals. Però cal una filosofia política 
que depassi l’aspiraciò de les illes de pau, les comunitats petites i cohesionades 
del comunitarisme; és a dir, que vagi molt més enllà que els grups que solament 
volen sobreviure enmig d’oceans d’incomprensiô, postmodernisme i escepticisme 
tan segle XXL I cal, també, que aquesta m.eteixa filosofia política depassi la visiò 
de ¡’homo oeconomicus del neoliberalisme: que només buscarla optimitzar els 
seus beneficis emmascarat rere la idea de la Ilibertat corn a manca d ’entrebancs, 
un subjecte pel quai els projectes politics coMectius serien una cosa ben simple: 
un afer de professionals, un conjunt d ’accions sotmeses al mercat de les urnes, 
sense més Ilei que la de la fortuna, sense més valors que els de la borsa.

Tots els moviments socials encarnen avui dia aquesta paradoxa. Si s’aì'llen, 
corren el riso de convertir-se en una comunitat tancada, en gairebé una religiò 
més del sistema generai. Si en canvi s’integren, podrien acabar formant part de 
la col-lecciò de lobbies que farien pressiò per perseguir els seus propis Interesses 
dins un espai públic tristament segrestat i emmordassat per Interesses privats. 
Entre la selva del capitalisme i la comunitat idil-lica del comunitarisme hi ha, tan- 
mateix, un terme mitjà revolucionan: una t^adiciò de pensament i praxi política 
que veu en la justicia social, la Ilei i la igualtat una forma de superar, alhora, la 
comunitat orgànica i l’individu atomitzat. Una tradiciò de pensament i praxi 
política per a la que el “ciutadà” és una cosa diferent al “ciutadà burgés” i al 
“ciutadà corrupte” . Una tradiciò que, a diferéneia dels comunitaristes, mira 
endavant sense por i no viu romànticament del passât idealitzat. L’arrel de la 
politica és un conflicte entre majories pobres i minches riques, això ja ho sabia el 
mateix Aristòtil de la Politica i \’Ètica Niocomàquea. Quina és aquesta linia que 
cal anar obrint? Es poden dir noms: radicalisme, comunisme, socialisme, 
républicanisme, obrerisme... Però només sòn noms. Importen molt més les 
coses, la matèria, les causes -no diré tampoc simplement “els fets” perqué 
aquests també poden ser tan aparente i inconsistente com les paraules-. 
Qualsevol projects politic per a aquest país, Catalunya, ha de ser pensât en 
termes radicalment pùblics, econômics i de classe o no serà. Marx explica al 18 
Brumari que les revolucione més potente sòn les ascendents, les quais es carac-

teritzen per convidar a participar a 
nuclis cada vegada més populare i que 
imposen un ritme rapidíssim, brutal, a 
les causes: quan uns ja no poden 
seguir, arriben els altres, els agafen el 
relleu i porten les coses una mica més 
lluny, sempre in crescendo.

Alasdair Macintyre es pregunta, ara, 
quines sòn les tasques de la filosofia^. 
Malauradament s’ho pregunta a desho
ra, amb un retard de més de cent anys, 
que és el temps que fa que ja conei- 
xem la resposta. És lamentable que a 
aqüestes algades encara s’hagi de 
recordar que no n’hi ha prou d ’interpre
tar la realitat, sinó que també cal trans
formar-la. Es podría expressar la mateixa 
idea, que s’entengui bé, apel-lant a la 
necessitat de deixar Topi de la religiò 
per passar-se a plaers més laics, més 
integrals i menys perversos. Però, 
repeteixo, això s’ha d ’entendre bé.

 ̂ Macintyre, A.: The Tasks of Philosophy. 
Selected Essays. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006

2 Macintyre, A.: After virtue: a study in moral 
theory. London: Duckworth, 1981.

3 Taylor, C.: Sources of the se lf: the making of 
the modern identity. Cambridge : Cambridge 
University Press, 1994

Tayior, C.: The Ethics of Authenticity. 
Cambridge: Harvard University Press, 1999.
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La ma justiciero:
Els presos “molt perillosos"
Blanca Busquets

Si us hi heu fixât llegint les notes dels diaris, els presos que s’escapen sempre 
son “molt perillosos”. Us heu demanat per qué? Potser perqué només la gent 
molt perillosa té ganes de fugir? Potser perqué els altres entenen que s’han de 
portar bé i esperar el dia que hagin complert la oondemna tota sencera? Pensar 
aixé seria una mica absurd, ja que el desig de Ilibertat és un desig inherent en la 
condició humana, i qualsevol persona empresonada, pacífica o perillosa, tendeix 
de manera natural a escapar-se.

Aleshores... Per qué només els molt perillosos s’escapen o intenten 
escapar-se? La resposta és més senzilla del que sembla; A dintre de les 
presons, el funcionariat té catalogata els interna segons les molésties que els 
ocasionen, segons el nombre de vegades que els fan abandonar el seu despatx 
o la seva vigiláncia passiva. Però així com els podrien tenir catalogata, per 
exemple, de més a menys complicata, la paraula emprada no és aquesta? 
complicat?, sinó “periliós”. Així, passa que, en un intent de fuga, a l’historial del 
près se l’enfila immediatament a l’ùltim grau, al de “molt periliós”, encara que fins 
aleshores no hagi ocasionat cap problema. I, qui fa les notes de premsa per 
enviar ais mitjans de comunicació, hi posa immediatment la categoria del près, 
que és la que troba escrita en el paper que li passen des del mòdui corres- 
ponent, la de “molt periliós”. Així, pot ser que un d’aquests que intenti fugar-se 
sigui, per qué no, una persona innocent condemnada injustament (no oblidem 
que n’hi ha un tant per cent gens menyspreable), però a partir de llavors “molt 
perillosa” i que ens faci molta por només perqué ha intentât ser Iliure.

Siguin qui siguin, els presos “molt perillosos” són els que acaben al módul espe
cial. Per descomptat, hi van a parar els que protagonitzen intente de fuga, però 
també els que es veuen embolicats en aldarulls. I també els que parlen massa.

Els aldarulls a dintre d ’una presó són 
oficialment provocate sempre, sempre, 
per un intern. Mai per un funcionan. 
Això, almenys, és el que diu la nota que 
s’envia als mitjans de comunicació. 
La nota -com passa amb la de les 
fugues? remeten els funcionaris. 
Naturalment, no hi ha cap intern que 
tingui la possibilitat de contrastar els 
fets que acusen tan directament els de 
la seva condició. D’aquesta manera, el 
mitjà de comunicació emet el que sent, 
el que llegeix, el que li envien, i l’opiniô 
pública també entén el que sent, el que 
llegeix, el que li fan arribar. El ciutadà de 
mentalitat critica, que habitualment voi 
escoltar totes les versions de qualsevol 
fet una mica polémic, es conforma 
curiosament amb el fet explicat només 
pels funcionaris en el cas de les pre
sons. M’atreveixo a apuntar quin és el 
mécanisme que manipula l’inconscient 
del ciutadà tan convençut, perqué és el 
mateix que va manipular el meu abans 
de conéixer aquest mon sorprenent: es 
tracta que l’altra opinió no compta per
qué el pres “molt periliós” simplement 
no té paraula. Siguem sincers; no ens 
el creuriem ni per tot l’or del món.

Vagi per endavant una reflexió feta 
simplement amb una mica de lògica; 
els presos poden ser perillosíssims, 
però no són rues; jo no he conegut mai 
cap pres tan estúpid com per emboli- 
car-se a atacar un funcionan, perqué 
sap que és ell qui té la paella pel 
mànec. I els presos tenen molt present 
qui és el més fort; i són auténtics 
professionals de la supervivéneia. Per 
tant, i seguint amb aquesta reflexió que 
un deix de lògica continua guiant, poso 
molt en dubte que qualsevol dels fets 
qualificats de molt greus ocorreguts a 
dintre d ’una presó hagi estât provocat 
espontàniament per un près que no
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hagi estât múltiples vegades provocat per algù altre, cruelment i a consciència... 
i aixô ja és molt més probable, perqué la provocació és l’especialltat, hàbilment 
cultivada, d ’alguns funcionaris.

De vegades, hi ha una mort, i llavors s’obre una investigació seriosa. De morts 
n’hi ha moites, però la major part es diu que han estât naturals. O suïcidis. 
Deixem-ho aixi. N’hl ha algunes, però, que ningù no pot evitar, que transcendei- 
xen a l’opiniô pública amb un interrogant planant sobre el cap d ’un o diversos 
funcionaris i, per una vegada a la vida, al carrer ens demanem si hi ha hagut reai
ment una agressió de carceller a encarcerat i que ha acabat amb la vida d’a- 
quest ùltim. I ens horroritzem pensant que pugui haver passât una cosa d ’a- 
questes a dintre d ’una presó “de casa nostra”. Aleshores, alguna ONG clama al 
cel i el cas arriba a la justicia; i la justicia, és ciar, en demana testimonie. Si en 
surten, de testimonie, son comptats, perqué eis gats vells saben que, a la presó, 
callant la gent s’entén i el parlar no duu enlloc. EIs ingénus testimonie, dones, 
s’armen de valor i parlen, alguns periodistes amb bones Intencione eis dónen 
suport, alguns funcionarle que están tips ce veure tanta violència, hl posen, en 
secret I en veu baixa, el seu granet de sorra, fins i tot la DIrecclô General es pro
posa arribar fins al final, i hi ha una eufòria coMectiva, temporal, entre eis que 
creuen que eis drets humane també poder arribar a les presone. Sembla que 
ara si que aconseguirem que algù escarmentl, sembla que ara si que tot anirà 
millor.

Però... la Mà Justiciera s’encarrega que tot s’acabi corn el Rosari de l’Aurora. 
No em demaneu de qui o de qué parlo perqué no ho sé. Tampoc no us diré com 
s’ho fa, la Mà Justiciera. Nomèe que coneix perfectament la psicologia humana. 
Res més.

Els que en aqueste casos s’han atrevit a parlar, si no són El Vaquilla I surten a 
les peMicules i tenen molt de ressò mediàtic, hauran cornés una heroica Impru- 
déncia i se’n penediran tota la vida. No en sentireu a parlar més, entre altres 
coses perqué ningú no se’n preocupará més. M’hi jugo el que vulgueu que, d ’a- 
qui a un temps, aigú ens dirá que els ha vist al módul especial, aillats, tancats 22 
hores al día, apallissats “perqué oposaven resisténcia”. Serán etiquétate de “molt 
perillosos” i al final potser s’hl tornaran i toi, a base de rebre cops. Jo, slncera- 
ment, en aqüestes condicione, em tornaria perillosissima.

Del módul especial no us en parlo perqué no hi he entrât. No hi entra ningú 
que no hi treballi. D’allá es conten históries terribles i es parla de gent tancada 
de manera gairebé hermética per un máxim de tres mesos que, el dia abans d ’a- 
cabar el seu cástig, ves quines coses, li ve per fer-ne una de molt grossa que el 
fa continuar allá durant tres mesos més. I alxi, fins a l’inflnlt. O fins al suicidi. O 
fins que torni a haver-hi una mort natural.

A Terrassa hi ha l’hospital penitencian. És pie de gent que ve del módul espe
cial. El ciutadà critic amb la globalització, la destrucció del pianeta i la violència 
de gènere, no es para, però, a mirar-s’ho. No critico ningú, jo també m’hi incloc.

és cert que hi penso poc i confesso 
que, ara que m ’hi trobo, aprofito 
aquests articles per fer un examen de 
consciència del tot necessari.

Algù dirà que s’ho mereixen. Potser 
si. Però sàpiga el lector que ara mateix 
s ’hagi Identiflcat amb el que diria 
aqüestes paraules, que no és gaire 
difícil anar a parar a una presó, per 
exemple, per equivocacló; que, un cop 
a dins, a la Mà Justiciera li és relati- 
vament fácil manipular una persona 
privada de llibertat, que només desitja 
veure una estona, un minut, uns quants 
segons, el camp, el bosc, el mar. 
Perqué veure el camp, el bosc, el mar, 
és un regai de la vida, tot i que nosaltres 
no ens n’adonem perqué ho tenim 
sempre a mà. I potser aquesta raó tan 
humana será la raó d ’esdevenir “molt 
perillós”... que és quan el món deixarà 
definitivament de preocupar-se de 
nosaltres. «_
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LLETRES
Q cotalo cn perill
Jordi Roca i Tubau

.PT

Els de la nostra generació, sense que 
gairebé ens n’hàgim adonat, hem passai 
d’una euforia continguda per la restitució 
de la Generalität, a una latent preocupació
per la pervivència del català davant les — -------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 1
orquestrades provocacions portadas a terme per aquells que voien que el castellà prevalgui per sobre del català. Ataos que 
no tenen altra finalitat que mostrar-nos quin seria el futur de la nostra llengua si no es prenen mesures de protecció contra 
semblants ultratges. Mesures que contrarestin el front que eis intégristes del castellà mantenen obert, sense treva dintre i 
fora del nostre territori, malgrat que el català sigui idioma oficial. Mesures encaminades a reafirmar la voluntat deis catalans 
vers el seu idioma. Mesures per a desemmascarar tot allò que sense escrúpols, tergiversa la normalitat de l’ús de la llengua 
pròpia i, a l’ensems, dificulta l’ensenyament lingüístic tant dintre corn fora de les escoles.
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És mentida que el castellà corrí perill si el catalá segueix avançant en tots el 
nivells de la societat. I si a questa actitud provocativa i antinatural hl afegim el flux 
d ’immigració llatinoamericana, que peí fet de parlar castellà son els mínims els que 
tan l’esforç d ’aprendre el oatalá, caldrá moft més que proteoció per a mantenir la 
flama de la llengua activa davant els que encara creuen que el dret de conquesta no 
té data de caduoitat. Quan tan relteradament denuncien que el castellà está en 
perill, sé a quin perill és refereixen donat que aquest idioma el parlen més de 300 
mllions de persones i el catalá, a tot estirar, 10 milions. No perdem de vista que si 
en un moment donat aqueste deu milions de catalans parlants féssim sentir la 
nostra veu, res tindrien a fer aquella que, tot pretenent fer taula rasa de la nostra 
parla volen que Catalunya deixi de ser el que historlcament és per, d ’aquesta 
manera, evitar que cap moviment independentista prosperi.

Avui i ara es parla molt de la contami- 
nació, a tots nivells, oom un deis 
grans perilla que amenacen l’establlitat 
del planeta. Però de la contaminació 
lingüística, que exerceixen els Idiomes, 
Introduits pels poders fàctios, ningú no 
en parla, oontaminacló que actuant 
corn una quinta columna, imposa a la 
societat modes i normes de conducta 
que, escampant-se corn taca d ’oli, van 
dilapidant, sense miramente, tot allò 
que és alié a la seva letal expanslò.

Davant aquesta realitat calérà quelcom nrrés que la defensa de la nostra llengua 
per a resguardar-la dels sistemàtics atacs a la nostra oatalanltat. Calérà, nova- 
ment. Iniciar acclons que, emparedes amò el dret que ens assisteix, pressionin el 
nostre Govern perqué la normalitzaciò sigui rreversible en tots els àmbits del País. 
Dit això, creo que l’aeelò ha d ’estar portada a terme -avui més que mai-, per la 
societat civil el més àmplia I plural possible. Societat que amb la seva inequívoca 
actitud mostri, una vegada més, la voluntat de no fer un pas enrere en res del que 
amb tant d’esforç tants i tants catalans ens ugarem la vida per restituir la malmesa 
Identität. I és que la nostra llengua, corn a bé de la humanitat, cap poder politic la 
pot eliminar.

I si corn, malauradament, afirma l’UNESCO més d’un 60% de les llengües que 
actualment es parlen al mon desapareixeran durant el nostre segle, cal que ens 
preparem a defensar la nostra amb totes les armes culturáis i socials a l’abast I tot 
i que, de moment, el català no estigui en perlll d ’extinclô davant I’imprevisible futur 
cal que, ara que encara hi som a temps, vetllem per la seva pervivència tant a din- 
tre corn a fora de les nostres “fronteres”. Mil anys d ’histôria avalen la seva pervi
vència, malgrat ser una Nació sense estât. Altrament seria anar a contracorrent, 
o ei que és pitjor, fer un sait enrere en l’estadi on es dirimeix, en alta competició, 
la cursa per la pervivència de bona part des pobles del mon. Per tant, cap treva 
davant els que creuen que les llengües minoritàrles son pura arqueología. Res 
d ’això! Res tota vegada que com a poblé, democràticament ens assisteix el 
nostre propi dret. Res d’això perqué no volem que al nostre idioma li passi el que els 
està passant a tants i tants altres idiomes del món que, en perdre’s, desaparei- 
xen els costums i les cultures més ancestrals.

Davant d ’aquest panorama, em 
deolaro compromès amb la oausa de la 
llengua per mantenir-la al lloo que li 
correspon. No vull que els catalans 
esdevinguem ciutadans expatriats en la 
nostra pròpia terra. Mes, abans que 
això no passi -que no ha de passar-, 
ens cal licitar en tots els fronts, altra- 
ment deixariem de ser qui som, filis de 
les nissagues que des de Salses a 
Guadamar, sota un mateix cel parlem 
una mateixa llengua i sota una mateixa 
senyera naixem, vivim i morim llultant 
per una sola causa: la pervivència deis 
nostres mots sobre la terra. La nostra 
terra! «-

Si bé es pot dir que al llarg del segles la vida i la mort de les llengües ha estât 
una constant i que d ’una llengua se n’han dérivât altres -aquest és el cas del llati, 
gresol de bona part dels idiomes d’Europa-, el que avui més preocupa és veure 
corn se’n ressent la propia idiosincràcia des del primer moment de la implantacié 
d’altres llengües. Aquest és el cas que ens afecta si el castellà arribes a imposar-se a 
Catalunya.
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Noticio de Ilibres sobodellencs
Recopilació: Lluís Subirana

llsubirana@logiccontrol. es

Sobre la memòria
• ■ :4mru i tmrmoti, nt.j

A  nou Ilibre en castellá de Jesús Caudevilla, Alborada, uns escolars es veuran 
obligáis a subsistir en un món desconegut i hostil. En aquesta aventura no 
estarán sois. Comptaran amb l’ajuda de dos deis seus professors. Allá hauran 
de posar en práctica els coneixements rebuts al llarg de la seva educado a les 
aules i amb els que els seus professors els aniran alliçonant sobre el terreny. 
Però, per qué es troben en aquella situació desesperada? Serán capaços de 
véncer els obstacles que se’ls presentaran pel carni? Aprovaran l’examen que el 
desti els ha preparai? Amb un ritme trepidant Jesús Caudevilla submergeix al 
lector en un univers on la companyonia i la necessitai de superació és vital. Un 
univers on el grup intentará resistir respectant l’entorn natural. Un univers replè 
de perills on no ho tindran fácil. Sortiran triomfadors d ’aquestes dures proves?... 
A les mans dels lectors està saber-ho, recorrent amb ells aquest món, vivint amb 
ells aquesta aventura. I gaudint-la!

Miquel Iglesias i Solé (Sabadell 1917-1998) des de molt petit va passar els 
estius a Sant Llorenç de Morunys, vila del Solsonés anomenada també Sant 
Llorenç dels Piteus. Al llibre El llarg estlu a Piteus. Memories d ’un forester, 
1919-1991 (Quaderns de la Contraria dels Colls. Sant Llorenç dels Morunys. 2® 
edició, gener 2007) I’autor evoca els anys de convivéncia, les llargues i estretes 
relacions amb diverses generacions de vilatans, amb fets i anécdotas que 
constitueixen la petita història de cada individu i de cada nissaga vilatana. Són 
esdeveniments que no es reflecteixen a cap tractat académie, però que formen 
un patrimoni tan valuôs que val la pena rescatar-lo de l’oblit i transmetre’l a les 
futures generacions de piteus interessades a conéixer les seves arrels.

Editât per Pagés editors (desembre 2006) el sabadellenc Manel Pagés i 
Panadés ens presenta el seu llibre que, amb el titol Sobre la memòria. Evolucló, 
cultura i mnemotècnia, descriu de manera entenedora i amena la gènesi de la 
memòria i la interacció amb l’evolució del cervell i amb les memóries artificials. 
Defineix les propietats de la memòria i els dotze principis reguladors que en 
governen els processes automatics i en detalla les estratégies utilitzades en 
la recuperació d ’informació. Exposa els mécanismes psicològics en qué es 
fonamenta la mnemotècnia, les propietats dels mnemònics i llurs aplicacions per 
tal d ’augmentar la capacitat de recordar. Presenta la numerado alfabètica que 
permet memoritzar xifres amb la mateixa facilitât que les paraules i que potencia 
la memòria fins a les máximes possibilitats de cada persona.

Informació facilitada per:

■libreria sabadell
Passeig M anresa , 7 -  Tel. 93  7 2 6  05  70  
A parta t de Correus 3 55  - S A B A D E LL

Avda. Rafael Casanova, 38 ■ 08206 SABADELL (España) 
Tel. 93 726 62 22*’ Fax 93 727 00 60

MODA EN PELL I PELLETERIA

0
llorenç cobolle

Escola Industrial, 22 pis ■ Tel. 93 725 75 59 ■ SABADELL
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Encara que amb una mica de reirás, cal deixar constancia de dos Ilibres 
apareguts en pocs mesos de diferénoia, i que es refereixen a una personalitat 
sabadellenoa: Teresa Claramunt (Sabadell, 1862-Barcelona, 1931). Un, éditât 
per Virus editorial (febrer 2006), l’ha escrit Maria Amalia Eradas Baena, amb 
próleg de Teresa Abelló, i porta per títol Teresa Claramunt La “virgen roja” 
barcelonesa. L’altre, publicat per la Fundaoión de estudios libertarios Anselmo 
Lorenzo (juliol 2006) I’ha esorit Laura Vicente i porta per títol Teresa Claramunt 
Pionera del feminismo obrerista anarquista. Es traota, dones, de dos intéres
sants estudis biográfics sobre la vida d’un personatge sabadellenc singular i 
rellevant del seu temps.

Coinoidint amb les testes nadalenques Josefina Truqué va presentar el seu 
segon Ilibre infantil de la sèrie protagonitzada per en Pipo. En aquest oas, el títol 
és En Pipo voi anar a pescar. Una narraoió senzilla i divertida en la qual l’autora 
situa el protagonista a casa deis seus avis. En companyia del seu avi i la seva 
cosina Mariona, en Pipo es proposa de pesoar molts peixos per ensenyar-los ais 
seus amies. Amb unes boniques iMustracions de Roser Badia, l’esoriptora 
sabadellenoa fa un nou pas per oonsolidar aquesta ooMeoció que ha comptât 
inicialment amb una molt bona aoollida.

Jenny Moix Queraltó és professera titular de la Faoultat de Psioologia i 
membre del Grup d’lnvestigaoió de l’estrés i la salut de la Universität Autònoma 
de Baroelona. L’Editorial Paidós li ha publieat Cara a cara con tu dolor. Técnicas 
y estrategias para reducir el dolor crónico. L’objectiu d ’aquest Ilibre és ensenyar 
técniques que s’han demostrat efieaoes en moites investigaeions per traotar les 
emooions negatives que comporta el dolor i, d ’aquesta manera, disminuir-lo 
indireotament. Técniques que es descriuen amb un llenguatge fácil i que vénen 
exemplificades amb anécdotas, contes, exemples i exeroicis. «-

En Pipo voi anar a pescar

-ara Q Coro

T O T  E N  M A R C S

K > l
■ r
F e r r e r
A D V O C A IS

rambla 5, 4° planta 08202 sabadell 
tel 93 727 59 20 fax 93 725 64 56
e-mail: advocats@giassessors.com Toiïes i Bages, 13 ■ Tel. 93 726 49 55 - 08201 SABADELL

CINE FOTO
Fotografìa - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL
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A TAIcalde de Sabadell:
Excm. Esteve Maria Relat

Mme. Francisca Soler de Collbató 
Chez Mr. Breton 
Ecole de Garçons Abondant 
(Eure et Loir) FRANCE

Abondant 31-5-1939

CREACI O
Cartes a un poeta: 
La quinta del biberó
Malte Soler il.lustració: Montee Senserrich

Molt Senyor meu:
Em permeto la llibertat de dirigir-me a vostè i li demano mil vegades perdo per gosar fer-ho, 

tot i que em consta que vostè és una persona noble molt estimada per la seva gent, i admira
da per tots els qui tenen el gust de la seva coneixença. És per aquest motiu que he pensât que 
vostè es podría fer el càrrec de la meva situació actual, perqué ningú millor que vostè sap la 
meva trista vida, tan amarga com ha sigut, el fet d ’ haver de criar els meus fills tota sola sense 
el recolzament del pare deis meus fills, el meu estimât espòs, mort després d ’una llarga i 
dolorosa malaltia, de la que vostè, estimât Esteve, en va ser testimoni direote i de valuosa 
ajuda; només Deu sap corn me’n vaig anar sortint tota sola. Els nanos varen anar a I’ escola 
deis pares Esoolapis, tal i oom el seu pare ho hagués volgut; varen ser educate en la religió 
católica, apostòlica i romana, tal i com és de bon cristià l‘obligació; varen fer la comunió, la 
confirmado a la parróquia de la Santissima Trinität i sempre varen ser bona oanalla: de ben 
petits sabien que el seu pare s’ els mirava des de el cel.
Sovint un refredat mal curat portava un catarro i els nens es posaven malalts i els havia de 

treure a fer un oanvi d ’aigües. Encara recordo que en Francisco, el petit, el més débil de tots dos, cada hivern es posava 
molt malalt; semblava que se’m moria però la gràcia de Déu feia possible que tiréssim endavant els nois i jo.
Aixi ha anat passant la vida, que quan un està bé no ho pensa que en poden venir de més grosses, i quan jo ja començava 
a desoansar una mica de tant de neguit d ’estar davant la familia tota sola, quan vela que a hores d ’ara ells començaven a 
reoolzar-me, que eren un suport tant fisic com moral, ha vingut aquesta tragèdia per fer-me més desgraciada, a mi i a tots 
les que la patim, que no som pas pocs.
Tot ha sigut un daltabaix per a mi, vostè ho pot imaginar. De sobte m’he trobat perduda, sense res, no sabia on dar-la, i la 
causa de trobar-me a Franga va ser perqué em vaig pensar que els meus fills, degut a les circumstàncies, els trobaria aqui 
en aquest pais d ’acollida per a molts espanyois i catalans, però arribant aqui, tampoc tinc cap noticia del meu estimât fill 
Francisco, el petit, que com vostè recordará ja el vaig defensar abans de venir al mon i gràcies a vostè vaig poder ser mare 
una altra vegada, y ara és una mare que li demana el favor de mirar si el meu fili està a la nostra estimada Espanya i si 
s’esoau , si hi ha nécessitât de defensar-lo, dones és una criatura que mai ha fet cap mal ha ningú.

Com voleu que hagi pogut fer mal a ningú, si se’l varen endur al front amb només disset, el pobrissó, i això per a mi va ser 
un cop molt fort, perqué a més de jove era molt débil i no ostava en condioions d’ anar a Iluitar a la guerra. Això que die ja 
ho sé que és una bajanada, no hi ha ningú, penso jo modestement, préparât per anar a la guerra.
Confiant en la seva generositat i en quan vostè tingui a la seva mà i si no puc jo, de ben segur que Déu li pagará, dones farà 
un gran bé a un cor que ja ha patit prou i que espera la seva resposta.
Es despedeix de vostè, la seva humil servidora.

Francisca Soler Collbató
Resposta

19 de juny de 1939 -  Any de la Victòria

Distingida Senyora:

En resposta a la seva estimada carta del 31 del 5 ùltim, rebuda avui mateix, llegida amb tota preferència degut a la seva 
coneixença de ser pacient meva durant molt de temps, i parlant-me del seu fili Francisoo, el qual recordo amb preoisió, em 
sap greu haver-li de manifestar que per trobar al seu fili Francisco, hauria de saber-ne més details, dones és molt difícil, per 
no dir impossible, fer res, sense saber a quin camp era, on va Iluitar, quan va marxar, en quin batalló, a ordres de qui... si 
vostè tingués alguna referèneia de I’ ùltim Hoc en què es trobava l’ùltima vegada que vostè va tenir notiieies seves, potser 
podhem avançar en la reoerca; d ’altra manera és corn buscar una aquila en un palier.
Si pot fer-me arribar aqüestes dades, estimada senyora, no dubti que farem el que estigui al nostre abast per localitzar el seu fill.

Atentamente la saluda brazo en alto. 
El alcalde de Sabadell, Esteban María Relat
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CREACI O
Anna Cornelias Fernández

Avui no creu sentir-se exhausta 
i s’asseu perqué està cansada 
No són seus “ordre, mètode i disciplina” 
i la inspiració no obeeix, no està domesticada

Pren un llapis veil, mossegat amb els queixals del seny 
Pretén imitar algún gran home que ha llegit 
No es manifesta cap veueta interior desesperada 
però fa veure que la sent i ja té un motiu

Observa la cambra embellida i l’enrabia ser tan poc auténtica 
Pensa que alguna gran idea superior l’observa 
però això també és un pretext 
cada cop resten menys excuses

El paper de reciclar s’allunya, està fart d ’esperar 
al cap i a la fi, eli coneix la por tan bé com ella 
0 potser la tela és la por i ella una iMusió

El llapis torna a sonar efusivament contra la fusta 
està recent vernissada, que ho fa tot menys brut 
l’objecte rellisca fins al terra

Ella el veu, però fins i tot recollir-lo li sembla gratuit 
marxa enfurismada a reconciliar-se amb les coses útiis 
tampoc ha créât, aquest vespre.

Ha tirât la tovallola
però resulta ser una catifa màgica i ja vola d ’amagat.
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ARTS_____________
Planimetria definitiva 
nasaltres das
Ana Fernández Alvarez
campanadas@telefonica.net

Al Joan Vilacasas i a la Lita Torrents i Bordes

Ja vaig esoriure sobre l’obra de Vilaeasas'', i la valoració que em mereix, des 
d ’aquestes mateixes págines de QUADERN, el juny del 2002. Però no vuli 
deixar de reescriure’n unes línies: “Aquest artista és, segurament, uns dels 
creadors catalans que millor ha sabut absorbir, digerir i interpretar tots els ismes 
dels quais ha estât contemporani. El seu evident postimpressionisme, després 
de la seva primera estada a Paris, està pie d ’aMusions cultes i presenta una 
veritable factura d’anàlisi que va més enllà del pur afany imitatiu. El gust per les 
reinterpretacions dels estils, tot oferint lectures profundes sobre el que eis altres 
han fet, l’allunya del que podria haver estât pur maniérisme. Les inteMigents 
mixtures entre tendències, barrejant neoimpressionisme i expressionisme 
abstráete, o fins i tot registres naïfs, li faciliten el carni que l’ha menât a la traballa 
d ’un estil personal i definitiu, des del tatxisme i l’informalisme, fins arribar a la 
pintura matèrica i la gestual, per acabar retrobant-se de nou amb l’espacialisme. 
Un carni que és incipient a les acaballes dels cinquanta, eclosiona els seixanta i 
madura els setanta. (...) A tot isme s’apropa, però de tots ells s’allunya. (...) 
Vilacasas suma a tot allò que les neoavantguardes li proporcionen formalment, 
el que la vida i la societat li està continuament oferint. La seva resposta plàstica 
és una imatge d’arrelament, d ’identitat, d ’allà on es sent qué és. Aquest artista 
ens invita a veure’ns des del mateix Hoc que ens ubicava Saint-Exupéry, des de 
l’asteroide B 612.”

Qué pot haver-hi de més entranyable 
O personal que la pròpia tomba?

Joan Vilacasas en el seu domicili, el 2000.

Però, ara voldria parlar d ’altres coses, les que sòn més importants que les 
valoracions estètiques: les intimes i personáis, aquelles que millor poden deixar 
palesa la tendresa que sentim pels que admirem.

P; '

Inaguració de la tomba: NOSALTRES DOS. 
Primavera del 1991

El dia 18 de gener del 2007, en el bell 
i intim cementiri de Sant Cugat del 
Vallès, és sepultat Joan Vilacasas, sota 
una llosa de granit gris en la que apareix 
inscrita una locució escanda, pelada, 
sintética i no pas mancada d’un cert 
sentit de l’humor, aquell que sempre l’a- 
companyá: NOSALTRES DOS.

Un dia plujós de primavera del 1991, 
el Joan i la seva companya de vida, la 
Lita Torrents i Bordes, acompanyats per 
la germana d’aquesta, la Teresa, inau
guren la que ha de ser la seva definitiva 
residéncia: una tomba que els asseguri 
un espai de complicitat eterna. És una 
inauguració amb pastes i xampany, 
sota el paraigües i l’acte acaba dins del 
famés Sis-cents de la parella2.

Ambdós s’havien conegut coincidint 
en diverses exposicions. La Lita, amb la 
Sensibilität d ’una artista autodidacta.

mailto:campanadas@telefonica.net
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Joan Vila, Ana Fernández, Jordi Jubanteny i Mariá 
Aymamí. 10 de novembre del 2001

seguia molt de prop la trajectória artístioa del Joan. Ceroant un material per a la 
seva teina com a esmaltadora que no podia trobar a Barcelona, aigú li va sug
gerir que Vilacasas, que viatjava sovint a Paris, li podria portar. Aleshores, amb 
el carácter term i decidit que la caracteritza el va anar a veure per fer-ll la coman
da, encàrrec del qual el Joan es responsabilitza de seguida, però del que també 
s’oblida ràpidament. La Lita el torna a visitar per a recordar-li l’assumpte. Total, 
queden per sopar el dia de Sant Medir del 1960, a can Culleretes^, per després 
tancar la vetllada al Molino, un Hoc on Vilacasas es troba molt bé i és magnifica- 
ment rebut per les noies del local.

La relació entre el Joan i la Lita ha 
durât quaranta-set anys, primer 
com una mena d ’idiMic prometatge, 
cadascú a casa seva. No podia ser 
d’altra manera, ja que el tempera
ment d ’ambdós és molt fort. La Lita 
sempre ha dit que el Joan és l’home 
que més difícil li ha résultat conéixer, 
perqué sempre la sorprenia. El 1995 
decideixen viure junts a la casa- 
estudi del Joan, un átic del carrer 
Conseil de Cent, 30, ja que el mostre, 

tal i com sempre l’ha anomenat la Lita, acaba de patir un accident i ha perdut 
dos dits de la mà dreta. Conviuen en el bigarrat espai de l’artista, un Hoc pie de 
‘coses’, però quines coses! Ambdós comparteixen el délit pel coMeccionisme i 
fan de la seva existéncia una mena de competiciò arreplegadora humorística i 
artística, perqué estimar és saber riure junts, fins i tot quan el més tragic plana 
per sobre.

Sota el ‘mecenatge’ deis germans Gaspar, el Joan i la Lita construeixen una 
vida plena, on les oniriques planimetries iniciades el 1957 adquireixen veracitat 
en el seu famés Sis-cents. Amb eli, des del 1974, viatjaran per tot arreu. Els 
Gaspar, Tamable Miquel i Tadust Jaume, donen teina a Vilacasas quan aquest 
torna de Paris, el 1960, i no té treball estaole ni recursos econòmics. Primer fa 
de noi per a tot, ajudant-los a muntar les exposicions que organitzen a la seva 
sala d ’art. Després, élis administrarien i comercialitzarien la seva obra contribuint 
a divulgar el seu particular estil per arreu. La Sala Gaspar, fundada el 1909, fou 
sempre reconeguda com una de les sales més compromeses amb els artistes 
contemporanis, com Picasso, amb qui els Gaspar entraren en contacte, el 1957, 
mitjançant Vilacasas, ja que aquest el coneixia i seria qui, gràcies a la seva doble 
nacionalitat, espanyola i francesa, es responsabilitzaria de portar les obres del 
malagueny a la seva sala per a Texposició del 1960 i que, précisément ara, s’ha 
pogut tornar a veure a La Pedrera^. De les parets d’aquesta sala també penjarien 
obres d ’artistes tan importants corn: Miró, Fenosa, Clavé, Tàpies, Chillida, 
Brinkmann, Viladecans i el propi Vilacasas.

Els Gaspar, any rera any, primer el Miquel i el Jaume i després, des del 1972, 
el Joan, s’ocuparien de muntar-li exposicicns regularment, tant individuals com 
coMectives, a Barcelona i a tota Europa. La primera, coincidint amb la marxa de 
Vilacasas a Paris, es celebra el 1949 i, la darrera, el 1983, una coTlectiva titulada 
Un segle de revistes d ’art i poesia. També hem de tenir en compte la intéressant 
retrospectiva amb obra del tons dels Gaspar, a la desapareguda sala Shatevín 
de Barcelona, d ’un dels seus successors, muntada el 2002.

La Lita i el Joan decoren casa seva, objecte a objecte, construint un microcosmos 
polièdric on tot hi té cabuda, aconseguint convertir-la en una mena de paradis 
de la performance absoluta. Es tracta d ’una actitud compartida amb els artistes 
catalans que els sòn coetanis, tots ells, durant les décades dels seixanta i dels 
setanta, eren donats a recrear una mena de síndrome contrôlât de Diògene. Ara,

aquest univers vilacasià possiblement 
es converteixi en un mon perdut i dis- 
pers, una realitat que, en cas que 
hagués existit una voluntat seriosa de 
mantenir-la compacta, podria haver 
esdevingut la gènesi d ’un referent cul
tural de primer ordre per a la ciutat de 
Sabadell. Des que es va fer la donado 
en dipôsit al Museu d’Art de la ciutat de 
part de la seva obra, el 2005, què ha 
générât aquesta donació? Comptem ja 
amb un espai Vilacasas corn Tartista es 
mereix? Tindrà Sabadell un centre on, 
partint d ’aquesta magnífica donació, 
es pugui crear un centre de divulgaciô 
del l’Art Català Contemporani? Tôt aixô 
H ve gran a la regidoría de cultura saba- 
dellenca? Tal vegada sí, malauradament, 
com sempre, qualsevol projects que 
impliqui criteri inteTlectual li vindrà gran, 
molt gran.

Detall de la casa-estudi, a l’àtic del carrer Con
seil de Cent. Barcelona, 1994

 ̂ Joan Vilacasas (Sabadell, 3 de juny de 1920, 
Barcelona, 17 de gener de 2007).

2 Després d ’una ‘particular’ pressió ciutadana 
que es pot seguir llegint la premsa local del 
moment, els responsables de Cultura de la 
ciutat de Sabadell disposaren que aquest 
cotxe, totalment décorât amb una de les seves 
exquisides planimetries (Autometria 600, 
1974), s ’exposés de manera permanent en el 
vestibul de la Biblioteca Central Vapor Badia 
de Sabadell, on es pot admirar actualment.

3 Can Culleretes, carrer Quintana, 5, Barce
lona. Fou fundat el 1786 i és considérât el 
segon restaurant més antic del país.

‘Picasso. Sala Gaspar. Barcelona 1960. 
Imatges d ’una exposició'. Fundació Caixa 
Catalunya. La Pedrera, Barcelona. Gener, 
2007.
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ARTS__________________
fntrevista inèdito a Joon Vilocosos
Mila Torres

Entrevista inèdita realitzada a Joan Viiacasas el 9 de novembre 1990 
per a la realització de la tesi doctoral El mercat de l ’art d ’avanguarda a 
barcelonade 1960 a 1970

Estudis artística :
Vaig estudiar a l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, a l’Escola Industrial, on 

llavors hi havia Vila Arrufat de professor; Vila Tubat també. No pue fixar la data 
però era abans de la guerra; jo devia tenir uns setze anys.
Estudiar no es pot dir, perqué per estudiar la carrera, evidentment s’ha d ’anar a 
LIotja i s’han de ter uns cursos, com està manat. Això no ho vaig ter mai, perqué 
la vida en aquells moments era molt difícil, sempre es treballava durant el dia i a 
la nit anaves a Belles Arts o a I’Escola Industrial, feies els cursos de dibuix, els 
guixos ...

Això son els començaments, molt rudimentaria, molt elementáis, però ciar, en 
aquell moment ]a et sembla que tens bastant: corn que ets un geni, dones, ja 
està.

Qué li aportaren aquests coneixements?
Aquesta coneixements eren molt autodidactes perqué en aquell moment, el 

que nosaltres enteníem per art quan jo tenia 16 o f 7, anys era pintar una natura 
morta, o pintar un paisatge o una figura que s’assemblés el máxim al natural i 
no hi havia cap cultura més artística, parlo en general i parlo de Sabadell, no hi 
havia més cultura artística que aquella. Els grans mestres eren els nostres 
professors més immédiats i el gran aconteixement era l’exposició que es feia per 
la Festa Major cada any i tot quedava réduit a una cosa purament locai i gràcies.
I això, després va venir la guerra, jo vaig ser de la quinta de 1941, d ’aquells que 
deien del biberò, que va ser una quinta tràgica. Continues dibuixant però sense 
cap classe de... I a I’acabar la guerra a mi em tocava, com va passar amb la 
majoria de gent que van tenir la sort de sortir amb vida, ens tocava anar a l’em- 
presa, on jo treballava, a Sabadell, que era una empresa que es deia “ La 
Electricidad, S.A.” , que eren uns grans tallers de fundiciò . Jo vaig entrar ais 14 
anys i em van posar d ’aprenent de porter, el cárrec més ínfim que existeix, 
diguem a tots els nivells, és com si et digués aprenent d ’escombriaire, o de... es 
a dir, el cárrec més baix. Vaig tenir la sort que va venir la guerra, que si no potser 
avui hauria arribat a ser porter de l’empresa i, dins de la desgrácia general, vaig 
tenir la sort de qué a I’acabar la guerra, allá ho passaves molt malament, però 
sables que anaves per Iliure, no tenies el porter davant teu. Quan es va tractar 
de tornar a la porteria vaig dir que “botifarra!”. Jo vaig dir que farla de pintor. I fer 
de pintor em va representar guanyar-me la vida d’una manera immediata. I 
guanyar-te la vida en aquells temps velia dir anar a les impremtes. Quan aigú es 
Gasava em deien: fes-me una parelleta, o dos coloms, i jo feia “mariconades” 
d ’aquestes, i quan naixia una criatura l’impressor et ondava perqué fessis una 
cigonya, amb la criatura i les iniciáis, unes tonteries increíbles. Però això, com 
que era el moment dels anys quaranta, en qué el país, en certa manera, es 
reconstruía així, a base de pura tontería... I llavors, a aquells que t ’encarregaven 
una cosata d ’aquestes ja els hi agradava molt i així anava fent bullir l’olla. Però 
va arribar un moment qué em va semblar que jo ja podia aportar uns diners a 
casa, els que feien falta per viure fent aqüestes tonteries. Llavors, dones ciar, hi 
havia l’aspiració a ser pintor d ’una manera més sèria.

A mida que passa el temps també veus 
que ... i vaig fer molt temps retrats de 
senyores de Sabadell, senyores de 
“peles”. Feies el retrat convencional i 
semblaven, amb joies, amb unes dones 
molt afalagadores. Això va funcionar. 
I fas el paisatge i funciona, mentre 
penses que allò i res era el mateix.

Llavors em vaig proposar, en el 
moment que vaig tenir quatre rais, d ’a- 
nar-me’n a París i allí va començar, en 
certa manera, tot. Allá veus que has de 
començar de nou, no de nou, sino que 
has de començar. Era el moment fort de 
l’informalisme a París. Era el moment 
fort de Dubuffet, Mathie i de tota aquesta 
gent. Aquí a Barcelona hi havia uns nois 
que eren Tàpies, Tharrats, Cuixart que 
feia dos o tres anys que rebien informa- 
ciò de fora. No parlem dels anys de la 
guerra, que això va quedar tancat. A 
l’acabar la guerra tenien uns contactes 
que nosaltres no teniem. Per exemple, 
élis van conèixer a Josep Maria de 
Sucre, que era un home que havia 
conegut molt a Torres García, a Picasso 
i corn eli hi havia Vidal Ventosa, l’amie 
de Picasso, que feia corn a mentor; els 
va obrir unes potèneies i llavors va ser 
quan élis van crear Dau al Set, però 
també tot de referèneia.

Tu agafes el que es feia en aquella 
època i veus que Tàpies feia Paul Klee, 
Cuixart feia Paul Klee i els veus tots allá, 
quasi calcats, vull dir que en certa 
manera, les tonteries que jo feia realit- 
zant impresos per a les impremtes i tal, 
eren tan mimétiques i tan res, com el 
que feien aquí els de Dau al Set.

Malgrat que es digui que en aquells 
moments eren uns avançats. Però no 
ho eren, perqué era calcat de la revista 
que els arribava de Franga. Només has 
de veure al Tàpies d’aquella època i 
dius “punyeta” això és Paul Klee, 
cinquanta mil vegades.
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Aquest va ser I’inici de veure les coses d ’una manera diferent.

A París ho vaig passar bastant malament, perqué jo el canvi aquest... Jo mal 
he sigut “punyetero”, mal he fet trampa. Per exemple, jo aquí he conegut a un 
noi, no dio noms, que tela uns Van Gogh de la primer època, tan ben fets com 
el propi Van Gogh. D’això n’hi ha hagut sempre. No sé. Hi ha aquí una pintora, 
tampoc die noms, que fa l’època rosa d’en Peasso i l’època biava; fa uns picassos...

Jo a Paris vaig voler fer, vaig voler trobar-me a mi mateix, sense fer un Klee, o 
en aquell moment el que privava molt era Dubuffet, tots aquests informalistes, i 
era fácil posar-se amb aquesta gent i fas un petit Wols i tens ràpidament la 
fòrmula. Però sempre em vaig proposar buscar una mica la meva pròpia 
caMigrafia, perqué sinò no valia la pena. I axò és difícil, sobreot a una certa edat, 
quan ja ets gran; jo tenia vint-i-set o vint-i-vuit anys, que és difícil, perqué és 
oblidar-te dels gest, oblidar-te de tot i comi aquell que diu posar-te a pintar amb 
la ma esquerra per oblidar-te. Vaig passar per un géométrie, per un constructi
visme, per tot d ’històries; fins que em va semblar que el que m’interessava més 
era partir d’una realitat topogràfica. Per exemple, no sé... jo vaig fer el serve! militar 
al serve! topogràfic de l’exercit i quan tu veus dibuixar a una determinada escala, en 
paper de ceba, jo vela que feien allò de tota la vida, que eren uns artistes i veus 
fer aquelles corbes de nivell, aquelles paral-leles que no es toquen, jo em 
descobria davant d’allô. Té el valor que pot tenir una estampa japonesa d’aque- 
lles super...

Tot això em va fer veure que també podia partir d ’una realitat tan concreta corn 
és aquesta.

A mi el gestualime per eli mateix encara io  m’interessava. Pollock, malgrat ser 
Pollock, no m’agradava com un Bernard; considero que és més intel-ligent. Ara, 
després que hi ha hagut dos-cents milions de persones que diuen Pollock, 
dones vinga taca, la invasiò aquesta del t'es i el quatre i aquí tens el teu retrat, 
això m’enfada a mi, no m’interessa gens.

Ho vaig agafar per aquest cantò de referéncia topogràfica. Si tu vols i sobre 
tot, dins de l’informai allò que, l’obra ben fêta, allò que diuen eis catalans de 
fer-se més savi que rie. I aquests sòn en certa manera els inicis.

A qui va ensenyar per primera vegada ia seva obra?
Vaig exposar a Paris, no sé si una o dues vegades. Després aqüestes coses 

les vaig portar aquí a Gaspar. El primer i segon any d ’estar a Paris anava molt bé 
per al marxant, per a Gaspar, perqué jo encara feia una mica de figuratiu, de 
transició, era una mica impressionista, encara hi havia molta referéncia del natu
ral. Això al marxant li anava bé, perqué representava que era un paisatge 
modern, però era bastant intranscendent. Afortunadament, en sembla que ho 
vaig superar allò. Perqué dar, tampoc era de bona Ilei, que ho han fet molts, aquí 
sí que podem dir noms: Mompou, Amat i tota aquesta gent que estava a Paris 
i després venien aquí i un venia Sisley, aigú altre... però calcate. Tampoc valia la 
pena fer una revolta d’aquest tipus i fer el paisatge estilitzat. Amb Gaspar, men
tre vaig fer això, anava bé; després, quan a vaig entrar en un Informalisme, ja no 
va anar tan bé perqué tampoc es venia massa això. Per exemple, els anava molt 
bé un Tàpies, perqué malgrat no el venguessin massa ja tenia molta bibliografia, 
molta lletra esenta. Per a qualsevoi marxant, en el moment en qué l’artista ja té 
una historia, ja els anava bé. Ara, en el meu cas, jo no he fet res per cultivar un 
critic, ni per cultivar un llibre; no he fet mai res, t ’ho juro. LIavors això és des- 
agrait, et trobes sol, però tampoc passa res, per als quatre dies que hem d’es- 
tar aquí...

El primer va ser Gaspar, no?
Sí, van ser dues o tres exposicions d’aquestes, d ’aquesta classe de transició.

El terrât on Vilacasas disposava curiosos mun- 
tatges plàstica.

Quins pintors vius admirava?
Jo vaig anar a París traumatitzat per 

Picasso, perqué aquí tot el món parlava 
d ’ell. Hi fa molt el condicionament. Vaig 
anar al Museu d ’Art Modern, vaig veure 
els famosos picassos i allò em va afectar 
molt. D’això fa cinquanta anys, el 1945. 
Després, amb el transcurs del temps, 
també dius: “Home, eres innocent” . 
Perqué avui, reconeixent que Picasso 
va ser un gran dibuixant i un gran 
pintor, no em fa la impressió que alesho- 
res em va fer. Diguem que Picasso, 
Braque... en el moment que passes a 
una cosa totalment informai et costa 
molt que els informais t ’impressionin.

Amb qui es relacionava?
A Paris vaig tenir la sort de conèixer 

a Ive Klain, tinc uns articles que li vaig 
escriure que un dia te’Is buscaré, per
qué m’interessava tant pintar com 
escriure. I des de Paris feia articles per 
enviar-los a Barcelona. Klein era un 
senyor que arribà al huit absolut, aga- 
fava la sala i piotava les quatre parete 
de blau i això era l’exposiciò. En certa 
manera ara quan jo vaig pel Borne i 
veus aqüestes sales que han obert 
darrerament, que están molt bé, corn a 
estructura i corn a tot. Veus una sala 
immensa i les quatre parete blanquee 
i veus que en una hi ha un clau i un 
fregali penjat i en l’altra paret hi ha 
una escombra en diagonal i això és
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l’exposició. Dius sí, però no, perqué 
això Ive Klein ho feia fa trenta anys, 
tampoc descobrim res. Això ara no és 
fruit de la improvisaciò, aquests nois, 
avui, està bé que ho facin perqué és 
l’art més anticomercial que existeix, 
perqué més que una exposició són 
happenings, no tenen res a la venta. 
Dius que fa gust que hi hagi aigú que 
faci una cosa aixi, però tot és copiât. 
Klein em va obhr els ulls, va ser una 
pena que morís tan jove. És aquell que 
va fer una exposició que posava la tela 
a sobre de la baca del cotxe, hi posa
va els colors i se n’anava a 50 o 60 km 
de París a 180 km/h i tornava amb 
l’obra feta. Tot eren idees d ’aquest 
tipus; en aquell moment era important, 
però avui, fer tot això... ja està més 
tocat que la marxa reial. Jo ho veig 
d ’aquesta manera.

Fotografia del Joan amb quatre o cinc anys 
que Vilacasas, amb la sornegueria que el 
caracterizava, va transformar en aquest divertit 
collage.

Jo creo encara... en el que creo més 
és en robra no d ’atzar, sino en una 
obra pensada, madurada. Creo molt 
en l’arquitectura del quadre, que el 
quadre s’aguanti per si mateix, i que hi 
hagi unes estructures... que no sigui el 
pur atzar.

De tota aquesta generació de l’infor- 
malisme, un deis que m’interessen 
més és Fontana. Em molesten els 
copistes. No diré noms, però tenim un 
pintor, aquí a casa nostra, que repre
senta que és molt consagrat i que fa

Fontanas i a això no hi ha dret, fa lleig. Ais que no saben se’Is pot enredar, però 
ais que coneixem bastant a Fontana veus que quasi és una copia exacta. Això 
t ’enfada.

A quin Saló va exposar per primera vegada?
Em sembla que va ser a Venécia, Sao Paulo, també. Em sembla que hi vaig 

anar dos o tres anys i em van donar un premi. A Venécia també em van donar 
un premi.

Va tenir conseqüències?
En aquell moment encara creies en els premis. I que et donguin un premi a 

Sao Paulo t ’estimula. A Venécia, no hi ha promis, però el fet de tenir una paret, 
dones mira...

Jo mai no he sigut un pintor d ’éxit. Però això és una cosa que l’has de cultivar 
i jo no ho he fet mai i mira, ja em va bé. Sorpresa meva, quan després de la mili 
vaig decidir ser pintor ja m’ho van dir tots els meus amies i la familia que tenia 
tots els números per passar-les “putes”, malament... Estava previngut, no anava 
enganyat. Però mira, el fet d ’arribar a la meva edat i poder anar tots els dies a la 
plaça, ja em sembla un éxit. Si jo fos un tio a qui intéressés canviar el cotxe cada 
any, tenir la torre no sé on... però jo ja ostie bé, jo podent anar cada dia ais 
encants I venir amb un trasto ja tino prou.

No ho he cultivât mai i ho trobo lleig.

En quines condicions i grácies a qui va ser organitzada la seva 
primera exposició?

La primera exposició individual després de París va ser a la Sala Gaspar. A la 
llarga tots hem anant deixant la galena o ella ens ha deixat a nosaltres, perqué 
de fet a una galena li interessa una pintura comercial, pintore que es venguin i 
nosaltres no veniem. El marxant, en general, vol fer negoci ràpld i guanyar dîners.

Quin critic es va interessar per la seva obra?
Jo Pestio parlant d ’una época en que aquí a Barcelona només hi havia Cirlot, 

que ja estava bastant dins de la cosa, del Dau al Set, Arnau Pulg. Girici un dia et 
deia que allò teu li interessava molt i al dia següent exposava aIgú que feia alguna 
cosa figurativa i també trobava que estava bé; era més frivol, més convencional.

De Cirlot tino molts articles.

Quins eren els seus compradors?
No ho he sabut mal, corn no oree que ho sàpiga ningù, cap pintor que estigui 

en una galeria.

Tenia alguna obra en un museu?
Sí. Per exemple, per a sorpresa meva, va venir un noi de Londres I em va dir que 
havia vist una obra meva. Això t ’afalaga i resulta que és una cosa que fa anys 
vam fer nosaltres, un grup, vam fer una exposició a Londres i no sé si ho vam 
regalar o ho van comprar. I m’agradaria veure-ho: és curios.

Va pertányer a cap grup?
SI amb la Sala Gaspar vam fer un grup que es deia O’Figura, que érem 

Tharrats, Claret, jo; el capitanejava Santos Torroella, que s’encarregava de la part 
literària. Van sortir pocs números, perqué tot el treball l’havia de portar un. Quan 
és una cosa de grup i aquest un era jo i en el moment que arribaven al sisé ... 
Et passaves els matins a l’impremta i demanant originals... i quan sortia el número 
i a tu et semblava que estava tot bé, et venien amb queixes i llavors et canses.

Els premis influ'íen en el marxant?
Si, però és que, és allò que et deia, si et donen el gran premi de la Biennal de 

Venécia, dones suposo que influeix. Ara, els premis que jo vaig tenir... Sí, el de 
Sao Paulo era un premi de gravat. Però et vuli dir que tampoc hi havia col-lec
cionista de gravat en aquell moment. Ara comença a haver-n’hl. No creo que 
Influenciés molt.
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Va rebre encàrrecs de l’Estat, d ’algun grup industrial...?
Mira, per encàrrec he fet unes coses en ceràmica, que son uns vestibuls molt 

grans per a aquest edifici que hi ha a Ccnsell de Cent, tocant a Urgell. En un 
edifici que era de Castellana, vam fer dos vestibuls Subirachs i dos jo. L’edifici 
m’agradava, d ’estructura era molt bonic. Ens ho va encarregar l’arquitecte. Era 
un edifici que em feia gracia perqué l’arquitecte era bo. L’edifici era per fer 
botigues de luxe, de disseny, però despres de sis mesos de no llogar-lo es va 
posar qualsevol botiga. En prinoipi la idea era bona.

Qui va ser el seu primer comprador?
No ho sé. Sé que en aquell moment, anys seixanta, hi havia algù, no ho recordo.

Com va entrar en contacte amb Gaspar?
Vaig entrar-hi en contacte quan, en tornar de París, jo portava obra que era 

molt revolucionària, llavors. Elis feien unes exposicions tipus la Pinacoteca. Quan 
vaig tornar de Paris els vaig ensenyar les meves coses i allò meu era massa 
modem.

A Paris jo estava al Pavellò Espanyol de I’Escola Universitària. Allà van venir 
Ràfois Casamada i Maria Girona, que era la seva promesa; estàvem tots tres 
junts i vam fer un viatge a BrusseMes, Holanda i vam anar agafant notes i la 
majoria de coses que es van exposar a la Sala Gaspar eren coses d ’Holanda i 
de París. Aixó representava que Gaspar trencava amb el seu passât i es tirava al 
carrer, allò era molt nou. Perqué ells feien el Rivas Rius, Lloverás, Solanic... Quan 
exposaven escultura posaven vellut vermeil... És tan gran! A la meva tornada de 
París... jo, com un imbécil, els vaig parlar de Picasso, perqué és veritat, a mi 
m’havia impressionat molt i Joan Gaspar, el pare, em va dir: “Aquest senyor, que 
és tot publicitat, que vagi a casa seva, que nosaltres el pél no ens el pren 
ningú...” Ho va dir i hi érem dos o tres davant. Després d ’un any va conéixer Vidal 
Ventonsa, que estava aquí, malait, i eli els va portar a Picasso, qué et sembla?

Va treballar amb alguna altra galeria?
Abans d’anar a París si, però, en tornar, no.

Li feien contracte?
No, tant a París com aquí el contracte cada vegada es feia menys i no cree que 
es fes en época de Matisse. Hi ha uns contractes de bona fe, de confiança, que 
al pintor li donen un tant al mes i el pintor com menys comptes passi millor. No 
he sigut l’únic, aixó va així. A Barcelona o no cree que hi hagi una punyetera 
galeria, ni avui, que facin contracte.

Li donaven un tant al mes?
Exacte. És de la manera que també funciona ara.

Tenia un segon ofici?
A París vaig estar fent, no es pot dir un cfici, sino tasques dures. No ho feia jo 
sol. Vaig fer allò d’anar buscant diaris per les cases. A París hi havia un comité 
d ’ajuda al estudiante estrangers i allá et donaven una bicicleta i et deien el barri 
on havies d’anar a buscar diaris, i si tenies la sort de que et toqués un barri proper 
perfecte, perqué en un mati podies fer 100 kg. de paper, amb la quai cosa et 
guanyaves el dinar i pagaves l’habitaciô. Però si havies d ’anar a Versalles o al 
Sacre Coeur, és el més dur que he vist.

Aquí a Barcelona, quan vaig tornar, sempre he fet de pintor. He escrit bastant 
també, i entre una cosa i l’altra ja anava fent.

Els preus de les seves obres pujaven regularment?
No; el primer que et diré es que els p'eus no els he sabut mai, perqué els 

marxants no ho diuen, i el pintor arriba un moment que quan té la suficient inde- 
pendéncia i no traballa amb marxants, llavors és quan posa els preus i els sap. 
Mentre estás condicionat a un intermediai, res.

Recorda quant li donava Gaspar, 
al mes?

No me’n vull recordar.

Traballava regularment o deixava 
périodes inactius?

He sigut bastant treballador, cada 
dia. Si, això si.

Les condicions per a la creació 
artistica als anys seixanta eren 
favorables o no?

Difíciis. Per això van haver-hi tantes 
decepeions. Viure de la pintura no 
podies. En generai ho vam passar 
malament.

Però, de totes maneres, va ser en 
aquesta època quan va començar a 
vendre?

Sí, i sobretot en el moment que feia 
les coses pel meu compte, aqueste 
vestibuls i tot això. En el moment en 
qué treballava per a mi, jo cobrava 
i sempre he anant tenint coses 
d ’aquestes que et permeten seguir 
endavant.

En quins anys passava, això?

Dones, els anys seixanta, setanta.

Els anys seixanta Gaspar li anava 
pagant. Estava bé, no?

Hagués estât millor si hagués sigut 
just. Si la paga hagués estât justa. Jo 
cree que un pintor no desitja res més 
que tenir un marxant, però amb mi i 
tots els que puMulaven per allá, igual. El 
pobre Claret també va patir molt, tots. 
Pot ser que no ens enganyessin i que 
els hi costés vendre , però que no 
anava gens bé, si.

Evolució artistica
Vaig començar amb la silueta, for

mes, geometries mecàniques que 
entrarien molt en un món mecànic, 
però vaig fer només mitja dotzena 
d’obres d ’aquest tipus. Després vaig 
passar a la matèria, les planimetries, 
que jo die i em sembla que ja no he fet 
més piruetes.

Moites gràcies Sr.Joan Vilacasas per 
la seva obra tant plàstica com literària, 
per la seva amabilitat, pel seu món tan 
particular que no dubtava mai en 
compartir. Gràcies per ser un artista 
ùnic. fL
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Curiositats iconoqrofiques: 
el bon deixeble
Ana Fernández Alvarez
campanadas@telefonica.net

Com a docent, un dels recents programes televisius que més m’han colpit ha 
estât el documentai emès dins l’espai 30 Minuts de TV3, el dia 7 de gener del 
2007, Els mens perduta de Tranquility Bay^, dedicat a mostrar les pràctiques 
didàctico-repressives de certs centres educatius dels EUA. Unes institucions 
especialitzades en la reeducació d ’adolescents rebels, a canvi d ’astronomiques 
quotes.

Aquí no vull entrar en cap valoració moral, ètica o académica, sobre el que es 
fa en aqueste centres, ja que la seva monstruositat em resulta suficientment 
evident com per a dedicar-li ni una sola línia. Però, astorada davant el que el 
documentai explicava, vaig recordar un fragment d ’una de les obres pictòriques 
més importants de Rafael de Sanzio, E Escola d ’Atenes (1508-1511), de la capa
ila de la Signatura, al Vaticà (fig. 1).

Fig.1

En aquest fragment l’espectador pot observar al geòmetra i matemàtic 
Euclidee^, fundador de l’Escola megàrica, que, caracteritzat amb els frets fisics 
de l’arquitecte Bramante, apareix rodejat per quatre dels més famosos conti- 
nuadors de la seva escola: Eubúlides de Milet^, Estilpó de Megera^, Alexi d ’Elis  ̂
i Diodor Cronos^. Iconogràficament, el pintor es serveix d’aquestes quatre figures per 
a plasmar les qualitats que caracteritzen la passió pel saber i pel coneixement, a 
la vegada que, sumades, configuren el perfil del que podriem anomenar ‘el bon 
deixeble’: el que admira, que cerca l’evidència, que avalúa i que reflexiona.

Tothom sap que per a que existeixi un bon deixeble, no pot mancar un bon 
mestre i ara, en un temps de Supernannys i altres solucions mediàtiques de 
pacotilla, bo és recordar que les grans solucions pedagégiques no cal inventar-les, 
ja que sempre han estât entre nosaltres: el sentit comù, el rigor, la sàvia pacièn- 
cia, el principi d ’autoritat i, sobretot, el respecte.

A L’Escola d ’Atenes és conegut I’explicit homenatge que Rafael fa a la tradició 
científica de l’antiguitat, celebrant la investigació racional de la Verität (fig. 3), però 
aquest fragment no l’he trobat mai exhaustivament comentat. Trobo análisis

formais sobre l’obra, identificacions 
concretes de cadascun dels personat- 
ges, entre elles la del propi Euclidee, 
però no la dels personatges que I’envoi- 
ten. Tampoc he trobat una anàlisi sobre 
les seves actituds gestuale, ni sobre la 
relaciò argumentai que es dona entre 
aqüestes figures. La iconologia, a 
diferéncia de la iconografia, és un tipus 
d ’anàlisi interpretativa arriscada, que a 
pocs els agrada fer.

Euclidea, a la pissarra que té al terra i 
amb un compás a la má, està explicant 
una de les proposicions que apareixen 
en el Ilibre IV de la seva obra Els 
elements, la de les figures inscrites i les 
circumscrites. En aquest volum s’estu- 
dien les inscripcions i les circumscrip- 
cions de figures rectilínies i circulars, 
amb regla i compás, i s ’ofereix la 
construcció de poligone regulars, el pen- 
tàgon i l’hexágon, seguint el métode de 
la duplicació de costate. Cree reconéi- 
xer que es tracta de la Proposició 15, 
que explica la manera d ’inscriure un 
hexágon equiláter dins d’un cercle.

Fig.2

El curiòs, en la proposta iconogràfica 
de Rafael, és veure l’Estrella de David 
inscrita dins l’hexàgon (Fig. 2). A causa 
de la simetría geomètrica d ’aquest estel, 
amb els dos triangles, un senyalant
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amunt, element masculi, i I’altre, avail, element femeni, podem determiner que 
Rafael vol simbolitzar la unitat i I’harmonia, com a principle basics del 
Coneixement.

Fig.3

Arraulits, formant una mena de casoada oentrífuga sobre la proposició 
plantejada per Euclidea, els seus seguidora expliciten, mitjançant el gestos del 
rostre i els corporals, les emocione que la lligó del matemátic els produeix. A la 
part superior, Eubúlides, admiratiu i perplex. Sota d ’ell, Estilpó, senyalant 
l’evidéncia deis raonaments. Després Alexi d ’Elis, assertiu, i, per últim. Diodor 
que, en actitud més passiva que la resta, reflexiona pacientment. Així dones, 
admirar, evidenciar, ratificar i reflexionar són les accione que cada figura s’ocupa 
d’encarnar.

El llenguatge corporal sempre ha estât un mitjà de comunicació tan expressiu 
com l’oral. Hem de tenir en compte que per a un èsser viu, tant les postures 
fisiques corn les psiquiques resulten indissociables i, més enllà del que dicten els 
actes reflexes de la supervivèneia, la relaciô entre gest i actitud també sol 
respondre a convencionalismes culturáis.

Tenint en compte tot això, observem qué és el que ens argumenta iconolbgi- 
cament Rafael:

Eubúlides de Milet (Admiracié): Amb el cap inclinât demostra interés i amb els 
braços formant un cercle a mig tancar, expectació. Els palmells de la mà oberts 
indiquen falta de prejudicis i franquesa. Aquesta figura posa en escena les 
consideracions admirativas recollides en el manuscrit anònim Cook, del segle 
XV: “(...) Has de saber que hi ha set Cièneies Liberals, i després sabrás per què 
són denominades d ’aquesta manera; i per qué d ’aquestes set primeree deriven 
totes les Cièneies i les Arts del món, i especialment per qué aquella, la Ciéncia 
de la Geometria, és I’origen de totes.”

Estilpó de Megera (Evidéncia): Amb el cap enlaire manifesta confiança; amb 
una mà estesa i l’index senyalant, resolució i certesa. En aquest cas, Rafael 
s’inspira en el manuscrit medieval Regius^, quan afirma: “(...) La Geometria és la 
setena ciéncia, que distingeix la veritat de la mentida, ho sé; qui d ’aquestes set 
ciéncies es serveixi, bé pot guanyar-se el cel.”

Alexi d ’Elis (Avaluació): Com Eubúlides, amb el cap inclinât, evidencia el seu 
interés per la lligó euclidiana. Amb la mà dreta recalzada sobre el seu company, 
fermesa i seguretat, i, amb l’altra mà, mig avangada i amb l’index en paraMel a 
la barbeta, sospesa i avalúa.

Diodor Cronos (Reflexió): Altra volta, 
amb el cap inclinât, apareix l’interés. 
Però, aquesta vegada, de genollons 
davant d ’Euclides i també d’Estilpó, 
mostra recolliment, aïllament i acata- 
ment. Recordem que, segons una lle- 
genda recollida per Diògene Laerci, 
Diodor, convidat a la oort de Ptolomeu, 
rei de Tebes, es va suicidar en no 
poder respondre a unes dificúltate 
dialéctiques proposades per Estilpó, 
précisément el personatge que encar
na l’evidéncia.

Bé, si sumen totes aqüestes disposi- 
cions estem davant d ’alló que tots els 
que ens dediquem a la docéncia 
desitjariem tenir a les aules: individus 
admirats pel ooneixement, amb ganes 
de descobrir evidéncies, capacitate de 
judici critic i reflexius. Tal vegada una 
utopia?

 ̂ Les enfants perdus de Tranquility Bay. Un 
reportatge realitzat per Mathieu Verboud i Jean 
Robert Viallet i produit per Zadiq Productions, 
el 2006.

2 Euclides (325-265 aC), geòmetra i mate
mátic grec, es va formar a l’Acadèmia platònica. 
Va recopilar els coneixements matemàtics 
aïllats i els va organitzar de manera lògica i 
deductiva en una obra denominada Els 
Elements, construint un sistema formal de 
sistemes axiomátics.

3 Eubúlides de Milet (segle IV aC), hom li atri- 
bueix la invenció d ’un cert nombre de paradoxes 
lògiques, sobretot és conegut pel sofisma de 
La paradoxe del mentider, un dialéctic que feu 
de la contradicció tot un art.

^  Estilpó de Megara (segle IV aC), fou un deis 
megárics que criticà durament la teoria de las 
idees platóniques, aqueiles que proposaven 
una connexió per mimesis entre la realitat 
sensible i el ser. Per ais megárics, el ser es tro- 
bava en una esfera totalment separada de 
l’individual i del canviant.

^ Alexi d ’Elis, formulé un tractat sobre educa
do  i fou especialment critic a l’obra d ’Aristótil.

® Diodor Cronos (Anatòlia, segle IV aC), espe
cialment conegut per haver desenvolupat una 
forma de la implicació, en la qual el concepte 
de possibilitat s ’identifica amb el de realitat.

^ Poema maçônic, també denominat HalllweII, 
redactat a l’entorn del 1390.
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ARTS
Espais de dones?
Mila Torres
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Dona amb eignes. Javier Vilató, 1955

On son les dones? Espais femenins a l ’art català dels segles XIXIXX és el titol 
de l’exposiciô que es podrá veure al Museu d’Art de Sabadell fins el 4 de febrer. 
Aquesta és la segona mostra col-lectiva de la Xarxa de Museus Locals de la 
Diputacié de Barcelona. Aquesta xarxa el que pretén és potenciar el rendiment 
dels seus tons museistics i, a la vegada, fer una revisié de les coMeccions dels 
segles XIX i XX del vint museus locals.
Aquesta mostra presenta seixanta-sis obres, moites de les quais romanien als 
magatzems dels museus, que pertanyen a la creacié de cinquanta-cinc artistes que 
van realitzar ies seves obres entre 1883 i 1993 i que estaven interessata en la 
representado de la figura humana.
L’exposiciô no només pensa en ia dona i la seva representacié corn a tal sino 
que la introdueix en un espai que és l’escenari on l’artista situa ia figura femeni
na. Aquests espais están dividits en: escenari domèstic, escenaris sociais i natu
rals. És a dir, es déna cabuda a la representacié de ia dona a i’interior de casa, 
tant feinejant corn llegint; a l’interior de ia feina, a la fábrica, en espais de Heure 
(òpera, ballet...) i a l’extehor, a la natura. La diferèneia social hi és present en tots 
els espais.
Quan vaig ilegir ei titol de l’exposiciô, en un primer moment em vaig enfadar: Qué 
significa “espais femenins a l’art català”? Per què havien de diferenciar els 
espais? Per demostrar que la dona s’ha situât al llarg dels temps en espais 
diferents? Aixô ja ho sabem, no fa falta que aquest tema serveixi per a una expo- 
sició! No hi ha espais d ’homes i de dones; tots tenim dret a ocupar eis mateixos 
llocs i a sentir-nos bé o malament en eils!
Després vaig començar a reiaxar-me i vaig decidir anar a veure l’exposicié. Poe 
a poc vaig anar canviant de pensament.
Si deixava de banda el titol de la mostra i em dedicava a veure eIs quadres podia 
gaudir de ia visié d ’obres de diferents artistes que pertanyien a diferents estils i 
en tots eils la dona participava corn a protagonista principai, aixô estava bé. 
Seguidament, vaig decidir intentar entendre el motiu, el fil conductor: la dona i 
eis seus espais. Vaig treure idees positives:

- La mostra presenta una reaiitat: on 
s’ha situât la figura femenina des de 
finals del segle XIX proporcionant una 
Visio històrico-sociai. Això ja és un pas 
important perqué l’art no s’ha Iliurat del 
predomini d ’allò masculi i ha considérât 
primordiais conceptas com ia heroìeitat, 
ies guerres, les Iluites, allò magnànim... 
La mostra permet, en canvi, apreciar 
principie més de caire proper, íntim, 
emocional que vénen donate gràcies a 
la figura de la dona i a com és tractat el 
seu escenari.
- La figura femenina no apareix ùnica- 
ment com a objecte estétic sino com a 
persona concreta, com a temàtica, 
com a protagonista que desenvolupa 
una tasca.

Dona pelant patatas. Jaume Planas, 1969

- Ens ofereix i’oportunitat de veure 
seixanta-sis obres de fináis dei segle 
XIX i del XX que pertanyen a l’art català.
- Podem apreciar el treball de cinquanta- 
cinc artistes, comparar-los, analitzar-los, 
observar ies diferéncies i similituds...
- Ens permet reflexionar sobre espai 
femení i espai mascuií, no només en 
i’ámbit de la pintura sino també en 
l’escultóric, arquitectónic o urbanístic, 
on les dones podríem dir moites coses 
(som les que ens barallem amb el 
cotxet del bebé, o pensem en corn 
hauria de ser el parc on portem eis 
nostres filis a jugar o eis avis a passejar...) 
Corn podeu comprovar On sdn les 
dones? dòna per moit.



OFELIMOS
18 - Pere Molerò i Picoñol

Ana Fernández Alvarez
campanadas® telefonica.net
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Amb aquest terme grec, ofelimós, 
atribuí de qualsevol cosa capag de satisfer 
una necessitai o un desig, oferim una 
sèrie de iliuraments plastics que tenen 
com a principal objectiu aconseguir ei 
gaudi visual que tota obra artística 
produeix. Es fa, precisament, des d ’una 
publicació que porta ja molts anys espe- 
cialitzant-se en la divulgaoió i en l’anàlisi 
de l ’art en totes les seves facetes.

Aquest número oontinua una sèrie 
d ’imatges absolutament singular, ja que 
hem deixat de banda el gaudi de l ’obra 
‘acabada’, substituint-lo pel que ens 
provoca el propi procès creatiu, a partir 
deis esbossos previs a la seva realització.

Continuem la sèrie amb un treball de 
l’arquitecte Pere Molerá. L’obra que en 
aquesta ocasió s’encarta és la del projec- 
te bàsic i d ’execució d ’una escala helicoi- 
de. Aquest element, centralitzat en el 
vestíbul i actuant com a distribuidor 
d’espais, forma part de les diverses intervencions dûtes a terme, el 1990, durant la rehabilitació del despatx magatzem de 
la fábrica Marcet Poal, de TerrassaL

Ens trobem davant la icona d’una escala que és, segurament, un deis elements més metafórics de l’ámbit arquitectónic, 
com ens ensenya la major part dei cinema hichtcockià. I és que no hem d ’oblidar la riquesa dels referents plàstics, icònics i 
literaris que impregnen tots els projectes d’aquest arquitecte.

L’elegant doble curvatura helicoidal del disseny sinscriu en una planta quadrada, precisament la que dibuixen les baranes. 
El Hit de I’escala, mitjançant uns ancoratges soldats a cuixots metàMics, es recolza en suspensió a pilars, a l’alçada de cada 
replà. Aixé permet que, solament quant el pes és considerable, l’ancoratge s’ajusti al seu suport.

La serpentina continua i uniforme que dibuixa es trenca en eis replans que, corn eis graons, presenten forma trapezoidal. 
Però, a diferència d’aquests darrers, són de doble petjada, emfatitzant aixi el ritme estètic i, a la vegada, destacant la seva 
fundó.

Aquesta escala, concebuda com un element lleuger, a base de planxes metàl-liques amb nervis i Hoses de marbre, és una 
bella imatge que es basa en la proporcionalitat i l’equilibrada mesura entre cadascun dels elements que la componen2. 
Segurament, des de 1990, any que fou concebuda, dificilment trobarem realitzat un element corn aquest ja que, darrera la 
seva aparent simplicitat, s’amaga un disseny de difícil matehalització. «_

 ̂ Obra de l’arquitecte Josep Maria Coll i Bacardi.

2 L’escala i tot l’espai del vestíbul queda IMuminada per una lluerna del sostre, amb vidres stadip i làmina butiral, que permet una il-luminació zeni- 
tal molt vistosa.
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Vohocions de 
Jooquim ßusquets
Mila Torres

Tortosa. 50x50 cm

L’artista Joaquim Busquets ens està acostumant a presentar-nos unes 
creacions que es troben fora de tota obra “habitual”. Annb aquesta paraula em 
refereixo als quadres que veiem penjats a museus o galeries d ’art (sense que 
signifiqui cap criitica negativa).

Aquest ja és un fet que fa que la seva obra tingui un caire especial que la fa 
totalment diferent tant en la seva presentado corn en la seva temàtica.

Busquets deixa anar la seva potent imaginació i amb ella, partint de la base 
d ’una tècnica acurada, d ’un dibuix precis i d ’una manera de fer disciplinada, es 
posa a treballar.

EIs résultats han estât visibles a les coMeccions Abecedari dels estils de la 
pintura moderna i a Els quatre estils. Coneixent aquest treball anterior no ens 
deixa de sorprendre amb Tactual Varlaclons. Una coTlecció en la que torna a 
treballar en diferente estils. Aixi ens presenta obres que es troben dins des de la 
més pura figuració a Tabstracció o al minimalisme.

Els diferente estils artístics no son per a ell cap impediment 
sind que els domina tots i sap apreciar el que tenen de 
significatiu i únic cadascú.

Si busquem sinònims de la paraula “variació” trobem: canvi, 
alteració, mutació, transformació, muda i modificació. Els 
antònims de “variació" són: estabilitat, Immobilität. Aquest 
análisis ens deixa dar el sentit de Texposició.

Varlaclons resumeix en una paraula el sentit de cada crea- 
ció, ja que en cada obra en presenta vàries, un únic tema 
expressat de diferente maneres i amb diferente estils però 
dins d’un quadre. És a dir, un quadre podria haver sigut tema 
d’una exposició ja que d’un se’n poden treure varis (dos, 
cinc, quinze...)

Si s’ho hagués proposât, amb un tema podria haver ocupat 
una sala; però tota aquesta teina Tha feta quadre per quadre.

Estern devant d’una creació en la que es respira un enorme 
treball, una imaginació inaudita i un gran saber fer. «_

Peniscola. 60x60 cm

Minimal. 70x70 cm
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MÚSICA
Centenari de Lo Santo Espino

Liluis Subirana
llsubirana@logiccontrol. es

La mùsica i la lletra de la sardana La Santa Espina té, per als catalans, un significat especial. Per dir-ho d ’una manera ben 
entenedora. La Santa Espina és més que una sardana, és un himne nacional. Una obra que la dictadura de Primo de Rivera va 
prohibir precisament perqué, segone elle, es tractava d’un “himno representativo de odiosas ideas y criminales aspiraciones”.

Una obra, però, que malgrat les prohibicions dictatoriale, s’ha mantingut corn un referent del nostre patrimoni musical i que 
ara s’escau el seu centenari. L’origen de La Santa Espina cal cercar-lo en el context de I’obra teatral que, amb el mateix nom, 
va escriure el gran dramaturg Ángel Guimerà, autor d ’altres obres emblemàtiques corn Mar i cei i Terra baixa.

La cosa va anar aixi. A finals de 1905, el propietari d ’Espectacles i Audicions Graner va demanar a Ángel Guimerà que 
escrigués una obra per a ser estrenada, per la Quaresma de 1906, dins la temporada del teatre lirio català. Encàrrec que 
Guimerà va acceptar escrivint una rondalla en tres actes i sis quadres que va titular La Santa Espina.

Guimerà va demanar al mestre Amadeu Vives que hi posés la música. Aquest, però, per altres compromisos, no va poder 
atendré la peticiò. LIavors, Guimerà, va escriure a un dels compositors més ben considerate del moment, el mestre Enric 
Morera, que havia musicat versos dels millors poetes catalans: Verdaguer, Maragall, Rusiñol, Garner, Segarra, amb titols 
també emblemàtics corn L’aiegria que passa, La nit de i ’amor, etcétera.

Morera va acceptar l’encàrrec i es posà a traballar musicant eis passatges de l’obra que ho requerien. Però només un 
d ’aquets motius musicals ha fet història. A I’escena setena del tercer acte, unes donzelles havien de ballar una sardana tot 
cantant la famosa lletra, que segur que molts hem cantat alguna vegada, i que comença aixi:

Som i serem gent catalana 

tant si es vol corn si no es vol, 

que no hi ha terra més ufana 

sota la capa del sol.
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A finals de novembre de 1906, Morera va Iliurar a Guimerà les partitures per a orquestra i l’obra es va estrenar, amb gran 
èxit, al Teatre Principal de Barcelona, la nit del 19 de gener de 1907. En un any es van fer més de 200 representacions.

La primera instrumentaciò per a cobla de la sardana La Santa Espina no la va fer Enric Morera. Probablement la va fer un 
dels seus deixebles més avantatjats, el compositor Josep Blanch Reynalt, autor de la instrumentado de moites de les 
sardanes de Morera. Encara que existeixen altres versions iniciáis, corn la del mestre Cassià Casademont, a més de les fetes 
per altres autors més contemporanis.

Que aquesta sardana es va fer aviat molt popular ho demostra el fet que ja, el 1907, fos enregistrada per la cobla La 
Principal de Peraleda, en un disc de 78 rpm del segell Zonophone núm. X-50.225 i que és, amb tota probabilitat, el primer 
enregistrement d ’aquesta histórica composició musical.

L’obra ha estât interpretada per totes les masses corals del nostre país i per gran nombre de cantante solistes de totes les 
époques i estile. S’han fet molts enregistraments: vocals, corals, instrumentals, orquestrals. És una obra emblemàtica que 
s’utilitza com a barrera pega en concerts, tant de cobla corn d ’orquestra.

Certament, han passât cent anys i han canviat moites coses. El teatre liric català va desaparèixer dels escenaris arraconat 
pel pas del temps i les noves modes imperante. L’obra teatral de Guimerà, desconeguda i ignorada per les actuals genera- 
cions, ha quedat corn a un referent històric del passât. Però la lletra i la música de la sardana La Santa Espina s’ha mantin
gut i es manté corn a un simbol del qué hem estât i del que volem continuar sent:

“gent catalana,

tant si es vol corn si no es vol”. §l ^  J- i .
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SABADELLENCS
El grup C oixo de Sabadell
Joan Cusco

« Caixa Sabadell
El grup CES ha presentat eis résultats de l’exercici 2006, en el qual ha obtingut un increment 
del 18,1% de benefici sobre l’any l’anterior.
El résultat s’ha assolit per un solid creixement, tant pel marge d’intermediació com per 
l’aportació de les empreses participades del Grup.
El marge ordinari ha crescut un 22,3% ajudat per la torta expansió del negoci, especialment 
del crédit hipotecan.
El volum supera els 19.500 milions d ’euros, amb un creixement del 38%.
Els crédits als clients han augmentât un 35,6%, amb especial émfasi en el finançament als 
particulars i les empreses.
La ratio de morositat ha baixat fins al 0,65%, taxa inferior a la mitjana del sector (0,67%).
Els recursos dels clients s’acosten als 11.000 milions d ’euros, amb un increment diversificat 
entre dipésits, fons d’inversiô, productes de previsió i plans de pensió.
L’any 2006 s’han obert 25 oficinas. La xarxa comercial és de 334 oficines, en les quais es 
dona serve! a més de 620.000 clients.
S’ha previst obrir durant aquest any 30 oficines noves, de les quais 15 s’ubicaran a Catalunya 
i 15 a les comunitats de Madrid i Valéncia.
Caixa Sabadell, compromesa amb la societat tant des del vessant financer corn del social, ha 
créât un préstec sense Interesses ni comissions per a persones amb discapacitat i ha arribat 
a acords amb entitats per potenciar els productes i serveis adreçats al col.lectiu d ’immigrants. 
Sota el lema Un nou rumò ha encetat un nou Pia Estratégic 2007-2009 que té corn a objec- 
tiu arribar, el 2009, quan l’entitat celebri els seu 150é aniversari, a uns résultats de 100 milions 
d’euros.
El pia se centra en un creixement sostenible i rendible, orientât a clients, a résultats i a una 
cultura de l’eficiéncia. La nova dimensió portará implicit un canvi del model de gestió i un pia 
d ’expansió important de 90 oficines en tres anys (la meitat fora de Catalunya).
El pressupost total per a l’any 2007 arribará als 12,3 milions d’euros, dels quais es proposará en 
l’Assemblea General aplicar a l’Obra Social 10,1 milions d ’euros dels résultats del 2006.
La Priorität continuará sent el vessant assistencial i social, en qué es destinará la meitat del 
pressupost. Durant el 2006, es van fer més de 2000 activitats, en les quais va participar més 
d’un milió de persones.

Semblança de M. Dolors Forrellad i Doménech:
FE D’ERRORS

Des d ’aquestes línies voldria demanar disculpes per la deformado que va patir la Semblança de M. Dolors Forrellad i 
Doménech, publicada al número anterior. Com a autor de l’entrevista sóc l’únic responsable d ’haver-hi inclés tres 
fragments que corresponen a la biografia de la seva germana Montserrat, extrets del Ilibre Ceballuts de Joan Cusco i Emili 
Hierro. Confusió imperdonable que sóc el primer a lamentar i que entenc que hagi aixecat les naturals queixes del personatge, a 
qui ofereixo la més sincera disculpa. Entenc que portât per un afany de completar la pega, vaig incorporar-hi sengles 
passatges (22 línies) que ébviament no guardaven cap relació amb la Dolors ni amb el diáleg mantingut. Excuses també 
dirigides a tots els lectors per tan lamentable error.

Pere Font

Les línies que cal suprimir són les següents: pàgina 31, tot el 2n paràgrafi pàgina 32, penúltim paràgraf, el text “tenim en 
projecte el concert de la Maria Teresa Desumvila”; pàgina 33, tot el darrer paràgraf de la columna esquerra, des de “al 
llibre” fins a “un bail”. «_
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Semblonça

Pere Pardo i Peret
Pere Font i Grasa fotografíes: Imma Mas
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Si hom atén els annals pragmàtics de l’antic periodisme, s’adona 
que els veils cronistes de cafè i cigar, iniciaven el saberut comentan 
amb la frase clàssica i tòpica: “Hem pogut llegir al diari que i a 
partir d ’aqui desgranaven tota la batería de literatura de prosopo- 
peia, i proteiea..., que ha mareat un perioda extens de la història 
dels primers dos segles dels newspaper més seriöses i llegits del 
món mundial ; inelusiu els del petit i alar país. Dones bé, “...recollit 
dels diaris”: “L’Obra Sooial Caixa Catalunya es fa càrree del 
projecte i eonstruceió de l’edifiei del nou oentre AVAN amb un cost 
de 1.800.000 €(...) La Generalität de Catalunya s’encarregarà de 
bona part del manteniment del oentre i de les aetivitats que hi 
tinguin Hoc, amb una dotació de 600.000 € anuais, aixi ho anunoiava 
la Consonerà de Salut Marina Geli el mes d’oetubre (...) L’alcalde 
de Sabadell Manuel Bustos ha deolarat que el Centre AVAN será 
un orgull per a Sabadell i un referent en l’ateneió a les persones, 
després de signar l’aeord i la eessió per l’Ajuntament dels terrenys 
del carrer de I’Estrella”

Amb tota aquesta aliau d ’informació recollida dels mitjans de 
comunicaeió loeals, era evident que ealia saber més ooses. Un 
magnifie pretext per inioiar una llarga conversa amb el Dr. Pere 
Pardo, una de les persones que més ha Iluitat per portar a terme 
des de fa ja quatre anys aquesta gran tasca social empesa des de 
l’Associaciô Vallès Amies de la Neurologia (AVAN). Precisament en 
el darrer número de quadern, la Mila Torres cementava la brillant 
exposieió d ’aquareMes que l’Emili Hierro, pintor i carieaturista, havia 
presentat a la Fundació Joaquim Busquets a benefici de la Fundació 
AVAN. L’Emili, corn sempre de manera altruista, al costat de les fites 
culturáis i socials impulsados per les entitats sabadellenques.
També l’art és una eina essencial de coMaboració. Per tant, i per 
tot el que fins aquí hem recollit, s’imposava anar més enllà, saber més coses 
d ’AVAN. Ens va semblar oportú aprofitar l’allau de notioies positives per dialogar 
amb el Dr. Pere Pardo i Peret. Seguint al peu de la lletra les normes heretades 
del tarannà de les semblances “cusconianes”, utilitzar el benefici del diàieg intim 
i biografie, mitjançant el qual entrar de pie en el coneixement exhaustiu d ’una acciò 
ciutadana admirable. Per tot i més, és just i necessari parlar amb el Dr. Pere 
Pardo, president de la Fundació AVAN. Conegut i reconegut metge internista, 
una autoritat en hematologia i oncologia oliniques, que ha desen-volupat una 
exoeMent trajectòria professional impregnada d’un alt signifioat social. Intentar 
abreujar el seu curriculum és tasca difícil i no exempta d ’oblidar oamps 
importants.

Com neix l’interès per la medicina en el jove Pere Pardo, estudiant de 
batxillerat als Escolapis ?

No hi ha oap preoedent a la familia. El pare fou immigrant d’Almeria que 
treballava de torner a oal Gregori, i la mare repassadora de peces. Viviem de

manera senzilla i honesta al veïnatge 
obrer del carrer San Fernando, de la 
que sempre anomeno “repûblioa inde
pendent de Gràoia”. Grec que I’interés 
per la medicina potser neix de manera 
circumstancial per la gran sort de 
pertinença a un món que corn el 
graoieno estimulava la inquietud social 
en un marc molt neoessitat de coMabo
ració humana. M’explico: de jovenet 
em trobo dins dos ambients integra- 
dors: la parróquia i la sooietat El Ciervo. 
Foren uns anys de oreativitat a partir 
del poe que teniem; anys d ’ajudar al 
proïsme per l’allau de gent de fora que 
volia integrar-se. A partir de la oreació de
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TOAR Grècia, amb el bàsquet primer i 
l’handbol que tanta glòria els ha donat, 
després; un actiu centre cultural on es 
telen obres de teatre, el centre excur
sionista, la colla sardanista Joventut 
dansaire... on valg conèixer la meva 
dona: Núrla Fortanet I Puig, que és de 
la Creu Alta. Molta activitat que passava 
per organitzar la cavalcada de Reís que 
des de Campoamor fins Grècia abas
tava tot l’èmbit parroquial, i sempre 
amb la coMaboracló dels que tothom 
interpretava com els “ateus” de el Ciervo. 
També hi partioipaven els del grup de 
Ca la Répéta, i les caramelles que dirigía 
el Sr. Ángel, practicant d ’espiritisme. 
Allí convivíem tots sense preguntar a 
I’altre oom pensava o quina creença li 
era propera. Al costat teniem veins 
benestants creadors de petites empre- 
ses, però que eren els primers de 
posar-se la granota de la teina i donar 
exemple participant de manera decisi
va en tots els actes que s’organitzaven. 
D’aquí sorgeix el meu component 
social dins d’un esperit liberal. NIngù 
no ens preguntava si anèvem o no a 
missa. En la mesura que es va formar 
la tímida oposició al franquisme, el barri 
de Grècia hi va tenir molt a fer i a dir:

homes i dones força compromesos i que amb el temps s’integrarien de pie en 
el teixit cultural i politic municipal de la ciutat. Un component social al quai va 
tenir a veure el vicari Mossèn. Dalmau, que després fou desterrat pel franquisme 
a Gallifa; corn també Mossèn Canals, conegut corn Mossèn Vespa. Érem joves 
i era un no parar. Un exemple el trobem en l’entrenament per l’equip de bèsquet 
on vaig jugar uns quants anys. En aquell camp de terra de la Joventut Atlètica 
Sabadell, a tocar la Carretera de Barcelona, ens entrenava Amadeu Roseli a dos 
quarts de set del mati fins a dos quarts de vuit, una dutxa freda i a Can Colapi, 
i eli a traballar a cal Garcia-Planas (Artèxtil). Era heavy el tema, oi?. Sembla 
mentida el que pot fer la voluntat d ’una persona per assollr el coneixement de 
l’esport o, com en el meu cas, em va Impregnar del desig social de col-laborar 
amb tot el que sorgís de la parróquia I del barri de la “república independent de 
Grècia”. Ja de més gran, amb altres companys, vam impartir classes ais immi
grants que volien entrar d ’alumnes a l’Escola Industrial i els faltaven alguns 
coneixements per superar l’examen d’Ingrés. Han estât feines de les quais em 
sento especialment satisfet i que m’han ajudat a decantar-me per desenvolupar 
una carrera de medicina des del punt de vista més humé.

Nascut tres mesos abans de comengar la guerra civil, el nen Rere Rardo és 
alumne del “Colegio José Antonio Rrimo de Rivera”, del carrer Cellers. Recorda 
com si fos ara que ais 7 anys, un bon dia, a la professora Sra.Maria GIbert i al 
professor Sr. Companys, els fan fora del coMegi per la brutal depuraciò del 
franquisme ais docents marcats com “desafectos al régimen” . Un bon dia 
apareix un nou mestre, de mal geni, que atemoreix la mainada. Es fa dir “Don”. 
Solia recriminar ais alumnes tot exigint-los : “Siempre el Don delante del nombre 
porque soy bachiller...” . Aquest era l’ambient que respiraven.

Ha d’haver-hi un motiu directe a l’hora de decidir-se per iniciar una 
carrera tan liarga i feixuga com la medicina: Quin és l’impuis que 
provoca l’orientació vocacional ?

Comengo i acabo el batxlllerat ais Escolapis grécles a uns pares que volen el 
bo I millor pel seu fill, sens dubte. En complir 12 anys entro a traballar al despatx 
mèdie del radióleg Dr. Duran. De 8 a 3 anava al coMegi I de 4 a 8 a la consulta, 
on valg entrar de pie en el món de la medicina des de baix, com un aprenent i 
amb els ulls ben oberts per copsar tot allò útil per a desenvolupar una creixent 
vocació médica, portât per l’espeht social d ’ajut ais altres que cada cop era més 
intens. Representó un gran esforg pels pares en una época que el tercer sou era 
important per tirar endavant. En el meu cas guanyava pocs calerons, els sufi- 
cients per pagar lllbres i matrícula. A partir de l’entrada a la Facultat de Medicina, 
a l’Hospital Clinic de Barcelona, a diferéncia de molts altres alumnes, la proximi- 
tat i el matricular-me lllure em permeten continuar treballant a les tardes al 
mateix gabinet I durant les vacances doble jornada: matí I tarda. Acabo la carre
ra l’any 1961. Els últims tres anys deixo de col-laborar amb el Dr. Duran. A ter
cer entro d ’Intern a la cètedra del Dr. Agustí Redro i Rons -aleshores no existía 
el postgrau— i rebo classes magistrals del Dr. Farreras Valenti, el seu ajudant de 
cètedra. Ambdós, els metges internistes més significats a nivell de Catalunya i 
d ’Espanya. Farreras se’n va a Austria i a la tornada implanta l’hematologla, una 
especlalitat aleshores inexistent aquí, tractant els malalts des del punt de vista 
clinic i obrint el primer servei d ’hematologla de tot l’Estat espanyol. Jo ostava a 
medicina interna i m’en vaig amb eli per entrar de pie en l’especialitat de l’he- 
matologla. Em quedo perqué voila fer medicina hospitalèria encaminant el meu 
futur. Gaudia d ’aquell treball que m’ocupava de 9 a 2, com a professor ajudant 
I pel qual aconseguírem percebre la quantitat de 500 pessetes mensuels, com 
aquell que diu per pagar-nos la bugaderla de les moites bates embrutades i el 
vlatge. A les tardes vaig obrir el meu despatx privât a Sabadell, que em permetia
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començar a viure per compte propi. Han estât disset inoblidables anys a 
l’Hospital Clinic al costat de les grans patums de la medicina d ’una época 
irrepetible.

Arriba un moment en què, segons tinc entés, amb un grup de 
companys marxeu del Clinic cercant nous horitzons; és a dir, buscant 
noves alternatives mèdico-hospitalàries.

En efecte, l’any 1973, amb uns quants companys, creem el nostre serve! propi 
a l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona. Es tracta del primer Servei 
d’Hematologia i Oncologia Clínica, és a dir: tumors de la sang i tumors sòlids, el 
primer de tot Espanya. Era una nécessitât imperiosa que fou la matriu d ’altres 
servais semblants que s’obriren més endavant pels quatre costate del territori. 
S’iniciava la jerarquització médica i ens intéressé com a proposta assistencial. A 
l’Hospital de la Creu Roja hi col-laboro fins l’any 1990, que és quan hi ha una 
reestructuració a nivali de la Generalität i es trasllada el servei a I’ Hospital del 
Mar on encara hi vaig alguns dies a la setmana com assistent a les tasques hos- 
pitalàries i, a més, mantinc la consulta privada de Sabadell; aquí on som ara: al 
carrer de Grècia.

És ben curios el passeig vital del Dr. Pardo: De la “república independent de 
Grècia”, a les radiografíes del Dr. Duran del carrer Grècia, i, finalment, consulta 
pròpia i habitatge al carrer Grècia. La pregunta que s’ha m’acut és de Ilibre:

A l’Hospital de Sabadell no hi heu trebaiiat mai. Per què?
La resposta és ben senzilla: perqué no existia corn a tal. L’Hospital de Sabadell 

comença a funcionar el 1987. Fins llavors tot eren cliniques, no hospitals. Estava 
molt bé a Barcelona amb la cètedra del Dr. Agusti Pedro i Pons, amb el gran 
mestratge de Ferreras Valenti, i les amistats conreadas durant la llarga estada. 
Totes les activitats cientifiques paral-leles les he dut a terme a les institucions de 
la capital i no a Sabadell, on mai no he exercit cap responsabilitat hospitalèria. A 
la clínica, corn a la consulta privada d’un metge, l’objectiu ùnic és ajudar al 
guariment del malalt. Un hospital té tres missions: assisténcia, investigació i 
docéncia. Aqüestes dues ultimes són bèsiques perqué la medicina progressi. 
Quan vaig començar a la cètedra Agusti Pedro i Pons, a Catalunya només hi 
havia dos hospitals: el Clinic i Sant Pau. No existia ni el de la Vali d ’Hebrón, ni 
Bellvitge, ni Germans Trias... En la mesura que s’anaren créant, eis especialistas es 
repartien entre eIs nous centres. En el meu cas, vaig quedar-me al Clinic.

El que no podem ignorar és aquell Dr. 
Pardo que Iluitè de valent per intentar una 
reorganització hospitalèria sabadellenca 
molts anys abans del 1987, des de la 
filial de l’Académia de Ciéncies 
Médiques del Vallès Occidental.

Fou un projecte capdavanter que no 
reeixi per problèmes econômics i de 
política local. Un intent de coordinació 
de les cliniques amb la creado del 
Centre Mèdic, que amb encert dirigí el 
gerent Sr. Artigas -qui posteriorment 
ool-laborè amb eficècia amb el mala- 
guanyat ministre de sanitat, Ernest 
Lluch- Hi havia una motivació politisa i 
social predisposada per portar-ho a 
terme. Una idea avançada, que morí 
probablement perqué era un repte difícil 
d ’assumir per a l’entitat mutualista de 
l’època. No hi hagué la Visio de futur 
que el tema requería aquell 1973. Calia 
que tothom cedis una mica de poder i 
fou impossible el consens. Després 
d ’aquell desencis, més endavant, l’any 
1980, ocupant la presidència de la filial 
de l’Acadèmia de Ciéncies Médiques, 
impulsèrem l’estudi de les necessitats 
de l’assistència médica del Vallès; 
incloent-hi l’Oriental (Granollers) i 
l’Occidental (Terrassa-Sabadell). Fou 
un èxit grècies a l’aportaciô del Banc 
de Sabadell, Caixa Sabadell i la 
Diputado de Barcelona. Estudi que 
quedé reflectit en un Ilibre i sobre el 
quai s’ ha basat I’Administrado per 
endegar futurs projectes. Redactat i 
signât per grans especialistas d ’orga- 
nització hospitalèria, és un dels treballs 
que des de la meva presidència a 
l’Acadèmia em sentó més orgullos per 
la utilitat que ha tingut.

Explica el Dr. Pardo corn poques 
setmanes abans de cloure’s l’estudi, 
a la correcció i revisió per tal de 
presentar-lo a la considerado dels 
professionals i del mon académie, es 
produeix el cop d ’estat de Tejero/ 
Milans del Bosch. Tres o quatre dels 
excel-lents doctors signants temem 
que el sainet dels sabres acabi corn a 
Xile, per exemple. Compromesos poli- 
ticament amb eis partits d ’esquerras 
fugen a França. No tornen fins una
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setmana més tard. Passat I’ensurt, una 
majoria dels redactors de I’estudi 
ocuparen poc temps després impor
tants càrreos de la sanitat i la politica 
espanyola I catalana. En aquell precis 
moment, però, deixaren “penjats” 
alguns fragments de l’estudi que 
recuperarien en tornar a la normalitat. 
Coses que passen.

No cal dir que aquesta dilatada 
experiència acumulada al llarg de 
mig segle li ha permès comprovar 
i ser protagonista de la notable 
evolució de la medicina.

Ha estât una evolució extraordinària, 
abismal. És a dir: en els darrers trenta 
anys es produeix en la práctica l’evo- 
lució més favorable i extraordinària si 
hom la compara amb la resta de la 
història de la humanitat, sempre en 
relació a la importància práctica i 
efectiva de poder guarir el pacient.

Aquesta evolució mèdica té un 
handicap molt gran que no és altre que 
una separació molt marcada, molt 
torta, entre països ries i països pobres. 
És a dir: l’avanç de la medicina és 
evident, però no tothom en gaudeix.

Evidentment. Ciar que això sol passar 
en tots els ordres de la vida; em refereixo 
a l’alimentaciô que és la base per 
desenvolupar una vida sana. La medici
na actual requereix una gran quantitat de 
recursos tèonics i farmaoològics. 
Trobem països que els tenen i d ’altres 
que no. A nivell dels recursos i de la 
seva bona administraoió cal que hi hagi 
bona estructura social i política. Tot 
plegat, de no portar-se a terme deforma 
l’avenç de la medicina. És a dir, un 
progrès del qual no tothom se’n bene
ficia. Resumint: Una cosa és l’evolució 
i l’altre com s’aplica sobre el terreny 
segons quina sigui restructura social 
sobre la qual s’actua. És evident que 
tot plegat ens ve marcat per la polítioa 
econòmica i les prioritats governamen- 
tals. El món Occidental, el món rie, ha 
de fer molt més i no només donar 
suport a les ONG’s; que sent important 
i laudatori, no n’hi ha prou. Cal abaratir 
els medicaments, amb genérica de 
baix cost i una bona distribuoió entre

els països neoessitats. Política social de caire mundial, sense ingerèneies 
negatives de les multinacionals. Queda molt per fer.

La separació interessada entre món pobre i món rie, afecta com 
veiem a l’aplicació de la medicina, però també ens porta a la contradicció 
de la societat opulenta generadora de malalties per excès i no per 
detecte: l’estrès, el cor, l’obesitat, l’ansietat...

FM

La gent vivim més anys ara que no pas abans -un “abans” ben recent, per 
cert- no tant pels avenços de la medicina, que també, sino per les mlllores que 
hi ha de tipus higiènic i alimentari. Les estadistiques elaborades per la Generalität 
Republicana poc abans del 936, ens demostren que a Catalunya la gent vivia 
una mitjana de 46 anys. Ara, al començament del segle vint-i-un, les dones 
viuen de mitjana fins els 82 anys, mentre que els homes tregüen els 80. Perqué 
les persones realment visquin molts més anys és bàsic seguir les pautes d’una 
vida sana que a hores d'ara està molt ben divulgada per tal que ningú no pugui 
ai-legar ignorància. Viure en un país rie, al món Occidental, pot comportar si no 
es vigila un excès de massa corporal : l’obesitat. Sí, l’acumulaoió de greixos és 
la primera malaltia que afavoreix : la diabetes, arterioesclerosi, colesterol alt, i 
augment de l’ácid ùrie; en fi, tots els factors de rise imaginables: patiment d ’un 
cor maltractat dins d ’una estructura física que treballa malament. Per exemple: 
les necessitats de secreció d’insulina que fabrica el pàncreas, òbviament si la 
persona és obesa són majors. A partir dels 50 anys el deu per oent de la pobla- 
ció és diabètica. Cai gastar energies, fer exercici. L’avenç, el progrès de la medi
cina, com deia, ha estât sensacional, però res no pot fer-hi un bon metge que 
recepti un fàrmac adéquat si en sortir de la consulta el pacient porta una vida 
sedentària o ben al contrari: multiplica les hores de treball amb exoés. EIs poders 
pùblics tenen responsabllitat sobre la salut, sens dubte, posant a l’abast 
instal-lacions i equips mèdics dotats i capaços, però el responsable directe és la 
pròpia persona que en el segle vint-i-un no pot al-legar ignorància ja que viu en 
un món farcit d ’informaciô.

El Dr. Pardo predica amb l’exemple: avui, en el moment de fer l’entrevista, és 
un dimecres de gener a migdia i corn cada dimecres de bon mati, a més dels 20 
minuts de gimnástica a la llar familiar, el ciutadà Pardo amb els seus amies 
Miquel Ribera i Alfred Besonies (aquest últim, el qui fou excel-lent president del 
Centre d ’Esports Sabadell, al quai va mantenir “contra viento y marea” a Primera 
Divisió del fútbol espanyol un pareil de temporades), oaminen vint quilômetres.
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vint, per Sant Llorenç de Munt i la Serra d ’Obac: Coll d ’Estenalles; Coma d’en 
Vila; Matarrodona; Cova d’en Tinet; Coil de Boix... Cada dimecres canvien el 
trajeóte. Per cert, avui han vist pel carni que mena a Matarrodona eis inicie dels 
treballs de la controvertida i protestada pista forestal. El desgavell denunciat pels 
grups écologistes de la comarca i que ara comproven corn s’està desbudellant 
un paratge encisador. Prenguin nota lectors: 20 quilòmetres cada setmana; o bé 
quatre a diari pel rodal on viuen, que tampoc estarla gens malament.

El govern de I’Estat ha elaborai la Liei del Tabac que des de felá molt 
de temps reclamaven els estaments mèdics. Com la valora?

És bo que l’Administració faci campanyes a favor del perill que comporta el 
consum de drogues a través de la nova Ilei. Opino que la campanya ha començat 
amb timidesa, com calculant : “Fern la Ilei i veurem com reacciona la gent i ja 
veurem si l’apliquem integrament” . Entenc que si no s’han atrevit a aplicar-la fins 
el màxim que marca el propi text legislatiu, no serveix pas per res. Ha provocat 
una distorsió a nivell dels bars i la restaurado que, els poos que anaven de bona 
fe i han adaptat l’establiment, són els que més han perdut en clientela. Com 
sempre, una majoria ha jugat en contra, permetent fumar en recintes inferiors ais 
cent metres quadrats. El tabac és perniciós. En un 25 per cent de les patologies 
existents entre la humanitat dels països occidentals, la culpa és del tabac. Està 
ben demostrat i, malgrat tot, hi ha un munt de gent que no és capaç de 
desenganxar-se’n. Consulten al metge per escoltar el que ja saben. El tabac es 
vasoconstrictor; és a dir: estreny les artéries, les encartrona, les envelleix. Cáncer 
de pulmé equival a cáncer de fumador; només entre un 5 i un 10 per cent són 
generats per causes alienes al tabac. El 12 per cent dels que fumen un paquet 
al dia van directes al cáncer de pulmô. La gent sol dir : “A veure si tino la sort de 
ser del 88 per cent restant” . El que tothom hauria de saber és que l’arteriopatia 
la pateix el100 x 100 dels fumadors; la bronquitis crònica, l’enfisema pulmonar 
o insuficiéncia respiratòria, tothom !!!. El tabac també afavoreix un alt percentatge 
de cáncers de la bufata d’orina, o deis cáncers de la matriu de la dona. Ser 
fumador i no estar preocupat per tota l’altra alta gamma de malalties que no són 
cancerígenes, és d’una irresponsabilitat greu. És com intentar la mort per

etapas. A més de totes les considera- 
cions, caldria teñir present l’alt cost que 
representa per a la sanitat pública 
l’intent de guariment de milione de 
persones enganxades al tabac. 
Personalment he de reconéixer que 
fumava amb pipa ais 18 anys, poc 
abans d’entrar a la Universität; ho vaig 
deixar de seguida en comprovar els 
efectes perniciosos del tabac en obrir 
els primers Ilibres i escoltar les primeree 
lligons a la Facultat de Medicina.

Arriben a un punt essencial que 
no pot faltar quan hom entrevista a 
un metge, la disjuntiva de triar entre 
medicina pública o medicina privada.

Si les estructures públiques ofeguen 
les iniciatives de la gent, evidentment no 
és bo per la medicina. Creo que un 
excés d’intervencionisme no és gens 
saludable per al pacient. El dilema és un 
plantejament que busca un control 
excessiu, que pesa i molt damunt deis 
equips médico-assistencials. Per regla 
general el funcionan es periliós perqué 
no tothom assumeix la responsabilitat 
que li pertoca, i parlo deis metges en 
primera persona, no tan sois d ’inferme- 
ria o auxiliara. Com a reflexió, creo que 
seria bo poder mantenir estructures 
hospitaláries que coincidissin amb la
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realitat social del pais. A casa nostra 
disposem de la tradició de les entitats 
mutualistes. A Sabadell hem “perdut” 
I’Hospital de la Mancomunitat, que és 
terrassenc, quedant en infehoritat per 
atendre les demandes cada cop més 
exigents en matèria hospitalària. A 
Sabadell portem un munt d ’anys amb 
L’Aliança tancada i fent-se malbé unes 
instaMacions pròximes als mutualistes 
que ara han de desplaçar-se a 
Barcelona. Sabadell ha de disposar 
dels suficients Hits per atendre la poblado 
actual. La medicina avança en fundó 
del grau d’investigació i del treball dins 
d ’equips multidisciplinars, allunyats de 
l’individualisme. Mai, però, no podrem 
marginar la consulta personalitzada 
amb el temps suficient per dur-la a 
terme amb absoluta fiabilitat de l’acte 
mèdio. Les autoritats sanitàries han de 
vetllar per exigir alts nivells de qualitat, 
i massa sovint sabem que no es aixi.

No podem ni volem obviar una 
polèmica que ara mateix està al 
carrer i de notable controvèrsia 
per part de l’opinió pública: Quins 
són els limits de la tecnologia 
hospitalària per mantenir un cos 
artificialment en vida. En peques 
paraules: És partidari de l’eutanásia?

És un tema délicat i complex. La 
decisió depén molt de la filosofia de 
vida del pacient i de l’entorn familiar. La 
finalitat del metge és guarir el malait i si 
aixó no es possible, ajudar-lo a no 
patir; ni física ni psíquicament, mitjan- 
çant les cures paMiatives. Basant-me 
en el que acabo de dir-li: si un pacient 
demana l’eutanasia, per consentir-la 
hauríem de ser molt exigents per 
admetre la petició, Caldria, arribat el 
cas, la prevalença d’unes exigéncies 
extremes d’estudi i control del pacient, 
per part d ’experts sobre el tema. A 
nivell individual es pot arribar a entendre, 
però existeix una Ilei que forçosament 
cal acatar per no caure en la qualifica- 
ciò penal, que no és altre que l’homici- 
di consentit. Com vostè diu, la discus- 
sió és a nivell de carrer i cal que la 
societat en el seu conjunt hi reflexioni.

Quina motivació us porta a col-labo
rar amb rAssociació Vallès Amies 
de la Neurologia (AVAN)?

El bon amie, el neuroleg. Dr. Miquel Aguilar i Barberà, fill també del barri de 
Gracia, persona de notables inquietuts humanistiques i socials, em consultò ara 
fa uns quatre anys, la intéressant idea d’integrar-m’hi per a crear el conseil assessor 
de la Fundació AVAN. Ens coneixiem per haver coincidit en la directiva de la filial 
de l’Acadèmia de Cièneies Mèdiques del Vallès Occidental. No li podia dir que 
no, i menys encara en comprovar la solidesa del projecte. LAVAN es una entitat 
que té cura dels malaits neurologies crònics a partir de la sortida de l’hospital. 
Coordina l’aspecte sanitari de metges, infermeres, recuperadora, fisioterapeu- 
tes... i la familia. És un repte extraordinari des del punt de vista mèdio i social. 
Total, que vam comengar a pensar en tot això i Iluitant per fer quatre centres: 
Terrassa, Rubí, Sant Cugat i Sabadell, la qual cosa ens va demostrar la nécessitât de 
crear la Fundació AVAN per poder facilitar la captació de recursos i ajuts de tot 
tipus. El de Terrassa existeix per bé que es petit; a Sabadell l’Ajuntament ens 
deixa el Centre Civic de Can Bull i a Rubí i a Sant Cugat es disposa d’espais 
cedits per altres entitats. El passât mes d’octubre a Sabadell hem obtingut el 
compromis de la construcció del local gracies a Caixa Catalunya, un suport 
indispensable per fer realitat els somnis. Més el terreny de l’Ajuntament, més el 
compromis de bona part del manteniment per part de la Conselleria de Benestar 
i la Conselleria de Salut, per aixecar l’edifici assistencial de nova planta que es 
construirá ben aviat al carrer de I’Estrella a tocar Calderón, on hi havia hagut 
I’estatge social de L’Obrera. La Fundació AVAN traballa per treure’n el màxim 
rendiment cientific i social. N’hauran de sortir treballs que puguin oferir estadistiques 
i amb elles derivar-ne résultats per renovar el tractament i la manera de portar 
els pacients. Com un centre de dia amb activitats formatives, assistencials, lúdiques...

Entenc que donada la gran quantitat de fullets, revistes i retails que amb 
entusiasme em passa el Dr. Pardo, convé fer-ne un punt i a part; unes pagines 
que acompanyin la semblança per ampliar-ne la seva difusió, d ’una exceMent 
idea que des d ’un bon principi dugué a terme el Dr. Aguilar, actual president 
de l’Associaciô i amb el Dr. Pardo de president de la Fundació, integrada per 
persones de reconeguda solvència.

Ara períoca cloure l’entrevista formai amb les preguntes que li endeguem a 
cada personatge.

Quin diagnòstic cultural feu a la ciutat de Sabadell ?
Opino que la ciutat està passant uns moments una mica fluixos, malgrat algunes 

coses admirables, però puntuáis. N’estic decebut. Malgrat el canvi de ciutat 
tèxtil a ciutat de serveis, seguint el guió genèric i comù a bona part del país. De 
la resta... al meu entendre no funciona el tema cultural ni el tema esportiu i estem 
perdent els senyals d ’identitat de I’arquitectura local. No n’hi ha prou amb 
la modernitat i l’èxit de l’Eix Macià, quan s’ha perdut l’Euterpe, s’ha fet el 
“pastiche” de l’Imperial i tothom està pendent de veure que passa amb la biblioteca
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de la Caixa Sabadell: la tanquen o no la 
tanquen ?. No vull ser pessimista, però 
hem tingut l’ai al cor fins que no fa 
gaire se’ns ha dit que finalment el 
Despatx LIuch el salven; o bé el Castell 
de Can Feu, indultat per la pressió 
popular, a punt de ser ensorrat per la 
bombolla immobiliària. Pel que fa a 
l’esport, continua havent-hi un esforç 
desmesurat d ’uns dirigente anònime 
que aguanten com poden un munt 
d ’entitats. Només es pot salvar el Club 
Natacló Sabadell, un cas emblematic i 
gairebé únic. No acabo d ’entendre 
com una ciutat que ha estât capdavan- 
tera del tèxtil mundial no es pugui 
permetre el plaer històric d ’obrir un 
gran museu d’aquesta branca indus
trial, que al llarg dels segles ha produit 
llocs de treball I riquesa. La Fundació 
Ars, el mateix Quaderni, els Papers de 
Versàlia..., son publicacions que sobre- 
viuen sense gairebé ajuts. El Teatre del 
Sol que aguanta la torxa escénica a 
contracorrent. Ja ho sé que tothom 
esmenta els Amies de l’Opera i 
rOrquestra Simfònica del Vallès, dues 
joies que cal conservar I que no podem 
perdre sota cap excusa. Ara s ’ha 
inaugurât el récupérât Teatre Principal i 
hom parla d ’obhr un Teatre de l’Opera 
que siguí estable i nomenar Sabadell 
com a ciutat de la Música. Espero que 
en aquest sentit la política municipal 
siguí més agosarada i activa per 
fer-nos canviar l’opinió que particular- 
ment mentine de ciutat que passa per 
un moment fluix. Em sap greu dir-ho, 
però és com ho sento. «-

El ciutadà Pere Pardo I Peret parla 
amb coneixement de causa. Eia estât,
I en la mejoría dels casos encara ho és, 
soci i membre actiu (segone les épo
ques) d’un reguitzell d ’entitats: Orfeô 
de Sabadell; Sabadell Sardanista; CAR 
Grècia (més de 50 anys corn a soci); 
Amies de l’Opera; Teatre del Sol; 
Acadèmia de Oiéneies Mèdiques del 
Vallès; Oercle Sabadellès; Promotor del 
Oentre Mèdio de Sabadell; I president 
de la Fundado AVAN.

Segur que n’he oblidat alguna. Bé, si: 
senador no adscrit a cap llista electoral 
de la “república independent de 
Gràcla”: Districte autonòmic de la pàtria 
ceballuda.

LLIBRES, DIPLOMES I LLENGUA PRÒPIA

No cal dir que el al llarg de la seva dilatada vida professional, ha 
publicat nombrosos Ilibres cientifics: En podem fer un resum?

Fie estât co-autor de set Ilibres. Destacarla el ô’Hema- 
tologia clínica. El va dirigir el Dr. J. Sans Sabrafen i des de 
l’any 1982, Doyma n’ha fet tres edicions més. També 
del Ilibre: Bases de la medicina interna, dirigit per 
R.Garmona, M. Dalmau i M. Foz, publicat per Toray el 
1987. També he participât activament en el Diccionari 
Enciclopédie de Medicina, dirigit pel Dr. Oriol Gasassas, 
d ’origen sabadellenc, éditât per Enciclopédia Oatalana 
l’any 1990. Sòc autor de 57 articles publicats a revistes 
estatals i estrangeres, a més de presentar 84 comunica- 
cions a congresses.

Quines han estât les principals activitats assistencials i docent i 
càrrecs exercits?

Abans potser ha quedat una resposta massa estricta en manifestar que mai 
no havia tingut relaciô puntual amb l’Flospital de Sabadell, però sí en canvi 
amb altres activitats de la meva especialitat. A tall d ’exemple: metge de medi
cina del treball de la Mancomunitat d ’Empreses Sabadellenques. De 1963 a 
2001; cap del Laboratori de la mateixa Mancomunitat entre 1962-1979 i, 
finalment, director mèdio entre 1979 i 2001. Un période formatiu del que 
guardo un bon record és el de professor de l’Escola Oficial d ’ATS de 
Sabadell, adscrita a la Universität de Barcelona, 1970-79 i professor Olinic 
Associât de la Universität Autònoma de Barcelona, 1982-86. Sòc Académie 
Oorresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Oatalunya, des de 1994.

Al marge del càrrec més recent de president de la Fundació AVAN, 
cree que serva un gran record de tres fites importants.

La primera fou aquella ja esmentada de ser un dels promoters del Oomitè 
de Ooordinació Hospitalària de Sabadell (1973) que no reeixi per diverses 
raons, potser per avançar-se en el temps. Més endavant corn a base per a 
futures realitzacions; promotor i coordinador de l’obra: Estudi de la Sanitat 
del Vallès (1981-1982) i més recentment: president del comité tècnic de 
l’Associaciô Espanyola Oontra el Oàncer (1998-2001)

Ens farien falta cinc o sis folis més per a intentar una aproximaciò a les a 
ctivitats professionals i cientifiques del Dr. Pere Pardo, que tant de prestigi 
ciutadà li ha atorgat.

A totes les tasques académiques i a les entitats on ha coHaborat ha esmerçat 
esforços notables per fomentar l’ús de la llengua catalana. Guarda un reguitzell de 
records de trobades i reunions on solien haver-hi persones contràries a la 
normalitat idiomàtica i cultural.

La dèneia de la comunicaciò del cos a cos comença i acaba per l’expressió 
oral i corporal. El Dr. Pardo reté a la camera digital de la memòria, les cares 
amb gests estranys deis presents a determinadas reunions, quan aigú -ell- 
els convidava amb educació i bones manares que usessin i abusessin de la 
llengua pròpia del país. La majoria de les vegades se’n sorti amb nota. Amén.
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C oneguem  l'fìssociació Vallès 
fìmics de la Neurobgia
Pere Font i Grasa

de la neurologia

Ajuda'ns a 
fér-ho possible!!!

Una forma de donar suport a aqucs  ̂prajocto ós 
comprar T o txan es  del Centoe AVAN. 

Cada totxana simbolitza 10 €  per la construodó 
de redifici i el sey mantenlment.

El teu ajul ptM significar una gran miltora m  la vida 
per moites families afectadra.

Contacta amb nosaltres i finformarem.

AVAN
Afiwc& d e  \a N e u r o lo g i

rifg - :«ih.-3iid!|gnrnirj;dr;kinni«T^ 
TaW!Ìhfwrfi3 7 flfi?0aa 9^736/1529

■ P o n ce R e
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 93 725 85 41 

SABADELL

L’Associació Vallès Amies de la Neurologia (AVAN) és una entitat sense ànim 
de lucre que dedica tots els seus esforços a la difusió I la divulgació de la neu
rologia, aixi com a la millora de la qualitat de vida dels afectats per les diferents 
malalties relacionades amb aquest camp. Va néixer el 1993 amb l’objectiu de 
posar en contacte totes aquelles persones vinculades o interessades en les 
malalties del sistema nervios, estiguin o no directament afectades. Està oberta 
als malaits I als cuidadora (familiars i voluntaris), així com ais professionals i a tots 
els interessata en les afeccions neurologiques.

Es una associació configurada per diferents seccions que representen els 
interesaos de cada grup en particular i que, com a conjunt, pretén una tasca de 
serve! comú i específica albora. Treballen per minorar la vida de les persones.

L’AVAN té uns quants objectius essencials. Divulgació: Fer conèixer les malal
ties neurológiques i qué s’està tent per millorar-les. Suport emocional, psicolégic 
i social als pacienta i als seus familiars. Informació i difusió: Donar a conèixer a 
les persones afectades aspectes relacionáis amb la seva maialila : curs, tracta- 
ment, etc. Promocionar a través deis mitjans de comunicació tot allò que faci 
referència a aqüestes malalties. Assessorament sobre assumptes legáis, socials 
i econòmics relacionats amb els problèmes neurològics. Investigació: CoMabo- 
rar en la recerca estimulant estudis epidemiològics, terapeutics i de l’origen de 
les diferents malalties del sistema nerviós centrai i perifèric. Formació: Ajudar a 
professionals, familiars, voluntaris I intéressais a iniciar-se i/o ampliar el coneixe- 
ment de les malalties neurológiques. Reivindicar aspectes assistenciais inclosa la 
rehabilitació I la reeducació.

Casal obert
AVAN organitza activitats gratuites lúdico-culturals o récréatives, obertes a tota 

la ciutat, realltzades en un entorn protegit i sense barreres arquitecténiques diri- 
gides a qualsevol persona afectada, directa o indirectament, per una patologia 
neurològica. Activitats que es realitzen a les quatre ciutats on AVAN té seu: 
Terrassa, Sabadell, Rubí i Sant Cugat. Un deis objectius és la integració social i 
amb aquest motiu es tan activitats conjuntes amb altres entitats i coMectius. 
L’equip d ’AVAN garanteix que totes les persones interessades de la ciutat puguin 
accedir-hi, participar-hi i retornar a casa sense cap tipus de problema. Al Casal 
Obert si han implicat diversos grups professionals: Educador social; professional 
de la comunicació; psicóleg; treballador social; integradora social, etc. De la 
pàgina web: www.amicsdelaneurologia.org, (correu electronic: sabadell@amics- 
delaneurologia.org ), hem recollit algunes de les activitats que es vénen desen- 
volupant: Pujada a La Mola; Sant Jordi 2006; Carnestoltes; Festa Intercultural de 
Nadal; Colónies a Can Mateu; anem a esquiar i com cada mes de setembre el 
Dia Mundial Alzheimer. Sense anar més lluny, el passât mes de febrer s’inicia el 
cicle Fem ciutat, trobada mensual per parlar sobre projectes iniciatives i perso- 
nalitats interessades en conèixer. També es va portar a terme la conferéncia 
Viatges, turisme i discapacitat. El Casal Obert té un teléfon de contacte: 
696684407 casalobert@amicsdelaneurologia.org.

http://www.amicsdelaneurologia.org
mailto:sabadell@amics-delaneurologia.org
mailto:sabadell@amics-delaneurologia.org
mailto:casalobert@amicsdelaneurologia.org
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L’Organització Mundial de la Salut defineix discapacitat corn aquella resthcció 
o absència de la capacitai per realitzar una activitat de la manera o dins del 
marge que es considera normal per Tèsser huma. Segons TInstituto Nacional 
d ’Estadística, a Espanya hi ha més de 3.500.000 persones amb alguna disca
pacitat, i bé a suposar un 9 per cent de la poblacid total. Ja sabem que les esta- 
distiques poden canviar d ’una zona a l’altra, però si seguim eis paràmetres esta- 
tals, a Sabadell (en base a 200.000 habtants) poden haver-hi entre 15.000 i 
18.000 persones amb alguna disoapaoitat. A tot el Vallès Oocidental amb una 
població aproximada de 800.000 habitants, hi ha un nombre molt elevai de per
sones amb problèmes neurològics mès o menys greus. Com que són proces
ses erònics, moites vegades s’aoumulen al llarg dels anys, sobretot a Tedat 
adulta. Segons el butlleti d ’AVAN : Demència: 12.000 persones. Accident 
Vascular Cerebral: 12.000 persones. Parkinson: 1.300 persones. Esolerosi 
Múltiple: 450 persones. Distonia: 240 persones. Traumatismes cranials greus: 
600 persones. Mais de cap i álgies cara: 80.000 persones. Epilépsia: 10.000 
persones. Les malalties del sistema nervios són molt freqüents i a vegades poc 
visibles. Provoquen patiment, molésties i oreocupen Tafectat i la familia. No fan 
diferències d ’edat ni de sexe i poden manifestar-se en qualsevol persona.

Miquel Aguilar, president d ’Avant

Nou centre Sabadell: El somni més gran
De la revista bimestral de T AVAN, amb capçale- 

ra prou significativa: Endavan’t. Si, efectivament, 
amb una “P que pateix discapacitat per sumar-se 
correctament a la “societat de les lletres” per arro- 
donir la paraula, podem llegir un titular espectacu
lar, esperançador i estimulant: “Nou Centre 

Sabadell. L’AVAN fa realitat el seu somni mès Cran”, al número 30 novembre- 
desembre. A oontinuaoiè i al número 31 de gener-febrer 2007,a la portada apa- 
reix Talcalde Manuel Bustos que declara: “El Centre AVAN serà un orgull per a 
Sabadell i un referent en Tatenciè a les persones”. A les pàgines interiors apareix 
el projecte : “Alxi serà el Centre AVAN”, que va acompanyat per un formidable 
editorial escrit pel Dr. Miquel Aguilar i Barberà, president de AVAN. Donat el seu 
interés ens permetem reproduir-ne uns cuants paràgrafs: “Tenim a les mans un 
bon regai de Reis. Encara ressonen les estimulants paraules de la Honorable 
Consellera de Salut, la Sra. Marina Geli, donant suport al projecte AVAN i ara ès 
TiMustrissim Sr. Manuel Bustos, alcalde de Sabadell el que ens diu que serà un 
orgull per Sabadell (...) Comencem Tany 2007 amb IMusiô i esperança de fer 
possible també un Centre AVAN a Terrassa (...) Concretament, el Centre AVAN 
al carrer T Estrella de Sabadell serà un espai condicionat per fer un abordatge 
integral de les malalties neurolôgiques i altres discapacitats. Serà el punt de tro- 
bada per seguir avançant en el procès de normalltzaciè personal i familiar. Un 
Hoc d ’acollida, un espai de reflexiô, un centre d ’informaciô on serà factible aug
mentar el nivell de coneixements per afrontar millor les diferents malalties. Està 
obert a tothom. Hi podrem trobar des d ’una biblioteca específica a un espai lùdic 
per als més petits i eIs joves, passant per un centre ocupacional o un hospital de 
dia per a demències. Serà un espai terapèutio dirigit a recuperar funcione mal- 
meses, estimular oapaoitats poo utilitzaces i compensar mancances. Un centre 
de rehabilitació comunitari pouvaient anb Tobjectiu prioritari d ’integrar dins la 
societat a les persones afectades. Volem que siguin 1.200 metres quadrats ben 
aprofitats, la importància dels quais vincrà donada per la quantitat de persones 
que en facin us (...) Deixem enrere un any 2006 la recta final del quai ha estât rica 
en esdeveniments entranyables. Cal destacar aquí, entre d ’altres, Tagermanament

i el compromis de treballar piegate amb 
MENA ( Minusvàlids en Aoeiè) i el oon- 
veni signât amb el Club Minusvàlids 
Horitzè i el Club Nataciè Sabadell que 
farà possible amb garanties, Tentrada 
d’AVAN en el mèn de Tesport per a 
discapacitats.” Fins aquí una bona 
part de Tescrit editorial del Dr Aguilar, 
president d ’AVAN.

ReliabiWaciò de ioves
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En efecte, Tedifiei tindrà una superficie 
construida de 1.200 m2, repartits en 
oinc plantes: el soterrani de 490 m2, on 
hi tindrà oabuda un gimnàs de 112 m2 
-per potenoiar Tesport adaptat- vesti- 
dors, aies polivalents, biblioteoa, arxiu 
olinio i despatxos; la planta baixa, de 
250 m2, acollirà la recepció, direcció i 
administrado, l’hospital de dia per a 
demènoies i un pati on s’iniciaran acti- 
vitats d’agricultura i jardinería terapéutica 
i que també comptarà amb una espai 
per a la petanca I jocs; a la planta pri
mera, de 207 m2, hi haurà el menjador, 
la cuina i sales polivalents ; a la segona, 
de 209 m2, s’ubicarà el oentre ocupa
cional i una área de despatxos; final- 
ment, la darrera planta comptarà amb 
un gran espai de 123 m2 per a tallers 
ocupaoionals i rehabilitació exterior. El 
Centre AVAN de Sabadell estará 
estruoturat en tres grans móduis 
d ’actuacions: associatiu, assistencial, 
ocupacional. A més de TObra Social de 
Caixa Catalunya que aporta 1.800.000 €; 
i dues conselleries: Salut i Benestar 
amb prop de 600.000; TAjuntament de 
Sabadell a més de cedir el terreny del 
carrer de TEstrella on s’aixecarà el 
Centre, també va atorgar una subvenció 
de 150.000 € amb eis quais completar 
la construoclô del nou equlpament. «-
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CINEMA_____________
Primera reflexió sobre 
un proper cinquantenari
Pere Cornelias

CINE CLUr^^ABADEU.

Cineclub Sabadell

JACQUES TATI
a Sabadell

(xgarìitzat pw 
AU.1ANCE: FRAhJÇAISE:
I CINE Cl-LB SABADELL

El dimarts 16 de gener, Albert Beorlegui em va convidar al seu programa La 
caixa de Pandora, a Ràdio Sabadell. Es tractava, em va dir, de comentar els 
cinquanta anys de vida que és a punt de complir Cineclub Sabadell. Les meves 
opinions sobre l’Entitat podien tenir un cert interés, si es té en compte que vaig 
formar part de la seva Junta Directiva durant vint-i-cinc anys -14 de president- i 
que encara hi col-laboro. És veritat, si més no, que soc una de les persones que 
pue parlar amb més fonament de causa d’un dels seus périodes més llargs.

L’entrevista va durar uns vint minuts i s’hi va produir un fet curios : malgrat que 
el tema de la trobada eren els cinquanta anys de Cineclub Sabadell, vam referir-nos 
més al futur que al passât. Vam parlar, lògicament, del seu naixement i, entre 
d ’altres, de Joan Macià Mercadé, Mateu Alberca i Joaquim Gil; de la importància 
que va tenir el cinema amateur a l’Entitat, sobretot a la seva primera década; de 
la creado de la Seccib de Cine-Estudi i del mestratge insubstituible de Francese 
Blanquer i Josep Ramon Torreguitart; de les coMaboracions estables amb 
l’Alliance Française i la revista Quadern] dels cursets de cinema per a nois; de la 
vinguda a la nostra ciutat, entre d’altres, de Jacques Tati i Georges Duby; de 
l’extensissim cicle Literatura i Cinema Occidentais (1990-1993), amb la publicado de 
dos completíssims volums, o de la celebrado del centenari del naixement del 
cinema. Tanmateix, van ser comentaris curts, com dits mig de paseada, abreujats, 
a més, per les limitacions del temps. En canvi, l’inici, a Sabadell, de les sessions 
en versió original va propiciar la reflexió que va centrar tota la segona part de 
l’entrevista: Quins han de ser, ara, eis objectius de Cineciub Sabadell? Com ha 
de reaccionar l ’Entitat davant aquesta nova situado? Intentaré raonar aquí, 
sense les presses del directe i amb I’espai necessari, el que ja vaig explicar a 
Ràdio Sabadell aquell dia.

Efectivament, tal i com vaig avangar fa uns mesos, les versions originals ja són 
aquí. Malgrat que, en algunes coses, conserven el format que vaig anunciar al 
n° 153 de Quadern, les peMícules programades i la manera corn s’exhibeixen les 
allunyen substancialment del projecte inicial que hi explicava. Per entendre’ns, jo 
no subscriuria una programació en V.O. corn aquesta, per raons que s’escapen 
al tema d’aquest article. Però, és veritat, hi cap l’opiniô, naturalment discutible, 
que més val aixé que res. En tot cas, no son aqüestes versions originals les que 
han de fer replantejar la feina de Cineclub Sabadell. Com a molt, són la gota que 
fa vessar el got, que ja estava massa pie.

A partir de 1992, els Dijous a les Multisales Cineart o a l’Imperial han estât, ben 
cert, un dels eixos capitals de la programació de Cineclub Sabadell. Però s’hl 
han de fer dues precisions cabdals. 1®) Durant bastants anys, aquests Dijous van 
estar pensata com a quatre cicles que s’alternaven i que conformaven quatre 
blocs perfectament definits: Révisions i estrenes, selecció d ’estrenes i revisions 
recents i d ’un cert interés; Sessió Alliance Française, cinema francés de qualitat 
programat conjuntament per Alliance Française i Cineclub Sabadell ; Cinema
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per descobrir, exhibició de peMícules de cinéastes i cinematografies poc cone- 
guts, i Els classics de Cineclub Sabadell, clàssics emblemàtics de I’Entität al llarg 
dels seus anys d ’activitat. I 2®) No eren pas aqüestes, ni de lluny, les úniques ses
sions que es feien. Només cal recordar el cicle Literatura i Cinema Occidentals i 
la celebrado del naixement del cinema ja comentats o els cicles Lloyd, Dreyer 
o Murnau.

L’actual Cineclub Sabadell ha perdut 
els seus trets més representatius. 
Naturalment, no demano que les seves 
linies de treball siguin les que defensà- 
vem nosaltres ara fa quinze o vint anys.

LITERATURA 
I CINEMA OCCIDENTALS

CNMkKIHNAtlOHH
PFRF CORNFIi \s - \NTONI DALMASES

LITERATURA 
I CINEMA OCCIDENTALS

SEGLE XX
COOüOINAtxm

PERE CORNELIAS - JORDI GRASET

El que passa, darrerament, en canvi, és ben diferent. Els Dijous s’han convertit 
en una sèrie de peMícules d ’interès desigual -n ’hi ha d’exceMents, però també 
de perfectament prescindibles-, programades -i aixô és el pitjor- sense cap 
criteri evident. Si hi és, s’ha d’endevinar. Costa d’entendre el perqué veiem les 
peMícules que veiem i no unes altres. Malgrat que sóc perfectament conscient 
de les dificultats que comporta elabora" una programació atractiva, rigorosa i 
coherent. Però és que, a més a més, els únics cicles de qué hem gaudit darre
rament són sobre autore francesos: Chabrol, Bresson, Rouch... La pregunta 
sorgeix inévitablement: qui els ha programat? O bé: quins treballs d ’investigació 
s’han potenciat des de Cineclub Sabadell?

I és cert també, és ciar, que les versions originals de l’lmperial -i la televisió, i 
el DVD- obliguen, encara més, a l’Entitat a revisar-se la feina. La questio és bastant 
clara. Si el Digital ens permet veure-ho gairebé tot, si el DVD ens permet, fins i 
tot, tenir-ho endreçat a casa, i si les VO. ens mig normalitzen com a espectadora, la 
feina d ’un cineclub, ara i avui, s’ha d ’orientar cada vegada més a la investigaciò 
i a l’anàlisi. És tan important continuar òivulgant el bon cinema com esmerar-se 
especialment en la manera de fer-ho: cicles d ’autors, générés i cinematografies, 
elaboraciò de textos i dossiers, presentacions, conferències, débats, taules 
rodones...

Demano, perqué estimo l’Entitat, criteris 
clars i consistents, que la identifiquin 
sense fisures.

Em diuen que Cineclub Sabadell és a 
punt d ’organitzar un cicle sobre el 
documental. Tant de bo, d ’aquí a uns 
mesos, m’hagi de desdir del que he 
escrit. IL

{  A 
[iül

"tot un estil"

MOBLE DISSENY 
IDECORACIÓ
Sant Cugat, 11 - SABAD ELL



3 8

250

VIATGES
Passejant per Vieno
Josepa Blanch

Exteriors del Palau Belvedere

Galeria
E X P O S I C I O N S  
OBRA PERMANENT

Cap de setmana d’amics, aniversari d ’un músic, i qué millor 
que visitar plegats la ciutat de la música, i poder gaudir d ’una 
vetllada d’opera, amb L’elisir d ’amore, al Staats Oper, temple 
sagrat per escoltar operes i ooncerts preciosos en condicione 
immillorables. Els cantante, molt joves, ens van delectar amb 
les seves privilegiades veus. En aquest teatre, cada dia, hi 
havia establert un programa d ’una òpera diferent. Arreu, 
auditoris, esglésies i sales diverses, amb concerts de cambra, 
orquestres simfòniques, corals, recitals.... Tot plegat, una 
cultura musical envejable i d ’un altissim nivell.

Ciutat de fred, és plena de cafés per a recer del vianant. 
Acollidors i càlids, la seva primmirada decoració està feta de 
pinturee murais, rams de flore. Hums ornamentate, on gaudir 
de les especialitats vieneses, com el sacher, I’appflestrudel, o 
qualsevol dels milers de pastissos, acompanyats dels

___ -T iiiirn  fumejants oafés amb nata, llet, escuma, xooolata, lioors..................................que
conviden a fer tertulia.

Les parete d ’aqueste locals són testimonie mute de la 
gestació de les teories de Freud, del naixement de la psicoa
nàlisi que, a finals del segle XIX i començaments del segle XX, 
van trasbalsar el subconscient i la realitat. Guantes discus
sions, Schnitzler, Wittgesnstein, Nietsche, Lou-Andreas 
Salomé i altres, tots filòsofs importantissime per al pensament 
actual. En aquells moments, Paris era el referent mundial, més 
frivol, potser menys exigent, més popular, més festiu, però, 
en aquest centre d’Europa, més tanoat, més auster, més ana- 
litic i més reflexiu, s’estava covant i sorgia un moviment cultu
ral trencador i essencial, que ha influ'it en totes les arts al segle 
passât i fins ara.

En músioa, potser l’art més purament formai, Mahler, Schönberg i Webern van 
ser autore revolucionaris.

En arquiteotura. Otto Wagner i Loos van conformar una Europa diferent.

En pintura, l’expressionisme i el simbolisme, contrapésate al reeixit impressio- 
nisme, tenen en Schiele i sobretot en Klimt el seus màxima exponents. El Palau 
Belvedere acuii la més gran quantitat d ’obres de Klimt que hi ha al món. El Petó, 
pega cabdal de la col.lecciò, és d ’una bellesa aclaparadora. De grans 
dimensions, ben il.luminat, i penjat sol a sobre d ’una paret nua, encisa el visitant. 
Respira doloesa, amor, tendresa, Sensibilität. Ens quedem bocabadats i ens 
costa de marxar.

PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 27 
08201 Sabadell • Telf./fax 93 727 37 94

Plou, i per fer el recorregut que ens falta agafem el Hop-on Hop-off, bus 
turistic que ens passeja per tota la ciutat i eis seus voltants. Aprofitem per 
baixar i pujar quan el temps ho permet. Ran del Danubi, immens i blau, 
tarai.legem el vais de Strauss. Al Prater, sota la noria, l’espectre d ’en Harry Lime 
ens segueix les passes. Hi ha una visita guiada per les clavegueres, per reviure
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també la filmació de “El tercer home”, que nosaltres refusem. Al Palau de 
Schônbrunn, la popular Sissi, mite d ’una generacib de nenes cursis, reviu el 
nostre imaginan infantil. Ara, estarla de plena actualitat. Feia dietes terribles i 
tractaments de bellesa duríssims, per atrapar la fugacitat de la joventut. Al centre, 
la catedral de Sant Esteve, el barri dels Museus, amb intéressants exposicions 
monográfiques i permanents, l’Ajuntament, d ’un gotic florit precios, teatres, 
palaus, botigues, moites argenteries, restaurants, hotels, zones de vianants.....

colors de la tarder ens omplen els ulls 
de calidesa. Des del marró fose i ressec 
de la fullaraca trepitjada, l’ataronjat del 
fullam del bedoll que es resisteix a 
desvestir-se, el rogenc torrat de les 
heures arrapades a parets i finestres, 
fins al tornassol dels milers de fulles dels

Edifici de i’òpera Staats Oper Jardins dei Palau Schônbrunn

Ja ais afores, a tocar els boscos de Viena, al barri de Grinzing, una taverna 
toca a l’altra. Anomenades heuriger, són grans locals on els protagonistes són el 
vi austríac i la cervesa, plats de porc i patates, goulash.... i tot aixô acompanyat 
amb música i cançons, sovint interpretados a mitges pel públic i l’orquestrina. És 
una zona residencial i tranquil.la, encordada per vinyes. A les teulades de les 
cases, ais porxos, a les parets deis patis, hi pengen les parres, bon provéíment 
de vi per ais seus propietaris.

Per retornar a l’hotel, fem marrada pe" visitar un mercat de carrer. Hi arribem 
massa tard, ja están plegant. Contempiem en directe el que ens va mostrar 
l’Agnès Varda, a Les glaneurs et les glaneuses, gent normal, que hi va amb el 
carretó de la compra, i que reoull tôt el que han deixat els venedors, no deixalles, 
sinó part del que estava a la venda, i que han desestimat i no s’han emportât no 
sabem per quin motiu. Badem una bona estona i reflexionem sobre les necessitats 
supèrflues que tots plegats ens hem anat créant.

Parcs i jardins, avingudes i boulevards, omplen la meitat de Viena amb arbres 
centenaris que, oaducifolis, es despullen del seu fullatge i encatifen la ciutat. Els

pollancres, la passejada convida a la 
melangia, a l’enyor, a compartir emo
ciona i vivèneies, a respirar a pie pulmô 
per sadollar-nos de tanta bellesa. Tota 
aquesta escala cromàtica canvia amb 
el sol de migdia o de ponent, amb el 
nùvoi 0 la pluja. L’aire suau afegeix so a 
aquest llenç i la melodia es torna potent 
quan el vent bufa amb força. Bancs 
posats amb gràcia ens deixen reposar 
i fruir de l’espectaole.

A l’hora d ’escollir el titol, he dubtat 
entre passejant per Viena, o passejant 
per la tarder, ja que, en aquesta ciutat 
i, a finals d ’Octubre, ens hem posât, 
literalment, dins de la tarder. «_
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DILLUNS_______
fú tbol cavernícola
Pere Cornelles

Ens trobem en aquell moment del campionat en el qual apareix la paraula 
“crisi” i la celerada es divideix entre els pessimistes (que comencen a ter retrete 
i a xiular, oblidant el seguit d ’alegries que portem, históricament mal vistes) i els 
optimistes, que diuen que aixó és passatger, producte de les lesions (i que ja no 
recorden que el nostre estât historie perenne ha estât, fins fa ben poo, résultat 
d ’encadenar esperances mai no confirmades). Sigui corn sigui, en uns i altres, 
regna una certa inquietud que, quan esche això -a  la copa, el Saragossa ens 
acaba de fer, altra vegada, “pam i pipa” a l’estadi amb un gol ben burro, per alt, 
com tan sovint-, em recorda els veils temps, quan ens trobàvem per veure els 
partits per televisió amb els companys, I l’Alejandro, el pare del Pere, només 
començar, deixava anar la frase que definia la inquietud general: “Jo ja firmarla 
l’empat...” . Ell era l’home expert i nosaltres, els joves, ens crèiem amb 
possibilitats de guanyar i ens rèiem del seu pessimisme que, per cert, no solia 
fallar gairebé mai, anunciant el via-crucis inevitable.

Però no és pas dels vespres de dissabte que vuli parlar, quan, amb el 
malaguanyat Jordi i amb el recordat Alejandro, véiem els partits amb el Hum 
tancat, el teléfon desconnectat i una passió ritual només possible per la innocéncia i 
la credulitat juveniis. (Penseu que aleshores encara cridávem allò de “Ilibertat, 
amnistia i estatut d ’autonomia”, sense ni tan sols albirar el triple fiasco que ens 
esperava...). La preocupació pel prétérit -incloses els triomfs de la temporada 
paseada, que ni el Jordi ni l’Alejandro van poder viure- és ben inútil: més val, 
dones, agafar-se al present.

I qué ens diu, dones, el present? Ens diu, justament això : el passât ja no té 
cap valor. Vull dir que la forma de joc alegre, ràpida, precisa, eficaç i brillant, que 
valia la pena de veure i reveure i que ens ha donat tantes satisfaccions, sembla 
més aviat caducada. Aquesta és una més de les injusticies que s’han produit en 
els darrers temps; ho dio perqué si algù creia que ja havíem cobert el cupo 
d’animalades, a Sabadell amb un alcalde patétic i al país amb un president peri- 
llosament autista, no es faci illusions: la tercera desgràcia ha estât que el fútbol 
ja no pot ser el que era. I això és -en tots tres casos!- perqué el contrincant 
presenta un aspeóte ombrívol, primitiu, tirant a tan desgraciat, que impossibilita 
el joc I el restabliment del sentit comú: ni a l’estadi, ni a Sabadell, ni a allò que 
ara en diuen Comunidad Autònoma Catalana.

Qué ha passât, dones? Simplement, que la construcció, les idees, l’interés per 
treballar bé han desaparegut deis camps de fútbol i de la capa entera del país. 
Nosaltres tenim un equip per tocar-la, per avangar, per crear jugadas i trenar 
combinacions que ens portin davant la porteria del contrari, el qual, rendit a 
l’evidéncia i el sentit comú de la qualitat i la Intel.ligéncia, acaba veient la derrota com 
a inevitable. Els nostres nois s’abracen, somriuen, tornen al centre del camp 
perqué els altres posin en marxa la bola i... quan la prenen hi tornen. Heus ací 
el programa de les dues darreres temporadas.

Però ara això s’ha acabat, perqué sembla que juguem a un altre joc que els 
altres equips. Els contrincants surten al camp amb dues úniques idees, la qual 
cosa evidencia els seus limits: 1) evitar que fem dues passades seguidas, de
vant puntada a tot el que es mou -preferiblement el Ronaldinho, si comenga a 
fer malabars en un extrem del camp- i 2) de seguida que sigui possible Hangar 
la pilota al contraatac perqué, el tipus o els dos tipus que esperen, es Hancin com

una bala per sorprendre el nostre 
porter sol o mal parapetat. Ens claven 
un gol, es foten tots onze sota els pals 
i a clavar guitzes de nou a tot el que 
belluga pel camp. I a vegades, la jugada 
es repeteix i encara ens en claven un 
altre, algún cop amb la variant a pilota 
parada i de cap, perqué els nostres 
nois semblen tenir el costum d ’esperar 
que la bola baixi, perqué és a terra, on 
es juga el fútbol, que ja ho deia el gran 
Johan: “El cap alt i la pilota ais peus” .

Amb aquesta táctica rupestre, cro- 
magnónica, si es voi, ens van prenent 
punts, fent gols i minant la moral. I tant 
juga així el Mollerussa com el Chelsea 
o els brasilers aquells del Japó. Els 
résultats sòn desiguals, segons el dia, 
però amb molt peques alegries de joc 
per ais espectadors i una trsitesa 
monòtona que es va apoderant deis 
nois, que ja no huen ni salten tant com 
l’any passât.

Cal, dones, que els cervells pensants 
s’afanyin a canviar de táctica, que 
renovin el repertori, si volem fer alguna 
cosa. Jo no sé pas qué es pot fer 
(pressionar, sortir a estarracar, assajar 
el contraatac...?). No demano que ens 
Hiurem al fútbol cavernícola, però el que 
sí que sé és que, firmant l’empat, 
potser hem évitât el ridícul -cosa 
important- però no hem guanyat mai 
res. I volem guanyar, oi? «-
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L'especTaDOR
Temporada Gener-Juny 2007

ELS CURTS DEL 
MECAL
De gener a maig

JOAQUiN
ACHÚCARRO
16 de febrer

LORCA ERAN TODOS
Pepe Rubianes
17 i 18 de febrer

LA MIRADA DEL
AVESTRUZ
L'Explose Danza 
Contemporánea 
23 de febrer

MACBETH, de Verdi 
Amies de l'Ôpera de 
Sabadeli
Dimecres 28 de febrer, 
divendres 2 i diumenge 4 
de març

ANTONIA FONT
15 de març

CRUSH /CREASE
Thomas Noone 
17 de març

BORGES + GOYA
Rodrigo García i La 
Camiceria Teatro
23 de marg

MARTA CARRASCO
J'ARRIVE
24 de marg

MANOLO ESCOBAR
31 de marg

SIT
Tricicle
13,14 i 15 d'abril

MARTIRIO
27d'abril

CHANO DOMÍNGUEZ
5  de maig

JUAN TAMARIZ
MAGIA POTAGIA
12 i 13 de maig

ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DEL 
VALLES
Concert 9. Simfonia núm. 
4 de J. Brahms 
Divendres 1 de juny

i moites més propostes.
Organització: 

■ l i a  A :Ajuntament 
de Sabadell

Amb el suport de:

I G enera litä t de Catalunya 
Departament de Cultura 
í IVHIjans deComunícació

Barcelona
xarxa de munidpis

í j  Sabadell
ñtenció Ciutadana

www.sabadell.net @ Te léfon010

http://www.sabadell.net


Sabadell Barcelona Sabadell

Fòrum • 21/03

GRANS MITES FEMENINS 
DE HOLLYWOOD
Horari; 19 h
Lloc: Auditori de Caixa Sabadell, 
d  d'en Font, 1
Organitza: Obra Social Caixa Sabadell

V i

Conferències • 06 al 29/03

TOTHOM A TAULA!
UNA HISTÔRIA 
DE L'ALIMENTACIÓ

Direcció del curs: Jordi Rovira i Port 
i Àngels Casanovas i Romeu 
Hora: 19 h
Lloc: Sala d'actes de Caixa Sabadell, 
pi. Catalunya, 9, 6è pis 
Organitza: Obra Social Caixa Sabadell 
In fo rm ad o  i inscripcions: 
tel 937 259 522 
obrasocial@caixasabadell.es 
i a les oficines de Caixa Sabadell 
Reconeixem ent académ ie: '
. 2 crédits per a estudiants 

d'Humanitats de la UOC 
. Pendent de reconeixement com a Pla 

de Formació del Professorat de la 
Generalität de Catalunya

Sabadeir - ^ 1

Lieure* 24/03 al 28/09

VOLS APRENDRE A 
TREBALLAR UN HORT?

Exposició • 29/03 al 03/06-5
K

UN SEGLE DE CINEMA

Horari: dilluns a diumenge, de 12 
a 14 h i de 18 a 21 h. Visites guiades 
diumenges i festius, a les 13 h. Visites 
per a grups al 696406767 
Lloc: Saló Modernista de Caixa 
Sabadell, c/ de Gracia, 17 
Organitza: Obra Social Caixa Sabadell 
i CCCB Centre de Cultura 
Contemporánia de Barcelona

Exposició • 29/03 al 03/06

BOSCOS: INDÙSTRIA
0  PARC?
Horari: dilluns a diumenge, de 12 
a 14 h i de 18 a 21 h. Visites guiades, 
diumenges i festius a les 12 h. Visites 
per a grups, al 696406767 
Lloc: Sala d'Exposicions de Caixa 
Sabadell, c/ de Grècia, 17 
Organitza: Obra Social Caixa Sabadell
1 Departament de medi ambient i 
habitatge de la Generalität de 
Catalunya

/

24/03
Presentació del curs i sorteig  
de parcel les 

Hora: 12 h
Lloc: Espai Natura Caixa Sabadell, 
masia de Can Deu, c/ de Prada, s/n 
Organitza: Obra Social Caixa Sabadell 
In form ació  i inscripcions:
tel. 93 716 47 81, 
espainatura@caixasabadell.es 
(indicant el nom, edat i telèfon) 
Preu: clients de Caixa Sabadell, 
estudiants, jubilats i aturats: 75 euros. 
No clients de Caixa Sabadell: 150 euros

Sabadell

Cicle • 07 al 28/03

SALUT I QUALITÄT 
DE VIDA
Horari: 17 a 18.30 h 
Lloc: Complex Sant Oleguer 
Organitza: Obra Social Caixa Sabadell 
i Ajuntament de Sabadell

7/03
Corn a fro n tar les pèrdues

14/03 - S
Corn fe r de cuidadors i cuidar
nos al m ate ix  tem ps

21/03 #
De les antigües cançons d'ofici 
a cançons per a la v ida diària

28/03
La Sexualität quan ens fern grans

Obra Social Caixa Sabadell I Tel. 937 259 522 I obrasocial@caixasabadell.es I www.obrasocialcaixasabadelLorg

mailto:obrasocial@caixasabadell.es
mailto:espainatura@caixasabadell.es
mailto:obrasocial@caixasabadell.es
http://www.obrasocialcaixasabadelLorg
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Albert Räfols-Casamada Leaving Las Vegas



w

Sabadell

Lleure • 06/05 al 10/06

TALLERS DE PRIMAVERA 
PER A FAMILIES:
"FEM PA, ELCONREU 
TRADICIONAL DEL BLAT" 
I "ELS ANIMALS DE LA 
GRANJA I L'HORT"

Hora: diumenges, de 11 a 14 h 
Lloc: Espai Natura de Caixa Sabadell, 
Masía de Can Deu, d de Prada, s/n 
Organitza: Obra Social Caixa Sabadell 
Preu: 4'50 euros/pers.
Clients de Caixa Sabadell: 2,50 euros. 
Gratui't per als menors de tres anys. 
Inscripcions: cal inscriure's-hi 
previament al tel. 93 716 47 81 
0 al espainatura@caixasabadell.es

Sabadell

Concert • 07/05

XI CURS D’ÒPERA 
DE SABADELL:
La cenerentola

Hora: 21 h
Lloc: Teatre M. La Farándula, 
c/Alfons XIII, 33 
Organitza: Associació Amies 
de ròpera de Sabadell 
CoMabora: Obra Social Caixa Sabadell

Sabadell_____________ j

Exposició • fins al 03/06 

BOSCOS: PER A QUÉ?

Horari: dilluns a diumenge, de 12 
a 14 h i de 18 a 21 h. Visites guiades, 
diumenges i festius, a les 12 h. 
Visites per a grups, al 696406767 
Lloc: Sala d'exposicions de Caixa 
Sabadell, d de Grècia, 17 
Organitza: Obra Social Caixa Sabadell 
i Departament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalität de 
Catalunya

Sabadell

Exposició • fins al 20/05 

AUS,
ADAPTACIONS AL MEDI

Horari: diumenges, de 10.30 
a 14.30 h
Lloc: Espai Natura Caixa Sabadell, 
masia de Can Deu, d  de Prada, s/n 
Organitza: Obra Social Caixa 
Sabadell, Museu delsVolcans i 
Ajuntament d'Olot

Sabadell

Exposició • fins al 21/05

LA PEÇA ROBADA. 
MIQUEL FORRELLAD.
Singulars propis. Artistes 
sabadellencs contemporanis

Horari: dimarts a dissabte, de 17 
a 20 h. Diumenges i festius, d '1 1 a 
14 h. Dilluns tancat 
Lloc: Museu d'Art de Sabadell,
Sala II, d Doctor Puig, 16 
Organitza: Obra Social Caixa 
Sabadell, Fundado Banc Sabadell, 
Departament de Cultura de la 
Generalität de Catalunya i Museu d'Art 
de Sabadell

Obra Social Caixa Sabadell I Tel. 937 259 522 I obrasocial@caixasabadell.es I www.obrasocialcaixasabadell.org
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C a r ta  del d ire c ta r

Sant Jordi és la data que sintetitza i simbolitza la voluntat de pertinença a una 
cultura viva, emprenedora, activa, am b un passât I un fu tur esperançador.

És alxò reaiment, o és el que ens agradarla que fes?...

Ens hauríem d ’anar plantejant sense embuts, obertam ent, com  és que les 
vendes d ’aquesta diada demostren que els lllbres escollits els darrers anys 
-segons  diuen les escasses i independents enquestes que tenim - són ja força 
més en castella que en catalá... I encara, si en tenim ganes, podem  burxar més 
en la ferida: si agafem les novetats en catalá d ’enguany (però tam bé deis darrers 
anys), veurem que, d ’aquestes, les que més es vendrán serán les estrictam ent 
mediátiques, aquellos que (amb to t el respecte) són com prados per engrulxir 
estanteries de lectors més aviat esporádics o en excedéncla indefinida. I encara 
més si volem: d ’entre aquells agosarats que encara intenten treure novetats en 
catalá dintre el cam p d ’allò que anomenem literatura catalana, quants n ’hl que 
si no hagués estât pels ajuts oficiáis mal no haurien vist la Hum perqué la seva 
qualitat quedará per dem ostrar per sempre més?... Us recom ano una visita ais 
ajuts que fa la Instituoió de les Lletres Catalanes per a l’edlcló (tant literària oom 
de recerca/critica): veureu la desproporció I absurditat de les desigualtats amb 
qué són tractades les propostes; ho deixo al vostre arbitri (com entendre per qué 
al costat de gent que s ’ho mereix, com  el nostre ja Eduard Márquez, són a la 
“ lllsta” de Frankfurt altres noms, els mérits deis quais són tam bé lluny de la meva 
humil comprensló).

PORTADA: Allons Borrell i la seva obra 
FOTOGRAFIA: Imma Mas

Qué en queda d ’aquest panorama plantejat? En queda, com  sempre, l’esperit 
de resisténcia d ’aquells que, lluny de prom ocions m ediátiques i editorials, conti
núen creient en l’esperit de Sant Jordi, i sobretot en la importancia d ’una cosa 
tan inútil i alhora imprescindible com  la literatura. I que duri molts anys!

De to ta  manera, jo  us faig una proposta: per qué no proposar una nova data 
per a la Diada del Lllbre am b majúscules, que podría ser un 14 de maig o un 22 
d ’agost. Lluny deis premis repartits, de les necessitats temátiques, de les urgéncles 
político-culturáis... només el dia de la Literatura Catalana, qué us sembla?

Els textos signats reflecteixen l’opinió personal 
deis autors respectius.

fundAció

David Serrano Blanquer, director

ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61 

08201 Sabadell

mailto:info.ars@ya.com
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Esbós d un re tro t
Manuel Costa Fernández

Una vegada hi havia un noi que es deia Alfons. Havia nascut a Barcelona l’any 
1931 i per circum stàncies de la vida vingué a viure a Sabadell. Un annic li regalà 
una caixa de pintures i aixi com ençà el seu viatge pel color. Més endavant, els 
militars li van pagar una vacances a Pollença i va poder veure un pintor de ben 
a prop: l’Hermen Anglada Camarasa. Com ençà a dibuixar i dibuixar. L’Hermen li 
deia que pintés barques, però a l’A lfons el balandreig més aviat el marejava. De 
retorn a casa, s ’havia de guanyar la vida. Va aprendre a ter de rellotger i 
treballava a l’obrador familiar. El seu cap, però, barrinava altres coses. L’any 
1953 va estudiar belles arts a Sant Jordi; tam bé va conèixer la Rosa. Els anys 
segCients, fins al 1960, a Sabadell hi ha una gran ag itado  artística: la Sala d ’Art 
Actual a l’Acadèm ia de Belles Arts; l’apariciò de la revista Riutort; les accions del 
C rup Gallot. Ara ja sap que la seva form a d ’expressar-se serà l’abstracció: 
expressionista, primer, gestual (tot i que ell és home de poos gestos), després. 
Es casa am b la Rosa. Neixen els seus fills.A més de poc gestual, l’A lfons és 
lacônic. Però la seva aparença tranquil.la amaga una gran tensiò interna. Es 
busca, s ’explora, fins i to t a vegades s ’indigna. “Coi” , exclama quan l’enuig el 
sobrepassa; però to t seguit somriu, no fos cas que aigú s ’ofengués. Gairebé una 
década de reflexió,de dubtes, d ’agraïment a la Rosa per suportar les provatures 
sobre la taula del menjador, la fo rto r dels d is  i dels pigments. I al final les 
conclusions: informalisme, si, però tam bé, per sobre de tot, ordre i simetria. Les 
bases de la seva obra queden establertes. Ah!, i un nou material, l’acríl.lic; la 
Rosa ja podrá respirar més tranquil.la. Ara to t es precipita: la galena Joan Prats, 
el reconeixement i l’am istat de Joan Brossa, les exposicions foranes. El 1988 
m or la Rosa. La seva abséncia esdevindrá preséncia, en form a d ’una major 
exigéncia i radicalitat. Arriba el segle XXL. En el seu estudi calidoscópic del carrer 
de Borgonyó, mira els peixos, observa les plantes, imagina i traga línies i formes. 
Ha arribat la serenor. L ob ra  és rica i plena. Si l’A lfons fos qui és en una altra 
latitud, voleiaria pels Pompidou i pels MOMA. Tant se val. Ha aconseguit el que 
m olts voldrien: ser profeta a la seva terra. 9^

Alfons Borrell IMMA MAS

Alfons Borrell I Manuel Costa IMMA MAS

8 .A iASSESSORS, S.L. 
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ARTS
flifons B orrc ll ol co m p le t
Mila Torres fotografíes: Immo Mas

A lfons Borren o la celebració del co lo r és el titol de l’exposició que es pot veure 
del 13 de març fins al 20 de maig de 2007 al Museu d ’Art de Sabadell després 
d ’haver estât exposada al Centre Cultural M etropolità Tecla Sala de l’Hospitalet 
del 16 de novembre de 2006 al 25 de febrer de 2007.

La intencid de la m ostra és presentar una gran exposició retrospectiva del 
p intor en la que es poden veure obres deis seus inicis fins el 2006. D ’aquesta 
manera es té una visió molt com pleta del treball realitzat per l’artista que, nascut 
a Barcelona el 1931, es va traslladar am b la seva familia a viure a Sabadell el 
1940. Ha efectuat to ta  la seva creació a la nostra ciutat.

Junt amb la m ostra es presenta un catáleg am b nou textos, entre els que 
s ’inclouen les critiques realitzades per Juna-Eduardo Cirlot i Alexandre Cirici 
Pellicer el 1960. Conté aixi mateix la catalogació de l’obra. En conjunt es tracta 
d ’un catàieg molt acurat en el que es troba molta informació sobre l’artista, aixi 
corn la reproduccié de to ta  l’obra exposada.

La creació que s ’exposa es podria dividir en diferente apartats o com parti
ments segone l’època en la quai va ser feta i relacionar-la am b un estil artistic 
déterm inât que podria correspondre am b restii predom inant del m oment. Aixi 
podriem parlar d ’obra figurativa, d ’informalisme gestual, de pintura espacialista, 
de minimalisme, del nou realisme francés, d ’abstracció postpictórica... I podriem 
tenir una idea més o menys clara d ’on es podria incloure la pintura d ’Alfons 
Borrell, tasca aquesta a la que to ts els bistoriadors de l’art i critics som bastant
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addictes, la qual cosa no és en absolut criticable. Però desprès d ’haver llegit els 
textos del catàleg, no creo que aquesta teina sigui necessària.

Per tant, quines sensacions provoquen aqüestes obres? Qué pot experimentar 
l’espectador davant d ’elles? Qué és el que ens diuen?

Evidentment, cada espectador tindrá unes respostes própies i cap será 
absoluta ni tindrá el valor de ser millor que les altres. Totes tenen el seu pes 
significatiu.

Per a mi són obres que no volen ni pretenen definir, sinó suggerir. Am b aques
ta suggestió poden provocar sensacions molt diverses en el públic. La figuracló 
no hi és tota lm ent absent ja  que podem  trobar una lletra “R” i insinuacions de 
figures géom étriques -rectangles, triangles -. En algunes teles hi predom ina 
d ’una manera molt clara el gest, un gest fort, rotund i contundent. Cree observar 
una im portáncia del to t per sobre de les parts; presenta superficies netes de 
colors purs, formes simples, quan hi són i un interés quasi sempre no referencial, 
no només dins de la com posició  del quadre, sinó tam bé degut a qué els titois 
de les obres són sim plem ent l’any en el que han sigut efectuadas. En concret, a 
partir del juny de 1976 va com ençar a titular les seves obres am b la data 
exacta de la seva finalitzaciô. Hi ha un interés pels plans I per les linies que poden 
travessar to ta  la creació o quedar-se en un espai réduit i limitât.
En ocasione introdueix el collage, un tros de tela m onocrom a enganxada en la 
seva pintura.

No hi ha un desig per part de Borrell de voler expressar els seus sentiments, de 
reflectir la seva interioritat, sinó que voi (al meu parer) que el quadre sigui intéressant 
dins la simpllcitat, l’ordre i la claredat.

L’obra se ’ns presenta com  un estímul InteMectual que ens porta a pensar amb 
la mirada, a entendre un espai d ’abséncies sense lim itacions créât am b tons 
m onocrom s i am b pinzellades en ocasiona difíciis de distingir. «-



258

ARTS_________________
. 'o b ro  ce rà m ic o  d e  Jord i 
^ o rc e t  i Roso V ila -flb a d o l

Maria Romani

A m b motiu de la XXI Fira de la Ceràmica de Sabadell, organitzada per 
ì'Associació de Céramistes del Vallès, vaig visitar lexposic ió  del Jordi Marcet i la 
Rosa Vila-Abadal a lesp lèndlda sala, tan adequada per a exposiclons de 
ceràmica, dels forns de Cai Ventura. En contem plar les seves peces em van 
envair to t de sensacions que em van portar a pensar que aquelles obres 
estaven realitzades per dos artistes am b molta personalltat I am b una determ i
nada filosofia de vida. I d aquesta manera vaig sentir la nécessitât de conèixer 
més a fons la seva obra i el seu tarannà artistic. I aquest és el résultat...

Jordi Marcet i Rosa Vila-Abadal van néixer a Barcelona els anys 1949 i 1950 
respectivament. Van estudiar Ceràmica a l'Escola Massana i Disseny a l'Escola 
Eina de Barcelona. Després es van acabar de form ar professionalment al taller 
del Jordi Aiguadé, el Jordi i al taller del Jordi A nd , la Rosa. Allà van aprendre 
aspectos tan necessaris a Thora de crear el seu propi taller com  la manera 
dorgan itza r espais i materials, la distribució de les diferents tasques,... El seu 
plantejament inicial de treball va ser dedicar-se a la ceràm ica utilitària amb 
dissenys actuals. Per a ells era im portant dissenyar les form es de les peces 
respectant sempre els conceptos histories d us i cabuda propis dels objectes de 
ceràmica, però donant-los una subtil form a escultórica. Sota el nom de Quart 
Creixent encara conreen aquest tipus de treball inicial.

A  Unici m 'he referit a la sensació sobre una especial filosofia vital o una certa 
espiritualitat que les ceràm iques de la Rosa i el Jordi respiren, i en veure el seu 
espai de treball i de vida i escoltar les expllcacions que fan sobre les seves línies 
de treball i els seus conceptos bàsics aquest fet queda clarament confirmât. El 
seu procès de treball és molt m eticulós I no deixa res a latzar. Primer pensen la 
pega I després fan un débat, decidint el concepto sobre el que volen plantejar 
una exposició o un grup de peces. En le laboració  de cada pega divideixen el 
procès creatlu entre la form a i la decoracló d aquesta: primer dissenyen la form a 
I després dissenyen el decorat. Creuen que to ta  form a té una peli, aquesta peli

la dibuixen i en fu n dó  de la seva form a 
la decoren. Parteixen de la base que 
els e lem ents no són determ inants 
sobre el résultat de Ibbra: si hi ha 
errors són producto d ells mateixos, no 
deis materials ni del forn. Alxó els porta 
a treballar am b una Sensibilität I un 
respecte exquisite to ts  els materials 
ceràmics, to t partint de la idea que sb a  
d in ten ta r destruir el minim el cos o la 
fo rm ado  naturai de cada element. Ells 
donen per suposat que els materials 
tenen m emòria  i que cal conservar-la, 
to t respectant les m oM ècules que 
formen el fang, etc.

Ara només treballen am b gres blanc 
que ells mateixos elaboren i to ts  els 
seus esmalts fonen a 1260°. Abans 
d utilitzar els seus esmalts en la seva 
obra artística els han perfecclonat en la 
seva obra seriada. La Rosa i el Jordi no 
pretenen dom inar m oites técn lques 
ceràmiques, explica el JordI, sinó que 
els agrada centrar-se en un aspecto I 
anar-lo desenvolupant, perqué a Ugual 
que m olts cé ram istes japoneses, 
creuen que una sola branca de treball 
oferelx infinites possibllitats.
En resum, la seva filosofía parteix de la
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¡dea que si es treballen eis materials am b respecte i sense agressió aqueste ho 
entenen i, per tant, responen bé. Aquesta línia de pensament tam bé abraça una 
nécessitât práctica: les seves peces són tan elaborades (poden arribar a traballar 
en una sola pega dues setm anes o més) que no es poden permetre el luxe de 
perdre-les i aixó els porta a m imar molt to t el procès d e laboradó.

Tota aquesta m etodologia de treball és el résultat d una com penetració molt 
intensa entre la Rosa i el Jordi. Com prén un concepta de treball i de vida que ells 
apliquen i defensen des del comengam ent: “Dos tan un, molts tam bé tan un” , 
diu la Rosa. Troben molt intéressant el treball en equip perqué afavoreix la reflexió 
i aporta més riquesa. També explioa la Rosa:” Crear és un acte molt íntim, i 
poder-ho fer junts és molt plaent i enriquidor, perqué sempre hem partit de la 
idea de c o m p a rtir , mai hem prêtés com petir” . Traballar en peces seriadas els ha 
ajudat sempre a aconseguir aquesta fita, perqué els perm et diferente nivells 
d im p licac ió  emocional segone el m om ent vital de cadascú. També diu el Jordi: 
“Si alguna cosa hem après fent ceràm ica és a ser paciente, i tam bé a no 
enfadar-nos si una pega es trenca, perqué form a part de lo fic i” . Am b el tem ps 
tam bé han après que la oerámica no voi rapidesa, cal seguir el procès que ella 
demana.

L any 1969 van com engar a participar en exposicions coMectives i des de lany 
1972 en realitzen d individuals. Han exposât a Catalunya, la resta d'Espanya, 
Holanda, Anglaterra, Bèlgica, Franga, Suècia i Austria. I fora de les fronteres 
europees al Japó, Brasil, Veneguela i Corea.

Diu el Jordi que per ells TArt Contem porani és la suma de moites coses que 
sentrellacen i és per aixó que es mostren molt interessato en les diferents 
tendències de la rt actual, ja sigui escultura, literatura, video-art, instai.lacions,... 
i potser això explica, si més no en part, que treballin algunes de les seves peces 
úniques a partir d una certa conceptualitat. Donen molt valor a la paraula corn a 
medi per a reflexionar, definir i expressar conceptas i idees que després saca- 
baran représentant a nivali plástic. D aquí la seva adm iració per artistes com 
Joan Brossa. També els són un referent Bill Viola o Benone, entre d altres.

Tot i que tenen ciar que és molt im portant viure el present, en aquest ofici és 
absolutam ent necessari tenir uns certs projectes de futur i eis projectes més 
imm édiats sobre els que están treballant ara la Rosa i el Jordi de cara a exposar 
van des d una coMectiva, d obra recent, que es realitzará a Vie,a una exposició 
a Holanda program ada pel 2008.

Marcet i Vila-Abadal desitgen que les coMeccions d art tinguin incorporada la 
Ceràmica Contem porània com  un fet naturai, dones fins que aixó no succeeixi 
la ceràm ica artistica i els seus creadors no estaran normalitzats dins el món de 
lart. D aquí la seva valoració bàsicam ent
positiva sobre lexposic ió  que el Museu de Ceràmica de València ha realitzat sota 
el títol La Ceràmica Espanyoia i la seva in tegrado en l'Art. Exposició en la que 
Marcet i Vila-Abadal tam bé hi están representats am b lob ra  titu lada Globalitzats, 
del 2005.

Les cerám iques del Jordi i la Rosa tenen, sovint, unes form es clarament escul- 
tóriques i uns acabats totalment pictórics, que van de I abstraoció al seu personal 
réalisme, to t donant una im portáncia cabdal tant ais dibuixos com  a la resoiució 
del color. Aixó els ha portât a que alguns galeristes els hagin dem anat obra 
p ictórica per exposar, a més de les seves cerámiques, però ells sempre han 
tingut la convicció clara de ser, i voler ser, “nom és” céramistes. És per aixó que

penso que to ts  els am ants de la cerà- 
mica, i to ts  els céram istes en concret, 
ens hem de felicitar per tenir dins 
d 'aquest àm bit artistic dos creadors 
tan com plets, convenguts i constants 
dins del seu treball ceràm ic, que prefe- 
reixen els riscos, és a dir, la màgia, de 
treballar am b els elements ceràmios.

(  > 
iiTü (fiïïi

"tot un estil"

MOBLE DISSENT 
I DEC0RACIÓ
Sant Cugat, 11 - SABADELL
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OFELIMOS
19 - f id e l R oca

Ana Fernández Alvarez
cam panadas@ te le fon ica .ne t

A m b  aquest terme grec, ofelimós, a tribu t de qualsevol cosa capaç de 
satisfer una necessita i o un desig, oferim una sèrie de iliuraments 
piástics que tenen com  a princ ipa i objectiu aconseguir el gaud i visual 
que tota obra artística produeix. Es fa, precisament, des d ’una publicado  
que porta  ja  m olts anys especialitzant-se en la d ivu lgado i en l ’anàlisi 
de l ’a rt en totes les seves facetes.

A quest núm ero continua una sèrie d ’imatges absolutam ent singular, 
ja  que hem deixat de banda el gaudi de i ’obra ‘acabada ’, substitu int-lo  
pe l que ens provoca el p rop i p rocès creatiu, a partir deis esbossos 
previs a la seva realització.

El present disseny ens m ostra el projecte d ’una delicada agulla, 
com posta  per línies de plata que form en una estructura de superficies 
buides, a partir d ’una estilitzada xarxa prenyada am b dues opacitats 
d ’or, groo i vermeil. Am b una prem editada fragilitat, el d isseny sembla 
voler donar relleu a un dibuix de Malevitx, to t suggerint un ordre 
destinât a pentinar la superficie on es decideixi coMocar aquesta fíbula.

El joc  de quadrats i rectangles, de buits i plens, està dotât d ’un 
dinamismo molt viu. Els colors, el groo i el vermeil, diagonalitzen la resta 

dels segm ents i semblen estar a punt de saltar a qualsevol de les caselles de la rigida xarxa, transform ant imaginativament 
la proposta com positiva inicial.

Una simplicitat aparent sembla caracteritzar aquesta joia, com  sempre sol passar en qualsevol dels dissenys de Fidel Roca. 
Piata i or, groo i vermeil, fred i calent, és el rio i m inimalista joc  d ’antònims que plana i dom ina en la proposta d ’aquest 
artista, i l

Per a obtenir més informació sobre aquest joier podeu adreçar-vos a www.fidelroca.conn, o al carrer Canonge Joncar, 120. Sabadell.

FE D ’ ERRO RS

A l'article Curiositats iconogràfiques\ El bon deixeble, aparegut en el número 159, pàgina 20, l'autora, Ana Fernández no 
va aclarir que el personatge que Rafael de Sanzio a la seva pintura caracteritza com  a Euclidee, el que fa, en realitat és 
fusionar dues figures de l'antiguitat clàssica: Euclidea de Milet (geòmetra i matemàtic) i Euclidee de Megera (filòsof). Només 
aixi es pot entendre l'argum entació defensada a to t l'article. «-
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ARTS
Vcrsòlio

Manuel Costa Fernández

El grup de poetes que edita Papers de Versàlia des de 2001 no cessa en la seva 
activitat. El dia dos de nnarç va presentar la seva darreraplaquette, la número Plec, 
que correspon a l’hivern de 2007. Am b un valor afegit: eis cinc autors -  Josep 
Maria Ripoll, Esteban Martínez, Josep Gerona, Quilo Martínez i Marcel Ayats- han 
escrit a l’entorn de sis pintors sabadellencs -R am iro  Fernández, Xavier Oriach, 
Natividad Ayala, Alfons Borrell, Pep Sallés i Jerónimo Prieto- i ho han exposât tot, 
textos i pintores, a la Casa Taulé. Malgrat que aixó no siguí cap experiéncia nova, 
tal com  els autors reconeixen en el prefaci de la publicació, el conjunt sorprén per 
l’harmonia que respira, no obstant les diverses i fins i to t oposades sensibilitats 
deis autors. Però és que aquesta harmonía es deriva d ’un substrat com partit: la 
utilització del llenguatge (deis llenguatges) com a eina comuna, l’afany d ’Originalität 
creativa i la recerca de tots els registres necessaris per a fer arribar a l’espectador la 
idea o l’em oció que cada autor ha sentit mentre creava.

Aquest cronista, que naturalment tam bé és espec
tador, s ’ha sentit especialment colpit per l’obra de 
Natividad Ayala, Núvol, en una línia cada vegada més 
depurada i expressiva, i pel poem a d ’Esteban 
Martínez que és un subtil i extraordinari retrat psico- 
lógic del pintor A lfons Borrell. Però això és un senti
m ent exclusivament personal: to t el conjunt té una 
qualitat homogénia.

Una altra qüestió que tam bé adm ira i reconforta 
és la naturalitat am b qué cada un deis poetes 
s ’expressa en la llengua que li piau -cata lá  o castellá- 
sense que aixó signifiqui cap incorrecció política ni 
afecti a la cohesió del grup. És que, véritablement, 
el nostre país és així i no cal afegir-hi galindaines. «_

Núvol. Natividad Ayaia

Prefiero sentarme en la butaca de tus ojos, pintor, 
y mirar. Sé que no te gusta esta actitud contemplativa, 
vacacional, y que harás todo lo posible por inquietarme. 
¡Aquí, señores, no se viene a mirar con ánimo volátil!
Desde mis ojos el color fluye hacia el lienzo trabajosamente. 
Mirad como el verde tiene la pureza de lo inverosímil; 
dirás. Y después, con algo de enojo contenido: 
aquí todas las pupilas tienen que arrimar el hombro.

Alfons Borrell: “12-XI-92". Esteban Martínez
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Q ¡a rd í d e  lo m em òria
Ana Fernández Alvarez
campanadas@telefonica.net

fotografíes: Jordi Jubanteny i Solé

Suprem um  Vale! és una bella salutació que trobem  en una de les tom bes m onu- 
mentals de la zona Bosc del cementiri de Terrassa. Una locució utilitzada pels 
romans a l’hora d ’acom iadar-se dels seus difunts estimats, essent la més exac
ta  i bella frase aplicada a un com iat definitiu. Per darrera vegada, adéu!, sintèti- 
cam ent i am b exactitud, defineix l’estât emocional que impregna l’ànim de to ts 
aquells que, davant de la lèpida o la lauda sepulcral, han de girar cua I enfron- 
tar-se al que, a occident, es denomina la Bona Mort, la fidel correlació fùnebre 
am b rexperiència d ’una vida piena. Una salutació aparentm ent simple, però que, 
en realitat, esdevé un fet profund, melangiós i inteMigent.

Una necrópolis ha estât sempre el darrer Hoc on les com unitats mostren com  
s ’enfronten a la fi de la vida. També, on aboquen i expliciten de manera material 
i moral la seva subjectiva idea sobre la Immortalitat, convertint-se, a la vegada, 
en el millor mirali de la pròpia existència. Un jard i que és l’herència més directa 
de la com unitat, una heréncia que ha estât capaç de sobrepassar eis aspectes 
merament form ais i artistics, arribant a ser l’espai on, sense massa subterfugis, 
resten docum entades les form es socioculturals am b les quais es vol traduir 
l’ inevitable: La Mort.

La Mort, i l’espai que li és propi, no és assum pte dels morts; és, ôbviament, 
assum pte dels vius, però atenció, fonam entalm ent des de la vessant privada, 
més que des de la pública. Per tant, és prerrogativa civil reivindicar aquest indret 
corn una esfera de gaudi cultural ja que, aquesta darrera reserva urbana on resi- 
deix sense com plexos l’emoció coMectiva i on els valors mediambientals gaudei- 
xen d ’una salut estimable, és, a hores d ’ara, un dels museus a l’aire lliure més

intéressants de Terrassa. Reconeguda 
la seva vàlua socia l i urbanística, 
aquest cementiri té un interés historie i 
artistic évidents i, per tant, resulta 
mereixedor de ser considérât com  un 
equipam ent cultural de primer ordre. 
La seva Singularität com  a parc i com  a 
necrópolis obliga a continuar mantenint 
un tractam ent arquitectònic i urbanístic 
de conservació i de custodia complet, 
de tal manera que s ’eviti la seva degra- 
dació o la desaparició de qualsevol de 
les obres artistiques am b les quais 
com pta  i que fan d ’aquest indret un 
deis més bells de la ciutat.

La Funerària Municipal de Terrassa, 
en ocasió del seu desé aniversari com  
a empresa municipal i en el 75é de la 
inauguració  de Tactual cem entiri, 
m ’encarrega un Ilibre on queda 
dem ostrada la riquesa cultural i artísti
ca del cementiri d ’aquesta ciutat, el Hoc 
on la com unitat m ostra de manera 
moral i estética com  s ’enfronta coTlec- 
tivament a la Mort. Perqué qualsevol 
cementiri és el millor mirali de la pròpia 
existència i un Hoc on, sense massa 
subterfugis, resten docum entades les 
form es socioculturals am b les quais es 
vol traduir Tinevitable: La Mort. En 
aquesta obra, El dard i de la Memòria, 
he fet un exhaustiu estudi sobre eIs 
dissenys urbanistics de to ts eis arqui- 
tectes que han intervingut en la mate- 
rialitzaciô d ’aquests indrets, he identifi- 
cat Tautoria de moites de les obres que 
allí resten, he descobert errònies atri- 
bucions, aixi corn la veritable vàlua 
d ’artistes fins ara poc coneguts.

El Hibre narra la historia del Cementiri 
Nou i la del seu antecedent més direc
te, la necrópolis de Vallparadis. Corn es 
forma, quina m orfologia el caracteritza 
i quines són les obres artistiques que li
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donen Singularität. Es descriuen eis plantejaments urbanistics tinguts en compte 
pels arquitectes que hi intervenen i s ’ofereix una panoràm ica sobre les diferents 
tendències estètiques a l’hora de constru ir el que podem  qualificar corn a Cases 
de l’ànima: les tom bes. No es valora ni descriu la qualitat de les trajectories vitals, 
professionals o civiques dels que hi reposen, sino que, exclusivement, s ’intenta 
explicar com  una com unitat tradueix urbanisticament i artistica la form a de 
conservar el record dels difunts.

En el cementirl de Terrassa, corn en 
eis cementirls del tô t el mon, l’ûnic que 
pot romandre més enllà de les volun- 
ta ts vanitoses, és la bellesa de les 
obres dels artistes; la força de les 
com unitats; el valor de l’estimaciô i les 
virtuts de to ts aquells que tenen voluntat

En aquesta ocasió s ’ha fet una edició a to t co lor que ha estât realitzada per 
Jordi Jubanteny i Solé i on, de manera magnifica, es potencia el valor académie 
de l’estudi, grácies a un disseny pensât, no solament en term es estétics, sino 
tam bé tenint en com pte  consideracions historiográfiques, de tal manera que la 
lectura de l’obra resulta altament d idáctica i entenedora. Color, form at i com pa- 
ginació tenen aqui el seu corresponent valor simbblic, aixi com  la seva 
justificado  didáctica.

de recordar i de no oblidar un passât 
intim que, aboca t a l’espai públic, 
esdevé Historia.
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Leaving Las Vegas, 
Learning fro m  Zerópolis'
Bernat Liado Mas
bernat.llado@campus. uab. es

Si durant la década dels anys setanta les arquitectures occidentals havien 
d ’assimilar i imitar el model de Las Vegas, am b els seus edificis adornats elèctri- 
cam ent i la seva estètica festiva, ara ha arribat el m om ent d ’abandonar una 
aspirado aixi. Si la postm odern itat arquitectónica reivindicava la capitai de 
Nevada pel seu simbolisme, tan allunyat de l’element auster i funcional del 
m ovim ent m odem , l’època actual ha reconegut que allò que aquell simbolisme 
expressa és tan sols la buidor d ’un capitalisme fosforescent. Mentre arquitectes 
com  Robert Venturi manifestaven la nécessitât d ’aprendre de Las Vegas a fi de 
superar l’estètica m odernista de la “puresa estructural” , obrint-se aixi a la 
decoració arquitectónica sense vergonya, ara, tres décades després, el filòsof 
Bruce Bégout proposa renunciar a aquesta com esa i abandonar finalment Las 
Vegas2. Abans de quedar-nos a les fosques d ’un capitalisme que només brilla 
en la foscor, apunta: “Leaving Las Vegas, heus ací, en definitiva. Túnica via de la 
sa lvado” (pág. 135). Am b tot, Bégout no marxa d ’aquesta “ciutat nuclear” sense 
haver fet abans els deures; alió que d ’ella n ’ha après bé li ha valgut una idea: 
Zerópolis, que és com  dir la ciutat on res s ’aprèn; el zero  del coneixement. 
“Ciutat del grau zero de la urbanitat, de Tarquitectura y de la cultura; ciutat del 
grau zero de la sociabilitat, de Tart y del pensam ent” (pàg. 26).

Sense dubte, però, allò que més inquieta de Topinió de Bégout -si la donem 
per bona-, és el fet de que ens arribi am b retard; com  a minim, am b prou retard 
perqué tam bé ara els Hums de neó de Zerópolis iMuminin amb força les nostres 
ciutats. D ’una manera o altre, esoriu el filòsof, “to ts  som habitants de Las Vegas, 
per gran que sigui la d is tènda  que ens separa del sud de Nevada” (pág. 13); to ts 
form em  part d ’un disseny urbá que reprodueix indefinidament les caractéristi
ques de la “ciutat del jo c ” . I és précisém ent aqui on hem de veure no només la

gran contrad icció  del Ilibre, sino tam bé 
de la nostra cultura urbana en general. 
D ’una ciutat de la qual res no podem  
aprendre i aprenem, no obstant, com  
serán “ les nostres vides futures” (pàg. 
13); i aprenem que en un futur {aprendre) 
anirá entre paréntesi per assenyalar un 
verb que la gent no tindrá tem ps de 
practicar de tanta diversió i saturació. 
En efecte. Las Vegas “ofereix... un 
mitjà in situ  per estudiar les ciutats 
postindustrials que tracten, després 
del declivi del treball a la fábrica i la 
manufactura, d ’organitzar-se al voltant 
de les artéries dedicadas al com erç de 
massa i Toci” (pág. 115).

Bégout ens passeja per l’S trip, el 
“carrer-espectacle” de Las Vegas, i ens 
m ostra una expehéncia urbana que 
s ’esgota i es tanca tan bon punt ens hi 
obrim  pas; miséria d ’una expehéncia 
-tam bé de grau zéro- que per aquest 
motiu no té res a transmetre, que no 
afegeix res al nostre coneixem ent més 
enllá d ’un sentim ent de tristesa. “La
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tristesa prevé sense dubte del contrast entre la suma d ’energies consum ida, 
amb total innocència, per participar a la testa i en la pobresa insignia dels résultats. 
No parlem simplement de la pobresa econòmica, ja que els guanyadors són al 
capdavall extremadament escassos i a la majoria de jugadors se ’ls desposseeix 
dels seus ùltims estalvis, sino de la pobresa de l’experiència viscuda” (pàg. 36). I si 
Zerópolis és el limit extrem d ’una vivència buida (“ [...] Las Vegas no té mem òria” , 
pàg. 24), la incapacitat per traduir en experiència la pròpia existència és la 
normalitat quotid iana de qualsevol c iutat occidental: “ni la lectura del diari 
-escriu Giorgio Agamben-, tan rica en noticies que [es llegeix] des d ’una insalvable 
Ilunyania, ni eis minute passate al volant d ’un auto en un embotellament; tam poc 
el viatge als interns en eIs trens dels subterranis, ni la manitestació que d ’imprevist 
bloqueja el carrer, ni la boira de gasos lacrimôgens que es dissipa lentament 
entre eis editicis del centre, ni tan sols eis breus dispars d ’un revòlver retrunyint 
en alguna part; tam poc la cua davant les tinestretes d ’una oticina o la visita al 
pais de Xauxa del supermercat, ni eis m om ents eterns de m uda prom iscuïtat 
am b desconeguts a l’ascensor o l’autobùs. L’home m odem  torna a casa exté
nuât per un garbuix d ’esdeveniments -  divertite o tediosos, insòlite o comune, 
átropos o plaents -  sense que cap d ’ells s ’hagi convertit en experiència.”3 A 
Zerópolis aquesta realitat és portada a l’excés; si més no, aixi es deixa trasiluir 
en l’escriptura de Bégout, tan lúdica i entretinguda com  Las Vegas mateix.
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Val a dir que el tracás de l’experiència urbana a Las Vegas no es deu a la 
manca d ’estorços dels seus promotore, que segueixen ara “una única Ilei: 
proposar experiències als visitants i turistes” (pàg. 69), sino més aviat en la 
naturalesa de les mateixes; “excepcionais per la seva brevetât” , reduìdes “a 
l’ instant quasi irreal de l’em oció im m ediata” , sense tem ps disponible per 
“decantar-se lentament en el sentim ent o la idea, per deixar-se apreciar, per 
prolongar-se en un record freso” , l’experiència a Zerópolis es dissol tan bon punt 
entra en contacte am b el fluid vital del visitant o del turista sense deixar-li, no 
obstant, gust ni regust més enllà d ’una doiçor momentània.

Però, Iluny de viure-ho de form a dram ática o ressentida, la ciutat sencera gira 
al voltant d ’aquesta “beata ignorància” ; no només no es plany sino que “ la clau 
del seu funcionam ent intern exhibeix, en efecte, el més radical no-saber, una 
manera de no disgustar-se per la seva absència de coneixem ent sino de jugar i 
gaudir amb aixô.” (pàg. 97). El visitant de Las Vegas, si vol ser un bon jugador, 
ha de viure l’alegria festiva que el carrer inspira i no deixar-se em porter per una 
experiència dipositada que li pugui recordar que en cada nova partida perdrà eis 
diners de to ta  una vida. Perqué això sigui així, el jugador ha de creure “que el 
diner no compta... que allò important és abans que res passar una bona estone” 
(pàg. 100); i el primer pas per devaluar el diner és convertir-lo en un fitxa de 
casino que no només com parte ix la seva plasticitat am b les targetes de crédit: 
les unes i les altres faciliten al client l’oblit de “ la noció mateixa de d iner” (pàg. 
99). Però a més, el gaudi del joc no pot consistir en guanyar -  de fet, peques 
vegades el guany és superior a l’aposta -, sino en la pura possibilitat de guanyar; 
allò que ofereix Las Vegas no és el premi d ’una partida ben resolta sino el somni 
indefinit d ’una partida oberta per sempre: si s ’acaba, to thom  hi perd.

La “destrucció de l’experiència” , aquí i allà, es produeix tam bé per altres vies. 
La primera i més directa: pèrdua de la referència tem poral i espacial. Per 
subm ergir-nos en aquest ambient d ’irrealitat i fantasia, on to t és possible a 
qualsevol Hoc i a qualsevol hora, primer ens hem de desfer de la nostra més 
imm ediata realitat: la “c iutat que no dorm ” tam bé ha oblidat el seu clima. Artificie 
elèctrics: Hum i aire acondicionats. “A les estances de Hum tam isada dels hotels- 
casino, en aquests Hocs d ’enlloc, a on res es refereix a l’existència exterior i 
genera aixi les condicions vertaderes de la utopia, es capta am b intensitat to ta
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l’am bigüitat ontològica de Las Vegas.” 
(pàg. 25) “Séparais del món per una 
peMícula atmosfèrica, assistim en directe 
a la desaparicló de totes les coses, a la 
mort de qualsevoi proximitat.” (pàg. 93). 
Com fer-se pròpia una experiència “onto- 
lògicament ambigua” , a mig carni de la 
realitat i la ficció, on tots els objectes es 
dilueixen en una transparència onírica?

□ ’aquesta mateixa am bigüitat neix la 
im possib ilita t d ’aprendre res de les 
cultures representades, la majoria en 
form a carnavalesca, en eis carrers de 
Zerópolis. Per més que assistim  a 
‘Tassait pirata d ’un galiô, a torneigs de 
justa medieval, a una persecuciò pels 
carrers de Nova York” , de to t piegai 
només en restarà el record imprécis 
d ’una interrogaciò: “ la impossibilitat de 
creure en la veritat de l’altre” (pàg. 15); 
un altre  te m ps i una altra  cu ltu ra  
que per mitjà de la seva “exageraciò” i 
“excès” , es converteixen en “com plets 
desconeguts” , i a on l’ùnica veritat és la 
mentida: “Tot ès una immensa i g rotes
ca farsa” (pàg. 15). A  banda i banda de 
l’A tlántic, a canto i canto de l’Equador, 
les cultures es transm eten grácies a la 
seva Irrealität.

Allò que en tem ps passais obha les 
portes del desordre i la transgressiô 
social -el carnaval i les festa-, a Las 
Vegas succeeix més aviat el contrari. 
També aquí la norma ha absorbit la 
dissidència; aixi, “ la violència antisocial 
de la ciutat, la seva naturalesa sense fe 
ni Ilei que hauria pogut conduir a una 
postura politica insòlita, la primera ciutat 
anarquista de la història, es realitza de 
fet en vistes a un fi que no deixa de ser 
enterament tradicional i conservador: e/ 
benefici d ’una p o c s .” (pàg. 16). Si “en el 
curs dels segles passais, la diversiò, en 
la seva doble form a de la com pensaciò 
i la contestado, es definia sempre per 
mitjà del contrast respecte a la realitat 
social que oblidava o que afrontava” , a 
Zeròpolis “ la figura del fun ha posât fi a 
to ta  contrapossibilitat, excepte la tràgi
ca de l’avorriment i de la soledat que li 
espera a qui no vulgui jugar al jo c .” 
(pàg. 134). Al com pás de la rua, espe
culadora disfressats d ’alcaldes celebren 
arreu l’inici d ’una festa indefinida: la 
festa del ciment.

Si el ritme carnavalesc no capgira les jerarquies, “ l’arquitectura anárquica” de 
Las Vegas tam poc deixa marge per al desordre; aixi, “cada moviment urbà és 
espiai per un sistem a de videocam eres extrem adam ent com plexa que, d ’acord 
am b els experts en seguretat del municipi i orgullosos d ’aquesta xifra, cobreix al 
voltant del noranta per cent de l’espai de \’S trip  i el D ow ntow n.” (pàg. 42). 
□ ’aquesta manera, la ciutat de l’atzar no se la juga; més aviat hi “ regna un 
control permanent sobre els fets i els gestos” (pàg. 41) I si al centre hi dom ina la 
lògica de la seguretat, a la perifèria, en el dom ini de les com unitats tancades 
{gated communities), aquesta esdevé quasi militar. “Suburbanas però sense 
urbanitat, ciutadanes però incivils, les com unitats tancades s ’instaMen a la ciutat 
réfutant [les caractéristiques essencials d ’aquesta] (intercanvi, moviment, visibili- 
ta t).” (pàg. 44) Aixi les coses, els residents de Las Vegas, d ’esquenes uns als 
altres, han perdut tam bé la possibilitat de viure una experiènoia plenament 
urbana; a la plaça pública només s ’hi manifesta la publicitat.

“Tan espessa corn els plafons publicitaris gegants que la rodegen des de 
qualsevol part, sobrecarregant-la de simbols innocents i cóm ics, de m issatges 
grollers i esquemàtics. Las Vegas és una ciutat literalment superficial” (pàg. 22). 
Corn el lector contem porani d ’un diari qualsevol, que per ser tan rie en noticies 
ha de llegir-lo “des d ’una insalvable Ilunyania” , incapaç d ’assimilar res, de 
com prendre res, el visitant de Las Vegas tam bé està sobreexposat. Entremig 
d ’un mar de cartells publicitaris. Hums de neó i anuncis varis, d ’atraccions i 
espectacles, el transeünt perd profunditat i contrast: “□arrera de cada cartell 
lluminôs no s ’obre cap espai, no es perfila cap m ón” (pàg. 22) Zerópolis és la 
façana d ’una ciutat que no deixa reposar les vivèneies, per sobrecàrrega i excès 
d ’estimulaciô. I tanmateix aixô no és fortuit: “ Entre els propietaris dels casinos i 
els dissenyadors d ’espectacles preval una sola consigna: es precis ocupar el 
client les vint-i-quatre hores del dia am b atraccions visuals i sonores ... sense 
deixar-li tem ps per comprendre allò que està succe int” (pàg. 28-29) Meus aquí 
una darrera form a d ’esquivar l’experiènoia.

□el Ilibre de Bruce Bégout en podem  extreure aixô que segueix. Leaving Las 
Vegas vol dir: abandonar una ciutat que ha fet del somni no el carni de la realitat 
sino la realitat mateixa. Que Zerópolis no pugui ser una font d ’experièneies trans
missibles és el résultat d ’una desconnexió entre imaginació i realitat. I si a Las 
Vegas s ’hi aprèn aixô, a saber: que corn a minim de tant en tant la imaginació 
ha d ’estar al serve! de la realitat per canviar-la i transformar-la, per aixô i només 
per aixô valdrá la pena cam inar sota els efectes aMucinògens d ’una ciutat 
“psicotròpica” . Però si algù voi estalviar-se el viatge a Las Vegas, sigui pel que 
sigui, fins i to t si és perqué intueix -com  el mateix autor del llibre- que allá no s ’hi 
pot veure res que no se sàpiga per endavant, farà bé llegint-se el llibre. No només 
contribuirà a preservar l’entorn naturai per l’estalvi energètic del viatge, sino que 
potser com ençarà a posar de nou els peus sobre la terra: tranqu illa  i reposada- 
ment, tornará a experim entar am b la vida abans que aquesta se li escapi per 
sempre.

Aquest text és un breu comentan a l’entorn de la lectura del llibre de Bruce Bégout, Zerópolis, 
Anagrama, Barcelona, 2007.

2 VENTURI, R.; SCOTT BROWN, D.; IZENOUR, S., Learning from Las Vegas, MIT Press, 
Cambridge (Mass.), 1972. Traduít al castellà: Aprendiendo de Las Vegas, Gustavo GUI, 
Barcelona, 1998. Un breu resum d ’aquest llibre a: TAYLOR, VE. ; WINQUIST, Ch. E., 
Enciciopedia dei posmodernismo, Síntesis, Madrid, 2002.

^ AGAMBEN, Giorgio, Infancia e historia. Ensayo sobre la destrucción de la experiencia, Adriana 
Hidalgo editora. Argentina, 2003, pàg.8.
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El pijonno d e  fusto

Marcel Ayate

La Verität o la meva veritat? La meva veritat. 
I si no és la veritat? Aleshores terror, però  el meu.

Imre Kertész
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Aixi com  la gola atrofia el paladar, tam bé lexoés d in form acions i la seva 
immediatesa malmeten I enteniment. Asseure ns còmodam ent davant del televisor 
i, oom si mengéssim rosetes, em botornar-nos de brevissima m issatges el 
cervell, desenganyem -nos: això no és informació. Estar informât demana tem ps 
i esforç, sobretot esforç. A  menys que... en Hoc daña r endavant tornem  enrere 
i agafem lan tic  significat etimolôgic de la paraula pensador: home que dbna 
pinso al bestiar. Aleshores si que to t encaixa perfectament. Informació: pinso 
que es dóna ais animais.

* * *

Les grans tragédies, siguin del caire que siguin, han deixat de com m oure ns. 
Finalment ja som adults i sabem que aqüestes coses només passen en un 
Hoc anomenat televisor, els habitants del qual, petits com són, òbviament evidencien 
que to t form a part d una m acabra ficció.

Actualm ent, només vai la pena licitar per aquelles causes que, d'entrada, 
sabem del cert que están perdudes: són les úniques que encara conserven 
entre els seus m ilitants escalfor d 'humanitat. Les altres, les que tenen opcions 
de seguir endavant, només pensen en la déria de com  arribar més de pressa 
a lesfullada primavera d u n  avenir clonat.

Com  la cugula i el biat, lasfa lt i la pluja són incompatibles. Cuan plou a la 
ciutat, I aigua, font de la vida, com porta una Harga corrua de punyents hostilitats: 
els semáfors s'espatllen, les clavegueres sem bussen, la part baixa de molts 
edificis s1nunda...Lestéril com odita t de la supérflua abundáncia, pertot, sembla 
un vaixell pie de forats. Els habitants de les urbs, quan plou, van i vénen per 
les places i els carrers del mullat cementiri grisós, amb cara de pocs amies, 
profundam ent empipats.

*  *  *

Fills predilectas de la sagrada mare Tecnologia, nosaltres, ciutadans del món 
desenvolupat, som el centre de lunivers. Déu, existeixi o no, per a qué serveix?
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Atényer el poder i desentendre s de les promeses que s'han fet durant la cam- 
panya electoral és to t u. De fet -no ens enganyem- prometre i no com plir forma 
part de les regles del joc. I, és més, les promeses, dins de I aparell propagandístic 
deis partits, están situades en aquells apartats própiam ent anomenats de 
farciment. Sí, d engá que els politics bailen al com pás de la música que toquen 
les multinacionals, la política s'ha convertit en un més deis nombrosos i lamentables 
espectacles -miralls de la nostra societat- que, per tal de poder sobreviure, s'han 
de rabejar en les seves própies mesquineses, no fos cas que decaigués Unterés 
del públic i, valga m Déu!, baixés la seva quota de pantalla.

Nietzsche ho va dir: “El carni més curt per assolir la félicitât és satisfer el 
nostre instint.” La gent s'ho va creure i tothom, delerós de ser feliç, s'apressà 
a satisfer el seu instint. Després, el temps, savi per excel-lència, ens va demostrar 
que el principal instint que l'home voi satisfer és, de llarg, el seu egoisme. 
Però l'egoisme de l'home no té limits, mai està satisfet : malalt de voler 
abastar més i més, fins i to t és capag de menjar-se el seu futuri Abans, quan em 
mirava les coses pel costat ombrivol de la vida, sempre arribava a la conclusió 
que l'home, com  dèia Gracián, és un Ilop per a un altre home. Però, d'un 
tem ps engà, malgrat em miri les coses pel costat assoleliat de la vida, sempre 
arribo a aquesta altra conclusió; l'home no només és un Hop per a un altre 
home, sinó que, obcecat en satisfer el seu egoisme, tam bé és un Hop per als 
seus fills.

De seguir immersos en aquesta agressiva com petitivitat que constantm ent 
posa a prova la virilitat de l'home, a la llarga poden passar dues coses: o 
bé que a còpia de parlar continuament el Henguatge del dolor, s'acabin invertint 
els sentiments, és a dir, que el dolor es converteixi en plaer i el plaer en 
dolor; o bé que a còpia de parlar continuam ent el Henguatge del dolor, el 
Henguatge del plaer, cada cop més en desús, s'acabi convertint en una llengua 
m orta que, patrimoni de l'obiit, ningù sabrá parlar.

Entre la Hum om nipotent que, com  el sol, no et deixa mirar amunt, i la negror 
atapeïda que, corn un pou sense fons, t'em peny sempre avail, hi ha una vida 
terrenal que, quítia d 'am unt i d'avall, tam bé és capag de convertir, sense fer tan 
mullader, pedres en pans.

Avui en dia, tenim una visió tan poc ortodoxa de l'art com la que tenien a 
l'antiga Grècia en matèria de déus, és a dir, qualsevoi cosa pot convertirse en art. 
Però com  molt bé va dir, c inc-cents anys aC., el poeta i filòsof Xenòfanes: 
«D'entre to t aquest galimaties de déus que ens envolten pertot arreu, només un, 
aquell que des de la seva imm obilitat ho fa vibrar tot, s'algarà solitari i victoriós 
per damunt de tots els altres.» I, certament, aixi és: d'entre to t aquest fotimer 
d 'artistes i menes ó'art que ens envolten pertot arreu, només un, aquell que des 
de la seva immobilitat ho fa vibrar tot, s'alga solitari i victoriós per dam unt de to ts 
els altres: l'art-déu dels diners.
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B  mèrit no ho és mai per la quantitat; sino per la qualitat. El mèrit no cal cercar-lo; 
sino guanyar-se’l p icant pedra dia rera dia. Ningù no treballa en favor del proì's- 
me i de la coMectivitat per la recom pensa d ’una medalla, per més bo que sigui 
l’aliatge del metall. El mèrit no te ’l donen ni el pots com prar al sùper. La medalla 
no te la poden penjar per haver-te inscrit am b el co lor dels qui manen. Al metall 
incrustât al bell mig d ’una fusta em m arcada per un estoig, no hi consta cap 
llegenda lirica per l’èpica del treball de mig segle. A  la placa am b incrustacions 
de fragm ents de les mil i una nits de reunions, encara hi tenen cabuda més 
idees, més aportacions, més accions en favor de la Ciutat, la Pàtria, la Gent i la 
Sardana; de to ts  aquells i aquelles que arribat el m om ent solen esmerçar una 
frase que ha fet fortuna: “A l m eu parer, a la jun ta  h l falta en Subirana”. La 
resposta deis darrers 50 anys ha estât sempre la mateixa: Qué cal fer?. Per on 
comencem ?. A qui hem d ’anar a veure? Podeu com pta r am b m l p e r to t allò que  
calgul... I aixi durant mig segle vinculat am b tantes entitats, tantííííííííísiiiiiimes ¡¡¡, 
que resultarla més fácil escriure les poques a les que no ha servit en Lluís 
Subirana i Rebolloso.

Els cronistes de la magnífica vetllada del 15 de març al flamant i municipal 
Teatro Principal, han fet el símil de la marató, de l’esforç fisic que l’ha portâ t a 
deixar petjada -i mai millor d it- sobre l’asfalt de ciutats i viles. EIs cronistes han 
destacat eis 17 Ilibres escrits al llarg de 22 anys (12 d ’ells dedicats a la sardana). 
EIs cronistes no ha oblidat les paraules d ’estimul dedicados pel tinent d ’Alcalde 
de Cultura, Joan Manau; les tres paraules cabdals de l’Alcalde Manuel Bustos: 
“Lluís, no canvïïs” . Els espectadors que omplien a vessar el Teatro Principal 
resseguiren am b plaer les paraules d ’en Jordi Saura, que recordava les pàgines 
viscudes de l’homenatjat, am b el so sardanista de l’Elisenda Vilarrubias a la 
tenera; d ’en Josep Valldaura al tibie i am b l’actor Josep Barcelô recitant versos 
del mateix Lluís.

El mèrit i les gràcies per to t el que ha fet, i el que li resta per fer, és un deute 
que la ciutat de Sabadell tenia pendent. També podría ser una bestreta de to t el

que encara li queda per dur a terme... 
Que no és poc el com prom is que en 
Lluís Subirana m anté viu i ben viu amb 
la Cultura, Sabadell i Catalunya.

Esparraguerí per naixement i solca- 
dament sabadellenc, el seu monumental 
treball per íntima afecció i devoció 
sense mai defallir, el sitúen en disposició 
de continuar Iluitant pels ideals que 
s ’expressen en l’imaginari d ’una gent, 
d ’unes entitats que el tenen en bona 
estima pel m olt que eis ha donat de 
manera tangible o intangible.

Pot semblar m entida però és veritat: 
Fins a hores d ’ara en Lluís només ha 
fet mitja marató; encara li queda un 
llarg carn i pel Pedregar. O pels 
Tallerets. O per l’estimada Arraona.

Des de les pàgines de Quadern  de la 
Fundació Ars, on tam bé hi coMabora, 
ens unim a les m oites felicitacions que 
ha rebut per la Medalla de la Ciutat al 
M èrit Cultural de l ’A jun tam en t de 
Sabadell. En deixem constància com 
plétant el present escrit am b diverses 
fotografies de l’acte célébrât al Teatro 
Principal, i l



18
270

LLETRES_______________
filbert fiàfols-Casamoda o Tort 
d'hobitor les coses d'oquest mon
Joan Pinyol i Colom. Revista d’Igualada

D esprés d ’anar-lo a tro ba r a 
Barcelona, a l’hora indicada, m ’en- 
dinso pel passadis de casa seva en 
direcció al menjador i om plo les 
nneves passes am b la contem p lado  
fugaç dels múltiples quadres que 
em reben a banda i banda de la 
meva emoció. Tant eis que van 
néixer del seu traç corn eIs que van 
pintar tam bé la seva dona i el seu 
pare. Una mica més endavant, eis 
meus ulls descobreixen i s ’aturen 
en una imatge mágica, inoblidable, 
perfectam ent emm arcada dam unt 
d ’un tons de vidre. La que reposa 

en un dels finestrons d ’una porta interior, oberta de bat a bat, que em regala el 
reflex daurat de l’A lbert Ràfols-Casamada, assegut en un sofa, am b les cames 
creuades, davant una finestra major per on to ta  la Hum natural d ’un final de 
novembre, provinent del parc del Putxet, acarona la seva esquena, eis seus pen- 
saments i eis seus silencis. Finalment creuo la porta i entro de manera definitiva 
en el seu espai personal, intim i humà. I mentre encaixo les mans amb el gran artis
ta i amb la seva esposa, que tam bé em rep am b la més exquisida de les coordia- 
litats, m ’adono de la sort que tindré -durant unes bores que es preveuen ém oti
ves i intenses-, només de form ar part d ’aquell racé particular de l’univers. I ales- 
hores, just quan aconsegueixo situar-me en aquell espai i en aquell tem ps, no 
deixo escapar cap possibilitat d ’enriquir la mirada am b la visié dels altres 
quadres que ens volten, i sobretot del mural que vesteix dues parets senceres 
de la sala on verbalitzarem la nostra trobada. I en aquell instant precis em vénen 
al cap les paraules de l’escriptor Sam Abrams. Un dia va dir que Ràfols- 
Casamada no és pas dels que passen per la vida siné dels que habiten la vida, 
dels que s ’instaMen en la vida i la humanitzen am b la seva presència. Dels que 
viuen en les coses, posats a parafrasejar un vers de Josep Palau i Fabre.

Pintor, poeta, prosista, pedagog, activista cultural, mag de les lletres, equilibrista 
de la Hum i dels colors i fiiôsof, amie intim i experim entador constant de l’art, la 
seva entitat intel-lectual em remet de seguida a un retrat cubista. A través dels 
seus primers versos enceto la conversa, ben conscient que d ’entrada només ho 
faig per una de les cares de la seva multipHcitat artistica.

La vinculacié am b l’Anoia

- Davant la pare t emblanquinada, /e is  m osqults /fan  constel-laclons d ’estels 
daurats pe l sol. /T ô t l ’espai / té  una flaire de cants d ’ocell. /Jo , a l m eu baleó, 
/recordó  bores passades /q u e  es mouen enm ig de les celles del m eu front. 
Aquest primer poem a el va escriure a Capelladas el 10 de juny de 1939 -a  l ’edat 
de setze anys i poc després que acabés la guerra civil-, què l’havia portât a 
aquest poblé?

- La meva mare hi havia anat de jove
nete a passar alguns estius i anys 
després, quan jo era petit, hi vaig anar 
tam bé a estiuejar am b eis meus pares i 
am b el meu germ à Joan. Alli vaig 
passar part de la meva infantesa i 
adolescència, i tam bé hi vam ser durant 
la guerra ... Al meu pare li agradava molt 
to t aquell paisatge i el piotava continua- 
ment. Durant aquells anys tam bé recordo 
que sovint m ’escapava a Igualada per 
anar a trobar una petite Hibreria que feia 
xamfrá en un carrer del centre i que em 
sembla que encara existeix... D ’ Igua
lada, una altra vivéncia que se ’m fa 
present és la primera exposició que el 
meu pare va fer a la Caixa de Pensions, 
en plena Rambla.

- Si va estar-se a l’Anoia durant la 
guerra, podriem considerar que aquesta 
terra va significar per a vosté una mena 
de refugi antibél-lic. S ’hi va continuar 
réfugiant anys després?

- La veritat és que sempre he estât 
molt vincuiat amb Capellades. No fa 
gaire vaig tornar a fer-hi una exposició i 
sempre m ’ha unit un vincle molt especial 
am b aquest poblé anoienc. Igual que 
altres que tam bé vaig a trobar sempre 
que puc, com  Cadaqués i Calaceit. Són 
Ibes que m ’atrauen m olt per la seva 
Hum i pel seu paisatge, i per aixó tam bé 
hi tine estudi.

- A  l’hora d ’estrényer i de projectar 
encara m és aquesta  relació am b 
Capelladas fa uns anys va decidir ubicar 
la futura Fundació Ràfols-Casam ada/ 
Maria Girona a Casa Bas, un espai 
emblem àtic i històric del poblé. Una 
fundació que l’any 1999 va néixer amb 
la finalitat de vetllar per la difusió de la 
seva obra i de l’obra de la seva esposa, 
per m itjà de l’exposició  perm anent, 
d ’actes diversos de difusió i del Hegat
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d ’arxius, esbossos i croquis dels dos. Quin motiu el va impulsar a situar allí la 
seva Fundado?

- Principalment el vincle sentimental que et cementava ara mateix i tam bé 
perqué ens ho van venir a proposar, aquesta és la ventati. En el seu m om ent la 
Margarida Sugranyes, des de Casa Bas i el Toni Pons, des de l’ajuntament cape- 
lladi, van venir a trobar-nos a la casa que tenim al Pia de la Garsa -sob re  
Capellades-, ens ho van plantejar i a la Maria i a mi ens va semblar bé. Però 
després ha résultat ser un procès excessivament lent. Ara mateix es troba en 
fase de preparacié de les obres que s ’han de fer. Tenim enllestit el projecte dels 
arquitectes i ara només falta com ençar-lo a materialitzar.

EIs primers m estratges i correspondències

- Des del futur tornem  una m ica al passât.. De la mà del seu pare, el dibuixant 
i p intor A lbert Ràfols-Cullerés (Barcelona 1892-1986) vostè es va iniciar a la 
pintura, to t i que dins d ’aquest art van seguir camins diferente. Quina és la Hipó 
artística que no oblidará mai d ’ell?

- Sobretot l’exemple moral, en l’entrega, en el treball constant, en l’esforç 
creatiu. Sempre el recordo pintant am b un cavallet. Al seu costat vaig descobrir 
i vaig dibuixar i p intar diferente paisatges deis voltante de Capellades. Sovint 
anàvem a trobar Cabrera d'Igualada juntament amb un grup d ’artistes capelladins, 
entre els quais hi havia el Josep Costa Solé -a m b  qui m ’unia una gran amistat-, el 
Francese Piñol, el Joan Cam poy i l’Am adeu Freixas. Jo to t just feia les primeree 
pinzellades, i el meu pare -q u e  era un p intor sobretot paisatgístic i figuratiu- en 
veure que jo anava per altres camins no em va corregir mai la tècnica. La veritat 
és que em va donar diverses indicacions i conseils, però sempre em va deixar 
fer am b total Ilibertat artística.

- Em van explicar que en una ocasió, davant d ’unes models que havlen de 
dibuixar en una casa del carrer de Garbi de Capellades, els altres artistes van fer 
uns retrats gairebé idèntica de les noies i en canvi vostè, que era el més jove, va 
traduir les form es originals en com posicions géom étriques i esquemàtiques que 
van ser considerades pels seus com panys de cavallet del to t m odernes i que a 
la llarga el van portar cap al cam p de l’abstracciô. Aixô si, cap a una abstracció 
sincera, segons paraules de l’entranyable Josep Costa Solé, que tenia ben 
presents to tes les hores de treball que hi havia darrera del seu abstráete. Tot i la 
seva joventut, dones, es pot ben dir que l’aprenentatge amb aquell grup d ’artistes 
anoiencs va ser mutu. Parli’m ara d ’una altra influèneia artística recíproca, la que 
li va suposar el seu casam ent am b la pintora Maria G irona...

- Ens vam conèixer en una acadèmia de dibuix barcelonina que es deia 
Tàrrega i el fet de tenir unes inquietuds similars ens va facilitar molt la relació. En 
certa manera volíem renovar una mica l’ambient artistic dels anys de la postguerra, 
que eren més aviat opacs i volíem iMuminar-los una mica. Am b aquest esperit 
vam crear el “Crup dels Vuit” , un coMectiu mixte que apiegava representante de 
diferente arts. Hi havia un músic -que era en Joan Cornelias-, un poeta, -e l Jordi 
Sarsanedas, que fa molt poc que ens va deixar-, tam bé hi havia l’escultor Miguel 
Gusiis, igualment Vicenç Rossell -q u e  després es va dedicar a la fotografía-, el 
R icardo Lorenzo -q u e  posteriorm ent va esdevenir arquitecte- i de pintore érem 
el Joan Palé, la Maria i jo  mateix. Teníem m olta empenta, però realment eren 
anys molt díficiis per a l’exercici i exposició de la creativitat artística perqué hi 
havia ben peques possibilitats de manifestar-te. Sort en vam tenir que la sala 
Pictória de Barcelona l’any 1946 es va oferir per acollir la nostra primera exposició 
col-lectiva i aquella va ser la nostra carta de presentado a la societat com  a 
coMectiu artistic.

La consolidació d ’una trajectória

- L’any 1950 el govern francés va 
atorgar a vostè i a la seva dona una 
beca d ’un any d ’estada a París a través 
de l’ Institut Francés de Barcelona. Qué 
els va significar aquesta experiéncia 
per a les seves trajectóries artistiques?

- Va ser el gran aprenentatge de la 
pintura. A  través de les visites ais 
diferents museus, m itjançant exposi- 
cions própies a la Ciutat Universitària... 
Com  bé has dit, la beca era d ’un any, 
però després ens hi vam estar tres 
anys més pel nostre com pte, fins a 
l’any 1954, fent classes de dibuix, 
o rgan itzan t exposic ions, venant 
obres... Anys després de retornar a la 
capital catalana vaig fer una exposició 
inoblidable al Museu d ’Art Contem - 
porani de Barcelona. Tot i que anterior- 
m ent ja  havia fet altres exposicions 
individuals, aquella va ser m olt im por
tant per a mi perqué era la primera 
obertam ent dedicada a l’art abstráete.

- Estem parlant de l’any 1961, la crí
tica de l’època la va acollir bé?

- Si, de fet hi havia altres artistes que 
tam bé es movien en aqueste terrenys
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de l’art, com  ara l’Antoni Tàpies. Ara 
bé, enmig de la persecució cultural que 
dula a term e el règim franquista, tam bé 
hi havia censura artistica i les autoritats 
controlaven molt l’obra que feies.

- Anys després, i am b la recuperado 
de la dem ocràcia però, la seva vincula- 
ció artistica am b la ciutat on va néixer 
va canviar oom pletam ent i tam bé el 
seu reconeixem ent oom  a artista. 
D ’aqui va venir que el 1982 l’A junta- 
m ent de B arce lona li encarregués 
pintar les voltes de la sala d ’informaoió 
municipal. Quines altres obres exposa 
perm anentm ent la oiutat que el va 
veure néixer l’any 1923?

- Deixant de banda eis museus que 
de manera perm anent exposen obres 
meves, tam bé n ’hi ha a I’Escola Bina, 
al Palau Sant Jordi -aqüestes  elabora- 
des am b motiu de la celebraoié dels 
Joes Olimpios l’any 1992-, tam bé en 
una casa dissenyada per l’arquitecte 
Oriol B ohigas... i ara m ateix estic 
treballant en un altre projecte urbà per 
encàrrec de la Generalität. Es tracta de 
donar sentit plástic, a partir d ’un treball 
i d ’un tractam ent de co lor i de formes, 
a una sèrie de plafone i parete que 
formen part d ’un nou nus de carreteres 
i de vies de tren que s ’està constru int 
en una de les sortides de Barcelona,

vora una gran fábrica de cim ent en direccié a Girona, per entendre’ns. (En aquest 
m oment, i corn a mestre de les imatges, el senyor Ràfols-Casamada indica a la 
Margalida, la seva inseparable coMaboradora, que em mostri fotografies del 
projecte i eIs primers esbossos que ha realitzat. Infinitament agraït per aquest 
gest continuo escoltant les indicacions de l’artista, ara un xic em ocionat pel 
privilegi viscut) Veus, es tracta de donar un sentit per exemple a to ta  aquesta 
paret. No necessàriament fent un gran mural siné per exemple am b una linia de 
color que la vagi recorrent to t interprétant el moviment dels vehicles... És una 
form a d ’art obert que neix per ser com partit per to ta  la societat.

- I per to t el mén. Què li suposa tenir obres exposades als principals museus 
de l’Estat Espanyol, de Franga, del Japó, dels Estats Units, de Mèxic i d ’un llarg 
etcétera ?

- Una gran responsabilitat a l’hora de donar el màxim de mi mateix. Tant als 
llocs en qué l’obra s ’exposa de manera fixa com  als que arriba de nou per un 
espai de tem ps concret. Actualm ent hi ha una exposició antològica meva amb 
carácter itinerant que ha estât a Nova York i a Mèxic, i que a la propera primavera 
anirà a Roma i a Lisboa.

- En diverses ocasions vostè ha afirmat que l’art intensifica la vida. Fins a quin 
punt ho aconsegueix?

- Aquí està la cosa! En la práctica de l’art sempre hi ha una meta una m ica més 
lluny d ’on hom pot arribar. Com a artista la fòrmula més eficag per aconseguir 
aquesta fita és la constància. És el que jo anom eno l’ètica de la transform ado, 
apuntar sempre més enilà, més am unt o més endins, però sempre en una 
continua progressió cap endavant.

- Vostè tam bé ha publicat tres dietaris que reflexionen continuam ent respecte 
de l’activitat artistica -L’escorça dels dies : fulls de dietari (1975-1977); D ’un 
m ateix trag : fulls de dietari (1978/1982 \ Hoste del dia (1994)-. La reflexió li ha 
obert nous camins artística o és només una manera d ’entendre la força creadora de 
l’artista?

- Aquest aspeóte està molt relacionat am b l’ensenyanga de l’art, a la qual he 
dedicat una bona colla d ’anys. Primer vaig estar a l’Escola Elisava i ais anys 60 
vaig ser un deis fundadora de I’Escola Eina, que esmentávem fa un moment, 
juntam ent am b un grup d ’artistes i d ’arquitectes. Aquesta experiéncia docent 
em va portar a reflexionar molt sobre la práctica de l’art i sobre les sensacions 
que en to t m om ent pot arribar a percebre l’artista.

- Ara que ha sortit una referència a l’arquitectura, vostè va abandonar-ne els 
estudis per constru ir un altre edifici molt més Iliure. El de la seva obra p ictórica i 
poètica...

- Exactament. A la Universität vaig coincid ir am b l’OrioI Bohigas, que ara és un 
reconegut arquitecte i vaig iniciar am b eli una gran amistat. Però jo vaig deixar 
voluntàriament aquells estudis per poder prioritzar la part creadora. El que em va 
moure en aquesta direcció va ser una irrefrenable nécessitât de crear de 
manera Iliure i independent...

- I de donar form a i co lor a la realitat para lle la  que defensava Paul Cézanne, 
com  ha dit vostè en alguna ocasió. Tenint en com pte  que un deis tem es que més 
sovintegen en la seva obra i reflexió artistiques és el del baleó obert i encarat a 
la realitat, qué s ’estima més, un baleó obert a la Natura o una finestra oberta a 
una ciutat?
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Albert Ràfols-Casamada i I’autor d’aquest article

- Sens dubte un baleó oberi a la Natura perqué és una font inesgotable de 
sensaeions, to t i que tam bé he trebaliat el tem a de la finestra referida a la eiutat. 
Tenia uns quadres que vaig pintar a Nova York a partir de les imatges que em 
regalava una finestra i que es eoneentraven en form es urbanes. En details 
d ’aquella eiutat, però sobretot en la Hum, que és el que provo de eaptar en eada 
quadre. Els baleons oberts són una invitaeió a la sortida, al diàieg am b l’extehor 
i a la relaeiô entre l’intehor i l’exterior de l’artista-poeta.

D ’imatges eserites

- Corn a poeta vosté va donar a oonéixer la primera obra. Signe d ’aire, l’any 
1976, trenta-set anys després del poema amb qué encetàvem aquesta conversa. 
A qué es deu aquest llarg sileno! poétic?

- Jo havia anat escrivint, però m ’ho havia quedat per a mi perqué durant els 
primers anys tenia la batalla am b la pintura i no volia obrir dos cam ps. El de la 
poesia m e’l reservava per a mi mateix i en el m om ent en qué la pintura va 
sentir-se més afiançada vaig tenir la idea de donar a oonéixer tam bé la poesia. 
En gran part gràcies al Ramon Balasch, que després de llegir els poem es que 
havia escrit durant anys em va aconsellar que els publiqués.

- I vosté va prendre molt bona nota d ’aquest conseil. El 1979 va publicar 
Territori de tem ps, dos anys després Paranys i raons p e r a trapar instants, l’any 
1982 va donar a oonéixer Episodi, el 1984, Angle de Hum, I’any 1987, Espais de 
veu i el 1989, Ei co lo r de ies pedres. I I’any 2000 va aplegar I’obra poética de 
seixanta anys anteriors en un sol volum, tam bé titu lat Signe d ’aire. Obra poètica  
1939-1999, en el qual trobem 848 poemes, 253 dels quais inédits... una irrupció 
en el panoram a poétic catalá contem peran! que finalment feia justicia a la seva 
veu i que ha continuât am b la publicació del seu darrer poemari, fins al moment, 
titu lat Dimensions dei p resent (2001-2004)...

- Sí, el mateix Ramon Balasch va ocupar-se de l’edició i de la introducció 
d ’aquell ampli recull de l’any 2000 i va dur a term e un estudi molt acurat de les 
circum stáncies de cada poema.

- En la seva poesía vosté no para de 
crear imatges a través de la lletra escri
ta. I des d ’aquesta unió entre el que 
s ’escriu i el que es representa gráfica- 
ment no és estrany que defensi que e/s 
oceiis són els accents del palsatge. El 
veritable do de les paraules és la seva 
capacitat de remetre a imatges?

- Una de les coses que més m ’inte- 
ressen de la poesía és la possibilitat de 
crear imatges am b les paraules. Quan 
escric versos, més que descriure i 
exp licar m ’agrada crear relaciona 
noves entre les paraules i que d ’aquí 
neixin les imatges. L’expressió póetica 
té  el do  d ’en troncar contínuam ent 
imatges verbalitzades i imatges visuals.

- És per aquesta voluntat de creació 
d ’un producte tam bé visual que en la 
seva obra poética, tret d ’algún poem a 
inicial, no trobem  ni un punt, ni una 
coma, ni cap altre signe de puntuació?

- Respon a dues raons. En primer 
Hoc ho faig com  a hom enatge als 
avantguardistes francesos, en particular 
els cubistes, com  Apollinaire i d ’altres. I 
en segon Hoc és una form a que em 
perm et deixar que les paraules volin al 
seu aire, Hiurement i d ’aquesta manera 
tam bé té Hoc un joc  visual, un joc 
d ’espais que es com binen en els quais 
el poem a es materialitza dam unt de la 
llum inosita t del b lanc del full que 
contrasta am b el gris que form en els 
blocs de Hetres. Tot plegat em sembla 
d ’una gran im portáncia expressiva. I a 
l’ interior d ’aquesta estructura plástica 
tam bé hi ha restructura  sonora del 
poem a que ve m arcada pel seu ritme. I 
encara hi ha una altra estructura poética. 
L’estructura interna relacionada am b la 
significació.

- Goethe recomanava poetitzar totes 
les petites coses de la vida i una de les 
oonstan ts  deis poem es que vosté  
escriu és el reflex íntim de la vida 
quotid iana. Ha dedicat versos a la 
superficie d ’una taula, a un full de 
paper en blanc, a la lletra erra, a un grill, 
a un m oble...C reu que qualsevol detall 
de la realitat és poetitzable?
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- Ho creo. La poeticitat es troba en la 
mirada i si la m irada és poètica trans
form a en poètic l’objecte mirât. Com 
he dit alguna altra vegada, mentre que 
la Sensibilität descobreix la part poètica 
de les coses, el pensament - a  partir de 
to t el que ha descobert la sensibilitat- 
construeix la realitat.

- Vostè ha qualificat d ’emotiva la 
seva relaciô am b aquesta realitat per la 
meravella que va descobrint en totes 
les coses. Què pot arribar a expressar 
una gota de pluja dam unt la fulla d ’un 
arbre m irada a través d ’una finestra?

- Pot haver-hi to t un mon I tam bé pot 
conten ir l’arrel d ’un somni que ha 
tingut un poeta.

Poesia i pintura, la part d ’un tot.

- Sempre que li han dem anat el 
lligam que hi ha entre la seva poesia i la 
seva pintura vostè ha respost que la 
relació es troba en vostè mateix i que 
les dues neixen d ’un mateix trag crea- 
tiu interior, que en unes ocasions esdevé 
p in tu ra  i en d ’altres, escrip tura . 
L’adopció d ’una o d ’altra form a respon 
a l’ instant creatiu o a l’estât d ’ànim de 
cada mom ent?

- Es deu principalm ent a l’impuls 
creatiu  i a la vo lun ta t que sento 
d ’expressar-m e en cada  m om ent. 
Com ja he manifestât sovint, no es 
tracta pas d ’activitats que provinguin 
de dos com partim ents diferents del 
meu interior sind d ’un mateix i ùnic 
com partim ent. El fons del jo, un Hoc on 
el desig d ’expressid s ’activa fins a 
esdevenir forma, am b entitat pròpia i 
capaç de ser transmesa.

- Ha fet coincid ir mai les dues form es 
en una mateixa obra seva?

- Si. Per exemple he realitzat una 
sèrie de gravats cadascun dels quais 
inclou un haikù propi. (per segona 
vegada, i a peticid expressa i entusiasta 
del senyor Ràfols-Casamada, la Mar- 
galida despenja un d ’aquests gravats 
de la paret d ’una habitacid i m e’l mostra

durant una estona que es converteix en un regai sublim per als meus ulls). Es 
tracta d ’unes com posicions poétiques posteriors al Signe d ’Aire  de l’any 2000. 
En aquest cas primer va néixer la imatge visual i després van venir les parau- 
les, perd tam bé podría haver seguit el carni invers.

- I quan ha iMustrat les paraules d ’altres escriptors i escriptores, corn ara J.V. 
Foix, Mercè Rodoreda, Josep M. Llom part i el ja esmentat Jordi Sarsanedas, 
quin procès ha seguit de captacid  de l’essència literària i de trasllat al mdn visual?

- He procurât sempre d ’entrar en el mdn de l’autor I de l’obra en concret que 
havia d ’iMustrar i he mirât en to t m om ent de deixar-me portar pels sentiments 
que m ’ha provocat i’obra en concret. A ixd si, en to t m om ent des de la base d ’un 
diàieg permanent am b el creador literari que hi ha al darrera.

- L’escriptor madrileny Enrique Jardiel Poncela va afirmar que fo is  eis cam ps  
espirituals son infinits i incom mensurables i nom és sabem  que lim iten a l nord  
am b la mort, a l sud  am b el naixement, a l ’est am b el raonam ent i a l ’oest am b la 
passió. Hi estaría d ’acord?

- Si, perd en el cas de les dues darreres coordenadas sdc del parer que en 
l’acte creatiu el débat no es troba pas a parts iguals. La passid creadora passa 
al devant i el raonament va fent el contrapunt.

- L’any 1980 li van concedir el Premio Nacional de Artes Plásticas, té la Creu 
de Sant Jordi, la mateixa Generalität de Catalunya li va atorgar fa poc el Premi 
Nacional d ’Arts Visuals, el Foment de les Arts Décoratives (FAD) li ha organitzat 
recentm ent un hom enatge i, entre un llarg etcétera de reconeixements interna- 
cionals, tam bé ha estât nomenat Officier de l’Ordre dels Arts et des Lettres. A 
més, el 28 de novembre, va rebre a Madrid el Premio Francisco Prieto, que 
convoca la Fundación Oasa de la Moneda, de mans de la reina d ’Espanya per 
to ta  la seva trajectdria humana i artistica. Sdn eis millors reconeixements per a 
un poeta de les imatges corn vostè?

- El millor reconeixement per a mi continua sent i sempre será que la meva obra 
artistica i literària sigui entesa, com partida i interpretada de la millor manera.

-Ais setze anys i en aquell primer poem a ens explicava que recordava hores 
passades que es movien enmig de les celles del seu front, qué es mou avui dins 
el seu front ?

- Les idees, els nous projectes artistics i poètica, els records... Oom sempre el 
projecte..., la projecció... ens va constru int i, per tant, transform ant. L’any 1939 
tenia present la infantesa i avui em vénen a trobar to ts  els anys d ’experiències i 
de sensacions viscudes. Oom t ’he com entat abans, el que és realment essencial 
en to ts els cam ps artistics i en la vida és la constáncia i, sobretot, no parar 
d ’avangar mai.

A propòsit de les imatges d ’A lbert Ràfols-Oasamada fetes escriptura, en una 
ocasió Maria Manent va dir que eren el fruit d ’un poeta autèntic, proteic, d ’avant- 
guarda, I’obra del qual té una qualitat intemporal que assegura la seva perdura- 
bilitat. Després de l’entranyable estona com partida i de nou en pie carrer d ’una 
ciutat envàida per presses efimeres i per superficialitats evidente, el que us asse- 
guro que sempre perdurará dins meu és l’experiència parlada i la conversa 
viscuda a casa del gran artista. Oom diuen uns versos de l’am ic que a finals de 
novembre va alimentar el meu esperit, ara només em resta rosegar /aques t pa, 
/  am b dents d ’escriure.
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La recent presentació pública del Ilibre “Teatre Principal” que ha escrit Josep 
Ache, am b l’adm irable I sempre sorprenent erudiclb que li coneixem i el seu 
caracteristic apassionament, m ’ha donat I’oportunitat de fer un petit repàs de la 
història humana que, de segles, ha configurât l’entorn del teatre sabadellenc en 
generai i del Principal en particular.

Em va semblar molt significatiu i encoratjador que en una ciutat com  la nostra 
abans orgullosam ent fabril:

aquí teniu un ciutat en marxa, 
les xemeneies fumejant al vent!”

i avui gairebé només febril -anguniosa I angoixada- un ben significatiu grup de 
persones omplís el rénovât saló del Principal, convocadas per parlar d ’un lllbre 
de teatre i d ’un teatre.

En allò que Mossèn Gels anomenava “ l’altra fesomia de les ciutats” , -no la que 
li donen els seus edificis, els seus m onum ents, eis seus jardins, el seu paisatge 
urbà, sinó la que configuren els seus habitants, eIs seus hàbits i costum s-, el 
teatre té un perfil ben remarcable a Sabadell.

És evident que el teatre ha contribuït en la configuraciô anímica de la nostra 
coMectivitat i en el nostre enriqulment cultural.
I el Ilibre en dóna m ostra fefaent i aporta uns valuosos testim onis. Am b dates, 
noms i cognom s.

La vocació teatral sabadellenca ens ve de lluny. La primera cita escrita la tro- 
bem l’onze de setembre de 1623, quan un grup de joves de la Contraria de la 
Mare de Déu de Grècia representa en un local del Pedregar l’obra de Francese 
Fontanella “Amor, Fermesa i Porfídia.”

Era am b motiu de les testes que s ’organitzaren per l’enderroc del portal Nou 
de l’Estudi, on ara com ença el carrer Sant Quirze, i el trasliat de la imatge de la 
Verge que allí hi havia, per coMocar-la una mica més amunt, a mig carrer de 
Grècia.

No en sabem gaire cosa més: Un grup de sabadellencs, sabadellencs ara 
anònime, que el 1623 aprofitaren un esdeveniment ciutadé i s ’organitzaren per 
fer teatre. Per fer comèdia, com  es deia.

La gent “norm al” les persones equilibrades, de seny, no han vist mai amb 
massa bons ulls ais comediants.

Es pot “fer com èd ia ” , fingir a l’oficina fent bona cara al “jefe” o donant-lo  pel 
seguit, atenent un client insuportable, a casa, somrient en la festa aburridissima 
d ’uns amies; els politics poden fer-ne al Parlament o al Congrès de Dipútate, 
abans o després de sortir al passadís donant-se copete a raspatila... això es 
com prèn, és normal; però que una persona aparentm ent normal es dediqui a 
fer-ho en un escenari...

Teatre Principal

I això no és d ’ara, és historic: A l ’ india 
(200 a.d.C) eis seguidors de Buda no 
poden anar al teatre.
A  la Roma pagana els actors són 
sempre esolaus “ infamea”
A m b el cris tian ism e oom encen les 
representacions a les esglésies, però 
aviat en són fo rag ita ts. Prim er ais 
pòrtics, després més lluny.
El Concili de Nicea (S.IV) condem nava 
actors i públic (i gladiadors, empresaris, 
flautistes, dansarines...)

Ho ha com e n ta t am b sarcasm e 
Fernando Fernèn Góm ez: “Ja hem 
progressât una mica. Ara ja se n ’esca- 
pen els acom odadors i la dona dels 
lavabos...”
Però vai la pena recordar que fins el 
segle XIX els com ediants no es podien 
enterrar en terra sagrada.

La gent de teatre, i no parlo pas 
exclusivament de Sabadell, ha tingut 
sempre una consideració de “especial” 
per part de la societat.
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El primer elogi que jo conec dels 
actors, dels com ed ian ts , el fa 
Shakespeare, que era un actor, per 
boca de Hamlet, que era, sembla, un 
böig:

“Encarregueu-vos d ’acom odar eis 
comediants.
Féu que els tractin bé, perqué ells 
son la síntesi i el resum de les croni- 
ques del món...

Senyor, els tractaré tal com  es merei- 
xen.

Pels Claus de Crist! Tracteu-los millón 
Si els tracteu com  es mereixen, ¿qui 
s ’escaparà de ser fuetejat? Tracteu-los 
conform e al vostre honor i d ign ita t.” 

(Acte II escena II)

El mateix Shakespeare (avui diriem 
que potser per “deform ació professio
nal”) a “El somni d ’una nit d ’estiu” ens 
presenta també un grup de comediants 
que amb motiu del casament del Duc 
prepara una representado teatral.
Son gent del poblé: Un grup d ’arte- 
sans que troben en el teatre el seu 
mitjà de com unicació am b els seus 
conciutadans i més enllá d ’un treball 
artistic, una possibiiitat de desenvolupar 
sentiments.

Gent que, (amb paraules de Josep 
M. Espinás ) “acabat l’horari quotid iá 
de feina, dedica hores i hores a practi
car iMusionadament a través del teatre 
un exercici de form acló personal I 
coMectiva” .

Diria que a Sabadell el teatre s ’ha 
bastit, ha viscut, ha existit, des d ’aquells 
com ediants del 1623, grácies a l’esforç 
i a la iMusió d ’aquesta mena de saba- 
dellencs.

I poso l’exemple d ’alguns que m ’han 
estât ben propers:

Com el meu oncle Jaum e Giralt, 
galant jove de la mítica Companyia 
Carboneil (L’Arnal de “El ferrer de tall” 
el 1928, per exemple) te ixidor durant 
onze hores diàries a ca Els Coromines, 
que s ’aprenia el paper a ritme de la 
llançadora  (quaranta passades per 
minut!)

O la Ramona Telesforo, la que fou popular actriu de la Joventut de la 
Farándula, escutiadora de peces a cal Manel Gorina, repassant el seu paper a 
l’obra del dium enge tancant-se a la comuna, de tant en tant, “quan no ho veia 
la cu idanta” .

El gran teatro del m undo, a la façana de Sant Félix -24 maig 1952.

0  Josep M. Gii, l’enguixador, una de les gran figures del teatre sabadellenc 
més recent, aprofitant les factures velles del negoci, per dibuixar-hi els movi- 
m ents que després marcaria ais actors a l’assalg.

O Enric Gallemi, barber, el d irector que va marcar una época del teatre 
d ’aficionats i que convocava assaigs particulars privats al seu quarte t labora to
ri de la perfumería Soley quan algún dels seus actors de la Purissima flaquejava.

Penso que ho expressen molt bé unes paraules de Lluis Casals, l’advocat 
sabadellenc lletraferit i poeta (eli deia “pecat de joventut”) que com  a president 
del grup teatral Palestra va pronunciar en la clausura d ’uns Festivals d ’Estiu que 
en els anys cinquanta es celebraven al recinte del Santuari de la Salut:

“Aquests artistes que ara us presento, són comediants. 
Aquesta paraula sola ja sembla un insult.
Fan comédia: diuen paraules que no són les seves; expressen 
sentiments que no els pertanyen.
I això no pas d ’amagat, sinó davant del pùbiic.

Aquests artistes sacrifiquen els Heures, les festes i el repòs per 
exposar al públic les iMusIons dels homes, les passions que 
mouen el món; per fer la crítica dels detectes, exagerant-los, i 
l’elogi de la virtut, fent-la accessible.
I com  que fóra difícil recolllr auditori si manifestessin llur própia 
Vida, exposen la dels altres o la dels m ites que s ’han inventât 
ja fa segles, perqué el públic vegi, com  en una mena de mirali, 
la com édia i la tragèdia de la vida.

Pressar les iMusions deis homes, parlar-los d ’herois i de grans 
amors, fent-los sentir-se una m ica millors del que són, qui sap 
si aconseguir un dia que sien una mica millors del que serien.

Aquesta és llur única ambició i potser, potser, llur secreta 
esperança” .
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La mateixa ambició i la mateixa esperança, pense jo, que dévia meure a 
aquells, ara desconeguts, predecessors teatrals del 1623 i a tants i tants 
com patricis que en aquests darrers segles s ’han esforçat a enriquir-nos i a 
desvetllar-nos am b les seves representacions teatrals.

A la caserna de la Plaça Sant Roc o a les cases del carrer de les Comédies; a 
l’Acadèm ia Católica o al Centre d ’Estudis Psicolôgics 
(més conegut corn “EIs espiritistes” de la plaça del Vallès); al Círculo República 
Federal o al Centre Parroquial de la Puríssima Concepció; al Cassinet o al Ciervo; 
a l’Esbarjo o a I’ Alcázar i a la Farándula; ais Campos, L’Euterpe o al Principal.

Els comediants d'EI somni d’una nit d’estiu a la Salut, 24 juny 1956.

Am b la historia del Principal i am b l’estudi m inuciós de la seva época i de les 
seves circum stáncies, Josep Ache ens recull, ens apropa, uns quants d ’aquests 
sabadellencs entranyables:

D ’entre ells, Félix Ribot, actor aficionat, que en un m om ent d ’entusiasme deixa 
l’adrogueria paterna del carrer de la Salut i esdevé un gran actor professional a 
ro d e ó n , de Barcelona, però torna a Sabadell quan convé i no deixa mai el 
servei, tan valuós i fonamental, al teatre sabadellenc.
Ja sigui com  actor i d irector de la com panyia titu lar de les primeres tem porades 
del Principal, ja  sigui encapçalant la “Sociedad de aficionados del Teatro de 
Sabadell”
Tot i aixó -i vet aquí la paradoxa de la desconsideració del com ediant- quan va 
morir el 1885, am b només 55 anys i tanta feina feta, ni a l’esquela de la portada 
ni a les noticies que publicá la Revista de Sabadell de la qual n ’era director el seu 
nebot Manuel Ribot i Serra, no es fa cap menció a la seva activitat teatral!

Sabadell té un carrer que porta el nom de Manuel Ribot, escriptor, periodista, 
dram aturg..., però cap que recordi i honori a Félix Ribot, actor.

En el nom enclátor sabadellenc hi trobem  grans autors: Plaute, Cervantes, 
Calderón, Moratín, Ángel Guimerá, Ignasi Iglesias, Folch i Torres... i pocs actors: 
Antonio Vico ( ! )  i Josep Bruguera
Hi ha un Borrás (però no és l’Enric. És Domingo Borrás, industrial).

Tampoc hi és Josep Pubili, un altre benemérit -jo dirla heroic- actor sabadellenc, 
(“el millor d ’aquell m om ent” , remarca Josep Ache).
Pubili fa el que fou l’últim intent de mantenir el Principal com  a teatre, el 1918,

després de la peripécia de l” Eden 
Salon” . El va ressuscitar -h o  va intentar 
almenys- “per am or” .
Per amor; ho va dir el mateix Pubili en 
el d iscurs de la re-inauguració després 
d ’honorar -eli sí- la m emòria de Félix 
Ribot “el qual -va d ir Rubili- consagró al 
Principal i al seu esplendor els millors 
anys de sa vida” .

Però les iMusions de Rubili varen 
fracassar nom és en un any.
Hi va deixar bous i esquelles i am b la 
seva com panyia va passar al “Cassi
net” de la Creu Alta, “am b l’ajuda d ’un 
g rup d ’a fic iona ts  vo lun ta riosos” , fa 
notar Ache.

L’alternativa del Principal va ser el 
cinema: Prou que ho sabem, oi?

Però feligment varen continuar els 
aficionats, els “com ediants” (Oi, Amies 
de la Creu Alta, d ’EI Ciervo, del Teatre 
del Sol, de la Joventut de la Farándula, 
i encara l’Scena i tants altres?) ara 
sim bólicam ent retornats al Principal. 
Que sigui per m olts anys. i l
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Noticia de Ilibres sobodellencs
Recopilació: Lluís Subirana

llsubirana@logiccontrol. es
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Els actius com ponents dels Papers de Versàlia són, novament, noticia. I per par
tida doble. Primer per la plaquette corresponent al Nùm. Plec, Hivern 2007, tit
ulada, i dedicada, a la p intura. Aixi ho justifiquen en la introducció: “Am b aquest 
nùmero, a Papers de Versàlia arribem a la setzena de les nostres plaquettes 
trimestrais, numerades am b lletres de l’alfabet. En escaure’s que coincideix am b 
la lletra P -in ic ia l de poesia i, albora, de pintura-, hem volgut reforçar els lligams 
que des de bon principi hem m antingut am b el món de les arts p làstiques.” Els 
artistes escollits representatius de diverses generacions sabadellenques són: 
Alfons Borrell, Xavier Oriach, Pep Sallés, Jerónim o Prieto, Natividad Ayala i 
Ramiro Fernández. Els poetes de Papers de Versàlia han escrit els textos a par
tir de les sis obres reproduïdes en aquesta plaquette.
L’altra novetat que el grup ens ha ofert és el primer número de la nova coMec- 
ció La Galeria, pensada tam bé per relacionar poesia i pintura. L’autor d ’aquest 
primer número titu iat autologia  és Josep Gerona, amb un próleg de Joaquim  
Sala-Sanahuja. Els poetes del grup acom panyen am b els seus textos una 
m ostra de les obres exposades en l’exposició antològica que Josep Gerona ha 
m ostrat a l’Académ ia de Belles Arts.

Lluïsa Forrellad era una desconeguda quan va guanyar el Premi Nadal 1953 amb 
aquesta novel-la, escrita mentre treballava al taller tèxtil familiar. L’éxit de crítica i 
públic va ser immédiat i espectacular. Les reedicions, les traduccions i les 
adaptaclons van succeir-se durant anys. Mig segle després apareix Sempre en 
capella  per primera vegada en catalá i traduïda per la mateixa autora (Angle 
Editorial, 2007). Els milers de lectors de l’éxit Foc latent retrobaran a Sempre en 
capella la narració amena, els diálegs ágils, els personatges creíbles i l’ambi- 
entació histórica riquíssima que defineixen l’estil de Lluïsa Forrellad.

Dins la seva coMecció Em die... per a infants a partir de 9 anys, Edicions 
Parramon va publicar (2006) Em die... M ozart dels sabadellencs Meritxell Martí, 
autora deis textos, i Xavier Salomó, de les il-lustracions. Una breu biografia 
novel-lada de Mozart destacant aspectos com  els seus coneixem ents de nen 
prodigi, els viatges, l’enamorament, la relació am b el seu pare, els problèmes 
económ ics o la magoneria. Tot relacionat am b uns característics i bonics 
dibuixos.

Informació facilitada per:

■libreria sabadeil
Passeig M anresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
A pa rta t de C orreus 355 - SA B A D E LL

MODA EN PELLI PELLETERIA

0
Avda. Rafael Casanova, 38 ■ 08206 SABADELL (España) 

Tel. 93 726 62 22*' Fax 93 727 00 60

llorenç cQbQlle
Escola Industrial, 22 pis ■ Tel. 93 725 75 59 • SABADELL
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Feliu Formosa ha publicat un nou poemah Centre de brevetât (Meteora, desem - 
bre 2006), que dem ostra, una vegada més, la seva trajectòria exemplar dins la 
cultura catalana de les darreres décades. Com el títol ve a suposar, es tracta 
d ’un recull de versos curts i, a la vegada, posseïdors d ’un llenguatge directe, 
sense cap concessió a floralismes o experiments inútiis.

Joan Vila Casas va ser conegut sobretot com  a pintor, però tam bé va publicar 
tres reculls de proses i sis novel-les. La seva primera novel-la Doble b lanc  publi
cada el 1960, ha estât reeditada (febrer 2007) per Edicions 62 dins la coMecció 
El Balancí. Es tracta de les penúries d ’un pintor catalá resident a París i els seus 
dubtes davant del gran débat sobre els diversos camins de les arts plàstiques 
del segle XX.

Andreu Martín i Jaum e Ribera posen de nou en acciò al detectiu Ángel Esquius 
en SI ca l matar, m atem  (Columna, gener 2007). Hi ha una femme fatale, uns ter- 
renys magnifies al Pirineu per requalificar i un pareli de morts. Hi ha una ecolo
gista radicai i uns m onitors d ’esquí. Tot això és el que es troben, en aquest nou 
cas, el detectiu Esquius i la seva peculiar agéncia.

Dins de la història de Montserrat hi destaquen una série de personalitats que li 
han donat resp landor que té avui i que han fet que el nostre monestir perdurés 
gloriós al llarg de més d ’onze segles. Personalitats que Manuel Foraster ha aple- 
gat al seu llibre Personatges M ontserratencs  éditât per I’Académ ica Católica de 
Sabadell. Com  el mateix autor justifica, no hi són to ts  però si la biografia dels 
més representatius, des dels priors ais abats i des dels princeps a la reialesa, 
incluint artistes i poetes enamorats de Montserrat.

Integrant primer de l’exércit del régim legalment constituït, passant per presoner 
i acabant de legionari dels que van aconseguir la victòria al final de la contesa. 
Aquest és, en sintesi, el periple vital que Enrió Solsona Figueres ens narra al seu 
llibre M em ories d 'un  recluta de la lleva del 40  (febrer 2007) am b Tintent de donar 
a conéixer les conseqüéncies que la guerra va reportar-li a eli i els que es van 
trobar en la mateixa situació. «-

Personatges
Montserratencs

Maiwel Foraster

F e r r e r
ADVOCAIS

rambla 5.4° planta 08202 sabadell 
tel 93 727 59 20 fax 93 725 64 56 
e-mail: advocatsOgiassessors.com

'íí'iF'*:

M

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL
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El Alcalde de Huelva

Huelva, a 5 de abril de 1939 
Año de la Victoria

Sr. Alcalde del Ayuntam iento 
de Sabadell
Exm. Sr. Esteve Maria Relat.

CREACI O
C ortes  o un poeto : 
Entre teixits
Malte Soler

Distingit company:
En dirigir-me a vosté li envió salutacions desitjant que vosté i la seva familia estiguin bé de salut, a Déu grácies.
Perm eti’m que el molesti per un assum pte de gran interés per a aquest Ajuntament. Supiioo tingui en com pte  mil vegades 
el favor que li demano.
Sense més preámbuis entraré en matèria. Es tracta del següent: Els agents municipals d ’aquest A juntam ent están mancats, 
en la seva majoria, d ’uniformes, i els que hi ha són anteriore a la data del “Glorioso Alzam iento Nacional” . Com  vosté es 
pot imaginar el seu estât és, senzillament, indecoros.
Com  a eos representatiu de l’autoritat, els agents no poden transitar, tant a l’hivern com  a l’estiu, am b una indumentária 
més escaient a un acte de Carnestoltes que a una parada militar. A  l’hivern sobretot, aquesta m ancança és posa més de 
manifest, com  vosté es pot imaginar.

Les infinites gestions realitzades per aquesta Alcaldía per aconseguir els subm inistraments de teixit han donat sempre 
résultat negatiu, donadas les oircumstáncies d ’escassetat en els pressupostos generals destinats a les partidas de mante- 
niment deis nostres funoionaris i, a més, donades les circum stáncies econém iques per les que travessem.

Jo, l’A lcalde de Huelva, dem ano a vosté fervorosament que em manifesti, el més aviat possible, si vosté està d isposât a
subm inistrar-nos, naturalment pagant en la form a que vostés ens exigeixin, 
aproxim adam ent uns cinc-cents metres de teixit biau, que serán destinats a la 
confecció deis uniformes ais quais abans m ’he referit.

Excuso dir-li que de la mateixa manera que jo dem ano a vosté aixé que penso 
que tindrá a bé de disposar, per a qualsevol assum pte que interessi a aquesta 
capital vallesana em tindrá a la seva disposició qualsevol dia i a qualsevol hora, 
i que sápiga que seria per a mi un auténtic plaer poder com plim entar-lo en 
qualsevol neoessitat que estigués al meu abast.

Espero rebre les seves grates noticies i repetint-li les més expressives grácies, 
queda a la seva disposició, afm. com pany que el saluda i e.l.m.

¡Saludo a Franco 
¡Arriba España! Firmado: F.J. GONZALEZ BARBA.

LA lca lde de Sabadell.

Sabadell, 7 de juny de 1939 
Año de la Victoria

Sr. D. J. González Barba. 
A lcalde de Huelva.

Resposta:

Distingit senyor:
Em com plaurá servir-lo, i tam bé em compiau que hagi tingut en com pte  les 
referéncies de la nostra ciutat llanera, ben coneguda per la bona fama deis seus 
teixits. Tot i que, com  vosté ja sap, la situació és precària, les filatures sabade- 
llenques están treballant a pie rendiment am b torns, molts d ’ells, prou apretats 
pels seus manufacturers. Malgrat tot, li remeto dues mostres de teixit am b les 
indicacions del preu posades pel fabricant: El tupelin am b bIau sólid, a 48,91 
pessetes el metre, i el teixit amb biau no sólid a 20,76 pessetes el metre.
Tant el primer com  el segon podrien ser servite immediatament, encara que 
caldria pactar el sistema de transport; si vostés venen a buscar-ho es tractaria 
d ’un preu, i si som nosaltres els que enviem el gènere, haurien d ’abonar-nos la 
diferéncia pel transport.
En espera de les seves indicacions per tai d ’executar-ies immediatament, li 
reitero ei meu afecte i la més distingida consideració.

s.s.s.q.e.s.m .
Dr. Esteve Maria Relat
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CREACI Ó_________
Poemes de  Sant Jordi
Francese Vergés

LA NIT

La nit s ’esdevé entre els presoners 
de les tem ences de l’obscur.
La nit.
Estén el seu vel negre.
Pels prostibuls, pels carrers, 
per les màquines...
No SÓC pas presoner ni de Deimos ni Fobos. 
La nit.
En un somni de cenobita.
Una dona, un desert, 
un absurd...
La nit.
Les tem ences de l’obscur.
Fins que la Hum solar la guanya.

IMATGE

EIs vidres no están pas bruts. 
Les imatges son unes pedres 
i un arbre en un petit pati.
En un altre pati hi ha guerra; 
és d ’una botiga bèl-lica 
on può com prar una pistola, 
si més no és una imitació; 
aquests idolatren a Mart.
SÓC un home simple i de pau 
i em fan recordar..., la Iluita. 
Els vidres no están pas bruts. 
Miro un arbre.
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Escribir ios sueños 
ahora que hace tanto  
de m i último vuelo.

Avui m ’he llevat content. He tornat a somiar que volava. Ara que ja tino cinquanta 
anys, des de la meva infantesa que no em passava. Llavors eren vols extensos 
i lents, planejant per sobre del pati i el terrât de la casa deis pares. Potser van 
ser només dues o tres vegades - i  encara sense record exacte dels deta ils-, però 
suficiente per a crear alguna sinapsi profunda i permanent en el meu cervell 
emocional, am b una fruì'ció, am b una delectança per l’airet i els colors de la vida 
que peques vegades he tornat a sentir.

Potser en algunes triades ocasione, a l’adolescència, quan hi ha hagut la natura 
pel mig, després d ’un esforç fisic contundent o en la vigilia d ’un son, am b el cos 
encaixat sobre les pedres. Haviem fet la travessa del Cadi en una Setmana 
Santa grabulosa  com  aquesta, i calmàvem l’escalfor del front barrejant les gotes 
de suor am b la neu verge. O meditàvem -e n  el context d ’uns exercicis espirituals 
a M o ià - to t deixant-nos traspassar el cos que tremolava, per la hum itat i el fred 
que ascendía del terra xop on jèiem.

Però he de reconèixer que els d ’aquesta nit passada han sigut vols curts, fets 
amb esforç, am b dificultats per eniairar-me i, de vegades, am b verticals precipi- 
tades i gairebé sense control; però vols, després de tot! Segurament en un estadi 
del son no gaire profond i aprofitant -o p o rtu n is ta - que han estât una nit i un mati 
de grans ventadas i que jo sentía picar les persianas verdes aixecades pel 
vent..., però és millor que res.

Una fotesa: si quan l’asteroide Apophis ens passi tant a la vera -a  l’abril 
de l’any 2036, que jo en farla vu itanta-, encara fos aqui fent-vos companyia, 
m ’agradaria to rnar a som iar que volo per última vegada, abans de dir-vos adéu 
per sempre, i l
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Semblança
Pilar Porcel i O m ar
Pere Font i Grasa fotografíes: Imma Mas

Traspua vitalitat. Encomana l’ánim en par
lar de la professió: D iplomada en Treball 
Social, popu la rm ent assisten ta  social.
Continua activa i sovint opina ais diaris. Es 
mulla en escriure sense em buts el que 
pensa, al Diari de Sabadell. Sovint a la 
bústia de l’Avui com , per exemple, a l’edi- 
ció del 6 de juliol de 2006: ‘‘Estim ar la 
pàtria: Té tota la raó m onsenyor Antonio  
Cañizares quan afirma que és un deure 
cristiá estim ar la pàtria. El que ca l aclarir 
són dues coses: quina pàtria?. Ben segur 
que la seva i la meva no són coincidents. I 
h i ha un altre deure cristià que els m on- 
senyors n i tan sols anom enen: estim ar la 
pàtria no voi d ir odiar o m enystenir la 
pàtria de n ingù”.

Fou pionera a la ciutat a l’hora de penetrar fins al moli de l’os dels problèmes 
dels barris, d ’engrescar iniciativas, de col-laborar am b els veins, de tenir tants 
èxits corn fracasses. Mai no ha defallit a l’hora d ’enfrontar-se a qüestions pun- 
xegudes que requerien hores i més hores d ’enfrontam ents dialéctica am b l’au- 
toritat com petent o am b el responsable d ’un négociât burocràtic.

La Pilar Porcel i Omar, corn tanta gent que trepitjava camins fressats entre 
cases engiponades al costat d ’un torrent, solia parlar am b to thom  a tothora. No 
se ’n defugia: hi era. Com ara, que continua essent-hi i es fa escoltar, donada la 
llarga experiència. Capbussada en altres àm bits i organismes on, com  en el seu 
dia Càrites, Benestar Social o ara l’Associació Catalana de Municipis, és consul
tora i consultada.

LIevat d ’uns pocs anys, diria que de sempre ha viscut a la Plaça de Catalunya. 
Com tindrem ocasió de llegir, primer a la del Cap i Casal i ja en la maduresa a 
tocar la de Sabadell, to t un com pendi pel seu am or indestructible a Catalunya. 
No és un joc  de topòn im s ni de paraules sobreres.

Ahir, com  aquell que diu uns dies abans de Setmana Santa, era a Mallorca 
convidada a un seminari. Avui, aprofitant un paréntesi familiar, ens atén am b l’ha- 
bitual simpatia. Propietària d ’una veu torta, d ’una agilitat mental treballada en mil 
i una converses, gesticula per donar força a les opinions que expressa en lliber- 
ta t i tal corn raja per, a continuado, matisar el cabal de frases que sap que sor- 
tiran en lletres de motile.

Era una època complicada quan vas començar el treball d ’assistenta 
social.

Si que era una época com plicada. Diria, però, que ara encara és més com pli
cada. Per una raó o altra la vida pròpia i dels altres no resulta fácil. 
Professionalment no he fet res més en to ta  la meva vida. I no m e’n penedeixo.

Com I quan vas començar; allò 
que en solem dir els inicis.

La història és una m ica rocam boles
ca, potser perqué jo de sempre he fet 
les coses abans d ’hora i per tant vaig 
acabar el batxillerat als 17 anys. Volia 
estudiar m edicina i no em deixaren 
matricular perqué encara no tenia 18 
anys. La disjuntiva a casa era aprendre 
a cosir o fer cursets de caMigrafia de 
coses que els pares em suggerien i que 
no m ’interessaven gens ni mica. A tra 
vés d ’una cosina que s ’havia matriculat 
a r Escola de Treball Social vaig pensar 
que com  a form ació podia interessar- 
me. Total que, enam orada de la profes
sió, des d ’aquell any 1958 ja no The dei- 
xat mai més. M ’he jubilât de treballado- 
ra social havent fet to t el ventali possible 
dins els àm bits de la gestió i codificació 
de serveis.

Quins son eis teus origens fami
liars?

SÓC filia de Barcelona, per bé que 
porto més de mitja vida a Sabadell. Vaig 
venir a Sabadell a treure fang i m ’hi vaig 
quedar enfangada. Em proporcioné la 
feina en Francese Casas que em va dir
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que era una ciutat patita, com parant-la  amb Barcelona; que m ’hi trobaria bé i 
que, a més, calia fer m olta faina de treball social. Era l’any 1963 i anava amunt i 
avail am b el tren dels “Catalans” . Tenia el tren sota casa (?). Sí, home, vivíem al 
carrer Bergara, a tocar la Plaça Catalunya. Recordo com  si fos ara que sortie un 
m inut abans de l’hora de partida del tren; el maquinista em coneixia i alguna 
vegada m ’havia esperat. A  Sabadell hi com engo am b un seminan a l’Escola de 
Treball Social Sabadell-Terrassa que era al Cremi de Fabricants, Un seminan 
sobre el treball social comunitari de to t allò que es podia fer des de les agrupa- 
cions de veins. Era un m om ent en què to t ostava per fer i semblava fácil posar- 
s ’hi; després vingueren les com plicacions. Hi havia gent preocupada perqué ais 
barris la gent s ’unís i participés. Les dem andes eren primàries: demanaven 
carrers asfaltate, clavegueram, escoles. A través dels seminaris entràrem en 
contacte am b eis professionals de nova volada form ats aquí; gairebé des del pri
mer m om ent m ’hi vaig sentir bé i am b el tem ps fundàrem el coMegi professio
nal i en un m om ent donat m ’hi implicaba corn a presidenta.

Tornem una mica enrera: Quin és el Sabadell que troba aquella jove 
que arriba des de la barcelonina Plaça de Catalunya?

Una ciutat plena de fang. Una ciutat gairebé sense asfaltar. Am b uns autobu
ses que si plovia no et podien “pujar” fins a Can Oriac perqué rellisoaven o que- 
daven atrapats entre el fang. Carrers sense iMuminar. Era un Sabadell amb 
barracons  després dels aiguats del 62 i que van durar molts anys allí a la 
Concòrdia. Una ciutat de cinquanta mil habitants i que ara en té dos-cents mil. 
Està ciar que és una ciutat que en aquests quaranta cinc anys que fa que la 
conec ha canviat corn de la nit al dia.

És lôgic pensar corn en aquell tem ps de foscor, per una jove veïna de la cèn
trica i m im ada Plaça de Catalunya, rovell de l’ou del Cap i Casai, fos certam ent 
descoratjador trobar fang sobre fang, coves i barraques. Naturalment que per la 
professió que havia escollit, d ’haver anat a Can Tunis, a La Perona, a Nou Barris, 
a Pubilla Casas, Esplugues, Terrassa o Rubí, n ’hauria tret una impressió sem 
blant i les mateixes ganes de posar-se febrilment a traballar en favor del proïs- 
me. No li van cauro els anells.

El creixement és indiscutible, signe evident dels temps. Res ja no és 
igual, sortosament.

Tot plegat són xifres; però anar deis cinquanta mil ais dos-cents mil no s ’ha fet 
per generació espontánia. Eliminar el barraquisme, integrar el fort contingent 
d ’emigrants, no ha estât cosa de dos dies, naturalment. En aquest llarg periodo 
la ciutat ha jugat un paper fonamental: la creaciò de milers de llocs de treball. La 
gent tenia la possibilitat de sortir-se’n, de la situaciò inicial, perqué les fàbriques 
treballaven i engolien molt personal.

Vols dir que ara a les fàbriques no hi ha treball suficient?
Ara no hi ha fàbriques. Hem passât d ’una ciutat industriai; tèxtil, metaMùrgica, 

etc. a una societat de serveis.

És evident que exagera. Les fàbriques están ara ais polígons industrials que 
envolten i poblen mig Vallès, el d ’allá i el d ’aquí. La Pilar m ’insisteix sobre el 
tem a am b la creença que actualm ent no hi ha fàbriques suficients per absorbir 
el peonatge d ’abans. Ara oal estar més préparât. És Ilei de vida, penso, i que els 
que vingueren d ’altres punts d ’Espanya, després de carregar-se les espatlles de 
milers d ’hores extres, han volgut que els filis tinguin una formació. Tot plegat ha 
millorat I’estatus i són els immigrants d ’ ’ ’’allende los m ares” els qui busquen i 
no sempre troben.
Tornem al diáleg sobfe els anys 60.

T ’adones un cop ets aquí, que a 
Sabadell hi ha moites mancances 
socials.

Sí, que hi ha m oites coses per fer. 
□ ’entrada m ’ofereixen la possibilitat d ’o- 
brir la primera guarderia no formal de 
r Estât espanyol. És a dir, una guarderia 
de la qual els propietaris n ’eren l’agru- 
pació de veins de La Conoòrdia, que no 
pertanyia a cap institució pública ni pri
vada més o menys potent. La p rom oto
ra deis pisos, Visasa, feu ooses no vis
tes fins aleshores: un barri am b habitat- 
ges i serveis: escola, farmácia, botigues 
i una llar d ’infants. Un avantatge pioner 
per l’època però am b l’inconvenient que 
calia fer-la funcionar. Visasa va dir: “Aquí 
la ten iu” i es quedaren am b una subven
ció de la Caixa i la resta ho proveiren 
am b les quotes dels pares. Tots els qui 
hi treballaven cobraven ben poc però 
ens feia iMusió partioipar-hi per tirar-la 
endavant. Penso que fou un éxit. Am b 
idéntic sistema se n ’ obria una altra a 
Can Puiggener. No fou possible alesho
res obrir-ne una a cada barri. L’any 1964 
vaig tenir l’oportunita t de quedar-m e 
a Sabadell. A  la parróquia de Can 
Puiggener el rector em va cedir una 
habitació de la reotoria i m ’hi vaig estar 
fins el 1968 quan, en casar-me, ocupá- 
rem el pis actual. De m ica en m ica m ’he 
anat arrelant a la ciutat i a les seves ins- 
titucions. En els primers tem ps, com  
que sóc m olt caminadora, vaig pertàn- 
yer al Centre Excursionista de Sabadell, 
abans de la fusió de les tres entitats per 
form ar la Unió Excursionista. També 
am b la Fundació Bosch i Cardellach i 
personalment am b la senyora Dolors
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Viñas, de la qual en servo un gran 
record per l’am istat mantinguda. Am b 
els anys he tingut quatre filis i deixo de 
treballar, un lapsus que va durar vuit 
anys. VulI recalcar que en aquells 
tem ps dels seixanta i primers setanta, 
era to t un luxe saber que quan volgués 
tornar a la feina ho podría fer sense

quatre dies, fins que ens exigiren docum entació. Les dones érem con invisibles; 
sobtadam ent ens adonem  que hi som i que, per tant, podem  fer política com  els 
homes. Cal recordar que bona part de la cam panya en favor de l’Abat Escarré 
la férem les dones i ningú sabia que hi érem. També i durant molt de tem ps escri- 
guérem poesies dam unt les pedres corn un homenatge als poetes que havien 
estât en aquell Hoc déterm inât. I moites més accions, gràcies a que les dones 
soliem ser “ invisibles” . O portunitats ùniques que teniem per tal que Catalunya 
deixés de ser un fantasma i passés a ser una cosa tangible física i humanament;

problèm es donada la manca de treba- 
lladores socials de l’época, com  així va 
ser. Possiblement, -segur, vaja-, les 
noies d ’avui dia ho tenen molt més difí
cil. Les dificultats per tornar a la feina 
després de criar els filis, són moites. La 
Pilar deixa anar una frase contundent: 
“Els anys setanta hi havia feina per a 
to thom . AIgú va inventar la jornada de 
8 hores...per després inventar-se les 
hores extres i aixo és el que aleshores 
passava” .

Tino entés que des de ben jove 
et vas embolicar en política, i die 
“embolicar-se” perqué en aquells 
temps era complicar-se la vida, oi?

Políticam ent des de ben jove a 
Barcelona. L’any 1960 vaig participar 
en els fets del Palau de la Música llen- 
çant les octavetes i després, am b la 
detenció d ’en Jordi Pujol, participant 
en to tes les accions reivindicatives. 
Una colla de noies vam assistir al judici 
i curiosam ent només demanaven iden- 
tificació als homes. Fou un dia d ’a- 
quells que, de cop i volta, les dones 
teníem la paella pel mànec. Va durar

que tingués personalitat recordant la llengua i la cultura aleshores soterrada. 
Dem ostrar que hi havia persones com prom eses am b el país i que el reivindica- 
ven sense la nécessitât de tirar bom bes. Em van detenir 58 hores l’any 1964; 55 
d ’elles a la “Jefatura” de Via Laietana i 3 al Palau de Justicia. Per qué em van 
agafar?. Suposo que per dolente. (Riu). Bé, llavors to ts  els que ens movíem per 
la Ilibertat érem “dolents” . Total, per una escam pada de papers. Em devien veure 
i em van seguir, ja  que era tan céntric el meu domicili... També havia arrencat car
telle amb el retrat d ’en Franco quan aquellos "naranjas de la China” deis "vein
ticinco años de paz” .

Tampoc no deuries haver faltat al sidral aquell en contra d ’en 
Galinsoga, el director de La Vanguardia...

Allí estava jo i unes quantes amigues recollint Vanguardies velles a casa deis 
drapaires per estripar-les i llençar-ho pels carrers. Els catalans sempre ens mani- 
festem per fets concrets, i soiem tenir éxit, en especial ara que hi ha dem ocrá- 
cia. No obstant aixo, la gran manifestació contra la guerra de l’Iraq 
no ha servit de res. Hi ha algunes manifestacions, però, que han desvirtuat el fet 
reivindicatiu concret...

...I a Madrid, els del PP encara més, no?.
Si, és ciar, han canviat moites coses. A Barcelona, com  a Sabadell, la gent surt 

a protestar contra coses concretes, no sortim  a fer volar colom s. El poblé cata- 
lá és assenyat i quant surt al carrer hi és per una protesta que creu justa, que en 
la majoria deis casos és escoltada pels poders politics. Juguem  am b la possi- 
bilitat que la reivindicació tingui éxit; si no, ens quedem  a casa a l’espera d ’una 
millor ocasió. Aquí mai no es protesta per protestar. No sé si m ’explico. Sí, és 
ciar, aixó del PP a Madrid no s ’aguanta... A  més, el que passi més enllá de 
l’Ebre, ja s ’ho faran.
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Quan es registra el canvi d’assistantes socials a Diplomades en Treball 
Social?

L’any 1964 per reconeixement d ’estudis es va haver de validar. L’any 1980, o 
potser un any abans, ara no ho recordo, es converteix en Diplomatura i algunes 
hi accedim  directam ent donat el curriculum. Actualm ent a Catalunya som 3.700 
coMegiats, essent la com arca del Vallès Occidental la que, llevat de Barcelona, 
té més professionals.

El teu compromis amb Sabadell et porta, en certes circumstàncies, a 
figurar en una llista electoral.

L’any 1981 m ’afilio a CDC, I és l’any 1983 quan en Xavier Bigatà m ’ofereix 
entrar a la llista electoral municipal en el desè Hoc, perqué em convenia per no 
deixar de treballar d ’assistenta social i evitar d ’anar de número dos tal corn m ’o- 
feriren. Després d ’uns quants anys de vida política de partit vaig renunciar per
qué considero que no cal fer-te veil a les entitats i cal donar pas a altres genera- 
cions.

Existia una certa idea entre el cornu de la gent que això de ser assis
tenta social era gairebé sinònim de pertànyer al partit comunista o, per 
ser més exactes, al PSUC.

Penso que era una creença molt acostada a la realitat, per bé que no al cent 
per cent. Ho trobo normal que fos aixi. Perqué el partit pioner de sempre a la 
clandestin itat era el PSUC, i si no, observa la trajectéria de to ts  els politics de 
certa edat que ara manen al pais i mira d ’on provenen. El PSUC estava ben 
implem entat a la Universität i fins el 1978 era gairebé hegeménic. D ’altra banda, 
quan et toca  treballar als barris obrers a la força et fas revolucionan o d ’esque- 
rres, i més encara aleshores. T ’adonaves de les injusticies que s ’estaven com e- 
tent i la doctrina que tenies més propera, per posar el tem a de la Igualtat, era fer 
política d ’esquerros. No oblidem tam poc molts assistents socials seguidors de 
Cristiane pel Socialisme que impulsava l’A lfons Comin. En aquells m om ents po t
ser et refiaves més de les persones que de les idees. Sorgiren liders incontesta
bles. Gent que s ’havia jugat la peli, que ens dem ostrava corn podien fer coses 
que funclonaven. L’exemple dels germans Garriga, que havien estât capaços de 
m untar la Cooperativa de Mondragón. Tot el moviment cooperativista obrer 
sabadellenc a l’hora de fer habitatges...Davant sempre hi havia persones que 
foren un exemple. En resum, falta el pal de palier: el líder; falta la persona entu
siasta que provoqui que la idea tiri endavant, com  cooperatives per resoldre el 
problem a de l’habltatge.

Per qué no hi ha lideratge?.
No hi ha lideratge a cap nivell; ni social ni politic. És molt difícil trobar gent que 

es vulgui posar al front de les institucions. La resposta de sempre; “No, si ho fas 
molt bé: queda-t’hi” . Així no sorgeixen noves persones que rellevin les anteriors. 
D ’altra banda, tam bé passa de manera semblant a la meva professió, que és 
funcionarial. Penso que els Diplomats en Treball Social han perdut molts dels 
aspectes im portants que tingueren en un passât i que podien haver canviat 
esquemas concrets de la societat. La dem ocràcla ha obert les portes del treball 
socio-municipal, però en posar-lo dins la maquinària normalitzadora dels ajunta- 
ments i conseils comarcáis, ha fet d ’un professinal dels servéis socials un treba- 
llador més que com pleix les 37 hores setmanals. Abans ningù no ens contro la
va les hores de treball. Això volia dir que si tenies una reunió a les 9 del vespre 
en un barri, el dia següent anaves a la teina a les dotze i no passava res;hom 
s ’adequava a les exigències que dem andava la societat. Tampoc no die que tre- 
balléssim més abans que no pas ara; no, però si que érem molt més autônom s 
I m olt més responsables. El fet que majoritàriament passèssim de dependre de 
Carites, perqué l’Església no volia treballadors comunistas, a dependre dels

ajuntaments, ha provocat aquesta la 
funcionarialltat burocràtica a la quai 
aMudia.
La Pilar Porcel no feu el pas d ’altres 
cap a la nòm ina delsajuntaments, per 
bé que coMabora am b el de Sant 
Quirze del Vallès i més tard a l’Institut 
Català de la Salut, dins de la gestió 
socio-sanitària.

Actualment, els problèmes socials 
diries que son diferents dels d ’ara 
fa quaranta anys?.

Diria que els problèm es són molt 
similars. El que passa és que s ’expres- 
sen de form a diferent. Hem passât, per 
dir-ho d ’una manera gràfica, d ’una 
població que acceptava les situacions 
injustes corn a mal m enor a una socie
tat reivindicativa del m ati al vespre, a 
una societat conform ista. Va costar 
tant i tant arribar a la dem ocràcia que 
sembla corn si ara to t ens ho hagues- 
sin de donar fet: el govern i l’ajunta- 
m ent proveiran.

Per to t plegat, consideres que la 
iniciativa social ha baixat de nivell?

Si, ha baixat de nivell. No sé si és pot 
dir -en to t cas ho die am b la boca peti
ta- però la societat en el seu conjunt 
és més rica; per tant, més sedentària, 
més acom odaticia. Tot ja ens està bé. 
És corn aquella resignado del barra- 
quista: “He sortit de la misèria de casa 
meva i aquí menjo i ja  estic con ten t” .

Aleshores, conegut el diagnòs- 
tic, quina solució social hl trobes?

Ai!, les solucions... Ha d ’haver-hi una 
solució política que respect! els drets 
de les persones des de la perspectiva 
legislativa i política social de p restado 
de servéis. D ’altra banda haurla d ’ha
ver-hi un m ovim ent social si no tan rei- 
vindicatiu, sí que al menys fos més par- 
ticipatiu pel que fa a les institucions. 
Sabadell és una clutat plena d ’ institu
cions. De vegades fa una m ica d ’angú- 
nia que les noves generacions no s ’hi 
impliquin. A  les entitats hi ha gent gran, 
envelleix sense relleu. Els joves d ’ara 
tenen altres Interesses: Afany per con 
sumir; pressió sistem àtica de la socie
ta t de consum ; globalització que pot 
fer perdre la Identität personal. Hi ha
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unes politiques globalitzadores que l’ù- 
nic que fan és ser unifornnadores. El 
que pensa el contrari del qui dirigeix o 
mana és el que es converteix en el 
dolent de la peMicula. Davant d ’aques- 
ta  s ituado  te ’n vas a casos extrems en 
què el teixit associatiu se ’n ressent, 
corn passa actualm ent a Sabadell, lle- 
vat d ’honroses excepcions. Matiso: si 
que existeix quantitativem ent: és la 
gent que paga la quota de les entitats i 
que quan se ’ls dem ana coMaboració 
diuen que no tenen tem ps. Més exem 
ples: al cinema no hi va ningù, les 
noves tecnologies t ’han fet perdre el 
gust per l’art. No és el mateix una 
pel.licula vista en pantalla gran que 
vista per la televisió, assegut al sofà. 
Vestir-te, sortir, passejar to t anant al 
c inem a, fe r un ca fe to  i to rna r a 
casa...seria un minim exigible per rela- 
cionar-te am b els altres ciutadans i 
assegurar la prevalença, en aquest 
cas, del cinema; com  hauriem de dir el 
mateix del teatre, de les sales d ’art, de 
les manifestacions culturáis ...

Mentre això passa, cada cop 
arriben més immigrants i la socie- 
tat és més piurai.

Ha de ser molt dur deixar casa teva, 
el teu pais, per anar a viure a casa d ’un 
altre. Ens oblidem  d ’aquest trenca- 
m ent que han de fer am b el seu Hoc 
d ’origen. Vinguin del Marroc o de l’Est, 
el traum a es semblant. Els qui soien 
marxar són les classes m itjanes d ’alli. 
(Els que fugen per motius politics seria 
un altre tema). Els reivindicatius que es 
queden al seu pais ho fan per intentar 
aixafar les d ictadores per assolir un 
pais més just i els pobres-pobres no 
tenen ni esma per marxar. A lguns dels 
que vénen a traballar i viure aqui tenen 
capacitate  que nosaltres sovint els 
neguem, però és que seguram ent tam - 
poc tenim capacitat com  a pais per 
assim ilar-los. És d iferent dels que 
venien l’any 1960, que trobaven sem 
pre una escala per fregar o fer de peó 
en una fábrica com  a mosso. Avui dia 
les escales les freguen les pròpies vei
nes per estalviar i les fàbriques fan ser
vir moites més máquinas per treure mà 
d ’obra. En molts casos la dificultat de 
l’idioma encara endarereix més la inte-

gració. Cal oferir-los la possibilitat de treball, d ’estudi i d ’habitatge de la ciutat on 
van a parar, però mai créant falsas expectatives. A  Sabadell no hi ha teina i no 
es pot viure eternam ent de l’almoina. Aquella dita de donar la canya de pescar i 
no el peix. Dirla que mentre tu no t ’ho puguis solucionar et donarem un cop de 
mà, t ’ informarem de quins servais tenim, de quina és la realitat laboral i social i 
t ’ajudarem a buscar allò que necessitis, però, sobretot, no et volem crear falsas 
expectatives; que qui ve de fora sàpiga que a Catalunya no Iliguem els gossos 
am b llonganisses, que a Catalunya hi ha gent am b pensions ridicules i gent m ar
ginal que tam bé passa gana. Dir-los que no hi ha teina per a to thom  i que a 
Catalunya estem acostum ats a tenir uns graus de cultura i fo rm ado  importants.

Vols dir que hi ha més pobres ara que abans; vuii dir d ’aqueli 1963 
quan vas començar a trepitjar fang de Sabadeli ?

No, no, en números absoluts, no; en números relatius, potser si. Els anys sei- 
xanta la gent d ’aqui es mirava les barraques o les coves i deia “pobra gent” ; ara 
ens mirem els peruans, equatorians o marroquins i diem: “aquesta gen ti” , com  
condem nant-los a ser pobres durant més tem ps, malgrat que grups de gent 
com  els d ’Emaus i Cárites facin una tasca important. Avui hi ha pisos “patera” , 
que són les coves d ’abans, am b la diferéncia que alli hi vivia una sola familia, i 
ara n ’hi paren cinc. La solució d ’abans era un habitatge per cova, i ara...quatre 
o cinc, perqué 14 persones viuen en 60 metres quadrats. La solució escapa de 
l’ámbit municipal, aqui i alli on sigui. En aquest i altres ordres de coses el 
D iplomat en Treball Social té molta teina a fer. Peina a fer am b la gent i no per a 
la gent. No n ’hi ha prou de repartir recursos i diners públics, sino posar-se al cos- 
tat de les persones i plegats intentar de resoldre els problèm es i això, treballant 
de 8 a 3 és força dificil de complir. Ternaria a repetir el tem a del funcionariat...

No cal, però, oblidar la tasca del voluntariat.
El voluntariat és molt im portant però mai no pot substitu ir la teina d ’un profes

sional. És adm irable que vulguin ajudar, però al capdam unt, el pal de palier ha 
de ser el professional, perqué està tècnicam ent préparât. Per això ha desenvo- 
lupat pràctiques i no li han donat el titol de manera espontània o per ser guapo. 
Hi ha un treball social a fer, però no tan sols am b volontarisme, sinó am b capa
citat resolutiva del Diplomat en Treball Social.
La Pilar Porcel co incid i al barceloni centre cultural Virtèlia fent to ts  els papers de 
rauca  am b un “centrare m ajor” —com  ella l’anom ena -que era en Jordi Pujol i 
Soley-, hi hom suposa que am b en Roca Junyent, Pasqual Maragall i altres vir- 
telians.
Ella té un record especial per un politic de gran estima m ort massa aviat: Josep 
Pallach, que torna de l’exili. El desig de la Pilar seria trobar un partit socialista que 
fos realment catalanista i deslligat dels hom òlegs espanyols. Per això es va sen
tir atreta per en Josep Pallach, del Partit Socialista Reagrupament al qual, de no 
haver m ort tan prematurament, hauria seguit alli on hagués calgut.

La solució per a Catalunya és la independència?
...Si

Has dubtat uns segons.
No; mai no ho he dubtat: Ens cal la independència. Vull afirmar am b rotundi- 

ta t que estic convençuda que és possible avui que Catalunya pugui ser un Estât 
independent de la Unió Europea perqué té capacitat de decidir per ella mateixa 
les seves prioritats co llectives, gestionar els seus propis recursos i determ inar 
contractes comerciáis am b les millors condicions possibles. Hi ha hagut 
m om ents de la nostra història que hem dem ostrat aquesta capacitat. Nom és les 
armes ens Than arrabassat i ara les armes les tenen els altres. Els catalans som 
comerciants, amants del diàieg, dels pactes i de les enteses, som  gent de
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L’AGATA ES FA GFìAN i L’ENTORN CAMBIA

2on premi de Relate Curts Setmana de la Gent Gran. Ajuntament de Sabadell 2006

Tan bon punt va complir eis 17 anys, l’Àgata va fer-se la maleta I va anar a raure 
a Sabadell. Coses del desti, diuen, o de la voluntat i la pressió de la familia. No 
ho sé, segurament per circumstánoies de la vida ni previstes ni volgudes però que 
són aixi i no d ’una altra manera.

Fins en aquell moment l’Àgata no s ’havia mogut de les faldilles de la seva mare 
en un poblé de secà amb poca aigua. Aquesta era una senyora trista amb peques 
expectatives de futur. Només vivia amb l’esperança que eIs seus fills visquessin 
millor que no pas ella i no escatimava esforços personals ni s ’estava d ’inculcar-ho 
als seus fills, corn un autèntic objectiu de vida. Las mainada no podia defraudar
la. Ells viurien millor. La mare de l’Àgata estava disposada a assumir en solitari i en 
soledat les seqüeles de la guerra incivil i la misèria que se’n va derivar. El pare era 
un fantasma invisible, caminava d ’esma i no deia mal un mot. Represaliat pel fran
quisme gràcies a les seves idees anarquistes, malvist pels seus conclutadans pel 
seu passât però, també, per la seva manca d ’ambiciò, per no moure ni un dit que 
ajudés a superar aquella situado familiar del tot indesitjable. Era un pobre home 
que aguantava estoicament els retrets constants de la seva esposa sobre la mala 
vida que tots plegats havien de suportar i eli era incapaç de fer res per tirar enda- 
vant. Traballava a la fábrica del vidre com a mosso de manteniment del forn. 
Aquesta era la seva meta. Ja havla arribat al final de la seva carrera professional.

La mare cesia per als rics però, entre l’un i l’altre, no aconseguien el minim 
per omplir tantes boques.

L’Àgata era la gran de 9 germana. Als 8 anys va deixar l’escola per ajudar la 
mare en les tasques de casa i en la cura dels germana petits.

Als 17 anys enviaren l’Àgata a Sabadell, un Hoc on deien que hi havia teina i 
pagaven bé. Una boca menys i un mal de panxa menys i, si de passada la noia 
els podia enviar algún dinerò, millor que millor.

L’Àgata arribà a Sabadell a mitjans dels anys 50 amb el que portava posât, un 
pareli de mudes de recanvi, un jersei i l’adreça d ’uns veins del poblé. Baixà del 
tren i ningú era a I’estado per rebre-la. Pregunta on era aquell carrer que duia 
escrit en un papen Li digueren; “Aixó és a Can RuH” .

El Sabadell d ’aquella época era una ciutat pobra, fosca I plena de fang, però 
a la noia li semblé enorme. I a fe que ho era quan carregada amb aquella trista 
maleta va enfilar carretera de Terrassa amunt. Can Ruil ! Sembla la fi del mon !

Els veins li obriren la porta I l’acolliren amb fredor. Espai per a més gent no 
n ’hi havia en aquell pis però, mira, on mengen dos hi passen gana cinc i l’Àgata 
fou un més a la colla.

L’endemà al mati, a buscar teina; no es podia estar desvagat ni un sol dia. De 
seguida es va adonar que aquella nova vida no seria fácil. No sabia fer res, però 
a la fábrica de baix al riu li oferiren un sou. L’Àgata va cobrar la primera setma- 
nada, patita, però ja es faria gran. I aixi va ser. L’Àgata es feia gran i la setmana- 
da també. No en la matelxa proporció però la vida és llarga i encara queda molt 
camp per córrer.

Al cap de molts poos dies de la seva arribada, l’Àgata va conèixer la Patro i 
amb aquest encontre sí que va fer un bon pas endavant en el seu creixement 
personal. La Patro li oferí la possibilitat d ’anar als vespres, en plegar de la teina, 
a l’Escola Parroquial. Podria acabar d ’aprendre de llegir i escriure, quatre núme
ros I alguna cosa més. Era un esforç afegit però valia la pena, hi podria guanyar 
més instrucció -  imprescindible per accedir a millorar el Hoc de treball -  i a la 
vegada relacionar-se amb altres persones amb objectius i punts de vista dife- 
rents, deslligats de les converses de la fábrica i també tindria la possibilitat de 
fer sortides, excursions, participar en actes culturáis...

paraula. En qualsevol ordre, quan 
assumim una cosa com  a propia no 
estem d isposa is de cedir-la.

■ Ella ha parlât ciar i català. Feta de 
fang social. Nogensmenys.

La Pilar Porcel i Om ar ha publicat:

—“Vint anys d ’Assistents Socials 
al Vallès Occidental” (1980);

—“Els servels socials a Sabadell, 
una experlència al Vallès Occl- 
dental” (1990);

—“El treball social a les àrees 
bàsiques de salut” (1993)

—“De les arrels a la madure-
sa” (2000);

Fou distingida am b el Premi Prat de 
la Riba (1991) p rom ogu t per la 
Fundado Prat de la Riba pel treball:

—“De la beneficèneia al treball 
social”

L’any 2006 va guanyar el segon 
premi del concurs de Relate Ourts per 
la Gent Gran que anualment convoca 
l’A juntam ent de Sabadell am b motiu de 
la Setmana de la Gent Gran, am b r o 
bra:

—“L’Àgata. Ella es fa gran I l’en- 
torn canvia.

«XTtSGRe
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
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Havien passai uns 7 o 8 anys i l’Àgata ja vela aquell Sabadell trist i fose de la seva 
arribada amb uns altres ulls. Ja no era una oiutat tan fosca, ara s ’havien substituit 
les bombetes penjades amb un fil en les cru'flles deis carrers per un altre mena 
d ’enllumenat piiblic que ja no voleiava els dies de vent ni projectava ombres 
estranyes, aquellas que feien hasarda si caminaves després de la posta del sol.

En mig de trifulgues i estones més tranquil-les l’Àgata va conèixer en Joan i ja 
estaven a punt de casar-se. Ja no viurien a Can Rull sino a la Concordia, en una 
caseta unifamiliar que els facilitava l’empresa on treballava en Joan. Seria casa 
seva, molt diferent d ’aquella en la que havia viscut al poblé i també molt diferent 
del pis sobrepobiat de Can Rull. Era una casa per a ells dos sois. A la Concordia 
els carrers eren ampies, hi entrava el sol i estava a quatre passes del centre de la 
oiutat.

Va ser en aquella època que l’Àgata es va adonar que a Sabadell seguia arri- 
bant gent d ’altres contrades en busca de teina i d ’altres formes de vida millors. Es 
repetia la historia de quan ella va arribar i tenia una mena de neguit: Aqüestes 
noies que arriben soles, trobaran una Patro?

L’Àgata es feia gran sense adonar-se’n. El treball a la fábrica era dur però ara ja 
no era un escarràs sense ofici ni benefici: ara ja sabia teixir, era teixidora.

Els anys passen i l’Àgata i en Joan tingueren 5 fills. Tots anaren a l’escola i no 
els passava pel cap que les coses fossin d ’una altra manera. La familia creixia i la 
oiutat també.

Sabadell ja no era aquella oiutat fosca i bruta. Es començava a asfaltar els 
carrers del centre i la oiutat es despiegava com una mena de pop, amb uns ten
tacles allunyats del centre però amb cases decents, pisos adéquats, escoles, 
esglésies i fins hi tot autobuses. De mica en mica, aquells espais que quedaven 
Iliures entre els barris i els centre de la oiutat també s ’ompliren de cases, de boti- 
gues, de vida. Es soterré el tren i s ’aprofité l’espai que deixaven Iliure les vies per 
fer-hi un carrer on els cotxes corren i corren, no paren mai, dones no hi ha ni un 
seméfor. Amb el temps, viure a Sabadell s ’anava fent més amable. Diríeu que fins 
feia grécia estar malait; ara la ciutat ja tenia un gran hospital.

Amb el pas dels anys la ciutat guanyava espais verds, com el Pare Catalunya 
o la Bassa de Sant Oleguer...

L’Àgata i en Joan es feien grans i els filis, també. Un barrera l’altre deixaren la 
llar familiar per crear la seva pròpia familia. L’Àgata i en Joan esdevingueren el pal 
de palier on hi trobaven aixopluc fills i néts, amies i parents, tant quan els passa- 
ven coses bones com quan els en passaven de no tan bones. L’Àgata i en Joan 
es feien grans i la ciutat també.

L’Àgata no ha oblidat mai la Patro ni l’Escola parroquial de Can Rull, ni la fami
lia del poblé que la va acollir a casa seva quan això era molt dificil.

L’Àgata no ha oblidat la ciutat trista que va trobar quan va posar els peus a 
Sabadell i es fa creus del canvi.

L’Àgata ha oblidat l’esforç i les privacions, les dificultats de tot ordre que va 
haver de superar. Pensa que ha fet el que li tosava fer i valora amb una mesura 
sense mida l’amor d ’en Joan, les halles de la mainada i l’esforç dels ciutadans que 
entre reivindicacions i manifestacions empenyien als “manaires” de cada moment 
a minorar les infrastructures viàries, els serveis de salut i d ’educaciô, els équipe
ments pùblics de tota mena. Hi ha dies que recorda la seva mare i pensa corn li 
agradaría veure de quina manera ha millorat la seva vida, corn ha aconseguit la 
iMusiò que de forma obstinada els havia inculcat.

L’Àgata s ’ha fet gran, ja no va a la fábrica. En una jugada d ’aquelles brutes que 
en diuen regulaciô laboral es va quedar sense teina i la van jubilar abans d ’hora. 
Ara té més temps per fer una mica de Patro casolana.

Sigui com sigui, l’Àgata estima aquella ciutat a la qual va arribar de molt jove. 
Ella no és la mateixa, però la ciutat tampoc.
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El Centre de Cultura Contem porània de Barcelona, CCCB, organitza una 
exposició a l’entorn de l’obra del p intor danés Vilhelm Hammershei i de la 
influència estètica que va tenir en l’obra del d irector de cinema Cari Theodor 
Dreyer, de la mateixa nacionalitat. ParaMelament a la mostra, que es pot veure 
fins a r i  de maig, s ’ha organitzat, tam bé, un seguit de oonferènoies, aoom pan- 
yades de projeocions d ’alguns dels films de Dreyer, una d ’elles a càrrec de l’es- 
criptor Pere Gimferrer.

L’exposició està concebuda en tres parts. En la primera es mostren dades bio- 
gràfiques de referència d ’am bdôs artistes, acom panyades de fotografies i docu 
ments. Tot seguit, es passa a una sala oom pletam ent fosca, només iMuminada 
per la Hum de la projecció d ’aproxim adam ent una desena de monitors, en els 
quais es poden veure seqüències dels films de Dreyer, pel que sembla agafades 
bastant, o quasi totalment, a l’atzar. Després es passa a la darrera part, el cos 
veritable de l’exposiciô, que es oompon d ’una escenografía que construeix un 
seguit de galeries que simulen els espais interiors d ’una estança i, en oada una d ’e
lles, un O  diversos quadres de Hammershoi, que sumen una trentena llarga en total.

Estic segur que la sensació que hauria tingut en una exposició tradicional de 
pintura, o sigui, en sales àmplies de sostres alts a les quais veiem perfeotament 
arrenglerats eis quadres un al oostat de l’altre, hauria estât molt diferent. No és 
que em sembli malament el m untatge del CCCB en la part de la simulaciô de 
galeries ja que orea, això és veritat, una plaent atm osfera d ’intim itat am b l’obra 
exposada. Et pots trobar, dones, que en alguns dels passadissos simulata quasi 
només hi cap un sol visitant, i resulta que et trobes sol mirant, per exemple, el 
quadre d ’una noia que resta d ’esquena sola en una habitació, am b la Hum que 
banya el seu coll nu.

Al capdavall, potser m ’ha agradat més la idea del m untatge que el mateix 
m untatge pròpiam ent dit. VuH dir que em sembla interessantissima la proposta 
de contraposar els punts en com ò de dos artistes com  aquests i de diferente 
disciplines. Però cree, a banda, que el títol de l’exposició, H a m m e rsh 0¡ i 
D reye r, és massa am biciós pel que en resulta en definitiva, ja que no es fa un 
paraMelisme de les obres d ’am bdós mínimament explicit. S ’entén la relació de 
robra  d ’am bdós oom quelcom  preconcebut i establert, i sembla que els com is- 
saris de l’exposioió hagin cregut que no valia la pena d ’explicar-ho. Home, qué 
voleu que us digui, jo  entono que les exposicions haurien de tenir una voluntat 
didáotica i fom entar la inquietud, no pas emetre senténcies d ’aquesta mena, tal 
i oom suggereix el titol de l’exposició, sense argum entar la interrogació que ens 
fa oonoebre el món: el Per qué ? Penso que hauria estât molt més enoertat titu 
lar l’exposició, simplement, H a m m e rsh e i, i realitzar el cicle de conferéncies i 
projeccions sota el titol, ara si, de H a m m e rs h o i i  D re ye r, que realment és un 
marc més propens a raonar la influència del p intor en el cineasta.

D ’altra banda, si em poso m eticuiós am b els aspeotes formais de l’exposició, 
cree que és poc ence llada  la tipografia utilitzada en les etiquetes on s ’informa 
dels tito ls del quadres. És d ’una Hegibilitat quasi impossible, am b cossos de 
Hetra excessivament petits. A  més, la seva ubicació en un fons de plástic

transparent no ajuda gaire i obliga a 
restar ajupit a cinc centim etres del car- 
tellet en qüestió per saber com  carai es 
titula el quadre que estás veient. En fi, 
oree que hauria estât m olt més encer- 
tat destinar aquesta tipografia nom és al 
titol d ’entrada de I’exposició i ais cré
dits finals. D ’altra banda, tam bé cree 
que la part de les seqüències deis films 
de Dreyer haurien d ’estar ordenadas 
oronológioament, o sigui, am b el frag
m ent de Gertrud (1964), últim film de 
Dreyer, al final i no pas al principi. 
D ’aquesta form a l’entrada a la part dels 
quadres de Hammershoi hauria estât 
més plaent, ja que és en els darrers 
films de Dreyer on queda més palesa la 
influència estètica del pintor. Però, bé, 
en qualsevol cas, no deixen de ser 
apreciacions que no m ’han im pedit de 
gaudir dels quadres de Hammershoi, 
sense dubte, el m illor de la mostra.

A  vegades, et pots trobar exposi
cions que són grans escenografies 
simbòliques però que, un cop passada 
la fase de contem plació  de l’espai, et 
semblen buides de oontingut. Que el 
mateix muntatge, l’embolcall, pren més 
relleu que el motiu de la m ostra en si. I 
quan die “contingu t” no em refereixo 
exclusivament a Hetra impresa, ja  que 
podem  explioar m oites coses sense 
utilitzar un sol mot, sinó a la creació 
d ’un mare que inciti a la reflexió. També 
passa en alguns museus, en qué l’edifici.
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el continent, sembla més rellevant en 
com parado  al que s ’hi exposa. És la 
sensació que he tingut quan he anat al 
MACBA de Barcelona i que no tiñe, per 
exemple, quan vaig a la Fundado Miró, 
per posar un exemple proper d ’edificis 
em blem àtics coneebuts especialment 
per a ùs eom a museu. No vull dir que 
aquest sigui rotundam ent el eas de 
Hammersh0i i Dreyer, ni és la sensació 
que he tingut en sortir de l’exposidó, 
però si que he pensât que era una llàs- 
tim a que el m untatge no fos més 
enoertat a l’hora de representar el llocs 
comune d ’am bdós artistes.

Jo desconeixa la figura de Ham- 
mershoi fins que m e’n va parlar el 
d irector José Luis Guerin am b motiu 
d ’una entrevista per a aquesta revista 
que li vàrem fer l’any 1999 en Pere 
Cornelias i jo, de la quai, d it de pasea
da, en guardo m olt bon record. 
Aleshores, al C ineclub Sabadell està- 
vem préparant un e ide  Dreyer i tam bé 
teniem la intenció de preparar una con- 
ferèneia al voltant de les influèneies de 
la p in tura  en l’obra  de Dreyer. 
Finalment, i gràcies a la predisposició 
dels p in to rs  Isidre Manils i Oriol 
Vilapuig, i a la influèneia del mateix 
Pere Cornelias, es va poder portar a 
term e una de les sessions a les quais 
em sentó  m és sa tisfe t d ’haver 
coMaborat corn a m embre de la junta 
de Cineclub.

Vilhelm Hammershoi (1864-1916) i Cari 
Theodor Dreyer (1889-1968) segura- 
ment no es varen conèixer mai perso-

nalment, però si que tenim referèneies que indiquen que Dreyer va visitar l’expo- 
sició antològica que es va fer de Hammershoi el 1916, just després de la seva 
mort, a la Societat de les Arts de Copenhaguen, on hi havia exposades 275 
obres del pintor. En aquesta exposició, Dreyer quedaria co lp it definitivament per 
les atmosferes de la seva obra. El 1918, només dos anys després, Dreyer va rea- 
litzar el seu primer film Praesidenten (El President), on es com ença a observar 
una predilecció per rescenografia que simula estanoes poc m oblades i iMumina- 
des pels raigs de Hum que provenen d ’una finestra que només s ’intueix, a la 
manera de Hammershoi.

El primer que es va adonar d ’aquest 
IparaMelisme entre l’obra d ’am bdós 
Iartistes fou Poul Vad, historiador de 
l’art danés, que va proposar la conti- 

Inuació de l’obra del p intor al cinema 
a càrrec de Dreyer. Aquesta relació es 
percep en una co m pos ic ió  dels 
plans, una escenografía i un tracta- 

Iment de la Hum que construeixen 
imatges que emanen una austeritat omnipresent que serveix de reflex de l’estât 
d ’ànim dels personatges. Les obres de Hammershoi, to t i representar en moites 
ocasions escenes quotidianes, -m oites d ’elles són pintades en les pròpies 
estances de casa seva-, ens porten a un nivell molt més transcendent, ja que 
representen l’ instant corn a intent de plasmar una vida que irremeiablement s ’es- 
capa en el devenir.

Tant Hammershoi corn Dreyer son dos autors inclassificables en cap corrent 
dintre de les seves disciplines artistiques. Am bdós són persones d ’un tarannà 
m odest i poc pretenciós. Cuan Hammershoi pinta els seus quadres, l’art con- 
tem porani té molt poc a veure amb la seva obra, igual que Dreyer quan realitza 
els seus films. L’obra d ’am bdós emana, dones, la intem poralitat pròpia d ’una 
personalitat acusadissima que no perm et deixar-se influenciar pels corrects coe- 
tanis al seu art, les avantguardes. En el cinema, com  en la pintura, hi ha artistes 
que opten per la creació d ’una obra que es pugui em m arcar com  una evolució 
en l’estètica del mateix art; d ’altres, en canvi, es cuiden de perfeccionar el seu 
estil lluny d ’ influèneies i corrects oontemporanis.

Pablo Picasso i Crson Welles, personatges sorollosos i vitals, per posar un 
exemple de dos artistes d ’am bdues disciplines, contraposats conceptualm ent a 
Hammershoi i Dreyer, busquen el seu propi estil a partir de l’expehmentaciô. Són 
molt més ambiciosos, o més ben dit, tenen ambicione diferente. Picasso i Welles 
volen canviar el món, en canvi, Hammershoi i Dreyer, es dediquen a cuidar cur- 
soam ent el jard i de la seva obra am b la pacièneia i la dedicació d ’un artesà, ja 
que potser la grandiositat del món els aclapara. Segurm am ent té molta més 
transcendéncia Picasso per a l’evolució de l’art que Hammershoi, com  pot pas
sar am b Welles i Dreyer en el cinema, però això no té im portància si deixem de 
mirar l’art en un context am b voluntat historicista i ens dediquem , sols, a gaudir, 
si aixi s ’escau, del que estem veient.

Les obres de Hammershoi m ’han fet pensar, dels pintors que més o menys 
conec, en els com plexos universos quotid ians de l’holandès Johannes Vermeer 
al s. XVII i en les representacions de la solitud del paisatge humà de l’americà 
Edward Hopper al s. XX. Aquest ùltim deia que la seva ambició en la pintura era 
p in ta r la Hum del so l sobre una paret. Es pot pensar que és una am bició un pél 
limitada, quasi irrisòria per a algù que tingui la vista gruixuda, però esdevé to t un 
repte per a la Sensibilität d ’aigú que sàpiga percebre el cosm os de m atisos que 
ens envolta. I fa pensar que és, potser, en els m atisos on podem  trobar les gus- 
pires de veritat que cerquem incansablement entre to t allò que ens rodeja.
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DILLUN9
Per a n o r fen t temps...

Antoni Dalmases

(-Tot esperant el Pere...)
A l meu entendre, ja  és una cosa prou clara: és qüestió de tem ps, de saber espe
rar i anar fent, sense escarafalls ni presses, només com plint amb el minim, i la 
Higa és al sac. No voldria que se ’m malinterpretés i que el lector es pensés que 
peco de prepotent, optim ista o insensat, però em sembla que està fora de to ta  
discussió que guanyarem el cam pionat d ’aquest any. I això ja es veu ara, abans 
d ’acabar el mes de març.

Primer: tenim  el millor equip de to ts  els que juguen. I encara posant-hi prou 
voluntat per accepter que les colles d ’arreplegats que vesteixen del mateix color 
puguin ser considerades “equips”

Segon: eis altres, quan sembla que están a punt d ’atrapar-nos i passar-nos al 
devant, fan figa i seguram ent quan es publiquin aqüestes ratlles ja serán a cinc 
O  deu punts darrere nostre.

Tercer: si perdem dos punts de cada dos partits, élis -do len ts  corn l’aigua de 
bacallà- eIs han de guanyar tots. I si eIs heu vist jugar, ni que sigui només una 
estone, ja es veu que no tenen cap possibilitat de triomfar.

Quart: si el millor partit de la història del Madrid dels últims deu anys és el que 
va fer al Cam p Nou aquesta tem porada, i to t el que va poder-se endur va ser un 
punt, vol d ir que, no només són un equip patètic, sino que, a més, la sort és amb 
nosaltres i ens regala un em pat espectacular en tem ps de descom pte (cosa que 
no recordo pas si ens havia passât mai al llarg de la història).

Com ptant, evidentment, és ciar, que eis nostres nois compliran am b el minim, 
sense despentinar-se gaire i només amb una m iqueta d ’atenciò i concentració 
en la teina. Una concentració  absolutam ent garantida si, de tant en tant, se ’ls 
recorda que el club té  intenció de fer una “certa renovació” , més que res perqué 
no se ’ns adormin.

Tenint en com pte que sempre es pot produir un cataclisme impensat, la lògica, el 
sentit com ò i l’evidència apunten, dones, que la Higa es guanyarà i, per poc que 
hi posin, fins la Copa.

Die to t això i pot semblar que peco de triomfalista, però insisteixo: és pur 
realisme. Ja a principia de temporada vaig escriure en aqüestes mateixes pàgines 
que, si per mi fos, no com ençaria cap més tem porada, perqué la passada va ser 
tan bona que em feia por estar m alacostum at a guanyar-ho to t (recordeu que la 
Copa del Rei no es va guanyar perqué un salvatge disfressat d ’àrbitre va decidir 
que es classifiqués el Saragossa). Els meus tem ors es van com plir a cal 
Liverpool, i ara només ens queda aquesta copa que els espanyols estimen tant 
- i  que val la pena guanyar més que res per fo tre ’ls, malgrat que és evident que 
els arbitres faran el possible per impedir-ho- i la Higa, en la quai eis àrbitres s ’hauran 
d ’esforçar molt i de manera massa descarada per birlar-nos-la.

En fi: tranquile, dones, i esperar que caigui la Higa al sac, que a la Copa la lògica 
es compleixi i que la renovació sigui positiva, de cara al curs vinent.

“Però, mentrestant, per anar fent tem ps, què fem ?” , dirà la culerada. No patiu, 
tinc una proposta que estic segur que complaurà a to ts eis barcelonistes autèntice.

La meva proposta, aprofitant el dia de Sant Jordi, és programar alguna lectura a 
l’entorn del Barga. Sí, jo  tam bé espero am b il.lusió que es publiqui un recull 
deis articles quinzenals que el gran Johan Cruyff escriu a La Vanguardia, però 
mentre no arriba el dia, donat que ja fa un any que és a les Hibreries, el culé 
Intel.ligent faria bé de Hegir-se el Hibre Carni d ’ítaca, que signen l’QIeguer Presas

FE D'ERRQRS

L'article Fúbol carvernícola publicat 
en aquesta secció en el número 159 
i atribuït a Pere Cornelias era real- 
m ent original d ’Antoni Dalmases.

i el Roe Casagran, dos m inyons saba- 
de llencs (això, en els tem ps que 
corren, no és, evidentment, cap garan
tía, però vaja...), un d ’ells prou conegut, 
am b el 23 a l’esquena, i l’altre un més 
que notable poeta que mereixeria un 
comentari a part.

En Ferran Torrent, escriptor valenciá i 
culé apassionat, va definir el Hibre d ’una 
manera magistral, el dia de la presenta- 
ció: “És un Hibre, va dir, que seria 
impossible que l’escrivís mai un jugador 
del M adrid” . La frase, a més d ’esplén- 
dida és exacta, perqué descriu a la 
perfecció  el ca rácte r au ténticam ent 
humá, pie d ’ in te l.ligent tendresa, 
d ’unes pàgines que es mouen entre 
l’emoció i la profunditat, la ideologia i la 
passió, la Iluita per la utopia i per la 
transform ado de la realitat, que potser 
siguin difíciis d ’entendre sense haver 
patit, cridat i esclatat al cam p i tam bé 
en alguns m om ents  de la h istòria 
co l.lectiva viscuda am b intensitat per
sonal. Hi ha episodio que somouen i 
com m ouen, vistos i recordats al Harg 
del passeig triomfal d ’un equip vence
dor fo rm at per hom es i nois, que 
senten i vibren per més coses que les 
purem ent epidèrm iques d ’un partit de 
fútbol, però tam bé i a partir d ’un partit 
de fútbol. És una actitud vital que, en 
un m ón de bana lita ts  te levisades, 
resulta insòlit però real. Es tracta, en fi, 
de la dem ostració  que un defensa 
contundent pot tenir ànima i idees, la 
quai cosa, per desgràcia, no és pas 
habituai ni entenedor per les masses 
acretinades que bramen ais estadio. 
Tenir gent que juga i pensa, de fet, és 
un luxe estrany, un privilegi a qué 
tam bé ens hem acostum at. I que duri!

Aixi dones, mentre “ens ho resolen” , 
podem  entretenir I’espera am b aquest 
Hibre senzill però bell que cap barcelo- 
n ista  -n i cap c iu tadà  m in im am ent 
sensible- s ’hauria de perdre per res.

I mentrestant, élis que m arquin... 9^
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Jugar a tercera divisió ( I )
Pere Font i Grasa

DEL PALEOLITIC AL MAGNICIDI 
DE DALLAS
Documents inédits d ’un matx C.D. 
Tortosa-C .D. Sabadell que va portar 
cua.

L ’article d ’en Antoni Dalmases: “F ú tb o l c a v e r n í c o la "  a l’anterior número de 
QUADERN ha estât una extraordinària coincidència en el tem ps am b el treball 
que to t just un servidor ostava engiponant . Ell parla de “ tá c t ic a  r u p e s t r e ,  
c r o m a g n ò n ic a ” , per bé que escriu sobre la culerada; és a dir, el Barga. Entre 
linios, però, s ’intueix quelcom  que va més enilà del fútbol. O no?.

El meu reiat, en canvi, és m odestam ent locai i ceballut. Es remunta a l’any 
1964, de quan s ’iniciava aquella ratxa sense parangó al Centre d ’Esports 
Sabadell am b un ascens de Tercera a Segona i de Segona a Primera Divisió. Un 
esforg que va costar sang, suor i llàgrimes, com  tam bé molta literatura oficial mai 
no desvetllada. Ara si, comengo.

Cap a la meitat de la década dels setanta, el periodista sabadellenc: José 
Cabeza Torras em va regalar dos docum ents i el retail de la crònica del partit 
de fútbol d isputât a Tortosa el d ium enge 19 de gener de 1964. En aquells tem ps 
de censura, els tem es futbolistics gaudien de màniga ampla,+ en especial a 
partir de la sortida a la palestra de l’explosiu setmanari: “Zaragoza Deportiva” . 
Són docum ents que ara faig públics quan el C.E. Sabadell és a la Tercera Divisió, 
i el C.E.Tortosa malda per sortir del pou de la Primera Catalana.

Us convido a una lectura de la que no se ’n poden extreure més que curiositats 
per conéixer una altra época deis matxs futbolistics: No hi ha guanyadors ni 
perdedora; sois memòria escrita i actituds que coincideixen en un tem ps viscut 
en blanc i negre... malgrat que els jugadora lluïssin la samarreta blanca i biava 
arlequinada, o la vermella i b lanca tortosina. Dos clubs histórica; dues afecciona 
apassionades per uns colors. Anem ais fets: El 19 de gener de 1964, el flamant 
lider Centro de Deportes Sabadell, queia derrotat a la capital de les Terres de 
l’Ebre, davant el Club Deportivo Tortosa per 3-1. La crònica signada per J.C.T. 
venia encapgalada per un lacónic titular: Tortosa, 3 -  Sabadell, 1. El suo i el bruc 
calia trobar-lo a les frases que omplien mitja pàgina de l’edició de “S a b a d e ll” del 
dim arts 21 de gener. Com  era habitual en l’època, el reiat no anava acom panyat 
de cap fotografia; les “ im atges” les podia deduir el lector per les metáfores que 
solia utilitzar am b major o m enor encert el ja desaparegut Josep Cabeza. La 
crònica és apassionada, am b term es que desfermaren l’encreuament de cartes 
entre les autoritats d ’am bdues capitals.

Am b els documents desempolsats, no ha estât fins ara fa un any que vaig decidir 
conéixer l’opinió tortosina sobre aquell suposat pou de maledicéncia esportiva (¡7) 
que patiren els arlequinats. Vaig acostar-m e fins a l’Arxiu Històric Comarcal de les 
Terres de l’Ebre, situât en un magnifie edifici antic réhabilitât del carrer Sant 
Doménec, dotât de personal molt com petent; en poo menys de vint minute tenia 
a les mans la versió fo tocopiada de “La Voz d e l B a jo  E b ro ” del 21 de gener de

1964. Aquí sí que hi havia molts titu 
lars: “N u e s tro s  ro jib la n co s : El Tortosa  
le  p u d o  a l S a b a d e ll” -  “C osecha  de  
pena ltys , e m o c ió n  y  3-1 ” . A  més de 
remarcar en negreta el résultat, la 
crònica és una simfonia d ’expressions 
a l’ús de les redaccions, sense cap 
m ena de m etàfora  ni incrim inació  
contra persona o jugadora contraris. 
Així, dones, ja disposava de les dues 
versions. Em calia saber més coses i 
així sorge ix la coM aboració  de I’ 
Enrique Viñas, un aragonés veí de 
Tortosa que ha publicat Ilibres sobre 
l’esport de les Terres de l’Ebre i, de 
manera molt especial, de to t allò que 
a fecta  a l ’h is tòric  C .D .Tortosa; un 
clàssic de la Tercera Divisió que ara 
m ilita a Primera Catalana. Enrique 
Viñas, incansable furgador d ’arxius, 
tam bé ha troba t un docum en t de 
l’A lcalde Accidental de Tortosa que el 
24 de gener de 1964 dem ana ais 
servéis jurídics de l’A juntam ent que 
facin dictam en sobre si la crònica del 
diari “S a b a d e ll” , c o n s titu y e  m a te ria  
de lic tiva”. Abans d ’entrar en l’intercanvi 
de cartes, será millor que situem el lec
to r reproduint les cróniques.

Qüestió de vida o mort
Del trisetmanari “S a b a d e ll” correspo- 

nent al 21 de gener de 1964, pàgina 8:

“Ya lo tras lucíam os en nuestro  
comentario del sábado: en los cam pos 
de esta región del sur de Cataluña, 
nadie puede aspirar al triunfo. Hace falta 
una categoría de Primera División para 
imponerse, no al rival de turno, sino al 
fanatism o de un público que conserva 
el criterio del aficionado del Peleolítico 
del fútbol, un ambiente, en fin, donde 
los árbitros acuden con el corazón 
encogido y dispuestos a pitar lo que 
sea para preservar simplem ente su 
integridad física.”
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“Tenemos experiencias propias de estos ambientes, donde el fútbol parece ser 
cuestión de vida o muerte, donde se quiere ganar limpia o suciamente y donde 
-es curioso- acostumbra a brillar por su ausencia la fuerza pública, para “facilitar” 
mejor, seguramente, la “am bientación” .

“No vamos a culpar al colegiado de turno, que fue anteayer, el gran vencedor 
del Sabadell, con su impecable manera de darle la vuelta al m arcador mediante 
el sencillo expediente de señalar dos absurdos penaltis contra el equipo arlequi
nado, para abrir así las puertas del triunfo de turno a un Tortosa que ya había 
encajado un primer gol. No importa que después, vencido de hecho el tiem po 
reglamentario, el señor Capoiat, tuviera la cuquería de pitar un penalti a favor del 
Sabadell, seguram ente para dar más visos de “ imparcialidad” a su labor de un 
caserismo repugnante. No im porta nada en definitiva, puesto que el Sabadell ya 
ha pasado lo peor: visitar el feudo del Tortosa y, futbolísticam ente esto es algo 
así com o que un presidente de los Estados Unidos visite Dallas...Quizás algún 
día la Federación Catalana de Fútbol se decida a tom ar cartas en este asunto de 
los públicos de la ribera del Ebro, un asunto que com o diría el príncipe de 
Dinamarca, “huele a podrido” de tan reiterado. Creemos recordar que hace 
años, estos clubs de la zona del arroz, querían desligarse de la Federación 
Catalana para ingresar en la Valenciana. Fue una lástima que no se accediera a 
tales pretensiones, librando al fútbol catalán del peor poso de fanatismo troglodita 
que puede verse por estos cam pos de Dios. A quienes parezca fuera de lugar 
la expresión, basta con que cambien impresiones con los que anteayer osaron 
desplazarse al cam po del Tortosa. En fin, com o estaba previsto, se perdió en 
Tortosa, pero ya pasó lo peor. Tortosa queda atrás. Pese al resultado el Sabadell 
tuvo una fisonomía bien distinta de la que perdió en Vich, incluso por tanteo más 
concluyente que el de anteayer (...) Tras adelantarse en el m arcador el Sabadell, 
el coaccionado colegiado cortaba por lo sano señalando dos penaltis conse
cutivos (...) “No todos los árbitros atienden por Capoiat ni todos los públicos son 
oriundos de Tortosa. Alineaciones: TORTOSA: Beltrán; Martínez, Castellá, 
López; Paco, Cariñanos; Antó, Lorenzo, Moreno, Moya y Chalé. SABADELL: 
Romero; Juárez, Sertucha, Diego; Salvador, Periquín; López, Navarro, Sabino, 
Noya y Pons. 19 m inutos: Sabino en inteligente remate, inaugura el m arcador 
(0-1); 31 m inutos: Penalti contra el Sabadell, a consecuencia de haber rebotado 
el cuero en la barrera form ada ante el marco debido a una falta indirecta(¡). Lo 
transform a Moreno (1-1); 16 m inutos de la segunda mitad; nuevo penalti, esta 
vez aún sacado de la m anga con más “arte” por el señor Capoiat, que había 
señalado ¡ saque de esquina ¡. También Moreno lo transform a (2-1); 32 m inutos: 
Internada de Chalé que no puede cortar Juárez y el extremo ante Romero tira a 
placer (3-1); 47 minutos: El señor Capoiat vencido ya el tiem po reglamentario 
quiere redondear su “ imparcialidad” con un alarde de signo taurino y sanciona al 
Tortosa con penalti. ¡ Valiente, ese señor Capoiat !. La falta tirada esta vez por 
Salvador, va fuera. Tortosa quedó atrás. Y, al menos esta tem porada, no hay que 
volver... J.C.T.”

Triom f fo rja t amb estra teg ia
Coneguda la crónica del trisetmanari “Sabadell”, reprodu'ím la publicada el 

21.01.64 per “La Voz del Bajo Ebro” , signada per ARCHIVERO: “El triunfo del 
Tortosa sobre el líder se basó en un concepto  exacto, fue un triunfo forjado en 
la técnica y la concepción estratégica. El Tortosa salió con una alineación descon
certante obligada por las ausencias por lesiones y lim itado número de jugadores 
en la plantilla, pero sabe salir airoso de los trances más difíciles.” (...) “El Tortosa 
mediante estrategia y cam bios en el dispositivo táctico  acabó por arrollar al 
líder” . Trobem un detall no explicat al diari “Sabadell” , ja que el cronista local 
insinúa que el gol de Sabino fou iMegal: “Hubo desconcierto en la defensa que 
Sabino aprovechó para batir a Beltrán; este desconcierto provino de haber 
levantado el línier la bandera señalando fuera de juego del arlequinado, que el

árbitro no apreció y dio por válido el gol 
ante la protesta de jugadores y público 
tortosinos (...) El Tortosa fue el indiscu
tib le m erecedor de la victoria con dos 
penaltis claros a su favor” . A  la crònica 
del setmanari to rtos i apareix la classifi- 
cació: Sabadell, 32 punts; Lérida, 30; 
Tarragona, 29; Tarrasa, 28; Tortosa, 
26; San Andrés, 24; Gerona,23...i per 
la cua:...Fabra Coats, 16; Sans, 16 y 
Puigreig,13.

Conegut el contingut de la crònica del 
“S abade ll” les au to rita ts  to rtos ines 
iniciaren el contenciós legal. Així, en el 
registre de sortida de l’ajuntament de 
Tortosa s ’hi anota el 24 de gener de 
1964 am b el n° 596, un docum ent de 
l’A lcalde Accidental -no hi figura nom 
ni cognom - dirigit ais servéis jurídics: 
“Con el ruego de que emita dictam en 
acerca de si el conten ido de dichas 
pub licac iones oonstituye  m ateria 
delictiva, y en caso afirmativo indicar el 
procedimiento a seguir para la exigencia 
de las oportunas responsabilitades, 
adjunto le remito un ejemplar de cada 
una de las citadas publicacions” . Aquí 
s ’esm enta  l ’ed ic ió  de “S abade ll” , 
a feg in t-h i l ’ed ic ió  del setm anari 
“Sabadell Deportes” del dilluns 20, on 
apareix la crònica signada per “Jom at” 
i l’entrevista de Costajussá a D. Pedro 
Morral.

Els servéis jurídics de l’ajuntament de 
Tortosa van aconsellar l’A lcalde elevar 
la protesta al Ministerio de Información 
y Turismo, i a través de la “cadena de  
m ando” l’afer va anar a la delegació 
provincial i d ’aquesta a la local de 
Sabadell, que va dem anar al d irector 
del “Sabadell” que justifiqués el perqué 
de to t plegat. No ens podem  estar de 
reproduir el text del 27.01.1964, signât 
per José Palau Blancher, to t un 
com pendi de la literatura de l’època.

Justificant el perqué s ’escapen 
les paraules

“Estim ado camarada: El pasado 
sábado día 25 del corriente, se personó 
en esta Dirección el Sr. Don José Saña 
Elias, Delegado Comarcal del M inis
terio de Información y Turismo, quien en 
presencia del Jefe de Redacción del 
periódico “Sabadell D eportes” , Don
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Jaime Llargués Sabatés, nos informó 
de la entrevista  sosten ida  con el 
Delegado Provincial del Ministerio de I. 
y T , Don Jaime Delgado, el cual le 
presentó sus quejas por el contenido 
de la expresada crónica deportiva, que 
había m olestado profundam ente al Sr. 
A lcalde de Tortosa, quien a su vez 
había p resentado  su p ro tes ta  al 
Ministerio correspondiente. No quiere 
justificarse esta Dirección por los térm i
nos empleados por el cronista autor de 
la repetida crónica, puesto que 
reconoce que constan en la misma 
frases cuya dureza ponen de manifiesto 
un exaltado estado  de ánim o. 
S o lam ente  hace presente que el 
“a rgo t” deportivo constituye un léxico 
muy particular y exclusivo que sería 
imperdonable en otra clase de escritos. 
Pero es que después de lo ocurrido en 
el partido de referencia al que asistieron 
numerosos sabadellenses, era im posi
ble sustraerse al enrarecido ambiente 
que se creó al regreso de los autocares 
que por la noche llegaron a Sabadell.

“Es inútil reflejar en un frío escrito 
la exaltación de cuantos estuvieron 
presentes en este aciago encuentro 
puesto que m uchos arribaron lesiona
dos o contusos por las agresiones de 
que fueron víctimas por el público 
Tortosino, el cual no contento  con 
agredir incluso a las señoras, se ensa
ñaron reventando neum áticos de los 
coches particulares de los visitantes y 
otras “graciosidades” por el estilo.

“No es muy difícil averiguar la verdad 
de tales hechos puesto que reiterada
mente sucede lo m ism o en aquel ya 
célebre cam po, com o puede leerse en 
las reseñas que se publican en la 
prensa deportiva y en la diaria. Sin ir 
más lejos, la publicada en la Hoja del 
Lunes, del día de ayer, 26, del partido 
jugado  en Lérida, cuyo recorte  te 
acom paño y que viene a sumarse a lo 
ya sucedido, con el Hospitalet, el San 
Andrés, etc. Es de com prender cóm o 
este estado de cosas influye en el 
ánimo del cronista y cóm o, todo  y 
contenerse para no exponer con toda 
claridad lo sucedido, se le escapen 
palabras que en o tros m om entos 
seguramente no escribiría.

“No fue su intención insultar a la población de Tortosa ni a su primera autoridad 
sino solamente al indigno proceder del público que asistió al encuentro al que en 
otras crónicas de otros periódicos hemos leído repulsas extraordinariamente 
duras.

“Tenemos testigos presenciales, algunos de ellos con señales y magulladuras 
aún bien visibles que si es preciso se presentarán gustosos abundando en cuan
to aquí se indica, en especial al joven José Morral, de quien tam bién te adjunto 
las declaraciones que a su regreso de Tortosa hizo para “Sabadell Deportes"

“También te incluyo el texto de la protesta que el C.D. Sabadell ha presentado ante 
la Federación Catalana de Fútbol para que puedas darte perfecta cuenta de lo 
ocurrido.

“Lamento que una crónica com o tantas hemos leído en periódicos deportivos (El 
“Zaragoza Deportiva” , por más señas) haya sido causa de una amonestación 
por parte del Delegado Provincial de Información y Turismo, a quien, si lo crees 
conveniente, presentaré las debidas excusas.

“Desde hace catorce años estoy al frente de este Periódico, y es la primera vez 
que esto sucede y estoy d ispuesto a que sea la última, pero tu com o periodista 
y ducho en las lides deportivas com prenderás mejor que nadie este lamentable 
asunto. Un saludo de tu amigo y camarada. Firmado: José Paiau Blancher, d irec
to r de "Sabadell” .

El director s ’empara am b el testim oni deis sabadellencs desplagats: “...unos  
40 autocares recalaron en el Estadio procedentes de Sabadell (...) la directiva 
había ped ido al C.D. Tortosa 1.400 loca lidades”. De la resposta del Sr. Paiau des
taca l’exemple que fa del “Zaragoza Deportiva” , com  tam bé del seu rigor a l’ho- 
ra de controlar que res ni ningú li “coli” cap text incorrecta o contrari al régim..

'

Equip del Centre d’Esports Sabadell que va jugar el darrer partii del Campionat de Tercera 
Divisió (Grup VI), el 1 de maig de 1964 contra el Girona a la ja desapareguda “Creu Alta”, procla- 
mant-se oficialment Campió de Grup. De peu i d'esquerra a dreta: Antonell (massatgista), 
Romero, Sertucha, Cano, Juan Ramon (entrenador), Arcas (secretan técnic). Periquín, Salvador, 
e Izaola. Ajupits; López, Navarro, Sabino, Noya i Tejedo. Després jugarla dos partits de promo- 
ció: Sabadell, 3 -  Castellò 1; Castellò, 1 -  Sabadelí, 0 ; Albacete, 0 -  Sabadell, 1; Sabadell, 3 
-  Albacete, 0. L’ascens a Segona s’assolia el 14 de juny de 1964 i la temporada següent l’as- 
cens a Primera Divisió. (Foto: Blanch de l’opuscle: “De Tercera a Primera 1963-1965; Dos tem
poradas triunfales del Centro de Deportes Sabadell”.



AGENDA D'ESPECTACLES I CONCERTS A SABADELL

L'especTaDOR
Temporada Abril-Juny 2007

VERDE SOBRIO Y 
MARRON MATE -  
ATLAS 07  
Elisenda Renom
Divendres 21 d'abril

MARTIRIO 
Primavera 
en Nueva York
Divendres 27 d'abríl

II CERTAMEN 
MUSICAL VIOLETES 
DEL BOSC 
Memorial Félix 
Martínez i Comín
Dissabte 28 (¡'abril

LA CENERENTOLA 
Gioacchino Rossini
Dimecres 2, divendres 4  
i diumenge 6 de maig

DANI NEL LO 
Negra i Criminal
Dijous 17 de maig

CONSTANZA 
BRNCIC I CARME 
TORRENT 
Taller de dansa
Dei 7 al 18 de maig

QUARTET 
QUIROGA 
Música de Cambra
Divendres 18 de maig

CURTMETRATGESI 
DOCUMENTALS 
Programacio del
Mecal
Abril-juny

REGRESSIÓ
Yester’ Day
Divendres 25 de maig

ORQUESTRA 
SIMFÔNICA DEL 
VALLÈS 
Concert 9. 
Simfonia nùm. 4
Divendres 1 de juny

f  NDA ANTICIPADA DE LOCALITATS Ì moites més propostes. • •

Taquilla del Teatre Principal (c. de Sant Pau, 6), 
de dim arts a dissabte de 18 a 20 h i divendres i dissabtes,
d'11 a 13 h.

El Corte Inglés 902 4 0 0  222
www.elcorteingles.es
Centres comerciáis del Corte Inglés

ENDA PER AL MATEIX DIA DELS ESPECIADLES
[)a hora aoans de comentar, a l'espai on es dugui a term e l'espectacle.

Organització:

■ A ;A jun tam en t 
de Sabade ll

Amb el suport de:

I Generalität de Catalunya 
! D epartam ent d e  C ultu ra 

i M itjans d e  C om un tcació

I D iputado 
Barcelona
xarxa de municipis

LI Sabadell
ñtenció Ciutadana

w viw .sabadell.ne t (§ )T e lé fo n  0 10

http://www.elcorteingles.es
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la convivència, al progrés i tot 
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interés.
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La cultura
es mereix el nostre

maxim jfiterès
Perqué interessar-se per la cxiltura 
és fomentar la creativitat. 
la convivéncia, el progrés ' tot 
allò que demana una societat 
moderna i avancada.

Per aixó, al Grup Bare Sabadell, 
la cultura ens mereix el maxim 
interés.

Fundado
BancSabadell
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I
Incursions en te rrito ri Zizek

Josep Ma CasasCis Rodó

Slavoj Zizek

El tóp ic  que diu que Zizek és lacaniá i marxista té el seu m om ent de vehtat. Ara 
bé, el seu lacanisme i marxisme teñen una arrel comuna: ell es posiciona explí- 
c itam ent entre aquells que, dins de les esquerres, velen un canvi radical en 
l’ordre social. Ara bé, els plantejaments InteMectuals, ideológics vigents presenten 
com  a indesitjable (pel tem or a l’espectre del totalitarisme) i fins i to t com  a 
inconcebible, qualsevol canvi revolucionan. Horn és incapaç d ’imaginar un altre 
ordre social. La tasca de la filosofía, diu Zizek explícitament, no és proposar 
solucions, sinó reformular els term es mateixos en qué es planteja el problema, 
és a dir, revisar el maro de pensament, qüestionar les coordenades Idéologiques 
imperants, repensar les circum stáncies socials i politiques, de manera que 
s ’obri la possibilitat d ’un canvi, de la revolució. Aquesta intenció és la unitat 
profunda de to tes les disquisicions i digressions zlzekianes, l’arrel com una del 
seu lacanisme i marxisme.

Lacan
Una de les raons de la bona recepció de Zizek a l’académia nord-americana 

són les seves virtuts com  a intérpret i d ivulgador de Lacan. L’estil d ’aquest 
psicoanalista francés és críptic i oracular; provoca, dones, en el lector ensems 
l’excitacló d ’estar a punt de descobhr un secret i la irritació de no acabar de

lligar caps. Va construir una psicoanàlisi 
á la Mallarmé. D ’aquí la utilitat d ’un 
guia clarivident com  Zizek. Ara bé, dins 
de l’amalgam a del pensament postm o
dern, deconstruccionista, m ulticultura- 
lista, etc., els qui recollien el llegat de 
Lacan era per criticar-lo, per capgirar-lo, 
per p rétendre  anar m és enllá (F. 
Guattari, coautor de L’Antl-Edlp, n ’és 
un exemple). No és el cas de Zizek, 
que es considera un lacaniá ortodox. 
Però dins de l’ortodòxia és un lacanià 
d ’esquerres.

En un dels seus textos Zizek distingeix 
entre interpretació (del sim ptom a) i 
construcció (de la fantasia). El simptoma 
és ambigu; per això cal interpretar-lo. La 
interpretació és un treball intersubjectiu: 
hi ha una dialéctica de reconeixement 
entre l ’analista  i l’analitzat. A quest 
darrer ha de subjectivitzar la interpre
tació del s im ptom a (del lapsus, del 
somni, etc.): s ’hi ha de reconéixer. És el 
m om ent de veritat -  i de transform ació 
-  en qué exclama: “Ah! Sí! És això!’’. Els 
fets d ’actualitat (peMicules, obres literà- 
ries, teches filosòfiques... ) fan el paper 
de sim ptom es; Zizek pren el d ’analista; 
el lector (i a través d ’eli, la societat), el 
d ’analitzat. Hi ha, dones, una dimensió 
profundam ent lacaniana a l’obra de 
Zizek: a través de la interpretació dels 
sim ptom es -  sempre ambigus, amb 
cert grau d ’ambivaléncia -, el pensador 
critic intenta que el lector, que tam bé 
és agent en l’espai social, prengui cons- 
ciéncia de la veritat - una veritat que és 
intrínsecament intersubjectiva. 1 com  
en la psicoanàlisi, aquest efecte de 
veritat apunta a una m odificació radical 
del subjecte -  i a través d ’ell de la 
societat. Zizek desenvolupa, així, to ta  
una dimensió social i política, révolu-
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cionària, latent en el projecte psicoa- 
nalític. La interpretació deis sínnptomes, 
d ’altra banda, ha d ’evitar que el sub- 
jecte romangui recios en la construcció  
(solipsista) de les própies fantasies.

La m odificació radical del subjecte no 
implica donar-li consol. Zizek criticà al 
qui va ser el seu mestre en Lacan, J-A. 
Miller, quan aquest va exigir, en el 
context de la sanitat francesa, el reco- 
neixement públic del valor terapèutic 
de la psicoanàlisi. La psicoanàlisi entesa 
com  a terapèutica, com  a romei a 
l’estrés, les angúnies, les fòbies, etc. 
generados per la societat contem - 
porània, sols aspira a oferir oonsol als 
individus (com les teràpies New Age), i 
per tant esdevé un instrument perpe- 
tuador de la situado social desajustada, 
de les injusticies que son a l’arrel 
d ’aquelles pata log ies m entais. La 
psicoanàlisi, arriba a dir Zizek , ha de 
trobar el seu èxit en el fracàs, en el 
sentit que no tanqui en fais les ferides - 
les escletxes, les bretxes - de la sub- 
jectivitat. Per aixè, dins de l’ortodôxia, 
el filòsof eslovè se situa en un lacanisme 
d ’esquerres.

Què és subjecte? De form a magistral 
resumeix Zizek en dues les caracté
ristiques del subjecte en l’ idealismo 
alemany (Kant indos): el subjecte és el 
poder de l’espontaneïtat, de l’activitat, 
de la força unificadora; i el subjecte és 
el poder de la negativitat, el qui intro- 
dueix una bretxa, una escletxa, un 
tall en la unitat substancial. En la 
concepció lacaniano-zizekiana del sub
jecte, dom ina claram ent la segona 
característica. El subjecte és la bretxa 
ontològica, i paradoxalment la subjecti- 
vització és el gest amb que s ’intenta 
cobrir aquesta mateixa bretxa. Parado
xalment, eis esforços mateixos que fa el 
subjecte per om plir la bretxa son el que 
la generen i la sostenen. El subjecte és 
bretxa, esquerda en la realitat. Diguem 
de passada que aquesta concepció té 
inequivoques arrels sartrianes -  vegeu, 
per exemple. La transcendance de l ’ego, 
escrit que entusiasm é a un jove 
Deleuze. També cal remarcar que, to t i 
aquesta insisténda en la bretxa, en el 
buit constitu tiu  del subjecte, Z izek 
m anté distáncies respecte al pensa-

m ent postm odern: aquest darrer refusa els procesos de subjectivització, car els 
entén com  a instrument de domini; Zizek reivindica com  a pertinent i vàlida la 
noció de subjecte.

Si el lacanisme ha tingut tan de ressò en 
la cultura contem porània ha estât perqué 
teoritza el desig. Una de les mostres més 
clares de l’enginy de Zizek és el text en qué 
iMustra els atzucacs del desig, interprétant 
com  a sim ptom a els populars ous “kinder 
sorpresa’’ . Diu que aquest ou de xocolata 
buit que conté una petita joguina, és, en 
argot lacanià, el “petit objecte a” en l’estât 
més pur. El nen desitja l’ou de xocolata per 
a una altra cosa que no és la xocolata. De 
la mateixa manera, el subjecte s ’aboca a 

l’objecte del desig, però buscant en el fons una altra cosa que no és exactam ent 
el propi objecte. La veritat de l’ou de xocolata és el buit, que és corn dir que la 
veritat de to t objecte del desig és que mai no pot satisfar reaiment el desig del 
subjecte. Malgrat que obtinguem  aquell objecte que tant desitjàvem, aquest no 
ens satisfà verament, i per tant ens veiem abocats a una continua cursa per 
omplir aquest buit amb nous objectes del desig. En el cas de l’ou “kinder 
sorpresa” , la joguina interior és aquest altre objecte am b què pretenem om plir el 
buit constitutiu -  la bretxa estructural, en diu - de to t objecte de desig. Per aixô 
cap producte està a l’alçada de les expectatives que provoca. La publicitat 
apeMa a la fantasia (irrealitzable) del subjecte, per tal de fer-li desitjar la m erca
dería. Però cap mercadería pot com plir am b la seva promesa, car aquesta es 
projects en el pía de les fantasies. (Podríem recordar aquí una bella frase de 
Walter Benjamin: “La pub lic ita t injecta aura en la m ercadería”). En definitiva, en 
les pàgines més lùcides, Zizek se ’ns apareix corn a pensador de la bretxa, del 
buit - constitutius tant del subjecte corn de l’objecte del desig.

Els textos sobre M àtrix  han estât seguram ent una de les vies d ’entrada de 
Zizek en el mercat d ’idees espanyol. La màtrix, la realitat virtual en què viuen 
imaginàriament els éssers humans, de fet tancats i aïllats en una mena de 
beines, li ofereix una metàfora immillorable per iMustrar què és, seguint Lacan, 
l’Ordre Simbòlic: una mena de ficció (no imaginària) com partida. L’escena en què 
Groucho Marx, descobert en una mentida flagrant, contesta enfadat: “A qui 
creus, als teus ulls o a les meves paraules?” , posa de manifest tam bé, a través 
de l’absurd, el funcionam ent de l’Ordre Simbòlic. És el que fa, per exemple, que 
ens sotmetem a un individu corrupta i de poques Hums, pel sol fet que se li atorgui 
el roi de jutge, perqué assumim que quan eli parla, parla la Liei. L’Ordre Simbòlic 
funciona quan creiem les paraules, no en el que veiem. En el conte d ’Andersen, 
l’Ordre Simbòlic feia que to thom  veiés el rei vestit -  i el qui es va equivocar, des 
del punt de vista de l’Ordre Simbòlic, fou el nen que va exclamar que el rei anava 
despullat. Aixô vol dir que en certa manera el rei sempre va despullat.

Un altre term e lacanià del qual treu molt partit és el Gran Altre -  intimament 
lligat al d ’Ordre Simbòlic. L’Altre no designa aquí cap subjecte en concret, sinó 
més aviat una estructura (ideològica) constitu ida en l’Ordre Simbòlic i que es 
projecta entrent del subjecte. L’equivalent en la psicoanàlisi freudiana potser 
seria el Super-Jo en tant que interiorització de les normes morals i socials. Per 
reprendre el fil del desig: el desig és sempre Desig de l’Altre, és a dir, l’Altre és 
l’objecte del nostre desig, desitgem  ser desitjats per part de l’Altre, i, sobretot, 
desitgem  allò que desitja l’Altre. En aquest sentit, en term es clàssics, podríem 
dir que el desig del subjecte està aliénât. Per això la intervenció analítica culmina 
quan l’analitzat descobreix que el Gran Altre -  aquesta ficció inherent a l’Ordre
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Simbòlic -  no existeix. El subjecte queda aleshores desemparat, sense la cober
tura ideològica del Gran Altre, però albora en s ituado de poder realitzar un acte 
en sentit propi -  en term inologia clàssica marxista, no aliénât; en term inologia 
existencialista, autèntic. L’acte en el sentit lacanià és aquel! en qué el subjecte 
s ’arrisca i decideix sense la cobertura de l’Altre. Un exemple significatiu d ’acte 
autèntic, per Zizek , és l’acte revolucionan, com  el que va dur a term e Lenin en 
la Revolució d ’Octubre: es va arriscar i va decidir sense fer cas del que recoma- 
nava el sentit com ú ni la doctrina marxista clàssica. (Aprofitem l’avinentesa 
per apuntar que la teoria de l’acte és el punt d ’unió més intim entre Lacan i el 
marxisme). Però la majoria d ’actes són actes en fais: sota la cobertura ideològi
ca de l’Altre, duts a terme per evitar confrontar-se amb el buit -  la bretxa - inherent 
al subjecte... Esmentem, només de passada, per evitar entrar en bizantinismes, 
que un altre nom d ’aquesta bretxa és el Real -q u e  per Zizek no és el mateix que 
la mera realitat.

Per ùltim. Gran Altre i Ordre S imbòlic són els estris conceptuáis am b què Zizek 
dissecciona reiteradament, obsessivament, l’estalinisme. A través de Lacan 
intenta conjurar l’estalinisme. De les pàgines que hi dedica, hom desprèn la idea 
que l’estalinisme fou una mena de patologia de l’Ordre Simbòlic, del Gran Altre. 
Per exemple, aquells que eren jutjats per dissidència i que admetien la condamna 
resignadament, to t i ser conscients que no eren culpables i que la senténcia era 
objectivament injusta, actuaven (en fais) d ’aquesta manera per tal de no erosionar 
la creença (pròpia i aliena) en l’existéncia d ’aquell Gran Altre (l’Home Nou, el 
Desti, el Partit, el Líder...), del qual encara depenien, en el qual encara s ’aixoplu- 
gaven.

Marxismes
Paradoxalment, una de les raons de la bona recepció de Zizek ais EUA, en el 

marc de la French Theory, és la seva adscripció al marxisme. L’éxit, però, es deu 
ais elements diferenciáis del filósof eslové dins d ’aquest corrent. En els departe
m ents d ’estudis culturáis o de crítica literária predom inava el marxisme d ’arrel 
frankfurtiana -  o exclusivament benjaminiana. Zizek, en canvi, confessa no 
haver-se sentit mai profundam ent atret ni influenciat per Adorno, Horkheimer 
o Benjamin -  ni molt menys per Habermas, al quai considera représentant del 
libéralisme. Així, per exemple, critica d ’Adorno que aquest finalment considérés 
l’adm issiô de la derrota corn l’ûnic acte autèntic.

Tam poc no estalvia critiques als plantejaments dels filòsofs de m oda T.Negri i 
A. Hart. Si bé reconeix que l’èxit ô ’Imperi és un bon senyal, corn a sim ptom a de 
l’existència de corrente socials que están per un canvi radical, considera que.

sota la boira del vocabulari deleuzià, 
s ’hi ofereix una anàlisi de la realitat 
social i econòm ica poc concreta. De 
fet, L’Anti-Edip, una de les obres de 
Deleuze m és influents en aquest 
co rren t de pensam ent, escrita  en 
coMaboració am b el post- i antilacanià 
F. Guattari, és, a parer de Zizek, la seva 
pitjor obra. També veu am b descon- 
fiança la fascinació de Deleuze per la 
capacita t de desterritoria litzaciô del 
Capital; de fet, constata que el capita 
lisme adopta  estratègies deleuzianes a 
l’hora d ’exercir la dom inació, fins i to t a 
nivell militar. Aquests recels són cohé
rents am b els com entaris càustica que 
li mereixen els académies d ’esquerres 
nord-americans: fan propostes radicals 
perqué saben que els seus privilegia 
dins de la societat capitalista no es 
veuran afectats. Els acusa, dones, 
d ’im postura : en el tons es poden 
permetre posicionam ents extremistas 
perqué saben que no es duran a 
terme. O bé són com  el bufó de la cort,
0 el boig ( Zizek empra el m ot anglés 
fool), a qui se li perm et dir la veritat que 
molesta perqué els seus m ots no tenen 
abast performatiu -n o  es tradueixen en 
cap acte. Tanmateix, com  un boom e
rang, això ho podem  retornar al mateix 
Zizek: vulgui o no, ara per ara el seu 
estatus és el mateix que el dels acadé
mies radicals, i així será mentre romangui 
sois un filósof que intenta fer pensable 
el marc d ’un canvi radical, mentre no 
s ’aconsegueixi portar a la práctica, 
realitzar en acte, la p rom esa de 
transform ado radical. Al capdavall, la 
Popularität de Zizek ha estât possible 
gràcies a la p lataform a que li ofereix el 
món académie.

El seu m arxism e es caracteritza, 
dones, pel fet de reprendre els clàssics 
marxistes habitualm ent m enyspreats 
com  a dogm àtica  i to ta litaria. Per 
exemple, Lenin. En una entrevista es 
reivindica com  a filósof estalinista -  i 
podem  dir que s ’equivoca tant qui es 
pren aquesta  a firm ació  litera lm ent, 
com  fa el critic conservador, com  el qui 
se la pren irònicament: és alhora literal
1 irònica; o podriem dir d ialècticament 
que és d ’una ironia de segon grau que 
supera i inclou la literalitat i la ironia. En
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part és irònica, perqué una de les obsessions récurrents en eis textos de Zizek 
és l’anàlisi, amb l’instrumental lacanià, dels mécanismes perversos de l’estalinisme
-  precisament per evitar-ne el retorn. En part és literal perqué pretén contrapo- 
sar-se de form a contundent a la tolerància i el relativisme del subjecte liberal, és 
a dir, al régim de creences vagues, sols mig cregudes, que predom ina en l’ano- 
menada societat capitalista postpolítica. En aquest sentit, confessa sentir simpatia
-  i potser enveja - pel convencim ent com batiu i sense em buts ni com plexos dels 
neoconservadors.

El pensament “postm odern” o “postdeconstruccion ista” ha estât sempre a la 
recerca d ’un nou to c  d ’atrevida heterodéxia; en aquest context, la peculiaritat 
diferencial de Zizek és l’ùs del marxisme més ortodox. L’ heretgia que el fa inté
ressant per als departem ents d ’estudis culturáis i similars és el recolzament en 
eIs clàssics marxistes. És ciar, aixé el situa tam bé fora de “postm odern ism es” i 
“postdeconstruccion ism es” - es qualifica a si mateix, en una entrevista, de “post- 
postdeconstruccion ista ” . D ’altra banda, no hem d ’oblidar que el marxisme 
zizekià està amarat de Hegel i, és ciar, de Lacan.

Per perfilar més clarament el marxisme de Zizek partirem del seu posiciona- 
ment respecte a Mao Tse Tung. En fa una crítica filosòfica, no de tipus biogràfic; és 
a dir, es pren seriosament eis textos teòrics del maoisme. Especialment discuteix 
la concepciò maoista de la Iluita de classes, el fet que fos pensada com  a anta
gonisme, és a dir, com  a Iluita de dues faccions; és una Iluita, per tant, condem - 
nada a repetir-se fins a l’ infinit. Hi ha al darrera, segons Zizek, una deficient com- 
prensió de la dialéctica - hegeliana i marxista. L’error de Mao, a nivell filosòfic, fou 
menysprear la “negaciò de la negado” , i la conseqüéncia política de Terror, que 
la Revoluciò Cultural consistís en mantenir-se perpétuament en el moment negatiu 
de la revoluciò. La revoluciò maoista era incapaç de passar a la fase de la “nega
ciò de la negaciò” , és a dir, a Tintent de crear un nou ordre positiu després de la 
primera explosió revolucionària. D ’aqui que es convertís en la constant i infinita -  
indefinida - recerca de Tenemic, de l’antagonista -imprescindible, dins d ’aquesta 
lògica, perqué hi hagi procès revolucionan, car aquest és concebut exclusive
m ent com  a m om ent negatiu de destrucciò de Tordre antic. Mao cau en el que 
Hegel denunciava com  a infinit “dolent” : Tindefinit que no s ’acaba mai, però 
que per això mateix mai no és com plet. La Revoluciò Cultural maoista és una 
indefinida i reiterada negaciò, im potent per a la prosaica reconstrucciò d ’un nou 
món social.

Un dels factors que ha propiciat que la Xina s ’hagi Iliurat al capitalisme és 
aquesta im poténcia del maoisme per generar el Nou. L’altre, el desdeny de Mao 
per l’economia. Mao concebia el marxisme sols com  a Iluita política. El filòsof 
eslové, en canvi, reconeix l’enorme pes condicionant de l’econom ia en Tstatu 
quo social, politic, ideològic. Ho demostra el fet que hom concebi Tordre econòmic 
com  si fos un desti fatai -d ’aqui la incapacitat per pensar en un canvi. Ara bé, la 
proposta zizekiana recull el m om ent de veritat del maoisme: si bé Tarrel del 
problem a és econòmica, la soluciò ha de donar-se a nivell politic. Des del 
marxisme cal reivindicar una intervenció política en l’economia:

“A  on, com, p e r qui son preses les decisions claus que afecten les qüestions 
socials globals? Ho son en l ’espai pùblic, a través de la participado compromesa  
de la majoria? Si la resposta és que si, és secundan si l ’estâ t té un partit ùnic, 
etc. Si la resposta és que no, és secundan si tenim un parlam ent dem ocràtic i 
Ilibertat en les tries personals. ”

< http ://w w w .lacan.com /zizfrance4.htm > Som e Politically Incorrect Reflections 
on Violence in France & Related M atters  [Data de consulta : 4 de juny de 2007]

Com superar, però, Tatzucac maoista 
de la perpètua i indefinida Iluita de clas
ses entesa com  a Iluita de dues parts 
oposades, de dos antagonistes? Aquí 
posa en joc  Zizek un dels seus concep- 
tes fonamentals:Tuniversal singular. És 
la ciau de volta, no sols de la Iluita de 
classes, sinó de la dem ocràcia i de la 
politica en el veritable sentit de la 
paraula.

L’universal singular és aquell grup 
dins d ’una societat que no té Hoc en 
Tespai public, que no està re-presentat 
en el cos social. Són els abjectes, els 
exclosos; per exemple, en el si de la 
societat japonesa, els burakum in, els 
quais tenien oficis que els obligaven a 
entrar en contacte amb la earn m orta i 
que per això eren silenciats, ignorate, 
m arg inate del to t socia l -hom  no 
acceptava casam ents am b ells, etc. 
Segurament a la majoria de nosaltres 
ens vindran al cap els tòp ics sobre els 
pàries  a l ’Ìndia. En qualsevoi cas, 
aquesta “part de la no-part” , “part que 
no té part” en el cos social, és el veritable 
m otor de la politització, de la dem ocrà
cia, de la Iluita de classes. No és un 
grup més dins de la societat, no es 
tracta d ’un grup antagonista com  els 
altres participant en les Iluites socials 
per fer valdre els seus Interesses, sinó 
que és el grup que, estant fora de I 
’ordre social establert, posa en evidència 
la injusticia global de to t el sistema. En 
la Iluita d ’aquests grups per fer sentir la 
seva veu no ressona una posició parti
cular entre altres dins de les tensions 
socials, sinó que es m ostra la veritat 
universal del desajustam ent de to ta  la 
societat. Zizek ens recorda, reprenant 
desenvolupaments de J. Rancière, que 
a Torigen de la dem ocràcia grega clàs
sica s ’hi troben  els m em bres del 
“dem os” : els exclosos de Tordre jeràr-

http://www.lacan.com/zizfrance4.htm
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quic tradicional, la “part que no tenia part” , els que no comptaven, i que 
precisam ent per això es podien presentar com  els qui representaven el Tot, la 
veritable Universalität. Eren l’universal singular. Així, dones, no hem de concebre, 
segone Zizek, la Iluita de classes com  la Iluita d ’ interesaos contraposats en el si 
d ’una societat, sino la Iluita entre l’universal singular -  els exolosos, els abjectes, 
els quais Marx concreté en la figura del proletariat -  i l’injust ordre social vigent. 
El grup singular representa la veritat universal -el principi d ’igualtat, la Iliberta t- I 
desestabilitza des de fora l’ordre establert. En això consisteix la veritable dem o- 
cràcia. Ara bé, am b un truc de magia dialéctica prou arriscat, Zizek identifica la 
dem ocràcia amb la Dictadura del Proletariat: en aquests m om ents al lector se li 
desvetlla la pregunta de si no hi ha el perill que, per no llençar el nen, ens esti- 
guem quedant am b l’aigua bruta. O per encarar-ho d ’una altra manera: qué 
garanteix que l’universal singular, a més de posar en solfa l’ordre sooial injust, 
pugui constru ir un nou ordre social just? De fet, aquesta és la veritable qüestió 
de tons del pensament de Zizek, i alhora tam bé el seu atzucac.

Sigui com  sigui, sona a les nostres orelles molt arcale, to t això de la Iluita de 
classes. Tanmateix, Zizek es manté molt ferm en la seva defensa, en el context 
del que s ’ha anom enat post-politica. Certament les Iluites de l’esquerra s ’estruc- 
turen actualm ent a partir de Iluites d iguem -ne sectoriais o parciais: els drets dels 
gays i lesbianas, de les m inches étniques, dels immigrants, de les dones, del 
medi ambient... Això és el que es d iagnostica com  a post-política: no hi ha una 
ideologia, una gran narrativa, d ’alliberament, de canvi social. Però en aquesta 
situado, des del punt de vista del pensador eslové, retrobem resquem a ja 
criticat en Mao: la mera Iluita d ’antagonismes, de grups d ’interessos dins d ’un 
sistema social. A  parer de Zizek, la post-po litica és una politica del ressentiment 
en el sentit nietzscheà: cada grup identitari (gays, lesbianes, dones maltractades, 
etc.) es queixa pel que li nega o li deu el Gran Altre (l’Estat, la societat, el patriarcat); 
està ressentit am b el Tot Social, o sent enveja del que tenen els altres grups dins 
d ’aquesta totalitat. Cada coMectiu sols reivindica el dret a ser el que ja és, sols 
cerca el seu avantatge en el si de restructura, sense qüestionar-la d ’arrel. 
L’universal singular (l’abjecte, l’exclôs), en canvi, qüestiona restructura  corn a 
tot; no cerca que se li reconegui el que ja és -  perqué és el pària, l’exclòs, i no 
té sentit reivindicar l’exclusió com  a tret propi, ni prétendre m antenir-s’hi. Al 
contrari: voi sortir de l’exclusió, i per això, pot fonam entar una auténtica igualtat 
per al to t social.

D ’altra banda, sense negar la importància i el valor d ’aquestes Iluites parciais 
(ecologisme, drets de gays i lesbianes, minches étniques,..), assenyala Zizek 
que sempre hi ha subjacent la Iluita de classes. Per exemple, la ideologia anti
racista és la pròpia de les classes mitjanes, per a les quais la immigraciò no 
am enaça els privilegis laboráis. De manera que les classes treballadores, que sí 
que pateixen la com peténeia de la mà d ’obra immigrada, están marcats alhora, 
en algunes de les seves manifestacions, per l’estigm a de ser racistes. La Iluita 
de classes dòna la clau de les tensions racistes. La Iluita de classes no és una 
Iluita més dins de l’espai pùblic, sino aquell element extern a les Iluites concre
tes que permet entendre la lògica de fons de to ta  la societat, de to ts  els antago
nismes socials. Això no vol dir, ni de bon tros, que Zizek minimitzi les conse- 
qüéncies perjudicials del racisme o rebutgi l’anti-racisme, sino que convida a 
considerar els esclats racistes corn un s im ptom a especific, entre molts altres, 
d ’una problem àtica de caire universal: la manca d ’igualtat social.

El més xocant -  i manipuladle per part del critic conservador -  del marxisme 
zizekià és la reivindicaciò de Lenin. Ara bé, no planteja mai de retornar al leninismo, 
sino de repetir Lenin. Tot serán malentesos si no es fa la feina de capir el signi- 
ficat especific, filosòfic que atorga a “ repetir” - i que pren en part de S. 
Kierkegaard i W. Benjamin. Anem a pams. En primer Hoc, quan demana de

repetir Lenin no està pensant en tornar 
a intentar m untar un régim totalitari 
com  el leninista-estalinista, ni tan sols 
en reprendre les maneres d ’actuar 
concre tes  del Lenin del 1917. En 
segon Hoc, el Lenin que interessa a 
Zizek és el de la Revolució d ’Octubre. 
Se situa, per tant, en el m om ent nega- 
tiu de l’esclat revolucionari, abans que 
s ’ontologitzés l’explosiô revolucionària 
en un nou ordre, l’estât leninista-estali
nista- al quai Zizek no dubta de qualificar 
de nefast. En tercer Hoc, repetir vol dir 
trair, és a dir, adaptar la doctrina a unes 
circum stàncies to ta lm ent noves, no 
previstos per la teoria. A ixò és el que va 
fer, segone ell, Lenin a la Revolució 
d ’Octubre: va trair la doctrina marxista. 
Malgrat que Rùssia no era I’ estât 
d ’econom ia industrial ni d ’estructura 
política burgesa que, segons Marx, 
havia de donar pas a una revolució 
proletària, Lenin es va arriscar a tirar 
endavant el que semblava un impossible 
dins de les coordenades ideològiques 
del seu tem ps: la revolució. Va impulsar 
la revolució, fins i to t en solitària oposi- 
ció al parer d ’altres dirigente boixevics, 
que consideraven que no era encara el 
m om ent adéquat. És aquest tarannà el 
que voldria recuperar Zizek, i no cap 
estratégia ni politica concretes calcados 
del que Lenin fes o digués històri- 
cament. Repetir Lenin vol dir tra ir el 
que s ’ha codificat com  a léninisme, així 
com  el que va fer efectivam ent el 
politic Lenin, però per tal de recuperar 
aquell impuis que podria fer sorgir, a 
través d ’un acte revolucionari, el que 
semblava a p rio ri impossible, imprevisi
ble: la transform ac ió  de la realitat 
social, l’apahciô del Nou.

Aquí Z izek se ’ns apareix corn el 
profeta que anuncia i invoca al qui 
vindrà a realitzar la missió -  la transfor
mació social radical. És sols profeta, i 
no executor: reconeix la pròpia incapa- 
citat per a dur a term e la prom esa -  per 
actuar. Incapacitat que és simultània- 
ment l’atzucac i el nud i del seu pensa
ment, és a dir, la intenció unificadora 
del seu pensament: “corn obhr bretxa 
per al canvi radical?” . Ara bé, qué 
passa am b el profeta si mai no arriba 
el M essies, si no es dona  l’acte
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revolucionan? Dones que és considérât sois un boig, un pailasso, un bufó (a 
fool)... aigú que ha cornés un acte fais. (Recordem-ho: la teoria de l’acte és el 
punt d ’unió més intim entre Lacan i el marxisme). Per tant, la proposta de repetir 
Lenin és, d ’una banda, la invocació d ’aquest aIgú (altre) que haurà de ser capaç 
de realitzar l’acte revolucionan -d ’aigú que pugui ser, m utatis mutandis, un Lenin 
del segle XXI, però a més a més, sense léninisme ni estalinisme. I demanar de 
repetir Lenin és, d ’altra banda, confessió de la pròpia impoténeia per acom plir 
l’acte revolucionan: cal esperar un “Lenin” . S ’ha de reconèixer aquí la lucidesa: 
no sols pel reconeixement implicit d ’un atzucac personal, sind sobretot perqué 
Zizek va repassant al llarg de la seva obra les diferents alternatives -d e s  del 
marxisme més clàssic al libéralisme més coherent (corn per exemple, el de C. 
Lefort), to t passant pels que anomena liberals radicals, pels postm oderns, pels 
humanitaristes, pel cristianisme... -, i va diagnosticant, com  a profeta decebut 
però no desesperançat, que cap ni un obre un carni més enilà del capitalisme -  
cap ens perm et superar l’atzucac, cap pot acom plir la missió, cap obre bretxa.

Podem concloure que la vessant marxista de Zizek, dones, com  la lacaniana, 
tam bé és un pensament de la bretxa. En la Revolució d ’Octubre es va obrir una 
bretxa en el marc social. Però la ideologia i l’estât estalinistes (el Gran Altre) 
ràpidament, per por al buit, la van omplir. Lenin fou qui, en solitari, llançant-se al 
buit, sense confiar en cap Gran Altre -  déterm inisme històric. Partit, etc. - va obrir 
la bretxa. Per aixô Zizek considera que va fer un acte en el sentit lacanià. (Cal no 
oblidar, però, que tam bé am b Lenin s ’inicià el tancament...). Corn s ’ha d ’inter- 
pretar el sim ptom a que rep el nom d ’ Ostalgie (la nostàlgia dels objectes i 
cançons dels tem ps dels règims comunistes als països de l’Est)? No corn a 
nostàlgia del que fou efectivament el régim estalinista, sinó del que podría haver 
estât i mai no va ser. És nostàlgia de l’oportunitat perduda. Topem aixi am b un 
altre dels sentits, alhora literal i irònic, de l’etiqueta “filòsof estalinista” : no renun
cia al que podría haver estât el nou ordre positiu sorgit de la bretxa oberta a la 
Revolució d ’Octubre. D ’aqui tam bé l’obsessiva anàlisi en term es lacanians de 
l’estalinisme: corn a mesura terapéutica per evitar una recaiguda de la promesa 
revolucionària en un nou totalitarisme. Ara bé, l’anàlisi lacaniana de l’estalinisme 
garanteix que, en repetir Lenin i obrir-se una escletxa, aquesta no condueixi a un 
nou ordre nefast? Dit d ’una altra manera: la psicoanàlisi de I’estalinisme té  valor 
de futur i coMectiu? Impedirà Terror estalinista? O bé tan sois té valor de passât 
i individual (ajudar Tindividu Zizek a superar el traum a del que no va poder ser)?

Zizek celebra, però, altres episodis histories, a part de la Revolució d ’Octubre, 
com  a instants en qué es podría haver obert una bretxa. Un d ’ells, i que mostra 
que Testratégia de repetir Lenin no va en la línea de retornar a Testalinisme, fou 
el pas del régime com unistes estalinistes cap al capitalisme: en el m om ent del 
primer entusiasme dem ocrátic podría haver ocorregut el Nou. Però aquesta 
ocasió va ser ràpidam ent ofuscada per la renormalització: la resposta a la pro
mesa d ’egaliberté  (igualtat i Ilibertat) fou la instauració del mercat Iliure. Ara bé, si 
valora positivament els movimenta de dissidéncia (deis quais va form ar part) dins 
dels règims comunistes, és del to t pertinent, per a aquests casos, prendre corn 
a model Lenin? Val la pena ressuscitar la m itologia de la Revolució d ’Octubre 
com  a referent principal? No és una resta nociva del Gran Altre que nastra
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precisam ent Tacompliment de Tacte 
revolucionari, el qual nom és podría 
sorgir de la suspensió de les coordena- 
des idéologiques vigents? Potser, per 
no voler llençar el nen (Timpuis per obrir 
escletxes que facin possible Tacte de 
transform ació), ens quedem  tam bé 
am b Taigua bruta (la via oberta a la 
reedició de la brutalitat de Testalinisme). 
Ens preguntem si no es deixa tem ptar 
per aquest vessant quan escriu, a pro- 
pòsit de Robespierre, que la tasca dels 
nostres dies “és precisament reinventar 
el terror em ancipatori” . Preferim el Zizek 
que s ’acosta a Job (i de form a impre
vista, sorprenent, al criticat Adorno):

“I, potser, això és to t el que nosaltres 
podem  fer avui dia, a la nostra era obs
cura: fer pa ten t el fraeàs de totes les 
tem ptatives de redempeib, el trasvesti- 
m ent obscè de tots els gestos que 
ens reconcilien am b la violència que  
estem forçats a cometre. Potser, l ’au- 
tèntic heroi avui dia és Job: aquell que  
va refusar de trobar cap mena de 
significat p ro fond  als sofrim ents que 
l ’assaltaven.” «_
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_______________ SOCIETÀ!
Un departam ent de psiquiatho 

...d una h ip o té tica  presó

Blanca Busquéis

El lector intel-ligent entendrá que per parlar del departam ent de psiquiatría d ’una 
presó, a fi i efecte de no trobar-m e dem á mateix ais jutjats per injúries i calúmnies 
-com  ja m ’ha passât en alguna altra ocasió-, ho faoi des d ’un punt de vista genério, 
sense ai-ludir per res a cap centre penitencian concret. Parlarem, dones, ó ’un 
departam ent psiquiátric penitencian producte de la imaginació, inventât. I farem 
suposicions.

Dones suposem  que en una presó qualsevol del món hi ha un departam ent de 
psiquatria, que és on van a parar els presos que tenen les facultats mentáis 
pertorbades, o siguí, que están malalts. Deixant a part algún deprim it eventual i 
casos relacionats am b drogues que no poden fer vida ais móduls normáis, el que 
més abunda a psiquiatría són els diagnosticats d ’esquizofrènia, que és el que els 
ha dut a delinquir, norm alm ent per no haver-se pogut controlar préviament la 
malaltia, ja sigui per una mala informació, una mala diagnosi, una mala medicació, 
una negligénoia, eto.

A dintre del nostre hipotètic departam ent de psiquiatria hi ha homes malalts i 
més neoessitats d ’afecte que ningú. Viuen a l’altra banda d ’un vidre amb una 
porta  que està gairebé sempre tancada. Tenen una sala am b un televisor i amb 
unes guantes taules i cadires. Posem que són uns cinquanta malalts. La sala és 
petita per a tanta gent, de 7 x 25 metres, si fa no fa. A  l’altra banda hi ha el pati, 
tan petit com  la sala, envoltat d ’un m ur altíssim, d ’un mur que fa feredat. No és ni 
m olt menys el que, des de la meva humil posició de profana en medicina psiquiá
trica, jo  hauria d it que és el que més convé a persones malaltes; no s ’hi respira 
sensació d ’obertura sinó de tancam ent, d ’opressió, d ’ofec. Diria jo  que aixó no 
guareix, sinó que emmalalteix, però, és ciar, la medicina evoluciona i els sistemes 
de curació es van adaptant ais nous tem ps, que deuen ser aqueste, i to t canvia i 
jo  em dee quedar enrere i ja die que no hi entenc.

Els malalts miren la televisió, s ’asseuen a les taules o passegen. En una presó 
es passeja en zigzag per fer més llarga l’estona de caminar, i en un departam ent 
com  el de la nostra inventadíssima psiquiatria, encara més, perqué no hi ha espai 
per fer ni trenta metres en línia recta.

Ais rostres deis malalts psiquiátrics s ’hi percep una m irada inserta. Tenen a 
l’abast deis ulls un infinit que nosaltres no hem vist mal. És com  si visquessin 
sense cap horitzó que els limiti la vista. Parlant d ’ulls, molts d ’ells els tenen curio- 
sam ent aiçats, és a dir que, si els mireu de front, veureu que la seva rodona de 
l’ iris és més amunt del normal, de manera que els queda un espai blanc a sota, 
com  acostum a a passar am b els grans visionaris de to ts  els tem ps, genials, 
innooents o m onstruosos: contem pleu fotografíes o pintores, per exemple, de 
Beethoven, Hitler, Bernadette Soubirous, Van Gogh, Kafka, Poe....
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L’entrada a psiquiatría d ’un voluntan és 
saludada am b somriures I m ostres 
d ’alegria que arriben al cor per dur que 
un el tingui; un voluntan és la cara 
amable de la presó i, per a un aliénât, 
el seu ùnic tub  de fuites. Al voluntan se 
li expliquen les penes, se li fan petons, 
se l’om ple de caricies. El voluntan 
tam bé  en regala tan tes corn pot 
perqué sap que valen el seu pes en 
or. I, si pot, tam bé intenta ensenyar, 
distreure, afegir-se als jocs deis interns 
i animar-los.

A  fora, hi ha eis funcionaris. Recordo 
al lector que som en un departem ent 
imaginât, a l’hora de dir que entren poc 
a dintre i que, quan ho fan, és per 
castigar o per renyar, excepte hon roses 
excepc ions que mereixerien entrar 
en qualsevol auca de l’heroïsme. EIs 
funcionaris, en general, són allá per 
vigilar, mantenen la porta tancada i 
només l’obren quan s ’ha de deixar 
sortir algú. Quan aixó passa i els altres 
miren també de sortir -a fora hi ha la 
cobejada máquina del café i el teléfon-, 
els func ionaris  esm enta ts  els fan 
endins amb les mans, am b les porres, 
am b no poca violéncia, que per aixó 
tenen pode r sobre ells -En algún 
m oment, tô t plegat fa pensar en el fer 
i desfer quotid iá d ’un granger a la seva 
granja d ’animals.

Encara en el meu hipotétic departe
m ent psiquiàtric, hi ha un cap de 
funcionaris, envoltat d ’una camarilla 
que, com  que el tem ps s ’escola de 
manera molt lenta i hi ha poc a fer, 
busquen distreure’s am b el que tenen 
a má, com  fem to ts  quan ens avorrim.
I qué tenen a má? Dones els éssers de 
l’altra banda del vidre, que són blanc 
fácil de to ta  mena de bromes i, limitats 
de brillantor mental, es deixen provocar 
am b relativa facilitât. Els funcionaris

ficticis del departam ent inventât no cerquen, és ciar, provocar segons qui, 
perqué no compliria les expectatives de diversió que es busquen. No provoquen, 
per exemple, el malait que p o rta ja  tres mesos babejant i am b els múscuis sense 
respondre als estímuis del cervell grácies a la medicació psicótropa que li ha 
adm inistrât un m etge que volia experimentar amb algú am b qui es pogués 
treballar en pau i a qui cada dia augm enta una m ica més la dosi del medicament 
perqué está intentant esbrinar fins a quin punt pot aguantar el cor d ’una persona; 
no busquen, els funcionaris, aquest èsser mig vegetal que rau eternament 
assegut al mateix Hoc, com  un quadre estàtic, am b el cap entre els braços, i que 
només l’aixecarà quan sigui hora de menjar i algú l’obligui a posar-se la forquilla 
a la boca. No, no: els funcionaris provocadors de la nostra psiquiatría ficticia, 
busquen una m ica més de diversió i provocaran aquell que és una m ica més viu 
i que saben que els respondrà enfadat, sense entendre gaire qué li diuen i per 
què li diuen, però tam poc sense parar-se a pensar en les conseqüències que li 
pot reportar intentar defensar-se.

Les conseqüències: entre les ceMes de psiquiatría hi ha la de cástig. Bé, vuli 
dir que és com  les que al módul especial en diuen “de cástig ” . A  psiquiatría ni es 
diuen així ni serveixen per castigar ningú, i ara, sinó per aconseguir calmar els 
Interns, pel seu bé, perqué no es facin mal quan, del to t desconcertats, atabalats I, 
a cops, ferits, volen treure’s de sobre alió que els está atacant. O potser ni aixó, 
tant és; en el nostre departam ent fictici, to ts  els malalts, tam bé ficticis, han 
passât un dia o altre per aquesta ceMa, i alguns són del to t pacifies. O sigui que 
deu ser una mesura preventiva -de salut, és ciar-: en un Hit es posa el malait de 
boca terrosa, am b mans i peus Higats am b corretges que els roseguen la earn I 
que els mantenen estesos en form a de creu. En aquesta posició, sense menjar, 
sense beure, sense possibilitat de fer les necessitats fisiológiques allá on s ’han 
de fer sinó al dam unt d ’ell mateix com  quan acabava d ’arribar al món, el malait 
en sessió de cures de relax pe l seu bé  pot passar-s’hi entre 24 hores i quatre 
dies, a gust i plaer dels funcionaris que I’hi han lligat. Sovint el malalt té aMucina- 
cions, sovint crida to ta  la nit i no deixa dorm ir ningú al departam ent. Però 
tant és, ningú no el deslligarà, I els seus crits s ’escolaran per entremig dels 
barrots i aniran fins a la lluna, que s ’ho mira tot, sempre, am b absoluta fredor i 
impassibllitat.

També seria fictici dir que, aprofitant aquesta bellissima posició, alguns d ’aquests 
posséidors de porres I poder s ’hi rabegen a consclència. Seria fictici tam bé 
parlar d ’algun cas que va saltar a la Hum pública no fa pas gaire perqué, és dar, 
a força de cops a un indefens Higat, a ningú no se li escapa que es pot acabar 
amb ell. Tot I que -I to t plegat continua essent inventât, que ningú no en dubti- 
després, el metge -am enaçat?- signés el certificat que calgués sobre aqueila 
m ort natural. No voldria acabar aquesta historia que m ’acabo d ’inventar sense 
tenir present l’ùnica veu que s ’hauria atrevit a parlar -en el cas que aquesta historia 
hagués pogut ser veritat en algún m om ent- l’ùnica veu, repeteixo, l’amo de la 
quai va acabar recios i gairebé m ort a base de pallisses en un módul especial on 
havia anat a parar perqué a sobre li havien trobat a la ceMa unes pastilles que eli 
no havia gastat mai.

"tot un estil"

MOBLE DISSENT 
IDECORACIÓ
Sant Cugat, 11 - SABADELL

D’historiés inventades, ficticies, hipotètiques, n ’hi ha moites. És ciar que mal no 
passarien de veritat perqué no pot ser que hi hagi cap humà que abusi d ’aquesta 
manera tan covarda, brutal i cruel d ’altres éssers humans Indefensos. I menys 
encara, de malalts.

Perqué si sabéssim que aixô passa aquí mateix, a la cantonada, no podriem 
dormir. Sort que tô t plegat és una história inventada.

.... I abans d ’acomiadar-me, no m ’oblido de fer l’ullet al lector. «_
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SOCIETÀ!
II P rem i 6 o n c  d e  S o bode ll 

a  la Investiqacio  f iio m e d ic o
Atorgat a Benedicto Crespo-Facorro reconeix I’estudi dels factors que 
desencadenen l ’esquizofrénia. p

Am b I’objectiu de prom oure i reconeixer el treball dels investigadors espanyols 
en el camp de la investigacib en biomedicina i ciencies de la salut, es fa Iliurament 
del guardó corresponent a la segona edició del Premi Banc Sabadell a la 
Investigació Biomedica. Un reconeixement que, am b una dotació de 30.000 
euros, és el més im portant d ’Espanya dirigit a joves investigadors am b un 
curriculum  destacat en I’ambit de la biomedicina.

Josep Oliu, President del Banc de Sabadell; Benedicto Crespo; Marina Geli, Consellera de Sanitat i 
Josep Baselga, President del Jurat, en l ‘acte de Iliurament del Premi.

El premi d ’aquesta segona edició ha estât per al doctor Benedicto Crespo- 
Facorro, professor associât de l’Àrea de Psiquiatría i d irector del Programa 
d ’Investigació de l’Hospital Universitari Marqués de Valdecilla de Santander. 
Destaca, del Dr. Crespo-Facorro, la seva enorme capacitat d ’innovació investi
gadora, present en els seus nom brosos treballs relaciónate am b l’estudi deis 
orígens biológics de l’esquizofrénia m itjançant la utilització de la neuroimatge.

L’esquizofrénia i la seva gènesi
Des de les seves primeree passes com  a investigador mèdie, l’interès científic 

del docto r Crespo-Facorro ha tingut un objectiu essencial: determ inar els factors 
que provoquen el desenvolupament de l’esquizofrénia. Aquesta malaltia, que 
afecta l’ 1 per cent de la població mundial en algún m om ent de la seva vida -a  
Espanya hi ha 400.000 casos d iagnosticate-, es sol presentar els últims anys de 
l’adolescéncia o els primers de l’edat adulta i es caracteritza per un deteriora- 
m ent de les funcione cognitives (llenguatge, pensament, percepció i emoció) i 
per una sèrie de sím ptomes tan diferente com  les aMucinacions auditives, les 
idees delirante o l’anhedonia, és a dir, la reducció o desaparició de la capacitat 
per experimentar plaer.

Com  sosté Benedicto Crespo-Facorro, en l’esquizofrénia intervenen un 60 per 
cent de factors genètics i un 40 per cent de factors ambientale. Aqueste últims 
norm alm ent están represéntate per episodis d ’elevat estrés emocional, com  per 
exemple haver patit m altractam ents o abusos durant la infáncia, o per un altre

tipus de factors d ’origen diferent del 
purem ent genétic, com  ara l’addioció a 
determinados substancies, per exemple, 
el cannabis. És la suma d ’aquests 
factors ambientale i de la predisposició 
genètica de l’ individu la que pot arribar 
a desem bocar en un trastorn psicótic 
com  l’esquizofrénia.

L’equip del dootor C respo-Facorro ha 
fet diversos treballs en els quais es 
postu la  que, en les persones que 
pateixen esquizofrénia, la connexió 
entre les árees frontale, el oerebel i les 
regions talàm iques està alterada des 
del punt de vista funcional. La conclusió 
s ’ha o b tin g u t u tilitzant proves de 
neuroim atge, com  la ressonància 
magnètica i els estudie PET. «Aqüestes 
tècniques no serveixen per detectar o 
d iagnosticar la malaltia, però ajuden a 
conè ixer els m écan ism es cerebrals 
implicate», assenyala Crespo.

M itjançant l’estudi de cervells sans i 
la com paració am b altres afectats per 
esquizofrén ia , el d o c to r C respo- 
Facorro in ten ta  estab lir aquellos 
diferències que ajudin a determ inar les 
possibles oauses de la malaltia amb 
vista a l’establim ent fu tur d ’un tracta- 
ment que ajudi a paMiar els efectes 
d ’una patologia que es sol diagnosticar 
i tractar de manera incorrecta, norm al
m ent pel coneixem ent escás que se ’n 
té, atès que entre un 30 i un 33%  dels 
casos están mal diagnosticata.

«L’esqu izo frén ia  és una m alaltia  
trac tab le  en un 60 per cent dels 
casos», afirma Benedicto Crespo. Però 
per a això cal una intervenció primerenca 
en les fases iniciáis de la malaltia, «és 
im portan t de tec ta r-la  p recoçm en t i 
intervenir farm acológicam ent i psicoló- 
g icam ent», assenyala el doctor. 
Aquesta intervenció primerenca permet 
alleujar el patim ent del malait i el de les 
persones que l’envolten.

Entre les línies de treball de l’equip 
del doctor Crespo en destaca una que 
in ten ta  dete rm ina r els m arcadors 
genètics de I’esquizofrénia, un treball 
que pretén aclarir els aspectos clinics 
associats al tractam ent de la malaltia, 
els efectes secundaris relacionats amb
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la medicació i la bona evolució cognitiva i funcional del malalt. «Si ens 
aconseguim  acostar més ai coneixem ent de les bases biològiques, estarem en 
condicions de poder aportar estratègies de diagnostic i de tractam ent, a més de 
poder minorar ia quaiitat de vida dels pacients», apunta Crespo.

«Sabem -d iu  Benedicto C respo- que l’esquizofrènia és una malaltia am b una 
base biològica indubtabie, encara que no en coneguem  la causa. No hi ha 
curació per a l’esquizofrènia, però sí fàrm acs eficaços que controien sobretot eis 
simptomes.»

Trajectòria  del prem iai

Nascut a Saiamanca i pare de dues nenes -A n a  de 6 anys i Pauia de 4-, el 
doctor Benedicto Crespo-Pacorro és, ais seus recent complerts 41 anys, professor 
associât i responsable d ’assignatura del Departament de Medicina i Psiquiatría 
de la Universität de Cantabria. Dins del seu brillant currículum, destaquen com  a 
trets definitorie la seva creativitat i intuïciô investigadora, juntam ent amb 
l’exceMéncia en la seva activitat clínica i docent.

Acabat el période de form ació MIR en psiquiatría i després d ’obtenir una beca 
d ’ampliació d ’estudia a l’estranger, es va incorporar al program a de Fellowship  
en clínica i investigació en esquizofrénia de la Universität de lowa (USA), dirigit 
per la doctora  Andreasen. Els anys 1999 i 2000 és contractât com  a investigador 
en al Mental Health Clinical Research Center, de la Universität de lowa, amb la 
qual cosa va com pletar la seva form aciò clinica. Durant els seus anys a lowa, 
lidera diverses línies d ’investigació en el camp de la neuroimatge, tant estructural 
com  funcional, i la seva aplicació per a l’estudi d ’individus sans i de pacients amb 
esquizofrénia.

Posteriorment es trasllada a Santander i s ’incorpora com  a investigador a la 
Unitat d ’ Investigació en Psiquiatría de Cantàbria, Centre CoMaborador de 
rO rganització Mundial de la Salut per a Investigació i Docéncia en Salut Mental, 
am b l’objectiu de desenvolupar un projecte assistencial-investigador sobre les 
fases iniciáis de la psicosi. El 2001, obté un contracte d ’investigador de l’Institut 
Carlos III per a la implem entaciô i el desenvolupament d ’una linia d ’investigaciô 
en neuroimatge en psicosi a l’Hospital Universitari Marqués de Valdecilla.

Des de setembre de 2002 desenvolupa la funció de facultatiu especialista 
d ’àrea al Servai de Psiquiatría de l’Hospital Universitari Marqués de Valdecilla, on 
com pagina tasques assistenciais a la Unitat d ’Hospitalització Psiquiátrica, 
l’activitat docent com  a professor del departam ent i el desenvolupament de la 
seva tasca d ’investigaciô sobre aspectes clinics i biològics de l’esquizofrènia, 
dirigint un equip de 12 persones en diversos treballs relatius a la recerca dels 
factors que desencadenen la malaltia.

Com a investigador desenvolupa en I’actualitat diversos projectes finançats a 
través de convocatòries com pétitives de diverses entitats, entre les quais hi ha 
el Pia Nacional de Drogues i la Unió Europea. Aqueste projectes tenen en comù 
la investigació de les bases biològiques de la psicosi, utilitzant tècniques de 
neuroimatge, biologia ceMular i genètica i integrant informació rellevant d ’indole 
clinic, cognitiu i de funcionam ent sociolaboral. Actualm ent és revisor de les cinc 
revistes de més impacte a l’àrea de coneixem ent de psiquiatría.

A  l’hora d ’atorgar el guardó, el jurat ha tingut en com pte  l’extraordinària 
productivitat científica d ’exceMència del doctor Crespo-Facorro a l’àrea de les 
bases biològiques de l’esquizofrènia, juntament amb la seva capacitat per liderar 
projectes i grups d ’investigaciô. Benedicto Crespo-Facorro ha fet 46 articles 
originals, amb un factor d ’impacte total de 201,974 i un factor d ’impacte corn 
a primer autor de 104,783. Els seus treballs han estât citats un total de 563 
vegades. «-

El jurat del II Premi
Banc Sabadell a la Investigació
Biom èdica ha estât form at per:

President: Dr. Josep Baselga
Cap del Servei i Coordinador 
d ’Oncologia, Hematología Clínica i 
Radioteràpia

Hble. Sra. M arina Geli
Consonerà de Salut de la Generalität 
de Catalunya

Dr. José Navas Palacios
Director del Pía de Recercado 
Ciéncies de la Salut

Dr. Jordi Carni
Director General Paro de Recerca 
Biom èdica de Barcelona

Dr. Ram on G om is de Barbará
Director d ’investigaciô. Hospital 
Clinic de Barcelona

Dr. Francisco Fernández-A vilés
Cap de Servei de Cardiologia. 
Hospital Gregorio Marañón (Madrid)

Dr. Carlos M artínez Alonso
President Conseil Superior 
d ’ Investigacions Científiques (CSIC)

Dr. Carlos López-O tin
Universität d ’Cviedo. Departament 
de Bioquím ica i Biologia Molecular

Dr. A lberto M uñoz Terol
Institut d ’ Investigacions 
B iom édiques A lberto Sois

Dr. Octavi Q uintana Trias
Director d ’ Investigació en Salut. 
Com issió Europea

Dra. Isabel Illa S endra
Servei de Neurologia. Hospital de la 
Santa Creu i de Sant Pau

Dr. José López Barneo
Laboratori d ’Investigacions 
Biomédiques. Hospital Verge de 
Rosada (Sevilla)
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_______________ LLETRES
Mauthausen: historia i literotura

David Serrano

Cada inici de maig es fan els actes de Com m em oració de l’A lliberament del 
cam p de concentració nazi de Mauthausen (5 de maig de 1945).

Enguany és el primer que a Batxillerat es llegeix un Ilibre del tem a : K .L  Reich, 
de Joaquim  Amat-PInlella, de qui vaig fer la tesi i publicar recentm ent L’Hora 
Blanca. L’Holocaust i Joaquim  Amat-Piniella  (ARS). Un dels seus protagonistes 
és un sabadellenc: Tomás Urpi.

El viatge ha permès conèlxer de primera mà eis espais de l’horror al cam p 
central, el d ’Ebensee on foren alllberats, el mortifer de Gusen i, en general, eIs 
llocs d ’horror llteraturitzats per Amat-PInlella, de qui ja hem parlât m anta vegada 
a Quadern.

El viatge s ’ha fet per participar de manera activa en les activitats I, des del 
CILEC de Sabadell, es promourien un segult d ’activitats que reportarien benefici a 
la nostra olutat:

-P reparado i prom oclô de xerrades pels Instituts de la clutat, fetes pels propis 
estudlants del nostre centre educatlu (a partir del setembre de 2007, gràcies a 
un conveni signât am b l’A juntament)

-P reparado d ’una Exposiclô guiada al recinte de I’Escola Pia de Sabadell 
(visitable per part de to ts  eis centres educatius de la clutat I la com arca a partir 
del maig de 2007).

-E laboracib d ’un audiovisual sobre eis actes I sobre el cam p de concentració 
(maig-juny 2007).

-E laboració d ’una guia práctica de K.L Reich en visites al cam p de concen
tració (juny de 2007)

-Preparació d ’un número especial per a la revista sabadellenca Quadern 
(número de setembre de 2007)

El nombre d ’alumnes que vlatjarien seria de 15 (estudiante de 2n de batxillerat), 
que cursen Literatura Catalana. Anirien acom panyats de:

-A ssessora ts  pel Centre d ’ Investigaclô  de la L iteratura Europea 
Concentracionària (CILEC, am b seu al c. Migdia, 18 de Sabadell). Dirigit per 
Jaime Vénder (UB) i Ximo Espinôs (UA).

-Guiats en el viatge conjunt am b l’Amical Mauthausen Espanya I les altres 
associaclons que preserven la memòria republicana.

-Acom panyats per supervivents, la quai cosa fa una experièncla enriquidora i 
única.

-Acom panyats per la periodista de la CCRTV Marta Carnicé, que ha élaborât un 
Especial i un Blog del viatge per a noticies.cat, una experiència que hem volgut 
com partir am b to ts aquells que vulguin i que ha estât molt enriquidor.

EXPERIÈN CIES  D ’UN VIATG E
Ramon Riera

Feia més de 24 hores que havíem 
sortit de Sabadell. Am b autocar. Am b 
les corresponents parades interm itents 
i am b les Intermitents (o Intents de) 
becalnes bénévoles. Incapaces, però, 
de portar el repos, l’aqulescèncla i/o 
el descans fisic, donades les piruetes 
postera is  que hom  havia de fer 
per m antenir una certa tranquil-litat 
somàtica.

Amb el cos abaltit I la ment emboirada, 
poc lúcida I menys desparta, anàvem 
fem eis darrers revolts del viatge, to t 
acom panyant, am b el cos, involuntària- 
m ent i inconsc ient, la carrosserla  
insensible de l’autocar, mentre pujava 
una patita elevació.

Travessat el petit bosquet, un cel blau 
contem plava, seré i divertit, el paisatge 
suau i arrodonit del turonet, mentre 
nosaltres seguiem la clenxa, circumdada 
d ’uns cam ps verds - am b les diverses 
tonalitats del verd primaveral- que ens 
saludaven fent Tona, mercès a l’aire 
que s ’hi rebolcava, juganer.

Un dels viatgers va exclamar: “El! 
Mireu! Deu ser allò d ’allà!”

Allé al fons, afermat d ’alt del turó, 
rodejat d ’un verd de gespa, suau, 
poruc i subm is, s ’hi aixecava una paret, 
unes muralles grises. Netes, però grises, 
silents. Am b un cert aire entre prepotent 
i taciturn.

I un carni, gris, am b alguns vianants, 
que hi menava.

Vaig tenir la sensació de veure un 
décorât a punt de fer servir.
Tinc, encara, la diapositiva mental de la 
visió i una sensació rara, vivida, pregona, 
però grisa, sense sentiment. De deco 
rat. Pàrking.
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C A M P  D E  M A U T H A U S E N

Calia aparcar el tem ps real i endin- 
sar-se dins la memoria histórica.

Havia arribat el m om ent d ’obrir les 
portes dels sentits, estar amatents, 
om plir sensaoions, deixar volar (?) els 
sentiments...

Veure, observar, pensar, meditar, fer 
silenoi... Reviere?.

Vàrem baixar del bus. Calia estirar les 
cames i deixondir-se.

Les càmeres van iniciar el seu periple 
hiperactiu de saqueig virtual...

(Haig de dir que, segone en quins 
moments, llocs i/o situacions, les oàme- 
res em posen nerviós: la seva ànsia de 
posseir (visualment) és, per a mi, una 
gran manca de respecte a la Intimität 
més pregona de... sentiments?)

El oap de setm ana anterior, el pont 
de l’ 1 maig, l’havia aprofitat per llegir 
(dévorât - que no digeriti): “K.L. Reioh” 
de J. Am at Piniella.

Jo coneixia les quatre coses, tip ico- 
tdpiques, que eis de la meva generado 
(50’s) haviem sentit, vist i/o llegit sobre 
eIs oam ps de concentracid.

Ara, estava am b alumnes de batxille- 
rat i no volia anar de “freaky” .

L’esm entada novel-la, de lectura obli
gada aquest ours a batxillerat, és, a 
nivell personal, genial, extraordinària! 
(sinónima? Tant ésl).

aig tenir tem ps (sort!) per a empa- 
ssar-me, tam bé, “L’hora blanoa” d ’en 
David Serrano i Blanquer. Treball fo rm i
dable d ’anàlisi m icroc irú rg ica  per 
entendre i copsar la profunditat del text 
i el rie mestratge literari de I’Am at 
Piniella....

' »

Havia arribat el m om ent de mirar (que no veure!), de trepitjar, de re-seguir, de 
sentir... el que milers de persones havien viscut (!?).

Vaig anar eonfrontant, mentalment, el que m ’havia explieat l’Amat, en el seu 
llibre, am b el que tenia davant, que m ’envoltava i em eorprenia. Anàvem seguint 
les diverses dependéncies.

No obstant, però, les oonverses, comentaris, exclamacions, en veu alta, dels 
qui deambulaven per les diverses cambres, patis o estancas, em mantenien la 
sensació d ’estar en un “decorat” fred, gris: menys silent, però. Els rètois i les 
explicacions escrites -  que no sabia traduir -, la pulcritud, l’ordre, la neteja... era 
tant de museul.

Al llarg dels tres dies vàrem poder visitar diversos llocs (Ebensee, Hartheim, 
Cusen...). Vam coincid ir amb m olta gent, am b molts visitants (turistes?). Vam 
saludar i parlar am b diversos supervivents.

Expehéncies, situaoions, m oments, sensacions, records... : molts i diversos. 
Molts d ’ells colpidors, pregons, punyents. Alguns, contradictoris. No cal descria
re’Is. No podria. Però entre tots, n ’hi ha dos, de caire ben diferent, que em van 
cridar l’atenció:

- el poder conéixer Juan Camaoho Ferrer, un supervivent de Mauthausen, que, 
ais seus 88 anys, va venir, sol, des de Montevideo.

Podia haver anat d ’”estrella” , com  altres. Sempre, però, es va mantenir en un 
segon terme, respeotuós.

Gràcies als breus m om ents de conversa, que vam mantenir, vaig treure la 
eonolusió de que estava davant d ’un gran “don nadie” , que diria Galeano, però 
d ’una categoria moral excepoional.

- el que, després de tant anys, enoara es mantinguin les diferències entre les 
delegaoions espanyoles: l’una darrere l’altra però a una oerta distància (!?).

El darrer dia vam assistir, i partieipar, en la desfilada davant el “memorial” , en el 
carrer central del camp. L’espectacle de la desfilada de les delegacions nacionals 
(obviant la parafernàlia de la de legado italiana a Gusen), el dia de l’aniversari de 
l’alliberament, pel mig dels barraoons, em va reobrir la sensaoiô de que allò era 
el museu d ’una història, horrorosa i molt lamentable. Però, història passade... Per 
qué en els museus només s ’hi guarden elements del passât, ooses mortes.

El viatge estava finint, que no “finant” . Ens esperava el retorn: to t un altre dia 
atapeït de quilômetres llargs; parades curtes però fogoses; diàlegs de pocs 
decibelis però pregons en sentiment, am b veins itinerants dins l’autocar; 
m om ents en que, si bé la mirada, indiferent, sobrevolava verds generosos, 
muntanyes senyorials o paisatges atemporals, el pensament, frenètic, travessava 
to tes aqüestes muralles materials buscant respostes i formulant preguntes a un mon 
incoherent.
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Sortíem d ’un mon, historic, vergonyós i patètic, de sofhment absurd. I ens 
endinsàvem, de bell nou, en un mbn. Tactual, on la memòria histórica restava 
latent, adorm ida, virtual. Per qué les deportacions en massa, continúen; Tescla- 
vatge, a to ts  nivells, augmenta; els drets més basics són arrabassats als més 
dèbils; la violència, externa o de “guà blanc” , segueix governant; on tante moren 
i desapareixen en Tanonimat i la solitud més bestiai; on to t ha d ’estar supeditat 
al poderós cavalier don diner; on la fam i les malalties obeeixen ordres; on la 
globalització és, sovint, em prada per a configurar el nou “món fe liç” , am b els 
“alfa” i els “beta” ; on, malauradament, aquests “memorials” queden enrere, 
gairebé com  a decorate històrics, de museu...

Els habitants del segle XXI, n ’hem après alguna cosa?
Negatiu? Pessimista?

No! Vull/volem continuar treballant per intentar fer obrir els ulls dels qui ens 
envolten a la realitat quotidiana... (els adjectius a aquesta “ realitat” que els hi posi 
cadascú!)

Xavi Pastor

La nostra primera parada a Austria ja va ser al poblet d ’Ebensee, on hi havia 
hagut el kom m ando  on molts republicans, entre ells Joaquim  Amat-Piniella, van 
veure la Ilibertat.

Ebensee va ser créât corn a kom m ando  que depenia d irectament de 
Mauthausen. Els nacionalsocialistes van prendre la iniciativa de crear-hi un cam p 
de treball destinât a la construcció  d ’unes mines que es ferien servir per a la 
investigació i creació de \’A 9 /A 10  Interkontinentalrakete, missil intercontinental 
que pretenien crear els hitlerians. Aixi dones, el 18 de novembre del 1943 el 
primer com boi de presoners provinents del cam p central de Mauthausen es van 
dirigir cap a Ebensee. Un cop allé van traballar corn esclaus durant 16 mesos, 
foradant aquests tûnels que arribarien als 7,6 Km. Un cop van tenir les 
instaTlacions, però, la idea de crear aquest missil intercontinental es va veure 
absorbida per la creixent dem anda de material militar al front rus, i en un ordre 
de prioritats tant urgent, les mines es van acabar destinant a Telaboraciô de 
com bustib le  i a la fabricació de peces de m otor per als taños i cam ions del front.

Finalment, a Tabril del 45, els poos SS que quedaven, ja que la majoria d ’ells 
havien fugit per por a ser captúrate pels russes o pels americane, van portar 
molts dels presoners de Mauthausen cap a Ebensee, on pretenien sepultar-los 
a les mines to t fent-ies volar. Sortosam ent el pia exigia un cert tem ps que els SS 
no tenien, i van marxar deixant les portes obertes als americane que alliberarien 
el cam p el dia 6 de maig del 1945.

El cam p d ’Ebensee, dones, amb poc més de dos anys, es va cobrar la vida 
de 8200 persones de més de 20 nacionalitats diferente.
Aixi dones, la nostra primera topada amb to t el món concentracionari en directe

va ser a aquest cam p annex. Aquí és 
on vam conéixer als deportate que 
aniriem veient els següents dies, però 
sobre to t on vam  ten ir Toportun itat 
d ’estar-hi parlant més estona. Allí és on 
vam poder sentir les explicacions de 
Juan Cam acho, déportât a qui to ts 
vam agafar molt de carinyo, que ens 
van fer posar la peli de gallina. A mig 
mati, vam assistir al primer acte i a la 
seva corresponent ofrena floral, dins el 
memorial d ’Ebensee, i sota la bandera 
roja, groga i porpra, mentre sonava 
Thimne de la república, ens vam poder 
adonar que els ideals dels tres depor- 
ta ts als qui acom panyàvem  en aquest 
retrobament am b els seus com panys 
caiguts, continuaven a flor de peli i més 
vius que mai. Més tard, vam poder

.. i .
MAUTHAUSEN _

visitar aquellas mines que els presos 
havien foradat, i on van prétendre 
sepultar-los. Allé encara es conservava 
la porta original d ’aquells tem ps, i que 
tan ts records portaven als supervi- 
vents. Les mines, encara que recons- 
truïdes, seguien transm etent el pànie, 
Tangoixa i la incom prensió d ’aquells 
m om ents històrics, que aquests dies 
vàrem poder reviure. I és que Ebensee, 
personalment, em va captivar ja que és 
aquell Hoc on cultissim es persones 
varen morir en aquells tem ps, però 
tam bé transm etia la tranquiTlitat de to ts 
aquells republicans que hi van ser 
alliberats.
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LLETRES
Lo b ib lio te co
Joan Cusco

Després de meses d ’incertesa sobre el futur de la Biblioteca de Caixa 
Sabadell, que ha mantingut inquieta la ciutat, per fi ha arribat una solu
ció. Solució que será o no qüestionada; però cal acceptar que ja se li 
ha assignat, definitivament, una nova ubicació. Es tracta de l’espai 
que fa un tem ps ocupava Abacus, en el carrer de la Indùstria, número 
18. Caixa Sabadell ha adquirit aquest local per 2,3 milione d ’euros.

En el nou local s ’hi allotjará la nova Biblioteca d ’Humanitats, 
així com  les entitats que ocupaven l’Obra Social de Caixa Sabadell, 
com  són la Fundació Bosch i Cardellach, Joventuts Musicals i Camera 
Club Sabadell.

La nova Biblioteca superará els 100.000 volume, dels quais 
uns 50.000 són de la Fundació Bosch i Cardellach, la quai gestionará 
la nova Biblioteca d ’Humanitats. Hi aporta  els llegats de Pau Vila i 
Antoni Trallero, que es complem entaran am b els de Sardà i Salvany i 
Ribot i Serra, am bdós de Caixa Sabadell.
El nou local té 1.050 metres quadrats en pie centre de la ciutat. La 
seva superficie superará la de Tactual Biblioteca de Caixa Sabadell. La 
planta baixa té  495 metres quadrats i podría acollir la sala de lectura, 
els locals de les cinc entitats civiques, avui allotjades al primer pis de 
Tedifici de TObra Social, i espai perqué hi organitzin assemblées i 
juntes. El soterrani albergarla el magatzem i estances de treball, 
m anteniment i classificació deis volums.

La nova Biblioteca d ’Humanitats la gestionará la citada Fundació Bosch i 
Cardellach i Caixa Sabadell participarla económ icam ent en la seva gestió, a 
banda de fer-se cárrec integram ent de les despeses d ’adquisició i reforma del 
nou local. Tot i aixó, les dues entitats están négociant actualm ent els term es del 
possible acord.

El president de Tentitat d ’estalvis, Lluis Brunet, ha assegurat: “ Volem posar de 
manifest que Caixa Sabadell está com prom esa am b la oiutat, que és conscient 
del valor del seu fons bibliográfic i que está decidida a garantir-ne la integritat i 
la continuïtat.”

Es preveu que les noves instai.lacions biblioteoàries podrien obrir-se Tany 
2008, després de les obres d ’adequació que s ’hi duran a term e a partir del 
proper mes de setembre.

Cuan a Tedifici modernista, esdevindrá entre els anys 2009 i 2010 un ambiciós 
centre multidisciplinari de divulgació de les noves tecnologies i de les arts. 
Estem, dones, davant d ’un futur. 9̂
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C o rte s  o  un poe to ; 

S e p o ro t d e  lo d o c è n c io
Maite Soler illustració: Montse Senserrich

Fidel Colom er i Sans 
Carrer Coromines, 39 
Barcelona.

5 de setembre de 1939.
Sr. A lcalde de l’A juntam ent de Sabadell 
Excm. Sr Esteve Maria Relat 
Sabadell.

Estimât amie Esteve Maria:
Espero que quan rebis aquesta carta estiguis bé de salut tu i eis 

teus, corn ho estem la meva familia i jo.
El motiu, però, d ’aquesta missiva no és pas un motiu de satisfaccio 

per mi, to t el contrari; en aquests moments d ’incertesa, d ’escassetat 
en què vivim em trobo en una situació que ni jo  mateix acabo 
d ’entendre, i que to t seguit intentaré explicar-te. Abans que res, 
t ’agraeixo l’am istat de tants i tants anys am b eIs meus pares i 
cosins, am istat que has dem ostrat més d ’una vegada am b la teva 
cordialitat i bones maneres, aixi corn tantes vegades en les que 
hem coincidit en testes i trobades de to ta  mena; és per to t plegat 
que goso demanar-te, si en les teves mans està, el poder-m e 
solucionar la meva situació actual i, si això no fos possible, creu-me, 
amie Relat, que jo sempre restaré agraït i a la teva disposició. Bé, 
ara passo a relatar el motiu de la meva carta.

Fa uns dies que he estât cessât del meu càrrec de professor de 
Matem àtiques a I’escola per la qual jo  havia trebaliat quasi to ta  la 
meva vida, més de vint anys de docéncia, sense cap mena de 
retret ni queixa per part dels alumnes, families ni companys, ni molt menys de 
l’equip directiu; el senyor Sanou Munné, el director, una bellissima persona, es 
va veure obligat a apartar-me del càrrec per problèmes d ’origen estrictam ent 
politic, però, creu-m e amie meu, que qualsevoi acusació sobre la meva persona 
és absolutam ent falsa; jo  no he actuat mai de manera subversiva, ni tant sols 
he provocat cap mal pensament sobre els meus alumnes en cap ideologia 
reaccionària de la qual se m ’ha acusat en l’actualitat.

A  hores d ’ara, la meva vida, tant a nivali econòm ic com  social, ha esdevingut 
miserable. Em trobo en un carrero sense sortida i , per això, et dam ano una 
gràcia. Si poguessis ni tant sols escriure una carta de recomanació en resposta a 
aquesta rebuda, per al Centre on jo traballava i que adjunt t ’envio perqué vegis 
l’abast del motiu de la meva preocupació, et quedarla eternament agraït.

Pensa que, ara, no tino ofici ni benefici de cap mena, i encara gràcies que pue 
condu ir ambulàncies per a la Creu Roja, sense cap mena de remuneració 
econòmica, només l’Auxili Social, que em dona una cartilla de racionament, a la 
que tam poc tino dret, per haver sigut posât a la “ llista negra” .

Abans de res, rep una torta abraçada del teu amie, Fidel Colom er i Sans.
Que Déu et guardi molts anys.
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En virtud de las atribuciones que me han sido conferidas
AUTORIZO

A Vd. para la reapertura provisional del Colegio Lope de Vega, dirigido por José 
Sanou Munné , según aparece en la Instancia elevada por Vd. a esta Delegación, 
en la inteligencia de que la presente autorización no exime del cum plim iento de 
las disposiciones que, respecto al funcionam iento de Centros Privados, han sido 
d ictadas o puedan dictarse por la Superioridad.

He de advertir a Vd., además, que a la mayor brevedad posible, serán objeto 
los Colegios Privados de visitas de inspección para conocer al profesorado, los 
locales y los elementos de trabajo de cada uno, y que recom ienda este 
Rectorado, en cuanto al personal docente que ya, desde el primer momento, 
sean separados de funciones tan delicadas e interesantes para la patria aquellas 
personas de las que se sepa que profesan una ideología, o han desarrollado 
unas actuaciones contrarias o poco afectas a la Religión Católica, a ios 
Principios de Orden y a los más puros sentim ientos de am or a la Unidad de 
España. Asim ism o deberán ser elim inadas de las bibliotecas de todos los 
Colegios Privados y remitidos a la Secretaría General de la Universidad, todas 
las publicaciones, incluidas en las Ordenes del Ministerio de Educación Nacional 
de 23 de diciem bre de 1936 y 16 de septiem bre de 1937, o sea, las que 
contengan exposición de ideas disolventes o conceptos inmorales, propaganda 
de doctrinas marxistas, y todo  cuanto significa falta de respecto a la dignidad de 
nuestro Glorioso Ejército, atentados a la Unidad de la Patria, menosprecio de la 
Religión Católica, o cosa opuesta al significado y fines del Movim iento Nacional.

Al m ismo tiempo, he de com unicar a Vd. que durante la primera semana 
siguiente a la reapertura, la labor que deberán realizar los Colegios Privados 
consistirá principalmente en breves conferencias sobre los puntos esenciales 
que han dado vida al Movimiento Salvador de España, sobre la amplia y benéfica 
O bra Social realizada por el G obierno Nacional y sobre los Principios 
Fundamentales de la Moral y Caridad Cristiana, cim ientos inconmovibles de la 
Familia y de la Sociedad Española.
Lo que le com unico para su conocim iento y satisfacción.
Dios salve a España y Guarde a Vd m uchos años.
Barcelona, 1 de julio de 1939.
Año de la Victoria.

INSTITUTO DE U \ DELEGACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
Resposta:

Estimât amie Fidel:

Em sap molt de greu no poder-lo ajudar en la desgraciada situació en la que 
es troba, dones queda molt lluny de les meves atribucions aixó que vosté em 
demana. Li recordo l’època en qué vosté va militar en les Joventuts Falangistes 
i en les quais vostè tenia interesaos partidistes, que potser avui dia li passen 
factura. És ciar que el tem ps ho cura tot, amie meu, i estic del to t convençut que 
d ’aqui a uns mesos el seu expédient será arxivat i vostè podrá tornar a exercir el 
seu preuat magisteri, pel qual, d ’altra banda, i això em consta, vostè esta 
altament qualificat, ja que sé que és autor de més d ’un tracta t en M atem àtiques 
i Filosofia.
No desesperi i, endavant, amie meu.
Rebi una abraçada. Salutacions a la seva mare i germane.
Déu ens guia a tote en el nostre carni.
S.S.S.Q.E.S.M.
Dr. Esteve Maria Reiat
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Sóc ara als Jardinets, al darrere - que és davant - de l’Ajuntament. He pujat en 
uns cavallets autopropulsats: es tracta d ’unes bicicletes disfressades que fan 
rodar to t el conjunt per una via circular de ferro, pintades de blanc, auto- 
centrades.

M ’han dit que abans - i n ’he vist fo tos - aquí hi havia hagut una arbreda, un 
palmerar. Que el van destruir per eixamplar l’accès nord a la Rambla, que tam bé 
la van oonvertir en un boulevard. ¿Será el desti de la meva vida baixar-hi 
sempre, des del centre fins a l’extrem sud de la ciutat, com  en aquell passeig 
iniciàtic del 1963? El palmerar, edènic, ha perdut molt en transform ar-se en 
aquests jard inets-am b-cavallitus, però, ara, a mi ja m ’estan bé. Encara 30 anys 
més i m e’n faran una plaça dura de granit sobre un parking  subterrani, només 
presidida per aquesta mateixa esoultura heroica a la memòria de l’avi més rie 
d ’en Pere Quart.

Ara sòc novament en aquesta dura plaça, assegut en una cadira de tisores, 
am b la meva filia d ’onze anys a la falda. Escoltem com  canta la Maria Hinojosa 
al principi d ’un m eeting  electoral i després, mentre el candidat proclam a la 
nostra fe, jo  em miro el forat que ha deixat l’Euterpe enderrocat, la queixalada 
del tem ps i del capitai.

En aquesta roda mecánica, m oguda sense parar per les cametes infantila - que 
s ’atreveixen a sortir corn cargolets de la closca dels pantalons curts -, és on to t 
ha com ençat: la vida gira al voltant d ’un punt immòbii, que és el misteri del propi 
naixement i el conseqüent esforç per viure; però el nen, que és observador, veu 
com  canvia contínuam ent el paisatge, i en tornar a passar pel mateix punt, el 
tem ps ja els ha fet diferents.
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Benvinguts a la Universität personal

Titu iac ions o fic iáis

Com  l'Anna, m es  de 3 7 .0 0 0  p erso n e s  en ¿5 països han fe t seva la  UOC, la  p r im e ra  U n ivers itä t on Une, i han  
pogut acced ir a una fo rm ac ió  p erso n a litzad a , assistida  p e r un p ro fessorat de p r im e r n ive ll, i a  to ts  e ls  recursos  
i se rvé is  fo rm a tiu s  que posem  a l teu  abast. 12 anys d 'e x p e riè n e ia  fan  de la  UOC una U n ivers itä t cap d avan te ra , 
on la  q u a lita t i l’ad a p ta c iô  a l'e s tu d ia n t son una de les  p r in c ip a ls  p r io r ita ts . T 'a n im e m  a fo rm a r  p a rt de la 
U nivers itä t que fa ju d a  a fe r  possib le to t a llò  q ue  e t proposis . B env ing u ts  a la  UOC.

DIPLOMATURES
- Cièneies Empresarials
- Turisme

LÜCENCIATURES
- Drei
- Filologia Catalana
- Humanilats
- Psicologia

LLICENCIATURES 2n CICLE
- Administrado i Direcdó d'Empreses
- Ciéncies del Treball
- Comunicacíó Audiovisual
- Documsntadó 

(gestió de la informació)
- Filologia Catalana
- Humanitals
- Investigado i Técniques de Mercal 

(márqueting)
- Psicopedagogia
- Pubticilal i Retacions Publiques

LLICENCIATURES 2n, CICLE / MÀSTER
- Estudis de l'Ásía Oriental
- Estudis de Ciéncies Potitiques 

i de l'Adminislradó

ENOINYERIES
- Enginyeria d Informática (zn. cictel
- Enginyeria Tècnica d'informàtica de Gestió
- Enginyeria Tècnica d'informàtica de Sistemes
- Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. 

especialitat en Telematica
- Graduai de Multimédia (titol propi)

MASTERS OFICIALS
- Màster oficial d Educaciò i TIC 

iE-learnìngi
-  Màster oficial do Programan lliure
- Màster oficial de Societal de 

la informació i el coneixement

I TAMBÉ A LA UOC
- Extensió universilària
- Curs d accés a la UOC per a més grans 

de 25 anys
- Formació de Postgrau

Sol-licitud d'accés a www.uoc.edu 
Inici période lectiu: seiembre de 2007

Inlorma-le n als centres i punts de suporl de la UOC a
BARCELONA. LHOSPITALET DE LLDBREGAT. LLEIDA. MANRESA. REUS, SABADELL. SALT, 
SANT FELIU DE LLDBREGAT. TERRASSA. TORTOSA. VIC. VILAFRANCA DEL PENEDtS. 
VILANOVA I LA GELTRÜ. CIUTAOELLA. ElVISSA. MANACOR. VALENCIA. MADRID I LALGUER. 
at (el. 902 141 U f  i ai nostre web vmw.uoc edu

»□ U O C
La Universität, a casa

http://www.uoc.edu
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Maria Romani fotografíes: Montserrat Todolí

Sabem  que cada persona és un m ón... i cada artista un m icrocosm os. Però 
pocs deuen haver aprofundit tant en el seu propi univers, al llarg de la seva 
extensa trajectòria de vida i d art, com  Pauli.

La vida, al Pauli, Tha prem iat i Tha dam nat alhora (com a la majoria de mortals, 
és dar), li ha donat experiències bones i dolentes en extrem, podriem dir, i 
potser, només potser, aquest carni tan pie de sentiments i d em ocions li ha oberi 
les portes per poder expressar lam or i la tendresa a través dels seus gravats en 
fulls de porcellana i al mateix tem ps representar la força i la passié am b les seves 
obres, principalment eis seus murais, de refractan.

Tanmateix penso que no vaig tan errada am b lafirm ació anterior quan llegeixo 
la petita introducció que el mateix artista inclou en el d iptic de lexposic ié  que 
va inaugurar el passât 10 de maig a la Galeria TRAÇ D'ART de Sabadell sota el 
tito l EIs lim its  d e  la m a tè r ia . Diu aixi:

Am b la ceràmica parlo de la meva terra, de la dona i de l'home, de lesperança i 
del sofriment, de la tristesa i de la jola, de la feblesa i del valor, de la vida i de la 
m ort... Perqué la ceràm ica m 'ha a judat a descobrir la Vida.

EH sap sobradam ent que la ceràm ica artistica és un cam p tan ampli i inabas- 
table que ens permet expressar to t allò que necessitem dir, gairebé sense 
“ lim its” .

Pauli ha tingut una trajectòria vital ben singular. Va néixer a Barcelona l'any 
1930 i, sent monjo del Monestir de Montserrat, sota la tutela de l'A b a t Escarré, 
l'any 1962 va crear el taller de ceràm ica del Monestir, mentre s'anava form ant 
dins de l'àmbit del dibuix i l'escultura en el mateix Monestir i en la branca de la 
ceràm ica a l'Escola Massana de Barcelona. Taller on va traballar fins el 1965. 
L'any 1966 es va traslladar, junt am b d'altres com panys monjos, a l'Abadia de
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Cuixà, a la Catalunya Nord, on tam bé, aquell 
mateix any, va crear un nou taller de ceràm i
ca, en el qual va treballar-hi fins el 1979. Més 
tard, entre els anys 1978 i 1984, va fundar 
un altre ta ller a Codalet, tam bé a la 
Catalunya Nord. Fou professor de ceràm ica 
de r  Escola d 'Arts i Oficis de Manresa entre 
1984 i 1986. I aquest darrer any tornà a fer 
néixer un nou taller a Sant Marti de Torruella, 
al Bages, on traballa actualment. Ha impartit 
classes de ceràm ica a TEscola de Ceràmica 
de la Bisbai d 'Em pordà , a Palma de 
Mallorca, al taller Anxeles Paradelo de Vigo i 
a la Universität Catalana d'Estiu de Prada. 
També ha estât, fins fa poc, president de 
lAssociació  de Céramistes de Catalunya. 
Perqué ell, treballador nat, sempre està 
d isposât a ajudar allà on se1 necessita, amb 
amistat, fent confiança i sense secrets.

Té un extens curriculum d exposicions indivi
duals i coMectives que arranquen de l'any 
1965 i arriben fins avui. La majoria d'elles les 

ha realitzat al llarg dels Países Catalans i tam bé a Itália, Franga, Andorra, Madrid 
i Galicia, principalment.

Els gravats en fulls de porcellana d 'aquest artista són la seva signatura perso
nalissima realitzada i evolucionada al llarg de molts anys, i les seves creacions, 
per sort, están per dam unt de tendéncies artistiques. Pauli integra en el seu art 
la figuració i l'abstracció, el volum i la làmina, la textura i el trag, l'esmalt brillant i 
els colors satinats, la pega potent de grans dimensions i la fragilitat,... am b la 
mateixa naturalitat que s'integren a la seva vida, com  ell mateix ens recorda al 
com engam ent d 'aquest article, la tristesa i la joia, és a dir, la passió per la vida i 
per l'art.

L'exposició titu lada Els lim its de la matèria en una primera impressió em va fer 
sentir com  si les seves obres fossin retails de natura que haguessin reconquerit 
el centre de Sabadell. Però llavors, observant-les una per una, em retrobava amb 
el treball constant i profund del Pauli envers el món dels sentiments i de les idees 
que ell desitja expressar utilitzant to ta  mena de recursos ceràm ics i pictòrics 
créant un continu fluir de peces úniques que formen part del total de la seva 
poètica obra en porcellana.

Pel que fa al conjunt de joies presentades en aquesta exposició, realitzades en 
estreta colaboració am b l'orfebre IGNASI CUCURELUX, de Manresa, em va 
donar la sensació de trobar-m e al davant de petits fragm ents de matèries orgà- 
niques (tan marines com  terrestres) am b reminiscèneies fôssils, salvadas de la 
destrucció i l'oblit gràcies a l'habilitat del joier.

És adm irable que a la seva edat, i am b la seva aparent fragilitat, acabi de 
realitzar una obra de proporcions considerables corn l'encàrrec del retaule d'una 
església de nova construccié  a la poblaciô de San Antonio, Texas, als EUA. 
Aquest treball de més de 2 anys de durada, i que ara ja està coMocat i inaugurât, fa 
8 metres d'algada per més d '1 1 d'amplada, am b un total de prop d'un miler de 
peces (entre rajóles i figures escuitôriques) . Aquesta obra l'ha portât, una vegada 
més, a investigar i experimentar les solucions necessàries, i gens fàcils, en cada 
moment.

Que per m olts anys, Pauli! i l
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ARTS
Q g ru p  Zero Q u a d ra t 

i la seva última expasició
Rossend Lozano

FRAGMENTS DELA DIVERSITAT, VESTIGIS
El grup Zero Quadrat és un grup form at a I’actualitat per tres artistes, Càndida 

Bracona, Joaquim  Montserrat, Antonio Bolivar i la meva coMaboració com  a 
historiador de l’art.

Es tracta d 'un  coMectiu de gent avinguda per tal de com partir discussions, 
plantejar visions variades d ’un mateix tem a i organitzar finalment una exposició 
que recollis de manera conjunta les diferents reflexions de cada pintor. El grup 
ha estât i és molt heterogen! en form ació, trajectories, intéresses, però aquesta 
distància coneguda era un aMicient per tal d ’esbrinar la resposta que cadascun 
donará a un tem a de fons que es va discutint cada vegada. Es tracta d ’un grup 
sense un diseurs ùnic ni una declaració d ’intencions i objectius comuna, però 
amb ganes de reflexionar, d ’elaborar propostes, d ’indagar... Aquesta és la tercera 
exposició que organitzen, la primera va ser el 2003, on tam bé hi van participar 
Jordi Calvís, Rafael Barco i Regina Palomar.

Creo que la qualitat de l’exposició, des del punt de vista formal i técnic, com pta 
am b una gran experiéncia per part dels tres artistes. És evident l’ofici de molts 
anys d ’en Joaquim  Montserrat, el treball sempre acurat, minuciós, cálid i de 
detall de Càndida Bracona, i la laboriositat i diversitat de técniques que utilitza 
Antonio Bolívar. Per tant, si bé es tracta d ’una exposició que no està centrada 
en aspectes técnics, cal veure que no és gens menyspreable la dem ostració que 
en fan. No obstant, el tem a central no és aquest.

Val a dir que el propi nom del grup és un joc entre oposició i complementaiietat. 
La multiplicitat de jocs de paraules i de conceptee que suggereix Zero Quadrat 
és gran i indica lleugerament la inquietud deis components per temes en conflicte, 
en aparent contrad icció  com  universal local, individual coMectiu, identitat mestis- 
satge, global parcial, constant canviant, tem ps, cultura, etc. En definitiva, d ’una 
banda es tracta d ’alguns tem es sempre presents d ’una manera o altra en el 
context teòric de l’art, i per altra banda tem es d ’ùltima hora i reflexions personals 
al voltant dels mateixos. L’ùltima exposició FRAGMENTS DE  M  DIVERSITAT, 
VESTIGIS representa una nova reflexió sobre l’existència, la percepció que tenim 
del que ens envolta, del temps. Com es diu al breu text del catàleg de l’exposició 
“La fragm entació de la percepció del món que ens envolta, de la nostra pròpia 
consciència sembla que és inqüestionable. El problema afegit és que el conflicte 
augmenta. El món que ens envolta ja no és un sol món. El món que ens envolta és 
divers, cada vegada més divers, cada vegada més mestis. Un mestissatge que 
també capgira la visió del passât, tant l’immédiat corn el més Ilunyà. La diversitat 
cultural, la diversitat ètnica, la diversitat individual, la diversitat histórica,...”

Una de les idees principals que guien l’exposició és la de la fragm entació / 
diversitat en el món artistic “Una fragm entació de la percepció artística, del 
tem ps, de l’espai i deis fenóm ens socials i culturáis en general, que acabaran 
am b les visions totalitàries i universels de l’art. Més que la m ort de l’art, més que 
la m ort de la història de l’art, el que es produeix és una gran explosió, una

divisió /  fragm entació del món de l’art, 
sigui en el seu m om ent creatiu, inter- 
pretatiu o comercial, de la qual encara 
patim, o percebem, la seva expansió 
inacabable” .

Actualm ent, qualsevoi m irada que 
fem al context històric de l’art ens 
projecta inévitablement cap ais dom inis 
de la m odernitat i de la postm odernitat. 
Potser no cal anar-se’n fins a Nietzsche 
0 Marx per trobar els inicis de la nova 
era, però si cal la reflexió perqué ja al 
segle XIX s ’inicia una revisió, i alhora 
una critica, de la idea de la m odernitat. 
Ja eren consoients que s ’obria un nou 
món que capgirava models i teories, 
maneres d ’entendre i d ’interpretar el 
món. L’impuis de la m odernitat, en el 
cam p de les arts plàstiques, obre la 
porta als ismes del segle XX. S ’inicia la 
dem o lic ió  dels p rinc ip is  universels 
vàlids durant segles I es justifica la 
investigació, la visió parcial, el valor de 
la innovació... La voluntat d ’una visió 
to ta l, universal, ja  és inabastab le, 
improcedent...

Els teòrics de la m odernitat com  
Simmel, Kracauer o Benjamin, van 
obhr una sèrie de portes que potser ja 
no es tancaran. Després de la modernitat 
la postmodernitat, però la fragmentació 
augmenta. Al m om ent actual les pers
pectives són immenses. La m ort de 
l’art només era un m iratge passatger, 
l ’augm ent de les poss ib ilita ts  i la 
diversitat no tenen fi, la multiplicitat de 
problèm es és immensa. Cal molt de 
rigor i sinceritat, cal molta ambició, i 
sens dubte cal m olta m odèstia per 
afrontar tants reptes.

No es tracta de por ni de desconfiança, 
però és una visió que inévitablement 
genera una determ inada incertesa en la 
vista posada en el futur, “Serà aquesta 
fragm entació infinita l’estât natural de 
l’art a partir d ’ara?” ... En realitat els tres 
discursos plàstics fa alguns anys que 
s ’estan treballant a la “cu ina” dels 
artistes. Els ingredients corn la diversi- 
tat cultural del món actual, el m estis
satge, la consciència que s ’han acabat 
les interpretacions filosófiques univer- 
sals i generals, la vitalitat creixent del 
coneixem ent parcial, el pes de la h istò
ria i el tem ps en les societats i en les



24
320 LLETRES

cultures, la utilització lllure de qualsevol 
técnica al serve! d ’un projecte... to ts 
aquests ingredients ja fa tem ps que 
existeixen i que els artistes del Zero 
Quadrat els manipulen ais seus tallers. 
D ’altra banda al mon de l’art la dis- 
cussió ja no és figuracio-abstracció, 
avantguarda-academ icism e, paisatge 
O art de videojoc, la discussió eterna 
del qué és i no és art, la qüestió se 
centra en trobar una manera d ’arribar a 
un plantejament rellevant, significatiu 
en la cultura artística. No es tracta de 
ser m odest o no modest, no es tracta 
de bellesa o dificultat, es tracta de 
plantejar encertadam ent un problema, 
analitzar-lo, apro fund ir-h i i fe r una 
proposta, una aportació. Millor quant 
més sincer i honest siguí el treball.

Tant la Cándida, el M ontserrat com  
el Bolívar toquen el tons d ’aquesta idea 
de fragm entació de la percepció del 
nostre entorn. Es tracta d ’una treball 
serios i en la línia de l’evolució que ells 
mateixos tan en la seva creado. Un 
treball tan actual com  vincuiat a la 
tradició d ’avantguarda pel que fa a la 
investigació.

Joaquim Montserrat

JO A Q U IM  M O N T S ER R A T
L’obra  que presenta  Joaqu im  

M ontserrat és un vestigi immédiat del 
present: una obra  fragm en tada  o, 
observât des d ’un altre punt de vista, la 
fragm entació de la propia mirada. La 
realitat existeix per a cada personatge 
que accidentalm ent mira en i des de 
l’interior de les obres, am b unes pers
pectives indefinides deis seus objectes 
observats. També són fragmentaris els 
ed ific is  que volen aparéixer o les 
estructures de color de les com posi- 
cions que com pleten l’obra presentada

Càndida Bracons

per l’artista. Es tracta d ’una mirada que no es pot repetir, és personal, emotiva, 
independent... tant dels possibles personatges que guaiten dins I’obra com  del 
públic que contempla aqüestes pintores. La fragmentació de l’obra representada 
és una reflexió sobre el nostre entorn, sobre la nostra mirada i sobre les nostres 
emocions. Aquesta fragmentaoió es converteix en un efecte mirali de la realitat 
que ens envolta. Tot el que les persones arribem a veure i comprendre, fins i to t 
al llarg de to ta  una vida, sempre serán fragm ents d ’una realitat inabastable, 
inacabable. Ja no existeix l’absolut. Mai ha existit. Però ara, en l’obra de 
Montserrat, cal prendre consciéncia, plàsticam ent d ’aquesta sensació.

C À N D ID A  B R AC O NS
Càndida Bracons ens presenta una obra carre- 
gada de m issatges, inacabats... vestigis del 
present I del passât. La visió dels seus suggeri- 
m ents és una fragm entació de la mirada en el 
tem ps, es convoquen una gran diversitat de 
cultures, d ’époques, de m om ents, de persones i 
d ’objectes, restes de mons llunyans y miratges 
que recorden el present. És alhora fragm ent i 
mestissatge. A  vegades una juxtaposició d ’imat- 
ges no ens dóna una percepció global, se 
succeeixen percepcions que viuen per separat al 
nostre voltant i fins i to t en els nostres pensa- 
ments. No es tracta d ’això en aquest cas. 
Càndida presenta uns fragments que per separat 
recorden visions, passions, històries diverses..., 
però que en conjunt són com  els fragm ents d ’un 
mirali, visions que reflecteixen realitats diferents i 
un món mestis I carregat de m issatges. No es 
tracta de juxtaposició, es tracta de la diversitat 
cultural fragm entada per la història, una visió 
global del nostre entorn. En definitiva és una uni- 
ta t, una unita t m estissa del nostre  m ón... 
Nosaltres som alhora vestigis per a altres mira- 
des i observadors de les restes que han fet la 
nostra visió actual.

A N TO N IO  BOLÍVAR
En l’obra que Antonio Bolivar ens presenta, 
vestigi, fragment, diversitat, present i passât 
queden resumits de manera unitària en la mirada. 
Es tracta d ’una m irada global. L’em prem ta del 
vestigi queda marcada com  a tem a de tons i, 
d ’una form a gairebé arqueológica, les diferents 
parts de l’obra ens fan conscients de la fragm en
tació i la diversitat que es genera en la nostra 
percepció. Per a Bolívar aquests vestigis són tant 
del present com  del passât, com  si I’arqueologia 
hagués abandonat la recerca dels l’objectes 
prétérits i s ’enfrontés a una exploració de la 
pròpia m irada en el tem ps: una “arqueología de 
la m irada” . Es tracta d ’una proposta suggèrent, 
on la diversitat es genera a partir de la recerca i 
la troballa dels objectes que l’artista ens proposa. «_

Antonio Bolivar
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Ana Fernández Alvarez
cam panadas@ te le fon ica.net

A lba Seto Gali és Ilicenciada en Belles Arts per la Universität de Barcelona i 
com pleta el seu currículum am b tècniques de maquillatge artistic a re se d a  Stick  
A rt Studio, de la C iutat Comtal, estudiant visatgisme -tècnica que permet 
interpretar el llenguatge del rostre-, en els ambits de la moda, el cine, la TV, la 
fotografia, la història del maquillatge, la caracterització i els efectes especiáis. Els 
seus primers treballs han estât per a televisions locals com  la TVT o la BTV, 
coMaborant tam bé en obres teatrais com  No e t vesteixis p e r sopar, de Marc 
Camoletti i La dobie cadena humana, presentada pel Crup de Teatre de l’Ateneu 
Candela, am bdues el 2007. Ha estât tam bé la responsable del maquillatge del 
videpoclip del grup In Decadence, el març del mateix any i, el mes d ’abril, de la 
desfilada benèfica contra l’A lzheimer al teatre Modern, del Prat del Llobregat.

Les imatges que aquí reprodui'm en blanc i negre no poden plasmar exacta- 
ment l’alta qualitat deis seus treballs, però sí donar a conéixer una joveníssima 
professional que, més enllá de dom inar una tècnica, és una veritable artista que 
dota cadascuna de les seves obres d ’un consolidât rerafons teóric, grácies a la 
form ació académ ica que posseeix com  a Ilicenciada en Belles Arts. Les seves 
creacions cobreixen to ts  els registres creatius, des de la fantasia idealitzada 
ó ’Inspiració india o de Guépard, el primer un maquillatge que emfatitza la mirada a 
base de tons verds i groes, junt am b la subtilitat d ’unes delicades plomes i, el 
segon, una apoteosi coloristica de gran sensualitat; passant per una dosificada 
sofisticació a LIuentor, realitzada amb purpurina negra; fins arribar a les recrea- 
cions retrospectives dels anys vint i dels anys setanta, les primeres plenes de 
melangia i les segones, d ’una espurnejant proposta plena d ’estil.

L’Alba també ens ofereix unes altres obres véritablement colpidores, Nina tétrica 
i Titella, dos treballs exquisits que ens obliguen a pensar en les paradoxes 
visuals, perqué, sobretot en el cas de Titella, s ’ha de fer un veritable esforç 
per entendre que allò que veiem no és una nina, sinò una nena de earn i 
ossos maquillada. Véritablement, ens trobem  davant d ’una autèntica mestra de 
mera-velles efímeres.

Inspiració india

Uuentor

Titeiia Nina tétrica Guépard

mailto:campanadas@telefonica.net
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Jaume Pitorch a I'espoi del Sis
Mila Torres

Del 27 d ’abril al 16 de juny “El Sis” presenta l’exposició “A  cierta d istancia” de 
Jaunne Pitarch. Allá es pot veure una nnostra que im pacta per ella mateixa, per 
estar fora de qualsevol linia habituai de creació malgrat que les tècniques son 
molt oonegudes: fotografia, dibuix. Per tant, no és la tècnica el que introdueix 
una experiència nova sino la tem àtica per una banda i per una altra la utilització 
del d ibuix i de les com posicions.

Aquesta obra, malgrat impactar-nos, no és de reoent creació ja que ha estât 
presentada a Barcelona I a Londres en anys anteriore.

L’exposició es divideix en dos espais en eis que es presenten treballs diferente 
que tenen corn a eix vertebrador el canvi que pot patir un objecte, fotografia ... 
gràcies a la mà de l’artista que dem ostra, d ’aquesta manera, que to t pot patir 
transform ació, que no hi ha res en aquest món que no pugui ser alterat i 
d ’aquesta manera passar a tenir una nova naturalesa.

En una sala es presenten els pangea, mapes que reflecteixen el desordre 
mundial, la imposició de fronteres per part dels països opressors, la Irrealität 
d ’unes fronteres que haurien d ’estar fora de to ta  marca, de to t enquadram ent I 
obhr el món a un aire real fora de qualsevol benefici economic. Pitarch crea de 
manera artesanal aquests pangea: primer am b una máquina destructora de 
paper destrueix el paper i obté tires m itjançant les quais, manualment, construeix 
els nous mapes sense fronteres. Junt a la tem àtica la creació indica una altra 
Iluita, la destrucció-construcció, la rapidessa-lentitud, la m odernitat-tradició. 
Arriba d ’aquesta manera a la creació d ’una nova form a am b un significat nou.

A la mateixa sala s ’exposen unes fotografíes de diari tractades. Pitarch fa seves 
les fotografíes , imatges m ediàtiques principalment de situacions de guerres i 
actes violents repassant-les am b colors o llapis respectant les ombres i els joes 
de Hum natural. El résultat adquireix un sentit nou de tal manera que alió que era, 
en un principi, una fotografia que aoom panya un text periodistic, pren un signifi
cat nou am b un rerefons de critica al món actual, a la seva societat i politica. 
Am b ceri to  hum oristic indica que malgrat que horn posi color a una escena 
violenta, no guanya en alegría sind en tristón

Entre aquesta sala i la següent hi ha un petit passadis en el que dins d ’una urna 
s ’exposa una capsa de m istos de loguslàvia. Ella és l’encarregada de donar pas 
al que I’espectador veurà exposât: fotografíes de caps de Ilumine en un prime- 
rissim pia que si l’espectador no sap de què es tracta pensa que són retrate 
d ’escultures, de peces de substrat volcànic... I, reaiment ,el que ha fet l’artista 
és m ostrar oom a partir d ’un acte necessari, encendre un llumi, s ’entra en un 
procès creatiu inadvertit per al que ho fa i que dóna corn a résultat una form a 
escultórica peridora. Però l’artista, en la seva actuació d ’art com prom ès que 
l’espectador després de veure la resta de la m ostra ja preveu, vol recordar els 
cossos humans crem ats després d ’un bom bardeig i

Torna la critica a la societat, al desordre mundial, a les guerres...

En conjunt es tracta d ’una exposició que pretén impressionar el visitant que la 
va a veure. No ens trobem  davant d ’un art decoratiu, sinó efectista. L’espectador

sortirà afectat i interpretará de diferente 
mañeree el que veu. Si sap de qué es 
tracta ho entendrá tota lm ent i partici
pará o no de la critica. Si arriba a la 
m ostra sense saber res tindrá una 
impressió molt diferent. En ocasione, 
l ’art contem poran i i actual s ’entén 
millor si es coneixen les intencione de 
l’artista, sobretot quan es tracta d ’un 
art que voi oriticar i que intenta fer 
pensar I’espectador.

Si es voi interpretar d ’una altra manera 
la mostra, no com art compromès, el que 
es pot veure és un art que es produeix a 
partir del canvi, que té en l’alteració la 
seva base de creació, donant el missatge 
de que to t és reversible.

Sigui d ’una manera o d ’una altra 
Jaime Pitarch es comunica amb l’espec- 
tador. «-

 ̂ BUFILL, J .- “El mundo según Jaim e Pitarch”, 
La Vanguardia, 2 4 .1 1 .2 0 0 0



27
323

OFELIMÓS
2 0  - Josep Melo

Ana Fernández Alvarez
cam panadas@ te le fon ica. ne t

Josep Madaula i Canadell
jm adau la@ xtec. ne t

A m b  aquest terme grec, ofelimós, a tribut de qualsevol cosa capag de 
satisfer una necessita i o un desig, oferim una sèrie de iliuraments 
piástics que tenen com  a principa i objectiu aconseguir el gaudi visual 
que tota obra artístioa produeix. Es fa, precisament, des d ’una publicació 
que porta  ja  m olts anys especialitzant-se en la d ivu lgado i en l ’anàlisi de 
l ’a rt en totes les seves facetes.

A quest núm ero continua una sèrie d ’imatges absolutam ent singular, ja  
que hem deixat de banda el gaud i de i ’obra ‘acabada ’, substitu int-lo  pe l 
que ens provoca el p rop i procès creatiu, a partir deis esbossos previs a 
la seva realització.

En aquesta ocasió presentem el disseny previ per a la fabricació de la 
caixa harmónica d ’una guitarra A M 1 , de Josep Melo i Valisi. Un instru
ment que el guitarrer materialitza am b una rica misceMánia de materials 
com  la pícea per a la tapa i el seu barrat interior; aplicacions de variate 
nacres i altres fustes per a la boca; palissandre de Rio i de l’Ìndia o auro 
per al fons i els costate; fusta de caoba o tam bé d ’auró per al mànec i 
fusta de banús per al diapasó.

El que aquí ens interessa m ostrar és la beilesa del propi disseny que, 
com  si es tractés d ’una de les imatges que IMustren la teoria eudoxiana 
de la proporció, es manifesta am b una nitidesa espléndida i vibrant en 
cada línia. L’elegant curvatura del trap negre queda atrapada rígidament 
per un quadrat, però, a la vegada, s ’inscriu dins la doiçor de l’aura d ’una 
circumferéncia. La part superior de la imatge ens recorda la maquinària de 
precisié dels rellotges m ecànics i ens transm et la bellesa implícita del treball de 
l’artesà: tem ps, pulcritud i preciosismo, les mateixes qualitats que s ’exigeixen a 
qui fa LIS de l’ instrument.

Si mirem amb atenció la imatge, la seva aparent planimetria desapareix i una 
iMusió de profunditat i de m ovim ent com ença a emergir, ja que estem davant del 
que podriem interpretar corn a un teorem a eufònic. Si fent servir el recurs de la 
sinestèsia i traduint el llenguatge visual al sonor, podriem dir que la corba 
tancada del trap negre serveix per amplificar un suau so greu, que es controla i 
s ’evita que es disgregui am b l’agudesa dels rectilinis vermeils. Perqué, corn 
diuen els enteses, el so d ’una guitarra no pot apagar-se mai ràpidament; per 
aixô mateix, la circumferéncia sembla abocar-se lentament cap a nosaltres, 
mentre que el quadrat se ’ns manté òpticam ent estàtic, corn si es tractés d ’un 
silenci m usica l.«-

Jo se p  M elo  i Valls, na scu t a  R ubí el 28  d e  se te m b re  de  1952. E stud ia  d ib u ix  a l’E sco la  Industria l d ’A rts  I 
O fic is  de  Sabade ll. P in tu ra  i d isseny  industria l a  l’E sco la  M assana  de  B arce lona. Té el seu es tu d i a  Sabade ll 
(w w w .m e lo g u ita rs .co m ). P res iden t de l G AM CAT, ha  realitza t d ive rses e xpos ic ion s  i con fe rène ies  al pa is. Ha 
o b tin g u t p rem is  co rn  el S egon  Prem i al V C oncurso del M inisterio de Industria  de  l’E sta t E spanyol.

M lE-i O

http://www.meloguitars.com
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MUSICA
Nord enllò
C. Vilaseca

Cada any, quan arriba la primavera, té Hoc a Barcelona un esde- 
veniment musical que mai no em deixo perdre: el Fringe. A 
diferents indrets del barri gòtic trobareu grups de joves mùsics 
d ’arreu del món interprétant música “antiga” (de I’ ’’antigor” ja  en 
parlarem un altre dia). L’esdeve-niment té Hoc durant un cap de 
setmana i consta de quatre sessions (matí i tarda) de dues hores 
cada una. Enguany s ’han repartit en tres escenaris els 8 grups 
participants, que a cada hora van canviant de Hoc. D ’aquesta 
manera hom pot veure la major part de grups que hi participen i 
gaudir dels esplèndids escenaris escollits per la ocasió com , per 
exemple, el pati del Palau Marés, el pati del Palau del Lloctinent 
(seu de l’Arxiu de la Corona d ’Aragó), oberts aqueste dies per a 
l’ocasió.

Aquesta plujosa primavera, els visitants del Fringe hem pogut 
gaudir d ’un concert extraordinari: Doiça m emòria -  M úsica p e ra  
consort dels Països Baixos espanyols interprétât per T he  Royal 
W ind  M us ic . El cas és que, mentre els escoltava, m ’han vingut 
a la m ent els coneguts i mil vegades citate versos d ’Espriu: “corn 
m ’agradaria d ’allunyar-me’n/nord enllà,/on diuen que la gent és 
neta/i noble, culta i rica/ desvetllada i fe liç” . Dotze intèrprete de 
flauta de bec, form ats al conservatori d ’Am sterdam , dirigits de 
manera justa i exquisida per Paul Leenhouts, ens han interprétât, 
de memòria, i amb un ait nivell tècn ic i interpretatiu, un recul! de 
peces renaixentistes.

Omplia l’escenari una munió de flautee de bec antigües de 
to tes m ides (soprano, contralto, tenor, baixa, contrabaixa), que els mùsics 
s ’anaven intercanviant: el noi ait i prim que tocava la contrabaixa (de 2 ’5 metres 
d ’alçària), passava -am b quina naturalitatl- a la soprano a la peça següent. El 
grup tocava am b gran cohesió i, malgrat la sonoritat lim itada de l’ instrument, 
aconseguien treure-H un m unt de m atisos i d ’efectes sonors. Cada intèrpret 
demostrava, no només conèixer a la perfeccié la seva part, siné tenir una visió 
global de l’obra, convertint-se en part integrada del tot. El director, am b gest 
sobri i precis, culm inava la cohesió.

El repertori, l’elaboració del qual com porta  una àrdua tasca de recerca docu 
mentai, el conformaven danses, versions instrumentals de cançons, una
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intéressant improvisació sobre la -en aquells tem ps- coneguda cangó de 
Josquin des Prés (ca.1440- 1521) Mille regretz, i altres peces instrumentals del 
renaixement com  tientos, ensaladas i glosas. Algunos d ’elles, sàvlament arran- 
jades pel director. A  la perfecció de la Interpretació s ’hi afegla així ’ interés per la 
recerca i la recuperacló d ’una part del nostre llegat musical.

Mentre ho sentia, pensava en com  m ’haurla agradat, quan era petita i tocava 
en el conjunt instrumental de flautee de I’escola, saber que aquella activitat, que 
tant ens plaïa (la partlclpacié era voluntària), podia arribar tant Iluny, i esdevenir 
tasca, preocupació i dedicació prêteront en la vida d ’algù; tasca am b la quai hom

no només es form a en el dom ini i perfecció d ’un instrument, sine que dóna a 
conéixer al pùblic oblldades obres d ’art que am b pacièncla i devoclô rescata 
dels documents antics a partir dels quais es preocupa de fer-ne una interpretació 
ajustada a criteris histories.

Uns pees músics de la Península van sentir en el seu m om ent aquesta crida i 
van marxar cap al nord a cercar una form ació que el país no els podía oferir. 
Alguns han tornat I están realítzant aquí, a casa nostra, tant la tasca d ’intèrprets 
i com  la de pedagogo. Però molt em tem o que aviat, ells i els seus deixebles 
hauran d ’anar a cercar un públíc que els escoiti I apreciï tam bé nord enilà, 
perqué la cultura musical del ciutadà espanyol, sàpiga el lector, ha estât sempre 
escassa i, a partir d ’ara, ho serà encara més, atesa la retallada horària que 
aquesta matèria patirà, si la proposta del nou decret de l’ensenyament secundan 
obligator! no es modifica. I el ciutadà català, ho serà molt més, ja que Catalunya 
és la com unitat que menys hores dedicará a l’ensenyament d ’aquesta matèria^. 
La dimensió histórica del fenomen musical que alguns, am b ded cació i pacièn- 
cia, hem intentât transm etre a generacions d ’alumnes, ara restarà elim inada del 
curriculum.

M alaguanyat tan t de d iner públic 
invertit en finançar grans figures nacio- 
nals dedicadas a la m úsica antiga, si 
no hi ha públic que els vulgui sentir. 
M alaguanyada Escola S uperio r de 
Música, si el que es tracta és de crear 
una élit de músics destinada a tocar 
per a ells mateixos. Malaguanyat Liceu, 
Palau i Auditori si no poden om plir els 
seus aforaments amb un públic rénovât 
delerôs de sentir Música (no passeu 
per ait la majùscula).

Malaurats de nosaltres, senzills profe
ssors de música, que haurem de sen- 
tir-nos dir, més d ’una vegada, corn ja 
em va passar: “Profe, pà qué quiero yo 
sabé m úsica si no me voy a ganá la 
vida tocando en el m etro” .

I, sobre to t, m alaurada c iu tadan ia  
condem nada  a passar-se  la vida 
treballant per a pagar la hipoteca I els 
milers de superflus capricis destinats, 
junt am b les hores m ortes davant la 
televisió, a dissimular la buidor d ’una 
Vida m ancada de cultura. fL

 ̂ Trobareu un quadre comparatiu de les hores 
de música de les diferents comunitats a: 
http://phobos.xtec.cat/bmir/loemusica.htm
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MUSICA________
Lo Huno en un cove
Clara Vilaseca Costa

De finals de gener fins a mitjans de març d ’enguany ha tingut Hoc, a Sabadell, la 
p reparado i posada en escena de Topera “La Iluna en un cove” del com positor 
A lbert Carbonell, interpretada pels nens i nenes de diferente escoles de la 
clutat. Ja fa tem ps que la posada en escena d ’una òpera Infantil es produeix, a 
la nostra ciutat, am b una regularitat anual. Nosaltres hl participem  per primera 
vegada I no voldriem deixar passar Tocasló sense donar a conèixer als lectors 
quina és la valoracló que fem d ’aquest esdeveniment.

Els professors de mùsica de cada escola preparem, durant la setmana, les 
cançons del cor de Tòpera am b un grup reduì't d ’alumnes voluntarle, al nostre 
centre. El conservatori, per la seva part, prepara els alumnes que participen en 
Torquestra, els cantante solistes i tam bé alguns cantante del cor. Els divendres 
els nens del cor I els professors de les escoles ens trobem , a Ca TEstruch, per 
assajar to ts  junts sota la direccló de Jaume Sala I am b Tacompanyament 
pianistic de Glòria Peig. La primera mitja hora d ’assaig en Jaume treballa les 
veus del cor, com  si d ’un ùnic i magnifie instrument es tractés, am b exercicis de 
respiració, ressonància, articulaciô, afinado, etc., que sempre introdueix am b la 
dinàm ica del joc, sense gaire explicacions verbals però am b molta gestualitat i 
imitació. U és fácil d ’engrescar els alumnes amb aquests exercicis, proposant-los 
reptes m itjançant situacions imaginàries, corn quan eli “agata” dins la mà el so, 
com  una pilota, i el fa girar en hélix per tal que els nens, en seguir els seus movl- 
ments, en variì'n l’altura i, sense adonar-se’n, aconsegueixin uns aguts altissims, 
sobretot, quan la pilota és llençada amb força cap al cel. O quan els proposa 
jocs ritm ica am b consonants aspirados per a traballar la respiració. En acabar el 
joc, com ença la música fent-los cantar canons a diferents veus i apujant-los 
progressivament de to  per tal de traballar el registre agut. Finalment, arriba el 
treball de les peces corals de Tòpera. Cançons a una, dues I fins a tres veus, que 
van emfasitzant, puntualment, els m om ents decislus de la trama. Una tram a que 
ens parla d ’un princep de Tedat mitjana enam orat de la Iluna. El treball es fa 
lentament I am b un alt grau d ’exigéneia. El d irector parla en un volum molt baix 
i manté els 140 nens en un silenci adm irable durant Thora i mitja d ’assaig. Quan 
alguns trenquen el silenci, ell s ’atura, s ’espera I aprofita per fer algún comentan 
alliçonador referit a la Importàncla del respecte i de la teina ben feta. Sense oblidar 
que són nens, se ’Is tracta am b serletat i rigor tenint en com pte  que formen part 
d ’un projecte seriós: la representacló I estrena d ’una òpera. Els nens, no gaire 
avesats a que se ’ls consideri aixi, responen, la majoria, am b la mateixa m oneda 
que se ’ls paga: serietat en el treball, dedicació en la p reparado I entusiasme en 
el projecte.

Mancate com  n ’estem de casos semblants, ens alegrem de participar en un 
projecte, Telaboraclô del quai està basat en Tesforç coTlectiu i en el treball 
constant i d iscret de tante professionals dedicate a la música. D ’una banda tenim 
el treball creatlu de Tautor, l’A lbert Carbonell, el quai, emprant un llenguatge 
entenedor I senzill, realltza una obra m usicalm ent sòlida I de gran atractiu. Les 
melodies són clares i boniques, am b una tractam ent acurat del ritme, Tharmonie 
i la instrumentació. De l’altra, el treball llterari i dram átic del Ilibretista, Ricard 
Carbonell, que, a partir d ’una narració pròpia, elabora el lllbret. Dos personatges

Albert Oarbonell

principals: El príncep i el carceller 
encarnen visions oposades. El prínoep 
rebutja els avantatges terrenals: rlque- 
ses, poder, la possessió d ’una dona 
-entre d ’altres- per unir-se amorosa- 
ment am b la lluna; el carceller, aliat seu, 
sap gaudir, en canvi, am b destresa I 
bonhom ie dels plaers de la terra. Un 
deis m om ents més brillants de Tobra 
és Tesoena del banquet que el carceller 
ofereix al príncep empresonat, on cada 
plat és associât a una obra del repertori 
de la música culta occidental (un “ocell 
al fo c ” de Stravinsky, una “oca” de 
Ravel, un “brindis” de Verdi, una “truita” 
de Schubert, una fruita de “ les quatre 
estaclons” de Vivaldi...). Al treball creatiu 
deis autors se suma el deis diferents 
professionals Implicats en el projecte 
així com  el deis nens que són els 
principals intérprets de Tobra. Aquests 
han “crescu t” , han m lllorat i s ’han 
superat I, am b ells, tam bé ho ha fet 
Tobra en anar m adurant i esdevenir 
real per poder ser presentada davant el 
públic que, no ho dubteu, Tha acollida 
com  un preciós regal.
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SABADELLENCS
Sembbnça

Josep-Pomon 5och
entrevista i fotografíes: Pere Font i Graso

“Els poetes no parlen; tam poc callen, és una altra cosa ”

És una bona noticia que en Josep-Ram on Bach hagi guanyat el Premi Recull de 
Teatre. Hi ho és en el ben entés que el poeta sabadellenc ha tornat a m oure’s 
pel terreny InteMectual de la tram óla que II resulta conegut. L’obra guardonada 
és: “Diálegs morals sobre la félicitât (Catorze peces de teatre de mirali)”. És el 
propi guardonat qui reconeix que s ’ha réconciliât am b si mateix per tornar a 
escriure teatre. Més endavant entrarem en matèria. Abans, però, la nota de 
l’autor a propósit deis “Diálegs...” :

“Es tracta de catorze diálegs am b form at de teatre de butxaca i am b Idea de 
teatre de mirali, que han estât escrits entre els anys 2003 i 2006 al carrer Nàpols 
de Barcelona i a la masía de La Roca de la Valí d ’Morta I posterlorm ent corregi
dos i millorades, com sempre, per Forran Bach i Margarida Trias. I están dedicados 
a Hermann Bonnin, Jaum e Comas, Paquita Com pany , Ramiro Fernández Saus, 
Feliu Formosa i Francese Ventura, les sis persones que d ’una manera o altra 
m ’han animat a tornar a escriure teatre” .

És una bona noticia per un autor que ens ha deixat aquell recordat espectacle 
teatral “A lmanac interm itent” , amb m untatge de l’Aula de Teatre de Belles Arts.

Josep-Ram on Bach viu a Barcelona. En un m om ent Sabadell se li va fer petit. 
La flaire del barri marítim sovint esdevé embriagadora per ais nostres InteMec- 
tuals. O així ens ho sembla. La cita per com ençar l’entrevista podría haver estât 
devant del Zurich a la Plaça Catalunya, alii on durant la guerra s ’aplegaven 
alguns dels m embres de “La Colla de Sabadell” . Ara resulta un punt de trobada 
massa pobiat de cossos i orelles enganxades al mòbil. Decidim el rendez vous 
a Provenga, que a l’hora baixa resulta ser paratge més tranquil. Després de 
creuar Balmes, trobem  Hoc a la terrassa d ’una bar d ’Enric Granados. Bufa un

ven to t to rreco llons  que baixa del 
Tibidabo. Són dies de primavera plujosa 
i airejada. Estic per dem anar te verd, 
però el poeta s ’avança contundent: 
“Una Clara” . Dones això: “Dues clares” . 
Piquem unes ametlles. Que guardie el 
te per a millor ocaslò. El carrer sembla 
guanyat pels vlanants, malgrat el carril 
bici I el carril pels cotxes dels parquings 
veins. M antenim  un diàleg frane; 
conversa distesa. En Bach porta una 
bossa am b llibres; ha passât per 
l’Edltorial Proa. S e ’l nota content. A 
cada pregunta, respon am b verb fluid. 
És llarg de conversa, m ’havien advertit. 
Ho certifico. Xerrada plaent, malgrat 
l’adversitat d ’ocupar-se les dues taules 
del costat per grups de joves pijos  molt 
cridaners. Les veus enregistrades al 
m agnetòfon, en segon pia (les he 
pogut escoltar tranquil a casa), són 
frases en castellò criticant les elecclons 
municipals I la inutllitat del vot. Déu n ’hl 
do quina tropa. Poes dies després, la 
realltat de les urnes ens dem ostra el 
perqué de l’abstenciô. Bé, no ens hem 
assegut ara I aquí per abstinèneia de 
diàleg. Se’m gela la gola am b la “clara” , 
que am b la salabror de les ametlles, fa 
que de tant en tant m ’ennuegui.

A quina edat vas deixar Sabadell 
per arre lar-te  a Barcelona?

Vaig marxar l’any 1980 per raons de 
treball. Sabadell se ’m havia fet petit. De 
to ta  manera sovint hi pujo, com  dem à 
mateix. (Presentació del Ilibre d ’en 
Joan Bipoli). Potser tam bé hi va influir 
to t l’enrenou créât al voltant de la Sala 
Tres de Belles Arts. En principi era un 
grup trencador I molt actiu, però, a la 
llarga, sorgiren confllctes personals i es 
creò un mal ambient. A leshores em 
semblé que era l’hora perfecta per anar 
cap a Barcelona, on el carni resultava 
més ampie. Jo havla de defensar la
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meva obra i deixar-me estar de defensar l’art deis altres, no?. Hi ha m om ents a 
la vida que neoessites ser sincer am b tu mateix I deixar-te estar d ’idees redem p- 
tores.

Vist des de la distancia deis molts anys transcorreguts i anant ais 
orígens de la vostra g e n e ra d o , tino la sensació que en un m om ent 
donat essent joves i per tant inexperta, us creieu ser hereus deis Oliver, 
Trabal, Obiols, C asals ... ta lm ent com  repetir “La Colla de S ab ad ell”.

No, ni aixb. De cap de les maneres. Creo que va ser més terrible. Pensó que 
en el m om ent que nosaltres com encem  a escriure no s ’havia éditât res o 
prácticam ent res. Tan sois l’obra com pleta de l’Esprlu, am b aquella portada d ’en 
Subirachs; poem es d ’en Salvat Papasseit, am b portada de Guinovart. VulI dir 
que si no teníem a casa Ilibres d ’abans de la guerra, ho teníem absolutam ent 
negat tot. Per tant, no ens várem sentir hereus de res ni de ningú. Per exemple, 
a en Pere Quart l’anàrem a buscar en alguns m om ents de la nostra vida cu ltu 
ral I no el vam “trobar” mai. Recorda que férem aquella antología que titulàrem: 
“ I li estreba les vetes de la cotilla” , que sorgeix de la Idea d ’ en Jordi Domènech, 
i quan l’anem a veure amb motiu dels seus 70 anys l’Oliver “passa” absolutament 
de nosaltres, fins i to t ens fo t fora de mala manera. C sia que no coneixiem res 
més en aquells anys juvenils. Més tard, i arran d ’una visita de J.V. Foix, en Toni 
Clapés i jo  ens passem uns quants dium enges baixant fins a Sarrià a conversar 
am b el poeta. Un dels poos contactes am b la generado anterior.

Parles de molt abans dels anys 70 , naturalm ent.

Si, ciar. No teníem res; cap referent. Ens ho vam haver de m untar tot. Am b aixo 
vull dir que to ta  la colla tingué una llarga adolescéncia. A veure, sense escola ni 
model, tirar endavant la Inquietud per una obra cultural no és gens fácil. Am b la 
perspectiva deis anys, actualment em considero un home feliç per la iMusió d ’haver 
après, més o menys, a escriure, quan abans patia tant i ara no pateixo. Soc 
absolutam ent fellç de fer el que faig. Arribar fins a aquest nivell de félicitât ha 
estât un période llarg i dur.

Torno a la pregunta de fa una estona: Per to t p legat no us considereu  
hereus de “La Colla de S ab ad ell’’?.

No, no ho som. No et negaré que hi ha gent que diu que si, que potser el 
llenguatge sembla que és molt, molt sabadellenc. De manera especial ho diu en

Feliu Formosa.

Del Ilibre Sabadell al segle XX: “EIs 
anys seixanta, son anys d ’ebulliciô, 
però tam bé de crisi. Les vies d ’expres- 
siô són múltiples i canviants i el pano
rama es bada tan radicalment que la 
desorientado i la dispersió semblen 
inevitables. Apareixen grups efímers, 
un veritable form igueig de grups i 
d ’individualitats (...) El 1971 irromp en 
l’escena sabadellenca una nova gene- 
ració de poetes, cohesionada i innova
dora, am b la publicació  del volum 
coMectiu “ I li estreba les vetes de la 
cotilla” . Segons la justificacló preliminar 
deis autors, el recull constituelx un 
“hom enatge a Joan Cliver” en ocasió 
deis seus setanta anys, però retardât i 
limitât al reconeixement dels “valors 
civics” del veil autor sabadellenc. Hi 
coM aboren: Joana A legret, Josep- 
Ramon Bach, Miquel Bach, Antoni 
Clapés, Jordi Domènech i A lbert Plans. 
L’opc iò  dom inan t és c laram ent un 
realisme, de vegades en clau d ’humor
0 fins i to t de sarcasme, però tam bé les 
diferèndes entre els mateixos autors hi 
són visibles. Posteriorment, aquesta 
gene rado  entra en un période de 
sllenci, del quai sortirà a finals dels anys 
setanta per passar a ocupar en molts 
casos un Hoc rellevant en l’àmbit de les 
lletres catalanes. A lbert Plans, Antoni 
Clapés i Jordi Domènech fundaran a 
Sabadell les Edidons dels dies -a  l’em 
para de la Llibreria EIs dies, del carrer 
del S o l— , que publiquen una llarga 
sèrie d ’opuscles de poesia. Ja en els 
epígons dels vultanta i noranta, desfet 
el grup, Antoni Clapés prosseguirà a 
Barcelona una im portant tasca d ’edició
1 de divulgació de poesia, sobretot amb 
les ed idons de Café Central i la coMec- 
ció Jardins de Sam arcanda. A lbert 
Plans morirà, encara jove, el 1996, 
sense haver vist publicada cap més 
obra; Miquel Bach publicava, el 1975, 
“Cuillagui” i crea, el 1989, la Fundadó 
La Mirada. Jordi Dom ènech, poeta 
d ’un realisme vital, a voltes evocador, 
pub lica rá  “ Poem a en dez anacos” 
(1975), “En com ptes de la revolu- 
d ô ”(1983), “Història de l’arquitectura 
(1995), etc., a més de nom broses 
traduccions de poetes Italians i portu 
gueses. Antoni Clapés, amb una obra
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introspectiva en el llenguatge i en una realitat interna de l’obra, publica “Escrit en 
tulles de te ” (1986), “El radical sentit” (1990), “Trànsit” (1992), “Matèria d ’om bres” 
(1995), etc. Josep-Ram on Bach, per la seva banda, va estar inicialment Iligat al 
grup de Llibres del Mall on va publicar “De rems i hores” (1974), i “Diorames” 
(1975); després la seva obra poètica va pouar en formes narratives intemporels, 
a fricanes o orientais: “ L’ocell im pe rfecte ” (1996), “V iatge al co r de U 
B o”(1997),etc. Finalment, Joana Alegret reapareix a com ençam ents dels anys 
noranta, després d ’una llarguissima absència” . (EIs citât Jordi Domènech, tam bé 
mort, 2005). El fragm ent reproduit correspon al capitol: “Pensament i producció 
cultural” , de Joaquim  Sala-Sanahuja, pagines 390, 391, del Ilibre: “Sabadell al 
segle XX”- Eumo Editorial, any 2000. Autore: Esteve Deu, Jordi Calvet, Marti 
Marin i Joaquim  Sala-Sanahuja)

No obstant haver sorgit en m om ents dificils i m ogut el pobre panora 
m a cultural de l’època, no heu passât als annals am b cap nom coM ec- 
tiu. Penso ara m ateix am b eis G allot, del món de l’a rt...

De fet tan sols ens vam aplegar per fer el Ilibre dedicat a Pere Quart, el de: “ I li 
estreba les vetes de la cotilla” . Després, cadascù per eli. A ixò no vol dir que no 
ens féssim consultes. Per exemple: Jo, les primeres coses que vaig escriure, les 
vaig deixar llegir a l’A lbert Plans. Escrivia molt bé i em dona un pareil o tres de 
conseils que m ’han estât força ùtils durant to ta  l’activitat literària. Fou la única 
persona d ’aquell grup amb la quai sempre vaig mantenir contacte amical i directe. 
Aprofito l’oportunitat per recordar que en Plans s ’escrivia am b Jean Paul Sartre, 
una correspondència que algù hauria de recuperar perqué pot tenir un notable 
valor. EH em traslladà una frase del pensador francés que per mi ha estât i és una 
constant. Diu aixi: “Els poetes no parlen; tam poc callen, és una altra cosa” . Frase 
colp idora am b quatre paraules que están presents a la meva obra: “ ...és una 
altra cosa” . De sempre he buscat aquest intangible sense arribar a saber que és. 
En to t cas, marxar sempre de la lògica, del llenguatge lògic. Bé, això ha marcat 
el meu nord a l’hora de crear i espero que si algún dia s ’editen les meves obres 
completes, la frase serveixi corn encapçalament.

A quest estar fora de la lògica t ’ha transportât a buscar els m ites  
africans o asiàtics, a cercar personatges d ’altres cultures; parlo dels  
Kosam bi, U  B o ...

I per què no?. Ës ciar que això ens porta a una altra història. És com  buscar el 
nostre passât remot per entendre allò que hem deixat perdre en el nostre 
procès de civilitzaciô. I to t per què ve?. Ve perqué jo hem trobo en un món que 
creo, sincerament t ’ho die, que és excessivament inteMectualitzat, i en el quai 
de vegades resulta que llegir és corn resoidre un problema d ’àlgebra o fer uns 
m ots encreuats. Em rebeMo contra aquesta tiranía de l’excès de pensament. 
Grec que falta talent en aquest pais corn en molts altres llocs. Falta l’element 
intuïtiu, que és aquesta form a d ’inteMigència, diguem -ne més primària, però que 
a la vegada és més viva, més sincera, més neta, més entenedora i que facilita 
d ’una manera molt més clara la com unicació am b els altres. I és en aquest 
procès que arribo al món de l’Àfrica. Hi arribo, senzillament, perqué vull saber 
com  s ’expressaven els homes primitius. I en aquest procès, qué hem perdut?. 
Hi hem perdut moites coses tam bé, segur. Tot allò que ha estât envoltat per un 
excès d ’inteMectualització a mi m ’ha deixat d ’interessar, no vull anar-hi; em fa 
por i no m ’im porta en absolut.

Per to t p legat vols dir que has fugit dels cenacles o bé que no has fet 
res per entrar-h i.

No m ’interessa. Sóc conscient que m ’està costant un preu. La gent d ’aquests 
ám bits no entén que siguis independent i que continuïs fent obra, malgrat tot. És 
molt dur. A  hores d ’ara encara ho estic pagant. A  nivell creatiu si que he sigut

tossut am b allò que és meu. Sempre 
he cregut una m ica com  li va passar al 
Brossa, salvant to tes les distàncies, en 
el sentit de marxar de la rutina, de buscar 
coses noves. L’he entés quan he escrit 
coses breus de teatre, de poesia amb 
acciò. Quan alguns m ’hi van comparar, 
ta lm ent corn si fos deixeble seu, vaig 
deixar d ’escriure teatre perqué no volia 
assem blar-m ’hi. En aquells m oments, 
jove i potser indolent, enrabiat per 
l’etiqueta de la teòrica sem blança que 
alguns critics em marquen, m ’aturo pel 
carni. A  mi em semblava, i encara m ’ho 
sem bla, que la m eva intuïciô era 
diferent; en Brossa tan sols utilitzava la 
raô per constru ir la seva obra.

La Hum artificial iMumina el carrer 
d ’Enric Granados. A lgunes ametlles 
m ’amarguen el sentit gustatiu. Am b el 
tem a de la com paració  am b en Brossa 
i a p ropòs it de l ’obra  d ’en Bach: 
“A lmanac Interm itent” , canvio l’estrofa 
de la conversa per anar cap a altres 
àmbits. Prefereixo que el lector trobi la 
molt docta  i interessant opinió d ’en 
Feliu Form osa, segregada al final 
d ’aquesta entrevista.

Tornem al tem a d ’en Kosambi i l’evo- 
lució del poeta intuïtiu. Mentrestant, la 
conversa de la penya de pijos  de la 
taula del costat puja de to, ens toca  a 
nosaltres augm entar el volum gutural, 
que Higa am b cultural. Qi, ves.

De quines fonts nodreixes el reiat 
de Kosam bi i d ’altres narracions  
d ’ám bits tan diferents deis que en 
podríem  dir habituais?.
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Es una mica com plicat d ’explicar-ho. Com t ’ho diria?. Mira, les fonts que jo 
agafo són fonts probablem ent de poca confiança, és a dir; no sé exactam ent si 
aquelles fonts on vaig i la teina que tine per trobar-les, són autèntiques o no, 
perqué, é dar, jo  no conec oap llengua africana i per tant no puc captar res de 
primera mà. M ’he de refiar de la cultura de civllitzacions europees que hi anaren 
com  a conqueridors, especialment els m issioners alemanys. Fonts obtingudes a 
través d ’altres llibres de la realltat del segle dinou. Fiables, cap. Agafo materials 
i els versione lllurement, reescrivint el poema, buscant a través de la intuì'ció allò 
que podia ser I’ origen d ’aquelles idees. En tot cas és subjectiu. No vuli enganyar 
ningú. No faig trampa: faig creado  en to t moment.

La prim era tram esa del m ite personai Kosam bi apareix  en “Fi mirali 
im perfecta”, ei 1 99 6 . L ’any següent et donen dos prem is de gran 
prestigi; ei de ia critica S erra d ’Or; i ei Cavaii V erd -Jo sep  M® Liom part. 
M és recentm ent, el 2 0 0 6  s ’ha pubiicat “Kosam bi, ei narrador”.(Edicions  
Proa) am b ii-iustracions de Ram iro Fernández Saus. Ei m ite continua...

Han funcionat molt bé a nivell de critlea, només cal recordar els premis, i amb 
un volum de vendes més que correcte. Fins i to t s ’ha créât de manera espontània 
un club del personatge: Els am ics de Kosambi. Entre d ’altres s ’hl han intégrât: 
Àlex Broeh, Miquel Desclot i Pong Pons, aquest darrer té el càrrec de cònsol a 
Menorca. A l’editorlal Enciclopédia Catalana m ’han motejat com  Kosambi. Cai 
esperar que aquesta nova peripècia del meu mite africà, tam bé funcioni a nivell 
de vendes. Fins ara n ’he fet sis presentacions. És difícil vendre Ilibres. És 
com plicat distribuir-los i més encara que la novetat arribi al possible lector.

Kosambi, narrador de contes africà, am b el seu amie Abdul ens ofereixen una 
saviesa que contrasta, en un contrapunt Irònic I tendre am b la nostra clvllitza- 
ció consumista i destructora. Poesia, narracló i diàleg conviuen harmònicament en 
aquest llibre que ens proposa una altra manera d ’interpretar la vida. “Kosambi, 
el narrador” és una mirada a l’Interior oblidat de nosaltres matelxos i dem ana ser 
llegit am b el cor net i sense prejudicis.

Molts anys enrere, Josep-Ram on es passà dos mesos al Hit per un pingament. 
Veient per la tele un mundial de fútbol, es planteja l’obligació moral de saber com 
són, com  es mouen, com  pensen, qué els falta a la gent d ’aquests móns 
Ilunyans. Diria que aquí s ’inicia la gestaclô de Kosambi.

La iiuna (susù)

La Iluna iMumina la terra 

obrint-se pas en la foscor.

Aixi corn les bésties

mai no serán homes,

ni els negres no serán mal blancs,

la Iluna mal no eixugarà

la roba estesa.

Tornem  enrera: d ’aquella  exp e- 
rièneia  de quan pub liqu es a 
“Llibres del M all”...

Aquella  aventura idealista d ’en 
Ramon Piñol Balasch... Eren tem ps en 
qué es publicaven obres que intentaven 
ser trencadores amb el llenguatge i 
que, vista am b la perspectiva deis 
anys, potser no fou del to t reeixida. En 
to t cas, un période d ’efervescéncla 
molt influenciat per grups artístics que, 
com  ara Gallot, to ts  plegats crélem 
que el gest de pintar o d ’escriure, per si 
mateix, ja era válid per crear. Motivat 
per l’época, com engo a escriure unes 
coses que ni a hores d ’ara he aconse- 
guit entendre. En to t cas era més la 
voluntat de ser escriptor quan no hi 
havia oap punt de referéncia. Am b 
“ •Llibres del Malí” vaig publicar: “De 
rems i hores”(1974); “Diorames”(1975); 
i “Tránsfuga de la Hum” (1985), llibres 
to ts ells am b dosis de réalisme líric. 
Fins que, com  saps, l’editora se ’n va 
anar en orris.

Em confessa com  des de ben jove 
tenia una clara percepció del món 
artistic, com  tam bé una visló del món 
diferent que podría arribar a ser un 
privilegi. El seu món calla inventar-lo 
per fugir de l’entorn del nacional - ca to 
licismo: “Tan nefast per al país...” . 
Vivien a Castellar i fou alumne de les 
Dominiques fins els 6 anys. Traslladada 
la familia a Sabadell, el matriculen a 
Can Colapi on hi rom andrà to t el 
periple escolar. Ben aviat, ais dotze 
anys, s ’atreveix a crear els primers 
gargets Ilegibles i ja no ha parat mai més.

Nascut en un ambient familiar catala
nista, troba a casa llibres d ’historia, to ts 
els volum s que el pare havia com prat i 
guardava gelosam ent perqué la trulta 
canviava a pitjor. Se ’n recorda de la 
lectura primerenca de les “Aventures 
d ’En Perot Marrasqui” (Carles Riba, 
1917).

CoMabora am b el Centre Parroquial 
de Sant Viceng de la Creu Alta entrant 
de pie en el món del teatro des de la 
tramóla; on es condimenta l’espectacle, 
on s ’hi aprèn el moviment dels actors, 
on es copsa el sentit de I’espai.
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No et preocupa que a les antologies poétiques no hi estiguis inclôs.

No hi sóc mai. En no fer poesia estricta no m ’hi posen. Jo elaboro poesia en 
prosa i pel que es veu, no la tenen considerada. En canvi, hi ha gent que ha fet 
un sol poem a ben polit a la seva vida I ja hl figura. A  les antologies massa sovint 
Il sobren noms que eis han posât per ser amies del poder, o exercir-lo dins 
l’àmbit cultural del país. La gent dona molta Importancia a la forma per distingir-se; 
en especial to ts aquests que han anat al coMegl i que es pensen que saben 
escriure. Penso que potser no cal passar pel coMegl. A  mi no m ’espanta fer alguna 
falta a l’hora de redactar. Que treballln els correctors d ’estil, els dio.

Després d ’escoltar les frases anteriors, hom entén que l’expressiô “coMegl” fa 
referèneia a la modernor més recent d ’escoles on aprendre la tècnica necessària 
per inventar-se un best seller i guanyar aixi uns m inuts de glòria, que no una 
eternitat. Èxits fulgurants per servir al pùblic consum ista mig miler de pàgines 
enrajolades per tòpics i barrejant la histôria de les pedres amb gòtiques aventures. 
Però corn altres dirien: benvinguts a la taula dels lectors, encara que la vianda 
literaria sigui escasea.

Tino entés que portes al dam unt uns apunts de to t allò que observes  
cam inant per la vida.

(Fa el gest clàssic corn de treure’s la cartera de l’americana. Em m ostra dos 
píeos de papers on s ’hl endevinen paraules I frases solitáries, anónimes, incon
nexes)

És el meu dietari civil al qual trasllado to ts  els apunts del que veig cam inant per 
la ciutat. Recullo I escric les coses més Inversemblants. Dietari civil on es pot 
com provar el canvl antropológic de Barcelona. Dos idiomes, molts Idiomes; dos 
sons, molts sons. He dit abans que el punt de lirisme sempre el tine present. En 
dos o tres anys m ’agradaria escriure un Ilibre biografie on incloure-hi moites de 
les coses que anoto en aquests papers.

Des d ’aquestes ratlles vol felicitar a la gent dels “Papers de Versàlia” , que 
potser si que li recorden eIs seus origens, de quan to t ostava per fer. Deixa anar 
una frase eloqüent que més o menys diu: “Devant del no res, tothom  té nécessitât 
de provar I de transm etre les seves Idees” . Corn un dia ell mateix va com ençar 
a Inventar-se el mòn.

Parla de la sincera amistat am b en Manuel Gil; C isco Casas I, en especial, de 
Jaum e Com as i Ramiro Fernández Saus, “el meu germà petit...” , am b el quai es 
truquen sovint, intercanvien Idees I fan libres de bibliôfll. A m bdós entonen el 
respectiu univers creatiu. Talment corn Hermann Bonnin i Feliu Formosa, entre 
molts d ’altres, que l’esperonen, que comprenen eis seus m issatges Inserita en el 
mosaic de les peces teatrals.

La pregunta obligada: Quins Ilibres, quina obra de teatre  tens pensât 
publicar ben aviat?

(LI torno a notar el punt d ’eufòria, la mateixa del principi de la xerrada. Es porta 
la má al fons de la bossa de Proa. Treu un libre I m e ’l mostra.)

Ara matelx estío en d isposició de publlcar-ne cinc o sis. A  l’estll d ’aquest: “El 
gos poeta”(EI vaixell de vapor 2007). De fet a l’edltorial m ’han animat dins la línia 
de Ilibres per a gent jove. Es qüestió d ’anar innovant, que d ’ idees mai no m e’n 
falten. També és previst estrenar al Teatre Principal de Sabadell el Premi Recull 
de Teatre: “ Diálegs morals sobre la fé licitât” . Encara no hi ha data, però ostie 
força engrescat perqué llegiré les acotacions de cadascun deis catorze diálegs. 
Abans felá poesia en moviment, ara busco situacions extretes de la realltat, com  
a “Diálegs...” . Una raó creativa és que a mi em resulta més fácil que no moure 
molts personatges. Més que una obra de teatre, en el sentit monumental, a mi

el que m ’interessa és transm etre unes 
idees. No volia fer més teatre, la veritat, 
però arran de conversar am b Formosa 
i Bonnin, aquest m ’ animá a Iliurar-li la 
primera versió deis “Diálegs...” . ü  va 
agradar, provocant que el cuc del 
teatre tornés. I així ha estât. L’obra 
presenta situacions que están fregant 
l’absurd  però p lenos d ’ ironia i de 
tendresa. És una constant en els meus 
escrits: ironia, tendresa i una m ica de 
lirisme. Lirisme, sempre; no el puc 
abandonar.

Estrena deis “D iálegs...” que s ’espera 
am b Impaciéncia des d ’ara mateix. El 
fet que en Josep-Ram on Bach torni a 
la prosa teatral, és un bon sim ptom a 
per to ts  els qui recorden aquell 
“A lmanac interm itent” . Congratulacions 
al jurat dels Premis Recull, que van 
endevinar com  darrera dels “Diálegs 
morals sobre la fé licitât” , s ’hi amaga el 
lirismo, la Ironia I la intuïciô d ’un es- 
crip tor que no necessita cap coMegi 
per afinar el piano de la creativltat. 
Talment com  el 1997 guanyava el 
Premi de la Crítica Serra d ’Qr i obtenía 
el Premi QUADERN.

En Josep-Ram on, nat a Sabadell el 
1946, ben aviat es jubilará de la feina 
que li ha donat els calerons necessaris 
per viure i menjar. Tothom sap allò de 
que només d ’escriure, pocs en sobre- 
viuen. Eli, que de sempre ha trobat 
tem ps lllure per procrear poesía i teatre, 
ara potser el tindrá sobrer. No creu que 
aquest fet li faci augm entar la produc- 
ció Iletrada. Q potser sí. Vés a saber.
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Alm anac interm itent, uns quants anys després

Fragment del text escrit per Feliu Formosa

Am b motiu de I’excel-lent m untatge de l’Aula de Teatre de l’Acadèm ia de Belles Arts de Sabadell, vaig escriure: “Ja 
sabem que to thom  ha parlât de Joan Brossa. En efecte, la majoria de les critiques es remetien a Brossa am b una certa 
intenció de negar Originalität ai text i a I’espectacle. Josep-Ram on Bach se ’n queixava, I jo  penso que amb raó. Perqué, 
per una banda, el text conté moites coses que es poden situar dins un marc evidentm ent d ’avantguarda, però no nece- 
ssàriament o no ùnicament brossià. D ’altra banda, no fóra cap demérit de l’autor, servir-se d ’uns procedim ents i d ’una 
concepcló del llenguatge escénic afins a algún dels molts aspectes de l’anom enada “poesia escénica” brossiana. Però qué 
hi farem si, davant el text d ’un nou dram aturg, ja reconegut com  a poeta, l’ impuls inicial de certa critica m iop fos negar-li 
el pa i la sai (...) Tornant al text de Josep-Ram on Bach, em vénen a la memòria dos tito is de Francese Trabai feliçment 
recuperata respectivament per “Quaderne Crema i “La Mirada” : “De cara a la paret” (1985) i “Contes, arguments i estirabots” 
(2003). S ’hi recullen textos generalment procedente de diarie i revistes dels anys 20 i 3 0 .1 no em può estar de citar un m ots 
que Josep Carner va escriure al pròleg d ’aquell llibre transgressor on va col-laborar to ta  La Colla de Sabadell: “L’any que 
ve” . Carner parla d ’un “Flumor Indeliberat, Difòs, Secret, dins l’Autom atism e Tradicional de les Paraules Obvies” . Els mots 
de Carner i alguns dels textos de Trabai incloses en els dos Ilibres que he citât em remeten, per una banda, a molts aspectes 
(titois, personatges, frases, situacions) de les peces “de butxaca” de Josep-Ram on Bach, i per altra banda, em permeten 
situar-ho to t plegat en un “continuum ” on sens dubte els va plaure de situar-se els autore de “ I li estreba les vetes de la 
cotilla” , i entre ells, el Bach dram aturg, sense cap nécessitât de prendre Brossa corn a referent, malgrat els possibles 
paraMelismes (...) Tot s ’ajunta i to t adquireix aixi el seu valor propi, especialment els textos de Josep-Ram on Bach, que son 
allò que aqui ens interessa” .

Feliu Form osa 11/05 /04  (Fragment de l’epileg del text n° 51 de la coMecciò Teatre-Entreacte. “A lmanac interm itent” , de 
Josep-Ram on Bach éditât per l’/\ADPC. w w w .aadpc.com  )

A propòsit de “Diàlegs morals sobre la félicitât”.
Premi Peculi de Teatre - Blanes 2007. Text escrit 
de Josep-Ram on Bach corn a preàmbul

“En la seva majoria, aquests diàlegs sòn extrets 
de l’observaciô de la realitat quotidiana. Una 
m irada a l’entorn am b la sana intenció de posar 
en evidéneia certs aspectes de la conducta  
humana. Son situacions que sovint apunten 
a l’absurd, però mai traveseen el seu limit. Els 
personatges busquen la félicitât en una transposi- 
ció tenyida de farsa i interpretada am b ironia i 
tendresa. Ironia i tendresa que son la divisa de la 
meva obra.

“Arriba un m om ent que, per un escriptor que 
utilitza sempre l’ imaginari, li és imprescindible 
també poder donar resposta moral a certs aspectes 
de la vida. El meu teatre actual voi om plir aquests 
buit personal i donar testimoni de les contra- 
d iccions pròpies de la mal anom enada vida 
moderna.

“Les peces son autònomes, però, a la vegada, 
poden unir-se i configurar un espectacle unitari. A 
pesar que están escrites per a ser representades, 
les anotacions al marge están escrites am b l’ànim 
de fer literatura, per la qual cosa es poden llegir 
com  si es tractés d ’una narració a l’ús. D ’aquesta 
manera sóc fidel a la meva manera d ’escriure, a la 
vegada que dono una doble utilitat ais diàlegs” .

http://www.aadpc.com
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“TAUU\:

"Carni del paradis.

"La perla del barri.

"El futbolista imaginarl. 

"Carta a un primer ministre. 

"Una llista fatídica.

"El plaer de llegir.

"La feina de riure.

"L’home que remena la cua. 

"El sopar dels invisibles.

"La botiga del desig. 

"Romani contra farigola.

"Les dues germanes.

"El món s ’acaba. 

"Enterrament en fila india.

Biografía literária de Josep-R am on Bach

Josep-Ram on Bach (Sabadell 1946) va donar-se a conéixer com  a poeta 
am b “Emilie Kraufort, alumna de primária”(1972). Seguidament va publicar a 
Llibres del Malí “De rems i hores”(1974), “D iorames” (1975) i “Tránsfuga de la 
Hum (1985). Més endavant, va publicar dos llibres en prosa: “Lluna fosca” 
(1991) i “El mirall insubornable” (1993) i va crear el mite personal de Kosambi, 
la primera tram esa del qual, “L’ocell im perfecte” (1996), va tenir el reconeixe- 
ment deis premis de la crítica Serra d ’Or i el Cavall Verd - Josep M® Llompart; 
la segona tram esa que de m om ent tanca el cicle, és “Kosambi, el narrador” 
(2006). Juntam ent am b aqüestes iniciatives, en “Viatge al cor de Li B o” (1997) 
recrea el gran classic xinès del segle VIII, i en “Ploma blanca” , “Poesía oral afri
cana (1999) transcriu una m ostra de la tradició poética de diverses étnies del 
continent negre, que tam bé interpreta per a un públic infantil a “Viatge per Áfri
ca ” (2000) i el més recent: “El gos poeta” (2007, El vaixell de Vapor-Proa). Ha 
estrenat i publicat l’espectacle teatral “A lmanac interm itent” (1980-2004) i, 
especialment am b la coMaboració del pintor Ramiro Fernández Saus, ha publi
cat diversos llibres de poesía i de prosa poética en edicions de bibliéfil. Com 
ja queda explícitament tractat en aquesta SEMBUXNCA, enguany ha estât 
guardonat am b el prestigios Premi Recull de Teatre - Josep Ametller per: 
“Diálegs morals sobre la fé licitât” , que s ’espera estrenar al reconstruit, flamant 
i municipal Teatre Principal de Sabadell.

Durant cinc dissabtes a la tarda, a la que fou casa pairal de la familia de 
Joan Oliver - Pere Quart al Marquet de les Roques, a Sant Llorenç Savall, 
s ’han dut a term e un seguit de recitals de poesía titulats “Poemes i poetes a 
la vora del fo c ” , lectures de les qual hi participaren: Miquel Desclot, Josep- 
Ramon Bach i Josep Maria Ripoll, to t llegint l’obra propia al costat de la gran 
llar de foc ai menjador de la casa senyorívola, i torrant unes llesques de pa en 
época hivernal, del 27 de gener al 24 de març; experiéncia que esperem que 
la direcció del Paro Natural de Sant Llorenç, que depén de la Diputació, 
continuï program ant quan torni i’hivern. Sens dubte to ta  una remem brança de 
“La Colla de Sabadell” . Am b l’esperit deis Oliver, Trabal i Obiols presents i, 
albora, absents, entre lectura i...queixalada.

“L ’ocell im p erfecte”

Prosa 59

Mentre donava menjar ais coloms, 
Kosambi sorprengué el seu amie 
Abdul:

— La beilesa és el seu dolor.

— Qué dius? -respongué estranyat 
i’amic.

— De cop m ’he recordat de les 
fiténies -a fegí. ¿Sabies que quan 
aqüestes plantes treuen la flor, cal 
tallar-la de seguida?

— Per qué? -p regun ta  Abdul.

— De conservar la seva beilesa, les 
plantes moririen -aclarí. La flor no és 
altra cosa que el lament del seu 
dolor.

Prosa 102

Mara Bilauri, fins una estona abans 
de morir, no es va netejar mai les 
sabates. Volia conservar la pois de 
to ts  els camins que havia trepitjat en 
vida.

— Com les flors que viuen arran de 
carni - reblà Kosambi.

— Com  l’ocell que niua en un país on 
mai no plou - acabá, fe ligm ent, 
Abdul. fL
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uno b io g ro fio
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Audrey Hepburn m ’agrada molt, to t i no ser seguram ent una de les cinc actrius 
que m ’emportaria a una illa deserta. Però si a aquesta illa deserta ens enduguéssim 
imatges en com ptes d ’actors, aleshores Audrey Hepburn tindria, a la meva, un 
Hoc assegurat, perqué la seva figura estilitzada davant de l’aparador del Tiffany’s, 
mentre van apareixent els tito is de crédit, am b el telò de fons de la mùsica de 
Mancini, a l’inici de la versió de Blake Edwards del reiat de Truman Capote, és 
i ha estât sempre per a mi un d ’aquells m om ents Inoblldables que només el gran 
cinema ens pot oferir. Autor, entre d ’altres, de les monografies de Marlene 
Dietrich, Laurence Olivier, Marilyn Monroe o Ingrid Bergman i, sobretot, de la 
mlllor biografia critica que he llegit d ’Alfred H itchcock, Donald Spoto és ja un dels 
cronistes insubstituibles del Hollywood que to ts  hem admirat. Quan, ara fa mig 
any, Lumen va eàWar Audrey Hepburn, la biografía, de Donald Spoto, vaig córrer 
a la llibreria a comprar-la.

La major part del llibre es refereix, naturalment, a la seva carrera i a les peMicules 
que va Interpretar, als directors i als altres homes de cinem a que van a]udar-la i 
que van exercir, sobre ella, una determ inada influéncia, als seus fills, als seus 
matrimonis I a les seves inestables relaclons amoroses. Tot alxò configura el 
retrat d ’una persona que, apartada dels Hums enlluernadors de l’éxit, és, com  
to ts nosaltres, vulnerable i Insegura. Una persona que actúa amb convicció, però 
a vegadas dubta, que pateix, però tam bé és feliç.

Els primers i els últims capitals emmarquen aquesta part central. Als uns, 
coneixem, entre moites més coses, la seva infantesa i joventut, la seva familia 
-pares separats, residéncies d iverses...-, els anys de la guerra a Holanda i la 
seva frustrada IMusió per ser bailarina. Als altres, la seva decisió d ’abandonar el 
cinema, els 14 anys com  a ambalxadora de bona voluntat d ’Unicef, els seus 
incom ptables viatges arreu del planeta, la seva malaltia i la seva m ort -explica
dos per Spoto am b una pudorosa brevetât, només cinc págines. Els afusella- 
ments que va presenciar a Holanda I la Infinitud de situacions trágiques que va 
haver de viure els seus darrers anys als indrets I als paisos del Tercer Món no 
contradicen la leona d ’innocéncla, félicitât, elegància i estil en qué s ’ha convertit 
Audrey Hepburn per a to ts  nosaltres (un parti pris  que, de to ta  manera, algunos 
de les seves interpretacions relativitzen completament). Conéixer una mica qui 
fou la dona no fa sinó acostar-nos més a l’actriu.

Spoto repassa les seves Interpretacions, una a una, i emet sempre, a cada 
comentan, la seva pròpia valoració, tant de l’actriu corn de la peMicula. Les que 
eli destaca molt especialment -Roman Holiday  (1953, Vacaciones en Roma), de 
William Wyler, o The N u n ’s Story, (1959, Historia de una monja), de Fred 
Zinnemann- o les que valora de manera més aviat poc entusiasta -la ja citada 
Breakfast a t Tiffany’s (1961, Desayuno con diamantes), de Blake Edwards, o 
They All Laughed  (1981, Todos rieron), de Peter Bogdanovich- no son segurament 
les mateixes que destacarla jo, però això no té importància.
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L’im portant és que se ’ns ofereix un itinerari Hepburn ciar i lineal. Sense voler ser 
exhaustiu: la princesa Ann, que descobreix el món de la nná d ’un periodista nord- 
americá (Gregory Peck), am b qui viurà una impossible historia d ’am or a 
Vacaciones en Roma-, la noieta de Sabrina (1954) i Ariane  (1957), am bdues de 
Billy Wilder, enam orada d ’uns homes madurs, molt més grans que ella (interpre
tata, respectivament, per Humphrey Bogart i Gary Cooper); la ingènua ajudant 
d ’una Ilibreria de Greenwich Village al musical d ’Stanley Donen Funny Face 
(1957, Una cara con ángel), amb Fred Astaire; la germana Lucas ó ’Flistoria 
de una monja, la primera Audrey Hepburn sense maquillatge ni vestite de nit; 
la deliciosa i inconscient Holly Golightiy de Desayuno oon diamantes, el seu 
personatge més emblemátic; la Karen de The Chiidren Flour (1962, La calumnia), de 
William Wyler, un dels seus papers més dramática; la florista cookney de M y Fair 
Lady  (1964), de George Cukor, conillet d ’indies del professor Higgins (Rex 
Harrison); la Joanna de Two for the Road  (1967, Dos en la carretera), d ’Stanley 
Donen, una altra interpretado de gran intensitat, un matrimoni mig desfet 
després de 12 anys de rutina; l’envellida Marian de Robin and Marian  (1976), 
de Richard Lester, una lùcida mirada al crepuscle dels herds, o la presència 
inquietant de Todos rieron.

Si U S  agrada Audrey Hepburn, com preu-vos e l  Ilibre.

ARTICLES PELL I VIATGE
Sant Q uirze , 38  

Tel. 9 3  7 2 5  85  41 
S A B A D E L L
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text i fotografíes: Josepo Blanch

Ree als aiguamolls de l’Empordà

Cap de setmana de concert de com iat de Lluís Llach. 
Arreu es copsava la Catalunya que pensa i parla amb 
la resta del món am b la seva pròpia cultura, amb els 
seus mùsics, amb els seus poetes. La Catalunya ufana 
dels seus paisatges, de la seva llengua, de la seva 
Identität; tam bé dels seus somnis a mig carni de la 
realitat.

Com diu el poeta, ”el meu país és tan petit, que quan 
el sol se’n va a dormir, mai no està prou segur d ’haver-lo 
vist” . País petit, però rie i d ’una beilesa captivadora, 
ben palesa a l’Alt Empordà, on s ’apleguen la muntanya, 
la serralada del Canigó i l’Albera, ara enfarinades de 
neu; la plana, vasta i fértil, i el mar, aquest Mediterrani 
precios, que marca una costa brava aspra i esquerpa, 
p roducts de la tramuntana, que hi sovinteja i hi bufa 
am b força i que hi d ibuixa un paratge d ’espadats amb 
roques singulars, i on es van poder inspirar surréalistes 
com  Dalí.

Ens estem a Castellò d ’Empúries, petit pöblet endreçat 
i tranquil, am b una gran església, de la qual els vilatans 
n ’estan molt orgullosos, ja que al cap deis anys han 
aconseguit de poder-la anom enar basílica menor, 
categoria autoritzada per Roma, després deis molts 
entrebanes que fins aleshores els havien posât des del 
bisbat de Girona, des de Barcelona i tam bé des de 
Madrid. Evidentment i oom sempre, no són només els 
politics els que posen pals a les rodes per donar més 
relleu o autonomia al més feble; tam poc els que regeixen 
l’església no es guien per la toleráncia o per les Ilibertats. 
Fern petar la xerrada amb un avi del poblé, que és qui 
tam bé ens explica que molts dels habitants, gairebé 

fixes, de Castellò d ’Empúries són alemanys ja jubilats que han trobat, en aquesta 
zona de Catalunya, la pau i el benestar.

Mati de tram untana important. Malgrat el vent que bufa de valent, ens n ’anem 
a visitar els Aiguamolls de l’Empordà. Seguim les rutes senyalades, ens distreu 
el sorollôs repicar del bec de les cigonyes. Un m unt de nius dalt dels arbres ens 
fa com entar la semblança am b una pietà, to ts  habitats, alguns am b les aus 
covant. Altres ocells volen am b les seves aies ben esteses fent front al vent. A 
l’aigua embassada i am b Ilot, s ’hi reflecteixen els esbarzers, els freixes i els Iliris 
d ’aigua a punt d ’esclatar. Els punts d 'aguait, amb els cartells explicatius de to t 
el que es pot veure, i tam bé de la flora, són molt entenedors. A les llacunes, 
milers d ’ànecs, de bonics colors tornassolats, pesquen i neden plàcidament. Les 
antigües sitges per al magatzematge de l’arrôs, que ara aquí ja no es conrea, 
serveixen de privilégiât m irador per veure, a més de m olts ocells, les daines i els
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Sitja ais aiguamolls de l’Empordà Sant Pere de Rodes

cavalls que, precedents de la Camarga, habiten to ta  aquesta zona d ’aiguamolls 
que fan les desem bocadures del Pluvia I de la Muga. A les moites escales per 
arribar a dalt, i perqué la pujada sigui més distreta, hi ha petges, dibuixades I 
identificades, d ’animalons que habiten el parc.

Per acabar-nos de ben ventilar, visitem Sant Marti d ’Empùries I les ruines gregues 
i romanes d ’Empùries. Pel carni que porta de la bonica vila de Sant Marti cap a 
les ruines, to t ens meravella. El cel, d ’un biau intens, està solcat de nùvole blancs 
esfilagarsats, de mil form es que canvien mentre els estem mirant. Els pins, 
autòctone, frondosos i ferme, tenen les branques am b la fulla verda i grassa, i 
belluguen am b el ritme que els marca la tramontana. El mar, força enfadat i ben 
arrissat, és pie d ’escum a blanca sobre mil tonalitats de bIau: a voltes d ’un bIau 
gris encom anat del cel boirós; a voltes d ’un bIau verd on llueix el sol; a voltes 
d ’un bIau mari quan l’om bra del penya-segat li cau al damunt.

Gal fer esment de la brillant gastronomia empordanesa. Gairebé imprescindible 
per fer una bona passejada, fem un bon dinar I tastem  un vi denominació 
Empordà, que trobem  bonissim. A  la tarda, voltem els pobles de la plana enmig 
de garrics, alzines sureres, olivares i vinyes, buscant el seller per poder com prar 
una mica de bon vi d ’aquesta vasta terra, que tam bé ens ofereix un oli d ’oliva 
excel-lent.

Per acabar el cap de setmana, encara ens queda tem ps per anar a Sant Pere 
de Rodes. Situât en un Hoc privilégiât, aquest antic monestir de Torde benedictina 
está clavat a la muntanya de Verdera, al mig del Parc Natural del Cap de Creus. 
Durant els segles XII i XIII va ser un dels centres de poder espiritual, econôm ic i 
politic de la zona. Més tard, va anar passant per diferente étapes, fins arribar a 
Tépoca de la desam ortització, al segle XIX, que és quan es produi la definitiva 
extinció de la com unitat de monjos. Molt ben restaurât i docum entât, és un plaer 
la visita. Meravella veure les estructures circulars, voltes fetes de pedra del pais, 
que aguanten to t Tedifici.

El paisatge des de Tabadia és impressionant. Fins arribar al mar, feixes de 
pedra seca que marquen les antigües vinyes i conreus. Dôlmens i ermites, 
com panys del pelegri que anava a buscar aixopluc al monestir, están perduts al 
mig del no-res. Més enllà, retallat, entre la muntanya i el mar, veiem el Port de la 
Selva, Colera, i la gran extensió rocallosa del Cap de Creus.

Galeria
E X P O S I C I O N S  
OBRA PERMANENT

PASSEIG DE LA PLAÇA MAJOR, 27 
08201 Sabadell •  Telf./fax 93 727 37 94
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Troglodita igual a fanàtic del fútbol

El que té un estil i un valor Increíble 
— al meu e n ten d re — és l’anàlisi 
exculpatori que es veu obllgat a fer 
en Josep Cabeza Torras. Per la Ironia 
que traspua m itjangant uns com en- 

taris perfectam ent entenedors que fugen del llrisme oficial. L’escrit va dirigit al: 
“Camarada Juan Segura Palomares, d irector de la Red Catalana de Prensa del 
Movim iento. Ens permetem reproduir-lo respectant les majúscules de l’escht 
originai.

“A) Desconociendo el redactor abajo firmante el a lcance exacto de dicha 
denuncia, por lo que respecta a los térm inos que el señor Alcalde de Tortosa 
puede haber considerado dolosos para la honorabilidad y buen nombre de dicha 
ciudad, este redactor ha de interpretar que se atribuyen tales presuntos insultos 
a los conceptos que, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE AL PÚBLICO CONGRE
GADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE DICHA CIUDAD, en ocasión del partido 
de fútbol de referencia, se vierten en la crónica de d icho enouentro.

“B) Considerando que la primera mención específica de dichos conceptos, 
puede ser atribuida a la siguiente frase: “FANATISMO DE UN PÚBLICO QUE 
CONSERVA EL CRITERIO DEL AFICIONADO DEL PALEOLÍTICO DEL FÚTBOL” , 
fáoilmente se com probará que no puede haber referencia dolosa para la oludad 
de Tortosa, puesto que la acusación se ciñe única y exclusivamente al público 
asistente al Estadio Municipal Tortosino y la característica “MUNICIPAL” que 
posee dicho Estadio no puede involucrar a la ciudad entera en el concepto.

“C) El conoepto “PALEOLÍTICO” aplioado al criterio futbolístico evidenciado por 
dioho públioo, se apoya en numerosísimos testim onios (que el firmante puede 
aportar, en oaso necesario) oonfirmando el inicuo proceder de la inmensa mayoría de 
d icho públioo que ANTES DE PRINCIPIAR EL PARTIDO -lo que exoluye atenuan
tes de apasionam iento cirounstancial o m om entáneo- insultó con toda clase de 
palabras soeces a todos cuantos presumía com o seguidores del C.D. Sabadell. 
Considerar por lo tanto com o “CRITERIO DEL AFICIONADO DEL PALEOLÍTICO 
DEL FÚTBOL” a un público que vierte toda olase de obsoenidades sin motivo 
alguno, no cree el firmante que sea exageración alguna ni m ucho menos derive 
insulto para la honorabilidad de la oiudad de Tortosa.

“D) Considerando tam bién que la expresión más adelante insertada: “EL 
SABADELL YA HA PASADO LO PEOR: VISITAR EL FEUDO DEL TORTOSA Y, 
FUTBOLÍSTICAMENTE, ESTO ES ALGO ASÍ COMO QUE UN PRESIDENTE DE 
LOS ESTADOS UNIDOS VISITE D A LU \S ” , puede haber hecho suponer al señor 
Aloalde de Tortosa, que el firmante pretendía com parar a la oiudad de Tortosa con 
la de Dallas (Tejas-EE-UU.), resulta evidente que no existe ni remotam ente tal 
presunción, puesto que la lim itación del térm ino “FUTBOLÍSTICAMENTE” es bien 
explícita y, por otra parte, expresada en claro sentido metafórioo para aludir a una 
serle de agresiones (que el firmante puede probar de manera fehaciente) sufridas 
por varios seguidores del C.D. Sabadell sin discrim inación de edad ni sexo.

“E) Considerando tam bién que otra 
expresión más adelante insertada: 
“ASUNTO DE LOS PÚBLICOS DE LV\ 
RIBERA DEL EBRO, UN ASUNTO 
QUE, COMO DIRÍA EL PRÍNCIPE DE 
DINAMARA, “HUELE A  PODRIDO” , DE 
TAN REITERADO, puede asim ism o 
haber hecho suponer al señor Aloalde 
de Tortosa, que el firmante pretendía 
tachar de maloliente o “podrida” a la 
repetida ciudad, resulta evidentísimo

1) que lo que se tacha de “oler a podri
d o ” no es ciudad o región (de la Ribera 
del Ebro) alguna, sino al conoepto 
“UN ASUNTO” , o sea, este exceso de 
apasionam iento inoontrolado del que 
han resultado víctim as equ ipos y 
segui-dores de oasi toda  la región 
oatalana y ouyos “dossier” deben 
ooupar amplio espacio en los archivos 
de la Federaoión Catalana, a los que, 
en caso necesario, el abajo firmante 
reourrirá para dem ostrar que tachar de 
“oler a podrido” un asunto repetido 
innumerables veces en el plano fu tbo 
lístico, podrá quizás tacharse de poco 
explícito pero nunca tom arse com o 
lesivo para una determ inada com uni
cad y m enos la de la o iudad de 
Tortosa, que, en esta expresión no se 
cita de manera determ inada.

2) Am para tal concepto  experiencias 
vividas por el p rop io  firm ante  en 
varios partidos presenciados en otras 
poblaciones del Ebro, siguiendo al 
C.D. M ercantil y al p rop io  C.D. 
Sabadell, podiendo aportar igualmente 
tes tim on ios  fehaoientes co rre sp on 
dientes a encuentros d isputados en los 
cam pos de fú tbo l de A m posta , 
Tortosa, La Cava y San Carlos de la 
Rápita.

“F) Considerando también que otra 
expresión: “LIBRANDO AL FÚTBOL
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CATALAN DEL PEOR POSO DE FANATISMO TROGLODITA QUE PUEDA 
VERSE POR ESTOS OAMPOS DE DIOS” , expresión referida a que “ESTOS 
CLUBS DE LA ZO N A DEL ARROZ, QUERIAN DESLIGARSE DE LA 
FEDERACIÓN CATAU\NA PARA INGRESAR EN LA VALENCIANA” , puede 
asim ismo haber sido interpretada por el señor Aloalde oom o acusación de 
troglodism o a los habitantes de dicha ciudad, resulta claramente evidente:

1) que el térm ino “TROGLODITA” se aplica exclusivamente al fanatism o fu tbo 
lístico.

2) Que no se menciona específicamente a la ciudad de Tortosa en el aserto.

3) Que se generaliza el térm ino aplicándolo a “LOS CLUBS DE lA  ZONA DEL 
ARROZ” y sus públicos respectivos, sin mención alguna para los poblaciones 
respectivas.

“G) Considerando asim ismo que ninguna otra expresión vertida en la crónica 
de referencia, puede haber dado lugar a equívocas interpretaciones, el abajo 
firmante, reiterando previamente que en sus conceptos no existía intención 
dolosa alguna para la ciudad de Tortosa, mantiene ÍNTEGRAMENTE tales 
conceptos referidos EXCLUSIVAMENTE a la actitud DEL PÚBLICO ASISTENTE 
al partido Tortosa-Sabadell, conceptos que avalan sobradam ente, no sólo los 
incidentes acaecidos en este partido de fútbol, sino innumerables precedentes 
que se remontan a muchas tem poradas anteriores, antecedentes obrantes en 
poder de la Federación Catalana de Fútbol y a los que recurrirá, en caso 
necesario el abajo firmante. En su virtud, el redactor de dicha crónica se ratifica 
de manera fehaciente en lo dicho, considerando no haber infringido ningún 
artículo de la Ley de Prensa vigente, lo que te com unico para tu debido conoci
m iento y efectos, con el ruego de trasladarlo al limo. Sr. Delegado Provincial del 
Ministerio de Información y Turismo y, en su caso, al Departam ento correspon
diente de la Dirección General de Prensa. Firmado: José Cabeza Torras. 
Redactor de “Sabadell” y periodista en Activo n° 1.722”

Quina va ser la reacció davant d ’am bdues cartes?. Segons el mateix Cabeza 
Torras, les parts donaren to ta  classe d ’explicacions a l’alcalde de Tortosa i 
aquest sembla ser que aturá qualsevol altre mesura de força jurídica. Com solen 
acabar to ts  aqüestes picabaralles futbolístiques: Aquí pau i després glòria. Per 
gloria, la del C.D. Sabadell que ais pocs mesos pujava a la Segona Divisió i 
la tem porada següent iniciava un notable periple a la Primer Divisió, que 
cuim inaria am b un quart Hoc (1968-1969) i la preséncia a la Copa de Pires, 
precedent de la Copa de la UEFA.

R esposta  tortosina: “Petardism o periodístico”
La resposta tortosina tam bé es va expressar a través de la premsa el dia 28, 

és a dir, un cop destiMada I’ apassionada crònica vallesana. Signada per S.B.B. 
el setmanari “La Voz del Bajo Ebro” titulava: “Petardismo periodístioo” i tam poc 
no s ’ ostava de res a l’hora d ’engiponar clatellades dialéctiques. Reproduïm:

“ Lamentable, estúpidam ente lamentable y confusionista la “m aniobra” seudo- 
literaria desarrollada por unos colaboradores -n o s  resistimos a que sean redac
tores— en unas publicaciones sabadellenses, intentando cubrir con un lenguaje 
peripatético enflautado y de todo  punto inadmisible algo tan corriente y sin 
mayor trascendencia humana com o es una derrota futbolística. Nada más y 
nada menos que éste es el fin que se propusieron los cronistas y el declarante 
que se ha despachado a sus anchas com entando el partido que el Sabadell 
d isputó en nuestro Estadio contra el Tortosa.

“Esas “justificaciones” a ultranza son cosa a la que, desgraciadamente, se 
entregan con harta frecuencia algunos cronistas deportivos, cegados por el

despecho y la pasión. “Para algunos 
todo  vale para camuflar el fracaso: la 
insidia, la falsedad, la ofensa, la defor
mación de los hechos, la exageración 
allí donde pueda haber un punto de 
razón en que m ontar todo  un tinglado 
de romance...

“ Esto ocurre, genera lm ente , a los 
inflados que en la prensa o en las 
peñas venden la piel del oso antes de 
cazarlo. Luego, claro, hay que “justifi
car” el revés sufrido. Y  se dejan de lado 
la objetividad, la seriedad y hasta el 
decoro periodístico.

“Asom bra que se pueda escribir de 
manera tan inconsciente y, a la vez, tan 
ingenua. Inconsciente, porque no se 
piensa en el daño que con la injuria 
se infiere a los dem ás por el simple 
prurito  de querer aparecer com o 
norm alm ente invencibles. Ingenua, ya 
que no resiste a un somero repaso de 
lógica. Porque, ¿cóm o es posible la 
ocurrencia de tal cúm ulo de desagui
sados en un partido en el que no hubo 
agresiones, ni expulsiones, ni invasiones 
de cam po, ni siquiera lesionados, ni 
intervención de la fuerza pública?.

“¿Puede tal realidad com paginarse 
con esa especie de “crimen de Dallas” 
que parece se com etió  en el Estadio?. 
¿Y puede alguien ser tan simple com o 
para pensar -y decir- que en una 
ciudad com o Tortosa no va fuerza 
pública al cam po de fútbol en el que 
acude Policía Urbana, Policía 
G ubernativa  y G uard ia  Civil? Pero 
com o la fuerza pública no se vio obli
gada a intervenir, de ahí que a cierto 
señor se le ocurriera decir que no la 
hay en nuestro Estadio, cuando preci
samente el hecho de que no se em ple
ara -porque no se le ocurrirá pensar, 
suponem os, que aquélla se inhibirá, 
fa ltando a su deber- dem uestra que la 
sangre no llegó al Ebro. ¿Que hubo 
pasión en el ambiente? De acuerdo. 
¿Acaso no es ello natural? ¿No la hay 
en todos los cam pos de fútbol, sobre 
todo  en los partidos contra equipos 
im portan tes  -n o  le negam os esta 
particularidad al once sabadellense, 
aunque los hemos visto mejores en 
este cam peona to— , sin que escape a
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esta flaqueza humana el público de 
Tortosa, ni el de Sabadell, ni ninguno 
de los que acuden al fútbol verdadera
mente interesados por él.

“ En su m om ento, renunciam os a 
extendernos sobre cóm o fue vencido 
el Tortosa en el cam po del Sabadell, en 
el partido de ida, y en el cual la labor 
del árbitro fue precisamente decisiva y 
el ambiente pesó lo suyo.

Com prendem os el espectáculo del 
fútbol com o verdaderamente debiera 
ser. Pero lo hicimos, esta es norma en 
estas páginas, porque entendem os 
que la prensa debe contribuir a calmar 
las pasiones, servir de cauce a la 
verdad y no ser vehículo con el que 
atropellarla.

“Tenía una de las “ reseñas” a que 
nos referimos incluso sus ribetes de 
erudición, cuando hasta citaban una 
frase de Hamiet, diciendo que “algo 
está podrido” aquí. Pero nosotros con 
testándo le  con frase de Cervantes 
-q u e  d icen sabía tan to  com o 
Shakespeare, y además era español — 
le decim os que lo que han hecho no ha 
sido otra cosa que “hinchar el perro” 
con el canuto de su fanatismo. Y así 
han d icho cosas y más cosas, con 
m ucha fantasía y poca realidad.

“El caso es que esto del fútbol nos 
lleva a las gentes dem asiado de 
coronilla y promueve tantas y tales 
habladurías entre los aficionados, que 
habremos de dar la razón a aquel que 
dijo que las mujeres eran más habla
doras que los hom bres...hasta que se 
inventó el fútbol.

“La ofensa inferida lo ha sido no sólo 
contra Tortosa, sino contra “ los públicos 
de la Ribera del Ebro” , con lo que 
quedan im plíc itas en el agravio 
aquellas poblaciones hermanas en las 
que se practica fútbol de com petición.

“Pero a poner co to  a estas demasías 
periodísticas se han aprestado nuestro 
Excmo. Ayuntam iento y la presidencia 
del Club Deportivo Tortosa, tom ando 
las medidas pertinentes.

“Sólo nos resta hacer constar nuestra 
comprensión al respecto, no involucran-

do en este desagradable asunto a la afición sensata sabadellense, y mucho 
menos a la población toda de la oulta y laboriosa ciudad del Vallès, pues que allí, 
com o aquí, los mejores son los que cuentan para el prestigio ciudadano, y no 
quienes, deform ando y exagerando, cultivan el petardism o periodístico en esa 
verbena de entusiasmos y pasiones que es el deporte (¿) del fútbol. S .B .B .”

Alguns aclariments:

1) Els afecciónate del C.D. Tortosa, malgrat la natural defensa i resposta escrit 
per S.B.B., mai abane no havien llegit la crónica feta a Sabadell... ja que no la 
va reproduir aquell any 1964 el setmanari "La Voz del Bajo Ebro” ; fins avui, 43 
anys més tard, que oberta i gentilment ho fa “La Veu de l ’Ebre”.

2) La metàfora sobre Dallas i Kennedy: el lector recordará que el president 
nordamericà havia estât assassinat dos mesos abans de la crònica.

3) Si e ls fe ts  hag u ess in  o c o rre g u t ara, les im a tg e s  te le v is iv a s  haurien  
re p a rtit la raô i/o  les cu lp e s .

4) El C .D . M e rca n til és un h is to r ic  c lu b  s a b a d e lle n c  que  m ilità  a la 
Tercera  D iv is ió ; e sse n t a bans , co rn  ara, e sco la  i lla vo r d ’e xce l- le n ts  
ju g a d o rs , m o lts  de ls  qua l han a rr ib a t a a ltes  c o te s  p ro fe s s io n a ls .

5) Des d ’a q u e s te s  ra tlle s  a n im em  als p o s s ib le s  te s tim o n is  d ’a q u e lla  
jo rn a d a  fu tb o lís t ic a  que  ens e x p liq u in  la seva  e xp e riè n c ia . Han p a ssâ t 
m o lts  anys i no es tra c ta  de  b u s c a r “ c u lp a b le s ” , s inó  d ’o fe rir  la 
im p re ss ió  p e rso n a l so b re  el que  van veure .

Segone informava el 2 de febrer d ’enguany “La Veu de l ’Ebre”, la U.E. 
Rapitenca i el C.E. Sabadell van jugar a Sant Carles de la Rápita el partit de Higa 
de Tercera al cam p de la Devesa am b 1.800 espectadora (200 eren seguidora 
sabadellencs). Guanyà l’equip de casa per 3-1. S ’aprofità la circum stància de 
trobar-se a idèntica categoria per rendir hom enatge al to rtos i Vioent Vilar, 
exjugador entre altres equips de la Rapitenca i del Sabadell. La junta directiva de 
l’equip locai va Iliurar una placa al doctor Ignacio González, m etge del Sabadell, 
per les intensions dispensados en el partit de la primera volta a la Creu Alta als 
jugadors rapitencs que van acabar lesionate. Tota una dem ostració de fair p lay  i 
és que jugar a Tercera Divisió ja no és el que era. Millor a Segona (és possible 
que ho assoleixin els arlequinats: a l’hora d ’escriure el present van primers...) 
i els tortosins que pugin a Tercera l’any vinent (hores d ’ara van pel mig a la 
classificació de la Primera Catalana).

Res, to t plegat: papers veils, am b polsim de la historia i si hi ha alguna gotera: 
papers mullats. 9^



EXPOSICIONS AL MUSEU D’ART DE SABADELL
DE MAIG A NOVEMBRE

EXPOSICIONS TEMPORALS
TÍTOL L’obrador dels museus. Joan Vila Cinca

Descobreix una jo ia del museu. Dia Internacional dels Museus
LLOC Salons de la Casa Turull
DURADA Del 17 de maig a l’1 de juliol

O rg a n itza c ió : M u s e u  d ’A rt d e  S a b a d e ll 
Hi c o l.labora: G e n e ra litä t de C a ta lu n y a  
i D ip u ta d o  d e  B a rce lo n a

TÍTOL Matèria poètica. CoM ecció d ’art
contem porani Fundació “ la Caixa”

DURADA Del 31 de maig al 15 de juliol
O rg a n itza c ió : F u n d ac ió  “la C a ix a ” 
i M u s e u  d ’A rt d e  S a b a d e ll

TÍTOL Joan Miró. La m etàfora de l’objecte
DURADA Del 7 de juny al 8 de juliol

O rg a n itza c ió : G e n e ra litä t de C a ta lu n y a ,
F u n d ac ió  M iró  i M u s e u  d ’A rt de  S a b a d e ll

TÍTOL Albert Arribas, Leonor Bescós, Federico Duret i Alejandro Martín.
Jornadas de portes obertes

LLOC Centre de Producció i C reado Artística, La Ñau, c. de Cellers, 17
DURADA Del 8 al 10 de setembre, en el mare de la Festa Major; de 5 de la

tarda a 8 del vespre
O rg a n itza c ió : M u s e u  d ’A rt d e  S a b a d e ll

TÍTOL La Sala Tres, 1972-1979
En la ruta de l’art alternatiu a Catalunya

LLOC Museu d’Art de Sabadell i Acadèmia
de Belles Arts de Sabadell

DURADA Del 7 de setembre al 25 de novembre
O rg a n itza c ió : F u n d ac ió  A rs, M u s e u  d ’A rt de S a b a d e ll 
i A c a d è m ia  B e lles  A rts

Activitats didàctìques dirigides a escoles: visites guiades, tallers, itineraris i xerrades 

Activitats concertades dirigides a altres col lectius: visites guiades, tallers i itineraris

Centre de Documentació i Biblioteca 

Botiga i venda de publicacions

Museu d ’Art de Sabadell (MAS), c. del Dr. Puig, 16. 08202 Sabadell 
Tel. 93 725 71 44, fax 93 727 55 07

Horari: de dimarts a dissabte, tarda de 5 a 8. Diumenges i festius, mati d ’11 a 2

M A S  MUSEU
D’ART DE SABADELL



Sabadell 

LIeure-0 1 / 0 8  al 3 1 / 0 8  

SORBETS DE FRESCA
Horari; dilluns a divendres, 
de 17 a 21 h.
Dissabtes, de 10 a 13.30 h 
Lloc: lardi de Caixa Sabadell, 
c/ d'en Font, 1
Organitza: Obra Social Caixa Sabadell 
Inform ado i inscripdons:
tei. 93 319 60 69, de 10 a 14 h, 
www.obrasocialcaixasabadell.org 
Com inscriure's als tallers i clubs 
de lectura: portar butlleta d'inschpdó 
al mateix lardi, a partir del 2 de julioi 
de 17 a 21 h i Iliurar-la als responsables 
del programa o enviar-la per fax 
al tei. 93 3196583 
Observacions: Del 13 al 19 d'agost 
no hi haurà activitats. En cas de pluja, 
comptem amb espais alternatius. 

cal portar roba còmoda

5 ^

PROGRAMACIÓ PER A JOVES, 
ADULTS I GENT GRAN

4. 11 i 25/08
El tai-txi, *  amb Eoli Flernando 
Horari: 9 a 10 h

2, 9, 23 i 30/08 
Batuka power, *
amb Marta Sanmartín 
Hora: 20 h

2 i 4/08
Iniciació al Pilâtes, *
amb Claudia Almagro 
Horari: 19 a 20.30 h | Preu: 9€

6, 7 i 9/08 
Tarot o càbala,
amb l'Escola Mariló Casals 
Horari: 19 a 20.30 h | Preu: 9€

20, 21 i 23/08 
Traballar la memòria,
amb Ramón Fauria
Horari: 19 a 20.30 h | Preu: 9€

CICLE DECONFERÈNCIES.
Una persona una experiéncia
Hora: 19.30 h

01/08
Dret doméstic,
amb Montserrat Mustienes

08/0^
50 anys de l'Sputnik,
amb Albert Pia, cientific

22/08
Les dones de Ravensbrück,
amb Montse Armengou, 
documentalista de TV3

29/08
Caçador de paraules,
amb Roger de Grècia

6 i 20/08
EL CLUB DE LECTURA 
Parlarem de... amb Martina Escoda 
Horari: 19 a 21 h, cal inscripció prèvia

ELDIMECRES,
LA NIT S'ALLARGA
Horari: 22 a 24 h (Nit esotèrica fins 1h)

08/08
La nit del cos
Balls de saló, dansa del ventre, 
sevillanos, massatges relaxants, 
exercicis de pilâtes, tai-txi, batuka...

29/08 
La nit esotèrica 
Hi col-labora: Escola Mariló Casals 
i les metáfores terapéutiques del Jordi 
Amenos
Observacions: Preu del tíquet de 
consulta 3€(máxim 2 tiquets/persona) 
Accès gratuit al recinte

PROGRAMACIÓ FAMILIAR

Els dilluns creatius. Glòria Vives 
Horari: dilluns de 18 a 19 h

Els contes entre setmana 
Horari: dimarts, dimecres i divendres 
a les 18 h

• Els tallers per a par@s i n@ns
Horari: dijous a les 18 h

02/08
Contes sobre la pell, Elena Andrés 

09/08
Preparem la nostre 
consteMació, Salvador Linares

23/08
Com preparar un dentrífic,
amb Ciéncia divertida

30/08
Fem caligrames, Martina Escoda

- Els dissabtes son per a petits 
espectacles
Horari: dissabtes a les 11.30 h

04/08
La veritable historia de Puf el 
drac mágic, amb Joan Dausà

11/08
El moliner, amb Pengim pengam 

25/08
Babar i altres contes,
amb Cia Babar

Els espais fixes
• El Punt d'Informació 

Horari: 17 a 19 h

• El guióse
Al guióse deis Sorbets podreu passar- 
vos el matí consultant diaris, revistes 
i publicacions d'absoluta actualitat
• El racó de joc
Un racó per passar una estona jugant 
tota la familia. Un munt de recursos 
per desenvolupar la imaginado de 
petits i fins i tot deis més grans

Obra Social Caixa Sabadell I Tel. 937 259 522 I obrasocial@caixasabadell.es I www.obrasocialcaixasabadell.org

http://www.obrasocialcaixasabadell.org
mailto:obrasocial@caixasabadell.es
http://www.obrasocialcaixasabadell.org
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28/10

IV MOSTRA DE CARRASSES
Horari:
11 a 14h 
Lloc:
Espai Natura Caixa Sabadell, masía de Can Deu,
d  de la Prada, s/n
Informado:
937 164 781, espainatura@caixasabadell.es 
Programa:
Amb una mostra gastronòmica, esculturas, 
exhibido de "capoeira", tellers infantils i molt més.

Exposiciô • Fins al 04/11

MUNTANOLA
L'art de viure, l'art de riure
Horari:
dilluns a diumenge, de 12 a 14 h i de 18 a 21 h. 
Visites guiades diumenges i festius a les 12 h. 
Visites per a grups al 696 406 757 
Lloc: Sala d'ExposIclons de Caixa Sabadell, 
d  de Gràcia, 17

Sabadell
Del 20/10 al 24/11 
CURSOS DE TARDOR
Horari:
3 sessions de 4 bores, entre les 10 i les 14 h,
amb práctiques
Lloc:
Espai Natura Calxa Sabadell, masía de Can Deu, 
d  Prada, s/n 
Preus per curs:
22€ clients de Caixa Sabadell I 32€ no dients 
Informació i inscripcions:
937 164 781 i espainatura@caixasabadell.es

Iniciació a la fotografia de natura
•20,21 ¡27/10

A cárrec de:
Albert Masó, bióleg i professor universitari

1 L í n i a  O b r a  S o c i a l
1 ■ ■ ■  1 ■■ 
■ ■ 902 33 55 66 obrasocia l@ caixasabadell.es w w w .ob rasoc ia lca ixasabade ll.o rg  ]

mailto:espainatura@caixasabadell.es
mailto:espainatura@caixasabadell.es
mailto:obrasocial@caixasabadell.es
http://www.obrasocialcaixasabadell.org
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C orto  del director

Novament comencem curs amb tota l’empenta de sempre més algunes 
novetats. Aquest curs, passât un any de canvis de funcionament, m’he proposât 
consolidar les seccions veteranes de la revista i potenciar-ne de noves amb 
firmes també noves, a les quais aprofito per saludar des d ’aqui. Als veterans, 
agrair-los de nou la feina que están fent perqué Quadern, una de les poques 
revistes que es manté en “escena” ininterrompudament des de fa ja molts anys, 
continui' creixent en qualitat, en interés, en lectors I en coMaboradors. La feina, 
en el mén on ens movem, bé s’ho val.

En aquest número podrem comprovar que l’estiu ens ha anat bé per treballar 
en molts fronts oberts, tant eis de creació corn eis de reflexiô i aixô creo que 
anirà en benefici de vosaltres, lectors, que tindreu un ventali més ampli per triar 
i remenar.

Ara que estem a les portes de Frankfurt, i espérant que reaiment signifiqui un 
bon aparador on donar a conèixer la nostra literatura, la catalana vull dir, és un 
bon moment per oferir lectures alternatives a les oficiáis, d ’aqui que obrim amb 
en Joan Pinyol, un dels millors contistes del nostre panorama literari. Però aquest 
fet es podria fer extensible a tots I cada un dels articles que trobareu en aquest 
número, de les impecables Arts, passant per Societat, Música, Cinema, Teatre, 
Lletres, Creació i la impagable sessió doble del Dilluns (fruit d ’un error propi el 
juny i que ara refem amb el major dels somriures pel que ja hi delà I’autor fa tres 
mesos).

Esperem gaudir de la vostra confiança i en això treballem incansablement 
cada dos mesos. Moites gracies per llegir-nos!

PORTADA: Joan Pinyoi 
FOTOGRAFIA: Magda Bartrolí

David Serrano Blanquer

Els textos signats refiecteixen l’opinió personal 
deis autors respectius.

f u n d A c i ó

Rambla de Sabadell, 82 SABADELL 
Teléfon 93 726 57 85

ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61 

08201 Sabadell

mailto:info.ars@ya.com
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LLETRES
Joon Pinuol

text: David Serrano fotografíes: Magda Bartroli

Joan Pinyol esmorzant una ensaimada proustiana...

Les casualitats de la vida ens han portât a compartir taula de conferències per 
arreu de Catalunya en un encàrrec del Departament d ’Educació de la 
Generalität. Ell havia élaborât un extraordinari i enciclopèdic dossier didàctic de 
K.L Reich i es presentava en la qualitat modesta de “dossierista”, néologisme 
éxitos inventât per eli mateix, i a mi m’engalanava presentant-me corn a espe
cialista en literatura de l’Holocaust, la quai cosa m’omplia setmanalment l’ego. A 
partir d ’aqui, eis viatges pel país fan la coneixença i d ’aqui vers una amistat que 
creix dia a dia fruit d ’interessos comuns, d ’haver nascut el mateix i magnifie any 
de 1966 i la passió desfermada per la literatura. Humil i ocurrent fins a l’extrem, 
de mirada diàfana i curiosa, en Joan es pren la vida amb una ironia tan fina 
com punyent, incisiva, corrosiva i divertida albora. Parlant amb eli, les hores 
passen volant, plenes d ’anècdotes, ocurrències, projectes, viatges... és una font 
incansable de generado d’idees i més idees.

Els darrers premis obtinguts pel darrer Ilibre de contes Microméxics, el Vila de 
Puçol, i el “RecvH”, de Blanes, que va motivar també l’entrevista d ’en J.R. Bach, 
són una bona excusa per poder-lo conéixer una mica millón Sens dubte, Joan 
Pinyol és en aquests moments un deis contistes més complets, ocurrents i 
incisius del panorama de les lletres catalanes.

-Ets un autor que aprofita els 
recursos de les noves tecnologies, 
ens pots explicar per qué tens 
pàgina web?

- Amb les noves tecnologies avui qui 
no es relaciona i no es dona a conéixer 
a quilómetres de distáncia és ben bé 
perqué no voi, però hi va haver un 
temps (quan les gallines tenien dents...) 
que un escriptor que vivia a comarques 
ho tenia ben fotut si es volia donar a 
conéixer. Vaja, que tota l’activitat que 
duia a terme -inclosa la publicacié de 
contes i la presentacié de Ilibres- no 
tenia gairebé cap ressò i costava molt 
arribar a la gent, per exemple de 
Barcelona, on aventurera de les lletres 
de la meva edat, pel sol fet de tenir a 
l’abast plataformas de difusió cultural 
properes, corn ara revistes -encara 
que fossin de barri-, espais per donar-se 
a conéixer -i penso en bars i locals on 
s’organitzaven lectures pùbliques de 
textos literaris inédits- i tota mena de 
facilitats en aquest sentit, tenien una 
major cobertura pública i de difusió per 
a les seves creacions. Tino pàgina 
web, dones, per donar a conéixer -des 
del meu racó de món- tot el que genera 
la meva activitat literària i com que, 
amb internet no hi ha ni distàncies ni 
fronteros, em consta que esdevé una 
excellent targeta de presentacié arreu 
del pianeta. En el mateix sentit des del març 
també he obert a la xarxa el meu bloc 
propi http://blocs. mesvilaweb. cat/jpinyol 
on em reafirmo en aquest sentit des de 
l’alegria d ’haver superat ja la xifra de 
les 11000 visites.

8.A:îASSESSORS, S.L. 
0

G ESTIO  INTEG RAL. JU R ID IC A , FISCAL. LABO R AL

Rambla, 5, 4a planta - 08202 Sabadell 
Tels. 937 275 920 - Fax 937 256 456 

gestio @ giassessors.com

LA
LLAR
DEL

LLIBRE

des de 1.957

GALERIA D’ART

Pedregar, 10 
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-De tots els guerdons que has 
rebut, de quin tens millor regust...?

-Després de publicar, I’any 1995, el 
meu primer Ilibre -com a fruit de la con- 
flança de I’editorial valenciana Edicions 
del Bullent-, un dels premis que va tenir 
major significació per a mi, va ser la 
mencio d ’honor en el IV Premi Pere 
Caldere de Literatura Catalana pel 
recull de contes Avinguda Capri 
(Columna Edicions, 1999). Més que res 
pel carácter simbòllc del nom del premi 
ja que Pere Caldere es va convertir en 
el seu moment en el meu veritable estí- 
mul literarl i en la persona que, després 
de deu anys de cartes creuades, em va 
engrescar a entrar en la selva llterària 
amb totes les prevencions necessàries 
per obrir-me pas sense haver de 
lamentar grans destrosses ni pèrdues 
d ’ànim. Tot el contrari. Sempre li estaré 
profundament agraït pels conseils 
rebuts. Per tot plegat obtenir aquella 
menció oficial per a mi va ser tot un 
honor. Però la publlcació d ’Avinguda 
Capri no va estar pas exempta d ’anéc- 
dotes. En vols unes puantes?

-Sempre van bé unes dosis d’a- 
nècdotes...

-El premi el convocava l’aleshores 
Departament d ’Ensenyament de la 
Generalität de Catalunya (avui d ’Edu- 
caclé i demà segurament de Prevenció 
de Riscos Socials) i el Ilibre resul
tant es va presentar l’endemà que 
l’aies hores conseller d ’Ensenyament, 
senyor Francese Xavier Hernández fos 
cessât pel president Pujol. Resultat? 
Per tal d ’evitar preguntes de la premsa 
que el podrien comprometre es va 
suspendre I’habitual roda de premsa 
de promoció dels libres guanyadors de 
cada edició. A més, l’Àlex Susanna 
-membre del jurat del premi que en el 
seu moment em va manifestar que 
creía molt en la meva nova obra, va 
deixar de seguida Columna Edicions i 
de la promoció del Ilibre no s’ocupà 
absolutament ningù, fins que en el seu 
moment vaig soMIcItar a la nova res
ponsable d ’Ensenyament, la Carme 
Laura Gil, que fes els possibles perqué 
els libres arrbessin com a minim a les 
escoles i als instituts i des d ’aleshores.

i de resultes d’aquestes gestions, el Departament d’Educació, que és qui conti
nua convocant el premi- té el costum de fer arribar els Ilibres premiats a tots els 
centres educatius.

-I d’aquí a premis per arreu...
-A partir d ’aquí, i amb tota la satisfacció del món, he anat rebent premis a 

Eivissa, a Almassora, Vila-real i Puçol (País Valenclá), a santa Bárbara (El 
Montsiá), a Olot (La Garrotxa), a Granollers (Vallès Oriental), a Caldes de 
Malavella (La Selva), a Méxic DF, al Pía del Penedés (Alt Penedés) I el darrer a 
Blanes (també a la comarca de La Selva).

L’escriptor explicant els seus Ilibres infantiis a l’escola.

-Escriptor vocacional, però també educador que intenta continuar 
engrescant-se en ia seva teina...

-De petit jugava a fer de professor d ’alumnes inexistents que s’estaven imagi- 
náriament al menjador de casa mentre jo els feia un dictât i de gran he continuât 
jugant, però ara, de tant en tant, n’enganxo algún que prova de copiar-se d ’un 
altre company. Sí, per a mi la tasca docent continua sent un joc, amb unes regles 
que canvien a cops de reforma educativa, però un bon joc, en el qual, i ben 
mirât, al final tots hi sortim guanyant. Els alumnes perqué es fan grans per dins 
(per fora ja se n’ocupa la mare natura) però també el professorat (perqué no 
parem mai d ’aprendre, encara que només sigui a ensenyar a aprendre). Traballar 
amb nois i noies de dotze a divuit anys, a més, et permet connecter permanent- 
ment amb les millors inquietuds de l’adolescència (les pitjors no son pas tan 
importants!). I quan a algún dels alumnes li fas obrir les millors mires literàries i li 
despertes la passió per la paraula esenta, la satisfacció és immensa. A més, 
m’agrada explicar-los en primera persona els intríngulis de la creació.

-I si no n’hi hagués prou, també coi-iabores en premsa, fas conferèn- 
cies... no pares!

-Aquesta altra faceta va també molt lligada a la meva passió per l’escriptura. 
Durant anys he estât corresponsal de diferente diarie a titol voluntan i sense rebre 
res a canvi que no fos la satisfacció d ’informar la gent que m’envolta. Fins i tot 
quan l’exèrcit espanyol em va retenir durant un any perqué el servís (a mi allò no 
em va servir de res!) donava a conéixer a La Veu de i ’Anoia. També vaig portar 
durant cinc anys la pàgina literària de La Miranda, la revista locai capelladina, fins 
que en vaig agafar la direcció durant els següents cinc anys. Posteriorment he 
estât set anys signant una columna d ’opinio a Regió7-Anoia, i des de fa tres 
anys signo setmanalment una altra columna d’opinió a ì’Enilag. A més, i a part 
de compartir també taula i xerrada amb el director de Quadern durant vuit
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setmanes consecutives arreu del país, tot donant a conèixer la noveMa K.L  
Reich de Joaquim Amat-Piniella, una de les conferències que més recordo 
va tenir Hoc l’any 2000 a l’auditori de la Facultat de LIetres de la UAB, com 
a participant d ’un Simposi Internacional dedicat a Pere Caldera. Després 
que em va arribar la crida per participar-hi com a ponent, de seguida m’hi 
vaig apuntar amb una conferència titulada “L’optimisme salvador o com 
sobreposar-se a la deriva en el mon literari de Pere Caiders". En veure el 
programa oficial del Simposi però, l’ànima em va caure als peus. La resta 
de ponente pertanyien a les prinoipals universitats europees (Mila, 
Salamanoa...) I jo venia anunciat com a professor de l’institut de Piera 
(l’Anoia)...

-I arriba un dia que el teu carni es creua amb el d’en Pere Calders...
-Va ser cabdal per a mi en molts sentite. Primer perqué quan el vaig 

conèixer jo ostava matriculat per error en el batxillerat cent per cent cientí- 
fic i va ser un deis motius que em va portar a passar-me a lletres pures a 
COU. El vaig conèixer en una épooa en qué sentia una veritable passió per 
escriure cartes a la gent. Fins i tot a gent desconeguda a través d ’una 
d ’aquelles mitigues revistes d ’amios que contenien adreoes de gent de tot 
arreu. Un dia, un company meu de classe acompanyat pel professor de 
literatura va anar a entrevistar Pere Calders a oasa seva i després em va 
deixar llegir l’entrevista. Al final l’autor de les Cròniques de la veritat oculta, 
llibre que aleshores llegiem i que em fascinava, li donava la seva adreça 
particular per a qualsevoi aclariment i de seguida me la vaig apuntar i li vaig 
enviar una carta de presentació. Jo tenia 17 anys i pensava que l’últim que 
faria a la vida seria contestar-me, però em vaig equivocar. Uns dies després 
tenia dins la meva bùstia la seva resposta, en la qual em convidava a escriu- 
re’l sovint. I ho vaig fer durant els deu últims anys de la seva vida.

-I inicieu una curiosa i apassionant relació epistolar...
-Sí, en les cartes que ens vam intercanviar entre 1983 i 1994 em va 

animar a escriure molt, em va esplaiar el seu punt de vista sobre diferente 
aspectos de l’actualitat i, després de llegir-me eis primers contes, em va 
engrescar a presentar-los a premis. I ho vaig fer. Aixi que vaig enllestir el 
meu primer llibre i vaig aconseguir que una editorial el publiqués li vaig 
demanar si em faria el pròleg i ell el tenia ja començat quan l’agreujament 
de la malaltia que patia li va fer impossible d ’enllestir-lo. En el seu Hoc i 
per a la publicaciô de Balanci d ’onades (1994), publicat just l’any que va 
morir Calders, vaig decidir escriure un pròleg jo dedicat a eli i a la nostra 
particular relaciò.

-Encara que sembla un topic, tothom es Iliura a I’acte d’escriptura pels 
seus propis motius, quins són els teus?

-Sobretot m’aporta una plena sensaciò de Hibertat. A I’hora de crear 
situacions, perfils, escenaris... La literatura trobo que és un dels plaers 
humans que més alliberen els sentits. No hi ha limits -excepte els que es 
posa cada autor-, no hi ha obligacions, no té perqué ballar la dansa de la 
lògica, ni ha de respectar les coses previsibles. Quan esche m’allibero 
completament i és per a mi una manera Iòdica de contribuir als planteja- 
ments de l’espècie humana i d ’entretenir-la amb històries que miro que 
pincin les consciències de més d ’un. És, evidentment, un secret confessât 
en totes les direcoions possibles perqué un autor sense un lector seria com 
una partida de tennis en la modalitat simples en la quai no es presenta el 
rival i la jugues igual. La literatura em regala unes estones d ’autèntica comu- 
niô amb la félicitât i em permet mirar-me el mon des d ’una distènda molt 
agradable.

-La teva literatura aborda els 
grans temes que preocupen I’home 
des de sempre...

-Els temes que em criden més 
l’atenció són els que están Higats 
própiament amb la condició humana. 
Vaja, els temes de sempre. En els 
primers Ilibres la batacada que produía 
la mort entre els vius hi era constant. I 
també en Noranta-nou maneras de no 
viure encara a la lluna, el meu primer 
reoull de microcontes en el qual, 
segons Ignasi Riera, autor de pròleg, jo 
jugo constantment “amb l ’espectre de 
la mort, entesa franciscanament, com 
la Germana Mort. I, al mateix temps, 
com la companya inevitable, quotidiana, 
a l ’abast. ”

Ficció, realitat...
-Qué t ’interessa de la mort?
-Entenc que forma una part indivisi

ble de la vida (per la por de morir que 
oompartim una mica tots, pel dolor que 
provoca quan actúa a prop, per la 
rábia que genera que no avisi, per la 
perplexitat que genera en molts casos 
i pels rituals de veneració que som 
capagos de conferir-li arreu del món). 
Per aqüestes raons sempre m’ha 
atret, i encara més d’engà que vaig 
conèixer de prop la cultura mexicana.

-A Microméxics fins i tot els 
teus personatges cuinen per als 
difunts...

-Sí, i els deixen a soles amb un piati, 
per exemple de maoarrons, perqué 
l’ànima del finat en torni a gaudir des
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d’una absoluta pau d’esperit. O els nens i 
nenes que s’ho passen pipa llepant calaveree 
de sucre després d’haver participai en un concurs 
d ’altars per a morts a l’escola, al voltant de la 
nit de les ánimes, o sigui el que per a nosaltres 
és Tots Sants, però amb una diferència prou 
significativa. Nosaltres omplim en comitiva els 
cementiris i aquell dia els convertim en parcs 
temàtics dedicate al nostres difunts. I els mexi- 
cans, preparen les seves cases perqué siguin 
els morts els que els retrobin. Evidentment 
també van ais cementiris però en Hoc de treure 
les quatre fiers seques que ha générât l’oblit de 
tot un any, ells es passen la nit cantant entre 
llantiois i flors de tzempaxuchitl. Aixi connecten 
amb els seus morts.

Portada de Micromèxics
-I si la mort sura de manera constant, l’amor i el desamor el 

segueixen de prop...
-En una ocasió, quan em trobava en un institut de Puig-reig (el Berguedá) per 

parlar del meu primer Ilibre [Balancí d ’onades), després de les explicacions una 
noia va demanar la paraula i em va preguntar si tenia parella. En dir-li que, com 
rUmbral, jo allí només hi havia anat a parlar del meu Ilibre, em va fer adonar que 
el seu interés era purament literari perqué no hi havia cap relació sentimental del 
Ilibre que funcionés. I tenia raó. Moites vivien desamors creixents, estaven apunt 
de trencar-se o senzillament no hi havia manera que encaixessin, per molts 
intents que fessin. L’amor i el desamor també és un deis meus temes habituais.
I tant és així que fins i tot vaig dedicar un Ilibre sencer {Ningú ve fet a mida -2001 - 
) a aquesta realitat humana. Aquest Ilibre està format per trenta-una discussions 
de parella, una per cada dia d ’un octubre reaiment singular en les vides d’una 
parella que està a punt de celebrar el primer aniversari del seu casament.

-Una de les coses que més em fascina de la teva manera d’escriure 
és la capacitat de convertir la quotidianitat en una situació nova, inté
ressant, sorprenent...

-Tino predilecció per capgirar les coses, per donar vida narrativa ais objectes 
més insignificants i a fer-los protagonitzar accions gairebé inimaginables. En vols 
un exemple? En el meu segon Ilibre hi ha un mosquit que viu a l’intehor del forat 
que fa la xinxeta que clava l’esquela de la porta d ’una església que ha de 
marxar a cuita corrente de casa i des d ’un arbre proper li toca relatar set ente
rrements, un per cada dia de la setmana. El conte es titula “A cop de falg diari" 
i ha rebut comentaris molt favorables, fins i tot per part de la crítica, que ja és dir.

-En definitiva et situes al voltant d ’una de les reflexions més 
récurrents del segle XX, els limits de la condició humana...

-M’agrada, posar els personatges en situacions limit i ajudar-los a flotar enmig 
d’una mar de dubtes, de fets inesperats i de contrasentits que em regala la 
mateixa naturalesa humana. Sento un gran respecte per la história no oficial de 
molts pobles, la que es conserva en forma de llegendes nascudes de la veritat 
però en moites ocasions condemnades a l’oblit (en aquest sentit molts micro
contes de Micromèxics proven de rescatar-les). També tino una especial predi
lecció per posar a l’abast de tothom realitats geográfiques i humanes gairebé 
desconegudes. La novel-la juvenil Stóitxkov i Sofia mira de fer justicia a la realitat 
de Bulgária, lluny deis tópics que ens arriben. I el mateix en el cas d ’una altra 
novel-la, encara inédita, dedicada a Romania. També m’agrada rescatar records

propis de la infantesa i donar-los forma 
narrativa. Ho he fet a la novel-la infantil 
Dorotea i ia joia gegantina, dedicada a 
la geganta del meu poblé, amb la qual 
mantinc en secret moites confidéncies 
de quan felá teatre al carrer dait d’unes 
xanques.

-Amb una vida tan apretada, 
quan i com escrius?

-Com que fa molts anys que 
col-laboro a la premsa escrita en forma 
d ’articles d ’opinió i de croniques perio- 
dístiques, per a mi aquesta meravella 
d ’obligació ha acabat sent una auténti
ca escola d’escriptura que em manté 
amb els ulls ben oberts a la realitat que 
m’envolta. Ho dio perqué mirant-la 
atentament, se m’han présentât projec- 
tes narratius excepcionals que he 
acabat desenvolupant. O dit d ’una altra 
manera. Escric a qualsevol hora, amb 
el permis de la tasca professional 
(treballo en un centre d ’educació 
secundária com a professor de llengua 
i literatura catalanes i a més porto els 
comptes com a secretan de l’equip 
directiu). Aixó sí. Acostumo a escriure a 
les nits, per una preferéncia natural cap 
a la nocturnitat, perqué és quan es pro- 
dueix el millor moment per fer-ho. Amb 
el silenci (tret d ’alguns roñes véínals), 
amb la frescor de la nit (després de dies 
calorosos) i amb la pau necessária per 
llençar-me de cap i de peus al meu 
univers literari. Aixo pel que fa ais dies 
laborables. Pel que fa ais caps de 
setmana, escric sota els dictámens de 
la inspirado. Quan arriba vuli que em 
trobi assegut davant l’ordinador perqué 
es pugui esplaiar de la millor manera. I 
aleshores no hi ha res que m’interessi 
més que acollir-la a casa amb tots els 
miraments possibles.

-I els estius?...
-Des de fa molts anys mantinc un Hoc 

d’escapada obligada i de desconnexió 
absoluta per crear. Cadaqués. D’ençà 
que vaig descobrir aquella població de 
l’AIt Empordá hi he anat cada juliol a 
escriure i des d’allí he donat la forma 
definitiva a moites obres anteriors. 
Aquell poblé té per a mi, i per a molts 
que comparteixen amb mi aquesta
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passió, una màgia absoluta que no es pot explicar amb paraules fàcilment. 
Només pue dir-te que m’atrapa només d’arribar-hi I que després no em deixa 
anar fàcilment. Deu ser la llum, la beilesa del paisatge, la petja daliniana, la 
natura alliberada, l’aigua fresca, els capvespres vora la mar, les capbussades 
entre bancs de peixos que sembla que em reconeixen i tot d ’un any cap a 
l’altre, la clucada d’ull del far del Cap de Creus, les tonalitats canviants de 
l’aigua marina... No sé, però estar-me allá m’inspira molt i em fa sentir-me capaç 
d’encarar amb ganes iMimItades qualsevol projects literarl. El problema és que a 
base d’anar-hl durant tants anys, eis del poblé ja m’han acabat coneixent i ja sén 
uns quants els que em coneixen corn “l’escriptor” i em demanen quin Ilibre escric 
en aquelis moments i de què va. I al final em fan sentir tant corn a casa que no 
sé si hauré de canviar de paratge també per desconnectar d’ells. En el cas del 
Ilibre Noranta-nou manares de no viure encara a la Iluna, que recull 99 microcon
tes, corn que eren fruit d ’impressions, el vaig escriure enmig dels boscos que 
envolten Capellades. Hi anava a passejar amb el meu gos i una Ilibreteta i quan 
em venia al cap alguna idea en prenia nota i li donava forma, per molt que el gos 
em mirés sovint de reüil. El conte “Deu francs de passió" \nc\òs a Avinguda Capri 
el vaig escriure integrament a l’Alguer, en un viatge que me l’inspira perqué els 
dos protagonistes són de Còrsega i Sardenya. I i ’Stóitxkov i Sofia és el résultat 
d ’un viatge a Bulgária l’any 1998. Una vegada aquí vaig escriure la novel-la des 
de la casa de Cadaqués.

-Com el Toni Calmases o l’Eduard Márquez, et mous entre l’escriptu- 
ra de l’anomenada i menystinguda novel-la juvenil i l’adulta, com et 
mous entre aquest doble mon?

-SÓC dels que creuen que l’ùnica diferèneia entre una i altra és que la literatura 
juvenil és aquella que també poden llegir els joves. Per tant, quan escric pensant 
en eIs joves també ho faig amb el referent dels adults, que també voldria que la 
llegissin. El que m’ha portât a escriure literatura juvenil ha estât sense dubte la 
meva experléncia professional. Alxò de passar tantes hores laboráis entre joves 
deixa empremta i corn que encara que no ho sembli, les noves generacions 
(d’entre eis 12 i eis 18 anys) també es troben en continua transformado d’acord 
amb la socletat, he fet concordar eis textos també amb les seves preferèncles. 
La novel-la Stôitxkov i Sofia, escrita durant eis anys 98 i 99 i publicada el 2003 
parteix d ’uns plantejaments diferents dels que es troben a la meva novel-la 
juvenil, encara inèdita però que es troba en vies de publicaciô que dedico a 
Romania. Traballar amb adolescents et permet Intuir aquests canvis en la 
manera de ser, i també les xerrades que habitualment faig en escoles i instituts. 
N’hl ha que llegeixen Stôitxkov i Sofia cada curs i una vegada a l’any hi vaig 
encantat. Per exemple en un IES de Cervera (La Segarra), que m’ha servit de 
referèncla per als personatges de la novel-la situada a Romania. També sóc dels 
que penso que, com que tots els grans hem estât joves, una novel-la juvenil pot 
tocar el voraviu de tots, i en canvl una novel-la que considerem per adults és, en 
aquest sentit més limitada.

-Apliques amb passió el principi de la imperfecció a la numerologia 
dels teus Ilibres...

-Sento una passió confessable pels números imparells. Deu ser per aixó que, 
fins al moment, he publicat sempre en any señar (1995, 1999, 2001,2003, 2005 
i 2007) i que els meus reculls narracions sempre són imparells. Balancí d ’onades 
té 21 contes, l ’Avinguda Capri, 7, Ningú ve fet a mida són 31 discussions de 
parella, després vénen les Noranta-nou mañeros de no viure encara a la lluna. 
Després Inquieta nit i altres contes amb 7 narracions, i ’Stôitxkov i Sofia passa en 
onze dies, la Dorotea i la jola gegantina és l’excepció amb 10 capítols i acabo de 
publicar Microméxics, format per seixanta-una narracions brevíssimes. Tot

plegat té a veure amb una idea. Un 
número pareli o rodó sembla que 
s’acosti a la perfecció, I jo trobo més 
perfecto les coses imperfectes, inexac
tes, imprecises... M’agraden molt més!

-Fem un viatge rápid per la teva 
obra: que comences amb Balancí 
d ’onades, un Ilibre impulsât pel 
mateix Pere Caldera...

-Igual que els primers amors, el 
primer Ilibre no s’oblida mai. Me’l va 
publicar Edicions del Bullent, i va ser 
I’inici d ’una relació fructífera amb el 
Pais Valencià, literàrlament parlant. Jo 
havia enviât els vint-i-un contes al 
premi de narrativa de Xàtiva però no 
vaig tenir la sort de guanyar-lo. Un dia, 
vaig comprar-me un recull de contes 
editats per aquesta editorial de 
PIcanya I vaig veure que tenien un estil 
semblant als meus. Vaig enviar-hi els 
contes del Balancí i va resultar que un 
membre del conseil editor havia fet de 
jurat al premi de Xàtiva i ja allí II havia 
agradat molt el llibre. Per aquest cop 
d ’atzar a favor es van decidir a publi- 
car-lo. Com que el Caldera va morir 
quan estava a punt d ’enllestir el pròleg, 
al final el llibre va aparèixer amb un 
pròleg meu dedicat a la nostra relació 
literària. Alguns han dit que és el llibre 
més caldersià que tine, la qual cosa per 
a mi és un autèntic honor.

Portada del Balancí d ’onades

-Avinguda Capri signfica la con
firmado que el Balancí... no havia 
estât una casualitat...

-En el seu moment va ser la mera- 
vellosa confirmació que Balancí 
d ’onades no havia estât una flor que 
no havia fet estiu. Tornar a publicar i 
a través d ’un premi convocat peí 
Departament d ’Educació de la Gene
ralität de Catalunya em va omplir
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d’orgull. I més si considerem que el guardó dula el nom de Pere Calders i que el 
lllbre seria éditât per un segell editorial fort de Catalunya, Columna Edioions. Per 
tôt plegat vaig demanar a I’artista Albert Ràfols-Casamada que em cedis un dels 
seus dibuixos per a la portada, a l’amie Màrius Serra que em fes el prôleg I vaig 
encapçalar cadascuns dels set contes amb un fragment de les cartes que m’havia 
enviât Pere Calders. Alguns dels seus contes, corn Deu francs de passió i A cop 
de falç diari van rebre molts elogis. En vols un de literal? El Màrius Serra en una 
ocasió em va dir : Si has estât capaç d ’escriure Deu francs de passió, en tu hi 
veig un escriptor i jo vaig contestar-li : Si m ’has fet aquest prôleg tan ocurrent, 
en tu hi veig un bon prologuista per a futurs Ilibres meus.

Cadaqués, espa i d ’ in sp ira c iô  i tre ba ll.

-Ningù ve fet a mida és una délirant reflexiô sobre l’apassionant món 
de la parella...

-L’any 2001 vaig tenir bessonada literària! Un fili em va néixer a Elvissa {Ningù 
ve fet a mida) i l’altre al pais Valencià [Noranta-nou maneres de no viure encara 
a la Iluna). El Ilibre que dius és, sobretot, dialogat, i parteix de la situació d ’una 
parella que es va casar per Tots Sants i que, quan es troben a punt de celebrar 
el seu primer aniversari de casament, discuteixen una vegada al dia, no pas tot 
el dia però cada dia, i la darrera frase de la discussió d ’un dia coincideix amb la 
primera frase de la discussió del dia següent. M’ho vaig passar molt bé escrivint-lo, 
tant que a vegades havia de deixar la redacció per riure una estona. Però com 
que aleshores jo vivia sol, vaig haver de fer un treball de camp per sentir discus
sions de parella (a través del celobert, a la piscina pública... també vaig demanar 
a algunes parelles amigues que m’ajudessin a afegir temes de discussió domèstica, 
si podia ser, el més banais possible). Quan el vaig presentar a Eivissa em van 
entrevistar alguns mitjans d ’allà I una de les preguntes que em van fer va ser: 
Com pot ser que sent solter escriguis sobre discussions matrimoniáis?. I jo eis 
vaig contestar : També hi ha mossens que imparteixen cursos prematrimonials i 
no s ’han casat mai...

-I arriba Noranta-nou maneres de 
no viure encara a la lluna, proba
blement el Ilibre que trobo més 
rodó en tots els aspectes...

-Va ser l’altre Ilibre publicat el 2001 a 
Setimig Ediclons, també del País 
Valencià, fruit del Premi de Narrativa 
Vila d ’Almassora. Des de feia anys m’a- 
treien els contes brevissims que alguns 
autors combinaven en els seus reculls 
al costat de contes de major extensió i 
em vaig Hangar a escriure un recull. Me’l 
va prologar Tignasi Riera i per a mi va 
significar una autèntic esport d ’aven- 
tura literària, sobretot per la novetat del 
gènere a casa nostra. En ell he trebaliat 
les tècniques més bàsiques de la mini- 
ficció literària combinadas amb un cert 
interés de jugar amb les paraules i amb 
la lògica.

-Finalment, dintre la literatura 
adulta acaba de sortir el darrer 
llibre, Micromèxics, présentât a la 
Casa d’Amèrica i darrer Premi Vila 
de Pugol.

-En aquest combino la meva passió 
per la microliteratura I la meva esti- 
mació per Mèxic, país que vaig descobrir 
Tany 2002, seguint, entre d ’altres, les 
petges deixades allí per Pere Calders. 
De fet va ser a partir de les Impressions 
que em va produir la realitat mexicana 
que vaig decidir retratar-ne una part en 
forma d ’uns microcontes ordenats 
cronològicament (des de Tetapa preco
lombina fins a Tactualitat) i per espai 
(des del Nord fins al Yucatan, passant 
per Mèxie DF, Oaxaca, San Cristóbal 
de las Casas, Palenque I Mènda).

No ens queda ni espai ni temps per 
continuar la conversa, deixem ara a les 
vostres mans els seus Ilibres, que de 
ben segur que llegireu amb curiositat, 
avidesa i que us deixaran un somriure 
entre divertit i maliciós.

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliària

Sant Antoni M- Claret, 18 • SABADELL  
Tels. 93 725 47 66 - 93 725 49 76

RESTAURANT 
cuina de mercat

Pintor Borrassà, 43-47* 08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91

J A U M E  C O D I N A  i P O N T  
ADMINISTRADOR DE FINQUES

Concepció, 25 ,1r. - 08202 SABADELL 
Tels. 93 726 03 45 -93 727 33 01
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Biblioteca Josep Mario Domènech:

Un sublim studiolo
Ana Fernández Alvarez

campanadas@ telefonica.net

La dignitat d ’una ciutat es mesura amb diferents paràmetres i un d ’ells és, sense 
dubte, el seu potencial en recursos culturáis. Per això mateix, poder disposar 
d ’una biblioteca privada, però de consulta oberta ais investigadors, com la de 
Josep Maria Domènech i Fargas, domiciliada al carrer Major de Terrassa, és segu- 
rament una de les circumstàncies que més potència cultural atorga a aquesta 
ciutat. El privilegi que suposa per a qualsevol estudios trobar un tons documentai 
corn aquest explica, entre altres coses, l’alt nivell i l’estimable quantia d ’estudis 
històrics amb eis quais compta la ciutat.

Josep Maria Domènech, nascut a Terrassa el 1925, s’educa dins d’un exigent 
ambient cultural que el converteix en un apassionat biblièfil i, des de molt jove, 
inicia la configuració d’aquest tons de monografies locals de Catalunya. Aquesta 
tasca la compagina amb un gran activisme cultural i, en plena postguerra, partici
pa en importants moviments civics de carácter catalanista, essent, el 1943, un 
dels fundadors del Crup Sardanista, el mateix any que entra a formar part de la 
Instituciô Ambrosiana. El 1946 s’incorpora a la Comissió Abat Oliba, corn a secretan 
de la delegado terrassenca i, també durant aquesta década, amb Marié Gali, 
Salvador Gardés i Josep Rigol, treballa per aconseguir que l’Ajuntament de 
Terrassa adquireixi, el 1947, el castell-cartoixa de '\Zallparadis, déclarât monument 
històric el 1944, que siguí restaurât per l’arquitecte Alexandre Ferrant i que es 
converteixi en Museu, el 1959.

Des del 1965 és membre de la Junta de Museus de Terrassa, des d’on contri- 
bueix a gestionar la compra i l’habilitaciô de la Casa-museu Alegre de Sagrerà, aixi 
corn en la constitució del seu tons museistic. Des del 1971, en estreta coMaboració 
amb Josep Iglésies, forma part de la Comissió Permanent de les Assembles 
Intercomarcals d’Estudiosos, promovent la fundació i la vitalitzaciô de Centres 
d ’estudis històrics. El 1972 ingressa a la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell, 
on presenta diverses ponències i comunicacions i n’és membre de la Secció 
d ’Urbanisme Territori, Geografia i Patrimoni Arquitectònic. El 1982 és nomenat 
patró de la Fundació Salvador Vives i Casajuana, sent el seu vice-president fins la 
fusió d ’aquesta entitat amb Òmnium Cultural, el 2004. En reconeixement a la seva 
tasca, compta amb el titol honorific de Terrassenc de l ’any, el 1986, i el Premi 
Jaume I d ’accio civica, el 2001, que també se li atorga en reconeixement de la 
tasca que suposa la creació de la seva biblioteca. Els seus càrrecs en entitats 
culturáis són nombrosos, com també ho són els que el relacionen amb el camp 
professional al qual pertany, la gestió comercial i administrativa dins el sector 
tèxtil. Les dues aproximacions biogràfiques més completes sobre la seva presti
giosa personalitat han estât realitzades per Pere Català i Roca, el 1995, per ara 
inèdita, i per l’Albert Manent i Segimon, a Edicions Proa, coMecció Perfils, el 1999.

La biblioteca que em plau presentar en aqüestes pàgines recorda el meravellosos 
wunderkammer dels grans coMeccionistes del XV i XVI, però, en aquest cas, amb el 
rigor cientific necessari com per a esdevenir un indret inexcusable per a qualse

Josep Maria Domènech FRANGINO

voi historiador. Tal com ens la deschu el 
seu propi promotor, s’inicia el 1942 i 
està constituida per 42.756 documents 
de diversa indole, tots relacionats amb 
la historiografia catalana, dels quais 
29.346 són llibres i opúsoles. Els 
574 metres lineals de prestatgeries 
coMocades en dos espais de 96 i 150 
metres quadrats, constitueixen, avui 
per avui, la biblioteca més important de 
temes locals i comarcáis dels Pai'sos 
Catalans i són la prova fefaent d ’un 
amor per la paraula escrita, per la 
crònica i per la història, absolutament 
aclaparadora.
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Està organitzada per comarques, més dos capítols dedicáis a Andorra i a la 
Catalunya Nord, i ordenada alfabéticament per munioipis, amb apartats que 
contenen obres dedleades a tota una circumscripció provincial o episcopal si són 
capital o seu, respectivament. Aplega un 90% de les monografies locals 
publicados fins l’any 1965, algunes de gran raresa. Completa la ooMeeeió un 
gran nombre de revistes i butlletins d’entitats, entre els quais destaquen els del 
Centre Excursionista de Catalunya. També doeuments eartográfies i un llarg 
eteétera d ’historlográfics, sempre a l’entorn de la historia, els eostums, les tradl- 
elons, els personatges I la realltat socioeconómica de Catalunya.

home que, al llarg de la seva vida, ha 
donat un valor permanent, al marge 
de qualsevol circumstáncia o 
eontlngéncia personal, a l’objecte-lllbre 
i al contingut-lllbre, en pro d’un servel a 
la cultura catalana. Estic convençuda 
que, sense aquesta la historiografía 
catalana local seria sensiblement 
diferent a la que actualment és.

Una de les coMeccIons més intéressants és la dedicada ais fulls Informatius 
deis propis municipis, on moites vegades es recullen dades impossibles de trobar 
en altres publieacions. Cal destaear també les obres bibliográfiques de difícil 
consulta, com és el cas deis 26 volums de les Noticies Historiques de Francese 
Montsalvatge i Fossas, un recull d ’articles sobre els eomtats de Besalú, Empúrles 
i el vesoomtat de Bas, començats a publicar el 1886 a Olot, per la impremta 
lllbreria de Joan Bonet, des de 1889 a 1919. També els 22 volums del Viaje 
iiterario a ias igiesias de España de Joaquim i Jaume Villanueva, publioats entre 
1803 11852. Els dotze volums de les Notes historiques deis bisbat de Barceiona 
de Josep Mas, éditais entre 1906 i 1915. La Sigii-iografia catataría de Ferran de 
Sagarra i de Sisear, publicada entre el 1916 i el 1932, un exhaustiu inventan, 
descripció i estudi deis segells de Catalunya, guanyador del Premi Duseigneur de 
i ’institut de Franga. Els treize toms de Monumenta Catatoniae, publioats per 
l’editorial Alpha entre el 1932 I el 1966. Els volums dedicáis a Catalunya a España 
sagrada, una de les majors empreses historiográfiques del segle XVIII espanyol.

Entre els clássics d ’historiografía oatalana, oompta amb els nou toms de la 
Histbria critica (civii i eciesiàstica) de Cataiunya d ’Antoni de Bofarull i Broca, 
editada entre 1876 i 1878. El Manuai de noveiis ardits, de 1892, també anomenat 
Liibre Dietari dei Antich Conseii Barceioni, un dietari en qué es recullen les 
anotacions del mestre racional del dia a dia de la clutat de Barcelona. La Crónica 
universai dei Principado de Cataiuña de JeronI Pujades, una obra de 1609, 
impresa a Bareelona entre 1829 i 1832. Les Rúbriques d ’Esteve Gilabert 
Bruniquer, 1614, publieades a partir del 1912 per l’Aj'untament de Barcelona en 
eine volums, o els sis volums de la Crónica de Miquel Paréis, publioats entre 
1883 i 1893, i moites altres d’especial relleváncia, com és el cas del mapa de 
Catalunya de Josef Aparlei, de 1720. Altres apartats també molt intéressants són 
els dedieats a les tesis dootorals d ’autors eatalans editades pel Conseil Superior 
d ’Investigacions Científiques, o el de les coMeccions deis Jocs Florals de 
Barcelona, així oom les Memóries I el Butlletí de la Pelai Aoadémia de Bones 
Lletres de Bareelona o la deis Doeuments inédits de i ’Arxiu de ia Corona d ’Aragó.

La biblloteoa, de earácter privat i sense cap subvenció, es comença i es va 
formant amb la Inversió que el seu propietari esmerça, dedicant-ll part del seu 
patrimoni i del seu estalvi personal, actualment però, es nodreix, en bona part, de 
donatius bibllogràfios de particulars, de centres d ’estudis o d ’instituclons 
pùbliques o privades coneixedores de l’interès d ’aquest fons. Tot i ser un espal 
privat, el seu accès és oberi a qui estigui realitzant algún treball de veritable 
interés d ’investigació, com és el cas de la redacció de la Cran Enciciopèdia 
Cataiana, de la Cran geografia comarcai de Cataiunya, o les diverses coMabora- 
cions amb el Departament d’Història Contemporània de la Universität Autònoma 
de Bareelona. Ara bé, més enllà de totes les descripoions que es puguin fer per 
a demostrar la seva vàlua, el més Important, des del meu punt de vista, és con
siderar aquest fons corn un oentre d’objectes de cultura, no només de Ilibres, 
d ’opuscles o de documents, que afegeix un plus ètic a aquest espai. Aquesta biblio
teca és el fruit d ’una actitud vital I moral absolutament titànica i compromesa, la d ’un

Tot historiador que reeorri a aquest 
fons trobarà un inventan de cataloga- 
ció, traetat amb el rigor que un oentre 
corn aquest requereix, que segueix les 
regles angloamerieanes de catalogaciô. 
Josep Maria Domènech compta també 
amb un arxiu d ’informaciô amb més de 
deu mil entrades i unes eent deu mil fit- 
xes de dades blogràfiques i toponimi- 
ques que constitueixen el material base 
del seu Diccionari terrassenc, fruit de 
recerques constants i d ’aportacions 
d ’altres estudiosos. Un Dicoionari que 
Iliura a la ciutat i que es pot consultar a 
l’Arxiu Històrio Comarcal de Terrassa. 
Tots els que ens dediquem a investigar, 
no solament hem d ’estar agraïts a 
aqüestes iniciatives privades, conser- 
vades i vetllades amb passió pels seus 
artifexs, sino que, també, hem de 
contribuir a la seva salvaguarda, 
perqué, privades eom són, qui ens 
assegura la seva eontinuïtat? Ens 
podrem permetre que es disgre- 
guin 0 que desapareguin? Qualsevol 
historiador o investigador, qualsevol 
Instituolô relacionada amb estudis 
locals, els que configuren el teixlt cultu
ral de dutats corn Terrassa o Sabadell, 
tenim l’obllgaciô de començar a pensar 
quin futur espera a centres tan impres
cindibles corn aquest. «-

"tot un estil"

MOBLE DISSENY 
IDECORACIÓ
Sant Cugat, 11 - SABADELL
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Cent anys de sardanes a Sabadell 1906-2006 
Jaume Nonell/Lluis Subirana 

Editât per Fundació ARS. Sabadell 
Biblioteca Quadern, número 42 

206 pàg. 20€

Amb la inaugurado de la Secció Propagandista de la Sardana del Centre 
Catalá, el dissabte 2 de juny de 1906, en el decurs d’una testa literáha que es 
va acabar amb un assaig de sardanes, s’iniciava la preséncia regular de la 
sardana a Sabadell.

En complir-se el centenari d ’aquell fet historio s’ha cregut convenient que, de 
manera cronològica, quedessin documentate els principals esdeveniments sar- 
danistes d ’aquests cent anys. S’ha agafat com a referéncia el Ilibre esgotat 
La sardana a Sabadell, dels mateixos autore, éditât el març de 1998, i s’ha 
actualitzat fins a finals del 2006.

La Vitalität sardanista i musical de Sabadell ha générât, al llarg d ’aquests cent 
anys, un bon nombre de cobles, de mùsics i de compositors, amb una obra 
important en quantitat i qualitat, i també una abundant producció bibliogràfica i 
discogràfica. Tot això queda reflectit amb la inclusió de les ponències que els 
especialistes en els diversos temes, Josep Maria Cormand (entitats), Jaume 
Nonell (músics i cobles), Núria Ferré (colles i concursos) Josep Maria Serracant 
(compositors). Francese Manaut (aplecs i ballades) i Jordi Saura (literatura i 
discografia), van exposar en les seves intervencions a la taula rodona Cent anys 
de sardanes a Sabadell.

Amb aquest nou Ilibre Jaume Nonell i Lluís Subirana ens ofereixen una 
mostra més del seu treball conjunt avaiat per la seva experiéncia en l’ámbit del 
sardanisme: colles, cobles, entitats, ensenyament, organització, informació, pro- 
moció i difusió. Una experiéncia i coneixements que els ha proporcionat un reco- 
negut prestigi i que ha merescut diversos premis i reconeixements. Amb aquest 
darrer treball conjunt fan una aportació que pot ser un element de referéncia per 
a tots aquells que s’interessen per la nostra història i les nostres tradicions.
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TEATRE____________
La Sardo fo Bernhard
Marta Carnicé

Autor: Thomas Bernhard 
Director d ’escena: Carme Gané
Repartiment: Rosa Maria Sardà, Pepa López i Mercè Pons
Ajudant de direcció: Rosa Maria Sardà i Lali Barenys
Vestuari i Escenografia: Montse Amenós
Traducció: Anna Soler Morta
Adaptació: Rosa Maria Sardà i Carme Cané
Caracterització: Liliana Pereña
IMuminació: Maria Domènech
Producció: Centre d ’Arts Escèniques de Reus
Realització escenografia: Taller d ’escenografía Jordi Castells
TeatreRomea. c/ de l’Hospital, 51

Peymann i Bernhard tenen dues visions completament contraposades del món del teatre.

Rosa Maria Sardà ha tornat a l’escena catalana de la mà de Thomas Bernhard. 
Ho ha fet amb les Tres Dramolette, una obra de carácter metaliterari que 
reflexiona, precisament, sobre el món del teatre. Dirigida per Carme Cané i 
coprotagonitzada per Pepa López i Mercè Pons, aquesta obra, que despulla 
aquest món amb una gran ironia i que, en moites ocasions, frega el surrealisme, 
ha inaugurât la nova temporada del Teatre Romea.

Provocadores, subversives, estimulants I Intéressants, les dramolette ofereixen 
a I’espectador una mirada profunda, contundent i àcida del món del teatre i el 
que hauria de ser. Tres peces molt breus, satiriques i agudes que giren al voltant 
de la figura de Claus Peymann, amie i director habitual de les obres de Thomas 
Bernhard. Però no només Peymann protagonitza l’obra sinó que també ho fa el 
mateix autor. En una de les escenes director i autor discuteixen sobre el món del 
teatre i presenten dues visions completament contraposades: d ’una banda, 
Peymann apareix com un director de teatre massa idealista a qui ningù fa cas; 
de l’altra, Bernhard, que odia el teatre i sent la nécessitât d’expressar-ho. Amb 
tot, els protagonistes es riuen de si mateixos en una obra que també defensa la 
Ilibertat artística i personal tant de l’autor com del director.

Cartel! de l'espectacle.

Tres Dramolette mostra les entranyes I 
la hipocresía del món del teatre però 
també de la socletat austríaca; una 
societat acomodada, consumista i de 
dretes, segons es percep en l’obra, 
que també hi ha Hoc per una crítica 
ferotge al nazisme.

Bernhard fa la seva àcida critica 
amb el seu estil caracteristic, construit 
a base de monòlegs i llargues 
explicacions obsessives; en aquesta 
obra sobre el món teatre. La crítica 
es va repetint a mode d ’una tornada, 
créant una veritable musicalitat que 
absorbelx completament I’espectador 
dins del diseurs. A base de sentir-ho 
del dret i del revés i amb més o 
menys energia, l’espectador acaba 
copsant la Idea que Bernhard vol 
transmetre: la hipocresía que envolta 
el món del teatre I de la socletat 
austríaca, en general.

A banda de la ironia i la crítica que 
traspua pels quatre costats, les Tres 
Dramolette porten al pùbllc a la 
reflexiô, sense la pretensió de fer 
moralina, i sedueixen l’espectador 
per l’ocurrèncla del text i perqué, 
senzillament, l’entreté.
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Rosa Maria Sardà en el seu paper protagonista, Mercè Pons tent del seu codramaturg i mà dreta 
Hermann Beil i Pepa López, de narradora.

Tres dones amb pantalons i americana

El paper que ha fet tornar Rosa Maria Sardà a l’escena catalana ha estât la del 
protagonista Claus Peymann. Mercè Rons és la seva secretaria, Cristiane 
Schneider, el seu codramaturg i mà dreta, Hermann Bell, i una cambrera. Pepa 
López, per la seva part, és la narradora que introdueix una cada una de les esce- 
nes i el mateix Thomas Bernhard.

Tres dones que es posen pantalons i americana per interpretar papers d ’ho
mes, no caricaturitzant-los sinó tent una petita perversió en la presentació dels 
personatges, que no afecta el contingut del text. I és que la posada en escena 
va més enllà i l’important, segone la seva directora, és el diseurs i les seves refle
xions.

La figura del narrador introdueix les tres peces que Bernhard va escriure per a 
Claus Peymann. La primera “Claus Peymann deixa Bochum i se’n va a Viena 
corn a director del Bürgtheater, explica com el director i la seva secretária deci- 
deixen quins autore, obres i directors s’emporten a Viena, on dirigirá el gran tea- 
tre nacional. La majoria d ’ells, conclou, són totalment prescindibles. En la sego- 
na pega, Bernhard es posa a escena per criticar Austria, el Bürgtheater i el tea- 
tre, en general, en una trobada amb el seu director fetitxe. En l’últim text, 
Peymann i la seva mà dreta, el dramaturg Hermann Beil, fan balanç des de dalt 
d ’una muntanya del seu primer any al capdavant de la institució vienesa i fan 
novament una altra àcida radiografia de la societat austriaca.

Peymann i Beil s’autointerpreten a Berlin

Cobra se centra en protagonistes reals que enoara están vius. Précisément, 
Peymann i Beil fan periédicament lectures dramatitzades d ’aquesta obra a Berlín 
interpretant-se a si mateixos. A més, Peymann era amie intim de Bernhard i un 
dels pocs que el va poder visitar els últims anys de la seva vida.

Les Tres Dramolette suposen el debut de Carme Cané corn a directora, qui 
abans, havia treballat corn a ajudant de direcoiô de Lluis Pasqual, Jordi Mesalles 
i Ferran Madico. L’obra es va estrenar al juny al Centre d ’Arts Escèniques de 
Reus (CAER) i esdevé en la primera coMaboració entre el Teatre Romea i el 
CAER. IL

Peymann i Beil fan balanç del seu primer any 
al capdavant del Bürgtheater.

Rosa Maria Sardà interpreta Claus Peymann I 
Pepa López, el mateix Thomas Bernhard.
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S colors de les cultures 

del mon
Blanca Busquéis

Noies del grup de danses populars “Seltinis” , de Siauliai (Lituània), a l’entrada del campus del FIMC 2007

Ella sempre deixa un rastre encantat aquesta vegada no ha estât menys: la 
soprano navarresa Maria Bayo va passar per Cantonigròs el 19 de juliol passât i 
va deixar-hl un ángel que es passejarà eternament per entre les ombres que 
projecten eis arbres al campus del Festival Internacional de Música. Era el 25è 
aniversari del certamen i va començar, amb ella, de manera diferent a l’habituai. 
L’acompanyaven l’Orfeô Català i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, la 
JONC. A la batuta, els germans Edmon i JordI Colomer. I, de repertori, el rastre 
potent i emotlu de tres àngels més que ja fa molts anys van demostrar que ho 
eren de la historia universal de la música: Oltra, Mozart, Poulenc.

No em pertoca a mi la critica. Només voldria fer esment de l’impacte causât 
per la presèncla de l’artista i dels qui l’acompanyaven. Cada nota de les tres 
peces, cada vegada més, es filtrava com amb vaselina a dins d ’un públic que se 
li va entregar del tot. Acostumats a sentir-la, a veure-la, a segulr-la als grans esce- 
naris del món, als teatres d ’òpera, a les mlllors sales de concerts, el seu pas per 
un enveiat situât enmig d ’un prat a mil metres d ’altura demostrava clarament 
dues coses: que el Festival merelxia Marla Bayo I que Marla Bayo merelxia el 
Festival.

L’endemà, després d ’aquell introductori tour de force, el Festival va continuar. 
Ouedaven tres dies de 25é aniversari. De fet, quedava tot. I, com sempre, aquell 
espectacle continuât de tot el dia, indiscutiblement el més atraient a Catalunya 
per als amants de la mùsica i la dansa que, paradoxalment, ho siguin també del 
silenci i de la pau, del bon rotilo internacional, va donar el que era d ’esperar a 
qui va fer el gest d ’acostar-s’hi, d ’anar-lo a buscar; va donar, com es llegia al 
pòster del FIMC d’aquest any, Els colors de les cultures del món.

El 22 de juliol el Festival es va acabar. 
En una setmana, van desaparèixer 
carpes, botigues, menjador; en una 
setmana es fonia la ciutat ambulant 
que durant quatre dies estava, està i 
estará, cada any, més que a punt per 
acollir els 2000 participants a l’efemé- 
ride així com els vint mil espectadors 
que anualment omplen ordenadament 
la sala d’espectacles, que prenen el sol 
I l’aire sa i sec, que es refugien en les 
ombres especialment preparades per 
als moments caniculars al camp.

Però acabar és tornar a començar. A 
Cantonigròs, cloure un Festival és 
posar immedlatament fil a l’agulla al 
següent. No hi ha temps per perdre, un 
any passa molt de pressa I hl ha molta 
teina per fer. I aquesta vegada, ha 
estât, a més, llangar-se de cap a 
començar una nova etapa que es farà 
efectiva del 17 al 20 de juliol de l’any 
que ve.

Si deixem estar el concert especial 
del primer dia, el próxim Festival será 
més o menys com el d ’aquest any; i el 
d ’aquí a dos anys, també, com ho va 
ser el de l’any passât i el primer deis 
25. Res no canvia i, al mateix temps, 
canvia tot cada any: gairebé no es 
repeteixen grups, la grácia del FIMC és 
en la multiculturalitat, en la diversitat i, 
aixó sí, també en la qualitat. El FIMC 
dura sempre quatre dies i és competi- 
tiu. Està obert a cors i grups de danses 
no professionals d ’arreu del món 
sempre que vinguin a prendre part 
com a minim en un dels concursos 
proposats, o siguí, cors mixtos, cors 
femenins, cors infantiis, música popular I 
dansa popular.
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Es tracta, en total, d ’una cinquantena de grups, d ’una trentena de països cada 
edició. Es tracta de dos mil participants -aviat es diu- que es desviuen per estar 
a l’altura del que s’espera d’ells i perqué un jurat internacional es decideixi a 
atorgar-los un dels premis mundialment reconeguts i, especialment en l’àmbit 
del cant coral, un dels de més prestigi.

Però el Festival de Cantonigrós, no és només una competició de cors i 
danses. Se celebra en un campus a l’aire Iliure on la resta de l’any pasturen les 
ovelles. No oblidem que Cantonigrós és un poblé situât al cor de la Catalunya 
húmida, entre Vio i Olot, a tocar de Rupit. Cantoni -com en diem els que en 
som? té tres-cents habitants escassos que, en els dies freds d ’hivern, costen de 
veure passejant pel carrer, però que en els quatre del Festival es boiquen a

15

els grups de participants, atesos 
cadascun per un guia de l’organització 
que els acompanya a tot arreu, dormen 
en cases particulars de Cantoni però 
també dels altres pobles de la oomarca 
i de comarques properes, perqué 
Osona no és pas tan gran i la poblaoió 
hi té un limit. És una de les gràcies 
d ’aquest Festival: es viu i es conviu, de 
dia, amb els altres participants i amb el 
públic; i, de nit, amb les persones que 
aculien generosament els que vénen

El Tower New Zealand Youth Choir, de Wellington (Nova Zelanda) en piena actuació al FIMO 2007

ajudar que tot surti com ha de sortir. En aquest prat, amb vista privilegiada sobre 
la Plana de Vie i amb el Pirineu com a decorat de tons, els dos mil participants, 
viuen, conviuen i ofereixen al visitant una barreja de colors que afalaga la vista, 
que aclareix el pensament. Pel preu d ’un tiquet de dia, el públic entrará i sortirà 
del campus tantes vegades com vulgui. A dins, hi té tots els servéis. A dins, a 
més, hi ha la sala d ’espectacles. I, parlant d ’espectacles, no se sap exactament 
si n’hi ha més a dintre o a fora de la carpa, perqué sota un arbre, a la vera d ’una 
font, esperant el torn per dinar -en una altra carpa- o mentre dinen, al sol o en 
una porxada de joncs d ’ombra amable, els components dels grups no s’estan 
de cantar o de ballar; d ’assajar o d ’improvisar, d ’acostar-se a altres maneres 
d ’expressar-se, a altres maneres de parlar, tot i que no gaire diferente de pensar 
0 d ’actuar perqué, si alguna cosa queda demostrada a Cantonigrós, auténtic 
fòrum internacional de cultures anual des de fa vint-i-cinc anys, és que les 
diferéncies entre els pobles i entre les nacions són un invent de qui està 
intéressât a promoure-les.

El Festival de Mùsica que, amb humilitat de qui s’ha vist involucrada i coneix 
bé unes quantes iniciatives dûtes a terme per amor a l’art, m’atreveixo a titilar de 
prodigi organitzatiu, compta cada any amb quatre-cents voluntaris, responsables 
que aquest monstre cultural es bellugui amb sorprenent agilitat. Dividits 
en diversos comités, sembla que no cal sinó recordar les dates del próxim 
certamen perqué tot es torni a engegar i només calgui demanar vacances durant 
dos dies a la teina per poder així entregar-s’hi de pie. De comités, hi ha l’artístic, 
el de finances, el d ’hospitalitat, el del campus, el del tránsit i transports, el de 
producció i el de promoció i publicitat. Mereix atenció especial el d ’hospitalitat:

de tan lluny. Es lloen les exquisideses 
del pa amb tomáquet i del fuet, tan 
propi de la zona, es tasten els esmorzars 
de pagés i s’aprén a impregnar-se 
d ’una natura que, a les nostres 
contrades, és exuberant.

Això sí, tot sucat en música. Per 
agrair, es canta o es baila; per saludar, 
es canta o es baila; per dir adéu, es 
canta o es baila; i, entre tanta música i 
tanta dansa, es queda enganxat a l’aire 
un altre ángel incorpori que passa 
l’hivern pentinant l’herba del prat i que, 
un bon dia de l’estiu, un cop més, 
agafará forma humana i es deixarà 
admirar, abragar, escoltar, acariciar. Tant 
si s’ha convertit en un lituá, com en un 
polonés, en un rus, en un kenià, en un 
indi, en un francés, en un catalá, en un 
irlandés, en un mexicá... en qualsevol 
deis que, un any més, tornen a portar a 
Cantoni els colors de les cultures del 
món.
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El final dd nodonalsocialisme i 
furopo de la pastguerra immediata

Bernat Marco Llobet

Evacuació de VAfrika Korps a principis del 1943

Una aproximació ais processes que instaurarien l’sfaius quo de la 
postguerra europea.

L’avenç de la contraofensiva soviética al front oriental el gener del 1943 
-que destela l’idéal de formar el Lebensraum (espai vital) a través de l’Operaciô 
Barba-roja iniciada el juny del 1941- i, més tardanament, el desembarcament 
de les tropes aliades a les platges de Normandia -proposât per Stalin el 1943 
a la Conferéneia de Teheran I executada el juny del 1944- representaren el 
principi del final del Tercer Reich. L’obertura dels dos fronts de combat fou en 
concordança amb les consecutives derrotes i pérdues de posicions que les 
tropes alemanyes anaven acumulant. L’expansionisme s’havia acabat pel 
Tercer Reich. Les ofensives del británic Montgomery al nord d ’Àfrica, l’octubre- 
novembre del 1942, feien replegar l’Afrika Korps fins la seva evacuació a 
principis del 1943. I és aleshores que, amb la derrota de les tropes de 
Rommel, es possibilitava -juntament amb la intensificació de la resisténcia 
partisana- la primera incursió aliada a Italia per Sicilia. La intensificació de la 
resisténcia, la posada en marxa deis dos fronts de guerra, les derrotes i 
l’alliberament territorial, eren els fonaments de la desteta de l’imperi nacional
socialista. Aquest article té la intenció d ’aportar unes minimes bases per 
comprendre el punt de partida en qué I’Europa devastada emergeix de la 
guerra contemporánia més cruenta que ha viscut. Aixi, ens convé fer una 
aproximació ais primers passos cap a la bipolarització del món per les dues 
poténcies imperants (URSS-EUA).

Fou el Gran Conseil feixista qui aprovà 
el dia 25 de juliol del 1943 la renúncia a 
prosseguir un model de guerra que 
estava suposant excessius fracasaos. 
Forçat per les circumstáncies desfavo
rables de l’enfrontament i per l’emer- 
géncia d’una “via de sortida” monárquica 
constitucionalista (encapçalada per 
Badoglio) que funcionés de transició, la 
intenció seria iniciar una aproximació 
ais allais que possibilités un acord de 
pau per escapar de la derrota total. Tot 
i que el Gran Conseil feixista no renun- 
ciava al feixisme com a model politic, 
Mussolini seria detingut la mateixa 
matinada de la votació per ordre del rei 
Victor Manuel. Aquest acte suposava, al 
cap i a la ti, el primer i principal pas en 
l’aplicació de la “via de sortida” monár
quica liberal.



SOCIETÀ!
17

357

No passà gaire temps que Hitler ordena expressament l’entrada de cossos 
especiáis de les tropes paracaigudistes de les SS a Italia; era l’operació Biche 
(Roure), que tenia com a objectiu alliberar el líder feixista. Mussolini, malgrat 
l’èxit de l’espectacular desplegament, quedaría relegat des d ’aquell moment de 
tota importància estratégica en el transcurs de la guerra, esdevenint per Hitler 
una espècie de joia de museu. El preu d ’ocupar una part d ’Itàlia va ser massa 
elevat per Alemanya; suposà la dispersió de tropes del front soviètic i de l’Europa 
centrai, la qual cosa facilitava la marxa de les forces de la URSS cap a Berlin. En 
aquest context, dones, Italia quedaría dividida en tres zones de diferent control. 
Per una banda la nacionalsocialista, amb la República de Saló inclosa; per 
l’altra, la Itália de Badoglio, sota control militar aliat i amb un govern provisional 
de caire monárquic-liberal. I finalment, la zona alliberada del feixisme i controlada 
pels partisans comunistes i d ’altres forces més minoritáries de l’esquerra.

L’adveniment del feixisme havia pro- 
jectat la unió interclassista de les forces 
antifeixistes per preservar els minims 
democràtics que el feixisme suprimiría. 
El transcurs de la Segona Guerra 
Mundial integra, a partir del 1941, els 
EUA i la URSS L’imprevist atac a la 
base naval de Pearl Harbor feia entrar 
en guerra els Estats Units i el Japó, 
però seria Alemanya qui implicaría els 
EUA en el conflicte europeo. Alemanya, 
amb una clara voluntat de globalitzar la 
guerra, refermar el Pacte Tripartit del

Attlee, Truman i Stalin

Sota la perspectiva nord-americana, la resisténcia partisana quedava obsoleta 
una vegada desaparegués el feixisme. No hi hauria un reconeixement de la 
teleologia real deis partisans. És a dir, els combatents s’haurien de dissoldre 
davant el govern liberal de Badoglio després de derrotar “l’enemic comú”. 
Evidentment, els governs populars i les coMectivitzacions agráries desencai- 
xaven amb el projecte europeo.

El govern de Badoglio, com a referent del constitucionalisme monàrquic a 
nivell internacional, signaría I’armistici de Cassabile proposât pels aliats el 
setembre del 1943 i, seguint els postulats del tractat, declararla la guerra 
a Alemanya; convertint-se en un nou membre de les poténeies aliades. Era 
qüestió de temps, dones, que els aliats i els resistents partisans donessin el cop 
de gràcia a les Unies alemanyes establertes al nord italià. Convenia acabar amb 
el nazisme a Italia per poder desplegar eficientment el segon front per les 
platges de Normandia. I aixi succei l’abril del 1944, quan es produïa l’atac 
contra l’ùltim bastió nacionalsocialista a Itàlia. Uns tres mesos més tard s’obria 
l’esperat segon front occidental. El juny del 1944 Roma ja era Iliure del feixisme, 
i l’ùltim reducte de control dels fascio restaria en l’irrellevant però simbòlica 
República de Saló (“experiment social-feixista” a patita escala dirigit pel propi 
Mussolini i sota la protecció del nazisme), que perviuria fins el 1945 en ser 
ajusticiat Mussolini pels partisans.

setembre del 1940 i encaminar el Japó 
a participar militarment en el conflicte, 
declararía -juntament amb Itàlia- la 
guerra ais EUA I’ l l  de desembre del 
1941 (quatre dies després de l’atac de 
Pearl Harbor), Cal tenir present que el 
22 de juny del mateix any, la URSS va 
entrar també a la guerra al costat dels 
aliats degut a l’ofensiva nacionalsocia
lista (Operació Barba-roja). Dins les 
formacions estatals aliades, dones, la 
composició es feia en base a l’ùnica 
condició de derrotar els régims 
feixistes i nacionalsocialista. En cessar 
l’enfrontament amb aquests darrers, la 
disgregació de les antigües aliances i la 
constitució deis dos blocs imperants 
(soviétic i capitalista), paraMelament 
al procès de bipolarització mundial, 
determinarien les pautes de la 
consegüent confrontació.
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A nivell de classes socials, les posiclons del comunisme europee basades en 
la confrontaoió de classes a ultrança (acusacló a la socialdemocràcla de social- 
feixisme), quedaven reemplaçades per una allança circumstanclal de classes. Al 
V Congrès de la Komintern (Internacional Comunista), realitzat el julioi del 1924, 
s’havia titliat la socialdemocràcla de partit al servai de la burgesla, igual que 
el feixisme -com a força d ’ordre emergent en etapas de crisi social- o el 
libéralisme. Després de l’ascens del feixisme a Itàiia (1922) i el nazisme a 
Alemanya (1933), el comunisme internacional canviaria substanclalment les linles 
tactiques reconduint la práctica política vers la prloritzacid la Iluita antifeixista per 
sobre la confrontacid de classes. Va ser l’agost del 1935, al VII Congrès de la 1C, 
quan es va concretar l’allança provisional de classes per afrontar les urgents 
neoessitats de la Iluita antifeixista. El frontpopulisme, corn a sistematitzaclè de la 
unitat antifeixista per la preservaciè de la democràcla bàsica, funcionarla fins al 
final de la Segona Guerra Mundial el 1945. Durant el période de coMaboracló 
unitària interclassista, I’esquerra i el comunisme europeu no van abandonar, ni 
de bon tros, els principis de transformació socioeconómica i d ’oposició al model 
capitalista.

Al seu torn, la resisténcla adquirirla una dinàmica generalitzada dins el conjunt 
de l’Europa ocupada o sotmesa a governs titelles feixistes, arribant a assollr unes 
dimensions més que considerables. A més, el reforçament de la resisténcia, en 
el seu activisme i capacitat operativa, fou sincronie a I’acumulado de victories de 
les poténcies aliades. És innegable el protagonisme d’aquests combatants en la 
derrota del nazisme. El sabotatge i l’agitació guerrillera té origen en la societat 
civil organitzada, la qual sovint establia contactes amb l’exterlor per dotar 
de coordinacló militar i armament els combatants. De Gaulle, per exemple, va 
dirigir la resisténcla francesa d’orientacló demócrata liberal el 1943 des del seu 
exili a Londres, quan Franga quedà dividida en la zona nacionalsocialista I en la 
coMaboraclonista de Pétain i Laval.

La resisténcla no adoptá un contingut ideológic uniforme tot i ser enquadrada 
entre dos pois oontradictoris entre si: el comunisme, alineat o no a la URSS, i el 
libéralisme empés des de l’altra banda de l’Atlántlc. A lugoslávia i Grècia, la prin
cipal oposicló armada I política va ser d ’inspiració profundament esquerrana. 
Ambdós territoris eren sota el jou del nazisme, i la valerosa combativitat 
deis resistents no es limitava solament a la relvindicacló nacional -expulsió de 
l’ocupant alemany-, també a la consecució d ’un model socialista d ’estat.

Els txetniks de Tito, amb suport armamentístic británic, varen derrotar l’ultra- 
dreta deis ustatxis Croats proolamant el novembre del 1945 -després d ’abolir la 
dinastia reial deis Karadjorjevic- la República Socialista Federal de lugoslávia. 
Josip Broz, Tito, plantejaria un socialisme autogestionari no alineat ais dictats 
estallnistes. El socialisme lugosiau s’ha d ’emmarcar al fet de les resisténcles en 
general, però és precis veure en el carácter particular d ’aquesta oposicló interna 
la gestació de la societat futura. La formulació multiétnica deis txetniks -Tito 
mateix era croata- servirla per aplacar les virulents disputes entre comunitats 
impulsant la proposta nacional-popular Iugoslava^. No es pot passar per alt que 
la seva joventut, juntament amb l’experiéncia I legitimitat obtingudes com a 
combatent antifeixista: eren elements que despertaven la simpatia de la població. 
Un deis pilars del projecte politic passava per l’Idéal de crear una federacló 
balcánica comunista amb Grècia, Albània i Bulgària. De fet, el seu suport als 
resistents grecs apuntava en aquesta direcció. La relació amb l’URSS fou tensa 
des de la postguerra i durant l’etapa estallnlana. Stalin havia renunciat a recolzar 
els comunistes grecs, situant aquesta àrea a la “zona d ’influència” capitalista des 
del 1944. Alxò ja l’enfrontava amb Tito pel que fa a la qüestió balcánica. El motiu 
de fons que fracturarla la relació entre Tito i Stalin no era altre que la malflança

crònica del dirigent soviètic cap a pàisos 
socialistes que s’havien consolidât al 
marge de les directrius de Moscou. 
Aquest modus operandi és el que 
empenyé Stalin a traslladar el secretariat 
del Kominform a Belgrad. Era una clara 
amenaça enfocada a fer rectificar la 
insubordinació del lugosiau, encara que 
no l’afectaria gaire. El 1948, la Inoapaoitat 
per controlar-lo derivarla en un trenoa- 
ment de les relacions que duraria fins la 
mort d’Stalin el 1953 I l’Inici de la pretesa 
“desestalinització” de Jruschov.

Després de l’expulsió de les tropes 
nazis, el panorama grec no es resolgué 
amb una victoria de les guerrilles comu- 
nistes de TEAS I ELAS. Triomfaren els 
promonàrqulcs, però no sense la inter
venció exterior. La complicitat d ’Stalin 
és palesa en la reparticiô d ’espais 
d ’influència a la Conferèncla de lalta, 
on acceptarla dellberadament situar 
Grècia a l’estera capitalista (excloent la 
possibilitat d ’ajudar materialment els 
comunistes).

La mort del demócrata Roosevelt 
abans de la Conferèncla de Potsdam el 
1945, féu assumir la presidèneia a 
Truman. Si Roosevelt havia significat “el 
canvi” després de la fallida de la borsa 
el 1929 amb el programa del New Deal, 
impulsant reformes de minims en 
l’economia industrial i agrària, promovent 
convenís entre sindicats i empresas, 
Truman encarnarla el retorn al pie con- 
servadorisme anticomunista. Aquesta 
nova era no només intensificarla el 
fantasmagòric temor social a l’expansió 
del comunlsme2, récupérant les gestes 
de repressors dels anys vint com el 
fiscal Palmer, sinó que solidificarla la 
tendèneia Intervencionista a I’exterior. 
És en aqüestes circumstàncies que els 
EUA prenen part dirigent en el procès 
de “paclflcaciô” i establiment arreu del 
libéralisme. Els EUA rellevarien oflcial- 
ment corn a potèneia hegemònica del 
sistema capitalista els antics imperis 
colonials franco-britànics. Fou una 
realltat de facto, copsarien una capaci
tat interventora sense precedents per 
vigilar i pautar l’ordre Internacional aca
bada la Segona Guerra Mundial, que 
deixaria enrera fins avui la relleváncia
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histórica deis estais europeas. Eis Estais Units passarien de i’aïiiacionisme 
teòric a i’intervencionisme expiicit. En aquest sentit, ei diseurs de Churchiii a ia 
Universität de Fuiton ei març dei 1946, incitava ciarament Truman a desenvoiupar 
una poiitica exterior anticomunista agressiva. A més, cai tenir en compte que 
i’exciusivitat nuciear nord-americana dei 1945-49 eis aportaria seguretat miiitar i 
fermesa pei que fa a ies reiacions exteriors (sobretot respecte ia URSS i ei seu 
espai d ’infiuència). Eren eis únics posseïdors de i’arma destructiva més potent 
que mai havia conegut ia humanitat, i sense gaire miramente sembiava ser que 
estaven disposais a usar-ia si aixi ho consideraven oportù -només cai recordar 
Hiroshima i Nagasaki.

Hiroshima

L’intervencionisme es piasmà en desenvoiupar-se ia Doctrina Truman (març dei 
1947) a i’escenari grec. Ei piantejament iniciai d’aquesta doctrina és ben reveiador: 
va ser apiicada corn a mesura de contenció de ies guerriiies comunistes. 
L’exèreit britànic era incapaç d’afrontar ei deure de “pacificar” Grècia compieta- 
ment. Ei primer mes dei 1945, durant un période de reiativa tranquii-iitat, es 
convocaren eieccions pei març dei següent any. Però això no seria res més que 
ei preiudi d ’una guerra civii, motivada per ia restauració de ia monarquia, després 
d ’unes eieccions marcades per ia vasta abstenció de i’esquerra. Ei març dei 
1947 ies tropes deis EUA encapçaiarien i’assait ai comunisme grec supiint ia 
ineptitud deis britànics. La guerriiia de i’EL4S, tot i i’ampii controi de terres, eis 
70.000 miiitants, ei suport iogistic que Tito ii oferi, i ies simpaties d ’un sector de 
ia pobiació no menyspreabie, fou iiquidada per ia puntera teenoiogia de guerra 
nord-americana. La discussió interna dei moviment comunista grec, entre partidaris 
d ’aproximar-se a Staiin per cercar-ne ei suport i no aiineats, debiiitaria ei potenciai 
de i’esquerra, faciiitant i’ofensiva exterior. EUA no escatimé en utilitzar gas 
napaim i tècniques de terror coi-iectiu per desmoraiitzar eis combatents, 
assajant ies pràctiques dûtes a terme posteriorment a Corea o Vietnam. No és 
atzarôs ei fet que ia CiA es creí ei 1947, parai-ieiament a ia Doctrina Truman.

La redefinició dei pes internacionai deis estats afectaria de pie Gran Bretanya 
a i’inici de ia postguerra. Eis probiemes a Paiestina, india, eren un ciar simptoma de 
ia caducitat de ia Commonweaith. Tanmateix, GB hauria d ’afrontar ia crisi 
econòmica de postguerra^ dins ei propi territori. Un conjunt insostenibie que 
requeria solucione basades en renúncies pel que fa al passât colonial. En aquest 
sentit, el traspàs de poder ais funcionaris i militare nord-americans sobre la direcció 
política de Grècia no dista de ser símbol de la decadéncia imperial británica.

Alemanya, sens dubte, és un deis 
principals centres d ’interés de la 
postguerra. La tensió mundial creixent 
entre la URSS i els EUA pren com a 
exponent microscòpio del conflicte la 
capital Berlín. Al final de la Segona 
Guerra Mundial la implacable contrao
fensiva soviètica s’aproximava a Berlín, 
el 1944 era a 70 km de la ciutat. Les 
forces capitalistes també tenien conei- 
xença de la importéncia d ’entrar primer 
a la capital del nacionalsocialisme. El 
valor geoestratégic d ’Alemanya, tant a 
nivell históric^ com de futur, no escapava 
ais dos grans blocs antagónics. 
Finalitzada la guerra contra els régims 
feixistes, sucumbida l’Alemanya nacio
nalsocialista, Truman determinaría les 
bases per rehabilitar els países vençuts 
convertint-los de la nit al dia en aliats. 
Impulsaría, per això, el Programa 
Europeo de Recuperació, altrament dit 
Pia Marshall, que inflava les butxaques 
dels estats de l’Europa occidental amb 
unes suculents quantitats de dòlars. 
Des de la seva aplicaciô ei 1948 fins ei 
1952 l’Alemanya occidental rebria un 
total de 1.448 milions de dòlars en 
matèria d ’ajudes. Per la seva part, els 
països d ’infiuència soviètica tindrien la 
imperativa prohibido des del Kremlin 
d ’acollir-se al Pia Marshall -que teòri- 
cament no els excloïa del finançament-. 
Tots, excepte la lugoslàvia de Tito, que 
l’any inaugural de la repartició de les 
ajudes trencava les relacions amb 
Moscou, hi hagueren de renunciar. La 
institució responsable d ’aplicar ei Pia 
Marshall fou la OECE (Organització 
Econòmica de la Comunitat Europea), 
estretament controlada pels EUA; però 
aquest només era un dels organismes 
que tutelaven.

A les acaballes de la Segona Guerra 
Mundial (juliol del 1944), les grans 
estructures de l’economia de mercat 
comencen a perfilar-se amb els acords 
de Bretton Woods. D’alli naixerien el 
Banc Mundial i el Fons Monetari 
Internacional, i simultàniament, es 
plantaría la llavor del GATT (Acord 
General d ’Aranzels i Comerç) i la més 
tardana EFTA (Associaciô Europea de 
Lliure Comerç). Mesures, totes elles, 
encaminades a formalitzar i “homologar”
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un espai mercantil adscrit ais criteris 
liberals. També planava dins la política 
nord-americana una qüestió que seria 
crucial per tal com exportarla uns nous 
parámetros eoonomics que dissenya- 
rien un estil de vida “a l’amerieana”: la 
subordinaoió deis paísos que s’acollien 
al Pía, i de retruo, la inserció al meroat 
europeu deis seus béns de oonsum.

Un altre factor que contribuía a 
desestabilitzar encara més la part de 
l’Alemanya de l’est, fou la introdúcelo 
el 1948 del Deutsche Mark a la part 
occidental del país. La nova moneda 
va impossibilitar el comerç entre les 
dues zones d ’influèneia d ’Alemanya. 
És aleshores quan l’estât soviètic 
decideix bloquejar les vies terrestres 
d ’entrada a la part occidental de 
Berlin a partir del juny, obligant-la a 
connectar-se amb l’Alemanya occidental 
a través de mitjans aeris. Poder abastar 
per Unies aèries aquesta part de la 
oapital, suposava transportar milers de 
tones de productos i béns diàriament. 
A les dificultats tècniques per desplegar 
una línia de vols constants, s’hi afegia 
la hipótesi que eis avions fossin 
ataoats. Hipótesi allunyada de la realitat 
perqué, oom s’ha comentat, I’hegemo
nía nuclear nord-americana i l’estratè- 
gia defensiva d ’Stalin pel que fa a les 
relacions internacionals desdibuixa 
aquesta suposició. Hauria de passer 
pràotioament un any perqué, el 
maig del 1949, es desmantellés el 
bloqueig terrestre. La URSS havia estât 
derrotada simbólicament devant 
l’opinió pública occidental, i la medalla 
al mèrit se l’enduien eIs EUA, per l’esforç 
humà (eis “heroics” pilots) i tècnio.

Canceller Adenauer

El 1948, pels Acords de Londres, s’havia proclamât la unificado de les tres 
zones alemanyes de control occidental (Franga, GB i EUA). I quasi un any més 
tard, el maig del 1949, just després de la suspensió del bloqueig de Berlin, el 
dretà i católic CDU -a la postguerra, niu d’acollida d ’ex-membres del NSDAPS- 
proclamava per veu del Canceller Adenauer la República Federal Alemanya 
(RFA). La resposta soviètica a la fundado de la RFA no es feu esperar gaire 
temps, l’octubre es feia oficial la República Democràtica d ’Alemanya (RDA) 
dirigida per Wilhelm Pleck. Corn hem avançât, Alemanya és un dels principals 
eixos de confrontació. En aquesta situado, cobrarien importància eis serveis 
d ’espionatge, la batalla ideológica de reafirmació i desprestigi del contrari, i la 
imatge públioa. «_

 ̂ Malauradament, a partir del 1990, quan es desintegra la lugoslàvia de Tito, ressusciten els odis ètnics 
intercomunitaris amb brutale matances.

2 Sota racusació de “oomunista” s’ha emparat la persecució desenfrenada a qualsevol sector progressista. 
El comunisme no ha comptât amb unes bases populare fortes ais Estats Units, i encara menys s’ha pogut 
vertebrar en moviment i partit. John Reed, durant un deis périodes de més crispació social (1918-20), havia 
anticipai en articles que la majoria obrera era més “laborista americana” que comunista.

3 Les eleccions del 1945 donarien la victoria ais laboristes liderats per Attlee, així cristal-litzava políticament 
I’aposta per la remodelació socioeconómica. És també el seu govern el que concedeix la independéncia de 
l’india i retira les tropes de Palestina, marcant una nova línia de política exterior.

4 Per un costal, terra del socialisme obrer, nudi insurreccional (révoltés del 1848, aixecament del novembre 
del 1918 o revolta espartaquista el 1919). Per l’altre, pega ciau a l’hora de sufocar l’activisme del moviment 
obrer.

5 Recentment ha mort l’ex-membre i jutge del partit nazi Hans Filbinger, el qual després d ’una oportunista 
maniobra va passar a engreixar les files del CDU arribant a ser primer ministre de Baden-Würtemberg i 
guanyar les eleccions del 1972. “El País, 09-04-07”.
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CREACI Ó
Poesio

Anna C. Fernàdez

“Potser només ets l’ombra rient i fugitiva 
d ’un desig obstinât a habitar dins la ment, 

i t ’he oenyit entorn amb earn de pensament 
amb sang de mes batalles t ’he fet encesa i viva.”

Caries Riba; Potser només ets l’ombra...

Fa tant temps que he vist
que no eres tu l’objeete buseat
sino un altre model
pels meus pensament més oeults...

Fa tantes hores que noto 
que no ets tu, un altre ereador 
sino una estàtua vivent 
que jo eseulpia sense tècniea...

Fa tant, tant temps que sé
que no ens ooneixem,
sino que esdevingueres la idea
per fer més carnals eis meus sentiments...

Fa tantes hores que aquesta obra
costa tant d ’extirpar
i és tant dolorés que camini sola
que he decidit matar-la, malgrat ser tan divina.
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CREACI O
Cartes o un poeto: 
ferides petites
Malte Soler illustració: Montee Senserrich

Apreciat senyor Reiat,

El motiu de la present és demanar-li que m’ajudi a mi I a una colla de dones amb els 
seus filis, aquí, a l’exili.

M’ha costai molt de prendre aquesta deoisió, i d’agafar la ploma i posar-me a 
escriure aquesta carta, que espero i desitjo que arribi a les seves mans tan de pressa 
com siguí possible. He de dir-li que la meva salut i la de les meves companyes no és 
prou bona, ja que les condicions en les quais vivim son del tot precàries. Aquí, els 
paràsits i la tubérculos! fan estralls, i oada dia el oarro dels morts passa pels barracons 
i se n’emporta una colla, que més que éssers humans, són piltrafas humanes.

Si vostè veiés com n’estem, d ’amuntegades, una sobre de l’altra, sense sabó, ni 
mantes, aprofitant l’aigua, la roba ens cau a trossos i les espardenyes, de vegades, 
són parracs nuats als peus.

Moites de les meves companyes són mares i amb fills nadons, les mares no tenen 
llet per alletar-los, i els fills se’ls i moren a la falda, encanyissats, escarransits; a d ’altres, 
que han sobreviscut, les puces se’ls mengen, perqué estem plens de nius de rates 
i ningù no fa res per donar-nos un cop de mà. Nosaltres ja sabem que el nostre país 
està en una situació tan precària I miseriosa gairebé com la nostra, però el fet de ser 
a prop de casa, dels nostres, fa les coses més senzilles; si jo tingués la mare a prop, 
podría tenir cura del meu fili petit, l’Àlvar. Si poguéssim enviar els nostres fills per ser 
aoollits per families honestes, bones, que se’ls estimessin i procuressin per élis, 
mentre nosaltres som a l’exili, les coses serien diferente.

Sé que vostè és molt amie de mossèn Esteve, de la Parròquia de Sant Vicenç. La 
seva majordoma, la Carmeta, una dona misericordiosa com n’hi ha poques, em va 
dir que, aquí a Sabadell, al barri, hi ha families que podrien aoollir els nostres fills, i 
dónar-los una educació cristiana. Va ser ella qui em va animar a escriure per demanar 
el vostre ajut.

Nomèe ens oaldria una carta vostra, un salvaconducte per travessar la frontera 
dels Pirineos. Podríem entrar per Port Bou, hi ha dones disposades, sense ser detin- 
gudes, i allí, les nostres families vindrien a rebre’ns, i així nosaltres podríem deixar 
els nostres filis. Li restaríem per sempre agraídes a vostè, Doctor Reiat, que tant i 
tant ha fet per la nostra ciutat de Sabadell, la meva estimada i enyorada ciutat.

Oh! Si jo pogués retornar-hi!.

M’acomiado de vostè, reso a Déu Nostre Senyor perqué li doni llarga vida, i que 
així pugui continuar fent el bé.

Saludi de la meva part la seva esposa i els seus filis.

Setembre de 1939.

Maria Lluïsa Renalies i Font.
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Benvolguda senyora Maria LIuisa,

Sàpiga que he rebut la seva carta i m’han commogut del tot els fets que vostè, 
en ella, hi relata. Però també li haig de dir que m’és del tot impossible fer més 
del que ja he fet, dones, segons em consta, el Cónsul espanyol a Franga ja 
ha fet tota una sèrie de gestions i no se n’ha sortit. Recordi senyora que, 
aotualment, les relaoions amb el país vei no són massa oordiais, i qualsevoi 
interferència per part del nostre govern podria ser del tot mal interpretada.

Coneo la seva situaoió i la de les altres companyes, però recordi, benvolguda 
Maria Lluì'sa, que una guerra és una guerra, que passa factura ais uns i ais altres, 
que van ser vostés qui van deixar-ho tot enrere per viure a l’exili, una decisió 
que vostés van prendre, i per aquest motiu li prego que tingui paciéncia, i que 
rectifiqui davant del seu pensament ideológio, tant politic com religiós. Segons 
ens consta, la seva militáncia sempre ha estât en desacord amb el govern del 
Generalíssim.

Sense més, m’acomiado de vosté transmetent-li els meus ànims, i a Déu reso 
perqué se li permeti una llarga vida de reflexió, a vosté i al seu fill.

Atentament.

Esteve Maria Relat. 
Alcalde de Sabadell.
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V?4A A, t'Hi-. 21 - Mosaics flrtistics Egoro
Rossend Gibert i Vilà, Fernando Plaja i Millanes i Antonio Martínez Ibáñez

text: Ana Fernández Álvarez
campanadas@telefonica.net

coordinació: Josep Madaula i Canadell
jmadaula@xtec. net

Amb aquest terme grec, ofelimós, atribut de qualsevol cosa capag de satisfer 
una necessitai o un desig, oferim una sèrie de liiuraments plástics que tenen
com a principai objectiu aconseguir ei gaudi visuai que tota obra artística
produeix. Es fa, precisament, des d ’una pubiicació que porta ja molts anys 
especialitzant-se en la divulgació i en l ’anàlisi de l ’art en totes les seves facetes.

Aquest número continua una sèrie d ’imatges absolutament singular, ja que hem 
deixat de banda el gaudi de i ’obra ‘acabada’, substituint-lo pel que ens provoca 
el propi procès creatiu, a partir deis esbossos previs a la seva reaiització.

En aquesta ocasió estem davant del disseny previ per a la reaiització d ’un mosaic que es troba al cementiri de Burriana, 
dins el mausoleu capella de Matilde Reig i Figuerola (Burriana, 1909 -  15-7-1974), coMaboradora i companya del magnat 
Juan March i Ordinas (Santa Margarida, Mallorca 3-10-1880 -  Las Rozas, Madrid, 10-3-1962). Matilde Reig fou una dona 
amb la qual Juan March va conviure més de trenta anys i una de les poques persones que el van acompanyar a l’hospital
de la Concepció de Madrid, durant els darrers dies de la seva vida, després que aquest magnat patis el greu accident
d’automòbii que li causé la mort.

El mausoleu capella on es troba el mosaic és de planta rectangular amb dos espais laterals voltats, i fou dissenyat i 
construit, el 1960, per Vicente Traver i Tomás (Castellò, 1888 -  Alacant, 1966). Nomenat, el 1913, arquitecte de la Comissaria 
Regia de Turisme i, el 1925, responsable del Pia d ’Ordenació de Castellò. El 1926 va assumir, substituint al dimitit Aníbal González 
Álvarez Ossorio (Sevilla, 10-6-1876 -  31-5-1929), el càrrec dArquitecte General I Director artistic de l’Exposició 
Iberoamericana de Sevilla, ciutat on realitzà diversos projectes.

El sostre central d ’aquest mausoleu és de llinda i és on es va col-locar el mosaic que fou dissenyat pel mateix despatx 
d ’arquitectura de Vicente Traver, sent exécutât per l’equip d ’operaris de Mosaics Artístics Egara, de Terrassa. Tal I com 
podem observar, la Iconografia emprada presenta un gran nimbe on s’inschu una creu grega del martiri, organitzant l’espai 
en quarters que aculien quatre àngels en un Glòria in excelsis Deo molt dinàmic i, a la intersecció del l’estipit i del patibulum, 
trobem un Crismó flanquejat per l’alfa i l’omega, tot encerclât per una corona d’espines. La imatge es remata a les cantona
des amb el tema del Tetramorf, és a dir, amb els quatre evangelistes. El dibuix destaca per l’agllitat ritmica del traç dels 
àngels, amb gestos molt dinàmics i actituds molt expressives, aconseguint alxi neutralitzar la forçada simetría de tota la 
composició. La teina realitzada pels operaris de Mosaics Artístics Egara sembla ser que deixà molt satlsfet a Juan March i 
Ordinas, tal i corn eli mateix II manifesté a Rossend Gibert, una vegada acabaren tots els treballs.

Es tracta d ’un model de simbolisme martirologi molt marcat que, tenint en compte la biografia de Matilde Reig i Figuerola 
més el fet que, el 1946, féu l’ofrena, en memòria del seus pares, Melclor i Matilde, d ’una de les set campanee per a l’església 
de Burriana, en concret la que porta per nom La Mare de Déu, segurament i donat el puritanisme reaccionan d’aquells 
moments, estem davant d ’una elemental nécessitât psicològica de dignificar la memòria d ’una vida amb un comportament 
social no tolérât a l’època.

Vull finalitzar aquest breu comentan donant les gràcies a Pilar Ramos Garijo, responsable de l’ArxIu Municipal de Burriana, a 
Josep Luis Gil i Cabrera i a Miguel Monjo I Esteirich, historiadors, alxi corn a Josep Patuel i Navarro, nebot-nét de Matilde 
Reig, per la seva amabilitat i per les dades aportades, ja que m’han résultat molt útiis, no tan sols per aquest escrit, sinó 
també per la investigació que continuo fent sobre aquest equip de mosaicistes. També a Rossend Gibert i Vilà, que és qui 
m’ha facilitât el disseny que aquí reproduïm.fL

mailto:campanadas@telefonica.net


^ í>  fvv <wc\ t ác  H e.> ^
t  f  !■

/ -

%- - , - y  > ^

i VICENTE TRAVEBTOMlS
f AR«ülTi<íTO
I >7̂ ^  {üHa, 5 - ellíBifl»

Mausoleu de Matilde Reig i Figuerola (Cementiri de Burda na) 
Traduít al mosaic per Mosaics Artístics Egara 

Disseny de V icente T raver i Tomás, 1960
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text i fotografíes: Lydia Orobitg Rodríguez

25

365

La cultura popular catalana està en pehil d ’extinció? Bé, si pensem en els 
milers de joves Catalans que es tanquen els caps de setmana a les discoteques 
I que es passen el día connectats al messenger, podríem pensar que sí. En un 
nnón globalitzat com el nostre, no és estrany que els joves d ’avui en día cantin i 
ballin básicament en anglés i que quan sentin parlar de dansa tradicional catalana, 
es preguntin: “I aixó qué és?”.

Però, per sort, no tots els joves pensen el matelx. Hi ha joves que els amoí'na 
que les tradicions es perdin, que la memòria de Catalunya es difumini dins de la 
globalitat del món. Són joves compromesos amb Catalunya, amb la seva histó- 
ria i amb la seva personalitat.

Ball de cercolets

Aquest és l’esperit que mou a tots els membres de l’Esbart Sabadell Dansaire. 
Des de la seva creado, el 1977, per part de membres destacats del grup de 
danses de “la Obra Sindical Educación y Descanso” de Sabadell, l’Esbart 
Sabadell Dansaire ha basat la seva tasca en la recopilació, conservació, difusló 
i ensenyament de les danses tradicionals deis pai'sos catalans.

L’essència que mou la vida dels seus membres és la mateixa que la de la 
dansa: l’alegha, el ritme. Però cal que recordem que la dansa, igual que la 
llengua, identifica un poblé, un pais, una nació. La dansa catalana duu l’essència de 
la nacionalitat, de la pàtria. Aquesta també és l’essència dels seus membres.

Gràcies a l’Esbart Sabadell Dansaire, Catalunya I les seves tradicions, han 
estât conegudes en altres Comunitats Autónomas (Múrcia, Andalusia) i així com 
també en d’altres paí'sos (Franga, Holanda) I el que és més important, l’Esbart 
Sabadell Dansaire ha mostrat la dansa catalana a la pròpia gent de Catalunya,

perqué no l’oblidi, perqué sápiga que 
Catalunya té una Identität, i també ha 
donat la benvinguda ais nous cata
lans que a través de la música i la 
dansa han conegut un poblé, una 
història.

I Sabadell? L’Esbart Sabadell Dan
saire qué ha fet per Sabadell? Pels 
seus membres Sabadell no és només 
una clutat que figura en el nom de 
l’entitat, és la clutat on viuen, on treba- 
llen, on s’han enamorat, on s’han 
casat. Sabadell forma part de les seves 
vides i a part de les nombrases actua- 
clons que l’Esbart Sabadell Dansaire 
realitza al llarg de l’any, també participa 
activament en molts deis actes de la 
ciutat: Festa Major, Diada de l’Onze de 
setembre, Carnestoltes, Sant Joan.
Cal destacar, sobretot, dos actes que 
han crescut en importàncla i que s’han 
convertit en multitudinaria. Em refereixo 
a “El Bail de la Bola” i “El dia inter
nacional de la dansa”.

El Bail de la Bola té els seus origens 
en el Bail deis Hereus del segle passât. 
Corn que no es van trobar ni la coreo
grafia ni la música, l’Esbart Sabadell 
Dansaire va decidir crear un ball que 
s’identifiqués amb Sabadell i que 
arribés a ser tradicional. L’any 1997 es 
va fer la primera bailada del Ball de la 
Bola. El ball pren el nom d’un tipus de 
beguda -la bola- que es bevia per la 
festa major a final del segle passât I 
que consisteix en barrejar, en una gran 
sopera, cervesa i gasosa i rom amb un 
“bolado” o esponjat, una massa de 
sucre sòlida i lleugera, al mig. Des deis 
seus orígens que es baila el diumenge 
de festa major a la tarda i s’ha convertit 
en un deis balls tradicionals de 
Sabadell.
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La dansa de Campdevànol

Bail de basions de LIelda

El dia internacional de la dansa es va començar a celebrar el 1996, gràcies a 
la inquietud del director artistic de l’Esbart Sabadell Dansaire, Tomás Manyosa 
que, amb un grup de gent i recolzats per l’Ajuntament de Sabadell, van posar en 
marxa la celebrado d’aquesta diada, no sense alguns dubtes, I aplegant un gran 
nombre d ’esooles I grups de dansa i també d’un gran públic. Des de llavors, que 
cada any es seguelx celebrant aquesta diada el cap de setmana més proper al 
29 d’abril, data oficial del Dia Internacional de la Dansa I que coincideix amb el 
naixement de Jean-Georges Noverre (1727). Cada any la plaça Dr. Robert es 
converteix en un gran escenari on es mostren una gran diversitat de danses i de 
cultures i, on el treball de molts membres de l’Esbart Sabadell Dansaire fa 
possible que any rere any la dansa tingui un paper molt important a la nostra 
clutat.

Actualment, l’Esbart Sabadell Dansaire compta amb quatre seccions: Infantil, 
juvenil, cos de dansa i sènior, amb dansaires de totes les edats. El seu repertori 
de danses és extens i a través d’elles podem vlatjar per tot el territori dels 
Països Catalans: La jota mallorquína. Les panderetes de Castellò de la Plana, 
La quadrilla Rossellonesa, El Patatuf del Camp de Tarragona, Els bombers 
barcelonins. Ball de bastona de LIeida, Ball de nyacres de Roses...

I per a tots aquella que creleu que val la pena aprendre, mantenir I difondre les 
nostres tradiclons podeu trobar l’estatge social de l’Esbart Sabadell Dansaire al 
C/ RIbot I Serra, 265.

I moites felicitata pel 30è aniversari que l’Esbart Sabadell Dansaire està a punt de 
complir. Felicitate per haver estât un Hoc de reunió de molts joves, felicitata 
perqué moites parelles han nascut i viscut dins l’entitat, felicitata perqué ha estât 
i és una afició que ha unit a moites familles I felicitate, sobretot, per la vostra tasca 
envers la ciutat I per Catalunya.
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text: Pere Font i Grasa fotografíes: Imma Mas

Sovint trabes que la vida no és fácil. De vegades no cal donar-li 
tantes voltes al magi cercant mots llustrosos que facin entenedora 
una idea. Sol passar, però, que aqüestes, les idees, no sempre 
les arriba a copsar tothom. A més, si la imaginació projecta cap 
enfora allò que has préparât després d ’hores, dies i mesos de 
consulta externa, no tens més remei que llançar-ho a bombo i 
platerets perqué el missatge quelli. Si al target al que decideixis 
convèncer aplega un grup humà d ’arrelats sentiments de 
pertinença, el projecte pot patir un rebot histriònic. Tots plegats 
som exquisito animals conservadors: que no ens toquin el cena
cle; que res ni ningú gosi apartar el pupitre sobre el qual en juvenil 
silenci várem fornir la cultura, cultúrete i culturassa, que ens ha 
permés ser com som en el camp inteMectual i professional. En el 
reducte del bocí de món en qué ens ha tocat viure, cada cop és 
més difícil canviar el carni fressat per un nou sender que ens 
projecti vers el futur. Sovint trobes que la vida deis qui tenen 
idees, no sol èsser tan fácil com aconsellen les frases que brollen 
deis manuals d ’autoajuda. És de Ilei mai no escrita, que portar a 
la práctica un projecte agosarat, és igual a un dossier, maqueta, 
exposició, més trenta rodes de premsa. Dialogar, dialogar i 
dialogar. Parlaren directe i diferit; individual i coMectivament, amb 
imatges de colors i deixant pel carni el sarment de la vinya no mai 
acabada de podar.

Sovint el periodista troba que la vida és fácil, que disposa d’un corpus de 
comunicats de premsa que demostren l’interès per divulgar un projecte trencador, 
que corn el que ens ocupa, té un nom difícil d ’entendre a primer cop d’ull: Centre 
Multidisciplinari de Divulgaciô de les Noves Tecnologies i les Arts, que podriem 
deixar amb una sigla gens comercial: CMDNTA, que com és obvi necessita un 
segon bateig. M’hi apunto a inventar-ne un de nou: DINOTECA (Divulgaciô 
Noves Tecnologies i les Arts, que se sembla més a BIBLIOTECA (ciar que també 
a VINOTECAj) En fi, al marge d’aquesta boutade que Tamable lector sabrá dis
culpar, passo tot seguit a traslladar-los el diàleg que m’ha portât fins la cate
dral laica del carrer Grècia a retrobar-me amb Lluis Brunet i Berch, president de 
Caixa Sabadell. Asseguts al voltant de la taula de la sala de la Sagrada Familia, 
plantejo la semblança en tres parts: els orígens del personatge, la situado 
financera i el projecte de modificació de Tactual edifici de TObra Social Caixa 
Sabadell.

Quins són els orígens d’aquesta 
branca de la familia Brunet?

Tenim les arreis a la Plana de Vio. El 
meu avi era de Sant Hipòlit de Voltregá; 
i l’èvia de ben a prop, d ’Orís. Eli, un bon 
fuster que ignoro per quina causa va 
anar a traballar a Olesa de Montserrat 
(de fet el meu pare és nascut a Olesa), 
més tard a Barcelona i posteriorment a 
Sabadell, on va traballar a TOrillo Verde, 
i aquí van néixer uns quants fills més. 
L’èvia prou feina tingué a criar canalla. 
En fi, com tantes altres families que 
finalment s’arrelaren a Sabadell.
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Quina formació rep en Lluís 
Brunet ?

És ben curios Tañada i tornada d’un 
coTlegi a Taltre. La mare velia que el 
centre escolar tos ben a prop de 
casa, i com sia que vàrem canviar unes 
quantes vegades de domicili, d ’aqui ve 
que primer em matriculessin a les 
Carmelites, després ais Escolapis, més 
tard al Cor de Maria per tornar ais 
Escolapis, on m’hi vaig trobar més 
còmode a Thora d ’aprendre els oontin- 
guts d ’assignatures básiques. És del 
coMegi d ’on conservo més amies. Més 
endavant, i perqué Tèpoca així ho 
requería: peritatge mercantil i profe
ssorat mercantil a TEscola de Comerç, 
actualment Escola Universitaria d’Estudis 
Empresarials...

...I’edifici del que havia estât el 
Cercle Republicà Federal, del 
carrer Narcís Giralt.

Acabo la carrera i traballo a diverses 
empreses lluny de casa durant uns sis 
anys. Com a oap d’administració a 
firmes d’acabats téxtils i de la confecció 
de Barcelona; a la Danfos i a una del 
seotor auxiliar de TautomòbiI de 
Terrassa. Després del periple, em 
quedo a Tempresa familiar del comerç 
d ’electrodoméstics.

De ben jove assumelxes Thabi- 
tual manera de ser sabadellenca 
de col-laborar amb les entitats.

Passo per una etapa complexa i 
difícil com fou la de col-laborar en 
Tintent de revifar la Cooperativa la 
Sabadellenca. Mai no he renunciat 
d ’aquella enriquidora experièneia de 
joventut que en el seu oonjunt fou un 
oompendi d ’encerts i fracasaos. Etapa 
que servi per assolir la recuperació de 
Tentitat. També, alhora, corn a plata
forma per la recuperació de les Ilibertats 
que el poblé reolamava enfront la 
dictadura. Es féu una bona tasca per 
reflotar la Cooperativa, però amb la desit- 
jada democracia es produi Tentrada de 
nombrases empreses comerciáis, els 
súpers i els hípers, contra els quais 
Tentitat no ostava en condicione de 
competir. A més, els quaranta anys de 
franquisme havien estât un période

també nefast pel cooperativismo, que era un invent sorgit de la revolució 
industrial. La Cooperativa no va aguantar i hagué de tancar. En el pía cultural es 
féu una tasca de substitució que requería molt de tacto per evitar enfrontaments 
amb les autoritats. De totes les cooperatives de consum ja no en queda cap, les 
grans superficies les han acabat d ’ensorrar. Al marge del feixuc treball deis 
primers temps per recuperar les vendes, recordo les reunions olandestines i 
els preparatius d’aooions populara contra el poder absolut del règim. Allí s’hi 
aplegaren totes les sensibilitats politiques, que en arribar la democracia optàrem 
per una ideologia o siglos concretes.

Amb la maduresa com empresari i amb l’experiéncia social adquirida 
durant eis anys de ia Cooperativa, accepta aitres reptes púbiies que 
van més enilá de ia funció estrictament privada.

El senyor Solé, president de Caixa Sabadell em va citar per veure’ns i fer-me 
Toferta d ’ entrar com a membre del oonsell d ’administració de Tentitat. Eren els 
anys iniciáis de la democrácia i sorgia una torta pressió deis diferents grups 
politics per tal que les entitats públiques integressin persones representatives 
fins aleshores excloses dels órgans de decisió. Caixa Sabadell tingué Tencert de 
no esperar que s’arribés a una via de pressió, avangant-se així a les disposicions 
posteriorment legáis. Sorprés per la crida, entro al conseil. La institució sempre 
ha sabut aplegar personatges oberts a les inquietuds ciutadanes; els Solé, 
Forrellad... i tants d ’aitres, han estât gent oberta, plural i de diáleg. Estic més de 
catorze anys al oonsell. Durant la presidéncia del senyor Gabarró, assumeixo el 
cárrec de secretar! del Cosell; i amb el president senyor Fonolleda, la de 
vioe-president. Etapes complexes i difíciis per la institució que malgrat tot ens en 
vàrem sortir força bé. Un dels temes que preocupava era la gestió de la Clínica 
del Men Jesús. A mi em va correspondre intentar equilibrar el pressupost, per a 
més endavant obrir el procès d ’ajuntar les diferents propietats i sensibilitats 
hospitaláries: Santa Fe, la Creueta, La Salut, Albada...per sortir de la crisi del 
sector i gestionar els primers trespasses. Per tot plegat es crea el Consorci 
Hospitalari del Pare Taulí. Per mi fou una de les aventures més intéressants que 
he viscut des del punt de vista empresarial i de gestió. Ja die: experièneia 
extraordinària. Per qué? Dones perqué presidia una institució la base de la qual 
és el coneixement, i els seus résultats és la millora de la salut dels ciutadans. És 
un tema que des de la meva perspectiva d ’un sentiment social arreiat és força 
gratificant. Vaig aprendre molt. La gestió del coneixement és el centre de tot, a 
part de Tatenció al malalt. Nou anys com a president de la Corporació Sanitaria
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Parc Tauli marquen molt i molt. Arriba un moment, però, que en acabar-se la 
presidèncla del senyor Grau, em nomenen president de Caixa Sabadell. I aquí 
estío.

De la gestió del coneixement en favor de la salut dels clutadans; ara 
vetllant la salut de la part financera, que és un altre tipus de salut, no?

És una reflexió que m’he fet sempre: quan la gent es troba bé, es preocupa 
pel benestar, pels diners, fins que la malaltia et fa refelexionar I t ’adones que el 
més important és la salut. Grec que en qualsevol cas les institucions están per 
resoldre eis problèmes.

Quina salut gaudeix, bores d ’ara, el món financer local, català 
i global per extensió?

En el moment present, aquest pais és un dels que té un sector financer de 
major qualitat, més ben gestionat i de major solvència. Només cal veure les 
grans institucions financeres, corn el Santander, el BBVA, el Banc Sabadell o “la 
Caixa”, Caja Madrid i la resta de les quaranta-cinc caixes de l’Estât Espanyol, 
que porten a terme una gestió exemplar i amb un procès de creixement 
extraordinaris. Qüestió de solvència del qual se’n parla positivament ais fórums 
Internaclonals. En aquests dies (ben entrada la segona quinzena de setembre...) 
és noticia la compra d ’altres bancs i fortes inversions de les grans corporacions 
arreu del món.

En aquest context global, dins el conglomérat d’Opes, d’adquisicions 
i inversions, quin paper hi juguen les caixes catalanes més petites?

Som entltats molt arrelades al territori. El creixement és ordenat i équilibrât dins 
del país. Hem ajudat a divulgar la fundó financera. Primer, ensenyant als 
ciutadans a gestionar adequadament els seus diners. Anant ben lluny: a la 
revolució industrial es produeix un fenomen de canvi brutal; al camp, els diners 
es maneguen poc i I’estalvi és el producte que emmagatzemem. De cop I volta

gran quantitat de families baixen a les 
ciutats per treballar a la Indùstria. Aquí 
es troben amb un salari setmanal que 
han de gestionar, les caixes apareixen 
aleshores com a conseqüènoia diria 
que lògica. Caixa Sabadell, que el 
2009 compleix 150 anys, neix amb la 
voluntat d ’acostar el món financer a la 
classe treballadora. És a dir: estalviar 
perqué avui pots estar bé i demà, no. 
De la revoluoió industriai sorgeix el 
carácter més independent de l’individu 
a l’hora de moure’s dins d ’un àmbit que 
li era desconegut. Labor que porten a 
terme les caixes petites. És curios 
observar com Catalunya és l’únic 
territori de tot l’estât espanyol on es 
funden caixes de capitals de comarca: 
Penedès (Vilafranca); Terrassa i 
Sabadell (Vallès Occidental); Manlleu 
(Osona); Laietana (Mataré), al marge 
del poder baroeloní o de la resta 
de oapitals provincials. Són entltats 
-repeteixo- fruit directe de la revolució 
industrial i tenen la fundó de facilitar 
aquesta incorporació del ciutadà dins 
del sistema financer...

EL GRUP CAIXA SABADELL OBTÉ UN 
RESULTAT EL PRIMER SEMESTRE DE 
2007 DE 34 MILIONS D’EUROS

El Crup Caixa Sabadell ha obtingut 
el primer semestre del 2007 un résultat 
net de 34 milions d ’euros, un 36,4 % 
més que el primer semestre de l’any 
anterior. Resultat que prové de 
l’activitat recurrent i de l’aportaciô de 
les empreses, que l’entitat està 
impulsant des de fa temps.
La bona evolució dels résultats mostra 
la solidesa del marge d ’intermediació, 
que minora un 19,5 %, i el control dels 
costos de transformació, amb un 
augment del 10,7%, dada molt positiva 
tenint en compte el projecte d’expansió 
que Caixa Sabadell duu a terme.
El balanç demostra que el total de 
crédit de l’entitat esta distribuït a parts 
iguals (un 50%) entre particulars i 
activitats económiques.
El Pía Estratégic 2007-2009, que 
finalitza amb el 150é aniversari de la 
institució, preveu obrir 90 oficines en 
tres anys, arribant a les 424 I’any 
2009. A finals de setembre de 2007 
n’eren 348.
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...D’aquí ve que, com els barbers, 
fins i tot obrissin el diumenge 
al mati

Era normal perqué el sou setmanal 
es cobrava el dissabte a mitja tarda i 
calia anar a les entitats el diumenge, 
una fòrmula que va durar molts i 
molts anys. De l’època d’estudiant de 
professorat mercantil, se’ns deia que la 
importància del sistema financer és la 
redistribució de recursos. Aquesta 
capacitat d ’acumular l’estalvi i poder-lo 
dedicar a la creació de riquesa. Estaivi 
incrementat a partir del moment que la 
indùstria va creixent i que les pressions 
obreres, a més d’una productivitat 
progressiva, fa que la gent cobri més 
essent factor essencial la bonança que 
l’economia experimenta en determinate 
périodes. Quan Caixa Sabadell obre 
portes el 1859, la ciutat no arriba ais 
tretze mil habitants que es multipliquen 
gràcies a l’obertura de noves indústries. 
Époques en què eis consellers de 
Caixa Sabadell feien tasques directives, 
a més de les representatives. Es 
produeix un curios fenomen: en Hoc 
d ’invertir eIs estalvis ens bons de 
l’Estat O  en accions de les grans 
companyies, decideixen invertir en el 
territori i per tant ajuden a l’admi- 
nistració, a l’ajuntament, sobretot en 
eis primers temps de fundació de 
companyies d ’aigua i gas, aixi corn als 
industrials locals més decidits a innovar. 
Ens consta que ho fan amb una 
honorabilitat i amb una honradesa 
extraordinàries. Hi ha un cas paradig- 
màtic: era obligatori que Caixa 
Sabadell comprés un percentatge 
minim de bons de l’Estat. En complir-se 
el termini el govern té dificultats per 
convertir en diners eis bons. Dones bé, 
eis membres del conseil de Caixa 
Sabadell aporten diners propis per 
superar el moment feble que s’intueix 
pot patir l’entitat per manca de

liquiditat. Si hom repassa la histôria de la instituciô al llarg dels 150 anys, podrà 
comprovar una gestiô admirable, que s’ha anat traspassant de generaciô en 
generaciô.

Les caixes, i en especial les més arrelades al territori, fan una tasca 
social i cultural divergent del negoci financer. És evident que parlo de 
rObra Soda. Les caixes tenen el compromis de retornar a la societat 
una part dels guanys, i que sovint ha anat més enllà de l’obligaciô 
estatutària.

En alguns périodes, de vegades llargs, substituint el paper de l’administraciô 
que en altres llocs d ’Europa fa directament l’estât. Uns pocs exemples: el 
finançament de la velia maternitat (del carrer Ilia); la Clinica del Men Jesús, en uns 
anys de greu problema de tuberculosis i poliomelitis, quan Caixa Sabadell 
assumeix la responsabilitat de gestionar i finançar la idea llançada per I’esposa 
de l’alcalde Marcet; la transformació de l’edifici de l’Escola Industrial d ’Arts i 
Oficis: la posta en marxa de la Biblioteca, la primera de la ciutat, etcétera. La 
revolució industrial genera llocs de treball que requereixen uns millors i majors 
coneixements. No és descobrir res de nou si die que aqui, corn arreu, la burgesia 
que en un principi té por que el proletariat s’interessi per la cultura i el coneixement; 
la dinàmica dels temps els obliga, però, a fundar centres per formar la gent. Liei 
de vida.

Com veu aquest mestissatge, aquesta multiculturalitat, quan s’ha 
passât de les migracions interiors, de ies quais el Vallès n’és pioner, a 
una de global? Ho té corn a Priorität Caixa Sabadeli?

Si, si, naturalment. Mira, avui mateix (18 de setembre), surt una informaciò a 
La Vanguardia on es diu que hem tingut un creixement molt important. En 
aquest moment ja tenim vint-i-cinc mil immigrants corn a clients. Vull dir que per

Informaciò facilitada per:

■libreria sabadell
Passeig M anresa , 7 -  Tel. 93  7 2 6  05  70  
A parta t de Correus 355  - S A B A D E LL

Avda. Rafael Casanova, 38 ■ 08206 SABADELL (España) 
Tel. 93 726 62 22*' Fax 93 727 00 60

M O D A  E N  P E L L  I P E L L E T E R I A

0
llorenç cQ bQ lle

Escola Industrial, 22 pis ■ Tel. 93 725 75 59 ■ SABADELL
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I’entitat aquest procès d ’integració a través de I’estalvi la vam fer des de les 
primeres onades d’immigrants procedents d ’arreu d ’Espanya, i ara ho fem amb 
la gran onada procèdent de molts llocs del mon, conseqüència de la globa- 
litzaciô. Corn ho veig? Aquest és un dels grans reptes del país. A Catalunya 
tenim els problèmes de la llengua, els problèmes de les diferents cultures, 
diferent religió, de concepcid de la vida, etcétera, I aquest és un gran repte. 
Sempre s’ha dit que Catalunya és un país de pas i que hem estât capaços 
d ’integrar amb força èxit les onades anteriors. Aquesta obertura, aquesta 
posició dialogant que generalment ha tingut el catalá, és una bona eina per 
Intentar superar els problemas que a ben segur aniran apareixent..

Diría que ara entrem en hores baixes, globalment parlant?

En aqueste moments és difícil definir-ho. Fins ara hem estât dins un procès de 
creixement extraordinari que ja dura 14 anys i que frega el 4 per cent del PIB. 
Abane de l’estiu la crisi produïda als Estate Units ja avisava d’una baixada suau, 
que els més acreditats equips d’estudi corn sén: Fons Monetari Internacional, 
Banc d ’Espanya, la Caixa, BBVA... preveuen per Espanya un 3,8 per cent. El 
més notable és que hi ha inversié en béns d ’equip que d’entrada és el millor que 
podia passar. Cal esperar que el creixement del sector industrial compensi 
Tactual situació de la construcció. Espanya no es pot veure afectada per la crisi 
dels fons d ’Inversió nord-americans, ja que el conjunt de la banca d ’aquí en té 
unes participaclons minúscules.

L’augment que, en els darrers dos anys, ha expérimentât el preu del 
diner, porta com a conseqüència una morositat més alta: Ho han 
detectat?

Per descomptat que ho detectem. Ciar que ens trobàvem amb índexs balxos 
del 0,30 per cent, quan en determinades époques de crisi pura i dura Tentitat 
havia suportat entre un 3 i un 4 per cent. En aquests moments l’index de moro
sitat és mou entre un 0,80 i un 0,90, i no planteja cap problema en el sector.

Amb sous que els més joves, I els no tan joves, arriben a la ratlla 
mileurista no ha de ser estrany que de cop i volta un segment de la 
poblado no tingul possibilitats de signar una hipoteca; i els qui ho feren 
dos anys enrera, ara es troben amb interesaos per damunt del que 
preveieren.

És evident que hi ha un problema. La construcció ha anat creixent com un 
valor segur, motivada en part perqué hl ha hagut un augment notable de la 
poblacló: en pocs anys, un mllió més de catalans. Persones que necessiten 
habitatge. El carni natural era comprar T habitatge de segona má als barris on 
Vivien els últims immigrants arribats; i aquests, amb els diners de la compra, 
mllloraven d ’estatus situant-se en un habitatge nou, més gran, i a millor zona. Es 
prodüía una cadena fins a cert punt lògica. A partir del moment que el cost del 
primer habitatge no es pot pagar, comença la crisi. El sistema capitalista no té 
altra forma que la matelxa crisi per regular les disfuncions que pateix. Continuará 
molt de temps? Tot és molt recent per poder fer afirmacions.

L’Obra Social Caixa Sabadell té 
davant seu un repte important: el 
projecte d ’un Centre Multidisci
plinari de DIvulgaciô de les Noves 
Tecnologles i les Arts, amb una 
inversié de 12 milions d ’euros, 
ocupant i minorant Tespai de Tactual 
Biblioteca. Aquesta transformado 
radical es fa pels estudiosos, pels 
clentífics o perqué el pugui utilitzar 
el comú deis ciutadans?

El projecte es fa pel comú dels 
ciutadans. Sens cap mena de dubte. 
M’agradaría explicar-ho amb detall i la 
resposta serà llarga. Des de fa uns 
anys ençà, especialment a partir 
d ’obrir-se la Biblioteca del Vapor Badia, 
registrem una baixada important de 
persones que habitualment venien a la 
nostra biblioteca. Tùnica que durant

T
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molts i molts anys cobria les nece- 
ssitats dels sabadellencs i de bona part 
dels vallesans de pobles veins. En els 
darrers anys n’han sorgit unes guantes 
i ben espeotaculars; eom ara les de la 
Universität Autònoma o les que la 
Diputació i els ajuntaments han anat 
construint. Per tant, l ’estudiant, I 
la resta de persones ja poden triar i 
disposar d’altres instaMaoions.
D’altra banda, el cercador Google 
d’internet està enllestint una biblioteca 
virtual on es podran consultar tretze 
milions de volums; la UE n’està prépa
rant una de deu milions...
Som conscients del valor sentimental 
que té la nostra biblioteca per on hi 
hem passât les darreres generacions, 
]a que no teniem altra alternativa. És un 
fet que en els darrers anys s’ha anat 
buidant, convertint-se en sala d’estudis i 
lectura de les persones que hi viuen 
més a prop, així com estudiosos 
interessats en el tons històric. D’altra 
banda sabem de la voluntat de 
l’Ajuntament de signar acords amb la 
Diputació per construir 4 biblioteques 
més a la ciutat, que amb les 5 existents, 
en serán 9 l’any 2011. Devant l’evidèn- 
cia que ja no té la importància ciutada- 
na que havia tingut en anys anteriors, la 
institució es replanteja l’ùs de l’equipa- 
ment, coincidint amb el 150è aniversari 
de Caixa Sabadell. Qué fern? I comen- 
ça un procès de pensar i pensar de 
com transformar un espai de valor sin
gular i sentimental per la ciutat. D’aqui 
que, desseguida que anunciem que 
ens estem replantejant aquest tema, 
apareixen esl primers titulars alarmistes 
en la premsa local sobre el tancament 
de la biblioteca.

La Biblioteca de Caixa Sabadell 
integrará, juntament amb la 

Fundació Bosch i Cardellach, 
una biblioteca especialitzada 

en hum anitats situada al 
carrer Indùstria, a l’anterior seu 

d’ Abacus, que unirà els tons de 

les dues entitats: més de
100.000 Ilibres catalogats i més 

de 50.000 documents.

...El cert és que la noticia feia setmanes que corria de boca en boca. 
A mi fins i tot m’havien dit: “Si la tanquen, la polèmica será tant o més 
forta que la de la Casa Duran o que la de la Gran Via”...

Érem conscients que era un tema délicat pel significat i estima que la blibliote- 
ca tenia a la ciutat, però també èrem conscients que, per la importància i Singu
larität de l’edifici de l’Obra Social, calia disposar d ’un projects d ’entitat per a tots 
els ciutadans de Sabadell i del seu entorn. Ho havia estât corn a Escola d ’Arts i 
Oficis, i després corn a biblioteca popular. En aquesta línia, la nova orientació 
havia de ser un projects orientât al futur.
Establim contactes amb persones especialitzades en el procès gairebé revolu
cionan de les noves tecnologies (TIC); la robotica; la microelectrónica... així com 
del camp social i de les humanitats. Pensem que estem dins un procès diferent 
però de la mateixa significació histórica que la revolució industrial. Si Caixa 
Sabadell tingué un paper singular en el procès de la revolució industrial, també 
ha de jugar un paper important en aquest nou carni de l’economia del coneixe- 
ment...

...Com en el seu dia, quan es crea el Centre de Càlcul Sabadell?

Aquesta fou una gran aportado de la nostra entitat, que incloïa el Polígon 
Provasa. Però aquesta és una altra história.

Reprenem el fil.

Amb les converses que mantenim amb el món científic i amb els pensadors, 
se’ns diu: “Però, home, no feu un centre pur i dur científic; incorporeu-hi ele
ments que introdueixi l ’humanisme a la tecnologia”. És a partir d ’aleshores quan 
ens plantegem fer un Centre de Divulgaciô juntament amb les Arts, per incloure- 
hi no solament la ciència sino també la Sensibilität humanística que sovint es pot 
expressar a través de l’art, amb una visió àmplia. I aquesta és la idea sobre la 
quai traballar. Tan bon punt tenim una idea prou sòlida i engrescadora, comen- 
cem a plantejar un altre tema que ens preocupa: el desti del tons de Ilibres de la 
biblioteca, de manera especial dels prop de 50 mil Ilibres que tenen un especial 
valor històric i sentimental. Per tant, hem de resoldre dues qCiestions: com apro- 
fitar I’espai de I’edifici de I’Obra Social, i com redistribuir el tons bibliogràfic.

Com resoleu la primera qüestió?

Hi estem treballant en la fase de desenvolupament. Ens hem mogut en moites 
direccions; i hem visitât diferents institucions, com La Vilette, de Paris, entre d ’al
tres. Estem estudiant la possibilitat d ’establir acords amb altres entitats per defi
nir com apropem el nou coneixement i les seves aplicacions als ciutadans.
Una de les necessitats que detectem és que els joves que han de decidir els 
seus estudis disposin d ’una millor informació, a través d ’exposicions que facili- 
tin la visualització i contacte amb les noves realitats, i no es deixin portar per les 
modes o les tendències del moment.
Si som capaços de crear un centre que pugui divulgar el que està passant al 
món real del coneixement, creo que estarem fent un bon servei per al país. En 
peques paraules: apropar la tecnologia i el coneixement a la societat amb l’ob- 
jectiu de respondre ais canvis culturáis i a les noves necessitats de la societat de 
la informació.

Pot acabar essent com una mena de barreja entre Cosmocaixa o 
Caixafórum?

No. En absolut. Perqué no tenim suficient espai. Ni tampoc suficients recursos 
económics. No sé tampoc si en aqueste moments és el que més convé. La fita
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és divulgar el coneixement per atreure totes les persones que vulguin 
endinsar-se a través de les TIC I de les arts vers un major aprofondiment de la 
societat de la informacló. Volem ajudar a comprendre eis canvis que s’estan 
produïnt en la societat.
Un altre repte que ens plantegem és aquesta relacló entre el mon del coneixe
ment, fonamentalment les universitats, i el mén de l’empresa. Aquí hi ha un espai 
d ’integració lent, malgrat que s’han fet algunes passes, però és difícil. Dones bé, 
també el nou centre oferirà un espai per aquesta discussió.
El Centre Multidisciplinari de Dlvulgacld de les Tecnologies i les Arts tindrà espais 
per conferéncles, exposicions, seminaris... No podem oblidar que es treballarà 
en un edifici catalogat, a més de protegit, i que cal actuar amb cautela a l’hora 
de fer una profunda renovació Interior. Será un procès lent i car, però estem 
segurs que el nou centre compatará amb la mateixa estima que la Biblioteca ha 
tingut per a tothom. No ens mou cap altre interés que no sigui el de dotar a la 
ciutat i al país d’un equipament de referéncia.

De quina manera hi entren Íes arts?

A les arts també s’hi están produint canvis per aplicació de les noves tecnologies. 
Oferirem espais d ’exposicions on sigui possible, no solament exposar pintores, 
sinó també escultores de gran format, ja que l’edifici s’obrirá molt cap al jardí i 
ens permetrá mostres amb dotació de totes les tecnologies per ais perfomances 
que siguin projectats pels nous creadors.

A les entitats ciutadanes que fins ara ocupen un espai com estatge 
social ais pisos superiors de Tactual biblioteca, en especial la Fundació 
Bosch i Cardellach, quin futur els espera?

Caixa Sabadell és un deis diversos patrons d ’entre les principals institucions 
econômiques, que dóna suport a la Fundació Bosch i Cardellach. No descobreixo 
res de nou si dio que a la Fundació s’hi aplega la major part de la inteTlectualItat 
multldisciplinària de Sabadell, Amb Tactual director de la Fundació, Tarquitecte i 
amie Josep Llobet, començàrem a parlar per tal de buscar un nou Hoc on ubicar, 
també, a la resta d ’entitats: Càmera Club; Cine Club; Académie de Cièneies 
Mèdiques i Joventuts Musicals. El problema grulxut de la FBC és disposer d ’un 
volum considerable de publicacions, a les quais de cop i volta se’ls sumaven eIs 
milers de volums de Ilibres i documents de diversos llegats; de manera especial 
els de Pau Vila, Miquel Carreras i, més recentment, el de la familia de Tenginyer 
Antoni Trallero. A tot aquest gruix, calia afegir-hi eis 50 mil volums més antics i 
históricament de major interés de la nostra biblioteca. Per tot plegat calia repensar

un segon edifici on resituar les entitats i 
els seus arxius. Abans de vacances 
comprarem Tedifici que fins fa poc 
ocupava la Cooperativa Abacus al 
carrer de la Indùstria. Son 1.000 
metres quadrats en dues plantes, que 
remodelarem per ubicar la nova 
biblioteca. Es disposará d ’una planta 
soterrada pels Ilibres i sala de lectura 
amb Hum directa i natural. Al pis de dait 
hi haurà la seu de les entitats sota la 
direcció i control de la Fundació Bosch 
i Cardellach, que rebrà la cessió per 
contracte que, quan surti Quadern, ja 
haurem signât i présentât a Topinió 
pública. Total, la Biblioteca de Caixa 
Sabadell integrará, juntament amb la 
de la Fundado Bosch i Cardellach (al 
carrer de la Indùstria), una biblioteca 
especialitzada en humanitats que unirà 
eis fons de les dues entitats: més de 
100.000 Ilibres catalogats i 50.000 
documents i publicacions, un fons 
irrepetible a disposició de tots eis 
lectors i estudiosos del país.

D’altra banda, una ubicació molt 
próxima a les dependències de 
l’Arxiu Historic Municipal.

Lloe cèntric. Gracies al diàleg, a 
parlar amb tothom que ens ha volgut 
escoltar, de manera individuai o 
coTlectiva, hem anat explicant el 
projecte, que s’ha millorat en fundó de 
les sensibilitats i les aportacions 
rebudes. Malgrat que no sempre es 
poden fer les coses a plena satisfaccio 
de tothom, creo que hem arribat a un 
punt d ’acord entre totes les parts i de 
manera ben raonable. Diria que farem 
aquest traspàs sense especiáis 
problèmes. Si ens fixem en les cartes 
i articles publicats en la premsa local, 
cap no ataca el projecte. Tots eis 
escrits parlen de sentiments; i eis 
sentiments eis hem entés perqué som 
de la cultura dels Ilibres; Ilibres que 
trobàvem a la biblioteca de Caixa 
Sabadell. Entenc que el canvi representa 
un impacte, però voldria que s’enten- 
gués que sempre ens hem preocupat 
pel fons de Ilibres i per la seva 
destinado final.
Hem buscat una solució i aquí està 
Tacord que hem assolit amb la FBC i 
les entitats.
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Sense cap nnena de qüestionari. En 
franc diàieg, en Lluis Brunet i Berch, 
president de Caixa Sabadell, 62 anys, 
casat, dues filles, s ’ha esplaiat a 
propòsit de tots els ternes plantejats. 
No n’ha rebutjat ni un: Des de Tactual i 
complicat moment financer, fins a 
la transformacid tecnològica de 
l ’ancestral B iblioteca en Centre 
Multidisciplinari de Divulgaciô de 
les Noves Tecnologies i les Arts 
(CMDNTA). «_

Amb eis dos nous centres, 
s’oferirà a tothom l’accès a la 
cultura per mitjà dels lllbres 
i de les noves tecnologies, 
adaptant-t’ho a la nova era de 
la informaciô.
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¿Com será I'edifici?

El nou centre multidisciplinari neix amb la vocació de ser un referent comarcal 
i nacional en dos camps: la difusió i la divulgació deis nous coneixements i 
de les noves tecnologies, i la promoció de diferente disciplines artistiques. 
L'equipament dinamitzará el teixit sociocultural de Sabadell i del seu entorn: el 
Vallès i Catalunya: será un centre flexible, dinámic, obert i concorregut, capaç 
d'oferir els millors servéis a la ciutat i al país. Per fer-ho possible I'edifici es 
dotará d'espais que fins ara no tenia corn ara aules polivalente en les quais es 
podran fer activitats de petit format o espais que permetran una programació 
més variada i dirigida a públics amb interesaos diversos.

El projects comenga a caminar amb la voluntat d'estrényer vineles amb els 
centres de referencia a escala mundial, promoure la implementació de noves 
tecnologies en les activitats que s'hi programin i potenciar l'organització 
d'activitats dirigides al foment i l'aprenentatge de l'ús de les noves tecnologies. 
A més a més, la institució financerosocial hi organitzará un seguit d'exposicions 
relacionades amb els avengos tecnologies i el seu impacte en la nostra vida.

Inversió de 12 milions d'euros

Amb la finalitat d'adaptar I'edifici a les necessitats del nou centre multidis
ciplinari, robra Social Caixa Sabadell invertirà 12 milions d'euros en les obres 
d'adaptació, que es dividirán en dues fases. A la primera, que arribará fins a l'any 
2009, en el qual se celebra el 150é aniversari de l'entitat, s'emprendrà la reforma 
de la ñau (D'en Font, 25). Una vegada concloguin aqüestes obres, s'intervindrà
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a I'edifici principal, on avui s'ubiquen la Biblioteca de Caixa Sabadell, les seus 
d'algunes entitats, I'Auditori de Caixa Sabadell i la Sala de Conferències de Caixa 
Sabadell.

El reconegut estudi d 'arquitectura Bonell i Gii és l'encarregat del projecte, que 
permetrà a I'edifici modernista recuperar l'estât inicial dels espais de tal manera 
que els grans finestrais tinguin el sentit de connexió entre interior i exterior, cosa 
que li permetrà obrir els ulls cap a l'entorn urbá. D'altra banda, la reforma aoon- 
seguirá rejovenir, reestructurar i dinamitzar els dos edificis per tal d'aconseguir 
uns espais diáfans, ben connectats amb I'exterior, i per recuperar la imatge deis 
edificis, que no han vist alterados les seves condicions volumétriques exteriors.

La remodelació farà possible la creació d'una sala d'actes amb capacitat per 
a gairebé 400 persones; recuperar un espai privilégiât: la superficie que ocupava 
l'antiga sala de dibuix, al segon pis, actualment ocupada per l'auditori i la sala 
de conferències; i, també, diferenciar pel que fa ais usos els dos edificis, encara 
que estiguin connectats per les plantes inferiors, i dotar-los d'espais fácilment 
compartimentables tant per a aules com per a sales d'exposició. «-
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CINEMA
En lo ciudod de Sulvio, 

de José Guerin

Pilar López de Ayala i Xavier Lafitte

Pere Cornelias

Efectivament, com diu una bona part de la ortica espe- 
cialitzada, En la ciudad de Sylvia és un elaboradissim poema 
visual, amb una banda sonora que multiplica el significat de 
les imatges. És també una manera personal d ’entendre el 
cinema, aquí radicalment desprovéit de convencions: una 
nova proposta d’un cineasta integre i persistent, que navega 
per uns paràmetres, no diferents sino contraris, als de Tactual 
cinema comercial I als dels prestigiosos films de festival. Una 
peTlicula que invita al débat i a la confrontado d’idees i que 
és, per tant, per a tots els qui ens sentim pròxims al seu 
diseurs, una saludable aleñada d’aire frese. I tanmateix, 
¿per què no m’ha satisfet del tot? ¿Per què he sortit de 
la sala amb aquell estrany regust que deixen les coses 
que creiem que podien haver estât millers? Intentaré 
explicar-me.

Com diu el mateix José Luis Guerin, es tracta d ’una 
historia molt senzilla, tant, que gairebé es pot afirmar que és 
una peTlícula sense anècdota argumentai. Un noi jove 
(Xavier Lafitte) busca una dona que va conèixer fa uns anys 
i que, amb el record i el temps, ha convertit en el seu ideal. 

Tots els rostres femenins poden ser aquesta dona i un d ’ells (el de Pilar López 
de Ayala) li sembla que efectivament ho és. Un cop desenganyat, reprendrá, una 
altra vegada, la seva obsessiva recerca. Com la Rebecca de Hitchcock, la Sylvia 
de Guerin será sempre un personatge absent i un desig impossible, com la 
Madeleine/Judy que persegueix Scottie (James Stewart) en una altra de les 
obres cabdals del mestre britànic. Vertigo (1958). Per tant, potser no hauhem 
de parlar d ’un argument sinó, sobretot, d ’un concepte. Només aixi s’explica 
Taparició reincident en una paret de les paraules Laura je t ’ainne, que ens 
evoquen el somni amorós de Petrarca.

I aquí rau, cree jo, el problema, perqué el concepte està prou explicat i ens resulta 
suficientment ciar bastant abans de Tacabament de la peMícula, la part final de 
la qual resulta excessivament reiterativa. També la introducció podría ser un pél 
més curta, i així el résultat hauria estât possiblement un magnifie migmetratge. 
Penso, simplement, que Guerin ha tensat massa la corda. Però anem a pams.

Gairebé sense diàieg -o, més exactement, amb eis diàlegs del carrer, moments 
molt significatiuis de la banda de so (corn al cinema de Tati)-, Tacciò ó'En la 
ciudad de Sylvia transcorre, efectivament, en una ciutat i és, amb lletres 
majùscules, un film urbà. És admirable la utilització que en fa Guerin: els 
tramvies, les bicicletes -característics d ’Estrasburg-, els carrers estrets, la gent 
-figurants que esdevenen personatges-, les cares, Texpressivitat de les mirades.
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la Hum, els sorolls... Tot aquest mon 
recorda Innisfree (1990) I En cons
trucción (2001), però també, una altra 
vegada, l’obra del seu admirat 
Jacques Tati.

Assegut al bar del Conservatori, el 
protagonista creu descobrir en el 
rostre d ’una noia el de la seva Sylvie.
Quan ella s’aixeca, eli la segueix i el 
laberintic itinerari que protagonitzen 
-la perd, la torna a trobar- es converteix 
en un dels millors moments de la 
peMicula, pie de dramatisme i d ’inten- 
sitat. Finalment, a dalt d ’un tramvia, 
s’atreveix a parlar-li (l’ùnic diàleg del 
film): mentre ella li diu que no és Sylvie 
-seqüència resolta amb una extraordi
nària precisió-, l’emoció ens traspassa 
novament. Resplendent però fugissera, la dona desapareix dels nostres 
nit, l’endemà, eli continuará buscant inùtilment.

José Luis Guerin Pilar López de Ayala

ulls. A la

És aquí on creo que Guérin rellisca, s’excedeix. El bar on va conèixer Sylvie, 
eis cabells d ’una noia agitant-se al vent, les moites i moites cares de moites i 
moites dones, l’estaciò de tramvia... Massa coses per informar-nos d ’un sol fet, 
corn he dit abans, ja suficientment clan I la sensaciò, finalment, que la peMicula 
s’acaba en un moment qualsevol, corn s’hauria pogut acabar deu minuts abans 
O deu minuts després, sense que res justifiqui perqué ha de ser aquest i no un 
altre.

SÒC un incondicional del cinema de Guérin. He escrit diverses vegades sobre 
eli i les seves pellicules. I el conec personalment. Per aixô, més que mai, he de 
ser franc amb eli i amb mi mateix. En la ciudad de Sylvia és una peMicula molt 
apreciable, però està per sota del que havia arribat a ser la seva obra. «_

FE D’ERRATES.
L’article sobre Audrey Hepburn que va aparèixer al darrer número de Quadern 
i que s’atribuïa errôniament a Feliu Viaplana és de Rere Cornelias.

ARTICLES PELL I VIATGE
Sant Quirze, 38 

Tel. 93 725 85 41 
SABADELL
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VIATGES
Passejont per Sevillo

text i fotografíes: Josepo Blanch

Genets a la Feria

Pagana de I’hosteria del laurel. Barri de Santa 
Cruz

“Casetas” a la Feria

Anem convidáis a la Feria de Abril de Sevilla.

A I’aeroport, al facturar I’equipatge, com que és el dia de Sant Jordi, ens regalen 
una preciosa rosa groga, color de la companyia aèria, que ens empörtem per 
obsequiar els nostres amfitrions sevillans.

L’avió suri amb retard. És pie d ’andalusos simpàtics amb ganes d’arribar a la 
inaugurado de la tira. Quan aterrem a Sevilla, per celebrar el mestratge del 
comandant, enmig de rialles i xerinola, fan palmas. L’ambient i l’alegria están servits.

Lloc de contrastos i extrems. La Setmana Santa, fosca, negra, piena de pors, 
amb la llum dels ciris que pampalluguegen sobre els encaputxats liles, descaiços 
i amb símbols gairebé masoquistes, que desfilen davant de la barraja de creients 
i turistas, que ho viuen amb misticismo i peniténcia o amb exotisme i curiositat. 
Per a tots una posada en escena impecable, perfecta. I, a pocs dies d ’aquest 
espantan, la gresca i la diversió transformen la ciutat en un nou espai.

Milers de bombetes s’encenen a les dotze de la nit del primer dia de la fira. És 
l’hora del alumbrao de La Portada del Real de la Feria. A les casetes, els seus 
propietaris, familiars i amies, vestits de gala, ja fa estona que sopen amb pescaito
frito, salmorejo, presa, bon pemil ibéric, rebujito, manzanilla, fino, cervesa.....
Hospitalaris i molt amables, ens conviden a afegir-nos a la seva festa. A les seves 
cares, la halla hi és sempre present, els ulls els parlen, ens saluden efusivament, 
ens reben amb els braços oberts.

A partir d ’ara, música, ball, color, menjar, beure....vida. Per estar a l’alçada,
ens vestim de flamenoas, no ens falta detall, vestit de topos amb farbalans, 
mantón, peineta, arracadas llargues, flor i, si s’escau, castanyoles. Amb una 
mica més de rebujito al cap que ais peus, m’atreveixo a pujar a un tablao i fer 
malbé unes sevillanos. Tiñe ciar que la grácia i l’elegáncia en el ball són innatos, 
però m’ho passo molt bé i aixó sí que compta.
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Al carrer, el passeig de carruatges i de cavalle és una meravella. L’estampa 
dels genets abillats de corto, amb les amazones a la gropa assegudes de 
costat, és preciosa. Els carreters, amb eis vestite tipies d ’acord amb el carruatge 
que menen, passegen eIs seus amos i convídate en un festival de colors i beilesa. 
Els cavalle semblen Ilústrate, tots grassos i lluents, amb guarnite, régnés, fermalls 
i selles de luxe, són vertaders exemplars de béstia mimada i estimada. El repic 
del trot i deis picareis s’atura de tant en tant, ja que es fan véritables embussos.

Catedral de Sevilla

Tots els colors hi són presents. Les casetes amb els tendais ratllats verds i 
vermeils. El terra amb l ’albero groe impecable. Els fanalets voleiant al vent, 
escampen totes les tonalitats. Els homes vestits amb jaqueta fosca. I les dones, 
aquí la paleta de colors queda curta, des del blanc al negre, tots els matisos 
senyoregen tot aquest recinte i omplen tota la ciutat.

Bunyols, xurros i xocolata, deliciosos, oferts per les gitanes, serveixen per 
reduir, si cal, la caparra. Per ais més joves, i a continuació de la fira, una gran 
esplanada amb atraccions de tota mena per rematar la vetllada.
Per acabar de fer-nos contents, ens expliquen que, ais orígens, al segle XVIII, 
aquesta fira era de bestiar, i que un catalá i un base, que hi van anar a fer tractes, 
van veure la manera de donar-hi més ressó, i van muntar els inicis del que és ara 
aquesta festa popular. Pensem, i ells també ho pensen, que de ben segur hi van 
veure negoci. Evidemment no es van equivocar.

Ja sadollats de feria, ens deixem emportar per l’olor de la flor del taronger i les 
liles, fins al centre de la ciutat. Ja queda poca flor ais arbres, però encara és 
agradable tancar els ulls i flairar l’aire. Ens agradaría poder envasar aquest 
perfum. De ben cert que seria la màxima creació de qualsevoi perfumista de 
prestigi.

Visitem la magnifica catedral gòtica, la tercera del món en grandària, i admi- 
rem el minaret. La Giralda, encara l’original de l’antiga gran mesquita, que entre 
els segles XIII i XIV, l’invasor va convertir en aquest magnifie temple catòlic, 
respectant-ne el campanar.

Les arrels musulmanes són paleses a bona part de I’arquitectura. El Real 
Alcázar, la Casa de Pilatos, meravellosos palaus ben restaurata i conservata, on 
les filigranes en els arcs, finestrals i columnas, semblen talment puntes de coixi.

Són véritables treballs d ’artesanía finís- 
sima en fusta, marbre, pedra, cerámi
ca....

De cara al Guadalquivir, ample i 
cabalôs, la plaça de toros de La 
Maestranza, de típica arquitectura 
sevillana, pintada de groe i blanc, és 
reconeguda arreu. També, aquí ran de 
riu, la Torre del Oro fa de guaita a la 
ciutat. Ben asseguts a l’altra riba, a 
Triana, i a la nit, contemplar-la ben 
enllumenada és un bonic paisatge.

Cal anar fins a l’església de La 
Macarena per admirar la bonica imatge 
de la Verge. La seva expressió de 
tristesa, amb les llágrimes de dolor 
profund cara avail, és d ’una finor i 
bellesa excepcionals.

Passegem pel barri de Santa Cruz, 
l’antic cali jueu. Carrers estrets, patis 
molt ben arranjats i plens de flors, la 
casa on va néixer Murillo, l’Hospital 
dels Venerables, els tarongers encara 
amb els fruits penjant, els jardins de 
Murillo, la plaça de Santa Cruz... A la 
plaça de Doña Elvira, bancs per repo
sar, enmig de rosers plens de ponce- 
lles i roses ja esclatades, vermelles 
com el foc o la sang. Ha plogut i ja 
és capvespre. En un carreró quiet i 
ombrívol ens sembla veure reflectit, a la 
pedra mullada del terra, un embozado, 
será Don Juan Tenorio que busca La 
Posada del Laurel? Aquí la popular 
obra de Zorrilla és ben present i 
gairebé és llegenda.
La Hum, el color, la passió, l’amabilitat, 
la gent, la vida, conviden a viatjar a 
Sevilla i fer de Testada un gaudi per ais 
sentits. fL

Galería
E X P O S I C I O N S  
OBRA PERMANENT

PASSEIG DE LA PLAÇA AAAJOR, 27 
08201 Sabadell • Teit./fax 93 727 37 94
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FE D’ERRATES.

L’article signât per Rere Cornelias 
hauria d ’haver-se publicat el 
número de juny. Creiem que, per 
la seva actualitat es complementa 
perfectam ent amb el del Toni 
Dalmases.

DILLUNS
oro, que en fenn de lo 

tennporodo
Pere Cornelias

Quan esorio aqüestes línies, el Barga i el Madrid tenen 72 punts i només queden 
dos partits. El Madrid és el líder pels résultats entre ells (2-0 al Bernabeu i 3-3 a 
l’Estadi) i l’indisoutible favorit del moment: depèn de si mateix. Però vull prescindir 
del résultat final d ’aquesta Lliga, perqué no crée que el que passi o deixi de 
passar en aqüestes darreres jornades hagi d ’influir decisivament en les deter- 
minacions que s’han de prendre. La pregunta, en tot cas, és ôbvia: qué ha 
passât? Corn pot ser que aquell equip que se’n duia la Lliga de oarrer, que 
eliminava equips tan patents com el Chelsea o el Milan i que acabava la temporada

proolamant-se campió d’Europa estigui ara a punt de perdre-ho tot? El Puyal 
demanava que no aprofitéssim l’ooasió per fer-nos els eixerits. Senzillament, 
ningú no es podia pensar fa just un any que viuriem aquesta situació. Però som 
on som. ¿Per qué l’article del Toni de fa un pareli de mesos, farcit d ’un optimis
me alegre i divertit, ens sembla, a finals de maig, una simple manifestaoiò 
d ’inconsciénoia? El Toni no és un inconscient -o, en tot cas, no més del que 
permet el sentit comú: deia el que pensávem tots. I dones?

Deuen haver passât moites coses, que potser es podrien resumir en un sol 
enunciat: no hem sabut gestionar l’éxit. Però em nego a estripar les cartes tan 
aviat i em nego també a pensar que tot això s’ha acabat. Ha durât massa poc. 
EIs nostres nois no ens han donat encara tot el que ens poden oferir. És ara, 
precisament, amb un equip fet i conjuntat, quan han de regalar-nos el millor del 
seu repertori. Dos o tres anys més de bon fútbol, corn a minim. I una bona colla 
de grans moments. Cal serenitat, però han passât coses, evidentment. Provem 
d’enumerar-les, a veure si en traiem una mica l’entrellat.

1.- Conscientment o no, eis jugadora s ’ho han cregut massa. Amb el Madrid 
a 5 punts -un Madrid tristissim, que no juga a res-. Than donat per llest, conven- 
çuts de la seva indisoutible superioritat. Només aquesta actitud pot mig explicar 
la incomprensible desteta de Getafe.

2. - Un Rijkaard contemporizador ha 
cercat la pau al vestidor aoaronant les 
seves estrelles. S’ha mantingut ferm en 
les seves idees i ha évitât la polémioa 
en tot moment. Vés a saber quins han 
estât eis résultats en un cas corn el 
d ’Eto’o, per exemple. Rijkaard té molta 
més informado, però a vegadas això 
no garanteix l’enoert.

3. - La Junta Directiva també s’ha mos- 
trat massa prepotent, una imatge de 
senyorets d ’ESADE que jo ja havia 
denunciat prou vegadas quan les 
coses semblava que anaven bé. El 
Barga pot necessitar internacio- 
nalitzar-se, però no és aquest el seu 
primer objectiu. No volem perdre par
tits per haver anat de gira.

4- La pretemporada no va ser satisfac- 
tória, segurament per una planificaoió 
poc encartada del club. El Mundial 
tampoc no va ajudar. Al llarg de la tem
porada, de fet, els nostres jugadors 
s’han vist massa sovint oansats.

5. - Les lesions, queja havien aparegut els 
altres anys, aquesta vegada ens han fet 
mal. Les abséncies, durant mitja tempo
rada, d’homes tan determinants com 
Eto’o i Messi han estât bastant décisives.

6. - Malgrat els seus gols -n ’ha marcat 
molts-, Ronaldinho no ha fet una bona 
temporada. Un Ronaldinho inspirât 
hauria resolt molts deis partits travats 
que han acabat en un maison.

O, senzillament, les coses no han anat 
bé, i prou. La llástima és que hem 
donat vida a un Madrid que s’enso- 
rrava de manera espectacular. I això 
em costará més de perdonar.

En fi, que el Rijkaard i el Txiqui es posin 
a pensar. Això sí, poca broma. 
D’aquesta temporada, no n’hem tret 
quasi res, d ’acord. Però compte. Un 
any, I’admetem. Dos,no. Oi Toni?
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DILLUNS O (DIMARTS)
Carallots imperdonobles!

Antoni Dalmases

M’he esperat. He esperat que passessin uns meses i que comencés la nova Higa. 
No vaig voler escriure a cop calent (I quin cop: una bona patacadal), perqué no 
em diguessin que soc injust i que no és correcte ni coherent emprendre-la a 
insults amb eis mateixos que un any abans m’havien fet veure el cel. Però ara ja 
m’és igual, que diguin el que vulguin, perqué jo m’he esperat i, en canvi, a cada 
nova jornada em refermo en la idea primera, la que em va sortir de tot cor el dia 
que, amb la televisiô migpartida, vela corn “ellos”, amb quatre canyes i un bastó, 
se’n sortien a Saragossa i l’Espanyol ("ellos” en petit!) ridiculitzava eIs nostres en 
pocs minuts. La Higa va volar d’una manera 
indigna, vergonyosa, lentament regalada una ' ' 
jornada rere una altra, ara un puntet, ara 
dos... i patapam! Tot a la merda!

Excuso dir que la idea primera que vaig 
tenir aquell dissabte al vespre va ser: ‘ Que 
els fotin a tots al carrer!” . Em van dir que no 
m’esverés, a casa em recomanaven seny 
(allò tan adéquat ais impotents quan )a es 
veu que no hi arriben...), que no podiem 
prescindir de les peces importants, que 
calia recuperar els ànims després d’un acci
dent... i jo qué sé quants coses em van dir.
Fins em sembla que el Pere i tot, pobret, va 
voler-se consolar tot consolant-se i em va 
dir una cosa així com que “ara n’aprendran, 
perqué guanyar una Higa agónicament 
voldria dir que la temporada següent no canviaria res...”. Ara penso que m’ho 
devia dir segurament perqué eli, pedagog irredempt i bona persona, creu en 
les possibilitats de la transformació humana en positiu. Però jo no ostava per 
reflexions. Si m’haguessin preguntat qué volia, ja tenia la paraula a punt: sang! Jo 
volia sang! Volia que els molt carallots del diable rebessin un grapat de bastonades 
que els deixessin baldats i que després se’ls venguessin al Mollerussa o al Cangas 
d’Onis tots el un pack, que diuen ara.

Però em van aconsellar calma, prudéncia i deixar passar les vacances, que 
després de l’estiu tot seria diferent... I un rave! L’ûnic diferent és la samarreta del 
segon equipament, aquest any d ’un blau amanerat potser cruelment escaient... 
Portem tres partits de Higa, quan escrks aixô: dos empats i una victòria diria que 
discutible contra el Bilbao a casa. Tres gols a favor (en 270 minuts!) i un en 
contra. Anem cinquens amb cinc punts, empatats amb la flor i la nata de la medio- 
critat futbolística i tot el consol que se m’acut, després d ’haver-los vist jugar és 
que aquest any almenys no ens podran consolar dient que “ja hem guanyat un 
titol” , perqué les criatures que van perdre contra el Màstio la Copa Catalana van 
demostrar per quin motiu són a 3® i per qué cal fitxar a I’estranger sense parar.

Ben pensat,però, hi ha més motius per consolar-se. Per exemple: podem guanyar 
la Lliga, perqué I’any passât, el primer equip de I’Espanyol (aquell que du I’unifor-

niforme blanc merenga) va anar sem- 
pre al darrere nostre i al final ens la va 
birlar (bé, en realitat la va recollir de 
terra, quan els nostres la van Hençar 
amb gest dispHcent), de manera que 
potser farem corn “ellos” -ja que sembla 
que som tan dolents corn “ellos”!- o, 
en el millor dels casos, quedarem

classificats per la UEFA i de seguida 
ens passaran cinc o sis equipets al 
davant, de manera que no caldrá patir 
més: la Higa estará perduda i ens 
estalviarem el ridícul a última hora.

Ah! I, a més, igual els foten a tots al 
carrer, busquen un equip técnic que es 
plantegi qué fer quan el contrari es 
tanca al darrere amb 10 jugadora sota 
els país i el que ens fa els gols en punta 
per contraatacar, que és com juguen 
tots els equipets avui dia. I fitxen els 
jugadora idonis per fer un sistema 
rupestre sense donar falsee esperances, 
sobretot perqué, en comengar la Higa, 
al primer discurs, podran deixar ciar 
que tenim un objectiu a l’abast: “man- 
tenir-nos” .
I que vagi al fútbol son pare!
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EXPOSICIONSIACTIVITATS A LA SALA D'EXPOSICIONS
NAU SUP. L̂ ESTRUCH .

s i

INTEMPERIE  
CoHectiu Intempèrie 
Exposició: Del 5 al 28 d'octubre de 2007 
Workshop: 20 d'octubre de 9 a 18 h 

inscripcìó gratuita 
Organìtzació: Ajuntament de Sabadell

RICARD FIGUERAS BONET 
Lànìma, una maleta de cera 
Exposició: Del 16 de novembre al 9 de 

desembre de 2007 
Organìtzació: Ajuntament de Sabadell

EBENT/07
Encontré internacional de fets 
performàtics
Divendres 9 de novembre a les 19.30 h 
Performances: Laìa Bedós ì Marìló 
Molina, Rosa Suñer ì Yan Duyvendak
Organìtzació: Ebent/07 ì Ajuntament de Sabadell

SABINE FINKENAUER Jm r T r
Exposició: del 14 de desembre al 6 de generi •

de 2008 U l t  —

taller de creació: de febrer a abril de 2008
Organìtzació: Escola Municipal d'Art Illa i Ajuntament V  M i .  %
de Sabadell

EXPOSICIONS I ACTES DE LA SA4A D'EXPOSICIONS
Nau Sud
Carrer de l'Agricultura, 88 
08208 Sabadell 
Tel.: 93 717 25 71 
estruch@ajsabadell.cat 
h ttp //www.sabadell.cat

Horarì: de dìjous a dissabte de 18 a 21 h i diumenges 
i festius d'11 a 14 h
Visites comentades per a escoiars i grups 
Cai concertar bora 
Entrada gratuita i

Informació;
1 t M  i

Organìtzació: Amb la coMaboració de:

I L I  S a b a d e ll
Rtenció Ciutadano
( J ) www.sabadell.net (§)Te!èfon010

Trucados des de fora de Sabadell 
0 des de telèfon mobil 93 745 31 10

lU l Ajuntament 
IßP de Sabadell

Diputació
Barce lona
xarxa de municipis

S TTÌ Generalität de Catalunya 
J IU . D epartam ent de C ultura  

i M itjans de C om unicac ló

- 1
H A S ITL C TU S A

mailto:estruch@ajsabadell.cat
http://www.sabadell.cat
http://www.sabadell.net
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Perqué interessar-se per la cultura 

és fomentar la creatività:, 

la convivéncia, el progrès i tot 

allò que demana una sccietat 

moderna i avançada.

Per aixó, al Grup Banc Sabadell. 

la cultura ens mereix el màxim 
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és fomentar la creativitat, 

la convivència, el progrès i tot 

allò que demana una societat 

moderna i avançada.

Per això, al Grup Banc Sabadell, 

la cultura ens mereix el màxim 

interés.

Fundado
BancSabadell
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A les portes d ’un nou any, ens centrem en aquest número a fer un extens 
recorregut pels 50 anys d’una les entitats més vives, compromeses de la nostra 
clutat I del país, el Cineclub Sabadell. La seva ha estât una activitat incansable, 
que va des de l’estudi rigorós del cinema d’autor, que compta amb més de 150 
cicles, passant per la realització de cursets de cinema per a escolare, que 
compta ja amb vint-i-dues edicions, l’organitzaclô de les sessions dels Dijous 
del Cineclub, fins a la confecció de dossiers, Ilibres, taules rodones, cine-fòrums, 
presentacions, exposicions, etc.

Aquesta experièneia de treball apassionat, cientific, amb vocació didáctica, la 
trobareu detallada en cinc documentats articles, que responen a les respectives 
visions que ens aporten diversos expresidents i membres de les juntes de 
l’entitat. Tots ens podem felicitar de poder gaudir de la teina feta, i amb molt de 
futur, per aquesta entitat.

El nostre país necessita que entitats corn Cineclub Sabadell continuïn la seva 
teina tan bé o miller que fins ara i que, albera, serveixin de model per a moites 
altres. Ens cal per anar refent el nostre teixit associatiu per fer-nos més forts, més 
formats, per esdevenir ciutadans més Iliures.

David Serrano Blanquer 
dserrano@periodistes. org

PORTADA: Cineclub Sabadell 
FOTOGRAFIA: Gemma Gascon

EIs textos signais reflecteixen l’opinib personal 
dels autors respectius.
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____________ CINEMA
5 0  flniversari C ineclub

Naixement i primers tres anys del Cineclub Sabadell
Joan Macià Mercadé
Fundador i primer President
Doctor en CC. de ia Informació. Periodista.

La data de naixement es la del 19 de març de 1957, festa de Sant Josep, com 
un present a la llavors promesa i actual esposa, Pepita Barber, aleshores 
coneguda actriu de Palestra. Ais dos ens agradava molt el cinema i va impulsar 
la iniciativa el fet que en el marc del I Curs lio de Orientación Periodística, del guai 
jo era Cap d’ Estudie i que havia organitzat el diari Sabadell, s’hagués célébrât 
un CoMoqui Cinematográfic, en el saló d’actes del Gremi de Fabricants, amb la 
participació deis actors José María Rode'o, Elvira Quintillá i Angel Jordán, entre 
altres; haguéssim assistit al rodatge de una peMícula a Montjuic; organitzat tres 
sessions de cine-fórum amb la projecdó del films Mandy, El renegado i El 
ferroviario i s’hagués filmât el documental Vocación, sobre les activitats del propi 
Curset.

En els mesos següents es realitzaren els trámite d ’inscripció en el Registro 
Oficial de Cine Clubs, en la Federación Nacional de Cine Clubs i l’adhesió a la 
Agrupació de Cine Clubs de Catalunya. Amb quasi un centenar de socis 
fundadora, l’activitat externa s’iniciá a l’abril de 1958 i va comptar amb un 
Patronat Assessor -per entroncar amb els antics Amies del Cinema- que presidia 
el doctor Joan Argemí i del qual formaven part, entre altres, Josep Burrull, Josep 
Palau, Josep Torrella, Llorenç Llobet, Mateu Alberca, Jaume Balaguer i Joan 
Llobet. La Junta, presidida per mi, la integraren, entre altres, Joaquim Gil, 
Salvador Pité, Pepita Barber, Francese Humbert i Enric Romá. El finançament ini
cial el va aportar la Delegación de Prensa y Propaganda del Movimiento i el diari 
Sabadell. El pressupost del primer any era de 30.000 pessetes, però ja el 1959 
teníem un dèficit de 5.000. El pressupost de 1960 pujá a 50.000 pessetes.

Al llarg de 1958, es celebraren 17 sessions (5 exclusives per a socis i la resta 
públiques o amb coMaboració d ’ altres entitats). Començà amb un cicle sobre 
“Expressionisme alemany” : Metrópolis /  Auditori de Radio Sabadell, El gabinete 
del Dr. Caligari /  Cine Actualidades, amb presentació a cárrec de Jaume 
Balaguer i de Josep Torrella. Al cine Rambla, es presentó un cicle sobre Marcel 
Carné (Les quais des brumes i Les visiteurs du soir). En sessions de pre-estrena 
i també al Rambla, El hombre de las llaves de oro i Ml tío. En altres sessions de 
cine-fòrum o cine-estudi es projectaren Justicia cumplida (presentació de Mateu 
Alberca), Doce hombres sin piedad (l’advocat Lluís Casals), ¡Qué bello es vivirl 
(Alberca), Un rey en Nueva York (Josep Torrella), Mañana será tarde ( P. Sans, Dr. 
Argemí). En coMaboració amb altres entitats es projectaren Sin la sonrisa de Dios 
(Frente de Juventudes), Cómicos (Palestra), Pasión inmortal (Juventudes 
Musicales) i documentais diversos (A. P. Narcís Girait).

Es convocá el I Certamen de Cine Amateur Ciutat de Sabadell, al qual conco- 
rregueren 25 films. El jurat el formaren el Dr. Joan Argemí, Josep Torrella, Llorenç 
Llobet Gracia, Jaume Balaguer, Juan Llobet i Mateu Alberca.

Portadadel diari Sabadell de 1957

En començar 1959, vaig trametre 
una carta ais socis -ja eren 122- en qué 
els deia: “No podemos quedarnos en 
un cine-club de molde clásico, cuya 
ambición quede en proyectar un día El 
acorazado Potemkin en sesión privada y 
perdernos en discusiones teóricas para 
minorías. Esto, las más de las veces, 
es puro snobismo. Debemos hacer esto 
-estudiar la teoría cinematográfica- pero, 
además, también debemos estudiar la 
historia del cine, los estilos cinemato
gráficos, los grandes realizadores, los 
valores religiosos, éticos, artísticos 
y culturales del cine, el cine como 
instrumento de expresión...”

CINE CLUB
nrr.

1‘U’ii V «vitHi n f.TRííir

MSUMfM
WrORMATlVO

Fulletó d’activitats Cineclub Sabadell de 1958.
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Fotograma de Metropolis (1926), de Fritz Lang.
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Portada de la revista Film Ideal, 1969.

De gemer de 1959 a marg de 1960 (III aniversari del club), vàrem celebrar 39 
sessions de cine-estudi i 3 de cine-fòrum, algunes d ’estrena, preestrena o 
versió originai i tres jornades retrospectives de cine mut. Organitzàrem cicles 
sobre Jacques Tati, Rene Clair, El teatre en el cine, Elia Kazan i José Luis Saenz 
de Heredia. Continuàrem les projeccions a les fábriques: 10 sessions a S.A. 
Marcet, Artextil S.A. i Construcciones Eléctricas Sabadell, S.A. {El Danubio rojo, 
El judas. La torre de los ambiciosos, ¡Viva Zapata!, Raíces de pasión...). Més 
sessions de cine documental a les Agrupacions Narcís Giralt. Sessions per a 
1.400 escolare {El globo rojo. El pequeño fugitivo), presentados per Joan Ripoll, 
qui també dirigí el I Cursillo Escolar de Lenguaje Cinematográfico, patrocinat per 
la Caixa d ’Estalvis de Sabadell.

Menció especial mereix la gran Exposició Cinematográfica 1959, ais salons de 
la mateixa Caixa, molt visitada, també, per orítics i persones vinculades al 
cinema de Barcelona. I la institució d ’un Servei de consulta i préstec de Ilibres, 
revistes i fitxes filmográfiques.

En coMaboració es comentaren i projectaren films com: Los traperos de 
Emaús (Radio Sabadell, dedicat a la seva “Operaoión Aleluya”), Yo confieso 
(Centre Parroquial Sant Vioeng), Jeromín (a benefici dels pares franciscans), 
¡Quiero vivir! (Collegi d ’Advocats de Sabadell), La guerra de Dios (Congregació 
Mariana), Bienvenido Mr. Marshall (Associació de Veins de La Concórdia, a 
l’aire Iliure), El renegado (Campanya Pro-Seminari).

Es celebrò també un cicle de conferéncies sobre el “Cine de vanguardia” , 
patrocinat pel Ministerio de Información y Turismo i es realitzaren 47 audicions 
del programa “Radio Film”, emés per Radio Sabadell tots els diumenges a les 3 
de la tarda.

A més de a Radio Sabadell, diari Sabadell i Radio Juventud de Sabadell, les 
activitats del Cine Club foren abundantment difoses en altres mitjans: revistes 
Otro Cine (Barcelona) i Film Ideal (Madrid), diari Solidaridad Naoional (Baroelona) 
i Radio Nacional de España (Madrid i Barcelona), entre altres.

Amb tot aixó i en els seus primers tres anys de vida, el Cine Club Sabadell es 
sitúa entre els cinc primers de Catalunya. Una bona llavor que ara ha donat, com 
es veu, una bona collita. ¡Per molts anys, amics!

I*

El Cineclub Sabadell deis anys seixantes
Francese Blanquer

Sintesi de la xerrada efeotuada l ’any 1995 a la Fundació Bosch i Cardellach

Vaig llegir en algún lloc que trenta anys eren una generació. Però, des de la 
perspectiva actual, deu ser molt més que un problema generacional la dificultat 
de comprensió pels més joves deis canvis produíts, tant en el vessant politic com 
en el cinematográfic, des del context on se situa aquest text que se m’ha demanat 
sobre el Cineclub Sabadell dels anys seixantes. I encara sobta més el fet que, 
en els dos camps, els canvis esdevinguessin en lapses molt més curts. Si, com 
ara és moda rememorar, el canvi politic es va produir essencialment en menys 
d’un decenni, va ser també una década, la dels seixantes, la que va veure 
experimentar entre nosaltres una evolució definitiva de l’enfocament i la 
valorado de l’estètica cinematogràfica.

Francese Blanquer.
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Perqué en els inicie del période -i d ’aixd se n’ha historiat molt menys-1’interés 
pel cinema, més enllá d ’un fugisser i multitudinari entreteniment familiar o bé 
camp de cultiu de xafarderies al nivell del que ara en diuen premsa del cor, es 
reduia a uns instrumentalitzats i sovint indocumentats cine-férums parroquials o 
politics, en la minea mesura que llavors aixé era possible, en els millors deis 
casos carregats d ’aquelles bones intencione que, segone una dita, n’hi ha 
tantes a l’infern. No voldria donar a entendre que en aquell moment l’interés pel 
cinema com a fet cultural o artistic fos erm o que ho hi hagués hagut en la 
histdria de la critica valuoses aportacions anteriors a l’època que comento, però 
si que en aquells moments la consideració del cinema com a setena art era més 
un tópic que una realitat, que es desconeixia allò que feia un anys que s’escrivia 
a l’estranger, i que, en aquest camp, la nostra intel-ligentzia (amb zeta) no 
superava l’estât de diletantisme cinematografie.

L’entitat Cineclub Sabadell l’havia fundada el 1957 Juan Macià Mercader 
-persona molt coneguda aleshores a Sabadell, entre d ’altres coses per ser 
quelcom més que simpatitzant del régim politic que ostentava el poder, la qual 
cosa li possibilitava de legalitzar una entitat-, amb la finalitat, confessada 
després a Mateu Alberca -oatólic idealista, mort el 1962, que s’embarcà en el 
projecte amb una bona fe digna de causa millor-, d ’enriquir les no gaire lluïdes 
activitats culturáis del Movimiento Nacional. L’ùnica alternativa a fi que 
s’associessin les persones no tan addictes a la Dictadura consistia a 
aixoplugar-se en les entitats préexistants el 1939 i no depurados. Era el cas de 
l’efimer Club d ’Estudiants, oficialment Secció Universitària del Cercle Sabadellés 
(és a dir, el “Casino”). En aquella época, els estudiants universitaria ens 
coneixiem gairebé tots, atés que hi cabiem en un vagò de dos o tres trens deis, 
aleshores. Ferrocarriles de Cataluña, deis quais aquells que manteniem el 
vocabulari deis nostres pares i avis en déiem “l’elécthc” .

Portada del dossier informatiu de les activitats 
de l’entitat durant els anys 60.

SECCJON UNIVERSITARIA 

CINE-CLUB SABAD ELL

Prove«ci6n dci lilm dc R. A. STEMMLER
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.MATEO ALBERCA
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) SiUON l?i: ACrOS DEL CIRCOLO S/VBADELLES

Targetó de presentació d ’una sessió conjunta 
entre el Cercle Sabadellés i el Cineclub Sabadell.

Dones fou el 1962, en aquest moment i context, quan Josep Ramon 
Torreguitart, president dei Club d ’Estudiants i amb vineles familiars amb la junta 
de Cineclub Sabadell, s’adonà que podia emprar la primera entitat per propiciar 
allò que se’n podría dir una ocupaciò de la segona, el Cineclub, en aquell 
moment en estât de semihivernaciò per la deserció de Macià i la mort d ’Alborea. 
Amb aquesta finalitat agrupà aquells estudiants que haviem manifestât interés 
pel cinema i, primerament de forma conjunta entre ambdues entitats, poc temps 
després, i ja fet el desembarcament, com a “Secciò de Cine Estudi de Cineclub 
Sabadell” , i més endavant ja com a Cineclub Sabadell, a seques, es portà a 
terme la tasca motiu de la present comunicació.

Ja queda apuntat que, d ’entrada, el grup era heterogeni. Potser era el qui fa 
aquest text aquell que més s’havia mogut per Barcelona, pels cenacles on es 
coïen les modestes adaptacions molt retardadas d’allò que s’havia fet per 
l’estranger: la revista Documentos Cinematográficos i la secciò a Barcelona 
de la madrilenya Film Ideal. Però poc temps després érem més colla els que 
freqüentàvem les primores sessions de la Filmoteca Nacional de España al 
cinema ABC i les projeccions d ’importacions fora del circuit comercial del Cine 
Club Ingenieros ais Escolapis de Sant Antoni. Però segur que en aquells 
moments tots plegats teniem més entusiasme que preparado. Això propicià que 
una bona part del temps que esmerçàvem en l’entitat fos en el débat intern. 
D’aquest, de la confrontació, a vegades apassionada, d ’idees, en sortiren la 
riquesa, el contingut i la linia, no sempre del tot recta, de l’activitat duta a terme. 
De seguida es palesà, corn no podia ser altrament, la nécessitât d ’actuaciò 
exterior. Consistí els primers anys, naturalment, en sessions cinematogràfiques, 
agrupados en cicles, innovadors ja des de les primeros de canvi, o disperses,

O
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Portada de la revista Documentos.
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Portada del dossier éditât per Cineclub 
Sabadell per el cicle dedicat a Jacques Becker.

sempre de pehodicitat discontinua, en fundó tant de les disponibilitats materials 
corn de les personals. Però també en emissions setmanals de ràdio en les dues 
emissores locals, i diverses publicacions més o menys ambiciases i regulars.

Les persones que en major o menor mesura van aportar la seva coMaboració, 
sense cap ordre, després del ja dit Josep Ramon Torregultart, foren: Pere Peig, 
Sebastià Serra, Joan Bagués, Sebastià Roca, Albert Planes, Jaume Camps, 
Ángel Llobet, Maria Salvador, Jaume Crous, Llorenç Bagués, Andreu Masagué, 
Joan Vega, Julia Gufi i d ’altres que no oblldo però que potser Injustement en 
algún cas he de deixar fora de la forçosament limitada llista. No tots van ser-hi 
al mateix temps, ni van combregar amb les idees motrius que s’anaven definint. 
Alguns van apartar-se’n justement per desacord. Però sí que tots van contribuir 
a la dinàmica d ’una entitat viva.

Un cop aciarida la presa de posiciô després de l’etapa que va servir per 
refermar les conviccions d’alguns i per a autoexcloure d ’altres, el projects de 
futura actuació es va concretar en una vocacló de difusió constant d’una manera 
d ’entendre el oinema, que ja queda dit que en aquell moment era polèmica per 
avantguardista, a través de sis o set sessions mensuels, tantes corn poguéssim,
I en fundó de les peMicules al nostre abast, recolzades per xerrades i 
publicacions de clara militàncla. Es pot dir, dones, que l’entitat passava a 
declarar-se corn a cinematogràficament confessional, I pretenia donar a conèixer i 
reivindicar tot aquell material que les limitaclons legáis, politiques I culturáis del país 
permetessin de trobar, potenclant sobretot aquell que créiem més mancat del 
reconeixement que mereixia.

Per aconseguir-ho, era dar que calia un recolzament economic. Per aixó es 
formá un nudi d ’associats de suport, els quais, per una quota que inicialment 
era de 135 pessetes mensuels, tenlen dret a l’assisténda a totes les sessions, a 
algunes d ’elles amb exolusivitat, així com a totes les publicacions. El nombre de 
persones que vam aconseguir mobilitzar d ’aquesta manera em sembla que va 
oscIMar sempre entre les 150 I les 200. Només n’eren sabadellenques aproxlma- 
dament la meitat. La resta venien de Rubí, Castellar, Sant Quirze, Sant Cugat, 
etc., I, en una bona part, de Barcelona.

Podría fer ara un llarg o curt inventari de fites més assenyalades, de Tourneur 
a Leo MeCarey, passant per la Nouvelle Vague o Mizogutxi. Però em sembla més 
bé de remarcar algunes de les persones de fora que més sovint van col-laborar 
amb nosaltres I que sobretot els fèlem donar la cara quan teniem por que la 
nostra pogués no ser prou imposant quan, davant dels que ens coneixiem més, 
haviem de defensar algún punt que consideràvem més compromès. Aquests 
coMaboradors van ser principalment: Pere Glmferrer, Segimon Molist, Ramon 
Font, Jos Oliver, José Luis Guarner, Adolfo Arrieta, Joan Quills I Terenci Moix, 
entre altres. Van col-laborar amb nosaltres sempre que els ho vam demanar, d ’una 
manera tan incondicional com desinteressada, ben bé corn un “servel a la causa”.

Les projeccions tenlen Hoc a l’Auditor! de l’Obra Cultural de la Caixa de 
Sabadell I a diverses sales cinematogràfiques: els desapareguts Actualidades 
(després CIneart 3), el Rambla i l’Alcàzar Cinema (després Cineart), i, també, el 
Teatre de la Farándula I el Principal. On podiem. Però després de la presentaclô 
i projecció, es pot ben dir que no acabava encara la sessió. Les animades 
tertùlles posteriors a l’enyorat Bar Musical s’allargaven fins ben tard. Sobretot 
quan hl havia algún dels convidats al-ludlts, per dues raons: perqué ens agrada- 
va de sentir-los, i també perqué, per elemental cortesia, els dirigents ens vèlem 
obllgats a quedar-nos-hl fins a les tres espérant I’hora de tornada del “tren
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elèctric” dels troneres. Llevat d’algun dia que, excepcionalment, aigú dels que 
teníem carnet de conduir podia disposar d ’un cotxe. A nosaltres ens quedaven 
encara temps i energies per estendre les nostres activitats a altres pobles de la 
rodalia com ara Mollet i Rubí, i, fins i tot algún cop, a Navarcles. Ens sentíem, i 
ho dio sense gota d ’ironia, com ara els Apòstois de l’Evangeli predicant la Bona 
Nova.

Gap a finals dels seixanta la situació cinematogràfica evolucioné. Vingueren les 
sales d’Art i Assaig i el Cineclub derivé cap a altres fites. L’entitat segueix encara 
activa en mans d’altres persones. La batalla estètico-ideològica ostava guanyada. 
Avui dia hi ha altres batalles, però aqüestes els corresponen, en tot cas, ais joves 
d ’ara de Iliurar-les. El cert és que avui el cinema es troba a la Universität, i hom 
pot disposar d’una émplia bibliografia. Ccm en la situació política, com ho deia 
a l’inici, és difícil de fer entendre als qui no els hagin viscut els canvis que en 
aqueste anys han estât impulsate.

Voldria acabar amb una consideració que, personalment, em sembla obligada. És 
molt freqüent avui dia, massa, l’autosobrevaloració d ’allò que es fa, per tal que, 
d ’una manera indirecta però no sempre subtil, en resulti valorat aquell qui ho fa. 
Per això he procurât de defugir la temptació d ’avaluar, més enilà de la 
imprescindible per fer-me entendre, una tasca de la qual en vaig ser un dels 
protagonistes. Però el que em sembla que sí que em pue permetre ara, amb el 
distanciament de la perspectiva temporal, és assegurar que la transcendèneia 
de l’activitat superava de bon tros la vàlua d ’aquells que, no essent-ne sempre 
del tot conscients, vàrem portar-la a terme.

Portada del dossier informatiu de les activitats 
de i’entitat durant eis anys 60.

El meu (el nostre) Cineclub Sabadell
Pere Cornelias
President de Cineclub Sabadell (1982-1996)

En un article d ’una extensió com la d ’aquest, resulta pràcticament impossible 
explicar el conjunt de vivèneies i de grans moments viscuts al si d ’una entitat que 
vaig conèixer, per dins, durant més de vint-i-cinc anys. És per aixô que, a l’hora 
d ’enfrontar-m’hi, he decidit prescindir de les anècdotes -tot i que puguin ser molt 
iMustratives- i de l’enumeració d ’activitats, la llista de les quais es pot trobar 
fécilment en un altre Hoc. M’ha sembla: que podia tenir més sentit intentar 
apropar al lector d’avui, i també als socis joves de l’Entitat, el que va ser aquell 
cineclub, que és i seré, per sempre més, el meu.

Vaig fer-me’n soci als 17 anys -era el 1967- i, als 20, entusiasmat pel que 
sentia i pel que veia, vaig oferir-me per ajudar en el que calgués les persones 
que, aleshores, dirigien el cineclub. Al costat del Francesc Blanquer, vaig aprendre 
molt més encara del que ja havia après, vaig conèixer, entre d ’altres, el Ferran 
Alberich, avui a la Filmoteca Española, que, corn jo, començava a fer cami en 
aquells moments. Van ser quatre anys ntensos, d ’una extraordinària fertilitat 
personal. Quan, el 1974, un nou grup de persones substituirem la junta anterior 
en la direcció de l’Entitat, jo m’havia convertit ja, tot i ser encara un jove inexpert 
i en formació -i possiblement per aixô-, en una persona agosarada i amb la 
suficient força vital com per endegar una aventura que durarla més de vint anys. 
I, amb mi, els meus Companys.

PI.K N ITLID  C R E A T IV A  IÏK H ITCH C O C K  

Pere ííonicllas

Äl>ril -MaiglBSS
Portada del dossier Plenitud Creativa de 
Hitchcock de Pere Cornelles, 1985.

El meu (el nostre) Cineclub Sabadell (1974-1996) va ser -o vam prétendre que 
fos- un Hoc de débat i de cultura on tots apreníem i ens féiem grans. Apreníem 
a mirar-nos el cinema d’una determinada manera i ens adonévem, de mica en 
mica, que aquesta manera de mirar ens servia també per apropar-nos a les altres 
manifestacions artistiques amb els mateixos esquemes, amb la mateixa
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LITERATURA
I CINEMA OCCIDENTALS

HERE C O R N E L L ,«  - ANTONI DiU.VI A S IS

Portada del Ilibre Literatura i Cinema 
Occidentals (I).

Imatge d ’una reunió de I’entitat.

exigència, a vegadas, amb la mateixa radicalitat. Aquest món i el seu significat 
-ens vèiem gairebé cada dia, organitzàvem una mitjana de dues sessions 
setmanals...- van impregnar la nostra vida I en van formar part essencial. No sé 
si em faré entendre: jo no seria la mateixa persona sense les diverses escoles en 
qué he trebaliat durant gairebé 40 anys, tampoc no ho seria sense el que fou 
aquell cineclub.

Qué el felá un cineclub diferent deis altres? Naturalment, les persones. Érem 
pocs, i no sempre els mateixos, però el sentíem tots com una cosa nostra, que 
tractàvem amb una inusual estimació perqué notàvem a la peli que ens ajudava 
a progressai a ser millors. I, d ’entre aqüestes persones, una en especial, el Jordi 
Graset, que es va convertir en aquell amie indispensable que saps al teu costat, 
sigui on sigui. Vam estar junts a l’Entitat al llarg d ’aquests vint-i-un anys, i em 
sembla que és de justicia dir que aquell cineclub és també fill seu.

Qué féiem que ens diferenciava, que ens fa sentir sanament orgullosos 
encara avui? Cicles d’autor, lógicament, el suggèrent sender que ja havia caminat 
aquella Secció de Cine Estudi nascuda l’any 64. Però això -tot i ser el primer 
objectiu de la nostra teina- ja no era suficient. Si, amb el Cineclub, preteníem fer 
nostra una determinada manera d’acostar-nos al món, havíem de ser capaços de 
mostrar-lo amb tota la seva vastitud. El cinema té un sentit propi, naturalment, 
però n’adquireix un altre -no diferent, sino complementari- si el relacionem amb 
el context que el fa possible i amb les altres arts. Si posem sobre la taula la riquesa 
que neix de l’aearament dialéctic entre l’específic i el global. És el que vam 
intentar fer.

Per això ens vam posar en contacte amb l’Alliance Française, que ja era, a 
meitats dels setanta, bastant més que una escola d’idiomes. Vaig conèixer el 
Robert Ferrer, el seu director durant tants i tants anys, i ens vam fer molt amies 
ben aviat. Treballant amb eli, van tenir Hoc, entre d ’altres, l’homenatge a André 
Bazin, reconeixement explicit a la seva vàlua corn a critic cinematogràfic i corn a 
escriptor; el cicle Cocteau, cineasta i literat; Les temps des cathédrales, amb la 
preséneia del medievalista Georges Duby, pare del que s’anomenà història de 
les mentalitats, o el Bicentenari de la Revolució Francesa, cicle extensissim, amb 
un gran nombre de projeccions i conferèneies, que intentava analitzar, des del 
segle XX, la revolució de 1789.

Per això vam muntar eis cursets de cinema per a nois (1974-1988), adreçats 
a totes les escoles de la ciutat, amb la intenció de paMiar, dins del possible, el 
huit absolut que existia aleshores en aquest camp en gairebé tots els ambits de 
l’ensenyament. Convençuts que el cinema necessita, com qualsevol altra 
matèria, un déterminât procès d’aprenentatge, aquests cursets es van organitzar, 
no només amb les lôgiques projeccions, sino també amb les indispensables 
classes teòriques que les complementaven. En aquesta teina, va ser fonamental 
la coMaboració del Joan Marsà, en aquells anys membre de la Junta del 
Cineclub i mestre de I’escola Nostra Llar.

Imatge de l’exposició dedicada a Mundial Films, 
1993.
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I per això vam comptar tantes vegades amb la coMaboració del piano de Joan 
Pineda i, molt especlalment, una sèrie de concerts sota el títol Cinema musical i 
música de cinema a l ’entorn de l’Oscar.: o vam organitzar el cicle Literatura i 
Cinema Occidentals, que va durar tres anys (1990-1993) -el més llarg de la 
histdha de l’Entitat-, amb la preséncia de diversos cinéastes i escriptors, i 
l’exposició Mundial Film.

Novembre de 2007. Recordo Alain Robbe-Grillet, Carlos Serrano de Osma, 
José Luis Guerin... Les converses sobre fútbol amb Jacques Tati a casa del Jordi 
I roiga, la passió amb què em vaig preparar les conferèncles sobre Hitchcock, 
la celebrado del Centenari del Cinema... Sé el que tot això m’ha significat. I 
espero que també hagi significat alguna cosa per a la ciutat. Vist a distènda, 
potser tot el que vam fer va tenir una certa importáncia.

Els postres anys al Cineclub
Àlex Rayés i Feliu Viaplana

La nostra entrada a la junta del Cineclub Sabadell es va produir l’any 1995. 
Ens hl várem incorporar uns quants, a part dels que signem l’article, com I’lsmael 
Ferrer, I’Oriol Viaplana i el Joan Rufes. Aquests últims van anar abandonant 
progressivament la junta durant els primers anys. Tots nosaltres haviem 
descobert el Cineclub gràcies a les sessions dels Dijous del Cineclub al Cineart 
I n’érem primer espectadora habituais, per passar a ser-ne sods al cap de poo 
temps. Va ser précisément en una reunió' de sods, com és habitual amb poca 
concurrèncla, que vàrem conèixer en Pere Cornelias i en Jordi Graset, que 
havien conformât la junta de l’entitat gairebé durant vint anys. A partir d ’aqui es 
va produir el relleu un any després.

Nosaltres teniem ja un Interés pel cinema, perqué a banda de les sessions dels 
Dijous ens moviem per la Filmoteca de Barcelona, pels cinemes Verdi i anàvem 
sovint al Festival de Cinema de Donosti. Aleshores, coneixiem de forma 
superficial els autors que havia defensat històricament el Cineclub i ens agradaven, 
d ’altra banda, els directors del cinema independent americà del moment: Hal 
Hartley, Abel Ferrara I Jim Jarmush, per exemple. Va ser gràcies a la influència 
de Pere Cornelias i Jordi Graset que vàrem descobrir una manera nova de 
copsar el cinema des del estudi rigorós. I vàrem deixar enrere aqüestes primeres 
preferéncles de directors diferents del moment, entenent que hl havia autors de 
major transcendéncia. Elis ens van fer descobrir molts autors que no coneixíem o 
que coneixíem d’una forma molt parcial. Aquest aprenentatge va ser 
absolutament necessari per portar a terme anys després una línia programática 
que sempre vàrem intentar que fos cohe'ent.

Tot i que no en vàrem ser conscients fins més endavant, entrar al Cineclub va 
suposar afrontar dos reptes ben diferents. El primer, I més evident, mantenir la 
qualltat intel-lectual de les activitats de l’entltat. El llistó estava molt alt, ja que el 
darrer cicle organitzat pel Pere i el Jordi havia esdevingut un cicle extensíssim

Portada del dossier del cicle Cari. T. Dreyer, 
1999

Portada del dossier del cicle F.W. Murnau, 
2000
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(tres anys) sobre les relacions entre el 
cinema i la literatura, culminât ni més 
ni menys que per la publicado de dos 
Ilibres. El segon repte el vam anar 
descobrint a poc a poc; calia actualitzar 
la gestió de l’entitat, a nivell intern, de 
dalt a baix. Els ambits en els quais vam 
anar actuant són múltiples i la llista de 
coses tetes és molt llarga i avorrida, però.

a tall d’exemple i per evidenciar l’estât “pre-tecnologi” en qué es trobava l’associació, 
sempre expliquem que quan várem fer-nos cárrec del Cineclub, l’any 1996, els 
rebuts corresponents a les quotes de socis encara s’escrivien a má, incloses els 
digits del número de compte. Fins que vàrem normalitzar la situacib quan s’havien 
de fer les remeses de rebuts, la junta es “reunia” a casa del Feliu i l’Oriol i entre 
tots anàvem copiant les dades de cada un dels socis als rebuts. El cert és que 
la tasca de reestructurar l’entitat s’ha dut a terme amb força éxit i hem passât a 
les futures generacions una associació molt més eficient que la que nosaltres 
vàrem rebre.

Portada dossier de material didàctic d’un edició 
del Curset de Cinema.

Pel que fa al primer dels dos reptes, se’ns fa més difícil valorar si Them 
acomplert amb el mateix nivell d ’éxit. Certament no hem fet cap cicle a l’alçada 
de l’antolôgic Literatura i Cinema Occidentais. Pel que fa a les activitats que 
el Cineclub havia de dur a terme, el plantejament inicial de la junta va ser: 1 ) intentar 
no perdre el queja teníem, essencialment la programació regular deis dijous, que 
ha estât en perill diverses vegades tot i que mai ha transcendit massa, 2) establir 
cicles de periodicitat anual i 3) recuperar els cursets de cinema per a neis; activitat, 
al nostre entendre, de les més importants que fa l’entitat, tot i que potser aixo no 
es percep prou entre la massa social degut, principalment, al fet que és una 
activitat de la qual no poden gaudir, ja que está orientada vers les escoles.

El valor cultural de la programació regular ha estât desigual al llarg deis anys, 
i ja en portem 15. Nosaltres sempre hem Iluitat per mantenir-la, ja que és una 
eina important per tal de donar preséncia ciutadana a l’entitat, tot i que, a 
vegades, les programacions que hem acabat realitzat no ens hagin plagut del 
tot. D’altra banda, davant l’abséncia a la ciutat d ’un exhibidor cinematográfic 
amb una proposta mínimament cultural, els Dijous han résultat un espai 
engrescador per als sabadellencs interessats en el cinema; ha estât, per tant, 
una bona feina del Cineclub per a la ciutat.

Pòster del cicle David.W. Griffith, 2001.

És innegable però, que la programació regular ha permés créixer al Cineclub 
com a associació, tant pel que fa al seu coneixement a la ciutat com pel nombre 
de socis. Però nosaltres enteniem aquesta activitat com el trampoli que havia de 
permetre al públic un salt endavant en l’interés pel cinema; per entendre’ns, 
passar de ser un públic “de Verdi” a un públic de filmoteca. Sens dubte no hem 
reeixit a convertir els Dijous en aquest trampoli. Com déiem, el nombre de socis 
ha augmentât força gràcies als Dijous, però això ha estât més per la rebaixa en 
el preu de l’entrada que per un desig d ’aprofundir en el coneixement del 
cinema. Malauradament, el nombre d ’espectadors als cicles, exceptuant el 
dedicat a Cari Theodor Dreyer, el nostre fili predilecte, mai no ha augmentât 
paraMelament al nombre de socis i espectadors de la programació regular, 
contràriament al que pensàvem i desitjàvem. Si tenim en compte que els cicles 
són el que de debò determinen l’exceMéncia de la tasca del Cineclub, corn a 
entitat dedicada a la difusió i promoció del cinema, els nivells d ’assisténeia no 
semblen indicar que hàgim assolit grans quotes d ’éxit en aquest àmbit.

A nivell personal, l’experiéncia de treballar al Cineclub ha estât molt intensa, 
aquest és un terme una mica difós però és el denominador comú de totes les 
sensacions, bones o dolentes, que hem expérimentât al llarg d ’aquest anys. No 
se’ns podrá acusar mai de no haver posât el coll per l’entitat. Hem hagut 
d ’afrontar problèmes pels quais no estàvem del tot qualificats, però també hem 
anat aprenent sobre la marxa. L’entusiasme inicial va anar lògicament minvant 
amb el pas dels anys, però la implicació amb l’associació va anar reemplaçant-lo. 
El Cineclub ha suposat, sobretot, una escola de cinema i una escola de la vida. 
Després de més de deu anys treballant-hi, la nostra experiéncia vital ja no se’n 
pot deslligar.
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La junta actual
Miquel Forrellad
Actual president des de 2006

La junta actual es va constituir l’any 2006, però la majorla deis seus components 
ja formaven part de l’anterior junta des de 2003, de manera que el mapa actual 
manté una línia de consolidacló deis projectes ja Iniclats, tot i que en el mateix 
procès s’han anat concretant aquells reptes I n’han aparegut d’altres.

Si durant el période 2003-2006 un deis objectius basics de l’entitat era la seva 
dinamització (recolzada en la renovacló de la imatge corporativa, la campanya 
de captació de socis I la millora de la comunicacló entre sods i junta, posant en 
marxa l’edlció de la revista Raccord i l’actualització de la web, entre altres estra- 
tégles), a partir de 2006, Cineclub haurà de fer front a una sèrie de desafiaments 
que venen de Iluny i que en aquest moment ja no es podran posposar. De fet, 
quan compleix el seu cinquantè aniversari. Cineclub es troba Immers en una fase 
tant d ’optimitzacló d ’estructures i recursos corn de revislô de continçuts i 
tasques de gestlô.

L’entitat s’ha vist obligada a plantejar nous models de coMaboraclô amb les 
entitats puibliques locals, que habitualment havien donat suport econòmic a les 
seves activitats (unes activitats deficitàries per naturalesa, corn eis cicles I les 
conferèncles), ja que la política cultural d ’aquelles ha canviat substancialment als 
darrers anys. A mès, ha anat establint vineles amb patrocinadora I esponsors 
privata i ha aconseguit ajuts i subvenciona d’organismes governamentals i 
provincials corn l’ICIC (Institut Català d ’Induistries Culturáis) o la Diputació. Una 
altra qüestió ineludible ha estât la regularitzacló de la situado fiscal I legal I la 
cerca d’assessorament jurídlc en relació al tema controvertit deis drets d ’autor i 
d ’exhibicló deis films.

Un deis problèmes també endémies i de difícil solució ha estât la falta d ’un 
espai adéquat, una seu de reunió i organitzacló, un ámbit on treballar. Investigar 
i debatre, però també un lloc per poder instaMar un arxiu a l’abast de tots els 
socis. En aquests moments. Cineclub està a l’expectativa de la reestructurado 
de les dependèncles de l’Obra Social de la Calxa Sabadell, cosa que comportará 
el trasliat a un nou edifici cedit per aquesta entitat, amb espais més adients, 
dotata d ’una infraestructura tecnològicament avançada, amb sales d ’exposició 
i un possible auditori. Aquesta voluntat de recuperar el caire especulatiu i 
d ’estudi ha empès també a plantejar un acord amb la Universität Autònoma per 
a la contractació de becaris.

Cineclub manté el tradicional conveni 
amb l’Ajuntament I amb els cinemes 
Imperiai per oferir la programació 
regular dels Dijous i continua coMaborant 
amb l’Alliance Française de Sabadell, 
en l’organització dels cursets de cinema 
per a nens i amb la revista Quaderni. En 
aquest apartat, l’entltat es proposa 
revisar (o instaurar de nou) tots aquells 
pactes que puguin contribuir a la 
promodó de la cultura cinematográfica.

Totes aqüestes actuacions prévies 
van dirigidas a poder confeccionar una 
programa divers i de qualitat, més 
enllá de l’aparador deis dijous. La idea 
és rescatar els cides que s’han aparcat 
per problemas de pressupost, rellangar 
presentacions i débats o recuperar els 
cinefórums. Es tracta, en definitiva, de 
promoure una manera diferent de 
veure el cinema, molt més activa, i 
d ’establlr unes dinámiques basades en 
l’espedflcitat del mitjà, per superar les 
connotacions ráncies que suscita el 
concepta cineclub I per substituir 
l’esperit militant deis setenta per un 
activisme transgressor que defensi un 
cinema arriscat, suportat pels nous 
avenços tecnològics i les noves formes 
d ’assoclacló que aquests avenços 
possiblllten.

Cineclub afronta el fet cinematogràfic 
des de la conscièneia histórica, poten- 
ciant les relectures i les reinterpretadons 
del dàssics, segons els nous contextos,
I apostant per aquell cinema que, sigui a 
través del qüestlonament del codis del 
llenguatge visual o de la denùncia de la 
seva manipulado per part dels diferents 
poders, estableix un compromis entre 
realltat i representació. Aquesta és la 
raô per la quai manté les diferents 
seccions dels dijous: Cinema per 
descobrir, Els dàssics i Revisions i 
estrenes, ja que conserven íntegra la 
seva vigèneia.

Totes les activitats programadas durant 
aquest temps responen a aquesta 
actitud: l’organltzació dels cicles
(els Contes Morals de Rohmer, la 
recuperado de Bresson, les Ficelons 
documentais de Jean Rouch), les 
sessions musicades (de Segundo de
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Chomón, de Buñuel), les diferente 
conferéncies, entrevistes i presentacions 
(Ángel Quintana, Erique Monterde, 
Joaquim Jordá, Pere Alberò, Carlos 
Martin Ferrera, Jaume García, José 
María de Orbe, Daniel Villamediana, 
Maro Recha, Estove Riambau, Isaki 
Lacuesta) corresponents ais cicles 
esmentats i a films diversos {Una 
mirada al prado que llora, Eleni, Zulo, 
La linea recta, Cravan vs Cravan), la 
idea deis soparfórums (una fòrmula on 
line i a la carta dels tradicionais 
cinefórums), l’etern projects de cicle 
de cinema documentai (pendent de 
realització) o l’edició de Raccord (amb 
els monogràfics Historia de Cineclub 
Sabadell, El cinema per descobrir I El 
documentai a Catalunya).

Perspectives de futur (Els nous 
formats i la crisi del copyright)

Cineclub ha hagut de comptar sempre 
amb les limitacions que comporta el fet 
que els integrants de la junta, és a dir, 
els que fan la feina, ho fan voiuntàriament, 
per una banda, I que les seves 
activitats són deficitàries, per una altra. 
Aquests dos aspectes han estât 
habitualment un Hast que s’ha suportat 
de diferente maneres segone la implicaciô 
personal dels seus membres i els 
factors del moment. La junta actual 
ha mantingut una posició bastant 
pragmàtica en relació a aquets condi- 
cionants: s’ha obert a noves formes de 
coMaboració amb socis i no-socis per 
a la realització de tasques puntuáis, i 
es centra actualment en trobar formes 
de finançament més racionáis i 
estables (cosa no gens fácil tenint en 
compte la davallada generalitzada de 
públic ais cinemes comerciáis i deis 
espectadors no-socis de Cineclub, en 
particular). L’estancament o la baixada 
de l’audiéncia és conseqüéncia de 
factors diversos però en tot cas 
relacionats com la proliferació del home 
cinema, l’estandardització del format 
DVD, les descárregues del web i les 
compres telemátiques.

Aquest és el context en qué es mou 
l’entitat, un context que obre nous 
fronts, amb aspectes positius i negatius, 
però que, en qualsevol cas, val la pena 
canalitzar.

Cineclub vol aprofitar els seus cinquanta anys per incitar a debatre la raó o la 
desraó del cineclubisme, analitzant els canvis de fundó que ha expérimentât i 
remarcant el paper que ha desenvolupat en moments de canvi social, però 
atenent sobretot el seu sentit actual, amb un present marcat pel domini de les 
grans distribuidores i per la implantació generalitzada de les noves tecnologies 
audiovisuals, les quais han provocat un canvi radical en les formes de recepció i 
l’emergéncia d’indústries productives de baix cost.

La digitaiització generalitzada, que estimula el consum indiscriminat i irreflexiu 
de peMícules, ofereix com a contrapartida la possibilitat de recuperar films 
desclassificats o descatalogats i d ’accedir a filmografies minoritáries. El camp 
que obre aquesta tecnologia és immens, però exigeix ais defensors d ’un 
consum critic un desplegament conceptual i metodologie potent i flexible, 
alhora que empeny els seus difusors a fer un treball sistemátic de recerca.

A més, el cinema digital obliga a replantejar qüestions étiques i juridiques com 
els drets d ’autor o el dret de còpia.

En relació al primer punt. Cineclub Sabadell intenta sistematitzar unes tasques 
de rastreig que han de permetre una major obertura i diversificació de la 
programació, sense deixar de banda els criteris de coheréncia i I’aposta per 
determinades tendéncies. Cineclub potenciará el contacte directe amb petites 
productores i distribuidores per establir amb elles acords individualitzats, cosa 
que comportará la implantació de la subtitolació electrónica.

En el context descentralitzat i interconnectât de la xarxa, el paper de les 
associacions adquireix una dimensió que dissol els limits entre la cosa global i 
la local, i es aquí on cineclubs i federacions cinéfiles prenen un nou sentit. La 
relació de Cineclub Sabadell amb la Federació Catalana de Cineclubs ha estât 
tradicionalment distant, per falta de coincidéncia, però, actualment, hi ha sobre 
la taula elements intéressants que justifiquen una coMaboració més estreta, com 
és el cas de Cinesud (una cooperativa de productors que facilita la difusió 
d ’un cinema independent o amb recursos modestos), o el projecte Creative 
Commons, una organització que ofereix un sistema flexible de drets d ’autor per 
al treball creatiu.

També s’inscriu en aquest context de nous mitjans, un aprofitament millor del 
recursos que ofereix la Filmoteca de Catalunya.

Quant al segon punt, se’ns presenta un panorama complex en el qual els drets 
d ’autor (que inclouen distribució i exhibició) i la crisi del copyright requereixen un 
assessorament especialitzat sobre termes jurídics, que es podran afrontar amb 
més seguretat de forma conjunta a través deis servéis de la Federació.

La relació directa amb productores que, la majoria de les vegades, no tenen 
distribució a l’estât espanyol i l’origen deis films, de vegades incert, també 
contribueixen a la confusió sobre les obligacions davant la Ilei dels petits 
exhibidors sense ànim de lucre i amb una finalitat de caire cultural, com és el cas.

Finalment, cal destacar que l’entorn virtual permet i demana posar en marxa 
unes estratégies de comunicació amb una bona dosi de disseny, les quais 
Cineclub ha de saber conduir de forma InteMIgent, supeditant-les sempre als 
seus objectius: preservar el patrimoni cinematogràfic per contribuir, d ’alguna 
manera, al desenvolupament de la investigació sobre el cinema I a mantenir les 
consciències inquietes.
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Hannah Arendt, filósofa alemanya exiliada ais Estais Units després de l’adveni- 
ment del nazisme, escrivia el següent sobre l’idéal cosmopolita: "Els homes no 
poden convertirse en ciutadans del mon corn ho son dels seus països respectius, 
ni eis homes socials poden posseir els seus béns col-lectivament de la mateixa 
manera que la familia gaudeix de la propietat privada." {La condició humana, p. 
284, la cursiva és meva).

Elegida bé, aquesta frase no significa pas que l’idéal cosmopolita -és a dir, la 
realitzacié d ’una ciutadania universal- sigui impossible a la práctica. Arendt, corn 
tants altres filósofa i cientifics socials, no deixa de constatar la necessitai d ’un 
canvi d ’escala i, per tant, el repte de pensar les coses sense reduir-les a estadis 
anteriore, sense fer reduccionisme. Aixi, la societat no ha de ser mai corn la 
familia ni la ciutadania universal corn el résultat d ’un estat-imperi mundial. 
Realitats emergente, en definitiva, demanen models i sistemes diferente per ser 
explicades, aquesta és la idea.

La ciutadania cosmopolita no és una realitat ara mateix. Podria ser-ho en un 
futur i hi ha un bon munt de persones interessades perqué aixó sigui així, 
cadascuna d’elles treballant des del seu camp: membres d ’ONGs, inteMectuals, 
politics, participants de moviments socials, militants cosmopolites... Aixó significa, 
dones, que la ciutadania universal és un ideal en construcció mancat, per ara, 
de base legal.

I aixó ens confronta amb la primera contradicció: la ciutadania és gairebé 
sempre d ’un estât en particular i parteix d ’un reconeixement legal i d ’una série 
de mécanismes d’inclusió-exclusió que dictaminen qui i qui no és ciutadà d’un 
pais en concret. Dones bé, la ciutadania universal englobarla tothom, sense 
excepeions. No hi ha una legalitat que faci de paraigües a aquest subjecte i, corn 
a primera conclusiô provisional, s’ha de dir que la ciutadania universal és una 
exigéneia ètica. No pot ser de cap més manera: d’una banda, es veu la nécessitât 
d ’un dret de ciutadania cosmopolita (aquesta nécessitât es veu a partir del 
patiment i l’exclusiô de masses humanes que malviuen en règim de submissió 
gairebé absoluta) i, de l’altra, es constata la manca de garanties que pateix 
aquest dret. Vet aqui el seu impuls, ètic i utópic alhora, que no és nou d’ara sinó 
que es remunta a una llarga tradició que arrenca amb l’estoïcisme antic, passa 
pel filósof Immanuel Kant a través del seu projecte de Pau perpétua i perviu 
encara avui dia. La tradició, actualitzada amb mil i una aportacions, ens recorda 
que cal "forjar una ciutadania cosmopolita, un món en que totes les persones se 
sàpiguen i sentin ciutadanes. ” (A. Cortina, Ciudadanos del mundo: hacia una 
teoría de la ciudadanía, p. 251)

Tasca de valor étic que implica la confiança en un futur millor i la nécessitât de 
construir models teórics més integradors on encabir la categoria emergent. 
Minora, perfectibilitat, progrès, aquests són els elements vitals del 
cosmopolitisme.

L’horitzó de la ciutadania global topa 
amb una série de dificúltate molt deter
minants. David Held, un dels teórics 
més importants sobre aquest tema, ha 
escrit que la proposta cosmopolita és 
“realista-utópica”. Aixó implica que són 
necessarie uns grans canvis per 
poder-la dur a terme. “Necessaris”, 
d ’una banda, perqué, corn s’ha vist, a 
l’actualitat es dista molt d ’haver assolit 
aquest estatus; i “necessaris”, d ’altra 
banda, perqué la mateixa sostenibilitat 
del planeta i de la humanitat corn a 
sistema social depenen d ’aquestes 
profundes transformacions i remodela- 
cions de l’ordre internacional. La globa- 
litzaciô económica -la mil vegades
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anunciada i celebrada pels capitalistes 
i neoliberals- és grosso modo la 
dificultat nùmero ú per a la realització 
de l’ideal cosmopolita.

Ignacio Ramonet va dir l’any 1999 
que la globalització té poca cosa a 
veure amb la gent o el progrès i molt 
(tot, de fet) amb els diners. Que els 
mercats financers assoleixin un abast 
planetari i les autopistes de la informa- 
ció arribin fins als últims racons del 
planeta no comporta avenços en 
l’idéal cosmopolita. Com a minim, es 
pot afirmar que el progrès ètico-politic 
no es deriva de manera natural 
d ’aquestes tendències. A més a més, 
la globalització ha aprofundit i interna- 
cionalitzat les injusticies socials per 
culpa dels intercanvis desiguala entre 
les diverses regions del planeta. La 
pobresa és, dones, la conseqüència 
més directa d ’una manera de fer 
massa propera a l’individualisme 
possessiu amb què s’inicià l’economia 
moderna. Comprendre que els béns 
de la Terra son bens socials és un 
primer pas devers la creacié de 
relacions més sostenibles. En resum, la 
globalització sense ciutadania social no 
ens serveix per a res.

Però també hi ha una altra cara de la sostenibilitat. Si el món es converteix en 
“polis” (cosmopolis), també s’ha de mirar per la seva conservació, és a dir, s’ha 
de vetllar per una relació amb l’entorn que no estigui basada en la predació i 
l’abùs permanents. La sostenibilitat és alhora social I ambientai. I el ciutadà del 
món, també com a exigència ètioa, mereix gaudir d ’un entorn sostenible. 
Ambdós marcs, el social i l’ambientai, són interdependents en una perspectiva 
bolista, sistèmica i integradora, que és la que al final s’ha d ’imposar per dur a 
terme aquest canvi de model que es reivindicava al començament d ’aquestes 
ratlles. Aixi dones, el projecte de ciutadania global també passa per un replante- 
jament de les relacions amb la casa comuna, la Terra, que a partir d ’ara també 
ha de ser “causa” comuna. No hi ha dubte que en un projecte aixi tothom 
-i “tothom” és tothom- hi està implicat.

En aquest punt, una pregunta és obligatòria: Com s’ha d’aconseguir el pas de 
la idea a la realitat en el cas de la ciutadania cosmopolita? La resposta a aquesta 
qCiestió és complexa, I no ha estât fins a les teories de la “governance” que s’ha 
començat a perfilar. Vegem-ho: “Governance is the sum of the many ways 
individuals and institutions, public and private, manage their common affairs. It is 
a continuing process through which conflicting or diverse interests may be 
accomodated and co-operative action may be taken. It includes formal 
institutions and regimes empowered to enforce compliance, as well as informal 
arrangements that people and institutions either have or agreed to or perceive to 
be in their interest.” (The Commission of the Global Governance, 1995). 
Transversalitat, interacció entre institucions formais i informais, entre estate i 
societat eivil, i altres esteres de poder global, sén necessaris per efectuar el tomb 
de la ciutadania universal, amb un reconeixement minim de drets per a tots i 
totes (J. Rawls, Law of peoples).

Per últim, unes remarques sobre la reforma de les plateformes d’ordre 
internacional que podrien contribuir a caminar cap a aquest ideal. I és que és 
indispensable una estructura internacional per a la formació de la voluntat 
coMectiva i per a l’execució d ’acords entre totes les parts del joc. Un fort i vàlid 
Tribunal Penal Internacional, una democratització més profunda de 
rCrganització de les Nacions Unides i unes funcions estrictament executives del 
Conseil de Seguretat de la mateixa, aqüestes són algunes de les propostes con
cretes que podrien facilitar la creació de la base real, formai i material, per a una 
ciutadania cosmopolita. El benestar mundial és una Iluita contra la pobresa i la 
destrucció del medi, i no només el fruit natural d ’un paradigma de Iluita entre 
civilitzacions com pretenen Samuel Huntington, Robert Kagan i altres.

A títol de conclusió, les paraules del filósof Jürgen Habermas potser donaran 
una mica d ’optimisme a aquesta causa a favor de la casa comuna: “Ser ciutadà 
d ’un estât i ser ciutadà del món constitueixen un continuum els perfiis del quai 
comencen ja almenys a dibuixar-se.” {Facticitat i validesa) El cosmopolitisme 
algún dia podría arribar a ser alguna cosa més que ética, utopia i horitzó distant. 
Més que un ideal, realitat. Q Fraternität. fL
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Grup Kala.Mar.SA a Capelladas.

El poblé de Capellades, a l’Ancia, la terra del paper segone l’anomena el seu 
escriptor Jean PInyol per la gran acumulació de molins paperers que hi ha, va 
acollir al novembre la presentado del nùmero 162 de la revista Quadern. Una 
presentació en què no hi va faltar ni el teatre, ni la mùsica ni els personatges 
pinyolencs que ompien d’ironia i sorpresa les pagines dels llibres de Joan Pinyol. 
Aquesta festa de les lletres es va celebrar a la Biblioteca Municipal de Capellades 
a les 7 de la tarda, amb pùbilc a vessar.

L’acte va servir per donar a oonèixer aquest nou nùmero de Quadern, que ha 
dedicat la portada I la secolo “Lletres” a l’obra de Joan Pinyol, amb una extensa 
entrevista que signa el director de la publicacló, David Serrano. En aqüestes 
pagines, l’un i l’altre repassen la trajectórla vital i literaria de l’escriptor de 
Capellades, així com la seva incisiva ploma que l’apropa a contistes com Pere 
Caldere.

La presentaoió va sorprendre gratamert els assistente I al mateix Joan Pinyol. 
El grup teatral Kala.Mar.SA, del qual David Serrano forma part, va oferir un 
originai muntatge de gags basat en 13 cels microcontes del Ilibre Noranta-nou 
manares de no viure encara a la ¡luna (2001), que va comptar amb l’acompan- 
yament a la guitarra per part de JordI Izard. Va ser un bon moment per conèixer 
els personatges a voltes quotidians i a voltes esperpèntics que pobien l’univers 
literari de Joan Pinyol. Com el protagonista del microconte Negocis fulminants, 
un carnisser que obre el negoci un dimecres de cendra. O els que treuen a 
passejar els gossos respectius a Perills pùbiics i s’acaben esbatussant com a 
bèsties. Però no només les persones, sino també els animals, flors I objectes de 
tota mena cobren una misteriosa vida en la narrativa pinyoliana. Aixi, entre

Joan Pinyol, portada del número 162.

els microcontes que va representar 
Kala.Mar.SA. hi havia el del clavell de 
Decensisos naturals, que es desena
mora de la margarida en veure la seva 
nuesa després de desfullar-la. Els 
actors i aotrius també van donar vida a 
l’aranya ó’Enfilades teories, que s’apun- 
ta a un curs accélérât de cosidores, i a 
la lleona que és foragitada del seu 
ramat perqué té instints republicans, fet 
que desagrada, i molt, al rei de Política 
decisiva.

D’aquesta manera, l’aote va servir 
per retre un homenatge a un gènere 
que Joan Pinyol coneix prou bé, corn 
és el microconte, que ha conreat en 
diversos Ilibres corn Noranta-nou 
manares de no viure encara a la Iluna i 
també a Micromèxics (2007). És en les 
seves caractéristiques intrinsèques de 
brevetât i concisió on l’esohptor de 
Capellades explora al màxim recursos 
corn la ironia i una clara “voluntat de 
transgredir la realitat, de buscar-hi allò 
que té de burlata i absurd”, tal com va
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destacar David Serrano en la seva 
xerrada inicial. El director de Quadern 
va aplicar a Joan Pinyol les paraules 
que el orític literari Joaquim Molas va 
dir al seu moment de la narrativa 
d ’autors com Josep Garner: “La Quali
tät lírica de la seva prosa es deu a la 
pérdua d ’importáncia de l ’esdeveni- 
ment en favor de les associacions i 
suggestions que aquest desvetlla, i un 
deis recursos més efectius és la 
sorpresa produída per una associació 
insòlita, generalment de résultats 
irònics, que, situada al final del text, fa 
reconsiderar-ne tota la lectura”. David 
Serrano va oomentar en ciau d ’humor 
que després d ’haver oonegut l’obra de 
l’esoriptor oapelladi se li havia ooorregut 
una nova paraula per autodefinir-se: 
des d’aquell moment s’autoproclamava 
“pinyolenc d ’ofici”, fet que argumenté 
per r interés que li despertava la seva 
escriptura per “la transgressió a què 
sotmet la quotidianitat, a través del 
treball arbitrari, per tal de crear-ne una 
de nova, suggèrent, enjogassada, 
burleta”. Serrano va detallar les técni- 
ques que Pinyol utilitza per tal de 
“posar al descobert l ’absurditat dels 
mécanismes que regeixen la realitat, 
amb la qual cosa ens la presenta 
despullada, ridicula, patètica o curiosa 
a voltes”, i finalment va desoobrir, que, 
segone el seu parer, “en el tons, rere el 
seu humor negre, blanc o absurd, la 
ironia o la paròdia, s ’hi amaga una veu 
que reclama un món menys encorsetat, 
un món més Iliure I felig".

La presentació va comptar amb l’acompanyament a la guitarra de Jordi Izard.

Visiblement emocionat, Joan Pinyol va agrair als responsables de Quadern que 
li hagin dedioat aquest nùmero -“per mi significa tot un reconeixement”- i va feli- 
oitar els components del grup Kala.Mar.SA per haver fet el gest màgio de con
vertir els seus personatges en realitat. Per l’autor va ser tot un plaer veure “com 
alguns textos meus cobren vida, com ja va passar amb els protagonistes de 
‘Dorotea I la jola gegantina’ (2005)”. Aquest llibre, el primer de narrativa infantil 
que va publicar Joan Pinyol, va ser l’eix centrai dels actes de proclamació de 
Capellades com a “XX Ciutat Gegantera de Catalunya”. Els organitzadors van 
convertir el nen protagonista en un capgròs que va recórrer tot el poblé segu t 
dels infants que van ajudar-lo a trobar I’arraoada perduda de la geganta Dorotea. 
Joan Pinyol va defensar, durant la seva intervenoió, els espais de Ilibertat que es 
guanyen amb el fet d ’escriure. També va aprofitar per posar damunt al taula les 
difioultats per obrir-se oami artisticament I literàriament “als que som de poblé’ . 
Una tasca feixuga però també plena de recompenses: després de vuit Ilibres 
publícate, l’escriptor capelladi acaba de guanyar el premi Recvll de Blanes amb 
Pilota de set, un recull de narracions que Edicions Proa publicará al febrer.

El grup Kala.Mar.SA ostava format per Marta Carnicé, Teresa Carreras, Olga 
Casanovas, Marta Liado, Àlex Mash, Valenti Pensa, David Serrano i Francese 
Vails. Dirigits per Joan Maria Segura i Bernadas. Capellades, novembre de 2007. i l
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Un passeig per I’espistolari que els va unir

El 7 de maig de 1946 Salvador Espriu (Santa Coloma de Earners 1913- 
Barcelona 1985) escrivia amb lletra menuda una carta al poeta, critic llterarl, 
folklorista I érudit Josep Romeu I FIgueras (Òdena 1917-Barcelona 2004), en la 
quai s’adreçava a eli amb aquests termes: “aprofito l ’ocasiô per repetir-vos que 
crée en vos i en el vostre desti literari” . S’InIciava alxí una relació epistolar que 
durant trenta anys va unir dos grans referents de les lletres catalanes. En aquest 
temps, el doctor Romeu I el creador del mite de Sinera van cultivar una sincera 
i entranyable amistat reflectida en les gairebé cinquanta cartes que Espriu va 
enviar a Romeu. Aquest les va guarda- curosament als seus veils arxivadors 
negres, on les cartes d ’Esphu dormen ara el son de I’eternitat amb les d’altres 
illustres com J.V.Foix o Joan Faster. Les d ’Espriu, però, destaquen per la seva 
Originalität . El poeta escrivia en majúscules i feia servir les seves pròpies targetes 
personals, que omplia amb falera per devant i per darrera, sense deixar pràcti- 
cament cap espai blanc.
El rie i inédit epistolari de Romeu és només una petita part del seu tons personal, 
que durant dos anys d’intens treball la Biblioteca Central d’lgualada ha catalogat i 
ha posât a l’abast de tothom en una sala dedicada a l’enyorat poeta. Ara la 
Revista d ’lgualada dona a conèixer per primera vegada les paraules que Espriu 
va dedicar a Romeu. D’aquesta manera, descobrirem a través de la singular 
lletra espriuenca com n’era, d ’admirat i respectât pels seus contemporanis, el 
doctor Josep Romeu i Figueras. En una d’aquestes caries Espriu arribarla a 
exclamar.- “estío escruixit, del que arribes a treballar!”.

“Em vaig presentar tot sol un dia a casa de Salvador Espriu i II vaig dir que 
havia conegut personalment Rosselló-PòrceP. Espriu, en aquella ocasió em rebé 
distant, probablement desconfiat, actitud que mal més no adoptá amb mi en les 
nostres sovintejades entrevistes amicalo a casa seva, a la ‘torre d ’homenatge’ 
on rebia els amies i els intims i que domJna els Jardinets del passeig de Gracia”. 
Alxí descriu Romeu al seu Quadern de memories el primer contacte que va tenir 
amb l’escriptor, a mitjans deis anys quaranta. Ben aviat, però, es van esvair els 
s recels iniciáis amb qué el va rebre Espriu, ja que a partir de l’any 1946 els dos 
literals van estar en contacte permanent a través d ’una abundant correspondéncia 
que avui és tot un testimoni d ’aquella amistat.

Les missives -a  voltes extenses i a voltes breus però sempre ben curioses- 
van ser guardades amb meticulositat per Romeu, però mai sabrem quines lletres 
va escriure eli a Espriu, ja que aquest va destruir la major part dels seus papers 
personals. L’epistolari Espriu-Romeu reflecteix, alhora, el context cultural en qué 
es trobaven immerses. Junts van compartir una mateixa passió pel país i les lle
tres catalanes que, malgrat les adversitats del moment, van aconseguir brillar 
amb força gràcies a les seves plomes i a la de tants altres noms.

A l’un i l’altre només els separaven 
quatre anys d ’edat i el fet de pertànyer 
a una mateixa generaciò va unir els 
seus destins per sempre. Espriu va 
entrar a la Universität de Barcelona 
l’any 1930 i Romeu deu anys després, 
quan el primer ja gaudia d ’un cert 
prestigi en els cercles universitaris. 
Però no només Espriu va captivar aviat 
r interés del poeta odenenc, sino tants 
altres noms que va acabar tractant 
amb més o menys cordialitat, corn 
Josep Maria de Sagarra i Ferran 
Soldevila. És en aquests anys on neix 
una profunda i sòlida amistat entre 
Josep Romeu i Salvador Espriu, que 
cristalitzarà ben aviat en forma de 
coMaboracions literàries mùtues. Aixi, 
l’any 1946 Espriu publica el seu primer 
llibre de poesia. Cementin' de Sinera. 1 
Romeu deuria felicitar-lo, segone es 
desprén de la missiva que Espriu li va 
fer arribar el 7 de maig d ’aquell any, en 
qué afirma: “la vostra carta m ’ha fet 
felig en desvetllar la meva vanita! sem
pre “amatent”. Déu faci que, amb el 
temps, el meu llibre no us sembli 
massa indigne de les vostres paraules 
d ’ara”. Un any després Romeu va parlar 
abastament de Cementiri de Sinera al 
nùmero 9 d’ Ariel. Revista de les Arts, 
en un article tituiat “Cementiri de Sinera



18
402 LLETRES

i I’obra de Salvador Esrpriu”. De fet, durant l’existència d ’aquesta revista literaria 
impulsada, entre d ’altres, per Romeu, Espriu hi va col-laborar en diverses 
ocasions, segurament motivat pel poeta odenend. Dones bé, l’article que aquest 
va dedicar a Cementirí de Sinera va marcar decididament el tret de sortida de la 
relació epistolar entre ells. A partir d ’aleshores Romeu va dedicar, com a critic 
literari, nombrosos treballs a l’obra d ’Espriu, ais quais ell sempre va estar molt 
agraït. En una carta enviada el 12 de juliol de 1949 Espriu se li adreça en aquests 
termes: “us agraeixo moltissim la vostra carta, tan amable, i les vostres paraules 
sobre la meva obra. Realment creo que puc considerar-me ben feliç de compter 
amb tan bons amies, entre eis quais prou sabeu que us tino en un Hoc profèrent”.
I aixô que per Espriu eIs critics eren “l ’enemic de l ’escriptor. Condicionants I 
condicionats, converteixen fautor en un titella”, explica Rosa M.Delor i Muns al 
Ilibre Salvador Espriu. Eis anys d ’aprenentatge (1929-1943).
L’admiracid mùtua que es tenien eis dos poetes va quedar palesa en 
nombroses ocasions.
L’any 1950 va ser Espriu qui va adreçar diversos elogis al poeta odenenc, en 
forma de prôleg al seu primer gran recull. Obra poètica, que va ser publicat per 
l’Editorial Selecta el 1951. Espriu va prologar “Terra” i “El Mal capador”, on 
elogiava de la següent manera eis versos del poeta: “és molt notable, sobretot 
al cant II, la sensual i natural riquesa idiomàtica amb què el poeta ens descriu un 
paisatge d ’alta muntanya (...) que plauria a un Verdaguer o a un Ruyra i satisfà 
de segur I’oxigénela extrema de Joan LIacuna, sota el mestratge del guai s ’inicia 
¡a vocació poètica de Josep Romeu”. I segurament el doctor Romeu, en tenir 
coneixement del próleg que li feia Espriu va dedicar-li el Ilibret “Nits, més enllá del 
somni”, que es va publicar l’any 1950 al volum Sonets. Elegia del mite. Nits més 
enllá del somni, de la coMecció Óssa Menor.
Però mentre per a Romeu comenpava aleshores un llarg perioda de silenci 
poètic -que no creatiu-, Espriu enfilava la plenitud de la seva carrera literària. 
L’amistat entre els dos, però, no va ter sinò créixer, tal com reflecteixen les 
cartes que es van anar enviant. En un d’aquests documents, enviât el darrer dia 
de l’any 1951, Espriu li deia: “una vegada més et renovo el meu aplaudiment i el 
testimoni de la meva admiracib”.
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Fons Josep Romeu i Figueres, Biblioteca Central

ELOGIS A L’OBRA DE ROMEU

“Estimât amie: He llegit el teu prodigios estudi del comte Arnau: és un treball 
que fa un respecte enorme. Jo el coneixia fragmentàriament, per tu mateix, però 
cal veure’l sencer, nota per nota, ratlla a ratlla, amb tot el seu fantastic aparell 
critic, amb tota l ’aclaparadora teina germànica que hi has esmerçat, amb tota 
i ’estupenda agudesa llatina que l ’ha fet possible. I tu em dius que no saps per

quines mars navegues?És un estudi 
savi, madur, équilibrât, complet, 
intel-ligent, ponderadissim. Noi, tôt el 
meu aplaudiment i la meva més sincera 
i cordial felicitació”.

Aquesta entranyable carta que de 
ben segur Romeu va guardar amb tota 
la cura del mon va ser escrita el 4 de 
febrer de 1952. Romeu havia llegit la 
seva tesi doctoral sobre el comte Arnau 
l’any 1948 a la Universidad Central de 
Madrid. El volum era fruit d ’un exhaus- 
tiu i rigords treball de recerca del quai 
sempre se’n va sentir orgullds. Aquell 
mateix any la tesi va ser publicada a 
Barcelona sota el titol El mito de “El 
Comte Arnau” en la canción popular, la 
tradición legendaria y la literatura. El 
treball, a més, li va valer el premi 
Menéndez Pelayo del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), 
una institució a la qual va estar estreta- 
ment vincuiat -concretament a l’Institut 
de Musicologia- des d ’aleshores fins a 
la seva jubilació.

La relació epistolar no es reprén fins 
al 1955, segons les cartes que conser- 
vava Romeu. Amb una de les seves 
targetes personals, Espriu elogia el 
próleg que l’odenec va fer al recull Obra 
poética (1924-1955) de Jaume Agelet i 
Garriga. Continúen, dones, els elogis 
mutus. Les missives intercanviades 
reflecteixen també els projectes literaris 
que tenien en comú. L’octubre de 1956 
Romeu rep una nota d ’Espriu en la qual 
li remet un seguit de propostes sobre el 
que es convertiría, uns mesos més tard, 
en el Ilibre Evocació de Rosselló-Porcel 
i altre notes, dins la coMecció Signe de 
poesia i assaig. Aquell any 1956 el doc
tor Romeu havia posât en marxa un nou 
projecte literari: la fundació, amb 
Joaquim Horta, de l’esmentada coMec
ció, que va publicar autors com el 
mateix Espriu, J.V Foix, Joan Perucho i 
Caries Riba, entre d ’altres. El mateix 
Romeu va dirigir aquesta coMecció fins 
al 1959, que va ser el darrer any d ’a- 
quest projecte. Dones bé, en la carta 
que Esrpriu va enviar a Romeu el 5 
d ’octubre de 1956 li deia el següent:

“Estimât Romeu,
La primera part del Ilibre podría
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batejar-se així: I-Sobre Rosselló i alguns poetes del meu moment” I hl etzibaríem 
només les dues notes sobre Tomeu I ¡es de VInyoli, Telxidor, Rosa i la teva. 
Podríem titular la segona part: “ll.-Petit calaix de sastre” i hi entaforaríem tota la 
resta, exoepte, és ciar, els prólegs sobre la meva propia obra.
I la tercera part podría dir-se: “III. -El lectc' hi posará nom”, i el seu contingut seria 
el que ja saps. Si ho trobés bé, crida’m per teléfon. Si no et piau, rumina per la 
teva banda. Etc.- Una abragada.”

El doctor Romeu, director de la coNecció Signe, va seguir les indicacions 
espriuenques al peu de la llegra: el Ilibre va veure la Hum uns mesos més tard i 
va recollir totes les propostes d ’Espriu. El volum en qüestió també va incloure els 
comentaris ais poemes “El mal capador” i “Terra” que Espriu havia fet de l’obra 
d ’en Romeu.

A partir d ’aleshores la relació epistola' entre els dos amies s’interromp i fins al 
juliol de 1961 Romeu no rep una nova carta espriuana. Ara bé, segons la seva 
lectura es desprén que els dos poetes mantenien ben viu el contacte personal i 
literari. En aquesta nova missiva, Espriu cita el poeta igualadí Joan Llacuna, amb 
qui també es va cartejar (veure Revista d’lgualada, número 12): “coincidint amb 
la teva carta he rebut un exemplar, cordialment dedicai de la nova edició de 
L”’Aurora de l ’Aragall”. Continua essent un Ilibre espléndid, i he visi per a la 
meva tranquil-litai que el meu prdleg encara pot anar”.

L’any 1961 seria un deis més importants en la trajectória vital i literária del 
doctor Romeu. Va ser l’any en qué va dirigir el primer de nou cicles de teatre 
medieval i renaixentista al Saló del Tinell de Barcelona. Aquest treball colossal 
però profundament gratificant per Romeu va fer possible que durant nou anys el 
pùblic barceloni i català descobris una part important de les seves arrels 
culturáis. L’obra de Romeu en aquest àmbit és impressionant I ha quedat en els 
tres volums de Teatre Català Antic (Curial). Les representacions van ser un èxit: 
“va tenir una excepcional acollida de públic i de premsa, en un moment de torta 
crisi del teatre convencional i comercial”, afirma Romeu a les seves Memóries. 
Un éxit que també li reconeix l’amic Espriu. A la breu nota que li remet el 20 
d ’octubre de 1961 diu: “l ’Amália Tineo em va parlar de l ’extraordinária qualitat 
de les representacions del Teatre Roménic i de l ’enorme i justificadíssim éxit que 
heu tingui M ’hauria agradat molt de poder-hi assistir, però m ’ho impedí una 
afecció de ventre (...) No cal que et digui fins a quin punt m ’alegro del teu 
magnifie “succès” i com participo en la teva legitima satisfaccio”.

Gairebé un any més tard, el 4 de 
setembre del 1962, Espriu continua 
elogiant Romeu per aquest tema : “Ja 
ni et vuli felicitar d ’avangada, car el teu 
esforg ha adquirit un tal i tan merescut 
prestìgi, que resulti tribial l ’aplaudi- 
m en i” I li afegeix, en aquesta mateixa 
missiva, una advertença irònicament 
espriuenca: “que els célebres impon
derables no te’l malmetin” . Durant 
aquell octubre Romeu va rebre nova 
carta de l’amic on aquest tornava a jus
tificar la seva abscéncia a les represen
tacions del Tinell. Albora, li parlava de la 
visita que li havia fet el poeta igualadí 
Joan Llacuna.' “el dissabte va ser a 
casa en Llacuna, a llegir-me un magni
fie, cristal-li, recull de versos”.

El novembre van continuar les missives 
i és curiós veure com Espriu desglossa 
al seu amie els intents -frustrats- per 
anar a veure alguna representació del 
teatre medieval: “un dia o un altre en 
veuré alguna, car per fas o per re fas no 
ho he aconseguit fins ara: es veu que 
és la pianeta, que diu la gent”. El 13 de 
novembre de 1967 -data de la nova 
missiva- encara no havia complert amb 
el seu desig i continuava excusant-se 
davant l’amic Romeu: “veig que 
aquests dies tindrà Hoc un seguit de les 
extraordinàries representacions que 
dirigeixes i que ens honoren tant a tots. 
No hi podré assistir, per desgràcia 
meva, però no cal que et ponderi fins a 
quin punt m ’associo a l ’aplaudiment I al 
segur I modèllo èxit”.

ELS ANYS SETANTA

La primera méitat de la década deis 
setanta, la relació epistolar entre els
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dos escriptors va seguir endavant de 
forma més o menys assidua, fruit dels 
forts lligams d’amistat que ja els unien 
i les lloanoes mútues van tornar a 
sovintejar en aqüestes epístoles. Com 
en aquesta, de I’11 d ’agost de 1970, 
que desprèn sinoeritat en cada mot. 
Espriu acabava de guanyar el Premi 
Internacional Montaigne.

“Molt estimât Romeu,
T’agraeixo profundament la leva 
felicitació i les teves paraules de la 
carta d ’abans d ’ahir, tant amables I 
generöses. Estío en absolut d ’acord 
amb tu en tot el que dius en el teu 
escrit, quant a doctrina, actitud i 
consulta, però no sé si, en tu persona- 
litzar, jo m ’ho mereixo, ni si és licit ni 
decent de no dubtar que els teus mots 
siguin, pel que a mi respecta, només 
un reflex de la teva velia i noble amistat. 
De dues coses estío, però, segur: 
d ’aquest teu sentiment, que és 
correspost de debò ! i que, quan me 
l ’anomenen, no coneixia no tan sols 
l ’existència del “Montaigne”. Vet aquí 
que, en aquest mon tan foli, pots 
treure una rifa sense jugar-hi ni tenir-ne, 
per tant, ni bitllet de participació. Com 
que sòc moit i molt contrari a tota 
mena de premia, distincions, homenat- 
ges, honors i sordi, vaig estar a punt a 
punt de refusar-ho, perqué ni ei que jo 
comento ni eis diners no em tempten 
vaig acceptar el premi, a la fi, 
sobretot per la beca de cinc mii marcs 
a ull anexa, que permetrà que una per
sona jove, noia o noi, estudiï durant un 
any a Alemanya, a qualsevoi Universität 
O Escola Superior, i perqué em vaig 
adonar que el guardò tenia un abast 
molt més ampli que l ’estrictament 
literari i per a nosaltres, eis catalans, 
fins i tot politic, -¡vet aquí aquesta petita 
història, que ni per un instant no m ’ha 
envanit ni ha canviat gens ni mica els 
meus punts de vista, que coincideixen 
tant amb els teus.

Bona resta d ’estiu. Saluda, si et piau, 
de part meva, ei teu noi, que ja será 
avui tot un home i sens dubte, si 
s ’assembla, com és naturai, al seu 
pare, excel-lent. Una abragada ben 
teva. Espriu” .

Espriu fa referència al Premi Internacional Montaigne, que un any després li 
atorgaria la fundado F.V.S d’Hamburg. Aquest seria el primer dels nou premis 
amb què seria reconeguda la seva trajectòria. Aixi, el 1972 rebria el Premi 
d ’Honor de les LIetres Catalanes i, també, carta de l’amic Romeu per felicitar-lo. 
EH li respondria amb els següents termes: “Moltes grades (...) per la teva felic
itació, molt valuosa per la mal no desmentida amistat que te l ’ha dictada, de 
debò, importantissima per a mi”.
L’any 1974 Romeu publica Poesia popuiar i iiteratura: estudis i textos (Curial), 
fruit de la seva incansable tasca investigadora. Segons explica el mateix Romeu 
a les Memories, es traete d ’un recull d ’estudis sobre poesia popular, tradicional 
i folklórica i la repercussió d ’aquest gènere en la literatura culta “en ei qual pre
ciso les fronteres que separen l ’una i l ’altra i, al mateix temps, la influéncia mùtua 
com a fenomen antic i constad en la nostra poesia de tots els temps”. I nova- 
ment rep els elogis d ’Esphu, en una breu carta datada el 30 d ’oetubre: “peremp- 
tòrlament, la meva felicitació més entusiasta i la meva més viva admiració pei teu 
darrer Ilibre, més que magistral, que just acabo de llegir”. Unes lloances que li 
renova en una carta tramesa el mes de novembre, on li reitera “la meva grandis
sima admiració pel teu darrer lllbre, que és una continua Hipó d ’un mostre en la 
plenitud de la seva maduresa I albora un gran golg per a l ’esperit. Tots els tre- 
balls en eli aplegats -no sois el dedicat a en Rosselló- són més que excel-lents I 
perfectos. Alxó és treballar I ensenyar de deból”.
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Uany 1975 marca el final de la relació epistolar entre Josep Romeo i Salvador 
Espriu però no pas dels seus profonds vineles d ’amistat. D’aqoest any daten les 
does últimes cartes qoe es conserven al tons del dootor Romeo oedit a la 
Biblioteoa. La primera -molt breo- és del 7 de gener de 1975 i apareix oorn a 
agrai'ment d ’Esprio a la felicitació nadalenoa enviada pel seo amie. La segona i 
última carta va ser escrita el 8 de jony de 1975 i dio així:

“Molt estimât amie Romeo.
La teva espléndida carta dei dia dos dei corrent, que m ’ha arribat amb aigun 
retard, és tan generosa i tan rica de contingut, hi dius tantes coses i tan ben 
dites, que no la pue contestar adequadament. D’altra banda, les meves condi- 
cions flsiques son, aquests dies, força dolentes. Em limitaré, dones, a donar-te 
les gràcies humiiment i de tot cor. T’asseguro que ia guardaré “como oro en 
paño’’, segone diuen eis castellans. Per haver-la rebuda, em paga la pena, 
l ’esforç de viure o d ’anar vivint. No acabarla mai d ’alabar el teu magistral treball 
sobre el poema de Rosselló i les moltlssimes coses que has fet pel pals. En 
definitiñ/a, la teva sòlida, severa, serena autoritat, guanyada a pois i amb tanta 
noblesa. Que Déu t ’ho pagui i per molts anys. Molts records ais teus, una molt 
torta abraçada del teu agrait afm. Salvador Espriu. ’’

Esprio va deixar aqoest món el 22 de febrer del 1985. Des d’aleshores en 
endavant el doctor Romeo el va tenir sempre present. Prova d ’això és qoe l”any 
2003 va retre on darrer homenatge al seo gran amie amb l’assaig De Salvador 
Espriu a joves poetes. En aqoest treball Romeo oomentava tretze poemes 
d ’Esprio oorresponents a cadasoon dels poemaris amb qoè aqoest va ordenar 
tota la seva prodoooió en vers. A la nota introdoctòria Romeo afirma: “Espriu 
havia escrit com estimava el meu llarg estudi sobre un poema de Bartomeu 
Rosselló-Pòrcel, el seu gran amie, potser tot insinuant al-lusivament que li 
hauria plagut que jo comentés poemes seus amb prou atenció. Si per cas, ara 
ho faig, constret per l ’espai de qué disposo, amb admiració per la seva obra’’. 
Gairebé mig segle després de la primera oarta, Romeo tanoava d’aqoesta 
manera el cercle màgic qoe el va onir amb el poeta de Sinera, i l

 ̂ Es refereix a Bartomeu Rossellô-Pôrcel (Ciutat de Mallorca 1913-EI Brull 1938), poeta mallorqui que va morir 
prematurament víctima d ’una tuberculosi. Va ser amie d ’Espriu i Romeu i es va convertir en un referent per a 
la seva generado literària.
Va morir prematurament víctima d ’una tuberculosi. Va ser amie d ’Espriu i Romeu i es va convertir en un refe
rent per a la seva generado literària.
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ANNEX CARTES INVENTARIADES

SOd’abriI 1947 
7 de maig de 1946
16 de jony de 1948 
7 de jony de 1949
1 de jolioi de 1949
12 de jolioi de 1949
30 de gener de 1950
17 de març de 1950 
24 d ’abrii de 1950
3 de maig de 1950
31 de desembre de 1951
4 de febrer de 1952 
26 de maig de 1952
15 d’agost de 1952 
14 de març de 1953
13 d’abrii de 1955 
26 de jony de 1956
16 de jolioi de 1956
5 d ’octobre de 1955
17 de novembre de 1956 
16 d’abrii de 1957
10 de jony de 1957
I de jolioi de 1961
20 d’octobre de 1961
10 de novembre de 1961 
4 de setembre de 1962 
16 d ’octobre de 1962 
28 de novembre de 1962
18 de març de 1963
24 de novembre de 1963 
13 de novembre de 1967
21 de febrer de 1968 
4 d ’ootobre de 1969
I I  d ’agost de 1970 
30 d ’abrii de 1972
7 de gener de 1975 
10 de gener de 1975
8 de jony de 1975
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LLETRES
ßetum de serp om b piiamo
David Serrano

John Boyne
El noi del pijama de ratlies

Ern f l
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1. El cerveil de la serp
Joaquim Espinos (Benilloba, 1962) publica El cerveil de la serp, el darrer Premi 

de narrativa Antoni Bru Ciutat d ’Elx. éditât per “3 i 4”.

Joaquim Espinos és professor de literatura catalana contemporània a la 
Universität d ’Alacant. Ha publicat diversos estudis sobre literatura catalana de 
postguerra i compta amb un gran bagatge en eis camps de la poesia i de la 
narrativa. És autor de La devastacié violeta (Premi Enrió Valor, 1991) o Ombres 
al ríu (1995).

El protagonista de la novella és l’Andreu Gomis, un detectiu al més pur estil 
de Raimond Chandler. Espinos, que té bona cura a travar les relacions entre la 
galeria de personatges que protagonitzen l’obra, s’immergeix amb extrema 
habilitât en el complex entramat dels grups neonazis del País Valencià. La 
intriga, ben dosificada, i amb un “in crescendo” intens i angoixant, ens du vers 
un final sorprenent i colpidor.

Seguint l’estela del que havia fet Ferran Torrent amb Valéncia, Espinés 
converteix la seva estimada Alacant en veritable protagonista de la novella. 
Fosca, enigmàtica però cálida alhora, la ciutat acuii els neguits, les infidelitats i 
les passions d ’uns personatges plens de matisos i una humanitat a fior de peli. 
Una visió singular de la novella negra clàssica

2. El noi del pijama de ratlles
John Boyne (Dublin, 1971) publica El noi amb el pijama de ratlles (Empúries), 

probablement l’aportació més inquiétant al món de la ficció de l’holocaust des 
de Sense desti, d ’lmre Kertész.

John Boyne és autor de quatre novel-les més, encara per traduir, i ha 
aconseguit un éxit espectacular arran de la publicació d’aquesta novella, traduïda 
a 21 idiomes, que ha comptât amb el reconeixement de la crítica i de la quai se’n 
prepara ja una peMícula.

Novella de formació amb un protagonista que té només 9 anys, en Bruno, 
Boyne juga amb precisió i bon gust a manegar els fils de la història recent dels 
camps nazis en forma de faula. L’autor utilitza el punt de vista infantil com un 
parany al lector per presentar-ne el seu revers, i és que Bruno també ha de 
renunciar a la seva llar i n’ha de marxar a contracor, corn en la literatura jueva, 
però no per ser-ne una víctima inicialment, sinò perqué és el fill d ’un alt càrrec de 
les SS que ha de deixar Berlin per dirigir el camp d’Auschwitz.

El carni d ’aprenentatge de Bruno va de la mà de l’amistat que trava amb un noi 
jueu que viu a l’altre costat de l’estranya filferrada, amb qui comparteix aficions i 
fins i tots semblances físiques. El tràgic ensenyament moral del seu final esdevé 
una reflexió sobre la fragilitat de l’existéncia i l’absurditat deis limits pel respecte 
a la diferéncia. Una manera diferent d’acostar-nos al fenomen de l’Holocaust en 
una novella intrigant i emotiva.
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3. Betum

Enric Virgili (Barcelona, 1965) debuta en el cannp de la novel-la amb Betum 
(Empúries), una obra délirant en qué realitat, somni i imaginació es fonen sota 
l’aparença del treball arbitran propi de la poesia.
Virgili és autor deis poemaris Mamut, guanyador del Premi Sant Cugat el 2004, 
i de Peu de Rei (2006), i en la seva estrena en el món de la ficció ens proposa 
un repte per aquests dies de canícula: entendre el Ilibre com un procès de recer
ca de sentit. Perqué no es tracta d ’una obra senzilla malgrat la seva brevetât, 
sino que implica el lector en el carni que ha de fer acompanyant el seu protago
nista, un personatge que es mou i albora es perd en els camins que van de la 
realitat a un món oníric més propi d ’una ingesta psicotròpica.
La forma hiperbólica que pren, amb regust del Francese Trabai de L’home que 
es va perdre, configura un món insisten:ment sòrdid, claustrofobie, pie de vio- 
lència mòrbida, que embolcalla el protagonista fins que aconsegueix que 
aquest es dilueixi en una maregassa de lèxic tan allunyat de la realitat corn eli 
mateix. Per als amants de les lectures que no ajuden a fer la migdiada sinó, 
al contrari, a desvetllar de manera desconcertant. «_

LLIBRES
Lluis Subirono. Pomon Ribero Llobef. O bro sordonisfo

Ramon Ribera i Llobet va néixer a Sabadell el 7 de setembre de 1882 i hi va 
morir el 2 de febrer de 1957. Escriptor, poeta i periodista va col-laborar al diari 
local Acciò cataiana, a la Gazata del Vallès i al Diari de Sabadell. També va 
dirigir la revista Teatralia on hi va publicar diversos poemes i articles. El 1933 es 
va incorporar al diari La Ciutat. Després de la Guerra Civil va ser redactor en 
cap del diari Tribuna i, més tard, va col-laborar regularment al diari Sabadell 
redactant les cróniques teatrals i publicant alguns suplements sobre la historia 
del teatre sabadellenc. Va escriure obres de teatre i com a poeta va publicar 
alguns reculls i va obtenir diversos premis.

f 'A » 'I
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Ramón Ribera, conjuntament amb Joan Serracant, va escriure la lletra d’una 
de les sardanes més famoses i populara de Vicenç Bou Llevantina. En solitari 
és autor de la lletra de la popularíssima María de les trenes de Josep Saderra 
i d ’una versió de Bona fasta de Josep Vicens “Xaxu” . Va col-laborar 
amb el mestre Cassiá Casademont amb títols com La mare, A la font de la 
salut. El meu cor és un ocell i la cangó sardana Mestre Jordi, el ferrer de tall. 
Amb Narcís Paulís van fer la sardana Les noies de Sabadell.

Aquest nou Ilibre de Lluís Subirana explica la historia de la versió cantada de 
cada una d’aquestes sardanes, i d ’aítres no tan conegudes, quan, on i en 
quines circumstáncies van ser estrenades i reprodueix la lletra tal com va ser 
escrita pel seu autor Ramon Ribera. També voi ser un homenatge a la seva 
memòria en el 50 aniversari de la seva mort i una manera de reivindicar el 
conjunt de la seva obra literária i teatral injustament silenciada, il

íiTü /SÏÏÎÎ
"tot un estil"

MOBLE DISSENY 
IDECORACIÓ
Sant Cugat, 11 - SABADELL
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TEATRE________
Lo moral o escono
Marta Carnicé
mcarnice@gmail. com

Els maleits Ruddigore
Ruddigore o la nissaga maleìda
Versus Teatre, novembre de 2007
Direcció i coreografia: Joan Maria Segura i Bernadas
Repartiment: Anna Alborch, bali Camps, Rubén Montañá, Albert Mora,
Toni Sans i Maria Santallusia
Piano: Francese Mora
Direcció musical i arranjaments: Albert Mora 
Mùsica: Sir. Arthur Sullivan

Maria Santallusia interpreta Margaret La Boja.

Enmig de grans muntatges que es representen actualment a l’escena catalana, 
n’hi ha un de petit que sorprèn per la seva Originalität. Es tracta d ’una adaptació 
Iliure de Ruddigore or the witch’s curse, de William Schwenck Gilbert (1836- 
1911) i Arthur Sullivan (1842-1900), que ha portât a terme la jove companyia 
Egos Teatre i que el mateix grup ha rebatejat corn Ruddigore o la nissaga 
maleïda.

Gilbert i Sullivan són pràcticament els inventors del musical modem i els 
creadors de nombroses operetes que han esdevingut obres de repertori en el 
teatre musical anglès. A Catalunya se’ls coneix també per les dues adaptacions 
fetes per Dagoll Dagom: El Mikado i Els pirates, però en van fer fins a catorze. 
Entre elles, Ruddigore or the witch’s curse, una paròdia sobre la falsa moral de 
l’alta societat anglesa del moment i els seus Interesses pels temes sobrenaturals. 
De fet, l’obra es va estrenar el 21 de gener de 1887 al teatre Savoy de Londres 
amb el significatiu subtitol “Lépera sobrenatural” . Tot i que la mùsica va tenir molt 
bona acceptació, la temàtica, massa escabrosa per a la moral de l’època, va ser 
considerada de mal gust i l’espectacle no va tenir massa éxit.

El barò Ruddigore Roderle s'assabenta que el 
seu germà Ruthven és viu.

Ara, i sota la direcció de Joan Maria 
Segura, Egos Teatre, formada pels 
Companys de promoció de teatre musical 
de l’Institut del Teatre de Barcelona, ha 
modernitzat el text d ’aquesta opereta, 
com també la mùsica i les lletres, amb 
un résultat prou interessant: un text 
brillant, ironie, amb nostrades aporta- 
cions corn la popular cançô “el panxo li 
va dir al pinxo, vols que et punxi amb un 
punxô”, que aconsegueix mantenir 
l’atenciô de l’espectador durant els 80 
minuts. Un musical, a més, lleuger, amb 
bon ritme i trencador que substitueix la 
virtut, l’honor i l’amor de l’obra original 
pel vici, l’interés i la corrupció, convertint 
aixi a tots els personatges en un 
aparador d ’antiherois que actúen en el 
més absolut absurd.

Ruddigore o la nissaga maleïda es 
basa en la historia dels barons de 
Ruddigore. Una saga maleïda perqué 
tots els que hereten el titol nobiliari 
están obligats a matar algù del poblé 
abans de cada mitjanit i, si no ho fan, 
els espera una mort agònica.
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Així doncs, qui será la seva propera v'ctima? Un dia més intentaran esquivar 
la mort a mans del malvat Ruddigore un granger que amaga un secret horrible 
que l’egoisme d’un suposat amie desvetllarà; un divertit mariner que és capaç 
de fer el que sigui per satisfer eis seus desitjos; una donzella en edat de merèi- 
xer que es débat entre un amor conegut, bon partit però extremadament timid i 
un altre desconegut però encantadorament intéressât i viciòs; la resignada 
presidenta de l’Associació de Familiars de la Futures Victimes i una núvia boja, 
a qui el barò va deixar plantada a l’altar.

Una trama véritablement sobrenatural, plena de mort, traïciô, interés, venjança i 
bogeria però també d’amor, passió, sensualitat i sinceritat. Un musical que 
qüestiona la moral, el bé i el mal, el sacrifici i el desti predeterminats, en una 
divertidissima posada en escena a cárres del seu director, que compta amb una 
llarga trajectória professional en la que ha combinat teatro, dansa, musical i 
televisió.

Brillants també són les interpretacions ceis seus protagonistes, especialment la 
d ’un matisadissim Rubén Montañá, un celirant Toni Sans i una desbordant Maria 
Santallusia -Margaret la Boja-, que a mesura que avança l’obra va font gran el 
seu personatge.

Amb una escenografía minimalista, l’aprofitament de tots els espais per part dels 
actors, les Hums i quatre objectes imprescindibles, l’obra aconsegueix endinsar 
I’espectador en un terrorific i sinistre poblé de finals del segle XIX. Sinistre també 
és el vestuari dels personatges, probablement marcate per un desti fatal.

Un mariner i un granger que amaga un secret 
horrible es diputen l'amor d'una donzella.

Un mariner declara el seu amor a una donzella 
en edat de meréixer.

Un Diderot vulnerable
El Ilibertí

Teatre Poliorama, novembre de 2007 
Direcció: Joan Lluis Bozzo 
Traducciò: Estove Miralles
Repartiment: Ramon Madaula, Laura Conejero, Marta Millá, Nausica Bonin, 
Paula Vives i Jofre Borrás '  ^ .
Escenografía i Vestuari: Montse Amenés
Durada: Una hora i 40 minuts íí :.
http://www.teatrepoliorama.com/

El Ilibertí és “La més alegre i la més documentada de les meves obres”, segons 
la defineix el seu autor, Eric Emmanuel Schmitt (1960). I és que aquest vodevil 
filosôfic naixia de la passió d ’aquest dramaturg francés per Diderot, a qui va 
dedicar la seva tesi doctoral, Diderot i la metafísica, i sobre qui també va publi
car l’assaig Diderot o la filosofía de la seducció, el 1997. Des del mes de setem- 
bre, aquesta obra ambientada en pie segle XVIII, es pot veure al Teatre 
Poliorama, on el 1995 va donar a conéixer Schmitt amb El visitant, posada en 
escena per Rosa Maria Sardà. Aleshores, però, el seu protagonista era Freud.

Ara n’arriba una versió dirigida per Joan Lluis Bozzo, potser l’obra que ha diri- 
git amb major encert fins ara. Es tracta d’un ágil divertiment que utilitza, com a 
pretext, la filosofia i la inteMectualitat i restira i arronsa de l’eròtica i la seducció 
per reflexionar sobre el concepte de moral. Una comédia frivola, lleugera i picant 
que inclou tots els ingredients per agradar al gran públic: una acciò contempo- 
rània, tracta sobre la qüestió de la moral, de l’ètica, la llibertat, el sentit de 
responsabilitat, l’amor i la pugna entre els sexes.

(i ERtC-ÊMMWWEL SCHMITT direcció JOAN^UlS BOZZO

; J

El Llibertí és una obra de Eric-Emmanuel 
Schmitt i la dirigeix Joan Lluís Bozzo.

Diderot ha d'escriure el capítol sobre la moral a 
l'Enciclopédia Universal.

http://www.teatrepoliorama.com/
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Madame Therbouche, Laura Conejero, sedueix 
Diderot, Ramon Madaula.

Diderot es veu seduì't per Madame Therbouche 
i per Angeiica, fiiia dei barò d'Hoibach.

Diderot s’allotja en el pavelló de caga 
del seu amie, el barò d ’Hoibach, quan 
es veu obligat a escriure un article 
sobre el concepte de moral per 
L’Encyclopédie, després que el seu 
col-lega Rousseau l’hagi deixat plantat. 
El temps passa i s’ha de posar a 
escriure l’article ràpidament perqué el 
seu ajudant el porti, aquell mateix dia, 
a la impremta per a l’edicid d ’un nou 
volum. Però quatre dones, amb argu
ments ben diferente, el confondran i, 
fins i tot, li impossibilitaran la difícil 
tasca de definir el concepte de moral 
O, més ben dit, el seu concepte de 
moral: la seductora i picant pintora 
Madame Therbouche, que amb eis 
seus jocs erotics i eIs seus punyents 
discursos faran tornar boig a un madur 
Diderot; la seva dona, Antoinette, que 
ha escollit precisament aquest moment 
per acusar-lo d ’infidelitat; Angelica, la 
seva jove filia, que li explicará que vol 
ser inseminada per un home de la 
mateixa edat que el seu pare -aberrant, 
segone Diderot-,i la senyoreta Holbach, 
que li confesserà la seva condiciò de 
verge i la seva voluntat de deixar de 
ser-ho i s’aliarà amb una altra dona -cal 
veure I’obra per no desvetllar-ne la 
Identität ara- per trair-lo.

El flirteig entre els principals protagonistes comenga ja a I’inici de I’obra, quan 
Madame Therbouche demana a Diderot poder fer-li un retrat despullat i aquest 
no pot controlar l’excitació que sent per la pintora, la qual cosa no li permet posar 
en estât natural. Un flirteig que es mantindrà al llarg de tota l’obra, encara que, 
corn bon Iliberti, no serà pas rúnica de caure en eis tentacles seductors del 
fiiôsof, amb les seves bones paraules i refinades maneres.

Tot el repartiment de “El Lllberti", entre élis Ramon Madaula I Laura Conejero.

Davant d ’aquesta incontinèneia, un vulnerable Diderot intentará assumir les 
seves moites contradiccions que el persegueixen: és capag de defensar a ultranga 
un amor Iliure i la infidelitat però, alhora, de defensar també, paradoxalment, el 
matrimoni tradicional corn un contracte necessari per l’educaciô dels fills.

Diderot va dedicar més de 20 anys a redactar eis tretze volums de 
l’Enciclopèdia, l’obra més emblemàtica de la IMustraciô francesa, que va escriure 
juntament amb D’Alambert i que va comptar amb l’oposiciô de l’església i del 
poder establert. El Iliberti se centra ara, però, en la redacciò d’una paraula, 
complicada, però de la paraula que falta per completar un d’aquests extensos 
volums.

L’obra, la versiò catalana de la quai ha anat a càrrec d ’Esteve Miralles, es fa en 
temps real i, per tant, té un ritme molt ágil. De manera forga trepidant, dones, 
passa d’una escena a una altra mantenint la claredat d’exposiciò i fent passar 
una estona agradable a l’espectador.

Un bon repartiment d ’actors sòn els protagonistes ó’El Iliberti. Destaca 
l’actuaciò de Ramon Madaula, qui interpreta a un matisat Diderot i exhibeix un 
bon domini del personatge. I no és d ’estranyar si es té en compte que I’ actor 
sabadellenc va ser qui es va enamorar del text d ’Eric Emmanuel Schmitt, va 
comprar-ne els drets i va convèncer a Bozzo per estrenar-la al Poliorama. L’altra 
gran protagonista és Laura Conejero, una exultant Madame que recorrerà tots els 
entramats de la seducciò. La jove Nausica Bonin, que apunta bones maneres i de 
qui s’espera que ho podrá demostrar més endavant. Paula Vives, per la seva 
part, ha débutât sobre els escenaris amb una actuació més que correcta, com 
correctes també sòn les actuacions de Marta Millà i Jotre Borràs, tot i que 
accentuen una mica massa la caricatura dels seus personatges.
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Miquel Montoriol illustració: Jordi Roca

- Andreu, no puc més, me’n vaig a dormir!
- Jo acabo la llista de la compra i ja vino.
Mentre l’Andreu acabava la llista de la compra pels seus pares la Roser s’ador- 
mí plácidament després d ’un dia esgotador a la gestoria del seu pare. Finalment 
l’Andreu acabá la llista i es fica al Hit.
L’endemá al matí, I’Andreu sorti a buscar el pa amb la coixinera de roba -record 
de l’ávia- i després d ’esmorzar, mentre la Roser encara dormía -tenia un son 
més llarg que un dia sense pa-, es dirigí cap al supermercat del barri dels pares. 
Feta la compra marxà cap a casa dels seus pares. Descarrega les bosses, les 
capses de llet i la garrafa d ’algua i ho deixà a I’entrada dels pisos. Aparca el 
cotxe en un Hoc autoritzat -pagant Sant Pere canta- i tornà. Pujà la compra amb 
l’ascensor que s’aturà com de costum al tercer pis. Traslladà la compra fins a 
la porta del 3r1a i va prèmer el botó. Ningú no contestava. Pensà que serien de 
passeig. Es va trecire les claus de la butxaca, posa la ciau al pany però no obria. 
Provà una altra cIau i tampoc! LIavors, de sobte, es recordé que el pany s’havia 
espatliat i el seu germà l’havia fet canviar. Es recordé també que el dia abans el 
seu germé H havia deixat un missatge al móbil comunicant-H el canvi I que si volia 
tenia un joc de claus per a eli.
L’Andreu tenia un problema. Realment en tenia tres: no tenia la ciau adequada, 
tenia una pila de menjar a l’escala I sobretot li fallava la memòria.
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CREACI O
Cortes o un poeto.
Copitol XXII. Només uno monto
Malte Soler illustració: Montee Senserrich

Margarida Gali Camps 
Carretera de Terrassa, 123 
Sabadell

Sabadell, 31-11-1940

Estimada mare,

Espero que et trobis bé de salut com 
és ara jo i la nena, la Rosita, està teta 
un pom de rosetes, té les galtones 
vermelles de salut encara que penso 
que també són del fred, de gana no en 
passa, d ’això sort n’hem tingut de 
ronde Siscu, el pobre tiet s’ha fet un 
fart de portar-nos pa i oli d ’estraperlo, 
i tot sovint un tros de carn salada que II 
faig a la nena a retallons a sobre del pa.

Tenim carbó, sabó, teles per encen
dre el too, les anem a buscar amb la 
Tresa de cal Agustí al bosc de Can Feu, 
i si trobem un rossinyol o un rovello 
també el posem al cistell, l’altre dia 
vam omplir-lo d ’espàrrecs i mores, i 
com que l’oncle Siscu ens va donar 
una gallina que posa un ou cada dia, li 
vaig ter una truiteta de dos ous a la 
nena. La gallina també és una despesa 
encara que no massa important, es 
menja les peques sobres del menjar I 
una mica de sègol barrejat amb pa i 
aigua, i et parlo del poc menjar que ens 
queda ara dones, de fa uns dies som 
un de més, és per això que t ’escric, no 
pensis mal, el fet és que ha tornat 
l’Antonio, no sabiem si dir-t’ho el 
mateix dia o esperar una mica, i avui 
s’ha donat el cas que he tingut ganes 
d ’escriure’t, mare, i de fer-t’ho saber.
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Potser et sorprendrà, a mi també, encara no estem recuperate de l’ensurt, i die 
ensurt, ja que jo no sabia res d ’eli de fea una pila de mesos, l’Antonio diu que 
no tenia paper ni tinta per escriure, que allá al camp de concentració no hi havia 
ni aigua ni llum, ni gairebé menjar, que vivien apilats un al costat de l’altre, al 
barracó no podien ni estirar-se per dormir, que cada dia al mati en trobaven com 
a minim un de mort al seu costat.

Ai mare, si el veiessis! No sembla el mateix, va venir pie de puces i paparres, 
pie de blaus, mal vestit, si és que jo quan el vaig veure no el velia ni obrir, 
semblava un captaire, duia una manta per sobre, d ’aquelles grises tan lletges de 
la mili, no duia sabates, i tan sols portava un farceli lligat amb un tros de bastó 
amb un grapat de mongetes i dues patates, quan va arribar, em va dir: Goita què 
t ’he portati Posa-ho a coure que tiñe molta gana.

Mare, no va dir res mési No va dir-me que m’estimava! Que m’havia trobat a 
faltar! Només que tenia gana, i tant que tenia gana! Les mandibules no li 
paraven, de primer va menjar tot el pa blanc amb la carn salada i un rajoli d ’oli, 
i després mare, va matar la gallina, la nostra gallina, la nena li té por, i jo de tant 
en tant també, només menja i dorm, dorm i menja, i no parla, de tant en tant la 
Rosita s’hi acosta però no massa, després eli la voi abraçar i la nena es posa a 
plorar amb un sentiment que em fa plorar a mi i tot, ella no coneix al seu pare, 
no l’ha vist mai, no ha vist massa homes a la seva vida, tots eren al front i 
després als camps de concentració, mare si tu et poguessis quedar la nena a 
Sant Llorenç una temporadeta fins que l'Antonio es refagi, pensa que no té teina 
i que ara som un de més a casa i que jo tota sola no pue tirar endavant amb la 
nena i el meu marit. Ja sé que aqui a pagès tampoc és fácil, però un ou li podrás 
donar a la nena, i un tros de pa blanc, jo sé que l’Agusti de cal Guidona encara 
té unes quantes gallinas i que la Coloma traballa al fern de pa i li donen coca 
d’aquella tan bona.

Si tu vols li puc dir a Tonde Siscu que la pugi aquest diumenge amb la tartana, 
i US la deixo un pareli de setmanes, si la veiessis, quan l’Antonio s’hi acosta 
s’amaga sota la taula i no en surt fins que veu que és fora.

Diu l’Antonio que anirà a buscar teina de teixidor com abans de la guerra, a la 
Industrial Estambrara, i que si no n’hi donen es llegará per fer de camâlic, 
conductor d ’ambuláncies o el que surti, tu ja saps mare que sempre ha estât un 
home molt treballador, encara que ara ja no sé massa com és, no es voi treure 
la manta del damunt i la porta a munt i avall, diu que és la seva paga deis últims 
quatre anys de fer treballs forçats, però tampoc ens diu el que va fer allá a Teruel. 
Mare, també he pensât que podriem venir a viure tots tres amb tu o bé tu venir 
amb nosaltres a viure, buscariem una casa per tots quatre i aixi ens podriem 
ajudar tots plegats.

Rep molts petons de la nena i meus i una abraçada del meu marit que tant 
t ’estima, saluda de la nostra part a la Coloma, la Tresina, TAgusti i la Mariona, un 
dia d ’aquests pujarem a veure-us, ja veurás com está de gran la Rosita.

Una abraçada de la teva filia que tant t ’estima, i que a hores d’ara tant necessita 
la teva ajuda.

Joana Camps Gall
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OFELIMOS
22 - ßcnet fe rre r i Boluño
text: Ana Fernández Alvarez

campanadas@telefonica.net
coordinació: Josep Madaula i Canadell

jmadaula@xtec.net

Amb aquest terme grec, ofelimós, atribuí de qualsevol 
cosa capag de satisfer una necessitai o un desig, 
oferim una sèrie de iliuraments plástics que tenen 
com a principal obj'ectiu aconseguir el gaudi visual 
que tota obra artística produeix. Es fa, precisament, 
des d ’una publicació que porta ja molts anys 
especialitzant-se en la divulgació i en l ’anàlisi de l ’art 
en totes les seves facetes.

Aquest número continua una sèrie d ’imatges 
absolutament singular, Ja que hem deixat de banda el 
gaudi de i ’obra ‘acabada’, substituint-lo pel que ens 
provoca el propi procés creatiu, a partir deis esbossos 
previs a la seva realització.

Benet Ferrer i Boluña, es va formar a l’Escola Industrial i d ’Arts i Oficis de Sabadell i a l’Escola Massana de Barcelona, 
realitzant, fonamentalment, estudis de cerámica amb els quais va obtenir la titulado de graduat en Arts Aplicades. També va 
estudiar Batik, el 1972; Barreteria, els anys 2002, 2004 i 2005 i laca japonesa-Urushi, el 2006. Professionalment, ha exercit 
com a docent, impartint classes de naturalesa artística molt variada a la mateixa escola on es va graduar, tot compaginant-lo amb 
la gestió i la tutoría del departament d ’Art Téxtil C.F.G.S., i amb l’organització fundacional de la Sala Tres de l’Académia de 
Belles Arts de Sabadell i de I’ AAIP del FAD, de Barcelona. Benet Ferrer, entre moites altres activitats i responsabilitats, és 
membre de l’Académie Internationale de la Céramique de Genève, Suïssa, des del 1987, i assessor de l’Ajuntament de 
Sabadell, durant el période 1996-1998, en quan la política municipal relacionada amb les escultores públiques de la ciutat.

La seva participacié en exposicions és molt vasta i arrenca el 1961, a l’Académia de Belles Arts de Sabadell, mantenint-se 
molt activa fins l’actualitat, exposant, any rera any, en importants esdeveniments, tant individuals com a coMectius. Un dels 
seus guardons més importants és el d ’estar en possessié del Diploma de Mestre Artesà del 2007.

El projecte creatiu que presentem en aquesta ocasió es titula Esfera suspesa i fou realitzat el 1997 per a I’empresa de 
céramiques Jordà Torrens S. A., de Sabadell, amb la intencié de traduir-lo en terracota esmaltada aplicada sobre una 
esfera de poliester. La imatge ens ofereix un magnifie registre cromàtic de suggerents i sensuals aiguades que demostren 
una Sensibilität i un sentit del color magnifies.

Estern davant de tot un repte, ja que, dins l’àmbit de la cerámica, qualsevol traduccié a terracota policromada i esmaltada 
és mol difícil de controlar. El domini del foc, de la temperatura, de la fusió i de la cristaMització, pertanyen a l’ámbit de 
I’alquimia, de la magia, de la intu'ició i del mestratge, de tal manera que, l’éxit de traduccions cerámiques com aqüestes 
solament el tenen assegurat els grans mestres i, en aquest cas, el reeixir era tota una garantía. 9^

T
Ferrer
ADVOCAIS

rambla 5 ,4 °  planta 08202 sabadell 
tel 93 727 59 20  fax 93 725 64 56 
e-mail; advocats@giassessors.com

T O T E N M A R C S

Torres i Bages, 13 • Tel. 93 726 49 55 - 08201 SABADELL

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

mailto:campanadas@telefonica.net
mailto:jmadaula@xtec.net
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_______________ ARTS
Treure Hum de h  foscor

Mila Torres

“ Un quadre no s’acaba mai , tampoc es comenga mai, un qua
dre és com el vent: quelcom que camina sempre, sense descans” 
Joan Miró

Quan la Sensibilität arriba a l’ànima, quan de la 
foscor se sap treure llum, quan es veu el món 
des d ’un prisma tranquil, quiet i assossegat 
estem parlant de l’obra de l’artista Caries 
Bellosta.

Exposició darrere exposició, any darrere 
any, es pot apreciar (i ho veiem els que seguim 
la seva obra) com no s’ha quedat en el seu 
primer llenguatge, sinó que a partir d ’eil ha 
anat afegint vocabulari, gramática, léxic i, 
evidentment, ha madurat.

Paisatge de Caries Bellosta.

La seva temàtica i la seva tècnica són les mateixes: paisatge i oli sobre tela 
però s’ha enriquit com cal esperar de qualsevol artista que es pugui anomenar 
“artista” amb tot el que comporta el significat d ’aquesta paraula.
Bellosta dins de la seva iconografia agafa, en moites ocasions, l’hora crepuscular 
com a atmosfera de les seves creacions. La Hum que es produeix a aquesta hora 
del dia l’atreu i la repeteix intentant trobar el color precis que indica un moment 
concret dins la variabilitat diària que existeix i que és la gran riquesa que ens 
dóna la natura: el canvi de tonalitats.

Es tracta d ’una obra oberta que pot ser continuada per qualsevol extrem 
convidant a l’espectador a formar part d ’ella I a seguir-la per on vulgui, com 
vulgui i quan vulgui. Caries Bellosta no ho dóna tot fet i beneït sinó que vol 
implicar l’espectador a formar part creativa de l’obra, a integrar-se en ella i fer-la 
seva, segons el seu estât animic, segons el dia, segons les ganes... Cada tela 
per aquest motiu és albera moites teles, tot depèn de qui la miri.

La pinzellada en ocasions és curta i àgii, molt lleugera i de gran moviment i en 
altres zones és fesa I allargada.

Empra diferents empastaments, és a dir, l’obra no presenta una unitat quant a 
la utilització de la càrrega del pinzell. S’observa que l’artista cada vegada va 
introduint més matèria.

Es tracta de composicions equilibrades quant a la coMocació de linies verticals 
i horitzontals. Amb utilització de la perspectiva atmosfèrica.

Obra realitzada amb pocs elements 
compositius: edificacions, arbres,
matolls, terra, aigua, cel... Amb això 
Carles Bellosta aconsegueix crear un 
conjunt harmònic i pie de beilesa.

Estil personal de Bellosta imprégnât 
de cert romanticisme, quant a les hores 
del dia i a la temàtica que escull per la 
seva pintura i també realista a l’escollir 
una zona determinada de paisatge i 
intentar mostrar una hora tan difícil 
com és la crepuscular.

Sobretot, és una obra que evoca 
molts sentiments. No és en cap 
moment una obra freda -que ens ho 
podría semblar si no ens apropéssim a 
ella- sinó tot el contrari, és una creació 
cálida, romàntica, sincera, que dona 
pau i tranquiMitat. I a la vegada és 
realista perqué està captant moments 
reals. Hums que es donen a la natura 
però sempre Hegides I transmeses per 
la visió de l’artista.

És per tot això, un paisatge viu i real dins la quietud pròpia del paisatge i del 
sentiment que reflecteix Bellosta. Una obra que captiva.
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ARTS
ElsEls grans invents d un grofòpato 
LIuTs Girolt i Hordes

Original de Francese Tur Mähern, Tur, publicat al 
n'm. 178 de TBO, 1958.

Ana Fernández Alvarez
campanadas@telefonica.net

Darrerament, gran part de les 
exposicions a les quais assistim 
s’han muntat gracies a l’excès, l’ùs 
I l’abùs de les noves tecnologies 
que, en maridatge amb el paper 
ploma, han acabat escamotejant a 
l’espectador el gaudi de l’obra 
original, oferint reproduccions, 
copies, O facsimils que l’ûnic que 
aconsegueixen es fer-nos entrar en 
una Virtualität informàtica que té 
més a veure amb les activitats dels 
parcs temàtics, que amb la práctica 
contemplativa i artística consubstan- 
cials a una sala d ’exposicions.

El passât 29 de novembre, a la sala d’exposicions del Castell de Rubí, el Museu 
Etnográfic Vallhonrat presentava una nova exposició comissariada per Lluís 
Girait, sota el títol: Los Grandes inventos del TBO. Aquí l’autenticitat del material 
exposât és un deis principals atractius, però no l’únic, ja que, tal i com acostuma a 
traballar en Lluís Girait, el rigor, la documentació i els aspectos didáctics de la 
mostra constitueixen un auténtic gaudi lúdic i inteMectual.

Lluís Girait i Llordés, home d’impremtes i de filatures, es defineix eli mateix com 
a un grafópata, és a dir, un col-leccionista de dibuixos originals d ’historietes que, 
junt a Francese Regàs i Iglesias, ha organitzat i muntat diverses exposicions com 
son: Eìs dibuixants del TBO (dibuixos originals 1917 -  1960), itinerant des del 
1995; Coll en llnia, Sabadell, el 1999, I Manresa, el 2000; Serra Massana, un 
dibuixant d ’lgualada, Igualada, el 2000; Benejam, la mirada del ninotaire, 
Ciutadella, Mallorca, el 2002; Psicalíptics, Sabadell, el 2004, i, per últim. Los 
Grandes inventos del TBO, Rubí, el 2007. Totes elles avalen una trajectória 
expositiva impecable en pro de la divulgació del món de la il-lustració, deis 
ninotaires i, fonamentalment, d ’una de les publicacions més emblemátiques del 
país, el TBO.

A la darrera mostra presentada a Rubí, on, fins i tot, Antoni Codina i Rovira ha 
reproduit un dels invents del doctor de Copenhaguen, aquell que anima a la 
gallina a produir més ous, no solament se’ns ofereixen els dibuixos originals, sinó 
també les seves corresponents edicions, de tal manera que, comptant amb els 
dos formats de cada obra, l’original i la seva reproducció, es multiplica la capac- 
itat informativa i documentai de la mostra: versions diferents, canvis, retocs i un 
llarg etcétera de matisos que il-lustren, no solament sobre l’estètica gràfica d ’una 
determinada època, sinó també sobre la pròpia tècnica de la IMustració gràfica.

Una exposició com aquesta, més enilà dels seus valors documentais o plàstics, 
és una invitació a la reflexió sobre el progrès, perqué, actualment, immergits en 
un món altament tecnificat, val la pena que ens hi fixem en les imatges plenes 
d ’enginyeria surrealista que aquesta mostra ens ofereix. Preguntar-nos, davant

del disseny, per exemple, de Joan 
Macias ‘Nit’, una impossible máquina 
pensada per a enfilar agulles, a qué li 
diem progrés científic o desenvolupa- 
ment tecnológic, perqué, tal i com déla 
Percy Bysshe Shelley: No desperteu 
mai la serp adormida /  no sigui que ella 
ignori el carni a seguir.

Originai de Joan Macias, Nit, publicat al núm. 
555 de TBO, 1928.

Lluís Girait ha sabut sempre muntar 
unes exposicions magnifiques, però 
també ha confeccionat uns catàlegs en 
els quais trobem el rigor d ’un apassionat 
col-leccionista que, a més, és capaç de 
dotar aquests exemplars d ’un gran 
gust gràfic, convertint-los en peces 
en les que els valors documentais 
i els estètics están absolutament 
equilibrats. i l

__ ___ s.

Original de Jean Macias, Nit, publicat al núm. 
649 de TBO, 1929.

mailto:campanadas@telefonica.net
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Anna Cabeza

“Algún dia, els mansos faran la revolució”. Aquesta era una de les máximes de 
Ramon Noè I Hierro (1923-2007), dibuixant, pintor, mostre, observador de la 
vida, filòsof d’arrels clavados a la terra. Aparelxia de manera recurrent en les 
converses que mantenía mentre pintava per carrers i places, quan descabdellava la 
seva saviesa en dosis precises a qui el volgués escoltar. La frase em va venir al 
cap aixi que vaig llegir la seva esquela al diari. Ramon Noè va morir el 8 d ’agost 
de 2007 a Barcelona (la clutat que el va veure nèixer) I amb eli se’n va anar una 
réconfortant manera de veure la vida. Serà difícil trobar-ne un altre corn eli. Les 
persones amb talent, amb ganes de fer realitat eis seus somnis i aspiracions i 
que, per acabar-ho d ’arrodonir, no son pagades d ’elles mateixes, slnb ben al 
contrari, ens ajuden a rescabalar-nos de tot el reguitzell d ’encarcarats amb 
infules que ens assetgen a cada cantonada. Ramon Noè era un exemple de 
saviesa pausada, de maduresa emocional, d ’aigú que ha viscut i ha entès 
alguna cosa d’aquest món on hem vingut a raure.

Encara sembla que el vegi, treballant en un racó del carrer, arran del Mercat 
Central. Durant les obres de l’aparcament, en Noè sabla treure poesia de la 
maquinària que burxava el subsòl I encara m’agradava mès quan ho expllcava: 
“Mira, quina grúa mès maca! Està pie de temes per pintar, alxòl”. El cigarret li 
penjava dels llavis (potser ni recordava que l’havia encès), la mà tela córrer el 
llapis plom, el carbó o el pastel i, de tant en tant, la teina s’aturava perqué la 
conversa amb coneguts o passavolants es convertía en nécessitât imperiosa.

El 9 d ’agost de 1996 el vaig anar a trobar, a la seva casa de la serra de Sant 
Isole, ben a prop del santuari de la Salut. El motlu era fer-li una entrevista per al 
diari El 9 Nou del Vallès Occidental. Vaig enregistrar la conversa i vaig guardar la 
cinta perqué en l’espai que tenia destinât al diari només vaig poder publicar un 
deu per cent de tot allò de què vam parlar. Valia molt la pena guardar el noranta per 
cent restant. La nit del 9 d’agost d ’enguany (coses de l’atzar: onze anys justos 
després de I’entrevista), vaig posar la cinta al casset i vaig estar escoltant com 
parlava el Noè. Se’m tela estrany... Tino ganes de compartir-ho perqué em 
sembla que és el mlllor homenatge que II può retre, ara que ja ha marxat. No vam 
parlar de la seva trajectòria artistica (els tractats especialitzats ja se n’ocupen); 
ens vam abocar mès a explorar allò divi i humà. La cinta, d ’una hora, va ser 
insuficient.

I aixi parlava, amb el deix tortosi que va tenylr la seva manera de parlar d ’en- 
çà d ’una Infantesa viscuda en terres de l’Ebre.

El nen que voila contemplar la pluja

«Vaig néixer a Barcelona, però als tres anys vam anar a viure a Tortosa. Tino 
moites vivències de quan era petit. Vlviem en un barri de pagesos I jo anava a

Ramon Noè en el Mercat Central.
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rescola, però no treia bones notes. Era 
un badocaire. He perdut una millonada 
badoquejant. La mare, en pau descansi, 
tenia una palestra els dies que plovia, 
perqué jo m’escapava i em posava 
dins d ’una garita o un barracot per 
veure com plovia. La nostra generació 
va ser molt troncada amb l’educació; la 
postguerra va ser durissima. Jo no era 
un home d ’estar dins d ’una classe. En 
resum, la poqueta cosa que sé I’he tret 
del carrer, parant l’orella. Sempre ho 
die: he fet el batxillerat posant l’orella al 
carrer. Però m’agradaria tenir una 
cultura més àmplia. M’hagués agradat 
saber escriure. Però tot no es pot tenir. 
Els humans som d ’una llmitació 
tremenda. Som tossuts. Tenim mestres, 
aplaudiments I muntatges I ens 
pensem que sí, que hem arribat».

Observado, natura i pintura

«Et puc parlar del palsatge, deis pes- 
cadors, del Delta de l’Ebre, d ’ltália... 
De la natura hi ha elements que 
m’atrauen molt. Per exemple, les bol- 
res. A Sabadell n’estem ben servite, és 
una de les contrades de Catalunya que 
té més riquesa de nuvolades, més que 
el Delta de l’Ebre, la Valí d ’Aran I la 
Cerdanya pel que fa a varletat I espec- 
tacularitat. T’ho die amb coneixement 
de causa. Damunt d ’aquesta plana, hi 
ha una núvols...».

Sinuositat contra línies rectes

«No tota la clutat té temes que 
m’atrauen. Per exemple, ara vuli anar a 
pintar l’Eix Maciá. Tot i que és una 
estructura de línies rectes... És una 
tossuderia de l’home: només fa que 
inventar línies rectes. I a la natura no 
n’hi ha ni una! Però els homes tenim 
aquesta mania, perqué és funcional, 
perqué aguanta bé... De l’Eix Macla 
m’agrada la ubicació ambiental. L’altre 
dia vaig fer un exercici sobre aixó al 
jardí de Caixa Sabadell. Hi ha la torre i 
l’edifici; a sota hi ha aquells pins. 
L’edificació de I’home sòn línies rectes 
i a baix sobresortien aquells pins. I allò 
era un ballet! Era El llac dels oignes allò! 
Un contrast fabulòs...».

Buscant els temes (o no)

«No penso mai on pintaré. Els temes els busco i no els busco. A mi, els temes 
se m’han de presentar. Vaig a un Hoc déterminât i quan sóc alla, una mica de 
Hum, unes boires... i em die “Aquest és el tema!”. Fa poc, en vaig fer un prop del 
pont de la Salut. Felá cinc o sis mesos que l’anava mirant. I un dia passo per allí, 
mentre anava a dinar, i em vaig dir: “Ara és el moment!” . Paro el cotxe, veig un 
vei i li demano si em deixa trucar a casa. Truco i die: “No m’espereu a dinar, que 
tine un tema!” . Quasi sempre és aixi.
M’interessa tota la temàtica. M’agrada molt el free a free amb la natura i amb la 
gent. Sóc un home d’estudi al carrer. Per molts motius. Primer, perqué la riquesa 
d’improvisació que em dóna el carrer jo, a l’estudi, no la puc inventar. L’impensat 
del carrer, a l’estudi no se’m presenta. I segona, tino un refrec amb la gent a la 
qual m’estimo molt i que m’enriqueix.
Des del punt de vista de divertiment personal, la platja té un interés. Hi ha una 
cosa que es diu horitzó, que és d ’una escapada inqüestionable. En l’horitzó t ’hi 
pots perdre les hores que vulguis. Ara, corn a divertiment d’enfocaments diversos, 
la muntanya. Els paisatges tenen un gran interés. La meseta castellana té un interés 
incommensurable. A Catalunya tenim els paisatges més variats en un pam de 
terreny. L’Ebre, l’Empordà, el pre-Pirineu, l’alta muntanya, la terra seca del 
Priorat...».

El mercat és l’àgora

«El mercat per a mi és l’àgora. És el Hoc on la gent es troba, tot I que els hàbits 
de consum han canviat molt. Un queda sorprés I content de veure que és el Hoc 
de trobada. La relació humanística que s’estableix entre els que venen i els que 
compren. De I’observado en treus un divertiment i unes lliçons. LIiçons estétiques, 
humanístiques i socials. Sents comentaris de gent de tota mena. Els que 
presumeixen de tenir una cultura i no la tenen; els que no en presumeixen i sí que 
en tenen; els que tenen aquella senzillesa...».

La vida deis altres

«Tiñe un rosari de comentaris de la gent que em veu treballar. D’agressius i 
desqualificadors, no en tiñe gaires. Molt pocs. Perqué la gent té una bonhomia. 
Per a molts és com una atracció; els nens fan comentaris preciosos. N’hi ha que 
són molt transparents. Te n’explicaré una, que és molt tendra. Es van acostar 
unes nenes que em deien: “Ei, pintor, pintor!” . I dues de les nenes van dir: “Ara 
tornem, pintor!” . I al cap d ’una estona, van tornar i em van dir: “Té, perqué facis 
un bon quadro!” . Em van comprar un ramet de flors. Maco, maco...
Jo sempre ho die: rebo una gran quantitat de càrrega humana, d’afectivitat, de 
bonhomia, d ’estima, de respecte... No vaig d ’intel-lectual ni molt menys. He 
pintat molt pels carrers I el carrer és un recull del canvi que viu una ciutat. No tino 
bagatge InteMectual per fer-ho, però si en tingués faria un document que anés 
reflectint aquest canvi. Per exemple, fa 14 o 15 anys s’apropava la gent I em deia 
que el que pintava era maco (“Jo també tine un nét que dibuixa molt bé”, “A mi 
m’agradava pintar...”) i, de tant en tant, en sortie un que preguntava per la part 
econòmica (quants en venia i a quin preu...). Ara no, gairebé tots et pregunten si 
en vens, i quant valen... La societat s’ha fet d ’aquesta manera I l’emblemàtic és 
guanyar diners. Molta gent, quan els explico que no ho faig per rendibilitat sino 
perqué m’agrada, es queden parate».

Sabadell

«Sabadell ha agafat un caire de ciutat dinamitzada, potser una mica massa 
pragmàtica. S’han obert espais, s’han fet taques fresques. Però no tot en conjunt 
és afortunat. Amb això de l’enderrocament de l’edifici del Globo no hi estic
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d’acord. Estavafet un podrimener, mig en ruines, però tenia un carácter. El canvi, 
que em perdonin, però no ha valgut la pena. Aquella edificació no la veig Hígada 
per eniloc. Estava décrépit, però tenia un enllaç entre el campanar I el passeig... 
Qué calia fer? No ho sé, però el que s’ha fet, no. No respon a res. Ha trencat la 
dinàmica del passeig».

Pintura del Mercat Central

El Bipoli

«El Bipoli és una de les conques més plàcides i pictòriques de Catalunya. 
Espero que amò aquest nou projecte no li rentin massa la cara. És un riu surrealista, 
t ’hi pots trobar el més impensable. Ara hi baixo bastant sovint, seguint el seu 
recorregut. Una vegada vaig veure que hi havia una nina, el fang l’havia colgat i 
en sortia una mà. Hi ha televisors, somiers, neveres, vàters, corbates, calcetes...

És que hi ha una mena de comportaments! Molts cotxes paren, no miren a 
baix i aboquen runa, electrodoméstics... Fa tres anys vaig estar a punt de patir 
un greu accident: em va caure una nevera a pocs metres. Ara, quan hi vaig, em 
poso sota Tuli del pont. O bé m’allunyo 30 o 40 metres. Jo sòc un home 
esperangat, però no optimista perqué estic veient que això del civisme no s’acaba 
de solucionar. És una qüestió de massificaciò. Vivim una época de masses. I per 
conviure en multitud s’ha de ser molt honest, honrat i polit. I no...».

El mercat

«La reforma del mercat s’ha de fer 
des d’un punt de vista higiénic. No és 
una arquitectura entusiasmant, però és 
maco. Deu ser deis més singulars de 
Catalunya. Hem de fugir de fer un 
hibrid. Em sembla bé que II rentin la 
cara i que hi facin un aparcament».

Ocell de bardissa

«Jo SÓC un home que em resisteixo 
molt a acceptar encàrrecs d ’imatges 
molt determinadas. Si el tema no 
t ’enganxa, si no el sents, el pots 
realitzar, però només per l’oflcl i per a 
mi això no és divertit. Quan un pinta o 
escriu 0  compon, si no hi ha una 
vibrado interna... AIgú que m’escoltés 
diria que això no és rendible... Amb 
això sí que he estât molt tossut. He 
renunciat a augmentar l’estatus 
econòmic per no renunciar al meu 
desig d ’ocell de bardissa. He preferit 
tenir més forats a la corretja que no pas 
atipar-me. Un deis meus grans diverti- 
ments, si tingués dinars, seria traballar 
només per gust».

L’ètica

«L’ètica és un paper de fumar. De 
vegadas m’han proposât coses de 
manipulaciô... No diré noms. Fa uns 
deu anys una galeria important de 
Barcelona em va cridar perqué havien 
vist uns nus femenins que jo havia fet i 
eis van interessar. Em van proposar fer 
una exposició sobre el nu femeni. Que 
seria un éxit, que ja tenien l’eslôgan, 
tota una martingala. L’enunciat seria: 
“Les 24 hores d ’una dona”. I jo vaig dir: 
“Quina dona? La que ven ai mercat, la 
monja, la vedet del ParaMel, la gran 
actriu?”. Em van dir que cada imatge 
havia de tenir un aspecte una mica 
eròtic... “Tenim eIs clients preparats”, 
em van dir. Van treure el talonari i em 
van dir que digués una xifra per comen- 
çar a traballar... I jo vaig dir que no. Vaig 
dir: “Han vist eis meus nus, eis han 
agradat, dones comprin-los. Però no 
em forcin a fer una temàtioa que no em 
diu res” . Contesta, la de sempre: 
“Vostè no farà mai dîners”. I jo vaig dir 
que jo no vise per fer dinars, això ja ho 
fa la Coca-Cola. He vingut a passar-ho



36

ARTS

10 millor possible dins de mi i, si és possible, oompartir-ho i estimant els demés.
I trobar-me amb la gent, encara que no siguin del meu mateix tarannà. Dones no 
ho van entendre».

La política

«Els politics, això de la cultura si, però no... L’estimen quan la poden Iluir, però 
a l’hora de l’anonimat, no mouen un dit. Ara, quan poden Iluir, sí. De la cultura no 
se’n pot esperar una rendibilitat.
Si tingués moits diners, treballaria més que mai. Invertirla en el meu treball I en la 
familia, és dar. I en gent que saben que tenen unes fal-leres i que per quatre 
cotxines pessetes no poden acabar d ’atrapar-les. No creo més que en les 
persones, no en la política. La meva creença és en l’home, no en la indumentaria; 
no creo en algù pel titol que té, no per si és regidor de no sé qué... Creo en T home».

L’anècdota del pintor Matilla

«Una vegada, el pintor Matilla ostava a Cadaqués pintant i hi havia estiuejants. 
Va passar un matrimoni a l’hora d ’esmorzar i van veure que tot just començava 
a embrutar la tela. Matilla va anar font i, a l’hora de dinar, torna a passar el 
matrimoni. Van quedar sorpresos de lo maco que II quedava. Era un bon pintor.
I li van dir si el venia. “Quant en vol?”, van preguntar. Diu: “Tant”, i es veu que es 
van quedar sorpresos del preu. “Vol dir que no és una mica car? Fa tres hores 
tot just començava i ara ja el té acabat”, van dir. I eli va respondre: “Tres hores i 
49 anys” . Molta gent no ho valora. Un científic o un enginyer s’està vint anys o 
més per aprendre...».

Un conte japonés

«Això és un conte japonés. Diu que hi ha un industrial que té granges d’aviram 
i es fa multimilionari. Un pintor de la zona té un prestigi i l’industriai li demana que
11 pinti un pollastre per tenir-lo al despatx com a emblema. Li diu que pel preu no 
cal patir. Passa un mes, dos, i li envia un missatger. El pintor diu: “Ja vaig fent” . 
Passa un any i tampoc. Al final, l’industriai va a l’estudi i li diu: “I el pollastre, 
qué?”. “No el tino fet”, diu l’artista. L’industriai li diu que els artistes són uns 
bohemis, que no faran mai diners. L’artista respon: “Un moment” . Li treu dues o 
tres teles i li pregunta quina mida voi. “Aquesta!” , diu l’industrial. El pintor la posa 
al cavallet i comença a pintar un pollastre. I mentre va pintant, l’altre queda 
aMucinat de lo maco que li surt. “Ja està bé, no ho toqui més”, diu l’industrial. El 
pintor diu que ja ho dirà eli quan està bé. Diu l’industrial: “Ja està bé la broma, 
tant de temps i ara me l’ha fet en cinc minute. Com és possible?”. El pintor diu: 
“Vingui, vinguü”. I el fa entrar en una habitaciò: del terra al sostre tot ostava pie 
de teles pintades amb pollastres».

Les bodes de Canà

«Te n’explico una altra... Està lligada amb la pintura murai. Em van demanar 
que décorés un altar (no diré la poblaciò). I jo vaig fer una temàtica sobre les 
Noces de Canà i sobre la multiplicació deis pans i els peixos. A les Noces de 
Canà hi ha una referèneia a la taula (amb el vi i el menjar). En aquells moments, 
havia vingut a la poblaciò un représentant d ’una beguda. I va anar al rector i li va 
suggerir la idea que si damunt d ’aquella taula hi piotava una ampolla de la seva 
marca, subvencionarien la despesa de la pintura en un 60-70 per cent. El rector, 
pobre home, va tenir dubtes. No anava sobrat. Jo no vaig pas fer un preu 
desorbitat. Quan m’ho va dir, jo li vaig dir: “Per favor!” . És fort, això... Trobo la 
proposta d ’una ignoràncla tan supina... El venedor el que velia era coMocar la 
cosa... Anava de cara a la pela».

Un “angelito negro”

«Una vegada estava pintant uns 
àngels en una cúpula d’una església, 
propera a un casal de gent gran, cui
dada per unes monges. A la cúpula hi 
havia uns àngels. Una dona del casal 
(que tenia diners) va dir que si no 
piotava un ángel negre ella no coMabo- 
rava en la subvenciò. Era l’època del 
Machín. I en vaig pintar un. No era 
negre, però si morenet».

LIegir Séneca

«El darrer llibre que ha llegit és Sobre 
els beneficis, de Séneca. Diu coses 
com: “El que dòna ha d ’oblidar de 
seguida, però el que rep, mai” . 
M’agrada la lectura de pensament, de 
descoberta, científica, d ’història. Ara, 
això de les biografíes... Si tu no et 
coneixes a tu mateix, com poden els 
altres explicar les teves intimitats? Les 
biografíes les has d ’acceptar com a 
pega de ficciò».

Tot s’hi vai?

«Jo creo que tot ve perqué l’home no 
entra dintre seu i estima els valors com 
a persona. Què és el poder? A la 
humanitat hi ha hagut gent d ’un poder 
incommensurable. Estem en una 
societat en la qual, si no ets el primer, 
ets un burro. I el segon? I l’ùltim, que 
no té un mèrit?».
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L"Associació de Céramistes del Vallès ( ACV) va ser creada lany 1999 i actual- 
ment acuii onze socis que viuen i trebalien a la nostra comarca. Els motius que 
van portar als primers socis a agrupar-se van ser diversos, però amb un objectiu 
comú: la seva passió i estimado per la ceràmica. Van proposar-se traballar 
conjuntament per la divulgació i promoció 
d aquest art en generai, però especialment al 
Vallès, tant des d un aspeóte cultural com 
tècnio.

Aquests objectius iniciáis expliquen que, 
ara fa uns 8 anys, agafessin el relleu de Ibrga- 
nització de la Eira de Ceràmica de Sabadell.
Aquesta fira, que Ibctubre de lany passât va 
arribar a la seva XXI edició, aquest any no 
s'ha realitzat. CACV va decidir donar-hi un gir 
i a partir d ara será una tira biennal, degut a la 
dedicaciò de temps, diners i esforços que 
comporta tirar-la endavant.

Una de les activitats habituais d'aquesta fira 
era lexposioiò d un ceramista de renom a la 
Sala d'Art dels Forns de Cal Ventura. Aquest 
any, però, acostumats corn están aquesta 
assooiaoiò d'artistes a organitzar activitats, 
van decidir exposar ells mateixos en aquesta
sala. El 4 d'octubre passât vuit d'aquests céramistes van inaugurar una exposiciò 
col-lectiva que, dins de la varietat, una vegada més va quedar palés les 
enormes possibilitats que el fang i el foc ofereixen. L 'exposiciò contenia, a més 
d'una petita representaciò de l'obra de cada autor, un DVD que presentava cada 
artista, la seva obra i el seu espai de treball.

Aquesta exposiciò per a mi va representar un passeig per algunes emocions 
que la tècnica ceràmica ens pot despertar: des del somriure que provoquen els 
petits personatges de MIREIA SARIOL ( Sabadell ), plens d'expressions de la 
vida quotidiana, fins a l'acuradissim domini tècnic i de perfecciò de l'essència de 
la forma de JACINT COMELLES ( Terrassa ). Tot passant per la Originalität de les 
petites escultures-joia de NÚRIA SOLEY ( Palau-Solità i Plegamans ), que ha 
sabut unificar en les seves obres dos oficis, la joieria i la ceràmica. O el goig per 
les textures i les terres, aspres o delicadas, que MONTSERRAT VEGA (Sabadell ) 
vol compartir amb eis altres.
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ARTS

Jordi Roca
exposicíó

de les ¡Mustracions del Ilibre

El poema del Pessebre
de

Joan Alavedra
Exposició itinerant, onzena edició

Monestir 
de Montserrat

Dies;
Inauguració 15 de desembre de 2007 a les 12 del migdia 
Clausura 13 de gener de 2008

Horari:
Matins de 9 a 10’30 i de 12 a 13'30 
Tardes de 15’30 a 18'30

Lloc:
Monestir de Montserrat. Sala Abat Argorich 
(entrada per la Portería del Monestir)

Ctrl-laboren

^  Abadía de Montserrat
‘K--. lAL

Caixa Sabadell

í r  ¡ : i . t

Així dones, lexposició ens va mostrar 8 creadors i 8 móns albora. Perqué la 
ceràmica és lemoció del petit detall i la força de les peces tornejades de MERCÈ 
TRABAL (Castellar del Vallès) o del taller MIRIAM ROSANO (Terrassa), i també 
la varietat d'esmalts i possibilitats escultériques amb les que treballa 
MONTSERRAT RIERA (Sta. Perpètua de Mogoda). I corn tots sabem, la 
ceràmica és tan antiga, diuen, com la pròpia humanitat i aixé ha permés a la 
ceramista ANNA MARIA BONIL (Terrassa) especialitzar-se en les reproduccions 
arqueolégiques.

En resum, hi ha persones contráries a les exposicions coMectives, que creuen 
que robra de cada autor es difumina o perd part de la seva força en entrar en 
contacte amb d altres, però aquest no ha estât el cas: cada artista va disposar 
de manera clara i diferenciada del seu espai i pense sincerament que el conjunt 
de les obres van sumar entre elles, sempre que lespectador sagafi el temps 
suficient per poder passar d un mon a laltre. «_

Informaciô facilitada per:

Ilibreria sabadell
Passeig Manresa, 7 - Tel. 93 726 05 70 
Apartat de Correus 355 - SABADELL

MODA EN PELLI PELLETERIA

llorenç caLallé
Escola Industrial, 22 pis • Tel. 93 725 75 59 ■ SABADELL
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Després que váries entitats culturáis de la ciutat proposessin Tomás Manyosa 
per a la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural, el Pie Municipal de l’Ajuntament de 
Sabadell, en sessió del passât dia 24 de setembre, va acordar iniciar la instrucció 
de l’expedient per l’atorgament de la Medalla.

Tomás Manyosa va néixer a Sabadell el 21 de març de 1949. Des de molt 
petit, ja es va distingir com un gran amant de la música tot estudiant solfeig i 
piano amb la Sra. M. Teresa Boix (1959-1968). Ja de més gran va compondré 
12 sardanes per a cobla, va compondré una marxa nupcial per a orgue a qua
tre mans i va harmonitzar i instrumentar per a cobla el Ball de la Morratxa de 
Gironella. També se l’ha pogut veure, en moltíssimes ocasione, dirigint diverses 
cobles en la interpretado de ballets de dansa tradicional catalana.

Talment corn la música, una de les grans passions d ’en Tomás ha estât la 
dansa. A l’esoola de dansa de la Sra. Carme Mechó va fer eis seus primers estu
die de dansa clàssica (1966-1977) i va continuar-los amb eIs mestres Jordi 
Ventura, Joan Tena i Joan Magriñá. Durant aquesta anys va fer actuacions com 
a ballarí solista i també va formar part de la companyia de José Tamayo i del 
Gran Teatre del Liceu.

Però la gran passió d ’en Tomás ha estât la dansa tradicional catalana. Va 
començar l’aprenentatge a l’Agrupació de danses de Sabadell de “la Obra 
Sindical de Educación y descanso” amb el mestre Joan Ríos (1956) i en va ser 
el mestre de dansa durant set anys (1970-1977). L’any 1977, juntament amb un 
grup de dansaires i coMaboradors de l’Agrupaoió de danses de Sabadell, van 
fundar l’Esbart Sabadell Dansaire, entitat de la qual n’ha estât el director artistic 
durant 25 anys.

Dins i fora de l’entitat, ha estât un gran defensor de la recopilaoió i difusió de 
la dansa oatalana en el més esthete concepte de tradicional, i de la seva 
presentaoió amb el máxim rigor i qualitat, defugint de técniques no adients i 
d’arranjaments i canvis que la desvirtui'n. Aquesta ferma convicció ha estât i és 
apreciada per moites entitats i persones que el consideren un gran mestre. No 
és d ’estranyar dones, que la seva tasca no s’hagi centrât només a Sabadell i que 
hagi estât réclamât en diferente actes de caire tradicional com a professor, entre 
els que destaquen el ours de repertori per esbarts infantila i juvenils a Torruella 
de Montgri, el curs de Contrapàs i sardana curta al Tradioionàrius, l’obrador de 
dansa Punts bàsics de dansa tradicional catalana organitzat per l’Agrupament 
d ’Esbarts Dansaires, Festeat a Vilanova i la Geltrù i a Llivia o bé. La Calaixera 
programa Arrels Maresme a Arenys de Munt

Tomás Manyosa ballant el Ball de Gitanes del 
Vàlles a la Plaça Sant Roc per Carnestoltes.
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Tomás Manyosa ballant el Ball de Ciri de Castellterçol a la Plaça del Treball per la testa 
major de Grácia.

■ ■ 1
Tomás Manyosa fent la presentació d’un acte a 
l’estatge social de l’Esbart Sabadell Dansaire.

ARTICLES PELL I VIATGE
Sant Quirze, 38 

Tel. 93 725 85 41 
SABADELL

També cal destacar les seves grans aptituds 
com a director. Ha estât director artistic de 
l’Esbart Montgrí (1993-1994) i ha dirigit 
diversos espectacles de dansa tradicional: 
Trencats i seguits: del contrapás a la sardana, 
Ball-Pla acte inaugural del Centenari 
d ’Esbarts célébrât al Teatre Atlántida de Vic, 
Sabafolk, Érem, som I serem espectacle 
célébrât al Teatre Municipal Farándula de 
Sabadell en motiu de la Diada nacional de 
Catalunya i Festa I tradicló activitat per a la 
difusió de les tradicions catalanes i organitzat 
per la Federació Sabadell Cultura.

En Tomás Manyosa ha volgut, en molts 
moments de la seva vida, fer particip a la 
Ciutat de la mùsiea i la dansa i en aquesta 
vessant destaquen El dia Internacional de la 
dansa i El Bail de la Bola de Sabadell.
El dIa Internacional de la dansa es va 
començar a celebrar a Sabadell l’any 1996 i 

la idea de tôt plegat va venir per part d ’en Tomás. Ell, juntament amb un grup de 
persones vinculades a l’Esbart Sabadell Dansaire, van convèneer l’Ajuntament 
de la importància d ’aquesta diada i de la implicado que podia suposar per 
moites entitats i escoles de dansa obrir-se a la Ciutat. El primer any va ser un èxit 
de participació i d ’assistència i durant aquests onze anys s’han anat introduint 
petits canvis en l’organitzaciô sense perdre el sentit original: mostrar a la Ciutat les 
diferents disciplines de dansa existants.
El Bail de la Bola, que es celebra diumenge a la Plaça de Sant Roc, té eis seus 
origens en el Bail dels Hereus del segle passât i eis autors de la coreografía van 
ser Montserrat Capdevila i Tatché i en Tomás Manyosa i Ribatallada, l’any 1998. 
Des dels seus inicis El Bail de la Bola ha aplegat un gran nombre de participants 
i d ’espectadors que han convertit aquest bail en tradicional.

La seva vida ha girat, des de ben jove, al voltant de la dansa tradicional catalana 
i les activitats que ha realitzat s’han desenvolupat dins d ’aquest mdn: guionista 
del programa radiofônic Festa de Sardanes (1968-1969), participant en el 
Congrès de Cultura Popular i Tradicional Catalana, membre del Conseil Directiu 
de l’Agrupament-d’Esbarts Dansaires (1994-1998), membre de la Junta Direetiva 
de la Federació Sabadell Cultura (1999-2001).

La Medalla de la Ciutat al Mèrit cultural s’ha concedit a persones vinculades a 
Sabadell i amb un gran bagatge cultural i és un reconeixement al seu treball i la 
seva trajectôria al voltant d ’alguna pega clau per la nostra Ciutat corn Mima 
Lacambra o Lluis Subirana.

Tomás Manyosa és una persona que ha dedicat molts esforços i part de la 
seva vida a la dansa tradicional catalana i sobretot a una entitat, l’Esbart 
Sabadell Dansaire. Aquesta entitat ha estât, des de sempre, Iligada a la nostra 
ciutat i en Tomás ha volgut transmetre el seu entusiasme i la seva passió per la 
dansa catalana a tots eis seus membres i traspassar-lo als ciutadans de 
Sabadell en tots eis aetes organitzats per l’Esbart Sabadell Dansaire.

Crée, dones, que en Tomás és un gran mereixedor d ’aquesta distincié per la 
seva trajectôria en el món de la dansa i de la música, pel seu gran entusiasme i 
convicció en la defensa de la dansa tradicional, per la seva constant voluntat de 
fer partícipe als habitants de la Ciutat de la dansa, i pel seu gran amor per les 
tradicions catalanes, i l
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Xavier Vinoder
text i fotografíes: Pere Font i Grasa
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El dimarts 26 de juny d ’enguany, el periodista sabadellenc Xavier Vinader 
Sánchez rebia al Palau de la Generalität la Creu de Sant Jordi. “...per la seva 
trajectòria de Iluita perles lllbertats”. Convertit en noticia, s’han succeït les entre
vistes sobre la seva vida i miracles. Forjat des de la base, ha estât considérât un 
dels millors periodistes espanyols d’investigaciô. Han calgut uns quants mesos 
per atrevir-me a obrir diàieg pùblic amb l’amie. La veritat és que tino un munt de 
notes i no sé pas per on començar. Del dinar i la llarga sobretaula, m’ha quedat 
una frase que en Xavier mai no se’n està de repetir. Pronunciada pel professor i 
gran patum Manolo del Arco, que el primer dia de classe a la Escuela Oficial de 
Periodismo, els va pontificar: “No te aturulles ante la pagina en bianco, comienza 
por donde quieras, luego ya lo cambiarás . Escribe, escribe lo que has visto, 
reportea. Escribe, escribe: olores, colores, sabores". Memorable, no?. Manllevo 
la frase i començo a escriure sense aturador. Temps era temps, I’autor de les 
populars entrevistes Mano a Mano de La Vanguardia incitava l’alumnat a escriure i 
trencar folis. Ara i aquí, el “no te aturulles” és més plácid: el word et permet anar, 
tornar, esborrar, guardar... sense correccions a má. Com canvien els temps. 
Ignoro si la conversa que tot seguit enceto farà bona olor, tindrà colors intensos 
i sabor a jabugo o a...naftalina, ara que fa quaranta anys que teníem vint anys. 
Ell hi ha posât l’habituai disposició a no mossegar-se la llengua; jo, a escoltar i, 
farfaliós, perpetrar alguna tímida pregunta.

El que són les coses, de la present edició de QUADERN, compendi d ’aniversari 
cinematogràfic del Cine Club Sabadell, els ofereixo l’argument d ’una vida de 
pel-licula. En bona part algunos seqüències són més que conegudes i d ’altres, 
picotejades de textos precedents.

Barcelona centre. Migdia radiant. Sol i fredorada. Restaurant acollidor; és el 
seu habitual. Tots els cambres el coneixen. Una caiguda l’ha mantingut uns 
mesos ingressat per ruptura de fémur: La tercera. En té per un temps d ’anar en 
cadira de rodes mentre fa una exhaustiva recuperació. Animat, com sempre.

Demanem una amanida dellkatessen, 
un vinet del Vero i no parem de xerrar 
fins més enilà de l’hora del te.

Tens enyorança d’aquell Sabadell 
de les primeres passes periodisti- 
ques?

Home, si. Entre altres coses perqué 
érem més joves, més ingénu. Molt més 
romàntic, suposo. Com aleshores, avui 
encara creo en una sèrie de coses. 
Bàsicament perqué en trobaves útil, 
perqué intentaves transformar la societat. 
Vull dir que trepitjaven el món, el nostre 
món i et voies capaç de tot. No voies 
limitacions. Hi havia una bona part 
d ’inconsciència, suposo. Després la 
realitat t ’ho desmenteix. Després de 
trenta anys de fer periodismo, la realitat 
potser m’ha tornat una mica escèptic, 
però no cinic, que és ben diferent. Per 
tot piegat tino una certa enyorança. 
Tampoc vull dir que tota primavera pas
eada fou millón Aquell moment, aquells 
anys, els vàrem viure a fons. Hi posàrem 
el cor i el fetge.

Comparai amb Tactual situació 
periodística és un desastre.

Teníem consciència que allò que 
veiem no ens agradava. Que estàvem 
vivint per transformar la societat a 
través cadascú de la via escollida. 
Nosaltres per la via periodística 
intentàvem explicar la realitat que no 
s’explicava. Teníem una curiositat 
ansiosa, una curiositat immensa per 
aprendre coses que no haviem après a 
rescola ni a casa nostra. Tampoc per
qué era una societat atemorida, una 
societat aletargada. LIavors descobriem 
coses a través d ’un ciar sentit d ’expio- 
ració. Ara el que noto a faltar és la 
manca de curiositat, poc sentiment 
d ’explorar camins nous, atrevir-te a tot. 
Aleshores tot estava per fer, tot era
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possible i t ’hi llangaves malgrat totes 
les dificultats. Amb els anys ho valores 
i penses: “com vaig poder ter tot allò” . 
Ja dio, hi havia una part d’inconsciència 
positiva. En definitiva, sol dir-se que els 
tímids són la gent més arriscada i 
nosaltres trencàvem tabús. Érem els 
pioners de moltes coses.

Vinader i Font dibuixats per P. Solé Parellada i 
que iMustrava les entrevistes per el diari 
Sabadell durant els primers anys 70s.

Una ciutat com Sabadell t ’lmpreg- 
nava aquest sentiment de lllbertat, 
de continuar explorant perqué 
galrebé tot estava per fer, com 
dius. Jo que venia de fora vaig 
pensar: estic dins una mena de 
república independent.

Sí. Exacte. Primer, la proximitat de 
Barcelona no es notava tan; ara molt 
més. Segon, era un món, un microcos
mos on tot estava establert: poders 
fáctics, gremis, cambra, el movimiento, 
l’ajuntament...tot estava organitzat. 
Dins d’aquest microcosmos començaves 
a navegar amb fortunes diverses. 
Començaves a descobrir coses; en 
especial una societat oficial i una socie- 
tat real i aixó et creava contradiccions i 
no deixava de ser fascinant. Una societat 
desapareguda per "imperativo iegal”, la 
d ’abans de la guerra civil, però que 
subsistía amb persones que guarda- 
ven una história oral, no escrita per bé 
que transmesa familiarment. 
Recuperávem históries. Penso que a la 
ciutat vam ser pioners en la recuperado 
d’una certa memòria histórica, que no

es deia així, i que estava ancorada en el temps. Eren trossos d ’expehéncies que 
te les quedaves i les assumies. Persones que et tenien confianga et parlaven de 
coses fascinants. Era un armari que estava tancat i de cop i volta s’obria per 
explicar-te l’anterior vida cultural, social, literária o política que havien conviscut 
a la ciutat. Les experiéncies del période republicà. Una mica aquella lapida que 
va significar el franquisme per acciò u omissió s’obria de bat a bat.

Xavier Vinader i Pere Font entrevisten ei locutor Joaquín Soler Serrano a Santfeliuet (RubQ on li 
van retre un homenatge el 1972 en complir-se deu anys de les inundacions del Vallès, per la 
meritòria activitat d’aquell locutor en demanar ajuda pels damnificats.

En aquell món tancat, com es mou el jove Xavier Vinader?

Vino d’una familia deis perdedors de la guerra. A casa nostra, com a moltes 
altres que van passar pel trauma de la guerra, camps de concentració, la retirada, 
rexili.-.tampoc no en parlaven gaire a casa. Entre altres coses perqué no volien 
que els seus filis passessin per un période com aquell. Fou un aprenentatge 
descobrir tot això. Ho vaig descobrir a través de lectures, de professors, a 
través d ’amics del meu pare, de pares d ’amics meus que sí que explicaven 
coses. Fou el descobriment d ’una societat aparentment organitzada, una ciutat 
industrial amb benestar, que va començar a tenir molts problèmes amb l’allau 
d ’immigraciô. Una ciutat dividida entre el centre i la perifèria; on niuaven altres 
sensibilitats socials, corn ara el naixement del sindicalisme, el naixement del que 
ara se’n diu la societat civil, les organitzacions populars, les associacions de 
veins, organitzacions politiques clandestines. Totes aqüestes contradiccions et 
van formant si ho vius en primera linia: Reunions, trobades, reivindicacions. 
Prens consciéncia de les deficiéncies de la ciutat. Vius entre la contradicció de 
les relacions oficiáis i les relacions reals. Me’n recordo que quan l’alcalde Burrull 
-vei de casa dels meus pares i amie de la familia, — em deia: “Tu sempre fas 
crítica negativa”. Era criticai. Eren cròniques de la societat real pels diaris de 
Barcelona. Si ara les llegeixes, fan riure, són timidament critiques. I allò s’ho 
prenien com un atac a la ciutat. Aquest despertar de contradir la versió oficial 
venia com a conseqCiència de trencar amb el periodisme oficial del flors, violes i 
romani. La nécessitât de donar la veu als protagonistes, ais més vulnerables, els 
més damnificats que tenien una visió contraria. Tot això distorsionava. Era un 
descobriment, una pressa de consciéncia permanent. No pas una revelació 
divina i sobtada, sinó que ho vas adquirint per aMuvió. És aixi perqué es feia un 
periodisme d’anar als llocs, de trepitjar carrer, d ’enfangar-te i, la veritat, no me’n 
penedeixo. Conéixer els problèmes sobre el terreny dona un bagatge que
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resulta impagable. Això no s’aprèn a les facultáis de periodisme, ni als Ilibres; 
s’aprèn, fen-t’ho.

En una recent entrevista a CAPÇALERA, li recordaves al col-lega i 
amie Joaquim Roglan una sucosa anècdota del professor Manolo del 
Arco, que en síntesis delà: Salgan a la calle a ver que cazan

Sí, sí. El primer dia de classe a l’Escola Oficial de Periodisme, a la Rambla, 
consistía en fer reportatges. El primer dia m’envià a veure un part a l’Hospital 
Clinic; el segon dia a l’alberg d ’indigents del carrer de Valldonzella, amb la 
Karmele Marchante, per cert...l et deia coses corn ara: “No te aturulles al escribir. 
Comienza por donde quieras, iuego ya io cambiaras. Escribe io que has visto. 
Reporte, sobre todo: reportea. Escribe, escribe obres, cobres y sabores. No 
pierdas ei tiempo ante ia página en bianco pensando como iniciar ei trabajo”. Era 
una escola amb professors que firaven cap el periodisme práctic, de discussió, de 
veure la realitat. Tot piegai et donava un bagatge. No donaven teoria; t ’ex- 
plicaven experiències. Periodisme en estât pur. Professors memorables com: 
Pascual Maisterra, Sáenz Guerrero, Carles Sentis, Mercè Sala, Alfons i Carlos 
Comín,. Una promoció de la qual en van sortir, entre d ’altres, en Ferran Monegai, 
Santi Ramentol, Ángel Sánchez, Empar Moreno, C u íc o  C u s í .

En el teu cas l’incipient periodisme comença des del cole.

A l’Académia Taulé Viñas, per dir-ho d ’alguna manera. Abans, però, a casa 
meva jo feia petits diariets, dibuixant-los, escrivint cróniques. L’època televisiva 
de Los Intocables, la Patrulla de Caminos, El Santo, la Familia Munster, aqüestes 
series n’escrivia els diálegs. M’havien operai vahes vegades de l’esquena per les 
seqüeles de la polio i vaig passar moites temporades estirat, fent repós. Llegia 
molt: des de Salgari, Verne, Stevenson, historia contemporània, arqueología, 
faraone...

...I el llegir et va portar l’escriure

Si. Les ganes de transmetre coses. Vaig començar a fer petites obretes de 
teatre. Fins i tot algunes peMicules en 89 miMimetres. Un petit documentai sobre 
Barcelona al Parc Güell, a Montjuïc, a partir del Ilibre d ’en Pia: Un senyor de 
Barcelona. El meu germa, que treballava a Suïssa, em va regalar una filmadora i 
un magnetòfon uher, casi professional. Amb tot aquest superi tècnic i la 
coMaboració d ’uns quants amies, recordo que vam rodar una mena de thriiier a 
Sabadell i desprès documentais sobre la Nova Cangó, Tuset Street, Grup de 
Folk...Testava camins. Escrivia coses. A l’aixopluc de la premsa de l’Esglèsia 
començo a coMaborar a la revista Granellerà Misión, que dirigeix Josep Verde 
Aldea. A la parròquia de la Santísima Trinität es crea una revista que es deia La 
Clau, de la que en van sortir pocs números. A la Taulé Viñas era l’Impacte, un 
butlleti intern fet pels alumnes. Tingué gran ressò perqué una vegada se’ns va 
presentar la Brigada Político Social de la policía per demanar qui eren els redactors 
de la revista que no tenia peu d’impremta ni res de res legal. La senyora Viñas 
va donar la cara per demostrar que era una publicació interior i no va revelar la 
Identität de cap deis qui la féiem. També havia estât als Claretians, tenint de 
professor el que seria bisbe Casaldáliga.

Recordo com si fos ara que en els inicis de la nostra coneixença, 
ambdós estàvem “enamorats” de les entrevistes que a les pàgines d’ El 
Correo Catalán feien en Josep Ramoneda i en Marti Gómez.

Eren un mirali. Anaven a buscar un altre tipus de personatges ben diferente 
dels habituais. Sí, ens agradaven molt. Recordo que era un trencament. No es 
feien entrevistes tan ben escrites. ineisius. Convidaven a gent no habitual i

marginada per la premsa oficial. Escrit 
amb una prosa brillant amb una visió 
social superinteressant. També una 
experiència de treballar en equip, a 
quatre mans, que aleshores no solia 
fer-se. El periodisme per si mateix és 
individualista i costa molt sincronitzar 
per fer un treball en profunditat com 
aquell seu. A nosaltres dos ens entu
siasmava. Era com si dos periscopis 
guaitessin la realitat d ’un personatge. 
De fet a les pàgines de “Sabadell” d ’al
guna manera els volguérem imitar fent 
entrevistes amb gent diferent. 
Intentàvem colar coses perqué t ’ho 
creies. Consideraves que era el teu 
deure. Una majoria de treballs no foren 
publicats, però hi anàvem, conversà- 
vem, guardàvem experiències. Si més 
no descobrirem l’Oscar i l’Ivà, en aquell 
pis reducte que tenien davant del 
Liceu, els seus còmics a Diari de 
Barcelona; on ens mostraren la 
maqueta del que després seria la revis
ta Barrabás, on jo hi vaig coMaborar 
des d ’un començament. Aquell article: 
“Sabadell, de ciudad piloto del depor
te, a farolillo rojo”, que a les autoritats 
els va caure fatal, ja que comparava 
l’eslògan triomfai amb la manca d’as- 
falt als carrers, d ’ambulatoris, d ’in- 
fraestructures, les protestes del barri 
per la falta d ’iMuminació.
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No creus que amb el gruix de 
periodistes de l’època i la generado 
posterior no s’hauria pogut fer 
un rotatiu sabadellenc a l’estil d’EI 
Punt O Regió 7 o Segre7

Barcelona ha xuclat molt. Corn que 
les condicions a Sabadell han estât 
dures, molts coMegues han saltat a 
Barcelona o bé han llançat la tovallola. 
No renuncio a res del que he fet ni molt 
menys. Si Barcelona hagués estât més 
allunyada, la Iluita hagués estât més 
aferrissada amb una nova generacié 
disposada a fer una publicació local 
semblant a les esmentades. La gent 
que ha marxat de Sabadell s’ha quedat 
una mica corn en el mar de los 
Sargazos, apoltronada, amb un cert 
estatus i tira que te vas. No han innovât. 
Innovar costa. Cal fer-ho i convéncer. 
Qué té d ’explicar que no sápigues de 
les reticéncies que sovint es troba el 
periodista davant deis qui tenen poder 
de decisió. La generacions més 
recents han tingut l’oportunitat de tenir 
una major oferta en créixer el nombre 
de mitjans, en especial els audiovi
suals. Una pluralitat que dispersa. 
Nosaltres venim d’una época de pocs 
diaris, una televisió i una rádio no 
informativa. La proximitat del poder 
local també incideix molt, coarta molt. 
La pressió sobre el periodista és molt 
forta. Et trobes el politic, el personatge 
quan vas a buscar el pa, pressió que 
gent jove no aguanta. Ais mitjans de 
Barcelona tot passa més difús. La 
veritat és que tampoc mal hem tingut a 
Sabadell mitjans locals independents 
del poder local del moment. Realment 
independents, mai. Sempre han anat, 
com a minim, a remóle o inscrits amb 
ell poder. També amb la democràcia, el 
poder local ha utilitzat els mitjans locals 
com a eina de transmissió. La historia 
dels mitjans locals és la que és; vénen 
d’on vénen. No és una cosa que hagi 
sortit de baix I de cop I volta creixi; sinó 
que vénen de dalt i s’han transformat, 
no per imperatiu legal, sinó per imperatiu 
dels temps.

Què t ’ha représentât la conces- 
siô de La Creu de Sant Jordi de la 
Generalität?

Primer, fa molta IMusió pel que representa. Es una mica el guardó a una 
trajeetória. Satisfacció perqué la iniciativa sorgeix des de la base; bé, deis amies 
que ni m’ho van dir. Jo no sóc gens de medalles, ni de guardone, ni coses 
d ’aquestes. Però estás en una etapa que dius, bé que aigú i una mica el govern 
i les institucions reconeixen una linia ética, una linia professional, les coses que 
he fet no les he fet pensant en medalles, ni molt menys. Si hagués pensât en 
dîners, estarla en un altre Hoc. En la meva trajeetória periodística m’he deixat anar 
més pel cor que no pas pel cervell fredament...! aixô que tinc un cap força 
analitic. La meva part romàntica ha pogut sempre més, I no me’n penedeixo. En 
definitiva, el meu patrimoni periodístic quin és? Dones que no es comptabilitza 
en xifres de cap compte corrent, ni amb els números telefónics que tinc anotats 
en una agenda gruixuda de contactes. Es comptabilitza amb l’amistat d ’una 
sèrie de gent amb una cosa que no té preu, que és l’estimació. He intentât ser 
honest amb la gent que he conegut i que recompensa amb l’escalf humá, en 
poder trucar alguna persona després de vint o vint-i-cinc anys que vaig conéixer 
fent un reportatge, que ha estât font informativa, que he entrevistat, o no, i que 
entre nosaltres ha quedat la franquesa i el regust de trobar-nos, abragar-nos, 
prendre una copa de vi i parlar de les nostres vides, talment com si l’encontre 
hagués estât ahir. No he practicat mal la política de terra cremada. Respecto a 
les persones que entrevisto i que desgraciadament en periodisme es porta molt 
l’oblit. Els canals de comunicació que obres en moment déterminât, dramàtic o 
no, els has tractat amb honestedat, no l’has tergiversada, l’as respectât. Jo 
sempre die que he escrit moites coses, moltíssimes, a casa tinc toms 
enquadernats del que he publicat, però molt més que no he escrit I això també 
és patrimoni que la gent agraeix quan et diu: “això t ’ho explico però no ho 
publiquis’’. No he perdut cap amie en no haver trencat aquesta regia.

Els amies están per davant de qualsevoi guardó, com ara La Creu de 
Sant Jordi?

Si. Si. He viscut circumstàncies especiáis: presó, exili, procès, 
amenaces...valoro molt més la Solidarität, l’escalf, el suport d ’aigú que t ’envia 
quatre ratlles i t ’anima a continuar. Representa que hi ha aIgú que et coneix el 
fons deis ulls. Que pots tenir i mantenir discrepáncies. Hi ha gent que durant 
molts anys deia que jo era el Torquemada de l’extrema dreta: “martillo de 
herejes’’ . Dones bé, jo tinc amies a I’extrema dreta que están a les antipodes 
ideológiques meves, però amb els que hi ha un respecte. Gent d ’una trinxera 
diferent però amb els quais pots asseure’t a prendre un café i parlar d ’altres 
coses; d’ideologia, amb respecte i que no passa per algar-se la má...
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Diria allò del crepuscle de les ideologies que ha portât a adorar el déu 
diner i a un periodisme de ji, ji, je, je, ja, ja...

Frivolität. Banalització de tot plegat. Convertir l’ús social i ei politic en una mena 
espectral del totum revolutum. L’espectacle, el show a tots els nivells. En definitiva, 
tots de bon rotilo; I’ antítesis de ficar el dit a la nafra. A I’Escola de Periodisme 
ens explicaven: el periodista és el notar! de l’actualitat. Els notaris de vegades 
aixequen actes desagradables. La realitat és la que és. Tampoc s’ha perdut 
l’esperança de transformar res. Amb totes les limitacions que vulguis, nosaltres 
ens animaven a través d ’una crònica que despertava inquietude, per veure si el 
poder es posava les piles i arreglava aquell ambulatori o no se el qué...Ara, aixó 
s’ha perdut absolutament. Prácticament es parla més de comunicació que no 
d ’informació. “És un bon oomunioador”; “Comunioa molt bé”; però que diu, no 
parlen d ’informació, de dades, de fets. Els fets, sí, els fets com és la norma en 
el periodisme anglosaxó. Aquí la banalització ho ha convertit tot en un espectacle. 
A l’argot periodistic actual es parla de les coses picadetes, molt breu, molta 
infografia. Els programes de ràdio, rapidet, un tall de veu i apa, llestos. Les coses 
en profunditat I lentes que portin reflexiô, res de res. És una mica l’acció per 
l’acció. Exemple: l’apagada de la Hum l’estiu passât. Qué va passar?. On 
s’explica fil per randa; minut a minut. No s’investiga res. Tot es limita a declara- 
cions oficiáis. A mi em fa l’efecte de vegades que escoltes “el parte” , la nota 
oficial adornada amb quatre coloraines de quatre opinions. Una crònica 
contrastada, a tons, no la trobes gairebé enlloc. Ens trobem en plena cerimònia 
de la confusió. S’han posât de moda els gabinets de gestió de crisis. Tot plegat, 
són pegats sense informació a tons. El Ilibre d’estil és com una mena de cotilla. 
L’impacte multimédia es tan gran que ha d ’obligar els diaris a reinventar-se per 
sobreviure. Ara van tirant amb els régals de vaixella, ganivets, paelles, coMeccions 
de llibres. Internet és el gran débat. Quantes publicacions s’aguanten només per la 
venda?. La banalització de l’audiovisual, de la tele, no te aturador. Cai llibertat 
d ’expressió amb responsabilitat ètica I contrastant-ho tot. S’abusa massa del 
corta, pega y colorea

Per mi la majoria d ’empresaris privais de diaris, ràdios i teles, no 
creuen el que fan. Ho tenen com una inversió, no com un projecte infor- 
matiu.

Igual fan això com podrien produir sabates o joguines. És un negoci. No són 
conscients del serve! pùbiic. A la majoria tan els fa. En el camp de la indùstria 
periodística falta el control de qualitat que s’exigeix en altres paramétrés indus
trials. Als Estats Units, per exemple, existeix la figura del “chequeador de 
hechos” . Aquí el comandant del vaixell sol ser gent còmode imposada pel 
propietari. És improbable que hi posin un díscol. Tots han de ser próxims a la 
propietat. Els mandos intermedis, gregaris del director. Són llocs claus. Em 
sorprengué no fa gaire la reunió del conseil de redactors ó ’EI País, que s’enfron- 
taren a l’editorial “Caudillo Guevara” i obligaren a publicar una nota de discrepáncia. 
És un punt en compliment de l’estatut de redacció. ¿Quants diaris i emissores el 
tenen?. Pocs. I els pocs, perqué no obliguen a contestar davant certes línies 
molt divergents del pensament de la publicació?

El diàieg fou molt més llarg. No tino més espai. Potser he pecat de preguntar 
I reproduir ternes massa del gremì dels plumilles. El lector sabrá perdonar-me. 
Acabo amb una resposta d ’en Xavier a la pregunta d ’en Víctor Colomer {Diari de 
Sabadell) sobre l’obligació del periodista de tocar els nasses als politics: “És ciar. 
Sempre. Evidentment. Hem de ser la veu crítica. La nostra teina és Incordiar”.

He procurât escriure a partir de la base d’olors, colors i sabors.

De la presó, les bombes, 
l’exili i les utopies

Fill de Manel, obrer metaMúrgic, i de 
Mercè, cosidora. Ha complert 60 anys 
de vida activa. Escriu a la revista El 
Temps-, dona classes a l’Escola de 
Policía de Catalunya i té un programa a 
la COM, entre d’altres activitats, com 
ara classes universitàries.

Els inicis: a Ràdio Juventud de 
Sabadell feia el programa Guerrilla 
radiofónica. Simulava que un escamot 
assaltava l’estudi i posava música de 
cantautora catalans. La sintonia era una 
cangó dedicada al Che Guevara. El 
Govern Civil va captar l’emissió i es 
presenta la Brigada Político Social a l’e- 
missora que era del Movimiento. El 
director era el Sr. Faus, falangista liberal 
el va esbroncar però no el va acomia- 
dar.

Feu entrevistes i orítioa de televisió al 
diari “Sabadell”. Assumi corresponsalies 
oom ara les de: Tele/eXprés, Mundo 
Diario, El Correo Catalán.

Presó i exili arran d ’un reportatge 
sobre el polioia Francisco Ros, que es 
va enamorar d’una basoa i van tenir un 
fill. Una historia d’amor, fins que els 
seus caps i els seus companys el 
comencen a pressionar psicológica- 
ment. Deixa la policía i tira de la manta 
explicant-li a Vinader, i aquest ho 
publica a Interviú, com funcionaven els 
grups parapolicials i un projecte 
d’atemptar contra Telesforo Monzón. 
Apareixen els noms d’alguns membres 
d’aquell grup i mesos després ETA 
mata l’amo del puticlub on es reunien i 
una altra persona: “Em van processar 
per inducció a l’assassinat i col-laboració 
amb banda armada. La noticia em va 
agafar a Franga, no vaig tornar i Interviú 
em va enviar a l ’Afganistan durant la 
invasió soviética(...) Darío Giménez de 
Cisneros és cessât com a director 
d ’Interviú, passo un any i mig a Franga 
i entro clandestinament a Espanya per 
anar a declarar a l ’Audiéncia Nacional 
sense passar pel jutjat. Em posen una 
setmana a la presó i em deixen Iliure 
fins al judici, on ja només m’acusen per 
irresponsabilitat professional a l’escriure 
“hechos veraces”.

Xavier Vinader és condemnat a set 
anys de presó. Presenta recurs al 
Suprem i al Constitucional i s’exilia a
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Londres durant dos anys. Els dos 
tribunals confirmen la sentència i quan 
ja manaven els socialistes torna amb un 
induit condicionat a no cometre cap 
delicte ni falta durant set anys. Per cert, 
el jutge Varón de Cobos, que era de 
l’extrema dreta i que el condemna ais 
set anys, fou un temps més tard, el 
primer jutge de la democrácia expulsât 
per corrupte.

L’any 1975, l’extrema dreta de 
Sabadell atempta contra la casa deis 
seus pares al carrer Sardá i crema una 
part de la façana, Havia publicat uns 
reportatges sobre la Guardia de Franco 
i un altre dient , i justificant-ho amb 
dades, que Sabadell havia passât de 
ser ‘‘la ciudad piloto del deporte 
español” a ser ‘‘el farolillo rojo”. L’any 
1980 el Batallón Vasco-Catalán va 
posar-li un artefacte a la porta de la 
casa on vivía a Barcelona

Més de trenta querelles, algunes des 
de l’època de Por Favor, perqué va 
entrevistar el carceller de Puig Antich. A 
Interviú feu reportatges sobre l’extrema 
dreta i sobra ETA. Viu els fets de 
Montejurra, els assassinats dels 
advocats d’Atocha, la bomba contra El 
Papus, el segrest de Rupérez, els 
atemptats contra la nuclear de 
Lemóniz, l’escissió deis polis-milis, la 
desaparició de Pertur...

En recents declaracions a la revista 
CAPÇALERA,ùe\ Col-legi de Periodistes 
de Catalunya:, Xavier explica: "Em
relacionava amb una esquerra molt 
heterodoxa, perqué mal no he estât 
sectari. Aixó ha permés que, malgrat 
totes les trencadisses de l’esquerra, 
mantingui relacione oordials amb molts 
militants i exmilitants perqué tots em 
demanaven favors i jo felá el que podia. 
Era quan militava al Crup Democratic 
de Periodistes. No ser sectari també 
em va portar problemas a la revista del 
PSUC, Arreu, perqué vaig entrevistar 
Linde, el líder de la vaga de Motor 
Ibérica, que era del sector orític de 
CCOO.

Per últim, una de les seves frases: 
‘‘Els periodistes no podem moure 
el món, però cal ser honestos amb 
els lectors. I sóc realista perqué la 
ooncentració d ’utopies no ha millorat el 
periodisme”. t_

PREMI TENACITÀ!_______
Diseurs d 'occep toc ió
Francese Ventura

Sr. Jordi Roca i Armengol, Director General de Serveis Territorials de la 
Generalität de Catalunya, Sr. LIuis Monge, Sra. Maria Ramoneda, regidors de 
l'Ajuntament de Sabadell, Sr. LIuis Saila, President de les Agrupaoions 
Professionals Narcis Giralt, représentants d’entitats ciutadanes, amies.

LIegiré una frase de Bertolt Brech: “Vaig entrar dins de la sala i som que ja no 
hi quedava Hoc, vaig asseurem al banc dels acusats”

Avui em sento aixi: oom un acusat.

Estio molt content de saber que sou tants els que esteu contents que m’hagin 
concedit aquesta distinció. Vull deixar ciar que de tot allò del que se m’acusa, 
resulta que son coses que sempre he fet en coMaboraoió amb altres persones. 
Si aquest premi fos divisible, ens l’hauriem de repartir entre uns quants dels que 
heu vingut.

Em veig obligat a anomenar tres persones. En primer Hoc l’amie Salvador Pité, 
que, amb un excès traumatic d’amor amical, ha provocat aquest daltabaix. 
Gràcies. (T’espero al carrer). Les altres dues són la Paquita Company i la 
Concepció Ventura. Sense la seva compHcitat i la seva constant provocaoiô 
probablement avui jo no em veuria aixi.

M’hauria agradat poder parlar d ’un grapat de ternes, però no voldria que se’ns 
posés malament el sopar, al capdavall la gastronomia també és cultura.

Grec que és totalment impossible actuar dins de la societat intentant prescindir 
de la cultura i de la política. I si voleu ho simplificaré més: crée que tot és cultura, 
fins i tot la política. Si més no, tal corn molts entenem la política. Em limitaré, 
dones a deixar apuntadas una sèrie de qüestions disperses:

M’agradaria saber d’on ve aquesta mania de dir teatre amateur i cinema 
amateur? Amateur vol dir persona que fa les coses perqué se les estima. Cosa 
que no passa pas sempre en el camp professional. De cine, n’hi ha de bo i de 
dolent, i exactament passa amb el teatre, amb la pintura i amb l’aghcultura. O és 
que uns bons pebrots cultivats per un pagès amateur no poden ser bons?

A l’Esteve Valls Bagué, personatge molt peculiar i artista extraordinari, li 
agradava d’escenificar les seves máximes: “Hi ha qui viu de la pintura, ai uix! quin 
fàstic!” -deia sovint- “Jo, vise per la pintura!”

L’Ignasi Roda, responsable del Teatre Munioipal durant un temps, va crear el 
TES (Teatre Estable de Sabadell), l’Associaciò d ’Espectadors i el Teatre de 
Vestibül. M’agradaria saber per què tot això es va fer desaparèixer sense donar 
oap expHcaoiò a ningù?

M’agradaria saber per què ningù no es creu responsable de coses passades, 
quan ningù no ha fet pràcticament res per adreçar aqueste i altres temes.
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M’agradaha saber per qué, si un article d ’opinió de ja fa uns anys classificava 
un espectacle de teatre, que s’estava représentant en aquells moments, com el 
número 1, i entre els quatre millers fets a Sabadell en el s. XX, en canvi aigú va 
decidir que l’espectacle no es podia continuar représentant en un espai municipal. 
Aquest article d ’opinió va ser esorit per una persona poc dubtosa de ser 
exagerada en els seus qualificatius, com era en Josep Torrella i Pineda (per cert, 
premi Tenacitat) Evidentment l’espectaele estava fet per un grup amateur de teatre.

Ais actors de teatre, no se’ls permetia ser enterrats en terreny sagrat. D’aixó 
fa poc més de cent anys. M’agradarla saber per qué una centenària entitat 
cultural sabadellenca, de la qual ara no em ve gens de gust recordar el nom... 
bé, el nom és el de menys, va dedioar una reunió de junta a deliberar si el 
teatre era o no era ART.

Cree que si no donem prioritat a la cultura no pot funcionar bé ni la sanitat, ni 
l’urbanisme, ni el oomerç... Que encara que sembla que alguns comerciants ho 
ignoren, també és eultura. Penso que amb més oultura, avui no oaldria parlar de 
l’escalfament i de la contaminació del planeta. Amb més cultura, fins i tot l’arqui- 
tectura podría tornar a ser una de les belles arts! Amb més cultura no estaríem 
discutint sobre el quart cinturò. Amb més cultura no s’imposaria la raó freda i 
prepotent d ’uns técnios que volen alterar una vegada més la oonvivéncia 
ciutadana amb un disseny maldestre del traçat dels ferroearriis de la Generalität, 
incidint una vegada més en la destrueció del centre historie de Sabadell i 
perjudicant no tan sois el comerç, sinó milers de sabadellencs.

M’agradaria saber per qué Sabadell és una de les peques poblacions de 
Catalunya, que no té Plaça Major. I la teníem! Va ser l’ohgen del Sabadell actual. 
L’han anat trinxant i destrossant sistemàticament al llarg del s. XX. M’agradaria 
saber per qué cap Ilibre d ’histôria local no explica que Sabadell va ser durant 
més de dos segles el primer centre productor de oeràmiea, corn a minim, de 
Catalunya. M’agradaria saber per qué en els magatzems del Museu d ’Histôria es 
guarda, fora de la vista del públie, la coMecció, tal vegada la més important 
d’Espanya, de terrissa de produeeió pròpia que abasta des de gerres gòtiques 
fins a l’épooa actual. M’agradaria saber per qué del résultat de les intervencions 
arqueològiques dels darrers anys, no se n’ha fet públie pràcticament res. 
M’agradaria saber si és que es creu que això no interessa ningú, o si és que es 
creu que és millor que ningú s’hi interessi. M’agradaria saber per qué tenim el 
poblat d ’Arraona soterrat i oblidat sense que ningú es preocupi el més minim 
per oontinuar-ne el seu estudi arqueolôgic. Si sabem que existeix, és gràoies a 
una desooberta fêta als anys vint per uns arqueôlegs, per cert, amateurs! I resulta 
que les restes romanes no són amateurs !!!

M’agradaria saber per qué cada vegada hi han més empresaris i entitats 
culturáis que no volen manifestar la seva opinió en qüestions que ens afecten a 
tots, per por de represàlies. M’agradaria saber si les nostres autoritats oonside- 
ren que aquesta por és o no fonamentada. Si és que no, que es promogui, si us 
piau, que tothom pugui expressar Iliurement la seva opinió.

M’agradaria saber que l’administració, quan reconeix que algunes persones o 
entitats es dediquen a activitats culturáis dignes de ser felicitades, també se’ls 
facilités poder desenvolupar la seva feina, tot valorant les activitats portadas a 
terme.

Fa cosa d ’un mes, l’escriptor Luis Miguel Ariza, acabava un article en el 
dominical de El Pais amb aqüestes paraules: “Durant la meva investigació no he 
nécessitât parlar amb cap politic. En realitat no ens fan cap falta: sense politics

seguirem fen art, comerg. Però sense 
les persones que mantenen els 
paviments, els ponts, els túneis del 
metro, seria un desastre. No tindriem 
oivilitzaoió.’’

Gràcies, amics de les Agrupacions 
Professionals Narois Girait, per insistir 
any rere any, atorgant el Premi 
Tenacitat. El dia que s’entengui que el 
que cal és no posar través al desen- 
volupament de la cultura, i que és 
imprescindible potenciar les iniciatives 
que surten des de baix, aquell dia, la 
cultura es podrá desenvolupar amb 
normalitat i els curriculums deis 
tenagos es multipliearan per milers, 
aleshores ja no caldrá donar premis per 
potenciar la cultura.

Acabo citant un altre personatge 
famós: Voltaire, que va dir “El secret de 
ser avorrit està en dir-ho to t” . 
Guardaré, dones, unes quantes coses 
per dir-les en algún altre moment tal 
vegada més oportú. Demano dis
culpes, per si es considera que aquest 
no era el Hoc, ni el moment, ni aqüestes 
les maneres. Sr. President de les 
Agrupacions, amie Lluís Saila, el 
Francese Ventura és així. I de moment 
no té ni la més mínima intenció de 
oanviar. «_



48
432

VIATGES______________
Passejont pel nord-est de 
lo Xino
text i fotografíes: Josepo Blanch

Beijing. Tempie dei Gei Beijing. Ciutat prohibida

Un viatge de teina ens va portar al nord-est de la Xina. Les llargues hores de voi, 
sempre de oara al dia, són tan avorrides que, quan em canso de llegir, fins I tot 
faig mots encreuats, sudokus, I menjo pa amb mantega, coses que mai no faig 
a la meva vida normal. Des de l’alçada, i quan ja som a prop d’aterrar, un 
esgarrifós barret de contaminació tapa la gran oiutat. Greu problema a tot el país. 
Només amb la simple oonstataoió de l’altíssim increment diari del nombre 
d ’automòbils, en tenim prou per entendre una de les oauses que produeixen 
aquest fet.

Arribem a Beijing, oapital d ’aquesta vasta nació. Com que la nostra agenda és 
molt ajustada i no volem perdre l’ocasió de fer una mica de tuhsme, anem 
directament i morts de son a Badaling, a veure la Gran Muralla. Espectaoular, 
com una serp o un drac, carena turons i muntanyes, rampant cap al cel, i es 
perd en l’hohtzó verd i ufanós d’aquesta zona de roques caloàries, revestides de 
vegetació. Ens barregem amb una munió de xinesos -la majoria porten ombreMa 
per al sol- que també han fet seva la dita, aquí retolada arreu, de “Qui puja a la 
Gran Muralla, ja és un heroi” . I amb una certa dificultat, ja que fa molta pujada, 
els graons són irregulars i la rampa mal feta, ascendim fins a la segona torre de 
guaita, des d’on encara és més notable la grandiositat d ’aquesta antiga barrera, 
que va des del desert de Gobi fins al Mar Groo.

Visitem també les tombes de la Dinastia Ming. L’espai exterior, jardins, molt 
ben arranjat, però I’espai interior de les tombes és fred i eis saroòfags són qua
tre caixes de fusta mal pintades de vermeil i sense cap gràcia ni ornamentació. 
A més, el Hoc fa mala olor, sembla d’algun desinfectant.

El xofer que ens acompanya porta sempre guants blancs, ens avitualla d ’ai- 
gua i doiços per refer-nos oada vegada que retornem al cotxe. Arriba un moment 
que, malgrat que li agraïm l’hospitalitat, ja no sabem què fer de les galetetes....

A la nit, ens conviden a sopar en un 
restaurant situât en una antiga casa 
xinesa. A l’entrada, peixeres amb peixos 
vius per escollir, i mostrari fisic de tots 
eis plats de la carta. Ens ofereixen 
hot-pot, que és corn una fondue amb 
earn de xai i vedella, però amb aigua 
bullent en Hoc d’oH, sopa de verdures, 
ànec laoat, sopa d’aleta de tauró, 
papillotte de peix embolcallat amb fulla 
de lotus, bambú, arròs, porc i pollastre 
amb salsa de soja, te verd, cervesa 
d ’algues i aigua sempre calenta o 
natural, ja que a la Xina no prenen cap 
aliment ni beguda freds. Corn a estri, 
només “palillos”. Per postres, el pastisset 
de la Huna, galeta farcida de melmelada 
de fesol, omnipresent a tot el país, 
ja que ara, al mes de setembre, es 
celebra la diada de la Huna. Ho tastem 
tot, i ho trobem molt bo. És una alimen- 
taoió molt sana i baixa en calories. De 
retorn oap a l’hotel, i per pair una mioa 
tanta disbauxa, passegem pels 
hutongs, oarrers que encara conserven 
cases baixes, amb patis enllosats i el 
pavelló de la sort, habitatge per als 
més grans de la familia, centrât al pati i 
sempre orientât oap al sol.
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Ja descansáis i abans de començar la feina, ens queda una mica de temps 
per visitar la Ciutat Prohibida, habitatge deis emperadors, les seves familles, les
concubines, els ministres, la guàrdia.....Un cop traspassada la porta d ’entrada,
on hi ha fixât un gran retrat de Mao, se succeeixen eis palaus, les estances, eis
patls, eis ponts, eis rierols, eis jardins....Tôt és un museu. Va estar habitat fins a
principia del segle XX per l’ùltlm emperador, Puyi, la historia del quai va ser 
rigorosament portada a la pantalla per Bernardo Bertolucci. Ara, els palaus 
principals, com el de la Suprema Harmonía i altres, están en restaurado, 
preparant-se per rebre l’allau de visitants que es preveu que tindran amb motlu 
dels propers Joes Olimpios del 2008.

Suzhou. El jardí de l’Humíl Administrador

La plaça de Tlan’An Men és Impressionant. DIuen que és la més gran del món. 
Al mig, s’hi alga el monument ais Herds del Poblé, en homenatge a la revolta de 
1949, quan Mao-Tse Tung va accedir al poder, I també la tomba del dictador. 
Tota la plaça està envoltada d’edificis oficiáis, construccions fredes I de grans 
dimensions, també de l’època de la revolució. Per a molts xinesos, parlar de 
Mao encara és parlar d ’un déu. Es lamenten de l’etapa de terror, posterior a la 
mort de Mao, però tenen ciar que la instauracló del comunisme i els sacrificis de 
tot un poblé van ser necessarie I van donar el seu fruit. La ideología comunista 
va deixar una gran empremta. Malgrat la repressió I l’adotzenament que va 
comportar, malgrat la negacló de tota la seva anterior história, tant religiosa com 
cultural, están cofois d ’aquells anys de dictadura del proletariat. Encara actual- 
ment, a moites fàbriques van vestite com a l’època Mao, i devia ser casualltat, 
però vaig veure una colla de treballadors, a l’hora del recés del migdia, que 
menjaven un matelx geiat I fins i tot em va semblar que obrien la boca al matelx 
moment. El nivell de vida és molt balx, per a nosaltres molt barat, un treballador 
de peu de máquina cobra un sou mensual de 1500 yuan, alxò sòn 150 euros 
aproximadament.

El Temple del Cel s’aiça enmig de preciosos jardins, és magnifie i molt bell. Ha 
estât molt important a la seva cultura, perqué s’hl pelegrinava per demanar una 
bona coluta fins fa molt poo temps, ja que la Xina era un pais bàsicament 
agricola, I el fet de poder recollir el que s’havia sembrat era de primera nécessitât.

VIsitem també, de passada, el Palau d ’Estiu, també residéncla Imperial, antl- 
gament ais afores de la ciutat. Altra volta, conjunt d ’habitatges sumptuosos, ara

al mig de boscos I paros, liaos i jardins, 
té quasi tres quilómetres quadrats. 
Com que no en devien tenir suficient 
amb la magnificèncla i els espals de la 
Ciutat Prohibida, galrebé vult-cents 
palaus, es van haver de construir una
segona residéncla.....on es traslladaven
a passar l’època de més calor.

Els jardins tenen gran rellevàncla a 
tot el pais. A Suzhou, ciutat plena de 
canals, el jardi de l’Humil Administrador 
és d’un refinament extremat. Bonsais, 
pedres erosionados, nenúfars, flors de 
lotus, aigua, pelxos de colors, estan
ces, ponts.... Sentim cantar, semblen 
orenetes dait d ’un fil. Visitem una 
farmácla. Peixos seos, algues, banya
de cérvol, herbes de tota mena..... Les
lletges están plenos de pots i calalxos 
perfectament ordenata i la romana a 
punt per pesar les onzes que demana 
el metge per obtenir la fórmula 
magistral.

A les zones rurals, vam fer molts 
quilómetres per carretera, hi ha petits 
nuclis de població, amb cases de 
totxana, totes iguala, amb peques 
obertures, i sempre amb els camps de 
conreu I les hortes al voltant. De tant en 
tant, s’hi veu una única bandera que 
recorda les nostres antigües colónies 
téxtlls. Arreu, els pagesos treballen la 
terra, que en aquesta zona, molt a prop 
de la costa, és de regadiu. Arran dels 
Hoes turistica, parades de fruita, 
preciosa, variada i bona.

Viatjar en cotxe, ja sigui per ciutat o 
carretera, és digne d ’esment. Sempre 
voien anar al davant, tenen pressa, i 
passen per alla on poden, les voreres 
d ’emergència de les autopistes sòn un 
carril més, avangar per la dreta és 
habitual, si pensee que han de fer un 
canvi de sentit el fan sense cap 
problema, els passes de vlanants sòn 
per fer bonic, només paren si és un gos 
el que creua el carrer, les botzines 
elxorden, però no s’escridassen mal ni 
s’enfaden, com que tots ho fan igual 
de malament, es tracta de saber
esquivar i anar fent..... I tot això al mig
de milers de bicicletes, motos eléctrl- 
ques, són l’únic vehicle amb motor que 
no contamina ni fa scroll, rik-shaws I
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persones, milers de persones 
atrafegades amunt i avail, enmig 
d ’aquest caos que, evidentnnent, per a 
ells, guarda un ordre. Es curios veure’ls 
descansar, a la parada de l’autobús o 
fent petar la xerrada, la majoria de 
xinesos s’ajupen amb les carnes 
doblegades i sense recolzar el cui a 
terra. Són tan nnenuts que el seu eos 
és totalment elástic.

Encara que una nnica forçat, vam fer 
un forat a l’agenda i vam viatjar fins a 
Xi’An, per veure la tomba del primer 
Emperador de la dinastia Qing, Qing 
Shi Huangdi (221-207 aC.) L’emoció 
d ’entrar a la sala i veure ben afilerats i 
ben arrenglerats els 6000 guerrera de 
terra cuita, de talla una mica més 
alta que la normal de l’època, tots 
diferents, amb les seves faccions ben 
diferenciades, amb el seu uniforme en 
funció del rang i de la posició que 
ocupaven en el seu exércit, amb els 
carros i els cavalls preparata per la 
Iluita, és un moment indescriptible, 
apassionant. Xi’An va ser durant molts 
anys la capital del país. A la zona, 
plena de tarons, sembla ser que tot 
són tombes d’emperadors i personat- 
ges rellevants. De moment no les 
poden obrir, ja que el contacte amb la 
Hum i l’aire fa perdre els colors. Están 
en tractes amb Franga per obtenir un 
producte que garanteixi la conservació 
cromàtica. Els arqueòlegs tenen indicis 
de troballes encara més espectaculars 
que aquesta. Des que vaig llegir al diari 
la noticia de la descoberta, l’any 1974, 
per part de dos pagesos que volien fer 
un pou, em feia moltissima iMusió 
aquesta visita. No em va decebre 
gens, al contrari, vaig trobar totalment 
justificats els vols de més que vam fer i 
el fet d ’haver d’ajustar una mica més 
les hores de feina.

Shanghai és l’exponent d ’una ciutat 
moderna. El Yang-Tse Kiang, immens i 
molt cabalós, separa l’antiga ciutat, el 
Bund, cases baixes, carrers arbrats, 
edificis d ’aire anglès, del Pudong, 
skyline de cara al riu amb gratacels 
d ’infart. Actualment és la ciutat xinesa 
dels negocis i el consum. Totes les 
grans marques hi tenen botiga pròpia, 
com partint espai amb els seus

imitadors, que ben a prop tenen grans galeries comerciáis plenes de côpies. 
Fins i tot, aqüestes côpies les fan amb certificat de garantie perqué semblin 
autèntiques.

Pais de grans contrastos, la seva cultura ens és molt desconeguda. És un món 
barrejat de misticisme i mitología. Molt Iligats a la natura, l’aigua els invoca 
moments magies, els peixos de colors els donen pau, el sol i la Iluna els guien 
pels camins del bé i del mal, les icones d ’animals fan un efecte protector, les
pedres els porten sort.....  Les historiés, contes, amb personatges reals i ficticis
sempre són dissortades, habitualment tenen un component religiös i sobre
natural. Els noms dels temples i dels Hoes sagrats evidencien aquest Higam oni
ric. A Hangzhou, La Muntanya Que Va Venir Volant, amb una pila de figures de 
budes diferents esculpits a la seva roca, el Búfal del Llac Occidental, el Temple
de la Pau de l’Ánima.......... Diuen que, a qui va a fer una ofrena i a demanar
quelcom en aquest últim temple se H concedeix sempre, i per aquest motiu el 
recinte sempre és pie a vessar. La comunitat de monjes que se n’ocupa i hi té
la residéncia, fa pagar 45 yuans per entrar, aixó equival a 4.5 euros...... Aquí,
l’espiritualitat queda una mica en contradicció.

Entrar en tren a les grans urbs i veure els barris més pobres és aclaparador. 
Ais carrers no hi ha Hum, a les cases es veu una claror esmortéida, gairebé 
imperceptible, quan arribes al centre de les ciutats els neons i la iMuminació fan 
mal ais uHs.....

Els seus hábits són molt diferents ais nostres. Sempre hi ha persones que 
tenen cura dels espais públics oberts, parcs i jardins, però no es pot anar ais 
lavabos. Un forat al terra, brut i fastigós gairebé sempre, recomana l’abstenciô. 
Preguen sovint, però mai netegen la baieta, i sempre amb la mateixa aigua a la 
galleda. Escupen sense mirament, fins i tot des de la finestra del taxi. Les edifi- 
cacions de l’etapa comunista es fan notar, perqué són atrotinades, brutes i dei- 
xades. Als barris perifèrics, tots els baixos dels edificis són comerços, petites 
entrades amb porta metànica i on venen qualsevol cosa. Tot brut i mig malmés.

Després de recórrer el territori de nord a sud, arribem a la conclusió que la Xina 
és un país emergent i treballador. Són molts, però tenen molta feina, sobretot si 
la volen fer ben feta, tal i com proclamen.«..
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Per una qüestió de tarannà personal, m’agraden les coses entenedores I que 
siguí capaç d’expllcar-me. Les que, d’alguna manera, s’ajusten a uns paràmetres 
més O menys préfixais. Degut a alxô, amb tota probabllitat, i malgrat que em 
sembll suggerldora aquella sentèncla de Valdano segons la quai el fútbol és el 
résultat d ’un déterminât estât d ’ànlm, continuo croient que, en linios generals, 
fins I tot aquest esport té una certa lògica. Si donem temps al temps, acostumen a 
fer-se realitat dos fets: eis millors equips són els que s’enduen els títols I els que 
juguen bé tenen més possibilltats de guanyar. Però és que, a més, entenc el 
fútbol corn un espectacle generador de bollosa I de plaer I, per tant, faig costat 
al bon joc, tot i conèixer eIs riscos que, a vegades, aixô pot suposar.

Aquesta llarga digressiò -potser innecessària- és perqué pugueu entendre una 
mica el perqué no entenc res. A veure si m’explico. Ja sé que tenim una Junta 
que aposta sobretot per les aparences i un president que actúa, massa sovint, 
corn si fos el rei de Roma (però jo ja denunciava aquest fet quan guanyàvem 
lligues i érem campions d ’Europa). També sé que tantes lesions fan pensar que 
potser no fern les coses prou bé (però, amb tants lesionate com ara, apallissàvem 
el Madrid al Bernabéu, encadenàvem llarguissimes ratxes d ’imbatibilitat i 
eliminàvem el Chelsea i el Milan). Sé igualment que costa més mantenir-se que 
arribar i que les grans estrelles sovint es captenen com uns nens Irresponsables 
(però quants brasilers coneixem que es comportin d ’una altra manera?). I fins I 
tot estic disposât a admetre que Rijkaard ha estât i és massa permissiu. 
Tanmateix, ni tots aqueste arguments súmate -i els altres que cementava al meu 
darrer article- em serveixen d’explicacló. Qué dimonis passa allá dins?, em 
pregunto una mica perplex.

Perqué em dio: tenim un porter que s’ha convertit ja en insubstituible; 
defenses forts I potente, com Puyol I Márquez; un mig camp, amb Xavi, un home 
capaç de marcar el tempo de qualsevol partit, Inlesta, que pot jugar també de 
fais extrem esquerre I que es troba, potser, en el mlllor moment de la seva carrera,
0 Deco, un Inesgotable tot terreny, que juga i pressiona; i una davantera amb 
Messi, Eto’o i Rodaldinho, entre els millors del món. I tota aquesta gent -I la resta 
del grup- formava, fa nomèe un any I mIg, un equip gairebé intractable. Sumeu-hl 
Milito, Abidal I Touré, que tothom està d ’acord que han estât uns grans fitxatges.
1 Henry. El recordeu a la final de la Champions, quan ens portava a tots de cor- 
coll? ¿Com és que tota aquesta colla, que tenen talent per fer-nos vibrar (el dies 
del Zaragoza, de l’Atlètico de Madrid, de l’Olympique) juguen partite tan 
deprimente, empaten a tort i a dret i ens fan patir quan cal I quan no cal? ¿Com 
és que van a quatre punts del Madrid, una colla d ’arreplegats, per més partite 
que guanyin?

He decldit una cosa. Seré, una vegada més, fidel a mi matelx (Toni, no riguis, 
conyl). Creuré en la lògica. El Barga ens acabará firmant una bona temporada. 
A la segona volta, veurem fútbol del bo, a casa i a fora. Deixarem el Madrid

enrere. Europa es tornará a emmirallar 
en la nostra filosofia i en el nostre joc. I 
tothom ens tornará a envejar.

Perqué, si no, perdré la paciència. 
Un any, si. Dos, no. Estudiaré a fons 
cada jugador per poder saber amb 
seguretat qui può salvar del darrer . Els 
apartaré cap a un raconet perqué no 
rebin cap esquitx. Als altres, els diré 
que sòn uns ganduis i uns pocaver- 
gonyes i que ja n’hi ha prou de 
prendre’ns el pél. Perqué, o m’ho 
resolo aixi, a les breves, o acabaré 
ximple de tanta Incongruéncia.

Un entrenador massa pacient?
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JA HE COMPTAT 
FINS A CENT... 
ANEM A VEURE 
ON S'AMASUEN.
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JORDI
BOIXADERAS
Diumenge 27 de gener

LEONCE I LENA
Dissabte 9 de febrer

ALBERT PLA
Dijous 21 de febrer

EL MAC D'OZ
Dissabte 15 i  29 i  
diumenge 16 i  30 de 
març i  dissabte 5 i  
diumenge 6 d'abrii

LA PLAÇA DEL
DIAMANT
Dissabte 8 i  diumenge 9 
d'abrii

CLARA SEGURA I 
JOËL JOAN
Diumenge 13 d'abrii

JAVIER DAULTE
Diumenge 13 d'abrii

MAZONI
Dijous 17 d'abrii

VICKY PEÑA
Diumenge 20 d'abrii

JOAN PERA
Diumenge 18 de maig

ORQUESTRA ARAB
DE BARCELONA
Dijous 29 de maig

DAVID CAMPOS
Diumenge 1 de juny

LOVE OF LESBIAN
Dijous 5  de juny

ENDA ANTICIPADA DE LOCALITATS

Í moites més propostes. • •

Taquilla del Teatre Principal (c. de Sant Pau, 6), 
de dim arts a dissabte de 18 a 20  h I divendres i dissabtes,
d'11 a 13 h.

El Corte Inglés 902  4 0 0  222
www.elcorteingles.es
Centres comerciáis del Corte Inglés

DA PER AL MATEIX DIA DELS ESPECTACLES
hora abans de comencar, a I'espai on es dugui a term e I'espectacle.

Organitzacio: 

. 1 1 .  a :Ajuntament 
de Sabadell

Amb el suport de:

I Generalität de Catalunya 
' Departament de Cultura 

i Míl|ans de Comunicació

Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

^  Sobodell
ñtencíó Ciutadana

w w w .sab ade ll.ne t ( | | ) T e lé f o r 0 1 0

http://www.elcorteingles.es
http://www.sabadell.net
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SABADELL 
FINS AL 24/02/08

POLIAKOFF
Una aventura cromàtica: 
els guaixos 1930-1969

Horari: dilluns a diumenge, de 
12 a 14 h i de 18 a 21 h. Visites 
guiades diumenges i festius a 
les 13 h. Visites peragrups al 
696 406 767
Lloc: Saló Modernista de Caixa 
Sabadell, c /de Gracia, 17

Entrada gratuita

LE CORBUSIER EN 
L'OBJECTIU DE LUCIEN 
HERVÉ

Horari: dilluns a diumenge, de 
12 a 14 h i de 18 a 21 h. Visites 
guiades diumenges i festius a 
les 12 h.Visites peragrups al 
696 406 767
Lloc: Sala d'Exposicions de 
Caixa Sabadell, c/ de Gracia, 17

Obra Social Caixa Sabadell C/ d’en Font, 1 • 08201 - Sabadell Linia Obra Social 902 33 55 66 obrasocial@caixasabadell.es

www.obrasocialcaixasabadell.org

OBRÄ SOCIAL
Sabadell

mailto:obrasocial@caixasabadell.es
http://www.obrasocialcaixasabadell.org
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Lo p b ço  del Diamant, 

una superpraducció
Marta Carnicé Soria
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Autora; Mercè Rodoreda
Adaptació teatral de Josep M. Benet i Jornet
Direcció: Toni Casares
Repartiment: Silvia Bel, Anna Sahun, Maro Martínez, David Bagés, Ernest 
Villegas, Imma Colomer, Mercè Arànega, Caries Martínez, Paula Blanco i Maro 
Homs, entre d ’altres.
Músics: Oriol González (Contrabaix), Leandre Lopes (Trompeta), Vicente
Llórente (ViolO, Maro Oró (Clarinet) i Miquel Ángel Maestro i Blai (Acordió i Piano)
Escenografia: Jordi Roig
Vestuari : Mercè Paloma
IMuminació: Albert Paura
Música original : Óscar Roig

El Teatre Nacional de Catalunya obria la celebració del centenari del naixement 
de Mercè Rodoreda amb una adaptació de La plaga del Diamant a cárrec del 
dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, dirigida per Toni Casares i amb Silvia Bel 
en el paper de la protagonista. Així dones, després de diversos intents per 
portar-la al teatre, i coincidint també amb els 25 anys de la mort de cèlebre 
escriptora, ara s’ha portât a escena l’adaptació més fidedigna d ’aquesta novel-la 
de gran qualitat literária, com també la més popular i extensa d’una de les 
escriptores més importants de la narrativa catalana contemporánia.

En veu de la mateixa protagonista, l’obra explica la historia de Natália, unajove 
del barri barceloní de Grècia, de qui, a través del món minúscul, s’entreveuen els 
anys esperançats i desesperats del segle XX: la República, la guerra civil i els 
anys de postguerra. L’obra comença quan la protagonista perd la seva Identität 
i passa a ser la “Colometa” el mateix dia en què coneix el seu primer marit: el 
Quimet, fins que, avançada la postguerra, i casada amb el seu segon marit, 
l’Antoni, l’adroger de les veces, s’allibera del passât i tornará a recuperar la seva 
Identität. Mentre que se succeeixen esdeveniments importants en la história del 
nostre país, la Colometa viurà un prometatge i un primer matrimoni força tortuós, 
tindrà dos fills, perdrà el marit, pares i amies estimats fins el punt que la fam i la 
misèria de la guerra la portaran a voler suïcidar-se amb salfumant. Será el seu 
segon marit qui la traurà de l’embut en el qual estava immersa i, a partir 
d ’aleshores, començarà un lent carni cap a I’alliberament. Es casará amb 
I’adroguer, els fills creixeran, se li casará la filia i, finalment, un dia tornará a la 
plaga del Diamant i després de clavar un ganivet en el pis on vivia amb el Quimet 
i d ’un “crit d ’infern” s’alliberarà del passât i recuperará la Natália.

Es tracta d ’una crònica fidel de la Barcelona de la República, de la guerra civil, 
de la postguerra i del genui barri de Grècia fet amb un llenguatge directe i 
coMoquial, on la protagonista reviu un segult de vivències en els quais el seu 
espai interior es mescla amb la crònica coMectiva que marcará aquells anys. De

Silvia Bel afronta el repte d’interpretar la 
Colometa. Fotos; TCN

fet, el pes angoixant de la história 
apareixeran a través deis petits 
problèmes de la Colometa que, tota 
ingènua, está molt Iluny de conèixer els 
esdeveniments histórics.

La plaça del Diamant recull la historia 
de la Colometa explicada per la seva 
própia protagonista, la Natália, qui 
reconstrueix el seu passât des de la 
Identität ja recuperada i dotada de 
consciéncia. L’adaptació no oblida que 
la novel-la és un monóleg interior de la 
protagonista i per aixó inclou entremig 
deis diálegs que recrea amb una 
multitud de personatges, la veu en off. 
En aquest sentit, el mateix Benet i 
Jornet advertía que “mentre que a la
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novel-la se sent la veu interior, a 
l’escenari veiem la seva mirada”. En 
qualsevol cas, ja sigui diàieg corn veu 
en off, robra manté les formes expre
ssives d ’Lis popular dels anys 30 i 40 
de la novel-la i, fins i tot, n’extreu frases 
literals.

L’obra comença quan la protagonista perd la 
seva Identität el mateix dia en qué coneix el 
Quimet.

L’adaptació teatral també recull 
alguns deis símbols que Mercè 
Rodoreda utilitza de manera brillant en 
la novel-la i que adquireixen una 
important rellevància en el text així 
com deixen entreveure els sentiments 
i pensaments de la mateixa prota
gonista que no vol revelar explícita- 
ment. En l’adaptació teatral, però, 
alguns passen força desapercebuts 
i d ’altres no hi són. És el cas, per 
exemple, de l’embut, símbol de 
dificultats, que l’ophmeix i que en 
robra passa molt per sobre o les 
balances del mig del replá de l’escala 
que, per qui no hagi llegit la novel-la, li 
permet trobar l’equilibrl en la seva 
vida. Per contra, reprodueix el maison 
dels coloms, amb ocells de veritat, 
envaeixen tots els dominis de la 
Colometa, comença pel terrât i acaben 
ocupant-li tot el pis.

Silvia Bel afronta el repte d ’inter
pretar la Colometa durant les quatre 
hores que dura La plaga del Diamant i 
ho fa acompanyada d’un elenc de 
prop de 30 actors, entre els quais

destaquen Marc Martínez, Mercè Aranega, Imma Colomer, David Bagés, Carles 
Martínez i Anna Sahun o Ernest Villegas. Precisament, Villegas, un actor que 
encara no és gaire conegut, es converteix en l’eix de la história en interpretar tres 
personatges (el primer promés de la Natália; l’amic del Quimet, per qui la Natália 
tindrá un afecte especial, i el seu jove, el maht de la seva filia Rita). En l’obra, la 
Colometa, que se sent molt vinculada a tots tres, no passa així en la novel-la, els 
confondrá cada vegada que Villegas surti a escena amb un paper nou.

L’obra recull els anys de postguerra.

La protagonista Silvia Bel encarna una convincent Colometa, sensible i torta 
així com commovedora, discreta, mesurada i intuitiva. Tot i aixó, hi ha moments 
que perd la candidesa i innocéncia de la Colometa de la novel-la, però sembla 
més una qüestió de l’adaptació teatral. Desafortunada és I’actuado de Maro 
Martínez, que lluny d ’assemblar-se al Quimet possessiu, egoista, maltractador 
de la novel-la, encarna un personatge neurótic i despreocupat però alhora 
encantador. Per contra, destaquen I’actuado de Mercè Arànega, que interpreta 
una entranyable Enriqueta; Carles Martínez, un timid i encisador adroguer de les 
veces, i Anna Sahun, que encarna de manera sublim el paper de la idealista i 
Iluitadora Julieta. Precisament, Sahun protagonitza una de les escenes més 
commovedores de l’obra, quan és afusellada pels feixistes en la seva Iluita per la 
República.

Abans de començar l’obra, Casares ja advertia que I’escenografía era “molt 
essendal” perqué es volia traslladar l’ambient de barri de Grècia al muntatge. I 
res més lluny de la realitat. L’obra compta amb una escenografía espectacular, a 
cárrec de Jordi Roig, que, acompanyada de la il-luminadó d ’Albert Paura, recull 
en bona mesura l’essénda del barri de Gracia i reprodueix els incomptables 
ambients de la novel-la. Per fer-ho, però, no han escatimat recursos, decorats i 
efectes diversos. Dalt de I’escenah, hi apareix un camiò, una motocicleta, una 
bici, un escenari de festa major, una plaça, carrers, diversos interiors de cases 
amb tota mena de details (cortines, estovalles, mobiliari, rajóles) i fins i tot un 
colomar, que portará a la Colometa fins a la seva l’anul-laciò total. Malgrat aquest 
escenari de dimensions monumentais, amb desenes d’elements que es munten 
i desmunten, pràcticament a cada escena, rescenografia canvia amb fluìdesa i 
a l’espectador no se li fa pesât.

Aquesta superproducciò, més pròpia del cinema que del teatre, s’accentua 
amb la mùsica originai creada per a l’obra, de carácter molt cinematogràfic i 
imatges de video que s’intercaien en les escenes, i que tenen una gran funciò 
poètica i emocional.
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Es tracta d’una obra per al gran públic que aglutina errocions compartides per 
una generació que ara han reviscut.

Després de les representacions de l’obra al TNG, La piaga del Diamant viatjarà 
a divuit poblacions de Catalunya i les liles Balears, amb més de trente funcions 
programades. Entre élis, ha viatjat a primers de març a Sabadell. La gira la finalitzarà 
al Teatro Valle-Inclán de Madrid, seu del Centro Dramático Nacional, on l’obra es 
representará en català i subtitulada al castellà del 30 d’abril fins al 4 de maig.

L’obra recull l’essència del barri de Gràcia.

El muntatge reprodueix el maison dels coloms.

Al final de l’obra, la Natàlia recupera la seva identitat.

Any Rodoreda

L’any 2008 es commemora el centenari del naixement de Mercè Rodoreda 
(1908- 1983), considerada una de les escriptores més importants de la narrativa 
catalana contemporània i ben segur que la més internacional. Amb motiu 
d ’aquesta efemèride, que no és l’ùnica ja que també es compleixen 25 anys de 
la seva mort, s’han promogut diverses activitats que var des de la publicado de 
les obres completes de l’autora, aixi com una bona part de la seva 
correspondència (a Crup 62 i al Club Editor ) fins a exposicions, congressos, 
aotes i rutes literàries, activitats educatives i espectacles. Entre ells destaca la 
posada en escena de l’adaptació d ’una de les noveMes més populars de 
Rodoreda, La plaça del Diamant, a càrrec de Josep Maria Benet Jornet. Per més 
informació sobre eis activitats de l’Any Rodoreda peden consultar el web 
http://www.anyrodoreda.cat

http://www.anyrodoreda.cat
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Mercè Rodoreda i la seva mare Montserrat 
Gurguí i Guàrdia.

Mercè Rodoreda

Joan Gurguí.

■‘A*

Una vida molt intensa
(Dades extretes de la Fundado Mercé Rodoreda)

1908-1914
El dia 10 d ’octubre ce 1908 va néixer Mercé Rodoreda Gurguí en una petita torre, p.^pietat del 
seu avi, situada al carrer de Sant Antoni, actualment Manuel Angelón, del barri de Sant Gervasi 
de Gaseóles, de Barcelona. Filia única del mathmonl format per Andreu Rodoreda Salient i 
Montserrat Gurguí Guárdia. Al pare, comptable d ’una armería, sempre li va agradar el teatre. La 
mare sentía certa inclinació per a la música. Ambdós van compartir I’afieló pel teatre, en un 
ambient bohemi, i van assistir a l’Institut del Teatre, que dirigía Adhá Gual, per aprendre 
declamació. El seu tiet, a qui Mercé admirava molt, Joan Gurguí, se’n va anar a l’Argentina el 
1914.

1915-1917
Va cursar els estudis de primária tot i que el seu gran mestre va ser el seu avi, admirador de 
Verdaguer i coMaborador de La Renaixenga.

1917
Amb la companyia de teatre amateur de l’Ateneu de Sant Gervasi, va representar el paper de 
Ketty en la comédia El misteríós Jimmy Samson.

1919
Joan Gurguí, que havia mantingut una correspondéncia regular amb la seva familia, retorna a 
Barcelona. Mercé vivia amb entusiasme I’arribada de les cartes del tiet, aqui va arribar a mitificar.

1921
Mor el seu avi. Rere Gurguí. L’arribada del seu tiet canvia el tipus de vida de la familia. S’imposa 
l’austehtat i l’ordre convencional.

1928
El dia que va fer els vint anys es va casar amb Joan Gurguí Guárdia, catorze anys més gran que 
ella, a la parroquia de la Bonanova, de Barcelona, amb dispensa papal pel grau de 
consanguinitat.

1929
El 23 de juliol neix el Jordi, l’ünic fill del matrimoni. Va ser aleshores quan Mercé Rodoreda va 
començar a fer una revisió de vida i a buscar una projecció, un treball que l’alliberés de la 
dependéneia que tenia del seu marit.

1932
Mercé Rodoreda publica la seva primera noveMa Soc una dona honrada? a l’editorial Catalonia. 
Escriu contes per a diversos diaris.

1933
Mercé Rodoreda s’endinsa en el món del periodisme collaborant en la revista catalanista 
Clarisme, on publica les seves entrevistes a escriptors i artistes plàstics, corn també crôniques 
de la ciutat o viatges. Fli va coMaborar des del mes d ’octubre de 1933 fins al 1934.

1934
Publica Del que hom no pot fugir, en les edicions de Clarisme, i Un dia en la vida d ’un home en 
edicions Proa. A més, Mercé Rodoreda comença a relacionar-se amb el món de la literatura, a 
través de l’escriptor J. Puig i Ferreter, director de Proa. Per una banda, coneix Andreu Nin, que 
tradueix directament del rus novel-les de Dostoievski i Tolstoi, entre d ’altres; de l’altra, a 
escriptors corn Francesc Trabal, Joan Oliver, Joan Prat, conegut per Armand Obiols, integrants 
de La Colla de Sabadell i més tard del Club dels Novel-listes, com Rodoreda. Aquest any també 
surt a la venda l’assaig Polèmia, de Delfi Dalmau, on Fautor entrevista a Mercé Rodoreda, i en 
la introducció fa unes declaracions que anticipen els valors literaris de l’escriptora.

1935-1939
Escriu contes infantils a la página setmanal del diari La Publicitat, anomenada Una estona amb 
els infants, i contes a La Revista, La Veu de Catalunya i Mirador, entre d ’altres.

1936
Publica la seva quarta novel-la, Crim, rebutjada més tard per la mateixa escriptora, corn també 
va fer amb les tres anteriors.

Conte infantil 
publicat a La Publicitat.

1937
Comença a traballar corn a correctora de català al Comissariat de Propaganda de la Generalität 
de Catalunya. Coneix a escriptores corn Aurora Bertrana i M. Teresa Vernet. També coneix a 
Susina Amat, Julieta Franquesa, Anna Muhà i Carme Manrubia. Amb Aloma, la seva cinquena 
novel-la, guanya el Premi Crexells. Andreu Nin, amb qui Rodoreda va mantenir una relació 
sentimental, mor assassinat. Aquest mateix any Mercé Rodoreda i el seu marit, Joan Gurguí, se 
separen.
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Aloma, 1938

A Roissy-en-Brie, Mercè Rodoreda i Armand 
Obiols (pseudònim de Joan Prat).

MERCE RODOREDA

VIN T-I-D O S
CONTES

f ViCTOt CATAU 1

Vint-i-dos contes, 1958

1938
La Institució de les Lletres Catalanes a Barcelona publica/\/oma. Mercè Rodoreda vlatja a Praga 
amb l’esorlptor Franoesc Trabal en representado del PEN Club de Catalunya, i llegeix una 
salutacló redactada pel poeta Caries Riba.

1939
Meroé Rodoreda se'n va a l’exlll el 23 de gener, I delxa el seu fill amb la seva mare. Surt de 
Baroelona juntament amb altres InteMectuals en un bibllobús de la Institució de les Lletres 
Catalanes que els trasllada a GIrona, d ’on passen al Mas Perxés, a l’empordanesa Agullana per 
dlriglr-se, després, a Perpinyá I Tolosa. Finalment, es va InstaMar en un oastell del segleXVIl, que 
acollla refugíate a RoIssy-en-BrIe, prop de París. En aquest oastell va viure durant uns mesos 
amb altres escriptors oom Anna Murlà I familia, C.A. Jordana i familia, Armand Obiols I Franceso 
Trabal. En aquest marc comença la relacló entre Rodoreda I Obiols, la seva parella a l'exlll. La 
Segona Guerra Mundial trenoa, però, l’establlltat de Roissy i els obliga a començar el periple de 
nou: uns esoullen l’exlll oap a Hispanoamérica I altres, com ara Rodoreda I Obiols, deoldeixen 
quedar-se a Europa.

1940-1944
Fúgida de París amb l’entrada deis alemanys. Acabada la Segona Guerra Mundial, Mercè 
Rodoreda es va InstaMar a Limoges I al cap de poc temps a Bordeus, juntament amb Joan Prat. 
Durant aqueste primers anys es va guanyar la vida cosint per a uns magatzems. També va esoriure 
contes, que primer va publloar en revistes de l’exili I posteriorment va reunir a Vint-i-dos contes.

1946
Es traslladen a París, al carrer Cherche-MIdl, al costat de la zona on es reunlen els InteMectuals; 
SaInt-Germaln-des-Prés. Va continuar escrivint oontes I va oomençar dedicar-se a la poesía. 
Mentrestant, Obiols traballa com a responsable de la Revista de Cataiunya a l’exlll.

1947-1953
Mercè Rodoreda oomença a tenir problemas de salut I pateix una estranya paràlisi al brag dret 
que II impedía escriure molta estona seguida. En aquella épooa, tenia de mastre per a la seva 
poesía I, en ocasiona, de corrector, a Josep Carner. Amb eli va mantenir una Intensa I afectuosa 
oorrespondéncia. Precisament, Rodoreda va ser guardonada amb diferente premis per la seva 
obra poètica. Va guanyar la Flor Natural ais Joos Florals de 1947 a Londres. L’any següent, va 
tornar a guanyar el mateix premi ais joos de París. Finalment, el 1949 va ser nomenada “Mestra 
en Gal Saber” a Montevideo.

1951
S’interessa per a la pintura i ooneix ais pintora més destaoats de l’épooa com Pioasso, Klee, 
Kandinsky o Miró, ais quais intenta imitar.

1952
Se’n va al balneari Chátel-Guyon, prop de Viohy, on a més de recuperar-se gaudeix d ’una 
soledat que li permet endinsar-se de pie en l’obra creativa.

1954
Rodoreda fixa la seva residéncia a Ginebra, ja que Obiols treballa en aquesta ciutat oom a 
traductor de la UNESCO. Segueix oonservant la seva habitació de París. L’alleugeriment 
economic els permet Hogar un apartament a un barri burgès al carrer Vidollet. També es dedica 
esporàdicament a la pintura. Es casa el seu fili.

1956
Envia a un premi de Mèxic tres sonets: Evocado deis morts, que pertanyen al projecte inacabat 
Mon d ’Uiisses, que presideix Agusti Bartra. Guanya i els hi publiquen a la Gaseta de Lletres, 
suplement literari de La Nova Revista. A Barcelona, clandestinament, es convoquen els primers 
premis literaris en català. Rodoreda guanya el Premi Joan Santamaria amb el conte Carnaval, 
esorit a Bordeus durant la guerra.

1957
Guanya el Premi Victor Català amb la recopilaoiô de contes que ha esorit a l’exili, sota el titol 
Vint-i-dos contes. Aquest guardó significa l’embranzida definitiva per continuar una obra ara ja 
imparable.

1958
Publica Vint-i-dos contes.

1959
Presenta al Premi Joanot Martorell Una mica d ’história, que es publica al 1967 amb el títol dardi 
vora ei mar. Escriu el conte Rom Negrita per Els 7 pecats capitals vistos per 21 contistes. 
Comença a escriure Colometa, la futura La Plaga del Diamant.

1960
Presenta Colometa al Premi Sant Jordi. No guanya, però obté el vot de Joan Fuster, que la 
recomana al Club deis Novel-listes. El seu director, Joan Sales, s’interessa molt per a la novel-la 
i inicia un contacte epistolar amb Mercè Rodoreda. Obiols fixa definitivament la seva residénoia 
a Viena per motius de treball.
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Revisada i
^  corregida per 

(’autora, Aloma,
1969

MERCE
RODOREDA

la meva Cristina
laltrescontœ

piblegde
iWlBsalofi

31
La meva Cristina i 
altres contes, 1967.

1961
Envía La Mort i la primavera al Premi Sant Jordi, novament sense èxit. És publicada pdstuma- 
ment el 1986.

1962
Publlcacló de La Plaga del Diamant al Club deis Novel-listes.

1964
Mor Montserrat Gurguí, mare de l'escrlptora.

1965
El 25 d ’agost escriu a Joaquim Molas en resposta a la sol-licitud de posar en marxa l’edició de 
les seves obres completes. Rebutja la publicado de les quatre primeree novel-les i accepta 
reelaborar/4/oma. Comença a ser reconeguda tora de Catalunya grácies a la tradúcelo de les 
seves obres. La primera és la de La Plaga del Diamant, traduïda a l’espanyol al 1965, a l'anglès 
(1967), a ritalià (1970), al francés (1971), etc.

1966
Publica El Carrer de les Camèlies, que rep ei Premi Sant Jordi. Mor el seu exmarit Joan Gurguí.

1967
Publica Jardí vora el mar. El carrer de les Camèlies rep el Premi de la Crítica. Es publica el volum 
de contes La meva Cristina i altres contes. Mentrestant, escriu Mirall trencat.

1969
Publica la nova versió d ’Aloma. El carrer de les Camèlies rep el premi Ramon Llull.

1970
A partir d ’aquest any, es multipliquen les traduccions de les seves obres.

1971
Mor a Viena Armand Obiols.

Jardí de la torre de Romanyá de la Selva.

Inauguració de la plaça del Diamant, 1980.

1972
Mercé Rodoreda passa l’estiu a Romanyá de la Selva, a El Senyal, la casa de la seva amiga 
Carme Manrubia. Aquí hi arriba a viure sis anys, fins que el 1978 té construida la seva propia 
casa.

1973-1975
Acaba Mirall trencat a Romanyá, que es publica el 1974, Tanca el pis de Ginebra. Comença a 
escriure Quanta, quanta guerra...

1976
Primera tesi doctoral sobre la narrativa de Mercè Rodoreda, obra de Carme Arnau.

1977
Edicions 62 inicia la publicació de les seves Obres completes.

1978
Versió televisiva d'Aloma, dirigida per Lluís Pascual. Publica Semblava seda i altres contes, amb 
narracions escrites des de la guerra fins a la mort d ’Obiols.

1980
Es publica la recopilació de Tots els contes. Rep el Premi d ’Honor de les Lletres Catalanes i el 
Ciutat Barcelona per Viatges i tiers. Amb Quanta, quanta guerra... guanya el Premi Crítica Serra 
d ’Or. Les dues obres són publicades aquest mateix any.

1982
S’estrena la versió cinematográfica de La Plaga del Diamant, dirigida per Francese Betriu. Escriu 
Imatges d ’infantesa, breus relats biográfics publicats a la revista Serra d ’Or.

1983
Mor el 13 d ’abril en una clínica de Girona.

FINQUES
CARNER
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Bocins de miralls de la Rodoreda
David Serrano

“Sempre és millor haver sofert per a poder escriure.
Una persona feliç no té historia”
Mercè Rodoreda

PRIMER BOCÍ
En l’ámbit de l’ensenyament, l’obligatohetat de llegir Mirali trencat (1974) i 
actualment La plaga del Diamant (1962) han fet aflorar una idea que 
segurament no deu ser original però que em volta fa temps pel cap: la Rodoreda 
ve a ser a la nostra noveMistica el que és Marti i Poi a la poesia. Els alumnes, 
tot i quedar-se força perplexes devant els problèmes plantejats en les seves 
novel-les, en queden absorbits, corn séduits, corn ho han quedat les 
generacions anteriors, que sempre l’han/l’hem llegida tant si es tractava de 
lectors habituais corn ocasionáis. Potser l’ùnica novetat que trobo en el fet 
intergeneracional de llegir apassionadament la Rodoreda és que els nostres 
adolescents resulten més clars que els seus predecessors: són extremadament 
critics amb els models femenins que es plantegen. No és que critiquin les 
actituds dels seus personatges, la Natàlia/Colometa de La plaça..., l’Aloma 
6’Aloma, o les noietes de La meva Cristina i altres contes corn ara la 
Zerafina o la protagonista d’”Aquella paret, aquella mimosa”, per posar 
alguns exemples dels “models” que han llegit al llarg dels dos anys de batxillerat. 
Al marge en quedarien la Teresa Goday de Mirali... o al Cecilia Ce de El 
carrer de les Camèlies, perqué, com a novel-les iniciàtiques amb protagonista 
femeni, la seva maduresa els aportará alguna cosa ben propera al que podem 
entendre per félicitât (independéncia econòmica i jardi, bàsicament). El que 
posen sobre la taula, sobretot les noies -les que més i millor llegeixen, corn 
sempre-, és la impossibilitat de les protagonistes per seguir un carni propi, 
l’acceptaciò volontària o involontària dels seus rois socials, familiars i cuiturals 
més enllà de la comprensiò del context. Els nostres joves han viscut d ’una 
manera que els fa molt difícil d ’entendre i més encara d ’acceptar l’actitud de la 
Colometa fins ben bé el final, i fins i tot la solució final amb l’Antoni, l’adroguer. 
Nous temps, noves percepcions de la realitat enriqueixen, creo que és aixi, els 
planteigs de la Rodoreda sobre la condició femenina, però en general sobre la 
condició humana.

SEGON BOCÍ
Una de les grans riqueses de la Rodoreda és la seva capacitat per copsar en el 
detall, en la més estricta quotidianitat, el signe d ’un món, l’exemple representatiu 
d ’una manera de percebre i entendre la realitat, una realitat marcada per la 
utopia de la República i per la derrota de la Guerra Civil. I, més enllà d ’això, que 
se situa més en l’anàlisi de la seva obra des del punt de vista sociopolitic sota la 
máscara del réalisme i ei psicologisme, creo que, com els grans escriptors, té la 
capacitat d ’oferir suficients graos de lectura perqué pugui seduir tant ais lectors 
superficiels com ais més exigents, més avesats a buscar, investigar, a esperar 
que I’autor els situi' devant de confiietes per resoldre, atzucacs, camins falsos, 
que els faci pensar i prendre decisions.

Meneé Êeéereda

Mirali trencat. Fou publicada, a 
Club de Novel-listes l’any 1974.

El carrer de les Camèlies, Premi 
Sant Jordi, 1966.

Imitant la Colometa...
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Tradució de Mirali trencat al 
búlgar.

Tradució de Mirali trencat a 
l’italiá.

Lógicament es tracta d ’una eschptora marcada com tants altres de la seva 
generació per les teories de Bergson i Freud, o per les técniques de Faulkner, 
Proust o Joyce, però això tampoc no voldria dir gran cosa si no fos per com 
assumeix la seva formació InteMectual i politica per vessar-la d ’una manera tan 
directa a la ferida. En aquest sentit, l’hàbil mescla entre planteig InteMectualitzat 
i la voluntat expressa de connexió amò la realitat la duen també prop de H. 
James, en la tradició del fulletó més clàssica, aquella que atrau el lector en 
introduir-se en la Intimität dels seus personatges. Simbolisme, gnosticisme i 
magoneria sovint esdevenen també vehicles que condueixen vers l’assoliment 
de l’objectiu d’oferir la llum a les tenebres, una voluntat a la qual ja s’havien 
enfrontat també el Baudelaire de Les flors del mal, l’Albert Camus de Sísif 
i el mateix Edgar Alian Poe, per citar els que ella hauria llegit amb major 
passió.

TERCER BOCÍ
Sorprén potser en la imatge que tenim de la Rodoreda una part de la seva 
producció de preguerra, de la qual en destacarla la peculiaritat de Un día en la 
vida d’un home (1934), una mena de divertimento descarnat i pie d ’un gran 
sarcasme sobre la mediocritat de la vida petitburgesa masclista, que entronca 
lógicament amb bona part de la producció del Grup de Sabadell I que, de fet, 
està inspirada en una obra de Francese Trabai, Hi ha homes que ploren 
perqué el sol es pon (tan délirant com Escenes d’un Hit de matrimoni). Allí 
ja hi trobem la focalització en la figura femenina, com la Teresa de Sóc una 
dona honrada, anterior. Descobrim el vessant més cruament enjogassat de la 
generació joveníssima de preguerra, tastem encavallaments amb les históries 
sobre la misèria humana de Joan Oliver, que posen al descobert la hipocresía 
i la buidor existencials i la recerca infructuosa de la félicitât des del secretisme, 
l’amagament, aquell recurs ciau a Mirali trencat però amb altres funcions.
El fracás no és sino un potenciador de la buidor, l’evidéncia del sense carni, on 
la dona sempre hi sol tenir un paper submis, secundan i/o vexât, que, en aquest 
cas es veu modificat per l’actitud divertidament venjativa de la dona que sap que 
el marit avorrit està préparant la seva añada a un meubié per fer-li el sait per 
primera vegada i poder sortir aixi de la seva rutina vital, i li ofereix un purgant que 
li farà impossible la seva somniada aventura, pretesament secreta.
És curiós, O m’ho resulta potser a mi, corn juga la Rodoreda amb el tema dels 
secrets, perqué tots els seus personatges, re/creacions a voltes estereotipades 
de la Vida mateixa, juguen o giren al voltant de la rellevància aportada a algún 
secret personal, i aquest secret, que ho és de cara a la resta de personatges, 
el narrador ens el confessa d’alguna o altra manera al lector sorprès, convertit 
aixi en cómplice mut {narratari) de tots i cada un dels secrets que circulen per les 
vides dels personatges que va descobrint. Aquesta complicitat potencia la 
implicació emocional i InteMectual del lector, que percebrà/entendrà i podrá jutjar 
les actituds que es deriven precisament d ’aquest secret comparût amb el 
narrador però que ni el mateix protagonista sap que nosaltres coneixem... Fins 
a aquest punt de travament aconsegueix Rodoreda respecte les seves históries: 
el lector a vegades desitjaria desvetllar-los a algún dels personatges per tal 
d ’evitar situacions que solen dur sovint al fraeàs, el trencament, la mort... 
Complice, confident, el lector sovint se sent aixi també coneixedor, mut i patint, 
del que succeeix en les novel.les rodoredianes...

QUART BOCÍ
A les acaballes de la guerra publica la primera versió ó’Aloma (1938-1969), 
psicològica i simbòlica, que inclou ja bona part els elements essencialitzadors de 
la seva obra posterior. Es tracta d ’una obra sobre la pèrdua, la pèrdua de la 
innocèneia, de la infantesa en definitiva, un dels ternes clàssics del segle XX. I 
aquesta pèrdua va Iligada lógicament a la infructuosa recerca de la félicitât de la
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mà de la seva protagonista, cándida i confiada fins a limits “insultants”, segons 
els meus alumnes critics. Alli hi ha ja tot el mon de les flors, de la casa corn l’espai 
clos i segur de la Infantesa que no es vol acabar de perdre mai, una mena de 
recuperació del mite de Peter Pan versió femenina.
Rodoreda és corn si ens plantegés sempre una mateixa dona, una dona en tots 
i cada un dels cicles vitals, com un any és el que temporalitza/A/oma,, emocionáis 
i fins i tot socials. Una mateixa dona que sempre es veurà abocada a resistir-se 
a la solució atralent aportada per dos artistes: Bàrbara a Mirali... i Daniel aqui, 
0 la mateixa Colometa desesperada, l’ùnica sortida digna del fracàs que 
persegueix els seus personatges és el suicidi. Les seves protagonistes, per 
débilitât o per fortalesa segons com es vulgui, han d’afrontar el futur partint 
d ’aquesta mena de desig encobert.

CINQUÈ BOCÍ
Duel de dones: Teresa Goday/Valldaura versus Natàlia/Colometa, inicis 
propers: dependentes. Duel desigual pel periple sofert i that per cada una, els 
alumnes no respiren fins que la Colometa deixa de ser-ho, i recupera la seva 
Identität, en marcar amb un ganivet els seu nom a la porta de l’ediflcl on ha 
exercit corn a tal... i déna aixi per superat el seu passât.
Dependenta de pastisserla l’una, peixatera a la Boqueria l’altra, m’atrau més la 
Idea del treball amb la xocolata, exempllficat en aquelles xicres de xocolata que 
tan contenta es compra la Colometa, succedani tradicional dels plaers 
fisiolôgics que mai no ha tingut i que mai no tindrà ni amb el Quimet ni amb 
l’Antoni, “esguerrat del mig”, impotent sexualment i socialment, exemple dels 
perdedors. L’escapçament sexual, corn en el cas del primer Ilibre de preguerra 
citât, afecta també els homes, però sobretot les dones. Esfereïdors són els 
diàlegs entre la Colometa i la seva amiga que fa d ’àngel de la guarda, 
castanyera al carrer Pelai, I’Enriqueta, perqué devant les misèries de la 
protagonista, que ha de suportar els rituals simis, gens seductors, del marit 
abans del “avul farem un nenl”, ella li contraposa una nit de noces lligada perqué 
no es pogués escapar... violència sexual, fustigament emocional que va 
anorreant les protagonistes de La plaça... fins a destruir-les o a portar-les a 
accepter el seu roi desplaent. Per aixô sedueix el personatge marginal de la 
Griselda, de regust medlevalltzant evident, dona compromesa, amb carácter, 
que sap buscar la félicitât més enllà de les convenclons I que és l’ùnica capaç 
d’haver passât una vertedera nit de passió, encara que sigui amb el regust de la 
unicitat, perqué sempre podrá dir alguna cosa semblant a “Sempre ens quedará 
Paris” devant l’enveja de la resta de dones, que mai no hauran tingut ni aquest 
moment de plaer personal. Massa dona per a en Mateu, a qui retraiem no haver 
Iluitat pel veritable amor absent de la novel-la, el d ’eli i la Natàlia.

SISÉ BOCÍ
Les classes populars republlcanes se’ns presenten corn les ùniques 
compromeses amb les Ilibertats fins a les darreres conseqüéncles -fet que es 
traspua a Mirali... amb el fill del fanaler, primer nòvio de Teresa-, però Incapaces 
també d’assollr una félicitât per efímera que sigui. El substitutiu sol ser 
habitualment la literatura, únic espai on sentir/pensar que tot el que es desitja és 
possible, la qual cosa no fa sinò, des de les primeres novel-les, posar un mirali 
encara més cruel devant dels ulls de les seves protagonistes, en una mena de fil 
temporal que s’Iniciarla amb Gustave Flaubert i la seva fracassada Emma 
Bovary, corn tantes altres heroines romàntiques que contrasten la crua realitat a 
la ficelé literaria, les germanes Bronte, Ibsen, ... totes elles sense habitacions 
propias ni possibilitats de massa espai personal.
Altrament, la burgesia tradicional, no els nou ries -amb una llarga tradiclô 
destructora que potser arrenca amb Oller, recordo especlalment el cas de La 
febre d’or-, cómplice per acciò o per omissió del régim feixista (per exemple el

Quadern del Nadal 2006-2007 (traducció Rodo- 
reda a l’india).
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La famosa Plaça del Diamant, al barri de Grècia 
barceloni, el 1918.

Una vista de la Barcelona de 1909, plena dels 
colomars ais terrats que tan asfixiante conver
tirán l’existència de la Natàlia/Colometa de La 
plaça del Diamant.

Una voluntariosa Natàlia.

primer adroguer o eis amos per qui treballarà Colometa), que sembla que és qui 
pot tenir millors possibilitats per aconseguir la félicitât, es mostra perduda en el 
laberint dels desitjos incomplerts per culpa d ’una lectura força esbiaixada de la 
realitat. Consola pensar, corn en el tbpic, que eIs diners no fan la félicitât, però 
tot hi ajuda...
Per a la creacló dels seus mens, Rodoreda és curios com mentre tria 
especialment els Interiors claustrofòbics -els seus exteriors també ho acaben 
sent- a La plaça..., per a Mirali... és el jardí el centre de la vida i de la mort. 
Aquest primer element simbòllc va acompanyat d ’una extensa, sintética i albora 
essenclalitzadora llista d ’elements que funcionen bé com a representatius d’un 
personatge, bé com a potencladors d ’estats d ’ánim, de situacions, d ’emocions, 
etc. En el cas de Mirali... recordem especialment el paper atorgat a la perla 
grisa que la Teresa va guardant com a prova de l’amor que ha atorgat ais seus 
diferents homes, homes a qui ha agraìt l’ascens social o a qui ha estimât 
apassionadament, i que va récupérant a mesura que els va perdent en el cicle 
vital. L’ascens de Teresa és progressiu, pautat, sembla que pensât des deis veils 
Inicis de la Boqueria, perqué demostra en tot moment un carácter term, decidit, 
compromès I albora prou sensible com per jugar-se la vida pel seu primer fill, 
II.legitim. Però tot alxò el lector ho ha d ’anar recomposant a manera de puzzle, 
de bocins de mirali que han anat encaixant fins a la comprensiò de la seva 
totalitat plena de buits I sobreentesos. L’estratégla de La plaça... resulta 
significativament diferent per tal corn la narradora esdevé la mateixa 
protagonista, mancada així de perspectiva per construir un diseurs més global, 
propi d ’un narrador extern i en canvi potenciant una percepció del present que, 
de fet, ve filtrat interessadament per tal com tota la noveMa esdevé un flash back 
complet; vuli dir que la narradora-Natàlia reconstrueix interessadament la seva 
histôrla seleccionant aquells materials primaris per tal que ens faci la sensaclô 
que qui ens l’explica no coneix el final de la histôria: la vivim al dia, pretesament 
corn l’ha viscuda la seva protagonista; és aquesta distancia retallada entre el 
present de la lectura i el passât dels fets que atorga aquesta espuma 
d ’ingenuïtat I frescors constants a la noveMa.
Aquest filtre del punt de vista condiciona el tipus de llenguatge, més llteraturitzat 
I elaborat a Mirali... I més pretesament coMoquIal a la recerca de la 
versemblança del personatge que parla a La plaça... I probablement aquesta 
major dosi de subjectivitat buscada fa que el lector patelxl molt més en aquesta 
segona que en la primera, i que probablement per aixó els elements simbòlics 
semblln més punyents, més directes. La narradora esdevé directa i coMoquial, 
però el seu subconscient és qui ens proporciona (amb una hábil decisló de la 
Rodoreda) els materials suficlents com per dotar de connotacló un bon gruix 
d ’elements, espais, objectes, personatges... No ho dio ja per la reiterado deis 
coloms, els colomars i la identlficacló amb la pròpia protagonista, sinó també 
pel Hit de llautó, per la barra del capçal trencada durant el primer part i 
reparada posteriorment, per la solitària d’en Quimet guardada en un pot de 
vidre que es trenca, les xicres de xocolata, l’embut que apareix I desapareix 
fins a engolir la protagonista, el ganivet de cuina amb qué marcará el seu final 
de cicle opressiu, el quadre de les llagostes o deis dos Mums que Natàlia 
tindrà ais seus dos menjadors. Només amb aquest element n’hi haurla prou per 
poder explicar l’evolucló de la Natàlia adolescent a la Colometa casada amb 
un galtes mascllsta, per molt compromés politicament que demostri ser, i 
d ’aquesta animeta animalitzada i destruida fins a la Sra. Natàlia final. El llum de 
casa el Quimet, on ell treballa en els seus projectes, la majorla dels quais 
fracassen abans d’Iniclar-se, és balx, vermeil i foso, lligat amb cadenes 
gruixudes: una veritable transposició de la vida que portará la seva protagonista, 
trista, fosca, violenta sovint. Hígada a una realitat que anuMa progressivament fins 
al que sembla el no-res camusià. En canvi, el llum de casa l’Antoni, el mateix 
nom que el flllastre que voldrà emular-lo en la seva feina solitària..., és ait, blanc
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i amb cristalls penjant al seu voltant: sortida del fons del pou del suicidi, la má 
d'un altre perdedor permetrà Colometa fer el seu propi carmi de dol, que 
curiosament seguimi el cicle vital torna a durar un any des del easament, per 
poder esdevenir de nou Natália, una Natália que res no té a veure amb la de 
l’iniei, perqué eom a noveMa de formació, malgrat la oircularitat evolutiva, la 
Natália que en surt ho fa amb una experiéncia vital que ha anat fins al limit i que 
des d ’alli ha decidit oonscientment ressituar el passai (amb el “cht que surt de 
l’infern”) i eonstruir un futur en el qual pugui mínimament deeidir per ella mateixa, 
amb totes les limitacions que aquesta situació tindrá també.
Esferéídora esdevé l’escena en qué el ritual final del dol oonsisteix a oreuar el 
barri per tanear el passai i la seducoió eròtica final introduint el dit en el melic del 
seu segon marit. D’objecte sexual animalitzat, Natália ha passai a prendre la 
iniciativa per seduir sensualment, en una mena de superació definitiva d’Aloma 
i un pas previ a la Teresa decidida de Mirali...
El món femeni de Teresa acaba destruït i cremai pel foc reparador i ciclic, i 
sembla que Montserrat Roig en sigui la seva continuadora natural, reouperant 
el món femeni des d ’una nova época i altres perspectives...

SETÈ BOCÍ
L’oportunitat del TNG per dur a escena La plaga del 
Diamant la considero una prova de normalitat dintre 
un pais força anormal. Els recursos emprats també 
em semblen adients i justifieats. Una altra cosa és la 
proposta que n’ha fet Benet i Jornet. Sorprén llegir ais 
diaris importants les eritiques (ressenyes, cróniques 
més aviat), perqué demostren que o bé hem vist obres 
diferents o bé no s’han llegit la noveMa... sento ser 
sincerament eru, però és aixi. El conjunt mostra una 
intéressant i eomplieadissima adaptació al llenguatge 
escénic, que redueix a la simplicitat bona part dels 
elements simbòlics, que o bé perden gruix o 
senzillament desapareixen, però es conserva el 
diseurs central, que es manté ferm, contundent, amb 
moments memorables d ’adaptació, com l’emotiu 
afusellament de la Julieta.
Al costai d ’això, però, resulta sorprenent que ningú no 
hagi atinat a preguntar-se el perqué d’un tercer Acte 
que, Iluny d ’evidenciar \'in crescendo que ajuda a 
entendre l’alliberament final, destrueix completament 

la tensió i ens situa en una comedieta d ’embolies amorosos digna del fulletó més 
tradicional. Benet parla dels “llenguatges diferents”, suposo que referint-se 
bàsioament a aquesta modificació especialment, però resulta una aportació prou 
estranya, per inneeessària al meu entendre. Tema de débat seria si el Quimet 
de l’escena dona realment la mesura de la complexitat del Quimet de la noveMa, 
però això ja són veees d ’un altre colomar... «-

Ferrer
ADVOCAIS
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Viatges i flors, 1980 Paisatge que es podia contemplar des de la casa de Mercè Rodoreda a Romanyà de la Selva.

No us agradaría veure “les postes de sol i eis naixements de Iluna més bonics 
del mon”? Donos deixeu-vos endur per aqüestes paraules de Mercè Rodoreda 
i visiteu amb eIs seus Ilibres Romanyà de la Selva.
Al massis de les Gavarres i en la carretera de Calonge a LIagostera trobareu de 
seguida Romanyà. Veureu que es tracta d ’un acollidor nudi rural que s’aglutina 
al voltant de la rùstega església de Sant Marti. A la mateixa plaça hi trobareu un 
acollidor restaurant que us oferirà eis productes de la zona i la temporada. Feu 
el recorregut pel poblé amb el Ilibre Viatges i flors (p. 61 -63) entre les mans 
mentre us deixeu endur per la màgia de les seves paraules, que veureu 
reflectides en les façanes empedradas, les flors i l’ambient. Rodoreda descobh 
Romanyà quan visità la seva amiga Carme Manrùbia i decidí fer-s’hi una casa. 
És ben a prop del dolmen de la Cova d’en Daina, i veureu que es tracta d ’una 
caseta blanca amb un jardi frondds, descrit a Jardi vora el mar (p. 201). El 1979 
Pere Gimferrer quedà impressionat de les seves vistes, corn podeu comprovar 
en el seu Dietari (1979-1980). Rodoreda, asseguda rere la finestra principal 
acabà Mirali trencat inspirant-se en la torre i el jardi de la familia Farriols a Sant 
Servasi (al c. Ríos Rosas). Podeu acabar la descoberta d ’aquest univers 
rodoredià al dolmen, on alguns capvespres de tarder s’hi podia veure asseguda 
la Rodoreda conversant amb el seu amie i editor Joan Sales. «.
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Fa9ana posterior del xalet de Romanyà de la Selva.

Joan Sales i Mercè Rodoreda, a finals dels anys setanta, al dolmen de Romanyà. Finestra de la cambra que ocupà Mercè Rodo
reda, on acabà Mirali trencat.
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De lo postmodernitot a 
lo ideo d ’fu ropo
- per on es mouen Vottinno i Boumon
Alexandre Nunes de Oliveira (de la traducció: Ariadna Pous)

«convertir la Unión Europea en una potencia militar y recuperar así una parte activa en el 

orden pluralista que podría asegurar el equilibrio mundial. [...] Si Europa quiere tener una 
política autónoma y liberarse de la tutela a veces demasiado pesada de Estados Unidos, 
deberá asumir su defensa por sí sola. [...] De este modo constituirá una Europa-potencia, 

donde cada uno de los Estados miembros de la Unión perderá una parte de su soberanía 

nacional, pero en contrapartida conseguirá una seguridad mayor y una soberanía colectiva 
muy superior.»^ - Tzvetan Todorov.

I - La crisi de la postmodernitat

Havent començat com a comentador de Nietzsche i Heidegger en els anys 
70, després atent seguidor de Lyotard a la década següent, el turinès Gianni 
Vattimo va ser el principal rostre del pensament feble, la variant italiana del 
postmodernisme teòric. Segone com, fins i tot es pot dir que Vattimo 
constituía una genuina personificació d ’allò postmodern, en assumir-se 
alhora com a homosexual cristià i comunista, orientacions a primera vista 
incompatibles o en tensió. Però la debilitació (afebliment) consistía d ’una 
vertadera ciau: depurar les ideologies dels seus elements dogmatics i 
pretensions absolutistes, flexibilitzar-les i horitzontalitzar registres per 
abraçar la tolerancia. Així es poden conciliar idees que abans, per 

intransigéncia i ortodóxia, es contraposaven amb aspresa.

A partir del 1998, any en qué mor Lyotard2, sembla, tanmateix, que el 
postmodernisme comença a caure ràpidament en desús. Resisteix en 
determinate nínxols molt circumscritss, però una mirada d ’ocell ens dona un ágil 
testimoni que hem creuat el miMenni amb l’abandonament sobtat del vocabulari 
postmodern: Gilles Lipovetsky prefereix parlar ara de temps hipermoderns-, 
Eduardo Subirats, de cultura tardomoderna-, Zygmunt Bauman, de modernitat 
líquida, per contrast amb aquella sòlida. Vattimo, al seu torn, amb prou feines hi 
fa referència, per a perplexitat d ’aquells que el continúen llegint. El concepte de 
postmodern ha literalment desaparegut de les seves pàgines.

És el que succeeix a la seva obra publicada el 2004, Il Socialismo ossia 
L’Europa^, una compilado de textos en els quais Vattimo s’atura a meditar sobre 
el present i el futur del nostre continent des d ’una inspiració política 
assumidament progressista^. En la ressaca de la seva experiència corn a 
eurodiputate dels Democratici di Sinistra (DS), seguida d ’una turbulenta sortida 
del partit per dissidéncies personals i ideológiques amb la cúpula, Vattimo va 
ingrassar a les files del Partit dels Comunistes Italians (PCdl). El Ilibre explica 
aquesta radicalització de postures com un imperatiu: la deriva reformista, 
protagonitzada pels líders de I’esquerra italiana, com ara Romano Prodi i
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D’Alema, s’entreveu com una resposta molt tèbia i fins i tot coMaboraclonIsta 
de la crepuscular governació de Berlusconi a Itàlia, al seu torn aliat de 
George W. Bush I el seu desaströs programa Imperiomilltarlsta^.

Les raons per les quais Vattimo va abandonar la nau de la postmodernltat 
no ens són explicitades amb olaredat, però podem interpretar que ho va fer 
perqué les condioions de la politica mundial havien canvlat». De fet, des de 
la caiguda del mur de Berlin, però de manera més accentuada a partir de 
ri1/S9, els EDA han incrementat el seu unilatéralisme, i han expandit albora 
els tentacles del capitalisme; i el pensiero debole, concebut com una atenoió 
fenomenològica oap als segments perifèrics de la societat -o  fins i tot com 
un projeote de ressonànoies emanoipadores per als coMectius marglnats^o-, 
ja no aporta soluciona als problèmes i reptes que planteja l’actualitat: les 
desigualtats i les injusticies sembrades per la globalització deis mercats, que 
s’escapa del control deis estats, destruelx el medi ambient, al matelx temps 
que expropia I arruina les economies nacionals, i intensifica aixi la fossa entre 
ries i pobres, tant en l’àmbit internacional oom a dins de cada pais.

Aixi mateix, d ’acord amb el retrat que en fêla Vattimo uns quinze anys 
enrere, la condiciô postmoderna sembla efeotivament esgotada en els 
nostres dies: el fliôsof de Tori proolamava llavors la critioa I la renûnola a 
l’eurooentrismei'' i el foment de la diversitat antropolôgioa i dels estils de vida per 
part dels mitjans de oomunioaeid social corn a vessante essencials de la 
tlpologlai2 . Ara bé, aquests dos vectors apareixen avul completament 
erosiónate: Europa fa molt que ha perdut el seu estatus de centralltat al mön 
-i continuará sent desplagada si no hi posa remei^s; d ’altra banda, els media es 
oonoentren cada vegada més a les mans d’uns quants millonarlsi^ o sön 
obscurantistament manipulate pel poder politic, és a dir, ja no difonen la desitjada 
multiplioitat ideològioa i l’anivellament de registres. Aixi dones, tant des del punt 
de vista teòric com pràctic, el moviment postmodern es va precipitar en el 
magma de la ineficácia i del conseqüent desprestigi.

II -  Hora de tornar a Europa

Sobre les mateixes dates en qué Vattimo va donar a la impremta II Socialismo 
ossia l ’Europa, Zygmunt Bauman, un dels autore més prolifics dels ùltime anys, 
va publicar un volum tituiat Europe: an Unfinished Adventure^^. I no es pot dir que 
el seu cas siguí gaire diferent: l’autor polonés, en altres temps eminent sociòleg 
de la problemàtica postmoderna, l’escamoteja ara completament. En Hoc seu, 
sorgeix Europa com a tema privilégiât en les seves cogitacions. En ambdòs, el 
postmodernisme a Europa va ser substituït per... Europa, tota sola.

L’assaig de Bauman segueix, en efecte, un to similar al de I’autor Italia: el mon 
actual s’enfronta a problèmes greus i complexos. Les multinacionals i els 
governs ocoidentals menyspreen l’existéncia d ’aquells que han tingut l’infortuni 
de néixer en països menys desenvolupats, forçats a conviure amb la guerra i la 
carestía, a caure a les malles de les màfies de la immigracid o a allistar-se a 
bandes que fomenten l’odi i la violéncia armada. Bauman i Vattimoie apunten 
que el terrorisme no es combat amb guerres preventives, sino amb la supressió 
de les seves condicions d ’emergénoia, és a dir, minorant les condicions de vida 
de les poblacions atrapades al pantà de la miséria i del descontentamenti^. A la 
globalització neoliberal, dones, s’hi ha de sumar o enfrontar-hi la globalitzaoió de 
la democráciai8, deis drets humans, del desenvolupament i de la pau. Hem 
d ’apuntar vers un món multipolar, équilibrât, els eonflictes del quai siguin regulats 
per entitats de dret internaoional oreïbles I eficacesiQ.
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No sembla llavors que el postmo
dernisme ens pugui donar respostes. 
Tot al oontrarl, el mon necessita una 
potència t r a n q u i l que defensi els 
valors de la lllbertat, la Solidarität, la 
justicia, el laïcisme, la tolerància i la 
racionalltat2i, és a dir, valors entron- 
cats en el nudi dur del projecte de la 
IMustracló22. Aquest gir es caracteritza 
aleshores per una intrigant aura de 
retracés -al cor de l’Europa de les 
utopies, précisément allò que havien 
criticat sense cessar els lyotardans. 
Però no es torna a Europa de la 
mateixa manera: no interessa ressituar 
el continent en una posició hegemò- 
nica i arrogant, sino retirar-lo de la 
subalternitat respecte dels EUA I 
encetar equillbris de força a escala 
mundial, compartits amb bona volun- 
tat per diversos blocs, solidarls I no 
prepotents23.

Aquesta linia de pensament -euro
peista, podem dir, més que senzilla- 
ment europea- està captant en 
aqueste primers anys del nou 
segle l’atenciò dels inteMectuals del 
continent, però no nomèe d’aquells 
que han estât socorristes de la marea 
postmoderna. També d’altres autore 
com Habermas, Giddens, Steiner, 
Umberto Eco o Jorge Semprún, un 
bon grapat d ’intel-lectuals de l’Est, 
en definitiva, la llista es tornarla 
innombrable: tots colncideixen en 
haver escrit recentment textos en tons 
apologistes sobre Europa -la seva 
histórla, la seva Identität, el seu desti 
o vocació. La idea d ’Europa s’ha 
convertit en un leitmotiv fonamental de

l’agenda filosòfica, d ’humanitats, clències socials i afins. La 
producció bibliográfica sobre aquesta qüestió es va disparar 
exponencialment. Regna també en coMoquis, congresses i 
altres activitats que s’organitzen a tots els racons del veil
contlnent24.

A part de petites dissidéncies personals, tots els autors 
d ’aquesta consteMacló aposten per Europa com la potència 
tranquil-la, a qui li pertoca una tasca o missió decisiva per a 
l’avenir del gènere humà25; l’exercicl, en les relaclons 
Internaclonals, d ’un rol d ’important mediador diplomátic, 
modérant conflictes i incentivant la seva resolucló per mitjans 
pacifies, a través de la negociacló i la persuasió, sense recòrrer 
a les armes, actuant ecumènicament a favor de la justicia i de la 
democràcia I dels equllibrls de poder. Europa s’ha de convertir 
en aquesta potència apaivagadora i amena que orienta la seva 

acciò més d’acord amb el model de la pau perpètua kantiana que no pas amb 
els criterls llcantrops hobbeslans, que és corn dibuixen els EUA la seva politica 
exterior coetàniament i de manera conscient26.

No obstant aixó, si Europa té aquesta comesa, no manifesta tenir les 
condicions per poder protagonitzar-la. Les seves divisions internes i l’escassa 
habilitât o qualificació de la classe politica segellen la seva lneptitud2T Europa ha 
d ’avangar en el seu fédéralisme, crear una força militar centralitzada i disposar 
d ’una politica exterior unificada per poder jugar al teatre del món el paper que 
se II exigeix. No hi ha raons per haver d ’enemistar-se amb els Estats Units, però 
tampoc no hem de ser seguidistes: el somni americà no ha de ser el maison dels 
europeos. Cal aspirar a la piena autonomla28.

Però això no ho és tot: perqué la Unió Europea sigui la genuina portadora dels 
valors de la modernitat, primer ha de sembrar-los i garantir-los al seu recinte; si 
no ho fa, corre el riso de no semblar un actor fidedigno I dotât de legitimitat. El 
problema, denuncien aqueste InteMectuals entestats a canviar l’estât de coses, 
és que la UE pateix un acusat déficit democràtic que urgeix corregir29. La Unió 
no pot reduiir-se a una mera arquitectura buro-tecnocràtica que decideix les 
quotes de la llet o les dimensions del lavabo, impartint una legislado liberal, 
subordinant-se a la pressió i als capricis de les multinaclonals. Contràrlament, 
per ser una reserva axiològica I un model per al món, fidel al llegat de la 
IMustracló i a l’asplracló cap a una democràcia global, la UE ha d’estar primer i 
neuràlgicament agermanada amb la desti dels seus clutadans i promoure la 
participació democràtica, donar veu i receptivitat a l’espai public, basar-se, 
suportar i promoure’s en el sentiment, els anhels i el prèmer de la socletat civilso.

A compllr-lo, Europa esdevindrà un projecte amb una dimensió I un abast 
véritablement emancipatoris^\ si l’adjectiu no espanta: constarà d ’una magna 
oportunitat per a la millora de les condicions de vida de tota la Humanität i per 
a la transformació qualitativa del pianeta - constituint-se com un projecte per al 
perfecclonament de les relaclons Internacionais, per a la sutura de les ferides i 
molèsties que corroeixen el pianeta actualment, I, al final, fins i tot per a 
l’ampliació dels horitzons ontològics de Tèsser humà I de la seva existèncla. 
Com confessa sobre alxò el també Italià Toni Negri: «Si noi vogliamo l’Europa, 
non possiamo volerla come un nuovo Stato o peggio come una nuova nazione. 
Possiamo vederla solo come una macchina di produzione di soggettività, come 
un programma di liberazione che trova nell’Europa il suo spazio adeguato [...]. È 
l’Europa invece uno spazio adeguato alla realizzazione dell’utopia? lo sono 
convinto che si.»32. És una idea que segurament subscriuran molts dels 
principals pensadors de Tactualitat. «-



19
SOCIETÀ!

NOTES
 ̂ - Tzvetan TODOROV, El Nuevo Desorden Mundial. Reflexiones de un Europeo. Trad. Oast, de Zorraida de 

Torres Burgos, Ed. Península -  Atalaya, Barcelona, 2003, pp. 102-103.

2 - A qui Vattimo va dedicar un epitafi sentit: Gianni VATTIMO, “Une constante référence.” A Libération (Avril 
22, 1998), p. 38 [Obituari a Jean-François Lyotard].

3 - Oom en la teoria i critica del cinema, on encara és una categoria destacada, reportant-se a la 
des-territorialització, és a dir, l’emergència de les produccions de països perifèrics, tal qual la pluralizació I 
coexistència de registres estètics I criteris d ’avaluació, situació vigent I posterior a una modernitat que s’ha 
pautat bé més pel predomini de les grans cinematografíes nacionais i els seus principals moviments 
(neorealisme Italia, nouvelle vague, etc.); Son molts els estudiosos de la sétima art que es refereixen a aquest 
contemporani «síndrome de la multiplicidad quebradiza, del caleidoscopio posmoderno» - in D. FONT, 
«Prólogo -  Hojas de Ruta», a AAW (Ed. Doménech FONT y Oarlos LOSILLA), Derivas del cine europeo 
contemporáneo, Ed. Filmoteca -  Textos (Institut Valencià de Oinematografia Ricardo Muñoz Suay), Valencia, 
2007 (1®Ed.), p. 10.

4 - Gianni VATTIMO, Il Socialismo Ossia L’Europa, Ed. Trauben, Torino, 2004.

^ - Explicita el turinès: «una posizione progressista, ossia socialista, [...] può dunque essere solo federalista; 
perseguire cioè la costituzione di una unità regionale europea proprio al fine di presen/are un mondo 
moltipolare» - A IDEM, Ibiaem, p. 72.

® - en el mandat de 1999 al 2004.

^ - Tots aquests noms, er graus diferents, constitueixen blancs de la ira vattimiana contra Tactual estât de 
coses, politic i social.

^ - Podem inferir-ho de la forma com es refereix a Tenduriment de les seves posicions politiques: «Davanti 
alTirrigidimento del regime neocapitalista, sia in Italia sia nel mondo dominato da Bush» - (A VATTIMO, Il 
Socialismo Ossia L’Europa, Ed. Cit., p. 34.); i segueix: «È la risposta che penso risulti più ragionevole alle 
condizioni determinate in cui siamo oggi» (- IDEM, Ibidem, p. 48).

9 - «siamo a una svolta epocale, che con T11 settembre, e sopratutto con la decisione delTaggresione all’Iraq, 
l'orizzonte della politica mondiale cambia» - A IDEM, Ibidem, pp. 224-225.

- «una attenzione fenomenologica per I margini. Sviluppando una certa lettura di Heidegger e Nietzsche 
ho pensato [...] che indebolimento dovesse significare anche un filo emancipativo [...]» - A IDEM, Ibidem, p. 
47.

 ̂ - Que havia pontificat en la Modernitat, entesa com una autorrepresentació de la superioritat europea 
sobre el globus.

^2 - Cf. per exemple G. VATTIMO, «Posmodernidad: ¿Una Sociedad Transparente?», a G. VATTIMO y 
OTROS, En Torno a la Posmodernidad, Ed. Anthropos, Barcelona: 2® reimpresión de la 1® Ed. en la colección 
Biblioteca A -  Conciencia, 2003 [1®Ed., 1990], pp. 10-13.

 ̂̂  - Continuant a funcionar de forma aïllada, els països europeos van lentament però irréversiblement perdent 
pes i notorietat al nivell internacional. Però coordinant els seus esforços, Europa pot continuar sent un 
referent. És cas per dir que la Unió fa la força. Subratlla Vattimo al propòsit que «solo l’Unione Europea -  
potenziata nelle sue capacità di decisioni comuni, allargata agli altri paesi del vecchio continente, capace di 
collocarsi autorevolmente accanto a Usa e Cina nel nuovo ordine mondiale -  può costituire un progetto 
politico significativo» - A VATTIMO, Il Socialismo Ossia L’Europa, Ed. Cit., p. 186.

- Com Rupert Murdoch, Leo Kirch o el mateix Silvio Berlusconi...

- Z. BAUMAN, Europe: An Unfinished Adventure, Ed. Polity Press, Cambridge, 2004. Es noti la 
preeminència de la paraula Europa a les dues portades, tal qual la proximitat de dates: Vattimo ha llançat el 
seu llibre al setembre mentre que Bauman va editar el seu menys de quatre mesos després, el desembre del 
mateix any.

 ̂® - Igual com molts altres autors, com Tzvetan Todorov o Jürgen Habermas, etc.

^ - «se si deve lottare contro il terrorismo il solo modo efficace è quello della pace e della giustizia tra I popoli.» 
- A VATTIMO, Il Socialismo ossia l ’Europa, Ed. Cit.p. 234.

18 Cf. IDEM, Ibidem, p. 180.

19 - És sota aquesta óptica que Vattimo, igual com Bauman i Todorov, recolzen la nécessitât de redifinir 
TONU, un cop que el seu model del postguerra ]a no té validesa ni aplicació. Cf. VATTIMO, Il Socialismo ossia 
l ’Europa, Ed. Cit., pp. 126-127; TODOROV, Op. Cit., Ed. Cit., pp. 85-96; BAUMAN, Op. Cit., Ed. Cit., p. 130
I p.139.

90 - El terme és del bùlgar Tzvetan Todorov, encara que li aTludeixin altres autors. Cf. TODOROV, Op. Cit., 
Ed. Cit. capítulo «Una potencia tranquila», pp. 95-108.

91 - Todorov ha estât també pioner en formular una axiologia d ’aquest tipus, idiosincrásicamente europea, 
però no tancada, sinó oberta a tots els individus i comunitats que vulguin abraçar-la: «el origen es local, pero 
su capacidad de convocatoria es universal» - A IDEM, Ibidem, p. 115.

99 - El mateix és a dir - d ’Europa: «Europe as a community of values [...] names tolerance, humanity and 
fraternity as the foremost values which Europe ‘spread throughout the world’, becoming thereby ‘the mother 
of revolutions in the modern world’» - A BAUMAN, Op. Cit., Ed. Cit., p. 35.

93 - «gli sforzi di costruzione di sistemi politici federali, come l’Unione Europea, non hanno di mira l’utopia 
dell’ordine mondiale unico, ma la costruzione di equilibri che possono sperare di sussistere solo tra entità di 
potenza non troppo diseguale e capaci di mantenere, senza inimicizia, le proprie differenze» - A G. VATTIMO,
II Socialismo ossia l ’Europa, Ed. Cit., p. 119.

94 - N’hi ha prou amb veure que en els últims mesos, ha estât el tema conductor en diversos esdeveniments 
realitzats a Barcelona, en institucions com Caixaforum o el CCCB - on, per cert, han participât alguns deis 
noms que citem en aquest article, incloent a Vattimo i Bauman.

93 - «a Europe critical of its own narrowmindedness 
and self-referentiality, a Europe struggling to reach 
out of its territorial confinement, with an urge to 
transcend its own and by the same token the rest of 
the world’s condition; a Europe with a planetary 
mission to perform.» - A Z. BAUMAN, Op. O il, Ed. 
Cit., p. 34.

93 - Recordem la posició de Robert Kagan, assumit 
ideòleg neocon i la seva defensa de la supremacía 
nord-americana en un món regit per liéis 
hobbesianes, on el més fort se surt amb la seva. Cf. 
R. KAGAN, «Power and Weakness», in Policy 
Review, núm. 113, June-July 2002, Hoover 
Institution, Stanford (EUA). Versió online: 
http://www.hoover.org/publications/policyreview/346 
0246.html. Va ser objecte de crítica per diversos 
autors europeos.

9^ Denùncia Vattimo: «le aspettative, i bisogni, i valori 
condivisi da grandi massi si scontrino con la realtà di 
istituzioni che sono sempre più incapaci di 
rappresentarli e di rispondervi» (A VATTIMO, Il 
Socialismo ossia l ’Europa, Ed. Cit., p. 126); afegint: 
«le sue mancanze dovute alla scarsa volontà dei 
governi» ( A IDEM, Ibidem, p. 188).

93 - «L’Europa ha da scegliere se diventare sempre 
più una semplice appendice politica ed economica 
degli Stati Uniti oppure definirsi come una entità 
politica autonoma» - A IDEM, Ibidem, p. 75.

99 - ironitza el madrileny Carlos Taibo sobre això: «Si 
la Unión Europea pidiese la entrada en la propia 
Unión Europea, su candidatura se toparía, en materia 
de reglas del juego democrático, con graves 
problemas. Bastará con recordar al respecto que, 
como quiera que el Parlamento de la UE, único 
órgano de elección popular, dispone de capacidades 
muy recortadas, la mayoría de las decisiones 
comunitarias importantes siguen recayendo sobre los 
gobiernos de los Estados miembros, de tal manera 
que quedan fuera de un control democrático que, 
hablando en propiedad, merezca tal nombre» - A C. 
TAIBO, Crítica de la Unión Europea (Ed. Catarata, 
Madrid, 2006), p. 14. El capítol es designa «¿Déficit 
democrático? ¿Sólo eso?».

39 «il problema della democracia [...] è quello di non 
perdere il contatto con la realtà quotidiana della 
società» (A VATTIMO, Il Socialismo ossia l ’Europa, 
Ed. Cit., p. 15.) Per això s’exigeix a l’UE que sigui 
«capace di dare voce ai popoli dell’Unione e a loro 
aspettative» - (A IDEM, Ibidem, p. 35).

31 - Cf. IDEM, Ibidem, pp. 55-56.

39 - A Antonio NEGRI, L'Europa e l’impero: riflessioni 
su un processo costituente, Roma: Manifestolibri, 
2003, p. 111.

http://www.hoover.org/publications/policyreview/346
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SOCIETÀ!
Exposició d d  Cilec 
"Ho vull ni puc oblidor

Ricard Ustrell

El passai dimarts 27 de febrer, es 
va inaugurar a Sabadell l’exposició 
itinerant “Viatge a Mauthausen 
2007”, dirigida pel CILEC, grup de 
recerca dintre la Fundado ARS, 
sobre el viatge que el grup de 
Literatura Catalana de I’Escola Pia 
va realitzar I’any passai al camp 
de concentració de Mauthausen, 
Austria. L’exposició és oberta a la 
ciutat, on será visitada per nom- 

L’entrada a i’exposicio. brosos IES d’arreu de Catalunya, i
posteriorment visitará diverses poblacions, com Balaguer, Caldes de Montbui o 
Manresa.

L’exposició ha estât dissenyada per la periodista de la CCMA Marta Carnicé, 
i investigadora del CILEC, que va acompanyar els alumnes en el viatge i que va 
realitzar un Especial i un Blog en el web de Catalunya Rádio. L’acte, que obria 
les portes a un seguit de conferéncies que el centre realitzará per fomentar tot el 
que el viatge els va aportar, va començar amb un recorregut pel material exposât 
pels alumnes. En Xavi Segura, com la Laia Llobet o l’Ares Cucurell, comentaven 
que l’auténtic valor de la visita l’havien trobat posteriorment, quan havien arribat 
a casa i havien estât capaços de reflexionar sobre tota l’expehéncia viscuda de 
primera má.

La inauguració es va complementar amb un seguit de parlamente que va 
introduir David Serrano, director del CILEC i professor de Filología de la UOC i 
del centre, que va destacar el fet que el que es treballa a les escoles no es pot 
centrar només en conceptee i procediments, sinó especialment en valors, “en 
valors démocraties que cal entendre, assumir i defensar”. També va destacar el 
fet que són “els joves d ’avui els que han de recollir el testimoni que deixen els 
supervivents, véritables referents ètics del nostre passât immédiat, perqué són 
ells els que han de construir un món que ha de ser més just, millor.” Finalment 
va tenir un record per Dolors Cornelias, germana de Francesc Cornelias, 
castellarenc que va sobreviure a Mauthausen i que, durants els anys 50, va ser 
pega ciau en el judici contra el responsable de les SS de la pedrera del camp.

Amb preséncia del IES Picasso de Barcelona com a primer centre que obria el 
cicle de conferéncies, Francesc Ricart, de la Direcció General d ’Ordenació 
Educativa de la Generalität, destacava el compromis dels joves del centre, i deis 
futurs joves que visitarien l’exposició, com també els valors que aporta l’estudi 
d ’una novel-la com K.L Reich. Com Ramon Burgués, regidor d ’Educació de 
l’Ajuntament de Sabadell, qui també va dedicar unes paraules, tot encoratjant a 
combatre contra la intransigéncia i a seguir treballant perqué el passât no es torni 
a produir: "El present está prenyat de passât i present de futur” sentenciava el 
regidor.

Finalment, l’últim torn parlamentan va 
ser a cárrec de Juliá Fernández,
Director General de l’Agènda Catalana 
de la Joventut, que va agrair l’existéncia 
de projectes com aquests, que ajuden 
a fomentar la participació i el projecte 
de vida deis joves, i a la nécessitât que 
professors com David Serrano liderin 
iniciativas encaminades a fer deis joves, 
subjectes actius i participatius en la vida 
política, precisament agafant el relleu 
que els han demanat els antics 
deportats. També hi va ser present 
Montserrat Margarit, de la Direcció 
General del Memorial Democratic.

Les autoritats visiten l’exposició.

L’acte inaugural va concloure amb una 
recitació de poemes musicalitzats pels 
alumnes que van portar a terme aquest 
projecte, tal i com va fer per a la 
Delegació republicana en el Castell de 
Flartheim, centre d ’experientació 
mèdica al costat de Mauthausen. 
Seguidament, ais alumnes del IES 
Picasso de Barcelona van assistir a una 
conferéncia del mateix coordinador, on 
s’hi va destacar la importáncia de la 
memòria histórica per poder com
prendre, en un present, qué no hauríem 
de tolerar que succeís mal més. «-

Galería
E X P O S I C I O N S  
OBRA PERMANENT

PASSEIG DE LA PLAÇA AMJOR, 27  
08201 Sabadell •  Telf./fax 93 727 37 94
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Miquel Montoriol

Sóc un llodre
La familia Salas s’acabava de traslladar a una casa que en Bartomeu i 
la Clara havien escollit com a nou habitatge familiar. En Bartomeu era 
paleta, de professió, i com a tal coneixia molt bé la qualitat o no d ’un 
edifici, només acostar-s’hi, gairebé només per la flaire. La casa escollida 
li mereixia tota la confiança. Reunía, en conjunt, tot allò que el matrimoni 
Salas desitjaven feia temps: un jardi, una bona panoràmica- estava dalt 
d ’un turó-, terrât, altell, garatge, calefacciô....
Abans de decidir-se en ferm, en Bartomeu I la Clara havien fet mil i un 
càlculs per a saber si efectivament podrien fer front a les despeses d ’una 
hipoteca tan elevada. Però, es pot calcular el futur ? Una mica difícil, ol?
Però en Bartomeu i la seva dona varen decidir que sí. Finalment van 
donar el pas. Varen comprar la casa. Estaven envoltats de pau i 
tranquIMitat. Allò era vida. S’hi trobaven bé, anaven una mica justos però 
se’n sortien . Però la hipoteca i la vida es varen complicar quan els preus 
van començar a disparar-se, el menjar cada dia més car, la benzina peis 
núvols i el tipus d ’Interés de la hipoteca no n’era una excepció.
Havia arribat un moment en qué els oalculs que havia fet en Bartomeu 
per fer front a les despeses eren insuficiente i els dîners per pagar, 
també.
Un dia, mentre en Bartomeu prenia una cervesa al bar, va pensar; potser em 
podría arriscar una mica. Aquest bar me’l conec molt bé. La xemenela I’havia fet 
jo i és prou ampia perqué jo hi pugui baixar, des de la teulada. Eli sabia prou bé 
-era client d ’anys- que el diumenge a la nit la calxa registradora era ben plena I 
no era fins el dilluns que l’amo anava a l’oflclna de la Caixa d ’estalvis a 
ingrassar; era un costum familiar.
I en Bartomeu - dins seu - pensava que més endavant, quan pogués, ja tornarla 
els dîners.
Dit i fet. La nit del diumenge va enfilar-se a la teulada des del terrât que donava 
al carrer, per un pal de la llum. Es ficà dins el forat de la xemeneia i començà a 
baixar, deixant-se caure, a poc a poc, avançà una mica però poc. Després 
d ’intentar-ho váries vegades pensá que el millor seria tornar enrera. No hauria 
aconseguit l’objectiu però com a mínim salvarla el cui. Però no podía. Per més 
que ho intentava es quedava immobilitzat. Havia quedat atrapat.
Portava més de dues hores i ja respirava amb dificultat i tot, quan decidi que 
calia demanar ajuda. No podia agafar el telèfon perqué tenia els braços sense 
poder-los moure. Aixi que començà a cridar:
-Auxili, que aigú m’ajudi !
-Sóc un lladre que estic atrapat a la xemeneia!
Els amos no van trigar gaire a aixecar-se del Hit I comprovar qué passava. Van 
avisar amb urgéncia ais bombers i en arribar, van poder-lo treure, no sense feina. 
Que no havia fet bé els càlculs, en Bartomeu ? No els càlculs de la hipoteca, 
no! sinó els del seu eos!
Des de l’any que havia fet aquella xemeneia fins a aquell moment s’havia 
engreixat 35 quilos!
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fl-18, L' esquirol
De contenidors a les ciutats en veiem per molts indrets i molt 
soviet. Aquell, de la sèrie “A-18”, es trobava just a prop de 
l’Ajuntament. Situât damunt la vorera ampia que hi havia al costat 
de l’aparoament subterrani. Però el oontenidor en qüestió, no era 
com la resta dels contenidors de la ciutat. És que era més gros o 
més bonic, o que estava més utilitzat que els altres ? No, 
simplement , que la sèrie A-18, el formaven els contenidors més 
antics de la ciutat. Diguem que tenien com certa categoria. Tots els 
contenidors d ’aquella sèrie eren de color verd i tenien unes 
diferències clares respecte ais altres.
□ ’entrada disposaven d’un programa incorporât dintre de la seva 
estructura metàl-lica, mitjançant el quai, podien anotar via 
informàtica i instantàniament, totes les entrades i sortides de 
material de cada oontenidor. Cada un de la sèrie esmentada tenia 

un nom diferent dels altres. En aquest cas es deia ‘Tesquirol” , 
quin horari de treball tenia l’esquirol? Horari complet. Treballava les 24 hores, dia 
nit. Hi havia moments de molta teina i d ’altres que només l’envoltava la soledat 
dels objectes inerts que guardava dipositats en el seu interior.
Cada dos per tres, passava l’encarregat de la companyia i comprovava l’estât del 
oontenidor. Si encara tenia cabuda, no passava res, però si ja era pie calia 
informar a la centrai perqué vinguessin a recollir-lo. Normalment, cada tres o 
quatre setmanes, calia emportar-se’l per buidar-lo però l’Elies, l’encarregat feia 
més de vuit setmanes que passava a inspeccionar-lo i sempre estava mig buit. 
Preocupat per aquest fet informò a la centrai de “Contenidors Primavera” 
després d ’haver pujat els vuitanta esglaons de I’entrada. Quan va haver informât 
al seu cap aquest va fer una ràpida consulta informàtica. L’Elies velia saber si 
existia algún problema o si calia traslladar el oontenidor a un Hoc que se’n pogués 
treure més profit.
El moviment d ’entrades i sortides el oontenidor ‘Tesquirol” era perfecta, i aixi li va 
fer saber el cap a l’Elies:
-Aquest oontenidor es mereix una medalla. Estigui tranquil. És el oontenidor que 
ha registrat més entrades i sortides de material, no ha calgut buidar-lo des de fa 
setmanes justement per això. N’estem més que satisfets. No cal que es preocupi. 
Però el senyor Elies respongué:
-Però com pot ser, si sempre el trobo mig buit ?
-Senyor Elies, aquest oontenidor ha registrat en aqüestes darreres setmanes 650 
entrades i 596 sortides.
L’Elies se n’anà però no estava gens convençut, ni mica.
L’endemà mateix, a la tarda i quan ja fosquejava, se situò no gaire lluny d ’aquell 
oontenidor misteriòs, que segone el seu cap era el que funcionava millor de la 
ciutat. EH, ho velia veure amb els seus uHs, perqué no s’ho creia. Situât darrera 
d ’una furgoneta començà a observar.
I és ciar que ho va veure; la gent feia cua davant del oontenidor. Potser 15 o 20 
persones. Una persona darrera l’altra entraven a dins el oontenidor per la porta 
abatible i agafaven o deixaven allí dintre objectes de tota mena. Ara si que 
entenia per què “l’esquirol” era el millor oontenidor de la ciutat.
Com si res no passava, I’Elies s’afegi a la filera de persones que feien cua. I 
mentre esperava que li toqués el seu torn escoltó com un senyor expHcava a una 
senyora que des que s’havia quedat en atur i havia hagut de malvendre els seus 
mobles anava sovint a visitar aquell oontenidor. I això I’havia ajudat a disposar 
d ’aquells objectes i fins i tot mobles bàsics per anar tirant.
Poos dies després, I’Elies portò al oontenidor tot d ’objectes i mobles que ja no 
feia servir i que els tenia feia temps arraconats al garatge de casa seva. «-
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Encara em ressonen totes les paraules brutes, negres i malicioses que en Jaume 
m’ha escopit mentre dinàvem. No permetré, però, que el seu tibió s’aferri al meu 
subconscient xuclant corn diminutes sangoneres l’ùltim alè de pau que em resta. 
Aquest cop no. Em submergiré en les profunditats del silenci per evadir-me, per 
purificar la ment i per mimar tots i cadascun dels sentits. Entro al bany i obro 
l’aixeta de l’aigua calenta.

Faig voleiar els cabells i, una a una, sense presses, vaig desposseint la peli de 
la roba que l’ofega. Inspiro profundament i assaboreixo la frescor d ’una nuesa 
que s’aproxima, una cómplice ara, abans, una gran desconeguda. Nua, em miro 
al mirali, i no hi veig cap de les cicatrius amb les que fa temps convisc. Tan sols 
hi vull veure un cos de noia jove i, per uns instants, bonica. Se m’escapa un 
somriure entremaliat. Poso la veu d ’en Miohael Bolton, encenc una espelma amb 
essència de romani, apago els Hums i m’endinso en el mar de brases.

Una esgarrifança riallera em recorre el cos. L’aigua penetra per racons 
amagats régalant al seu pas pensaments de cotó fluix i despertant desitjos que 
dormen un son fugisser. Les ones que es formen a l’aigua m’acaronen els pits i 
enceten una dansa enjogassada. Un dit que tafanejava amb l’escuma es deixa 
endur pel balandreig i comença a explorar la cara. Contorneja les celles, els ulls 
i les orelles, en gaudeix. Després llisca suaument pel nas fins arribar ais llavis. 
S’hi detura per inspeccionar-los sense vergonya. La llengua es fa seu el dit i al 
unison acaben pintant damunt dels llavis famolencs un mosaic de tons infinits. 
L’aire es comença a impregnar d ’una simfonia de gemecs i sospira apassionats, 
preludi de l’esclat de sensacions que han d’arribar.

El dit oontinua lliscant coll avail deixant al seu pas un rastre d ’esgarrifances i 
tremolors. Voreja les espatlles i els braços fins arribar a cada una de les mans. 
En masega els dits amb força, desiliurant-los d ’injûries i ofenses. Els pits 
continúen el seu ball descompassat. El dit s’enfila als seus cims, rebolcant-s’hi, 
petonejant-los, amoixant-los una i una altra vegada i avivant la melodia de plaer 
que omple l’estança. LIavors es capbussa i llisca cames avail per desvetllar el 
peu i alertar-lo de la imminència de la fi.

Sense saber com, es troba acaronant uns altres llavis, flonjos i carnosos, 
eterns guardians d’un trésor emmascarat. Conscient de la troballa, el dit 
endolceix el seu moviment i amoroseix la seva caricia. En descobreix els batees, 
en desxifra la textura, en delimita el contorn. Escolta la seva veu i en dibuixa 
l’essència: una vibrant rosa vermella. Atret, el dit s’endinsa entre els seus pétais 
per assaborir-ne el néctar més gustos.

En aquest instant, el color esdevé aroma i l’aroma mùsica. Cos i ànima 
esclaten en un deliri de Hum i foc que enceguen la foscor. Fins que un silenci 
endormiscador es va apoderant de mi, el cos es desprèn de les aies i l’ànima, 
amb tot l’horitzó per endavant, emprèn el vol. •_
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El silenci després de Polou 
(flnotocions ol diori)
Josep Gerona

Aixi corn acabes tu 
les darreres hores 
de la teva Infantesa, 
sola,
saltant pels barrets de ferro 
en un parc infantil solitari 
d ’aquest veil poblet d ’indianos 
mig arruïnat, 
je esmerço
les meves ùltimes llàgrimes
en mirar-te lentament
amb lents d ’un amor d’augment.

Fa una estona, hem vist al restaurant el veil Palau en cadira de rodes —dînant 
amb el Sam a la taula del costat— I m’han vingut unes ganes mudes de cridar “ 
visca, visca, visca la vida, visca per sempre en Palau!”

(7.7.2005)

No sé si haureu fruit la darrera peMícula de Pere Portabella. Jo hi he anat aquesta 
tarda i he passât una bona estona assegut a la butaca del Verdi — escoltant la 
música de Bach només per set euros.

Documental fragmentât que no voi ser un biopic.
La Impoténcia farfallosa I la farfolla parasitaria. Com la Fura, però en civilitzat 
esteta.
Amb les gracletes del Santos.
Retorn a les cavernes dels anys setanta.
Monotonia dels llargs pla-seqüència de la primera mitja hora — adormit.
Allò del camioner músic, una broma de mal gust.
Engoiat i pretensiós, vol ser una reflexiò sobre els bults de l’Europa, feta des de 
les pròpies Imatges. Una mena de reflexiò pseudoantropològica.

Aconsegueix, però, que en el ültims plans dels tubs de l’orgue — i en eis primers 
plans gairebé és abstráete— hi vegi els camps de concentraciò, els míssiis i les 
bombes. Autosuggestiò. Us Imagineu que haurla fet un bon director amb 
aquesta idea ?

UliE
Jordí lordella í Daniel Liborio en el film Die stille 
vor Bach.

Gratuites: el nu femení a la dutxa —no hi podría faltar el Flitchcock.

(26.1.08)

El tripartit comença a funcionar. Ja hi ha Ilei de reforma del procès electoral— 
una mica més de proporcionalitat semblava de justicia—i per fi hem arribat a la 
mitjana de la UE en inversiò en educaciò. Alguns direu que no és gran cosa, però 
només fa deu mesos que el Zapatero va guanyar per péls I l’Flerrera va entrar de 
ministre: “Las cosas de Palacio van despacio”.

(19.3.09)



OFELIMOS
23 - f  errori Boch-Esteve i 

Joan Boca i Pericot

25

text: Ana Fernández Alvarez
campanadas@telefonica.net

coordinació: Josep Madaula i Canadell
jmadaula@xtec. net

Ferran Bach-Esteve (Sant Pau de Fenollet, 22-1-1929 -  Terrassa, 9-3-1992) i 
Joan Baca i Pericot (Terrassa, 1934).

Amb aquest terme grec, ofelimós, atribuí de qualsevol cosa capaç de satisfer 
una necessitai o un desig, oferim una sèrie de iliuraments piàstics que tenen 
com a principal objectiu aconseguir el gaudi visual que tota obra artística 
produeix. Es fa, precisament, des d ’una publicacib que porta ja molts anys 
especialitzant-se en la divulgado i en l ’anàlisi de l ’art en totes les seves facetes.

Aquest número continua una sèrie d ’imatges absolutament singular, ja que 
hem deixat de banda el gaudi de l ’obra ‘acabada’, substituint-lo pel que ens 
provoca el propi procès creatiu, a partir deis esbossos prévis a la seva 
realitzaciô.________________________________________________________

El setembre del 1963, just al cap d ’un any dels tràgics esdeveniments 
ocasionats per la rierada del 1962, que provoca centenars de victimes a tot 
el Vallès, l’arqultecte Joan Baca I Pericot I l’escultor Ferran Bach-Esteve
presentaren a l’Ajuntament de Terrassa un projects per a erigir un monument en record d ’aquest tragic succès. Un element 
commemoratiu que es pretenIa construir en una de les zones verdes que s’havien acabat d’urbanitzat a prop de la carretera 
de Sabadell, als marges de la Riera de les Arenes, el principal escenarl d ’una catàstrofe provocada, tant per la revinguda 
d’una riera, com per I’avaricia i la nefasta politica urbanistica portada a terme pel consistori franquista que aleshores regia la 
vida municipal terrassenca.

Aquesta iniciativa mai es va portar a terme, afortunadament però, dins de les capses I de les carpetes destinadas a la 
documentaclô d ’Obra Pública i dins de l’apartat de projectes no realitzats de l’Arxiu Flistèhc Comarcal de Terrassa, encara 
hi resta la documentaclô i eis plànols d ’aquest projects. A mès, també comptem amb la seva maqueta, un document plastic 
que, custodiat per l’Àngela Ubasart, pintora, escultora i esposa de l’escultor, forma part del fons de l’Espai d ’Art 
Bach-Esteve.

El dos artistes van dissenyar un monument de grans dimensions, on el principal protagonista era l’aigua i, aquesta, des 
d ’un petit mur lateral, s’abocava en cascada a un estany de planta circular. La seva proposta s ’acabava amb un 
intéressant diàieg entre un element vertical de planta cruciforme, simbol funerari, i un grup de quinze figures en 
composició piramidal que, recordant la romàntica i tràgica pintura de Théodore Géricault, El rai de la Medusa, 
representava l’esperança I la vida.

Fe d’errades.

La lámina que conté el projects Esfera suspesa de Benet Ferrer, publicat en el 
número 163 de Quadern té el peu de text invertit.Per tant, cal girar el paper 
180° per a veure I’obra tal com va ser dissenyada pel seu autor.

mailto:campanadas@telefonica.net
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Rofoel Comas i Ezequiel; b  
sol de lo historia terrossenco
Ana Fernández Alvarez
campanadas@telefonica.net
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Des de fa anys, és molt difícil trobar un Ilibre d ’historia dedicat a Terrassa sense 
que el nom de Rafael Comas I Ezequiel aparegui formant part de les seves 
referències documentais o bibliogràfiques, ja que el fons arxivistic d ’aquest notari 
de rhistoricisme local resulta del tot ineludible per a qualsevol estudiós de tema 
terrassenc.

Rafael Comas (Terrassa, 11-4-1942), fill del fabricant de fils de fantasia 
Joaquim Comas I Irla, que tenia la seva empresa al carrer del Pare Font, 120, 
de Terrassa, realitzà estudis de périt mercantil a Sabadell que, amb un curriculum 
de cinc cursos de peritatge, ell serà capaç de finalitzar per lliure en tan sols dos 
anys i tres mesos. Seguidament, emprendrà estudis de professor mercantil, 
obtenint la titulacib tres anys més tard, amb una menció honorífica. Mentre rebla 
aquesta barrera formació académica treballá, entre el 1961 i el 1962, en váries 
empreses sabadellenques; Jordi Domingo S.A., on coneixeria a qui seria la seva 
esposa. Maria Taulé i Blanes; Matex Castellá i Cia, i, per últim, a la multinacional 
sueca ASEA-CES. El 1962, s’incorporá a l’empresa familiar i el 1967, Rafael 
Comas n’assumiria la titularitat, dirigint la fábrica amb l’ajut d ’altres familiars, tot 
aconseguint superar la gran cris! del sector téxtil i mantenir-la en actiu fins el 
1995, any en que va tancar la firma. Aquest cessament, amb el seu consegüent 
alliberament de temps, li permetré dedicar-se a fons a aquelles activitats que 
més rinteressen: la numismática i el coMeccionisme.

mailto:campanadas@telefonica.net
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El 1975, el seu pare li va regalar una incipient coMecció de moneda espanyola, 
però una subhasta de moneda catalana a Tarragona, amb motiu del V Centenari 
de la mort de Jaume I, va despertar en Rafael la passió per aquesta última, tot 
sabent-la relacionar amb un profund sentiment catalanista. Aquest binomi, 
numismàtica i catalanitat, el va saber traduir en rigorosos i intéressants treballs 
com: Les monedes de necessitai a Terrassa durant la guerra 1936-1939, escrit 
juntament amb Antoni Turró i éditât per Égara, Terrassa, 1992, o la singular i 
magna publicaoió El flor! d ’or catalá, Catalunya, Valéncia, Mallorca, en 
ooMaboració amb Miquel Crusafont i Sabater i que fou éditât per la Societat 
Catalana d’Estudis Numismátios, el 1996. Obres de gran importáncia en 
aquesta disciplina i que formen part d ’una extensa bibliografia que, en forma 
d ’adióles espeoialitzats en el tema, Rafael ha anat publioant al llarg deis darrers 
anys oom és el cas de Florins del Museu Alegre de Sagrerà de Terrassa -el seu

primer treball-, que el realitzá mentre actuava com a conservador del 
departament de numismática en aquest Museu, institució on treballà durant deu 
anys. Monedes Ibériques d ’Ègara. Un supôsit erroni, article escrit a l’unison amb 
l’Agusti Escoz; Les monedes terrassenques. EIs sisens de la Universität Forana 
(1641-1642), Les monedes terrassenques. EIs 1/ rais de plata de la Universität 
de la Vila (1641-1642), EIs bitllets municipals de la Guerra Civil (1937), publicats 
a la revista Terme, als números 5, 7, 9 i 10, el 1990, 1992, 1994 i el 1995, 
respectivament. Amb aquesta revista, una publicació del Centre d'Estudis 
Histories de Terrassa, en Rafael ha coMaborat en altres ocasione ocupant-se de 
temes sobre medallística, essent també membre del eentre que s’oeupa 
d ’editar-la. Actualment, está treballant en un estudi sobre les monedes de billó 
del Rosselló, durant els regnats d ’Alfons IV i de Joan II, per a l’Anuari ö ’Acta 
Numismática que edita la Societat Catalana d ’Estudis Numismátics, de l’Institut 
d ’Estudis Catalans.

Una altra feina molt aourada i 
utilBsima per a la historiografía local la 
constitueix la llarga llista d’escrits que 
Rafael Comas ha anat donant a 
conéixer a través de les separates del 
butlletí El col-leccionisme de temática 
terrassenca, que publica el Crup 
Filatélic de Terrassa. Aquí, nissagues 
industrials, troballes documentais de 
primer ordre, ouriositats culturáis 
interessantíssimes, s’han anat desgra- 
nant constituint un he mosaic d ’estudis 
apassionants. La seva activitat com a 
investigador l’ha dut a oonfigurar un 
arxiu de dooumentaoió format per 
importantíssims fons industrials, fami
liars i de diverses societats culturáis, 
específics de la ciutat de Terrassa, 
comptant amb informacions i publica- 
cions úniques i impresoindibles a l’hora 
de reconstruir la história d ’aquesta 
oiutat, pel que respeota al segles XIX i 
XX.

Ara bé, entre tots els factors que 
ajuden a oonèixer la vàlua d’aquest 
personatge, el més important a 
destacar és l’alçada moral que, corn a 
estudios, posseeix. Una aiçada moral 
que no es mesura tant per l’important 
abast del seu fons arxivistio, oom per 
l’honest i generös ús que li ha sabut 
donar, ja que, devant de qualsevol 
requehment o consulta que se li adreci, 
mai ens trobarem amb una negativa, 
tot el oontrah, la seva ooMaboració 
resulta immediate, desinteressada, 
confiada i magníficament efectiva. En 
Rafael Comas, la coneguda afirmació 
del filósof i historiador Wilhelm Dilthey: 
Tot el que és l ’home, ho experimenta 
només a través de la historia, adquireix 
pie sentit. «-

[ili] li®
"tot un estil"
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ARTS___________
francese ßernoldo 
impressionont
Mila Torres

Hi ha artistes que s’escolten, artistes 
que es fan escoltar i artistes que 
passen desapercebuts. Aixô no 
significa que uns siguin més 
importants que altres, en realitat no 
son élis eis que han de parlar, sino la
seva obra. Però perqué l’obra comuniqui s’ha de poder veure i es aquí on entra 
la tasoa de l’artista-comeroiant que es sap vendre, la d ’aquell que no es sap 
vendre, la del que té sort i troba un bon marxant i la d’aquell que ho fa pel propi 
gust, sense nécessitât de donar-se a conéixer i que només la seva obra es dona 
a oonéixer en actes puntuáis perqué alguna amistat aprecia i valora el que fa i és 
l’encarregat de fer-lo participar en algún acte de manera que de forma 
involuntéha la creado entra en oontacte amb el públic i aquest la valora i així 
comença el seu oamí que arribará més o menys lluny segons la seva pròpia 
“sort”.

Dins d ’aquest grup es troba Franoeso Bernaldo un artista humil que gaudeix 
amb les seves creacions però que no intenta “vendre” els seus quadres, frueix 
amb la seva teina i no necessita ni reclama res més.

Però la seva obra, quan es pot veure, impacta de tal manera en l’espectador 
que queda gravada no només en la seva retina per uns moments sino en la seva 
ment, en la seva memòria. Això és degut a que no es tracta d ’una obra 
superfioial sinò que, tal i corn va escriure el oritic d ’art Josep M. Cadena:

“Francese Bernaldo vol anar ben endins, penetrar fins al moli de l’os, guanyar 
el centre de l’ànima humana i emportar-se la guspira del sentiment més pur que 
hi ha en el fons de cada acciò”''
És per aquest motiu que les seves obres no poden passar desapercebudes, tant 
si agraden corn si no.

Francese Bernaldo i Grau va néixer a Sabadell l’any 1924. Va ser alumne de 
Joan Vilatobà.

Abans de començar a pintar es va 
dedicar a la narrativa i va concorre al 
Premi Nadal l’any 1951 quedant 
finalista. Tres anys després va ser 
finalista al Premi Ciutat de Barcelona 
amb la novella Vendaval, que es va 
publicar l’any 1954 sent molt retallada 
per la censura.. Bernaldo no guarda 
bons records d ’aquells moments, no 
ho va passar bé i aquest fet el va 
portar, degut a la seva Sensibilität i a la 
seva nécessitât d ’expressar-se, a 
deixar l’eschptura i entrar en el món de 
les arts plastiques. Però el fons literari 
que té l’artista és visible en les seves 
obres, en les expressions gràfiques 
que el fa, en certa manera, escriure a la 
vegada que pinta. Pot ser és aquest el 
motiu que el fa emprar tinta xinesa.

Corn ja he mencionat anteriorment 
no s’ha dedicat a fer exposicions, però 
en alguna ocasiò s’han pogut veure les 
seves obres: a l’Académia de Belles 
Arts de Sabadell, a la Sala Tot Art i a la 
Sala InteMecte de la mateixa ciutat.
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L’any 1975 va participar en la CoMectiva internacional del Dibuix al Palau de la 
Virreina a Barcelona. A la coMectiva Palau dels Papes a Avinyó, será premi de la 
Crítica. A la coMectiva de la Sala Petrarca de Montpelier, on va obtenir el tercer 
gran premi... Sense voler la seva creaoió ha arribat a moltes ooMeooiones de 
Catalunya i d ’América.
La seva obra té un estil personal que no es pot incloure en cap tendéncia, 
tampoc es pot apreciar en ella l’empremta de cap mostre, el seu llenguatge és 
ùnic i irrepetible, per aquest motiu podem parlar d'un artista. Té, això si, una 
tendéncia expressionista, ja que exterioritza els seus sentiments amb gran 
intensitat, expressa per mitjà de l’art el tons de l’ànima i arribar a deformar la 
realitat en un desig de ser més expressiu, distorsionant linies i oolors si és 
neoessah.

Joan Cuscó escrivia aixi de la seva obra: “La seva paleta és intencionadament 
bruta, això és: barreja de colors. No neteja els pinzells. 0  el pinzell, perqué 
normalment la majoria de les seves obres s’usa un de sol. Aplica pintura sobre 
pintura, insistentment, juxtaposant els colors que creen una atmosfera obscura, 
tendint al tenebrisme... Usa molt la pintura xinesa en els seus dibuixos i en 
alguns d ’ells els iMumina amb colors. És la seva obra molt personal, 
personalissima”2

Franceso Bernaldo té un dibuix ángulos i aspre, fa servir un color intens 
aconseguint una gran expressivitat amb la que presenta i representa la vida, 
sense desvinoular-la de la tragèdia ni de la grandiositat del oos humà, 
prinoipalment femeni. La seva obra té un carácter revolucionan es compromet 
amb el món en el que viu i el representa sota la seva visió. Tant pot fer una 
pintura turmentada com busoar una elegancia i una expressivitat que exalti la 
vida. Aixi es pot veure en les diferents séries en les que es pot emmaroar la seva 
oreació.

Les seves composicions són elegants i alhora retundes per tot el que voi 
expressar i de la manera que fa servir la técnica per fer-ho. Les pinzellades en 
ocasione són dures, la matèria pot arribar a densificar-se en algunes zones 
mentre que en altres s’aplana. Les linies són ondulades aconseguint en alguns 
punts orear una certa sensació d ’angoixa.

Els seus tragos són ferme, vigorosos 
i contundente oreant una emoció a la 
qual s’uneix l’agitació dels colors, o la 
seva monotonia.

L’artista aconsegueix un estil capag 
de produir un important impacte 
emocional i com que és una pintura 
“revolucionària” refleoteix la humanitat, 
el seu esperit, les seves virtuts i les 
seves misèries per això parla per si 
mateixa i per aquest fet no morirà mai.

Corn he menoionat anteriorment 
l’artista traballa molt per séries, temes 
monogràfics, així podem mencionar:

-Sèrie sobre la Guerra Civil (1936-39) 
-Sèrie sobre Els Evangelis, 101 dibuixos. 
-Sèrie sobre el 23 F que va ser presen
tada a Méxic.
-Sèrie sobre El Flamenc.
-Sèrie sobre Tiziá, “amor divi, amor 
humà”

I sempre l’estudi de la dona, la seva 
influéncia, tema sempre present en la 
seva evolució artística. Dones amb 
carácter, no són ni están fetes per 
la decoració sinó que totes están 
impregnadas per una subtilesa pròpia 
i sobretot per una gran força.
Les seves figures semblen flotar en 
l’univers del quadre deixant-se empor
tar per la dinàmica del mateix.
En Francese Bernaldo, un artista 
encara per descobrir, per molts, i vibrar 
amb les seves impressionants obres. «_

 ̂ Joseph M.Cadena “Francese Bernardo dibuixa la 
vida...” Catáleg L’expressionisme de Barnaldo, 
Centre de Cultura de la Caixa de Terrassa, del 23 de 
marg a I’ l l  d ’abril del 1983.

2 Cuscó i Aymamí, J.- “Semblanga: Francese Bernardo 
i Grau” Quadern, abril 2001, n. 130.
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MUSICA
Ball de gitanes del Vallès

Totes les fotografíes mostren el Bail de Gitanes 
del Vallès, exécutât per l’Esbart Sabadell 
Dansaire a la pl. Sant Roc de Sabadell, 22 de 
febrer del 2004.

text i fotografíes; Lydia Orobitg Rodríguez

Cada any, el diumenge de Carnestoltes, a la PI. Sant Roc de Sabadell s’aplega 
una muñid de públic per veure el Ball de gitanes del Vallès. No és una casualitat 
que es faci cada any en la mateixa data, ans és una tradició arralada des de fa 
alguns segles.

Ja el 1887, D. Francisco Maspons i Labrds, en el Ilibre Miscelánea folkloric", 
ens explica la seva vivència , el dilluns de Carnestoltes de 1884 a Mollet del Vallès 
on, juntament amb eis delegate de l’Associacid d ’excursions catalana van 
participar de la testa del Ball de Gitanes. Segons F. Maspons, el Bail de Gitanes 
del Vallès era un bail molt popular que es ballava per Carnestoltes en diferente 
poblacions del Vallès. Era caracteristic de la diada que sortissin moites colles a 
la plaça precedents de diverses poblacions i cada una d ’elles exécutés el seu 
bail.
Les colles eren acompanyades de diversos personatges: el diablot i el veil i la 
vella, que segons la colla a qui acompanyaven anaven vestits d ’una manera o 
altre. Per exemple, eIs diablots de la Colla de l’Arrabal de Vilanova anaven vestits 
amb caiçons de pell i esqueles a la cintura i llargues xurriaques a la mà, aixi corn 
també uns llargs bastons de tres puntes anomenats forquetes. El veil anava vestit 
amb una jaqueta llarga i un barret de copa, tot veil i atrotinat, i la vella era un 
home vestit de dona amb roba vella i usada.

En entrar a plaça, primer entrava el diablot seguit del veil i la vella i per ùltim 
entrava la comitiva formada per vuit o més parelles de bailadora. El que era més 
curios era la diferèneia d ’edat entre eis nois i les noies. Mentre que eis nois tenien 
divuit O vint anys, les noies no eren més grans del 10 anys. Els nois anaven vestits 
amb armilla i pantalons de panyo negre amb caiça curta, duien sabata enflocada 
i anaven en màniga de camisa. Les noies duien una faldilla curta de seda, de vius 
colors, riques arracades i joies al cap i coll, i molts Ilaços i flocs per tôt arreu. 
També portaven grans mantons de llarg serrell que voleiaven a l’impuls del seu 
pas. Al costat de cada noia, hi anava una noia més grandeta, corn a ajudanta o 
servidora.
De la comitiva, el jove o fadri que obria la Colla era el Nuvi de devant i el qui la 
tancava era el Nuvi de darrera..

Cada colla executava el bail que constava de diverses parts:, el passeig, la jota, 
molt animada; la contradansa, que era més séria i per ùltim, dues altres parts del 
ball, consistent en diverses figures entre eis balladors i bailadores. Al final de 
l’actuadd de cada colla, eis Diablots s’encarregaven de cridar visques per la colla 
que sortie i enmig dels crits i aplaudiments, es llançava una pluja de puros i 
confits pels nois i les noies sortints.

El més important de la testa consistía en veure qui treia a plaça les noies més 
guapes, més elegants i més ben vestides, eis Diablots més graciosos, i sobre tôt 
qui ballava millor. L’habilitat de cada colla també era treure figures, passes i 
combinacions noves.

A part de Mollet es ballaven Gitanes en molts d ’altres pobles de la rodalia; aixi 
dijous gras es ballaven Gitanes a Parets i a Montmeld, el dissabte a Ripollet i a 
Arrabal de Vilanova, etc.
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En quant a la música, recorda F. Maspons, que antigament s’usava el sac de 
gemecs. Cap a l’any 1850, a Ripollet s’usaren per primera vegada instruments 
de corda i es va anar ampliant, al llarg del temps, amb Instruments de vent,
F. Maspons recordava que abans (suposem que a principi del segle XIX) no hi 
havia gaire bé cap poblé del Vallèa que no tingués la seva Colla, I alguns dues I 
tres. Però, en algunes poblacions com ara Sabadell, ja s’havla perdut aquesta 
tradicló.

F. Maspons, finalment, resumia els trets caracteristlos del Ball de Gitanes del 
Vallès. La Indumentaria pròpia de les gitanes, en els homes era la jaqueta i 
pantalons negres o bé els pantalons blancs I curts fins al genoll a I’estil de 
saragüells (àrabs); també era propi dels homes el barret de copa alta amb l’ala 
entregirada amb un plomall vermeil, més alt que el barret, i rematat de groe; una 
banda o cenyidor I una faixa vermella, i finalment, els camals o caiçons amb 
cascavells. En les noies es distingia el mocador a l’espatlla “a lo gitanesc”L I el 
predomini de flocs i Ilaços de colors vius. La música més apropiada era la del 
tamborí I el sac de gemecs. També eren molt tiples els personatges que hi 
sortien, com el Veil i la Vella, els Diablots I el Capita.

Per saber l’ohgen del ball, F. Maspons feia referéncia al lllbre de Cervantes “La 
Gitanilla” on es parla d ’una dansa que té similitude amb el Ball de Gitanes del 
Vallès. A més els Ilaços de colors vIus I els personatges que apareixen en el ball, 
formen una sola familia o tribu el que fa pensar que és una festa importada pels 
gitanos.

El 1884, a Sabadell, ja no es ballava el Ball de Gitanes del Vallès, que s’havla 
perdut feia alguns anys, segons ens explica F. Maspons. Però, un altre autor, 
Marian Burgués ens explica en el seu lllbre “Sabadell del meu record, cinquanta 
anys d ’história anecdótica local” publicat per primera vegada el 1929, que a 
Sabadell es ballaven gitanes el dilluns de Carnestoltes,
Segons M. Burgués, el dilluns, hl havia ballades de gitanes a la Plaga, davant de 
S.M. Carnestoltes. amb les colles de gitanes de Pipollet, Sentmenat, Castellar I 
les de Sabadell, ensenyades pel mestre d ’aquest ball, l’adrogueret del carrer de 
St. Honorât. A la Plaça es muntaven bastides amb taulons I antenes i per un ral 
es podien veure les ballades des d ’un punt algat. Les entrades de colles a bailar, 
amb el diablot al davant fent petar les xurriaques I cridant la colla d ’on era, 
animaven els vilatans I forastera de cada poblé que seguien la seva colla.

Un altre autor que ens fa referénoia del Ball de Gitanes del Vallès és Joan 
Amades en el Costumari Caíala publicat l’any 1950. Aquest situa el Ball de 
Gitanes en el Vallès en l’època de Carnestoltes. Segons Amades el Ball de 
Gitanes tenia tota una simbologia de cuite al geni, tot i que no quedava massa 
ciar qui n’era el personatge prominent. Amades fa aMusió al capita, ais diablots.

al veli i la velia i, fins i tot, ais nuvis 
com a personatges més Importants.

El Bail de Gitanes del Vallès, com a 
dansa viva que és, ha anat evolu- 
cionant. La música, el vestuari, les 
figures del bail no són les mateixes a les 
que ens feien referéncia els diferents 
autors anomenats. Però el que no ha 
canviat és el seu esperit carnavalesc i 
les seves arreis vallesanes.

Actualment, el Bali de Gitanes del 
Vallès és baliat per Colles de Gitanes, 
que es dediquen exclusivement a la 
difusió del mateix, o bé per Esbarts 
dansaires que el tenen dins el seu 
repertori de danses. Siguí com sigui, el 
Bail de Gitanes del Vallès ha mantingut 
l’espeht alegre, festiu deis seus 
orígens.

A Sabadell, no existelx cap Colla de 
Gitanes però l’Esbart Sabadell 
Dansaire, mantenint la tradicló de 
molts segles, cada diumenge de 
Carnestoltes, davant de l’Ajuntament 
de Sabadell, mostra a tot el públic 
assistent quin és el bail de la nostra 
comarca, el que destaca el nostre 
tarannà alegre, el nostre bon humor. Hi 
manquen els personatges com els 
diablots, el veli i la velia però s’ha 
mantingut la parella deis nuvis de 
davant. Les parts en que es divideix el 
bail també han canviat. Podem parlar, 
dones, del pas doble d ’entrada I de 
sortida, deis xotis, de les catxuxes, de 
les jotes I de les contredanses. La 
música tampoc és amb sac de gemecs 
sinó que els temps més modems ens 
han dut a la cobla. S’han mantingut 
alguns trets característlo del vestuari 
del qual ens feia referéncia F. Maspons. 
Els nois porten camals amb picareis i 
pantalons blancs i les noies porten un 
mocador a l’estil “gitanesc” i Ilaços de 
colors vius.

Malgrat tots els canvis que el temps 
ha portât i que ha fet evolucionar el Bail 
de Gitanes del Vallès, el seu esperit no 
ha oanviat. Seguelx essent una gran 
festa.

 ̂ mocador que es creuava des d ’una espatlla a la 
cintura on es feia un ñus.
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Semblança
Josep M. G alo fré  Domingo
text: Pere Font i Grasa fotografíes: Imma Mas

El 16 de maig de 2007, l’Assemblea General de les Naclons Unides proclamava 
2008 com Any Internacional de les LIengües. Avui en dia més de la meitat de les 
aproximadament 6.000 llengües que es parlen poden desaparèixer segone la 
UNESCO. La diversità! només serà possible si es garantelx la supervivèncla dels 
idiomes sense atendré al seu nombre de parlants o al pes politic i economic que 
tinguin.

De totes les llengües del món, les africanes i asiátiques representen al voltant 
del 64%; les del continent americà un 15% i les del Pacific, un 18%. Europa 
només un 3% dels idiomes. Arreu del món la meitat de les llengües es concentra 
en vult estats: Papua Nova Guinea (832), Indonèsia (731), Nigèria (515), india 
(400), Mèxic (295), Austràlia (268) i Brasil (234).Definitlu: Segons la UNESCO cal 
recordar que cada 15 dies mor una llengua.
Temps era temps en la Polònia ocupada per la Rùssia tsarista, el metge Llàtzer 
Ludoviko Zamenhof va crear la llengua de la fraternltat mundial: Esperanto. FUI 
de pares jueus vivia a Bialystok habitada per poloneses, biélorusses, russes 
blancs I jueus. Els tsaristes van tancar la Universität Polonesa de Varsòvia i la 
substitui per la Universität russa. A Bialystok també hi vivien grups de parlants

de llengua alemanya. Per aquesta raó, 
Zamenhof va aprendre de ben jove 
vahes llengües: el rus que era la oficial, 
el polonés, l’alemany, i el jiddisch 
(llengua comuna deis jueus de 
procedéncla germànica); i a la sina
goga, l’hebreu. La diversità! separava 
families d ’un mateix poblé i d ’aci 
sorgelx la seva idea de crear un nou 
idioma fraternal. Després de donar-li no 
peques voltes, ja com a metge 
oftalmóleg a Vejseje (Lituània) repren- 
gué el projecte de l’Esperanto que 
culmina l’any 1888. El 1894 es publica 
rUniversala Votare, el primer diccionari 
universal esperantista, amb traducció de 
les paraules en cinc idiomes.
Teniem personatges on escollir per
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parlar del llenguatge com a tema genèric i principal en aquest any molt especial 
per la cultura i la Babel del mon. M’ha semblât, però, que era oportú dialogar 
amb una persona que reuneix dues condicions: promotor de l’Esperanto i, 
albora, sabadellenc que ha Iluitat de valent des d’associaclons ciutadanes per 
assolir objectius coMectius. Un deis personatges histórics que impulsa la 
salvaguarda i recuperació del Pare Catalunya. Estic parlant de Josep Maria 
Galofré i Domingo. Creualtenc convençut, per més senyes. Com a bressol, però, 
Vila-rodona (Alt Camp); el poblé d ’un altre sabadellenc adoptiu: Magi Colet i 
Mateu. O bé com diria un culé com en Pere Cornelias: pàtria xica d ’en Josep 
Maria Calderé, aquell abrandat interior d ’enllaç del Barga d’abans de I’arribada 
deis holandeses errants: De quan es va obrir la caixa de Pandora deis éxits 
cruyffistes.
És un mati anticiclónic de febrer a la peli. Creu Alta curulla de cotxes i tanques 
per obres. Saludem el Canonge doñear amb l’idioma universal de mirar la placa 
algant la vista cap al cel; l ’Agnès Armengol, és a la cruilla i no pot escriure 
poemes perqué les botzines i el fum li malmeten el sentit intel-lectual. Truquem a 
la porta. Passem. És una biblioteca menuda on no hi cap un sol paper més. 
Dialoguem.

El fet de deixar Vila-rodona i venir a viure a Sabadell ho fou per motius 
familiars o bé professionals?

L’arribada a Sabadell fou el juliol de 1963. Després d’estudiar comerg i 
comptabilitat a Tarragona vaig entrar a traballar a la Caixa del meu poblé corn a 
sotsdelegat. Un pareil de dies a la setmana anava a Valls a reforgar I’oficina 
principal eis dies de mercat. També m’ocupava de l’oficina del poblé veí d ’ El 
Pont d ’Armentera. En un moment donat m’ofereixen dos destins importants, allò 
que aleshores se’n dia “per prosperar’’ o pujar de categoria dins l’obertura 
d ’agèneies que corn taca d ’oli anava obrint l’entitat. Em donen per escollir: 
Palma de Mallorca o Sabadell. Palma semblava Iluny I complicat per anar I tornar 
de Vila-rodona. Em decideixo per Sabadell i canvia de dalt a baix la meva vida, 
sens dubte.

O sia un immigrant per imperatiu professional. Com trobes la ciutat; 
de quina manera t ’hi integres?

La integraciò diria que fou 
immediata. El salt és important. D’una 
comarca agrícola a una ciutat molt 
dinàmica i moltíssimes entitats on 
escollir per conéixer la gent i els 
costume. M ’apunto a les classes 
d ’ Esperanto que l’any 1964 li imparteix 
en Jaume Viladoms i Valls a l’Escola 
Industrial. Em faig soci del Centre 
Esperanto de Sabadell ubicat en 
una dependéncia situada a l’antiga 
Cooperativa La Sabadellenca, del 
carrer del Sol. També m’apunto com a 
soci de Sabadell Sardanista, aquí 
formo familia i neixen moites altres 
inquietude civiques que van prenen 
forma amb els anys. Sempre die que 
és com si hagués nascut a Sabadell. 
La ciutat és casa meva, sense que això 
signifiqui renegar del poblé on vaig 
néixer on hi conservo les arreis juvenile 
i on hi tine un habitatge familiar.
Soci actiu del Centre Esperanto 
Sabadell des del 1964 fins el 1990. 
Vocal de la junta, més tard tresorer. Fou 
un dels organitzadors del Carnaval que 
feia I’entitat al desaparegut restau-rant 
Espanyol

L’Esperanto Sabadell de l’època 
potser era més una entitat que 
convidava a la militància cultural i 
antifranquista a més de divulgar la 
Mengua.

Diria que les dues coses. Era una 
entitat avangada com la mateixa 
Cooperativa. Es feien activitats comple- 
mentàries més enilà de l’idioma. En 
espeoial les de caire cultural, sortides, 
divulgaciò sobre cultura catalana, 
etcétera. T’hi senties molt bé. Acollida 
social avangada per integrar tothom 
vingués d ’on vingués, tal com és el 
carácter obert sabadellenc, reflectit a 
través de no poques entitats. El Centre 
Esperanto em permeté obrir-me 
al món mitjangant el coneixement 
d ’altres cultures. Intercanviàvem corres- 
pondència amb persones dels països 
de l’Est practicant la nova llengua de 
pau i fraternitat. Des de l’antlga Unió 
Soviètica -on hi havia una gran 
quantitat d’esperantistas- ens escriviem 
mitjangant contactes facilitats per la 
revista internacional Geraldo... fins i tot
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des d’Austràlia. Conservo uns quants 
àlbums amb una seleoció de cartes i 
imatges.
S’aixeca. Dona una volta a la taula. 
D’unes lleixes n’extreu uns quants 
àlbums degudament documentats. 
Demostra de manera categòrica el que 
m’està explicant. Domina la imatge 
de noies joves que.com era costum 
a l’època, mitjançant el bescanvi 
epistolar es creava un corrent de 
divulgaciô i de noves amistats...ara 
perdudes per sempre més.

Un cop conegut l’idioma, amb 
el temps arribes a practicar una 
mena de catequesis esperantista 
per difondre la bondat de la doctri
na del doctor Zamenhof.

La doctrina de l’esperanto és més un 
donar que no pas un rebre. Cal donar 
més a la societat que no tan sols allò 
tècnic corn pugui ser l’aprenentatge de 
l’idioma. Per damunt de tot, el doctor 
Zamenhof feia una crida a la pau i a la 
fraterna convivència entre eis pobles 
per superar enfrontaments de races 
que estiguin històricament enfron- 
tades. Es busca un mon millor i aixô 
provoca des d ’un principi i a partir de la 
divulgaciô de la llengua universal, el fet 
que ens moguem més enllà de les 
ideologies politiques.

Durant la teva primera joventut 
esperantista suposo que t ’adones 
que es més una filosofia que no 
una llengua. En canvi al teu voltant, 
la societat sabadellenca i cata
lana es troba encotillada per la 
repressió sobre la llengua i cultura 
que ens és propia.

Corn deia abans, nosaltres creiem 
que el môn a través de l’esperanto pot

avançar sense entrebancs. El franquis-me anuMa totes les iniciatives avançades
0 progressistes. Molts i reconeguts esperantistes marxen a l’exili; d ’altres, no. Es 
tarden alguna anys a normalitzar la situado fins que arriba el congrès de València
1 la divulgaciô no pateix problèmes. Érem conscients de ser vigilate quan fèiem 
el Carnaval, o bé determinadas conferències on es parlava de Iligams de 
l’esperanto amb Catalunya. 0  bé rebiem cartes deis països de l’Est obertes, 
amb paràgrafs censúrate, on eIs esperantistes d ’alli ens explicaven coses tan 
“perilloses” corn la vida quotidiana.

Abans de la guerra civil l’esperanto es divulga a bastament entre les files 
anarquistes, suposo que aquest fet documentât provoca un cert rebuig 
posterior per part de les classes mitges burgeses.

És una certesa que no és del tot exacta. Sí, de fet la CNT divulga molt i molt 
l’esperanto entre els seus afiliats, però no és menys cert que també es donen 
classes a l’Acadèmia Católica , o bé el Pare Lliró, dels Escolapis la imparteix corn 
ens ho recorda una placa col-locada al mateix centre educatiu. Es feien aplecs 
esperantistes al bosc de Can Feu on hi participaven sabadellencs de tota 
condicio. Tenim constància que a la ciutat coexistien cinc entitats dedicados a 
divulgar l’esperanto. Actualment en som dues: l’abans esmentat Centre 
Esperanto Sabadell i el KAE o Associació Cultural Esperantista, a la qual ara 
pertanyo, apart del de Sabadell, té dos grups més: el de Terrassa i l’Hospitalet 
de LIobregat. Cada any impartim cursos per correspondència (en català i 
castella) i orals.

Perqué tants grups en aquel! période historie, potser per la disjuntiva 
de cercar una tercera llengua i superar la dicotomia castellà/català?

Informacìó facilitada per:

■libreria saiiacieii
Passeig M anresa , 7 -  Tel. 9 3  7 2 6  05  70  
A partat de C orreus 35 5  -  S A B A D E L L

MODA EN PELLI PELLETERIA

0
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Escola Industrial, 22 pis ■ Tel. 93 725 75 59 • SABADELL
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No, no, en absolut. No divergien tant fins el punt de buscar una tercera llengua 
que fos comuna. En tot cas era per relacionar-se amb la resta del món. Eren 
moments de dubtes: francés, anglés, alemany... Els esperantistes sempre han 
defensat la cultura catalana. Un exemple el donen els inteMectuals, com ara 
Joan Amades, esperantista de pro i catalanista de soca-rel. Abans de la guerra 
la gent estava molt motivada a l’hora de treballar per un món millor...si ho 
comparem proporcionalment amb les facilitats de moure’s i d ’aprendre 
d ’aleshores, amb les facilitats actuals d ’intercanvi de coneixements, de 
comunicacions globalitzades, etcétera.

L’expectativa per buscar una llengua nova que fos universal i 
entenedora, ha estât superat per la divulgació urbi et orbi de l’anglès

No es traete que ho admetem o ho deixem d ’admetre. Fou a partir de la 
Segona Guerra Mundial quan el comerç i la indùstria queden supeditats a la 
llengua deis vencedors. Anglesos i nordamericans, a partir d ’un exemple ciar; I 
Filipinos, amplien el camp d ’acció fins universalitzar-ho a través de la 
comunicació global. L’altre intercanvi potsertan o més important que el comerç, 
és el de la cultura; tant la d ’ elit com la de masses a través de la televisió i 
internet. L’esperanto, però, no desapareixerà. D’acord en que és una llengua 
minoritària, com també una llengua sense estât. És reconeguda per l’ONU. Ara 
mateix està agafant embranzida a la Xina i el Japó. A tot el món som uns 10 
milions els que podem parlar-lo; en el conjunt d ’Espanya, unes 7 mil persones; 
3 mil de les quais a Catalunya. Aquí a Sabadell, uns 218.

Tu vas ser una de les persones que vas Iluitar per tornar el nom de Dr. 
Zamenhof a la Ronda Alcázar de Toledo.

L’any 1912 ja se li va dedicar el carrer aquí a Sabadell i per primera vegada 
arreu del món. El 1939 el franquisme va retirar la placa i li posa Ronda Alcázar 
de Toledo. Amb la recuperació de l’ajuntament democràtic, inicio la campanya 
anant casa per casa, pis a pis, demanant la signatura per recuperar l’antic nom 
del carrer. He de dir que explicat els motius, l’adhesió fou gairebé de la totalitat. 
Més endavant s ’organitzà la Comissió Ciutadana Pro-monument al Dr. 
Zamenhof , de la que en sóc secretan i tresorer fins la inauguració el 17 de 
desembre de 1989.

Qué prepareu amb motiu de l’Any 
Internacional de les Llengües?

La KAE està treballant amb altres 
grups esperantistes de Barcelona en 
un homenatge a Joan Amades tot 
coincidint amb el cinquanté aniversari 
de la seva mort, del qui fou gran autor 
del “Costumari Catalá” i president de 
la Federació Catalana d’ Esperanto . 
Estem recollint material per comarques 
deis costums folklórics catalans per 
editar un CD. A més, l’any 2009 es 
commemora el centenari de la vinguda 
del Dr. Zamenhof a Catalunya i estem 
enllestint un seguit d ’actes.
Com a president de KAE va inaugurar 
amb el regidor de Cultura Sr. Manau, el 
2 de juliol de 2002 al Casal Pere IV una 
exposició de pinturea sobre “¡’Horror 
nazi” en memòria de tots els esperan- 
tistes que van morir ais camps de 
concentració.
Amb motiu del Dia del Llibre, el Sant 
Jordi de l’any 1994, la KAE va retre 
homenatge a l’esperantista sabade- 
llenc Lluís Mimó i Espinal (1913-1986), 
a la parada instaMada al Racó del 
Campanar on va posar a disposició del 
públic les publicacions i traduccions 
realitzades per Mimó.
En Josep Maria Galofré impartí un ours 
d ’Esperanto per televisió per primera 
vegada a l’Estât espanyol, a través de 
Televisió de Sabadell, des deis estudis 
de l’antic Hotel Espanya, durant 30 
dies.

La teva identíficació amb la ciu- 
tat que t’acolli, i a la qual et vas 
integrar tan ràpidament, té un punt 
i seguit molt especial: Amb altres 
veins fundeu la comissió ciutadana 
per salvar el Pare Catalunya. Zona 
verda que a finals dels anys vint 
havia dissenyat l’arquitecte Molina 
i que l’especulaciô immobiliària 
dels anys setanta volia urbanitzar.

Sabadell necessitava aquell pulmô 
verd que des de feia lustres figurava 
corn a parc i que de mica en mica 
es veia retallat per determinades 
construccions. El crit d ’alerta sorgi 
arran d ’anunciar-se que es volia
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eliminar el camp de fútbol de l’Atlètic 
Sabadell per acabar de fer la rodona 
edificada al voltant de la Plaça 
Catalunya. Representava no tan sols 
ocupar un espai previst com pulmó 
verd, sino tanoar un dels possibles 
accesses. Vaig viure aquella Iluita 
Inoansable de ben a prop. Creàrem la 
comissió l’any 1977 i es va dissoldre el 
1983, que és quan l’Ajuntament 
assumeix plenament el projecte. Val a 
dir que a la Iluita s’hi Implicaren 
entitats, associacions, personalitats i 
partite politics. Es feren tota mena 
d ’actes reivindicatius, alguns tan 
memorables com la plantada d’arbres 
del 1979, que els coseos especiáis de 
la policía nacional va intentar impedir. 
N’havien des de Valladolid uns 400 
“grisos” que encerclaren el recinte 
sense deixar passar ningú. Tres o 
quatre membres de la comissió ens 
colarem plantant un pareil d ’arbres. 
Jornades senceres de feina, nits 
perdudes fent reunions i préparant 
actes. Tinc un arxiu complet d ’aquells 
fets. Mores d ’ara ja són consultata per 
alguns hlstoriadors. Fou compllcat 
recuperar els terrenys perqué en 
principi no hi havia diners municipals 
per indemnitzar els propietaria. Amb la 
cobertura de la Riereta i l’entrada de la 
Generalität, es troba una solució que 
ens ha portât al magnifie Parc 
Catalunya actual. La Iluita dels 
membres de la comissió estigué 
degudament pegada en comprovar de 
quina manera més espectacular els 
ciutadans han fet seu el recinte. Una 
joia per Sabadell.

ASSOCIACIO 
VEINS

LOTtRIA NACIONAL «  SORTtlG D t HADAL
El portador interessa la quantitat de 
QUARANTA pessetes al bitllet número

del sotieig que es celebrará a Madrid, ei 
dia 22 de desembre de 1977.

N2 00892
EL DIPOSITARI.

J o se p  M.® G a lo fré
I B U S S A B A D E LL QitülMtnl aU  tm aat « amtmU âtrù mil. — Caduta aU iu M«ar.

Vincir-ù un dia «n cfue a Sabadell no oa F*odnd
Ja ol* F>iMoa ens isniv'anan de ^eui~e el cel__
Ele in-fan«-« no rxodi'an Jugan a l'al(-e lllui'e^. 
Ens van a'fr'o-flan-t' la valut-...
S/̂ l9ADEI-l-E!\ICSi Encar-a vom a tem|3v de ■

1 Relv'lndlcfuem TOTS ARA,
I Et- GRAt̂ J PARC CATAI_OÎMVA

•F>li

Aquesta és la participació de 40 pessetes del bitllet n. 29.725 de la lotería nacional del 22 de 
desembre de 1977. El dipositari és en Josep Maria Galofré amb el suport de l’Associaciô de Veïns 
Creu Alta. Podem llegir-hi un text reivindicatiu que copiem, no fos el cas que el lector no ho pogués 
veure correctament. Diu aixi: “Vindrà un dia en que a Sabadell no es podrá respirar...Ja els pissos 
(sic) ens privaran de veure el cel...Els infants no podran jugar a l’aire lliure...Ens van atrofiant la 
salut... SABADELLENCS; Encara som a temps de salvar-nos. Reivindiquem TOTS ARA, EL GRAN 
PARC CATALUJNYA.

És evident que aquell 29.725 no va treure la grossa de Nadal; però la Ciutat, si.
I no exaotament en diners.

Cal suposar que en el tons de la conscièneia dels governs municipals, 
el darrer del période franquista i el primer de la democrácia, pesava molt 
i molt la vergonya histórica dels seus antecessors de la Casa Gran en 
consentir la tala indiscriminada, la guillotina especulativa del Bose de 
Can Feu.

Potser si. No s’entén que es deixes perdre aquell bosc que tots, els de casa i 
els de fora tan sols hem vist a les fotografíes o plasmats per traça de pintore 
iMustres. Perdre-ho fou una vedada politica considerable. No es podia repetir 
amb el Pare Catalunya. Si, potser si que malgrat les dificúltate del moment 
historie de la transició es feu cas de la pressió ciutadana. Han passât molts anys 
I tot justa ara se’ns diu que el castell de Can Feu està salvat.

El lideratge deis membres de la comissió del Pare Catalunya i en el teu 
cas en especial, et porta a rebre ofertes per formar part d’alguna Mista 
electoral com a regidor?

Si, la veritat és que em sondejaren per entrar com a independent d ’una llista. 
No sóc militant de cap partit. Gentilment ho vaig rebutjar. De sempre he preterit 
moure’m en el món véinal i cultural. Tenir independéncia per discutir idees o des 
d ’organs consultius fer la força necessària perqué el consisten tiri endavant les 
propostes sorgides des del comú de la gent.
En Josep Maria també va traballar per a una alta gran reivindicació véinal: la 
cobertura de la Riereta, una claveguera a cel obert focus de bruticia i rates al 
barri. Sense oblidar altres reivindicacions com ara la recuperació de la fábrica 
Balsach com a equipament i la Iluita per salvar els Safareigs de la Creu Alta, el 
Templet de les Aigües, els cinemes Colón I Euterpe 77 i la fábrica Girait, entre 
d ’altres. La seva tasca també va ajudar a recuperar la festa major del barri. Des 
dels seus inicis pertany a l’Associació de Veins de la Creu Alta i en fou tresorer 
(1976-1979).



SABADELLENCS
37

425

És vocal del Conseil del Disthcte II Creu Alta (1988-2001). Vocal de les entitats 
culturáis de la Creu Alta (1991-2008) i membre del Conseil de C iutat.

Per tot plegat no es gens estrany que el dia 28 de marg de 2001, 
concedida la Medalla d’Honor de Sabadell per l’Ajuntament de Sabadell.

tos

Molta implicació al llarg deis anys en els afers de la ciutat. Ara diría 
que ens troben en moments d’una incerta peresa a l’hora de participar 
com a voluntaris a les entitats públíques o privadas; des de la política a 
la cultura, no aíxí a l’oci i al Heure, que n’opines?

La gent s’ha tornai molt individualista. Ja sigui perqué aixó és el rol que 
comporta la manera de viure avui en dia. La gent es tica dins el cotxe i marxen 
a divertir-se. Passen pel costal deis veins i ni es saluden. Hi ha una brutal falta 
de comunicació. No, no és un problema de Sabadell, dirla que és comú arreu. 
Les entitats noten la falta de participació.

Tornem al principi del díáleg: D’aquell jove que arriba amb tota la 
il-lusió l’any 1963, al jubilât actual, quina evolució li has vist a la ciutat?

Ha fet un gran salt a positiu i en tots els camps i aspeóles. La ciutat a la qual 
arribo era totalment industrial amb un dinamisme febril dins el caso urbá. Per tots 
els carrers on passaves s’escoltava el tric-trac deis telers funcionant de dia i 
bona part de la nit. Ara ja no és aixi. La indùstria ha marxat als poligona o pobles 
del voltant. A més a més el téxtil ha perdut el seu pes. Pels interesaos dels 
inversos s’ha traslladat la fabricació a altres países. La ciutat ha guanyat 
empreses de servéis i diversificació. Les importacions de roba i de tota mena ens 
arriba deis países de I’ Àsia i acabará per matar el téxtil. Ara la gent ha d ’estar 
preparada i disposada per fer tres o quatre feines diferente saltant d ’una 
empresa a l’altre. Abans era una ocupació estable ‘‘per tota la vida’’, ens deien. 
Al poc temps d ’arribar a Sabadell vaig aprendre aquella frase: “Néixer, viure i 
morir a la mateixa fábrica” , que a més fos el més a prop possible de casa. Avui 
en dia, el treballador es desplaça deu o vint quilòmetres lluny. Amb tot plegat no 
vull dir que la qualitat de vida d ’aleshores fos millor, però si que es conformava 
més per raons familiars i d ’un entorn rigid. Tenia marcadas les festes: sortida a 
La Salut, el cinema, passejar per la Rambla i para de contar. Ara la qualitat de 
Vida i les possibilitats son immensament majors, la felicitai no tant. Ara el rei és 
el cotxe per fer 200 quilòmetres amunt i avail, tornant a casa més cansat que a 
l’hora de partir i sense una aturada cultural per enriquir coneixements. Abans es 
feia més vida social a les entitats. Ara hi ha tota mena de possibilitats de lectura, 
de compra de llibres i de cooperació, però no hi acudeix la gent que caldria. És 
una ventada que passa i s’ha emportât molts conceptes que en el seu dia eren 
clars per l’associacionisme.

La integracíó teva tan ràpida i entusiasta des del primer dia del juliol 
de 1963, és dona actualment entre els immigrants que han vingut 
d’altres llocs ben llunyans i de cultures tan diverses?

Depén. N’hi ha que potser han tardai més. Ni ha que vingueren abans que jo 
hi encara continúen igual que el primer dia d ’arribada. Vas a una barriada i 
preguntes en caíala per un carrer i et diuen ‘‘No le entiendo” . M’hi vaig trobar 
recentment i I’home no era precisament un recent arribat. El problema es pot 
solucionar amb l’esforg individual i les ganes d’integrar-se. Encara que no 
sempre es així i tenim casos positius, amies de Múrcia i d ’Andalusia que es van 
integrar però que són l’excepció. Cree que les estadístiques no están gaire fines: 
ha baixat el nivell a l'ensenyament, tal com se’ns ha demostrat recentment. Ha 
baixat l’habit i el consum cultural i el model no s’ha acabat de soldar. El

problema és majúscul amb les més de 
cent llengües que diuen que es parlen 
a Catalunya. Persones d ’arreu que 
viuen en guetos dins àmbits réduits 
que no se’n sortiran sino hi posen un 
gra d ’arena de la seva part. Cal que hi 
hagi l’ajut de les entitats ciutadanes per 
tirar endavant un major coneixement 
de la cultura i els costums del Hoc on 
han vingut a viure. No tot ha de ser el 
treball per subsistir, cal també créixer 
humanament.

En aquest menut i bigarrai despatx 
de casa seva, hi ha dues banderes; la 
blava de la Unesco i la verd-blanca dels 
esperantistes. La fraternitat dels pobles 
units per uns draps dit sia amb tot 
respecte, simbol d ’unes idees que 
fomenten el coneixement. Pertany des 
de fa un munt d ’anys als Amies de la 
Unesco, entitat de la quai n’és president 
i que en moments critics jugava fort a 
favor del català des de la seu central de 
Barcelona, o des de Sabadell, Iluiten per 
un reconeixement de la cultura propia i 
per la Ilibertat dels pobles.

En Josep Maria Galofré i Domingo, 
encara li ha quedat temps per conrear 
la poesia i per escriure un munt 
d ’articles a butlletins, diaris i revistes. 
Versos ben guardats que potser tard o 
d ’hora s’atrevirà a publican

Em regala un exemplar d’ El Quijote 
traduit a I’esperanto perqué formi 
part de la biblioteca de la Fundado 
Ars, editora de QUADERN. Diguem de 
paseada que més de 400 obres de 32 
países han estât traduïdes a la llengua 
esperanto.

Despenja una fotografía de fa trenta 
anys de la comissió del Parc Catalunya 
trepitjant aquells terrenys salvats de 
l’especulaciô: EH amb barba, més dues 
noies: la Maria Ramoneda i la...Ortiz, al 
costat d ’en Ton Avellaneda, entre 
d ’altres Huitadors infatigables.

Estem a les acaballes de gener. 
Dissabte, 2 de febrer és la Candelera i 
en Josep Maria compleix 70 anys... i 
unes guantes setmanes més, quan la 
SEMBU\NÇA agafi cos amb Hetres de 
motile. Félicitais.«-
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Lo mògio de lo flouto 
deßronogh

Bianca Busquets

“The Magic Flute”- Musica W.A. Mozart 
Llibret i diàlegs en anglès: Stephen Fry
Actors/cantants: Joseph Kaiser, Amy Carson, Benjamin Jay Davis, Silvia Moi, René Pape, Lyubov Petrova, Tom Ranelle...
Direcció musical: James Gonion
Guió adaptat, producció i direcció: Kenneth Branagh

Colpidorament humana, cálida, directa, clara i de concepte senzill que, al mateix 
temps i amb una extraordinaria naturalitat, parla de grans i oomplicades 
transcendéncies, la peMícula The Magic flute, que acaba de sortir en DVD 
cantada en anglès i subtitulada en català i en castella, segurament hauria 
fascinât el seu compositor, Wolfgang Amadeus Mozart, perqué s’acosta tant al 
gran públic que l’arhba a esgarrapar. Produïda i dirigida pel oineasta Kenneth 
Branagh, amb la inestimable ajuda de Stephen Fry, la versió cinematogràfica de 
La Flauta Màgica aconsegueix que eis no-iniciats en música s’estiguin davant de 
la pantalla amb la boca oberta des del primer minut fins a l’ùltim.

A grans frets i per donar una idea a qui en desconegui l’argument. Die 
Zauberflöte, l’original de Mozart, amb llibret del seu germà franomaçô Emmanuel 
Schikaneder, actor, cantant i empresari teatral que va fer l’encàrrec d ’escriure-la 
al compositor, és una òpera que barreja fantasia amb franemaçoneria. L’obra té 
corn a protagonistes dues parelles, la “seriosa” ?Tamino, Ramina? i la “divertida”
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Un Film de 
Kenneth Branagh

La version 

cinematográfica 

de un clásico 

de siempre

?Papageno, Papagena?, corn també acostuma a passar en altres operes de 
Mozart, o en autors corn Shakespeare que també té una intensa relació amb 
Kenneth Branagh. Hi ha també dues presències que están per sobre de la vulgar 
mortaldat humana i de totes les seves pors I febleses: La Reina de la NIt, que 
representa la foscor, el poder dels sentits i deis sentiments més abrandats; I 
Sarastro, que vol ser la Hum, el dia, la força del pensament positiu I del 
coneixement. lamino I Papageno emprendran un carni de vicissitude I Iluites per 
rescatar Pamina que ha estât segrestada. Al començament de l’obra, la Reina 
de la Mit fa entrega a lamino de la oélebre flauta màgioa que el Iliurarà de tot mal. 
D’aqui el titol.

Aixô per ser simples. Ara, emboliquem-ho:

Mozart era francmaçé. Que ningù no s’hi faci mala sang: la francmaçoneria, a 
l’època, era el punt de trobada InteMectual, liberal I progressista que pretenia 
resoldre un munt d ’interrogante morals I espirituals als quais l’Església, 
absolutista i tradicional, no podia respondre. Haydn, per exemple, era 
francmaçé. I el pare de Mozart, Leopold.

Una de les normes més severes de la 
francmaçoneria era el silenci, el no 
explicar a ningù que no formés part de 
la institucié què es coïa a dins. Per 
descomptat, l’entrada a qualsevol légia 
estava prohibidissima a les dones: al 
oap I a la fi, a l’època, les dones no 
eren cap altra cosa que unes emboli- 
catroques. Dones bé: Mozart es va 
atreví r, a La Flauta Màgica, a posar al 
descobert un munt de secrets de la 
francmaçoneria amb rituals d ’iniciacié 
incloses. Arribats al régné de Sarastro 
on imperen la fraternitat, la saviesa i el 
coneixement, lamino i Papageno han 
d ’iniciar-se passant tres proves. El 
número tres és la icona franema-çônica 
per exceMèneia que trobem continua- 
ment a la Flauta: amb tres cops 
engega l’obertura d ’una òpera on hi ha 
tres dames, tres angelets, tres 
entrades al castali, tres proves... Tot 
plegat Mozart ho va enfilar a l’escenari 
I, posate a fer, va acabar de tirar la 
casa francmaçénica per la finestra 
permetent que una dona, Pamina, 
passés també les proves i es fes així 
mereixedora de l’entrada a una légia, 
corn si d ’un home es tractés.

És difícil saber la magnitud exacta 
de l’escàndol que devia provocar en 
l’organitzacié tant la difusié dels 
secrets francmaçénlcs corn la incur- 
sié femenina en el tema perqué, 
òbviament, ningú no en va parlar 
obertament. Però en l’insoldable 
misteri de la mort de Mozart mai no 
s’ha rebutjat la teoria de l’assassinat 
al germà francmaçé bocamoll. És una 
teoria, potser poo creíble ara que 
sembla que el compositor va morir de 
mort natural, però una teoria, al cap i a 
la fi; I, com a teoria d ’un misteri llunyà I 
indesxifrable, no es desestima.

Ara anem a Kenneth Branagh:

El cineasta ha tret ferro a la 
francmaçoneria. Corre pel Youtube 
algún video del making o ff de la 
peMicula on Branagh diu que l’idéal en 
l’univers-Sarastro no és i’assoliment 
de l’amor, la fraternitat i la saviesa 
francmaçénics siné l’assoliment de 
la pau. D’acord, però... no estahem
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parlant més o menys del mateix? Ja 
em perdonará Branagh si l'autora 
d ’aquest article pensa que sí. El film 
The magic flute està situât a la Primera 
Guerra Mundial o a alguna cosa que 
s’hi assembla força, si hem de jutjar 
per trinxeres, armes, avions i mètodes. 
Fins aquí, res de nou: el m̂ ôn és pie de 
directors d ’escena que sitúen Flautes 
Magiques aquí o allá, endavant o 
enrere en el temps. Una sensacional 
obertura on les possibilitats de la 
tècnica ?sobretot informàtica? és 
barregen amb un enginy i un sentit 
artistic fora del comú a l’hora dels 
details, del seguiment de la música, 
dels efectes que combinen desteta i 
èpica, sang i viatòria, dóna pas a un 
desenvolupament de la histèria que 
arrenca, corn a la Flauta original, del 
reseat del príncep per part de tres 
dames, quan està a punt de devorar-lo 
un monstre terrible. És ciar que el 
príncep, lamino, és, en aquest cas, un 
oficial de l’exèrcit, i el monstre, un 
nùvol de gases letals que adopta 
forma de serp i que vol engolir el 
protago-nista. Les tres dames serán, 
per començar, tres infermeres d’apa- 
rença mongil de la Creu Roja que aviat 
es convertirán en dones-soldat.

A partir d ’aqui, el deliri; la nit pot ser 
molt llarga però amb la música de 
Mozart i el geni de Branagh es fa curta. 
Quan acaba l’òpera diries doneu-me’n 
més. Musicalment, la partitura està 
magníficament interpretada, sota la 
batuta de James Gonion, per músics i 
cantants-actors que segur que farien 
plorar Mozart de l’emoció per haver 
aconseguit el que buscava al segle 
XVIII... Només que llavors no hi havia 
Branagh, que s’ha envoltat de qualitat 
per totes bandes: des de cantante 
d ’òpera de la válua de Joseph Kaiser 
o del prestigi de René Pape ?que, per 
cert, actuará al Liceu aquesta 
temporada? fins a estrelles caçades 
ais escenaris del teatre musical ?és el 
cas de Benjamin Jay Davis, habitual 
de Broadway? passant per cantante 
de formació clàssica que han acabat 
dérivant cap al món del pop, com Amy 
Carson. Branagh no ha estât cap 
llepafils a I’hora de triar i remenar aquí 
o allá. Com al conte de la Ventafocs, la

sabata de cristall ha anat bé en molts casos a qui no ostava acostumat a fer vida 
de palau. I em consta que això també ha fet enrabiar més d’una germana lletja. 
Però en el résultat es nota que Branagh simplement buscava artistes que 
donessin la talla, que lluïssin la música i responguessin davant la pantalla. I a fe 
de Déu que eis ha trobat.

La cinta és plena de details impagables: Moments d ’una bellesa intensa corn 
el de l’entrega de la flauta màgica en el context d ’una trova nocturna enmig de 
la neu i el fred a la muntanya entre dos bàndols enemies que només feia uns 
instants s’estaven matant a trets, fan posar la peli de gallina perqué el britànic ha 
sabut vestir amb el color precis cada nota de la suggèrent música del geni 
salzburguès; els tres nois arrenquen un somriure al més pintat cada vegada que 
apareixen i un altre quan es posen a cantar; les aparicions de Sarastro son 
esteMars; parla de pau i convenç.
I tantes altres coses.

Kenneth Branagh

Kenneth Branagh es val continuament de jocs, d ’efectes, de sorpreses però 
sense excedir-se ni un miMimetre, i aguanta les parts més lentes de la partitura 
amb continus canvis de plànol o amb imatges que es belluguen al voltant dels 
protagonistes del moment, corn és el cas de l’entrada de lamino al monumental 
castell de Sarastro, on el duet del tenor i el baix gairebé esdevé un 
acompanyament a una escena humana i emotiva que sobta l’espectador i 
l’intriga tant com intriga Tamino, i així, tots dos de bracet, aniran descobrint un 
món nou i fascinant que no semblava que pogués existir enmig de tanta guerra. 
S’han acabat les aMusions a l’antic Egipte i les mansions franemagòniques 
carregades de Ilibres i de saber abstráete: el poder de Sarastro en Branagh es 
basa en els actes, la generositat, la dedicado. I tot en un castell, producte de la 
informàtica ?la ciéncia avança que és una barbaritat? on hi és tothom 
benvingut... per bé que només els láminos i les Famines arribaran a entendre 
per qué.

Breu, Kenneth Branagh ha entés que La Flauta Màgica no és una òpera 
infantil. Que l’atractiu musical sigui per a tothom, grans i petits, i que tingui 
moments que fan somriure tots els pùblics és una cosa; però un advertiment 
previ de “no recomanat a menors de set anys” indica que es tractarà amb la 
seriositat que mereix el missatge subliminal de maduresa humana que pretenia 
transmetre Mozart i que més aviat arriba a ser comprès amb el pas del temps i 
una certa edat.
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Choplin en imotges

Feliu Viaplana

Fins al 27 d ’abril es pot veure al CaixaForum de Barcelona l’exposició Chaplin 
en imatges. Organitzada conjuntament per La Fundació “la Caixa” i NBC 
Photograhie, tracta sobre la vida de Chaplin i, principalment, de la creacid i 
evolució del seu célebre personatge Chariot. Es poden veure més de 250 
documents, entre fotografíes, posters, escrits i seqüències dels seus films, i 
filmacions inédites.

La iniciativa ja és lloable en si mateixa perqué implica una voiuntat de reflexió 
sobre l’obra de Chaplin, un deis grans autors del cinema. Potser ei més destacat 
de l’exposició, per a qui no se li fa estrany veure films cómics muts de fa quasi 
90 anys. són les filmacions inédites. La primera és una gravació d ’una seqüéncia 
del rodatge de The great dictator (1940, El gran dictador), realitzada per Sidney, 
el germé de Chaplin, i rodada en color. És sorprenent veure un fragment de The 
great dictator com no havies vist mai. També hi ha How to make movies (1918, 
Com es fan les peMícules), en qué es veuen els estudis de Chaplin i una 
fantástica escena de preparació d ’una seqüéncia, juntament amb d’altres 
actors, on veiem la transformació de Chaplin en Chariot. A la darrera part de 
l’exposiciô, es pot veure una série de filmacions casolanes de Chaplin i la seva 
familia a Suïssa.

Chaplin venia d’una familia d ’artistes 
del music-hall i va tenir una infància 
bastant desgraciada, fruit de viure en la 
misèria, un pare alcohélic i una mare 
esquizofrénica. De molt petit ja sortia 
en números de music-hall i, més tard, 
gracies a la recomanació del seu 
germé, es va enrolar amb la companyia 
de Fred Karno, que el portaria a fer una 
gira pels Estats Units. A partir d ’aqui, 
entraria en contacte amb Mack Senett, 
que li va oferir un contracte per actuar 
en films cómics. Des de la seva 
segona peMicula, Kid Auto Races in 
Venice (1914, Carreras Sofocantes), ja 
apareixeria amb la indumentéria propia 
del personatge de Chariot. És a dir: 
bombi espellifat, bigoti triangular, 
jaqueta d ’una talla menys, pantalons 
de dues talles més, bastó i sabatots 
més a la mida de la seva intrepidesa 
que no pas del seu peu. La combinació 
d ’aquests elements, utilitzats d ’una 
certa forma, ajudaven a entreveure eis 
estats d’énim del personatge. Tot i que 
en alguns films no apareix amb 
aquesta indumentéria, si que fou la 
més caracteristica i la més utilitzada. La 
personalitat del personatge, però, va 
anar evolucionant. En eIs primers films 
tenia un carécter bastant poca-solta, 
groller i antipétic. De mica en mica, 
Chaplin va anar llimant el taranné de 
Chariot i el va acabar convertint en algü 
amb més simpatia i humanitat, però, 
això si, sempre solitari.

Chaplin té l’habilitât de ficar-se a la 
butxaca el pùblic des de la primera 
seqüéncia dels seus films. Perqué eis 
gags que escenifica Chariot tracten, 
per damunt de tot, de la condició 
humana. El seu to universalista fa 
pensar que una hipotética discussió 
sobre la vigéncia de les seves 
peMicules en l’actualitat esté 
desproveída de qualsevol fonament.
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Encara que els films de l’època muda 
teñen aquest estigma ó’antics pel seu 
component estètio i que la evolució de 
la tècnica cinematogràfica fa que ens 
sembli que el temps que ens separa no 
es mesura en anys. Perd qui 
aconsegueix trencar aquesta barrera 
de les aparences i posar-se en 
l’adequada situaoid troba filmografies 
riquissimes i una puresa especial en 
imatges que en molts casos els films 
sonors no superen. Les peMioules de 
Chaplin en sdn un bon exemple. A un 
nedfit immobiliste li pot semblar rar que 
a algù li agradin aquests films, perd si 
busquem en l’actualitat més o menys 
recent, podem trobar exemples corn 
els episodis televisius de Mr. Bean, 
personatge créât per Rowan Atkinson, 
extensa-ment popular, que es serveix 
bàsioa-ment del gest i no utilitza la 
paraula. En certa manera, com feien, 
per altres raons, els cdmics muts.

La personalitat de Chariot, en les seves peMicules 
de maduresa, oom The Kid (1921, El Chico), The 
Gold Rush (1925, La quimera del oro) i The Circus 
(1928, El oirco), ja estarla del tot definida tal i com 
el recorda la memdria coMectiva. Generalment té 
problèmes amb l’autoritat, en la majoria dels 
casos, quan veu un policía, gira cua. La utilitzacid 
que fa dels objectes, sobretot si sdn modems, no 
té res a veure amb l’objeotiu pel quai van ser 
create. Les resolucions dels problèmes en què es 
troba Chariot sdn sovint del tot estrambdtiques o 
bé evita l’enfrontament i marxa per la porta del 
darrere, per anar a trobar, finalment, la seguretat 
d ’aquella carretera solitaria per on oamina al final 
de oada film.

Chariot és el nom pel qual se’l ooneix a Espanya, 
Italia i Franga, perd a la resta de paì'sos és 
simplement The Tramp. De fet, era eomù a 
l’època, a segone quins paì'sos, com Espanya, 
adaptar els noms dels cdmics. Un altre exemple 
és Buster Keaton, un altre gran cdmic 
imprescindible, que a Espanya era Pamplinas. 
Que Chariot sigui simplement The Tramp en la 
versid original fa pensar en fins a quin punt 
Chaplin volia que el seu personatge fos més un 
concepts, un vehicle per riure’ns de la nostra 
prdpia condicid. És que els grans cdmics del 
cinema han anat més enllà de fer ganyotes i 
buscar el gag fácil, autore com el mateix Chaplin, 
0 com Jacques Tati, han sabut transmetre la seva 
visid del mdn i de la condicid humana per mitjà 
dels seus gags. «_
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text i fotografíes: Josepa Blanch

Torre de Betlem.

Ciutat propera, feia temps que en teníem pendent la visita. Tres dies, entre Nadal 
i Cap d ’Any, van ser suficients per a conéixer la capital ve'ína.

Arríbate a l’hotel, ja de nit, tres hores de retard a la sortida de Barcelona, quan 
obrim la finestra de l’habltació, la vista de nit del Gástelo Sao Jorge, ben 
enllumenat, ens impressiona. Ben cert, i d ’acord amb la publicitat de l’hotel, está 
situât al punt més ait, del turó més ait, de tota la ciutat.

Com diu la cangó, Lisboa antigua e senhoriai, tota la ciutat té regust 
d ’antiguitat, d ’história. Es fa palés arreu que els lisboetes l’han estimada sempre 
i que, malgrat el terratrémol del segle XVIII, que prácticament la va malmetre tota, 
van tenir el mestratge d ’Álvaro Rombo, per refer la capital i omplir-la d ’edificis 
“pomballans”, deis quais están ben satisfets. Tot I amb aixó, el manteniment és 
escás, está una mica delxat, una mica brut, té un cert regust de ranci. Els grafits 
a les parets acaben de donar aquest aspeóte poc polit i poc endregat.

Set turons conformen els barris de la ciutat. Pujados i baixades, escales, 
carrers costeruts, estrets, empedrats amb llambordes de basalt, fent dibuixos al 
terra, faganes enrajolades, a vegades amb una rajóla d ’igual mida i colors, a 
vegades amb rajóles fent de tapis, evocant palsatges, historia, motius florals. Es 
nota l’influx de la propera Andalusia, tant en la geometría com en I’acoloriment 
de les majôliques. A bars i tavernes, cafeteries i restaurants, el revestiment de les 
parets priva que surti la humitat i decora amb exqulsidesa.

El tramvia és un perfecte aliat a l’hora 
de fer l’excurslô per arribar al 
capdamunt dels turons, on les vistes 
són un premi per a l’ascensiô. 
Clàssics, de colors, resseguint la via i 
deixant-se portar per una gran munió 
de fils, passen per carrers que semblen 
tocar les cases o la roba estesa a 
balcons i finestres, a mà del vlanant. És 
un espectacle veure’ls pujar i baixar, 
fent el serve! a persones de tota mena 
i condició. És un mitjà de transport 
pùblic, utilitzat tant per autôctons corn 
per estrangers.

Arribats a desti, al Mirador de Santa 
Lucía, al capdamunt de l’Alfama, s’hl 
estén una catifa de teulades vermelles 
que fan l’efecte d ’un preciós jeroglific, 
un laberint de vessants orientados 
cap a tot arreu. De tant en tant, un 
campanar, hi ha moites esglésies, 
trenca l’harmonla d ’aquest espectacle. 
A la Ilunyania, majestuós, és veu el 
Tajo, els dos llarguissims ponts que el 
traveseen i, amb sort, l’altra riba.
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Amplíssim i cabaiós, l’aigua del Tajo solea la elutat de Lisboa. Impressiona la 
seva grandária abans de la desembocadura, sembla talment que l’estuari del riu 
ja siguí l’oceá. Al barri de Betiem, el monument ais Descobridors, encarat al riu, 
amb el Príncipe Navegante al capdavant, evoca les gestes deis navegants 
portugueses que van marcar el ours de la historia amb els seus importants 
descobriments. El dia de la nostra visita a aquesta zona, la boira húmida feria els 
ulls, tenia el seu jaç damunt l’aigua freda del riu, les gavines volaven baixes, 
gairebé per sobre de les onades, el sol volia trencar aquest casquet de broma 
sense èxit, la torre de Betiem, defensa i guarda de l’entrada de la vila, emergía 
com un fantasma al mig del no-res. Més enllá, entrent d ’uns bonics jardins, el 
Monestir deis Jerónimos, d ’un gótic florit i a voltes una mica enrevessat, acull les 
restes deis grans literats Carnees i Pessoa, i també del mariner Vasco de Gama. 
El seu claustre, de dues aiçades, és bellíssim.

Fernando Pessoa, immortalitzat aquí 
mateix amb una estatua de bronze. 
Encara que utilitzant tots els enginys 
per a pujar i baixar. I’Elevador da Bica, 
l’Elevador de la Gloria, el tramvia 28 i 
tots els altres, estem cansats i, per 
acabar de fer-nos el carreo de la ciutat, 
fem un sight-seeing que ens porta ben 
asseguts fins al Bairro Alto, la luxosa 
Avenida da Libertade, i fins al Parque 
das Nagoes, zona moderna i ampie 
construida arrel de la Expo-98, i 
actualment transformada, com a tot

Un deis molts tranvías de Lisboa.

És diumenge, ja cap a migdia, la boira escampa i la cridória de la molta gent 
que passeja per aquest barri ens fa acostar cap a les moites pastisseries que fan 
del milfulles de nata el seu reclam. L’olor de Taire és dolga, flairar-lo ens fa 
salivera i ens convida a tastar aqüestes exceTléncies tan preuades i que 
assaborim amb gust. Lisboa és plena de cafeteries i pastisseries on asseure’s i, 
amb un bon café, paladejar tot tipus de menges dolces.

Passegem per la Baixa, admirem la Praga do Rossio, ens arribem fins a la 
Praga do Comergo, voltada d ’edificis oficiáis i, enfront del port, caminem peis 
molls i ens embadalim amb les antigües drassanes, ara convertides en locáis de 
Heure amb faganes de tots colors.

De retorn cap a dins de la ciutat i com que volem tenir diferente vistes de la 
gran urbe, pugem per TElevador de Santa Justa, muntatge tot en ferro obra de 
deixebles d’Eiffel, que ens acosta sense esforg cap al Chiado, un altre barri de 
pujades i baixades on és un plaer el passeig i la descoberta de racons 
encisadors, com la derruida església del Carmo, ara Museu Arqueológic, 
Tesglésia de Sao Roque o el café modernista A Brasileira, freqüentat per

arreu on s’ha donat el mateix cas, en 
árees de Heure, vivendes selectes i 
grans InstaTlacions per a fires i 
exposicions.

En tren, fem cap a Sintra. Ancorada a 
la serralada del mateix nom, ha estât, 
des de temps engà. Hoc d’estiueig de la 
reialesa, de Taristocràcia i d ’artistes 
benestants, que n’han fet un tranquil 
recés al brogit de la gran capital. 
Paratge molt humit, és intensament 
verd, el Ilot és present a les roques I 
a Taigua embassada, altissimes 
sequoies es barregen amb la variada 
flora i amb la molsa que fa d’estora 
omnipresent. Al sol, se H fa difícil Huir 
dins d ’aquesta exuberant vegetació.
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Claustre del monestir dels Jerónimos.

Evocadora i romántica, Sintra ha estât cabdal en I’escenografía de I’obra 
mestra del gran cineasta portugués Manoel d ’Oliveira, que s’ha servit de les 
estátues en pedra que, suggeridores, adornen jardins, paros i monestirs, per 
donar suport a la figurado de la seva onírica fllmografia.

Imponent, el Palacio da Pena, al cim d’una muntanya, es presenta al visitant 
com una cosa estrafolária, excéntrica, excessiva. Sembla que, per construir-lo, 
es vagin aprofitar peces de mil jocs de construcció, tots diferents, de coloraines 
i de péssim gust. No respon a cap estil, és un alguabarreig de formes i materials, 
senzillament espantos. A l’interior, els mobles preciosos hl són a piles. Es fa difícil 
el recorregut, ja que tot está molt atapéít.

El Palau Reial, a la vila balxa, totalment auster, amb les parets Interiors folrades 
de rajóles, té un aspeóte fred, poc acollldor. Les cuines, amb les seves 
xemeneles coniques altíssimes, mereixen la visita.

A tota la clutat, botigues amb encant, roba de casa de finíssim lli, délicats
brodats, pisa de porcellana, cristalleries de vidre cromátic i taliat, ceres, nines.....
en fi, un plaer, el passeig.

No podiem marxar de Lisboa sense 
anar a escoltar fados. Sopar de 
bacalhau, sempre present a la seva 
taula des que els descobrldors el 
van portar de Terranova, dellcioses 
sardines grasses i grosses, cuites amb 
tripa i tot, queixo, queixà, tot regat 
amb bon vi d ’Oporto i, per amenitzar la 
vetllada, fados, aquesta tonada 
malenconiosa i dolga punyent i colpi- 
dora, cantada per homes i dones i 
acompanyada de música de guitarree, 
la clàssica espanyola i la portuguesa 
de 12 cordes. Fado significa desti. Ens 
expliquen que, al segle XIX i ben entrât 
el segle XX, era freqúent veure a port, 
a les tavernes, al carrer, gent cantant 
fados per acomiadar els pescadors, 
altre temps els navegante, quan sortien 
a la mar, amb la saudade, anhel de 
retorn a terra sans I estalvis.

Edifici a la plaça.
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Un equip com un país

Antoni Dalmases
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Quan no és un all és una ceba, i quan no, tota una verdulería. La temporada 
avança i la situado va a trompados. Difícilment es podría veure un equip tan 
sincopat corn el nostre, que quan se’n surt d ’una s’entrebanca amb l’altra i 
saltironejant, a peu coix, es manté més o menys dret però inestable, ballant 
sobre un peu, ai que caie, ai que no caie... I aixi passen les setmanes, amb 
l’esperança que no ens agafin gaire avantatge, després de fer un ridicul senso 
pai.liatius i perdre a casa per 0 a 1 davant d”’ellos”. I aixi anem guanyant partits 
per la mínima i amb esforços titànica, patint cada diumenge perqué el temps 
corre senso que eis nostres nois aconseguexin fer un gol per, quan, si hi ha sort, 
marquem, començar a viure l’agonia de veure que el contrari de cop i volta es 
creix, ens perd el poc respecte que semblava que ens tenia i s’acosta 
perillosament a la nostra porteria -corn potser no s’havia acostat en eIs anteriora 
vuitanta minuta- i va xutant amb perill i el rellotge avança a pas de tortuga i no hi 
ha manera d ’arribar al final amb eis tres puntets que ens dóna el gol raquitic a la 
butxaca. Amb les coses aixi, potser hauriem de començar a tenir ciar que quan 
l’èpica es converteix en costum quotidià deixa de ser èpica per passar a ser 
angúnia tràgica, abocada a un final estrepitós, senso herois ni victòries, sinó amb 
una lamentable debacle (tipus la de la temporada passada, per posar un cas que 
encara em cou). Som un equip com el país.

Per què es produeix tot això s’explica de moites maneres. Jo diria que cada 
un deis milers de desesperats culés i conciutadans té la seva explicació, però 
totes sòn explicacions innocents, que apunten cap a una conclusiò falsament 
esperançadora. No, no és perqué hi hagi lesionate, que juguem tan estrany; 
tampoc no és nomèe que falti esquema: els altres no en tenen o tenen aquell tan 
neanderthal de destruir-contratacar, que ja vous tu. Tampoc no és perqué els 
xicots ho vulguin fer bonic, com es diu, i es perdio en fioritures; ni tan sols és que 
hagin perdut la memòria o la il.lusiô (quina barra, això!) de jugar. No és pas que 
cobrin poc, que l’herba creixi torta, que no se sentin estimate, que estiguin 
discutits... Qualsevol d ’aquestes circumstàncies tindria soluciò: segar l’herba, 
pagar-los més (més?), enviar-los cartes d ’amor, donar-los una pauta de joc, fer 
canvis, ensenyar-los a centrar des de la banda, curar els que es lesionen, fer 
donar la mà als que es barallen, incentivar-los amb globus, orquestras, pluges 
de caramels i els Cors de Clavé cantant ordenadament els noms de cada un des 
de la grada... Però no. Res d’això és solució per a un mal més profund, arreiat, 
atàvic jo diría que gairebé insalvable; el món creu que estem condemnats a 
perdre. A patir i a perdre. És la versió realista de la frase histórica, que s’ha girat 
així en contra nostre; Tornarem a Iluitar, tornarem a patir i tornarem a perdre. I 
justament ens enfonsem en la derrota perqué, després de creure’ns tan bons, 
oblidem que cal jugar en equip, Iluitar totes les boles, pressionar, avançar per la 
banda i plantar com més atacants millor a l’àrea rival. Mentre no fem això, estem 
condemnats a anar de derrota en derrota fins la debacle final. Encara que a 
vegades ens sembli, ingénus, que guanyem una miqueta, més d’hora que tard 
ens caurà la patacada que fa el triple de mal i acabarem perdent amb dolorosa 
ignominia. Perdrem i ens sentirem culpables, més que vençuts, humiliats, riota i 
escami fins deis més ridícuis contrincants que, en teoría (ai, la teoría I) no ens 
arriben ni a la sola de la sabata. Som un país com l’equip.

I per qué perdem tant? Dones perdem 
tant perqué confiem en una barreja de 
sort i messianisme, per acabar dei- 
xant-ho tot a mans d’individualitats 
que no sempre (ben peques vegades!) 
surten bé. Ai que falta l’Eto’o! Ai que 
l’altre no entrena! I tot s’enfonsa... obli-

dant que aquí només hem anat una 
mica bé quan fem un bloc sólid, quan 
juguem en equip. Jo em penso que 
perdem pel mateix motiu que el país es 
queda sense trens, sense Hum, sense 
aigua, sense govern, sense politics, 
sense vergonya i sense res, i això es un 
campi qui pugui que, mentre funciona, 
tothom fa cara de pasqües i es retrata a 
les portades, però després, quan no 
funciona (i això és ciclicament habitual) 
ningú en voi sentir a parlar i tothom mira 
cap a una altra banda fins al punt d ’arri
bar fins i tot a parlar castellò per dissi
mular més. És el mal d’un país i d’un 
equip portate per megalòmane, que fan 
megalòmane mediocres i resultate 
mediocres que acaben fent un pet. 
Exagero? Si us piau: repasseu les lligues 
i la història d ’aquests ùltima 25 anys. «_
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2 CARTA DEL DIRECTOR

Carta del director
En aquest número, potser amarais de les dates en qué es publica, tenim un seguii de novetats que és un plaer poder donar-vos a 
conéixer. D'una banda, el Premi de crítica que ha estai atorgat a la nostra coMaboradora Maia Creus. Felicitáis! D'altra banda el 
résultat de dues iniciatives que sitúen el CILEC, grup de recerca de la memoria democràtica de la Fundado Ars, com a grup de 
referéncia de la recerca tant en l'ámbit estatal, amb la teina feta a Euskadi ara reconeguda, com europea, amb la presentado d'un 
diccionari de noms i obres canoniques de l'experiència concentracionària nazi.

També m'agradaria públicament homenatjar la teina teta fins ara per Pere Font, que ha ofert una lliçô constant del gènere de 
l'entrevista des de la secció "Semblança". Ens ha demanat dedicar-se a altres projectes personals i, per això, li agraeixo la teina teta 
i espero que ben aviat continui coMaborant amb nosaltres. El seu substitut és una molt jove promesa del periodisme sabadellenc, 
Ricard Ustrell, a qui dono la benvinguda també. I ha començat fort, amb tordi Boixaderas! Els lectors apreciaran la voluntat de dur 
a la revista geni de la ciutat que ha fet o fa aportacions intéressants des de qualsevoi camp, com sempre, però ara amb una nova 
manera, diferent, com diferents han estât les veus que les han dûtes fins ara. Ens estem rénovant poc a poc, i això és una 
necessitai.

Renovació també, com haureu apreciat, del disseny interior de la nostra revista. Mantenint allò que ens singularitza però recollint 
els neguits i nécessitais d'una manera de treballar que s'ha d'adequar ais nous temps, sempre amb la voluntat de fer-la més 
atractiva, més clara, més neta, i albora sense perdre la seva profunditat ni rigor. Esperem que us agradi, corn a nosaltres.

DAVID SERRANO BLANQUER 
dserrano@periodistes. org
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Cartes al director
Seguint la petició del seu director en la carta del número de febrer passât, ens ha sorprès molt agradablem ent I'allau 
de reflexions, propostes i idees que ens han arribat a la redacció al voltant de la Diada de Sant Jordi. Us les oferim a 
continuado:

El 23 d'abril és Sant Jordi, una celebració catalana, i com a tal, 
cada llibre en català que horn compri en la fira instal-lada en els 
carrers, hauria de rebre una rosa de regai. MARTA BARRERAN

Una festa nacional requereix la involucrado de tots i cadascun 
dels seus habitants. Aixi dones, amb Sant Jordi, queda 
absolutament comprovat. És, tota una festa cultural. Sant Jordi 
accentua la lectura i la passió. Dos elements que han ajudat a 
fomentar la llengua catalana. Tot i que recentment, l'estrena 
d'edicions més economiques amb castella, sembla haver 
trencat tots aquests topics. I jo em pregunto, qui és més català 
i el lector en català, o el garrepa? Tradicions o militàncies?

RICARD USTRELL

23 d'abril. Uns el defineixen corn el dia més acolorit de l'any, 
uns altres corn el dia del llibre, mentre que hi ha d'altres que 
pensen que és tan sols un dia més. Per a mi, el fet de recordar 
aquesta data, m'esdevé la imatge d'una rosa, la imatge d'un 
petó, la imatge d'un bell somriure... simplement tôt un seguit 
de records que s'amaguen sota els Ilibres. MARTA MEDlï^N

De diades hi ha moites. Sant Jordi és una més que partint d'una 
història innocent i festiva promou la compra justificada durant 
24h. Un moviment consumista que l'excusem amb la tradició i 
venda de cultura. MIREIA DE LA TORRE

Cree que la celebració de Sant Jordi és molt apropiada perqué 
trobo que aqüestes petites tradicions no s'han de perdre mai, 
perqué són un simbol del que representa la nostra nació, amb 
la seva cultura i conjunt de tradicions. La diada de Sant Jordi és 
molt bonica, és un dia especial pie d'iMusió, alegría i amor, tot 
i que s'està abusant del preu que es posa al detail del llibre i la 
rosa: entre el 2006 i 2007, el preu de les roses va pujar el 
1000%, aixô précisément és el que espatlla una diada tan 
bonica com és Sant Jordi, però els Ilibres ja són una altra cosa, 
el preu per comprar-los és més decent.. ORIOL GARCIA

El dia de Sant Jordi hauria que tenir un major sentit literari i no 
pas una simple data per veure quants llibres en castellà i en 
català ven cada editorial per tenir més benefici, prestigi, etc. 
Hauria de promoure més la cultura catalana, perqué, al cap i a 
la fi, és la nostra cultura i hem de fer d'aquesta un bon ùs i cada 
cop anant-la millorant amb el pas del temps. JOSEP FONT

Sant Jordi és una festa nacional catalana que només celebrem 
a Catalunya, i per això ha de ser molt distinta de la resta. Com 
a minim s'hauria d'aiçar una bandera gegant al centre de cada 
poblé i ciutat en honor a l'amor a Catalunya, amb les quatre 
barres corresponents. ANNA BOIXADÓS

Fas mig pam i no t'hi veus entre llibres, Ilibreters, roses i iMusió. 
En fas un i mig i descobreixes que et falta la setmanada de dos 
setmanes a ca la iaia per participar a la feta. En fas dos i la fas 
servir d'excusa per amors primerenes i vergonyosos. Quan en 
fas més, t'adones que mai ha estât el que era quan en tenies 
mig; quan no et pensaves que la festa deis dracs, roses i llibres 
es quedava en una intenció o encara pitjor, en una excusa.

SILVIA AULADELL

És bo seguir les tradicions d'una nació, poblé o civilització, però 
no perqué sí, o perqué és costum, sinó perqué és original o 
personal. Així dones, podem fer regáis relacionats amb Sant 
Jordi sense que sigui un llibre o una rosa, aquesta mania 
persecutoria de la gent només porta al consumismo i ens 
allunya de la creativitat. HELENA BADGER

Sant Jordi és una tradició catalana i en aquests últims anys més 
del 50% deis llibres que es compren, son en castellà. Quin és el 
motiu? Una possibilitat seria que els habitants de Catalunya 
que venen de fora són molt més tradicionals o pot ser cada cop 
més els catalans estem assimilant més la llengua castellana 
deguda la diversitat de cultures de Catalunya.
En qualsevol cas aquest és un exemple ciar de la pérdua 
progressiva d'identitat d'una de les tradicions més importants 
de la cultura catalana. RAMON GALAN >
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Sant Jordi, la festa de la literatura i dels enamorats catalans, la 
festa catalana m'agradaria que célébrés recordant la nostra 
tradició, anar al teatro I escoltar o veure la llegenda amb els 
nens, ballar la sardana i gaudir de la festa tot régalant roses i 
Ilibres a la persona a qui estimes. CRISTINA ROSELI

Sant Jordi, típica festa catalana... Per què, si és un dels 
patrimonis culturáis catalans que tenim, l'estem transformant 
de manera que entre tots fern que perdi així la seva Identität? 
Dones potser perqué s'està convertint en una festa comercial en 
la qual ja no importa si és una bella tradició, sinó que és un dia 
en el que les editorials poden augmentar les seves vendes.

MARC CORTÉS

Sant Jordi, és festa per ser viscuda des deis més petits fins ais 
més grans. Seria bo que el carrer disposes no només de parades 
de venta de Ilibres, sinó que es portessin a terme activitats al 
carrer relacionados amb la lectura en català. Aixi dones, parlem 
de la idea de promoure tallers on s'expliqui l'origen d'aquesta 
festa i on s'exposin nous Ilibres a llegir.

MIREIA MARÍN/ENRIC PÉREZ

Tornar ais orígens. Reviure el vessant romántic de la celebració 
de Sant Jordi, obsequiant a la dama amb una rosa i al cavalier 
errant amb un Ilibre, i redescobrir les lletres catalanes, 
últimament arraconades per l'afany de vendre.

ELVIRA GUARCH

Aquest hauria de ser el dia del deliri literari, la bogeria de les 
lletres amunt i avail, d'olors catalanes i roses vermelles. San 
Jordi hauria de ser el nostre dia. I avui qué proclamem? El dia 
deis Ilibres de plástic i les roses de paper i caramel. MIREIA VILA

Reivindiquem la nostra llegenda catalana. Fern un gran esforç 
complaent a l'escriptura catalana, tot comprant i llegint Ilibres 
en català. No ens deixem envair per un procès d'a-culturitzaciô, 
Iluitem tots units en la diada de Sant Jordi. El dia de Sant Jordi 
hem de sortir tots pels bonics passeigs de les nostres terres 
catalanes amb les nostre families i amb els bons companys 
patriòtics de lectura. Reivindiquem la nostra cultura.

SILVIA FERRER/MARC VIDAL

Sant Jordi, catedral de Barcelona.

El dia de Sant Jordi representa pels catalans el dia dels 
enamorats. És una festa nacional únicament catalana. No 
obstant, van formant els anys i el procès de globalització afecta 
tant, que les tradicions a poc a poc perden els valors iniciáis. 
Ara la gent, celebra més el dia de San Valenti com a dia dels 
enamorats que el dia de Sant Jordi. També dir que, a causa de 
la fira del Ilibre de Madrid i altres motius, cada cop s'editen en 
aquest dia senyaiat més Ilibres en castellá. M'agradaria que el 
vertader dia de Sant Jordi deixés una mica de banda el tipie 
consumisme que afecta cada cop més la nostra societat..

QUERALT BARTOLOMÉ

ASSESSORS, S.L.
#

GESTIO INTEGRAL. JURIDICA. FISCAL. LABORAL

Rambla, 5, 4a planta - 08202 Sabadell 
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Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61 
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Telèfon 93 726 57 85
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Jordi Boixaderas
Ben trobats/des en un espai que reobre les portes a les vides i als camins. Rius que porten 
sediments i que solidifiquen la base histórica i cultural de Sabadell.
Entrevistes que descobriran, de les persones, trésors, fruits i paisatges que queden refugiats en el 
desconegut. Destapats, vull aprendre'n, i dibuixar-los. Són vides que s'han fet un tip de pujar cims 
i muntanyes. Són horitzons i paraules. Reflexos, on poder-s'hi agafar.

Agraeixo a Quadern aquesta oportunitat que se m'ofereix, amb el mestratge previ de Pere Font, 
i en especial, al seu director, David Serrano, i els convido, dones, a conversar amb veus que es 
fan sentir i escoltar. TEXT; RICARD USTRELL FOTOGRAFIES: TNC CARICATURA: CALVODURAN

Va començar a l'Aula de Teatre de l'Académia de Belles Arts de Sabadell.

La satisfaccio es troba en el carni, en 
l'aventura.

Jordi Boixaderas s'ha convertit en una marca de qualitat que 
ressona per les parets del panorama teatral català. El nostre 
primer entrevistat porta una llarga trajectòria professional tant 
al teatre, el cinema, el doblatge i la televisiô. Destaca per tenir 
una veu inconfusible i desbordant, una trajectòria impecable i 
una capacitat interpretativa que és capaç de fer trontollar tot 
un Teatre Nacional.
Té 48 anys, i molts d'ells están vinculats a la ciutat de Sabadell. 
De petit, va estudiar a l'escola deis Maristes. I més tard, als 20 
anys, s'inicià a l'Aula de Teatre de L'Académia de Belles Arts de 
Sabadell, sota la direcció de Francese Ventura, i fent muntatges 
coMectius com The Manchester of Catalonia o Un Pessic al 
Melic.

Des d'aleshores, el trobem arreu del món teatral, televisiu o del 
mateix cinema. Des de Vostè Jutja fins a A la Toscana, passant 
per El Mètode de Gronholm, de Jordi Galceran, El Pianista, de 
Mario Gas, Estado d'EnlIaç, El gos del Tinent, de Josep Maria 
Benet i Jornet, Ventdelplà... Un carni, per resseguir.

Una llàstima tenir aquest curriculum i no haver-lo 
d'ensenyar mai, no?
Si que el demanen, si -riu. Avui en dia la gent, si no tenim totes 
les referències de la nostra vida al darrere, els altres no són 
capaços de situar-nos. La informació, ja se sap, s'ha de donar 
sempre amb accent.

L'any 1981, vas començar a l'Aula de Teatre de 
L'Académia de Belles Arts de Sabadell. En aquell 
moment, pensaves que podries arribar on has arribat?
No, en absolut. No tenia cap intenció de dedicar-me 
professionalment al teatre. Ho fèiem per passar-nos-ho bé. De 
fet, realment ens ho passàvem molt bé, jugàvem, parlàvem 
d'històries i de personatges que tocaven la ciutat de Sabadell, 
com el poeta Pere Quart, la Plaça Catalunya... Pensa que eren 
muntatges coMectius, politics, i que, per tant, a la gent li 
parlàvem de coses que identificava immediatament. Era una 
activitat ciutadana i cultural molt intéressant, per aixô en tinc 
tant bon record.

De petit sempre havies volgut fer teatre?
No. I aixô que a casa són molt de teatre. El meu pare era actor 
i director de la Joventut de la Farándula, i la meva germana 
també. I, per tant, el teatre era un tema que acostumava a estar 
sobre la taula. Sembla que no, però aqüestes coses si les 
mames de petit, encara que no les practiquis, et queden al cap 
i després desprens com una espécie d'efecte o inclinació que 
moites vegades rebrota més endavant.
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Els actors neixen o es creen?
Les dues coses. És cert que hi ha gent que neix especialment 
dotada, que té una posició de sortida més bona. I n'hi ha, en 
canvi, que no té cap qualitat que els ho faciliti. Però crec que 
tothom les pot guanyar. Amb esforç i treball, un pot aconseguir 
el que es proposi.

Révisant el teu historial, he observât que, quan vas 
néixer, el teu pare treballava en un hort prop del riu 
Ripoll, amb una parada al mercat central, i va acabar 
sent administratiu.
Si, encara ho recordo.

Seria comparable amb la teva vida, que vas començar 
amb petites feines, i has acabat guanyant-te un espai 
rellevant sobre l'escenari?
Bé, si tots tirem enrere en la memòria de les families, jo crec que 
ens esgarrifem de corn han canviat les coses. A tothom l'hi 
passa. Si expliquéssim als nostres avis corn vivim ara, no s'ho 
creurien. Seria increíble per a ells. Per això no pue comparar-me 
amb la vida del meu pare. El gran dubte d'avui es troba a saber 
si aquesta tendèneia continuará o no. Encara queda molt per 
veure.

De nen, vas començar a estudiar als Maristes i et vas 
apuntar a l'Agrupament Escolta de l'Acadèmia Católica 
de Sabadell. Vist des de la perspectiva, va ser una bona 
formació?
Jo, de Pescóla, a mesura que m'he anat fent gran, he anat 
agraint molt tot el que van fer. Són d'aquelles coses que només 
te n'adones, i les veus amb suficient fredor, quan hi ha un bon 
tram de temps entremig. Sobretot, el que agraeixo més és que 
eren gent a qui eis agradaven molt els nens. Tenien molta 
vocaciò. I això feia que ensenyessin d'una forma molt metòdica. 
És possible que l'educaciô, en aquest pais, mai hagi estât a 
l'aiçada d'Europa, però, almenys, les quatre idees bàsiques que 
intentaven donar-te et quedaven molt clares. Jo vaig sortir 
d'allà amb una bona base de coneixements.

I ja més tard, als 28 anys, vas decidir anar a viure a 
Barcelona i deixar Sabadell. Per què vas prendre aquesta 
decisió?
Reaiment per la feina. La nostra feina, sobretot eIs que ballem 
en cinquante mil balls, és a dir, que treballem amb doblatge, 
teatre...és una mica complicat entrar i sortir de Barcelona amb 
cotxe. No pots fer un horari d'un treballador normal, ni tampoc 
agafar el transport pùblic, précisément perqué plegues tard...
És molt dificil. Si tens un pareil d'hores lliures i vius a Barcelona, 
vas a casa i les aprofites. Si vius, en canvi, fora de Barcelona, ja 
et fa molta mandra sortir de Barcelona. Jo vaig acabar optant 
per la via més fácil.

Quins records en tens de la ciutat de Sabadell, o del 
poblé, si m'ho permets dir aixi...
Molts. És cert que abans cadascù vivia al seu barri. Recordo que 
eis que viviem al barri antic ens saludàvem i coneixiem molt. 
Ara, Sabadell ha crescut molt, té moites entrades i sortides de 
gent. Desconec si encara s'hi mantenen aquests vineles entre la 
gent del barri.

Si, sens dubte...Tens previst tornar-hi en un futur?
No. M'he adaptat a Barcelona, eis meus fills ja són 
barcelonins...Barcelona és una ciutat que m'agrada molt.

Parlem ara de teatre. Una de les ultimes obres que has 
interprétât ha estât A la Toscana, de Sergi Belbel. Una 
histôria que desemboca a la Joana i al Marc, Iluny de 
tots eis seus problèmes, a retrobar la calma per poder 
tornar a creure en la parella. Què ha simbolitzat per a tu 
aquesta obra?
Sempre que t'encomanen una responsabilitat corn és un paper 
eix davant d'una fundó, te la fas teva. Corn si de cop passessis 
a formar part de la histôria d'aquella obra de teatre, i d'alguna 
manera, tu tinguessis una responsabilitat especial.
Per a mi ha sigut una cosa inoblidable. Totes les obres que 
recordo en què he hagut de tibar del carro des del 
començament de la fundó fins al final, les he acabat sentint >
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molt moves. Si en aquest cas, a més a més, és una estrena, és 
a dir, una obra que no s'ha fet mai abans, dones encara crea 
més expectació personal. Tens la sensació d'haver intervingut 
en tot el procès, des del començament fins al final. L'autor i 
director, en aquest cas la mateixa persona, el Sergi Beibel, tenia 
l'obra escrita, però nosaltres la vam comentar, la vam analitzar, 
la vam canviar... Per tant, protagonistes n'hem estât, sens 
dubte.

Què és el que més t'ha agradat del personatge del 
Marc?
El que més em va agradar d'aquest personatge, ja d'entrada 
quan la vaig llegir, va ser el seu valor. Un home que ha 
aconseguit viure corn ell vol, i a més a més, ha aconseguit 
mantenir una historia d'amor durant molt de temps. És un 
home molt enamorat de la seva dona i que sense cap motiu és 
infeliç. Aleshores li agafa una mena de terror apassionat a 
perdre tôt el que té. A mi em sémola que aixô és un tema del 
mateix procès historic. Está passant molt ara, i tine la sensació 
que cada vegada passarà més.

, , ............. ... ......

Amb Lluís Soler.

Vas teñir moltes dificultáis per a interpretar-lo?
No sabria qué dir-te. El que sí que et puc dir és que vaig teñir 
totes les facilitats del món. Pensa que va ser una obra que vam 
fer al Teatre Nacional, que és un deJs teatres on hi ha els millors 
recursos del país. I aixó ens va permetre poder treballar amb

Amb Cristina Plazas.

uns bons vestuaris, decorats...que van portar dies i dies de 
feina, però que van enriquir molt més el résultat final. Jo 
sempre die que una funció és com un part. Els últims quinze 
dies son un procès una mica dolorós. Però dintre d'aquest 
dolor, podriem dir que aquesta obra, va estar sempre en les 
millors condicions i assistit pels millors metges.

Abans em comentaves, que A la Toscana, havia estât un 
punt d'inflexiô en el teu curriculum perqué hi havia 
hagut un ait contingut d'involucraciô personal. És 
potser millor què El Mètode Gronholml
El Mètode de Gronhôlm és d'aquelles obres que és un bombó. 
O millor dit, l'aparador d'una botiga de bombons. Si que és 
cert, que hi ha obres que amb molt poc esforç et donen molta 
gratificado, i obres que necessiten més tensió o més força. El 
résultat del primer, però, no és tan aparatos com l'altre. És 
diferent fer una comèdia, com El Mètode de Gronhôlm, que la 
fèiem amb una gran comoditat i que la gent ràpidament 
reaccionava i l'agraïa; que fer un drama, corn A la Toscana, amb 
la quai la gent s'endù del teatre un regust que el mastega 
segurament tota la nit i un pareil de dies més. Una part de la 
satisfacció que trobem els actors en fer teatre és el carni, 
l'aventura, el transitar per un terreny sobre el quai no hi hem 
transitât mai i que finalment ens condueix a paisatges nous. 
Amb A la Toscana, nosaltres vam fer coses que no s'havien fet 
mai. És més, recordo que 1 5 dies abans d'estrenar, vam anar a 
veure l'obra que s'estrenava a Copenhaguen per un grup amb 
uns mitjans molt diferents als nostres i amb un teatre molt més 
petit que el nostre. Va ser una sensació molt xocant, veure una 
cosa que tu estás préparant feta per uns altres. I sobretot, 
d'una manera bastant diferent a com ho fèiem nosaltres. Això 
ens va produir un debat, i una semicrisi. És per això que, quan 
recordo aquesta obra, és com si fos un parèntesi, un viatge. 
Una època molt concreta en què tot està relacionat amb el teu 
treball.
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Al llarg de la teva trajectòria professional, has pogut 
degustar diversos camps professionals. Tant en 
doblatge, com en cinema, teatre, televisió... Amb quin 
mitjà et quedaries?
Com a sensació personal, com a sistema de vida...el teatre és el 
que em va. És un Hoc on em sento molt còmode.

Més que en el doblatge?
{Uns segons en blanc) No, corn a comoditat no. El teatre té 
molt més rise, més implicaciô personal. I això provoca que les 
sensacions tant positives corn negatives siguin més intenses. 
Mentre estás représentant una obra, tens la sensació d'estar 
viu. En canvi, el doblatge és una teina que m'estimo moltissim, 
tant com el teatre. Però és una teina que et suposa una vida 
més tranquil la, jugues menys tort. També és casa meva, eh? De 
tet, vaig ser professional del doblatge abans que del teatre.

Què t'ha aportat a la vida el doblatge?
Jo crec que ha sigut el meu aprenentatge, la meva iniciació cap 
a la interpretado. Primer de tot, pensa que allá jo vaig conèixer 
els bons actors. I observant-los, vaig entendre moltissimes coses 
que des de fora la professió no hauria ni sospitat. I, després, 
que el tet d'haver d'interpretar molts papers, moites situacions, 
molts personatges... en un espai molt curt de temps, et força a 
desenvolupar els teus recursos i una certa elasticitat. Allà he 
après a dure, a respirar, i a moites altres coses. Si t'agafes el 
doblatge com un exercici constant i ets una mica retlexiu, 
realment en pots treure molt de suc.

Ha desenvolupat les teves capacitats interprétatives...
Sí, sens dubte. Potser a altra gent no li ha passât això, però en 
el meu cas, sí. A l'escenari, el mitjà i el codi són diferents. Per 
això no tothom que es belluga en doblatge té capacitats per a 
fer-ho en teatre, i viceversa. La interpretació és bàsicament 
sempre el mateix: donar vida a una cosa que és morta, aixecar 
un text o situacions que aigú s'ha inventât i fer, per un 
moment, la convenció que allò ressuscita.

Mores d'ara, has complert el teu somni?
Si el que vols dir, és si tal corn estic ja estic bé... jo diria que si. 
Crec que cada actor ha de trobar el seu punt mitjà. Hi ha un

actor que pot ser molt felig tent les seves obres amb els seus 
amics a la seva parróquia o centre social, i en canvi, hi ha actors 
que necessiten grans produccions. El problema és que no 
sempre la gent l'encerta. A vegades hi hauria gent que estaria 
molt millor en un altre àmbit però s'entesta a anar cap a un 
àmbit superior o inferior. Jo penso que aquest àmbit o escala 
que tine ara és amb la que jo m'hi sento millor i sóc telig. La 
vida però, mai saps qué et depara, i ningú pot assegurar-me 
que les circumstáncies no m'obliguin a anar a Madrid. Això 
passa, les etapes canvien, la gent es crema, els directors es 
cansen de tu, i aleshores la gent ens hem de buscar altres 
camins.

Ara parlant, tiñe la sensació que adores la tranquil litat...
Sí, excepte a l'escenari. A l'escenari la tranquil-litat és molt 
relativa, les pulsacions sempre pugen, tads el que tads. A partir 
d'aquí, el que a mi no m'agrada gens és la competitivitat o el 
concepte aquest de triomf. No és una qüestió de jutjar. A mi 
aqüestes coses no em van, no m'hi sabria trobar.

Amb Cristina Plazas.

La vida de Tactor és molt sacrificada?
No crec que ho sigui més que la deis altres. Jo crec que totes 
les feines són sacrificades. La precarietat laboral cada vegada 
s'entén més a tot arreu. El tet que t'hagis d'examinar cada dia, 
que és el que ens passa a nosaltres, i t'hagis de reciclar i 
renovar, avui en dia, també li passa a tothom i arreu. Sí que hi 
ha gent que encara treballa en un bañe o en un ministeri. Però 
de totes les feines que a mi em semblen noves i que van 
sorgint, la majoria van en aquest sentit. De nosaltres, la gent 
valora molt, per exemple, que el diumenge després de dinar, 
quan tothom està fent la migdiada, ens n'haguem d'anar a ter 
fundó. Seria molt dur si no ho fes de gust, sincerament. Però 
com que jo crec que tothom que s'embolica a ter teatre, 
d'alguna o altra manera, és perqué l'hi agrada molt, aquest 
sacrifici ja és molt relatiu.

Divendres 18 d'abril estrenarás Espectres, al Teatre 
Romea, fins el 22 de juny. Qué ens en pots dir, a 
pinzellades, d'aquesta obra?
Espectres és una obra clàssica de Túltim quart del segle XIX. I 
el que hem volgut ter és actualitzar-la, treure'n els 
anacronismes, i presentar-la com una obra que pot donar a >



pensar al dia d'avui. Espectres presenta la dicotomia entre la 
llibertat individuai i les convencions, l'equilibri o la Iluita entre 
aquest dos pois. Una obra molt actual, des del meu punt de 
vista. I pel que estic veient i ensumo, jo crec que aquesta obra 
interessarà...
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És difícil de compaginar tots els assajos amb la vida 
familiar?
No és la part més difícil. Els assa os es porten a terme en un 
horari semblant al de qualsevoi treballador de qualsevoi àmbit. 
Roques vegades et tocará assajar un diumenge.

La televisió és més sacrificada en aquest àmbit?
El més sacrificat en aquest àmbit és que estiguis mig any sense 
caps de setmana. No és que a mi m'importi massa respectar el 
cap de setmana, però, és dar, si tens familia, els nens fan festa 
els dissabtes i diumenges. I, aleshores, et passes una llarga 
temporada que no tens ni un dia per quedar-te a casa. Entre els 
assajos, les representacions...

A la Toscana.

Has rebutjat mai un paper i més tard te n'has penedit?
Que jo record! no. Jo crec que rebutjar no és la paraula. Qui 
millor té idea del que aigú pot fer o no, és un mateix. I aquesta 
idea apareix sino al mateix temps, al cap de poc temps d'haver 
tingut i haver-se llegit un text conegut. A mi quan m'han donat 
un text, a vegades amb dues, tres lectures he vist dar que jo 
podia ser útil i aportar alguna cosa allá. I generalment, no m'he 
equivocat. En canvi, quan he vist que la cosa pintava malament, 
tampoc m'he equivocat. Aqüestes coses m'estimo més dir-les. 
Jo crec que trobar-te amb un paper que no hi estás de gust, i 
haver-lo de defensar durant 3 mesos o davant d'escoles, o en 
un bolo, és difícil i masoquista.

desitjant-te un 
quin Ilibre ens

I finalment, tot 
bon Sant Jordi, 
recomanes?
Doncs I'ultim que em vaig llegir. A la 
platja de Chesi, de Ian McEwan. És un 
Ilibre que està molt bé, us el recomiano. 
Jordi, moltissimes gràcies i a reveure... 
dalt de I'escenari.
A vosaltres.
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Párelo, Pirandello i el seu ball 
de màscares TEXT: MARTA CARNICE

mcarnice@gmail. com
FOTOGRAFIES: TNC

Lhome, la béstia i la virtut

Autor: Luigi Pirandello 
Director: Pep Pia 
Traducció: Josep Maria Fulquet
Repartiment: Eduard Párelo, Jordi Martínez, Teresa Sánchez, 
Santi Ricart, Rosa Cadafaich, Teresa Urroz Oriol Casals, Dani 
Claramunt, Raimon Cardalùs, Nacho Fernández, Ernesto Ollero 
i Enric Serra.
Escenografía: Montse Amenos 
Vestuari: Miriam Compte 
IMuminadó; Quico Gutierrez (aai)

El director teatral Pep Pía ha portât a l'escena la primera 
coproducció del Teatre Nacional de Catalunya i el Centre d'Arts 
Escéniques de Terrassa (CAET). Es tracta de Lhome, /a òèsf/a / la 
virtut, una sàtira roent i implacable del siciliá Luigi Pirandello 
sobre el món burgés i la seva falta d'enteresa moral. Un ball de 
màscares i distresses que, sota la benevolent aparença de 
comèdia, hi amaga una ferotge critica, àcida i inteMigent, 
contra la classe burgesa benestant i la seva falta de valors.

Pirandello, premi Nobel de Literatura l'any 1934 i autor de Sis 
personatges en busca d'autor o Els gegants de la muntanya, 
entre d'altres obres, denuncia en Ehonne, la béstia i la virtut la 
hipocresía, les convencions socials i, en definitiva, la farsa que 
predomina en el món burgés. El dramaturg siciliá recorre al 
triangle amorós, un tema que a finals dels segle XIX i principis 
del XX predominará en l'obra de novel-listes i dramaturgs 
d'arreu, per descriure, amb el seu sarcasme habitual, aquest joc 
de màscares, plens de contrarietats i malentesos.

Per Pep Pía, el muntatge és una tragèdia emmascarada de 
comèdia, en la que no només mostra els papers que ha atorgat 
la societat a cadascun deis tres protagonistes sinó que "ells 
mateixos saben que són màscares, les accepten i les acaben 
interprétant".

El cartell de l'obra llhome, la béstia i la virtut.

L'espectacle treu el máxim profit d'aquest joc entre els tres 
personatges, que han de mantenir les aparences per davant de 
tot arribant a protagonitzar així absurdes situacions per evitar 
dir les coses pel seu nom. Paolino és un professor respectable 
que s'ha enamorat de la senyora Perella, la mare de Nonó, un 
deis seus alumnes. Són amants i fruit de la relació, la senyora 
Perella queda embarassada del seu segon fill. La dama, però, 
està casada amb el capita Perella, qui, per la seva banda, duu 
una doble vida ja que té una altra familia il-legítima a un altre 
port i no compleix els seus deures conjugáis aquí. Quan la dona 
descobreix que está embarassada de Paolino, el professor es 
veurà obligat a organitzar una trobada eròtica entre el
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matrimoni Perella per atribuir el fill que han engendrât els 
amants al capità i aixi evitar l'escèndol. Paolino, el capità i la 
senyora Perella, o el que és el mateix, l'home, la béstia i la virtut 
viuran unes délirants 24 hores, en qué els personatges 
desplegaran un ventali d'absurds i imprevisibles compor
tements, gags i malentesos, per salvar les aparences i 
aconseguir el seu objectiu. Un deis exemples més délirants i 
alternent recomanable és l'escena del sopar que ha de propiciar 
l'acostament del matrimoni quan les contrarietats es 
multiplicaran per moments en l'intent de Paolino i la senyora 
Perella de reconquerir el capità. Uns contretemps que fan 
augmentar cada vegada més el nerviosisme d'un exaltat 
professor i una frágil amant.

Pirandello va escriure l^home, la béstia i la virtut el 1919 i la va 
ambientar en la Sicilia de l'època. En el muntatge que es 
representa ara, però. Pep Pia menté la ubicació geogràfica però 
trasllada l'accio fins a la década de 1950, amb una iconografia 
més propera al neorealisme italià.

Eduard Párelo és el transparent senyor Paolino i Teresa Sánchez, la 
senyora Perella.

Una vegada més Pirandello caricaturitza els seus personatges, 
els quais, a banda de protagonitzar escenes absurdes, 
exagerades i grotesques, arriben animalitzar-se. Una anima- 
lització que ja es pot percebre en el mateix titol de l'obra, 
bhome, la béstia i la virtut, i que apareix reiteradament en 
els diàlegs amb l'ùs de mots corn "animal" o "béstia". 
L'animalització arriba en el seu pun: més àlgid en l'escena del 
sopar quan el capità Perella compara la seva dona amb una 
mona en veure corn l'ha maquillai Paolino precisament per 
atraure'l. Serà aleshores quan el professor es posará a imitar a 
un mico, un be i un gat per animar-la convertint el personatge 
en totalment irracional i provocant sonores rialles entre el 
pùblic.

Cap dels personatges s'escapa de la sàtira, se'ns dubte no ho fa 
el protagonista de l'obra, Eduard Párelo, amb els seus estirabots 
i les seves grans contradiccions ni l'afligida, innocent i 
resignada senyora Perella, que justifica el seu embaràs perqué 
el marit no compleix amb els seus deure conjugáis.

Eduard Párelo, Jordi Martínez, Teresa Sánchez encapçalen un 
elenc de dotze intérprets, entre els quais destaquen Santi 
Ricart, Rosa Cadafaich, i Enric Serra. Farelo encarna l'home, 
Martinez, la bèstia i Sánchez la virtut. Interpretaciô brillant i 
desbordant d'un délirant Eduard Farelo que es posa a la pell 
d'un professor que per sobre de tôt defensa la ingenuïtat i la 
virtut d'una dama de qui està enamorat i farà tôt el possible per 
amagar la veritat i evitar l'escàndol. També magistral és la 
interpretado que fa Jordi Martinez de la bèstia que aquest cop 
canvia de registre i interpreta un malcarat, déspota i ofensiu 
capità Perella. De Teresa Sánchez és destacadle la gran 
teatralitzadó que fa del seu personatge i com combina el pudor 
i el saber estar d'una veritable dama amb el nerviosisme i 
l'exasperació d'una dona al limit davant la por de ser 
descoberta. Per la seva part, el sabadallenc Santi Ricart 
interpreta el calmat i benevolent doctor i amic de Paolino que 
després de protagonitzar una délirant escena li trobarà la 
solució ais seus problèmes.

El sabadellenc Santi Ricart és el doctor, 
Pulejo.

amie de Paolino, Nino

Després de les representacions al Teatre Alegria de Terrassa i a 
la Sala Petita del TNC, a Barcelona, l'espectacle farà gira per 
Catalunya. Entre d'altres poblacions, el proper mes de maig 
passerà per Barberà del Vallès i per Manresa.
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. AGI OCartes a un poeta 
L'estraperlo i els burots

TEXT: MAITE SOLER IL LUSTRACIO; MONTSE SENSERRICH

Esteve Dalmau i Serra 
Carrer Muntaner, 18 
Barcelona

7 de setembre de 1939

Sr. Alcalde de I'Ajuntament de 
Sabadell
Excm. Sr. Esteve M® Relat 
Sabadell

Apreciat senyor:

Espero que quan rebi aquesta 
carta estigui bé de salut vostè i 
eis seus.
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M'he atrevit a escriure aquesta carta doncs la situado que 
estem vivint a casa en aquests moments és desesperada. Aniré 
al gra, sense entretenir-me arnb absurdes pretensions 
d'innocència; li die això perqué tine la meva germana a la presó 
de la Trinität, hi és per robar pa blanc pels seus fills, i em consta 
de que vostè, Sr. Reiat, la coneix, ma germana havia sigut al 
seu serve! una pila d'anys, abans de casar-se i teñir les criatures 
que en són quatre i ben menudes.

La Ramona la meva germana de qui li parlo està tancada a la 
presó per haver "pispat" dues vegades pa blanc, en una tenda 
de comestibles un dia i l'altre er un forn de pa. Ella com 
tothom, té una cartilla de racionament i com vostè ja sap, 
aquesta Ilibreta té segells per bescanviar en aliments, cadascú 
val per un de diferent, per exemple; val per arrós, per sucre, oli, 
patates, i d'altres per si durant el mes et donen alguna cosa 
extra com: earn, bacallà o mongetes. El pa sí que arriba cada 
dia, però és tan petit que a l'hora d'esmorzar ja no en queda, 
no n'hi ha ni per tastar-ne una engruna. Al comengament el pa 
era de farina de biat però al cap d'uns mesos ja van comentar 
a repartir pa negre, un pa dur i see que no es pot menjar.

Perdoni senyor que li tregui el seu temps explicant-li aqüestes 
coses, ho faig perqué m'agradaria que entengués el patiment 
de la meva germana.

Es impossible sobreviure del menjar de les cartilles de 
racionament, potser la gent gran amb més pena que gloria 
encara anem fent, però la canalla, els nostres filis tenen gana, i 
cregui senyor, que es pateix molt quan veus que els teus filis 
tenen gana i no els pots donar res per menjar ni una engruna 
de pa see, de pa n'hi ha, però per els que tenen diners, si tens 
diners pots menjar de tot, i ningú no en parla tothom ho 
amaga, parlo de l'estraperlo, qui té diners i pot comprar no ha 
de passar gana, però els treballado's com jo i ma germana no 
arribem amb la nostra misèria de setmanada, si ni tan sols 
arribem a poder pagar els alimen:s que ens donem amb el 
racionament. A la tenda del cantò de casa tothom hi deu, sort 
que el botiguer és un bon home i se'n fa el càrrec de la situació 
de cadascú i ens fia, té una llibreta on apunta el què es deu, 
suposo que aigú dia li podré pagar tot de cop sense deixar res.

Això si sempre que cobrem la meva dona i jo, el primer que fern 
és anar a la tenda a pagar, tot i qce sempre et queda alguna 
coseta pendent.

Comprendrà senyor Reiat que em tot el què li explico, hi ha molta 
gent que va a robar per els camps i d'altres es dediquen a fer 
estraperlo, surten de Barcelona i van als pobles a comprar menjar, 
van en tren cap a Lleida, a Tarragona i fins a arribar a València per 
comprar arròs i després vendre'l al preu que volen, n'hi ha que se 
estant fent rics a costa de la misèria de tots els pobres.

Hi ha gent que es juga la vida per un tros de pa, els 
estraperlistes no tenen escrúpols i amaguen les mercaderies allá 
on poden, les dones es fan butxaques per sota de les faldilles i 
els homes traginen amb sacs i naletes amunt i avail, de 
vegades he anat a l'estadó de Franca, quan el tren arriba a 
l'estació els estraperlistes comencen a tirar el menjar des del

tren. El tabac de totes les marques de "contrabando" el pots 
trobar al carrer Conde del Asalto per quatre pessetes i d'altres 
articles que no pots trobar enlloc. Amb l'estraperlo algunes 
persones s'estan fent riques i d'altres troben la presó com la 
meva pobre germana, el seu cas va ser per no cedir a les 
insinuacions d'un guardia civil que li va fer xantatge a canvi de 
favors sexuals; eli li deixava passar el pa i l'oli d'estraperlo fins 
que ella va dir prou i la va denunciar. Tot això és una gran 
injusticia i alguna cosa s'ha de fer, els "urbanos" empaiten ais 
estraperlistes, i alguns policies i guàrdies civils, però aquests 
també s'unten els dits, doncs els estraperlistes els fan régals i els 
donen comissió per fer la vista grossa. Tot plegat només serveix 
perqué cada vegada la gent del poblé es vagi morint de gana i 
de desesperació, jo i la meva familia estem pensant en anar a 
viure a l'Argentina; allí de ben segur que es pot menjar earn, 
Argentina és Túnica nació que ens envia menjar, dones com 
vostè molt béja sap, Europa ens gira Tesquena i ens ha declarat 
el boicot.

Perdoni que li parli de tot això doncs ja se que vostè tampoc hi 
pot fer res, potser és la gana que em fa males passades, veure 
tanta gana i tanta misèria, sort en tenim de TAuxili Social on als 
meus fills els donem "farinetes" una vegada al dia i amb això 
anem tirant, la meva dona també de tant en tant es posa a la 
porta del "cuartel" per recollir les sobres del ranxo dels soldats, 
de vegades hi trobem un tros de earn per donar als nanos.

Corn potser tot això?. Jo sóc metaMúrgic, soldador, abans de la 
guerra em guanyava bé la vida, podia mantenir la meva familia, 
i ara.? Com hem acabat tots els de la meva generació? El meu 
amie Antonio vindrà amb mi a l'Argentina i el Juan anirà a 
Chile; allí diu que hi ha feina de matricer que és el nostre ofici, 
la nostra terra ens fa fora, ens mata o ens porta a la presó. Que 
més ens pot arribar a fer.?

Que Déu el guardi molts anys a vostè i a la seva familia. 

Resposta;
Estimât amie Esteve:

Em sap molt de greu no poder-lo ajudar en la desgraciada 
situació en que es troba vostè i la seva familia, principalment la 
seva germana Ramona de la que tenim un bon record, doncs 
el temps en que va servir en aquesta familia va demostrar en tot 
moment el seu compromis de fer bé les feines que se li 
encomanaven. Malgrat tot, queda molt Iluny de les meves 
atribucions això que vostè em demana. Trobo molt bona 
pensada eixamplar nous horitzons en la vida, vostè és un home 
d'empenta i potser podrá fer fortuna a l'altra banda de 
TAtlàntic, i vagi vostè a saber si d'aqui a uns anys torna amb 
una fortuna feta.

No desesperi i, endavant, amie meu.

Rebi una abraçada.
Salutacions a la seva germana i esposa.
Déu ens guia en el nostre carni.
S.S.S.Q.E.S.M.
Dr. Esteve Reiat PERSONATGES
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, ^ .CREACIOEclipsi de forces TEXT: BLANCA BUSQUETS

Algunes vegades ens passeri coses que podríem qualificar de 
surréalistes; aventures que després ens fan somriure o 
avergonyir-nos de nosaltres mateixos. Potser jo m'hauria 
d'avergonyir del que us explicaré ara, però la veritat és que no 
només no me n'avergonyeixo sinó que penso que el relat pot 
fer-vos passar uns minuts distrets. I és per aixô que em disposo 
a detallar-vos eis fets d'un capvespre especial... que casualment 
era el de l'últim eclipsi de Iluna visible des de Catalunya, el d'un 
dia de fináis de febrer d'aquest any.

Espero no ser l'ùnica que té problèmes amb baixades del sucre 
a la sang si no he menjat durant unes guantes hores. De tota 
manera, cree haver llegit en alguna banda que no és pas tan 
inusual trobar-se aixi. El cas és que hi ha un moment en què, 
per disposar de forces, una sent nécessitât imperiosa de menjar. 
Si no, vénen les tremolors, el mareig i la sensació que no es pot 
fer un pas més sense haver ingerit alguna cosa. Això s'agreuja, 
i molt, quan s'està fent un sobreesforç fisic o mental. I no sé si 
amb l'edat. Corn que una sap que el problema existeix, hi ha 
sempre una lògica previsiò alimentària. I, tot i aixi, com que 
l'ésser humà no és perfecto, una se n'oblida alguna vegada i 
aleshores sobrevé el desastre.

Portava moites hores sense menjar i no me n'havia adonat. 
Havia d'anar a dur un regal a un amie que feia anys. Vaig 
decidir portar-l'hi personalment perqué aquell mateix dia jo 
havia de fer una gestió a prop d'allá; una gestió que requeria 
una certa elegáncia en el vestir, per cert. El meu amie, segons 
em va dir, vivia a prop d'on jo anava, en una casa perduda a la 
muntanya, a prop d'un cámping; en una casa on, per 
començar, no existia la cobertura del teléfon móbil. I, per

continuar, jo realment no tenia ni idea d'on era. Però a mi 
m'agrada conduir i no m'ha fet mai por endinsar-me en 
carreteros potitos, estretes o complicados. És ciar que jo 
pensava que es tractava de mitja hora tot plegat... Venia 
cansadíssima de tot el dia de treballar, i, com he explicat abans, 
no havia menjat des del matí. Quan vaig agafar el trencant de 
la carretera de revolts, vaig adonar-me que tenia gana i em vaig 
dir que m'aturaria a la primera benzinera que trobés.

Bé, de benzinera no n'hi havia cap, i al cap de molt poc vaig 
comengar a adonar-me que el meu amie vivia aproximadament 
on Jesús va perdre l'espardenya. Van arribar les tremolors, la 
suor freda, el mareig. Es va posar a ploure i es va fer fose. La 
lluna, encara no eclipsada, devia ser sobre els núvols perqué no 
es va deixar veure. La carretera era estreta i incòmoda i va haver- 
hi un moment en qué vaig estar a punt de parar perqué sentia 
que no podia més. Però també entenia que allá al mig de la 
pluja i de Déu sap quines muntanyes solitáries, no era gaire 
convenient aturar-se. I, quan comengava a estar desesperada, 
vaig clissar el poblé on se suposava que vivia el meu amie. Amb 
aquella empenta que ens dóna l'alegria, vaig posar-me a buscar 
un cámping: vaig recorrer el poblé de dait a baix i de baix a dalt. 
Res. L'empenta de l'alegria va comengar a fer figa, i jo amb ella. 
Vaig buscar l'entrada al nudi urbà i m'hi vaig adregar. Ni un bar, 
ni una botiga. Pensava que només era ais pobles de les 
muntanyes de Franga o Alemanya que, quan es fa fose, la vida 
deixa d'existir; es veu que ais nostres pobles, també. Deu ser 
que som molt europeos.

Afortunadament, les regles són plenes d'excepcions i vaig 
trobar un vianant que es va deixar demanar on era el cámping 
Tal. Ui, em va contestar, és una mica lluny d'aquí, eh?. Di, com 
em va caure l'ànima ais peus quan ho vaig sentir... Per arribar 
al cámping en qüestió faltava ben bé un quart d'hora, segons 
em va explicar aquell bon home. Em va dir que allá hi havia un 
restaurant on, de bon grat, m'indicarien el carni per anar a la 
casa que buscava. No cal que us expliqui, suposo, en quines 
condicions vaig fer el tros que faltava cap al cámping. Si no 
m'arriba a esmentar la paraula "restaurant", no hi hauria anat, 
hauria girat cua i hauria tornat a la civilització. Massa lluny i 
massa incertesa. Massa muntanya i massa solitud. I jo, 
tremolant i sense forces. Però allò de "restaurant" m'animava a 
acabar d'exhaurir les poques que encara em quedaven. Aixi que 
m'hi vaig Hangar, animant-me a mi mateixa, dient-me que 
només faltava un quart d'hora, queja hi era, imaginant-me al 
restaurant bevent una cocacola reanimadora, o un café amb 
llet, menjant un entrepà de pernii o un tros de pastis del que 
fos. Em llepava els bigotis pensant-hi. >
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I hi vaig arribar. I el restaurant era tancat per festa setmanal.

Em va caure l'ànima ais peus i també les últimes forces que em 
quedaven. Ja no pensava ni en el meu amie ni en el meu regal, 
només a sortir d'allà i arribar al mon civilitzat més o menys 
sencera. No tenia ni forces ni ànims, però era evident que no 
em podia quedar allá... Llavors, em va semblar veure una Hum 
al mig del cámping. M'hi vaig acostar amb el cotxe i sí, era una 
Hum que iMuminava una caseta de fusta, un d'aquests 
bungalows que hi ha en aquests Hocs... Amb el soroH del cotxe, 
va sortir de dintre un noi... digueu-me malpensada, però 
s'assemblava una mica al Norman Bage i, què voleu que us 
digui, allà al mig de la foscor, primer vaig dubtar una mica. 
Després van sortir una noia i una nena i em vaig tranquiMitzar. 
Jo els vaig demanar per la casa que buscava. El noi, que parlava 
alguna Hengua de l'est d'Europa, em va dir que era alla mateix 
i es va oferir a acompanyar-me. Se'm va obrir el cel i, mentre 
acceptava l'oferiment, pensava que buidaria immediatament la 
nevera del meu amie, aixi que hi arribés i abans que qualsevoi 
altra cosa. Aleshores, la noia, suposo la seva dona, va començar 
a escridassar-lo en aquella Hengua estranya. Jo vaig deduir que 
s'enfadava perqué ell em volia acompanyar... Al final, eli no li 
va fer gaire cas, va agafar el cotxe i em va indicar que el seguís. 
EH davant, jo darrere, ens vam enfilar per un carni de carro 
enmig del bosc i de seguida vam arribar a la casa en qüestió. 
Vaig veure el cotxe del meu amie, una casa amb una finestra 
il luminada i... quatre gossos. El noi que m'acompanyava, va 
tocar la botzina un pareli de vegades i va cridar el nom del meu 
amie, però eli, ni cas... no va pas sortir. En canvi, els gossos es 
van posar molt contents. Sort que no em fan por, vaig pensar. 
El meu guia improvisât va donar la volta, i, després de dir-me 
adéu, va tirar cap a casa seva. Jo, després de donar-li les gràcies, 
i vaig sortir del cotxe. El meu estomac tenia un forat i tota jo 
era un 0 a l'esquerre, però era icual, perqué ja havia arribat i 
ara podria menjar... Encara no havia acabat de pensar això, 
que tots quatre gossos se'm van :irar al damunt. No pretenien 
pas mossegar-me, ja he dit abans que estaven molt contents. 
Tan contents, que m'ho volien fer saber de totes totes, i els 
gossos demostren la félicitât posant-se sobre dues potes, 
recolzant-les en tu i esperant que els facis moixaines. 
Moixanes... ai. Jo em vaig sentir complètement immobilitzada. 
Els gossos no em deixaven caminar ni moure'm ni fer res. 
M'havia de quedar allá on eren ells, amb les seves potes al 
damunt, esgarrapant-me la jaqueta. De cop, vaig constatar que 
el meu amie era allá mateix, rere aquella finestra iNuminada, i 
que per culpa de quatre gossos feliços no m'hi podia acabar 
d'acostar. Sí que hauria pogut fer-ho en circumstáncies 
normals, és ciar, traient-me els gossos de sobre. Però jo havia 
perdut les forces. Em vaig sentir impotent del tot. 
Desgraciadíssima. Pobres gossos, ja sé que no en tenien la 
culpa, però jo ja no vaig poder més i em vaig posar a plorar 
com una magdalena. Com vaig poder, plorant, em vaig acostar 
a la porta del conductor, vaig obrir-la i, amb un últim esforç, 
vaig entrar i em vaig tancar a dins. Amb les Hágrimes sortint-me 
ja a cabassos, incontroladas, sense gaire capacitat per res 
perqué ja no podia més, vaig intentar trucar el meu amie pel 
telèfon mòbii, però jo no tenia cobertura i segur que ell, a dins, 
tampoc. En un intent desesperat per cridar la seva atenció, vaig 
engegar el cotxe, vaig maniobrar-lo fins a deixar-lo de cara a la 
casa, vaig encendre les Hums Hargues i vaig posar la mà al

damunt de la botzina sense desenganxar-la en tota l'estona. 
Encara que sembli increíble, al meu amie no va donar senyals 
de vida.

A vint métrés d'eli, dones, resultava que no m'hi podia acabar 
d'acostar. No em quedava una altra alternativa que girar cua... 
i anar a buscar alguna cosa per menjar ja amb molta urgència.

Endevinarà el lector que només podia anar a buscar menjar a 
un Hoc... a casa de la familia estrangera del càmping. Quan 
vaig arribar-hi, van sortir tots tres a rebre'm. Estaven astorats, 
és dar. Vaig agafar el regai per al meu amie i vaig demanar-los 
si tindrien l'amabilitat d'entregar-li, primer, i després, si serien 
tan amables de donar-me un tros de pa perqué jo pogués 
conduir fins a la carretera generai, perqué, si no, no em veia 
amb cor d'arribar-hi. Jo ho demanava plorant, és dar, perqué 
no podia aturar les Hàgrimes. Em van demanar qué havia 
passât, per qué no havia entrât a casa del meu amie, i jo, entre 
sanglots, vaig dir que els gossos no m'ho havien permès. A la 
pregunta de si em feien por, vaig contestar que no. Aleshores 
vaig desfermar la caixa deis trons perqué, és dar, no devien 
entendre d'on venia tant de fet traumàtic, i tanta Hàgrima: jo 
diria que cap deis dos entenia res, però el noi tendia a ser 
compassiu, i la noia, malfiada. La noia cridava en la Hengua 
estranya i el noi em va semblar que mirava de fer-li entendre 
que jo em trobava malament i que necessitava un tros de pa. 
Recordi el lector que jo anava molt ben guarnida aquell dia, i 
entengui, com vaig entendre jo malgrat tot, que una dona ben 
guarnida plorant al mig d'un cámping solitari d'una muntanya 
inhóspita en una nit de Huna plena i demanant un tros de pa 
perqué uns gossos (que no H fan por) no l'han deixada arribar 
a casa de l'amic quan hi era a només vint métrés, és una escena 
tirant a surrealista. O, com a mínim, no s'entén. Així que, 
perqué no pensessin que volia buidar-los la casa o emportar-me 
la nena o alguna cosa així, em vaig mantenir a una certa 
distancia i, encara entre Hágrimes, vaig tornar a pidolar un tros 
de pa. M'era igual el que pensessin, jo necessitava el pa. Elis 
dos continuaven discutint, però afortunadament, la dona, a 
mig cridar, devia pensar que si no em donava el que volia no 
me n'aniria mai... així que va entrar un moment i va tornar a 
sortir amb una poma. Quan vaig veure aquell bé de Déu 
natural, se'm van eixugar les Hágrimes sola. No sé com, ja era 
al davant d'ella, ja H agafava, ja l'havia mossegat. Gràcies, 
gràcies, m'heu salvat la vida, vaig dir precipitadament amb la 
boca plena. I, sense entretenir-me més, em vaig acomiadar, vaig 
pujar al cotxe i vaig marxar, deixant-los encara amb la boca 
o berta...

Al cap de cinc minuts, amb la poma acabada, jo tornava a ser 
jo, carni ja de tornada cap a casa. De les Hágrimes vaig passar a 
riure'm de mi mateixa i de la situado. Se'm va desfermar un 
dure d'aquells que no hi ha qui l'aturi. I després, tret del fet 
d'enviar una capsa de bombons a la parella del cámping 
(bombons que van agrair amb una trucada... d'ella), el record 
d'aquella nit sense forces m'ha servit per fer riure amies i 
familiars... tot i que el meu amie, el del regal, encara es posa 
les mans al cap quan H'n parlo, i em diu i em repeteix que no 
pot entendre qué va arribar a passar.

Jo diria que va ser la Huna.
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Déu particular
TEXT: ANNA C. FERNANDEZ

Ell sempre camina a poc a poc. No arrossega mai els peus, és 
com si volés. Es mou lleuger. La vida no li pesa, els pensaments 
ordenáis descansen en el seu front i es traslladen fins a la punta 
deis dits. Les mans mig adormides per un pessigolleig estrany. 
Els ulls oberts, desperts. Les espatlles rectes i el eos sospés; un 
fil transparent recorre cada articulado i s'encarrega de cada 
gest. A la seva mirada tot és coherent, tot és just i necessari. 
Avança sense mirar-se els peus, coneix perfectament el carni. 
No creu deixar res enrera, no pensa en el futur i ha oblidat 
recordar. Tot és present. Cada emoció sostinguda, cada 
argument ben madurat, cada paraula mesurada... Les llàgrimes 
li netegen els ulls. Les ressegueix amb el dit petit i beu el que hi 
resta. Les mans grosses podrien tapar-li tota la cara. La peli 
fosca el protegeix del sol. S'han créât durícies ais peus; domina 
el terreny. No demana massa i parla ben poc. La veu greu, has 
de parar l'orella per escoltar-lo, parla xiuxiuejant. No espera, 
accepta. No jutja, comprén. Prefereix que no el molestin gaire. 
És quan està sol que es troba, és en solitud que descansa. Sap 
aturar-se abans d'estar cansat i canviar el rumb si erra. No 
busca consol i poques vegades té necessitai d'ésser exterior. 
Una cicatriu dibuixa la seva gaita esquerra, li tanca les ferides. 
Quan té ganes de mirar el passai l'acaricia i sent el mateix dolor 
d'aleshores. La roba li penja sense pressionar cap racó de peli. 
Els colors vius, foscos, naturals, es barregen amb la llum de la 
earn i el clarobscur de la seva ombra. Res li és grotesc o brut, 
res li cal ni li manca. Mai explica anécdotes i no sap qué són els 
secrets. Esbossa un petit somriure a través d'uns llavis 
maltractats pel fred. Les desenes de piques que habiten al seu 
eos són poblados de petons aliens, però ell no ho sap perqué 
quasi no té memòria. A voltes roman estàtic i sembla que hagi 
mort. Es posa la ma al cor i somia que és un tambor, porta el 
ritme de la percussió.

Sovint, asseguda a la gespa, imagino el meu Déu particular. 
Avui al vespre he dibuixat aquest.



Minora local
Minora de la connexió de l'autopista C-16 amb la carretera B-245.PK. 1+100 de la B-245. Tram: Viladecavalls.

Ingeniería del Trazado, S.L, 2004

Annex a Quadern, número 165 
Abril 2008
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24.Enllaç de Viladecavalls
TEXT: ANA FERNANDEZ ÁLVAREZ campanadas@telefonica.net 

COORDINACIÓ: JOSEP MADAULA I CANADELL jmadaula@xtec.net

m m  Æ , r -  \Z

Ingeniería del Trazado, S.L. (març, 2004)

Amb aquest terme grec, ofelimós, atribut de qualsevoi cosa 
capag de satisfer una necessitai o un desig, oferim una sèrie de 
Iliuraments plàstics que tenen com a principal objectiu aconse
guir el gaudi visual que tota obra artistica produeix. Es fa, pre
cisamene des d'una publicado que porta ja molts anys especia- 
litzant-se en la divulgado i en l'anàlisi de I'art en totes les seves 
facetes.

Aquest número continua una sèrie d'imatges absolutament 
singular, ja que hem deixat de banda el gaudi de l'obra 
'acabada ', substituint-lo pel que ens provoca el propi procés 
creatiu, a partir dels esbossos previs a la seva realització.

El projecte constructiu presentai el 2004 per la firma dirigida 
per l'enginyer J.M. Cunillera i Aberti, Ingeniería del Trazado, 
S .L , de Sabadell, intentava donar una solució que millorés els

accessos a Viladecavalls, amb l'objectiu d'aconseguir una 
connexió directa entre la carretera B-245 amb l'autopista C-16, 
construint dos nous ramais que unissin dues rotondes a banda 
i banda d'aquesta autopista.

Deixant de banda la finalitat d'aquest projecte i tenint en 
compte allò què ens ocupa en aquesta secció -la revindicació 
estètica de tota fase preparatòria anterior a l'obra acabada-, 
volem ressaltar la bella icona que aquest treball d'enginyeria 
presenta. En aquesta imatge, més enilà de l'objectiu que 
justifica la seva realització, es fa évident la bellesa plàstica que 
produeix la relació visual entre l'orografia naturai i el traçai 
artificial. Si som capaços d'extreure'ns del seu valor semàntic 
funcional, un traçat viari, el joc de corbes i contracorbes, la 
riquesa de linies, les diferents intensitats tonais, l'economia 
cromàtica, etc., tot junt, atorga un alt valor decoratiu a allò que 
solament pretén ser funcional.

mailto:campanadas@telefonica.net
mailto:jmadaula@xtec.net
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Dones artistes-plàstiques
Al llarg de la historia hi ha hagut moites dones artistes. Algunes, poques, han estât reconegudes 
i altres han passât totalment desapercebudes, impedint, en moites ocasions, un apropament 
adéquat als problèmes de la historia de l'art. TEXT: MILA TORRES

Perqué, com tot, la historia de l'art estava feta pels homes i 
aquests descobrien els homes artistes deixant de banda les 
dones artistes que han hagut en tots el temps. Però elles 
sempre han existit, majoritàriament van tenir moites dificultats 
socials, van ser menyspreades, marginades o oblidades. 
Algunes van preferir mantenir-se en l'anonimat, altres treballar 
al costat del seu estimât -artista reconegut -, altres Iluitar per 
tenir un Hoc... El carni va ser dur.

Malgrat tot, de dones artistes sempre n'hi ha hagut, només cal 
recordar;
Artistes de I' Edat Mitjana: Elisava i Maria Ende, Hildegarda de 
Bingen, Herralda d'Hohenburg, Teresa Diez...
Artistes del Renaixement: Caterina Vigri, Sofonisba Anguissola, 
Marietta Robusti...
Artistes de l'Edat Moderna: Artemisia Gentileschi Elisabetta 
Sirani, Luisa Roldan, Maria Sibylla Merian, Rosalba Carriera, 
Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun...
Artistes Contemporanies: Mary Cassatt, Lluïsa Vidal, Camille 
Claudel, Frida Kahio, Dora Carrington...
Artistes Actuals: Suzanne Valadon, Gabriele Monter, Tamara de 
Lempicka, Georgia O'Keeffe, Remedios Varo, Maruja Mallo, 
Meret Oppenheim, Ana Mendieta, Louise Bourgeois, Leonora 
Carrington, Audrey Flack, Eugènia Balcells, Sara Fluete...

Molts noms han estât recuperats, però encara queda molt per 
fer.
És el meu desig anar introduint des d'aquestes pàgines la 
història feta per dones artistes.
cree que hi hagi una pintura femenina i una masculina, sino 
una forma d'expressar única per a cada artista indepen- 
dentment del sexe.
Al segle XX es va incorporar a l'art tota una generació de dones 
com a subjectes actius que treballaven, pensaven i feien tot el 
que podien i Iluitaven per aixó, aiçant-se contra un món 
patriarcal i masculí. Malgrat aquest fet, els adjectius que hem 
llegit i sentit fent referéncia a l'art femení sempre han 
sigut: tendresa, delicadesa, dolcesa, sensible... amagant una 
connotació despectiva que voi apropar l'obra feta per dones 
a allò decoratiu i débil.
A partir d'aquí, s'ha parlât i escrit molt sobre "l'art feminista" 
com un esta créât per obres fetes per artistes "dones", fase per 
la qual calia passar però en la quai no ens hem de quedar, no
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és qüestió de canviar el veil subjecte de généré dominant per 
un de nou, perqué tornaríem a fer el mateix, s'han de canviar 
les regles del joc, les relacions de domini donades i 
normalitzades corn a bones. L'art corn a tal no pot ser el mateix 
després de les transformacions realitzades pel féminisme en 
diferents camps de la vida social.
Per aquest motiu, i perqué no esté tôt fet, hem de pensar, 
recuperar, valorar i aprendre de les dones artistes que hi ha 
hagut al llarg de la historia per, d'aquesta manera, poder 
valorar adequadament a les dones artistes actuals. >
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Dones artistes: Camille Claudel

Partint del meu desig d'anar introduint des d'aquestes pagines 
la historia feta per dones artistes començaré per intentar 
escriure sobre una artista que no surt en molts diccionaris d'art: 
Camille Claudel (1864-1943), germana del poeta, dramaturg i 
diplomàtic francés Paul Claudel. Des de la seva infantesa 
esculpia en fang. El 1882 va ser acceptada com a alumna per 
Paul Dubois, director de l'Escola Nacional de Belles Arts. Va 
anar a Paris el 1883 per ingressar a l'Acadèmia Colarussi, un 
dels pocs centres que acceptaven a dones. El seu pare va 
entendre la inclinado cap a l'escultura, però la seva mare es va 
oposar ja que ho considerava una desviació de les regles de les 
normes de vida burgesa.
Començar per aquesta artista no està fet a l'atzar, sinó perqué 
ha estât motiu d'una exposició a la Fundació Mapfre de 
Madrid, comissariada per Aline Magnien i Maria López, i que 
s'ha pogut veure fins el 13 de gener passât amb quasi un 
centenar d'obres.

El carni, per aquesta artista, va ser dur, per no dir molt dur. Per 
una banda dona escultora, alumna de Rodin, motiu que feia 
que la seva obra quedés eclipsada o simplement no vista, això 
va impedir en el seu temps un reconeixement ben merescut. La

Camille Claudel

creació de Claudel va haver de Iluitar amb la del seu mestre i 
amant, Rodin, amb el qual sempre se l'ha comparât. Malgrat 
que és cert que en les seves primeres obres es pot veure la 
influéncia del mestre (cosa lògica i bona a la vegada, ja que 
indica que era una bona alumna), la veritat és que ràpidament 
es començava a apreciar la seva pròpia empremta, el seu propi 
llenguatge, en el qual es pot apreciar una bona elaboració 
técnica i una gran tensió en la posició i tractament de les 
figures. En observar les obres d'aquesta artista, els primers 
adjectius que poden venir al nostre pensament són violéncia, 
passió, entusiasme, arravatament, ardor... sentiments que 
només es poden transmetre des de l'escultura gràcies a un gran 
domini técnic. Com el seu mestre, va fer un tractament 
naturalista de la figura humana, amb un modelatge en 
ocasions abrupte amb el quai volia intensificar l'expressió. Gran 
semblança amb la realitat, amb exactitud de les proporcions, de 
l'anatomia i interpretació dels moviments de Tèsser huma. >
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La seva mestria va arribar a tal punt que, després de deu anys 
de relaciô amb Rodin degut a gelosies, tant corn a artistes corn 
a amants, va trencar la relaciô. Quan es van conèixer ella tenia 
uns 20 anys i eli uns 43, era un home casat i amb una amant 
estable Rose Beuret. Aixô provocava atacs de gelos i baralles. 
Camille es va quedar embarassada i Rodin la va convèncer 
perqué avortés, prometent-li que abandonarla a Rose Beuret; 
però no va ser aixi, i Claudel el va abandonar. L'artista es va 
tancar en el seu estudi i va esculpir caps de nens, molts dels 
quais va destruir després.
Abans d'arribar a tal punt, tots dos artistes van establir un 
diàleg entre les seves obres que eis va portar a la creaciô de 
grans obres mestres corn Les portes de d'infern de Rodin, en les 
quais Claudel va coMaborar en la realitzaciô de figures i 
Üabandon de Camille o liage mur. En aquesta escultura es veu 
a Camille agenollada i suplicant, dirigint les seves mans cap a 
Rodin, qui li dona l'esquena mentre una dona mig ángel, mig 
bruixa (que representa a Rose Beuret), se l'emporta.

Un diàleg, per tant, no harmoniós, sinó tot el contrari, que va 
portar a l'enfrontament de dos genis, provocant la pèrdua 
d'un d'ells. Rodin va prescindir de la seva col laboradora i 
amant Claudel i ella, darrere l'avortament va patir crisis 
nervioses i després d'haver mort el seu pare el 3 de març de 
1913, la seva familia la va internar en un manicomi el 10 de 
març, en el qual va passar els darrers trenta anys de la seva vida, 
negant-se a esculpir mentre estigués vivint allá.
Aquest fet va contribuir a la creença que la creativitat 
femenina sempre va aparellada a ser una amant d'un artista, 
a la bogeria o al patiment d'alguna malaltia psíquica o fisica. 
Tòpics negatius que sempre han atacat a la dona artista i que 
només des de la història de l'art i des d'exposicions es poden 
anar esborrant..
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r
La transició cultural:
Sala Tres, Sabadell 1972-1979

TEXT: PILAR BONET

L'exposició SALA TRES 1972-1979. En la ruta de Tart alternatiu 
a Catalunya, que hem pogut veure al Museu d'Art i a la 
Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, és una magnífica proposta 
de recerca i revislô crítica sobre l'art, la cultura i la política al 
nostre pais durant eis anys setanta a través de les activitats i eis 
artistes que exposaren a la Sala Tres de Sabadell.

La comissària, Maia Creus, seguint el principi que atorga a la 
historia la capacitat i la fundó de ser rellegida, planteja una 
exhaustiva documentació i una renovada análisi de l'art 
conceptual deis setanta, de les práctiques de "l'art alternatiu" 
en termes de l'época. La mostra i el catáleg donen veu ais 
episodis culturáis i els protagonistes d'una darrera avantguarda 
catalana, aquella que va viure el franquisme i la transició 
implicada en un procès revolucionan marcat per el clima politic 
de l'época.

Els set anys que documenta aquest projecte expositiu, entre 
1972 i 1979, són dies difíciis per la Ilibertat d'expressió i més 
encara en catalá. No obstant, la cultura a Sabadell, com en 
altres punts perifèrics, es mostra inquieta i rebel, sempre fins els 
limits que permet la pressió política del moment. Com apunta 
Maia Creus, tot justificant les diferents actituds politiques dels 
artistes el 1972 i la seva dissidència; Des del punt de vista 
ideologic, el grup fundador de la Sala Tres rebutjava tota relació 
directa entre Tart i la política(...,)no hi havia consciència política 
en les intencions del grup, però sí un enuig i malestar 
generacional davant la situació del país com a consegüència de 
les polítigues franquistes.

Vist en perspectiva, els setanta, a nivell internacional i també a 
l'estât espanyol, fou un temps agitat. La historia assenyala un 
episodi procliu a revisar els limits de l'art, la tradició estética i 
els nous estereotips visuals, actituds que no perden de vista el 
context sociopolític i la nécessitât de conformar un nou 
dispositiu critic, acollits dins l'espai de Ilibertat i débat de l'art.
A Catalunya és la veu del critic Alexandre Grid la máxima 
plataforma per difondre el débat. Es tracta d'un passatge 
important de la nostra histôria cultural més recent, anterior ais 
"feliços anys vuitanta" de la primera democràcia i precedent 
d'uns any noranta més alternatius i compromesos. No és >
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estrany, dones, que la programació expositiva del Macba doni 
tanta importància al période de la transido política espanyola i 
que el seu antic director Manuel Borja Villel, ara al davant la 
direcció del CARS de Madrid, reiteri la nécessitât d'estudiar 
aquests anys per entendre I'abast de la cultura contemporània, 
seguint el cordò umbilical de l'art més conceptual i activista. 
Des d'aquest punt de vista, el treball fet per Maia Creus és un 
bon material historiográfic per a conèixer l'art a Sabadell i a 
Catalunya, però també per a repensar la condició política de 
l'art com a plena fundó i desti de la cultura, no com un estil o 
tendéncia modal. En aquest sentit, la documentació de la 
mostra Sala Tres 1972-1979 i els textos del catáleg (cronologia 
molt documentada i diverses aportacions teòriques), ofereix un 
magnífica conjuntura en la mateixa línia crítica que apropa les 
arts visuals, el teatre o els projectes editorials a Sabadell: una 
vertadera "historia de les dissidéndes culturáis".

En aquest estudi, la ciutat de Sabadell és l'escenari per a 
mostrar un período que té un ampli context urbà, en el si d'una 
societat en que la iniciativa civil, una vegada més, pren el relleu 
de les anteriors generacions del Noucentisme i del período de la 
República font seu un programa cultural al marge de les 
propostes oficiáis: de nou "l'art nou", l'art "d'avantguarda", 
ara dit "alternatiu", assumeix durant els anys setanta el repte de 
la incomprensió o la censura per tal de fer valer el desig d'una 
generació inquieta i progressista que busca i proposa noves 
reflexions i experièneies, tant socials com estètiques.

Són els anys de la transició espanyola, els més revoltats, quan 
diversos àmbits artistics mostren la seva acciò de treballar ben 
a prop de la realitat, rellegint els llenguatges estètics i els 
contextos politics. En efecto, es tracta d'una nova avantguarda, 
hereva de l'esperit i les proclames de ruptura anteriors a la 
guerra, del cor de la velia ideologia moderna capaç de 
prescindir del models académies, de les tècniques artistiques

tradicionals, per aventurar-se en projectes de fusió amb la 
cultura popular i la realitat urbana. I, és cert que l'esperit de la 
Sala Tres reconeix aquesta filiació proclamant-se continuadora 
de la primera avantguarda, utilitzant el manifest historie de 
l'Exposició d'Art Nou Català de l'any 1915, un esdeveniment 
que havia impulsât el poeta Joaquim Folguera.
Catalunya, corn mostra Sabadell, no és aliena a les turbulències 
artistiques internacionals d'aquell anys, tampoc a la seva pròpia 
historia de postguerra i franquisme. Mentre les grans utopies 
de la modernitat s'esvaeixen -els anys seixanta- i l'esperit 
positivista fracassa, l'art dels setanta construeix idees des d'on 
refutar les linios hégémoniques del poder. Aquest fou un temps 
de canvi, quan els joves aïrats decreten el prohibit prohibir 
mentre enlairen les llambordes corn objectes per la Ilibertat de 
coneixement i acciò. Una irrefutable voluntat critica saeseja 
aquest temps, en especial des dels espais de la cultura, 
l'instrument més sofisticat del poder. La mostra que es fa a la 
Sala Tres sobre la internacional Documenta de Kassel del 1972, 
una proposta per la informació i formació d'artistes i ciutadans, 
com també la conferència del professor José Luis Aranguren, 
"Destrucció i creativitat" a l'Aula de Cultura de Sabadell, són 
fets que afirmen la voluntat de construir un projecte renovador 
de la cultura entre la gent més progressista, en piena agonia del 
franquisme. Com apunta Maia Creus: "la majoria eren fills de 
classe mitjana que vivien al centre de ciutat I compartien el 
sentit relaciona! i comunicatiu de la cultura, com també el 
neguit d'obrir la seva ciutat a Tactualitat de Tari. "

En el seu conjunt, des de totes les formes de la creació -també 
la literatura, el teatre i el cinema-, l'esperit deis setanta elabora 
una crítica histórica basada en la contingéncia del tot, 
confrontada a la certesa del diseurs modern i que sovint usa la 
ironia com a táctica inteMectual i artística. Una ambició 
plenament humana i política en la que l'art esdevé realitat 
social, com podem resseguir en el treball deis artistes que 
exposen a la Sala Tres, en especial els més conceptuáis que usen 
de la performance, el document i els objectes manipulats per 
tal de rellegir el eos, la natura, la percepció deis materials o la 
documentació de la história : Jordi Benito, Carlos Pazos, Ferran 
García Sevilla, Lluís Utrilla, Eulália, Fina Miralles, Ángeis Ribé, 
Francesc Torres, entre d'altres.
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Molts dels creadors d'aquella década qCiestionen la naturalesa 
de l'objecte artistic fins a fer-lo desaparèixer en el procès de la 
immediatesa o bé en la apropiado directa, practiquen accions 
que s'integren a l'espai de la quotidianitat i la conv vénda 
confrontant-se al veil ideari de l'autonomia de l'art. Defensen la 
creença de "la mort de l'autor" i el nou paper del públic mentre 
manifesten també el seu rebuig a la societat de consum, la 
cultura de l'espectacle i el fetitxisme de l'art. L'abandô per 
l'objecte autônom i universal, en termes d'art, i contra eis 
cànons humanistes, és una posició equivalent a d'altres idearis 
iconoclastes que voregen eIs limits del sistema de mon 
capitalista en aquests anys de tensions.

(3
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EIs artistes que es presenten a la Sala Tres, també els qui 
practiquen la pintura, comparteixen una similar capacitat 
innovadora per atendré realitats simultànies i fer-ho 
especialment a partir de nous materials, de la acciò i de les 
noves tecnologies de la imatge (fotografia, cinema, video), 
assenyalant eis grans conflictes de la contemporaneïtat: la 
dialéctica sobre natura i cultura, el cos corn a emplaçament de 
les determinacions culturáis, la revisió del món tradicional, la 
problemàtica identitària, l'experiència del temps modem, la 
memòria histórica, les nocions de rastre o artifici corn a 
llenguatge, etc.

En tots el fets que relata l'exposiciô "SALA TRES 1972-1979. En 
la ruta de i'art alternatiu a Catalunya", art i teoria queden 
integrats, art i societat són una mateixa cosa i l'art i la politica 
una voluntat compartida.

Resultava emocionant veure en directe obres i projectes ja 
reconeguts, d'altres inédits, que s'han récupérât i reunit a les 
sales i en les imatges del catáleg, poder repassar els noms 
propis de la nostre cultura visual, recordar fets i maneres de les 
primeres instaMacions d'audiovisual, veure el rostre dels joves 
rebels i sentir l'entusiasme de la contestació cultural que els 
unia en major o menor convicció politica. Antoni Montadas, 
Jordi Cerdá, Francese Abad, Joaquim Chancho, Josep 
Doménech, Jordi Pablo, Benet Ferrer, Manuel Duque, Alfons 
Borell i molts d'altres artistes sabadellencs o forans 
protagonistes d'aquest projecte historie a la Sala Tres, ens 
regalen una oportunitat per tornar a llegir la historia de la 
transició cultural.

Igualment resulta alliçonador comprovar com l'art dels setanta, 
el de la dissidèneia cultural, batega corn un precedent immédiat 
a l'esperit més social de l'art actual després d'un temps, en 
especial els anys vuitanta, en que l'art es va institucionalitzar i 
convertir en massa oficial, buidat de context i reflexiô politica. 
És una sort tenir el catàieg d'aquest projecte de recerca 
historiogràfica, cal felicitar a la seva directora i a tots els 
coMaborador, els artistes i les institucions que l'han fet possible. 
Jo també reitero la nécessitât d'estudiar aquests anys per 
entendre l'abast de la cultura contemporània... La historia 
continua!

y
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L'exposiciô Sala Tres 1972-1979. En la ruta de Tart alternatiu 
a Catalunya, es va presentar en dos espais simultanis: 
Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, del 5 de setembre al 20 
d'octubre de 2007, i Museu d'Art de Sabadell, del 5 de 
setembre al 16 de desembre de 2007.
Comissariat Maia Creus
Organització: Fundació Ars, Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell i Museu d'Art de Sabadell / Ajuntament de Sabadell.
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20 edicio Premi Espais 
a la creado i a la crítica d'art 2008

SALA TRES
1972-1979
EN LA RUTA DE L’ART 
ALTERNATIU A CATM.UNYA

El passât dia 28 de març, tingué Hoc a la Fundado Espais d'Art 
Contemporani de Girona, l'acte de Iliurament dels Premis Espais 
a la Creació i a la Crítica d'Art. En l'ediciô d'enguany, el Premi a 
la Critica ha estât atorgat a la historiadora Maia Creus, pels seus 
texts: «La Sala Tres en la historia de les dissidències culturáis a 
Sabadell» i «Art Conceptual. Crònica comparada Catalunya- 
Sabadell 1960-1979», publicats al catàieg de l'exposiciô, La 
Sala Tres (1972-1979) en la ruta de Tart alternatlu a Catalunya, 
presentada durant el darrer trimestre del 2007 a les sales 
temporals del Museu d'Art i a l'Acadèmia de Belles Arts de 
Sabadell.

El Premi Espais a la Creació i a la Crítica d'Art fou créât l'any 
1988 per la Fundació Espais d'Art Contemporani de Girona, en 
coMaboració amb l'Associaciô de Critics d'Art de Barcelona, el 
Departament de Cultura de la Generalität de Catalunya i la 
Diputació de Girona, amb l'objectiu de promoure i valorar la 
tasca que es genera des de l'àmbit de la crítica i la teoria de 
l'art. Durant eis darrers anys aquesta convocatòria s'ha 
consolidât com un esdeveniment de significativa rellevància en 
l'àmbit cultural del conjunt de l'Estat espanyol, tan pel rigor i 
prestigi dels membres dels seus successius jurats com pel 
carácter específic de la seva temàtica.

En l'ediciô d'enguany, el Jurat estava format per Juan Vicente 
Aliaga (Professor de Teoria de l'Art a la Universität Politècnica 
de valència); Xavier Antich ( Professor d'estètica a la Universität 
de Girona); Miren Eraso (Directora artística d'Arteleku); Manuel 
Olveira (Director del Centro Galego de Arte Contemporànea); 
Pilar Parcerisasa (Historiadora de l'Art i comissària 
d'exposicions); Glòria Picazo (Comissària, critic d'art i directora 
del Centre d'Art La Panera de Lleida) i Jordi Vidal Boris 
(President de la Fundació Espais).

TEXT: REDACCIO

Amb el Premi a la Crítica d'Art atorgat a Maia Creus pel seu 
treball de recerca i teoria critica publicat al catàieg esmentat, el 
Jurat ha valorat tres aspectes fonamentals. El seu treball 
d'investigaciô en l'elaboraciô de la crònica detallada de les 
activitats de la Sala Tres de l'Acadèmia de Belles Arts tot posant- 
les en relaciô al desplegament de l'art conceptual a Catalunya; 
el text de comissariat per l'amplitud i rigor de la seva anàlisi; i 
el seu treball corn a editora de la publicació.

Des de la perspectiva de la història de l'art català contemporani, 
el catàieg. Sala Tres (1972-1979) en la ruta de Tart alternatlu a 
Catalunya, ha estât valorat corn a una publicació de referència 
per l'amplia recopilaciô documentai que aporta en la crònica de 
les activitats de la Sala Tres, corn pel joc de citacions de textos 
històrics publicats a les revistes i premsa dels anys setanta, 
referits als autors i a les obres que anaven conformant 
l'evoluciô, eIs périodes i la teoria critica de l'art alternatiu català. 
D'altra banda, a través del text de comissariat, Maia Creus 
aporta noves perspectives de lectura a determinats fets de la 
història de l'art i la cultural sabadellencs, des d'una opció 
interpretativa en què art i teoria queden integrats, corn també 
l'art i el seu context politic i social. Aquesta opció inteMectual 
queda reforçada amb la pluralitat de punts de vista que aporten 
els autors deis textos que aplega la publicació. Ens trobem 
dones, davant d'un Ilibre coral en el qual la història de l'art a 
Sabadell reviu en una trama de narracions que afronta la 
construcció coMectiva d'una memòria cultural que no voi 
quedar enterrada ni reificada en una successió d'ismes, estiis, 
autors i coMeccions.
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Els escenaris del record
TEXT; EVA VENTURA

Josep Cornes i Bosquets, Barcelona 1924. Pintor de parets d'interiors d'esglésies cremades durant 
la guerra, sota l'aprenentatge del mestre Rallo. Dibuixant i retolista de publicitat. Professor de 
dibuix a l'Académia Miralles i al CoMegi Mercantil. Decorador d'interiors. Pintor des de la 
maduresa.

Oficis relacionáis directament arrb la temàtica i la tècnica de la 
seva obra pictórica, en la qual quasi de forma obsessiva ens 
descriu uns móns sense figures humanes però totalment 
humanitzats.

Aprén a dibuixar i a pintar des de molt jovenet, de la má 
de Manel Rallo. Són dibuixos de figures humanes imagináries 
pertanyents a una primera etapa "de joventut" cronoló- 
gicament situada en la post-guerra.

Uns anys més tard queda queda enlluernat pels camps de Sòria 
en un viatge, amb el seu amie pintor Vails Areny. Formes i colors 
que ell ja havia pintat sense haver-los vist mai.

Durant els anys de pie franquisme enceta una pintura d'idees, 
de compromis social.

I després de vint anys dedicai al rnón de la decoració d'interiors 
torna a la pintura de forma exclusiva. Senzillament es dedicará 
a ser pintor, un pintor hiperrealista que no ha parai fins als 
darrers anys de produir obra i inaugurar exposicions arreu 
(Sabadell, Barcelona, Madrid, Paris, Nicaragua).

□'aquesta època són uns dibuixos a llapis que insinúen 
clarament la seva tendèneia a un realisme més enllà de la 
realitat.

Pinta al tremp d'ou, tècnica medieval que s'emprava en eis 
retaules romànics i que eli ja havia utilitzat per a pintar 
pergamins, de la mà, altra vegaca, del mestre Rallo.

Tècnica associada al tarannà padent de l'artista.
Rovell d'ou amb aigua bullida que esdevé mixtura.
Pigments que barrejats amb la mixtura donen color als móns 
interiors que captiven la nostra mirada.
Tonalitats que són impossibles d'aconseguir amb qualsevol 
altra tècnica pictórica i que s'adiuen a allò que ell vol 
aconseguir: un mon de transparèneies i opacitats, i una fluïdesa 
en el detail d'una ductilitat exqu sida.

Apunts de la realitat, dibuixats sobre el paper, que ell mateix 
reelabora i amplia amb el record d'allô que ha vist fins que 
aconsegueix tenir la idea clara i definitiva. Flavors és quan es 
posa a pintar de debó.

Fusta preparada amb blanc d'Espanya i cola, convertint-se aixi 
en estuc a punt de ser esgrafiat. Una, dues, tres i potser quatre 
setmanes de treball intens amb un rerafons de notes clàssiques 
que sempre l'acompanyen. I és que nécessita la música per 
pintar.

Realisme màgic:

Espais rùstics en eIs quais hem viscut, o potser passât. Interiors 
amb punts de fuga. Obertures que no sabem on ens portaran. 
Llocs de pas, d'anada, de fúgida o de tornada que ens donen 
la possibilitat d'obrir-nos a un món exterior que desconeixem,
0 no.

Objectes elaborats per la mà artesana, envellits perqué s'han fet 
servir i el temps, inexorablement, ha passât davant dels nostres 
ulls i amb nosaltres. >
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Explosió de Ilibertat. Interiors modernistes de grans arquitectes 
i també de grans artesans. A aquests darrers és a qui eis fa un 
gran homenatge pintant amb un realisme extrem les seves 
parets esgrafiades i les seves rajóles decorades.

Son eIs escenaris del record, tal corn diu Àlex Susanna. El mao, 
el ferro, el vidre, el marbre, el guix, l'estucat, el color, la rajóla... 
És en eis seus quadres on trobem aquest mon: el dels grans 
artesans.

Amb tot, no deixem de preguntar-nos...

On van aquellos escales? Qui les ha pujat o baixat?
On ens porten? Tant se val, el cas és que ens conviden a 
passar-hi.
Si no ens reflectim en el mirall, és que no hi som?
0  senzillament ens trobem en una altra dimensió i veiem més 
enllá del que veuríem realment?

Quina hora marquen els rellotges? El pas del temps de les coses
1 de nosaltres mateixos.

Interrogants que no es resolen i per aixó mateix ens atrapen.

Móns que encara tenim a l'abast i no ens aturem a observar en 
la nostra quotidianitat. Uns móns que no són estátics i 
transcorren pie de signes que n'indiquen la seva caducitat.

No hi ha ningú, però hi és tothom.

Senyals que ens fan évidents la presència humana: una porta 
oberta, un llibre, un abric, una tassa...

Aquí hi viu algù oi? Per què mira què hi ha?
Ens preguntarem amb ulls d'infant davant de cada obra.

I finalment la darrera incògnita: la llum.
La llum del sol naturai i la llum artificial, amb valor propi, pura, 
inquiétant.
És l'ambient: aquellos coses que sobrepassen la realitat, que es 
pinten però no es poden pintar (diu el mateix artista). Les 
pintem però no sabem com.

La presència del que no hi és.

Talment mágia.

"La llum existeix més enllá i molt abans de les coses, i 
continuará després que les coses no hi siguin"

JOSEP MARIA CARANDELL

"Realismo amb ánima. Soledats aparentment fredes però 
amb vida interior. No copia, sinó que explica."

JOSEP MARIA CADENA

"No és obra novella, és vi ranci que no sois piau gustar sinó 
també xumar-la a fons, fins embriagar-s'hi"

B. XIFRÉ MORROS

"La vida és curta, no peis anys, sinó pel poc que pots abastar. 
En voldries treure més del que fas. Penso: i si hagués escrit?. 
Però si pinto no esche i si esche no pinto. N'hauries de viure 
tres o quatre a la vegada!"

JOSEP COMES I BUSQUEIS
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Dia internacional de la dansa
Un deis encants d'aquesta jornada és el fet que arreu del món es fan actes com aquest on es vol 
mostrar a la poblado l'art de la dansa, en tota la seva bellesa i expressivitat, així com també la 
diversitat d'estiis, coreografies i músiques. t e x t ; l y d ia o r o b it g  r o d r íg u ez  f o t o g r a f íe s ; llu ís  fr a n q u e s a

El Comité Internacional de la Dansa de l'Institut Internacional 
de Teatre (ITI-UNESCO) va instituir el Dia Internacional de la 
Dansa el 1982. La data seleccionada, suggerida per Piotr 
Gussev, va ser el 29 d'abril, dia del naixement de Jean Jacques 
Noverre, revolucionar! coreograf francés (1727-1810).

La intenció del Dia Internacional de la Dansa és reunir a tots els 
générés de la dansa per a celebrar aquesta manifestado 
artística i la seva Universalität trercant totes les barreres i unint 
al món en pro de la pau i l'amistat amb un llenguatge comú, la 
dansa.

La idea de commemorar el Dia Internacional de la dansa va ser 
acollida pràcticament per tot el món i cada any es dóna a 
conéixer en aquesta data, un missatge especial firmat per 
alguna personalitat de renom mundial en la dansa.

Aquest any, igual que tots els anys des de 1982, el 29 d'abril es 
celebrará el Dia Internacional de la Dansa. Alkis Raftis, president 
del Conseil Internacional de la Dansa de la UNESCO, ha estât 
l'encarregat de donar el missatge d'aquest any:

" Els governs, els patrocinadors, i els mitjans de comunicació 
són el centre del nostre interés aquest any.

Els governs (nacionais, regionais o locals), els patrocinadors 
(privats 0 pùbiics i els mitjans de comunicació (diaris, revistes, 
ràdio, televisió) són els tres factors més importants ja que 
influeixen directement en la práctica del nostre art. Els 
practicants de dansa Iluiten per apropar-los individualment 
però amb résultats molt minsos. Proposem una manera millor: 
a partir de les Seccions del CID, que representen totes les 
formes de ball, en tots els seus nivells, en totes les seves 
fondons.

Invito a tots els ballarins a afiliar-se al Conseil Internacional de 
la Dansa i a formar part de les Seccions del CID. Aqüestes 
seccions podran gestionar temes generals que afecten a la 
dansa. A través d'ells, com a organitzacions oficialment 
reconegudes, tots els ballarins i bailarines poden assegurar 
millors condicions per a la práctica del seu art. Aquests podran 
obtenir les regulacions apropiades deis governs, el recolzament 
adéquat de patrocinadors i també el desplegament deis mitjans 
de comunicació.
Proposem canviar l'aïliament competitiu pel bé comú. Cada ú 
de nosaltres ha estât tractant d'aconseguir alguns éxits, però el 
fet de treballar junts farà augmentar la consecució d'aquests.

El CID, certament, no és un sindicat, però les Seccions del CID 
poden actuar com a grups de pressió a nivell nacional i local. 
Aquests poden convéncer i la seva força sorgeix del fet de >
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representar l'espectre sencer de la dansa. Des del context on els 
ballarins desenvolupen el seu art es pot convéncer que la dansa 
és essencial pel benestar de cada societat"

A Sabadell es va començar a celebrar el Dia Internacional de la 
Dansa l'any 1997, grácies a la proposta d'una entitat vinculada 
a la dansa i a la Ciutat: l'Esbart Sabadell Dansaire. En tot 
moment es va plantejar com un acte obert a la Ciutat i on 
poguessin participar escoles de dansa, grups folklorics, 
companyies de dansa de Sabadell i també d'altres poblacions 
properes.
Durant les onze edicions que s'han portât a terme, hi ha hagut 
un acte que s'ha mantingut des de l'inici: la Mostra de Dansa. 
En aquest acte, totes les escoles de dansa, grups folklorics i 
companyies de dansa mostren un petit fragment de la feina 
que realitzen al llarg de l'any. És la barreja d'estils, la vistositat 
del vestuari, la bellesa de les coreografies el que fa que la 
Mostra de Dansa sigui el punt fort d'aquesta diada, amb més 
d'una vintena de participants i amb una gran acumulació de 
públic.

Un deis encants d'aquesta jornada és el fet que arreu del mon 
es fan actes corn aquest on es vol mostrar a la poblado l'art de 
la dansa, en tota la seva bellesa i expressivitat, aixi corn també 
la diversitat d'estils, coreografies i musiques.

A Sabadell fa onze anys que es celebra aquesta diada i en tots 
aquests anys s'ha mantingut l'esperit del primer dia: acostar a 
la poblado els diferents estiis de dansa que existeixen a la 
nostra Ciutat, de la má d'escoles de dansa, grups folklorics i fins 
i tot, de balls de gegants i bail de diables.

Enguany, es celebrará la dotzena edició del Dia Internacional de 
la Dansa i el cap de setmana triât per a la celebrado de la 
majoria deis actes és el 26 i 27 d'abril (cap de setmana proper 
al 29 d'abril).
Durant aquest cap de setmana tindran Hoc una sèrie d'activitats 
relacionades amb el món de la dansa en general però, en 
particular aquest any, pren el protagonisme la dansa clàssica. El 
dissabte a la tarda, a la PI.del Dr. Robert, està previst que es 
facin dues barres de dansa clàssica de diferent nivell dirigides 
per dues grans bailarines: Tamar Vela i Lourdes de Rojas. El 
diumenge a la tarda, al teatro de l'Estruch hi tindrà Hoc un 
monogràfic de dansa clàssica a càrrec d'escoles de dansa de la 
nostra Ciutat. I el diumenge al mati, a la PI. del Dr. Robert, i 
seguint la tradició, hi haurà la dotzena Mostra de dansa a 
càrrec d'escoles i companyies de dansa i grups folklòrics de la 
nostra Ciutat i també, de poblacions properes.
També s'engloba dins els actes de celebració del Dia 
Internacional de la Dansa, la 2a trobada de Country a Sabadell, 
que tindrà Hoc el diumenge 18 de maig al mati, a la PI. de 
l'Argub (Pare Catalunya)

És dones, una celebració molt intensa, amb molts grups 
participants i amb una gran varietat d'estils. Tots ells entonen la 
dansa com la màxima expressió de la bellesa, com un sentiment 
que cal expressar, com una manera de viure.

La dansa és un Henguatge universal. Ambaixadora de la pau, 
unió dels pobles, expressió dels sentiments dels homes.

El Dia Internacional de la Dansa es celebra arreu del món. Voi 
unir tots els pobles que parlen la mateixa Hengua, que saben 
expressar els seus sentiments. I Sabadell està entre els pobles 
que voien un món diferent, on la pau regni i on hi hagi un 
Henguatge comò: la dansa.

Totes les fotografíes són de la mostra del Dia Internacional de la 
Dansa del 2007, a Sabadell.
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El testimoni literari de l'horror
TEXT: REDACCIO

Presentació a París del Dictionnaire critique de la littérature 
européene des camps de concentration et d'extermination nazis

□avant d'una sala plena de gom a gom i en el marc excepcional 
de l'edifici de la Maison de Catalogne de Paris, el Centre 
d'Investigaciô de la Literatura Europea Concentracionària 
(CILEC) i la Fundado Ars van presentar en públic el passât dijous 
3 d'abril l'edició en francés del Diccionari critic de la literatura 
europea deis camps de concentrado I d'extermini nazis.

Sota la direcció científica del professor de Filología Catalana de 
la UOC, David Serrano Blanquer, el diccionari és el treball de 
recerca més ambiciós realitzat fins ara pel CILEC, que el situa 
com el grup de recerca de referéncia en aquest camp. El 
projecte ha comptât entre altres amb el suport de la Comissió 
Europea, de l'Institut Ramon Llull i de la delegado de la 
Generalität de Catalunya a París.

En la seva intervenció, Manuel Costa, el president del patronat 
de la Eundació, va destacar la transnacionalitat d'un projecte on 
hi han participât, sota la direcció del CILEC, dos grups de 
recerca europeos (un francés i l'altre austríac). El president del 
patronat va reafirmar l'europeisme de la Fundació i va expressar 
la convicció que la construcció del futur d'Europa passa 
necessàriament per una mirada crítica cap al passât. Manuel 
Costa també va destacar l'evolució del projecte que, sorgit 
d'una iniciativa de la societat civil, ha sabut anar més enllá de 
la comunitat académica i ha rebut el suport i el reconeixement 
de l'autoritat política que representa la Comissió Europea a 
BrusseMes.

200 autors
El director científic, David Serrano Blanquer, en un text llegit en 
nom seu, va explicar que un deis objectius del diccionari va ser 
l'esforç per reunir en un sol volum l'obra canònica sobre 
l'experiéncia deis camps de concentració nazis. Per Serrano, i 
malgrat el volum immens d'obres literáries generados pel 
fenomen concentracionari nazi, existeixen una série d'autors 
que^cal considerar canónics d'aquest tipus de literatura 
autobiográfica, com Primo Levi, Robert Anteime, Imre Kertész, 
Joaquim Amat-Piniella o Jorge Semprún. El projecte parteix 
d'aquest corpus però ha hagut d'establir dos aspectos 
essencials per acotar científicament l'abast de les entrados del 
diccionari. D'una banda, la temporalització, que ha circumscrit 
la focalització temàtica al período comprés entre el 1933 (amb 
l'obertura de Dachau) i el 1945 (amb el final de la lia Guerra 
Mundial). D'altra banda, els espais referenciats, que ha 
circumscrit l'experiéncia i/o les reflexions dintre/sobre l'univers 
concentracionari, ais camps de concentració i d'extermini del III 
Reich nazi, deixant de banda obres prou conegudes però que 
se surten del criteri científic acordat. El résultat és, segons David 
Serrano, un treball interdisciplinar, amb llengües i cultures 
diverses, que haurá permés de sintetitzar i aprofundir en el 
coneixement deis camps de concentració, tant des del punt de 
vista testimonial, com literari, filosofie, sociologie, antropologie, 
mèdie, etc.

Per ùltim la professerà Geneviève Dreyfus-Armand, responsable 
de l'equip de recerca francés, va confessar l'emoció que va 
sentir al rellegir alguns testimonis, avui gairebé oblidats, de 
persones que varen passar pels camps de la mort. Dreyfus 
també va recordar les reunions i les discussions metodòlgiques 
entre els tres equips de recerca i les dificultats iniciáis per 
establir una llista d'autors. Malgrat tot, la professora francesa 
va defensar la coheréncia del diccionari i va desitjar que en 
próximes edicions es puguin completar les llacunes de l'obra.

La presentació a París també va ser l'ocasió pels especialistes i 
pel públic present de dialogar amb els autors del diccionari 
sobre temes com la relació entre experiéncia pròpia i creació 
literária o la possibilitat d'expressar amb paraules l'horror. >
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Geneviève Dreyfus-Armand i Manuel Costa. Vicenç Batalla

La literatura concentracionária
Aquest concepte, introduit a Catalunya el 1996 per David 
Serrano, seguint la crítica francesa, fa referència al corpus 
d'obres que formen part del que Philippe Lejeune ha 
teoritzat corn literatura autobiogràfica, és a dir, aquella que 
parteix de l'experiènda per tal d'esdevenir albora testimo- 
niatge i recreado. Al costat de noms corn eis de Primo Levi, 
Jorge Semprùn o el poeta Paul Celan, existeixen molts altres 
autors que han fet aportacions significatives a la reflexiô del 
fenomen però que, per diverses raons, són poc coneguts. 
L'objectiu del diccionari ha estât el de reunir-los, eIs uns i eIs 
altres, i oferir una visió complexa del fenomen. Les absències 
no ha de ser considerades exclusions, sinó que s'entén que el 
diccionari s'anirà bastint amb nous noms en les properes 
edicions. Només a Catalunya es poden citar autors tants 
importants corn Joaquim Amat-Piniella, autor de K l .  Reich, 
Neus Català o Mercè Núñez Targa El carreta dels gossos o 
Mercè Rod o red a. Nit i Boira.

Cultura europea teta des de Catalunya
Començat l'any 2005, la concepció del diccionari va sorgir 
del Centre d'Investigació de la Literatura Europea Concen
tracionária (CILEC), un deis grups de treball de la Fundació 
Ars, dirigit pel professor de filologia catalana de la UOC 
David Serrano Blanquer, especialista de literatura concentra
cionária europea, sobre la qual va fer la tesi doctoral, i autor, 
entre altres, de Les dones als camps nazis i Un català a 
Mauthausen/EI testimoni de Francese Cornelias. L'obra ha 
comptât amb la coMaboració de dos grups de recerca 
europeus de primer ordre: la Bibliothèque de documentation 
internationale contemporaine de Nanterre i el grup de treball 
KZ -  Memoria scripta de la Universität de Salzburg. La 
vocació clarament europea de l'obra explica la tria del 
francés com a llengua de la primera versió (la versió catalana 
ja està en preparació) i fa del diccionari una aportació 
catalana, rigorosa i original, a la cultura i la história europeos.
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Gernika homenatja les 
victimes de la repressió

TEXT: JOAN VINYALS FOTOGRAFIES: MARTA CARNICE

David Serrano, director de Quadern, i un familiar de víctima 
catalana de l'Hospital fan l'ofrena floral en nom de les victimes 
catalanes, el Govern de la Generalität i el CILEC.

Dissabte 12 d'abril va tenir Hoc al cementiri de Guernika-Lumo 
un sentit homenatge a les 270 victimes de la brutal repressió 
franquista comesa en l'Hospital Militar Penitenciari de 
Guernica, situât on actualment hi ha un centre d'ensenyament 
secundan, i que anteriorment era l'edifici dels Agustinos.

Els presos republicans que emmalaltien bé als camps de 
concentració de la zona o procedents de batalles com la de 
Belchite, anaren a parar a aquest recinte habilitât com a 
hospital però que, de fet, es convertí, per efecte de la seva 
insalubritat, manca d'alimentació i d'atenció sanitària, en un 
Hoc de mort i horror.
L'acte fou organitzat pel grup d'història locai Gernikazarra, amb 
el suport de l'Ajuntament de Gernika-Lumo i el govern base. Les 
diferents institucions, entitats i familiars Hegiren primerament 
els noms de tots els 270 morts, amb indicació de la procedència 
i professió coneguda. Prengueren la paraula Havors el Secretan 
General de la Presidència del govern base i l'alcalde de Gernika, 
José Maria Gorroño, en les quais destacaren la nécessitât del 
tribut a les victimes d'aquella salvatge repressió franquista i 
inauguraren la placa instal-lada a la porta del cementiri veli. 
Posteriorment, el director del CILEC i de Quadern, David 
Serrano Blanquer, Hegí la carta/salutació remesa per la Directora 
General de la Memoria Democràtica de la Generalität de 
Catalunya, en la guai es destaca l'important paper que fa la 
societat civil en la recuperació de la memòria, cas del CILEC o 
Gernikazarra, i el compromis de les autoritats catalanes per la 
seva promoció amb una politica definida sobre la matèria. 
Posteriorment, Serrano féu una declaració com a director del 
CILEC i coautor de la investigació, en la qual destacà que la 
recerca havia fet justicia davant de l'oblit que encara plana 
sobre alguns aspectes d'aquest tema. En declaracions 
posteriors. Serrano agra! "el suport que en tot moment ha 
tingut de la Direcció General de la Memòria Democràtica" i 
insisti que continuaran treballant "des de la humilitat, però 
amb rigor cientific, per treure a la Hum tots aquells aspectes que 
permetin recuperar persones i textos que ens ajudin a entendre 
millor l'actitud d'aquells que van donar la seva vida per les 
Hibertats, que van morir per intentar que els seus fills trobessin 
un món millor."
L'acte es va cloure amb les diferents ofrenes florals en nom de 
l'Ajuntament, el govern base, Gernikazarra i la Generalität de 
Catalunya i la Fundació Ars, que van dur David Serrano i un 
besnét d'una víctima catalana. Els poemes improvisats d'un 
versolari van posar punt i final a un acte emotiu que va tenir 
una destacada delegació catalana, organitzada pel CILEC i que 
comptava també amb la seva investigadora i periodista Marta 
Carnicé, i que agrupà una trentena de familiars de victimes.
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Homenatge a les victimes de 
l'hospital Penitencian

Els familiars de les victimes es trobaven a la primera fila del públic 
assistent.

M. Jesús Bono i Lahoz, Directora General de 
la Memòria Democràtica de la Generalität de 
Catalunya.
IMustríssim senyor alcalde de Guernica, molt dignes autoritats, 
distingits amies, senyores i senyors, rebin tots vostès mitjançant 
aqüestes paraules una salutació solidária en aquesta emo- 
cionant jornada d'homenatge a les victimes republicanes de 
l'Hospital Militar Penitenciari de presoners de guerra de 
Guernica. La mateixa ciutat de Guernica, arrasada per les 
bombes en una tràgica jornada de 1937, ocupada poste- 
riorment per les tropes franquistes i reconstruida pels presos 
republicans en condicions inhumanes.
Entre els qui van sucumbir hi havia 38 presoners catalans, per 
ais quais l'Hospital Militar Penitenciari de Guernica fou 
l'antesala de la mort, segons un magnifie estudi de José Ángel 
Etxániz Ortúñez, Vicente del palacio Sánchez i David Serrano 
Blanquer Morir a Euskadi 1938-1940. Catalans a Guernika- 
Lumo, publicat pel Centre d'Investigació de la Literatura 
Europea Concentracionária (CILEC) i la Fundado Ars, el 2006. 
En la introducció d'aquesta publicado, David Serrano afirma: 
"[La investigació que presentem] és una vegada més el résultat 
d'iniciatives de la societat civil (Gernikazarra i CILEC en el nostre 
cas) i no de les institucions democrátiques, que tot just ara 
comencen a fer pressió per obrir les portes de determinats 
aspectes foscos de la repressió brutal a què sotmeté el 
franquisme els republicans, els démocrates, més o menys 
compromesos."

TEXT: M.J. BONO FOTOGRAFIES: MARTA CARNICE

Per sort, aquest retret era més just l'any 2006 que no pas ara, 
corn a minim a Catalunya, on, des de l'any 2005 es duen a 
terme politiques actives de promoció i restitució de la memoria 
democràtica. Amb tot, segons el meu parer, l'assumpeiô per 
part de les administracions en aquest camp no hauria de 
rellevar entitats corn Guernikazarra, el CILEC i tantes altres 
d'Euskadi, Catalunya i altres indrets de l'estât espanyol, sense 
el concurs dels quais el panorama d'Investigació i difusió 
s'empobriria en bona mesura. Per aixô, vull advocar per la 
continuïtat d'aquest tipus d'iniciatives, les quais, tot i comptar 
amb l'ajut de les administracions, garanteixen una aproximació 
no preconcebuda al nostre passât, a la nostra memòria. 
Aqüestes darreres setmanes hi ha hagut certa polèmica a 
Catalunya sobre el partidisme o sectarisme de les politiques 
pùbliques en aquest àmbit, polèmica que se superposa a una 
altra amb major impuls -la nécessitât i convenièneia de la 
recuperació de la memòria- en la quai s'addueix que es tracta 
d'un assumpte que no interessa sinó ais politics i a algunes 
entitats mémorialistes.

Els autors de I'estudi, d'esquerra a dreta: Txato Etxániz, David 
Serrano i Vicente del Palacio.

Per al Govern de Catalunya, la recuperació de la memòria 
histórica de la Iluita contra el franquisme, per la democràcia i 
per les llibertats nacionais forma part dels drets de ciutadania 
queel nostre Estatut d'Autonomia proclama i garanteix. Perqué 
aquesta garantía és, albora, condició d'una societat civil més 
Iliure, més civica i més democràtica.
Per últim, m'agradaria subratllar la meva identificació amb 
aquest acte d'homenatge a aquells que, precedents de diversos 
indrets del territori estatal, moriren en aquell Hospital Militar 
Penitenciari. Rebeu tots -familiars, historiadors, membre 
d'entitats memorials, autoritats, etc.- una emotiva abraçada.
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Un acte de justicia
TEXT: DAVID SERRANO FOTOGRAFIES: MARTA CARNICE

David Serrano durant el seu Parlament, al costat de la placa amb 
eis 270 noms de les victimes i les ofrenes florals.

David Serrano Blanquer, director del CILEC

Distingides autoritats de l'Ajuntament de Gernika, iMustrissim 
alcalde, regidors del municipi, d rector general de presidència 
del govern base, dirigents politics, sindicáis, d'entitats i 
associacions, pùblic en general i especialment familiars de les 
victimes.
Agraeixo en primer Hoc la cálida ccollida de l'alcaldia i el govern 
base, i també, i especialment, les paraules de la Directora 
General M. Jesús Bono.
El CILEC és un grup d'investigaciô que s'ha dedicat eIs darrers 
set anys a la recuperado de la memoria histórica del franquisme 
i el nazisme a Catalunya, i que compta ja amb un volum prou 
important de publicacions, participacions en congresses i fins i 
tot una coMecció editorial, Els Papers del CILEC.
Per a nosaltres, és un honor poder participar avui i aqui 
en l'homenatge a les victimes republicanes de l'Hospital

Penitencian de presoners de guerra de Gernika-Lumo, com 
també ho será el dia que es reti homenatge ais presos del 
batalló que durant gairebé sis anys reconstrui la ciutat. Fer 
l'ofrena floral en nom de Catalunya no només és un honor, és 
un deure i un orgull immens, que duré dintre meu per sempre 
més.
La nostra vinculació amb Gernika arrenca del I Congrès de 
Camps de Concentrado espanyols durant el franquisme, on 
vaig coordinar un grup de treball on hi havia diverses 
associacions i, a partir d'alli, el contacte culminé amb un treball 
conjunt que publicàrem amb Gernikazarra (amb eis 
extraordinadis investigadors Txato Etxâniz i Vicente del Palacio), 
primer el 2003 a la nostra revista Quadern, i, finalment, ampliat 
i contrastât definitivament, el 2006 en un volum. L'impacte 
mediàtic a Catalunya fou extraordinari, amb aparició en 
diverses televisions, la major part de mitjans escrits i ràdios, i 
culminé amb una de les situacions més émotives i que més 
empremta ens ha deixat al llarg de la nostra trajeetória científica 
com a investigadors.
Fou la reunió que celebrérem a Sabadell amb els familiars 
dels 38 presoners catalans morts en les condicions més 
infrahumanes en aquell Hospital, alguns dels quais son avui 
aquí. En aquella reunió, el carécter fred i cientific que solen ser 
les xifres i les dades s'havien convertit en rostres concrets (en les 
imatges que vam contemplar), s'havien convertit en individus 
amb históries personals, amb families que eis estimaven i que 
eis van esperar durant anys. Eis seus éssers estimats van poder 
conèixer, grécies a la recerca publicada a Quadern, i ni més ni 
menys que 65 anys més tard, el trégic desti definitiu dels seus 
germans, pares, oncles, desapareguts. En aquella reunió vaig 
poder sentir manta vegada la frase: "Grécies, David, ens has 
permès poder descansar tranquils, per fil". Es tancava el cercle 
del coneixement de la veritat i es feia, aixi, justicia a aquella 
salvatge repressió; alhora, obteniem la satisfaccio del deure 
complert per la feina fêta.
Aquells que, encara avui dia, ens exigeixen que oblidem el 
passât, només obtenen del CILEC una resposta: El passât mai 
no s'ha d'oblidar, perqué només el seu coneixement ens permet 
obtenir les claus per entendre millor el nostre present. I només 
d'aquesta manera podrem ajudar a construir un futur millor, 
més just, més democrétic, més participatiu i solidari. Aquest és 
el millor llegat que podem deixar als nostres fills i les 270 
persones que van morir en l'Hospital Penitenciar! no son sino 
una lliçô del compromis que hem d'assumir, per élis, per la seva 
memòria, per les seves families i per aquest futur que construïm 
dia a dia junts. Una fraternal salutació a tots i moites grécies.
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Eulàlia Garriga
TEXT: ORIOL GARRIGA GUSI

La personalitat d'Eulàlia Garriga s'ha de conèixer i entendre, immersa en l'època en la qual li va 
tocar viure. Sabadell era llavors una ciutat-fàbrica, amb tota la tensió social que això comportava.

Sabadell al primer terç del segle XX

Simplificant-ho molt es podría dir que la societat local, estava 
dividida en dos grans grups. D'una banda, existien les 
anomenades dretes, formades per empresaris, llurs alts càrrecs; 
propietaris i distingits membres de professions Iliberals, junt 
amb el poblé catòlic que seguia més o menys les pràctiques 
religiöses. El doctor Sardà i Salvany, fundador de l'Acadèmia 
Católica, i més tard, el doctor Lluis Carreras, foren eis membres 
més destacats de l'Església local, amb un sentiment catalanista 
tradicional, i un ideari sociopolitic llavors impermeable als 
canvis. D'altra banda, les anomenades esquerres, formades 
majoritàriament per treballadors de fàbriques, petits grups 
d'intel-lectuals, savis autodidactes, i algún rar i meritori 
exemplar d'empresari. A Sabadell va predominar el 
Républicanisme, que difongué el Círcol Republicà i Federal del 
carrer Jardí, després anomenat carrer Bèlgica. Eren sobretot 
laics i catalanistes, que propugnaven el canvi sociopolític. Però 
paraMelament convivien amb una colla de moviments, com 
l'espiritisme, el naturisme, el féminisme, l'excursionisme, 
l'esperantisme i un fort moviment cooperatiu, i també altres 
grups més radicals, d'anarquistes i de comunistes.

Ho resumeix molt bé Eduard Masjuan^ "... dos sectors socials a 
Sabadell es troben enfrontáis, el que prové de la tradició de la 
cultura católica oposada al Iliure pensament i al laïcisme, i els 
sectors que, oberts davant noves formes de convivencia i 
organització social mitjançant la innovado cultural I moral 
prescindint de la religió... ".

És per això que no ens ha de sorprendre, amb la mentalitat 
d'avui, que els escrits referents a l'Eulália, vinguin embolcallats 
d'un estil espiritualista i religiós, en consonáncia amb tot 
aquest ambient. No hem d'oblidar però, que la tasca d'ajuda 
ais més necessitats i promoció de la dona, que va dur a terme 
al llarg de la seva vida, era el résultat dels valors evangèlics, 
basats en l'amor i la Solidarität que la rodejaren des que era 
menuda; valors universals sense caducitat.

La familia

La familia de l'Eulàlia, era la tercera generado d'uns pagesos 
vinguts de Bràfim, de l'Alt Camp de Tarragona, que patiren les 
malvestats de la "guerra del francés", i que cap a I'any 1830 
vingueren a Sabadell per refer la seva vida, instal-lant-se al 
carrer de la Font Nova número 20.

Els pares de l'Eulàlia, Pere i Eulàlia, vivien al carrer Jardi a la casa 
que feia cantó amb el carrer de Sallarás i Pia. Tingueren deu 
fills, però els cinc primers moriren de molt menuts, cosa 
freqüent en aquella època. L'Eulàlia era la tercera dels cinc que 
sobrevisqueren. Per ordre d'edat, la Maria era la més gran, 
seguida d'en Joaquim, l'Eulàlia, el Pere i l'Angela .

Amb gran esforç personal, el seu pare i el seu germà Joaquim 
havien començat una petita empresa de fabricació de teixits, 
que poc a poc es va consolidar i expandir, distribuint els seus 
productes pel pais i per l'estât.

Infància i adolescència (1890 -  1908)

Al tombant de segle, la familia de l'Eulàlia estraslladà a la casa 
del carrer de la Font Nova número 1 5, per ser més a prop de la 
del seu oncle Joaquim.
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Pares i germans d'Eulàlia Garriga. 1912

L'Eulàlia jugava amb els seus germans Pere i Ángela, molt 
propers en edat. El pati de la casa del carrer de la Font Nova, al 
ser més gran que el del carrer del Jardí, els dona més amplitud 
en el seu jugar. L'Eulàlia, és dotada d'una intel-ligéncia clara, 
que mostra en els seus estudis al CoMegi de la Divina Pastora 
on hi assisteix amb les seves germanes.

Situant-nos aquell moment, la casa del carrer de la Font Nova 
és albora habitatge, oficina i obrador de la indústria de teixits, 
on hi te Hoc el procès de supervisió. Hi ha les seccions 
d'escutiar, cosir, i repassar peces, abans i després de passar pels 
acabats. El fet que aquesta part de la indústria sigui dins de 
casa implica tota la familia, fent que els fills, ja de petits, 
comencin a conèixer el procès. El seu pare, té interés en que 
sàpiguen de l'ambient de treball, i convisquin amb persones 
d'altres ambients. Probablement aquest contacte diari amb les 
noies treballadores, fa que l'Eulàlia obri els ulls a altres realitats.

També participa de la vida social del moment, sobretot a 
l'Acadèmia Católica, en activitats de tipus religiös i cultural 
corn rSchola Cantorum, el teatre i les excursions.

Joventut i maduresa (1908-1931)

L'abril de 1909 l'Eulàlia compleix els 19 anys i poc després, el 
juliol, comença la Setmana Tràgica, amb greus incidents corn 
la crema de convents i esglésies, i vaga general. A Sabadell, la 
indùstria viu una profunda crisi, i la vaga és seguida 
unànimement. L'església de Sant Félix, la seva parroquia, és 
incendiada i destruida.

Amb les seves germanes i altres amigues, l'Eulàlia continua 
coMaborant amb l'Escola Nocturna per a noies obreres del 
Convent de les Esclaves del Sagrat Cor del carrer de Gràcia, on 
ensenyen a llegir i escriure, matemàtiques, labors, planxa, etc.

Aquesta escola te una llarga historia. El seu origen es pot situar 
al 1884, quan Francisca Estop cada diumenge anava a ensenyar 
doctrina ais nois i noies del poblé veí de Ripollet. Degut a un 
incident ocorregut en el camí, es dedicá ais infants de la seva 
ciutat, que reunia i ensenyava a casa seva. Patia problèmes 
economics i per guanyar-se la vida cosia. Cap el 1886, i ajudada 
per la senyoreta Mundet, aná a Pescóla de les Mares Escolápies. 
Allá va inaugurar l'Escola Nocturna per obreres; més tard 
l'ajudaren les senyores Teresa Bracons i Margarida Soler. 
Després de passar una etapa de crisi, que va superar, es 
traslladá al carrer de Gràcia 12, on va continuar fins el 15 de 
juny de 1929, passant finalment al seu últim local 2, situât al 
principi del carrer Fondo^, ara anomenat carrer de Sant Cugat. 
Sempre va patir per la manca d'un local estable per 
desenvolupar la seva escola.

Tornant a l'Eulàlia, el seu germà Pere, en una nota biográfica, 
ens ha deixat escrit :
".../ vet aquí que, primer treballant a les ñores lliures que li 
quedaven..., acollia a quantes persones se li dirigien i 
participava de les angúnies que li explicaven com si fossin 
prápies. I arribada la vetlla, puntualment amb llurs germanes, 
es dirigía a l'Escola del Sagrat Cor per obreres i filies 
d'obreres,..."

"E Eu là lia, que ja sabia que podia disposar deis trossos i 
banderes que es produ'ien al Despatx de la casa comercial deis 
seus germans, els distribuía i orientava de com fer-ne peces de 
vestir útiis i amb un cert art. En aquells temps no abundaven 
els diners i aquests objectes eren apreciats. Tant és així que mal 
mancaven persones a buscar-ne, que se les vela assegudes al 
banc del corredor de Tentrada, i quan s'acostava Nadal i Reís, 
degut a que un ño deia a Taltre, la concurréncia fent cua 
arribava al cantó del carrer de les Comédies. Un día hi anaven a 
demanar que els interessava, i dies després ja els ho tenia 
destinât, amb el nom de cada ú escrit, en el lot que els 
corresponia. "

La seva amiga, la Sra. Rosa Serra en un escrit ens parla del seu 
taranná evangélic.'".../nnomb/'ab/es families necessitades, 
socorregudes i afavorides per l'Eulàlia, qui les visitava i 
assistia personalment, o bé les que rebia personalment a bores >
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determinadles al seu propi domidii, per escoltar els sues 
problèmes i posar remei a les seves nécessitais, amb la caritat 
de les seves paraules, i les possibilitats materials que Deu li havia 
concedit, solucionant aixl molts conflictes familiars, i aportant 
un raig de Hum i esperança a la tristor d'unes liars on sols hi 
regnava la miseria i el dolor... Fidel al conseil Evangèlic de que 
la leva ma esquerra ignori el que fa la dreta, anava practicant 
arreu la caritat, silenciosament, ..."

Sabem, que alternava les tasques d'ajuda als nécessitais, 
treballant corn a membre actiu de les "Conferències de Sant 
Vicenç de Paül". Va coMaborar sempre amb la seva parroquia, 
Sant Félix, on encara hi ha unes boniques tovalles, que 
vesteixen l'altar major en festivitats senyalades, fetes de l'Eulàlia 
i la seva germana Ángela,

El banc dels pobres 
a l'actualitat.

L'any 1931 va venir a Sabadell el Pare Mascaré del Cor de Maria, 
fundador de la Guardería de Santa Teresita del carrer Duran, 
una important institució arrelada a la dutat de gran ajuda per 
les mares treballadores. Una de les primeres coMaboradores en 
va ser l'Eulàlia.

República i Guerra Civil (1931-1936)

Però l'Eulàlia estava atenta al que succeïa al seu voltant. El 
conviure amb les cosidores de peces, a casa seva, i el contacte 
constant amb les persones més desfavorides, a les que 
escoltava en les seves penes intentant posar-hi remei, la feien 
reflexionar sobre les causes que provoquen sofriment a tanta 
gent. D'altre banda, la Dictadura d'en Primo de Rivera, la va 
afectar molt amb la persecució de la llengua i la cultura 
Catalana, ja que ella sempre va escriure en català, i la seva 
vida havia estât molt Iligada a l'Acadèmia Católica, que fou 
clausurada per la Dictadura.

Personalment cree que va arribar un moment en el que s'adonà 
de la magnitud de la misèria, i va descobrir que hi havia una 
altre nivell d'actuació, on era possible combatre més 
directament les causes que la provoquen. Aquesta reflexió 
coincidí amb la finalització de la Dictadura, i els aires de 
renovació i Ilibertat que acompanyaren la proclamació de la 
República, el 14 d'abril de l'any 1931. Un avenç molt 
important, fou el concedir el dret de vot a la dona.

El fet és que el juny de 1931, es crea "Acciò Cívica Femenina", 
de la que l'Eulàlia en va ser anomenada Secretària. No era una 
associació religiosa, ni un partit; era un pas important. "Aspira 
a formar la consciència social de les dones treballadores, 
inspirant-se en la Doctrina Católica, en el sentiment patriotic, 
en la tradició de la dona catalana i en el carácter democràtic de 
la nostra ciutat, el bé espiritual i temporal de la qual, ve a 
aportar el seu concurs".^

La Sra. Rosa Serra aixi ens ho dóna a entendre^ -."Però no tots 
els seus treballs van quedar emmarcats en els limits 
d'associacions religiöses, la seva ànima era massa gran per a 
limitarse en un sol aspecte, el seu dinamisme ho va estendre en 
altres esferes socials i com el seu esperit vibrava segons les 
circumstàncies i vivia intensament al compás dels esdeve- 
niments, la vàrem conèixer inquieta i preocupada quan la 
República va concedir el vot a la dona. Deia l'Eulàlia per aquell 
temps: «Nosaltres no hem demanat el vot, ni de bon tros, però 
ja que les liéis actuals ens ho concedeixen, hem de valer-nos 
d'ella i convertir-la en arma de combat per a contrarestar en 
tant que sigui possible el mal que es va infiltrant en tots els 
organismes socials». I va ser ella la primera que va pensar en 
organitzar-se corporativament per a encausar i dirigir aquella 
desorientació femenina regnant i així poder donar normes 
concretes en aquells temps que el desenfrenament de tantes 
idees i passions malsanos anaven minant els bons principis i 
corrompent les sanes costums. Aconsellada per autoritats 
competents i amb la col-laboració de les venerables 
compatrícies la Sra. Agnès Armengol Vda. de Badia, i la Sra. 
Margarita Romeu Vda. de Samper, que al unison de l'Eulàlia
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Maria, Eulàlia i Angeleta Garriga. 1918

comprengueren la gravetat del moment I sentien la respon- 
sabllitat si restaven Inactives en aguell temps difidls, es va 
dedicar de pie a agüella obra gue fou a la vanguarda de 
gualsevol altra organitzadó similar. "

Però la nova República, tot i els seus afanys de justicia i 
llibertat, duia una càrrega antireligiosa, que es manifestava 
retirant subvencions a entitats bénéfiques i socials com la 
mateixa Escola Nocturna, i que justificava per la posició 
antiliberal que venia mantenint l'Església Católica en aquells 
anys.

Aquest enfrontament entre República i algunes institucions 
d'ensenyament privades, queda ben reflectit en un escrit del 
diari "La Ciutat"®: "... Altres escoles més modestes, però no de 
menor eficiènda cultural han résultat vidimes d'aguest frenetic 
afany d'innovaciô que el nostre Ajuntament sembla no poder 
satisfer sense una obra paral-lela de destrucció. Avui volem 
donar a conèixer a l'opinió imparcial deis nostres conciutadans 
l'admirable obra benèfica, tant social com cultural, que realitza 
a Sabadell una altra de les institucions sacrificades al 
désorientât esperit progressista del nostre Ajuntament; les 
Escoles del Sagrat Cor
Aquesta institudó dóna instrucdó absolutament gratuita en les 
seves escoles nocturnes (de dos quarts de set a vuit del vespre)

a dues-centes noies treballadores de fábrica, que no van a cap 
altra escola, durant un curs que comença el 1 d'octubre i fineix 
el 30 de juny. (De més a més, sosté una escola dominical, 
destinada principalment a la instrucdó i educació de les 
minyones de serve!, a la guai assisteixen un terme mig de 
seixanta alumnes) ...La instrucdó que donen aqüestes escoles 
versa sobre les següents matéries : llegir, escriure, doctrina 
cristiana, gramática, geografia, aritmètica, nocions de cuidar 
malalts, cosir, brodar, fisto i ganxet; I ajudar a les alumnes a 
cosir les peces a máquina posant-hi el fil. ...
... Un deis trets més simpátics i edificants de les Escoles del 
Sagrat Cor és que l'ensenyament hi està confiât exclusivament 
a dones seglars que el presten gratuitament. En aqüestes 
escoles no hi ha hagut mal actuado de persones pertanyents a 
un ordre religiös......"

□avant d'aquesta postura de l'Ajuntament d'eliminar les 
subvencions, es va crear el "Patronat benèfic popular", al que 
s'hi va adherir l'Acció Cívica Femenina, la finalitat del qual era 
"...fer conèixer i ajudar les obres i institucions de carácter privat 
que atenguin necessitats bénéfiques i culturáis de la dutat, i 
coordinar aportacions voluntaries, d'entitats i particulars amb 
aquesta destinació, donant-hi una distribució equitativa..."^,

L'any 1934 tingueren Hoc els anomenats "Fets d'octubre", que 
es poden considerar un preludi del que seria la guerra civil, que 
a Sabadell es varen avançar al dia 5. En Pere, el seu germà, 
desprès d'una Missa que els membres de la Federació de Joves 
Cristians havien célébrât a la Parròquia de la Creu Alta, va ser 
detingut i portât a punta de pistola al locai de l'Obrera del 
carrer de l'Estrella. Gràcies a la intervenció de l'Eulàlia i altres 
persones, es va aconseguir que el llavors dirigent sindicalista 
Josep Moix el deixés en llibertat.

L'any 1936 es va fundar a Sabadell l'Acció Católica Femenina, 
de la que en va ser Presidenta l'Eulàlia.  ̂ Però el 18 de juliol 
d'aquest mateix any va esclatar la guerra.

L'Eulàlia ens deixa (1939)
La sublevado del generai Franco el 18 de juliol de 1936, va 
començar la guerra incivil, trencant-se el frágil equilibri en que 
es mantenia la República. Les circumstàncies varen canviar 
radicalment per l'Eulàlia. Tot l'entramat de relacions i entitats 
que havia anat teixint al llarg de la seva vida es va enfonsar. 
Justament quan més iMusionada estava projectant el programa 
de festes per celebrar els cinquanta anys de la fundado de 
l'Escola Nocturna.

Els seus germans Joaquim i Pere, es veieren obligats a amagar
se per escapar del desori que es va ocasionar, quan el govern 
català, després que els anarquistes s'hagueren armat per fer 
front als militars insurrectos, no els va poder controlar. Des de 
juliol del 1936 fins el final d'aquest any, es produïren 
nombrosos assassinats, per motius ideolôgics o per revenges 
personals. Un d'ells, fou el del doctor Forran Sotorra, cunyat de 
l'Eulàlia, que havia estât regidor per la "Lliga". Tota la familia va 
quedar greument afectada per aquesta mort tant absurda i 
dolorosa.
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Durant la guerra, l'Eulàlia es va veure obligada a recloure's a la 
casa seva, seguint amb el servei vers les persones necessitades 
del seu entorn, albora que feia costat a la seva cunyada, que en 
aquells moments pujava cinc criatures. En Francese, el germà 
gran dels Garriga Gusi que hi va conviure des que va néixer fins 
eis vuit anys, ens explica;

"El meu record d'infància de la tieta Eulàlia Garriga Casais és eIs 
d'una persona seria i afable, responsable i extremadament 
educada. Elegant en el seu vestir i en les seves maneres.

A casa, sense la presencia del pare que estava empresonat, 
amb l'empresa coMectivitzada i sense recursos economics, la 
tieta Eulalia ajudava amb eficácia, i sense fer soroll en totes les 
tasques que comporta una familia amb cinc infants. Recordo 
com s'interessava per tot. Flavors no anàvem a cap escola, però 
entre la mare, una professerà i ella, ens ensenyaven les primeres 
lletres, a fer manualitats, a dibuixar, a cantar... També ens 
ajudava a vestir-nos, a rentar-nos, a cordar-nos les sabates, a 
menjar correctament i a emprar les paraules per cada ocasió.

Mai la vaig veure enfadada, ni renyant a ningù, però si la 
recordo amb un cert rictus de tristesa, de desencant i de molta 
preocupado. Eren temps de guerra i en l'ambient surava 
sempre el problema de la manca d'aliments, de medicines, i la 
incertesa pel demà.

Era l'atmosfera que es respirava a les cases, a les families i entre 
els ciutadans.

A la casa del carrer Font Nova venien moites persones demanat 
per ella, totes amb aspecte decaigut i trist. Mantenía converses 
amb elles, aconsellava i els donava de lo poc que tenia al seu 
abast.

També recordo el trastorn que va haver-hi a la casa eis dies que 
precediren la seva mort i l'afany del doctor Miquel Civil per 
trobar medicacions. La nostra avia Antònia Carol que se'ns 
enduia algunes nits a la seva casa, la sentiem parlar de Favi 
Joaquim Gusi que estava en algún Hoc desconegut... Des del 
baleó veiem el destici dels darrers dies de la guerra, gent que 
marxava amb cotxe, amb camions, carregats fins a dalt de tot, 
el fum d'alguns incendis, corredisses, crits...

Quan ens varen comunicar que la tieta Laieta havia mort, enmig 
d'aquell ambient, tots varem restar desconcertats"

El gener de 1939 ja s'albira el final de la guerra. Romput el 
front de l'Ebre,
l'avanç de les tropes franquistes és imparable. L'Eulàlia, de 
repent, pateix forts dolors abdominals. El metge no hi veu 
nécessitât d'intervenciô, però el patiment és tant gran i 
constant, que la seva germana Ángela insisteix fins aconseguir 
que s'actui.

Amb soroll de bombes de fons, la traslladaren amb una tartana 
ais "Caliptus", on fou operada, probablement amb no massa 
bones condicions. Se li diagnosticà una hèrnia estrangulada i 
morí poc després de l'operaciô. Era el dial 20 de gener. Encara 
queien algunes bombes. El seu cadáver fou traslladat a casa

seva, on, malgrat l'anòmala situado que es vivia, es varen rebre 
visites de condol.

Ens explica la Sra. Rosa Serrai ,■ "...encara que el seu cos no va 
poder ser acompanyat al sepulcre amb les pregarles litúrgiques 
del ritual, la seva ànima va ser acompanyada per els sufragis 
d'unes com un ions fervorosos, per una Missa "corpore in 
sepulto" i per les oracions repetidos de l'Avemaría d'un Rosan 
resat sotto voce a la càmera mortuària ja abandonada. "

El febrer de 1939 quan la guerra ja s'ha acabat, retornen els 
seus germans, un de l'exili i l'altre d'un "camp de treball": 
queden trasbalsats per la mort de l'Eulàlia.

La gent respira i la ciutat es disposa a recuperar el seu ritme 
normal. L'eufòria inicial es va transformant lentament en refús, 
al descobrir les vertaderes intencions del dictador i del nou 
"régimen". Però el record de la guerra, els seus horrors, i la 
nécessitât d'oblidar i de reconstruir vides i hisendes, és l'estímul 
per tornar a començar.

Des de feia temps, l'Eulàlia havia manifestât voler destinar els 
bens que li pertanyien, per aconseguir un Hoc on desenvolupar 
més plenament les activitats de formado i ajuda a les dones 
treballadores. Els seus germans recolliren la proposta, i 
decidiren crear una institució per mantenir viu el seu record i 
assegurar la continuitat de la seva obra. El Patronat Eulàlia 
Garriga, del carrer de la Salut 42, s'inaugurà l'any 1944. Avui 
acuii l'entitat "Càritas de Sabadell."

Han passât més de seixanta anys i moites coses han canviat. 
L'escolarització obligatòria, la multiplicació dels mitjans de 
comunicado i la bonança econòmica, fa que, en general, la 
gent estigui més ben informada i sigui capaç de tenir criteris 
propis sobre molts aspectos de la vida. L'arribada d'immigrants 
a la nostra societat amb cultures i religions diferents, fa més 
complex el panorama, però també l'enriqueix.

La figura i vida de l'Eulàlia amb la Bellesa que aporta l'Amor, és 
avui encara plenament vigent, i mereix èsser recordada. La seva 
actitud envers els més febles, ens qüestiona la pròpia vida.

"La religiô pura i sense taca ais uHs de Déu Pare, consisteix en 
ajudar als orfes i les vidues en les seves necessitats i guardar-se 
net de la malicia del mon"

(Jeremies 1.27)

NOTES
 ̂ "Medis obrers i innovació cultural a Sabadell 1900 /  1939". Eduard Masjuan. UAB 

2006
2 Extret del diari La Ciutat, 28 juliol 1932, "Una historia exemplar"
3 Informado de Teresa Garriga Brutau.
4 Tercer Article dels Estatuts d'Acció Cívica Femenina. La Ciutat del 15 marg 1932.

5 Eulàlia Garriga Casals, Rosa Serra, Diari de Sabadell, ̂  A- desembre 1944
6 "Una altra víctima", La Ciutat, 24 juliol 1932
^ "Patronat benèfic popular". La Ciutat, 14 octubre 1933,

^ Conversa amb Rosa Maria Sotorra i GirbaI, 28 d'octubre 2007 
^ "Eulàlia Garriga Casals", Rosa Serra, Diari de Sabadell, 14 desembre 1944.
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Richard Widmark 
i Dos cabalgan juntos
Home d'expressió dura i tendrá albora, sovint marcada per un turment interior que només intuím, 
capag de crear personatges complexos i de personalitat conflictiva. t e x t : pere c o r n é e la s

Richard Widmark

El 1997 moria James Stewart i, ara, ais 93 anys, ha mort 
Richard Widmark. Són els dos actors protagonistes d'una de les 
peMícules que més m'estimo: Dos cabalgan juntos (Two rode 
together, 1961 ), un dels darrers væsterns de John Ford. Amb la 
mort de Widmark, han desaparegut ja els tres grans homes de 
cinema (Ford ens va deixar l'any 73) que van fer possible 
aquesta inoblidable historia de cinisme, passió i amistat.

Home d'expressió dura i tendra albora, sovint marcada per un 
turment interior que només intuím, capaç de crear personatges 
complexos i de personalitat conflictiva, Richard Widmark ha 
interprétât els papers més diversos sota les ordres d'alguns deis 
grans noms del cinema nord-americà. Els seus personatges 
transmeten sempre sentiments a flor de pell, tant quan 
interpreta un criminal sense escrúpols com quan dóna vida a 
homes integres i propers. Format a la ràdio i al teatro, la seva 
filmografia abasta 45 anys de la història del cinema americà i 
de la d'aquell Hollywood desaparegut ja fa tants anys.

Cartell de la pel licula El Alamo.

El sèdie assassí que Nanga per una escala una velia invàlida 
a El beso de la muerte (1947), de Henry Hathaway -la  seva 
primera aparició a la pantalla- o el psicópata racista d'Un 
rayo de luz (1950), de Josep L. Mankiewicz. El militar del 
eos sanitari que persegueix desesperadament un assassí a 
Pánico en las calles (1950), d'Elia Kazan, o el fiscal militar 
d' El juicio de Nüremberg / Vencedores o vencidos (1961), 
d'Stanley Kramer. El doctor Mciver de The cobwed (1955), 
de Vincente Minnelli. L'home de l'Oest d 'f/ jardín del diablo 
(1954), Lanza rota (1954), d'Edward Dmytryk, Desafío en la 
ciudad muerta (1958), de John Sturges, El Álamo (1960), de 
John Wayne, o El gran combate (1964), de John Ford. El 
policia de Brigada homicida (1968), de Donald Siegei, amb 
tant d'èxit que va derivar en la sèrie Madigan, que va 
protagonitzar eli mateix. 0  la seva aparició en el thriller 
politic Alerta: misiles (1977), de Robert Aldrich. Widmark 
va interpretar més d'una cinquantena de pel-licules. 
Aquesta, dones, n'és només una mostra reduida. >
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Cartell del film Dos cabalgan juntos.

Cartell del film El beso de la muerte.

Lauren Bacall será sempre la inoblidable Marie Browning de 
Tener o no tener (1944), de Howard Hawks. Frank Sinatra, 
I'escriptor fracassai de Como un torrente (1958), de Vincente 
Minnelli. Kim Novak, la Madeleine/Judy de Vertigo (1958), 
d'Alfred Hitchcock. Jean-Pierre Leaud, el nen que busca el mar 
de Les quatre cents coups (1959), de François Truffaut. I 
Anthony Perkins, el Norman Bates de Psicosis (1960), també de 
Hitchcock. Per a cada un de nosaltres, eis actors i les actrius ens 
recorden un personatge en concret, és aquell amb qui eIs 
identifiquem sempre, de manera gairebé inconscient. Per a mi, 
Richard Widmark és el tinent Jim Gary de Dos cabalgan juntos: 
l'amie del sheriff de Jascosa, el cínic i prejubiiat Guthrie McCabe 
(James Stewart), que tornará a la vida activa -ell, que fa de 
sheriff assegut al porxo, mirant corn passen eis dies- només 
perqué Jim Gary li ho demana. La seva missió: alliberar eis nois 
i noies blancs que eis comanxes es van endur fa molt de temps. 
Al final, quan tornen, només en porten un, convertit ja en una 
mena de bèstia salvatge, a qui penjaran eis qui suposadament 
l'havien d'acollir, en la seqüència més espaordidora del film.

Stewart i Widmark concentren alguns dels moments estel-lars 
del film: l'encaixada de mans amb què es saluden a Tascosa 
quan Jim va a buscar Guthrie per parlar-li de la missió gairebé 
suicida que li ha de demanar; la conversa dels dos amies a la 
vora del riu, un pla mitjà de quatre minuts i dos plans de 
conjunt que l'obren i la tanquen -una sola presa i la càmera 
immôbil-, que ens mostren totes les reaccions i eis gestos dels 
personatges i que ens ho ensenyen tôt sobre la seva amistat; la 
seqüència del ball, quan Jim i la seva noia són eis ùnics que 
tracten Elena (Linda Cristal), que ha viscut temps i temps amb 
eis comanxes, amb respecte i naturalitat, o el comiat de 
Guthrie, que desitja un exèreit que sap que no existeix: "Jim, no 
te'n vagis de l'exèreit, et nécessita".

Widmark és també protagonista de dues més de les seqüències 
de referèneia de la peMicula: la conversa de Jim i Marty (Shirley 
Jones) arran del rierol - també plans mitjans donats en 
pla/contraplà, emmarcats igualment entre dos plans de 
conjunt-, que ens informa de les primeres coses que ell sap 
d'ella, i el moment del linxament final, amb les notes de la 
capsa de música que delaten que l'indi que están penjant és 
potser el germà de Marty.

Richard Widmark forma part d'una concepció de la interpretació 
cinematográfica, i del cinema en general, que és en vies 
d'extinció. Els qui, potser massa nostàlgics, continuem somiant- 
t'hi, sabem que les seves peMicules, a vegades gràcies només a 
l'evocadô del record, ens continuaran acompanyant sempre.
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Passejant per la Costa del Sol

Carrer de Marbella.

Cap de setmana ajornat des de feia temps. Vam escollir les 
darreries del mes de febrer per visitar la Costa del Sol. Desprès 
d'un llarg hivern de bonança i sequera, el mal temps havia de 
ser ben rebut, però, per aquelles contrades i amb la maleta 
preparada amb roba d'estiu, la boira, la pluja i el vent ens van 
enredar força. Malgrat aixô i corn que som colla, el mal temps 
és motiu de comentaris i gresca.

TEXT I FOTOGRAFIES: JOSEFA BLANCH

Arribada a Málaga, capital de la Costa del Sol. Tot just la ciutat 
es desperta, els carrers són deserts, les botigues encara amb les 
portes avail, els Hums de la vila ja són apagats, el inid del nou 
dia es fa palés amb les finestres mig obertes de les cases, els 
malaguenys es desvetllen, de tant en tant algún vianant es perd 
a la llunyania....

És molt d'hora. Agafar un vol economic vol dir sortir de 
matinada i, mig adormits i amb gana, ens n'anem a esmorzar 
a l'ûnic bar que trobem obert a la Playa de la Malagueta. Ben 
arrecerats darrera d'uns tendais de plástic, davant nostre tenim 
el mar. El fort vent que bufa provoca mar de fons. Gris i molt 
esverat, el nostre estimât Mediterrani té unes onades d'aiçada 
considerable. Aquest mateix dia a la tarda, ho vam llegir 
l'endemà al diari, la forta mala mar es va emportar tota aquesta 
platja; la sorra, els xiringuitos, els parcs infantils per a la 
mainada, les xarxes per jugar a voleibol, fins i tot l'aigua va 
pujar fins a la vorera i va malmetre arbres i bancs.

Amb paraigües incontrolables per culpa del fort vent, fem via 
cap al centre. Ens embadalim en una botiga especialitzada en 
viatges. Decorada tota amb fusta i d'una calidesa exquisida, és 
plena a vessar de Ilibres i guies de qualsevol destinació, per 
remota que sigui, de precioses boles del món de totes mides i 
colors, de lleixes atapeïdes de mapes, de catàlegs d'itineraris a 
llocs Ilunyans i atractius. Fem volar la imaginació i ens 
entretenim una bona estona.

De passada, trobem el mercat municipal. Els preus són 
d'escàndol, comparât amb els nostres habituais: fruités, 
verdures, peixos, aus, tot baratissim. Parlem molta estona per 
buscar la manera de poder-nos avituallar a Málaga. Obviament, 
no ho aconseguim. Encara avui, és motiu de conversa quan es 
parla de preus.

Arribem a la Plaça del Obispo on hi ha el Palacio Episcopal, 
bonic edifici amb una espléndida portalada barroca, on els 
marbres vermellosos de les columnes que la suporten li donen 
un aire elegant, amb una especial lluminositat i cromatisme.

7 '
Ferrer
ADVOCAIS

rambla 5, 4° planta G8202 sabadell 
tel 93 727 59 2Q fax 93 725 64 56 
e-mail: advocatsOgiassessors.com

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SA B A D ELL

T O T E N M A R C S

Torres i Bages, 13 • Tel. 93 726 49 55 - 08201 SABADELL
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En aquesta mateixa plaça, s'hi aiça la bella Catedral de la 
Encarnación, anomenada també La Manquita, ja que té una 
torre campanar inacabada. Com a molts altres Hoes, també 
aquí es va construir aquesta Catedral al segle XV durant el 
régnât dels Reis Catôlics, al damunt de l'antiga mesquita àrab, 
mostra omnipresent de l'etern domini del guanyador que no 
respecta mai la cultura del vençut. I aixi, la humanitat mai no té 
al seu abast tots els elements necessaris per poder ser objectiva 
davant de la historia. A l'interior de la gran església, d'estil 
barroc renaixentista, vitralls magnifies, columnes altíssimes 
suportant les cúpules, el cadirat del cor, de fusta finament 
treballada. Tot un conjunt artistic, poc carregat, ben conservât 
i ben arranjat.

Catedral de Málaga.

Visitem el Museu Picasso. Ens decep, no té gaire obra, i la que 
hi ha no és gaire rellevant. Em reafirmo en la meva convicció 
que una de les millors mostres de Picasso del món, la tenim a 
casa nostra, en el meraveliós Museu Picasso de Barcelona.

Voleiem per tota la Costa del Sol. La muntanya rocallosa i 
agresta, verda de matolls arrapats, gairebé toca el mar, però a 
diferénda d'altres contrades, on la platja queda marcada per 
aqüestes roques formant espadats, aquí la serralada es mor 
plana i conforma una platja de fina sorra, llarga i eslianguida, 
sense massa encant.

Aqüestes muntanyes gairebé s'han d'endevinar, perqué tot el 
paisatge és pie de construccions horroroses, auténtics nius, 
forats com els nínxols d'un cementiri, mal ordenat i sense cap 
criteri urbanístic. Encara ara, i després de tant descantar i 
denunciar aquest mal fer, les grues, de les obres a mig construir, 
farceixen totalment el panorama.

A Marbella i ais voltants, botigues de marca, camps de golf, 
cliniques d'estètica, apartaments i hotels de luxe, tot en molta 
quantitat i a vegades fet amb molt poc gust, ja que és tanta la 
nécessitât d'ensenyar la riquesa, que fins i tot el marbre blanc 
forma, a bastament, part del mobiliari urbà.

Per confirmar que al món hi ha gent amb molts diners, anem a 
Puerto Banús. És un port monotemàtic de iots de luxe, de molt 
luxe, tots són espectaculars, però allá ancorats i, com que són 
tants, perden totalment la seva magnificència. Decidim que no 
ens n'interessa cap i, com que Iluitem contra el vent i la pluja, 
acabem de badar amb les gavines que volen baixes per 
enxampar insectes, i ens recollim a l'hotel.

Naturalment, la part antiga de les viles, Mijas, San Pedro de 
Alcántara, la mateixa Marbella, conserva tot l'aire de la vida 
pròpia. Cases blanques, carrerons estrets i empedrats amb 
côdols, finestres enreixades plenes de flors, patis interiors.... 
Gent del país, amable i hospitalária, que viu del turisme però 
manté les seves tradicions.

Llibreria especialitzada en viatges.

Arreu sentim parlar anglés, alemany, suec i altres llengües 
alienes, població forana que ha fet d'aquesta costa un Hoc 
d'estada, sobretot els mesos d'hivern.

Coherent amb els preus del mercat, el menjar de restaurant té 
un preu força assequible. Repetim ápat a la platja de la 
Carihuela, a Torremolinos. El peix, ben cuinat, és de molta 
qualitat. El pescaito frito, molt ben fet, sense gens de regust 
d'oli, és excel.lent. Els espetas, sardines brutes enfilades i cuites 
a la brasa, són deliciosos.

És dia de tornada. Fins i tot el sol ens ve a veure. Fa calor, el mal 
temps ja és un record. Passegem ran de mar, per la sorra, 
mánigues curtes, ulleres de sol.... Rialles i xerinola. en fi, un bon 
acabament per retornar cap a casa ben contents, amb el nostre 
propi slogan: La Costa del Sol, 362 dies de sol i 3 dies de pluja, 
els que hem agafat nosaltres.
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I de la lògica que tant estimo, 
qué en queda

L'aficionat del Barça ha acabat la paciència?

Han passai quatre mesos des que em vaig comprometre a 
seguir creient en el sentit comú i en mi mateix unes guantes 
setmanes més. Era, potser, una manera de rebel-lar-me davant 
d'una realitat que, encara ara, em continua semblant 
incomprensible. Però no puc pas negar l'evidénda: les coses 
són com són encara que no puguem entendre el perqué. El Toni 
hi ha volgut trobar explicacions gairebé metafísiques, 
relacionant el desgavell deis nostres nois amb l'ànsia de 
desastre i de fracás que forma part de la peli d'aquest país des 
d'un 11 de setembre més aviat llunyá. Qué voleu que us digui! 
Potser sí. Bé ens hem d'inventar alguna raó per justificar-nos 
una mica tot això si no ens volem tornar bojos.

A només dos mesos del final de la temporada -avui és 
divendres 28 de març-, tot està més o menys com ostava, però 
pitjor. Tant és com s'acabi repartint el pastis. Que es guanyi 
algún títol o que no se'n guanyi cap resulta, en el fons, 
irrellevant. Aquest equip -bé cal donar-li algún nom- es desfá 
al més minim sotrac, és incapaç d'imposar la seva suposada 
autoritat, cada vegada més quimérica, es passeja pertot arreu 
amb una reiterativa mediocritat i, quan té ocasió de rematar els 
rivals, els perdona i els ressuscita. De tant en tant, ens ofereix 
alguna combinado de tiralínies o alguna filigrana individual. 
Quinze minuts eléctrics o, fins i tot, un partit per a la iMusió (va 
ser un bolet, oi, el Celtic-Barça?). Però això encara és pitjor: tots

(  \ 
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"tot un estil"
MOBLE DISSENY 
IDECORACIÓ
Sant Cugat, 11 - SABADELL

TEXT: PERE CORNEELAS

aquests trossos i trossets acaben malferint-nos com una mena 
de sàdiques demostracions del que podria ser i no és. Com si es 
volgués fotografiar la frustrado.

Després d'anar amunt i avail un miler de vegades, de riure'ns 
del mal dels a/tres just abans de clavar-nos una patacada 
monumentai, de convertir-nos cada diumenge en una 
fidelissima fotocòpia del diumenge anterior i de perdre la Lliga 
i tornar-la a recuperar no sé quants cops, resulta que, quatre 
mesos després, continuem a quatre punts. De qué ha servit, 
dones, tot aquest temps? Ha servit, serveix encara, per 
evidenciar aquella realitat que em negava a entendre més 
amunt. I no será que el Madrid no ho hagi posât fácil! Ha 
perdut i perd partits, un darrere l'altre-la colla d'arreplegats de 
sempre, que ara ni tan sois guanya-, es mostra impotent quan 
un rival s'atreveix a plantar-li cara i fa el ridicul gairebé cada 
setmana. Dones no n'hi ha hagut prou. Per anar darrere 
à'aquest Madrid -en algún moment del campionat, a nou 
puntsl-, s'ha d'haver tingut el mérit de fer-ho encara pitjor. 
Deixem-nos d'eufemismes i d'histôries de ciéncia-ficciò: ¿creieu 
que, si sonessin totes les trompetes, espeteguessin totes les 
caramboles i el Barça, contra tot pronòstic, acabés sent el 
campió, podriem sentir-nos-en satisfets? Home, no fotem!

El Valéneia, mentrestant, ens ha fet fora de la Copa, i sense que 
ningù se'n pugui sentir sorprés (recordeu corn vam eliminar el 
Sevilla i el Villa-real?). I ens espera el Shalke (quanta sort, Déu 
meu!) ais quarts de la Champions. Passi el que passi a Europa 
-sí, sí, passi el que passi-, dos anys com els que estem vivint 
obliguen a substituir els Iliris per la destral.

No sóc jo l'entés i no sé, per tant, a qui hem de tallar el coll. 
Tampoc no sé, és ciar, a qui hem de perdonar. Però sé que hem 
de fer neteja, i ràpid, si no volem tornar a travessar aquells 
deserts inacabables que tantes vegades vam recorrer, i durant 
tant de temps, ara fa uns quants anys. Quan la davallada dura 
i dura i la desfeta se'ns presenta corn a imminent, ja no n'hi ha 
prou amb resistir. Cal fer net. I ha de fer-ho algù. Toni, jo també 
he acabat la paciència.

Tel.: 93 721 39 91

nanyas
ART & COMPLEMENTS 

olis, pintura sobre seda, modernisme català, 
escultura i régals

Creueta, 15 ■ 08202 Sabadell 
Tel 937 270 396 • 607 733 820
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AGENDA DTSPECTACLESI CONCERTS A SABADELL

L'especraDOR
Temporada gener - juny 2 0 0 8

i l
LILITH + MANADA + 
YERBAJO
Divendres 4 d'abríl

FESTIVAL DE MÚSICA 

PRIMAVERA ESLAVA
Divendres 4 d'abríl

EL MÓN DEL MÀGIC 
D'OZ
Dissabte 5 i diumenge 6 
d'abril

FESTIVAL DE DANSA 
PRIMAVERA ESLAVA
Divendres 11 d'abril

INTIMITÄT
Diumenge 13 d'abril

JAVIER DAULTE
Diumenge 13 d'abril

MAZONI
Dijous 17 d'abril

VICKY PEÑA
Diumenge 20 d'abril

JOAN PERA
Diumenge 18 de maig

ORQUESTRA ARAB
DE BARCELONA
Dijous 29 de maig

DAVID CAMPOS
Diumenge 1 de juny

LOVE OF LESBIAN
Dijous 5 de juny

i moites més propostes..

O r g a n it z a c ió :

Ajuntament 
de Sabadell

Generalität de Catalunya 
Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació

p SB  Diputado 
IW r BarcelonaBarcelona

xarxa de munidpls

Ll Sabadell
ñtencíó Ciutadana

www.sabadell.Bet (§)TelèfonOTO

http://www.sabadell.Bet


SABADELL
17/04

DIA DE UAUTOR 
Forges

Hora: 19 h
Lloc: Auditori de Caixa Sabadell, 
c/ d’en Font, 1
Organitza: Obra Social Caixa 
Sabadell i Fundacio Bosch i 
Cardellach

Entrada Iliure

SABADELL
20/04

l la F E S T A D E U
PRIMAVERA

Horari: 10 a 18.30 h
Lloc: Espai Natura Caixa Sabadell,
masia de Can Deu,
c/ de la Prada, s/n
Informació: 937 164 781 (dilluns
adivendres de9a14h)

Activitats
10 a 12 h: Volem en globus 
10 a 14 h: Estol de joes, mostra 
d'oficis tradicionals, gimeana, 
exposicions i visita a la Masia i 
Museu d'Eines del Camp
10 a 17 h: Visita a la granja
10.30 a 14 h: Passejada en carro
10.30 a 17 h: Jailers de natura
11 a 14 h:Exhibiciófeines forestáis 
13 a 16 h: Dinar de pages
16 a 16.45 h:Exhibició 
d'aixecadors de pedres i de treball 
amb animals
17 a 18.30 h: Concert 
gratuit del grup ELS PETS

SABADELL
23/04

DIADA DEL LLIBRE

Activitats: Parades de Ilibres I 
roses, café solidari, bailada de 
sardanes, tellers i contes, “El 
balanci de la lectura”, “Els enigmes 
del jardí” , espectacles infantile 
“Les tres bessones i Leonardo da 
Vinci” i la cloenda de la Cia.Teatre 
Mobil amb “La Colosal”

Horari: 10 a 21 h
Lloc: Jardi de Caixa Sabadell,
c/ d'en Font, 1

Jornada de portes obertes 
als edificis modernistes 
de Caixa Sabadell
Visites guiades a les 12 i a les 
18 h (inici: c/ Gràcia, 17)

SABADELL 
10/05 AL 28/06

SORBETS DE FRESCA

Lloc: Jardi de Caixa Sabadell, 
c/ d'en Font, 1 
Informació: 902 335 566 i 
www.obrasocialcaixasabadell.org

Entrada Iliure

10/05
Inaugurado
11 a 12.30 h: Cercavila i contes 
amb “El Ouimet i el seu Tricicle” , 
de GaliotTeatre.
12.30 h: Sorteig i Iliurament dels 
enigmes de Sant Jordi. Espectacle 
de cançons i bail “On s'hi canta, 
s'hi pot estar", amb Roger Canals.

Tots els dissabtes
Tai-txi
Horari : 9 a 10 h

Dissabtes d'espectacle infantil
Hora : 11.30 h
Dissabtes de tallers i contes
11.30 h: Tallers i contes per a 
infants (a partir de 3 anys)
12 h: Tallers per a infants (a partir 
de 6 anys)

FINS AL 16/05

CONVOCATORIA PREMIS 
CAIXA SABADELL 2008 
Projectes d'atencio social 
i d'atencio cultural

Bases i informacio:
www.obrasocialcaixasabadell.org, 
902 335 566 i oficines de 
Caixa Sabadell

Dotado: 1.500.000 €

Obra Social Caixa Sabadell C/ d’en Font, 1 • 08201 - Sabadell Linia Obra Social 902 33 55 66 obrasocial@caixasabadell.es

www.obrasocialcaixasabadell.org

http://www.obrasocialcaixasabadell.org
http://www.obrasocialcaixasabadell.org
mailto:obrasocial@caixasabadell.es
http://www.obrasocialcaixasabadell.org
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2 CARTA DEL DIRECTOR

Carta del director

Benvolguts lectors, passada la sequera i les canonades desmuntables i també la fùria espanyola, encarem la canícula amb les ganes 
de sempre i la tauleta de nit piena de les lectures que hem anat deixant al llarg del curs, la teina i el poc temps.
Homenatgem en aquest número una de les nostres figures més rellevants de la ciutat i de la nostra revista al llarg de la seva 
dilatada historia, en Lluís Subirana, poeta llegit i home de cultura reconegut.
Volem que us endueu el vostre-nostre Quadern allí on aneu de vacances, o sota alguna ombra de la nostra asfaltada ciutat. En 
ella hi trobareu l'esfor^ deis nostres coMaboradors incansables, els veterans i els nous, els de sempre i els que ho serán a partir 
d'ara. I ho fem amb les mateixes ganes de sempre, explicant-vos allò que ens ocupa i creiem que us pot interessar i preparant ja 
per al curs vinent una aliau de propostes noves de les feines que estem tot just ara projectant.
Desitgem que tingueu un bon estiu!

DAVID SERRANO BLANQUER 
dserrano@periodistes. org
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LLETRES 3

Poesía al Marquet de les Roques 
Sota els tlNers: II Cicle de poesía

TEXT: REDACCIO

yoTi\ €Lj T iieÿ
II Cicle de poesía

al Marquet de les Roques
Sant Llorenç Savall

C U  p o e t e s  (x lr s e ^ Jjs
Dissabte. 20 de setembre, a les 7 de la tarda.
JOAN BROSSA - Homenatge, a carree de Joaquim Sala-Sanahuja i Rosa Cadafafch 

Dissabte, 4 d'octubre, a les 7 de la tarda.
AGUSTÍ BARTRA- Homenatge, a carree de =eliu Formosa. Jaume Aulet i Paquita Company

Núria Martínez-Vernis i Josep Tuset inauguraren el II Cicle de 
poesia al Marquet de les Roques a Sant Llorenç Savall, que cul
minará a la tardor homenatjant a dos poetes canónics: Joan 
Brossa i Agustí Bartra

El 31 de maig de 2008 la poesia va tornar a la que va ser casa 
pairal de la familia de Joan Oliver-Pere Quart, al Pare Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l'Obac. S'iniciava, d'aquesta manera, el 
II Cicle de poesia al Marquet de les Roques, després de l'éxit de 
l'edició passada.

La primera sessió fou a cárrec de la poeta barcelonina Núria 
Martínez-Vernis i del sabadellenc Josep Tuset. Martínez-Vernis 
es va donar a conèixer quan es va endur el Premi Amadeu Oiler 
del 2000 amb el Ilibre L'acròbata tampoc no en sortirà il-lès (La 
Magrana, 2000), al qual va seguir Quantes mentides fan una 
sola veritat (Proa, 2004). Josep Tuset va guanyar el Vili Premi 
Màrius Torres per l'obra Devora l'estimball (Edicions 62, 2004) 
i recentment ha participât en algún dels plecs poètics impulsats 
pel grup de poetes Papers de Versàlia.

El cicle continué el dissabte dia 7 de juny, a les set de la tarda, 
amb la presèneia dels poetes Àlex Susanna i Víctor Mañosa. 
Després de l'estiu será l'hora deis poetes absents. Primer, el dia 
20 de setembre, un homenatge a Joan Brossa (amb Joaquim 
Sala-Sanahuja i Rosa Cadafaich), i després, i ja per cloure el 
Cicle, un homenatge a Agustí Bartra (amb Feliu Formosa, 
Jaume Aulet i Pepita Company).

La principal diferéncia del cicle d'enguany és el canvi d'estació 
meteorológica: s'ha passât de l'hivern a la primavera/tardor. En 
l'edició anterior, els poemes eren llegits a la vora de la llar de 
foc, i aquesta vegada els recitals es duran a terme sota l'ombra 
dels tiMers de l'era del Marquet de les Roques.



46.000 alumnes de 45 països

Professorat alta ment qualificat

Més de 14 anys d'experiència 

15.000 graduats 

e-learning
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humanitats a la UOC

Estic il-lusionat 
amb el meu futur 
i amb tot el que estic 
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Per aixo vaig triar la UOC.

Si estás decidit a m illo ra r professionalm ent, fes-ho amb la 
Universität en Unia líder a Catalunya, la UOC. Aquí, trobaràs la 
t itu la c iô  o f ic ia l que n é c e s s ite s  per a co n ve rt ir  les  teves 
il lu s io n s  en un futur pie d ’oportunitats, perqué l'exclusiva 
metodología e-learning de la UOC és garantía d’èxit.

Fins on vols arribar?
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El laberint del cos
Juan Antonio Masoliver Rodenas

El laberint del cos

#48
EL LABERINT 
DEL COS 
Juan Antonio 
Masoliver Rodenas
JardHm

Juan Antonio Masoliver Rodenas (Barcelona, 1939) és un 
destacat poeta, narrador, traductor i critic literari. Com a poeta 
ha publicat Poesia reunida (1999), que apiegava els vuit Ilibres 
anteriors escrits des de 1977, i La memoria sin tregua (2002).

El laberint del cos és un Ilibre que, sense allunyar-se gaire dels 
trets que caracteritzen l'escriptura de l'autor -la desesperança, 
la memoria, la passió, el dolor, l'exaltació de la vida, el sexe, el 
cos-, representa el desenvolupament d'un nou cicle vital: 
renéixer a la vida gràcies a l'amor, «aquesta paraula / que 
només existeix/ en el silenci. Plaer/ i orgasme de la mort».

Remarquem l'importància d'incorporar a Jardins de Samar
canda aquesta destacada veu poètica i que ho faci amb un 
llibre de poemes escrits en llengua catalana «com homenatge a 
la llibertat i amb fidelitat a unes arrels».
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Els mots immortals

-<ï

'Zir : y i

TEXT: DAVID SERRANO

Tot el que fa el Jordi Roca ho fa amb passió, ja sigui pintar, com 
escriure, com conversar, com cuidar els amies, com cuinar, com 
estimar, com cada element sobre el qual posa la mirada. I si per 
alguna cosa sent passió el Jordi és pel seu país, "per aquesta 
terra, la meva terra". En cada cosa que fa, en cada cosa que 
diu, el Jordi desborda de passió per la seva terra, a voltes 
inspirât pel ubi sunt, a voltes pel locus amoenus, a voltes, pel 
tempus irreparabile fugit, a voltes per la barreja d'abraonament per 
la terra i per l'amor que hi troba en el colige virgo rosas horadé.

És una qCiestió interna, incontenible, incontrolable, desbordant, 
perqué, per eli "petjar aqüestes contrades m'arbora l'ànim / i 
posseït d'ardor, canto, de la natura, el sublim.". En el cant de 
les petites coses esdevingudes sovint, en el plaer de la recerca i 
la troballa deis mots troba el Jordi el plaer i la pau interna, les 
forces per Iluitar per un futur que res no té a veure amb el 
passât.

Observador empedreït, curiós, enjogassat i burleta, és capaç de 
meravellar-se de les coses, els gestos, les imatges, els details 
més insignificants, i, aixi, amplificar-los fins a fer-los visibles, 
màgics, gairebé irreconeixibles als ulls de la quotidianitat, que 
veu com es transformen en quelcom no per conegut, nou i bell.

És aixi com sento i percebo el Jordi de Gisclareny. Ànima i afany, 
prologat per Vicenç Villatoro, que també va prologar el meu 
primer llibrel, i dedicat a la companya de vida, la Joana, recer i 
estimul de l'artista. Ànima perqué el volum és viu, sortit de 
l'entranya mateixa de la paraula viva maragalliana i, albora, 
afany, perqué rere els sentiments incontenibles hi trobem el 
treball artificiós del poeta, la técnica de l'ham poétic 
carneriana, la voluntat d'anar més lluny de la descoberta per 
projectar, per proposar i per Iluitar per uns mots que repre
senten una manera d'entendre el món, d'estimar la propia 
terra. Refer Cal Vaquer de Vilella és com deconstruir l'esséncia, 
l'ànima del país que veiem com canvia rere dia, com retornar 
per recuperar i reconstruir les esséneies, els origens. I l'instru
ment no és sinó la paraula, els mots.

Però el Jordi no vol que aquesta sigui una tasca fugissera, 
necessita saber que almenys els mots quedaran per continuar 
allò pel qual eli ha Iluitat sempre, per la seva terra. Aquesta 
voluntat de permanéncia deis mots, que trobem a "La petjada" 
i a "Testimoni" em transporten a "Els raims immortais" del 
Carner més classicitzant de Els fruits saborosos. Aquest és el 
llegat del poeta compromés amb el seu món, els seus mots.

Jordi Roca i Tubau

gisclareny
ànima i afany

El volum està dividit en quatre parts, que responen a les quatre 
estacions, i està il-lustrat amb uns esbossos magnifies, que 
posen silueta als paisatges concrets però que, alhora, permeten 
que cadascù construeixi el seu propi imaginari idiMic. Gisclareny 
apareix, segons el meu parer, com la forma metonimica que 
sintetitza i essencialitza els origens, les arrels, el llegat d'una 
historia, d'un pais, d'una cultura, d'una llengua.

Gisclareny, com l'Atlàntida verdagueriana, esdevé reconstrucció 
a través dels mots, veritable treball artificiós que demostra 
l'ofici del Jordi Roca. Allí hi redescobrim la fauna, la flora i els 
paisatges perduts, récupérant els mots, plens de sonoritats 
antigües o noves, recupera el sentit de la història del sentiment 
de pertinença. Récupérant els mots es redescobreix la bellesa 
dels paisatges interiors i exteriors que ens recorden qui som i 
d'on venim, especialment ara. És a dir, en uns moments d'ôbvia 
transformació dels teixits culturáis i socials, la proposta 
ontològica del Jordi Roca, basada en el sentiment que "sento 
més que mai el desig de viure", ens fa veure en aquest deler de 
viure la nécessitât de creure en el retorn d'una primavera, d'una 
edat d'or, amb les arrels ben incorporades però amb la claredat 
que aixô requereix un esforç possible de cara al futur.
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Refugis TEXT: PAU PIÑOL / MARÍA-CRUZ SANTOS / LAURA SOLER

<***
xes ÎW  J

El 18 dejuliol de 1935 marca el principi de la fi d'un somni per 
a molts ciutadans espanyois que s'havia dit la II República 
espanyola. L'aixecament militar que es proposava acabar amb el 
govern legalment constituït, iniciava una llarga guerra de tres 
anys que finalitzà amb la victoria d'un dels bàndols. La contesa 
fou una guerra civil entre dos maneres d'entendre la vida i la 
política que difícilment es podien entendre perqué una d'elles 
no podia coexistir amb cap altra.

Tots dos bàndols reberen ajuda d'altres països però la que 
reberen les forces rebels fou molt superior al suport donat a la 
República. De totes maneres el conflicte esdevingué un 
enfrontament internacional no oficial i, corn més d'una vegada 
s'ha dit, un camp de proves per la guerra que ja s'anunciava 
molt més gran i terrible que fou la II Guerra Mundial. Sobre el 
camp espanyol es provaren noves armes, nous aparells i noves 
tactiques. Si aixô és veritat per tots dos costats, de nou fou en 
el bàndol rebel o nacional on l'afirmaciô es compleix amb més 
certitud.

Entre les noves formes de combat que es desenvoluparen 
l'aviaciô mereix un Hoc destacat. Aquí es provaren aparells que 
donaren el seu major rendiment durant la II Guerra Mundial i 
es començaren a assajar tàctiques de Iluita que serien 
amplament utilitzades contra la poblaciô europea per part de 
tots dos bàndols del 1939 al 1945 corn fou el bombardeig de 
la poblaciô civil. Aquesta nova estratégia fou utilitzada 
ùnicament per l'exércit franquista i eis soldats directament 
implicats en la seva realitzaciô pertanyien a l'exércit alemany o 
italià que Iluitaven sota les ordres directes dels seus propis 
oficiáis.

Catalunya fou molt directament afectada pels bombardejos. 
L'ilia de Mallorca havia caigut en mans rebels des del mateix 
començament de la guerra i després ocupada per l'exércit 
italià i des d'alli venien eIs avions a bombardejar les nostres 
poblacions. El perill en que es trobaven eis catalans es feu palés 
des dels primers moments i per aquesta raó, ja a l'agost de 
1936 es prenen les primeres mesures per fer-los front. Es creà 
un nou organisme, la Junta de Defensa Passiva i es disposé que 
tots eis ajuntaments tinguessin la seva propia Junta local. La 
primera Junta fou la de Barcelona

Barcelona era conscient de ser un objectiu prioritari pels atacs i 
d'aquesta manera prengué iniciatives que de seguida s'esten- 
gueren a la majoria de poblacions. D'entre les disposicions més 
importants i transcendentals que s'adoptaren es troben la 
construcciô de refugis on acollir la poblaciô i posar-la a 
resguard de possibles atacs aeris. Aqüestes decisions s'acabaren 
estenent a gairebé totes les poblacions catalanes, sobre tot a 
aquelles que per una raó o un altre podien presumir que serien 
objecte d'un atac aeri.

La iniciativa de construir un refugi podia venir de la Generalität, 
de l'ajuntament de la poblado o bé de particulars (al dir 
particulars ens referim tant a veins corn a empreses que el fessin >
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pels seus treballadors però que sovint acabaven acollint a 
població del barri on es situava la fábrica). La qualitat de la 
construcció variava segons de qui venia l'interès en la 
realització, sent els més senzills els excavats per veins.

La tipologia no variava gaire, podia ser en galeria, un túnel llarg 
més 0 menys ampie, o de cèMula que consistía en una constru
cció sota terra ample dividida en galeries separades per panys 
de paret que permetien la comunicado entre elles.

barri popuiós on vivien, hem de pensar, que les families dels 
obrers i obreres que treballaven a les fábriques.
No sabem si el refugi es va fer sevir per la seva fundó. Es diu 
que Sabadell no va ser mai bombardejada però dos deis 
signants d'aquest article han trobat testimonis que afirmen, 
contra la creença general, que sí que es pati el rigor de les 
bombes al menys en tres ocasions. El que ja és més segur és 
que un cop acabada la guerra, aquesta instaMació, igual que 
d'altres semblants, van ser utilitzades per cultivar xampinyons.

A Sabadell tenim constancia de qué es van construir refugis. En 
concret hi ha 13 que són d'iniciativa municipal. La disposició 
municipal és de 1937 i es pren amb dos consideracions, 
protegir la població de possibles atacs aeris, sospita molt 
raonable donat que Sabadell era un actiu centre industrial i a 
més tenia un camp d'aviació en el qué, a més a més, es 
construïen aparells de tecnologia soviètica, i donar feina a 
molts veins que la guerra havia deixat a l'atur pel tancament 
d'algunes fábriques.

Entre els refugis construits estava el situât en un solar que hi 
havia a la cruilla dels carrers Cellers i Jacint Verdaguer, al costat 
de les fábriques que hi havia aleshores de Can Planas i l'Espanya 
Industrial. Gairebé amb tota seguritat aquest refugi correspon 
al que a la documentado de l'Ajuntament, es designa corn 13 
D. Anys més tard a sobre del refugi es va construir l'actual 
Institut d'Ensenyament Mig Pau Vila.

El refugi correspon a la categoria que em désignât corn de 
cèMula. Les voltes són de formigó i hi ha tres galeries o naus de 
3'5 m d'amplada cada una. Tenia dos entrades, una pel carrer 
Cellers, que la van derruir en construir l'Institut. I un altre que 
probablement donava al carrer Verdaguer i que deu ser soterrada.

L'emplaçament de la instaMació quedada totalment justificat 
per la presència de les dues fábriques i la quantitat d'obrers que 
en elles treballaven però, a més, el Barri de Grácia és, i era, un

L'ùltim concessionari, el Sr. Pere Salaet Vinyals, va acabar la seva 
activitat el mateix any de construcció de l'Institut, 1968. 
Actualment s'està treballant en la recuperado d'aquest refugi. 
Es dona la circumstáncia de què aviat, en els mateixos terrenys, 
s'ha de construir el nou edifici de l'Institut, raô per la quai 
aquesta recuperado pot resultar molt més senzilla. La iniciativa 
de la recuperado, correspongué a un grup de professors del 
mateix Institut sensibles a la recuperació de la memòria i que, 
ara fa un any, consideraren que era necessari reivindicar una 
instaMació que tenien tant a prop i que resultava molt unida al 
Barri de Grácia dones bona part dels veins en guarden al record. 
S'iniciá aleshores una tasca que començà per parlar amb el 
Museu, on ho tenien ben present, fer xerrades i realitzar un 
Treball de Recerca per dos alumnes de Batxillerat de l'Institut, 
que també signant aquest article.

La feina fêta sembla haver donat résultat dones el refugi será 
una peça a considerar en la construcció del nou edifici de 
l'Institut i l'Ajuntament de Sabadell ja ha posât fil a l'agulla 
iniciant les tasques preliminars a la recuperació del refugi. Les 
prospeccions realitzades per l'Ajuntament fins al moment ja ho 
han localitzat sense cap mena de dubtes, aqüestes 
intervencions són les que ens permeten dir les mides, encara 
que no complertes, de la instal-laciô. Queda per veure el 
seu estât de conservado, si la construcció dels actuals edificis 
de l'Institut no l'han malmès, i què podem recuperar dels 
accesses. De ser així es podria recuperar i tornar a la ciutat un 
altre tros de la seva história.
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Un sublim Alcón fa brillar Lear
TEXT: MART/  ̂CARNICÉ FOTOGRAFIES: CENTRO DRAMATICO NACIONAL

mcarnice@gmail.com TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

Rey Lear

Autor: William Shakespeare 
Versió: Juan Mayorga 
Direcdó: Gerardo Vera
Repartiment; Alfredo Alcón, Carme Elias, Cristina Marcos, Paula
Blanco, Luís Bermejo, Mare Garda Coté, Alberto Huid, Juli Mira,
Jesús Noguero, Víctor Pi, Chema Ruíz i Albert Trióla, entre daltres.
Escenografía: Gerardo Vera i Ricardo Sánchez Cuerda
Vestuari: Alejandro Andújar i Gerardo Vera
IMuminadó: Juan Gómez-Cornejo
Música: Luis Delgado
Vídeo i creació multimédia: Alvaro Luna

Un de les grans tragédies de William Shakespeare, Rey Lear, va 
arribar, finalment, a la sala gran del Teatre Nacional de 
Catalunya a finals de maig. I ho va fer de la mà del Centro 
Dramático Nacional (CDN) amb una versió adaptada per Juan 
Mayorga, guanyador del Premi Nacional de Teatre de 2007, i 
sota la direcdó de Gerardo Vera. Un tàndem que ja va portar 
al TNC ara fa dos anys Divinas palabras, de Valle-Inclán.

En aquesta producció, el Centro Dramático també aposta pel 
mateix equip que va traballar a Un enemigo del pueblo, 
espectacle guardonat amb tres premis Max que va venir al 
Teatre Tivolí de Barcelona la temporada passada.

L'estrena a Catalunya d'aquest clássic universal, considérât per 
molts l'obra mostra de William Shakespeare, però es va haver 
d'ajornar una setmana. Una de les actrius, Miriam Gallego, que 
interpretava el paper de Cordelia, la filia patita i predilecta de 
Lear, es va accidentar el dia abans de l'estrena durant l'últim 
assaig general amb públic, Precisament, aquesta lesió va fer 
que s'hagués de buscar una actriu de recanvi i una setmana 
després Paula Blanco, que, per la seva part, ostava assajant el 
mateix personatge per a un Rei Lear en catalá sota les ordres 
d'Oriol Broggi, i que es representa ara al Festival Grec de 
Barcelona, va encarnar la princesa. El monarca reparteix el regne entre dues de les filies. Carme Elias 

i Cristina Marcos. >

mailto:mcarnice@gmail.com
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La tragèdia del Rei Lear recull, en unes escenes d'extraordinària 
beilesa, els comportannents més nobles de l'home, però també 
els més miserables; els desitjos i les pors. Quan el rei Lear, 
Alfredo Alcón, decideix repartir el régné entre les tres filles, 
interpretades per Carme Elias, Cristina Marcos i ara Paula 
Bianco, comet l'error de deixar fora una d'elles, Cordelia, que 
renuncia a entrar en el joc de les competències i les ambicions 
amb les seves germanes. El monarca interpreta erròniament la 
decisió de la filia com un acte de supèrbia i la desterra. Des 
d'aquest moment, el rei anirà embogint i encadenant desgrà- 
cies mentre s'adona com les altres dues filles el deixen de banda 
quan ja tenen el poder. Un joc de traïcions i desenganys que 
acabará amb el retorn i el perdó de Cordelia.

Les dues filles deixen de banda a Lear quan ja tenen el poder.

Abans de la seva estrena, Juan Mayorga, l'autor d'aquesta 
versió, ja havia qualificat l'obra d'autèntica "enciclopèdia de la 
humanitat" perqué "tot el que és humà està en el microcosmos 
que construeix Shakespeare en la més bella i terrible de les seves 
peces" i una "enciclopèdia del teatre" perqué "agrupa tots els 
générés i tots els estils i totes les edats de l'art escènic, les 
anteriors i les posteriors a Shakespeare, des dels grecs fins al 
demà".

Alfredo Alcón, un dels actor més prestigosos de l'Argentina de 
les darreres décades i a punt de fer vuitanta anys, aconsegueix 
encarnar, de manera agosarada i amb gran èxit, un dels papers 
més intensos del repertori universal. I és que interpreta a la 
perfecció la gran multitud de registres que es concentren en el 
personatge de Lear, un monarca dèspota, al principi de l'obra, 
fins a un "desenganyat i penedit" i sensible veli, al final, passant 
per diversos estats de bogeria al llarg de tota l'obra.

Lear, però, no és l'ùnic personatge genial de l'obra. Hi desta
quen, a més, diversos actors catalans com Carme Elias, que 
torna al TNC després de triomfar com a senyora Eriynne a El 
ventali de Lady Windermere la temporada passada, que li va 
valdré el Butaca a la millor interpretado femenina. Carme Elias 
interpreta ara de manera desbordant el paper de la perversa i 
malvada filia gran del monarca, Gonerill, tot i que li falta un 
punt de malicia que ella és ben capaç d'interpretar. Victor Pi,

per la seva banda, fa una interessant proposta del Due 
d'Albany, el marit de Gonerill. També és destacable l'agosarada 
i sensible actuado de Albert Trióla en el paper d'Edgar, el fill 
legitim del Comte de Gloucester, quan s'amaga en el paper 
d'un vagabund boig per evitar la mort; no aconsegueix el 
mateix efecte, però, quan interpreta simplement Edgar. Dos 
catalans més s'inclouen en el repartiment: Marc Garcia Coté, 
que fa una correcta interpretado del rei de Franga i Paula 
Bianco, que de manera sensible i corprenedora encarna 
Cordelia, i més tenint en compte el poc temps de qué va 
disposar per aprendre's el paper i interpretar-lo.

En l'elenc de 23 personatges que integren aquesta gran 
producció també destaquen el valenciá Juli Mira, que interpreta 
Comte de Gloucester de manera molt sensible i corprenedora i, 
especialment, Jesús Noquero, qui fa una proposta brillant, 
agosarada i intel-ligent del dificii paper d'Edmond, el fill bastard 
de Gloucester. No aconsegueix la mateixa brillantor Cristina 
Marcos en el paper de Reagan, la segona filia de Lear, que tot i 
fer més que una bona actuació li manca el grau de formalitat 
necessari per representar a la princesa que interpreta.

Alfredo Alcón encarna el rei Lear.

barriscada versió estrenada ara al TNC manté la poesia i 
l'emoció que ha fet del Rey Lear un clàssic indiscutible. 
Tanmateix, i tot i ser força respectuosa amb l'originai, Mayorga 
ha centrât l'argument en la lectura més personal de la tragèdia, 
desfigurant aixi la gran trama politica que s'amaga en l'obra de 
Shakespeare, que malauradament queda força desdibuixada 
aquí. En força ocasions, a més, les reaccions deis personatges 
són massa desproporcionades pel motiu que les ha originadas, 
la quai cosa genera confusió a l'espectador. Un exemple és el 
primer atac d'ira del monarca en contra de la seva filia Gonerill.
I és que els trànsits d'una acciò a una altra són molt curts, 
segurament perqué aquesta gran tragèdia s'ha arribat a 
concentrar en només dues hores i quaranta minuts.
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La trcgèdia del Rei Lear recull els comportaments més nobles de l'home, però també els més miserables.

D'altra banda, destaca la senzilla i sòbria escenografía del 
muntatge, a càrrec de Gerardo Vera i Ricardo Sánchez Cuerda. 
Intéressants també són les timides propostes multimédia, que 
cada vegada més freqüents en les representacions actuáis, que 
s'hi inclouen, com una intensa pluja que aconsegueix endinsar 
de tot l'espectador enmig de la trama.

Un vestuari molt ecléctic i atemporal, a càrrec d'Alejandro 
Andújar i Gerardo Vera, acaba de donar l'últim retoc en 
aquesta gran producció que s'ha pogut veure arreu de l'Estat.

Alfredo Alcón i Juli Mira fan brillants papers en la tragèdia.

RESTAURANT

Pintor Borrassà, 43-47» 08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91

FINQUES
GARNER

Agent de la propietat Immobiliària

Sant Antoni M- Claret, 18 • SABADELL 
Tels. 93 725 47 66 - 93 725 49 76

. ADMINISTRADOR
J. CODINA d e  f i n q u e s  

www.admcodina.com

Concepció, 25, 1er - Sabadell

Tels: 93 726 03 45 - 93 727 33 01

http://www.admcodina.com
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CREACIO
Cartes a un poeta 
Capitol XXIV. L'obrera

TEXT: MAITE SOLER IL LUSTRACIO: MONTSE SENSERRICH

Pépita Graells Monells 
Carrer Montseny, 12 
Sabadell

Sabadell, 12-10-1940 

Apreciat senyor Relat:
Espero que quan rebi aquesta carta se la miri amb 
bons ulls, doncs m'ha costat molt de fer-la i més 
d'un cop m'he desdit d'enviar-li, per por a que 
s'ho pogués prendre corn una cosa fora de Hoc 
per part meva.
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Abans de entrar en matèria li faig saber que faig de mestra en 
una petita escola que està situada en un pis del carrer Buxeda i 
des de fa més de deu anys que em dedico a la docència, mai he 
dubtat de la meva vocació, segons el meu contracte corn a 
mestra no m'he casat ni mai he tingut cap mena de relaciô amb 
cap home, vise amb la meva mare i una tieta soltera que va 
venir del poblé a viure amb nosaltres dues de fa més de cinc 
anys, la pobre dona es va quedar vidua a la guerra sense cap 
recurs i és per aquest motiu que cotes tres vivim del meu sou 
que encara que més aviat escás, permet per anar tirant, ja que 
no som persones que tinguem cap mena de vici; no fumem, ni 
bevem, ni fern cap mena d'ostentaciô en el vestir, tampoc tinc 
cap despesa en perruqueria, jo per descomptat, no soc gens 
presumida, la meva feina no m'ho permet. D'altre banda, tinc 
cura de l'aula, escombro, trec la pois deis pupitres, frego un 
cop per setmana el terra amb aigua calenta, netejo la pissarra 
cada dia i encenc el foc de l'estufa de llenya cada mati a les set, 
perqué eis meus alumnes no passin fred quan arribin a la classe.

Tot això li die, més ben dit, li faig saber pel moment de 
l'escassetat en que ens trobem, i que en sóc del tot conscient 
que és un mal generalitzat, però d'altre banda se'm fa dur el 
recordar temps millors, quan el Patronat Escolar de la 
Generalität es feia càrrec de les petites escoles com la nostra i 
ens regalaven les llibretes, els cartipassos, els llapis, les 
plumilles, la tinta, el paper sécant... la llenya per fer foc, ara un 
cop per setmana vaig al bosc de Can Feu a recollir branquilló i 
a la plaça compro carbonet fluix per encendre l'estufa de carbó.

Els coMegis pùbiics tenen més privilegis que no pas el nostre, i 
per descomptat les escoles relig oses que són les més ben 
dotades, i ho die sense cap mena de recel dones sóc jo mateixa 
qui ha escollit aquest tipus de docència, tot i que jo ja sé que 
no podem demanar el mateix traete de favor que les escoles del 
govern on els nens van de franc i tenen un tros de pa blanc 
per berenar i un got de llet en pois cada dia, també m'he 
assabentat que se'ls empörten de colònies, quinze dies a l'estiu.

I totes aqüestes diferències les fan amb nens i nenes que no 
tenen tampoc massa per menjar i els seus pares paguen sis rais 
per portar-los de ben petits a la nostra petita escola L'Obrera,

on ensenyem a respectar-nos els uns ais altres, a formar-se 
civicament i cientificament, sense càstigs i aprofitant els ensen- 
yaments que es poden treure de la naturalesa. L'escola ha de ser 
un espai pie d'esperança, afecte, respecte i progrès per a la 
comunitat.

És per aquest motiu que li quedaré profundament agraïda si 
ens pogués facilitar per la nostra petita estada uns quants 
feixos de llenya per passar la resta de l'hivern, i un pareil de sacs 
de carbó, aixi les nostres criatures podrien treballar sense haver 
de fer servir els guants per escriure.

Rebin una cordial salutació de tôt el nostre grup d'alumnes i 
families.
Que Deu el guardi de tôt mal a vostè i la seva familia.

Pepita Graells

Resposta;

Estimada Pepita:

De fa molt que us conec a tu i la teva familia i se que ets una 
gran mestra que vetlla pel benestar deis teus deixebles, és per 
això que no cal que pateixis pel teu alumnat, ara mateix i com 
has dit abans, he llegit la carta amb bons ulls, i passaré una 
notificado per tal de que us facin arribar un sac de carbó cada 
més i aixi en tindreu per alimentar l'estufa, i si us en fes falta no 
dubteu en demanar-ne queja buscariem la manera de portar
ne més. La feina que feu és per a mi i per a la nostra ciutat un 
bé preuat.

Rebeu una abragada. Salutacions a la vostra mare i a la tieta. 
Déu ens guia a tots en el nostre carni.

S.S.S.Q.E.S.M.

Dr. Esteve Maria Reiat

M A R C S
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Maria Andrews, fotografa de 
la memòria TEXT: MILA TORRES

Maria Andrews va néixer a Sabadell, en I'actualitat resideix 
quatre mesos a El Vendrell. La resta de I'any viu a San Francisco, 
California. És Ilicenciada en Belles Arts al San Francisco Art 
Institute on va estudiar fotografia amb Pirkie Jones, Larry Sultan 
i Jim Goldberg, i pintura amb Carlos Villa, Sam Tchakalian, Irene 
Pijoan, Inez Storer i Pat Klein.
Durant eis darrers anys ha treballat en un projecte al que ha 
posât per nom Memories. Aquest projecte consisteix en 
fotografiar records després que hagin estât transformats pel 
temps i eIs esdeveniments que es viuen. Maria Andrews amb 
aquesta obra vol canviar la perspectiva de l'espectador, vol 
enfocar cap a l'interior de l'individu enlloc de cap enfora, que 
seria allò més habituai. Intenta captar les imatges dels records 
tal i corn les veuria la ment. Per aquest motiu les imatges volen 
reflectir la relaciô entre esdeveniments passats, les emocions 
que formen part d'ells i corn es recorden i visualitzen. Per tant, 
les fotografíes no són part del passât sinó del moment present, 
són els records tal i com es recorden en I'actualitat. Sembla 
"ciència ficció" però és el que pretén l'artista.
Dins d'aquest projecte es desenvolupa la sèrie Memories dels 
Castellers amb la que intenta crear i consolidar les memóries 
d'aquesta tradició i activitat catalana. Andrews va començar a 
fotografiar els castellers el setembre de l'any 2001 per la festa 
major de Sabadell i continua en I'actualitat. Un tema que ha 
estât fotografiat milers de vegades, fet que l'artista no veu com 
un obstacle sinó com un repte, obrir nous camins, noves 
maneres de veure allò que ja es té tant vist i assolit. Segons la 
periodista Montse Garcia "Per aconseguir aquests objectius 
Maria es va estar cinc anys desenvolupant una tècnica personal. 
Cine anys de treball pacient, de desenganys i alegries per 
aconseguir que el negatiu a través d'un procès d'addició i 
sostracció creí cruixits, escletxes, rascades, pois, taques i tot 
tipus de résultats que, a primera vista hom podria qualificar 
d'equivocacions o de destrucció deis propis negatius. Un procès 
curios: els records es construeixen a partir de la destrucció o 
manipulació del material real.
Es podria dir que també es tracta d'aprendre de les nostres 
equivocacions, deis errors i deis accidents. Una rascada, una 
taca de pois o una imperfecció sobre la peMícula es considera 
un contratemps que malmet l'obra i que impedeix que les 
imatges correctes i boniques es puguin imprimir. Però són els 
errors i les mutacions allò que ha fet avançar la vida i que ha 
permés que les espécies es vagin adaptant a l'entorn. Maria 
Andrews provoca aqüestes mutacions, aquests errors sobre 
cada negatiu de manera que allò que seria considérât 
rebutjable esdevé bell".

Els castellers li han ensenyat la complexitat de la ment i del eos 
numá, la capacitat de fortalesa i sofriment, sobre com amb 
valor, disciplina, coMaboració, equilibri, ordre i seny la persona 
oot arribar a aconseguir coses impensables. Maria Andrews 
observant les colles castelleres descobrí que una comunitat 
oberta que crea un Hoc per tots els seus membres es converteix 
en un grup amb la capacitat i poder necessaris per aconseguir 
tots els objectius que es proposin. Una comunitat així és un Hoc 
on tothom creix i es realitza. Per aquest motiu l'artista va 
quedar atrapada per la filosofia castellerà i vol mostrar-la al 
gran públic.
Tècnicament Maria fuig de les fotografíes rigides i estàtiques i 
vol crear obres plenes de l'emoció que participa en el record de 
qualsevol èsser humà. Per això les fa enteladas, poc precises, 
canviants...
Per crear aquesta sèrie ha fet servir les seves própies creacions 
juntament amb imatges originals d'altres fotógrafs. El seu 
procès de crear les imatges és lent i meticuiós i l'artista pot 
arribar a trigar, fins i tot, uns quants mesos per a acabar cada 
grup de negatius. Con que una part intrínseca de la seva 
Tècnica és l'experimentació i la casualitat que implica, no tots 
els negatius arriben a convertir-se en imatges acabades. >
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Maria Andrews té unes influències pictôriques que Than ajudat 
en el seu cami artistic. Els pintors romàntics Francisco Goya, 
William Blake, Eugene Delacroix, Théodore Géricault i William 
Turner han estât presents.
De l'estil modernista ha tret es caractéristiques de la 
preferència per les formes corbes en Hoc de rectes, la decorado 
i riquesa i abundància de details, la freqüència de fer servir 
formes orgàniques basades en la naturalesa, la preferència per 
l'asimetria i les formes dinàmiques. EIs artistes d'aquesta época 
que més Than influenciat han sigut .̂ n̂toni Gaudi i Ramon Casas. 
També es pot observar la influència de l'Escola Veneciana 
renaixentista en quant a les composicions verticals i a la 
gestualitat. I corn no, la influènca de Caravaggio dels seu 
clarobscur i del seu dramatisme.

Una altre influència ha sigut la dels fotògrafs europeus 
coneguts corn eis Pictorialistes . El moviment Pictorialista va ser 
un moviment fotogràfic que es va formar amb la invenció del 
procès de placa seca. El pictorialismie va renovar la qüestió oe la 
relaciô entre la pintura i la fotografia, una relació de 
competència que va fer que la fotografia s'elevés al nivell de la 
pintura i réclamés el mateix prestici que aquesta. Va tenir corn 
a objectiu considerar la fotografia una de les belles arts. Feien 
servir diferents tècniques corn l'efecte desenfocat, molta 
manipulació de negatius i les impressions en papers gruixuts i 
exôtics. La seva meta era fer imatges que mostressin una 
expressió artistica personal.
Maria Andrews està convençuda en que l'art pot ajudar a 
canviar la societat. Per aixô la idea i el projecte dels castellers, 
perqué aquests tenen un significat que va més enllà del folklore 
català, tenen un significat que es podria dir universal. Eis 
castellers treballen junts i en equip 'ecolzant-se eis uns als altres 
per aconseguir una meta. Això transportât a la societat ens 
portaria a una societat sense racisme, on les diferències 
d'edat o d'habilitat, o mental no fossin un impediment per la 
participació coMectiva i el gaudi d'un treball. Els castellers 
respecten les diferents generacions i les valoren, unes donen
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suport a les altres ¡ passeri els coneixements de grans a joves. 
Sense la base no hi podría haver trono I no es podría coronar 
cap castell, però sense la canalla i els joves els castells no 
existirien. Aquest fet s'identifica amb qualsevol societal que 
vulgui funcionar adequadament.
Les creacions de Maria Andrews rebutgen allò real i, en certa 
manera, disfressa la imatge, emmascara I'origen de la 
fotografia, personalitza la mirada de I'objectiu, tamisa la realitat, 
interposa una successió de veis, de pantalles, filtra la realitat, la 
transforma en una imatge que s'allunya d'allò "nitid".
Agata escenes en pie moviment i en tots els moments en els 
que els castellers están treballant, des de quan comencen a fer 
el castell, quan pugen, es formen, fins el moment més algid

quan ja está tot muntat. També ens presenta a totes les 
persones que el formen, des de joves a veils. Tot dins d'una 
nebulosa, d'una atmosfera molt particular que crea aquesta 
artista per representar els records. No és la fotografia només 
d'un moment i expressions determinados, sino traspassada al 
record, a la memòria, per aixó l'existéncia de l'ambient nebulós. 
Aquesta és la seva manera de treballar, la seva signatura pròpia, 
el seu llenguatge plástic que ja veiem en les edicions de treballs 
anterior com la del Golden Gate Bridge o la sèrie Memories. 
Una creació que implica filosofia de la vida, critica a la societal, 
llenguatge plástic propi, beilesa i singularitat mitjangat l'art 
fotogràfic. Una artista compromesa amb la realitat catalana 
que és la realitat universal.

Aquest mes de juny Maria Andrews inaugura una gran exposi- 
ció itinerant que durará fins l'any 2011 i que recorrerá les 
següents ciutats:

Sala d'exposicions Sant Roe - Museu de Valls
Jaume Huguet, 1 - Valls
Del 20 de Juny al 6 de Juliol del 2008
Inauguració 20 de juny a les vuit del vespre

Sala deis Trinitaris
(7 Font, de la, 043 - Vilafranca del Penedés - 
Del 26 d'agost al 21 de setembre del 2008.

Sala Muncunill
Juny - Juliol, 2009

Pati Jaume I - Tarragona
Setembre 2009

Dates per concretar
Centre de la Imatge - Mas Iglesias - Reus 

ANY 2010
Sala del Portal del Pardo - El Vendrell 
Temple Roma - Vic

ANY 2011
En trámits amb les ciutats de; Barcelona, Lleida, Girona i 
Mallorca

Una exposició de gran envergadura en la que li desitgem molts 
exits.



ARTS 17

Visions de Jaume Mercadé i Vergés
TEXT: MILA TORRES

Tots coneixem a en Jaume Mercadé. Tots els que ens movem 
dins del mon de l'art plástic em gaudit en algún moment de la 
seva companyia i de la de les seves obres. Treballador 
incansable, persona a imitar, ha inaugurât durant el mes de 
maig una exposició a la Galeria Traç d'Art de Sabadell amb una 
mostra de paisatges sabadellencs, paisatges de camins i 
muntanyes i platges i ports, tal i com ens indica el catàleg de la 
mostra.
La seva pintura es tracta d'una pintura que reflecteix allò que ell 
veu però imprégnât de la seva Sensibilität, de la seva màgia i 
de la seva visiò personal d'allò que està veient i que està 
traslladant a la tela. Una màgia que permet que l'espectador es 
sensibilitzi amb aquella panoràmica que té davant i vulgui 
entendre-la i fer-la seva. Aixô significa que per una banda 
l'espectador reconeix allò que veu i per altra banda ho trasllada 
a la seva experiència personal. D'aquesta manera el résultat 
final de l'obra és la conjunció d'allò que l'artista ha volgut 
expressar, el que mostra el quadre i allò que el públic vol 
desxifrar i entendre en un moment déterminât. Aquest conjunt 
d'experiéncies i treball dona com a résultat una obra viva que 
es manté en contacte amb el que la vulgui no només mirar sino 
també interpretar.
Aquesta és la causa que Mercadé realitzi unes obres obertes, 
expandides, possibles de ser continuades per l'espectador que 
pot deixar que la seva imaginado entri en l'obra i l'amplií o la 
disminueixi, que vulgui continuar el carni o que es quedi en un 
racó particular, en resum que la gaudeixi en cada punt, en cada 
pinzellada, en cada gest.
jaume Mercadé que efectué la seva primera exposició l'any 
1964 a l'Académia de Belles Arts de Sabadell ha conreat al llarg 
de la seva carrera pictórica diferents temàtiques: paisatges, 
marines, figures, natures mortes, temes urbans i sardanes 
creades amb diverses tendències pictôriques corn el realisme, el 
neoimpressionisme, el fauvisme, el simbolisme... Arribant en 
aquest moment a trobar-se en una creado paisatgística dins 
d'un postimpressionismo particular i personal en el que destaca 
el seu treball amb espátula que atorga a la creado una sensació 
de rapidesa, de força, d'agilitat i de poténda. Estructurant la 
seva pintura de paisatge en diversos plans quedant-se amb allò 
més significatiu de la totalitat i cap a on envia les mirados dels 
seus seguidors.
Una obra plena d'energia i vitalitat.Terres promeses

— «—fe Ä
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Reflexions a I'entorn del projecte 
pedagogie TEXT I FOTOGRAFIES: MARIA ROMANI

ELS ARTISTES A LES ESCOLES'

A través del Departament d'Educació al llarg del curs escolar 
2007-2008 Mila Torres, mestra de professió, doctora en 
Historia de l'Art i coMaboradora habituai d'aquesta publicado, 
ha dirigit un curs de formació adreçat a mestres d'escoles de 
primària. En aquest projecte hi han participât sis artistes: 
Magda Esterli, Sabrina Sampere, Càndida Bracons i Carles 
Bellosta -pintors-, Jordi Junyent -escultor- i jo mateixa 
-ceramista-. Les mestres que han treballat en aquest projecte 
formen part dels claustres dels segCients CEIP: Agnès Armengol, 
Nostra Liar, La Romànica, Teresa Claramunt i Samuntada -Sabadell- 
i Onze de Satembre -Sant Quirze del Vallès-.

L'objectiu principal d'aquest curs ha estât el d'introduir 
I'aprenentatge de l'art plástic ais alumnes de primària a través 
del coneixement de l'obra i la persona d'un artista local 
mitjançant el seu contacte directe amb Leseóla. El treball de 
fons d'aquest projecte, que ha motivat i enriquit énormément 
les activitats realitzades a l'aula per les mestres participants, ha

estât molt variât segons cada escola, dones les possibilitats són 
molt àmplies. I ho són perqué tots plegats hem pogut constatar 
com l'art serveix d'eina motivadora per treballar i aprofundir 
en qualsevol àrea de la vida i, evidentment, de les diferents 
matèries del curriculum escolar. D'aquesta manera s'han esta- 
olert a través de cada escola i cada artista vineles de comu- 
nicació que han abastat àrees tan diverses com la llengua, la 
matemàtica, la mùsica, el coneixement del medi,... i fins i tot 
'expressió corporal.

El résultat ha estât que entre tots hem aconseguit veure 
aprendre i treballar uns alumnes amb ganes i entusiasme, 
vibrant amb les noves experièneies, gaudint dels nous aprenen- 
tatges i comprovant que eis continguts que es poden despren
dre d'una obra plàstica són molt diversos i sempre enriquidors. 
Com a cloenda del curs es va inaugurar el dia 21 de maig 
al Centre Civic de Cal Balsach, a la Plaça de la Creu Alta, una 
exposició d'alguns dels treballs que s'han realitzat. >
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Aquests son, resumidament, els fets. Però ara voldria 
reflexionar-hi. Cree que vivim en un país que, parlant
globalment, sent un alt menyspreu per la formació individuai 
i per la cultura en generai, entenent com a cultura la "cultura 
de veritat". Ja ens entenem, oi? Perqué com que avui en dia ja 
qui defensa, amb un cert percentatge de raó, que tot és 
cultura: la cultura del fútbol, la cultura de la cervesa,... Dins 
d'aquest context, les persones que tenim la Sensibilität i la 
satisfacció d'interessar-nos pel món de l'art i/o de la cultura, en 
qualsevol dels seus aspectes, potser ens hauriem de plantejar 
més seriosament el tema de la formació de les noves 
generacions en aquests àmbits. Si fern un cop d'ull a la història 
de la Humanität ens adonem que mai el coneixement ha estât 
tan a l'abast de qui el desitgi, dins de les societats diguem-ne 
occidentals, és ciar. I en canvi tinc la impressió que rep un gran 
rebuig per part d'una important massa d'aquesta societat. 
Sobre aquesta afirmació hi podríem argumentar un munt de 
causes, però jo només vuli centrar-me en una. Dins d'una 
societat de les noves tecnologies, deis medis de comunicado 
omniprésents, de la globalització idiomàtica, de l'obsessió per 
la moda,... com aconseguirem que les noies i els nois que están 
en plena formació s'interessin per temes que requereixen un 
grau d'esforç i de concentració, i que, a més, no donen 
résultats econòmics immédiats ni de futur!, si nosaltres, els 
adults no els hi fern descobrir les immenses i plaents 
satisfaccions del pensar, de l'emocionar-se...gaudint d'una 
obra d'art o de creació, sigui del camp que sigui. Aquesta és.

en essèneia, la motivado que va animar a la Mila Torres a gestar 
aquest projecte i a mi a atrevir-me, sense ànim de ser massa 
tòpica ni fer-me massa avorrida, a escriure aqüestes ratlles. No 
cal dir que d'una manera més o menys conscient aquesta idea 
deu haver estât en el fons de tots els participants en aquesta 
activitat, mestres i artistes. Perqué aqüestes mestres han hagut 
de treballar de valent per poder recollir totes les experiéneies 
que es van posar a la llum a l'exposidô realitzada a Cal Balsach. 
Totes elles van optar per aquest projecte i segur que tot l'esforç 
i la iMusió dipositats en eli en part deu haver quedat compensât 
al poder viure de primera mà el gaudi pel descobriment i 
l'experimentadô dels seus alumnes.

Per acabar voldria esmentar una frase de la gran pedagoga 
Maria Montessori, que amb tan d'encert han inclòs en un 
magnifie Ilibre de treball realitzat pel CEIP Onze de Setembre 
que diu aixi:

Per a conferir el do del dibuix hem de crear un ull que hi vegi, 
una mà que obeeixi, una ànima que senti; i en aquesta tasca ha 
de cooperar la pròpia vida, en aquest sentit, és la vida l'ùnica 
preparació per al dibuix.

És dins d'aquesta linia de pensament que considero tan 
valuoses experiéneies com aquesta.
Tan de bo fossin tan habituais que no calgués gastar paper per 
explicar-les aquí.

! ] M
"tot un estil"
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Josefina Guillemat: l'artista de 
la seda TEXT: MILA TORRES

Josefina Guillemat és una artista amb carácter. Jo fa molts anys 
que tine el gust de conèixer-la i mai m'ha deixat de surprendre, 
no es conforma amb un tipus de pintura o tècnica sino que 
sempre intenta innovar, fer noves coses, aprendre del demes i 
d'ella mateixa.

Va començar el seu carni artistic amb la pintura a l'oli, més tard, 
com per casualitat va conèixer la pintura sobre seda, va seguir 
orovant amb la sorra, el pastel, introduint diferents materials en 
les seves teles, fen collages i darrerament està provant amb els 
vernissos.

Si, quant a tècnica, no s'atura davant res i tracta amb una gran 
diversitat. Quant a temàtica, li passa el mateix, la seva temàtica 
és diversa: flors, paisatges, abstraccions, figures...
No busca una unitat ni un ùnic llenguatge sino la varietat, la 
oluralitat, la quai cosa la porta a la complexitat.
^erò si que es troba un llenguatge que sempre manté, en el que 
continua treballant perqué pot continuar investigant en eli: es 
tracta de la pintura sobre seda.

En l'exposiciô amb la que ens va obsequiar el passât mes d'abril 
a l'Arxiu Tobella de Terrassa vam poder comprovar com traballa 
aquesta tècnica, com la domina i com es recrea en ella. Allá 
vam poder observar 5 pinturas sobre seda dedicadas a la 
música per commemorar el centenari del Palau de la Música, 
vam poder apreciar com es recrea en els més petits details, en 
el flabiol o les espardenyes de la figura catalana, en les 
castanyoles i en el gest de moviment de l'andalusa o en la 
doiçor de la figura que toca el violi, cada peça té el seu carácter 
imprégnât.

Al costat tres peces dedicades a la Sagrada Familia, la façana de 
la mort, el detall del cavalier i cavali i una torre que es mou 
lleugera com flotant en el cel d'unes tonalitats que reflecteixen 
un capvespre. >
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Seguint veien dos quadres de roses molt adéquats per celebrar 
Sant Jordi, amb unes flors plenes de força, dinamismo i 
sensualitat.

Dos peces dedicados al pare Güell i, per tant, al gran arquitecte 
Gaudi, on els colors ho diuen tot, l'ondulació, el moviment 
reflectint la natura tal i com volia l'artista, però traspassat a una 
matèria tant suau com és la seda.
Dos quadres grans dedicats a les flors i un dedicat a un arbre: 
soledat? reflexió? Moments plàcids? Inquietud? Cadascú pot 
llegir en ell el que més li interessi en cada moment.
També va mostrar-nos una altra tècnica en la que treballa: el 
pastel. En l'actualitat està treballant en els vernisses. 
LIenguatges diferents en els quais l'artista investiga, crea i deixa 
volar la seva imaginació.
Guillemat, en aquests moments, en el nostre panorama artistic 
podem dir que és l'artista de la seda, en ella es desenvolupa 
com a "peix en l'aigua". Sap trobar-se, investigar i innovar. I 
malgrat el seu carácter emprenedor la porti a desenvolupar 
altres tècniques, en les quais també té molts seguidors, no pot 
oblidar que la seda és el Seu Llenguatge.
Gràcies Josefina Guillemat per les teves creacions i endavant!
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Punt de Ilibre de Marta Barba
TEXT: MILA TORRES

A Marta Barba la coneixem com a pintora. En vist les seves 
obres al Club de Tennis de Sabadell, a l'Acadèmia de Belles Arts 
de Sabadell, al Casal Pere Quart i a la Fundado Privada Joaquim 
Busquets de la mateixa ciutat. A Barcelona podem destacar 
l'exposició d'olis realitzada a l'emblemàtic locai "Els Quatre 
Gats".
Com a pintora inicié els seus estudis de técniques pictóriques a 
les Agrupacions Professionals Narcís Girait de Sabadell. Va 
estudiar escultura a Pescóla municipal Illa, centrant-se en l'obra 
de l'escultor anglés Henry Moore. A la mateixa escola va 
estudiar modelatge amb fang, cartó pedra i pintura. Més tard 
al Taller Obert de la pintora sabadellenca Maite Batalla va 
traballar el retrat de personatges célebres del món del cinema, 
de l'art i de la mùsica.
Marta Barba pinta a l'oli una gran varietat de temes: paisatges, 
marines, flors, figures i retrats.
Però Marta Barba no només pinta, es Ilicenciada en Filosofia i 
LIetres i doctora en medicina i cirurgia, també es considera 
poetessa. Tot això ens comunica que es una persona plena 
d'inquietuds i una d'aquestes inquietuds la porta a voler 
comunicar-se per mitjá de l'art sigui plástic o literari, facetes les 
dues que conrea i que ara arribaran quasi a la unió per mitjá 
d'un punt de Ilibre.
De tots es sabut la bona idea que porta a terme la Llibreria La 
Llar del Llibre que consisteix en regalar per Sant Jordi un punt 
de llibre que es basa en una obra feta expressament per un 
artista plástic de la ciutat. Aquest Sant Jordi 2008 el punt és 
una fotografia d'un oli que representa un roser de la Plaça del 
Dr. Robert de Sabadell, amb roses en diferents estadis de 
maduració que va ser pintat l'estiu de 2007. El quadre es titula 
Roses de la Plaça del Dr. Robert de Sabadell.
Amb aquest punt Marta Barba passarà a formar part de molts 
llibres, de moites mans que sense pensar-ho ni voler-ho 
expressament miraran dos tipus d'art i albora l'ideari de 
l'artista: poesia i pintura igual a Sensibilität, sensacions, estats 
d'ánims... No és pintura la poesia i la poesia no és pintura? Les 
dues expressen, creen i comuniquen, tenen molts punts en 
comú. Desprès el résultat tècnic és diferent, la nécessitât de 
creació en moites ocasions és la mateixa.
Sant Jordi reclam de la bellesa naturai (les roses) i de la 
literatura. Cultura i estimació junts. Només faltaba mirar l'art 
plástic i ens arribará gracies a La Llar del Llibre i a Marta Barba. 
Gràcies.
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25.R-101
Joan Ros i Vendrell.1959

TEXT: ANA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ campanadas@telefonica.net 
COORDINACIÓ: JOSEP MADAULA I CANADELL jmadaula@xtec.net

Plánol de la Ketten R-101

Amb aquest terme grec, ofelìmcs, atribuí de qualsevol cosa 
capaç de satisfer una necessitai o un desig, oferim una sèrie de 
Iliuraments plàstics que tenen com a principal objectiu aconse
guir el gaudi visual que tota obra artística produeix. Es fa, pre- 
cisament, des d'una publicaciô que porta ja molts anys especia- 
litzant-se en la dívulgacíó i en l'anàlisi de l'art en totes les seves 
facetes.

Amb aquest número acabem aquesta sèrie d'imatges 
absolutament singular, ja que hem deixat de banda el gaudi 
de l'obra 'acabada', substituint-lo pel que ens provoca el 
propi procès creatiu, a partir dels esbossos prévis a la seva 
realitzaclô.

En aquest darrer lliurament oferim un document que té un 
doble valor, l'estètic, que és el consubstancial a la sèrie Ofelimós, 
i l'històric-documental, ja que es tracta del projecte présentât el 
1959, pel mecànic i constructor de maquinària Joan Ros i 
Vendrell (Ordal, 14-7-1902 - Terrassa, 18-7-1974), a l'Agéncia 
Oficial de la Propietat Industrial, amb l'objectiu de patentar una 
máquina de tipus Ketten íntegrament construida a Terrassa, per 
a la fabricado de gènere de punt, denominada R-101.

Aquest disseny, amb una longitud de fontura de 126 polsades 
angleses i galga 28, substituía l'agulla de bec de les máquines 
rectilínies per una de composta, és a dir, una que estava dotada 
de bec curt i punxó de despreniment o llengüeta, de tal manera 
que podia arribar a la velocitat de 800 a 900 passades de malla 
per minut.

Aquesta imatge posseeix l'engrescadora bellesa que tots 
trobem a les imaginatives pàgines de Los grandes inventos del 
TBO, però també la nítida estètica que emergeix de la destresa 
del seu artifex, endevinant-se el domini de qui coneix la seva 
feina a fons. Joan Ros plasma un dispositiu pie de moviment i 
on, fins i tot, eis que som profans en la matèria, podem 
entendre perfectament la lògica de tot l'engranatge.

El fili de Joan Ros, Francisco Ros i Carné, va fer donació, l'any 
1987 i en nom de l'empresa Roket, d'una d'aquestes màquines 
al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, amb seu a 
Terrassa.

mailto:campanadas@telefonica.net
mailto:jmadaula@xtec.net
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L'origen de Sant Joan: tradició 
i festa TEXT; LYDIA OROBITG

Sant Joan, s^gons una prtampa del primer ter? del segle XIX. (C o l. de l ’aulor.)

La Revetlla (de Sant Joan, també anomenacda popularment com 
la Nit del Foc o la Nit de les Bruixes, és una celebrado que es 
realitza durant la nit entre el 23 i 24 de juny, una de les més 
curtes de l'any degut a la proximitat del solstici d'estiu.

Segons el folklorista Joan Amades, en el Costumar! Català, 
l'origen de la revetlla de Sant Joan prové de les civilitzacions 
més antigües que, la nit del 23 de juny celebraven l'arribada del 
solstici d'estiu, ja que és el moment de l'any en qué el sol es 
troba al punt més alt del zenit i quan és visible per més espai 
de temps; per tant és el dia més llarg de l'any.

Però ja entrats en l'era cristiana, la festa de Sant Joan pren un 
caire més religiös i ens convida a celebrar el naixement de Sant 
Joan, que segons la veu popular va néixer justament a les dotze 
de la nit, a la mateixa hora del naixement de Jesús, i just mig 
any abans que eli. Per aixó el moment cabdal de la festa es 
produeix al punt de les dotze de la nit.

Diferents autors han donat versions diferents sobre l'origen 
d'aquesta diada, però tots ells están d'acord en que l'element 
principal d'aquesta festa és el foc. Alguns d'ells veuen l'origen 
al record de l'incendi de Roma que va destruir la ciutat i on van 
èsser perseguits els cristians, injustament acusats, i molts d'ells 
van morir a la foguera. D'altres autors opinen que la festa de 
Sant Joan recorda molt les palílies romanes, festes en honor de 
Pal-Ies, deessa del foc. També es troben similituds amb les festes 
efèsties que celebraven els grecs en honor de Vulcá, que foren 
copiades i continuades pels romans. També a Grècia, comen- 
gaven l'any pel solstici d'estiu i celebraven festes dedicades a 
ApoMo, durant les quals encenien fogueres de carácter 
purificador.

L'encesa de fogueres és general a casa nostra. En molts indrets, 
era costum coronar les pires amb un ninot de palla, amb un >
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barret o simplement amb un cove. Quan la foguera estava 
ben abrandada i abans que el foc arribés al ninot, es nois 
l'apedregaven per tal de fer-lo caure al braser, perqué era un 
desmèrit que el ninot cremés des del dm. En les poblacions en 
què hi havia boscos a la vora, es plantava un arbre al punt on 
havien d'encendre la foguera, per tal que servis de puntal. Al 
seu voltant amuntegaven tota la fusta i al dm de l'arbre 
posaven el ninot. Les falles d'Isil son un bon exemple d'aquesta 
tradició que, avui en dia, se segueix celebrant i on perviu la 
baixada de les teies.

Un altre element molt important d'aquesta diada és I aigua. 
Durant la nit de Sant Joan, es creia antigament que, les aigües 
estaven posseïdes de virtuts especiáis, fins i tôt, la de la rosada 
de la matinada. Al Vallès es creia que hom podia guari'-se de 
mal als peus si al mati de Sant Joan es passejava, amb e s peus 
nus, per damunt de l'herba molla de rosada.

Porlada d ‘im llibrat dt^ la ILmIs d« la FutlJunau nudi la nil d#- 5îanl jiurn
p«r IrM fadrinrtt« que ç»€cidriiiT«vf3i el fotor amoros, (Bibl. de Tauter,)

També se sol associar a la nit de Sant Joan el poder curatiu de 
les herbes collides aquesta nit. Hom creu que la virtut de les 
herbes és degut a la força i la durada de la claror del sol que 
dona gràcia i vida. Fins el 23 de uny la virtut de les herbes ha 
anat augmentant però a partir d'aquest dia anirà minvant amb 
la claror i la força del sol. En ser el dia més llarg, és el moment 
de l'any en què tota planta té més virtut.

La nit de Sant Joan és l'ùnica de l'any en què donen résultat 
pràctiques encaminadas a l'obtenciô de riqueses i a la 
descoberta de trésors. Era molt estesa la creença de la virtut 
meravellosa de la falguera. Es creia que floria i granav/a, tot 
albora, just durant el breu espai de temps que soren les 
campanadas de mitjanit. Qui volgués obtenir tota mena de 
ventures i riqueses i sobretot, qui volgués atreure la simpatia 
amorosa d'una dona, calia que recollís i conservés la grana de 
la falguera.

També la credulitat popular suposava que tots els éssers 
fantàstics que es creia que vivien als boscos, aquesta nit es 
manifestava de manera més acusada i fins i tot, hom parla de 
determinats éssers mitics exclusius d'aquesta nit.

Aquesta nit, corn la de Nadal, eren les tradicionals per a iniciar
se els qui es volien dedicar a l'art de guarir. Aixi mateix 
s'iniciaven eis qui es dedicaven a donar mal. A Reus creien que 
eis qui naixien aquesta nit eren joanencs i gaudien de dons i 
facultats especiáis.

Els nostres avantpassats qualificaven aquesta festa de Nadal de 
l'estiu. Creien que tot allò que esdevé aquesta nit estava rodejat 
de la ventura i de la sort, per això es celebrava com una gran 
festa. Antigament, totes les cobles i músiques de la ciutat 
sortien a tocar pels carrers i places. Aquesta nit era nit de 
música. Però quan es van generalitzar els coets, el soroll de la 
música fou suplantat per l'estridéncia deis focs. Aquesta nit la 
gent sentía plaer en fer el máxim soroll i xivarri, potser en 
oposició al silenci i quietisme de la resta de l'any.

En aquesta nit, per sopar, és habitual fer reunions familiars o bé 
acudir a alguna festa popular amb taules preparados a la vora 
d'una foguera. Flavors es prenen tota mena de coques. A Cata
lunya i al País Valencia, la més habitual és la coca de Sant Joan 
de pa de pessic i fruita confitada, però també se'n prenen 
de recapte, de llardons, pinyons i de moltes altres menes. 
Antigament, les coques per aquesta diada eren rodones amb

La neveilla Sant Joan Tora k a  fonia, a  Girona, eê ôfkâ la capç&ieni d 'ua mii&ll vuit-cttstwia. 
(Col. d«j Taator»)

un trau al mig, la quai cosa es podria relacionar amb alguna 
mena d'antic ritus solar. Avui en dia, la mida estàndard sol ser 
canònica, o sigui que fa el doble de llarg que d'ample. Corn que 
és dia de festa, no deixa de ser tradicional prendre vi o cava.

Avui en dia, els balls per sant Joan han quedat réduits a l'àmbit 
estrictament folklôric, però havien estât molt estesos a tot 
arreu, sovint corn una manera d'atiar el foc o de simplement 
fer-ho veure. Es tractava de balls rodons que es feien al voltant 
de la foguera. On era popular la sardana es ballaven sardanes, 
però a la resta de territoris solien ser corrandes cantades pels 
mateixos ballaires i desproveídas de qualsevol instrument. A 
cada poblé tenien la seva pròpia cantarella, però degut a la 
mena de celebrado en la que s'ha convertit avui la festivitat, 
han acabat desapareixent, o si més no, convertit en testes de 
música enllaunada.

A Felanitx, LIevant de Mallorca, i a Pollença, Tramontana de 
Mallorca, es continua ballant la dansa de Sant Joan Pelòs. És un 
personatge que representa sant Joan Baptista, vestit amb una 
indumentària d'origen antic amb colors cridaners, amb la cara 
coberta amb una careta, que es passeja pel poblé el dia de sant 
Joan, tot ballant al so d'uns instruments primitius. >
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Sant Juan Pelos, de Mallorca.

El Canigó, visible des de tota la Catalunya del nord i des de les 
planes empordaneses ha esdevingut per molts motius la 
nuntanya símbol de les terres catalanes. Ais seus peus s'estén 
una munió de pobles que visqueren l'inici de la nostra 
reconquesta i foren el bressol de Catalunya. En un d'aquests 
pobles, Arles de Tee, nasqué Francese Pujade. Profundament 
català, excursionista i enamorat del Canigó. Havia nascut un 23 
de juny i emprà aquesta coincidéncia per revifar la tradició deis 
focs de Sant Joan empeltant-los amb la mítica mágia del 
Canigó i dotant-los d'un profond sentit de nacionalisme i 
c'unitat deis Paísos Catalans.
Així, el 23 de juny de 1955, amb uns amies va pujar al dm 
portant uns feixos de llenya, ja que a dalt no hi ha vegetació, i 
encengueren una foguera que fou visible des de molts pobles. 
L'any següent hi van tornar però aquesta vegada a tot arreu des 
c'on es podia veure el Canigó tenien preparados fogueros amb 
la consigna d'encendre-les tan bon punt veiessin cremar la de 
la Pica.

La Flama del Canigó evoluciona: el 1963, es va encendre el foc 
a la Pica, baixaren la flama a la plana, i així encengueren amb 
ella el máxim de fogueros possible. A partir del 1964 ja es 
ceixaria la flama al Castellet de Perpinyá on romandria encesa 
curant tot l'any i el dia 22 de juny la tornarien a pujar al cim 
per regenerar-la. A partir del 1966 la Flama entra al Principat i 
s'hi comenga a distribuir.
Actualment, el dia 22 de juny al matí es recull la flama al 
Castellet i és pujada al cim a darreres hores de la tarda; al punt 
oe mitjanit es procedeixa la cerimònia de regeneració i, a partir 
ce llavors, tothom qui ho voi pot prendre la flama cap a les 
seves contrades. Amb la flama regenerada s'encendrà, la nit del 
eia 23, una foguera feta amb els feixets de llenya que, 
provinents de tot arreu dels Paísos Catalans, s'hi hauran 
pujat el diumenge abans. Amb la flama d'aquesta foguera 
s'encendrà un llantió al Castellet perqué cremi tot l'any fins al 
proper 22 de juny, que tornará a comengar el cicle.

La revetlla de Sant Joan és la festa més celebrada ais Paísos 
Catalans i és considerada com la Festa Nacional dels Paísos 
Catalans. A Sabadell, la Federació Sabadell Cultura és I'enca- 
rTgada de preparar la festa, LA SANT JOANADA. Juntament 
amb Òmnium Cultural, es fa arribar la flama del Canigó als 
diferents barris que celebraran la seva revetlla. Al centre, a la PI. 
del Dr. Robert, s'encén el peveter i es continua la festa amb un 
gran sopar i ball fins a la matinada, tot això, sota l'eixordador 
soroll dels petards i trons i el meraveliós espectacle de llum i 
color deis coets esclatant entre els estels.
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Lluís Subirana

Lluís Subirana va néixer a Esparraguera (Baix Llobregat) el 15 de març de 1938. L'any 1951, i per 
necessitai, decidí desplaçar-se a viure a Sabadell, on va desenvolupar una gran capacitai per por
tar a terme totes les saves grans aficions, que més tard, el van portar a formar part de diverses 
entitats sabadellenques: El Museu d'Histôria; Agrupacions Narcis Girali; Omnium Cultural; Escola 
de Música de Cobla-Cobla Jovenivola; Fundació Amies de les Arts i de les LIetres, actualment 
Fundado Ars; Unió Excursionista Sabadell; revista Quadern...

TEXT: RICARD USTRELL CARICATURA: CALVO DURAN

Actualment és el vice-president de la Fundació Ars, també vocal 
de la Fundació Universal de la Sardana, i dirigeix els programes 
Esperit de Festa i Sardanes a Rádio Sabadell. Amb tot, cal 
destacar la seva capacitat emprenedora davant de les sardanes, 
la poesia, les cançons...la cultura, en el sentit més ampli de la 
paraula. Ha escrit quantitat de Ilibres passant per biografies, 
assaig, historia i poesia. I com no, ha estât reconegut amb les 
máximes distincions: a nivell local, la Medalla al Mérit Cultural 
de Sabadell i a nivell nacional, la Medalla al Mérit Sardanista. 
Lluís Subirana ens va rebre al seu pis al barri de la Creu Alta. I, 
en acabar, ens acomiadá amb un ceis seus Ilibres de poesia que 
fan somiar, un caramel pels sentits: Poemes de foc i cendres. 
Ens vam envoltar de Ilibres, reconeixements, músiques, i 
fotografies, sobretot de familiars. Quatre elements indispen
sables per entendre les sàvies paraules d'un home que s'ha 
entregat per la cultura i la familia, que s'apassiona per la vida i 
per les seves bones coses. Positivista. Una llegenda per promoure...

Com l'haig de presentar? Com a poeta, investigador, 
esportista, especialista en sardanes...?
Molt més senzill (somriu). Com un estudiós i amant de la 
cultura, sobretot de la música i la literatura.

S'ha entregat per la paraula...
Sí. La cultura ha estât la meva vocació des de jove fins a 
l'actualitat.

Vosté va néixer Esparreguera ara fa 70 anys, i des de fa 
57 que resideix a Sabadell. Qué li va despertar la 
curiositat d'una ciutat com aquesta?
Els meus pares eren molt treballadors. El meu pare era un 
investigador, arqueóleg d'afició, una persona molt autodidacta. 
Fins i tot, teníem un petit museu a casa. Però ais anys 40, 
després de la postguerra, viure en un poblé com Esparreguera 
on només hi havia una sola indùstria téxtil i algún taller
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metaMúrgic, es feia molt difícil. I els meus pares van pensar que 
calia buscar un futur millor pels seus filis, jo i el meu germá, 
amb qui em porto 2 anys i mig. El meu pare no s'hagués mogut 
d'Esparreguera. Eli hi tenia les seves aficions, el seu cercle, el 
seu museu particular... La meva mare en canvi, va insistir molt 
que ens traslladéssim a una ciutat on tinguéssim més 
possibilitats d'estudiar i de treballar. Aquest va ser, en definitiva, 
el fet que va motivar venir a viure aquí a Sabadell.

IXUÍSSUBIRANA

POEMES
DE FOCI CENDRA

E D ia O N S  DE O RÀHC  SET

Aquí, vosté va estudiar mestria industrial i professio- 
nalment es va especialitzar en técniques d'organització 
d'empresa. Com és que va entrar en aquest món de 
l'empresa?
Quan nosaltres vam decidir fer el pas d'Esparreguera a 
Sabadell, el meu pare i la meva mare ja tenien feina. La meva 
mare va entrar en una indùstria tèxtil d'aquí a Sabadell, i el meu 
pare en uns tallers metaMúrgics. Però quan estava tot decidit, 
la meva mare es va posar malalta. I això va provocar que 
haguéssim d'ajornar el trasllat. Aleshores va ser quan van 
decidir enviar-me sol a casa d'uns familiars de Sabadell. Vaig 
entrar en un comerç de sabateria, i allá vaig continuar fent els 
estudis fins que van arribar els meus pares. Quan vaig fer 14 
anys, el meu pare va voler que els seus filis tinguéssim un ofici, 
i em va fer entrar en un taller metal-lúrgic on vaig treballar fins 
els 25 anys. Ais 25 anys, que ja havia fet el servei militar, un 
amie em va oferir una feina al departament técnic d'una altra 
empresa metal lùrgica a la secció d'organització.

Va passar del taller a l'oficina...
Sí. I això em va anar molt bé. De fet, al cap de pocs mesos, vaig 
substituir aquest amie al front de l'oficina, i vaig passar a dirigir 
l'empresa en qüestió.

Li agradava aquest món de l'empresa?
Sí. Jo cree que el fet que anteriorment bagués passât per la 
base, per la plantilla de treballadors, em donava molta més 
experiència i facilitât albora de prendre decisions organitzatives. 
L'empresa em va donar l'oportunitat de millorar i anar-me 
perfilant corn a director d'empresa, complementant aquesta 
experiència personal amb els estudis d'organització que mai 
vaig acabar del tot perqué per damunt de tot, necessitàvem 
treballar. En aquell moment, compaginar estudis, treball i vida 
familiar era complicat.

Un símil amb el seu pare, molt autodidacta i molt 
treballador...
Sí. I sense haver acabat mai cap estudi de res.

Tenia ja aquesta passió per escriure?
Quan vaig venir aquí a Sabadell als 13 anys, vaig començar a 
fer un diari, juntament amb totes les cartes que enviava a casa. 
Evidentment en castellà, perqué tota l'educació que jo havia 
rebut de les escoles nacionals era en castellà. I això em va fer 
molt mal.
Mai m'havia comunicat amb castellà a casa meva, i aleshores va 
ser quan a partir deis 16 anys vaig començar a aprendre a 
escriure amb catalá.

"Un diari d'ahir que m'ajuda a viure l'avui", vosté 
comenta en un reiat del seu últim Ilibre Des de la 
intimitat. Quina transcendéncia té per vosté el seu 
passât?
El passât té molta importància perqué les persones som la 
continuïtat d'unes altres persones i circumstáncies, d'una 
evolució social, política i econòmica. El meu passât m'ha 
conduit d'un poblé amb unes condicions molt difíciis, a una 
ciutat on he pogut desenvolupar una feina, una familia i unes 
aficions.

Parli'm del seu entorn familiar, un deis seus pilars 
básics...
Vaig conéixer la meva esposa a les sardanes i des d'aleshores, 
he desencadenat tota una familia. Tiñe dos filis: Un que és 
farmacéutic, casat amb una farmacéutica també. A més mùsic, 
durant molt anys va tocar la trompeta a la Cobla Jovenivola. Ara 
encara toca a l'Orquestra Castellar ocasionalment; i una filia 
que és fisioterapeuta i treballa en el gimnàs de la carretera de >
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Terrassa. També tiñe quatre néts. La més gran és la Laura de 16 
anys, i aleshores tinc tres nens, de 5 anys el més gran i de 2 anys 
el més petit. M'agrada dedicar-hi part del meu temps amb la 
familia. Anar a buscar eis nets a l'escola, portar-los amb cotxe... 
La dedicació a la familia per a mi té una importància molt gran, 
tant per a mi corn pee al meu germà. Per aixô també ens veiem 
molt. El meu pare va morir eIs 99 anys, i tinc la mare encara 
viva. Sense aquest entorn familiar favorable, jo no bagués 
pogut desenvolupar les meves aficions.

evidencien que la sardana no està en crisi. Si més no, entre 
cometes.
Ja que la sardana té molts matisos, que s'haurien d'analitzar i 
fragmentar part per part. La sardana, tal i com ja he dit, és 
música, i dins de la música pot ser enregistrement, concert, 
audició pública...; és dansa, ja sigui en aplecs, ballades al carrer, 
competicions de colles sardanistes...; també pot ser literatura, 
promoció...
Hi ha moites facetes que caldria analitzar.

Anem a desfragmentar les seves aficions. D'on li va venir 
la passió per les sardanes?
Dones per eliminado. A Sabadell, als anys 50, el Heure tenia 
unes limitacions molt grans. Tenies cinema, ball i poca cosa 
més. I una de les coses economiques que et divertia i que estava 
pie de joventut, eren les sardanes. Recorda que jo venia d'un 
poblé, que no coneixia ningù, i necessitava fer amistats amb la 
gent d'aqui a Sabadell. Per aixô vaig entrar al Moviment 
Sardanista.
On vostè va començar a sembrar una passió incondicional per 
les sardanes...
Sí. "La sardana és música, és dansa i és sentiment". Sôn per mi, 
tres éléments que ajuntats deriven cap a una peculiaritat que 
m'agrada moltissim.

Vostè ha escrit moites coses sobre la Sardana d'avui. 
S'està perdent aquesta tradició?
Jo cree que no, però tampoc està en un gran moment. Com 
tants altres moviments, jo diria que la sardana sobreviu (tot i la 
manca de recolzament i seguiment que hauria de tenir). Hem 
de tenir présent que la sardana és una dansa que, 
independentment que agradi més o agradi menys, és un simbol 
d'identitat d'aquest pais. Sovint es parla d'una crisi sardanista 
perqué només hi va gent gran, però no hem d'oblidar tampoc 
que s'organitzen més de tres mil actes a l'any, que hi ha un 
centenar de cobles, milers de balladors escampats cada cap de 
setmana per Catalunya, que s'editen Ilibres, que s'estrenen més 
de dues-centes sardanes l'any...Jo diria que aquests fets

Entrem en una d'aquestes facetes. Vostè actualment, 
una de les coses que fa, és un programa de sardanes a 
Ràdio Sabadell 94.6 FM. Quin creu que és el tracte de 
les sardanes en eis mitjans de comunicació?
Molt deficient. D'entrada a Ràdio Sabadell se l'hauria de 
felicitar, és una emissora que ha apostat fort en aquest sentit, 
ja que concedeix dues hores en franges horàries molt bones 
com son dissabtes i diumenges de 9 a 10 del mati. Et permet 
no llevar-te molt d'hora, i també aprofitar el mati, si vols 
escoltar el programa. En canvi, hi ha altres emissores de ràdio, 
que fan el programa a les 7 del mati. Qui escoltará un 
programa de sardanes un diumenge a les 7 del mati?

...ben poca gent.
En general, pensó que el tracte dels mitjans amb les sardanes 
és infame, molt dolent.
Sovint prioritzem l'arribada de noticies de l'altre punta del 
mon, com per exemple, que vingui un grup de l'estranger a 
tocar aquí, i no pas que dues cobles amb una coral facin un 
concert al Palau de la Música. Eis mitjans pùblics s'han girat 
bastant d'esquena.

A nivell local, falten recursos per part de la regidoría de 
cultura a les sardanes?
Jo crée que la regidoría coMabora bastant. Fallen més les 
institucions autonomiques, des del meu punt de vista. La 
col-laboraciô amb les entitats sardanistes, jo diria que és 
bastant correcte. >
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La seva feina aquí a Sabadell ha tingut un llarg llegat, 
passant pel Museu d'Història, les Agrupacions Nards 
Cirait, La Fundado Ars...I com no, ha merescut les máxi
mes distincions al respecte: A nivell local. La Medalla al 
Mèrit Cultural de Sabadell i a nivell nacional, la Medalla 
al Mèrit Sardanista.
Satisfet per la recompensa?
Satisfet i orgullos. Tal i com t'he explicat, jo vaig tenir una gran 
sort: de tot i no tenir una carrera universitària, poder adquirir 
gran pòsit cultural, influenciat pel meu pare i el meu tiet. Però 
no només això, amò 17 anys, i grades al meu pare, vaig poder 
conèixer alguns savis sabadellencs. Com el Doctor Miquel 
Crusafont, amb qui vaig compartir algunes tardes a casa seva, 
O el mestre Jaume Viladoms, que em va ensenyar tot allò que 
l'escola no m'havia pogut ensenyar; o el mateix mossèn Taulé o 
el senyor Joan Blanquer, que em van ensenyar a escriure en 
català. Si sumes tots aquests mestratges, sent jove i tenint 
inquietuds corn les que tenia, acabes aprenent-ne molt. També 
cal tenir en compte, quejo m'hi he dedicat molt intensament a 
les entitats. Sempre he pensât que si et poses en una entitat és 
per ser-hi i per complir, no per figurar-hi. I això també m'ha 
enriquit molt. Per això estic molt content d'haver rebut tres 
premis aquí a Sabadell; el Tallaret d'honor com a tallaret de la 
Creu Alta, el premi sabadellenc com a personatge de la 
Cambra, i la Medalla de la ciutat al Mèrit Cultural. Hi ha gent 
que també es mereix un reconeixement i sovint no el tenen. En 
aquest casjo, n'estic orgullos i agraït.

Canviem d'aficiô. Vostè ha arribat a escriure de tot: 
biografia, poesia, assaig... En quin camp s'hi troba més 
a gust escrivint?
Bé, al no ser cap escriptor professional, pue dir que m'agrada 
escriure, sigui el que sigui.
Em sento molt còmode amb les narracions breus, o amb la 
poesia, perqué em permet amb molt poques paraules, 
expressar tot allò que jo sento.En canvi, si vols escriure biografia 
0 història, ja sigui d'una cobla o d'un mùsic, et pressuposa 
documentar-te i elaborar un altre tipus de gènere, ja sigui la 
mateixa biografia o l'assaig. A mi si em fa il-lusiô fer-ho, no em 
suposa cap esforç, sigui una biografia o una poesia. Quan, per 
exemple, escric poesia, ja l'he memoritzada abans. Mai agafo 
un paper i em poso a escriure. Primer memoritzo una poesia, la 
sento, penso...! quan la tinc estructurada, aleshores l'escric. 
Però posar-me a escriure sense res, no ho faig mai. Sempre 
començo a escriure quan ja tinc una inquietud, una idea.

Alguns filòsofs antics creien que el llenguatge ens 
limitava la nostra capacitat d'expressar el que sentim. Hi 
ha trobat sovint aquesta mancança albora d'escriure 
poesia?
A vegades el que em costa és no repetir-me. Al no tenir una 
formació universitària, és raonable que la capacitat del meu 
lèxic em limiti la meva capacitat d'expressar-me. Però tot i aixi, 
jo començo un poema i l'acabo quan considero que l'he 
d'acabar. No per limits, sino per inquietud.

Com li van encomanar escriure cançons?
Molt anecdòticament i també ocasionalment. Quan he escrit 
cançons és perqué m'ho ha demanat alguna entitat o persona.

I m'agrada, tot i ser una tasca força més complicada del que 
sembla. Agafar una lletra i posar-hi mùsica és més fácil que 
agafar una música i adaptar-li una lletra. I sobretot, si no saps 
música, com és el meu cas. És per això que va resultar 
complicat, sobretot al principi, que vaig haver d'anar 
memoritzant aquella música i anar-hi posant lletra a sobre.

Escriure és una necessitai?
No ben bé. Jo tinc la nécessitât d'omplir el meu temps intentant 
abastar al máxim la riquesa de viure. No m'agrada limitar-me 
només a fer esport, o a traballar, o a la familia... Normalment 
intento ampliar l'hohtzó al máxim possible, procuro voler i 
poder estar ser en molts fronts diferents. I això és el que em 
dona una riquesa interior molt gran. Jo escric perqué m'agrada 
escriure, tinc la nécessitât d'expressar coses. En el cas de la 
documentació sardanista per exemple, m'ha donat una 
projecció que en un altre gènere segurament no hagués trobat.
Si hagués escrit teatre o novel-íes no hagués destacat. Massa 
bons professionals hi ha en el gènere.

Amb quin Ilibre dels que ha escrit fins al moment es 
queda?
Jo no en destacarla només un. M'agraden molt les biografíes 
de Ramon Ribera Llobet i de Francese Armengol i Duran, dos 
sabadellencs d'una gran importáncia i prácticament 
desconeguts. Independentment que altres treballs siguin més 
elaborats. Donar a conèixer aquests noms a la gent, és una de 
les coses que m'ha fet sentir més realitzat.

L'any 2007 va sortir una edició d'un Ilibre amb un CD , 
tituiat: "Núria Feliu recita les sardanes més populars", 
on vostè també hi va col-laborar.
Tinc entés que vostè amb Núria Feliu hi té una gran 
amistat...
Si... Fa anys la Núria Feliu es va proposar editar un CD que va 
titular Us ho devia, un titol que ja ho resumía tot, i que volia 
farcir de sardanes cantades. Va escollir una sèrie de titols que 
a ella li agradaven i va fer una selecció. Per tot això, va 
necessitar l'ajuda d'un entés amb sardanes, i se'n va anar fins a 
la Federado Sardanista de Barcelona per a buscar experts en el 
terreny. Aquí és on li van facilitar el meu telèfon i de seguida es >
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posé en contacte amb mi. Em va explicar el projecte, la vaig 
anar a veure, i em va demanar que, de tres o quatre sardanes 
que ella havia escollit i no tenien lletra, la hi posés. Aquest va 
ser l'inici de la nostra relació. Vaig portar-li les lletres a casa 
seva, les va tocar al piano, li van agradar, i les va aprova: Des 
d'aleshores, sempre que ha tingut algún vincle amb la sardana, 
la cobla, o el mon de la literatura, sempre m'ha demanat la 
meva coMaboració, i jo evidentment, li he ofert gustosament. 
Al llarg de la meva trajectória, he tingut també coMaboracions 
amb la Nina i la Marina Rossell, però diríem que amb la Núria 
Feliu és la que ens uneix més amistat.

Gent próxima a vosté m'han comentat que fins fa poc li 
agradava molt córrer curses...
Sí (riu)...A mi de jovenet m'agradava molt jugar a fútbol. Amb 
l'equip de fútbol d'Esparreguera ja hi jugava, però ciar, al venir 
aquí a Sabadell em vaig sentir molt desplaçat, i no va ser fins 
dos anys més tard, que em va so'tir l'oportunitat de fitxar pel 
juvenil del Barberà. Va durar dos anys, ja que per qüestions de 
feina, ho vaig haver de tornar a deixar. Ais 20 anys vaig tornar 
a jugar, aquesta vegada amb l'Atlétic Sabadell, durant una sola 
temporada ja que la següent vaig haver d'anar a la mili. I 
finalment, no va ser fins que ur dia, amb l'empresa que ja 
dirigia, vam organitzar un partit amb els veterans del Castellar 
on hi tenia un amie que hi jugava. Quan va acabar el partit, em 
va venir l'amic i em va dir: "Escolta'm, per qué no véns a jugar 
amb els veterans de Castellar?". I a partir d'aquí, vaig estar 
jugant fins els 59 anys. Fins que vaig considerar que era perillos 
seguir jugant.

Un apassionat del fútbol també...
Del fútbol i de córrer. Quan va g deixar el fútbol, tenia la 
nécessitât de seguir fent alguna cosa. I va ser quan em va 
despertar la curiositat de posar-me a córrer per les pistes 
d'atletisme. Em vaig començar a engrescar, vaig apuntar-me a 
curses populars, fins al punt de, als 62 anys, fer la meva primera 
Marató de Barcelona. Amb 63 anys vaig tornar a fer la Marató 
de Barcelona, amb 64 vaig anar a fer la Marató de San 
Sebastián, i amb 65 anys vaig anar a fer la Marató de Paris.

Admirable.
Ara continuo corrent de tant en tant, però el ritme s'ha afluixat. 
Surto a correr dos dies a la setmana i també vaig al gimnás.

És una faceta que la gent desconeix de mi. Però l'esport m'ha 
ajudat moltíssim.
El fet de sacrificar-me per fer l'esforç, m'ha obert molt la ment.

De fet, aquesta darrera frase, podría resumir la seva 
vocació per les coses.
Sí, sens dubte. Si no portes aquest esperit, difícilment una 
persona als 60 anys es posa a practicar l'atletisme. Són 42 Km, 
que a mi em suposen quatre hores i mitja de córrer. Però bé, 
estic content. És una história més per explicar.

Un Ilibre per recomanar-nos?
Més que un títol, us recomanaria els Ilibres d'en Pamon 
Tremosa i d'en Salvador Cardús sobre la situado actual de 
Catalunya.

I finalment, com acabaría vosté aquesta entrevista?
Concloent. He tingut un passât i tiñe un present que mai 
oblidaré. Les il lusions em fan pensar en un futur. Tot el que he 
fet, ho estât amb sentit positiu. S'ha de ser realista, però mai 
pessimista.
Lluís, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per l'interès.
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Terres promeses
Va obtenir el premi Pulitzer el 1940 per The Graphes of Wrath i el premi Nobel el 1962.

TEXT: FELIU VILAPLANA

John Earnest Steinbeck va néixer a Salinas, California, que será 
I'escenari de moites de les seves novel-les. Abans d'esdevenir 
escriptor, i durant la seva joventut, va traballar en feines molt 
diferents (peó agrícola, empleat de laboratori, paleta i vigilant 
nocturn) per a poder pagar-se els seus estudis a la Universität de 
Stanford. Aqüestes experiències laboráis el marcarien 
profundament i li donaren el coneixement in situ de la classe 
treballadora, que será la mateixa de molts dels personatges de 
les seves novel les, com ara The Graphes of Wrath (1936, El 
raïm de l'ira) i Mice to Men (1937, Homes i ratolins), per 
exemple.

John Steinbeck (1902-1968) fou el component més jove del 
grup d'escriptors nord-americans que s'engloben dins la 
denominado de la generado perduda. El terme generado 
perduda el va cisellar Gertrude Stein, escriptora nord- 
americana, protectora de l'art, que es va exiliar a Paris des deis

anys 1920 i que servirà de nexe d'unió entre molts escriptors, i 
artistes en general, igualment exiliats de forma volontària a la 
capital francesa. Els altres autors principals que s'engloben dins 
d'aquesta generació literária foren principalment: Francis Scott 
Fitzgerald, Ernest Hemingway, John Dos Passos i William 
Faulkner.

En les seves novel-les de caire més social Steinbeck sap de què 
parla perqué ho ha viscut. De fet, és un dels trets caracteristics 
dels seus companys de generació Ernest Hemingway i Francis 
Scott Fitzgerald, que també escriuen sovint sobre les seves 
experiències. S'ha parlât, però, moites vegades que la generació 
oerduda fou molt influenciada per la Primera Guerra Mundial, 
que colpi fortement els seus autors. Ara bé, cal dir que, 
majoritàriament, aquest colpiment no va abastar més que la 
vessant purement intel-lectual. Vull dir que cap d'ells va tastar 
el fang de les trinxeres ni es va abrasar amb el foc enemic.
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Las uvas de  la ira de John Ford . 1940

Hemingway es va dedicar, durant el conflicte, a repartir cartes i 
xocolatines en bicicleta per la reraguarda de l'exércit italiá, tot i 
que fou ferit de manera fortuita i molt menys honrosa del que 
la seva pretensió heroica hauria desitjat. En el cas de Fitzgerald, 
es va firmar l'armistici definitiu abans que el acabés la 
instrucció. John Dos Passos, d'altra banda, va conduir 
ambuláncies a l'exércit italiá. Unes experiéncies molt diferents 
de les que tindria, per exemple, l'escriptor alemany Eric Maria 
Remarque, que combaté des de les trinxeres alemanyes en el 
front occidental, i que deixà part de les seves experiéncies en 
forma de noveMa a Res de nou a l'Oest i Temps d'estimar, 
temps de morir. Aquests Ilibres tractaven la guerra corn la 
forma més execrable de crueltat, independentment dels motius 
del seu origen i de la seva finalitat. Esdevingueren, dones, 
al legats antibel-licistes que el govern nazi, posteriorment, 
s'esmerçaria a esborrar mentre era al poder i es proposava 
germinar la follia coMectiva del seu poblé. És que durant una 
época hi havia el sentiment que els conflictes convertien en 
honorable a qui hi participava. Aixo em fa pensar en una de les 
reflexions d'un dels soldats de la peMicula The thin red line 
(1996, La delgada linia roja) que diu: "La guerra no ennobleix 
eis homes, només eis converteix en bésties."

La relaciô d'aquesta colla d'escriptors amb el cinema va ser de 
tres tipologies: adaptacions cinematogràfiques de noveMes o 
narracions seves, realitzaciô de guions originals o adaptats per 
a peMicules i, per ùltim, films basats en les seves vides. Per tant, 
la influéneia que varen tenir al mon del cinema fou del tot

recíproca. Potser és la primera generació d'intel-lectuals que va 
néixer conjuntament amb el cinema i per a la qual no era un art 
alié. Diferent de generacions anteriors d'escriptors, tant 
americans com europeos, que van veure aparéixer el fet 
cinematografie ja madurs i que el van menysprear, 
majoritáriament, com un entreteniment estúpid. Per fer-nos 
una idea de la situado, en aquell moment els hereus tardans de 
la tradició literaria romàntica del s.XIX escrivien les seves 
últimes novel-íes. Henry James, Edith Wharton, Booth 
Tarkington, EM Foster, Washington Irving, etc. La seva obra 
mirava, generalment, a la tradició literària europea i hi buscava 
una semblança. Encara que uns escriptors corn ara Mark Twain 
i Jack London ja havien apuntat eis primers passos d'una 
literatura pròpiament americana.

En el cas d'Steinbeck, les novel-les que se li adaptaren al cinema 
foren, entre d'altres, les següents: The Graphes of Wrath (1940, 
Las uvas de la ira), de John Ford, East of Eden (1955, Al este del 
Edén), d'Elia Kazan, Mice to Men (1992, De ratones a 
hombres), de Gary Sinise, La vida es así (1942), de Victor 
Fleming, i La Perla (1946), d'Emilio Fernández. Reciprocament, 
Steinbeck escriuria eis guions originals per a les peMicules 
LifeBoat (1944, Náufragos), d'Alfred Hitchcock, i Viva Zapata 
(1952), d'Elia Kazan.

The Graphes of Wrath, publicada el 1936, és una noveMa de 
tall naturalista, situada en les conseqüéncies socials sorgides de 
la gran crisi originada pel crack del 29. El llibre narra el viatge >
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A l  este d e l Edén  d'Elia Kazan

Al este del Edén, publicada el 1952, fou una novel-la amb un 
fort component psicologie i basada en part en el mite bíblic de 
Cairn i Abel. El director Elia Kazan va portar la historia a la 
pantalla el 1952. La versió cinematográfica només agafa una 
part de la novel-la d'Steinbeck. No és una adaptado fidel, ja 
que s'obvien personatges tan crucials per al desenvolupament 
del diseurs de la historia com els de Samuel Hamilton i Lee, el 
criat xinés deis Trask. Personatge fonamental a la novel-la. Però 
és un melodrama molt punyent, amb un fort component 
psicològic que anirà creixent en aquest gènere cinematogràfic 
durant eis anys 50 i 60, l'època de plenitud del gènere, sobretot 
oels films de Vincente Minnelli i Douglas Sirk.

John Steinbeck va obtenir el premi Pulitzer el 1940 per The 
Graphes of Wrath i el premi Nobel el 1962. Les seves novel-les 
ens fan pensar en les terres promeses, reals o abstractes, que 
ousquen els seus personatges i que, també, cerquen els lectors 
en les seves pagines.

de la familia Joad de d'aleshores erma Oklahoma cap a les 
terres fèrtils i prósperos de Califôrnia. Steinbeck ens presenta, a 
través de les desventures dels Joad, eIs valors de la dignitat i la 
Solidarität de les classes més baixes del estrat social. El viatge de 
la familia a bord d'un camió desmantellat en el transcurs del 
quai van enterrant familiars a la mateixa cuneta de la carretera 
té quasi ressonàncies bibliques que fan referèneia a la recerca 
de la terra promesa. S'entreveu, però, el brot d'un esperit de 
dissidèneia que dona el titol metafòric a la novel-la i que en fa 
referèneia en un passatge on Steinbeck escriu; El raïm de l'ira ja 
era madur, a punt per a la barema. La novel-la, tot i el seu èxit, 
tingué una mala acceptació per part d'alguns estaments socials 
de Califôrnia que interpretaven que es qüestionava la seva 
Integrität i fins i tot van organitzar cremades pùbliques 
d'exemplars de la novel-la.

Quatre anys després de la seva publicado, John Ford es decidi 
a fer-ne una versió cinemato-gràfica. La història té una sèrie 
d'elements que són comuns a l'obra de Ford: el sentit de la 
familia com a pilar, l'orgull de classe, el viatge iniciàtic per terres 
desconegudes i la representado de tot això en un personatge, 
en aquest cas, Tom Joad. Tot això hi és present a l'eix vertebral 
i dramatic del film, i també la idea que la cooperado entre els 
pobres és l'únic que els queda per continuar sobrevivint. La 
novel-la de Steinbeck és, en aquest sentit, però, força més dura, 
ja que no deixa ni el bri d'esperança que el film de Ford si que 
perfila. I Ford ho fa de manera molt hábil, canviant d'ordre els 
esdeveniments sense trair la història.

D e  ratones a h o m b re s  de  Gary Sinise. 1992
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Passejant per Su issa
TEXT I FOTOGRAFIES; JOSEFA BLANCH

Des de l'avió, i ara que és un tema estrella, ens fixem en 
l'espectacle de la desembocadura del cabaiós Rhone al seu pas 
per la Camarga. Immens territori pie de braços i soles d'aigua 
que van a parar al mar. Al cap d'un moment, els Alps 
majestuosos, plens de neu, ens mestren pies i carenes, glaceres 
i congestes, desafiant el cel.

Zurich, punt central del nostre cap de setmana llarg. Les 
boires, omnipresents, enterboleixei el dia, i la pluja, menuda i 
persistent, palesa que som en un país plujós.

La ciutat té tots els elements que la fan una mostra perfecta de 
qualsevol altra punt de Suïssa. Campanars i torres amb punxes 
altissimes coronen les seves clàssiques edificacions. El llac, amb 
les muntanyes nevades al fons, voltai de parcs i jardins, de 
feixes penjades plenes de vinyes verdes, de prats amb bestiar de 
pastura, de poblets tranquils amb les barquetes a punt per 
passejar.... El riu que travessa la ciutat i dona l'aigua a l'estany. 
IdiNics paratges on les flors també son protagonistes. Ja sigui 
domesticadas, dibuixant un rellotge al mig de la gespa, o bé 
amb una vorada salvatge ran de riu, o també ben arrenglerades 
als balcons de les cases, la fragància del seu perfum embolcalla 
eis sentits. EIs colors de les tulipes, eis Iliris, les margarides, les 
roses, repassen tota la paleta cromàtica.

Ja a dins de la ciutat, rellotgeries i xocolateries és discuteixen 
el lideratge amb productes de primerissima qualitat. Grans 
edificis, seus d'entitats bancàries de fama mundial, evidencien 
que som en un país molt rie. Als barris més antics, els rellotges 
de cucut i les botigues artesanes són un encant. També, i com 
gairebé arreu del món, hi ha una zona comercial de luxe, on les 
grans marques hi tenen establiment.

Visitem la FraumCinster, la catedral de la Verge Maria. Coincideix 
que és I'hora de la posta del sol. Ens acostem al presbiteri. Ens 
asseiem embadalits a contemplar els vitralls que va dissenyar i 
realitzar Marc Chagall el 1970, i que, cadascun d'un color 
diferent, verd, groe, blau ciar, taronja, vermeil i blau fose, 
representen escenes bibliques, que ens entretenim a desxifrar, 
mentre el sol va canviant els tons dels magnifies emplomats. 
També, de Chagall, hi ha una rosassa en el transsepte sud que 
iMustra la Creado.

Més clàssiques, però força intéressants, les vidrieres del suis A. 
Giacometti, es poden veure a més d'una església.

Ciutat bressol del dadaïsme. Passem per davant del Cabaret 
Voltaire, ara convertit en discoteca, on Tristan Tzara, Francis 
Picabia 0 Hans Arp, entre d'altres, a còpia de beguda, fum i 
elucubracions, van crear, a la primera meitat del segle XX, 
aquest corrent estètic i de pensament caracteritzat per la 
révolta contra les concepeions generals de la cultura i contra la 
situado social del moment. >
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Pont de fusta a Lucerna.

La Kunsthaus, el museu d'art més important de Suïssa, acuii 
des d'obra sacra medieval, fins a pintura impressionista, 
post-impressionista i moderna. Té llenços importants de 
mestres holandeses i flámenes, com Rembrandt i Brueghel, 
d'italians, com Canaletto i Fra Angelico, fins i tot hi ha un pareil 
d'obres del Greco, no massa representatives, però sí dignes 
d'esment. Val la pena deixar estona per gaudir amb les sales de 
pintura impressionista. Cézanne, Monet, Dégas, Renoir, Van 
Gogh, Pissarro, i altres que ara oblido, tots hi són presents amb 
obres de qualitat i boniques de contemplar. Ja més moderns, i 
pertanyent a altres tendéncies, Modigliani, Munch, Klee, Magritte, 
Rothko, Picasso, Miró, Kandinsky, Warhol, Basselitz, .... tots els 
espais d'aquest museu mereixen la nostra acurada atenció i ens 
fan vibrar amb la seva exposició. Malgrat tanta obra mostra i 
tan rellevant, ens queixem a un deis conservadors, perqué tota 
la retolació està només en alemany, i sembla que sigui un 
museu només per ais de casa, ja que hi falta una llengua 
internacional. És una contradicció, perqué, a tot aquest cantó, 
la gent parla anglés perfectament, fet que fa fácil l'entesa amb 
l'estranger.

En tren, agradable, rápid i polit, encara que molt car, anem fins 
a Lucerna. Petita vila amb Ilac, riu i muntanyes, -no podia ser 
d'altra manera,- té uns ponts tapats de fusta, amb les baranes 
coirades de jardineros amb flors, que són l'ensenya de la ciutat. 
Voltem pel centre i trobem unes paradetes de fruita i verdura 
que ens fan salivar. Espárrecs blancs grossíssims, carxofes
ben atapéídes, mangos madurs, enciams de tota mena....
un veritable plaer per a la vista.

Voltar el Ilac en vaixell és un recés per a les nostres carnes ja 
cansados. Anem fins a sota del Mont Pilatos, passant per petits 
pobles amb les cases ran de la riba, totes amb embarcador 
particular, i al mig de la vegetado. Aquí, el verd agafa tots els 
tons. Fins i tot el biau de l'aigua del Ilac es torna verdós, al 
reflex de la muntanya. L'ascensió al Pilatos es pot fer en un tren 
cremallera que és el més inclinât del món. No hi podem pujar, 
ja que avui no funciona. També s'hi pot accedir en teleféric, 
però ho desestimem. No fa massa bon dia i tenim por de 
només veure boires.

Zürich

Dels voltants de Zurich, també visitem Rapperswill, poblé ran 
del Ilac. En diuen la ciutat de les roses. Jardins i parcs, façanes 
i testos, els rosers són arreu. Es massa aviat i la primavera tot 
just apunta. Poncellats, però no esclatats, es pot intuir la bollosa 
de la seva esplendorosa florida.

Pugem al castell. Alt i ben fortificat, als seus peus s'estenen les 
vellos teulades de la vila, amb les mansardes corn a privilégiât 
punt de mira. Al pati d'armes, un casori. Ens parem a badar i 
ens adonem que tots els convidats porten una bossa amb un 
obsequi, sempre relacionat amb les flors: plantes vives, rams de
flors, flors seques, centres de flors de roba.....  Ens imaginem
els pobres nuvis, desprès de la festa i de retorn cap a casa, corn 
aniran de carregats....Cada terra fa sa guerra.

Encara que som al cantó alemany, la majoria de restaurants són 
Italians. Molt ben cuinat i molt ben atesos, passem els dies amb 
spaghetti, ravioli, bressaola, rúccula, panna cotta, manzo,
pecce, tiramisu, chianti....... Ja ens va bé. La cuina italiana, de
molt bon paladar per a nosaltres, s'ha convertit en un referent 
internacional.
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A PEU
La llegenda d'Onofre de Dip

TEXT: DAVID SERRANO

Les histories naturals
de Joan Perucho

Si us apassionen les histories de vampirs, ara teniu I'oportunitat 
de descobrir-ne una sense haver d'anar a Transilvània, la 
trobareu a Pratdip.
La poblado és coneguda per la gent de la seva comarca, el Baix 

Camp, amb el nom de El Prat. Pratdip va pertànyer a la Baronia 
d'Entença i després al Comtat de Brades i les seves primeres 
referències daten del 11 54. Entre les construccions més intére
ssants cal destacar l'església de Santa Maria, de volta gòtica i 
absis i portalada románics, i les restes del castell i les seves 
torres, com la deis Capet, utilitzada com a presó. Sota el castell 
trobareu el Molí de Més Amunt on, segons la tradició, hi ha 
enterrats els trésors d'un francés dintre d'una peli de cabra.

De les llegendes que s'expliquen al Prat, la més estesa és la del 
Dip, fins al punt que dóna el nom al poblé i és present a l'escut 
i al retaule de Santa Marina, de 1502. Els dips, segons la 
tradició, eren uns gossets de color fose que vivien pels voltants 
del poblé, i els trobem representats amb una cua aixecada 
i una llengua rogenca amenaçadora. Perseguien el bestiar i 
l'atacaven amb la voluntat de veure's la seva sang, d'aquí la 
seva fama vampírica. Els traginers i la poblado els temien i no 
s'atrevien a capturar-los. Joan Perucho novel-la aquesta 
llegenda a Les histories naturals però modificant-ne el 
protagonista, que passa a ser el terrible Onofre de Dip, cavalier 
del rei en Jaume convertit en malvat vampir que es passeja per 
la poblado. LIegint les seves pàgines podreu recórrer els carrers 
del poblé, que hi son descrits amb precisió.
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Els esculls
S '-k''

TEXT; ANTONI DALMASES

Lamentar el passât no serveix de res, per tant oblidarem 
aqüestes dues darreres temporades ¡ evitaré aquell trist exercici 
dels décrépits, Iliurats als laments del que no va poder ser... i 
que ja es veia a venir que mai no seria. Deixem estar la misèria 
del passât, que prou teina tenim amb el present!

Ja fa setmanes que hem enterrât una altra temporada 
d'escarni, però quan esche això encara no sabem com ha 
acabat aquesta altra broma de la "moció de censura" que han 
inventât per amenitzar i, potser, augmentar la vergonya. 
Passern d'especular sobre qui hi ha darrere aquest home 
d'aspecte tan poc endreçat i fiable que surt a la televisió agitant 
signatures, suât i alterat, réclamant irregularitats. I no ens 
aturem a estudiar el posât polièdric d'un Laporta penedit, ara 
amb la boca molt més petita -jo diria que gairebé cosida amb 
fil de pescar- que quan llençava els sermons buits de boig 
posseït pel vertigen del poder que li ha explotat entre els dits.

Sabadell és relativement a prop de Barcelona, amb un no res 
ens hi plantem, però reconec que eis sabadellencs som gent 
d'una altra fusta que els capitalins. Adustos, un pél feréstegs, 
sovint ratllant la salvatgeria, amb tocs de barbàrie quan no fern 
l'esforç de mesurar-nos, que poden donar résultats històrics 
notablement enfollits i literaris -corn l'atemptat del Morral que 
immortalitzà d'esquitllades Valle-Inclân a la seva 
incommensurable Luces de Bohemia- o, esvalotats i rebecs, tan 
inspirats i genialoides que podem produir desastres municipals

difícilment perdonables, com el rampell que va tenir l'exalcalde 
Farrés, en procurar-nos una de les heréncies més galdoses -per 
"pringades" i carregoses- de la história. Però ara deixem això i 
pariem de coses importants. Tot aquest excurs venia a compte 
per dir que des d'aquí no s'acaba d'entendre la subtilesa de la 
"moció de censura", que potser amaga el misterios Rossell que 
sembla que ha de salvar les lligues jugant de porter-defensa, 
marcant gols de cap i plaçant contrincants i arbitres. Que a la 
capital de darrere el Coll de Monteada hi hagi gent que encara 
cregui que el Rossell és el Messies i que el grassonet aquell de 
la corbata apretada i les signatures és Sant Joan Baptista, no 
deixa de donar una imatge deis barcelonins -deis culés 
barcelonins, per ser exactes- d'una candidesa patètica. La 
mateixa candidesa patètica que demostren quan voten alcaldes 
des de fa més de vint anys, que s'hi llueixen amb escreix, 
també!
Die tot això, perqué sembla que aquest será el primer escull que 
s'haurà de salvar, aquest estiu. (Si tenen mar i en presumeixen, 
això dels "esculls" els va que ni pintat, oi?). Suposem, dones, 
que aquesta primera astracanada dels vots i tota la pesca queda 
en res i encara tenim el penedit -però potser no rectificat i 
difícilment perdonat- Laporta de president. Ho die per allò del 
boig conegut i el savi per conèixer, donat el résultat de reculada 
continua i implacable que es produeix en aquest pais a cada 
nova votació. (La história recent ens diu que cada nova votació 
implica, indefectiblement, l'entronització d'un individu pitjor 
que l'anterior, en tots els àmbits...). >
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El segon escull, doncs, petitó, insignificant, a penes una 
pedreta de res vist des d'aquí fins que no es demostri el contrari 
(que es pot demostrar!), consisteix a jugar la prèvia de la 
Champions en plenes vacances, per guanyar-se el dret a jugar 
un campionat que sí que jugará, per exemple, el Vilareal. Haver 
de Iluitar 'per aixó resulta trist, a més de vergonyós, però 
comprensible, si es té en compte cue aquest equip de Castellò 
-una potència mundial farcida de figures- ens va guanyar els 
dos partits de la temporada anterior. La prova de foc de l'estiu 
donará la mesura del que podem esperar de l'equip... Hi ha qui 
diu de donar-los un marge de confiança... ara que n'hi ha tants 
de nous i que tenim tants defenses. Per mi que no quedi, però 
será una confiança amb data de caducitat: 29-8-2008. Si aquell 
dia no hi ha hagut résultats clars -el Camper no compta, 
perqué per aixecar la moral són capaços de convidar-hi el 
Mollerussa!- un servidor comencarà a bramar exabruptes, 
donat que el darrer marge de confiança que els vam atorgar 
fou una presa de pél histórica que encara ens manté el cap com 
un marine.

I arribem al tercer escull -tres esculls abans d'haver començat la 
temporada! Ja tremolo, jo...- El Pep és un entrenador que diu 
que té les coses molt clares, que vol esforç i que tots ataquin i 
tots defensin, que no hi hagi privilegis... Que bé que sona això! 
Però la teoria la sabem tots. Deixant de banda el negoci de 
Robert i les cabres que s'ha fet amb unes "figures" que han fet 
un notable esforç per davaluar-se, que s'han posât a l'aparador 
amb rètols de "saldo", "boques", "manta", "dropo", "galtes" i 
altres adjectius menys confessables, dificilment se'n treurà gaire 
benefici, si no és que segueixen aquí, cobrant sense jugar, una 
experiència queja hem viscut altres vegades històricament i que 
indicaría que el club s'ha quedat aparcat en el passât més 
lamentable.

Podem suposar que A) Déco, Eto'o i Ronaldinho se'n van i se'n 
treu algún quarto: mira, tot això que tenim i val més oblidar- 
se'n, si més no fins que ens els topen en una eliminatòria 
europea i facin el partit de la seva vida.... Però també podem 
suposar que B) es queden. Si és B) pot ser B-1) Es queden per 
no jugar i no sortim d'un conflicto per entrar a l'altre; o també 
B-2) Es queden i juguen i llavors la feina será del Guardiola per 
mantenir el seu programa d'igualtat, esforç, etcétera. L'escull 
pot ser deis grosses...

L'escull següent és antic, enquistat, i tothom el veu, encara que 
no se'n parli perqué en públic no hi ha manera de dir-lo sense 
que et caiguin insults: la immensa majoria de problèmes que 
s'han produit en aquests dos darrers anys s'han convertit en 
desastres dolorosos i desgrácies definitives perqué la premsa, 
sobretot i básicament la premsa esportiva, els ha magnificat, 
exagerat, manipulât, grapejat, pervertit, desmanegat, remogut, 
malgirbat i recargoiat perqué esdevinguessin temes "candents" 
que els donessin de menjar. I és que la premsa esportiva cada 
dia s'assembla més a aquest tipus de "periodismo" de moda 
-tipus "corassón"- que no busca la noticia sino que la crea, la 
inventa i la complica, amb el convenciment que tot el que no 
siguí un escándol no és una noticia quevalgui la pena difondre. 
Tot el que passa a l'entorn de l'equip, els jugadors o qui siguí 
que tingui alguna relació amb el club és suspecte d'escàndoi i 
cal explicar-ho perqué sembli determinant, importantíssim.

Només cal fixar-se en les preguntes de les rodes de premsa o, 
sense anar més lluny, en la trista dicció o sintaxi deis 
"informadors", uns éssers impermeables a la cultura que van 
passar per la Universität i van obtenir un diploma expedit pels 
individus aculturats que la dirigeixen. Això es pot comprovar en 
el noranta-cinc per cent deis casos, llegint la crònica d'un partit 
al qual hagueu assistit: sembla que el "periodista" hagi estât en 
un altre camp que vosaltres. VulI dir, també, que si un jugador 
fuma havans a la banqueta i quan surt fot tres gols, el que s'ha 
de fer és regalar-li una caixa de Montecristos cada diumenge i 
ja està! Que això de creure en la divinitat intocable de l'esport, 
a una determinada edat ja fa més pena que altra cosa, sobretot 
si pariem de fútbol, i no de patinatge artistic.

Tots aquests esculls són independents de com juguin els nois -si 
es decideixen a fer-ho d'una vegada, que potser ja toca, cada 
tres anysl-, però augmentaran fins convertir-se en el 
"maelstrom" de Poe, si la canalla del Pep segueixen fent el 
ridícul com han fet els seus predecessors de les dues darreres 
temporadas. I llavors es produira el darrer escull, el que ens 
ofega en un mar de dissort gairebé definitivament, 
històricament. L'explicaré des d'un punt de vista potser massa 
personal.

El meu fill gran és un culé irredempt, amb qui mantinc 
aferrissades, divertidos i, ai!, irreconciliables discussions. Ell 
sosté que el meu mal humor tombât cap al sarcasme, quan 
perdem, és una actitud inadmissible, "perqué si ets del Barça 
els has d'animar sempre, tota l'estona, no només quan 
guanyen". I em posa d'exemple els cantaires aficionats anglesos 
que no paren de bramar els noranta i tants minuts de cada 
enfrontament, encara que els en clavin sis i el porter canti corn 
els quatre Beatles junts. Potser té raô i aquesta actitud 
derrotista tan pròpia dels culés (firmar l'empat només 
començar, com feia el bo de l'Alejandro, o bé posar-se nervios 
quan marquem fora de casa, tot pensant que ara ens en fotran 
tres, com em passa a mi) els envia "males vibracions", que diu 
la meva dona, quan li die allò de "hem marcat massa aviat, 
malament!" i em mira com si fos boig. Potser si, doncs, que 
hem de superar el nostre propi escull i admetre, com 
m'aconsella el meu fili, que tant si guanyem com si perdem 
hem d'animar sempre (ho escric i em vénen ganes de riure!), 
que no es pot guanyar sempre (depèn de qui, oi?), que hem 
d'empènyer l'equip a les dures i a les madures (em costa de 
creure que l'equip són aquells dotze o catorze xavals 
barbamecs que potser demá serán contrincants: l'equip som 
nosaltres i són ells qui ens han d'animar a nosaltres amb bon 
joc, que per això cobren!). En fi... potser sí que els meus 
pensaments entre paréntesis presagien la derrota, però deu ser 
el costum... Un costum que es fa molt més dur, quan 
començaves a pensar que érem normals i no un grapat 
malestrucs sotmesos als embats de la dissort, capaços de 
sortejar els esculls amb empenta i ganes.

En tot cas, la temporada ja arriba. Nova gent (que ens han de 
donar nous ànims), que han de demostrar que mereixen 
confiança i que són capaços d'afrontar i vèneer esculls. Si els 
veig aixi, potser em converteixo (no desitjo res tant corn 
l'optimisme!), però a hores d'ara, amb el primer escuonfiança 
només és una hipótesi.
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2 CARTA DEL DIRECTOR

Carta del director

La vida sabadellenca de tota la vida ha tingut un motiu de trasbals amb la magnífica exposició Teixint Glamour a ca l'Arimon. 
Trasbals pel que suposa per a la memoria d'un passât relativament recent, amb alguns deis seus protagonistes encara entre 
nosaltres, i artistic perqué posa al descobert to t un món de glamour que ha romás amagat tant per la manera de fer i viure de la 
burgesia de la ciutat, com pel fet que mai abans no havia estât motiu d'estudi com fins ara. Josep Casamartina i to t un equip ho 
han fet possible. L'exposiciô ens explica una part de la nostra historia, de corn vivien i lluïen dissenys magnifies eis membres d'una 
burgesia amb tant bon gust corn escassa voluntat de mostrar-se publicament. Temor, humilitat, complex comarquinal... Però 
darrere les cortines gruixudes de la Intimität dels clubs i cases senyorials aflora to t un món màgic, sensual, funcional, que sedueix.

Obrim dones amb aquest trasbals, que continuem amb Mima Lacambra, la revisitació d'Alfons Borrell, un passeig pels teatres de 
Buenos Aires i les nostres seccions habituais, ineorporem una firma de luxe, Joan Pinyol, recent premi Recvll de Blanes i a qui vam 
dedicar un número el curs passât. Ens parlará de literatura, de memòria i del que calgui des de la seva Anoia estimada i ja tan 
agermanada amb nosaltres després de l'exitosa presentació de Quadern a Capellades.

DAVID SERRANO BLANQUER 
dserrano@periodistes. org
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Teixint glamour
ENTREVISTA: DAVID SERRANO

dserrano@periodistes. org
FOTOGRAFIES JOSEP CASAMARTINA: R. BARINOFV 
FOTOGRAFIES EXPOSICIÓ: C. IZARD I A. BLANQUER

Teixint glamour
Un segle de moda a Sabadell
Casa Arimon
CoHecdó Téxtil Antoni de Montpaiau

Una exposició important. Una exposició important per a la 
ciutat. Una exposició important per conèixer la vida social de la 
burgesia oel Sabadell del téxtil. Per intuir les interioritats deis 
seus luxes compartits en la Intimität de la familia i deis seus 
clubs tancats. Una vida social pseudoacomplexada, lluny deis 
divismes de les grans capitals. Ensumem el glamour d'una 
societat queja no existeix, que s'ha extingit, fruit de la crisi dels 
mateixos materials que lluïen. Una manera d'entendre el món 
més enllá de la funcionalitat, però també deconstruint-la per 
fer-ne art. Un món amb dissenyadors de prestigi i modistes 
anónimes treballant per les senyores benestants de la ciutat.

Darrere d'aquesta mágia descoberta per molts i redescoberta 
per ais qui l'han viscuda, la prova n'és l'éxit que ha tingut, hi ha 
en Josep Casamartina i Parassols, comissari independent, 
historiador, critic d'art del diari El País, membre de la Fundació 
La Mirada, assessor del Museu de Montserrat i director de la 
CoMecció Tèxtil Antoni de Montpalau. Ha publicat mono- 
grafies sobre eis pintors Josep de Togores, Ángeles Santos, 
Marian Pidelaserra, Antoni Vila Arrufat, el ceramista Marian 
Burgués, i entre altres, de I'arquitecte Josep Renom i Costa. I 
ha estât el comissari de moites exposicions realitzades a 
Madrid: al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, la 
Fundación Mapfre i la Residencia de Estudiantes; a Barcelona: 
al MNAC, el Palau Moja i la Galeria Joan Gaspar; al Museo Patio 
Herreriano de Valladolid, el Museo de Teruel, el Museu de 
Montserrat, el Museu Episcopal de Vie, i, entre altres, el Centre 
de Documentació i Museu Téxtil de Terrassa, del que va ser, 
entre l'any 2000 i el 2004, assessor i fundador del programa de 
recerca del teixit modernista.

Josep Casamartina.
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A Sabadell, va començar la seva activitat com a membre inicial 
de la Sala Tres a l'Acadèmia de Belles Arts l'any 1972; ha fet 
exposicions al Museu d'Art, el Museu d'Historia, la Fundado 
Caixa Sabadell, l'Acadèmia de Belles Arts i la Ilibreria EIs Dies. Va 
ser editor i director de la revista The loves o f Carmen i 
I'organitzador de la primera testa major de l'època 
democrática. Va dissenyar l'escenografia de Topera Tosca, els 
primers decorats fets a Sabadell per ais Amies de TOpera. Té 
una llarga trajectória com a dissenyador d'interiors i també ha 
estât director de les galeries sabadellenques Quasar, amb Dante 
Ríos, i Inge Maltus. Duu a les seves espatlles les campanyes de 
reivindicació deis Campos, el Pare Catalunya i la Torre Menna 
Claramunt.

I com va sorgir la ¡dea de la CoMecció Téxtil Antoni de 
Montpaiau?

El teixit, de sempre m'ha intéressât. El pare sempre havia 
trebaliat en despatxos téxtiis: Jenny Turull, Giravent i Roig, ais 
vespres amb la meva mare teixien al cobert de Teixida i feien 
jerseis de punt a mida. La mare, a més, tenia una botiga de 
génere de punt, i les seves germanes grans, també. Des deis 
quinze anys que treballo en el món de Tinteriorisme on els 
teixits també ocupen un Hoc prêteront -de tet ara en ta tres o 
quatre anys que ja no m'hi dedico perqué, entre els articles a El 
País i les exposicions, no em queda temps per treballar en res

En Josep préparant eis últims details en l'escala de ca l'Arimon.

Josep, repassant el teu currículum ja intueixo cap on van 
les teves déries, però ens podries explicar quin és 
l'origen d'aquest projecte?

Teixint glamour va ser una idea del Plácid Garcia-Planas. Un
dia jo anava pel carrer traginant vestits per la CoMecció Téxtil 
Antoni de Montpaiau, que taig amb l'Anna Maria Casanovas, i 
li vaig la ter la pregunta que taig a tothom: la tova tamília ha 
guardat vestits? Em va respondre que una tieta seva en tenia i 
que els hi demanaria. En van ploure molts per via del Plácid i 
llavors se li va acudir la idea d'exposar la coMecció a casa seva, 
centrant-la en la indumentária sabadellenca. D'entrada, jo ho 
veia poc ciar perqué a la coMecció teníem pocs vestits de la 
ciutat, però la idea va propiciar que estiréssim el til local tins a 
passar de llarg el centenar de vestits, tant els tets per les 
modistes d'aquí com els que s'encarregaven a les cases d'alta 
costura barcelonina.

Quant de temps fa que hi has estât treballant?

A Teixint glamour potser un any mig o dos. Però tent la 
coMecció, amb l'Anna Maria, portem des de Tany 2004.

més, a part de la dedicació a la coMecció, és ciar, que m'ocupa 
també moites hores. Total que la roba m'ha estât tota la vida 
un món molt proper. L'any 2000, des del CDMT -el Museu 
Téxtil de Terrassa- em van encarregar una exposició sobre les 
arts aplicades del modernisme i jo vaig proposar centrar-la 
exclusivament al teixit. Vaig dedicar-me a regirar els tons de 
molts museus catalans i vaig localitzar moites peces, algunes 
amb la coTlaboraciô d'Antoni Bargallô -primer director de 
TESDI- i la conservadora del CDMT. Aixi va sorgir Les 
fabriques i els somnis que és el primer estudi a tons sobre el 
teixit modernista a Catalunya. Com que mentre preparava 
Texposició de terrassa se'm anaven acudint altres projectes, la 
directora del centre em va proposar si les volia ter amb élis i, 
naturalment vaig accedir. Durant quatre anys vaig ter totes les 
exposicions de modernisme del CDMT, els vaig ter una bona 
coMecció i vaig iniciar el Programa de Recerca del Teixit 
Modernista.

Va arribar un moment en qué les coses que jo suggeria ja no es 
teien, perqué la institució era massa lenta i, com que ja tenien 
material per viure de renda, els interessava menys. Llavors, va 
ser quan vaig parlar amb l'Anna Maria Casanovas -que >
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estava a punt de plegar la Ilibreria Els Dies- \ li vaig proposar de 
continuar la coMecció de teixit modernista pel nostre compte. 
Aixi va néixer la coMecció Antoni de Montpaiau, amb un nom 
inventât, el del protagonista de Les h is to ries  na tu ra ls  de 
Joan Perucho, una novel-la que ens agradava molt a tots dos. 
Aviat vam ampliar el camp, del modernisme ens vam estendre 
a i'art deco i van anar apareixent teixits intéressants, més antics 
i més moderns. Ara en tenim des del segle XVI fins la década 
de 1980.

Una novel la catalana amb vampir a les terres de 
Tarragona... Pratdip... I el tema dels vestits, com va 
començar?

Dones, amb la teina de donar veus i localitzar teixits, una amiga 
ens va donar un barnús/pijama de la seva mare de l'any 1932, 
de la Casa Sivilla, una peça art decó preciosa que està a 
l'exposició, al bany, de cal Plàcid. Després l'Anna Maria va mirar 
a casa la seva mare i va trobar un vestit de festa del 1936. Per 
la meva banda, jo en vaig trobar de les meves tietes fet per una 
modista pràcticament oblidada, però molt bona, la 
Francisqueta de Can Xorco. Al cap de poc, parlant amb una 
filia del pintor Josep de Togores, del que sóc especialista, em va 
dir que havia guardat tots els vestits des que l'havien posada de 
llarg, i me'ls va donar. Amb això la coMecció de nou va ampliar 
el seu ventali d'una forma considerable, i a partir d'aqui vaig 
començar a demanar a totes les senyores que conec, de 
Sabadell, Barcelona i altres indrets, si havien guardat vestits. La 
resposta ha estât fantàstica.

Hauràs contactât amb un gran nombre de families 
sabadellenques per tal d'obtenir aquests materials que 
presentes a la Casa Arimon.

Tal com t'he explicat, primer de to t va ser el pijama art deed 
que, précisément venia de la familia Bros, però el que va fer 
avangar el projecte dels vestits de Teixint g la m o u r va ser, tal 
com ja explicat abans els contactes del Plàcid i la seva familia, 
germanes i tiet es van buscar vestits i es van donar veus a les 
seves coneixences: la Roser Casellas, la familia Soler Izard... 
Per la meva banda vaig fer el mateix i les senyores quejo conec 
-com ara la Concepció Romeu de Casanovas- i, a més de 
donar-me vestits, en buscaven d'altres. Vam aixecar la liebre, 
una senyora ho deia a l'altra i ens trucaven per oferir-nos-en.

Tothom els ha donat generosament i está molt agraït que en 
fern cas i, els guardem amb cura, els exposem i els donem a 
conéixer. Normalment, la roba acaba donant-se a Cárites, a les 
monges, a l'Emaús, ais contenidors o, directament, s'ha llençat. 
D'anécdotes n'hi ha moites, cada vestit és un món. Per 
exemple, és el d'una amiga de l'Anna Maria i meva, la Conxita 
Mauri vidua Llobet, quejo trobava pel carrer cada dos per tres 
i no gosava demanar-li si tenia un vestit de quan era jove. Al 
final, li vaig demanar i resulta que tenia un Dique Flotante 
que li va fer fer el marit per anar al Liceu. Del Dique, una casa 
d'alta costura barcelonina molt important, no s'ha conservât 
quasi res, ni tan sols ais museus tèxtils de Madrid, Barcelona o 
Terrassa, per aixô aquesta troballa és excepcional.

Quin ha estât el criteri per tal de dividir l'exposició en els 
tres blocs: "Del teler a l'atelier", "Armaris de luxe" i 
"Modistes sabadellenques"?

De fet, són quatre ja que comença amb la petita part que fa de 
pròleg titulada "Del teler a l'atelier". El criteri és molt simple: 
presentar-ho d'una forma ordenada i racional. Si posàvem els 
vestits barrejats o bé per estrictament ordre cronologie, uns es 
feien mal als altres. >
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Després d'aquesta mostra a la Casa Arimon, quin será 
el desti final de tots aquests materials? N'hi ha més 
encara, oi?

Des que vam iniciar la coMecció, la guardem a un magatzem 
que té l'Anna Maria, ben condicionat amb control d'humitat i 
temperatura constant. Sense aquest minim d'infraesctructura 
no l'hauriem pogut començar mai. Un cop acabada l'exposició 
de cal Plàcid, dones, els vestits, un cop de nou microespirats, 
tornaran a les seves respectives fundes i als respectius penjadors
0 caixes -ja que no tots s'han de guardar igual. La coMecció té 
un miler de peces, només de vestits en teniem abans de 
començar Teixint g lam ou r  350, ara amb totes les noves 
donacions ja devem passar dels 400. Estem fent l'inventari de 
tots els nous. El desti final de to t plegat... dones encara no el 
sabem, ni ens l'hem plantejat d'antuvi. Primer fem la coMecció
1 desprésja veurem qué passa.

En quin estât els has anat trobant? Quines intervencions 
s'hi han hagut de fer?

L'estât dels vestits - i  també dels teixits- pot ser molt variât, des 
de trobar-los impecables a molt fets malbé o a guardats nets de 
la tintoreria a l'època, però al haver-se guardat a la mateixa 
caixa o I'armari amb el temps ban quedat tacats de rovell. Les 
intervencions també depenen de cada peça. Tenim molt bon 
assessorament per part de Carme Masdeu i Mariluz Morata 
que segurament són les millors restauradores de to t l'Estat, 
durant anys van traballar pel CDMT. També ens ajuda, de forma 
entusiasta, l'antiga directora del Museu Tèxtil i d'Indumentària 
de Barcelona, la Rosa Maria Martin i Ros. D'altra banda, hem 
trobat una coMaboradora essencial, l'Anna Blanquer, que és 
modista, deixebla de Maria Got. L'Anna fa tots els repassos, 
vores, botons, descosits, fins i to t sap veure per les costures 
si la peça ha estât eixamplada, cosa que passava sovint, i 
la retorna al seu estât original. Sense l'Anna, eis vestits de

Teixint g la m o u r no serien els mateixos. Per suggeriment seu, 
també hem trobat uns coMaboradors excepcionals; eIs tintorers 
del carrer Sant Pere que han treballat meravellosament, amb 
una cura extraordinària. També la mare d'un amie meu, 
l'Alejandra Fuentes, que treballa a cal Gorina, ens ajuda 
sorgint alguns vestits.

Del te le r a l'a te lie r

Per què creus que fins ara no s'ha estudiat al desti final 
dels teixits que es feien a la ciutat entre la segona 
meitat del XIX i el XX?

Perqué sempre només s'han estudiat eis aspectes de producció, 
economics, laboráis... però el material en si. Fins fa ben poc, els 
mostraris de les fàbriques que han anat tançant i que es 
donaven al Museu d'Histôria, estaven amuntegats de mala 
manera als magatzems de cal Marcet i no eren, ni tan sols 
consultables. Per sort, d'un temps ençà, alguns teòrics i 
membres de les Agrupacions Narcis Giralt s'han dedicat a 
netejar-los i catalogar-los. I si els mostraris a penes es tenien en 
compte, no cal dir els vestits. D'alguna manera, els vestits, i 
especialment els de les dones, han estât considerats un cosa 
banal, de nuMa importancia, quan en realitat tenen una 
qualitat estètica excepcional. La prova és l'exposició d'ara, que 
capta l'atenció de tothom, homes i dones, joves i veils. Ens cal 
eliminar, encara, molts prejudicis.

Quins dissenyadors, sabadellencs o no, destacaries entre 
els que ofereix l'exposició? Alguna Singularität especial, 
un detall...

Per mi, totes les peces exposades tenen un interés o un altre, 
per aixô hi són. Ara bé, un dels modistes pels que tine débilitât 
és Pedro Rodriguez, que és molt bo i encara no se li ha fet 
justicia. De fet, justicia no se'n ha fet a gairebé cap, tret de >
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Cristobal Balenciaga i Manuel Pertegaz, la resta encara 
està per estudiar. Pedro Rovira, també és molt intéressant, i 
n'han sortit uns quants a Sabadell. I to t I resta, Asuncion 
Bastida... que també és molt bona, Carmen Mir, etc. Pel que 
fa ais modistes sabadellencs, primer de to t hauríem de destacar 
un que no sabem si hi és o no: Joan Serra que era un deis 
principals modistes de Santa Eulalia, com que signava la casa 
i no eli, podria ser que algunes peces de l'exposició fossin d'eli, 
és un tema que tenim pendent d'investigar. Entre les modistes 
locals, n'hi h moites d'interessants, és to t un mon: les mitigues 
Muntané i les seves deixebles com ara Carme Liado; Anna 
Silera de la que de moment hem recollit poc material perqué 
les millors peces les va donar a Terrassa, les van refusar, però tot 
i que han passât deu anys, encara no les hi han retornat; la 
Francisqueta de Can Xorco, la Marcel-la Torruella, la Maria 
Got i la seva cosina Maria Prat, la Rosa Maria Company 
-que va estar amb Elio Berhanyer, però que encara no tenim 
res d'ella-, la Maria Domènech... en fi, n'hi ha tantes que és 
inacabable anomenar-les totes.

Quines empreses del sector de la ciutat es veuen 
representades en els dissenys exposats?

Sobretot, Molins Germans que era una de les més importants 
pel que fa a llaneria i novetat de senyora. Ja als anys trenta del 
segle passât, eis Molins subministraven teixits a Balenciaga i eis 
principals modistes espanyols. També hi ha creps de cal 
Ginabreda i de cal Sampere i Gorina, teixits de Francisco Casas, 
de cal Brujas, i altres que encara no tenim identificats.

A rm aris  de luxe

Per què creus que la burgesia sabadellenca no tenia tan 
interés a mostrar-se pùblicament, amb eis seus dissenys, 
corn en el cas de Barcelona, tot i que comprava a la 
capital O a Paris?
Bàsicament, la gent rica aquí s'ensenyava als casaments, a les 
testes del Tennis o al Liceu, que no deixava de ser un mon 
tancat. A la pròpia ciutat no es feien grans demostracions 
d'ostentaciô, sempre s'ha estât molt auster. Amb les cases 
passa una mica el mateix, tret dels Arimon o la dels Enrich, al 
carrer de Sant Sebastià, que corn la torre Menna Claramunt 
també ha anat a terra, malauradament. Jo em trobo que corn 
que no he pogut salvar eis edificis, ara salvo, almenys, eis vestits 
que son corn una casa portátil i sense problèmes d'especulaciô 
immobiliària.

Per quins dissenyadors barcelonins se solien decantar 
les sabadellenques de la bona societat?

Hi havia una mica de tot. Tota la familia Garcia-Planas i eis 
Marcet, es vestien a Todo para la Mujer perqué n'eren 
accionistes. Eis Llonch del carrer de Cervantes anaven a 
Balenciaga i Pedro Rodriguez. A Rodriguez també hi anava 
molta més gent de la ciutat i, a més, el célebre modista, que era 
afable i ben estimât, tenia molt bones relacions amb un bon 
nombre de modistes locals que solia convidar a les desfilades. 
També hi havia qui anava a Pertegaz, Pedro Rovira, Carmen Mir, 
Bastida... Préparant l'exposició ens hem trobat amb l'agradable

sorpresa que podiem explicar perfectament el món de l'alta 
costura barcelonina només amb vestits sortits de Sabadell.

I les cases de Sabadell?

Bé, la principal era la de les germanes Maria i Anna Saus, a la 
Rambla, que venien models d'Andreu Andreu, entre altres 
modistes importants. Allà s'hi van vestir moites senyores durant 
décades.

A l'exposició també hi ha una mostra d'armaris de 
vedets, com la Maty Mont, com han estât possibles 
aqüestes troballes del món del g la m o u r!

De la Maty Mont, junt amb Dante Ríos, vaig muntar un 
exposició ara fa vint anys al Casai Pere Quart. L'éxit va ser 
enorme, tant corn el d'ara a ca l'Arimon. Una prova que eis 
vestits mantenen l'interés, més enllà de la pura frivolitat a la 
que están sotmesos. Flavors, el vidu de la Maty, l'Agusti Prats 
i Presseguer, em va donar tots els vestits i, com que el museu 
de Terrassa es va interessar per l'exposició i la vam dur allà, vaig 
pensar que el Hoc idoni per guardar-los seria el CDMT. Va ser aixi 
corn eis vaig donar tots, seixanta o setanta peces. Vam fer una 
tria i el que van refusar ho van llençar sense dir-me res, quan 
m'ho van dir em va saber molt greu, perqué hi havia elements 
molt divertits que no em vaig voler quedar per mantenir la 
Integrität de la donado. Dones resulta que aigú va recollir de les 
escombrarles totes aquelles andrómines, entre les quais hi havia 
algún vestit sencer -un deis quais hem exposât a la casa 
Arimon-, ho va guardar to t durant molts anys i, fa ben poc, 
assabentat que fern la coMecció, ens ho ha fet arribar de forma 
anònima. És significatiu corn, en alguns casos, la roba acaba 
guardant-se de forma curiosa, gairebé màgica o miracolosa, 
perqué en el fons té alguna cosa de reliquia.

Teles, patrons, maniquís, brodats, pedrería, encaixos, puntes... 
un món pie de màgia, de sensualitat per a ser gaudida, per 
distingir-se, un món queja no existeix més enllà de la memòria 
i del record que ens proporciona una revisitació com aquesta. 
Important.
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Alfons Borrell, obra sobre 
paper 1960-1980

TEXT; ORIOL VILAPUIG

ûiííéíÉé
1976

Galería SIS. Sabadell, del 20 de setembre al 8 de 
novembre de 2008.

L'exposiciô que la galería SIS de Sabadell presenta fins el 8 de 
novembre és un recorregut per vint anys de creació d'Alfons 
Borrell a través dels seus dibuixos, concretament eis anys que 
s'emmarquen entre l'inici de la década dels seixanta i el final 
de la década dels setanta, période clau en la gestació del 
llenguatge pictôric de Borrell.

EIs dibuixos que configuren l'exposiciô s'han mantingut ocults 
fins ara en l'arxiu personal d'Alfons Borrell, la majoria es 
mostren al pùblic per primera vegada. Aquesta obra sobre 
paper, a diferéncia de l'obra pictórica, es caracteritza per la seva 
naturalesa més directa , versátil e immediate; per aixô s'adapta 
d'una manera més precisa a les vaciMacions i inquietuds del seu 
autor i ens marca la linia osciMant i sinuosa d'un recorregut, 
més que no pas una fita. És potser per aquests motiu que el 
dibuix ens parla amb un llenguatge més proper, més humà, 
perqué posa de manifest, d'una manera més visible, eis dubtes 
i les inquietuds més intimes de l'autor.

L'exposiciô s'inicia amb un grup de dibuixos dels primers anys 
seixanta, en qué l'obra d'Alfons Borrell es mostra influida per 
l'informalisme. Ja s'intueix, però, que per a Borrell la lliçô infor
malista será només un punt de partida d'alliberament, un 
alliberament del gest i una confirmaciô del vincle, essencial en 
el seu treball, entre suport i matèria. En el cas de Borrell, és a 
finals dels anys seixanta que l'abséncia de matèria esdevindrà 
una constant en la seva obra, i és també a partir d'aquest 
moment que la seva matèria pictórica esdevé líquida, mai 
sòlida.
Una de les caractéristiques particulars dels dibuixos d'aquesta 
època és la seva voluntat de contenció. Davant els excesses i les 
gesticulacions expressives de I'informalisme, Alfons Borrell 
comença a intuir el seu particular carni vers la renúncia i el 
despullament, i apareix en la seva obra una voluntat de trobar 
un ordre intern que s'ajusti al seu esperit, un esperit que es 
mou per la nécessitât de fixar una acciò de temps contingut.

Eis anys setanta són fonamentals en la recerca d'aquesta ascesi 
metòdica que ja s'intuïa en la década anterior. Després d'un 
période de silenci, Borrell afronta la seva recerca sense 
acceleracions i salts extrems, i observem, en aquests primers 
anys, que la seva obra apareix corn a resposta a la força que la 
Natura ens transmet (aqui la lliçô de Miró será fonamental). El 
dibuix, en aquest cas, serà el résidu d'una experiència que la 
precedeix, una experiència que podriem considerar propera a 
un sentiment panteista de l'existència. Aquests dibuixos ens 
remeten a una natura entesa com a força dinàmica i en costant 
transformació: no es tracta de mantenir una contemplació 
passiva del paisatge, sinó de sentir-se'n part activa, i 
d'entendre's també un hom mateix com a natura. En la 
superficie marcada del paper apareixen gestos que oscil-len al 
mateix ritme que ho fa la terra, en un temps marcat pels cicles, 
les estacions, l'aigua, els astres, les plantes i eis horitzons.

És a partir de mitjans dels anys setanta que l'obra de Borrell 
emprèn un carni propi i particular que ja no abandonará. A 
diferéncia dels anys anteriors, eis dibuixos de Borrell ja no ens 
remeten a una experiència exterior, sinó que el dibuix es >
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constitueix com una forma autònoma d'expressió que ja no 
cerca les lleis enfora sinó que ho fa interiorment. Tot es repiega 
per la voluntat d'assolir un llenguatge pur minimament 
contaminât pel món exterior.
Malgrat les constants analogies que es fan entre l'obra d'Alfons 
Borrell i la dels pintors expressionistes americans (sobretot amb 
l'obra de Mark Rothko), sóc del parer que, quant a l'actitud, 
l'obra d'Alfons Borrell es més propera a l'univers sonor de John 
Cage. L'experimentaciô de la bellesa del so pur en l'obra sonora 
de Cage es podria emmirallar en la recerca de Borrell cap a 
l'alliberament de la linia i el gest pur.

A finals dels anys setanta i els incipients vuitanta, els dibuixos 
d'Alfons Borrell es sotmeten a un despullament i a una renúncia 
— mai exempta, però, de tensiò—  que en alguns casos arriben 
al limit de la pròpia desaparició. Aqüestes obres que apareixen 
sota una forma de mesura i exactitud ens anuncien la seva 
pura vacuitat. I és potser en contemplar-les que ens vénen al 
cap les paraules que Samuel Beckett pronuncié a Linnombrable:

"Hauria volgut callar abans (...), entrar encara viu en el silenci, 
per poder gaudir-ne, no, no sé per qué, per sentir que callava
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La bella temperatura del darrer 
murai de ¡'Ángela Ubasart i Gii

TEXT: ANA FERNANDEZ ALVAREZ 
campanadas@telefonica. net

FOTOGRAFIA: CARME SEGARRA

Ángela Ubasart i Gil, llicenciada per la Facultat de Belles Arts de 
Barcelona en I'espedalitat d'escultura, exerceix com a 
professora titular a I'Escola d'Arts Aplicados de Terrassa i 
compta amb una trajectòria artística espléndida, corroborada 
per importants premis i pel fet de tenir obra formant part 
d 'importants coMeccions privados i públiques d'arreu, 
destacant l'escultura en acer inoxidable, Homenatge a la dona, 
al vestíbul de l'Anderson Cancer Center de Houston, ais Estats 
Units.

El concepta creatiu de l'Àngela no es circumscriu solament a 
l'àmbit de l'escultura, la seva especialitat, sino que el traspassa 
sovint per a moure's còmodament en el de la ceràmica i en el 
de la pintura. Precisament, una de les seves darreres obres n'és 
un magnifie exemple. Es tracta d'un mural de 3 x 1,80 metres, 
encarregat per la clínica dental Cadafaich, de Terrassa.

Aquesta peça està formada 9 plafons de tela que, amb 
diferents mides i formats, están coMocats sobre un fons negre. 
Cadascú d'ells ha estât treballat amb diversos materials: 
cendres, terres, pigments tradicionals, ôxids, etc., amb la idea 
d'amarar la pintura d'una morfologia escultórica, rica en 
relleus, volumetries, gruixos i textures.

Cromàticament, l'Àngela ens ofereix un registre d'ocres, groes, 
safrans, marfils, fums, taronges, vermeils i marrons bastissim, 
evocant eis particulars paisatges sorrencs de Palmira, Petra o 
Wadi Rhum, geografia que travessa amb molta força la seva 
prodúcelo creativa. Aquesta coherent paleta tonal enriqueix 
I'ordenat trencaclosques dels 9 plafons i els atorga una tempe
ratura colorista rigorosa, ascètica i extremadament elegant.

Visualment, l'obra té la dura aspror del paisatge desèrtic, però, 
a la vegada, la fluïdesa melosa dels doiços jordans. El mural és 
visual, táctil, però també s'ha vestit de clima, de gust i de 
temperatura. Qui, com l'Àngela, ha estât ais indrets abans 
citats, pot reconèixer en aquesta obra el color de l'humus, del 
tabouleh o el de les iridescéncies deis kebabs, així com, el llevat 
de suor que fermenta sobre la sorra que impregna la peli del 
viatger a Petra.

Ángela Ubasart i Gil treballant al seu estudi. Bronze- Bronze, de 
Terrassa. >
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Dos perfils en negre, un masculi i un altre femeni, amb les 
boques entreobertes, recorren com a una caravana de fum els 
9 plafons, dotant d'unitat a to t el conjunt I actuant com a una 
rúbrica que enriqueix l'argument i el sentit de l'obra, 
completant-se amb els esquemàtics rostres infantils dels petits 
plafons laterals.

Tenint en compte la naturalesa professional de qui encarregà la 
peça i del Hoc on ha estât coMocada, una clínica dental, 
l'Àngela ha fet coincidir les boques amb la zona àuha de to t el 
conjunt, la visualment més privilegiada. Però aquests perfils i 
aqüestes boques no actúen solament com el referent directe de 
l'activitat d'aquest clínica, sinó que, si tenim en compte el color 
i la textura emprades, elements evocadors dels paisatges del 
régné Haiximita, aquests suggeridors perfils representen també 
els camins dels beduïns o els intangibles i efimers rastres de les 
caravanes en el desert.

Bellesa, capacitat discursiva i una tècnica sabia i impecable 
caracteritzen i resumeixen els principals valors d'aquest elegant 
mural.

c -  V̂ 1- r ■ ■‘■1
Mural de 3 X 1,80 metres, clínica dental Cadafalch de Terrassa

Ángela Ubasart i Gil i el doctor Cadafalch jun t el realitzat.
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Panorama de l'art contemporani al 
vallès de 1980 a 1990. Part I.

TEXT: MILA TORRES
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El Vallès ha estât des de sempre una comarca oberta, zona de 
pas de cultures I civilitzacions. Ja en l'època republicana 
romana, la Via Augusta, una de les més importants caiçades 
"passava per Girona, seguia pel Vallès i anava directament a 
Martorell".''

La seva localització geogràfica permet que es pugui comunicar 
perfectament tant cap a l'interior com cap el mar, la qual cosa 
recolza aquesta idea d'obertura.

Per una altra part, el Vallès va començar a tenir una important 
força quan es van crear les seves ciutats, com a conseqüència 
de la industrialització. Així Terrassa, Sabadell i Granollers es van 
desenvolupar tenint sempre una influéncia de Barcelona; però 
sent a la vegada independents en quant són centres industrials 
importants per si mateixos. Poc a poc, aquests centres van 
adquirir un gran nombre de població, creant-se en totes elles 
una important vida cultural amb ofertes molt apreciables i amb 
inquietuds que dia rere dia es desenvoluparen. Aportant noms 
importants a la història de l'art des de sempre. Bona prova 
d'aquest dinamismo són els diaris, de sortida diària que hi havia 
en algunos d'aquestes ciutats.

Tot això repercutia de manera constatada en que en el món 
artistic existia una vida i un moviment importants, com en to t 
l'estât espanyol que és un estât mediterrani, creatiu i vital.

Ais anys vuitanta el Vallès va crear i dinamitzar la seva oferta 
cultural d'una manera que va desbordar qualsevoi previsió. 
Aquests anys es van caracteritzar en aquesta comarca per 
Tintent de descentralitzar la important oferta que Barcelona 
oferia dins de Tart, donant als seus ciutadans llocs on Tart tenia 
la mateixa qualitat que a la capital.
Amb gran dedicació, tant des de les institucions corn des de 
centres privats es va defensar i recolzar Tart contemporani. >
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PRESÈNCIA CULTURAL 
FRANCESA A TERRASSA

A PARTIR DEL 20 DABWL 
I FINS AL 22 DE MAIG DE 1988

INAüGURACIÓ I RECEPCIÓ OFICIAL.
DIA 5 DE MAIG. A 2/4 DE VUIT DEL VESPRE

Stfíff D'ACffvmm CULTIMALS mMNITIAmS €N 
cxk. LA90m c Ú  AMB LlNSTfTUT Di

a  MUSiU TiXTIL m  LA OIPUTAOÚ Di
I LAJUNtAMf NT DE UWASSA.

Veiem el treball realitzat en aquesta línia en quatre importants 
ciutats del Vallès, que són les que tenien a les seves mans el 
poder descentralitzar l'art contemporani de Barcelona, oferint 
un programa suficientment ampli i atractiu com per a reclamar 
entre els seus visitants no només ais seus ciutadans, sino 
establir una línia de comunicació i intercanvis directes, tant 
amb les altres ciutats veines del Vallès, com amb la mateixa 
Barcelona. Que es produeixi el que podríem denominar un 
intercanvi Ínter-territorial. Aqüestes ciutats són Sabadell, 
Terrassa, Granollers i Sant Cugat.

Per un costat s'analitzará el treball realitzat per institucions i per 
un altra el deis locals comercial.

INSTITUCIONS

Dins de l'apartat institucions es donará cabuda a entitats 
públiques i privados.

Entre les públiques es veurà el treball realitzar per museus d'art 
que toquen l'art contemporani i entre els privats s'analitzaran 
els centres culturáis de diferents Caixes d'Estalvi el paper de les 
quais en aquesta década va ser de gran importancia així com el 
de diferents associacions o fundacions.

En el mateix 1980, concrètement el 30 de maig, obre les seves 
portes, després de molts anys de Iluites el Museu d'Art de 
Sabadell. La seva existéncia esta lligada al Museu d'História de 
la ciutat, allí hi tenia una sala dedicada a art; però la qualitat i 
quantitat d'obres, unida a la possibilitat per part de 
l'Ajuntament de l'adquisició de la Casa Turull, van fer possible 
la sortida a la Hum de forma autòctona del Museu d'Art que va 
anar créant, poc a poc, la seva propia infraestructura. El mateix 
museu es definia com "un Hoc on intentar dur a terme el diàieg 
entre obra feta, l'art del passât, les propostes de l'art actual i els 
centres d'interès dels ciutadans d'avui"2.

El museu va presentar al pùblic exposicions tan importants corn 
la del Crup Gallot, obra gràfica de Miró, Moisés Villelia, Manuel 
Duque, antològica de Vila Arrufat, els seixanta i setanta de la 
coMecció Tous-de Pedro, antològica de Pere Elias... Sens dubte 
un ampli panorama en el que s'anomenen artistes de Sabadell 
i artistes de fora, l'opció és ampia i enriquidora.

Al poc temps i dins del mateix museu s'inaugurà, el 1983 una 
sala que es denominé Espai-83, que tindria per objectiu 
promoure l'art més actual. La idea bàsica per la qual va néixer i 
es desenvolupá aquesta Sala d'Exposicions va ser la de ser un 
pont, una sortida per ais artistes que començaven com 
alternativa al món galerístic. No es tractava d'una sala d'ús 
exclusiu per sabadellencs, sinó que era oberta a artistes de tots 
Hocs, amb la qual cosa, a la vegada, s'intentava donar un 
panorama més ampli a la cultura de Sabadell. La realitat és que 
la programació de Espai-83 va ser durant la seva existéncia de >
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gran rise, apostant sempre per joves figures que amb el pas del 
temps van demostrar ser valors importants per a la historia de 
l'art contemporani. Per fer-nos una idea d'aquesta programació 
es poden mencionar alguns artistes que van exposar com 
Antoni Abad, Aureli Ruiz, Gerard Sala, Perejaume, Alfons 
Borrell, Tom Carr... A partir de 1987, Espai-83 va fer una nova 
creació, el videodocument, que realitzà un repàs a la 
temporada, sent a la vegada un participant actiu, anant a la tira 
Arco de Madrid.

El Museu d 'Art de Granollers, treballant des de l'època dels 
anys setanta, va portar a terme una important tasca de difusió 
de l'art realitzant tres tipus diferents d'exposicions. A la quarta 
pianta es reservava un espai per a exposicions d'artistes joves 
dedicats a l'art d'avantguarda, entre altres van exposar Antoni 
Salorit, Jordi Gali, Joan March, Joan Reventós... Altra tipus 
d'exposicions eren les dedicades majoritàriament a artistes 
consagrats, entre aquest estil de mostres es pot mencionar: "6 
Pintores" amb obres de Benito, Broto, Franquesa, García- 
Sevilla, Grau i Vilaplana, "Cumella"; "Centenario Picasso (1881- 
1981), "Ramon Casas", "Moisés Villélia", "Rafols Casamada"...
I també es realitzaven unes exposicions on es podia apreciar 
altres mostres d'art contemporani com poden ser la fotografia, 
el vídeo, exposicions itinerants... Dins d'aquest marc es van 
poder veure: "Fotografia Contemporània a Catalunya", "Su 
disco favorito" col-lectiva d'artistes de to t l'estât que van 
redissenyar una nova carpeta per al seu dise preferit, "Mostra 
d'Art Jove" i van participar a la primavera fotogràfica.

Un ampli ventali d'exposicions divididos en tres linies diferents 
oferien al public un panorama obert a l'art contemporani.

El Centre Cultural de la Caixa de Pensions a Granollers va 
complir deu anys de la seva existèneia. Va ser al seu moment 
un dels pioners en quant a centre polivalent. No tenia una 
exclusiva per a les arts plastiques, sino que van ser molt diverses 
les exposicions que realitzà, ja que tocava literatura, música, 
ciències, moda, costums, etnologia...

A partir de 1982, la linia a continuar per a les exposicions d'art, 
no va ser la de que es tractés d'una sala oberta a to t el mon, 
on es va exposant per ordre de demanda, sino que s'aplicaren 
uns criteris d'interès universal i de qualitat als oferiments que es 
reberen per a exposar. El 1986 corn a intent de canalitzar les 
múltiples i continuades ofertes que es rebien va néixer la 
Biennal del Vallès, mitjançant ella se li donà un contingut, 
s'ordenà i es va fer coherent la demanda. Mitjançant la Biennal 
es convidà obertament a to t el que residia al Vallès -oriental o 
occidental- a presentar-se i sotmetre's a una selecció que 
realitzà un jurat compost per critics d'art i una persona no 
critica que podia ser un arquitecte, un galerista... La Biennal no 
oferia premi en metàl-lic, sino que donava un recolzament a 
l'artista al permetre'l exposar, tenir un catàieg, difusió en 
premsa i poder entrar en contacte amb eis critics del moment. 
A la Biennal no hi ha mai un ùnic guanyador, s'escullen eIs que 
el jurat creia millors que podien ser deu, onze... Van haver tres 
edicions, 1986, 1988 i 1990. En eis anys entre Biennals 
exposaven eis dos o tres artistes que mereixien major atenció 
per part del jurat a la Biennal.

La Biennal estava molt limitada al territori del Vallès, el que 
podia significar un aspecte negatiu; però, a la vegada, servia de 
termòmetre d'un territori par saber quina era la situació de 
l'art, quines eres les especialitats tractades, les edats... La 
intenció final de la Biennal era donar a conèixer nous artistes i 
en realitat es va aconseguir. Es va decanta per acollir semi- 
professionals, professionals que vivien de les arts plàstiques i 
que necessitaven difusió i promoció.

Junt a les Biennals el Centre Cultural de la Caixa de Granollers 
realitzà, corn s'ha mencionat anteriorment, una gran quantitat 
d'exposicions de diferents carácter, s'ha de destacar, en quant 
a les arts plàstiques, dues exposicions, la de Joan Poç, 1983, 
Capses secretes i la d'Antoni Cumella, 1987.

Un altre dels centres importants amb el que comptava el Vallès 
era el Centre Cultural de la Caixa de Terrassa, centre el espai del 
quai era, reaiment , important. Comptava amb cinc sales 
d'exposicions situados en diferents nivells, amb una superficie 
total de 1.360 m2 i 375 m lineals, per aixô i segons va 
comentar Marius Samarra, director del centre "les seves 
condicions tècniques -un  dels edificis més ben dotats per a la 
producció cultural a to t Catalunya- fan possible mantenir una 
oferta variada (teatro, música, dansa, exposicions, cinema, 
conferències...) i continuada, d'abast locai, comarcal o 
nacional"^

Inaugurât el 1980, fins el 1990 va preparar 347 exposicions 
que van ser visitados per 700.000 persones. Va aconseguir un 
promedi de 35 exposicions per any. Les exposicions les dividien 
en tres apartats. A, B i C.

Les de tipus A són les més importants. En elles s'incloïen les 
de carácter denominat "Presèneies" que englobaven cicles 
culturáis amb diferents països del món. Els protagonistes 
culturáis d'aquestes "presencies" van ser Mèxic, Brasil, Franga, 
Anglaterra, Itàlia, Bèlgica i Alemanya. Com continuava dient 
Marius Samarra a la seva presentació: "la intenció de les quais 
(fa referència a les "presèneies") és estimular l'intercanvi i la 
difusió de cultures entre els diferents pobles del continent""^ Les 
"presèneies" incloïen no només exposicions, sinó també teatro, 
cinema, concerts o dansa. Degut a la gran importància cultural 
de les "presèneies", la realitzada de setembre a desembre de 
1990, corresponen a Alemanya, van participar per primera 
vegada l'Ajuntament, la Generalität i diferents galeries de 
Barcelona. La influèneia del Vallès va arribar a Barcelona.

D'aquesta "presèneia" cal destacar l'exposició Obra gràfica de 
l'Expressionisme Alemany on es podien apreciar junts els 
grans artistes de I'expressionisme.

De gran relleu dins de la "Presèneia Cultural Francesa a 
Tarrassa" va ser l'exposició d'obres de Picasso del légat Christian 
i Ivonne Zervos a la ciutat de Vezelay. L'exposició la componien 
quasi un centenar d'obres, entre les que es podien veure 
ceràmiques, aiguaforts, litografies, aiguatintes, dos petits olis, 
dibuixos... datats entre 1939 i 1962^. I corn explicava A.C. en 
el diari Avu'r. "L'ùnica oportunitat de poder veure aqüestes 
obres será a Terrassa, ja que la mostra no arribará a Barcelona >
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ni tampoc visitará cap altre ciutat de Catalunya^.
La "presència" cultural de la Comuntat Francesa a Bèlgica va 
aportar una important exposició retrospectiva de Roger 
Somville "uno de los pintores belgas contemporáneos más 
conocidos y el principal representante del movimiento realista 
en su país"7

Les exposicions de tipus B responien a mostres d'artistes 
consagrats o amb gran renom, I les exposicions de tipus C eren 
les dedicades a artistes poc coneguts que la seva obra era 
important i necessitaven promoció.

Dins d'aquests tres grups són moites les exposicions que es 
podrien comentar, d'entre elles destacar les de: Viladecans, Dalí 
i els Ilibres, Antoni Calvé, Sorolla, Joan Brossa, Moisés Villélia, 
Alfons Borrell, Arranz Bravo, Tápies -cartells-, Vila Arrufat, 
Tharrats, Norman Narotzky, Hanna Höck...

Tres eres els objectius que guiaven la realització de tan 
important treball:

1. - Donar a conéixer la producció recent d'artistes vius 
nacionals i/o residents a Catalunya.
2. - Mantenir una línia de revisió constant de les avantguardes 
historiques.
3. - Posar al públic en contacte amb els exemples més rellevants 
i consolidats de les noves tendéndes.
Junt amb aquesta important tasca. La Caixa de Terrassa convo
cava cada dos anys el Premi de pintura Ricard Carni. Ricard 
Carni fou president de l'entitat, tenint una gran Sensibilität cap 
a manifestacions pictòriques, per això i a la seva memòria, la 
Caixa de Terrassa creà aquest premi dotât amb 2.000.000 
pessetes i que es va realitzà per primera vegada el 1989, sortint 
guanyador Martín Carral.

La temporada 1988-89 torná a obrir les seves portes la Sala Tres 
de l'Académia de Belles Arts de Sabadell, volent recuperar el 
liderat que havia tingut ais anys setanta. Es tractava d'un ampli 
espai on les exposicions podien ser observades de manera 
tranquil-la i agradable.

També es creé el 1987 la Fundació d'Amics de les Arts i les 
Lletres de Sabadell que organitzava exposicions i homenatges a 
artistes d'important renom com Vila Arrufat, Vila Puig, Tharrats 
0 Subirachs. Aixi mateix a partir de 1989 i amb carácter biennal 
donaven un premi realitzat per Subirachs a l'artista o institució 
el treball del qual dins el món de les arts plàstiques, per una 
part dins de Sabadell i per una altra dins de Catalunya, hagués 
merescut ser reconegut.

A Terrassa, Amies de les Arts, portava a terme la promoció 
d'artistes joves, entre altres tasques realitzava el Premi de 
pintura jove i la Fira del Dibuix.

VALLES

NOTES
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GENTD
El microconte, 
un petit gran genere TEXT: JOAN PIN YOL

"No he estât més breu perqué 
no he tingut temps"

Heinrich Heine

En l'article titulat "El cuento ultracorto: Hacia un nuevo cánon 
literario"!, Lauro Zavala, professor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana de Méxic i estudiós d'aquest gènere literari, 
planteja diferents interrogants en relació a aquest tipus de 
textos narratius brevíssims. Es pregunta si es poden considerar 
contes, fins i to t si tenen carácter literari, qüestiona el nom que 
han de rebre, demana si existeix una tipologia exacta que els 
abasti tots i finalment posa un interrogant darrere el perqué de 
la seva curta extensió. No és estrany que ho faci si considerem 
que tenim davant una forma narrativa d'extensió minima però 
que convida a tots aquests grans plantejaments. Veiem-ne 
alguns.

Cap a una aproximació ais trets de la 
microliteratura

Diuen que un microconte és un telegrama enviât per un xerraire 
que té molta imaginació. Pel poc que arriba a dir textualment i 
per to t el que condensa narrativament.
Si un conte és una narració generalment breu d'un fet o d'una 
sèrie de fets reals o ficticis amb una tendència evident cap a la 
fantasia i cap a l'enginy, resulta que el microconte presenta les 
mateixes caractéristiques però portades a l'extrem. A nivell 
formai encara és més breu i aquesta particular brevetât és el 
résultat de la intensificació màxima de l'enginy per part de 
l'autor. D'aqui ve que una de les múltiples maneres d'anomenar 
aquests textos sigui "microcontes". Però n'hi ha tantes com 
persones disposades a batejar el gènere (contes sintètics, 
minificcions, minicontes, contes brevissims, contes instantanis, 
contes en miniatura, contes microcòsmics, relats liMiputencs^ 
artilugis prosistics, microrelats, contes minims, contes blancs, 
narracions ultrabreus, relats minimalistes, contes llampegants, 
a Nord-Amèrica: "sudden fiction", "short short story" o "flash >
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fiction", al Japó: "chocho-tan-pen" i segons Julio Cortázar, 
"textículos", entre moites altres denominacions que es basen 
en la forma reduïda d'aquests textos, considerats fins i tô t corn 
a "des-generados" per les dificultats que al llarg de la historia 
han tingut d'adscripció a un gènere en concret.

Aixi dones, els microcontes es distingeixen de la resta de 
générés narratius primerament per la base material de la seva 
extensió limitada i perqué contenen els valors estétics de la 
brevetât, de la concisió i de la precisió, que no només es 
cultiven sino que també son objecte de culte i fins i to t d'una 
competició en la quai des de fa uns quants anys s'ha erigit corn 
a guanyador l'escriptor guatemaltec Augusto Monterroso, 
autor del célebre microconte "Cuando despertó, el dinosaurio 
todavía estaba allí", set paraules sobre un silenci de págines 
que continúen encapçalant nombroses antologies dedicades al 
gènere i que segueixen sent objecte de múltiples interpre- 
tacions per part de la crítica.
Ens trobem, per tant, davant d'un gènere que presenta una 
acurada condensació narrativa basada en l'economia del 
llenguatge i en una immensa capacicat suggeridora per part de 
l'autor. Però quins són els limits d'aquesta brevetât? A la 
pregunta de quina extensió ha de tenir un microconte per ser 
considérât com a tal, hi ha una resposta d'una gran exactitud. 
La mateixa extensió que té una corda, sempre i quan contingui 
una situació narrativa completa i respongui a totes les 
expectatives literàries. En l'article esmentat més amunt. Lauro 
Zavala proposa una classificació de microcontes segons el 
nombre de paraules que contenen. Aixi, anomena "contes 
curts" aquells que en presenten de mil fins a dues mil, "contes 
molt curts" eis que en presenten de dues-centes a mil i "contes 
ultracurts" eIs que en tenen d'una fins a dues-centes. Però to t i 
que aquesta classificació ens permeti fer-nos una idea del tipus 
de textos de qué pariem i to t i que en alguns puguem trobar 
més blanc que lletra, el cert és que els microcontes poden 
contenir novel-íes senceres que varien en fundó de cada lector. 
I aquest és un altre dels trets defin toris del gènere. Quan en 
un microconte no hi ha un argument définit és perqué es troba 
implicit en el text i s'exigeix la complicitat directa del lector a 
l'hora de trobar-lo. Aixi l'essèneia del microconte gairebé exclou 
la trama i en aquests textos hi ha més coses que no es diuen

que no pas que es diuen. Llorenç Villalonga, autor també 
de narracions brevissimes, ho va advertir amb aqüestes 
paraules:"A/osa/ires no hem pogut escriure més que arguments 
desea mats. Lector, la literatura, si et plau, la hi posarás tu". 
Tenim dones, uns textos marcats per la brevetât i que exigeixen 
la complicitat del lector. I a partir d'aqui, i considérant que les 
possibilitats discursives dels textos brevíssims són infinites així 
com l'evident proximitat amb altres formes narratives -que fa 
molt difícil establir fronteros-, també ens trobem amb la 
dificultat de definir el gènere narratiu més breu en poques 
paraules, valgui la paradoxa.
Tot i així, i atenent a algunos de les seves regles internes 
básiques, els podem definir com a textos caracteritzats per la 
brevetât esmentada, però també per la ironia literària, el 
desbordament imaginatiu, la depurado léxica magistral, la gran 
capacitat de condensació del pensament, la invitado a la 
reflexió, les oracions breus que defugen de qualsevol mena 
d'ampliació narrativa que faci perillar la contundénda de la 
história narrada, la tendéncia a la fantasia més délirant, 
l'organitzadó textual completa i el final sorpresiu i obert com a 
cop d'enginy que ha de commoure el lector.
Tot aixó a banda, també se sosté que un bon microconte, que 
a diferèneia d'un conte no explica sino que suggereix, és aquell 
text breu que perqué sigui reaiment original ha de ser capaç de 
passar satisfactòriament pel sedas de dues lectures. A la 
primera ha de sorprendre el lector amb el final i amb la seva 
coherèneia textual i a la segona, amb la màgia ja desvetllada, 
ha d'afegir diferents aspectos textuals que havien passât 
inadvertits a la primera lectura.

Per altra part, i corn apuntàvem més amunt, la forma dels 
microcontes els ha acostat a altres formes narratives breus ben 
diverses i antigües que persegueixen finalitats diferents, però a 
través de recursos narratius similars. Corn ara les anècdotes, els 
aforismos -de carácter didàctic, nascuts de l'enginy reflexiu dels 
pensadors dels pobles, corn ara aquest de Joan Fuster : Mentre 
dormiu us creix la barba: aixô és el temps-, les sentèneies, les 
máximes, els axiomes, els proverbis -frases curtes basados en 
una llarga experièneia-, els adagis, les dites, els refranys. 
Igualment les gregueries -breus composicions en prosa poètica
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populantzades per Ramon Gómez de la Serna-, els epitafis, les 
endevinalles, els acudits -coincidents en el terreny sorpresiu i 
irónic-. També els textos propis del món publicitari, deis grafittis 
i els que omplen les vinyetes d'un cómic. I finalment els textos 
poétics en general -per alió de les paraules en tensió- i els 
haikús en particular -textos breus d'origen japonés limitats a 
una sola estrofa de tres versos-.
Per acabar de definir-los els microcontes s'han arribat a 
comparar amb els millors perfums i amb els verins més letals. 
Perqué se serveixen en envasos diminuts que comprenen només 
l'esséncia i, per tant, ens arriben concentrats i densos, de tal 
manera que una sola gota pot contenir una vida sencera i 
també la fi d'aquesta experiéncia.

Un cop d'ull a la historia del gènere.

nostres dies, i tal com hem apuntat, la fascinació actual pel 
gènere pot estar lligada a les noves possibilitats tecnológiques. 
No en va el mateix Lauro Zavala ha definit la minificció com "la 
escritura del próximo milenio, pues es muy próxima a la 
fragmentariedad paratáctica de la escritura hipertextual, propia 
de los medios de comunicación^".
Sigui com sigui, i com veurem ara mateix, és indiscutible que 
l'anomenada ciberliteratura ha contribuít recentment i de 
manera decisiva en la difusió i conreu de la microliteratura 
en diferents racons del planeta, també a Catalunya. I resulta 
evident que els microcontes no constitueixen pas un gènere 
nou sinó que guarden la memoria d'una llarga tradició literaria, 
tant oral com escrita, que s'ha anat adaptant a tots els temps 
en paraMel a d'altres textos d'extensió major. Ni més ni menys.

Tot i que una part de la crítica ha présentât la microliteratura 
com un gènere recent i innovador, nascut en consonáncia amb 
les noves tecnologies i formes de comunicació i d'acord amb el 
ritme de vida actual, des de temps ben remots trobem formes 
literàries molt breus que responen a demandes estètiques 
semblants. En aquest sentit, estudiosos corn Enrique Anderson- 
Imbert^ fan coincidir l'origen dels microcontes amb el de la 
mateixa literatura i assenyalen l'existència de formes hiperbreus 
intercalades en textos sumeris i egipcis de fa quatre mil anys 
que després es van perfilant en l'Antiguitat Clàssica en forma de 
digressions imaginàries amb una unitat de sentit cada vegada 
més autònoma. Es tracta de textos emmarcats sempre en un 
diseurs major, sovint en forma de diàlegs, que tenen la fundó 
de mantenir l'atenciô del lector amb fets sorprenents o 
inhabituals. Igualment en relaciô amb l'època clàssica Pilar 
Tejero^ sosté que l'origen deis microcontes es troba en la 
tradició de l'anècdota que, amb una fundó didáctica i 
exemplificadora de les conductes humanes, és present en textos 
deis segles l-lll d. C i posteriorment en totes les cultures 
tradicionals.
A l'Edat Mitjana, en la qual més que de contes es parlava de 
contar, és quan es comencen a distingir formes diferenciades de 
ficció breu, sobretot en textos d'intenció didáctica, que reben 
altres noms: exemples, llegendes, mites, endevinalles, faules, 
aMegories, apólegs, proverbis o parábolas, sobretot en textos 
de carácter religiós. I durant el Renaixement apareix ja el terme 
"conte" però sense una designació clara del tipus de textos que 
s'hi englobaven.
Més a prop en el temps, va ser a partir del segle XIX que els 
contes breus van estar estretament vinculats a les demandes i a 
les opcions de la premsa escrita. En aquest sentit la 
compaginació de diaris i revistes requeria cada vegada més 
omplir espais petits amb iMustracions o textos autónoms, com 
ara poemes curts, cites, pensaments i també microcontes, fet 
que va seduir molts autors cap al conreu d'aquests générés i els 
va popularitzar de seguida entre els lectors. Així, cada vegada 
van ser més els autors que es van deixar seduir per les 
possibilitats de la minificció com a registre independent de la 
resta de propostes literàries. Posteriorment, i amb la irrupció de 
les avantguardes tant a Europa com a Hispanoamérica, les 
noves propostes de transgressió formal deis textos van fer que 
el conte brevíssim es cultivés encara amb més força. I en els
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La minificció en algunes latituds.

Segons alguns, després del boom de la novel-la 
hispanoamericana avui dia no és exagerada la referéncia a un 
altre boom literari: el de la minificció hispanoamericana. 
Sobretot si considerem l'espectacular desenvolupament que el 
gènere ha tingut en aquella zona a partir del segle XX, fins al 
punt que avui dia la minificció en paísos com Mèxic, Argentina, 
Veneçuela, Colombia i Panamá, entre molts altres, esdevé 
objecte de continues antologies^, de Ilibres individuals, 
d'estudis i de concursos literaris institucionalitzats -com el que 
convoca l'Alcaldía Mayor de Bogotá, al Panamá- que confirmen 
l'evolució i la vitalitat actuals del gènere a Llatinoamérica, en la 
majoria de països promoguda per la difusió i influéncia de 
diferents revistes especialitzades. Com la colombiana "Ekuóreo" 
(1980-1992), que en el seu moment es convertí en la 
plataforma creativa d'uns joves universitaris que es revelaren 
contra les formes narratives clàssiques; com la panamenya 
"Maga", difusora del gènere en aquell país, com l'argentina 
"Puro Cuento" i la mexicana "El Cuento", que també han 
contribuít a popularitzar el conte brevíssim.
A través d'aquestes plataformas, dones, han estât diversos els 
escriptors llatinoamericans séduits per la minificció. Com els 
argentins Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Enrique Anderson
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Imbert, Antonio Di Benedetto i Marco Denevi; els uruguaians 
Cristina Peri Rosi i Mario Benedetti, el guatemaltec Augusto 
Monterroso; els mexicans René Avilés, Julio Torri i Juan José 
Arreola, el veneçoià José Antonio Ramos Sucre i un extensissim 
etcétera de noms propis que han créât escola en els diferents 
països llatinoamericans i que s'han convertit en el referent d'un 
nombre cada vegada més gran de microcontistes, tant pel 
conreu corn per l'estudi d'un gènere també cultivât en altres 
llocs. A Nord-Amèrica s'ha consolidât la tradició del que allí 
anomenen "Short short Story" a través d'escriptors corn ara 
Raymon Carver, Ernest Hemingway, Tennessee Williams, John 
Cheever i T. Coraghessan Boyle, entre d'altres. A l'Estat 
Espanyol la minificció i el culte per la brevetât narrativa també 
ha seduït molts autors. Com ara Baltasar Gracián, defensor de 
la màxima "lo bueno si breve, dos veces bueno" i sobretot 
Ramón Gómez de la Serna, que ha esdevingut el precursor del 
gènere a través de les ja esmentades "Greguerías", que eli 
definia com a "metáfores humoristiques", uns textos brevíssims 
réduits a una sola línia que proposen la reflexió, i els jocs de 
paraules de forma magistral i que també trobem en francés 
amb el nom de "crialleries" i en italiá com a "schiamazzi". A tall 
d'exemple proposem aqüestes tres de l'eschptor espanyol: "El 
lápiz sólo escribe sombras de palabras", "El agua se suelta el 
pelo en las cascadas" i "El espantapájaros semeja un espía 
fusilado". En l'actualitat el "Círculo Cultural Faroni", amb seu a 
Madrid, convoca des de 1993 el "Premio Internacional de 
Relato Hiperbreve", un concurs dedicat a relats inferiors a les 
quinze línies que ha suposat un revulsiu sense fronteres per al 
gènere dels microcontes.
I finalment, i a banda del conreu dels minitextos en molts altres 
països, també el trobem a Corea i al Japó a conseqüència d'una 
interacció cultural amb América Llatina facilitada ben 
recentment per la xarxa telemática. En el cas del Japó, bressol 
deis haikús, a través deis membres del "Club Microstory Japan", 
editors de la revista "Da Vinci" que també ha dedicat moites 
pagines al conreu del gènere. En el cas de Corea al voltant de 
la revista "Arbre literari" que difon el gènere i convoca continus 
concursos de minificcions.

La tradició catalana

A Catalunya el conreu de la narrativa brevissima com a gènere 
literari independent també ha estât habitual sobretot a partir 
del segle XX i sota la influència, entre d'altres, de les propostes 
de transgressió textual plantejades pels diferents moviments 
d'avantguarda, fins al punt de ser considerada un divertiment 
surrealista.
Entre els anys 1920 i 1928 Carles Sindreu (Barcelona, 1900 - La 
Garriga, 1974) va donar forma al llibre Radiacions I poemes, 
publicat l'any 1928 per la Llibreria Catalonia, que contenia dues 
parts ben diferenciades precedidas per un pròleg de Rossend 
Liâtes. La primera dedicada a les Radiacions, textos brevíssims 
ben propers a les "Greguerías" de Gómez de las Serna i la 
segona formada per composicions poétiques. De les primares, 
que el prologuista del llibre considerava "proses usadas en 
aquest llibre com a mitjà d'expressió poètica" i que Sindreu va 
dedicar a Pompeu Fabra i a Gómez de la Serna n'hem extret 
aqüestes tres: "Sí dins un automòbii rabent doneu una volta a 
una plaça, els carrers se us obriran talment les barnilles d'un 
ventali": "El rellotger-dentlsta es fa insuportable amb la seva 
barrina de donar corda ais queixals" i "Moites nits d'estiu 
apareixen les boires cegadores d'estrelles. Quan en tenen el sac 
ben pie les esclafen, i és llavors quan els homes s'eniluernen 
amb un llampec que ningù no sap d'on ve". Tal com ha afirmat 
Carme Arenas, consultora de la UOC, a les Radiacions de Carles 
Sindreu "destaca l'associació léxica i icònica, l'espontaneisme i, 
en darrer terme, l'automàtic culte a un imaginan modem, 
dominât per l'humor, substitutori d'allò que és ortodoxament 
consagrat, i marcadament reverencial amb objectes quotidians, 
éssers minúscuis i reaccions innates. En algunes d'aquestes 
proses traspua, a més, una narrativa condensada i suggeridora, 
que rebutja el descriptivisme, la causalitat d'arrel realista i el seu 
enquadrament còsmic, i consagra, en canvi, el fragment i el 
fragmentarisme com a subjecte i perspectiva de la seva 
retòrica^". Textos breus que es belluguen entre els limits dels 
aforismes, dels acudits i de les "Greguerías" que ens remeten 
també a la ironia que a la mateixa època va emprar Francese 
Trabai (Sabadell, 1899-Santiago de Xile, 1957) en el llibre De
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cara a la paret (1925), format per textos brevissims extrets de la 
secció fixa que als anys vint tenia dins el Diari de Sabadell i que 
representen la contribució del fundador de l'anomenat "Crup 
de Sabadell" a la literatura de minims en un intent evident de 
renovació literària que fugia de les formes gastades i cercava un 
nou llenguatge narratiu.
En aquesta mateixa línia d'experimentació narrativa i de 
transgressió subtil de les convencions literáries en el segle XX 
també trobem Llorenç Villalonga (Palma de Mallorca 1897- 
1980) que com ja hem dit, també va exercitar-se en la creado 
de contes minims, en el seu cas per tal de delatar la feblesa deis 
models establerts. D'una banda amb la publicado de Contes 
Sintétics (1924-1927), una coMecció de textos brevissims que 
van des de máximes fins al dibuix rápid d'una vida, to t passant 
per apunts de carácter costumista, i de l'altra amb la sèrie 
Contes blancs (1928) que contenen arguments que el lector, 
per indicado del mateix autor, ha d'omplir amb un guarniment 
no narratiu. Dels primers n'hem extret els microcontes titulats 
Fatalität Fatreia New York amb les seves oficines, eis seus 
gratacels, eIs seus vehicles rapids i el seu moviment vertiginós... 
Tot just hi arribà, el matà un automobil" i Esnobisme:" Ell sabia 
que la pistola ostava carregada I no desitjava morir, però com 
que els seus amies Tadvertiren que anàs alerta, sentí el deure 
imperiós de cometre una Originalität i, somrient, es travessà el 
cor".
Un altre dels referents significatius de la microliteratura a casa 
nostra el trobem en l'obra de Pere Calders (Barcelona 1912- 
1994), en forma de narracions brevissimes, que ell anomenava 
contes breus i que va començar a publicar a la revista "Els 
Marges" (núm. 4, maig 1975), amb el titol de "Dotze contes 
portàtils", recollits després a Invasió subtil i altres contes (1978) 
amb els quais, tal com manifesten Jordi Castellanos i Joan 
Melcion^ "assoleix el punt máxim de sintesi dels recursos 
narratius, sense renunciar ais temes de reflexió que són 
constants en tota la seva obra literària". D'aquest recull hem 
extret aquests tres microcontes: Nota biogràfica-, "Em die Pere 
i dos cognoms més. Vaig néixer abans d'ahir i ja som demà 
passât. Ara només penso com passaré el cap de setmana" , No 
se sap mai: "De les quatre rodes del cotxe, n 'h i havia una que 
girava al revés. Però era la bona, perqué provava d'allunyar-nos

d'una corba que ens va desmanegar a tots" i El mirali de 
l'ànima-." No ens haviem vist mai, en Hoc, en cap ocasió, però 
s'assemblava tant a un vei meu que em va saludar cordialment 
: eli també s'havia confós. ". En el pròleg d'aquest mateix llibre, 
Joan Melcion fa aixi referència a aquesta literatura minúscula: 
"Simplificada al màxim la peripècia argumentai (...) aqüestes 
petites peces concentren encara més, guanyant per tant en 
expressivitat i profunditat, to t el desencis que provoca una 
existénda tantes vegades buida de contingut, i a la vegada la 
contradictoria nécessitât d'aferrar-s'hi. La concentració suposa 
una intensificació de l'efecte poétic en alguns, i de la paradoxa 
de la reflexió en tots: el conflicte permanent entre les fórmules 
buides de sentit, que tantes vegades amaguen una crueltat 
palesa, i l'evidénda del fet elemental i terriblement complex de 
la vida : -Qüestlons de tràmit : Van dir al reu que tenia el dret 
d'una última voluntat, però ell respongué que passava, perqué 
no s'entendrien pas-. Tot aquest nou món, amagat al costat 
insòlit de les coses que tenim a l'abast de la mà, se'ns revela 
ara, amb tota la seva ambigüitat, amb la mateixa certesa que 
endevinem, de cop, l'exacta veritat d'una aMucinació, entre 
desconcertant i divertida^,
Amb posterioritat Calders va tornar a l'experimentadô narrativa 
que li suposaven els contes breus en altres Ilibres corn ara Tot 
s'aprofita (1983), De teves a meves (1984), del quai n'hem 
extret el següent: Els bons costums : "El cavali, désorientât per 
una malapta estirada de la brida, va fer un bot i el cavalier 
caigué en mala posició. El genet es va troncar una cama I el 
cavali, convençut que complia un deure pietós, va rematar-lo 
amb una forta guitza a la nuca, i Un estrany al ja rd i (1985) en 
aquest ùltim cas amb uns exemples de literatura brevissima no 
pas situats a part sota el nom de contes breus sinó intercalats 
entre altres relats d'extensiô major.
I Iligat cronolôgicament a la vida i a l'obra de Pere Calders 
trobem també Agusti Bartra (Barcelona,1908 - Terrassa, 1982) 
al quai se li atribueix una resposta microliterària a partir d'un 
text brevissim de factura mexicana. Segons Edmundo Valadés^ 
l'any 1917 es va publicar per primera vegada un text ultracurt 
a LIatinoamèrica titulat A Circe, de l'escriptor mexicà Julio Torri 
que va ser considérât un dels millors microtextos mexicans i que 
va rebre la resposta intertextual immediata, entre d'altres de
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Bartra, amb el seu text "Circe" i de Salvador Elizondo amb "Aviso". 
Més recentment trobem altres casos d'escriptors barcelonins 
com Jaume Cabré (1947), Quim Monzó (1952), Piti Español 
(1954) i també Sergi Pàmies (París, 1960) que també coneixen 
l'ofici de la paraula justa i que han intercalât narracions 
brevissimes en diferents reculls en una nova mostra de recerca 
constant de noves formes expressives dins la tradició literaria a 
Catalunya, que igualment ha estât seguida per altres escriptors. 
Corn Toni Sala (Sant Feliu de Guixols, 1969) amb Entomologia 
(Edicions. 62, 1997), un recull de relats breus amb el quai l'any 
1996 guanyà el Premi Documenta. Corn Eduard Márquez 
(Barcelona, 1960), amb Zugzwang, recull publicat l'any 1995 
dins la coMecció "Mínima minor" de Quaderns Crema. Com 
Ramon Monton (Sabadell, 1959), amb Inversemblances i 
fantasies (Premi Vila de Perpinyà, 1993. Edicions El Trabucaire), 
en el qual també fa la seva contribució als relats brevissims i, 
entre molts altres, com Joan Baptista Camps (el Grau de 
Castellò,1961), que va guanyar el premi Alambor de Narrativa 
2002, (Onada Edicions, Benicarló, 2004) amb Contes d'estiu, 
un recull de vuit narracions i set microcontes.
A part d'aquests noms propis de la contribució al gènere, en eis 
darrers temps s'ha produit una revifalla prou significativa de la 
microliteratura a Catalunya Iligada, entre d'altres realitats, a les 
noves tecnologies. Aixi, i al temps que s'ha anat estenent el 
costum de llegir i d'escriure a través de la xarxa, han estât 
diverses les iniciatives electrôniques que han permès situar els 
textos brevíssims en el punt de mira de molts internautes. Sense 
anar més Iluny i des de la Universität Jaume I de Castellò 
descriptor Carles Bellver i Josep Maria Chordà han créât la LIista 
dels Microcontes, una plataforma de distribució de correu 
electronic destinada exclusivament a la creació literària en 
llengua catalana que té corn a objectiu l'intercanvi de petites 
peces, de més de 3 paraules i menys de 3.000, escrites pels 
mateixos subscriptors i que eIs responsables d'aquesta 
antologia electrónica immediata van definir com a "histories 
que es poden escriure, enviar i llegir còmodament dins d'un 
missatge de correu electronic".
A més, portais corn http://www.nti.uji.es/CPE, http://www.relats.com 
i http://www.badosa.com des de fa un temps dediquen espais 
fixos als microtextos i contribueixen, per tant, de manera 
directa a la seva difusió.
Per ùltim també cal esmentar que l'actual vigència del gènere 
dins la tradició catalana també s'ha fet palesa a partir, per 
exemple, de la posada en marxa de coMeccions literàries 
especifiques -com ara Ars brevis, de l'editorial L'Esguard, 
dedicada a formes breus (epigrames, refranys, eslògans, 
epitafis, microcontes, acudits...) creada pel jove editor de Santa 
Coloma de Gramenet Joan de la Vega. També a través 
d'antologies del gènere, com la titulada Microsexe, a càrrec 
dels escriptors Manel Alonso i Albert Calls, publicada per Oikos- 
tau l'any 1998 i emmarcada també dins la tradició de la 
literatura eròtica. I per ùltim en forma de convocatòries de 
premis literaris exclusius d'aquestes breus formes narratives. A 
tall d'exemples aïllats però geogràficament significatius tenim 
el "Santa Juliana de Nicomèdia de Literatura", convocat 
anualment a Olot, el "Premi de Microliteratura" convocat 
també cada any per l'Ajuntament de Caldes de Malavella o el 
"Concurs de Microcontes" que des de fa uns anys convoca 
l'entitat "Cartes sense sobre" a Premié de Mar.

Així dones, aquest gènere narratiu curt, cada vegada menys 
minoritari, que rep encara la prevenció d'alguns editors i que 
encara és considérât per una part de la crítica com un gènere 
menor, compta avui amb la feliç perspectiva d'agafar una força 
cada cop més gran a casa nostra. I aixó, to t i que també amb 
poques paraules, trobo que és dir molt.

NOTES
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Josep-Ramon Bach, I Premi de 
Teatre de Calldetenes 2008

TEXT: REDACCIO

El dissabte dia 20 de setembre de 2008, a I'Auditori- 
Teatre de Calldetenes (Osona), el poeta i escriptor sabadellenc 
Josep-Ramon Bach va rebre el I Premi de Teatre de Calldetenes, 
que porta el nom de Lluís Solà i Sala, per la seva obra La dama 
de cors se'n va de copes.

Nascut el 1 946, Josep Ramon Bach té una llarga trajectòria com 
a escriptor, que inclou vuit llibres de poesia i prosa poètica, tres 
de narració breu, dos espectacles teatrais, dos de literatura 
infantil i diversos textos en edicions de bibliófil amb obres de 
Ramiro Fernández Saus i de de Jaume Ribes. Recentment ha 
publicat a Edicions de Gráfic Set el volum Reliquiari, conjunt 
d'accions líriques en ciau de poema, escrites entre els anys 
1973 i 1976 i revisades el 2008.
És membre del grup de treball de lletres de la Fundado Ars i 
com a tal va estrenar el 14 d'abril d'aquest any els seus Diaiegs 
morals sobre la félicitât, amb un important èxit de públic i de 
crítica.

La dama de cors se'n va de copes és un recuII de catorze peces 
breus de Teatre de Mirali. És la continuado natural de Diaiegs 
morals sobre la félicitât (Edicions 62, 2008) premiat amb el 
Recull de l'any passât. De títol més extravagant, tal vegada per 
indicar que el seu contingut s'apropa més a l'absurd encara 
que no acabi de fer-hi estada. Les situacions són més extremes, 
amb una ironia que arriba obertament a l'humor, però això 
sí, sense oblidar la tendresa, que és marca de la casa. Els 
personatges contraposen el seu natural comportament amb 
una situació de disbauxa on es mouen i s'expressen. Tal vegada 
aquest desdoblament tan marcat de les respectives 
personalitats és la novetat d'aquell Ilibre i, en conseqüéncia, la 
novetat en l'evolució del teatre de l'autor. La paródia és 
esbojarrada, però no per aquesta raó menys moral ni menys 
educativa. La ironia posa en evidéncia certs aspectes humans 
plens de contradiccions i de detectes socials. Malgrat aqüestes 
precisions, els diálegs volen ser divertits, de manera que 
justifiquen una posta en escena dinàmica i extravertida. La dama 

de cors se'n va de copes és un graó més en l'escala oberta per on 
s'enfila el teatre poétic del seu autor, on no són les paraules qui 
marquen les pautes de la lírica, sino les própies situacions i els 
seus desenilaços sovint sorprenents i plens d'una tendresa que 
voi ser un acte de fe públic a favor de les persones i del difícil 
context on sobreviuen.
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Sacristán i Alterio, 
junts a Buenos Aires

TEXT: MARTA CARNICE
mcarnice@gmail. com

FOTOGRAFIES; PASEO LA PLAZA

Dos menos

Autor: Samuel Benchetrit
Versió: Fernando Masllorens i Federico González del Pino 
Direcdó: Óscar Martínez
Repartiment: José Sacristán i Héctor Alterio, Diana Lamas i
Claudio Da Passano
Escenografía: Alberto Negrín
IHuminació: Jorge Pastorino
Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza.
Buenos Aires, juliol del 2008

Una visita, es podria dir que obligada, per a to t aquell a qui li 
agradi el teatre és l'avinguda Corrientes. Situada al bell mig de 
Buenos Aires, es tracta d'una de les avingudes més importants 
de la ciutat, en la guai s'hi aboca una frenètica activitat cultural 
a tothora. S'hi poden trobar teatres, cinemes, cafés, restaurants 
i nombroses Ilibreries obertes fins a altes hores de la nit, un luxe 
per ais fanátics de la cultura. L'avinguda també va molt lligada 
al tango, des deis seus orígens fins a l'actualitat. Es fantástic 
perdre's en aquest paradis. Tot passejant per la vorera, ben 
ampia i iMuminada, hom pot deixar-se endur i entrar en una de 
les moites sales de teatre que acuii Corrientes, com el Teatre 
General San Martin, el Teatre Opera, el Metropolitan o el 
Nacional.

Héctor alterio
íc z  iro flu c c N « iÚ i rr*. -.ik ï ib b '

pepe sacristán

erDeiiime
José Sacristán i Héctor Alterio, repartim ent de luxe acompanyats de Diana Lamas i Claudio Da Passano.
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Sacristán i Alterio reben la noticia que els queden pocs dies de vida.

Més amunt de la principal avinguda de Buenos Aires, la 9 de 
Julio, pujant a má esquerra, hi ha un indret véritablement per 
perdre-s'hi: el Paseo la Plaza. Un petit bulevard amb tres sales 
de teatre, cafés i restaurants i botigues en les quais s'hi pot 
apreciar al bon gust. Tot passejant per allá dins vam anar a 
parar la sala Pablo Neruda. A la porta, grans cartells anunciaven 
Dos menos. Un repartiment de luxe no va deixar cap altra opció 
i vam correr a comprar l'entrada. I és que l'obra, del francés 
Samuel Benchetrit i dirigida per l'argentí Óscar Martínez, unia 
dait de l'escenari dos monstres de l'escena: José Sacristán i 
Héctor Alterio. Un duet de luxe que no es pot deixar escapar i 
que cal veure.

A Dos menos, Sacristán i Alterio encarnen dos homes de la 
tercera edat que desperten en una sala d'hospital per ser 
informats, pocs minuts després, que només els queden dies de 
vida. A partir d'aquesta terrible noticia, els personatges 
decideixen iniciar un viatge no se sap on, potser dins del seu 
imaginan, que els farà reviure i analitzar sentiments com l'amor, 
l'amistat, la paternitat i el pas de la vida.

La imminent mort és l'eix central de l'obra, en la qual també 
tractará la soledat i la recerca de la félicitât en els últims dies de 
vida deis dos protagonistes.

Tot i que la mort pugui semblar una temàtica densa 
melodramática, l'obra tracta la qüestió de manera molt subtil 
ho fa amb una gran dosi d'humor negre, pie d'ironies 
sarcasmes. Tot i això, el text de Benchetrit intenta no caure en 
l'absurd d'una comédia lleugera i, en aquest sentit, introdueix 
moments de reflexió per part dels dos personatges.

Els dos personatges tenen caràcters complètement oposats, 
però alhora es complementen entre si. Un és temperamental, 
espontani mentre que l'altre és miés reflexiu. Uns personatges, 
però, aniran canviat al llarg de la trama que aconsegueix 
emocionar i sensibilitzar l'espectador. De l'obra traspuava la 
gran complexitat entre els dos actors, que fan una interpretado 
brillant a Dos menos. Un maihumorat i déspota Sacristán

interpreta un paper que broda a la perfecció, mentre que un 
sensible i conformista Alterio emociona amb tan sols la mirada.

Acompanyen a aquests dos grans actors, Diana Lamas i Claudio 
Da Passano que encarnen, d'una manera més que correcta, els 
diversos personatges que aniran passant a la vida d'aquests dos 
singulars malalts.

Un m aihum orat i dèspota Sacristán interpreta un paper que broda 
a la perfecció.

L'escenografia d'Alberto Negrín és funcional però molt ben 
aconseguida i permet, en to t moment, endinsar l'espectador a 
cada un dels escenaris evocats a l'obra. Un escenari en qué 
també compta amb paper molt destacable la posada en escena 
de la iMuminació, a càrrec de Jorge Pastorino.

Veure Dos menos és una bona manera de hure i gaudir d'una 
obra àcida que desdramatitza la malaltia i la mort. Amb tot, la 
Intensität, poténcia diversiò i enginy del primer quart d'hora va 
perdent força a mesura que avança la trama i acaba amb un 
final el més feliç possible davant les circumstàncies..

Sacristán, de 70 anys, i Alterio, de 78, han compartit escenari 
ara amb Dos menos, però al llarg de les seves respectives 
carreres s'han creuat en incomptables ocasions ja sigui a 
Madrid o a Buenos Aires, dues ciutats que han marcat 
indubtablement la vida de cada un d'ells.

Els protagonistes inicien un viatge després de saber que están a 
punt de morir.
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Cartes a un poeta 
Capítol XXIV. El Rei del ferro

TEXT; MAITE SOLER IL LUSTRACIO: MONTSE SENSERRICH



Jacint Cabot i Andreu 
Carrer Industria, 18 
Sabadell

CREACIO 27

Benvolgut senyor Governador Civil de Barcelona:

M'atreveixo a escriure'l, encara que li he de dir que això 
d'escriure no ho faig gaire, per oferir-li els meus servéis de ferrer 
i transportista. M'ha arribat la informado no sé si és del tot 
certa, que el tren anomenat "internacional" per la seva 
ampiada de 1435 mm que és el normal en altres països, i que 
permet la Iliure circulado de comoois a través de les fronteres 
amb Europa i que justement els trobem a els Ferrocarrils de 
Catalunya y Sarria on han adoptât aqüestes mides, i que 
passant per Barcelona havien d'enilaçar amb la xarxa Europea, 
però que no han passât de Sabadell i Terrassa, s'han d'arrencar, 
s'han d'aixecar totes les vies de ferro per canviar l'amplada, 
causant un autèntic mal de cap a les autoritats dels municipis 
afectats corn són ara els de Sabadell i la nostra dutat veïna de 
Terrassa. Jo senyor, permeti'm que em presenti i aixi 
comprengui el meu coneixement de la causa i l'interès que hi 
pue demostrar, sóc home de Sabadell, de pare i mare 
sabadellencs, encara que amb un avi de Sûria, vet aquí d'on 
ens ve la tradició del ferro i les mines. És per aquest motiu que 
li puc parlar extensament del meus coneixement en trens i vies, 
dones allá al poblé del meu avi on hi passàvem els estius tota la 
canalla menuda, ens en fèiem un fart de veure passar trens 
amunt i avail, i els meus germans i jo ens vàrem afeccionar a 
aquest meravellós medi de transport, propi del les antigües 
carretes i diligèneies que venien d'Anglaterra i van ser 
adaptades més tard a América.

Els americans, més ben dit els indis en deien "iron horse" cavali 
de ferro. Les grans rutes varen ser pensades per travessar to t 
l'est i l'oest dels Estats Units per transportar or, ferro i carbó, el 
que s'anomenava a les hores "The wild west" el salvatge Oest. 
Ja els primers trens fabricats a Estats Units tenien les mides de 
4 peus i 8,5 polsades, que és la distènda dels carros romans, 
que eren construits tenint en compte l'amplada del cul dels 
cavalls utilitzats en l'expansiô del seu imperi.

En conclusiô; el mitjà de transport més avançât del món, i 
permeti'm que faci broma, està limitât per l'amplada del cul de 
dos cavalls, 4 peus i 8,5 polsades són l'equivalent a 1.435 mm. 
Que és la distènda que separen les rodes del tren, perqué els 
enginyers que van construir els tramvies a Anglaterra eren els 
mateixos que van anar a dissenyar després les primeres vies de 
trens i a les hores, aquesta era la distènda que imperava. I

perqué? Dones perqué aquests eren els mateixos que 
construïen carros i sabien com fer-ho, sabien fer anar les eines 
i coneixien els sistemes més bons per abaratir els costos i el 
temps. Perqué a Europa i a to t arreu, els camins ja tenien carriis 
amb aquesta mida, i els era més fácil i económic continuar, si 
això hagués estât d'una altra manera, els eixos de les carretes 
s'haurien trencat.

Perdoni que m'hagi estés en exposar la meva erudició entorn a 
aquest món tan fascinant dels trens, però el que jo li volia 
plantejar senyor, és el fet de que jo conec més bé que molts 
d'altres aquest camp i és per això que m'he atrevit a oferir-me 
a vosté per desmuntar totes les vies estretes d'aquí Sabadell fins 
on faci falta, sense ocasionar cap mena de despesa a 
l'administració del seu govern, a canvi només em cal un petit 
bescanvi per la meva teina i la dels molts que treballaran amb 
mi, i és una cosa molt senzilla i que ha vosté no li causará cap 
mena de mal de cap ni gasto de cap mena.

La meva proposta senyor, és que em deixi quedar amb el ferro 
sobrant, que també segons qui, li cobraria per fondre'l i desfer- 
se'n sense cap benefici per part seva, de la manera que jo li 
proposo, tindrà desembarassat el terreny per a construir noves 
vies que siguin normals d'ample i no de via estreta corn les 
d'ara, i d'altra banda jo personalment m'encarregaré de que 
to t vagi corn una seda, sense destorbar-lo per rés de res, i així 
d'aquesta manera a ulls dels seus quedará vosté, com un home 
d'idees brillants i una persona que mira per les arques del 
nostre volgut país España, "una grande y libre".

I ja per acabar, cree que s'ha de dir que els sabadellencs sempre 
hem sigut, com a bons catalans, gent estalviadora i molt 
treballadors, això també ha de ser per a vosté una garantia de 
la teina ben feta.

Sense altra cosa que afegir, li envió salutacions i que Déu el 
guardi molts anys a vosté i a la seva familia. Espérant la seva 
resposta.

Jacint Cabot i Andreu 
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En el centenari de UEmpordà, 
1908-2008 TEXT; LLUIS SUBIRANA

Enric Morera.

Joan Maragall.

Moites de les sardanes corals que han fet historia, per exemple 
La santa espina, Les tulles seques i La sardana de les monges 
porten el segell Ángel Guimerá -  Enric Morera. Però no és 
aquest el cas de LEmpordá que és fruit de la coMaboració entre 
el poeta Joan Maragall i el compositor Enric Morera. Aquesta 
no era, però, la primera sardana coral de Maragall tota vegada 
que ja havia posât lletra al famós Per tu ploro de Pep Ventura i 
a la popularíssima Records de ma terra de Josep Serra.
Es pot considerar que aquesta obra, ILEmpordà, també forma 
part del patrimoni històric coral català que va més enllà del 
referent sardanista. És a dir, a més d'una sardana cantada és, 
també, un simbol musical corn ho sòn Els segadors, La santa 
espina, El cant de la senyera, La sardana de la pàtria, El Virola!
0 El cant dels ocells, entre altres partitures que han esdevingut 
un referent de catalanitat al llarg dels anys, sigui quin sigui el 
règim politic que ens ha tocat viure.
La llegenda singular dels amors de la sirena i el pastor és, 
també, un cant a la nostra terra, a la muntanya i al mar que 
configuren un encant especial a una de les comarques 
emblemàtiques del nostre país, l'Empordà, considerada, a més, 
com el bressol de la sardana.
La composició d'aquesta obra té una història molt peculiar que 
podem resseguir a través de diverses fonts documentais (1). En 
una carta datada a Sitges el 25 d'abril de 1908, Enric Morera li 
diu a Joan Maragall que la coral Amies Tintorers (2) ha de fer 
una actuació a Figueres i que li ha demanat d'estrenar una 
sardana seva, però amb la condicio de que la lletra havia de ser 
del gran poeta Joan Maragall. Sense defugir la petició, Maragall 
li va respondre que les seves anteriors experiències havien estât 
al revés, o sigui que s'havia limitât a posar lletra a unes 
musiques ja fetes i que, en aquesta ocasió, no sabria 
determinar la durada i el ritme que calia donar a la poesia per 
ser, posteriorment, musicada. Morera li respon també per carta 
que no es preocupi, que faci la lletra i eli ja es preocupará de 
fer la música a la mida i caractéristiques del poema (3).
1 així es va gestar aquesta emblemàtica i popular sardana coral 
que va estrenar el 6 de setembre de 1908 a Figueres l'agrupació 
coral Amies Tintorers de Barcelona per homenatjar els seus 
amies de la Societat Coral Erato, els quais van considerar que la
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millor ofrena que els podien fer era la de cantar una sardana 
original dedicada a l'Empordà. L'actuació de la coral 
barcelonina a Figueres va ser un éxit. Van cantar la sardana al 
local social de la Societat Coral Erato i a la plaça de 
l'Ajuntament, on tothom va quedar encantat d'aquesta nova 
sardana. Aquesta expressió de «Salut, noble Empordá, salut, 
palau del vent, portem el cor content I una cançô» ha 
esdevingut un vertader himne de la comarca empordanesa.
El cert és que els orfeons de Catalunya la van incorporar 
immediatament al seu repertori. Com a exemple, deixar 
constància que l'Orfeó de Sabadell, fundat el 1904, ja la va 
interpretar per primera vegada en el decurs d'un concert 
célébrât, el 29 de juny de 1909, a Rubí.
Segons dades facilitades per Antoni Torrent, de Fonovilassar78, 
l'enregistrament més antic de que disposen en versió de cobla 
data de 1913 a càrrec de la cobla Antiga Pep de Figueres. Es 
tracta d'una gravació deficient, de la discogràfica francesa 
"Pathè Frères", dificilíssima de reproduir. La segona gravació 
més antiga és de La Principal de la Bisbal, que es va enregistrar 
el 9 d'octubre de 1918. També els consta una versió en bon 
estât de la cobla Els Montgrins da:ada el 1914.
Estranya molt que una sardana d'en Morera no l'enregistrés 
també la Principal de Peralada corn solia fer habitualment amb 
les seves composicions. Inés Padrosa només cita La sardana de 
les monges, El senyor Esteve, El meu barco, La plaça del Sol, La 
font de l'Albera...
Sobre les primeres gravacions corals d'aquesta sardana hi ha 
poca informació. Antoni Torrent apunta la possibilitat de que 
ho fes l'Orfeó Gracienc però no n'hi ha confirmació. 
Posteriorment, EEmpordà ha estât incorporada en diversos 
enregistrements fets pels més prestigiosos orfeons i grups 
corals del país.

L'Empordà

Lletra: Joan Maragall 
Música: Enric Morera

Cap a la part del Pirineu, 
vora els serrats i arran del mar, 
s'obre una plana riallera: 
es l'Empordä.

Digueu, Companys, per on hi aneu? 
Digueu, Companys, per on s'hi va?
- Tot es cami, to t es drecera, 
si ens dem la mä.

Salut!, noble Empordá!
Salut!, paiau del vent!
Portem el cor content, 
i una canpó.
Pels aires s'algará, 
pels cors penetrará, 
penyora s'anirá fent 
de germanor.

- Una cangó!

A dait de la muntanya hi ha un pastor; 
a dintre de la mar hi ha una sirena: 
ell canta al matí que el sol hi és bo; 
ella canta a les nits de lluna plena.

NOTES

(1)
Robert Roqué Histories de les sardanes (I) CoNecció MOS, 1997.
Jaume Carbonell Josep Anselm Clavé I el naixement del cant coral a Catalunya 
(1850-1874) Galerada, 2000
Josep M. Berniis Els 90 anys del carrer Joan Maragall de Figueres. Diari de Girona. 
19 d'agost de 2007
Miquel Saperas El mestre Enríe Morera. Editorial Andorra S.L., 1969
Lluís Subirana Orfeó de Sabadell. Apunts d'un centenari. 1904-2004. Fundació
ARS, Sabadell, 2004
Inés Padrosa La Principal de Peralada. A juntament de Peralada, 1990 

(2 )
Fundada a Barcelona el 6 de novembre de 1853. Se li va donar aquest nom com 
a record de l'ofici que tenien els seus fundadors. El seu primer director va ser 
Anselm Clavé que la va dirigir fins a 1857.

(3)
"Estimât amie Maragall: Estic molt content de veure que em fareu els versos per 
la sardana, sols que no puc complaure-us amb el que em demaneu. Justament 
jo espero els vostres deliciosos versos per nspirar-m'hi tant com pugui, essent- 
me impossible fer la música sense la vostra lletra. No us amoi'ni gens el ritme, 
que jo ja faré la música per a la vostra lletra. La dimensió pot èsser més o menys 
com la de Per tu ploro d'en Ventura, i jo ja m'arreglaré. De totes maneres, en els 
llargs em sembla que fora millor que el ritme fos diferent, i si us sembla que 
entremig deis curs i deis llargs hi hagi també algún vers més o menys curt o llarg, 
també fora millor per donar més varietat de ritmes a la música. Feu-ho com 
vulgueu, que jo  ja sé que estará molt bé. Sois us die que tiñe moites ganes de 
fer-la; m'agrada molt fer sardanes, però aquesta la desitjo.
Vostre amie i admirador. Enric Morera,
Sitges, 29 d'abrii de 1908"

Ella canta: - Pastor, me fas neguit -. 
Canta el pastor: - Me fas neguit, sirena
- Si sabessis, el mar, com és bonic!
- Si sabessis, la llum de la carena!
- Si hi baixessis, series mon marit.
- Si hi pugessis, ma joia fóra plena.
- Si sabessis, el mar, com és bonic!
- Si sabessis, la llum de la carena!

La sirena es féu un xic engá, 
i un xic engá el pastor de la muntanya, 
fins que es trobaren al bell mig del pía, 
i de l'amor plantaren la cabanya...
Fou l'Empordá.
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Sardanes a Pequín
TEXT; LLUIS SUBIRANA

Vista del públic.

Amb motiu dels Joes Olimpics 2008 celebráis a Pequin, la 
Fundado Universal de la Sardana (FUS) va organitzar una 
expedició per tal de donar a conèixer la sardana a la capitai de 
la Xina. Abans de relatar la crònica de l'esdeveniment crec 
convenient fer una mica d'història.
La FUS va ser creada l'any 1992, amb motiu dels Joes Olimpics 
de Barcelona 92, a iniciativa de Josep Espar Ticó i amb l'objectiu 
primordial de difondre la nostra dansa a to t el món com a 
vehicle per expressar la pau i la Solidarität entre els pobles 
i adoptant el lema: "La Sardana, una dansa per al món". 
Actualment està presidida pel compositor i director Antoni 

Ros-Marbà i n'és el Director General el també compositor Josep 
M. Serracant.
Des de la seva creació, la FUS ha estât present als Joes Olimpics 
de Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sidney 2000, Atenes 2004 i, 
malgrat les enormes dificultats organitzatives que s'han tingut 
que superar, a Pequin 2008.
El 22 de juliol de 1992, per donar la benvinguda als participants 
als Joes de Barcelona la FUS va organitzar "La sardana més gran 
de la història", una gran bailada simultàniament a 40 
poblacions de Catalunya, Andorra i les liles Balears congregant 
a més de 35.000 persones. A més, la bailada a l'acte inaugurai 
a l'Estadi Olimpie reproduint les cinc anelles olimpiques va ser 
una imatge que va donar la volta al món.

A Atlanta 1996 es va organitzar una bailada amb cinc anelles 
formades per balladors precedents dels cinc continents. Es va 
estrenar la sardana Atlanta 96 de Salvador Bretons, 
guanyadora del premi convocat entre mùsics de to t el món. La 
cobla EIs Montgrins va interpretar-la. També s'oferi una gran 
escultura sobre la sardana titulada "Sardana oberta. Barcelona 
a Atlanta", de l'escultor Manuel Álvarez, que es va ubicar al 
Palau de Justicia d'Atlanta.
En el millor deis escenaris possibles d'Austràlia, la Universität de 
Sydney, el setembre de 2000 es va inaugurar l'exposició 
"Introducing Catalonia a European Paradise", una mostra dels 
aspectes més significatius histórics, geogràfics, culturáis, 
esportius i també gastronómics de Catalunya, i una resposta 
clara i intel-ligent a la pregunta "És realment Catalunya un 
paradis d'Europa? Els australians que van veure aquesta 
exposició van comprovar que Barcelona i Catalunya eren un 
objectiu indefugible en els seus viatges a Europa. Després, cinc 
rotllanes amb sardanistes que havien après sardanes a 
Melbourne, a Brisbane i a la mateixa Sydney, van dibuixar les 
cinc anelles olimpiques i van bailar sardanes al so d'una banda 
australiana de 20 mùsics. Corn si fos una cobla van triar els 
instruments més similars amb la inclusiô d'una tenora, 
interpretada pel sabadellenc Joan Jordi Beumala, que va donar 
potèneia i Originalität al conjunt. El compositor australià Paul 
Stanhope va estrenar The Olympic Sardana Sydney 2000. Un 
segon acte al Great Flail de la Universität va culminar el 
programa. Un concert de la banda tocant obres de R. 
Viladesau, J.Vicens "Xaxu", A. Borgunyó, F. Mas Ros i A. Ros- 
Marbà i després l'audiciô en català pel University Musical 
Society Choir de La sardana de les monges, Les fulles seques, 
TEmpordà, Marinada i el Fum, fum, fum, una cançô tradicional 
que el Cor de la Universität té incorporada al seu repertori de 
concerts nadalencs. Corn a colofô es va cantar el Cant de la 
Senyera, amb una força i un Hiurament total per part dels 170 
cantants que formaven el cor.
L'agost del 2004, als Joes d'Atenes, les sardanes van ser 
ballades per una rotllana de sis parelles del grup de danses La 
Farandola de l'Escala, to t aprofitant l'agermanament de 
l'Escala-Empûries amb Palea Fokea-Súnion, una rotllana de 
balladors grecs i una altra formada per sis parelles de balladors 
de cada continent, amb vestits dissenyats per Antoni Miró i 
acompanyats per la Cobla La Principal de l'Escala. Els actes es 
van fer a llocs emblemàtics corn el Partenó d'Atenes i el Temple 
de Poseidó de Sunion. >
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Autoritas i membres de la FUS.

A més de la presènda als Joes Olímpics, la FUS desplega altres 
activitats de gran interés com son les peticions a la UNESCO per 
tal de que la sardana siguí declarada Patrimoni Universal de la 
Humanität; la petició al COI a fi de que la sardana sigui 
declarada la dansa oficial deis JJOO; les exposicions arreu de 
Catalunya i l'estranger de la coMecció Els Artistes i la Sardana: 
la confecció d'un DVD d'aprenentatge per bailar sardanes i els 
contactes amb tots els centres i delegacions catalanes del món 
per tal de proporcionar-los material didáctic i assessorament. 
He fet aquesta necessária introducció per tal d'entendre la 
importáncia que, insisteixo, malgrat les dificultats politiques, 
administratives, organitzatives i economiques que la FUS va 
haver de véncer, representava ser també presents a Pequin 
2008, a més tenint a l'horitzó els Jocs de 2012 que se 
celebraran a Londres, una ciutat on to t fa preveure que la 
sardana hi podrá ser present sense haver de superar tantes 
dificultats corn a Pequin.
L'expediciô de la FUS estava formada per un total d'onze 
mùsics, dotze dansaires i 34 persones més entre organitzadors 
i acompanyants. Entre elles cinc sabadellencs: Josep M. 
Serracant, Jesús Ventura i Lluis Subirana, en representació de la 
FUS, i els dansaires Xavi Romero i Marta Masqué. Entre els 
mùsics també hi era el tiple de la Jovenívola de Sabadell, Oriol 
Oller.
Les sis parelles de dansaires havien estât seleccionats de 
diverses colles sardanistes de Catalunya amb una ámplia 
representació territorial: Barcelona, Blanes, Figueres, Igualada, 
Lleida, Martorelles, Sabadell, Santa Coloma de Gramanet i Sant 
Pere de Ribes.

Cobla de Cambra de Catalunya.

L'expediciô va arribar a Pequin el 24 de juliol i es va hostatjar al 
nou i céntric hotel Tianan Tianlun Rega. A la terrassa de la 
setena planta, i davant l'expectació deis clients que hi varen 
assistir, es va celebrar el dia 26 un petit concert fora de 
programa que es va iniciar amb la interpretació à'Els segadors. 
Cal recordar l'expressa prohibició de les autoritats xineses de fer 
ostentació de qualsevol signe politic, entre élis naturalment 
himnes i banderes nacionals de qualsevol pais o estât.
L'acte central de la preséneia de la sardana ais Jocs de Pequin 
2008 es va celebrar el diumenge 27 de juliol a la tarda, al gran 
Parc Ditan, i va constar de dues parts. La primera de caire oficial 
i reservada per a les autoritats xineses, els músics, els dansaires 
i els représentants i acompanyants de la FUS. Va actuar 
d 'introductora de l'acte la senyora Chen Xiaozhen, 
représentant de China Travel Service, l'agéneia encarregada del 
viatge, dels permisos i de l'organització de les actuacions. 
Després, un représentant de les cinc autoritats locals presents a 
l'acte va donar-nos la benvinguda i l'agraïment perqué 
haguéssim portât el nostre folklore a Pequin amb motiu dels 
Jocs. El parlement del Director General de la FUS, Josep M. 
Serracant, va començar amb unes paraules que no deixen cap 
dubte sobre la identificació i reivindicació catalana de 
l'expediciô a Pequin. "Distingides autoritats, senyores i senyors, 
jo us parlaré en català. Venim de Barcelona, de Catalunya, a 
mostrar-vos la sardana, una música i una dansa que simbolitza 
la unió, la germanor entre els pobles i la pau universal." Una 
declaració de principis que va ser traduida fidelment al xinés per 
la Silvia, la traductora catalana que ens acompanyava. Després 
de l'intercanvi d'obsequis entre les autoritats xineses i la
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delegació catalana, la Cobla de Cambra de Catalunya i els 
dansaires de la colla batejada amb el nom Colla Pequin 2008, 
van oferir una mostra de la música i la dansa de la sardana que 
va ser seguida amb gran interés per les autoritats i els xinesos 
presents.
La segona part de l'acte es va celebrar en un altre indret del 
pare, obert a to t el públic, on cada dia s'hi han célébrât 
espectacles amb motiu deis Jocs. En un ampli i decorat 
escenari, la cobla i la colla van oferir les seves interpretacions i 
actuacions davant d'un nombrós públic que observava 
encuriosit aquella música i aquella dansa que no havien sentit 
ni vist mai. Dos presentadors xinesos van presentar els músics i 
balladors com a una expedido espanyola (Catalunya com a 
nació o estât no existeix a la Xina, ni en gran part del món) que 
venia a mostrar-nos el seu folklore. D'aquí ve la 
malintencionada interpretació del periodista de TV3 present a 
l'acte citant que els presentadors havien fet esment de la 
"sardana espanyola". Cal dir que també hi havia Televisió 
Espanyola que va saber transmetre la noticia amb molt més 
sentit comú que la televisió que diuen que "és la nostra".
En el decurs de les diverses actuacions, la Cobla de Cambra de 
Catalunya va oferir un repertori que combinava autors histories 
com Morera, Toldrá, Viladesau, Serra, amb contemporanis i 
presents a l'acte com J. Ventura, J. Molina, J.M. Guinart, C. 
Santiago...
També es va interpretar una versió arranjada per a cobla per 
Josep M. Serracant d'una dansa tradicional xinesa El gessami 
que va ser bailada amb gran expectació per tres joves germanes 
trigémines pertanyents a un grup de dansa de Pequin. Estava 
previst fer una petit taller per ensenyar com es baila la sardana 
a tots els assistents però no va ser possible per les estrictes 
mesures de seguretat existents al recinte i a tots els actes que 
se celebraven en aqüestes dates. Finalment però, vencent la 
reticéncia deis organitzadors pequineses, es va fer una sardana 
de germanor a la qual s'hi van incorporar els grups de dansa 
xinesos que havien participât a l'espectacle i un bon nombre 
d'espectadors.
S'ha dit que l'expedició catalana no va mostrar la senyera en la 
seva actuació. És cert, sabiem que no podiem fer-ho des del 
primer moment que várem tenir la confirmació que podiem 
portar la sardana a Pequin, que és el que realment voliem. Ni la 
senyera, ni la bandera espanyola, ni cap altre signe d'exaltació 
patriótica. La nostra missió era cultural i festiva, no politica. I 
aixó a la Xina ho tenen molt ciar. I ha molts altres llocs del món. 
Qui no ho vulgui entendre és que no s'ha mogut mai de casa. 
La valoració en conjunt de l'esdeveniment és prou positiu per 
esvair dubtes i malintencionades interpretacions. Per primera 
vegada a la historia, grácies a la Fundació Universal de la 
Sardana, la música i la dansa de la sardana ha estât present a 
la Xina. Per primera vegada, a la Xina ha estât interprétât en 
públic i per una cobla el nostre himne nacional, Els segadors, 
cosa que no podrien, ni segurament s'atrevirien a fer els nostres 
politics. I si és cert que no vàrem poder enarborar la senyera, 
aquesta estava perfectament ubicada en el cor dels 57 
expedicionaris presents. Vàrem anar a la Xina, a Pequin, corn a 
catalans i sardanistes, i en vàrem tornar amb l'orgull de la feina 
ben fêta.

Colla sardanistica en exhibició.

Sardana de germanor.
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Ball de la bola de Sabadell
TEXT: LYDIA OROBITG FOTOGRAFIA: LLUIS FRANQUESA

Parella amb la tradicional beguda "La bola".

És el ball tradicional i popular de Sabadell, que es baila cada 
diumenge de Festa Major a la Pl.de Sant Roc, a la tarda.

Però no sempre ha estât aixi. Els seus origens són bastant 
modems i es deuen a la iniciativa de l'Esbart Sabadell Dansaire 
que desitjava que Sabadell comptés amb un ball tradicional i 
popular, que fos baliat pels ciutadans de Sabadell i que fos 
reconegut arreu com el ball de la nostra Ciutat.

L'any 1998, va ser ballat per primera vegada a la PI. Sant Roc, 
durant la Festa Major de Sabadell. La coreografia va ser 
elaborada per Tomás Manyosa i Ribatallada i Montserrat 
Capdevila i Tatché, dos membres destacats de l'Esbart Sabadell 
Dansaire, que, basant-se en el Ball dels Hereus que s'havia 
ballat a Sabadell a principis del segle XX, van idear una 
coreografia de caire popular, que pogués ser bailada per un 
nombre indeterminat de parelles.

La música del ball va ser composada per Joan Manau i Valor, 
músic sabadellenc i també membre de l'Esbart Sabadell 
Dansaire.

El ball pren el nom d'un tipus de beguda -la bola- que es bevia 
per la festa major a
finals del segle XIX i que consisteix en barrejar, en una gran 
sopera, cervesa i gasosa i
ron amb un "bolado" o esponjat, una massa de sucre sòlida i 
lleugera, al mig.

El Ball de la Bola està dividit en tres parts molt diferenciados. La 
primera part es correspon amb un passeig que fan totes les 
parelles que han guanyat alguna edició del Ball de la Bola, així 
com també les parelles représentants d'entitats culturáis de 
Sabadell. Aquesta comitiva està encapçalada per la parella que 
obre el ball -els de la bola- i que és la parella guanyadora de 
l'any anterior. La comitiva surt de l'Ajuntament, per la Pl. Dr.
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Robert i arriba a la Pl. Sant Roe, on és rebuda per l'alcalde que 
imposa a la primera parella els medallons que els acredita com 
a guanyadors de l'any anterior.

La segona part de la dansa comença amb un passeig al voltant 
de la plaça per tal que totes les parelles que ho vulguin es 
puguin afegir a la comitiva . Una vegada han entrât totes les 
parelles a la rotllana es dona per acabat el passeig i comença el 
ball. Els capdansers són els encarregats de conduir el ball. Totes 
les parelles de la plaça segueixen ais capdansers a pas de galop 
(saltant) i van fent un seguit d'evolucions, entre elles el pont i 
que s'acabaran en un cuc, agafats de parella amb la má baixa. 
Totes les parelles hauran quedat situades cara a cara fent una 
gran rodona al voltant de la plaça. Ara, canvia la melodía i les 
parelles fan una série de passes, saltant a dreta i esquerra, dues 
voltes amb la seva parella, es donen dos petons i to t picant de 
mans passen a bailar amb la següent persona que els ve de cara 
i així, aniran canviant de parella fins que la música finalitzi.

Els guanyadors del ball de la bola 2008 amb l'alcalde de Sabadell.

I per últim s'arriba a la part que dona nom al ball. En aquesta 
última part , les parelles han de bailar un vals-jota, sostenint 
una safata amb una copa plena de la beguda anomenada 
bola. Si cau la copa, la parella queda eliminada i guanya la 
parella capaç de mantenir dreta la copa seguint el ritme que, de 
mica en mica, la cobla va intensificant.
Quan només resta una parella a la plaça amb la copa de bola 
intacta, es dona per acabat el b a ll. En aquell moment es felicita 
els guanyadors, que serán els capdansers l'any vinent i, l'alcalde 
els fa entrega deis medallons que els acredita com a guan
yadors del Ball de la Bola d'aquell any.

Finalment, es reparteix la tradicional beguda de la bola entre 
to t el públic, tal i com es feia antigament a les testes majors...

Aquest any s'ha arribat a l'onzena edició del Ball de la Bola de 
Sabadell. Segons l'Esbart Sabadell Dansaire, organitzador de 
l'acte, enguany el Ball de la Bola ha tornat a ser un éxit, tant de 
públic com de parelles participants. La plaça es va omplir amb 
més de 50 parelles que van dansar al ritme de la música 
interpretada per la Cobla Sabadell i dirigida per Joan Gómez. 
La parella guanyadora d'enguany va ser la formada per Joan 
Caries Burgués i Marta Pedrós, que ja havien guanyat l'any 
2002.

Queda, dones, ben palés que el que anomenem tradicional no 
són només aquells fets que s'han anat realitzant durant 
centenars d'anys de la mateixa manera. És la il lusió i les ganes 
de fer les coses ben fetes, de sentir dins nostre que alió que 
veiem o fem ens pertany i sobretot, l'orgull de poder dir sóc 
sabadellenc i aquell ball, és el meu.

El cuc.

Avia i néta ballant el vals-jota.
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Mima Lacambra
ENTREVISTA: RICARD USTRELL FOTOGRAFIES: DAVID DATZIRA CARICATURA: CALVO

Plaça Sant Roc, 22.
D'un silenci que s'évita pel scroll d'un veil electro- 
domèstic, al menjador s'hi espera un piano antic, pinzellat 
d'or, vermeil i blanc. Les partitures pels seus noms ja es 
perfilen, des de Romeo i Julieta fins a Tristany i Isolda.
I a l'esquerra, un gran quadre reflecteix la imatge de la 
nostra entrevistada. Soprano, de 75 anys. Nascuda a 
Sabadell i distingida amb la Creu de Sant Jordi i la 
Medalla de la ciutat al mèrit cultural. El 1982 va crear 
l'Associació d'Amics de l'Ôpera a Sabadell, i anys més 
tard, l'Orquestra Simfonica del Vallès. EIs propose que 
es deixin guiar: Mima Lacambra, una veu que crida 
d'amagat.

"SÓC aixi, per damunt de tot, persona"
Imagino que deu estar molt satisfeta amb to t allò 
que ha fet vostè a la vida...

Si, més 0 menys satisfeta. Suposo que, com tothom, he fet 
coses intéressants que m'han agradat i d'altres que no han 
résultat com volia. Però si et refereixes més especificament a la 
meva carrera de cant, que la vaig fer en 25 anys i a la creació 
deis Amies d'Òpera de Sabadell, la veritat és que n'estic molt 
orgullosa.
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FRANCESC ESTEVE

Ha tingut una vida completiva o de sacrifici?
Tothom té dificultáis a la vida. La diferència rau en aquells que 
saben superar els obstacles i en aquells que no.

Li proposo fer memòria histórica. El 7 de Juny de 1933 
vostè va néixer al carrer Manso de Sabadell, i tret d'un 
moment puntual en la seva infónda, vostè no s'ha 
mogut més d'aquesta ciutat...
Si, va ser quan va venir la guerra que vam baver de marxar amb 
la familia a Tarazona (Aragó) perqué el meu pare havia Iluitat 
amb el bàndol republicà i no trobava feina. Eren temps molt 
complicáis, i a Tarazona, va ser la única ciutat on va trobar una 
feina en una fábrica tèxtil. Allá ens hi vam quedar 5 anys, fins 
que vam decidir tornar a la ciutat de Sabadell.

I a partir d'aleshores, quan vostè tenia 13 anys, el seu 
pare li va proposar estudiar música...
El meu pare sempre havia pensât que jo tenia moites aptituds 
per a la música. De fet, era una excusa, ja que a eli, particu- 
larment, li agradava molt. I per això em va animar a estudiar 
piano.
I d'altra banda, la meva mare tenia una veu espléndida, i aquest 
podria ser un motiu pel qual més tard, em vingués la vena per 
cantar.

De fet, gràcies al piano, vostè va descobrir el món del 
cant, no?
Vaig comentar les classes de piano amb la mostra Maria 
Paresois d'aqui a Sabadell, i ella va ser qui va notar que jo tenia 
una bona veu per cantar. Sempre ens deia: Aquesta nena té 
molt bona veu, aquesta nena té molt bona veu...-.\ aleshores, 
quan em va matricular al Conservatori del Liceu per piano, ella 
mateixa em va matricular de cant. Sense consultar-ho! Tot i que 
ara, amb la perspectiva dels anys, sembla que va ser una bona 
idea {somriu).

Quan va teñir dar que vostè es volia dedicar professio
nalment al cant i al piano?
En realitat, quan em vaig matricular no ho vela gens dar. Va ser 
quan vaig comengar a fer tots els cursos, que em vaig 
enlluernar i vaig veure que em podria dedicar a aquest món 
espléndid de l'Opera, compaginant-lo amb els estudis de 
piano, que mica en mica, anaven quedant en segon terme.

I per qué es va quedar amb el cant i no amb el piano?
El piano no em va donar mai allò que jo exigia. Quan jo tocava 
el piano necessitava cantar a sobre (segurament perqué no era 
una gran pianista). Però artísticament, el piano no em donava 
la satisfacció que sí que m'oferia el cant.
Cantar és una comunicació directa i molt més expressiva amb el 
públic, no passa per cap intermediari. I la resta d'instruments sí.

Creu que tothom pot arribar a professionalitzar-se amb 
aquest instrument que portem dins, la veu?
Sempre és educadle, a no ser que tinguis una veu desastrosa 
{rlu). Mai sabrás si arribarás a ser un gran cantant, però almenys 
la podrás millorar.

Económicament va ser difícil portar a terme aquesta 
carrera musical?
Jo la vaig fer tota al Conservatori. No recordo si era molt cara o 
no. Però sí que recordo que els meus pares van fer molts 
sacrificis perqué jo pogués arribar a teñir, a part del 
conservatori, altres classes particulars per tal d'assolir una base 
molt més sòlida.
Al conservatori vaig cursar tota la carrera de cant i tota la 
carrera de piano. I en l'entretemps, va ser quan vaig conèixer el 
meu marit.
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Ustrell i Lacambra al m enjador de la soprano.

En I'entretemps?
Si. El primer any que vaig baixar al Conservatori del Liceu amb 
una amiga, I'Angelina Sallès, ell també era el primer any que 
baixava a Barcelona a estudiar medicina. I com qui no voi la 
cosa, ens vam conèixer al tren. No va ser fins passats uns quants 
anys que ens vam prometre, i acabada la carrera, vam 
preguntar-nos qué calia fer.
Pensa que en aquell moment, la carrera de músic estava molt 
mal considerada. La gent de l'època no pensava que un artista 
es pogués guanyar la vida cantant, no contemplava els 
professionals de la mùsica. I una vegada acabada la carrera, 
vaig intentar que hi hagués una possibilitat per part de 
l'Ajuntament i entitats culturáis de Sabadell, d'oferir-me una 
subvenció per anar a estudiar a Itàlia, on la carrera musical 
estava més ben considerada, però no ho vaig aconseguir.
Fins i tot, el senyor Pàmies, en aquell moment director del 
Liceu, va escriure una carta espléndida explicant i detallant els 
meus valors vocals i musicals!
En canvi, a Barcelona, on s'havien ajuntat diverses entitats, de 
nom "Els Enanitos" (si no recordo malament). Aquests, van 
promocionar i van donar suport a la soprano Victòria dels 
Àngels perqué anés a Itàlia a estudiar.
El senyor Pàmies va pensar que a Sabadell també es podria 
donar l'oportunitat a Mima Lacambra, però els tràmits no van 
evolucionar.

Potser perqué no es tractava d'una ciutat capitai com 
Barcelona?
Potser si, 0 potser perqué les persones i les entitats a les quals 
se'ls va demanar no hi veien prou futur.

El fet és que vosté no va parar de viatjar. Des d'ltália 
mateix, fins a América. Com és que no es va enamorar 
d'algun d'aquests indrets i va decidir continuar vivint a 
Sabadell?
En primer Hoc, perqué el meu marit sempre a tingut la feina 
aquí com a metge. I Sabadell era el nostre niu. I en segon Hoc, 
si s'hagués donat el cas, el meu marit hagués hagut de fer una 
prova per poder-se'n anar a traballar de metge a un altre Hoc. I 
això jo no ho volia.

De totes formes, abans d'agafar-nos un profund amor, jo li vaig 
deixar dar que el meu somni era cantar, i que si eli hi estava 
d'acord, la meva carrera podia ser de molt sacrifici més que per 
a mi per a eli. EH s'ho va pensar, i finalment, va acceptar. Estar 
d'acord volia dir que hi haurien Hargues temporades que jo no 
hi podria ser. I aixi va ser. Però si per una cosa hem destacat el 
meu marit i jo, és per aquest profund amor i respecte mutu. EH 
va fer la seva carrera i jo vaig fer la meva. I vam continuar 
promesos durant moits anys fins acabar la carrera.

Imagino però, que el seu apreci per Sabadell també l'ha 
condicionat a no marxar...
Sens dubte. La meva ciutat me l'estimo moltíssim. Malgrat que 
estem parlant d'una ciutat que no em va ajudar mai, és la ciutat 
on més bons records hi guardo. Per a mi Sabadell és molt 
important, per això també procuro que la ciutat sigui molt 
atractiva culturalment parlant. Amb els Amies d'Òpera de 
Sabadell, to t i no tenir un teatre idoni per fer Òpera, procurem 
fer brillar aquesta ciutat. I mica en mica, ho anem aconseguint.
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Ja que em treu el tema, com va sorgir la iniciativa de 
fundar els Amies de l'Opera de Sabadell?
Personalment em va sobtar molt que quan nosaltres fèiem 
tournées per to t Europa, hi havia ciutats més petites que 
Sabadell que tenien el seu teatre d'Ôpera i en feien durant tota 
la temporada d'onze mesos.
En canvi, aquí a Sabadell, o més ben dit, a Espanya, no n'hi 
havia d'aixô.
Pensa que quan nosaltres vam començar a cantar (die nosaltres 
perqué, per exemple. Montserrat Cavallé, era alumna també de 
la meva professera, qui donava molta importancia a la falta 
d'Òpera a Espanya), només hi havia el Liceu. Hi havia alguns 
Amies de l'Opera a Bilbao o Oviedo i prou.
De vegades s'organitzaven Operes i venien eis grans cantants 
però ni s'assajava! Imagina't corn anaven les coses en aquell 
temps...Allò no era fer art.
Actualment ha canviat moltissim. Amb eIs 25 anys que portem 
d'Amics d'Ôpera a Sabadell, Espanya ja no només té el Liceu, 
té el Real, i'Eskaldurna a Bilbao, el de Valèneia, el d'Oviedo, el 
de Sevilla, que quan es va estrenar tothom va qüestionar-lo 
molt i actualment funciona molt bé...l fins i to t ciutats que fan 
coses puntuáis però que reclamen molt l'atenció del públic com 
Menorca, Mallorca...

De fet, amb el Real i el Liceu, s'ha format una Associació 
de Teatre Lírics d'Espanya...
Sí, en aquesta associació ja arribem ais gairebé 40 integrants. I 
tots hi fern Òpera o concerts simfònics. Vull dir que el públic el 
tenim, i quan vaig acabar la carrera, et prometo que això era 
impensable en cap Hoc d'Espanya.
No estem encara a nivell europeo, però hem millorat moltissim 
i jo n'estic molt satisfeta.

El mateix 7 d'Octubre de l'any de la fundació dels Amies 
d'Òpera de Sabadell, es va representar la primera òpera 
Madamma Butterfly amb l'Orquestra i decorats del 
Liceu i amb el Cor dels Amies d'Òpera de Sabadell. Quins 
records en té d'aquesta estrena?
Molts...(7'e5p//'a)Va ser un dia molt emocionat per a mi.
El fet és que aquí a Sabadell es va fer molt ràpidament. Vaig 
trucar al meu marit mentre feia una tournée per Europa, li vaig 
comentar la idea, i al cap de pocs mesos ja l'estàvem 
interprétant. Tothom hi va estar d'acord en fer aquesta òpera, 
és curios...
En dos mesos vam fer més de 200 socis, i això ens certificava 
que tindríem l'éxit assegurat. A més a més, comptávem amb 
decorats del Liceu, i amb grandíssims cantants amies meus que 
van acceptar la invitado.
Va ser una grandissima representació.

De fet aquesta nova temporada 2008-2009 es torna a 
repetir aquesta Òpera...
Sí, i la tornem a repetir perqué aquest any es celebra el 1 50é 
aniversari del naixement d'un dels genis de la història de la 
mùsica, en aquest cas Puccini.
El que Puccini és capaç de dir amb la mùsica és completament 
veraç, i això crea un sentiment molt més realista.

Bé, finalment, el 1986, vosté va decidir deixar de cantar 
per dedicar-se plenament a l'Associació. Per qué ho va
ifer?
□'entrada perqué hi ha un moment a la vida, que com ha 
professional en el cant, has de deixar de cantar. Hi ha cantants 
que van exprimint to t el que tenen fins que acaben fatal...

M im a Lacambra, presentado de la tem porada deis Amies de 
l'Ópera de Sabadell.

...és a dir, vosté va preferir morir en l'éxit que morir per 
l'éxit?
No, no va ser per això. Jo encara estava en plenes facultats per 
poder cantar, però el fet que sorgís l'Associació d'Amics 
d'Òpera de Sabadell, em va fer pensar en moites altres coses. 
Fer una orquestra, un cor...i fins i to t un teatre! Que encara no 
el tenim (riu)\
Cantar requereix dedicar-s'hi exclusivament. Es tracta d'un 
entrenament constant, tal i com fan els esportistes (a diferéncia 
que nosaltres fem art).
Quan no estás entrenat, qué passa? Que no arribes a la meta. 
Dones amb el cant passa exactament el mateix, et quedes a mig 
carni.
I per això no vaig continuar cantant, perqué em semblava una 
traieió al cant.
M'ho vaig estar pensant molt, però l'Associació em donava 
moites bones perspectives: donar oportunitat a gent jove, crear 
nous pùblics...
Una hora o altra havia de deixar de cantar, i vaig trobar oportù 
deixar-ho en aquell moment.

Té previst tornar a cantar davant del públic?
No. Segur que no. Ara mateix ja no estic entrenada.

I no entrenaria per tornar a cantar?
Es necessiten moites hores. A més a més, el cos ja no funciona 
per a fer això.
Tot t'ha de respondre, des del cap fins la punta deis peus, i no 
estic preparada per tornar a cantar. >
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No em dirà que d'amagat no canta...
Alguna cosa faig, sí. Però molt poc. Es podría dir que la passió 
no l'he perdut...

Com valora tots aquests 26 de I'entitat?
Molt positivament. Es podría fer moites més coses, però de tota 
manera, déu n'hi do to t el que hem arribat a fer. Oferim una 
temporada curta d'Ópera a Sabadell, hem créât l'Orquestra 
Simfónica del Vallès, a més a més, estem en diversos concursos, 
promocionem molt la gentjoveam b l'Escola d'Ópera...
Jo estic molt orgullosa, sobretot amb aquest últim, l'Escola 
d'Ópera, ja que fomentem que els joves músics puguin 
madurar i encarar-se en aquest món professional de l'Ópera.

Creu que falten més escoles pels joves en aquest ámbit?
Sí, en aquest i amb tots els ámbits. Amb l'Ópera, a la resta 
d'Espanya no existeix. A Europa en canvi, hi ha teatres que ja 
formen alguns joves per a esdevenir professionals de l'Ópera 
durant dos o tres anys, afrontant així diversos personatges i 
provant també totes les vessants que té aixó. Fet que els serveix 
de base per afrontar la carrera professional per actuar més tard 
en els grans teatres, acompanyats de la sort, és ciar!

La vostra escola també segueix un model semblant...
Sí, amb la petita diferéncia que nosaltres només oferim classe 
durant dos mesos i mig. Treballen molt, però no tenen la noció 
de temporada que sí tenen amb els d'Europa. La veritat és que 
els nostres alumnes surten amb una experiéncia molt gran i de 
molta utilitat. Per aixó cree que Pescóla és un deis fets més 
positius que hem portât a terme des de I'entitat.

Durant aquests 26 anys d'Amics de l'Ópera, s'han 
interprétât més de 100 óperes. Quin és el criteri albora 
d'escollir qué s'interpreta i qué no?
El criteri és personal. Primer de tot, observo si aquella proposta 
és artísticament important i interessant.
I en segon Hoc, analitzo si aquella partitura és factible i hi 
podrem trobar els cantants adients.
S'ha de procurar que to t qualli i quedi arrodonit, i aleshores 
decidim.

S'ha plantejat mai deixar l'Associació en algún moment 
critic?
De vegades, i sobretot darrerament, ha arribat un moment que 
n'he arribat a estar força cansada. Hi ha tants problèmes, 
sobretot económics...
És una situació de voler i no poder que em desanima una mica, 
la veritat.
Però també t'haig de dir que em dura molt poc (riu). Fins i tot 
quan m'enfado amb una personal No sóc gens rancuniosa. 
Sempre intento alliberar-me de pensaments negatius.

De fet, llegint una entrevista al tenor Jaume Aragall 
quan va venir aquí a Sabadell, anotava que entre 
d'altres coses, vosté té la qualitat de ser una gran 
persona a diferéncia d'altres artistes. I conversant amb 
vosté, transmet aquesta sensació... És una de les 
facilitât que ha tingut vosté a la vida?
Dones sí. Quan s'és rancorós o es fan trampes a la vida, al final ho 
acabes pagant tu mateix. Efecte boomerang; qui la fa, la paga.
Hi ha persones que m'han donat motius per tornar la pedra i 
no ho he fet mai.
Sóc aixi, per damunt de tot, persona.

Per anar acabant, li deixo una pregunta amb safata, què 
li falta fer a la vida?
(Somriu I mira a la Plaça Sant Hoc) Dones m'encantaria poder 
deixar l'Associació quan ja s'hagi construit un teatro per Ópera 
aquí a Sabadell.

El seu somni...
Si, amb el teatro nou es podría ampliar to t moltissim. Una 
temporada molt més llarga, una escola per poder treballar to t 
l'any, podriem fer musicals, òpera, sarsuela...
Aleshores si que no me'n podría cuidar de to t jo, i per això 
caldria nous departaments dins l'Associació. Un gran director 
de màrqueting, un director econòmic...Jo sempre em podría 
dedicar a la qüestió artística, i quan ja no pogués més, me'n 
desvincularía.
Pensa que actualment ja venen més de dues-centes persones 
aquí a Sabadell, aleshores vindria molta més gent. I això 
generaría un motor molt important a Sabadell com a centre de 
referència per la cultura.
El teatro crec que té grans possibilitats de rendibilitat tant per 
la ciutat com per la mateixa entitat.

L'Ajuntament què li diu de tot plegat?
Elis també están iMusionats i crec que hi van. El problema és 
que ara s'ha d'acabar de concretar certs punts amb la 
Generalität i el Ministeri per tal de poder fer to t aquest treball >
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des d'una fundació o d' un consorci i subvencionar-ho també 
des d'altres entitats bancáries.
Pensa que aqüestes temporades han d'estar consolidadas i per 
fer to t això, es necessita un gran pressupost al darrere. El 
problema de sempre!

Com bé se sap, les seves operes s'emeten en directe per 
Catalunya Música, i en el cas que es construis el nou 
teatre, es facilitarla a altres mitjans poder enregistrar el 
seu producte. Per què no s'ha portât a terme a la 
Farándula?
Perqué la Farándula no ho posa gens fácil. Fa un temps vam 
estar conversant amb TV3, per tal de fer-ne unes gravacions, 
però el teatre de la Farándula no està ben condicionat per a 
poder-ho realitzar. És un teatre que emet una mica de 
reverberació i això dificulta molt la seva gravado. A més a més, 
no disposa d'espais adients per a poder-ho enregistrar. Aixi que vam 
decidir deixar-ho per més endavant, per quan hi hagi el nou teatre.

Per això cal un nou teatre...
La Farándula está molt bé aparentment, però reaiment ens 
causa moites dificultats. L'escenari té una gran boca però no té 
espatlles ni fons prácticament, i quan estem parlant de grans 
produccions, no sabem on posar tanta genti 
A part d'això, no hi ha camerinos! Hi ha quatre sales que 
semblen camerinos, però no ho son. I per això sovint optem per 
fer una mena de camerino amb roba sota l'escenari.

Comoditat zero...
A vegades hi ha gent que em comenta, i quan fareu un 
Wagner? I jo els responc, quan tinguem un nou teatre, o si més 
no, un fossar més gran. De moment és impossible.
La mùsica va a la Platea a canonades i a dalt a l'escenari gairebé 
no se sent.
Fer els pianos per exemple, costa moltissim. Però amb el nou 
teatre, això és será possible (torna a somriure, i de retili, 
I'Ajuntament).

I ara ja només ens queda parlar de la nova 
temporada.
Aquesta temporada ve força carregada. A part de l'Opera de 
Madama Butterfly de Puccini que hem comentat anteriorment, 
tenim préparât l'ôpera-sarsuela Marina, més endavant IL 
Trovatore de Verdi, i finalment, acabarem la temporada amb el 
Don Giovanni de Mozart.

Un Ilibre per recomanar-nos?
Els històrics. L'últim que he llegit, un de Caries V. Us recomano 
llegir història.

Hurgo, jCélrocJuran^^

Nota: Les fotos de la Semblanza del número de juny, dedicat a Lluís Subirana, 
eren de David Datzira.
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Vint-i-cinc anys del Monument 
al sastre TEXT: REDACCIO

L'onze de febrer de 1983 s'inaugurava a la Ronda Zamenhof el 
monument al sastre, una escultura en bronze d 'Adolf 
Salanguera basada en un dibuix d'Agusti Masvidal i amb relleus 
laterals, també en bronze, inspirats en dibuixos de Ricard 
Marlet. Tot el conjunt col.locat sobre un bloc de pedra de Sant 
Vicenç de 12.000 Kg de pes.

La iniciativa del projecte, en aquell moment ùnic a to t l'Estat 
va ser del sastre Ignasi Ribas Pujadas, nascut a Castellò 
d'Empúries però sabadellenc d'adopciò, i un dels mestres més 
importants del segle XX en l'art sartorial. Amb constància, amb 
molta perseverança, una comissiò gestora formada pel mateix 
Ribas i per Manel Moix, Joan Cuscó i Agustí Masvidal va 
aconseguir interessar des de l'Ajuntament i el Cremi de 
Fabricants, a les institucions financeres locals, culturáis i fins i 
to t a nombrosos particulars.

Avui el monument és un record históric del gran paper que la 
indùstria tèxtil va jugar en el Sabadell dels segles anteriors. Tot 
ha canviat. La fabricació, la confecció, els mercats. Però Ignasi 
Ribas, ais seus 91 anys continua anant cada dia al seu antic 
obrador des d'on s'enorgulleix, amb justicia, de tota una vida 
de treball ben fet.

Ignasi Ribas. Dibuix de M auri Espadaler, 1974.
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Cicle de cinema documental 
a Cineclub Sabadell TEXT: PERE CORNELIAS
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Nanuk, el esquimal. 1922

Las H u rd e s  / T ie rra  s in  p a n . 1932

El documental és, com ja he comentat diferents vegades a 
Quadern, el gènere cinematogràfic per excel lència d'aquestes 
darreres décades. El documental i el document, és a dir, també 
totes les variants que li són inhérents des deis primers films 
muts deis germans Lumière. Efectivament, no només han estât 
els documentais pròpiament dits els que han pobiat les 
pantalles en aquests últims anys, sino també les peNícules de 
ficció pensades i rodades amb aquest mateix esperit. I no 
només hem estât espectadors privilegiats de l'eclosió del 
gènere, amb una notabilissima quantitat d'estrenes de les 
cinematografíes més diverses, sino que hem pogut assistir 
també a la revisió d'alguns deis seus clássics fonamentals. Tot 
això ha reobert l'etern débat sobre la frontera entre realitat i 
ficció. ¿Són les peMícules dels germans Lumière, prèviament 
elaborades, autèntic cinema documental? És un documentai 
i'Innisfree, de José Luis Guerin? O, al revés, no ho són 
igualment, en certa manera, les séries per a la televisiô de 
Roberto Rossellini o, en un altre registre, Los lunes al sol, de 
Fernando León de Aranoa? És, em sembla, una discussió 
inacabable i no cree que se'n pugui concloure res de definitiu. 
Però, encara que la vastitud gairebé inabastable del tema es 
presenti com un osculi indiscutible, val la pena acostar-s'hi, 
sempre que es pugui, des de les perspectives més divergents. És 
el que Cineclub Sabadell prova de fer ara.

Fa més d'un any i mig que eis companys de Cineclub van parlar
me per primera vegada d'aquest cicle i van fer-ho per dir-me 
que era a punt de començar. Però han hagut de passar molts 
mesos abans no ha pogut veure la Hum. Ignoro en quines 
dificultats es deuen haver trobat, que eIs han obligat a retardar 
tant el projecte. Sé, això sí -em vaig dedicar a aquesta feina 
durant molt de temps-, que muntar un cicle corn aquest sovint 
resulta costós i difícil. Per tant, donem-li la benvinguda i 
felicitem eis organitzadors. És extens i variât. Quan aquest 
Quadern, amie lector, t'arribi a les mans, el Cicle de Cinema 
Documental haurà to t just començat o estará a punt de fer-ho. 
Abastará gairebé un mes: del 31 d'octubre al 26 de novembre. >
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T o kyo -G a . 1985

L'inauguren dos clàssics indiscutibles: El hombre de la cámara 
(1929), de Dziga Vertov, intéressant exemplificació de les 
infinites possibilitats del llenguatge cinematogràfic, i Nanuk, el 
esquimal (1922), de Robert Flaherty, sobre la vida deis 
esquimals i la seva Iluita constant contra el medi advers. De 
Flaherty, es programa també la que és possiblement la seva 
peMícula més coneguda del période sonor: Hombres de Aran 
(1934), centrada en la vida deis habitants d'aquesta illa 
irlandesa. I cinc clàssics més, de temátiques molt diferents, 
encara ara poc coneguts: Berlín, sinfonía de una gran ciudad 
(1928), de Walter Ruttman, interpretado musical i 
cinematográfica de la gran ciutat deis anys 20; A propos de 
Nice (1929), el documental experimental de Jean Vigo; Las 
Hurdes /  Tierra sin pan (1932), l'implacable retrat de Luis 
Buñuel de les terribles condicions de vida en aqüestes terres 
d'Extremadura, tants anys prohibit al nostre país; El triunfo de 
la voluntad (1935), de Leni RiefenstahI, sobre el congrès nazi de 
Nuremberg, i Nuit et brouillard (1955), d'Alain Resnais, un dels 
films més extraordinaris sobre la tragèdia ais camps d'extermini.

Però, naturalment, el eide parla també d'autors i tendèneies 
més recents: Fata Morgana (1971), de Werner Herzog, imatges, 
paraules i musica al desert del Sahara, Tokyo-Ga (1985), de

R e g re s o  a N o rm a n d ia . 2007

Wim Wenders, trajéete desconcertant per una ciutat lluminosa 
i desconeguda; Asaltar los cielos (1996), de José Luis López 
Linares i Javier Rioyo, sobre l'assassinat de Trotski i la figura de 
Ramon Mercader; Amsterdam global village (1997), de Johan 
van der Keuken, viatge laberintic per la ciutat i la seva gent, o 
Histoire (s) du Cinéma (1988-1998), extensa i personalissima 
visió de Jean-Luc Godard sobre el què i el corn de l'art 
cinematogràfic. I fins a l'actualitat: Regreso a Normandia 
(2007), de Nicolas Philibert -conegut a casa nostra per Ser y  
tener (2002)-, retrobament amb eis actors que van participar, 
fa trenta anys, en una peMícula inspirada en un crim que va 
tenir Hoc a Normandia ara en fa cent quaranta.

Podria parlar encara de més titols, perqué n'hi ha més. No cal. 
Només he volgut deixar constància de la varietat de la 
proposta. El eide permet reflexionar a bastament sobre eIs 
aspectes de què parlava al principi. I permet -més important 
encara- veure un munt de bones peMicules. Eis Dijous del 
Cineclub, a més, programen uns quants documentais més no 
inclosos al eide. És una bona oportunitat d'apropar-nos a un 
dels générés pioners del cinema. Ais Cinemes Imperial i a 
l'Auditor! de la Caixa de Sabadell. Aneu-hi.
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Passejant pel Périgord
TEXT I FOTOGRAFIES: JOSEFA BLANCH

Vacances tranquil-les, sense cap fita obligada, la passejada per 
aquest sud-oest de Franga ha estât un veritable respir, una 
pausa important en aquest atrafegat dia a dia del nostre 
quotidià.

De ruta cap al nostre desti, creuem la Montagne Noire. 
Frondosos hoscos de roures, faigs, pins i avets ombregen 
totalment la carretera i no deixen passar el sol, que llueix i 
escalfa de valent. A Castres, ens sorprèn el petit museu dedicat 
a Goya, amb obres seves i dels seus contemporanis, que un dels 
seus descendents va llegar a la ciutat a les darreries del segle 
XIX. Antiga urbs de teixidors i tintorers, lligats a la propera 
Mazamet, vila tèxtil amb un important passât de puixança 
econòmica, té en les cases amb façanes acolorides,que voregen 
el riu Agoût, un dels seus principals atractius.

El curs del Lot, al seu pas per Cahors, ens deixa endevinar la 
bellesa d'aquesta regió que to t just estrenem. El Pont Valentré, 
majestuós, s'aiça al mig del riu i es deixa creuar per gaudi del 
visitant.

Ja situats al Périgord Noir, el Dordogne ens fa de guia. Es diu 
que és el riu més bonic de Franga. El seu curs, amb les seves
plàcides aigües, enriqueix camps, vinyes, hortes.... Ara que el
blat ja està segat, les baies de palla, a centenars, esperen 
pacients, damunt del daurat rostoll, la recollida cap a la pallissa. 
Més enllà, als camps ja llaurats, es poden veure eis terrossos 
d'aquesta terra fértil i preciosa. Les vaques, pacients, pasturen 
al mig del verd farratge. Des de qualsevol racó, la paleta de 
colors meravella. Dels ocres als groes, dels verds als blaus, dels 
vermeils als porpres, tots hi són representats.

Regió de terreny calcari, és piena de grutes, coves, balmes, 
esplugues, que han estât, des dels inicis de la humanitat, recer 
i llar dels homes. Arreu, jaciments prehistòrics, encara en 
excavado, per investigar i analitzar els nostres orígens. Visitem 
to t el que es pot veure de Lascaux, on els homes primitius van 
deixar la seva empremta en les pintores murals, figuratives, 
expressió de la vida en aquells primaris moments. La guia, molt 
amable, intenta de donar una explicació comprensible de les 
técniques emprades en l'art rupestre, el seu sentit, el seu 
significat. A part d'haver pogut esbrinar amb certesa científica 
els minerals i els pigments utilitzats, hi ha una pila de dubtes i

Rocamadour.
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La Roque-Gageac.

desconeixences que queden, de moment, en enigma i igno
rancia. Naturalment, estem parlant de la prehistoria, abans de 
la historia, no hi ha res escrit.

A la Gouffre de Padirac, les estalactites i les estalagmites 
conformen un paisatge de misteri i tenebres.

Talment corn eis troglodites, i per fer-nos ben bé el càrrec de la 
vida dels Cromagnon i dels Neandertal, pugem a La Roque 
Saint-Christophe, espadat sobre el riu Vézère, que sembla ser 
que va estar habitat per l'home des de fa 55000 anys i fins al 
segle XVI, quan un dels reis franceses, catôlic, va decidir el 
desmantellament del Hoc i l'expulsiô dels seus estadants.

Resseguint el Dordogne, es succeeixen pobles preciosos. Ran de 
riu i clavats a la roca corn la Roque-Gageac, dalt del pla i amb 
vistes d'infart corn Domme, oberts a la vall corn Beaulieu-sur-
Dordogne o Beynac...... Aquests i tants d'altres, tots son un
veritable jardi. Les flors omplen façanes, pengen de fanais, 
alegren voreres i festegen racons. Amb eIs seus pètals i 
poncelles de tots colors corresponen plenament a l'amor i a la 
dedicado que eis tenen eis vilatans. La denominado genérica 
de "ville fleurie" eis escau totalment.

Globus per sobrevolar el riu quan eau la tarda, gavarres de 
passeig, canoes i kayacs per fer esport, pescadors de canya,
nedadors, campistes, ciclistes...... Tota la riba del riu bull de
vida, d'activitat, d'animaciô.

Castells i fortificacions de totes les époques, Castelnaud, 
Milandes, Beynac, Fénelon. Jardins corn el Manoir de l'Eyrignac 
. Enmig d'aquestes valls i carenes, hi han buscat inspiració, pau 
i repôs, artistes de tota mena, corn Josephine Baker o Paul 
Éluard.

Impressionant la ubicado de Rocamadour. Literalment clavat en 
una roca, es despenja des del castell, al dm de la rocalla, 
passant pel santuari de la verge negra, fins arribar al poblé ran 
de vall, un ùnic carrer totalment turistic. És Hoc de peregrinatge 
per als catolics. Hi ha ascensors per fer el cami fácil, ja que el 
pelegri auténtic té la pujada del Calvar!, amb Via-Crucis indos, 
per fer to t el trajéete a peu.

A Sarlat-la-Canéda, encisador poblé amb un centre medieval 
important, passejar pel mercat setmanal del dissabte és un 
veritable encert. Places i carrerons s'omplen de pagesos i 
grangers que, sota els para-sols, ofereixen les seves preuades 
mercaderies. Anuncien que to t és artesá, des de les Honganisses 
que es fan de to t el que un es pugui imaginar, fins als enciams
de totes menes, hortalisses, fruits vermeils...... Trufes i ceps,
quan és la temporada, són un producto estrella.

Capítol a part mereixen les oques i els ánecs. La venda de 
productos d'aquestes aus omple mercats, botigues, granges, 
paradetes a les carreteros. El foie entier o mi-cuit, acompanyat 
de gelatines i confitures, és una delicia per al paladar. El magret 
i el confit són omniprésents a totes les cartes dels restaurants.
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La Roque-Gageac.

Des que els primers franceses d'aquest sud van començar a 
torturar els pobres animals, fent-los menjar fins a emmalaltir-los 
el fetge, van aconseguir una gourmandise valorada actualment 
arreu del mon.

Camps sencers de noguers omplen el paisatge. De les nous en 
fan oli, vi o vinagre. També les trobem crues o cruixents a 
l'amanida o dolces en pastissets o galetes. Aquest fruit sec es 
conrea a bastament.

Com a casa nostra, aquí el vi també s'ha posât de moda. Petits 
viticultors amb cellers modems i amb els seus enolegs 
corresponents fan recerca i investiguen per aconseguir 
cupatges atractius i diferents. A les costes de Cahors o de 
Bergerac, els ceps s'arrengleren polits i úfanosos per donar el 
millor raí'm.

De tornada passem per Lourdes. No calen massa comentaris. El 
negoci és el miracle. Hotels, botigues plenes de verges i sants, 
aigua beneïda.... I al mig de to t aquest mercadeig, els creients 
i els malalts buscant l'última esperança.

Anem a dormir a Gavarnie, ais peus del Vignemale, en pie 
Pirineos. Arribem de nit i amb boira. Quan al matí obrim el 
baleó de l'habitació, no podem reprimir l'emoció. La boira s'ha 
esvaït i el sol llueix amb tota la seva força. Tenim davant nostre 
el Cirque de Gavarnie, bellíssim entorn natural, pie de 
congestes de neu, cascades, torrents, pics i senders. Ens abiliem 
degudament i, amb bastons per a la pujada, fem camí cap a

Domme.

dins del Cirque. És un agradable passeig. A peu o en montura, 
cavalls o ases, families senceres fan aquesta excursió. Quan 
arribes al bell mig del paratge, la bellesa és aclaparadora. Et 
sents petit, insignificant i molt afortunat de poder contemplar 
aquests indrets. Aquí la natura es troba en to t el seu esplendor 
i grandària.
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Any nou, vida nova?
TEXT: PERE CORNELIAS

Una renovació de la plantilla menys espectacular del que alguns 
esperaven, deu punts de quinze possibles -amb una darrera victoria 
a Montjuïc més aviat poc convincent- i un 3-1 a l'Sporting de 
Portugal que, aquest si, va estar força bé. Bon joc a estones, una 
altissima possessió i un munt d'arrioades a l'àrea rival però, ate- 
nent al nombre d'oportunitats, molt pocs gols. I una feblesa defen
siva que complica els partits quan menys cal esperar-ho. 
L'inesgotable esperit de Iluita de Puyol, que exerceix sempre de 
capità, no assegura la suficient solidesa al darrere. El joc creatiu i 
brillant d'Iniesta -tantes vegades escorat a l'esquerra- i l'extra- 
ordinària capacitat de lectura i d'organitzaciô de Xavi -amb les 
seves freqüents arribades a gol- no sempre garanteixen el domini 
tàctic de la zona ampia. Messi és el jugador déséquilibrant, Eto'o 
no és encara el que era, tot i que és veritat que s'hi va acostant, i 
Henry continua mig absent, problema metafisic de dificil solució. 
Aixi dones, qué ha canviat?

Els entesos afirmen que el posicionament de les peces sobre el ter- 
reny de joc no és el mateix, parlen de la defensa de tres, de Puyol 
al lateral esquerre, del marcatge zonal... No els diré pas que no. Elis 
hi entenen molt més que jo. Però permeteu-me, ja que vaig con
servar la fe durant tant de temps -quan la realitat m'aconsellava 
fer précisément el contrari., que ara em mostri prudentment escèp- 
tic i que reclami temps, el mateix que vaig oferir gratuïtament a 
aquella colla de nois que, en una quantitat gens negligible, es van 
dedicar a prendre'm el pél durant un pareil d'anys.

Perqué hi ha coses que segur que no han canviat. Continuem 
tenint el mateix president i, per tant, continuarem sent simples 
observadors de les mateixes decisions. Per una vegada, i sense que

serveixi de precedent, deixeu-me que recopili el que fins ara, en un 
acte de servei que mai no se m'agrairà prou, no havia mai recopi- 
lat: Parlem del senyor que, a les seves primeres eleccions, ens va 
assegurar que Beckam ja estava fitxat. Que, després, va comprome- 
tre's a no fer pagar cap derrama ais sods, promesa que va poder 
complir a base d'augmentar la quota entre un 20 i un 40%. Que 
ens va voler fer creure que portava a l'Estadi cantants i cançonetes 
perqué ens fessin més agradable Testada, però que en van 
desaparèixer quan el Barça va començar a guanyar partits. Uns 
quants anys més tard, reclamava que el deixessin continuar al cap- 
davant del club perqué, per Ilei, li quedaven dos anys de mandat, 
però no va tenir cap mania a acomiadar Rijkaard a qui, seguint els 
seus mateixos raonaments, li restava encara un any de contracte.

És el senyor que va perdre una modo de censura, però que, 
emparant-se en la lletra de Ilei -aquella que no s'hauria hagut de 
tenir en compte quan es tractà d'escatir per a quants anys de man
dat havia estât escollit a les primeres eleccions-, es va mantenir on 
era. És també el senyor que va superar per pèls l'assemblea de 
compromissaris, sense que aixô li fes replantejar-se res. S'ha que- 
dat només amb un petit trosset de la seva primera Junta, li ha 
marxat gairebé tothom, però ell és on és i allí continua. Aquest 
panorama m'hauria de fer ser alguna cosa més que escèptic.

Tanmateix -i malgrat que és el tècnic del primer equip només 
perqué Laporta tingui un paraigües més on guarir-se- , Guardiola 
em eau bé. Més de la meitat de Tequip titular és gent de la casa i 
a les rodes de premsa es parla català, que també em fa una certa 
iTIusió (qué voleu?, tothom té les seves debilitats). Dones bé, 
esperem-nos. I somniem en un futur millor. No costa res, és gratis.
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AGENDA D'ESPECTACLES I CONCERTS A SABADELL

L'especTaooR
Octubre - desembre 2 0 0 8

Passeport Cultural

REBELDIAS
POSIBLES
CUARTA PARED
Diumenge 5 (¡'octubre

MADAMA
BUTTERFLY
Assocìació d'Amics de 
l'Opera
Del dimecres 22 al 
dìumenge 26 d'octubre

PEDRO GUERRA
Vidas
Divendres 3 Í d'octubre

BÚBULUS- 
CARLES SALAS 
Quartet
Dissabte 1 de novembre

IT DANSA
Jove Companyia de l'In s titu t 
del Teatre
Dissabte 8 de novembre

REFREE
Invertebrats
Dijous 13 de novembre

TRIBUT ALS GERMANS 
CLARET
ORQUESTRA SINFÒNICA  
DEL VALLES
Divendres 14 de novembre

MARIE-LOUISE
Gire
Diumenge 23 de novembre

EL LLIBERTÍ
D'Eric-Emmanuel Schmit
Dissabte 13 i  diumenge 14 de 
desembre

i moites més propostes.

Orqanització:

Ajuntament 
de Sabadell

Amb el sapori de:

Generalität de Catalunya 
Departament de Cu ltura  
i M itjans de Com un icac ió

Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

^  Sabadell
ñtencíó Ciutodana

www.sabadell.net (§)Telèfon 010

http://www.sabadell.net


SABADELL
20/10/08 AL Z8A16/09

Exposició

ELSVALORS DELS DINERS
L’economia responsable

Lloc: E d ific i de l'C b ra S o c ia  

C a ixa S a b a d e ll, d  C e n  F o n t 1 

Informació;
w w w .o b ra s o c id ic ix a s a b a d e ll .o rg  

i 9 0 2  3 3  5 5  6 6  i a  les  o f ic in e s  de 

C a ixa S a b a d e ll

20/10
ACTE D’INAUGURACIÓ 
Hora: 1 9 .3 0  h

P re s id it p e r l ’ Fb  e Sr. A n to n i 

C a s te lls , c o n s e ile r  d ’E co nom ia  I 

F inances  de  la  3 e ie r a l i ta t  de 

C a ta lunya .

25/10
Festa popular d'obertura 
de l’exposicio 
Hora: 1 0 .3 0  a -  ^ .3 3  h 

Lloc: J a rd i de Caixa S a bade ll

valors
L’eoonomii responsable

SABADELL 
26/10 AL 28/12

V MOSTRA DE 
CARBASSES

Inauguracio: 2 6 /1 0  de 1 0 .3 0  a 

1 4 .3 0  h

Lloc: Espai N a tu ra  Caixa Sabadell, 

c /  de  la  P rada , s /n  

Informació i programa:
w w w .o b ra s o c ia lc a ix a s a b a d e ll.o r  

g /e s p a in a tu ra  i 9 3 7  1 6 4  781

C
SABADELL
29/10

Premisláá
Caixa Sabadell

2008
Jornada tècnica i 

acte d’atorgament

FEM150ANYS
Horari: A  p a r t ir  de le s  10  h 
Lloc: Centre de Fires i Convencions 
de S a bade ll, c /T re s  C reus, 2 0 2  
Informació i inscripcions:
9 0 2  3 3 5  56 6 ,
o b ra s o c ia l@ c a ix a s a b a d e ll.e s  i 
w w w .o b ra s o c ia lc a ix a s a b a d e ll.o rg

Amb la participació de:
• Rosa Regàs, esc rip to ra  i f ilo so fa
• Francese Torralba, f ilò s o f
• Anna Cabré, d e m ò g ra fa
• Joan Subirats, p o lltò le g
• Montse Armengou, p e rio d is ta
• Jordi Sánchez, Fundació  Jaum e 

B o tili
• Quico Mañós, EAI C o n su lto rla
• Carme Alemany, C en tre  de 

C u ltu ra  de D ones F rancesca  
B o n nem a ison

Presenta l’acte: G lòria  Serra , 
p e r io d is ta

Acte de cloenda presidit per: 
Hble. Sra. Carme Capdevila,
c o n s e lle ra  d 'A c c ió  S o c ia l i 
C lu ta d a n la  de  la  G e n e ra litä t de 
C a ta lu n ya

SABADELL
18/11

PRESENTACIO DELLLIBRE
CAÌXA SABADELL: 
FINANCES I ACCIÒ 
SOCIAL (1859-2009)

Hora: 1 9 .3 0  h

Lloc: Sa lò  m o d e rn is ta  de Ca ixa 

S a bade ll, c /G rè c ia  17. 

Presentac» a càrrec de: Dr. Jord i 

N adal, c a te d rà tic  e m è r it  d 'H is tò ria  

E co nòm ica  de la  U n iv e rs itä t de 

B a rce lo n a

Presidit pel: M o lt Hble. Sr. José  
Montilla, p re s id e n t de la 

G e n e ra litä t de  C a ta lu n ya

Intervene!!:
Sr. S a lva d o r Soley, 

p re s id e n t c e  C a ixa S a bade ll 

Sr. Ju a n  Ram on Q u in tás, 

p re s id e n t c e  la  CECA

Caäxa Sabadell
tintinees i x a ò  social
1859-2009

Obra Social Caixa Sabadell C/ e ’en Font, 1 • 08201 - Sabadell 902 33 55 66 obrasocial@caixasabadell.es

ww/v-obrasocialcaixasabadelLorg

FEM150ANYS
OBRA SOCIAL

S¿  Caixa Sabadell

http://www.obrasocidicixasabadell.org
http://www.obrasocialcaixasabadell.or
mailto:obrasocial@caixasabadell.es
http://www.obrasocialcaixasabadell.org
mailto:obrasocial@caixasabadell.es
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SABADELL 
DURANT TOT L'ANY

L'ANIMALADA 
Celebra la leva festa a 
l'Espai Natura Caixa Sabadell

Pestes d'aniversari diferents per 
a infants d ’entre 3 i 12 anys
•  Visitem els animals de granja
•  Preparen un regai per a 

l'homenatjat/da i un collage 
sobre la granja

•  Ens divertim amb els jocs 
tradicionais a l'aire lliure: estirar 
la corda, Hangar ferradures, el 
joc de les cadires, etc.

Informació i preus:
espainatura@caixasabadell.es 
937 164 781 i
www.obrasocialcaixasabadell.org 
/espainatura

SABADELL 
FINS AL 11 /01 /09

ELS EX-LIBRIS 
I LA MUNTANYA
Adolf Kunst, la seva obra 
entre 1913 ¡ 1930  
Horari: de dilluns a divendres, 
de 18 a 20 .30  h
Lloc: Biblioteca Miguel Carreras, 
c / Industria, 18 
Organitza: Obra Social Caixa 
Sabadell, Diputado de Barcelona, 
Serve! General d ’Informació 
de Muntanya i Fundació 
Bosch i Cardellach

SABADELL 
HNS AL 28/12 DARRERS 

DIES

V MOSTRA DE 
CARRASSES
Horari: diumenges de 10 .30  a 
14 .30 h
Lloc: Espai Natura Caixa Sabadell, 
masia de Can Deu, c / de la Prada, 
s/n. Sabadell 
Informado:
espainatura@caixasabadell.es, 
www.obrasocialcaixasabadell.org 
/espainatura, 937  164 781

SABADELL
27/01

ECONOMIA 2009. 
PERSPECTIVES

Horari: 19 h
Lloc: Auditori de Caixa Sabadell, 
c/d'en Font, 1 
Hi intervenen:
David Vegara, secretar! d'Estat 
d'Economia, i Eduardo Subirats, 
professor titular de Filosofia de la 
Universität de Nova York.

Acte presidit per l'H. Sr. Antoni 
Castells, conseller d'Economia, i 
finances de la Generalität de 
Catalunya

"ELS JOCS DELS DINERS - ACTIVITATS PER FAMILIES"

Els dies de Nadal, un munì 
d'activitats i jocs us esperen a 
l'exposició "Els valors dels 
diners"!

Guanyeu "EnRics" fent activitats 
en familia: construiu el 
trencaclosques gegant, fabriquen 
els vostres bitllets, aconseguiu 
la vostra primera targeta de crédit 
i un munt de jocs amb eis quals 
US divertireu aprenent.

Qué en fareu, de tots els "EnRics" 
que guanyeu?

Un munt de sorpreses us 
esperen per Nadal!

Dies: 22,23,27,28,29 i 30 de 
desembre i 2 ,3 i 4 de gener

Horaris: de dilluns a divendres 
de17a20h,dissabtesd'11 
a 14 h i de 17 a 20 h i diumenge 
d '11a14h.

Lloc: Edifici de l'Obra Social, 
c/ d'en Font, 1. Sabadell

Més informació: 696 406 767
i visitesguiades@caixasabadell.es

Per a infants d'entre 3 i 12 anys 
Activitat gratuita

■y?

500L /  'P .

¿ 200

Obra Social Caixa Sabadell C/ d ’en Font, 1 • 08201 - Sabadell 9 0 2  33  55  6 6  obrasocial@ caixasabadell.es

www.obrasocialcaixasabadell.org

FEM150ANYS
OBRA SOCIAL

Caixa Sabadell

mailto:espainatura@caixasabadell.es
http://www.obrasocialcaixasabadell.org
mailto:espainatura@caixasabadell.es
http://www.obrasocialcaixasabadell.org
mailto:visitesguiades@caixasabadell.es
mailto:obrasocial@caixasabadell.es
http://www.obrasocialcaixasabadell.org
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Carta del director

Un nou any de crisi s'albira ja. El Nadal de ben segur que haurà apaivagat per uns dies la sensació que les coses no van bé, que 
to t està com parat o aturat o aturant-se i deixant una gentada sense teina ni perspectives. Tot plegat per aquesta macroeconomia 
neoliberal que era la panacea de totes les llibertats!
I ara resulta que hem de pagar entre tots el desori d'uns quants que han jugat amb nosaltres, els nostres impostes, les nostres 
hipoteques i les nostres iMusions, i ara, ells es queden amb els seus sous multimilionaris i nosaltres els paguem la desteta. I els 
gurus desapareixen o reverteixen els seus discursos... Gent com Sala Martín, l'hortera economista que un dia em va atirmar, 
convençut i amb mal to davant les meves contraargumentacions, que les dades economiques són les que són i que no aporten 
continguts ideologies, que pensar-ho havia de ser cosa de gent estranya, com jo suposo... El mateix que per sortir a les teles i diaris, 
per obtenir la quota trie necessària, s'ha de posar un ridícul vestit propi d'un immadur exhibicionista per cridar una atenció que 
més valdria dedicar a causes més importants i veus més inteMigents i sensatos. Gent sense diseurs més enllà del propi d'uns 
neocons que, quan es veuen assetjats per la raô dels têts, es regiren amb violència i ataquen impunément, amb males maneres, 
aprotitant les seves talaies immerescudes. Allí ais EUA pot ter bona teina, com és queja no l'hi voien?
I aquí també, la cultura se'n ressent. Òbviament. Tot allò que ja de per si costava de poder ter, ara encara més. I encara més si ens 
tixem en els clans que envolten els cenacles de les àgores minùscules del nostre migrât país. Veníem d'una gran migradesa i restem 
en una migradesa igual però amb barrets diterents. I ara amb l'excusa, la gran excusa de la crisi. Amb això to t s'hi vai. Retails per 
arreu. Ajuntaments demanant sos, empreses retallant d'allò no imprescindible i un govern de Madrid xulejant a tots els milions de 
soterts catalanets que paguem més peatges i ràdars de la península, més impostos i obtenim a canvi menys serveis. Cornuts i 
paguem el beure i el que calgui. I a sobre som insolidaris, séparatistes i no sé quantes coses més. La cosa és que els que haurien 
d'estar per la cosa es baralien per toteses. Perqué, altrament, el nombre d'independentistes emprenyats amb els d'allà i els d'aqui 
tormarien un gran tsunami. Carall de país!

DAVID SERRANO BLANQUER 
dserrano@penodistes. org
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A la recerca de Juan Camacho
ENTREVISTA; MARTA CARNICE / DAVID SERRANO FOTOGRAFIES: ARXIU CILEC

UN SUPERVIVENT DESCONEGUT
El maig de 2007 vam acompanyar un grup d'estudiants als 
actes de commemoració de l'alliberament del camp de 
concentrado nazi de Mauthausen, a l'Alta Austria. Els actes van 
ser, com habitualment, extremadament emotius, malgrat la 
migradesa de la delegado formada pels supervivents 
republicans. Cada any que passa és un malaurat compte enrere. 
Però en aquell marc va aparèixer aigú especial, un andalús 
exiliat primer a l'Argentina i posteriorment a l'Uruguay, 
supervivent del camp i que mai no havia tornat a trepitjar aquell 
espai de l'horror i de la mort. Havia viatjat a Catalunya, això sí, 
amb la seva dona, però mai fins llavors no havia aconseguit de 
reunir les forces suficients per tornar-hi. Es tracta de Juan 
Camacho. Profundament impressionat pel record, es passejava 
silencios per cada espai, Gusen, Hartheim, Mauthausen, 
Ebensee... Però aviat vam connectar arran de la seva experiència 
en el kommando format exclusivament per republicans i liderat 
pel valencia César Orquin i Serra. El fet que en coneguéssim les 
seves històries de vida va fer establir un vincle especial. Un 
vincle que va perllongar-se des de la distènda i que venia 
motivât per dues raons. D'una banda el seu esperit positiu, 
alegre, constructiu i actiu. De l'altra, el fet que el seu 
testimoniatge se'ns mostrava frese, nou, sense els apriorismes 
als quais estem acostumats entre aquells que s'han convertit en 
les "veus" de la memòria.

ESTRES DE CONTACTES
Les possibilitats de trobar noves vies per aprofundir en el 
Kommando César, del qual formava part Joaquim Amat Piniella, 
van fer que dissenyéssim un projecte per tal de recuperar-ne la 
seva memòria completa en dos formats: escrit i audiovisual. El 
projecte va entrar a formar part dels que es troben sota el 
paraigües de la Direcció General de la Memòria Democràtica, 
gràcies a l'ajut del qual vam poder fer to t el treball de camp 
tant a Buenos Aires com a Montevideo, especialment. >
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Allí, però, vam establir força contactes a tots nivells. A nivell 
politic, vam ser atesos pel Viceministre de Cultura de l'Uruguay, 
Felipe Michelini, un dels fills del President assassinat a Buenos 
Aires, un cop exiliat. També vam entrar en contacte amb María 
Elena Martínez Salgueiro, Directora de Derechos Humanos del 
Ministeri d'Educació i Cultura del govern de la República 
Oriental de l'Uruguay. I va ser ella qui ens va dur finalment fins 
a Óscar Destouet, Director de Memoria Histórica del Ministeri 
d'Educació i Cultura del govern de la República Orientai de 
l'Uruguay.

Juan, amb els companys del camp un cop alliberats, en un café de 
París.

Aquests contactes básics van ser completats per altres 
relacionats amb entitats per la recuperació de la memòria, la 
Casa d'Espanya a l'Uruguay, el Museu de l'Holocaust de Buenos 
Aires, i diverses entrevistes amb testimonis sensibilitzats amb la 
recuperació de la memòria.

Com a conseqüència d'una agenda tan apretada amb 
entrevistes, trobades, investigacions diverses, al final la recerca 
es va centrar en la gravado professional del testimoniatge de 
Juan Camacho per tal de, més endavant, poder ser éditât en 
format documental, i la recollida de dades bàsiques relatives a 
la seva història de vida, amb tota la documentado personal que 
finalment vam poder recuperar. Queda ara tota la fase d'anàlisi, 
per tal de poder-nos plantejar el tipus d'edició que finalment 
podrem fer amb els materials que tenim però, bàsicament, amb 
els recursos que puguem trobar.

UNA HISTÒRIA DE VIDA APASSIONANT
Juan Camacho és un home humil, generös, liest i hábil, de 
mirada trapella, enamorat del seu gosset entremaliat que 
"vigila" la seva casa al barri de Shangrilá, al departament de 
Canelones, al nord de Montevideo, una mena de barri 
residencial força depauperat, sense servéis, sense enllumenat 
públic, sense asfaltar i travessat per l'autovia, que impedeix 
l'accés a les platges desertes i inacabables. Un barri es podria 
dir que perillos, si més no per dos "turistes" acabats d'arribar al

país. Viu sol en la segona de les cases que ell mateix, sastre de 
professió, es va construir. Aquest estiu, fins i to t encara, amb 89 
anys, estava orgullos d'ensenyar-nos la llar de foc i la xemeneia 
que havia construit per no passar tant de fred a l'hivern, així 
com una lámpada per poder llegir. Estant allá, fins i tot, va 
canviar to t sol la distribució del seu menjador per fer-lo més 
acollidor, i ens va voler ensenyar amb insisténda la seva sala de 
musculado, on fa exercid cada dia.

• i n M t t i t  O i l  m m m  w a i u t i a u  
tr iic iiiu  w u

D I' míHiiAtl tiATMNAJ.
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• i  lie* /•'ichiers

« v r n u e  h o c h ,
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Certificació del seu pas pel lager.

I és que Juan Camacho és un manetes. És un supervivent. Ha 
viscut en diversos països, camps refugiats i al camp de 
concentrado de Mauthausen.

Nascut a Gàdor, a Andalusia, Camacho va viure tota la seva 
infantesa a França i amb 16 anys va marxar, juntament amb la 
seva familia, cap a Barcelona. Poe després s'allistava i anava de 
voluntar! al front sota la bandera de la República. La majoria 
dels seus amies van morir a la guerra civil. Ell, en canvi, va tenir 
el seu primer cop de sort. Va agafar una gran febrada a les 
trinxeres i el van haver de portar a Montserrat per guarir-se; la 
quai cosa li va evitar una mort quasi segura.

Durant el seu exili a França, va ser traslladat als camps de 
refugiats i, finalment, va anar a parar al camp de concentració 
de Mauthausen, a Austria. El seu pas per Mauthausen és tan 
traumàtic com la resta de centenars de republicans arribats de 
tots els indrets d'Europa. Una estada d'anys plena de 
penalitats, patiments, fam, i mort. La major part dels seus 
companys els va deixar al camp, malgrat que ara malda per 
recuperar-ne la memòria, a manera de tribut de la seva Iluita
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antifeixista. La seva trajectòria al camp va Hígada a la figura de 
César Orquín i Serra, el traductor valencià que va convèncer les 
autoritats del camp, Franz Ziereis i George Bachmayer, per 
atorgar-li un kommando -grup de treball extern- format 
exclusivament per republicans, amb la condicio d'oferir una 
productivitat major a canvi d'administrar-lo eli mateix. 
L'experiment, ùnic en l'univers concentracionari, i malgrat les 
penalitats, fou un èxit i a aixô es deu l'elevadissim percentatge 
de supervivents entre l'anomenat Kommando César. Juan 
recorda César corn un home culte, inteMigent, hábil en les 
negociacions, que va patir la pressió dels membres del partit 
comunista, com queda reflectit a K.L Reich, de Joaquim Amat- 
Piniella, i d'una gran Sensibilität artística en general. El recorda 
dur en els càstigs exemplars davant les autoritats del camp 
quan calia, però també just en la distribució alimentària i de 
productes diversos. Una opinió ben diferent de la que 
habitualment hem estât acostumats a sentir dels 
testimoniatges, trets dels anarquistes o nacionalistas.

Gorra de Mauthausen. Juan a la seva casa de Canelones.

El 5 maig de 1945 es va produir l'alliberament del camp de 
Mauthausen. Durant uns mesos Juan Camacho va estar viatjant 
amb un grup de refugiats per Suïssa i Franga. Però la bona vida, 
ràpidament es va acabar. I va arribar l'hora de treballar. Ho va 
fer en diversos hotels i fàbriques, ja sigui pelant patates o 
netejant. Aquella vida no el satisfeia i se'n va anar cap a la 
capital: París, on les coses tampoc eren fáciis: no tenia menjar 
ni on dormir i ho feia a les estacions de trens. Va tenir un altre 
cop de sort; es va trobar amb un amie que va fer al camp de 
Mauthausen, "era boxejador" -recorda Juan amb un somriure- 
i li va oferir casa seva. Aconsellat pel Tormo, així es deia l'amie, 
va anar al Partit Comunista perqué li fessin una carta per poder 
treballar a la fábrica de Renault. L'endemà començava a 
treballar-hi i va aconseguir Hogar una habitació; la vida li 
tornava a somriure.

Passats uns mesos, va decidir aprendre l'ofici de sastre, la que 
seria la seva veritable professiò, i durant un any va anar a una 
escola de costura. Un cop superat, va fer un curs de tali per 
perfeccionar la feina i va treballar en sastreries de diverses 
regions franceses durant uns quants anys.

Juan al menjador de casa seva.



6  C ILEC

Al maig del 50, però, va decidir emprendre el viatge cap 
l'Argentina per trobar un futur, acollint-se al programa d'ajudes 
ais refugiats del govern francés, del guai va assabentar-se en un 
bar de París on sovintejaven espanyols. I és que "no tenia res 
meu, ni el Hit", recorda Juan. Va creuar l'Atlántic en un vaixell 
que va fer parada a Dakar, a l'Àfrica, i a Río de Janeiro i Santo, 
al Brasil, a Montevideo, a l'Uruguai, i a Buenos Aires.
Només va arribar a treballar a l'Argentina uns cinc mesos, fins 
que obtenir prou diners per marxar cap a Montevideo. 
L'Argentina no donava vises i no permetia poder tenir res en 
propietat, explica Juan. A l'octubre partia cap a l'Uruguai en un 
vaixell de vapor. Allá va trobar feina de sastre i l'amor de la seva 
vida, l'Albina. Es van casar i van viure de lloguer fins que va 
poder construir-se la seva primera casa, on van néixer eis dos 
fills fruit del matrimoni: Norberto i Cristina. Durant uns 50 anys, 
el Juan ha viscut feliçment amb la seva dona, que va morir fa 
dos anys. Va ser, precisamene aleshores quan Juan va decidir 
tornar a Mauthausen per tancar una part dolorosa i molt 
significativa de la seva vida i nosaltres vam tenir la sort de 
poder-lo conèixer.

L'Uruguai va donar a Juan Camacho una oportunitat, un futur, 
una dona , dos fills i un nét, i especialment, la félicitât.

Juan Camacho amb els seus dos fills, Cristina i Noberto a la casa 
d'aquest a Montevideo.

Juan al costat de la liar de foc.

Juan treballant de sastre ais anys 50 a Buenos Aires.

Juan treballant a l'obrador de casa seva, amb 89 anys.



LLETRES 7

GENT DE
L'optimisme Salvador o com sobreposar-se a 
la deriva en el mon literari de Pere Calders

TEXT: JOAN PINYOL

Amb el referent ben viu de l'optimisme que Pere Calders va 
encomanar-me durant deu anys de cartes creuades, aqüestes 
lletres persegueixen un doble objectiu. D'una banda demostrar 
com una actitud entusiasta i a prova de foc com la seva va 
convertir-se en el millor antidot per a les adversitats amb què es 
va trobar, i de l'altra, subratllar com aquest optimisme caldersià 
no només va ser una manera de sortir al pas dels seus 
naufragis, sino que també va prendre forma i força en les seves 
trames literàries i en les actituds i en les ànsies dels seus 
personatges.

En el decurs d'una entrevista radiofònica que l'OIeguer 
Sarsanedas va fer-li a Catalunya Ràdio el 29 de maig de 1986 i 
després de preguntar-li si es considerava optimista, Pere Calders 
va respondre el següent ;

"Si. No sé si és una malaltia o una mena de vacuna per 
viure. SÓC optimista entre altres raons perqué he 
passât per situacions molt dificils, per molts problèmes 
i sempre he vist que l'actitud optimista serveix per 
continuar, per anar endavant i el pessimisme no he vist 
mai que serveixi per res, ni en una revolució, ni en una 
guerra, ni en un exili, ni en un retorn complicat. 
L'anàlisi que en podria fer ara és que el pessimisme és 
absolutament inútil i en canvi l'optimisme em consta 
que ha servit per salvar una colla de situacions"

Com és prou sabut la trajectòria personal de Pere Calders 
conegué el rerefons d'una monarquía, de dues dictadures 
altament repressores, d'una república, d'una guerra civil, d'un 
exili forçat i d'una transició que eli qualificava de curiosa (1).

Nascut en una Barcelona emmarcada per les convulsions de to t 
ordre que vivia el món occidental del primer quart de segle, 
Calders to t just havia començat a assaborir la situació d'un pais 
que avançava cap a una normalització cultural, quan l'any 
1923 seria frenada violentament per la dictadura de Primo de 
Rivera, la mateixa que s'encarregà de clausurar l'Escola 
Catalana Mossèn Cinto on, sota la tutela del senyor Parunella, 
Calders havia començat a perfilar la seva passió literària i on 
(per aquella mena de paradoxes de la vida) entre altres coses en 
va aprendre dues d'essencials : que la Ilibertat és un dels béns 
més preuats de la persona humana i que el més important és el 
respecte absolut per les creences dels altres (2).

A més de patir aquesta primera negació de la Ilibertat, la 
primera època de la seva vida comporté per al nen Calders un 
altre tipus de conseqüències fins i to t fisiques. Tal com va 
comentar en un article escrit l'any 1989, el moment de la seva 
creixença va coincidir amb una economia frugal i una sobrietat 
gastronòmica que per força havien de derivar en unes 
generacions de gent més aviat baixeta. Tot i reconèixer que 
aquesta circumstància el va afectar de pie i en una reacció en 
positiu que serà predominant en la seva trajectòria, va admetre 
que, si bé la cuina certament era austera i ponderada, els de la 
seva generado van ocupar-se de completar l'alimentadó amb 
il-lusions reparadores, i si bé no es podia negar que 
efectivament van sortir baixets tenien la compensado de ser 
més espavilats i bellugadissos (3).

Aquesta habilitât de trobar uns factors positius que compensin 
els negatius la trobarem ja present en diversos personatges de 
contes à’EI primer arlequí. Escrit en aquesta primera època de 
formaciò -no  hem d'oblidar que alguns contes deriven 
directement dels seus primers exercicis narratius a l'Escola 
Catalana Mossèn Cinto- i publicat l'any 1936, aquest primer
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recull de contes -ta l com ha apuntat la crítica- anticipa alguns 
recursos que després serán constants en la seva obra, com ara 
la demostrado de les actituds optimistes per part d'alguns deis 
seus personatges i el plantejament de situacions limit que 
afecten tot un coMectiu humá.

Per comprovar-ho només cal encetar la lectura del primer conte 
-el que és homònim al títol del recull- per adonar-nos que 
Adam i Eva, que són els primers en moites coses, també són els 
que estrenen aquest optimisme compensatori. Recordem-ho. 
Després d'haver estât expulsats del paradis i provar sort en la 
seva deriva particular, Eva no pot ser més explícita per 
subratllar-hi la part positiva. Aixi, quan l'Adam li diu...

"Ens han ben arregiat, Eva. Una situació tan excel-lentl..."

ella li contesta :

En El primer arlequí a més se'ns presenta un altre aspecte que 
retrobarem en la narrativa caldersiana. Em refereixo al 
plantejament d'una situació limit que esdevé insostenible i que 
- to t i els esforços de les victimes per sortir-ne al pas- camina 
cap a una catàstrofe que sembla irreversible. És en aquest sentit 
que penso que es pot interpretar tota la trama del conte 
"L'imprevist a la casa número 10" on la malastrugança la 
campa alegrement per tots els pisos i on sembla que res ni 
ningú sigui capaç de posar fre al pitjor deis desenilaços, fins 
que l'explosió final converteix l'immoble sencer "en una 
immensa croqueta de veins".

Però continuem el recorregut. Després de patir les 
conseqüéncies d'aquella dictadura deis anys vint i mentre feia 
les primeres incursions en uns diaris (com el Diari Mercantil o 
l'Avui), que el 1933 acolliren els seus primers articles i contes, 
però que (per aquella mena de tripijocs del desti) anaren 
desapareixent al ritme de les seves coMaboracions, un any 
després, i a les portes del final tràgic de la República, a Calders 
se li va declarar una úlcera de duodé que -com ha apuntat 
Francese Vallverdú- el tingué bastant délicat fins a la guerra de 
1936 (4).

Dones bé, en una nova mostra d'un innat optimisme, ara ironie, 
Calders va arribar a comentar que Testada al front va ser molt 
favorable per a la seva ùlcera ja que llavors se li va curar. I és 
prou evident que, si només salva aquest detall, era perqué (sent 
un home de pau) va veure's obligat a prendre part activa en 
una guerra com a única manera per poder defensar drets 
elementáis de la persona com ara la Ilibertat, que veia molt 
amenaçada.

En el testimoni escrit de la guerra d'un Calders convertit de cop 
i volta en sergent primer de cartografia de Texèrcit republicà i 
que coneixem com a Unitats de xoc, hi ha un fragment inicial 
que és alternent significatiu per fer-nos a la idea de Testât 
d'ànim que el dominava aleshores. Diu aixi :

"Pse. Hauríem acabat per anquilosar-nos. Ara viurem la nostra 
vida, tindrem ambicions, Iluitarem."

I no haurà de passer gaire temps perqué sigui TAdam el que 
s'apunti a aquesta visió de les coses, ja que només li farà falta 
anar a trobar els voltants de la seva nova residèneia per 
enamorar-se del món i per exclamar taxatiu :

"Aixo és millor que el paradis, Eva."

Amb la mateixa reacció positiva se sobreposarà a una altra 
deriva particular el protagonista de "La meva estada al centre 
de la terra", en veure's de cop i volta incomunicat respecte dels 
altres dos personatges que, corn ell, es troben atrapats dins un 
immens globus terraqui. En Tintent individual de trobar la 
sortida i en veure's de cop i volta desiligat del fil que el 
mantenía en contacte amb els altres dos, Iluny de desesperar
se, continua el seu cami reconeixent que a partir d'aleshores se 
sent més Iliure de moviments.

"Per bé que no ens ho vulguem confesser, sortim de 
Barcelona amb Tànim deprimit. No sabem quan 
podrem reprendre la nostra vida civil, tan estimada, ni 
sabem si podrem reprendre-la. D'ara endavant, en la 
feina de bastir iTIusions haurem de compter amb altres 
voluntats i ens caldrà prescindir una mica de la nostra; 
ens fa Tefecte que obrim un parèntesi, que la marxa de 
la nostra vida queda en suspens i aquest cop de 
ganivet a les nostres esperances ens anuTIa els sentits 
i ens fa mesells"

Un cop de ganivet a les seves esperances i una nova esfondrada 
del seu ordre de coses que sens dubte van colpir-lo molt 
profundament. Potser per aixô i en una nova reafirmació de les 
seves iTIusions (en temps més que dificils), durant la guerra va 
escriure una altra obra que es podria considerar corn la resposta 
literària més contundent a l'imminent revés que estaven a punt 
de viure tant la seva ideología corn el món cultural on s'havia 
bastit. >
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Gaeli i l'home déu, escrita poc després de la desteta de la 
batalla de Terol (desada en un calaix i no publicada fins ais anys 
vuitanta) presenta una Catalunya en una situado gairebé de 
normalitat, on la guerra (quan apareix) ho fa des del tons de 
l'escenari de la trama i on s'augura un final del conflictea favor 
de la causa republicana (5).

Després del fatal desenllaç d'aquell conflicte bél-lic (durant el 
qual Calders només disparé un tret i per error) (6), la realitat 
(fora d'aquell calaix peí d'il lusions irrealitzades) continué 
sacsejant-lo de valent i, amb totes les esperances abatudes i 
amb un país desoiat i doblegat del cantó deis militars 
impérialistes, el 10 de febrer de 1939 inicié el camí de l'exili, 
primer a França on patí l'agra experiéncia d'un camp de 
concentració a Prats de Molió (del qual escapé, entre altres 
maneres, aprofitant que era petit de mida) i després a Méxic, 
un país que, to t i la disténcia respecte del seu, a la llarga 
tornaría a acollir gairebé tots els seus entusiasmes.

Abans d'arribar-hi però, i dins l'embotit vaixell que el portava, 
descobrim una altra mostra d'un optimisme vitalista que 
sembla inherent a les seves davallades. Tal i corn ha apuntat 
Amanda Bath, en plena travessia Calders va incorporar-se de 
seguida al grup editor del periodic que es publicava a bord i els 
seus acudits eren comentats i repetits de cap a cap del vaixell, 
aixi corn també l'éxit dels seus ninots (7).

Tot i aquest sorprenent vitalisme, en arribar a un pais 
desconegut, amb el trauma psicologie inherent a la guerra que 
havia viscut, amb la seva prometedora carrera literéria 
estroncada i separat forçadament de la Mercè Casals (amb qui 
s'havia casat l'any 1935), del seu fill Joan, dels seus pares i de 
to t el que coneixia i estimava. Pere Calders es veié obligat a 
començar de nou.

La sort dins la desgrécia va ser que, corn a molts altres en la 
seva situació, Mèxic el va rebre amb els braços oberts, sense cap 
mena de condicionaments i amb totes les possibilitats de refer 
la vida amb una Ilibertat absoluta (8). Amb aqüestes favorables

circumsténeies (també per al seu ofici de dibuixant i per a la 
seva carrera literéria), i sense oblidar les privacions que va patir 
en els primers moments, Calders va estar-se en aquell pais dels 
26 ais 50 anys, és a dir (i corn eli reconeixia) més de la meitat 
de la vida conscient d'una persona.

En l'inici d'aquest llarg exili però, viuré altra vegada una nova 
desteta, ara de carécter sentimental, en haver de reconèixer (tal 
i com també apunta el mateix Francese Vallverdú) que el seu 
primer matrimoni s'havia trencat irréparablement des de 
l'arribada de la Mercè a Mèxic i en no voler renyir-hi, entre 
altres raons, perqué li semblava que aixô el podia allunyar del 
seu fill (9).

En una de les primeres cartes adreçades a Rosa Artis i Gener i 
en referèneia a aquesta situació, Calders s'expressa aixi ;

"ja és prou assenyat per part meva haver-me fet el 
propòsit d'allargar a casa una situació gairebé 
angoixosa, fins que pugui sortir-me'n fent el minim de 
mal a una tercera persona. T'asseguro que en la meva 
vida, amb una certa freqüència, els altres no han estât 
tan délicats a evitar-me el mal a mi" (10)

Posteriorment es produi la separació oficial i definitiva, i 
aleshores sí, després de l'experiéncia bél-lica, de l'inici de l'exili 
i de la constatació del tracés sentimental del seu primer 
matrimoni, ens trobem to t just a les portes del que suposaré 
una dosi definitiva de la vacuna optimista per afrontar (amb 
unes garanties que semblen inesgotables) la resta de la seva 
vida. Em refereixo, ôbviament, a l'enamorament, a la relaciô i a 
la concreció definitiva d'aquesta relaciô amb la Rosa Artis, 
germana del seu inseparable "Tísner".

Al seu costat, dones, i després de cobrir-la d'unes cartes 
apassionades que són una mostra (excel-lent i gairebé ùnica) de 
la dosi d'entusiasme i de coratge que vivia aleshores. Pere 
Calders es reconeixeré més segur que mai d'estar en òptimes 
condicions per guanyar la partida a les futures adversitats i en 
aquesta relaciô -ta l i com reconeix- sabré trobar el millor 
calmant per a les tristeses.

Com ha apuntat el mateix Francese Vallverdú, en una carta de 
1941 -després d'explicar a la Rosa que l'havien despatxat d'una 
editorial- en Hoc de deixar-se endur per un desénim que podría 
ser natural en aquesta mena de casos, es manifesta aixi ;

"no t'amoïnis que no ens esclafaran. Vet aquí el meu 
crit de guerra, la bandera per decorar la barricada, la 
vela que ens faré navegar a dretes, el santo y  seña, la 
marca, el clam, l'oraciô, etc. Amb tu corn a dama 
meva (...) no necessito cavali per convertir-me en un 
ardit cavalier" (11)

Un cavalier, però, que continua desterrat i que, to t i aixi, 
arribaré a beneir totes les coses dolentes (fins i to t l'exili!) que 
l'han acostat a la Rosa, a considerar que aquella era la millor 
època de la seva vida i a assegurar que : >
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"A Mèxic ha nascut i creix la meva félicitât i passi el que 
passi aquest país guardará el record que estimo més" 
( 12 )

I aixó no és tot. Fruit de l'efervescència de l'amor que sent per 
ella, hi ha un moment que proclama que no es deixarà 
sotmetre més pels capricis del desti i, com si es tractés d'una de 
les seves creacions literàries, en una altra carta es mostra decidit 
a incidir-hi directament :

"El desti és ben poca solta. Si sabia que tu i jo haviem 
d'estimar-nos, amb un petit esforç podia fer que ens 
haguéssim trobat uns quants anys abans. Però no en 
vull parlar malament perqué no es piqui. M'espero 
tantes coses de la mà trencada del desti! Si no fa que 
et pugui tenir del mati al vespre, que puguis ser meva 
i meva per quedar, li perdré el respecte : em crearé un 
desti a la meva manera, que també será pie de tu" 
(13).

Com és prou sabut. Pere Calders va casar-se amb la Rosa l'any 
1943 i després d'aquestes segones noces inicié el que l'Amanda 
Bath ha qualificat corn una època de "retrobada félicitât" (14) 
que conegué el naixement de tres nous fills, una intensissima 
activitat professional, periodística i literària, i (cada vegada més) 
el reconeixement públic (tant a Méxic com a Catalunya) a la 
seva novament orientada carrera literària.

Será en aquesta mateixa etapa de la seva vida, i en concret 
durant els anys 1954 i 1955 que (aprofitant que disposava d'un 
estudi que li permetia el luxe de tenir les tardes senceres Iliures) 
(15) escriurà una novel-la. Ronda naval sota la boira, que en un 
sentit al-legòric és la que millor concentra la idea de la deriva i 
de l'esfondrament de to t un ordre de coses -com en vida va 
patir el seu autor- i la simbologia de la superació d'aquesta 
deriva i d'aquest esfondrament per part d'alguns personatges 
significatius, sobretot el protagonista.

Vegem-ne el perqué. Enmig d'un transatlántic que des de la 
primera línia de la novel-la va irremeiablement a la deriva -amb 
els motors, la sirena i la ràdio espatllats, atrapat per un corrent 
circular de les aigües i engolit per una boira espessa i, per 
acabar-ho de complicar, amb la conformitat del seu capitá 
Maurici-, l'Oleguer Sureda i Armateli no només demostrará una 
actitud vital no resignada mai amb el fatal desenllaç del 
possible naufragi, sinó que haurà de sobreposar-se (amb la 
mateixa energia optimista) a altres naufragis personals per a eli 
igualment colpidors. Em refereixo, entre altres, a la seva relació 
amb roiga (que mentre dura la deriva experimenta notables 
retrocesos provocats per elements externs), a la seva forçosa 
participació a la banda musical del Panorámic (que el distraurà 
d'altres obligacions) i també al seu accidentat contacte amb el 
sobrenatural -personificat pel Gran Abelamar (l'hipnotitzador 
que, to t i que será assassinat tres vegades, s'aferrarà a la vida 
amb uns poders que només coneix eli).

D'aquesta manera totes les seves accions - i sobretot la darrera 
des de dait el vaixell- aniran encaminadas a mantenir intactes

les seves esperances de sobreviure a la desteta. Unes il-lusions 
que troben el seu poi oposat en la figura del capitá Maurici 
que, d'engà que reconeix segura la tragèdia, viurà obsessionat 
a assegurar-se la mateixa mort que els seus precedents familiars 
i a fer tots els preparatius perqué sigui igualment gloriosa.

En aquest sentit no ens ha d'estranyar que, en pie enfonsament 
de la nau, sigui l'Oleguer i no pas el capitá el que "al mig dels 
músics improvisats" i "convençut que en Maurici no dictarla 
cap més disposició", després "de Hangar la flauta de bursada i, 
fent tornaveu amb les mans", deixi anar el "salvi's qui pugui" 
que el descarrega en última instància de l'obligaciô de 
continuar formant part de la banda musical i que li permet 
cercar la seva sort amb total Ilibertat de moviments.

I encara més. A part de les accions en positiu de l'Oleguer -que 
entre altres faran que s'entretingui a construir un rai que el 
manté viu en les il lusions de superar l'enfonsament amb més 
garanties -h i ha tota una colla de diferents reaccions davant la 
fatalitat (per part d'altres personatges de la novel-la) que 
s'expliquen en el mateix sentit i que es converteixen en 
véritables demostracions d'un optimisme creatiu que (a prova 
de naufragis) és capaç de donar forma a situacions ben 
singulars.

Aixi, i a més de les accions prèvies a la catástrofe, corn la 
d'aquella mare que eus taps de suro a la roba del seu fill o 
d'aquella dama que instal-la el seu gos dins un calaix -am b vela 
de mocador i tôt-, no ens ha d'estranyar de trobar-ne d'altres 
que respiren o bé un optimisme fantasies i esperançat, corn el 
de la senyora Alatiel-Carmona que, havent perdut el marit 
(abans de pujar al vaixell) gosa proposar a l'Oleguer que 
divulgui l'avis de desaparició en el seu diari del viatge, o bé un 
optimisme autocomplaent i ironie corn el de l'ofidal que es 
troba tancat al calabôs per desobedièneia i que quan li 
pregunten si no l'angoixa ser presoner dins un vaixell que va a 
la deriva manifesta (alleugerit) que la seva situado el disculpa 
d'haver de pensar solucions.

Corn aquests, els exemples se'ns multiplicarien en una obra que 
a nivell general es pot interpretar -ta l i com ha proposât 
l'Amanda Bath- com a metáfora d'un mon abocat al desastre, 
amb el referent de la rutina circular i repetitiva del pas de >
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I'home per la vida, i en un terreny més concret, també com a 
al-legoria de la Barcelona que I'any 1938 es trobava a les portes 
d'una desteta com la que I'any 1912 (el mateix que naixia 
Calders) va ocupar-se d'enfonsar el Titànic i (amb ell) l'orgull de 
la marina anglesa (15).

tradició periodística) se'ns mostra un Calders paradoxalment 
més reafirmat que mai corn a "optimista militant, més 
condicionat, però, per la disciplina d'una mena de partit que no 
pas per les alegries que pugui donar la vida" (18), però 
optimista, al capdavall i una vegada més.

Però continuem. Si bé a Mèxic en els anys de la redacciò de 
Ronda naval sota la boira Calders havia entrât en un période 
d'una intensa activitat en tots els nivells, el cert és que en cap 
moment no deixà de sentir un enyorament del seu pais. D'aqui 
va venir que, abans que es produis un definitiu arrelament dels 
seus tres nous fills a aquellos terres, aprofités la primera ocasiò 
favorable i, sense deixar de treballar per a la mateixa empresa, 
retornés a Catalunya I'any 1962.

Des d'aleshores, i fins a la seva mort, va viure una etapa d'una 
sempre relativa estabilitat, d'una gran intensitat professional, 
literària i periodística, dels reconeixements públics en majúscula 
i que (cap al final) només veuria alterada per qüestions de salut, 
tal i com reflecteixen aqüestes paraules que va enviar-me en 
una carta de I'any 1987. Em deia :

"Jo em trobo, aquests dies, aclaparat de feina i passo 
per una hora baixa pel que fa a la salut. O -no  servirla 
de res dissimular- sento el pes deis anys. He portât una 
llarga temporada d'una activitat que demostra èsser 
superior a les meves forces i es veu que ara ho he de 
pagar".

Però fins i to t en un estât fisic délicat corn el seu, Calders encara 
va sorprendre'ns amb una reacció positiva to t afirmant en certa 
ocasiò -am b l'optimisme de sempre i una bona dosi d'humor- 
que (corn a minim) tenia la sort de patir una malaltia de 
tendència femenina (17).

Dones bé, després d'aquesta breu aproximaciò a les mostres 
d'optimisme dels personatges d'El primer adequi per subratllar- 
les en l'etapa primerenca de l'obra de Calders, i de Ronda naval 
sota la boira per demostrar que el seu vitalisme enmig de la 
seva carrera literària continuava intacte, en relaciô a la darrera 
etapa de la seva vida vull centrar l'atenciò en els articles 
periodistics que en el seu "Davantal" particular publicava a 
i'Avul on (amb una de les proses més incisives de la nostra

Si fem un cop d'ull a les reafirmacions d'optimisme que es 
desprenen d'aquests articles de finals dels anys 80 i principis 
dels anys 90, ens adonem que qui eis signa, després d'haver 
tingut una vida més aviat complicada (plena del que arriba a 
anomenar "penes llegendàries"), expresse encara una saludable 
quantitat d'iMusions per organitzar una croada contra la 
tristesa, contra el desencis i contra la por ja que, si bé-ta l i corn 
ell diu- durant tota la historia han demostrat que no han servit 
mai per salvar res, el cert és que continúen sent uns "motors 
amb un mécanisme de marxa enrere que ocasiona retrocesos 
sensacionals" (19).

Per combatre'Is (i tal i com havia escrit en un article anterior) 
Calders proclama la seva simpatia pels que "accepten 
I'hospitalitat d'aquest món amb un somriure cristià i occidental, 
encara que la processò vagi per dins amb tots els ciris encesos" 
(20), i no dubta ni un moment a fer una crida perqué s'aprofitin 
tots els mitjans - i cito textualment- "no pas per convertir-nos en 
ploramorts d'una vetlla interminable, sino per treballar en cada 
moment en to t allò que ens sigui possible de fer" (21).

En aquests articles hi ha el Calders que sap determinar la mida 
justa de la seva actitud positiva, to t dient "Tan insensat seria 
caure enei nihilisme com en un triomfalisme, perqué entre l'un 
i l'altre hi ha el punt d'equilibri que permet la fe necessària per 
no defallir" (22). És el mateix Calders que abans d'usar 
l'expressió "estem malament" prefereix dir "no estem del tot 
bé" (23) i és el Calders que (des del barri de Sant Antoni de 
Barcelona) té el costum d'encetar el dia llegint els diaris i que
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arriba a proposar que les noticies siguin jerarquitzades, donant 
preferència a les bones (per poques que siguin) per sobre de les 
dolentes (que segons eli gaudeixen d'excessiva bona premsa), 
tot i reconèixer el rise que aixô faci baixar la venda de periòdics 
i faci disminuir el públic fidel a la ràdio i a la televisió (24).

És el Calders que es mostra il lusionat amb la seva realitat 
immediata i que, to t i que (per exemple) reconeix que en la seva 
vocació d'escriptor ha hagut de passar més anys de censura i de 
persecució del seu idioma que no pas de Ilibertat, no 
desaprofita l'ocasió de subratllar (amb una actitud ben 
esperançadora) les oportunitats favorables de la nostra llengua 
i el bon nivell de la nostra literatura - to t i les amenaces que 
continua rebent (25).

Per últim, és el Calders que troba que el més divertit de ser veil 
és haver-hi arribat a desgrat de to t i que el pitjor és que ja 
s'acaba (26), una circumstáncia que- to t i queveia propera- no 
posava pas cap mena de limit a les seves iMusions. Corn a 
mostra, i corn em confessava en una altra de les cartes, cada 
any tenia l'atreviment de demanar ais Reis de l'Orient que li 
portessin la República, per molt que reconegués que aquesta 
mena de coses no es poden pas esperar de testes coronades 
(27).
Finalment, i tal i corn es desprèn de la biografia que li va dedicar 
l'Agusti Pons, en el que el biògraf anomena "la dura pujada 
final", Calders no només no va abandonar mai el seu sentit de 
l'humor, sino que va saber mantenir igualment les seves 
esperances i les seves ganes de viure fins al darrer moment (28).

Optimista per naturalesa, però nascut justament l'any d'un 
enfonsament espectacular, la seva trajectòria vital va anar de 
bracet d'unes transformacions politiques, econômiques i socials 
a nivell mundial que, per força, havien de condicionar les seves 
maneres.

Des de la desaparició de l'imaginari coMectiu de "Can Mauri" 
(que, a tocar de Sabadell, marca la seva infantesa) fins al canvi 
profond de fisonomía del barri de Sant Antoni de Barcelona 
(que va testimoniar en plena vellesa) va viure to t un seguit de 
fets històrics i de situacions personals que continuament 
l'obligaren a sobreposar-se a trencaments (gairebé absoluts) de 
diferents ordres establerts.

Optimista per passió i per vocació, no només va arribar a port 
després de les successives esfondrades sinó que converti aquest 
optimisme en la base d'una actitud permanentment 
esperançadora que va permetre-li salvar tota mena d'obstacles 
i que va saber traduir a través de la seva obra.

Aixi, si tenim en compte que en les seves trames Calders 
reflecteix una realitat igualment complexa, imprevista, atzarosa 
i fantàstica, en la quai acostuma a aparèixer un element 
inesperat que s'encarrega de fer migues una harmonía 
establerta (que dificilment es tornará a recuperar), no podem 
passar per ait que qui feia bellugar la ploma havia patit de 
valent en la realitat i havia hagut de sobreposar-se a unes 
situacions no menys complexes, ni menys extremes, ni menys 
desorientadores.

I si a més acceptem el lligam estret entre les maneres de ser de 
Calders i les maneres deis seus personatges ("capagos tots 
plegats de passar de l'alegria més gran a la tristesa més fonda 
i de la seguretat al dubte, i de caure i de tornar-se a algar una 
infinitat de vegades cada dia") (29) resulta prou evident que les 
seves obres van convertir-se també en un trampoli natural per 
a la reafirmació del seu vitalisme.

Aixi les coses, no ens ha d'estranyar pas que en ocasions els 
seus personatges manifestin un desig aferrissat per sobreviure 
a les seves destetes, ni ens ha de sorprendre tampoc que, en 
l'intent de recuperar-se deis seus particulars naufragis (enmig 
de la desesperació) tinguin l'habilitat de trobar sempre uns 
factors positius que els compensin deis negatius. Com va dir el 
mateix Calders en certa ocasió ;

"Ha de ser tristissim, a l'hora de passar balang de la 
vida, adonar-te que has sacrificat a les llástimes i a les 
consideracions que només et lliguen a tu mateix, coses 
que per elles soles ja omplen i justifiquen tota una 
existéncia" (30) .
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El racó dels Ilibres oblidats
TEXT: MAGDA BARTROLI

Hi ha Ilibres que et sacsegen de dait a baix; Ilibres que et 
pessigollegen l'ànima i que se't fiquen tan endins queja no els 
oblides mai. Aquest és el cas de La tragèdia de cal Pere Llarg, 
un drama que fa riure per no plorar. Una historia ambientada 
en un poblet catalá de muntanya de principis del segle XX. Una 
trama que bé podria haver estât la de molts avis i besavis 
nostres. I potser aquesta és la gran virtut del Ilibre: la de ser un 
retrat, a voltes esperpéntic però no per aixó menys real, d'una 
altra època, d'una altra gent. Una história nostrada i molt 
catalana, on el llenguatge té un protagonisme marcat. Ja ho 
diu Enric Casassas al próleg: "la novel-la travessa els murs del 
temps i ens deixa veure exactement la bellesa i l'esciat del día I 
de la nit d'aguells anys en aguelles muntanyes".

La tragèdia de cal Pere Llarg comença com una fàbula ben 
senzilla, amb l'autor interpeMant el lector i advertint-lo de la 
història que li explicará to t seguit. Però de seguida pren 
embranzida i comença a giravoltar per capbussar-lo en un 
laberint de grandeses i misèries humanes. Més misèries que 
grandeses. Perqué a cal Pere Llarg, el mas perdut a les 
muntanyes catalanes on passen els fets, ningù hi és feliç. Ni les 
tres generacions d'homes Pere Llarg que hi conviuen, ni la 
matriarca ni les altres filles. Però la menys agraciada de totes és 
la Pere LIarga. Ella, la Custòdia, és l'autèntica protagonista 
d'aquest drama rural. Una heroína amb totes les de la Ilei que, 
malgrat acabar com acaba, deixa una aleñada de tendresa al 
cor del lector.

La Custòdia és una dona a qui el desti - i aquell costum d'abans 
de casar per engruixir les arques o el patrimoni familiar- coMoca 
en una casa i al Hit d'un home pel qual sent ben poca cosa. I 
d'això no en pot sortir res de bo. La seva vida al mas no serà 
fácil, envoltada de sogres i cunyades que la veuen amb mais 
ulls. I sempre, sempre, indefectiblement, anirà a pitjor. Fins que 
la mort paulatina de tots els membres del clan i d'una filia no 
volguda capgiren les coses. La Pere LIarga emprendrà aleshores 
un carni sense retorn que la durà ben lluny del mas, a ciutat i a 
córrer món. Per primera vegada a la vida se sentirà Iliure, però 
la seva serà una llibertat esclava, que la conduirà pel cantò fose 
de la vida i. . .Tot plegat acaba com el rosari de l'Aurora, com no 
podria ser d'una altra manera.

El singular punt de vista narratiu d'Eduard GirbaI Jaume 
contribueix a crear certa intriga, fa particep el lector de la 
història dels Pere Llarg i cobreix d'un tei de veracitat les añades 
i vingudes dels protagonistes del relat. Un relat que esdevé la 
crònica d'una època, el retrat viu i punyent de la vida a pagès 
en contrast amb la vida a ciutat. I to t plegat amb trets de la 
nostra llengua que avui ja no utilitzem però que evidencien una 
riquesa extraordinària.

Eduard GirbaI Jaume va escriure aquesta noveMa l'any 1923 
però, en ser considerada escandalosa, va romandre oculta 
molts anys i va acabar caient en l'oblit. Fins que el 2006 
Edicions de 1984 la va recuperar amb una reedició que manté 
el catalá original de l'època, amb un petit glossari inclòs que 
ajuda el lector a no perdre's entre tants alirois, flàvies, cegutes, 
paguetaires I mampesades. En definitiva, una petita joia literària 
que, entre els lectors, podem anar traient del racó dels Ilibres 
oblidats.

La tragèdia de 
cal Pere Llarg
Eduard GirbaI Jaume
Edici6 d'Cnric Casasses



1 4  LLETRES

El Marquet de les Roques 
un espai pie de poesia

TEXT: ROC CASAGRAN

Feliu Formosa i Paquita Company.

El Marquet de les Roques, a Sant Llorenç del Munt, és un dels 
bressols de la Colla de Sabadell, aquell grup d'iMuminats 
genials — amb Joan Oliver, Francese Trabai i Armand Obiols al 
capdavant—  que van posar potes enlaire una forma d'entendre 
la literatura i la vida en general.

Fa molt temps, ja, d'allô. La casa, però, continua allé, al mig del 
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, majestuosa, 
bucòlica, i hi ha qui continua entossudit a fer que al paratge en 
qüestió l'art hi perduri. I hi perdura, sens dubte, en totes les 
seves vessants.

Sense anar més lluny, l'any passât va tenir-hi Hoc el Primer Cicle 
de Poesia, organitzat per l'Obrador. Aleshores fou vora la llar de 
foc i hi passaren to t de poetes d'estils ben diversos, des d'Enric 
Casasses fins a Miquel Desclot, per citar-ne només un pareil. I 
corn que el regust que en va quedar va ser molt positiu, 
enguany s'ha repetit l'experièneia, en aquesta ocasiò — teòrica- 
ment— sota els til lers de l'era.

Les dues primeres sessions es van dedicar a poetes vius. El 31 
de maig, i coincidint amb la festa d'aniversari de la revista 
Ordini la trama, eis que es van deixar caure pel Marquet van 
tenir l'oportunitat de veure en acciò a dos poetes amb person- 
alitats molt definidos i, segons com, oposades. Per una banda, 
la barcelonina Nùria Martinez-Vernis, i per l'altra, el sabadellenc 
Josep Tuset.

La segona sessió, la setmana segCient, va dur damunt de l'esce- 
nari — i qui diu escenari, diu al menjador de la casa, que final- 
ment és on es van celebrar tots els recitals per culpa de les 
condicions meteorològiques, i no pas sota els til-lers, que és el 
que ostava previst— ... déiem que la segona sessió va comptar 
amb la preséncia del ja consagrat Álex Susanna al costat d'un 
poeta sabadellenc, Víctor Mañosa, que to t i que fins ara hagi 
tingut un recorregut menys llarg que Susanna, va deixar ciar 
que cal tenir molt en compte la seva feina de poeta.

El Cicle es va aturar durant l'estiu, i es va reprendre el dia 20 de 
setembre, ara ja centrât en eIs homenatges als poetes absents. 
El primer en ser homenatjat va ser Joan Brossa. El poeta, critic 
i professor Joaquim Sala-Sanahuja va glossar-ne la figura i va 
destacar els lligams que I'homenatjat va tenir amb alguns dels 
membres de la Colla Sabadell. Posteriorment, l'actriu i rapsoda 
Rosa Cadafaich va llegir alguns poemes de Brossa que, a parer 
de Sala-Sanahuja, mostraven l'ampli ventali de propostes 
literàries de Brossa.

El punt final d'aquest Segon Cicle de Poesia al Marquet va ser 
centrât en Agustí Bartra, un poeta potser més desconegut pel 
gran public però, tal com va recalcar el professor i critic literari 
Jaume Aulet, d'una modernitat absoluta. Després d'Aulet, el 
poeta Feliu Formosa, amie personal de Bartra quan aquest va 
tornar de l'exili i es va instal-lar a Terrassa, va explicar algunes 
de les caractéristiques de l'Agustí (més enllá del Bartra poeta), i 
to t seguit, acompanyat de la raspsoda Paquita Company, va 
recitar una tria de poemes de Fautor, entre molts altres Ilibres, 
de Crist de 200.000 braços.

Fins i to t en un mon amb tantes presses corn aquest nostre, de 
vegades la poesia aconsegueix fer-se un espai i reivindicar-se. 
I, corn una gota malaia, fer forât.
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El Bordell, molt scroll per res
TEXT: MARTA CARNICE FOTOGRAFIES: TEATRE LLIURE DE BARCELONA

mcarnice@gmail. com

El Bordell

Autora: Lluïsa Cunillé 
Direcdó: Xavier Alberti
Intèrprets; Chantal Aimée, Mercè Arànega, Jordi Banacolocha,
Jordi Dauder, Rubén de Eguia, Enric Majó i Jordi Serrât.
Escenografía: Elue Castells
Vestuari: Maria Araujo
Caracterizació: Toni Santos
IMuminadó: Xavier Clot (a.a.i.)
So: Sila

Lluïsa Cunillé és una de les autores de teatre més actives deis 
últims anys a l'escena catalana. Des de l'estrena de la seva 
primera obra, Rodeo, Premi Calderón de la Barca 1991, Cunillé 
no ha deixat d'estrenar i publicar nous textos. I ja n'ha portât a 
escena una trentena. Es diu de Cunillé que és una de les 
dramaturgues més innovadores i intéressants del teatre 
espanyol i catalá contemporanis i ha estât reconeguda, entre 
d'altres, amb el Premi Nacional de Teatre de la Generalität de 
Catalunya i el Premi Lletra d'Or.

La seva relació amb el Teatre Lliure de Barcelona s'inicià el 2002 
de la má del director teatral Xavier Alberti. Han trebaliat plegats 
en diversos muntatges prou reconeguts com Et diré sempre la 
veritat (2002), Occisìó (2005) o El dúo de l'Africana (2007). El 
Bordell, l'últim muntatge junts, també al Lliure, no assoleix, 
però, les ambicioses expectatives marcades abans de l'estrena, 
quan es definia el text com "un retrat sordid, metàfora de 
I'Espanya desencantada que ens ha tocat viure". Desencantats 
si que n'hem quedat eis espectadors per un muntatge teatral 
que ho tenia to t a favor: un destacat elenc, una gran 
escenografia i una posada en escena al Teatre Lliure.

L'obra presenta diálegs ambigus, secs i pretensiosos, sense cap 
mena d'atractiu i buits de contingut. La cárrega enigmàtica i els 
jocs d'ambigüitats del text, que converteixen l'obra en molt 
prometedora al principi, es va desdibuixant a mesura que 
avança Tacciò, sense aportar res de nou, fins i to t quan arriba 
al final. D'aqui, el tedi i el desencis final que provoca El bordell 
entre el públic. A més, gairebé no es parla de politica i 
Tespectador ha de sobreentendre i desxifrar diálegs que no van 
més enllá del previsible.

_______________________

'II' teatre lliure Ì

El Bordell s'ha pogut veure a la sala Fabiá Puigserver del Teatre Lliure.

Jo'di Dauder fa una interessant proposta del militar que simula el 
cop de Tejero. >
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Interpretació desbordant d'un délirant Enric 
Majó en seu paper de transvestit.

La simplicitat d'un text ambiciós es veu parcialment 
compensada amb una escenografía cridanera que recrea un 
veritable bordell. Una barra, una pista de bail i un intéressant 
lavabo son eis espais on es recrea l'accio, amb el públic a banda 
i banda de l'escenari. Uns televisors, a més, projecten què passa 
dins del lavabo, mentre que uns trons ensordidors acaben de 
completar la posada en escena, que no aconsegueix immergir 
el públic dins de l'accio.

Vint-i-cinc anys després de Tintent de cop d'Estat del 23-F i la 
transició corn a rerefons, sempre segons eIs seus creadors, 
diversos personatges es citen en un bordell de carretera, Túltim 
abans de creuar la frontera amb Franga, per commemorar un 
fracàs. Una nit molt especial per ais tres amos de Testabliment: 
un expolític ara transvestit, un banquer i un militar. Tots ells 
mostraran el seu fracàs personal en aquest quart de segle. La 
filia del transvestit, professore d'institut que feia anys que no 
veia el seu pare, i el seu amant menor i amnésie, s'erigeixen 
com a metàfora dels joves, que no coneixen el passât més 
recent i, per tant, que evidencien el fracàs de diverses 
generacions en la transmissió de memoria. Finalment, la 
Madame, Túnic personatge amb seny en aquesta casa de 
putes, canta totes les veritats, i el rei d'Espanya, el millor client 
del bordell que s'absté de participar en el negoci però que 
gaudeix de tots els servéis, acaben de completar Telenc.

Uns personatges que recordarien Tesperpent de Valle-Inclán i 
que podrien ser shakesperians en la seva definició, segons la 
mateixa autora. Estic d'acord amb Tesperpenticitat deis 
protagonistes.

Interpretació desbordant d'un délirant Enric Majó en seu paper 
de transvestit; de vegades, però, una mica feixue. Espléndida i 
brillant actuació la de Mercè Arànega, que encarna a la 
perfecció la Madame del bordell. Jordi Dauder fa una 
interessant proposta del militar que apareix en cadira de rodes 
i simula el cop de Tejero, com també Jordi Banacolocha, que 
encarna el banquer. Jordi Serrât, Chantal Aimée i Rubén de 
Eguia fan una correcta interpretació, mancada de matisos, en 
els seus papers de rei d'Espanya, filia del transvestit i del jove 
amnésie, respectivament.

Un vestuari, decadent i caspós, a cárrec de María Araujo, acaba 
de donar Túltim retoc a aquesta producció que s'ha pogut 
veure al la sala Fabiá Puigserver del Teatre Lliure durant el mes 
de novembre.

Espléndida i brillant actuació la de Mercè Arànega, que encarna a 
Madame del bordell.

L'escenografia recrea un veritable bordell.
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CREAC^Cartes a un poeta 
Capítol XXV. Incerta gloria

TEXT: MAITE SOLER IL-LUSTRACIO: MONTSE SENSERRICH

Remitent
Pau Barbany Frexes 
CastelI de Montjuïc

Barcelona, febrer de 1951
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Estimada Sisqueta:

Espero que tu i la canalla estigueu bé de salut com jo ho estic 
ara i en aquest moment. Jo sé de vosaltres grácies a en 
Marcelet, el sereno que ronda el castell, aquell que és nebot de 
la tieta Inés, no sé si ho récordes, va ser eli qui em va dir que la 
Rossiteta havia tingut l'escarlatina però que ara ja anava més 
bé, que anáveu cada dia a Bellaterra a prendre les aigües i que 
la Tresina se'n havia sortit de la diftéria i se li havia arregiat la 
tos i que ara menjáveu més bé, que l'ávia us havia donat dues 
gallines i un conili, i que criáveu tórtores i les venies ais vei'ns. 
Saps qué penso, estimada? Penso que em vaig casar amb la 
dona més dolga i Intel.ligent de la terra, i em sap molt greu que 
tu anessis a ensopegar amb un home tant burro com jo, un 
home que només t'ha donat disgustos i entrebancs, a tu que 
mai has fet res que pogués ofendre o fer cap mal a ningú, i 
sembla mentida que una dona sola amb quatre filis petits els 
tiri endavant com fas tu, ja sé que deus estar pensant que per 
qué t'escric ara quan fa tant de temps que no saps res de mi, 
però t'haig de dir que no t'he escrit no perqué no en tingués 
ganes de fer-ho, tot al contrari, és que no m'han deixat, tampoc 
tenia paper ni tinta per escriure, ni els mitjans per fer-te arribar 
cap nota ni cap carta amor meu, amor de la meva vida.

De mi et puc dir que des de la cel.la puc veure el cel i el mar, la 
llum del sol travessa la meva petita estanga i li dona un color de 
primavera, si no estigués a punt de morir... si d'aquí pogués 
sortir per abragar-te amor meu, i petonejar-te tota tu. Si tu amb 
mi poguessis veure la llum que il.lumina el castell, aquest perfil 
del castell de Montjuíc fet del 1641, defensor de la ciutat de 
Barcelona i ara presó des de la guerra civil del 1936-39, i jo aquí 
com t'he dit abans, per burro! Per guanyar quatre rals, perqué 
tu i la canalla tinguéssiu un tros de pa per posar-vos a la boca... 
per la misèria que ens arrossega a tots. I quan parlo de misèria 
no parlo de diners, ni de menjar, ni de roba, que de to t això 
com et die no cal ni parlar-ne, vai més no fer-ho, perqué 
arribará una dia quan to t s'hagi arregiat que sobrará de tot, i a 
les botigues vendrán pa blanc i xocolata i sucre sense haver de 
fer servir les cartilles de racionament, i tota aquesta colla de 
dropos estraperlistes aniran a la presó, són ells i no pas jo qui 
hauria de ser-hi, jo sóc aquí per defensar lo meu i res més!

Ara que hi penso, si llegeixen el què t'escric no la deixaran 
arribar aquesta la meva ùltima carta, però a mi ja tan m'ha fa, 
jo ja ho fine to t perdut. Aquest castell ocupat en nom del 
poblé, és només una presó pels insurrectes com jo i 
quintacolumnistes, espai d'execucions i de penes de mort, 
suposo que l'afusellament és la manera que m'espera per

morir, jo tino l'avantatge davant d'altres mortals, perqué com 
diu el capellá de la presó, tots venim a aquest mon, a aquesta 
vail de llágrimes a patir i a morir, de saber com será la meva 
mort. Per culpa de la vaga dels tramvies, per la mala sort de ser- 
hi present, i aquell amie meu, l'Emili, el sindicalista de la C.N.T 
i els de la F.A.I perseguits des de la victòria del 26 de gener de 
1939. I ells encara voien Iluitar contra la tortura i la injusticia, 
pobres desgraciats, ells i d'altres com en Lluís Companys i el 
general Escobar.

Saps qué et die? Que ara mateix ja m'he desfogat explicant-te 
coses que no vénen al cas, que val més ignoris i que el temps 
aniran posant al seu Hoc, no sé si tindré temps i paper i tinta 
per escriure't una carta, una de nova sense rancùnia, sense res 
que pugui destorbar el record, els nostres records, viscuts 
intensament amb amor i passió de joventut.

Avui menjaré arròs amb pollastre i prunes i pinyons i una 
copeta de vi de Caribeña, m'ha promès el Marcelet que em 
durà una bóta de vi que li va portar el seu cunyat del poblé, 
potser quan vingui l'estiu podriem anar a fer la verema a 
Andalusia, allí diu que fa molta calor, però si anem prop del 
mar ens podriem banyar, també podriem agafar un barco i 
anar-nos a l'Argentina o a Cuba, aquí a la presó vaig conèixer 
un "paio" que li deien el cubano, havia estât a la guerra de 
Cuba un que li havien donat molts "quartos" per fer la mili en 
ves d'un paio rie de Tarragona, aquest m'havia explicat que a 
l'Habana amb en Batista to t són testes i opulència. Ens en 
podriem endur ta mare i Hogar dues minyones, i anar amb un 
auto pels carrers de l'Habana, tu amb un barret de pala i els 
nanos ben arreglats menjant un "mantecau" ben fresquet.

Saps, ben bé no sé qué m'empatoHo, parlo com si tingués tota 
la vida per endavant i és realment el qué em sembla, i la tiñe! 
Només tiñe 32 anys, els mateixos que tenia el Sant Crist quan 
va morir a la creu, memòria de mort i de tortura i injusticia, 
memòria dels caiguts per purificar aquest país pie de repressió, 
que ho sápiguen, penso que no tenen raó, ho puc dir ara 
perqué ja no tiñe res a perdre.

Estimada Sisqueta, espero que quan rebis aquesta carta tot 
s'hagi acabat, no pateixis per mi estimada mare dels meus fills, 
la vida s'ha de viure pel que ens toca, digues-li ais meus fills que 
siguin bons homes i dones, treballadors i honestos, amb élis 
mateixos per sobre de tot. I a tu et recomano que busquis un 
home que et faci felig, que encara ets jove.

Us estimo molt.

CINE FOTO
Fotografía - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL
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Nit de Nadal en una pastera
TEXT: LLUIS SUBIRANA IL LUSTRACIO: MONTSE SENSERRICH

La frágil pastera es debat entre onades abrandades. La por 
genera un silenci tens. L'aigua gelada del mar els penetra fins el 
molí deis ossos. Per un cel de plom transiten, amenagadors, 
núvols feréstecs. És negre nit, malgrat sigui aquesta la Nit de 
Nadal. No hi ha estrelles que els assenyalin el carni a seguir. Dins 
l'espessa foscor, els únics punts brillants són els ulls esbatanats 
i espaordits deis passatgers. El timó grinyola, el vent udola, el 
motor s'ofega. A popa, en un racó, una dona gemega i plora. 
Per entre les seves carnes una nova vida es fa Hoc a la pastera. 
El seu primer plor és apagat per l'exclamació unànime deis 
companys de viatge:

-¡Una llum a l'horitzó!
-¿Será ¡'estrella que ens indica el carni cap a una nova vida?

Són, només, uns instants d'il-lusió abans de caure en la més 
gran frustradó. La llum que a l'horitzó s'albira prové de la 
llanxa deis guardacostes que els barren el pas a la terra 
promesa. Desesperats, els homes es llancen al mar i són 
engolits rápidament per les encrespades onades. El patró, 
renegant, furiós i amb un gest d'impoténcia trenca el timó i cau 
a l'aigua. La dona, sola, crida i es desespera. El nou nat, encara 
lligat a la mare, no ha tingut temps ni per plorar. La pastera, a 
la deriva, s'estavella contra les primeres roques de la costa. La 
llum de la llanxa guardacostes es fa fonedissa com la d'una 
estrella fugag. La remor del mar és un plany infinit.
Aixó passa una Nit de Nadal del segle XXL Mentre tant, els Reis 
s'adoren a ells mateixos davant d'una cort insensible. A més, a 
la majoria de cases de pobles i dutats, to t d'éssers vinguts de 
fora s'enfilen per balcons i finestres. La globalització ha 
desterrat el pessebre. Per to t aixó, en aquesta Nit de Nadal del 
segle XXI, perdut a les golfes de la memoria, un infant ros i 
blanquet plora llághmes de color negre.

Nadal 2008

(  )  
fini /iWì

"tot un estil"

MOBLE DISSENY 
IDECORACIÓ
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Maria Bofill:
L'essència de la porcellana

TEXT; MARIA ROMANI FOTOGRAFIES: MARIA BOFILL

Maregassa, 2008

Un any més TAssociació de Céramistes del Vallès, amb motiu 
de la Pira de Ceràmica de Sabadell, han convidat a presentar la 
seva obra a un ceramista de reconeguda trajectòria 
professional. Aquest octubre passât ha estât l'artista MARIA 
BOFILL qui ha omplert la sala ESPAI FOC de CAL VENTURA.

Maria Bofill ha dedicat tota la seva vida a aquest art des de 
diferents vessants. Va ser professera de ceràmica de T Escola 
Massana des del 1965 al 2002. És membre de TAcadèmia 
Internacional de Ceràmica i ha fet exposicions individuals des de 
l'any 1968 fins a Tactualitat a Catalunya, Espanya, Tòkio, 
Mèxic DF, Paris, BrusseMes, Ginebra, Lisboa i Madrid, entre 
d'altres. Té obra a diferents museus nacionais i internacionals.

L'any 1980 va començar a traballar la porcellana i des de 
llavors aquest ha estât el fang dominant en tota la seva 
trajectòria artistica. M. Bofill sempre s'ha sentit còmoda 
treballant amb peces de petit format i aquest material 
s'adapta perfectament a la seva obra. Artisticament parlant 
Bofill ha desenvolupat tres étapes: l'elaboradò de copes i vols 
amb mil i una possibilitats diferents, de formes i d'acabats; una 
segona sèrie anomenada Laberints i una tercera titulada 
Arquitectures de paisatges. L'exposició de Cai Ventura estava 
formada per peces d 'aqüestes dues últimes séries. Al llarg de 
tota la seva vida ha viatjat molt i ha conegut i investigat 
procediments ceràmics molt diversos, tan antagònics com son 
els del Japó o els de Mèxic, només per donar-ne un exemple, i 
de tots ells n 'ha sabut extreure'n l'essència, només allò que 
s'adaptava a les seves necessitats créatives. Valora corn a 
experiència extraordinàriament positiva el fet d 'haver estât en 
diferents països i el descobriment de persones i formes de vida 
tan diverses. I afirma que viatjar l'ha  ajudat a tenir una 
obertura mental més gran i que sempre li ha agradat aconsellar 
ais seus alumnes que descobrissin mon i s'omplissin 
d'experiències noves.

R E S T A U R A N T

P intor B o rrassà , 43 -4 7 »  08205  S A B A D E LL 
Tels. 93  727  70 42 - 93 726 27 91

FINQUES
GARNER
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■ ADMINISTRADORJ. CODINA d e  f i n q u e s

www.admcodina.com
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Maria Botili parla així de la seva obra: En la meva obra hi ha la 
creado d 'objectes sense cap fundó, és una recerca entre el 
desig classicista i la ruptura contemporánia. No em proposo 
assolir la perfecció, ans el contrari, estimo les coses naturals i 
vives com si es belluguessin. Així, les meves peces, amb el pas 
dels anys, esdevenen una reflexió sobre el paisatge urba i el 
paisatge imaginan, petites arguitectures que poden ser vistes 
com a propostes realitzables o no, però sempre des de la 
vessant Mediterrània.
L'obra exposada a T Espai Foc sorprenia per la seva 
excepcional blancor, permetia una experiència visual sobre la 
gamma immensa dels blancs: segons les Hums i les ombres, 
segons les formes plenes o buides, segons la lleugera aspror de 
la porcellana nua i la delicadissima brillantor i suavitat del fang 
esmaltat, incolor o subtilment acolorit,...en fi, era una 
exposició per mirar-se sense presses i amb un estât de 
concentració suficientment profund perqué et permetés 
descobrir totes aqüestes sensacions. Una constant en Tobra 
d 'aquesta artista és omplir de petits forats moites de les seves 
peces. Ja en els seus inicis M. Botili els hi feia un forât o una 
petita incisió, sovint només un. És com una mena de signatura, 
una nécessitât, s'hi  pot filtrar to t i creen un recorregut 
existencial, diu ella. Els laberints que crea li rememoren mites 
del passât i del present, com temples, jardins, fonts,... Les 
arquitectures de paisatges, començades a fer el 2005, son, en 
molts casos, una suma de petits elements que junts formen una 
obra més gran, com per exemple la pega titulada Maregassa 
que consisteix en un conjunt d'onades que representen una 
porció de mar.

En resum, en un món en el qual sembla que el valor de les obres 
d'ar t  es medeix principalment per la quantitat de "pams 
quadrats", M. Botili ha fet tota la seva trajectória artística 
basant-se més en la Sensibilität i la subtilesa de les formes i de 
la senzillesa visual que en cap altra cosa.

Arquitectura, 2007
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El Testament vital de Fina Miralles
TEXT:; MANUEL COSTA MAIA CREUS DOLORS GUIXA I JOAN SERRA FOTOGRAFIA: DOLORS GUIXA

Una vegada hi havia una nena.Vivia a Sabadell i es deia Fina. 
Era moit sensibie i estimava moit ia seva mare. Però, de tant en 
tant, també era sorruda i rebei. Va estudiar Beiies Arts i va 
obtenir un resuitat espectacuiar: un odi profund a ia pintura a 
i'oii i a tots eis estris que i'engendren.
Va anar coneixent gent i, de mica en mica, gairebé sense 
adonar-se'n, es va convertir en conceptuai. Formà part de ia 
Saia Tres, en va ompiir ei terra de paiia i es va cabrejar moit 
quan, ai vespre ia hi van ter retirar per por a un incendi nocturn 
que cremés i'Acadèmia de Beiies Arts i tots eis veins de sobre. 
Va viatjar moit i va viure moit temps a Franga. La natura es va 
convertir en ei seu leitmotiv. La Natura, ia Vida i ei Sagrat. La 
seva obra es va anar fent cada vegada més intimista, més 
amorosa, més arrodonida.
Si James Loveiock i'hagués conegut, segur que hi hauria trobat 
i'expressió artistica de ia seva teoria científica Gaia. La Fina es 
fon i es confon amb ia terra, eis arbres, ies arreis i tota ia 
natura. No ho sap gaire gent, però una vegada va pubiicar Vuit 
poemes que refiecteixen aquesta integració:

"deis déus
rebo i'aiè i'arrei i la memòria 
per ser arbre florit 
repòs i ombra"

Ara viu a Cadaqués i diu que ja no pinta. Pensa que ja ha fet 
tota l'obra. Però això no és del to t veritat. Continua fent art 
d'una altra manera: vivint, essent fidel al concepte de
pertinenza a un to t que va moit més enilà de la seva pròpia 
individualitat.
Aquella nena, que ja s'ha fet gran, ens regala ara el seu 
Testament vital.
Veureu que és una petita joia. Estic molt agraít a la Fina que 
me l'hagi deixat publicar.

Manuel Costa Fernández
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Fina Miralles signant el seu Ilibre en la presentado.

Immersos en la metodologia moderna de l'ordenació i la 
catalogació, ens podríem demanar a quin gènere literari 
pertany el Ilibre que Fina Miralles ens ha Iliurat. No es tracta 
d'un Ilibre de poemes; no és un Ilibre de ficció, tampoc es tracta 
d'una biografia convencional i molt menys d'un Ilibre de teoria 
estètica. No obstant i això, entre les seves págines hi flueix Talé 
poétic; s'hi deixen entreveure els fils argumentai del reiat; en la 
seva escriptura hi queden descrits els paisatges, els espais i les 
persones imprescindibles en l'evolució de la seva biografia 
existencial i artística i a més, ens ofereix un document de gran 
valor critic que neix d'una personal relació entre els processes 
de la vida i els processes de l'art. Podem dir, dones, que tenim 
a les nostres mans un Ilibre d'artista.

Corn és conegut, des de temps immemorials, la relació entre la 
literatura i l'art ha estât constant. Però és en les pràctiques 
artistiques del segle XX on aquesta relació ha sofert mutacions 
extraordinàries. La confluèneia entre art i text en l'art actual és 
amplissima i es pot abordar des de perspectives molt diverses 
que se sitúen entre dos extrems clarament diferenciats: el text 
d'artista com a art (és a dir, el Ilibre experimental convertit en 
obra d'art) i el text d'artista com a document on el valor rau no 
en els aspectes formais ni experimentáis, sinó en el valor teorie 
i critic del seu contingut.
El Ilibre de Fina Miralles que avui presentem pertany a aquest 
segon grup. Es tracta d'un text d'artista com a document. Una 
opció que en la història de l'art contemperan! té un trajéete 
propi que es consolida i es multiplica amb la generació 
conceptualista dels anys seixanta i setanta, en qué el Ilibre 
d'artista s'entén, sobretot, corn a un document directement 
Iligat a la práctica de l'art. Els pensament i reflexions del artistes 
posen de manifest el fons conceptual i reflexiu del seu treball 
visual.

La publicació que avui tenim entre les mans és un exemple 
d'aquesta via reflexiva oberta per l'art contemporani on 
escriptura i obra són indissociables perqué conformen una 
unitat de pensament. Si habitualment la práctica de l'art 
quedava separada de la teoria de l'art, la generació 
conceptualista inaugura un diseurs sobre l'art per dret propi. La 
veu directa de l'artista a través del seu text és garantía de 
certesa en la definició i guia del seu treball visual.

Al llarg del seu trajéete artistic. Fina Miralles ha elaborat 
diversos textos que documenten processes i reflexions 
concretes entern de la seva obra visual. Prosseguint aquest 
treball de tipus textual, en el seu darrer Ilibre, Fina Miralles 
elabora una mirada retrospectiva i global al seu recorregut 
biográfic i artistic deixant constáncia i memoria d'un personal 
peregrinatge en busca de la preséncia i la saviesa sota l'empara 
de la natura i del sagrat.

Conscient que el coneixement s'esdevé des d'un procès de 
recepció, interpretació i transmissió lúcida i humil, Fina Miralles, 
ens ofereix tot el que ella ha après en el Ilibre que ara presentem.

En paraules de Gao Xingjian, Premi Nobel de Literatura 2008 i 
també pintor, entenem que "La veu de l'artista és la veu de la 
consciéncia i és alió que roman al llarg del temps, més enllá deis 
discursos politics o les modes del mercat".

La veu de la Fina Miralles ens arriba amb l'ofrena d'una obra 
visual en bona part encara per conèixer i, ara també, amb una 
delicada publicació a mode de TESTAMENT VITAL.
Tal com passa amb les formes de l'art, també en els mots hi 
ressona la preséncia immemorial dels usos del llenguatge i el 
saber acumuiat tal com en dona constáncia el recorregut 
etimologie entorn a les dues paraules que conformen el títol del 
Ilibre de Fina Miralles.

L'origen del terme Testament es troba en la paraula Testar de 
Parrei llatina Testare. Derivat de Testis, vol dir literalment, 
testimoniar o donar testimoni.

En les llengües romániques, el terme llatí Testis es transformá en 
Testimonium, que vol dir literalment, testimoniatge o testimoni 
i s'utilitzava en un doble sentit. Jurídic: fer un llegat de paraula 
davant de testimonis; i també moral; no farás falsos testimonis.

Aquest doble sentit jurídic i ètic de la paraula testimonium, 
va quedar incorporât des de finals del S. XIII en la paraula 
Testament, que vol dir literalment: darreres voluntats,. però 
també, testificar. >
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Fina Miralles, Maia Creus, Manuel Costa i Joan Serra en la presentado del llibre a l'Alianga Francesa.

Des de llavors, l'ùs historic del mot Testament ha préservât el 
seu doble sentit originari. Aixi, fa referència a: llegar,
transmetre, deixar, traspassar, transmissió, successió. Però 
també remet a Testimoni, que literalment vol dir: persona que 
te coneixement d'un fet de transcendència jurídica pel fet 
d'haver-la comprovat amb eis seus sentits i que en dóna fe, 
D'aquí els mots: testificar i testimoniatge, que remeten a: 
certificat, escrit, document, decíaració, atestat, testificació, prova.

Tal com indica el seu recorregut etimológic, fer Testament és, 
també. Testificar, deixar constáncia i memòria de fets de 
transcendència que poden ser un bé per a tothom. El 
Testament que ens Iliura la Fina Miralles és un testament Vital, 
una paraula d'origen relativament modern. Segons el mestre 
Coromines, data de 1491.

L'origen del mot, però, remunta al mot llatí Vitalis, concepto 
relatiu a la vida i també, a allò Viu, del llatí Vivere, un verb 
solidari d'un altre verb mol més antic, Vivus, de data 
indoeuropea, que s'utilitzava en doble sentit. L'elemental de 
contrari a la mort, i també en un sentit existencial, vivaç: és a 
dir, pie de vitalitat. A més, des dels seu origens, la paraula Vital 
també tingué un ús quasi predicatiu: viure la vida o passar la 
vida amb_més o menys vitalitat.

En dates medievais el terme Vida adopta diferents morfologies 
i s'aplica tan als éssers biològics com als elements naturals. Per 
exemple: torrents i fonts vives. En sentit més abstracto té altres 
aplicacions com: paraula viva o llàgrimes vives. Més recentment 
sorgeix el neologismo Vivènda, que literalment indica una 
experiència vital._Derivats de la paraula Vital trobem els termes: 
Vitalici, Vitalisme, Vitalitat, Vivificar, Vivificaciò, Revivificar, 
Reviviscent, Reviviscència, però també, origen de vida, forma de 
vida, procès de vida, donar vida, aliment.

El recorregut etimológic de les dues paraules que conformen el 
titol del llibre de Fina Miralles, iMumina l'obertura del seu 
contingut:

Fina Miralles ha fet de l'art una forma de viure i de l'activitat 
artística un procès vital d'oraciô i transformació, l'essència del 
quai queda transcrita en aquest Ilibre-document, testimoni de 
vida que ara ens és transmès corn llegat i aliment inteMectual i 
espiritual.

Diu Fernando Pessoa : "Deixem el nostre art escrit per a guia de 
l'experiència dels qui han de venir". I no oblidem, tal corn 
afirma un altre gran poeta, Joan Brossa, que entre les paraules 
hi ha encara molt a descobrir.

Maia Creus

Hi havia una vegada tres persones que d'una forma força 
espontània, gens buscada, es trobaren fent carni junts. No uns 
seguint els altres, o alternant ritmes o objectius i llocs on 
arribar. No, feien el mateix carni un al costat de l'altre.
No era corn si dins de casa compartissim la mateixa cambra deis 
jocs. Hoc tancat i pie d'objectes amb els que despertar l'enginy 
0 la imaginado. No, el que van tenir la sort de compartir era la 
Finestra de la Llum, des de on podien veure totes aquelles coses 
que pertanyen a aquest mon.
Aixi, per exemple, la Roda del Temps, el Centre i el Cercle, els 
Colors, etc. Eren realitats amb les que jugaven a diari, i no uns 
dies, unes setmanes, algún que altre mes. No, d'una forma 
quotidiana hi van ser al llarg de dos anys ben bons.
A vegades, en la soledat en què els deixava la nit, o les estones
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en que cadascú es recollia en la seva quotidianitat que nnai 
deixaren, se'ls podia veure jugar. Jugar amò la roda dels colors, 
ajuntant-los tots i fent esclatar la Hum blanca, la unió, 
aconseguir el centre que de sobte es convertía en eix, a l'entorn 
del qual es començava a desenrotllar un moviment ciclic, on 
s'unificava el passât amb el esdevenir, en l'Etern Present.
Això no passava en una torre de marfil o en un estudi pie de 
llibres i inteMectualitat, no, aqüestes descobertes sorgien potser 
amb un llibre per faristol i aquells inacabables fulls plens de 
cercles i ritmes, i jocs de linies, i sobretot de vida.
Els seus noms eren: Fina, Dolors i Joan 
La Fina, en un espai on l'olor d'essència de trementina i altres 
dominaven l'ambient, s'enfrontava amb valentia a la barrera 
obra, en molts aspectos la sintesi, però no tançant com a resum 
una vida d'artista, no, sinó obrint la porta per començar amb 
frescor i atreviment a treballar aquellos grans teles blanques, 
anar-les tacant com diu el poema:

"La màgia del pintor 
que tacant el blanc, 
iMusiona una realitat"

Dones aixi, i en la seva Intimität, recreava per exemple volados 
circulars d'ocells, on hi apareixia la rosassa recordant que un 
símbol es real, una imatge de la realitat, i que en la geometria 
sagrada és una eina de coneixement, un símbol essencial, el 
cercle, el centre...
També recreava espais per on el blanc es convertía en la porta 
de pas cap aquesta nova etapa.
El darrer dels tres, el Joan, observava i escrivia:

"En la fosca de la nit 
mirant la Hum de la Huna, 
sabent que aquesta ve del sol."

L'endemá, en el punt central de les trobades, a taula, 
s'expHcaven, es descobrien, es despullaven i es reconeixien, no 
en el jo, ans en el tot. No en els somnis ni en les divagacions, 
sinó en l'aprenentatge i reconeixement de tots aquells trésors 
que els anaven arribant.
Sovint dialogaven sobre el procès de creació de l'obra pictórica, 
endinsant-se en aquest fet fascinant de fer sortir l'obra a partir 
del blanc de la tela. Escoltaven a la Fina amb admiració mentre 
anava desvelant el misteri del seu fet creatiu.

Explicava com, per exemple, que la Hum en els temples 
románics residía a l'interior, reflectida per les pintures murals. 
La Hum divina sorgia de l'interior, en aquella arquitectura tan 
primária, tan essencial. Més tard, al assimilar-se la Hum del sol 
a la Hum divina, les finestres s'engrandiren perqué la Hum 
penetres a l'interior, i així en els temples gótics, els vitralls van 
néixer per fer inteMigible el missatge diví. D'igual manera que 
quan la Hum directa del sol ens cega i els vitralls, descomponent 
la Hum en colors, la fan visible per l'home.
Un dia el Joan va regalar una roda deis colors feta amb vidre a 
la Fina, i ella la penjá a la finestra de la seva habitació on la Hum 
del sol la feia rodar cada dia.
Heu jugat mai amb la Roda deis Colors? 3, 6 i el seté el blanc, 
la unió de tots. Primaris, complementaris, com s'uneixen en el 
centre del transparent....Proveu-ho.
I qué dir de la rosassa, cercle on to t es manifesta a partir del 
centre, una imatge que explica el món transcendint el temps, 
perqué en ella hi veus alhora, el passât, el present i del 
transcendent.
I de l'invisible, i del món subtil?.

Ara, quan es troben, busquen una taula corn la del restaurant 
del Cap de Creus, la del costat de la finestra que dóna al mar, 
de cara a orient, d'on neix la Hum. I igual corn quan eren davant 
de la Finestra de la Llum, segueixen jugant amb aquest no 
temps que els permet trobar-se corn si s'haguessin vist ahir. 
Aquest és el tros de cami que han fet plegats i pel quai i amb 
el quai es reconeixen.
I aquest conte acaba així.

Presentació del Hibre de la Fina Miralles Testament Vital 
Sabadell, novembre de 2008

Dolors Guixà i Martínez i Joan Serra i Renom

La Dolors, immersa com estava en els móns de la Hum i el color, 
quan explicava les seves descobertes es comengaven a crear 
moviments a vegades vertiginosos on tots s'hi endinsaven 
meravellats, on els jocs deis ritmes, de les dinámiques, eren 
inacabables.
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Panorama de l'art contemporani al 
valles de 1980 a 1990. Part II.

TEXT: MILA TORRES

Locals comerciáis

De 1980 a 1990 es va produir al Vallès el gran boom en el qual 
fa referència a l'obertura de galeries d'art, sent més important 
cap a finals dels vuitanta. Això responia a la tònica general del 
pais. A Barcelona en els darrers anys també van obrir gran 
nombre de galeries, recordem simplement les situades al Born. 
Aquesta va ser la realitat pròpia del país i, fins i tot, d'Europa, 
a Londres, Berlín... es van obrir moites sales. Va ser una década 
en la quai la societat va agafar la cultura corn a un dels valors 
bàsics.

En concret, al Vallès, dins els anys vuitanta van obrir:
Espai Roca, a Sabadell de 1979 a 1987, que va realitzar una 
bona programació però va haver de tancar.
De poca duració també va ser l'Estudi Quasar (Sabadell), 1985- 
86, que oferia una bona mostra d'art contemporani però que 
va fracassar per manca d'una infraestructura comercial.
El rise era fort, la qual cosa no impedia que els intents d'obrir 
noves galeries fossin continus.

El 1990 obren les seves portes dues galeries a Sabadell, "uns 
espais dedicats a la contemplado i al comerç de l'art i, albora 
una programació d'alt nivell, un fons d'art permanent i la 
promoció dels artistes de la galeria"b

Es tractava de les galeries Inge Maltus i Central que durant el 
seu primer any d'existèneia van portar a terme una important 
programació on l'art d'avantguarda era el protagonista.

La línia seguida per Inge Maltus era una línia oberta que seguía 
les tendéncies més actuals sense oblidar el passât, d'aquest 
caire van ser les exposicions de Rere Elíes, Exposició d'Art Nou i 
la de Manuel Duque.

Per la seva part la Galería Central intentava donar molta atenció 
a artistes joves tant de Sabadell com de fora (Uclés, Torn Carr, 
Anna Mauri, Pep Sallés...)
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La idea de les dues galeries quedava ben definida per Jordi 
Pedrosa, director de la galeria Central : "volem que la galeria

Central serveixi per a obrir Sabadell en l'espai artistic català, 
descentralitzant l'oferta d'exposicions que hi ha a Barcelona i 
potenciant la nostra ciutat"^

A Terrassa eis darrers anys de la década dels vuitanta van ser els 
més fructifers. L'1 d'abril de 1989 es va inaugurar la Galeria 
Francisco Torralba, galeria especialitzada en art contemporani 
que combinava esposicions d'artistes joves corn Alfonso Cruz, 
Poser Oduber, Tudanca, Sanova... amb artistes consagrats corn 
Ciuxart, Dali, Clavé, Miró, Lucio Fontana...

El 1990 obrien les seves portes la galena Oda, el 25d'octubre 
de 1990, amb tres espais. Un espai es dedicava al fons d'art de 
la galeria o exposicions coMectives; un segon espai dedicat a 
exposicions individuals com la realitzada de Martinez Lozano i 
un tercer espai dedicat a I'art d'avantguarda, on es pretenia

donar cabuda a joves artistes que començaven. I el 23 de 
novembre de 1990 inaugurava Pere Gastó que pretenia no 
encasellar-se amb res.

A Granollers, la galeria El Sol obria les seves portes el 28 de 
setembre de 1990 amb obra de Jordi Benito.

També el 1990, s'obria a Sant Cugat, a l'abrii Edda's Place i a 
l'octubre lonit. Saló D'Art.

S'aprecia que el panorama era reaiment dinàmic en la década 
dels vuitanta.

Veiem la linia seguida per algunes galeries que tenien certa 
história degut ais anys d'existéncia amb els que comptaven.

La galeria Febo de Sant Cugat treballava des de 1980 dins 
d'una linia majoritàriament figurativa, sense tancar les portes a 
l'avantguarda. Artistes que van passar per ella, entre altres 
eren: Grau Garriga, Beltran Botili, Dali -obra gràfica-, Gloria 
Muñoz, Vives Fierro, Grau Santos...

Espai BM de Granollers funcionava des de 1981. Durant els tres 
primers anys va ser assessorada pel Sr. Botei (director de la 
galeria AB) i portava una linia de pintura moderna. Més tard va 
passar a ser assessor artistic el Sr. Joan Sala, que pretenia donar 
molta importància a gent de la comarca. Entre altres els artistes >
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que defenien la galeria eren; Gonza, Hans T.Moller, 
Í Feo.Fernandez Navarro, Gerard Alejandro, Lluis Barbosa, Manel

Batlle, Rdha Ben Arab, Josep Lluis Navarro, Ricard Terraza i 
Josep Puig Oliver.

La Sala Rusiñol de Sant Cugat, amb cinc anys d'experièneia, 
treballava amb una linia figurativa.

A principis de la década, el 1983, neix a Sabadell la Sala d'Art 
Negre. Son diversos els passes que va seguir aquesta galeria. 
Durant quatre anys va estar situada en el subterrani d'una 
botiga, el que no va impedir que les seves exposicions fossin de 
gran qualitat: Inauguré amb obra de Guinovart i entre altres 
van exposar Alfons Borrell, Pere Elies, Pep Madaula, Pep Sallés... 
Fins que el 1987 es produi una ampliado de la galeria i passa a 
situar-se a la planta principal, en la que encara es mantenía un 
espai corn a botiga. Fins 1990 en que Sala d 'Art Negre va ser 
totalment galeria d'art, on es van poder veure exposats noms 
consagrats de l'art contemporani corn Argimon, Rafols 
Casamada, José de Sucre o Baruj Salinas. Sense oblidar els 
joves valors. La sala dedicava el mes de gener a un jove artista 
(de l'Escola Ilia) que no bagués exposât mai.

Amb més de deu anys d'histôria i de Iluita per l'art 
contemporani estava la Galeria AB de Granollers, precursora en 
quant a galerisme descentralitzat de la capital, amb afany 
d'actuar corn a difusora i revitalitzadora de les arts plàstiques 
dins de la seva ciutat. La galeria va portar a terme una linia de 
seguiment del treball realitzat per artistes del Vallès, "sovint 
aquesta voluntat de seguiment del nou ha arribat al fet de 
presentar primeres individuals d'artistes reconeguts més tard

corn capdavanters"^ Y, per una altra part, també van seguir, 
conjuntament, la linia de realitzar mostres individuals o 
coMectives de pintors i escultors consagrats de la nostra 
avantguarda artistica, com poden ser Picasso, Miró, Tápies, 
Cuixart, Ponç, Tharrats, Subirachs, Vilelia... junt amb artistes de 
la generació deis seixanta com Gerard Sala, Arranz Bravo, 
Viladecans...

La galeria AB estava dividida en dos espais la quai cosa 
permetia la presentació de dues exposicions paral leles. A 
destacar els seus catàlegs de les exposicions que eren un 
noticiari posât al dia, on es recollia, dels artistes que havien 
exposât a la galeria, eis aniversaris que tenien Hoc en les dades 
que durava l'exposidô, exposicions individuals que estaven 
realitzant en aquells moments artistes que havien exposât en la 
galeria, aixi corn exposicions coMectives, edicions i subhastes.
Un altre estil d'exposicions que també portaven a terme eren 
les que portaven per tito l; "Presencies de l'avantguarda 
a Catalunya", "A tot vent", "5 espais, 5 artistes", "Arrels vallesanes" 
i "Gent Jove" exposicions que demostren la inquietud i la 
imaginació de la galeria.

Una altra galeria que va provocar una gran dinamització a l'art 
al Vallès va ser la Galeria Canals de Sant Cugat del Vallès, que 
va obrir les seves portes el 1986. El seu treball es podria resumir 
en dos grans apartats: el treball de la galeria en si mateix i la 
creació de la "Mostra D'Art Contemporani Català". >
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El treball de la galeria es defineix dins de l'art contemporani 
realitzat a partir de 1950, tocant a artistes consagrats corn 
Cuixart, Tharrats, Subirachs, Argimon... a artistes joves corn 
Uclés, Viladecans... i a artistes que estaven començant corn 
Avilés, Balanza... En aquests artistes son en eis que creuen i als 
que defensen tant a nivell nacional com internacional, ja que la 
galeria es movia dins de totes les feries internacionals i es 
realitzaven exposicions a galeries franceses, alemanyes... 
Realitzava, així mateix, intercanvi amb altres paísos.

Dins d'aquesta dinàmica el Sr. Canals fundà la "Mostra d'Art", 
créant la mínima infraestructura per a que el seu funcionament 
fora possible l'any 1977. Neix com un impuis descentralitzador 
per a l'art jove. La "Il Mostra" va tenir Hoc l'any 1982, es veu 
clarament que va ser un dels primers intents seriosos de 
començar des de Sant Cugat la dinamització artistica com un 
nou focus per a l'art actual, intentant seguir, en certa manera, 
el que en el seu dia va ser l'Escola Internacional de Pintura 
Mural O l'Escola Catalana de Tapis. La "Mostra" es tornà a fer el 
1983, 1984, 1986 agafant carácter de biennal, 1988 , 1900 i 
continua en l'actualitat. La intenció primordial de la "Mostra" 
era donar una oportunitat als artistes joves de Catalunya, per 
això mitjançant la historia de la "Mostra" s'observa l'evolució 
de l'art jove català, el jurat de la VII "Mostra" incideix sobre 
aquest aspecte: "No es pot afirmar que la Mostra pretengui 
descobrir nous talent, però el que és cert, es que de cada una 
de les convocatòries, sis fins enguany, han sobresortit alguns 
artistes que el temps no ha fet sinó consolidar i refermar, i no 
tan sols en un àmbit estrictament local o comarcal sinó àdhuc 
en el camp internacional, corn ha passât, per posar un exemple, 
amb Susana Solano"^

Des de la primera edició la "Mostra" té un carácter itinerant, la 
quai cosa potencia la descentralització de l'art. La VII "Mostra" 
va ser histórica en quant a l'ampli recorregut que va efectuar, ja 
que va passar per 18 ciutats.
Corn podem comprovar, la "Mostra" no crea en cap moment 
un art perifèric, sino que potencia una apertura total, acollint a 
tots els artistes de Catalunya i del Principat d'Andorra que es 
volguessin presentar i escollint un jurat compost per galeristes, 
artistes, historiadors i critics tant del Vallès corn de Barcelona i 
tenint el recolzament d'empreses privades i d'institucions 
diverses de diferents localitats. Pascual Maragall va destacar el 
carácter obert de la "Mostra": "Iniciatives con la VII Mostra 
d 'A rt Contemporani Català donen l'oportun ita t de 
promocionar l'art jove català arreu del país i posen de manifest 
el seu alt nivell fora de l'estricte àmbit de les grans ciutats"^

A Sant Cugat també, es va portar a terme a finals dels vuitanta 
una nova experiència en el món de l'art. Concretament la 
discoteca Chic dedicava un dels seus espais, el de la mùsica més 
suau, a l'exposició d'obres. La idea era exposar obra gràfica 
sobre paper, que era la que es creia més adequada per aquell 
ambient.

Un altre tipus d'experiència va ser la portada a terme pel grup 
Trajéete a Terrassa. Trajéete format per dos pintors, un escultor, 
dos céramistes, una bailarina i un fotògraf va començar la seva 
història el novembre de 1986. Es van instal-lar en un espai

ampli, una antiga fábrica tèxtil, que es va convertir en un centre 
comù, des del quai podien crear de forma independent i oferir 
el seu treball al pùblic. Trajéete era "una associació d'artistes 
que xucla, promou, facilita, organitza i confronta la realitat dels 
creadors de Terrassa amb el seu pùblic, el mercat, altres artistes 
i altres àmbits"^. No només van treballar a Terrassa sinó que van 
establir una comunicació artística amb altres ciutats corn 
Girona (Espais) i Hospitalet de Llobregat (Centre Alexandre 
Grid) i arribaren a editar una revista que el 1987 va tenir el seu 
primer i ùnic número. Trajéete, Associació per a la recerca 
artística. Una iniciativa privada, que tenia com a finalitats "la 
creado, la defensa, promoció i difusió de la cultura en totes les 
expressions, especialment en el camp artistic"^ Trajéete subsistía 
grades a la venda deis seus treballs va crear un fons d'art que 
facilitava la compra d'obres mitjançant subscripcions.

Junt a aquest amplíssim panorama d'ofertes, per part tant de 
les institucions corn dels locals comerciáis, s'ha de destacar que 
també al Vallès sorgien un gran nombre d'artistes joves, amb 
important mires cap al futur i que estaven projectant les seves 
carreres de forma internacional. Entre altres podem mencionar 
a Francesc Bordas, Ramiro Fernández, Miquel Forrellad, Jesús 
Llamas, Josep Madaula, Agusti Puig, Pep Sallés, Oriol Vilapuig, 
Nati Ayala, Roc Alabern, Pep Busquet, Jacint Cornelias, Joan 
Ignasi Ros, Gabriel Verderi, Joan Ramón Aramí, Martín Carral... 
i un llarg etcétera.

La comarca del Vallès a la década deis vuitanta va posar i 
fomentar els fonaments perqué l'art fos una realitat total. Al 
Vallès s'organitzaren exposicions de gran valor i interés, des de 
les quais es pretenia obrir el panorama artistic fora de 
Barcelona, crear centres d'interés tan importants com perqué el 
Vallès tingués una oferta independent de la capital i que 
atragués com a visitants a les persones, no només de la 
comarca, sinó també del centre creador per exceNéncia de l'art, 
Barcelona. La descentralització de l'art anava sent possible.
Els ciutadans del Vallès, comptaven amb una àmplia gamma de 
possibilitats, des de poder veure obra d'artistes consagrats dins 
de l'avantguarda catalana, corn poder compter amb la 
presèneia de l'art d'altres països, fent recorregut per les 
avantguardes históriques... corn poder conèixer les darreres 
tendèneies de l'art més jove de Catalunya i de l'art centrât al 
Vallès. Per una altra part, el Vallès no oblidava als seus propis 
artistes, sinó que els recolzava i defenia oferint-li diferents 
camins de promoció.
La década dels vuitanta va ser una década sumament rica i 
apassionant dins del món de les arts plàstiques del Vallès.
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El Pessebre
TEXT: LYDIA OROBITG FOTOGRAFIES: JORDI GONZALEZ

La dona que renta, la vella que fila 
i el brau calador que sempre vigila.

El veil que la terra remou amb catxassa 
i el que es beu el vi de la carbassa.

El del feix de llenya i aquell pastoret 
que va amb la catxitxa perqué té molt fred...

La jove mestressa que duu una gallina 
la del cistell d'ous i el sac de fariña.

Aquells que sonant van fent son camí; 
el del flabiol i el del tambor!.

Joan Llongueras

Es fa difícil determinar on es féu la primera representació 
figurativa del pessebre popular amb el naixement de Jesús. Avui 
en dia, s'admet la definido que doné l'historiador Joan 
Amades: "Per dogma de fe, el pessebre ve d 'ltá lia".

Els estiis de les figures de pessebre o la presentado, vanen 
segons la regió d'Europa o del món. Així, a Noruega, són 
escenes de paper retallades de la vida de Jesús infant, penjades 
a les parets del menjador. A Polònia, són uns teatrins amb 
titelles. A la República Txeca, hi ha els pessebres populars, amb 
figures i paisatges de paper retalladle, i altres amb figures de 
fusta. A Nápols, fan el Pessebre Monumental i el Pessebre 
Popular. A Catalunya i a molts indrets d'Europa, és una 
representació en miniatura d'una cova, estable o una casa en 
runes amb figures de fusta, fang, paper cartró o guix. El 
conjunt sempre voi representar una escena evangélica de la 
Intènda de Jesús, en temps de l'ocupació romana a Palestina o 
deis nostres dies.

La paraula pessebre; etimológicament prové del llatí praesepe, 
però actualment té diversos significats, deis quals els tres més 
coneguts són:
- el conjunt de figures que representen el misteri del naixement 
de Jesús; - una menjadora, on van a nodrir-se els animals, que 
fou el Hoc on la Mare de Déu coMocà el seu fili Jesús, acabat de 
néixer, i on hi passà la primera nit de la seva vida;
- la nebulosa situada dins la consteMació del Crane, que es diu 
Pessebre, i està formada per més de cinc-centes estrelles. 
Aquesta consteMació té la particularitat que, el dia 25 de 
desembre, es troba al centre de l'estera Célia, en el carni que 
formen les sis consteMacions que són visibles en temps de 
Nadal (Virgo, Leo, Crane o Cáncer, Bessons, laure i Àries), de les 
dotze constel'lacions que té el firmament.

Des de l'any I (d.C.) que podem parlar del pessebre, to t i que la 
presentació tal i com la coneixem actualment, ha anat canviant 
al llarg del temps i ha arribat a Catalunya com una tradició 
popular, que s'ha mantingut, to t i la influéncia de cultures no 
cristianes.
Aquesta tradició s'ha materialitzat en dos tipus de modalitat de 
pessebre: el pessebre popular i el pessebre artistic.

El pessebre popular és aquell que en la seva construcció es fan 
servir elements naturals: suro, escorga, pedres, sorra, molsa, 
farigola...És el pessebre que es fa en la majoria de liars 
catalanes i que depenent de l'espai de qué es disposa i de 
l'enginy d'aquell qui el realitza pot ser més o menys sofisticat: 
fonts que ragen aigua, ambientació de dia i de nit, amb neu,... >



El pessebre artistic es pot classificar en dues categories: el 
pessebre artistic de diorama i el pessebre artistic obert.
El pessebre artistic de diorama és aquell que es construeix dins 
d'un àmbit tancat i que es pot visualitzar des d'un sol punt. 
Predominen en la seva construcció els materials artificials com 
el guix, el porexpan, la fusta....
El pessebre artistic obert és aquell que es construeix sobre un 
pia i que es pot veure des de més d'un punt de vista, 
predominant els materials artificials.
Aquest tipus de pessebre és més fácil trobar-los en les diferents 
exposicions que les agrupacions de pessebristes d'arreu del pais 
organitzen a la seva localitat.
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Marroc,...Aixó depén de la imaginació de cada artista.

L'Agrupació de Pessebristes de Sabadell també organitza un 
concurs local de pessebres i aquest any arriba al concurs 
número 81. Hi poden participar gent de totes les edats, 
classificats en categories segons si fan un pessebre popular o 
artistic, segons l'edat, o bé segons si són individuals, familiars
0 realitzats per algún tipus d'entitat.

1 no es queden aqui les activitats de l'Agrupació. També es 
construeixen pessebres per establiments comerciáis, 
parróquies, A juntam ent, centres civics...

A Sabadell, comptem amb l'Agrupació de Pessebristes de 
Sabadell que ja fa 32 anys que organitza l'exposició de 
pessebres a la Ciutat. La seu social d'aquesta entitat está 
ubicada a l'Académia Católica i any rera any, obre les seves 
portes per mostrar ais habitants de Sabadell, les obres 
realitzades pels components de l'Agrupació.

Enguany, el 30 de novembre s'ha inaugurât la 32a exposició de 
pessebres que consta de 43 diorames, classificats en tres grups: 
pessebres petits, mitjans i majors. En aquesta ocasió, a part dels 
diorames, s'ha exposât una coMecció d'obres de l'escultor oloti 
Josep Traité que s'ha especialitzat en la realització de figures 
própies de pessebre, sense motiles, i caracteritzades pel 
moviment i l'expressió de l'ámbit climátic.
Com cada any, a la Sala Lluis Duran, es troben exposades les 
figures i els primers emmotllats d'aquest escultor sabadellenc 
nascut el 1891.

Els temes representats en els diorames són molt diversos. Des 
de l'anunciació a la Verge, passant pel Naixement, la nit de Reis 
o la infància de Jesús. Tots els temes representats formen part 
de la tradició cristiana, to t i que, en molts casos, el lloc en qué 
passen els fets és bastant proper a nosaltres. Hi podem trobar 
representats les muntanyes de Montserrat, la vila de Riu de 
Cerdanya, el pont del Diable, o fins i tot, podem no reconéixer 
el Hoc però no hi ha dubte que és Catalunya. Tot i això, algún 
diorama està basat en algún lloc estranger: Palestina, el

Pessebristes construint el seu pessebre, novembre del 2008.

Tots aquests pessebres es van construint en el temps Iliure deis 
pessebristes i no és d'estranyar que a l'estiu, en pantalons curts, 
trobem algù o altre fent el pessebre de Nadal. La dedicació 
d'aquestes persones fan que any rera any poguem gaudir 
d'aquests bonics pessebres que, corn és tradicional, visitem 
durant les festes de Nadal, en familia, després d'un copiés 
dinar.
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Josep Llobet i Bach
TEXT: RICARD USTRELL FOTOGRAFIES; DAVID DATZIRA CARICATURA: CALVO

Fundació Bosch i Cardellach, carrer Indùstria, 18. 
Aquells Hums i aquelles taules, son com segells.
Quan hi entreu, us faran recordar aquella olor 
concentrada de Ilibres. Quan marxeu, sentireu de tons 
aquelles tardes llegides que. Metra per Metra, us 
perfilaven un neguit.
I quan estigueu dins d'aquella aventura, no en podreu 
sortir. Us sentireu eternament atrapats. Corn la historia 
que avui intentaré explicar-vos.
Josep Llobet i Bach va néixer el 1956 a Sabadell. A partir 
dels 16 anys va començar a descobrir que les ciències 
podrien aplanar-li el carni que se li presentava i va 
decidir dedicar-se a estudiar arquitectura. Des 
d'aleshores, s'ha dedicat a buscar resposta en aquells 
temes de més polèmica per la ciutat com les obres del 
Metro.
Actualment és el Director de la Fundació Bosch i 
Cardellach. Treballa en projecció a Sabadell i en 
conseqüéncia per la globalitat. Tocar la guitarra ha 
estât, en alguns moments, un esbarjo de les seves 
tensions.

Un local molt bonic...
Sí. El vam inaugurar just fa un mes amb el President de Caixa 
Sabadell, en un acte de Iliurament del local que Caixa Sabadell 
ens ha proporcionat, al quai van assistir el conseller Tresserras, 
l'alcalde de Sabadell i eis Patrons de la Fundació i la veritat és 
que crée que ha quedat força bé. Pensa que la primera seu de 
la Fundació Bosch i Cardellach va ser un despatx del Museu 
d'Histôria al carrer Sant Antoni, i després va passar al local on 
hi havia l'Obra Social de Caixa de Sabadell. Ara hem fet un pas 
més endavant, i tenim un edifici adéquat a les nostres 
necessitats presents i futures.

Quins fets van marcar Minici d'aquesta Fundació?
Bé, la Fundació va néixer el 1942 en un période de postguerra 
on s'iniciava un desert cultural i social a la ciutat i al pais.
Aquest desert cultural i l'exili, va ser el desti de la societat de 
l'època; però sobretot hi va haver un fet molt important que va 
marcar l'inici de la Fundació: i és que, Miquel Carreras, 
intel-lectual d'aqui Sabadell, que parlava sis o set idiomes, va 
morir assassinat al front. >



Aquest fet va desencadenar la voluntat a prendre inidatives i a 
crear una mena de cercle d'inteMectuals que poguessin trobar- 
se a la ciutat i poguessin debatre sobre ternes socials, politics i 
contemporanis.
Per tant, la Fundado va néixer fruit d'una nécessitât, que era 
intentar recuperar i mantenir la riquesa inteMectual que havien 
tingut en el période d'entreguerres.

Perdoni la ignorància però...Què hi té a veure amb tot 
plegat Bosch i Cardellach?
Bosch i Cardellach era un historiador, filòsof, metge i arxiver 
municipal que va viure entre 1758 i 1829 i que va marcar molt 
els el canvi de segle (XVIII-XIX) a la dutat de Sabadell ja que va 
venir a treballar a la ciutat i és autor dels primers reculls 
histories de Sabadell.
Es va optar per posar-li aquest nom a la Fundado perqué el de 
Miquel Carreras creava certs conflictes politics aleshores, i com 
que el de Bosch i Cardellach tenia molta més distancia temporal 
que el de Carreras, es va decidir que la Fundado portarla el seu 
nom.
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mecanoscrits, estudis cientifics, i sobretot filosófics.
I, en segon lloc, en el decurs deis 65 anys que la Fundado ha 
estât treballant la figura de Miquel Carreras, ha estât una 
referénda constant. En aquests últims quatre anys, hem signât, 
a més a més, un conven! amb la Caixa de Sabadell i 
l'Ajuntament per publicar un o dos Ilibres cada any i estem 
reivindicant una part que també és inédita, que sortira 
properament que correspon a Filosofia del Dret. Miquel 
Carreras no només parlava d'història i del municipi, també 
explicava quins són els pilars pels quais una societat es mou i 
s'organitza. És una part de les més complicades d'explicar i, 
properament, amb un treball que està fent el Pompeu 
Casanovas, ho farem.

Hi ha molta gent al darrere d'aquests projectes?
La Fundado funciona amb gent molt diversa, sobretot a través 
de les seccions. Tenim quatre seccions principals (Historia; 
Territori, urbanisme i geografia; Arts i lletres; i Economia), i 
estem treballant en una cinquena (de Ciéncia i Tecnologia).
I paraMelament també treballen en comissions...

I no s'han plantejat fer el canvi de nom?
Ni molt menys. Amb aquesta explicado que he fet, no voldria 
menysvalorar Bosch i Cardellach. Però sí que m'agradaria 
destacar que la Fundació no va néixer per eli, sinó que ho va fer, 
entre d'altres motius, per la mort de Miquel Carreras.
Bosch i Cardellach, en un moment preindustrial, i Miquel 
Carreras, en el moment que Sabadell ja havia esdevingut ciutat 
industrial, són dos episodis importants dins la historiografía 
local.
Per aixó en altres projectes de pes de la Fundació s'hi ha afegit 
el nom de Miquel Carreras, com per exemple, a la nova 
Biblioteca.
Sí. Primer de tot, per responsabilitat. La familia Carreras ens va 
llegar to t el seu patrimoni personal, per tant, el que hem fet 
durant tota l'època de la Fundació és divulgar escrits.

Efectivament, acostumem a treballar per seccions, les 
comissions les organitzem en el cas que l'actualitat o algún 
tema específic ens ho exigeixi. Per exemple l'any passât vam 
crear una comissió d'infraestructures per fer un seguiment del 
débat que generava el traçat del nou Metro a Sabadell.
En aquell cas, vam agafar també gent de fora que van 
col-laborar amb nosaltres i van acabar de donar solvéncia al 
projecte. Trebaliem per objectes concrets perqué, en definitiva, 
crear seccions que no tinguin objecte de treball no té sentit.

Vostè des de l'any 2005 n'és el director. Què li ha 
aportat aquest càrrec a la seva vida?
Moites hores {Somriu). Pensava que seria molt més curta la 
feina... >
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Potser perqué s'ha trobat en un période de canvi en la 
Fundado?
Aquesta premissa ja la coneixia abans d'acceptar el càrrec. Des 
que vaig entrar a la Fundado amb 23 anys, fins a l'actualitat, 
he anat passant per périodes de més i menys permanència. La 
Fundació té una independència marcada per la seva manera 
d'actuar i garantida pel seu patronat, qui li dona una solvència 
econòmica per funcionar. És per això que incitem més d'una 
vegada a la reflexió i fern que les nostres accions no siguin ni 
precipitadas ni incohérents. De fet, alguns sectors de la ciutat, 
i degut al nostre recorregut, ja ens reconeixen un carácter 
académie. La feina actual és intentar coordinar to t allò que 
passa. Abans potser teniem molta més perseverança amb el 
contingut històric i en aquests moments, a més de mantenir-lo, 
ens sembla que hem d'estar també presents en l'actualitat i 
hem de donar respostes als temps que vivim.

Actuar com un conseil politic?
Politic, entés com a sistema de representació de partits, no; ja 
que és evident que això pertany a les nostres institucions 
democràtiques (Ajuntaments, Generalität, Govern de l'Estat). 
Politic, entés corn que tots formem part d'una societat i, per 
tant, tenim i generem opiniò sobre la mateixa, evidentment que 
si. La nostra aportació intenta ser documentada, reflexiva, 
rigorosa i independent.
Anem a resseguir el recorregut que l'ha portât fins al present. 
Vostè va néixer a Sabadell l'any 1956...
I des d'aleshores no n'he marxat mai. Si que és veritat que em 
passo moites hores a fora de Sabadell, però sempre m'he sentit 
molt sabadellenc. Tothom és fruit dels seus origens i del seu 
entorn. Com per exemple tots els valors que vaig aprendre als 
Escolapis, on em van ensenyar a ser rigoròs a i esforçar-me per 
les coses. 0  amb I'excursionisme, que encara conservo, ja que 
la muntanya és una bona válvula d'escapament. El 
muntanyisme també m'ha format molt. És sacrifici i és 
austeritat. Pensar que la teva preparado i una motxilla son tota 
la teva supervivèneia de 25 dies per arribar a dalt d'un Hoc 
inhôspit on potser estás a 25 graus sota zero... M'ha ajudat 
molt a entendre el dia a dia.

I quan treballes corn a arquitecte també deus ser un 
excursionista que vas enfilant la muntanya...
Si. I amb la Fundació procuro que també sigui aixi. De fet, la 
metáfora de la muntanya és aplicable a tots els aspectes de la 
vida.

Un pare que es dedicava al mon téxtil d'una forma 
similar amb la que tu ho fas com a arquitecte...
Si, des d'una vessant més teòrica. El meu pare era una persona 
que configurava les mostres, barrejava eis fils, organitzava la 
fábrica... i al mateix temps, s'encarregava de fer de comerciant 
de l'empresa. En canvi, en el meu cas, corn a arquitecte, també 
barrejo colors, textures...! al mateix temps faig edificis i haig de 
saber-los vendre.

Corn van viure la guerra els seus pares?
Molt diferent. La meva mare la va viure a una masia pairal al 
Prat del Lluçanès, que era el seu poblé d'origen. I en canvi, el 
meu pare, la va viure amb 14 anys a la ciutat de Sabadell. El fet 
de viure-la a una ciutat ja suposa un grau més elevat de por i 
de rise, però, a més a més, el meu avi patern en aquell moment 
estava perseguit i havia d'estar amagat, fet que va marcar molt 
al meu pare durant aquell période.

De petit tenia ciar que acabarla sent arquitecte?
Ni molt menys. De petit tenia ciar que em decantarla per fer 
alguna carrera de cièneies, ja que era el que se'm donava millor, 
però no va ser fins eIs 16 anys que vaig començar a tenir ciar 
que volia dedicar-me al mon de l'arquitectura.
No será per la retòrica, perqué de moment m'està convencent 
amb bona nota el seu relat de vida...
{Riu) Dones SÓC bastant dolent amb la retòrica. Sempre he 
tingut moites més facilitats per les cièneies.
I per la música...
Aprendre a tocar un instrument també té capacitats que es 
valoren al llarg de la vida. I son més importants, de vegades, 
que tenir un tito li {A la sala s'hl fa un sllend). En qualsevol cas, 
t'està dient que és una persona que sap calcular esforços, que 
sap entrenar-se, que entén les coses d'una forma molt 
metòdica... És un procès que cal tenir ciar. De fet, de jove, 
formava part d ' un  grup de música on tocávem una espècie de 
blues-country. Jo tocava el banjo de 4 cordes i mitja (el del 
Blues americà) i la guitarra acústica.

La seva vida familiar és molt curta comparada amb la 
seva vida laboral?
És curta però intensa. Fa 25 anys que estic casat amb la 
Montserrat i tenim quatre fills. Probablement el temps que 
dedico a la feina, a la Fundació i a la ciutat comporta un cert 
sacrifici de la meva vida familiar.

A la ciutat i a fora de la ciutat. Perqué darrerament ha 
obert la Fundació a l'exterior i s'ha preocupat per 
establir relacions amb diverses universitats i amb 
l'Institut d'Estudis Catalans. És un pas per 
estandarditzar la Fundació, és a dir, que arribi arreu de 
Catalunya?
Corn deien alguns, has de pensar globalment però actuar >
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localment. La Fundació ha d'actuar amb el coneixement de la 
dutat i de la comarca, I ser conscient en to t moment que 
formem part d'un tot. Si no entenem com s'estructura el món, 
dificilment entendrem Sabadell i encara menys el món. Per tant, 
l'actuació no ha d'arribar fins a Catalunya, cal que trenquem les 
fronteres i siguem capaços d'enfrontar-nos a la realitat, al món, 
i al dia a dia. Si volguéssim estudiar la migració a Sabadell i no 
entenem què passarà amb la migració, ni corn està anant, no 
podem fer cap anàlisi de la migració. En canvi, estudiant aquest 
fenomen a Sabadell, i contraposant-lo a nivell global, és quan 
es fa intéressant el projecte d'aspecte local. Imagina't que algù 
vol entendre el segle XIX a Sabadell sense llegir-se res de 
Nietzsche, seria impossible! Podria, però seria tan localista que 
perdria coherència en alguna part del seu diseurs. Quan ets 
capaç d'entendre la teva dutat a través d'una visió cosmopolita 
del segle XIX, és quan comencen a fer-se intéressants eis débats 
i les converses.

Hi ha moites fundacions a Catalunya que tenen tasques 
localistes...
Si, i per aixô hem de treballar conjuntament, per tal que tots els 
coneixements puguin estar en xarxa.
A més a més, la Fundació disposa de l'Antiga Biblioteca de 
l'Obra Social de Caixa Sabadell (Factual Biblioteca Miquel 
Carreras) que durant aquest curs romandrà tancada. Però que 
el 2009 tornará a obrir...
I no només aixô! Pensa que la Biblioteca de la Caixa té uns 
85.000 volums, però nosaltres tindrem 207.000 referèneies. Per 
tant, s'hi ha de sumar la Biblioteca i l'Hemeroteca de la 
Fundació, els fons del Pau Vila, Joan Sallarás o Miquel Carreras 
entre d'altres, i sobretot el fons de la Biblioteca de l'Antoni 
Trallero.

En quin moment veu decidir des de la Fundació que 
calia absorbir la Biblioteca de Caixa Sabadell?
Hi ha dos passos claus: El primer és quan la Fundació decideix 
homologar-se en el Consorci de Biblioteques Universitáries de 
Catalunya, fet que va provocar que tots els nostres fons 
estiguessin dins d'aquest consorci, i, per tant, que qualsevol 
persona pogués consultar un Ilibre nostre. I el segon, va ser 
quan la familia Trallero va mostrar interés per cedir-nos el seu 
llegat (d'uns 60.000 volums). Com que allá on estàvem no hi 
podíem cabre per espai, vam decidir parlar amb els nostres 
patrons i sobretot parlar amb Caixa Sabadell, que és amb qui 
teniem el local. Aleshores va ser quan ens vam plantejar fer 
aquesta nova seu que és on ara estem assentats.

Vostè a més a més, ha tingut un paper molt rellevant en 
la polèmica sobre el Metro de Sabadell. Creu que s'estan 
fent bé les coses?
Nosaltres teniem ciar que el Metro era un fet molt important 
per Sabadell i que no s'havia de perdre cap oportunitat de 
futur. S'havia d'aprofitar que el Metro passava per Sabadell i 
ens vam posar a estudiar quin era el millor traçat. Vam agafar 
el traçat que es proposava i el vam analitzar i no només en el 
present sinó també d'aqui a cent anys.

l
Un paper de moderador?
Féiem d'árbitre i de jugador. La Comissió que es va crear ex 
professo (on hi havia, a més de membres de la Fundació corn 
jo mateix, membres de l'Ajuntament, de Sabadell Cruïlla, la 
Cambra de Comerç, l'Oficina del Centre i tècnics de la 
Generalität) va millorar tots aquells aspectos del projecte que 
fallaven per alguna part, sobretot perqué va tenir ciar que es 
tractava d'una gran inversió. I també va valorar positivament 
que el Metro pogués arribar a Castellar i més tard, que fos una 
opció transversal entre Sabadell, Granollers i Terrassa. Per aixó 
vam decidir apostar-hi, i sort en vam tenir! Si la crisi econòmica 
bagués arribat 12 mesos abans, actualment, crée que no 
tindriem Metro a Sabadell.

I per acabar, sempre acostumem a demanar un Ilibre 
perqué ens recomanin, però aquesta vegada, aprofitant 
que vosté ha fet algunes publicacions, aprofundirem en 
alguna d'elles: "Inicis de la Urbanística Municipal de 
Barcelona". Imagino que són d'aquells Ilibres ilTegibles 
per aquell que no sigui arquitecto no?
A veure (riu)... Si no ets especialista no el recomanaria, és un 
Ilibre que el vam escriure fa 25 anys, i tracta sobre l'evolució de 
l'urbanisme a Barcelona. Però si t'agraden aquests temes i tens 
ganes de saber alguns deis projectes que hi havien fa uns 1 50 
anys, és interessant. Veure com el Cerdá va dissenyar la ciutat 
amb un mercat a cada barri, les illes de cases... és interessant 
per entendre la relació entre model de ciutat i ciutat construida.
I quin Ilibre recomanaria si hagués d'acabar una entrevista? 
Molts. M'agraden molt les biografíes, però en recomanaré un 
de Filosofia. De Ludwig Wittgenstein, de l'Editorial Anagrama, 
un que en català no té titol especific a part del nom de l'autor 
però que en la seva versió original es diu The Duty o f a Genius.
I si me'n permets un altre, ¡'Origen de les espècies de Charles 
Darwin, un Ilibre fonamental que ha fet canviar la mentalitat de 
la humanitat explicant que evolucionem i som producto d'una 
evolució.

Moltes gràcies per tot
A tu.
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El nové corset de cinema
TEXT: EEUU VILAPLANA

Aquest curs s'ha iniciat el novè Curset de Cinema que 
organitzen conjuntament CineclubSabadell, Escola del Sol i 
Ajuntament de Sabadell. Aquest és correspon a la segona 
època d'aquesta activitat iniciada el curs 2000/2001 però hi ha 
el precedent dels cursets de la primera època, binici de 
l'activitat, dones, amb el nom de Cursets de Cinema per a nois, 
va ser una iniciativa que es va produir amb la voluntat d'omplir 
la mancança educativa que no incloì'a, en cap de les seves àrees, 
una form ado ais escolars de l'art cinematogràfic, una 
mancança que avui en dia encara existeix de forma significativa. 
La primera època dels Cursets de Cinema per a nois es va iniciar 
l'any 1974 i va funcionar durant 14 anys ininterrompudament. 
Els impulsors d'aquesta primera època de l'activitat foren Pere 
Cornelias i Joan Marsà, aleshores mestres de l'escola Nostra 
Llar, i hi col-laboraren Joan Antoni Ferran i Montse Berbel, tots 
ells membres de la junta del cineclub d'aleshores. Després d'uns 
anys d'interrupció, va començar l'any 2000 la segona època 
dels Cursets de Cinema, reiniciada arrel d'un cicle que s'havia 
fet l'any anterior, El nen en el cinema francés, organitzat en 
coMaboració amb l'Alliance Française.

Ja fa molts anys que vivim en una societat marcada per la 
cultura de la imatge. Els nois ja de ben petits veuen peMicules, 
séries d'animació, programes de televisió, publicitat, etc. Si 
establim una comparació amb la literatura, és molt possible 
que un nen, per cada 50 peMicules que veu, només es llegeixi 
un llibre, i això tirant llarg. Als plans pedagògics de formado 
escolar, hi trobem assignatures de llengua i literatura, com és 
necessari, lògic i naturai. En canvi, és quasi inexistent una 
formació sobre el cinema i la imatge en generai en el actuals 
programes educatius. Per tant, patim una gran mancança 
pedagògica si volem viure com cal a la nostra societat. Cai, 
dones, que els nostres nois aprenguin els principis del 
llenguatge cinematogràfic per a poder llegir i interpretar les 
peMicules d'una manera tan naturai com ho fan amb els textos 
escrits. És per això que ens hem preocupat de la formació 
cinematogràfica als escolars. D'una banda, perqué aprenguin a 
veure cinema, a jutjar els films, perqué es formin un criteri 
propi. Però, també, d'altra banda, perqué vegin un tipus 
déterminât de pel licules que, a la majoria dels casos, no 
tindrien possibilitat de veure.

Fotograma de Der blaue engel, de Josef von Sternberg.

És sabut que a les sales comerciáis s'estrenen peMícules que 
s'anomenen, de forma col-loquial, cinema infantil, però, 
habitualment, son productos que no tenen cap tipus de 
voluntat artística, concebuts només per al seu consum i, per 
tant, no tenen tampoc el minim interés com per a ser tractats 
com a matèria d'estudi. Els organitzadors dels Cursets de 
Cinema creuen que no existeix un cinema infantil pròpiament 
dit. De la mateixa manera que no existeixen una pintura, una 
arquitectura o una escultura infantiis. Ni un catalá o unes 
matemátiques infantiis. I una literatura infantil ? Aquest terme 
potser sí que ens sembla més comú però, to t i que caldria un 
estudi molt més profond del que ens permet aquest espai, es 
pot dir que és un cas semblant al del cinema. En definitiva, 
creiem que hi ha Ilibres i peNícules més apropiados per als 
infants que altres, però no hi ha d'haver Ilibres ni films 
específicament pensats o exclusivament dirigits a un public 
infantil.

Dins el que s'anomena, coMoquialment, cinema infantil 
s'engloba una sèrie de productos comerciáis pensats només per 
a ser digerits, amb la recaptació del seu merchandising 
posterior, i no pas per fomentar cap mena de reflexió de 
l'infant, ni per potenciar la seva imaginació i la seva curiositat. 
En aquest sentit és fins i to t més tendencies el cinema de
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consum dirigit concretament al públic infantil que el de la 
mateixa mena, però destinât ais adults, ja que els nens són més 
vulnerables en molts aspectes i es poden influenciar i manipular 
especialment en el terreny intel lectual i emocional.

La capacitat de comprensió deis diferents aspectes i matisos 
d'una peMícula d'autor per part d'un infant i d'un adult són 
proporcionáis a la seva experiència vital i a la seva cultura 
cinematogràfica. És evident, dones, que un infant tindrà una 
experiència i una cultura més curtes, però això no voi dir que no 
pugui comprendre determinats films d'autor que permetin que 
aqüestes lògiques limitacions no els impedeixin copsar els 
aspectes que el director ens voi transmetre a la seva obra.

Ara bé, no tots els films d'autor són apropiats perqué els vegin 
els infants. Per exemple, a les diferents edicions dels Cursets de 
Cinema s'han projectat diversos films d'Alfred Hitchcock, autor 
esplèndid per a exemplificar aspectes fonamentais del 
llenguatge cinematogràfic. Dels films de Hitchcock, els nois 
poden gaudir el viatge trepidant de Roger Thornhill (Cary 
Grant) a la recerca d'un espia fantasma a North by Northwest 
(Con la muerte en los talones) i, també, identificar-se amb la 
curiositat de Jefferies (James Stewart) pels seus veins a Rear 
Window (La ventana indiscreta). D'altra banda, difícilment 
podran comprendre l'amargura vital de Scottie (James Stewart, 
també), el personatge de Vértigo, que busca una noia que 
només existeix en la seva imaginació, o bé la pertorbació 
transformista de Norman Bates (Anthony Perkins), a Pshyco, 
que vesteix com la seva mare per esdevenir un homicida.

En aquest novena edició deis Cursets de Cinema s'hi ha inscrit 
uns 700 alumnes, aproximadament de diverses escoles: Escola 
del Sol, Ramar 1, Pau Vila i Ramar 2. Aquest curset està dirigit 
des d'alumnes de 5é de Primària fins a 2n de Batxillerat. Aquest 
curs es podran veure, per exmple, films com ara: The Secret of 
Roan Inish (1994, El secreto de la isla de las focas), de John 
Sayies, Oliver Twist (1947), de David Lean, Les quatre cents 
coups (1959, Los cuatrocientos golpes), de François Truffaut, 
Der blaue engel (1930, El ángel azul), de Josef von Sternberg i 
Gigi (1958), de Vincente Minnelli, entre d'altres.

El director John Sayles durant el rodatge de Honeydripper.

o c ih o r
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Cartell original de Les quatre cents coups, de François Truffaut.
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Passejant per Nova York
TEXT I FOTOGRAFIES: JOSEFA BLANCH

Vista des de l'Empire State. Torre Chrysler

De tots els paisatges del mon, probablement el més reconegut 
al primer cop de vista és Tilla de Manhattan, però aquí res no 
és ben bé el que sembla. Inabastable, fascinant, diversa, 
estimulant, redescubrir Nova York més enllá de les guies és un 
entreteniment i una tasca gratificant.

Fins avui, la ciutat era el gran laboratori de la humanitat, un 
banc de proves on el temps anava més de pressa que a la resta 
de la terra. Ara estem en temps convuls i el futur del gran 
gegant mundial està per veure, però encara avui, la inércia de 
gran poténcia fa de Nova York una ciutat on el més insòlit és 
possible, on el mapa urbá canvia dia rere dia, on la capacitat 
creativa és de vertigen.

És diumenge i passejar per Harlem encara ens porta records del 
gueto perillos i complicat que era aquest barri fa uns anys. Avui, 
i amb la majoria de la seva poblaciò abillada amb les millor 
gales, les dones amb robes d'estampats acolorits i amb barrets 
al cap, els homes amb vestits foscos i corbates llampants, a 
punt per a la celebrado religiosa, és una zona agradable 
i tranquil-la. Entrem en una església i endevinem just el 
començament de la cerimònia. Piano de cua i altres instruments 
conformen una petita orquestra que acompanya les veus del 
cor. Els homes i les dones, elles vestides complètement de 
blanc, es mouen sempre. Constantment pugen i baixen de 
Taltar al ritme deis seus cants. Quan no sòn a Tescenari i són 
només espectadors, piquen de mans i bailen al compás de la 
mùsica. Autèntic gospel, amb veus potents i harmòniques, que >
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arrossega a cantar seguint el llibret que, molt cordialment, ens 
fan a mans quan ens acomoden en els bancs de l'església. Ells 
s'asseuen als primers bancs, els turistes al darrera. Som 
bastants estrangers que hem entrât a fer el xafarder. No els 
molestem. Son llestos. Han sabut treure profit de la situado. A 
mitja celebració ens canten una tonada de benvinguda, amb els 
braços oberts de cara a nosaltres, que ens fa molt contents. 
Desprès, tô t seguit, passen el platet. Al carrer, el candidat 
demócrata a les properes presidencials és el rei. S'hi venen 
samarretes, gorres, banderetes i més coses amb el retrat 
omnipresent de Barack Obama.

Ens perdem per Central Park. El travessem de nord a sud i d'est 
a oest. La gespa és plena de grups de persones ajaçades,
parlant, jugant, dorm int....  Bicicletes, gent que fa footing,
parelles amb cotxets i quitxalla, gossos amb eis seus amos, 
carretons amb gats.... És un veritable oasi al mig de la ciutat.

Inconfusibles en el paisatge urbà, les paradetes de menjar 
ambulant, amb para-sol indos. Ens comprem un autèntic hot 
dog, bullit, tal i com ha de ser, no pas fregit, i amb mostassa. 
Una koke i un baggel acaben un àpat ben americà.
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Zona zero, forai de les Twin Towers.

Ja som a mig carni i ens apropem al The Cloisters Museum, a 
Fort Tryon, al nord de Manhattan. Al mig d'un turó pobiat 
d'arbres i amb preciosas vistes del riu Hudson, visitem aquest 
monestir romànic, construit al segle XX com un trenca- 
closques, aprofitant el fons que va comprar a Europa la familia 
Rockefeller als anys 20. El claustre originai de Sant Miquel de 
Cuixà, unes quantes sepultures del comtat d'Urgell, -alguns 
Ermengois hi són enterrats-, ermites senceres de Castella,
columnas, absis, altars, triptics, imatges, portaladas,.......
d'arreu del sud d'Europa, donen forma a aquest edifici silent i 
pausat, que sembla sorgit d'un altre temps, lluny del brogit de 
la ciutat que l'acull. Sortosament, encara que ens vam vendre 
el patrimoni, no s'ha perdut i, encara que una mica lluny, s'ha 
pogut restaurar i recuperar.

Ciutat de consum. A l'hotel, tenim plànols de tots els barris 
amb la ubicado detallada de totes les botigues, l'anomenada 
ruta del shopping. La dita "si no ho trobes a Nova York, és que 
no existeix" és ben certa. Hi ha de to t i molt. Encara que avui 
dia, amb el món globalitzat, no hi ha massa sorpresas, aqui la 
febre de la moda i l'avantguarda és tan brutal i exagerada que 
gairebé mareja. Ens dona la impressió que l'oferta ha de 
superar amb escreix la demanda. La cinquena avinguda, 
continua sent el gran aparador del món. Malgrat aixó, Madison 
Avenue amb les grans marques i edificis amb encant, el Soho, 
consolidât com a barri casual i modern, el nou Meatpacking 
District, se'ns presenten com a molt atractius i li fan la compe- 
tència descarada. >
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Edifici del Soho.

Barris com el Meatpacking District están plens de contrastos. Els 
establiments de dissenyadors joves i trencadors, tant de roba 
com de parament per a la liar o qualsevol cosa que es pugui 
inventar i que es pugui vendre, es barregen amb eis magatzems 
de earn, encara en funcionament. Camioners descarregant 
peces senceres de earn sagnant, milers de pollastres groes com 
el safra, portes amb cortines de plástic que deixen veure els 
grans frigorifies congeladors, voreres brutes de deixalles i 
aiguabarreig, olors peculiars, al costat de restaurants i bars 
moderníssims, fashion, in i cool, parauletes que utilitzen 
habitualment els nous habitants, joves benestants que es 
canvien de residéncia amb facilitât, per seguir els dictats de 
l'últim crit.

Són hábiis a l'hora de crear nous barris. Espolien la gent que hi 
viu. Encareixen a nivells altíssims els preus del lloguer o del sòl, 
i així provoquen la fúgida massiva de comunitats senceres, 
sempre, naturalment, les més desfavorides. Així van reformar 
Harlem, també Tribeca, el Meatpacking, i tants d'altres. En 
aquest moment s'està començant a transformar el Lower East 
Side. Em va cridar l'atenció un rètol en aquesta zona, habitada 
majorment per la comunitat xinesa, és fronterer amb 
Chinatown, de moment un barri pobre i força abandonat, on 
hi havia un edifici nou i bonic, que s'anunciava a preu

astronomie per a la venda o el lloguer, voltat de força 
deixadesa. Després, llegint el diari, hi havia un article on es 
parlava del Lower East Side com el nou barri elitista de 
Manhattan.

Molts pobles dins d'una ciutat, aixo és Nova York. El tranquil 
Village, el senyorial Chelsea, el cridaner Little Italy, el bullicios 
Chinatown, I'estressat Financial District, I'elegant Upper East 
Side.......Tots tenen la seva personalitat i encant.

Williamsburg mereix capítol a part. Aquí hi viu la comunitat 
jueva ortodoxa i fonamentalista. Hi passegem a I'hora de la 
sortida de les escoles. Noies joveníssimes amb cara de nena, 
carregades de criatures que els caben totes a la falda, vestides 
corn als anys 50, sembla que vagin d'uniforme. Mitges amb 
costura, sabates negres i passades de moda, vestits jaqueta
foscos i amb bruses carrinclones....  Passem per una tintoreria,
tô t el que esta penjat és negre.....
Els nens, a partir de 5 o 6 anys, ja van rapats i porten les 
trenetes, a alguns ja els posen casquet. Rossos i molt blancs de 
pell, s'han constituït en un gueto propi. És ben bé que només 
s'ajunten entre élis. Tenen el barri fet una porqueria, tô t està 
molt brut, el terra és pie de papers i deixalles.......

El jueu rie té a Brooklyn el seu paradis. Hi anem al capvespre, 
quan el sol es pon. Dalt d'un puig, els Brooklyn Heights, amb 
els carrers arbrats, amb les cases de maons amb escala frontal 
arrenglerades, són un veritable recer. Hi ha poc tràfec, els 
vianants, de retorn cap a les seves liars, caminen pausadament.
A poc a poc, les finestres es van il luminant. La vida torna als 
habitatges. A través de les cortines, tant si s'albira una cuina, 
una lleixa de Ilibres, un ram de flors o un llum de peu al saló, 
s'endevina calidesa i confort. Aquest barri té en la Brooklyn 
Promenade un baleó obert a ¡’skyline de Manhattan. Ens 
asseiem en un dels molts bancs que voregen aquest passeig i 
contemplem la Iluna, les barques que creuen el riu, els edificis 
de l'altra banda de la riba, els avions cap a l'infinit, els lasers 
que surten de la zona zero, allá on hi havia les Twin Towers, les
cascades d'aigua de sota el pont de Brooklyn.....  Tôt un
meravellôs espectacle.

Corn a bons turistes pugem a l'Empire State. Casualment, fem 
poca cua. L'ascensor puja fins al pis 80 a moltissima velocitat. 
L'encreuament dels nus, la torre Chrysler, St. Patrick's Cathedral, 
el Madison Square Garden, el Flatiron, la ONU, el Nova York
Times, els pares, les illes, tots els edificis........No ens cansem de
mirar, I'espectacle des de l'aiçada és magnifie.

Visitem el vestibul del Rockefeller Centre per admirar les 
pintores murals de Josep M^ Sert. En color sépia i fetes per 
encàrrec als anys 30, ens mostren la duresa del treball i l'esforç 
fisic de l'home per construir el nou pais.

Ferry gratuit fins a Staten Island per poder admirar, de lluny, 
l'estátua de la Llibertat. De tornada, zona zero. Trinity Church i 
St. Paul's Chappel. A Wall Street, pessimisme. Al Pier-17, fem la 
foto dels pals dels velers ancorats al riu, reflectint-se en els 
edificis de les grans corporacions bancàries. És un bonic 
contrast. >
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Plou i anem de museus. AI Guggenheim, hi entrem només per 
delectar-nos davant "Le Moulin de la Galette", de Picasso, 
recreació de la mateixa pintura de Renoir, amb un traç més fred, 
més aspre, més existencialista, no tan endolcit corn l'original. Al 
Metropolitan, hi ha una monográfica de Turner, una meravella. 
La col.lecciô permanent de pintura acull importants trésors: 
Renoir, Van Gogh, Monet, Modigliani.... Pintura clàssica, 
renaixentista, temples egipcis, escultures gregues i romanes, art 
medieval. Tot molt ben ordenat i ampli. El MOMA és la seu de 
la pintura més moderna i abstracta. Grans com Rothko, 
Rauschenberg, Warhol, Chagall, Magritte, conviuen amb els 
nostres Dali, Miró, Gris, Picasso.... Les demoiselles d'Avignon 
són I'estrella de les sales. També tenim la sort de trobar-hi una 
exposició, molt intéressant, de Dalí i el cinema. Hi projecten els 
films en els quais Dalí va col.laborar, obres de Buñuel, 
Hitchcock, Lang, Mayo, Disney, entre d'altres. I to t aixó ben 
documentât amb escrits, articles de premsa, estudis, dibuixos, 
pintures.... Els existencialistes, amb Kirchner i les seves Street 
Scenes, carrers de Berlín, també hi tenen una itinerant. Pintura 
de traç allargat, dur i fose, ha estât un bon descobriment. A la 
Neue Gallerie, mig en obres, hi podem contemplar el preciós 
retrat que Klimt va fer d'Adèle Bloch-Bauer, que meravella, com 
tota la seva obra.

Times Square és el rovell de l'ou de la ciutat. Gent de to t arreu 
es creua amb dificultat sota les pantalles gegants sempre 
enceses, neons de colors a tots els edificis, cridória, sirenes, 
venda ambulant, pintors de carrer, Broadway i els seus teatres 
atrotinats, l'asfalt i les voreres fets una porquería, obres.... 
Aquesta és la imatge repetida de Nova York, la imatge de la 
ciutat més cosmopolita del món.

Anem a teatre i a concert, visitem Ilibreries, mengem en 
restaurants americans, hamburgers i steaks, bevem cervesa i vi 
en copes, sopem en un japonés de rabiosa actualitat, ens 
molesten les propines obligades, ens atabala la música 
eixordadora en els locals cool plens a vessar de personal, ens 
costa de trobar un bon café espresso, fem servir metro, bus i 
taxi, contempiem la Grand Central Station, entrem a Tiffany's a 
badar -com la majoria-, comprem a tendes d'esports, admirem 
el rellotge del vestíbul del Waldorf Astoria, toquem nines de 
peluix a la Fao Schwarz, passem de pressa damunt de les 
sortides de fums, ens mullem quan plou, ens cansem.....

I esperem tenir la sort de poder tornar a Nova York ben aviat.
The Cloisters Museum.
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Un equip per creure-hi
TEXT; ANTONI DALMASES

Optimisme? Prudència! Campions? Ja en parlarem! Com és que 
els mateixos jugadors juguen tan diferent? Misteri! 
Recitificació? Sí! E! lector comprendrà que no podia posar un 
tito! tan escandalosament üarg a l'article com aqüestes quatre 
preguntes i respostes, però miraré d'anar plantejant cada una 
de les qüestions, amb la intenció de saber una mica on som.

Optimisme? La marxa de la Higa faria decantar cap a 
l'optimisme més nailer i, de fet, els inconscients i la premsa 
-aixô és una redundància, ja ho sé- s'inflen a estadistiques i 
hipérboles per demostrar que aquest equip fa història. Un 
servidor ho troba magnifie, no cal dir-ho, però el passât, per 
més respecte que em pugui merèixer, no em fa ni fred ni calor 
i no m'emociona en absolut. Vull dir que aixô de l'estadistica, 
que no sé qui va dir que era una manera de mentir amb infules 
de cièneia, és una sobirana bestiesa. En fútbol i, en general, en 
to t el que té una certa importancia en la vida. I eis periodistes i 
opinadors oficiáis solen basar-se en eIs números, per dir que 
corn que l'equip està superant récords, anem carni del récord. 
M'agradaria creure-ho, és ciar, però en aixô també sóc ateu. Per 
tant: prudéneia!

Campions? Es tracta de la cosa aquesta de "Campions 
d'hivern", una altra ximpleria inventada per no callar, pròpia 
dels impotents. Es una cosa aixi com el "premi de consolado" 
0 la idea aquella, més exacta i dura de pair, de considerar que 
"el segon de qualsevoi competido només és el primer dels que 
perden". I ja em direu quina gracia fa, això. Potser hi ha qui 
pensa que el tito l hivernal, juntament amb les abans 
esmentades estadistiques de récord (més punts que ningú a 
aqüestes aiçades en cap Higa; i també més gols fets i menys 
encaixats) fan evident que guanyarem el titol, però jo també, 
posats fer, tine memòria, i no cal remuntar-se ais temps de 
Jaume I per recordar Higues que hem tingut a la butxaca cinc o 
sis partits abans d'acabar, amb avantatges sonades, i que 
després hem Hançat per la borda. Les dues darreres, sense anar 
més lluny. O sigui que cap confiança ni una: ja en parlarem!

Com és que essent prácticament els mateixos jugadors ha 
canviat tant l'equip? Hi deu haver moites respostes 
hipotétiques, però jo sóc del parer que resulta que han marxat 
els que feien nosa. Sobretot « el » que feia nosa. I seguint 
aquesta idea, em será permés opinar que això dels "cracks" 
brasilers és ben curios. El primer any tots brillen de manera 
esplendorosa (Romário, Ronaldo, Ronaldinho...) i després 
s'apaguen fins al patetisme. Rivaldo fou una excepció, perqué

era, to t eli, un tipus estrany... Els altres, però, em fan pensar 
que o bé no se n'ha de fitxar mai més cap -em refereixo a 
"cracks", a paios d'aquests tan inspirats i intermitents que són 
capaços del millor i del pitjor en dos dies; admeto que hi ha 
Silvinhos, Alves i gent d'aquesta que semblen una altra cosa- els 
"craks", deia, o no es fitxen o, si un cas se'ls té un any, un sol 
any, i després quan encara funcionen es venen a preu d'or. Em 
direu que això pot significar que qualsevol dia ens els trobem 
en un equip contrari i ens estripen; potser sí, però no s'ha 
donat el cas...Per tant, els mateixos minyons ho fan bé: miracle.
I que duri.

I per acabar una rectificació imprescindible. Jo també era (corn 
gairebé tothom) deis qui creia que Guardiola no era entrenador 
per a aquest equip i, pel que sembla, em vaig equivocar del tot. 
Qué ha fet? No ho sé. Potser s'ha limitât a posar ordre en una 
colla de criatures malcriades i fartes de tot, usant la velia 
pedagogia eficaç-l'ùnica auténtica pedagogia:diguem-ho clar- 
consistent a atiar el burro perqué empaiti la pastanaga i 
prendre-l'hi si no salta prou. El cas és que sembla que d'aquella 
colla d'arreplegats n'ha fet un equip. I això s'ha de deixar dar, 
perqué ens pot proporcionar una lleugera, petita i potser 
fonamentada esperança. Ara només cal que guanyin les tres 
competicions (he dit tres) i aleshores, no pas abans!, 
començaré a creure-hi. Sant Tomás, en el cas del Barga, és un 
referent obligat...

'Mister" Guardiola.
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JOAN MIQUEL 
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Dissabte 30 de maig

i moltes més propostes...
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Sabadell
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és fonentar la creativitat, 
la ccnvvència; el progrès i tot 
allò que demana una societat 
moderna i avançada.

Per això, al Grup Banc Sabadell, 
la cultura ens mereix el màxim 
in:erès.
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1-̂  cultura
es mereix el nostremàxim interés

Perqué interessar-se per la cultura 
és fomentar la creativitat, 
a convivéncia, el orogrés i tot 

allò que demana una societat 
moderna i avangada.

Per aixó, al Grup Bañe Sabadell, 
la cultura ens mereix el màxim 
interés.

F u n d ac ió
BancSabadell ®S
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2 CARTA DEL DIRECTOR

Carta del director

El p rim er núm ero  de l'any ja to rna  a estar a les vostres mans. Any nou, crisi velia, i sembla que to ts  ho estem com ençan t a notar. 
Cadascú a la seva m anera. La cu ltu ra  n'és una de les principals afectades, perqué és allá on cu riosam ent to t  és fá c ilm e n t retalladle. 
Sort encara de la insisténda de la gen t que s'h i dedica i que creu en els projectes m a lg ra t la m igradesa de possib ilita ts que cada 
vegada ens estreny més i més.

Aquesta etapa de soroll superfic ia l de form es diverses no deixa veure la nécessitât de canviar certes coses, una d 'e lles l'obso le ta  
Universität ta l i com  la ten im  p lante jada a casa nostra. Les possib ilita ts que o fere ix el nou espai europeu son rea lm ent I'aposta que 
aquest pais necessita per so rtir de la m e d ioc rita t in te l-lectua l i generar les sinèrgies sufic ients com  per d e fu g ir els sectarismes, els 
am iguism es i altres m alalties que han corsecat les ànim es d 'aque lls  que ens han de transm etre  l'exceNència a les noves 
generacions. LIuny d 'a ixò, i a d iferència del que ha passât ja fa anys a Europa, aquí reaccionem  de manera rància, dem agògica i 
piena de tem ors in fonam enta ts . Cap sistema no ho resolt to t, però el que ten iem  fins ara, menys encara. La presencia lita t, en el 
m òn dels mass media, d 'in te rn e t i la g loba litzac ió  no té  sen tit per se, cal adaptar-se a les noves maneres d 'ensenyar i sob re to t 
d 'ava lua r (i és aquí on rau part del p rob lem a soterra t, que no es vol reconéixer obe rta m e n t, però sí que es fa a m icro  tanca t). Cal 
més hores de segu im ent i avaluaciô, però no per con feg ir un sistema paternalis ta, com  hi ha qui critica sense en tra r en el tons, 
sino per perm etre  la m illo ra , I 'ap renen ta tge  de I'estud ian t. Cal passar de I'ap rovar a I'aprendre, i aqu í encara ens costa una mica 
d 'en tend re . Tenim fe ina per endavant, però és engrescadora.

DAVID SERRANO BLANQUER 
dserrano@ periodistes. org
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Has fet un bon combat 
pels ciutadans de Sabadell

TEXT: PERE FONT GRASA

R e c o rd a n t l'a lc a ld e  Farrés

No és del to t  cert que l'A n to n i Farrés i Sabater fos alcalde de 
Sabadell nom és d u ra n t v in t anys (1 9 79 -1999 ). Cree que a pa rtir 
del 2 de setem bre de 1976 el seu lidera tge  era incontestable. 
La fig u ra  po lítica  venia so lid ificada  pel treba ll d 'a d vo ca t 
labora lis ta. Reforçat arran de la vaga del m eta ll, les eleccions 
generals del 1977 el feren visible als ulls de m olts  sabadellencs 
gracies als m ítings. A m b  l'a rribada  del president Tarradellas, 
l 'o c tu b re  de 1977, restaurada de m anera p rov is iona l la 
G enera litä t, joves p o litics  m arcaven de ben a p rop  uns 
co n s is to ris  a m b  a lca ldes i re g ido rs  de l'a n te r io r  règ im  
d ic ta to ria l. La inc ip ien t dem ocràcia no es podia conso lidar 
sense eleccions de p ro x im ita t que configuressin governs locals 
d 'id e o lo g ia  idèntica a la paleta crom àtica  que legislava a les 
Corts Generals.

D uran t gairebé dos anys, l'A n to n i Farrés (PSUC) i en M anuel 
G arriga  M ira lles  (PSC), més dos rep ré sen tan ts  de les 
Associacions de Veins, acudien als plens m unic ipa ls prenent 
notes des de les cadires del pùb iic . Abans i després de la reunió, 
solien m a n ten ir d ià leg am b l'a lca lde en func ions Ricard Royo, 
que  segu in t ordres del Govern Civil havia de fa c ilita r in fo rm ac ió  
sobre els d ic tàm ens po rta ts  al p lenari. D 'aquí bé la meva 
agosarada a firm ac ió  que  en Toni Farrés fou  alcalde, no v in t, 
sinó v in t- i-d o s  anys. Entendria que  als puristes en adm in is trac ió  
local els pugu i sem blar una bou tade  aquest preàm bu l, però aixi 
ho he c regu t sempre.

O bro  el meu respectuós co m ia t a una persona d'exceM ent 
tra jec tò ria  personal i po litica  que serví a la c iu ta t que estimava: 
Sabadell. A  les persones que mirava i adm irava: Sabadellencs i 
sabadellenques. C om unista  i obrerista per princip is. Dem ócrata. 
Catalanista. FRANCESC ESTEVE
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La m o rt que la c rida t a I' edat de la m aduresa, ha p o rtâ t corn a 
conseqüència d irecte  un hom ena tge  pòstum  com  mai no 
s'havia vist a la c iu ta t. És el dissabte assolellat del 14 de febrer 
de 2008. M igd ia . Faig cua a la porta  de l'A ju n ta m e n t. Pujo al 
p rim er pis. Després de d o na r la vo lta  a un saló de sessions curu ll 
de corones, m 'acom iado  en silenci del d ifu n t. Signo el Ilibre de 
condo l. G uardo a la butxaca el p u n t de Ilibre: "...he fet un bon 
combat, per Sabadell, pels meus conciutadans, per una societat 
socialment equilibrada" (La frase m anllevada per en Toni a sant 
Pau al diseurs de com ia t de l'A lca ld ia  el 30 de ju n y  del 1999).

S 'am unteguen eis records d 'a ltres  tem ps; eis uns bons, d 'a ltres 
no ta n t. Època d ifíc il per to th o m  des de l 'à m b it po litic,socia l o 
labora l de fe r en tendre  als electors, ais sindicalistes, ais 
em presaris, que eis tem ps estaven canviant. Més com p lica t 
encara, per un alcalde que trobava una c iu ta t il-lusionada pel 
canvi però que arrossegava défic its  estructurá is més que 
évidents. A m b  unes arques buides i uns im postos im pagats. Per 
uns barris extrem s que clamaven serveis. Per una situació  d 'a tu r  
que fregava el 18 per cent. Per uns que pon tificaven la revolució 
leninista i d 'a ltres  el cavali de Pavía.

El llis ta t i la creu

Una de les prim eres decisions trencadores com  d 'a ltres  que 
m arcaren el seu m andat, fou  el p lan ta r a la Pl. Sant Roe un 
p la fons am b el llis ta t deis particu lars i les empreses que no 
pagaven els im postos a l'A ju n ta m e n t. Es va o rgan itza r un bon 
sarau. Per bé que el t in e n t d 'a lca lde  d 'H isenda velé com  allò 
que  se 'n d iu  les arques m u n ic ipa ls  quedaven netes de 
teranyines, ja que una m ajoria  dels denuncia ts  pùb licam ent 
op ta re n  per passar per caixa. Farrés i els seus reg idors 
ostentaven el poder i el poder en dem ocràcia ha d 'e x ig ir als 
seus e lec to rs /con tribuen ts  que no es p o t tira r endavant un 
p ro g ra m a  de re a litzac io ns  p ù b liq u e s  si s 'aM ude ixen  les 
ob ligac ions con tribu tives.

El sepeli de l'A lca lde  Farrés co inc id í aquest feb re r de 200 9  am b 
una fo to g ra fia  de Jordi Hereu, alcalde de Barcelona g u a ita n t 
co fo i corn s 'enderrocava el vo lum inôs m o n u m e n t a José 
A n to n io  p la n ta t a l'A v inguda  Josep Tarradellas (abans In fanta  
Carlota Joaquina). Com no podia ser d 'un a  a ltre  m anera, la 
m em òria  fo to g rà fica  em reciclava un dels prim ers episodis de 
valentia del p rim er consistori dem ocrà tic  sabadellenc: aprovant 
i executant la retirada de la Cruz de los Caldos situada a la 
placeta lateral de l'església de Sant Félix . L'aliau de cartes al 
d iari fou  considerable. L'Alcalde Farrés rebé fo rtes i greus 
amenaces. Una acciò que posa a prova la progressiva forta lesa 
de les noves au to rita ts . Cercant el símil am b Barcelona, a 
Sabadell abo liren un m o n u m e n t tren ta  anys abans.

P a ctis m e  i u n a  n it  esp ec ia l

Els alcaldes fan alcaldades. El que estigui Iliure de culpa que tir i 
la p rim e ra  pedra. Els a lca ldes son pactis tes. Pactar és 
consuetud inari am b la forta lesa de la societat catalana. No és 
descobrir res de nou. Ho analitzava l'any  1954 Jaume Vicens

Vives en el seu assaig. Noticia de Catalunya: "Cada temps porta 
les seves exigéncies I comporta les seves regles politiques i 
socials. Però si que s'ha de meditar sobre el ja lent pactista de la 
nostra mentalitat, que en essèneia no és altra cosa que defugir 
qualsevol abstracció, anar a la realitat de la vida humana i 
establir la més estreta responsabilltat col-lectiva i individual en 
el tractament de la cosa pública" I pactar sol èsser una prim era 
regla dels alcaldes quan han de com b in a r I' interés de la res 
publica am b la p ro p ie ta t privada. L'Alcalde Farrés ho practica 
am b escreix. Gairebé sem pre se'n sortia am b la seva (que era la 
de to ts). L'agenda dels v in t anys n 'està plena: Plaça del Treball; 
Eix Macià; Parc Catalunya; Ronda Z am enho ff...i una llista 
inacabable dels edific is histories recuperats, les com pensacions 
urban is tiques dels veils i obsolets vapors, el canvi de la 
com panyia d 'au tobusos  etcétera.

VulI re latar una vivéncia de m o lt s ign ifica tiva : la n it del 23/F/81, 
quan al despatx de l'A lca ld ia  els g rups po litics  acabaven de 
consensuar una valenta nota de repulsa al cop d 'e s ta t que jo  
recollia per inserir a portada . Un Farrés nerviós em pregun ta : 
"Que t'ha dit el tinent coronel?..." La resposta era co inc ide n t a 
la que eli ja tenia: "Normalität, alcalde", d iu  que  li va dir. El 
t in e n t Coronel Q uetglás no feia gaires dies que havia près 
possessió, en p regun tar-li dades b iog rá fiques -li parlava en 
castella-, el m ilita r em contesté am b sonorita t: "Parlem en 
català que jo sóc mallorqui..." Abans d 'a n a r a l'A ju n ta m e n t vaig 
truca r a l'A cadem ia Fiscal de la Guardia Civil, des de la PI.Tauli 
el t in e n t coronel es va posar al te lé fon : "Normalität, normalitat, 
tot tranquil. Si, si, ja pot publicar al diari que jo  t'ho he dit ".

A  la caserna pel cap baix hi haurian uns 300  guàrdies.

C a ta là  a l 'A ju n ta m e n t

Convé esm entar una decisió dels prim ers tem ps que es va 
aplicar abans que en altres ens locals: in tro d u ir  de manera 
ràpida i co n tu n d e n t l'id io m a  català a to ta  la paperassa 
adm in is tra tiva , aixi corn a la com un icac ió  verbal d 'a te n c iô  a les 
persones. L'aplicació provoeà m aldecaps a no pocs func ionaris  
que hagueren de fe r cursets de català, reforçats pel serve! de 
correcció créât expressament.

De les m oites anéedotes conegudes i que so rti a la llum  pública, 
n 'h i ha una de relativa a l'u n ifo rm e  del po litic . L'Alcalde Farrés 
del p rim er m anda t vestia am b correcció; am ericana lleugera, 
camisa de coll no e m m id o n a t... però sense corbata . Heus ací 
que el p res iden t del C rem i de Fabricants li va re treure 
pùb iicam en t (entrevista al Diari de Sabadell) en el ben entés que 
la prim era a u to r ita t de la c iu ta t capdavantera del téxtil espanyol 
no podia vestir sense el com p le m e n t de la corbata , segons 
marca el codi de bones costum s.

A  p a rtir d 'aque lla  s im pàtica estrebada d 'ore lles, de mica en 
mica anà so rg in t del fons  de l'a rm ari de l'A lca lde  una corbata 
fina  i estreta que Huía als actes més protocoM aris. Ja no anava 
tan casual.
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Cree recordar que l'any  2005  parlàrem  de la poss ib ilita t de que 
escrivis les m em ôries deis v in t anys d 'a lca lde . Érem tres 
persones que l'en trevis tà rem  per un Ilibre que no guardava 
relaciô am b el seu pas per l'A ju n ta m e n t. Allí, al seu m odest 
despatx, ens d igué  que no, que  potser més endavant. Que s 'ho 
rum iaría: "No tinc massa coses a d ir ..." , conc logué. Era évident 
que ten ia  m oites coses a dir. Segur que guardava apunts i 
anotac ions. Tard o d 'h o ra  sortiran . No es tractava de fe r corn 
l'A lca lde  M arcet: "Mi ciudad i yo" (que li va escriure el 
p e rio d is ta  Josep Cabeza), s ino més a v ia t un vo lu m  de 
docum en tac ió  ben e laborada sobre eis afers que con figu ren  un 
q u a rt de segle de vida al servei de Sabadell: des de a 
c landestin ita t, la presó, el treba ll d 'op e ra ri a U n ita t Herm ética, 
eIs prim ers jud ic is  corn advocat labora lista, l'a lca ld ia ; l'endem à 
del 30 de ju n y  del 1999, quan es queda a l'a tu r  i va a la cua de 
riN E M . El Ilibre tin d ria  un nom : "La ciutat, la seva gent" . No 
ta n t el "y o "  m arcetià, sinó més aviat el "nosa ltres".

Més a cos ta t als te m p s  actua ls , reco rdo  l 'h o m e n a tg e  al Xavier 
V in a d e r del m aig  de 2 0 0 8 . N osa ltres a l'escenari i l 'A lca ld e  
Farrés a p rim e ra  fila . Un g ru p e t anàrem  a sopar a l'A llia n ce  
Française. Pel cam i ens p re g u n te m  per les respectives filles. 
Eli la ten ia  a la G ran Bretanya i no la veia ta n t  so v in t corn 
vo ld ria . L'havia fe t avi. Em va c o lp ir  una frase que  de cop i 
vo lta  em va e tz ib a r ga irebé  a eau d 'o re lla : "No ho hem 
fet tant malament, oi?" La resposta fo u  un meu so m riu re  
co m p lice , m e n tre  per d ins  pensava: "Ets tu el que no ho has 
fet tant malament"

D uran t el transcurs del sopar en Toni so rti per dues vegades al 
pati in te rio r de l'A lliance  per fu m a r dos cigarrets.

Al llarg de la seva llarga tra jec tô ria  política conreé am istats, 
so fri la pressió política de con trincan ts  i adversaris. Fins on he 
p o g u t saber, tan sols ten ia , un enem ic poderôs, fe ro tge , m aleït 
i m orta l: el tabac

Al re co rd a to ri p u n t de Ilib re  ta m b é  hi és im presa una frase 
del seu d a rre r diseurs corn a p rim era  a u to r ita t  sabadellenca: 
"...he acabat la cursa, pel meu pais, per la reconstrucció 
nacional de Catalunya, per la recuperado de la Ilibertat I la 
democracia".

Acte de comiat

d ’Antoni Farrés i Saboter
(Sabadell, 1945-2009),

13 de febrer del 2009

prim er alcalde democràtic
de Sabadell, després de la 
recuperaciô de les llibertats

M anllevant una frase de 
sam  Pau crée poder dir:

...he fe t un bon combat, 
per Sabadell, pels meus 
conciutadans, per una 
societat socialment 
equilibrada.

...he acabat la cursa, pel 
meu pais, per la 
reconstrucció nacional de 
Catalunya, per la 
recuperaciô de la Ilibertat 
i  la democràcia.

...he comervat la f i  en el 
combat irrenunciable per 
una societat més justa, més 
lliure, més igualitària, 
més solidària i  més filiç .

Discun de comim de l ’AiaddieL 
30 de juny del ¡999

Pere Font Grasa és p e r io d is ta . R e d a c to r en ca p  d e l D ia r i d e  S abade ll, 
1977-1982.

(  >
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"tot un estil"
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Entorn del dret de conquesta
TEXT: ORIOL PARRES JUSTE

"Només cal veure com les velles monarquies absolutes dels segles XVIII i XIX van 
transformar-se en Estais més o menys liberals mantenint amb to t rigor els limits dels 
territoris que havien heretat del règim absolut de dret divi, sense molestar-se a preguntar 
ais seus súbdits, quan ara se suposava que esdevenien ciutadans Iliures d'una nació, si 
se'n sentien particips i si volien form ar part d'aquesta nova coMectivitat, teòricament 
basada ens uns Ilaços d'acceptació que havien de reemplaçar la dependència obligada 
d 'un monarca que derivava la seva autorita t de Déu."

Josep Fontana

Ex iniuria ius non oritu r

Màxima romana

"Los papeles [els papers de Salamanca] nos pertenecen por jus to  derecho de conquista"

Gonzalo Torrente Ballester

Hi ha un passatge força en igm àtic  de De l'esprit des lolŝ  del 
Barò Charles Louis de Secondât, a u to r més co n egu t com 
M ontesqu ieu . Aquest fra g m e n t fa aixi: "La societat és la reunió 
dels homes, però no els homes mateixos; el ciutadà pot morir I 
l'home persistir." (M ontesqu ieu , De l'esprit des lois, X, 3, "Le 
d ro it de conquê te ") I con tinua  seguidam ent: "Del dret a la 
guerra, en deriva i és conseqüència el d re t de conquesta, i se'n 
segueix /'esperit d'aquell" (X, 3). M ontesqu ieu  escriu els llargs 
parágrafs d 'aquesta  obra im bui't deis referents que ha anat 
descobrin t a través d 'un a  recerca pac ient i de tinguda : hi ha 
traces de les liéis rom anes, de les germ ániques, franques i gales. 
La seva és una sintesi de to ts  els corpus legáis que li han 
pe rv ingu t, am b les seves in tu íc ions i els seus rud im ents. 
M on tesqu ieu  opera des de les heréncies ju rid iques  an tigües que 
aviat s 'abocaran sobre la m ode rn ita t. Convé lleg ir a ten tam en t 
els textos considerats "classics del pensam ent p o litic " , ja que 
sovint, per massa coneguts, am aguen au tén tiques apories que 
ens passen del to t  desapercebudes, però que tanm a te ix  tenen 
la v ir tu t d 'iM u m in a r els marges im pensats de la trad ic ió  de la 
filoso fia  po litica ; és a dir, del pensament del poder en el dob le  
gen itiu  de l'expressió -o b je c tiu : com  a pensam ent sobre el 
poder; i a lbora subjectiu : com  a pensam ent al servei del poder 
i inhe ren t a eli.

In te rroguem -nos. Qué voi d ir M on tesqu ieu  quan escriu que pot 
morir el c iu tadà i que a lbora l'h o m e  pot sobreviurel Què és el 
que es m or quan m or el c iutadà? I què és el que sobreviu quan 
aixô s'esdevé? Quina mena d'esperlt plana sobre el cadáver dels 
antics c iutadans, o sigui, sobre els cossos "pe rs is ten ts" dels 
súbdits? És possible parlar am b p ro p ie ta t d 'un a  vida c iutadana

separada i esquinçada de la vida orgànica? I si -c o rn  sovin t 
d iuen alguns tractad istes m o d e m s - aixô no és més que un üs 
m eta fò ric  del llenguatge , qu ins sòn els sobreentesos que fan 
p lausible ta l m etàfora? Quina analogia es dôna aqu i per 
descom ptada? Sobre qu in  fons d 'equivalències, com p lic ita ts  i 
iden tita ts  es m ou aquesta construcc iò  sem àntica de la vida 
ciutadanal Rem etre l 'o b s c u r ita t  d 'a q u e s ts  fra g m e n ts  al 
llengua tge  no soluciona el prob lem a, sinò que en to t  cas 
l'in ic ia : el prepara i el s itua en un escenari con tex tua l. 
Examinem to t  això am b una mica més de detall.
La "v ida c iu tadana" és una m età fo ra , d 'aco rd . Les m etàfores 
sòn figures de d icciò que hom  fa quan em pra un m o t que 
expressa lite ra lm en t una cosa per a m anifestar-ne una a ltra que 
t in g u i una certa sem blança am b aquella (GDLC). M o lt bé. Aixi, 
podem  dir, per exemple, que una passiò és un foc  o que uns 
llavis sòn maduixes. Les semblances, en aquests casos tipies, es 
basen en el color, la figu ra , la fo rm a  o la naturalesa de les coses. 
V ist aixi, però, qué significa exactam ent "v id a " de ciutadà? 
Quines semblances podem  estab lir en tre  vida i c iu tadania?

□ 'entrada, se'ns dirà, ben poques. Soiem entendre  la idea de 
c iu tadan ia  com  el résu lta t d 'u n a  tip ifica c ió  en codis ju rid ics, en 
liéis i llistats de drets i deures. D 'una banda, un corpus ju rid ic  
és la lletra que fixa una sèrie de norm es dictades pel poder 
leg islatiu . Per exemple, si vo lem  saber qué és un c iutadà 
francés, haurem  de recórrer a les liéis franceses que s'han escrit 
per de te rm ina r aquesta e n tita t ju ríd ica , com  el p reám bu l de la 
seva C onstituc ió  de 1958: "Franga és una República indivisib le, 
laica, dem ocràtica  i social que  garan te ix  la igualtat davant la Ilei 
de tots els ciutadans sense d is tinc iò  d 'o r ig e n , raça o re lig iô i >
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que respecta to tes  les creences." I etcétera. Totes aqüestes 
tip ifica c io n s  són, dones, m aneres de fixa r una categoria  
ju ríd ica , maneres de de lim itar, aco ta r i, en conseqüéncia, tam bé  
para litza r fenóm ens vius i canviants. Des d 'aq ues t p u n t de vista, 
la lletra és més aviat el con tra ri de la vida; la lletra fixa, gebra i 
estanca, la lletra és lletra m orta . D 'a ltra  banda, cal d ir que els 
o rd e n a m e n ts  ju ríd ic s  s 'a p liq u e n  p rec isa m e n t a la v ida, 
n o rm a lm e n t a la vida hum ana però da rre ram ent tam bé  a 
qualsevol tipus  de vida, so b re to t arran de les preocupacions 
recents sobre  el m ed i a m b ie n t, la b io e n g in ye ria  o els 
anom enats "d re ts  deis an im a ls". En qualsevol cas, però, la Ilei 
no és pas la vida mateixa, sino que és a llò  artificial -c o n s tru it 
per m itjà  de convencions en fo rm a  de prescripcions de 
com p o rte m e n ts  a liens- que  s'aplica sobre la vida. No es p o t 
id e n tifica r ni assem blar a la vida precisam ent perqué, en 
e m m otlla r-s 'h i, se'n d iferencia per força.

D E  L E S P R I T
D E S

L  O  I  X
OU DU XÂPPORT ^ U E  L E S  LO IS DOIVENT AVOIR AVEC L A  

CONSTITUTION DE C Ï I A ^ B  COUVERNEMEIPT, LES MOEURS 
LE  C LIM A Tf LA  RELIGION, LE COMMERCE. ÔCC,

à  quoi H A u te u r a ajoutif.

Des recherches nouvelles fur les L oir Romaines touchant le» 
Succelfions,  fur les Loix Françoifes, & fut les Loi» féodale».

T O M E  P R E M I E R .

A G E N E V E ,
Chez B a r i l l o t ,  &  F i l î .

A rriba ts  aquí, encara es podría d ir que la vida de la c iu tadania  
no és pas la lletra de la Ilei sino el seu esperit. I am b aixô ja ens 
com ençariem  a acostar a l'a rre l de la qüestió . M ontesqu ieu  és 
qu i ju s te m e n t exp lo ta , per d ir-h o  aixi, aquesta d is tin c ió  
evangélica que ha fe t tan ta  fo rtu n a ; la lletra de la Ilei seria 
l'expressió literal de la norm a; i el seu esperit, en canvi, serien 
els p rincip is que l'an im en  i el c o n ju n t de valors, costum s i usos 
que entren  en jo c  a l'ho ra  d 'in te rp re ta r-la . A llò  que ara en 
solem  d ir el "c o n te x t"  de les norm es ju rid iques. La vida, dones, 
és aquest context? M a lau radam en t ta m p o c  no p o t ser ben bé 
aixi. No tin d ria  cap sen tit d ir que l'esperit de la Ilei és la vida de 
la Ilei i a lhora parlar, corn fa M on tesqu ieu , de l'esperit de 
conquesta  que és precisam ent la suspensió absoluta i efectiva 
de to tes  les liéis i usos d 'u n  pob lé  una vegada se l'ha  conque rit 
m ilita rm e n t. Encara més, id e n tifica r els nom s "v id a " i "espe rit" 
en aquests parágrafs de l'ob ra  de M on tesqu ieu  posa nous 
prob lèm es per ta l de poder copsar, llavors, aquesta noció 
in tr ig a n t d " 'e s p e rit de conques ta " que l'a u to r tem a titza  i 
a lhora  reelabora tra in t els seus rem ots origens religiosos.

Sembla que o bé ens quedem  am b l'esperit de conquesta o bé 
ens quedem  am b aquesta noció  d 'espe rit i vida del c iu tadá. Mai 
amb les dues alhora, a no ser que vulguem multiplicar absurdament el 
camp de les metáfores, fins que deixin de tenir algún sentit. 
Tornem a la prim era frase de M on tesqu ieu , a la qual, com  hem 
d it, se sol prestar poca atenció: "la socletat és la reunió dels 
homes, però no els homes mateixos. " A q u í socie ta t (société) no 
voi d ir pas "so c ie ta t" en el sen tit m odern  del te rm e, com  quan 
horn es refereix a la "soc ie ta t de consum ", a la "soc ie ta t de 
l'espectacle" o a les "socie ta ts anòn im es". La société en 
M on tesqu ieu  no im plica una mera agregació d 'hom es, cossos, 
ind iv idus o béns. L'expressió prové del s in tagm a lla tí sociétés 
civilis, però resulta que m a lau radam en t -p e r  econom ia de 
llengua tge  i eresiò h is tó rica - ha p e rdu t l'ad jec tiu  "c iv ilis ", que 
és de fe t el més im p o rta n t -civilis s ign ifica  "c iv il" , a saber, "de ls 
c iu tadans". La idea de "so c ie ta t" que opera en M on tesqu ieu  és 
necessàriament, dones, c iu tadana.

Val a d ir que tam bé  incorreríem  en un greu anacron ism e si 
tradu iss im  la socie ta t civil dels antics com  la societat civil 
m oderna (fam ilies, empreses i m ovim ents socials). La sociétés 
civilis és el cos de c iu tadans reunit: és la c o m u n ita t política, 
aquells que es regeixen per les seves pròpies liéis. Vet aquí, 
dones, que l'o b jec tiu  de(l d re t a) la guerra i la conquesta no és 
encara mai directement l'ex te rm in i de to ts  els hom es que 
fo rm en  l'enem ic -a cc id e n ta lm e n t, és obvi que tam bé  ho podrá 
ser i, am b el pas del tem ps, el segle XX coneixerá en l'ho locaus t 
nazi i els feixismes la fo rm a  més funesta  i fa tíd ica  d 'aquesta  
v a ria n t-. Però el cas és que la guerra i la conquesta de les quais 
es parla en aqüestes fo n ts  no im p liqu en  "d ire c ta m e n t" la m o rt 
dels hom es i les dones. La guerra, lleg im  en M on tesqu ieu , té  un 
e fecte  d isgregador, d e su n ifica d o r i d ispe rsador sobre els 
vençuts; d it  a ltram ent, el que fa és desreunir-los, dessocialltzar- 
los, desactivar-los com  a c iutadans. L 'objectiu de la conquesta, 
p rim áriam ent, no és pas l'h o m e  sino el c iu tadá. I lleg im  tam bé  
en el Ilibre X de De l'esprit des bis: "quan el dret de ciutadania 
ja no val res és quan es pot comprar i vendre, quan se II pot fixer 
un preu". N ovam ent, ens en fro n te m  a la paradoxa: quan ja no 
val és quan val diners (es m ercantilitza ) el c iu tadá. Però, 
aleshores, qu ina és aquesta a ltra fo rm a  de validesa o va lor que 
no té  res a veure am b la com pravenda? La resposta raurá 
precisam ent en aquesta m isteriosa noció de vida del c iu tadá. En 
a llò  que m or en la conquesta i que viu en la soc ie ta t entesa corn 
el llaç que reuneix els homes. Ara potser ja podem  entendre  
que el trencam en t d 'aq ues t llaç és l'o b je c tiu  de la guerra i la 
conquesta. La derro ta  m ilita r s'ha d 'acom panyar, p o r ta n t,  am b 
un esperit de conquesta. S'ha de passar, consegüen tm en t, del 
llaç dels c iu tadans al nus dels súbdits. L'esperit de conquesta és 
precisam ent l'e fecte  que dispersa els de rro ta ts  de ta l manera 
que esdevenen "n o m é s" homes, éssers als quais pos te rio rm en t 
es p o t encadenar i d o m in a r perqué ja no els reuneix cap d re t 
prop i. Quan m or el c iu tadá és quan m or la Solidarität, els 
lligams, d 'u n  poblé.

El vençut, per ú ltim , ta m p o c  no és un sim ple  pres. Un presoner 
és un hom e ce rtam ent m ancat d 'a lgun s  drets. Però el vençu t és 
un hom e m ancat de to ts  i cada un dels drets i deures com a 
ciutadà del seu pob lé  ara de rro ta t. L'esperit de conquesta no es 
desenvolupa, fin a lm e n t, nom és sobre els cossos i la vida dels 
ind ividus, sino tam bé  i so b re to t con tra  la seva an tiga  u n ita t la
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qual está condem nada a desaparéixer ¡ caure en l'o b lit. L'esperit 
de conquesta equival a un b u ida tge  de valors ciu tadans i a una 
creació de nous súbdits, o ta m b é  a una assim ilació a la nació 
més poderosa. M on tesqu ieu  ens parla del c iu tadá que no 
tro b e m  ún icam ent a l'in te r io r  deis codis legáis, sinó que a més 
a més rom an en el cor i les v irtu ts  de l'hom e , en el seu esperit. 
Aquesta q u a lita t de ser poblé, més enllá de la suma deis 
ind ividus, és el poder que  m or en la derro ta  i que vivia en la 
Iliberta t. M on tesqu ieu  és, ara ja es veu perqué, un filó so f del 
poder, in d e pende n tm en t del fe t que passi per ser el teoric  
consagrat de les liéis, el d re t, els tribuna ls  i la justic ia  (i 
paradoxa lm ent, ta m b é  de la divisió deis tres poders). A m b  ell 
aprenem  que la socie ta t civil no és substancia, sinó relació. 
M o v im e n t i poder de ser un m ateix en la c iu tadan ia , q u a lita t de 
qualificar-se, vida plena, poténcia republicana, po lititza c ió .

Deixem ara l'especulació filosó fica  sobre M on tesqu ieu  i a terrem  
a una rea lita t més concreta i palpable. Joan Fuster parla 
extensam ent de les nacions frustradas al seu Dicdonari per a 
ociosos^. No cal ser gaire perspicaç per adonar-se que els Paisas 
Catalans serien un exponent indiscutible de nació frustrada. De 
nació que hauria poqut ser Estât (existir sobiranament) però 
que els Decrets de Nova Planta, entre d'altres processos de 
conquesta, intrusió i domini, va reduir a través d'un 
anorreament de les seves institucions i trets diferenciáis. Alfons 
López-Tena al seu Ilibre Catalunya sota Espanya^ defineix, ras i 
curt, la relació entre Catalunya (o si es prefereix, els Paisas 
Catalans) i Espanya en aquests termes: Catalunya no és 
Espanya, és d'Espanya. Ser d'alqú altre implica estar dominât, 
formar part del seu domini, del seu baver. En termes de 
Montesquieu i del républicanisme clàssic, diríem que ser d'alqú 
altre pressuposa una conquesta, un despotisme o una 
mercantilització. Centrem-nos en el cas de la conquesta. 
Eobjectiu d'aquesta és que, si tot va com ha d'anar, l'esperit 
que sequeix a la victoria mini, lamini i soscavi l'antiqa 
consciéncia, vida o esperit de formar part d'una nació diferent: 
comença el ressentiment, l'autoodi, la verqonya, la por, el 
penediment i la submissió que tan bé coneixen els vençuts. 
Eobjectiu de les annexions, al final, és que els territoris ocupats 
acabin essent part del domini estatal i s'hi fusionin 
completament. Si Catalunya, per dir-ho així, fos Espanya (o una 
mera part d'Espanya), aleshores no hi hauria cap problema: els 
catalans serien uns ciutadans espanyols com els altres, no hi 
hauria distinció, no hi hauria cap diferéncia, el procès hauria 
arribat al final. Però el cas és que aixó no és del tot així. 
Catalunya no és una mera part d'Espanya: l'entitat Catalunya es 
voi per sota d'Espanya, i encara ara, día rere dia, fem 
experiéncia de com es busca una mena de política de 
dominació que empenyi aquesta suposada periféria cap a un 
centre alié. Aquesta força, com no pot ser de cap més manera, 
s'aplica a quelcom que no és (prou) espanyol. Si aquesta ombra 
de ciutadania no existís, no tindria cap sentit subordinar els 
catalans. Per l'esperit de conquesta, tota diferéncia irreductible 
és una ofensa. >
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D'exem ples de to t  això no en m anquen: és pa rad igm atic , per 
com ençar, el cas dels papers de Salamanca. Si acabada la 
D ictadura aquests papers haguessin to rn a t ràp idam ent ais seus 
p rop ie ta ris  o als hereus i a les seves fam ilies, aleshores s'hauria 
entés que hi hauria h a g u t una justa  reparació. Però la cosa, 
com  sabem, ha estât m o lt més com plicada: els estira i arronsa 
han abunda t, igual com  els retards, la fe ixuga burocràcia, les 
declaracions po lém iques i les sortides de to . Les paraules de 
G onzalo  Torrente Ballester, d ites am b ira davant de m u ltitu d s  
aplegades a una plaça, que els papers eren de Salamanca per 
d re t de conquesta, ja ho d iuen to t. També am b el p a trim on i 
a rtis tic  de Catalunya, so b re to t en els casos de Dali i M iró , 
l'espo li ha co n tin u â t: la sensació davant la poss ib ilita t de cedir 
a lgunes obres de Dali a Catalunya, per d ir-ho  am b paraules 
d 'A lfo n s o  Guerra, era de "bajarse los pantalones ante los 
catalanes". No és Catalunya pa rt de l'Estat espanyol? No són els 
museus catalans museus espanyols? Ja es veu que a vegades no 
és aixi. En a lguns casos no es d u b ta  a m an ten ir una d iferéncia 
je rá rqu ica : els catalans -e ls  seus papers, pa trim on is  culturáis, 
e tc -  són deis espanyols. I es podrien  a feg ir més exemples 
d 'aquesta  llastim osa tendéncia , com  el greuge com para tiu  
en tre  les d ife ren ts  reform es deis esta tu ts d 'a u to n o m ia  a l'Estat 
espanyol, la reticéncia a pub lica r adequa dam en t les balances 
fiscals de la c o m u n ita t au tò n o m a  de Catalunya, el con flic te  
sobre el fin a n ça m e n t i la in s tru m e n ta litza c ió  po litica  del 
naciona lism e catalá que  s'ha to rn a t a posar en marxa en els 
darrers tem ps. Però per ara ho deixarem  aqui.

A llò  que  rea lm ent interessa és que  els catalans no han acabat 
mai d 'assim ilar-se a la rea lita t estatal espanyola. Per d ir-ho  com 
Carles Castellanos a Reviure els dies. Memòria d'un temps 
silencíate, els catalans s 'han m a n tin g u t entre  dos estats m o lt 
po ten ts , l'espanyol i el francés, sense l'a ixop luc  d 'u n  estât 
p rop i, nom és am b l'a juda  de la seva cu ltu ra , les seves 
associacions i la seva llengua. O posât d 'u n a  altra m anera, 
l'esperit de conquesta no ha acabat de d isgregar la u n ita t 
catalana, no s'ha trenca t encara el lligam  su fic ien t que serveix 
per a rticu la r una diferéncia, almenys respecte de la resta de 
l'Esta t espanyol. Totes les fricc ions  entre  Catalunya i Espanya, 
in s tru m e n ta litza d e s  fins a la sacie ta t pels pa rtits  po litics  
espanyo lis tes, responen a una m ate ixa s ituac ió : el
m a n ten im en t, la persisténcia d 'a lg u n a  cosa més que uns 
quan ts  ind iv idus, hom es i dones "espanyo litzab les", o bé 
espanyols acabats, en el te rr ito r i dels Països Catalans. L'esforç 
de l'opressiô  que exerceix Espanya con tra  els catalans, la 
pervivéncia del seu esperit de conquesta , és la de m o s tra d o  de 
la vida, ben cert que  precària i deb ilitada  però no pas 
exhaurida, de la nostra nació.

im plica una vida que no es redueix a una série de notes 
hereditàries corn poden ser les que s'in fere ixen d 'aquesta  
fantasia b io lòg ica anom enada "raça " i que estarien inscrites al 
codi m ate ix de la vida hum ana i expressades en tre ts  feno tip ics  
estereotipats. La reducció del nacionalism e al racisme o la 
xenofòb ia  és una s im p lifica d o  que es basa en passar per a it 
fragm en ts  i reflexions corn els de M on tesqu ieu  am b els quais he 
com ençat aquest text. La vida c iu tadana no té  res a veure am b 
els hom es i p rou, am b la seva vida orgàn ica, sino que té  a veure 
am b la seva reunió en una socie ta t civil. En aquest sentit, la 
conquesta d 'u n  pob lé  m ostra la fi d 'u n a  o rgan itzac ió  que no és 
b io lòg ica en la seva essénda, sino que és política i està basada 
en convencions: to tes  les fo rm es d '" in ve n c iô  de tra d ic io n s " -per 
em pra r l'expressiô de H obsbaw m ^- són això: fo rm u les  per 
m an ten ir els Ilaços que serveixen per aixecar du tadan s, per un ir 
els homes sota el seu d re t. La llengua, els costum s, la vida 
associativa, les d ife ren ts  narracions com un ità ries, les creences i 
les lleis con fo rm en  "p o b le s". Quan aquests deixen de governar- 
se a si m ateixos i fin a lm e n t es d isgreguen, aleshores les seves 
notes d iferenciá is inicien el seu declivi, fins  i to t  en el cas extrem 
que to ts  els ind iv idus que els in tegraven con tinu ïn  v iv in t i 
rep rodu in t-se  com  si res. Per ta n t, la defensa de la nació 
catalana no té  inocu lâ t necessàriam ent el virus del racisme, 
l'agressió expansionista o l'exclusió v io lenta . El na ixem ent de la 
Nació o la seva vida no són fenóm ens sotm esos a les lleis de la 
natura , susceptibles de ser em m arcats en el cam p de la 
b io log ia . Un pob lé  és una obra hum ana i social, una empresa 
c iu tadana.

La segona remarca té  un caire més dom éstic  i menys abstráete. 
Els Països Catalans han resistit en l'anom a lia  (són un cas 
excepcional dins Europa) pel fe t que han sobreviscut a lguns -és  
ben cert que no pas to ts -  dels lligam s que els separaven i 
separen de les nacions m a jo rità rie s  dels estats que  els 
contenen, això és cert i ha estât aixi fins ara. A m b  to t, una tal 
anom alia  no té  perqué du ra r per sempre: l'esperit de conquesta 
fin a lm e n t podria adsorb ir aqüestes diferéncies cada vegada 
més ténues fins a e lim ina r la vida catalana i substitu ir-la  a to ts  
els efectes per l'espanyola - o  la francesa - en un un ita rism e 
reeixit. O bé, en una situació  d ia m e tra lm e n t con trà ria , l'esperit 
de Catalunya podria  prendre cos en un estât Iliure, és a dir, en 
una República independent: Iliure de l'invasor, del despotism e i 
de la m ercan tilitzac iô  que liqu iden  la c iu tadan ia . Tal vegada, el 
desideratum de la so lució confedera i tam bé  aniria en aquesta 
barrera línia a llibe radora ... Qui ho p o t saber? El prob lem a, 
però, és que fo ra  d 'aquesta  d is jun tiva , al c iu tadà de Catalunya 
nom és li resta el tu rm e n t i el suplici de m alv iu re e te rna m e n t en 
el foc  d 'u n  in fern  que crema però no m ata.

Per fin a litza r aquest artic le , caldria fe r dues ú ltim es rem arques 
a títo l de conclusió. La prim era remarca, derivada de la 
m e tà fo ra  de M on tesqu ieu  sobre la "v ida c iu tadana", és que la 
idea de Nació, que ce rtam ent im plica un na ixem ent (la paraula 
"n a c ió " ve de néixer) no és una e n tita t es tric tam ent b io lòg ica 
en els seus origens. La nació, com  el demos o la sociétés civilis.

NOTES
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anys després TEXT: JOAN PINYOL

Un dels perills més évidents que planteja fe r cops d'ull a la 
historia de la literatura és, sens dubte, no situar els fets en 
el seu context i, per tan t, entendre'ls a destem ps. Ho die ara 
a p ro p ò s it de Jacint V e rd a g u e r i de l'a llau  d 'actes  
com m em oratius que vam  viure fa uns anys a propòsit del 
centenari de la seva m ort. Si bé se'n va parlar, escriure, 
ed itar i reeditar m olt d uran t un any en qué va com p artir un 
peculiar protagonism e m ediàtic am b A ntoni G audi, convé 
encara cons iderar m o lt les c ircum stáncies q ue van  
condicionar les seves vida i obra. És a dir, l'am b ien t que, de 
jove, el va convertir en una m ena de tò te m  per ais impulsors 
de la Renaixença, el seu estil literari, d 'acord am b aquest 
m ovim ent, i l'ob lit que, ara fa 107 anys, el va m enar a una 
desconsiderado evident per part de la seva societat, m entre  
la tubérculos! el consumía -so l i ap arta t de to th o m - a la 
Vil la Joana de Vallvidrera, on m oriria enm ig d 'un a nit de 
tem pesta el 10 de juny de 1902 . Però anem  per parts.

Folgueroles.

Jacint Verdaguer havia nascut a Folgueroles, m olt a prop de 
Vie, el 17 de m aig de 1845  en el si d 'un a fam ilia pagesa am b  
m olts pocs recursos económics. Tant pocs que l'ùnica 
carrera a la qual podia ten ir accès era l'eclesiàstica. Per això 
ais deu anys va ingressar al Seminari de Vie on sentirla 
predilecció per la lectura dels autors classics i on, am b el 
tem ps, es guanyaria la fam a de bon versaire entre  els seus 
com panys d 'estudi, am b els quais va o rgan itzar una tertú lia  
literària a la Font del Desmai. D 'aquells anys són ta m b é  les 
seves prim eres participacions en els Jocs Florals que es 
convocaven a Barcelona en piena expansió d 'u n a  
Renaixença que, m o g u d a per l'esperit del m o v im en t

Masía de Can Tona.

rom àntic ap aregut a A lem anya i a A nglaterra , grácies a un 
m o m en t econom ic favorable, al nostre pais va proposar-se  
la revitalització de la cultura i de la llengua, després de tres 
segles de declivi cultural.

Dones bé, és en el context d'aquests Jocs Florals, restaurats 
per prom oure el conreu de la poesía catalana, que el jove  
Verdaguer, no nom és es va fer lloc en el panoram a literari 
sino que tam b é  es va convertir en to t un sim bol del pais i de 
la ca ta lan ita t per a la burgesia barcelonina de l'época, que  
el va ap laudir am b entusiasm e quan per exem ple va anar a 
la gran c iu tat a recollir un deis premis, sota la seva barretina  
i la seva faixa. I encara més. La seva aleshores prim erenca  
obra, escrita d u ran t els vuit anys que va residir a Can Tona, 
-una masia entre  Vic i Folgueroles (1 8 6 3 -1 8 7 1 )-  ja es va 
adscriure p lenam ent dins l'esperit rom àntic de reivindicado  
nostálgica del passât gloriós de C atalunya, d'evasió en 
tem ps i en espai -s o b re to t el seu interés per l'Edat M itjan a - 
, de trac tam en t de la natura com una e n tita t viva i de 
recuperado de la m ito logía i del llegendari del pais, entre  
altres trets.

D 'aquesta m anera la seva extensa obra es va servir de tem es  
i form es populars per transm etre les idees del catalanism e  
conservador i del catolicism e del seu tem ps, am b una 
simbiosi to ta l entre el poeta i el poblé, tal i com després s'ha 
dem ostrat am b dos deis seus poem es, el Virolai i Lem igrant, 
que continúen sent cantats, en m oites ocasions sense ten ir 
present qui en va ser l'autor. >
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El 18 7 0  va ser o rd en at sacerdot i va celebrar la seva prim era  
missa a la capella de sant Jordi de Puigseslloses que va 
precedir dos anys de vicariat a Vinyoles d'Oris (1 8 7 1 -1 8 7 3 ),  
en un m o m en t de gran activ itat literària iniciat am b poesia 
religiosa i que es va cloure l'any 1877  am b el prem i 
extraord inari de la D ip u ta d o  de Barcelona que va ob ten ir en 
eis Jocs Florals per \'A tlàn tida , un poem a èpic fo rm a t per 
deu cants que narra l'en fonsam en t del continent dels 
atlants a partir de la co m b in ad o  d 'e lem ents de la tradició  
grega, bíblica, egipcia i renaixentista i d 'e lem ents geologies  
i figures m ito lògiques d 'un a gran força descriptiva.

A fecta t però, per forts mais de cap, el m etg e de Verdaguer 
li va recom anar l'aire del mar. Per això d urant dos anys es va 
convertir en capellá de vaixell d 'un  deis vapors de la 
Com panyia Transatlántica que era p rop ie ta t d 'A nton i López, 
el fu tu r m arqués de Comillas que, a partir d 'aquell m ateix  
any l'havia convertit en capellá dom éstic de la seva fam ilia i 
que després, am b la salut refeta, el farla residir al seu Palau 
de la Rambla de Barcelona, cantonada Portaferrissa (i avui 
Institu t Català de la Dona) com a encarregat del rep artim ent 
de les seves alm oines entre  els pobres de la ciutat. Al Palau 
dels M arqueses de Comillas, Verdaguer s'hi va estar més de 
quinze anys, d u ran t els quais va col-laborar activam ent en 
les cam panyes politiques, va tractar personalitats de l'alta  
societat catalana i espanyola, va realitzar Nargues excursions 
pel Pirineu i va v iatjar pel nord d 'À frica, per l'Europa Central 
i per l'O rien t M itjà , un période de gran activ itat tam b é  
literària que es va cloure am b la publicació de Canigó, una 
llegenda rom àntica dedicada a exaltar els orígens cristians 
de C atalunya, que consta de deu cants i un epíleg fo rm a t a 
partir del diàieg entre  dos cam panars, el de Sant M iquel de 
Cuixà i el de Sant M a rti del Canigó que fan una lloança al 
passât m edieval que representen i de l'existéneia de les 
darreres fades que habitaven el Pirineu.

Encara que Canigó  li va valer la coronació simbòlica com a 
"poeta de C atalunya" de mans del bisbe M orgades, a la 
m ateixa época tam b é  va donar a conéixer Id il lis i cants 
mistics (1 8 7 9 ), C arita t (1 8 8 5 ), Excursions i viatges  (1 8 8 7 ), Lo 
som ni de sant Joan  (1 8 8 7 ), Pàtria  (1 8 8 8 ), M o n ts erra t (1 8 8 9 ) 
i D ie ta ri d 'un  p e le g ri a Terra Santa  (1 8 8 9 ), escrit en el 
transcurs del v iatge que va fe r a Terra Santa acom panyat 
dels m arqueses de Comillas després del qual, d 'un a banda  
va don ar a conéixer la trilogia  poética titu lad a  Jesús in fa n t 
fo rm ad a pels Ilibres N aza re t (1 8 9 0 ), Betlem  (1 8 9 1 ) i La 
fúg ida a Egipte  (1 8 9 3 ) i de l'a ltra va sofrir un profund  
trasbalsam ent espiritual i un excessiu desig evangelitzador i 
purificador que va fer que trip liqués les alm oines del 
m arqués entre  els pobres, que es posés en contacte am b  
vidents i practicants d'exorcismes i que es convertis en el 
principal propagado r d'aquestes activitats, prohibides per 
l'Església. Per to t p legat, Claudi López, el segon m arqués de 
Comillas, va decidir prescindir dels seus servéis com a 
alm o iner i va planejar, am b els bisbes de Barcelona i de Vic, 
un suposat canvi de desti per a Verdaguer, que el va 
re tornar a Osona am b el pretext d 'un a cura de repòs.

Després d'alguns dies al Palau Episcopal de Vie, al m aig de 
1893  Verdaguer es va instal lar al Santuari de la Gleva, 
tam b é  vora Vie, on s'hi va estar dos anys, fins 1895 , d uran t 
els quais, i m entre m antenía aferrissats conflictes am b les 
autoritats  eclesiástiques, va enllestir els reculls Poser de to t  
Tany  (1 8 9 3 ), Veus del Bon Pastor (1 8 9 4 ), Sant Francese 
(1 8 9 5 ) i Flors de Calvan.

L ’A T L Á N T I D A
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EL RACÓ DELS 
Los renglones torcidos de Dios

TEXT: MAGDA BARTROLI

Torcuato Luca de Tena (M adrid , 1 923 -M a drid , 
Planeta, 1979

I9 9 9 )

Déu escriu tort
Als anys setanta, descriptor i periodista Torcuato Luca de Tena 
es va recloure vo lu n tá ria m e n t i d 'in c ó g n it en un sin istre edific i 
de Santiago de Com posteM a: el sanatori ps iqu ià tric  del Conxo. 
Sense que n ingú  al centre no ho sabés es va fe r passar per boig 
i, d u ra n t un tem ps, va ser un més entre  les parets d 'aque ll 
ed ific i. De la dura experiència en va so rtir un Ilibre corn n 'h i ha 
pocs: Los renglones torcidos de Dios. Un Ilibre co lp id o r i tendre  
a lbora que reflecteix, des de les seves mateixes entranyes, la 
vida en un m an icom i dels anys setanta.
Pocs -p o q u is s im s !- autors  s 'a trevirien a fe r el que  va fe r al seu 
m o m e n t Torcuato Luca de Tena: fer-se passar per un hom e am b 
problèm es m entais per docum entar-se , in situ, i aconseguir 
m ateria l de prim era mà per escriure una novel-la sobre la 
bogeria i eis tabùs que l'envo lten . Em ulant el que des dels anys 
seixanta fe ien a l'a ltre  can tó  de l'oceà p e rio d istes-escriptors 
corn Tom W o lfe  o Truman Capote, sota el para igua del nou 
periodism e, Luca de Tena va dec id ir recrear una h istória viscuda 
en prim era persona. I aquesta vena periodística, aquest afany 
per do cu m e n ta r fins al més m in im  deta ll el que estava v iv in t per 
re flectir-ho  després a les págines de la novel-la, redunda en la 
versem blança i réalisme que p lanen sobre Los renglones 
torcidos de Dios.

El résultat del seu treba ll és una novel-la sub lim  am b un deis 
títo ls  poss ib lem ent més ben aconseguits de la lite ra tu ra  
universal: els bojos, aquelles ratlles tortes que es van escapar de 
la p lom a creadora de Déu, són els p ro tagon is tes d 'un a  história 
que ob liga  al lector, a voltes a desgrat seu, a plantejar-se 
preguntes massa incom odes. On es tro b a  la subtil línia que 
separa seny i rauxa? Qui és qui per dec id ir si una persona és 
normal o no? On hi ha més m alalts m entals, en de fin itiva : entre  
les parets d 'u n  hospita l ps iqu ià tric  o fora?

A  Los renglones torcidos de Dios un bon g rapa t de personatges 
pul-lu len davant els ulls del lecto r i l 'o b lig u e n  a m irar-los ais ulls 
d irec tam ent, sense por ni angún ia . Són personatges de nom  
fic tic i però basats en éssers de earn i ossos am b qui l 'a u to r va 
c o m p a rtir  els secrets del sa na to ri. Inso p o rta b le s , uns; 
tristíssims, els altres; i encantadors els tercers. Tots ells viuen les

seves miséries i alegries envo lta ts  d 'u n  equ ip  m èdie que in ten ta  
burxar, sov in t am b m étodes dubtosos, les fondes ferides de les 
seves ánimes. Per sobre d 'aquests  personatges en destaca un 
de cap tivador: A lice G ould, una dam a de trae te  exqu is it i 
re finat, que  és investigadora privada i que acaba en tre  les 
parets de l'hosp ita l. El m isteri, que  es m anté  fins al fina l, és 
saber si hi és per investigar un suposat crim  corn defensa ella 
mateixa, o bé perqué l'h i ha ta n ca t el seu m a rit per curar-la 
d 'un a  greu parano ia. El d u b te  acom panya en to t  m o m e n t el 
lecto r i l'o b lig a  a replantejar-se una i una a ltra vegada qué hi fa 
una persona tan  in te l-lig e n t i fasc inan t com  l'A lice  Gould 
tancada en aquell Hoc sinistre.

Aquesta novel-la és un dram a sobre la cond ic ió  hum ana, am b 
to tes  les de la Ilei, però con té  ta m b é  m olts  e lem ents d 'in tr ig a  i 
m isteri que fan avançar la seva lectura a un ritm e  tre p id a n t: els 
personatges están m o lt ben constru its  i la tram a no para 
d 'em bo licar-se  fins a les darreres pàgines. L'any 1980, quan es 
va publicar, va ser el Ilibre més venu t a l'es tâ t espanyol. Avui, 
ga irebé tren ta  anys després, és una novel-la desconeguda per a 
m olts. Però els lectors que, corn jo , la vam descobrir fa m olts 
anys, en plena adolescència, no l'ob lida rem  mai. Rellegir 
aquesta obra será sem pre un plaer. Però un plaer am b regust 
am arg, perqué pocs llibres burxen ta n t en les deb ilita ts  de 
l'àn im a  com  aquest.

<  LOS RENGLONES 
Z  TORCIDOS 
H  DE DIOS
H LI pavoroM) e iiiséjito nitmdo de los 

cnlcrmos m ’malcs novelado y cscrilo
el interior de un manicomio español.
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Rei
T radu cc ió  
d e J o a n  S e llen t

El tea tre  del sol ha d o n a t el tre t de sortida el 2009  am b un gran 
repte  que ha superat am b escreix. I és que s'ha a trev it am b un 
dels grans classics de W illia m  Shakespeare, El Rei Lear, potser la 
més bella i te rrib le  de les obres del d ra m a tu rg , i tam bé  la més 
d ifíc il. Un p la t fo r t  que serveix tam bé  per com m em ora r el 20è 
an iversari del te a tre  sabade llenc , que  e n g u a n y  està de 
celebració.

A m b  una sala piena a vessar i pie de cares conegudes, l'estrena 
d 'a q u e s ta  in o b lid a b le  tra g è d ia  va ser to t  un èxit. La 
in te rp re tac ió  de l'ob ra , d 'ex tra o rd inà ria  bellesa i d irig ida  per 
Ramon Ribalta, va desperta r véritab les em ocions i grans 
ap laud im en ts  en tre  un púb lic  en trega t, que  va fe r so rtir els 
actors a saludar fins a qua tre  vegades.

Quan el rei Lear, Francese M oragas, decideix repartir el regne 
entre les tres filles, interpretades per M ontse M artinez, Esperanza 
Vegas i Diana Torné, cornet l'e rro r de deixar fo ra  una d'elles. 
Cordèlla, que renuncia a en tra r en el jo c  de les com petèneies, 
les m en tides  i les a m b ic io n s  am b les seves adu ladore s  
germ anes, Goneril i Regan. El m onarca in te rp re ta  e rròn iam en t 
la decisió de la filia  pe tita  corn un acte de supèrbia i la 
deshereta i desterra. Des d 'aq ues t m om ent, el rei s 'endinsa en 
una gran tem pesta  en com panyia dels seus pocs fidels. An irà 
e m b o g in t i encadenan t desgràcies m en tre  s 'adona de la 
c rue lta t de les dues filles, a les quais prem ia am b l'herèneia, que 
el deixen de banda i sense a u to r ita t un cop han aconsegu it el 
poder del seu pare. M en tres tan t, G oneril i Regan es d isputen 
l'a m o r d 'E dm und , fill bastard del com te  Gloster, que in ten ta rá  
am b males arts aconseguir el poder del seu pare i fe r perseguir 
a m o rt el seu germ á Edgar, el fill leg itim  del com te. Una 
tragèd ia  plena de traïcions, venjances i desenganys que acabará 
am b el re to rn  de la benvo len t Cordèlla.

El Rei Lear recull to ts  els registres de la cond ic ió  hum ana: els 
co m portem en ts  més nobles, però ta m b é  els més miserables; les 
v irtu ts , els desitjos i les pors aixi corn l'am or, la relaciô fra te rna l, 
de parella, d 'a m is ta t, la lle ia lta t, la tra ïc iô , l'enveja, la m ala ltia  i 
la vellesa. >
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Un gran luxe pels sabadellencs, que, a més, han p o g u t co m p ta r 
am b una represen tado d 'a lt  nivell fe ta am b la ¡Musió i vo lu n ta t 
del tea tre  annateur i in te rp re tada  pels seus conciutadans. 
Francese M oragas in te rp re ta  de manera b rilla n t un dels papers 
més intensos i difíc iis del repertori universal. Concentra una 
gran m u ltitu d  de registres: un m onarca dèspota, a l'in ic i de 
l'ob ra , fins a un desenganyat, pened it i sensible veli, al fina l, 
passant per diversos estats de bogeria i fra g ilita t, a mesura que 
s'adona de la seva soledat. M oragas ha copsat a la pe rfecdó  
to ts  els m atisos de Lear, al qual dom ina , am b un gran toe 
personal.

Francese M oragues encarna el rei Lear.

A  banda de M oragas, en l'e lenc d 'ac to rs  destaca Diana Torné 
am b una m agnífica in te rp re tac ió  de la legal, co rprenedora i 
sensible Cordèlla. També són óp tim es les in te rp re tacions d 'O rio l 
Berch, en el paper de bu fó ; M arc Rius, d 'O sw a ld  i o fic ia l; Agustí 
González, del com te  de G loster; Enric López, del com te  de Kent
0 Pep Carpena, en tre  d 'a ltre s , per la seva in te rp re ta c ió  
d 'E dm und .

Tos els actors tenen una genial d iedó , sem pre tan agraída pel 
públic . Un to , potser, una mica a fecta t, to t  i que fugen  de la 
ca n ta re lla , sem pre  fác il de recorre-h¡ en les obres de 
Shakespeare.

La traducc ió , a mans del tam bé  sabadellenc Joan Sellent, és 
m o lt acurada i ben adaptada a l'època actual, sense ob lid a r els 
matisos del gran d ram a tu rg  anglés. Una bona d irocciò a càrrec 
del d irec to r Ramon Ribalta am aneixen una p ro d u e d ó  rea lm ent 
bella.

El m u n ta tg e  de l'ob ra , a més, és so rp rene n tm en t extraord inari 
per una p ro d u cc ió  p e tita . Destaca la s o b rie ta t d 'u n a  
escenografía m o lt ben resolta. Unes grans portes per on entren
1 surten els personatges a escena; un dob le  escenari que 
estableix diversos espais a l'ho ra , així com  el rerefons de platea 
que serveix ta n t d 'h a b ita c le  com  de cova el dia de la to rta  
tem pesta , i unes escales que perm eten connecte r to ts  els espais 
converteixen El Rei Lear en un m u n ta tg e  a l'a lçada de qualsevol 
obra professional. Els efectes sonors, com  els de la tem pesta ja 
esm entada, tam bé  són més que dignes.

Un vestuari m o lt eclèctic i a tem pora l acaba de dona r l'ú lt im  
retoc aquest a m b ie n t trág ic  i negre que traspua de El Rei Lear. 
Una gran posada en escena que estará encara uns mesos en la 
cartellerà del Teatre de Sol.

El m onarca desterra e rró n iam en t la filia  pe tita .

Edm und in ten ta rá  am b m ales arts aconseguir el poder del com te  
Gloster.

El m u n ta tg e  está a l'a lçada de qualsevol obra professional.
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Francese M orag uas és el p ro tagon ista  d'E I Rei Lear.

Francese M oragas a fron ta  el repte d 'en ca rna r El Rei Lear, del 
d ram a tu rg  W illia m  Shakespeare, un deis personatges més 
intensos del repertori universal. Cada divendres, dissabte i 
d ium enge  al Teatre del Sol de Sabadell.

El Rei Lear és un personatge complex que inclou tots els 
elements del gènere humà. Com ha afrontat la seva 
interpretado?

Com he p ogu t. He in te n tâ t ju g a r am b el personatge i am b el 
que m 'han  o rien tâ t. D 'entrada, he de d ir que  no coneixia el rei 
Lear. Quan vaig saber que l'havia de fer, vaig anar a Barcelona, 
que el fe ien l'estiu  passât, però aquell Lear era d ife re n t el que 
em marcava el Ramon Ribalta, que em va d ir: 'Tu l'has de fe r a 
la teva m anera '. Vaig pa rtir de la base que és un hom e altiu , 
que quan com ença s 'ho  m enja to t, i de mica en mica canvia 
fins que arriba al fina l, que  no s 'aguan ta  d 'en lloc . Són una mica 
em pipadors to ts  aquests canvis: de ser una cosa m o lt radicai a 
acabar aixi.

És personatge difícil.

Sí, sí, és un personatge d ifíc il i em pipador. Em costa m o lt de fer. 
Shakespeare sem pre m 'ha  am oi'nat m o lt. Els seus personatges 
són em pipadors de fer, m o lt macos i sonors però els textos són 
m o lt difíc iis i si et quedes clavat, e t quedes clavat. Jo ja havia fe t 
el Mercader de Venécia.

Com s'ho fet per posar-se dins d'un personatge?

In ten to  fica r-m 'h i des del meu p u n t de vista i fe r-lo  d ife re n t deis 
altres. A g a fo  la idea i m iro  el personatge. Te l'has de fe r segons 
el que tu  ets. Si és d 'un a  a ltra m anera, és un em bolic . De 
vegades he pensât que no era capaç d 'in te rp re ta r el que el 
d irec to r volia , però in tentes fe r to t  el que pots dins de les teves 
possib ilita ts. >
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El monarca embogeix pel desencant que té amb les 
dues filles. Com arriba a l'embogiment complet?

Al princip i ja és una mica excèntric; és veli i té  les seves coses. 
Ho regala to t  i està la m ar de satis fet però és exigent i, quan la 
tercera filia  d iu que no ho accepta, com  les seves germ anes, té 
la prim era enrabiada to rta . A  més, l'a ltra  filia  ja el com ença 
arraconar i a d ir-li que li vol treu re  eis cavaliers i es va posant 
nerviôs. Quan se'n va a veure l'a ltra  filia , a explicar-li les misèries 
de la prim era, aquella en Hoc de donar-li la raô. Tacaba 
d 'ensorra r i aleshores aquest hom e ja perd l'o rem us. "N o  tinc  
res, m 'h o  han près to t, ho he d o n a t to t  i m 'han  de ixa t". I 
s 'adona que potser va fe r una ton te ría  de deixar de banda la 
més pe tita , que era la que eli ja estimava més. Allá és quan va 
e m b o g in t, va rum ian t, ru m ia n t i es va perdent. Es va to rn a n t 
frág il fins que al fina l sembla que el seu cap ja no hi és to t  i 
com ença a d ir tonteries.

Molts grans actors han parlât de la complexitat de Lear 
i Than deixat pel final de la seva carrera professional. 
Seria el cas?

Sí, aquesta és l'ù ltim a  obra. Jo p legó d e fin itivam en t. De fe t, ja 
ho volia fe r abans però el Ramon em va d ir que tenia un 
personatge per m i, el Rei Lear. No em pensava que em portés 
tan ta  te ina. He estât p ràc ticam ent un any ven in t a es tud iar el 
paper al Teatre del Sol un cop per setm ana am b TAgusti 
González. Repassàvem la lliçô i anàvem co n tro la n t-h o . Un cop 
m e'l vaig saber, van avisar a la resta d 'acto rs. Shakespeare 
sem pre m 'ha  am orna t m o lt. A  més, em vaig fe r una lesió a 
Tesquena. Hi ha dies que estic bé i d 'a ltres  m alam ent. Dilluns, 
per exemple, no m 'a g u a n to , em fa mal to t. Són tres dies 
d 'ac tua c ió  am b vestuaris gru ixuts...

A banda de ser una enciclopèdia de Tèsser humà, es 
podria dir que El Rei Lear és una enciclopèdia del teatre 
que agrupa tots els gèneres i estiis.

Sí que és com  una enciclopèdia del teatre , to t  i que està bastant 
retallada i des de dins no veus coses i és d ifíc il d 'op ina r. El meu 
personatge va so rtin t i en tran t. És un m u n ta tg e  m o lt gran i 
am b m olta  gràcia: les escales, les portes que s 'obren  i es 
tanquen ...

Ha actuat sempre a Sabadell?

Sempre. Primer al centre Parroquial de Sant Vicenç. Vaig plegar 
quan em vaig casar. Era una época tam bé  de guitarres, 
concerts... Vaig estar deu anys sense fe r res. A leshores el Josep 
Pons em va enredar perqué anés a Palestra i m 'h i vaig estar 10 
anys. I aleshores es va m u n ta r el Teatre del Sol i em van dir: 
"Has de venir, ho has de fe r" . Pensava que no seria capaç i em 
feia por. Però vaig acabar ven in t i he estât p ràc ticam ent des del 
inicis. He pa rtic ip â t en la m ajoria  de les seves obres.

Qué representa per vostè el Teatre del Sol?

Tinc m o lt bon record de les obres que s'han fe t al Teatre del Sol. 
La lliçô, Un record de dos dilluns, de l 'A r th u r M ille r o Lhort dels 
cirerers, d 'A n to n  Txékhov, aquesta em va d o na r m o lta  te ina 
tro b a r el personatge, però al fina l el vam fe r i va te n ir prou 
acceptació.

Sempre ha trebaliat de manera amateur o també de 
manera professional?

De manera am ateur. Vaig so rtir fa m o lts  anys a la sèrie de 
te levisió de Secrets de familia \ en un capíto l de la Rosa, però 
no he fe t res més de professional. Bé, ta m b é  havia fe t ràd io- 
teatre . Cada tres setmanes sortia a Radio Nacional d'Espanya i 
havia ac tua t am b grans dob ladors. Anava am b ells i estava 
con ten t. A llò  eren lectures, però ho assajàvem i ho fè iem  com  
teatre.
El tea tre  am ateur és una a fic ió . M 'a p o rta  m o lts  beneficis, ara 
que ta m b é  suposa perdre hores que podries estar am b la 
fam ilia , quedar-te  ronc, sense veu... El tea tre  ta m b é  em dona 
angùnies. Abans de com ençar sem pre hi ha el rau-rau i 
Tangoixa abans de com ençar es m anté  fins que surts. El pùb lic  
i Tescenari sem pre m 'han  im posât. De vegades penso que per 
què m 'h i he fica t i que estaria tan bé a casa...

Què li ha quedat per fer i aprendre en el mon del teatre?

Piego havent d 'ap rend re  m o lt. Tinc Texperiència d 'anys, però 
sem pre he estât a fic iona t. Els meus com panys de Tobra han 
es tud ia t a l'In s titu t del Teatre, on han h a gu t d 'ap rend re  la 
tècnica per plorar, riure... quan el personatge ho dem ana i 
costa m o lt.

fornseae
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ESPECIAL TEATrIM  
20 anys de Sol

TEXT: DAVID SERRANO

La vida cu ltu ra l de les c iu ta ts  es mesura per la gen t i els grups 
0 associacions que es be lluguen per d u r a te rm e els seus 
projectes, al costa t o al m arge de les instituc ions. I el Teatre del 
Sol és un d 'aq ues t focus irrad iadors de la cu ltu ra  dram ática  
cata lana, al costa t dels altres dos centres de p rodúce lo  de la 
c iu ta t, més centra ts en la pedrera.

Del Sol, i del seus precedents creualtencs i de Palestra n 'han  
s o rtit generacions d 'ac to rs , d irectors, escenôgrafs... que han 
p o b la t l'escena sabadellenca i catalana d u ra n t anys. Des de la 
h u m ilita t, de la ve rsa tilita t i am b un m agnifie  i em b lem àtic  espai 
-a ra  ja dos- s ituâ t al bell m ig de la c iu ta t, a la Coope, corn 
Them coneguda sempre.

Quadern no ha estât aliè a aquest fenom en d u ta d à , que va més 
enllà de les seves portes sabadellenques, i ja el 1994 presentava 
un p rim er treba ll ana litic  en un "P lec" ded ica t exclusivam ent a 
la fe ina fêta fins llavors per un gran g ru p  de gent, entusiasta del 
teatre. El firm aven l'e q u ip  de la nostra revista, am b nom s corn 
Rosa Ten, Josep Torrella i Pineda, Ana Fernández, Raimond 
M ateu , Raquel Planas i un deis seus dos directors, Salvador Fité.

La tem porada  8 8 /89  es va in ic iar am b to ta  la força d 'u n  Enríe 
IV, de Luigi P irandello, d irig ida  per Ramon Ribalta, i que 
com ptava entre  els seus actors am b Pep Barceló i Sebastiá 
Sellent en el paper p ro tagon is ta . S'estrenava tam bé  Tafalitats, 
de KarI Va lentin , Una lluna per a un bord, d 'O ne ill, i El botí, de >
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VICENS SERRA

Joe O rton . La tem porada  següent, destacava per la seva aposta 
en escena de Lamansiment de l'harpia, un Shakespeare força 
d e sco n e g u t i ja am b  l'in c o m b u s tib le  i b r illa n t Francese 
M oragas, i continuava am b Viure a Malibù, Revolt perillós i 
Amb la rabia al cos. Però seguram ent una de les tem porades 
més celebrades fou  la 90/91 am b la posta en escena de El 
ventali, de G oldon i, Fi de partida i Tot esperant Godot, de 
Samuel Beckett, i un dels grans Txèkhovs, Ehort dels cirerers.

La següent com pta  am b Invents a dues veus. Jo em quedo per 
vestir sants, la m agna sakhespeariana Molt soroll per no res. On 
vas, hollis jay?, i un cicle de poesia dels més com plets  que hi ha 
hagu t a casa nostra. La tem porada  92 /93  arrencava am b 
Anuncis classificats, el M o lière  més clàssic de Les dones sàvies, 
i El Vol d'ícar. Passat el c inquè aniversari, el Sol se situava en el 
m ón de l'absurd de La lligó i La cantant calva, de Ionesco, 
Somniar truites, de W illia m  M astros im one, Pizza Man, de 
Darlene C ravio tto , Orfes, de Lyle Kessler, Frankie i Johnny de 
Terence M c Nally, i el clàssic de Sagarra El Café de la Marina. La 
9 4 /95  seguia am b eis cicles endegats de lectures dram atitzades 
i poesia, i s'endinsava en el m ón d 'A r th u r  M ille r am b Un record 
de dos dilluns, i eIs m onôlegs de Capri.

La tem porada  9 5 /96  s 'inaugurava am b el Pirandello més 
punyen t de Ehome, la béstia i la virtut, portada  fa poc al TNC 
corn El ventali. Sé que hi sou, d 'A n n a  Fité, una de les m illors 
gu ion istes del país. Et cum spiritu tuo, d 'Ignasi Roda, i acabava, 
com  ja com ençava a ser trad ic ió , am b un deis clássics de 
G uim erá, Maria Rosa. La 96 /97  es com posa de les lectures 
d 'ob res  de Jordi Galceran, M anuel Veiga i Xavier C om pany; un 
cicle sobre Joan Oliver, on destaca Allò que tal vegada 
s'esdevingué, i continuava am b una postm oderna  posta en 
escena de El mercader de Venécia shakesperià.
Els 10 anys de Sol es celebren am b La balada, d 'Ò scar W ilde, 
que com pta  am b Sergi M ateu, Històries minimes, de Javier 
Tomeo, Klowns, i / o ,  d 'E ugène Labiche. La tem porad a  següent 
destaca pel re to rn  a G o ldon i am b El café de la plaça, la 
con tem porà n ia  Besos, de Caries A lbero la , que fa un any posava 
en escena la com panyia Kala.Mar.Sa, que havia assajat a la 
Fundació, i Les dones sàvies de nou.

La tem porad a  9 9 /00  s'encetava en produccions, perqué les 
lectu res d ra m a titz a d e s  co n tin ú e n  de m anera co n s ta n t 
-ded icados  a Joan O liver en exclusiva ara-, am b la posta en 
escena de Petita mort, de David Plana, que com ptava am b la 
p ro m e te d o ra  Clara Segura e n tre  el re p a r tim e n t, la 
im press ionant obra brechtiana La bona persona de Sezuan, 
am b m agnífica traducc ió  de Feliu Formosa, i una reeixida Quina 
colla! "La colla de Sabadell", am b els esplèndids Fanny Bulló, 
Rosa Renom, Sebastià Sellent i A r tu r  Trias. I Xavier A lb e rti duia 
Vals ex machina, per acabar am b un Schnitz ier clàssic. La 
cacatua verda.

La tem porada  2 0 0 1 /02  s 'in ic ia  am b un gran pro jecte  anom ena t 
Working, i con tinua  am b un nou Shakespeare, La comédia dels 
errors versionada am b musical. La tem porad a  2 0 0 2 /03  el Sol es 
llença am b Fama a la recerca del gran pub lic , una aposta 
agosarada i un xic d ife re n t de la seva trad ic ió . I la força del 
musical deixa poc més espai per a la d irecció de Francese NeMo 
de Dones com jo. La tem porada  següent es reprèn el pois del 
tex t am b La cuina, d 'A rn o ld  Wesker, am b un repa rtim en t 
enorm e, una te inada que d irige ix  l'incansable  Ramon Ribalta. 
La tem porada  2 0 0 4 /0 5  es retorna a la rac iona lització  de la 
p ro g ra m a d o , com pensada pel clàssic Un tram via  anom ena t 
desig, de Tennesee W illiam s, i l'Inspec to r General, de G ogol, to t  
ju s ta  ara al TNC. La te m p o ra d a  2 0 0 6 /0 7  s ig n ifica  la 
conso lidació  de fin itiva  de l'o p c ió  musical de masses am b el 
re torn  de Fama i l'èx it de Joseph.

La darrera tem porad a  s 'obre  am b Qui té por de la Virginia 
Woolf?, i con tinua  am b Fuita, de Jordi Galceran, un dels 
hab itua is de la com panyia . I enguany s 'obre  am b una de les 
obres que m arquen una com panyia  que celebra els 20 anys. El 
rei Lear, am b un hom ena tge  de M oragas al m ón del tea tre  am b 
la seva pa rticu la r visió d 'u n  deis personatges més com plexos de 
l'un ivers shakesperià. Ara que té  20 anys, el Sol té  to t  un fu tu r  
per endavant, caldrà dissenyar bé qu ins són els cam ins que voi 
recórrer a p a rtir d 'ara .
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Els deu anys de la galena Traç 
d'Art amb Magda Esteri!

TEXT: MILA TORRES

Just a les portes del mes de desem bre, quan les tardes son més 
curtes i les nits més llargues, un raig de Hum iM um ina el passeig 
de la Plaça M a jo r de Sabadell. És la Hum que aporta  l'ob ra  de 
la nostra artis ta M agda Esterli. Color, Hum, v ita lita t i força 
s 'encarreguen d 'o m p le n a r els aparadors i la Galeria Traç D 'A rt. 
En aquesta ocasió Esterli presenta p rinc ipa lm en t marines a l'o li 
i dos paisatges urbans de grans d im ensions a aquarel-la. Dos 
tècn iques que l'a rtis ta  dom ina  per igual.
Ap ropar-nos a la galeria ens perm et g aud ir de m ú ltip les 
im pressions, la nostra Sensibilität agata obertu ra  i ens envaeix 
una gran sensació de frescor, la que ve donada per l'a m b ie n t 
m ari de m oites de les obres que es presenten. L'artista ha vo lg u t 
que la tem àtica  m arina quedi ben p a ten t en aquesta m ostra. 
L'atmosfera que  crea Esterli és c la ram ent m ed iterràn ia , am b la 
seva característica H um inosita t i claror. Dins d 'aquest m ón 
te m à tic  acom panya t de la tècnica de l'a rtis ta  els nostres 
sen tim ents es poden desenvo lupar en to ta  la seva p len itud . 
C on tem p la r aqüestes obres ens perm et viatjar, relaxar-nos, 
apassionar-nos, riure, alegrar-nos, gaudir, recordar m om ents 
passats o d e s itja r que  passin. En trem  en el p laer que  
p roporc iona  observar i veure obres d 'a r t del caire que tenen 
aqüestes.
Esterli ens voi a rribar no nom és a la m irada con tem p la tiva , sino 
al cor, a l'un ivers de les sensacions i els sentits. Voi i aconsegueix 
que l'espectador senti la seva obra i per aquesta raó la gaudeixi 
de m oites maneres d iferents . I aixó succeeix ta n t si la tem àtica  
és fresca com  a les m arines com  si és més dura al tractar-se de 
paisatges urbans. No podem  o b lid a r que m oites parts de la 
seva creado  son abstracció: p in tu ra , o li, m atèria i co lo r per sí 
m ateixos com un iquen , expressen, creen un m issatge nítid i dar. 
No ens faria  fa lta  te n ir  tem àtica  per en tendre  la seva obra, per 
Hegir-la i fer-la nostra, parla la seva tècnica, el seu traç, la 
rapidesa del m ov im en t, el seu Henguatge.
M agda Esterli p in ta  no tan  sols am b les mans, ja que p in ta  am b 
les dues, sino que p in ta  am b to t  el seu cos fisic i tam bé  am b 
l'àn im a , am b els sentim ents i la Sensibilität, raó per la qual això 
és el que  transm e t als espectadors am b efecte " re b o t" .

A m b  Esteri! Traç D 'a rt vol co m m em ora r els seus 10 anys 
d 'existència, am b una artista que  ha estât des dels inicis i que 
dem ostra la relació que es p o t estab lir en tre  galeria i artista.
Traç D 'a rt va o b rir les seves portes el 10 de novem bre de 1998 
am b una exposició de l'a rtis ta  Lluis Roure i LIarg i ha superat 
to tes les crisis en que ha estât el m ercat de l'a r t i l'econom ia  en 
general perquè en el seu cam inar ha t in g u t present unes 
premisses tan  im p o rta n ts  corn;
-que  l'ob ra  sigui o rig ina l, que  els estils que presenta siguin 
variats i no hi hagi dos artistes que siguin sim ilars en quan a 
estil O tem àtica .
-que  les seves obres t in g u in  consistència, que  no siguin f ru it  de 
la casua lita t sinô del treba ll. >
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- que  l'a r tis ta  s 'h i d e d iq u i p ro fe s s io n a lm e n t o e s tigu i a p u n t 
de fe r el pas decis iu .
- que  eis a rtis tes , s igu in  joves o g rans, e s tig u in  ac tius  en 
quan  a p rem is, exp o s ic io n s ... i la seva ob ra  es vag i v a lo ra n t 
cada d ia , ja s igu i a n ive ll nac iona l i/o  in te rn a c io n a lm e n t. 
-d o n a r a conè ixe r l'o b ra  dels a rtis tes  cata lans.
-d o n a r a conè ixe r l'o b ra  dels a rtis tes  sabade llencs a n ivell 
in te rn a c io n a l a la ga le ria  de l'E s ta r t it  on eIs v is ita  g e n t de to t  
el m on .
-a n a r a v is ita r a l'a r tis ta  al seu ta lle r  per v iu re  en d ire c te  la 
seva experiènc ia  a rtís tica .
-s e m p re  q u e  p o d e n  a c o m p a n y e n  a l 'a r t is ta  en a ltres  
expos ic ions  que  s ig u in  im p o rta n ts  per a eli i la seva carrera, 
- te n ir  un tra c te  hum à i cà lid  am b  eis a rtis tes  i v is itan ts , 
-m o s tra r les obres dels a rtis tes  el m axim  de bé possib le , 
- te n ir  la ga le ria  o b e rta  per a to ts  eis sabadellencs. Encara 
que  s igu i ta ncada  eis a p a rad o rs  son una co M a b o ra c ió  
p e rm a n e n t al m on  c u ltu ra l de la nostra  c iu ta t, ta n t  de dia 
corn de n it i 365  dies l'any. A m b  la p ro p o s ta  d 'a r t  a 
l 'a p a ra d o r a l'e s tiu , m o lts  a rtis tes  veuen les seves obres 
exposades al p ù b lic  del carrer. Potser hi ha persones que  no 
s 'a treve ixen  a e n tra r  en una ga le ria  i am b  l'a p a ra d o r 
s 'acosten  d 'u n a  m anera més d ire c ta  a l'a r t.
-ser un espai a g ra d a b le  de c o n te m p la d o  d 'a r t  ac tua l, 
-o rg a n itz a r  e xp os ic ion s  de g e n t jo ve  sense c u rr ic u lu m  
p e rqué  el cu rrícu lu m  es fa de m ica en m ica i a lg ú n  d ia s 'ha 
de com ençar. El que  sí és im p o r ta n t és haver tre b a lla t m o lt 
l 'o b ra , que  aquesta  pa rli per ella m ate ixa.
-o rg a n itz a r expos ic ions  d 'a r tis te s  consagra ts
- te n ir  un bon co n e ixe m e n t de l'o b ra  dels a rtis tes  que
exposen

Traç d 'A r t  és una galeria on les caractéristiques del m arxant del 
segle XIX, del m arxant-ga leris ta  en la seva p len itud , s'han 
to rn a t a fe r rea lita t am b A g u s ti Sampere acom panya t de la seva 
filia  Sabrina, artista i tam bé  galerista. L'existència del tracte  
hum à, el seguir l'evo luc ió  deis artistes de la galeria, el fe t 
d 'acom panyar-los i de d o na r a conèixer la seva obra i de 
connecte r am b el públic , am b coMeccionistes, am b am ants de 
l'a rt, am b seguidors de la creado  d 'ú lt im a  gene ra do  ha fe t que 
Traç d 'A r t  sigui un sím bol de cu ltu ra  per a Sabadell.

T
Ferrer
ADVOCAIS

rambla 5, 4° planta Q 8202 sabadell 
te l 9 3  727  5 9  2 0  fax 9 3  7 2 5  6 4  56  
e-mail: a d vo ca ts@ g ia sse sso rs .com

CirE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

mailto:advocats@giassessors.com
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Dones artistes: Sabrina Sampere
TEXT: MILA TORRES

Fa uns quants núm eros vaig com ençar a fe r el que volia que 
tingués una co n tin u ïta t: escriure sobre dones artistes al llarg de 
la h istoria . Ara vull reprendre el tem a escrivin t sobre la Sabrina 
Sampere, que es troba  dins la nostra h istoria con tem poràn ia , 
en el nostre dia a dia, és a dir, ens la podem  tro b a r pel carrer, 
veiem la seva obra en exposicions actuals i podem  veure la seva 
evolució.

Sabrina Sampere és una artista nascuda a Sabadell l'any  1975 i 
que des de ben jove es dedica al m on de la p in tu ra . Quan era 
petita  ja guixava in teriors  d 'a rm aris  i parets am b reto ladors 
pe rm ane n ts ... Encara conserva a lguns dels seus prim ers 
quadres a l'o ii que p in tà  de manera a u tod idac ta  a l'en trada  de 
la casa de vacances que eis seus pares ten ien a l'E startit. Van
passar.... m olts anys.......... i l'any  1998 es va Llicenciar en Belles
Arts a la Facultat de Belles A rts de Barcelona......  i del 99 al
2007  va im p a rtir classes de DIBUlX ARTÍSTIC I TÈCNIQUES
D'EXPRESSIÔ a estud ian ts  de Batxillerat A r t is t ic .....  fu tu rs
artistes, dissenyadors....
La seva p in tu ra  parla de la seva prôp ia  vida i de l'a c tu a lita t a

través d 'ob jectes, espais, co lo rs ..... Li encanten els petits  i eIs
grans fo rm ats .
El seu llengua tge  plástic parte ix de la fig u ra d o  per 
expressar tô t  el que preocupa a aquesta artista.

Del 9 al 28 de gener ha présentât una exposició ind iv idua l 
titu la d a  "Palmeres i figuerasses" a la galería de Sabadell Traç 
d 'A rt. >
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A I'en tra r a la galeria o m illo r d it, abans d 'e n tra r m iran t els 
aparadors, veiem la tem àtica  en la que treba lla  l'a rtis ta . 
E lem ents co m p o s itiu s  tan  com uns com  palm eres, sofàs, 
xum beres... fo rm en  el seu p iante li creatiu . La seva expressivitat 
no necessita més i am b ells p o t crear un m ón pie de realitats i 
a lbora misteris.
En els quadres dedicats a les xum beres no les podem  veure com  
a e lem ent principa l i únic. Sí que són les pro tagon is tes com  a 
tem àtica , però són les form es que agafa, la m u ltitu d  de línies 
ondu lan ts  i el cre ixem ent h o ritzo n ta l de la planta que no deixa 
cap espai bu it, ni perm et l'en trada  a cap a ltre  ob jecte  els 
elem ents essencials de les obres.
Les obres en les que les palmeres són les p ro tagon is tes es 
d iferencien per les to n a lita ts  en les que están realitzades i, 
ev iden tm en t, per les com posicions en que es m ostren. Totes 
elles tenen en com ù la inclusiô de palmeres corn a e lem ent, que 
a Liguai que les xumberes, creix però aqüestes ho fan en 
vertical. Per ta n t, la idea de cre ixem ent està m o lt present en la 
creado  de la Sabrina fo rm a n t pa rt del seu llengua tge  expressiu 
actual.
Totes les obres de l'a rtis ta  irradien una gran Sensibilität pel 
m ón, cal anar a veure palmeres al Carib? No, les ten im  a 
Sabadell m ate ix però allà on están creixen de manera d ife ren t. 
Cal anar a A lm eria  a veure xumberes? No, les podem  descobrir 
aquí mateix. L'artista ens ensenya a m ira r am b atenció, a 
apreciar el que ens envolta. Com encem  am b els elem ents que 
ella ens m ostra i ho podem  am p lia r ta n t com  vu lguem .
L'art am b la Sabrina com ple ix  una de les seves missions: fe r 
pensar, fe r reflexionar. La im portànc ia  de créixer con tin u a m e n t, 
la im portànc ia  de saber mirar. Tot això acom panyat per una 
Sensibilität cap als colors i un rise con tinu  en la u tilitzac ió  de 
colors càlids.
Seguirem  de prop  l'evo luc ió  de la Sabrina Sampere com  a 
artista con tem porà n ia  am b un llengua tge  càlid, expressiu i que 
convida a reflexionar a la vegada que a g aud ir d 'unes bones 
com posicions artistiques.

Ricard M arle t i Saret (Sabadell, 1896 -  M atadepera, 1996), 
p in tor, gravador i escultor, está considérâ t com  un del més 
im p o rta n ts  xilógra fs del noucentism e.
Col-laborà en els fam osos Almanacs de les Arts dels anys 
1924 i 1925, il-lustrà go igs i Ilibres i, fins  i to t, dissenyà el 
paper m oneda de I 'A ju n ta m e n t de Sabadell, I'any 1937, en 
plena guerra civil.
Ara el seu gendre, M arc Romeu i Griera, acaba de pub lica r 
un exhaustiu recull de la seva obra, p rèv iam ent classificada i 
precedida d 'u n  prô leg de l'h is to ria d o r de l'a rt Francesc 
Fontbona. Es tracta  d 'u n  vo lum  de més de quatre -centes 
pàgines, am b reproduccions en blanc i negre i a tô t  color, no 
nom és de l'ob ra  de gravador, sinó ta m b é  dels d ibuixos, 
p in tores i escultores.

Més in fo rm ac ió  a marc rom@hotmail.com

mailto:rom@hotmail.com
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Cartes a un poeta CäpifoTXXVIl 
Reflexions a Venècia

TEXT; MAITE SOLER IL LUSTRACIO; MONTSE SENSERRICH



24 CREACIO

Margarida Gall Camps 
Via San Mauro, 306 
30142 Burano Venezia 
Itàlia

Burano, 15-11- 1945

Estimada mare:

Espero que e t trob is  bé de salut com  és ara jo  i la nena, ara ja 
és prou gran per en tendre  les coses, de vegades p regun ta  pel 
seu pare però ta m p o c  no massa, sap que les meves respostes 
sem pre són les mateixes i és per aixó que quan la m iro  de reüll 
a vegades la veig pensativa, potser abstreta am b tantes coses 
que tenen el jo ve n t al cap que una dona que ja es fa velia com 
jo  , no p o t pas en tendre  ni im ag ina r si no es posa en la seva pel. 
La M ariona  parla m ol bé l'ita lià  i és per això que don G iovani, 
el meu m arit, l'ha fe t entrà a traba lla r a la cuina del restauran t 
d 'u n  seu am ie a Torcello, el Hoc és m o lt agradable , la c iu ta t és 
tranqu il-la  i poc pob lada, és una illa m o lt a p rop  de Burano, es 
tarda cinc m inu ts  escassos en arribar-h i en el vaporeto .
Aquesta c iu ta t va ser una de les més poblades de la República 
de Venècia va ser una de les prim eres illes de la llacuna 
poblades per els vénetos que fug ien  de la terra ferm a en les 
invasions dels bàrbars, especia lm ent més fa rd  que A tila  envais 
la c iu ta t de A ltin u m .
Ja ho veus mare, to tes  les històries parlen del m ateix, de 
so frim e n t de guerres de m isèria, aquí estic bé no em puc 
queixar, el meu m arit treba lla  a les salines de la llacuna i quan 
Iliure fa de pescador, pesca calamars i d 'a ltres  peixos que ven al 
m ercat de Venècia to t  i que aquí la vida és m o lt d ifíc il ja que la 
navegació a la llacuna és m o lt d ifíc il dones s 'em pantanega i les 
barques no poden navegar am b tan ta  rapidesa com  vo ldrien.
A  banda d 'a ixó , el paisatge és m o lt m aco, Torcello té  la catedral 
de la "A sunció " de l'any  639  i la gen t l'aprecia m o lt pels mosaic 
que representa el ju d ic i fina l, en canvi d 'a ltres els del pob lé  que 
en són v in t si arriba, de vegades fan servir les pedres de 
l'església per arreg lar les seves cases, encara que jo  no els dono  
la culpa de res, to ta l si no hi ha diners per arreg lar les cases i 
Torcello está p rác ticam ent abando na t... d 'a q u í a uns anys qui 
sabrá res d 'aquesta  illa m iserable per m o lt Palazzo de ll'A rch iv io  
i el Palazzo del Consig lio  o bé un tros de pedra que en d iuen és 
el tro  d 'A tila .
En rea lita t Torcello és un Hoc b ru t i poc saludable, la gen t es 
m ora de malària i per això n ingù  hi voi viure, ara encara però 
abans el segle XIX to th o m  m oria del m ate ix i encara a hores 
d 'ara  to th o m  té  algù de la fam ilia  que ha m or d 'a ixò .
Si jo  pogués to rn a r am b la M ariona  a casa m are! Quan felig 
seria! Encara que anés a frega r escales, però no sé com  fer-ho 
per tornar, ni tan  sols sé si aquesta carta arribará a bon po rt... 
Pensa que anem  am b el va po re tto  a m u n t i avail, no hi ha cap 
a ltre  remei, des de Venècia s 'agafa un vapo re tto  a Fondamenta 
Nuove desti M urano , la illa del vidre, per a rribar a Burano, la illa 
dels encaixos de p iom b ine , si com ptes el tem ps que tardes per 
fe r uns tren ta  qu ilòm etres  p o t a rribar a tres hores més o menys.

depèn de si hi ha boira o no, del trà fec, deis horaris deis 
vapore ttos... aquí hi vivim  uns tres o qua tre  m il, to ts  ens 
coneixem  i a mi en d iuen "la española" són g e n t que viuen am b 
res ignado el seu desti. M are se que em m oriré  aquí, sé que ja 
m ai més veure te rra  ca ta lana , però la M a rio n a , a ella 
m 'agradaria  que conegués un noi català, que la portés a ballar 
a un em ba ia t de festa major, ta m b é  fan festes els venecians, 
celebren el Carnaval, van am b màscares que es fab riquen  aquí 
a Burano i per to ta  la llacuna, és de gran trad ic ió , però a mi em 
fan por aqüestes festes, no es coneix n ingù  darrera d 'un a  
máscara i to t  està permès en aqüestes diades.
Podries venir a lgún dia a veure 'ns mare. El meu m arit t'envia  
records.
Fes un pe tó  a l'àvia, t 'e n v io  un poem a en ita lià , potser a lgù el 
sabrá Hegir:

Riflessi

Riflessi... di luci e co lori 
Di an tich i sp lendori 
Di calli e cam pie lli 
Col te m p o  più belli 
Di bam b in i giocosi 
E di m erle tti preziosi 
Riflessi di sera 
Di gen te  straniera
Che in quest'iso la  arriva e ne cog lie  i Reflessi
Portati dal vento
Riflessi sinceri di un 'iso la  antica
Che ama la gen te  che ama la vita
Riflessi audaci di quadri e p itto r i
Di un 'iso la  unica che rim ane nei cuori

Renzo dei Rossi.

Una abragada de la teva filia  que ta n t t'es tim a .

M argarida
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Qué ens està passant?
TEXT I ILUSTRACIO; JORDI ROCA

La noticia del dia

La premsa, la radio i el te lenotic ies, 
ens han destapat am b un nou escàndol. 
Un alcalde re p a rtin t prebendes, a pie dia 
s'em butxacava béns a mans plenes.

Diuen que ha fo lra t d 'o r  parents i amies. 
Mes, to t  i que fu lm in a n tm e n t Than cessât, 
fins les arques del seu p a rtit hi anaven bé. 
M erda, avui, p o litica m e n t res no és segur!

El diputat

Cotxe de gam m a alta, viatges 
i llo tja  al Liceu. No sé d 'o n  li ve l'a fecc iô  
a l'opéra  si fins fa poc la música l'avorria . 
Per ta n t dona el sou del parlem ent?

Tu ho saps? Jo no!
De ben segur que eis qui ho saben callen. 
Tanta tra n s fo rm a d o  fa sospitar 
fins eIs c iutadans més escèptics.

Debades

Debades t'en d ins is  en la mar,
com  els do fins  per cercar m on ts  abismáis.
Debades a pie hivern petgis
la neu deis cims per abastar l'inabastab le .

Debades p ido lis  ais llavis m uts 
paraules d 'a m o r nostrades si..., en co n tem p la r 
la pluja d'esteis, el desig d 'independénc ia  
no va més enllá deis somnis.
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Estic fa rt
de to t  a llò que en d iuen 
'p o litica m e n t correcte '.
On és el crit.

Estic fa r t
de veure corn ens tre p itg e n  
fins a llò  que encara no hem d it. 
On és el c rit germ à.

On és el crit
que  abrandava les senyeres 
corn senyals de Ilibe rta t!
On és el c rit am ie!

Què ens està passant?

Què ens està passant 
a l'àn im  i el gest.
Què ens està passant
si fins l'accio ten im  mordassada?

Què ens està passant 
que fins eis m ots patris 
re tornen a l'irre d e m p t estât.
Què ens està passant?

Què ens està passant 
si fins la veu a ltra hora altiva 
resta en eIs fò ru m s  corn sordina. 
Què ens està passant?

Què ens està passant
to t  i te n ir l'enem ic a tre t de fona.
Què ens està passant?
Catalans!

E n fron t els "líders" 
que em parats en el c lien te lism e 
han esdevingut sectaris. 
A u to d e te rm in a c ió !

I..., e n fro n t els "líders" 
que, sum ant escons, sous 
i prebendes han esdevingut 
botx ins de la dem ocracia.

Salvem els Paísos Catalans!

Conceptes básics

Coneixem ent.
Projectes i actuacions. 
Lideratge. Energia. 
C om prom is i decisió.

V o lu n ta t de ser.
Tossuderia i com prom is.
Sois així es poden esborrar, 
els silencis més pro fonds.

A ltra m e n t, la raó 
de transm etre  generado  
rera generado  el més sagrat, 
restarla inexistent.

A  to t nou nat

E n fron t l'o b lit:
en cada paraula i en cada gest 
de la nostra existència. 
R eafirm ado!

Si! R eafirm ado 
gravada am b sageta d 'o r  
dins cada cor i cada ànim a, 
de to t  nou nat!

Sabadell, gener de 2009
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TEXT: LYDIA OROBITG

L'any 2009  s'escau el c inquan tenari de la m o rt de Joan Amades 
i Gelats (Barcelona 1890 -1 959 ). Per aquest m o tiu , l'Assodadó  
Cultural Joan Amades ha im pu lsâ t la ce leb rado  d 'u n  any 
hom ena tge  al fo lk lo ris ta  am b l'o b je c tiu  de d o na r a conèixer la 
seva obra i re iv ind icar-lo , tam bé , com  una de les figures cabdals 
del panoram a cu ltu ra l catalá.

Joan Am ades va néixer el 23 de ju lio l de l'any  1890, en el sí 
d 'un a  m odesta fam ilia  obrera barcelonina. La precària posició 
fa m ilia r va esdevenir m o lt greu i els pares van dec id ir enviar-lo 
a Bot, p ob le t de la Terra A lta , am b els avis paterns. En Joan s'hi 
va estar un période  d 'un s  quants anys. Quan va to rn a r a 
Barcelona, mercès a l'in te rès del pare, en Joan va ingrossar a 
l'escola V ic to r H ugo, on hi va es tud iar fins el 1899. Del tem ps 
d 'e s tu d ia n t, cal destacar-ne dues caractéristiques de te rm inan ts  
de la seva existència hum ana i c ientífica: una extraord inària  
m em òria  i una visió m o lt de fic ien t. La m em òria  li va perm etre  
de suplir, en part, els prob lèm es visuals. El fe t que la cu ltura  
obrera i popu la r esdevingués la seva Universität es va referm ar 
cap al 1905 quan va com ençar a pa rtic ipa r en les activ ita ts  de 
la Secció d 'Excursions de l'A teneu  Enciclopédie Popular (AEP) 
de Barcelona. I és en el sí de l'A teneu  que el 1909 partic ipa en 
el Congrès Internacional Esperantista de Barcelona .A  pa rtir 
d 'aq ues t ins tan t com ença la seva cam panya en pro de la 
d ivu lg a d o  de l'esperanto .

La práctica de la recop ilado  i l'es tud i del Folklore a Catalunya 
sem pre ha anat m o lt unida a l'excursionism e. I és el 1916 que, 
la Secció d 'excursions fo rm à  un Esbart Eolklòric. D 'aquesta 
m anera, les excursions anaven sem pre acom panyades de 
descripc io ns  de festes i d 'a ltre s  aspectos de la cu ltu ra  
trad ic iona l. Am ades en va ser un dels principals anim adors.

El 1917 publicà el seu p rim er com enta ri de carácter fo lk lò ric  en 
la revista Excursions de la secció d 'excursions de l'AEP i tam bé  
partic ipé en les ac tiv ita ts  de l'Arxiu d'Etnografia i Eolklore de 
Catalunya.

La seva tasca con tinué , el 1921 am b un recull de Cançons 
populars catalanes, co in c id in t am b un e ide d 'au d ic ions  de 
cançons populars, la prim era de les quais fou  el desem bre 
de 1 918 , o rg a n itz a t per l'E sba rt Fo lk lò ric  de la Secció 
d'Excursions..

1 8 9 0 -1 9 5 9  =

SÊ& 2009 ANY
AMADES

D urant to ta  la seva vida es va re lacionar am b investigadors de 
la categoria de Bosch G im pera, Batista i Roca, Griera, que el van 
in fluenc ia r en la realització de la seva obra. Així, va in iciar la 
realització d 'a lgun s  vocabularis per i'Atlas de Llengua Catalana 
d 'A . Griera.

En la con figu rac ió  del seu nom  "m ó n  fo lk lò r ic "  cal assenyalar 
tam bé  la in flu é n d a  prim erenca d 'A u re li Capm any i de Rossend 
Serra i Pagés, prim era figu ra  en el cam p del fo lk lo re  catalá en 
to t  el p rim er terg de segle.

I ben aviat es va invo lucrar en to tes  les en tita ts , projectes o 
activ ita ts  que es fe ien en el cam p de l'e tnogra fia^ catalana, que 
li perm eté la recop ilado  de cangons, llegendes, rondalles,...de 
to ta  la geogra fia  catalana, cosa que el feu vo lta r per to t  
Catalunya.

La seva obra és m o lt extensa i m o lt rica en el fo lk lo re  de 
Catalunya. Cal destacar. El Costumar! Catalá (19 5 0 -1 9 5 6 ), obra 
cabdal del gran fo lk lo ris ta  catalá. Té com  a sub títo l El curs de 
l'any. És l'ob ra  e tnogrà fica  de referéncia per a qualsevol qüestió  
relacionada am b les trad ic ions  i els costum s a les terres de 
llengua catalana. Consta de cinc vo lum s iM ustrats que ordenen 
els co n tin g u ts  segu in t el curs de l'any, el pas de les estacions. >
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Cançô de ball rodó

Joan Am ados m or el 17 de gener de 1959, dia de Sant A n to n i.

Els actes de ce lebrac ió  de l'Any Amades es van in ic ia r 
o fic ia lm e n t el 16 de gener d 'e n g u a n y  en un acte a la Sala 
d 'actes del D epartam ent de Cultura i m itjans de co m u n ica d o  
del Palau M arc i, on es va presentar la B iblioteca de Tradicions 
Populars de 42 volum s reeditada en edició facsím il.

I el m ate ix dia dels 50 anys de la seva m ort, a Sant Q u in ti de 
M ed iona, m un ic ip i on té  la seu la Fundado Joan Am ades, es va 
fe r el p rim er acte de l'Any Amades, am b la presència de la 
professera Ramona V io lan t, dels h is toriadors M . Teresa Sadurni 
i Joan Serra, eis quais van glossar uns apunts b iogrà fics  de 
l'e m in e n t fo lk lo ris ta . L'acte es va c loure am b la p resen tado  del 
cu rt f ilm â t per Raül Com tel, a Sant Q u in ti i am b actors del p rop i 
m un ic ip i, sobre una rondalla  d 'Am ades.

D uran t tô t  aquest any están previstos una série d 'actes 
relacionats am b el m on de Joan Am ades. Hi podem  tro b a r 
exposicions, conferències, presentacions de Ilibres... Tots els 
actes están o rgan itza ts  per en tita ts  que s 'han a d h e rit a 
l'A sso d a d ô  C ultura l Joan Am ades am b l'in te rès de dona r 
supo rt al reconeixem ent d 'aq ues t gran fo lk lo ris ta  català. Tots 
els actes están pub lica ts  a la página w eb  de l'Associaciô 
C ultural Joan Am ades i to tes  les en tita ts  o persones ind iv idua ls 
que es vu lgu in  adherir, ho poden fe r a través de la mateixa 
página, (w w w .joa nam ades .ca t)

(l)L'etnografia és la disciplina que descriu eIs costums i tradicions del poblé en 
antropologia. El seu ùs s'ha estés a la recerca qualitativa o l'estudi de casos, on 
l'e tnografia és el primer pas per a l'anàlisi. El nom ve d '"e tn o s" (dins en grec) i 
"g ra fia " (escriure), ja que intenta descriare una realltat des del pun t de vista deis 
participants i no sois des de l'observador extern (que inévitablem ent m odifica allò que 
estudia). Les etnografies obtenen les dades a partir de film acions, entrevistes i similars

http://www.joanamades.cat
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Eugeni Salient Garriga
TEXT: RICARD USTRELL FOTOGRAFIES: DAVID DATZIRA

Recordo aquella mítica frase de Paolo Coelho: "La 
possibilitat de realitzar un somni és el que fa que la vida 
sigui interessant".
Avinguda Diagonal 477, Pianta 15.
Ofereix unes vistes que impressionen, marcada per la 
pois dels Gratacels de la Barcelona moderna. Allà ens hi 
espera l'Eugeni Salient Garriga, nascut a Sabadell l'any 
1962, i des d'aleshores, teixidor d'un carni que l'ha 
portar fins a dirigir RAC1 i RAC105. Una vida més per 
perseguir amb la nostra lupa.
Una somni més, un interés per descobrir.

Primer de tot, moites felicitats pel paper que està 
desenvolupant RAC1 en el mercat deis mitjans de 
comunicació...
M oites gràcies.

Quan era petit s'imaginava que arribaría fins aquí?
No. De fe t, no m 'h o  hagués im a g in â t mai que entraria  en 
aquest m on. La meva h istoria am b els m itjans de com un icac ió  
és re la tivam ent curta. Vaig passar per Catalunya Ràdio i després 
ja vaig venir aquí, però mai em vaig fo rm a r pensant que a lgún 
dia d irig iria  m itjans de com unicac ió .

Vosté va néixer a Sabadell ara farà 46 anys com a tercer 
deis 7 germans que eren a casa. Era difícil la convivéncia 
entre 7 germans?
No, entre  el gran i la petita  nom és hi ha deu anys de d iferéncia, 
i la ve rita t és que sem pre ens hem p o rtâ t m o lt bé entre 
nosaltres. Suposo que de petits  ens barallávem  com  a to tes  les 
fam ilies, però aixó no d ificu ltava  la nostra convivéncia.

El valor comunicatiu començava a arrelar-se...
Sí, per força {somriu).
I no nom és entre  germ ans. A  casa per exemple, hi havia una 
certa relació am b l'im p re m ta . Sense anar gaire lluny, al meu 
pare li agradava d ir que era impressor, perqué el meu avi, que 
es deia Eugeni, ten ia  una im prem ta  im p o rta n t a Sabadell i 
d 'a lgun a  manera o a ltra, va hereta t pa rt de l'o fic i. >
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De qué treballava el seu pare?
El meu pare va ser el p ro m o to r i im pu lso r deis jocs Educa, una 
empresa que ens va perm etre  a la fam ilia  créixer am b un cert 
estât de benestar.

És potser per aquest motiu que van decidir tenir tants 
filis?
Bé...Abans les coses eren m o lt d ife rents, en general es ten ien 
més filis. Però els jocs Educa era un tem a que el ten ia  m o lt 
m otivâ t. El fe t que tingués 7 fills  i fós im pressor el va po rta r a 
la creació d 'u n a  línia de jocs educatius que avui en dia encara 
està present al m ercat i té  m o lt de prestig i ( to t i que la fam ilia  
ja no hi té  cap vinculació).

Una mica per coincidéncia...
Sí. Tot i així, ara per ara estem m o lt com odes v iv in t aquí. La 
meva dona hi está m o lt bé, els meus filis  van a una escola de 
Sabadell que els p o rto  jo  cada m atí... I per ta n t, hi ten im  la vida 
m untada.
A ixó m 'ha  permés to rn a r a con tac ta r am b la c iu ta t i re trobar 
amies i coneguts de la meva época quan havia ana t a l'escola 
Sant G regori de Sabadell.
Pensa que d 'un a  manera o altra, ha estât sem pre la meva c iu ta t 
de referéncia.
Quan era pe tit, to tes  aquelles tasques quo tid ianes com  era anar 
al dentis ta  o ta lla r-te  el cabell, les feia a Sabadell. M ai n 'he  estât 
desvinculat.

Educa Salient, que es deia...
Sí. La im prem ta es deia Salient Germans i la marca comercial Educa. 
Va ser més tard que es van fusionar i se'n va d ir Educa Salient.

El seu pare era molt creatiu?
Sí, sens dub te . No tenia una vocació pedagògica, però li 
agradaven m oites coses. Era m o lt excursionista, estimava el seu 
país, li agradava pintar, feia ceràm ica...
A m b  els fills  per exemple, no era pa rtidari d 'en tre ten ir-nos  am b 
els jocs de tau la , sinò que preferia fer-nos fe r coses relacionades 
am b l'a ire  Iliure.

Durant els primers 38 anys de la seva vida, vostè va viure 
a Bellaterra. I fa 7 anys, va decidir tornar a Sabadell. Per 
què va decidir tornar a la seva ciutat natal?
□ 'entrada, de ixa 'm  explicar que to t  i que els meus pares eren 
de Sabadell, quan vaig néixer ja vam anar a viure  a Bellaterra. 
Fins i to t  anys més ta rd  em vaig casar am b una noia de 
Bellaterra i vam Hogar una casa a Bellaterra.
No va ser fins més ta rd , quan vam te n ir el p rim er fill, que vam 
veure que la casa com ençava a quedar pe tita , a més no tenia 
calefacciò... I vam decid ir buscar un Hoc més co n fo rta b le  per 
viure. Va ser Havors quan una àvia de la meva dona va m orir, i 
vam poder anar a viure al seu pis. Des d 'a leshores que estic a 
Sabadell.

El que passa és que en un m o m e n t de la vida, als 13 o 14 anys, 
vaig canviar d'escola i vaig anar a Barcelona. I aleshores les 
am istats van perdre In tensitä t.

A què va ser degut aquest canvi d'escola?
El meu tie t, germ à de la meva mare i padri meu, era el 
so tsd irecto r del Sant G regori de Barcelona. I el fe t que el meu 
tie t estigués tre b a lla n t allà, va fe r que canviéssim d'escola.
De fe t, el Sant G regori de Barcelona, a d iferència del de 
Sabadell, o feria  poder acabar els estudis fins a COLI. I a la que 
va passar el p rim er germ à, ja vam passar to ts  cap allá. Més que 
res per a p ro fita r els viatges...

I després d'estudiar a l'escola de St.Gregori de 
Barcelona, va decidir estudiar informàtica a la 
Universität Autònoma. Per qué va triar aquesta carrera 
que en el seu moment era molt desconeguda?
Precisament per aixó. En el m o m e n t de tr ia r qu ina  carrera havia 
d 'estud iar, jo  ten ia  ciar que seria una carrera de ciéncies, 
básicam ent perqué hi ten ia  més fa c ilitâ t en aquest cam p. I 
quan va so rtir la d 'in fo rm à tic a , com  que semblava que era una 
carrera m o lt nova i que tin d ria  m o lt de fu tu r, vaig o p ta r per 
In fo rm àtica .
En el seu m om ent, vaig estar a p u n t de tr ia r a rqu itec tu ra , però 
els meus dots  artistics no m 'acom panyaven. >
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Com creus que t'hagués canviat la vida si haguessis fet 
arquitectura?
No en tin c  ni idea. La ve rita t és que ta m p o c  hi ha cap a rqu itec te  
a la fam ilia  i hagués h a gu t de com ençar una cosa des de zero 
sense cap mena de bagatge  a darrera.

Entremig de tot plegat, va passar la mili, que pel que 
tinc entés va ser una mica escaquejada...
Sí {somriu). En aquell tem ps vaig te n ir un prob lem a am b un 
braç que se'm  sortia de Hoc. Però to t  i així, com  que ja estava 
opera t, em van enviar ig u a lm e n t a Cáceres. Un cop allá, vaig 
te n ir  la sort de conèixer un m etge catalá, i em va explicar un 
tru c  per com  havia de col-locar el braç a la rad iogra fia  perqué

I aleshores, com s'arriba des d'aquí fins a estar dirigint 
RAC1 i RAC105?
Quan vaig acabar la carrera vaig fe r un M BA i vaig en tra r a 
treba lla r al Centre In fo rm á tic  de la G enera litä t de Catalunya 
com  a consu lto r en sistemes d 'in fo rm a c ió . Des d 'a llá  vaig fe r 
diversos estudis i projectes de consu lto ria , vaig en tra r en 
con tac te  am b la C orporació Catalana de Ràdio i Televisió, i des 
d 'a llá , em van proposar anar de ge ren t a Catalunya Ràdio.
Jo ja coneixia l'o rg a n itza c ió  i em va sem blar interessant, vaig 
acceptar i sense adonar-m e 'n  vaig in ic iar la meva relació am b la 
ràdio. Vaig entrar-h i ais vo ltan ts  del 95, i a m itjans del 99 vaig 
c o m e n ta r am b RAC1.

es veiés que estava separat. Vaig fe r aixó, 
seguida cap a casa. O sigui que la m ili 
setm aneta.

i em van enviar de 
em va du ra r una

I quan va acabar la carrera, com a projecte final, va 
acabar desenvolupant l'empresa de servéis a domicili de 
menjar i premsa "Bon dia i bona hora".
A q u í es van do n a r dues circum stàncies. La prim era va ser la 
nécessitât de fe r un p ro jecte  de fina l de carrera d 'in fo rm à tica  
aplicada a una aplicació em presaria l. I l'a ltra , va ser la fa lta  de 
servéis que tenia la zona de Bellaterra on vivia. De fe t, aquesta 
ù ltim a , era com  una mena de com plex que ten ia  de pe tit 
d 'haver d 'a n a r a escola am b l'en trepà  fe t am b el pa d 'ah ir. I 
aleshores vaig un ir aqüestes dues necessitats, i en vaig idear un 
pro jecte  am b una empresa que repartís productes frescos i 
premsa de bon m atí concre tam en t en dues zones, a Sant 
Q uirze del Vallès i a Bellaterra.
L'empresa va anar m o lt bé fins que va a rribar un pun t, que va 
agafar una d im ensió  am b la quai jo  sol no podia, jo  volia 
estud ia r un Màster... I per no lliga r-m e 'n , vaig dec id ir vendre 'n  
una pa rt fins que vaig acabar ve n e n t-m 'h o  i des fen t-m e de 
l'em presa.
A m b  el Bon dia i bona hora vam ser pioners, i avui en dia és un 
servei que m oites empreses ofereixen en el sector de d is tribuc ió  
a lim entària .

Una ràdio que estava per crear en el seu moment, no?
Sí. A  mi em van fitxa r en el m o m e n t que al g rup  G odó li van 
concedir una sèrie de freqüéncies a Catalunya que perm etia 
posar en marxa un pro jecte  de ràdio generalista. I aleshores és 
quan em van fitxa r per a d irig ir-ho .

El promotor del concepte RAC1...
Cree que no seria ju s t d ir-ho  així. A  mi em va fitxa r l'A lb e rt 
Rubio per posar en marxa una ràdio generalista que eli ja 
havia d ibu ixa t préviam ent. Jo vaig prendre el m odel i el vaig 
co m p a rtir am b els valors que RAC1 està m an ifes tan t avui en 
dia.

Imagino que el fet d'entrar com a gerent de Catalunya 
Ràdio devia ser un gran salt que li va permetre fer molts 
contactes, i en definitiva, fer-se un nom.
Si, jo  entrava en un m ón com  a ge ren t d 'un a  empresa on la 
m ateria prim a és el ta len t, són les persones i els periodistes. I 
aixô et perm et conèixer a g e n t m o lt intéressant. Recordo per 
exemple, quan vaig conèixer el M ique l Calzada, que  estava fe n t 
el Pasta Gansa, un p rogram a que jo  escoltava cada m igd ia , i 
una de les prim eres coses que em va to ca r fe r és renegociar el 
seu contracte . En aquell m om en t, no sabia si dem anar-li un 
a u tò g ra f o d iscutir-li les quan tita ts . Va ser una situació  m o lt 
d ivertida. >
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I d'aqui, a RAC1...
Si. Cal d ir però, que vaig en tra r i vaig so rtir en un m om en t m o lt 
do lç  de Catalunya Ràdio, am ò un p roduc to  am b un lidera tge 
inqüestionab le , que em va perm etre  conèixer m o lta  gent, quins 
eren els m ecanism os de p ro d u cc ió  ra d io fò n ic a , i com  
s 'estructuraven els program es. Tot i que no fòs la meva 
com petència , si que ho vaig conèixer des d 'u n  p u n t de vista 
o rg a n itza tiu , i això em va ser m o lt ú til. Sobre to t per després 
poder venir a RAC1, on em van dona r la poss ib ilita t d 'in c id ir  en 
el m odel i els co n tin g u ts  de l'em issora, fe t que a Catalunya 
Ràdio no era la meva tasca.

Es treballa millor en una empresa privada que en una 
empresa pública?
Pensa que estem parlan t d 'à m b its  d iferents, la meva te ina a 
Catalunya Ràdio era m o lt més lim itada  que aqui. Allá vaig 
treba lla r m o lt a gust i vaig conèixer a m olts  bons professionals 
que co n tin u u  apreciant. La d iferència està en que aqui, he 
g a u d it d 'un a  o p o rtu n ita t única, que és la de crear un m itjà  de 
com un icac iò  des de zero, per ta n t, poder co n trac te r i poder-ho 
fe r am b m olta  Iliberta t. El g rup  G odò i jo  vam co m p a rtir de 
seguida el m odel RAC1, i aquest tam bé  és un avanta tge  que 
m 'ha  fe t sentir m o lt còm ode  i m o lt recolzat en aquest pro jecte 
que sé que és irrepetib le .

Aquest ritme de vida li ha fet perdre amies?
No. Sempre t'ag rada ria  te n ir més tem ps per poder-te  dedicar 
més am b els amies i a la fam ilia , però això no m 'ha  fe t perdre 
les am istats. A  vegades t'a g a fa  més hores de les que voldries, 
so b re to t am b RAC1, que cada dia hi ded ico unes 12 hores...

De tota aquesta tan vida intensa, quins han estât els 
millors anys de la seva vida?
Els m illo rs anys son aquests anys a RAC1 perqué he t in g u t 
l 'o p o r tu n ita t d 'im p u lsa r una empresa i un m itjà  de com un icac iò  
que fin a lm e n t ha esdevingut un m itjà  d 'èx it. Per ta n t, aquesta 
època marcará to ta  la meva vida professional in d epende n tm en t 
del que pugu i passar en el fu tu r.

Miguel Ángel Bastenier, periodista del País, que va 
escriure "El Blanco Móvil" deia: "Los puros que antes 
dirigían los periódicos han sido reemplazados a 
menudo a la cabeza de las empresas por hombre de 
negocios". Com valores aquesta realitat, aquest canvi 
en els mitjans, que també t'ha acabat afectant a tu?
Sí que és ve rita t que hi ha com  una mena de norm a no escrita 
que explica que per d ir ig ir  un m itjà  de com unicac iò , un ha de 
ser periodista. Jo no hi estic d 'aco rd . Una empresa l'ha de 
d ir ig ir a igú que t in g u i capacita t de d ir ig ir  i gestionar una 
empresa. I sino, pensa en un hospita l i im a g in a 't que poses el 
m illo r card ió leg que tens a d irig ir-lo . Les conseqüéncies són 
clares, haurás p e rdu t un bon card ió leg, i no sabrás am b certesa 
si has posât un bon director.

Amb aquesta perspectiva, TV3 ha perdut a Mónica 
Terribas?
No. TV3 és un cas especial, i am b la M ónica Terribas, TV3 
s'assegura que al capdavant de la te levisió pública hi ha aIgú 
am b les idees m o lt clares i am b un criteri que com parte ixo

claram ent. Ella ha de te ñ ir espai per treba lla r i ha de te ñ ir 
l 'o p o r tu n ita t tam bé  de recolzar-se de bons gestors.
En canvi, en un m itjá  de com un icac ió  privat, s 'ha de fe r negoci.
I aixó no ha d 'espan ta r a n ingú. Per guanyar diners has de te ñ ir 
audiéncia i perqué aixó passi has de te ñ ir un bon producte . El 
que no pots fe r en una empresa privada és de te rm ina ts  tipus  de 
productes d irig its  a targets m o lt específics, perqué l'aud iéncia  
será baixa i aixó no ho rend ib ilitza rás mai. Per aixó hi ha les 
públiques.

Podríem dir que la informació s'ha acabat transformant 
en una mercadería de grans beneficis?
G eneralitzar és m o lt co m p lica t i in just, i més en aquest m ón on 
hi ha productes que  per mi treba lien  al lim it i busquen només 
espectacle en tem es è ticam ent dubtosos.

Tal i com ho confirmen les estadístiques, RAC1 s'està 
convertint un ràdio de referència pel país. Quin és el 
secret per portar una ràdio al triomf?
Treballar m o lt i te n ir una mica de sort. Nosaltres hem tre b a lia t 
sem pre am b una linia clara, i hem  c o m p tâ t am b m olts  bons 
professionals que han sabut co m p a rtir el m odel. Podríem d ir 
que el secret ha estât saber d e fin ir un m odel i ser-ne sem pre 
fidels. Hem t in g u t un g rup  em presari a darrera que ha t in g u t 
pacièneia in ve rtin t-h i i fin a lm e n t, la constància i l'esforç, ens 
com ençen a dona r els seus fru its .
El p rim er any de RAC1 per exemple, ten iem  a I'A b e rt Om al 
m a ti i el M anel Fuentes a la tarda . Eren professionals cars, però 
ten iem  ciar qu ina tendència  havia de m arcar RAC1 i vam 
a p o s ta r per e lla. A l p r in c ip i vam  ce n tra r-n o s  m o lt  per 
en tre te n im e n t i esports, i ara mica en mica anem  in co rpo ran t 
in fo rm ac ió  i ac tua lita t. A m b  el tem ps, hem  anat co m p lé ta n t els 
fo ra ts  i la p ro g ra m a d o . >
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I us n'heu sortit prou bé...
Sí, perqué hem  sabut encertar en les decisions. Hi ha hagu t dos 
m om ents  claus de canvi en la p ro g ra m a d o  de RAC1 m o lt 
s ign ifica tius: un p rim er en el fina l de la prim era tem porada  on 
van m arxar l'A lb e rt Om , el M anel Fuentes i el Jordi González, i 
ens va d o na r pas a fitxa r el Jordi Basté i posar el Xavier Bosch 
ais m atins. I un segon m om en t, en qué el Xavier Bosch ens va 
d ir que no con tinuava  i per ta n t, ens va o b lig a r a fe r un a ltre  
canvi, i posar el Jordi Basté al matí.
En a lgún  m om en t, a lguns deien que era el fina l de RAC1, i 
resulta que la cosa va so rtir bé i vam co n tin u a r creixent.
Hi ha m om ents  d ifíc iis que  cal arriscar, però am b l'esforç i la 
bona vo lu n ta t, les coses acostum en a so rtir bé.

Com creu que resultaran les próximes estadístiques 
d'audiència? Dit més ciar, creu que Jordi Basté haurà 
triomfat amb "El Món a RAC1"?
Jordi Basté ja ha tr io m fa t am b "El M ón  a RAC1", i cree que 
con tinuará  tr io m fa n t. Pensa que RAC1 anirá bé si els seus 
program es van bé, i especia lm ent, al m atí, que és on hi ha el 
prime time en ràdio. En el cas del Jordi Basté, que està més 
engrescat que  mai, cree que con tinuará  creixent i to ts  els 
ind icadors que ten im  d 'In te rn e t, de trucades, sms... ind iquen 
que no ha a rriba t ni de bon tros  al seu sostre.

Será líder d'audiència en aquesta franja?
Encara no.

Aprofitant que va estudiar informàtica, com valoras el 
paper que està desenvolupant l'Internet i les noves 
tecnologies en els mitjans de comunicado?
Ho considero apassionant. Al con tra ri del que d iuen alguns, 
l'In te rn e t és i ha de ser un a lia t ais m itjans de com unicació . 
Especialment, cree que s'està tra n s fo rm a n t la manera i el rol 
deis m itjans, i aixó fa que la in fo rm ac ió  estigu i m o lt més a 
l'abast de la gen t. A  la ràdio per exemple, l'In te rn e t ha a p o rta t 
una nova m anera de consum ir ràdio. I per ta n t, cal estar m o lt 
penden t de les noves tendéneies perqué, al cap i a la fi, són les 
que de te rm inen  si estás o no present en el m ón.
Avui en dia, l 'In te rn e t és una m agnífica p la ta fo rm a per poder 
d ifo n d re  el teu prop i m itjà  de com un icac ió . En aquest sentit, 
l 'In te rn e t ha de ser un canal que més, i no que et pugu i fe r la 
com pe ténda .

Creu que l'Internet pot acabar amb la freqüència 
modulada?
Probab lem ent am b el tem ps p o t acabar passant. Però cree que 
hi ha dos p ro to tip s  de consum idors im p o rta n ts  a d iferenciar: 
Un és aquell que  voi escoltar la ràdio a tem ps real, és a dir, a 
través d 'F M , del saté l-lit o In te rne t. I l'a ltre  són to ts  els nous 
hàbits d 'a u d io  que es deriven del podcast.
En aquest ú ltim , no estás co nsum in t a tem ps real, però el que 
estás fe n t és una ràd io  a la teva m ida. Tens la poss ib ilita t de 
desenvo lupar-te  una emissora a m ida, d 'in te rve n ir en els 
co n tin g u ts  que vols escoltar.
Per ta n t, jo  cree que in d e p e n d e n tm e n t del canal am b el qual 
arrib is, sem pre hi haurà el que consum eix l'em issió en d irecte, i 
aquell nou o ien t que el que  vol és escoltar determ inados coses 
i que les vol escoltar quan té  tem ps per escoltar-les.

Un Ilibre per recomanar-nos?
Els bornes que no estimaven a les dones. La prim era pa rt d 'un a  
tr io lo g ia  d 'u n  a u to r suec que s'ha d o n a t a conéixer després de 
la seva m ort. Ja friso per c o m e n ta r la segona part que  encara 
no s'ha pub lica t!

Moltes grades per tot.
A vosaltres.

Els homes 
que no estimaven 
les dones Stieg

Larsson
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La Iglesia y  la represión franquista
TEXT: JULIAN CASANOVA

La traged ia  de las víctim as de la guerra civil y de la d ic tadura  de 
Franco se ha convertido  en las ú ltim os  meses en el eje de un 
debate  social, po lítico  y jud ic ia l. Con ese recuerdo, ha revivido 
de nuevo ante  nosotros el pasado más ocu lto  y reprim ido . 
A lgunos se enteran ahora con es tupor de acon tec im ien tos que 
los h istoriadores ya habían docum en tado . O tros, casi s iem pre 
los que menos saben o a los que más incom od idad  les p roduce 
esos relatos, dicen estar cansados de ta n ta  historia  y m em oria 
de guerra y d ic tadura . Es un pasado que vuelve con d iferentes 
s ignificados, lo actualizan los herederos de las víctim as y de sus 
verdugos. Y com o o p ina r es libre y la ignorancia  no ocupa 
lugar, m uchos han acud ido  a las defo rm aciones para hacer 
fre n te  a la barbarie que se despliega ante  sus ojos.

En realidad, po r m ucho que se quiera cu lpab iliza r a la República 
o repartir crueldades de la guerra civil, el co n flic to  entre  las 
d iferentes m em orias, representaciones y o lv idos no viene de 
ahí, de los v io len tos años tre in ta , un m ito  exp licativo que puede 
desm ontarse, sino de la triv ia lizac ión  que se hace de la 
d ic tadura  de Franco, uno de los regímenes más crim inales y a 
la vez más bendecidos que ha conoc ido  la h istoria del s ig lo XX.

Lo que hizo la Iglesia católica en ese pasado y lo que  dice sobre 
él en el presente refleja pe rfec tam en te  esa tens ión en tre  la 
h istoria y el fa lseam ien to  de los hechos. "La sangre de los 
m ártires es el m ejor a n tíd o to  con tra  la anem ia de la fe " , declaró 
hace apenas un mes Juan A n to n io  M artínez Cam ino, secretario 
general y portavoz de la Conferencia Episcopal, en el fra g o r del 
debate  sobre las d iligencias abiertas po r el juez Garzón acerca 
de la represión franqu is ta . "A veces es necesario saber o lv id a r", 
a firm a ahora A n to n io  M aría Rouco. Es decir, a la Iglesia católica 
le gusta recordar lo m ucho que perd ió  y su frió  du ran te  la 
República y la guerra civil, pero si se tra ta  de in fo rm a r e 
investigar sobre los o tros  m uertos, sobre la o tra  vio lencia, 
aquella que el clero no d u d ó  en bendecir y leg itim ar, entonces 
se están ab riendo  "viejas heridas" y ya se sabe quiénes son los 
responsables. >
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Baltasar Garzón

Franco y la Iglesia ganaron  ju n to s  la guerra y ju n to s  gestionaron  
la paz, una paz a su gusto , con las fuerzas represivas del Estado 
dando  fu e rte  a los cautivos y desarm ados rojos, m ientras los 
obispos y c lérigos supervisaban los valores morales y educaban 
a las masas en los p rinc ip ios del dogm a cató lico . Hubo en esos 
largos años traged ia  y com edia . La traged ia  de decenas de 
miles de españoles fusilados, presos, hum illados. Y la com edia 
del clero paseando a Franco bajo palio  y de jando para la 
poste ridad  un rosario in te rm in a b le  de loas y adhesiones 
incondic iona les a su d ic tadura .

Lo que hem os do cu m e n ta d o  varios h istoriadores en los ú ltim os 
años va más allá del análisis del in te rcam b io  de favores y 
benefic ios en tre  la Iglesia y la d ic tadura  de Franco y prueba la 
im p licac ión  de la Iglesia católica -jerarquía, clero y cató licos de 
a pie- en la vio lencia de los vencedores sobre los vencidos. Ah í 
estuvieron siem pre en prim era línea, en los años más duros y 
sangrientos, hasta que  las cosas com enzaron  a cam biar en la 
década de los sesenta, para p ro p o rc io n a r el cuerpo doctrina l y 
le g itim a d o r a la masacre, para ayudar a la gen te  a llevar m ejor 
las penas, para co n tro la r la educación, para perpe tuar la 
m iseria de todos  esos pobres rojos y ateos que se habían 
a trev ido  a desafiar el o rden social y abandonar la re lig ión.

La m aquinaria  legal represiva franqu is ta , activada con la Ley de 
Responsabilidades Políticas de feb re ro  de 1939 y la Causa 
General de abril de 1940, conv irtió  a los curas en investigadores 
del pasado id e o ló g ico  y p o lítico  de los c iudadanos, en 
co la b o ra d o re s  del a p a ra to  ju d ic ia l. Con sus in fo rm e s , 
ap roba ron  el exte rm in io  legal o rgan izado  po r los vencedores en 
la posguerra y se invo lucraron  hasta la m édula en la red de 
sen tim ien tos de venganza, envidias, od ios y enem istades que 
envolvían la vida co tid iana  de la sociedad española.

La Iglesia no quiso saber nada de las palizas, to rtu ra  y m uerte  
en las cárceles franqu istas. Los capellanes de prisiones, un 
cuerpo que había sido d isue lto  por la República y reestablecido 
por Franco, im pusieron la m oral ca tó lica , obediencia y sum isión 
a los condenados a m uerte  o a largos años de reclusión. Fueron 
poderosos d e n tro  y fuera de las cárceles. El poder que les daba 
la ley, la sotana y la capacidad de decidir, con criterios 
religiosos, quiénes debían pu rgar sus pecados y vivir de rodillas.

Todas esas historias, las de los asesinados y desaparecidos, las 
de las mujeres presas, las de sus niños a rrebatados antes de ser 
fusiladas, robados o ingresados bajo tu te la  en centros de 
asistencia y escuelas religiosas, reaparecen ahora con los autos 
del juez  G arzón, después de haber sido descubiertas e 
investigadas desde hace años po r h istoriadores y periodistas. 
Quienes las sufrie ron merecen una reparación y la sociedad 
dem ocrática  española debe enfren tarse a ese pasado, com o 
han hecho en o tros países. La Iglesia podría ponerse al fren te  
de esa exigencia de reparación y de justic ia  re tribu tiva . Si no, las 
voces del pasado s iem pre le recordarán su papel de verdugo. 
A u nque  ella sólo quiera recordar a sus m ártires.

Julián Casanova és catedrátic d'História Contemporánia de la Universidad 
de Zaragoza.
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La imatge com a desti: El cinema 
lluminós d'Alexander Sokurov

TEXT; ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA

A lexander Sokurov

I -  o m b re s  d 'u n  c o n t in e n t  d e s c o n e g u t

El cinem a dels països que pertanyien a la U nió Soviètica 
-so b re to t el rus, però no ún icam ent- constitue ix  avui un 
im m ens te rrito ri desconegut: to ts  sabem m encionar els clàssics 
Sergei Eisenstein o A n d re i Tarkovski i ú lt im a m e n t s'està 
redescobrin t força el treba ll de I'a rm eni Sergei Paradjanov; als 
anys 90 vam  veure a lgunes bones p e llic u le s  de N ik ita  
M ikhalkov^; avui dia arriben ecos de l'èx it recent de Andre i 
Zvyagintsev, qu i va posar en sen tit els Festivals de Venezia i 
Cannes am b els seus dos llarg m etratges^ i queda bé conèixer 
el peculiar univers del lituà Sharunas Bartas, que crea film s 
tràg ico -còm ics  sense diàlegs; però to t  això és m o lt poc.. És que 
el setè a rt del país més extens del m on viu un période de gran 
v ita lita t i insp iració  i és to ta  una in justic ia  que aquesta 
gene ra c ió  de excel lents d ire c to rs  s 'a rrisq u i a ro m a n d re  
in d e fin id a m e n t en el ob lit.

De m otius, n 'h i haurà m olts. Però el fo nam en ta l és que la 
indùstria  està massa organ itzada  en fu n c ió  dels criteris dels 
am ericans i el cinem a de Rùssia i de les seves perifèries afina per 
patrons estètics co m p le ta m e n t d ivergents dels de H o llyw ood : 
no hi ha pelis d 'a cc iô  ni com èdia  rom àn tica , sinó que 
p redom inen els ritm es lents i aspirats, els qüestionam ents  sobre 
la ps ico log ia  ín tim a  deis persona tges i els in te rro g a n ts  
majúscuis de la cond ic ió  hum ana, a part d 'u n  te rm  sentit de 
l'experim entac ió  visual i una fascinació gairebé p ictórica i 
devota vers la naturalesa i els paisatges -  cosa que tam bé  
com pren cert cinem a asiátic. O sigui, el cinem a que ve de l'Est 
és realment tot un altre cinema, am b preocupacions form ais, 
plàstiques, m orals i existencials rad ica lm en t d ife ren ts  d 'a lló  que 
estem més acostum ats: és con tem p lac ió  i in q u ie tu d , a rt en el 
sen tit més pie, no pas entertainment m assificat.
A  p a rt de pe tite s  d ife renc ies  es tilís tique s  que  sem pre  
em m arquen el treba ll de cadascú, aqüestes son les línies 
generals que podem  aplicar a la c inem atogra fia  de Lydia 
Bobrova, Alexei G erm an Jr., Ilya Khrzhanovsky, Boris Khlebnikov, 
Alexei Popogrebsky ou Bakhtier K hudoinazarov (aquest ù ltim  
p rocèdent del Tadjikistan). Noms ce rtam ent irreconeixib les per 
la m ajoria  dels lectors, van ser v ictim es d u ra n t els anys 70 i 80 
de la censura soviètica i ara de la ignorància  del pùb iic  m und ia l, 
to t  i que, to ts  plegats han rebu t ja en co n ju n t 70 prem is 
in ternacionals^.

II - L h o m e  q u e  v e n ia  d e l f re d

Un deis autors  que aconsegueix fu ra r el b loque ig , des de fa uns 
anys, és A lexander Sokurov. Fill d 'u n  ofic ia l de l'e xé rd t, va néixer 
el 14 de ju n y  de 1951 a Podorvikha, un pob lé  p e rdu t a Sibèria, 
que fins i to t  ja no existeix^. De p e tit la seva passió era la 
lite ra tu ra : es va enam ora r de les radionoveM es, m o lt populars 
en el période soviètic, que recreaven els grans clàssics russos i 
universals. A  M oscou, es va Ilicenciar en H istória, per assolir una 
« fo rm ació  hum anística sòlida que és fo nam en ta l per qu i vu lgu i 
seguir una carrera artística seriosa», com  explica l'au to r^ . Va 
fre q ü e n ta r després Pescóla m oscovita de audiovisuals, però en 
Hoc de la ràdio, al fina l es va decantar pel cinem a.
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Per aquells que segueixin la seva tra jec tò ria , no podíem  estar 
més agraíts  per aquesta  tr ia . De fe t, la c in e m a to g ra fia  
sokurov iana  ens presenta pel licules intenses i s ingu lars, 
p làsticam ent elaboradas i superbes: com b inen  una fo to g ra fia  
de c ro m a tism e s  im p ro b a b le s , tre b a lla d a  d 'u n a  m anera 
innovadora , recorren t a filtres  i d istorsions, am b una música de 
rerefons trac tada  fra c ta lm e n t m itja n ça n t collages i fragm ents  
de s im fon ies i altres peces clássiques, e lem ent tam bé  crucial de 
la seva estètica. És un cinem a de petits  details i obres cabdals: 
llum inós, pie, perfecta.
Sokurov va esdevenir co n e g u t a to t  l'O cc iden t, almenys en els 
cercles cinèfils, quan en el 1997 Mat i Syn (estrenada a I'Estat 
Espanyol com  a Madre e hijo) va te n ir una exceMent acollida en 
el Festival de Canes. A  pa rtir d 'aq ues t fe t, va rebre una 
ac lam ac ió  m u n d ia l i una re p u ta d o  que  li va p e rm e tre  
desenvo lupar una carrera fins llavors irregu la r i am b m o lt poca 
d ifus ió , to t  i q u e ja  havia sorprès en el Festivals de Berlín (l'any 
1989, de la ca iguda del M ur, reco llin t una m encio d 'h o n o r per 
Días de Eclipse, entesa corn una al legoria sobre l'ocàs del 
to ta lita rism e) i de Locam o (Gran Premi del Jurat a l'ed ic ió  de 
1987, per - «la veu solitària  de l'hom e», el seu p rim er llarg- 
m etra tge). No to t, però, va ser f lo r it.

Setè art. A  més a més de co n s titu ir un d e b u t trem end , per la 
seva Sensibilität dram ática  i existencial, la ve rita t és que alberga 
ja aquelles que serán les línies mestres de l'estètica i de 
l'im ag ina ri d 'aq ues t d irecto r: la fascinació per la lite ra tu ra  és 
present^, ta l com  la extrem a reverènda vers la naturalesa 
-suprem a força i arrel que es conserva in tacta , gegant, aliena, 
so b re to t davant de la petitesa de Tacciò de Thom e (ja exhibida 
pel títo l p rog ram à tic - sobre el cu rt abast de la veu humana), 
que ens porta  a personatges m atisats per una psicologia 
to rm en tosa , un desti e rran t i tràg ic.
Des del p u n t de vista filosò fic , aquí tin d rie m  una prim era 
aprox im ació  a la idea del Sublim  segons Kant: els extensos 
te rrito ris  natura ls que superen (i ens donen consciénda) deis 
lim its  de la percepció i de les capacita ts an tróp iques, però 
tam bé  aquesta relació in trínsecam ent poètica am b la Terra, 
m atriu  de to tes  les coses, que ta n t flo re ix  en la segona fase del 
pensam ent de M artin  Fieidegger. I conseqüen tm en t, com  el 
Pensador de la Selva Negra veia la Lírica com  Texperiéncia i 
fo rm a  estètica fundac iona l^ , Sokurov segueix pensant que «la 
lite ra tu ra  és la més im p o rta n t de les arts i la fo n t  de to tes  les 
altres».

Ill -  V ers  el S u b lim : tra g è d ia  i re s is té n d a

En rea lita t. La veu solitària de l'home data del 1978. Va tr ig a r 
una década fins que Sokurov la pogués exh ib ir perqué va ser 
p roh ib ida  per les d ifíc iis au to rita ts  soviétiques. L'obra era el 
treba ll de fi de curs del jove  d ire c to r però no va agradar gens al 
ju ra t. La c inta va escapar per poc de ser crem ada, si no fos per 
la defensa que  li va fe r p rec isam ent A n d re i Tarkovski®, 
in d iscu tib lem en t la p rinc ipa l in flu é n d a  de Sokurov. Per la resta, 
el su p o rt de Tarkovski no va ser o b lid a t: quan, després de la 
glasnost, Sokurov va poder recuperar La veu solitària de l'home, 
rem asteritzan t-la  i com ençan t am b petits  passos la seva carrera 
in te rnac iona l, el f ilm  portava una ded ica tó ria  al mestre.
La pérdua d 'aq ues t film  hagués estât crim ina l per la h istória del

D í a s  d e  e c l i p s e

IV  -  (d o s  en  un ? ) In t im itä t  i p o lít ic a

Aqüestes tem átiques segueixen vives en gran part de les 
peMícules posteriors del d ire c to r siberiá, com  podem  veure en 
les fites Días de Eclipse  ̂ i Madre e Hijo. En la prim era tro b e m  un 
m etge desem parat que es topa  am b la seva pròp ia  im poténcia  
(no p o t salvar n ingú  d 'u n a  m ala ltia  desconeguda) en una c iu ta t 
llunyana i ins ig n ifica n t. L'escena fin a l de la peMícula és 
a n to lò g ica : p ro te g its  per la d is tè n d a , esguardem  Turbs 
desapare ixent co m p le ta m e n t en pocs segons, sense que
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qualsevol dels elem ents del paisatge -roques, m untanyes 
arenoses o el cel tim id a m e n t nuvoiós- hagin p a tit cap canvi. Ve 
a dir-nos que el veritab le  eclipsi és la vo la tilitzac ió  de la 
co m u n ita t hum ana (quantes civilitzacions i cu ltures s'han 
p e rd u t i)  dava n t de la m is te riosa  im p e r to rb a b ilita t  de 
I'univers^o.
A  la segona, v ia tge in tim  al cor de la relació més essencial, del 
vincle estret en tre  dues persones, un fill gelds cuida a la seva 
mare m ala lta , sense poder evitar però la seva m o r f b  Un film  
co m m o v e d o r sobre  els se n tim en ts , ro d â t e n m ig  d 'u n a  
naturalesa abso lu ta , en lluernadora ... i sublim : és que Kant 
sostenía quan deia que la su b lim itu d  només es podría « troba r 
a la naturalesa i no en les arts»i2, però ciar, desconeixia 
to ta lm e n t les possib ilita ts técniques i expressives del cinem a.

A m b d u e s  obres d isposen d 'u n  ca rác te r v isu a lm e n t 
experim enta l (a la prim era s'usen filtres de co lo r groe i a la 
segona es produeixen a lla rgam ents verticals de la im atge) i 
exposen la fra g ilita t de l'ésser hum á davant de l'e te rn ita t 
in d ife re n t de les forces cosm iques. No hi ha en cap peMícula 
una frase de d ià leg ideologie. I no obstan t, lectures po lititzades 
de les dos obres es van sum ar a les ev iden tm en t tràg ico - 
existencials. El pùb lic  rus, en particular, va rebre Días de Eclipse 
corn una m etàfora  de la resistèneia a l'opressiô (que al fina l 
acabà per esllavissar-se). I hi ha qu i in te rp re ti Madre e Hijo com  
recorda to ri a les actuals generacions russes sobre les seves 
responsabilita ts a p o rta r en davant la gesta del seu país 
m iM enari en una època de crisi.

V  -  F in a lm e n t  la h is to r ia  i el te m p s

Sokurov no ha negat ni co rro b o râ t aqüestes recepeions més 
idéo log iques. Sigui corn sigui, és prou evident que l'a u to r 
tam bé  s'interessa per tem es politics: entre  1999 i 2005  va rodar 
la trilogia deis dictadors, que eng loba; Moloch (1999), sobre 
A d o lf Hitler, Teulets (o Taurus, 2001), sobre Lenin i Stalin, i 
f in a lm e n t Sointse {El Sol, 2005), un dram a in tim is ta  sobre la 
figu ra  de l'em pera do r japonés H iro h ito  d u ra n t la rendic ió del 
seu país en el fina l de la II Guerra M und ia l.
Sobre la tr ilo g ia , el d irec to r va professar que el seu ob jec tiu  era 
denuncia r la m e d io c rita t i fu t il ita t  d 'aquests  personatges, els 
quais al fina l són (reco rdan t la fò rm u la  de N ietzsche) humans, 
massa humans... «Tot seria fácil si puguessim  d ir de H itle r que 
era un m onstre  o un èsser d 'a ltre  p ianeta. Però el prob lem a 
centrai és que els d ic tadors tam bé  sòn homes. Per ta n t, sòn un 
p rob lem a generai de la hum an ita t. Si H itle r va a rribar al poder 
és ce rtam en t perqué representa m ilions  d 'a ltre s  "H itle rs " 
potenciáis». I afegeix: «El nostre e n ten im en t de la po litica  és 
escás i l'a rt ens dòna un a ju t inestim able  per reflexionar sobre 
aquests fenòm ens».
Però Sokurov no es deixa fixar pel tem a i va signar tres 
peMícules m o lt seves, am b im atges m o lt treballades que 
com posen una p o te n t atm osfera  onírica. Sota aquesta óptica , 
el més co m p le t dels tres film s és l'ú lt im , una obra m agistra l, de 
les quais no podem  evitar referir les fan tastiques escenes del 
bom barde ig  noctu rn  (en que els avions es representen com  
ocells i peixos) i el passatge en un jeep m ilita r de l'em pera do r 
per les ruines de la destrossada capita l -  per cert, am b una 
superio r in te rp re tac ió  de Tactor Issei Ogata.

No pod íem  acabar aqüestes p e tites  no tes sobre  la 
c inem atogra fia  de ficc ió ''^  d 'A lexander Sokurov sense referir
nos a Ruski Kovcheg, (del 2002 , d is tribu ida  com  El Arca Rusa). 
Parlávem de personatges in fluen ts  del curs deis fe ts hum ans i 
aquí tro b e m  m olts  de la h istoria  russa: els tsars, els artistes i 
in teT lectuals, els consp iradors revo luc ionaris ... Però parlar 
d 'h is tó ria  és tam bé  parlar del tem ps i Sokurov ho te  m o lt 
present, aquest és rea lm ent un film  sobre el tem ps, el tem ps 
essencial o on to log ie , que passa a to t  els m om ents  de fo rm a 
substancial, com  podem  veure per la fo rm a  cadenciada com  es 
film a.

«El tem ps és el repte més gran que es posa a un d irector. Qui 
pugu i resoldre aquest m isteri será un gran cineasta», m edita  el 
nostre autor. Com el va desafiar Sokurov? -  dones, fe n t un film  
en temps real: sense m u n ta tg e  o edició, to ta  la peMícula 
consisteix d 'u n  únic pla-seqüéncia d 'h o ra  i m itja , que va 
im p lica r 2000  actors i figu ran ts , inc lo en t orquestres que  están 
e fectivam ent to ca n t i escenes titán iques  com  la fina l, on la 
camera baixa per les escales observant voyeurísticament les 
converses deis aristocrates que surten d 'u n  ball. Aquesta 
im m ensa producc ió  va ser m e ticu losam ent assajada d u ra n t 6 
mesos i f in a lm e n t rodada el 23 de desem bre del 2001, 
transcorren t 33 sales, galeries i passadissos del Museu de 
TH erm itage de San Petersburgo, al que serveix tam bé  de b itlle t 
postal. El résu lta t és una obra poderosa, radical i desconcertant, 
que qüestiona les possib ilita ts del m ate ix cinem a i les fron te res 
entre  els seus générés.
Podríem seguir in d e fin id a m e n t vo lte ja n t en to rn  a aquesta i 
altres in te rrogacions que ens suscita la film o g ra fia  de Sokurov, 
però és hora d 'acaba r Tescrit. Al fina l, com  diu el d irec to r: «La 
rea lita t no és ni tan  sois la paraula de Tautor, sinó la seva obra, 
a llò que va fe r i encara està fent». I és aixó, de fe t, el que s'ha 
d 'adm ira r. >



CINEMA 39

NOTES

1 - Després dels inqüestionables èxits amb U rga  (Lieo d'Or a Venèda, 1992) i Q uem ado  p o r  
e l S o l (guanyador del Gran Premi de Canes i del Óscar a millor fil estranger, 1995), la seva 

megaproducció El B arbero  de  S iberia (1998) va ser un fracàs internacional. En els primers 

anys del nou segle Mikhalkov ha preferii dedicar-se a les tasques de president de la Societat 

Russa de Cinéastes i a director del Festival de Cinema de Moscou.

2 - Segurament un autor per continuar seguint, Zvyagintsev va néixer a la capital de Sibèria, 

Novosibirsk, l'any 1964. La seva primera pel licula, Vozvrashcheniye  (del 2003, estrenada en 

Espanya corn El regreso) va rebre el Lieo d'Or a Venèda i altres gallardons internacionals. La 

segona, Izgnan ie  {El des tie rro , de 2007) va ser seleccionada pel concurs oficial de Canes, 

obtenint un premi a la millor interpretado masculina per part de l'actor Konstantin 

Lavronenko.

3 - Lydia Bobrova ha assolit 17 premis per només 3 peHicules fetes, Alexei German Jr. compta 

9 premis per 3 peMícules, incloent un Lieo d'Argent a Venèda, llya Khrzhanovsky te 9 premis 

per 2 pel-licules, Boris Khlebnikov, 6 premis per 3 films, Alexei Popogrebsky disposa de 10 

premis per 2 films, mentre Bakhtier Khudoinazarov ha recollit 19 premis per 5 obres, incloent 

també un Lieo d'Argent a Venècia.

4 - Va ser submergit després de la construcciô de un presa d'aigua hidroeléctrica.

5 - Aquesta i altres citacions provenen de l'entrevista que vam fer al director, a propôsit de 

la seva presència en el I Congrès Internacional del Cinema Europeu Contemporani, conduit 

a Barcelona l'any 2005 i que vam publicar corn «Urna vocaçâo humanista, ou também: A 

Imagem como Destino -  Entrevista a Alexander Sokurov» in E ntre  o Vivo, o N ào-V ivo  e o 
M o rto  (revista de cultura e pensamento), n° 1, Junho de 2008, Ed. CEPiA (Centro de Estudos 

Performatives i Artísticos), Évora, Portugal, pp. 32-39.

5 - Qui, no obstant haver convertir-se en un referent mundial, no evitava també força 

problèmes amb la censura, acabant per exiliar-se en el 1983 i no més tornant a la pàtria, un 

cop que va morir de càncer tres anys passats.

7 - El guió està basat en textos de Andrei Platónov, poeta i partisà de la Revolució Boixevic, 

anys més tard perseguit i arraconat per Stalin. Va viure entre 1889 i 1951.

8 - Comproveu - M. HEIDEGGER, A cla rac iones a la Poesia de  H ö lde rlin , Versión Cast, de 

Helena Cortés y Arturo Leyte, in Alianza Editorial, Madrid, 2005. I també - M. HEIDEGGER, 

C am inos de Bosque, Versión Cast, de Helena Cortés y Arturo Leyte, Alianza Editorial, Madrid, 

1995.

9 - Títol original : datat de 1988, es basa en la novel-la de ficció científica Za m illia rd  le t do  
kon tsa  sveta (original de 1976, publicat en castellò com Un b illó n  de  años antes d e l f in a l d e l 
m u n d o ) dels germans Boris y Arcadi Strugatski, els quais van ser molt populars a l'època 

soviètica degut a la seva crítica encuberta al règim estalinista, i també van influenciar l'obra 

de Tarkovski (en especial S ta lker, 1979).

10 - Diu Sokurov al respecte que «la naturalesa és important i meravellosa, ens dóna 

esperança i constància, cosa que no existeix en l'humà.»

11 - Hem de referir que eis Iligams afectius (i efectius) que suposen les relacions de parentesc 

resulten d'extrem interés pel nostre director: en el 2003 va signar O te ts  i  Sin («Pare i fili»), i 

en 2007, A leksand ra  relatava el viatge turbulent d'una ávia que ha volgut visitar el seu nét, 

un militar destacat a Txetxénia. Té encara en projecte un títol sobre les afinitats entre un 

germá i una germana.

12 - Cf. Immanuel Kant, Crítica d e IJ u d ic i {K ritik  d e r U rte ilsk ra ft), per exemple, §23, B76.

13 - El cineasta també posseix una llarga trajectòria en el terreny del documentai, però això 

hem de deixar-ho per una futura ocasió.

La Filmoteca de Catalunya acaba de e d ita r dos CD que 
con tenen quaranta-s is com posic ions per a p iano de 
Joan Pineda i Sirvent, in terp re tadas per ell mateix, 
escritas per a m usicar tren ta -una  peMícules de l'època 
del cinem a m ut, des de The Phantom o f the Opera 
(1925), de Rupert Julian, fins a Helena, de M anfred  
Noa, passant per dos film s catalans, Alma torturada 
(1917) de Fructuós G alabert i M a g i M urià  i Gent i 
Paisatge de Catalunya (1926) de Josep Gaspar.
Joan Pineda i Sirvent (Barcelona, 1931) és m etge de 
professió però té  una llarga tra jec tò ria  com  a m úsic de 
cinem a, A  part d 'iM us tra r m usica lm en t cinem a m u t, des 
de 1970 com posa bandes sonores per a cinem a 
com ercial (disset lla rgm etra tges i una c inquantena de 
curts).
Aquesta revista ja va reconèixer la seva vàlua a tor- 
gan t-li el 1995 el Premi Quadern de mùsica en Tàmbit 
català.

Helena  de M an fred  Noa.
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Passejant pel Canal du Midi
TEXT I FOTOGRAFIES: JOSEFA BLANCH

Canal du M id i

IMusionats, nerviosos, in trigá is , cautelosos o p ruden ts, no 
sabíem ben bé com  aniria l'experiència. El cor ens deia que 
func ionarla , però Hogar un vaixell, posar-hi deu persones, to ts  
adults, encara que to ts  amies de to ta  la vida, no ten ia  perqué 
ser, en p rinc ip i, una garantía d 'èx it.

Abans de com ençar la navegació, tu rism e per terra. Furgoneta 
com un ità ria  cap a A lb i, esm orzar a l'a u to p is ta , i arribada ju s t a 
l'ho ra  de dinar. Fem l'à p a t a la plaça de davant de la catedral, 
a l'o m b ra  d 'un s  p lataners centenaris, i, a la ta rda , visitem  la 
casa-museu d 'H enri de Toulouse-Lautrec. Q uin gran d ibu ixan t, 
i qu in  espectador tan  c ritic  i fide l de la seva época! Els 
"a ffich e s " per a la p u b lic ita t són sim pátics, i reflecteixen am b 
exactitud el seu en to rn . Les seves fam oses cantants i bailarines 
de cabaret, com  La G oulue, m ostren c la ram ent el m o m e n t de 
disbauxa i fr iv o lita t del Paris de fina ls del segle XIX.

La catedral de Santa Cecilia, barroca, rococó, de tan plena i 
carregada, surts m are ja t i em bafa t.

D orm im  a Toulouse, la c iu ta t verm ella. Al centre  de la vila, 
m oites de les seves construccions són fetes am b to txana  roja, i 
a la vora del Garona, quan el sol p onen t es reflecteix a la llera 
del riu, el verm eil de les façanes em fasitza aquests colors 
rogenes de l'horaba ixa. Q uin riu tan precios i cabaiós, neix a 
casa nostra i dona riquesa ais veins !

L'endemà al m ati, visita a l'església de Sant Sernin, de curiosa 
a rqu itec tu ra , el cam panar am b m olts  arcs és el seu em blem a 
d is tin tiu . Com que ens hem d 'aprov is ionar, i casua lm ent hem 
tro b a t un m ercat al carrer, ens com prem  una senalla i l'o m p lim  
de fru ita  i verdura de to ta  mena. Quines preciosita ts i d iversitats 
d 'enciam s que tenen els franceses! També veiem els prim ers 
rossinyols, que ens sem blen adéquats per a un bon rem enat.

A  to ta  la zona del Tarn, anan t per la carretera, ens fixem  en els 
rétols que anuncien "v ignob les": en to t  el que abasta la vista, 
nom és es veu regadiu, am b b ia t de m oro  transgénic, i gira-sois. 
Ens p regun tem  d 'o n  sortirà  el raím, essent com  és Franga el 
p rim er p ro d u c to r de vi del m ón, atés que aquesta zona ja no és 
el ja rd i de vinyes que havia estât fins fa ben poc. C om entem , 
entris tits , el canvi de paisatge en fu n c ió  del poder del diner. >
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La C ité, vist des del canal. Carcassonne

Fem via cap a Castelnaudary. Abans d 'a g a fa r el vaixell, i per 
estar ben prépara is i fo rts , anem  a d ina r "cassou le t", que és un 
es to fa t d 'ànec gras am b llegum s i verdures.

A rriba  el m o m e n t cu lm in an t. Anem  a l'e n co n tre  del nostre 
hote l f lo ta n t, ens entusiasm a, perqué reuneix força condic ions, 
llàstim a que necessitem cinc suites i que  en te  nom és qua tre  de 
bones, i una d 'inserv ib le , una parella do rm irá  al m enjador, no 
ens sembla que  hagi de ser p reocupan t, to ts  ens llevarem a la 
mateixa hora, l'espai no dona per fe r gaire vida privada.

Al m ig del Grand Bassin, ten im  ^ ins truc to r, que ens fa la 
d e m o s tra d o  del fu n c io n a m e n t del vaixell. Quan nosaltres 
provem  de com andar-lo , com ença l'en renou  i les halles, vo ltem  
pel m ig del llac corn si estiguéssim  beguts, l'u n  va massa rapid, 
l'a ltre  pica am b les vores, estem a p u n t d 'a b o rd a r altres 
em barcacions, en fi, l'estrena és m o lt d ivertida , sembla un 
com ic an im a t!

Salpem am b iMusió, de cop ja ten im  qua tre  rescloses jun tes  per 
so rtir de Castelnaudary, les fem  la m ateixa tarda, abans de les 
sis, que és l'ho ra  máxim a permesa. Corn que la navegado és 
possible fins a les set, tô t  segu it am arrem , i baixem per anar a 
voltar, acabar de fe r la com pra  i fer-nos el sopar.

De bon m ati, quan el dia apun ta , com encem  el nostre trajéete.

M en tre  esm orzem  a la popa del vaixell, con tem p lem  el canal, 
on s 'em m ira llen  eis m ilers de fu lles dels plataners, que, des que 
van ser p lanta ts  al segle XVII, quan el barò de R iquet va 
cons tru ir el canal, per enilaçar l'A tlâ n tic  i el M ed ite rran i, han 
acom panyat transports  de to ta  m ena de m aterials, fins avui en 
qué s 'h i barregen aventurers, esportistes, fam ilies am b quitxa lla  
i am ants de la calm a, entre  altres. Aquests arbres centenaris i 
frondosos, que nom és perm eten passar el sol per petites 
escletxes, om bregen to t  el canal i apaivaguen l'in tens  sol i la 
ca lor d 'aq ues t agost. Quan el dia avança i l'astre  rei está en to ta  
la seva p len itud , l'a ire  s'encalm a, i la xa fo g o r és d ifíc il de 
suportar. Fins i to t  els ánecs, que neden co n tínuam en t, es paren 
a les vores, sobre la fu llaraca, a descansar.

Entre p a rtides  de cartes, añades en b ic ic le ta , lec tu ra  i 
cam inadas, la tarda eau aviat, i a rriba l'ho ra  d 'a g a fa r la nostra 
fu rg o n e ta  de suport, per anar a visitar els pobles propers i, de 
passada, si s'escau, sopar a la fresca, i servit, perqué ben bé que 
estem de vacances.

Passern per V illep in te , tip ie  p o b le t sense gaire a trac tiu  i, al 
vespre, arribem  a Bram, on carreguem  d 'a igua , i so rtim  a visitar 
M o n to lie u , la vila deis Ilibres, m oites bo tigue tes  de petits 
editors, que ensenyen com  es confecciona un Ilibre, te llers 
d 'escrip to rs , exposicions.... m o lt agradable .
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Tornem a sopar al vaixell, i quan ho ten im  to t  a pun t, ens 
envaeix una barreja entre  fo rm ig a  voladora i mosca, que ens fa 
tancar to ts  els Hums, acabem to ts  fum iga ts , gairebé sense 
sopar, i d e d d in t que, a la n it, més val anar a la c iv ilització  i 
ob lidar-nos del rom antic ism e d 'es ta r sols i tranqu ils . La visita 
dels forasters voladors ens va fe r prendre aquesta d e te rm in a d o .

Proper dia, parada a Carcassonne, p lou to t  el m ati, hem de 
co n d u ir des de dins de la cabina, la qual cosa es fa d ifíc il. A  la 
tarda, ja am b bon tem ps, visitem  la Cité; botigues, restaurants 
i gen t, m o lta  gen t.... Sopem a la plaça, una mica ap ilo ta ts , i 
quan arribem  al nostre "re la is", b rindem  am b cham pagne 
Veuve-C liquot, que ha co m pra t un de la colla, per celebrar que 
to t  ens anava m o lt bé.

Al mati, hi ha hagut un voluntan que s'ha acostat al fo rn  del poblé, 
a buscar "croissants au beurre et xocolat", calents, quin luxe !

Trèbes, M arseli I e tte  i Hom ps, sopem  a Le Somali, ran de canal, 
i cantem  fins a l'ho ra  de les bruixes.

Ens hem o b lid a t de carregar, i passem la n it sense a igua ni Hum, 
ta m p o c  no ens func iona  el cable per carregar les bateries. Ens 
a juden uns altres navegants, que tam bé  están de creuer fluv ia l. 
Bona p u b lic ita t deuen fe r des del Languedoc-Roussillon, perqué 
els nostres salvadors vénen de Sud-àfrica.

Com que la ruta es d 'anada i to rnad a , i aixô s'acaba, to rn e m  a 
anar a sopar a Carcassonne, però, aquesta vegada, encom anem  
un bon restaurant, ben a recer de la gentada.

De re to rn  al nostre càm ping  flo ta n t, sentim  xapote ig , ens 
angoixa, i veiem una rata grossa, de la m ida d 'u n  g a t pe tit, que 
neda am b avidesa, ens hi anem  fixa n t i, més enllà, hi ha a lguna 
carpa de panxa eniaire, l'a igua  del canal és m o lt b ru ta , ens 
adonem  que hi van to tes  les aigües brutes dels vaixells, i dels 
pobles.... És la claveguera de Franga, on ens hem posât? 
Pensem d 'escriure  al p rim er m in istre, per fer-li una queixa 
fo rm a l, to t  tan  encisador, i és pura aparença.

Els dos ú ltim s tram s són una mica durs, el recorregu t és pie de 
rescloses i, com  que ens hem relaxat a lguns dies, fe n t picnics a 
la riba del canal, fe n t tu rism e per la zona, ara ens toca treba lla r 
de valent. Al tra jéete, abans de Casteinaudary, en ten im  d ivu it. 
A u to m á tiq u e s  o manuals, els guants no paren, to ts  hem après 
com  Higar les cordes, com  fe r anar els pals per no picar am b 
altres vaixells dins de la resclosa, quan l'a igua  entra am b força 
i et belluga to ta  l'em barcació .

Canal du M id i, Hom ps

Acabem  una mica fa rts  de fe r fe ina, deixem el "b a te a u " 
presentab le i, per reçu pera r-nos, to rn e m  a sopar "cassou le t". 
Quan dem anem  l'"a d it io n " ,  parlem  de "c o n tra d ic tio n " , fe n t un 
joc  de paraules, per d ir que, m a lg ra t que hem estât m o lt bé, i 
els sopars han es tâ t bons, la fa c tu ra  és sem pre  una 
con trad icc ió , pel benestar que hem assolit.

Corn a visita ú ltim a , anem  a Saint Papoul, abadia del segle XII, 
m o lt ben conservada.

I després ja, cam i cap a casa, s'han acabat les vacances.

GALERIA D ’ART

Pedregar, 10 
Telèfon 93 726 51 22 
08202 SABADELL

LA
LLAR
DEL

LLIBRE

des de 1.957
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Refrenem l'euforia, o no?
TEXT: PERE CORNELIAS

Com es p o t justificar, en nom és qua tre  mesos -d 'o c tu b re  a 
febrer-, un canvi tan radical en e! jo c  i en el rend im ent?  Corn es 
p o t passar, am b ta n ta  rapidesa, del més abso lu t escepticism o a 
l'e u fo r ia  incon tro lada?  Com poden explicar-se els m om ents que 
v ivim  en una ins tituc ió  abocada, a com ençam ents de curs, a 
una crisi ga lopan t?  A Igú és capaç de tre u re 'n  l'en tre lla t?

Deis tre tze  ju gado rs  més habituais, deu ja hi eren la tem porada  
passada. I, deis tres restants, nom és un està o fe r in t a l'equ ip  
una a p o rta d o  decisiva. Per ta n t, no és pas aquí on troba rem  la 
resposta a l'en igm a. I ta m p o c  no ha variâ t massa el ta rannà, 
en tre  c regu t i pedant, de Laporta i deis seus. De manera que 
sembla ev iden t que  nom és hi ha dues causes, objectives i 
concretes, que perm eten explicar el que  està passant: la marxa 
de R onald inho i de Deco, d 'u n a  banda, i el treba ll que està 
p o rta n t a te rm e  el nou cos tècnic. Dues causes que he c itâ t en 
rigorós o rd re  c rono log ie , sense voler d o na r a en tendre  en cap 
m o m e n t que  la prim era sigui més im p o rta n t que  la segona. 
S'ha de dir, d 'e n tra d a , que son encara dins del c lub alguns 
d 'aque lls  pocavergonyes que van d ilap ida r en només dues 
tem porades un dels equips am b més fu tu r  que ha d o n a t el 
Barça dels darrers anys. R onald inho era el cas més escándalos, 
però no l'ù n ic  cu lpable. I s'ha de d ir ta m b é  que eren m olts pocs 
-i jo  no m 'h i com ptava- els qu i creien que el G uardio la se'n 
sortiria . Tots érem, i som , pe rfec tam en t conscients, d igu i el que 
d igu i el Txiki, del perqué el van coMocar, els de da lt, on ara és. 
Tanmateix, ac tua lm en t, el Barça guanya i en lluerna to th o m , té  
12 punts  més que el M adrid , és a un pas de la fina l de la Copa 
i està préparâ t per encarar, am b sufic ients fonam ents , la 
segona fase de la C ham pions.

L'ûnic Pep G uard io la  que m 'havia  sem blâ t in tu ir  fins fa poc 
-e rrò n ia m e n t, pel que es va veient- era, a més d 'u n  m agnifie  
quatre, un noi in te l ligen t i un lecto r perspicaç, de lèxic precis i 
acurat, am b un cert posât progre, especia lm ent m arcat per la 
in fo rm a lita t  de la seva ves tim en ta , i am b una p ru d e n t 
tendène ia a la d iseredò. El personatge se'm  feia intéressant i 
a trac tiu . I, d u ra n t les poques vegades en què he t in g u t ocasió 
de parlar-h i, m 'hav ia  rea firm a t en aquesta impressiò. Però 
resulta que  n 'h i ha un altre. A m a g a t sota aquest inici de barba 
que mai no creix ni desapareix, encab it en una am ericana que 
no sembla fe ta  per a eli, am b la corbata  sem pre mal a justada al 
coll de la camisa, es m ou incessantm ent per l'àrea tècnica, 
crida, gesticu la, construe ix estranyes figures am b els seus 
braços, aplaudeix, s'esvera, renya eis seus homes, eis m ira

fixam ent, eis abraça, eis fe lic ita ... I -segur, encara que no 
podem  veure-ho- cohesiona el g rup , l'o b lig a  a autoexigir-se, 
recupera aquells jugado rs  que s 'havien m ig perdu t, obre  la 
porta  a noves incorporacions, fa creure els en trem alia ts  i els poc 
responsables i té, quan cal, la mala llet necessària perqué la 
cosa ru tili.

I ara el Barça és un espectacle. P lastic itat i sen tit de l'estètica, 
forta lesa defensiva i pressió constan t, jo c  agressiu i insistent, 
atacs posicionals, con traa tacs  fu lg u ra n ts , p ilo tes a l'àrea 
contrària , jugades de perill, gols i més gols... Les ind iv idua lita ts  
i el co n jun t. La força gairebé inhum ana d'A lves o la m ágia i el 
ta le n t d esbo rda t de Messi, a la banda dre ta ; la passió 
inesgotab le  de Puyol, la segureta t de M árquez o la serena 
discreció de Piqué, al centre  de la defensa; el racionalism e de 
Xavi, la capacita t d 'inven tiva  d 'ln ies ta  o el treba ll sord però 
inestim able  de Busquets; l'ànsia i la fam  d 'E to 'o , la su b tilita t i 
l'e legáncia d 'u n  Henry ressuscitât... Ja sé que un dia perdrem , 
però aquest Barça sembla que no pugu i perdre.

Pep, que du ri!

Andrés Iniesta.
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A G EN DA  D ’ESPECTACLES I CONCERTS A SA BA DELL

L'especTaooR
Gener-juny de 2 0 0 9
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Passaport Cultural
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ENDA ANTICIPADA DE LOCALITATS

Taquilla del Teatre Principal (c. dc Sant Pau, 6), 
dimecres i dijous de 18 a 20 h i divendres i 
dissabtes, d'11 a 13 h i de 18 a 20 h

i El Corte Ingles 902 4 00  222
; elcorteingles.es

Centres comerciáis del Corte Ingles

VENDA PER AL MATEIX DIA DELS ESPECTACLES
Una hora abans de comengar, a I'espai o i  es dugui a term e
Tespectacle.

PANDILLEROS
La Fundación Tony 
Manero
Diumenge 29  de març

RÈQUIEM DE 
MOZART
Orfeó Donostiarra 
Orquestra Sinfònica 
del Valles 
Divendres 3  d'abril

LA RUINA
de FIyhart 
Dijous 9 d'abril

ELS NOJS 
D'HISTORIA
Dissabte 18 d'abril

LES 8 CARES 
D'UN
ASSASSINAT
Diumenge 19 d'abril

SEIS CLASES DE 
BAILE EN SEIS 
SEMANAS
Diumenge 24 de maig

ESCOLANIA DE 
MONTSERRAT
Divendres 29  de maig

JOAN MIQUEL 
OLIVER
Dissabte 30  de maig

í moltes més propostes...
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Els jocs dels dîners
Âctivitats per a families
SABADELL

CADA DISSABTE I DIUMENGE

Cada cap de setmana trobareu diferents activitats 
a l’exposició "Els valors dels diners. L’economia 
responsable”. I si, a més, participen al concurs 
“uncapdesetmanadiferent.com” podren guanyar 
una Nintendo DS cada mes! 
o  Informació: uncapdesetmanadiferent.com

Retrat d’un escándol rmiversal
MANRESA

DEL 16 AL 31 DE MARC

i í
?  í? ̂ sT-
q? I

La violéncia contra les dones és la violació deis drets 
humans més habitual i que afecta més persones. Milions 
de dones i nenes d’arreu del món són victimes de violéncia 
per raó del seu sexe. L’exposició ho posa de manifest, 
il Lloc: Casa per la Pau i la Solidarität Fiors Sirera 
(c/ Saieses, io) de Manresa

Diada del Llibre
SABADELL

23 D’ABRIL

Activitats per a tot tipus de public per celebrar la diada de Sant Jordi! 
Organitza: Obra Social Caixa Sabadell, Ajuntament de Sabadell
i Llibreters de Sabadell
ii Lloc: Jardi de Caixa Sabadell (c/ d’en Font, i. Sabadell)

12a Festa de la Primavera
SABADELL

26 D’ABRIL

Am b l’actuació especial de "Els Pets” i centrada en la 
relació de les diferents cultures amb el medi ambient, 
al llarg del temps.
OHorari: de io a ig h
ü Lloc; Espai Natura Caixa Sabadell, masia de Can Deu, 
c/ de la Prada, s/n

Premis Caixa SabadeU
36a convocatoria
FINS AL 17 D'ABRIL

Adreçats a entitats del tercer sector, per a projectes 
socials o culturáis.
Dotació: 1 .0 0 0 .0 0 0  €

Línia Obra Social www.obrasocialcaixasabadell.org

90 2  33  55  66 obrasocial@caixasabadell.es

OBRA SOCIAL
se  Caixa Sabadell

http://www.obrasocialcaixasabadell.org
mailto:obrasocial@caixasabadell.es
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Els joes dels diners
Activitats per a families
CADA CAP DE SETMANA A SABADELL Pau 1 Martina
Cada cap de setmana, un munì de joes us 
esperen a l’exposició "Els valors dels diners.
L’economia responsable”.
Ara, amb tres nous jocs: "L’oca de I’EnRic”,
"El joc del benestar” i "El joc de l’economia”.
1 recordeu que, si us connecteu a 
www.uncapdesetmanadiferent.com, 
podeu guanyar una Nintendo DS cada mes! 
o  Horari: dissabtes d’n a 14 h i de 17 a 21 h. Diumenges d'n a 14 h 
Ü Lloc: edifici de i’Obra Social Caixa Sabadell, c/ d'en Font, 1 
Entrada Iliure
O Informació: www.uncapdesetmanadiferent.com

Diada del iJibre
23DABRIL
Per Sant Jordi, el jardi de Caúca Sabadell i la 
plaça del Mercat s’omplen de llibres, paraules, 
sorpreses... El jardi estará dedicat a la literatura 
infantil i juvenil: espectacles familiars, els 
"Racons de la imaginació”, on petits i grans 
jugarem amb les paraules i els llibres, parades 
de llibres i de roses solidàries, degustació de 
café de comerç just... Us hi esperem! 
o  Horari: de 9 a 21 h
il Lloc: jard i de Caixa Sabadell i plaça del Mercat 
Entrada Iliure

12a Festa de la Primavera
26DABRIL

Veniu a la 12a Festa de la Primavera a l’Espai Natura Caixa Sabadell!
Hi trobareu tipis dels indis de les praderies, tallers per a petits i grans, 
podren pujar al globus aerostàtic... i moites sorpreses més.
I els més matiners, veniu a cantar el “Bon dia” amb en Lluis Gavéddà 
i el programa Eduquen les criatures de Catalunya Ràdio a les g.45 h!
I a la tarda, hi haurà l’actuaciô especial d’ELS PETS!
O Horari: de 10 a 19 h
ü Lloc: Espai Natura Caixa Sabadell, masia de Can Deu,c/de la Prada,s/n 
O Informació: 937164781 i obrasocialcaixasabadell.org/espainatura

Lin ia  Obra Socia l w w w .ob ra so c ia lca ixa sa b a d e ll.o rg

9 0 2  3 3  5 5  6 6 o b ra soc ia l@ ca ixa sa bad e ll.es

OBRA SOCIAL
Caixa Sabadell

http://www.uncapdesetmanadiferent.com
http://www.uncapdesetmanadiferent.com
http://www.obrasocialcaixasabadell.org
mailto:obrasocial@caixasabadell.es
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Entre les murs (2008), de Laurent Cantet 
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2 CARTA DEL DIRECTOR

Carta del director

ad

Immersos en una crisi que no s'atura i de les conseqüér 
allò imprevisible. No ha estât Sant Jordi, una festassa co 
estât el Barga. Ja és curiós. La humiliació esportiva al 
ens han alleugerit. Ens han fet desviar la nostra atenció, 
la teina, que es va diluint com un terrós de sucre. I 
globalització. Una pandèmia que mata els pobres, com 
Occident.

cies d'una estranya grip. A, nova, o corn es digui, sembla que ens salva 
T) sempre però on els Ilibres no sé massa si n'eren protagonistes. No, ha 

rid i la recuperaciô de la "flor" davant les roques immenses del Chelsea 
acostumada darrerament a l'ensurt, a l'esglai, a la por directa i real vers 
a por a les pandémies, l'amenaça de la societat de la informaciô, la

Entretant, ens dediquem a les lletres. A les lletres que t 
Busquets, una de les revelacions d'aquest Sant Jordi anr 
Sonaran més els Larsson o l'enigmàtic Paolo Giordano, i 
a aquells que ens fan sentir particips d'un pais, d'una 
propostes ens sorprenen, ens interessen i no tenen les 
sellers, lôgicament.

A les portes de l'estiu i de la calor, que arriba de sobte, e 
davant de tanta roda de premsa, de tant eufemisme, d 
haurem acabat abans d'arribar a vacances... Dones aquí
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Blanca Busquets
TEXT; DAVID SERRANO

Blanca Busquets i Oliu (Barcelona, 1961). És escriptora ¡ 
periodista. Ais dotze anys va escriure el seu primer conte i, des 
d'aleshores es va convertir en l'eix central de la seva vida. Ha 
publicat Presó de Neu (2003), El Jersei (Rosa dels Vents, 2006) 
-publicada a Rússia per l'editorial Inostranka, i amb drets venuts 
a Itàlia (Ed. Sonzogno), i a Alemanya (DTV Verlag)-, Tren a 
Puigcerdà (Rosa dels Vents, 2007) i ara mateix Vés a saber on 
és el cel, publicada simultàniament en català i castellà al 2009 
(Rosa dels Vents i Plaza & Janés) i amb drets venuts a Alemanya 
(DTV Verlag).
Corn a periodista treballa des del 1986 a les emissores de 
Catalunya Ràdio. Hi ha realitzat diversos programes. També ha 
trebaliat de redactora a Televisió de Catalunya durant set anys.

La teva trajectária comença amb Presó de neu (2003), 
d'on parteix la ¡dea?
El Ilibre va ser escrit després de l'experiéncia de voluntaria a Can 
Brians durant un any i mig. Tancar un personatge a la presó 
serveix per aconseguir que es despulli de tots "vestits socials". 
A l'altra banda dels barrots no hi ha armes per defensar-se d'un 
mateix i hom acaba descobrint la seva propia essència i 
acceptant-la perqué no hi ha altre remei.

Probablement la consolidació I el reconeixement vénen 
de la mà de El jersei (2006), tota una reflexió sobre la 
vellesa I la saviesa...
Es tracta d'una visió del món des del punt de vista d'una 
persona gran, impedida de moviments i de parla, però de ment 
inteMigent i molt més liberal que els que l'envolten. Volia 
descriure el món quan un está de tornada de to t i ja no es 
preocupa de les coses que ens preocupem quan som més joves 
i que ens semblen una tragèdia.... Quan, de vegades, no veiem 
la tragèdia de veritat. La protagonista, l'ávia Dolors, és una 
dona original i independent. La novel-la està dedicada a la 
meva èvia, morta el 2004, que, en certa manera, s'hi 
assemblava.

El darrer treball havia estât amb regust olleriá. Tren a 
Puigcerdà (2009), on comença el délit per les histories 
simultànies, els petits secrets quotidians...
L'últim capítol d'EI jersei, teixit a base de monòlegs dels 
diferents personatges de la novel-la, em va servir per encarar 
Tren a Puigcerdà, construit a base d'onze monòlegs de 
personatges que romanen en un tren aturat el mati de Sant 
Esteve. Volia unir diferents maneres de ser i de pensar, vides >
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Busquets en una unitat mòbii a Tavertet.

molt diferents que, tanmateix acaben trobant-se, \ volia 
passar-m'ho bé imaginant la cara de les persones de dihtre el 
tren que, en realitat tenen Iligams forts i no ho saben. Però, per 
fer-ho, havia de dibuixar la vida tal corn és.. i la vida és plena de 
coses curioses i divertides, si, però també de coses tragiques.

Centrant-nos ja en Vés a saber on és el cel, que té corn 
a protagonista un presentado mediàtic, m'agr^daria 
saber per començar si tenies un deute narratiu pendent 
amb la ràdio?
No. Tenia un deute narratiu pendent amb la manera de ser deis 
que ens hi dediquem. No només pel personatge protagonista 
si nò per tota la resta.

Què fa que la ràdio tingui el magnétisme que es percep 
en la teva novel la?
Penso que és d'una banda el fet de parlar a un oient que no et 
veu, de l'altra, el fet de parlar de coses complètement noves i 
estudiar-les més o menys a fons d'un dia per l'altre o, d'una 
setmana per l'altra de manera que no tens temps d'avol'rir-les, 
i d'altra banda i sobretot, el fet de ser una teina pseudoajrtística 
molt completa. És a dir que de tu depén la teina global i el 
detall més petit del que t'han encarregat. El súmmum d'aixó és 
en els programes petits -jo n'he fet molts- quan la teina la fan 
dues o tres persones com a máxim i tu acabes investigant sobre 
un tema, escrivint un guió, posant-hi les músiques, buscant-ne 
exactement el punt on s'han de posar, marcant-ne els 1|alls de 
veu que també has buscat exactement per on s'han de| posar, 
entrevistant aigú i, a sobre, discutint-ne el ritme i les entrades i 
sortides amb el técnic de so per acabar devant del mjcrófon 
posant en escena -realitzant, es diu, en ràdio- to t això. Per 
postres, la teva "obra d 'art" se sent per to t el país! Aixòjfa que 
te'n sentis molt orgullos i només tens ganes de fer-ne up altre. 
És, això si, una glòria efímera... les paraules se les emporta el 
vent.

Fins a quin punt esdevé, aquest mon màgic de la 
ràdio, suficient per transformar certes persones? El 
protagonista respon al personatge topic que l'èxit el 
converteix en un...
Monstre? Jo no diria tant. Jo penso que és una persona 
humana insegura, molt insegura. I hi ha maneres i maneres de 
portar la inseguretat... El món màgic de la ràdio pot ser molt 
màgic però fa estrelles mediàtiques, com la televisió o el cinema 
0 el teatre, i ja sabem que els focus eniluernen i molt sovint no 
et deixen veure què hi ha a l'altra banda.

Els teus protagonistes están marcats per diverses 
tragédies, per qué t'interessa portar-los fins al limit?
Si una cosa m'ha sorprès al llarg de la vida és que una persona 
pot haver viscut una tragèdia immensa sense que els del voltant 
n'hagin sabut res. Mira el cas de les dones maltractades, que 
aquí surten, també: callen perqué se senten culpables de no 
saber estar a l'altura de les circumstáncies. Callen per un munt 
d'altres raons. I els altres no arribem a saber mai que allá hi ha 
una tragèdia terrible. Però existeixen, mira la televisió o llegeix 
els diaris. Per tant, cree que el que he descrit no és cap situació 
limit sino malauradament ben real... però també ben amagada. 
De vegades penso que ens horroritzem de coses que passen 
molt lluny i no mirem o no volem mirar o no sabem mirar el que 
tenim al costat de casa.

T'interessa, a la manera rodorediana i leviniana, el fet de 
furgar en els secrets que tots amaguem en la nostra 
zona grisa?
Cree que cadascú escriu allò que sent i com ho sent. Els 
referents escrivint son inevitables en tothom, però després un hi 
posa l'ànima. I l'ànima és personal i intransferible. La meva 
s'interessa, si, pels secrets dels personatges perqué s'interessa 
per la seva història i la seva psicologia. I perqué sovint una és 
conseqüència de l'altra. >



LLETRES 5

El joc d'encaixos en les casualitats, les trobades, eis 
vineles sorpresius, son una constant en la novel la i en la 
te va obra.
Això deu ser una cosa mediática, no ho sé, però tinc a dintre 
del cap, quan esche, que s'ha de mantenir un ritme i una 
tensió. És a dir, jo tinc nécessitât d'escriure sobre tal i tal tema, 
però després, la forma que dono a to t plegat intento que sigui 
atractiva, perqué m'agradaria que aigú em llegís. També és cert 
que així em diverteixo jo, que és el principal de to t plegat: si no 
em diverteixo jo, el lector no es divertirà, en pots estar segur.

Blanca Busquéis amb Oscar Wilde a Londres.

L'/n crescendo del procès d'autoreconeixement del 
protagonista, que entra en una mena d'espiral de 
descobertes própies i alienes, s'inspira en el ritme 
frenétic del directe de la ràdio? Qué me'n pots dir?
Aquí hi ha dues qüestions: el joc de descobertes própies i 
alienes que, com he dit abans, sí que s'inspira en el ritme d'un 
programa de ràdio -directe o no-. L'autoreconeixement és una 
altra cosa. Això és psicologia i no ràdio.

L'obra està centrada en la reflexió al voltant deis temes 
de la mort (per circumstáncies imprevistes, trágiques...), 
la infelicitat, la infidelitat com escapament del tedi, la 
incapacitat/impossibilitat de trobar/mantenir l'amor.
No és així, la vida? Sí que és cert que hi ha circumstáncies molt 
més tranquil-íes, però penso que el lector, com jo, té ganes de 
fer volar coloms quan llegeix, mentre la cosa sigui versemblant. 
Si no, seria molt avorrit d'una banda. De l'altra, com que cree 
que no die pas disbarats, estic segura que els lectors se senten

identificats en algún moment amb alguna cosa o alguna altra i 
això potser els ajuda a superar alguna cosa de la qual tenien 
vergonya, per exemple. I també espero que ajudi a entendre 
que tots podem cometre actes que en algún moment hem 
définit com "execrables". Allò de no dir "d'aquesta aigua no en 
beuré".

Busquéis al seu refugi nevai de Canlonigròs.

La quotidianitat dels personatges de la novel la es veu 
trencada per la casualitat més atzarosa, fins a quin punt 
creus que la vida està marcada per aqüestes situacions?
Aquesta pregunta no va adreçada a mi sino a tots els lectors i 
a tu mateix. No em diguis que no t'has trobat amb casualitats 
grans a la vida. Sorpreses, bones o dolentes, que acaben 
influint de manera decisiva sobre el teu futur. M'he limitât a 
crear-ne una i a estirar el fil d'aquesta sorpresa, que es veu que 
donava per molt! Fins i to t jo he quedat parada.

L'atzar converteix un no-ningù en un personatge 
mediàtic adorat per la seva feina. Hi creus?
I tant! En conec alguns i, en general, son admirables. El meu 
protagonista també és admirable per l'esforç que ha fet perqué 
pot ser antipàtic però cal reconèixer-li que ha treballat molt. 
Conec algunes persones que han sortit del no-res, d'un 
ambient que no té res a veure amb el que els envolta i ara son 
professionals reputados. Algunes d'aquestes persones surten 
ais diaris i a la televisió constantment. I això sí que és guanyar- 
se la fama amb suor! No die que siguin simpàtiques o 
antipàtiques, només que mereixen un aplaudiment per l'esforç, 
perqué és molt difícil això que han fet.
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En sentit contrari, el mateix atzar genera un sentiment 
de culpa que destrueix l'univers éxitos del protagonista. 
Quin creus que és el preu que ha de pagar per la seva 
acciò juvenil?
El preu que paga a la meva novel-la em sembla el correcte. No 
cree en cástigs; cree en lliçons. I el pitjor de l'acció del 
protagonista no és que un día la fes sino que durant tants anys 
no se'n recordés. Per a mi, aquest és el pecat auténtic. Si no et 
recordes del mal que has fet, no pots tenir remordiments de 
consciéncia, que, desenganyem-nos, és el pitjor cást|g, és 
l'autèntica lliçô de la vida.

pri

Culpa, nécessitât de perdó, capellans, confessi 
m'ha estranyat aquest univers judeocristià 
remordiment venint de qui ve...
Tots necessitem que ens perdonin. I tots necessitem deixdr 
el que ens remou la consciéncia. Abans hi havia les confes 
catòliques. Ara hi ha ben poca gent que es confessi, ara 
al psiquiatre i paguem perqué ens escolti. Quant a la cu 
una cosa que m'ha intéressât sempre, des de la 
novel-la, "Presó de Neu". Penso que s'ha de saber po 
culpa. No en podem fer un gra massa, tampoc, perqué la 
es pot girar en contra nostre i convertir-nos tant en v 
corn en botxins en diverses circumstàncies. Tornem al cas 
tôpic del maltractador i la maltractada: tots dos se 
culpables: un per maltractar i l'altra per no estar a l'altuj": 
és sorprenent, aixô? Per aixô die que un ha d'apre 
assumir la culpa, demanar les excuses que calgui i 
rescabalar eis ofesos o ferits. Però un cop fet aixô, 
d'intentar entendre que ja no s'hi pot fer més i que no 
tornar enrere. 1, en certa manera, un ha d'intentar relaiji 
perqué, si no, la culpa ens pot engolir en un forât tan gra 
ens pot amargar per sempre a nosaltres i als del voltant. 
ha res més difícil que sortir de la culpa.

int

T'han calgut mécanismes literaris diferents per posa 
la pell d'un home, acostumada a fer-ho en la de les d
M'encanta posar-me a la pell d'un home, m'hi sentó 
gust. Vaig fer-ho a Presó de Neu i m'ho vaig passar d'a 
bé. A Tren a Puigeerdà, novel la constituida a ba 
monôlegs, n'hi havia també des del punt de vista mas 
que jo SÓC una dona i, per tant, aquesta és una 
infranquejable a la vida real. La ficció m'ho permet, és ur 
i, a més em permet de veure les coses des de l'"altre" p 
vista... No tan complicat, més lineal, més directe. No ta 
detall i sí més peí conjunt. És una altra manera de veure lef. 
que pensó que uns i altres hauríem de practicar, així 
queixaríem tant del que considerem detectes de l'altre gé
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El Ilibre és trepidant, amb una nova 
volta i inesperada volta de cargol. 
Cops d'efecte constants.

El Ilibre té la pressa de la ràdio. 
T'atrapa i no et deixa.

Són dues histories creuades de 
dolor i mala consciéncia amb un 
increíble origen comú.

Antoni Bassas
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Cels de coto i sofre

La ràdio i l'atzar. Dos conceptos aparentment sense vinculació 
directa dintre cap camp semantic. Blanca Bosquets no només 
els analitza amò el seu precis estilet literari per treure'n el 
màxim de profit, sino que els vincula de manera 
inexorablement necessària. Es palpa, es nota, se sap, si es 
coneix la Blanca, que es tracta de dues de les seves passions. 
Passions situados al limit, corn li agrada portar les situacions i 
eis seus personatges, que es belluguen per les pàgines portats 
per un desti implacable contra el quai es remouen inûtilment, 
intenten fugir dels seus propis mots, de les seves propios 
pàgines, però a qui Bosquets esprem i sotmet a fi de dur-los fins 
on ha prêtés: l'abisme.
Bosquets, ja amb una trajectòria suficient per merèixer un 
estudi diacrònic, torna al primer pia després del célébrât El 
jersei, perqué troba en aqüestes dues passions obsessives una 
matèria que no només domina amb elegància sinó que la 
reconeixem enjogassada, gaudint, fruint i xalant de valent en 
un món que no només és el seu reaiment, sinó que també l'ha 
fet seu literàriament. I aixô es nota en cada paraula, en cada 
digressió, en cada flash back buscat per mantenir el joc de 
l'atenciô i la tensió dramàtiques.
Quan era petit, per raô de malalties, tenia en Tintin corn a 
referent absolut, i em llegia i rellegia centenars de vegades al Ilit 
eIs seus Ilibres. Vaig arribar a la conclusiô, però, que les 
situacions atzaroses que sempre resolien eis conflictos eren 
inversemblants, impossibles em deia llavors, un tap de bassa.

TEXT: DAVID SERRANO

En fer-me gran, però, guantes vegades no he pensât corn 
n'estava d'equivocat. En llegir la novel-la de Bosquets he 
retornat a aquests pensaments per certificar-me en la meva 
greu equivocado, que no pocs problèmes m'ha dut al llarg deis 
anys.
La vida, per una situació tan atzarosa corn una equivocació, pot 
prendre un carni véritablement impensable, corn li succeeix al 
protagonista masculi de la novel-la, en Sergi, un locutor 
mediàtic. Jean Arp em renyaria si em sentis parlant d'atzar corn 
una qüestió de casualitat, i potser tenia raó. Les seves lleis de la 
natura alguna cosa hi deuen tenir a veure, perqué, per atzar o 
per causalitat, sovint es retornen o se sitúen les coses alli on cal 
que estiguin, o on es mereixen estar, aneu a saber...
I deia protagonista masculi, perqué, si bé és l'objecte de 
focalitzaciô de la veu, el seu carácter pretesament egocéntric i 
decidit es dilueix progressivament corn terròs de sucre en café 
espés sota l'influx del véritable carácter de la novel-la, el de la 
Cristina, una no-ningú convertida en femme fatal. Aquesta, a la 
inversa que el seu antagonista, es solidifica progressivament a partir 
de l'espessor d'un passât terrible que passa de no permetre 
entreveure'n la sortida, a presentar-se cristal-linament. Mentre un es 
perd en la foscor espessa, l'altra sura decidida i lleugera vers la Hum.
I sempre el passât, el passât corn a reflex deis neguits més 
inconfessables que, un dia o altre, ja sigui per atzar o per les 
lleis implacables de la natura, reapareix per obligar a prendre 
decisions, a assumir allò que hem eludit o a deixar que ens 
enfonsi definitivament. Busquets excel-leix en la seva capacitat 
d'anàlisi, de buscar en el trencaclosques de la memòria allò que 
ens fa dèbils, allò que ens converteix en vulnerables, i, alhora, 
allò que ens permet superar les nostres pors, eis nostres tabùs, 
i treure forces d'alli on no semblava que n'hi hagués per tal de 
tirar endavant.
Eis seus personatges es revelen contra la infelicitat i Iluiten per 
sostreure's el sentiment de culpa per la infidelitat, la caiguda en 
les addiccions, les accions inconfessables. Tots Iluiten, es regiren 
bruscament, però, en el fons, ho fan to t sols, ja sigui per decisió 
pròpia o per les circumstàncies. Éssers en societat, fruit de la 
societat de la comunicado, que prenen consciència de la seva 
terrible sensació de solitud en la teina, en la parella, en la 
malaltia, entre els amies. Éssers patèticament humans, amb els 
seus cels i els seus aromes de sofre socarrimat. I, a mesura que 
van prenent consciència, es van apareixent més despullats de 
les convencions socials que els empresonen la consciència i 
l'accio. És aixi, finalment, que poden afrontar el desti que han 
forjat. Un cel de coto o sofre.



8 LLETRES

GENTDLAnoia. terra

L a  N o v e la  N
P U B L l C A C l d  C A T A L A N A

dG pOGtGS

J. COSTA i POMÉS

En la sessió inaugural del dele Terres, ponts, paisatges 
edìció a la Catalunya d'avul, que va tenir Hoc I'any 200 
Residèneia d'Investigadors de Barcelona, Sebastià Alzamo 
plena anàlisi de la situado actual de la poesia catala 
subratllar, entre d'altres trets, el seu carácter aindust 
seus nuis efectes mercantils -que explicarien la poca p 
publicar per part dels editors- i l'existèneia d'un públic 
réduit i especialitzat a Catalunya, que hauria convertit el 
en una élit cultural integrada per un miler d'individus 
poetes, editors i lectors. Però també va remarcar que, 
ser prou llegida, la poesia és absolutament respectada 
se la considera necessària per la seva contribució al bé c

En el mare d'unes sessions dedicados a la vertebració 
en matèria poètica, al diàleg entre la capitai i la re: 
territori i a analitzar les dificultats que sovint han tingut, 
encara, els projectes culturáis a comarques per sa 
barreros de l'aillament o el desconeixement, una 
ponències es va dedicar a la història i actualitat poètica 
comarques del Bages i de l'Anoia.

L'estudi que segueix és el résultat d'una aproximado 
creativitats singulars i a les plataformes poétiques qu^ 
produit a la comarca de l'Anoia des del segle XIX i que, 
sempre, han tingut una voluntat manifesta de transceflidir els 
limits geogràfics i d'incidir en el panorama cultural i generai del 
país.
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Josep Costa i Pomes
PÌ3 15 de M aig de 1Q32

EL SEGLE XIX I ELS INICIS DEL XX

En el pròleg-presentació del poemari Viscudes (Barcelona, 
1914), del capelladi Josep Costa Pomés, Josep Aladern, sota el 
pseudònim de Cosme Vidal, presentava I'autor com un poeta 
nascut en el més extremos limit de la classe proletària, entre els 
paries d'una valí tant pagesa com industrial, sense altre mestre 
gue la seva vocació, i autor d'unes poesies, sovint defectuosos 
de les regles literárles, però plenos a vessar de sentiment humé, 
ideal revolucionan i esperit de renovació social.

Dones bé, el context d'aquesta Anoia, s'ha convertit fins a 
l'actualitat també en el referent de continues inquietuds 
poétiques i culturáis que han deixat empremta.

Així, i si llancem un pont cap a un passât cada vegada menys 
immédiat i el mirem de recórrer fins ais nostres dies amb una 
pinzellada sobre alguns referents, ens adonem que durant el 
segle XIX hi ha autors d'una incidéncia notable en el panorama 
literari i social del moment. És el cas del calati Alexandre de 
Riquer que, a part de la seva aportació al món de les arts 
décoratives i del cartellisme intuida per TArt Nouveau, va 
publicar quatre reculls poétics : Crisantemos (1899) -un poema 
en prosa en trenta-quatre cants- Anyorances (1902), Aplech de 
sonets (1906) i Poema del Bosch (1910) que, estructurat en 
divuit cants, esdevé una epopeia del paradis perdut que per a 
eli significa la natura.
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Alexandre de Riquer

A cavall del segle XIX i XX hi situem I'obra de dos poetes 
anarquistes: D'una banda el capelladí Josep Costa Pomés. El 
qual, i a part de la seva continua contribució poética en la 
premsa del moment -tan t local com nacional- i a més d'obtenir 
diversos premis en diferents Jocs Florals -com el que l'any 1906 
va rebre a Capelladas, en un certamen presidit pel també 
capelladí Sebastiá Josep Carner, pare de Josep Carner-, l'any 
1914 va publicar el poemari Viscudes, pie de referents 
anoiencs, al qual va seguir Gloses i irreveréncies (1917), 
intégrât en l'anomenada literatura de militáncia política. I 
d'altra banda l'osonenca establerta a igualada Maria Trulls, 
coMaboradora de diversos diaris anoiencs i de la qual, a títol 
postum, l'any 1934 es faria una edició de la seva obra poética 
amb el títol de Les meves filies. També hi situem l'obra deis 
igualadlos Joan Serra i Constansó -col.laborador assidu de la 
premsa barcelonina- i Jaume Boloix i Canela, -autor de diversos 
reculls poétics de temática religiosa i patriótica sota la 
influéncia de Verdaguer, com ara Les dolors de Maria (1889), 
LAssumpta (1891), Voladuries (1903), Poesies líriques (1905)-.
I també és el cas del poeta de Santa Maria del Camí, Josep 
Calafat i Mesquida, autor del recull Poesies, que va dedicar al 
paisatge mallorquí sota la influéncia de Costa i Llobera.

A la mateixa época també hem de situar dos igualadins més : 
Joan Cendra -que va destacar per uns versos manuscrits 
dedicats a la industrialització de la seva vila natal i per la 
publicació de Villa-Maria (1899) i Josep Forn, traductor de 
Víctor Hugo, Corneille i Racine, lector i admirador de Verdaguer 
i autor de poemes dispersos per la premsa local i d'una versió 
rimada de l'obra medieval Imitadó de Crist. Així mateix entre els 
dos segles també hi situem els poemes de la capelladina i 
coMaboradora de diverses publicacions, Manuela Tarafa i 
Juncosa.

Pel que fa a Calaf, hi trobem dues figures més : el poeta i 
advocat Isidre Vilaro, un dels primers traductors d'Horaci en 
vers i el capellà Pius Forn, nat a Prats de Rei i autor dels reculls 
Caramelles (1955), Monjoia de poesies (1958) i Flors morades 
(1960) a part d'alguns inédits.

ABANS DE LA GUERRA

Als anys 20 i 30 trobem autors que inicien les seves produccions 
respectives amb una connexió directa amb les avantguardes. 
Des d'lgualada Joan Llacuna, íntim amie i autoconsiderat hereu 
de Rosselló-Pórcel, iniciará la seva producció l'any 1934 amb el 
Ilibre Ónix i níquel, amb una important preséncia d'elements 
avantguardistes. Posteriorment publicará l'Aurora de l'Aragall 
(éditât durant els anys 1932, 1942 i 1961) i escriurá altres 
Ilibres que apareixeran publicats conjuntament i a títol póstum 
en el recull tituiat Obra poètica, precedit d'un próleg de 
Salvador Espriu en qué estableix alguns paraMelismes entre la 
seva poesia i la de Verdaguer i del qual en remarquem aquests 
fragments :

"Per ells -pels versos de Llacuna- passa tota la seva Igualada 
paira!, la qual coneixerem per sempre més, vista a través d'uns 
ulls que han rebut el poder de fixar-la, en la seva quinta 
essèneia, per al nostre efecte i la nostra comprensió (....) Vet 
aquí un borne que ens deixà, en una llengua quasi morta, unes 
paraules vives. Unes quantes paraules que han merescut durar"

De finals dels anys 20 i començaments dels 30 hem de situar la 
primera época de la "Revista d'lgualada", fundada per un grup 
de joves entre els quais els quais, el mateix Llacuna. Amb una 
periodicitat mensual en van aparéixer nou números en els quais 
i entre d'altres, es van publicar poemes de Joaquim Ruyra i 
Maria Antònia Salvà. Entre els redactors hi trobem els igua
ladins Lluís Riba-Martí, autor del Breviari de Maig i Pere Puig i 
Quintana, que l'any 1932 va publicar el recull Lestel errant.

LA POSTGUERRA. EL CAS SINGULAR DE JOSEP 
ROMEU I FIGUERAS

Ais anys 40, en la immediata postguerra, es publiquen les obres 
d'autors religiosos com ara els igualadins Ramon Castelltort 
-autor de 22 Ilibres de versos- i Josep Maria Borrás que va donar 
a conéixer títols com Pessics a l'ànima (1947), Trossos de cor 
(1949), Branques i nius (1949) i Cel rogent (1953).

Aquests referents a banda, també és obligat que pariem deis 
moviments de resisténcia cultural que comencen a fer via des 
de la clandestinitat i en qué destaca de seguida l'odenenc Josep 
Romeu, per al qual els anys 40 són els de la seva primera 
projecció poética i intel-lectual. Com a poeta dóna a conéixer 
els seus set primers poemaris que serán aplegats el 1951 en el 
volum conjunt Obra poètica . Ens referim a Terra, Sonets, Aires 
de llegenda. El mal cagador. Elegia del mite. Nits, més enilà del 
somni i Vària, reculls escrits en un moment en qué Romeu no 
només juga un paper molt important en les activitats 
clandestines de postguerra, sinó que inicia una intensa carrera >
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d'investigador que tindrà una incidència directa en poetes 
posteriors.

Josep Romeu

En els primers moments de producció poética de Romeu, la 
crítica -sotmesa al règim franquista- el presentará com un 
poeta religiös to t obviant el vessant patriôtico-nacionalista de la 
seva obra primerenca en la quai, i també segons Salvador 
Espriu, destaca "la flama tranqull-la, la tendresa, la distindô I la 
delicada bondat". Entre 1952 i 1958 Romeu escriurà eis 
poemes de Tres cicles de retorn, que no veuran la llum de forma 
unitària fins als anys 90, després d'una interrupció voluntaria de 
la seva carrera poética per causes personals, literarios 
professionals.

Una vegada acabada la carrera l'any 1943, se li obren due': 
la docéncia i la investigació. I d'entrada optará per compe 
les. D'aquí ve que romangui a la Universität com a ajuda 
cátedra de llengua i literatura espanyoles, que es dediqu 
recerca científica i que, amb els anys, esdevingui un 
compromés amb el seu temps, un medievalista emine 
erudit autor d'incomptables estudis de gran rigor científic 
la literatura popular, el folklore, la llegenda, el mite i 
sobre grans autors contemporanis.

r t

Dones bé, és a començaments d'aquells compromesos aiys 40 
que, tant a Barcelona com en altres ciutats catalanes, 
comencen a organitzar-se reunions clandestines 
possibiliten el contacte directe entre els inteMectuals 
d'avantguerra (que havien vist estroncada la seva traj(?ctória 
cultural a causa del conflicto bél-lic), i les noves veus 
poesia que, com el cas de Josep Romeu, tenen l'oportun 
fer les primores lectures públiques deis seus versos. Tal 
apunta Maria Enrich en el Ilibre que va dedicar a l¿ seva 
trajectória intel lectual i poética, el model d'una d'aquestes 
reunions, la deis Amies de la Poesía (que tenien Hoc a casa del 
seu amic Palau i Fabre), li inspira la fundado, amb altres 
inteMectuals igualadins, del grupAnabis, amb el mateix esperit 
de continuí'tat cultural que ja he comentat i amb el proposit 
d'integrar-se en la consciéncia de defensa de la llengua i de la
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cultura catalanes, amb una ambició nacional i no pas localista.

Des d'lgualada i amb Josep Romeu al capdavant, entre 1944 i 
1948, Anabis organitza vint-i-vuit actes diferents, entre 
conferéncies, tertúlies i recitals poétics, que van comptar amb 
la participació, entre d'altres, de Josep Palau i Fabre, Carles 
Riba, J.V. Foix i Josep Miracle. Com a mostra de l'esperit que 
caracteritzava Anabis, en la presentació de Jordi Rubió, el 
mateix Romeu va pronunciar les següents paraules :

"Perqué la nostra tasca siguí efident i don! aquell fruit que tots 
esperem, aquell résultat per gracia del qua! nosaltres com a 
igualadins ens involucraríem al gran concert cultural de 
Catalunya i contribuiríem a fer una realitat aquella aspirado a 
una Catalunya-Ciutat, convé el comerç cultural entre els bornes 
més prestigiosos de Catalunya i nosaltres. "

Dones bé, a més de facilitar aquest comerç cultural a la capital 
de l'Anoia, Josep Romeu va fundar a Barcelona la revista Ariel 
(juntament amb altres intel.lectuals) i, abans de residir de 
manera definitiva a la gran ciutat, va participar en la constitució 
del Centre d'Estudis Comarcáis d'lgualada, el CECI, que es 
convertiriria a partir d'aleshores en el nou mitjà aglutinador de 
la cultura igualadina de postguerra.

Ais anys 50 i a la Pobla de Claramunt trobem dues referéncies 
poétiques més. D'una banda la publicació del recull Poemes de 
la Pobla de Claramunt (1953) a cárrec de Florenci Cornet i de 
l'altra la publicació deis primers reculls del metge i poeta 
poblatá Xavier Miquel. Ens referim a Infern quadrivértex 
(1950), Error nicti-lícit (1954), Macla Mínima (1961) i Penell 
irat (1970), on posa en práctica les experimentacions formais 
de l'avantguarda deis anys 20. Des d'lgualada, Teresa Castellá, 
publica el seu Veler de somnis (1952) al qual va segur l'any 
1986 el Ilibre Poemes d'avui i de sempre.

També l'any 1955 té Hoc a la capital de la comarca la I Festa de 
la Poesia, organitzada pel Cercle de Cultura Torras i Bages 
d'lgualada. La celebració va consistir en un recital-col.loqui de 
poesia a cárrec de diversos autors, entre ells, els mateixos Josep 
Romeu i Xavier Miquel.

ELS ANYS 60. ANTONI POUS I ARGILA

Ais anys 60 trobem a Igualada un poeta provinent del Seminari 
de Vie, que havia estât impulsor de l'antologia poética 
Estudiants de Vie i que, des de ben jove, juntament a Segimon 
Serrallonga i Josep Junyent, des de la clandestinistat havien 
rebut el mestratge de Caries Riba. Ens referim a Antoni Pous i 
Argila, el qual, a més de les seves tasques sacerdotals, es 
convertirá en l'ànima de diverses iniciatives poétiques i culturáis 
amb unes repercussions notables a Igualada. Batejat pel mateix 
Riba com a poeta del foc, Antoni Pous va estar-se tres anys a 
Igualada, de 1960 a 1963, durant els quais ...

- Va fundar el grup Lacetania, al voltant d'un nombrós grup de 
joves amb diverses inquietuds culturáis que van organitzar 
tertúlies -amb la participació deis poetes més representatius del 
moment-, exposicions d'art, lectures teatrals, conferéncies i que >
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van editar Textos una de les revistes més incisives de la 
postguerra i els Quaderns de Lacetania, la majoria dedicats a 
monografies de temàtica poètica.

D'aquí va venir la idea de publicar anualment, i sota el nom 
d'Aqualata Literaria, una selecció de textos. El primer número 
dona a conéixer noranta-dos treballs poétics de vint-i-sis autors 
anoiencs i va aparéixer el setembre de 1985.

Antoni Pous i Argila

- Va organitzar l'any 1961 un homenatge póstum a Caries Riba 
que va involucrar totes les autoritats politiques, eclesiàstiques i 
culturáis de la ciutat i que es convertí en una festa de la poesia 
catalana del moment amb l'assisténcia de la vidua Clementina 
Arderiu, J.V. Foix, Joan Oliver, Marià Manent, Rosa Leveroni, 
Tomás Garcés, Miquel Martí i Rol i Palau i Fabre, entre molts 
altres

- Va publicar una Antologia de la Poesia Igualadina que incloía 
un prefaci del mateix Pous que constitueix un veritable assaig 
sobre la poesia local i que iMustrava diversos poemes d'autors 
anoiencs -fins i to t un anònim del segle XIV- acompanyats 
d'una breu ressenya biogràfica.

- 1 per últim i abans de deixar Igualada, el 1963 va tenir cura de 
l'edició d'un Ilibre dedicat a Caries Riba, dérivât de 
l'homenatge, que incloía estudis de Josep Romeu, Artur Terry i 
Joaquim Molas, a més de textos fins aleshores inédits del poeta 
finat.

També ais 60 l'igualadí Antoni Canals i Enrich dona a conéixer 
el seu primer recull Espumes de vida i de sal (1962) al qual van 
seguir Garlanda de nou colors (1989) i Un bri de Hum (1998).

La década deis 70 testimonia el naixement d'una nova 
antologia de poetes aplegats sota el nom de Farigola. Poesia a 
Igualada que neix "per a moure una mica un toll enfangat on 
hi havia una gent gue podia i volia dir i mostrar coses". 
L'antologia aparegué l'abril de 1978 amb uns mots preliminars 
de Joan Brossa i un epíleg de Pau Riba, i aplegà els poemes de 
diversos poetes locals.

ELS ANYS 80

Els anys 80 també veuran néixer diverses iniciatives poétiques. 
A Igualada, en el marc de la coordinadora d'entitats culturáis, 
l'octubre de 1983 es creà la Ponència de Literatura amb la 
missió d'analitzar la situado en què es trobava la literatura de 
creació a la ciutat. Aquest va ser el pas previ a l'organització de 
diverses tertùlies a l'Ateneu Igualadi al voltant d'un convidat de 
renom en les quais es va reflectir la manca de difusió que patien 
les obres deis autors locáis i les dificultats a l'hora d'editar-les.

Celdoni Fonoll

També en aquesta década destaca la tasca del rapsode i poeta 
calati Celdoni Fonoll du a terme una intensissima tasca 
divulgadora de la poesia catalana per escoles i instituts davant 
un total de tres-cents mil nois i noies ais quais es va Iliurar una 
antologia de la poesia catalana de tots els temps amb el títol 
de La poesia a i'escoia. Els diferents reculls anaven precedits de 
prólegs de diversos escriptors que signaven així el seu suport a 
una iniciativa pedagògica que, de manera gairebé consecutiva, 
es perllongá durant més de 10 anys i que ha continuât fins a 
l'actualitat a partir d'altres recitals i d'altres antologies 
poétiques. També ais 80 es dóna a conéixer l'obra primerenca 
del poeta nascut a Rubió Josep Ferrer i Bujons i també 
descobrim una altra antologia d'abast intercomarcal 
anomenada "Tertulia Literária" que el 1987 va donar a conéixer 
de manera conjunta l'obra de diversos poetes del Penedés, de 
l'Anoia i del Garraf.

DES DELS NORANTA FINS ALS NOSTRES DIES

Durant la década dels 90 i fins ais nostres dies, han continuât 
naixent noves plataformes. Així, l'igualadí Ernest Farrés, destaca 
no només per una veu poètica que comença a fer-se sentir, sinó 
com a impulsor i coMaborador de diverses plataformes 
divulgatives que l'emmarquen perfectament en tots els vessants 
que es desenvolupen en aqüestes ponéncies. A part de ser un 
coLlaborador habitual de les seccions de cultura de diversos 
mitjans de comunicació, durant els anys 1995 i 1996 crea i 
dirigeix la revista mensual Esment, que al llarg d'un any 
publicará poemes inédits d'autors contemporanis en llengua 
catalana, poemes traduits en versió bilingüe d'altres autors i 
textos de crítica i teoria literária. I l'any 2001 publica 27 poetes 
del XXI. Una antologia de poetes catalans.

Com a poeta i fins a l'actualitat, l'obra d'Ernest Farrés es 
concreta en tres reculls. Clavar-ne una al malí i Taltra a Tenclusa, 
recull amb el qual va guanyar el I Premio Octavio Paz de Poesia 
1996 i que es va publicar amb un próleg de Josep Romeu i >
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Figueras, Mosquits, publica! el 1998 i Edward Hopper (2(j)06)

Tornant als anys 90 la comarca de I'Anoia veu néixer diyerses 
plataformes de difusió poètica...

- En forma d'altres revistes com la Romanaos a Piera 
recuperada Revista d'lgualada que en la seva segona 
encetada l'abril de 1999, ha donat a conèixer poemes i 
de Jacint Verdaguer, Miguel Martí i Poi, Segimon Serrallja 
Narcís Comadira, Àlex Susanna i Lluís Calderer, i ha 
articles d'assaig a propósi! de l'obra poètica de diversos 
del territori.

d(?i

- En forma de premis poétics -com el Premi Joan Llacup. 
Poesia o el Manuel Mateu de Recitació, aglutinats des de 
anys dins els Premis Ciutat d'lgualada i de convocatoria a
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- En forma de connexió directa amb altres entitats po 
del país, com el cas del Grup de Poesia Viva d'lgualada 
lligada directament a l'entitat barcelonina homónima, 
terme una activitat molt intensa de divulgació i re 
poétiques, de la qual sobresurten diversos noms com LI 
del Rio, Antoni Prat i Gelabert, Josep Rossell, Antoni C 
d'altres.
També és el moment de la irrupció d'altres veus poètiqijj 
part de les primeres obres de poetes joves com Francesc 
i Montserrat Costas, Celdoni Fonoll enceta la seva procjl 
própia amb els reculls Trempant t'empaito (1993) / 
Perversos (1995), de to erotic, als quais han seguit Tocat o 
(1997), Amor de Lluny (1998), Veus d'ocells (2000), 
dispersos (2001), 60 Ocells com uns i rars i de noms si 
(2002), Bones herbes (2004), Aucells (2006), Fascinants 
(2006), Quin mon de mones! (2006), Arbres dels lif 
paisatges (2007), Mamifers peluts (2008) i Herbes 
(2009).
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A la mateixa època, i una vegada jubilât de la seva intensa tasca 
d'investigador, es produeix la represa de la creado poètica de 
Josep Romeu a partir de la publicado de Tots els poemes 
(1993), Temps (1995), Èsser i estar (2000), Versos a mitja veu 
(2000), Imatges i metàfores (2002), Immers en la paraula 
(2003) i el póstum Poemes d'anada i de tornada (2006).

Tot i que de manera individual i silenciosa, el cert és que el 
gènere poètic es continua conrean! a la comarca de l'Anoia. 
Com va dir en una ocasió l'igualadí Josep Maria Borràs "el vers, 
però, quan és alguna cosa més que paraules ben dites i ben 
tallades, quan canta realitats viscudes i plenes de sang, quan 
diu alguna cosa, quan sent i fa sentir, quan es fica al moll dels 
ossos dels que llegeixen i sap donar alé de vida a tantes coses 
mortes, llavors és quelcom més que queixes de romàntic i volves 
de neu que la indiferència, Toblit o el menyspreu fondran "

Si, entre altres, la poesia té la fundó de deixar fixats en el temps 
una Visio del propi territori, una pluralità! de paisatges i de 
temàtiques que esdevenen comuns en una mateixa contrada i 
unes accions individuals ben iMustratives del carácter dels seus 
protagonistes, no hi ha dubte que l'Anoia "pagesa i industrial" 
també ha estât, continua sent i tant de bo perduri, una terra de 
poetes.

Josep Romeu
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EL PACO DELS
ilunvA la Catalunya profun

TEXT: MAGDA BARTROLI

LIuisa Forreliad
RETORN

AMARG
tm
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Retorn amarg 
Lluisa Forreliad 
Angle Editorial, 2008

Avui, més que parlar d'un llibre oblidat, parlarem d'una autora 
oblidada que ha tornai a primera linia de l'actualitat literària. La 
sabadellenca LIuisa Forreliad és avui noticia no només per haver 
captivat els lectors amb Foc latent (2006) i Retorn amarg 
(2008), després de mig segle de silenci literari. També ho és per 
la seva peculiar historia familiar íntimament lligada a la de la 
seva germana bessona Francesca Forreliad, que acaba de 
debutar en el camp de la novel-la ais 81 anys, amb La vostra 
sang. Al mateix temps que LIuTsa presentava la seva quarta 
novel-la. El primer assalt.

El bateig literari de Lluisa Forreliad també van ser ben peculiar. 
Amb només 26 anys va guanyar el Premi Nadal amb la novel-la 
Siempre en capilla, l'any 1953. I no va tornar a publicar res més 
fins al 2006, Foc latent. Va ser a partir d'aleshores que els 
lectors van descobrir les seves maneres literáries i van comengar 
a gaudir de la narrativa ágil i les descripcions acuradíssimes deis 
paisatges rurals i humans que captiven l'autora. I que 
captivaran els lectors de Retorn amarg, publicada recentment 
per Angle Editorial.
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Lluïsa Forrellad

Qui llegeixi un llibre de Lluïsa Forrellad i s'hi apassioni, els llegirà 
tots. Perqué les peripècies vitals dels seus personatges, sovint 
infeliços, soiquen l'ànima i deixen petjada. Retorn amarg es 
podria qualificar de novel-la costumista, ja que està ambientada 
en un poblé català del segle XIX. En un moment en què 
triomfen les novel les historiques que ens transporten a 
époques remotes del passât medieval, poder conéixer la nostra 
historia recent és d'agrair. I aquest és un dels elements més 
valuosos de la novel-la: professors i alumnes d'institut tenen 
una eina excel lent per conéixer la vida a la Catalunya d'antuvi. 
Corn cuinaven i corn es vestien; corn rentaven la roba i corn 
treballaven el camp; però també com se la passaven, de oé, els 
nostres avantpassats.

El que queda després de llegir la novel-la és precisament un cert 
regust amarg perqué acaba com el rosari de l'aurora. Res 
d'endoiçaments ni floraines. La història és crua, com a voltes ho 
és la vida. I els protagonistes es mouen entre els seus desitjos i 
unes convencions socials que frenen el seu assoliment. Unes 
convencions fruit de l'època, és clan La novel-la transcorre a 
Fortiana, un poblet als peus de les Guilleries on, en els dies que 
duri la festa major, la vida de molts personatges canviarà de 
forma radical. L'epicentre de la trama se situa a la pensió que 
regenta una jove vidua, la Juliana, marcada per un passât tràgic 
i incapaç d'entregar-se de pie a l'amor. La Juliana és una dona 
de 34 anys "alta i ben fêta", que es veurà atrapada entre dos 
germans radicalment diferents: en Lesmes i en Bernat Padró, 
que la pretenen. Aquests, alhora, també están marcats per un 
passa tràgic que arrosseguen i que s'esforcen en superar per 
començar una nova vida.
És el Hast d'aquest passât -l'antiga muller desapareguda d'en 
Lesmes, un fill malalt- el principal obstacle per a la félicitât 
d'una parella que s'estima però que no sap corn tirar endavant 
el seu amor.

Retorn amarg és un drama pie de contrastos: Els dos germans 
Padró; la tranquil-la vida al poblé i la duresa de la vida al mas 
Padró; el passât rural i el present industrial; l'amor apassionat i 
l'amor durador. És corn la vida mateixa. Plena de matisos, de sis 
a mitges, de veritats només entredites. Els personatges de la 
novel-la están exquisidament ben retratats, sobretot a nivell 
psicolôgic. Més que explicitar el seu carácter, l'autora el 
desgrana de mica en mica a través de diàlegs molt àgils on 
despullen les seves pors i angoixes. La trama transcorre en uns 
pocs dies, els de la festa major de Fortiana, to t i que hi ha 
nombroses referències al passât. La riquesa del llenguatge és un 
altre tret destacadle del llibre. Tot està dit amb la paraula 
exacta. I és alhora aquest llenguatge el que ajuda el lector a 
situar-se en un passât que li pot ser més o menys familiar.

Retorn amarg és un senyor llibre. I agradará els qui, corn jo, 
s'apassionin escoltant les històries de l'àvia, explicades 
doiçament a eau d'orella. Secrets inconfessables d'altres temps.
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Josep-Ramon Bach 
El laberint de Filomena

TEXT: REDACCIO

Josep-Ramon Bach guanya el Premi 
Cadaqués a Rosa Leveroni amb el Ilibre 
de poemes El laberint de Filomena

MERCE BANQUE

És la primera vegada que l'autor decideix parlar de la seva 
propia historia personal i familiar. Aquest Ilibre és memoria - 
entre la realitat i el somni- d'una part dels escenaris de la vida. 
És evident que només el pas del temps ha fet possible aquest 
gest de recordar, perqué, en la distènda, neix la invenció i, per 
tant, la literatura troba el seu sentit més intim. El Ilibre no voi 
ser un exercid memorístic, sinó un passeig sentimental pels 
racons il-luminats de la infantesa i de la primera adolescéncia. 
Els decorats han estât pintats de nou per treure'ls la pàtina de 
l'ús i fer-los més entenedors. S'hi ha posât música imaginária, 
compassos d'una partitura amb notes concretes i notes 
abstractes. Realitat i somni conviuen en l'espai del poema com 
dos enamorats agafats del bracet passejant pels espais més 
colpidors del silenci históric.

Finalment, l'autor ha tingut la nécessitât de treure de dins tota 
la rábia d'una part de la vida viscuda sota el domini ideològic i 
l'amenaça del càstig. Alliberar-se dels fantasmes del 
nacionalcatolicisme, d'una dictadura que ha traspassat impune 
cap al futur sense haver estât oficialment condemnada ni tant 
sols, molt sovint, qüestionada; de les despulles d'una guerra 
civil on els morts dels vencedors han amagat i amaguen els 
morts dels vençuts. El Ilibre no vol ser un aMegat explicit contra 
el feixisme, ni una proclama a favor de res ni de ningù; és, 
senzillament, un recull de sentiments viscuts que estaven ocults 
en el rebost dels malendreços, on s'acumulen els fets sense 
ordre ni concert.

El laberint de Filomena és, dones, una biografia en clau lirica, 
un homenatge a les persones que han fet possible que l'autor 
estigui en aquest món i hagi tingut la sort de poder-se dedicar 
a escriure.
Amb un llenguatge viu, que accentua els tics i els costums dels 
anys de la postguerra espanyola, el text vol fer evident, que es 
tracta de la memòria d'un infant que es sent presoner dels seus 
fantasmes i que enyora amb fruïciô les delicies pròpies de 
l'edat. La seva veu sovint és present en els poemes més 
profonds per posar de manifest que aquest no és un exercici 
d'estil, sinó la reconstrucció d'una biografia necessària per 
poder seguir vivint. La poesia com a ideari de vida.



16 LLETRES

Per Sant Jordii vers i pintura

Maite Soler va presentar la seva poesia amb Sensibilität i humor. 
La presentació del seu primer llibre de poesia, Hemisferi enilà, 
es va celebrar el passât 21 d'abrii a les 20:30 en motiu de la 
diada de Sant Jordi.

Maite Soler va obsequiar a familiars, amies i amants de la 
cultura amb un acte emotiu mitjançant el quai va oferir eis seus
pensaments i sentiments a un pùblic expectant que va 
l'espai FOC del Ventura.

(3mplir

El llibre, en format carpeta, aglutina diferents temàtiqu 
van des de l'amor al maltractament passant per situb 
quotidianes i reflexions sobre la vida amb les que mostr, 
Visio retrospectiva de la seva obra.
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Aquest llibre és el résultat de dos anys de treball intens en eIs 
quais ha coMaborat amb 17 dels més destacats artistes plàstics 
de la dutat, corn ara Isidre Manils, Pep Sallés, Francesc èordas 
O Montserrat Senserrich.

Antoni Brey, enginyer de telecomunicacions, va inaugural" 
amb una dissertació magistral sobre creativitat, la c 
d'aquest recull de 22 poemes que mostren les inquiet 
l'artista vers el mon de la creado i altres ternes sobre 
reflexiona.

També va intervenir Joana Alegret, psiquiatra i poetessa, 
llegir el prefaci de l'obra en el qual parla tant de 
experiéncia amb la poesia com de "la sal de la vida: el m 
creatiu.".

Ambdós oradors van oferir profundes reflexions qi| 
preparar al públic per al commovedor recital de poemes que 
Maite Soler va oferir acompanyada del guitarrista Mario Mas. El 
repertori de poemes i de peces musicals combinat amb la 
complicitat entre els dos artistes van emocionar tant al públic 
com a la mateixa escriptora, que va reconèixer que en un 
principi només en volia llegir un, però que aquell guitarrista en 
sabia tant que l'animava a continuar.
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TEXT: MARTA RUBIO

Maite Soler va assolir un gran éxit a Cal Ventura i la seva poesia, 
a les Ilibreries. Hemisferi Enilà és un recull de poesia i art que 
alguns qualifiquen de pega de museu, ja que reuneix la 
creativitat de grans artistes sabadellencs en una carpeta original 
i elegant.

Soler no és el primer cop que es dedica a l'art d'escriure, però 
sí a la poesia, un gènere que, segons ha assegurat, sempre li ha 
fet "m olt respecte ja que normalment és llegit per gent 
erudita", idea que l'esgarrifa. Fins ara, descriptora i mestre, s'ha 
dedicat a la docéncia i, des de principis dels 90, al teatre, 
sobretot infantil. És fundadora de la companyia de teatre Antú 
i cofundadora del grup de teatre Al Punt. Actualment coMabora 
amb la revista Quadern com a responsable de creado.
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Jordi Domènech: Obra poetica 1971-2002 
Una entrevista inèdita

TEXT; POL COSTA

#50

El dia 17 d'abrii va tenir Hoc a l'Alliance Française la presentado 
a Sabadell d'un volum de Cafè Central i Fumo Editorial, el 
cinquantè de la coMecció Jardins de Samarcanda, que conté el 
sis Ilibres de Jordi Domènec (1941 -2003) publicats en vida. 
Amb tal motiu reprodueixo a continuado una entrevista amb el 
poeta que vaig realitzar el 1993 al seu domicili de Sabadell. Es 
tracta d'una versió gairebé "directa", amb poquíssimes 
modificacions i que reprodueix (amb la fidelitat limitada que 
permet el pas de la llengua oral a la llengua escrita i amb les 
incoheréndes i les repeticions própies d'una conversa) una 
trobada que va durar gairebé tres hores.

En qué està treballant actualment?
Estic escrivint unes séries i ara penso ja en la possibilitat de 
publicar-ho a fináis d'aquest any. El que passa és que encara no 
ho tiñe acabat. Vaig molt a poc a pocC

I quin és el tema d'aquests poemes?
Més que el tema, les justificacions que faig servir. Són temes 
d'arquitectura. No es que parli de temes d'arquitectura sino 
que... Bé, jo m'embolico bastant explicant les coses. A l'hora 
d'escriure espero que els detectes que tiñe no em juguin una 
mala passada. Aleshores, en aqüestes últimes séries de poemes 
busco uns temes que siguin aparentment molt freds, molt 
objectius, per a poder desenvolupar una descripció, és a dir, per 
a poder-ne parlar. No parlar-ne directament, perqué aixó és una 
forma de control. Últimament he adoptat un tipus de forma 
bastant continguda de poemes curts; sempre són iguals, no 
són cap cosa especial (són deu versos de deu síMabes i sense 
rimes). Aixó em permet una certa neutralitat, que és una de les 
coses que busco, no deixar-m'hi anar massa. Perqué jo tiñe 
aspectos que considero que són perillosos. Per exemple, to t el 
tema del sentiments. És una cosa que no la domino; només la 
domino a base de frenar-ho.
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Però no pensa que la poesia és precisament això, deSxar- 
se anar una mica? Abandonar-se als sentiments?
No forçosament. En la poesia hi ha un muntatge enorrr 
formalisme. Si analitzes una mica la història de la poesia, 
que s'ha créât to t un sistema, amb justificacions historique 
el joc formai ha passât a ser una de les caractéristiques mes 
importants de la poesia, les tensions que s'originen entre el 
llenguatge corrent i unes estructures sobreposades, 
estructures formais. Això, cal tenir-ho en compte, hi 
gairebé tots eis grans poetes. Hi ha casos, corn el de Mara 
que amb el seu sistema de la paraula viva anava una mie 
contra d'aquest formalisme. I altres, com el del S 
Papasseit, en que hi ha una part de l'obra que és molt 
però una altra que s'ajusta molt a aquest sistema formai, 
sistema mètric, de les rimes, etc. és només una part. De fre 
poden haver d'altres tipus. Podriem mirar textos que son 
Iliures formalment i en canvi són molt travats des de l'altre 
de vista. No crec que forçosament els sentiments s'hi 
d'abocar, s'hi poden abocar moites coses. Aquesta 
sentiments no és potser la poesia que m'interessa més.
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Però aleshores no es converteix en una poesia molt 
freda, és a dir, des del punt de vista del lector que 
desconeix aquest mon?
Hi ha époques que tenen formes que la marquen 
expressament. I suposo que a la poesia d'un autor modem l'ha 
marcat molt el romanticisme literari del principis del XIX. A 
més, la passió pot ser-hi de moites maneres. El que vull dir és 
que en el meu cas intento posar-hi passió, però no sentiments, 
en els aspectes que podrien ser negatius. La poesia, per mi, pot 
servir per a moites coses diferents.

Aixi que parteix d'un tema i el va desenvolupant 
Iliurement?
Si. I de vegades són reflexions que s'aparten del tema inicial.

Diria que la seva poesia és abstracta?
Tothom és fili de la seva época i depèn molt de la formació que 
ha rebut. Jo vaig tenir més aviat una formació plàstica. Amb la 
sort, ja des dels 10 anys, quan vaig començar el batxillerat, 
d'estar en mans de I'avantguarda del pais. El primer quadre de
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Tàpies que es va penjar a Sabadell el vaig penjar jo quan tenia 
10 0 12 anys, perqué vaig anar a ajudar al meu mestre a 
penjar-lo. Aixô fa que el llenguatge no figuratiu me l'estimi 
especialment perqué pensó que en aquell moment era un 
progrès importantissim. El que jo que he intentât, ja que no he 
continuât pel cantó de la plástica, és d'alguna manera fer 
experimentació amb el llenguatge. Per mi és una de les 
possibilitats que té més sentit actualment. Si no es corre el perill 
d'explicar sempre el mateix. A més és un camp molt réduit, on 
hi ha una série de sobreentesos entre el poeta i el lector i per 
tant et pots permetre d'apurar una mica les coses.

Potser hi ha molts d'aquests sobreentesos que formen 
molt part de l'època en què van ser escrits i actualment 
potser son dificils d'entendre.
Entre un nudi relativement réduit de gent que som eis lectors i 
eis escriptors de poesia (i que quasi sempre som eIs mateixos) 
hi ha sobreentesos, complicitats, etc. però fins a un cert punt, 
d'una manera molt general. Hi ha una certa predisposició a 
entendre que el poètic és un llenguatge que es pot apurar més 
que el de la narrativa, i die apurar en el sentit d'anar més enllà 
que amb el de la narrativa. Això ho accepta pràcticament 
tothom. Jo veig que no tinc per què fer el tipus de poesia que 
escriuen gent molt més jove perqué, per la meva formació i to t 
plegat, segons cap a on, jo ja no hi aniré.

En la seva poesia i, concretament, en el Poema en deu 
trossos, busca també impactar el lector?
Jo generalment actuó (i això sí que és una tècnica apresa de la 
plàstica) per collage. Normalment no he prêtés fer un diseurs 
sobre el món, perqué em sembla que té aspectes moralistes. He 
intentât posar en contacte coses, fins i to t reproduir aspectes 
del pensament, interferèneies. Em passa que estic escrivint i 
sento música, aigú em crida, passen eis escombriaires a les dues 
de la matinada, penso en lectures, recordo... i amb to t això

intento reconstruir un món, més que descriure'l. I aquesta 
reconstrucció la faig en trossos, en bocins. Utilitzo una tècnica 
de fragments, de coses enganxades, sobreposades... amb les 
limitacions que té la composició tipogràfica normal; massa 
coses tampoc les pots fer, perqué sinó el producte s'encariria. 
L'objectiu seria fer una cosa global, en tres dimensions, on hi 
cabés to t desglossat. No és una poesia de reflexió, sinó que 
intento posar en contacte coses que al lector li puguin fer saltar 
una "xispa".

Tot i això sempre se'n dependrá una certa visió del món 
d'aquesta poesia.
Sí, evidentment. Però jo el que evito és el discurs directe. A més 
jo no he defugit mai el món, més aviat em considero un poeta 
del que abans se'n deia el realisme. Això depén també de les 
fonts que s'hagin tingut. Sobretot, més que de l'avantguarda 
francesa deis anys 50 i 60, jo vaig mamar molt de les 
neoavantguardes italianes. Faig, dones, una mena de realisme 
amb métodes d'avantguarda.

Considera que la seva poesia és provocativa com la de 
les primeres avantguardes?
No, no. Jo diria que és més aviat un tema d'investigació. A més 
a més, ja s'ha vist que les avantguardes acaben també 
perfectament assimilades. A mi em sembla que són útiis per 
enriquir el sistema. Aquest tipus de poesia que s'està fent ara a 
Catalunya de reflexió personal, aquesta poesia de l'experiéncia, 
no és que hi tingui res en contra però és que gairebé tothom 
està fent el mateix. Evidentment és una poesia d'estructures, 
diguem-ne, més senzilles, més discursives, més entenedores; 
una poesia més gratificant pel lector. Això ho entenc, i em 
sembla molt bé que el lector busqui la gratificació, però tampoc 
no cree que sigui l'únic carni possible i que s'hagi de buscar 
només aquesta gratificació. Si al matí em poso davant del mirali 
i die "Cony, quines ulleres que fots, et vas fent veli!", si això és 
to t el que sabem explicar, acabarem tots explicant que ens fem 
vells, per posar la imatge d'un poema d'un poeta ben conegut 
aquí (no die el nom perqué quedarla apuntat...)

Diu que fa una poesia d'investigació, però investigació 
cap a on? Intenta arribar a algún lloc?
Jo d'objectius no en tinc, treballo el llenguatge, forgant-lo. 
Objectius no en tinc. En to t cas serien més aviat objectius de 
lingüista. En el fons el que vuli és explicar unes coses amb un 
llenguatge en tensió.

Creu que es pot viure fent de poeta?
Que jo sápiga, no, ni de bon tros. En to t cas es pot viure del 
"cuento" de ser poeta, que és una altra cosa. Si un és poeta i 
ha anat llepant suficients cuis i el fan alguna cosa, li donen un 
cárrec, etc... aleshores sí, això és viure fent de poeta. Si un a 
més a més de poeta és periodista, o és decorador com jo, o fa 
alguna altra cosa, això ja no es viure de poeta.

Però qualsevol persona que se'n vulgui sortir, tant en 
prosa com en poesia, no ha de pertányer forgosament a 
un grup, formar part d'una elit?
Evidentment hi ha unes vies per entrar en aquest món i si no hi 
estás en contacte, costa, costa publicar. El tema de viure de la
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poesía ja l'hauríem de deixar estar. És difícil publicar des cji'una 
posició marginal. Si no ets un d'aquells que tenen la nhania 
d'escriure contínuament el que t'impulsa és l'entorn. A mi 
m'agrada fer moites coses que no són escriure. A escriurej m'hi 
dedico molt i poc a la vegada, perqué sóc molt lent. L'anj  ̂que 
ve em toca publicar un Ilibre perqué el primer va sortir el 1974, 
el segon el 1984 i el tercer sortirá el 1 9 9 4 2 .  vaig a Ilibreicada 
deu anys: també és qüestió de no emprenyar massa al persjonal.

Es venen els seus Ilibres?
No, no ho cree. De l'editorial El Malí no vaig cobrar ni un 
ni tan sois de la traducció de l'Ungaretti^.

duro.

Així que treballa per gust i ganes.
Sí, només ho faig pel gust. El que paguen és tan absolutament 
miserable que no val la pena. L'altra dia, fent neteja, vaig trobar 
un taló de 385 pessetes, el que em van pagar de drets d'autor 
de Un poema en dez anacos. El tiñe aquí per que me I vuli 
emmarcar. Evidentment són pessetes de l'any 1981, però és 
igual, de totes maneres eren poques. Però vaig pensar, l'agafes 
i un dia te'l fas emmarcar. Davant d'aixó, ja veus de qué va. Per 
exemple, ni un duro de drets d'autor de En comptes de la 
revolució. El que m'han pagat els d'Edicions 62 per la traducció 
d'ltalo Svevo^, era per dir-los (el que passa és que no els h¡ pots 
proposar) "escolteu, pagueu-me en Ilibres".

Segueix algún criteri a l'hora d'escollir traduccions?
No, prácticament to t m'ho han ofert.

Per qué aquesta vinculació amb el món gallee?
Ve de l'any 1962. La Universität de Santiago organitzava uns 
premis de poesia. En deien Premis Nacionals de F’oesia 
Universitària. Primer feien gallee i castellá i, al 1962, van cecidir 
de convocar-los també en euskera i catalá. Jo hi vaig presentar 
uns escrits i me'l van donar. L'import del premi el vaig destinar 
a anar a Galicia i poder conéixer-la. Allá vaig fer moltes anjiistats 
i d'aquí em ve la relació.

I Itália?
No hi ha un fet puntual que em vagi acostar a Itália, pe'ó em 
sembla que és un món d'una riquesa literaria extraordinaria, 
sobretot a l'època contemporània. Ara la gran atracció és 
l'anglès, però a la meva època ho era el francés. I com c|ue el 
món francés ja estava cobert vaig pensar: dedica't a un a tre. A 
part d'aixó la traducció és una cosa que em fa tanta o més 
il-lusió que l'escriptura pròpia, perqué té un repte molt 
important: és com fer un trencaclosques, peri) un
trencaclosques on ja abans de comengar-lo saps que forgo- 
sament t'hi sobraran o t'hi faltaran peces. I això és molt 
interessant. És un joc extraordinàriament apassionant, més apa- 
ssionant que la Iluita amb tu mateix per teñir un text persopal.

Com sap el que voi dir l'autor que tradueix? !
Un text literari és susceptible de moltes lectures dif^rents. 
Evidentment el meu problema és que en molts momqnts hi 
haig de prendre part. Haig d'aventurar-me i m'haig de mjillar el 
cui. De vegades haig de fer hipótesis, equivocar-me. Unà obra 
literària, en principi, no es "completa" fins al moment c|ue no 
és llegida. Una obra literària no és res posada a la prestatgeria;

només té sentit en l'acte de la lectura. Si no hi 
complement del lector, I'obra realment no existeix.

ha el

Suposo que l'escriptor, a part del plaer personal, també 
busca comunicar
Sí, sí, però és més perqué l'altre (el lector) li acabi l'obra amb 
les seves aportacions personáis. Estic segur que ara llegiriem un 
text els que estem aquí i tots en trauriem coses diferents.

Per tant, considera que és millor un text que tingui 
diferents interpretacions
Oi tant! És que un altre deis temes és el de l'obra oberta. La 
meva obra, per exemple, és oberta d'una manera molt explícita.
Jo vaig rebre moltes influències del millor de l'Umberto Eco, del 
primer Eco teorie, i de la Sontag. Eren gent que postulaven molt 
en contra de l'excés d'interpretació per part del critic o del lector, 
de fer interpretacions tancades. Em sembla que és la linia. I això, 
passi el que passi, estic molt convençut que és així. Penso que 
no està gens malament que sigui molt oberta, que ho sigui 
explicitament, perqué d'alguna manera ja és una provocació al 
lector, un estimul perqué que el lector hagi d'actuar més.

La poesia obliga a reflexionar?
- La poesia t'obliga a ser-hi, ets tu i el Ilibre. Jo tiñe unes 
preferéncies molt marcados en literatura. En aquests moments 
em costa llegir algún tipus de poesia que s'està fent, però això 
no vol dir que no faci l'esforç, que no miri d'entendre perqué 
están fent coses que no són les que jo podía preveure. Em 
sembla perfecto que no sigui ni el que faig, ni el que faria, ni el 
qué havia pensât que s'hauria de fer. A més hi intervenen 
moltes coses: la formació que hagis tingut o tendéncies teves 
que ja et deuen venir de la teva constitució a tots els nivells, 
química, en diríem.

Per qué escriure poesia i no narrativa?
Això és que sóc molt manta. No cree que sigui més difícil 
escriure poesia que prosa. El métode de la narrativa és diferent. 
Per mi la narrativa és molt més feixuga, perqué no pots baixar 
el to. No baixar el to en deu versos seguits, o en cinquanta, és 
una cosa; no baixar el to en dues-centes págines és molt més 
difícil. Aguantar, d'acord amb un pía preestablert, la tensió 
narrativa durant págines i págines i págines jo no ho sé fer.

Ho ha intentât alguna vegada?
Sí que ho he intentât, i em quedo aturat a la que fa deu. 
Evidentment que podría escriure contes (ho he fet, en tiñe un 
pareli, però els tiñe amagats). S'ha de ser molt més professional 
per escriure narrativa. A més, com menys bo és l'estat d'una 
¡lengua, i de la cultura que li pertany, més poetes hi ha, 
evidentment. Hi ha molta més poesia a Galicia que a Catalunya, 
proporcionalment, i evidentment hi ha menys narrativa a 
Galicia que a Catalunya.

Per qué creu que la gent llegeix més narrativa que no 
pas poesia?
Es potser perqué en narrativa es parla de coses més o menys 
évidents, és a dir de coses que et poden haver passât, perqué 
hi ha una trama general. De narrativa n'hi ha de moltes menes 
però en general hi ha uns fets, una resolució de les situacions... >
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La poesia és diferent. La poesia és molt abstracta, en el sentit 
de que és molt poc figurativa. Cree que ha evolucionat molt 
més corn a gènere.

Què va significar el franquisme per a la poesia?
Hi ha dues coses: per un cantó el fet específic de la literatura a 
Catalunya, i per l'altre la repressió que va representar el 
franquisme sobre qualsevoi moviment que no fos 
especificament de dretes i conservador. Un poeta castellò 
modern tenia una sèrie de limitacions, un poeta català en tenia 
d'afegides. Per posar un exemple: fins que no van adonar-se 
que l'avantguarda plàstica els era una bona cosa per començar 
ells mateixos a emmascarar-se de modernitat, no en van fer 
gens de cas. En el cas de l'avantguarda plàstica, to t i la duresa 
del franquisme, es feia difícil entendre-la corn una crítica del 
sistema. En canvi, la poesia contenia elements molt més 
explicits contra el franquisme. I això la va fer endarrerir. Hi ha 
un altra tema, que és el de l'educació, me l'he plantejat moites 
vegades: aquest collons de sistema que obliga a la gent a llegir 
llibres. Tot això no serveix per res. Una part important del poc 
interés de la gent per la literatura ve per la literatura mal 
portada des del sistema educatiu, impartida per gent que no 
s'ho estimen. En el tons el que és important de comunicar una 
cosa és que t'ho estimis o no t'ho estimis. Hi ha mestres, la 
majoria, que estic segur que no s'estimen la literatura i 
aleshores passa que surten tots aquests tòpics.

Com és que amb el seu interés per la literatura no va 
inclinar-se cap a uns estudis més de "Metres"?
Primer, que jo  sóc de familia obrera, en sentit esthete. O sigui 
que no vine d'una familia que tingués cap tradició d'activitat 
cultural. El què passa és que als anys 50 semblava que un noi 
de familia obrera el que havia de fer era estudiar una carrera 
tècnica. Així que jo  sóc, d'alló... enginyer técnic. Prácticament 
no n'he exercit mai, només vaig estar treballant un pareli d'anys 
en una cosa que s'hi assemblava. Després de fer la mili, vaig fer 
alguns passes per fer arquitectura, però no vaig ni començar. I 
llavors vaig estudiar disseny industrial.

Quant temps dedica al treball d'escriptor i traductor?
Gairebé cada dia treballo en coses d'aquestes. Pensa que en la 
traducció de Cunqueiro^ m'hi he passât centenars i centenars 
d'hores. I no és cap exageració. El que passa és que sóc molt 
indecís i molt lent. Si aqüestes hores les hagués dedicat a anar 
fer feines per les cases hauria obtingut més diners dels que 
m'han donat per la traducció. Això ja sé que és un problema 
meu perqué, ho repeteixo, sóc molt lent. Hi ha gent que els hi 
surt a compte, però fan coses esgarrifoses. En narrativa, més 
que en poesia, veus coses que són espantoses.

Tot i que es declara investigador del llenguatge en la 
seva poesia també hi ha reflexió.
Si, si. En cap moment penso que estigui fent un joc abstráete, 
en sentit absolut, un joc no significatiu. Les referèneies al món 
concret, a l'autobiografia, al món exterior, fins i to t a actituds 
de pensament, to t això hi és. Però hi és présentât d'una manera 
diferent, perqué faig servir una cuina literària diferent d'altres. 
Hi ha també omissions de paraules, fetes expressament, perqué 
es trobin a faltar. És allò de jugar amb eis buits, jugar amb el

silenci. Té, evidentment, una clara intenció de denùncia, més 
encara que no pas dient-ho. En el cas de Un poema en dez 
anacos hi ha moites referèneies al món concret, més potser que 
a En comptes de la revolució.

Forma part d'algun cercle literari?
No. Sempre n'he estât molt al marge. Corn que ha estât sempre 
una cosa que l'he fet per plaer... Ja veieu que tine la casa plena 
de llibres. Jo he estât molt a fora dels cenacles, dels grups, de 
les colles... perqué evidentment era incomode fer-ho des d'aqui 
Sabadell, estar-hi relacionat. M'he relacionat amb gent però 
mai hem arribat a formar un grup. He viscut molt apartat dels 
ambients literaris. No es que hi hagi viscut d'esquena, sinó al 
marge. Això et dóna algunes caractéristiques, i alguna d'elles 
negatives. La meva formació, la meva actitud personal sempre 
m'ha fet estar una mica al marge. El què passa és que moites 
vegades et refreguen pel nas que ets un cas una mica, això, al 
marge.

Hi ha més gent que segueixi aquest carni?
Si, però són gent que s'han anat fent la seva cuina privada, la 
seva investigació personal. Són gent que han anat una mica, 
més que contracorrent, fora de corrent. Vull recalcar això 
perqué es diu "o es va a corrent o es va contracorrent" i jo crec 
que no, que es pot estar també a la vora del riu. No es tracta 
de contra i a favor sinó d'adoptar posicions més personals, més 
buscados, no tant de bloc, de conjunt.

Creu que hi ha varietat de moviments Mteraris?
Més que res hi ha varietat de personalitats. De moviments en 
aquest moment no n'hi ha gaires. Jo veig un pareil de línies 
generals. Però per mi les personalitats més intéressants són les 
que han anat fent coses una mica pel seu compte. A part que 
la poesia tampoc ha de ser una cosa de moviments. Un critic 
pot acabar perfectament posant-nos a una colla de gent tots en 
un mateix sac, per compareció amb altres corrents. Quan els 
critics parlen de generacions és una simplificació, quan es parla 
de corrents, és una altra simplificació. I malgrat to t alguna cosa 
d'aixó és veritat, però no tot. I sobretot en poesia, que és una 
cosa molt personal, un acte molt íntim, molt privât. La 
masturbació colx lectiva no és la més freqüent, perqué és un 
acte que sol ser bastant privât. És un acte que es completa amb 
el lector, però té una part molt solitària. Per tant d'això dels 
corrents se'n pot parlar però només fins a un cert punt, sense 
oblidar que hi ha un acte de soledat després de cada poema, 
de cada escrit individuai.

NOTES

1 Historia de l'arquitectura va ser publicat el 1995 (Cafè Central I Eumo Editorial).

2 Els tres titois són, respectivament: Un poema en dez anacos. (Edidó bilingüe 
català/gaIleo, Ediciós do Castro, 1974), En comptes de ia revoiudó (Edicions del Mail, 
1984) i Historia de i'arquitectura (Cafè Central I Eumo Editorial, publicat finalment el 
1995).

3 Giuseppe Ungaretti, Ealegria (Edicions del Mail, 1985)

4 Italo Svevo, Seniiitat (Proa, 1987)

5 Herba aquí o ailà (Edicions 62, 1993).
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Picasso, Molins i els Beatles
TEXT; MANUEL COSTA FERNANDEZ FOTOGRAFIES: FRANCESC ESTEVE

"La Divina Comèdia de Dante és com Harry Potter, però millor", 
diuen que va dir una vegada Miquel Molins Nubiola, 
historiador de l'art, als seus alumnes de la Facultat de LIetres 
de la UAB. Sigui més o menys certa, l'afirmació corrobora la 
mirada transversal amb que Molins contempla la història de 
l'art. Aixi ho va demostrar el 30 d'abril a la Fundació Bosch i 
Cardellach, en el transcurs d'una conferència titulada Pablo 
Picasso: la  no et veig quan et miro".

Per a Miquel Molins, "l'argument" és la millor manera de 
presentar i explicar les obres pictòriques. Ja en la seva etapa 
corn a director del MACBA (1995-1998) li agradava distingir 
entre magatzem i coMecció. Ferm defensor de l'organització 
raonada que és una coMecció, ho continua fent actualment 
com a director de la Fundació Banc Sabadell i responsable del 
seu fons d'art.

Amb el pretext d'un Ilibre -Picasso en Gósol 1906: un verano 
para la modernidad, de Jèssica Jaques, Molins va descriure 
l'evolució de Picasso des del retrat de Gertrude Stein fins a les 
Demoiselles d'Avignon el 1907. Una descripció detallada: les 
dificultats per acabar el retrat de la seva amiga i protectora -que 
van provocar la frase "ja no et veig quan et miro- , Lanada a 
Gósol, amb una estança fins a cert punt iniciàtica a Cal 
Tampanada i "I'experiment" del retrat de Josep Fontdevila, 
antecedent del que será el rostre final de Gertrude Stein; la 
tornada a Paris, eis nombrosos dibuixos i esbossos de les 
Demoiselles i la construcció final del quadre; l'habilitat de 
Picasso per a apoderar-se i reconvertir to t allò que l'interessava 
dels altres; Ingres, el "pare" Cézanne.

Però el que fonamentalment va voler explicar Molins, com a 
nudi centrai de la seva conferència, és l'aparició de la 
modernitat pictórica, que ell atribueix a un canvi en la manera 
de presentar-se la davant de l'espectador. Des del quatrocentto, 
les pintures han començat en la superficie del seu suport i 
continúen cap endins, en un joc de perspectiva que 
l'espectador contempla exclusivament des de l'exterior, corn 
mirant a través d'una finestra envidriada. Podríem dir que als 
elements que les integren els és absolutament indiferent la 
presència o l'absència de pùblic. A partir de les Demoiselles, 
aixô canvia radicalment: les noies s'adrecen gairebé brutalment 
a l'espectador i aquest s'introdueix per primera vegada dins la 
tela.

Molins ha estât sempre un defensor aferrissat de la modernitat 
i de la transversalitat. Per aixô, va voler comentar, al final de la 
seva exposició, alguns textos del Ilibre de José Luis Pardo Esto 
no es música. Introducción al malestar en la cultura de masas; 
els que fan referència a la provocado que significa per a les 
persones "benpensants" imatges com la de la portada del 
disc dels Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i, 
per extensió qualsevol actitud que pugui significar una 
"transgressió" als -per a alguns- intocables principis de l'art.

Els assistents a la conferència s'ho van passar molt bé i ho van 
demostrar amb els seus aplaudiments.
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Passejant per Barcelona
TEXT: MILA TORRES

A gusti Puig

Fa un temps, passejar per les galeries de Barcelona significa 
trobar-te amb algún pintor sabadellenc i això m'omple d'alegria. 
Ja sabem que tenim bons artistes, també sabem que fa molts 
anys que es mouen no només per Barcelona sino també per la 
resta d'Espanya, Europa, América, Japó... és a dir tenen una 
projecció en aquest mon globalitzat. Les seves obres agraden i el 
públic les aprecia, això és el més important. I a mi veure com 
evolucionen em permet tenir una visió ampia de la seva creació.

El mes de gener em vaig trobar amb una exposició d'Agusti 
Puig a l'Espai Volart, em principi vaig pensar que estarien 
exposades les obres que surten a la peMícula de Woody Allen, 
Vicky Cristina Barcelona, no perqué siguin més importants que

les altres que estigui fent, sinó per pura tafaneria. De totes 
maneres vaig posar-li un deu mentalment a l'artista per no voler 
cridar més l'atenciô per aquest fet (un fet indiscutiblement 
fantàstic) i demostrar que la seva creació, evidentment, no es 
queda aquí. L'Espai Volart és una gran sala que permetia a Puig 
exposar grans peces, algunes de més de mig metre realitzades 
amb grattage, tècnica que permet descubrir el blanc ocult del 
ions de l'obra créant màgia en el seu descobriment i en el que 
l'espectador participa activament al trobar-se amb unes 
dimensions que li permeten entrar en la creació, formar part 
d'ella i transportar-se a un mon diferent al que viu 
quotidianament, però que albora el fa investigar i descubrir 
més coses seves, del mon i de les sensacions. >
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Carles Bellosta

Els mesos de febrer i març em trobo amb dos sabadellencs 
exposant molt a prop: Ramiro Fernández I Carles Bellosta.
A la Galeria René Metras, galeria que va apostar per l'art 
d'avantguarda en uns inicis, anys seixanta, en que no era tan 
fácil, penjava la seva obra en Ramiro Fernández, sota el títol "El 
bon temps", quinze olis sobre tela, tres petites escultores en 
bronze pintades amb oli i una sèrie d'aquarel les. La seva 
creado canta a la vida tranquil la, feliç, ordenada i convida a 
l'espectador a crear narracions, contes, histories amb allò que 
veu, pot narrar la seva pròpia vida inventada en una 
escenografia determinada, la del quadre que eli escullí o crear 
aquella que li agradarla viure dins la seva fantasia imaginaria. 
L'obra de Ramiro Fernández és una obra figurativa que convida 
a la narració i que ella per si mateixa ja construeix relats que podran 
ser més grans o més petits segons vulgui l'espectador. Es tracta 
d'una creado senzilla, plena de doiçor on el color és révélant.

I a la Galeria Subex exposava en Caries Bellosta. La seva obra 
realitzada amb pocs elements compositius crea una atmosfera 
que envaeix a l'espectador. Obra figurativa on el paisatge és la 
temàtica però que deixa tota aquesta fundó de protagonistes 
principals a l'aire que respiren, a les sensacions que produeixen, 
als sentiments que desperten. EIs tocs de pinzell son 
determinants, de la mateixa manera que les tonalitats i les 
entrades de Hum en zones escollides dels quadres. Aquesta 
importància de l'entrada lumínica permet que l'obra sigui 
diferent segons les hores del dia i com incideixi en ella la Hum 
natural. Una obra d'en Bellosta no és la mateixa a les dotze del 
migdia que a les set de la tarda, no és la mateixa a plena Hum 
del dia que quan el sol s'està anant i aquí rau un dels seus 
misteris i fa la seva creado apassionant impedint que qui la vegi 
la pugui oblidar amb facilitât. Una creació amb arrels réalistes i 
romàntiques dels segle XIX i principis del XX, transportada al 
nostre segle XXI dotant-la d'un valor molt déterminât.

Tres artistes amb obres molt diferents, amb un Henguatge 
plástic fa molt anys assimilât i propi que permet distingir la seva 
creació i que ens permet tenir diferents sensacions als amants 
de l'art. Gràcies per deixar-nos gaudir d'un art amb majùscules.

Caries Bellosta

Ramiro Fernández Saus
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Pineda acuii la gran familia 
del teatre amateur

Sempre es parla del teatre professional, però n'hi ha un altre, 
molt arreiat a Catalunya, des del 1930, i que en els últims 
ha comptât amb el destacat suport de diverses plataforme^ 
tracta del teatre amateur, en què actors no professiona 
posen en la peli d'incomptables personatges, i amb molt ¿ 
i hores d'esforç, compaginen la seva gran passió amb una 
personal i laboral com la de qualsevoi de nosaltres. En el n 
país, hi ha diversos concursos i mostres per premiar la 
desinteressada d'aquests grups. Una de les més destacacJ 
punt de referència en aquest sector és la Mostra Nacion^il 
Teatre Amateur a Pineda de Mar, que enguany ha arribat 
seva setena edició.
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Durant eis quatre dies d'aquest pont de maig, més d[una 
quarantena de companyies han représentât en diversos 
escenaris del municipi tota mena de disciplines. Des de 
musicals, a obres d'autors contemporanis i clàssics, passan'; per 
creacions prôpies, monôlegs, teatre infantil, teatre de carter o 
cire. Obres de tots colors, amb diferents formats, i per ¿i tô t 
tipus de pùblic, que han fet passar bones estones a pe:its 
grans. La mostra també va oferir sessions golfes, coMoquis i 
lectures dramatitzades per un pùblic entregat i amb ganes de 
veure més i més teatre. Per als organitzadors: "han estât hores 
intenses de bones comédies, drames, dansa, sorpreses, diables, 
musicals i coMoquis de matinada".

Tot Pineda respirava teatre aquests dies. Així dones, 
d'estranyar que la Mostra reconegués, en aquesta ediciè 
tasca del Teatre Lliure de Barcelona, encapçalat des de 200E 
l'Àlex Rigola, amb una programació molt innovadora 
inclou la dansa contemporània i la música a escena. Desìi 
d'agrair el premi, Álex Rigola va recordar que 
professionals del teatre van començar com a aficionats 
aquest sentit, va manifestar: "hi ha molta gent que 
mateixa qualitat que eIs professionals, però que per qüeslii 
de la vida no s'hi ha pogut dedicar i per tant, cal tenir 
respecte a la gent que en el fons fa el mateix que nosaltres 
el seu temps lliure". Unes paraules molt ben acollides pel p 
assistent, la majoria, actors de teatre amateur.

TEXT: MARTA CARNICE FOTOGRAFIES. BERNA LOPEZ 
mcarnice@gmail. com

La mostra posava punt i final a l'ediciò d'enguany amb un 
balanç molt positiu tant pel nombre de companyies que hi ha 
participât corn per la qualitat dels espectacles, que hauria estât 
més alta que en edicions anteriors, segons han assegurat eis 
mateixos organitzadors. Després d'assegurar que eis grups han 
mostrat el seu millor nivell, ja van avançar que hi havia 
programadors interessats.

Un incendi deixa sense final una funció
La Mostra va patir un ensurt quan un petit incendi arran d'un 
curtcircuit que va tenir Hoc al Centre Cultural i Recreatiu va 
afectar les dues darreres obres que s'hi representaven: "Roberto 
Zueco", del grup Kala.mar.Sa Teatre i "El temps de Plank", deT- 
atreves Teatro.

Un cop notificat que hi havia foc, l'obra que es feia en aquell 
moment, "Roberto Zueco", es va haver de suspendre a mitja 
funció. Van desallotjar la sala i tota la companyia va haver de 
sortir amb maletes, bosses i vestits amb la roba d'escena al 
carrer. A part de l'evident desconcert, no es van haver de 
lamentar mais majors. Això si, un públic intrigat amb la 
perversa història de Lassassi en sèrie que s'hi relatava es va 
quedar sense poder veure el final. Una altra vegada será.

Una escena de l'obra Roberto Zueco.
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Emotiu homenatge musical a 
les victimes de l'exili

TEXT: MARTA CARNICE
mcarnice@gmail. com

L'1 d'abril de 1939 es donava per acabada la Guerra Civil a 
l'estât espanyol, un tràgic episodi que va durar tres llargs anys 
i va provocar milers de victimes, una dictadura que duraria 40 
anys i l'exili d'unes 460.000 persones cap a Franga. Ara, just 
quan es compleixen 70 anys del final de la guerra, el Memorial 
Democrátic de la Generalität, en coNaboració amb l'Auditori de 
Barcelona, va voler fer un homenatge per aquells milers de 
republicans que van haver de patir la pérdua del seu país fugint 
del franquisme i la repressió. Es tractava del concert "Música 
per a l'exili" que va acollir a mitjans d'abril un Auditori pie a 
vessar.

Sota la direcció musical de Pau Guillamet, "Guillamino", i el xilé 
Manuel Garda, el concert homenatge va reunir artistes de tot 
l'estât: Maria del Mar Bonet (Balears), Kepa Junkera (Euskadi), 
Silvia Pérez i Refree (Catalunya), Eliseo Parra (Castella i Lieo), 
Uxia (Galicia) i Javier RuibaI (Andalusia). Tots ells van posar veu 
i música a la poesia de Joan Oliver, Pablo Neruda, Víctor Jara o 
Lluís Llach, entre d'altres.

Abans de comengar própiament el recital, un commogut Enric 
Majó que recordava la poesia de Salvador Espriu, presentava el 
testimoni de dues persones que van haver de marxar de 
Catalunya i viure l'exili en la pròpia pell un cop acabada la 
guerra. Núria Pi i Sunyer, filia de Carles Pi i Sunyer, politic, poeta 
i assagista, que va ser alcalde de Barcelona i conseller de 
Cultura i Ensenyament sota la presidència de Lluis Companys, 
va haver de marxar de jove i va passar 36 anys a l'exili. Amb 
imatges de fons de l'exili república l'any 39, Pi i Sunyer va fer 
un breu recorregut pel seu exili i va destacar la nécessitât que 
es facin Ilibres i actes d'aquest tipus per mantenir la memòria 
histórica.

Per la seva banda, Sebastià Piera, Iluitador antifranquista, es va 
haver d'exiliar a Franga en acabar la guerra i va fer la Segona 
Guerra Mundial a les files de l'exèrcit roig. Després de tornar a

Catalunya per continuar la Iluita contra el règim franquista, va 
ser detingut i torturât. Va haver de tornar a fugir a Franga, des 
d'on va ser déportât a Corsega, on encara hi viu. Sebastià Piera 
va fer un repàs de la história política espanyola que va 
desencadenar en la fatal Guerra Civil i va explicar el seu exili 
"Quan pujàvem pels Pirineus estàvem plens de nostalgia 
tristesa i, des de la carena, veiem una Catalunya fosca 
enfonsada, montre que a l'altra banda, véiem que a Franga, h 
havia vida". Emocionat va explicar el seu pas pels camps de 
refugiats, la seva Iluita amb l'exèrcit d'alliberament i va recordar 
el nom de destacats republicans simbols de la Iluita i la 
resistència, corn eis germans Josep i Conrad Miravet. Piera 
encara tenia moites coses a explicar quan va haver de posar 
punt final al seu diseurs. Un espontani va cridar: "estem en 
deute amb ell" i va provocar una gran ovació de la sala fins que 
Piera es va asseure a la seva cadira.
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"Guillamino" i Manuel Garda portaven la direcció musical del 
concert.

ja era l'hora del recital. Guillamino en donava el tret de sojrtida 
amb una genial versió de "País petit", de Lluís Llach, en q ié  els 
músics s'anaven incorporant de mica en mica fent un fantastic 
tot. Manuel García, se sumava a Guillamino, a "Exilio", i van fer 
un duet sensacional que va liderar el concert. Van interpretar 
també "Delia", de Pablo Neruda així com "Bella i sola", "Cangó 
explícita", "Algaré el crit" i "Romang miserable", del extraor- 
dinari Pere Quart, qui sempre va fer una mirada cap enrer^ a la 
Catalunya perduda des de l'exili 
La veu potent de Javier Ruibal interpretava un emocionart "El 
arado", de Víctor Jara, i "El náufrago del Sáhara" del seu propi 
repertori. Elíseo Parra, "L'Havanera", amb la lletra de Vcent 
Torrent, i "Tres Heridas", el corprenedor poema de M guel 
Henández. Refree posava la seva singular veu i música del seu 
piano a "Puerto de los Cristianos". Després tocava la guitarra 
per fer una sensacional versió de "Corrandes de l'exili", de Pere 
Quart, amb l'enlluernadora veu de la intérpret Silvia Rodríguez.

difíciKepa Junkera i el seu acordió interpretava, primer, una 
tocar Bihar Arte-Berhueta Señora Moga i després actuava 
Manuel García l'emocionant "Madrid 1937", de Pablo Ne 
El músic xilé interpretava més tard amb Uxía un maro 
"Santiago de Chile", de Silvio Rodríguez. La gallega tam 
cantar "Unha noite na eira do trigo".
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píaMaria del Mar Bonet, acompanyada de Dani Espasa a 
posava punt final a aquest concert homenatge amb "Epí 
de Pere Quart, i "Carta a l'exili", d'Albert Garcia i Kristos LeC' 
Abans, però, feia a una crida ais milers de persones que 
haver de viure l'exili i perqué siguem país d'acollida a 
aquella gent que ha hagut d'abandonar el seu país.
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Refree i Silvia Rodríguez van fer una sensacional versió de 
"Corrandes de l'exili", de Pere Quart.

Una emocionant actuació que va provocar una gran ovació 
entre els assistents i que posava punt final aquest concert 
homenatge que recuperava el repertori de l'àlbum "Exili", de 
Guillamino i Manuel Garcia. Aquest àlbum, éditât per 
Bankrobber, ja es va presentar a Santiago de Xile i Vie, però ara 
el Memorial Democràtic i l'Auditori van decidir recuperar el 
repertori amb més artistes arran dels 70 anys del final de la 
Guerra Civil.

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

mailto:advocats@giassessors.com
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Joventuts Musicals de Sabadell 
LLibre del cinquantè aniversari

TEXT: REDACCIO

L'any 2006 es va celebrar el cinquantè aniversari de la fundado 
de Joventuts Musicals de Sabadell. Ara acaba d'aparèixer a la 
Biblioteca Quadern (fora de numeració) un Ilibre confegit per 
Jordi Roca Tubau i Josep Maria Serracant i Clermont que signifi
ca un esforç notable de recerca, de classificaciô documentai, 
d'obtenciô de materials gràfics, de sintesi i de redacció final. El 
résultat és excellent. Evidentment, corn ja és ben sabut en 
aquest tipus d'obres, el text queda obert a correccions o a 
noves incorporacions. Tot i aixô, amb les seves 438 pagines i 
amb la informado organitzada per anys, es constitueix en una 
obra de referència per a l'estudi de la historia musical de 
Sabadell.

El volum va ser presentat el passât 1 5 d'abril a la nova seu de 
la Fundado Bosch i Cardellach, amb paraules de Lluis Monge 
-regidor de Cultura-, Joan Manau -músic i tinent d'alcalde, que 
va glossar l'obra-. Manuel Costa Fernández -editor i president 
de la Fundado Ars-, Joan Soler -presidenta de les Joventuts 
Musicals de Sabadell- i la preséncia de Josep Llobet Bach 
-director de la FBC- i nombrosos directius i exdirectius i sods 
histories de les JJMM.

GALERIA D’ART

Pedregar, 10 
Teléfon 93 726 51 22 

08202 SABADELL

LA
LLAR
DEL

LLIBRE

des de 1.957
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La mona de Pasqua

Possiblement, algori cop 
ens haurem preguntat 
per què la mon¿i de 
Pasqua representa, en 
molts casos, un ou. No 
és casual. Com totes les 
tradicions de caire cristià, 
els símbols son molt 
presents en la vida quo
tidiana.

El fet de menjar ous 
per Pasqua, no és una 
tradició únicament cata
lana sino que és una 
práctica molt estesa a 

molts pobles d'Europa, on a més a més hi ha el costun de 
buidar, pintar i decorar-los amb formes i colors diferents. L'ou 
és el simbol cosmic de la fecundado i la creado en quasi cotes 
les cultures, I'engendrador de la vida. Els ous de Pasqua i el:; ous 
de les mones serveixen també ais cristians per explicar el misteri 
de la resurrecció de Jesucrist.
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Antigament, els católics no podien menjar ous dura 
quaresma. Perqué no es fessin malbé, els bullien i els co|> 
amb una fina capa de cera. Molts pensen que d'aquí 
tradició de pintar i decorar els ous de pasqua. Quan acabal 
quaresma, o sigui, el diumenge de Pasqua, es regalaven c 
amies i parents.

PrinciLa mona és un obsequi que es fa ais infants de to t el 
de Catalunya i País Valencia per Pasqua Florida, el primer di 
després de la primera lluna plena de Primavera.

Tradicionalment, la mona era una coca o pastís de difeients 
formes, generalment rodó, guarnit d'un o més ous durs, bmb 
la closca i encallats dins la pasta de farina.

D'aquest model de mona amb ous durs se'n té constán 
almenys, des del segle XV. Però la tradició de la mona 
expérimentât canvis importants. Ha passât de ser un pastís 
es feia a casa a ser un pastís comprat en pastisseries, fleq 
supermercats; les mones actuals han perdut la seva 
original, han incorporât la xocolata i a més, s'han guarnit 
personatges del món infantil.
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TEXT: LYDIA OROBITG

La mona s'ha anat convertint, amb el temps, en un gran pastís 
adornat amb plomalls, fruita confitada, ous i figures de xoco
lata. La irrupció de la xocolata a les mones és força recent i 
sembla que s'originà a Barcelona al segle XVI amb l'arribada del 
cacau d'América.
Però a part del canvi físic que ha sofert també ha expérimentât 
canvis en la seva simbologia. Ha perdut el caire cristià i ha 
adoptat una nova simbologia: els mites actuals. Les figures, de 
xocolata o no, en la majoria de casos són personatges molt 
coneguts pels infants: herois esportius, actors i famosos del 
món del cinema i sobretot, personatges de les séries infantiis i 
dibuixos animats de la televisió.

La mona, a part de tenir una simbologia de caire cristià, també 
era un ritus que pretenia marcar el pas del temps de la persona. 
Normalment el padri regalava la mona ais seus fillois, fins que 
havien fet la comunió. Els padrins feien la fundó de protectors, 
de guies de la persona que per la seva curta edat encara estava 
indefensa i desprotegida. El fet de rebre la mona indicava a 
l'infant que encara no era prou gran.

Actualment, el padri segueix régalant la mona al seu fillol però 
no existeix un limit d'edat per rebre-la. En qualsevoi cas, el 
padri decideix el moment més oportù. I el fet de fer o no la 
comunió ja no té el sentit de llindar, en molts casos perqué els 
infants han deixat de fer-la.

El que potser ens sobta més és que un pastís, caracteritzat per 
anar acompanyat d'un o varis ous hagi près el nom de mona. 
En aquest aspecte, sobre l'origen del nom, existeix una 
controvèrsia. Hi ha qui, voient la forma de simi que es dóna a 
certes mones de Pasqua, ha relacionat el mot mona amb 
"sim i". D'altres, han volgut arabitzar l'origen del mot, 
associant-lo a la paraula munna que voi dir "provisions de 
boca" 0 "regai". Ara bé, sembla força concloent l'opinió de M. 
Bataillon segons la qual "mona" ve del llati munda, és a dir, 
'(vianda) neta, bonica' i de mundum, 'panera adornada i plena 
d'objectes', fent referénda a aquests regáis que es feien els 
nostres avantpassats i que contenien, ous i fruits secs amb 
pasta de pa.

En resum, to t i que la mona ha sofert canvis tant físics com en 
la seva simbologia, el que no ha canviat és la tradició que cada 
dilluns de Pasqua el padri regali el seu fillol la mona, ja sigui de 
fruita, de sara o bé de xocolata.
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Entre les murs (2008), 
de Laurent Cantet

TEXT; PERE CORNEELAS

the class
a film by laurent cantet

El cinema francés ha estât una de les cinematografíes europees 
que s'ha intéressât més sovint pel mon de la infantesa i, més 
concretamene per to t el que envolta la vida de les escoles i el 
procès cognoscitiu i social que porta a l'aprenentatge. Sense 
voler estendre'm excessive ment: Zéro de conduite (1932-1933), 
l'exceMent curtmetratge de Jean Vigo, prohibit per la censura i 
no autoritzat fins a meitats dels quaranta; Les quatre cents 
coups (1959), film emblemàtic de la Nouvelle Vague, i Hargent 
de poche (1976), una admirable anticipado al greu problema 
de la diferència, dues de les quatre peMicules sobre la infantesa 
de François Truffaut; la desencisada i albora romàntica Ça 
commence aujourd'hui (1998), de Bertrand Tavernier, o el 
magnifie document sobre l'escola rural que és Être et avoir 
(2002), de Nicolas Philibert. No és dones gens estrany que el 
2008 ens hagi ofert Entre les murs, titol que, per les seves 
connotacions fisiques, és molt més apropiat que el castellà La 
clase, que sembla referir-se només al grup dels alumnes i no pas 
a l'espai, o espais, en què es mouen.

Entre les murs s'emmarca dins del que podriem titilar corn a 
cinema document, tan present a les pantalles d'arreu del mon 
aquests darrers quinze anys. És ficció, naturalment, però podria 
semblar un documentai. El protagonista, François, està 
interprétât per François Bégaudeau, professor de llengua, 
durant deu anys, en un institut semblant al de la peMicula i 
autor del Ilibre en qué es basa. Els alumnes, els interpreten nois

i noies de 13 a 15 anys que van assajar durant mesos a les 
ordres de Cantet. I es passa ràpidament d'un pla a un altre, 
gairebé sense pausa, per fer-nos més vivides i intenses les 
historiés que se'ns expliquen. L'absèneia d'actors professionals, 
el rodatge in situ i la varietat de registres lingüistics i de llengües 
converteixen, dones, en un fais documentai una peMicula 
pensada i elaborada corn a document de ficció.

Laurent Cantet

És una classe d'un any qualsevol en un districte de la banlieue 
de Paris, un espai multicultural on el fenomen immigratori i la 
diversitat de races determinen relacions i comportaments. La 
càmera no abandona mai el recinte escolar: l'aula de François, 
la sala de professors i el pati. A base gairebé sempre de plans 
molt pròxims -abunden els primers plans-, penetra a I'interior 
dels personatges i els dissecciona només amb la mirada. Permet 
que I'espectador se'Is imagini també fora de l'escola i se'n faci, 
si més no, una idea aproximada de com deuen ser. Aquesta és 
la primera gran virtut de la peMicula: malgrat que quasi mai no 
parlen directement de les seves vides, están i els sentim vius.

Cantet explica les coses com són, i això fa à'Entre les murs un 
film desolador. François vol entendre's amb eis seus alumnes, 
vol explicar-los coses, vol engrescar-los. A vegades, és veritat, 
ho aconsegueix. Però tots sabem, quan la peMicula s'acaba, 
que no se n'ha sortit. Més encara, que no se'n sortirà mai. No
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son els nois i les noies que té devant seu, insolents i poc 
receptius, és cert, però també humans i pròxims. És el sistema, 
que persegueix un impossible: l'assoliment, per tots i tothom, 
d'unes mateixes fites i sota uns mateixos paramétrés. Mentre 
l'ensenyament no es repensi de cap a peus, instituts com el 
d'Entre les murs només poden fer el que avui dia fan. El 
professor, desesperat i mig histèric, que, a mitja pel licula, 
confessa a la resta de companys eis seus sentiments davant dels 
alumnes de la seva classe, no és sinô un petit simptoma del 
problema de fons.

Sense fonament, no es pot ser optimista. Hi ha dos moments 
per a la frustració o, per ser més exactes, perqué tothom toqui 
de peus a terra. Comentem-los.

El primer: Souleymane (Frank Keïta) ha transgredit totes les 
normes, ha désobéît explicitament el seu professor, s'ha 
comportât violentament, ha agredit una companya de classe... 
Després d'un expedient disciplinari i d'una compareixença 
davant del Conseil Escolar -ell i la seva mare, que no parla 
francés-, és expulsât de l'escola. El claustre de professors sap les 
conseqüéncies negatives que li pot reportar aquest fet, François 
no vol que s'arribi a una decisió tan dràstica. Però les coses son 
com sòn: l'expulsiò, a Souleymane, no li servirà de res, potser 
només li empitjorarà la seva situado, però és l'ùnica solució 
possible i, per a l'escola, encara que resulti paradoxal, no tan 
sols és l'ùnica, és també la millor.

El segon: el darrer dia de curs, François pregunta ais seus 
alumnes qué han après durant l'any. Hi ha to t tipus de 
respostes i un cert aldarull, però sembla que tothom , 
efectivament, malgrat to t el que hem vist durant un pareli 
d'hores, ha après alguna cosa. François s'acomiada deis seus 
alumnes i els desitja unes bones vacances. La classe es va 
buidant, fins que només hi queden eli i una noia que s'ha 
esperat que estiguessin sois. S'acosta a François i li diu, entre 
tímida i avergonyida, que ella no ha après res.

Entre les murs és el quart llargmetratge de Laurent Cantet, al 
primer deis quais, el magnifie Ressources humaines (1999), ja 
examinava la dinámica de grup per analitzar, aleshores, els 
mécanismes de poder que posa en funcionament i el seu pes 
específic. Si s'admet que Entre les murs és, també, un 
microcosmos que pretén ajudar-nos a copsar un quadre de 
molt més abast, podrem afirmar, sense gaire marge d'error, que 
Laurent Canet está desxifrant-nos, de mica en mica, el complex 
teixit social que ens envolta.
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Amor de mel
TEXT: MARINA ANTUNEZ IL LUSTRACIO: MARIA HELENA MATA

Tota ella rogenca 
lliscant per la teva peli, 

una gota fins al teu melic 
jove, tendre, esborronat.

El degoteig d'una mel, 
talment com si descobris ara, 

per primer cop, 
la cova improvisada.

Lentament i serena, 
el vaivé dels cossos, 

i la teva peli
jove, turgent, esborronada.

Ella camina 
fins al teu melic 

i esdevé més dolga encara 
que quan et somniava.

La mel es desfà 
caramelitzada 

quan els nostres cossos 
es barregen d'ànima i d'amor.

Sense adonar-nos de res 
i vivint més que mai encara 

quedem emmetzinats... 
d'amor de mel.

Marina Antunez
(Bellaterra, 1976)

Ferrer

Llicenciada en Humanitats i periodista, 
acaba de finalitzar un máster d'estudis 
asiátics. Viu a cavall entre Sabadell i Palamós 
i l'afició d'escriure li ve des de petita. Ho 
fa, sobretot, per expressar les propies 
inquietuds i sentiments pel paisatge i 
persones que estima cada dia. Ha escrit 
diversos poemes i algunes narracions curtes 
(premiades en dues ocasions). També pinta 
aquarel-les i li agrada molt l'excursionisme, 
essent membre de la UES des de fa força 
anys. És molt aficionada a la cuina, rebent el 
reconeixement en tres certámens gastro- 
nómics. Les estones Iliures que li queden les 
dedica a l'estudi, una altra de les seves 
necessitats vitals.

Maria Helena Mata Coca
(Sabadell,1950)

Estudis de dibuix, pintura i ceràmica a 
l'Escola Industrial d'Arts i Oficis.
Ha coMaborat amb el dissenyador saba- 
dellenc Pep Boluña, realitzant estampacions 
en aerògraf per "MODA GAUDI'SS" i altres 
coMeccions, pintura sobre teixits i seda, 
iMustracions de pergamins, acríliques i 
pintura sobre fusta.
Malgrat no dedicar-se professionalment a 
la prodúcelo artística, està activement 
interessada en les diferents branques que 
l'art li posa a l'abast, fruit d'una nécessitât 
interior per copsar i treballar al voltant de la 
bellesa com a oportunitat de creixement.
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Cartes a un poeta. Capítol XXVIII 
Coves i Barraques

LorPetra Jiménez 
C. Font Nc 

La Plana del 
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badell

Sabadell, 12-4- 1959

Estimaráin a  re.

T'escric perqué sápigues que jo i els de casa estem bé de salut 
t esperem que tu també n'estiguis, i el papa.
Et volia explicar que ara ja no vivim a les coves del riu Ripol, que 
una pluja molt forta s'ho va emportar tot. Aquí ningú voi [)arlar 
ni sentir-ne parlar, de les coves, perqué es creuen que és una 
vergonya haver-hi viscut, però jo t'he de dir, mare, que tampoc 
s'hi vivia tan malament, nosaltres vivíem en una que tenia tres 
habitacions i el veinat era gent com nosaltres. Nosaltres várem 
ser els primers de venir a viure aquí, amb una que li diuen "la 
pequeña", una altra que es diu Dolores, la Ginesa, el Bartolo, i 
l'Agustín, aquests són tots murcianos i nosaltres una bona colla 
d'andalusos.

perEl senyor José Cáscales ens ha venut el tros de terreny 
nos la casa i l'anem pagant d'en mica en mica; l'ajunta 
ens ha donat el material, i el Manuel, amb el nano 
diumenges quan no treballen pugen els totxos i past^ 
ciment i van fent la nostra caseta; hi ha un veí que ens 
però nosaltres també l'ajudem a eli, el que passa és que 
tiñe tanta força per ajudar a aguantar les bigues i encarei 
faig de tot, va més bé l'ajuda d'un home, aquí és co| 
d'ajudar-se entre els veins.

No és que no volguéssim viure a les coves, és que está prohibit, 
l'alcalde ho ha prohibit, si to t n'està pie; la Creu de Barberà, 
Serra Camarò, Can Rull, Ca n'Oriac, la Llanera, Can Puiggener, 
el riu Ripoll i la Carretera de Polinyá. La gent, amb el que 
guanya no pot pagar, perqué ara sí que podem fer les casetes 
de mica en mica, però s'ha de pagar el terreny, i després l'^igua 
i la Hum, i, si fan arranjaments al carrer, diu el senyor Casctales
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TEXT: MAITE SOLER IL LUSTRACIO: MONTSE SENSERRICH

que eli no ho pot pagar, i jo ja traballo prou, faig feines per les 
cases i al matí a les oficinas de Cal Marcet; que em llevo a les 
quatre del matí cada dia i el meu home també, que no para de 
traballar, i amb els dos nens que em porten a coMegi una véína, 
i encara sort que les mongas els donen el dinar i els fan 
l'esmorzar, són bones dones, són totes basques i de Castella; els 
nens van ais Salesians i les nenes a les Salesianes, a les cases de 
cal Garda, aquests sí que están de sort, l'amo el senyor Garcia 
Planas ha fet unes casetes amb un jardinet peis seus 
treballadors, una escola per a nens i una per a les nenes, també 
ha construit una església i a l'escola hi ha un teatre, els nens 
s'ho passen la mar de bé, i també hi ha una piscina amb un 
camp de tenis. De mica en mica to t es va fent gran, Sabadell 
està pie de gent de to t el país, aquí trobes gent de tota 
Espanya.

Espero poder entrar a treballar a la fábrica, perqué una que 
conec és amiga de l'encarregat de la filatura i m'ha dit que 
quan falti aigú ja m'avisarà, encara que em sembla que torno 
ha està embarassada però ja veurem qué fem, el que ha estât 
de sort és el meu cunyat el Luis, el germá del Manuel, ha entrât 
a treballar al banc, en el Banc de Sabadell de repartidor de 
correspondéncia i li paguen les sabates i el carbó, aquest sí que 
ha estât de sort, jo li die al José que busqui una feina millor, 
però ara estem encara enredats amb la casa i els véíns que ens 
han recollit mentre no acabem la teulada, i aquí tothom es van 
fent les seves casetes i tots són andalusos, i com que tots 
treballen i guanyen, dones tots compren terres per fer-se ells 
mateixos la seva casa.

Mama, un dia vindré a veure't, molts petons a tots i una 
abraçada a la meva germana Encarna, digues-li que si voi venir 
ella i els nanos ho pot fer, que quan acabem la casa hi ha una 
habitació per dormir i que de seguida trobarà per anar a 
treballar i guanyar-se la vida, que aquí no és tan avorrit com 
viure al poblé que hi ha bars i cines.
Fins aviat.

Petra que tanto os quiere y os echa en falta.
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Roger Mimó, viatger
TEXT: RICARD USTRELL

LA RUTA DE LES 
MILALCASSABES

MAPA CULTURAL DEL $UD DEL MARROC

ESCALA 1:400.000
PIOLET

Al jardí del temps hi ha una pianta que poques vegades 
reguem; la deis viatges infinits. Aquella que saps quan comença 
però mai quan acaba, aquella que t'obliga a traspassar el mirali 
per quedar-t'hi una estona, o qui sap, una llarga eternitat.
De joves volem menjar-nos el món a engrunes, sense saber que 
el món, està fet d'engrunes. I si marxem sense por, potser és 
perqué ho volem ser tot, i a la vegada res. Es un viatge molt 
llarg, per volar i per somniar, per conquerir el paradis i per fer
io a mida.
El Roger Mimó, viatjer nascut a Sabadell l'any 1962, es va endur 
un dia la planta deis viatges infinits al Marroc i d'allà no n'ha 
tornat. És escriptor especialitzat en arquitectura tradicional de 
terra crua a les valls presaharianes. I avui, li fem un recorregut 
al seu viatge.

Després de passar-te la vida viatjant, Sabadell et queda 
Iluny...
"Lluny" potser no seria la paraula. La veritat és que res em 
queda lluny, pue estar aquí o pue estar allá. Però posats a 
mesurar distàncies, el món àrab està més a prop que el món 
europeu.

Has abandonat Sabadell?
No, ni molt menys. Encara hi tiñe molts amies i familiars amb 
els que m'escric i de tant en tant també vaig a veure, per tant 
la relació no l'he perdut mai amb Sabadell. L'únic que he perdut 
és l'estil de vida, és a dir, la forma, però pel que fa al fons, 
continua formant part de la meva vida, i espero que per molts 
anys aixi duri. És el meu passât i convé no oblidar-lo.

És l'Àfrica dones, que ha canviat el teu estil...
Si, només trepitjar el Marroc l'any 1984 vaig saber que aquella 
era la direcció cap on volia orientar la meva vida, i aixi va ser. 
D'allà vaig sortir-ne imprégnât de la senzillesa, naturalitat i 
tranquiMitat en qué vivien aquelles persones. Aquí la gent no es 
preocupa per si el tren passa cada 5 o 6 minuts, i això em 
fascinava. És allò de...viure el présent, que tantes vegades 
afirmes, però que mai acabes de combregar. El Marroc és 
fantàstic, i quan ho descobreixes, és difícil de renunciar-hi. >
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Realment és més senzilla la vida al Marroc?
Sí, es necessiten moltes menys coses per viure. Un cop 
t'acostumes a moure-t'hi, to t es fa d'una manera molt més fácil 
que a Europa. Has de pensar quejo no vaig venir al Marroc per 
feina, vaig venir perqué m'agrada com vivia la gent, per tant, 
allá vaig trobar un sistema que m'atreia, més senzill, sí.

viure
Quin record en tens de Sabadell?
[J\...{esbufega) Sabadell és la meva ciutat natal, on hi vaig 
grans moments amb la familia i els amies. Allá de petit hi vaig 
fer vida, però també vaig entendre que aquell sistema vitjal no 
era del to t perfecto com tanta gent pensava. En general ni tine 
bons records sobretot de la infáncia i l'adolescència quejés el 
que vaig viure més allá. Records de l'escola, de dinars i ^opar 
familiars...

Fins que el 1985, vas emprendre amb tres altres 
companys un viatge de quasi 3 mesos per terres al rica
nes. Allà et vas enamorar?
D'alguna manera sí. Podríem dir que l'amor es va conrear en 
aquests viatges i es va consolidar el 1989, quan vaig dacidir 
quedar-m'hi a viure. El viatge de 1985 va ser molt arriscat i 
aventurer, bàsicament perqué anávem sense gaires diners, amb 
un Land Rover i dormint al ras. En aquell viatge vam arribar a 
recórrer per moltes terres africanos: Marroc, Algèria, Mali i el 
Senegai, entre d'altres indrets mágics.

I com vas finançar tots aquells viatges?
Treballant {somriu). La veritat és que no ens gastávem gaires 
diners perqué les despeses de viatge es limitaven al combustible 
i les reparacions del Land Rover. Però sí que hi havia unes 
despeses minimes que haviem de cobrir. A Sabadell vaig 
treballar de guia turistic, també en el comerç amb una parada 
a la Eira de Santa Liúda... La qüestió era treballar amb el que 
fos durant uns mesos, per després poder-ne marxar uns altres 
de viatge. Mai aconseguia tenir la caixa plena de diners p(?rquè 
sempre s'omplia i es buidava, però tampoc era necessari per 
l'estil de vida que començava a conrear.

No et feia por endinsar-te en un mon desconegut?
En to t amor hi ha un punt de rise i d'incertesa, i en aquell 
moment, tampoc tenia gaire dar què faria allá ni de què \ îuria. 
Has de pensar que no tenia ni dona ni fills, i, per tant, per a mi 
era relativament senzill viure.

Però ara si que tens dona i tens fills...
Sí, però ara l'agulla ja està enfilada, i per mi el Marroc ja no és 
un país per descobrir to t viatjant, ara és un país per viure-hi. Em 
vaig casar ara farà 20 anys sense gaire fortuna, i ara en farà 9 
em vaig tornar a casar amb una dona amb qui vaig tenir els 
meus dos fills; l'lsmail el 2001 i la Yasmine el 2005. Els meus 
fills son el futur, i és el que queda quan un es va fent gran.

És el punt culminant de tot aquest viatge?
No sé fins a quin punt és la culminado. Podríem dir que fins ara 
sí, és el punt culminant, però com que encara em queda molta 
vida per endavant, no puc afirmar res, la vida és una constant 
de sorpreses. Jo diria que ara m'he estabilitzat més i faig una 
vida més "normal" casant-me i tenint fills. El futur, és 
impredictible.

De què vius aquí al Marroc?
Una part dels meus ingressos vénen dels llibres que esche, 
sobretot de les guies. I una altra part, de les meves inversions 
en dos hotels d'aquí al Marroc. Al principi vaig ser gerent d'un 
dels hotels, però l'escriptura em menjava molt de temps, i és 
per això que vaig decidir deixar la direedó per dedicar-me més 
a escriure i de tant en tant, a fer alguna conferència a 
Catalunya. Les conferències no em donen gaires recursos 
econòmics per viure, però si que m'ajuden a donar-me a 
conèixer com a escriptor. Podríem dir que una cosa ajuda a 
l'altra, com en to t ofici.

El primer llibre, escrit l'any 1992, va ser una guia de 
trecking pel Marroc. Escriure guies és més fácil que 
escriure noveMes?
Escriure guies potser és una feina menys creativa to t i que 
sempre m'agrada afegir-hi algún segell identificatiu, algún 
element que les faci diferents i que els doni un cert caliu ais 
lectors per tal que descobreixin la part més amagada d'aquest 
món que he anat destapant mica en mica. Si esche guies és 
perqué són més fáciis de publicar i em donen un cert rendiment 
económic. De tant en tant també escric narrativa perqué 
m'agrada escriure-la, però aquesta última és molt més difícil de 
publicar. Les editorials busquen altres continguts deis que jo 
acostumo a escriure. >
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Escrius en català, castellà i alguna cosa en francés...
Sí, aquí al Marroc el francés es parla, to t i que l'árab és el més 
usât entre nosaltres. Quan vaig decidir venir cap aquí, primer 
vaig estudiar francés i després vaig decidir-me per l'árab. 
Básicament perqué la pronunciado de l'árab és força més 
complicada i diferent que la de les llengües europees. Hi ha 
sons que no existeixen i per aixó mai l'arribes a parlar del to t bé, 
però amb 3 o 4 anys pots arribar-lo a entendre sense gaires 
problèmes.

Amb la perspectiva del temps, podries acabar tornant a 
Sabadell?
No ho cree. Hauria de passar alguna cosa greu o de pes entre 
els amies o familiars perqué decidís tornar-hi. Ara per ara estic 
molt bé on estic. I si per algún motiu hagués de deixar el 
Marroc, no tornarla a Sabadell, hi ha moites terres africanes 
que també em tenen captivat. Però vaja, que tal i com van les 
coses, cree que el Marroc és el país on passaré la resta de la 
meva vida, fent algún viatge de tant en tant, però sempre 
tornant cap a casa.

El 2008, amb l'ajut d'en Josep Maria Escofet, vas dissenyar 
un mapa cultural de la Ruta de les Mil Alcassabes, 
publicat per l'Editorial Piolet el febrer de 2009. Qué són 
les alcassabes?
Les alcassabes són una mena de castells fets de terra crua, amb 
unes torres de vigiláncies ais angles, on antigament hi vivien 
families molt poderosos. També hi havia els alcàssers que són 
més grans i representaven to t un poblé emmuraliat on hi vivien 
families "més normals". Actualment, tots aquests castells 
continúen sent privats. Alguns s'han convertit en hotels i 
d'altres en establiments turístics per visitar. De fet, hi ha 
propietaris que deixen veure el castell ais turistes, com també 
algún ajuntament que n'ha comprat alguna alcassaba per obrir 
al públic.

Fortalezas de Barro és un Ilibre que vas publicar el 1996, 
i que ara has decidit actualitzar tot i que no has trobat 
encara editorial per la segona publicado. Costa publicar 
Ilibres com els que escrius tu, dedicats a coses que 
queden lluny de casa?
Sí, costa molt de publicar guies i sobretot del Marroc, perqué 
hi ha molt poca gent que s'interessi per aquests temes. A més 
a més, amb la crisi econòmica de la qual tothom té tanta por a 
Europa, aquí al Marroc també ens repercuteix.
Pensa que aquí no hi ha crisi directament, simplement vivim les 
repercussions de la crisi europea. Vénen menys turistes, els 
emigrants envien menys diners, i això si que repercuteix 
indirectement.

Per acabar, quin Ilibre ens recomanaria?
Per terres d'AI-là, d'en Gabriel Pernau. És un reiat molt amé 
d'un viatge per la banda sud de la Mediterránia.

PKKIERRES 
D A L L À

Moltes grácies per explicar-nos les seves aventures
A vosaltres per recordar-me-les.

Acabant aquesta entrevista, investigava un poema 
d'Abdelkrim Tabbal, que adaptat, diu així:

Un far tota la nit es quedava 
aMucinat pels noms més bells, 
mentre lamentava a les estrelles amigues, 
que la nit s'estava fonent.
Cap deis noms torna, 
i de tanta tristesa el mar es dissol.
Pura imaginado d'una patera 
que busca a les ones el final.

El Far, 1996
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Passejant per Paris
TEXT I FOTOGRAFIES: JOSEFA BLANCH

Cementiri de Père Lachaise

La famosa frase "Sempre ens quedará París", seria per a mi 
"Sempre enyoraré París". Com més vegades hi vaig, més ganes 
tiñe de tornar-hi; quan hi sóc, ja m'entristeix pensar que he de 
marxar. Cada nova descoberta és un anhel de més recerques. 
Quan torno a casa, intento buscar en el calendari una possible 
nova data per apaivagar el meu desig....

Dies d'intens hivern. Sortim al carrer ben abrigats per passejar 
per aquesta ciutat que el vent i el fred han deixat mig deserta 
i sota zero. El nostre objectiu és conéixer racons que fins ara 
mai no havíem visitât .

Quan entrem al cementiri de Père Lachaise comença a nevar. 
Una fina capa de neu es posa sobre el verdet de les lápides. Una 
parella de corbs sinistres ens fita des de dait d'una tomba. 
Enmig del silenci amortidor de la neu ens sembla sentir la veu 
gutural de l'Edith Piaf repassant la seva vida amb "Je ne regrette 
rien". Aplaudiments sords i Ilunyans ens desvetllen el fantasma 
de la Maria Callas, saludant un pùblic enfervorit desprès d'una 
bellissima "Norma". Camille Pissarro, Georges Seurat i Amedeo 
Modigliani, carregats amb teles, pintures i pinzells volten pel 
cementiri buscant espai per a la seva inspirado. A l'hora del te, 
Gertrude Stein, Oscar Wilde, Honoré de Balzac i Paul Éluard 
discuteixen la follia de Gérard de Nerval. Georges Mèlies i Max 
Ophüls persegueixen amb la càmera Yves Montand i Simone 
Signoret. Sota d'un xiprer i asseguts en un banc, Molière i Sarah 
Bernhardt estudien la seva propera obra. En conversa 
aferrissada trobem Frédéric Chopin i Georges Bizet que intenten 
convèneer Jim Morrison perqué adapti les seves composicions. 
Mentrestant, Isadora Duncan, tènue i voluptuosa, saltironeja 
damunt les malmeses llambordes.

Sépulcres d'arquitectes, politics, metges, homes de ciéncia, fins 
i to t una princesa russa, tots tenen en aquest precios cementiri 
la seva última estada. Ens colpeix una lápida a terra sense cap 
escrit, sense cap nom, amb una rosa marcida al damunt. Quina 
historia deu amagar? Qui deu ser l'ésser desconegut que 
reposa per sempre més sota aquella terra húmida? Qui ha 
deixat la rosa com a ùnica ofrena de record? Ens envaeix una 
tristesa dolga, suau, enmig de tantes tombes reconegudes, 
tantes flors, i aquest Hoc anònim amb la rosa, simbol de l'amor. >
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Edifici al Boulevard Raspali.

Tornem a la realitat i agafem el metro per amar a descobrir la 
zona dels passatges coberts prop de La Bourse. La nevada es 
reforça. Una espessa cortina de borralls torna la ciutat gnisa. A 
les façanes dels preciosos edificis, que fan de Paris la ciutat més 
bonica del món, la neu ja hi és present. Les teulades de les 
mansardes ja tenen un fi mantell blanc. Quan entrem al 
Passage des Princes, i al contacte amb l'escalfor, la cara ens fa 
mal, però agraïm una estona d'aixopluc. És curiosa 
aquesta zona de galeries cobertes que, al seu moment, segle 
XIX, van tenir una gran acollida perqué hi havia molta vida 
comercial i de Heure. Ara en queden poques, n'hi va havqr més 
de 150, però encara conserven el seu esperit inicial.

Aquí mateix, el barri sefardí, tres o quatre carrers, plens de 
botigues i de magatzems on es comercialitzen teixits de tota 
mena, però sempre roba en peça per confeccionar. Molt a prop 
dels Grands Boulevards, aquest comerç a l'engrôs, una mica 
deixat, contrasta amb eis grans magatzems esplendorosds que 
son a tocar i que mostren en eIs aparadors la mateixa roba, 
però ja llesta per portar.

A la tarda, ja amb el temps una mica més tranquil, passegem 
per St. Germain- des-Prés. És un barri encantador, al cor de la 
Rive Gauche i molt a prop del bullicios Quartier Latin, D'edificis 
antics, bellissims, molts amb patis interiors plens de fleers, és 
tranquil i acollidor. Bistrots, botigues, antiquaris, hoteletis, tot 
encisador i sense pretensions, però amb molta qualitat. A la 
Rue de Seine, tots els baixos dels edificis están ocupats per 
galeries, mostrant al visitant les ùltimes tendéneies en qualsevol 
art.

Dissabtes i diumenges al mati, Paris és pie de mercats al carrer. 
Anem a la Rue Mouffetard i ens encantem davant les parades
de verdures, fruita, formatges, aviram, peix........Tot és una
preciositat. Ja comencem a tenir gana i les coquilles St. Jacques 
i les ostres ens fan delir. Probablement acabarem menjant un 
kebab pel carrer i ens mirarem les crêpes au chocolat de Iluny, 
perqué malauradament han canviat la xocolata per una mena 
de Nocilla que no val res. També, per descansar una mica, 
potser ens asseurem en una brasserie i demana rem una salade 
que tindrà totes les fulles lletges de l'enciam, que nosaltres, 
aquí, a casa nostra, mai no aprofitem, però que, ben amanides, 
trobarem exquisides.

Mercat a la Rue Mouffetard.

Aquesta vegada no volem repetir museus, però si que ens 
acostem al Marmottan. És petit i accessible i ens fa il.lusiô 
contemplar una vegada més la pintura de Monet: "Impression: 
Soleil levant". Admirats de tanta bellesa, acabem rendant per 
totes les sales davant les obres dels grans mestres 
impressionistes, sobretot de Claude Monet, el més exposât en 
aquest recinte.

Ja posats a fer zones poc habituais, caminem per Auteuil i 
Passy. Districtes elegants, senyorials, amb poc glamour, però 
amb molta categoria. La majoria d'edificis, d'aire aristocratie, 
son residéneies privados de privilegiats que poden viure en uns 
barris d'elit. A Auteuil, dos edificis de Le Courbusier contrasten 
amb les elegants cases parisenques. A Passy, Balzac va escriure 
bona part de la seva obra a la casa que ara és museu. 
Juntament amb altres, corn Benjamin Franklin, va acabar de 
donar memòria literària i histórica a ambdós barris. En aquest 
plato natural. Maria Schneider i Marlon Brando van viure la 
seva particular i preciosa história d'amor de la má de Bernardo 
Bertolucci.
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També descobrim La Butte aux Cailles, zona termal de cases 
baixes, i on sembla que el temps s'hagi aturat. A prop, els grans 
blocs de pisos de la Place d'Italie semblen voler ofegar la 
tranquil.litat d'aquest barri.

L'hospital de La Pitié Salpêtrière, la Place de la Nation, la Gare 
de Lyon, el viaducte de Daumesnil, son, entre molts d'altres, 
llocs bonics per conèixer dins de Paris.

Fa bon dia i ens n'anem a xafardejar Ilibres als bouquinistes des 
quais, a la recerca d'alguna raresa editada. Poca cosa queda de 
l'encís d'anys enrera, quan en aqüestes paradetes hi podies fer 
troballes molt intéressants. Ara gairebé totes tenen el mateix i 
amb no massa atractiu.

Difícil de descriure la Ilibreria Shakespeare & Co. Tot son Ilibres. 
Sembla que les parets i eis sostres estiguin foirats de Ilibres. 
Prestatgeries plenes, amb eIs Ilibres en diagonal, de través, l'un 
damunt de l'altre, taules amb exemplars mal apilats, Ilibres a
terra perqué no caben enlloc més..... Enmig de to t això, hi ha
un piano, impossible de tocar, perqué no hi ha espai per
seure..... És complicat de poder trobar alguna cosa, mirem,
fullegem i, sense trepitjar cap llibre, sortim.

Autocars, turistes, guies amb banderetes o paraigCies per 
identificar-se, la plaça de davant de Nôtre Dame és un veritable 
formiguer. Ens ho mirem de lluny, des de l'altra banda del Sena.

Tenim entrades per anar al Théâtre des Bouffes du Nord a veure 
"Music-Hall", de Jean-Luc Lagarce. Espectacle dirigit per Peter 
Brook, al seu propi teatre, i interprétât per Fanny Ardant. 
Gairebé un monôleg, és un privilegi poder veure una artista 
d'aquesta categoria actuar en directe. Quan ella entra a 
l'escenari i comença la seva actuaciô, no li pots treure eis ulls de 
sobre. És magnífica. La seva veu, ja una mica greu per l'edat, fa 
percebre i entendre to t un môn de sensacions i experiències, 
tota la trajectòria d'una vida amarga, trista, sòrdida. Els 
contrapunts musicals, com I'homenatge a Hitchcock amb la 
música de la dutxa de "Psicosi", acaben d'introduir l'espectador 
a la peli del personatge. Eis llargs aplaudiments al final de l'obra 
sôn un ciar reconeixement a una gran actriu i també al seu 
director.

Paris és ciutat de tradiciô teatral des de fa bastants segles. Té 
moltissimes sales de teatre, encapçalades per La Comédie 
Française que ha donat Hum a grans dramaturgs i escola a

grans actors i actrius. El Théâtre des Bouffes du Nord està en un 
estât lamentable. Necessita urgentment una mà de pintura i 
una remodelació del cadirat. Malgrat això, França dona més 
importància al contingut que al continent, i aixi bons 
espectacles corn aquest "Music-Hall" van tenir les localitats 
exhaurides des del primer dia i un gran éxit de pùblic i crítica. 
La programació que fa Peter Brook en aquest local és 
d'altissima qualitat.

Passage des Princes.

RESTAURANT
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A Dialnet

Des del 
Dialnet.

passai mes de febrer, Quadern es pot consu

Dialnet és una base de dades creada per la Universität 
Rioja que conté els índexs i/o els continguts de les 
importants revistes científiques i humanístiques d'Espa 
Llatinoamérica i que també inclou Ilibres, tesis doctoráis i 
tipus de documents. És un deis servéis de recerca més uti 
en el món cultural hispá i compta amb més de 200.000 
habituais.

de La 
més 

nya i 
altres 
litzats 
uarisUS

Horn s'hi pot connectar a través de l'adrega electrp 
http://dialnet.unirioja.es

És possible llegir, i fins i to t baixar-se, el sumari i els article 
Quadern.

En aquest moment s'hi troben els darrers números de la révista, 
però la intenció és anar-hi incorporant la totalitat deis núrrieros 
publicáis des de 1978.

Amb la incorporació a Dialnet es referma la vocació de la 
Fundació Ars de ser un centre de documentació a l'abast deis 
investigadors i del públic en general.
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Sensatesa, silenci...
TEXT: ANTONI DALMASES

El mister ho diu i, com to t el que fa aquesta temporada, deu 
tenir més raó que un sant. No penso pas dur-li la contrària. És 
més: ostava temptat de fer un article parlant del carisma del 
president Obama o del Pia Bolonya o del finançament i de 
l'estatut, que són temes que no interessen a ningù, malgrat hi 
hagi tants comentaristes que en parlin sense dir res i fent cara 
des saberuts amoïnats, perqué saben que no van eniloc. Vull dir 
que ostava disposât a parlar de qualsevoi cosa menys de fútbol 
i, sobretot, de cap manera a fer cap predicció ni profecia sobre 
com van o aniran les coses.

L'any passât, per aqüestes mateixes dates i en aquesta mateixa 
secció, em vaig atrevir, inconscient idiota, a predir que 
guanyíem la Lliga de carrer, que només havíem de seguir fent 
uns quants puntets per mantenir a ratlla uns perseguidors 
mediocres i infradotats. I el meu nyap colossal encara el vaig 
arrodonir profetitzant que la Copa era gairebé al sac i que a la 
Champions anàvem llançats. Vist el que després ens va tocar 
veure, és del to t indiscutible que si alguna capacitat tiñe no és 
pas la de profeta. I creguin quejo ho lamento més que ningú. 
¿Comprenen que m'estimi més Iliurar-me a comentaris de 
temes esotérics i de nul interés humá, com que els que abans 
he enunciat, ais quais es dediquen tots els gasetillers 
experimentats que saben que aixó deis papers escrits no va 
enlloc i no val la pena fer-s'hi mala sang?

Però, és ciar, hores d'ara ja m'imagine el director del Quadern i 
el Pere -probablement els meus dos únics lectors- dient-me 
que, "Bé, qué? I per aixó et tenim?" i retraient-me que no 
compleixo els meus compromisos i que els primers emprenyats 
són ells, amb les meves prediccions, però que ara em mulli i em

deixi d'excuses... I em fa por, perqué, si die el que penso, temo 
que torni a torçar-se. I si die el contrari, el que em surt del meu 
pessimisme que mai no hauria d'haver abandonat en públic, 
desanimaré el personal i llavors encara abandonaran i 
preferirán anar a la Nova Creu Alta, que almenys aquells sembla 
que aniran ais "play-ofs" i mantindran la il.lusió fins a l'estiu. Jo 
els advertirla, però, que no es posessin tan estupendos, en aixó 
d'anar cap a la Concórdia amb ánims de vencedors, perqué, 
com s'ha vist, to t té un final. I després, si em permeten, que 
baixin de la figuera perqué, a veiam... Va, ho die i que sigui el 
que els déus culés vulgui!; si es tracta de veure fútbol, i no 
minyons voluntariosos en caiçotets, ja saben on cal anar. O i 
més; confesso que prefereixo veure els partits que ens han 
regaiat aquesta temporada que viure d'hipotétics triomfs a 
base de patacades, rebots, xiripes i résultats raquítics com els 
madrilenys o aquests pobres que només van guanyar un partit 
(perqué els nostres van dormir de mala manera!) i s'enduran a 
segona una fotografia de quan van jugar contra un equip de 
fútbol de debó, que aquell dia que hi van anar ells (maleït siga!) 
va decidir fer vacances.

Veus? Ja m'he embaiat! Per aixó, faré el que aconsella la 
prudéncia, ajudat per les fotografíes del mister savi (que llegeix 
Ilibres i to t!!!), que diu en una que tinguem senderi i calma, 
que fem servir el cervell, i que en l'altra, modèlle, es mossega 
els llavis per no esmentar ni el mal temps ni mostrar un excès 
de confiança que tampoc deu considerar del to t justificat. Val 
més que diguem que, de moment es disfruta veient-los jugar 
(hi ha dies que es disfruta molt i moooolt!) i que si guanyem 
alguna cosa será perqué els minyons ho han Iluita i s'ho 
mereixen. Mentrestant, xxxxttttt!, silenci.
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AGENDA D'ESPECTACLES I CONCERTS A SABADELL

L'especTaDOR
Gener-juny de 2009 1 ^

Passapert Cultural

VENDA ANTICIPADA DE LOCALITATS
Taquilla del Teatre Principal (c. de Sant Pau, 6), 
dimecres i dijous de 18 a 20 h i divendres i 
dissabtes, d'11 a 13 h i de 18 a 20 h

El Corte Inglés 902 400 222
WWW.elcorteingles.es
Centres comerciáis del Corte Inglés

VENDA PER AL MATEIX DIA DELS ESPECTACLES 
A l'espai on es duguin a terme amb els següents horaris:
Teatre Principal: d'11 a 13, de 18h a 20h i una hora abans de l'inici 
de l'espectacle.
Teatre Municipal La Farándula: d'11 a 13, de 18h a 20h i una hora 
abans de l'inici de l'espectacle.
L'Estruch: A partir d'una hora abans de l'inici de l'espectacle.

ELS CURTS DEL MECAL
Dimecres 3 de juny

ARTOFFASHION/FASHIONPOLITICS 
Límínal B
Del 5 al 27 de juny

SXELFERNOM
Petit Món
Divendres 12 de juny

GIULIA I LOS TELLARINI
presenten Eusebio
Dissabte 13 de juny

PAISAJE AMPUTADO Y PIEDRAS 
Y LA VIDEODANZA CRAFTEC 
Pepe Hevia
Dissabte 20 de Juny

POR UNA CARTOGRAFÍA DE LO 
INTERMEDIO
La Laguna
Del 3 al 25 dejuliol

í moites més propostes • • •

http://WWW.elcorteingles.es


cultura
es mereix el nostre

màxim interés
Perqué inte êssar-se per la cultura 
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2 CARTA DEL DIRECTOR

Carta del director
Hem a rriba t a l'estiu . La mateixa calor ¡nsuportab le  de cada any però am b la fé lic itâ t que no hem de parlar de sequeres i transports  
d 'a igües diverses. Tot un a lleu jam ent. A rriba el m om ent, per ta n t, de treure  els llistats de coses a fer, llocs per visitar, exposicions 
per veure. Ilibres per llegir, persones a qu i re trobar a la fresca de les nits cálides i inacabables acom panyats de grills  i m osquits, 
tigres o assassins de la calm a...

Q uadern  presenta un especial ded ica t al 1 50é aniversari de Narcisa Freixas i recupera tam bé  la figu ra  del Ilu itado r Josep X inxó, 
m odel ètic d 'u n a  manera d 'e n te n d re  la dem ocracia i els valors que representa. És un núm ero  am b nom s propis, ais quais cal a feg ir 
Eastwood, Romani, Romeu, A nglada o Tricuera...

Hem passât un nou curs in te n ta n t traslladar-vos les inqu ie tuds de gen t que entén que escriure és una manera d 'e n te n d re  la vida 
en societat, de fe r cu ltu ra  des de Sabadell però per a to th o m . Una manera de dona r a conéixer nom s que més endavant ja no cal 
re iv ind icar perqué cam inen sois... Eduard M árquez, Joan Pinyol, o el darrer, Blanca Busquets, el ressò de l'en trevista  i crítica a la 
darrera novel-la de la qual ha t in g u t el seu espai en bona part dels m itjans nacionals, i ha o b e rt la poss ib ilita t a un m a jo r interés 
per la seva obra. Aquest ha de ser el nostre hum il paper tam bé. O cupar-nos d 'a llò  que ens preocupa, ais que escrivim  i ais que 
suposem  que ens llegiu, per ta n t, dels nom s que están en boca de to ts , però tam bé  d 'aque lls  que d ifíc ilm e n t tenen els seus espais 
i que la porta  de Q uadern  po t a judar a visualitzar-se, a o b rir cam ins nous. Però l'ag ra ïm e n t és m u tu , per la seva d is p o n ib ilita t i 
perqué esdevenen els m illo rs am baixadors de Q uadern  arreu de país. A lguns, fins i to t  "han  f itx a t"  per la nostra revista i ja en són 
coM aboradors regulars...
A  la to rnad a  ens trobarem  am b la im m in e n t aplicació de Bolonya, en m olts  llocs ja fa tem ps que es du a term e, i ens adonarem  
que ni era tan d o le n t corn alguns, pocs, ens volien fe r pensar, ni resoldrà to ts  els mais de l'educaciô  del nostre país. C onvindria 
com ençar de més avail, centrant-se bàsicam ent en un bon nom bre  de pares, que, bavent d im it it  ben aviat de la seva fu n d ó , 
centren to tes  les seves m irades educatives vers els fills  en l'escola i la societat. Potser és hora de re iv indicar que cadascù faci el 
paper que li pertoca, i, de la mateixa manera que resulta tan  fácil i "g ra tif ic a n t"  en fila r sem pre la figu ra  del docen t com  el 
responsable de to ts  els mais i mancances de les criatures, es com enci ja a g ira r la m irada vers aquells que són adu lts per engendrar 
i sov in t tan a d u lta m e n t im m adurs per educar els valors basics, aquells que nom és s'ensenyen rere les "repúb liq ues independen ts" 
de cada llar.

DAVID  SERRANO BLANQUER  
d s e rra n o @ p e rio d is te s . o rg
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ESPECIAL 3

Narcisa Freixas a La Garriga
TEXT: M ARTA GARCIA M OLSOSA

Marta Garcia Molsosa. (La Garriga, 1984. Diplomada en Educació Social i Ilicenciada 
en Antropo log ia  Social i Cultural. Treball de recerca de batxillerat l'any 2002: Narcisa 
Freixas (1859-1926). Biografía crítica).

Passejant per la G arriga, a l'ex trem  sud de la 
vila, hi ha la plaça Narcisa Freixas. Es tracta 
d 'u n  p e tit parc in fa n til on hi tro b e m  la fo n t 
de Can Terrés i una fran ja  d 'a iz ines, p e tit 
te s tim on i del qué  havia estât el "Bosc de Can 
Terrés". Just d a va n t hi ha dues cases 
adossades. Una, la de po rticons blaus i estil 
m odern is ta , de l'a n y  1912C L'altra, més 
sòbria i d 'es til m arcadam ent noucentis ta , 
constru ida  l'any  1925. Totes dues van ser 
residència d 'es tiue ig  de Narcisa Freixas i la 
seva fam ilia .
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Les dues cases de Narcisa Freixas a la Garriga en una fotografia actual.

Però, què hi feia Narcisa Freixas a la Garriga? Quin lligam  va 
m a n ten ir am b aquesta pob lac ió  vallesana? Per què una plaça 
en nom  seu?
El p rim er con tac te  de Narcisa Freixas am b la Garriga es rem unta 
a fina ls  segle XIX, quan va com ençar a fe r estades al Balneari 
B lanca fo rt am b la seva fam ilia . En aquella època, els efectes 
bene fic iosos de les a igües fe rm a is  eren m o lt va lo ra ts  i 
com ençava a estar de m oda en tre  la burgesia barcelonina 
acud ir ais balnearis per fe r cures i "canvia r d 'a ires". Al m ate ix 
tem ps, l'a rribada  del fe rroca rril a la Garriga l'any 1875 va 
fac ilita r-ne  els desplaçam ents.
Sembla que la p rinc ipa l m o tiva d o  de Narcisa Freixas i el seu 
m a rit per acud ir al B lancafort era la sa lut de la seva filia  petita , 
M atilde . La nena va m o rir d u ra n t una de les estades al Balneari, 
el dia 13 de setem bre de 1889, quan p robab lem e n t tenia 12 
anys2. La van en te rra r al cem entiri de la Doma de la G arriga, on 
encara avui podem  tro b a r la seva tom ba .

Des de llavors, la im p lica d o  de Narcisa Freixas am b el pob lé  va 
anar creixent i des del 1912 (any de construcc ió  de la prim era 
casa) la fa m ilia  Petit Freixas va co m e n ça r a passar-hi 
tem porades més llargues. La m ajoria  de cases m odernistes que 
trobem  encara avui a la Garriga daten d 'aque lla  època i van ser 
construídes per barcelonins que, igual que Narcisa Freixas, feien 
"cures" d 'a igües ferm ais al Balneari i atrets per la tra n q u il- lita t 
de la periféria , s'h i fe ien cons tru ir to rres com  a segona 
residència on passaven les époques d 'estiue ig .
En conseqüéncia, el pob lé  es va convertir en un centre cu ltu ra l 
força d inàm ic. Tenien m o lta  anom enada, per exemple, les 
"Festes del Bosc". Festa m odern ista  per excel-léncia on eren 
fam osos els cants, balls i obres de tea tre  que seguien la missa i 
processò. Se celebraven cada princ ip i de setem bre des de l'any 
1910 al bosc de Can Terrés, m o lt a p rop  de la casa de Narcisa 
Freixas.
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Estrena de la "Viola d'Or" dins els actes de la "Festa del Bose" de 
I'any 1914. Al primer rengle de platea, a la dreta, Narcisa Freixas 
parla amb Apel les Mestres.

Narcisa partic ipava ac tivam ent en la naixent vida cu ltu ra l del 
poblé. De ta l manera que els cors que d irig ía a Barcelona van 
actuar en d ife ren ts  concerts. El més im p o rta n t va ser el que es 
va celebrar el 4  d 'a b ril de 191 5, el dia de la festa de Pasqua de 
Resurrecció. L'acte estava o rg a n itza t pel cor de Clavé garriguenc 
anom ena t l'A liança  que com partía  el carte ll de concert am b el 
cor de noies de "C u ltu ra  M usical Popular". Convé destacar que 
en aquell acte s'estrenava l'H im ne  de Catalunya, de Narcisa 
Freixas, aixi corn una obra del co m p o s ito r local Joan Bta. 
B lancafort.
En una ocasió anterior, l'O rfeó  Catalá havia ac tua t ais ja rd ins  
del Balneari B lancafort de la Garriga i el cor in fa n til d 'aquesta  
e n tita t havia can ta t m oites de les Cançons d 'In fa n ts  de Narcisa 
Freixas. En aquesta ocasió els ap laud im en ts  del púb lic  van 
"o b lig a r"  a la com pos ito ra  a so rtir a la ta rim a i Lluís M ille t va 
elogiar-la púb licam ent.
L'any 1924, a resultes d 'aquest d inam ism e es constru í el Casino 
de la Garriga. Narcisa Freixas ta m p o c  en vo lgué  quedar al 
m arge i e l 1 5  de ju n y  d 'aq ue ll m ate ix any, va ad q u irir un títo l 
n o m ina tiu  am b va lor de 500 pessetes (l'ùn ica  dona no vídua 
que n 'ad qu iria  un).
Però si la Garriga va ser un episodi im p o rta n t en la vida de 
Narcisa Freixas va ser so b re to t pel fe t que allá es trobava, d 'un a  
manera més propera que a la capita l, rodejada de m oites grans 
personalita ts del m om ent: Rubén Darío, Apel-les Mestres, 
Eugeni d 'O rs, Josep Carner, M n. Jacint Verdaguer, Santiago 
Rusiñol, López-Picó, Joan M aragall, Ossorio G allardo, Am adeu 
Vives, el f ill de Richard W agner, M ercè Plantada, Dolors 
M on tse rd à ,... i una llista de nom s in te rm in a b le . Podem 
destacar la coneixença am b el d o c to r V ic to r Cortezo que va ser 
de te rm in a n t per p rom oc iona r a M adrid^ l'ob ra  social que 
l'a rtis ta  havia in ic ia t a Barcelona.
D 'a ltra  banda, Narcisa convidava a la seva casa d 'estiue ig  
artistes am b qu i m anten ia  una relació més estreta i am pliava, 
aixi, el cercle de personalita ts que enriqu ien  la vila. Corn el 
m ùsic Enric G ranados i la seva fam ilia ; el p in to r i d ibu ixan t 
M odest U rgell, que li va dona r classes de d ibu ix ; i l'escu lto r Pau 
G arga llo  am b la seva fa m ilia . A q u e s t darrer, en senyal 
d 'a m is ta t, va constru ir-li una llar de foc  a la p lanta baixa de la 
casa m odern ista .
Aqüestes estades de Narcisa Freixas a la Garriga ens han deixat 
a lguna anècdota  que ens perm et conèixer una mica més de 
p rop  la pe rsona lita t de l'a rtis ta . Una de les prim eres dones que 
va destacar per la seva obra. Una dona plena d 'energ ia , que es

m ovia entre  el més selecte de la soc ie ta t in te l-lectua l i artística 
catalana. Una dona que, per to t  aixo, sorprenia a la gen t del 
poblé. I, qui sap si fins i to t  els escandalitzava: una dona que 
passava per davant del m a rit i que fins i to t  fum ava ...!

"[■■■] A n a n t p e l carrer, un dia se II ocorregué una 
to rnada i entra  curren ts  en una casa coneguda. Sense n i dona r 
el bon  dia d igué  am b to  rap id : Paper, paper... si us p lau. Els de 
la casa varen pensar que es trobava m a lam en t i  la senyora II 
assenyalà una po rta ... Ella s 'en fad à : No, d o n a l Paper... I llapis 
p e r escriure. S'assegué, ano ta  e l g rà fic  de la sobtada inspiració  
i  respirà tranqu il-la^".
Després de la m o rt de l'a rtis ta  l'any  1926 el seu ùnic fill, Josep 
M^ Petit i Freixas, va ded icar gran part del seu tem ps i energia 
al seu llegat. És per aquest m o tiu  que avui tro b e m  el nom  de 
Narcisa Freixas a una pe tita  plaça de la Garriga. Les dues cases 
de l'a rtis ta  es van convertir en un centre  m èdic g ra tu it, d ir ig it 
per Josep M^ Petit i la seva esposa, on acollien a nens afectats 
per parálisis in fa n til de pares am b prob lèm es econom ics o 
orfes. A  més els estius hi organ itzaven colonies. A  la porta  hi 
havia un cartell que deia: "m ed ic ina  de repos al m ig del bosc".
I encara avui, si t'asseus al banc de la plaça Narcisa Freixas, i 
observes les dues cases adossades del davant pots tras lladar-te  
per un m o m e n t a l'època de les testes del bosc...
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NOTES

 ̂ Dissenyada per l'arquitecte Manuel Raspall i Mayol (1877-1954), màxim exponent 
de I'arquitectura modernista de la comarca.
2 És un any h ipotè tic ja que no hem troba t cap docum ent on es parli de la seva data 
de naixement.
^ Va partic ipar a Madrid en una conferèneia organitzada per la "Real Academia de la 
M edicina", sobre "la música y el canto en las escuelas", l'any 1917. El ponent era el 
Dr. V ictor Cortezo. Arrel de la conferèneia, el M inistre d 'ins truedô Pública va 
encarregar-li un curs d'educaciô musical escolar (a nou escoles públiques de Madrid), 
que va ten ir molts bons résultats i bona crítica.
^ Anécdota recollida per Pere Blancafort al Ilibre La Garriga, el balneari i jo  (v. 
b ilb iografia). Pere era fill de Joan Bta. Blancafort, amo del Balneari que porta el mateix 
nom i coetani de N.F.



PRIMERA PART

NARCISA FREIXAS
'E LA

COMMEMORACIO DE 
LONZE DE SETEMBRE

10.09.2009 a 2 /4  de 10 del vespre

Teatro Municipal de Sabadell 
LA FARÁNDULA
am b el patrocini de:

Ajuntament|^|de Sabadell

Piano in fan til:
EL LLIBRE DE LES NINES. A lum nos del 
Conservatori de Sabadell

Cangons in fantiis :
Nens cantaires de Sentm enat

Piano i vio li:
Joguina
Cangó sense paraules

Danses: G rup de Dansa STILLS 
E lionor
Les donzelles pobres 
La donzella  del vestit de rams 
La Pastora 
Els cam inants 
El Faune 

Cangons:
La Festa M a jo r (Dolors M artin )
L 'Am etlIer (A n ton i Cruz)
M atinada  (A.C. La Industria l)
A  Sant Medir. Sardana. (A. C. La Industria l i 
Vallés S im fon ie tta  de la Industria l, D irecció 
Josep Olivella))

5EGONA PART

Peculi de l'ob ra  lírica RODAMON
(A.C. La Industria l i Coral Els Em prius de Sentm enat. Piano: 
M arta  Ruiz. D irecció Josep Olivella)
In trodu cc ió  (Piano )

'N em  Tallant... (Cor de llenyataires)
Verge de la M un tanya , (Prec d 'u n a  dona)
Eli bé el crida, dolga am or (Cangó d 'A g n a  M aria) 
Quan l'a m o r pica a la porta  (Cangó del Bufó)
Ballet (Festa al castell )
El meu Hit és fe t de tu lles (Cangó del Rodam on)
Vaig pel m ón esm aperdu t (Cangó del Rodam on)
Ai mare. La meva m are (L'enyor d 'A g n a  M aria)
Jesús amorosíssim  (Cor de m ongos)
En ser m orta  la Comtessa... (Clam del Rodam on) 
Dansa (Festa a la Vila)
Duet de Rodam on i Agna M aria 
Cel sense núvols (Cor de dones)
Verge d eia m untanya (Prec d 'A g n a  M aria)
M elopea (Piano)
Insensati (Cor d 'ho m es i dones)
Marxa Triom fal (Cor d 'ho m es i dones)

EQUIP TÈCNIC

Idea, docum en tac ió  i textos: Lluís Subirana 
C oord inador de l'acte: M anuel Torrell 

Producció: Tomás Manyosa 
G uió i direcció: Jordi Voltas
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Maria Magda Petit
TEXT; RICARD USTRELL FOTOGRAFIES: DAVID  DATZIRA

Quan to t  encara era més fác il i l'estrès no s 'havia inventâ t, una  
m estra es p reocupava p e r fe r feliços eis nens i les nenes que  
Vivien en un tem ps que canviaria e l m on. Eren anys de caixa o 
faixa. I m en tre  la vida d 'aquests  nens anava passant, Narcisa 
Freixas va ser capaç d 'e m o c io n a r a pe tites  dosis, la in fànc ia  de 
Catalunya. Les seves cançons van creure que tô t  pod ia  canviar. 
I ara, després de 150 anys de l seu naixem ent, és una evidència  
d ir  que les seves cançons han de ixa t em prem ta  a l cançoner 
in fan til. Per aixà convé reco rdar q u i era i p e r què ho va fer....
La seva néta. M aria  M agda Petit, s 'ha co n ve rtit en la única  
descendent: és soltera, no té  fills, i la seva h istàrla  ens l'ha  
exp lica t en un p is cèn tric  de Barcelona.

Corn està?
M o lt con ten ta , perqué si el meu pare visqués, estaría m o lt 
o rgu llos  de to t  el que esteu fe n t per la meva èvia. Jo no vaig 
poder-la conéixer, però des de ben petita  el meu pare em va fer 
en tendre  qu i havia estât Narcisa Freixas i com  d 'im p o rta n t era 
això pel país. I que ara vu lgueu to rn a r-h o  a fe r en tendre  a la 
gent, és extraord inari. Has de pensar que a Sabadell hi havia 
hagu t una escola am b el nom  de Narcisa Freixas que en 
convertir-se en escola pública el 1986 i fusionar-se am b altres 
centres va perdre el nom . I ac tua lm en t, a la vostra c iu ta t només 
hi queda un carrer que es d iu  com  la meva èvia. A  la Garriga, 
on tine la casa encara, hi ha una plaça que es d iu  Narcisa 
Freixas. I aquí a Barcelona, al carrer Balmes, n 'h i ha una altra 
am b el m ate ix nom . No és sufic ien t, però ta m b é  a juda a 
explicar qu i era la meva èvia. I això m 'o m p le  d 'o rg u ll.

La seva àvia també n'estava molt de feliç. O això deien 
els seus amies en algunes de les cartes que s'enviaven...
La meva àvia era una dona de fo ra  del seu tem ps. Es relacionava 
am b inte l lectuals de l'època com  en M odest U rgell, o el 
Santiago Rusiñol...i això va fe r que visqués uns anys m o lt 
intensos. Era fe liç  perqué encom anava som riures, i la g e n t se 
l'estim ava de verita t. M e 'n  recordo per exem ple, que la Ciseta, 
que és com  li deien els amies, havia estât m o lt am iga de 
l'escu lto r Pablo G argallo, i quan aquest va estar dé lica t de la 
salut, l'àvia el va convidar d u ra n t una tem porada  a la casa de la 
Garriga perqué es refés. Per això anys més ta rd , i en agra ïm en t 
al gest d 'a m a b ilita t de l'àvia, l'escu lto r aragonés li va constru ir 
una xem eneia de gu ix que a c tua lm en t es troba  al Museu 
G argallo  de Saragossa i que figu ra  com  la única que  va 
constru ir l'escu lto r al llarg de la seva tra jec tó ria  professional. 
A m b  això vine a d ir que l'àvia sem pre estava disposada a a judar 
els seus amies, i ells ta m b é  estaven disposats a rebre 'n  ajuda. >
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"Senzilles" i "aire popular", han estât els segells de les 
seves cançons. M'equivocaria si l'hagués de definir com 
a una persona inquieta?
Inqu ie ta , treba lladora  i am b preocupacions socials. L'àvia havia 
to ca t fins i to t  a presons am b la meva m are! No li feia por res, 
volia que les seves cançons arribessin arreu, i la seva iMusió 
podia am b qualsevol fron te ra . Pensa que de ben petita  va 
sentir-se de seguida iden tificada  am b la música. És com  si ho 
portés to t  a dins seu, to t  i que ta m b é  és ve rita t que va treba lla r 
m o lt per poder-ne te n ir  coneixem ents. A m b  això s'assemblava 
força al seu pare. Pere Freixas i Sabaté, qui tam bé  va ser un 
in teM ectual de l'època i va a rriba r a escriure un d iccionari 
català-francès. (Tots dos, ta n t ella com  el seu pare, surten a 
TEnciclopedia Catalana).

El seu pare deia: "Narcisa Freixas viurà sempre perqué 
viu en el cor de tot el poblé, i les seves melodies les 
canten les mares ais seus fillets, i l'enamorat a 
l'enamorada".
I la ve rita t és que jo  mai n 'he  can ta t de m elodies (somrlu). A  la 
meva avia li agradaven m o lt els nens i les nenes i per això es va 
ded icar al m ón de la pedagogia . Si obres un cançoner seu, 
observarás que  m oites de les com posicions eren dedicades a 
nens. Tam bé hi havia a lg u n a  dansa o sardana, però 
especia lm ent eren m úsiques per a ser in terpre tades ais in fants. 
L'àvia era capaç de posar-se a la seva peli i e laborar m elodies 
que es volien escoltar. És per això que cada peça és especial, 
em oc io n a n t i alegre.

Se sent identificada amb la forma de ser de la seva àvia?
No, perqué jo  no tin c  sen tit m usical. A  més a més, la meva àvia 
va néixer el 1859, en una època m o lt d ife re n t a la que estem 
v iv in t aquí. Jo cree que l'època en qué va v iure tam bé  la va 
cond ic io na r en la fo rm a  de pensar i actuar. Eren tem ps en què 
el sen tim en t era la paraula, i la passió per Catalunya era el seny. 
Es fe ien més coses pels altres, i el m òn ind iv idua lis ta  jus t 
com ençava a inventar-se.
Jo en canvi, he v iscut en cond ic ions m o lt d ife rents. Des dels 14 
anys ja vaig posar-m e a treba lla r d 'a d m in is tra d o ra  perqué va

m orir el meu pare i a casa fa ltaven diners. Vaig com ençar a una 
Ilibreria on em pagaven poc perqué el trac te  era fam ilia r, i al 
cap de 9 mesos ja vaig m arxar cap a una a ltra empresa on m 'h i 
vaig estar 37 anys fins ju b ila r-m e  i "v iu re  la v ida ". Ara vaig a la 
U nivers itä t a escoltar conferències per la gen t gran, al cinema 
am b les am igues, a l'A teneu a lleg ir diaris...! a viure, que sòn 4 
dies!

La seva àvia va plantejar-se mai deixar la mùsica?
Només una vegada, quan se li va m o rir la prim era filia  acabada 
de néixer i va dec id ir aparta r-se 'n  una m ica. Pensa que com  a 
mare, va ser un cop m o lt d u r per ella, però anys més ta rd , al 
néixer el meu pare, l'àvia es va an im ar i va tancar aquell 
parèntesi to t  c o n tin u a n t el fil d 'aq ue lla  carrera musical.

Pintura a l'oli de Narcisa Freixas, alumne del mestre Modest Urgell.

I després va tenir una altra filia, però pel que sembla, 
també va morir acabada de néixer...
...i per això el meu pare va ser tan es tim â t per la meva àvia. La 
Narcisa era una dona entregadissim a al seu fili per to t  el que 
havia pe rdu t pel carni. Des d 'a leshores va te n ir  clarissim que es 
dedicaria al m ón de l'ensenyam ent i a la cançô in fa n til. I és per 
això que abans insinuava que la in fància va ser un fa c to r ciau 
en la seva vida.

...en la seva vida, en la dels nens de Catalunya i fins i tot 
en la dels de l'estat espanyol!
Exacte. Com t 'h e  explicat abans, l'àvia s 'estim ava Catalunya i 
per això mai va abandonar-la . Si que és ve rita t que va fe r a lguna 
escapada per Espanya, però van ser qua tre  de com ptades. Si no 
recordo m alam ent, l'any 1917, va ser convidada a M adrid  per 
fe r una conferència sobre cants musicals a les escoles, on el 
llavors M in istre  d 'In s trucc ió  Pública, el senyor Borrell, se li va 
acostar per dem anar-li que es quedés a M adrid  d u ra n t 4 mesos 
per fe r un curset. Des d 'a leshores, no tin c  constáncia que 
hagués fe t gaires sortides més fo ra  de Catalunya....

I mentrestant, el seu marit, el doctor Miquel Petit, s'ho 
mirava tot exercint de metge...
...de m o lt bon m etge! Encara guardo  una m edalla que li van 
dona r pels ajuts que va o fe rir en una epidèm ia que hi va haver 
a Barcelona a princip is de segle. Lavi i l'àvia eren dues persones 
que, to t  i les diferèneies, van saber com pag ina r m o lt bé les 
seves vides am b la fe ina. Si que és ve rita t que  Lavi quedava més 
a l'o m b ra  de to t  p lega t ja que  era una mica tim id , però
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n'estaven m o lt l'un  de l'a ltre , i aixó va poder am b qualsevol 
cosa. Era més reservat, més aviat com  el meu pare que per aixó 
no va dedicar-se al m ón de la música com  la Narcisa. El meu 
pare va pre ferir heretar l'o fic i del meu avi, el de m etge. Va ser 
concretam ent, la desena generació de m etges a la fam ilia .

te m p s". I per la meva part, m 'encanta ria  poder reed itar les 
seves cangons i cangoners, però no sé com  ni am b qu ins diners 
podria  fer-ho . Farà uns 25 anys recordo que Caixa de Catalunya 
va fe r un facsím il per dona r a les escoles, però a c tua lm en t ja no 
queda res. I és una llástim a.

La Ciseta era una dona amb més carácter, no?
A m b m o lt de carácter i pe rsona lita t (riu). Si se li posava una 
cosa al cap, no parava fin s  aconsegu ir-la . D u ra n t una 
tem porada  per exemple, es va capficar en p in ta r! (vegeu un  
quadre  a la fo tog ra fia ) I com  que ten ia  ganes de fe r-ho  to t, era 
una dona m o lt anim ada i coneixia l'U rge ll, li va dem anar qua tre  
conseils i va posar-se a p in ta r quadres.

Pel que veig en guarda algún...
Sí, però poca cosa més. Conservo aquest pis de Barcelona on el 
meu pare l'any 1945 hi ten ia el despatx, i ara per ara s'ha 
conve rtit en casa meva. I pel que fa a la resta d 'ob jectes, s'han 
ana t perden t am b el tem ps: el p iano de l'àvia (un O rtid i Cusó 
am b una m aqueteria  preciosa), la ba tu ta  de piata que li van 
regalar a M adrid  el 1917, els cangoners que va reed itar el 
pare...

N'he pogut fullejar algún i resulten encisadors.
Ho sé, però avui en dia aquests llibres ja no interessen. N ingù 
sap qui és Narcisa Freixas perqué ja no es canten les seves 
cangons. A m b  l'a rribada de les d ictadores, les escoles sembla 
que s 'hag in  o b lid a t de la Ciseta perqué ha q ueda t "fo ra  de
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Com és possible que el temps pugui esborrar les seves 
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dia ja no en queden de cangoners, fins i to t  el que jo  ten ia  el 
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La seva èvia va morir el 1926 i es va enterrar a Barcelona, 
al cementiri veli de l'Avinguda Icària. No bagués tingut 
més sentit enterrar-la a Sabadell?
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délicat: va m orir 15 dies després que l'àvia. El meu pare va 
pensar que el m illo r que podia fe r era esperar uns dies i
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enterrar-los ju n ts  a Barcelona. I així va ser. Des d 'a leshores les 
coses sé que van co m e n ta r a canviar m o lt: el meu pare va 
fu n d a r l'escola in fa n til "Narcisa Freixas" per nens am b paràlisi 
que va du ra r fins l'any  1958 quan el meu pare va m orir, aquí a 
Barcelona es va inaugu ra r una B iblioteca que portava tam bé  el 
seu nom ...l aleshores les trans fo rm ac ions socials, les noves 
aspiracions i el nou m ón "ca p fic a t" , van anar o fe g a n t el seu 
nom  fins gairebé ob lida r-lo .

#«•« •i ***«**4**g •at««« 
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Reaiment creu que s'ha oblidat?
Si, l'àvia ja no es coneix arreu de Catalunya. L'ùnica cosa que 
queda és gràcies ais governs de l'època que mai es van posar 
am b el que ella feia, i po tser per això a la Garriga, a Barcelona 
i a Sabadell, encara conserven els carrers i les places. Quan es 
va celebrar el 50è aniversari de la m o rt de l'àvia, recordo que 
em vaig desplaçar fins a l'A ju n ta m e n t de Sabadell, on un agent 
de polic ia, que si no recordo m a lam ent es deia Zapata, em va 
ind icar am b qu i havia de parlar per m ira r d 'o rg a n itza r un acte; 
que  si el senyor Simó, que  si la senyora Taulé, la Fundació Bosch 
i Cardellach... Era una persona ideal: ten ia inqu ie tuds, coneixia 
la h istòria  del seu pob lé ... Però és ciar, eren altres tem ps i avui 
en dia to ts  aquests tem es ja no interessen a n ingú.

El senyor Simó, per cert, la va citar un dia per escriure 
un Ilibre sobre alguns personatges importants per la 
ciutat de Sabadell, entre ells, Narcisa Freixas...
Però mai es va acabar d 'ed ita r. Recordo que em va entrevistar 
per treu re  algunes dades sobre l'àvia i em va explicar que tenia 
l'o b je c tiu  de fe r una m ena de d icc io n a ri de ce leb rita ts  
im p o rta n ts  que  havien nascut a Sabadell. El p rob lem a és que de 
cop i vo lta , el m ate ix period ista  a fic io n a t va te n ir una em bolia  i 
no va poder acabar to t  aquell treba ll de cam p que estava 
p o rta n t a te rm e. Des d 'a leshores no n 'he  sabut res més de to t  
aquell d icc ionari de personatges, i potser estaria bé saber qué 
se n 'ha  fe t d 'aque lla  docum entac ió .

Com a ùnica descendent, què n'espera d'aquest 
aniversari dels 150 anys de naixement?
M 'h a  fe t m o lta  il-lusió. I la ve rita t és que  espero am b m oites 
ganes poder assistir al tea tre  de La Farándula per l'onze  de 
se te m b re  d 'a q u e s t any. Com  t 'h e  d it  al c o m e n ça m e n t 
d 'aquesta  entrevista, el meu pare s 'h i va deixar la peli perqué el

nom  de l'àvia estigués escrit a m oites parets de m o lts  pobles i 
d u ta ts . Per això vull que entengu is  que  a mi l'àvia me Than fe t 
estimar, i el record q u e jo  en pugu i tenir, l'associo am b el meu 
pare i a to t  a llò  que ell va fe r per la seva mare.

Sent pena d'acabar aquí la descendència de la seva àvia?
Si (sospira). D 'o p o rtu n ita ts  n 'h i ha hagut, però el que m 'agrada  
no  em  vol, i e l que em  vol no  m 'agrada. A  la meva època ja vaig 
te n ir ocasions d 'en cam ina r la meva vida cap a un d é te rm inâ t 
ob jec tiu , però jo  sóc m o lt independen t. M ai he s igu t d 'a n a r 
am b am igues cap aquí i cap allá, sem pre he estât jo  que m 'he  
intéressât per a llò  que rea im ent em venia de gust fer. I això 
potser m 'ha  p o rtâ t a no acabar te n in t una fam ilia , però el desti 
és el desti. I els meus hereus.. .vés a saber què fan  o volen saber 
de la Narcisa Freixas.
També he de d ir que ta n t a Sabadell, a la Garriga o a Barcelona, 
s'ha respectât sem pre el seu nom , el prob lem a és que s'ha 
o b lid a t qué s ignifica. Però jo  cree que un dia es farà justic ia , i el 
seu nom , to rnará  a surar. I sinó m ira 't a tu  i q ü e s tio n a 't qué fas 
aquí, p re g u n ta n t per la Narcisa Freixas...

Interessar-me per allò que forma part de mi.
Dones això és el que espero i desitjo  que a lgún  dia la gen t de 
Sabadell i Catalunya to rn i a descobrir. És una llástim a que sense 
saber-ho obviem  el passât més proper, el de l 'ú lt im  segle, i el de 
tan ts  canvis.

Moites gràcies per haver-nos rebut a casa seva...
Gràcies a vosaltres.

Retrat de Narcisa Freixas pintat a l'oli. Autor desconegut.

En aquesta c iu ta t les certeses es te ixeixen unes sobre d 'a ltres. 
H i ha un m u n t de pedres que m a i ens hem  a tre v it a aixecar: 
nom s que han fe t carrers I places, veus que s 'han fe t un fa r t de 
cridar, caps que han renunc ia t a girar-se i agulles que han  
p e rfila t un llarg pe rò  essencial passât. Sabadell ha descobert un  
m u n t d 'h is tô rles  ta txan t-ne  d 'a ltres. I quan arriba l'h o ra  de 
pensar en to t  e l que s 'ha fe t i de ixa t de fer, ens adonem  que  
l'espelm a que ens guiava no  ens IH um inava pas e l carni, sinó  
que s im plem ent, ens encegava la m irada. Per això, so rt en 
ten im  de fundacions, e n tita ts  i persones que vetllen p e r  
h o n o ra r aque lIs que s 'h o  han m erescut am b el pas de l temps. 
La F undado Ars, la Bosch i Cardellach, I tan tes altres, son dignes  
de ser aplaud ides a través de la Semblança que avu i eis he  
in te n tâ t explicar.
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Josep Xinxó:
un ciutadà amb majùscules

TEXT: JORDI SERRANO

(Rector de la Universität Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) i au tor de Josep 
Xinxó Bondia i les JSUC de Sabadell, Pròleg de Teresa Pàmies. Ed. M on tflo rit. 
Cerdanyola, 2004. Versió integra en PDF a http://jordiserrano.wordpress.com)

Els acusats de fe ts im ag inaris  teneri m o lta  m és c a p a d ta t de p ie ta t In d u lg e n t 
p e r  p e rd o n a r ofenses, que els toca ts  d 'h ipocres la  cristiana dedicats  a 
d ifa m a r

Josep Rosas

N o és l 'o d i q u i pa rla rá  demà, s ino  la justic ia , basada en la m em òria .
Albert Camus

Fa uns dies un am ie em va truca r al vespre i em va d ir; la 
setm ana passada va m o rir en Josep X inxó, suposo que voldries 
saber-ho. Vaig quedar de pedra. L'home era ja m o lt gran, però 
to th o m  té  d re t a un acom iadam en t dels amies, no?
Fa uns cinc anys va fer-m e cridar i em va dem anar que  l'a judés 
a escriure les seves m em òries. D uran t els segCients tres anys i 
davant de m oites propostes d 'a c tiv ita ts  al vespre o els caps de 
setm ana, la meva resposta sem pre era la mateixa, no puc, estic 
fe n t unes m em òries d 'u n  veli Ilu itador. Va córrer el ru m o r que 
era una excusa, que no hi havia llib re  ni veli Ilu itador. Per fi va 
so rtir el llibre.
El llibre parla d 'un a  època de resistències de m ilitància  i de 
consignes. Ara ja no són m oda les consignes, ara to ts  portem  
un m òb ii perqué volem , no perqué ens ho d igu in .
Per què cal recuperar la m em òria? Hi ha m o lta  g e n t que diu 
que no cal. Els que es fan aquesta p regun ta  poden ser de dos 
tipus. Els que  tenen m o lta  barra, són aquells que  van d o na r 145 
m edalles de la c iu ta t ais excom batents l'any  1941. Però tam bé 
hi ha persones de bona fe  que  s 'ho  p regun ten ; els suggeriré 
algunes reflexions: Si d iem  que a l'any  1936 és igual un obrer 
republicá que defensava la lega lita t republicana que un feixista.
Si d iem  que és igual un que va estar en un cam p de 
concentrac ió  que un botxí del cam p. Q uin m issatge estem 
d o n a n t ais joves d 'avui?
Però cal d ir-ho  a lt i ciar, qué faríem  si hi hagués un a ltre  Franco 
que fes un cop d 'e s ta t contra  la dem ocrácia? Ens m an tind ríem  
quiets? Espérant que ens afusellin  per centenars en una plaça 
de braus com  a Badajoz? Sense o b rir la boca? Callats? 
Reivindiquem la memòria perqué fonam entem  el nostre llindar étic 
en la mirada sobre el passât. I aquest llindar étic és el que projectem 
ais fets d'avui i els que projectem al demà i al demà passât.
A  Sabadell hi va haver 52 c iu tadans a M authausen, dels quais 
35 hi van morir. Centenars de sabadellencs van anar a raure a 
cam ps de concentrac ió  a Franga. Es calcula que hi ha 2 .000  
ciu tadans sabadellencs en cam ps de concentrac ió  o presons a 
Espanya a; M igue l de U nam uno  (M adrid ), M anacor (M allorca), 
Portaceli! (Valèneia), M iranda de Ebro, Reus i San M arcos (Lleó). >
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La llista de bata llons de penats on hi ha sabadellencs és 
in te rm inab le . No sabem quan ts  sabadellencs es van haver 
d 'exiliar, ni quan ts  van tornar, ni quan ts  van m o rir Iluny de la 
seva c iu ta t estim ada.
Sabem ta m b é  de 14 afusellats i de 58.941 fitxes polic iaques de 
repressió, d 'u n a  pob lac iô  de 4 7 .0 0 0  hab itants. És a dir, hi havia 
més fitxes que c iu tadans vius. Un 4 ,2 5 %  de la p o b la d o  
sabadellenca va ser em presonada.
Hi ha qui d iu  que als anys fina ls  no n 'h i havia per ta n t. Les 
detencions, les to rtu res  i eis em presonam ents duren el que 
dura la d ic tadura  i encara l'any  1966 fins a 1976 hom  calcula a 
la baixa que el nom bre  de de tin g u ts  per m otius  po litics a 
Sabadell fou  de 259.

Soldats de la centùria Serafi Espinos organitzada per la JSUC a Sabadell. Front d'Aragô, 1936.

d 'E spanya- i eren rebuts per Josep M . M arce t i l'a rqueb isbe  
M odrego , entre  altres au to rita ts . El dia 27 de gener de 1942, 
tres anys després de l'en tra da  de les tropes franqu istes, 
l'A ju n ta m e n t concedeix la m edalla d 'o r  de la c iu ta t a Francisco 
Franco en la seva visita a la c iu ta t.
I és en aquest Sabadell i en aquest m ate ix any 1942 quan to rna  
Josep dels cam ps franceses. Quan ja no queda esperança, quan 
el te rro r ho envaeix to t, q u a n t hi ha ta n t de mal, ta n t dolor, 
tan ta  venjança, tan ta  im m o ra lita t, hom  ja no p o t exig ir res, els 
sabadellencs havien de sobreviure i s 'hi van ded icar am b to tes 
les seves energies.
En eIs m om ents més d ific ils  i quan una c iu ta t abso lu tam en t 
desesperada, exhausta, quan perd la d ig n ita t, on la Ilibe rta t 

havia estât b ru ta lm e n t extirpada de la 
c iu ta t, unes dones i uns hom es hum ils, 
treba lladors  i senzills, anòn im s, un g rup  de 
v in t O tre n ta  joves, o rg a n itz e n  la 
resistència, fan a llò que ja n ingú  podia 
demanar. Son els nostres herois. M un ten  la 
JSU i m antenen la torxa de la d ig n ita t de 
to t  el pob lé  de Sabadell. M ai no es van 
rend ir
Un dels elem ents més im perceptib les de la 
d esm em òria  a fec ta  la p rò p ia  id e n t ita t  
sabadellenca. On és el Sabadell de la 
justic ia , de la So lidaritä t, de la fra te rn ita t, 
de l'a u to n o m ia  m oral, de la cooperado , del 
fédéra lism e, de l'è tica  civil republicana? On 
és el Sabadell de Francese V ilado t, Tomás 
V ilado t, Teresa C laram unt, Josep M igue l, de

En Ramon Gelis, exilia t a Mèxic, no el 
deixen to rn a r a passejar per la Rambla 
(anom enada Rambla del C audillo) fins l'any 
1972. Ja no la reconeix. 33 anys fo ra  de 
casa! Però el que em sembla encara més 
increíble, més bru ta l, és que no tro b i n ingú.
Ha de passar un any per ta l que es to rn in  a 
refer els contactes personals. I es re trob i a 
Sabadell després d 'haver-se acom iada t del 
seu am ie Josep X inxó, 34 anys després!
Q uina fa lta  de p ie ta t dels franqu is tes !.
Per aixô encara és més ind igna  la v iru lència, 
la bes tia lita t del règim  franqu is ta  vist des de 
la perspectiva d 'u n  ciu tadà del carrer. Potser 
una de les coses que més im pressionen és la 
q u a n tita t de joves sabadellencs, anòn im s 
que sofriren la repressió. Una repressió que 
no va anar so lam ent con tra  eis d irigen ts , va anar contra  la 
classe treba lladora  en el seu c o n ju n t am b una fe ro c ita t i 
salvatgism e que va d u ra r 40  anys.
Paul Preston d iu que aixô m ereix rebre el nom  de "lla rg  
h o lo ca u s t dels d e rro ta ts " , o p o tse r més e n ce rta d a m e n t 
podriem  d ir nosaltres "de l genocid i sabadellenc." El que és 
inqüestionab le  és que  les dades fan  esfereir. La reconciliaciô era 
necessària però l 'o b lit  no. L 'ob lit és una fo rm a  de co m p lic ita t 
M en tre  m orien 35 sabadellencs a cam ps de co n ce n tra d o  nazis, 
visitaven la c iu ta t Hans Thom sen -c a p  nacional-socialista n a z i- 
i Detlev Ehlers -c a p  nacional de les Joventuts H itlerianes

- ,

Noies de la JSU de Sabadell (Pins del Vallès, 1 de maig de 1936).

Com panys, de Layret, el del Circol Republicà D em ocràtic  
Federal, de Pi i M argall?
(Per cert, en produir-se l'en trada  de les tropes franqu istes, un 
g rup  de republicans va en te rra r el bust de Pi i M arga ll, per quan 
les c ircum stàncies de Ilibe rta t ho perm etessin. Un sabadellenc 
en sap el Hoc. S'ha transm ès de generació en generació. El bust 
encara rom an co lgat)
On és el Sabadell de la Federació Local de Sindicats - l'o b re ra -, 
i de Josep Moix? És el personatge p o litic  més im p o rta n t 
d 'aquesta  c iu ta t, va ser m in istre  de Treball de la lia. República, 
m entre  es feia la única revolució al m ón on els m itjans de >
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producció  quedaven en mans del poblé. Aquest és el Sabadell 
que X inxó anom ena el Sabadell del M oix. El Sabadell que va 
estar a p u n í de desaparèixer i que Josep ens va rescatar de 
l'o b lit.
Quan hom  mira enrere es pregun ta : on eren els quadres 
d irigents, l 'e lit de la c iu ta t, en la cu ltu ra , en el civisme, en 
l'educació , en la política, en el s indicalism e, ais darrers 50 anys? 
Potser encara la nostra dem ocràcia no s'ha a dona t on eren. Ho 
d iré am b paraules de Camus: el m illo r de la c iu ta t era alla, a la 
sorra de les p latges d 'A rgelers, als cam ps de co n ce n trado , i 
després a 10 .000 qu ilòm etres  de la seva c iu ta t estim ada, a 
Mèxic, a Veneçuela o a les presons i cam ps de conce n tra d o  
franqu is tes i en la resistència a Sabadell d 'aquests  nois i noies 
de les JSU. Aquesta és la nostra é lit c iu tadana.

M o lt sovin t a lguna gen t es pregun ta , ens p regun tem , què 
podem  fe r per la c iu ta t, pel país? X inxó ens dem ostré am b la 
seva ac titu d  al llarg de to ta  una vida i de tan ts  i tan ts  Companys 
i com panyes que fins i to t  en les p itjo rs  circum stàncies un 
d u ta d à  del carrer és capaç de s im bo litza r la d ig n ita t i la noblesa 
d 'u n a  c iu ta t. Un g rup  de persones m antenen am b paciència i 
perseverança el cap a it a l'espera que noves generacions 
s 'inco rpo rin  a la Ilu ita  per la Ilibe rta t i la justic ia .
"N ada era según me han co n ta d o ", escrivia G regorio  M orán. 
No valen les queixes deis més joves; grácies ais vells Ilu itadors 
vam a rribar a la Ilibe rta t en un m o m e n t en qué, més que altra 
cosa, va p redom ina r la por, una gran por, i m olts  tem es van 
quedar obviats, per exem ple la recuperació de la m em òria 
m ilita n t i la m em òria  dem ocràtica , recuperar la m em oria  de la 
resistència, la la íc ita t i l'è tica civil republicana.
Ara és l'ho ra  d 'un a  nova fron te ra , d 'un a  nova m en ta lita t, d 'un a  
nova etapa, d 'un a  nova generació, d 'u n  nou sabadellenquism e, 
el de la república de Sabadell, que sigui capaç de redreçar allò 
que no es va fe r bé a la transic ió , i no ens enganyem , no es va 
fe r per por.
Als joves els toca agafar la cabota d 'aq ues t fil de la h istoria que 
ens ofere ix generosam ent el Josep.
X inxó conclou el seu llibre de m em òries am b aquesta frase: 
"D 'a lg u n a  manera la nostra Iluita haurà estât ú til, espero que 
algunes llavors hagin quedat; però no n 'estic  massa segur. Per 
a la m ajoria  de gen t de la meva època que vam estar Ilu itan t, si 
que ha va lg u t la pena."
És lôg ic que el Josep dubtés d 'un a  c iu ta t tan desm em oriada. 
Estic segur que ha va lgu t la pena; si no fos per X inxó i els seus 
Companys de la JSU i del PSU -e n  una o altra opc ió  ideològica 
re s is te n t-avui no hauríem  récupérât la Iliberta t, la dem ocràcia, 
les nostres ins tituc ions  nacionals -G e n e ra litä t, E s ta tu t-, ni 
tin d rie m  a jun tam ents  dem ocràtics i, el que és p itjo r,, hauríem  
p e rdu t la d ig n ita t.
Encara que sigui rem ar a con traco rre n t, com ença a ser hora de 
reclam ar una cosa obvia a la nostra c iu ta t i al nostre país, ho 
reclam o am b les paraules de l'h o m e  del cam p de Buchenwald: 
"L 'idea l co m u n is ta  va ser real, i sense la g e n e ro s ita t i 
l'a b n e g a d ó  i el sacrifici de tan ts  que Ilu itaren per canviar el m ón 
no es p o t en tendre  la h istoria del segle XX ". Les m em òries de 
X inxó en són un exem ple ciar. Eis joves, i els no tan  joves, poden 
te n ir una o p o rtu n ita t única de descobrir en Josep X inxó i to ta  
la seva generació com  en les s ituacions més d ifíc iis hom  m anté 
les conviccions i la Iluita.

Grácies, Núha G allifa, Júlia Xantre ro , Ramón Gelis, Estrella Vila, 
M icaela M uro , Josep G allifa, Jaume G irabau (afuselia t el 1942), 
Pere G allifa, Francese Sánchez, M argarita  M uro , i a Josep X inxó 
i a to ts  aquells joves de la JSU.
H onor i g lòria  a Josep X inxó i a to ts  els seus com panys de la 
resistència sabadellenca!
Adéu am ie Josep.

Jaume Girabau, 8 de maig de 1939.

’ ÊJ /

X
. < /  V /  ^  4 ,'

O '

Dedicatoria al revers de la fotografia.
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300 nits al ras
A quest tito ! fa re fe ren da  ais deu anys de 3 0  nits d 'espectades a la fresca a Sabadell i 
dona I'o p o rtu n ita t de repensar els deles d'estiu conn un p o n t p e r la tennporada artística

TEXT: M ONTSE BARDERI FOTOGRAFIES: JU A N M A  PELAEZ

Miryam Mirablanca i Olga Clavel assajant Llena de flores tu boca. Com encem  bé, és a dir, des del princ ip i: qualsevol explicació 
sobre la rea lita t, es fo n am en ta  en una de te rm inada  concepció 
força indem ostrab le  i que  será la pedra angu la r de to tes  les 
explicacions posteriors.

En aquest cas parte ixo de l'ax iom a que am b cu ltu ra  es viu 
m illón Parteixo de la idea que la cu ltu ra  ens fa ser persones més 
felices. Kant va d ir: tracta  els altres com  t'ag rada ria  que et 
tractessin a tu . Anys més ta rd  a lgù va d ir; v ig ila , p o t ser que eis 
altres t in g u in  gustos m o lt d ife ren ts  ais teus.

A  banda d 'aquesta  facècia, d iria , s inceram ent que la fé lic itâ t té 
a veure en bona pa rt am b la cu ltu ra . Hi ha qui p o t d ir que la 
fé lic itâ t és més aviat menjar, d o rm ir i m irar program es televisius 
dels anom enats roses. I m o lts  poden pensar que tin d ra n  raó, 
que la fé lic itâ t és una resposta m o lt personal i que cadascú ha 
de tro b a r la seva.

Jo discrepo.
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Ja els antics grecs parlaven de doxa  i epistem e, és a dir, d 'o p in ió  
i de coneixem ent. No crec que to tes les op in ions  va lgu in  el 
mateix, n 'h i ha de fonam entades, raonades, valantes i d 'a ltres 
que son top ics o banalita ts. Posar-les al m ate ix sac és una de les 
ca rac té ris tiques més re llevan ts  de la nostra  soc ie ta t: el 
relativisme, to t  és op inab le  i to tes  les op in ions  valen el mateix. 
Un m on sense verita ts és un m on tan  pia corn indesxifrable. És 
cert que la ve rita t no és única, que seguram ent és corn un gran 
m ira li esm ico la t però hi ha trossos d 'esp ill que reflecteixen part 
de la rea lita t i hi ha pedres opaques en qué no s'h i veu res sobre 
la superficie.

Per a firm a r que la fé lic itâ t té  a veure, tam bé, am b la cu ltu ra , em 
pue basar, per exemple, en Pescala de valors de M ax Scheler.

Scheler im agina una escala, a baix de to t  hi ha els valors que 
to th o m  p o t apreciar i que són més fàcils d'assolir, es refereix a 
menjar, al sexe, a dorm ir, a descansar... a mesura que va pu jan t 
Pescala de valors, apareixen, valors que són més d ific ils  d 'assolir 
però que són més grans en satisfaccio: una bona lectura, una 
òpera, una ja m  session, un film  de Bergman, una canta ta  de 
Bach, una obra de tea tre  de Lorca, un poem a de M aria -M ercè  
M argal, una bona conversa am b un fo r t  c o n tin g u t conceptua l i 
em ociona l...

Per què la persona que ha viscut to t  això és més felig que la que 
menja, jeu, consum eix i m ira program es roses per la televisió?... 
Dones perqué aigú que llegeix poesia, de ben segur que coneix 
el que és una fa rtada  de Nadal, consum ir la v ig ilia  abans de reis, 
d o rm ir corn un beneit fins a la una del m igd ia , m ira r la televisió 
sense solta ni vo lta  i haver t in g u t Pexperiència de beure massa. 
És a dir, els que arriben més a m u n t en Pescala de valors, sense 
cap d u b te  poden viure i desplagar-se ais esglaons més directes, 
més baixos... però els que están condem nats ais esglaons 
baixos, no sabran mai el qué és lleg ir Yourcenar o descobrir un 
concert d 'un a  sim fón ica.

AIgú podria  dir: això no és ser més felig, és tan sois te n ir més 
possib ilita ts. I és que la fé lic itâ t té  m o lt a veure am b vida 
au tèn tica , am b experiéncies de q u a lita t i és més fácil te n ir vida 
au tèn tica  si tens més possibilitats.

Per ta n t, crec, s inceram ent, que la cu ltu ra  està d irec tem ent 
re lacionada am b una vida am b sentit, plena d'experièneies 
au tèn tiques, i am b una escala m o lt més llarga...

Però qué és la cu ltura?

La cu ltu ra  és, sob re to t, un in tens ificador de Pexisténcia. La 
cu ltu ra  ve del llatí, que voi d ir cu ltiu , una persona culta és una 
persona cultivada. És a dir, si to ts  som pois i pois serem com  diu 
la b ib lia , les persones cultivades fan de la pois saó, terra 
húm ida i am b nu trien ts  sufic ients per a què produe ix i flo rs  i 
fru its . Es co n ve rtirá n  en pois com  deia Q uevedo, però 
seguram ent pois enam orada.

La cu ltu ra , avui ha canviat m o lt. Els principals educadors avui, 
no nom és són les escoles i la fam ilia  sino tam bé: la pub lic ita t, 
la te levisió i in te rne t.

Avui, aposta r per la cu ltu ra  significa aposta r per una mica de 
so litud de silenci, per te n ir unes bones relacions am b un mateix. 
Per a rribar a la cu ltu ra  es necessita aposta r més pel desig i el 
vo ler que pel capritx. V ivim  en una socie ta t que estim ula 
co n tin u a m e n t les nostres necessitats a través del consum ism e. 
Un bon exem ple és la mùsica al "m y  space m usic", es d ica  una 
cangó que la vegada fa referència a d ife ren ts  cangons més i to t  
és co m p le ta m e n t efimer, com  el zapp ing , com  els links... això 
crea un estât d 'indo lènc ia , que qu i no té  veritab le  interés real 
per res, com  aigú que passa per la vida passejant per in fin its  
aparadors....

Per ta n t, per apropar-nos a la cu ltu ra  cal aposta r per les 
d ificu lta ts , pels reptes, per l'esforg. Per a rribar a satisfaccions 
menys ep idèrm iques i més pro fundes, per te n ir tem ps i silenci 
i treba lla r per te n ir una certa d isposició in terior. Per ta n t, ras i 
curt: per a rribar a la cu ltu ra  el p rim er responsable és la mateixa 
persona.

I no es tracta , crec, de baixar el llistó fins el p u n t que pugui 
sem blar cu ltu ra  sense ser-ho. Per Sant to rd i hem vist còm ics en 
fo rm a t de llibre com  el Cracòvia.

Cultura l ig h t  per entre ten ir?  Si, és d a r que p o t ser, però és 
subestim ar-la. Una cu ltu ra  de q u a lita t ens perm et que puguem  
lleg ir obres que tenen relació am b la nostra vida, que ens 
poden fe r canviar, tro b a r explicacions de la nostra existència, 
una bona m an ifes tado  cu ltu ra l -  un bon llibre, una bona obra 
de tea tre  - sem pre ens posa en con tac te  am b l'abso lu t. La 
principa l missió de la cu ltu ra  és fer-nos la vida i el m ón més 
com prensib le . >
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Els meus pares van néixer a p rin d p is  dels anys 20, de classe 
treba lladora  pobre  i p ràc ticam ent analfabets. Sovint, lleg in t 
dàssics de to tes  les époques la cu ltu ra  era a llò  vedat al poblé, 
ais que ells anom enen popu la txo , pleballa.

Jo SÓC popu la txo , am b paraules poétiques de la Marçal sóc 
dona, de classe obrera i de nació op rim ida . Desm entim  les 
paraules dels prop ie ta ris  antics de la cu ltu ra  fen t-la  nostra sense 
nécessitât que sigui tan  sols una versió banal i in fa n til. M ai com 
ara la cu ltu ra  havia estât tan  a p rop  i havia s igu t tan  possible. 
A p ro fite m  l'o p o r tu n ita t de la dem ocra titzac ió  cu ltu ra l perqué 
més persones pugu in  te n ir  una vida am b més p ro fu n d ita t i 
sentit.
Sovint el déba t sobre acostar la cu ltu ra  a la gen t va en dues 
posicions extremes: una cu ltu ra  d 'e lit  que no to t  p o t ser per a 
to th o m  o haver de supo rta r una versió banal de la cu ltura .

30 nits suposa una p ro g ra m a d o  de q u a lita t, m o lt sem blan t a la 
que es p o t o fe rir d u ra n t la tem porada  artística però capaç 
d 'a tra u re  un pùb lic  no sem pre hab itua i en altres tem porades de 
l'any.

Al ju lio l, am b l'excusa de so rtir a dona r un to m b  a la fresca i 
veure qué  hi fan, la c iu ta t acuii 44  propostes culturá is, la m e ita t 
de les quais son g ra tu ites  i 10 més tenen un preu igual o m enor 
a 10 euros.

Pent una anàlisi sum ària de la p rog ram ació  d 'aquest any hi 
trobem :

La p o s s ib ilita t d 'a ta n sa r-n o s  a m a n ifes tac ions  a rtis tiq u e s  
con tem poràn ies  i h istòriques sabadellenques: el gran gu ita rris ta  
Cañizares o la lectura de textos de Joan O liver en relació a la 
c iu ta t i a Francese Trabal. Una o p o rtu n ita t d 'ap ropar-nos a la 
Colla de Sabadell. A m b  textos seleccionats per Feliu Formosa i 
la d irocciò de Ramon Ribalta.
Dies de dansa, que  o m p le  els carrers i les places de la c iu ta t 
am b diverses com panyies d 'a rreu  . La dansa és una de les 
apostes cu ltu rá is  de la c iu ta t, am b especial preséncia al centre 
de p ro d u e d ó  i creado  artística de l'Estruch. Per ta n t. La 
poss ib ilita t de crear nous públics per la p rogram ació  de dansa 
L 'A m fitea tre  de Caixa Sabadell que ofere ix tea tro  per als més 
petits. A ix i com  concerts en horari més noctu rn . És im p o rta n t 
que  els in fan ts  inco rp o rin  el tea tro  com  a fo rm a  d 'oe i.

El pati del Museu d 'A r t  am b dialogs irónics i que desperten el 
sen tit c ritic  aixi com  tam bé  l'o p o r tu n ita t d 'ap ropa r-nos  al 
flam enc o el cinem a de q u a lita t am b els cu rtm e tra tges.
El pare Catalunya, un espai per al d re  i la música. La c iu ta t s'ha 
declara t am iga del d re  i o fere ix diversos espectacles de circ 
d u ra n t l'any. El circ tam bé  és una expressió cu ltu ra l que 
mereixeria un artic le  a part.
L'Aliance Française ens acosta a la lite ra tu ra  am b lectures 
d 'am a titzade s  i acom panyam ent m usical. A  més, treba lla  
ac tivam ent per la ig u a lta t entre  m anifestacions artis tiques de 
genere am b el cicle Elles que porta  al pati de la casa Taulé grans 
figures del m ón de la cançô.

Guy Debord té  un Ilibre clássic de fina ls dels 60 que es d iu La 
soc ie ta t de l'espectade  i, i parla de la pseudocu ltu ra , de la 
cu ltu ra  escom brarla. Una nova soc ie ta t que té tem ps Iliure i no 
sap qué fe r am b aquest tem ps i que necessita to ta  una 
indùstria , la del s h o w  business per passar l'estona però que això 
el porta , inév itab lem ent, a una nova pobresa en el cor de 
l'abundànc ia .

Una vida am b sen tit no és nom és fru it  de la cu ltu ra , però, n'és 
una part im p o rta n t que  ju n ta m e n t am b l'a m o r en to tes  les 
seves form es i un treba ll que  reculli un cert esperit vocacional 
p o t servir per fer-nos saltar sobre el perill d 'es ta r tris tos  i 
ernbafats dins de tan ta  riquesa sense ànim a.
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El Gremì de Fabricants de Sabadell 
compleix 450 anys

TEXT: REDACCIO

A m b  tal m o tiu  s'ha pub lica t un im p o rta n t estudi h istoric  d ir ig it 
per Josep M . Benaul Berenguer, am b textos d 'e li m ate ix i de 
to rd i Calvet Puig, M urie l Casals C outurier, Esteve Deu Baigual, 
V ic to r Fabregat M uñoz i Lidia Torra Fernández.
El Ilibre va ser presentat el dia 20 de m aig passât en una 
solem ne sessió académ ica presidida pel rei Juan Carlos I, 
acom panyat del M in is tre  de Treball, Celestino Corbacho, de 
l'A lca lde  de Sabadell, M anuel Bustos i del President del C rem i, 
Josep Casas.
La c lam orosa  abséncia - in ju s tif ic a b le  i in ju s tifica d a - deis 
représentants del Govern de la G enera litä t de Catalunya fo ren  
el tr is t c o n tra p u n t d 'un a  jo rnada  que va voler ser d 'a firm a c ió  
industria l i de confiança  en el fu tu r, m a lg ra t les d ific iis  
c ircum stàncies del present. Ni els em presaris sabadellencs ni 
l'adm in is trac ió  pública locai, entestats des de fa tem ps en la 
re industria litzac ió  de la c iu ta t, s 'ho  mereixien. >
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(fragm e nt del diseurs de Josep Casas)

Fa més de 4 5 0  anys uns sabadellencs, p reo cu p á is  p e l seu ofici, 
i am b el convenc im ent de que "¡un is  p o d ie n ", varen dec id ir 
organitzar-se I endegar un p ro jec te  en connú.
Poe es p od ien  pensar, aquells paraires, I to ts  els seus successors, 
que 4 5 0  anys desprès, laseva obra tind ria  c o n tin u ïta t I que avui, 
quasi c inc segles més tard, ho celebrariem  sota la presidèneia de  
Sa M a jes tä t e l Rei.
Com les persones, les entita ts, neixen i renovant-se creixen. 
Creixen, navegant p e l temps, any rere any, década a década, 
essent testim on is  I actors de la historia, d 'u n  sector, una c iu ta t 
I un país, I p a rtic ip a n t en la seva configurac ió .
El recone ixem ent a una en tita t, la ce leb rado  d 'u n a  tra jectòria , 
és e l reconeixem ent, p rinc ipa lm en t, a to tes  I cadascuna de les 
persones que am b nom s i cognom s o pe rdudes en e l record, 
"passada a passada ", com  q u i te ixe ix una tela sense fi, han ana t 
co n fo rm a n t la seva h is toria  que n 'esdevé present.
A  to ts  ells, em presaris I d irigents, que han serv it a un Interés  
col-lectiu, am b les idees i fo rm es d 'a c tu a r p ro p is  de l m o m e n t 
his torie  que els ha to ca t viure, pe rò  sem pre am b estim a a un  
o fic i i ala fe ina ben feta, e l nostre  més s incer reconeixem ent. 
Q ui som  hereus de la Institució , els que avu i assum im  la 
responsabilita t, ens sen tim  orgu llosos d 'h a ve r re co llit i  p o d e r  
traspassar e l te s tim o n i a les fu tu res  generacions, d 'u n a  en tita t, 
que estem segurs té  bastan t a d ir  i m o lt a fer.
Des que l'a n y  1559 es va co n s titu ir e l G rem ì de Paraires, 
antecessor de l que avu i es e l nostre  Gremì, hem  estâ t presents  
en la vida econòm ica, socia l i  cu ltu ra l de Sabadell.
5 'han viscut m om ents  de b o n d a t econòm ica, de p lena  activ ita t, 
de P rosperitä t, I de benestar social. Temps de mostraris, de 
prodúce lo , de comandes, de so ro ll de te lers p e r qualsevol dels 
nostres carrers.
Tam bé s 'han  v iscu t a ltres  m om ents , no  ta n t bons, de  
reestructuraclons, crisis, d 'Il-lus ions perdudes o de pro jectes  
fallits.
Tot és h istoria  I to t  ha c o n fig u râ t "T o rd it I la tra m a " d 'aquesta  
e n tita t I de Sabadell.
M o lte s  son les in ic ia tives que  des de l G rem ì o am b la 
partic ipac iò  de l G rem ì s 'han  p o r tâ t a terme.
Ara, que ta n t es parla  de la R esponsabilita t Social Corporativa, 
a Sabadell ja  fa tem ps que Tempresariat, co l-lectivam ent, Tha 
practica t.
Endegant p ro jectes corn la M ù tu a  Sabadellenca, la construcció  
de vivendes socials, TEscola de Secretaria t I TEscola d 'AssIstents  
Socials O el P a tronat d 'Acciò  Social, p e r  c ita r-ne  alguns.
En altres ocasions, p e r d o n a r resposta a necessitats de la

indûstria  am b in iciatives corn TEscola Industria l, la d 'A rts  I 
O f ids, la de Disseny, la C o m pany  la d 'A ig ü e s , els 
C ond ic ionam ents I labo ra to ris  tèxtils  o el Banc Sabadell.
També am b accions p e r e n fo rt ir  Tesperit em presaria l corn la 
Cambra de Comerç, e l In s titu t Sallares I Pla o e l Conseil 
Intersectoria l.
0  a T àm b it de la cu ltura, corn la F undado Bosch I Cardellach. 
H i ha h a g u t de tô t. Sempre pensan t en la indûstria , en e l sector, 
en e l co l le d iu  que representem  I en e l benesta r I p rog rès  social
1 econàm ic  de la c iu ta t i  els sabadellencs.

Gremì dej^abricants 
de ̂ abadell

GALERIA D’ART

Pedregar, 10 
Telèfon 93 726 51 22 

08202 SABADELL
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El IV Premi Bañe Sabadell 
a la Investigado Biomèdica 
reconeix la tasca del Dr. Seoane

TEXT: RE DACCI 0

Centrada en la cerca de noves estratégies contra  el cáncer a 
través de l'es tud i deis mecanismes m oleculars im plica ts  en la 
seva progressió

A m b l'o b je c tiu  d 'in ce n tiva r i reconéixer la fe ina deis investi- 
gadors espanyols en el cam p de la recerca en B iom edicina i 
C iéndes de la Salut, s'ha Iliu ra t avui, d ijous 18 de juny, el 
guardó  co rresponen t a la quarta  edició del Premi Bañe Sabadell 
a la Investigació B iom édica. Un reconeixem ent que, am b una 
do tac ió  de 5 0 .000  euros, és el més im p o rta n t d'Espanya 
adregat a joves investigadors am b un cu rrícu lum  destacat en 
l'á m b it de la B iom edicina.

L'acte de Iliu ram ent, que s'ha cé lébrât a la Sala Petit Palau del 
Palau la M úsica Catalana, en Barcelona, ha co m p tâ t am b la 
preséncia d 'E rn e s t Benach, P residen t del Parlam ent de 
Catalunya; de M arina Geli, Consellera de Salut de la G enera litä t 
de Catalunya; de Josep O liu, President de Banc Sabadell; i de 
Josep Baselga, President del ju ra t del Premi.

El prem i d 'aquesta  quarta  edic ió  ha correspost al D octo r Joan 
Seoane, cap de g rup  de l'In s titu t d 'O nco log ia  de l'H osp ita l 
Universitari Valí d 'H eb ron  (VHIO) y professor de recerca ICREA. 
S'ha destacat la seva enorm e capacita t investigadora, que 
constitue ix  un exem ple m o lt re llevant de la im portánc ia  de 
tras lladar la recerca básica a noves estratégies d iagnostiques i 
te rapéutiques en pacients am b cáncer i especia lm ent en tum ors  
cerebra ls, que  represen ten  un rep te  im p o r ta n t per a 
rO n co lo g ia  actual.

El ju ra t, fo rm a t per 11 prestigioses personalita ts del m ón de la 
b iom ed ic ina  i les c iéndes de la salut, ha h agu t de dec id ir entre 
37 investigadors procédants de centres, universita ts i hospita ls 
de to ta  Espanya. Les persones fina listes s 'han ca racte ritza t per 
ser una bona m ostra de l'excel-lència i la innovació  de la que 
fan gala eis joves investigadors espanyols, i corresponen a 
diverses especialitats m èdiques, en el seu vessant bàsic i ap licat. 
La prim era edició del Premi va reconéixer la tasca del D octo r 
M anue l Serrano M a ru g á n , del C entre  d 'In ve s tig a c io n s  
O ncológ iques de M adrid , i la seva tra jec tó ria  en el cam p de la 
supressió tu m o ra l. El II Premi va recaure en el D octo r Benedicto 
Crespo-Facorro, Professor Associât de l'À rea de Psiquiatria i 
D irector de Programa de Recerca de l'H osp ita l Universitari 
M arquès de Valdecilla a Santander, pels seus nom brosos 
treba lls  re lacionats am b l'es tud i dels origens b io lôg ics de 
l'esqu izo frèn ia . La tercera edic ió  va prem iar la fe ina del D octo r 
Óscar M arín, re lacionat am b el procès de fo rm a c ió  del cervell i 
de les anom alies p rodu ides d u ra n t el m ateix, que poden derivar 
en m alalties m enta ls com  ara l'au tism e  i l'esqu izo frèn ia .
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GENTD^ ______
Dietari sense dates, de Josep Romeu i Figueras

TEXT: JOAN PIN YOL

En una de les m ú ltip les  reflexions que tro b e m  en el D ie ta ri 
sense dates  de Josep Romeu i Figueras (Ô dena, 1917 - 
Barcelona, 2004), a p ropôs it de la paraula escrita -que  ell 
anom ena l'o ra lita t enregistrada-, aquest é ru d it ano ienc fa el 
següent p lan te jam ent. Ens d iu que el tex t literari estableix una 
relació d irecta entre  un em issor i una m u ltitu d  de receptors 
sense tem ps perqué els supera la lletra escrita.

A  l'ho ra  de parlar d 'aq ues t Ilibre postum  passa exactam ent el 
mateix. Un emissor, l'es tim a t, enyora t i mai o b lid a t Josep 
Romeu i Figueras, més enllà de la seva m o rt física i a través de 
les pàgines del D ie ta ri sense dates, ens con tinua  parlant, de 
manera que el seu m issatge, per via escrita, sobrepassa eis 
lim its  fisics de la seva persona i esdevé perdurab le  en el tem ps, 
ta m b é  més enllà de nosaltres mateixos.

D esprés de l seu Q u a d e rn  de m e m à r ie s  (2 0 0 3 ) , q u e  li va 
valer el Premi de la Crítica «Serra d 'o r» , en qué desgranava

crono lô g ica m e n t el que havia estât la seva tra jec tò ria  hum ana i 
c ientífica, i tam bé  a petic ió  d 'a lgun s  ín tim s amies -q u e  li van 
dem anar que afegís més dades a algunes étapes de la seva 
vida-, en plena febre  creadora Josep Romeu va d o na r fo rm a  a 
un d ie tari en qué a p ro fu nde ix  més en alguns m om ents  viscuts, 
però ara sense dates, convençut que, són paraules d 'e ll, "e l 
tem ps constitue ix  una convenció  que ens hem  in ve n tâ t p e r  
precisar a llò  que és bás icam ent Im precisable i  escapo! a la 
conscléncia, p e rò  que és necessari p e r e n te n d re 'ns i s ituar-nos  
en la te m p o ra lità ! in a p re n s ib le ".

Ho fa, una vegada més, am b h u m ilita t, ferm esa, convicció, am b 
res tii punyen t i va len t de sem pre i des de la serenor que li 
conferia  una posició al m ón guanyada a pois després d 'un a  
m agna tra jec tò ria  en el cam p de la investigado, de la docéneia 
universitària i del conreu poétic.

Es tracta  d 'u n  d ie tari, dones, que no vol saber res ni de dates ni 
de te m p o ra lita ts  efim eres, i que està c o n s titu ït per una 
successiò de reflexions que aborden els més diversos temes. De 
seguida en veurem  alguns.

Q uedem -nos d 'en trada  am b aquesta dada. A  D ie ta ri sense 
dates  hi ha el re tra t d 'u n  hom e i d 'u n  tem ps, d 'u n  esperit 
hum anista  i de la seva p rod ig iosa Sensibilität envers el m ón que 
l'envo lta . I tam bé  tro b e m  la perspectiva d 'u n  hom e de lletres 
que les ha estudiadas am b la m ateixa passió am b qué les ha 
conreadas poé ticam ent i que ara ens les ofere ix corn a reflex 
d 'un s  mesurats raonam ents. Una m anera, m o lt sàvia, de passar 
com ptes de to t  el que li ve de gust de com entar, am b els que 
l'apreciarem  sempre.

En el prò leg del seu poem a ri Tres cicles de re to rn  (1993), V icenç 
LIorca subratllava que "p o d e m  com prendre  Texpressió poè tica  
de Romeu com  la lirica d 'u n a  èpica de la Id e n titä t" .  Dones bé, 
el D ie ta ri sense dates  esdevé un veritab le  calidoscop i d 'aquesta  
Id e n titä t posicionada respecte de d ife ren ts  realitats. Notes i 
apunts, a s im ple vista dispersos, però que  neixen d 'u n a  reflexió 
serena, calm ada, conscient, a p ropòs it -e n s  ho d iu ell- de to t  
allò que m 'abe lle lx  o que d 'u n a  m anera o a ltra  m 'h a  crida t 
Tatenció"
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Josep Romeu i Figueras

En aquest Ilibre Romeu analitza diversos aspectos am b un to  de 
confessió des de la curta  d istància. Tan curta que eis que vam 
te n ir la sort de conèixer-lo personalm ent, podem  lleg ir aquest 
Ilibre am b el su p o rt de l'o ra lita t de Josep Romeu que ten im  
guardada a la m em oria  aud itiva  com  un gran trésor. Sí, llegim  
el d ie tari i to rn e m  a sen tir la seva pausada in flexió  de veu, com 
si el tinguéss im  a to ca r i recuperéssim  per uns m om ents el 
priv ileg i que teníem  quan com partia  am b nosaltres les seves 
reflexions, sensacions i els seus punts  de vista sobre l'a c tu a lita t 
més im m ed ia ta , sobre el nostre passât com ú i sobre el fu tu r  
que in tuía des de la seva experiéncia vita l.

El to rn e m  a sen tir i tam bé  a veure, perqué és través del seu 
pos ic ionam ent sobre les coses que se'ns to rnen  a d ibu ixa r les 
particu lars maneres d 'u n a  au tèn tica  ànim a del Renaixement, 
a m an t de la conversa, de la m e d ita d o , del silenci i de la reflexiô. 
El p u n t de vista de l'in ves tigado r incansable que, enm ig del 
soroll del m on, ha ana t a tro b a r co n tin u a m e n t el tra n q u il recer 
d 'a rx ius i b ib lio teques, per esp igo lar i o fe rir-nos després els 
trésors d 'u n  passât apassionant, sem pre en uns espais de silenci 
que li p roporc ione n  una gran pau d 'esperit. En un m o m e n t del 
D ietari, to t  reco rdan t els anys 40 , ens d iu  : "les estades a la 
Biblio teca tam bé  eren sedants i horn s 'evadía de l rossec d ia ri 
d 'u n a  in c o m o d ita t m a l viscuda p e r una c iu tadania  op rim ida  i 
am b poques esperances d 'u n  a llib e ram en t rea l".

El D ie ta ri sense dates  s 'enceta am b un prò leg del seu amie, 
fe rven t a d m ira d o r i ta m b é  poeta M ique l Batalla, que presenta 
deu notes interessantíssim es en qué  s'avancen les línies 
discursives de l'ob ra  i el pos ic ionam ent de l 'a u to r en el m ón. I 
es clou am b un epíleg de Sergi Jover, en qué assistim al record 
escrit que, de Romeu, guarda una a ltra de les seves grans 
am istats.

Els dos textos em m arquen un com pend i d 'a p u n ts  escrits per 
Romeu que apareixen al ritm e  de la seva observado inqu ie ta  i 
deis seus pensam ents i records. No hi ha dates (pel m otius 
com entats), i els co n tin g u ts  ta m p o c  no ens vénen agrupats 
tem á ticam en t. Romeu ens parla per exem ple de la figu ra  del 
pagés i de la vida pagesívola des deis tem ps dels rom ans, 
després de la nefasta p ro g ra m a d o  de la te levisiô espanyola, a 
co n tin u a d o  dels sonets d 'O rfe u  que va escriure Rilke i fin a lm e n t 
del despertar de la prim avera que truca el seu baleó del passeig 
de sant Joan de Barce lona... i aquest, segons corn a iguabarre ig  
de co n tingu ts , ens condue ix  a una visió panoràm ica del m ón, 
des del deta ll més in fim  al m ov im en t social més d e te rm in a n t 
per al fu tu r  de la h u m an ita t, en qué més que el tem a en si el 
que resulta del to t  intéressant és el p u n t de vista sobre les coses 
del nostre enyora t poeta i e rud it.

Però abans de fer-m e ressò d 'a lgun s  tem es cabdais que 
apareixen en el D ietari, m 'agradaria  subra tlla r un a ltre  detall.

En algunes notes d 'aq ues t llib re  l'a u to r marca certa distància 
respecte del vertig inós progrès de les noves tecno log ies. A rriba 
fins i to t  a com parar la irrupc ió  de la in fo rm à tica  en la nostra 
societat am b el que va representar la im p rem ta  al segle XV, i ens 
confessa (com sempre, ben conscient de les seves lim itacions) 
que "les m ans em sem blen peus quan he d 'heure -m e-les  am b  
enginys com plica ts  o no com p lica ts ". I to t  p lega t -re p e tim -h o  
una vegada més- com  a a m an t del bon fer, del fe r tra n q u il, 
pausa t i m é d itâ t, i per ta n t, desam ic  de les ce le rita ts  
in fo rm àtiques-. Tot i aixi (aquest D ie ta ri n'esdevé un exem ple 
pe rfec te l), Romeu s'avança a les maneres de fe r dels actuals 
blocs que pro life ren  a la xarxa on els autors  tracten  una gran 
varie ta t de ternes i esplaien reflexions continues, igua lm en t 
sense dates i sense agrupacions tem àtiques, d ictades només 
pels capricis d 'u n a  rea lita t m ú ltip le  que  es va re flec tin t d 'u n  
artic le  cap a l'a ltre .

Subratllem  ara a lguns dels principals eixos tem àtics, sense 
p rio rita ts  ni jerarquies. Tal corn els o fere ix  la lectura.

Un d 'aquests ternes és el de l'am is ta t, exem plificada en el llibre 
a p a rtir d 'un a  pro lifica  relació d 'am ies i am igues que Romeu 
estima m o lt i am b qu i ha m a n tin g u t i m anté  un trac te  exquisit.

D 'aquells am b qu i va co m p a rtir inqu ie tuds, estudis i recerques 
universitàries i d 'aque lls  altres amies i am igues (deixebles de les 
seves maneres den tifiq u e s ) am b qu i es retroba sov in t en el 
m o m e n t d 'escriure  aquest llibre. Com panys de fe ina, persones 
destacades de les nostres lle tres ..., de l'in tens  con tac te  am b 
uns i altres sobresurt un Romeu capaç d 'in te rre la c io n a r de la 
m illo r manera generacions d ife ren ts  d 'escrip to rs  i de convertir
se en un efectiu  pal de palier de m ú ltip les  iniciatives cu lturá is  
del país.

Am ies com  Carles Riba, Josep Vicenç Foix, Joan Brossa, Pere 
Bohigas, Joan Perucho i altres, les pérdues deis quais va sentir 
de manera especial-. I tam bé  amies am b els quais m anté  una 
relació estreta i sovinte jada m entre  escriu el llibre, com  el ja >
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esm entat M ique l Batalla, V icenç Llorca, Pep Vila, A n to n  M aria 
Espadaler, Lluis Bonada, Sergi Jover, Francese Massip, Pere M a rti 
Bertrán, M aria Enrich, Xavier M ique l, Lluis Verdés, i un llarg 
etcétera de coneixences personals que en m o lts  casos ell va 
gu ia r acadèm icam ent i p ro fess iona lm ent, i am b les quais 
com partía càlides te rtu lies en el m arc de les visites d 'aquestes 
am istats a casa seva o en el con tex t d 'unes esplèndides 
sobretaules després d 'a lg u n  acte literari -p e r  exem ple des 
d 'Igua lada , la d u ta t  que el va veure créixer i que venia a 
re trobar sovint.

d e fin id o  a l'a tza r! Per a ell, que dedicà bona part de la seva vida 
a l'es tud i, el Treball "és una te rapéutica  de san ita t i un m itjà  
m o lt adéqua t p e r  a l'e q u ilib r i m enta l, s iguí qu in  s igu i e l seu 
grau  de sen tènda  bíblica de càstig".

Aixi m ateix, el D ie ta ri tam bé  aborda tem àtiques que el fascinen 
-corn l'o ra lita t i l'escrip tu ra -, i que el porten  a discern ir sobre la 
manera de d ir les coses cada dia, de re latar un conte , una 
rondalla , d 'a n a litza r corn déiem  les coses tem ps enrera ...

Plaça del Rei d'Igualada anys 30.

Gràcies a aquest D ie ta ri sabem fins i to t  que en una ocasió va 
o rg a n itza r una trobad a  am b alguns d 'aquests  amies per 
ce leb ra r el Dia de l 'A m is ta t, segons deia Romeu "q u e  
n a tu ra lm e n t no  és a l ca lendari s ino so rg it i emés de l co r m ate ix  
dels amies que es tim em ". Unes am istats, guanyades a base 
d 'anys de d ed icado  ais altres, que ell considera "estrenes cares 
i valuoses que els déus t'o fe re ixe n  g ra c iosam en t p e r  la 
convivéneia i in tim a  relaciô dels hum ans". I unes am istats am b 
les quais d u ra n t m o lts  anys ell va in tercanviar nom broses cartes 
que a lqun  dia haurien de veure la llum  tam bé  en fo rm a  de 
Ilibre.

Em refereixo a l'ep is to la ri que, igual que el seu arxiu, la 
B iblioteca Central d 'Igua lada  té  l'h o n o r de custodiar, i que 
con té  les cartes que d u ra n t anys van un ir Romeu, entre  d 'a ltres, 
am b Salvador Espriu, Josep Vicenç Foix, Joan Fuster, M enéndez 
Pidal, V icente  A le ixand re ...i tan ts  altres, uns tes tim on is  escrits 
d 'excepeiô que, insisteixo, tam bé  s'haurien de pub licar!

Un a ltre  tem a que Romeu desenvolupa en el Ilibre té  a veure 
am b la nostra llengua i am b la nostra lite ra tu ra . En el p rim ereas 
ens parla de la Llengua Catalana des de d ife ren ts  vessants. Des 
de la sincera defensa de la nostra manera de relacionar-nos 
am b el m on -p e rm a n e n tm e n t am enaçada per altres llengües i 
per unes ac tituds  contràries a la seva pervivéneia, que Romeu 
co m b a t am b la saviesa de sem pre-, i tam bé  des del com entan  
del que ell anom ena "rareses del llengua tge ". En aquest sen tit 
el D ie ta ri presenta d ife ren ts  reflexions sobre l'o rigen  i s ign ifica t 
d 'a lgunes paraules corn atzar, desti, ob lit, m em òria , enraonar; 
de term es segons ell degradats, corn C ultura P opula r i de 
to p ò n im s  com  P o rt-b o u , e n tre  d 'a ltre s . A g a fe m -n e  una

El Ree antic d'Igualada.

E nam ora t i apass iona t de la nostra  llengua , es tud ios  i 
investigador incansable de textos antics, una a ltra rea lita t que 
reclama l'a tenc ió  de Romeu en aquest D ie ta ri és l'es ta t actual 
de les nostres lletres que ell coneix perfec tam en t, raó per la 
qual, en ocasions el to  del seu diseurs esdevé d 'a llò  més critic. 
Aixi, podem  lleg ir un raonat com enta ri sobre la d o m in a n t i 
qC iestionab le p e rio d itz a c ió  de la lite ra tu ra  ca ta lana  
con tem porà n ia , i ta m b é  podem  te s tim o n ia r les desavinences 
que ten ia  respecte d 'a lgun s  professors universitaris perqué 
fo rm en  unes generacions de filò legs am b unes perspectives - 
per exem ple sobre el M odern ism e o el N oucentism e-, que 
Romeu considera incom pletes i tam bé  falses.

Són apunts critics davant una rea lita t que, segons ens d iu  ell, 
"és dura i  fe re ix", però la seva és una critica constructiva  que 
afegeix sem pre propostes de m illo ra . Hi ha m om ents  que ens 
confessa, davant de de te rm ina ts  fets que no encaixen en el seu 
ordre , que cal d ir les coses pel seu nom , "sec i p e lâ t" (en d iu ell) 
per m o lt que el diseurs fereixi a lgunes susceptib ilita ts. Si des de 
la seva experiéncia professional ens d iu, per exemple, que en 
aquest pais a com ençam ents del segle XXI no hi ha poetes 
vá lids i si m o lts  versaires, més que  que d a r-n o s  en la 
con tundéncia  d 'aquestes paraules, el que ens cal de debó és 
una p ro fun da  au to re flex ió  sobre la qüestió . No ho veieu aixi?

En aquests apun ts  dedicats a la lite ra tu ra  catalana tam bé  
repassa la seva tra je c tó ria  lite ra ria  -s o v in t excessivam ent 
eclipsada per la tasca investigadora-, analitza el panoram a 
literari català de postguerra , ens confessa la seva relació am b la 
poesia i els m o tius  del seu silenci liric d u ra n t décades, ens 
subratlla  (am b tr is to r) la sequera poética de m oites ed ito ria ls  >
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del país, dona co m p te  de l'apa ric ió  de Ilibres propis de crítica 
literaria, i denuncia -una vegada més- el bu it a larm ant d 'una 
crítica literária am b cara i ulls, que considera d 'a llo  més necessária.

Un a ltre  tem a que destaca en aquest D ie ta ri té  a veure am b el 
seu passât i el constitue ix  el que podríem  anom enar un exquisit 
re to rn  al paradis p e rd u t de la infantesa que, m irâ t des de la 
capita l de la nostra com arca, suposa un v ia tge  fasc inan t cap al 
passât de l'O dena que el va veure néixer i de la Igualada que el 
va veure créixer i on ara reposa, per sempre.

les noies am b m ante llina  que acudien ais actes), la m ona o ferta  
en cistella conillera, la processò del sant Crist, l'ap lec de Can 
M ac iá ... records vius, ben vius, que sem blen viscuts abans 
d 'a h ir  i que ens arriben com  un regal del cel a través de la 
p rod ig iosa m em òria  deJosep  Romeu.

Però el D ie ta ri sense dates  no és nom és un Ilibre de m em ories 
viscudes. També ho és de presents. I és que un a ltre  deis temes 
destacats del Ilibre són els com entaris  de l'a c tu a lita t del 2003 i 
2004 . I en ten im  per tr ia r i rem enar! A lguns tam bé  plens

Aquest D ie ta ri guarda i o fere ix  m o lts  trésors en aquest sentit. 
Com el de la h istoria  de la masia de la Teuleria on va néixer el 
1917 (un Hoc avui tan  desaparegut corn fre q ü e n ta t perqué es 
troba  ju s t sota un p o n t de la nova autovia). També dona 
com p te  del seu tras lla t a Igualada, les ocupacions laboráis dels 
seus pares -Ilig a d e s  a la h istoria textil i adobera de la c iu ta t-, la 
seva fo rm a d o  prim erenca a les escoles de l'A teneu on, als 8 
anys, va escriure un p rim er poem a que hagué de recitar per 
to tes  les classes a petic ió  dels mestres. També en aquelles 
escoles va com ençar a do n a r fo rm a  a diverses iniciatives 
cu lturá is  corn el d iari m anual que va redactar ju n ta m e n t am b 
l'a leshores ta m b é  nen Joan M ercader-. Ens parla del seu p rim er 
m estre de fo lfk lo re , la iaia Fina (una àvia dels veins de la plaça 
del Rei que els cantava cançons populars i rondallas). També 
recorda les seves pràctiques esportivas on ens d iu que no passé 
d 'u n  m er p rac tican t. Per exem ple al cam p d 'espo rts  de 
l'A teneu , al barri del Poblé Sec -o n  els seus pares es van 
tras lladar després i respecte del quai Romeu sem pre deia "n o  sé 
ben bé p e r  què sec, ja  que és l 'in d re t de la c iu ta t am b més 
aigua, bé que s u b te rrà n ia ".

Hi ha un a p u n t que ta m p o c  no em pue estar de subratllar. En 
un m o m e n t del Ilibre, i a p ropôs it de la seva p a rtic ip a d o  en el 
CF l'Huraeà, l'any  1933, d iu : "Per no desentonar, la prim era  
vegada que vam ac tu a r va fe r un ven t end im on ia t. A  la prim era  
p a rt ten iem  el ven t a fa vo r I ja  aleshores ens van fe r qua tre  gols. 
El résu lta t fin a l va ser un desastre".

També parla de les seves prim eras lectures, de les seves 
experièneies quan en p a tin e t i pels carrers d 'Igua lada  anava a 
cobrar les factures del m agatzem  d 'o b ra  de construcció  que 
ten ien  a casa seva. També es refereix als Fets d 'O c tu b re  de 1934 
viscuts des d 'Ig u a la d a ... Una infantesa i una adolescència que, 
segons d iu , van anar sem pre unides al fred hivernal. Recorda 
ta m b é  la Setmana Santa igua lad ina dels anys 40 on ens 
confessa que els joves anaven a veure "m o n u m e n ts " (que eren

d 'iro n ia  i altres d 'un a  con tundène ia  que no adm e t discussiò. 
Opina sobre les reaccions m edià tiques agressives de la premsa 
m adrilenya contra  Catalunya i de corn es rem ouen els veils 
top ics de l'Espanya p ro fun da , posa en d u b te  l'es tâ t dem ocra tic  
que governava el PP (diu : "/ encara ten lm  un caud illo  que es 
re tra ta  am b Bush i B la ir"), ta m b é  reflexiona sobre els cent 
prim ers dies del govern de Zapatero, sobre el p rim er tr ip a r t it  a 
la G enera litä t a Catalunya, en el govern d 'u n  país, segons eli, 
no pas de seny sinó "de  rauxa tra m u n ta n a l", en qué no entén 
que tres perdedors de les eleccions s'acabessin un in t. Parla 
ta m b é  deis nefastos p ro g ram es d 'h u m o r  am b  qué  ens 
castiguen algunes cadenes televisives, de la pérdua del sen tit de 
la revetlla de sant Joan i d 'a ltres  tem es actuals que  li criden 
l'a tenc ió , positiva i negativa.

Una observació que en altres apunts li perm et reflexionar 
tam bé  sobre la h istoria  con tem porá n ia . Des de la seva m odèstia 
i honestedat de sem pre eli insisteix que  no fa h istoria  sinó que 
nom és com enta  uns fets en la mesura que han a fec ta t la seva 
Sensibilität.

Un hum anista  en estât pur que en diversos apun ts  no am aga la 
seva venada d 'a rq u ite c te  (en com ençà els estudis d u ra n t el curs 
1935 -3 6  i el seu fill n 'ha fe t carrera) , d 'apass iona t per una 
m em oria  aiçada d 'a ltre s  tem ps que con figu ra  un ventali 
d 'ed ific is  barcelonins d 'exqu is ida fac tu ra  que Romeu descriu 
m inuc iosam ent en aquest Ilibre. Primer en de lim ita  l'espai am b 
exactitud, després ens explica la seva historia , i de seguida, 
passa a fo rm ar-ne  part i els hab ita  am b un gran respecte.

En la mateixa línia e logia be llam en t la h istoria  de diverses 
instituc ions  que eli ha co negu t de p rop. L'Ateneu Barcelonés; 
l'A rx iu  de la C iu ta t de Barce lona-que freqüe n tá  cada dia de 
1944 a 1956 en pie estudi sobre el com te  A rnau-, s ituâ t al 
pa lauet de l'A rd iaca , a to ca r de la Catedral; l'A rx iu  C apitu lar; la 
Reial A cadém ia  de les Bones Lletres; la B ib lio teca  de 
C ata lunya... >
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Un altre tem a que vo ldria  subra tlla r del D ietari, té  a veure 
am b la seva Q u o tid ia n ita t fam ilia r. Es tracta  d 'un s  apunts en 
què trobem  el Romeu in tim , que esplaia to tes  les sensacions 
viscudes a la vora de la seva estim adissim a Nûria, que esdevé el 
seu veritab le reco lzam ent fis ic i espiritua l, am b qu i com parte ix  
la jo ia  d 'una  vellesa plàcida, tendra , meravellosa. Sigui a la llar 
com una, segons Romeu "u n  c o n tin e n t cu ru ll de records i 
costum s adqu irits  a l llarg dels dies, a l lla rg  de l tem ps i de la 
convivència in tim a  i p ro fu n d a ” , sigui de bracet to t  passejant pel 
barri barce lon i que em m arca el seu am or a la terra, sigui en eis 
restaurants que, de ta n t en ta n t, eIs ve de gust de freqüentar, 
sigui en les trobades fam ilia rs  a p ropòs it de festes corn la de 
sant Esteve o sigui en les escapades estiuenques a la Vali d 'A ran  
i so b re to t a Sant Julià de V ila to rta , enm ig  d 'un a  tra n q u il- lita t 
abso lu ta  allunyada del b ro g it urbà.

Aquests apunts in tim s ens evidencien la im m ensa tendresa de 
Josep Romeu, enem ic dels jerseis gru ixuts, del fred i dels dies 
rúfols, que sent a f lo r  de pell l'esclat de la prim avera, que 
com ença a no ta r el d e fa llim e n t fisic prop i de l'e d a t i del carni 
recorregu t, i que ens confessa am b el cor a la mà que "eis anys 
h i son, I élis com anden a l capdava ll” . Del Josep Romeu que m ira 
enrere i ens regala uns apunts sobre la vida que son una 
veritab le  delicia i que constitue ixen el darre r tem a que he cregu t 
o p o rtú  d'assenyalar. Em refereixo a les reflexions sobre el pas 
del tem ps, escrites des de la seva inqüestionab le  a u to rita t 
m oral, a la ta rd o r d 'un a  vida plena d 'a lts  i baixos i d 'em ocions 
i de vivències de to ta  mena. Corn aquesta :

"Passa e l tem ps i t 'h a  passât i has a cum u la t experiències  
i  experiències des d 'in fa n t, quan no sables q u a n t de falaç  
transcorria  ¡en tam ent i inexorab le  i  eis dies I eis anys se succeïen 
am b una fluència  ga irebé  désespérant, des de l'ado lescènda  
am b s im ila r ra le n ti i des de la p rim era  jo v e n tu t, no  tan enca lm at 
ja , ans am b una certa pressa insidiosa. Ja en la m aduresa i 
encara més tard, e l re llo tge  s'apressava ! s 'apressa I e l ca lendari 
és una fu ita  im parab le  i encegada que ens persegueix  ta lm e n t 
una fera desferm ada que ens acora"

Un a p u n t que s in te titza  una experiència vita l sencera, des de la 
qu ie tud  reflexiva de la vellesa, am b to ta  la càrrega em ociona l 
d 'u n s  fe ts  v iscuts  am b  p le n itu d  i ta m b é  am b  l'o m b ra  
am enaçadora d 'u n a  m o rt que ta m b é  a lbira :

"S 'ha d it i es d iu  que e l tem ps ens condue ix  a la m o rt pe rqué  
viure vol d ir  acceptar-lo  i en aquesta acceptació adm etem  i 
sabem  que e li a cada Instan t destrue ix la vida un x lc  fins a l fina l 
de fin itlu , que  és la m o rt m ate ixa de la persona. Ho sabem  i  h i 
m ed item  co n s ta n tm e n t quan p renem  consciència de l nostre  
desti, a l m arge de m o lts  que ho ignoren  o volen igno ra r-lo  p e r  
desidia o p e r tem ença, en ta n t que la persona p rocura  no  
p re o c u p a rse 'n , to t  i saber que e l fin a l de la cursa és l'an lh llac ló  
de l eos i la pé rdua  de fin itiva  de ¡'existir com  hum ans que  
respi rem  en tre  e l g o ig  i e l d o lo r dels d ies."
La pèrdua de fin itiva  de l'ex is tir com  a hum ans potser si, però no 
pas de l'ex is tir de l'àn im a  que, com  la seva, esdevé perenne a 
través d 'aq ues t D ietari, en el qual Josep Romeu arriba tam bé  a 
dir-nos: "a llò  que en d iem  la g lòria , seguram ent és a ixò: 
p e rv iu re  p e r  sem pre , m és en ilà  d 'esco les  i tendènc ies  
fugisseres, i èsser en la m em òria  d 'u n a  i de to te s  les 
generaclons de lecto rs".

A m b alegria avui podem  d ir que Josep Romeu i Piqueras ha 
passat a la g lò ria , pel seu bon fe r i per la seva m agna obra. I la 
seva p e rd u ra b ilita t anirà m o lt més enilà, tam bé  de nosaltres 
mateixos.
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EL PACO, DELS LLIBRES 
Amo E d'esperanca

TEXT: M A G D A  BARTROLI

Maria Àngels Anglada ^ 8

El violi O e
< 2m>d*Auschwitz

096

O V EEl violi d'Auschwitz, 
de M aria  Àngels A ng lada

A u sc h w itz  és s in ô n im  de te rro r. Com  M a u th a u se n  o 
RavensbrCick. Camps de concentrac ió  on m ilions de persones 
van m orir sota les mans sagnants del nazisme. És la n it més 
fosca de la h istoria  europea. La seva om bra  encara ens 
em bolca lla , perqué está im pregnada d 'u n  d o lo r i un p a tim e n t 
que no es p o t oblidar. Els qu i la van pa tir d irec tam en t o 
in d ire c ta m e n t ens han llegat el valuós trésor del seu tes tim on i 
a través de nom brosos Ilibres i relats. Aquells  maleïts pijam es de 
ratlles, I'agra sopa del dinar, els polls al jag de d o rm ir ... van ser 
el cruel dia a dia de m o lts  homes, dones i nens que no havien 
fe t res per te n ir  aquell desti cruel.

L 'anom enada lite ra tu ra  concentrac ionària  té  nom s propis. Corn 
el manresà Joaquim  Am at-P in ie lla , que  va rem em ora r el seu 
perip le  als cam ps de concen trac ió  nazis a K.L Reich. O 
l'h o n g a ré s  Im ré  Kertész, a u to r  de Sense desti. I més 
recen tm en t best-sellers corn El nen de l p ijam a de ratlles, de 
John Boyne. El seté a rt ta m b é  ha m ostra t a un pub lic  m o lt més 
am pli les penes i miséries d 'aq ues t cap ito l vergonyós de la raga 
hum ana. Títols com  El p lan is ta , de Roman Polanski; o La lista de 
Schindler, d 'S teven Spielberg, han co n trib u ït, am b m ajor o 
m enor encert, a destapar aquesta página de la historia 
europea recent.

M a lg ra t el te rro r i el d o lo r que traspuen les pàgines de to ts  
aquests relats, sem pre hi ha un p e tit Hoc per I'esperanga. Com 
a El v io li d 'A uschw itz . Aquesta és una de les novel-les més 
elogiades de descriptora v igatana M aria Àngels Anglada. Es 
tracta  d 'un a  obra de gran bellesa lírica on, m a lg ra t la cruesa del 
tem a, hi ha Hoc per a la vida. La novel la és grisa, gairebé negra. 
Com ho és la vida per als presoners del cam p de concentració  
d 'A uschw itz , el més gran que va cons tru ir el régim  nazi d u ra n t 
la Segona Guerra M und ia l. Enmig de la grisor, una espum a de 
Hum. Un v io li. El que ha de co ns tru ir el lu th ie r jueu Daniel per 
a un a lt com anam ent del cam p. En el laboriós i acurat procès 
d 'e labo rac ió  d 'aquest in s tru m e n t en Daniel recuperará per 
m om ents unes ganes de v iure que ja donava per perdudes. Será 
m entre  encoli les delicades peces de fusta  del v io li que anirá 
recordan t episodis de la seva vida passada. Retails de fé lic itâ t al 
ta lle r del seu pare, on -va aprendre l'o fic i de luthier. O lors 
fam ilia rs  dels guisats de la mare, al pis de d a lt... Però el te rro r 
pel que li pugu i passar si no acom ple ix  am b l'encárrec a tem ps 
el to rtu ra ra n  fins al fina l.

En aquesta novel-la un in s tru m e n t tan  dolg com  el v io li esdevé 
el sím bol de la vida. De la Hum e n fro n t de la foscor. I no deixa 
de suposar un b ru ta l con tras t que  précisém ent el desti fina l 
d 'aq ues t v io li sigui el d 'unes mans crim inals.

En un Henguatge senzill i pie d 'im a tg e s  co lp idores - " n o  calia 
cercar Iluny  cap a u g u ri do len t. El ten ia  a l davan t (...) l'a lba  
fosca, precursora d 'u n  dia de c la ro r g risa "- Ang lada  burxa en 
l'àn im a del lector. Però ho fa d 'u n a  manera sub til, esta lviant 
deta ils macabres. Perqué per transm etre  el d o lo r i la pena que 
a flig ien  els presoners del cam p n 'h i ha prou en assenyalar la 
seva m irada tris ta , els seus uHs fonds  i fosquíssim s envo lta ts de 
bosses negres. L'autora fa partícep el lecto r de la Huita entre el 
bé i el mal. El re iat li arriba, dones, com  una Hum d'esperanga 
enm ig de la barbàrie. I no el deixa ind ife ren t. Perqué, m a lg ra t 
to t, guanya la bellesa. Guanya la vida.
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Converses amb dones
TEXT: REDACCIO

El passai 22 d 'a b ril es va presentar a Sabadell, al casal Pere 
Q uart, Converses am b dones, el te rcer Ilibre de la sabadellenca 
Aurora  Tricuera, a c tua lm en t resident a Barcelona, i que com pta  
am b un pró leg de la ta m b é  sabadellenca Anna Pité. A  
co n tin u a d o  reproduím  un resum de la p resentado del Ilibre 
que  va fe r el v icepresident de la Fundado Ars, Lluís Subirana:

"Per m i, presentar un Ilibre escrit per una altra persona, sem pre 
és un repte i un com prom is. A  més, si qu i m 'h o  dem ana ho fa 
co n fia n t que sóc l'adéqu a t per a fer-ho , a més d 'u n  repte i un 
com prom is  és, tam bé, una responsabilita t. Però si a to t  això hi 
a feg im  que el Ilibre està escrit per una dona, l'ed ito ra  és una 
dona, qu i ha fe t el próleg és una dona i els personatges 
p ro tagon is tes del Ilibre són to t  dones, accepter de presentar-lo 
més que un repte, un com prom is  i una responsabilita t, ha 
estât, per pa rt meva, una tem erita t.

L'Aurora ens d iu que aquest no és p ró p ia m e n t un Ilibre 
d 'entrevistes, per això l'ha t itu ia t Converses am b dones. Però jo  
m 'a treve ixo a d ir que són converses induídes per l'experiéncia 
com un ica tiva  de l'au to ra . Les 24 dones p ro tagon is tes parlen, 
conversen Iliu re m e n t, és cert, però  la conversa es 
con tex tua litza , arriba al lecto r su b tilm e n t acom panyada per uns 
breus, però incisius, com entaris  de l'A u ro ra . A quest és, com  
m o lt bé d iu en el seu pró leg l'am iga  Anna Pité "U n Ilibre 
a p a ren tm en t d 'en trevistes a 24 dones de perfiis ben d iferents, 
però que  l'estil personal de l'au to ra  converte ix en una deliciosa 
trobad a  am b el més intéressant, curiós i precios de cadascuna 
d 'e lles ."

Són 24 dones, unes més conegudes pel gran púb lic  que  altres, 
unes am b nom  i cognom  que apareixen sovin t ais m itjans de 
com un icac ió  i altres p rác ticam ent desenvo lupant la seva tasca 
en l'a n o n im a t.

Perqué es facin una idea de l'in teressant c o n tin g u t d 'aq ues t 
Ilibre em perm etran que transcrigu i algunes de les op in ions , 
citacions i frases, que més m 'han  im pacta t. Per exemple, 
aquesta de la ju tg e  Araceli A iguaviva, v idua de l'esc rip to r Josep 
M aria Huertas Claveria que d iu "Els ju tges  no som legisladors, 
ap liquem  les liéis que  hi ha, que són les que els po litics  han 
fix â t". Jo, personalm ent, penso que aquesta és una ve rita t i 
que cal ten ir-la  en com pte . El que passa, però, és que després.
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aqüestes liéis s 'ap liquen , o no, en fu n d ó  de de te rm iná is  
interessos dels qui precisam ent les han créât, eis politics. La 
conversa am b Araceli A iguaviva ens fa descobrir una vessant de 
la seva pe rsona lita t m o lt d ife ren t: la de can tan t de jazz del 
q u a rte t que porta  el seu nom , A iguaviva Q uarte t.

De la Ilei ta m b é  ens en parla l'advocada M agda O ranich, que 
d iu: "U na cosa és canviar les lleis i l'a ltra , les m en ta lita ts ". 
Q uina gran ve n ta ti Estic segur que si a Catalunya un dia 
aconseguissim  canviar les lleis que ens permetessin assolir la 
in d e p e n d è n c ia  hi hauria  d e te rm in a d e s  m e n ta lita ts  que, 
ev iden tm en t, no aconseguiriem  canviar mai.

Una a ltra de les converses que et fan descobrir una crua rea lita t 
d 'avu i és la de Vicki Bernadet, creadora de FADA, una 
associació de prevenció dels abusos sexuals ais in fants, un tem a 
que apareix sov in t ais te lenotíc ies però sense que arribem  mai 
a conèixer la cara d 'aquests  menyspreables abusadors sexuals i 
que, corn d iu Vicki "Si aquest tem a no fos tan  tabú , els 
abusadors no ho tin d rie n  tan  fácil i les victim es es veurien més 
en cor de d ir-h o ."

Frases corn la de Trini Capdevila quan d iu "recom ano  que 
qualsevol persona que estim i el seu barri treba lli per m inorar
lo ", O de la m etge  de fam ilia  Isabel de Dios, que ens diu 
"S 'hauria  d 'e n te n d re  que la san ita t pública la paguem  entre 
to ts " , O  la de la dona de fe r feines. Avelina Diaz quan d iu "Als 
joves eIs d iria que no es lam en tio  ta n t i que a p ro fitin  el tem ps 
perqué, al fina l, tro b e m  el résu lta t del que hem anat fe n t al 
llarg de la v ida ", són to t  un segu it de m anifestacions que ens 
podriem  a tr ib u ir  a nosaltres m ateixos.

Al Ilibre hi tro b e m , tam bé, converses més desenfadades, am b 
un p u n t d 'iro n ia  corn la de la m ediática tirado ra  de cartes 
M arilô  Casais, de la vedette  Lita Claver coneguda al m ón de 
l'espectacle corn "la M aña", que ens parla d'EI M o lino , de la 
fo to g ra fa  Colita, o de l'ac triu  de d o b la tg e  Eisa Fàbregas, o de 
la tam bé  actriu  Teresa G im pera, que ens parla de l'e legància, i 
encara de més dones actrius corn la M ón  Plans que ens parla 
del com prom is  de fe r la fe ina ben fê ta .

També m 'h e  g ravat en el meu in te rio r aquesta frase de 
l'escrip to ra  M o n tse rra t C ornet que ens d iu "Si la parella gran 
sap tro b a r la tendresa està salvada, penso que és la m illo r 
m edicina que hi ha al m ó n ". Sentir aixô et fa pensar... la

tendresa, un bé escás en el m ón m ateria lis ta i egoista d 'avu i. 
Una tendresa que to  té  res a veure am b la llàstim a... una 
tendresa que tam bé  p o t fe r de vehicle de l'am or.

Al Ilibre hi tro b e m  converses sobre la vida i, tam bé , sobre la 
m ort. "N o  s'han d 'invoca r eis m orts, ens d iu  la professera de 
ioga Neus Franquesa, nom és desitjar-los un bon carni de llu m ". 
Neus Franquesa ens parla d 'u n  carni de Hum quan m olts  de 
nosaltres considerem  la m o rt corn el pas d e fin itiu  a la foscor.

Segueixo lleg in t am b interés les converses de l'A u ro ra  am b la 
mestressa de casa Carme Morta, am b la podò loga  V irg in ia  
Novel, am b l'escrip tora  Rosa Regàs, am b la Ilibretera Ester 
Riera, am b la cuinera Carme Ruscalleda, am b la carnissera Anna 
Sagrerà, am b la carm elita  m issionera teresiana V isitación 
Trigueros, o am b la Delegada Territoria l de la ONCE a Catalunya, 
Teresa Palahi.

Però m 'a tu ro  i em fa ig  seu un desig de l'adm irada  soprano i 
fundado ra  dels Am ies de l'O pera de Sabadell, M im a  Lacambra, 
quan m anifesta "La meva il-lusiô més gran és te n ir un vertader 
tea tre  d 'opera  a la nostra c iu ta t" . Eviden tm en t es refereix a 
Sabadell. Un tea tre  d 'ôp e ra  que hauria d 'es ta r ub ica t al gran 
com plex de la C iu ta t de la Música. Un gran pro jecte  que, 
m a lg ra t eis anys recorreguts des de que es va fe r pùblic , no 
deixa de ser això, un pro jecte, una il-lusió. Aquesta és una de 
les m oites iniciatives, no nom és a Sabadell, que eis po litics fan 
pùb liques sense una base sòlida perqué arrib in  a* ser realita t.

Ja, cap al fina l del Ilibre, em colpeja el tes tim on i de la in ferm erà 
Carme Puig i la seva conversa sobre el procès franqu is ta  i la 
in justa m o rt a justic ia t del seu germ à Salvador Puig A n tich .

No vo ldria , però, acabar la meva in tervenció  am b aquest a p u n t 
tràg ic , sinó to t  al con tra ri. La lectura d 'aq ues t Ilibre, d 'aquestes 
converses de dones, que no són pas converses destinades a les 
dones, sinó que són un exem ple per a to ts , i especia lm ent per 
als hom es que no ten im  por que les dones, per capacita t i per 
ser m ajoria , ocup in  el Hoc que els correspon a la societat, 
reforça la nostra au toestim a, la de to ts , dones i homes. Una 
autoestim a necessària en el con tex t d 'u n a  socie ta t que, cada 
dia més, ha de recuperar valors com  l'esforç, la com un icac ió , la 
s incerita t, l'honradesa, la tendresa, l'am or, el sacrifici, la 
generosita t, valors que no co titzen  a la borsa però que no ens 
podem  perm etre  el luxe de pe rd re 'n  abso lu tam en t cap ."
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Les ceràmiques de Maria Romani
TEXT; M IL A  TORRES

• • „ iWi
-y-

S èrie  Arquitectures

M aria Rom ani va néixer a Sabadell el 1960. Va en tra r en 
con tac te  am b el m on de la ceràm ica l'any 1986 assistin t a 
l'Escola de Ceràmica de La Bisbal. A  pa rtir d 'aq ues t m o m e n t 
queda captivada pel m ón de l'a rg ila  i no deixa d 'assistir a cursos 
am b el seu afany de conèixer més i de manera con tinua  aquest 
m ón artis tic , a la vegada que ella va in tro d u in t-se  i fe n t les seves 
pròpies creacions. M a lg ra t això, són diverses les circum stàncies 
que li im pedeixen dedicar-se p lenam ent a aquesta tasca i no és 
fins fa uns anys que la vida li ha permès el poder-ho  realitzar. 
Aixi, l'any  2005  va pa rtic ipa r en una exposició coMectiva a la 
Sala d 'E xpos ic ions  de l'a ju n ta m e n t de CastellbisbaI, i a pa rtir 
d 'aque ll m o m e n t no ha deixat d 'in te rve n ir en d ife ren ts  mostres. 
Fins a rribar a aquest any 2009  en qué ha vist fe t rea lita t el seu 
som ni de poder m ostra r la seva obra i ho ha fe t no tan sols en 
coMectives (com  ja feia) d 'a q u i Catalunya i de l'estranger, en 
concret a Roma, sinó que ha fe t la seva prim era exposició 
ind iv idua l a Sabadell, la seva terra i a una sala que a ella li feia 
m o lta  iMusió per tractar-se d 'u n  Hoc idon i pels céram istes: Espai 
F.O.C. (Forns i O brado r de Ceràmica segle XVIII) de Cal Ventura. 
L'exposició, nom és passar les escales de la sala, causa una m o lt 
bona im pressió visual, per la d isposició de les obres, podriem  
d ir coMocades per tem átiques o com  la m ateixa artista escriu en 
el ta rg e tó  d 'in v ita c ió  a la m ostra, agrupados per séries.
A  la dreta es troben  les "pe tite s  a rqu itectu res de fa n g " am b les 
quais Rom ani "juga  a ser a rq u ite c to " i que en els dos cursos 
que està p a rtic ip a n t com  a artista convidada en el pia de 
Formació del Professorat "Els artistes a les escoles", els a lum nos 
han t in g u t a bé d e n om ina r "les casetes de la R om ani", a través 
de les quais s'ha desenvo lupat to t  un pro jecte  in te rd isc ip linari.
A  l'esquerra de la sala es tro b e n  les "ceràm iques-jo ia  (...) reflex 
dels m oltissim s contrastos que m arquen les nostres v ides" ta l i 
corn deixa escrit M aria Romani. >
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Sèrie Ceràmiques-joia

Les dues séries presenten uns bons acabats per to ts  els angles i 
cantons, la sim etría és justa , fins i to t, en aquelles peces de 
fo rm es a tip iques en les quais l'e q u ilib ri és indispensable.
A  part d 'aquestes dues grans séries no es poden o b lid a r eis 
quadres en eIs quais des d 'u n a  vista aéria presenta cam ins 
d ife ren ts  creats gràcies a les diverses textures am b qué treballa . 
Son eis seus camins? Son eis que podem  seguir tots?
I, fin a lm e n t, l'ob ra  conceptua l instal-lada al fons  de la sala i 
que am b un in te rro g a n t corn a fitxa  técnica ens convida a 
pensar i re flexionar sobre el nostre m on. Perqué l'a rtis ta  no es 
con fo rm a am b la bellesa que crea, sino que vol tam bé  ser 
crítica am b la soc ie ta t i com un ica r-ho  des del seu art.
Totes les creacions no tan  sols m ostren un treba ll enriqu idor, 
unes peces ben fetes, treba llades am b cura, sino que to tes elles 
conviden a l'espectador a la reflexiô. Perqué dins del seu 
ta ra n n à  c o n ce p tu a l. M aria  vol que  "m a lg ra t"  les seves 
ceràm iques s iguin objectes fisics han de te n ir un concepte, una 
idea que les com pon  i li a to rga  una vida d ife re n t i especial. 
Rom ani és una gran treba lladora , les ceràm iques surten després 
d 'u n  treba ll d 'observaciô , de taller, que fa que to t  estigui 
pensât. És m o lt severa am b el seu treba ll i rebutja  to tes aquelles 
peces que ella no accepta. El résu lta t és, per ta n t, im pecable. Sèrie Camins
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Un Lorca amb intèrprets de 
luxe al TCN

TEXT: M ARTA CARNICE
mcarnice@gmail. com

FOTOGRAFIES: DAVID  RUANO (TNC)

La casa de Bernarda Alba

A u to r; Federico García Lorca 
D irector: Lluís Pasqua I
Repartim ent: Núria Esperi, Rosa M aria Sardà, Teresa Lozano, 
Rosa Vila, M arta  M arco, Nora Navas, Rebeca Vails, A lm udena 
Lomba, Tilda Espulga, M arta  M arto re ll, M ontse  M o rillo  i 
Bàrbara M estanza.
Escenografía: Paco Azorín 
Vestuari: Isidre Prunés 
IH um inació : M aria Dom ènech (aai)

El Teatre Nacional de Catalunya ha aco llit per prim era vegada 
una obra del gran Federico García Lorca, un deis més m illors 
d ram a tu rgs  de la lite ra tu ra  espanyola i nom  de referéncia del 
tea tre  universal de to ts  els tem ps. I ho ha fe t am b el dram a més 
universa! de la seva obra, que va concloure  nom és dos mesos 
abans de m orir: La casa de Bernarda A lba . Sota la d irecció de 
Ü U ÍS  Pasqual, l'ob ra  com pta  am b un re p a rtim en t de luxe que 
encapçalen Núria Esperi i Rosa M aria Sardà, jun tes  tam bé  per 
prim era vegada d a m u n t d 'u n  escenari. Una sim biosi perfecto 
entre  in te rp re tac ió , d irecció  i l 'a u to r d 'u n  text, carregat d 'un a  
força poètica i una precisió extraord ináries.

A m b  el sub títo l Dram a de m ujeres en los p ueb los  de España, La 
casa de Bernarda A lba  va ser escrita l'any  1936. Després de 
deixar-la lleg ir a a lguns amies, Lorca va acabar-la el 19 de juny, 
poc abans de l'in ic i de la guerra civil. El 16 d 'agost, el poeta i 
d ram a tu rg  va ser d e tin g u t co in c id in t am b el dia que  afusellaven 
el seu cu n ya t i a lca lde  soc ia lis ta  de G ranada, M anue l 
Fernández-M ontesinos. Tres dies més ta rd , la n it del 19 d 'agost, 
el poeta era assassinat p rop  del barrane de Viznar.

A m b  una genial com b inac ió  de tra d ic ió  popu la r am b les 
tendències més avantguard istes i m odernes dels anys 30, 
G arda Lorca relata a La casa de Bernarda A lba  el m ón asfix iant 
que podien viure les dones de l'època en el m ón tanca t de 
l 'à m b it  ru ra l. Un d ram a  sobre  com  els va lo rs  socials, 
l 'a u to r ita r ism e  i el fana tism e relig iós pretenen sufocar I'anhel 
de Ilibe rta t, de desig i fé lic itâ t. Un con flic to  entre  l'espai tanca t 
i l'o b e rt, el de l'esfera púb lica  inaccessible, e n vo lta t de 
frus trac ió , desig insatisfe t i repressió.

Bernarda Alba será víctima de les seva propia moral.

Bernarda A lba decideix p o rta r el do l més rigorós després 
d 'haver env iuda t per segon cop. A  p a rtir d 'a leshores, farà estar 
tancades a casa les seves cinc filies v ictim es de la rigidesa m oral 
de la mare: "en ocho años que dure el lu to  no ha d 'e n tra r en 
esta casa el v ien to  de la ca lle". Però aquest enc laustram ent, 
acabará p o rta n t la desgrácia a la casa fam ilia r, especia lm ent 
quan apareixerá Pepe el Romano. Tot i que el personatge 
nom és apareixerá en els diálegs, mai en escena, l'h o m e  
despertará els sentim ents més nobles, però tam bé  els més 
roíns. Angustias, la filia  gran i hereva de to ta  la fo rtu n a  del seu 
pare, p rim er m arit de Bernarda A lba, s 'h i ha de casar i aixó no
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será ben vist entre  les germanes. També n 'estan enam oradas 
M a rtir io , exem ple de com  l'enveja p o t a rribar fins a lim its  
insospitats, i Adela, la menor, qui Ilu itarà pel seu veritab le  amor, 
a més correspost, am b to ta  la força propia de la jo ve n tu t, fins 
acabar am b un ù ltim  in te n t de rebel-lia: el seu suïcidi.

que la Sardà in te rp re ta  a la perfecció. Una veritab le  perla que 
l'ac triu  ha sabut a p ro fita r de manera exceMent.

Dotze dones p ro tag on itzen  La casa de Bernarda A lba , sota la 
b a tu ta  del gen ia l Lluís Pasqual, acom panyades  d 'u n a  
c inquantena més que fan de veïnes i que deam bu laran  per

Núria Esperi i Rosa Maria Sardà, dues protagonistes de luxe.

Bernarda A lba i les seves estrictes convencions no podran  evitar 
la tragéd ia . A ba tuda  i p lo ran t, conscient que ella és la 
responsable de la m o rt d 'A de la , donará una ú ltim a  ordre  a les 
seves filies: "n o  qu ie ro  llantos. La m uerte  hay que m irarla cara 
a ca ra . iS ilencio! ¡A callar he d icho ! i Las lágrim as cuando estés 
sola! Nos hund irem os todas en un m ar de lu to ! Ella, la hija 
m enor de Bernarda A lba, ha m uerto  virgen. ¿Me habéis oído? 
Silencio, s ilencio he d icho . ¡S ilenc io !". Silenci. Una obra 
m eravellosam ent co lp ido ra , única, plena de la s im bo log ia  
p rop ia  del poeta granad í com  la calor asfix ian t que es respira a 
la casa, la finestra  reixada d 'A ngustias  i les trobades fu rtives a 
l'e x te rio r de la casa entre  Adela i Pepe el Romano.

No tiñe paraules per descriure la in te rp re ta d o  de les seves dues 
pro tagonistes, Núria Espert i Rosa M aria Sardà. Senzillam ent 
extraord inaria  fins el p u n t que l'e m o d ó  va acabar em barga n t 
una servidora, que no va poder parar de p lo ra r d u ra n t una 
bona estona. És to t  un luxe haver p o g u t veure aquests dos 
m onstres de l'escena jun tes  per p rim er cop, desprenent una 
gran quím ica i, a més, in te rp ré ta n t un tex t de Lorca.

Per Núria Espert, no és la prim era vegada que a fron tava  el repte 
d 'in te rp re ta r un tex t del d ram a tu rg  granadí al llarg de la seva 
d ila tada  carrera. Ha in te rp ré tâ t, per exemple, "Yerm a" o "D oña 
Rosita la so lte ra", i, fins i to t, va d ir ig ir  La casa de Bernarda  
A lba , el 1986 a Londres, en aquella ocasió, la in té rp re t era 
G lenda Jackson. Ara Espert ha fe t una Bernarda A lba d ife ren t, 
prop ia . Increí'blem ent realista, con trad ic to ria , co n tinguda  i 
m arcada per unes convenc ions  socials fo ra  m ida  que 
provocaran la desgrácia a la fam ilia , Núria Espert fa una 
extraord inaria  in te rp re tació . Els seus increíbles matisos portaran 
el personatge del m onstre  au to rita ri de l'in ic i a la h u m a n ita t 
que desprén al fina l la m atriarca.

També m agistra l és la in te rp re tac ió  de Rosa M aria Sardà com  a 
Poncia, la criada i co n fid e n t de Bernarda A lba. Una dona àdda, 
sarcástica, sobérbia i obed ien t, picara, am b un p u n t de m a lda t

Les filies viuran un veritable infern dins de casa.

I'escenari en senyal del dol. Entre I'elenc, Teresa Lozano, de qui 
destaca la seva b rilla n t l'a c tu a d ô  corn a m are de la m atriarca, 
que és capaç de posar a prova la seva filia  o de passejar-se per 
la n it am b un be cre ient que és el seu fill. A quest dé liran t 
personatge, és ju n ta m e n t am b Sardà i la filia  m enor de 
Bernada, els ùnics que d irán les coses pel seu nom . A lm udena 
Lomba fa el paper d 'A de la  de manera meravellosa. Desprèn 
una força, una v ita lita t i una energia insuperable i sorprèn més 
que p o s itiva m e n t l'espectador. Destaca ta m b é  sa tis fac tó - 
riam en t el paper de l'h u m il criada de la má de Tilda Espluga. 
Rosa Vila, M arta  M arco i Nora Navas fan una in te rp re ta c ió  
des tacad le  del paper d 'A n g u s tia s , M a gda lena  i A m e lia , 
respectivam ent. Per la seva banda, Rebeca Valls fa una correcta 
in te rp re tac ió  de M a rtir io , però li fa lta ria  més m a lda t i rábia per 
fe r més creíble el personatge.

L'escenografia de Paco Azorín és d 'u n a  s im p lic ita t meravellosa. 
Tot és blanc. Un blanc que contrasta  am b el negre del do l de la 
fam ilia  A lba.

El fe t que La casa de Bernarda A lba  s'exposés a la sala pe tita  del 
TNG perm etia  una m a jo r p ro x im ita t de l'e spec tado r; un 
veritab le  va lor a feg it. D 'aquesta m anera, hom  entrava del to t  
d ins l'escena, percebia to tes  les em ocions i es convertía en un 
veritab le  "vo ye u r" de prim era fila .

La casa de Bernarda A lba  es va representar per prim era vegada 
el 8 de març de 1945 al Teatro Avenida de Buenos Aires, a 
l'A rg e n tin a , am b  la ca ta lana  M a rg a rid a  X irg u  com  a 
p ro tagon is ta .

Al seu per Barcelona, La casa de Bernada A lba  de Lluís Pasqual 
va provocar llargs ap laud im en ts  entre  el púb lic , la m ajoria  de 
peu, que van p o rta r a les actius a so rtir fins a qua tre  vegades. 
Ara com ençarà la seva gira. El p roper mes d 'o c tu b re  es podrá 
veure al tea tre  El M a tadero  de M adrid  i al novem bre, s u b titu la t 
en ita lià , al Teatre S tudio del Piccolo de M ilà.
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La redempció com a venjança
TEXT: EEUU VIAPLANA

CLINT EASTWOOD

GRAN
TOR INO

A  princip is de març d 'aq ues t any s 'ha estrenat Gran Torino 
(2008), el darre r film  d ir ig it  per C lin t Eastwood i en aquesta 
ocasió in te rp ré tâ t en el paper de p ro tag on is ta  per ell mateix. 
Cada vegada és un fe t més inusua l veure  Eastw ood 
in te rp ré ta n t, si no li surt un paper fe t a la seva m ida com  el de 
Gran Torino. Fa tem ps que segueixo la tra jec tò ria  d 'E astw ood , 
so b re to t en la seva faceta de d irector. És potser l 'ù lt im  hereu 
dels clàssics de H o llyw ood en actiu . Eastwood és un d 'aque lls  
cinéastes que ha après a fe r peMícules am b el tem ps i a base de 
prova i e rro r to t  i que to tes  els film s  d irig its  per ell tenen un to  
sem blan t que ha ana t pe rfecc ionan t al llarg dels anys.

Deixeu-me dir, abans de res, que  adverte ixo a aquells que no 
hagin vist encara la peMicula que trac to , en aquest article, 
exp lic itam en t el seu desenvo lupam ent fina l i és, de fe t, uns dels 
punts de partida d 'aquestes ratlles. Tot i que considero que, 
hab itua lm en t, conèixer el desenllaç d 'un a  h istoria nom és treu 
interés a aquelles obres que han estât elaborades a p a rtir d 'u n  
fina l i, no és de manera ro tund a  el cas de Gran Torino, però sí 
que en aquest cas p o t fe r m invar el grau d 'expectac iô  que va 
coent Eastwood de fo rm a  m agistra l al llarg del film .

No és nom és un ac to r de tipus  dur, corn se l'ha encasellat 
in jus tam ent a vegades, aquest va ser el rol am b qué va 
com ençar en les seves prim eres in te rp re tacions i les que li van 
dona r més estatus personatges corn el de Harry, el policía de 
tendències u ltradre tanes, o el p is to le r penques deis w esterns de 
Sergio Leone. Aquest ú ltim s, com postos de film s com  ara Por 
un p u g n o  d i d o lla ri (1964, Por un p u ñ a d o  de dólares) cree que 
s'han sobreva lora t sovin t per certs sectors de la crítica i 
considero que no passen de la categoria  de subproductes 
c inem atográfics , no te n in t res a veure am b els pressupostos 
lim ita ts  m itja n ça n t els quais es van poder p o rta r a term e, sinó 
a la u t ilitz a c ió  d 'u n  lle n g u a tg e  a b s o lu ta m e n t ba rro e r i 
in fa n tilitza t que considero que han fe t força mal al gènere del >
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western. Però ja fa tem ps que és ind iscu tib le  que Eastwood és 
m o lt més que un tipus  d u r i que és su fic ien tm en t in teM igen t i 
sensible corn per po rta r a te rm e film s que fins i to t  fe n t parodia 
d 'esqu itllada  d 'aquest roi que eli m ate ix li feia sentir, en 
ocasions, certa in com od ita t.

W a lt Kowlaski, el personatge que in te rp re ta  C lin t Eastwood a 
Gran Torino, és un veterà de la Guerra de Corea, ressentit, 
desconfia t i asocial. En les prim eres seqüències se'ns presenta 
com  un racista m o lt cautelós de la seva In tim itä t i a qui no li 
agraden els canvis. Però darrere aquesta prim era im pressió 
superfic ia l se'ns descobreix, poc després, com  un hom e 
com prom ès i generós am b el altres, sense te n ir en co m p te  la 
raça d 'aquests. Però és a lgù que se sent p ro fu n d a m e n t sol, 
bavent p e rdu t recentm ent la seva dona i am b uns fills  am b qui 
ja no té  res en com û. És ex trem adam en t co m p lica t in te rp re ta r 
el paper de W a lt Kowlaski corn ho fa C lin t Eastwood am b el to  
ju s t i necessari que no el faci ser m enyspreable per l'espectador 
i que fins i to t  acabi resu ltan t s im pàtic, per esdevenir fin a lm e n t 
un heroi. Se m 'acudeixen pocs actors capaços de te n ir aquesta 
d u a lita t en el registre in te rp re ta tiu  sense caure en l'excés i, fins 
i to t, el paroxism e per a lgún deis dos extrems. És la figu ra  de 
l'a n tih e ro i per exceMéncia, aquell que d 'en trada  no està 
d isposât a m oure  un d it per n ingù , però que acaba jugan t-se  la 
vida pels altres de fo rm a  desinteressada.

Trobo que Gran Torino  té  força punts en com ú am b un a ltre  
film  essencial d 'E astw ood , U nforg iven  (1992, Sin perdón ). 
Suposo que aquest p u n t de com un ió  devia ser in ic ia lm ent, i en 
certa mesura, d e g u t a la casua lita t ja que els seus gu ionistes 
són d ife ren ts  però el d e n o m in a d o r com ú d 'E astw ood en els dos 
projectes i la posada en escena de certes seqüències fa pensar 
que és que lcom  més que un fe t casual i que es tracta  d 'u n  
paraN elism e consc ient que el p rop i Eastwood ha vo lg u t 
cultivar. A  U nforg iven, un expisto ler que venja una p ros titu ta  
m altractada  per una recompensa s 'en fro n ta  a to t  un pob lé  i 
acaba fe n t una carnisseria. A  Gran Torino, un exm ilita r que 
venja una veïna seva tam bé m altractada  i acaba fe n t justicia  
però d 'un a  manera inesperada. Decideix deixar-se m atar per 
salvar d 'un a  banda el germ á de la noia d 'u n a  m o rt segura i per 
Iliurar del barri la colla que escampa la discòrd ia. De fe t, sembla 
més am enaçador Eastwood a Gran Torino  a p u n ta n t am b el d it 
índex com  si fos el canò del seu revòlver que els propis 
de linqüen ts  arm ats am b les seves au tom atiques. Però rea lm ent 
el que fa el personatge de W a lt és un acte de redem pciò  dels 
seus propis so frim ents i ho acaba co n ve rtin t en una venjança 
silenciosa.

Ferrer
A D V O C A IS
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Passejant per Turquia
TEXT I FOTOGRAFIES: JOSEFA BLANCH

Yeni Camii, Eminonu.

Pont entre  Europa i Àsia, envaït i a llib e ra t m il vegades, dona la 
im pressió que, en ser un te rreny de pas cap al M ed ite rran i, els 
pobles que hi passaven creien que s 'h i pod ien quedar i fe r fo ra  
els que hi havia establerts en aquell m om en t. Així, Turquia ha 
estât bressol de grans i diverses c iv ilitzacions que li han llegat 
una im m ensa riquesa cu ltu ra l i h istórica.

El p rim er p u n t del nostre cu rt v ia tge  és Bursa. Com que t'avió 
ens ha deixat a Istanbul i el nostre desti és a gairebé 600 Kms 
per terra, agafem  el fe rryb o a t que, c reuan t el m ar de M árm ara, 
és el m illo r i més rápid tra n sp o rt per a rribar-h i. És m o lt ta rd , al 
capvespre, i el fe rry  d irecte  ja no té  sortida, però, com  que hem 
d 'a n a r a d o rm ir a Bursa, ens fern en tendre  a la te rm ina l de 
vaixells, cosa força d ifíc il, no parlen res més que ture, i 
aconseguim  pu ja r a un tra n sb o rd a d o r que  ens desem barca en 
un pob lé  am b poca Hum, am b els carrers fets m albé i plens de 
pois, sense voreres, i pie de gen t a tra fegada i m o lt carregada 
am b bosses, caixes i paquets, que fa via cap a les seves liars. No 
sabem on hem d 'anar, Bursa encara queda a més d 'u n a  hora 
per carretera. És negra n it i to t  és m o lt caòtic, però des d 'u n  
au tocar sentim  cridar repe tidam en t la paraula clau: "Bursa" i, 
als dos m inuts , ja hem deixat les m aletes a la panxa de 
l'a u to b ù s  i m arxem  cap a la nostra des tinado . Ò bv iam ent no 
hem p re g u n ta t res, no ens en tendrien , nom és ens hem assegut 
co n fia n t en la lògica i en la bona sort. Ens ofereixen aigua i ens 
cobren el trajéete. Ho hem encertat.

D 'aquesta prim era capita l de l'im p e ri o tom à , en d iuen la c iu ta t 
verda. Piena de parcs i ja rd ins, s ituada en diversos tu rons, 
vo ltada de hoscos gem ats,
to t  fa pujades i baixades. A  l'esquena, hi té  l'U lud ag , encara 
am b congestes de neu, la m untanya  més alta de Turquia, Hoc 
d 'esports  d 'h ive rn . A  Bursa, en aquests m om ents, hi ha 
l'a c tiv ita t industria l més im p o rta n t de to t  el país. El sector de 
l'a u to m o c ió  ha deixat enrera el m ón téxtil. Com a qualsevol 
c iu ta t occidenta l, als afores de l'a n tig a  vila, es succeeixen les 
naus i les fábriques, m ostrar! de c iu ta t em ergen t. >
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Visitem  els llocs més im p o rta n ts  de la c iu ta t. La 
Yesil Türbe, p o p u la rm en t coneguda corn tom ba  
verda, -eis seus mosaics son d 'aq ues t co lor-, on 
reposa el Sultan M ehm et I, la Yesil Camii, tam bé  
anom enada m esquita verda, -té  la cúpula p in tada 
així-, la Ulu M osque i ta m b é  l'O sm ongazi Türbe al 
capdam un t d 'u n  cim . Per to t  arreu es nota  que 
M usta fa  Kemal, A ta tü rk , és el pare de la pàtria.
Estàtues, carrers, av ingudes, ed ific is , parcs.....
porten  el seu nom .

Al nostre hote l hi ha el ham m am  més an tic  de 
Turquie. És un bon ic  edific i d 'o b ra  vista am b el 
bany tu rc  a l'in te rio r. No ens el volem  perdre i ens 
decid im  a entrar-h i. Homes i dones separats, 
l'espai d 'a igües reservada ais hom es és m o lt més 
m aco i am ple, -n a tu ra lm en t, m 'h o  expliquen i ho 
veig en fo tos -, ens donen un tros de d rap  per 
em bolicar-nos i, desprès de banyar-nos en aigua m o lt calente, 
ens fan un m assatge per to t  el cos, al seu estil. Fregali, sabó i 
una galleda d 'a igua  per acabar. Sortim  con ten ts  i ben rentats. 
A  to ts  els servéis i a dins de la tassa del water, es p o t engegar 
un p e tit raig d 'a igua  add ic iona l, que surt a pressió, per acabar 
bé la neteja.

Al p o rt de M udanya, els restaurants au tòc tons  on els turcs 
acostum en a menjar, les lokantasi, s 'arrengleren devant del mar 
per oferir, am b poca varie ta t però am b m olta  q u a lita t, peix 
blanc i biau a la graella, senzill, deliciós i baratissim . Com a 
beguda, te, a igua, refrescs, mai a lcoho l. Ais restaurants, més 
per a foresters, però als quais tam bé  p o t accedir la gen t del 
país, classificats dins d 'u n a  a ltra categoria, es p o t heure vi, 
cervesa i qualsevol licor. Els turcs, h a b itu a lm e n t am b el menjar, 
prenen una beguda  an isada, dolga i fo rtis s im a , 46°, 
anom enada Yeniraki o Raki que, d e g uda m e n t suavitzada am b 
gel i a igua, con tinua  sent un mal beura tge  per a mi. Com que 
vaig convidada, i estic educadeta , vaig anar a escola de 
m onges, la tas to  in te n ta n t que la meva cara no faci cap 
ganyota i acabo sopant am b aigua, un te  ca lent i, de ta n t en 
ta n t, un p e tit g lo p  de Raki per quedar bé. Per acabar-ho 
d 'adobar, ens serveixen café tu rc , esgarrifós, to t  és pòsit, no 
s'ha de remenar, i no és bo de gust. El fan barre jan t aigua 
calenta i café m ò lt i esperen que es soli. Sort que el lloba rro  que 
ens van fe r a la brasa era espectacular. En m arxar del restaurant, 
el cam brer se'ns acosta am b una am polla  de colònia a la mà i 
unes tova llo le tes i ens ruixa les mans, costum  que nosaltres 
acceptem .

A  m ida que el vaixell va tre ncan t onades, a la Ilunyania, i en 
plena posta de sol, es retalla el perfil d 'Is tanb u l. El con tra llum  
del sol ponen t enfosqueix les rodones cùpules de les mesquites 
i en iluerna am b m il reflexos les m itges Hunes daurades del 
ca p d a m u n t dels m inarets que, alts i punxeguts, desafien el cel. 
És l'ho ra  de la pregària i, des de qualsevol racó, es p o t sentir la 
veu del m u fti c ridan t a l'o rac iô . Tota la c iu ta t ressona de precs. 
Les m esquites s 'om p len  de fide ls que fan les seves ablucions, es 
renten mans, peus, coll i coizes, es descalcen i s 'ageno llen am b 
el cap a terra, d a m u n t de les grans estores que, immenses i 
precioses, els están espérant. Les dones, encara avui, tenen un 
espai réservât nom és per a elles i els seus fills  petits.

A  les zones rurals i a les c iu ta ts  petites, la dona encara porta  
m ocador, vel i abric llarg, fins i to t  burka. En parlem  am b els 
nostres dos a m fitr io n s  turcs, i ens com enten  que és un costum  
ja força en desús a les grans m etrópo lis . A fegeixen que, 
na tu ra lm en t, ells ja tenen la dona com  a un igual. M a lg ra t 
aquesta a firm a d o  i al llarg de la conversa, en un m o m e n t 
dona t, em m iren les mans i em p regun ten  per qué no p o rto  
aneli si estic casada. Jo mai no p o rto  cap jo ia  quan surto  de 
viatge. Ni ells, ni el meu m arit, to ts  casats, no porten  cap aneli.
Jo m 'h i fixo , però d 'a ixò  no se'n parla.
Istanbul és d 'aquestes c iu ta ts  orienta ls envoltades de m isteri, 
m àgia, evocadores de som nis perduts. Banyada per les blaves 
aigües del m ar de M árm ara, és una urbs bella, in q u ié tan t, 
m isteriosa. Passejar en vaixell pel Bòsfor, co n te m p la r palaus i 
residéncies luxoses, resseguir el Corn d 'O r i pu ja r en te le féric  
fins al café de Pierre Lotti, to t  a d m ira n t el gran cem entiri que 
fo rm a  la carena, v is ita r la preciosa S u ltanahm et Camii i 
em badalir-se davant dels vitralls i les precioses rajóles blaves que 
recobreixen columnes, arcs, parets i voltes, entrar am b reverènda 
a Aya Sofya, abans. Hoc de culte, ara museu, perdre's al bosc de 
colum nes de la singular i húm ida Cisterna de la Basilica, 
sorprendre's am b els trésors del profeta al Palau de Topkapi, 
entrar a la delicada Süleymaniye, i passejar per qualsevol racó, to t  
això contrad iu  l'a firm ació  que els paradisos són intangibles.

De to rnad a  a la rea lita t i to ca n t de peus a terra, ens endinsem  
a la c iu ta t actual, caòtica, viva, v ib ran t. Vaixells de pesca, 
transbordadors, grans creuers, ferries, barquetes de rems, 
s 'a rre n g le re n  al p o rt d 'E m in o n u  e n m ig  d 'u n  b e llu g u e ig  
incessant de persones enderiades cap a to t  arreu. La fum era  del 
menjar, que es cou a les brases dins de les barques, en te rbo le ix  
el cel blau on m ilers de gavines, grosses i fo rça fastigoses, 
volen buscant p itança. No volem  en tra r a la bella Yeni Camii, és 
hora de pregària. Aquí, el Basar de les Espècies és el 
p ro tagon is ta . Colors, o lors i sabors m agn ifiquen  to ts  els sentits. 
Les espècies en pois, ben posades en petits  m unts, al costa t dels 
fru its  secs, dels doiços, de les esponges natura ls, de la bresca 
que regalim a mel, dels tes, són un plaer per a la vista. Aquest 
perfecte m ostrad de productes, tan ben posats i com bina ts , 
sembla obra d 'u n  m odem  estilista. A  fo ra , m ercat de p lantes i 
hortalisses. També, am b un rèto l anunc ian t "D o k to r" , les 
sangoneres es m ouen fréné tiques dins d 'un s  b idons d 'a igua . 
Uestes per a la venda. >



VIATGES 37

Ulu Camii, Bursa.

En aquesta m ateixa zona, hi ha l'estació de I'O rien t Express, 
que va insp irar la novel-la d 'A g a th a  Christie, quan, encisada per 
Istanbul, es va a llo tja r una llarga tem porada  al Pera Palas. En 
aquest hote l, encara hi conserven l'h a b ita c ió  com  a reclam 
turístic .

A  p rop  de la M esquita  Blava, hi ha el Basar Arasta, un únic 
carrer, no gaire llarg, am b bo tigues a am bdós costats, on to t  
son estores i kilims, son preciosos. És un veritab le  museu, 
quines meravelles! Més senzills o més treba lla ts , am b llana, 
seda o co to , són un vertader treba ll d 'artesans. No em canso de 
mirar, faria i desfaria el carrer m il vegades. Q uanta bellesa po t 
so rtir de la ma de l'h o m e !

Al Gran Basar tam bé  les catites tenen un lloc priv ilég iât. 
M a lg ra t aixó, la roba, el caiçat, les jo ies i els p roductes de pell 
p redom inen . Av ia t ens cansem de vo lta r per aquest gran 
m ercat, perqué to t  és m o lt igual i poc intéressant. Falsificacions 
de to tes les m arques tan les delicies deis turis tes que surten 
carregats am b jerseis, bosses i m il coses que potser mai no 
taran servir.

Darrere d 'aquesta  gran zona de m ercadeig, hi ha el basar del 
Ilibre veil. Sota d 'un s  grans arbres que tan una bona om bra i 
arrecerats en una aco llido ra  plaça, uns quan ts  Ilibreters exposen 
els seus productes. Tenen poca clientela. Estem sois. Com prem  
unes lam ines il-lustrades, am b escrits que ens d iuen que són de 
l'A lcorá  .

A  Eyup, la Sultan Camii, és la quarta  m esquita  en im portánc ia  
del m ón. La Meca, la M edina i Jerusalem la precedeixen. És 
d ium e n g e  i l 'a m b ie n t de to t  el rec in te  i els vo ltan ts  és de testa 
religiosa. M o lta  g e n t i nens vestits de sultá, am b roba blanca i 
daurada, sabates am b la punxa enla ire, espasa, capell i 
borles. No sabem qué s ign itica . Més ta rd  aclarim  que són nens 
per c ircum cida r. A nem  b a d a n t i ens crida l'a te n c ió  un 
personatge a ltiu , am b la cara de co lo r d 'o liva  tosca, ab ilia t to t  
de negre i am b tu rb a n t, que s 'ob re  pas enm ig  de l'en renou . 
Sembla un cap de tr ib u . Entra d ins d 'u n  recin te  ad jacen t a la 
m esquita  i la g e n t en te rvorida  el reverencia. No m 'a treve ixo  a 
retratar. Tot i que p o rto  m ocado r al cap i em descaigo m o lt de 
pressa, no en trem  a la m esquita . Ens adonem  que no hi ha cap 
més estranger i, nosaltres, la càmera i la g ravadora, anem  
destilan t.

Als atores i, p rop  del mar, celebren una testa local. Joves, nois i 
noies, vestits tra d ic io n a lm e n t, pun tegen un ball entre  s irtak i i 
sardana, al so d 'u n a  mena de tlau ta  i d 'u n  tam bor, agatats per 
l'espatlla . Ara sí que ta ig  to to s  i els con tem p iem  una bona 
estona, tins que el sol, que pica to r t, ens ta tora .

Als laberints de carrers, to t  són com erços. A g rupa ts  en rams, 
tenen de to t. Regirar les seves prestatgeries és en tra r al túne l 
del tem ps. Als carrerons, estrets i sense gairebé voreres, hi ha 
généré exposât a to ra , passen cotxes, la g e n t porta  carretons i
grans bosses plenes, m engen, parlen, criden, co rren .........  Els
barbers posen l'es tenedor am b les tova llo les a eixugar-se a 
l'exterior, hi ha neteja- sabates, dones que venen aigua, en ti, 
és un veritab le  ba tibu ll.

Per restablir-nos de ta n t trà tec, ens parem  a tu rna r una Nargile. 
Ens asseiem en una o tom ana  d 'u n  deis m olts  bonics catés a 
Taire Iliure i deixem  que ens preparin  to t  el ritua l de la pipa 
d 'a igua . Ens porten  Testri, el ca rbonet, el tabac de pom a i un 
b ro q u e t per a cadascú. És una experiéncia més.

Dos kebab  i una am po lla  d 'a igua  per menys d 'u n  euro, i 
to rn e m  a agatar el vaixell cap al Pont de Gálata.

Aquest p o n t uneix la pa rt an tiga , la de les m esquites i els 
palaus, am b la pa rt m oderna , grans editicis, zones com erciáis i 
d 'esbarjo , locals de n it am b derviches  i dansa del ventre, grans 
hote ls.... Al bell m ig, la Torre Gàlata és la seva ensenya.

Passejar per la plaça Taksim ja no té  Tencant de la c iu ta t vella. 
És agradable  baixar am b el tram via  per to t  TIstikIal Caddesi i ter 
parada al Çiçek Pasaji, una galería coberta , de re tinada 
a rqu itec tu ra  trancesa, m o lt ben guarn ida  de tio rs  i tarcida de 
bons restaurants de cuina turca i o tom ana .
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Festa i tradicio
TEXT I FOTOGRAFIES; LYDIA OROBITG

Per q u a rt any consecutiu , la Federado Sabadell C ultura ha 
o rg a n itza t els actes de Sabadell, Festa i T rad idó  d u ra n t els dies 
13, 14 i 15 de ju n y  d 'enguany.

La Federació Sabadell Cultura té  com  a ob jec tiu  fo m e n ta r i 
dona r a conèixer la riquesa de les m anifestacions de cu ltu ra  
trad ic iona l i popu la r de Catalunya i aplega la práctica to ta lita t 
de les en tita ts  de cu ltu ra  popu la r catalana que están presents a 
la C iuta t. A  més, la Federació Sabadell C ultura partic ipa de 
fo rm a  activa  en p ro jec tes  i in ic ia tives  festives que  es 
desenvolupen a la C iu ta t al llarg de l'any.

Aquesta quarta  edició ha m a n tin g u t l'espeht que, en el seu dia, 
ara fa qua tre  anys, va fe r que eis m em bres de la Federació 
Sabadell Cultura organitzessin la prim era edició de Sabadell, 
Festa i T rad idó: la p rom oc ió  de la cu ltu ra  popu la r i trad ic iona l 
catalana i un p u n t de trobad a  i de reflexió dels elem ents que 
con figu ren  els d ife ren ts  g rups i associacions dedicades a la 
d ifus ió  d 'aquesta  cu ltu ra , i especia lm ent am b I'ob jec tiu  de 
d ifo n d re  la tasca de les en tita ts  sabadellenques. Tot i que  tam bé  
com pta  am b la partic ipac ió  d 'a ltres  en tita ts  de cu ltu ra  popu la r 
de la com arca i d 'a rreu  del te rrito ri. La m ajoria  d 'a c tiv ita ts  
program ados es fan ais carrers de la c iu ta t, am b la fin a lita t 
d 'ap ropar aqüestes m anifestacions ais seus ciutadans d 'una 
manera natural al mateix tem ps que seis convida a interactuar-hi.

Totes les edicions que s 'han fe t d 'aq ues t esdevenim ent cu ltu ra l 
i festiu  han indos  d ife ren ts  actes, to ts  ben diversos, però ben 
arrelats a les nostres trad ic ions. Des de ball de bastons, 
aixecada de castells, trobad a  de punta ires, passant pel Correfoc 
dels Diables, la cercavila de gegants i acabant am b una m ostra 
d 'e n tita ts  de cu ltu ra  popu la r i trad ic iona l, entre  d 'a ltres.

Cada any s'ha v o lg u t inco rpo ra r un e lem ent d ife renc iador i 
dona r rellevància a una de les en tita ts  que fo rm a  part de la 
Federació Sabadell C u ltu ra . Enguany es concede ix  una 
im p o rtà n c ia  especial al 1 5è aniversari dels Castellers de 
Sabadell. A  més de la trad ic iona l aixecada dels Castellers de 
Sabadell, s'ha co m p tâ t am b l'ac tuac ió  dels Castellers de la Vila 
de G rada de Barcelona i els Castellers de Sants de Barcelona. 
A p ro fita n t l'ocasió  del 1 5è aniversari, el tem a del concurs de 
fo to g ra fia  d 'aquesta  edició s'ha cen trâ t en l'assaig o b e rt dels 
Castellers de Sabadell del d ivendres a la plaça de l'Im peria l i en 
l'ac tuac ió  castellerà del d ium enge  a la plaça del D octo r Robert.

Trobada castellerà.
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Esbart Sabadell Dansaire.

En la prim era ed ic ió  de Sabadell Festa i Tradició va destacar la 
Tretzena Trobada G egantera del Vallès O ccidenta l, am b la 
vo lu n ta t de trobar-se to tes  les Colles de G egants de la C iuta t.

I la segona edic ió  va do n a r el seu p ro tag on ism e ais bastoners, 
am b m o tiu  del desé aniversari de la Colla de Bastoners de 
Sabadell. Va te n ir Hoc una cercavila de bastoners am b la 
partic ipac ió  de 8 colles, la de Sabadell i altres de d ife ren ts  llocs 
de Catalunya.

En la tercera edició, l'e lem en t d ife renc iador va ser el foc, am b 
m o tiu  del 25é aniversari del Ball de Diables de Sabadell. Q uinze 
colles de diables de Catalunya, València i Balears van envair eis 
carrers de la C iu ta t en un m u ltitu d in a ri Correfoc. També el 
Primer concurs fo to g rà fic  va fe r referència al Correfoc i a to tes 
les seves vessants: tim ba le rs , vestuari, estris de foc...

En to ts  els casos, els ob jectius que han em m arca t les diverses 
edicions han estât els mateixos: la p rom oc ió  de les d iferents 
branques de la cu ltu ra  i la tra d ic ió  catalanes i la creació de 
grups d 'in te rre la c iô  social, so b re to t am b eIs més joves. En to tes 
les edicions, hi ha h a gu t a lgún  e lem ent com  grups de rock que, 
han serv it corn a espai de tro b a d a  pels més joves.

Cal re iv ind icar que la cu ltu ra  catalana es m anté ben viva, que hi 
ha m oites persones que s 'estim en les trad ic ions, que no volen 
que es perd in  i per aquest m o tiu , cal so rtir al carrer i fe r 
pa rtic ipa r ais ciu tadans, no com  a espectadors sinó fo rm a n t 
pa rt de les d ife ren ts  activ ita ts.

En aquest cas, el nom brós púb lic  que s'ha ap lega t en les 
d ife ren ts  edicions i que ha pa rtic ip â t ac tivam ent en to ts  eis 
actes assegura la c o n tin u ïta t de Sabadell, festa i trad ic ió  i el que 
és més im p o rta n t, assegura que la cu ltu ra  trad ic iona l i popu la r 
catalana, sigui coneguda, sigui estim ada i que, cada cop més, 
en tri a les nostres vides i ens faci partic ips de la Festa.

Bastoners de Sabadell.

Grup sardanista Mirant al Cel.
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Cartes a un poeta
TEXT: M AITE SOLER IL LUSTRACIO: M ONTSE SENSERRICH

Sr. Encarnación López de las Eras
C/Pelayo, 1 5
Sabadell

21 de ju n y  de 1960

Estimada mare:

Espero que quan rebeu aquesta carta, estigueu bé de salut tu  i 
el pare, corn ho estem eis nens, jo  i el meu m arit. La petita  és 
la que em dóna més fe ina, és norm al, nom és té  dos anys i volta 
per casa dones encara no va a l'escola. Pago qua tre  rais perqué 
me l'a g u a n ti la Rosita del bar m entre  jo  escutio i repasso les 
peces que em porta  el carreter de la fábrica  de Cal A rm el. El 
Paco cada vegada té més fe ina a cal Cornés, d iu que si to t  va bé 
potser el fa ran encarregat i cobrará cent pessetes més de sou al 
mes.

A  mi to t  m 'està bé, am b el que cobra el Paco en ten im  per 
m enjar i vestir i, si a lguna vegada anem  al cine a l'Im peria l a 
veure a lguna pel-licula, deixo eIs nens am b la veina, nosaltres hi 
anem  a la prim era sessió que fan a les qua tre  i eis veïns hi van 
després a l'a ltre  sessió, la de les sis, el que  passa és que a la casa 
on vivim  no hi ha a igua co rren t i haig d 'a n a r a la fo n t a buscar
la i em passo to t  el dia am b galledes i garrafes a m u n t i avall, i 
si no hi vaig jo  hi ha d 'a n a r el José o la Lolita, i a vegades em 
fa pa tir per la Lolita, tan  segueta corn està, em sap greu que 
tra g in i les garrafes de vu it litres que pesen ta n t. Si no p o t am b 
eis palillos de cames que té, que des que ha crescut ta n t s'ha 
a p rim a t tan  que fa por. Li he h a gu t de fe r la vora de la fa ld illa  
dues vegades en tres mesos, del que  ha crescut, que les 
m onges no volen que vagin curtes les nenes am b l'u n ifo rm e  i 
la bata de l'escola, i ja no queda més roba per allargar.

Sembla que nom és et vu lgu i explicar penes i no és pas verita t, 
tam bé  m 'h o  passo bé anan t a buscar aigua a la fo n t. A  vegades 
anem  a la fo n t del Q u im e t i d 'a ltres a la de Can Llobateres, que 
l'a igua  és m o lt fresca i bona. Sempre que hi anem , ara que ve 
el bon tem ps, ens em pörtem  pa am b xocolata peis nanos i

p látans i ta ronges, i ens trobem  am b els filis  de la Teresa i 
l'A gustí, que tenen la m ateixa eda t que els nostres que  són els 
véíns. De vegades tam bé venen el Barto lo i la Inés. Aquests 
tenen qua tre  nanos, to ts  nois i el José s 'ho  passa bé am b tan ta  
canalla ju g a n t am b la p ilo ta  a m u n t i avall, i o m p lim  els cántirs 
i les garrafes d 'a igua , ara que fa tan ta  calor a les cases, que  a 
l'h ivern  fa de bon p o rta r am b l'estu fa  de carbó, encara que  les 
ungles em queden negres de ta n t o m p lir  el caixó de l'estu fa .

A  l'estiu to ta  cuca viu, fa ca lor però a la tarda sortim  al carrer a 
fe r petar la xerrada am b les veines, fem  m itja  i ganxet i a lbora 
repassem l'es tâ t del véínat.
Diu la Lola que ha posât a igua co rren t a casa seva, que  ha 
v in g u t un llauner am ie del seu hom e, un que es d iu Fulgencio, 
i els ha posât uns tubs  de p lom  i un d ipós it i que té  una aixeta 
a la cuina i una a ltre  al wàter. Diu que si va a buscar a igua a la 
fo n t de can Llobateres nom és será per beure, no per ren ta r els 
plats, que els renta am b l'a igua  de l'a ixeta, que s'ha co m pra t 
dos g ibre lls i en un hi posa l'a igua  am b escames de sabó i a 
l'a ltre  els esbandeix.

A ixó encara, però tam bé  m 'han  explicat que els seu hom e, com  
que guanya qua tre  duros més que el meu, li ha co m p ra t una 
m áquina de rentar roba, d 'aque lles eléctriques am b to rb in a , 
que renten soles, i que només has de canviar l'a igua  una 
vegada, aixó si que em fa enveja. Ara m am a ,no  e t pensis que 
m 'he  to rn a t una desvergonyida envejosa, no és aixó, és nom és 
que es perd m o lt de tem ps anan t i ven in t, que si les garrafes, 
que si ara agafa to ta  la roba b ru ta  i ves a rentar-la al safareig... 
De vegades el José encara es fa p ipí al Hit i al pobre  nano li fa 
m o lta  vergonya que la gen t se n 'assabenti, i jo  ja li am ago a 
l'ho ra  de restregar el llençol, però l'a ltre  dia la M ilagros, que  és 
una xafardera de les d 'a n a r al ta n to , ho va veure i en va fe r 
safareig, to th o m  n'anava pie, i encara em va dona r a mi les 
culpes de no educar bé al nano. Diu que  el tin c  massa consen tit 
i que per aixó es pixa al Ilit, que  si to m b a  que si gira i em va 
deixar ben arreg lada, que si no ha de veure tan ta  a igua a la fo n t 
a l'ho ra  d 'a n a r a dorm ir, que si li haig de fe r fe r un p ip i abans 
d 'a n a r a dorm ir, com  si m 'hagués d 'a rre g la r la fam ilia  ella que 
té  el m a rit sem pre al bar, que ho d iuen les veines.
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Sort que  ja s'està posant a to t  arreu aigua co rren t i com encen 
a desaparèixer eis safareigs que  és un niu de raons entre  les 
veines. L'altre dia l'Eusebi va ven ir am b les mans brutes 
d 'e n su lfa ta r eIs cam ps i va nete jar les galledes plenes de "ca ldo  
borde lès". L'aigua va quedar de co lo r verd i el gos de l'A gustina  
va estar a p u n t de m o rir enverinat per l'a igua  b ru ta , això que hi 
ha un sobre-e ix idor que s 'em porta  to ta  l'a igua  que sobra, però 
to t  i així ta rda  a to rn a r a estar neta, fins que no to rna  a p loure 
o es buida i es to rn a  a o m p lir  per nete jar l'a igua. De vegades els 
nanos fan servir els safareigs de piscina, i això tam poc, que fa 
fàstic, després de posar la roba a rentar.
Bé mare... és que  et volia dem anar qua tre  quartos per pagar el 
llauner, el Fulgencio, que  ens posi a igua a casa, que em fa 
m o lta  iMusió, que  te 'ls  to rn o  quan al Paco li apug in  la 
setm anada, en un no res, que ja sé que els diners van com pta ts , 
però si pots...

Un besito de tu  Encarni que te  quiere  con locura, marni de mi 
alma.

Encarni Sánchez

8.A5'ASSESSORS, SX.
# ESCOLA DEL SOL

G ES TIÓ  INTEGRAL. JUR ID IC A . FISCAL. LABORAL

Rambla, 5, 4a planta - 08202 Sabadell 
Tels. 937 275 920 - Fax 937 256 456 

gestio @ giassessors.com

C. M igdia, 3 5 -4 5  - C. Sant Pau, 20  
Tels. 93  7 27  82 46 - 93  7 25  7 4  61 

08201 Sabadell

GS Comunicació Gràfica

E 0 8 2 0 3  SABADELL  
C a b a n y e s ,8  
T e l  9 3 7  1 2 0  5 2 0  
F a x  9 3 7  1 2 0  5 7 9
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Aquella tarda
TEXT: LAURA SANCHEZ SUBIRANA IL LUSTRACIO: LIDIA GUARCH

Pau.

Pau clins l'àn im a . A ixô és to t  el que pue sentir en aquests 
m om ents. Aquí, estirada a la sorra, sen tin t encara el fantasm a 
deis teus petons sobre eis llavis, el pessigolleig de les teves 
caricies a la pell.
La meva m en t nom és recorda eIs bons m om ents; de què serveix 
recordar eis do len ts  si l'û n ic  que fan és provocar-m e do lor?  No, 
no eis vull.
Im ag ino  que tu  encara ets aquí, ab raçant-m e i d ien t-m e  que 
m 'estim es, encara que ja sé que to t  era una m entida. No 
m 'im p o rta , jo  im ag ino  que el que deles era verita t. Que to t  el 
que vam viure ju n ts  va te n ir el m ate ix s ign ifica t per to ts  dos.
El sol m 'escalfa am b els seus ú ltim s rajos, com  si m 'estigués 
in te n ta n t consolar, p o rta n t-m e  de nou a aquella tarda on tu  i jo  
ens havíem besat per p rim er cop. Aquella  tarda que va ser tan 
im p o rta n t per a mi i que ho va ser tan  poc per a tu .

Princesa.
Sentó l'eco de la teva veu. Tan vivid, tan real...

Sóc aquí, m ira 'm .
O bro  els ulls de cop.
Ets aquí.
No és una il-lusió, no p o t ser-ho. Ets aquí i ets real... Una part 
de mi encara está dubtosa , no creu que puguis ser am b mi. Tu 
m 'havies d it que no m 'estim aves. El meu cor, en canvi... el meu 
cor tan sois em crida que em llenci ais teus braços i que no et 
deixi anar mai més.
- Ho sentó -  mussites m entre  t'acostes encara més, asseient- 
te  al meu costat, ga irebé a tocar... to t  el meu eos vibra per la 
p rox im ita t. T 'he tro b a t ta n t a fa ltar...
No puc deixar de m irar-te, no puc... I si desapareixes?
Tu som rius; saps el que estic pensant. Lentam ent, per no 
espantar-m e, t'acostes una mica més i m 'acaricies la gaita a poc 
a poc; com  si fos una jo la , com  si fos la teva princesa.
I acostes els nostres llavis sense deixar de m irar-m e am b aquests 
ulls tan negres que tens, com  si a tu  tam bé  et fes por que to t  
aixo tan sois sigui una il-lusió.
- T 'estim o.
I em beses. Tal i com  va passar aquella tarda; aquella tarda que 
va ser tan  im p o rta n t per a mi i que tam bé  ho va ser per a tu .
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q I
KiïÉlgg

No sé pas qué dir
'í-T'jí

TEXT; PERE CORNELIAS

He viscut les qua tre  v ictories consecutives davant dels qua tre  
grans  (?) de la Lliga espanyola -Sevilla , València, M adrid  i V illa- 
real-, am b els espectaculars m arcadors de les dues primeres, 0- 
3 i 4 -0 ; les dues grans exhib icions d 'aquesta  C ham pions, 5-2 a 
ro lim p iq u e  i 4 -0  al Bayern; el penal que va parar Pinto a 
M allorca; el go l d 'In iesta  a S tanford  Bridge; I'in ob lidab le  2-6  del 
Bernabeu, que uns i altres recordarem  per sem pre més; la seg- 
ona part del 4-1 a I'A th le tic  a la fina l de Copa, i, na tu ra lm en t, 
la n it del 27 de m aig a Roma, am b els jugado rs  del darrer 
cam pió  d 'E uropa m ira n t a dreta i a esquerra, lite ra lm en t 
desconcertats am b el m ov im e n t ve rtig inós  d 'u n a  p ilo ta  que 
velen passar pel seu costa t sense poder-la ni olorar.

Ho he v iscut en directe, a I'Estadi, en partits  que es fe ien curts 
i que to th o m  volia que s'a llarguessin més; davant de la te le- 
visió, un m itjà  pobre  i insu fic ien t, incapag de m ostrar, en to ta  la 
seva m ag n itu d , la grandesa plàstica del que s'estava fen t, o 
esco ltant el Puyal, els seus com entaris  apassionats, però lúcids 
i in teM igents,. Vaig v iure el 2 -6  en un d ina r de casam ent -a  qui 
se li acu t casar-se en un dia com  aquest?-, penden t de la ràdio 
més que de la celebració, p rim er em prenyat, quan la meva 
dona em va d ir que el M adrid  havia fe t el p rim er gol, després 
inesgo tab lem ent felig, m entre  els p lovien les garro tades, l'una 
darrera l'a ltra .

Q uin artic le  més fác il que e t toca fer, nano !, em va d ir el Toni 
després d 'haver-ho  guanya t to t. Li vaig con testa r que no sabia 
pas qué dir, si no volia repe tir les lloances i els llocs com uns que, 
am b prou jus tificac ió , han ana t apare ixent a la premsa aqüestes

darreres setmanes. Tampoc no ten ia  gens de ganes de fe r 
digressions g ra tu ites  de socio log ia  barata ni d 'es ten d re 'm  en 
les lam entables conseqüències que provoca, pel que sembla, 
to ta  celebració de masses. De to t  això, més o menys bé, ja n 'ha 
parlâ t to th o m . El Barga ens ha fe t g a u d ir d 'u n  gran fú tb o l, 
aquesta tem porada . I pun t. Davant d 'aq ues t panoram a, el Toni 
em va suggerir, m ig seriós m ig en b rom a, que deixéssim d 'e - 
scriure, que acom iadéssim  aquesta secció -p e rq u é  ja  ho hem  
vist to t, ja  ens podem  m orir-, que signéssim l'adéu d 'aquests 
Dilluns.

Ah, no! El Barga d 'aquesta  tem porada  ta m b é  ens ha fe t renéix- 
er la iMusió. I la iMusió no té  lim its. Ja sé que, ta rd  o d 'ho ra , 
to rna rem  a toca r de peus a terra. Però, de m om ent, m an ti- 
nguem -nos iM usionats, no costa res. Encara no ho hem vist to t, 
mai no ho haurem  vist to t: la tem porad a  v inen t, ¿no podem  
guanyar la In te rcon tinen ta l?  0  qua tre  títo ls , en com ptes de 
tres? No podem  to rna r-li a fe r sis gols al M adrid , però aquesta 
vegada sense que ells ens en facin  cap? I no podem  superar, 
d 'un a  vegada, els seus 107 gols?

Només cal tra n q u il lita t i sen tit com ú. I ganes de ju g a r bé i de 
guanyar. L 'equ ip  està fe t, nom és calen a lg u n s  retocs. 
M en tres tan t, ells poden anar-se gastan t m ilions i m ilions d 'eu - 
ros, poden anar co m p ra n t galáctics i més galáctics. Joan 
G aspart ja va dem ostrar-nos, no fa pas ta n t de tem ps, que aixi 
no es constitue ix  un g rup  ni es fa un equip. Els qui ten im  una 
mica de m em òria  recordem  aquells qua tre  anys de sequera i 
d 'ind ife rèn c ia , aquella travessa del desert, que semblava que no 
s'acabaria mai. És possible que, am b Kakà i Ronaldo, el M adrid  
guanyi a lgún  t ito l però, si ho fem  bé, no serán gaires.
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3 NITS
SAIAIELL 99
del 29 de juny al 27 de juliol | o
TEATRE, MÚSICA, CINEMA I DANSA anys

Dimarts 21 de juliol, 
a les 19.30 h 
MAG MÀGIA
Enric Magoo 
Amfiteatre de la 
Caixa de sabadell

Divendres 24 de juliol, 
a les 2 '.30 n 
REBECCA & 
ROMANELIi
Seu de I'AII anee 
Française

Dissabte 25 de juliol, 
a les 19.30
BANDA DE MÚSICA 
DE SABADELL
Clàssics populars 
Plaça del Gas

Dimecres 22 i dijous 
23 dejuliol,a Ies21.30 
X MOSTRA DE 
CURTMETRATGES
Al pati del Museu 
d'Art

EMBASSA’T
TT<n\’M rc m F N T w w n n  v*i.r.r3.

Divendres 24 de juliol, 
a les 20 h 
EMBASSA'T
Bassa ce Sant Oleguer

Dilluns 27 de juliol, 
a les 22 h
BIG MAMA, concert 
de Jazz
Amfiteatre de la Caixa 
de Sabadell

MÉSINFORMACIO;
( S ^
U  Sabadell Des d un mobil o des de fora

fltenció Ciutadana deSabÿeMelèfon93 74531 10

ö www.sabadell.cat Â îe lè fo n 010 kh  V 4ÉÊ

Ajuntament 
de Sabadell

m M M

OBRA SCCIAl
Caixa Sabadell

Joventuts 
Musicals 
de Sabadell

c i /  A 11 ianc*e Franc a i.sr

http://www.sabadell.cat


Sorbets de fresca
Activitats d’estiu 
al Jaidi de Caixa Sabadell
Inaugiiració dels Sorbets
DISSABTE 27 DE JUNY
11 h Cercavila itinerant amb “Fadunito. La Gran Familia”
pels carrers del centre de la ciutat

12.30 h Animació i ball al Jardi “On es canta, s’hi pot viure!”
amb Roger Canals (veu i guitarra) i Daniel Levi (batería)

Al juliol... uns vespres amb sorbets
A PARTIR DE LES 18.30 H 
30 DE JUNY
Un vespre de nassos!
Narraciô, taller i espectacle amb sorbet de maduixa

7 DE JULIOL
Un vespre de mûsics!
Narraciô, taller i espectacle amb sorbet de llimona 

14 DE JULIOL
Un vespre d’éssers estranys!
Narraciô, taller i espectacle amb sorbet de turró

21 DE JULIOL
Un vespre de màgia!
Narraciô, taller i espectacle amb sorbet de xocolata

Â Fagost... les cites temàtiques
6 D'AGOST, DE 18.30 A 21 H
La vesprada del cire (adreçada a families)
Tallers, espectacles, contes... durant tôt un vespre l’univers 
del cire inundará el jardi de Caixa Sabadell

27 D'AGOSX DE 22 A 1 H
La nit esotérica
Tot un clàssic en la programaciô dels sorbets, ofereix 
lectures esotèriques, xerrades i actuacions

Linia Obra Social w w w .ob ra so c ia lca ixasab ad e ll.o rg

902  33  5 5  66 o b rasoc ia l@ ca ixa sa bad e ll.es

Tots els dissabtes d'estiu... 
petits espectacles familiars
A LES 11.30 H
EDAT RECOMANADA; A PARTIR DE 3 ANYS

4 DE JULIOL 
Arlequino i Pantalô

11 DE JULIOL 
£1 pirata Kim

18 DE JULIOL
Historiés de l ’almanac

25 DE JULIOL 
Sota les sabates

1 D'AGOST
Contes a dues veus

8 D'AGOST
L’Alba busca la Hum

22 D'AGOST
El retallador d’ombres i 
altres ofìcis estranys

29 D'AGOST
£1 lletraferit

il Lloc: lardi de Caixa Sabadell, c. d’en Font, 1

FEM150ANYS OBRA SOCIAL

S¿ Caixa Sabadell

http://www.obrasocialcaixasabadell.org
mailto:obrasocial@caixasabadell.es
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Inauguracíó 
de Tediñci de l’Obra 
Social Caìxa Sabadell

Acte institucional 
d’inauguració
DIMECRES 28 D’OCTUBRE, A LES 19 H

Acte presidit per l’Hble. Sr. Joan 
Manuel Tresserras, conseller de Cultura 
i de Mitjans de Comunicació de la 
Generalität de Catalunya. Amb l’actuació 
de la Coral Belles Arts de Sabadell.

o Horari: a les 19 h

Jomada de portes obertes 
per a tota la ciutadania
DISSABTE 31 D’OCTUBRE

Cercavila i espectacle "Grams de 
musica i animació”: personatges de 
gala us donaran la benvinguda amb 
acompanyament musical.

O Horari: d ’11 a 14 h i de 17 a 2i  h. 
V is ite s  g u ia d e s  a les 12 h i les 18 h

RECONEIXEMENT 
FACIAL----------------------

ESCÀNER
RETINA------------ -----------------------------------

RECONEIXEMENT
PERFIL------------------------ ;

IDENTIFICACIÓ
LLAVIS----------------------

Ets ùnic?
B io m e trìa : in te ra c tu a  
i  descobreix la  te v a  Id e n titä t

Inaugurado
d e l ’e x p o s ic io
28d’octubie

a l e s i g l i

SABADELL

DEL 28 D’OCTUBRE AL 27 DE JUNY DE 2010

Ensenyar la poteta 0 posar bona cara per entrar en alguns llocs no 
és cap novetat. En canvi, encara resulta poc habituai presentar la 
mà 0 la cara a un ordinador per ser-hi acceptât.

L’exposició "Ets unie? Biometria: interactua i descobreix la teva 
identitat” se centra en la tecnologia biomètrica: les tècniques 
digitals que utilitza, les aplicacions que proposa, els ternes 
politics i ètics que provoca. I ho fa implicant el visitant amb els 
dispositius biométries interactius i lùdics que trobareu durant 
tota l’exposició.

o Horari: d illu n s  a d ive nd re s  de 17 a 21 h.
D issabtes, d iu m e n g e s  i fe s tiu s : d 'n  a 14 h i de 17 a 21 h 
Visites guiades i concurs biométrie:
D ium enges i festius, a les 12 h. V isites i ta lle rs  especifics per a grups 
escolars i a ltres coMectius: dem aneu  dia i hora al te l. 696 406 767 
SI Lloc: Obra Social Caixa S abade ll,c .d ’en Font, 25 
e Informado: www.etsunic.cat

OBRA SOCIAL
S¿ Caixa Sabadelk

Linia Obra Social 902 33 55 66 www.obrasocialcaixasabadell.org obrasocial@caixasabadell.es

http://www.etsunic.cat
http://www.obrasocialcaixasabadell.org
mailto:obrasocial@caixasabadell.es
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Carta del director
Una bona notic ia  per a la nostra Fundació Ars: el g rup  de recer
ca CILEC ha rebu t una subvenció de la Junta d 'A nda lus ia  per a 
co n feg ir la b iogra fia  de Juan Camacho, supervivent del cam p 
de co n ce n tra d o  de M authausen, que va viure a Barcelona 
d u ra n t la República i va Ilu ita r al f ro n t d 'A ra g ó  abans d 'exilia r- 
se a Franga, l'A rgen tina  i l'U rugua i fin a lm e n t, on ha m o rt 
aquest estiu. Una de les darreres veus, lùcida i neta, de la 
m em òria  horrib le  dels camps nazis, una persona afab le  i hum a
na que es mereix fo rm a r part de la m em òria  dem ocràtica  
col-lectiva i que apareixerá en la nostra coMecció Els papers de l 
d e c  i al v o lta n t de la qual, ju n ta m e n t am b M arcial Mayans i 
Neus Catalá, esperem ben aviat poder ed ita r tam bé  un d o cu 
m enta l pensât de cara a l'ensenyam ent secundar! i el batxille- 
rat. A ixó si les ins tituc ions  ens con tinúen  a judan t, i esperem 
que pugu in  ser les nostres...

I a p ro fito  l'avinentesa, forçada si voleu, però cree que ju s tifica 
da, per a re iv indicar la fe ina de les fundac ions cu lturá is  com  la 
nostra, plenes d 'idees i projectes, que sov in t necessiten deis 
diners instituciona ls . I die sov in t perqué gairebé sem pre fem  la 
fe ina per am or a l'a rt, mai tan  ben d it en sen tit literal. I estic 
pensant ara en to ts  aquests te rtu lians  nostrats i no nostrats (o 
altres veus lùcides), que cobren barbarita ts  per d ir obv ie ta ts  o 
bastieses, que ens volen fe r saber que el que cal és co n tro la r 
més encara to tes les fundacions. Resulta tan  dep lo rab le  i d é n i
g ra n t aquesta posició que, o bé no en d iem  res, o bé fem  saber 
algunas qüestions (que no deuen saber aquests perqué segura- 
m en t no han fe t mai res g ra tu ïtam en t).

Per exemple, que les fundac ions petites ten im  les mateixes ob li- 
gacions que les grans envers les ins tituc ions  a u tonôm ique s  -el 
P ro tecto ra t- i les estatals. Cosa que ens ob liga a un sobreesforç 
que més valdria que el poguéssim  aplicar a les nostres fin a lita ts  
estatutàries. N ingù ens hauria de dona r lliçons sobre la fe ina 
que fem  perqué -ju n ta m e n t am b les associacions- som precisa- 
m en t les que fo rm e m  el veritab le  te ix it o e n tra m a t societari del 
país. Potser el que cal és com ençar la fe ina co n trô la n t les grans 
fundacions, aquelles que reben d ine r púb lic  en q u a n tita ts  que 
ens sem blen inversem blants, però que son reals. M en tres tan t, 
nosaltres fem  papers i papers per tira r endavant projectes, i per 
a què m o lts  o bé ens siguin denegats per problèm es de bare- 
m ació (ara és el que es p o rta !, i els criteris de les quais son ben 
estranys, és ciar...), o bé ens o fere ixin una q u a n tita t que resul
ta tan minsa que, ben m irâ t, acabem fe n t-h o  perqué ens ve de 
gust. M en tre  tantes fundac ions i en tita ts  fem  aixô, d 'a ltres  fan 
i desfan i n ingù  no els con tro la  res. Nosaltres presentem  fa c tu 
res ridicules i d 'a ltres  poden dona r centenars de m ilers d 'eu ros 
(de to ts ! púb lics!) a fundac ions de partits  politics. I n ingú  no té  
la vergonya de reconèixer que to t  p lega t és un desori: ta n t per 
part dels que donen com  dels que no con tro len .

Centrem  el debat. El d ine r púb lic  ha d 'es ta r ben ad m in is trâ t i 
ben co n trô lâ t. I s'ha de d is tr ib u ir de manera p lura l, no en q u o 
tes. I se n 'ha  de co n tro la r es tric tam ent l'ùs, la despesa. I els par
tits  que facin  po litica  i que no m algastin  ta n t d ine r públic . Ho 
agra iríem  to ts , cree. I llistes obertes, i menys cam panyes que 
paguem  to ts , i més política, però de verita t.

David Serrano B lanquer 
dserrano@ period is tes.o rg
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Ferrati Adrià:
"La recepta de l'èxit és treball, 
molt treball, i equilibri personal ff

LAURA G ANDUL I MARTA NAVARRO /  Text i fo tografíes

Ferrari Adrià , cons ide ra i el m illo r cu iner del m ón diverses vega- 
des, va néixer el 14 de maig de 1962 a l'H osp ita le t del 
LIobregat. És xef i p rop ie ta ri del d is tin g it restauran t El Bulli, s itu 
â t a Roses. Adrià  és el c reador de noves tècn iques culinàries i el 
p rim er a parlar de cuina creativa, per això tam bé  és conegu t 
com  " l'a lq u im is ta ".

D arreram ent ha estât notic ia  per la seva tasca de recerca a la 
fu n d a d o  A licia. A quest p ro jecte  es dedica a la investigado  gas
tro n ò m ica  i a la d ifus ió  d 'h à b its  a lim entaris  saludables. També 
és co p ro tago n is ta  de la in icia tiva endegada am b el prestig iós 
card iò leg V a len ti Fuster, l'o b je c tiu  de la qual se centra en qué a 
les escoles s 'im parte ix i una assignatura sobre a lim en tac ió  salu
dable. A  més, am b l'a ju t del seu germ à pe tit, l'A lbe rt, es llan- 
çarà ben aviat al m ercat in te rnac iona l am b un nou restauran t 
de tapes per do n a r a conèixer la cuina espanyola.

Quin tret de la seva personalitat ha estât dedsiu per arribar fins 
aquí?
La meva carrera no estava predestinada. Quan ten ia  la vostra 
edat, el que volia era ser fu tb o lis ta , anar de festa; aleshores jo  
no pensava mai que seria cuiner. Els meus pares m 'hav ien incu l- 
cat una mica la serietat, però això no és su fic ien t per a rribar on 
he a rr ib a t. És un cù m u l de 
casualitats, un cùm ul de m oites 
coses... No es norm al, es súper 
estrany voler entendre  per què 
ha passât to t  això, és súper com - 
plicat. Hi ha m oites universitats, 
escoles de negocis, Harvard...
que han in te n tâ t en tendre -ho . I m ireu, ha passati No és una 
estratègia, és la meva persona lita t, nosaltres ens veiem gen t 
m o lt norm al, ta n t jo  corn els 4 o 5 que treba llem  ju n ts  des de

La meva carrera és 
un cùmul de casuali

tats, un cùmul de 
moites coses
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fa m o lts  anys en to ta  la part creativa ens veiem gen t m o lt n o r
mal, no som extravagants.

D'on ha tret tot el que sap fer? Ho ha après o és un talent 
innat?
No existeix el tem a d iguem  "a u to d id a c ta ", és im possible, a u to 
d idacta  seria déu, que un dia va com ençar de zero. Podriem d ir 
que hi ha gen t que no té  un m estre concret, llavors si d 'a ixò  
se'n d iu  ser au tod idac ta , en aquest cas, jo  seria això. Jo vaig 
m am ar de to t  el que era la N ouvelle  cuisine  per un costat, que 
era l'a lta  cuina al m ón, i per a ltre  el que menjava a casa, la 
cuina catalana.

Quin era el seu plat preterit quan era petit?
M 'agradava m o lt la tru ita  de patates que feia la meva mare. Els 
pares són els pares i sem pre trobes que to t  el que fan és el més 
bo. I, en el meu cas, quan un es fa cuiner, i en el meu cas cui- 
ner professional, és un h o rro r!, perqué t'ad ones  que coses que 
tu  pensaves que eren meravelloses, tècn icam ent están m o lt mal 
fetes, però això no s ignifica res perqué no c o n tin u i sent el meu 
p la t pre terit: la tru ita  de patates.

I ara quin seria el seu plat preterit?
Ara el luxe és el que e t ve de gust en cada m om ent. Quan jo  
anava a buscar el pa, el pa so rtit del fo rn  i li agafava el crostò... 
no hi havia un luxe més gran que això! I ara, de vegades, et 
pots beure una am polla  de xampany, o anar a un bon restau
rant, no? Depèn del m om ent, depèn am b qu i, depèn de m o i
tes coses...

Quins serien els ingredients de la recepta de l'èxit?
A veure, seguram ent serien un exercici co n tin u â t, capacitat, 
perqué si no hi ha capacitat, per m o lt esforç que un hi posi...

Treball, m o lt treba ll, i un equ ilib ri perso
nal. I die personal pel tem a del reconei- 
xem ent, la fam a, o I'ego. L'ego és una 
droga m o lt dura, i hi ha a qu i li és m o lt 
d ifíc il suporta r-ho , per això crec que la 
fam ilia  és m o lt im p o rta n t. Si cada dia 
em d iuen que sóc el més guapo , el més 
guapo, el més guapo, al fina l dius, 
"O s ti!" ,  dones m 'h o  crec. I ta m b é  els 
amies, a més de la fam ilia , els amies...

Si hagués d'elaborar un menù sobre la 
seva vida, quins serien els entremeses, el 
primer plat, el segon i les postres?
Els entrem eses seguram ent serien la p ri
mera etapa a Santa Eulália, fins que vam 
m arxar a treba lla r a Castelldefels. La 
segona seria quan vaig a rriba r a El Bulli, 
és a dir, dels 17 anys fins els 22. Després 
seria la meva carrera a El Bulli fins avui, i 
l'ù ltim a  quan em retiri.

Defineix la seva cuina com a "tecnoemocional", ens podria dir, 
qué significa aquest concepte?
Nosaltres aquí vam te ñ ir un prob lem a, a Catalunya, a Espanya, 
quan vam crear aquesta cuina d u ra n t els 90: no li vam posar 
nom , perqué n ingú  es va adonar que estávem fe n t una cosa 
m o lt im p o rta n t. Nom , nom  no n 'h i ha perqué a fo ra  d'Espanya 
no se li d iu tecnoem ociona l, uns en d iuen m olecular, creativa... 
Per defin ir-la  heu de ven ir a El Bulli!

S'ha plantejat mai ter alguna línia de restaurado a preus més 
assequibles?
Vam inventar el concepte  del "Fast g o o d ": oferíem  h a m burg ue 
ses, am b patates fregides natura ls, 
i va ser to t  un fenom en socio lóg ic.
Però d in tre  de les p rio rita ts  de la 
gen t no hi ha el m enjar bé. A  més, 
en el dia a dia la gen t no está dis
posada a pagar dos o tres euros 
més per una ham burguesa més 
bona , i p re fe re ixen  p o rta r  un 
m òb ii d 'ù lt im a  generació o co m 
prar un nou v ideojoc. Sí que ho
estem fen t, per exemple, en el bar del meu germ á, a l'Inòp ia ; el 
que passa que el que fem  a El Bulli es d ife ren t.

"La gent no està 
disposada a pagar 

pagar dos o tres 
euros més per una 
hamburguesa més 

mòbii d'última 
generació"

Quin ha estât el plat més reconegut o més éxitos que ha cui- 
nat?
No seria un p la t sino to t  el que  vam arriscar, perqué d u ra n t 
m o lt anys no guanyávem  diners i vam dir: "Això és i será". A ixò 
ha estât el més exitós, però com  a p la t en concre t hi ha un p la t 
icona, que és la "m en estra " de verdures am b textures, del 
1994. La gen t més o menys com ença a te n ir aquest p la t com  el 
p la t icona que canvia to ta  l'a lta  cuina.
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Hi ha algún ingredient per- 
fecte?
La sal, encara que per a la 
sa lu t no sigui massa bona, 
és el p roduc te  més increíble 
del m on. Quan un no m enja 
am b sal, la tro b a  a fa lta r! A  
més, és un p roduc te  m o lt 
bara t i assequible.

Segueix algún ritual a l'hora 
de cuinar?
Quan estic tre b a lla n t dones 
sí, perqué som un equ ip  i 
cadaseli fa les seves coses, 
però quan estic a casa fa ig 
cuina lògica i m o lt senzilla.
Com que estic sol, dones 
fa ig  coses que s iguin bones, 
que  estigu in  bé.

I no experimenta? Mai no se 
li ha acudit res mentre és a 
casa seva?
A lg u n a  coseta, però  una
cosa és la nostra te ina i una a ltra quan a rribo  a casa, que ja 
estic fins al "g o rro "  de cu inar! Els cuiners professionals que cui- 
nen a casa no deuen cu inar massa al restauran t! Perqué hi ha 
cuiners que són més executius... però nosaltres estem to t  el dia 
pensant en la cuina.

De què tractarà el nou programa que farà per televisió?
És un catàleg audiovisual. És una eina per a l'e d u ca d ó . Són 10 
hores perqué to th o m  pugu i en tendre  i saber bé to t  això que

hem fe t. És un pro jecte m o lt 
in té ressan t, són dos anys de 
te ina, 600  hores de gravació, 
160 personatges i serveix per 
en tendre  d 'o n  ve to t  això.

Passeri coses 
increíbles: vas al 
mercat i veus geni 
comprant peix con
gelai, gue resulta 
que és més car 
que el frese!

Com podem alimentar-nos 
d'una manera sana i d'una 
manera econòmica?
El concepte  de "sana" és m o lt 

com p lica t, perqué m oites vegades pensem que to t  el que és bo 
és m o lt sa, però no és verita t. Es tracta  d 'educació . Els em bo- 
tits  són m o lt perillosos si en m enges m oits, per això n 'has de 
m en ja r poque t. Es p o t m enjar de to t  però am b cura. Es poden 
fe r coses a un preu m o lt raonable, el que passa que, és ciar, si 
vols m enjar els productes més cars... Sabeu què passa?.. Coses 
increíb les!: vas al m ercat i veus a la gen t co m p ra n t peix conge
lât, que resulta que és més car que  el frese... no s 'entén !

És a partir de l'èxit del restaurant Inòpia que vostè i el seu 
germa s'han plantejat obrir un restaurant de tapes a

l'estranger?
Si, si, si... vull fe r coses am b l'A lb e rt i és m o lt més relaxant que 
to t  això... to t  això és m o lt gran. Ens ve de gust fe r coses i des
prés de veure l'èx it de l'Inòp ia  dones ens fa iMusió!

Què l'ha portât a liderar el projecte Alicia?
Quan un té  sort a la vida, com  en el meu cas, p o t to rna r-ho  a 
la societat. No és o b lig a to ri ni m o lt menys. Jo ho vaig decidir. 
Sempre e t dem anen m oites coses i al fina l les fas perqué has de 
fer-les, però dius; Què fa ig? Penses que vols posar to t  l'esforç 
en un Hoc i Caixa Manresa em va p roposar fe r això i la ve rita t és 
que n 'estem  m o lt contents.

Com ajuda la Fundado Alicia a una persona que pateix algún 
trastorn alimentan?
Dones m ira, ara per exem ple presentem  un treba ll sobre la d ia- 
betis i l'a lim en tac ió , on s'explicarà to t  el que s'ha de menjar, el 
que no s'ha de menjar... Parlarem d 'educació , educació i tam bé  
explicació, perqué de vegades sembla que l'e d u ca d ó  sigui m o lt 
pretensiosa, i no !: l'educació  és que t'e xp liq u in  "U n i un fan 
d o s !".

En què es basa una alimentado saludable?
Es basa a m enjar de to t, però poc.

Considera que vostè menja saludablement?
M en jo  bé, m enjo  bé... però vaja, no ho sé, no ho sé... el m en
ja r fa m o lt, però tam bé  és m o lt im p o rta n t fe r exercici. S'ha de 
te n ir un equ ilib ri entre  les dues coses. La ve rita t és que em 
cu ido , ú ltim a m e n t més que abans...
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Els problèmes, la manca de 
temps, la pressió social, 
laboral o professional, 
influeixen en eis hàbits ali- 
mentaris?
Aixô son "cuen tos  x inos", 
m itja  horeta per cu inar es 
té  sempre. A ixò son excuses 
que posem per no cu inar a 
casa. Hi ha estudis que a fir
men que la g e n i es passa 
qua tre  hores m ira n t la te le- 
visió, dones en m itja  hora 
es p o t veure la te levisiô  
però ta m b é  cuinar. A ixò és 
una qüestió  d 'ed uca c ió  i 
m enta litzac ió .

Vivim en un món amb 
sobreabundáncia de men- 
jar?
No, sobreabundánc ia  no, 
perqué hi ha m o lta  gen t 
que passa gana... El tem a 
de la sa lut és m o lt im p o rta n t. M ireu, el Dr. Va lenti Fuster sem 
pre explica que el m enjar és m o lt im p o rta n t, però la gen t no fa 
exercici, no fa esport i això per a prevenir I'ob es ita t és m o lt 
im p o rta n t. Si tu  menges però cremes les calories, dones pots 
estar una mica grassonet, però no tens obesitat. S'ha de fe r 
una vida sana d in tre  de la n o rm a lita t, però ta m p o c  s'ha de ser 
radical: un dia pots so rtir i fe r un dia d'excès i després d u ra n t 
dos dies et cuides per recuperar-te.

Quin aliment considera que és 
més perjudicial per a la salut? I el 
més beneficios?
Cree que si no es m enja m o lt no 
n 'h i ha cap, de perjudic ia l. Tôt 
s'ha de fe r am b una certa mesu
ra. Per exem ple el vi, un d ite t de 
vi dones está bé, si te 'n  veus tres 
am polles, dones no...

S'ha de fer una 
vida sana però tam
poc s'ha de ser radi
cal: un dia pots sor
tir i fer excesos i 
després durant dos 
dies et cuides per 
recuperar-te"

Igual que la xocolata, que diuen 
que si te'n menges una mica cada dia també va bé...?
Ciar, ciar això és sa! Tots els productes en excès son dolents, 
m ireu: la sal per exemple, m ata, no és que sigui do len t, m olta 
sal, m ata!

Ens perjudica l'intercanvi de dietes amb diverses cultures?
Jo crée que no, crée que les cultures ho enriqueixen to t. Per 
exem ple la cuina japonesa, els japoneses son els que tenen més 
esperança de vida! Potser hauriem  de m enjar m o lt desusó /!

Però, per exemple, ais Estats Units, que mengen tant de men
jar ràpid...
Ja, però per una ham burguesa que m engis no et posarás corn

es posen... És que allà es veuen un g o t gegan t d 'aque lls  de 
coca-cola, un p o t enorm e de ge lâ t i, vaja, tenen corn una ànsia 
de menjar.

Creu que és necessària més educació tant a casa corn a 
l'escola?
Si, si, i ta n t! Però més no... perqué no n 'h i ha cap! Al col legi 
mai t'ensenyen res sobre el menjar, t'ensenyen "los reyes visi
godos", però res més, i to t  és im p o rta n t!

Creu que hi hauria d'haver una assignatura sobre alimentació?
Si, si, a lim en tac ió  i salut, és que si no hi ha una educació... Per 
exemple, la vostra generació ja ha fe t ta rd , perqué això t 'h o  
han d 'ensenyar des de pe tit, ha de ser una cosa norm al, com  
el rentar-se les dents. Ais petits  se'ls hauria de d ir que el n o r
mal és m enjar bé i d 'un a  manera sana, perqué si fas el co n tra 
ri, quan siguis gran, per la teva salut, això será d o le n t!

Qué creu que s'hauria de canviar perqué modifiquéssim els 
nostres hàbits alimentaris?
No seria canviar, sino inculcar que el m enjar bé fa fe liç, quan 
un m enja bé no es p o t aixecar de la tau la  més co n te n t! Pots 
m enjar per menjar, o passar-t'ho bé!

Laura G andu l i M arta  N avarro són a lum nos  
de p rim e r curs de la Facultat de Ciéncies de la 

C om unicació de la U nivers itä t Ramon Llul
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Mesells,
■ ■ A  ■ ■imbecils,
insolidaris
El director de Quadern explica la 
seva experiència al referèndum per 
la independència d'Arenys de Munt, 
convertit en cire politic i mediàtic

DAVID SERRANO /  Text i im atges /  dserrano@ periodistes.org

Ho confesso, vaig anar a Arenys de M u n t en un m o m e n t de 
d é b ilitâ t personal i em ociona l. Com si desitgés troba r-m e  enm ig 
d 'u n  gran sarau. M 'h i va acom panyar un am ie savi, que em 
m irava entre  expectan t i espanta t cada vegada que, carnet de 
period ista  en mà, creuàvem  els cordons de mossos, ja fos per 
ser entre  els independentis tes d 'acc io  d irecta ("P im , pam, p u m i 
Que no en quedi ni u n !" )  i els feixistes més rancis i insip ids que 
m 'h e  tro b a t mai ("M ira  tu  DNI, a ver qué pone que e res i"). 
X ocan t!

Hi vam anar per cu rios ita t abso lu ta . Politics i ju tges  feixistes ho 
havien co n ve rtit en un circ m edià tic . Gire era el g rup  de fe ix is
tes que s'h i van concen tra r (uns seixanta t ira n t llarg, escortats 
per una do tzena de vehicles dels mossos i un nom bre  in co m p 
tab le  de secreta). Q uants diners públics, de to ts , per p ro teg ir 
una gen t que no s'està de can ta r "Cara al s o l!"  i transm etre  
consignes an tidem ocrà tiques. M a lg ra t això es poden concen
tra r am b to ta l c o n fo rt i segureta t, els dém ocrates els p ro teg im  
dels dém ocrates. X ocan t!

A  l'a ltre  costat, els veins d 'A renys esdevenen espectadors privi- 
legiats d 'u n  desp legam ent festiu  de g e n t que necessita mos- 
trar-se desacom p lexadam ent in d epende n tis ta , fes tivam ent, 
re iv ind ica tivam ent, Iliu rem ent. Enmig, una corrua de politics 
busca les càmeres, les carxofes i els ob jectius per fe r veure que 
lideren. No se'ls fa massa cas i es desesperen m ovent-se com - 
puls ivam ent.

La festa és de colors, de sons, d 'o lo rs  i la ve rita t és que sembla 
més au tèn tica  que aquesta mena de testes de revival medieval 
que  s 'han posât de m oda, to t  i que els ingred ien ts  són els 
m ateixos... Xocan t...

La meva pe rp lex ita t s'ha m a n tin g u t des d 'aq ues t m om ent: per
qué  p rim er m 'h e  passejat enm ig  d 'u n  g ru p  de fa langistes que, 
com  peluixos, es posen bé davant la càmera per ser fo to g ra fia ts  
O grava ts , i aquests  són els m ate ixos  que  el 2003  
m 'am enaçaven per te lè fon  i persona lm ent per haver pub lica t 
un Ilibre sobre dones ais cam ps nazis. Sabien on treballava, on 
vivia, corn es deia el meu fill... Xocan t!

El grupùscul falangista, al quai se li permet cantar himnes feixistes

Des de la pe rp lex ita t in te n to  en tendre  la caverna i els pseudo- 
p rog res  nac iona lis tes  (co n s titu c io n a lis te s?  Espanyolistes? 
Nacionalistes espanyols?). Estableixen una relació sado-m aso- 
quista, co n tig o  pero sin ti. So lidaritä t; pagar im postos, si i 
repartir; però reclam ar drets i jus tic ia ... Perqué... i els bascos, 
com  s 'ho  fan per no fe r soroll? X ocan t!

També confesso, en el meu estât d 'e m b o ira m e n t em ociona l, 
que no entenc els que d iuen que és un acte anecdòtic  i inú til. 
Primer perqué se sol associar al diseurs dem agòg ic  que el que 
cal és a fro n ta r els problèm es reais: la crisi. Una crisi que pagu- 
em els que ten im  nòm ina  per culpa deis especuladors que ens 
fo te n  els calers ais bancs quan hi havia beneficis... So lidaritä t 
a ltra  vegada... Xocant, no? Com és que en com ptes de d im itir  
o fe r un favo r més gran a la socie ta t se'ls ju b ila  a preu de 
C ristiano Ronaldo am b els diners de l'estat?

D e sm u n ta t l 'a rg u m e n t d é m a g o g ie  es parla  d 'a n è cd o ta . 
Seguram ent, però p o t ser ig ua lm en t s ign ifica tiu . M ireu com  
corren els encarcarats aparells deis pa rtits  a posar-se a fe r fila 
per veure si surten en les properes fo tos ; m entre , al Parlament 
no fan  el que han de fe r i prefereixen que sigui la socie ta t civil 
la que els o b liqu i a m oure 's. Decalatge en tre  un sector de 
pob lac ió  que prefereix liderar les seves neures, fa rta  de ser 
m enystinguda peis seus, espoliada una mica per to ts , criticada, 
anuM ada fins i to t  quan es vota a uns perqué facin coses. 
Xocan t!

Però el que més en descentra és que el q u a lifiq u i d 'in ú til. . .  Però, 
no havíem queda t que les u top ies valien la pena? Que fa lta  un 
diseurs de fons per a fro n ta r un m ón tan  com plex com  que el 
que ten im  al nostre país, sí, és ciar. Que potser no és la m ane
ra, potser. Però que no p o t ser com p a tib le  la pressió social am b 
la negociació política? Aquesta negociació que d iuen que ens 
afavore ix però que es fa secretam ent i que no se'ns voi explicar 
ais que els hem votâ t?  Ens tracten  de m enors d 'e d a t els m a te i
xos ais quais hem d o n a t confiança, sou i cotxe o fic ia l am b repo- 
sapeus. On és a llò  de "Ilib e rta t, ig u a lta t i fra te rn ita t"  O era 
"m esells, im bécils i inso lidaris"?  Xocant?

mailto:dserrano@periodistes.org
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Manel Galicia, 
alpinista
L'excursionista sabadellenc, que acaba 
de fer 80 anys, va pujar per primera 
vegada al Montbianc quan en tenia 68

RICARD USTRELL/Text i fo togra fíes

Quan vaig en tra r a casa de l'en trev is ta t, vaig quedar sorprès per 
la q u a n tita t de d n te s  de VHS que, em m arcades en un prestat- 
ge de fusta , reposaven a l'en trada  de la casa. A  l'a ltra  banda, 
hi ten ia to t  d 'ob jec tes  i pancartes que el de fin ien  c laram ent: 
ta lla re t i excursionista. I d a m u n t la tau la , ressaltava un p u n t de 
Ilibre que deia: G rades a la v ida /perquè em  dona ta n t./ila m is ta t 
m 'a fa la g a jé s  m o lt g ra tIfIcan t./U n  m on  m lllo r convidada anar 
persévérant.

M anel Galicia és el nom  de la jove  sem blança d 'avu i, que acaba 
de fe r 80 anys, ens va rebre a casa seva am b un g o t de carxofa 
bu llida  per aciarir la veu.

Félicitais pels seus 80 anys!
Gràcies. Vaig estar-m e tres tardes rebent amies i fam ilia rs  que 
em van ven ir a veure a casa, i la ve rita t és que estic m o lt con 
te n t d 'haver fe t 80 anys i co n tin u a r te n in t aqüestes ganes que 
tine  per seguir fe n t m untanya. No per nom és fe r alta m un ta - 
nya, sino ta m b é  per cam inar per qualsevol pie deis que hi ha 
per aquí al Vallès. Quan la g e n t em p regun ta : "Q ué  se sent 
quan puges al M o n tb ia n c? ", sem pre els responc d ien t: "ganes 
de baixar". I és aixi corn ho sento. Em p o t agradar ta n t o més 
el Puig de la Creu que el Canigó.

D'on li va venir aquesta passió per les muntanyes?
De ben pe tit. Podríem d ir que ho vaig heretar dels meus pares 
i del meu tie t, que  era so lter i vivia tam bé  a casa nostra. 
Recordo que am b els pares ten iem  força costum  d 'a n a r a cam i
nar pel bosc de la Concordia, Castellarnau i Can Vilar. I am b el 
meu tie t haviem fe t nom broses escapades fins a Sant Llorenç 
0 M on tse rra t. Aleshores va ven ir I'e tapa en qué com ences a sor
t ir  am b amies i coneguts fins al M ontseny, i ja més endavant, 
vaig acabar so rtin t am b gen t que  feia m untanyes com  el 
Pedraforca, el Cadi... fins a rriba r a l'e d a t de 58 anys, que vaig 
anar a fe r el M o n tb ianc .

4.810,9 metres...
Sí, però com  a excursionista que sóc, no m 'agrada pensar que 
pu ja r al M o n tb ia n c  hagi estât una de les coses més im p o rtan ts  
que he fe t a la vida. Jo sem pre m 'h e  d é fin it d ie n t que "estic bé 
allá on tine  els peus" perqué ta rd  o d 'h o ra  s'haurà de baixar i 
to rn a r al Torrent de Colobrers. Per aixô estic bé ta n t a d a lt d 'u n

cim  corn aquí a casa meva. I no pel fe t de fe r o deixar de fe r 
una m untanya pue estar m illo r o p itjor.

Però no tothom puja al Montbianc.
No et negaré que hi hagi un p u n t d 'e m o c iô  perqué quan fas el 
cim  dem ostres que has superat una série de d ificu lta ts  i has 
sabut dos ifica r eis esforços, però a mi no m 'agrada pensar que 
SÓC un "a fo r tu n a t"  de veure aquell paisatge, perqué jo  no m 'h i 
quedaria allà a da lt. I per aixô ara estic escrivin t un Ilibre, per 
explicar to tes  aquelles coses que he anat tro b a n t pel carni, 
obv ian t una mica el cim , que no deixa de ser el nom  que li 
poses en aquell v ia tge  pie d'experiéncies.

Quan va prendre la dedsió d'escriure el Ilibre?
D urant els mesos que vaig passar a l'hosp ita l. Allá em vaig p ro 
posar escriure un Ilibre que es titu la rá  Les meves m untanyes  i 
es passejará des del Puig de la Creu fins ais AIps. El que estic 
in te n ta n t plasm ar en to tes  i cadascuna de les págines és la 
meva vida a través d 'a lgun s  deis cims que he tre p itja t. Des 
d 'A n d o rra , perqué fa 25 anys que hi viu la meva filia  i aixó m 'ha 
permés desplaçar-m e fins allá i conéixer a lgunes de les m u n ta 
nyes que s'hi re fug ien, fins ais AIps on hi he ana t d u ra n t més 
de 10 anys.

I va escriure'n gaire cosa a l'hospital?
Del Ilibre no massa, però sí que  vaig escriure m oites poésies a 
les inferm eres, i un escrit a dues fam illes de plantes d iferents
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que em van dem anar supo rt pel m a ia li fe n t una mena de 
paraM elism e entre  la sa lut i la m untanya. Allà hi vaig explicar 
que la salut, corn bé se sap, es té  i es m altracta  fins que no 
passa a lguna cosa greu. Dones en el cas de fe r un d m  corn el 
M on tb ia n c , passa el m ateix: fas un esforç, arribes a da lt, però 
no tens en co m p te  que has de baixar el d m  per to rn a r a la nor- 
m a lita t. La m ajoria  de gen t no és conscient de corn m altracta  la 
salut i quan fas a lguna cosa que no has de fer, ho pagues.

Ho diu per experiènda?
Només en una ocasió...Q uan després d 'haver fe t un curset 
d 'a lp in ism e  on vam estar 9 hores a 11 graus sota zero, un 
m o n ito r ens va recom anar que en una setm ana no féssim cap 
esforç. Dones bé, dos dies més ta rd , em va truca r un am ie per 
anar a cam inar per la Garrotxa. I cam inant, cam inan t...vam  a rri
bar a fe r 30 qu ilôm etres, sense fe r cap cim , però p u ja n t i bai- 
xan t constan tm en t. Ciar, un cop vaig a rribar a Sabadell, vaig 
haver-m e d 'es ta r 10 dies al Ilit perqué vaig fo rça r massa el meu 
cos.

I no tenia cruiximent després d'haver fet aquest curset 
d'alpinisme?
Dones la ve rita t és que jo  mai no he t in g u t cru ix im en t. L'altre 
dia per exemple, vaig anar a cam inar 25 qu ilôm etres  des de 
Sant M ique l de Pluvia fins a Sant Pere Pescador, i quan em vaig 
llevar l'endem à ja hagués to rn a t a anar a cam inar sense cap 
prob lem a. Les meves cames no es cansen mai i per aixô aquell 
dia vaig caure en l'e rro r de fe r un sobreesforç fisic. Però ara em 
sembla que ja n 'he  après i abans d 'a n a r a cam inar, sem pre tiñe 
en com p te  quan va ser la ú ltim a  sortida per no caure en l'e rro r 
de sacrificar la salut.

El seny i la passió són una difícil combinació...
Sí, però am b la sa lut he t in g u t époques de to t  que m 'han

dem ostra t que si una cosa tiñe, 
és esperit de sacrifici. Per aixó 
pu jo  m untanyes i després tiñe 
ganes de baixar-les. D 'a ltra  
banda, cada vegada procuro  
ded icar-m e més a escriure i 
menys a so rtir per les altes 
m un tanyes . No és que  no 
pugu i fe r-ho , però, com  com - 
prendrás, tiñe  més rise a caure 
que una a ltra persona i aixó 
tam bé  em fa rep lan te ja r m oites 
sortides.

Reladonat amb les muntanyes, 
una de les altres coses que fa 
són punts de Ilibres...
És una de les coses que  
m 'agrada fer, sí. A lguns els he 
d e d ica t al ce n te n a ri de 
l'excursionism e a Sabadell, a 
una vegada que em vaig per
dre per la m untanya , a la Colla 

Velia de Sabadell... Per exemple, el que has vist a l'en tra da  de 
casa el vaig regalar ais amies per celebrar els meus 80 anys. Es 
tracta  d 'u n a  poesia senzilla que vaig vo ler iM ustrar am b dues 
fo to s  en qué se'm  veu p u ja n t a l'A n tic  re fug i de Merialles, al 
Canigó.

També n'he vist relacionats amb la Creu Alta.
És ciar. Pensa q u e jo  vaig néixer l'any  1929 en aquesta mateixa 
casa, i aleshores el meu sen tim en t cap al véínat i el barri ha 
estât sem pre m o lt fo rt. Des de 
ben jove ja he p rocu râ t fe r coses 
i m 'he  p reocupa t per la h istòria 
d 'aq ues t p e tit n u d i urbà que va 
més enllà de l'e tique ta  de "ba rri 
de Sabadell" que se li ha posât.
De fe t, els ta lla re ts no vam per- 
tànyer a Sabadell fins l'any  1904, 
i a n te rio rm en t, la Creu A lta  per- 
tanyia al te rm e de Sant Pere de 
Terrassa que incloïa les pròpies 
esglésies de Sant Pere, les de 
Santa M aria i Sant M ique l de
Toudell, Sant M a rti Sorbet (actual V iladecavalls), Sant Q uirze de 
Galliners, Sant Julià d 'A ltu n a  i Sant Vicenç de Jonqueres.

Per tant, els de la Creu Alta tenen origens terrassencs.
No t'e q u ivo q u is ! Nosaltres ten im  els origens a Sant Pere de 
Terrassa, que és m o lt d ife ren t... Hi ha gen t que no ho po t 
en tendre  però jo  sóc deis que encara pensa que Sabadell 
com ença a p a rtir de la Plaça M arcet. Ù ltim a m e n t es parla m o lt 
de la m em òria histórica però quan parles d 'aquesta  n ingù  en 
vol saber res. Jo d 'a ixò  no en vull fe r cap bandera i anar en con 
tra de res, però sí que tiñe  el d re t de m an ifesta r la meva op in ió  
i per m i, la Creu A lta  no pertany a Sabadell.

"Des de jove m'he 
preocupat per la 
histària d'aquest 

petit nucii urbà que 
és la Creu Alta 

i que va més enllà 
de l'etiqueta de 

'barri de Sabadell"'
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Carai, que contundenti
Sí, sóc un hom e d 'idees fixes i no me n 'am a go  pas de tenir-les. 
Crée que en aquesta vida has de te n ir uns princip is que 
t 'in q u ie tin  i e t fac in  m oure  pel m on sense o b lid a r d 'o n  véns. Per 
aixô acostum o a ressaltar el fe t que el barri on vise t in g u i una 
id e n t ita t  que  no s 'em m arca  a l'a c tu a l re a lita t. Tam poc 
m 'a m a g o  de te n ir  la senyera d u ra n t to t  l'any  a l'en trada  de casa 
meva.

A l'entrada també hi he observât un diploma de Canal Català.
Es tracta  d 'u n  d ip lom a  que em van dona r corn a becari am b 
més experièneia, al sopar de fina l de tem porada  d 'aq ues t any a 
Canal Català Vallès. És un deta il que  he vo lg u t tam bé  posar a 
l'en tra da  de casa perqué fa 20 anys que hi ha televisiô a 
Sabadell, i des que va com ençar a fu n c io n a r jo  hi he estât 
coM aboran t espon tàn iam ent, quan m 'h o  dem anen. Per això 
em va agradar aquesta d is tinc ió , perqué són m olts anys fa c ili
ta n t m ateria l audiovisual g ra tu ïta m e n t. I en aquest cas, el reco- 
neixem ent, no deixa de ser la m illo r manera de pagar-m 'ho .

Sempre ha estât tan obert amb tothom?
Ni m o lt menys. Ara per ara tin c  m olts  escrits i reflexions acum u
lados que dem ostren  que no he estât mai igual al llarg de la

meva vida. Fins als 40 anys era 
m o lt réservât, gairebé mai o p in a 
va de res i, en les converses que 
ten ia  am b eis de la colla, sem pre 
callava perqué creia que el que jo  
pogués d ir  no in teressava a 
n ingù  i no aportada  res. No va 
ser fins un dia, en una excursió, 
quan vam a rribar al peu d 'un a  
e rm ita  i to t  sopan t vaig dec id ir
me a explicar coses. Vaig estar
me un q u a r t d 'h o ra  p a rla n t 

davan t d 'unes 30 persones que so rp rene n tm en t estaven pen
dents de m i. I a llò  em va fe r pensar m o lt en l'in te rès que podia 
a rriba r a despertar a llò que  deia.

Reaiment pensava això?
Sí, i encara ho penso a vegades perqué parte ixo de la idea que 
a llò  que  explico no interessa a to th o m . T 'ho  puc il lu s tra r  am b 
una anècdota  sobre els pun ts  de Ilibre que fa ig . Un dia anava a 
Barcelona am b tren  i vaig en tra r en conversa am b una noia a 
qu i li vaig d o na r un p u n t de Ilibre am b una poesia de 
Verdaguer. La noia era de Va llado lid  i vaig veure que li posava 
interés, per això vam anar a lla rgan t la conversa fins que de cop

"SÓC un home 
d'idees fixes i no me 
n'amago. En aques
ta vida has de teñir 
uns principis que 
et facin moure peí 
món sense oblidar 
d'on véns" i vo lta , ella, que havia de baixar a Cerdanyola, va fe r no ta r que 

s'havia passât d 'estac iò , i estàvem a Torre Barò. A m b  això vuli 
d ir que si aquella noia no li hagués intéressât la conversa, no se 
li hauria passât l'estació, i jo , seguram ent, tam bé  hagués p ro 
curâ t de no in fla r-li el cap am b les meves coses. No m 'agrada 
im p lica r a les persones en converses que aguanten  per educa- 
ciò. Si veig que hi ha interés explico, i sinò, prefere ixo lim ita r
me a escoltar l'a ltre .

Quin Ilibre ens recomanaria per acabar l'entrevista?
El que estic escrivint.

Grácies Manel
A  vosaltres!

RESTAURANT

D E SC O B R EIX  EL M ILLOR CAFÉ

Avda. Rafael Casanova, 3 8 .0 8 2 0 6  Sabadell ( BCN ) 
Tel. 93 726 62 22 . Fax 93 727 00 60  

wvw.cafespont.com . informacio@cafespont.com
Pintor Borrassà, 43-47« 08205 SABADELL 

Tels, 93 727 70 42 - 93 726 27 91

ranyas
ART & COMPLEMENTS 

olis, pintura .sobre seda, modernisme catalá, 
escultura i regáis

Creueta. 15 ■ 08202 Sabadell 
Tel 937 270 396 • 607 733 820

mailto:informacio@cafespont.com
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Sa lv a r
Josep M . Ripoll

"Hies de Rilke”, Josep Gerona

No cal que ens situem  en els extrems: 
que sem pre recorrem  al Ferrater 
de I'a lcoho l ¡ les dones i el suicidi,
0 al V inyoli borra txo  i nan t de putes, 
to ts  dos ca ient to rra ts  a casa el Foix, 
que els volia fe r fo ra , com  no hauríem  
de recordar nom és Nicholas Ray
per l'agon ia  que en m ostrà W im  W enders,
1 hauríem  de considerar l'escandalosa 
h istoria de Verla ine i de R imbaud
poc més que un gran poem a de Cernuda,
O la crida obsessiva del pu r negre 
el p u n t fina l de Rothko, però no 
la ciau ind e fu g ib le  d 'u n  procès.
No cal que ens rabegem  en els extrems; 
ens podem  estab lir a les m itjan ies 
per ta l de com provar que som fracàs 
sense haver de m ostra r cap més d o lo r 
que  el c o m p a rtit per to ts  pel fe t de viure, 
en el ressò apaga t de l'existència diària, 
la d 'u n  o fic in is ta  anom ena t W allace Stevens
0 la nostra mateixa, sense que 
im p o rti si tr io m fe m  o fracassem
a t ito l pòstum : perseguim  la g lòria  
ara, tang ib le , m entre  enganyem  a n ingù 
en el m enyspreu que ta n t m a lfin g im  fer-ne. 
Si que ens creiem , però, que  sobreviure 
depèn en gran mesura de la lent 
am b què ens m irem  la vida q u o tid iana ,
1 ens hem convençut que l'a r t 
a juda una mica a viure.
Si no ens em borra txem  o si n ingù 
no ens film a  l'agon ia , 
si no hem estât l'a m o r escandalôs 
del poeta de m oda 
o no ens hem su ic idâ t per cap color, 
pensem que hem de resoldre l'existència 
am b el convenc im ent que som artistes 
— no cal ten ir-ne  més que l'a c titu d —  
sense vo ler saber que ju s te m e n t aixó 
és el que més ens burxa en el fracàs 
m entre  creiem que ens en podrá salvar.

Del Ilibre D ir
Premi C iu ta t de Terrassa A g u s ti Bartra 2008  
Edicions Proa, 2009
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El Marroc de Tahir Sha
La publicació de En mil i una nits 
acosta per primera vegada al públic 
català una de les obres més reeixides 
de descriptor angloafganès

SALVADOR PAURA

A  part d 'ha ve r d o n a i re fug i a Osama bin Laden i a A l-qaeda; 
d'ésser un niu de ta libans, i d 'es ta r ocupa t per tropes espanyo- 
les , l'A fgan is ta n , gran cruïlla en tre  l'O rie n t i l'O cc iden t, és 
tam bé  el país d 'o r ig e n  de la fam ilia  Shah. Com encem , que no 
acabarem : l'avi patern  de descriptor que ens ocupa es deia 
A m jad  A li, i era el m onarca del p rin c ip a t de Sardhana, que, d it 
sigui de passada, és un in d re t a U tta r Pradesh, l'Ìnd ia , i no pas 
un bail tip ie  català. El seu avi m atern  duia per nom  Sirdar Ikbal 
A li, i fo u  autor, per exem ple, de la b iogra fia  d 'A tta tu rk , el crea
d o r de la Turquia m oderna . Ja que som al m ig d 'aquesta  enu
m erado  de parents de l'au to r, donem  la rad, a més, a aquells 
lectors ben in fo rm a ts  que  reconeguin  en el Ilina tge Shah el nom  
de la seva germ ana, Saira, fam osa docum enta lis ta  de naciona- 
lita t britán ica que passarà als anals de la historia  per dona r a 
conèixer l'invasiô  soviètica de l'A fgan is ta n  al m on. Ja per a no 
fer-nos pesats, i a rriscant-nos a quedar m a lam ent am b la resta 
de fam ilia rs  iMustres de Tahir Shah, volem  recordar aquí tam bé  
al seu pare, el cé lébrât professor i d ivu lgado r in te rnac iona l del 
sufism e, o versió mística de l'IsIam, Idries Shah.

Logic, d 'un a  progèn ie  tan  renom ada i lle tra fe rida , nom és en 
podia so rtir un bon autor, i, està dar, d 'u n  bon a u to r nom és en 
surten que bons Ilibres. El fe t és, cal d ir-ho , que les vendes de 
la s ignatura  Tahir Shah son m ilionàries ta n t als països anglosa- 
xons corn en tre  eis parlants de la més d 'u n a  dotzena de llengü- 
es en què s 'han tra d u it les més de quaran ta  edicions que porta 
ja  ed itades . In te rn a c io n a lm e n t, dones, aquest e s c rip to r 
ang loa fganès és al costa t dels im m orta ls  i -g a ire b é - dels clàs- 
sics. N aciona lm ent, no obstan t, la cosa canvia. Corn és que 
obres de la m ida de M és enllà de les Dents de l D iable  (1997), 
Lap ren en t de Fetiller (1998) A  la Recerca de les M ines de l Rei 
Salom ó  (2002) o La Casa de l Califa (2006) entre  tan tes d 'a ltres, 
son encara tan  poc conegudes a casa nostra? Dones m ireu, el 
tem a és lingü istic , ja que  - f in s  aquesta m ateixa setm ana- cap 
de les obres abans m encionades no havien estât traduïdes al 
català. Més encara, pensem que la desconeixença d 'un a  b ib lio 
g ra fia  tan  po p u la r prové ta m b é  del fe t que, en el cas concre t de 
En m il i una n its  (2009), el Ilibre no existeix encara ni tan sols en 
llengua espanyola. Res d 'estrany, de fe t, ja que I'escrip to r que 
ens ocupa no té  Hoc, ni tan  sols, a la v ikipèdia en castellà. A 
veure si la versió catalana del Ilibre, que, com  aquell qui d iu, 
acaba de so rtir del fo rn  i encara crema, solventa la situació.

EN MIL 
I UNA NITS
A la recerca de la tradidó oral del Marroc

TAHIR SHAH

i com ença en el 
m o m e n t en què 
Tahir, acom panyat 
de Rachana, la 
seva esposa h indú, 
i dels seus fills ,
A ria n e  i T im ur, 
traslladen la seva 
vida al paradis de 
les vacances 
d 'in fa n te sa  on la 
fam ilia  solia anar 
am b  Idries: el
M arroc de les mil 
m eravelles. De 
m anera especial, 
l'èm fasi de l'a u to r 
es concentra a la 
m ans ió  recen t- 
m e n t a d q u ir id a , 
p o p u l a r m e n t  
coneg u d a  a la 
zona corn a dar
Khalifa, la Casa del Califa, i ta m b é  en les c iu ta ts  de Fes, 
M arràque ix  i Casablanca; to ts  aquests paisatges com b ina ts  ele- 
g a n tm e n t am b la geogra fía esp iritua l del nord de l'À frica .

La descoberta principa l del Ilibre es p rodue ix  quan el lector 
s 'adona que eIs costum s berbers ensenyen que n ingù  està com - 
p le rt ni és to ta lm e n t fe liç  fins que  no ha tro b a t la h istoria que 
duu dins el cor. És aquesta recerca de rondalles de to ta  mena 
que porta  al lector a acom panyar a Tahir Shah cap a una série 
d 'aven tures en un pais on eis turis tes conviuen am b eis nadius 
de les c iu ta ts  més m odernes i am b eis nom ades més tra d ic io - 
nals. Corn aquell que res, l'a rg u m e n t ens porta  a resseguir una 
nació on els jinns, o genis, i les bruixes com parte ixen  espai am b 
bo tigues de matalassos, dentistes am bu lan ts , m inyones super
sticiosas i cafés per a hom es sois; to t  p lega t un univers a part, 
de hoscos encantats a cem entiris  a p rop  del mar. I és que, ja a 
les prim ares páginas, l 'a u to r s 'adona de dos fets irre fu tab les 
que d istingeixen aquest de to ts  els altres Ilibres que hagi p o g u t 
llegir. Primer, l 'a rg u m e n t és tan  variâ t que les saves históries 
acaben satis fent els gustos de to ts  i cada un de nosaltres. I 
segon, a cada plana llegida, cada un deis lecto r pensa més i 
més en el proper p o n t que li correspon a la fa ina per poder així 
aga fa r un avió lo w  cost envers aquest fasc inan t i desconegut 
país que ens és veí: el M arroc de les rondalles arábigues. No hi 
ha dub te , la m illo r de fin ic ió  que els entesos han tro b a t per a En 
m il I una Nits, al cap i a la fi, no és a ltra que la de Ilibre de v iat- 
ges!

Però anem  a la tram a en si, que és rea lm ent el que al lector in te 
ressa. La h istòria  p rinc ipa l de la noveMa és la pròp ia  d 'en  Shah,

Shah, Tahir. En M il i Una Nits. Traduced de Salvador Faura 
Figueres: Brau. 20 09 . ISBN: 9 7 8 -8 4 -9 6 9 0 5 -3 0 -6
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La fu n d a c ió  sab ad a llen ca  La M ira d a  
publica una nova plaquette

Una conversa 
Gasch-Togores

SEBASTIÀ GASCH

UNA CONVERSA AMB 
JOSEP DE TOGORES

PRÔLF.G DE JOSEP CASAMARTINA 1 PARASSOLS

x^OTVlroda

MCF

La Fundació la M irada con tinua  am b la seva lenta però segura 
pub licac ió  de la coMecció àe p laquettes. La nùm ero  15 repro- 
due ix la conversa entre  el c ritic  Sebastià Gasch i el p in to r Josep 
de Togores apareguda a La P ub lic ita t I ' l l  de desem bre de 1926 
i que cons titu í una autèn tica  provocació dins del m ón artis tic  
català de l'època de la D ictadura de Primo de Rivera. La conver
sa va precedida d 'u n  in téressant estud i del c ritic  Josep 
Casamartina i Parassols. Casamartina s'ha convertit, al llarg dels 
anys, en un exceMent cone ixedor de l'ob ra  de Togores. A ixi en 
donen tes tim on i el prò leg a la correspondència entre  el p in to r 
i M ax Jacob {Cartes a Togores. Lettres à Togores. Sabadell: 
1998. Fundació la M irada, Ragtime, 5) i l'es tud i Josep de 
Togores (M adrid ; 2008. Fundación MAPFRE).

Gasch, Sebastià. Una conversa am b Josep de Togores 
Sabadell: Fundado  La M irada  2009 . ISBN: 9 7 8 -8 4 -9 3 2 7 7 6 -8 -0

Referències a Internet
Fundado La M irada

h ttp ://ca .w ik ipe d ia .o rg /w ik i/F u nd ac i% C 3% B 3_ La_ M ira da  
Josep C asam artina i Parassols 

h t tp :/ /d ia ln e t. un irloJa .es/servle t/extau t7cod lgo  =  1370 594

A l GUNES IM ATG ES DEL LLIBRE

Jeune fille à genoux (1923)

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3_La_Mirada
http://dialnet
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EL R A C O  D ELS LLIBRES O B LID A TS  /  O n  t h e  r o a d .  J a c k  K e r o u a c

Fent carni
M A G D A  BARTROLI

El 21 d 'o c tu b re  de 1969, to t  ju s t fa 40  anys, m oria un dels 
escrip tors més em blem àtics de I'anom enada generado  beat, 
Jack Kerouac. Una gene ra do  social i literaria que posava en 
e n tre d it el con fo rm ism e  i que va ser la precursora del m ov im en t 
hippy. Kerouac deixava darrera seu una obra corrosiva i b ru ta l- 
m en t sincera que, am b els anys, ha m arcat escola i ha esdevin- 
g u t un re fe ren t per a m olts. Kerouac va assolir, m ort, el reconei- 
xem ent i la fam a que no va te n ir  en vida. I tô t  gràcies a una 
novel-la fresca, tre p id a n t, boja, re tra t d 'un s  hom es i d 'u n  pais 
-e ls  Estats Units dels anys 50 i 6 0 -  que pa lp iten  a les pàgines

de A  la carretera.

fMC «Si «aüt
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wouH w mi fot wns». *«»

El llib re  em b lem a  de Jack 
Kerouac és un cant a la llibe rta t, 
al preu que sigui, i als ideals que 
generacions i generacions de 
joves d 'a rreu  i de to ts  els tem ps, 
han cu ltivâ t am b més o menys 
passió. En el seu cas, am b una 
passió extrem a i au todes tru c ti- 
va. A m b  referents literaris com  
Ernest H e m in g w a y  i W illia m  
Sarayan, Kerouac va com ençar a 
escriure de ben jove  a la c iu ta t 
de Nova York, on va acabar fo r 
m a n t pa rt de la gene ra do  beat, 

al costa t de nom s com  Neal Cassady i W illia m  S.Burroughs. 
Eren joves; vivien al lim it. I això és el que reflecteix Kerouac a A  
la carretera. De fe t, com ença el re lat per abocar al paper les 
aventures que havien v iscut eli m ate ix i en Neal Cassady reco- 
rren t el pais de pun ta  a pun ta  am b cotxes a tro tin a ts  i sense ni 
un cèn tim  a la butxaca. Des de Nova York a San Francisco, bai- 
xant cap a la caòtica C iu ta t de Mèxic.

El manuscrit

Neal Cassidy i Jack Kerouac, protagonistes del llibre

Kerouac no només fa un reco rregu t per la geogra fia  dels Estats 
Units, sinó tam bé  per la geogra fia  in te rio r de la m en t hum ana. 
Les acuradissimes descripcions de c iu ta ts  i paisatges van 
paral leles, dones, a les descripcions deis canvis em ocionáis deis 
personatges. Tot p lega t situa el lecto r d a it d 'un a  vertig inosa 
m untanya russa que, de cop i vo lta , sotrega les seves entranyes. 
Potser per això el llib re  no és excessivement fácil; es rem ouen 
massa coses, quan el llegeixes.

La vida de Jack Kerouac i els seus amies va ser ta l com  ens la 
descriu en aquest llibre. Eren nóm ades de la carretera, que no 
vollen lligam s de cap mena, però que viatjaven am b un objec- 
tiu  noble: tro b a r la llibe rta t, en tendre  el sen tit de les seves vides. 
D iuen els seus b iógrafs  que el llib re  era pie a vessar "d 'u n a  ener
gia v ita l que es debatía l 'in te r io r d 'un a  socie ta t m o rta "  Una 
socie ta t castigada per la II Guerra M und ia l i am b uns valors que 
to ts  aquests joves de la gene ra do  b e a t posaven en en tred it.

D 'aquesta m anera, el v ia tge  exte rio r corre paral-leí al v ia tge 
in te rio r que viuen to ts  els personatges de l'ob ra . En alguns 
casos, com  el de Dean M o ria rty , és un v ia tg e  cap a 
l'au todestruccc ió . M o ria rty  - ¡ 'a lte r  ego  de Neal Cassady- és 
l'a u té n tic  p ro tag on is ta  del llibre. Un jove extravagant i am b una 
pe rsona lita t encisadora que eclipsa el narrador, en Sal, a lte r ego  
de Kerouac. A  l'e n to rn  d 'en  Dean pul-lu len els diversos perso
natges que es van re tro b a n t per la geogra fia  nord-am ericana 
dels anys 50 i 60. X icotes i an tigües parelles, amics de la Univer
sitä t, fills  no des itja ts ... Tots ells acaben en a lgún  m o m e n t o 
a ltre  a trapa ts  per la pe rsona lita t de M oriarty, que m a lg ra t to t  és 
d 'u n a  co lp ido ra  tendresa.

Sense adonar-se 'n, am b la seva escriptura ágil i sincera. Jack 
Kerouac va posar les bases del que es coneix com  a nou  pe rio - 
dlsme, on p redom inaven a parts iguals els recursos literaris am b 
el rigo r periodistic . El p ro tagon is ta  del llibre és, de fe t, la cons- 
cièneia de l'escrip tor. I això fa que en m olts sentits A  la carre te 
ra sem bli una extensa crònica periodística am b m inuciosos des
cripcions del con tex t dels fets. A  la carretera  esdevé un m agis
tra l re tra t de la cond ic ió  hum ana que, am b els anys, s'ha con 
ve rtit en una novel-la de cuite, so b re to t per als lectors més 
joves. La recerca d 'u n  sen tit a la vida és un deis tem es més u n i
versels de la lite ra tu ra . Tant com  ho és de la realita t. Però 
poques veus ho han sabut p lasm ar com  la de Jack Kerouac.
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Prim era sessió del cicle "Poesia +  Poesia" a la la llib reria  b a rce lo n in a

Poemes a la "Caixa d'eines f f

M ANUEL COSTA FERNÁNDEZ /  Fotografíes de M ercè Banqué

S'ha de ser va lent,en els tennps que corren, per a m an ten ir lli- 
breries i, a més, o rgan itza r-h i lectures de poesía. A ixi ho fa 
Carme Prims a La Caixa d'Eines, al carrer d 'A ra g ô , 367 de 
Barcelona.

A m b  el t ito l Poesía +  Poesía, el 22 de setem bre passât es va 
celebrar la prim era sessió, coord inada pel poeta i tra d u c to r 
Carlos V ita le  i am b la coM aboració de l'e d ito ria l Candaya que, 
de la má d 'O lga  M artínez i de Francisco Robles, publica una 
in téressant coMecció de poesía am b CD indos  deis autors réci
ta n t els seus prop is versos.

Els poetes convidats fo ren  Josep-Ramon Bach, José Corredor- 
M atheos i Cristina Falcón M a ldonado . Tres generacions d ife r- 
ents, tres registres m o lt d istin ts. Un p le tó ric  C orredor-M atheos 
que, després d 'u n a  llarga obra poética, ens amenaça, ais seus 
80 anys, am b un nou Ilibre del que va lleg ir dos poemes co lp i- 
dors. Un Bach que con tinua  entesta t en la seva independéncia 
i en seu cam í cap a la u top ia  d 'u n a  ge rm ano r i una fé lic itâ t

som m iades. I una Falcón M a ldonado  que narra en el seu darrer 
Ilibre el d o lo r p ro fo n d  d 'u n  desarre lam ent que com ença am b 
una a firm ac ió  ben explícita: "H u b o  que irse".

I, el més im p o rta n t, un púb lic  nom brós, am aten t, intéressât. 
Desitgem  a to ts  aquests résistants de les lletres c o n tin u íta t i 
éxit.

Carme Prims, Carlos Vitale, Cristina Falcón Maldonado, 
José Corredor-Matheos i Josep-Ramon Bach

Referéncies a Internet
La Caixa d'E ines - laca ixadeines.com
Editoria l Candaya w w w .can da ya .co m
Carlos V ita le  - u n id add e iu ga r.b iogspo t.com
Josep Ramon Bach - ca .w ik iped ia .o rg /w ik i/Josep-R am on_B ach
José C orredor M atheos - am ed iavoz .com /co rre do rm a the os.h tm
Cristian Falcon M a ld ona do
cartagris. b iogspo t. c o m /2 0 0 9 /0 5 /p o e s ia -d e -c ris tin a -fa ico n -m a id o n a d o .h tm i
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Morts clandestins
Amb motiu de la publicació del Ilibre 
de la historiadora Queralt Solé, Joan 
Pinyol reconstrueix la historia del seu 
avi, traslladat per força de la fossa 
comuna al Valle de los Caídos

JOAN P IN YO L/T e x t i fo tografíes

Per m o lt dura que siguí, la ve rita t sem pre és m o lt m illo r que el 
desconeixem ent, que  la ignoráncia  i que la creença equivocada 
en uns fets que en ocasions després resulta que no tenen res a 
veure am b aquesta verita t.

El Ilibre Els m orts  clandestins. Les fosses com unes de la Guerra  
Civil a Catalunya (1936 -1939 ), de la h is to riadora  Q uera lt Solé, 
p ub lica t l'any  20 0 8  per l'E d ito ria l Afers, desfà m olts  in te rro - 
gants sobre la maleïda Guerra Civil i el Franquisme, dona a 
conèixer unes dades ben s ignificatives respecte del que va pas- 
sar des de l'any  36 en endavant, i co n tribue ix  a l'ac lahm ent 
d 'un s  fets que, després de tantes décades, rom anien encara 
confusos, desconeguts i, el que és p itjor, am enaçats de m o rt 
per un o b lit general que  mai no porta  a res i que ens po t 
condem nar a repetir-los.

La seva a u to ra  és p ro fessora  i D octo ra  en H is tô ria  
C o n te m p o rà n ia  a la U n ive rs itä t de Barce lona. Corn a 
Especialista en la Guerra Civil i el franqu ism e  ha escrit, entre  
d 'a ltres, els Ilibres A  les presons de Franco  (Barcelona, 2004), 
Catalunya 1939: l'ú lt im a  de rro ta  (2006) i Els m orts  clandestins. 
Les fosses com unes de la Guerra C ivil a Catalunya  (1 9 3 6 -1939 ) 
(2008). A  més de ser coautora  d 'a ltres  obres h is to riog rà fiques 
col lectives corn H istària  de la G enera litä t de Catalunya i  e isseus  
pres iden ts  i La guerra  c iv il a Catalunya (1936-1939). També és 
m em bre  activa del Centre d 'Estud is Histories Internacionals dins 
el g ru p  de recerca "El franqu ism e  a C ata lunya", i coM abora 
h a b itu a lm e n t en d ife ren ts  m itjans de com unicació .

De fe t, i ta l corn han a p u n ta t d ife ren ts  persones, la Q uera lt Solé 
esdevé el parad igm a de la nova to rnada  d 'h is to riado rs  joves 
que han a p o rta t aire frese a la h is to riogra fía  d 'aquest pais, que 
han investigat cap ita ls a b so lu tam en t desconeguts de la guerra 
civil i el franqu ism e, que han consu ltâ t a conscièneia in co m p ta 
bles arxius en els quais han tro b a t m o lta  docum entac ió  inédita 
i que destaquen pel seu rigo r i honesteda t professional.

Per to t  p legat, no és estrany que el ju tg e  Baltasar Garzón (en la 
brevissima etapa en qué es considerava co m p e te n t per ju t ja r  els 
greuges de la guerra civil) de seguida la incorporés a la com is- 
siô de 7 experts que  l'havien d'assessorar.

Però entrem  en m atèria !

Fis m orts  clandestins. Les fosses com unes de la Guerra C ivil a 
Catalunya (1936 -1939 ) és el résu lta t d 'u n a  exhaustiva recerca 
sobre un dels episodis més foscos derivats de la Guerra Civil i de 
la repressió franqu is ta  posterior. Em refereixo a la re a lita t-s e m 
pre a m a rg a - de les fosses com unes existents a Catalunya i 
tam bé  a uns fets fins ara del to t  desconeguts, corn el tras lla t de 
les despulles de m ilers de soldats com batan ts  dels dos bàndols, 
que ais anys 50 i 60 van ser tre ts  d 'a lgunes fosses sense el con- 
sen tim en t de les fam ilies per ser inhum ats  de nou al Valle de los 
Caidos, una m onum en ta l ta m b a  faraòn ica que va tr ig a r v in t 
anys a enllestir-se i que des de l'in ic i es va idear nom és per a la 
veneració deis Heroes y  M ártires  de la Cruzada.
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Querait Solé i Joan Pinyol durant la presentado del Ilibre

Així dones, no és nom és una recopilació de les vora dues-cen- 
tes fosses docum entades al nostre país. A m b  una absoluta rigo- 
ros ita t h istórica, aquest Ilibre a p ro fu nde ix  so b re to t en les d ife - 
rents causes que van po rta r a les inhum acions com unes que hi 
ha arreu del nostre te rrito ri. El qué  ens l'explica l'au to ra  m inu - 
c iosam ent i am b to t  luxe de details, però a més en aquesta obra 
la Q uera it ens convida con tín u a m e n t a la reflexió sobre el p e r
qué  de to t  p lega t a través d 'un a  reconstrucció exceNent i m in u 
ciosa deis d ife ren ts  episodis de la Guerra Civil i de les represá- 
lies que, un cop acabada, els vencedors tingue ren  cap ais ven- 
guts (vius i m orts).

El resultat, després de moltíssim es hores de recerca en m ú ltip les 
arxius generals i locals i d 'en trevistes am b h istoriadors locals i 
am b les persones que, a cada racó del te rrito ri, en pod ien te ñ ir

a lguna in fo rm ac ió  o record és 
aquest Ilibre, una obra fona - 
m enta l i de referéncia sobre la 
Guerra Civil i la postguerra que 
con tinua  la línia h is to riográ fica  
encetada al nostre país ais anys 
80 i 90 per Josep M aria Solé i 
Sabaté i Joan V illarroya i Font.

El Ilibre és una obra 
fona mental sobre 
la Guerra Civil 
i la postguerra, que 
continua la línia 
historiográfica 
encetada al nostre 
país ais anys 80 i 90 Després del pró leg del m ateix 

h is to riado r Joan V illarroya -q u e  
d irig í la tesi doc to ra l que ha 

près la fo rm a  d 'aq ues t Ilibre i que a la Q uera it li va lgué la m àxi
ma d is tinc ió  académ ica - i d 'u n a  in tro d u cc ió  en qué ella ens 
explica la raó de l'es tud i i la m e todo log ia  em prada, l'au to ra  ens 
in tro d u e ix  en el concepte  géneric de les fosses com unes, ta n t 
les de dins com  les de fo ra  dels cem entiris.

A  co n tinuac ió  ens ofere ix una panoràm ica in ternac iona l de les 
fosses com unes de soldats de l'època con tem poràn ia  i subra t- 
lla, am b nom brosos exemples s ign ifica tius, la g lo rificac iô  i el 
respecte que els soldats caiguts en d ife ren ts  guerres han rebu t

en països corn França, A lem anya i Itàlia en què s'ha p ro m o g u t 
la recerca, localització, exhum ació i tras lia t dels cossos cap ais 
cem entiris  deis seus països d 'o r ig e n , am b to ta  mena de fac ili- 
ta ts  per ais fam ilia rs  dels d ifu n ts  (fins i to t  pagant-los el v iatge 
per visitar els cem entiris  on p rim er fo ren  enterrats). Un respec
te  i un ho n o r cap ais m orts  (siguin del bándol que s igu in !) que, 
per desgrácia de m oites victim es d 'aq u í, no va saber te n ir mai 
el régim  franqu is ta , en una m ostra més de la seva miséria 
m oral.

Tot seguit, el Ilibre analitza a fons to t  el que té  a veure am b el 
Valle de los Caídos i els traslla ts de restes cap aquell m ausoleu 
(la docum entac ió  o fic ia l sobre la construcc ió  del m onum en t, 
sobre el tras lia t cap allí de m ilers de victim es per desig i caprici 
m acabre del Régim, la inaugurac ió  del m ausoleu, els costos 
econom ics de l'ob ra , les actes de les reunions de la com issió 
creada expressament, el nom bre, la procedéncia i la Id e n titä t de 
les persones que hi fo ren  traslladades i un llarg etcétera 
d 'in fo rm a c io n s  fins ara desconegudes).

I és que, contra  el desconeixem ent que m o lts  teníem  d 'aquests  
fets abans de lleg ir el Ilibre, aquesta obra docum en ta  i explicita 
abastam ent fins on va a rribar la perversió de la d ic tadura  de 
Franco que vam pa tir d u ra n t tan ts  anys i que, segons corn, 
encara patim .

Tot segu it tro b e m  un exhaustiu estudi dels set tipus  de fosses 
com unes que va o rig in a r la Guerra Civil a Catalunya no només 
les nascudes de la repressió 
franqu is ta  - ta l i com  hem 
cregu t d u ra n t m o lt tem ps- 
sinó tam bé  des del bàndol 
republicà, unes i altres en 
c ircum stà nc ies  ben d ife 
rents.

Aquest aparta t es com ple ta  
am b diversos gràfics, fitxes i 
mapes de zones del país, 
cadascuna am b la ind icació 
precisa del tipus, com arca, 
docum entac ió , caractéristi
ques i explicació del com  i el 
qué de cada fossa.

Tanca aquesta part del Ilibre 
-e n  qué per exem ple se'ns 
explica la rea lita t deis bata- 
llons de tre b a lla d o rs  de
presoners republicans que van ser ob liga ts  a reco llir i inhum ar 
els cossos de com baten ts  del seu bándo l-, un a pa rta t que de ta 
lla el tras lia t des de Lleida de victim es de la guerra cap al Valle 
de los Caídos.

Al fina l, i després de les conclusions a qué  l'a u to ra  arriba des
prés de recerca, tro b e m  dos annexos que inclouen un llis ta t de 
m ilers de nom s de victim es traslladades al Valle des de les pro-

Joan Colom fent el servei militar
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víncies de Lleida i Tarragona, que 
resulten de suma im p o rtá n d a  per 
to ta  la in fo rm a d o  personal que 
contenen.

Sí, perqué a l'ho ra  de parlar de les 
v ictim es i deis desapareguts de la 
Guerra Civil és m o lt fácil quedar-se 
en les xifres, però la Q uera it ha 
ana t m o lt mes enllá i, des de 
l'evidéncia que darrera de cada 
núm ero  hi ha una h istória  h um a
na que cal reivindicar, en aquest 
Ilibre dóna a conèixer la Id e n titä t 
de to tes  les referéncies personals 
que ha tro b a t en els d ife ren ts  
arxius de m anera que, en una llu i- 
ta  d e c id id a  c o n tra  l 'o b l i t  del 
tem ps, ha permés (i con tinuará  
pe rm eten t) que m oites fam ilies 
puguem  saber i conèixer el desti 
dels nostres éssers es tim a ts  i, 
sobre la base i la força d 'un s  fets 
docum enta ts , puguem  Ilu ita r per 
subsanar uns greuges encara llas- 
t im o s a m e n t penden ts . Ho die 
pensant en la tris ta  h istória  del 
meu avi. Retrat de Joan Colom

A  fina ls d 'a b ril de I'any 2008 , g rades a a revista Sapiens i a les 
investigacions de la Q uera it Solé, vaig fe r una de les descober- 
tes més tristes de la meva vida. Vaig saber que el meu avi 
m atern , Joan Colom  Solé, va ser una de les victim es c 'aque ll 
co n flic te  que, sense que mai ho sabéssim la fam ilia , e r  el seu 
m o m e n t va ser tras llada t des de la fossa com una del cem entiri 
de Lleida cap al Valle de los Caídos per o rd re  de l'a leshores

M in is te rio  de la G obernación  del 
rég im  fra n c u is ta , que  va ro b a r 
aquests cossos nom és per engrossir 
la xifra d 'en te rra ts  en aquell lloc tan 
sinistre. No cal d ir que aques:a n o ti
cia va co lp ir m oltíssim  la meva fa m i
lia i ens va p 'o voca r una rabia i una 
im po ténc ia  il-lim itades.

El 2008, vaig 
descobrir que 
el eos del meu 
avi va ser 
traslladat des 
de la fosa 
comuna del 
cementiri de 
Lleida al Valle 
de los Caídos

Ara bé, després de 70 anys i grácies 
al Ilibre de la Q uera it Solé, per p ri
mera vegada vam te n ir accès a un 
registre en el quai apareixien les 

dades del meu avi (fins i tô t  el nom  dels seus pares!) i aixô ens 
va perm etre  tro b a r la d o cu m e n ta d o  on consta la seva c o n d id ó  
de presoner i de víctim a d 'aque lla  maleïda guerra. I al dnal -  i 
encara que  sigui en el p it jo r lloc dels possibles- vam a 'r ib a r a 
saber on es tro b e n  les seves restes. A m b  aquesta doiça acidesa 
a l'àn im a  dones, se'ns va o b rir la poss ib ilita t de re to rnar-lo  
a lgún  dia a Capellades i d 'e n te rra r-lo  persem pre al costa t de la 
meva àvia.

Aquesta iMusió és la que m 'ha 
m o g u t des de fa més d 'u n  any, 
d u ra n t el quai he rebu t suports 
d ife ren ts  i to ts  ben s ign ifica tius. I 
ha estât d u ra n t to t  aquest tem ps 
de gestions diverses, de bu ida t de 
docum ents  fam ilia rs, de consulta 
d 'a rx iu s  h is tò rics , de reg istres 
civils, d 'en trev is tes en d ife ren ts  
m itjans i de converses am b m oites 
persones, que he a rriba t a les 
següents reflexions.

El meu avi, corn tantes altres per
sones d 'aq ues t pais, va ser víctim a 
d 'u n a  cadena co n tin u a  
d 'in fo r tu n is . Ja des de la seva 
m ob ilitzac ió , en un m o m e n t en 
què la Guerra Civil a Catalunya 
vivia un im pàs de tensa espera. A 
l'ab ril de 1938 les tropes franqu is 
tes es van fe r fo rtes  a la riba dreta 
dels rius (des de M equinença fins 
als Pirineus) i to t  i que m olts  gene
rals nac iona ls  van d e m a n a r a 
Franco que con tinués avançant 
-p e rq u é  al davant ten ien un exèr- 
c it desfet, cansat, desm ora litza t, 
a ba tu t, am b incom ptab les baixes 

per to t  el te rrito ri i pie de soldats o massa joves o massa grans. 
Franco va pre fe rir assegurar les posicions fins al desem bre de 
1938 que és quan va com ençar la cam panya m ilita r contra  
Catalunya. Si hagués e n trâ t abans seguram ent al meu avi ni tan 
sols l'hau rien  m o b ilitza t.

Però el van cridar a files als seus 40  anys (era de la lleva del 19) 
i am b tres fills  al seu càrrec (entre ells, la meva mare). Era 
l'o c tu b re  de 1938, cinc mesos abans que acabés la guerra i en 
uns m om ents en què to th o m  sabia que aquell m ale ït con flic te  
a rm a t estava da t i beneit. Però to t  i així el govern republicà va 
co n tin u a r c ridan t homes, en aquell cas to ts  els de la lleva del 
19, en p rincip i nom és per a p ro te g ir fo rtifica c io n s  de la rere
guarda. Però la marxa de la guerra -ca d a  vegada més contrària  
als interessos dels repub licans- els va acabar s ituan t a prim era 
linia de foc  am b to t  el que aixô va suposar.

Anem  a pams. El 18 d 'o c tu b re  de 1938 el van ob lig a r a presen- 
tar-se a l'A ju n ta m e n t de Capellades am b "un a  m anta, m udada 
de reserva, cullerà, p la t o fiam brera , can tim p lo ra  o vas i caiçat, 
to t  en bon estâ t". D 'a lli va anar cap a Llorens del Penedès i des
prés el van tras ladar al Q uarte r d 'H o rta  a Barcelona, on féu la 
instrucció  -segons  explicava en una carta a la meva àvia-, 
"en tre  con tinus  avisos de bom barde ig  i al costa t d 'hom es que 
pod ien ser el seu pare i altres que podien ser els seus fills ". A llí 
hi estigué fins a com ençam ents de desem bre, quan el destina
ren al cam p d 'av iac iô  de la Garriga per fe r tasques de guàrdia 
dels avions.
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Espai on hi ha la fossa comuna de LIeida

Setmanes després, sem pre de n it per evitar els bom barde jos i 
carregats fins al coll de "m ata lassos, maletes i altres paquets", 
el van tras lladar fins a G irona, Tona i f in a lm e n t el van p o rta r al 
cam p d 'av iac ió  de sant Julià de V ila to rta , on tam bé  va fe r tas
ques de vig ilància d 'apare lls , aleshores sota els efectes d 'u n  fred 
m o lt intens i d 'u n a  boira perm anent. Era el gener de 1939, el 
mes en qué els rebels ocuparen Barcelona i l'Exércit republicá 
provava d 'o rg a n itza r una retirada d igna i de fin itiva  cap a l'exili.

Al meu avi però, el van m an ten ir a sant Julià de V ila to rta  com 
a part d 'u n  desp legam ent m ilita r que aleshores tenia la missió, 
més que d 'a tu ra r l'o fensiva franqu is ta , de d ificu lta r el seu avanç 
per ta l de fa c ilita r la massiva fúg ida  cap a la fron te ra  francesa.

Els nacionals van avançar posicions i eli es trobá  de cop i volta 
a prim era línia de foc  sense haver e n trâ t mai en com bat, ara si, 
en plena desbandada republicana. A lgunes cròniques d iuen 
que la plana de Vie va caure en mans franqu is tes sense que es 
llancés ni un sol tre t i el meu avi, una vegada fe t presoner, va 
ser p o rtâ t al Cam po de p ris ioneros y  p resentados  s ituâ t a la Seu 
Vella de LIeida.

A  la desesperada la meva àvia va porta r-li roba i menjar, però ja 
no va aconseguir veure 'l mai més. Les dues ùniques cartes escri- 
tes des de LIeida que la fam ilia  conserva de l'avi van ser en un 
o b lig a t castellà (una am b data 6 de febrer de 1939 i l'a ltra  - la  
d a rre ra - del 19 d 'aq ue ll mes, al revers d 'un a  ta rje ta  postal que 
s'encapçalava am b el lema tam bé  im posât de Ariva España, 
Viva Franco. En elles assegurava que es trobava bé de salut i

que tenia l'esperança que aviat el 
de ixa rien  m arxar pe rqué  quan 
dem anessin in fo rm es sobre la seva 
conducta  en l'in ic i de la revolució 
trobarien  les seves mans ben netes. 
Però m a lg ra t el desig confessât de 
to rn a r a veure els seus i de no sepa- 
rar-se mai més d 'e lls, no va so rtir en 
vida d 'aque lla  reclusiô per culpa 
d 'un a  febre  t ifo id e  que, provocada 
per les néfastes co n d ic io n s  
d 'a q u e lla  massiva c o n c e n tra c ió  
d 'hom es, el va fe r e m m a la ltir m or- 
ta lm e n t i, després de ser-hi traslla- 
d a t a da rre ra  hora , va acabar 
m o rin t a l'hosp ita l m ilita r de LIeida 
i va ser en te rrâ t a la fossa com una 
del cem entiri d 'aque lla  c iu ta t.

Poe després de rebre la te rrib le  n o ti
cia, la meva àvia va com ençar a fe r 
gestions per poder en te rra r el seu 
cos a Capelladas. Primer al nou 
a ju n ta m e n t fra n q u is ta  del pob lé  
- o n  va a co n se g u ir ú n ic a m e n t 
bones in tenc ions ve rba ls - i després 

a LIeida on li va d ir que era im possi
ble o b rir la fossa, que fos una bona esposa cristiana i una bona 
mare dels seus fills  i que tornés a casa.

Com a m in im  però, a ella i a to ta  la fam ilia  ens va quedar per 
sem pre el tr is t consol de saber que es trobava en te rrâ t a LIeida. 
Per això des d 'aque ll dia i en més d 'u n a  ocasió els seus descen- 
dents haviem anat a deixar flo rs  en el racó de cem entiri on ens 
van assegurar que hi havia la fossa republicana, perqué no està 
pas assenyalada de cap m anera, to t  al con tra ri que la fossa del 
ca iguts del bàndoi nacional, que gaudeixen d 'u n  m o n u m e n t 
que es divisa a qu ilôm etres  de distància. Sabiem que era a lli 
-encara  que no disposéssim de cap 
do cu m e n t que ho c e rtifiq u é s - i ens 
semblava que el tem a -d e  per si ja 
prou t r is t -  quedava ta n ca t per 
sempre.

Els seus descen
dent s haviem 

anat a deixar flors 
en el racó de 

cementiri on ens 
van assegurar 

que hi havia la 
fossa republicana, 

però no era aixi

Però no era aixi. Gairebé 70 anys 
després, hem p o g u t saber que els 
in fo rtu n is  que va pa tir el meu avi, i 
tan tes altres persones que passa- 
ren per la seva m ateixa s ituado , 
tam p o c  no van acabar pas aqui. El
seu cos fou  un deis que el 21 de ju lio l de 1965 (26 anys des
prés que l'enterressin) van treu re  de la fossa de LIeida i, am b 
n o c tu rn ita t i tra ïdoria , perqué la fam ilia  no ho vam saber mai, 
van p o rta r cap al Valle de los Caídos (in a u g u râ t sis anys abans).

A ixò si, després de to tes  les gestions fracassades per part del 
M in is te rio  de la G obernación  de po rta r-h i nom és les victim es



M E M O R IA  HISTORICA 21

del bàndoi nacional que va m irar 
de con tac ta r am b les fam ilies dels 
Héroes y  M ártires  de la Cruzada  i 
que, en rebre en el cas de LIeida la 
negativa més abso lu ta  al tras lla t, 
decidí bu ida r la fossa dels re p u b li
cans la qual p roporcionava cossos 
innocents per a o m p lir  el Valle de 
los Caídos sense haver de m enes
te r cap a u to ritzac ió  fam ilia r, senzi- 
llam en t perqué mai va a rriba r la 
in fo rm a d o  a les seves cases.

Però aquesta in fo rm a c ió  existeix.
Tal com  es reflecte ix a Els m orts  
clandestins. Les fosses com unes de 
la Guerra C ivil a Catalunya (1936- 
1939) i corn he t in g u t ocasió de 
com provar persona lm ent, encara 
és a LIeida. Després de diverses 
consultes a l'arx iu h istòric  he t in 
g u t accès a la fitxa  ind iv idua l que 
es va fe r del meu avi una vegada 
va a rr ib a r al Valle en la qua l 
s'especifica el Hoc exacte (co lo m 
bari, nùm ero , pis i c rip ta ) on van 
d ip o s ita r les seves restes. Forma
part d 'u n  plec de vora 500 fitxes ind iv idua ls que, en teoria 
havien de ser enviades a cada fam ilia  i que no van a rribar mai 
perqué ta m p o c  no s'havia in fo rm â t abans del traslla t. O sigui 
que to t  p lega t va ser una farsa darrera de la quai hi ha un cas 
ev ident de p ro fanació  iMegal d 'u n a  tom ba .

La recerca que vaig fe r en el seu m o m e n t -a m b  l'assessoram ent 
ta m b é  de la Q uera lt i del Jordi Creus, d ire c to r de Sàp iens- em 
va perm etre  saber el nom  dels altres set soldats que figu ren  en 
el m ate ix co lom bari i c rip ta , (n 'h i ha 8 a cadascun). I tam bé  vaig 
conèixer els nom s dels treba lladors  del cem entiri de LIeida que 

van o b rir  la fossa, el cam ioner que 
va fe r el tras lla t i vaig te n ir a les 
mans cadascuna de les factures de 
tre b a ll, tra n s p o rt i m ateria ls que 
generà aquella macabra operació.

Qué passarla a si 
anés al cementiri 
d'Igualada, obris 
una tomba i tras- 
lladés un cos a 
500 quilòmetres 
només perqué em 
vingués de gust?

F inalm ent i am b to tes  les dades 
reco llides, he tra m ita t  diverses 
dem andes  d 'e x h u m a c iô , a 
P a trim on io  N acional, a l'A ud iencia  
Nacional, a d ife ren ts  ju tja ts  de El 
Escorial... en les quais he soL lic ita t 

un canvi de cem entiri per al meu avi després d 'aco llir-m e  a 
l'a rtic le  16 de la Ilei de M em òria  H istórica que considera el Valle 
de los Caídos com  un cem entiri o fic ia l de la C o m un ita t de 
M adrid . D 'això aviat farà una any i encara espero resposta.

Sé que la Ilu ita  será llarga, però em m ou la convicció més ferm a 
que és el m in im  que pue fe r per eil i per la meva fam ilia . Encara

Camió amb qué traslladaren les restes de Joan Colom cap al Valle de los Caídos

que m o lt ta rd  potser ja és hora que  els in fo rtu n is  que va haver 
de pa tir facin  un g ir a favo r nostre i que pugu i descansar en pau 
vora els seus. També to tes  les altres victim es que om p len  enca
ra les fosses que hi ha al país.

En aquest sentit, el meu desig és ta m b é  fe r una crida a to ts  els 
fam ilia rs  dels que van ser enterra ts a la força al Valle de los 
Caídos, en m o lts  casos per fer-los av inen t una s itu a d o  que 
m olts  desconeixen encara i en altres per treu re 'ls  d 'un a  con fo r- 
m ita t absurda (he sabut que  un d 'aquests  fam ilia rs  no vol 
rem oure res més d 'aq ues t passât i q u e ja  li està bé). Que li està 
bé? Què em passaria a mi si ara anés al cem entiri d 'Igua lada , 
obris una to m b a  i traslladés el cos que albergava a 500 q u ilo - 
metres d 'aquesta  c iu ta t nom és perqué em vingués de gust? 
S'hi hauria de co n fo rm a r la fam ilia  d 'aq ue ll d ifu n t al quai p ro 
fanarla la tom ba?  Aleshores per què  ho ha de fe r la meva fa m i
lia en pie estât de dret?

Gracies a to tes  les gestions dûtes a te rm e he t in g u t accès a una 
part de la meva h istoria fa m ilia r que desconeixia del to t. I ara sé 
que el meu avi es troba  en te rrâ t, com  a bo tí de guerra, al cos- 
ta t del seu botxí i no hi podrá haver mai res ni n ingú  que em 
rebaixi el més m in im  la meva in tenc ió  de tre u re 'l d 'a llí i de por- 
ta r-lo  de nou a Capellades. I si rebo a canvi una negativa abso
luta per fe r efectiu  aquest tras lla t, qui sigui (jutges que es decla
ren com peten ts  a tem ps parcial, ju tja ts  te rrito ria ls , governs de 
l'Estat o qui sigui), m 'hau ran  de dona r seriosos com ptes de la 
raó per la qual el d ic ta d o r va poder p rendre 'ns el cos del meu 
avi i a mi no m 'és permés recuperar-lo. Que m 'exp liqu in  el per
qué.
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Detall del Valle de los Caídos encara amb símbols franquistes

El que no s 'entén és que haguem  hagu t d 'esperar 
tan ts  anys -s e t d é ca d e s !- per poder conéixer la ve rita t 
i poder reclam ar tan ts  drets propis. I encara n 'h i ha 
que ara tenen la barra de d ir que és m illo r o b lid a r per
qué so luc ionar aquest greuge és o b rir ferides. És tan - 
car-les per sempre, q u e ja  hem fe t prou ta rd !

Sabem que el d ic ta d o r que so tm eté  d u ra n t décades 
aquest país sota el seu braç aiçat no va ser mai capaç 
d 'e n te n d re  que la m o rt ens iguala a to ts  I, un cop aca
bada la guerra, nom és pensé en honora r eis ca iguts 
del seu bàndol però disposar de m orts de l'a ltre  bàn- 
do l per o m p lir  el seu m ajestuós panteó és d 'u n a  c rue lta t tan 
extrem a que hauria de ser un deure u rgen t per als nostres 
governants actuals res titu ir la d ig n ita t de to tes aqüestes perso
nes que, com  el meu avi, p rim er els van segar la vida nom és per 
defensar un govern leg itim  i al cap d 'un s  anys els van p ro fanar 
la to m a  i els van in te rrom pre  el descans etern.
Si avui dia, en aplicació de la Liei de la M em òria  H istórica, se'ns 
ha o b e rt la poss ib ilita t d 'exhum a r fosses per poder recuperar i

Els republicans 
enterrais al Valle 
de los Caídos han 

de tenir el dret 
de ser ploráis i 
recordáis als 

cementiris al cos
tai de les seves 

families

enterra r en un Hoc d igne  els cossos de m oites v ic
tim es de la guerra, ¿no clama al cel que els repu
blicans enterra ts a la força al Valle de los Caídos 
han de te n ir el m ate ix d re t de ser p lorats i recor- 
dats tam bé  en els cem entiris  que hi ha al costa t 
de les seves fam ilies, si aqüestes així ho volen?

Encara que la com pletíssim a investigado  h is tó ri
ca que es troba  a Els m orts  clandestins. Les fos
ses com unes de la Guerra C ivil a Catalunya  
(1936 -1939 ) no pugu i re to rna r la vida als milers 
de victim es de la Guerra Civil, us ben asseguro 

que si que dóna sen tit i p len itud  als m ilers de descendents 
directes d 'aquestes victim es, en la Iluita per la seva d ig n ita t.

Solé, Q uera lt. Els m o rts  clandestins. 
Les fosses com unes de la G uerra C ivil a C ata lunya (1936 -1939). 

C ata rro ja : E d ito ria l A fers. 2009 . ISBN: 9 7 8 -8 4 -9 5 9 1 6 -9 0 -7



ART 23

Sant Nicolau, un bé patrimonial 
singular i unie a Catalunya
El cementiri sabadellenc, construit 
al segle XIX, és la imatge més fidel 
i poc intoxicada del desenvolupament 
historic de la ciutat, un negatiu 
fotogràfic de mon dels vius

A N A  FERNÁNDEZ ÁLVAREZ /  cam panadas@ te le fon ica .net

Quan escric aquest artic le , l'ex tracte  d 'u n  estudi exhaustiu 
sobre necrópolis  catalanes vuiteentistes^, és a p u n t d 'in ic iar-se 
el més de novem bre i am b ell a rriba Tots Sants. En aquesta 
diada i d u ra n t els dies precedents, una pa rt encara im p o rta n t 
de la pob lac ió  de Sabadell destina el seu tem ps a fe r una mena 
de ro m ia tge  fins al cem entiri de Sant N icoiau, p ro p o rc io n a n t a 
les avingudes del recinte, gairebé desertes la resta de l'any, una 
a c tiv ita t i un m ov im en t a b so lu tam en t inusuals. Aqüestes jo m a - 
des s 'a p ro fite n  per a nete jar els mausoleos, les tom bes i els nín- 
xols, que  es guarne ixen de flo rs  fresques o artific ia ls  i s 'arreglen 
els elem ents dete rio ra ts. Tot en pro del record deis d ifu n ts  esti- 
mats. Ara bé, aqüestes práctiques d 'a rre l religiosa tenen enca
ra m olts  anys de vigéncia? En dues o tres generacions c o n tin u a 
ran practicant-se? És m o lt possible que la resposta sigui un no. 
A leshores, te n im  garanties que  el cem entiri arrib i a subsistir ta l 
i com  és ara?

La darrera p regun ta  és per a mi la més crítica, ja que, a banda 
d 'aquestes práctiques in tim es i fam ilia rs, el cem entiri de Sant 
N icoiau, p o líticam en t i cu ltu ra lm e n t parlan t, és la im a tge  més 
fide l i poc in toxicada del desenvo lupam ent h istorie de Sabadell, 
de tal manera que, com  si es tractés d 'u n  negatiu  fo to g rà fic , la 
c iu ta t dels vius es p o t es tud iar am b m olta  exactitud a través del 
seu cem entiri, ja que, qualsevol canvi, s im p tom a o tendèneia 
succeït a la c iu ta t, ha t in g u t la 
seva consegüent corre laciô a 
la necrópolis. Per ta n t, resulta 
o b lig a to r! que  ens p reocu- 
pem  de la seva preservació.

La necròpoli respon a 
un plantejament utili
tari higienista i és un 
model prototípic de 

l'urbanisme vuiteentis- 
ta consegüent a la 

Revolució Industrial

A q ues ta  nec ró p o lis , com  
to tes  les constru id  es d u ra n t el 
segle XIX, respon a un p lan te 
ja m e n t u tilita ri h ig ienista i és
un m odel p ro to típ ic  de l'u rban ism e  vu iteentista , consegüent a 
la Revolució Industria l, eficaç en el seu tem ps però ac tua lm en t 
obso le t, per la quai cosa, qualsevol perspectiva de conservació 
no p o t ser m eram ent a rqueo lóg ica . És a dir, un cem entiri, corn 
a serve!, no p o t fossilitzar-se, sino que és necessari que els p lan-

Façana principal de la capella del cementiri de Sant 
Nicoiau dissenyada per Miquel Pascual Tintorer, l'any 
1880. Fotografía: Jordi Jubanteny i Solé, 2009.

te jam ents respecte al seu ùs com encin  a m a n ten ir una relació 
m o lt més rica, d inám ica i po liva len t am b la c iu ta t.

A  més a més, aquest in d re t no és im p o rta n t tan sois per si 
m ateix, sino que tam bé  ho és si se'l considera inserit dins d 'un a  
área més am pia que posseeix altres elem ents d 'u n  a lt interés 
pa trim on ia l, com  és el cas del Santuari de Nostra Senyora de La 
Salut, ub ica t a la zona de la vil-la rom ana d 'A rraona , on poste
rio rm en t es construe ix la prim era església que precedeix a 
l'ac tua l Santuari; la capella de Sant N icoiau, docum entada  des 
del segle XI i iden tificada  am b l'a n tig a  església parroqu ia l de 
Sant Feliu d 'A rraona  o el Parc periurbà de La Salut. En aquest 
cas, so lam ent qua tre  cem entiris  catalans més poden conside- 
rar-se inserits en àrees d 'in te rès  pa trim on ia l.

L'any 2000  ja vaig defensar la im portànc ia  pa trim on ia l del 
cem entiri de Sabadell i vaig dem anar a la G enera litä t de

mailto:campanadas@telefonica.net
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Casa de l'encarregat del cementiri i sala de dipòsit, construccions realitzades entre el 1918 i el 1919 
per l'arquitecte Josep Renom i Costa i restaurades l'any 1973, per l'arquitecte Félix de Azúa. 
Fotografia: Jordi Jubanteny i Solé, 2008.

Catalunya que l¡ a tribuís  la categoría de Bé C ultura l d 'In terés 
Nacional. Des d 'a leshores he co n tin u â t tre b a lla n t en aquesta 
línia i, després deis estudis realitzats estic en d isposició de pro- 
var que, la suma i la co incidéncia de to tes  les caractéristiques 
m orfo lô g iq u e s  concurren ts  en el cem entiri de Sant N icolau, li 
a to rgu en  un carácter únic que, tra c ta t de manera adequada, 
p o t esdevenir un centre  d 'in te rès  pa trim on ia l i de d ivu lgac iô  
cu ltu ra l de p rim er ordre.

Gràcies a la poca p rem ed itac ió  i al baix nivell 
d 'in te rven c ion ism e  am b eis que  s'ha a c tua t al llarg de 
la h istoria  en aquest espai i segu in t uns criteris de 
valoraciô objectiva a l'ho ra  de fe r el meu estudi, tô t  
co m paran t Sant N icolau am b altres necrópolis  cata la
nes de les seves mateixes caractéristiques, queda 
exhaustivam ent d em ostra t que  la nostra necrópolis, 
am b un traça t u rban is tic  funera ri p ro to tip ic , és un 
in d re t s ingu la r i ún ic dins l'u rban ism e del segle XIX, 
conservant in tactes eIs seus valors histórics, urbanís- 
tics i cu lturá is, m a n te n in t a lbora una d im ensió  h istó- 
rico -m o n u m e n ta l i una a ltra de contem porane 'íta t 
d 'ús.

En co m p a re c ió  am b  qua lsevo l a ltre  in d re t de 
Sabadell, en el cem entiri és on s'ha concen trâ t la més 
alta p roducc ió  artística i on s'ha o b tin g u t un deis 
espais Iliures de més q u a lita t urbana. Inaugurâ t el 1864, Sant 
N icolau és un cas excepcional de tra c ta m e n t u rban is tic  fu n e ra 
ri: una p lanta de creu grega inscrita en un o c tó g o n  -s ím b o l de 
la Resurrecció- am b peduncle, dissenyada per l'a rq u ite c te  p ro 
vincial Daniel M o lina  i Casamajor i executada pel m estre 
d 'ob res  Francese Renom i Romeu.

Es tracta  d 'u n a  tip o lo g ia  urbanística m o lt discursiva que no es 
tro b a  en cap a ltre  dels traçats d 'aquesta  índo le  a Catalunya 
que, n o rm a lm en t, seguien eis mers dissenys m arcats per 
l'estètica neoclàssica francesa o ita liana, am b plantes rectangu- 
lars o quadrades, que genera litzá aquesta tip o lo g ia  per a qu a l
sevol pare o ja rd í, però sense especific ita t funera ria . A  Sant 
N icolau, m a lg ra t les successives am pliac ions executades al llarg

Cal continuar 
treballant 
perqué la 

necròpoli de 
Sant Nicolau 

pugui ser 
reconeguda 

per la
Generalität de 
Catalunya com 
a bé cultural 

d'Interés 
nacional

de la seva história , encara es m anté  la constáncia del seu o rig i
nal traça t oc togona l. A  Catalunya, so lam ent tenen un p lante ja- 
m en t de disseny u rban is tic  discursiu am b va lor s im bó lic  dos 
cem entiris  més, el de Manresa i el del Poblenou, to ts  dos de 
planta basilical.

Aleshores, te n in t en com p te  to tes  les caractéristiques que de fi- 
neixen qué és una necrópolis  p ro to típ ica  del segle XIX, Sant 
N icolau, dependen t des de l'in ic i de la Junta Adm in is tra tiva  

M un ic ipa l, les com ple ix  to tes, ja que fo rm a  part de 
la tipo log ía  d 'u rban ism e  vu itcen tista , és a dir, va ser 
co n s tru it extram urs respecte a l'u rban ism e general 
de la c iu ta t, am b les distáncies especificades en els 
respectius reglam ents v igents a l'época de la seva 
inaugurac ió , derivats de l'o rdenança Carolina de 
1787: a no menys de dos qu ilóm etros, en c iu ta ts  de 
més de 20 .0 0 0  hab itan ts ; a un qu ilóm e tro , en c iu 
ta ts  de més de 5 .000 , i a m ig qu ilóm e tro , en pob la- 
cions de menys de 5 .000 . En aquest sentit, so lam ent 
dos cem entiris  més, el de La Valí d 'en  Bas i el 
d 'U lldecona , m antenen , com  el de Sabadell, la rela- 
ció extram urs respecte a la c iu ta t, i parc ia lm ent, el de 
Cervera, G irona, Sant Feliu de Guíxols, El Vendrell, 
Reus i Palafrugell. En el cas de la resta de cem entiris  
com parats, l'expansió urbana ha a rriba t fins a les 
seves tápies lim ítro fes, a fe g in t a aquest indrets to tes 

es tensions que qualsevol periféria  com porta .

Sant N icolau fou  em m ura lia t i encara m anté  la constáncia del 
seu perím etro o rig ina l, fe t que to ts  els cem entiris  com parats 
conserven, així com  la constáncia de la seva parceMació in te rio r 
o rig ina l. També va ser d o tâ t de les in fraestructures auxiliars 
funerá ries própies a l'época , com , per exem ple, la sala 
d 'au tóps ies, la casa per a l'encarrega t i una capella general, 
encara que a c tua lm en t estigu in  destinados i adaptados a altres 
usos. Deis quaran ta -un  cem entiris  com parats, so lam ent v in t- i- 
un m antenen les in fraestructures auxiliars p ro to típ iqu es  del 
l'u rban ism e h ig ién ic del XIX i nom és v in t-i-tres  tenen capella. 
Aquest in d re t tam bé  com ptava am b un espai réservât per a 
en terram ents civils o cem entiri neutre  que encara es m anté, fe t
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Vista panoràmica des de l'entrada principal del cementiri de Sant Nicoiau, d'esquerra a dreta: Montserrat, 
Serra de l'Obac, Sant Lioreng - La Mola i el Puig de la Creu. Fotografíes: Jordi Jubanteny i Solé, 2008.

que so lam ent tro b e m  de manera piena en cinc cem entiris  més 
i pa rc ia lm en t en catorze.

Uns altres valors a feg its a te n ir en co m p te  son que Sant N icoiau 
constitue ix  un centre  de referència paisatgística i que ofereix 
vistes panoràm iques interessantíssimes sobre els paisatges 
natura l i urbá que el c ircum den, aquest aspecte so lam ent el 
posseeixen tre tze  cem entiris  més de manera plena i set parc ia l
m ent. A  més hem de sum ar-hi que, com  en pocs altres, al nos
tre  cem entiri se li ha prestat a tenc ió  d ivu lga tiva  des de l'any 
2000 , m itja n ça n t la p u b lica d o  d 'u n  Ilibre i d 'u n a  guia. Deis 
quaran ta -un  estudiats, ún icam ent onze més tenen atenció  
d ivu lga tiva  específica, i només deu la tenen genérica.

Per acabar aquest escrit, vuli a feg ir que dins del recinte del 
cem entiri de Sabadell es troba  un c o n ju n t d 'ob res  artis tiques 
d 'u n  va lor pa trim on ia l m ig, com  és el cas de vu it cem entiris 
més. A  Catalunya, entre  els cem entiris  com parats  en aquest 
estudi, se'n tro b e n  tre tze  am b un va lor pa trim on ia l a lt, i la resta 
com pta  am b un co n ju n t de baix va lor pa trim on ia l.

Per ta n t, estic segura que les caractéristiques fo rm a is  del 
cem entiri de Sant N icoiau, d ife re n tm e n t de la resta de cem en
tiris  catalans, desfigura ts  al llarg de la h istòria a causa de les 
diverses am pliacions que han so fe rt i de les pressions perifè ri- 
ques que han hagu t de suportar, el fan un indre t, corn a co n 
ju n t  i corn a m odel, únic i d 'un a  alta com prensió  d idáctica  res
pecte el fenom en vu itcen tista  de l'u rban ism e hig ienista. Així 
dones, és a la c iu tadan ia  i a les instituc ions  pe rtinen ts  a qui els 
correspon d e te rm ina r fins a qu in  p u n t els interessa salvaguar
dar aquest rie p a trim o n i artis tic  i urbanístic.

Escultura dedicada al veil aiat Metatron, tema molt singu
lar a l'estatuária funerària (actualment, es troba a la sala 
d'autòpsies). Tomba monumental de Gabriel Bracons i 
Roca (1874). Mestre d'obres: Josep Lacueva i Sanfeliu. 
Fotografia: Jaume Puig i Castells, 1999.

Nota
1 Estudi com p ara tiu  deis cem entiris  de c iu ta ts  am b l'in dex  de p o b la d o  
superio r ais 5 .000  hab itan ts , d u ra n t la segona m e ita t del segle XIX, és a 
dir, com  a m in im , una tercera pa rt de la p o b la d o  am b la qual com ptava 
Sabadell, 14 .240  hab itan ts  el 1860, de ta l m anera que  la fo rq u illa  c o m p a 
rativa fos su fic ie n tm e n t am pia  com  per a o fe rir  una v a lo ra d o  el més equà
n im e possible. S egu in t aquest c riteri, els cem entiris  com para ts  han estât 
qu ara n ta -un .
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Myriam Mirablanca, 
la sorpresa d'un ángel
Montse Barderi evoca la figura 
de la bailarina de Lanônima Impérial 
i coautora de Tespectacle Llena de 
flores tu boca, un duet sobre 
Tamor i la nécessitât de Taltre

MONTSE BARDERI /  Text i fo tografíes

Volar podries  sense ales n i cel 
Els angels, no.

Josep Palau I Fabre

O brien I'espa i espais d 'esgarrifança  
I e n to rn  de l b lanc  silenci, una música ardent,
F ingirla en e l sostre un am pie  firm a m e n t 
On àngels tac itu rns  farien contradansa.

Poemes de l'A lgu im is ta , Josep Palau i Fabre.

No és fácil que  a igú o a lguna cosa t'im p a c ti, acostum ats com  
estem al "m és es triden t i llum inós encara", ten im  els sentits 
ado rm its  a les sub tilita ts  i la bellesa diàfana.

Vaig descobrir M yriam  M irab lanca a través de Lanônim a 
Im peria l, a la representació que l'Estruch va fe r de l'ob ra  
Variacions A l-le lu ia . Em va im pacta r que tingués una tècnica, 
f ru it  d 'anys de destil-lació del treba ll del cos, que no fos una 
bailarina frá g il sinó aIgú que traspua força, vigor, con tundència  
i que  pogués in te rp re ta r qualsevol paper en qué in terv ingués la 
dansa. Em va sem blar no nom és una gran bailarina jove sinó 
ta m b é  una in té rp re t ciau de la dansa con tem porá n ia  actual; 
una in té rp re t que expressa sense re ivindicacions i am b una ele- 
gáncia suprem a el que es podria  t it ila r  de gueer : perqué més 
que andròg ina  -  una dona am b a tribu ts  masculins -  d iria que 
M iryam  s 'inc lou  dins la teoria  Queer.

És a d ir la teoria  que critica les classificacions socials trad ic iona is  
en tre  sexe, raça i qualsevol a ltre  a tr ib u t i sosté que les iden tita ts  
s 'e laboren d 'un a  m anera m o lt més com plexa ja que són el fru it  
d 'in fin ité s  in terseccions de la p lu ra lita t deis g rups hum ans.

Una teoria  que tam bé, ev iden tm en t, rebutja  les categories u n i
versalistes d 'h o m o se xu a l, he te rosexua l, hom e  o dona . 
A ixó darre r p o t sorprendre, però no és tan estrany si recordem  
les paraules de Sim one de Beauvoir segons les quais una dona 
no neix sinó que es fa. La fe m in ita t o la m ascu lin ita t no serien

ro m é s  una qüestió  de na ixem ent sinó ta m b é  de construcció  
social. La teoria gueer postu la que, a d iferéncia del concepte  
clássic de généré que d is tinge ix  l'heterosexual {s tra ight, recte), 
c 'a lló  desviat o anóm al {gueer) to tes  les iden tita ts , nom broses 
i inacabab lem ent d ife ren ts  són iguals de rectes o anóm ales. La 
d iferéncia no hauria de co m p o rta r des igua lta t.

Sigui com  sigui, la mateixa M irab lanca reconeix que no li agra
da la divisió entre  hom e i dona, que en to ts  els ám bits  i espe- 
c ia lm ent la dansa, to th o m  ha de reconéixer-se s im p le m e nt ta l i 
com  s'és. Creu que vivim  un m o m e n t en qué to tes  aqüestes 
diferéncies s'estan d ifu m in a n t. En el seu cas no vol v iure els 
papers que in te rp re ta  com  si fossin hom es o dones, sinó com  
el résu lta t de la barreja d 'a m b d ó s  sexes, o, encara m illo r; en 
terra de cap. A m b  el sexe dels àngels, o am b el sexe dels àngels 
vermeils i plens de desig.

M a lg ra t tô t, i to rn a n t a les divis ions clàssiques i te rrib le m e n t 
sim plistes i equivocades: ballarins e fem inats n 'h i ha hagu t 
m olts, nom és hem de pensar en les resistències dels p rogen ito rs  
de Billy E lliot -u n a  peMícula que, en tre  d 'a ltres  mérits, fa que 
l'in fa n t quan baila ho faci precisam ent com  un in fa n t i no com  
un nen o una n e n a - i en canvi, de referents d 'an d rog ín ia  en 
dansa no n 'h i ha gaires o no són coneguts.
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En efecte, si equ ivocadam ent s'ha a tr ib u ït sem pre la força a 
l'h o m e  i la fra g ilita t a la dona, M irab lanca incorpora en la seva 
dansa a tribu ís  corn ara la força i la rapidesa. El seu passai en 
natació, king boxing i karate fa que vu lgu i esprém er al màxim  
la seva p o tenc ia lita t fisica. M iryam  im prim e ix  to tes  les seves 
capacitats en allò que més voi destacar: la força, la ve loc ita i i 
els "p o rté s " (carregar el cos de l'a ltre ) a més del gir, la concen- 
trac ió  i les textures i qua- 
lita ts del m ov im en t. Tot 
això em bo lca lia t am b una 
tendresa, una delicadesa, 
una d o iço r i un diàleg 
dan sa t d 'a c o llim e n t a 
l'a ltra  que podrien  enca- 
bir-se en les fo rm es més 
trad ic iona ls  de l'ànge l de 
la llar.

Béjart va d ir que el ball és 
masculí, Balanchine que 
la dansa és dona i Judith 
Lynn que  la dansa és 
h u m ana . És cert, més 
enllà dels tòp ics i les d iv i
sions de cadaseli, que la 
dona  -c o rn  en m o lts  
altres àm b its - sov in t es 
pro jecta corn un ideal de
fe m in ita t. I és que les dones, corn d iu la filóso fa  Fina Birulés, 
són to t  a llò  que ha estât una dona al llarg de la h istòria , tam bé  
en les m ú ltip les  dones del present. I és exactem ent tan  dona o 
tan fem en ina  una in té rp re t et com p lè te m e n t rapada que una 
bailarina de punte tes am b el tu tù  rosa. Potser les dones s'han 
d 'ap rend re  a m irar a elles mateixes sense el pes de com  han 
estât vistes, i vo lgudes, per la societat patriarcal.

Del que es tracta , en de fin itiva , és de crear-se i recrear-se com  
un@  es pro jecta, sense jerarquies de m a jo r o 
m enor fe m in ita t, de m a jo r o m enor m ascu lin ita t, el 
y in g  i el yang  d issolt en un disc m onocrom  o 
d 'in f in ita  iridescència i, des d 'aquesta  ide n tita t, ten - 
d ir a l'exceMéncia tècnica, coreogrà fica , poètica... i 
situar-se al llinda r deis propis lim it. Al m arge o més 
enllà de re iv indicacions d 'in d e n tita ts  o tendéncies, 
aques t és el va lo r de M irya m  M ira b la n ca .
Jun tam en t am b la sorpresa i la troba lla  de ser te s ti
m oni del seu a rt en un con tex t no anuncia t, no 
re iv ind icatiu  perqué s im p lem ent està dins l'escenari 
per o fe rir la seva m illo r dansa. Una ac titud  d igna  i 
d 'h o n o ra b le  h o n e s te d a t, d 'u n  b lanc  llu m in ó s  
refrescant en con trapos ic ió  a algunes propostes 
fém in istes reivindicatives que nom és pel fe t d 'esta r 
en contextos de v is ib ilita t i sensib ilització el p rim er que fan és 
renunciar al ta le n t i la q u a lita t, o sense ta le n t i q u a lita t o fe rir 
propostes que  sota el títo l de "d o n a " ja tenen cabuda. Un feno- 
men que, per cert, tam bé  passa en propostes transversals, 
avantguard istes o em ergents.

Biografía al biax
M ryam  García M irab lanca és titu la d a  per l 'in s t itu t del Teatre de 
Barcelona en l'especia lita t de dansa con tem poràn ia . Ha fe t 
sem inaris al costa t de Ted Stofer, Christie Simpson, A n d rew  
H arvood, Cecilia Colacra i, A lexis Eupierre i M a tild e  Von 
M eerendonke, entre  d 'a ltres. Ha p a rtic ip a i al Festival in te rn a 
cional de contac-im prov isac ion  d 'Israël. Ha coM abora t am b Sol

Picó a la fira  de Fitur 
I   ̂ j (M a d rid  2 0 0 4 ). Va

aconseguir el p rim er 
prem i al concurs Solo 
M ío de Tolouse l'any 
2 0 05 . Ha p a rtic ip a i 
en diverses p ro d u c - 
cions am b com pany- 
ies com  M undances 
d 'Á ngeIs M argarit. Va 
o b te n ir  la m enc ió  
especial del ju ra t en el 
concurs Burgos-Nova 
York am b l'espectacle 
en solitari ... y  e l t ie r
no m o n s tru o  le d ijo  a 
la m uñeca de sus sue
ños. Ha fo rm a t part 
de les dues darreres 
p ro d u cc io n s  de la 
com panyia Lanónim a 

Im peria l i está tre b a lla n t en l'ob ra  Llena de flores tu  boca  que 
fa ju n ta m e n t am b Olga Clavel.

Olga Clavel és Ilicenciada en l'especia lita t de coreogra fía técn i- 
ques de la in te rp re ta c ió  en l 'In s titu t Superior de Dansa Alicia 
A lonso entre  m o lts  altres cursos. Ha rea litza t el d o c to ra t d 'a rts  
escèniques de la U nivers itä t Rei Joan Carles de la quai ha estât 
considerada la m illo r in té rp re t de la seva p rom oc ió . Ha ba lla t 
peces corn el llac del eignes te n in t corn a parella a personalita ts 

tan prestigioses corn Lienz Chang i ha queda t 
fina lis ta  en m o lts  concursos in te rnac iona ls . 
Forma part de Lanónim a Im peria l des del 2006.

Mirablanca té una 
actitud digna i 

d'honorable hones
tedat, d'un blanc 

lluminós refrescant, 
en contraposició a 
algunes propostes 

reivindicatives 
que renuncien 

al talent i 
a la qualitat

M irab lanca ha créât ju n ta m e n t am b Clavel 
l'ob ra  Llena de flores tu  boca. Es tracta  d 'u n  
d u e t que parla de l'am or, les obsessions, la 
nécessitât i la insac iab ilita t de l'a ltra , fins al 
p u n t que el desig de posseir traspassa l'a m o r i 
el sexe per a rriba r a l'assim ilació en el sen tit més 
devorador del term e.

L'obra és pe rto rbadora  per aquest a fany de 
l'exceMéncia, que com  un m ira li es reflecteixen 
i a lim enten  ta n t el reflex de les seves projec- 

cions en l'a m o r com  en la dansa.

Tal i com  expliquen les creadores d 'aquesta  obra es trac ia  d 'un a  
coreogra fia  basada en la m irada posada en l'a ltra , ten in t-se  
m ú tu a m e n t com  únic p u n t de referéncia. És grácies a la con-
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fiança que es tenen m û tu a m e n t el què  eis ha permès posar 
sobre l'escenari to tes  les seves pors i plaers al vo lta n t de l'am or.

A m b  paraules plenes d 'un a  pàtina poètica a firm en: "U n in t la 
m irada en la m ateixa d irecció, ja sense Iden titä t. Ara ella vesteix 
la meva pell i jo  la m iro  a través de les seves pupiM es".

El t ito l de la seva obra està extre t de l'ob ra  Rayuela de Julio 
Cortázar, on hi d iu:

Toco tu  boca, con un dedo toco  e l 
bo rde  de tu  boca, voy d ibu jándo la  
com o si saliera de m i m ano, com o si 
p o r  p rim era  vez tu  boca se en trea 
briera, y  m e basta cerrar los ojos para  
deshacerlo to d o  y  recomenzar, hago  
nacer cada vez la boca que deseo, la 
boca que m i m ano elige y  te d ibu ja  
en la cara, una boca elegida en tre  
todas, con soberana lib e rta d  elegida  

p o r  m í para d ibu ja rla  con m i m ano  p o r  tu  cara, y  que p o r  un 
azar que no  busco co m p re n d e r co inc ide exactam ente con tu

Lobra Llena de 
flores tu boca és 
un duet que 
parla d'amor 
i de la nécessitât 
de l'altre

boca que sonríe p o r  deba jo  de la que m i m ano  te d ibuja. M e  
miras, de cerca m e miras, cada vez más de cerca y  entonces  
ju g a m o s  a l cíclope, nos m iram os cada vez más de cerca y  nues
tros ojos se agrandan, se acercan en tre  sí, se superponen  y  los 
cíclopes se m iran, resp irando con fund idos, las bocas se encuen
tran  y  luchan tib iam ente , m ord iéndose con los labios, apoyan
do apenas la lengua en los dientes, ju g a n d o  en sus recintos  
donde  un aire pesado va y  viene con un p e rfu m e  viejo y  un  
silencio. Entonces m is m anos buscan hund irse  en tu  pe lo , aca
ric ia r len tam ente  la p ro fu n d id a d  de tu  pe lo  m ien tras nos besa
m os com o si tuv iéram os la boca llena de flores o de peces, de 
m ovim ien tos  vivos, de fragancia oscura. Y si nos m ordem os el 
d o lo r es dulce, y  si nos ahogam os en un breve y  te rrib le  absor
b e r s im u ltáneo  de l a liento , esa instantánea m uerte  es bella. Y 
hay una sola saliva y  un solo sabo r a fru ta  m adura, y  yo  te sien
to  te m b la r con tra  m í com o una luna en el agua.

Una obra que, entre  d 'a ltres  m érits, ha aconsegu it el Premi 
Fundado SGAE del concurs coreográ fic  in te rnac iona l Burgos- 
Nova York d o tâ t am b 6 .000  euros. Un bon signe que la qua li- 
ta t i la d iferéncia poden ser ju s ta m e n t reconegudes.
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C R IT IC A  DE TEATRE /  ' U n a  c o m è d i a  e s p a n y o l a '

Una comèdia 
amb minuscules
Malgrat apuntar ¡dees noves I algu- 
nes solucions originals, I'obra de la 
dramaturga francesa Yasmina Reza 
no aconsegueix seduir

DAVID SERRANO /  Fotografíes TNC (A lberto  N evado)

Des de A rte , Reza ha aconsegu it un prestig i m erescut arreu 
d 'E uropa. Reza dom ina  a la perfecció els espais in tim s dels per- 
sonatges, les seves in te rio rita ts  més inconfessables, els seus 
neguits més prim aris i, no per coneguts, més singulars, sorpre- 
nents a lhora que reconeixibles. M ou els seus personatges al seu 
gust, sovin t am b la connivència d 'u n  púb lic  en treg a t al gag 
senzill i e fectiu , sovin t de ixant entreveure l'a rtific i sobre el qual 
ella mateixa l'està m u n ta n t, a voltes com  a fo rm a  de parodia, a 
voltes perqué fa la im pressió que nom és l'ha aconseguit 
d 'em bastar. L'ùs de les reflexions m etateatra is esdevé, aquí pre- 
cisam ent, una de les seves obsessions.

A rte  aconseguia com m oure  perqué apeMava a una de les em o- 
cions més universels, més desitjades i que més problèm es duu 
a la h u m an ita t: l'es tim ació , en aquell cas en fo rm a  d 'a m is ta t 
sincera, o no, innegociable, pura, sentida, buscada i desitjada. 
Rere la s im p lic ita t i e litism e del seu p lan te ig , sobre el qual bas
tia els vineles entre  els tres amies, hum ans i a lhora estripada- 
m en t parodies. Reza aconseguia arribar, em ocionar, riure am b 
inte l-ligència  i/o am b senzillesa, ob lig a r a pensar en obvietats 
per situar-les en el Hoc que potser els pertocaria. Trencava top ics 
a pa rtir dels topics, proposava reflexionar sense proposar-s 'ho

(gran ence rtl), però to t  des d 'un a  
proposta  hum il, senzilla, tendra  
fins i to t, to ta l. Per mi una obra 
ro d o n a : espe c ia lm e n t am b  en 
Flotats i en Pou, i l 'H ip ô lito , am b 
qui recordo co m p a rtir anécdotas 
en l'es trena a M ad rid  al Café 
G ijón. Q uins m onstres al serve! 
d 'u n a  obra senzilla i encartada! La 

versió d 'en  Ricardo Darin no feia sinó enc im be lla r la figu ra  de 
Largenti, m a lg ra t que els seus esforçats acom panyants queda- 
ven una mica Iluny de la tr i-p o ta  màgica de la versió d 'en 
Flotats.

La posada en 
escena ofereix 
una modernitat 
a un text sovint 
topic i antiquat

Però Reza ha pe rdu t força, corn to ts  els autors  grans tenen 
obres brillan ts  i altres que no aconsegueixen seduir am b la 
mateixa in tens ita t, m a lg ra t que pugu in  a p u n ta r idees noves.

□'esquerra a dreta, Xicu Masó, Maria Molins,
Monica Randall, Ramon Madaula i Cristina Plazas

girs intéressants, solucions orig ina ls. C om ençant pel títo l (que 
en altres contextos més estripats podria  haver estât un encert) 
i el que representa que p o t contenir, l'ob ra  de Reza flaque ja  des 
de la seva m ateixa gènesi i la seva posada en escena.

El p u n t de partida: uns actors francesos que assagen una obra 
d 'u n  desconegut a u to r espanyol que consiste ix que una mare, 
m ig diva m ig fú g id a  de sentits ..., presenta a la fam ilia  el seu 
nou amor, un m ediocre  i gris a d m in is tra d o r de finques. La 
fam ilia  está fo rm ada  per dues filles, les més jove  de les quais 
tr io m fa  ta n t al cinem a corn fracassa en la in te l ligència e m oc io 
nal, i la gran fracassa ta n t en l 'à m b it professional, ta m b é  pre- 
tén ser actriu , corn en l'em oc iona l, am b un m arit, professor de 
m atem àtiques, igual de gris i m ediocre  que el seu fu tu r  padras- 
tre.

La posada en escena, fragm en ts  de diversos p la fons de bases 
negres, i escrites, de decorats ofere ix una m o d e rn ita t a un tex t
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que esdevé to p ic  i a n tiq u a t, per bé que a voltes enginyós, ocur- 
rent. La iM um inació  esdevé rea im ent un inconvenient, més que 
una solució que  nom és resol el v ideo, i el so, de m ic rò fon , resta 
a u te n tic ita t als diàlegs, perqué perden eis m atisos pertinents.

El jo c  de les pells de ceba de les aparences i la realita t, actors- 
persones, que  proposa aquesta pretesa reflexió m etateatra l es 
queda al m ig del carni, perqué, si bé d 'u n a  banda tracta  els 
grans tem es de sempre: la so litud , l'am or, les aparences, la 
gelosia, l'èx it, el fracàs, etc., no deixa de fe r-ho  des del tòp ic , 
els llocs com uns, els tem es més banals. Temes banais que, lluny 
d 'a p o rta r llum  nova com  en el cas d 'A rte , no serveixen per altra 
cosa que per buscar la c o m p lic ita t s im ple i planera am b 
l'espectador, tre t d 'u n  dels encerts textuals, al meu entendre, 
de l'ob ra : el tem a del veïnatge i les p rob lém atiques que co m 
porta  en la m età fo ra  del m u r separador i l'heura  que fa m albé 
les canonades veines. A quest fil, que esdevé intéressant cap a 
la m e ita t d 'ob ra , bé hauria p o g u t ser el fil co n d u c to r d 'u n  text 
que obre  portes que s 'ob liden  perqué perden interés.

C u lm inan t, per d é liran t i deliciós, és el m onô leg  del professor 
de m atem àtiques, Ramon M adaula , sobre l'es tâ t de la qüestió . 
Ritme, cadència, vo lum , in tens ita t, to , ges tua lita t con tinguda  
ofereixen l'escena cu lm in a n tm e n t paròdica de la peça, am b un 
acom panyan t de pedra que exerceix corn n ingù el paper 
d 'aq ue ll qu i ni entén res ni en vol saber res, m a lg ra t que s'hi 
acabi im p lica n t potser massa i to t, Xicu Masó.

La d irecció actora l esdevé poc clara, poc deta llista, de traç 
massa g ru ixu t, per exem ple respecte Cristina Plazas, una m o lt 
bona actriu  a qu i els excesses no necessaris desdibuixen un 
paper que és dels més de fin its  i particu lars de l'ob ra . M aria 
M o lins exerceix am b solvència el seu paper d 'a c tr iu  m aniática i 
exitosa, ta m b é  des de la pinzellada gru ixuda que la convencio- 
nalitza massa. Xicu Masó potser és el més c o n tin g u t, ja de per 
si corn dem ana el text, és l'a ltre  jo  de l'espectador astora t 
davant la m e d io c rita t i b ru ta lita t de les reaccions fam ilia rs. 
Seguram ent el fe t que els personatges m asculins s iguin tan 
se m b lan tm en t plans i te m à tica m e n t paral lels, o fere ix m ajor 
solvència a la v o lu n ta t de Masó i M adaula  de singularitzar-se. 
Q uan t a M onica Randall, esdevé més diva que no pas mare, to t  
i que  el paper de mare m enystinguda el broda am b una e legant 
com ic ita t.

Ramon Madaula i Maria Molins, cunyats en la ficció

Monica Randall i Xicu Masó, uns enamorats envejats

Una com èdia  espanyola.de  Yasmina Reza

Direcció: Silvia M u n t
Escenografia: Xavier M illán
IM um inació: Lionel Spycher
Repartim ent: Ramon M adaula , Xicu Masó,
M aria M olins, Cristina Plazas, M onica Randall
Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya
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C IN E M A  /  P e r e  C o r n e l i a s

Deu anys dels 
cutsets de cinema
Per celebrar l'efemèride, l'edició 
2009-2010 tindrà un relleu especial, 
amb una programació vertebrada 
al voltant de la idea de gènere

A  quest novem bre com ençarà, efectivam ent, dins del p ro 
gram a C iu ta t i Escola de l'A ju n ta m e n t de la c iu ta t, el 
lO è Curset de Cinema, o rgan itza t, com  els nou ante- 

rio rs, per C inec lub  Sabadell i l'Escola del Sol, am b  la 
coM aboració de l'A lliance  Française i am b el supo rt dels 
Cinemes Im peria l. De les caractéristiques d 'aquests cursets, que 
convoquen ac tua lm en t uns 750 a lum nes de d ife ren ts  escoles, 
ja se n 'ha parlâ t a bastam ent diverses vegades. No cal, dones, 
que hi insistim . Recordem nom és que es tracta  de dos cicles 
paraMeIs, de sis peMícules cadascun -u n a  cada m es-, adreçats, 
el prim er, al Cicle Superior de Primària i a Ir. i 2n. d'ESO, i el 
segon, a 3r. i 4 t. d'ESO i a 1 r. i 2n. de Batxillerat. Del que volem  
parlar ara és, concre tam ent, del curset d 'aq ues t any.

A rrib a r ais 10 anys, in in te rro m p u ts , d 'un a  qualsevol ac tiv ita t 
cu ltu ra l am b cap i peus és gairebé una efem éride i to th o m  qui 
es dedica o s'ha ded ica t a aqüestes coses ho sap prou bé. Per 
ta n t, és log ic que les persones que ens hem responsabilitza t 
d 'aquests  cursets de cinem a n 'es tiguem  orgu llosos i és leg itim  
que vu lguem  fe r-ho  saber. És per aixô que hem v o lg u t dona r un 
especial relleu al curset d 'enguany, no am b la in te n d o  de m ino
rar els anteriors sino, senzillam ent, de fe r-lo  d ife ren t, a fi que, 
en el fu tu r, eis assistents el record in corn el que pretén ser: una 
ce leb rado  i, a lbora, una m ostra d 'ag ra ïm en t. En qué consistirá 
la ce lebrado? Qué el d iferenciará deis altres?

En p rim er Hoc, la p rog ram ació . Per prim era vegada, les 
pel licules escollides no serán l'e xe m p lifica d ó  d 'un a  classe te ò 
rica sobre el procès de creació d 'u n  film  o sobre una d e te rm i
nada aprox im ació  al llengua tge  c inem atogra fie , com  haviem fe t 
fins ara i com , de fe t, pretenem  co n tin u a r fen t. Serán sis film s 
em blem átics de sis deis générés c inem atogrà fics  més im p o r
tants. A ixò vol d ir que el concepte  gènere  i to t  el que se'n de ri
va serán el seu eix vertebrador. I tam bé  que la to ta l Ilibe rta t 
d 'e lecc ió  assegura una prog ram ació  especia lm ent atractiva.

Quan aquest Q uadern  sigui al carrer, hi serán tam bé  un tr ip tic  
in fo rm a tiu  de les especificitats del curset i un cartell que 
l'a n u n d a rá . Les dues im atges - la  del tr ip tic  i la del ca rte ll-, les 
hauran elaborades dos deis a lum nes assistents a un qualsevol 
deis anteriors  cursets. Entre una pro jecció i una a ltra -d e  
novem bre a desem bre, de desem bre a gener...-, els nois i noies

partic ipan ts  es convertirán 
en critics c inem atogràfics , 
autors d 'anàlis is i com en- 
taris dels film s que vagin 
ve ien t. Dues in ic ia tives  
que pretenen im p lica r les 
escoles en el p ro jecte  i 
donar-li més vida.

Més d 'u n  cop, al llarg 
d 'aquests  anys, hem pro- 
je c ta t pe l-licu les  m udes 
am b  a c o m p a n ya m e n t 
musical per fe r entendre  
ais a lum nes que el cinem a
silent, de fe t, mai no va __________________________________
existir. Igua lm ent, els hem
parlâ t d ife ren ts  vegades de la im portánc ia  de la música en m o l- 
tes de les pel-licules que velen i els hem a p ro p a t a m o lts  dels 
seus més im p o rta n ts  com positors . Però mai no han assistit a un 
concert de bandes sonores. A ixò és el que els podrem  oferir, 
am b la coM aboració de l'O rquestra  S im fònica del Vallès, a p rin- 
cipis de 2010.

Saben el que és un pro jector, el que són la panta lla  i els fo r 
mats, la d iferència en tre  un 35 m m . o un 7 0m m ... Però ara, 
gràcies a l'a m a b ilita t del Sr. Ramon Cortadellas, em presari dels 
Cinemes Im peria i, podran  visitar les cabines de pro jecció i con 
te m p la r la sala i les im atges sobre el llenç des d 'un a  a ltra pers
pectiva. Des d 'u n a  perspectiva per a ells desconeguda.

A m b  to t  això, potser els a lum nes del lO è curset recordaran 
aquest 2 0 0 9 -2 0 1 0  d 'un a  manera una mica especial. És el que 
desitgem . Però som conscients que, sense la fid e lita t, any rere 
any, de les escoles partic ipants , no seriem on som. C ineclub 
Sabadell i l'Escola del Sol us ho agra im  sinceram ent. I, si m 'h o  
perm eteu , el Feliu V iaplana i jo  m ateix, que hem estât els encar- 
regats de p o rta r a te rm e aquesta te ina, vo lem  agrair-vos-ho 
tam bé. Treba llant plegats, el carni con tinua  obert.

Im atge de ¡'esquerra : dossier de tre b a ll 2 0 0 8 -2 0 0 9  
Im a tge  de la d re ta : dossier de tre b a ll de l p r im e r curse t (2 0 00 -200 1 )
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Evocació de Narcisa Freixas
Es compleixen 150 anys
del naixement de la compositora
i pedagoga nascuda a Sabadell

LLUIS SUBIRANA

La com pos ito ra  Narcisa Freixas i Cruells va néixer l'any 1859 a 
Sabadell, i va m o rir el 1926 a Barcelona, havent v iscut una part 
de la vida a La Garriga. Era filia  de Rere Freixas i Elvira Cruells. El 
seu pare, escriptor, pedagog i g ram átic  va ser Fautor d 'u n  
D icc ionari Espanyol-Francés i Francés-Espanyol pub lica t l'any 
1846.

Narcisa Freixas va cursar els prim ers estudis escolars a Sabadell 
i ja m o lt aviat va sen tir l'in te rés per la música i va començar, de 
m o lt jove, a co m p o n d ré  cançons. Com que les seves com posi- 
cions sem pre ten ien  un caire popular, m oites van passar per ser 
trad ic iona ls . A lum na  del professor Joan Pujol, am b qui va 
aprendre p iano i so lfe ig, tam bé  va fe r escultura i p in tu ra  am b 
l'escu lto r Torquat Tasso i el p in to r M odest Urgell.

Narcisa Freixas es va casar am b el d o c to r en m edicina M ique l 
Petit i Pons i van te n ir  tres filis: Elvira, M a tilde  i Josep M aria. La 
m o rt de les dues prim eres filies va a fectar g reum en t la Sensibi
litä t de la m are i el seu fu tu r, fe n t que  dediqués la resta de la 
seva vida al seu fill i a la to ts  els in fants.

Podem seguir la seva tra jec to ria  personal grácies a la co m p ila 
d o  de la seva obra i deis escrits que artistes, músics i escriptors 
li havien ded icat, ed itada l'any  1928 pel seu fill Josep M aria 

Petit i Freixas, m etge i escriptor, autor, 
en tre  d 'a ltres, del Ilibre La Victoria de l 
Corazón.

Molt aviat 
va comengar 
a interessar-se 
per la música 
i va comengar 
a compondré 
cangons, sempre 
de caire popular

Gracies a aquesta ex traord inària  edició 
d 'h o m e n a tg e  i els treba lls  realitzats 
p o s te r io rm e n t per es tud iosos com  
Ricard S im ó i Carm e Rubio, en tre  
altres, i la recerca docum enta l a l'A rxiu 
H istóric  de Sabadell, podem  transcriu- 
re am b fid e lita t aquesta evocació en 
record i hom ena tge  de qu i, en el seu 

tem ps, va ser considerada com  el Clavé del in fan ts  i avui mal- 
au rada m ent ob lidada.

La prim era pega que va co m p o n d ré  Narcisa Freixas va ser una 
sardana. La festa de les roses, que  es va estrenar el 1877, in te r
pretada per la Cobla de Torroella de M on tg rí, a Castellò 
d 'Em púries. Va co m p o n d ré  altres peces, com  una cangó de 
bressol. Non, non  i una marxa religiosa, Corpus, per a ser to ca 
da a la processò.

L'any 1905, 1 'O rfeó  Catalá va convocar un concurs per prem iar 
les m illo rs cangons d 'in fa n ts . Narcisa s 'h i va presentar i el va 
guanyar. D 'aquesta obra guanyadora, Cançons d 'in fa n ts , se'n 
van exhaurir do tze  edicions en llengua catalana i tam bé  van ser 
traduïdes al castellá. Van ser cantades per l'O rfeó  Catalá, que 
d irig ía Lluís M ille t. Després van a rriba r altres premis.

La segona sèrie de les Cançons d 'in fa n ts  va ser prem iada ais 
Jocs Florals de G irona, l'any 1908. La seva obra va despertar 
l'adm irac ió  de músics i literats com  el gran co m p o s ito r Enric 
G ranados que la considerava de tan ta  q u a lita t que  va d ir que 
hauria v o lg u t ser eli Fautor d 'a lgunes de les seves com posi- 
cions. Narcisa Freixas tam bé  va co m p o n d ré  peces per al púb lic  
adu lt, que van ser editades com  a cangoners am b els títo ls  de 
Cançons catalanes i Cançons am orosos. També va com pond ré  
cangons que no eren d 'es til trad ic iona l, a més de com posicions 
per a obres teatrals.

Però no s'ha de recordar a Narcisa Freixas nom és com  a co m 
positora , sinó tam bé  com  a im p o rta n t pedagoga i com  una
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Lobra de Freixas 
no va ser aillada 
sino que forma part 
de tot un moviment 
que impulsava 
I'orfeonisme 
com a element 
cohesionador de 
I'esperit catala

innovadora en el cam p de I'ap renen ta tge  que, a més, va fe r una 
obra social extraord inària . La pub licac ió  de les seves Cançons 
d 'in fa n ts  (1905 -1910 ) va fo m e n ta r la sensib ilitzaciô dels mes- 
tres cap a la música i això va crear en les ed itoria ls  la nécessitât 
de pub lica r cançoners escolars o in fantils .

En eis anys v in t del segle passât van ser nom broses les pub lica- 
cions de cançons per a in fants, un carni que havia o b e rt Narcisa 
Freixas i que tam bé  com ptava am b artistes excel-lents, corn 
ApeNes Mestres, exceMent am ie de la com pos ito ra  ja que 
Narcisa Freixas havia posât música a alguns dels seus poemes, 
el quai tam bé  va co n trib u ir a la d ifus ió  de la música per a 
in fants.

Narcisa Freixas va viure m olts anys a la Garriga. Hi va co m p o n 
dré la m a jo r part de les cançons populars per a in fan ts  i, des 
d 'a llà , va im pulsar la seva obra pedagògica més im p o rta n t: la

fu n d a c ió  C u ltu ra  M usica l 
Popular, creada l'a n y  1907  i 
ded icada ais in fan ts . Aquesta  
m odé lica  in s titu c ió  ten ia  una 
coral m ixta i es va dedicar a orga- 
n itza r concerts, conferène ies i 
sessions de tea tre  i de dansa en 
centres culturá is, hospita ls i pre- 
sons. Dins de Cultura Musical 
Popular es va crear la Biblioteca 
Jovenívola i es van convocar con 
cursos d 'ob res  de tea tre  per a 
in fan ts  i un prem i de rondalles. 

També va subvencionar cursos de cant escolar i feia que pro fes
sors de música anessin a ensenyar en escoles nacionals de 
Barcelona.

L'any 1927, l'A ju n ta m e n t de La Garriga va acordar d 'h o n ra r la 
m em òria  de la insigne com posito ra  i pedagoga d o n a n t el seu 
nom  a una plaça d 'aquesta  po b la d o . També l'A ju n ta m e n t de 
Barcelona va dona r el nom  de la iM ustre sabadellenca a una 
plaça s ituada entre  els carrers Balmes i M éndez Núñez. I, a p ro 
posta  de l'a rx ive r m u n ic ip a l M ossén Ernest M a teu , 
l'A ju n ta m e n t de Sabadell tam bé  va acordar de dona r el nom  de 
la nostra gran pedagoga a un carrer de la c iu ta t. D uran t uns 
anys tam bé  donava nom  a una escola pública de la c iu ta t però, 
incom prens ib lem ent, va ser subs titu ït per un altre.

L'any 1917, després d 'haver fe t un curs de cant a les escoles a 
Barcelona, Narcisa Freixas va ser convidada a l'A teneo  de 
M adrid  a dona r una conferència sobre aquest tem a, on va 
poder m ostra r la seva te ina. Va te n ir un gran èxit i la van con 
vidar a dona r un curs com p le t sobre educado  musical a 
l'escola. S'hi va estar qua tre  mesos i d u ra n t aquest tem ps va 
te n ir a la seva d isposiciò una sala de la Biblioteca Nacional. El 
cor in fa n til que va fo rm a r a M adrid  va fe r actuacions als hosp i
tals i presons, ja que un dels seus ob jectius era p o rta r la m úsi
ca a to ts  els "Hoes de cu ltu ra  i de d o lo r" . Els Ilibres de Narcisa 
Freixas es van tra d u ir al castellá i van ser considerats d 'in te rés 
per a les escoles. El govern d'Espanya li va voler dona r la Creu

Narcisa Freixas i Miquel Petit

d 'A lfo n s  XII, en prem i a la seva obra com positiva  i pedagògica, 
però ella la va refusar d ien t que ja se sentia recom pensada am b 
l'estim a dels seus cantaires.

Narcisa Freixas va ser una avangada de les teories musicals del 
seu tem ps i els seus llibres es van ed ita r de la m anera més in n o 
vadora, am b preciosos il-lustracions de Torner Esquius. La seva 
obra no era aillada, va fo rm a r pa rt de to t  un m ov im en t que es 
desenvolupava a Catalunya i que im pulsava I'o rfeon ism e com  a 
e lem ent cohesionador de I'esperit català. D 'aquesta m anera, es 
donava resposta a la caste llan ització musical que s'havia ana t 
im posan t entre  els sectors populars, es recuperava una riquesa 
de mùsica popu la r que no es coneixia i es creaven obres noves, 
m o lt en s in ton ia  am b les trans fo rm ac ions pedagógiques que es 
produTen a Europa.

Tan de bo que aquesta breu evocació servís perqué el nom  i 
l'ob ra  de Narcisa Freixas recuperessin el p ro tag on ism o  que 
aquesta tendéncia  a p rio ritza r sem pre el més nou, o el que  ens 
ve de fo ra , li ha fe t perdre.
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PA SSEJAN T PER ... /  Josepa B lanch

Osona 
I el Ripolles
Des de I'endsador poblé de Tavertet, 
penjat damunt dels espadats un cami, 
a free de les dngleres ens porta a 
contemplar meravellosos paisatges

Plaça Major de Vic

C ap de setm ana tra n q u il, de petites descobertes am b 
bons amies. Q uatre  preciosos g lobus de colors sobrevo- 
lan t el cel ens trenqu en  la xerrameca i ens fan adonar de 

la vasta plana d 'O sona. Q uin espectacle des dels núvols: camps 
de b la t ja força esgrogueïts i p iga lla ts de reselles, grans i senyo- 
rials masies que esquitxen el paisatge, massissos corn el 
Collsacabra, les Guilleries, el M ontseny i eis Pirineus fe n t de 
m arc a aquesta im m ensa com arca, el Ter, pausat i cabaiós, que 
g iragonsa m arcant te rrito ri, petits  pobles perduts a la llunyania, 
i Vie, la capita l, c iu ta t que fa go ig  de veure i és d 'o b lig a d a  visi
ta.

N a tu ra lm en t, a Vie com encem  la nostra passejada. Un bon 
esm orzar am b productos de la terra ens deixa ben equ ipats  per 
al nostre p e tit recorregu t. És dia de m ercat i la Plaça M a jo r és

un bon ic  aparador de fru ités  i ver- 
dures. En ser prim avera, tam bé  
les carreroles i les rabassoles hi 
tenen un Hoc priv ilég iâ t. Ara, en 
el centre  de la plaça, encara am b 
el sòl de terra sense asfa lt ni 
c im ent, hi ha m ercadillo , am b 
penjarelles de roba de to ta  mena. 
A ixô li treu bona part de l'encan t 
de to ta  la vida, quan eIs grangers 
i eis pagesos de la co n tra d a  
om p lien  to t  aquest recinte am b 

aviram  viu i hortalisses a bastam ent. Ara, nom és es poden 
recordar una mica aquests orígens d 'in te rcan v i de la com arca 
am b la seva cap ita l, eis dies del M ercat del Ram. Les façanes de 
bells edificis, a lguns m odernistes, acaben de con fe rir s ingo lari- 
ta f a una de les places porxades més grans i encantadores de 
Catalunya.

El nostre reco rregu t per l'anom enada  "C iu ta t dels Sants" c o n ti
nua resseguint carrers, v is itan t la Catedral, am b les p in tores de 
Josep M^ Sert, i l'a n tic  cam panar rom ànic, el Temple Romà, el 
M useo Episcopal, les descobertes a rqueo lôg iques... M 'ag rada  
m ira r la c iu ta t am b uns ulls d ife ren ts  d 'aque lls  que tenia quan 
era una nena i, com  a sortida escolar i am b la com panyia de les 
m onges, visitàvem  Vie, per veure un jaç de pedra i un flage ll de

Damunt d'un 
puig banyat per 
l'espectacular 
meandre del riu, 
s'aiça majestuós 
el monestir 
benedicti 
de Sant Pere 
de Casserres

la fun d a d o ra  de les Carmelites. Encara recordó la meva incom - 
prensió i el regust am arg que em deixava l'excursiô.

A  Folgueroles, el mes de m aig está ded ica t a Mossèn C into 
Verdaguer. Visites guiades pels espais on ell solia escriure, la 
seva casa pairal, ara museu, les fon ts , eis cam ins que voregen 
la Vila, to t  el pob lé  respira poesia, to t  el pob lé  está im p régnâ t 
dels versos de HAtlàritida  i del Canigó.

Im pressionen els cingles del Collsacabra. Des de I'endsador 
pob lé  de Tavertet, pen ja t d a m u n t deis espadats, agafem  un 
camí, a free de les cingleres, que ens porta  a co n te m p la r m era
vellosos paisatges des de les altores. És possible d 'esco lta r el 
silenci. Només sentim  el nostre aleñar, una mica feixuc, de la 
cam inada. Al capdavall d 'aquests  cims, plens a rebentar de hos
cos de pins, alzines i m ato lls  arrapats, les fosques i verdes a igü- 
es deis em bassam ents de Susqueda i Sau, gairebé al lim it de la 
seva capacitat, ens recorden que hem t in g u t un hivern m o lt 
plujós. La prim avera, en to ta  la seva p len itud , ens m ostra flors 
de to ts  colors, esbarzers am b roses de bardissa, pins am b uns 
llarguíssims creixents, papallones, volia ines i insectes de to ta  
mena. Quina meravella, la natura  !

Santa Maria de Montgrony
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Claustre de Sant Pere de Casserres

Quan el Ter ja es fa am pie  per a rribar al parità de Sau, d a m u n t 
d 'u n  pu ig  banyat per l'espectacular m eandre del riu, s'aiça 
m ajestuós el m onestir bened ic ti de Sant Pere de Casserres. Les 
vistes son extraord inàries. Riu a banda i banda i am b una cu i
dada vegetació, és una preuada jo ia  del nostre rom ànic. És m o lt 
entenedora la recreado de la vida m onacal.

De ruta cap al Ripollès, anem  segu in t el curs del Fresen A  Ribes, 
el R igart i el Segadell li donen les aigües per fe r-lo  encara més 
brau. Al seu pas per la vila, el b ro g it de l'a igua  esm orteeix les 
paraules. A  Queralbs, el rom ànic  hi té  una to rta  presència en la 
seva església, Sant Jaume de Queralbs. Té el porxo més ex traor
d inari de to t  el país. Aquest atri porxat està o rn a t am b co lu m 
nas de m arbre i capite lls historiats. El seu rector, encara am b 
fa ld illes, n 'està prou orgullos.

A gafem  el crem allera per anar fins a la Vali de Nùria. El tra jée
te  ja no té  l'a trac tiu  d 'anys enrere, quan es passava ran

à 'e s t im b a t  i el pa isa tge  era 
d 'in fa r t. Ara hi han fe t un túne l 
que  p ràc ticam ent arriba a d a lt i, 
ôbv iam ent, am b poques vistes. 
El santuari de la M are de Deu de 
Nûria presideix la vall. V isitem  
l'església, pugem  al cam bril de 
la verge i ens asseiem a reposar 
en una bonica i silenciosa cape- 
lla in te rio r am b preciosos vitralls. 
També, enm ig  de rialles, posem 
el cap a l'o lla  i to q u e m  la cam 
pana, suposant que no es fará el 
m iracle... to tes  som ávies.

A m b  una cistella, pugem  fins al 
Pie de l'Á liga . Al Puigmal i al 
Balandrau, encara hi és present 
la neu. Fa força fred . Els arbres ja 
ens queden lluny. A  terra , herba 
arranada i pedres ens m arquen 
l'a iça d a . Per baixar, d e c id im  
cam inar to t  a d m ira n t aquests 
bonics paratges prepirinenes.

Cau la tarda i encara volem  visitar el Santuari de Santa M aria de 
M on tg rony. La carretera s 'enfila  enm ig de roques llises i m o lt 
altes, de pedra verm ellosa. Ens d iuen que els m atins són plenes 
d 'arriscats escaladors p rac tican t el seu esport. Fa hasarda 
lo m é s  d 'im ag ina r-ho . Diu la trad ic ió  que, en aquest santuari, 
ga irebé inaccessible, hi van tro b a r 
'e fu g i els cristians a l'época de la 
d o m in a d o  m usulm ana. Segons la lle- 
genda, d u ra n t la invasió sarra'ína, la 
m atge  de la Verge va estar desapare- 

guda, fins que la van tro b a r en el Hoc 
on ara hi ha constru ida  la capella: 
una balm a m ig excavada en una llei- 
xa d 'un a  im press ionant cinglera de 
1 .400 metres. Per a rribar-h i, m oites 
escales a a ixo p lu c  de les g rans
pedres. Més enlaire, encara hi ha una erm ita  m o lt an tiga . A  m ig 
camí, g irem  cua, una fo rta  tem pesta  de llam ps i trons  ens fa 
■‘ora. Des d 'aq ues t espléndid m irador, es veu gairebé to t  el 
m ón. Diuen que, en un dia dar, es p o t veure Lilla de M allorca.

Diu la tradició 
que al Santuari 
de Santa Maria 

hi van trobar 
refugi els cris

tians durant 
la dominació 

musulmana

■forasesB
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C AR TES A  U N  P O ETA  /  M a it e  S o l e r

Dues llibretes 
a l'escriptori del meu pare

Sabadell, 15 de Febrer de 1986  

Estimada Teresa:

T'escric aquesta carta am b la certesa que com  sem pre seré atès 
per la teva com prensió  i bona s in ton ia , am b to tes  aquelles 
coses, que tu  ja saps que em fan p a tir i quan parlo am b tu  ja 
no em sem blen tan  horroroses.

Bé abans de to t  perdona per no haver-te escrit abans per no 
haver ana t a p rendre un café jun ts , ni tan  sols haver-te fé lic itâ t 
pel teu sant, però tu  ja saps que des que el pare va m o rir ara 
fa un any, el meu esperit no descansa ni crec que ho pugu i fe r

el seu i menys ara que em sentó im p o te n t de co n tin u a r ni tan 
sols recordan t el que jo  vaig viure  de records explicats pels de 
la seva generado.

I em dirás de què em ve ara de nou aquest negu it, que se'm  fa 
un nus a l'es tom ac i que no em deixa empassar, em passar-m 'ho 
tô t  com  si res hagués passât, i la raô de tô t  p lega t és que l'a ltre  
dia rem enan t uns docum ents  a l'escrip to ri del meu pare vaig 
tro b a r dues llibretes, dos quaderne ts  de nen, em va fe r gràcia 
de m ira r el que hi havia escrit dins, de p rim er em va sem blar 
que eren histôries inventades, al pare li agradava d 'exp lica r co n 
tes d 'aven tures quan jo  era pe tit, a més, el quadern  anava d iri- 
g it  a mi, al seu fill.
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De p rim er vaig con tin u a r lleg in t en el seu catalá de carrer, em 
deia que li hagués s igu t m o lt més fácil d 'escriure  en castellá 
que li haguessin so rtit més flo ritu res , però que preferia de fe r
ino en catalá, la seva llengua, que m 'a rriba ria  més al cor...

Vaig co n tin u a r lleg in t però les llágrim es m 'em borronaven  la 
m irada i el cor se'm  partía en bocins, pensava en la meva pobra 
mare, sola en la misèria, en la incertesa de te ñ ir el m a rit viu o 
m ort, en la canalla petita  sense res per menjar, i eli, el meu pare 
pie de polis, xinxes i de gana.

Travessant am b una maleta el túne l de Portbou al 1939, carre- 
ga t am b la seva camera, travessant els Pirineus eli i més de
3 0 0 .0 0 0  persones que van anar re fug ia ts ais camps. El meu 
pare va anar a espetegar al cam p de conce n tra d o  de Bram, on 
hi va ser del marg fins al setem bre.

16 .000 espanyols hi havia en el cam p de refugiats, que més 
que un cam p de re fug ia ts era un cam p de concentració , però

com  que la paraula cam p de 
co n ce n tra c ió  es v inco lava al 
nazism e, els franceses van 
m aqu illa r l'expressió i en van d ir 
un cam p de refugiats, on els 
que hi arribaven vivien en péssi- 
mes condic ions, mal a lim enta ts  
i am b un traete  per part del 
govern francés den ig ran t. Van 
acabar v iv in t en aquell cam p 
més de 3 0 0 .0 0 0  persones, en 
un cam p que es va constru ir en 
20 dies, de pressa i corrents per 
la p rem ura  d 'u n a  a liau

Travessant amb una 
maleta el túnel de 
Portbou al 1939, car- 
regat amb la seva 
càmera, travessant 
els Pirineus, el meu 
pare i més de 
300.000 persones 
van anar refugiats 
ais camps.

d 'excom batens i exiliats po litics 
que va coM apsar France i va crear un sen tim en t xenò fob  entre 
la p o b la d o  en contra  de to ta  aquella gen t que no ten ia  cap 
mena de sustent ni a ju t de cap govern.

G ent com  Teodoro González de Zárate i Teodoro O larte, d ipu - 
ta t i a lcalde respectivam ent precedents del país Base, Tomás 
A lfa ro  Fournier o el president del Araba Buru Batzar del PNV, 
M anuel Ibarrondo, m olts  d 'aquest no varen poder fug ir, perqué 
Franco va a rribar a Á laba i pa rt d 'e lls  van ser afusellats en el 
p o rt d 'Azaceta .

A ixó ho explica el pare per fe r adonar a la resta de la gen t que 
els exiliats ho fe ien per salvar la vida de to tes  passades, que hi 
havia una altra opció , fug irien  a la desesperada

Però a l'a rrib a r al Hoc on ells ten ien d ipositades to tes  les seves 
esperances, es troben  un espai entre  filfe rrades, aquell cam p 
que el govern francés havia com ençat a cons tru ir el 5 de feb re r 
de 1939, per aco llir en deu sectors, am b 20 barraques cadas- 
cun i entre  filfe rrades de 2,5 m etres d 'a içada i uns guárdies a 
cavali que vig ilaven a persones exhaustes, sense esma, exiliades 
am b l'espeht per terra, am b fam  i malalts, el meu pare, dé té 
rio râ t per la sarna, els polis, la diarrea, la calor, el fred, la gana 
, la misèria i la rábia d 'haver s igu t privâ t de Iliberta t, eli i to ts

estaven en les mateixes cond ic ions. El pare en aquells m om ents 
ens escrivia d ien t: "Ens hum illen  con tínuam en t. Però qu in  con- 
cepte tenen aquest franceses de nosaltres?" A ixó ho escriu al 
cap d 'u n  mes d 'haver a rriba t al Cam p de Bram ." Els refug ia ts 
som una a tracció, fan pagar 6 francs per venir a veure'ns, 
aquesta tarda recordava els meus anys de reporte r g rá fic ".

Fins aquí vaig poder lleg ir estim ada Teresa, no puc co n tin u a r 
lleg in t les miséries hum anes que contenen aquests diaris, ja sé 
que el pare va a rriba r a te n ir un reconeixem ent, una merescu- 
da fam a, que li van donar m encions hono rifiques  i que el seu 
treba ll de reporte r grá fic  és equ iparab le  al de fo tó g ra fs  recone- 
gu ts  de fam a m und ia l com ; Robert Capa, Cerda Taro i Davis 
Seymour. Ja de gran estava fe liç  pel seu reconeixem ent, però 
sem pre am b la recança del seu tr is t passât.

El meu pare es pregun ta : "Q ué fern aquí tancats, hum ilia ts, 
tiran itza ts?  Fins a qu in  p u n t están ju g a n t am b nosaltres? El 
1940 quan surt del cam p es d irige ix  a un estudi fo to g rá fic  a 
Carcassona i allí deixará to t  el seu m ateria l, la fam osa maleta 
plena de negatius, hi to rnará  a la m o rt de Franco al 1977, enca
ra hi són, les recull i les porta  a Barcelona am b les Ilibretes.

I encara hi serán escam pats pel m ón, perqué to th o m  conegui 
l'h o rro r d 'aque lla  i d 'a ltres maleídes guerres.

Va ser eli el meu pare, el p rim er de fe r política am b la fo to g ra 
fia. C onfio  am b tu  velia am iga perqué to th o m  conegui el tre 
ball del meu pare.

Q uedem  per anar a fe r un café i en parlem .

Records ais de casa teva i una abraçada ben fo rta .

Andreu  Borrell
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D IL L U N S  /  A n t o n i  D a l m a s e s

Al principi 
tots son bons

Parlo de fitxa tges, és ciar. I en parlo, cal aclarir-ho, des d 'u n  
p u n t de vista passât de m oda: el p u n t de vista fu tbo lís tic . És a 
d ir que sóc tan tocacam panes que ni considero l'aspecte eco
nom ic, que és el que avui prim a. No em nego a ser realista ni 
duré  la con tra ria  ais qu i a firm en , am b raó, que el fú tb o l és un 
negoci exactem ent igual que  ho són el trá fic  de drogues, la 
política o l'exp lo tac ió  sexual (i fixeu-vos que no parlo de cap 
fábrica , a c tiv ita t o es tab lim en t p roduc tiu  norm al). No vuli 
dones, parlar del negoci i deis centenars de gángsters de d ife - 
ren t pe la tge que m aneguen i desm aneguen el m ón de la p ilo 
ta. No, nom és vuli parlar de jugadors , d 'in d iv id u s  que entren a 
fo rm a r pa rt d 'u n  equ ip  p rov inen t d 'u n  a ltre  i són posats en 
nòm ina  i cobren (m o lt!)  per rend ir de fensant els colors de 
l'e q u ip  que els paga.

De bon princ ip i, aqüestes adquis ic ions desvetlien 
enorm es especta tives i sov in t co m p o rte n  grans 
escàndois  per in f id e lita t ,  que  p ro vo q u e n  
l'an im advers ió  d 'un s  -e ls  a b a n d o n a ts - i la passió 
exu ltan t dels a ltres ... Fins que  aquests segons es 
veuen tra its  i es p rodue ix  un a ltre  traspàs. Sembla 
que això és Ilei de vida. A leshores, el més hab itua i és 
in te n ta r fe r o b lid a r el que  marxa am b una nova 
adquis ic ió . I a vegades fu n c io n a ...

Tot això ve a com pte , fe n t una ullada lleugera a 
aquest in ici de te m porad a . Al p rinc ip i, aquesta 
estranya espècie d'éssers de m en t "p e cu lia r" que són 
els period is tes esportius, m aldaven per inven ta r 
(inven tar és exactam ent to ta , to ta  la te ina que fa n !) una pugna 
de com parac ions ben e lem enta l que  consistía a va lorar el pas- 
sat (el que ja ha succeït) am b el fu tu r  (el que n ingù  no sap). I, 
és ciar, to th o m  hi deia la seva i passaven l'estona d 'aque lla  
m anera anod ina  que ta n t agrada ais lectors de diaris esportius, 
que es pensen que són lectors perqué lle tregen i m em oritzen  
alineacions.

Però bé, de ixem -ho. Jo no volia parlar d 'aquesta  discussió 
absurda que s'ha esvaït per inan ic ió , sinó de la que ja com ença 
a caure 'ns al d a m u n t, ju s t com ençar la Higa: el suec lla rga ru t 
"fa rà  o b lid a r" (l'expressiô és aquesta) el cam erunès esvalotat? 
Perqué resulta que  el negre e lèctric era p repo ten t, co n flic tiu , 
envejós, buscabrega, insolent, "u n  gana" i jo  què sé quantes 
coses més. No sé si són to tes  certes -a lg u n e s  jo  tam bé  les subs- 
c r iu r ia -  però marcava gols i ara sembla que  ens vam treure  de 
sobre una nosa... En canvi, d iuen, el suec desgarbat ja ha fe t

Una discussió 
ja comença 
a caure'ns 
al damunt: 

el suec 
llargarut 

"farà oblidar" 
(l'expressiô és 

aquesta) 
el camerunès 

esvalotat?

més gols a l'in ic i de la Higa que eis que feia cam erunès ram pe- 
Hut. I el troben  s im patie, co l.laborador, sacrificat, bon m inyó, 
educat, eficaç, hum il, genial i etcétera. Ep! Que n ingù  no 
s'enganyi: jo  ta m b é  ho penso, això. Però eIs anys em frenen 
de te rm ina ts  entusiasmes, perqué: qué  passerà quan el gegant 
nò rd ic  sigui traspassat? En trau ran  els draps bru ts perqué 
agraïm  que se'l venguin?

A ixò ja va passar am b el R onald inho, que, al costa t deis altres 
brasilers genials (el fugaç Ronaldo i l'au tis ta  Rom àno), era un 
tipus  alegre, que encom anava ganes de viure, de jugar, de pas- 
sar-ho bé -se g u ra m e n t perqué el com paràvem  am b el Rivaldo, 
un tipus  que era com  un en te rrem en t am bu lan t. El Ronnie, corn 
li deien, feia aquella cosa am b els d its, espolsant-se les mans, 

aguantava la boia am b el d a te li, feia passades am b 
l'esquena, Hançava aquelles fa lte s ... semblava que 
haviem a d o p ta t la perfecció m orena nascuda am b 
una p ilo ta  enganxada als peus. I de cop, to t  van ser 
gresques, copes, em bolies am b com panyies que 
mai no s'han ac ia rit... Total, que li havia pu ja t el 
fu m  al cap i va acabar-se com  el rosari de l'a u ro ra ... 
empès en bona part pel cam erunès que ara ha fe t 
m utis.

La conclusiô és que al p rinc ip i to ts  són bons, però 
cal m esurar l'entusiasm e. Tots fan  el seu paper de 
bon m inyó. Aquell va assegurar que "corre ria  com 
un negre per guanyar com  un b lanc" (frase g ra d o - 
seta però ra ra ...); aquest esp igat d 'a ra  fa petons a 

l'escut (a pa rt que sembla un ju g a d o r d 'e q u ip  de debo, gens 
egoista), i aquell que sembla Jesucrist s'expressa am b d if ic u lto 
sa Hengua i gesticu lació sobria. El brasiler de la gresca ensenya- 
va una halla den tuda  que fins al cap d 'un s  anys no vam saber 
in te rp re ta r...

Total, el que deia: al p rinc ip i, to ts  són bons. M entres tan t, 
l'e q u ip  o rg a n itza t per aquests técnics sensacionals (m iracles, 
fa n !) ru tila  com  una seda i, a le rta !, bàsicam ent empès per gen t 
de la casa. El Messi és bonissim , si; però Hiniesta ja té  un m o n u 
m ent a Londres. El Xavi mana com  vol (potser d 'a q u i H va venir 
el ram pell es tram bòtic  del "V iva España"). El Puyol no es cansa. 
El Busquets i el Pedro no desentonen, el po rte r segueix sense 
saber-la passar am b el peu, però tapa bé. I el Piqué, el Piqué!, 
aquest x ico t marca, tapa, corre, fa gols, centra i riu! Suposo 
que no ens el traspassaran, aquest oi? Perqué em sembla m o lt 
que no en troba rien  cap que el fes oblidar. Que ens duri, dones!
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AGENDA D'ESPECTACLES / CONCERTS A SABADELL

L'especTaDOR
O ctubre-desem bre de 2 0 0 9

VENDA ANTICIPADA DE LOCALITATS
Taquilla del Teatre Principal (c. de Sant Pau, 6),

. dimccres i dijous de 18 a 20 h i divendres i
dissabtes, d'11 a 13 h i de 18 a 20 h, excepte festius

: El Corte Inglés 902 400 222
; WWW.elcorteingles.es

Centres comerciáis del Corte Inglés

VENDA PER AL MATEIX DIA DELS ESPECTACLES 
A l'espai on es duguin a terme amb els següents horaris:
Teatre Principal: d'11 a 13, de 18h a 20h i una hora abans de l'inici 
de l'espectacie.
Teatre Municipal La Farándula: d'11 a 13, de 18 h a 20 h i una hora 
abans de Tinici de l'espectacie.

CEstruch: A partir d'una hora abans de l'inici de l'espectacie.

DIES IRAE; EN EL 
RÉQUIEM DE MOZART 
Marta Carrasco 
Dissabte 17 d'octubre

HAMLET
William Shakespeare 
Dissabte 24 d'octubre

SERGIO DALMA 
presenta 20 ANIVERSARIO 
Dijous 29  d'octubre

BÚFALS
La Fantàstica 
Divendres 30  d'octubre

TORT/CHAOS QUARTET 
Thomas Noone Dance 
Dissabte 7 de novembre

THRICE UPON A TIME... 
(HI havia una vegada, 
tres vegades...)
Dynamo Théâtre 
Diumenge 8 de novembre

CARTES D'AMOR 
2 0 0  anys de la mort de 
Mendeissohn 
Orquestra Simfònica del 
Vallès
Divendres 20  de novembre

PAGAGNINI 
Yllana -  Ara Malikian 
Diumenge 29  de novembre

EL REI LEAR
William Shakespeare
Teatre del Sol
Durant ei mes de novembre

RICARD II
Direcció de Carme 
Portacelli
Dissabte 12 de desembre

\ moites 
més propostes• • •

http://WWW.elcorteingles.es
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màxim interés
Fercuè irr-eressar-se per la cultura 
és fomentar la creativitat, 
la convivència, el progrès i tot 
allò que demana una societat 
moderna i avançada.

Per aLxò, al Crup Banc Sabadell, 
la cultura ens mereix el màxim 
interés.

Fundació
BancSabadell
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Carta del director
En pie Nadal, o testes d 'h ive rn , to rn e m  a posar a la vostra dis- 
posició la revista Q uadern, am b la nove ta t de l'in ic i de la 
coM aboració de Fina M iralles en el vessant creatiu , i am b un 
núm ero  fa rc it de coM aboracions de les seccions que hem anat 
conso lid an t al llarg dels darrers tem ps. En destaca, en aquesta 
ocasió, la presència rellevant de vallesans en eis diversos camps 
de la cu ltu ra  que analitza i descriu la nostra revista, sem pre des 
del rigo r i la passió per aixô tan  denosta t avui dia que són les 
lletres.

Cada vegada s'escriu menys am b una m ínim a correcció n o rm a
tiva. El pseudo llengua tge  deis sms i del correus e lectronics no 
ha fe t sino accelerar el progressiu procès de destrucció de la 
construcc ió  de sentits m ín im am en t com plexos. S im p lifiquem , 
banalitzem , ens anem  es tu p id itza n t grácies a les noves tecno- 
logies, que  han passât de ser un in s trum en t a gairebé un fi en 
si m ate ix que ens esclavitza una mica més. El poder de la im a t- 
ge, i de l'a u to im a tg e , en les h ip ó c rita m e n t anom enades "xar- 
xes socials", un parany més del voyeurism e, el narcisisme.

l'au tocom p laença  i, sob re to t, el co n tro l d e fin itiu  de la xarxa, 
deis poders de ve rita t que hi ha al darrere — gran ge rm á...— , 
sobre les persones. Ara, fins i to t  escriure una carta esdevé 
génere literari ob jecte  d 'anà lis i ais plans d 'estud is , s im p lem ent 
perqué s'ha conve rtit en un tipus  de tex t pa leo litic, a anys llum  
de la rea lita t dels nostres petits.

□avant d 'a ixo , el poder de la paraula, de les idees, en frase que 
podria  ser de C laude Lanzm ann, és el que co n tinuem  defensant 
des de Q uadern, insistents i convençuts de la força tra n s fo rm a 
dora dels m ots davant d 'u n  m on que no deixa sobreviure res 
que no sigui m edià tic  i visual, que no requereixi esforç a 
l'in teM ecte  — ni gran ni p e tit— , un m on que ho crema to t  a 
gran ve loc ita t, a tan ta  ve loc ita t que nom és la im m o rta lita t dels 
m ots p o t a tu ra r per poder fe r una cosa que no s'estila, a judar 
a pensar.

David Serrano B lanquer 
dserrano@ period is tes.o rg  ■
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Manel Camps, 
periodista
Una conversa am b el director de Tàrea 
de gestio de la in fo rm ado  corporativa  
del Banc Sabadell (i tin tina ire  em pedreït)

RICARD USTRELL/ Fotografíes de David Datzira

M anel Camps i Bósser, nascut el 14 de gener de 1957, a l'an tiga  
"c lín ica deis am os", del carrer de la Creueta, ta m p o c  no es 
deixa trep itja r. Jo encara diría més: el seu signe del zodiac 
ta m b é  és el de Capricorn, a favo r deis am biciosos, decid its  i 
corosos. Es va Ilicenciar en Ciéncies de la In fo rm ac ió  a la 
U nivers itä t A u tò n o m a  de Barcelona i a c tua lm en t és d irec to r de 
l'àrea de gestió  de la in fo rm ac ió  corpora tiva  del Banc Sabadell, 
p resident del g rup  de tea tre  Sant Vicenç, m em bre  num erari de 
la Fundació Bosch i Cardellach i m em bre  tam bé  de l'associació 
T in tinC a t, dedicada a l'es tud i i la d ivu lgac ió  de Tintín a 
Catalunya. Té dos fills  i està casat am b la M aria del Carme 
Rocabert, am b qu i aviat celebraran 25 anys de casats. És 
col-leccionista de to t  el que troba , i cada setm ana juga  a 
l'O lim p ia  a fú tb o l sala am b un equ ip  de "ve te rans" creualtencs. 
LIamp de llam p! Ja ho veieu, ni T intín era tan perfecte.

Tintín ha estât un referent de la seva infància.
Sens dub te , de la meva i ta m b é  de la de m oltiss im a gen t 
d 'a rreu  del m ó n i Ara fa uns dies es va posar en con tac te  am b 
m i un co l-leccionista belga que s'interessava per un treba ll que 
vam pub lica r a la revista de clients del banc sobre la v inculació 
de T in tín  i els avions. A m b  això vull d ir que  són m ilions els lec
to rs  i a fic iona ts  a to t  el m ón que segueixen aquest personatge. 
A  més a més, sum a-li el fe t que  Tintín tam bé  ha estât al c ine
ma, en VHS i fins i to t  en DVD. 0  sigui que de m itjans per des- 
cob rir-lo  n 'h i ha de sobres! Tot i que jo  persona lm ent em 
decan to  més pel plaer de la lectura, assaborint cada pàgina i els 
deta ils  de les petites obres d 'a r t que són les vinyetes.

Conserva tots els àlbums de Tintín?
Sí, tine  to ta  la col-lecció, ta n t en castellà com  en català, en les 
prim eres versions que es van publicar, i fins i to t  tine  a lgún 
à lbum  en xinès! Gaudeixo lleg in t T intín i cada aventura em fas
cina. Més enllà de les acusacions oportu n is tes  que  alguns han 
fe t sobre T intín i el seu creador, Hergé, tra c ta n t- lo  de m isog in  o 
de coM aboracion ista  am b el nazisme, el que és ev ident és que 
les seves aventures en tre tenen i fo rm e n  d 'un a  manera d ive rti
da.

Per això vostè és membre de TintinCat?
T in tinC a t és l'associació catalana de tin tina ires  que presideix 
V ic to r N iubó  i que apiega un g ru p  nom brós de seguidors i estu
diosos d 'H e rgé  i la seva obra. Es reuneix m ensua lm ent a 
Barcelona i ed ita  pe riòd icam en t una revista que rebem to ts  el 
socis. Nosaltres, els socis de Sabadell, vam co n s titu ir fa tem ps i

com  a d ive rtim e n t el g ru p  T intinSab, una mena de delegació 
locai d 'aquesta  associació barcelonina; ens tro b e m  cada ù ltim  
d ijous de mes al bar de l'A liança Francesa per com enta r 
l'a c tu a lita t tin tin a ire  i, de ta n t en ta n t, o rgan itzem  a lgún  v ia tge
0 visita cu ltu ra l relacionada am b el periodista in trép id  i el seu 
creador. Quan trobes persones am b interessos com uns sem pre 
és m o lt bo de com partir-los, perqué en aquest in tercanvi aprens 
m oites més coses del personatge d 'H e rgé  i de les creacions que 
aquest gran d ib u ixan t va ser capaç de reco llir en els seus 24 
àlbum s.

Tenia entés que només eren 23...
De fe t, el d ib u ixan t va m o rir havent pub lica t nom és 23 aven tu 
res com pletes de T intín. El que passa és que va deixar m o lt 
avançât un esbós d 'u n  24è à lbum  que estava p réparan t al vol- 
ta n t del m ón de l'a r t con tem pora n i, que era una de les passions 
d 'H ergé. A lguns d ibu ixan ts  es van a trev ir a acabar-lo segu in t la 
linia clara dels seus d ibu ixos i avui en dia Hart A lfa , que és el 
t ito l d 'aq ues t à lbum  inacabat, es p o t tro b a r en català i en m o i
tes altres llengües ben acabat, en edicions, na tu ra lm en t, no 
au to ritzades que circulen arreu entre  col-leccionistes i a fic io 
nats.

Abans el comparava amb Tintín, però la diferèneia és prou sig
nificativa: vostè no s'ha mogut mai de la Creu Alta.
M ai, sem pre he viscut en aquest barri que, corn sap, el 1904 va 
deixar de ser un pob lé  independe n t de Sabadell. Podriem d ir 
que gairebé l'he  vist convertir-se de pob lé  en barri. Els meus avis
1 rebesavis Camps to ta  la vida hi han viscut, però els avis Bósser 
venien de Puig-reig fins que van a rribar a Sabadell i ta m b é  es 
van instal-lar a la Creu A lta . El meu avi Vicenç, que mai vaig 
conèixer, va ser el p rim er a posar una benzinera a Sabadell, ju s 
te m e n t devant del popu la r Casinet de la Creu A lta .
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Si hi passes encara s'hi pot veure una tapa dels dipòsits a la 
vorera.
Exactam ent, allá hi havia el so rtid o r i el m agatzem  de petro lis 
de I'avi Vicenç. El negoci rutilava i va du ra r fins que es va aca
bar la Guerra Civil. Aleshores, corn que eis excom batents del 
bàndol franqu is ta  ten ien to ta  una sèrie de privileg is pel fe t de 
ser els guanyadors, i la gasolinera era una concessió pública de 
la CAMPSA, li van prendre al meu avi per concedir-li a un 
excom baten t gallee.

I en conseqüéncia, el seu pare no va poder continuar el nego
ci...
No, el so rtid o r era un negoci de l'avi Bósser. L'avi Camps treba- 
llava al téxtil, era un deis sods de l'em presa Salvó i Com panyia 
i el meu pare, M ariá Camps, ha viscut to ta  la vida del téxtil, en 
aquesta empresa fa m ilia r de tin ts  i acabats que teníem  a baix al 
riu Ripoll, al veil M o lí d 'en  Gali. Eren especialistes a teny ir i aca
bar les peces de roba gru ixuda (m antes, gabans, franeMes, 
panyos, etc...) que els grans fab rican ts  produïen a Sabadell. Era 
un bon negoci, però la c lim a to log ia  i la manca de visió van fe r 
que el negoci anés perden t l'em branzida  que tenia. La meva 
mare, Anna Bósser, en canvi, sem pre s'ha ded ica t a l'a tenc iô  als

fills  i a la fe ina de casa, ta l i corn han fe t la m ajoria  de dones de 
la seva època.

I vostè per què va prendre la decisió de ser periodista?
De p e tit sem pre m 'havia  ag rada t m o lt escriure i explicar h is to 
ries... Quan vaig acabar el COU, l'any  1974, vaig dec id ir entra r 
a la U nivers itä t A u tò n o m a  i cursar Periodisme (Ciències de la 
In fo rm ació ). També hi va c o n tr ib u ir  la coneixença am b l'A u ro ra  
Tricuera, periodista de l'an tiga  Ràdio Sabadell EAJ-20, que em 
va inco rpo ra r a l'e q u ip  de Joaquim  G orgori, aleshores cap 
d 'esports  de l'em issora. Feia les cròn iques del m otor, ja fos el 
ca m p iona t del m ón de m otocross que llavors es disputava en 
terrenys de la M an co m u n ita t, els raMis locals (Llana, 2000  
V iratges, C atalunya...) o el ca m p iona t del m ón de Trial, que  es 
aleshores recorría l'ac tua l Pare N atural de Sant Llorenç.

En el Ilibre La Creu Alta esportiva, que vostè va publicar l'any 
2003, precisament destacava que el barri ha tingut una gran 
projecció i prestigi esportiu en l'últim segle.
Així és, Sabadell s'ha fe t esportivam ent des de la Creu A lta, 
fo n a m e n ta lm e n t. És un Ilibre m odest que recull els esdeveni- 
m ents més im p o rta n ts  d 'aquesta  vincu lació  trad ic iona l deis 
ta lla re is  am b l'esport: el cam p del Centre d 'Esports Sabadell, el 
Casinet i les populars vetllades de boxa de la "Sabadell Ring 
SA", M ique l A lbareda i els escacs, els inicis del C lub de Tenis 
Sabadell, la Copa Cervantes de ciclisme, la secció de b illa r a la 
"S ocie ta t Coral C o lon ", els dos ve lódrom s que hi havia i que fa 
82 anys van desaparèixer...

Com és que de tot aquest món apassionant de la ràdio i 
l'esport, va decidir passar al periodisme escrit?
De fe t, abans d 'e n tra r a la ràdio ja havia pub lica t uns prim ers 
escrits a la revista Terrassa Sabadell (TS), ed itada per l'A ndreu  
Castells per com p te  de l'A cadém ia de Belles A rts i els Am ies de 
les A rts de Terrassa, i d irig ida  aleshores 
pel periodista Xavier Vinader, que més 
ta rd  esdevindria un destacat corresponsal 
i professional de la investigació pe riod ís ti
ca.

Sabadell 
s'ha fe t  

e spo rtiva m en t 
des de la 

Creu A lta , 
i  ha una  

vinculació  
tra d ic io n a l 

deis ta lla re ts  
am b l'e s p o rt

I quan va entrar al Diari Sabadell!
Al cap d 'u n  pareli d 'anys d 'haver com en- 
gat a Ràdio Sabadell. Em va tru ca r Pere 
Font Grasa, en aquell m o m e n t redactor 
en cap del d iari, i em va p roposar de tre - 
ballar-hi per les tardes, ja que al m atí 
encara estudiava. Pensa que p rim er vaig 
tre u re 'm  la Ilicenciatura en Periodisme i 
després vaig cursar tres anys més d 'es tud is  fins aconseguir la Ili
cenciatura en Pub lic ita t i Relacions Públiques, l'a ltra  branca que 
constitu ía  el corpus  de les Ciències de la In fo rm ac ió , avui dia 
Com unicació.

El Serve! Militar el devia apartar de la feina del diari.
No del to t, perqué m 'h i vaig inco rpo ra r com  a vo lon ta ri i aixó 
em va perm etre  poder tr ia r el Hoc on volia fer-lo . Evidentm ent 
vaig escollir Barcelona, i així la m a jo r pa rt de dies, arribava a 
Sabadell al m igd ia  i podia seguir tre b a lla n t per les tardes a la 
redacció del diari.
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A punt de viure la transidó?
Sí, com ençava la tra n s id o  i eren uns m om ents 
de grans canvis: la redacció i aprovació  de la 
C onstituc ió , el p rim er Estatuí de Catalunya, la 
recuperado  de la G enera litä t, les prim eres 
e lecc ions locals; l'a rr ib a d a  a l'a lca ld ia  
d 'A n to n i Farrés i les prim eres grans trans fo r- 
m acions de la c iu ta t am b el "Sabadell p ro p o 
sa", la consecució del Parc Catalunya, la nova 
com panyia  m un ic ipa l d 'au tobusos , eis grans 
projectes urbanistics, la tra n s fo rm a d o  dels 
barris.... Va ser una vivència irrepe tib le  i una 
gran escola professional, la prova és que  en va 
so rtir una bona fo rnad a  de periodistes locals: 
Joan Brunet, Ramon Clivillé, Eugeni Cabanes, 
Ángel Lacalle, M itz i Ko tn ig , M anuel M oreno, 
Josep Ángel Jiménez, M aties Serracant, Josep 
G isbert, Pere Font Grasa, Josep Lluís Suelves...

Tota una generació de periodistes...
...que  vam viure  una etapa ta m b é  com p lica 
da, en qué s 'in ten tava  passar d 'u n a  d ic tadura  a una dem ocrá- 
cia sense cap trencam ent. En el meu cas, d u ra n t aquells anys, a 
més de redacto r del d iari, tam bé  era corresponsal de La 
Vanguardia  a Sabadell, de Ràdio Terrassa I més ta rd  del diari 
A vu i; per to t  p ie g a i la meva salut se'n va ressentir, fins al p u n t 
que  em vaig aparta r de la professió d u ra n t un tem ps. Em va 
saber greu, perqué deixava a llò  que més m 'agradava, el perlo- 

d ism e, però no podia seguir am b 
aquell ritm e...A  la Transidó  

vam viure una  
etapa tam bé  
com plicada, 
en qué  
s 'in te n tava  
passar d 'u n a  
d ic ta du ra  a 
una dem ocrácia  
sense cap 
tre n ca m e n t

de te rm inada  fusta  per 
m en t, jo  no n'era i per 
La Caixa.

Havia rebu t amenaces de m o rt per 
a lguna  in fo rm a d o  pub licada i la 
policía m 'havia  re tin g u t un pareil de 
vegades per fe r la meva fe ina. Eren 
els in ic is  de la T rans ido , tem ps 
d 'a te m p ta ts  i d 'am enaces ais m itjans 
de c o m u n ic a d o ... Recordó, per 
exemple, que a l'e n te rra m e n t del 
policía Joan Bisbal, que el va m atar el 
GRAPO, anaves a cob rir la in fo rm a d o  
i et trobaves am b els d 'u ltra d re ta  
que  t'escridassaven  o
t'am enaçaven... S'havia de ser d 'un a  

sobreviure a aquella pressió i, segura- 
aixo vaig p legar i vaig fe r oposic ions a

Vas deixar la professió de periodista?
Sí. M 'h e  passai to ta  la vida tre b a lla n t de periodista, llevat deis 
cinc anys que vaig ser a la Caixa de Pensions, en qué nom és vaig 
fe r a lguns escrits per a les revistes de l'e n tita t. Primer vaig estar 
un pareil d 'anys a les o fic ines i després vaig en tra r a l'àrea de 
fo rm a d o , o rg a n itza n t cursos de fo rm a d o  per a Interventors i 
d irecto rs  d 'o fic ines . Essent allá, Xavier Bigatá, que aleshores 
havia estât nom ena t conseller de Política Territoria l i Obres 
Públiques de la G enera litä t de Catalunya, va voler tira r endavant 
la prim era revista d 'O bres Públiques en catalá i em va truca r per 
si m 'interessava el projecte.

Ricard Ustrell i Manel Camps

Amb només 25 anys.
Més o menys. Vaig m arxar a la G enera litä t i vam tira r endavant 
la revista, anom enada Espais, de p e rio d ic ita t trim estra l i ded ica
da a l'ob ra  pública. F inalm ent, el 1986, quan ja portava un any 
tre b a lla n t a la conselleria am b aquesta fu n c ió  de pe riod is ta -ed i
to r  de la revista, em va sorg ir l 'o p o r tu n ita t d 'e n tra r a l'àrea de 
co m u n ica d o  del Banc Sabadell. El conseller, sabadellenc com  
jo , ho va en tendre  pe rfec tam en t i des d 'a leshores no m 'he  
m o g u t del banc ni d 'aquesta  fe ina de com un icados

No s'ha cansat mai de treballar al Banc?
No, perqué m 'h i sento m o lt id e n tifica i. Sempre m 'h i he tro b a t 
m o li bé i he fe t el que rea lm ent a mi més m 'agrada: escriure. 
He segu ii una evolució en paraMel a la de l'em presa, d 'un a  
empresa que s'ha fe t m o lt gran. He estât fe n t com u n ica d o  
in terna i externa d u ra n t v in t anys, però ara fa ig  fo n a m e n ta l- 
m en t com un icac ió  externa.

Però també ho ha compaginai amb altres feines.
Com a soci. Va ser a l'in ic i deis anys noran ta  quan, tre b a lla n t al 
Banc, vam fu n d a r una agènda  de Public ita t aquí a Sabadell, 
am b dos socis més; Josep M ilà i Ramon Grau. L'agènda es deia 
"G rau i Associa is" i ten iem  l'o fic ina  al carrer de la Creueta. Ens 
anava bé, però fin a lm e n t ho vaig deixar, perqué jo  no m 'h i 
podia ded icar prou. D 'aquella  època de public ista encara 
queda a la c iu ta t la d e n o m in a d o  "Ca n 'O riac C om erç", que la 
vam crear nosaltres. Més ta rd , tam bé  com  a pub lic ista , vaig tre 
ballar am b Eugeni Cabanes (excap d 'in fo rm a tiu s  de TV3), Jordi 
Badia (excap de premsa del Barça) i Jordi Roca a la cam panya 
de Joan Grau a l'a lca ld ia de Sabadell, en què CiU va aconsegu
ir més regidors que mai.

Els seus dos filis, la Clara (14) i el Manel (17), voldran seguir la 
professió del seu pare?
No ho sé. A  vegades, ho han co m e n ta t to ts  dos. He de reconèi- 
xer que el M anel, i mal m 'està de d ir-ho  perqué sóc el seu pare, 
està m o lt d o tâ t per al period ism e esportiu , ja sigui el bàsquet.



6 SABADELLENCS

DAVID DATZIRA

el fú tb o l, I'ha ndbo l o l'a u to m o b ilism e , és ind ife ren t, en sap 
m o lt de to ts , però ell farà el que el vu lgu i en la vida, és ciar. En 
canvi, a la Clara li tira  més la fe ina dels advocats, m a lg ra t que 
el period ism e tam bé  li a trau. Veurem . Reconec que la professió 
de periodista és m o lt atractiva, però és una fe ina c la ram ent 
vocacional, t 'h a  de agradar m o lt, perqué exercir-la en bones 
cond ic ions no ha estât mai fácil per m o tius  diversos i perqué és 
un o fic i que im pregna to ta lm e n t la teva vida personal, perqué 
com  passa ais bons metges: ets periodista les v in t- i-q u a tre  
hores del dia, cada dia.

Parlem del Centre Parroquial Sant Vicenç. Com és la feina del 
president?
Com la de qualsevoi a ltra president d 'u n a  e n tita t sense àn im  de 
lucre, cent per cent vo lun ta ris ta  i am b un enfoc c laram ent 
social. A c tu a lm e n t encapçalo la ju n ta  del g rup  de tea tre  perqué 
Toni Ten, l'antecessor meu, que ja portava uns anys al capda- 
vant, en una etapa força com plicada en la gestió de l'e n tita t, 
ten ia  ganes de deixar aquesta responsab ilita t per dedicar-se 
més a la seva fam ilia . Tant és aixi, que em va p roposar de sub
s t i tu ir lo  i, després de valorar-ho, li vaig d ir que si. És una e n ti
ta t que conec des de fa m olts  anys, un re ferent per al Heure de 
m olts  nois i noies, des de fa generacions; una e n tita t m u ltid is 
cip linar, perqué en el m ate ix espai convivim  el g rup  d 'espla i "la

Branca", el Taller de Teatre, el G rup de Teatre i 
altres col-lectius... que, en con jun t, con figuren  
el Centre Sant Viceng, adscrit a la parróqu ia  de 
la Creu A lta .

Quan va comengar vosté al Centre?
Fa més de 30 anys, quan am b Josep G isbert 
(avui redacto r de La Vanguardia) ens van o fe rir 
d 'e d ita r una revista pa rroqu ia l El Tallaret, que 
vam posar en marxa i es va ed ita r d u ra n t uns 
anys. En aquella época ta m b é  em van o fe rir de 
pa rtic ipa r com  a p resentador en un musical que 
d irig ía Pere M iró , anom ena t Batibu ll. Després, el 
m ate ix Pere va m u n ta r una versió tea tra l deis 
Barrufets am b la que vam anar de gira per to t  
Catalunya. Vam passar pel Principal de Lleida, 
pel Romea dins del Cicle Cavali Fort i pel 
C irvianum  de Torello entre  m olts  altres teatres. 
La ve rita t és que va ser una experiéncia increíble.

Tiñe entés que només arribar ja vol fer obres al Centre Sant 
Vicenç.
No és que vu lgu i, és que convé fe r obres i les farem  en acabar 
la tem porada , cap al m aig. En concret, obres de posada al dia 
de l'escenari, en les quais invertirem  uns 2 0 0 .0 0 0  euros. És una 
obra im p o rta n t segons un pro jecte  deis a rqu itectes Josep Lluís 
Gorina i Lluís Cañadell, que haurem  de finançar recorren t a la 
bona v o lu n ta t de les instituc ions  púb liques i d 'a lgun s  benefac
to rs  privats, que sem pre n 'h i ha, i per m itjà  de les aportacions 
deis sods i l 'e n d e u ta m e n t am b alguna e n tita t financera, to t  i 
que encara hem de veure en qu ina p roporció .

Un Ilibre per recomanar-nos?
Si em dem anes un Ilibre que m 'hag i m arcat ho tiñe  d ifíc il per
qué n 'h i ha m olts. Ara bé, genéricam ent, e t d iré que  m 'agraden 
m o lt els Ilibres d 'h is to ria , les m em ories i les biografíes. Ara per 
exem ple a la tau le ta  de n it tiñe  dos Ilibres ben d iferents: d 'un a  
banda el segon vo lum  de les M em áries, del president Pujol, i, 
de l'a ltra , la Breu H istária  de la C orrupc ió , de Cario A lbe rto  
Brioschi.

Les memóries del president Maragall, no se les ha llegit?
No m 'h i he sen tit a tret.

Moltíssimes grácies per atendre'ns.
A  tu  pel teu interés i per dedicar-m e aquest tem ps.

Tel.: 93 586 22 20

interiors
MOBLES, DISSENYI DECORACIÓ

C/ Sant Cugat, 11 • 08201 Sabadell 
T 93 725 01 79 • F 93 706 80 39 

www.interiorscasquet.com
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Des de la 
trinxera de l'aula
El d irec tor de Quadern repassa un 
per un eis entrebancs d 'un  ofici m o lt 
arriscat: professor de Mengua catalana

DAVID SERRANO BLANQUER / Text i fotografíes

De ta n t en ta n t, se sent la nécessitât d 'o rd e n a r les idees, escriu- 
re-les ni que  sigui en fo rm a  d 'a p u n ts  i transm etre-les a aquells 
que  ens estim em , que  ens suporten  les neures, i tam bé, a 
aquells que s 'ho  m iren to t  des de fo ra  de l'ensenyam ent...

Les persones que prenen decisions: coneixen què és una aula?
Ja fa tem ps que em fa ig  aquesta estranya p regun ta , perqué em 
sem bla força in co m p a tib le  — ĵa em perdonareu la gosadia—  
viure  el dia a dia d in tre  la trinxera i, a lbora, prendre de te rm ina- 
des decisions que, si a lguna cosa les caracteritza, és la seva 
m anca de coherència (cohesió, adequació, correcció...). És a dir, 
ja fa anys que sembla que es va en una linia de fin ida  per la seva 
in d e fin id o : una rera l'a ltra , i dem ostra  que una cosa és el que 
es decideix des dels despatxos am b vistes a les am ples av ingu- 
des de la pa rt alta de la capita l, i una a ltra la Iluita diària a la 
rea lita t. O fa m o lt que  no p rep itgen  les m ines de l'au la i eIs seus 
paranys, o no ho han fe t mai i tiren  de b ib liog ra fia , estrangera, 
que  sem pre és m illor...

Potser si que fa molt que no llegeixen, tampoc...
És una mera in tu id o  —  no us penseu — , fru it  de d inou  anys de 
docència in in te rro m p u d a . I ara em baso no ta n t en les decisions 
pedagog iques (en prenen, d 'aquestes?), sino per exem ple en la

tria  de les lectures de llengua i de 
lite ra tu ra  catalanes. Fixeu-vos que 
son les mateixes que es llegien quan 
jo , i m olts de vosaltres, estudiàveu: 
G uim erà, O ile r i Rodoreda. D 'aqu i 
no en so rtim i D 'acord que el cànon 
ens marca que son eis nostres clàs- 
sics, d 'aco rd , però és que no hi ha 
vida més enllà de Terra baixa ? I la 
bogeria de fe r lleg ir La b o g e r ia l No 
n 'h i havia prou de treballar-la  en 

l'o p ta tiva  (per què op ta tiva?) de lite ra tu ra , que  ara cal passar
la a la com una... A Igú s'ha p lan te ja t, en un pais tan estrany 
corn el nostre, que si el que pretenem  fe r — que és el que cal- 
dria , crée—  és generar estim ació i interés vers la nostra lite ra tu 
ra, de te rm ina ts  Ilibres no fan sinó aconseguir l'e fecte  con tra ri al 
desitja t? A rgum en ts  a la caverna g ra tu íta m e n t... Per qué no 
fem  lleg ir M onzó , Torrent, Sánchez Pinyol, M árquez, Dalmases,

Una cosa és e l 
que es decide ix  
des deis despatxos  
de la capita l, 
i  una a ltra  
la Ilu ita  d iària  
a la re a lita t

Cabré, Solsona, Roig, i com panyia? Aquesta gen t de despatx 
no ha lleg it res més des que van acabar els estudis? No els 
p od ríe m  a to rg a r unes hores d 'a ll ib e ra m e n t (com  les 
d 'a lle ta m e n t) per lleg ir lite ra tu ra  actual? Per qué Ilibres com  
K l .  Reich, in trodu ída  per m érit p rop i i pressions ben enfoca- 
des, nom és es m anté  dos anys (el Ilibre més fugaç del batx ille- 
rat) i d in tre  l'op ta tiva?  Que no m iren a Europa, on es llegeix 
o b lig a tó ria m e n t Primo Levi o Jorge Semprún?

Es tracta del joc de veure qui la fa més grossa?
Per a qu i no estigu i avesat a la d ifíc il gestió educativa: resulta 
que el D epartam ent d 'E ducació  de la G enera litä t marca els con- 
tin g u ts  d 'o b lig a t cone ixem ent del batx ille ra t. Però aquest 
d e p a rtam en t con tracta  un professor universitari — a d it— , el 
qual elabora els m odels d 'exàm ens. Però aquest no es cenyeix 
al ternari — sem pre aMeguen que no "són com petència  meva.
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A l b a tx ille ra t es fan  
més hores d 'ang lès  
que de català i  de 
castellà. A ltra  
vegada dues hores, 
corn qu inze  anys 
enrere més o 
m enys...!

Però cons idera r que  
am b dues hores de 
llengua cata lana n 'h i 
ha p rou , o bé és ser 
m o lt càndid, o ser 
do len t. VulI pensar 
que deu ser 
la p rim e ra  opció ...

jo  ún icam ent fa ig  els exám ens". A m b  la qual cosa es produe ix  
un desori entre  tem aris i el que cal in tu ir  que el co n tra c tâ t de 
to rn  — que h a b itu a lm e n t mai no ha tre p itja t una aula de ba tx i
lle ra t—  decid irá que és el re llevant segons uns criteris mai no 
exp lic ita ts per escrit, i o ra lm en t... Les proves s 'haurien de fe r 
des del d e pa rtam en t o si les fan professors universitaris, 
s 'haurien de cenyir al que d iu la Ilei. Per més obscurantism e, 
aquest professor mai no dona la cara (de fa anys) als professors 
quan se'ls convoca a les reunions pe rtinen ts  d 'in ic i de curs. 
Envia uns sotscoord inadors, professors d 'in s titu t, que fan de 
transm issors, secretaris, del presum pte  crack dels exàmens. No 
es dona la cara, les queixes serveixen de poc. Un desori en un 
pais que no se'ls hauria de perm etre, corn a m in im  en la nostra 
llengua. I per acabar-ho d 'adobar, des de fa un tem ps el IEC 
avala, aixi su rt el seu tim b re  als exàmens, els seus con tingu ts . 
En p rinc ip i és una garantia  de q u a lita t, però, ai làsl, resulta que 
en cada examen hi ha errors bàsics i greus, am b igü ita ts , inco- 
herències flag ran ts  a l'abast d 'u n  cervell de 17 anys... Tants ulls 
per tan ta  incom petència?

Un ministre ben ocurrent...
Passen els m inistres i volen deixar em prem ta , ju s tifica r la seva 
fe ina, cob rir les seves ansies d 'im m o rta lita t. Es veu que ha m irâ t 
cap a no sé quins països — capdavanters no tenen la p in ta  de 
ser...—  i deixa anar que es p lante jarà un ensenyam ent ob liga - 
to r i fins als 18 anys... Però, a veure: no fa lten  tècnics, especia- 
listes en oficis? Fins als 16 anys ten im  engabiada a la trinxera 
canalla que farla  tem ps (els 14 d 'abans, no fa ta n t), que podria 
ben bé aprendre un o fic i en estudis reglats, però m ancats de 
prestig i social. I ara fins als 18? In tue ixo que les pressions gene
rados pel "de scen tram en t" de bona pa rt del coM ectiu de pares 
hi deuen te n ir força a veure... Però aquesta és la solució: v ig i-

lància i guardería perqué des de casa s'ha p e rdu t la batalla? 

Per fi, tenim el do de llengües!
Deu ser aquest el m o tiu  pel quai al ba tx ille ra t fan més hores 
d 'ang lès que de català i de castellà. A ltra  vegada dues hores, 
corn qu inze  anys enrere més o menys... Tot to rna , és corn la 
m oda... Si el que to rn a  és bo, perfecto! Però considerar que 
am b dues hores de llengua catalana n 'h i ha prou — ei, que 
surten am b el t ito l del nivell C I—  o bé és ser m o lt cànd id , o ser 
do len t. Vull pensar que deu ser la prim era opc ió ...

Són, ara sí, supercompetents...
Ens havíem avesat als conceptas, p roced im ents i actituds, però 
arriba l'In fo rm e  Pisa i p rom ou  les com peténcies i les habilita ts. 
En qué quedem ? És el re to rn  a l'esperit fracassat de la LOGSE 
(no hi va haver diners per im p lem en ta r a llò  de bo que tenia la 
Ilei...). M o lt bé! Els hem de preparar per ser com peten ts  per a 
la vida m oderna . Fins aquí anem  bé. Treball coopera tiu , hab ili
ta ts, avaluació con tinuada , bones pràctiques... I llavors van i, 
cas de no ser co m p e te n t al llarg de to t  aquest procès avaluatiu 
curu ll d 'in fo rm e s, s 'inven ten  que cal "es tab lir mécanismes de 
recuperació trim estra is ". Però, això no va en con tra  de l'esperit 
del m odel com petencia l?  Tornem qu inze  anys enrere a ltra vega
da.

1, vinga!, extraordinaris també!
Els eufem ism es s'han conve rtit en els reis de les ofic ines educa
tives des d 'o n  es decideixen el que  hem de fe r els que estem a 
les trinxeres: envo lta ts  de canalla te lem atitzada , pares fisca litza- 
dors (incom peten ts  en bona part), d irigen ts  psicotròpics i 
premsa preana lfabeta . Si no n 'h i ha prou am b el treba ll per 
com peténcies, am b les recuperacions trim estra is  (ai, "m ecanis-



OPINIO 9

m es...", ho sento ...), ta m b é  cal estab lir unes "proves extraord i- 
nàries" al juny, al fina l, quan to th o m  va rebenta t, per c o m p ro 
var si, m a lg ra t to t, els a lum nes son capaços d 'asso lir els "ob jec- 
tius m in im s". Com s 'estudia un curs am b d ig n ita t am b tres dies 
de m arge des que acaba el curs i se saben les notes? Pot so rtir 
a lgún  pedagog am b cua que me n 'exp liqu i les bondats? Els ho 
agra iria ...

Sempre els quedará... el setembre
Perqué, si am b to t  el d it an te rio rm e n t encara la canalla no ha 
a rrib a t als ido la tra ts  ob jectius m in im s, ara cal enginyar-se 
ta m b é  altres "m écan ism es", els de recuperado del curs an te 
rior. Tornem enrere però d u p lica n t I'estupidesa: no és més lògic 
deixar que I'a lum ne passi I'estiu es tud ian t i deixar només 
aquest examen, cas que es consideri que és la via idònia? I jo  
em p regun to : i si ens eng inyem  un m écanism e de recuperació 
perqué to tes  les decisions afegides, sumades i tan  cohérents es 
provessin abans en a lgún  a ltre  pais d 'u n  a ltre  planeta? O en els 
fills  d 'a lg u n s  dels que decideixen, o dels liders d 'a lgun s  s indi- 
cats, massa preocupats per no fitxar?

Les paraules son importants!
M entre  canvien els nom s de les estratègies d 'ensenyam ent i 
ap rene n ta tge  per ju s tifica r sous i carrées i ed icions de Ilibres, 
a lguns mal copiats d 'a ltres  llengües, ara se'ns plante ja el canvi 
del nom  de les vacances de Nadal i Setmana Santa. Ja era hora ! 
Una cosa són les trad ic ions  que es m antenen, o no, i una altra 
l 'in te n t eficaç de rac iona litza r el calendari escolar. Les dues 
coses són com pag inad les si es voi. Franga n'és un exemple 
palés. Però s'ha com ença t per la teulada: p rim er cal reunir-se 
am b les patrona ls per fer-los veure la in u tilita t deis m egahora-

ris laboráis, lliga ts aqu i a manca 
de p ro d u c tiv ita t dem ostrab le , i 
després am b les AMPES, perqué 
en tengu in  que Pescóla és l'ágora 
del saber, i no un servei de g u a r
dería adap tab le  a la seva vida. 
Quan a igú decideix, vuli pensar 
que és una decisió, de te n ir fills, 
ha de plantejar-se el tipus  de 
vida que això li suposarà, i no 
esperar que sigui l'adm in is trac ió  
i Pescóla qu i li so luc ion in  els seus 
problèm es. Vacances al febrer, 
perfecte, però fe n t el que he d it 
abans. Per setm ana santa, p o n t 
de divendres sant a d illuns de 

resurrecció. I llestos! I el dia 7, sispiau, deixeu la canalla ju g a r 
un dia, descansar... I com engar el dia 7 de setem bre les classes? 
A ixò és un pais calorós, cada vegada més, del 1 a l l  5 de setem 
bre activ ita ts  lud iques, cu lturá is  als centres escolars. I qui pre
para el curs en 7 dies? Tots aquests que postu len, que passin un 
cicle escolar sencer a veure si, quan acabin, pensen el mateix. 
Leseóla no és una fábrica  de fe r xurros, sino espai per educar.

Si no s 'entén això, no anem  bé. Només cal m ira r els horaris 
escolars deis pa'ísos superdesenvolupats cu ltu ra lm en t: adapta ts 
al seu c lim a (nom és m atins pel fred), i am b un nom bre  d 'ho res 
lectives sensib lem ent in ferior. I el seu rend im en t és in fin ita m e n t

Quan aIgú dec ide ix  
de te n ir  filis, 
ha de p lante jar-se  
e l tip u s  de vida 
que a ixá li 
suposarà, i  no  
esperar que s iq u i 
l'a d m in is tra c ió  i  
I'escola q u i l i 
so luc io n in  els 
seus p rob lèm es

m illo r que el nostre. A q u i ap liquem  el nostre sistema p roduc tiu  
del segle XIX, a feg ir hores i hores de perm anéncia, al sistema 
educatiu . No anem  bé, aixi.

Ci rereta...
La cirereta ens la dóna un conseller d 'educació  que  ha fe t coses 
intéressants i necessàries, posar o rd re  al desori laboral del siste
ma pub lic  (essencialm ent els IES; hi ha drets, però calen deures, 
paguem  to ts ...). Però aquest m ate ix conseller dem ostra  que 
sovin t viu en la d im ensió  desconeguda de Pedralbes, a lli on 
esquiar és a Pabast de qualsevol vei de replá o de to rre , però 
potser no ha pensât en els filis  de paquistanesos del carrer Nou 
de la Rambla que obren 16 hores al dia to ts  els dies de Pany, o 
del tre b a llado r de la SEAT que cobra ju s t per la h ipoteca i els 
ous ferra ts am b xistorra del Carrefour. De la m ajoria , en d e fin i
tiva. O fenen i generen vergonya aliena els seus com entaris 
sense cap sen tit del rid icu l sobre la setm ana blanca. Encara eli 
solet haurà a rreg ia t la indùstria  generada al v o lta n t de les pis
tes d 'esqu i, els hotels i restaurants... Però un dia o altre, re to r
nará el seny i es podrá com engar a treba lla r sense tan ts  invents, 
sense tan tes descobertes de sopes d 'a il, i llavors podrem  
com engar a parlar de com  educar els nostres filis, els nostres 
alum nes
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Verde y rosado, colores contra 
la impunidad en Uruguay
Óscar Destouet explica Torigen de la Ilei 
que im pedeix ju tgar els responsables de 
la dictadura a TUruguay i que va ser 
sotmesa a referèndum  el mes d'octubre

ÓSCAR DESTOUET/ Presentació de David Serrano

Óscar D estouet va ser una de les persones que més ens va a ju- 
d a r ais m em bres de l Centre d 'Investigac ió  de la L iteratura  
Europea C oncentracionária  (CILEC) quan ens vam desplagar a 
M o n te v id e o  e l 2 0 0 8  p e r fe r una recerca sobre republicans ais 
cam ps nazis, exiliats a l'U ruguay. Gràcies a la seva m ediació, 
s'està  e s tu d ia n t la v ia b ilita t d 'a c c e d ir als arx ius estata is  
d 'im m ig ra c ió  p e r tro b a r to ts  els exiliats republicans que van 
acabar e l seu pe rip le  v ita l a aque ll país després de ser expulsats, 
m olts  d'ells, de l'A rgen tina . Esperem que aquesta recerca es 
p u g u i d u r a te rm e fina lm ent, si e l govern d 'esquerres de l país 
h i dona e l seu vistipiau, com  esperem. D estouet és p ro fessor 
d 'h is tò ria  i responsable de po litiq u e s  de m em oria  a la D irecció  
de Drets Hum ans de l M in is te ri d 'Educació i C ultura de la 
República de l'U ruguay. /  David Serrano, d ire c to r de l CILEC

Pocas experiencias en el m undo  dan cuenta de un p lebiscito  
para d ir im ir la com petencia  o no de la justic ia  para investigar y 
eventua lm ente  condenar a crim inales de de litos aberrantes 
aceptados por todos. Uruguay, pequeño, cu lto  y laico país del 
sur de Am érica Latina ha experim entado en dos oportu n ida des  
la consulta c iudadana sobre este tem a. En am bas una mayoría 
resolvió que el Estado caducaba en su pretensión pun itiva  sobre 
de litos com etidos  por m ilitares /  policías o asim ilados ocurridos 
en el periodo  d ic ta to ria l.

Esta h istoria  se rem onta varias décadas atrás.

En ju n io  de 1973 la o tro ra  Suiza de Am érica, cuna de conviven
cia dem ocrá tica , lugar donde  las mujeres votan desde 1938 y el 
ana lfabe tism o es casi inexistente desde los 60 y hoy en día 
todos los escolares poseen una com pu tado ra  po rtá til en trega
da g ra tu ita m e n te  por el Estado, sufre un c ruen to  go lpe  de esta
do. D urante  12 años m ilitares con el firm e  apoyo de a lgunos 
civiles conservadores gobernaron  el país. 7 .500  personas per
m anecieron deten idos com o enem igos po líticos del estado por 
largos periodos, 172 perm anecen desaparecidos, más de 200 
m urie ron  en la cárcel, 75 bebés nacieron en cautiverio  y fue ron  
recluidos, en p rom ed io , dos años en unidades m ilitares en con 
diciones in frahum anas y miles deb ieron m archar al exilio. La 
to rtu ra  a los pris ioneros po líticos se hizo sistem ática y se p ro h i
b ieron libros, autores, palabras, se censuró la prensa y se clasi
ficó  a las personas de acuerdo a su presunta peligrosidad por la 
In te ligencia del Estado. El m iedo tra n s fo rm ó  la sociedad u ru 
guaya y el silencio se adueñó de su la vida cotid iana .

mi
Montevideo / DR

La d ic tadura  v ig iló  to d o  o creyó v ig ila r y castigar to d o  com o lo 
dem ostró  los recientes descubiertos docum entos  ocu ltos de los 
servicios de in te ligencia  polic ia l y m ilitar, hechos púb licos en los 
ú ltim os  años. Pero no to d o  pudo  con tro la r; hom bres y mujeres 
uruguayas resistieron el em bate  represivo creativam ente, y 
ganaron.

El r  de m arzo de 1985, preced ido de gigantescas m ov ilizac io 
nes populares y un acuerdo po lítico  entre  civiles opositores y 
m ilitares se log ró  el cam bio  po lítico  y un civil conservador asu
m ió la presidencia de la república luego de las elecciones nacio
nales de noviem bre de 1984. U ruguay dejaba atrás la d ic ta d u 
ra y deb ió  com enzar a sanear su econom ía y constru ir nueva
m ente la dem ocracia. Inm ed ia tam ente  fu e ron  liberados todos 
los presos políticos, se reconoció la libertad de prensa, se anu 
laron algunas leyes de la d ic tadura , pero no hubo  vo lun tad  
política de en ju ic ia r a quienes com etie ron  v io laciones a los 
derechos hum anos. La presión c iudadana fue  intensa en ese 
sentido, en especial desde fam ilia res de los de ten idos desapa
recidos.
El 26 de d ic iem bre  de 1986 el Parlam ento po r m ayoría vo tó  
una ley por la cual renuncia a su pretensión pun itiva  fren te  a 
de litos com etidos  d u ran te  d ic tadura . Luego de a lgunos deba
tes y muchas dudas sobre su pertinencia  la oposic ión  im pulsó 
recoger firm as para convocar un re fe réndum  con el fin  de anu 
lar dicha ley. Fueron más de dos años de intensas m ov ilizac io 
nes y discusiones por to d o  el país, con una férrea obstrucc ión  
desde el gob ie rno  del Dr. Julio María Sangu ine tti qu ien in te rp u 
so variadas chicanas. F inalm ente el 16 de abril de 1989 se rea
lizó el p leb iscito  bajo el m iedo cercano a los m ilitares golpistas 
y los civiles com placientes. El resu ltado fue  el m an te n im ie n to  
de la ley que pasó a ser in te rp re tada  en un sen tido  m ucho más
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a m p lio  de lo que la m isma dice y sus redactores pretendían. La 
ley cubrió  con su m an to  una im pun idad  m ucho más allá de lo 
procesal penal. El negacion ism o y el silencio o lv idad izo  com en
zó a adueñarse de las m entes de m uchos uruguayos.

El resu ltado del p leb iscito  del 89 d iv id ió  a la sociedad, com o la 
guerra fría lo había hecho años antes. Quienes vo ta ron  verde se 
s in tie ron  los u ruguayos éticos con m em oria  m ientras quienes lo 
habían hecho po r la papeleta am arilla  de m antener la ley de 
im p u n id a d  calla ron su voz. Tal vez pensaron que al no hab lar el 
d o lo r se o lv idaba pero el silencio tra jo  en ferm edad y no todos 
lo aceptaron .

El 20 de m ayo de 1995 convocada por un puñado de fa m ilia 
res de de ten idos desaparecidos, sin p ropaganda a lguna cerca 
de 7 0 .0 0 0  personas m anifiestan en las calles —  en silencio —  
su reclam o de verdad, m em oria  y justic ia . El o lv ido  no había 
tr iu n fa d o . Cada año se renueva el com prom iso  c iudadano y 
una m u ltitu d  que no o lvida acom paña a los fam ilia res y v ic ti
mas del te rro rism o  de estado por el cen tro  de M ontev ideo .

La asunción del Presidente Tabaré Vázquez en m arzo del 2005 
s ign ificó  un vira je radical en las políticas de m em oria y búsque
da de verdad. En su discurso inaugura l anunc ió  la investigación

en predios m ilitares donde  en 
d ic ie m b re  de ese año fu e ro n  
localizados restos de deten idos 
desaparecidos. La to ta lid a d  de 
los casos presentados ante  la jus 
tic ia  que requerían consulta al 
Poder Ejecutivo de acuerdo a la 
ley de caducidad fue ron  exclu i
dos de su am paro  de jando al 
Poder Jud ic ia l en lib e rta d  de 
acción. Los dos ex d ic tadores 
vivos, un ex m in is tro  de re lacio
nes exteriores y los más em b le 
m áticos represores fue ron  encar

celados y condenados a largas penas po r crímenes de lesa 
hum an idad . A  su vez se reconoció  la existencia de fondos  d o cu 
m enta les o rig inados en d ic tadura  que d ieron luz a nuevas 
investigaciones históricas sobre el pe riodo  y ayudaron a la d ig 
n ificación  de victim as y al reconoc im ien to  de victim arios.

No obs tan te  estos avances, un g ru p o  de c iudadanos im pu lsó  la 
recolección de firm as para anu la r la fam osa ley. Para a lgunos 
había llegado el m o m e n to  de una nueva consulta. Se recolec
ta ro n  3 5 0 .0 0 0  vo lun tades y la Corte Electoral h ab ilito  el proce
d im ie n to  de p leb iscito . Nuevam ente, com o en el 89, la convo
catoria  d iv id ió  al espacio po lítico  y social. Sólo el Frente A m p lio , 
luego de variadas vacilaciones apoyó la in iciativa, cuya ins tru 
m entac ión  cayó básicam ente sobre los hom bros del m ov im ien 
to  sindical y a lgunos m ilitan tes  po r los derechos hum anos.

H ubo una sola papeleta, la del "s í" por la anu lación de los a rtí
culos r  al 4° de la Ley N° 15 .848  del 22 de d ic iem bre  de 1986. 
No se tu vo  la o p o rtu n id a d  de vo ta r exp líc itam ente  po r su m an
te n im ie n to , sólo po r su anu lación.

La ap ro p iac ión  
de la m em oria  
es p a rte  de la 
la rga lucha p o r  
e l reco no c im ien to  
de derechos que  
no son o tra  cosa 
que una u top ía  
en construcc ión  
perm anente .

Montevideo / DR

Esta vez el resultado a rro jó  que el 48%  de los hab ilitados o p ta 
ban po r anu la r fre n te  al 4 1 ,3 %  que  lo h izo en 1989. 
Nuevam ente no se log ró  alcanzar el 50%  más 1 vo to  com o lo 
establece la C onstituc ión  de la República.

El resultado del 25 de oc tub re  no quiere  decir que los u ru g u a 
yos apoyen crímenes y crim inales. Lejos de esto, en estos ve in
te  años que nos separan de la derro ta  del "v o to  verde", m an i
fies ta  el g ru p o  de M adres  y Fam iliares de D e ten idos 
Desaparecidos, "nuestra  gen te  —  de miles de maneras —  ha 
dem ostrado  una firm e  y fina  percepción del p rob lem a y ha 
dado su apoyo haciendo esfuerzos constantes, perm anentes. 
Aportes de testim on ios, de m em oria , de adhesión, a través de 
miles de actividades, a lgunas m uy visibles com o las marchas, 
otras a nivel local com o los hom enajes en los barrios o loca lida
des del in terior, otras m uy silenciosas com o los te s tim o n io s " '.

Las explicaciones a este resultado habría que  rastrearlas desde 
m ú ltip les vectores políticos, socio lóg icos, psicológicos, coyun- 
turales y estructurales de la sociedad uruguaya y de este tie m 
po. La transm is ión  de m em oria  de hechos do lorosos ha dem os
tra d o  en la experiencia m und ia l ser de las cuestiones más co m 
plejas cuya educación involucra varias generaciones y un sinfín 
de preguntas. La aprop iac ión  de la m em oria  es parte  de la larga 
lucha por el reconoc im ien to  de derechos que no son o tra  cosa 
que una utopía  en construcc ión  perm anente.

La reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia con 5 
votos a favo r y 0 en contra  dec larando incons tituc iona l la ley de 
Caducidad para el caso N ibia Sabalzagaray abrió  puertas para 
seguir la vía jud ic ia l para la investigación y sanción de crímenes 
ocurridos en d ic tadura.

Pero el reto m ayor será sum ar esfuerzos al tra b a jo  por el reco
noc im ien to  y educación en derechos hum anos, en vivirlos en su 
in tegra lidad  y centra lizar en el ser hum ano  to d o  el accionar 
social y po lítico .

’ M adres y Familiares de D etenidos Desaparecidos, 
D eclaración a la o p in ió n  pú b lica , 3 de nov iem bre  2 0 09
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Exposició

El poema del Pessebre
amb iMustracions de 

Jordi Roca

Sitges
Museu Maricel 

Sala Gòtica ÿ
Del 5 de desembre de 2 00 9  al 10  de gener 2 0 10

Inaugurado de la mostra |
divendres 4  de desembre, 17 h ^

El soldat 
de Castellar
Setanta anys després de la seva 
desaparició, el periodista Carles 
Querol ha reconstru it la historia  
de Joan Ángel Olivé Jou, un soldat 
m o rt d u ran t la Guerra Civil

PERE FONT GRASA

Aquesta historia  a ia quai ha t in g u t accès Q uadern  és un resum 
de l'extens repo rta tge  que sobre El da rre r N adal a l fro n t: la dar- 
rera gesta de M a g i Parera pubiicava ei setm anari v iia fra n q u i 3  
de vult, s ignâ t per Caries Q ueroi i Rovira, h is to riado r de Sant 
Sadurni d 'A n o ia , am b investigacions dûtes a te rm e  pel seu fill, 
el periodista O rio l Q uerol, que entre  altres fo n ts  consulté l'A rxiu  
H istorie de Castellar del Vallès.

El tes tim on i in teg re  de p a rtic ip a d o  a la guerra civil d 'en  M agí 
Parera i Parera (1907 -1 9 9 3 ) va ser pub lica t el 200 6  per 
l'A ju n ta m e n t de Subirats am b el títo l: Del sole a la trinxera. DIarI 
de guerra  (1938-1939). Edicions i Propostes Culturáis Andana, 
S.L. V ila franca del Penedés.

M agí Parera havia nascut el 19 de maig de 1907 a la casa fa m i
liar de Pas de Piles (Subirats, A lt Penedés), un p e tit barri rural al 
m arge d re t del riu Ano ia , a uns centenars de metres de la car
retera de Sant Sadurní a Gélida, a l 'in d re t de la horadada. 
A c tu a lm e n t el barri ja no existeix, va sucum b ir al traça t de l'AVE 
Barce lona-M adrid.

M agí Parera s 'inco rporà  a l'Exèreit Popular el 16 de m aig de 
1938 i set mesos després es trobava al f ro n t del Segre. El seu 
d iari, in ic ia t el p rim er dia de la seva m ob ilitzac ió , recull les vicis- 
s ituds viscudes fins el 23 de gener de 1939, un dia després que 
les tropes feixistes ocupessin Sant Sadurni i Subirats.

El 20 d 'a g o s t de 1938 Parera explicava al seu d iari un dels 
ente rrem ents de soldats republicans que ell va d u r a te rm e a un 
q u ilô m e tre  de La Pobla de Masaluca (Terra A lta). Diu lite ra l- 
m ent: "Avul hem  en te rrâ t un n o i de Castellar de l Vallès. Es delà 
Olivé. Era de la lleva de l 2 7  era pare d 'un a  nena. Portava el 
re tra t de la seva esposa I de la nena. A is pagesos que un dia tre- 
ballaran aqüestes oliveres els fará respecte to ca r aquesta terra".

Aquesta a n o ta d o  al seu d iari, fe ta per prop ia  in icia tiva, m ig 
d 'am a ga t, desobe in t les instruccions que Parera havia rebut, va 
p rop ic ia r que el periodista O rio l Q uerol es p lantegés la possibi- 
lita t de tro b a r la fam ilia  del so lda t d ifu n t per in fo rm ar-los  gaire- 
bé setanta anys després d 'aq ue ll fa ta l desenilaç. Pensava que si 
no es va prendre nota  del seu nom  de fo rm a  ofic ia l, era im pos
sible que s'hagués co m un ica t la seva d e func ió  ais seus fam ilia rs 
i que, per ta n t, p robab lem e n t ignoraven que havia succeít real-
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La mare i les germanes de Joan Olivé

m ent am b el jove Olivé. Però havien passai ja setanta anys, i vés 
a saber qué  se'n hauria fe t de la fam ilia .

A  l'A rx iu  H istóric de Castellar del Vallés va investigar si existia 
a lgún  O livé en aquell m un ic ip i casat i am b una filia  petita  que 
hagués anat a la guerra i que no bagues to rn a i. Només n 'h i 
havia un que es d igués Olivé. Era un jove de 18 anys, solter, que 
vivia al núm ero  22 del carrer Sant Pau i que, efectivam ent, 
constava com  a desaparecido  al fro n t. En un p rim er m o m e n t el 
fe t que  existís la con trad icc ió  de l'eda t, del m a trim o n i i de la 
filia  va fe r desistir de la seva recerca, pero a les poques setm a- 
nes va dec id ir con tinuar-la .

Sabia de ce ri que  l'ú n ic  O livé de Castellar que havia m arxat al 
f ro n t  i que  no havia to rn a i era Joan À nge  Olivé i Jou. Gràcies a 
Silvia Sàiz i Calvó, responsable de l'A rx iu  M un ic ipa l de Castellar, 
va saber que  la germ ana pe tita  d 'O livé  vh/ia encara al dom ic ili 
fam ilia r. Quan va truca r-h i per te lè fon  per concertar una en tre 
vista i va in fo rm ar-la  del m o tiu . M aria Teresa Olivé s 'em ocionà i 
no se'n sabia avenir que fin a lm e n t a lgù li pogués a po rta r a lg u 
na in fo rm a c ió  sobre la desaparic ió del seu germ à el 1938. 
Quedava però, per resoldre la qCiestió de l'eda t, del m a trim on i

Soldats de la lleva del biberó al Carrer Major de Castellar

i de la filia . M aria Teresa aclari la con trad icc ió . Quan va escoltar 
que el d ifu n t portava un re tra t de l'esposa i de la nena, s'alçà i 
de dins una capsa de ca rtró  va treu re  una fo to g ra fia  que ella 
conservava des del 1938. Recordava pe rfec tam en t que l'havien 
fe t per enviar-lo al seu germ à al f ro n t i que ta m b é  se'n va que
dar una còpia a Castellar. En ella s'h i veuen tres dones: la seva 
mare, Eusèbia, la seva germ ana gran M on tse rra t i ella mateixa. 
L'explicació versem blant per a M aria Teresa Jou va ser que 
Parera va con fo n d re  a la fo to g ra fia  la seva germ ana gran am b 
la dona de Joan Ángel i la seva germ ana pe tita  am b la seva filia . 
El fe t que a la im a tge  no hi aparegués cap hom e devia p rovo 
car l'equ ivoc, i més si es tenen en com p te  les particu lars c ircum - 
stàncies de I'en te rram ent, en m ig d 'u n  c ruen t com b a t i am b la 
p roh ib ic ió  expressa d 'id e n tif ic a r els d ifun ts . F inalm ent la pre- 
sència de la tercera dona de la fo to g ra fia , la més gran de totes. 
Parera ta l vegada la va obv ia r am b els tres pun ts  suspensius al 
seu diari.

El periodista O rio l Q uerol, re ferin t-se a la id e n tific a d o  del cadá
ver i a la loca lització  dels seus fam ilia rs, a firm a al fina l del seu 
treba ll de recerca p ub lica t com  un annex a les m em òries del 
penedesenc M ag i Parera, que "aquesta haurà estâ t la seva dar- 
rera gesta, tre tze  anys després de la seva m ort, que e ll no va 
p o d e r p ro ta g o n itza r en vida, q u i sap si p e rqué  va creure que era 
bastan t im p robab le  a rriba r a loca litza r els fam ilia rs de l d ifu n t o 
p o tse r pe rqué  no  es va vo le r co n ve rtir en e l m issatger de la 
m o rt" .

Gràcies a la gentilesa de Caries Q uerol i Rovira, Q uadern  ha 
rebu t dues fo tog ra fíes  cabdals per que fan més creíble aquest 
re lat h istóric. En una d 'e lles podem  veure un g rup  de jovenis- 
sims soldats de la lleva del b iberó de Castellar del Vallès (fo to  
feta al carrer Major, segons to ts  els indicis), hores abans 
d 'inco rpora r-se  al fro n t. La segona im a tge  correspon a la mare 
i germ anes del d ifu n t Joan Ángel O livé i Jou. A m bdues im atges 
anaven inserides dins un tex t m o lt més am pli sobre la vida del 
penedesenc M ag i Parera que publicava el setm anari v ila franqu í 
El 3  de vuit.
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Poesia i humor 
d'un érudit setcentista
La fundació  que porta  el seu nom  
publica una edició crítica d 'un  
poem a hum oristic  de Bosch i Cardellach

NARCÍS FIGUERAS /  Professor al Grau de Llengua i literatura catalanes (UOC)

La Fundado Bosch i Cardellach ha ded ica i el seu Q uadern  
d 'a rx iu  106 al seu titu la r, l'e ru d it i m etge sabadellenc A n to n i 
Bosch (1 7 5 8 -1829 ), per m itjà  de la p u b lica d o  de la ponència 
lleg ida per la ta m b é  sabadellenca M argarida  Trias en sessió p le
nària de l'e n tita t l '1 1 de desem bre de 2008, am b una presen- 
tac ió  de M ercè Renom. M argarida  Trias, tra d u c to ra  professio
nal, val a d ir-ho , és la responsable de la versió catalana, entre 
m o lts  altres (i tam bé  sovin t de la castellana), d 'u n a  colla 
d 'a u tè n tics  clàssics con tem poran is  de la noveMa, iM ustrada o 
no, per a in fan ts  (D ick Bruna, A rno ld  Lobel, Usa Cam pbell Ernst, 
G régoire So lo ta re ff, Babette Cole o el m ate ix Ted Hugues i la 
seva Dona de fe rro ) o de les obres de noveMistes corn ara lan 
M cEwan o Sue G ra fton . També s'ha ded ica t a la tradúce lo  de 
textos científics, à m b it en qué podem  destacar els del neuròleg 
O liver Sacks {Un v iatge a l m on  dels sords i Dhome que va con
fo nd re  la seva dona am b un barre t) o l'ob ra  recent La creado. 
Una crida p e r  salvar la Terra (Empúries, 2007) del b iò leg nord- 
americà Edward 0 . W ilson, que rebé el Premi In ternaciona l 
Catalunya el 2007.

M argarida  Trias va voler, però, endinsar-se ta m b é  en l'es tud i 
més académ ie de la llengua i la lite ra tu ra  catalanes i va escollir 
per a fe r-ho  un personatge de p rox im ita t; l 'A n to n i Bosch i 
Cardellach, figu ra  rellevant del XVIII sabadellenc. En la seva 
com panyia va trans ita r am b èxit pel trà m it del treba ll de fina l de 
carrera a la UOC i ara, ja titu la d a  en filo lo g ia , ha p o g u t veure 
é d itâ t aquell esforç de fo rm a litza c ió  que posa en jo c  els conei- 
xem ents i les destreses adqu irits , sum ats a una maduresa i sen
t i t  com ú que la M argarida  portava ja a la m otxilla .

Que el personatge sigui proper no voi d ir que el coneguem  del 
to t  ni en to ts  els matisos. Encara hi havia —  i en queden —  
m olts  aspectos per explorar respecte al personatge i la seva 
obra. La figu ra  respectable i seriosa de Bosch (del qual s'han fe t 
aproxim acions b iográ fiques diverses i s 'han éd itâ t a lguns textos 
d iguem -ne  m em oria lístics com  ara M em oria  de las cosas n o ta 
bles de la Vila de Sabadell, ed. A Isina-Forrellad, 2003) queda 
m atisada en el treba ll que ara ens presenta Trias i que consisteix 
en l'ed ic ió  i estudi d 'u n  poem a de 266  heptasíMabs, un rom anç 
que estrafá una epístola a un es tud ian t de teo log ia  que, sem 
bla que per un afer de fa ld illes, voi passar-se a m edicina i al qual 
Bosch aconsella i in fo rm a  del que es trobará . Un "es tud i rigo- 
rós del poem a, fins ara desatés", ens d iu Renom, ens presenta 
un Bosch "jov ia l i iró n ic ", ben d ife re n t de l'escrivá m un ic ipa l, el

La signatura de Bosch i Cardellach

m etge o del pare de fam ilia . Un Bosch jove que usa la llengua 
fa m ilia r i casolana, no el castellá ofic ia l i de la lite ra tu ra  seriosa 
de l'època (dels seus trac ta ts  médics, per exemple), per cons tru 
ir un arte facto  satiric, de consum  "d ins  la co lla ", am b referén- 
cies de vegades difíc iis de cap ta r avui dia, però pie d 'h u m o r i 
de co m p lic ita t am b el destinatari in cò g n it (un e lem ent més del 
joc).

Trias ha fe t un esforç m o lt considerable per apropar-nos aquest 
tex t am b rigo r f ilo lò g ic  (s 'ana litza la lletra per id en tifica r si el 
m anuscrit conservât és a u tò g ra f de Bosch, fins les m arques 
d 'a igua  del paper ens perm eten conèixer l'o rigen ); ens en p ro 
porciona una edició pa leogràfica i una d 'in te rp re ta tiva , i a lhora 
ens ofere ix la in fo rm a d o  necessària per captar el c o n tin g u t de 
la m illo r manera possible. Les referències m ito lòg iques, els 
tòp ics del "m a l d 'a m o r" , l'ùs de les regles de la lògica escolás
tica, les frases fetes populars, els lla tin ism es... to t  hi és ana litza t 
i, en la mesura del possible, destria t i explicat. I horn in ten ta  
caracteritzar i s ituar h is tò ricam ent el gènere de l'ep is to la  sa tiri
ca en vers i d iscu tir l'adscripc ió  a una estètica més aviat b a rro 
ca del text, aspecto aquest on subsisteixen els dubtes, és cert, i 
to t  resta o b e rt a noves aproxim acions. En to t  cas, arribem  a 
poder assaborir d irec tem en t el tex t hum oris tic  de Bosch, un 
aspecto en què Trias ha p o g u t beneficiar-se de les aportacions 
més recents en el cam p de l'es tud i de la llengua i de la p ro d ú c 
elo escrita d 'època  m oderna , que ha fe t avenços m o lt rellevants 
en els darrers anys.

La nostra lite ra tu ra  m oderna (s. XVI-XVIII) té  aquesta grandesa 
i servitud alhora. De la falsa co m o d ita t de considerar-la deca
den t i ind igna  de ser estudiada hem passât sortosam ent a la 
nécessitât i al plaer de rescatar-la i analitzar-la  am b la mateixa 
p e n e trado  que ho fem  am b qualsevol a ltre  período. A m b  
l'avan ta tge  que hi ha m o lt de m ateria l per exhumar, al quai fe r 
preguntes, que ens espera al fons  arxivistics de les nostres 
poblacions. Subm erg ir-s 'h i corn a fe t M argarida  Trias ofereix 
ocasions de coneixem ent i de gaudi corn el que reflecteix 
aquest tex t de Bosch que ara podem  lleg ir am b un acom panya- 
m en t i un gu ia tge  necessaris. Tant de bo l'ob ra  de Bosch, lite- 
rària i no (en el sen tit que  avui té  el m ot), i les cond ic ions en 
què es va produir, sigui que lcom  que no deixi d'interessar. 
M argarida  Trias hi ha fe t una co n tribuc ió : el carni resta obert.

TRIAS, M arga rida . L h u m o r d 'u n  il-lustra t. Edició d 'una carta de Bosch i 
Cardellach. Presentació de M ercè Renom. Sabadell: Fundació Bosch i 

Cardellach (Q uaderns d 'A rx iu , 105), 20 08 , 108 p.



LLETRES 15

Poétiques de tardor
El grup "Papers de Versália" organ itza  
per prim era vegada a Sabadell 
una tro b ad a  am b q u atre  poetes  
per lleg ir i com entar la seva obra

JOSEP GERONA

Un de les sessions a l'Alliance Française / DR

El g rup  de poetes sabadellencs "Papers de Versàlia" — fo rm a t 
per M arcel Ayats, Josep Gerona, Esteban M artínez, Q uilo  
M artínez i Josep M aria R ipoll—  ha o rgan itza t, per p rim er cop a 
la c iu ta t, una trobad a  intensiva {Poétiques de tardor. Jornades  
sabadellenques d 'e s tu d i i  d ifus ió  de la poesía) am b qua tre  poe
tes de gran nivell per a lleg ir i com enta r am b ells a lguns deis 
seus poemes. Els poetes tria ts  per aqüestes prim eres jornades 
han estât M on tse rra t A be lló , M arius Sampere, Chantal M ailla rd  
i Concha García.

Les sessions van celebrar-se al llarg de to t  el dissabte 31 
d 'o c tu b re  a la Casa Taulé, seu de l'A lliance  Française, am b lec
tures i com entaris  a carree deis qua tre  poetes convidats, i el 
m atí del d ium enge  1 de novem bre a l'a u d ito r i del Vapor Badia, 
am b una lectura a cárrec deis actors Jordi Boixaderas i Rosa 
Renom, i am b intervencions musicals a cárrec de M ontse 
M u n ill, flau ta  travessera, i Rosa Navarro, v io lonce l.

Dissabte al m atí van te n ir  Hoc els to rns  de Concha García i 
M arius Sampere, la prim era am b una gran lucidesa analítica i el 
segon é n o rm ém en t expressiu a l'ho ra  de lleg ir els poemes. A  la 
ta rda , Chantal M ailla rd  va exposar els tre ts  generals de la seva 
poética, am b el supo rt d 'u n  DVD concebu t per ella mateixa; 
m en tre  que després, per c loure  la jo rnada , M on tse rra t A be lló  
— d 'u n  v ita lism e envejable ais seus noran ta  anys—  va a lte rnar 
la lectura am b breus explicacions a l'e n to rn  del seu concepte  de 
la poesia i de la vida. F inalm ent, d ium enge  al m atí Jordi

POETIQUES DE TARDOR
Sabadell, 31-X i 1-XI de 2009

Montserrat Abelló Marius Sampere 
Chantal Maillard Concha García

^ P a pers de Versália Alliancet landaise ©s

NATIVIDAD AYALA

Boixaderas i Rosa Renom van o fe rir una m atisada lectura de 
to ts  qua tre  poetes, ju s t el dia abans que els Iliuressin el prem i 
Butaca per les seves in te rp re tacions en les obres La m o rt d 'u n  
v ia tjan t d 'A r th u r  M ille r i R o ck 'n 'ro ll de Tom Stoppard, respecti- 
vam ent.

Per fe r possible l'anàlis i de I'ob ra  poètica dels d ife ren ts  autors. 
Papers de Versàlia va ed ita r un quadern am b els poemes tria ts  
pels poetes convidats, que es va Iliurar ais assistants. Aquest 
quadern com pta  am b iM ustracions de la p in to ra  N ativ idad 
Ayala — autora  tam bé  de la im a tge  del carte ll de les Jornades—  
i es p o t descarregar de la pàg ina  w e b  del g ru p : 
w w w .papersdeversa lia .com , a la secció d 'a c tu a lita t.

Val a d ir que, ta n t dissabte com  d ium enge , es va reg istrar una 
a fluéncia m o lt no tab le  de púb lic . Els assistents a la jo rnada  del 
dissabte van poder a p ro fita r l'ocasió per estab lir intéressants 
coN oqu is  am b els qua tre  au to rs  convidats. Cal confiar, en d e fi
nitiva, que aqüestes jo rnades podran  te n ir  c o n tin u ïta t en el 
fu tu r.

http://www.papersdeversalia.com
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EL RACÓ DELS LLIBRES OBLIDATS /
L a u r a  a  l a  ciu ta t  d e l s  sa tits , M iq u e l  L lo r

Laura contra el món
MAGDA BARTROLI

Laura a la c iu ta t dels sants  bé podria  haver-se t itu la t Laura con 
tra e l m ón . Perqué la h istoria d 'aq ues t llib re  que M ique l Llor va 
pub lica r el 1931 és, d it en poques paraules, la d 'un a  noia bar- 
ce lonina sensible, idealista i pobra que es casa am b un hom e 
rude i p rim itiu , de pob lé  però rie. La incom prensió  to ta l a qué 
es veu abocada am b aquest canvi de vida será la constan t del 
llibre.

Des d 'a q u e t racó dels Ilibres ob lida ts  recuperem  avui la lectura 
d 'u n a  obra que, de ben segur, generacions de lectors adu lts  i 
grans van te n ir entre  les mans a la seva jo ve n tu t. Per als qui el 
vu lgu in  to rn a r a llegir, eis transporta rá  als records del passât. 
Per als qui el vu lgu in  conèixer de bell nou, la seva lectura no eIs 
defraudará. Perqué Laura a la c iu ta t dels sants parla d 'a m o r i 
passions, d 'iM usions i som nis fracassats, de s incerita t i h ipocre- 
sies, de la c iu ta t i del cam p, dels bons i dels dolents. Un llibre 
pie de con trastos i en fron tam ents , corn la vida mateixa, que 
més enllà del seu con tex t h istòric  —  una c iu ta t provinciana de 
la Catalunya in te rio r del p rim er terç de segle —  ens fib la  am b 
uns ternes universels.

El novel-lista, contista  i tra d u c to r M ique l Llor (Barcelona, 1894- 
1966) es va consagrar am b aquesta novel-la psicològica que és, 
tam bé , un dram a rural am b to tes les de la Ilei. Novel-la psico lò
gica perqué s'endinsa p ro fu n d a m e n t en les ánim es to rtu rades 
dels seus personatges. I dram a rural perqué en un to  tràg ic  
retrata les cond ic ions de vida i la manera de ser d 'u n a  vila in te 
rio r am b pretensions de c iu ta t com  és C om arqu ina l. Sota 
aquest nom  M ique l Llor hi am aga la Id e n titä t de Vie, d 'o n  p ro 
venia la seva fam ilia  m aterna. És en aquesta pe tita  c iu ta t plena 
de catedrals i sants que n 'accentuen el seu carácter relig iös on 
transcorren les peripécies vitals de la Laura.

La p ro tagon is ta  d 'aq ues t llibre és una jove  barcelonina ingènua 
i ex trem adam en t sensible, idealista i som niadora, enam orada 
d 'un a  idea de l'a m o r que no es correspon am b la realita t. La 
Laura entrega el seu cor a en Tomás, un hom e rude, o rd ina ri i 
sim ple, hereu dels M un tanyo la  de C om arqu ina l. Una flo r  de li
cada en mans d 'u n  a rbust ressec. La vida con juga l aviat posará 
de m anifest l'ab ism e que els separa. Un abism e que s 'obre  
ta m b é  e n tre  la ba rce lo n in a  i la resta de m em bres de 
l'apode rada fam ilia  i dels seus veins. La vida de la Laura será un 
len t i inexorable descens a l'in fe rn  de la hipocresía i la m aldat, 
personificadas en el personatge de la cunyada Teresa. Una 
dona, aquesta, que s im bo litza  to t  el con tra ri de la Laura: repri
m ida, abnegada, insatisfeta i am argada, en de fin itiva . Ella és la 
p rinc ipa l instigadora  dels mais que li passen i m ostra més evi
d e n t de la —  en alguns punts esperpéntica —  hipocresía en 
qué v iuen, em boira ts , els i les vilatanes: "to ts  ajudaven a engru i-

x ir  les calúm nies que es fo rm a- 
ven e n to rn  de la Laura, pe rò  
to tes  les senyores delejaven de 
p o d e r anar cada d ijous a la 
tarda a casa dels M u n tanyo la ".

M IQ U E L  LLO R

LAURA A  LA 
CIUTAT DELS 

SAN TS
NOVELLA

PRIMI  JOAN C RIX i l LS

El que passa a cal M un tanyo la  
i les estranyes relacions que 
m antenen alguns m em bres de 
la seva fam ilia  topa  b ru ta lm e n t 
am b la Sensibilität de la jove 
Laura, que acaba sen tin t-se  
atreta per l'advoca t Pere, de 
qu i es creu p ro fu n d a m e n t ena
m orada . Un a ltre  in te n t, 
ta m b é  fu s tra t, de tro b a r  
l'a m o r en un hom e que en ten- 
gui to ts  els racons de la seva ànim a inqu ie ta . Tan gran és la fus- 
trac ió  que el desti la portará  cap a cam ins insospitats.

La Laura és una heroína, fins a ta l p u n t que s'acaba sacrificant 
to ta  per ais altres. Per no ferir-los s 'entrega cegam ent a un desti 
que no és el que havia som iat. Però M ique l Llor no nom és fa un 
re tra t psico lóg ic m inuciós de la p ro tagon is ta ; tam bé  ho fa de la 
resta de personatges, a qu i d ibuixa barroers i m iserables, h ipò - 
crites i envejosos. Però en el fons  desgraciats com  la Laura, per
qué n ingú no és fe liç am b la seva vida. I si el re tra t dels perso
natges és rie encara ho és més la prosa d 'aq ues t llibre. Una 
prosa rica i e laborada que en a lguns punts —  so b re to t en 
aquells en qué s'explora el sen tim en t am orós —  p o t a rribar a 
sem blar una mica carrinclona i excessivament recarregada. És el 
llengua tge  d 'un a  altra época, d 'u n  tem ps llunyà en qué, m al
g ra t existir els m ateixos sentim ents, aquests s'expressaven de 
fo rm a  rad ica lm en t d ife re n t a Tactual. Seguram ent la Laura dels 
nostres dies s 'a treviria  a en fron tar-se a les critiques de fam ilia rs  
i veins envejosos i deixaria el m a rit a les prim eres de canvi per 
Iliurar-se a un am or més veritab le.

M ique l Llor va fo rm a r pa rt d 'u n a  gene ra do  d 'escrip to rs  que, a 
fina ls dels anys v in t i princip is dels tren ta , va to rn a r a escriure 
novel-la sense com plexos, m o d e rn itza n t el gènere segons els 
corrents literaris que corrien per Europa. Al costa t d 'a u to rs  com 
Francese Trabai o Sebastià Juan A rbó  i in fluenc ia t, entre 
d 'a ltres, per Dostojevskij i Freud, va co n tr ib u ir  a m ode rn itza r les 
lletres catalanes. Laura a la c iu ta t dels Sants, de la qual se n 'han  
fe t nom broses edicions i que en el seu m o m e n t va ser mereixe- 
dora del Premi Crexells, és la seva obra més em blem àtica . L'any 
1986 G onzalo Herralde la va p o rta r al cinem a sota el t ito l de 
Laura, de l cielo llega la noche.
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L'increïble
Xavier
Vinader
MCF

Centre d'Estudis Histones Internacionals

XAVIER VINADER I SÁNCHEZ 
Periodisme i compromis

Edició, introducció i notes 
Jaume Busqué i Barceló

L 'ed ito ria l A fe rs  i el 
Centre d 'Estudis H isto
ries Internaciona ls aca
ben de pub lica r el Ilibre 
X a v ie r V inade r i  Sán
chez. Periodisme i  com 
prom is. Es tracta  d 'u n  
exce l-len t es tud i de 
Jaume Busqué i Barceló, 
f ru it  de m oites bores de 
recerca i de treba ll.

Xavier V in a d e r i Sán
chez, nascut a Sabadell 
el 1947 , és el m illo r  
exem ple del periodism e 
co m p ro m é s  i de la 
defensa de les Ilibertats i 
deis drets de les perso
nes. Aquest com prom is  
— to ta l—  l'ha p o rtâ t a 
m oites s ituacions difíciis 

al llarg de la seva tra jec tó ria  professional. I d u ra n t aquest anys 
encara ha fe t més: ha reun it un arxiu im m ens que fin a lm e n t ha 
p o g u t Iliu ra r sa i esta lv i al C entre  d 'E s tu d is  H is tó rics  
Internacionals. Consta d 'un s  tres mil docum ents  sobre la 
Guerra Civil, la postguerra , el franqu ism e  i la repressió. Premsa 
c landestina de pa rtits  i o rgan itzac ions obreres; m ateria ls sobre 
l'ex trem a dreta en l'á m b it in te rnac iona l; in fo rm ac ions sobre la 
guerra b ru ta  con tra  ETA; actuacions deis servéis d 'in teM igència  
i deis cossos de segure ta t a escala m und ia l; el crim  o rgan itza t; 
les sectes destructives; el nazisme.

Es fa d ifíc il d 'e n te n d re  com  una sola persona ha p ogu t, en una 
tren ten a  d 'anys, desenvo lupar una tasca tan activa que es po t 
q u a lifica r de period ism e d 'aven tu ra , pels m o lts  perills a què ha 
estâ t sotm ès, ta n t per pa rt de les o rgan itzac ions legáis —  
l'A ud iène ia  Nacional el va condem nar a set anys de presó, però 
va ser am n is tiâ t pel Conseil de M in istres després d 'u n  exili fo r- 
çôs—  corn de les il-legals — va pa tir atacs terroristes.

A quest Ilibre sobre Xavier V inader surt en un m o m e n t d ifíc il en 
què  l 'o b lit  dels valors dem ocràtics  i l'espantosa m e d ioc rita t de 
la classe política están p ro p ic ia n t la d ifus ió  d 'idees populistes, 
en a lguns casos c la ram ent feixistes, en sectors de la societat. Si 
la h istoria  servís d 'a lg u n a  cosa, l'ob ra  de V inader podria  ser-ne 
un bon an tído t.

Ha mort 
Pere Roca 
Garriga
MCF

c. 1 974/ DR

Temps hi haurà per a glossar la vida i l'ob ra  del filô le g  Pere Roca 
i Garriga m o rt el 17 de novem bre passât i, sob re to t, el seu 
sabadellenquism e que el va fe r pa rtic ipa r al llarg de to ta  la seva 
tra jec tó ria  en l'a c tiv ita t cu ltu ra l de la d u ta t.

En aquesta breu nota, quan estem ta n ça n t l'ed ic iô  del núm ero 
173 de Q uadern, nom és volem  destacar la seva v incu lac iô  am b 
aquesta casa des del p rim er m om ent. CoMaborà en la nostra 
pub licac ió , fundada  el 1978 per Joan Cuscó i Aym am í, des del 
núm ero  4 am b un tex t sobre les belles arts a Sabadell. En el 
b ienni 1 9 7 8 -1 979  publicà una série d 'a p u n ts  sobre filô legs 
sabadellencs: Félix A m a t i Palou, A g u s ti Rius i Borrell, Joan 
Baptista Codina i Formosa, Félix Quer, Francesc Sallarès i Sait, i 
M ique l Carreras i Costajussà. La seva coM aboració  s 'estengué 
am b m olts  altres ternes fins l'any 2002.

Tenia — m alg ra t que no era pas el fre t més visible del seu carác
te r—  un fi sen tit de l'hum or. Sempre am b la seva inseparable 
cartera am b crem allera sota el braç — d 'aque lla  mena que la 
gen t en deia "vaden ", per vade — una vegada em va confessar, 
tô t  é m u lan t el Quevedo del Érase un hom bre  a una nariz  peg a 
do, que ell era un hom e enganxat a un vade. En clau d 'h u m o r 
i am b el pseudónim  Jafre Segon, publicà el 1997 un pareil de 
diálegs, m o lt en la línia de l'absurd , inspirats en au tén tiques 
converses d 'aq ues t tipus  m an tingudes am b la m elóm ana Joana 
Soler i il lustrats am b uns fins d ibu ixos a la p lom a. També era 
hum oris tic  un dels seus darrers textos, Pexpedició dels Seixanta, 
pub lica t el 2002.

Descansi en pau.
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Guerra civil, exili, postguerra,
20-N, l'herència reivindicativa, noves 
veus narrati ves.
Cinta Arasa,
Arran de l'Ebre ■ ■ ■

JOAN PINYOL

Les Terres de l'Ebre aniran per sem pre més assodades a la des
teta que allí pa ti l'E xè rd t Republicà i que donà peu a l'o fensiva 
de l'e xè rd t rebel sobre Catalunya. Si to ts  els que hi perdérem  
per sem pre a lgún  fa m ilia r ho ten im  gravat al cor, encara més els 
visqueren aquella masacre hum ana i ideològ ica a toca r de les 
seves cases.

La c iu ta t de Tortosa encara avui dia té  la vergonya o fic ia l de Huir 
un m o n u m e n t franqu is ta  a los Caídos que s'aiça im p o n e n t i 
desa fian t enm ig del riu, al seu pas per la capita l del Baix Ebre. 
Un a ltre  fe t que incideix per la via contesta tària  en to ts  aquells 
i aquellos persones ebrenques que consideren que el carni per 
a la superació dels greuges que bastí la postguerra encara és 
llarg i fe ixuc però abastable.

Les darreres m ob ilitzac ions socials a les Terres de l'Ebre, a 
com ençam ents de segle XXI contra  el transvasem ent del riu i 
més da rre ram ent en oposic ió  al tancam en t de l'em presa Lear 
han to rn a t a evidenciar que la d 'a lli és una gen t am b carácter, 
m arcada p ro fu n d a m e n t per la h istòria recent i lligada a un riu 
que s'ha conve rtit en un tes tim on i s ilen t de to ts  els fets esde- 
v ingu ts  a les seves vores.

Sum em -ho to t  p lega t i end insem -nos en la tram a de la novel-la 
t itu la d a  A rran  de l'Ebre, que acaba de pub lica r la jove escrip to- 
ra to rto s i na C inta Arasa a Aedito rs.

'A rran de l 'Ebre ' 
segueix diverses 
generacions de 
la fam ilia  Espuny, 
dels que hague- 
ren de m arxa r a 
l 'e x ili i  dels que  
es van quedar  
a Tortosa

És a d ir en la h istoria de les diverses 
generacions de la fam ilia  Espuny, deis 
que hagueren de m arxar a l'exili fra n 
cés i deis que es quedaren a Tortosa, 
fins a la re trobada en plena d ic tadura  
franqu is ta . Deis que han co n trib u ít a 
m ode la r la fesonom ia  de la capita l del 
Baix Ebre i deis que  van m arxar 
d 'a q u e s t m ón  am b  in te rro g a n ts  
m olts  sedosos respecte del que el riu 
Ebre reflect! I'any 1939 en aquellos
terres. Dels que viuen ancorats en el 

passât i deis que es fo rgen  un fu tu r  a base de superar-ne els 
greuges que se'n derivaren. Tots plegats entre  terres i entre 
guerres sobre de m ú ltip les  punts de vista sobre la guerra civil.

El riu Ebre quan passa per Tortosa / JOAN PINYOL

Però anem  a pams!

L'autora/ Nascuda a Tortosa I'any 1978, C inta Arasa és Ilicen
ciada en Ciéncies Politiques i de l'A d m in is tra c ió  (U niversitä t 
A u tò n o m a  de Barcelona, 2000). Treballa a l'adm in is trac ió  
pública en l'á m b it de les relacions in ternacionals.

A  nivell literari ha pub lica t ta n t narrativa com  poesia en reculls 
d 'o b ra  d 'a u to rs  diversos i, en solitari, el Ilibre per a in fan ts  On 
és e l Sol, Cucafera?  (Aed itors 2007) i la novel-la A rran  de l'Ebre  
(Aeditors, ju n y  2009).

L'any 200 4  va guanyar el prem i de narrativa breu Joan Cid i 
M u le t am b el re iat Quan Bakunin ens parlava a cau d 'o re lla  
(Colors de Violeta) i el de La Font del Ferro de Tona, tam bé  de 
narrativa breu, am b Pols de M arb re . L'any 200 5  va aconseguir 
l'accèssit del prem i de narrativa in fa n til "V e t aqu í un g a t"  de 
M onteada i Reixach am b el con te  Ze/neó, la p rim era  enxaneta. 
Ha estât m em bre i ha pres id it l'AJELC (Associació de Joves
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Arasa i Pinyol, durant la presentado del llibre a Igualada / DR

Escriptors en LIengua Catalana). A c tu a lm e n t fo rm a  part de 
l'AELC.

A rra n  de l'Ebre, aspectes generals /  El 20 de novem bre de 1975 
la Dolors Espuny Fabregat, un dels personatges centrais de la 
noveMa, es banya al riu Ebre, al seu pas per Tortosa d 'a m a g a t 
de to th o m  m entre  arreu del país la notic ia  de la m o rt física del 
d ic ta d o r corre igual de ràpida que l'escum a de les am polles de 
cava que s 'obren  en m oites cases. He d it física perqué - to ts  ho 
sabem - per a segons qué la seva herència encara és ben viva.

La m o rt del d ic ta d o r Franco (am b to t  el que va suposar en 
aquells m om ents) i el riu Ebre són, dones, dos eixos constants 
d 'u n a  novel-la am b ien tada  en una terra marcada per una geo
gra fia  i per una h istoria  que van in tim a m e n t lligades. No és que 
A rran  de l'Ebre  com enci en aquest p u n t (perqué aquest episo
di es troba  al m ig de la tram a), però resulta a lta m e n t s ign ifica- 
tiu  per endinsar-nos a l'ob ra .

Es tracta  d 'u n a  h istòria  novel-lada que parte ix de la fra tic ida  
guerra civil. De les causes que la van provocar i, sob re to t, de les 
conseqüéncies que se'n van derivar, a gran escala per al país i a 
m ilers de petites escales en to tes  i cadascuna de les persones 
que la van p a tir i en eis seus descendents directes, eis quais 
reben una heréneia de pors, d 'o d is  con tin g u ts , de recels i d 'u n  
pais e m p o b rit m a te ria lm en t i tam bé  d 'esperit.

Fins i to t  m 'a treviria  a d ir que A rran  de l'Ebre  toca de pie el m oli 
de l'os  de l'e n fro n ta m e n t bél-lic que entre  el 36 i el 39 esgue- 
rrà tan ts  ordres (po litics, socials, fam ilia rs...) I ho fa d 'un a  
m anera apassionant, p ro fun da  i com m ovedora . Bàsicament 
perqué perm et que el lecto r s 'endinsi i en tengu i els serrells d 'u n  
co n flic te  que ens ha m arcat a to ts  i que marcará les nostres 
maneres, encara unes quantes décades.

En aquest sen tit és una noveMa excepcional, histórica (pel que 
cem entava suara), psico lòg ica (perqué a p ro fu nde ix  m agistra l- 
m en t en les consciéncies deis personatges), sen tim enta l (si con-

siderem la teranyina de relacions am oroses que s'h i descriuen), 
coral (i és que s'h i narren les tra jectóries vitals de d ife ren ts  
m em bres d 'u n a  m ateixa fam ilia ), docum enta lis ta  (pel precis 
re tra t que rebem de les Terres de l'Ebre al llarg del tem ps), local 
(però no localista, per to t  el que té  de con tex tua litzac ió  d 'un a  
tram a en un espai concre t : la cap ita l del Baix Ebre, i per ú ltim  
tam bé  d idáctica  (pensant so b re to t en unes noves generacions 
que, al pas que anem  en m atèria educativa, aviat s ituaran la 
guerra civil enm ig de les guerres pún iques ...).

Un deis eixos centrals de la noveMa és, dones, el reflex de les 
conseqüéncies provocades per la guerra civil al nostre país. Però 
m atisem -lo : A rran  de l'Ebre  no és nom és una recreado deis fets 
histórics succeíts so b re to t a pa rtir de 1936 i fins ais nostres dies.

Hi són, és e v iden t, p e rqué  s 'h i noveM a, e n tre  a ltres, 
l'experiéncia de l'exili des de la capita l francesa, tam bé  la s itua
d o  de p rov is iona lita t perpetuada de centenars de persones 
allunyades a la força del seu país que, velen am b im poténcia  
com  anaven ca ient to ts  els grans feixismes europeos excepte 
l'espanyol -q u e  era el que els im pedia  de tre p itja r de nou la 
seva enyorada terra-. També hi ha el re ferent de les m anifesta- 
cions derivades del m aig francés, les assemblées d 'in teM ectua ls , 
el desig creixent de re to rn  a 
Catalunya, la rea lita t deis filis 
deis exiliats nascuts fora  del país 
i a p u n t d 'a rre la r per sem pre en 
altres terres, les iMusions i les 
p o ss ib ilita ts  d 'e n d e rro c a r el 
régim  de Franco, el re to rn  real a 
Tortosa per part de la fam ilia  
Espuny, els maquis, l'es traperlo , 
les te rtú lies sobre la guerra, la 
Tortosa franqu is ta  que fa la viu- 
viu grácies ais favors de la d ic ta 
dura, les proclam es de Ilibe rta t 
per a l'Estat Espanyol que es
pronunciaven des de d ife ren ts  pun ts  d 'E uropa, els grups an ti- 
franqu istes, l'execució de Salvador Puig A n tich , l'anhe lada m o rt 
del d ic ta d o r i to ta  la fe ina que a p a rtir d 'a leshores calia fer, el 
re to rn  de Tarradellas, les prim eres eleccions dem ocrá tiques des- 
prés de la d ic tadura , el 23F, fins ais JJOO de Barcelona 92 i les 
m anifestacions confréries al transvassam ent de l'Ebre ja al segle 
XX I...

Tots els esdevenim ents reals que he esm entat (i encara m olts 
més) són presents a A rran  de l'Ebre, per cert, m o lt ben inserits 
dins el fil a rgum en ta i. Però en to ts  els casos com  a m arc de tons 
d 'un a  altra mena de Iluites. Les que e n fron ten  de manera in te r
na cada dia de la seva existència a lguns personatges am b el seu 
passât més im m éd ia t. És el que en un m o m e n t de la noveMa 
s 'anom enen les guerres menudes.

Les guerres personals que duen al d a m u n t els pro tagon is tes 
d 'A rra n  de l'Ebre, que pesen d a m u n t de la conscièneia de m olts 
personatges de la noveMa. Les guerres —  d ig u e m -h o  ara de 
manera coM oquia l —  d 'es ta r per casa, perqué sem blen ins- 
ta l-lades de per vida en cada casa i persona, to t  éclipsan t el pas
sât am b uns fets que han m arcat per sem pre el present i que

La no ve l la és 
p lena  de re feren ts , 

desde e l m aqu is i 
l 'e s tra p e rlo  fins a 

les m an ifestac ions  
d e l m a ig  francés, 

passant p e r  la 
Tortosa franqu is ta  

i  l'execució  de 
Puig A n tich
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son capaços de re to rnar sense avisar, qualsevol dia, en qualse- 
vol m o m e n t....

La novel-la de la C inta és plena de referències a aqüestes gue 
rres m enudes :

"La guerra  deixa una guerra  a cadascú i a cada fam ilia "  s 'a firm a 
en una ocasió (p. 135). I en una a ltra es d iu : "la guerra  no s 'ha  
acabat, no  sa caba  mal, la ten im  to ts  fo tu d a  dins i va so rtìn t  
com  si fos un escorpí" (p. 137). I més endavant "Íes guerres  
co l lectives sem pre deixen guerres m enudes a I'esquena de les 
persones" (p. 178).

Aquesta novel-la no és pas dones, la h istoria  d 'u n a  guerra sino 
la de m oites guerres, de les que cada personatge porta  al 
d a m u n t corn una llosa, i el que aquí és plante ja és la possibili- 
ta t de m u ltip les  a lliberam ents ind iv idua ls per pa rt d 'un s  éssers 
ben conscients que "la m ort, la vida I la so rt van de la mà cada 
d ia "  (p. 22), tam bé  d u ra n t la postguerra.

En un a ltre  m o m e n t 6 'A rran  de l'Ebre  i respecte dels que que 
den després del con flic te  s 'a firm a que "És més fác il ser m á rtir  
que ser superv iven t" (p. 56). No sabem si eis m orts  passen o no 
a m illo r vida (fins que no n 'h i hagi un que to rn i i ens ho expli-

q u i.. .)  però el que és ev ident és 
que eIs vius con tinúen  v iv in t la 
d 'a q u i i, corn d iu la Lola, un 
dels pe rsona tges p rinc ipa ls , 
"després d 'un a  guerra  no n 'h i 
ha cap que to rn i a ser n o rm a l"  
(p. 284)

Les circum stancies  
narrades  
son tan  reals 
com  nosa ltres  
m ateixos, les duem  
gravades a la p e ll

Evidentm ent que no parlem  pas 
d 'un a  tram a inventada, nascuda de la im a g in a d o  de l'au to ra . 
A quest és el d ram a! I és que els fe ts i les c ircum stáncies narra- 
des en aquesta novel-la són tan  reals com  nosaltres mateixos, 
els duem  gravats a la pell i, en certa manera ens expliquen, com  
si fossin cica trius d 'u n  passât que no han parat de supurar i que 
aquesta novel-la allibera a través de les paraules.

A  A rran  de l'Ebre  hi ha el reflex d 'u n a  época (de repressions 
accentuades d 'a llo  més en el m ón rural i a les com arques lim í
tro fes  am b els rius Ebre i Segre), gravades a l'án im a  d 'unes per
sones que proven d 'a lliberar-se d 'u n  passât que els de te rm ina  
el present. Uns personatges -c o m  la Dolors- cansats de sorolls 
de sabres (capíto l IV), que m alviuen entre  guerres (la civil i la 
segona m und ia l) i en tre  terres (l'exili i Tortosa). I que tenen en 
com ù l'anhe l de Iliberta t, de pau i de justic ia . A rran  de l'Ebre  es 
converte ix aixi en un clam de tô t  p legat, tam bé  am b la com p li- 
c ita t del riu on els personatges em m ira llen les seves pors i les 
seves angoixes.

El riu Ebre /  El Ilibre retrata una época i ta m b é  una terra, la que 
reflecte ix el riu Ebre en el seu darre r tram  abans de fo nd re 's  a 
la mar. M ira ll del tem ps i de Tortosa per on s'escolen les hores, 
sím bol de l'e s llangu im en t d 'a lgunes vides (p. 121) i escenari lli- 
ga t per sem pre al fina l de la guerra civil, l'Ebre (un riu de plata 
que es daura am b les hores) adqu ire ix  en aquesta novel-la una 
e n tita t p róp ia  com  a te s tim on i abso lu t de to t. De les alegries i

Tortosa /JO AN PIN YO L

deis decensisos vitals dels que sobreviuen a la seva vora. De les 
seves desesperacions i preses de conscièneia, dels anhels de Ili
be rta t i de la c o m p lic ita t que a lim enta decisions trascendenta ls. 
Que la casa fa m ilia r dels Espuny es tro b i arran de l'Ebre no té  
res de c ircum stancia l perqué, a la seva m anera, el riu de te rm i
na i cond ic iona  cadascun dels que hi viuen. En d ife ren ts  gene- 
racions, en d ife ren ts  époques...

És al riu Ebre on més d 'u n  desvia sovin t la m irada per trobar-se 
a si m ateix, per o fegar-h i el silenci, per recobrar la força, per 
reorien ta r la vida, per aïllar-se del m ón a través d 'u n  bany clan- 
oesti, per desvetllar secrets inconfessables que  s'arrosseguen 
des del fina l de la guerra, per llançar-hi paraules que davallen 
inexorables cap a l 'o b lit  general, i per tro ba r-h i l'a ire  necessari 
per co n tin u a r endavant.

Si, el riu és un desencadenant d 'acc ions (s 'arriba a com parar la 
guerra a una riuada -p .  177) i és un pou de m isteris insonda
bles. "nom és cal m o lt de silenci pe rqué  l'Ebre e t p a rli"  (p. 1 58) 
d iu un dels personatges en un m o m e n t i insisteix en un a ltre  : 
"/os rius saben més coses que les persones". Són rius que par
ten.

Des d 'aquesta  perspectiva A rran  de l'Ebre  es p o t in te rp re ta r 
cambé com  un tr ib u t am orós de la C inta Arasa cap al riu per on 
navega la seva p róp ia  h istória . La seva i la que com parte ix  am b 
cotes les persones de les Terres de l'Ebre. Si llegiu la novel la 
am b aquests ulls us adonareu fins a qu in  p u n t arriba l'es tim ació
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Arran 
de i'Ebre
Cinta Arasa

Aeditors l  £1 riu de lleties

de la C inta per aquest 
riu.

La novel-la tam bé  sor- 
prén, dones, per 
aquest to  in tim is ta , 
de p ro fu n d a  c o n fi-  
d e n c ia lita t respecte 
de les passions p ro 
pios, com  la de 
l'es tre ta  relació que 
m antenen a A rran  de 
l'Ebre  la vida i la lite 
ratura.

V ida i lite ra tu ra  /  Un
deis altres eixos des
tacad les  és l'e x p lo - 
ració ín tim a que es 
realitza a una passió, 
la d 'escriure, que a la 

fam ilia  Espuny es va p e rpé tuan t de generació en generació. Des 
de l'A n to n i Espuny a l'exili fins a la seva néta, la Lola, ja ins- 
ta l-lada a Catalunya, passant so b re to t per la filia  del p rim er i 
mare de la segona, la Dolors, sotmesa en aquests fu lls  a una 
rad iografía  meravellosa de les seves il-lusions, desesperacions, 
angoixes, éxits i frustac ions derivados de la seva carrera literá- 
ria.

Sí, aquesta novel-la té  un carácter, segons com  m eta lite ra ri (de 
reflexió sobre el fe t d 'escriure), perqué els p lan te jam ents sobre 
to t  el que  té  a veure am b el procès de creado, de p u b lica d o  i 
de d ivu lg a d o  d 'u n  Ilibre són constants. S 'inclouen d isquisic ions 
respecte de la creado  literaria , la febre  creadora, la insp irado , 

la nécessitât d 'a ïlia m e n t en m om ents 
concrets, l'exercici real de l'e sc rip tu ra ... 
i to tes  aquellos vivèneies que com partim  
la passió per la paraula escrita.

La novehia té  
un carácter 
m eta lite ra ri, 
am b re flex ions  
sobre  e l fe t  
d 'escriu re  
i  e l procès  
de c reado

S'exposen les vergonyes del m ón e d ito 
rial, les injustícies associades a les pro- 
m ocions de Ilibres que només neixen 
d 'am igu ism es, el rebuig d 'o r ig in a ls  per 
pa rt d 'e d ito rs  sense escrúpols, les reac- 
cions després de critiques adverses, els 

alts i baixos deis autors, la in e p titu d  d 'a lgun s  ju ra ts , les plata- 
fo rm es de d ifus ió  literaria  com  ara les Ilibreries

També hi té  cabuda un sen tit hom ena tge  a Joan Cid i M u le t, 
escrip to r i period ista  to rto s i, cabdal per en tendre  l'expressió 
literária  a les terres de l'Ebre d u ra n t la im m edia ta  postguerra. I 
són igu a lm e n t s ign ifica tius  els projectes literaris que es despre- 
nen de la prop ia  novel-la, com  la b iog ra fia  novel-lada d 'u n  deis 
personatges més s ign ifica tius  d 'A rra n  de l'Ebre.

La Lola /  Les p ro tagon is tes  fem eninos tenen un pes específic en 
aquest Ilibre (nom és cal fe r un cop d 'u ll a la d isposició de les 
q u a tre  parts de la novel-la). De to tes  n 'h i ha una que no per- 
ta n y  a la fam ilia  Espuny, però que concentra una sintesi perfec-

ta dels fe ts d 'un s  tem ps convulsos gravats a la pell d 'u n a  per
sona ... La seva historia  és una novel-la en si mateixa. Una 
novel-la dins la novel-la.

Des dels seus records adolescents a València, el reflex de 
l'acadèm ia que el seu pare o b ri per a la fo rm a c ió  de la classe 
obrera de preguerra, els m ovim ents anarquistes, els prim ers 
bom barde jos d a m u n t la pob lac ió  civil. Lanada al f ro n t com  a 
vo lun ta ria , la seva pa rtic ipac ió  dins l'Exèrcit popular, la Batalla 
de l'Ebre, la derro ta  republicana, la fú g id a  a Barcelona (anom e- 
nada a la novel-la com  una "d u ta t  de m acedòn ia ” ), l'a rribada  a 
Figueres en piena fú g id a , el pas per la fron te ra , les experiències 
al cam p de re fug ia ts d 'A rge le rs  (on coneix la L libe rta tl), la 
co l-laboració  am b la Resistència, l'estada a una capita i francesa 
que es va n a z id tza n t per m om e n ts ,... Una tra jec tò ria  vita l que 
anem  descobrin t mica a m ica, en fragm en ts  de passât perfec- 
ta m e n t travats i com b ina ts  am b el present de la novel-la. 
A quest és un dels deta ils que ens evidencia que en aquest Ilibre 
no hi ha h a gu t cap m arge per a la im provisació  i que to t  p legat 
és el f ru it  d 'u n  exhaustiu treba ll de con tex tua litzac iô  histórica, 
d 'a d m ira c ió  per un terra i de d o m in i no tab le  dels recursos 
expressius per f iltra r  anys d'experièneies vitals d 'un s  personat
ges a través d 'aquestes pàgines.

L 'e s til/A m a n  de l'Ebre  és la h istoria  d 'u n a  nissaga i d 'u n a  ciu- 
ta t. La narradora va m o lt més enllà del tem ps, coneix al detail 
les circum stàncies de les d ife ren ts  generacions d 'u n a  mateixa 
fam ilia  i, per la via de retrocesos tem pora ls  m o lt ben encavallats 
en la h istoria dem ostra un d o m in i abso lu t de l'adequació  narra
tiva tem pora l.

Però la novel-la té  més gracies. Com l'exquisidesa en la descrip- 
ció m inuciosa d'espais com uns de la Tortosa de la postguerra 
(la pastisseria de l'A nna M aria, el café Saboni, on "en  uns pocs  
m etres h i cabien to ts  els m o tius  que havien p ro vo ca t una g u e 
rra i una d ic tadura  a l pa ís" (p. 11 5), la llarga llista de carrers i 
referents reals de la capita i del Baix Ebre... to ts  plegats servits 
al lector am b una gran riquesa de matisos, i de pinzellades de 
Sensibilität en la caracterització  dels personatges i de les seves 
maneres.

Tortosa/JO AN  PINYOL
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I és am b aquest estil tan  personal que tam bé  ens arriben les 
veus in teriors  dels pro tagon is tes i que ens recorden les heroines 
de Rodoreda que, com  els personatges de la C inta, tam bé  nave

guen entre  les aigües de la incom pren- 
siô i de la desesperado, i es debaten 
entre  d ife ren ts  maneres de v iure la vida, 
enm ig de fam ilies que s'esm icolen len- 
ta m e n t...

Un hom ena tge  
a la m em òria  
dem ocrà tica  a 
Tortosa, a les 
persones que  
van de fensar 
la República

Hi ha parágrafs de la novel-la que són 
véritables exquisideses de prosa p o é ti
ca, plens de m etáfores sobre la deca- 
déncia d 'u n  m ón (rajóles desprenent-se 
de la paret -p. 163-, teules trencades a 

la cornissa de la casa fa m ilia r...)  i tam bé  sentim enta l, i de sím- 
bols. La narradora fa actuar els personatges al llarg deis d inou  
capíto ls i els va o b r in t com  nines russes que ens m ostren les 
guerres m enudes que porten dins i que ja hem com enta t. De 
m anera que la càrrega ideològ ica que tam bé  té  la novel-la 
resulta tan  p rim o rd ia l per entendre-la  corn subtil per la fo rm a  
en què ens arriba.

És, en de fin itiva , una novel-la d 'u n  tem ps i d 'u n  Hoc que, am b 
paraules de l'esc rip to r R odolfo del Hoyo, "esdevé un h o m e 
na tge  a la m em òria  dem ocràtica, a Tortosa i a les persones que  
van defensar la República, ais que van morir, ais que es van exil
iar, ais que van tornar, ais que van Ilu ita r d u ra n t la d ictadura, 
d u ra n t la transic ió dem ocràtica. Un hom ena tg e  no pas local 
sinó universal adreça t a la cond ic ió  hum ana. I és que e l pes de 
la culpa s'arrossega to ta  la vida".

Una novel-la que recom ano d 'a lló  més pel que té  de valenta a 
l'ho ra  d 'encara r na rra tivam ent m olts  fe ts silenciats fins fa q u a 
tre  dies i que ara, la gene ra do  dels néts els a fron ta  de manera 
decid ida sense la im posic ió  dels guanyadors ni del silenci gene
ral cobert de por que han p ré d o m in â t en m oites persones 
d u ra n t décades. Una novel-la que esdevé el m illo r tr ib u t per a 
to ts  aquells i to tes  aquelles que sucum biren in jus tem en t en el 
carni cap a la Iliberta t.

C inta Arasa. A rran  de TEbre. Aed ito rs, ju n y  2009
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Viatge a 
rinterior 
del cos: 
V.l.T.R.I.O.L
Un diàieg am b els m em bres de la 
com panyia Jordi Cortés-A lta Realität 
sobre la bellesa, el cos i la perfecció

MONTSE BARDERI /  Text i fotografíes

Voldria , en aquest reporta tge , presentar un dià ieg capaç de 
p rendre una certa distància de les entrevistes hab itua is — am b 
pregun tes top iques  i respostes ja apreses—  que tenen més a 
veure am b la p rom oc ió  que en l'a p ro fu n d im e n t de les te m á ti- 
ques d 'u n a  obra.

En aquest sentit, m 'end inso  en un m u n ta tg e  que porta  per títo l 
una fó rm u la  a lquím ica: V.I.T.R.I.OL, de la Com panyia Jordi 
Cortés-A lta R ea litä t{w w w .a lta re a lita t.co m )

Una creació que in te ractua  am b persones am b d ivers ita t fu n 
c ional, és a dir, am b capacitats d ife ren ts  (és to ta lm e n t in te n c io 
nal que en cap m o m e n t s'usi el te rm e d iscapacita t o m inusvali- 
desa). En aquest sentit, la d ivers ita t func iona l passa ta n t per 
m em bres de la com panyia  corn pels intercanvis que estableixen 
am b altres en tita ts , C oncretam ent, a Sabadell, han estât visitats 
per la Fundació Ictus i per AVAN, Associaciô del Vallès d 'A m ics  
de la N euro log ia .

Ens tro b e m  to ts  plegats una tarda de novem bre per a debatre  
c o n ju n ta m e n t cites i d ites al v o lta n t dels tem es que plante ja la 
seva obra: la bellesa, el cos, la perfecció...

Aquests són els in te rlocu to rs  d 'aquesta  tau la  de treba ll, fe ta en 
una sala d 'assaig, ju s t després d 'u n  d u r dia de fe ina física (el 19 
de novem bre  de 2009 , a LEstruch de Sabadell).

Maxime lannarelli (Ml) és ba lla ri i co reògra f francés, fu n d a d o r i 
d ire c to r de Synalephe des del 2000 . És professor de contact, 
im provisació  i classes técn iques i ha tre b a lia t am b com panyies i 
coreógra fs  com  C om pagnia  Pascoli, Jean M arc Heim i Corinne 
Lanselle, en tre  d 'a ltres.

Mercè Recacha (MR) és bailarina i in tè rp re t i ha tre b a lla t am b 
Francese Brabo, Sabine D harendorf, Angels M argarit, Caries 
Santos i Lluis Pascual, entre  m o lts  d 'a ltres. També ha treba lla t 
en d ife ren ts  m itjans audiovisuals corn video-dansa, cinem a, 
curts i televisiô.

Gloria José i Mercè Recacha en un moment de la conversa

Raül Perales (RP) ha tre b a lla t am b d irecto rs  i realitzadors corn 
David Plana, Jordi Mesalles, Ventura  Pons, Isabel Coixet, Lidia 
Zum m erm an i Xavi Berraondo, entre  d 'a ltres. Ha rea litza t el cu rt 
Dobles, El m ira tge  als ulls (video dansa per a TV3), i ha p a rtic i
pâ t en eis m un ta tges teatra ls de Perdida en los Apalaches, 
Freaks i Prestid ig itaccions. També és el p ro d u c to r executiu de la 
prim era peMícula p roduïda per A lta  Realität, The Frost.

Isabel Palomeque (IP) ha estât in ferm erà fins als 24 anys en que 
va pa tir una hem orràg ia  cerebral. La seva superació i la partic i- 
pació en aquesta obra li han va lg u t el reconeixem ent de la 
Fundació Ictus dins de la tercera edic ió  del Dia M und ia l de 
l'Ictus.

Adolfo Colmenares (AC), nascut a Caracas, Veneçuela, va ballar 
am b la com panyia de dansa Piso Rojo, Danza Teatro Abe la rdo  
Gameche i el ta lle r de dansa de Caracas. Al 1990 va ser becat 
per a venir a Barcelona, on va realitzar un curs a l'In s titu t del 
Teatre am b Àngels M argarit. A  Espanya ha ba lia t am b les co m 
panyies Lanónim a Im peria i, Carlos Santos, M undances, Sol Picó 
i Jordi Cortés.

Anna Pons (AP) ha tre b a lla t am b coreógra fs de to t  el m ón com  
Jean-François Duroure, Gilles Jobin, Della Davison, Kate Flatt o 
A m ir Hosseinpour. L'any 1995 va fo rm a r pa rt de la com panyia 
lond inenca The C holm ondeleys & The Featherstonehaughs. En 
film s ha tre b a lla t per Bon Boyd, M argare t W illiam s i Lea 
Anderson en diversos projectes. En tea tre  ha ac tua t al N ational 
Theatre de Londres en el Pericles de Shakespeare, d ir ig it  per 
Phyllida Lloyd.

Jordi Cortés (JC), d irec to r de I'obra . Ha rea litza t dansa con tem - 
porània, però tam bé  teatre , audiovisuals. La in te rd isc ip lina rie ta t 
de to tes  elles, traça el d ibu ix  de les propostes de Cortés, 
em m arcades des de fa uns anys en la com panyia  A lta  Realität, 
establerta a Barcelona des del 2003  i que té  el seu o rigen en la 
Heightened Reality, ag rupació  que Cortés va fu n d a r a Londres 
l'any  2001.

http://www.altarealitat.com
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Anna Pons i Raül Perales

Glòria José (GJ) és a ju d a n t de d ire cd ó  de V.I.T.R.I.O.L. i MB qui 
signa aquest article.

Més que d 'un a  entrevista a l'ùs, del què es tracta  és de d ia lo 
gar — del grec dia-logos, descobrir a través de la paraula—  
entre  to ts  i to tes  els que partic ipem  en aquesta lectura com en
tada.

Com encem  am b el Ilibre Psicologia i A lq u im ia , de Carl Gustav 
Jung.

"La m atèria  prim a es troba  en una m untanya que con té  una 
m u ltitu d  de coses no creades. En aquesta m untanya hi ha to t  
a llò  que fa referència al cone ixem ent i que es p o t tro b a r en el 
m ón... allí hi ha el coneixem ent, l'e n te n im e n t, el som ni, el pen
sam ene el saber, l'o p in ió , la reflexió, la in teM igéncia, la filo so 
fia, la geom etria , el govern, el poder, el cora tge, l'a m a b ilita t, la 
satisfacció, la paciéncia, l'educació , la bellesa, la inventiva, la 
bona fe, l'exac titud , el do de com andam ent... no hi és ni la 
ignoráncia , ni arm a, ni co rrupc ió ... V.I.T.R.I.O.L {visita in te rio re  
te rrae : rec tificando  invenios occu ltum  lap idem : visita l'in te r io r 
de la terra , rec tifican t trobarás la pedra ocu lta). L 'in terior de la 
terra  és ta m b é  l'in te r io r del eos, el n u d i in tern  i in teg re  del 
cone ixem ent."

JC: Vam agafar aquest títo l per aixó, perqué el vam tro b a r en 
un Ilibre de s im bo log ia  i era una paraula que u tilitzava m o lt 
com  ara "h u m o r v itr iò lic " com  a s inòn im  d 'àc id , tam bé  després 
vam descobrir que era una fó rm u la  a lquím ica. A  més, sempre 
he pensât que el fe t de fe r una creació té  a lguna cosa 
d 'a lqu ím ic , és una idea que sem pre m 'ha  perseguit, perqué 
crear és barre jar certs elem ents i estás buscant respostes, refle
xions i verita ts (o no) que et preocupen. Sobre to t in tentes so lu
c ionar dubtes. En aquest sen tit "VITRIOL" era exactam ent el qué 
estávem fe n t, el que busquem  o in ten tem  fe r en cada peça. 
VITRIOL fu rga  en qu i som, la bellesa, el plaer, com  percebem  el

nostre cos ta n t, el eos extern com  l'in te rn , 
la earn, l'e ro tism e.
Están m o lt im p líc its  els tem es renaixentis- 
tes i de l'e d a t m itjana , la repressió del eos, 
del plaer. El pós it encara está en el nostre 
m ón actual.

"H aec en im  res a te  e x tra h itu r; cuius e tiam  
m inera tu  existis. Perqué de tu  s 'extraurá 
aquesta cosa, que llu r m inera l ets tu ."

MB; És una fo rm a  de d ir que a lió  que treus 
del m ón o que  dones al m ón és el m ate ix 
que e t dones a tu  o treus de tu  m ateix, per
qué en de fin itiva  qui cal tra n s fo rm a r am b 
l'a lqu ím ia  és el p rop i a lqu im ista . M o lts  
pensaven que  el v e rita b le  s e n tit de 
l'a lqu ím ia  era fer-se més rie quan era 
l'au to tra n s fo rm a c ió .

JC: M o ltes vegades busquem  respostes 
fo ra  i les respostes están dins, estem massa 
distrets.

"Els véritables a lqu im istes s'expressen a través d 'im a tges, f ig u 
res i m etáfores, perqué ho pugu in  en tendre  nom és les animes 
sávies."

MB: Aquesta p regun ta  és in teressant perqué m oltes vegades se 
li exigeix a un/a creador/a fe r les coses 
m o lt óbvies, mastegades i sense cap d ifi- 
cu lta t per a l'espectador/a ...

AC: Però jo  no hi estic gens d 'aco rd : pré
c isém ent el nostre espectacle p o t ser vist 
per a qualsevol persona que no tin g u i 
cap co n e ixe m e n t previ o no s igu i 
in te l-lectua l...

JC: Però igual no es refereix a savi 
d 'en tés sino a savi en les coses de la 
vida; les persones sávies tenen una 
saviesa natura l, més que in teM igéncia...

El nostre  
espectacle  

p o t  ser vist 
p e r  a 

qualsevo l 
persona que  

no t in g u i cap 
cone ixem en t 

p re v i o no  
s ig u i 

in te l- le c tu a l

AP: Però aixó posa en con trad icc ió  que hi ha persones que són 
sávies i altres que no ho són, i ta l i com  ho expressa la d ita  
a lquím ica d iu que to ts  poden tro b a r la saviesa dins d 'u n  m ateix

JC: Però que to th o m  sigui p o tenc ia lm en t savi o que potenc ia l- 
m en t tin g u i capacitats no voi d ir que treba lli per descobrir-les... 
per les circum stàncies, perqué s 'ho  reprim eix...

MR: No to t  s'ha de m ira r in te l lec tua lm ent, tam bé  hi ha la ves- 
sant sensitiva o la in tu itiva ...

"El foc  representa, ev iden tm en t, la força eròtica que ha de ser 
excitada i dom inada  per a p rovocar la co n ce n tra d o  in terna, els 
a lqu im istes avisen contra  el foc  massa viu o inconstan t; una 
flam a excessiva p o t crem ar la f lo r  de l'or, el foc  ha de ser suau.



TE ATRE 25

em bolca llador, p é n é tra n t." f ,

AP; També és una poss ib ilita t del d re t 
d 'escollir, tam bé  pots dec id ir que duri I
menys i s 'acabi, sembla una fó rm u la  m o lt /
a ris to té lica , de tro b a r sem pre el p u n t m ig |
i no escolar-se en extrems, és una opc ió  |
però no cal descartar-ne les altres. -■

"P io ti va dir, per qué has de m enysten ir el 
teu eos? És, en p rim er Hoc, un tem p le  
meraveliós d 'u n  Déu am agat. És, a més, 
una obra d 'a r t de I' ig n o t escu ltor."

JC: Hi ha m oites fo rm es de relacionar-se 
am b el eos: la vigoréxia és una fo rm a  de 
veneració al eos.

GJ; També es p o t veure com  una cosa de 
respecte al eos, perqué qualsevol cosa que 
visquis p o t a fectar el eos, és una manera 
de d ir que  cal cu idar-nos en genera l...

MR: Avui en dia el eos no es respecta gaire.

RP: Hi ha una a m b ig ü ita t, hi ha més cremes, més c irurg ia ... 
però això no és respectar el eos

MI: Hi ha un procès en la cura del eos que com ença el segle 
passât am b les vacances pagades

RP; Ara hi ha una veneració pervertida al eos i a la bellesa, ta n t 
hom es com  dones, per te n ir  un tipus  de eos... i sovin t im plica 
m o lt sacrifici te n ir un cos superfic ia lm en t acceptable. I m oites 
vegades veus persones que s 'han opérâ t i veus com  se senten 
m illor, m a lg ra t que to th o m  les veu p it jo r perqué el résu lta t és 
grotesc.

MB: Com ara el botox: la persona es veu més maca perqué no 
té  arrugues però té  una expressió més p lastificada ...

JC: En de te rm ina ts  am bients, com  ara el 
gai, hi ha persones com  sortides del 
m ate ix patró : ig ua lm en t musculados, 
ig u a lm e n t vestidos...

AC: A lguns amies transexuals tam bé  
s'han co n ve rtit en nines inflables. Elles 
es creuen m o lt belles però no es veuen 
rea im ent, perden la visió d 'e lles m ate i- 
xes, com  si fossin anoréxiques...

H i ha una  
veneració p e r
ve rtida  a l cos i 
a la beilesa, I 
so v in t im p lica  
m o lt sacrific i 
te n ir  un cos 
su p e rfic ia lm e n t 
acceptab le

AP: La beilesa tam bé  és una qCiestió 
d 'es ta tus  social. Abans estar b ronze ja t era mal vist, calia estar 
b lanc com  un g lo p  de lle t perqué volia d ir que no es treballava 
a l'a ire  Iliure; ara és signe vacances i d 'u n  cert poder econò- 
m ic...

"Tot té  la seva bellesa però no to ts  poden veure-la" (Confuci)

Anna Pons i Mercè Recacha en un moment de l'assaig

JC: Té a veure am b el com entan  de l'a ltra  cita, de la bellesa que 
s'expressa en im atges o m etàfores no obvies; no nom és hi ha la 
bellesa de l'ob ra  d 'a r t, tam bé  existeix la bellesa de la na tu ra le 
sa

MR. 0  que no to ta  bellesa és un cos perfecto, una dansa v ir tu o 
sa i un m ov im en t acrobàtic.

AP; 0  l'am bigC iita t, a lguna cosa que a igú p o t tro b a r bell 
d 'a ltres ho poden tro b a r grotesc, com  els cossos peluts, perqué 
surten deis cànons... o les olors...

IP; Jo en aquesta obra algunos vegades he sen tit ràbia cap mi 
mateixa perqué he vo lg u t fe r coses i no he p ogu t. He t in g u t un 
mal de cap bestial i m 'he  tro b a t m a lam ent i he pensât que jo  
no sóc d 'aq ues t m ón de la dansa; és xocant veure com  to th o m  
baila bé i jo  no puc... per exem ple els assajos am b púb lic  vaig 
no ta r com  si no creixés a rtís ticam ent com  els altres m em bres de 
la com panyia ...

MB: Però to t  el m ón avança tam bé  en fu n d ó  des del p u n t on 
parteix, cadascú s'ha de com para r am b eli m ateix...

JC: Cadascú té  la seva bellesa, m ov im en t, id iosincrásia...

GJ: Hi ha coses que nom és p o t a p o rta r cadascú des de qu i és.

AC: A mi tam bé  m 'ha  passât això, m 'he  sen tit incòm ode... per
qué posar-se am b sis vétérans que tenen ta n ta  experiéncia és 
una prova de valor. Em recorda una experiéncia meva de quan 
ballava a Cuba i hi havia g e n t de to t  el m ón, m o lt coneguda; 
no sabia on era, pensava igual puc fe r més... no em trobava 
am b mi; to ts  passem époques en qué ens podem  sentir inse- 
gurs.
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□'esquerra a dreta: Jordi Cortés, Anna Pons i Raül Perales

MB: També és im p o rta n t con fia r en la com panyia i saber que el 
d ire c to r tind rà  cura de tu  i no et farà fe r res que pugu i tre u re 't 
d ig n ita t o fe r-te  fe r un paper que et m enystingu i.

"La bellesa que a trau d ific ilm e n t és la bellesa que enam ora ", 
(O rtega y Gasset)

RP: Aquesta frase sembla que posi en con trad icc ió  l'a tracc ió  i 
l'e n am oram en t

MB: És d ifíc il enam orar-se sense atracció, però el d ifíc il és una 
atracció que et m a n tingu i enam ora t...

"La Irregu la ritä t, és a dir, la sorpresa o l'e s tu p o r són elem ents 
essencials i característics de la bellesa" (Baudelaire)

MI: En Baudelaire es p o t fe r un experim ent m o lt curiós, s im p le 
m en t canviant la paraula bellesa per creació, apareix un résul
ta t fra ncam en t sorprenent.

MB: La de fin ic ió  clàssica de la bellesa és l'ha rm on ia  en les fo r 
mes, el que deu voler d ir és que és en la transgressió on hi ha 
la bellesa

JC: Si, és el desequilib ri, la perfecció... avorreix, però tam bé  cal 
d ir que la perfecció no existeix, és una fa l-làcia...

MB: Potser té  a veure am b allò de l'apoM in i i el d ion is iac en 
estètica. A po l lini: fred, estàtic, harm oniós; d ionisiac, desenfre- 
nat, m ancat de mesures..

JC: Jo sem pre he tro b a t m o lt més a tractiu  el d ionisiac que 
l'apoM in i: el caos té  més joc.

MB: I més pa tim en t...

JC: Si, és més incon tro l.lab le , abism al, però tam bé  més im p re 
visible... i aquesta obra va més cap aquest cantò.
"Es parla m o lt de la bellesa de la certesa i ignoren  la bellesa 
subtil del dub te . Creure és m o lt m o n ò to n , el d u b te  és apassio-

na n t", va d ir Oscar W ilde

JC: A més el d u b te  és que e t fa tira r endavant; el 
d u b te  i la por. Hi ha g e n t a qu i la por I' im m o b ilit- 
za, en canvi a mi em fa tira r endavant...segueixes 
cam inant, sense m ira r els cantons, am b por i ve rti- 
gens, però sabent que cal tira r endavant...

"La beilesa és ve rita t 
Keats

la ve rita t és beilesa", va d ir

MB: Potser això té  a veure am b el kalós  grec; que 
ser bo, bell i sa era la m ateixa cosa; que a igú que no 
era sa ja no era bell; o si era sa i bell no podia ser 
bo...

RP: AIgú bo i in teressant és aIgú a tractiu?

GJ: Però a igú d o le n t ta m b é  p o t atraure; ens atrau perqué no 
podem  con tro la r; fins i to t  la c rue lta t p o t a traure

AP: Però una persona p o t ser m o lt do len ta  i ser un gran artista 
i te n ir un gran a r t . ..hi ha artistes feixistes...i el que die en l'a rt 
passa en to ts  els aspectes de la vida.

MB: Crée que l'a tracc ió  envers la persona do len ta  té  a veure 
am b un cert tipus  de poder, a igú que corn que no es com m ou 
sembla més fo rt...

GJ: També ens genera insegure ta t i segureta t i a la llarga no 
func iona , però hi ha gen t que necessita com  un càstig cada 
d ia... però això ja és m a ltrac tam en t i és un tem a délicat, però 
a lguna cosa obtenen .

AP: El m a ltracte  tam bé  té  a veure am b una mala e d ucado  sen
tim e n ta l...

"Al llarg del tem ps he observât que la 
bellesa, com  la fé lic itâ t, és ben freqüe n t. 
No passa un dia que no estiguem , un ins
ta n t, al parad is." (Borges).

JC: Efectivam ent, cada dia que assagem 
ju n ts  aquí a l'Estruch ten im  una dosi de 
paradis.

Latracció  
envers 

la persona  
do len ta  

té  a veure  
am b un ce rt 

tip us  de 
p o d e r

"L 'am or fa fu g ir  la por i, rec ip rocam ent la 
por fa fu g ir  l'am or. I no nom és l'a m o r la 
por expulsa, sinó ta m b é  la in te l-ligència , la bonda t, to t  pensa- 
m en t de bellesa i verita t, i nom és queda la desesperació m uda, 
i al fina l, la por arriba a expulsar de l'h o m e  la m ateixa hum an i- 
ta t . "  (Huxley)

JC: Si, l'a m o r fa fu g ir  la por, s i...

AP: I la in te l-ligència ; i la gana; i la son...

De nou la conversa s 'in te rro m p  pels riures...i és que com  deia 
N ietzsche, no creiem en cap ve rita t que no faci dure una mica.
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La com èdia d'Ever B lanchet explora  
els cam ins im precisos i a voltes  
fugaços vers la fé lic itâ t i l'am or

DAVID SERRANO BLANQUER/ 
Fotografíes Marti Pradera (Teatre Gaudi)

D 'un  tex t escrit avui i que  parla dels grans ternes de sempre, el 
m in im  que cal esperar és una certa dosi d 'h u m ilita t en les pre
tensions i a lguna a p o rta d o  nova ais top ics, ais llocs com uns, ais 
espais m etafórics  ais quais estem habitua ts . I la ve rita t és que 
Ever B lanchet no decep en la seva p roposta  textua l. Des del 
fragm entáosm e, ben cert, i a vegades potser excessiu o inne
cessari (qüestió  de gustos, de trad ic ions, he de m atisar), però la 
ve rita t és que  el diseurs flue ix  em o tiu , sensible, sense caure en 
la carrincloneria  innecessària, a p o rta n t rea lita t en l'e lecció deis 
tem es o pretextos de les converses a dos. Una a ltra cosa són els 
m onó legs de la prim era pa rt de l'ob ra , que posen el c o n tra p u n t 
paral-lelístic a la rea lita t ta l com  és, a p o rta n t una dosi necessà
ria de d is tanc iam ent, d 'iro n ia  des de l'es tripam en t enjogassat.

Desiguals és una obra constru ida  al v o lta n t de tres personatges. 
Una parella de dones que, després d 'un s  anys d 'a m o r passional 
i convivèneia, decideix, de m u tu  acord però (corn sempre) atia - 
da per una de les parts, de fe r vida separadas. La tercera en dis
còrd ia és la joveneta , de carácter débil, sensible i am b una 
in teM igència em ociona l més que d iscu tib le , que ha fo rm a t part 
tam bé  de les vides am orosas de les prim eras, i que esdevindrà 
qu i les cuidará un cop es facin grans.

El de menys és el tipus  d 'a m o r que es p lante ja, entre  dones 
bàsicam ent, perqué el que interessa precisam ent, a pa rtir 
d 'a q u i, és la recerca del sen tit d 'a lg u n  dels ternes que més ens 
con tinúen  p reocupan t. Especialm ent el de l'am or, el desam or i 
l'a m is ta t generada a p a rtir de, o després de, l'am or. Els tres per
sonatges cerquen el seu prop i sen tit al concepta  d 'am or, apa- 
re n tm e n t des de posic ionam ents i/o experièneies diverses però, 
en el fons, a rrib a n t a un m ate ix pun t: la nécessitât d 'estim ar, 
però, sobre to t, de sentir-se estim ât, desitja t, correspost en la 
mateixa mesura o en la mesura que cadascù ha m arcat.

Aquesta recerca, s ituada en el marc d 'u n  eix tem pora l llarg, 
insisteix en la v o lu n ta t de cada personatge de satisfer el desig 
que té  de tro b a r la seva p ròp ia  fé lic itâ t, i ide n tita t, i de constru - 
ir-la al v o lta n t del va lor a to rg a t a l'experièneia del passât i al 
desig de construcc iò  del fu tu r, encara que aquest sigui un fu tu r

Laura Sancho, Maria Clause i Karme Málaga a l'asil

incert o am b data de caduc ita t propera. El pas del tem ps, m ar
cat al meu parer innecessàriam ent per uns rètols deçà, esdevé 
una llosa im placab le  però so b re to t un e lem ent indispensable 
per constru ir-se a un m ateix la pròp ia  fé lic itâ t, per a fro n ta r cada 
m o m e n t corn si fos el darrer, carpe d iem , per trencar am b les 
convencions que ens em presonen o ens encorseten sense per- 
m etre 'ns conéixer el que rea im ent ens ve de gust, sense perm e- 
tre 'ns  decidir, en de fin itiva . Despullats cada vegada més de les 
lloses d 'aq ues t m on que ens ob liga  a fe r i a ser, els personatges 
s 'a lliberen progressivem ent, sòn més 
feliços i com prenen m illo r el que són i 
el que pretenen ser.

L'escenografia  
re cu ll els espais 
in te r io rs  i  ex te 
riors, fisles i  de 

ra n im a  dels 
personatges

En aquest espai m enta l i evo lu tiu  es 
m ouen les tres actrius sense pausa, 
am b presses a voltes, am b cadèneia 
lenta d 'a ltres. Una escenografía que 
s im bô licam ent recull els espais in te 
riors i exteriors, fisics i de l'àn im a , ens perm eten accedir als seus 
neguits, les seves discussions, les seves reflexions... rere uns pla- 
fons  de plástic que ens converte ix en voyeurs d 'u n  univers des- 
co n egu t i p rop i a lhora. Una sensació d 'acced ir a una in tim ita t 
que el fo rm a t de com èdia es m enja en trencar la quarta  paret, 
la nostra, i fer-nos partic ips, de manera d irecta i exem plificado- 
ra, del que els preocupa o ocupa.

Al meu entendre, hi ha dues m etàfores o im atges que esdeve- 
nen el nucii de I'encert del tex t p o rtâ t a escena. D 'una banda la 
de l'à tic , com  a s im bol de les relacions que establim  al vo lta n t 
dels vineles em ocionáis; de l'a ltra , la de l'a d sc rip d ô  dels an i
mals a la seva cond ic ió  i l'h o m e  a la seva. Una posada en reía-
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ció a la parella que es trenca in ic ia lm ent, però que mai no 
s'acaba de desprendre del pis on han viscut i que fin a lm e n t 
acollirà el re trob am en t de la joveneta  am b el seu m arit, de nou, 
i el fill. L'altra, com  a reflexió d 'aquesta  sobre la cond ic ió  hum a
na, i que con fo rm a  el m onô leg  més dé liran t de l'ob ra , am b la 
presència de porcs, serps i rues.

La parella presenta els elem ents bàsics en el joc  de rols trad ic io - 
nals, que  fin a lm e n t es capgiren háb ilm en t (des de la su b tilita t 
que genera el pas del tem ps i la seva pròp ia  evolució in d iv id u 
al i com  a parella). D 'una banda la Laura Sancho encarna el 
paper del vessant racional, que fa prevaler el sen tit com ò per 
sobre de les em ocions, i ho fa am b rigor, convincent, am b dure- 
sa al com ençam ent però am b una d o iço r que va am aran t el seu 
procès progressiu vers una vellesa sòbria i a lbora tendra , conc i
liadora. De l'a ltra , M arta  Clausó, que va de menys a més, am b 
un inici en què personifica l'aband ona t, el qui con tinua  esti
m an t m a lg ra t to t  i que Ilu ita am b les seves armes per recuperar 

l'am or, la passió de la seva parella. 
Clausó gradua am b s e re n o ri experièneia 
el seu progrès des de l'e m o tiv ita t abso lu 
ta vers la raô que  li p ro p o rc io n a  
l'e xpe riènc ia , la pe rspectiva , i des 
d 'aquesta , es m ostra desinh ib ida, fresca 
en la vellesa, seductora i la vertadera res
ponsable ta n t de la fé lic itâ t de les dues 
persones que  l'e n v o lte n  — i a qu i 

s 'estim a am b passió i am is ta t—  corn la seva, aconsegu in t el 
desti des itja t dels seus darrers dies, el seu darre r v ia tge  — de la 
vida—  acom panyada de la seva persona estim ada.

Karme M álaga, fin a lm e n t, aporta  la frescor de la innocèneia, de 
la jo v e n tu t física i d 'esperit am b què l'a u to r ens proposa redi- 
buixar, deconstru ir, les nostres vides. La seva candidesa, conver
tida  in ic ia lm en t en s inòn im  de manca d 'in teM igènc ia  em ociona l 
— pel fe t de caure en les tem ptac ions que ella m ateixa havia 
dec id it e lud ir— , evolucionen vers la recerca d 'un a  es tab ilita t 
que ha estât buscant des dels seus origens a la xarcuteria fa m i
liar, una a ltra m etàfora  b rilla n t de Blanchet. La sabadellenca 
esdevé encisadora, am b traç g ru ixu t a l'in ic i per m arcar la dis
tè n d a  pròp ia  de la com èdia, però sensible i erògena en el tram  
fina l, quan, mica en m ica, va o m p lin t l'espai que em bolcalla  la 
resolució de la com èdia.

Karm e M àlaga  
ap o rta  la fres
co r de la in n o 
cèneia, de la 
jo v e n tu t fisica 
i  d 'e sp e rit

Clausó i Sancho es reuneixen per vendre's l'àtic que compartien

Maria Clausó sedueix de nou Laura Sancho

Desiguais, d 'Ever Blanchet 
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He tornat a fer 
els deures per tu
A m b m otiu  de la publicació d 'un  w eb  
ded ica i a Fidel Trias, la seva filia  
evoca la fig ura  del p in to r sabadellenc

MARGARIDA TRIAS

La meva m are ens va despertar de m atinada, als meus germ ans 
i a mi: el meu pare era al Hit. Es m oria. EH ja ho havia assum iti 
sense recórrer a cap sub te rfug i havia d it que "so rtir ia  de casa 
am b els peus per d avan t". Aque lla  m atinada comengava el fina l 
d 'u n a  vida, una vida breu però intensa. Perqué el meu pare vivia 
apassionadam ent. I ta n t com  vivia la vida, la patia. Era la seva 
m anera d 'en tend re -la ; no en coneixia una altra. Perqué "els 
artistes són d ife ren ts ", em deien els grans.

EH em va ensenyar que s'ha de ser rigorós, exigent. I eli ho era.
I am ie dels amics, i eli ho era. I honest. I eli ho era. Devia ser 
aquesta honesteda t la que m oltes vegades l'havia o b lig a t a 
estripar la tela del quadre  que to t  ju s t havia acabat i a com en- 
gar-lo de cap i de nou. "EH va tr ia r el carni de les d ificu lta ts , de 
la responsabilita t, i de m ostrar, sense am agata lls  in teN ectuaIs i 
am b honradesa, les seves possib ilita ts i lim itac ions", com  va d ir 
A n to n i V ila -A rru fa t.

Recordo les vegades que, en plena n it, es Hevava, es vestia i se 
n 'anava a pintar, endu t, potser, per l'esperanga de poder resol- 
dre la decoració d 'u n  m ur o l'acabam ent d 'u n  re tra t que el 
m ortificaven. Potser pensava que acabava de tro b a r la solució 
que havia esta buscant des de feia m o lt tem ps. Potser aquella 
n it coneixeria l'encert. Perqué la solució, com  ell m ate ix deia, 
arriba treba llan t; "Tot aixó no és res, to t  ju s t comengar, p lante- 
ja r només. L'encert, el m o m e n t felig, es dóna —  si es dóna —  
després, g ra tu íta m e n t, m o lt de ta n t en ta n t i en trem ig  d 'ho res 
de te ina ".

El meu pare tenia l'es tud i al m ate ix carrer on jo  tenia el coMegi. 
A  la mateixa casa on havia v iscut de pe tit, al carrer de la 
Indùstria . I en aquest m ate ix carrer vivia la meva m are quan es 
van conéixer. Els meus pares van tr ig a r a casar-se perqué am b 
l'o fic i de p in to r era d ifíc il m an ten ir una fam ilia . Però la meva 
mare, que sap el que  voi, no va d u b ta r i, fe n t cas omís de les 
op in ions  contràries, va dec id ir que s'h i casaria. Van anar a viure 
de Hoguer en un pis, no gaire Huny del coMegi.

El tra n s it que hi havia aleshores no era el d 'a ra . Tot i aixó, m olts 
dies, el meu pare m 'acom panyava al coMegi. M 'aga fava  la má 
am b la seva má: una má grossa, una má fo rta , una má p ro tec
to ra . I pel carni, me l'estrenyia fo r t  unes guantes vegades segui- 
des i es colpejava la cama am b la seva má i la meva entrellaga- 
des; després em mirava als uHs am b una expressió som rien t i
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Vitralls de l'església de Sant Oleguer (Sabadell, 1960-1961)

contestava queexpectant, buscant una con firm ac ió . I jo  
"ta m b é ". Era el nostre Henguatge.

Tornant de coMegi jo  esperava que arribés a casa per dem anar- 
li que m 'a judés a fe r els deures. Li agradava to t. Sabia m atem à- 
tiques, dom inava la redacció i tam bé  el catalá: em tornava co r
regidos les cartes q u e jo  enviava a casa quan als estius anava de 
colonies. I li agradava a judar-m e a fe r els deures; s'asseia al cos- 
ta t meu, a la tau la  del m enjador, i repassava el q u e jo  havia fe t
0 em mirava a te n ta m e n t m entre  escrivia. Q uantes vegades 
haviem anat a d o rm ir ta rd  perqué s'havien d 'acaba r els deures! 
Jo havia de v ig ila r de no equ ivocar una sola Hetra, perqué no 
em deixava que la ratllés: girava el fu ll de la Hibreta i em feia to r 
nar a com engar en un fu ll blanc. Era la m ateixa exigéncia que 
s'havia im posât a si mateix. Invariab lem ent, cada vegada que 
acabava de fe r els deures, el meu p ropòs it era fe rm : "N o  to rn a 
ré a fe r els deures am b tu " .

El meu pare m oria i jo  ja no tin d ria  n ingù  am b qu i parlar el Hen
gua tge  de les mans m entre  anava a coM egi. El meu pare m oria
1 jo  ja no tin d ria  n ingù  am b qu i fe r els deures.

Ara, al cap deis anys, escric per fe r-te  présent, perqué perduris 
en la m em òria  i perqué quedi constància que he to rn a t a fe r els 
deures per tu .

w w w .fid e ltr ia s .o rg

http://www.fideltrias.org
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El "mirall-miratge" 
d'Andreu Masaguer
El fo tô g ra f sabadellenc exposa la seva 
obra a TAcadèm ia de Belles Arts, una  
reflexió sobre el relativism e urbanistic

ANA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ/ campanadas@telefonica.net

Andreu  M asagué, sabadellenc, cursà estudis de m edicina, però 
op tà  per la práctica professional dins l 'à m b it pub lic ita ri. Va ser 
m em bre de la Junta del Cine C lub Sabadell de 1961 a 1969 i, 
de 1983 a 1986, m em bre de l'Espai 8 3 ', del M useu d 'A r t de 
Sabadell. Exerceix com  a fo tò g ra f  e d ito r ia l, p u b lic ita r i i 
d 'a rq u ite c tu ra , pub lican t els seus treballs a revistes com  FMR i 
FUom o Vogue. És tam bé  l'a u to r de les fo tog ra fíes  dels Ilibres 
Bolivia, R edescobrir la Costa Brava, El agua en España, Vinos de  
España, M a ta rá  i Sabadell, a l to m b a n t de l segle, entre  d 'a ltres.

L 'anterior paràgra f és la presentació que várem fe r servir al 
núm ero  11 de la sèrie O fe lim ós de Q uadern, per a explicar la 
tra jectó ria  d 'aq ues t fo tò g ra f. Ara, to rnem  a u tilitza r-la  per a 
parlar de l'exposic ió que, inaugurada a l'A cadém ia de Belles 
A rts de Sabadell el 2 de setem bre, va acabar el 17 d 'o c tu b re  de 
2009 , p résentan t O bjectiu  /  Exposidó. Huís Brunet, A n d reu  
Masagué, fo tòg ra fs .

A  la Sala I de Belles Arts, A ndreu M asagué hi exposava 14 fo to 
grafíes que desplegaven la seva proposta  fo to g rà fica  i que va 
t itu la r  M ira ll-m ira tge . En ella to th o m  va poder g a ud ir d 'u n  in te 
ressant joc  de reflexes de gran fo rm a t, on c iu ta ts corn Sabadell 
O Barcelona es convertien en una merta de peli v itria , capaç de 
suggerir-nos intéressants reflexions sobre l'e fim e r de la percep- 
ció, el re lativ ism e urban is tic  i l'a lte r ita t de l'a rt. Propostes que 
quedaren e ficaçm ent resumides a la fo to g ra fia  sintesi que ens 
m ostrava, des del carrer i a través del v idre  de l'apa ra do r de 
Belles Arts, la pròp ia  exposidó.

M ira ll-m ira tge  és to ta  una tesi sobre la p ro fu n d ita t de cam p, on 
es dem ostra  que la perspectiva i la p lan im etria  poden deixar de 
ser an tòn im s, aixi com  tam bé  hi queda abso lu tam en t palesa la 
d iferència entre  el realisme i la rea lita t, to t  desfent la con fus ió  
entre  el real i l'apa ren t, ta l com  ho havia fe t Jacques Tati a Play 
Time (1967), en m om ents tan  sublim s com  quan les turis tes 
am ericanes veuen la Torre Eiffel a través del reflex d 'u n a  porta  
de vidre.

Des de 1929 I'a rqu itectu ra  del v idre creà sem pre uns espais u n i
fo rm ats , a base d 'u t ilitz a r superficies translúcides que, com  
ideo lòg icam ent preten ia aconseguir W a lte r G ropius, volia d ilu 
ir i con fo n d re  l 'à m b it privâ t i el púb lic  i, a l'ho ra , im brica r 
l'e n to rn  als edificis, co n ve rtin t el reflex en decorado . Una expe- 
riència que, a la llarga i m a lg ra t la tossuderia de m o lts  a rqu itec 
tos con tem poran is , resulta obsoleta i deshum an itzadora . En 
aquesta exposidó , l'o b jec tiu  de M asagué va ser capaç de d o ta r 
a aqüestes ciutats-escenari de que lcom  d 'h u m à , a través de la 
p re m e d ita d o  del seus enquadram ents i de la recerca del reflex 
precis, to t  dem ostran t que, actua lm en t, enam ora ts  de la xarxa 
v irtua l, qualsevoi pretensió del trom pe-Toe il, no és necessària- 
m en t fru it  de la c rea tiv ita t artistica, sino de la pròp ia  realita t.

Els trencaclosques dels seus fantasiosos reflexes resulten esti- 
m ulants  i són capaços de reconciliar el c iu tadà am b la seva p rò 
pia c iu ta t, ja que l'es tim u len  a m irar-la d 'un a  a ltra m anera, més 
poètica i més suggeridora , connec tan t passât i present, com  
per exemple, a la im a tge  que atrapa el reflex de la to rre  de Sant 
Félix.

Les 14 fo to g ra fie s  de M assagué qüestionen l'existència d 'u n a  
percepció univoca de l'e n to rn , dem ostran t que l'a rt, per m o lt 
realista que p re tengu i ser, pel fe t de ser précisém ent art, no 
resulta un do cu m e n t no taria l, sino una petjada poètica que 
perm et accedir a un m ón m àgic d 'im m ensa  versem blança, on 
no so lam ent hi ha espai, sino ta m b é  te m p o ra lita t, ja que la 
in te n d o  de l'e n q u a d ra m e n t ens connecta am b el pensam ent 
del fo tò g ra f i, aquest, no s'evoca en l'espai, sino en el tem ps, ja 
que és, fon a m e n ta lm e n t, instant.

En els seus m ira tges segm entats, I'a rqu itectu ra  recupera el d is
eurs civic que és capaç de d o ta r l'u rban ism e d'essèneia m oral. 
Llàstima, però, que sigui novam ent l'a rt i no els departam ents 
d 'u rban ism e  qui s 'encarregu in  d 'aquesta  fe ina.

mailto:campanadas@telefonica.net
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Jordi Roca, compromès amb _ 
el país, guardià de la memòria
A m b m otiu  de l'exposició G e n i de Sabadell, 
110 retrats, Josep Lluis M artin  repasa 
la tra jec toria  del p in to r nascut a Ripoll

JOSEP LLUÍS MARTÍN I BERBOIS / Fotografíes de Joanjo Ríos

Jordi Roca i Tubau va néixer el 23 de gemer de 1933 a Ripoll i 
l'any 1948 ja va venir a Sabadell per a instaM ar-s'h i. Tot i que 
mai ha renuncia t a les seves arrels, es considera, però, un 
"ce b a llu t" . És més, jo  crée que a més de "c e b a llu t"  és un "ta lla - 
re t", ja que viu des de fa força anys al barri de la Creu A lta . Roca 
provò d 'u n a  fam ilia  burn ii i pagesa, d 'a q u í que quedés sob ta t 
pels fanais de gas que va veure quan va a rribar a Sabadell.

D uran t la década dels c inquanta  Jordi Roca va m ilita r al PSUC, 
on ju n ta m e n t am b Ramon Rius va crear la prim era cédula a 
Sabadell am b la clara fin a lita t de desgastar el m àxim  possible el 
règim  franqu is ta . Roca tam bé  va m u n ta r la prim era im prem ta  
clandestina, pels vo ltan ts  de 1955, on publicava el b u tlle tí de 
dones del PSUC. La seva im p licac ió  política va provocar una 
denùncia  de la In terpo l perqué es cartejava am b exillats politics 
residents a Mèxic i els enviava diarls, Ilibres I revistes. Una rela- 
ció que li va co m p o rta r un any d 'em p resonam ent, p rim er a la 
M od e lo  de Barcelona i després a C arabanchel a M adrid , expe- 
riència que  fins i to t  ac tua lm en t no li agrada gaire recordar.

A  la seva to rnad a  a Sabadell, Jordi Roca es va fo rm a r com  a dis- 
senyador g rà fic  en la im prem ta  M inerva; després va ser d irec to r 
a rtis tic  de l'em presa de p u b lic ita t Sólm ak. Més endavant va 
haver de so frir que lcom  tr is t que acostum a a succeir fo rça en 
els pa rtits  politics: el sectarisme envers els que no són del par
t i t  i, en ocasions, fins i to t  envers eis del prop i pa rtit. En el cas 
de Roca aquesta darrera és la s ituació que es va produ ir, ja que 
en el PSUC van vo ler exercir una mena de censura prèvia sobre 
el seu treba ll. A  pa rtir d 'aq ues t m o m e n t va deixar la política de 
p a rtit però va co n tin u a r en la Iluita contra  el franqu ism e.

El 1972, ju n ta m e n t am b l'ensenyant, pub lic ita ri, ed itor, c ritic  i 
p ro m o to r cu ltu ra l M anuel Costa Fernández, va fu n d a r l'agènd a  
de p u b lic ita t G ràfic Set. Des d 'aquesta  p la ta fo rm a, i tam bé  des 
de l'A cad ém ia  de Belles A rts  de Sabadell, am bdós  van 
co l-laborar com  a professionals de la co m u n ica d o  en m ú ltip les 
iniciatives sabadellenques de resisténda contra  el franqu ism e. 
Posteriorm ent s 'inco rporá  a la Fundado Am ies de les A rts i de 
les Lletres de Sabadell i t in g u é  un paper no tab le  en la revista 
Q uadern, que havia estât fundada  el 1978 per Joan Cusco i 
Aym am í. Des de llavors ha co m b in a t la seva fe ina ju n ta m e n t 
am b l'a rt. Són nom broses les exposicions que ha rea litza t arreu 
del te rr ito r i català, espanyol i europeo al llarg de les seva d ila 
tada carrera artística. Tanmateix, vuli destacar que tam bé  s'ha 
a trev it en més d 'u n a  ocasió a escriure Ilibres de poesia i, recent- 
m ent, el de la h istória  deis prim ers c inquanta  anys de les

Roca, a la sala de l'Académia de Belles Arts

Joventuts M usicals de Sabadell, ju n ta m e n t am b el qu ím ic  téxtil 
i co m p o s ito r Josep M. Serracant i C lerm ont.

LA MEMÒRIA I L'EXPOSICIÓ
Jordi Roca va com engar la seva laboriosa i llarga tasca de d ibu i- 
xar i in te rp re ta r els 110 personatges de la seva exposició G ent 
de Sabadell el 1976, treba ll que va du ra r fins el 1985. En el tríp - 
tic  de l'exposic ió d 'ara  fa v in t- i-q u a tre  anys, el period ista  Joan 
Brunet i M auri escrivia encertadam ent el que suposava i supo- 
saria aquesta exposició en el present i en el fu tu r : "E l repás de 
la h istória  de Sabadell ens pe rm etrà  descobrir que, a l llarg deis 
anys, la c iu ta t ha d o n a t una g ran  m u n ió  de personatges, de  
dones i d 'ho m es ben diversos i  que, d 'a lgun a  m anera, posen de 
m an ifes t l'e sp e rit con trad ic to ri, em p re n e d o r i  ben especial que  
posseim  i  que, sens cap m ena de dubte , fa possib le que la nos
tra s igu i una c iu ta t ben d ife re n t a qualsevol a ltra  i que, contra  
allò  que m o lts  a firm en  sovint, s igu i una c iu ta t am b una perso- 
n a lita t c la ram ent de fin ida  i que és possib le observar-la d iária- 
m e n t en e l nostre  transcórre r pels seus carrers i  places. En 
aquest sentit, Jo rd i Roca i Tubau, és un d 'aquests  personatges  
de la vida loca l que, com  tan ts  d 'a ltres, deixaran la pe tjada  de l 
seu pas i  ens a judaran a coné ixer les nostres arrels. És un pe r- 
sonatge que, am b G ent de Sabadell, deixa — ja  ara —  un Ile
g a l a les generacions que v indran com  un e lem ent més que aju- 
dará a coné ixer la nostra re a lita t socia l".

L'exposició va ser inaugurada el 30 d 'a b ril de 1985 per, entre  
d 'a ltres, descriptor i h is to riado r Lluís Subirana i Rebolloso,
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I'advocat, period ista  i p o litic  Lluís Casals i Garcia i el Conseller 
de C ultura de la G enera litä t de Catalunya Joan Rigol i Roig. 
Subirana va a firm a r de Roca que era un "tre b a lla d o r in fa tig a 
ble, nacionalista i sabadellenc" i va d e fin ir la seva obra com  
l'e n fro n ta m e n t en tre  l'a rtis ta  i el re tra ta t: "És una obra valenta  
i consc ient de la crítica que p o t  despertar, e l que no  succeeix 
am b q u i p in ta  b o d e g o n s ". M en tre  que Casals va d ir que: "A m b  
en Jo rd i Roca passa com  els p in to rs  flámenes, que, passât el 
temps, n in g ú  es recorda de q u i eren els personatges retratats, 
pe rò  to th o m  sap e l nom  de l'a u to r ” . Per la seva banda Rigol va 
a feg ir que l'expos idô  era "e l f i l co n d u c to r que une ix  to tes  les 
persones I hab itan ts  d 'u n a  c iu ta t viva corn Sabadell, que vol 
crear la seva p rò p ia  h is tò ria ".

L 'expos idô  no va 
èsser p rou recone- 
guda, un e rro r que 
p ro b a b le m e n t ha 
es tâ t so lu c io n a t 
per a lguns dels que 
ja van partic ipar-h i 
am b la re inaugura 
d o  d 'a q u e s ta , 
quasi v in t- i-c in c  
anys després.
Tanmateix, el reco- 
ne ixe m e n t de la 
fe ina fê ta  va ven ir 
de mans de Jaume 
M ercadé i Vergés i 
de les A g rupacions 
P r o f e s s i o n a l s  
Narcis G ira lt que  
valoraren la tasca 
fe ta  i li concediren 
un pe rgam i reco- 
neixent-li el seu tre -
ball i te n a c ita t A  p a rtir d 'a q u i, les A g rupacions Professionals 
Narcis G ira lt van co n s titu ir el Prem i Tenacitat, d is tinc ió  que 
encara avui es concedeix a aquelles personalita ts que treba lien 
co n s ta n tm e n t en el seu à m b it per a la m illo ra  de Sabadell.

Tot i que sóc un h is to riado r que treba llo  en el segle XXI, enca
ra conservo a lguns aspectos i details de la manera d 'a c tu a r deis 
meus mestres i col-legues de professió més grans. M oltes vega- 
des, per a saber que lcom  de la vida d 'u n a  persona ens fixem  en 
les entrevistes orals, les b iografíes i, fins i to t, en les entrevistes 
audiovisuals. Però tam bé  hi ha altres fon ts , que en m oites oca- 
sions queden força relegados a un segon pia o fins i to t  ob lida - 
des, que  poden a p o rta r que lcom  a la nostra investigació. En 
són un exem ple les caricatures del d ib u ixan t i aquarel lista Emili 
H ierro i Roig, les entrevistes al D iari de Sabadell del periodista 
Josep Gamell i Fornell i, sob re to t, eis d ife ren ts  coM aboradors de 
l'esm entada revista Q uadern  que  ens han ap ro p a t m o lt a la his- 
tò ria  d 'u n  gran nom bre  de sabadellencs i de les seves entita ts. 
Per ta n t, per a m i, aquests quadres d 'en  Jordi Roca són més que 
art, són una valuosa fo n t p ictórica  que m 'ha  d o n a t a conèixer 
m o lts  personatges fins ara desconeguts per a mi.

En més d 'u n a  ocasió Jordi Roca ha a firm a t que "e l re tra t em  
serveix p e r a so tm e tre 'm , em  serveix p e r  a ésser concret, precis, 
em serveix p e r a es tud ia r T in te rio r de les persones que tin c  a l 
davant. Cal d ir  que e l re tra t no  és pas un généré caduc corn  
dluen de te rm ina ts  vatic inadors [...] El re tra t no  és pas un espill: 
és e ll m a te ix " .

Una m ostra de la relaciô i la im portànc ia  del re tra t i la seva 
constancia al llarg dels anys ja la va rea litzar en el seu m om en t 
Joan Ripoll i Bisbe quan va e laborar la crítica, al D iari de 
Sabadell, d 'aquesta  exposició fa v in t- i-q u a tre  anys: "Jord i Roca 
sen t tam bé  aquest con tac te  im m édia t, que Tha co n d u it a l llarg  
de nou  anys a p in ta r  els seus conclutadans, tô t  a tu ra n t el

tem ps, en un  
In te n t a m b ia b s  de 
re fle c tir T atm osfera  
q u o tld la n a  de la 
p o b la d o , no  pas  
exa ltan t les possi
bles grans figures  
de la seva socletat, 
sino copsant a lg u 
nos d 'aque lles p e r
sones d e l p e t i t  
m on de la política, 
de la cu ltura, de l 
treba ll, que d ina- 
m ltze n  una tasca 
col-lectiva i d ibu i- 
xen e l p e rf il de l que  
avu i s 'anom ena la 
soc ie ta t civil. És p e r  
a ixd  que  Jo rd I 
Roca, p a r t in t  d 'u n  
p re ssu p á s it sens 
d u b te  assenyat, 
que in d o u  ta n t uns 

com ponen ts  artístics com  sociolàgics, s 'ha de ixa t p o r ta r  p e r la 
rauxa i  ha In te rp ré tâ t aquests personatges, en una m ena  
d 'exa ltac ió  que com porta  a lbora  —  com  assenyala Lluís Casals 
en la p resen tad o  de l Ilib re  que recu ll aquests re tra ts  —  el caos 
i  e l m étodo, Tauste rita t i la sensualitat, la ta faneria  I la tendre - 
sa, cosa que  —  afeg iria  jo  —  l i  con fe re lx  una certa contend ió  
davan t Tú ltim  secret de cada p e rs o n a tg e ".

A través d 'aquest exposició Jordi Roca ens va deixar i ens deixa 
ara una pa rt del seu llegat i de la seva petjada en aquesta c iu 
ta t i l'exem ple més ev ident és que quasi v in t-i-c inc  anys després 
to rn i a exposar els "seus" 110 sabadellencs. Més d 'u n  centenar 
de personalita ts que d 'a q u í v in t-i-c inc  anys més seguirán estant 
ben presents a les nostres m ents i a les dels que encara han de 
venir.

A qu e s t te x t és un b reu  extracte  de la con fe rencia  p ronunc iada  p e r  
Tau to r e l 12 de novem bre  de 2 0 0 9  a la F undado Bosch i Cardellach  
am b m o tiu  de Texposició  Gent de Sabadell, 110 retrats de Jordi Roca, 
inaugurada e l 2 7  d 'o c tu b re  de 2 0 0 9  a TAcadém ia de Belles A rts  de 
Sabadell.

Autoretrat de 1984
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Els delicatessen 
de Josep Andrés i Pujol
Lartista  sabadellenc expressa, a través  
del collage, un im aginari fa rd t  de con- 
notacions culturáis, socials i afectivos
ANA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ/ campanadas@telefonica.net

D urant la segona década del segle XX, M arcel Ducham p, p ri
mer, i Pau Picasso i Georges Braque, pos te rio rm en t, es ded ica
ren a crear obres m itjançan t una nova tècnica que acabé c o n fi
g u ra n t el es coneix corn collage. Aquest nou m ètode, que u ti- 
litzava qualsevol mena de m ateria l per a enganxar-lo  sobre una 
superfic ie  per ta l de m ate ria litza r una com posic ió  plàstica, no 
so lam ent aconseguia d o ta r de va lor artis tic  l'ob ra  acabada, sino 
que, cadascuna de les peces 'tro b a d e s ' per a enganxar, donada 
la in te n d o  d 'haver estât l'escollida, es constitu ía , per si m ate i- 
xa, en una obra d 'a rt.

El collage, com  el mosaic, i a d iferència de la p in tu ra  i del tapis, 
podem  considerar-lo  com  l'o rfeb re ria  b id im ensiona l de l'A rt, ja

(1) Collage de principis dels noranta

que no es fa, sino que es m un ta  o s 'aplica, acob lan t, peça a 
peça, un flu 'it d 'in te n c io n s  plastiques d 'u n  intens va lor d iscur- 
siu.

L'artifex del collage, com  l'o rfeb re , estableix am b els m ateria ls 
que u tilitza  una relació basada en la seducció, de tal manera 
que ens invita a p regun tar-nos si és eli qu i cerca l'e lem en t a 
em prar o és l'e lem en t qu i crida la seva atenció. Un fra g m e n t de 
d iari, l'em bo lca ll d 'u n  bom bó , un anunci de revista, una ra d io 
grafia , qualsevol d 'e lls  són susceptibles d 'esdevenir ob jecte  del 
desig, però, per què l'un  i no l'a ltre? Dones, perqué és consubs
tancia l a aquest gènere plástic que cadascun dels elem ents 
tria ts  hagi estât capaç d 'in te rp e l lar prèv iam ent a l'au tor.
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(06) Collage de 2008

Com I'o rfebreria  i, fins i to t, el gravat, aquesta tècnica ob liga al 
seu creador a m a n ten ir una distancia m o lt curta am b l'ob ra  que 
està rea litzan t, de ta l manera que les im atges acaben p lasm ant 
realita ts m o lt in tim es, dotades d 'u n  sub til arom a de so litud . Es 
tracta  d 'un a  tècnica que  revela un fe r in tim  que, unes vegades, 
és c o n tin g u t i, d 'a ltres, arrauxat i passional.

Josep Andrés va com ençar a treba lla r en aquesta linia plàstica a 
p rincip is dels anys no ran ta , o fe r in t uns prim ers treba lls  plens 
d 'u n  c o n tin g u t a u to b io g rà fic  m o lt explicit, servit a través d 'un a  
expressió Iliure i, a l'ho ra , m o lt inconscien t, ta l i corn podem  
veure al Collage  (1) rea litza t a princip is d 'aquesta  década, on la 
m irada inqu is itiva  i anhe lan t del p rop i a u to r esdevé to ta  una 
presència.

La gran va rie ta t de con figu rac ions estructurá is que Josep 
Andrés ha a rriba t a co m pond ré  fins a les seves darreres p ropos
tes, ens parlen d 'u n  com plex im aginar! que està fa rc it de con- 
notac ions culturá is, socials i afectivos m o lt diverses, però, a la 
vegada, m o lt il-lustratives i capaces de fo to g ra fia r  la generado  
a la qual ell pertany. Seguin t quines han estât les seves prefe- 
rències a l'esco llir cadascun dels m ateria ls o cadascuna de les 
im atges, aixi corn a n a litza n t qu ina  ha estât en cada m o m e n t la 
je rarquía  de l'espai i de la mesura escollida a l'ho ra  m u n ta r

(2) Collage de 1995

cada e lem ent, em ergeix una mena de v iqu ipèd ia  sobre quina 
era i com  era la generació de la trans ic ió  dem ocràtica .

En les seves propostes es tro b a  l'ex istencia lism e pe rto rb a d o r de 
M a gritte , fixem -nos en el Collage, 1995, (2) que bé podria  t itu -  
lar-se: A lxô  no  és un conyac. Ara bé, no es tracta  d 'ob res 
pedants, caracteritzades per un cu ltéran ism e mal d ige rit, per
qué, qui coneix a Josep Andrés o a la generació a la quai eli per
tany, davant una obra com  aquesta, som riurà , to t  recordan t les 
'farros sabadellenques', plenos del sensu
al co lo r de l'a lcoho l, però, a la vegada, 
caracteritzades per aquell p u n t incòm ode  
que dona l'excés i que l 'a u to r ens sugge- 
reix am b l'aguda  presència d 'u n a  xinxeta.

De cada pega, 
em erge ix  una  

m ena de v iq u i
pèd ia  sobre la 

generació  de 
la trans ic ió

El Collage  que tanca la década dels 
noran ta  (3) és c inem a tog rà fic  fins la 
meduM a i ho és am b una delicada i 
exquisida m elangia. En aquesta im atge, la força lum ínica dels 
colors verm eil i groe o l'excès dels ab illam ents, es d ilueixen en 
una mena de tram a cendrosa que resulta m o lt propera a la 
pàtina dels film s antics.

A  la p roposta  de l'any  20 0 0  (4), Josep Andrés barreja l'ingenu  
cinem a dels germ ans Lum ière am b el llengua tge  del còm ic i, 
s im pàticam ent, fa que to ta  la com posic ió  es sostenti sobre 
unes espléndidos cames de dona que s 'en funden  en unes m iti- 
ques m itges am b costura. A q u í es p rodue ix  una intel ligen t sin
tesi que, plena d 'iro n ia , explicita el pas de la p u b e rta t a 
l'adolescència.

El 2002 (5) realitza una obra que presenta un fo rm a t poc cor- 
rent, am b unes mesures m o lt més grans que les hab itua is en la
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A questa  ob ra  de  
2002, am b unes 
mesures m o lt  
més grans que  
les hab itua is , 
està p lena  dels 
pa rticu la rs  fe t it-  
xes de Josep 
A n drés : Orson 
Welles, els ger- 
m ans M arx, 
Charlie Chaplin, 
M arilyn , Gala, 
Picasso, M iró , 
i  Jackson Pollock, 
en tre  d 'a ltres

(5) Collage de 2002

resta de la seva producc ió , on solen sov in tegar m ides m o lt més 
reduïdes. En ella apareix una enorm e finestra  encastada en un 
m ur aiçat a base de retails de d iari, en el quai s 'esquitxen caò- 
tica m e n t eis particu lars fetitxes de Josep Andrés: Orson Welles, 
els germ ans Marx, Chaplin, M arilyn , Gala, Picasso, M iró , 
Pollock, llavis, dones, etc. Aquesta obra fou  un encàrrec de la 
d irecto ra  del Centre de Dia de Salut M enta l Antaviana , M aria 
Salut Mas i Sanges, per a una exposició, inaugurada el ju n y  de 
2002 al Casal Pere Q uart de Sabadell, que, sota el tem a de 
Finestra, aplegà diversos artistes. Aquesta m ostra, ju n t am b 
altres activ ita ts, fo rm ava part de les celebracions del X aniversa- 
ri de la ins tituc ió .

Per ù ltim , vull parlar de dues obres realitzades d u ra n t el 2008, 
properes en la seva data d 'execuciô, però abso lu tam en t allu- 
nyades estè ticam ent i d iscursivam ent. Una (6) presenta com  a 
tons la rad iogra fia  d 'un a  cama i, al costat, la fo to g ra fia  d 'una  
de fem en ina  am b el peu e n fu n d a t en una sabata de ta ló . Estem

davant d 'u n  suggerido r paraM elism e que ens parla de la para- 
doxa entre  la sensualita t i el pa tim en t, to t  o fe rin t-la  am b 
l'austera elegància del co lo r negre.

L'altra im a tge  del 2008  (7) posseeix una de les lectures menys 
in tim es de la seva producc ió , però és la més política. El seu 
fons, que apeMa a l'in fo rm a lism e  de Tàpies, serveix de décorât 
a un body-art, un nu fem en i pie de caM igrafia àrab. Aquí, 
l'aM usió a la manca de Ilibe rta t de les dones en el m ón m usul- 
mà resulta m o lt explícita i està subratllada per unes re tundes 
línies vermelles que em m arquen i tanquen  la figu ra  fem enina.

M engem ! Que els plats están servits!
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(07) Collage de 2008

(3) Collage de 1999 (4) Collage de I'any 2000
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DONES ARTISTES / M ila Torres

Maria Pilar 
Ibañez
M aria Pilar Ibáñez Am ela va néixer a Valls (Tarragona) el 1951. 
Fa tan  sols qua tre  anys que va com ençar a p in ta r com  a conse- 
qüència d 'un a  m ala ltia , corn li ha passât a m olts  grans artistes, 
recordem  el cas de Frida Khalo.

Però encara que va ser llavors quan va com ençar a dedicar-se a 
la p in tu ra  les seves arrels génétiques ind iquen  que el seu con 
tac te  am b la Sensibilität artística li ve d 'herència . El seu avi Juan 
Am ela era artista, en 1945 va ser g u a rd o n a t am b el p rim er 
prem i de Sitges am b l'ob ra  In te rio r de la Basílica de M ore lla , 
artista que havia a rriba t a ser com parâ t am b Sorolla. El perio 
dista i c ritic  d 'a r t M anuel González M a rti escrivia d 'e ll en el diari 
Las Provincias: "Am ela duu  a les m untanyes del M aestra t aque- 
lles parenceries  llum inoses que a València sobresurten en eis 
anys académies del nostre artista, en les p in tores de Sorolla, 
però Am ela no és im pressionista com  la m ajoria  dels seus Com
panys que segueixen cegam ent al m estre de la platja de la 
M alvarrosa; presa d 'aquesta  la nitidesa de la Hum, la transpa- 
réncia de les om bres, la v ib ra d o  de la Hum, els acords dels groes 
i els violetes, els grisos i els blaus però to t  sense descurar un 
m o m e n t el d ibu ix  e labora t que raona els term es i de fine ix  am b 
claredat ins isten t to ts  els de ta ils ."

Ibáñez recorda haver com ençat a p in ta r am b el seu avi quan era 
petita , les c ircum stàncies de la vida la van a llunyar d 'e li i de la 
p in tu ra , però altres situacions l'han  fe t to rn a r i to rn a r am b 
to tes  les seves forces i am b la Sensibilität necessària per a saber 
apreciar i veure la bellesa. M aria Pilar va com ençar a aga far eIs 
pinzells a l'escola Taller O bert de M a lte  Batalla, a Sabadell, allí 
s'ha fo rm a t. Aquesta fo rm ac ió  al costa t de les seves enorm es 
ganes d 'ap rend re  i de descobrir la duen al m o m e n t evo lu tiu  en 
el qual es troba  en l'ac tua lita t.

La seva tem àtica  és diversa, s 'atreveix am b retrats, bodegons i 
paisatges. La seva técnica l'o li sobre tela. La p inzellada que u ti- 
litza depén del que vu lgu i m ostra r i s 'adapta  al tem a, curta, ágil 
i Hiure per als paisatges, més a llargada i am b menys m atèria per 
als retrats i bodegons. No tem  als colors i s 'en fro n ta  am b la 
gam m a crom ática  am b to ta  Hibertat, fen t-los  v ib ra r en l'espai.

La chica de las perlas (1 m x 1 m)

Ibáñez vol m ostra r una rea lita t viva, pura, om p li de Sensibilität. 
Els seus retrats volen ensenyar la pe rsona lita t del re tra ta t, eis 
seus uHs han de parlar, han d'expressar el seu in terior, el seu 
carácter, la seva manera de ser, no es tracta  de fo tog ra fíes  sino 
de buscar la rea lita t in terior. Seguin t el m ate ix desig eis seus 
paisatges ind iquen  una naturalesa, un espai en el quai la vida 
está present, no son inertes, m ostren to t  el poder i la grandesa 
de l'existéneia.
Encara que du poc tem ps dedicada p lenam ent a l'a r t les seves 
activ ita ts  han estât m oites. Ha exposât co l-lectivam ent a la 
Galeria Rovira, a la Fundado Busquets i a l'A cadém ia de Belles 
A rts de Sabadell, a la Galeria Esart de Barcelona, a Ecus de 
Sentm enat, a G erm andat de Polinyà, a Galerie T hu illie r de Paris, 
a A rtexpo de Nova York, al M useu XII A posto li de Roma i al 
Camden A rt de Londres. Al mes de novem bre ha t in g u t obra a 
les Fires d 'A r t  de D ublin  i Ed im burg. Ha o b tin g u t diversos d ip lo 
mes i m edalles ta n t en el nostre pais corn en l'estranger, aixô 
co rrobora  el bon cam i que ha emprés.

M aria Pilar Ibáñez es troba  en plena efervescéneia creativa, en 
el m o m e n t de m a jo r passió, quan l'a rtis ta  desitja provar sense 
te n ir por a canviar, sino que desitja aprendre, Huitar pel seu a rt 
sense por d 'equ ivocacions i va per bon cam i, segu in t al seu ins- 
t in t, a la seva Sensibilität i sense deixar de treballar. La saviesa 
que H proporc iona  trobar-se en aquest p u n t creatiu li perm etrà 
co n tin u a r creixent perqué en les seves teles no nom és aplica 
l'aprés: técnica, color, perspectiva, iM um inació  sino que posa el 
seu esperit creatiu , la seva força vita l. Ibáñez con tinuará , sense 
cap dub te , evo luc ionan t cap a davant de manera ferm a i segu
ra.
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Narcisa Freixas, 
dona de la renaixença
Per conm em orar M 1  de setem bre  
diverses en tita ts  sabadellenques van  
org an itza r un espectacle d 'h o m e n atg e  
a la gran com positora i pedagoga

REDACCIO

A m b  aquest enunc ia t es va celebrar, el passat 10 de setem bre a 
La Farándula, la represen tado que en co m m e m o ra d ó  de l'O nze 
de S e tem bre  cada any o rg a n itz e n  les e n tita ts  Sabadell 
Sardanista, Esbart Sabadell Dansaire, G rup Sardanista M ira n t al 
Cel, Joventu t de la Farándula, O m n ium  C ultura l i O rfeó de 
Sabadell, am b el su p o rt de la Federado Sabadell Cultura, la 
coM abo radó  de Fundado Bañe Sabadell i Obra Social Caixa 
Sabadell i el pa troc in i de l'A ju n ta m e n t de Sabadell.

Un espectacle concebu t per hom ena tja r aquesta gran co m p o 
sitora i pedagoga nascuda a Sabadell, en escaure's el 150 ani- 
versari de seu naixem ent.

Interpretació d'una sardana / LLUÍS FRANCO

Una selecció de la seva obra, am b música in fa n til, danses, m úsi
ca coral i ins trum enta l, i obra lírica van fe r les delicies deis 
espectadors que van o m p lir  el teatre . Els p ro tagon is tes pertany- 
ien básicam ent a en tita ts  com  el Conservator! de Música de 
Sabadell, el Cor IES de Sentm enat, d ir ig it  per Sergi Edo, la Coral 
Els Emprius de Sant Llorenç Savall, l'Escola de Dansa Stiis, am b 
les coreografies de Núria Rodríguez, la Colla Sardanista M ira n t 
al Cel, d irig ida  per Núria Ferré, la coral La Industria l, i la Vallès 
S im fon ie ta  de La Industria l. Sota la d irecció musical de Josep 
Olivella cal destacar les in tervencions deis músics M arta  Ruiz, 
p iano i Roger Guich, violí, i els cantants  solistes A riadna Clapés, 
Rere Castellví, Dolors M artín  i Enric A rqu im b au .
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Citar tam bé  les na rradons de Gabi M onteada , Jordi Saura i 
Cristina C olom er i la c o o rd in a d o  general de M anuel Torrell.

Sobre una idea de Lluís Subirana, gu ió  i d irecció de Jordi Voltas 
i am b Tomás Manyosa a la p ro d u e d ó , l'ob ra  de Narcisa Freixas 
va cobrar vida en una representació plena de ritm e  i e m o tiv ita t 
que va merèixer els constants ap laud im en ts  del públic.

L'acte es va in ic iar am b la lectura a càrrec de l'ac triu  i can tan t 
Nòria Feliu d 'u n  breu poem a de Jordi Voltas ded ica t a Narcisa 
Freixas. Tot segu it Lluís Subirana va presentar i ju s tifica r aquest 
hom ena tge  i va dem anar la presèneia a l'escenari de la senyora 
M aria M agdalena Petit, néta i única descendent de Narcisa 
Freixas, que  va agra ir em ocionada aquest hom ena tge  a la seva 
èvia.

La prim era part va constar d 'un a  selecciô d 'ob res  per a p iano 
in fa n til, cançons in fan tils , i una selecciô de música i dansa, am b 
eis in fan ts  corn a pro tagonistes. Es va acabar am b la peça coral 

M atinada  i la sardana A  Sant M e d ir  
cantada per la coral La Industria l, 
am b la música de la Vallès S im fonieta 
i bailada per la M ira n t al Cel. Cada 
actuació  era acom panyava per unes 
im atges relacionadas que es pro jecta- 
ven a l'escenari, am b eIs seus corres- 
ponents com entaris  en o ff.

Lobra de Narcisa 
Freixas va co b ra r  
vida en una  
representació  
p lena  de r itm e  i 
e m o tiv ita t que  
va m eré ixe r 
els constants  
ap laud im en ts  
de l p ú b lic

La segona part va ser dedicada a una 
selecciô de R odam ón  una obra lírica 
am b tex t de Nogueras O iler i música 
de Narcisa Freixas. L'acurada elecció 
de la vin tena d'escenes que van fe r 

Voltas i Manyosa, co m b in a n t cançô, música i dansa, van ser 
in terpre tadas am b gran entusiasm e per to ts  el pro tagonistes, 
ta n t a nivell coM ectiu com  ind iv idua l. El púb lic  els ho va prem iar 
am b una gran ovació.

Com era de rigor, am b to ts  els p ro tagon is tes a l'escenari, el 
coM ectiu can t ó'EIs segadors  fa posar p u n t i fina l a la represen
tac ió  m entre  la senyera s'elevava escenari a m u n t com  si es volés 
re trobar am b la hom enatjada  Narcisa Freixas, una dona exem 
plar de la Renaixença catalana.

Cos de dansa / MARIA TERUEL

Petits protagonistes / MARIA TERUEL

Escena de Rodamón / MARIA TERUEL
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RYÜICHI SAKAMOTO DAVID BYRNE.„CON’G SU
THE

IA.STF.MppRg)R
CINEMA / Pere Cornelias

Révisant
'The Last Emperor'

Més de v in t anys després de la seva 
estrena, a la pel licula de Bernardo  
Bertolucci li continua sobrant m etra tg e  
però té  una prim era p art m agnífica

Assum ptes personals m 'han  p o rtâ t a la X ina aquest darrer 
estiu, he estât a Beijing uns quan ts  dies i he p o g u t visitar la 
C iu ta t Prohibida. No ho vaig fe r am b el m ate ix estât d 'à n im  que 
m 'hau ria  acom panya t si s 'hagués tra c ta t, s im p lem ent, d 'u n  
v ia tge  de plaer, si bagués anat a la X ina nom és per fe rtu r ism e . 
Però, de to ta  m anera, l'im p a c te  visual estava assegurat: la par
ticu la r atm osfera  dels petits  ja rd ins, la fantasia im ag ina tiva  de 
les construccions, la perfecta sim etría dels espais, am b sum p- 
tuosos palaus a banda i banda, les grans esplanades que o b li
guen a m ira r sem pre al Iluny i, fin a lm e n t, la Im m ensitä t de la 
plaça de Tiananm en.

Ja a casa, m entre  rem em orava records i experiències, vaig pen
sar en la m u ltip rem iada  peMicula de Bertolucci, que no havia 
vist des de feia bastants anys, la prim era p roducc ió  occidenta l 
am b au to ritza c ió  per rodar a l'in te r io r de la C iu ta t Prohibida. Al 
seu m om en t, no m 'havia  convençut, però no sabia quines 
serien les meves sensacions v in t anys més ta rd , després d 'haver 
tre p itja t eis escenaris en què van te n ir Hoc eis fets. I volia esbri- 
nar-ho.

Corn m olts  altres a fic iona ts  al cinem a de la meva generado , les 
prim eres peMicules de Bernardo Bertolucci em van causar una 
to rta  im pressió. No nom és eren els seus indub tab les  valors cine- 
m atogrà fics , sino ta m b é  la p ro x im ita t de les seves reflexions i de 
les seves idees. De les dues prim eres décades, hi ha tito is  que 
vela i revela ( to t i que  mai no vaig ser un a m an t massa entusias
ta de The last tango  in Paris): Prima della rivo luz ione  (1964), /.a 
stra teg ia  de l ragno  (1970), Il con fo rm is ta  (1970), N ovecento  
(1976) o La Luna (1979). En canvi, la seva obra, a pa rtir dels 
anys vu itan ta , em va interessar menys. I, encara ara, quan revi
so a lgún  dels film s  de la seva segona etapa — si se'm  perm et la 
s im p lifica d o — , em sembla copsar-hi, en generai, més b rilla n to r 
que c o n tin g u t. El ú ltim o  e m perad o r és de l'any  1987.

Es tracta , com  to th o m  sap, d 'u n a  a d a p ta d o  c inem atogrà fica  de 
l'a u to b io g ra fia  d 'A is in -G io ro  Pu Yi, el darre r em perador de la 
Xina. La h istòria  arranca el 1950, quan Pu Yi és em presonat i, 
ben aviat, ens trasllada al 1908, quan, am b nom és tres anys, és

Plaça Tiananm en, 2007 / PC

co rona t em perador. El re lat anirà a lte rn a n t el passât i el pre
sent, cada vegada més próxim s, fins que es fus ionaran  al da r
rer tram  de la peN icula, quan assistirem a l'a llib e ra m e n t de Pu 
Yi el 1959 i als darrers anys de la seva vida.

La prim era pa rt d 'aquesta  b iografía  transcorre  a l'in te r io r de la 
C iu ta t Prohibida, el Hoc tanca t on governa Pu Yi m entre  el pais, 
que l'igno ra  co m p le tam en t, eschu la seva p rôp ia  historia . La 
segona part, de 1924 a 1967, ens parla de la seva vida Iluny 
dels grans palaus d 'o n  ha estât fo ra g ita t.
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Aquesta segona part — en una peNícula de dues hores i qua 
ranta m inu ts—  com ença, e fectivam ent, quan Pu Yi és expulsât 
de la C iu ta t Prohibida. El veurem , to t  seguit, com  a em perador 
tite lla  de la M anxúria conquerida  pels japoneses — els enemies 
trad ic iona ls de la X ina— , arresta t per la U nió  Soviètica i re to r- 
nat al seu país. Em semblava aleshores i em con tinua  sem blan t 
ara, m a lg ra t la seva im pecable factu ra , una narració farfa llosa, 
excessivament llarga i innecessàriam ent am anida d 'ep isod is  
més o menys sentim enta ls que no afegeixen res d'essencial al 
co n ju n t del relat.

En canvi, la prim era part és m agnífica. D 'en trada , és on fu n c io 
nen am b més eficácia els dos plans narra tius am b qué 
s 'estructura  el film : sense solució de continuí'ta t, de les im atges 
fosques de la presó ais colors i a la Hum del sol que iM um inen 
els palaus im peria ls. Però, de fe t, el m ate ix dram a: Pu Yi, em pre- 

sonat en un Hoc i en l'a ltre . La h istó- 
ria que s'h i explica sembla tre ta  d 'u n  
dram a im possible, d 'u n  inexplicable 
con te  de terror. Ais 3 anys (1908), Pu 
Yi és co rona t em perador, però només 
tres anys més ta rd , el seu im peri —  
que eli no ha ni in tu it— ja s'ha esfon- 
d ra t com p le ta m e n t i resta tan sois 
com  una máscara del passât. Pu Yi 
viurà encara 13 anys més a la C iu ta t 
P roh ib ida , sense p o d e r so rtir-ne , 
em perador fic tic i d 'u n  im peri més fic - 
tic i encara. Bertolucci film a  aquest 
en to rn  de l'ùn ica  manera possible en 

una s ituació com  aquesta. Ho és, però no sembla espectacular, 
els seus carrers se'ns presenten com  espais Hargs i solitaris, 
sov in t sense n ingú , to t  és estrany, decadent, im m ensa disfressa 
d 'u n  m ón que no existeix. Les im atges ens parlen d 'u n  espai 
pres id it per la fal-làcia i la tristesa.

El Pu Yi de Bertolucci — i suposo que tam bé  el real—  és un per- 
sonatge tràg ic : tanca t a la C iu ta t P rohibida, engab ia t a la 
M anxúria  japonesa, refusât per una dona que ell ha a juda t a 
destrossar, em presonat per la que hagués hagu t de ser la seva 
g e n t i co n fin â t, fin a lm e n t, en un raeô d 'u n  qualsevol ja rd i. U 
sobra m etra tge , insisteix en episodis prescindibles i, a vegades, 
és massa redundan t. Però The Last e m p e ro r  és una peMícula 
m o lt intéressant, am b una hora inicial inob lidab le .

Els carrers de la 
C iu ta t P roh ib ida  
són espais Hargs 
i  so litaris, so v in t 
sense n ingú , 
to t  és estrany, 
decadent, 
im m ensa d isfres
sa d 'u n  m ón  
que no existe ix

Bernardo Bertolucci / DF.

Peter O'Toole / DR 

John Lone / DR

fontssRe g./tsASSESSORS, S.L.
#

A RTIC LES PELL I VIATGE
Sant Quirze, 38 

Tel. 93 725 85 41 
SABADELL

G E S T IO  IN TEG R A L. JU R ID IC A . FISCAL. LABORAL

Rambla, 5, 4a planta - 08202 Sabadell 
Tels. 937 275 920 - Fax 937 256 456 

gestio @ giassessors.com

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL



CREACIO 43

COLLAGE /  Fina M iralles

Presentació

He vo lgu t, expressam ent, deixar de ser m oderna o actual i dei- 
xar de m ira r el fu tu r  per to rn a r a ser una artista an tiga , veure 
la naturalesa i els hum ans com  éssers sensibles units a les 
fo n ts  p ro fundes i ancestrals de la vida. Estar fo ra  del tem ps no 
és una s itu a d o  
de te rm inada  pel 
pas de la vida, és 
una ac tiv ita t, és la 
in te n d o  que he tin - 
g u t sem pre de ser 
fide l a la meva p rò 
pia manera de ser i 
de pensar.

No he vo lgu t, 
expressam ent, ser 
el reflex del meu 
tem ps. Per un acte 
ins tin tiu , he rebu t- 
ja t to t  el que 
m 'estava préfixât. 
No he s igu t 
l'esposa, la mare ni 
l'a m a n t ideal; ta m - 
poc l'a rtis ta  fam osa 
i ad inerada, segu i
dora deis corrents 
artístics que calgu- 
in en cada 
m om ent, no he 
v o lg u t te n ir
" l'e sp le n d o r" deis grans p in to rs  catalans, p in ta r l'abstracte , 
deixar rastre, m atéria , negror, foscor, seguir am b l'heréncia del 
d a r i del fose, del tenebrism e, de la rigidesa, de la fredor, del 
dogm atism e, de l'estética de la " lle tgesa " i de la m ort.

No sóc la Fina M iralles, artis ta interessant; ni tan  sois sóc la 
Fina. El que  vull és existir.

Vull ju s ta m e n t la desm a- 
te ria litzac ió : esborrar, 
treure , despullar, callar 
— el silenci si us piau, 
prou de b la -b la -b la , per
qué  tu , perqué jo —  la 
tela blanca en el blanc el 
cor hi baila.
Deixa de ser esciau del 
tem ps i de tu  m ate ix per 
a un ir-te  a la vida i viure 
per sempre.

"N o  és la línia recta la 
que m 'a trau , dura, in fle 
xible, creada per l'hom e. 
La que m 'a trau  és la 
corba, Iliure i sensual. La 
que tro b o  a les m un tany- 
es del meu país, en la 
s inuos ita t deis seus rius, 
en els núvols del cel, en 
les onades de la mar. 
L'univers está fe t de cor- 
bes". Paraules d 'O scar 
Niemeyer, a rqu itec te  bra- 
siler deis segles XX i XXL

La fle x ib ilita t, el m ov im en t, la llum , la naturalesa ens com m o- 
uen des de l'o rigen  deis tem ps. A quest és el meu cam í ances
tra l, el que han seguit abans q u e jo  m ilers de m ilions de per
sones que s'han enam ora t de la bellesa de la Vida.
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CARTES A UN POETA / M aite Soler

Decent però millor de mil
IL'LLUSTRACIÓ de M ontse  S enserrich

Barcelona, 1907
Estim ât A m adeu;

T'escric aquesta carta en record de l'ú ltim a  estada que vàrem 
fe r ju n ts  a l'Exposiciô In te rnaciona l de Barcelona. Com ja et 
vaig fe r saber, la meva in tenc ió  és p o rta r a la nostra estim ada 
c iu ta t, la inq u ie tu d  de la gen t pel cant. Vaig quedar corprès, 
m eravellat, fo ra  de m i, ve ient aquells cors corn cantaven. 
Nosaltres, eis catalans, som capaços d 'a ixô  i m o lt més!

Estim ât amie.

Ja sé que m o lts  no com prendran  aquesta inqu ie tud , com en- 
çant per la meva mare, que es fereix ve ient corn, segons ella, 
m a lba ra to  la meva vida am b la música. Tot el dia m 'em pa ita  
am b epístolas per aconseguir fe r-m e reflexionar per si en veri- 
ta t estaré fe n t un d isbarat. Ella vol que sigui com p tab le  i po rti 
el negoci de la fam ilia . Segons d iu , el meu pare va pa tir m o lt 
sent capità de la m arina m ercant, tra fica n t am b Am érica a 
l'a ltra  banda de l'Oceà.

A  les mares no hi ha qu i les en tengu i, de jovene t jo  volia anar 
am b el pare a fe r la travessada de l'A tlà n tic  i ella no en volia 
sentir a parlar ni en brom a. Aleshores tô t  jo  vaig entristir. El 
pare Iluny, la m are tancada a casa i jo  nom és tenia la música 
corn a consol. A  casa sem pre es reunia un g rup  de gen t als 
qu i agradava q u e jo  els toqués el p iano i ap laud ien les meves 
in terpre tacions.

De cop i vo lta  vaig com ençar a buscar fe ina de pianista. 
Justam ent ara que he aconsegu it ser el pianista principa l del 
café Anglès del Carrer Fernando i am b perspectives de treba- 
llar am b tu  fo rm a n t un q u a rte t a la "Plaza de C ata luña", con- 
c re tam en t al Carrer Pelayo, és quan la m are encara s 'am oïna 
més.

L'Orfeô és el meu som ni, am ie meu, to ts  dos ju n ts  el farem  
tira r endavant, m a lg ra t el que d igu i la p ro h ib id o  de la d ic ta 
dura de M igue l Primo de Rivera. No entenc el perqué de la 
p ro h ib id o  de cantar, per mi és con fo n d re  el pur catalanism e 
am b el m aison separatista d 'a lg u n s  po litics mal in tenc iona ts  
que barregen coses que no tenen, a la meva manera 
d 'en tend re , res a veure. Tôt és un som ni fe t realita t, m a lg ra t

les d ificu lta ts , un dia actuarem  pels reis i to th o m  parlará de 
nosaltres.

Estic pensant en la seu de l'O rfeó , hauria d 'èsser un palau, ja 
ho tine ! Es dirà Palau de la Música Catalana, i per to t  arreu 
serem reconeguts, al país i fo ra  d 'e li, a Europa i a to t  el m ón.

He vist un Hoc on podriem  ed ifica r la seu del Palau, al costat 
de l'església de Sant Francese Xic. Ves per on aquesta església 
té, com  totes, contes i Hegendes; H d iuen a la im a tge  que hi 
ha dins de Sant A n to n i de Pàdua, el sobrenom  de San A n to n i 
de la fava i tam bé  Sant A n to n i dels Hadres. Diu la Hegenda 
que quan a aigú H roben una cosa o la perd, tira  una fava 
seca a la Hàntia d 'o li que hi ha davant la im a tge  i se li dem ana 
al Hadre que to rn i el que ha robat. Si no ho to rna , la fava 
s 'in fla  ta n t que rebenta, i quan la fava rebenta el Hadre es 
mor.

Bé, ara no sé perqué t 'h o  explico, això, però sé del cert que 
d 'a q u i a un tem ps serán l'església i el Palau una m ateixa cosa, 
i la Hum de la Hàntia brillará per la santa g lò ria  del Palau. A llí 
to ts  cantaran i ap laud irán  les cantates del nostre país, tu  
mateix, am ie meu, farás cançons q u e jo  d irig iré .

Ara nom és ens cal tro b a r g e n t que ens don i diners, que con fiï 
en la nostra qu im era, i n 'estic  del to t  segur que to t  tirará 
endavant.

Hi ha més de 400  persones a Barcelona am b ganes de realit- 
zar aquesta gran obra ta n t im p o rta n t pel nostre país, que ens 
don i el prestig i de to t  pob lé  que té  una Iden titä t. Sempre i per 
sobre de to t, p rim er és el nostre país, la nostra estim ada 
pàtria.

Visca Catalunya i els Catalans honrats!

Una abraçada, am ie meu.

A rtu r LIadró
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Matilde

Un Conte de M arina Antúnez i Ferrer

Feia fre d , m o lt  de  fre d , a q u e ll h ive rn . La 
M a tild e  va s o r t ir  de  casa de  pressa, o b li-  
d a n t a g a fa r  el s o m riu re , q u e  va q u e d a r-se  
d a m u n t la ta u le ta  de  n it. A q u e ll vespre , de  
fre d  m és in te n s  q u e  a ltre s  vegades . Sense 
b u fa n d a , va s o r t ir  al c a rre r i eis llavis li q u e 
d a re n  ben  a v ia t d e  c o lo r  v e llu t. Ella c o rria , 
co rria  i co rr ia  sense a tu ra r-s e  e n llo c , fu g in t  
de  t o t  a llò  q u e  co n e ix ia , co rn  si c regués  
q u e  un  fa n ta s m a  m a ih u m o ra t  li vo lg u é s  fe r  
p a g a r les cu lpes  d 'u n  passâ t m assa tè rb o l 
p e r a re c o rd a r- lo  de  n o u .

A l cap  d 'u n a  b o n a  e s to n a  va a tu ra r-s e  en 
un  ca fé . S 'h i estava bé, a m b  l'a ire  c a le n t de  
la ca le fa c c iô  de l loca l. Va d e m a n a r un  te  
a m b  lle t m e n tre  s 'asseia a la ta u la  de l cos- 
ta t  de  la f in e s tra . A  fo ra , va ve u re  passar 
g e n t a b r ig a d a , a lg u n s  c a m in a n t sols, a ltres  
a c o m p a n y a ts  d 'a ltre s . S 'h i va e s ta r una  
b o n a  e s to n a , m ira n t  p e r la f in e s tra , f in s  
q u e  el seu c o r va d e ixa r de  b a te g a r  n e g ito -  
s a m e n t i f o r t  i va in ic ia r  un  r itm e  sau i 
p la e n t.. Va to rn a r  a o b r ir  eIs u lls  i a través  
de l v id re  va tro b a r-s e  a m b  el seu p ro p i ros 
tre , m ira n t- la . A ra , eis seus llavis e ren  jo ve s  
i ve rm e ils  i li van  re c o rd a r el ve rm e il de  la 
m e lm e la d a  de  m a d u ixe s  de  la seva m are .

La v id a , a vo lte s , li to rn a v a  a e n d o lc ir  el 
p a la d a r de  l'e sp e ra n ça .

Il*llustraciô  de M a r ia  H elena  M ata
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Sant Tornem-hi:
encara les dues germanes!

JosEP G erona

(un tem a clàssic)

( Nar r er  
dels

gavatxons

Cal que hi deixi les 
targes abans de les 
vu it, als Am ies de les 
Arts, i m 'he  equ ivocat 
a l'au top is ta . Per una 
sortida nova que no 
coneixia — diu 
Sabadell N ord— , em 
veig em presonat en la 
tram pa d 'aq ues t carril 
ún ic — absurd—  que 
em porta  de nou a la 
vella carretera N -1 50, 
la d 'abans, la de to ta  
la vida, am b les puja- 

des i baixades, i les corbes i les llam bordes, entres eis cam ps i 
eis boscos de qua tre  pins, passant a la vora del veil p rostíbu l, i 
segueix fe n t per l'a n tic  in s titu t reconvertit en caserna central 
dels mossos, pel m ercat central de la com arca, i per l'hosp ita l 
de Torrebonica.

Abans d 'a rrib a r a Terrassa m 'h e  to r- 
nat a perdre. Hi ha un excès de vials, 
rondes, c in tu rons  i ro tondes, to tes  
indicades am b una lletra tan petita  
que gairebé no m 'h i gu ipo . Per in tu - 
ïciô, jo  cap a la Rambla, i la tenen 
un a ltre  cop ta llada ! Ens desvien a la 
dreta i pels carrers estrets m iro  de 
perseguir les Pes blaves que — per 
més in tu ïc iô—  m 'a p ro p in  al centre. 
F inalm ent se m 'em passa la boca 
d 'u n  parking a la Plaça Vella i hi 
aprenc a co n d u ir pe rillosam ent fins 
al te rcer soterrani. Quan su rto  a 
l'e x te rio r i respiro, fa fred  i per to t  
arreu hi ha gen t que  es belluga. 
D em ano pel carrer de Sant Pere, 
però ja hi sóc a tocar, al carrer deis 
gavatxons (franceses que van viure 
aquí, m 'aclare ix la placa).
M en tre  re m u n to  el carrer de Sant 
Pere fins al cap, penso en corn és

Terrassa de senyora gran, ben conservada i a lhora més refeta, 
piena de places de disseny entre  els blocs i els lo fts  — lift in g  
dels noranta . Sabadell no s'ha m o g u t d 'ençà la c irurg ia  dels 
vu itan ta . Quina altra cosa em sobta? A  Terrassa to t  és més 
atapeït, més estret, més pie i actiu . Semblarla que volguessin 
a p ro fita r m illo r el sw ing  que porten . La c iu ta t es plega i es 
desplega, s 'adapta  en postura fe ta l a les corbes de nivell de la 
m itja  m untanya. Fan el parc al barrane i encara eis hi sobra 
Hoc per als concerts.

Sabadell, mare més jove i més m androsa, s'estira to t  el llarga 
que és a la plana. No té  ganes de llevar-se. Trempa v irtua l- 
m ent, en 3D, la to rre  M il-le n ium  al goo g le  earth . Ja li van 
soterrar el tren al fina l del franqu ism e  i ara, quan acabaran de 
fer-li la segona cesária i la cosiran, to ta  esparracada, semblará 
com  nova, però ja no podrá mai més bailar com  ho feia 
abans, ni flam enco al Principal, ni bossanova als Campos.

(ded icat al Toni Farrés)

í ; Í S í
» m - i 
T im  1
Turril
»irriM
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PASSEJANT PER ... /  Josepa Blanch

La Camargue
A ig u e s -M o rte s  a p a re ix  c o m  u n  m ira tg e ,  
e n m ig  d 'u n a  p la n a  s o rre n c a  i  e n v o lta t  
p e r  la seva p re c io s a  m u  ra lla . D o n a  g u s t  
a sse u re 's  a l 'o m b ra  d e ls  p la ta n e rs .

Abbaye de la Fontfroide / JOSEPA BLANCH

Fa tem ps que tin c  la sort de poder fe r una setm ana de vacan
ces després de les "vacances", a princip is de setem bre, quan la 
ca lor ja m inva i hi ha menys g e n t als llocs. Així dones, vam apro- 
f ita r  uns quants dies per poder vo lta r sense presses ni gairebé 
fites prefixades, à l'aise, com  diuen els franceses, per passejar 
pel sud de França.

La ruta ens porta  a l'A bbaye de la Fontfro ide, preciosa abadia 
cistercenca, clavada al fons  d 'u n a  vali, am b les Corbières de 
v ig ilan t, i envo ltada de vinyes, oliveres i camps. A lts xiprers i un 
im m ens ja rd i am b més de 3 .0 0 0  rosers con fo rm en  un paisatge 
tra n q u il i acollidor. Al segle XII, m onjos enviats a Catalunya des 
d 'aquesta  abadia van fu n d a r el M ones tir de Poblet. Al segle 
XVIII, sembla ser que  la c o m u n ita t estava més penden t de les 
finances que de resar, i era Hoc de visita ob ligada  dels nobles de 
la co rt de Lluis XIV, que  trobaven , en aquest espai, esbarjo i bon 
viure, fo ra  de l'e n co tilla m e n t i eis p ro toco ls  de Paris. Per al seu 
p rop i benestar, van fe r una acurada restauració de to t  l'ed ific i, 
les colum nes del claustre son de m arbre i, aixi, l'abad ia  va per
dre la seva o rig ina l auste rita t. L'església, de considerables 
d im ensions, té  una acústica perfecta. S'hi fan concerts de cant 
g regorià , i m oites d iscogrà fiques hi van a fe r les seves grava- 
cions de música an tiga  i de cors.

A  Séte, busquem  "Le C im etière M a rin ", nom  que van posar al 
cem entiri St.Charles, ran de l'èx it i la bellesa del poem a de Paul 
Valéry, poeta que hi està en te rrâ t. Una m un ió  de creus, a la 
fa lda del M o n t St. Clair, ens fa adonar que ja hi hem arriba t. 
A quest recer de pau és enm ig  de dos m eravellosos blaus, el cel 
i el mar, v ig ilan ts  am aten ts  d 'aquesta  necròpo li.

A  l'Espace Brassens, les cançons i eIs poemes de Georges 
Brassens, ju n t am b fo tos , reculls de premsa, escrits, esborranys, 
ens porten  a uns anys enrere, quan Brassens era una icona 
d 'in co n fo rm ism e , cu ltu ra  i revolta. A quest sèto/s, tan  enam ora t 
del seu pob lé , ta m b é  està en te rrâ t en un a ltre  cem entiri de la 
vila, ran de mar, i enm ig  de m oites tom bes de catalans — el 
cognom  eis de la ta—  que s'hi devien quedar a viure quan van 
fu g ir  del país després de la guerra.

Solcat de canals i de platges, a la riba del Bassin de Thau, Séte 
és un p o b le t m ariner i encantador. Porta si, porta  tam bé, eis

restaurants ofereixen coquillages  de to ta  mena. Eis musclos, a 
piles, ennegreixen les roques ran de la sorra. Vivers d 'ostres es 
veuen des de tô t  arreu. Les xarxes per a la pesca, voleien al vent, 
penjades per eixugar-se, als patis de les casetes dels pescadors 
O d a lt dels grans vaixells. Al capdavall de l'escullera, eis fars fan 
l'u lle t als navegants que volen en tra r a port.

Resseguint la costa, travessem la Petite Cam argue, petits  canals, 
estanys, salines, terres ressecades, vegetació d 'a ig u a m o ll, aquí 
ja es com ença a no ta r l'in flu x  que té  el Rhône en tô t  aquest 
delta. Qualsevol tros de terra , per p e tit que sigui, està ben apro- 
f i ta t  per conrear vinyes de m uscat.

A igues-M ortes  apareix com  un m ira tge , enm ig  d 'un a  plana sor
renca i envo lta t per la seva preciosa m uralla , to t  el pob lé  está 
ed ifica t a l'in te rio r. Dóna gust passejar-se pels carrerons i asseu
re's en una plaça a l'o m b ra  dels centenaris plataners.

A  Les Sain tes-M aries-de-la-M er están de festa. Comparses pel 
carrer, bandes de música, fira . Pie de turistes, aquesta im p o r
ta n t vila de la C am argue es prepara per a la course de taureaux, 
que, am b vehem èneia, anuncien eis altaveus de la platja.

Ara ja entrem  de pie al delta  del Rhône. És im pressionant. La

Salin de Giraud / JOSEPA BLANCH
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seva am piada i el seu cabdal, fe n t braços arreu, son d 'un a  
ex traord inària  beilesa. Vo ltem  per cam ins i corrio is ran de 
l'É tang de Vaccarès. Els flám enes am b el p lom a tge  rosa voien a 

plaer d 'u n a  banda a l'a ltra . De ta n t 
en ta n t, es paren en grups, am b la 
seva característica cama arronsada i 
sembla que esguardin l'h o ritzô . Les 
garses relais, els bernats pescaires, els 
corm orans, els ànecs, més de 400  
espècies d 'o ce lls  po b le n  aquesta  
vasta regió. A te rra  ferm a, enm ig dels 
cam ps encerclats pels estanys i llacu- 
nes, to ros  de pell negra am b llargues 
banyes desafiant el cel, cavalls cepats 
pastu ran t i ju g a n t am b to ta l Iliberta t, 
els gard ians  d 'aquestes ramades, ta l- 

m en t com  cow-boys, Ilu in t els seus inconfusib les barrets i 
botes, v isitants que s'atreveixen a m u n ta r per fe r una passeja- 
da... T ip iques cabanes, sem blants a les barracas valencianes.

Les garses reíais, 
els be rnats  
pescaires, els 
corm orans, els 
ànecs, més de 
400 espècies 
d 'oce lls  po b le n  
la vasta reg ió  
de l de lta  
de l Rhône

am b el sostre de jones, acaben de fe r 
d 'aq ues t paratge un espai ún ic i m o lt 
especial.
Encuriosits, anem  al Salin de G iraud. 
A qu í el paisatge és to t  blanc. Des del 
p u n t de m ira, to t  el que allarga la vista 
són extensos cam ps negats am b la sai 
surant, m untanyes de sai que sem blen 
geleres, c in tes i m àqu ines  per a 
l'extracció ... A llà m ateix, en un p e tit i 
so litari p u n t de venda, força mal endre- 
çat, ens ofereixen f io r  de sai a m o lt bon 
preu.

A  Arles, hi ha la tira  de l'a rròs i el cavali. 
Fan feria, bailen sevillanos, hi ha tablaos, 
fan corridas de toros, m engen tapas,... 
Sembla que s iguem  al sud d'Espanya, els 
pasodobles  sonen arreu, ens vénen ganes 
de ballar, la mùsica arrossega... L'ètnia 
g itana  és present en els tre ts  de m olts 
arlesiens i arlesiennes, des que els g itanos 
es van estab lir en aquesta zona de la 
desem bocadura  del Rhone, fa m o lts  
anys.

V isitem  l'A lyscam ps, necròpo li in téres
sant per la seva h is tò ria , el Théâtre  
A n tiq u e  i l'A m p h ité à tre , vestigis rom ans 
ben conservats . L'església de Sa int 
Troph im e, al centre  de la c iu ta t, té  una 
porta lada rom ànica preciosa.

L'esperit de V incen t Van G ogh planeja 
per Arles. Les seves p in tores es van insp i
rar de la Hum m edite rràn ia  i del cel, que 
m o lt sov in t escom bra el mestral quan 
bufa am b força. Els colors, tan  presents i 

fonam enta ls  a I'obra  de Van G ogh, es reforcen am b la seva 
creativa im aginació . Vam in te n ta r de seguir els paisatges que va 
pintar, com  el Café La N uit, els A lyscamps, el Pont Langlois, els 
cam ps... vam reconèixer llocs i ens vam adm ira r de tan ta  belle- 
sa.

A  M arseille, le V ieux Port con tinua  am b l'encan t de sempre. 
Una bona bouillabaisse  ens refà de la nostra jo rnada  cam argu
aise. C iu ta t am b m olta  im m ig rac ió , ten im  la sensació que la 
convivèneia no ha de ser fácil. Passem per una zona del centre 
on hi ha un m ercat i on es reuneix to t  aquest coM ectiu. Els veh i
cles s'han d 'a tu ra r perqué ells passen i traspassen sense respec
ta r ni sem àfors ni senyals. To ta lm ent anàrquics, es fan els amos 
del carrer. Casualm ent, en m arxar de la vila, ja de n it, to rn e m  a 
passar pel m ate ix Hoc. Ara, b u it de persones, la bru tic ia  és 
esgarrifosa. Han deixat bosses, papers, restes de menjar, Haunes 
i qui sap què més. Tot voleia i a terra no hi ha ni un pam  de net. 
No sabem si els ho fan  nete jar a ells mateixos, que seria una 
manera d 'ensenyar-los a conviure  am b la c iu ta t que els acuii, o 
bé ho fan els serveis de neteja quan fan la seva ronda hab itua l.
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DILLUNS / Pere Cornelias

De l'Inter al Madrid, 
una semana per la reflexió

Quan escric aqüestes ratlles, encara no hem d isp u tâ t el M und ia l 
de Clubs ni hem ju g a t ta m p o c  el decisiu p a rtit de Kiev. Quan 
vosaltres les llegiu, en canvi, to t  aixó ja será h istoria . A  les 
vacances de Nadal, estarem classificats per ais vu itens de la 
C ham pions i, a més, ens haurem  p roc lam â t cam pions in te rcon 
tinen ta ls . O no, que to t  és possible en aquest m on de despro- 
pôsits que ens ha to ca t viure. De fe t, pel que vaig a dir, ta n t és. 
Fins i to t  és m illo r que escrigui el que  escriuré sense saber-ho. 
Serà, se g u ra m e n t, més 
au tèn tic .

A l cam p de l'In te r, al 
com ençam ent de la fase 
de grups, vaig pensar que 
érem  un e q u ip  ga irebé  
in tractab le . No és pas que 
féssim  un g ran  p a rt it ,  
però ratificàvem  una con 
ducta  i unes norm es de 
c o m p o rte m e n t que el Pep 
ha d e c id it que han de ser 
sem pre les mateixes, es 
ju g u i on e s ju g u i. El Barça 
té  un estil p rop i, un siste
ma de jo c  incon fus ib le  i 
p o ss ib le m e n t in im ita b le  
que es basa en aspectes 
m o lt simples però a lbora
d 'u n a  innegable  com p lex ita t. Pressió al te rreny del 
rival i esforç constan t. Persistència, So lidaritä t en la 
p roposta  i autoexigència  personal. Possessio de la 
p ilo ta , d isc ip lina defensiva i jo c  d 'a tac. Un dia, les 
coses poden so rtir m o lt bé, l'endem à potser no tan t. 
Però el crite ri es m anté, l'estil és una cosa irrenuncia- 
ble. G uanyar no és l'ù n ic  que com pta . Per això, 
juguéssim  més o menys bé, a San Siro vam ser els 
amos.

A m b  la C ham pions una mica com plicada — però 
ta m p o c  no ta n t com  aigú ens volia fe r creure— , va 
a rribar l'In te r a l'Estadi. Abans del pa rtit, em deia:
Som m illors, am b una tècnica co l lectiva més dep u 
rada, am b un m è tode  de tre b a ll més consistent i 
su g g e rid o r i sabem, a més, q u i som  i què sabem  fe r  
p e r ob ten ir-ho . La m a joria  de vegades, con tra  e l que d iu  el 
top ic, e l fú tb o l tam bé  és logic. Guanyarem . Tots sa beu qué va 
passar. Sense Messi, sense Ibra, am b un equ ip  fo rm a t m a jo rità -

El Barga té  un  
es til p ro p i, un  
sistem a de jo c  
incon fu s ib le  i 
po ss ib lem e n t 
in im ita b le  que  

es basa en 
aspectes m o lt  
sim ples pe rò  
albora  d 'u na  

innegab le  
co m p le x ita t

riam en t per gen t de casa i am b Pedro de titu la r, vam signar 
seguram ent la m illo r prim era pa rt de la tem porad a . Un Barça 
excel-lent, sense possible resposta. I vam com p le ta r la fe ina 
am b una segona part b rilla n t a estones, però, sobre to t, tran - 
quil-la  i in te l ligent.

Al M adrid , estava convençut que el guanyariem  bé. Em deia: 
Tenen un m u n t de noms, p e rò  no  saben corn jugar. A  base de

grans figures, es guanyen  
m olts  pa rtits , p e rò  pocs  
tito ls. Tenen ju g a d o rs  m o lt 
bons, p e rò  els fa lta  cons
t ru ir  un e qu ip . Tam bé 
sabeu que, aquesta vega
da, la cosa no va anar ben 
bé aixi. Va costar m o lt i, a 
estones, vam pa tir bastant. 
Abans de l'1-O, Valdés va 
salvar dos gols m ig fets i 
Puyol dos més encara, llen- 
çant-se al terra en un dar- 
rer esfo rç  per e v ita r la 
rem atada del rivai. A  la 
m itja  hora fina l, am b un 
hom e menys, vam haver 
de resistir rem atades i còr- 
ners, p ilo tes a l'àrea que 
venien d 'o n  fos i, fins i to t, 

errades pròpies que, de no haver-se p ro d u it, haurien 
tanca t el p a rtit bastant abans. Tanmateix, la lectura 
de to t  això to rna  a ser positiva: aquesta vegada vam 
guanyar am b la In tens itä t del joc, am b la tensió  al 
lim it, am b la to ta l co n ce n tra d o  que dem anaven les 
circum stàncies. Vam haver de substitu ir, d u ra n t 
m olts m om ents del pa rtit, el frac pel xandall de la 
fe ina, vam saber-ho fer, perqué no ens va estranyar 
haver de fer-ho , i vam com pletar, aixi, una setm ana 
perfecta.

Deixeu-me acabar am b una petita  cons ide rado  al 
marge. El M adrid  é lim inâ t de la Copa per l'A lcorcón  
ha ju g a t tan sois, aquesta tem porada , qua tre  partits  
contra  equips d 'e n tita t, el Sevilla, el M ilan  (dues 
vegades) i el Barça, i, no nom és no n 'ha  guanyat 

cap, sino que n 'ha pe rdu t tres. Nosaltres hem ju g a t contra  el 
Va lénda, l'In te r (dues vegades) i el M adrid . No n 'hem  perdu t 
cap i n 'hem  guanyat dos. No és ben bé el mateix.



52 HUMOR

. U  GüRTEL,
m iu£t: pauamí aren a .

PRtTORiA^EL Ej/DQ,
candoaiense. . .

CAi !6 iü S 'o 9



IJ

LA BELLA DORMENT 
DEL BOSC
Ballet de Santa Coloma 
de Gramenet- David 
Campos
Diumenge 24  de gener

UNA COMEDIA 
ESPANYOLA
De Yasmina Reza
Divendres 2 9  de gener

MÁS ALLÁ DEL PUENTE 
Amb Santi Millán i Kira 
Miró
Dimndres 26 i dlssabte 27 de febrer

SU SEGURO SERVIDOR, 
ORSON WELLES
Amb Josep Maria Pou
Diumenge 28  de febrer

CHANO DOMiNGUEZ 
CUARTETO
"Piano Flamenco'
Divendres 12 de marg

SENSE FI /  
CONQUASSABIT 
GELABERT AZZOPARDI
Companyia de dansa
Dissabte 13 de marg

EL CANT DE LA SIRENA 
De Roberto Olíván
Dissabte 24  d'abril

NIXON - FROST 
De Peter Morgan
Divendres 3 0  d'abril

JOSEP PUNTI'
Presenta
Tourmaitenquis
Dijous 13 de maig

"COARTADA" 
BEETHOVEN 
Orquestra Simfònìca
del Valles
Divendres 28  de maig

i moites més propostes • • •

VENDA ANTICIPADA DE LOCALITATS
Taquilla del Teatre Principal (c. de Sant Pau, 6), 
dimecres i dijous de 18 a 20 h i divendres i 
dissabtes, d'11 a 13 h i de 18 a 20 h

El Corte Inglés 902 400 222
WWW.elcorteingles.es
Centres comerciáis del Corte Inglés

VENDA PER AL MATEIX DIA DELS ESPECTACLES 
A l'espai on es duguin a terme amb els segiients horaris:
Teatre Principal: d'11 a 13, de 18 a 20 h i una hora abans de l'mici 
de l'espectacle.
Teatre La Farándula: d'11 a 13, de 18 a 20 h i una hora abans de 
l'inici de l'espectacle.
L'Estruch: A partir d'una hora abans de l'inici de l'espectacle.

O rg a n itza d ó : Am b el su p o rt de:

ViAtUljif
Ajurtament 

^  de Sabadell
^ In '' Generalität de Catalunya 
i lu !  Departament de Cultura 

í Mitjans de Comunicació

Diputado
Barcelona
xarxa de municipis

% S ab ad ell
ñtenció Ciutadana

w w v v .s a b a d d l.n e t ( | | ) T e lè fo n o ! 0

http://WWW.elcorteingles.es


SAPS QUE ESTEM
PR0P0RCI0NAT5?
Divideix la llargada de la teva cuixa 
per la teva aiçada

Fa 2’9?
Divideix la d istancia de I’espatlla
fin s  a la punta de la mà
per la de l’espatlla  fins  al colze

Fa res?
Divideix la d istancia del maluc als peus 
per la del genoll al terra

Fa ree?

DESCOBREIX MÉS COSES A L'EXPOSICIÓ GRATUITA:

ETSÚNIC? BIOMETRIA:
INTERACTUA I DESCOBREIX LA TEVA IDENTITÄT

Dilluns a divendres de 17 a 21 h 
Dissabtes, diumenges i festius 
d ’1 1 a 1 4 h id e 1 7 a 2 1 h

Obra Social Caixa Sabadell www .etsunic.cat 
C. d ’en Font, 25. Sabadell 902 33 55 66

Sagem Sécurité des
SAFRAN Group t e l é C O l T l S

10.

12 ,

13.

14.

15.

16.

17.

18. 

19.

20.

Fem-ho!
O B R A  S O C IA L

>c Caixa Sabadell

http://www.etsunic.cat
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cultura
es mereix el nostre

màxim interés
Perqué interessar-se oer a cu tura 

és fomentar la creativitat, 

la convivència, el progrès i tct 

allò que demana una socie:a: 

moderna i avançade.

Per això. al Crup Banc Sabadell, 

la cultura ens mereix el màxim 

interés.

Fundació
BancSabadell
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Carta del director
Hem après la lliçô d'Auschwitz? Ara que s'han célébrât eis actes 
de commemoració de l'Holocaust, en la data de l'alliberament 
del camp polonés, podem continuar formulant-nos aquesta 
pregunta. A casa nostra, a més, aquest acte gira al voltant 
d'una certa polèmica mantinguda pel paper atorgat a la comu- 
nitat jueva. Susceptibles aquests, gens curosos certs politics. 
Formalment, la solució és ben senzilla i lògica: a Catalunya la 
data que cal prendre com a referència és el 5 de maig, quan es 
va alliberar el camp austriac de Mauthausen, on van anar a 
parar el gruix de republicans (les dones, ben cert, a 
Ravensbrück). L'acte hauria de ser un homenatge a les nostres 
dones i homes que van donar la seva vida per les Ilibertats. EIs 
nostres referents intel lectuals que caldria recordar en cada acte 
haurien de ser Meus Català (50 testimonis...), Mercè Núñez 
Targa (£/ carretó dels gossos), Amat-Piniella (K.L Reich), 
Francese Cornelias (Un català a Mauthausen) i especialment 
Montserrat Roig amb la seva magna obra Els catalans ais camps 
nazis. Cal que les generacions coneguin el paper d'aquestes 
dones i homes que, des dels ideals, van donar el millor de si 
mateixos, fins la seva vida, per no perdre el més preuat: la lli- 
bertat. Cai atorgar centralitat homenatjadora als nostres refe

rents morals democràtics. I la literatura ens permet aquest ritu
al de coneixement i aprenentatge, ja sigui a través del testimo- 
niatge, la ficció o la recerca.

D'altra banda, darrerament sembla que els nostres drets demo
cràtics com a poblé perden la força que havíem aconseguit que 
tinguessin. L'episodi de les patronais dels cinemes tançant un 
dilluns (curiós...) no deixa de posar en evidència la feblesa dels 
nostres drets lingüístics. Tan difícil és poder triar veure una 
peMícula en versió original subtitulada en la llengua mare del 
país? Com és que la Ilei que protegeix la llengua espanyola pot 
ser tan restrictiva a tots nivells i la nostra és tan magra...

Ens queden les lletres, corn sempre. I aquest número de febrer 
no n'és una excepció: n'hi ha d'histôria (Cremi de Fabricants), 
de literatura, de moda (col-lecció Montpalau), d'assaig... El nos
tre recer; altrament, sempre ens quedará el Barça, i que duri!

David Serrano i Blanquer 
dserrano@periodistes.org
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SABADELLENCS 3

Josep Maria Benaul, 
historiador
Doctor en filosofia i exdirector de Tarxiu 
historie de Sabadell, acaba de dirigir una 
obra sobre el Gremi de Fabricants

RICARD USTRELL/ Fotografíes de David Datzira

Els historiadors s'han Ilicenciat d'alló que alguns neguen, els 
orígens. I Origen va ser considérât un deis pares de l'església 
que, en seu Ilibre Principis, explicava que "hi ha fets impossibles 
que es tracten d'histórics i mai han succeït, i n'hi ha d'altres, 
que sent possibles, tampoc han succeït".

La semblança d'avui parla d'un professor d'història econòmica 
d'Espanya, de Catalunya i de l'empresa a la Universität de 
Barcelona: Josep Maria Benaul i Berenguer. Nascut el 1951 al 
carrer Major de la Creu Alta, és doctor en Filosofia i LIetres, va 
ser director de l'arxiu Històric de Sabadell entre 1986 i 1991, i 
acaba de dirigir la publicació El Gremi de Fabricants de 
Sabadell: Organització empresarial i ciutat industrial. Ens va 
rebre a casa seva en un despatx pie de Ilibres, amb una gran 
finestra, però a mitja tarda, mal iMuminat.

M'ha sorprès que un home com vostè visqui al carrer Joan Vila 
Cinca, fundador de l'Académia Belles Arts de Sabadell, i al 
número 68, d'un maig d'últimes esperances. Ho va fer expres
sément?
Ni molt menys. La raó per la qual vise aquí és perqué a la fami
lia hi teniem una tieta soltera, de la qual me'n vaig haver de fer 
càrrec quan van morir els meus pares. Com que jo aleshores 
vivia en un pis petit, vaig comprar aquesta casa anglesa amb 
una mica més d'espai... Però t'has deixat un pareil de details, 
□'entrada, corn a curiositat, que en aquesta mateixa casa hi va 
viure, segons el cens de 1936, Enric Mampel Marti, un desta- 
cat anarquista sabadellenc. I d'altra banda, de petit ja havia tin- 
gut relaciô amb aquest carrer, ja que quan estudiava a l'Escola 
Pia, tenia un company que vivia a la casa del nùmero 64, on 
vam passar llargues sessions nocturnes d'estudi.

Per tant, la Creu Alta se la coneix de pe a pa...
Sense cap mena de dubte. Jo soc nascut al carrer Major l'any 
1951, en un pis de lloguer gran però molt veil, on vaig viure fins 
I'any 1972. Aleshores me'n vaig anar amb els pares a la 
Concòrdia fins que em vaig independitzar mig any a Barcelona. 
Després vaig tornar a Sabadell a la Creu de Barberà, i el 1977 
al carrer Fra Batlle i, finalment, després de la mort el 1982, del 
meu pare, i el 1987, de la meva mare, vaig venir a viure el 1989 
al carrer Vila Cinca amb la tieta.

Els seus pares havien nascut a la Creu Alta?
No, cap dels dos havia nascut a Sabadell. El meu pare era ara
gonés, to t i que de ben petit, als 9 anys, ja va venir a viure a

Sabadell i es va passar la vida treballant de contramestre tèxtil. 
Era d'aquells obrers qualificats que va estudiar un any a l'Escola 
Industrial i va aprendre d'altres contramestres. I la meva mare, 
en canvi, era d'Artés, un petit poblé del Bages, i va venir a viure 
a casa d'uns cosins que tenia a la Creu Alta per entrar a treba- 
llar de teixidora a la fábrica del Manuel Gorina. La feina li va 
durar fins que em va tenir a mi, i com que en va quedar molt 
debilitada, va passar a fer de modista a casa. Els ùltims anys 
també va estar relacionada amb alguna empresa dedicada a la 
confecció i va portar una tintoreria, però aquesta etapa va ser 
molt curta.

Veig que la història, siguí conjuntural o familiar, se la sap de 
memoria...
Són els meus orígens... Em vaig començar a interessar per la 
història ais 13 o 14 anys, quan els Ilibres que més admirava 
eren els d'història i a Leseóla dominava clarament la Geografia. 
Tot i així, en aquella época no tothom tenia molt ciar qué estu
diar i per qué. El plantejament que em vaig fer va ser: "Faig la 
carrera d'història, i més endavant, si van bé les coses, podré 
arribar a ser professor d 'institut". I quan em va tocar fer Preu, 
va coincidir que l'Escola Pia deixava de fer el de lletres i s'aca- 
bava d'inaugurar l'Institut Sabadell-Terrassa a la carretera de 
Terrassa, on ara hi ha els mossos d'esquadra. És per aixô que
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l'ultima etapa abans de la Universität la vaig passar en aquell 
institut que vaig estrenar, sent de la primera generació.

I no contemplava altres possibilitats de la de ser "professor 
d'institut"?
Bé, si fas una carrera de lletres, la sortida professional més clara 
és l'ensenyament, sigui mitjà o superior. I en aquell moment 
ignorava que fent Filosofia i Lletres també podria acabar treba- 
llant a una editorial, per exemple. De fet, al llarg de la carrera 
vaig començar a donar classes a una académia per agafar ofici, 
vuli dir que ho tenia molt ciar que volia ser professor. A més a 
més, suma-li el factor que a Sabadell, de mica en mica, es va 
anar invertint més en noves escoles com el Pau Vila, i aixó enca
ra em donava més esperances de futur.

I per aixó finalment es va acabar dedicant a la docéncia univer
sitaria?
Aixó va ser per atzar i circumstáncia. Quan acabava la carrera, 
vaig deixar la feina de l'académia per obligar-me a agafar-ne 
una altra. Aleshores vaig canviar el meu plantejament i vaig 
apostar per fer les oposicions. Però en aquell temps, per fer-les, 
havies de tenir el Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP), que 
s'aconseguia fent uns cursos o havent tingut alguna experién- 
cia laboral en algún institut. Vaig intentar que m'ho convali- 
dessin pel fet d'haver trebaliat a l'académia, però no va funcio
nar. I quan em disposava a fer aquests cursos, em va sortir una 
altra oportunitat.

Aixó va ser el 1973 en acabar la carrera?
No, va ser un any després, quan vaig entregar la tesina per 
donar-me més temps. I el mateix dia que vaig presentar la tesi

na a la Facultat de Lletres a Bellaterra, el Josep Termes, director 
que vaig tenir de la tesina, em va proposar d'anar a treballar a 
la Universität de Girona. Hi havia una vacant perqué s'havia 
posât malalta una professora i s'havia de cobrir. I al cap d'un 
mes de proposar-m'ho ja estava donant classes de dos cursos.

Aquest devia ser el seu gran aprenentatge.
I tant, perqué em va obligar a llegir una barbaritat! Me'n recor
do que els apunts que jo tenia de la carrera de les dues assig- 
natures que em van assignar, només arribaven a 5 págines. No 
perqué jo no hagués anat a classe, sinó perqué havia tingut un 
professor que no feia classes per prendre apunts, sinó que por
tava moites lectures, explicava anécdotes... I els apunts que jo  
podia tenir no eren l'esquema d'un possible manual. Per aixó 
vaig haver de llegir molt per, de mica en mica, anar estructurant 
les assignatures que impartía.

Els primers alumnes que va tenir devien anar una mica per- 
duts...
És ciar, acabar la carrera i que de seguida et posin com a pro
fessor a donar classes d'História Política i História Social... no és 
gens fácil. Però vaig tenir la gran sort que aquell any hi va haver 
una vaga general al mes de gener perqué el ministre Julio 
Rodríguez va tenir la idea estrambótica de convertir els cursos 
en anys naturals. I a Girona, la vaga va començar a partir del 
febrer, que és quan vaig aprofitar per 
seguir recollint informació per les assig
natures. A les classes 

hi ha una part 
actoral impor
tant per man- 
tenir el perso

nal atent, 
però no sóc 

de sortir 
del guió

I tot això va durar fins el 1987 quan li van 
proposar de ser director de l'Arxiu 
Històric de Sabadell.
Aquest va ser el meu únic paréntesi amb 
la docéncia degut a que l'Andreu 
Castells, fins llavors arxiver, es va posar 
malalt i em van demanar de suplir-lo 
temporalment. Va ser un any en qué vaig 
combinar la docéncia amb l'Arxiu, fins 
que es va veure que la malaltia del Castells era irreversible i, 
finalment, em van proposar de dedicar-m'hi plenament. En 
aquell temps l'arxiu tenia un vessant més ciutadá i funcionava 
a través d'un patronat, en el qual personalment ja havia estât 
vincuiat com a représentant del CoMegi de Doctors i Llicenciats. 
Allá m'hi vaig estar fins el 1991, quan vaig entregar la tesi i em 
van oferir treballar a la Universität Autònoma i a la de 
Barcelona.

He buscat el seu nom a patatabrava (oi?), una pàgina web on 
els estudiants universitaris valoren i critiquen els professors, i no 
l'he sabut trobar.
Una vegada hi vaig anar a parar de casualitat i vaig veure algu
na ocurréncia que citaven d'un conegut professor de les 
Balears. T'haig de dir que jo no sóc gaire donat a dir el tipus de 
frases que citaven dels professors. A les classes hi ha una part 
actoral important per mantenir el personal atent, però no sóc 
de sortir del guió parlant de fútbol, cinema, o el que sigui. Jo 
crec que no aparee a la web perqué fins ara he donat classes a 
grups réduits. A partir del semestre que ve, que donaré classes 
a un grup de 100 alumnes, potser de sobte hi surto.
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Repassant el seu currículum he observât que vosté ha escrit 
majoritáriament sobre la industrialitzadó. La história dona per 
més temes. Per qué ha escollit aquest?
M'ho vaig trobar pel carni. Va ser després d'acabar la tesina de 
licenciatura sobre els orígens del moviment obrer a Sabadell, 
quan em vaig quedar bastant insatisfet, perqué a partir de la 
informado extreta no podia explicar res si no entenia les rela- 
cions economiques del moment. I va ser quan em vaig comen- 
çar a fixar en la história econòmica.

I va començar a estudiar la industrialitzadó a Sabadell.
A Sabadell i Terrassa, perqué no es podia explicar separada- 
ment. La industrialització és un tema apassionant, de canvi 
molt profond, en el que intervenen factors molt decisius. D'on 
surt el capital? Com es transfereix la tecnologia? D'on ve la 
gent? És un tema proteic, molt dinàmic... I per això m'hi vaig 
quedar atrapat fins acabar fent la tesi doctoral La indùstria llan
era a Catalunya, 1750-1870. El procès d'Industrialitzacló al dis- 
trlcte industrial de Sabadell-Terrassa, dirigida per Jordi 
Maluquer de Motes.

Per tant, la historia econòmica és la base de la história?
A veure... Hi ha fets històrics que no han estât causats fona- 
mentalment per factors econòmics, com per exemple, la guer

ra civil espanyola. Ara bé, si ens fixem 
en els processes a llarg termini, la his
tória econòmica és essencial, si.

Hi ha fets histò
rics que no han 
estât causats 
per factors eco
nòmics però si 
ens fixem en 
els processes a 
llarg termini, 
la história eco
nòmica és 
essencial

Anem a parlar de l'ùltim llibre que 
vostè ha dirigit: El Gremì de Fabricants 
de Sabadell: Organitzacìó empresarial i 
ciutat industriai. 450 anys hi caben en 
494 pàgines?
S'ha demostrat que sí. El que passa és 
que el llibre té un desequilibri impor
tant ja que eis primers 250 anys del 
Cremi de Fabricants, que és l'època 
més llarga, la cobrim amb només 50
pàgines. I no perqué ho haguem deci- 

dit aixi, sino perqué és l'etapa menys investigada. De totes for
mes, la Lidia Torra, coautora amb mi d'aquesta primera part, 
actualment està fent un estudi que va des del segle XVI fins al 
XVIII, però és un treball encara en curs.

L'obra és estructurada en cinc grans étapes històriques que van 
des de la fundació del Cremi fins a dia d'avui. Ha costat sepa
ra r-les?
Les étapes son de la história econòmica de Catalunya i Espanya 
i encaixen lògicament amb la história del Cremi. La primera 
etapa va del 1 559 al 1813, quan entra en crisi l'Antic Règim. La 
segona, dura fins la primera Cuerra Mundial on hi ha un canvi 
energètic important. La tercera, s'acaba clarament amb la 
Cuerra Civil. La quarta, amb el Franquisme. I finalment, la cin- 
quena que va d'una crisi a una altra. Tactual.

Ja la prevèieu, la crisi econòmica?
No, però partiem de la crisi de la indùstria tèxtil deis anys 70. 
La crisi ecònomica no la vam preveure perqué el Cremi de 
Fabricants ens va encarregar el llibre a la primavera del 2007 i

dos anys després ja sortia d'impremta. Vam tenir molta teina, 
però també vam jugar amb Tavantatge que ja existien 4 tesis 
sobre la indùstria llanera fetes prèviament pels mateixos autors 
que participen al llibre. En aquest material, Tentitat no era el 
centre d'estudi, però si el seu context. I això ens va permetre 
tenir una base sòlida amb la que començar a treballar.

I del Cremi no se n'havia fet cap estudi fins ara?
Hi havia molt poc material. De fet el Cremi ens va demanar que 
no féssim cap obra de recerca perqué amb un any i mig no teni- 
em gaire temps a fer una obra d'aquestes caractéristiques. Però 
to t i aixi, hem acabat fent nova recerca a la base queja teniem.

Amb només 376 habitants a Sabadell a principi del segle XVI, 
dóna la sensació, com dieu al llibre, que la vila era "buida" com 
per pensar a fundar un Cremi de Fabricants.
Hem de partir de la idea que la indùstria llanera ais segles XVI i 
XVII era una indùstria clarament vilatana. Si fins a Tèpoca 
medieval aquesta indùstria havia estât urbana, ara el tèxtil 
abandona les grans ciutats i se'n va al camp per buscar mà d'o- 
bra més barata, menys impostes, menys restriccions gremials...
I per tant, diriem que és una indùstria que no està centrada en 
una localitat concreta, sino en una nuvolosa de viles que van 
des del Llobregat fins al Pirineu, altrament dit, Tinterior de la 
Catalunya Vella.

I era representada d'alguna manera aquesta indùstria?
Sí, amb gremis locals que s'anaven créant espontàniament per
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estructurar aquesta indùstria. La qual cosa ja et demostra com 
d'important començava a esdevenir la indùstria llanera. "La 
nécessitât crea l'òrgan", que deien. Dones bé, es va crdar l'òr- 
gan perqué hi havia unes demandes, i la fundó principal d'a- 
quests gremis era regular l'activitat manufacturera.

A la presentado del Ilibre, el catedrátic d'história contepriporá- 
nia de la UAB, Borja de Riquer, explica que si Catalunyá va ser 
la fábrica d'Espanya, Sabadell podia ser perfectament el princi
pal centre industrial llaner de tot l'Estat Espanyol. '

Aixó ho era, però a partir de la segona meitat del se^le XIX. 
Abans hi havia ciutats llaneros molt més importants a Espanya 
com ara Segovia o Alcoi, per exemple. I a partir de 1850|, d'una 
forma espontánia i ràpida, Sabadell va començar a despuntar. 
D'una banda, perqué aquesta indùstria vilatana va dottar una 
dinàmica de producció molt superior a Catalunya en cohipara- 
ció a altres llocs d'Espanya. I de l'altra, perqué era molt difícil 
que l'activitat drapera s'industrialitzés a gran escala en ón Hoc 
que no fos Catalunya, básicament perqué ja comptávem amb 
una ámplia base manufacturera liderada pel cotó.

I els puntáis d'aquestes viles catalanes eren Sabadell i Terfassa...
Exactement, que té molt a veure amb l'especialització del pro
ducto que van fabricar aqüestes dues viles. Aquí es fabriqava un 
drap de bona qualitat, que comparât amb els d'inferiof quali- 
tat d'altres localitats, el nostre producto tenia molt més piercat 
a Espanya. I, a més, el drap d'inferior qualitat va acabar sent 
substituït pel cotó.

I aleshores el Gremi de Fabricants esdevé una patronal...
...amb tasques i obligacions superiors a altres patronals, perqué 
aquesta era la patronal d'una ciutatfábrica. I portant, edm que 
tota la ciutat era un sistema productiu, havia d'intervqnir en 
molts aspectos. És per aixó, que el Gremi va deixar de sér una 
entitat on s'hi barrejaven paraires propietaris de la llana i para- 
ires artesans, i només en van quedar els empresaris.

Amb el Ilibre també he descobert que no només Sant 
Sebastiá és patró d'aquesta entitat, sinó que també 
l'acompanya Sant Roe.
És veritat. Des de l'entitat es celebra principalment 
Sant Sebastiá per la ubicació de les festivitats. Sant 
Sebastiá és el 20 de gener, i Sant Roe és e l1 6 d'agost. 
Tot i així, a l'època preindustrial, es celebrava el dia de 
Sant Roe com a patró principal del Gremi. Fins que a 
principis del segle XIX, els empresaris van començar a 
estiuejar i, atés que Sant Sebastiá és a principis d'any 
i et permet tancar comptes amb l'any natural, van 
començar a celebrar més Sant Sebastiá. Però fins ales
hores, el Sant principal era Sant Roe.

Avui en dia s'han perdut tots aquests oficis que 
esmenta el Ilibre?
Alguns s'han perdut fa molt de temps. Abans, el tre- 
ball a mà implicava unes qualificacions que ja en el 
segle XIX, quan el treball es mecanitza, es perden de 
cop. Hi ha una aristocràcia obrera que conserva algu
nos qualificacions corn són les nuadores, les cosidores 

de peces que encara fan treball manual, els contramestres que 
munten els telers... però la resta s'ha desqualificat perqué el 
que fa la feina és la máquina.

Deixi'm que li pregunti per l'actualitat. Després dels casos de 
corrupció, la sentèneia que mai arriba de l'Estatut, les consultes 
populars... Creu que està creixent l'independentisme?
Si, perqué fins i to t jo me n'he tornat i crée que és la millor alter
nativa. Tot i així, com deia Ferran Mascarell a un article a La 
Vanguardia: "l'independentisme, si no té projecte de país, no 
anirá enlloc". I cree que té tota la 
raó. Hem de saber qué volem ser 
culturalment, quin medi ambient 
volem... Per exemple a Escócia, 
l'independentisme està creixent 
perqué el Partit Nacionalista 
representa un projecte i arrossega 
el país. I en canvi a Catalunya, la 
classe política és de molt baix 
nivell, i l'independentisme no és 
una excepció. La qüestió és que si
volem tenir alguna probabilitat d'aconseguir alguna cosa, hem 
d'arrossegar aquest sector que ara per ara no és independen- 
tista i que tampoc creu que la classe política hagi de ser la que 
és. Les consultes populars están bé, però encara falta engrescar 
a aquesta altra part de la població i explicar-los que amb la 
independéncia no volem posar més fronteros, sinó decidir per 
nosaltres mateixos.

Un Ilibre per acabar l'entrevista.
Sóc bastant de llegir novel-la, i sobretot americana. I et reco- 
manaria per exemple, Philip Roth i la seva trilogia composada 
per les novel-les Pastoral americana, M 'he casat amb una comu
nista (Premi Pulitzer) i La taca humana.

Moltíssimes grácies per dedicar-nos aquest temps.
A tu.

Lindependentisme 
és la millor 

alternativa però, 
com diu Ferran 

Mascarell, si no té 
projecte de país 
no anirá enlloc
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La cïutat-fàbrica
L'obra 'El Gremì de Fabricants de Sabadell 
1559-2009' va més enilà de la historia corpo
rativa i de la industria tèxtil i ofereix una visió 
intensa i extensa de la vida de la ciutat

JOSEP ACHE /  Periodista

Aquest text reprodueix la intervendó introductò- 
ria de l'autor en la taula rodona amb què la 
Fundadó Bosch I Cardellach I el Gremì de 
Fabricants van presentar el Fibre el 24 de novem
bre de 2009. FU van prendre part els historiadors 
Albert Garda Balaba, Carme Molinero i l'indus
trial Joan Grau i Tarruell i, com a moderador, el 
també historiador Borja de Riquer.

□'entrada, ¡ perdonin l'efusió, he de reconèixer 
la impressió, molt intensa, que m'ha produit 
aquest Ilibre, que ara es tracta de presentar: El 
Gremì de Fabricants de Sabadell 1559-2009: 
Organització empresarial i ciutat industrial. És un 
Ilibre pie de troballes, sorprenents, d'estímuis i 
suggeriments. Aqüestes sensacions, que l'acre- 
diten d'immediat com un bon Ilibre, m'animen a 
rellegir-lo un i altre cop.

Evidentment, l'especialització en la prodúcelo 
tèxtil llanera va ser la clau de la industrialitzaciô 
a Sabadell, el que l'ha déterminât corn a ciutat, 
amb un creixement excepcional (la poblado amb 

l'index de creixement
D ona  f i la n t  a m à /  francesc casañas riera - ahs

Lespedalitzadó 
de la produedó 
llanera va ser la 
clau de la indus- 
trlalitzadô i va 
impulsar el crei
xement de la 
poblado

més ait a Espanya en el segle XIX) i 
unes formes de vida, de treball, cultu
ráis, politiques i socials molt especifi
ques.

trial tèxtil llanera, to t 
valor per si mateixos.

que aquests temes tenen prou sentit i

Al pròleg del Dr. Borja de Riquer, a la 
introducció del Dr. Josep-Maria 
Benaul, que ha dirigit l'obra, i al llarg 
del llibre, és dar, s'abunda en aquest 
fet, imprescindible: La indùstria llane
ra va determinar la ciutat, els fabri

cants van ser decisius en la seva construcció i el Gremi, en tant 
que organització corporativa, va ser un puntai del poder locai; 
evidentment de l'economia, també, i, no només per allò de 
l'hegemonia, un deis mitjans culturalment més influents, que 
s'hi podría afegir.

Però la virtut d'aquesta obra rau en corn, fins a quins extrems 
ha estât capaç d'anar més enllà d'aquesta evidèneia, per tal de 
mostrar l'abast del seu valor. Té el mèrit, sobretot, de no haver 
bastit tan sols la historia corporativa del Gremi ni la de la indus

Des de la centralitat del tèxtil llaner al Sabadell de les fabriques, 
del Sabadell que va esdevenir la ciutat que segueix sent to t i 
que ja no hi hagi tantes fàbriques, ofereix una visió molt inten
sa i extensa de la història de la ciutat, de les vides dels sabade- 
llencs. Diria que, en molts aspectos, és una historia com no l'ha- 
víem tingut mai escrita.

Entre molts a triar, posaré un exemple: A partir del tèxtil i la his
toria del Gremi, el llibre sorprén amb dades absolutament 
inédites sobre la política local en els últims anys del Sexenni 
Democrátic, els de la I República. En concret, descriu i docu
menta l'organització, llavors, deis cercles monàrquics, en el que 
se'n va dir la Força Mobilitzada.

La història politica, prou prolifica en la historiografía sabade- 
llenca, no havia arribat als details que en aquest cas aconsegu- 
eix aquest llibre. I sorpresa sobre sorpresa, al fil d'aquells ava
tars, descobreix el Centre Industrial, fundat al 1873, com a
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La c iu ta t  fá b r ic a  /  TRABAJOS AÉREOS y  fotogram étricos  - ages

patronal téxtil precursora del Gremì de Fabricants, que no va ser 
refundat fins al 1879.

No cree que ningú s'ho hagués pogut imaginar. Al Centre 
Industrial que mig perdura amb fesomia d'antic casino a punt 
d'extingir-se i que en aqüestes vigílies de Nadal tornará a fer 
parlar, a propósit del joc del quinto que s'hi ha fet cèlebre, no 
se li recordava res d'aquell origen. Però, des del Gremi, n'han 
aparegut evidéncies.

He posât aquest exemple per arribar a l'extrem d'un cas inau
dit. La dimensió política del Gremi va tenir, evidentment, molt 
més abast. Va ser orientada, sobretot, per la voluntat d'influir 
politiques econòmiques d'estat, amb la gran qCiestió del pro- 
teccionisme fins ben entrât el segle XX, i es va dirigir aixi mateix 
cap allò que, en el dir d'aquells temps, s'anomenava "pau 
social".

La pau social com a imatge d'un cert ordre cultural, productiu 
i politic, implantât sobre les classes socials assalariades, favora
ble al rendiment de les fabriques i, per tant, de les inversions. I 
més corn a imatge que ben bé corn a tema històric, délimitât i 
caracteritzat, apareix al respecte la del "paternalisme", a la quai 
l'obra sol aNudir.

Al voltant d'aquella imatge de "pau social", el Ilibre aporta 
abondants materials, des de moments critics anteriors a la 
implantado de la disciplina fabril i la mecanització, a les "engi- 
nyeries socials" dels temps de la Restauració, amb aquella 
Sociedad La Invalidez corn a emblema o, més ençà, les iniciati- 
ves del Gremi contra eis grans déficits urbans, d'habitatge 
sobretot, produits sota el franquisme.

Però d'això, que és història de la de 
debô, hi ha en aquesta taula especia- 
listes exceMentment qualificats per a 
valorar les aportacions d'aquesta obra. 
Molt més que jo, que no soc historia
dor per molt que hi pugui tenir una 
certa afició. Amb la mateixa atenció 
que he llegit el Ilibre, espero les obser- 
vacions que en puguin fer ara.

I si abans he anat a l'extrem d'un cas 
insòlit, el del Centre Industrial corn a 
antecedent del Gremi de Fabricants, és 
també perqué pot donar una certa 
idea, no només anecdótica, de la 
Intensität de la recerca i, més i tot 
encara, de les capacitats del que, fent 
servir un terme naïf i segurament 
impropi, però prou grafie, en diria la 
"forma de l'obra".

______  La forma de l'obra, la manera com
—  - J  refereix dades i entrelliga correlats (de

' la base tècnica de la indùstria a l'orga-
nització empresarial o l'estructuració i 
institucionalització de la ciutat des de 
la indùstria tèxtil llanera), dóna infinitat 

de noves referències, sovint rellevants. En aquesta "forma de 
l'obra" hi entraben a més, i de manera pròpiament gràfica, les 
fantàstiques il lustradons que inclou l'edició: estampes de la 
ciutat-fàbrica i, deliciosos, to t de retails de mostraris.

És també en virtut d'aquesta forma que l'obra ofereix, amb una 
gran prodigalitat, i suggereix, amb més generositat i tot, claus 
sovint innovadores per entendre millor Sabadell, els sabade- 
llencs, i alhora processes històrics 
més generals. Basti recordar, en 
aquest sentit, la tan oportuna i 
autoritzada intervenció del Dr. Jordi 
Nadal en l'acte oficial de presenta
do d'aquest Ilibre, davant del rei 
Joan Caries.

Som al Sabadell 
del téxtil, i no h¡ 

ha cap racó ni 
institució de la 

ciutat on no s'hi
puguin reconei- 

xer els efectes
En l'altra direcció, baixant a com la 
ciutat i els sabadellencs es poden 
reconéixer en els continguts d'a
quest Ilibre, les perspectives que obre serien tan diverses com 
diverses són les vides i les personalitats deis sabadellencs o, per 
anar a una altra imatge, com extensa és la complexitat de varia
bles técniques que concorren en cadascun deis processes 
industrials del téxtil llaner, del triatge de la llana i el sorteig fins 
arribar a la costura.

Som al Sabadell del téxtil, la ciutat fábrica que va ser, i prácti- 
cament no hi ha racó ni institució de ciutat on no s'hi puguin 
reconéixer els efectes, com bé fa present el Ilibre: De les institu- 
cions financeres, d'assegurances, hospitaláries, els grans clubs 
esportius i les esglésies o les casernes policials ("fábrica, cuartel 
e iglesia" en el dir del Dr. Sardá i Salvany), a l'antiga Escola
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Industrial o la moderna Escola Superior 
de Disseny Industrial, a més de les enti- 
tats economiques i, d'una manera més 
difusa però no menys intensa, les expe- 
riències de treball i els projectes de vida 
d 'infin itat de sabadellencs; almenys en el 
record, de la majoria de families de la 
ciutat.

El llibre no només se submergeix en 
aquest paisatge. En un altre dels seus 
grans mèrits, el d'un agudissim sentit 
d 'oportunitat histórica, se situa en la 
crisi, segurament encara no superada, de 
Sabadell com a ciutat-fàbrica, fábrica del 
tèxtil llaner abans i més que cap altre 
sector industrial, els avatars de la qual 
descriu i analitza al llarg de prop de mig 
miler de pàgines a gran format. Tot i que 
la qCiestió podria ser més pròpia de les 
conclusions, la planteja des de la intro- 
ducció.

No es tracta tan sols d'una disminució 
del pes del téxtil llaner en l'economia sabadellenca. Tal com 
resum l'autor d'aquest capítol introductori, Josep Maria Benaul, 
els capitals d'arrel local han deixat de ser hegemonies en l'acti- 
vitat industrial que ara es dona en la subcomarca de Sabadell, 
la demarcado cameral per situar-ne uns limits. I així mateix, "a 
la vegada que les fabriques han anat desapareixent deis carrers 
de la ciutat, l'activitat industrial s'ha desconnectat de la resi- 
déncia en termes de propietat i gestió, no requereix institucions 
específicament locals i no s'articula en forma de districte indus
trial. D'aquesta manera, ciutat i fábrica han esdevingut dues

realitats separades. Cada cop

EI llibre denuncia 
un desinterès 
cohlectiu per 
aquest passai 
sense el qual 
Sabadell no hauria 
esdevingut ciutat

més buida d'indùstria, de bur- 
gesia i de treballadors indus
trials, emergeix una altra ciu
tat, un altre món".

Al punt d'aquesta constatado, 
interpel-la directament els lec
tors o, més aviat, la ciutadania, 
i acusa "un desinterès coMec- 
tiu per aquest passât (el del 

tèxtil llaner i la seva ciutat-fàbrica) sense el qual (tanmateix) 
Sabadell no hauria esdevingut ciutat". En aquest sentit, recor
da que "els responsables del nou Ajuntament democràtic (fa 
trenta anys) associaven la indùstria a una ciutat desequilibra
da". Ara, que potser es podria afegir, una certa recuperació de 
presència industriai tindria efectes reequilibradors en la ciutat. 
I, potser també, caldèa indicar que aquella desafecció respecte 
la indùstria va anar lligada, des d'aquells Ajuntaments, a una 
aposta amb ambició fins i to t estratégica per les anomenades 
"noves tecnologies", a les quais es pretenia situar en la posició 
de centralitat que havia ocupat el tèxtil llaner. Però la imagina
do va superar en to t cas la realitat i aquelles intencions, amb les 
corresponents inversions, no van donar els résultats pretesos. 
S'ha de dir.

Un g ru p  de  tre b a lla d o rs  als v o lts  de  1 8 9 0  /  desconegut  - erp

En la dialéctica entre passât i futur, tan oportuna, que planteja 
la introducció del llibre, es denuncia a més que la transforma- 
ció de la ciutat, la desaparició fins i to t física de la ciutat-fàbri
ca, "no va anar acompanyada de cap mena de reflexió seriosa 
sobre el llegat rebut, sobre la válua del capital acumulat. De fet, 
ni tan sois no es va fer inventari d'existéncies. El passât, fins i 
to t quan encara era molt present, era per oblidar i no per dia
logar. Les veus dels qui intentaven aquesta conversació (arqui- 
tectes que inventariaven vapors o historiadors que assajaven la 
interlocució amb el passât) eren dèbils i no s'imposaven en uns 
àmbits de decisió en plena transformació i en una ciutat on es 
movien forces centrifugues de molt diferent composició i enver
gadura". I així conclou que "la fallida va ser col-lectiva".

Aquesta conclusió, tan radical, resulta perfectament compren
sible pels qui, d'una manera o altra, hem assistit a aquesta 
situado. En el que toca a les institucions politiques, incloent-hi 
les que s'haurien d'ocupar de la cultura, segurament es queda 
curta i tot. L'aspecte de la sala del Museu d'Història on hi ha 
alguns veils telers a mà forma una terrible escena d'escarni, que 
tanmateix no desdiu en el to d'aquella casa. Però, així i tot, em 
costa d'admetre que la fallida hagi estât tan general.

Ho desmenteix, almenys en part, aquest llibre mateix. I, també, 
to t d'iniciatives que no qualificaria de petites. Entre d'altres, la 
d'aquest Gremi de Fabricants quan fa vint anys, a partir de l'ex- 
perièneia exemplar dels artistes modems i alhora tècnics tèxtils 
sabadellencs Josep Llorens i Ramon Foich a l'antiga Escola de 
Disseny Tèxtil de Barcelona, va apadrinar i segueix animant Fac
tual Escola Superior de Disseny Industrial (ESDI). Des d'una visió 
orientada al futur, va partir del passât, en diàieg per tant. Si 
aquesta escola universitària ha patit d'una relació més aviat 
feble amb la vida cultural de la ciutat, potser ha estât més a
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»
que, en molts casos, van arribar a tais, a establir-se per compte 
propi, gràcies al seu particular domini tècnic, la seva cultura

Segell de  I'Escola In d u s tr ia l d 'A rts  i O fic is  (1 9 0 3 ) /  
JOAN VILA CINGA

il, quecausa deis qui haurien de gestionar aquesta vida cultuija 
no pas de la propia escola.

I hi ha més iniciatives, properes a més al sentit d'aquesta Escola 
Superior de Disseny Industrial, que han sorgit espontániament 
entre elements de la ciutat, simples ciutadans. Entre les més 
recents i més estimulants, la CoMeció Téxtil Antoni de 
Montpaiau que porta endavant l'historiador i critic d'art Josep 
Casamartina. En els milers de vestits que ha reunit, preservant- 
los de l'oblit i la destrucció, hi ha tant els grans noms de Taita 
costura com els del bo i millor d'aquelles cases del téxtil saba- 
dellenc (cases perqué en la ciutat-fàbrica de les empresas se'n 
deien cases). Peça per peça, vestit per vestit, eis va documen 
tant. I aixi sabem del gust de Balenciaga des de Paris pels 
"negros de Molins" (en referénda a uns teixits de la casa Molins 
Germans) i de la projecció de la producció sabadellenca en eIs 
grans noms de la moda, histôrics i universals, també, en la cul
tura del mon global on es diu que som.

eli
Cal destacar que la presentado pública d'aquesta coTlec 
Texposició Teixint Glamour, un segle de moda a Sabad 
es va obrir fa uns mesos en la casa particular d'una tamil 
til, sense cap aparell ni promoció oficial, va constituir un 
tant exit de públic i va ser ressenyada amb extensió i ad 
en mitjans de la premsa nacional, per molt que, en I 
només Diari de Sabadell s'hi va referir.

Amb la mateixa generositat i oportunitat, amb una oriéntadó 
molt propera a la d'aquesta CoTlecdó Antoni de Montpaiau, 
un grup de teórics téxtils jubilats porten anys catalogant mos- 
traris de cases téxtils. Si no han rebut ni tan sois Tatenció de la 
premsa local ha estât per la meva deixadesa. Des d'aqui els en 
demano disculpes, albora que els faig propósit d'esmena

Aquests dos exemples, a més, em fan venir al cap allò que, des 
del Cremi de Fabricants, es va anomenar en un cert moment 
"genio industrial de la ciudad", i recordo haver llegit en un veil 
Ilibre. El moment va ser el de la I Guerra Mundial. I el "genio' 
el de la mobilització, llavors, de la capacitat i la creativitlat deis 
professionals del téxtil sabadellenc, començant pels fabjricants

CIO, en 
que 

i a téx- 
escla- 

rmiradó 
local.

técnica.

A Sabadell, el téxtil ha créât, en efecte, un saber acumulat, una 
cultura técnica i artística, afí si més no a la del disseny industrial 
modern, Potser ha créât més aquest conjunt de coneixements i 
sensibilitats que no tant una cultura empresarial amb sentit 
estratégic. Però aquesta, en to t cas, és una qüestió sobre la qual 
tiñe menys elements de judici.

Només volia cridar Tatenció sobre aquests tres exemples, en els 
quais la relació amb el passât industrial i, sobretot, la seva posa
da en valor s'orienta cap a una definida visió de futur. Em sem
bla que ofereixen materials per una certa museització i, més 
encara, per contribuir en millors condicions al futur de la indùs
tria téxtil llanera, a partir d'aspectes que sobresurten entre el 
millor del seu patrimoni.

En la perspectiva de museitzar la história del téxtil, a aquest Ili
bre hi torna a aparéixer la imatge, més que un projecte, d'un 
museu de maquinària. Que no hagi fructificat, en el temps que 
se'n parla, posa en avis de la probable feblesa d'aquesta idea. 
Però potser es podria reforçar o derivar cap aquesta Sensibilität 
pel producte, pels teixits, dels exemples anteriors, o per qué no, 
cap a una visió històricament 
més àmplia, més social, que 
abastés les experiéncies de tre- 
ball que tants sabadellencs han 
viscut en el téxtil. Allò de les 
"experiéncies a peu de máquina" 
que, en els seus magnifies tre- 
balls, sol retreure Tadmirat histo
riador Albert Garda Balanyà m'hi 
fa pensar, també. D'aquelles 
experiéncies també vindria,
almenys en part, aquest capitai de coneixements. El magnifie 
apèndix que clou el llibre, amb resums històrics de les trajectò- 
ries d'un centenar de personalitats i empreses téxtils, sembla 
apuntar directament, aixi mateix, en aquest sentit, el de Texpe- 
riéncia viscuda. I, fins i to t com a mostra, fa Tefecte de massa 
curt.

I finalment, voldria dir que aquesta obra, amb el seu abast cien- 
tífic i el seu rigor critic, em fa sentir optimista. És tan potent que 
per res no evoca cap eventual necrológica del téxtil. Davant les 
noticies, prou inquiétants, que fan témer pel futur d'una de les 
cases óepanyeria més prestigioses i representatives del téxtil lla- 
ner a Sabadell, potser la de més projecció com a "marca" en els 
mercats internacionals, la contundéncia d'aquest llibre inspira 
esperances i dona una confiança: la de constatar, amb dades i 
relats fonamentats, Taguda inteTligéncia i el compromis dels 
fabricants que formen aquest gremi. Els en dono les gracies i 
els desitjo que perduri i s'enriqueixi per molts anys més.

Benaul i Berenguer, Josep M. (director). El gremi de fabricants 
de Sabadell (1559-2009): organització empresarial i ciutat 

industrial. Sabadell: FPGDFS - ISBN: 978-84-613-0729-6

La idea d'un museu 
de la maquinaria es 
podria enriquir amb 
aquellas "experién

cies a peu de máqui
na " que han viscut 
tants sabadellencs
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S'ha acabat l'àpat pantagruèlic
Lestudi 'Catalunya ha deixat ser 
católica?' obre el debat sobre un tema 
tabú, on cal bandejar tòpics i prejudicis

DAVID SERRANO / Fotografíes: arxiu PC

"Catalunya ha deixat de ser católica?". La pregunta, provoca
dora i albora directa, sembla tenir una sola resposta justificada 
en el volum que ens presenta Jordi Serrano. Un estudi singular 
perqué abordar aquest tema de manera rigorosa sembla un 
tabú. Singular perqué el situa en el desert intel lectual, argu
mentât, del tema. Singular perqué I'escriu un germà meu, i, és 
dar, cal anar amb cura especial, ja ens entenem... Submergir-se 
en aquest tema significa bandejar tòpics, llocs comuns, preju
dicis, i no sembla que això tingui ni massa adeptes interessats 
a fer-ne una anàlisi serena i amb dades.

Sense entrar en el tons d'allò que les dades ens proporcionen, 
resulta significatiu un doble aspecte formai, alié a l'estudi: 
d'una banda un interés relatiu i esbiaixat pels estudis sobre la 
qüestió religiosa; de l'altra, la perversió del llenguatge utilitzat 
en eis seus enunciats.

Una victòria feixista pòstuma
En primer Hoc, una consideració, no per òbvia, intéressant. 
L'interés del franquisme per la qüestió religiosa se situa en el

marc del manteniment d'una visió 
teo-caudillocéntrica de la vida quoti
diana. L'obsessió sembla estar desti
nada a l'intent de fer perviure el 
nacionalcatolicisme, sense cap 
voluntat d'aprofundir en comporte
ments, valors cristians, actituds, 
vivéncia espiritual, etc. Es basa en 
l'intent de manteniment de les con- 
vencions socials, base del control 
sobre la poblaciô que exerceix el fei- 
xisme sota el pali del catolicisme 
cómplice. L'ensinistrament religiós 
obté així el seu fruit més enllá de la 
pervivéncia del propi franquisme. Es 

la seva victòria pòstuma, és el seu llegat, és la seva heréncia 
abassegadora, que encara cueja avui, que encara fa callar avui, 
que encara permet senténcies falsejades. El contrapunt a 
aquest panorama cronolôgic son les dades ofertes per la 
Eundación Santa Maria (FSM), les més critiques per als propis 
intéressés perqué surten de la mateixa església.

Lobsessió fran
quista per la 
qüestió religiosa 
fou un intent de 
manteniment de 
les convencions 
socials, una forma 
de control de la 
població amb la 
complicitat del 
catolicisme

El llenguatge delata
Com a filóleg, el segon element previ que sorprén és l'ús del 
llenguatge en els enunciats deis qüestionaris. Tota persona lle- 
gida sap que l'elecció de déterminât tipus de mots o proposi-

cions depén de múltiples factors. En qualsevol cas, és ciar que 
mai no és fruit de l'atzar: intenció voluntária, heréncia cultu
ral... la hipótesi més senzilla potser cal buscar-la en l'éxit de l'e- 
ducació-ensinistrament franquista en el cas espanyol (sobretot 
perqué determinats estudis són d'institucions públiques), i/o de 
la procedéncia católica de bona part dels quadres dirigents 
(europeos inclosos).

Simplificant, la percepció que queda del tipus de mots i plan- 
teigs escollits és el de partir d'una visió del món plantejada en 
termes de: o teocentrisme intel lectual o el caos (el no-res, com 
apuntava de manera sorpresivament ignorant Antoni Puigvert 
en l'entrevista de Manel Fuentes a l'autor de l'estudi). Fins i tôt 
aquells pretesos gurus del progressisme cauen en aquest tipus 
de paranys maniqueistes i falsejadors. No hi ha vida més enllà 
de les religions? I l'humanisme? I la IMustraciô? I la revolució 
francesa?

Exemples d'aquests tipus de prejudicis els trobem en estudis de 
procedéncia diversa. Per exemple, l'Enquesta Social Europea 
planteja la possibilitat de considerar-se "No creient". D'una 
banda, filolôgicament ja planteja un enunciat escapçat, incom
plet: no creient en qué? en les sis copes del Barga?, en les vir- 
tuts afrodisiaques dels maduixots?... De l'altra, mostra els pre
judicis i la parcialitat del planteig previ a l'elecció de l'enunciat: 
si no es creu en clau religiosa, ja no es pot creure en res? En 
l'home? En les lleis de la natura? En la raô? Aixô és el no creu
re? Corn que parteix de la negado, indica mancança, pérdua.
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quan, de fet, pot ser tot el contrari; l'autoconeixement com a 
base per la cerca del sentit vital, existencial. Un altre, elaborat 
des de la FSM, es demana sobre una qüestió força imprecisa: 
l'ambient familiar en relació amb la vivència religiosa. Les pos- 
sibilitats ofertes son fruit d'un pensament sociologie pervers, o 
simplement malaltis: "seriosament religiös", religiös "sin más" 
(sic), "m olt descurat en to t el religiös", ambient "no religiös". 
"Descurat" passa a ser sinönim pervers de no religiös i $ugge- 
reix un ambient familiar desordenat, caötic, sense normes ni 
línies d'actuaciö ètica. I una tercera, l'Enquesta Europea de 
Valors, en la seva peticiö d'autoqualificaciö, ofereix aqüestes 
possibilitats: "persona religiosa, no religiosa, ateu convençut, 
altra resposta." Semànticament, i per deducciö pròpia de la 
lògica filosòfica més elemental, deu voler dir que tant si et con
sideres religiös com no religiös deu ser perqué no n'estàs gens 
convençut, la qual cosa esdevé una mena de boomerang a la 
mateixa linia de flotaciò católica.

Sóc vegetarià no practicant!
Finalment, una qüestió que s'aborda en el volum és l'obsessió 
de les enquestes, perceptible en la vida quotidiana, de poder-se 
considerar "catòlic no practicant", opció avui dia majdritària 
entre els que es consideren catòlics. Com a Fautor — deu ser 
cosa de gens— em resulta difícil d'entendre aquest contepte, 
no per arxiescoltat semànticament discutible. Jo cree que tine la 
conscièneia més tranquil-la des que m'he adonat que sóc 
"vegetarià no practicant". Ara ja no tinc eis remordiments pels 
xuletons dels diumenges de guardar, ni pels filets de les'dates 
assenyalades, ni per l'indiot del nadal. Les meves conviccions 
interiors — i les que intenta el meu metge del CAP—  són que la 
verdura bullida és sana i digestiva, però... qué voleu que us 
digui... la earn és débil, i la verdura insípida!

On s'amaguen?
En aquesta línia (i al marge de demanar estudis sobre prácti- 
ques consolidades avui: testimonis de jehová, evangélics, 
musulmans...), esdevé intéressant l'autoconsideració de catòlic 
entre un 67% deis enquestats, enfront el 18% que es declara 
realment practicant. Només la darrera dada ja desmunta tots 
els comentaris de tertúlies i, albora, si realment fos així els cen
tres de cuite haurien d'augmentar i ampliar els horaris de cele- 
bracions perqué no donarien l'abast (el 18% és molta genti). 
No sembla ser aquesta la percepció que hom pot tenir en acos- 
tar-se a una església. Perqué ara ni tan sois es pot apeMar a les 
celebracions d'unions catòliques — que s'han esfumat— , ni ais 
enterraments, que de manera progressiva han deixat de ser 
hegemonies, els catòlics. Dada, la del 18%, generosa per tant, 
molt generosa. Si aquesta dada s'extrapola i es compara amb 
la resta de l'estat, es percep la distènda rellevant que ens sepa
ra.

El futur, amb les cartes marcades
Si el que fem és fixar-nos en les dades de la franja juvenil, per 
tant la que marca la pauta i tendència dels propers decennis, 
aqüestes resulten abassegadores, i és la mateixa FSM qui les 
ofereix (2005). Només un 3% es declara catòlic practicant, 
enfront el 62% que opta per la indiferència, l'agnosticisme o 
l'ateisme. Horitzó immédiat, agradi o no, es maquilli o no, que 
apunta, dibuixa, una realitat que res no té a veure ni amb els 
discursos politicament correctes actuals, ni amb les dinàmiques 
que es voien mantenir des de certs 
sectors ultraconservadors, en plata- 
formes unipersonals (però amb gran 
ressò mediàtic, desproporcionat), 
com el cas exotic d'e-cristians. Les 
dades, per tant, fan pensar fins a 
quin punt no som conscients de la 
transformació que això suposa en 
un futur immédiat per a la nostra 
societat, que aposta abassegadora- 
ment per uns valors (valors, sí, per
qué aquests no són patrimoni de
ningú) diametralment diferents deis que es proposen des d'una 
institució, com a tal, que no dóna resposta ni solució a les pre- 
ocupacions de la societat d'avui dia (en paraules de l'escolapi 
Enric Canet). Potser aquesta és la raó de l'estat de crispació de 
la Conferéncia Episcopal, deis enunciats apocalíptics des de 
Roma o de les obsessions de certs dirigents europeos a voler 
deixar escrita en la fallida constitució l'heréncia católica. S'ha 
acabat l'ápat pantagruélic. Resulta sorprenent que amb aqües
tes dades públiques les institucions catòliques continuïn man- 
tenint discursos paleolíticament talibans. No estranya, així, el 
desert de vocacions en paísos desenvolupats, que obliguen a 
fer OPAs hostiis a confessions cosines. "L'oferta no és atractiva", 
Canet dixit de nou.

Dona i decisió...
La lectura de gènere que aporta l'estudi, d'una banda posa 
sobre la taula tota la tradició i la percepció quotidiana: la de la 
major autoconsideració católica per part de les dones (20 punts 
per sobre els homes, 2007). Però, to t i que les dades entre els 
joves disminueixen substancialment, la tendència continua sent

Només un 3% 
dels joves es 

declara catòlic 
practicant enfront 

el 62% que opta 
per la indiferèn

cia, l'agnosticisme 
O l'ateisme
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similar, la quai cosa resulta si més no, per a mi, sor- 
prenent, entre altres coses perqué a qui afecta bàsi- 
cament el missatge institucional davant de ternes 
corn l'avortament o la contracepció és a les dones, 
en qui recau el pes de la decisió, del pecat, del 
remordiment. Jo havia pensât, précisément, que el 
logic hauria estât que la tendència de généré inver
tis les dades. Necessito un sociôieg!

Qüestió de classes
L'estudi no deixa d'oferir dades que, per la seva 
implacabilitat, impacten perqué destrueixen topics, 
imatges fossilitzades. Una de les rellevants és la que 
fa referéncia al fet que siguin les classes populars 
on el catolicisme obtingui uns résultats més impor
tants, enfront de la classe mitjana-alta, que mostra 
una clara tendència vers la manca d'interés per la 
religió. S'esfumen eis paràmetres interpretatius 
basats en la tradició obrera (laica) i patronal (cató
lica). El nivell cultural potser sí que ara és un ele
ment que juga en aquesta línia, a diferéncia del que 
succeïa en el passât. A major nivell d'estudis, actu- 
alment, major desafecció religiosa.

La pota que baila...
Crida l'atenció allò que se'ns mostra sobre el tema educatiu. Si 
partim de la constatació que bona part de l'oferta concertada 
és católica, resulta sorprenent com, malgrat el volum d'alum- 
nes, pares, families, professors i parróquies que aixó suposa, no 
hi trobem cap incidéncia vers la tendència dels joves a menys- 
tenir l'oferta religiosa. No ara ni en les generacions precedents. 
Sembla, per tant, que el proselitisme no deu ser un deis punts 
forts dels ofertants, ni per part dels pares sigui una opció vista

des d'aquesta perspectiva, sino pro
bablement més propera a considera- 
cions socials, socioeconòmiques, o 
per la manca de qualitat dels centres 
públics en determinades zones.

Les particles 
públiques d'hi- 
senda a la confes- 
sió católica posen 
al descobert fins 
a quin punt 
I'Estat laic garan- 
teix els seus privi- 
legis

Qui em paga el gimnàs?
L'estudi afronta directament el tema 
de les partides publiques, a partir de 
les aportacions fetes a través de 
l'IRPF, destinadas per hisenda a la 
confessió católica. El seu grau d'c- 
cultaciô posa al descobert fins quin 

punt l'Estat, laie segons aquesta Constitució tan utilitzada per 
alguns com si d'una pedra filosofal es tractés, garanteix el seu 
privilegi. Ocultació i greuge comparatiu vers altres confessions 
que ben probablement avui dia tenen més fidels-feligresos- 
adeptes-socis que la pròpia católica, però que reben quantitacs 
ridicules en comparado a la fins ara predominant. I jo que em 
demano de nou; si jo pago religiosament la meva quota del 
gimnàs i del Canal-E Liga, perqué l'esquaix i el Barça son les 
meves debilitats, no estarla bé que l'estât també se'n fes càr- 
rec? Per què cal pagar amb diner de tots l'opció religiosa dels 
ciutadans quan és dar que aquesta forma part de l'estera pri
vada de cadascú en tant que decisions personals i suposada- 
ment Iliures? I encara, corn és que eIs partits laies d'esquerres

no posen sobre la taula el concordat amb la Santa Seu, que pri
vilegia una confessió restructura de la quai intenta, debades, 
torpedinar tots els, pocs, avenços que l'esquerra aconsegueix 
amb tant d'esforç tirar endavant? Exemplificadora resulta la 
valorado atorgada a la teina de capellà, darrere la de metge, 
professor (segur?), oenagistes, jutges, treballadors socials, 
advocats, policies, empresaris, periodistes, artistes...

Conclusions
La voluntat de mantenir-se asèptic davant de les dades, que ben 
cert que parlen per si soles però que sovint esdevenen difidls 
d 'interpretar, fa que es trobi a faltar, des del punt de vista dels 
mortals no especialitzats en la lectura de gràfics i del tema, una 
mica de literatura, de contextualització, de linies/hipòtesis d'in- 
terpretació. Entenc, coneixent l'autor..., que la pretensió és pre- 
cisament la de mantenir-se en els marges del rigor cientific, 
peròjo hauria preterit la substitució delsapartats "Conclusions" 
i "Epileg", els continguts dels quais se surten d'allò que oferei- 
xen les dades objecte d'anàlisi, per una major dosi reflexiva en 
determinats apartats que reclamen una lectura preferent.

Els fonaments de l'estudi són la seva solidesa i contundéncia en 
el tractament de les dades que ofereix. En primer Hoc perqué hi 
ha totes les fonts, la qual cosa impedeix la lectura tendenciosa 
deis materials oferts. D'altra banda, perqué, to t i el caire discu
tible del seu agrupament (que el mateix autor justifica, atesa la 
seva heterogeneïtat), els résultats que se'n desprenen són 
incontestables. Són interpretables de maneres diverses i varia- 
des, però difícilment rebatibles. Aquest és el valor essencial del 
volum. La seva aportado. La verdura la deixem per demá, avui 
toca xuletón.

Serrano Blanquer, Jordi. Catalunya ha deixat de ser católica? 
Barcelona: UPEC, 2009 - ISBN 978-84-613-2584-9
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La independència al carrer
La consulta d'Arenys marca un punt d'in- 
flexió en una societat, la catalana, > 
poc avesada a manifestacions tan clai|es

ORIOL RAMON I MIMO / Fotografíes de David Serrano i arxiù PC

Poca gent imaginava que l'embranzida ¡nidada a Arehys de 
Munt un treize de desembre de 2009, es dimensiones d'a- 
questa manera. De fet, Arenys de Munt ha esdevingut albora 
un punt d'inflexiô i també un tret de sortida perqué bona part 
de la societat catalana hagi optât per organitzar una consulta 
al seu territori, al seu poblé. Una societat, la catalana, no gaire 
avesada a aqüestes manifestacions tan clares. I aixi, entn? el 13 
de desembre i el 25 d'abril serán molts, la majoria, eis pobles 
del Principat que organitzaran una consulta popular p<?r pre
guntar a la dutadania si és partidària que la nació catalana es 
constitueixi en un estât Iliure, independent i democratic.{d'a- 
cord amb el text de la pregunta formulada en les consultes 
realitzades fins aquest moment).

S'ha escrit molt (a cops massa) sobre aquest esdeveniment i les 
seves conseqüències, i per tant és molt difícil de fer aqüestes 
quatre ratlles sense repetir res que ja s'hagi dit o explicat, per 
tant dedicaré aquest espai a fer unes reflexions a partir de les 
vivències corn a observador i i corn a membre d'una plataforma 
organitzadora de la consulta.

En efecte, el 13 de desembre vaig poder parlar amb álguns 
observadors internacionals que s'havien desplaçat a Catalunya i 
que representaven diverses formacions politiques pertanyents a 
nacions sense estât d'Europa. En aqüestes converses la m 
dels représentants subratllaven amb sorpresa i admiradó 
que les consultes s'havien organitzat des d'una base 
sense cap suport pùblic o institucional, tret del suport que 
ajuntaments havien demostrat via moció, demostrant u 
més que la institució més propera a la ciutadania co 
essent la municipal. Aquests mateixos observadors expresl: 
la seva admiració, no tan sols per la iniciativa (algún 
expressar fins i tô t una "sana enveja" perqué ais seus 
d'origen de moment aixô era impensable), sinó també 
organització modélica.

pe-

ajoria 
el fet 

cívica, 
força 
1 cop 

ptinua 
saven 

van 
irjidrets 

r una

Certament, el 13 de desembre es va escriure una pàginâ a la 
história que caldrá tenir en compte, ja que la societat civil de 
167 pobles va ser capaç de mobilitzar dos-cents mil elííctors 
sense els mitjans de qué disposa l'administració i amb uns 
recursos econòmics limitadíssims. L'empenta de la societat civil 
va ser enorme, però aquest cop cal dir que l'organització va ser 
gairebé professional. Des de tots els àmbits es va tenir molta 
cura perqué aquest fos un procès democràtic i es van fer servir 
tots els mitjans a l'abast per garantir-ne la transparéncia i a ha
bilitât. Aixô diu molt a favor d'aquestes consultes i expressa

amb més força la voluntat d'un poblé que vol fer sentir el seu 
dret a decidir.

Tanmateix l'éxit de les consultes també Them de buscar en el 
seu ressò popular. Segurament moites dels lectors d'aquestes 
Unies heu participât en algún débat espontani que fa ben poc 
era impensable. En quantes liars, en 
quantes tertùlies, en quants esmorzars 
d'empresa o en quantes altres situa- 
cions no hem encetat una conversa 
sobre la conveniéncia o no d'esdevenir 
un poblé independent. I és que les con
sultes han afavorit, al meu parer, un 
pareil de situadons que s'havien donat 
ben poc fins ara. Per un costat han des- 
acomplexat el débat sobre la indepen- 
dénda del país i l'han dut al carrer 
d'una manera extensa i per l'altra, i en 
conseqüéncia, han obligat ais independendistes a carregar-se 
de raons i de raó, a buscar els arguments de pas que motiven 
el seu vot afirmatiu i a explicar, per primer cop, a cara deseo- 
berta i pronunciant paraules clares, la seva opció per la inde- 
pendéncia de la nació catalana. I aquesta és una situació énor
mément positiva, i més quan s'ha fet amb una total serenitat 
malgrat els intents desestabilitzadors vinguts de certs sectors de

En quantes ter- 
túlies no hem 

encetat una 
conversa sobre 
la conveniéncia 
o no d'esdeve- 

nir un poblé 
independent?
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la dreta i de l'esquerra 
espanyolistes.

Pel que fa a l'opció de 
vot, també ha représen
tât un exercid de demo- 
crácia integral obrint el 
vot a les persones immi- 
grades empadronadas al 
municipi i també ais 
joves majors de setze 
anys. Dos col lectius que 
tenen molt a dir en una 
democrácia participativa.
El repte, però, en aquest 
sentit, s'ha assolit a mit- 
ges. Tot i no disposar de 
dades, la percepció deis 
observadors i de l'orga- 
nitzadó és que són dos 
coMectius ais quais cal 
fer un esforç per arribar- 
hi amb un diseurs més 
dar, més planer: élimi
nant fantasmes en el cas 
de la immigraciô, i récu
pérant l'esperit rebel en 
el cas del sector més 
jove. Les plataformes
organitzadores de les consultes del febrer i de l'abril han pres 
bona nota d'aquests reptes i, de segur, centraran bona part del 
seu treball a arribar a aquests coMectius per tal que hi diguin la 
seva.

En l'àmbit politic volem destacar el fet que l'organitzaciô de les 
consultes hagi "obligat" a molts càrrecs electes (especialment 
eis municipals) a pronunciar-se a favor o en contra d'aquestes 
consultes, corn demostra una enquesta realitzada pel diari El 

Punt (12 d'octubre de 2009) on dels 
dos-cents trenta-cinc alcaldes 
enquestats, cent seixanta-un es 
mostraven partidaris de fer les con
sultes independentistes, cinquanta- 
cinc en contra i dinou hi eren indife- 
rents. Al marge d'aquestes dades, 
però, el fet que va obligar els electes 
a pronunciar-se i a prendre partit va 
ser que moites plataformes organit
zadores de les consultes van presen
tar mocions als ajuntaments. EIs 
résultats dels débats i de les opcions 
de cada regidor o regidora i de cada 

partit politic donen per escriure un Ilibre, però el fet transcen
dent és que per primer cop el débat sobre la conveniéncia o no 
de preguntar a la ciutadania sobre la independénda de 
Catalunya arribava amb netedat i amb obertura als plenaris deis 
ajuntaments i obligava els electes a pronunciar-se, a pensar, a 
organitzar-se, en alguns casos, i a participar del procès en molts 
d'altres.

En l'àmbit politic 
l'organitzaciô de 
les consultes ha 
"obligat" a molts 
càrrecs electes, 
sobretot els 
municipals, a 
pronunciar-s'hi a 
favor O en contra

Un darrer punt que cal no oblidar en fer l'anàlisi d'aquestes pri- 
meres tongades de consultes populars és la repercussiò inter
nacional que han tingut malgrat el boicot estudiat dels mitjans 
espanyols i l'interès de molts sectors perqué aquest fet no es 
produis. La realitat, però, ha estât que s'ha assolit un ressò 
internacional més que acceptable (i més tenint en compte la 
limitado dels mitjans econòmics de l'organitzaciô). Que es parli 
d'aquest procès a Londres, a Paris, a Escòcia, al Parlament euro
peu i on sigui només afavoreix el procès, i aquest és un altre 
dels objectius assolits amb força dignitat.

Acabem. Estem massa avesats que les valoracions politiques 
després d'unes eleccions proclamin amb vehemèneia que aque
lla ha estât la festa de la democràcia. Però els qui vam ser en 
alguns dels punts on es recollien els vots el passât 13 de desem- 
bre O vam poder veure les persones que entraven a dipositar la 
seva papereta a Arenys de Munt, ja podem certificar amb el cap 
ben ait que l'autèntica festa de la democràcia ja té nom. I amb 
aquesta afirmació no vull fer proselitisme ni decantar l'aigua 
cap al nostre moli. Simplement demanaria als lectors que cer- 
quessin imatges d'aquestes dues diades i miressin les cares de 
les persones i observessin què hi ha de diferent de les cares que 
es poden trobar en unes eleccions europees, estatals o nacio- 
nals. Potser és la iMusió? Potser és l'esperança? Potser és el 
desig, l'anhel? O simplement és el fet de saber-se participant 
d'un acte d'autèntica participació i democràcia? Sigui corn 
sigui, es pensi corn es pensi, en siguem o no conscients, el pro
cès iniciat a Arenys de Munt ja no té aturador, no sabem el final 
però ha marcat una agenda i unes bases que no tenen marxa 
enrere.
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Un Pia intim
A partir del testimoni d'Adi Enberg, que 
va conviure durant anys amb Tescriptor, 
Cristina Badosa s'endinsa en el vessant 
més personal de l'autor del 'Quadern gris'

JOAN PINYOL

Biôgrafa i biografiat/ Professora de batxillerat i estudiosa de l'o- 
bra de Josep Pía, la vida de Cristina Badosa ha anat des de sem
pre lligada a la de l'escriptor empordanés, d'ençà ja de la infan
tesa quan juntament amb els oncles i avis passava vora el mas 
Pía de Llofriu, al ritme que la fascinado i el misteri que li des- 
pertava Josep Pía, la feien aiçar del seient per contemplar el 
mas. També ja en l'adolescència quan per atzar va llegir Coses 
vistes, una lectura que, segons indica en el proleg de la l)iogra- 
fia "li féu excitar els sentits en una barreja de tensió i sensuall- 
tat". I també ja a la Universität, on un treball sobre El quadern 
gris li va servir d'immillorable pretext per visitar-lo quan Pía 
comptava ja els 74 anys. En aqüestes visites al Mas, Qistina 
Badosa va passar de seguida de la fascinado de tenir-lo al 
davant a la nécessitât de rebre el seu mestratge, de l'apraxima- 
ció al misteri de la infantesa, que li seguia constituint un ideal, 
al descobriment de l'home de earn i ossos, gastats per una de 
les experiéndes vitals més insolites que ens ha donat el país. 
Estudiosa de l'obra i coneixedora de l'home que hi havia darre- 
ra d'aquesta obra, Cristina Badosa va dedicar la seva tes de Ili
cenciatura de filologia catalana a l'estudi critic dels prôlegs de 
Josep Pla, va dirigir i va elaborar des de 1977 fins a 1987 els 
indexs de la seva Obra completa, i finalment es va doctorar en 
literatura catalana a la Universität de Perpinyà amb la tes Josep 

Pla. El difícil equllibri entre literatura 
i política (1927-1939) que li va valer 
el Premi Crítica Serra d'Or 1995.Publicada el 

novembre de 
1996, no pas 
sense polèmica, 
aquests biografia 
ens ofereix una 
visió personal i 
humana del 
personatge

Pel carácter erudit d'aquests <?studis 
però, Cristina Badosa es va adonar 
que se li esmunyia el perf I més 
humà de l'escriptor empordanés. 
Havia conegut l'escriptor i j'havia 
submergit en la seva obra,| però
encara se li obriria una altra porta 
d'accés a Pia: la de la Intimität, la del 
vessant més personal que resulta 

gairebé en tots els casos intraspassable i que ella va poder 
conèixer de primera mà a partir de les visites que va fer a l'es
criptor i que van tenir Hoc fins poc abans de la mort ce l'es
criptor, a partir dels dietaris que va analitzar i, sobretot, a par
tir de les converses amb Adi Enberg que va conviure (o nalviu- 
re) amb l'escriptor i que, a les acaballes de la seva vida, va 
donar a conèixer a la Cristina Badosa, una de les perspectives 
més sorprenents per allò que tenen d'intimes sobre Josep Pia i

C ristina Badosa

J osep Pla
Biografia del solitari

U n a  n o v a  im a t g e  d e l  g r a n  
ESCRirrO K , QUE REVELA 

MOLTA INFORMAOÓ EINS ARA INÈDITA.

que en bona part és el substrat d'aquesta biografia, i qui ho 
sapl, si també el substrat de la polèmica que va provocar 
aquesta biografia. Sigui com sigui però, amb aquest lloable tes
timoni de l'Adi Enberg, Cristina Badosa va completar la peça 
que li faltava per endinsar-se plenament en la personalitat de 
Josep Pia, també des del prisma de les imperfeccions de l'es
criptor. Pel seu entusiasme en l'escriptor i per l'aproximació a la 
seva vida i a la seva obra, Cristina Badosa s'ha convertit en una 
de les millors especialistes en Josep Pia, ara detallarem de quina 
singular manera.

La biografia /  Publicada el novembre de 1996 per Edicions 62, 
no pas sense polèmica, ens ofereix la visiò personal i humana 
del Josep Pia, periodista-viatger i escriptor-vividor.

Tal com s'indica en ì'Avis al lector, aquest llibre és el reiat des
igual de la vida de Josep Pia, atenent la desigualtat dels seus 
cicles vitals, segons les diferents circumstàncies històriques i 
professionals de la seva experiència. D'una banda els anys joves, 
que són plens de dades sobre les primeres experiéndes literàries 
i existencials. D'altra banda, l'etapa de la convivència amb Adi 
Enberg, tractada per Cristina Badosa a la seva tesi doctoral i que
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ara apareix reescrita i plena de details de la vida privada de la 
parella. I per últim, els anys de la maduresa de l'escriptor apas- 
sionat en la redacció de la seva Obra completa i més que mai 
sol, que és com el presenta sovint la biografia i com, en darrer 
terme va trobar la mort l'any 1981.

Estructura /7osep Pía. Biografía del solitari es divideix en divuit 
capítols, no pas simètrics, que repassen cronològicament els 
principals episodis i les experiències més notables de la vida de 
l'escriptor. De la mà de Cristina Badosa coneixem details de la 
seva vida més privada com per exemple l'import que cobrava 
per cada article publicat, les mentides que va arribar a inventar
se a l'hora d'escriure'ls, la roba interior que necessitava en un 
déterminât moment, els més intims details de la seva relació 
carnai amb l'Aurora, en pie prostibul, el total dels seus deutes 
economics, el seu estât higiènic, i una llarga llista de perspecti
ves intimes gairebé sempre inabastables.

En la combinado de la seva activitat periodística, com a corres
ponsal d 'infin itat de diaris i revistes de cada moment que el 
porten a viatjar per mig món a canvi de les cròniques que va

enviant des de l'estranger i enmig 
dels principals conflictes bèl-lics i 
ideologies que esclaten al món des 
de començaments de segle, i que 
l'obliguen a traslladar-se continua- 
ment per servir la redacció dels dia
ris i també pel seu propi esperit d'a- 
venturer, Cristina Badosa subratlla 
en aquesta biografia, com ja hem 
dit, el perfil més humá de Josep Pía, 
juntament amb les seves aprecia- 
cions més personals sobre el matri
moni, el paper de la dona en la 

societat, la literatura i el periodisme, les controvérsies que gene
ra el seu posicionament politic a cada moment. Finalment clou 
el Ilibre una addenda personal centrada en els darrers dies de la 
vida d'Adi l'any 1989.

Com que seria gairebé inacabable donar compte de la gran 
diversitat de situacions históriques amb qué es troba Josep Pía 
i tota una quimera provar de fer un balanç exhaustiu de la seva 
vida, fixem-nos en el perfil més humé que dibuixen els divuit 
capítols de la biografia.

Capítol 1 /Trobem un Pía que aprén dues coses a l'internat deis 
Maristes de Girona: a fer-se el Hit i a no refiar-se de ningú, fins 
que és expulsât després de ser enxampat en una escapada en 
un bordell. Un Pía que a Barcelona combina dues carreres: la 
carrera de dret i la carrera de la vida, to t passejant Rambla avail. 
Un Pía enamorat de Mercedes, la filia de la dispesera de la seva 
pensió, amb qui voldrà formalitzar relacions just quan és enviât 
al seu primer desti periodistic, França, des d'on li enviará part 
del seu sou de corresponsal.

Capítol 2 /Ja a París, trobem un Pia molt preocupat per la seva 
situació económica, que és expulsât del diari per plagi, que 
decideix deixar la Mercedes, que porta una vida vagarosa per la 
capital francesa, que defineix la dona ideal (en una carta a la

Badosa explica els 
details de la vida 
més privada de 
Pia, com el que 
cobrava per cada 
article o la roba 
interior que 
necessitava en 
cada moment

El casal de  Pia

seva germana) com aquella que ha de saber fer dues coses: 
earn d'olla i llegir novel-íes, i que després de considerar tràgic 
el catalá a Barcelona, el considera "emmerdant" fora d'aques- 
ta ciutat.

Capítol 3 /Ja a Itália, i vincuiat a la Lliga, trobem un Pía defen
sor d'una literatura plena de substáncia humana i de primitivis
me, que rebutja la buidor del Noucentisme, un Pía a punt de 
ser expulsât d'aquell país a causa d'uns articles contra el feixis- 
me, que és considérât un "intel.lectual descregut", un Pía que 
assumeix el seu desti de rodamón, però "en les millors condi- 
cions"

Capítol 4 /  Enviât a Alemanya, trobem un Pía enamorat d'una 
altra noia, Rosseta, que posteriorment l'abandonará per dos 
motius importants i básics: perqué no està disposât a deixar 
escapar la seva condició d'home Iliure (rellogat, com diria ell), i 
per l'aparició d'una colonia de polis trágicament instaMats en 
la magnífica cabellera de la noia, motiu que el farà acompan- 
yar-la gustosament a la frontera. Trobem un Pía que viu de prop 
la misèria de la postguerra alemanya, amb la incomoditat d'es- 
tar cobrant amb la divisa del seu país. Un Pía que coneix una 
nova amiga, l'Aly Herscovitz, de 18 anys, amb totes les virtuts 
però amb un defecte : el seu carácter alemany que tan poc s'a
dirà al seu, un Pía preocupat per l'economia familiar to t i que 
en la vellesa afirmi que del seu pare ha heretat la timidesa, l'ar- 
tritis i l'escepticisme i de la seva mare les depressions cardia
ques i la tendéncia a viure d'una manera fluctuant, i per últim 
un Pía tan inconformista i rebel com li permet el periodisme.

Capítol 5 /Trobem un Pia que deixa alhora Berlin i l'Aly i que a 
Paris està disposât a deixar el diari en favor del projecte politic 
de Francese Macià, un Pia déclarât rebel per l'exèrdt espanyol a 
causa d'uns articles contra la política colonialista al Marroc i les 
intencions abandonistes de Primo de Rivera, pel quai es dicta 
una ordre de requeriment, un Pia que, en l'ambient cultural 
parisene, se sent atret per l'Adi Enberg, filia del consol de 
Dinamarca a Barcelona, amb qui comparteix d'entrada el gust 
per l'aventura de la vida i amb qui s'anirà Iligant sentimental- 
ment i un Pia que continua mantenint un ritme trepidant de
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desplaçaments, que publica Coses vistes \ que s'autodefineix 
com un èsser feble, malejat per la cultura, provocador I ofensiu 
amb la ploma a la má.

Capítol 6 /  Trobem un Pía que, a canvi de rebre la seva germa
na a Londres, en pie patiment d'un trencament amorós, obté 
dues coses que fa l'efecte que per a eli són igualment impor
tants: el testimoni d'una experiéncia amorosa que el fa patir 
énormément també a ell i un paquet de roba interior que li 
havia encarregat. Un Pia que continua depenent del germà Pere 
per cobrir les despeses que genera el seu periple vital a la capi
tal francesa. També hi ha un Pia fascinat per l'espectacle de la 
gent a Londres, que gaudeix del contacte creixent amb Adi 
Enberg, que és qui encarna, aleshores, el somni que pretenia 
des de feia mesos.

Capitol 7 /Trobem un Pia obsessionat en millorar la seva situa
do econòmica, que vol demostrar a tothom que és capaç de 
guanyar-se bé la vida amb la seva feina, que explica que ha triât 
la carrera de dret per tenir temps de fer "el que li doni la gana", 
que ganduleja intencionadament perqué està convençut que 
només aixi es pot arribar a tenir una mica de Sensibilität, que 
sent la nécessitât d'estabilitzar-se emocionalment després de 
l'experiència que viu amb Adi i que justifica d'aquesta rpanera 
la seva intenció de casar-s'hi : "Perqué és molt neta, agradable, 
poc agitada —ja en sóc prou jo — i estar al seu costat no costa 
gens. Després perqué em pot ajudar, perqué és una persona 
que té molts més elements que jo  per guanyar-se la vida, si és 
necessari. Després es cuidará de totes les meves coses practi
ques, car jo, sóc una verdadera criatura i no sé com aquell que 
diu arreglar res. Finalment perqué em penso que ella m 'estima 
molt més a mi que jo  a ella...". Un Pía que considera que el 
matrimoni és per sobre de to t un bon negoci i que només hi ha 
una cosa que el justifiqui : el confort i el benestar físic que 
dóna, a vegades..

Capítol 8 /Trobem un Pía casat oficialment amb Adi Enberg, tot 
i que no es casaren mai d'aquesta manera, que troba estrany 
tenir moites coses i, a més una dona, després de molts anys en 
qué només havia posseít una maleta, un Pía que considera que 
de tots els treballs que són donats a les dones, només n'hi ha

un que els permet demostrar la seva Intel.ligéncia: la cuina i un 
Pía que qüestiona que hi pugui haver aigú tan ximple per creu- 
re que una dona pot demostrar el seu talent "fent d'advocat o 
fent de regidor, escrivint a máquina o fent aquarel les" Un Pía 
que s'enfureix davant el fracas d'Adi a la cuina, que ens explica 
que "el peix al romani II quedava cru, l'arròs pastat I els fideus 
enganxats a la casóla", un Pía obsessionat per liquidar els deu- 
tes que tenia amb parents i amies, un Pía que té problèmes per 
entrar a l'Estat Espanyol per la seva acusació de rebella i que 
necessita en aquest sentit que Adi i el seu germà Pere interce- 
deixin per eli.

Capítol 9 /Trobem el Pía que retorna a Catalunya, que rep les 
atencions minucioses i doméstiques d'una Adi entregada a ser- 
vir-lo de la millor manera, un Pía que dimiteix de La Publicidad 
després de ser suspés de sou per dos mesos a causa de mal- 
sentesos amb Rovira i Virgili, un Pía que difon la política regio
nalista de Francese Cambó a partir d'una biografia d'aquest 
politic que genera un débat en el catalanisme i un Pía que con
tinua rebent continues propostes de participació en altres dia- 
ris i que viatja amb Adi per Europa.

Capítol 10/Trobem un Pía al servei de Cambó i de La Lliga, que 
veu com es va esquerdant la convivénda amb Adi al mas, un Pía 
que veu confirmada la crisi de la seva parella fent que l'Adi no 
s'interfereixi en la seva vida de relacions i que no deixi de com- 
plir el que eli està convençut que eren les seves obligacions 
casolanes corn a esposa. Un Pia que veu corn Adi s'allunya de 
la seva vida una i altra vegada, entre malsentesos.

Capitol 11 /  Des de Madrid trobem un Pia atret per Lilian, una 
jove suïssa de 20 anys, que li desperta el desig d'una nova rela- 
ció però també el fa assumir la responsabilitat de poder renun
ciar a ella amb elegància. Un Pia que de nou es retroba amb 
l'Adi al temps que descura el seu aspecte físic amb una mani
festada manca d'higiene, que indigna l'Adi per la seva deixade- 
sa (és el Pia que porta les sabates rebentades, també els mitjons 
i que té el costum d'aprofitar la roba dels altres), en una altra 
clara mostra de la seva garreperia, que el fa fins i to t cremar 
llenya verda, to t i la fumera, per tal de no haver-ne de gastar de 
la bona.

Capítol 12 /  Després de l'esciat de la guerra civil espanyola, tro
bem un Pia que és cada vegada menys suportat per l'Adi "pel 
seu mal geni, pels seus crits per qualsevoi fotesa, per la seva 
poca educacló, per la descura en la higiene, pel seu aspecte 
personal, per la garreperia i pel començalisme". Un Pia que 
decideix exiliar-se a Franga on a Marsella, i juntament amb Adi, 
treballa directament per als serveis d'espionatge prenent nota 
de les entrades i sortides dels vaixells al port, un Pia bocamoll 
incapaç de guardar un secret fins i to t relatiu a un bombardeig, 
un Pia capaç d'enviar un vaixell grec a la mort després d'haver 
donat unes indicacions falses de Iliure pas cap a la península.

Capítol 13 /  Trobem un Pia réfugiât primer a París i després a 
Roma, que rep el mecenatge de Francese Cambó a canvi de 
difondre per Europa la causa conservadora espanyola, i un Pia 
que en el seu retorn accedirà durant un temps a la direcció del 
diari La Vanguardia.
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Capítol 14/Trobem un Pia que al Hit amaga el cigarret sota el 
coixí perqué Adi li prohibeix de fumar al Hit cansada que H cremi 
els Hençois i les coixineres de fil. Trobem un Pia que s'escapa 
sense explicado de l'entorn d'Adi, un Pia que a ella H fa excla
mar que no pot aguantar aquella vida ni un dia més i que ja no 
s'ho passa gens bé amb eli, fins al punt de fer definitivament 
les maletes i marxar de la seva vida. Trobem un Pia que elogia 
l'exèrcit i el Caudillo, un Pia immers en noves polémiques sobre 
possibles plagis i un Pia que s'emprenya perqué també rep 
directament l'accio de la censura franquista.

Capítol 15/Trobem un Pia decidit a fer contraban de peces de 
recanvi de cotxes en una barca construida expressament, un Pia 
que juntament amb el seu germà coMabora ara en eis serveis 
d'espionatge dels aliats, un Pia que facilita la fúgida de jueus, 
un Pia que s'ha fet la imatge de l'escriptor solitari i bohemi, 
sense rellotge ni horaris, disposât a perdre l'existéncia per 
escriure i decidit a renunciar a casar-se i a pagar el sexe, que és 
corn cobreix les seves necessitats d'ençà que el deixa Adi, un Pia 
que va a trobar l'Aurora, coneguda d'un bordell, un Pia que 
continua mantenint una opinió contundent sobre les dones, 
convençut que la cuina és el seu recer i han de ser les diposità- 
ries de l'estabilitat, la paciéncia i el conservadorisme, mentre 
l'home es pot permetre estar tocat de bogeria. Un Pia que viu 
la mort del pare i que assumeix, amb més o menys éxit, l'he- 
réncia des del mas familiar. Un Pia que s'escapa a Cadaqués on 
es compra una casa i on té una nova companya, la Consuelo 
Robles, amb qui manté una relació sensual per sobre de to t i a 
qui en certa ocasió li regala un bidet.

Capítol 16 /  Trobem un Pia que torna a manifestar la seva 
nécessitât de viatjar, que es queixa sobre els condicions del 
creuer, que torna a la precarietat econòmica, que ha d'assumir 
les despeses del mas, de la casa de Cadaqués i que envia diners 
a aquest poblé per a la Consuelo i a Buenos Aires on s'ha esta- 
blert l'Aurora, un Pia que té la intenció de reordenar la seva

obra en générés. Un Pia que comen- 
ça a rebre el reconeixement del seu 
país, que elabora els homenots des 
del seu exili interior al mas, i un Pia 
capaç de sortir d'una Hibreria carre- 
gat de Hibres seus sense haver-los 
pagat davant l'estupor dels vene- 
dors.

Pia va construirse 
la imatge d'un 
escriptor solitari I 
bohemi, sense 
rellotge ni hora
ris, disposât a 
perdre l'existéncia 
per escriure, 
decidit a renun
ciar a casar-se 
i a pagar el sexe

Capítol 17 /  Trobem un Pia obsedit 
en treballar en l'edició de les seves 
obres completes, que considera l'a- 
mistat com una qCiestió més de 
nécessitât que d'afecte, un Pia que 
ha réduit tots els afanys humans a 

necessitats materials d'allò més immédiates i biològiques: 
diners, sensualitat i ventre, un Pia capaç de desplaçar-se fins a 
Buenos Aires per anar a trobar l'erotisme de l'Aurora, que en 
aquest sentit considerava insuperable.

Capítol 18/Trobem un Pia dedicat a l'Oòra completa , que des- 
itja acabar perqué li pertorba la vellesa, un Pía que encara anirá 
a Rùssia, però que en el seu retorn apareix més sol que mai al

C a rica tu ra  de  G in  (Jo rd i G inés i S oteras)

mas i després en un hotel de Sagaró. Un Pia que rep un altre 
homenatge, que rep visites destacades que li distreuen la soli
tud i que morirà sol després d'una Harga agonia.

Sens dubte, el Hibre que avui presentem no té res a veure amb 
les més brillants i enllustrades idealitzacions d'escriptors a qué 
ens han acostumat altres biografíes. Ben Huny d'aixó, i pel seu 
carácter, aquesta biografia ha tret a la Hum, per damunt del Pía 
que escriu, el Pía que viu, amb les intimitats i les vivéncies més 
quotidianes de l'home que viu. D'aquí ve la riquesa de Josep 
Pía. Biografia del solitari, de Cristina Badosa, i aquí neix una 
polémica més a l'entorn d'uns deis nostres escriptors més con- 
trovertits i prolífics.

Badosa, Cristina. Josep Pia. Biografia del solitari. 
Barcelona: Edicions 62, 1996 - ISBN: 978-84-297-4210-7



20 LLETRES

EL RACO DELS LLiBRES OBLIDA
T erra  d 'oblit. El v e il  c a m í dels

J S /
CÀTARS, A n t o n i D a l m a u

El carni dels bons homes
M AG D A BARTROLI

Hi va haver un temps, segles ha, que un grup d'homes i'dones 
que es feien dir bons cristians, vivien en pau i harmonip a les 
terres del Llenguadoc, actualment el sud de Franga. Forhiaven 
l'Església dels amies de Déu, un corrent religiös fonameritat en 
les sagrades escriptures que seguia el model dels primers cris
tians, donant exemple amb una vida de pobresa ben allunyada 
de l'Església católica. La història — o més aviat l'Església|roma- 
na i la Inquisició que eis va perseguir— va donar a a^uests 
homes i dones el nom de càtars, un mot pejoratiu per cjualifi- 
car aquells que la institució designava com a heretges.

Aquest és el gran tema que ha apassionat des de fa anys l'es- 
criptor igualadi Antoni Dalmau i Ribalta. Una passió que ha 
convertit en lletra amb la publicaciô de diversos Ilibres s(j)bre el 
tema. Aquest carni el va començar l'any 1997, quan Terja d'o- 
blit. El veil carni dels càtars va veure la Hum després de gganyar 
el I Premi Néstor Luján de novel-la histórica. El Ilibre combina 
ficció i historia, tal com diu el mateix autor en una nota ql final 
del reiat; "he procurât de moure'm en un terreny de màxima 
veracitat histórica, fugint de les fantasies esotèriques i religiöses 
que envolten el món del catarisme". \

Els amants de la novel la histórica trobaran en aqüestes pqgines 
una historia apassionant que els atrapará des del primer 
moment. La relació amorosa del pastor Guilhem i la Vierrfa, filia 
d'un escuder del comte de Tolosa, es combina amb la p^rsecu- 
ció implacable que durant els segles XIII i XIV van viure el^ bons 
cristians per part de l'Església romana. La vida d'aquests perso- 
natges transcorre paral lela als altsibaixos d'aquesta persqcució 
religiosa. De la seva má, el lector anirá coneixent també una 
terra encisadora, el Llenguadoc, que comprén des del pjaís de 
Foix al d'Alió, i amb noms tan emblemátics com Montse^ur. És 
en aquest castell, considerada la darrera fortalesa deis iàtars, 
on té Hoc el desenllaç del Hibre. Aquí conflueixen molts dels 
seus personatges i aquí també s'escriu el seu final. Malgrqt que 
es coneix el dramátic desenllaç dels que van ser considerats 
heretges per l'església católica oficial, Antoni Dalmau qposta 
per donar una petita Hum d'esperança a la seva obra i evi^a dei- 
xar el lector amb el regust amarg de la injusticia.

Terra d'ohiit s'estructura en dues grans parts: la croada, que 
comprèn del 1213 al 1229, i la inquisició, des de 1229 a |1244. 
El ritme de la narració, dones, va in crescendo, guany^nt en 
dramatisme a mesura que els esdeveniments avancen capjal seu 
dramàtic desenllaç. Un desenllaç que no podria ser de cafj) altra 
manera, si l'autor volia ser fidedigne a la histöria real.

En certa manera es podria considerar l'amor corn un dels grans 
temes de la novel la. L'amor carnal d'en Guilhem i la Vierna, 
però també l'amor espiritual que professen els amies de Déu. 
Dues maneres d'entendre la fe cristiana que encarnen, parado- 
xalment, la parella protagonista del relat: la Vierna va ser edu
cada en la fe dels bons homes, mentre que en Guilhem, fill 
d'una humil familia de pastors, en la fe católica. Aixi, a mesura 
que el seu amor es faci més solid, trontollarà la fe del pastor. La 
vida medieval és l'altre gran tema protagonista del relat, gràcies 
al minuciós retrat que en fa l'autor. Tal com eli mateix explica, 
això és fruit de minucioses consultes a obres especialitzades 
entre les quais destaquen les de Martí de Riquer. Gràcies a això 
l'autor aconsegueix conduir el lector, de forma suau i subtil, cap 
a les feréstegues terres del Llenguadoc de fa segles.

Antoni Dalmau utilitza un Henguatge fi, precis, fins i to t extre- 
madament délicat en alguns casos. Paraules que provoquen 
plaer en elles mateixes, per corn sonen, no tant pel que diuen. 
A això també hi contribueix el fet d'haver utilitzat la Hengua 
occitana en el cas dels topònims i els noms de persones. És el 
cas de noms corn Guilhem, Raimon, Pèire o Hue.

Terra d'ohlit ha estât traduïda a diverses Hengües i forma part 
d'una saga que Dalmau ha dedicat als bons cristians, que inclou 
una altra novel-la, El testament de Tùltim càtar, \ Ilibres de viat- 
ges corn Una escapada al pais dels càtars. Antoni Dalmau s'in- 
clou en aquell grup d'escriptors catalans que, corn Alfred Bosch 
0 Maria Carme Roca, van saber trobar fa anys en la novel-la his
tórica un gènere amb què gaudir i fer gaudir els lectors. Potser 
les seves creacions no són tan conegudes pel gran públic com 
Eesqiésia del mar o Els pilars de la terra, però la seva qualitat 
literaria les iguala amb escreix. Terra d'oblit és, en definitiva, un 
Hibre per no oblidar.
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'Café central', 
vint anys de poesia
Coincidint amb raniversari de l'edito
ria! publiquem un text de Manuel 
Costa sobre el poeta Jordi Domènech

REDACCIO

Cafe Central
Vint anys de poesia

%

El 9 de desembre passai, a l'Horiginal de Barcelona, es va cele
brar un acte de commemoració del vintè aniversari de l'inici de 
les activitats de Cafè Central, un projecte editorial d'Antoni 
Clapés I Victor Sunyol que avui és un referent indispensable dins 
la poesia catalana. També amb aquest motiu es va editar el III- 
bre Cafè Central. Vint anys de poesia, amb textos dun centenar 
d'autors, entre els quais els sabadellencs Josep-Ramon Bach, 
Isabel Casals, Antoni Clapés, Manuel Costa, Feliu Formosa, 
Francese Garriga i Joaquim Sala-Sanahuja.

Afegint-nos a la celebrado, publiquem el text del nostre editor 
Manuel Costa Fernández que fa referència a un poeta sabade- 
llenc desaparegut, Jordi Domènech, coTlaborador també de la 
nostra revista.

ic "k ic -k-k-k  "k "k "k

Noticia del Jordi Domènech Soferas
Manuel Costa Fernández

Tan bon punt em van dir que la gent de Café Central es dispo
sava a celebrar el seu vintè aniversari, vaig decidir trucar el Jordi. 
No és una operació fácil. Per començar, a l'agenda del mòbii hi 
tine el nom, però cap número. De manera que dico sobre les 
lletres i sorprenentment to t es posa en dansa, però no sé pas 
on he marcat. Després em cal engegar l'altaveu i deixar el telè- 
fon sobre la taula, perqué poden passar hores fins que el Jordi 
s'hi posi. No em sap greu; mentrestant treballo sense que ningù 
em destorbi ja que comunico continuament, però per molta 
estona que passi mai m'han carregat ni cinc d'aquestes truca- 
des. L'altaveu tampoc molesta gens: no sona cap timbre, 
només se sent una remor Ilunyana, amb uns lleugers crics i 
catacracs, corn allò que passava amb eis televisors antics quan 
només es veia "neu".

Aquesta vegada vaig estar de sort: al cap d'un pareil d'hores va 
respondre.

—  Digueu — va dir amb la seva veu característica, però més 
feble i rotundament més distant. Haig d'explicar que aquest 
despenjament amb el "digueu" abans no el feia servir mai i no 
sé perqué ara s'hi ha aviciat, si un dia em va confessar que jo 
era l'ùnica persona que el telefonava. Sempre penso que podria

respondre d'una manera més amicai, però no die res perqué 
lamentablement el nostre modus loquendi ha canviat molt. 
D'aquelles converses enginyoses i divertides, com un pas a dos, 
ja no en queda res. Ara molt sovint no respon les preguntes — 
no sé si perqué no voi o perqué no el deixen—  i es tanca en un 
silenci que es faria etern si jo no reprengués el diáleg, defugint, 
aixó sí, el tema que no li ha plagut. Mai ens havia intéressât el 
Conan Doyie, ni tan sois n'havíem parlât — no baixávem del 
Proust, del Joyce o del Kafka (i a vegades del Foix i de les depen
dentes de la pastisseria, to t s'ha de dir)—  però ara, quan con- 
versem, semblem el Sherlock (eli) i el Watson (jo).

—Ja saps això del Café Central?

No va respondre, però com queja hi estic acostumat, vaig insis
tir:

— Fa vint anys que van començar i ho volen celebrar. Ha résul
tat brillant la teina de l'Antoni Clapés, oi? Em sembla que taran 
una mena de festa. Et récordes de la Ilei del parèntesi i del pàs
sera caparòs kataja nix i de la història de l'arquitectura? L'any 
passât fins i to t et van publicar l'obra completa! — em vaig anar 
embalant.

— Saps què? —  vaig concloure—  hi hauriem d'anar.

Una pausa tensa. I em va semblar sentir un sospir lleuger i con
descendent:

—  Que no saps que sóc mort? — digué.

El seu to era una mica burleta. Hi va haver un altre silenci, molt 
llarg. I de cop em va etzibar:

— Però si et fa tanta il-lusiò, ves-hi tu 
i digues-los de la part meva que

I en aquest punt la trucada es va tallar i els dos hendecasíMabs 
van rodolar per terra.

Del Ilibre Café Central. Vint anys de poesía. 
Barcelona: 2009. Café Central. ISBN 978-84-9766-353-3



22 TEATRE

Pedra i Sang
El rector de Sant Cugat no vol que 
Tedra i Sang', una obra que relata 
la pugqa entre l'Església i un noble
vallesá. es representi a Tinterior
del mohestir del poblé

PERE FONT I G R A SA /
Fotografíes v i/w w .am icsdepedra isang.o rg

Sovint es fan representacions teatrals i concerts a l'interipr deis 
temples o capelles. Orquestres simfóniques, corals, gospjsl, jazz 
o gregoriá, que absent l'acte lltúrgic, solen delitar-nc^s amb 
notes que salten del pentagrama acompanyades per h stories 
d'amor, de tendresa, però també d'angoixa, venjança i rancú- 
nia. És l'art que s'espargeix per entre columnes d'un santuari 
davant l'atenta mirada deis santets. Imatges mudes que jdes del 
pedestal aproven la gosadia humana de transportar a deus de 
l'altar de la casa de Déu, la unió harmónica deis instruments de 
vent, cordes i veu. Escenaris gótics, románics, barrocs, npoclás- 
sics, omplen nits d'estiu, fins i to t hivernais. Per dur a¡ terme 
aquesta actes culturáis a Hoes emblemàtics i consagratsjal ser
ve! dels actes litúrgics, cal que l'autoritat eclesiástica hi ¡estigui 
d'acord. Llevat de casos excepcionals, sempre hi ha el| sí del 
conseil parroquial. Exemple recent: el rodatge d'una boepa dins 
l'església parroquial deis Sants Just i Pastor, al poblé bai)|llobre- 
gatí de Sant Just Desvern, per el darrer capítol del culebrot El 
cor de la ciutat.

Altres escenaris: el sabadellenc Teatre de la Natura del bosc de 
Can Feu, que encara resta arxivat a la memòria dels més anciens 
de la tribu. O el teatre Grec de Montjuïc o les vetllades d'estiu 
al Parc Catalunya o a l'auditori de Caixa Sabadell. Mùsicja, tea- 
tre, dansa, l'art expressant-se dins ambits no formais. Millor dit: 
tornant als origens de quan eis avantpassats no dispjasaven 
d'espais tancats amb aire condicionat i focus de Hum [benjats 
per entre grues môbils. L'art sempre ha sabut adaptar-se.

A Sant Cugat del Vallès han représentât corn en eIs nolu anys 
anteriors i durant les passades testes nadalenques, Pedra I 
Sang. L'obra relata la pugna que l'any 1350 va enfrontar el 
noble vallesà Berenguer de Saltells i eis monjos del Monéstir de 
Sant Cugat. Tornant d'una Harga absèneia, Saltells es trojaa que 
el seu pare ha deixat en testament a l'Església totes le^ seves 
possessions. L'argument de l'obra se centra en l'amarga jdiscus- 
siô entre la legitimitat d'aquesta herèneia, segellada finèlment 
amb la sang del senyor abat, Arnau de Biure. Lespectacle del 
quai se'n feren set representacions eis tres dies festiusi nada- 
lencs, va néixer l'any 2000, fruit d'un encàrrec de I' Ajunfament 
a la companyia Tetrateatre per commemorar eis 650 anyâ d'una 
efemèride que malgrat eis segles transcorreguts forma part del 
costumar! popular. La primera representació constava de dos 
monòlegs escrits per LIuis Calvo, on Berenguer de Saltells i 
Arnau de Biure expHcaven les raons contraposades, seguida

d'una primera versió del text actual, que des d'aleshores és 
enriquit any rere any per Josep Maria Jaumà. L'assassinat de l'a
bat en plena missa del gall, apunyalat per un noble i amb l'es
glésia plena de vilatans, té una gran força. Aquest Nadal, es va 
poder gaudir d'una nova encarnado de Pere III el Cerimoniós, 
amb el qual es va estrenar l'actor professional Carles Martínez 
amb una molt aplaudida actuació. Dirigida per Dolors 
Vilarasau, hi ha intervingut els actors locals Joan Berlanga, 
Xavier Serrât, Joan Fábregas, Xavier Serrât i el propi Jaumà, a 
més d'una amplia coral.

El problema de Pedra I Sang és que caldria representar-la en el 
seu escenari natural: l'intehor del Monestir i no on sol fer-se, la 
sala capitular, de petit format, on hi caben 80 espectadors. 
Després de bufar les espelmes del pastis dels 10 anys, volen que 
el Nadal del 2010 el senyor rector doni el vist-i-piau per fer-ho 
a l'escenari naturai. Cosa que els hi és negada. En declaracions 
a la revista de l'Ateneu Santeugatene, la directora. Dolors 
Vilarasau deia: "El mossèn no voi. Ho hem suggerii moites 
vegades, però li sembla una obra massa irònica, diu gue no és 
un acte sacramental, que l'església no és un teatro, que només 
és història en part. Jo no cree que siguí una obra anticlerical. Els 
monjos que surten son una mica de sarsuela, 'de bajos vuelos' 
però l'abat, en canvi, no està ridiculitzat en cap moment. Està 
al mateix nivell que Berenguer de Saltells (...) Eabat encarna el 
poder, I Berenguer de Saltells, representa la llibertat. Però les 
critiques que hi ha no són a l'Església, sino a un tipus d'Església, 
que vull pensar que ja no existeix".

Lopinió pública locai està d'acord amb les reivindicacions de la 
directora i els actors de Pedra I Sang. El Monestir és un edifici, 
més enllà de la religió i la parròquia, que pertany al poblé amb 
el qual tots els seus habitants s'hi senten plenament identifi- 
cats. Amb motiu de l'any del desè aniversari volen acostar 
Pedra I Sang a tots els santeugatenes amb un conte i diverses 
exposicions sobre la història real i amb els reportatges fotogrà- 
fics recollits des de la primera representació.

Roques obres teatrals, amb un alt percentatge de réalisme i 
unes gotes de Hegenda, solen representar-se en el mare on 
foren "creades" per la pròpia tragicomèdia de la vida. En el cas 
que ens ocupa, l'amplia nau central del Monestir. Lassassi vol 
tornar al Hoc del crim prop de la tomba on descansa in eter- 
num; talment corn la seva víctima.
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La sagrada tossuderia 
de les coses
El critic anglès Andrew Lambirth 
glossa robra de Ramiro Fernádez 
Saus amb motiu d'una exposició a 
la galeria londinenca 'Long & Ryle'

ANDREW LAMBIRTH /  Obres de Ram iro Fernádez Saus

Se suposa que els artistes alimenten la imaginado i ens retor
nen al món més ben preparats per a comprendre'! o, almenys, 
per a tolerar-lo. No n'hi ha gaires, però, que ho facin així avui, 
malgrat que molts ens proporcionen una mica d'entreteniment 
i alguns fins i to t tenen la gosadia d'oferir-nos bellesa -el més 
passât de moda deis consols. El refrigeri espiritual és molt més 
difícil de trobar en l'art contemporani. Hi ha, no obstant, la font 
de l'art del Ramiro que permet fer de les seves pintures, escul- 
tures i litografíes una mena d'oasi dins els deserts de la vacuï- 
tat d'avui i del nihilisme de moda.

Prengui nota el lector, si li plau: no és el meu costum anome- 
nar eis artistes pel seu nom de fonts quan escric sobre élis; sem
pre m'ha semblât millor atenir-me al cognom i aixi mantenir la 
distènda crítica adequada, en Hoc d'arriscar-me a una familiari- 
tat embafadora. Faig una excepció amb el Ramiro. Malgrat que 
mai l'he conegut, la seva obra engresca a intimar amb facilitât. 
Fer aixô no és el mateix que atribuir-se una amistat sense que 
t'hagin présentât (un costum abjecte), sinó que és una condi- 
ció prèvia de l'obra de l'artista. Forma part de la seva Identität 
- aquesta capacitat de comunicar-se directa i immediatament, 
sense preàmbul, per a tocar el cor. Una qualitat que és tan rara 
corn una gallina amb dents.

Un observador ocasional podría suposar que hi ha quelcom de 
folklòric en l'obra del Ramiro; res més Iluny d'això. No es trac
ta d'una Sensibilität derivada de les formes artistiques populars, 
corn ara les pintures dels cartells de posada o les decoracions 
dels parcs d'atraccions. Seria més exacte parlar d'un parentiu 
amb la pintura francesa i espanyola del segle XVIII, cercant 
comparacions amb les troballes del rococó i del barroc. De fet, 
el Ramiro és el director de circ de les seves fantasies, un adep
te de l'ocultació i la disfressa, un manipulador hábil. No és en 
absolut ingénu, sinó un artista molt sofisticat que ens obliga a 
gaudir amb les seves pintures i a ser feliços, perqué a través de 
la félicitât és com podrem entendre millor el món.

Per a molts, la fantasia és una fúgida de la realitat. Pel Ramiro, 
és una extensió de la realitat. És ben conscient de la nostra 
nécessitât d'admiració i de sorpresa quan ens relacionem amb 
el món real, perqué ens donen accès a les altres realitats. En 
aprofundir en la cosseïtat dels objectes, revela una nova exemp- 
ció, una veritat més llunyana. Tal com deia G. K. Chesterton :

M y S hadow

"És la sagrada tossuderia de les coses, el seu misteri i els seus 
limits suggerents, la seva forma i el seu especial carácter, que 
creen estalvi i reflexió en to t l'artístic". I és tant la inspirada 
sobrietat de les imatges del Ramiro, com el seu imaginatiu 
tocar de peus a terra els que fan la seva obra tant convincent.

El distingit pintor i membre de la Royal Academy, Craigie 
Aitchison (nascut el 1926) és un antic i fervent admirador de 
l'obra del Ramiro. N'és propietari de diversos originals adquirits 
a les exposicions de Long & Ryle al llarg dels anys, incloent un 
magnifie Auto-retrat (2001). Malgrat que pie de poesia i de 
revelado, no és l'habituai o el que de fet s'espera d'una auto- 
representació. Per a començar, el Ramiro s'ha retratat a si 
mateix com un home negre. Aitchison, que també té predilec- 
ció per pintar models negres, per la forma com els colors des
taquen quan se'ls posa al costat del seu to de pell, está con- 
vençut de que el Ramiro — secretament—  voldria ser negre. 
Potser és veritat. El més important és la imatge extraordinária 
que ha résultat de la seva idea de pintar-se a si mateix com si 
fos negre. En segon Hoc, la tela mostra un pintor pintant un 
quadre (el món dins del món), encara que el tema dins del Henç
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és una pinya, no un auto-retrat. Això fa l'artista, aprofufidir en 
el joc d'una ambigüitat cohérent.

En un altre auto-retrat, cinc anys després, adopta una ^paren- 
ça diferent, però ho admet obertament, i fins i to t en^ deixa 
penetrar el secret. En aquest quadre, el que cal suposar q|ue són 
eis trets de l'artista, están mig ocults per una máscara (pie gat. 
De fet, no és reaiment una máscara, sinó un tros de c^rtolina 
amb un cap de gat pintat. El Ramiro sosté aquest füll spbre la 
part baixa de la cara, corn si fos un bandit assaltant uipa dili- 
géncia. Però s'ha pintat en el Ilindar d'un bosc (és més.casolà 
que una selva: hi ha un pai i una barana a la dreta). Pocjlria ser 
que la mascara de gat fos per a congraciar-se amb les pánteres 
i eis altres félins que viuen al bosc? Per fer-los saber que de cap 
manera els farà mal i que arriba entre ells com un de ja seva 
espécie? O és que, senzillament, es posa una disfressa cpm els 
que fan gresca en un carnestoltes, per tal de preservar llanoni- 
mat deis seus actes de rebeMia i d'enrenou? Les possibilitats 
augmenten.

Aitchison assegura que l'important és l'absolut menyspreu del 
Ramiro envers la semblança. Subverteix completament el gène
re, descrivint una altra persona; "això és el que és tan bo", diu 
Aitchison. En efecte, el Ramiro glossa enginyosament la posició 
una mica pretensiosa que a alguns artistes els agrada adoptar, 
segons la que tota la pintura que fan és un auto-retrat, on les 
seves pinzellades són la prova evident de la seva Identität. Però 
les pintores han d'oferir finestres d'iMuminació, no miralls.

Chesterton ho resumeix amb la seva habitual claredat: "Un 
mirali és una cosa mística, però no és tan meraveliós com una 
finestra". Com a encoratjament final, per a disfrutar del que 
Aitchison categòricament anomena "el meu quadre preterit", 
ens insta a "mirar la paleta" d'aquell auto-retrat del 2001. Hi 
ha disposats només quatre colors — i un ventali de possibilitats.

La creado de la imatge i la manera de fer de l'obra del Ramiro 
aconsegueixen un sentit de refinement que és edificant. Pintar, 
per a eli, és un mitjà extraordinàriament flexible i subtil. Cal des
tacar la textura saborosa de la seva pintura — prou volumino
sa per a proporcionar cos, però no tant com per a ser difícil d'u- 
tilitzar— que anima les seves superficies. És profitosament 
addicte a la idea del quadre dins del quadre, del marc en els 
limits de la tela, ja sigui gracies als telons, al fullatge d'un bosc 
0 a I'interior d'una habitació. Li encanta jugar amb artificis 
d'enquadrament, malgrat que les línies que els dirigeixen no 
són mai — de manera reveladora—  una simple recta. Per al 
Ramiro, els limits de les coses són arrissats, com si els objectes 
seguissin els contorns de la seva pintura, en Hoc de que la pin
tura segueixi els contorns dels objectes.

El jardi secret, l'habitaciô oculta, la vida privada que reaiment 
ho és malgrat la ullada que tenim el privilegi de donar-hi a tra
vés de les pintures: aquests són els ternes del Ramiro. El seu 
plantejament és romàntic i apassionat, amb una autèntica sin- 
ceritat to t i que el que pinta no és un estudi basat en la obser
vado del mon que l'envolta. Pinta principalment amb la imagi
nado, amb un esperit meravellosament extravagant i amb una 
precisió notable. La simplicitat de la forma es combina amb una 
delicia barroca en l'ornamentació i la decorado. Certs objectes 
són característics: els ocells com gargots negres, per exemple. 
S'assemblen una mica ais ratpenats o a les criatures voladores 
que apareixen en els brodats xinesos.

Sovint hi ha ambigüitat en l'obra del Ramiro. Prenguem com 
exemple Els dos amies, en el qual un tigre sembla mutilar un 
home ajagut de manera semblant a La mort de Munrow  — una 
ceràmica del segle XIX de Staffordshire—  o a l'autómata 
Tippoo's Tiger del Victoria & Albert Museum (Munrow era un 
jove oficial de l'exérdt británic destinât a l'Ìndia que va ser muti
lât fins a la mort el 1792, mentre feia picnic en un viatge de 
caça). No obstant, el titol de l'obra de Ramiro suggereix una 
lectura diferent, en la que un tigre juganer llepa la cara de l'ho- 
me, tal com un animal de companyia ho podria fer.

Una tercera interpretado tornaria a considerar l'escena com 
una mutilació horripilant i prendria el títol del Ramiro com un 
comentari irónic. Atés que es tracta d'una obra d'art que fun
ciona en una sèrie de capes de forma simultánia, les tres lectu
res són rellevants per a comprendre i gaudir de la peça.

Un elenc de personatges sorgeix de l'estudi aprofundit de l'o- 
bra del Ramiro. El Professor Boig apareix en diverses formes, 
com col-leccionista de papallones o de senyor Bougainville; 
també hi ha els amants, el mariner que apareix regularment sol 
o en grups, l'homenet heroic que rema fins al vessant d'una 
muntanya o descobreix una ruina romana o el mateix retrat de 
l'artista que varia a través de mutacions i papers sense fi. A
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vegades alguns ternes semblen referir-se als contes infantils o a 
les historiés populars, als mites i llegendes, fins i to t a les can- 
çons infantils. Hi ha homes negres i pirates, cofres del trésor i 
animais que parlen.

Els ocells s'arremolinen al cel corn fulles giravoltant des del punt 
de l'esdeveniment o llençades corn uns guants després d'una 
nit de gresca. Per a caçar les aus, hi ha gats: el gat d'un vaixell 
o cinc gatets casolans. Per perseguir els gats, hi ha els gossos: 
en particular, un gos caçador blanc que apareix corn a masco
ta, personatge principal, auto-retrat, fins i tot. A Bon dia, Lluc! 
mitja dotzena de graules alpines rumbegen en l'aire al costat 
d'un penya-segat en el que una aterra per a donar el bon dia a 
un gos d'humor juganer. A continuació, la torre d'un far de rat- 
lles blanques i vermelles emet una nota d'atenció, mentre gene
ra també un potent contrast de color. El limit, o potser el final 
— sembla dir—  és a prop. Un cert simbolismo és ineludible.

El Ramiro és un creador de quadres. En El jardí de Diana I, tres 
gràcies ofereixen régals a una dorment o malhumorada figura 
reclinada que s'aparta o les ignora (potser fins i to t és morta i 
elles intenten de fer-la tornar de l'inframón). Un arbre de bri
llants pomes vermelles ombreja el seu cap. Una descripció ver
bal ens portaria a imaginar una clàssica clariana ben equipada.

però el característic tractament pictóric del Ramiro subverteix 
l'escenari esperat; pinzellades voraginosos, empastament domi
nant, èmfasi en la superficie de la pintura i una factura que cal- 
dria qualificar de narrativa. Encara que sembli que el Ramiro 
només explica històries en les seves pintores, aqüestes imatges 
també es defineixen per elements tan fonamentals corn el 
color i el disseny, la textura i la col-locaciô, la linia i el volum. 
Estem obligats a parar atondó a la manera corn eis quadres 
están fets.

Però això s'ha de contrarestar amb la nécessitât de pensar 'en' 
i reflexionar 'sobre' l'art constantment. El Ramiro ho aconse- 
gueix per mitjà del seu propi estil de fantasia, una fantasia que 
alhora oculta i revela la veritat. La seva obra ens recorda que 
quan donem per sabudes massa coses en aquest mon, hi per- 
dem més que no pas hi guanyem.

The sacred stubbornness o f things. Dins Ramiro Fernández 
Saus. Illuminations. London: 2009. Long & Ryle. Traducció de 
Manuel Costa Fernández.

Nota de I'editor.- El pintor escocés Craigie AItchison, a basta- 
ment citât en aquest text, va morir el dia 21 de desembre de 
2009, pocs dies després gue aquest article fos publicat.
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Del 'glamour] a 
la 'haute couture'
Es presenta a Oviedo la mostra 
'La edad de oro de la alta costura', 
amb peces de la coNecció téxtil 
Antoni de Montpaiau

JOSEP CASAMARTINA I PARASSOLS /  Text i fotografíes 

Isabel M a rtín e z  v e s tin t un  m a n iq u í

Teixint glamour, un segle de moda a Sabadell, fruit de la 
col laboració de la CoNecció téxtil Antoni de Montpaiau amb 
Plácid Garda-Planas — que va oferir gentilment la casa i els seus 
contactes—  va ser l'assaig general d'una iniciativa que, fins lla- 
vors, s'havia limitât a recopilar indumentária i teixits en silenci, 
bo i mostrant-la exclusivement en petit comité per mitjà de 
power points i ordinadors portátils. El fet d'una presentació 
imminent i, per idea del propi Plácid, dedicat exclusivement a 
indumentária sabadellenca va accelerar la captació de dona- 

cions locals, iniciada per ara ja un famós 
pijama de la Casa Sivilla del 1932, de la 
familia Bros, i seguit per una coNecció de 
vestits d'Engrácia Marcet i Piqueras con
feccionáis a Todo para la mujer, una casa 
barcelonina de la qual els Marcet n'eren 
accionistes.

Per poder tirar endavant aquesta sortida 
al carrer es va crear l'Assodadó Antoni de 
Montpaiau pel coNeccionisme i la difusió 
de téxtil que va canalitzar-ne la infrastruc
ture necessària, amb la coNaboració de la 
Cambra de Comerç, el Gremi de 
Fabricants, Caixa Sabadell i, sobretot, el 
Banc Sabadell i en concret el director de la 
seva fundació, Miquel Molins i Nublóla, 
que va rebre la idea amb molt bons ulls ja 
des d'un primer moment. La iniciativa 
també va comptar amb la coNaboració de 
la Galería Fidel Balaguer, d'MF Hostesses i 
del flamant Arimon Centre Wellness. 
També es va consolidar un bon equip de 
col-laboradors que ja ha restât estable, 
amb Anna Blanquer, Teresa Reverter, 
Isabel Martínez, Txema Romero, Jordi 
Casamartina, Neus Pavón, i, evidentment, 
Anna Maria Casanovas, sense la quai la 
CoNecció Antoni de Montpaiau mai no 
hauria existit ni tampoc podria pas sobre- 
viure. També a partir de llavors s'han esta- 
blert coNaboracions amb la secció de dis- 
seny téxtil de l'Escola Massana, mitjan- 
çant les pràctiques d'alguns alumnes a la 
coNecció de Montpaiau.

El ressô del públic a Ca l'Arimon va ser 
espectacular, amb prop de quatre mil visi
tants en només quatre caps de setmana, i 
l'entusiasme demostrat per tota la gent va 
marcar un punt d'inflexiô important per a 
la coNecció. El public no va ser sabade-
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llene solament sino que en va venir 
molt de fora, gràcies a la difusió del 
Canal 3/24 i La Vanguardia, a part, 
naturalment, de la bona acollida 
per part del Diari de Sabadell i del 
boca a boca que va transcendir la 
propia ciutat.

L'assaig general de Teixint glamour 
es va convertir en una posada de 
llarg de la coMecció Antoni de 
Montpalau. El dissenyador barcelo- 
ni Joaquim Verdù va dur cent cin
quante alumnes a visitar l'exposi- 
ció, fet pel quai, la seva escola va 
Hogar dos autobusos per organit- 
zar el viatge. El conegut fotôgraf, 
especialitzat en moda, Dani Riera i 
la periodista i estilista Tona 
Coromina, van decidir fer un repor- 
tatge de la coMecció que es va 
publicar a l'especial de moda del 
mes de març à'El Pais Semanal. Van 
aparèixer modistes i descendents i 
coMaboradors de les grans cases 
d'alta costura i també de modistes
menys famoses. Les donacions de vestits van augmentar c y w î ita tg e  de La edad de oro de la alta costura, a m b  Txem a R om e ro  al fo n s  

derablement. També llavors, un altre fotôgraf, Jordi Puig, es va i modistes de gran renom i fets a mida per a una clientela selec-
entusiasmar amb eis vestits i va proposar retratar-los de forma 
meticulosa. L'origen de l'actual exposició a la seu del Banco 
Herrero a Oviedo ve igualment d'aquell acte sonat a la Casa 
Arimon de Sabadell.

I si Teixint glamour va néixer amb la intenció de ser l'assaig 
general, La edad de oro de la alta costura n'ha estât l'estrena. 
Davant la proposta de Banc Sabadell de presentar la coMecció 
de vestits a Oviedo ens va semblar que valia la pena, fins i to t 
per la prôpia coMecció, generar una exposició nova en aquest 
cas centrada en l'alta costura, sobretot barcelonina, atès, que 
la Montpalau n'havia anat recopilant i podia oferir un ventali

ampli i representatiu amb la 
valuosa supervisió de Rosa M. 
Martin i Ros, antiga directora del 
desmanteliat Museu Tèxtil i 
d'Indumentària CoMecció
Rocamora. Aprofitant l'avinentesa 
de l'exposició i el tema força inédit 
que proposava vam treballar en la 
idea d'un llibre que l'acompanyés, 
però també que pogués existir i 
difondre's per si mateix com una 

pega autònoma. Així va néixer Barcelona alta costura el primer 
llibre monográfic sobre la moda catalana del segle XX iMustrat 
exclusivement amb peces de la Montpalau fotografiados d'una 
forma exceMent per l'impecable Jordi Puig, muntat pel disse
nyador gráfic Joan Colomer i éditât per Triangle Postals en 
coMaboració amb la propia coMecció, i présentât per Margarita 
Rivière i Rosa M. Martín i Ros.
L'anomenada alta costura, els vestits inventats per dissenyadors

Davant la proposta 
de la Fundado 
Bañe Sabadell d'ex- 
posar a Oviedo es 
va preparar una 
nova mostra 
centrada en 
Falta costura

ta, va viure els moments de máxima esplendor a Catalunya 
durant el período que abraça les décades de 1920 a 1980. Va 
ser un fenomen que també es donava a la resta de l'Estat espa- 
nyol, sobretot a Madrid i San Sebastiá, i naturalment a escala 
internacional atés que n'era un ciar reflex. Barcelona va ser l'a- 
parador i el centre de creació deis millors modistes de l'Estat, 
montre que bona part de la resta del Catalunya aportava la 
matéria prima: els teixits de seda, cotó, llana, méselos i maté- 
ries sintétiques, produits a les fábriques d'arreu del país. Si bé 
la moda va tenir el seu centre a París, des d'on va irradiar la 
influéncia a la resta del mon occidental, Barcelona durant tots 
aquests anys també va fer una aportació important a partir 
d'una série de creadors i de cases que marcarien época. 
L'exposició La edad de oro de la alta costura, que es pot veure 
a la seu del Banco Herrero a Oviedo fins al 28 de febrer, pro
posa una revisió d'aquesta aportació a partir d'una selecció de 
peces deis grans de la costura: Cristóbal Balenciaga, Pedro 
Rodríguez, Asunción Bastida, Carmen Mir, Santa Eulalia, Pedro 
Rovira, El Dique Flotante, Elio Berhanyier y Manuel Pertegaz 
junt amb d'altres que, en l'actualitat, han estât poc estudiats, 
com ara Roser Pujol que treballava amb el nom comercial de 
Rosser, o bé que han restât fins ara en l'oblit, com Anita 
Monrós, una de les iniciadores de les primeres desfilades a 
Barcelona cap al 1920, o Robert Dalmau, deixeble de Rodríguez 
i Rosser, a més de La Física i Argon, que van ser unes importants 
cases d'alta costura i de venda de teixits de les quais ja no se'n 
recordava actualment gairebé ningú, malgrat haver estât mem
bres de la Cooperativa de Alta Costura, fundada a la década de 
1940.
A excepció de Balenciaga, que va obrir la primera casa a San 
Sebastià, i de Berhanyier, que ho va fer a Madrid, la majoria dels
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A n n a  B la n q u e r d o n a n t els d a rre rs  ref:

principals creadors espanyols van començar a Barcelona, con
vertida durant molt temps en capital del tèxtil, la moda i 1̂  con- 
fecció de to t I'Estat. La majoria de creadors catalans o instal-lats 
a Catalunya, però, també van acabar per obrir casa a IVadrid, 
com Rodríguez, Bastida, Monrós, Pertegaz, Mir o lltovira. 
Rodríguez, un deis grans pioners de la moda del segle XX al 
nostre país, també va obrir seu a San Sebastián, seguint el pas
ses de Balenciaga. Aquest darrer, amb cases a la capital basca, 
a Madrid, Barcelona i París, va assolir la supremacía internacio
nal com el principal modista del segle XX. En un móment 
donat, però, també la resta creadors de l'alta costura hispáni
ca, principalment la catalana, van assolir éxit i reconeix^ment 
tant a Europa com, sobretot, ais Estats Units.

ParaMelament, i ja des d'un bon inici, la indùstria de la moda 
va generar la proliferació de tallers dedicats ais brodats -^com 
ara Luguel i Maes— , a la llenceria — com Carressi o Sivilla— i, 
sobretot, els complements, la pega més destacada i rellevant 
deis quais, eren els barrets. A la década de 1910 ja hi havien 
instal-lats un munt d'ateliers dedicats a la creació i confecció de 
barrets, com el de la dona del marxant Josep Dalmau, Lola 
Momnany. Alguns d'aquests ateliers també importaven models 
de París però, cada vegada més, es creaven directament des de 
la capital catalana. Noms com Maison Germaine, Marinette, 
Badia, Martí Martí, Maria Estera de Galera, Lolita Galtier, Rosa 
Rius de Forns, Elena Katona o Pilar Gabasa, es van fer un Hoc

destacat en el mon de l'alta costura i les desfilades.

L'exposició d'Oviedo, que está previst que es presentí igualment 
a Madrid i Barcelona durant aquest any, proposa una recopila- 
ció de cent cinquante peces, entre vestits, complements i dibui- 
xos, de tots els dissenyadors esmentats, a partir dels fons de la 
coMecció. El conjunt es molt representatiu dels principals com
ponents de l'anomenada Cooperativa d'Alta Costura i el seu 
precedent immédiat ais anys vint i trente del segle passât: el 
Saló de l'Art del Vestir. A la selecció s'ha buscat poder repre
sentar al màxim l'evoluciô de la moda en els seus diferents 
aspectes i creadors establint un ampli ventall de tipologies i ten- 
dències. Igual que el Glamour sabadellenc, la secció Haute 
Couture de la Montpalau ha obtingut un gran reconeixement a 
Oviedo, tothom esteva encantat i, el dia de la inauguració, la 
sala del Banco Herrero es va omplir de gom a gom. D'aleshores 
ençà han passât milers de visitants, malgrat el fred i la neu. Está 
previst que, pel març, l'exposició es presentí al Museu de Terol 
i aixi retre un nou petit homenatge a Pertegaz, que va néixer al 
poblé vei d'OIba, i molt ben représentât en La edad de oro de 
la alta costura.

La CoMecció tèxtil Antoni de Montpalau actualment aplega ja 
més de 1.700 peces, entre teixits, indumentària, esbossos i 
complements. Entre les seves activitats i coMaboracions cal des
tacar el calendar! Serra d'Or de l'Abadia de Montserrat de 2008 
que va estar dedicat precisament a la part de teixit modernista 
de la coMecció. El seu apartat de moda, també ha estât objec
te de diversos reportatges a El Pals "Edición Cataluña" i El País 
Semanal, així com a La Vanguardia, Serra d'Or o aquesta matei- 
xa publicació que va dedicar un especial a Teixint glamour, a 
més dels esmentats Canal 3/24 i Diari de Sabadell. Una de les 
primeres coMaboracions de la CoMec
ció tèxtil Antoni de Montpalau va ser el 
préstec d'una pega singular per a l'ex
posició Eashion Show, a l'apartat dedi
cat a Santa Eulalia, presentada al 
Museu Tèxtil i de la Indumentària de 
Barcelona, l'any 2007. Durant la sego- 
na quinzena d'aquest mes de febrer, 
també s'exposarà una petita selecció de 
peces de la coMecció de Montpalau a la 
botiga de Santa Eulalia, al capdamunt 
del passeig de Gracia barceloni, coinci- 
dint amb la presentació del Ilibre 
Barcelona alta costura, que anirá a cárrec de Margarita Rivière i 
Jaime Arias. Així mateix, la Montpalau col labora igualment 
amb altres préstecs en el projecte Palau Oiler polièdric de la 
Eundació Palau a Caldes d'Estrac, una exposició que s'inaugu- 
rarà aquesta primavera i que revisa la figura i la producció en el 
camp del disseny tèxtil i de mobiliari de Josep Palau Oiler, pare 
del poeta Josep Palau i Fabre.

La col leccio 
Antoni de 

Montpalau 
apiega més de 

1.700 peces, 
entre teixits, 

indumentària, 
esbossos 

i complements



ART 29

Exquisidesa 
i ostentado
'La edad de oro de la alta costura', di rigi
da per Josep Casamartina i amb fotogra- 
fies de Jordi Puig, és una obra exquisida 
en la forma i rigorosa en el seu contingut

DAVID SERRANO I BLANQUER /  Fotografia de Jordi Puig

Josep Casamartina continua amb la seva teina inacabable de 
pedagogia al voltant del paper de l'alta costura en el marc de 
la cultura, de l'art, a Catalunya I la resta de l'Estat, en aquest 
cas entre 1920 i 1980, amb especial atenció al période fran
quista. L'organitzadó d'una mostra a Oviedo a finals del 2009 
ha estât una exceMent excusa per treure a la Hum la fastuositat, 
el treball, el disseny i el lluiment d'una sèrie d'artistes del fil i l'a- 
gulla. La edad de oro de la alta costura. 1920-1980. La colec
ción Antoni de Montpaiau és una obra exquisida en la seva pre
sentado, el seu format, els seus continguts didàcticament con- 
textualitzadors, per als no experts en la temàtica, i rigorós en els 
seus plantejaments i propostes d'anàlisi, per a aquells que real- 
ment coneixen el món de l'alta costura.

Difícil resultaría d'entendre la lectura cronològica i nominal que 
ens proposa Casamartina sense les esplèndides fotografíes que 
acompanyen aquest volum, obra de Jordi Puig, que demostren 
el respecte, la cura, la passió vers els teixits, les formes i els 

colors i, albora, transmeten reaiment la 
grandesa dels materials i les solucions 
aconseguides pels grans noms de la 
moda durant aquests llargs 60 anys de 
luxe, ostentació i bon gust. Unes imat- 
ges d'una beilesa singular, tant en el 
detail corn en la perspectiva general, la 

composició, la perspectiva escollida, la IMuminaciô i el tracta- 
ment dels colors. Tot un plaer per als sentits, i per comprovar, 
corn no podría ser d'una altra manera, que to t torna en la 
moda, i que peces singulars dels Pedro Rodríguez dels cin
quanta o dels Manuel Pertegaz dels seixanta podrien ser objec
te del desig avui dia perfectament: una espléndida combinació 
d'elegància i classicisme que sobten, il-luminen una certa 
manca d'idees actuals.

Les esplèndides 
fotografíes son 
tot un plaer 
per als sentits

Casamartina, prologat per Margarita Rivière, analitza amb des- 
tresa i habilitât didáctica les claus per comprendre la fascinació 
que embolcalla Barcelona des de finals del segle XIX pel disse
ny de moda que té en París la principal font d'inspiració i imi- 
tació. Però sorprèn veure com aquesta sovint és de doble direc- 
ciò, per tal com alguna dissenyadora sortirà dels ateliers barce- 
lonins i determinats dissenyadors trobaran en la capital catala
na el Hoc idoni on instal-lar-se i muntar les seves desfilades amb 
maniquins humans, la gran novetat del tombant de segle.

Casamartina ressegueix les plataformes d'aquest nou art, com 
El Arte y  la Moda, que contribueixen a la seva divulgado, com 
també els punts de trobada, al voltant de la muntanya de 
Montjuïc, en els diversos salons que s'hi organitzaran sobretot 
els anys 20. Especialment intéressant resulta descobrir que el 
moment de màxim esplendor barceloni de la moda d'alta qua- 
Htat és predsament durant la Ha República, just quan Paris es 
rendeixels encants barcelonins, i corn, estroncada l'etapa repu
blicana, la crua postguerra situa els diferents dissenyadors res
pecte el nou sistema feixista imperant, i corn, malgrat aquesta 
situado de precarietat, l'engranatge de l'alta costura reprèn de 
seguida el seu paper i es converteix en un dels estendards del 
nou règim. Dissenyadors i establiments lideren la capitalitat bar- 
celonina de la moda i presenten unes propostes, observant les 
fotografíes, que, des de la fastuositat i el gust exquisit, sorpre- 
nen els nostres uHs si els posem en relaciô amb les cartilles de 
racionament, la reconstrucció del país, la misèria i la repressió 
implacable.

Ben bé, un món paraMel a la vida real, un món que no contac
ta amb la crua realitat de la majoha. La classe alta, corn ja havi- 
em vist en l'exposiciô de Sabadell a cal Garcia Planas i que ja 
haviem recollit en la nostra revista Quadern fa uns mesos, es 
munta la seva vida aliéna al context, o sobre el context, i conti
nua mantenint els seus privilegis i on els dels nous ries s'apun- 
ten al carro que els ofereix el nou règim.

Casam artina, Josep (ed ito r). La edad de oro de la alta costura. 
Colección textil Antoni de Montpaiau A m b  fo to g ra fie s  de Jordi Puig 

S abadell-O viedo; Banc Sabadell/Banco Herrero, 2009 .
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Ramon Noè 
i el vitrail
La varietat de projectes i esbossos de 
l'arxiu de Kartista confirma que la sey 
relaciô amb el vitrail va ser importan 
tant en qualitat corn en quantitat

JOAN SERRA RENOM I DOLORS GUIXÀ MARTINEZ/
Text i fotografíes

És tant en el procès creatiu corn en l'obra acabada que l'artista 
ens mostra el seu mon, aquest mon ùnic en el llenguatge i el 
fons.

Sovint l'artista té un objectiu que es converteix en subjectiu 
que el defineix com un tot. Aquest és pintor, aquell és cera 
ta, l'altre és escultor... Però a cops, a certs artistes costa 
sellar-los per la quantitat de finestres que tenen obertes i 
ens van mostrant el seu món.

mis- 
enca- 

r onpe

Aquest és el cas d'en Ramon Noè. La rica i múltiple gamnjia de 
técniques i llenguatges que utilitzá, fa impossible situar-o en 
un d'aquests adjectius que acaben sent sovint sois un norn.

En l'exposició antològica que tingué Hoc al Museu d'A 
Sabadell, a fináis de 2008, vam poder gaudir de l'obra 
múltiples vessants.

La nostra primera relació amb els vitralls d'en Ramon Noè 
quan a finals de 1996 entré al nostre taller per dir-nos que 
restaurar un vitrail que havia projectat l'any 1975. En a 
moment començàrem a conèixer-lo corn artista, que sabia 
bé què era el mon del vitrail. El 2009 tornàrem a trobar-n|' 
vitrail abans esmentat, el del vestibul de l'edifici Borner a 
guda de la Meridiana de Barcelona (fotografíes 1, 3 i 6), i 
llavors quan vàrem creure que era el moment de comen^. 
aprofundir en el treball de recerca i documentaciò que a 
mostrem.

t  de 
amb

sorgi 
calia 

(||uest 
m olt 
OS el 
avin- 

ser 
ar a 
a US

va

(1) F ra g m e n t de l v itra il a l 'e d if ic i B o rne r de  B arce lona

Trucàrem a la Nùria Antoli, l'esposa d'en Ramon, I II férem saber 
la voluntat que teniem d'ampliar i divulgar la relació que tingué 
amb el mon del vitrail. Ens obri les portes i l'arxiu de l'artista i 
ens trobàrem amb una varietat de projectes, esbossos, notes i 
algún pressupost que ens confirmé que aquesta relació no fou 
esporédica sino que realitzé una obra important tant per la 
qualitat com per la quantitat.

Dels vitralls que podem aportar documentaciò, hi ha el del gran 
vitrail de l'edifici Mistral a Esplugues del LIobregat (2 i 8), el del 
Gremì de Pastisseria de Barcelona (7 i 9), les vidrieres de la 
parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles (4 i 5) i el del
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(2) P ro jec te  de l v it ra il de  I 'E d ific i M is tra l d 'E sp lu g u e s  de  L lo b re g a t

vestibul de I'edifici 
Bomer de
Barcelona (6). 
També hi ha 
apunts acolorits i 
factures de vitralls 
que no correspo- 
nen als esmentats.

Del vitrail de I'edi- 
fici Mistral (2), de 
grans propor- 
cions, ens ha estât 
impossible docu- 
mentar-lo foto- 
gràficament dones 
fa uns anys l'edifi- 
ci va canviar de 
propietaris i dels 
antics sols sabem 
que van fer ges

tions per retirar-lo, 
el que ens fa pensar

que s'han préservât. En aquests moments estem esbrinant la 
seva nova ubicado.

La temàtica tracta sobre la indùstria automobilistica.

El vitrail del Gremi de Pastisseria de Barcelona fou realitzat entre 
el 1974-75, l'alçada és de 1,55 metres per 2,39 d'amplada. 
L'hem pogut documentar fotogràficament (7) ja que actual-

(3) F ra g m e n t de l v it ra il d e  I 'e d if ic i B o m e r

ment encara es troba a l'entrada de la seu del gremi (Carrer 
Comtal, 32) de Barcelona. Dels dos vitralls de la Parroquia de 
Santa Maria dels Torers se'n conserven els projectes acolorits (4) 
on encara s'havia de determinar els ritmes del plom, aixi com 
fotografíes dels dos vitralls ja realitzats i coMocats (5).

Pel que fa al vitrall del vestíbul de I'edifici Bomer, a l'Avinguda 
de la Meridiana 275 de Barcelona, el projecte és del 1974 i les 
mides son 2,11 metres d'algada per 1,12 d'amplada i segueix 
la curvatura de la paret on es troba. En aquest cas es pot veure 
en el projecte, que també va dissenyar els altres elements que 
composen el conjunt del vestíbul. El vitrall és iMuminat amb 
caixa de Hums com el del Gremi de Pastisseria.

L'estil viu de colors i ritmes ens situa en el llenguatge pictóric 
desenvolupat durant els anys 70 i 80. Pel qué fa a la tècnica, els 
vitralls són emplomats i els vidres són pintats amb grisalles cui
tes al forn. El trag deis perfiis és ampia i les veladures sobrepo- 
sades (menys en els vitralls de Banyoles).

El taller on es realitzaven els vitralls era Vidrieries Querait, taller 
de la familia d'Antoni Gomez i Soiagran, mestre vitraller i pro
fessor com en Ramon a L'Escola Massana i on els dos hi havien 
estudiat.

Bé, el que voliem era donar a conèixer la relació que Ramon 
Noè tingué amb el vitrall i creiem que en part ho hem aconse- 
guit to t i que sols com un punt de partida on seguir treballant, 
per anar obrint aquesta finestra que l'artista va destinar a la 
tècnica del vitrall com a expressió de la seva obra.
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(4) P ro jectes de  v itra il a c o lo r it  a m b  p lo m s  p e r c o n c re ta r 
(Església de  S anta M a ria  de ls  Turers de  B anyo les)

(5) V itra lls  de  l'Esg lés ia  de  S anta M a ria  de ls  Turers de  B anyo les

(6) P ro jec te  de  v itra il de  l'E d if ic i B o rne r de  B arce lona

(7) V itra il de l G re m i de  Pastisseria de  B arce lona
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(8) P ro jec te  de  v itra ll de  I 'e d if ic i M is tra l d 'E sp lu g u e s  de  L lo b re g a t

(9) P ro jec te  de l v itra ll de l G re m i de  Pastisseria de  B arce lona
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Anna Rabella, 
exquisitat polifacética
L'escultura i la joieria són dues 
de les vessants d'aquesta creadora 
autodidacta, fascinada per qualsevol 
objecte susceptible de ser transformdt

A N A  FERNÁNDEZ ÁLVAREZ /  Text i fo to g ra fíe s  
cam panadas@ te le fon ica .ne t

L'Anna Rabella, nascuda a Barcelona el 1954, viu a Validereix i 
exerceix professionalment en el camp de la docéncia però, ja 
des de molt jove, va capbussar-se de pie dins l'activitat creativa, 
conreant quasi tots els ambits plàstics. A l'Anna no li és estrany 
el món de l'escultura, ni el de la pintura, o el de les arts de l'ob
jecte, ni, tampoc, el de la joieria.

Aquesta dona es va formar i educar com a artista de mainerà 
quasi exclusivament autodidacta. El 1996 va cursar estudis de 
talla de pedres i de joieria al Club del Diamant, amb el qem- 
mòleg i bufador de vidre Robert Celades, qui, entre d'ailtres 
activitats, realitzava reproduccions de joies per al Museu Egipei 
de Barcelona i, actualment, es dedica a investigar sobre el vidre. 
Posteriorment, l'Anna es va apuntar als cursos de cera perduda, 
joieria i esmaits que s'impartien al casal de Valldoreix, fins que 
va decidir ingressar a l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat del 
Vallès, per a continuar els seus estudis durant dos cursos i mig. 
Tota la resta del seu bagatge i potencial creatius és el résultat 
alquímic de quelcom biológic, més propi d'un do natural que 
d'un aprenentatge académie.

L'Anna Rabella no solament destaca per les seves creac 
quan la coneixes, resulta inevitable recordar la quietud d 
dones del quattrocento. És fiorentina en les seves manejn 
romana en el seu fer artistic. La seva presència és rotunda, 
elegant i plàcida, movent-se sempre amb la cadència 
boira i treballant amb la tossuderia de les tamborinades d'

Actualment, l'escultura i la joieria són les activitats que més 
ocupen el seu temps. Luna i l'altra esquitxen la seva llar, junta-

una 
un

ons, 
les 

es i 
aerò 

a
eistiu.

R abe lla, a m b  la seva o b ra  Embaràs (V a lld o re ix , g e n e r de l 20101

Les seves escultores, des de les més primerenques, realitzades 
quan era simplement una nena, fins a les més actuals, respiren 
una atmosfera de serenitat franciscana 
molt potent, malgrat, en ocasions, 
están subtilment afectades per un 
punt d'imaginació arrauxada i encan
tadora.

ment amb to t allò que recull. La seva mare li deia que era 
garsa perqué, com aquest ocell, l'Anna sempre ha senti 
impuis fascinant per qualsevol objecte que troba i és suscèpti 
ble de ser transformat. Davant el reclam de qualsevol elenpent 
orfe, es sent impel-lida a arreplegar-lo i convertir-lo en quel 
nou, mitjançant un délicat procès de metamorfosi: una pédra 
de platja que esdevé un aneli, una caixa ordinària en una deli 
cada capsa de marqueterie, un tros de fusta qualsevol en 
safata de serve! amb délicats tocs rococò. I un llarg etcèterà de 
troballes accidentais que ella converteix en delicades exquis 
ideses.

Les seves obres 
respiren sereni
tat franciscana, 

amb un punt 
d'imaginació 

arrauxada

una

Destaquen obres com Embaràs o 
Paternität, on no solament identi- 
fiquem una correcta tècnica, sino 
també una sabia relació entre la forma i el concepte. En la 
primera, l'equilibri entre la esfericitat del ventre i l'estilitzacic 
longitudinal del cos resulta véritablement aconseguit. En la seg- 
ona obra, resulta curios i divertit el moment preparatori, ja que, 
per tal de cercar un model masculi que posseis la bellesa ade- 
quada, però també els tocs de tendresa adients, l'Anna es passà 
molt temps cercant per internet el model, introduint a la xarxa 
conceptas com: homes bons, calendari de bombers, catxes, etc. 
També, invità les seves amigues a que l'ajudessin en la seva

mailto:campanadas@telefonica.net
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recerca, de fet ¡ durant uns mesos, el seu estudi semblava més 
un taller mecànic o la cabina d'un camió que no pas un taller 
d'escultura. Paternitat resulta una creado rica en significants, 
capaç de representar a la vegada la fortalesa del progenitor i la 
delicada benevolència de la caricia.

L'altra vessant interessant de la seva prodúcelo, a la quai actual- 
ment dedica més temps i passió, és la joieria. Aquí l'Anna actúa 
corn una alquimista clivellant materials i formes, elements nat
urals i d'altres plens d'artifici, sotmetent-los a una metamorfosi 
d'extrema beilesa. En aquesta disciplina artística, l'Anna ha 
sabut trobar un aliatge espléndid entre ofici i art.

Crea anells, braçalets, fibules, sivelles, tanques, baúles, fermalls, 
penjolls, etc., tots ells treballats amb metalls i pedres que 
manipula amb la mateixa ductilitat que treballa l'argila, respec
tant la beilesa del seu estât natural i, a la vegada, intervenint 
sobre ells, suggerint l'atractiu que pot emergir grades els dis
crets tocs que li atorga el brunyit, el ciseliat, l'encastat, l'en- 
galzat o la incrustado, afinant el punt precis de cada interven
ció i contrôlant al maxim un préméditât toc de descurada 
aparença.

Les seves obres són filigranes contingudes, on el gustós vocab
olari dels metalls i de les gemmes es mostra saborós i barroc. 
Combina la piata, l'or, el quars, el lapislàtzuli, l'alexandrita, la 
sodalita, el corali, el cristall, la calcedònia, la pedra lluna, la 
malaquita, l'ònix o la turmalina sense complexes, mistificant 
exòtiques textures i diversitats morfològiques, fugint de con- 
vencionalismes tècnics i d'estil i Iliurant-se a una espontaneïtat 
plena d'arrauxada inspiració.

Fíbula

Paternitat
B raça le t

ranyas
G A L E R IA  D ’ A R T
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'Territori Lleida'
L'exposiciô coMectiva del Centre d'Art 
la Panera és una reflexio sobre els limits 
i les foncions d'un centre municipal d'art 
i la seva relacio amb I'entorn

M A IA  CREUS /  Fotografíes de Carlos Raurich

Si haguéssim d'esmentar dos fenomens clau per apropar-jnos a 
les transformacions en el mon de l'art contemporani, ens refe- 
ririem a les modificacions en la idea de Museu I Centre d'>\rt i a 
l'eclosió de l'exposiciô com a entitat significant en si mateixa 
Com és sabut, la critica al Museu com a institució cultura 
forma part del llegat conceptual de l'art dels anys setant£i amb 
efectes retroactius, de llavors ençà, a to t el sistema de l'ait. Les 
influències d'aquest procès — dut a terme tant des de la prácti
ca de l'art corn des del diseurs de la critica—  s'han fet no :ar en 
una progressiva transformació de totes les institucions i àrees 
d'influèneia que acompanyen l'art contemporani, con:;tant- 
ment obligados a adequar-se a les noves formes de dissers i de 
crítica proposades des de la práctica i un diseurs de l'art en dià 
leg amb als canvis en les estructures socials i de pensainent. 
Aquest débat, sempre latent en una concepeiô avantguardista

un 
itiomi-

de l'art, ha près nova vigèneia i un rénovât impuls qn 
moment corn l'actual, en què les condicions socials i eco 
ques han estât radicalment transformados i és necessari fier un 
esforç per trobar nous models de relaciô entre les pràctiques de 
l'art i la seva imbricaciô en el teixit de la vida real. Aquesta 
investigació i discussió sobre les condicions sota les quais hau- 
ria d'operar el museu o centre d'art en el món actual, s'ha ;ons- 
tituít en una via reflexiva d'abast internacional amb conse- 
qüéndes queja es deixen notar, si més no, en l'elaboració d'un 
nou consens per definir els museus i centres d'art, no ta i t  en 
els termes estátics d'un espai reflexiu i expositiu, com des de la 
noció dinàmica de l'activisme compartit. Un fòrum de prqduc 
ció d'idees i d'interacció social.
A Catalunya, aquest estât d'opinió i de débat ha estât detérmi- 
nant per enfortir i reorientar la xarxa territorial de centres (J'art. 
Espargits arreu del territori aquests antics i nous equipaments 
culturáis es teoritzen com a véritables llocs de producció: q'ide-

Sessió fo to g rá f ic a  de  l'o b ra  Paisatges humans

es, d'activitats, de relacions, de transformacions, assumint el 
repte d'idear el dialog ja no tan sois amb els diferents sectors 
de públics en poténcia — al cap i a la fi un repte destinât a asso- 
lir els obligats nivells d'audiéncia— , sinó també amb les arreis 
históriques i geoculturals deis seus propis entorns. Nou repte 
de l'art i la cultura del segle XXI, enfront una escena artística 
global, on assistim al gran procès de desnacionalització deis 
centres d'art contemporani i museus en general, immersos en 
l'escenari de les estratégies de márqueting global entre ciutats 
rivals. En un moment históric marcat per la crisi del sistema 
internacional i que pot comportar un gir en la recomposició del 
món, les pràctiques culturáis assumeixen el repte de compren
dre, d'interrogar i reinventar fins i to t els conceptos, les teories 
i les estratégies de la seva propia tradició crítica. El Centre d'Art 
la Panera de Lleida és un d'aquests centres implicats en un 
constant auto-reflexió i desplaçament cap a un model d'insti- 
tució cultural fortament dirigit a l'atenció pública. La relació i la 
interacció amb els diferents sectors i entorns culturáis són 
determinants en la definició del seu programa d'activitats que, 
de fet, té un deis seus punts de partida en el Servei Educatiu, 
veritable cantera d'idees en la constant adequació deis objec-
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tius del centre a les noves 
realitats del seu entorn. Com 
conviure? Qué fer en comú?
Com desencadenar el procès 
de construcció de sentit entre 
identitats culturáis?

En el retrat global del mon de 
l'art, un altre fenomen a des
tacar és el canvi que s'ha 
donat al voltant de la idea de 
l'exposiciô concebuda corn a 
una entitat significativa en si 
mateixa. Si les institucions 
modernes de l'art s'havien 
ocupat tradicionalment de 
les obres d'art i dels artistes, 
en les darreres décades assis- 
tim a l'obertura d'un nou 
pensament que deixa de 
veure l'obra d'art en termes 
d'una realitat pura i tancada
en si mateixa per mirar-la i ^
explicar-la, ja sigui des del 
context i circumstàncies que 
han acompanyat la seva pro
dúcelo, o be inserint-la com a 
element significant dins
d'una narrado o diseurs. Aquest poder comunicatiu de l'obra 
sotmesa a la ficcionalitat d'un diseurs expositiu, ha convertit la 
práctica creativa en un laboratori artistic que accentua la diver- 
sitat i la hibridació metodològica i morfològica pròpia de l'art 
contemporani, a l'hora que potencia l'exposiciô com espai 
dinàmic de pensament fortement imbricat i teatralitzat. Aqui el 
valor puntual de l'exposiciô va lligat a la signatura d'un comis- 
sari, al seu rigor, a la complexitat de relacions i de perspectives 
de lectura proposades. Però el valor potencial de l'exposiciô en 
si mateixa — que no amaga l'amenaça implicita d'esdevenir un 
espectacle— , també ha quedat reforçat per una segone via més 
oberta i participative. Ens referim a les mostres pensades per 
optimitzar al màxim les possibilitats que ofereix l'art contem
porani com a font de coneixement i de pensament critic arreiat 
en una experiència comunitària i compartida de la realitat.

Potenciar interrelacions, obrir perspectives i induir a noves 
accions. L'exposiciô coMectiva Territori LIeida presentada recent- 
ment al Centre d'Art la Panera, és un exemple d'exposiciô en 
aquest sentit. Plantejada corn a una activitat complexa, partici- 
pativa, plural i relacional. No presenta un déterminât diseurs 
curatorial sinò una reflexió sobre els limits i foncions d'un cen
tre municipal d'art. Les condicions de la seva operativitat; com 
es relaciona amb el teixit urbà; com pot posar en joc d'una 
manera productiva i reflexiva el potencial de l'art contempora
ni quan tracta els nombrosos reptes politics, socials i econòmics 
del seu temps. La mostra Territori LIeida s'ofereix com a via de 
treball en aquesta direcció. Els artistes han estât convidats a 
mirar, conèixer i interpretar el paisatge natural i urbà i a expo
sar el résultat de les seves mirades, experiéndes i lectures com 
a topografies singulars de Hoes marcats per la història coMecti-

Sessió fotogràfica de l'obra Pa isa tge s h u m a n s

va. La diversitat i la pluralitat de treballs i enunciats han quedat 
aplegats en l'espai metamòrfic de l'exposiciô, l'espai estètic 
paradigmàtic de la modernitat: aquell que, précisément perqué 
es manté separat de l'esfera quotidiana, permet descobrir 
noves perspectives i configuracions de la vida en comú. La dis- 
tància estètica inherent a la práctica de l'art ens retorna mira
des que ens parlen de la degradado urbana i social de la dutat 
i dels seus entorns; de la relaciô entre eis recursos naturals i les 
ambicions humanes; de la cultura dels Hoes i els mécanismes de 
la memòria; de les ferides infringides a la trama urbana en con
tinu procès de reestructuraciô; de la 
transformaciô del paisatge per l'acciô 
de l'home; dels rastres del temps en la 
realitat que ens envolta; de la por i de 
l'angoixa, dues sensacions atàviques de 
Tèsser humà davant del môn.

La proposta de 
Fina Miralles i 

Isabel Banal 
parteix de la 

idea que la 
societat tecno
lògica ens allu- 

nya de la natura

Paisatges humans /  Entre les propostes 
presentades a la mostra coMectiva 
Territori LIeida, volem parlar de l'obra 
conjunta de Fina Miralles, artista saba- 
dellenca vinculada a l'art conceptual 
dels anys setanta, i Isabel Banal, artista adscrita a les pràctiques 
neoconceptualistes dels anys noranta. El seu projecte, inscrit en 
la secular tradiciô del binomi Art i Natura, és una proposta 
directament vinculada a la cultura narrativa i els seus Higams 
amb la parla i el territori to t posant en relaciò tres elements d'i- 
dentificaciò social: els topònims geogràfics, el nomenclátor de 
noms i Texperiència immemorial del paisatge. El punt de parti
da d'aquest treball és el convenciment d'ambdues artistes que 
avui la societat tecnològica ens allunya de la natura i de nosal-
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tres mateixos; ens indueix a la desmemòria dels vineles apib la 
terra i de la memòria dels llocs; de la dimensió geocultural del 
territori. Citant les seves paraules, recordem que des de temps 
immemoriais Tèsser humà s'ha sentit lligat i unit al paisatge, al 
Hoc on neix, creix i mor. Posa nom ais fills, a la terra, a la tasa i 
els anomena descrivint la seva essència simplement: Puigverd, 
Puigventós, Mont-roig, Agramunt, Serrallonga, Serraplana, 
Camps, Riu... I eli mateix adopta el nom del Hoc i se'l fa seu. I 
esdevé LIac, Falguera, Figuera, Alzina, Rossinyol, Aurora.i.. Les 

arrels toponimiques del nomenclátor de 
noms i cognoms ens recorda que éstem 
arrelats al paisatge, que som naturalesa 
viva, paisatges humans arrelats en la 
memòria de Tèsser.

Des de temps 
immemorials 
l'ésser humà 
s'ha sentit lligat 
i unit al paisat
ge, al Hoc on 
neix, creix i mor

La proposta Paisatges humans de Fina 
Miralles i Isabel Banal, a mès d'una 
reflexiô en les relacions estructuráis 
entre territori, identitat i Henguatge, 

també proposa una revisiò contemporània del gènere pictòric 
del paisatge, una tradiciò que neix del descobriment modem de 
la naturalesa com a Hoc d'identificació i de contemplado, estè

tica. Però si la història del paisatgisme pictòric 
es vincula a una idea de Tart com a represen- 
taciò en imatges d'una experiència perceptiva, 
les relacions entre art i natura, després del Land 
art, tendeixen a definir patrons de pensament i 
de comportement enlloc d'actes visuals. És en 
aquesta perspectiva que se situa el treball 
Paisatges humans, amb vuit fotografíes on la 
vinya, el roure, el bosc, la falguera, la pineda, 
el prat, el riu, el fonoH, la serra, la font, la valí 
o la noguera, no són representacions pictóri- 
ques eixides de la má de les artistes, sino éssers 
humans el cognom deis quais convoquen les 
relacions ancestrals de Thome amb la natura, 
ara evocades en Tescenificació d'un acte lin- 
güístic dut a terme en Tespai neutre i intempo
ral d'un centre d'art.

Seguint les indicacions de les artistes, un grup 
/  I  de persones del territori Heidatà el cognom de 

les quais respon a topónims naturals, dugue- 
,̂ ^ 1 ^  ren a terme Tacte ritualitzat de verbalitzar i 

identificar-se amb el propi nom: Sòc falguera! 
Sóc roure! Sòc pineda! Sóc valls!... Tot seguit 

dugueren a terme Texperièneia col-lectiva d'escenificar paisat
ges imaginaris amb el propi cos capturats en imatges fotográ- 
fiques per la càmera del fotògraf Jordi V. Pou. El résultat serán 
les vuit fotografies de grup que documenten un acte creatiu 
comunitari, dut a terme seguint el potencial performatiu del 
Henguatge quan és emprat en Tespai lùdic del joc creatiu. La 
práctica de Tart dones, corn un acte Hngüistic amb capacitat 
transformativa en la mesura que produeix experièneies de 
coneixement i identificaciò.

Exposiciò Territori LIeida

Centre d'Art la Panera (LIeida)
Del 25 de gener al 25 d'abrii de 2010

Artistes: Jordi Alonso, Iñaki Álvarez, coTlectiu Basumara, 
Albert Bayona, Isabel Banal/Fina Miralles, Edgar dos 
Santos, Xavier Marrades, Juan Matos/Noemi Sjòberg, 
Jordi V. Pou, Enriqueta Vendrell, Jesús Vilamajor
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La Big Marna a través 
de la poesia de Pilar Cabot
Un diàleg entre una gran veu del jazz, 
i la poetessa de Sant Quirze de Besora

MONTSE BARDERI

Dono fe que Big Marna no només és la gran veu del jazz, el 
blues i el boogie-woogie del nostre país, sino també una per
sona d'una gran generositat. No taré, to t i que podria, una llis- 
ta de les obres solidàries i culturáis en qué participa perqué la 
seva humilitat se'n ressentiria.

Una altra faceta de Big Mama és aquesta vessant de dona rebel 
i feminista sempre disposada a descobrir i donar veu a les poe
tes: ha musicalitzat Maria-Mercé Marçal, entre moltíssimes 
d'altres, i té una relació molt personal — són bones amigues— 
-  amb la poesia de Pilar Cabot. Una de les primeres coses que 
va fer al conéixer-me va ser regalar-me Ilibres d'ella.

Albora de plantejar-me un apropament a aquesta gran dama 
del blues, catalana i del segle XXI, no he dubtat en fer-ho a tra
vés de paraules i versos que tan estima.

I si estimes l'obra d'aigú és sempre perqué allò que tant t'in te
ressa també diu alguna cosa de tu (Marçal diu amb paraules 
perfectes que investiguem l'obra d'aquelles que ens diuen algu
na cosa de nosaltres mateixes), per tant, cree que no hi haurà 
millors preguntes ni maneres més cálides i efectives d'arribar a 
la Big Mama que a través de Pilar Cabot.

Però d'entrada, presentem aquest pareil de convidades de luxe 
per a la revista Quaderni.

Pilar Cabot neix a Vic la tardor de I'any 1940. És essencialment 
poeta, aixi com també autora de narrativa per a adults i infants, 
d'assaig, de critiques literàries, pròlegs, guions i articles a la 
premsa. Té estudis de Filosofia i LIetres i de Mùsica. Des de la 
primavera de 1965 a la tardor de 1985 va regentar la seva prò
pia llibreria a Vie — CLAM—  que fou un veritable focus de difu- 
siò de la cultura catalana a la comarca d'Osona. És impulsora i 
coordinadora de les "Tertúlies amb poetes" que, des del 1997, 
es duen a terme a la Biblioteca Joan Triadú de Vic.

La seva obra poética publicada: Avui estimo Baudelaire. 
Barcelona: Columna, 1987 /  Baleó de guaita. Sabadell: Ausa, 
CoMecció Llimerol, 1989 /  Ombres de mots i de silencis. 
Barcelona: Institut Català de la Dona, 1992 /  La plàcida mirada 
del Guerau. Viladrau: CEDEI, 199 /  Setge. Vic: Emboscall, 
Plaqueta núm. 3, "Actes del MiMeni", 1998//.a  gelada barana 
del pont. Girona: Llibreria 22 i Ajuntament de Girona, 1999 /  
Vol ballar un tango amb ml senyor Vivaldi? Vie: Emboscall,

Big M a m a  i Pila r C a b o t /  r a m ó n  sellarès

Taller de poesia, 1999 /  Els versos obstinats. Barcelona: Comte 
d'Aure, CoMecciò La Garonne, 2003 /  Àncores o ales? 
Centelles: El Bordiol, 2004 /  Els rossinyols insomnes. Lleida: 
Pagés, 2008.

Montserrat Pratdesaba neix a Sant Quirze de Besora I'any 1963. 
Estudia Engineria Técnica en Telecomunicacions i exerceix com 
a técnic a la televisiò autonómica catalana entre 1986 i 1992. 
L'any 1988 comença a cantar a l'emblemàtic local barceloni La 
Cova del Drac, on rep el sobrenom de Big Marna. El 1992 aban
dona la feina en plantilla a TV3 per dedicar-se exclusivament a 
la música. De llavors ençà, dirigeix diverses formacions, i parti
cipa en nombrosos festivals de Jazz i blues de rellevància, corn 
eis de Marciac, Bayonne, Monségur, San Sebastián, Lisieux, 
Orange, Mégéve, Getxo, Santiago de Compostela, Córdoba, 
Santander, Cerdanyola, Barcelona, Terrassa, Roses, Madrid, 
Mantes-la-Jolie, Chaumont, Les Escaldes-Engordany, Le 
Pouliguen, Cognac, Condat sur Vienne, Val d'Oise, etc.

Ha estât escollida Artista BluesCat 07 per l'Associaciô de 
Festivals de Blues dels Països Catalans. Participa a la campanya 
escolar Anem al Teatre ensenyant el Blues als infants. L'any 
2009 ofereix conjuntament amb el poeta Ramon Sellarès el 
BIbliobùs de Blues, dinamitzant l'accès a material sobre blues i 
jazz des de la Xarxa de Bibliobusos.
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La seva discografia inclou els segùents treballs; Blues Rooted 
(2005), En el nom de tots (2003), Stir the pot (2001), Tdbleau 
de blues (2000), Ser o no ser (1998), El blues de l'ombra biava 
(1996), El blues de la /nf/ac/o( 1994), Big Marna & The Blues 
Messengers (1993), Blues, Blues, Blues! (1992), Blues 
Reunion'90 (1990).

I ha col laborai en nombrosos discos d'altres artistes 
vocalista o compositora.

merL'any 2006, la companyia discogràfica nord-a 
Putumayo Records li escull un tema en català per incloui 
el CD Blues around the world on hi participen artistes 
negut prestigi internacional tais com Taj Mahal, Bonnie 
Eric Bibb, etc.

:om a

icana 
e 1 en 

reco- 
Raitt,

Des de 2008 escriu a la revista francesa Blues & Co com a redac- 
tora d'una série d 'entrevistes imaginàries a les Dames de Blues 
més destacades de la historia d 'aquesta música.

Dues veus intéressants de dones del nostre país i de la hostra 
actualitat cultural també. Big Mama va cloure la darrera edició 
del cicle 30 Nits i participa aquest 2010 en el cicle Didactiques 
de la música organitzat per Joventuts Musicals de Sabadel
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A continuació reproduím un fragment del práleg-entievista 
entre Big Mama i Pilar Cabot del Ilibre Els versos obstináis

Pilar Cabot — Per entend re'ns amb la Vida ens cal una actitud 
mental positiva, procurar-nos motivacions, recollir alie més 
auténtic d'entre to t el que ens ofereix i obstinar-nos a fer-ho 
fruitar. Així, dones, res de justificacions. Ganes. Tenacitat

Big Mama —  Sí, quan descobreixes que la vida és l'ùnica
tunitat que tens per a ser, t'adones que si no l'aprofites t'estás 
perdent l'ocasió d'experimentar aquest estrany prodigi eue és 
la consciéncia de sentir-te viva. Un cop perceps la Vida i que 
ningú més no pot viure-la per tu t'hi aboques entossudic a per 
tal de fer fruitar allò que ens fa ser humans i excepcional^

Pilar Cabot —  Un món interior coherent fa que les forces 
herents s'hi estavellin. No t'ho prenguis com una presumij) 
die que el meu recer és inexpugnable.

Big Mama — Jo estic en el procès, no sé si d 'arribar a assci 
recer inexpugnable, però sí d'aconseguir tenir uns q|jants 
punts prou clars. Uns valors que em serveixin de terms 
ments per tirar endavant en el recorregut d'explicar-me i 
el món.

fona-
caudir

Pilar Cabot — Les persones no som només alegres o només tris
tes; tenim sentiments i capacitats plurals, i aixo ens fa intéres
sants i, sovint, sorprenents.

Big Mama —  La Sensibilität als diferents estais anímics 
de les caractéristiques que ens fa intéressants i sorpre 
Saber-ne treure el sue dóna obertura mental per a en

inco- 
ció si

ir un

es una 
lients.
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opor- millor allò que vas vivint i amb qui ho vas vivint.

Pilar Cabot— L'essencial rau en la persona; en la seva humani- 
tat i en la seva Intel.ligèneia.

Big Marna —  "L'essentiel est invisible aux yeux", deia Saint- 
Exupéry, i potser la humanitat i la inteMigència, a través de l'art, 
desvelin i desvetilin allò essencial i amagat.

Pilar Cabot —  Hi ha alguna cosa fonda i terrible en aquest etern 
desig de comunicar-se.

Big Marna — Des de ben petita he sentit la necessitai d'esta- 
blir contacte amb les altres persones, d'expressar-me, de comu- 
nicar-me... i el meu carni per a fer-ho ha estât gairebé sempre 
relacionat amb la música. Comunicar: posar en comú la belle- 
sa, el goig, el plaer o també la part fosca, l'angoixant, la dolo
rosa i esfereïdora altra cara de Tèsser humà.

Pilar Cabot —  Sort que encara ens queda...

Big Mama —  Ens queda l'amor, l'amistat, la poesia, la músi
ca,... ens queden moites ganes de gaudir moments de conne- 
xió, o l'afany de testimoniar la realització d 'u n  projecte apas-
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sionadament treballat. Em queda el desig d'assolir instants de 
plenitud creadora, i tornar-hi, i tornar-hi...

Pilar Cabot —  La peli és un sagrament (és a dir, el carni cap al 
sagrat) de la memòria.

Big Mama — La peli recorda. Recorda la tendresa d 'una cari
cia, i també la violència d'una agressió. La memòria de la peli 
té la veu molt alta.

Pilar Cabot — Proposta franciscana: necessito ben poques 
coses i aqüestes poques coses les necessito ben poc.

Big Marna —  Hi ha certes coses de les quais em seria impossi
ble desfer-me'n: una guitarra, la veu, la meva llibertat,... I he de 
confessar que aqüestes poques coses les necessito abundosa- 
ment!

Pilar Cabot —  Cal tenir present que els cossos també estimen.

Big Mama —  Si, reaiment pel cos entra i surt molta félicitât. 
L'afecte i la tendresa d 'u n  acaronament fa literal l'am or a tra
vés de la peli.

•kiç-k-k-k'k'k'k'k'k’k'k'k

Fragment del lllbre EIs versos oblidats

Pilar Cabot — Vaig ser un infant poruc. Per no res em creixien 
les pors.

Big Marna —  No vaig ser una criatura espantadissa. M 'inven
tava universos imaginaris en els quais em submergia i eren el 
meu refugi emocional. La fantasia, durant la meva infantesa, 
em va donar forces per tal d 'acarar-me a la realitat, encara que 
sembli contradictor!. Em sentia valenta desdibuixada en els 
meus mons.

Pilar Cabot — M'obstino a creure que l'amor deixa un rastre 
benigne; que no és estéril cap dolor; que la vida no es marceix 
perqué si.

Big Mama —  Sóc tenaç perqué he après que no hi ha res fácil 
en la vida i que to t allò que t'ha passât acaba deixant el seu 
pòsit. Si extreus coneixement de l'amor viscut, el pots reviure 
corn a brollador i seguir gaudint de l'obsequi d'aquest senti
ment. Altrament, els patiments t'aporten una série de lliçons 
que potser no hauries expérimentât essent sempre feliç.

Pilar Cabot — Portar el cos al gimnàs i el cap al psiquiatre.

Big Marna —  Ser conscient deis canvis que son necessaris per 
tal de millorar requereix posar-hi atenciò. I canviar actituds per 
transformar allò que no va bé sovint comporta esforç i molta 
força de voluntat. La ment i el cos a vegades van per diferents 
viaranys i costa agafar bé les régnés que els governen.

Pilar Cabot —  Si no et recicles qualsevol hora et morirás d'un 
tip de por de viure.

Big Marna — Les pors son paralitzadores. Immobilitzen i impe- 
deixen.

Pilar Cabot —  Me'n vaig perqué t'has fet vassall del tedi, has 
desaprès el bategar deis somnis, has oblidat estius inoblidables. 
Me'n vaig per no ser carn desencantada, entotsolada en el seu 
propi exili.

Big Marna — Sacrificar-me per viure amb persones que em 
facin perdre les iMusions i les ganes de desenvolupar-me ja no 
m'interessa. L'esplin no va amb mi perqué sòc molt vital. Estic 
completament d'acord amb la Pilar i comprenc bé el que vol dir 
amb aquest seu poema que també és una declaració de princi- 
pis. Arrossegar algù avorrit i monôton no et permet l'opciô de 
la plenitud.

Pilar Cabot —  Malgrat to t sempre et decantes del costat de la 
vida.

Big Marna —  Si has conegut un bri de félicitât d'aquells inefa
bles, persisteixes endavant perqué intueixes que n 'h i poden 
haver més. I no només em decanto del costat de la vida sino 
que m 'h i llenço de cap!

Pilar Cabot —  Qui sap, potser les orenetes xiscien solidàries.
Big Marna.- Quan escolto el sentiment sincer en aigú que canta 
i la seva veu em fa fremir i gaudir alhora, una meva llàgrima 
deixa l'amagatall deis ulls fent-se també solidária.

Pilar Cabot —

Claudàtor mediterrani

Cerco dins meu la fonda placidesa
deis dies de tardor;
del veïnat gue s'asseu als pedrissos
càlids, bavent dinat; del Hum encès
darrere la finestra a l'horabaixa;
de l'h o rt deis magraners; de la figuera
carregada de fruita i de perfum.
Cerco la pau del veli oliverar
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estés sota els turons, camí del poblé.
La vida pot ser un marbre assoleliat 
on llisquen, ben senzills, tots els misteris.

BIg Mama — Poso entre paréntesi, ben guardant-los en el 
record i revivint-los, els meus llocs d'olors i de passeig tardo- 
renes. Instants en qué muntanyes, colors i natura anaven con- 
formant-me ¡ vela un paisatge, uns sons i una Hum que, a| la llar- 
ga, han deixat una bella empremta en mi.

Pilar Cabot.— Res no ha canviat tret d'aquests ulls on se' 
gria el temps.

n con-

Blg Mama —  La certesa de la mort es veu diferent amt divuit 
anys o bé amb cinquanta o amb vuitanta... el temps viscut 
sovint aporta graus de saviesa i perspectives més afinadas... no 
sempre, però...

Pilar Cabot —

Indigènda

Aguells dies desposseïts 
m 'bau ria barata! per una engruna de tend resa, 
per qualsevoi amor epidèrmic només 
I gairebé envejava l'amor domèstic 
— domestica!— 
de tanta gent.

Big Marna — La solitud, la força de l'instint, el zel pod(;n dis- 
fressar el Hop o engalanar el xai... Aquí contrasto el poemp amb 
un altre de meu, de ja fa temps:

Vetllant Xiroia

Revolucionàriament optimista 
mirava (amb lents d'augment) 
la nit com dormía 
flairant flors piastificades 
sense perdre I 'esperanza, 
com la del lleig 
que anhela
un amor a primera vista.

Pilar Cabot —

A través del teu cos 
em revenen els dons oblidats, 
els fervors,
l'enrenou d 'u n  desig quasi salvatge 
que trota, desboca!, per les dreceres.
Se m'emporta, el teu cos,
corn l'aigua intrépida s'emporta riu avail
el cabás d'amors veils.

Big Mama —  El present és impetuós perqué és present tdthora 
i marxa i fuig com si no volgués romandre més que el Heu ins
tant que li pertoca. Aixó sí, deixa un posit i, albora, rememora 
altres posits ja viscuts. El present passât et fa reviure.

RAMON SELLARES

Pilar Cabot —

Ara I aquí

Sé molt bé quines son
les coses que em fan companyia:
un somriure, una música,
les paraules dels poetes ais ulls deis quals
emmirallo la meva fosca,
els cavalls deis meus somnis,
la llaurada calma de la terra que trepitjo
i que voldria que fos la meva calma,
el permanent i místic desig de llibertat,
la calidesa de l'amor que dones i que reps,
els records immaculats de la infantesa,
el bes del pare que has enyorat tant,
un despertar feliq d'un matí de novembre...
Aixó em pensó que és tot.

Big Mama — Al cap deis anys he anat aprenent, no sense difi- 
cultat, a distingir i a apreciar quines eren les causes per les quals 
mereixia la pena escarrassar-s'hi i les que no. A poc a poc he 
anat confegint el meu Histat d'objectius i he escollit certs 
camins. D'altres els he deixat de banda o m'han deixat de 
banda a mi. Al capdavall, hi ha coses que descartes i altres que 
et són molt valuoses.

•k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k

Del Ilibre Els rossinyols insomnes 

Pilar Cabot —

Vaig intentar desactivar l'amor. 
Desactivar-lo
com si desactivessis un enginy 
altament explosiu 
que pot fer estralls.
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Big Mama — Quan t'ena 
mores estás tan corlligada 
que si vols desfer el llaç et 
pots segar i ferir-te. La 
compenetració que genera 
l'amor és tan adherent que 
prétendre separar les parts 
pot desencadenar reac- 
cions inesperades... cal 
anar-hi amb molt de 
compte!

Pilar Cabot —

Pariem com dos amies posant en solfa 
el cor i el pensament.
S'emmirallen les veus; la tarda ens fa 
proclius a l'harmonia I al consens.
Prou que ho sabem que el mon se'ns torna Ills 
si assosseguem la vida en les paraules...

Big Marna —  M'agrada fer sortir enfora el meu forn interior, 
descobrir-lo i modelar-lo amb les persones que estimo, d'una 
manera harmoniosa o vehement... Em son necessaris els encen
tres i les xerrades... Les paraules, sovint, asserenen.

Pilar Cabot —
Avui em piau l'amor que no obsedeix; 
l'amor petit, de somnis abastadles; 
l'amor marcat per limits mesurables.
Brilla en sllenci avul al cap deis dits 
l'algua de la tendresa. NI neguits 
ni un borrall de desig o de follia.
Plàcidament em Iliuro a l'harmonia 
del benigne context. Res no m'encela.
Lamor que avul em pIau navega a vela 
suaument Impulsât pel ventijol.
Dòdi amor que no exalta ni do!.

Big Mama —  La Pilar parla de trobar un estât de plena harmo
nía i connexió benefactora en un rie amor madur. Em suggereix 
deixar-me endur, confiada, pel dócil corrent d 'una sensible má 
que em guií amorosament tota, eos i esperit.

Pilar Cabot —

Els cossos, nus, 
nuats, 
suats, 
perlegen.

BIg Mama — El poema em convida a veure-hi la imatge física 
deis amants amarada i fosos en una abragada...

Pilar Cabot —

SI fos només el temps el que ens despulla
el gest I la mirada...
però són les pors,
la solitud, les abséncies, el do!
i les gravides ombres que ens comminen
desitjos i esperances.
Si fos només el temps el que ens despulla...
SI fóssim com un arbre a la tardor...

BIg Mama —  Les pors o els temors poden fer-nos desdir de 
l'empenta envers allò que volem, malmetent-nos la força, l'im- 
puls i la set d'experimentar i sentir.

Pilar Cabot —

Com un regal Inútil 
I 'oblidat tempteig del desig.
Com un regal que el ce!
—potser I 'Infern— 
m 'ha fet meréixer.

BIg Mama — La Pilar és molt sincera, no hi ha cap dubte! 
Certament el desig el pot sentir qualsevol persona i a qualsevol 
edat... i adonar-se'n pot ser, fins i tot, alliberador.

Pilar Cabot —

No és perqué sí que som com som 
la hIstòria ens configura 
i la llengua
i el Hoc on fem la vida.
És bo ser d 'un indret 
on ningú no és anònim, 
on pots rebre un somriure, 
una paraula, un gest 
que et faran companyia; 
on veus créixer els Infants 
mentre vas envellint amb serenor.
Ho hem llegit en el Ilibre del seny: 
no és perqué si que som com som.

Big Mama —  És difícil fer "tabula rasa" ja que to t el que hem 
viscut ens condiciona i cadascù té els seus relleus... fins i to t els 
que es voldrien oblidar...

Pue constatar que la meva amistat amb la Pilar Cabot m'és 
companyia, constant aprenentatge, alegria i incentiu per a 
seguir créant, i que no ens som anónimos Luna a l'a ltra. Cree 
que ho he llegit en un llibre essencial: "No és perqué sí que som 
com som". Una gran veritat.

Aquest article, tan llarg però a la vegada sense ni una paraula 
sobrera, només té dues autores: la Big Marna i la Pilar Cabot, jo 
tine el privilegi, com tots els qui ho llegeixin, d'oferir al paper 
una mirada d'oberta admiració i un somriure agraít.
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Josep Vidal, una vida 
dedicada a la música
Es compleix el primer aniversari de 1̂  
mort del fundador de Tescolania de 
Sant Agustí í un deis impulsors de la 
Cobla Jovenívola de Sabadell

LYDIA OROBITG

Josep Vidal i Bachs va néixer l'any 1933 en una familia de petits 
comerciants al barri de Sant Antoni de Barcelona. Ais 14 anys 
va entrar al seminari menor deis Escolapis d'Alella, va fer el 
noviciat a Moiá, va estudiar magisteri i filosofia a Navarra ¡ teo
logia a Franga.

En començar la seva tasca educativa amb infants, es va espe- 
cialitzar en el camp de la música i a tal efecte, va estudier cant 
coral a París i a Tolosa. Tant es va afeccionar al cant corei que, 
a cada Hoc on era destinât va crear un grup de cant i de mùsi
ca.

L'any 1966 va ser destinât a Sabadell i ja no se'n va moure mai 
més. I és aquí on va fundar l'Escolania de Sant Agustí i la Cobla 
Jovenívola.

L'Escolania de Sant Agustí de Sabadell va néixer l'any 1961̂  amb 
el suport del rector de l'Escola Pia de Sabadell, el pare Josep M. 
Balcells. La seva fundó principal era cantar a la litúrciia de 
l'Església de Sant Agustí dels pares escolapis, però l'experiència 
del pare Vidal va fer que ben aviat l'Escolania destaqués dins el 
panorama musical de la Ciutat. L'Escolania, a més de la seva 
dimensió musical, tenia una vessant Iòdica, de centre d'eì piai, i 
una vessant religiosa, amb una part del temps dedicada a culte 
a l'església.

A més de la de Sabadell, el pare Vidal va anar créant esco ames 
a altres ciutats i viles de Catalunya. També va ser ell qui, al seu 
retorn de Franga, va introduir a Catalunya i a l'Estat el movi- 
ment coral dels Pueri Cantores, créât a París per l'arquebisbe de 
la ciutat, monsenyor Ferdinand Miallet, a finals de la S€‘gona 
Guerra Mundial.

La tasca musical del pare Vidal a la ciutat va ser incess 
principis dels 70, quan els primers escolans van canviar 
va impulsar el naixement d'un grup de folk, Els Missatg^ 
més, per a altres que volien combinar el cant amb un 
ment, amb l'ajut de Sabadell Sardanista, neix la 
Jovenívola, que es va presentar oficialment al teati 
Farándula el dia de Sant Jordi de 1976.

A més, aprofitant la qualitat vocal deis cantaires de la 
escolania i de les noies Pueri Cantores de la Coral Garbí, va 
la Coral Haendel amb la direcció coral de Salvador Uyá i Fjrat.
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Fins l'any 2000 l'Escolania de Sant Agustí només admetia veus 
de noi. Però al febrer del 2000 va néixer la Coral de noies de 
Sant Agustí sota la direcció de n'Eulàlia LIargués, que després 
de tres anys de fer el recorregut en solitari es van fusionar amb 
la Coral de nois. De la unió d'ambdues formacions en surt Fac
tual Cor jove de Sant Agustí.

El 8 de febrer de 2009 moria a Barcelona un dels personatges 
més importants per la nostra ciutat i un referent pel cant coral, 
tant de la nostra ciutat com d'arreu.

Durant aquest any s'han produit diversos actes d'homenatge al 
Pare Vidal. Entre ells, el que es va celebrar a l'Església de Sant 
Agustí el 23 de maig. El concert-homenatge va comptar amb 
gent que havia passât per l'escolania des del 1968, l'any que es 
va presentar en pùblic, a més d'altres formacions corals impul
sados pel religiós, dues corals foranes, de La Garriga i 
Granollers, així com antics membres de la Cobla Jovenívola, i 
excantaires de la Coral Garbi de les Escolàpies de Sabadell.

Al final de l'homenatge els excantaires van demanar la medalla 
de la ciutat per a Josep Vidal i Bachs, una petició que va ser ben 
rebuda pels membres de l'Ajuntament presents al concert i 
représentants d'altres institucions que van donar suport al con
cert.

Aquesta petició va ser també rebuda per altres entitats de la 
ciutat que també s'han adherit a la mateixa. I durant el mes de 
desembre de 2009, el pie municipal va aprovar per unanimitat 
l'inici de la instrucció de l'expedient per concedir aquest guar
dó.

D'aquesta manera, l'Ajuntament es fa ressò de la petició de 
nombrosos excantaires de l'escolania i de diferents associacions 
i entitats sabadellenques, en el marc també del 40è aniversari 
de l'Escolania-Coral de Sant Agustí. La proposta compta de 
moment amb 16 adhesions entre persones particulars i entitats, 
entre les quais destaquen l'abat de Montserrat, el Centro 
Aragonés de Sabadell, el Centro Regional de Murcia, l'Escola 
Pia de Sabadell, l'Escolania-Coral Sant Agustí "Pueri Cantores 
de Sabadell", la Federatio Internationalis Pueri Cantores, 
Joventuts Musicals de Sabadell, Lieder Càmera, la parroquia de 
la Purissima, la parroquia de la Santissima Trinität, Sabadell Més 
Música i Societat Coral Estrella Daurada.
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La vida dels 
objectes
La pel licula francesa 'Lheure d'été' 
(2007), d'Olivier Assayas, narra 
el conflicte d'una familia després 
de la mort sobtada de la mare

MARIONA IRIBARREN Jé rém ie  Renirer, J u lie tte  B in o ch e  e t C harles B e rlin g  /  DR

l^heure d'été. Una dona envelleix en una casa plena de records. 
EIs quadres de l'home a qui va estimar, els objectes de disseny 
dels seus amies, to t s'ha anat petrificant. Tot roman meticulo- 
sament al seu Hoc, encara que moites vegades eis més grans 
museus s'hagin intéressât per les peces.

Lestimo, l'estimo... és una pedra que porto Iligada al coll, I 
que m'enfonsa; però l'estimo, aquesta pedra, i no podría 
viure sense ella (...) Disculpi'm la sinceritat, per l'amor de 
Déu. Però aquell home la va deixar sense res

Ella, serena, lùcida i afilada, ha anat quedant cada vegada més 
presa pel passât i pel deute amb eli i amb els objectes que en 
son testimoni, petja.

Oh, si em pogués treure del p it i de les espatlles aquesta 
pedra que em pesa, si pogués oblidar el meu passati

El seu fili, per animar-la, li diu que la necessiten. Ella però, sap 
que no, que a qui realment necessiten és a Eloise. Rodanxona i 
afable, Eloise és el veritable alé de la casa, qui posa flors als 
gerros, el menjar a la taula. La mare, quan no hi són els fills, 
esdevé gairebé un objecte més, cada vegada més quiet, buidat 
ja d'iMusions, d'esperança, trist per la consciència de la pròpia 
inutilitat. Ella mateixa afirma que no li agraden els gerros buits, 
que sòn la mort. I, efectivament, la dona mor. I amb ella s'en- 
dù el significat de tots aquells signes que ompien les cambres.

Els tres fills hereten el casalot, amb els seus jardins verdissims i 
tots els objectes per a ells callats. Desarrelats d'aquell indret, 
tenen la vida els queda molt lluny.

Acorden vendre les peces al museu d'Orsay, els quaderns d'a- 
punts del pintor al Tiffany's, encara que els venguin per pàgi- 
nes i es dispersin.

Quina importància té que la finca s'hagi venut o no? Ja fa 
temps que to t això s'ha acabat, no té soluciò; el carni que 
portava fins aquí se l'ha empassat l'herba

Només el germà gran sent recança davant de la venda d'aque- 
lla casa on havien passât els estius d'infantesa. L'estranyesa 
davant el silenci que ara envolta aquell escriptori de la seva 
mare, buidat de papers, entre les sales fredes del museu.

davant del qual els turistes deambulen apàtics. No et sembla 
que són presoners tots aquests objectes aquí? — li pregunta a 
la seva dona.

És eli mateix qui ofereix a Eloise que s'endugui un objecte de la 
casa a la qual ha dedicat tants anys. Ella tria un jerro que sem
pre utilitzava per posar les flors que recollia del jardi, sense 
saber que dins del mercat de l'art es cotitza amb molt valor. Per 
a ella només és el gerro de bombolles verdes i el seguirà fent 
servir com sempre.

Adéu casalot estimât, avi venerable. Passerà l'hivern, arriba
rá la primavera I després deixaràs d'existir, et tiraran a terra. 
Quantes coses han vist aqüestes parets!

Els néts organitzen una festa a la casa un cop buida, abans que 
passi a mans de la immobiliària. L'antic santuari dedicat a l'art 
i a la vida interior d'aquella dona de secrets ben guardats, esde
vé ara una agitació sorollosa de mùsica electrónica. Les parets 
d'on penjaven els Corot reben ara cops de pilota.

Està bé... Tot en aquest món arriba a la seva fi...

Els cirerers del jardi, però, segueixen com sempre oferint les 
seves cireres. La néta recorda com les collien amb la seva èvia i 
li deia que ella també portarla els seus filis a collir-ne allà 
mateix.

Si vostè té les claus de la casa, llenci-les I vagi-se'n. Siguí lliu- 
re com el vent

Hem de saltar el mur — li diu al seu xicot. I salten i es posen a 
córrer fora del tancat d'aquella casa que no els pertany. Liei de 
vida, suposo.

Se sent un so llunyà, com si vingués del cel, Tespetec d'una 
corda que es trenca, un ressò que s'a paga tristement. Es fa 
silenci i només se sent com al ¡ardí, al lluny, claven cops de 
destral en un arbre

Textos en cursiva; El jardi de les cireres d'Anton Txèkhov. Traducció 
de Nina Avrova i Joan Casas. Barcelona: Institut del Teatre, 1999.

ISBN 978-84-7794-547-5
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CINEMA / Feliu V iaplana

Albert Lamo>risse
Una recopilació en DVD recupera Tobra 
del cineasta francés, autor de films 
tan emblemátics com Xrin blanc' o 
el captivador 'Le ballon rouge'

Recentment, s'ha éditât en format DVD una recopilació de la fil
mografia del cineasta francés Albert Lamorisse sota el títol, un 
pél massa inequívoc, pel meu gust, de El cine más bello del 
mundo. Lamorisse no fou un autor molt prolific, d'una 
perqué tingué una prematura mort ais 48 anys i, d'altra 
qué en vida es perllongava molt d'una realització a una

Danda 
per- 

altra.
Lamorisse ens va deixar, però, una série de films inoblidbbles.
entre els quais s'inclouen Le ballon rouge (1956, El globo rojo)
i Crin blanc: le cheval sauvage (1953, Crin Blanca), potier els 
seus dos films més rodons. L'estavellament del seu helicóater a 
Iran mentre feia preses per al documental Le vent des amoreux 
(1978, El viento de los enamorados) va esdevenir el final de la 
seva vida i del seu llegat cinematográfic. La veritat és que no hi 
ha moites dades biográfiques sobre Albert Lamorisse, o blme- 
nys no les he sabut trobar.

Albert Lamorisse es va iniciar en el món de la imatge com a 
fotógraf i d'aquí li vindrá la seva passió per captar la Hum d'ar- 
reu. El seu primer migmetratge, Bim (1950, Bim, el pequeño 
asno), va sorgir de la fascinació que va sentir en un viatge a 
Tunisia, on va voler captar una Hum que no havia vist al sec Paris 
natal. Aquest film primerenc ja ens fa endevinar les excepcio 
nais qualitats de Lamorisse corn a narrador i la seva predi ecció 
per les histories metafôriques. Poe després vindria un dels seus 
primers films emblemátics. Cm blan: le cheval sauvage (1953), 
rodât a la comarca francesa de la Camargue, just a la desem
bocadura del Rhône. En aquest film, Lamorisse ens expl ca la 
historia d'un cavall salvatge que es resisteix a ser capturât i 
domesticat pels humans. Tot i l'aprensió que li provoquen els 
humans, a la fi es fa amic d'un noi de la zona que l'ajuda a no 
ser capturat en diverses ocasions. Finalment, el cavall, arnb el 
noi al seu Horn, cavalquen a través de paratges perillosos amb 
l'esperança de trobar un Hoc on puguin viure ambdós en pau. 
L'ús de la metáfora, constant en l'obra de Lamorisse, és evident. 
El cavall només pot ser amic d'un noi que encara no es cap 
home i que conserva certs valors i un respecte que els grans 
simplement han oblidat. El final del film tendeix a l'abstracció, 
el cavall i el noi cavalcant cap a un Hoc nou i incert, i amb l'es
perança que sigui més just del que deixen enrere, petjada a pet- 
jada, per una de les platges de la Camargue.

El seu següent migmetratge fou el captivador Le ballon rouge 
(1956, El globo rojo). Té força punts en comú amb Crn blan: le 
cheval sauvage. En aquest cas s'expHca la historia d'un nerj que

Un fo to g ra m a  de  Le ballon rouge (1 9 5 6 )

troba un magnific globus vermeil i, des d'aleshores, el porta a 
to t arreu i es fan amics. Alguns altres nois de l'escola senten 
enveja del globus que porta el nen i finalment li desinflen. 
Aleshores, tots els globus de Paris, on passa la història, es 
rebeMen davant d'aquesta injusticia i van a trobar el noi per 
consolar-lo de la seva pérdua, s'em- 
boliquen al seu cos i el fan ascendir 
volant pel cel. Un dels elements cap- 
tivadors de Le ballon rouge és la loca- 
lització de la història al Paris dels anys 
cinquanta. Per a tots els qui Paris ens 
ha significat alguna vegada quelcom 
més que una ciutat, aquest fet dóna 
un punt de quinta esséncia a la histo
ria. Els carrers amb adoquins, els car-
rerons màgics, els cotxes de l'època, em fan evocar les imatges 
del fotògraf Robert Doisneau, un altre mestre de la imatge i de 
la Hum, que va saber transmetre una idea de Paris que alguns 
portem molt endins. Potser si que l'acció de Le ballon rouge 
podria passar en qualsevoi ciutat del món i que això no és un 
element decisiu a la història que ens explica, però també estic 
convengut que si que és decisiu que l'autor situi la història en 
una ciutat que coneixia prou bé.

EI Paris de 
Lamorisse evoca 

les fotografíes de 
Robert Doisneau, 

un altre mestre 
de la imatge i 

de la Hum



CINEMA 47

Tot i que la seva filmografia és curta, hi ha molts 
projectes treballats de forma preliminar i que no 
van ser portats a terme per motius diversos, viat- 
ges per to t el món, fascinat per cultures diferents 
a la seva, i algún greu accident que el fa estar 
força temps convalescent. Una de les curiositats 
de la persona de Lamorisse que més m'ha sor- 
près és saber que fou, a principis dels anys 50, 
l'inventor del famosissim joc de taula Risk, basat 
en part en les campanyes napoleôniques. 
Originalment, el nom del joc era La conquête du 
monde, més tard, li canviarien el nom pel que 
coneixem tots i es començaria a comercialitzar a 
partir de 1957. Lamorisse, però, va vendre el 
drets del joc a l'empresa americana Parker 
Brothers, que va canviar, sembla, uns quants 
aspectes de les regles, però mantenint l'espeht 
original. Uns dels aspectes destacats del joc, i 
que té un cert punt en comù amb les seves 
pel licules, és que no tracta eis territoris del mòn 
que s'han de conquerir corn a països reals sinò 
com a agrupacions territorials abstractos, o sigui, 
de forma quasi metafòrica.

Albert Lamorisse ha estât un autor defensat de 
forma militant i des de sempre per Cineclub 
Sabadell. Considero que és un d'aquells autors 
ideals per contraposar, a partir de les seves 
peMicules, allò que la majoria anomena, de 
forma absolutament coMoquial, en una conver
sa de sobretaula, per exemple, cinema infantil. 
Lamorisse no feia cinema infantil. Feia quelcom 
més complex, explicava històries per a adults i 
petits utilitzant sovint, corn deia, el recurs de la 
metàfora. La metàfora permet que eIs més petits 
puguin seguir la historia d'una forma literal i eis 
grans percebre la manifestaciò del que ens vol 
transmetre més enllà.

Si comparo l'obra de Lamorisse amb eis films que 
eis infants d'avui consumeixen, em ve a la memò
ria, per exemple, un dels èxits més sonats de taquilla, pensât 
exclusivament per als infants. Toy Stoiy (1995); aixô si que és 

cinema infantil. No sé si titllar-lo de 
malèvoi, perqué potser em sembla 
massa estricto, però no m'acaba de fer 
el pes que gran part dels beneficis de 
Toy Story estiguin destinât al marxan- 
datge: joguines, samarretes, motxilles, 
menùs dels McDonald's, etc. Els 
infants, bombardejats absolutament 
amb tota mena d'estris dels herois del 
film. Empresarialment és, sense dubte, 
un èxit rotund i lloable. I, en aquest 

sentit, per exemple. Le ballon rouge és un fracàs. Perqué Toy 
Story és sobretot una gran operaciò de marketing, és un pro
ducto. Però diem-ho dar i no deixem que ens enganyin ni auto- 
enganyar-nos a nosaltres mateixos. I no die que Toy Story no 
sigui una peMicula a estones enginyosa i amb un argument ini-

A diferencia del 
cinema infantil 
recent, les obres 
del cineasta 
francés són el 
fruit del pensa- 
ment individual 
d'un autor

U na im a tg e  de  Bim (1 9 5 0 )

cial amb moites possibilitats. Però del que estic convençut és 
que el résultat final no es cap film d'autor i que té un diseurs 
evidentíssim amb un component reflexiu nul. Que si penso que 
els nostres infants han de veure Toy Story? És dar que sí, d'al
tra banda és del to t inevitable, fins i to t esta bé que la vegin. El 
que reclamo es que els donem l'oportunitat que vegin també 
els films d'Albert Lamorisse perqué, fins que no els posem al 
seu abast aquest DVD, no sabran mai que existeixen films simi
lars.

Les obres de Lamorisse són el fruit del pensament individual 
d'un autor amb una idea molt clara del que voi arribar a crear. 
En canvi, Pixar, Walt Disney i d'altres són empreses que canvien 
el diseurs segons com bufa el vent i a les quais intervé tal quan- 
titat de gent que l'hipotétic diseurs inicial queda diluít entre la 
multitud de coMaboradors. L'objectiu d'aquestes empreses és, 
evidentment, com totes, crear un producto que obtingui els 
beneficis més alts possible. Només són el vehicle cap a aquest
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Qu
objectiu. I cal dir que el producte resultant és tècni 
impecable, però, és ciar, és un producte, no és un film, 
films era Lamorisse. Estic convençut, malgrat tot, que Le 
rouge, Cm blan: le cheval sauvage o Bim se seguirán pro| 
en un futur, ni que sigui a les filmotèques i als cineci 
durant anys, i diria que no passarà el mateix amb Toy

(tament 
feia 

ballon 
jectant 
ubs, i 

ory.

SabaAls Cursets de Cinema que organitzem Cineclub 
l'Escola del Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Saba 
coMaboració de l'Alliance Française, portem molt de 
defensant aquest criteri. Això sí, sempre pensant que e 
que hem de projectar en aquests cursets han de tenir un^ 
ments i un estil adéquats perqué una persona sense ex 
cia els pugui copsar o fer-li despertar la seva curiosité 
exemple, en repetides ocasions hem projectat films d 
Hitchcock, un autor ideal per explicar certs aspectes del 
atge cinematografie. Ara bé, entre el films del mestre 
n'hi ha d'adequats per als infants, com, per exemple, N<

dell i 
(tiell i la 
temps 
s films 
argu- 

Derièn- 
t. Per 

'Alfred 
lengu- 
mglés, 

'òrth by

A la in  Emery, en un  m o m e n t de  Crin blanc (1 9 5 3 )

Northwest (1959, Con la muerte en los talones), i d'altres que 
tenen un component amarg difícil de concebre per un nen o un 
noi molt jove, com pot ser Vertigo (1958).

En aquest article s'ha de parlar de cinema, però el que die 
també pot donar-se a la literatura, si pensem, per exemple, que, 
si hagués de recomanar un Ilibre d'aventures maritimes a un 
infant, li suggeriria llegir Treasure Island {Lilla del trésor), de R.L. 
Stevenson, però ni se'm passaria pel cap recomanar Moôy D/'ck, 
de Herman Melville, i encara menys Heart o f Darkness {El cor de 
les tenebres), de Joseph Conrad. I, si parem atenciò, a grans 
trets, eis arguments d'aquestes tres històries tenen uns quants 
elements en cornu. En tots tres Ilibres hi ha la recerca, més o 
menys desesperada i amarga, això sí, de quelcom, en principi, 
fora de l'abast dels personatges, ja sigui un trésor, la captura 
d'una balena o un enigmatic personatge perdut a la selva. Però 
el que sí que és radicalment diferent és la forma i l'estil com 
s'expliquen aqüestes històries.
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COLLAGE / Fina M iralles

La Pedra Blanca
El passai no es perd, viu en el present 
Marcel Proust

La Maria ara té sis anys. És inteMigent, sap fer moites coses i 
les fa senzilles, ordenades i clares, però el que fa més bé és fer 
riure.

EIs seus gestos, la seva mirada: to t és vitalitat i alegria. Si la 
veiéssiu corn salta, corn corre, corn neda: dins del mar, sembla 
d'aigua. Ara es capbussa, ara es tira des de les roques, ara 
se'n va ben Iluny.

S'enfila als arbres, sobretot als garrofers i a les figueres, que 
són més fàcils de pujar.

En el rierol, es queda quieta mirant els peixos platejats que 
Ilueixen amb el sol; ella en diu mirallets, perqué talment sem
blen miralls; les granotes, que primer han 
estât capgrossos i de més petites són 
només un punt amb una cua 
vibrátil. Amb altres nois, se'n 
va "robar" raïm, a fer 
cabanes amb canyes ran 
la riera, a berenar a la 
font i després puja fins 
l'ermita a mirar des 
d'allà el mar i l'horit-
ZÓ.

— Què és el que més 
t'agradaria fer?
— Anar fins l'horitzô.
— Però que no veus que 
quan hi arribaries en trobaries 
un altre?
— I què? Aixi, d'horitzô en horitzô ani- 
ria descobrint la terra.

El primer gran acte de coratge el va fer en solitari: descobrir la 
Pedra Blanca. Tots en parlaven; eis més grans ja hi havien 
estât, però ella ho tenia prohibit per la seva mare.

—  Maria, no travessis mai la carretera, ets massa petita; fins a 
la carretera i prou.

Aquella linia negra d'asfalt que creuava el carni de terra era la 
seva barrera, el seu limit real. Un dia, amb la bicicleta, davant 
la gran linia negra, va mirar amunt i avail i va travessar. 
Després, aturant-se un instant, la va a tornar a creuar. Ho 
havia aconseguit, havia vençut la barrera sense por.
L'endemà hi va tornar i anà una mica més lluny, just fins al

primer revolt. Després cada dia una mica més enilà, fins que 
un dia va arribar a La Pedra Bianca.

Ella, només amb el nom, ja s'havia imaginât una gran roca 
blanca, cristal-lina, relluent amb deu mil reflexos, d'una clare- 
dat i bellesa celestials, s'havia imaginât la Pedra Sagrada.

En realitat, era l'entrada d'una finca privada amb dues pilastres 
i una porta de ferro, oberta de bat a bat a un petit carni vore- 
jat de xipresos. En una de les pilastres hi deia La Pedra i a l'al- 
tre, Blanca.

Decebuda va pensar: Aixó és La Pedra Blanca? Tanta admirado 
per aixó? Va fer mitja volta i amb la bicicleta torné cap a casa, 

creuá la línia negra i en arribar no va dir res, per
qué to t estava prohibit.

Ella llavors encara no sabia que el 
seu coratge era la seva gran 

riquesa i la seva força profun
da.

Quan acceptes deixar els 
teus desitjos per acordar-te 
a la vida, la força sempre 
està al teu costat i no et 

deixa mai. Ser valent, no 
tenir por, unir-se a la vida és 

salvar-se per sempre.

Dies després, el seu germà, estant 
tots a taula a l'hora de dinar, digué:

—  Avui anirem a la Pedra Bianca però tu. 
Maria, no pots venir, ets massa petita.

Ella, segura i tranquil-la, va dir:
— Jo ja sé que és la pedra bianca.
— Ah, si? Què és?

Va explicar amb detall el recorregut del carni, les pilastres i 
l'entrada a la finca, to t el que havia vist.

Se la van quedar mirant i tots a l'hora van dir:
—  Si que hi ha estât, si que sap què és la pedra blanca.

La Maria va descobrir la realitat, però dins seu i per sempre va 
guardar l'esplendor de la seva visió. A la vellesa, tenir encara 
la mirada de l'infant és conservar el poder de meravellar-se.



50 CREACIO

CARTES AUN  POETA /  M a it e Soler

Tanquen les fabriques

Sabadell, 21 de febrerd^ 1974

Estimada familia;

sal JEspero que quan rebeu aquesta carta estigueu bé de 
la feina al camp no sigui massa feixuga, i que no feu t 
massa a la mare i la tieta, que encara que no us ho diguf 
van fent grans i la feina de recollir taronges i carxofes 
malbé l'esquena.

t, que 
líeballar

■a

De vegades penso quan els germans erem tots petits i anavem 
a jugar enmig dels tarongers i el pare ens empaitava amb un

mes 
aerque

bastó, sempre atrapava al pobre Alvarito, el més petit 
d'una vegada jo, que era el gran, m'hi havia enfrontat 
no el pegués més. Aquell home, el nostre pare, tenia \h rábia 
ficada al eos. La mare deia que era perqué les coses no li havien 
anat bé a la vida, to t s'havia torçat abans i després de If guer-

cap a 
Altres,

n ja es 
molt

ra, tots els seus amies havien fugit ais anys quaranta 
Catalunya a fer de teixidors de matricers de manyans... 
els més agosarats, havien travessat l'oceá en busca del noves 
oportunitats, i la mare deia que ell, per culpa de la seva cama, 
de les ferides de metralla que encara dolien a la seva cama 
dreta, no havia pogut fer ni una cosa ni l'altra i que s'hav a que- 
dat amb l'heréncia de la familia, les terres, que donav^n més 
fam que beneficis.

fin
pot

Tant en sentia parlar de Catalunya i de marxar, que al 
vaig fer. Aqui hi ha una dita: "valencia i home de bé no 
ser", és el primer que se'm va dir quan vaig arribar, ara 
cap de poc vaig comprovar que hi havia dites per 
regions d'Espanya: Almeria: "el pueblo de las lagañas", 
nos, murcianos y gente de mal vivir". La paraula "xarneg> 
la que defineix to t el que ve de fora.

to t

Aqui tots són molt seus, la gent de Sabadell "cadascú 
ell" i els de Terrassa, que segons diuen, són de mala 
perqué us feu una petita idea que emigrar a un altre 
molt dur, la vida ja és prou complicada com perqué 
ens la compliquem més.

raí:
in(i

ent^i

Dit aixó no ve al cas, o potser si, del que ara us exposare i que 
ja US avanço. El fet és que vuli tornar a la meva terra, a la que 
em va veure néixer, a la meva terra de Mislata, ais meus arros

al ho 
pas 

que al 
es les 
"gita-
fo es

va per 
a. Bé, 
ret és 
e tots

IL-LLUSTRACIÓ DE MONTSE SENSERRICH

SOS deis diumenges amb el foc de llenya al mig del camp, amb 
l'olor d'"azahar" de les flors deis arbres fruiters, que aqui ningú 
sap fer arrós, que hi posen ceba, aquests de Sabadell! "seba- 
lluts del dimoni!".

No és ben bé per l'arrós, ni pel menyspreu que et tenen si no 
ets de Sabadell... és per la feina. Mireu, la situació de les empre
ses está molt malament i volen tancar, jo no sé qui en té la 
culpa, però els sindicats exigeixen ais amos de les fábriques que 
paguin més per les hores extres, que contractin més gent, els 
treballadors surten al carrer i es manifesten, els grisos els 
empaiten peis carrers...

La Teresa té por per la nena, que va a l'institut Arrahona. Alli 
sempre hi ha merders. El nen, perqué encara és petit i va ais 
salesians prop de casa, però to t i aixi cada dia se sent que han 
apallissat aigú, de vegades canalla que es manifesta, d'altres 
són els treballadors que no volen anar a treballar per les condi- 
cions en qué es treballa.

Jo no sé on anirem a parar, jo tiñe un carree a la filatura on faig 
de majordom. M'encarrego d'una planta, la de filats. Aqui 
entra la llana cardada i surt feta fil. Dones si a la meva secció 
no es treballa, la fábrica es queda sense fil i no es pot teixir, i si 
no es pot teixir, els encárrecs no es poden fer i les botigues i 
d'altres ciutats i pa'ísos es queden sense teixits.

Aixó és molt greu, més del que s'imaginen, només et diré que 
amb pocs anys han tancat més de deu fábriques, fábriques de 
tota la vida: Cal Molins, Cal Armel, La Industrial Estambrera... i 
te'n diria una pila més de petites mitjanes i grans arreu de to t 
Catalunya, a Granollers, a Terrassa, Cerdanyola, Igualada... tot 
se'n va en orris i ningú fa res. On aniran a treballar els nostres 
filis si no existeixen les fábriques? I el pitjor és que el téxtil arros- 
sega moltes més empreses: les metal lúrgiques, les cosidores de 
peces, com ara la Teresa. Ella, des que va teñir la nena, cus a 
casa. Fa peces i aixi es treu una setmanada per ajudar la fami
lia i no necessita ningú que li aguanti la criatura, aixó és el que 
feien una pila de dones amb canalla.
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Ara ja no hi ha peces per repassar, escutiar, ni pie
gar. No hi ha teina, i diuen que les fàbriques ple
guen, però no deixen de ter teixits, perqué la gent 
bé que s'ha de vestir. Aixi que s'emporten les 
fabriques al Marroc i a Sudamèrica.

Una de les coses que he pensât fer, si no torno a 
casa, és fer les amèriques, corn volia fer el pare. Ja 
m'han ofert feines. L'avantatge que fine és que 
SÓC matricer, que tinc ofici de manyà i sé corn por
tar qualsevol secció de filatura. Sé fer treballar la 
gent, m'enduré una quadrilla d'aqui, un pareil de 
companys meus que són molt bons treballadors i 
anirem a l'Argentina a fer sort. Vindrà amb mi el 
Fulgencio i el Vicens i potser el meu germà, el 
Daniel, que també munta maquinària. El meu 
cunyat també, el Rafel, l'home de l'Antônia. El 
problema que tinc és la dona i eis nens, estic 
pensant d'anar-hi to t sol. No pue deixar que la 
meva familia es mori de gana, però d'altra 
banda és molt complicat començar de nou 
amb tota la familia.

N'hi ha que sempre ho tenim cru, per tirar 
endavant... i aixô que fem to t el que 
podem, per sobreviure. Què hi farem!
Mentre en algún Hoc o altre hi hagi 
feina, alli anirem a buscar-la.

També ens queda Alemanya, alla es 
veu que tracten eIs espanyols com si 
fossin esclaus, no eis ensenyen l'idioma 
per por a que s'hi quedin a viure.
Només eis volen com a mà d'obra 
barata, encara que tinguin estudis o 
formado, acaben fent de peó. El 
mateix passa a Suïssa. Bé, ara per 
ara, to t és dins el meu cap i d'aqui 
n'ha de sortir el meu futur i el 
deis de casa meva.

Fins ben aviat. Un dia us vindré 
a veu re per les testes de 
moros i cristians.

Records i petons per tots.

’*4 .

'' .t 
I " 5 ^

Siscu Beneito Mesquida
( 'U.
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Llunninosîtats en la boira
JoRDi Roca

Àngels custodis dels ideals, neulits 
dins la multitud mancada d'acció.
Ai las! Quan la musica pàtria ens desvetllarà 
l'adormida consciència?

Valkiries d'inoperants gestes 
ancorades en l'asfalt urbà.
Urb on fins la Hum de la lluna 
malda per ofegar dels seus fins l'accio.

Transvestits que, sorgits de l'armari, 
qual corporació a l'ombra, 
imponentment, barren el carni 
del talent, el seny i la rauxa nostra.

Calendaos del desequilibri natural 
impresos en fulls de paper reciclat. 
Lluminositats en la boira.
Desenvolupament o fracás anunciat?

Dones deis nouvinguts deis pa'ísos 
de la mitja lluna que, al dictât dels imams, 
abillades com ànimes en pena, 
circulen en el nostre paradis terrenal.

Creativitat: saba aliena 
a les estridéncies efimeres deis Mass media. 
Masturbació encesa de carnavals.
Onanisme precursor de la Hum mutant.

Topics sembrats en tauler d'escacs.
Peces d'ivori amb peus de fang.
Régnés de somnis i afanys nostrats.
Blanc i negre en Iluita permanent.
Alter ego inconformista.
Fermesa en la veu i el gest.
Veu i gest maurant imatges i paraules 
en gresol d'alquimista solitari.

Délit de cançons de Leonard Cohen 
enceses de vent i de nord.
Més, to t i que "...els coloms mai són Hiures" 
segueixo pintant-los amb el blanc més pur.

Mentrestant, funàmbuis parlamentaris 
abillats amb sabatilles i tutù rosa, 
qual monocroms guinyois 
pretenen ser reietons intocables.

Deïdors escenificant contradanses 
amb Hums i taquigraf en àgores pùbliques. 
Àgores on àngels i dimonis dilapiden, 
a cops de decret, fins el més sagrat: la memoria.

Provocativament, i a flor de Havi, 
xiulo l'Himne de Riego dins el temple.
I..., en tren sense maquinista,
viatjo vers l'estació independent del fat.

Baixador on els calumniadors 
sàpiguen que, a partir d'alli som més forts. 
Estació on el ser qui som, esdevingui 

Divisa de llibertat!
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PASSEJANT PER ... / Josepa Blanch

La Provence
Un viatge a un mon de pau, de refugi, 
de petits plaers, de caminades sense rumb, 
on el temps sembla que s'hagi aturat i on 
el ce! i la terra es fonen en m il contrastos

C am ps de  lavan da

Només el fet d'esmentar que "ens n'anem de vacances a la 
Provence" evoca, a qui ho escolta, un mon de pau, de refugi, 
de petits plaers, de caminades sense rumb, de contemplaciô. 
Un mon on sembla que el temps s'hagi aturat, on el cel i la 
terra es fonen en mil contrastos, on l'esperit hi troba serenor.

L'exposiciô de Picasso-Cézanne ens motiva a viatjar a Aix-en- 
Provence. Dos grans genis de la pintura, amb 42 anys de dife- 
rència, però profundament semblants en eis conceptes. L'art de 
Cézanne, considérât avui el pare de l'art modem, marca Picasso 
profundament. Aquest el descobreix en una gran retrospectiva, 
el 1907, a París. Talment com els seus amies impressionistes, 
Paul Cézanne, molt amie de la natura, pinta els seus paisatges 
a l'aire Iliure. S'interessa molt per la Hum, que tradueix en una 
gran gamma de colors, i representa la natura com una arqui
tectura. Aixi dones, la seva frase "Il faut traiter la nature par le 
cylindre, la sphère et le cône" (cal representar la natura a través 
del cilindre, l'estera i el con) la madura i assimila Picasso i el 
porta a simplificar les formes fins trobar un nou llenguatge pic- 
tòric, el cubisme, que va ser el pont evolutiu des de l'impres- 
sionisme més pur fins als nous idearis de l'art contemporani. 
Les natures mortes, molt presents a l'obra de Cézanne, tenen 
també un efecte revulsiu per a Picasso. L'exhaustiva mostra al 
Musée Granet confronta pintures d'ambdôs autors en què és 
perfectament visible i molt didáctica tota aquesta admiració i 
influéncia.

Tota la vila d'Aix és plena d'actes al voltant d'aquesta gran 
exposició. Fotos de Picasso, fetes per David Douglas Duncan, a 
la casa del pintor, a Mougins. També de la seva ùltima dona, 
Jacqueline Picasso, fetes a la mansió de La Californie, a Cannes, 
i al castell de Vauvenargues, Hoc de la darrera estada del pintor 
malagueny, on és enterrât. Escultores de diversos autors que els 
homenatgen, concerts, xerrades... la ciutat està totalment abo
cada en aquest esdeveniment.

L'Atelier des Lauves, conservât com quan Cézanne hi pintava, és 
un petit santuari que respecta encara l'hàlit del seu antic pro- 
pietari. Pinzells de totes mides, paletes amb restes d'oHs de tots 
colors, esbossos, cartes, escales, cavallets, estris personals, corn 
l'inconfusible barret negre, to t inspira veneració, reverèneia. 
Fins i to t els visitants parlem fluix. És en aquest estudi, préparât 
per poder pintar grans Henços, on Cézanne realitza la seva

magnífica obra Les Grandes Baigneuses. Va haver de fer una 
escletxa a la paret, que dóna a l'aire Hiure, per poder fer córrer 
les grans teles i tenir espai suficient. Prop d'aqui, hi ha el mira
dor de la Montagne Sainte Victoire, anomenat Terrain des 
Peintres, Hoc on solia apropar-se a pintar aquest preciós paisat- 
ge, simbol de la zona.

La passejada per Aix-en-Provence és una delicia. Ciutat univer
sitària, arreu es respira la cultura. Al preciós Les Deux Garçons, 
les parets están foirades amb còpies de pintures de Cézanne i 
molts escrits i retrats de moites de les persones que hi han repo
sât des del segle XVIII, just arran de la Revolució Francesa, que 
és quan aquest actual caié-brasserie es va inaugurar.

A la Fondation Vasarely, les formes ens confonen, les Unies rec- 
tes i corbes fan un trompe l'oeil constant, fem juguesques, 
davant de les grans obres, per endevinar si tenen volum o si son 
planes. No va ser un pintor romàntic ni va pintar escenes del 
quotidià, però no deixa de ser molt intéressant.

Visitem pobles i poblets per to t el Luberon. Tots encantadors, 
ben conservats, amb les places ombrejades per plataners cen- 
tenaris, amb les cases amb els carac- 
teristics finestrons, les pintures de les 
façanes, els carrers sense voreres, un 
patrimoni que han sabut preservar i 
potenciar.

La passejada 
per Aix-en- 

Provence és 
una delicia, 

a la ciutat es 
respira cultura 

per tot arreu

Els camps d'espígol ja están segats, un 
Heuger color blavós ressegueix les Har- 
gues fileres de mates rodones amb les 
tiges encara plenes de fulles. L'aire fa 
olor de lavande. M'he promès a mi
mateixa que tornaré a començaments d'estiu, quan els camps 
són blau nit, quan la flor de l'espigol, moguda pel vent, torna 
violât fins i to t el cel que H fa d'espill. Enmig d'aquests grans 
camps de flors, de tant en tant hi ha una casa de pedra verme- 
llosa, voltada d'oHveres, o un petit poblet a recer de mirades 
forasteres.

És capvespre, el sol s'està ponent i, resseguint una carretera de 
corbes, arribem al fons d'una vall, on un immens camp d'espí
gol guarda l'Abbaye de Senanque. Tot és pau i quietud, silenci.
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E spígp l f lo r i t

penombra. De cop, un soroll fortissim ens espanta. Ve del cel. 
Tres mirage en vol rasant, no sabem si fan proves o es dÜvertei- 
xen, trenquen totalment aquell màgic moment.

Anem a Banon, per visitar la Ilibreria Le Bleuet. Amb la façana 
pintada de groe i biau, i situada a la plaça, ha anat otupant 
cases antigües per poder exposar la gran quantitat de Ilibres 
que ofereix. Sobta trobar una botiga tan especialitzadal i amb 
tantes propostes en un poblé tan petit. Malauradamenf, el Ili
bre que cerco está exhaurit. I

Les vinyes es barregen en aquest paisatge provençal amb lies oli- 
veres, les pomeres, els camps de carbasses, les alzines, \a lavan- 
de.... Comprem vi a Menerbes. Al pati que envolta el ciller, hi 
ha plantât un cep de cada un dels tipus de raïm que es produ- 
eixen a França, amb l'explicaciô d'aquestes varietats i Ide les 
regions on es conreen.

A La Fontaine de Vaucluse, resseguim la Sorgue fins arribar al 
seu naixement. Aquest riu, d'aigua de color verd intens -f-to t el 
Ilit és atapeït d'unes herbes verdoses— , va acollir les llàgrimes 
de Petrarca, enamorat bojament de la bella Laure de Nov^s i no 

correspost, ella era casada i virtuosa. 
Així, per apaivagar el seu desesfj)er, va 
escriure en aquests paratges un deis 
més bells poemes lírics, el Canzodiere.

La regió ofereix 
una preciosa 
paleta de 
colors, amb mil 
matisos, del 
vermeil intens 
al groe pal-lid

Anem passejant per aquesta lj)onica 
regió, encerclada pel Mont Ventoux, 
els Monts del Luberon i les Montagnes 
de Vaucluse. Descobrim Roussillon, 
poblé vermeil, corn la terra que l'^nvol- 
ta. Caminem per la ruta dels ocres. Una 

preciosa paleta de colors, amb mil matisos, del vermeil inijens al 
groe pál-lid, se'ns ofereix per al gaudi de la vista. L'erosió Ijia tre- 
ballat aquesta terra argilosa donant formes a les roques ji a les 
pedres, créant paisatges onírics que suggereixen el món deis 
gegants i de les fades. 1

A L'lsle-sur-la-Sorgue és dia de mercat. A la part antiga i rían de 
riu, les parades dels ambulants es barregen amb les botigues de

la vila, gairebé tots amb la mateixa oferta. Sabons olorosos, 
espelmes, essèneies, cistells, fina i casolana roba de lli, típica 
artesania provençal, menjar... un batibull de gent, olors i cridô- 
ria.
A Manosque, la fábrica de l'Occitane mereix una paradeta. És 
atractiu de veure corn es fabriquen aquests productes d'higie- 
ne personal, tots fets amb herbes, flors i fruits. Teôricament, tô t 
natural. Cremes de tota mena, sabons, gels de dutxa, colo
nies... Ben présentât i embolicat amb gust i senzillesa, és un 
reclam per a la compra. Pertot, les olors senzilles de natura en 
estât pur envaeixen els sentits.

També visitem el Musée de la Lavande, a Coustillon, on ens 
ensenyen els antics alambis de coure per destil lar.

A prop de Gordes, Le Village des Bories, habitatges, talment 
corn coves, fets amb pedra seca, ens porta al món dels anees- 
tres.

Lacoste, un bonic poblé penjat dalt d'una carena, s'obre al món 
amb els seus festivals estiuencs de música, sota el patronatge 
del famós modisto Pierre Cardin, que hi ha comprat el castell i 
n'está fent la restauració. Antigament aquesta fortalesa va per- 
tányer a la familia del Marqués de Sade.

No som lluny d'Orange i aprofitem per conéixer el seu llegat 
romá. Imposa la mida de l'Arc de Triomphe a l'entrada de la 
ciutat. Le Théâtre Antique és magnifie. Molt ben conservât i 
molt ampli, té una estàtua de l'emperador, de mides conside
rables, al frontal de l'escenari. El cap d'aquesta escultura está 
desenganxat de la resta del cos, és a dir, es podia canviar 
segons els avatars politics, la quai cosa en facilitava la substitu- 
ció en qualsevol moment, fet, d'altra banda, que dévia succeir 
sovint.

Ja de tornada, a Avignon, la tonada "Sur le pont d'Avignon on 
y  danse..." ens acompanya ran de Rhône, sota el Pont Saint 
Bénezet, pel Palais des Papes, per les muralles, pels carrers... i 
continuem cantant "...on y  danse tous en rond".

L lib re ria  Le Bleuet a B anon
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DILLUNS / Antoni Dalmases

Tot guanyat, 
tot per guanyar

Durant els dies prévis ais Reis, em vaig passar unes guantes tar
des buscant per les botigues oficiáis i oficioses del Barça la 
samarreta biava que els jugadors duien en tornar del 
Mundialet, la que té sis estrelles daurades al davant i una frase 
al darrere: Tot guanyat, to t per guanyar. Vaig voltar i voltar, fins 
aconseguir-la, per regalar-la, convençut que aqüestes paraules 
resumeixen a la perfecció la realitat en qué es troba l'equip: el 
goig d'haver-ho guanyat to t i l'obligació de mirar al futur. No 
sé qui se l'ha empescat, aquest lema; potser l'ha inventât un 
publicista astut, però m'agrada pensar que ha estât el mateix 
Guardiola, en una d'aquestes rodes de premsa permanentment 
didáctiques que fa, que devia deixar anar la sensacional frase, 
perqué aprenguem a observar el joc, l'equip i la vida, amb una 
racional mirada de sensatesa relativista, dissortadament estra- 
nya i intel ligent, en aquest país nostre liró i desmanegat.

El cas és que li he agafat tanta estima, a la frase, que de tant 
en tant necessito repetir-me-la. Quan vaig amb el cotxe, quan 
surto de la feina o algún matí sorrut a la dutxa... ben sovint, me 
la die. Per animar el trajéete, per superar el cansament o l'ata- 
balament i per emprendre amb humor el dia que a vegades no 
es presenta massa falaguer, penso: "Tot guanyat. Tot per gua
nyar".

El que més m'agrada, és ciar, és recordar-ne la primera part. 
Quan un es va fent veli, el passât té un pes important, en la 
vida. I em complau recordar que ho hem guanyat tot, però tot 
de tot, sense deixar res — que està dit de seguida! I necessito 
recordar-ho perqué gairebé no hem tingut ni temps per ado- 
nar-nos-en, que ja s'ha de tornar a començar a Iluitar des de 
zero, corn si no hagués servit de res haver arrasat i la festa ens 
l'haguéssim de fer sols, perqué els contrincants (que s'hi posen 
sempre corn si fossin enemics, amb una cara de ràbia que si no 
vigilen s'hi quedaran, un dia d'aquests...) fan com si no hagu
és passât res i els costa la mar d'admetre que els nostres nois 
han assolit una fita que no podrá ser superada mai per ningú. 
Penseu-ho bé, aixó, que és molt gros! Si mai en surten uns de 
molt i molt bons, com a máxim podran empatar-nos, però de 
cap manera, mai, ningú, enlloc, no podrá superar-ho. 
Inenarrable!

El to t per guanyar, la mirada al futur, venint d'on venim, qué 
voleu que us digui: m'inquieta més aviat poc. Tiñe la impressió 
que si pleguéssim — una proposta que he fet més d'un cop, 
perqué quan arribes al cel el millor és instaMar-s'hi sense cap 
neguit— , cree que si abandonéssim la competido, deia, els 
contrincants rabiüts farien com si mai no haguéssim existit, 
com sol fer la canalla; que es tapen els ulls pensant que així el 
món no és com és... Ara, que la gent no vulgui que es plegui

també ho entenc: resulta difícil renunciar perqué sí al goig de 
veure'ls jugar. I, si em permeteu, també em costaria fer-me a la 
idea que al final del partit ningú amb calma, senderi i bones 
maneres ens recomposaria la visió de la realitat per retornar
nos al món de la lògica humana, apartant-nos de l'hábitat ani
mal i rupestre que sol ser el fútbol.

"Tot per guanyar" i vénen els del Sevilla — una més d'aquestes 
colles de minyons dedicats a no deixar jugar i provar si amb 
empentes, sort o trampetes poden fer un gol—  i ens eliminen 
amb l'ajuda definitiva i imprescindible d'un cretí amb xiulet. 
(que com que al cap de dos dies no xiula, els apallissem). Però 
no passa res: surt el Guardiola, ens diu que queixar-se de l'ár- 
bitre quan es perd no està bé... i té raó! Tanta raó que callem. 
Impressiona sentir dir una cosa tan indiscutible i lògica, que ens 
situa a nosaltres, els perdedors circumstancials, cent metres per 
damunt deis altres (cinquanta pel joc, sense ser el més merave- 
llós, aquell dia; i cinquanta per la bona educado i la lliçô de 
l'entrenador). Ah! I aquesta és l'altra: ja us deveu haver adonat 
que tenim un entrenador que no només dirigeix els que surten 
al camp, sinó que ens guia, aconsella i endreça els sentiments i 
les reaccions a tots els seguidors! Hi ha coses que semblen irre
petibles, en aquest món...

Sigui com sigui, els andalusos tiren endavant en aquella com- 
petició que juga l'Alcorcón (i que s'ha d'anar a mirar d'esque- 
na al camp i xiulant), i el cert és que no ens fa gaire mal. Tot i 
que guanyar-la, no ho negaré pas, està bé, perqué és com 
posar-li una barretina a la Cibeles, però tot, sempre no pot ser. 
Pitjor ho tenen altres que, després de desdi nera r-se, són feliços 
només d'acostar-se'ns a la classificació...

Quant durará, la nostra félicitât? Dones si hem de ser realistes, 
partint del lema màgic, ha de durar sempre. Si, perqué sempre 
ens ho haurem de tornar a guanyar to t partint de zero, com tot 
el que va la pena de debò en aquesta vida. I com que juguen 
de meravella, molt més bé del que ningú ha vist mai enlloc — 
si més no, tres de cada quatre partits— , dones és lôgic augurar 
que els auténtics culers anem en carni de ser eternament feli
ços. Ep! Aixô si seguim a mans del paio inteMigent que dirigeix 
l'equip, mentre van passât pallassos pels despatxos, disposats a 
limitar-se a cridar, exhibir-se i deixar fer.

És ciar, dones, que to t està guanyat i ens queda to t per guany
ar: això deu ser la félicitât, no us sembla?
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AGENDA D'ESPECTACLES I CONCERTS A SABADELL

L'especTaDOR
Gener-juny de 2010 1 ^

Passaport Cultural

EN DA  AN T IC IPADA  DE LOCALITATS

Taquilla del Teatre Principal (c. de San t Pau, 6), 
d im ecres i dijous de 18 a 2 0  h i d ivendres i 
d issabtes, d'11 a 13 h i de 18 a 2 0  h 
(EXCEPTE  FEST IU S)

El Corte  Ing lés 9 0 2  4 0 0  222
WWW.elcorteingles.es
Centres com erc iá is del C orte  Inglés

ENDA  PER A L  MATEIX D IA  D ELS  ESPECTACLES 
l 'e spa i on es duguin a term e amb e ls se güen ts  horaris: 

sa tre  Principal: d'11 a 13, de 18 a 2 0  h i una hora abans de rinm i 
e  l'e spectacle.
eatre La Farándula: d'11 a 13, de 18 a 2 0  h i una hora abans de 
inici de l'e spectacle.

^ t r u c h :  A  p a rt ir  d 'una  hora abans de l'in ic i de i'espectacle.

MAS ALLA DEL PUENTE 
Amb Álex Brendemühl i 
Marta Torné
Di vendíes 26 i  diumenge 28  de febrer

su  SEGURO SERVIDOR, 
ORSON WELLES
Amb Josep María Pou
Diumenge 2 8  de fe b re r

EL MEU NOM ÉS RACHEL 
CORRIE
Marta Marco
Dilluns 8  de marg

CHANO DOMÍNGUEZ 
CUARTETO
"Piano Flamenco"
Divendres 12 de marg

SENSE Fl /  
CONQUASSABIT 
Gelabert Azzopardi
Companyía de dansa
Dissabte 13 de m arg

DAEDALUS
Moving Theater
Dissabte 2 7  de m arg

MERMAID'S CALL 
EL CANT DE LA SIRENA
De Roberto Oliván
Dissabte 2 4  d 'a b r ii

NIXON - FROST
De Peter Morgan
Divendres 3 0  d 'a b r ii

JOSEP PUNTÍ 
Presenta
Tourmaitenquis
Dijous 13 de m aig

"COARTADA" 
BEETHOVEN 
Orquestra Simfonica
del Vallès
Divendres 2 8  de maig

Í moites més propostes...

http://WWW.elcorteingles.es
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41. Francese Armengol i Duran.
Un sabadellenc enamorat de Sitges 
Lluis Subirana

42. Cent anys de cardanes a Sabadell 
Jaume Nonell i Lluis Subirana

43. Ramon Ribera Llobet. Obra sardanista 
Lluis Sùbirana

44. Persones d’ahir î á’.avui.ì  ̂  ̂ .
Emili Hierro, Joan Cusco i Josep Gamell
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'rfeó de  Saba-iell 
Apur.ts 
d 'un Centenari

.S

FUND/toQ



9771695939005



VENDA ANTICIPADA DE LOCALITATS
Taquilla del Teatre Principal (c. de Sant Pau, 6), 
dimecres i dijous de 18 a 20 h i divendres i 
dissabtes, (f 11 a 13 h i de 18 a 20 h. Excepte festius.

El Corte Inq’és 902 400 222
WWW.elcorteingles.es
Centres coirercials del Corte Inglés

VENDA PER AL MATEIX DIA DELS ESPECTACLES 
A l'espai on es duguin a terme amb els següents horaris:
Teatre Principal: d'11 a 13, de 18 a 20 h i una hora abans de l'inici 
de l'espectacle.
Teatre La Farándula: d"1 a 13, de 18 a 20 h i una hora abans de 
l'inici de l'espectacle.
L'Estruch: A partir d'una hora abans de l'inici de l'espectacle.

EL NINO DE LA HIPOTECA 
+ ESPALDAMACETA
Dijous 22 d 'abril

PASCAL COMELÍVDE & 
ENRIC CASASSES
Divendres 14 de maig

MERMAID'S CALL 
De Roberto Oliván
Dissabte 24 d 'abrii

EXITUS 
Titzina Teatre
Dissabte 15 de maig

COSI FAN TUTTE, DE 
WOLFGANG AMADEUS 
MOZART
Associació d'Amics de 
l'Opera de Sabadell
Dimecres 28, divendres 30 
d'abrii i  diumenge 2 de maig

DANIEL LIGORIO 
Cicle de Mùsica de 
Cambra
Divendres 21 de maig

NIXON - FROST 
De Peter Morgan
Divendres 30 d 'abril

LA AMERICA DE EDWARD
HOPPER
D'Eva Hibernia
Dissabte 22 de maig

JO SEP PUNTI 
Presenta Tourmaitenquis
Dijous 13 de maig

"COARTADA" 
BEETHOVEN 
Orquestra Simfònica del 
Valles
Divendres 28 de maig

i moites més propostes• • •

Organització: Amb el suport de;

f \  Ajuntament 
de Sabadell

Gallerai tat de Catalunya 
Departament de Cultura 
i MItjans de Comunicació

D l p U t a c i o  À rea  de Cu ltura  
Barcelona

^  Sabadell
ñtencíó Ciutadana

www.sabadell.net ^|)Telèfon 010

http://WWW.elcorteingles.es
http://www.sabadell.net
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Antoni Garrell, enginyer industriai
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A ■ 8 Ton Creus, 'in memoriam '

1 Antoni Garriga Miralles

ÉP  ì
10 IDEES

Lúnica arma democràtica: el vot
Antoni Dalmases

1 1  SOCIETAT

Torras / Bages 
el romantisme noucentista
Oriol Colomer i Caries

14 Quan ser gal era com ser
delinqüent o anar contra natura
Montse Barderi

1 7  LLETRES

De com sentir la pluja 
a través de les para ules
Joan Pinyol

m 21 La Romania de Ceausescu
David Serrano i Blanquer

23 El racé deis Ilibres oblidats Magda Bartrolí

24 Llibres recomanables 
MCF
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26 TEATRE

Un clássic revisitat
David Serrano i Blanquer

28 Deseafeinat, però cremós
David Serrano i Blanquer 

3 0  ARTS VISUALS

Llegats, col-leccions, patrim oni: 
el paper dels museus a debat

Maia Creus 

34 MUSICA

De Bizet a la Sarsuela
Albert Ferrer i Flamarich

36 CINEMA

un ç y  en Dos textos de joventut 
de Manuel Vázquez Montalbán
Presentado de Manuel Costa Fernández

39 'The Ghost W riter'
Pere Cornelias

41

Egloga Jordi Domènech

42 Cartes a un poeta
Maite Soler

44 Testament essencial Fina Miraiies

45 Passe]ant per... Josepa Blanch

47

CREACIÓ

Dllluns Pere Cornelias 

48

Càlbius

FUTBOL

HUMOR



Carta del director
Acabem de viure la nostra Diada Nacional i, més que mai, 
aquesta es produeix en un ambient de falta de normalitat en 
tots els ámbits, atés que ens trobem en un carni estrany vers la 
nostra relació com a país amb Espanya. Costa d'entendre que 
el diáleg entre els uns i els altres siguí tan difícil. Com resulta 
incomprensible que allò que ha sorgit del nostre Parlement, 
que hem votât i que després de l'esporgament hagi estât rati- 
ficat per les Corts espanyoles faci quatre anys que estigui atu- 
rat perqué uns senyors vestits estranys i que es reuneixen poc i 
amb uns horaris estranys, no es posin d'acord sobre si els sem
bla prou bé el que diu el nostre Estatut o no.

Tenim molt bona literatura, molt bons autors que comencen a 
ser llegits en altres llengües, com vaig visibilitzar en una visita 
recent a l'lnstitut Ramon Llull. Una corrua de títols i d'autors 
que competeixen en alemany, francés, polonés, italiá, rus, xinés. 
Aquest és el carni de la internacionalització que necessitem, 
però també necessitem llegir els nostres autors, permetre nor- 
malitzar un mercat i una indùstria que els obliga a tertuliejar, 
escriure obvietats de columnista en castellò (o en catalá en el 
millor deis casos), o morir-se de gana. Davant d'aixó, l'anterior 
queda, lógicament justificat, però l'escenari tant de bo fos un 
altre, no creieu?

Una Diada Nacional que no pot estar ben normalitzada quan 
resulta que les estrelles de les vendes són la guia Michelin i el 
darrer best seller o novetat en llengua castellana. Una Diada 
Nacional festiva, emotiva i sensual però que veu com perd força 
allò que n'ha estât l'esséncia. Ens cal molta fermesa i menys 
pedagogia, malgrat que Iluitar contra el mercat i els gustos no 
hauria de ser el rellevant.

David Serrano i Blanquer 
dserrano@periodistes.org

I# *•
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Antoni Garreil, 
enginyer industrial
El director de la Fundado de l'Escola 
Superior de Disseny celebra eis vint anys 
de l'entitat amb un congrès internacional

RICARD USTRELL/ Fotografíes de David Datzira

Hauríem d'escriure el reiat d'avui en futur imperfet, perqué és 
així com li agrada a l'Antoni Garrell. És nascut el 31 d'agost de 
1953 a l'Espluga de Francolí. N'ha après molt del seu avi i dels 
seus pares, en especial de preocupar-se per to t el que passa al 
món. Eli mateix es descriu com a "espluguí de naixement, 
sabadellenc-barceloní d'adopció, i catalá-europeu de convic- 
ció". S'ha mogut des del Cercle pel Coneixement, que va fun
dar, fins a la Fundado Universität Ramon Hull, de la qual va pre
sidir el seu conseil executiu, passant pel Club de Roma i l'Institut 
Catalunya Àfrica. Inverteix en futur, i Iluita per alliberar el pen- 
sament. Actualment és el director generai de la Fundado de 
l'Escola Superior de Disseny, anomenada ESDi, pels més inno- 
vadors. Enguany celebren 20 anys amb el I r  Congrès 
Internacional de Disseny i Innovació a Catalunya. El vàrem visi
tar a només 24 hores de l'esdeveniment.

És a punt de fer realitat el seu somni: un congrès Internacional 
de Disseny i Innovació a Catalunya!
Un dels somnis, sens dubte, i em sento com el pare que es 
troba a les portes del naixement d'un fili. Al llarg d'aquests 
últims mesos, com quan acompanyes a la dona en l'embaràs i 
fas to t el que cal per afrontar les transformacions requerides, 
hem fet to t el que calia perqué en arribar aquest moment tot 
funcioni bé. Tinc la certosa que será un èxit per la Professional
ität compromesa dels membres de l'equip organitzador i la 
qualitat de les ponències. Estic segur que eis imprevistos se 
solucionaran a l'instant i l'èxit será un èxit de tots.

Les iMusions sempre tenen un component personal...
Aquesta és una il lusió que compartim tots els del centre. La 
idea va sorgir fa tres anys i des d'aleshores no hem parat de tre- 
ballar i avançar gràcies al suport del president de la Fundació 
del Disseny Tèxtil (FUNDIT), el Josep Bombardò. Si s'ha trigat 
tant a fer un Congrès Internacional de Disseny i Innovació a 
Catalunya és probablement perqué ara és quan les coses están 
suficientment madures, perqué les empreses i universitats 
assumeixin el paper ciau del disseny, i també pel fet que, des del 
setembre de 2008, l'ESDi és la primera escola de l'Estat a impar
tir les titulacions oficiáis de disseny en totes les seves especiali- 
tats.

Abans no feien falta els dissenyadors?
Sí que n'hi havia, però moites empreses van preferir un model 
basat en la utilització massiva de má d'obra i salaris baixos, obl- 
idant sovint la importáncia de competir en els mercats interna-

cionals. Per aixó, els últims 10 anys de creixement real proper al 
3,7% del PIB han anat acompanyats d'un descens de produc- 
tivitat. Aquest fet ha provocat que els nostres productes siguin 
menys competitius en el mercat mundial i, per tant, cal recu
perar-la aportant valor intrínsec, aquell que atorga el disseny. Si 
no s'ha fet fins ara és perqué teníem un creixement fictici que 
amagava que no es fessin les coses 
que realment s'havien de fer. Ja no 
podem seguir adormits, cal aplicar el 
disseny i amb urgéncia.

Quina és la história d'aquest centre?
L'ESDi va sorgir per nécessitât, per 
inventar un futur millor; fou quan un 
grup de persones, encapçalades pel 
Cremi de Fabricants de Sabadell, va 
observar que, un element cIau per la 
competitivitat era el disseny. I, per 
tant, calia invertir en dissenyadors.
Per això es va crear al 1989 la
Fundació del Disseny Tèxtil (FUNDIT), que és qui va prendre la 
iniciativa de crear l'Escola Superior de Disseny, un centre uni
versitari per formar els dissenyadors amb un pia d'estudis 
homologadle amb els anglesos, alemanys, Italians, franceses i 
belgues.

Per competir 
en els mercats 
internacionals 
cal recuperar 

la competitivi
tat que hem 

perdut en els 
últims anys, i 

per aixó 
cal disseny
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I eren equivalents els estudis que es formaven a aquests paisos 
en comparado a Sabadell?
Aquí el disseny era bàsicament un ofici, mentre que a Europa 
era una professió amb formació universitària. Per aquest motiu 
el centre va trigar 3 anys més a tenir uns estudis universitaris 
acreditáis per la Universität, va ser al 1992. Però des de fa 20 
anys, l'ESDi i la FUNDIT han entés que el procès creatiu es pot 
aplicar, regir, gestionar i seguir amb el rigor que té qualsevol 
disciplina científica. El seu pía d'estudis es va anticipar ais 
temps, aquesta és una de les raons per qué a Sabadell tenim el 
títol oficial de grau en disseny i som els únics a Catalunya que 
tenim una titulació oficial. Hem aconseguit allò que ens plante- 
jávem al principi: que no hi hagi diferéncia entre un dissenyador 
i altres especialitats, ja sigui un metge, advocat, enginyer...

Ara fa uns dies, l'ESDi es va convertir en un gran piato on els 
alumnes van filmar un LipDub, una mena de "playback/video- 
clip"...
Certament. Una experiència pionera en la linia de les ultimes 
tendències d'internet que evidencia la capacitat creativa dels 
alumnes i el bon ambient que es respira a l'ESDi. Un LipDub 
requereix que hi hagi un conjunt elevat de persones, perqué ha 
de ser una seqüència única, és a dir gravada sense cap tall. A 
més a més les persones que fan veure que canten, ha d'estar 
molt sincronitzades, ja que són gravades en primers plans.

Això és disseny?
Sens dubte, ho és ja que és creado. És la capacitat creativa de 
la gent que el van gravar pel seu propi compte i prenent riscos, 
per l'ESDi TV, un canal intern de televisió amb voluntat d'estar 
a Internet emetent en directe. Hi participen uns 150 alumnes i, 
amb només una setmana, ja están per sobre de les 7.000 
descárregues. A l'ESDi el disseny, com indica el seu president, 
no es considera estrictament un valor estétic, sino estratégic. 
Conseqüentment és un exercici de responsabilitat i valentia per 
assumir rise. Intentaré posar-te tres exemples: el que fa que un 
producte el pugui utilitzar una persona amb independéncia de 
la seva formació és el disseny. El que fa que un producte respec-

Í ti o no el medi ambient és el disseny. El que 
fa que un producte sigui agradable i con
fortable és també el disseny...

I el que ajuda a acomplir els objectius de 
l'activitat, també és el disseny?
Ho és. I per això una tercera part dels nos- 
tres plans d'estudis està dedicada a assig- 
natures que estructuren el pensament: 
história de l'art, literatura... i també empre
sa, técniques de márqueting, economia... 
perqué entenem que el disseny no és 
només una obra o producte que es con- 
strueix o s'elabora una vegada, el disseny 
aporta valor a productos o servéis que es 
fan massivament. Amb tots aquests coneix- 
ements conceptuáis, garantim que els dis- 
senyadors tinguin una gran capacitat 
d'anàlisi, i a partir d'aquí puguin aportar 
solucions ais requeriments de les persones. 
Respectar la Individualität, sense trepitjar 

els aspectos coMectius.

Com li va ensenyar el seu avi...
Del meu avi n'estic extremadament orgullos perqué em va 
ensenyar moltes coses. Eli era el fill petit d'una familia de 6 gor
maos, també de l'Espluga de Francolí, el poblé on vaig néixer. 
Va ser un Iluitador nat, un emprenedor hiperactiu, que va tragar 
el seu propi carni. Un carni incrementat i millorat pel meu pare 
i la meva mare vertebrant diverses iniciatives empresariais i pro
fessionals. EH sempre deia: "El cistell l'has de fer amb les eines 
que tens, però sense eines no pots fer un cistell". I això és total
ment aplicable a la vida. El futur l'has de construir amb la gent 
que t'envolta, i la gràcia està a saber tre- 
ballar en equip amb aquesta gent. La importan- 

cia del treball 
en equip es 

el llegat mes 
important que 

em van 
deixar els 

meus pares

Però... les eines del cistell canvien amb el 
pas del temps, no?
Si. Les eines del cistell eren la gent que 
tenies prop teu, aquells que t'envoltaven: 
veins, amies de Leseóla, Companys de 
feina..., però no podem oblidar que avui 
això ja no és així, ara la gent és la del món 
global. A les moves filles sempre els die 
que dificilment podran escollir els veins, 
però si els amies de l'altra punta del món, un fet que cal aprof- 
itar i no ignorar. La importància de treballar en equip, amb la 
mirada posada a l'horitzó i buscant el que ens uneix i no el que 
ens separa, és el llegat més important dels meus pares, i aque
st és el que voldria que recordin les moves filles.

Vostè és enginyer industriai...
Enginyer industriai per la Universität Politècnica de Catalunya, 
promoció 1975, uns anys plens de records inoblidables, però 
amb independéncia del que vaig estudiar. A mi m'agrada dir 
que fonamentalment sóc esplugui de naixement, sabadellenc- 
barceloni d'adopció i català-europeu de convicció. Saber qui ets 
ajuda a ser coherent. Vaig néixer a l'Espluga de Francolí, un 
petit poblé de la provincia de Tarragona. Més tard, he viscut a
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Sabadell i Barcelona. I sempre he estât un català amb eis ulls 
mirant al mon a través de la nostra Europa. És aixi corn m'agra- 
da descriure'm.

Dones... vostè ha estudiat enginyeria industrial. Per atzars de la 
joventut?
Ni molt menys. La decisió no va ser gens fácil però la vaig pren
dre conscient i convençut. El cap em deia que estudiés enginy
eria industrial, mentre que el cor em deia que estudiés medici
na. Però amb dues visites al Clinic ràpidament vaig adonar-me 
que no tenia capacitat per ser metge. Per tant, l'opciô era 
l'enginyeria per la UPC. I d'aqui va venir la decisió el 1969 de 
baixar a Barcelona a fer el preuniversitari, on vaig haver de triar 
entre la Universität de Barcelona o la de Saragossa... I això que 
l'Espluga de Brancoli està equidistant entre Tarragona i Lleida, 
però en aquella època no hi havia cap més possibilitat.

El seu futur sempre l'ha guiat vostè?
Almenys ho he intentât, ja que o te'l traces tu, o te'l tracen els 
altres per tu. Estudiar enginyeria va ser una decisió personal, 
però a partir de 4t curs, per exemple, em van convidar a formar 
part del Departament d'electrònica, i quan estava a 5é em van 
oferir una beca per seguir estudiant el doctorat. Per tant, vaig 
continuar estudiant perqué m'ho van oferir, no va ser una 
decisió meva. Però la decisió important la vaig prendre 3 anys 
després, quan vaig observar que m'agradava més el món de 
l'empresa que el de la Universität, no volia renunciar a la Uni
versität però tampoc de treballar a l'empresa.

La decisió la va prendre mentre feia el serve! militar obligator!?
Va ser una pausa de 9 mesos que em va servir d'ajuda. En un 
principi no vaig voler fer milicies per no ser oficial a la dictadu
ra. Però al final, quan s'acaben totes les pròrrogues, et quedav- 

en dues alternatives: marxar del país o 
fer la mili. Per això vaig decidir fer la 
mili, on vaig estar reflexionant sobre el 
meu futur i vaig decidir deixar la Uni
versität a temps complet i sols coMab- 
orar a temps parcial en docèneia. Per 
tant, sempre he mirât de ser jo qui 
traça el meu futur. He tingut la sort 
que sempre he fet allò que m'ha agra- 
dat, i quan m'ha semblât que s'havia 
de tancar una etapa, he canviat de 
teina. Decisions que afortunadament, 

les he analitzat i près conjuntament amb la Lina, la meva 
esposa, la millor persona amb qui analitzar les alternatives.

Ha estudiat Enginyeria Industriai per la UPC, un Màster en 
Gestió i Administració, i ha fet els estudis de doctorat en 
Sistemes de Suport en la Presa de Decisió. És cert allò que diuen 
les àvies: que com més estudis, millor et guanyaràs la vida?
Hi ha de tot, però en generai n'estic convençut. Però la pre
gunta que em fas té trampa. No cree que estudiar et garanteixi 
guanyar-te més bé la vida, jo cree que com més estudis tinguis 
més Iliure ets. I per mi, un dels valors més importants de la per
sona és la Ilibertat. Les persones som únicament Iliures quan 
podem escollir. I, per tant, un individu sense estudis és un 
esclau perqué sense formació no té Ilibertat d'elecció.

Estudiar no 
sempre et 
garanteìx 
guanyar-te 
més bé la vida 
però com més 
estudis tinguis 
més mure ets

Però no tothom pot accedir als estudis...
Hem de treballar per fer possible l'accés al coneixement a tots 
els ciutadans del món, ja que avui és estrictament necessari 
tenir-ne. Vivim en un món globalitzat amb gairebé 7.000 mil- 
ions d'habitants en aquest pianeta, d'entre els quais, que ens 
llevem al mati i arribem al vespre havent menjat 3 àpats, en 
som uns 1.000 milions. Ja es veu que això no és ètic ni 
sostenible. Aquesta és la realitat. Els 1.000 milions que tenim 
aquesta sort, tenim més obligacions a fer un món més just.. 
Estudiar és i ha de ser una obligació per poder-se guanyar la 
vida i ser solidari amb el món.

Vostè és dels que defensa el capitalisme verd d'AI Gore?
Si vostè em pregunta si sóc d'aquells que creu que s'ha de 
garantir el present sense hipotecar el futur, és així. Però jo faria 
un pas més; el que està absolutament renyit és la malversado.
I si una cosa no accepte és la hipocresía. Li posaré un exemple: 
Quan va començar la guerra d'Iraq, van aparèixer alguns 
cartells amb una pistola que era sortidor de gasolina, perqué 
es deia que era una guerra pel petroli. Dones bé, Espanya no va 
reduir el consum de petroli aquells dies, el va augmentar; o per 
exemple, també es diu que no volem energia nuclear però com- 
prem electricitat als franceses, que la fan amb energia nuclear. 
Això és hipocresía. El món no acaba on nosaltres veiem, sinó 
que comença on la nostra vista arriba. I en una època on sabem
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quins efectes pot tenir el fet que caigui una fulla d'un arbre a 
l'altra punta del mon, no podem tolerar aquesta hipocresía. 
Sostenibilitat sí per no hipotecar el futur, però garantint el pres
ent, aquest és l'equilibri requerit.

En un article publicat el 17 de gener d'aquest any a \'e-notídes 
vosté explicava que, per minimitzar les emissions de C02, cal 
una societat civil activa i estructurada. Vosté creu que la soci- 
etat realment està disposada a fer aquest canvi de mentalitat?
No ens quedará més remei perqué els fets van com van. Ara per 
ara, el 40% deis joves de menys de 38 anys están aturats. D'aixó 
se'n diu justicia? Jo cree que no. Si no capgirem la situació 
acabarem cremant una generació que és la que està més ben 
preparada i formada. Per tant, cal canviar el model econòmic 
per un model basat en el valor, una transformació que obliga a 
disposar d'una societat civil molt forta i ben estructurada, la 
Societat Civil que és aquest espai sense ànim de lucre amb 
vocació de futur, te l'obligació de fer canviar la tendéncia actu
al. Però aquest canvi és tasca de tots, hem de fugir del cofoisme 
i la resignaciò per capgirar les tendéncies de futur, sabedors que 
voler és poder.

Vostè ha desenvolupat una intensa activitat professional tant en 
la consultoria organitzacional i estratégica com en l'àmbit de la 
tecnologia computacional aplicada a la producció, la gestió, el 
màrqueting i els continguts. Ens podria explicar qué significa 
tot això?
És una trajectòria professional que he tingut la sort que anés 
íntimament lligada amb el desenvolupament tecnológic, cien- 
tífic i econòmic dels últims 30 anys. Totes les époques són 
extremadament importants de viure-les, el més important és 
fer-ho sense por, acceptant els desafiaments i els reptes. A finals 
del segle XIX, hi va haver una persona que va dir: "mai més a 
la história tornarem a viure una época de tants invents", i ja 
s'ha vist que no tenia raó. Quan va sortir el primer ordinador, 
ocupava deu o dotze vegades una sala com aquesta que estem, 
el president d'IBM va dir; "està bé, però d'aquests només en

podrem vendre un o dos a l'any". 
Segurament també tenia raò, vist des 
d'aquella perspectiva. Però to t canvia, 
la vida és canvi constant i sempre hi 
ha liders que canalitzen la iMusiò 
coMectiva proposant fites impossibles 
com trepitjar a la lluna.

El president nord-americà, J.F. 
Kennedy...
Un home que va fer entendre al seu 
poblé que no calia preguntar-se qué 
és el que l'Estat podia fer per ell, sino 
qué podia fer ell per l'Estat. El meu 
pare sempre me'n parlava to t dient: 
"No pensis qué poden fer els altres 
per tu, sinò qué pots fer tu pels 
altres". I moites de les coses que 
encara tenim és gràcies al fet que 
l'home bagués anat a la Lluna, la 
meva trajectòria professional s'arrela 
en aquella fita, llavors es va desen- 

volupar la computado aplicada a la navegaciò a l'espai i es crea 
l'Arpanet, l'antecessora d'Internet. L'era de la computado s'ini- 
ciava quan jo treballava a la UPC, a finals dels 60 i inicis dels 
anys 70.

Amb tot això ens plantem a mitjan 70, quan vosté va acabar 
la carrera d'enginyeria...
Quan els ordinadors començaven a arribar a les empreses. Calia 
treballar per utilitzar-los eficientment, calia fer servir la tecnolo
gia computacional de la millor manera, i la consultoria i l'or- 
ganitzaciô d'empreses n'era una via. Va ser quan vaig prendre 
la decisiò d'anar a treballar a una consultoria americana per 
aplicar to t aquest progrès que podia posar-se al serve! del 
desenvolupament econòmic i social. A partir dels anys 80 i 90, 
una vegada els ordinadors for- 
maven part integral dels processes 
operacionals de les empreses, va 
començar una nova etapa que 
intentava resoldre com utilitzar la 
informaciò eficientment i posar-la a 
la vida quotidiana dels ciutadans 
per minorar la seva qualitat de vida

Cal canviar el 
model econò

mic per un 
model basat en 

el valor, una 
transformació 
que necessita 

una societat 
civil forta i 

estructurada

La transido entre la Societat de la 
Informado i la Societat del 
Coneixement?
Efectivament. Calia posar el coneix
ement al bell mig de tota activitat,
un fet que obligava a convertir les dades d'informació en 
coneixement. Era necessari usar els sistemes computacionais 
per prendre les decisions adequades sigui en la nostra vida 
diària, en aspectes de sanitat, o en les preses de decisiò empre
sarial. Aquest és el full de ruta que obliga a aplicar el coneixe
ment arreu. I en el moment en qué s'aplica el coneixement de 
forma sistemàtica, és quan començo a treballar en aspectes 
"d'innovaciô", és a dir, en el procès metodolôgic que converteix 
els avenços dentifics i tecnolôgics en progrès social. Aquesta
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evolució va seguir fins arribar a aplicar 
els sabers a la innovado i a la pressa de 
decisió, que és quelcom que ha acom- 
panyat la meva trajectòria profession
al.

A més a més, és autor de 400 articles 
sobre ternes tècnics, economics i 
d'opiniô, i de Ilibres sobre ternes de 
disseny, sistemes digitals i multimédia.
Amb aquest curriculum., vostè si que 
es mereix un carrer!
En absolut. Qui reaiment es mereix un 
carrer son aquells que amb visió retro
spectiva han fet aportacions continu
adas al progrès social, a Sabadell en 
tenim un exemple d'aquest tipus de 
persones, l'ex-alcalde Antoni Farrés.
Un admirat amie amb qui, juntament 
amb en Pere Monràs, vam fundar el 
Cercle per al Coneixement, una 
plataforma oberta i independent pre
ocupada per la realitat econòmica i social que presenta alter
natives per progressar. Persones com ell es mereix el record per
manent i l'agraïment de la ciutadania. Jo no em mereixo res, 
encara tine molt a fer, gaudeixo amb el que faig i amb to t el 
que coMaboro, axô és una gran recompensa. De totes formes,

sóc dels qui cree que els carrers, 
com fan a Madrid, 5 anys després 
d'haver mort. Aixi s'eviten sorpre- 
ses.

La independencia 
política de 
Catalunya no 
solucionará tots 
els nostres pro
blèmes i cal tenir 
cura: com deia 
Sun Tzu, I'adver- 
sari sempre s'ha 
d'atacar per 
sopresa

Del Cercle per al Coneixement és 
membre de I'actual Conseil 
Assessor. Ja han plantejat la inde- 
pendénda com a solució a tots els 
problèmes politics?
Amb aquest tema no es pot frivo- 
litzar. La independèneia política de 
Catalunya no solucionará tots els 
nostres problèmes i crec que cal 
tenir molta cura amb to t el que es 

fa. Un dels Ilibres que hauria de ser d'obligada lectura és LArt 
de la guerra, de Sun Tzu, on s'explica que l'adversari sempre 
s'ha d'atacar per sorpresa. Per tant, eis simulacres, millor fer-los 
d'amagat perqué sinó aixeques barreres més dificils de fran- 
quejar. Corn a català-europeu de convicció, aspiro a l'Europa de 
les nacions, en conseqüentment tenir un pais amb un nivell 
d'autogovern molt gran. Una Europa de les nacions a la quai 
haurem de donar molt més poder. Crec en una Unió Europea 
federal on Catalunya ha de tenir el reconeixement com a 
nacionalitat amb una llarga tradició.

I els problèmes politics d'on surten?
El problema de Catalunya som els catalans perqué ens mirem 
excessivement el melic. No crec que sigui qüestió de victimisme, 
simplement ens agrada ser més cap de ratolí que cua de Ileó. 
Som massa individualistes. El que ens ha anat bé als segles XVIII 
i XIX és un handicap al segle XXL En una societat global, és

molt important saber cooperar per competir. No és bo pensar 
que els problèmes els tenen els altres, quan probablement en 
gran part està a les nostres mans, recordi el quart cinturò, la 
MAT o els retards amb els aéroports, entre altres.

Seguint el que fa, no hi ha cap dubte que té un alt nivell d'ac- 
tivitat. Hi ha temps per les activitats lùdiques? Què li agrada fer 
al temps Iliure?
Sempre hi ha temps si es prioritza i gestiona el temps, potser 
no to t el que voldriem, pel desenvolupament personal i profes
sional cal compatibilitzar la feina amb el diàleg i la conversa 
amb els amies, l'atenció a la familia, la cultura i el od, l'esport,.. 
també amb activitats de compromis amb la coMectivitat 
exercint de societat civil. A mi m'agrada especialment viatjar, 
conèixer altres cultures i sensibilitats, conversar, passejar, 
esquiar, cuidar les plantes,... i també seure deixant que la belle- 
sa i la força de la natura em retorni l'equilibri que les presses del 
dia a dia et van traient, i si és possible amb un Ilibre a la mà.

Un Ilibre per recomanar-nos?
El que sempre regalo als amies, La conjura de los necios, de 
John Kennedy Toole. És una novel-la divertida i plena de metà- 
fores on descobreixes que la vida sempre té aspectes per som- 
riure, que es pot millorar. Apunti també LArt de la Guerra, de 
Sun Tzu, i els tres volums de La era de la informació, del pro
fessor Manuel Castells.

Tindrem feina aquests dies... molta sort amb el Congrès!
Moites gràcies.

Escola Superior de Disseny Industrial - www.esdi.es

http://www.esdi.es
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Ton Creus, 'in memoriam'
La mort de Ton Creus i Virgili (1944-2010) ens deixa sense un home lúcid, 
a voltes idealista, fins i tot somiador, però mai ingénu, a qui Lexercici intel ligent 
de la docència va ensenyar a mirar les coses amb distanciament i un punt d'ironia

ANTONI GARRIGA MIRALLES /  Fotografíes de MCF

Sabadell, 2009

Havia tornat de París, adolescent, a inicis dels anys seixanta del 
segle vint, amb la percepció d'haver descobert camins nous. 
Sortir de la grisor de Sabadell era el desig logic de quasi qual- 
sevol noi inquiet. A Paris hi havia cercat la Ilibertat impossible 
en un país franquista i hi havia viscut l'aventura: sobretot gua- 
nyar-se la vida (fa de cambrer, ofici queja coneixia) i aprendre. 
Hi havia trobat aire frese. I s'havia enamorat, també, de la llen- 
gua i del món que s'obria frontera enllá. Va conéixer i el varen 
seduir els corrents culturáis franceses, bastants inédits per ais 
nois espanyols, de la poesía (parlava de Villon, de Michaux, de

Rimbaud, però també de la Sagan) de la cangó 
(Ferré, Brel, Brassens, Piaf) i de l'assaig o la lite
ratura (sobretot Sartre, Camus). L'angoixa i la 
rebeMió, més a l'estil James Dean que arran de 
la reflexió filosòfica, eren clars en el seu capte- 
niment, pesaven en el seu ànim i el feien patir. 
També el feien somiar i l'induíen al coneixe- 
ment i a la Iluita per un món diferent del que 
havia trobat a Espanya.

Venia d'una infantesa molt sabadellenca feta 
d'espais arcans, sempre en blanc i negre, 
ordits entre tots amb acords no dits, entre la 
gent d'ordre i els perdedors de la guerra. 
Podríem dir-ne una ciutat de pactes, a pesar de 
tot. Una ciutat industrial on calia aprendre a 
viure entre símbols feixistes, i a sobreviure 
entre (i de) l'estraperlo i el petit contraban, és 
a dir a viure amb la transgressió. Convenia ser 
murri. Eli, a pesar seu, va saber-ne.

L'escola del Senyor Valí, rigorosa, endrogada i 
exigent amb el comportement dels alumnos 
era una institució atipica al país que responia 
a la nécessitât de capes populars de la pobla
do que volien una educado laica i catalana, un 
impossible. Foren uns anys d'avorriment (deia) 
i de coneixenga deis companys i de la ciutat, a 
través sobretot del Club de Natació i del Terra 
i Mar. Coneix, amb ells, la muntanya, un espai 
que sempre estimará i on podrá viure intensé
ment amb amies i coneguts. El mar será una 
altra passió.

Hi ha una barreja bigarrada de factors que van 
configurant una personalitat de molts matisos; 
el que se n'ha dit una persona poliédrica. 

Treballa (fa de mostre; farà de mostre tota la vida) i estudia. És 
un idealista, un somiador, però mai un ingénu, que es llenga a 
activitats inconvénients i gens lluìdes. Aviat comenga a "fer poli
tica". Primer, just tornat de Paris on havia pogut conviure amb 
exiliats espanyols, s'afilia al PSUC en una "cèMula" "del centre" 
(del centre de la ciutat, és dar) que queda desarticulada l'any 
1962, arran de la detenció d'un dels seus components. Després 
la seva trajectòria politica passa pel FOC i posteriorment per 
diversos grups que finalment conformen el PSC, a diferència de 
bona part dels seus companys que entren o retornen al PSUC o
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passeri a grups d'extrema esquerra. Mai, 
però, accepta ocupar càrrecs, ni publics ni 
executius, de cap partit. Molt gelós de la seva 
independència, encara que no defuig mai un 
compromis, aconsegueix mantenir-se inde
pendent sempre. Voi ser, i és, un home Iliure.
Participa activament en les activitats culturáis 
que la política demana, segurament pel con- 
venciment de que la prioritat no és tant la del 
poder politic com la de la transformació social 
a través de la política i per aixô l'important és 
el coneixement i la capacitat crítica. Centres i 
associacions de barri són llocs idonis per a 
desplegar activitats de proposta i de discus- 
siô, a través del cinema (el cinefórum és el 
més utilitzat), del teatre (participa en un grup 
de curta durada. El Corifeu, que actúa per 
barris, pobles i entitats, com ara l'escola del 
Josep Maria Plans, la del Jaume Viladoms i en 
algún centre parroquial) de conferéncies i 
coMoquis, etc. Deslligat deis partits politics, 
ais darrers anys del segle vint assaja i impulsa 
un espai de trobada i diáleg, el Fòrum 
Sabadell, participa en el grup del "Manifest 
per un bon ajuntament d'esquerres" i s'apun- 
ta a la plataforma cívica de l'Entesa per 
Sabadell.

S'interessa per quasi tot. Cap a I'any 1990 es 
Ilicencia en història. Com més temps passa 
més s'endinsa en la seva "carrera" de lector, 
que es converteix en una de les seves distrac- 
cions preferides i que, sobretot de més gran, 
es torna una activitat dominant. Amb bona 
memòria i de fecunda imaginació, el seu pas a la literatura és 
inevitable. De fet, des de "tota la vida", amb alts i baixos, sem
pre havia escrit. L'activitat docent el du a escriure Ilibres per a 
infants i a inventar históries que després el porten a escriure

també novel-íes per grans, novel-la 
negra, en les que pesa principal- 
ment, segons diu, la seva admirado 
pels Ilibres de John Le Carré: el seu 
mestre de capçalera.

Gelós de la 
seva indepen- 
dencia, però 
sense de fug ir 
els compromi
sos, mai no va 
voler ocupar 
càrrecs als 
partits politics

Les novel-les reflecteixen no només 
el seu mon particular, els seus per- 
sonatges i segurament eis seus fan
tasmes, sino també els seus paisat- 
ges. Hi ha un triangle geogràfic 
quasi constant, Sabadell-Sant 
Llorenç, Vilanova i Formentera que 

retorna sovint i li permet mostrar l'estimació profunda a la ciu- 
tat gris, l'enamorament del paisatge vallesà i la fascinado pel 
mar.

L'adolescent inquiet i angoixat ha donat pas amb eIs anys a un 
home lùcid, sorprenentment seré. Probablement l'exercici 
intel-ligent de la docència li ha ensenyat a mirar les coses i eis

Sabadell, 2009

problèmes amb prou distanciament per a no deixar-s'hi atrapar. 
La ironia és també un instrument útil, molt útil, per a mantenir 
calma i distènda i per a participar amb mirada entranyable, o 
carinyosa com diria ell, en la conversa amb els altres, sabent 
escoltar-los i procurant entendre'Is. A pesar d'aquesta serenor 
no es desiliura mai de mantenir algún amor, o un desig, impos
sible, una quimera: manté una tensió que, probablement, l'e
quilibra, i on sembla trobar-hi el gust délicat de la seducció. 
Apareixen constants les amigues, que l'encisen i encisa. Mai no 
oblida tampoc el plaer dels amies i procura atendre'ls, si pot ser, 
amb testes: l'amistat per sobre de tot.

Despreocupat per les grans preguntes que no obtenen respos- 
ta es declara, si se'l força i en un cas extrem, agnòstic. Explica, 
distés i amb un punt d'ironia, l'horror que li causa la idea de la 
vida eterna, el pitjor deis cástigs que és possible imaginar. Una 
vida que, explicava, anés més enllá de cent, de mil, d'un milió 
d'anys, del máxim temps imaginable i que encara després 
hagués de continuar inexorablement seria un horitzó esgarri- 
fós. La vida tal com se'ns ofereix és el millor i l'únic que tenim. 
Viure-la i acceptar-la és l'oportunitat, i per aixó ens ha explicat 
que to t s'ha de mirar serenamene com ell ha sabut fer amb la 
seva vida i corn ha fet davant de la mort, lùcidament i sense que 
li fes cap por.
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L'ùnica arma democràtica: el vot
El portaveu de la Plataforma per PAutodeterminació a Sabadell 
fa una crida a votar a la consulta del 30 del maig
ANTONI PALMASES /  IMustració de Jordi Roca

D'uns mesos ençà, les Consultes per a la Independència de 
Catalunya mobilitzen milers de catalans que voien intervenir en 
el projecte de futur del país. És un moviment creixent, impara
ble, de ciutadans que han deixat de ser súbdits. De moment son 
més de 300.000 i el dia 25 d'abrii serán una multitud més. No 
fan cap disbarat, no van contra ningú ni pretenen prendre res 
que no eis pertoqui: tenen, tenim, tot el dret a dir qui volem ser.

I Sabadell s'unirà a aquesta onada cívica el proper 30 de Maig, 
perqué la Plataforma per a l'Autodeterminació a Sabadell ja fa 
dies que està préparant la consulta a la nostra ciutat.

Només demanem un deis drets que la Carta de les Nacions 
Unides reconeix: que tots els pobles han de poder decidir corn 
s'organitzen per viure. I ho reclamem amb vots, pacificament, 
raonant i dialogant, no pas amb violència ni amb amenaces. 
Però amb claredat, per denunciar les mentides que diuen de 
nosaltres i per desfer la falsedat de la història que no és com 
l'expliquen, perqué els catalans no som espanyois "des de sem
pre", sinó que ens en van fer per força quan ens van sotmetre 
el 1714.

I és indubtable que l'Estat espanyol se'ns ha fet estret, no té 
futur. A part que ens menysprea i ens insulta continuament. 
Només ens vol per esclaus i súbdits, i ara ja és hora de dir que 
no, que som ciutadans Iliures i que volem organitzar-nos d'una 
altra manera, per construir el nostre futur nosaltres mateixos, 
per renovar estructures caducades i retrógades. Per unir-nos 
amb la il.lusió de ser Iliures, en una democrácia sense través.

Per aixó demanem que tothom vagi a votar el diumenge 30 de 
Maig. I que animi a votar a companys, amies i familiars. Perqué 
ben aviat tots siguem protagonistes del pas endavant que hem 
de donar com a país. Protagonistes del futur, construit amb l'ar
ma més democràtica de totes; el vot, el diáleg.

Exerciu el vostre dret: voteu el 30 de maig!

■mm
CINE FOTO

Fotografia - Cinema
Passeig de la Plaça Major, 4 
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Torras i Bages, 
el romantisme 
noucentista
Més d'un segle després de ser formulât, 
el catalanisme de Teclesiástic catalá conti
nua essent una alternativa a l'integrisme i 
una defensa contundent de la Mengua

ORIOL COLOMER I CARLES /  Doctor en filosofía

Josep Torras i Bages neix e l12 de setembre del 1846 al Mas 
Goma, de Les Cabanyes del Penedés, a 3 kilometres de 
Vilafranca, en el si d'una familia de pagesos benestants. A 
Vilafranca hi fa els primers estudis i comença a estudiar el 
Batxillerat, matriculat a distènda, a l'Institut Barcelonés, créât el 
1835 pel Foment de la ll-lustració, mantingut per l'Ajuntament 
de Barcelona, i dirigit per Eudald Jaumeandreu i Ramon Marti 
d'Eixalà, ùltim professor de filosofia de la Universität de 
Cervera.

L'any 1863, i fins el 1865, estudia la carrera universitària de 
Filosofia i LIetres a la Universität de Barcelona, restablerta el 
1838 — però encara sense edifici propi—  i té com a professors 

Joaquim Rubió i Ors, Antoni Bergnes 
de las Casas, Manuel Milà i 
Fontanais i Xavier LIorens i Barba. 
Cai dir que la influéncia més impor
tant fou la del seu professor de 
metafisica Xavier LIorens, que ja 
coneixia de Vilafranca, i amb el qual 
tenia traete sobretot als estius. 
Torras aprecia de LIorens l'anomena- 
da "Filosofa nacional de Catalunya", 
però li interessen menys els aspectes 
kantians de LIorens precedents de la 
filosofia de Hamilton. Fa els quatre 

anys d'estudis de Dret en la mateixa Universität barcelonina, 
que culminen amb el doctorat. En aquest période apareix la 
figura del professor Manuel Duràn i Bas, que, més endavant, 
quan sigui ministre, influirà notablement en el seu nomena- 
ment episcopal.

A la Facultat de 
Filosofía i LIetres 
de la Universität 
de Barcelona la 
influéncia més 
important fou la 
del professor de 
metafísica Xavier 
Hörens

Torras entra al Seminan de Barcelona (Casa Magarola, del 
Carrer Tellers) el 1869. L'any següent pensa d'anar a Vie, no 
només per la situado angoixosa de la ciutat que pateix la pesta, 
sino també per la coneguda i recomanada tradició tomista del 
Seminari de Vie, on les classes de teologia es feien directement 
sobre la Summa Theologica de Sant Tomás d'Aquino; i aixô fins 
i to t abans que la jerarquía católica no reorganitzés el disseny

curricular dels estudis teològics d'acord amb una neoscolàstica 
de base tomista (Lieo XIII). Estudia al Seminari de Vie durant el 
curs 1870-71. Són els seus professors Andreu Duran i Jaume 
Prat. És company de Jaume Collell. El segon curs de teologia el 
fa per Iliure a Barcelona.

El 23 de desembre del 1871 és ordenat prevere a Girona, i pos- 
teriorment s'instaMa a Barcelona al Carrer Comtal. És capellà de 
les monges Escolàpies del Carrer del Pi, essent-ne el director 
generai el canonge de Barcelona Tomás de Sivilla i Giner (1817- 
1906), naturai de Calella, i posteriorment bisbe de Girona, a qui 
Torras va substituir en l'administració de la Confirmado a LIoret 
el 1903, quan el bisbe gironi ja ostava malalt.

El 1873, en proclamar-se la Primera República i augmentar la 
persecució religiosa, la familia Torras es trasllada a Sitges, al 
Carrer d'Olzinelles, però, poc temps després. Torras ha de fugir 
a la Catalunya Nord, primer a Perpinyá i després a Vinçà, durant 
uns tres mesos; és visitât per Jaume Collell i Jacint Verdaguer, 
que eschu El Canigó, tan ben contemplât des de Vinçà. Alli 
mateix Collell i Torras planifiquen un viatge a Roma que es farà 
més endavant. De moment la familia Torras es reuneix nova-
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ment a Vilafranca, i Torras torna a Barcelona, on estudia el ter
cer curs de teologia.

El 1874 comença amb l'aixecament del general Pavía, que com
portará la Restaurado monárquica d'Alfons XII. La familia 
Torras ha de tornar a Sitges, però el futur bisbe aprofita per 
anar a Roma amb en Collell; posen al convent dominicà de 
Santa Maria sopra Minerva, i s'hi están un mes. Quan Torras 
torna de Roma, la seva familia ja ha llogat una casa senyorial a 
Barcelona, al Passatge de Permanyer, dissenyat per l'arquitecte 
Jeroni Granell i Barrera, d'estil eclecticista, al nùmero 13, quede 
seguida compraran el 1874. Els últims estadants de la nissaga 
del bisbe varen ser els avis, pares i germá de l'autor d'aquest 
escrit, que també hi van viure fins el 1960.

Josep Torras i Bages pot considerar-se com el forjador del cata- 
lanisme tradicional, gran teóric de l'anomenat vigatanisme 
(pensament tomista, jusnaturalista i romanista) i del régionalis
me catalanista modérât, basat en l'equilibri i harmonia entre la 
cosa personal i la cosa social. De fet, la seva gran importáncia 
rau en el fet de ser i de constituir una real alternativa histórica 
a l'integrisme. Anomenat també Patriarca espiritual de 
Catalunya, és ben conegut per la seva aportació al cristianisme 
d'arrel catalana, regeneracionista, així com a la difusió del

régionalisme català tradicional, a la defensa contundent de la 
llengua catalana, com també al retrobament de la filosofía nos- 
trada. Fa seu el lema de la Renaixença: Amor, Patria, Pides, en 
contra de l'integrisme résistent del Modernisme il luminista i 
liberal i del Noucentisme urbà universalista i laie.

El pensament estètic de Torras, que també fou consiliari del 
Cercle Artistic de Sant Lluc, s'escampà també en el mon de l'art 
i de la poesia, i va sintonitzar amb Joan Maragall. Aixi, amb 
Jacint Verdaguer, per a la llengua, Enric Prat de la Riba, per a la 
política, i ell mateix per al pensament, Catalunya ha de renéixer 
segons el tradicionalisme modérât d'inspiraciô cristiana.

Pel que fa a les extraccions literàries, cal dir que d'ençà que viu 
a la casa del Passatge Permanyer, llegeix assiduament la Revue 
Catholique de Lovaina, de Joseph de Maistre (1753-1821), tra- 
dicionalista i ultramuntà, i de Hyppolite Taine (1828-1898), 
positivista social modérât.

El seu interés per la litùrgia és alimentât per la lectura de l'Any 
Litúrgic de Dom Guéranger. És tracta d'un réformisme interio- 
rista, espiritualista i moderadament artistic.

Sobre les activitats barcelonines d'aquest mateix période previ 
al de la seva introducció en el mon de la cosa pública, hem 
d'esmentar la "Penya dels Minyons", que comença a formar
se el 1873, a casa de Ricard Cortès, i que s'ocupava del catala- 
nisme i en feia objecte de débat. El grup acolli positivament la 
convocatoria del «I Congrès Catalanista, i no estalvià lloances a 
Valenti Almirall pel seu Memorial de 
Greuges présentât a Alfons XII el 10 de 
març del 1885. Jacint Verdaguer, que 
els coneix i s'hi relaciona, els anomena 
"Doctors de la Llei".

EI pensament 
estétic de 

Torras i Bages 
s'escampá 

també al món 
de Tart i de la 

poesia i va sin
tonitzar amb 

Joan Maragall

Són molt importants els seus primers 
escrits per tal d'albirar-ne la seva sem- 
blança moral. En efecte, el primer article 
de Torras, publicat a La Veu del 
Montserrat l'any 1880, és LÀngel de les 
Escoles, referit a Sant Tomás d'Aquino, i 
que vol ser un ressò personalment satis- 
factori del contingut de l'enciclica de Lleó XIII Aeterni Paths, 
que restaurava els estudis tomistics, tan valorats per Torras des 
de feia temps. També escriu a La Veu del Montserrat sobre els 
qui foren els primers forjadors del seu pensament; i en l'article 
Semblances d'en Xavier Llorens parla dels germans Milà i 
Fontanals, i d'en Marian Aguiló, escriptor sobre el costumisme 
català i especialista sobre ortografia catalana., que posterior- 
ment utilitzarà Pompeu Fabra.

L'enciclica de Lleó XIII Cum multa anava curiosament contra 
l'integrisme, sobretot contra el d'Espanya, molt present i actiu 
a Barcelona, en el grup de Sardà Salvany ("El liberalismo es 
pecado"), que, a part d'integrista, era — com sol ser sempre— 
anticatalà.

El 1883 apareix la novena Preces tomístieas, dedicada ais sémi
naristes, i que té un innegable interés filosófic. El mateix any



SOCIETAT 13

publica un escrit que ret justicia a un eminent filòsof oblidat 
entre les boscúries del Solsonès: es tracta d'Antoni Cornelias i 
Cluet, i la seva obra Introducción a la Filosofía: Torras li dedica 
la Doctrina sobre la dirección al ideal de la Ciencia.

El 1888 apareix la primera obra d'importància rellevant, El Clero 
en la vida social moderna, que és un ressò Ilunyà de l'enciclica 
de Lieo XIII Cum multa, del 1883. El clergat i l'episcopat que no 
eren intégristes, sino "liberals" (amb certes reserves des del 
punt de vista actual) eren anomenats "mestissos"; degut a 
aquesta obra, Torras passa a ser-ne un d'ells.

El 1889 Torras deixa d'anar de sacerdot a titol patrimonial i ins- 
titueix un benifet de béns familiars, i és inscrit a la Parroquia de 
la Concepció del Carrer Aragó, de Barcelona. Una de les tasques 
de Josep Torras i Bages més rellevant d'aquesta època va ser el 
seu ofici de consiliari del Cercle artistic de Sant Lluc (1893)'. 
Joan LIimona (1860-1926), que n'era el president, en fa un 
gran elogi a la revista Vida Cristiana". Torras i Bages va donar 
tres conferències al Cercle: De ¡a frufció artística (1894), De l'in- 
fin it del limit de Fart (1896) i De! Verb artistic (1897). Els artis
tes més amies de Torras son: Vicenç Nubiola, Joan Martorell i 
Montells, Joan LIimona (pintor), Josep LIimona (escultor). 
Francese Amigó, Miquel Utrillo, Eusebi Arnau, Dionis Baixeras, 
Josep M. Sert i, per sobre de tots, l'arquitecte Antoni Gaudi.

Dins de la Congregació Mariana dels jesuïtes, dirigida pel pare 
Fiter, es va crear el 1891 la branca anomenada Acadèmia 
Catalanista, que presidi Torras i Bages, i on treballava també el 
pare Ignasi Casanovas; hi figuraven grans personalitats com 
Josep earner, López-Picó, Puig i Cadafach, Vails i Taberner, i

Nicolau d'Olwer, entre d'altres. Les 
lliçons i converses que dirigía el nos
tre autor giraven entorn de la seva 
obra La Tradició Catalana. 
Posteriorment, el 1920, desaparegut 
ja Torras i Bages, l'Académia 
Catalanista es va anomenar 
Acadèmia de Cultura Catalana, i, en 
ser restaurada el 1953, Acadèmia de 
la Llengua Catalana.

Fugint tant de 
l'integrisme 
illuminista com 
del racionalisme 
laic, el bisbe de 
Vic fonamenta en 
el tomisme 
medieval I'equili- 
bri entre allò per
sonal i allò social Cal dir que Torras i Bages no és un 

antisocialista visceral ni acritic; i no 
s'oblidi que estem parlant d'un 

socialisme de finals del segle XIX, i que sovint les mateixes 
paraules denominen fets històricament diferents. Torras coneix 
alguna cosa inteMectualment seriosa sobre el socialisme a par
tir del Ilibre de F. Hitze, El problema social y  su solución (Ed. F. 
Maroto, Madrid 1880), que ha llegit a Vilafranca, en la traduc- 
ció d'Orti y Lara, i que valora molt positivament: "Quina dife- 
rèneia entre eis catòlics de la Germania, tractats de racionalis- 
tes, i no obstant tan ferms en el sacrifici a favor de l'Església, i 
la fullaraca de nostra terra que, to t 'alabant-se' de gran potèn- 
cia, no sap fer més que barallar-se seguidament entre si" {Dulcis 
Amicitia, pàg. 201 ). Per aixô — afirma Torras—  ni tàcticament ni 
en honor a la veritat s'ha de desqualificar el socialisme corn fan 
molts a priori i sense coneixement de causa. En aquest sentit 
Torras fa l'elogi d'una de les riqueses de Catalunya, que és la

Bust de Torras i Bages a Les Cabanyes del Penedès

força de la societat civil, la pervivèneia d'allô que és espontani i 
natural, que el nostre autor aplica en aquest cas a la moral 
social cristiana.

Josep Torras i Bages, des de la sobrietat llatina i catalana, ha 
volgut presentar una ideologia per a Catalunya que sortis del 
seu interior, la seva ideologia, la de la Catalunya de sempre. 
Fugint dones tant de l'integrisme il luminista corn del raciona
lisme laie, el bisbe de Vie fonamenta en el tomisme medieval 
l'equilibri corporatiu entre allò personal i allò social, en una 
naturalesa humana guiada pel sentit comò, arrelada en la tra
dició i nodrida per la vida cristiana.

Per a més informació vegeu el meu article Josep Torras i Bages en el 
Cerde artistic de Sant Lluc: un model estétic de catalanisme cristia", dins 

Cerc/e Artistic de Sant Lluc 1893-1993 Cent Anys. 
Generalität de Catalunya. Barcelona; 1993, págs. 21-26.

2 Qua resma 1916. Apologia del venerable doctor Josep Torras i Bages.
(CoMecció Torras ¡ Bages, 6). Vic: 1996, págs. 56 i 57.
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Quan ser gai era com ser 
delinqüent o anar contra natura
Jordi Petit evoca el paper de la Rambla 
de Barcelona deis anys 70 en els movi- 
ments d'alliberament gai de Catalunya

JORDI PETIT /  Introducció de Montse Barderi

Jordi Petit és un sabadellenc d'adopdó que porta 24 anys tre- 
ballant diáriament a la ciutat. Avui que la Igualtat d'opcions 
sexuals no és real però ja està aixoplugada per moites accions 
(matrimoni legal, educació sexual sense heterosexualitat obliga- 
tória, un cent respecte públic...) seguelx sent Important reivindi
car Jordi Petit com aigú Iluitador, compromés i valent amb la 
seva homosexualltat, en una època en qué era molt difícil ser- 
ne obertament. Si la histórla del moviment gai tingués un sol 
nom, aquest serla, sens dubte, Jordi Petit. Aprofitant que 
Barcelona reivindica les Rambles, hem obtingut el text sencer de 
Jordi Petit per a Robra de teatre de Joan Ollé Rebels amb causa. 
Per explicar com es vivia (i s'estimava) en les Rambles d'aquella 
època s'han utilitzat textos descriptors com Javier Cercas, Jordi 
Coca, Ramón España, Márius Serra i Jordi Petit. En exclusiva per 
a Quadern, el text de com va viure la Rambla Jordi Petit, o el 
que és el mateix: origen i vivéncies del procès d'alliberament 
gai de Catalunya. Perqué ais 70 si aIgú era gal i volia viure la 
seva homosexualltat amb certa Ilibertat, només podia anar a 
Barcelona, a les Rambles.

Testimoni /  Vaig viure en una d'aquelles comunes urbanes dels 
setanta i com que érem molts Jordis, a mi em van posar el 
"Petit", nom de guerra que vaig adoptar al formar part del, 
aleshores, iMegal moviment gai.

Haig de dir que els gais vam ser exemple d'animar la forma de 
manifestar-se, quan sortiem al carrer dèiem "Somos cachondos 
y no peligrosos" i cantàvem "Bésame mucho". Però a la prime
ra mani, el 26 de juny de 1977, la policia ens va moldre a pals. 
Els transvestits van ser els qui més van plantar cara i van fer 
volar pels aires cadires i taules. Ningú pensava que les "marie- 
tes" serien tan valantes. Van començar a caure els estereotips. 
Armand de Fluvià i jo vàrem estar a la primera entrevista de 
televisiô als antics estudis de Miramar. Sempre acompanyats 
d'un metge que deia que no érem malalts.

Flavors molta gent confonia gais i transvestits i altres pregunta- 
ven si era de "vici" o de "naixement". Tant se val, som persones 
com les altres. Aviat els gais, mentre Iluitàvem contra la Liei de 
Perillositat Social, sortiem al Café de l'Opera o freqCientàvem el 
desaparegut Drugstore Liceu. Els primers bars de trobada gai 
estaven a l'entorn de la Rambla, al barri xinès com El Topkapi, 
El Elefante Blanco, Bambú i Arco Iris, al carrer Còdols. Però 
encara hi havia molta por, de fet era perillòs anar-hi fins al 
1979, és a dir, quan els darrers presos de Franco van sortir de

A la platja del Saler (1973)

les presons. Les dones lesbianes es reunien al Daniel's, en un 
carrer adjacent a Muntaner. La seva gerent, Daniela, era esti
mada per totes.

Barcelona bullia amb les obres de teatre de Lindsay Kemp i el 
Rebel Delirieum de lago Pericot. Ocaña es va fer el rei o reina de 
les Rambles i triomfava el personatge de comic Anarcoma, 
créât per Nazario. Aquella generado que 
venia de la dictadura i havia estât educa
da pels padres, no s'acabava de creure la 
nova onada de Ilibertat que es respirava.
La primera conquesta va ser personal: 
l'autoacceptació, oblidar-se de la culpa 
del pecat, del delicte i de la malaltia i, 
també, d'haver de ser com volia la mama 
i donar-li néts. Com tota minoría tenim un 
argot, sempre ironic, i d'aquí va saltar al 
llenguatge comú la paraula "carrossa".
Entre els "progres" es va posar de moda la bisexualitat i presu
mir de tenir un amic gai o lesbiana. Les tietes, ens deien, érem 
molt polits i educats, altres queien en el topic de considerar
nos "d'una immensa cultura".

La generado 
que venia de 
la dictadura 

no s'acabava 
de creure la 
nova onada 
de Ilibertat
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El 1979 I'Ajuntament de Barcelona va fer el pas de reconèixer 
el moviment gai, llavors només hi havia el Front d'Alliberament 
Gai de Catalunya (FAGC). 53 municipis més van seguir l'exem
ple, entre élis Sabadell, i al 1980 ens van legalitzar. Les Rambles 
eren una continua desfilada de gais que sortien a "ramblejar" i 
de passada a Iligar. La legalitzaciô va comportar una Ilibertat 
mai somniada, eis grups d'alliberament es van buidar mentre 
s'omplien les pistes de bail de les discoteques on regnava la 
música de Village People. Molts gais també anaven al desapa- 
regut Jazz Colón de les Rambles, un locai entre "canalla" i bar- 
reja de tota mena de gent. Altres preferien el també desapare- 
gut Saló Diana. Es tractava de gaudir d'una Ilibertat descone- 
guda. Com deia Germà Pedra, no calia fer el débat de si aquells 
bars eren o no un gueto. En Germà deia que el principal era sor
tir de l'armari a casa, al carrer i a la teina. Empar Pineda sem
pre s'ha lamentat de les injustes critiques als transvestits que 
encapçalaren les manifestacions, foren eIs més Iluitadors i eIs 
més marginats. El débat era donar una imatge seria o de boja. 
En to t cas Ocaña i les Rambles d'aquell moment van quedar 
immortalitzats a la pel licula de Ventura Pons.

Els primers vuitanta foren un esciat de diversió, de peMícules 
com El Diputado, de Eloy de la Iglesia, i La Muerte de Mikel, 
publicacions com Party, que escollia el noi més "guapo" de 
l'any i fins i to t cançons que parlaven de T'ambient" (l'àmbit de 
trobada homosexual), corn va ser el Noa, Noa de Massiel. El 
desencant politic no va afectar gais i lesbianes que seguien fes- 
tejant la Ilibertat, van proliferar pubs i discoteques i amb la vic
toria de Felipe González, TVE ens va obrir les aixetes.

La festa es va acabar amb la Sida, a mitjans dels vuitanta, però 
aquesta ja és una altra historia.

En resum, l'esclat del moviment de lesbianes, gais, bisexuals i 
transsexuals, a part d'ampliar les Ilibertats d'aquestes persones 
i fer una aposta per la laïcitat, va aportar a la societat una altra 
visió oberta de la Sexualität i l'afecte. Va contribuir a trencar 
tabús, a reivindicar el plaer i a acceptar les própies fantasies 
erótiques de cadascú, fos homo o hetero. Ens vam cansar d'ex-

plicar arreu l'estudi Kinsey que 
ja al 1947 va aclarir to t aixó. 
Fins a un 30% de la població 
almenys ha tingut una o més 
relacions homosexuals satisfac- 
tóries, en diversos graus d'in- 
tensitat, serien els més o 
menys bisexuals. La Sexualität 
és, dones, diversa.

El moviment de 
lesbianes, gais, 
bisexuals i trans
sexuals va contri
buir a trencar 
tabus i a acceptar 
les pròpies fanta
sies erotiques de 
cadascû Amb el destape, els quioscs de 

la Rambla es van omplir de por
nografia, per a mal de ventre 

dels antics censors i empatx dels afamats. El 23 de febrer de 
1981, Tejero va voler donar un cop d'estat fallit, després va 
declarar a l'ABC, que entre d'altres motius ho va fer "contra la 
pornografia y los invertidos".

Mai oblidarem aquellos Rambles on tants gais van donar vida i 
color i van trobar amies i amants.

. ■ r«-

' M

Brigada disciplinaria de la presó militar de Caranza (1976-1977)

Advocat fiscal/Vostés, amb l'excusa de l'alliberament sortien al 
carrer a fer el numeret. A més en acabar les manifestacions 
feien un xiscle estrident, d'autèntica bogeria, vostés en deien 
"el grito unitario", on s'ha vist aixó? Tot un circ i sense vergo- 
nya de besar-se en públic, disfressar-se o ensenyar els pits hor- 
monats deis transvestits. I les criatures que veien aquest espec- 
tacle? 1 la gent d'ordre que havia de suportar aqüestes boge- 
ries i es sentia ofesa? Quina falta de respecte!

La seva primera manifestació a les Rambles va sortir a tota la 
premsa mundial, quina vergonya, van malmetre la imatge del 
país. A sobre proclamar ais quatre vents una cosa contra natu
ra com aquesta! El seu vici o malaltia, perdonin l'expressió però 
les coses són com són, s'hauria de reservar a la privacitat, a dins 
de casa i de forma ben discreta. No estic d'acord en enviar-los 
a la presó, com feia Franco, però almenys s'ho podrien fer mirar 
pel psicóleg. Va ser una moda aixó de la bisexualitat que vostés 
van impulsar. Ai, els bisexuals! Aixó sí que es vici, perqué els que 
són homosexuals de naixement, dones els hem de comprendre, 
com quan neix aigú amb malformacions congènites. Però el vici 
es intolerable, fan molt de mal vostés a la societat perqué son 
proselitistes, cerquen convertir els joves al seu desviament.
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Casal Pere Quart de Sabadell (inicis dels anys 90)

S'haurien d'haver quedat sempre a casa i no molestar la bona 
gent ni formar aquests carnavals que van malmetre la imatge 
idíMica de les Rambles de sempre amb les seves manifestacions.

Que consti que no tinc res contra vostès, ni sóc racista, però 
millor que es continguin i acceptin la seva desgracia. Espero no 
tenir un fill així, però l'ajudaria a portar aquesta càrrega humi
liant i el portaria al psiquiatra per si hi ha remei.

La natura ha fet els sexes complementaris per a garantir la 
reproducció, per això hi ha homes i dones, la resta és aberraciò. 
Suposo que ens hem de conformar amb el que hi ha i ser pie- 
tosos, però no es pot admetre res contra natura, seria com 
acceptar el mal o els delictes, to t té una mesura!

Això si, de cap manera accepte l'exhibicionisme i l'afany de pro- 
tagonisme de vostès. No entenc com les esquerres han présen
tât quatre candidats gais a les primeres eleccions al Parlament 
de Catalunya, sortosament cap va arribar a la cambra. Hauria 
estât un escàndol internacional.

En fi, donen mal exemple i no tenen res de què sentir-se orgu
llosos.

Advocat defensor /  Senyor fiscal, és vostè molt rigid en el tema 
de vestir-se. En aquell moment hi havia els Hare Krisna a les 
Rambles, tots coberts de llençois de color taronja, faldô inclôs i 
els darrers hippies, sempre vestits amb roba florejada. 
S'equivoca, les Rambles eren un bressol de tota mena de per
sones i un mirali de les Ilibertats que ens va portar la democrà- 
cia.

determinaciò sexual de la persona i va demanar la no discrimi
nado dels homosexuals, to t prohibint les teràpies aversives.

Els gais van donar alegria i vida a les Rambles. Les seves legiti
mes manifestacions han tingut l'encert de trencar els estereo- 
tips rigids de com reclamar les coses, son divertidos i reivindi- 
catives. Perqué senyor fiscal, vosté hauria de comprendre que, 
després de la persecució franquista i les liéis en contra, encara 
vigents llavors, aquest coMectiu réclamés les seves Ilibertats, 
com qualsevol altre sector social. Això es simplement la demo- 
crácia. Van sortir de la clandestinitat amb molta marxa.

Parlant de carnavals, li recordo que no hi ha al món festa al car
rer més esbojarrada que el carnaval de Rio de Janeiro, bàsica- 
ment heterosexual. No per aquest motiu direm que els hetero
sexuals fan circ o son exhibicionistes, fan festa i punt. No cal 
justificar cada cosa que fan els homosexuals, son aqui i formen 
part de la nostra societat, millor dit, la sexualitat es prou plural 
i no cal fer-ne un problema. A l'inrevés, per sort hem sortit dels 
temps tenebrosos on to t era pecat i culpa.

En aquella època la festa gai podia cloure a pals o a comissa- 
ria. Al bar Daniel's de dones lesbianes, sota Franco, la policia les 
tractava de putes i després els máseles intentaven colar-se, 
molestaven a to t hora, això si que es inacceptable.

Vostè diu que no és homòfob, però recepta que gais i lesbianes 
es quedin a casa corn apestats, menys mal que no és homòfob! 
No hi ha res de que amagar-se, la sexualitat de forma natural 
es prou plural i això del "proselitisme" gai es un tôpic més. Tots 
els infants reben una forta educaciò heterosexista, i malgrat 
això, hi ha homosexuals, bisexuals i transsexuals.

Si parlem de vestir-se, li preguntaria per qué els homes porten 
sempre rellotges grans i les dones petits? Perqué els paraigües 
masculins son grans i negres i els femenins petits i de colors? 
No li sembla absurd ? Quasi mai hem vist homes amb faldilles 
i ara totes les dones poden portar pantalons. Senyor fiscal, cree 
que ha de concloure amb mi que les formes de vestir son rela
tives i arbitráriament atribuídes per générés i a més, diferents 
en cada cultura i en cada moment històric. Que cadascú es ves- 
teixi com vulgui, i si els transvestits ensenyaven els pits, també 
ho va fer I'actriu Susana Estrada quan l'alcalde de Madrid, 
Tierno Galván, li va imposar la medalla de la ciutat, i què? No 
ha vist vostè que per to t arreu hi ha estàtues nues?

Senyor fiscal, si Tejero hagués triomfat, vostè s'hi hauria apun- 
tat i hauria fet de les Rambles un cementiri.

•k'k'k'k'kic

Vostè no s'ha llegit cap de les recerques que fa anys van deixar 
de considerar malaltia l'homosexualitat. Vostè ha manifestât 
una série d'expressions insultants i humiliants respecte dels 
homosexuals i transsexuals que exigeixo no constin al acta. Ni 
vici, ni malaltia, ni vergonya, vostè menysprea ciutadans com 
els altres que paguen els mateixos impostes i que llavors no 
tenien els mateixos drets que la resta. Record! que ja l'1 d'oe- 
tubre de 1981 el Conseil d'Europa va reconèixer el dret d'auto-

Preguntant a Jordi Petit si, a bores d'ara, encara es porta bé 
haver de patir més judicis em comenta que, efectivament, és 
ben trist que les mi nones s'bag in de seguir justifleant però que 
té un innegable valor pedagògic atés que moites de les coses 
que diu el "fiscal" encara formen part dels prejudicis de moites 
persones. Celebrem que només tinguin la força del prejudici 
sense el suport de la Ilei.
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De com sentir la pluja 
a través de les paraules
'L'oior de la pluja', de Jordi de Manuel, 
és una novel la de ciència-ficció original, 
que convida a la reflexió sobre la situa
do mediambiental del nostre planeta

JOAN PINYOL

Portar les coses a un extrem no sempre vol dir ser catastrofista. 
L'escriptor, professor, biòleg i membre de la Societat Catalana 
de Ciència-Ficció i Fantasia, Jordi de Manuel, n'és un exemple 
òptim si considerem la seva noveMa Lolor de la pluja (La 
Magrana, 2006).

En to t cas — i considérant la situado mediambiental que plan- 
teja aquesta noveMa, amb un futur ben eixut i una aigua con
vertida en el veritable or i moneda del millor canvi en el segle 
XXI—  el que pot xocar de valent és la situado actual (o sigui 
d'ara, el 2010) pel que fa ais recursos hídrics, amb uns pantans 
que vessen de bonança aquàtica i uns Pirineus carregats fins al 
capdamunt d'una neu que ja ha començar a davallar cap a les 
planes en forma de deu vital. Ho die a propòsit de les previsions 
que s'avancen a Lolor de la pluja, una exceMent noveMa de 
ciència-ficció, situada bàsicament a Barcelona, que va ser escri
ta en una època d'esperances més aviat eixutes pel que fa a l'ai- 
gua dolga del país i que augura un 2017 d'una sequedat extre
ma. Anem a pams. O potser millor, a gotes. Perqué tenint en 
compte que es tracta d'una obra sorgida de la imaginació d'un 
escriptor que viu entre la dèneia i la ficció narrativa, és més que 
evident que ni podem fer volar coloms pel que fa als recursos 
hídrics enmig d'una societat que eis evapora cada vegada més, 
ni tampoc no podem assegurar gens que no acabarem vivint a 
la manera dels personatges als quais Jordi de Manuel asseca la 
gola i gairebé l'existèneia a la seva noveMa.

Lolor de la pluja és una novel-la de ciència-ficció, sí, però també 
és una novel-la plural i coral — si considerem les diverses trames 
i protagonistes que s'hi entrelliguen— ; i policiaca — pels fils 
conductors delictius que s'hi nuen— ; i de divulgació científica 
mediambiental — considérant el leitmotiv central— ; i realista — 
per les descripcions d'un referent geogràfic ben conegut— ; i 
sociològica — perqué també hi tenen lloc consideracions com el 
frágil equilibri dels moviments humans migratoris en un país de 
suposada acollida; i futurista — per l'avançament d'uns esdeve- 
niments i realitats a partir deis actuals esdeveniments i de la 
realitat de començaments de segle— ; i d'intriga — sobretot 
quan planteja al lector la resolució de la cadena d'assassinats 
que es produeixen a cada volta de full de tal manera que el lec
tor (per molt innocent que sigui en la seva vida intima) acaba 
atrapat en la trama de peus i de mans. En més d'una ocasió 
sense ni ser-ne conscient. Però per damunt de tot, és una

Jordi de Manuel /  PERE VIRGILI

noveMa original, sorprenent, que convida a la reflexió després 
d'un peli a peli considerable amb els problèmes que viuen eIs 
seus personatges. LIegiu-la, i ja em direu.

Tot plegat ens ho indica el propi Ilibre. "En un futur no gens 
Ilunyà mllers de persones arriben dlàrlament a Barcelona fugint 
de la sequera. A la franja costanera, on s'han insta fla t els cam- 
paments per als refugiats, la situado és insostenible. Damià 
Darder i la seva filia adolescent, Sara, són fugitius de la segne
rà que Intenten sobreviure en una ciutat on Laigua és el bé més 
preuat. El bioquímic i ambientóleg Arnau Salord, conjuntament 
amb el meteoróleg israeliá Pinkhas Lubens, descobreix la ciau 
que explica la manca de pluja, però un fet casual posa el secret 
en mans de Ricard Coll, un tècnic informàtic que vol treure'n 
profit. Una mort absurda, aparentment provocada per un acci
dent fortuit, és investigada per Linspector Marc Sergiot, un 
policía marginat a punt de jubilarse que troba indicis d'un 
assassinat".
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La Sagrada Familia de Barcelona

Tres trames entrelligades que fins i to t defugen els topics narra- 
tius. Vaja, que no s'entrelliguen en els punts que el lector —víc
tima de milers de trobades previsibles que omplen novel les de 
péssims autors—  s'imagina sino, sobretot, de manera inespe
rada. La primera, la protagonitzada pel Damià Darder i per la 
seva filia Sara (altrament anomenats Fugitius de la sequera, 
igual que Zac, el gos fidel), d'una Intensität emocional ben 
notable, no acaba desllorigant el problema final com esperarla 
més d'un i, to t i així, es reprén més enllá de la novel-la amb 
gran força, bàsicament en el pensament d'uns lectors més 
engrescats que mai a imaginar com continúen unes peripécies 
vitals capaces de sobreposar-se a unes situacions limit que no 
paren de posar a prova la seva resisténcia física i emocional.

La segona {Dunes blanques), que protagonitza un Arnau darre- 
ra el qual sentim en to t moment olor de Jordi de Manuel, que 
atrapa i descoMoca el lector a parts iguals, sobretot quan al 
final s'alcen les esteres de l'ànima d'alguns personatges. I la ter
cera {A cops de sort), immersa de pie en el mon de les noves 
tecnologies i dels seus usos fins i to t criminals, amb una càrre- 
ga delictiva d'una magnitud tan extrema que en alguns 
moments fa l'efecte que sí que existeixen els crims perfectes.

Com podeu comprovar, no seré pas jo qui ara em dediqui a des
pullar els esdeveniments d'aquesta novel-la i us mostri — com 
aquell qui exhibeix roba interior sense cap mena de pudor—  les 
accions i els desenilaços de les accions que tenen Hoc en aques
ta novel-la. No m'ho perdonarla. El Jordi de Manuel no ho sé, 
però jo segur que no. Afegiu-vos dones a l'alenada futurista i, 
si encara no la coneixeu, inscriviu la lectura de Lolor de la pluja 
en l'agenda dels vostres respectius esdevenidors. Encara que 
preferiu viatjar cap al passât en Hoc de cap al futur. Per molt que 
no vulgueu sentir a parlar de sequeres a casa nostra en un grau 
extrem. I to t i que, com a lectors i lectores — voraços i voraces 
d'aventures Hegides—  no us sedueixi la resolució de continus 
conflictos narratius. Malgrat aquests malgrats, feu-ho, de 
debó!

Ajudareu la Sara a resoldre la incògnita sobre el perqué la mare 
un dia va fugir de casa i compartireu amb ella els patiments per

la malaltia del pare i la seva nécessitât extrema de l'aigua que 
els ha de permetre continuar la vida. Compartireu amb l'Arnau 
la passió científica i un amor tan il-limitat cap a la resta deis 
humans que es creu ben capacitat per salvar la humanitat del 
problema de l'aigua amb la compHcitat del professor Lubens, 
una eminéncia científica que també és a punt d'aclarir la trama 
fosca que ha assecat to t plegat. I viureu de prop els poders 
d'una informàtica capriciosa i al servei, per atzar, fins i to t de les 
intencions més malvados i punibles. I ho fareu des d'alegre 
retrobada amb tots i cadascun al Harg de la novel-la. Quan 
menys us ho espereu, quan menys els esperáveu i amb les 
intencions més ocultes.

I to t plegat l'any 2017, un quart de segle després de la cele
brado deis Jocs Olímipes més barcelonins de tota la histeria 
olímpica — amb permis de les intencions futures de l'alcalde 
Hereu, és dar— ; amb un Delta de l'Ebre del to t malmès per 
continus transvassaments i per l'eixutesa; amb uns camps de 
refugiats entre la Barceloneta i una mar salada i imbevible plens 
a vessar d'assedegats que viuen entre desesperacions i 
empentes provocados per les dessaladores properes; amb un 
centre comercial a l'antiga plaça de braus de les Arenes passât 
de moda i vingut a menys; en un país on es van prohibir fa anys 
les curses de braus, on els ciutadans circulen en aerotaxis i dis
posen del DIG, el Document d'ldentitat Genètica d'obligat ús a 
l'hora de donar-se a conéixer. I també en un país on en el seu 
dia es va instaurar amb éxit i notable acceptació entre la ciuta- 
dania, la III República, a l'ombra del cogombre majúscul de la 
Torre Agbar (que molt té a veure amb l'aigua), amb uns habi
tants de la capital catalana que usen amb devoció els conteni- 
dors de résidus cel-luiôsics i els microfaxos de butxaca, que 
Hueixen hologrames d'actrius a les quais veneren en Hurs habi- 
tacions, que guaiten el firmament amb potentissims telescopis 
des de cada racó del planeta, que han de passar per la supervi- 
sió dels lectors dactilogràfics per entrar en Hocs de màxima 
seguretat, que gaudeixen d'una 
immensa mediateca cultural sota el ¡_g novel lò ens 
Parc de la Ciutadella i que compren, situò en un
amb targeta, els diaris en quioscos -
que disposen d'espenedor automà- ^

nuò òccentuònt
les desiguòltòts

Un pas més enllà en el nostre actual soclòls, mòTCò- 
ordre de coses que ens situa en un des en òQUest
mòn que continua accentuant les ^a s  per l'òCCés
desigualtats socials, marcados en q  ^  l'aiouò 
aquest cas per l'accés o no a l'aigua. ^
Perqué aquesta és una altra. LIuny de
mostrar-nos una situado limit generalitzada en tota la poblado, 
capaç d'omplir Barcelona de necessitats del bé cada vegada 
més escás de l'aigua provinents de l'interior del país, a Lolorde 
la pluja conviuen el dia a dia dels més desesperats en aquest 
sentit — tancats a milers en camps de refugiats a l'estil dels que 
van malviure a la platja d'Argelers un cop acabada la guerra 
civil—  amb una altra part de la poblado — originària de la ciu- 
tat que és bona si la bossa sona— que té via Hiure per sortir a 
sopar i beure un bon vi blanc. I entre els uns i els altres s'esco- 
len les tres trames narratives de la novel-la. En una original bar- 
reja d'interessos contraposats, de malifetes que envien més
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d'un personatge a I'altre barri, d'amistats que neixen en condi- 
cions pèssimes, d'amors impossibles, de gelosies, d'ambicions 
irrefrenables i de descobriments cientifics que poden capgirar la 
perversa cursa dels esdeveniments i que es prova de silenciar 
precisament per aquesta rad.

Deia més amunt que Holor de la pluja també és una noveMa 
policíaca, d'intriga, d'investigacions policiais que fan via entre 
to t un seguit d'assassinats successius i ho torno a remarcar. I a 
agrair. Perqué resulta molt motivador com a lector anar seguint 
el fil de les descobertes, encara que sigui a una velocitat infe
rior a la dels crims. Si se't mor un personatge entre els fulls i et 
dol és ben bé que la seva historia t'atrapava. I us ben asseguro 
que la nòmina de difunts que deriven de la noveMa de Jordi de 
Manuel deixa bona petjada i un regust agredolç.

Un deis trets formais que destaquen i més criden l'atenció de la 
noveMa són sens dubte els jocs entre diferents punts de vista 
narratius, en el cas que avui ens ocupa a l'hora de contar la his- 
tória des de diferents perspectives. Quan la Sara arrossega a pes 
de braços el seu pare cap a l'Hospital del Mar reclama la coo- 
peració d'un home que passava per allí per poder-lo entrar amb 
més garanties. Dones bé, aquest secundan, en un primer 
moment anònim i que es limita únicament a completar l'acció, 
no és altre que Marc Sergiot, el policía protagonista d'una altra 
trama esdevinguda en paral lel a la deis Fugitius de la sequera, 
i és més enllá de la noveMa que el lector el retroba, vora el 
mateix Hospital, en plena investigació sobre una mort i dispo
sât a ajudar a una nena que arrossega com pot el pare malait 
cap a l'interior de les dependéncies hospitaláries. És només un 
exemple de la complicitat que s'estableix contínuament entre el 
narrador i el lector, ávid d'anar encaixant totes les peces d'un 
trencaclosques singular. Però encara més. Sense que interferei-

xin gairebé mai, encara més enda- 
vant la Sara tornará a reconéixer 
l'home que la va ajudar a l'hospital 
en un moment culminant, sobretot 
per Marc Sergiot. No die més. Ho 
deixo per a la vostra curiositat.

J o r d i  d e  M a n u e l

Jordi de Manuel 
juga amb els 
punts de vista 
narratius i te un 
excel lent domini 
del temps a partir 
de I'anticipacio 
d'accions

Tot plegat és el que fa que Lolor de 
la pluja sigui una noveMa comple
ta, complexa rica en matisos i 
sobretot ben travada, en què 
també s'expliquen al detail les 

fases de l'enamorament d'una parella i en què es posen de 
manifest els recursos més suggestius de la multiplicitat de 
maneres d'interpretar una mateixa realitat.

Jocs amb els punts de vista narratius i també un excel lent 
domini del temps a partir de l'anticipaciô d'accions que poste- 
riorment es relaten amb tota la intensitat del mòn, encara que 
els lectors les coneguin i sense que es resti el factor sorpresa. A 
la vegada el narrador va reconstruint les diferents históries tot 
cobrint les llacunes que creen d'entrada els diferents personat- 
ges, els quais coneixem des d'un present compromés que ens 
condueix a uns passats ben determinants per la via de continus 
flaixbacs suggerents, plens d'accions significatives que regalen 
la ciau més idònia per entendre el present de cadascun.

ÛB la y
S:

Es tracta d'una obra dinámica, escrita amb un ritme ágil i una 
abundor notable de matisos, de duplicitats, de trames que es 
bifurquen i tornen a confluir magistralment, de fils oberts al 
final deis capítols que alimenten l'interés lector. Una noveMa en 
la qual, amb paraules de Xulio Ricardo Trigo, "el lector se sent 
atrapat de seguida i persegueix amb ansietat creixent la resolu- 
ció. Un lllbre notable, d'interès per l'actualltat deis temes pro- 
posats i una obra ben construida, d'aquelles que van deixant- 
nos petites referèneies inoblidables". Una noveMa inusual dins 
el panorama actual de la literatura catalana que el passât 3 de 
març va convocar un deis clubs de lectura que modero des de 
fa anys des de la Biblioteca Central d'lgualada, el Club de 
Lectura en catalá fácil que reuneix persones adultes precedents 
de diferents països per ais quais el català no és la seva llengua 
habituai i que troben en la lectura comuna d'una mateixa obra 
un punt de contacte interessantissim per compartir emocions 
lectores a través de la nostra llengua.

Aquell dia, i després de fer una anàlisi general de la noveMa i 
que cadascun dels assistents exposés les seves impressions 
sobre Color de la pluja en un coMoqui al voltant de les lletres 
que, corn més va, més intéressant resulta, vam decidir trametre 
per via escrita al Jordi de Manuel tô t un seguit de qüestions al
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voltant de la seva 
novel-la. I ell, amb 
un gest que I'ho- 
nora, ens les va res- 
pondre gairebé a 
l'instant.

És el que trobareu a 
continuació després 
d'unes cordials 
paraules per part del 
mateix autor:

"Un dia ben plujós 
per debatre la 
novehia... El que 
més em satisfà de

to t és que els lectors ho hagin passât bé llegint el Ilibre I que 
també hagueu disfrutat després dissecclonant-lo. Eanàlisi que 
fas per definir la novel-la és acurada I benèvola, però el que més 
em sorprén (gratament) és que hagueu escollit aquest Ilibre per 
a persones que no acostumen a llegir en catalá, perqué pel que 
fa a restructura narrativa la novel-la té una certa complexitat. 
Passo a respondre les preguntes que vas recollir en el club:

1. H¡ haurà segona part?
No, de fet s'ha publicat la "primera part", "part zero", "part 
menys ú", etc. comprendreu que he d'anar tirant enrere en el 
temps... no sé si algù ho ha fet en literatura: començar pel 
futur I anar tirant enrere (de fet no tinc un altre remei) i vaig 
fent salts en el temps (en el cinema em ve al cap la saga Star 
Warsl He anat construint un univers "sergiotlà" en diferents 
novel les del Marc Sergiot ambientadas en diferents moments 
temporals (l'ultima Mans Iliures al 2014, però l'anterior El rap
tor de g noms, al 2004).

2. Ara que plou tant, creus que la novel-la perd el cop d'efecte 
que tenia quan la vas escriure tenint en compte eis problèmes 
d'aigua que hi havia?
Aquest és un hivern extraordinàriament plujós... però el nostre 
és un clima mediterrani: malauradament la sequera tornará. 
Espero que mai amb una distopia corn la de la novel-la. 
Recordeu que fa un pareil d'anys parlàvem de restriccions d'ai
gua i de vaixells que arribaven a Barcelona carregats des de les 
dessaladores del sud...

3. Qué passa finalment amb la Júlia? Anirá a buscar l'Arnau? 
Segur que volia canviar de vida i començar de zero a Cuba?
EArnau fulg, desapareix. Ella voila comenzar de zero, com supo- 
so que deuen voler fer molts criminals. Uns quants mesos des
prés de publicarse la novel-la valg rebre un correu anónlm sig
nât per una tal Júlia Roca que em deia "per fi t'he trobat". Jo 
li vaig seguir el joc: "Allunya't, per a mi no existeixes", però no 
valg obtenir un segon missatge: suposo que devia ser algún 
bromista que va suplantar el personatge (estava ben feta la 
broma perqué l'adreça de correu duia també les seves iniciáis). 
Vaig arribar a pensar que era una dona amb el mateix nom. 
Això és el que passa a la realitat I a la ficció amb la Júlia: es fon. 
VulI deixar-ho oberi a la imaginació del lector.

4. I a la Sara, quin futur creus que li espera?
Això em preocupava més i li vaig donar moites voltes. A ella, 
com a molts ¡oves d'aquest mon, se li escapen molts trens (a 
altres se'Is escapa la vida). Haureu endevinat que la relacló 
entre ella i el Damià era potser la h istòria que més m 'interessa
va i la que més em va commoure (si: l'escriptor es pot com- 
moure tant o més que el lector mentre escriu). Voldria haver 
produit en el lector, al final, una sentiment d'esperança en el 
futur de la Sara... aigu ns lectors em van retreure que fes des- 
aparèixer la neokupa: l'ùnica persona amb qui ella havia arribat 
a relacionarse i, fins i tot, fer algún pia de futur.

5. Quina relació tenen els microorganismes de què es parla a la 
novel-la amb el canvi climàtic?
Cap ni un que jo  sàpiga, és pura ficció. La versemblança ve 
donada per les explicacions cientifiques plausibles que aparei- 
xen a la novel-la, però si hi ha algún canvi climàtic (i hi ha evi- 
déncies que n 'hi ha) eIs ùnics culpables som nosaltres amb les 
nostres activitats insostenibles... La idea de trencar el eide de 
l'aigua amb una capa d'una substància que es diposita ais oce
ans està manllevada d'una novel-la de Ballard, que l'esmento a 
la nota del final.

6. No creus que el fet que el Damià no es vengui el pou i que 
després no se'n parli més, no deixa massa penjat aquest tema? 
si no era un pou see, per què marxen del poblé ell i la Sara.
És possible que no hagi quedat dar, aquest punt... Havia volgut 
dir que sense pluja els aqúífers, i per tant el pou, s'estaven que- 
dant eixuts, però potser no queda prou dar. En to t cas des del 
començament jo  vull donar la idea d'èxode, de fúgida i en qua- 
sevol fúgida sempre es deixen coses importants al darrere.

7. L'any 2017 encara aguantarla la Volks?
No n'estic gaire segur, però serla collonut. De fet abans d'ahir 
vaig veure un siscents al carrer de casa, que no sé si és més 
"veil" que la Volks.

8. I per últim, dues felicitacions: per l'originalitat de carregar- 
te el doctor Lubens d'una manera tan discreta i per mantenir en 
tot moment l'interès del lector.
Dones moites gràcies. No penseu que no em va cosar carregar- 
me'l perqué em quela molt bé, l'home... I ara no us creureu, 
però la Idea em va venir fa uns quants anys dins d'una sauna 
("si aigú ara em tanca la porta des de fora em quedo rostit") i 
vaig pensar que algún dia ho havia d'escriure. No em queda 
més que desitjar-vos molt bones lectures... ara que heu desco- 
bert que també ho podeu passar bé llegint en catalàl 
Salut. Jordi de Manuel {http://www.jordidemanuel.cat)

Sense cap mena de dubte, llegir EOlor de la pluja ha estât un 
veritable plaer. Quan vulgueu, el compartim.

Manuel, Jordi de. Eolor de la pluja 
Barcelona: La Magrana, 2006 - ISBN 978-84-7871-510-7

http://www.jordidemanuel.cat
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La Romania 
de Ceausescu
A 'La béstia del cor' Hertha Müller 
retrata la migradesa moral i intel lectual 
d'un pais sense esperança, contrôlât 
implacablement per un règim totalitari

DAVID SERRANO I BLANQUER

No tenia cap noticia de Müller abans que li atorguessin el Nobel 
de Literatura del 2009. Bé, no en tenia cap d'ella, corn no n'he 
tingut abans d'alguns dels premiats dels darrers anys... Soc 
incapaç de formular una opinio coherent i raonada al voltant 
de molts dels autors premiats per aquest certamen "selecte", 
occidentalitzant, moral.

Llegint la biografia de Müller penso que segurament en la cul
tura literària en llengua alemanya si que devia ser ja una escrip- 
tora llegida i coneguda, si més no si ens fixem en els reconeix- 
ements que ha obtingut, com els premis Aspekte, Kleist, 
Breitbach o Würth, i al fet de pertányer a l'Académia Alemanya 
de la llengua i la literatura. Nascuda a Romania el 1953, per- 
tany a la minoría alemanya, en defensa de la qual es convertirá 
en personatge suficientment incomode per exiliar-se a Berlin el 
1987.

El meu conseller davant de tal desconeixement, el Ilibreter, que 
em fa a mans, no massa convençut, La béstia del cor (1994), 
"Ja em dirás el qué...". La novel-la arrenca probablement del 
pretext referenda! del pas de I'autora per la Universität de 
Timisoara, que li serveix per dibuixar un paisatge sense esper
ança sota el poder omnipresent de Ceausescu. Aquest peculiar 
paisatge que se'ns mostra, fragmentât en l'espai i el temps, té 
corn a tret caracteristic formai un déterminât us del llenguatge. 
Müller, a qui es reconeix bevent de les fonts germàniques dels 
cinquanta i seixanta, sotmet els mots i eis conceptos d'ús habit
ual a un procès de metaforització poètic constant, sistemàtic, 
obsessiu diria. Procès on he de reconèixer manta vegada les 
meves limitacions interpretativos, i que se situa en aquella acti
tud propia de tota resistència a un sistema dictatorial: la néces
sitât de trobar unes paraules mitjançant les quais es pugui 
atènyer a les preocupacions, eIs neguits, les pors, to t intentant 
e ludir— debades— el pes de la censura i la repressió. En el meu 
bagatge hi trobo un cert paraMelisme amb el Jaroslav Seifert 
(també Nobel) de la Txèquia que vaig conèixer pam a pam 
d'adolescent, encara en plena efervescència del socialisme real, 
i de la quai eis dirigents del règim em va expulsar per posar-lo 
en dubte...

Aixi, la veu protagonista que ens narra la historia ens immergeix 
de pie, des de la primera pàgina (simètrica en forma de mirali 
invertit de la darrera), en el mon clos, perseguit, poètic, on

Congrès del Partit Comunista Romanès, 1969 /  FOTOTECA.liCCR.RO

només eis mots se salven — parcialment—  de l'horror o, sovint 
també, serveixen per descriure'l, corn a intent inútil d'alliberar- 
se'n. Una veu que recorda, amb dolor i tendresa albora, les difi
cultosos vicissituds d'un grup d'amies, precedents de l'interior 
rural del país, que intenten, a la Universität, mantenir-se inte
gres, vius, actius, résistants, mal- 
grat tots eis sistemes de control i 
persecució a què qualsevol per
sona del país és sotmesa, i on 
tothom és susceptible de ser un 
espia O de convertir-s'hi.

Tal és el grau de 
control i de sub- 
missió que fins i 

tot TexiU no esde- 
vé una forma 

d'alliberament 
sino una manera 
més perversa de 

ser contrôlât

Müller retrata la migradesa 
moral i intel-lectual d'una 
Romania eminentment rural. Hí
gada a la terra, sense intéressés, 
sense objectius, immersa en un 
absolut atzucac, sense futur. Tal
és el grau de control i de submissió obligada que fins i to t la 
sortida del laberint, l'exili, no esdevé efectivament una forma 
d'alliberament, sino, al contrari, una manera més perversa 
encara de ser contrôlât.

Així, l'ùnica sortida possible és la voluntat de no accepter con
tinuar en aquesta situado, voluntat expressada en els versos 
escrits per un deis membres del grup, que es materialitza en 
forma de sortida endavant: el suicidi. Suicidi o assimilació per 
part del sistema. Poc a poc, el grup va prenent aquest mateix
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Hertha Müller /  a m r e i-m arie  unter cc-by-sa3.o u n d  gfdl

cami, des de la Lola, l'ànima i guia del grup, a l'inici del relat. 
Perqué d'aquesta persecució no se'n sostrau ningú: Companys, 
amies, familiars. La pressió esdevé insostenible, omnipresent, i 
en el marc de la qual Pjele n'esdevé l'executor directe, el repré
sentant del mal radical kantiá, el funcionar! al servei exclusiu del 
régim, transfigurado modélica de la banalització del mal arend- 
tiana. Müller ens ofega en aquest univers, com als seus per- 
sonatges. No ens mostra cap escletxa, perqué tota sortida no és 
sino l'entrada en un nou laberint. I on fins i to t els dos resistents 
finals, supervivents físics i morals, no poden eludir l'horror de

l'anamnesi: el pes
feixuc del passât lligat 
a la voluntat de reivin
dica r-se com a indi
vidus enfront la 
implacabilitat destruc
tora del régim.

Només les paraules, 
altre cop, permeten 
fer front a l'horror des 
de l'horror. "M 'ho  
poden treure to t 
menys la paraula",
Joaquim Amat- 
Piniella. Només les 
paraules poden salvar 
del naufragi moral, i 
albora, ajudar a 
descriure'l, a intentar 
entendre'l. Però, 
davant la cruesa irra
cional, els mots veils esdevenen nous, sotmesos a un procès 
d'habilitació, d'on sorgeixen renovats, sovint inaccessibles mal- 
grat la seva significació aparent, perqué están sotmesos a aque
st procès d'elusió i perqué, incorporats en un context imprevis
ible, apareixen complètement nus, orfes.

Per reblar el ciau, les paraules lligades a l'ADN. Un deis pretex
tos referencials singulars que aporta Müller, fruit d'una época 
en qué la comunicació es fa via epistolar encara, i on, per 
garantir la confidencialitat de la comunicació, eludint la cen
sura, la forma de conéixer-ne l'intercanvi immacuiat és adjun- 
tant un cabell de l'autor en el sobre. Mots, confidéncia, auto
ria, autenticitat, ADN, to t queda lligat, cómplicement, per 
intentar resistir a l'horror. La memòria, de nou, com a autoex- 
igéncia per conéixer el passât, per construir el futur, per no 
repetir horrors. Herois anónims en un país proper, en un temps 
proper.

Müller, Hertha. La béstia del cor 
Alzira: Editorial Bromera, 2009 - ISBN 978-84-982-4632-2
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EL RACO DELS LLIBRES OBLIDATS /
Las llamadas perdidas, de Manuel Rivas

Mil maneres de pintar el verd
MAGDA BARTROLI

"Las hojas del manzano eran de un verde manso, que dependía 
del humor de la luz. Un verde que tenía edad, como las piezas 
de un tendal humano. En la Infancia, al germinar, un verde 
lavanda, tierno, casi transparente. Y después estaba aquel 
verde alegre de la juventud, de guirnalda en domingo festivo, 
de paño de chaleco de gaitero en alborada. Un verde de traje 
de faena, un verde mandil, en días laborables, mientras se 
lograba el fruto". Pocs autors com l'escriptor, poeta i periodis
ta gallee Manuel Rivas saben expressar d'aquesta manera tan 
delicada i sublim les mil cares del color verd. Pocs autors, com 
ell, saben capturar en un instant fugaç l'anima d'objectes, pai- 
satges i persones. Aquest fragment extret del relat La medida 
del agrimensor, un deis vint-i-cinc que composen Las llamadas 
perdidas {As chamadas perdidas. Alfaguara, 2002), n'és una 
mostra exceMent.

A través d'aquests relat el lector pot apropar-se a una de les 
veus més emblemátiques de la literatura gallega contemporá- 
nia. Manuel Rivas és un escriptor amb majúscules, d'aquells 
que escriuen amb el cor i amb les entranyes mil i una histories 
sobre la condició humana. D'aquells que saben veure en les 
persones més humiis, en els paisatges més recondits, la gran- 
desa de la creado. Ell els agafa, els despulla, i els converteix en 
matéria literária, fent-los així en eterns. I és que els protagonis
tes de Las llamadas perdidas són personatges anónims que 
podrien ser el nostre veí o véína: la dona que neteja les cases, 
un poeta que ha perdut la inspirado, un vell que no pot obli- 
dar el seu amor de joventut... Rivas ens ofereix en aqüestes 
págines plenes de poesia un retrat de les miséries humanes.

Aquests personatges entelats de melangia permeten a l'autor 
tractar, una vegada més, temes com la soledat, l'amor, la pér- 
dua i el pes deis errors comesos. Aquest és el cas de El amor de 
las sombras, protagonitzat per un vell que es retroba amb un 
amor de joventut que va deixar escapar i que no sap com 
reprendre aquell fil trencat del seu passât. L'ofici d'escriure 
també surt a la palestra a Snif, bang, bla, bla, bla, conte prota
gonitzat per un poeta tormentat que recupera la inspirado des- 
prés de conéixer un grup de joves que han estudiat la seva obra 
per un examen.

La llarga postguerra franquista és un altre deis temes que apa- 
reixen a relats com El estigma, una ingénua narrado on dos 
nens están convençuts que són extraterrestres perqué tenen 
l'estigma de viure en un orfenat per haver estât filis de rojos. 
Manuel Rivas aborda aquí amb aparent innocéncia les dures 
conseqüéndes de la contesa béMica, com ho ha fet també a 
altres Ilibres com Los libros arden mal i El lápiz del carpintero.

Al conte El partido de Reyes l'au
tor gallee fa palesa una vegada 
més la seva habilitât per conver
tir en literatura temes délicats 
com la síndrome de down. I fer- 
ho sense caure en el victimisme 
ni en un excès de Sensibilität. És 
en aqüestes histories on la vena 
periodística de Manuel Rivas es 
fa més evident. I és que la seva 
veu és una de les més admirades 
del corrent que es coneix com a 
nou periodismo, que entrellaça 
literatura i periodismo per apro- 
par al lector les realitats més
quotidianes, com ho fa al recull El periodismo es un cuento. 
Com a periodista Manuel Rivas sempre s'ha compromès amb 
els problèmes socials i ecologies de la seva terra. I com a escrip
tor, la seva veu s'erigeix en la veu dels oprimits i també dels fets 
histôrics silenciats.

I si el realisme social és el tema predominant dels relats de Las 
llamadas perdidas també ho és el paisatge gallee, amb el seu 
mar i muntanyes. Amb els colors que Rivas retrata com si fos un 
pintor atent a cada minúscul canvi de tonalitat. Tan íntima és la 
relació de l'autor amb la seva terra que aquesta esdevé sovint 
la protagonista absoluta de la historia, com al conte La sinceri
dad de las nubes.

La prosa de Manuel Rivas és tan exquisida que les págines deis 
seus Ilibres es desfullen soles. Una ironía subtil, un llenguatge 
riquíssim pie de matisos i una prosa que va de bracet amb la 
poesia són els trets destacats d'una narrativa que ha captivat 
lectors d'arreu del món. Manuel Rivas és autor d'una extensa 
obra narrativa que comprén títols com La desaparición de la 
nieve; ¿Qué me quieres, amor?; Ella, maldita alma. El lápiz del 
carpintero o Los libros arden mal. En poesia destaquen Ningún 
cisne i El pueblo de la noche, mentre que els seus articles i ass- 
saigs literaris els ha recopiiat en volums tan explicits i genials 
com El periodismo es un cuento.

Elegir un conte de Rivas o un deis seus exceMents reportatges 
ens porta directament al cor d'aquest autor que torna a la seva 
terra i a la seva gent to t el que d'ells ha rebut. Qui no el cone- 
gui té una bona oportunitat per fer-ho a través de les págines 
d'aquests vint-i-cinc contes que expressen el potencial literari 
de l'autor. I qui ja el conegui, el pot tornar a rellegir. Sigui com 
sigui, la literatura de Manuel Rivas és un plaer!
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LLIBRES RECOM ANABLES /  mcf

Conflictes socials i revolució
Sabadell, 1718-1823

Eumo Editorial

El Ilibre de la historiadora 
Mercè Renom és un exceMent 
treball sobre l'evoluciô social 
des de l'Antic Règim al primer 
libéralisme. Una anàlisi fàcil- 
ment extrapolable, més enllà 
dels conflictes socials a 
Sabadell, a la resta de 
Catalunya. Un estudi que posa 
de manifest — ĵa començava a 
ser hora!—  que la certesa rau 
habitualment en el punt mig 
de les observacions i no pas en 
l'aparença aciaparadora dels 
fets tradicionalment conside- 
rats corn 'importants'; que res 
surt del no res i que cal analit- 
zar les arrels per entendre eis 

fets consumats. El text, molt ben escrit, fa el Ilibre atractiu per 
a qualsevol lector culte i les notes a peu de página ens eviten, 
ais que les considerem indispensables, aquella enutjosa opera
do d'haver-les d'anar a buscar al cul del Ilibre. La coMecció on 
s'ha publicat és absolutament recomanable per l'ait nivell dels 
textos editats.

Mercè Renom. Conflictes socials i revolució. Sabadell, 1718-1823. Vie, 
Eumo Editorial, Referències, 53, 2009. Pròleg de Josep Fontana.
ISBN: 978-84-9766-329-8.

El darrer Ilibre de Josep- 
Ramon Bach (Sabadell, 
1946) porta per tito l El 
laberint de Filomena i ha 
estât guardonat amb el 
Premi Cadaqués a Rosa 
Leveroni 2009. Per primera 
vegada — i ens assegura que 
será l'ùltima—  publica uns 
textos autobiogràfics. És, 
com sempre, el poeta de 
mirada pénétrant i expressió 
diàfana, però no hi trobem 
aquesta vegada, tret d'algu- 
na excepció, la irònica ten- 
dresa d'altres llibres. Potser 

perqué els records condueixen a la melangia o perqué l'ombra 
del franquisme, mai anomenat però sempre endevinat, plana 
sobre el Ilibre.

El laberint de Filomena

losep-Ramon Back

Premi Cadaqués a Kosa Leveroni 2009

IONS DE GRAFIC SET
Josep-Ramon Bach. El laberin t de Filomena. Barcelona, Edicions Proa. 
Els llibres de l'Óssa Menor, 313, 2010. ISBN: 978-84-8256-916-1.
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La Iniemperie metalísica 
de Macedonio Fernandez

Josep M. Uyà 
(Sabadell, 1960), 
filòleg, professor 
de secundària, 
poeta, drama- 
turg, assagista i 
filòsof publica els 
Ilibres de dos en 
dos. En La intem
perie metafísica 
de Macedonio 
Fernández ens fa 

rimmens favor de posar-nos a l'abast un resum de l'obra d'a- 
quest metafísic argenti (1874-1952), molt més important del 
que el seu desconeixement ens faria suposar. Que jo sápiga 
sobre eli només s'ha publicat a Espanya un altre text, de la Flora 
H. Schiminovich, La obra de Macedonio Fernández : una lectu
ra surrealista, l'any 1986; avui totalment exhaurit i pràctica- 
ment introbable. El segon llibre d'Uyà, Lhome sobrepassat, 
tracta també de metafisica, de metafisica en la societat actual. 
Millor dit, de la seva desaparició i del paper del poeta en aquest 
món a la intempèrie. Totalment recomanable per als qui enca
ra creiem en la utilitat de la filosofia o en la transcendència del 
llenguatge poètic.

Keliu Antiiiiez i Segui

Salvem Castell
La veu d’un poblé contra 
'especulació urbanística

El sabadellenc (1947) 
Feliu Antúnez Segui, 
establert a Raíamos des 
del 1996, és un cardio- 
leg que va ser regidor 
de cultura d'aquesta 
poblado del 2005 al 
2007. Membre de 
l'Associació Salvem 
Castell ara explica en 
un llibre la Iluita popu
lar els anys 90 del segle 
passât per a preservar 
un espai encara verge 
de la Costa Brava. L'éxit 
obtingut és un bon 
exemple del que es pot 
aconseguir des de la 
societat civil davant 
d'uns poderosos 

intents d'especulació fins i to t quan están emparats per l'ad- 
ministració pública.

JMa Uyà. La intemperie metafísica de Macedonio Fernández. Girona, 
Documenta universitaria, 2009. ISBN: 978-84-92707-11-9. /  JMa 
Uyà. Lhome sobrepassat. Girona, Documenta universitaria, 2009. 
ISBN: 978-84-92707-17-1

LLATZER MODC

Arc^tectura
milagrosa

Si és ben cert — o almenys 
així ho cree—  que el futur 
de la societat passa per les 
ciutats, més que per els 
estats o per les anomenades 
'nacions', precisament per 
aixó cal ser molt euros en les 
intervencions urbanistiques 
que s'hi facin. Llátzer Moix 
(Sabadell, 1955), periodista 
cultural amb una llarga tra- 
jectória, analitza en aquest 
text l'esciat d'arquitectura 
icònica que s'ha produit a 
Espanya a partir de 'l'éxit' 
del Guggenheim a Bilbao. 
Un esciat amb clarobscurs 

que Moix analitza amb darividéncia en una interessant i exten
sa crònica.

Feliu Antúnez Seguí. Salvem Castell. La veu d 'un  pob lé  contra I'espe
culado urbanística. Girona, CCG Edicions, 2009. ISBN: 978-84- 
92718-41-2

Eduard M asjuan

Un héroe trágico 
del anarquismo español
Mateo Morral, 1879-1906

Per fi una biografia completa i 
un estudi serios sobre el saba
dellenc Mateo Morral Roca 
que en dues ocasions va 
intentar matar el rei Alfonso 
XIII. Un estudi que posa al seu 
lloc l'inteMectual anarquista, 
el relaciona amb la societat de 
l'època i analitza a fons el seu 
pensament. Eduard Masjuan 
és un historiador de qui ja 
coneixíem dos altres textos: 
Urbanismo y  ecología en 
Cataluña i La ecología huma
na en el anarquismo ibérico. 
Urbanismo "orgánico" o eco
lógico, neomalthusianismo y  
naturismo social. Dos prece
dents — especialment el

segon— molt útiis per explicar el pensament sociológic i politic 
del regicida frustrât.

Llátzer Moix. Arquitectura milagrosa. Flazañas de los arquitectos 
estrella en la España del Guggenheim. Barcelona, Editorial Anagrama, 
SA, Crónicas, 89, 2010. ISBN: 978-84-339-2589-3.

Eduard Masjuan. Un héroe trágico del anarquismo español. Mateo  
Morral, 1879-1906. Barcelona, Icaria editorial, SA, Antrazyt, 311, 
2009. Presentació de Mateo Seguí.
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CRITICA DE TEATRE / L auca del senyor Esteve

Un clássic 
revisitat
Trasposada a Tépoca franquista, la versió 
de Carme Portaceli de Pobra de Rusiñol 
sorprén amb una escenografia moderna 
i una gran actuació de David Bagés

DAVID SERRANO I BLANQUER/ Fotografíes de David Ruano (TNC)

LAuca del senyor Esteve és d'aquelles obres que els nostres tea- 
tres revisiten de manera periòdica. I el TNC no n'és una excep- 
ció, dotze anys més tard de l'estrena del teatre a cárrec 
d'Adolfo Marsillach. Suposo que, per aquest motiu, fa una 
certa mandra inicial tornar al món deis tópics menestrals que 
planteja Rusiñol.

També suposo que bona part del catalanisme acomodat se sent 
còmode amb els seus continguts, els quais, to t i la ironia que 
desprenen i la sortida final, no deixen de ser percebuts com a 
amables, propis del seny nostrat, i on la rauxa hi és, però 
domesticada. D'aqui la segona de les mandres, davant d'una 
societat catalana que res no té a veure com la proposta rusiño- 
liana.

Però la veritat és que la versió que ens presenta el TNC, no sé si 
és perqué parteix d'aquesta doble mandra, sorprèn de manera 
significativa. No és que es tracti d'una versió agosarada, del 
tipus Calixto Bieito i les seves versions peculiars de Shakespeare, 
però si que ens ofereix una nova manera d'acostar-se al clàssic.

Carme Portaceli ha decidit situar l'evolució de la nissaga fami
liar en el llarg période franquista. Imagino que Pablo Ley, de qui 
n'he estât sempre fidel seguidor, n'haurá estât l'ideóleg i qui ha 
ofert el corpus en qué es basa la refosa.

El franquisme dóna per molt, ja ho veieu, i donarla per haver-lo 
convertit només en el marc historie, si no fos que aquest dépas
sa la simple cronologia de la dictadura. El franquisme com a 
metàfora d'un procès — doble, simultani: el del negoci i el fran
quisme—  que va de la repressió més estricta fins el seu esfon- 
drament, aquell que fa possible el desenllaç conegut.

L'escenografia, la pròpia d'una sala gran. El recurs de la imatge 
en pantalla gegant és efectiu, però força recurrent darrera- 
ment, i més després de la impactant 2666, adaptació de la 
novel-la de Roberto Bolaño. Però aquest recurs visual, combinat 
amb la mutació dels personatges en Dolores Ibárruri i en el 
generai Franco de earn i ossos, no només sorprenen. La combi-

Barceló i Ruiz ofereixen els moments més délirants

nació posa els pèls de punta. Especialment el diseurs d'un 
Manel Barcelô en la pell del dictador. Un diseurs llarg que res- 
segueix tô t l'escenari, braç en ait i bigoti tens, durant el quai 
l'espectador es mou entre el somriure murri per l'histrionisme 
propi de la caricatura muntada i el pavor a mesura que el dis
eurs va avançant i els seus continguts 
comencen a situar-se en el seu signifi- 
cat. Un significat viu en bona part de la 
platea, que es removia en el seient amb 
certa incomoditat.

Lescenografia 
aconsegueix 

un efecte 
claustrofobie, 

de resclosi- 
ment moral, 

O fee fisic i 
existencia!

L'escenografia encara. Unes calaixeres 
enormes coronaven el pis que corona
va l'escenari. Calaixeres de fusta de 
botiga de vetes i fils que arribaven fins 
al sostre, gairebé infinites. Unes calai
xeres que em traslladaven inévitable
ment a la instal-lació que el CCCB va muntar arran de l'exposi- 
ció sobre la figura literària de Kafka. El mateix efecte que el bus- 
cat arran de El procès, és a dir, claustrofòbia, resclosiment 
moral, ofec fisic i existencial. En la part inferior d'aquesta calai- 
xera pesada i absorbent, la tecnologia posada al serve! del tea
tre: amb un doble taulell mòbii (formant semicercle) i un Hit de 
matrimoni motoritzat; to t a ritme de segle XXL Però, sobretot, 
la cinta transportadora que travessa l'escenari i que ofereix 
algún dels moments de major bellesa visual, especialment en la
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Bagés durant la seva jo ven tu t a "La Puntual"

impactant entrada, i en l'escena de la platja, d'una plasticitat ¡ 
elegància extremadament ocurrents.

I, embolcallant-ho tôt, la música en directe, d'una factura 
impecable, suggèrent, emotiva, plenament justificada, que fins 
i tô t sovint sembla quedar curta.

I si sorprenent és tô t aquest procès adaptatiu historic i emotiu 
i la proposta escenográfica i musical, no menys aplaudible 
resulta l'elecció del protagonista, David Bagés. Es tracta, sens 
dubte, del millor treball que ha fet fins ara. Si bé la primera part 
esté marcada per un caricaturisme excessiu, on la mà de la 

directora resulta evident, a partir de 
la boda, Bagés desplega una varietat 
de registres que sedueix, emociona, 
captiva i desprèn una humanitat ben 
difícil de veure.

Bagés veu en el f il l el m ira li del gue no ha po gu t ser mai

David Bagés, 
que interpreta 
el protagonista, 
desplega una 
varietat de res- 
gistres que 
sedueix, emo
ciona i captiva 
i'espectador

No és que no vulgui destacar les 
actuacions de la resta del grup, però 
és que aquí rau probablement un 
deis éxits de l'elecció. Montse Pérez 
té moments brillants (treu el millor 
de si mateixa quan s'acosta a la 
hipérbole), combinats amb altres de 

major serenor i Professionalität. Manel Barceló és manté en la 
seva línia, resolutiu i creíble en cadascuna de les seves répliques, 
i Boris Ruiz... Boris Ruiz es troba en la seva salsa, amb un paper 
a la seva mida càustica, còmica: ocurrent, graciós, sarcàstic, un 
desplegament de recursos propis del distanciament inteMigent, 
a vegades amb trag gruixut, a vegades amb una dosi d'autopa- 
ròdia digna d'elogi, posant sempre al descobert l'absurditat 
d'un sistema de valors del qual n'és, paradoxalment, el màxim 
defensor.

L'escenografia, digna d'un TNC, Hit m ob il indos

Rusiñol, Santiago. Lauca del senyor Esteve 
Barcelona: Edicions 62, 2010 - 978-84-297-5001-0

La boda culmina la transmissió del llegat menestral 

L'Auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol

Direcció: Carme Portaceli 
Adaptació: Pablo Ley
Intérprets: David Bagés, Manel Barceló, Neus Bernaus, 
Gabriela Flores, Carme González, LIoreng González,
Albert Pérez, Montse Pérez, Boris Ruiz, Cristina Sirvent

Sala Gran del TNC - www.tnc.cat

http://www.tnc.cat
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C R ITIC A  DE TEATRE /  El Café

Descafeïnat, 
però cremós
L'obra de Goldoni 'La bottega del caffè' 
és una sàtira ben actual sobre els grans 
temes que ens preocupen o ocupen: 
l'avarícia, l'enveja i l'amor

DAVID SERRANO I BLANQUER/ Fotografíes de David Ruano

Cario Goldoni ofereix a La bottega del caffè una visió amable, 
però carregada de crítica, de la societat corrompuda per les 
enveges, l'avarícia, les xafarderies que duen a la destrucció i a 
l'autodestrucció, d'aquí la faula moral resultant, de qui n'és el 
responsable. Un tema d'actualitat, ben cert. En una microso- 
cietat com la nostra, els millets, montulls, gCirtels, vestits a mida 
i picabaralles politiques de pati d'escola de P3, resulta no 
només versemblant sinó un exercici d'higiene.

Goldoni planteja la tragicomèdia de manera elegant, sòbria, 
només amb la concessió de Trappola, el servent, ullet fet a la 
Commedia dell'Arte, per contrarestar la solemnitat hipócrita de 
la burgesia, o falsa burgesia, veneciana. Ho fa amb un text 
ocurrent, enginyós, irònic, que construeix una trama en forma 
de conflicte in crescendo que embolcalla els personals en un 
espirai de neguit, de perversió, d'atzucac.

Al centre de la vida del cafè, en Marzio (Joan Anguera), la figu
ra del burgès avorrit que ocupa el seu temps a generar embo
lies fruit de la seva inventiva i desig d'embolicar la troca. Ell sol 
genera falsos complots, possibles però falses infidelitats, con- 
vertint bailarines enamorades en hipotètiques prostitutes que 
reben homes "per la porta del darrere". Tot, però, partint d'un 
punt de realitat que I'espectador no descobreix fins al final (o 
que potser no ho fa, empès com està a jutjar-lo). No deixa de 
ser culpa de la voluntat d'infidelitat de Ramon Madaula, la 
posició que adopta la bailarina respecte el fais Comte Flaminio, 
Josep Julián, la hipocresía d'Eugenio (Pere Arquillué) respecte 
del joc i la dona (amb la venda de les úniques arracades de 
valor...), i un llarg etcétera.

Joan Anguera destaca en un paper brillant, d'aquells que vénen 
de gust ais actors amb solera, que Ilueix en les seves répliques, 
replegat des de l'opciô minimalista en el to. I hom s'oblida de 
les mitges veritats que ha escampat a tort i a dret, per la néces
sitât de condemnar-lo per les conseqüències que els seus actes 
haurien pogut tenir de no ser per l'angelical intervenció d'un 
home bo, un home rousseaunià fins a l'extrem, fins a l'extrem 
que esdevé fins i to t poc versemblant corn a tal, en la seva cons- 
trucció, basada en la bondat, la generositat, l'amistat, la lle-

Anguera, Ràfols i Arquillué, els pilars

Els intèrprets, a escena

Bassas, l'objecte del desig



T EA T R E  29

¡altat, virtuts que ni es veu que fossin massa de moda a l'èpo
ca goldoniana, i menys encara en Tactual... Aquest home bo, 
Ridolfo, amo del centre neuràlgic de la vida social veneciana és 
Mingo Ràfois, que havia protagonitzat el mateix paper en la 
lectura dramatitzada que ja dirigí Ollé el febrer de 2009 al 
mateix Romea.

Ráfols, en el seu paper de comerciant, que mira abans pels 
amies i els favors que deu que pel negoci, construeix eis mati- 
sos indispensables tenint present que Goldoni Tha dissenyat 
excessivament pia. Ridolfo-Ràfols desplega la seva Professiona
lität amb eficièneia, especialment en el seu diàieg constant amb 
Marzio-Anguera, que ofereix un excellent contrast entre dues 
concepeions oposades davant les relacions humanes i eIs nego- 
cis.

Entremig emergeix la figura d'Eugenio, el burgès arruïnat per 
les seves dues addiccions: el joc i les dones. La ludopatia és el 
punt de partida del cúmul d'embolies causats per la seva acti
tud i les indiscrecions augmentades i ficcionalitzades de Marzio. 
Eugenio-Arquillué irradia energia per Tescenari des de la pri
mera entrada. Contrasta Tangelical to cru de TexceMent ves- 
tuari amb la seva obsessió malaltissa per fer girar to t el seu mon 
al voltant de la nécessitât d'obtenir capital per al joc i per no 
desaprofitar cap oportunitat per seduir qualsevol dona, per 
pelegrina que sigui. Arquillué desborda humanitat plena de 
contrastos i matisos: des de la maquinado, la desesperado en 
moments de síndrome d'abstinèneia, sensació de derrota, 
capacitat innata de seducció, etc. Una máquina actoral deixada 
anar.

En contrast a aquesta maregassa actoral, el fais Comte Flaminio 
exceTleix en una primera part on apareix majestàtic, amb el ves- 
tuari elegantissimament acolorit, amb moviments propis d'un 
monarca histrionic que exerceix amb elegància el seu paper. Res 
no fa pensar en la falsedat del seu paper ni del seu càrrec ni de 
la seva Identität. Flaminio-Julién ens ofereix la màgia del teatre, 
amb moments délirants, dignes de la parodia més directa, a 
vegades passades de voltes amb excès, però sempre efectiu i 
amb una gestualitat miMimètrica, brillant.

Descobert el pastis, en Tescena més digna de la proposta escé
nica, el dinar organitzat per Eugenio com a agraiment als seu 
guany en el joc, Julién transforma el seu paper en el del marit 
descobert en les seves misèries, una metamorfosi piena de càs- 
tig moral també. La construcció escénica del dinar, amb la 
transparència del fons de Tescenari, configurant figures xineses 
amb les siluetes dels personatges grotescos, no per recurrent, 
deixa de ser d'una gran bellesa visual i d'una plasticitat i ele
gància dramática efectives. El posterior duel d'espases, to t i 
arrencar la halla fácil, és, com el ball bolliwoodià d'Eugenio, 
d'una dirocciò excessivament parroquiana.

Resulta sorprenent i paradoxal com es pot afrontar una obra 
que planteja la metàfora sobre la misèria humana des del vin- 
clament a Tesponsoritzaciô, més que res perqué això obliga els 
actors a evitar determinats moviments sobre Tescenari, amb un 
artefacto inútil. Art? Negoci? Com es pot combinar perqué esti- 
gui al serve! de Tart i no a la inversa? Per pensar...

El joc dels equivocs centra la intriga

Arquillué en la seva salsa

Trappola, la concessió a la Commedia dell'Arte

El Café, de Carlo Goldoni 
Dirocciò: Joan Ollé
Intérprets: Mingo Ráfols, Joan Anguera, Pere Arquillué, 
Josep Julien, Àngels Bassas, Mireia Llunell, Paula Blanco, 
Xavier Capdet, Dafnis Balduz, David Segú.

Teatro Romea - www.teatreromea.com

http://www.teatreromea.com
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Llegats, col-leccions, patrimoni 
el paper dels museus a debat
Eis museus del segle XXI ja no poden ser 
només un lloc per conservar i exhibir 
obres d'art sino que ens han d'ajudar a 
alliberar-nos deis modeis estétics imposais

MAIA CREUS

La idea de Museu com a institució cultural dedicada a la con
servado, estudi i exposició de les obres d'art ha estât sotmesa 
en les darreres décades, a un profund procès de reflexió i trans
formado. Un débat estimulant que, de fet, es pot entendre 
com a conseqüència diferida de la impugnado que les avant- 
guardes historiques feren tant a la noció d'obra corn a la velia 
relació entre art i pùblic. Paradoxalment, l'època en què el 
Museu tendeix a assumir el valor simbòlic que històricament 
havia tingut la catedral, arquitectura emblemàtica des d'on es 
construía el diseurs simbòlic i espiritual del món, és també el 
temps de reconsiderar críticament els seus objectius i fondons.

En general, amb el terme "museu" entenem el conjunt insepa
rable d'un edifici més o menys adéquat a les seves finalitats, el 
conjunt de les seves coMeccions i el diseurs argumentai amb 
qué es presenten al públic. És a dir, l'estreta relació i adequació 
entre dues disciplines prou conegudes, la Museogratia i la 
Museologia. Aquesta concepció moderna del museu és el résul
tat d'un procès gairebé lógic d'autoconsdénda i voluntat pro
gramática nascut del pensament il lustrât. En efecte, el museu 
entés com a lloc de reunió i estudi, hereu directe del primer 
museion d'Alexandria créât el segle III aC, va assolir certa àurea 
de sacralitat per mediado de la cultura humanística. El Museu 
humanista ja no será tan sois el símbol global i universal de la 
cultura, sinó també el Temple de les Arts i de les Muses, és a dir, 
un espai per a l'exposició i la contemplació d'obres históriques 
aplegadas en una coMecció, segons la definició que en feu 
Paolo Giovio (1537-41), una de les primares figures del coMec- 
cionisme renaixentista. D'aquesta manera, l'antic vocable 
museion, un concepta proper al de biblioteca, lloc de reunió i 
estudi, queda empeltat amb el nou vocable de la galeria per 
descriure la forma de presentació d'una col lecció privada d 'o
bres antigües que sovint adornaven cases i palaus, i eren expo- 
sades pel seu propi valor de models histórics a seguir. El pas de 
l'exposició privada a pública de la coMecció d'obres de valor 
históric, s'esdevé a l'Europa del segle XVIII i es va produir en 
relació directa a la consolidació del concepte de patrimoni artis
tic com a bé de la coMectivitat. El decret pel qual l'Assemblea 
Nacional transformava (1793) les coMeccions del Louvre en el 
Musée Central des Ars, assumeix el valor d'inici d'una nova era 
en la histórica del museu europeu obert al públic. Uns anys 
abans, però, a Anglaterra, amb l'adquisició de coMeccions pri
vados, el Parlement ja havia décrétât la formació i l'obertura al

El Guggenheim de Bilbao (1997) de Frank Gehry /  TASCHEN

Museu d'Arata Isozaki (1970-1974) a Takasaki /  YUKIO FUTAGAWA-RETORIA
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públic del primer nudi del British Museum (1759). En endavant, 
arreu d'Europa es viurà aquest fenomen de conversió en públi- 
ques moites de les coMecdons privades, encara que será a 
Franga en la fase iMustrada revoludonària, on el museu, recol- 
zat per l'Acadèmia, es reinterpreta de nou segons l'originari 
museion, és a dir, Hoc de reunió i aprenentatge, Hoc per a l'e- 
ducació dels artistes i la formació del gust del públic.

Al Harg del segle XIX la institució museistica coneixerà un des- 
envolupament impressionat, i s'articularà segons les indicacions 
del historicisme dominant, és a dir, en sectors diferenciats segu- 
int les branques del saber (ciència, tecnologia, història, art), a 
l'hora que adopta una funció didáctica cabdal, dones el museu 
continua sent un deis suports de l'educació i, per aquest motiu, 
és la institució paral-lela a les Académies i escoles d'Arts i Oficis. 
A tombants del segle XIX al XX, la pérdua de prestigi de 
l'Acadèmia com a institució emblemàtica del desenvolupament 
de l'art, de retruc va extirpar al museu el seu valor didàctic 
d'una coMecció de models exemplars. D'aquesta manera, la 
funció conservadora, primordial de to t museu d'art destinât a 
preservar els testimonis histories del passât, queda potencial- 
ment amenaçada en el context historie de l'adveniment de la 
nova era industrial i les profundes transformacions imposades a 
les dutats antigües, amb un desenvolupament imponent del 
nou urbanisme cada vegada més i més important. La primera 
transformació del museu corn a galeria d'obres exemplars es 
durà a terme en aquest context. És el moment del desplega- 
ment dels grans museus nacionals, una tendèneia general tan 
sols contrastada per una nou model d'origen italià, que opta 
per la creació d'una compacta xarxa de museus locals (civics). 
Una preferèneia directament relacionada a la realitat histórica 
de la península itàlica. Un sistema de mercat i de poder poli- 
cèntrics conseqüència de la tardana unitat nacional. També a 
Espanya, després de la desamortització de 1835, apareixen els 
primers museus locals. I corn a Itàlia, preval la reconversió d'e- 
dificis histories en museu, enfront a la tendèneia general on 

triomfarà l'edifici de nova planta 
Al seole XIX ^ arquitectônic de prestigi
el museu afegit al valor institucional del

, ^ museu nacional.adopta una
funció didàcti- /\ pnndpis del segle XX, el desplega- 
ca de SUport a ment dels moviments d'avantguarda 
l'educació, en i l'afirmadó de nous Henguatges i 
paral lel a les reladons entre l'art i la societat, va
Académies i a comportar un nou i inédit desplega-

ment de sales i centres d'art al 
marge dels poders institucionals, la 
quai cosa va relegar el museu corn a 
Hoc de passiva conservació dels 

valors del passât. La ruptura de l'aliança entre el veil i el nou 
propia del pensament il-lustrat, fou gradualment solucionada 
amb la creació dels museus d'art contemperan!, fenomen 
caracteristic de la nostra època. A partir dels anys vint del segle 
passât, s'obren pas nous criteris en I'arquitectura i la disposició 
del museu d'art. La tendèneia general serà rebutjar el recurs de 
reutilitzar I'arquitectura histórica i els criteris d'ambientació 
decimonónica. Per contra, s'opta per crear espais més accessi
bles, una major visibilitat, una còmoda circulació i una major

les escoles 
d'Arts i Oficis

High Museum of Art (1980-1983) de R.Meier /  y f u t a g a w a -retoria

adequació estructural a la funció bàsica del museu: la preserva- 
ció i l'exposició. El tema del museu será afrontat pels grans 
mestres de I'arquitectura moderna i constituirá el punt de par
tida de la gran transformació del museu actual, convertit en 
arquitectura emblemàtica del poder de les dutats en la nova era 
del capitalisme global.

No obstant, serà després de la II Guerra Mundial quan el museu 
haurà d'afrontar la més profunda revisió i transformació de la 
seva secular historia. Se sotmetran a una crítica demolidora, no 
tan sols les estructures físiques del museu, sinó també les seves 
funcions tradicionals, to t i que será la primera la que s'endurà 
to t l'esforç i atenció. En efecte, si des deis seus orígens l'arqui- 
tectura constitueix l'emblema formal i visible del poder, aquest 
potencial simbólic traslladat a I'arquitectura del museu, li con- 
fereix un nou i inédit prestigi en la Huita de les dutats per asso- 
lir un Hoc propi en l'era de la indùstria cultural i de la cultura 
convertida en espectacle de gran rendiment politic i economic. 
No és estrany, dones, que l'arquitectura icònica del museu 
d'art, s'hagi convertit en estratègia per situar la dutat en el 
mapa internacional de la cultura. Sovint però, el potencial 
atractiu arquitectônic del museu, la capacitat de les seves 
potents arquitectures per definir centres i recrear Hocs dins la 
dutat, no asseguren la mateixa eficàcia a l'hora de desenvolu- 
par les seves funcions internes. Aquest serà, precisamene un 
dels punts de partida del diseurs critic entorn del museu gene- 
rat des de la pròpia práctica artística i dins del diseurs entorn de 
l'art dels anys 60 i 70 del segle passât. Una crítica que es va des
plegar en paraMel a l'expansiô quasi infinita dels Henguatges de 
l'art, duta a terme per una generació de creadors imbuïts en la 
idea de dissoldre l'art en la vida i desmitificar to t el sistema de 
l'art, (l'obra, l'artista i el museu).

Com és sabut, d'aquesta utopia histórica en va emergir l'opció 
carnavalesca de subvertir l'ordre establert. Els artistes més radi
cals varen renunciar ais modes de producció i exhibició here- 
tats, com també a les organitzacions académiques i a les insti- 
tucions de difusió, ja fossin el museu o les sales d'exposició. A
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El Guggenheim de Nova York (1959) de Frank Lloyd Wright /  taschen

canvi, es crearen noves situacions, nous espais i nous temps 
inesperats per a l'experiència estètica, i per tant més fèrtils per 
assajar nous discursos entorn de l'art. Es canviaren suports, for
mats i disciplines en unes pràctiques fortement compromeses 
amb l'experimentaciô, amb una forta resistència a transformar 
en objecte la idea d'art, i fins i tot, tossudament implicados en 
l'establiment d'un mode anticomercial i contracultural de dis- 
tribució i exhibido. Corn és notori, avui aquellos pràctiques 
experimentáis i eis seus discursos son preuats materials coMec- 
cionables i museïtzables, i per aixô mateix, objecte de rebuig i 
de descrèdit per determinats sectors d'opinió que ha dictami- 
nant, no tan sols el seu fracàs, sino també el seu décès. Però 
precisament allò que pot ser vist corn una claudicado i mort, 
constitueix el seu triomf. D'on prové, sinò, la transformaciò 
radical que avui viu la idea de museu i totes les institucions de 
l'art? Ja fa temps que eIs museus compromesos amb l'art del 
present, han desbordat aquella fundó primària que havia 
transmès la ideologia moderna filia de la il-lustració. La qüestió 
que el museu d'art actual es planteja és corn retornar al museu 
aquellos obres que en fugiren en busca de "la vida", i fer-ho 
sense trair-les. Aquest és el repte del museu del segle XXI, 
aprendre la lliçô dels artistes i oferir eIs seus espais i 
instal-lacions corn a camp d'experimentaciô; un espai d'estudi i 
de treball entorn a les obres i les idees rebudes d'altres genera- 
cions; un espai des d'on assajar nous anhels i nous textos.

En l'actualitat, tal corn ha succeït en eis llenguatges de l'art, la 
idea de museu ha quedat totalment desbordada. Parlar de 
museus avui és parlar de quelcom més que de conservado i 
exhibició. Requereix d'un treball multidireccional que posi en 
diàieg les coMeccions amb el relat en el temps, la memòria, el 
document i el testimoni corn a mode d'activaciô crítica del pre
sent. Els ordres cronològics o temàtics han quedat fora de dis
eurs. Com també la idea de coMecció permanent. Tot al con
trari, la coMecció i els diferents fons dels museus constitueixen 
un patrimoni dinàmic capaç de generar models de coneixement 
que ens permet! entendre millor el món en el qual vivim, el nos
tre present sempre enraigat en el passât. Tal com han afirmat

recentment veus proéminents en Iluita per a un nou diseurs 
sobre el museu, el modems, prestigiosos, emblemàtics i inter- 
nacionals museus d'art actual, en Hoc d'oferir estructures de 
coneixement i antagonisme, sovint s'han transformat en 
màquines de reproducció social i confirmació del statu quo. El 
museu del segle XXI haurà de Iluitar contra aquesta tendèneia 
dominant.

Museus i coMeccionisme /  Al llarg de la història, l'afició a 
coMeccionar objectes de tota mena ha anat en paraMel al nai- 
xement de les grans coMeccions d'obres d'art, sobretot a partir 
del segle XIX en què el coMeccionisme pren un sentit institu
cional i dona peu al naixement dels museus, un equipament 
que, per primera vegada, posa a l'abast de tota la societat, les 
obres que al llarg dels segles, estaven penjades als salons de les 
families adinerados o restaven en l'oblit dels soterranis de les 
seves mansions. La racionalitat positivista faria arribar unes i 
altres als museus per la via dels llegats personals i de les fun- 
dacions privados, tal com va succeir als Estât Units o a Paris, on 
l'origen dels seus grans museus nacionals, te el punt de parti
da en aqüestes formes privados de col-leccionisme. Serà al llarg 
del segle XX on els museus i les seves col-leccions assoliran el 
valor simbòlic, econòmic i social que avui els reconeixem. Valor 
que no deixa de créixer en un procès que es desplega en 
paraMel a una constant revisió deis objectius i finalitats de la 
institució més emblemàtica de la nostra cultura, precisament 
perqué és en l'espai separat del museu, on es fa possible el dià
ieg entre subjectivitats; entre l'estera privada i col-lectiva; entre 
les dimensions del present i les lectures de la memòria; les rela- 
cions entre obra i document o les contradiccions entre el prin
cipi d'utopia i el principi de realitat

Sens dubte, el museu que més s'ha vist afectat per aquest tipus 
de transformacions ha estât el museu d'art contemporani, pre
cisament per la contradicció inherent en la seva pròpia defini- 
ció: coMeccionar, exposar, dimensionar i contextualitzar l'art 
actual, és a dir, l'art experimental de les avantguardes históri- 
ques i la seva onada expansiva i metamòrfica posterior. En 
aquest nou repte, les metodologies própies del museu d'art 
modern queden totalm ent limitados i desbordados. 
Precisament el repte que han assumit alguns deis grans museus 
del segle XXI és fer front a aqüestes limitacions que podem 
acotar al voltant de tres idees: una excessiva submissió a deter
minats cánons estétics imperants que han ofegat la pluralitat 
de veus que és pròpia de l'art. Una atondó excessiva a la valo
rado formal obviant les determinacions históriques, culturáis i 
socials de la práctica artística. I finalment la còmoda restricció 
als llenguatges habituais de la pintura i l'escultura, obviant allò 
que constitueix el tret definitori de la cultura visual actual, el fet 
que se situa entre l'escriptura, l'arquitectura, la corporalitat, 
l'escenografia, la fotografia i la filmografia.

Una de les caractéristiques de l'art actual és que viu en conti
nua metamorfosis. La novetat i el canvi constitueixen les úni- 
ques corteses en un territori en permanent ebullició. Noves 
generacions, nous suports, nous llenguatges, encara que sovint 
els ternes segueixen essent els mateixos des que el món és mon. 
L'art tracta ternes délicats i fràgils sempre relacionats a les nos- 
tres experièneies i expectatives. Però la relaciô entre l'art i el
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museu ha esdevingut cada vegada més delicada. El museu 
intenta sistematitzar, guardar i conservar allò que per a la seva 
naturalesa és canviant i polièdric. La única sortida és que l'es- 
perit de canvi de l'art actual heretat de l'avantguarda histórica, 
també entri als museus. Eis reptes per als museus d'art actual 
passen pel desmantellament del veil ordre cronològic i la supre
macía de la pintura i l'escultura; per la revisió de les històries 
escrites des de l'autoritat del poder i plantejar nous escenaris i 
mirades. No és el diseurs lineai i univoc el què ens menarà al 
desitjat còmput d'audiència, sinó la capacitat d'integrar discur
sos i cultures. D'entendre la Identität com a flux en construcció. 
Avui més que mai és necessària la construcció d'un diseurs 
coral. I també, més que mai, el museu, enlloc de donar respos- 
tes ens hauria de llençar preguntes dirigides no tan al consu
midor de cultura, sinó a subject!vitats que busquen en el 
museu, précisément allò que li és especific. Aixô és, una expe- 
rièneia estètica individual i diferenciada que ens permet gene
rar els nostres propis coneixements i alliberar-nos deis models 
imposats. L'art ha d'afavorir la desobediéncia i la resisténda, l'e- 
ducació personal i els llocs no comuns.

El Museu d'Art de Sabadell en l'horitzó de futur /  El breu repás 
entorn a la idea de museu, a la tipologia moderna del museu 
d'art i a la problemática del diseurs entorn de les seves coNec- 
cions, ens porta finalment a la realitat més propera i territorial. 
Els museus de la nostra ciutat. No farem ara cap repás a la seva 
história, d'altra banda prou coneguda, sinó que apuntarem 
possibles reptes de futur. És notori i conegut que el Museu 
d'Art de Sabadell, tan pel seu diseurs museogràfic com museo- 
lògic, constitueix un exemple d'aquells museus civics locals d'o- 
rigen italià, nascuts no de nova planta, sinó de la reutilització 
cultural del patrimoni arquitectònic. D'altra banda constitueix 
un exemple del museu iMustrat destinât a la preservació dels 
valors estètics clàssics i a la conformació del gust ciutadà. 
Recordern l'estreta relació entre l'històric Museu de la Ciutat i 
les dues institucions artistiques i pedagògiques de la ciutat: 
l'Acadèmia de Belles Arts i l'Escola Industrial d'Arts i Oficis. De 
fet, fou al voltant d'aquestes tres institucions que els vilatans 
sabadellencs, després d'haver assolit una economia moderna i 
industriai, conformaran la dimensió simbòlica i cultural del 
Sabadell Ciutat. El Museu d'Art i les seves coMeccions constitu- 
eixen un document visual d'aquest procès prou conegut i expli- 
cat. La pregunta següent és comprendre si el Sabadell del segle 
XXI pot ser explicat des del Museu d'Art sense un canvi profund 
en el seu diseurs. Un diseurs que, de fet, existeix potencialment 
en les seva pròpia coMecció, ampliada des l'any 1999 amb la 
donado de l'artista Fina Miralles, una de les veus significatives 
de la generació dels anys setanta, i, de moment, l'obra patri
moni de la ciutat de Sabadell amb més projecció internacional. 
Per les seves caractéristiques processuals i formais, pel seu 
potencial discursiu, per la seva pluralitat de llenguatges, pel seu 
valor documental i contextual, el llegat de Fina Miralles ofereix 
la oportunitat de situar el Museu d'Art de Sabadell en l'òrbita 
dels nous museus municipals que han assumit el repte d'operar 
en un entorn local, però també a escala internacional. Que 
potencien allò que és el cor del museu, la seva coMecció, cons- 
truint noves mirades i relacions. Que converteixen la documen
tado en un laboratori de treball coMaboratiu i en xarxa. Que 
posen en diáleg la Identität de les própies coLlecdons amb el

flux de subjectivitats i cultures propis de les ciutats del segle 
XXL Que substitueix la noció de propietat per la noció de cus
tòdia. Les coMeccions deis museus ja no són patrimoni de les 
ciutats sinó patrimoni de la humanitat.

La coMecció (1875-1936) del Museu d'Art de Sabadell /  m as
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D0 Bizet d Id Scirsueid
Un repàs a la programació de 
rOrquestra Simfònica del Vallès 
del mesos de febrer, març i abril

ALBERT FERRER I FLAMARICH

El Vallès i Sabadell, en concret, poden estar satisfets amb la 
suggèrent activitat musical desenvolupada en diversos centres i 
per diverses entitats. Entre l'ampia oferta de l'Orquestra 
Simfònica del Vallès ocupa un Hoc preeminent. Ho demostra el 
repàs a l'activitat dels mesos de febrer, març i abril que ens con- 
dueix d'una Carmen de cine dins la temporada dels Amies de 
l'Opera de Sabadell fins una sessió de compositors catalans i 
romàntics, per acabar amb una mica de sarsuela arran de la 
produedó pròpia que l'orquestra ha dedicat al gènere.

Una Carmen de cine /  El titular és fácil i pragmàtic però sinte- 
titza un muntatge intel-ligent que dissuadeix discrepàncies 
sobre les posades en escena i el moviment de les temporades 
de Sabadell. El més qüestionable va ser l'absurd suicidi de 
Carmen i la preestrena com a film en el quart acte (text i acciò 
no encaixaven) encara que això últim cohesionés la proposta. 
Simular que l'òpera es desenvolupa enmig de la filmado d'a- 
questa, amb els secrets amorosos dels protagonistes i el conse- 
qüent exercid de teatre dins el teatre és una idea potent, molt 
creativa. I ho és més amb translacions entre el diagétic i l'ex- 
tradiagétic de l'accio i la música ben solucionades (cor de nens, 
aparicions de Micaela, reaparició de la cançô del torero, entre 
altres) i amb curosos details en els personatges i les seves acti- 
tuds. Potser l'amplitud i el moviment del back-stage distreia, 
però potenciava la semàntica de la interacció entre dos espais i 
dos temps, entre ficció i realitat, entre el rodatge amb els hits 
de l'òpera i la resta del plato. Sens dubte, la tasca de Caries 
Ortiz i Jordi Galobart amb il-luminació de Nani Valls mereix elo- 
gis.

En l'apartat musical Orciuolo va optar pel que és dramátic 
davant el que és subtil configurant una via més còmoda per 
una OSV que va complir (llevat del primer acte) i un cor molt 
competent (llevat de l'intern del quart acte) al qual se li va exigir 
molt moviment. Sanya Anastasia va ser una Carmen descarada- 
ment sensual amb uns mitjans vocals de primer ordre en potèn- 
cia i tècnica malgrat algún deix ordinari, que va tenir en Eric 
Sahla al titella trasbalsat d'un Don José amb una bona linia 
canora encara que sense el carácter sp/nfo del rol. Montserrat 
Martí va frasejar amb gust però pateix retrocessos en la quali- 
tat i regularitat del seu instrument, mentre que Ismael Pons va 
ser una custòdia i assegurança com a Escamillo. El nodrit repar- 
timent, encara amb la llangor vocal de molts comprimaris, va 
acomplir i va arribar a convertir números com I'habitualment 
inadvertit i difícil quintet de l'acte II en un dels bons moments 
de la nit.

Beatriz Giménez continua tenint una veu cristal lina i amb s q u illo

Catalans i postromàntics /  Salvador Brotons, avantatjat de la 
música catalana com compositor i director, va dirigir la 
Simfònica del Vallès en un programa d'autors catalans postro
màntics. El gest ciar, ampli, efusiu i la seva exigèneia a cavali del 
que és efectista i l'emotiu van tornar a propiciar acceptables 
résultats. Aixi va servir la Fantasia sobre 
ternes de Serrano de Lamote de 
Grignon, el mestratge de la quai rau en 
l'excel lènda de l'orquestraciô atesa la 
manca d'entitat i evolució del diseurs 
corn a composició. El més significatiu va 
ser el poema simfònic Les liles Medes de 
Garreta. Imbuida de l'estètica del 
Noucentisme catalá, combina l'harmo- 
nia tradicional amb el cromatisme i un 
refinat sentit del color molt francés. Més 
evocativa que programática, al costat de Wagner i Strauss les 
esséncies són les tan imprecises com pocs musicals mediterra- 
nitat i catalanitat. Uns aspectos també assimilables a les estam
pes ó'EIs gnoms de Maladeta d'Honorat Vilamanyá en la seva 
heréncia de Samper, Serra i Zamacois. Per cert, aquesta obra no 
s'interpretava des de 1956.

Salvador 
Brotons va 

dirigir un pro
grama d'au
tors catalans 

postromántics 
amb gest ciar, 
ampli i efusiu
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Enmig de la sessió, el Concert per a piano i orquestra de Grieg 
va ser un reclam populista que va corroborar la predilecció pels 
grans territoris romàntics del director i del públic. Van donar
ne fe l'accent en els sforzandi com a cant epigonal una mica 
inflamat de la coda i l'ovació posterior. El premi Maria Canals 
2009, Vestard Shimkus, va ser un pianista convencional, amb 
discutibles fluctuacions de tempo amb una digitado — de vega- 
des apressada— i una estilització alla Rakhmàninov. L'Adagio va 
ser el moviment més axiomàtic pel temperament sostenuto 
aplicat permetent entreveure al pianista sofisticat que va apa- 
rèixer en el segon bis amb Scriabin.

D'altra banda, les oportunes explicacions de Brotons — micrò- 
fon en mà— van generar empatia però van evidenciar l'esterili- 
tat d'uns programes de mà centrats en informacions secundà- 
ries. Suplir les notes d'especialistes per arxius pedagògics publi- 
cats a la web de l'orquestra no és el més idoni.

Una mica de sarsuela /  Cai reiterar els elogis per Tactual gestió 
de la Simfònica del Vallès després de programar sarsuela en una 
regió amb gran tradició però pèssimament cultivada com és 
Catalunya. Oferir durant 5 dies consecutius — obligacions dels 
teatres no musicals—  un recital de sarsuela amb orquestra en 
un marc petit i acollidor com el Romea és un fet tan insòlit com 
eficaç. A més, en la sessió de tarda del dia 10 d'abrii es van pre
sentar algunes veus joves del Conservatori Superior del Liceu.

La proposta va ser tan senzilla com efectiva, motiu pel qual la 
gesta hauria de tenir continuì'tat. La fòrmula va estar basada en 
una hora ininterrompuda d'hits amb orquestra, soprano lírico- 
lleugera i tenor amb Tabséncia de repertori català i escassetat 
de duos: solament dos, un de bis. Així va Huir Beatriz Giménez 
que després de la seva recent maternitat va demostrar haver-se 
récupérât gairebé totalment. La veu segueix sent cristal lina i 
amb squillo. El seu taranná manté la picardía i és desenfadat. I 
el seu cant és natural, defensant-se en les agilitats de Me llaman 

la primorosa de El barbero de Sevilla 
de Giménez i en la grácia de Tescena 
de Paloma de El barberi lio de 
Lavapiés, sense aplicar recursos gro- 
llers per suplir el poc que li falta per 
tornar al seu òptim estât. Llevat d'al- 
guna nota calada, res a retreure. 
Salvador Garbò va ser un tenor de mit- 
jans discrets amb un timbre mat i una 
emissió engolada. A més va tenir pro
blèmes en la col-locació de les notes 
de passatge i va acusar una asèpsia 
escénica preocupant. No obstant, es 

va regalar amb efectistes fermâtes al final de les romances i va 
defensar convincentment De este apacible rincón de Madrid de 
Luisa Fernanda, No puede ser de La tabernera del puerto i el 
duo No hay que quitar los hilvanes de El barberlllo de Lavapiés. 
Rubén Gimeno va dirigir a una OSV amb fustes i metalls redu- 
ïdes a un, piano, menys percussió i corda. Ho va fer amb eficá- 
cia i acotxant ais cantants, sense excesses decibèlics i cercant 
matisos significatius com Tambient tendre i nocturn a les aca- 
balles del preludi de La verbena de la Paloma de Breton i en la 
vivacitat deis preludis de Chueca.

Oferir cinc dies 
de sarsuela 
amb orquestra 
en un marc 
acollidor com 
el teat re 
Romea és un 
fet tan insólit 
com eficag

L'Orquestra Simfònica del Vallès dirigida per Salvador Brotons

Carmen de Georges Bizet
Teatre de la Farándula de Sabadell. 24-2-2010.
Direcció escénica: Caries Ortiz. Director musical: Elio 
Orciuolo. Amb Sanya Anastasia, Eric Salha, Montserrat 
Martí, Ismael Pons. Cor AAOS i Orquestra Simfònica del 
Vallés

Obres de VHamanyé, Grieg, Carreta i Lamote de 
Grig non.
Palau de la música catalana de Barcelona. 27-3-2010. 
Director: Salvador Brotons. Amb Vestard Shimkus, 
piano i Orquestra Simfònica del Vallés.

Obres de Chapí, Guerrero, Serrano, Barbieri, Chueca, 
Sorozábal, etc.
Teatre Romea de Barcelona. 11-4-2010. Director :Rubén 
Gimeno. Amb Beatriz Giménez, soprano. Salvador 
Carbó, tenor i Orquestra Simfònica del Vallés.
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Dos textos de joventut 
de Manuel Vázquez Montalbán
Les critiques de 'Un rey en Nueva York' i 
'Al este del Edén' deixen entreveure 
alguns dels elements que acabaran sent 
característics de l'imaginari de l'autor

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN /
Introducció de Manuel Costa Fernández

L'any 1957, el Manolo Vázquez Montalbán i jo erem estudiants 
de segon curs de Filosofia i Lletres a la Universität de Barcelona.

Ens haviem conegut un any abans, el 2 d'octubre de 1956, el 
primer dia de classe, a la porta d'una aula del pati de lletres de 
l'edifici de la Plaça Universität. Quan vaig arribar, el Manolo 
estava mig recolzat al brancal esquerro— tota una premonició. 
Era de la meva alçària però més rodonet i els seus cabells, ja no 
massa úfanosos, rossejaven.

Li vaig preguntar: —Primero? (el castellá era la lingua franca 
universitària en aquell temps) -Sí, va respondre lacónicament. 
Vam entrar junts i ens vam fer amies.

La nostra amistat es manifestava en llargues converses, com
partidos amb el Miguel Ruiz, però també en molts silencis i 
sobreentesos. Com quan per mitjà d'un tercer company, 
Garrabou, em va voler convidar a incorporar-me al clandesti 
PSUC. Jo vaig callar i amb el meu silenci eli va entendre la meva 
negativa i no em va fer ni el més petit comentari.

La qüestió és que l'any 1956 jo havia estât fundador de la dele
gado sabadellenca de Joventuts Musicals i per aixô vaig ser invi
tât per Ràdio Sabadell EAJ-20 a fer una secciò musical en l'ùni
ca emissió cultural que tenien. Arte i Letras, dirigida per Jaume 
Calvó Casanovas. Quan ho va haver de deixar, per problèmes de 
salut, em van encarregar de continuar-la. Després de canviar el 
nom a Crisol, panorama de la vida cultural, vaig convidar el 
Manolo a coMaborar-hi, ja en la primera emissió. Només ho va 
fer en dues ocasions — si els meus arxius no em traeixen. La pri-

mera amb la ressenya de Un rey en Nueva York, l'1 1 de novem
bre de 1957, i la segona amb la critica de Al este del Edén a 
començaments de l'any 1958, però no he trobat la data exac
ta. En aquests dos textos, especialment en el primer, s'endevi- 
nen ja en el Manolo de 18 anys alguns deis elements que des
prés serán més característics del seu imaginan.

Ràdio Sabadell emetia en ona mitja amb poca poténcia i ni tant 
sois a la nit se sentia des de Barcelona. Per aixó el Manolo mai 
va poder saber com sonaven els seus textos.

L'any 2003, el Manolo va emprendre el que seria el seu darrer 
viatge. A Austrália va parlar amb la corresponsal de l'agènda 
EFE, Mónica Garriga. En saber que la Mónica era de Sabadell, li 
va preguntar per mi i encara li va fer broma sobre la fábrica de 
gasoses que havia tingut la meva familia. Poques hores després, 
moria a l'aeroport de Bangkok. En vaig commoure molt quan 
la Mónica m'ho va explicar. Del Manolo s'han dit i s'han escrit 
moites coses, però jo hi voldria afegir que ha estât un dels 
homes més bons, lleiais i sentimentais que he conegut.

fOTïïseRe g /L
GALERIA D’ART

oli.s, pintura sobre seda, modernisme català, 
escultura i regáis
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^producida, dirigida e interpretada por
 ̂ CHARLES CHAPLIN

i  con DAWN ADDAMS

Un Rey en Nueva York
Manuel Vázquez Montalbán (1 1/1 1/1957)

Charles Chaplin, Charlot, ha vuelto a dar la campanada con el 
estreno en Londres de su nueva realización Un Rey en Nueva 
York. Es ésta la cinta de Charlot que sigue a la inolvidable 
Candilejas y ni que decir tiene que han sido cuidados en ella 
hasta los más inverosímiles detalles, a fin de no desmerecer la 
anterior producción chapliniana.

Un Rey en Nueva York ha sido estrenada en pleno estado de 
polémica. Charlot, una vez más, se ha visto agitado por las más 
encendidas diatribas y los más luminosos elogios. Lo verdade
ramente curioso es que los ataques que se lanzan contra 
Charles Chaplin van más dirigidos a su faceta humana que a la 
artística que es la que en realidad nos interesa.

Importa poco si Charlot es un probable filocomunista o un 
judío o un exdivorciado. Charlot es el máximo genio del cine y 
su mérito y su gloria tienen su razón de ser en el cine y por el 
cine, todo lo demás es accesorio.

Un Rey en Nueva York ha sido definido como "un ácido ataque 
a los Estados Unidos". Cosa en extremo sorprendente. El 
mundo contemplaría con absoluta indiferencia un ataque de 
los Estados Unidos a Charles Chaplin y más habiendo colgado 
antes al gran artista el sambenito de comunista, pero el mundo 
se admira, se lleva las manos a la cabezaa y sufre soponcios, al 
ver como el inmortal cómico se sorprende y contesta a Estados 
Unidos con una de sus hirientes sátiras, que no son otra cosa 
en Charlot que la expresión de su tristeza ante el espectáculo de 
las injusticias.

Resulta un tanto paradójico el que en Un Rey en Nueva York, 
censure Charlot la falta de libertad en un país puesto continua

mente como modelo de democracia. La moraleja de Un Reyen 
Nueva York viene a decir que en un país de tan opulenta liber
tad de exportación se acaba por ser un esclavo de la tiranía del 
dinero, de la publicidad productora de dinero y de la gente 
ávida de dinero. Estados Unidos no es precisamente un paraíso 
intelectual. Los intelectuales con su eterna y poco aconsejable 
manía de cantar las verdades, han sufrido verdaderas persecu
ciones a través del periodismo y de la opinión pública, únicos 
órganos expresivos,al parecer, del pensamiento americano que 
no llega a más. Arthur Miller, Charlot y el mismo Chevalier son 
un ejemplo de artistas perseguidos y atacados en los Estados 
Unidos, persecución que ha llegado hasta recluir en un mani
comio a cierto escritor por su curiosa tendencia a hablar claro.

Elia Kazan, el genial director de La ley del silencio, Viva Zapata 
y Un tranvía llamado Deseo, expone en todas sus películas la 
verdad absoluta sobre la verdadera vida americana, tan adulte
rada a través de las comedietas que nos llegan y al parecer Elia 
Kazan, como un fetiche cualquiera del comunismo,ha caído en 
desgracia en plena democracia americana.

Diana Dors, la exuberante señorita inglesa, después de demos
trar a todos los Estados Unidos que no tenía nada que desear 
de Marylin Monroe, y cuando los Estados Unidos estaban con
vencidos ante sus demostraciones, cayó en desgracia porque a 
la pobre muchacha se le escapó la afirmación de que una pelí
cula de Charlot, Candilejas, era excepcional.

Pues sí, hermanos europeos en resentimiento, un europeo judío 
londinense, Mister Charles Chaplin, ladrón de ternuras y poeta 
de fantasías, se ha cansado de ser ratón y ha querido ser gato. 
Ha arañado a los Estados Unidos y por la herida más que san
gre, sale bilis. Bilis de hígados racistas, sensacionalistas, publici
tarios, histéricos y... demócratas.

d I A I V I E S  D E y \ l \ i

JUUE HARRIS-IIAVmONDmASSEV, . - f  omBCfom;S»/mvaeBBBZZESES iUA KAZAN
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Aleste del Edén, de Elia Kazan
Manuel Vázquez Montalbán (1958)

Al este del Edén traía dos lastres. Por una parte la presencia 
como protagonista del mito más fabuloso del Hollywood de los 
últimos años, James Dean. Por otra parte, el que se tratase de 
una adaptación de la novela de Steinbeck. Todas las películas 
que hemos visto de Elia Kazan han sido sendas adaptaciones: 
La Ley del Silencio procedía de un argumento del propio guio
nista Budd Schulberg; Un tranvía llamado Deseo correspondía 
al drama de Tennessee Williams. Y ahora Al este del Edén es, 
como hemos dicho, una adaptación de la novela de Steinbeck, 
autor que junto a Hemingway y Faulkner compone el triunvira
to rector de la novelística norteamericana.

Steinbeck es el escritor más humanista que ha producido los 
Estados Unidos. Steinbeck es radicalmente humanista, dramá
ticamente humanista. Steinbeck, al responsabilizarse de su 
héroe se compromete con él a fondo y juntos apasionadamen
te, héroe y creador, se entregan a la búsqueda desesperada del 
derecho del hombre a que le respeten su calidad.

El versículo 16 del capítulo IV del Antiguo Testamento dice asi; 
"Y salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al 
este del Edén". Las palabras bíblicas dan título y nudo a la nove
la de Steinbeck, discutible hasta cierto punto y desde luego 
inferior a otras de sus obras, y prestan también título y argu
mento a la magistral, genial, portentosa cinta de Elia Kazan.

En Al este del Edén queda replanteado el drama bíblico y el 
moderno. La Biblia dice escuetamente que Caín mató por envi
dia a Abel. Las palabras del Antiguo Testamento son de una trá
gica sencillez: "Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció 
que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su her
mano y lo mató".

El drama moderno plantea la cuestión del estado de Caín. Abel 
lo poseía todo. Hasta su propia satisfacción. Caín nadaba en el 
desprecio; le faltaba hasta el aprecio del padre. La muerte de su 
hermano le liberaba.

Éste es el asunto planteado en Al este del Edén\ el hijo bueno, 
el hijo malo por incomprensible, el padre idealista, la madre, 
que según el padre murió hace tiempo y que el hijo bueno des
cubre como propietaria de un tugurio. El hijo malo, extraordi
nariamente interpretado por James Dean, se siente desarraiga
do y todo su esfuerzo tiende a lograr la consideración del 
padre. Cuando parece que va a conseguirlo, advierte la inhu
mana moral de su padre como barrera infranqueable. Esta 
misma moral se la lanzará su buen hermano en duras palabras 
que se esparcen en un plano magistral en todos los sentidos. 
Entonces el hermano malo conducirá al bueno ante la presen
cia de la madre, matando con ello la fuente de su rectitud. La 
decisión del héroe de Steinbeck no es inmoral. Es estrictamen
te humana, irreprochablemente humana.

Llega ya el desenlace. Abel se ha marchado desesperado al 
frente europeo entre las inconsciencias de una borrachera 
cobarde con la que ha ahogado la lucidez de su conciencia; el

padre cae bajo un ataque de hemiplejía. El médico que lo atien
de conmina a Caín a que se marche de su casa y le recuerda el 
versículo bíblico que antes citamos. La prometida de su herma
no le ruega que intente una vez más conseguir el afecto del 
padre. Al muchacho le bastaría la convicción de que éste le 
necesita realmente. Y cuando se inclina sobre los labios del 
padre semiparalítico éste musita una súplica: que despida a la 
enfermera y que sea él quien le cuide. Caín está salvado.

Hasta aquí el argumento. Complementos, el ambiente rural 
norteamericano, uno de los preferidos por Steinbeck, los 
Estados Unidos al borde de la guerra, los tipos populares y 
característicos tan bien descritos por los escritores de 
Norteamérica. Todo ello obra de Steinbeck. Y con ello Kazan 
construye. Kazan construye una obra expresionista. Gestos, 
clima, color, luces, todo está subordinado a la expresión del 
sentimiento. Si la interpretación fuera acusada de exagerada, lo 
sería injustamente. Ni un gesto de más. El cine es argumento 
explicado con un lenguaje. Pero el cine no es tan solo montaje; 
también es encuadre. Esto se olvida en muchas ocasiones. Cada 
fotograma debe explicar también, debe narrar. Y dentro del 
encuadre cabe el gesto del actor como un elemento más den
tro del lenguaje fílmico. Y la interpretación de los actores que 
Kazan ha barajado está impregnada del estilo del director.

Muchas de las actitudes de James Dean nos recordaban a 
Marión Brando en otras películas dirigidas por Kazan. Esto 
prueba que el actor responde a un tipo de interpretación con
dicionado por el estilo del director del film. En el caso de Kazan, 
expresionista, repetimos, apasionado.

Ni un fotograma desmerece. En ningún momento decae la pelí
cula. Ritmo y expresión. En el cine de Elia Kazan flota un clima 
especial, una cierta crispación que huele a pasión contenida sin 
esfuerzo. Exactamente igual que en el teatro de Tennessee 
Willams. Sería interesante estudiar la influencia del teatro de 
Williams en el cine de Kazan.

James Dean es más actor que Marión Brando, pero tiene menos 
personalidad. Quizá sea más exacto decir que James Dean es un 
excepcional intérprete, mientras que Marión Brando es un 
excepcional actor. El resto de la interpretación es extraordinaria. 
Elia Kazan, director de una escuela de arte interpretativo, es 
uno de los mejores conductores de protagonistas y de los que 
vamos a llamar integrantes del coro.

Al este del Edén reúne sones de balada con desacordes de sáti
ra. El pintoresco desfile patriótico es de una mordacidad muy a 
lo René Clair. Sobre todo en el papel encargado a Julie Harris, 
la novia del hermano bueno, y el padre, extraordinario tipo 
representado por un excelente actor. Secuencias maravillosas 
son las que recogen los invisibles sollozos de James Dean más 
allá de una cortina de verdor, sollozos que se van acallando 
ante las crueles palabras del hermano y que, al cesar, sugieren 
al espectador la idea de que algo se está fraguando más allá del 
tupido follaje. También extraordinaria la secuencia en la esta
ción con un plano brutal más allá de los vidrios de la ventana 
del tren. En fin. Una película magistral.
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'The Ghost Writer'
Més enllá del thriller classic, Roman 
Polanski construeix una reflexió sobre 
la solitud, l'aíllament i el rise —físic 
i moral— de la presa de decisions

PERE CORNEELAS

La filmografia de Roman Polanski és extensa i variada. I quan 
die variada no em refereixo únicament ais temes tractats sino — 
i sobretot—  a la textura, al to i a l'estil que impregnen cada un 
deis seus films. I és per aixó que classificar-los en subgrups i jus
tificar mínimament aquesta subclassificació resultaria llarg i 
complex i necessitarla de molt més espai que el d'un article com 
aquest. En prescindiré, dones, to t i que estic convençut que afe- 
giria contingut al que he d'escriure. En to t cas, permeteu-me 
que relación! El escritor {The Ghost Writer, 2010) amb Frenético 
{Frantic, 1988), la més hitchcockiana de les seves peMícules, i 
també — per diferents raons, però menys explícitament— amb 
El cuchillo en el agua {Nóz w wodzie, 1962), Callejón sin salida 
{Cul-de-sac, 1966), Chinatown (1974), Lunas de hiel {Bitter 
Moon, 1992) o La Muerte y  la Doncella (Death and the Maiden, 
1994).

Al començament de la peMicula, descriptor (Ewan McGregor) 
és només un titella que, sotmès al poder del poder i a la per- 
suasió que sempre genera un quart de milió de dòlars, s'ha de 
limitar a donar forma i a rescriure, si cal, una voluminosa auto- 
biografia d'Adam Lang (Pierce Brosnan), un ex primer ministre 
britànic perillosament semblant a Tony Blair. Polanski remarca, 
efectivament, aquesta possible analogia i, per tant, no és estra- 
ny que els primers vint o vint-i-cinc minuts de pel-licula voregin 
eis espais secrets i inescrutables de la política. Però intuïm aviat 
que la política será només el marc on tindran Hoc eIs esdeveni- 
ments, l'embolcall que li haurà de permetre de parlar de coses 
molt més importants per a eli. Corn fa Hitchcock a les seves 
dues pel-licules politiques per exceMèneia, Cortina rasgada 
{Torn Curtain, 1966) i Topaz (1969) convertides pel gran mes- 
tre britànic en dues indefugibles reflexions morals.

El escritor s'hi converteix també, tan bon punt el nostre prota
gonista arriba a l'ilia solitària on resideix temporalment Adam 
Lang. A partir d'aquest moment, el seu format extern passa a 
ser el d'un thriller clàssic, conduit, això sí, per una mà ferma i 
experimentada, capaç d'imprimir-li un ritme continuât i vibrant, 
que no concedeix descans ni pausa a l'espectador. Un thriller 
amb la seva necessària dosi d'intriga, amb el seus dos pois cla- 
rament marcats i, corn és perfectament lôgic en un admirador 
de Hitch, amb el seu maeguffin i la seva colla de secundaris 
inquiétants.

Aquest format permet a Polanski una completa Ilibertat d'acciò. 
L'espectador no hi ha de buscar el prêtés realisme que hauria

exigit un film politic — i no s'ha de sentir sorprès, dones, davant 
la poca versemblanga realista de l'atemptat a Lang— sino la 
indispensable coherència narrativa que exigeix qualsevoi histò- 
ria de ficció. I, en aquest aspecte, el film funciona a la perfec- 
ció. Per més increíble que sigui, to t sembla perfectament cre
íble. Aixi les coses i si parléssim estrictament d'això, podria ja 
considerar-se una pel licula convincent, que assoliria, amb sen- 
zillesa, els objectius pretesos. Però ens hem referit a alguna cosa 
més.

El escritor parla, bàsicament, de la solitud, de l'aillament i del 
rise, físic i moral, de la presa de decisions. Aillats del mòn, Lang 
i el seu escriptor es coneixen en una illa freda i solitària, amb 
una platja i un mar que semblen més una frontera que no pas 
uns espais per ser transitats, Amb una mansió també freda- 
ment decorada, colors clars i pàl-lids que ens evoquen les imat- 
ges més desassossegadores del bon cinema de ciència-ficciò. 
Paisatges inhòspits, sense un final aparent, pois, pluja, fred... 
Lang està sol, com tothom qui es troba a dalt de tot. I també 
ho està aquest escriptor que és amb eli, sense familia i bande- 
jat per una situado que el depassa però que, per la raò que
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sigui, es nega a acceptar. El Roger Thornill de Con la muerte en 
los talones {North by Northwest, 1959), el Hitchcock més pró- 
xim a Frenético i a El escritor, acaba descabdellant l'entreliat del 
misteri en qué es veu immers empés pels esdeveniments, sense 
possibilitat de fer una altra cosa. El nostre protagonista, en 
canvi, pot escoHir més d'una vegada — i sobretot al final— des- 
entendre's de la qüestió. No és la nécessitât de justicia el que 
l'empeny a continuar, és més aviat la irreprimible curiositat de

qui viu una cosa insòlita i diferent. 
Però, en qualsevol cas, és conscient 
que decidir comporta un rise. I 
decideix.

El protagonista 
no és mou per 
la nécessitât de 
justicia sino per 
la irreprimible 
curiositat de 
qui viu una 
cosa insòlita i 
diferent

Em sobra el final del final. Un fora 
de camp espectacular, amb els fulls 
originals del Ilibre voleiant pel car
rer, ens anuncia una tragèdia que 
ho deixarà to t com ostava, que 
convertirà en inútil to t el que 
sabem. És un final que parla de la 
inevitable victòria del crim, de la 

mentida i de la corrupció en un mon, el de la política, protegit 
per sempre de qualsevol setge exterior. Un pia amb missatge 
transcendent, que em sembla, aquí, perfectament prescindible. 
Calia ser valent fins al darrer moment i acabar corn un thriller el 
que era un thriller.

Quedem-nos, però, amb el conjunt de la peMicula de Polanski i 
disculpem-li aquesta petita desviació. El escritor és una obra 
molt intéressant, del to t recomanable.

El escritor {The Ghost Writer, 2010)
de Roman Polanski

Durada: 2h08
Intérprets: Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall, 
Tim Preece, James Belushi, Olivia Williams, Timothy 
Hutton.

Adaptado i guió: Robert Harris (autor de la novel-la "The 
Ghost") i Roman Polanski

Música original: Alexandre Desplat
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EGLOGA

Jordi Domènech

Dibuix de Ramiro Fernández Saus

"Aqüestes construccions, que son altes, m olt 
atapeïdes I ajuntades I més aviat abandonadas a la 
més literal rustidtat, son avui quadras de porcs, de 
vaques i vedells. "

Josep Pla 'Un petit mon del Pirineu', pàg. 249

ELL No moguis les parets.
ELLA No sóc jo, és el vent

que baixa peis desguassos.
ELL Aquí hi vivien bésties

enamorades d'unes fagedes que ignoraven.
ELLA Ara h¡ vivim nosaltres i hi nien els coloms

devoráis per la llum que davalía de Windows.
ELL Per aquest cel ateu.
ELLA Em compraré uns esclops

per penjar-los al sostre.
ELL Per aquest cel ateu.

Perqué déu no s'acosti a la porta de casa, 
hi he plantat un xiprer.

ELLA Obhr l'ordinador
i mirar-hi el paisatge, rodó com el volca.
Fer dos o tres cafés.

ELL El mal ve del desviure.
ELLA El bé, del sobreviure.
ELL Eicar la má en un bosc,

en una llodriguera.
ELLA El món és lent com un

herbar! dadaista.
ELL Saber el gust del triangle

de mese.
ELLA O voler el fal-lus de pedra. Prop del foc

de quatre-cents cinquanta, més un, graus fahrenheit.
ELL Viure de les ferides.
ELLA I de la sang perduda.

Poema inédit que l'autor va enviar al seu amie Manuel Costa Fernández el 8 de juliol de 2002, amb la següent irònica nota:
"7o, que com m o lt  b é  saps, s ó c  u n  e lit is ta , ara  esc ric  é g lo g u e s  (g è n e re  a r is to c rà tic  o n  n 'h i  hag i). Te n 'e n v io  u n a  (de  fe t, l 'ù n ic a  que h e  escrit, p e r  a ra )" .
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CARTES A  UN POETA /  Maite Soler

Francese Gratacos Girbau 
(7 Estepona, 33 
Silla, Valencia

Estimada familia,

Histories de teleclub
16 de juny de 1967

Espero que quan rebeu la présent estigueu bé de salut, tots eis 
germans i la mare. En l'ùltima carta em vàreu dir que la mare 
estava malament, no tant de salut, sino del cap, queja no recor
dava ni coneixia, que de vegades sortia al carrer i teina tenieu a 
trobar-la, que la Pepeta ja s'hi havia trobat amb la seva sogra 
però que mai s'hagués imaginât una cosa aixi de la mare, tan 
espavilada, treballadora, abnegada mare i esposa... Penso que 
n'ha passades tantes queja no les vol recordar, i si vas a mirar... 
millor per ella. Ja sé que us dóna molta feina i potser s'hauria de 
repartir una mica entre tots. D'aixô se'n pot parlar quan vulgueu, 
potser un dia que anem a veure-us al poblé, que no crée que 
sigui massa enllà.

L'altra cosa que us volia comentar és que fa mesos que us vaig 
escriure dient que ens n'anàvem a viure a Caracas, Veneçuela, jo, 
la Maria i eIs nens. Però a l'hora de la veritat tot s'ha esberlat, no 
ha estât culpa nostra, ni de l'empresa, que ja ho tenia tot a punt. 
Fins i tot nosaltres haviem embalat mobles i cotxe per marxar. Eis 
nens haurien anat a San Juan Bosco, eis Salesians d'allà, on ja 
tenien plaça per continuar a l'escola.

El que ha passât és que hi ha hagut un cop d'estat a Veneçuela 
i el nou president, en Caldero, ha tancat la frontera i no deixa 
que cap treballador estranger s'instal li dins del seu pais, i és per 
aixô que tot s'ha fomut, tots eis nostres plans; la casa al barri 
més élégant de Veneçuela, la minyona que ens havien promès, 
amb aixô tenia contenta la dona...

Ara que ho miro fredament, suposo que aixô ha sigut perqué 
Déu ho ha volgut. De fet, la Maria està més tranquil-la ara que 
sap que no marxem, i eis nens també. Aquests dies el petit es tor
nava a fer pipi al Hit, pel neguit suposo.

Aqui a Barcelona, Sabadell, Terrassa, Granollers, Mollet... i d'al- 
tres ciutats està tot trasbalsat: la gent viu amb por un canvi de 
govern. En Franco es fa veli i no se sap què passarà, de fet, aque
sta vaga del mes de maig encara ho ha enredat més tot, per aixô 
jo volia fotre el camp ben Iluny d'aquesta porquería de pais, un 
pais de misèria, d'injusticia, de descrèdit! Quan de vegades anem 
amb la dona a l'estranger, a Paris o Londres, i em pregunten d'on 
som, jo sempre die que sôc català, perqué si dius que ets espany- 
ol t'escupen a la cara, per franquista, retrôgrad i analfabet. Vivim 
en un pais on no es pot parlar de politica, no es pot demanar cap 
mena de canvi social ni cap millora per al treballador. Aqui eis 
homes només pensen en fútbol, tot el dia. El fútbol és l'opi del 
poblé, els tenen anestesiats: són més importants els futbolistes i 
l'equip que anar a traballar i reivindicar els teus drets!

Les Comissions Obrares, comencen a tenir una mica de força, 
però darrere hi ha el PCE i els comunistas. A mi em fan una mica 
de por. A veure, no por en el sentit literal de la paraula, sino pel 
seu pensament radical, que la Maria sempre em diu que no em 
posi en merders, que a la presó quan un en surt ja mai més és el 
mateix. L'altre dia, el Massip, aquell amie meu que traballa a cal 
Comes, es va ficar en una manifestació i el van tancar a la Model. 
Va ser-hi 20 dies, sort en va tenir del seu cunyat que és advocat 
i que traballa a Cal Gorina amb el senyor José Luis, que és un 
sant, i li va donar un cop de mà. Perqué la dona li va demanar 
que sinô no sé pas corn se n'hagués sortit i tot i aixi va sortir fet 
un cromo.

La gent no té enteniment. Els de la SEAT, tan bé que podrien 
estar! Si no els falta feina, que fan més hores extres que un rel- 
lotge, i encara es manifesten demanant no sé què! I aleshores el 
malestar arriba a les metaMùrgiques, i als manyans, els ferrers, 
fusters i matricers... I tota una pila de gent que surt al carrer.

Tot plegat és un neguit. Per tot plegat jo volia marxar, volia can- 
viar d'aires, anar a la terra promesa, a fer les Amériques, tornar 
carregat de quartos i comprar-li a la mare i a tots vosaltres una 
tele perqué no haguéssiu d'anar al teleclub a veure fútbol, 
perqué poguéssiu veure les telenovel-les o pel-licules de l'oesfe i 
de romans que tant ens agraden, i no tot el sant dia amb el 
ditxós fútbol, que ens tenen ben entretinguts.

De fet, el conflicte hi és i d'una manera o altra això ha d'explotar. 
No queda gaire pel canvi, es respiren aires d'obertura, diuen que 
el fill del Joan de Borbó será algún dia rei d'Espanya. Tindrem rei 
com a Anglaterra, i vés a saber si aquest bon home durará gaire. 
La Maria diu que li sembla que no arribará ni al tro, que s'es- 
pantarà de tant jaleo que tenim en aquest país de pandereta, de 
toros, paella, i o/é, i em descuidava el fútbol.

Bé, m'acomiado de tots vosaltres. Feu un petó i una abraçada a 
la mare, li dius al Garlitos que quan vinguem li portaré la mona, 
encara queja hagi passât que no s'amoïni, que sóc el seu padri.
I que si penseu que vingui a fer Maestria Industrial amb el seny
or Jaume Viladoms, l'hi diré al sogre que el coneix i segur que el 
vol a la seva académia. Que estudiï de nit i treballi de dia a l'em
presa de Cal Molins, jo ja li faré de bo, pot entrar de teixidor, aquí 
a tots el valencians els fan traballar al teler.

Bé, fins aviat. Records de la Maria i dels nens.
El vostre parent que us estima molt,

Àlvar Gratacos Girbau
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IL'LLUSTRACIÓ d e  M o n tse S en serrich
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COLLAGE / Fina Miralles

Testament essencial
Després de gravar la planxa, la primera impressió sobre el 

paper es la macula.

El paper blanc És in-màcula, sense rastre, sense marques. 
Aquesta recerca de l'essencial m'ha portât a trobar dins i fora 

meu el blanc, l'absolut oposat a l'obscur.

EIs ocells I eis peixos no deixen rastre. Aixi corn el vol de l'ore- 
neta no és més bonic ni perfecto en el temps, aixi nosaltres 

tenim dons inalterables.

Arribar al blanc, a l'essència, és arribar a la maduresa, a la 
unió absoluta amb la font primera de la vida, a la no personi- 
ficació, a barrel comuna de totes les coses, a l'arbre de la vida 

i de la ciència, al coneixement.

Quan deixes d'ésser tu per ser totes les coses entres en el món 
de l'indeterminat, del huit, de l'immutable de la immortalitat, 
ja que deixes d'existir de ser tu, per ser totes les coses, expan- 

dir-te, desaparèixer.

Quan SÓC a dins l'aigua ja no sóc jo, sinó aigua i no peso, no 
pensó, no m'emociono, flueixo i vise com si fos ella en ella, no 

solament em mulla, també em dilueix, és el procès alquimic 
de trobar a dins teu la gran obertura, que et permet ser amb 
els altres, amb el tô t i d'aquesta unió essencial neix una ale
gría immensa, preciosa i completa, que et fa existir més enllà 
dels teus propis limits, ni nom ni sexe ni forma tô t és en tu, 
tô t baila riu i respira perqué és el mateix alè el món no dife- 

renciat, la unió absoluta de to t el que és viu.

Un sol cor, un ùnic i gran amor, una única i eterna vida.

No em cal morir per viure eternament. L'aigua pura, neta, 
fresca i cristal-lina inunda tots els racons de la meva ánima

Tot unit to t és Un, eos, esperit, ánima i ment, sense divisions, 
sense separacions. La unió i l'encontre amb la unitat perduda 

amb la unitat primera, en el blanc, en el huit, en barrel del 
mateix ARBRE. La unió de les tres branques, els tres camins 

divins, els tres esteis de l'alba, i així ser per sempre, fins el dia 
de la gran reconstrucció. "La Temperance".

Els tres dragons alats, dragó blanc, dragó verd dragó vermeil, 
els tres colors del Sagrat.

Aquest text fou escrit ¡nicialment per al catàleg de l'exposició 
E m p re m te s  d 'A u to r  de Pere Bellès (Cadaqués, estiu 2009)
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PASSEJANT PER ... / J osepa Blanch

Jordania
De I'antiga du ta t romana de Jerash ai desert 
de Wadi Rum, passant per I'impressionant 
temple de Petra, el pais evoca la imatge 
mítica de I'Orient de la nostra infantesa

La portalada del Temple del Tresor, a Petra

El Pròxim Orient ha estât sempre un indret mític, arrelat a la 
nostra memoria des de la infantesa, fixât a la nostra conscièn- 
cia. La societat a la quai pertanyem, i en la quai hem estât edu- 
cats, ha tingut en la religió un puntal important per al seu man- 
teniment. La Historia Sagrada i la manipulado que se n'ha fet 
des de sempre, barrejada amb la candidesa d'un infant, fa que 
els Hoes marcats com a sagrats, per la Biblia i el Nou Testament, 
ressonin en els nostres records adults amb una mescla de mis
teri i encant.

Aquest aiguabarreig de sentiments es palesa a la primera visita 
que fem per Jordània. En sortir d'Amman, i pujant cap al Mont 
Nebo, es perfila la silueta de les muntanyes d'Israël, amb 
Jerusalem al tons. També Jericó, a només pocs quilòmetres, ens 
recorda Terra Santa. Aquí, al Mont Nebo, hi ha un memorial de 
Moisés, perqué, tal i com va dir la profecía, veuria de lluny la 
Terra Promesa, però no la trepitjaria. És en aquest indret on se 
suposa que Moisés està enterrât. No se n'han trobat mai les 
restes.

País d'un 80% de desert, té una manca d'aigua molt important. 
A la capitai, Amman, l'aigua està racionada. Ais sostres de les 
cases, s'hi veuen dipòsits, que tenen bona cura d'emplenar 
durant les hores que hi ha subministrament. Només les ribes 
del Jordà són fértils. Les aigües d'aquest riu fronterer reguen 
horta i fruiters per abastir la poblaciô. Fins fa uns anys, el riu 
Jordà moria al Mar Mort, però, un bon dia, els israéliens van 
decidir girar l'aigua cap al seu territori, i aquest fet, acompany- 
at d'altres rius i torrents que per diverses raons han deixat d'a- 
limentar aquest mar, provoca que el Mar Mort perdi cada any 
una quantitat molt important de la seva capacitat i els pronòs- 
tics per la seva supervivéncia sòn molt poc alentidors. Es veu 
que ja fa anys que es parla d'un projecte de portar aigua des 
del Mar Roig. Ara comença a ser urgent.

Malgrat la pérdua graduai de volum, encara hi quedava aigua, 
per poder-nos banyar i experimentar la sensaciò de surar. Amb 
un 35% de sal, s'ha d'anar molt en compte amb eis esquitxos 
als ulls, si tens una ferida veus les estrelles, és impossible de 
nedar, l'aigua et gira sempre de panxa amunt, el més escaient 
és fer el mort. Per als més atrevits, rétols arreu prohibeixen 
qualsevol altra cosa que no sigui la de provar de flotar. Dia molt 
ventòs i xafogós, estem en una depressiò de 400 metres, el mar 
havia arrossegat molta bruticia. A la tornada, i explicant que 
per entrar al mar s'havia de tenir valor de tan brut com estava.

persones que s'han banyat a la banda israelita diuen que allà és 
molt net. El vent porta la porquería, o són els propis jordans 
que fan servir el mar d'abocador?

Tot Jordània es poc net. A les cuñetes de les carreteres s'hi api
len les deixalles. En eIs arbres, moites vegades precioses olive- 
res, hi pengen trossos de bosses de plástic que voleien i s'hi 
enganxen. Han adoptât eis productes del mon occidental, però 
tenen pendent el tema del reciclatge.

A Jerash, antiga dutat romana, amb important patrimoni, es fa 
evident la manca de recursos que té el pais. Intenten de posar 
en ordre totes aqüestes restes, però hi ha poc finançament per 
fer-ho efectiu i de pressa. Una de les parts que encara es con
serva força bé, el teatre, té una acústica perfecta. Ens dediquem 
a cridar i cantar des d'un punt déterminât i evidenciem que se 
sent perfectament des de to t arreu. Una part dels seients de la 
gradería té una marca gravada a la pedra. Són eis llocs reser- 
vats als patricis, als governants i, en definitiva, als ries, que han 
de portar una rajoleta amb el mateix simbol per poder ser iden- 
tificats i seure en el seu Hoc privilégiât.

Per a Jordània, una considerable font d'ingressos és el trans
port. Una sola carretera important creua el pais de nord a sud. 
Diàriament, i per mitjà d'aquesta via, milers de camions, jor
dans i dels països veins, creuen el territori per arribar al port 
d'Aqaba, al Mar Roig, el seu punt d'enllaç amb l'exterior. Les 
mines de fosfats, ùnic minerai remarcable, són també una bona 
ajuda per a tan precària situado.

Resseguint aquest traçat cap al sud, a estones semblant a una 
autovia en construcció, a estones a una carretera secundària, 
només veiem desert. Sorra, pois, terra àrida, tendes de nóma
des, fum de les mines. El trajéete es força monòton.

Arribem a un altiplà i, naturalment, ens parem per a la foto. Als 
nostres peus, el desert del Wadi Rum s'obre amb to t el seu 
esplendor. És un desert peculiar, diferent del desert del nostre 
imaginar!. És un terreny amb moites formacions rocoses, de 
terra vermella, de roques erosionades, de passos estrets, d'es- 
pectres d'arbres despullats i clavats a les pedres, de dunes de 
finissima sorra roja. És una veritable meravella. Les penyes de 
"Els Set Pilars", batejades aixi per Lawrence d'Aràbia, ens donen 
la benvinguda.
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Teteres al foe al desert de Wadi Rum

Els beduins tenen I'exclusiva per guiar-nos en aquest meraveliós 
indret. Ens enfilem, literalment, en un to t terreny malmès i brut, 
conduit per un home d'edat indefinida, amb el rostre cremat 
pel sol i solcat d'arrugues, amb el vestit clàssic de gelaba i 
mocador jordà tapant el cap, i amb una cigarreta mal feta, cre- 
mant de costat ais llavis. L'espectacle ens treu Talé. Aviat ens 
oblidem que anem asseguts en una espécie de banc que, a 
cada bot del vehicle, ens envia gairebé de cul a terra, que ens 
hem d'agafar per no picar ais suports que havien aguantat un 
sostre fa molt de temps.....

a Petra. Espectacle de nit, s'hauria de fer el recorregut en silen- 
ci, sense flaixos, per preparar l'esperit per a l'arribada a la ciu- 
tat rosa. No és així, som molts i tothom parla, retrata, filma.... 
Malgrat aixó, ens asseiem a les estores ben posades a terra, per 
gaudir del que ens ofereixin. Está núvol, no hi ha ni lluna ni 
estels. Segons ens expliquen, la Unesco no deixa iMuminar la 
façana de Petra. S'ha de fer un esforç visual per veure'n la silue
ta. Prenem un te, escoltem música de babá, de flauta, i un 
beduí ens recita alguna cosa que, óbviament, no entenem.

De bon matí, tornem a fer aquest recorregut. En el primer tram 
del camí, ja trobem restes de tombes tallades a la roca. De cop, 
sembla que la muntanya es tanqui davant nostre. Hem arribat 
al congost del Siq. Un pas estret, enmig d'alts espadats, ens 
deixa que ens fem una idea de la dificultat que trobaren els 
antics invasors per arribar fins al poblé nabateu. Van haver de 
ser els romans, amb la seva estratégia, els que van aconseguir 
envair aquest reducte amagat. Els van deixar sense aigua i van 
aprovisionar les caravanes, que anaven de pas, perqué ja no tin- 
guessin nécessitât d'arribar a Petra.

Serpentegem la ruta i al capdavall, enmig d'una petita escletxa, 
ja es perfila l'espléndida portalada del Temple del Trésor. 
Desprès d'un moment de silenci, i bocabadats, les exclamacions 
d'emociô i meravella flueixen de tots els cors. Malgrat haver-ho 
vist retratat, documentât i filmât de mil maneres, res no es pot 
comparar a ser fisicament allà al davant, al mig de l'esplanada 
i en front de tanta bellesa....

Caminem fins a la font de Lawrence. La llegenda popular diu 
que en aquest lloc es van abeurar el tinent i la seva montura. 
Sentim el silenci. Taral.legem la banda sonora del precios film 
de David Lean. Ens deixem portar per la fascinado deis seus per- 
sonatges. Al mig de la sorra rogenca, emergeixen, del no res, el 
príncep Sharif Ali, vestit de negre, amb la seva pell bruna de 
color d'oliva, els cabells foscos i els ulls negres penetrants, i el 
tinent Lawrence, de blanc impecable, amb la seva pell clara, els 
cabells rossos i els ulls blaus transparents. A la llunyania, un 
núvol de pols ens anuncia l'arribada del cheik Awda al front de 
la seva tribu. Tres actors i tres personatges tan diferents, fent 
tractes amb el desert com a cómplice, amic o traidor, que, per 
sempre més, estarán lligats a aquest indret irreal, fantastic i sor- 
prenent.

Paperines de paper, amb espelmes enceses a l'interior, ens mar
quen el camí fins a arribar a l'esplanada del Temple del Tresor,

Avui fa un dia dar. El sol ens regala la seva preséncia. Caminem 
to t el dia per aquesta ciutat nabatea, i els colors van canviant 
segons l'hora del dia. Arreu, excavacions a la roca, cavitats, 
obertures, pedres erosionados i amb vetes que van del vermeil 
al groe. Camells, burrets, alguna paradeta per vendre sorra, 
pedres o algún collaret, es confonen al mig d'aquest gran 
espai. Fins fa poc els beduins habitaven Petra, però el govern, 
per millorar el turismo, els va construir un poblé a poca distèn
da i els permet de mantenir un lloc de treball amb l'explotació 
comercial de la zona.

Amb només un 5% excavat, queda molt per saber i descobrir. 
Ens parlen de tombes, de ciutat, però res no se sap del cert. No 
s'han trobat inscripcions, les sales són totalment buidos i tam- 
poc no s'han trobat ni restes d'ossos ni de vida. Potser el cop 
de pie d'un arqueóleg desvetllará els secrets d'aquesta enigmá
tica ciutat perduda.

-----interiors
MOBLES, DISSENYI DECORACIÓ

C/ Sant Cugat, 11 • 08201 Sabadell 
T 93 725 01 79 • F 93 706 80 39 

www.interíorscasquetcom Tel.: 93 586 22 20
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DILLUNS /  Pere C orneluvs

Un estil, un sistema 
una manera de fer

A l'article del Quaderni de desembre, parlava de dos partits 
d'una singular importancia que el Barça acabava de jugar a la 
mateixa setmana: 2-0 a l'Inter i 1-0 al Madrid. Ara, és a punt 
de jugar-ne dos més, també un darrere de l'altre, que, pel 
moment de la temporada en què es trobem, serán, més que 
importants, decisius: la tornada dels quarts de final de la 
Champions amb l'Arsenal a l'Estadi i el partit amb el Madrid al 
Bernabeu. En aquell moment, es desconeixia quin seria el résul
tat final de la fase de grups de la Lliga de Campions i no s'ha- 
via disputât encara el Mundial de Clubs. Em semblava — i aixi 
vaig dir-ho—  que aixô, 
més que un obstacle, 
m'era un avantatge, per
qué em permetia escriure 
sense estar condicionat 
pels marcadors. Ara he de 
tornar a dir el mateix, però 
amb més convenciment, 
perqué, aquesta vegada, 
els dos partits de referèn- 
cia encara s'han de jugar.

A dalt de to t de la classifi- 
cació, a anys Hum de la 
resta d'equips, corn si 
aquesta Lliga la juguessin 
només élis dos. Empatats a 
punts i, teòricament, amb 
les mateixes possibilitats 
de proclamar-se campions.
Empatats en aixô, certa- 
ment, però en res més.
Mentre uns continúen 
jugant la Champions, eis 
altres ja fa molts dies que 
no hi son. Mentre a uns eIs 
va eliminar de la Copa el 
Sevilla pel valor doble de 
gols a camp contrari, ais 
altres els va despatxar 
l'Alcorcón per un escánda
los 4-1. Mentre nosaltres fern jugar cada setmana més de mig 
equip de la cantera i tenim en homes de la casa els nostres prin
cipals referents— Guardiola, Puyol, Iniesta, Xavi, Messi...— , ells 
basen els seus éxits — de moment, només relatius— , en figures 
médiatiques vingudes d'arreu. Mentre el nostre és un joc de 
conjunt, résultat d'un estil, d'un sistema i d'una determinada 
manera de fer, el seu és un fútbol épic, fet d'empentes i enves
tidos heroiques, tan espectacular com incoherent. I, passi el que

passi d'ara fins a final de temporada, ells ho saben i, encara que 
no gosin manifestar-ho, els dol. És, i també ho saben, la seva 
autèntica derrota. A hores d'ara, a Europa, no hi ha cap equip 
com el Barça. Potser aigú el pugui guanyar algún dia, però no 
n'hi ha cap que s'hi assembli.

De manera que to t m'està bé. Més exacte: m'està molt bé. 
Aquest és l'ûnic carni cap a l'èxit que comporta, a més, una 
profunda satisfaccio. Només estic preocupat per una cosa. 
M'agrada tant corn van les coses, sembla to t tan lôgic i racio

nal, que tinc una por 
immensa que s'espatlli. 
Perqué, en el fons, no 
acabo d'entendre corn 
pot ser que to t vagi tan 
bé. M'imagino quins en 
son els responsables — 
l'entrenador, l'equip 
tècnic, els cuidadors 
fisics, els metges, els 
jugadors (i no només de 
fútbol: de bàsquet,
d'handbol, d'hoquei...). 
Però no sé si aixô serà 
suficient, perqué no ho 
és la Junta Directiva, 
convertida, any rere 
any, en un autèntic des- 
gavell. Tampoc el seu 
president, ara tan ata- 
cat per una premsa que 
el venerava sense mati- 
sos, un megalôman 
vanités i pedant. I 
menys els possibles 
encerts futurs de tota 
aquesta gent (jo conti
nuo creient, encara que 
ningú no ho digui, que 
el fitxatge de Guardiola 
va ser només un 

immens paraigües per si hi havia tempesta) ni deis que poden 
substituir-los que, pel que vaig veient, també fan una mica de 
por. Dubto, inévitablement: qui o qué m'assegura, davant d'a- 
quest panorama, que els astres ens continuaran sent favora
bles? A la meva edat, em resulta una mica molest haver-me de 
regir per actes de fe.
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Carta del director
Al Josep, la Natl i la Maria

Hora de lectura altra vegada. D'obrir per fi la pila de llibres que 
s'han acumuiat a la tauleta de nit al llarg de l'any. Llibres de 
paper i llibres digitals. Una primavera de débat sobre el futur 
del paper. Tema periodic. El Ilibre de paper no passerà, to t i que 
perdrà força. Tot torna, a més. Fixeu-vos en el vinil. Menystingut 
per veli, retorna ara amb força, ara que ja ens hem desprès dels 
plats i que ara es venen de nou a preu d'or.

El Ilibre digital planteja un doble repte (i més encara). D'una 
banda un preu ben competitiu, de l'altra, l'escassa oferta enca
ra en llengua catalana. Veurem corn evoluciona, corn veurem 
corn evoluciona el màgio i indispensable món, veritable recer, 
de les Ilibreries. Internet està acabant amb les agéncies de viat- 
ges. El Ilibre digital farà plegar moites Ilibreries, i, amb elles, 
desapareixerà un món on la cultura és el negoci, el saber reco- 
llit en un espai on refugiar-se de la mediocritat imperant, lógi
ca com sempre però insofrible a voltes.

D'altra banda, la consulta popular, que hem seguit de primera 
mà a càrrec del nostre incansable i prestigiós coMaborador i 
ànima del tema, ens ha suggerit un futur imparable. Un futur 
imparable que tots els que vivim i patim I'espoli, la tortura en 
forma d'autopistes, cinema, drets, impostes, etc..., hauriem de 
reivindicar com una nécessitât innegociable i immediata. I ho

hauriem de fer els que hem nascut aquí, però venim d'alli, i els 
que arriben ara: arriben a un Hoc fantàstic on se'ns tracta com 
a ciutadans de segona, obligats a pagar i a callar, a aguantar els 
insults constants, les critiques insostenibles. Tots, els nascuts i 
els incorporats, hem d'estar d'acord a viure amb la dignitat que 
ens mereixem. Que allò que ens costa suor i esforç reverteixi en 
nosaltres, els nostres grans i els nostres fills. Tinguem el 
cognom que tinguem, d'aqui o d'allà.

Aquest estiu endeguem un nou projecte. Una coMaboració 
amb la Universität ORT de Montevideo i l'Institut Ramon Llull de 
la Generalität de Catalunya ha permès viatjar a l'Uruguay a 
estudiar la presència catalana exiliada en aquell pais. Ni el Ilibre 
d'en Julià Guillamon inclou aquest petit pais. El seu govern ens 
ha donat accès els arxius i, a més, mitjançant el Casai Català i 
sobretot la Penya del Barça Héctor Scarone (ja veieu, el Barça...) 
hem aconseguit contactar amb nombroses families catalanes 
per recollir-ne una font primària a punt de perdre's: les seves 
historiés de vida, to t un patrimoni que el Centre d'Investigaciô 
de la Literatura Europea Concentracionària de la Fundació Ars 
tindrà en exclusiva.

David Serrano i Blanquer 
dserrano@periodistes.org ■
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Robert Ferrer i Chaler
El director cultural de rAlliance Française 
és rànima d'aquesta institució de referèn- 
cia de la vida cultural sabadellenca
RICARD USTRELL/ Fotografíes de David Datzira

Diuen alguns intel-lectuals que si algù estima Algèria és perqué 
l'ha sentida profundament. La profunditat és cosa de la savie- 
sa. Però si ens remuntem a l'antiga filosofia, Aristòtil ja va 
advertir que l'ignorant afirma; en canvi, el savi dubta i reflexio
na. I és que creure fermement amb una sola idea és molt 
monòton, el dubte és apassionant.

Avui US presento una semblança apassionant, d'algù que esti
ma Algèria amb profunditat i dubta de l'oportunitat que súpo
se la crisi que estem passant. Robert Ferrer i Chaler va néixer el 
1947 a les portes del desert, a Djelfa (Algèria). Des dels 15 anys 
viu a Catalunya i ben aviat va començar a impartir classes de 
francés. Ha estât des dels inicis l'ànima i promotor de l'Alliance 
Française de Sabadell. Actualment n'és el director cultural. En 
els últims temps ha convertit l'associació en un referent dins de 
la cultura sabadellenca, programant diverses activitats més 
enllà de la difusió de la cultura francesa. M'exigia que li parlés 
de tu i no li agrada parlar en primera persona.

Quina sort poder traballar en aquest espai!
La Casa Taulé és el millor edifici on pot estar l'Alliance Française 
amb voluntat d'apropar la cultura local amb la cultura france
sa. La xarxa d'AF — de llarg, la més important del món— és 
d 'utilita t pública i l'ensenyament de la llengua francesa és la 
nostra activitat principal. Tenim una relació privilegiada amb el 
Ministeri d'Afers Estrangers i el Ministeri d'Educació francés, fet 
que explica que tots els títols que s'obtenen aquí són recone- 
guts arreu del món.

Ja m'ho sembla que domines la llengua francesa...
És veritat, no hi ha manera de desfer-me del deix! La dificultat 
la vaig tenir ais 15 anys quan, després d'haver viscut tota la vida 
a Algèria, va arribar la declaració d'independència del país i la 
meva familia va decidir venir a viure a Catalunya. Aquella etapa 
la recordo molt traumàticament perqué vaig arribar aquí en 
plena adolescéncia sense saber ni una paraula de catalá i 
havent de treballar fent d'aprenent de mecánic. La veritat és 
que allò no estava fet per mi.

No t'agradava treballar la feina de mecánic?
No ben bé... el que em semblava horrorós era l'ambient que es 
respirava en aquella escola professional durant el franquisme. 
Tot i que venia d'una familia treballadora i d'un context de 
guerra colonial a Algèria, m'era molt difícil suportar la barroe- 
ria de les relacions entre persones, la violéncia a penes reprimi
da i el feixisme militant que hi havia en alguns professors. Amb 
només 15 anys jo venia d'un món que, encara que fos colonial, 
era molt diferent.

Has tornat a visitar Algèria des que vas marxar?
Hi vaig tornar el 1977 amb la intenció de recuperar el meu pas- 
sat i retrobar alguns amics árabs de la infancia que, quan em 
van veure, no em van deixar continuar la ruta i em van segres- 
tar uns quants dies amb ells. Allá vaig recordar com era el món 
árab... Els costums, les relacions huma
nes, el sentit de l'hospitalitat... Hi ha 
coses molt entranyables en el món árab.
És veritat que hi ha un punt terrible que 
és la condició de la dona, però n'hi ha 
molts altres que no es valoren i són fan- 
tástics.

El món árab té 
coses molt 

entranyables, 
com les rela

cions humanes 
o el sentit de 
l'hospitalitatI després de deixar l'escola d'aprenents, 

vas posar-te a treballar?
Exactament, donant classes de llengua 
francesa. Quan vaig marxar de l'escola d'aprenents de mecánic 
vaig tenir la sort de poder impartir classes i des d'aleshores n'he 
fet el meu ofici. Sempre he estât molt autodidacte i així ho vaig 
continuar sent estudiant la carrera. En aquell moment tenia 25 
anys i vaig decidir apuntar-me a Filologia Romànica a la



4 SABADELLENCS

Universität Autònoma de Barcelona, bàsicament per poder dir 
queja tenia una titulació universitària.

I d'aqui ja vas passar a fundar l'Alliance Française!
L'Associació la vam fundar l'any 1974 amb uns Companys amb 
l'objectiu de fer de TAF un referent per l'aprenentatge del fran
cés i un Hoc de difusió cultural. Jo aleshores vivia a Terrassa, 
però tres anys més tard, quan la feina es va anar estabilitzant 
vaig venir a viure definitivament a Sabadell. La meva familia era 
originària de Terrassa, però em va semblar més atractiu viure a 
Sabadell, una ciutat més vital. Sempre he pensât que un home 
de Sabadell té més nervi que un senyor de Terrassa.

Des dels inicis n'has estât director, fins fa tres anys. Per qué vas 
deixar la direcció?
Treballar en una entitat sense ànim de lucre és apassionant i pot 
arribar a crear addicció. Veient passar els anys, em va semblar 
important assegurar-ne la continuítat; deixar que persones més 
joves amb una certa Sensibilität i un bon coneixement de l'en- 
titat, fessin el relleu. Un company i amie de la feina, Sébastien 
Bauer — tot i les brillants sortides professionals que li permetia 
la seva formado intel lectual—  estava il lusionat per agafar el 
relleu i aixô em va empényer a passar-li la direcció.

Va ser una decisió encentada?
Per descomptat! Ara ja fa tres anys que estem treballant junts 
dins de l'Alliance Française i sé del cert que no m'he equivocat 
gens. De fet aquesta convicció me l'han confirmada els respon
sables de les institucions culturáis, diplomátiques i académiques 
amb qui ens hem de relacionar a través de l'entitat. Per tant, és 
una decisió de la qual estic molt satisfet d'haver-la près. Tine la 
sensació d'haver fet bé les coses en un moment que era délicat 
per l'entitat.

I ara t'has convertit en director cultural. Qué significa aixó?
L'activitat cultural de la nostra associació ens obliga a tenir una

persona que es dediqui exclusivament a 
definir un programa anual d'activitats i cur
sos. Aixó no és massa habitual en el nostre 
sector i encara menys tenint en compte 
que no tenim cap ajuda de l'estât francés, 
però és una feina que sempre ens ha sem
blât fonamental i ja forma part de la per- 
sonalitat de l'entitat. Ho vivim com un 
compromis amb la nostra ciutat i ho man- 
tenim perqué és un raó més d'ésser de l'en- 
titat.

Encara interessen els cursos de filosofia en 
pie segle XXI?
Si fas la pregunta és perqué estás conven- 
çut del contrari, i evidentment, passa el 
contrari. Ara estem en un moment de con- 
fusió enorme. El saber ha deixat de ser una 
nécessitât col-lectiva com ho va ser ais prin- 
cipis de la transició per convertir-se en la 
déria de quatre eixelebrats. També s'ha de 
dir que el pensament critic no s'estila 
massa i són molts els qui no s'hi confor

men. Volen veure-hi més ciar, triar el grá de la palla i, entre 
altres coses, atansar-se ais grans moments del pensament.

Per això heu apostat per la filosofia?
La filosofia ens hi ajuda i es dóna el cas que el director de 
l'Alliance Française té una excel-lent formació a l'àmbit de la 
filosofia i n'és un apassionat. Aixô ha fet possible programar els 
cursos amb un criteri i una coheréneia que la gent sap reconéi- 
xer. Aquest any s'han proposât un curs d'introducciô a la filo
sofia antiga, un curs sobre la història de I' humanisme, unes 
sessions sobre la figura de Simone de Beauvoir i unes altres 
sobre Hannah Arendt impartides per Oriol Farrés, un jove pro
fessor de filosofia de Sabadell.

A la vida cap on et decantes més: Heràclit o Parmènides?
Jo no SÓC ni filòsof ni intel lectual, però si em preguntes entre 
linies si prefereixo el canvi o la permanéneia, tinc ciar que mal- 
grat tots els avatars de la història, l'home sempre ha tendit cap 
a la utopia. Tant se val si és inventant-se una religió per imagi- 
nar-se una vida eterna, com per pensar les ideologies que l'ha- 
vien de portar cap a una societat ideal. Ara no són temps d 'u
topies: les religions es radicalitzen, les ideologies s'han esvaït.

La crisi s'ho ha emportât tot?
Em fa l'efecte que la nostra societat es troba immersa en una 
perplexitat absoluta amb aquests canvis que ens anuncien 
sense que tinguem massa idea del que representaran per 
nosaltres i pels nostres fills. Sembla que uns altres decideixen el 
futur per nosaltres sense explicar-nos cap on volen dur-nos. 
Cree que tots aquests anys que estem vivint son temps obscurs. 
Alguns troben que són temps apassionants, jo al contrari els 
trobo molt inquiétants.

Però qui ha alimentât aquesta crisi de valors?
Hi ha múltiples factors i molta feina per sociòlegs i futurs his- 
toriadors que podran escriure'n moites pàgines. Per una banda
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el sistema economie imperant és el que és. El capitalisme té 
com a objectiu el benefici propi i no pas la igualtat o el repar- 
timent de béns. Durant uns anys li han deixat fer el que ha vol- 
gut i ara estem on estem. Ho ha fet en un moment en el quai 
les tecnologies semblen avançar sense control i allò que ano- 
menen enginyeria financera ha causât els estralls que tots 
coneixem. La indùstria s'ha servit dels avenços de la tecnologia 
per multiplicar la producció...

...reduint la mà d'obra i engreixant l'atur.
Aquesta producció destinada al mercat ens ha convertit a tots 
en consumidors compulsius. El diner ha passât a ser la primera 
Priorität i hem deixat de ser ciutadans per ser convertir-nos en 
simples consumidors i petits — o no tan petits— capitalistes, 
sense ni tan sols adonar-nos-en. Enviant-nos tots a treballar per 
pagar deutes i amb un desgast enorme a l'escala dels valors tra- 
dicionals en l'àmbit de la familia, de l'escola, del treball, etc... 
S'ha créât al meu entendre un desordre general difícil de redre- 
çar.

I les tecnologies que volen introduir ara a l'educaciô?
També! No sabem ben bé corn. No sabem clarament per qué es 
forma una persona, quines competéneies ha de tenir i a quin 
model de societat se la destina. Diuen que a la classe, cada nen 
ha de tenir un ordinador personal? És que quan siguin grans, 
estarán tots condemnats a passar-se el dia davant d'un ordina
dor amb qualsevol feina? Per què s'ha réduit tant l'ensenya- 
ment de la història, de la llengua, de les llengües, de la filoso
fia? Ningú s'ho creu. La formació de l'individu ja no sabem 
massa cap on està orientada i és un simptoma més de la crisi.

Tens raó, aquesta crisi no representa un moment apassionant.
Ens hem passât anys obeint a la consigna del pensament ùnic, 
fugint de la politica, deixant que els politics se sentissin còmo- 
des convertint-se en professionals de la cosa pública — alguns 

d'ells guanyant molts diners— i ara 
tenim una societat sense diseurs poli
tic, atomitzada i on només prevalen 
els intéressés individuals, una socie
tat que reacciona únicament de 
manera emotiva amb un compromis 
que no dura més de 24 hores.

Ara són 
poques les 
veus que 
defensen el 
sistema. Potser 
aquells a qui 
se'ls anomena- 
va antisistema 
tenien raó, no?

I per qué no ens n'hem adonat fins 
ara?
Perqué mentrestant hem estât molt 
ben distrets. Aquell que s'enriquia 
mereixia l'admiració general i especu

lar esdevenia una práctica natural de qualsevol persona. Els 
pocs que manifestaven el seu desacord eren titllats d'antisiste- 
ma, com aquell qui diu d'inadaptats, fins i to t m'atreviria a dir 
que eren tractats de "tarats". Ara en canvi, veiem que són 
poques les veus que defensen el sistema. Potser aquells a qui 
se'ls anomenava antisistema tenien raó, no?

Almenys estem més a prop de l'autodeterminació!
Decidir qué volem ser en un futur és una qüestió sagrada però 
cree que hi ha drets constitucionals més importants que no 
s'estan respectant mentre la societat està ensopida: el dret al

treball, a la vivenda, a l'educació. Sóc molt sensible ais anheis 
d'independéncia — he viscut la guerra d'independéncia 
d'Algéria—  però em costa situar-me en aquest panorama on 
un treballador catalá està compartint interessos "nacionals" 
amb un president del Barga. A mi em sembla que hi ha molts 
problèmes per resoldre però enfocats per un altre angle: l'eix de 
l'oprim it i l'opressor. Aquella dicotomia de tota la vidal

I quin paper hi han jugat en aquesta situado els politics?
No s'hi val a criticar els politics de manera general. La política 
és la manera que troben els homes per organitzar-se, per con- 
viure i aixó ens incumbeix a tots. Quan la política esdevé una 
professió corre el rise de degenerar i llavors es comencem a sen
tir veus que justifiquen que a la política s'hi puguin guanyar 
diners. La política ha de ser básicament ética i de servei públic. 
En aquests moments de tanta corrupció, m'escandalitza com 
han fet la vista grossa els companys de partit, de despatx. Si el 
silenci s'ha imposât sobre la denùncia és que anem molt mala- 
ment.

Vas estar l'any 1999 a les llistes electorals d'Entesa per Sabadell.
I estic molt content d'haver-hi estât penúltim per sobre 
d'Antoni Farrés. De fet vaig acceptar precisament pel que aca- 
bem de comentar, perqué allá hi veia un coMectiu de persones, 
amb un fort sentit de pertinença a la dutat, que no reivindi-
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quen la política corri una professió sino corri a servei a la socie- 
tat. L'Entesa per Sabadell com a plataforma cívica és un coMec- 
tiu de gent molt honest i obert, to t i que no sé si n'hi ha prou 
per guanyar unes eleccions.

Com veus Sabadell?
A Franga diuen que la critica és fácil i l'art difícil. Aquí a vega- 
des la crítica resulta més que complicada. Es tendeix al silenci o 
a la crítica soterrada, el conflicte fa por. Tot i això diria que els 
que manen a la ciutat ja saben que hi ha moites coses que es 
poden fer millor, que no se sap massa cap on ha d'anar la ciu
tat. El Sabadell d'ara tampoc es diferencia gaire d'altres ciutats 
d'arreu de Catalunya. Durant aquests darrers anys penso que 
Sabadell ha perdut molta personalitat. Però bé, les ciutats tenen 
cicles, alguns més brillants que altres.

S'inverteix poc en cultura?
El que passa és que la cultura està massa entre les mans de l'ad- 
ministració. Ara fa poc per exemple, a l'Aliança Française hem 
organitzat una trobada de poetes del Quebec i de Catalunya. 
Necessitàvem naturalment l'ajut de l'administradó per tirar-ho 
endavant. Resulta llavors que, al Quebec, el ministeri de rela- 
cions internacionals, amb el seus acords de cooperació, recull i 
recolza els projectes de la societat civil. En canvi, aquí a 
Catalunya resulta que passa totalment el contrari: els projectes 
són els de l'administradó i gairebé no hi ha ni impresos peis 
projectes que provenen de les entitats.

Aleshores la cultura esdevé patrimoni de l'administració!
I això és molt revelador perqué la cultura és i ha de ser — amb 
tots els seus detectes i virtuts— de la societat civil. Naturalment 
que l'administradó ha d'aportar recursos però sobretot s'ha 
d'encarregar de rearmar la societat civil per tal que ella matei- 
xa retroalimenti a la seva pròpia cultura. Aquest canvi de fet, el 
va intentar fer en Pere Vidal to t i que hauria nécessitât un altre

mandat perqué es visualitzés 
un canvi important.
Quin Hoc ocupa la cultura 
local a la programado de 
l'AF?
Les nostres activitats no se 
centren amb la cultura local 
però tampoc en prescindim. 
Quan podem, donem a 
conéixer artistes, poetes de 
Sabadell: l'any passât el poeta 
Josep Maria Ripoll va ser con- 
vidat a participar al Marché 
de la Poésie de Montreal grà- 
cies a les nostres gestions. En 
Feliu Formosa i Antoni Clapés, 
sabadellencs, bons amies i 
exceMents escriptors com tots 
sabem, col-laboren de mane
ra assidua amb l'entitat.

I Papers de Versàlia?
Aquest coMectiu de poetes té 
la seva seu a la mateixa AF i hi 

presenten els seus treballs, cosa que ens satisfà molt. De mane
ra generai, nosaltres obrim una finestra, salten quatre versos, i 
a partir d'aquí cadascú que vagi allá on la seva Sensibilität el 
porta, perqué al cap i a la fi, la cultura és això. Nosaltres només 
som una petita plataforma i un punt 
de trobada per compartir inquietuds.

Com va anar això de ser jurat de la 
categoria d'Arts Visuals a la Nit de la 
Cultura?
Em va semblar molt improvisât. Tine la 
sensació que el nivell d'exigèneia no 
va ser gaire ait, però potser això dels 
premis ja funciona així. A mi no m'a- 
graden aqüestes coses.

La cultura és i 
ha de ser de la 

societat civil. 
Ladministració 

ha d'aportar 
recursos però 

sobretot rearmar 
la societat civil 

perqué retroali
menti la seva 

pròpia culturaUn Ilibre per recoma na r-nos?
Te'n recomanaré dos. El primer La crisi 
de la cultura, de la Hannah Arendt, un
Ilibre molt premonitori del que passa actualment i té molt a 
veure amb el fet que la cultura s'hagi convertit en una merca- 
deria, un producte, com es diu ara. És a dir, fent creure que la 
cultura s'ha democratitzat el que s'aconsegueix és trobar un 
espai per fer diners. I el segon, és Albert Camus. LIegiu el que 
vulgueu però feu-ho perqué és un home molt contemporani, 
d'utopies, humil i fili del poblé. I això és extraordinari, sobretot 
coneixent el carni que li ha tocat fer a la vida, des de l'Algèria 
rural gairebé sense sabates fins a la ciutat dels intel-lectuals eli- 
tistes i aristocràtics parisencs.

Moites gracies per atendre'ns.
A vosaltres.

Alliance Française de Sabadell - www.afsabadell.org

http://www.afsabadell.org
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Mateu Morral i aquells temps
El Ilibre d'Eduard Masjuan sobre Tanar- 
quista nascut a Sabadell és també un 
intent per entendre la polarització social i 
el paper de l'individu dins de la historia

JOSEP M. BENAUL BERENGUER

1/ EIs que tenim una certa edat, una part de la memòria histó
rica, en el sentit literal del terme, ens l'ha proporcionada la 
familia. A mi de Mateu Morral, me'n van parlar a casa. I de 
manera singular la meva iaia paterna que es va casar aquell 
1906 de l'atemptat de Madrid. LIavors no vivia a Sabadell, però 
aquell va ser un esdeveniment de gran abast i ho recordava 
molt bé. En canvi, no crée que se'ns esmentés a l'escola.

2/ Grec que tractar Morral amb un cert rigor 
és necessari i oportù. I aixi s'ho ha plantejat 
l'Eduard Masjuan, que defineix dos objectius 
del Ilibre: explicar Morral i entendre la polarit
zació social a Sabadell. Situar, per tant, l'indi
vidu en el seu context. Tanmateix, el Ilibre va 
més enllà d'aquests dos propòsits declarats.

El cas Morral és un bon exemple per pensar 
sobre el paper de l'individu a la història. En 
aquest cas de l'individu que va voler obrir el 
pas a la revolució mitjançant dos actes terro
ristes. Les bombes, la de 1905 (Paris) i, sobre- 
tot, la de 1906 (Madrid), el van convertir en 
un personatge notori. Però, aquest Ilibre ens 
mostra que va ser més que aixô.

El cas invita a reflexionar sobre la relaciô entre 
les forces objectives, eis processes socials, i 
l'individu. Això és el que, de fet, fa l'autor, 
quan situa eis anys formatius de Morral en el 
context social de Sabadell i intenta desentra- 
nyar corn va incidir el medi en la formació 
d'una personalitat.

Hauria estât diferent l'evoluciô 
Restauració? No ho sabrem mai.

final del règim de la

Una altra qüestió, també pertinent, és l'a- 
bast de les accions de l'individu en la histò
ria. En aquest cas, pariem d'accions espectaculars, dos atemp- 
tats contra el rei d'Espanya. Certament que Morral pretenia que 
aquests atemptats obrissin les portes d'una revolució social i els 
duia a terme com a membre d'un grup més ampli o com a par- 
tícip d'un moviment conspiratiu i revolucionan, com li vulgueu 
dir. Però, eli hi tenia un protagonisme decisiu i en la bomba de 
1906 gairebé exclusiu. Fem per un moment una conjectura 
prou factible: que bagués encertat l'atemptat i que després no 
s'hagués produit cap revolució. Mort Alfons XIII el 1905 o el 
1906, hauria estât diferent la història? Hi hauria hagut l'aven
tura militar de Marroc? Hauriem tingut la Setmana Tràgica?

És important d'assenyalar que resulta difícil de fer la història 
d'un individu estigmatitzat, i Mateu Morral ho va ser especial- 
ment per la seva familia i per les forces vives de la dutat. 
L'anatema està al darrere de l'escassetat de fonts. Hi ha pério
des sobre els quais tenim un unie testimoni documental (el cas 
d'Alban Rossell sobre la infantesa o sobre determinades activi- 
tats de joventut a Sabadell); no hi ha papers familiars; es van 
perdre fins i to t documents personals del procès de 1906; i, 
molt pocs, entre els qui l'havien conegut, van deixar testimonis 
escrits. Un dels mèrits del Ilibre, i no el menor, és haver trobat i 
recollit el màxim possible de documentado sobre un personat
ge maleït.

3/ Em voldria centrar, però, en el 
que l'Eduard Masjuan tracta amb 
especial atenció, to t i que encara 
queden aspectes oberts, com és la 
relació entre l'individu i la societat 
sabadellenca.

Primerament, pel que fa a l'entorn 
immédiat, hem de reconèixer que la 
figura paterna, en Marti Morrai 
Badia, és molt singular, inusual, 
entre la burgesia sabadellenca. 
L'ascens de la familia és molt cor
renti el pare, Jaume Morral Costa, 
cunyat i soci de Josep Badia Juncà, 
és el forjador de la familia burgesa, 
com ens va explicar Roser Gali en un 
article a Arraona (25, 2001) sobre 
els Badia. En Martí és un burgés de 
segona generació: to t i que no 
sabem quin era el seu nivell patri
monial, gosaria dir que no estava en 
el top ten local. Això sí, la familia 
confirma la Ilei de les tres genera- 
cions empresarials, ja que el negoci 
el va tancar Facundo Morral Roca, si 

bé ais anys trenta, també hi va treba- 
llar, fins a l'esciat de la guerra civil, el 

d'aquest, en Rolf Morral.

MATTEO MORRAL

L 'a tte n ta to  d i M a te o  M o r ra l  /  CARLO MALATO

Tornant al Martí, era atipie, ja que era un burgés republicá. N'hi 
havia d'altres, però tampoc gaires. I menys encara que tingu- 
essin una certa activitat pública, que, d'altra banda, tampoc va 
ser molt notòria. I no cree que cap altre burgés sabadellenc 
estigués subscrit, com ell, a revistes anarquistes.

La personalitat resulta força singular per altres conceptes. Des 
del punt de vista empresarial en sabem poc de la seva filatura, 
que, segons Masjuan, va modernitzar amb I'ajut decisiu de
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Mateu. Una cosa que el fa remarcable és que va protagonitzar 
un intent de diversificació d'inversions cap a les construccions 
mecániques, encara que el résultat va ser fallit. Si considerem 
l'educació que va proporcionar ais filis, és realment excepcio
nal. En algunes de les referéncies penjades a la xarxa sobre 
Mateu Morral, a més de donar-li el títol d'enginyer, s'afirma que 
era corrent entre la burgesia enviar els filis a estudiar a l'estran- 
ger. Des d'aquí, sabem que no ho era gaire, de corrent. No era 
del to t excepcional, però tampoc comú. I en aquest cas hi van 
anar dos filis, eli i el seu germá Facundo. I menys ho era enca
ra educar els filis en una escola on la religió era opcional. 1 no 
cree que ningú més de Sabadell hagués enviât una filia a 
l'Escola Moderna.

La infantesa i la primera adolescéncia de Mateu foren una mica 
turmentades. No sabria dir si aixó era tan rar en aquella época. 
En to t cas, aquest infant poc o gens estimât per la mare, rebut- 
jat fins i tot, sembla envoltat d'una aurèola de fulletó vuit-cen- 
tista.

4 /  Un altre aspecte és la relació de Mateu Morrai amb l'obre- 
risme i l'anarquisme locals. El Ilibre deixa molt clars els elements 
de connexió amb altres aerates sabadellencs, des de Jaume 
Salient, a Alban Rossell, a Josep Miquel, a Teresa Claramunt, 
etc. En canvi, les relacions amb l'obrerisme local, to t i quedar 
també paleses, deixen més qüestions obertes, que m'inviten a 
fer-hi alguns comentaris.

Primer de tot, quan parlo d'obrerisme local em refereixo a una 
organització més àmplia que la que tenien els anarquistes con- 
vençuts, més o menys organitzats. L'Obrera estava dirigida, a 
partir de la década de 1890, per gent que compartía les idees 
anarquistes, però que tenia, a més d'objectius revolucionaris de 
gran abast, altres de més limitats, corn és la millora de les con- 
dicions de treball i l'enfortiment de la capacitat de resistèneia 
dels treballadors. Només cal veure el reglament de la 
Federación Obrera Sabadellense de 1898.

Morral, se'ns diu, finançava El Trabajo, l'òrgan de la FOS, to t i 
que no hi ha més precisió; hi va escriure en alguna ocasió, però 
no sembla que hi tingués una activitat permanent; va coMabo- 
rar ocasionalment en alguna tasca administrativa a la FOS; el 
trobem en la vaga de 1902, que a Sabadell va tenir un carácter 
violent.

Però hi ha altres facetes de la seva activitat, que, després de la 
lectura del Ilibre, m'han fet la impressió que son les prédomi
nants. Grec que Morral actúa sobretot corn un anarquista con- 
vençut; no li interessa gaire el sindicalisme o el considera secon
dari; li interessa sobretot la revolució immediata; té la impa- 
ciència característica dels molt convençuts. Edita molt aviat un 
full volant dedicat a Angiolillo, Tassassi de Cánovas del Castillo. 
Proposa cops de mà corn ara el segrest de la direcció del Comité 
de Defensa Social de Barcelona. Després se'l veu intéressât a 
formar una mena de comuna. Pensa fins i to t a emigrar a una 
comuna anarquista a Califòrnia. Del sindicalisme revolucionari 
francés li interessa més Tadjectiu 
revolucionari, que no pas la práctica 
del substantiu. És a dir, li atrau més la 
idea de la vaga general corn a forma 
de revolució que no Torganització 
pacient fêta a base d'aplegar més i 
més treballadors a partir de Tacciò 
sindical. La Intensität de la creença, 
sobretot en els moments de màxima 
dificultat en la Iluita, podia ocasionar 
algunes expressions d'alteritat, d'una 
certa incomprensió vers aquells que 
havien de ser els protagonistes i 
màxims beneficiaris de Temancipació
social; justament perqué aquests no es comportaven d'acord 
amb les certeses dels molt convençuts i, per tant, no les ratifi- 
caven. Aixô m'ha portar a recordar la convocatòria impresa 
d'un miting, el 1903, signada per Jaume Salient per tal que en 
fos autoritzada la distribució, però que podria haver estât 
redactada pel mateix Morral, amb qui — com ens mostra el Ili
bre—  hi mantenía una estreta relació. Cree que el full volant 
expressa amb claredat aquesta mena de distanciament, d'es- 
tranyesa deis queja están en possessio de Tideal:

Teatro Euterpe. Reunión de Propaganda Sociológica 
para el sábado 4 del corriente, a las 9 de la noche. 
¡Trabajadores: máquinas de producción, depósitos de 
ignorancia, bal ¡jas (sic) de amargura I Sacudid vuestra 
apatía; entrad en la vida de la lucha; interesaos en vues
tras penas; revolucionaos.
La reunión a la que se os convoca es para iniciaros en la 
buena nueva. ¡AcudidI Se admitirá la controversia. 
¡Trabajadores, amigos nuestros, no faltéisi 
Salud y  Anarquía 
La Comisión

Morral no va ser un terrorista a la Ravachol (personatge que va 
fascinar a alguns sabadellencs, que van publicar dos periódics 
titulats Ravachol i El Eco de Ravachol), és a dir, individualista o 
nihilista, però la práctica anterior i la impaciéncia Taboquen a 
Tacte de terror. No s'ha d'oblidar, a més, que els anys que suc-

Morral actúa 
com un anarquis
ta convengut: no 
li interessa gaire 

el sindicalisme, 
que considera 
secundan, i es 

preocupa sobre
tot de la revolu

ció immediata
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ceeixen a la vaga de 1902 son de dificultáis per a les organit- 
zacions obreres d'influència anarquista; aquest afebliment és 
precisament un factor a considerar a I'hora d'explicar I'arrela- 
ment del républicanisme radical de Lerroux a Barcelona i a 
altres ciutats. I no oblidem que Francese Ferrer i Mateu Morral 
llavors també consideraven els radicals com a elements que 
podien prendre part activa en la revolució.

Finalment, en la mateixa línia de les relacions entre Morral i 
l'obrerisme local, queda pendent saber qué va passar en els 
rengles de la FOS després de l'atemptat de 1906.

4/ Acostem-nos ara a l'individu Mateu Morral. Résultat o no del 
context, es tracta d'una personalitat força singular.

Era en certa manera una mica desarrelat. No només pels pro
blèmes familiars, sino perqué havia passât l'adolescència i la 
primera joventut a França i Alemanya. Va marxar amb treize 
anys i en va tornar amb dinou. No va poder mantenir les 
poques amistats infantils. Més aviat, en va refer algunes quan 
va tornar.

La formado a l'estranger el diferenciava dels seus coetanis: li 
proporcionava una visió més àmplia i segurament gaudia d'una 
preparació superior. Però, albora, això mateix li havia de fer 
veure amb una lent d'augment — per simple comparativa—  els 
mais de la societat sabadellenca i catalana. Potser això també el 
va fer més impacient.

Un altre motiu de desarrelament, de contradicció: corn fer de 
fill de l'amo i albora ser un revolucionar!? Perqué, quan va tor
nar no va ser només el fill de l'amo, sino que en va fer; és a dir,

portava la fábrica amb el pare, com 
hereu que havia esdevingut. No 
tenim en aquest època, abans de la 
Guerra Civil diria jo, cap altre cas 
similar a Sabadell. La contradicció 
no se soluciona fins a la ruptura, 
però llavors el desarrelament fami
liar esdevé total.

La formació a 
l'estranger li va 
proporcionar 
una visió més 
àmplia però 
albora li havia 
de fer veure 
amb una lent 
d'augment els 
mais de la socie
tat catalana

La ideologia de Morrai no era tan- 
mateix elemental, sino que, com 
ens mostra Masjuan, ostava atent a 
molts aspectos del "problema 
social": l'adhesió al neomalthusia
nismo, del qual n'esdevé un dels 

primers promotors a Espanya; l'atenció que presta a l'antim ili
tarismo; l'interès pel teatro d'agitació social; la preocupació pel 
paper emancipador de Pescóla Iliure; etc.

Hi ha una altra Singularität que pot semblar anecdótica, però 
que fa d'eli una mena de pioner: el Morrai motorista, propieta- 
ri i usuari d'una de les primores motocicletes de Sabadell. 
Segurament havia conegut el giny a Alemanya. Ignoro guantes 
n'hi havia llavors a Catalunya i probablement era l'ùnica a la 
ciutat. Anècdota, però ens confirma el seu interés per les noves 
tecnologies i ens mostra una personalitat decidida, valenta i 
agosarada.
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De les seves relacions amb les dones en sabem poc. Masjuan 
desmunta tota la interpretado del Morral despitat per la 
Soledat Villafranca. En canvi ens fa aparéixer altres relacions, 
l'Olga Brandt i la Nora Falk. Relacions Iliures, tampoc no habi
tuais a l'època. Nora Falk, nihilista russa, arribada a París des
prés de la revolució de 1905 i connectada des de la capital fran
cesa amb Francese Ferrer a Barcelona, em sembla un personat- 
ge que mereix ser retrobat. L'abast del terrorisme anarquista a 
Espanya, i no diguem en altres llocs de l'Europa occidental, 
empaMideix en compareció amb el rus, de tradició populista. 
D'altra banda, a diferénda d'aquí, era molt remarcable la par- 
ticipació en les accions terroristes. Masjuan ens explica que 
l'historiador nord-americà Paul Avrich va fer cerques, per encár- 
rec de Rolf Morral, sobre aquesta dona. Al marge que el nom 
fos auténtic, potser caldria esbrinar-ne més en els rengles del 
populisme i deis Socialistes Revolucionaris, ja que el mateix 
Avrich explica que l'anarquisme rus va ser ben poca cosa fins el 
1905 i que es va nodrir fonamentalment de socialistes revolu
cionaris desenganyats. En to t cas em sembla un personatge 
digne d'historiar i, si no pot ser, de novel-lar.

Totes aqüestes singularitats no fan de Morral un nihilista, un 
individualista, perqué eli formava part d'un moviment i creia en 
una revolució social, però sí que l'abocaven al combat radical, 
del petit grup d'acció i finalment de l'acte prácticament indivi
dual. De fet, el Morral que ens presenta Masjuan d'octubre de 
1904 a maig de 1906, quan va fer l'atemptat a Madrid, amb 
l'intermedi de la bomba de París, el 1905, és la d'un revolucio
nan "full-time", professional. 1 és aquesta opció, que difícil- 
ment podría ser d'una altra manera, la que provoca la ruptura
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definitiva
familia.

amb la

Targeta postal anònima (1920-1930)

5 /  Acabo. Qué hauria 
passât si l'atemptat 
de Morral bagués 
reeixit? És senzill de 
dir: no ho sé.
Novament, com 
expressava a l'inici, 
se'ns planteja la rela- 
ció entre l'individu i 
els processes socials. 
Aquests, justament 
pel seu abast, haurien 
seguit en marxa. Però 
haurien estât iguals 
amb un altre rei? 
Només podem histo
riar el passât que ha 

passât. Hauria estât la 
mateixa, la deriva mili

tarista de la monarquía, de la Ilei de jurisdiccions de 1906 ais 
efectes del desastre d'Annual de 1921, fins al pendent final cap 
al cop de 1923? Hauria un altre rei interferit igualment en els 
assumptes militars o hauria promogut una "camarilla" de mili- 
tars com va fer Alfons XIII? Hem de recordar la postura del 
monarca davant del fet catalá? No va menysprear de manera 
absoluta Catalunya i es va rifar aquells catalanistes que van 
optar per fer-li el joc durant molt de temps, fins i to t en el cop 
d'Estat de 1923, que finalment els va deixar ben despullats? Tot 
això sí que va passar i sembla indestriable d'Alfons XIII. En 
resum, un personatge que, per tots aquests precedents, per 
haver estât un puntal de forces tan obscures, té una indubtable 
responsabilitat en l'acumulaciô dels materials que es van encen- 
dre el 1936. Un rei que equivocadament ha estât représentât 
amb una auréola de víctima (atemptat), de sacrificat (la falôrnia 
que va marxar d'Espanya per evitar una guerra civil) i àdhuc de 
malaurat (la mort en l'exili). L'argument eau pel seu propi pes: 
si el 1931 havia d'esclatar una guerra civil per sostenir una 
monarquía, llavors aquesta és la prova que la institució ja 
només s'aguantava mitjançant l'exercici descarnat del mono
poli de la violéncia per part de l'Estat. Amb to t aquest passiu, 
només s'entén que l'acudit de dedicar-li un carrer a la nostra 
dutat fos l'expressiô d'aquells que han anteposat sempre l'or
dre a la dignitat dels conciutadans o del país, dels que no han 
vaciMat a preconitzar la pau de la por. Una vergonya més per 
arrossegar. Poca cosa, si tenim en compte que Malthus torna i 
que el neomalthusianisme dels dies a venir podría deixar petit 
el dels temps de Morral. No ens posem tràgics tan aviat. Encara 
tenim Ilibres per gaudir. Entre ells, el que ha motivat aqüestes 
linies.

Masjuan, Eduard. Un héroe trágico del anarquismo español. 
Mateo Morral, 1879-1906. Barcelona: Icaria, 2009.

ISBN 978-84-9888-128-8
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El 'Pia Bolonya' i el Nati
La Mengua de Cicero, fonamental per cons
truir bé la gramática i Texpressió orai, està 
desapareixent de les aules universitàries

ORIOL COLOMER I CARLES / Doctor en filosofia

No em preocuparé ja de saber si el «Pia Bolonya» és bo o no: 
sóc un exuniversitari i un exprofessor. El que sí veig és que el llatí 
ha desaparegut pràcticament de les aules universitàries, a dife- 
rència de les universitats britàniques i sobretot germàniques, 
to t i el «Pia Bolonya». I aixi, si es voi consultar un òptim diccio- 
nari com el Bàsic LIati-Català de Peris i Juan et alii, s'ha d'anar 
a l'acreditada Oxford University Press, i per altres de semblants 
a la Clarendon Press. I una de les millors antologies de textos 
clàssics llatins és \a Anthology, de la Cambridge University Press, 
del 1996. Els cursos de Pregrau de Eaton (Windsor) ofereixen 
l'estudi universitari d'onze autors clàssics llatins. A la Universität 
escocesa d'Edimburg — "the Athens of the North"—  el 
Departament de Classics és conegut arreu per la seva excel-lèn- 
da; jo mateix en vaig ser testimoni durant el meu postgrau en 
aquella Universität; no hi ha res aquí de semblant.

I pel que fa a l'alemany, cal dir que el gran coneixement del llatí 
ja va començar a fer-se palés amb Luter i la seva excel lent tra- 
ducció de la Biblia que, de tan bona que era, va ajudar a des- 
envolupar una versió estàndard de la llengua alemanya i es va 
convertir en un model en l'art de la tradúcelo. Al Gymnasium 
(Batxillerat) s'estudien quatre hores de llatí a la setmana. La Uni
versität més reconeguda com a excel-lent i amiga del llatí és la 
de Heidelberg, del land de Baden-Wurtemberg.

I pensar que nosaltres, anys enrere, al sisé de Batxillerat, ja tra- 
duiem Cicero: Quousque tandem Catilina abutere patientia 
nostra, ubinam gentium sumus, quam rempublicam habemus? 
I avui hem de veure, per exemple, com un monjo que surt a la 
televisió diu: Serva ordinem et "ordinem" servabit te; mala- 
ment: ...et ordo servabit.

¿Com es pot construir bé la gramática i l'expressió oral i escrita 
sense el llatí? Qualsevol text clàssic, per breu que sigui, neces
sita gairebé una paràfrasi per a ser traduit a les nostres llengü- 
es, més imperfectes, filles del llatí; provin de traduir amb menys 
paraules aquell breu text de ¡'Eneida de Virgili: Apparent rari 
nantes in gurgite vasto, i veuran corn no se'n surten sense fer 
una paràfrasi; i el mateix passa amb l'Oda / d'Horaci: Dum 
loquimur fugerit invida aetas: carpe diem quam minimum cre
dula postero. Qualsevol tradúcelo esdevé necessàriament un 
text ampliat o glossat.

El llatí era la joia de la nostra cultura universitària {Gaudeamus 
igitur...), i ara fa pena sentir parlar no només els joves escolars 
sino també els universitaris. I és que s'ha bandejat tota mena

d'esforç i de disciplina; i ningù no segueix les recomanacions 
d'Horaci en la seva Ars; Et vos exemplaria graeca versate noc
turna manu versate diurna.

Fa temps es va suscitar una estúpida polèmica arran d'un rètol 
— que ja existia en l'època romana— i que avisava de la peri- 
llositat d'un gos, i que deia: Cave canis; el més sorprenent del 
cas és que hi havia qui volia justifica el genitiu canis en base a 
no sé qué, mentre que és del to t évident que només hi ha una 
possibilitat: el règim acusatiu canem.

Fa anys també que modems pedagogs varen començar a per- 
torbar l'aprenentatge del llatí. Recordo bé, en els primers anys 
del meu magisteri, que alguna intel-ligènda insigne i moderna 
d'aquest pais va albirar un nou ordre deis cassos de les decli- 
nacions llatines: primer els cassos directes (nominatiu i acusa
tiu) i després, els indirectes (la resta); ¿sabien aquests innova- 
dors que l'arrel sempre surt del genitiu?, ¿i que si el gènere és 
neutre el nominatiu i l'acusatiu serán iguals?; i que es més fácil 
de memoritzat tots els noms per nominatiu-genitiu: pastorpas- 
toris, dies diei... etc., que no pas altrament? I el mateix passa 
amb el grec: polis poleos, i no polis polin.

Els alts ateneus eclesiàstics varen fer també el mateix, i no em 
refereixo només al gran disbarat d'abandonar el llatí de la litûr- 
gia católica, sino a l'afany purista i ignorant que portà fins i tot 
el Pontifici Institut Biblic de Roma a produir una insulsa i inútil 
Neovulgata, que corregia el llatí mig salvatge de Sant Jeroni, 
n'eliminava els hebraismes i oferia una traducció llatina aséptic 
aque no era ni ciceroniana ni res, era 
com un vestit rentat en lleixiu, que 
havia perdut els colors; poc va durar, 
però, perqué l'afany reformista s'ho va 
carregar tot, la «neo» i l'«antiga».

El llatí era la 
jola de la nostra 
cultura universi

taria i ara fa 
pena sentir par

lar no només 
els Joves esco

lars sino també 
els universitaris

Baixant pel Carrer Balmes de Barcelona 
vaig dir un dia als meus alumnes de la 
gloriosa i maldestra Reforma educati
va, que havien — se suposa—  estudiat 
llatí: mireu què diu la fapana d'aquesta 
església: Ave Maria gratia piena; més 
fácil, impossible: no traduì'u — ĵa supo- 
so que ho enteneu— però analitzeu-ho; jo faig ¡'Ave; interjec- 
ció apocopada de salutació provinent d'un imperatiu {salve); 
seguiu vosaltres: Maria; nominatiu, diuen; dones, no, és voca- 
tiu; seguiu: gratia piena; nominatiu, ara si, tornen a dir; dones 
tampoc: gratia ablatiu de mode, sense preposició; i piena con
corda amb Maria. Ni un. I d'aqui a un any, tots a la Universität 
del «Pia Bolonya». I per això ara es parla com es parla, no 
només de forma coMoquial sino també en públic i a la televisió. 
Hem perdut el llatí, i també les paraules.
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Cap a la independència!
La Consulta del 30 de maig ha servit per 
ter avançar el país cap a Lúnica forma de 
Ilibertat dels pobles que volen ser Iliures

ANTONI DALMASES/
Ex-portaveu de la Plataforma per l'Autodeterminadó

Em demanen que faci una explicació de com ha anat la 
Consulta sobre la Independència feta el 30 de maig a Sabadell, 
vist el moviment generat a la ciutat que, amb 173.000 habi
tants, ha estât la poblado més gran que s'ha atrevit a plantejar 
la pregunta. Després d'aquella consulta i dels résultats, dife- 
rents analistes, comentaristes i ciutadans han opinât sobre com 
va anar to t i sobre els résultats obtinguts. No afegiré gaire res 
més a l'anàlisi feta pels savis autoritzats (o que es creuen auto- 
ritzats), perqué ja deu estar gairebé to t dit, sobretot tenint en 
compte que tots o la immensa majoria dels que n'han parlât, 
ho han fet per defensar idees preconcebudes (abans en dèiem 
"amb prejudicis", és a dir, amb "judicis prévis inamovibles"), 
simplement per demostrar 
que tenien, tenen i tindran 
tota la rad del mon. Un servi
dor, naturalment, també 
n'està convençut de tenir-la 
— només faltaria!—  però la 
diferència, si em permeten, 
és que he viscut la consulta 
des d'una posició privilegia
da: la de portaveu oficial de 
la Plataforma per l'Auto- 
determinació a Sabadell, que 
m'ha permès adquirir una 
experiència impagable i ben 
singular. És per aquest motiu 
que puc parlar-ne (i disculpin 
els detractors) amb més 
coneixement de causa que la 
majoria deis opinadors i ana
listes. O sigui que, a rise de
cansar-los i aprofitant que aquesta és una publicació també 
"d'idees", explicaré la história tal com l'he viscuda des del prin
cipi.

A mitjans desembre del 2009 vaig rebre una telefonada de part 
d'uns amies sabadellencs — amies personals de fa anys—  que 
volien fer-me una proposta. Aquest anunci ja em va indicar que 
em donarien maldecaps, però ens vam trobar una tarda i em 
van explicar que en una reunió feta entre uns quants que tenien 
la idea de seguir el carni iniciat a Arenys de Munt al setembre, 
volien proposar una Consulta sobre la Independència a 
Sabadell i demanaven si jo volia ser-ne el portaveu. De primer 
em vaig espantar i vaig intentar posar-hi pegues: sóc més aviat 
poc diplomàtic; si no fos un egoista, em podria considerar més 
aviat de tendèneies Ilibertàries; tinc molta feina i m'agrada fer-

la; no tinc cap aspiració política i la meva simpatia per tots poli
tics actuals és la mateixa que sento pel Real Madrid; voldria 
viure tranquil, llegint i escrivint sense noses... Tots aquests argu
ments (absolutament certs) no van servir per desdir els meus 
amics que em demanaven si jo no era independentista. "I tant 
si ho sòci", vaig dir. Es pot ser una altra cosa? No conec ningù 
mentalment normal que es declari "dependentista". I aquí em 
van enganxar. Va poder més la ràbia que em provoca l'Espanya 
cutre, hipócrita, malgirbada, franquistasocialista, degenerada, 
explotadora, cridanera, brutal, tancada, xulesca i estúpida, que 
tota la prudència, la feina, l'egoisme i la comoditat que volia 
oposar-hi. No em va guiar, dones, un concepto de pàtria que a 
hores d'ara ha prostituTt el mal ùs, sinó les ganes de recuperar 
la dignitat personal i coMectiva, meva i dels meus: una mena de 
fùria antiga que tots o gairebé tots duem dins i que ens fa 
esclatar per dir: "ja està bé, la broma!".

De to t el que vam parlar, però, la idea central fou la que em va 
acabar de convéncer: es tractava de proposar a la ciutadania la 
possibilitat de votar, és a dir: fer possible que tothom expressés

la seva opinió de manera 
democràtica davant una 
pregunta, perqué el dret a 
preguntar — que implica 
el dret a respond re el que 
un vulgui—  implica que 
existeix la possibilitat d'o- 
pinar. I plantejar la inde
pendència perqué tots els 
ciutadans diguin si la 
volen o no amb el seu vot 
secret és un dret indiscuti
ble. Hi haurà qui ho tro- 
barà bé i qui ho trobarà 
malament, però només 
un brètol, un salvatge, un 
violent 0 un antidemòcra- 
ta pot negar el dret d'opi
nar als seus conciutadans.Roda de premsa final i presentació de résultats /  DAVID DATZIRA

Per això vaig acceptar. Per això i perqué se'm va assegurar que 
no hi havia cap partit politic movent els fils de la consulta i que, 
sobretot!, a l'endemà de la consulta jo podria tornar a casa 
meva a treballar en les meves coses sense comprometre'm a 
cap acciò política.

A partir d'aquell desembre, dones, i durant els primers mesos 
de l'any, la meva fundó de portaveu es va limitar a anar conei- 
xent to t un junt de gent, la majoria dels quais no havia vist mai, 
que es reunien i formaven comissions de treball per dur a terme 
la consulta amb un minim de garanties. Comissions d'organit- 
zació, de volontariat, de finances, d'informàtica, de vot antici
pât, de comunicació, etcétera... que s'anaven reunint per mar
car estratègies, decidir actuacions, prendre decisions i intercan- 
viar idees que em comunicaven perqué jo, si calia, en donés fe.
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Fins que, per abreujar, a mitjans de marg es va veure 
que Sabadell no podía unir-se a les consultes que es 
telen el 25 d'abril a altres poblacions, perqué nosal- 
tres treballávem en una ciutat molt gran i ens calla 
més gent coMaborant. Fou llavors, un cop decidlt 
que Sabadell anida sola el 30 de malg, que el día de 
Sant JordI es va posar en marxa la campanya públi
ca de captado de vot.

El día 23 d'abril, dones, van comengar-se a treure 
urnes al carrer I a donar-se a conélxer l'exlsténcla de 
la PAS. En l'entuslasme de la Diada, més de dos mil 
sabadellencs van votar d'avangada, encoratjant-nos 
a tirar endavant la Iniciativa. Molts deis votants, a 
més, s'oferiren a col-laborar amb la Consulta en la 
mesura de les seves posslbllltats. Allò va demostrar 
ais Inicladors de la campanya que la clutadanla vela 
amb bons ulls la proposta.

Ens vam moure més, accelerant el temps de marge 
que teníem fins a la data. A cada acte que es tela, hl 
acudíem amb una guardiola per recolllr tons que ens perme- 
tessín portar a terme els projectes (d'ldees no ens en faltaven!) 
per publlcitar la nostra proposta. Alxí van sorgir els anuncis al 
cinema I a la ràdio, la Idea del logo I els cartells, les enganxines, 
les banderoles, els anuncis ais autobuses, les samarretes, els 
gots... to t amb la coMaboracló desinteressada de professionals 
de diferents rams que comparteixen la Idea del dret a reclamar 
la Independéncla amb el vot. Hl ha hagut gent malpensada (els 
castellans diuen allò de "piensa el ladrón que todos son de su 
condición") que han dit que hl havia subvenclons amagades 
d'organitzaclons I partits. Res d'alxó. Com el nostre magnifie 
cap de campanya, en Marc Monràs, ha afirmat sovint, en 
demanar que la gent contribuís econòmicament, "la lllbertat I 
la Independéncla no son gratis: costen dîners, perqué to t té un

cost". I la gent ha respost d'una 
manera espectacular. Els volunta- 
rís, per exemple, no només passa- 
ven papers per les cases o tenlen 
cura de les paradetes I de les urnes 
o d'organitzar la logística deis 
actes ais diferents llocs de la ciu
tat, sinó que, a més de perdre 
hores de son, pagaven! És alxí 
com ha estât possible tot.

Els que no van 
votar s'autoex- 
clouen de qualse- 
vol valorado i 
considerar que 
no votaven per
qué eren contra- 
ris a la indepen- 
dénda és només 
una hipótesi

I és alxí, treballant fort, molt, de 
valent, nit rere nit, cap de setmana 
rere cap de setmana, ocupant les 

hores Iliures de prop d'un miler de voluntaris (un miler de per
sones compartint una idea i treballant-hi sense esperar cap 
recompensa!), que es va arribar al diumenge 30 de malg.

El dia de les votacions, unes 12.000 persones ja havien expres- 
sat la seva opinió en les urnes que els voluntaris posaven al car
rer cada dia, demanant a la gent que exercís el seu dret a ser 
ciutadans amb opinió sobre els afers de tots, propiciant que 
votessin sí o no, però que no deixessin que ningú decidís per 
ells. Dotze mil persones a les quais se'n van afegir 12.000 més

Votado al Centre Civic de Grècia /  DAVID DATZIRA

aquell dia 30 de malg, fins aconseguir 24.081 votants, prop 
d'un 14% del cens de qué disposávem.

A alguns, aquesta xifra els sembla poca cosa — sobretot ais 
detractors de la consulta—  però cal pensar, per exemple, que 
amb aquest nombre de vots (un 92,78% afirmatius) un partit 
politic podría formar govern municipal a la ciutat. O que ompli- 
ríem el camp del Sabadell. I no sembla sensat menysprear un 
nombre de ciutadans alxí, en una consulta sense la propagan
da oficial de totes les votacions, feta per ciutadans a temps par
cial, amb un valor purament simbólic i ideológic.

En to t cas, si el president d'un Reino, d'una Generalität o d'un 
club més que un club, fos elegit en una votado amb aquest 
percentatge, renunciarla al cárrec per creure's poc representa- 
tiu? N'estic segur que no. Per tant...

Hi ha, també, les valoracions esbiaixades que parlen de gent 
que va votar poc als barris. El primer que se m'acut respondre 
a aquesta objecció és "I qué?". Vull dir que qui no vota atorga 
la raô als qui si que ho fan, perqué no participa dels deures ciu
tadans, vol dir renunciar als drets. Si a una persona no li inte
ressa el que es produeix al seu pais, és que deixa el pais a mans 
dels qui sí que hi están interessats. O no? Però l'objecció es fa 
per indicar que els barris poblats per gent castellanoparlant i de 
procedéncia i cultura espanyola (no en puc dir immigrants, dels 
que fa dues i tres generacions que són aquí i es consideren 
forasters o aliens al que passa aquí), aquests ciutadans, dones, 
potser van votar anticipadament o van fer-ho en qualsevol altra 
urna, perqué no hi havia col legis d'adscripció obligatória. Sí, ja 
sé que es dirà que no van anar a votar perqué no els interessa, 
dones insisteixo: i qué? Els que van votar que no (un 5,30%) 
mereixen to t el meu respecte; però els que no van votar s'au- 
toexclouen de qualsevol valoració. Voler dir que no votaven per
qué eren contraris a la independéncia és una hipótesi: la reali- 
tat és que eren contraris a la votació; i això els converteix en ciu
tadans "especiáis", potser, fins i tot, refractaos a la democràcia 
que, en lògica pura, renuncien a ser escoltats, o sigui que...
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També n'hi de malévols que ai-leguen que aquest tema, ara que 
la gent passa tantes penúries, no és el que preocupa els ciuta- 
dans. Estarla bé, mirar-s'ho així, si en temps de vaques grasses 
fossin ells, els qui haguessin plantejat la pregunta. Però no ho 
van fer, perqué ells no dubten de la seva espanyolitat i els empi
pa que hi hagi qui en dubti... Dones hauran de començar a 
acostumar-s'hi, perqué cada dia n'hi haurà mési

Però, podem estar contents, d'aquest exercici democràtic? 
Home, jo cada vegada que els periodistes em preguntaven quin 
percentatge considerarla un èxit sempre deia que el 50% no em 
semblarla prou, perqué és molt de lamentar, un pais on un de 
cada dos ciutadans renuncia ais seus drets. I aquell hauria estât 
un percentatge espectacular! I no, no n'estem contents, que 
Sabadell tingui tants indiferents a la democràcia, tanta gent 
amb por a les preguntes, tanta gent amb huit ideolôgic o amb 
ideologies que no mereixen ni passar per les urnes, segons 
ells... Però no podem fer-hi res més: hem fet to t el que hem 
sabut.

En canvi, del que si que estem molt i molt i molt contents — 
contentissims!—  és de la resposta d'un nombre important de 
ciutadans que han demostrat que existeix conscièneia, ganes de

treballar pel pais, idees, força, 
capacitat d'organitzaciô i d'uniô 
per dur endavant una idea: la 
independèneia. I aixô vol dir que 
hem començat a caminar per 
obtenir-la.

Un dels objectius 
de la Consulta era 
demostrar que és 
possible plantejar 
la independencia i 
creure-hi, i que 
desitjar-la no és 
II legal sino logic

Perqué una de les finalitats impor
tants de la Consulta era i és preci- 
sament aquesta: crear conscièn
eia, demostrar que si que es pot 
parlar i aconseguir la independèn

eia, que és possible plantejar-la, creure-hi; que desitjar-la no és 
il-legal, sinó lógic. Perdre la por, fer avançar el pais, obrir nous 
camins, ara que Espanya es torna a demostrar ineficaç i retrò
grada, i que insisteix, després d'espoliar-nos amb barra 
(Catalunya "regala" a Espanya 22.000 milions d'euros cada any, 
que es dediquen a fer servéis deis qual nosaltres no gaudim!) a 
insultar-nos amb obstinado malaltissa. Cada dia hi ha més ciu
tadans que es declaren no disposats a seguir aguantant aquest 
escami, que es declaren independentistes perqué coneixen la 
realitat que s'ha posât de relleu aquests dies a través de la cam- 
panya de la Consulta. Aquesta és la nostra victòria i això és el

Una periodista de la cadena Intereconomia /  DAVID DATZIRA

que ens ha fet perillosos a ulls deis politics professionals que, 
primer amb timidesa i després de manera descarada, han deci- 
dit "suportar", en alguns casos, i en altres fer-se seves, car no 
els quedava més remei, les nostres reivindicacions i consignes.

Però dificilment es faran seus els ciutadans. I aquesta és l'altra 
victòria: els partits es veuen obligats a escoltar, a reconéixer que 
una consulta pot desautoritzar la tebiesa o la covardia amb qué 
maneguen interessos particulars, en haver convertit la politica 
en un negoci per a arribistes, gàngsters i ineptes.

Amb això hem començat a acabar. Ara ha estât Sabadell, abans 
altres ciutats i pobles, i més endavant, de seguida, en serán 
d'altres. Fins ara més de mig milió de ciutadans hem demostrat 
que la democràcia no és el vot mut cada 4 anys per deixar que 
facin amb nosaltres el que vulguin. Aviat serán més i més i més, 
de manera que ningú no podrá aturar la nació — que és el que 
som, diguin el que diguin—  que es dirigeix cap a la indepen
dèneia: l'ùnica forma de Ilibertat dels pobles que volen ser lliu- 
res.

http://www.consultasabadell.cat
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Davant d'aquesta crisi: qué fer? 
Anàlisi i respostes del 
socialisme
Davant Thegemonia neoliberal eis socialis
tes europeos han de proposar una aliança 
entre treballadors i empresaris contra la 
nova classe de financers especuladors

JOAN MANAU VALOR

El 12 de maig, el president Zapatero va presentar al Congrès 
dels Diputats un seguit de mesures dirigides a reduir el déficit 
de l'Estat. Durant eIs dies següents, s'han escoltat diferents cri
tiques i una d'elles — la més recurrent—  és que arriben tard, 
que s'ha perdut un temps precios. Totes les mesures proposa- 
des tenen un fort sentit neoliberal, contrari als criteris que fins 
ara havia mantingut el president Zapatero. Vull fer una defen
sa de la posició mantinguda pel President i explicar, segons el 
meu criteri, què ha passât durant aquest temps. El résultat és la 
concreció de les mesures abans esmentades juntament amb les 
raons que expliquen aquest canvi de criteris de Zapatero.
En primer Hoc, crée que José Luis Rodriguez Zapatero és un 
socialista convençut, raô per la quai s'ha resistit a aplicar aquest 
tipus de mesures fins que la situació ha arribat a limits insoste
nibles. Tot i aixi, cal preguntar-se per qué el president Zapatero 
ha acabat claudicant. Sincerament, cree que no és culpa seva 
sinó del socialisme internacional o, dit d'una altra manera, de 
la manca de posicionament, de respostes, de coordinació i de 
profundes conviccions per part de la 11̂. Internacional.
Cal remuntar-se vint anys enrere per començar l'anàlisi del 
recorregut que ens ha dut a la situació actual. La gobalització 
es va carregar eis règims comunistes, llevat de la Xina, que va 
seguir un cami propi i encara continua. Aquest fet historic va 
succeir amb una celeritat que va sorprendre tothom. Albora, la 
"caiguda del Mur de Berlin" i to t el que va comportar, va acce- 
lerar l'ofensiva neoliberal. Ambdós elements, la desaparició dels 
règims comunistes i I'esmentada ofensiva neoliberal, van deixar 
la socialdemocràcia paralitzada i esmaperduda. Malgrat la 
situació de Prosperität existent a les democràcies occidentals, el 
diseurs socialdemocrata sembava antiquat i fora de Hoc. Eis par- 
tits socialistes es van quedar sense arguments ideológics, dis
posant només d'un pobre i gens ambiciós objectiu: mantenir 
l'Estat del Benestar davant del potent diseurs ideolôgic neolibe
ral.

També cal destacar altres elements que igualment han incidit en 
la Hastimosa situació actual. La Prosperität assolida grácies a les 
politiques socialdemócrates de les décades anteriors va portar 
una evolució del pensament social comú cap a posicionaments 
molt més individualistes, reduint pas a pas els elements coMec- 
tivistes i socialitzadors. Aixi van anar canviant les prioritats de la

La borsa de Madrid

ciutadania, adobant el terreny per al triom f ideologie del neoH- 
beralisme. La situació politica del socialisme democràtic a 
Europa reflecteix perfectament aquesta realitat. A Franga, el PSF 
està a l'oposidó, dividit en diverses Huites internes que el fan 
irrellevant tant en l'escena politica nacional francesa com euro
pea. A Alemanya, el SPD va fer un exercid de responsabilitat en 
formar part d'una gran coalició amb els conservadors alema- 
nys, amb l'objectiu de redregar el pais.
Aquest pacte va provocar una escisió 
interna amb l'aparició d'un nou partit.
Die Linke {LEsquerra), générant una divi- 
sió electoral que va impossibilitar qualse- 
vol esperanga d'obtenir la vietória davant 
la CDU d'Angela Merkel. El Partit 
Laborista britànic és potser l'únic que, 
abans de la primera victória de Tony Blair, 
s'havia préparât a consciéncia per gover
nar des de l'esquerra en el nou paradig
ma de la globalitzadó. L'arribada de l'e
conomia del coneixement, l'augment del sector servéis i les des- 
localitzacions de les empreses portaven cap a una disminució 
de la classe treballadora tradicional, que havia estât la base del 
Partit Laborista. I malgrat que els socialistes europeos ho hem 
percebut com una mena d'anomalia dins del socialisme, l'elec- 
torat britànic va donar-li moites majories absolutes consecuti
ves. Però el partit no ostava préparât per fer front a la crisi ni a 
la nova situació económica i social. Per tant, també avui el labo
rismo britànic es troba a l'oposició.

La situació del 
socialisme a 

Europa 
reflecteix 

l'evolució cap 
a pensaments 

socials més 
individualistes
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Poul Nyrup Rasmussen, president del PSE

La conclusió és ben senzilla: els grans partits socialistes euro
peos están tots a l'oposició. I només els partits socialistes de 
països petits com Grècia i Portugal ostenten el govern. Avui per 
avui, el socialisme a Espanya és l'únic socialisme que governa 
un país més o menys gran a Europa, quedant en una situació 
política d'aíllament davant del magma de governs europeos 
conservadors.

Més enllá de to t plegat, cal parlar també del debilitament de les 
democrácies que ha provocat la globalització. Moites vegades 
s'escolta que els governs són nacionals i que hi ha un ámbit, el 
de la globalització, on en no haver-hi un govern mundial no 
existeixen governabilitat ni regles. Aquesta afirmació no és pas 
exacta del tot: d'una banda hi ha institucions politiques supra- 
nacionals que, des de la fi de la Segona Guerra Mundial, han 
intentât organitzar les relacions internacionals deis Estats mit- 
jançant el diáleg, normes i liéis internacionals, procurant sub
stituir la guerra per la diplomácia. Aquest context ha funcionat 
relativament mentre no existia l'actual situació de globalització 
económica. Una globalització econòmica que, to t sigui dit, ha 
comptât amb les oportunitats servides per les tecnologies de la 

informació i la comunicació per expan- 
dir-se mundialment, to t permetent que 
l'economia financera es globalitzés i, 
albora, s'independitzés de l'economia 
productiva.

La globalització 
econòmica està 
governaci a per 
Wall Street, la 
City i les grans 
organitzacions 
financeres

Aixi dones, existeix una globalització 
econòmica però no pas política. I és 
completament fais afirmar que la glo
balització no està governada. En to t 
cas no està governada pels poders 

politics, ni tan sols per aquells que elegim als règims democrà- 
tics. La globalització està governada per Wall Street i per la City 
de Londres. Les grans institucions i corporacions financeres, 
amb els seus directius al capdavant, governen amb mà de ferro 
la globalització econòmica. I tenen més poder que els governs 
elegits democràticament als països desenvolupats. No ens 
enganyem; la globalització no està en absolut governada pels 
governs ni per les institucions politiques.

Els mercats no són anònims. Están perfectament organitzats, i 
un nudi dur pren les decisions com, per exemple, quan llençar

José Luis Rodríguez Zapatero

un rumor o quan atacar 
l'economia d'un país o 
una moneda, i to t plegat 
amb l'objectiu d'assolir 
rápidament sucosos bene- 
ficis. L'economia financera 
global és com la ruleta 
d'un casino iMegal, on els 
pobres jugadors (petits 
estalviadors i inversors) 
esperen tenir sort i el favor 
de l'atzar, mentre el pro- 
pietari del casino sap per
fectament on caurà la bola 
a cada tirada.

Lenin es va equivocar quan 
va afirmar que l'etapa 
superior del capitalisme 
era l'imperialisme. Tots els 
grans imperis histories que 
persistien a principis del segle XX van acabar caient. La fase 
superior del capitalisme és la globalització de l'economia finan
cera, que escapa a qualsevoi control politic i, per tant, dels ciu- 
tadans.

Davant d'aquesta situació, poc podia fer el president Zapatero 
llevat de plegar-se als "mercats". Curiós i bonic nom per man- 
tenir en l'anonimat als véritables propietaris del poder mundial. 
Amb aquesta realitat global, amb tota aquesta ofensiva i assait 
neoliberals per desmontar els estats socials de dret, perqué les 
democrácies perdin contingut i poder, i perqué la política sigui 
merament formal i sense poder de decisió, cal plantejar-se qué 
han de fer els partits socialistes.

Qué fer? Aquesta és la pregunta que cal plantejar-se, partint de 
la seguretat que en un món on abunden les desigualtats els 
partits socialistes són necessaris i compleixen una funció. Però 
cal fixar-se objectius, definir noves estratégies per recuperar 
l'hegemonia ideològica que ja várem tenir entre els anys 50 i 70 
del passât segle, davant del pensament únic. És a dir, davant de 
l'hegemonia que té la ideologia neoliberal. Els partits socialistes 
han d'acabar la feina. I m'explico: la socialdemocrácia europea 
va assolir crear i desenvolupar els Estats Socials de Dret, és a dir, 
humanitzar el capitalisme. Mitjançant els princips étics i politics 
de la Ilibertat, la igualtat i la fraternitat, la socialdemocrácia 
europea va desenvolupar politiques que donaven Ilibertat a la 
iniciativa privada. Aixó sí, dins d'unes regles del joc i amb la par- 
ticipació de l'Estat per corregir els desequilibris que el Iliure 
mercat no pot ni té per qué corregir. Ara, en aquest nou con
text, els partits socialistes han de marcar clarament els nous 
objectius per assolir. Al segle XIX, el marxisme va construir un 
eos filosofie que va ajudar a assolir uns objectius. I fou tal l'éxit 
assolit que, al darrer quart del segle XX, la socialdemocrácia va 
poder dir que deixava de ser marxista. I aixó tenia la seva lógi
ca atesos els nivells de benestar i les fites de reducció de desi
gualtats socials que es van assolir a les democrácies occidentals. 
I també per comparació amb el fracás de l'altra branca marxis
ta, el comunisme.
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Davant del miratge que la Iluita de classes s'ha acabat, i davant 
la fi de les ideologies pregonada pels neoliberals a la década 
dels 90, no hi ha res més lluny de la realitat. La Iluita de classes 
continua. En to t cas, el que hi ha és una reorganització d'a- 
questa Iluita amb la nécessitât de noves aliances. Aquest és el 
camp politic que s'obre per ais partits socialistes, i on han de 
desenvolupar noves estratégies i aliances.

La primera nova i gran aliança ha de ser entre treballadors i 
empresaris, una aliança contra la nova classe de financers espe- 
culadors. Avui per avui és absolutament necessària aquesta 
aliança a l'ámbit de tots els actors de l'empresa productiva, 
d'empresaris i treballadors, davant dels especuladors financers. 
EIs convenis coMectius ja no han de ser una Iluita entre empre
saris i plantilles sino una aliança d'ambdós sectors. Han de ser 
un pacte per l'interés comú de salvar el vaixell on viatgen tots 
dos sectors. Al mon de l'empresa existeix un repartiment de 
funcions. D'una banda, l'empresari inverteix, es juga el seu 
patrimoni i dirigeix l'empresa buscant mercats per als seus pro- 
ductes. D'altra banda, els treballadors elaboren la prodúcelo i 
segueixen les directrius de l'empresari. Cadascú té la seva res- 
ponsabilitat, però tots tenen un interés comú: la bona marxa de

l'empresa. En el context actual, els 
empresaris del teixit productiu són 
tan victimes com els treballadors de 
la independéneia i globalització del 
sistema financer respecte de l'eco
nomia productiva. Les malifetes i el 
descontrol de les operacions finan
ceras internacionals acaben reper- 
cutint en la bona marxa de l'econo
mia productiva. I no és dificil imagi
nar els somriures de les grans cor- 
poracions financeras quan veuen 
com empresaris i treballadors s'en- 
tretenen en una Iluita sectorial i de 

curta volada, a les negociacions de convenis coMectius, per 
arrancar unes décimes de més o de menys als salaris. 
Mentrestant, no es presta cap atenció al veritable problema, 
que consisteix a acotar el camp, és a dir, en regular l'activitat 
financera global. No podem deixar de tenir en compte que 
expressions corn "enginyeria financera", "comptabilitat creati
va" i algunes altres no són més que diferents eufemismes per 
amagar activitats que sempre s'han conegut amb el nom d'es- 
tafes.

Els empresaris 
són tan victimes 

com els treba
lladors de la 

independéncia i 
globalització 

del sistema 
financer respec

te de l'econo
mia productiva

Wall Street, Nova York

Els partits de la dreta han abandonat l'espai politic de la repre- 
sentació del teixit empresarial productiu, passant-se en massa 
al neoliberalisme pur i dur. Per aquesta raó, el nou paper dels 
partits socialistes hauria de ser teixir aquesta aliança al món de 
l'empresa, représentant també els intéressés de l'empresariat 
productiu, atés que en aquests moments ja no són contradic- 
toris amb els dels treballadors. Els partits socialistes tenen, per 
tant, un nou paper a la história récupérant el fet de treballar per 
la justicia social, teixint noves aliances i obrint-se a representar 
segments més amplis de la societat, uns segments que han 
estât abandonats per la dreta politica.

RESTAURANT

DESCOBREIX EL MILLOR CAFÉ

A..-,. Avda. Rafael Casanova, 38.08206 Sabadell ( BCN ) 
.^■^1 Tel. 93 726 62 22 . Fax 93 727 00 60

www.cafespont.cx3m . informaclo@cafesponl.com

8.AïASSESSORS, S.L.
0

Pintor Borrassà, 43-47* 08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91

' ' .................... S U

GESTIÓ INTEGRAL. JURIDICA. FISCAL. LABORAL

Rambla, 5, 4a planta - 08202 Sabadell 
Tels. 937 275 920 - Fax 937 256 456 

gestio @ giassessors.com

http://www.cafespont.cx3m
mailto:informaclo@cafesponl.com


18 SOCIETAT

De contempladors a constructors 
de la Pàtria
Una taula rodona virtual inspirada per 
la incapacitat del Tribunal Constitucional 
per dictar sentència sobre TEstatut

PERE EONT I GRASA

Un cop més, i després de tres anys, el Tribunal Constitucional ha 
estât incapaç de sentenciar sobre l'Estatut de Catalunya impug- 
nat pel Partit Popular. Text aprovat per les Corts espanyoles la 
primavera del 2006 i refrendat posteriorment pel poblé català.

Mitjantçant una inversemblant maniobra biològica, he copsat 
l'opinió d'homenots que des d'escrits Ilunyans o d'altres més 
actuals, han tingut la voluntat de col-laborar. Una majoria dels 
integrants de la virtual taula rodona, de la tertúlia, han estât 
testimonis d'afers històrics on gairebé sempre la Pàtria n'ha sor
tit trepitjada pel Minotaure. No hi ha preguntes; tan sols diàieg 
sobre un tema ancestral: Catalunya versus Espanya. Crée que és 
un cóctel intéressant amb frases recollides textualment de lli- 
bres O bé d'articles d'opiniô i entrevistes ais diaris del primer 
trimestre del present 2010.

Jaume Vicens Vives. Veient que el joc de la catalanitat és inse
parable d'un intervencionisme hispànic, són molts els qui es 
pregunten si ja no és hora que Catalunya tingui la plena res- 
ponsabilitat d'organitzar la seva o les seves parceMes d' 
Espanya i de plantejar amb Espanya un programa comú per a 

tots els pobles peninsulars; una refor
ma política i millora social sense tren- 
cacolls subversius. Però a Madrid s'hi 
cou un altre arròs i els grans primats 
del règim no volen escoltar la cançô.

S' o

El problema 
català queda 
réduit a vèneer 
les eleccions 
immédiates 
(Josep Pia)

Josep Pia. La tendèneia a la conservació 
del poder fa dels politics que per pròpia 
experiència es dediquin només al pro
blema electoral. ¡Guanyar les elec

cions! ¡Guanyar les eleccions sempre! ¡Guanyar les eleccions 
sigui corn siguÜ, El problema català queda réduit a vèneer les 
eleccions immédiates.

Ernest Lluch. Hem de canviar les coses, però hem de canviar les 
persones. Hem de fer nostres eis valors del cristianisme primitiu 
i del cristianisme humanista. Hem d'incorporar els valors de la 
companyonia dels treballadors a la feina i a la seva organitza- 
ció autònoma. L'ètica del treball i de la feina ben feta ens ha de 
vertebrar. Hem de maldar per a que els flagells i causes de desi- 
gualtat desapareguin; la llibertat és un fi en sí mateixa

Josep Maria de Sagarra. L'experiència de la catàstrofe de 1936- 
39 m'ha servit per a eliminar molts prejudicis superflus i ha 
fixât, cada vegada més, la meva atenció ùnicament sobre les

Estatut de Catalunya, 2006. Portada d'Antoni Tàpies

coses que ens importa salvar de la crema; ùnicament sobre allò 
que hem de ponderar i afirmar amb tota la nostra energia si no 
volem que un esforç de gairebé cent anys per la llengua i la cul
tura sigui ineficaç.

Jaume Vicens Vives. La velia discussió sobre la bel licositat cata
lana té una resposta clara: els catalans hem donat proves que 
no som ni més valents ni més covards que els altres pobles de 
l'Occident europeu i que avui la milicia es més un problema tèc- 
nic — d'académies, laboratoris i armament—  que de mùsculs 
tensos i acerades cordes nervioses.

Ernest Lluch. Si alguna actitud política funciona es manté, sino 
funciona es corregeix immédiatement. L'únic inamobible será la 
defensa d'aquells grans principis que han de dur-nos a una 
situació millor dins de l'humanisme possible per a que la lliber
tat política, l'eficàcia econòmica i la justicia social avancin.

Josep Pia. Diuen que Espanya és un pais de molta profunditat, 
d'apassionament vertebrat. No ho sé. A vegades crée que no és
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Jaume Vicens Vives

del to t cert. Cree que Espanya és un país tan superficial, que pot 
ser el trompe-l'oeil d'aquest desordre i d'aquesta confusió, i l'a- 
bundor sensorial, és el que produeix la ficció de la profunditat.

Jaume Vicens Vives. Des d'un punt de vista politic, generalment 
hem dit PROU! en el moment pitjor, quan la conjuntura ens era 
desfavorable, quan havia passât el punt dolç de la nostra força 
O de la nostra raó. D'aquesta manca d'encert, en té la culpa, 
sens dubte, l'escanyoliment del seny de les classes dirigents.

Ernest Lluch. Si les coses es miren al revés de corn t'ensenyen, 
acabarás veient alguns angles desconeguts. Penso que a la vida 
social i política s'han de tenir pocs valors però molt sòlids, i que 
un cop adoptats s'ha de procurar no modificar-los amb el pas 
del temps més que quan eis fets ens portin a modificar-los glo- 
balment.

Antoni Puigverd. Recordem que el general Mena feu un diseurs 
en contra de l'Estatut, la sacrosanta prosa espanyola i cuartele
ra no té aparença unànime ja que es divideix en dues escoles: 
la del veil però arregladet patrioterisme espanyol (irritât, sarcàs- 
tic i amenaçador) i la moderna retòrica del patriotisme consti
tucional, que diu heure de les teories de Jürgen Habermas. Les 
tais escoles, quan discrepen sobre d'altres ternes, es barallen 
corn gats i gossos... però convergeixen en una única passiò

quan es refereixen als discols catalans: igualtat equival a uni- 
formitat.

Ernest Lluch. Es pot ser rebel però competent, com ens deia 
Gunnar Myrdal.

Josep Maria de Sagarra. Epidèrmicament i fugaçment se'ns hi 
projecten les obres de la rebel-liô i de l'anarquisme; ingrats i 
hipòcrites, seriem, perqué aqüestes dues tares son consubstan- 
cials amb el teixit muscular del nostre poblé, molt rie en lirismes 
però molt pobre en eficàcies.

Josep Pia. Si la demagògia popular no fos res més que un pro- 
cediment infalible per enganyar el poblé, no seria altre cosa 
més; el pitjor es que aquesta demagògia és putrefacte i el seu 
contacte no es gens agradable. Patim alguna premsa popular 
que cal llegir-la amb dosis d'aigua de colònia per airejar l'am- 
bient de tantes secrecions. (Nota de l'autor: en Hoc de premsa 
popular, avul en dia el solitari de LIofriu potser també se suma
ria a l'expressió: premsa de la caverna madrilenya).

Jaume Vicens Vives. La vida dels catalans és un acte d'afirma- 
ció continuada: és el sí, no el si. Per això el primer ressort de la 
psicologia catalana no és la raó, com en els franceses; la meta
física, com en els alemanys; l'empirisme, corn en eIs anglesos; 
la inteMigència, corn en eis Italians; o la mística, com en eis cas
tellans. A Catalunya el mòbii primari és la voluntat d'ésser... o 
surem o ens enfonsem.

Joan Solà. Una persona, un poblé, necessiten primerament 
tenir dignitat. A Catalunya fa mesos i anys que ens sentim 
humiliats, escarnits, trepitjats per les forces "legáis" de l'Estat. 
Ens trobem en un moment dolç d'esperança, només reaccio- 
nant, només tirant endavant de cara al futur, només engrescant 
la joventut i tots eis immigrants en un projecte progressiu i cla- 
rament català, només aixi eis ciutadans de Catalunya deixarem 
de sentir-nos subordinats a ningù, inferiors a ningù, escarnits 
per ningù.

Jaume Vicens Vives. Pot èsser el pactisme una fórmula moder
na? No ho sostindriem pas. El pactisme 
fou una gran fòrmula de relacions 
pràctiques i concretes entre el Poder i el 
poblé català. Perdurà durant més de 
tres segles com a mesura d'equilibri 
politic, i això no és un mal record.
Precisament aquesta persistència, però, 
ens posa sobre la petja d'algun vici 
especial del capteniment politic de 
Catalunya. El just capteniment és la 
nostra fòrmula d'or, el nord dels cata
lans en els nostres afers públics i privats. És el seny més la mesu
ra que asseguren la continuïtat de la terra. En això el català és 
l'hereu directe de l'home antic. Captenir-se bé es desitjar que 
les coses rutllin amb harmonia sense entrebancs.

Ernest Lluch. No cal oblidar els versos de Salvador Espriu: 
"Recorda sempre això Sepharad /  Fes que siguin segurs els 
ponts del diàleg /  i mira de comprendre i estimar/ les raons i les

A Catalunya el 
mobil primari 
és la voluntat 

d'ésser... 
o surem o ens 

enfonsem 
(Vicens Vives)
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parles diverses dels teus fills". Patim, i patim amb 
molt alt grau, la incùria cultural generalitzada. Sense 
curiositat, eis esperits son tancats i eis ulls son cecs.

Josep Maria de Sagarra. En el diàieg que s'estableix 
entre l'home i la seva preocupado, moites vegades 
el que és essencial, però que resulta extemporani, 
resta en l'ombra absoluta, i d'allô que és efimer, 
però que sembla actual, se'n fa un plat de primera.

Joan Sola. Jo tine una pàtria, que ells no m'han reco- 
negut mai i que sempre han intentât destruir-me-la; 
jo tine una altra llengua i una altra literatura, que ells 
han maldat per esborrar-les del mapa, generado 
rere generado, violénda que manté encara avui mig 
país en la ignoráncia d'aquesta llengua i d'aquesta 
literatura, jo no puc fer prácticament res amb la 
meva llengua, ni tan sois dins el meu país i em sento 
empegueít després de trenta anys de "democrácia", 
quan travesso l'Ebre.

Jaume Vicens Vives. Si els catalans ens examinem de 
nosaltres mateixos i des d'un punt de vista favorable, som 
homes feiners, constructius, reposats, previsors, capaços de tro- 
bar formules adequades al bon desenvolupament de les rela- 
cions privades i públiques. Ningú no ens pot negar el nostre 

sentit social, ni tampoc l'exceMéncia 
d'algunes de les solucions que hem 
aplicat ais problèmes eterns. El cata- 
lá tipie davant de la realitat té uns 
punts cardinals: seny, embadali- 
ment, rebentada i to t o res.

En el diàieg entre 
l'home i la seva 
preocupado, moi
tes vegades d'allô 
que és efimer, 
però que sembla 
actual, se'n fa un 
plat de primera 
(J.M. de Sagarra)

Josep Maria de Sagarra. De contem
plador vaig passar a constructor: del 
que em suggerien les lletres, i sobre- 
to t les iMustracions, van sortir els 
meus versos iniciáis....

Joan Solà. ...talment com haurien de fer tots els Catalans: 
contempladors a constructors... de la Pàtria.

de

Jaume Vicens Vives. Ens convé dominar la historia, promoure 
dirigents i quadres, anar poc a poc; aixó és el que ens convin- 
dria. Si no sabem o no podem fer-ho és perqué portem exces- 
siva cárrega explosiva per a les nostres facultats d'ordenar el 
món, encara que sigui la petita part del món en qué ens ha 
tocat de viure.

•k 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k ic 'k 'k ic ick 'k

Fins aquí els textos manllevats. Per la seva extracció no ha cal- 
gut fer servir fórceps perqué és evident que formen part d'un 
llegat literari català que, com en es el cas de Vicens Vives, resul
ta ser Ilibre d'obligada consulta, com una mena de Ilibre de 
capgalera del català emprenyat. La comparativa deis comenta- 
ris d'en Pía periodista passejant pel Madrid republicá, pot por
tar a una discussió sobre la visió excessivament dretana deis 
fets, que no obstant aixó, quan toca la vessant Catalunya /

El Tribuna Constitucional

Castella és d'una clarividéncia notòria. He extret frases d'en 
Sagarra, diria que d'un Ilibre menor, que to t parlant d'en 
Verdaguer — s'hi mostra critic— aprofita per deixar anar opi
nions generalistes sobre la Catalunya eterna. M'enamora la 
seva frase: "De contemplador vaig passar a constructor". 
Arribats a aquest punt m'he permès una llicència, quan en Joan 
Solà li "contesta" que això és el que hauriem de fer tots els 
catalans: "De contempladors a constructors... de la Pàtria".

•k 'krk'k'k’k 'k 'k 'k ’k 'k ’k ’k 'k 'k

Vicens Vives, Jaume. Noticia de Catalunya. Barcelona: 1999. 
Columna /  Proa. Biblioteca Bàsica de Catalunya. Escrit originai 
del 1954.

Pia, Josep. Madrid. El advenimiento de la República. Madrid: 
2003. El País. Clásicos del siglo XX. Escrit originai del 1933.

LIuch, Ernest. Eesforç per construir un país. Barcelona: 2007. 
Fundado Ernest LIuch /  Blanquerna Centre Cultural /  Generalität 
de Catalunya 2007.

De Sagarra, Josep Maria. El meu Verdaguer. Barcelona: 2002. 
La Campana. Escrit publicat el 1968.

Els textos del periodista /columnista Antoni Puigverd han estât 
publicats a La Vanguardia el primer trimestre de 2010

El text de Joan Solà s'ha extret d'entrevistes que li han fet a 
ì'Avul i El Punt.
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Pere Gimferrer, 
unidireccional i polisèmic
El poeta reivindica el dret d'escriure en 
quantes més llengües millor, incloent-hi 
el catalá, el castellá, el francés i l'italiá

MANUEL COSTA FERNÁNDEZ

Convidat en el Dia de l'Autor que la Fundado Bosch i Cardellach 
convoca cada any, Pere Gimferrer, prosista, poeta, traductor i 
critic literari, es va sotmetre a la interlocució de Josep Maria 
Ripoll i Joaquim Sala-Sanahuja el 27 d'abril de 2010.

Cal dir, primer de tot, que Pere Gimferrer és un fenomen sin
gular en les lletres catalanes i castellanes. Ho és com a escriptor 
i també com a persona. Qualsevol que l'escolti una estona s'a- 
donará que funciona com una máquina de processar informa- 
ció dotada d'una memoria prodigiosa i que destil la un discurs 
fluid, sense fissures però, això sí, unidireccional. Res destorba el 
seu soliloqui: ni els comentaris deis suposats interlocutors a la 
taula ni les preguntes del públic en el coMoqui.

La veritat és que malgrat aquesta unidireccionalitat — que els 
assistents segurament no esperaven— dóna gust sentir-lo. 
Sólidament convengut del que fa i de per qué ho fa, aprofita els 
seu discurs per aportar noves idees, que es nota que acaben de 
sorgir.

Sala-Sanahuja va intentar portar-lo cap al terreny de l'ús de 
dues llengües i de si això significava l'existència de dos autors. 
Però no se'n va sortir. Gimferrer va aprofitar l'ocasiò per a 
reivindicar el dret d'escriure en quantes més llengües millor i va 
afegir el francés i l'italià a les seves predileccions.

Va ser una llàstima aquest 'fugir d'estudi' perqué el tema es 
mereix una reflexió en profunditat. Com diu el professor Jesús 
Tusón en el seu darrer llibre^ "...les llengües són molt més que 
instruments de comunicació. En una llengua es crea una imat- 
ge del món...". I jo afegiria, a la inversa, que l'ús d'una deter
minada llengua condiciona la imatge del món de qui la fa ser
vir i que qui n'utilitza váries té més d'una imatge d'aquest món. 
Tiñe una certa expehéncia respecte a això. Com tants de la 
meva generado, em vaig formar en castella i no vaig comengar 
a emprar el catalá fins molt més tard. Quan em rellegeixo en 
castellò em trobo ampuMós i amb un xic d'artificiositat i en 
canvi amb molta més naturalitat, en catalá. I si esche en fran
cés em sorprenc utilitzant una altra sèrie de registres que mai 
faria servir en catalá o en castellò. De to t plegat en surten esce- 
naris o paisatges molt diferents per a una mateixa idea.

Joaquim Molas, en el próleg a Hora fosean^ diu: "Després d'u- 
nes provatures fetes en llengua castellana, volgudament desin-

tegrades i plenos d'artifici, Pere Gimferrer irrompé en les lletres 
catalanes..." (la cursiva és meva). En canvi, per a altres critics^ 
"...viene a confirmar la continuidad básica que a menudo ha 
señalado la crítica, a despecho de un cambio de lengua litera
ria menos rupturista de lo que pudo parecer en su momento". 
El mateix Gimferrer reivindica com a exemple de llenguatge lite
rari catalá "les reserves léxiques i expressives de Carner, Riba, 
Foix..."4 Aqüestes reserves están molt lluny de l'estil que 
Gimferrer fa servir quan escriu en castellò.

Però siguin els que siguin els escriptors que rauen dins de 
Gimferrer, el que és segur és que ens trobem davant d'un autor 
inclassificable i d'una persona amb una capacitat inteMectual 
extraordinària. Sembla que estiguem observant un potent tren 
a tota marxa que no pugui descarrilar mai.

'^Paraules en la corda fluixa. Barcelona: 2009. Associació 
Cultural Tria Editorial. ISBN: 978-84-937618-0-6 (en paper) 
ISBN: 978-84-937618-6-8 (en Ilibre electrónic). Venda exclusi
va per internet: www.triallibres.com.

2 Pere Gimferrer. Hora foscant. Barcelona: 1972. Edicions 62. 
Els Ilibres de l'Escorpí. Poesia, 9. Próleg de Joaquim Molas. 
ISBN: 84-297-0484-1.

3 vid. Jordi Gracia, dins Pere Gimferrer. Arde el mar. Madrid: 
1994. Ediciones Cátedra. Letras Hispánicas, 383. Página 20. 
ISBN: 84-376-1292-6.

4 Pere Gimferrer. Obra catalana completa, 2. Dietari Complot, 1 
(1979-1980). Barcelona: 1995. Edicions 62. Página 95. ISBN: 
84-297-3965-3.

http://www.triallibres.com
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Sitges-Sant Adrià-lgualada 
un nou eix translitérai
Un repàs de tres obres de Pedro de la 
Prada, Berta Vidal i Joan Pinyol

JOAN PINYOL

Ja fa dos anys, però per la seva particularitat ve de gust de tor- 
nar-la a subratllar. En el marc del que dins l'àmbit de les 
Biblioteques de la Diputació de Barcelona, s'anomena "bones 
pràctiques" entre eis mesos de març i juny de l'any 2008 es va 
dur a terme un projecte de difusió d'autors locals original i, 
malauradament, poc habituai a casa nostra. Anem a pams. Tres 
biblioteques de la xarxa, d'aquelles tan avesades a intercomu- 
nicar-se via préstec interbibliotecari o via seminaris de formació 
adreçats al personal, van escollir cadascuna un autor del seu 
entorn que tingués un Ilibre publicat recentment i li van propo
sar que anés de gira durant setmanes consecutives per les altres 
dues biblioteques. Exacte, corn eIs Rollings! Aixi les coses, la 
biblioteca de sant Adrià del Besòs va proposar-li l'honor a Pedro 
de la Prada, la Biblioteca Santiago Rusiñol de Sitges li va con- 
cedir el privilegi a Berta Vidal i la Biblioteca Central d'Igualada 
va pensar en mi, la quai cosa sempre és d'agrair.

Dones bé, corn que diuen que la realitat pot ser molt diferent 
segons eis ulls que la miren i corn que em van passar desaper- 
cebudes les añades i les vingudes del Pedro a Sitges i de la Berta 
a sant Adrià, em limitaré a remembrar l'experièneia pròpia corn 
a amfitriô des de la plaça de Cal Font d'Igualada, on es troba 
l'unica biblioteca del mon que conté la totalitat de l'obra que 
he publicat fins al moment. I en to t cas, al final, donaré la veu 
a un critic literari perqué completi el punt de vista respecte del 
tercer Ilibre en joc.

Abans però, deixeu-me insistir en la idea amb qué he encapça- 
lat l'article. A casa nostra tenim una institució de les lletres cata
lanes que té un programa a través del qual escampa autors d'a- 
nomenada per diversos espais culturáis i educatius del país, 
sobretot d'aquells reconeguts i tocats per la vareta màgica de 
la televisió i de la popularitat guanyada a pois de contactes, de 
manera que si no ets conegut dins la patumària literària catala
na i tens l'atreviment, segons com imperdonable, de proposar 
que la teva obra i disponibilitat entrin també en el programa 
oficial, val més que tinguis altres aspiracions no tan utópiques, 
per molt que hagis publicat més d'una desena d'obres, algunes 
de les quais adreçades al públic infantil i juvenil, per molt que 
hagis elaborat itineraris de lectura per encárrec de la mateixa 
institució perqué es donin a conéixer les obres d'altres plomes i 
per molt que hagis donat forma a dossiers didàctics a partir de 
lectures fugaçment prescriptives per a tots els alumnes de bat- 
xillerat del pais. Res a fer. I ho die per experièneia. Et maregen 
la perdiu, et demanen currículums i disponibilitats i després et

Les tres obres

diuen que grácies, que ho tornis a provar l'any següent, perqué 
pel que fa a aquest ja tenen les patums escollides. I així anem!

I ara deixem el pedregar i tornem a la roda. A la Roda d'autors.

El Pedro de la Prada va fer girar el seu Ilibre Mamá Talela. La 
Berta Vidal va donar a cof[e\xe<c Amami Alfredo i en el meu cas, 
vaig aprofitar la imparable inércia que en aquell any em rega
lava Pilota de set per fer-la girar per una part ben significativa 
del nostre territori.

Mamá Talela, de Pedro de la Prada.
Ajuntament de sant Adrià del Besos, 2008
Es tracta d'un Ilibre biogràfic que dona compte de la trajectò- 
ria vital de Miquela Gralla (1892-1969), àvia de l'autor. Un peri- 
pie lligat a un context que coneixem molt bé, entre altres raons 
perqué ha condicionat d'una manera o d'una altra la vida dels 
que hem arribat després (des d'inici de segle XX, final de la I 
Guerra Mundial, dictadura de Primo de Rivera, eis temps de la 
República, l'esclat de la guerra civil, la repressió de les Ilibertats 
individuals i col lectives, el final de la II Guerra Mundial, la post
guerra... que no acaba perqué les guerres tenen uns efectes 
catastròfics molt més enllà dels conflicte armat...).

Una obra dones que es presentava amb modèstia i també amb 
la valentia de recuperar el passât, una acciò que — com s'a- 
punta en un deis textos introductoris—  en el nostre país té un 
punt de dissidéncia.

La Miquela Gralla, coneguda com la Talela des que la batejá un 
deis néts en l'intent de pronunciar Miquela, és un ciar exemple
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de model a seguir des del seu compromis amb unes idees i des 
de la rereguarda de la situado. Hi ha gent a primera línia que 
passen a la historia i després hi ha moites Migueles Gralles que 
també fan possible que el pais avanci des de la seva constància, 
compromis amb uns valors universals, corn ara el respecte als 
altres i la decidida defensa d'una llengua i d'una cultura.

Un dels referents que trobem en aquesta biografia té a veure 
amb el telègraf. Gracies a les oposicions a telègraf a què aspi
rava la protagonista va conèixer el seu marit, nebot del poeta 
Joan Alcover i avi del Pedro, que va treballar en la companyia 
durant molts anys. Dones bé, aquest Ilibre es converteix en un 
telegrama que viatja des del passât dels personatges referits 
cap al nostre present com a lectors. Veiem qué ens diu!

A Mamá Talela es repassa la trajectòria vital de l'àvia del Pedro, 
que va tenir una vida de novel-la, rad per la qual una recone- 
guda actriu, la Montse Garulla, en el seu moment va animar el 
Pedro a donar forma al llibre. Hi ha histories que han de sobre- 
viure a l'oblit, i aquesta n'és una.

Després de tres textos introductoris, ens inserim ja en la prime
ra part, iniciada en els moments prévis a la mort de la protago
nista. Aixi, i en una mena d'hora de passar comptes, de fer 
resum del que ha estât la vida, l'autor va a trobar eis primers 
anys de la Miguela (nascuda a finals del XIX) i arriba fins l'any 

1913, quan es casa. En aquest primer 
bloc se subratlla la mort del pare, les 
penuries economiques viscudes arran 
d'aquesta mort, les classes de francés 
que imparteix la mateixa Miguela per 
ajudar a tirar endavant, la tutoritza- 
ció a mans de l'oncle Pablo (germà 
del pare), les oposicions frustrados a 
la companyia de telègrafs, la relaciô 
amorosa amb el fill del director de 
l'acadèmia des d'on les preparava 

(Pedro Alcover i Verd), el context de la Setmana Tràgica, el des- 
ori politic del moment, les protestes amb pals a les mans davant 
del tribunal a Madrid (que decidí no aprovar ningú). També 
s'explica la historia prèvia de la mare de la Miguela — el seu pri
mer matrimoni, l'enviduament als 25 anys...— , la seva condi
cio de mostra costurera i també hi trobareu l'explicació del 
propi festeig de la Miguela i el casament l'any 1913.

La segona part comença amb aquest matrimoni i s'allarga fins 
a l'esciat de la Guerra Civil. S'hi narren els quatre primers anys 
a casa de la mare, la teina del marit des de la companyia de 
telègrafs, s'hi reflecteix l'esclat de la I Guerra Mundial, el tras- 
llat — l'any 1917— a Binissalem, poblé que será molt significa- 
tiu en la vida de la Miguela, els anys de bonança econòmica 
(negoci també elèctric), els cinc fills, quatre noies i un noi, 
també s'aMudeix el cop d'estat de Primo de Rivera, les tasques 
de la Miguela font classes de cultura a unes noies reservados 
només per a les activitats domèstiques (l'activisme de la nostra 
protagonista per fer front a una situació cultural adversa), la 
creació —^juntament amb el seu marit d'una agrupació folklóri
ca "Tall de vermador"— ... Un anys marcats també per la malal- 
tia de l'Antonio (l'ûnic fill a qui ja havien desnonat eIs metges i

A "Mamá Talela" 
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que, segons assegura, després de veure la verge va experimen
tar una miraculosa recuperació), el trasllat al poblé de Genova 
en la recerca d'un millor clima per a ell, l'esclat de la II 
República (1931), l'espant de les mongos davant els fets, les 
coMaboracions a la premsa, la gran activitat de l'agrupació folk
lórica, la Miguela com a autora de la Mateixa de Binissalem (un 
ball tradicional), les coMaboracions amb el Casal Català de 
Mallorca i les seves incursions en el camp de la política.

La tercera part del llibre repassa amb el mateix entusiasme que 
les anteriors eis fets més significatius del período que va des de 
l'esclat de la Guerra Civil fins a l'any 1945. Les hostilitats rebu- 
des en la peli del Tall de Vermadors a partir del 18 de juliol de 
1936. Les represàlies i amenaces al marit des de telègrafs, les 
détendons a comissaria en qualitat d'acusat de crear el "Tajo de 
rojos", la trinxera que munta el fill Antonio davant de la comis
saria per exigir que alliberin el pare, penjada pública de dos 
poemes de la Miguela en un arbre, l'empresonament del marit 
en un veil magatzem, el valor de la poesia per contrarestar l'an- 
sietat i la ràbia, la malaltia del marit, les visites clandestines al 
lavabo amb eis 5 fills, les cartes de la mateixa Miguela per aixe- 
car-li la moral, l'alliberament del marit amb el càstig de dos 
anys de suspensió del treball, el trasllat a Sevilla corn a càstig on 
passarà tres anys, el serve! militar de l'Antonio a Eivissa, el casa
ment d'una de les filles, el trasllat de la Miguela i el marit a 
Valèneia i l'aprovat de les oposicions a telègrafs per part de la 
filia Pepa.

Pel que fa a la quarta part i darrera, es retrata el trasllat a 
Barcelona que coincideix amb el final de la II Guerra Mundial, 
la continuïtat en el conreu poètic per part de la Miguela, el 
poder ocult que descobreix a les seves mans (se li comunica una 
mèdium i assistim a la transmissió d'un diàleg a través de les 
paraules en el qual el rei Jaume d'Urgell li demana que vagi al 
Palau de la Generalität i instauri el govern català. Tota una 
perla!). També hi trobem la història dels néts, les reflexions des 
de la vellesa, però una vellesa que la mostra tan activa com 
sempre: assisteix a un curs de psicologia als 73 anys, forma part
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del club d'amics de la UNESCO, referència a la caputxinada de 
1966, participació i obtenció de premis literaris, la senyera ama
gada sota el matalás i conte final amb la historia d'una ávia. I 
aquest punt ens condueix de nou a l'inici de la biografia l'any 
1969, any en qué mor l'èvia de l'autor. Una característica, la 
d'aquest carácter circular de la historia que fa singular el Ilibre. 
Però n'hi ha més. Com ara el fet de ser narrat en primera per
sona, la qual cosa li dóna un caire més personal i directe. 
Igualment, la inclusió d'imatges deis protagonistes a l'inici. 
També la combinació de poemes que iMustren les diferents 
parts. Tenint en compte la condició de poetessa de la Miquela, 
hem d'interpretar aquesta obra també com un cant al valor de 
la poesia i d'uns versos que confereixen al Ilibre un to més emo- 
tiu, intens i sincer. En un moment concret s'afirma que per a 
ella la poesia "és una mena de far que la salva dels esculls del 
mar del mon enmig del devesall de llàgrimes, tristeses I desen- 
ganys". Els seus versos són compromesos en la defensa de les 
persones més desafavorides i reivindicatius de la cultura per a 
tothom. Un exemple més del valor que té la poesia com a sal
vaguarda de l'ànima, raó per la qual al final la Miquela afirma: 
"Cadascun dels versos que he escrit són un esglaó I junts com
ponen l'escala de la meva vida".

En el Ilibre també destaca el to directe, proper, oral, fins i tot 
amb la inclusió de vaciMacions escritas de l'autor del tipus "ara 
no recordo el nom". I també sobresurt la magnífica interrelació 
entre la história familiar i la história coMectiva del país, l'anàlisi 
acurada deis afectes deis canvis politics i socials en una pobla- 
ció com Binissaiem tant l'any 1917 com als anys 30, i igualment 
el retrat minuciós de l'activitat literária de poetes mallorquins 
des de la pròpia experiéncia vital (Gabriel Alomar, Joan 
Alcover...), però també de la coneguda sala Beethoven a partir 
de 1898. A més, sobresurt la inclusió, a part dels poemes, d'al- 
tres textos propis, cartes, contes, diálegs que representen de 
forma directa la história, per exemple el diáleg entre els feixis- 
tes que retenen el maht de la Miquela i eli a comissaria, i també

hi trobarem diferents manifestos a favor deis drets 
de les persones i de la defensa de la Ilibertat.

Tot plegat en aquesta biografía, que salva de l'oblit 
un cas singular de Iluita constant, de sentiment 
catalanista, de carácter permanentment reivindica- 
tiu, de defensa de la nostra llengua i literatura, i 
també de les Ilibertats i deis drets de les persones.

Amami, Alfredo. Histáries d'amor i de desamor, de 
Berta Vidal La Busca Edicions, 2008
Es tracta del tercer Ilibre de l'autora, format per 
onze contes que giren al voltant de "l'apassionant 
món de la parella". El número 11 ja podría tenir un 
doble sentit, per alió de 1 -El ,  que no sempre fan 
una unitat amorosa, com es fa prou evident en 
alguns contes d'un recull dedicat a aquesta epidé- 
mia mundial incontrolable que fa segles que domi
na la humanitat. Em refereixo a l'amor, sí, i a tots els 
seus efectes i detectes secundaris. Una experiéncia 
que si no existís, cap de nosaltres no estaríem avui 
aquí. O sigui que d'entrada tots ens podem sentir 
identificats amb aqüestes históries.

El Ilibre ens ofereix un compendi ben complet de relacions 
amorosos i de tots els sentiments que entren en joc ... un entra- 
mat apassionant de maneres de viure i sobretot de sobreviure 
a les bufetades que et regala l'amor si pares gaire la gaita... El 
titol del Ilibre és manllevat dels versos iniciáis de la Traviata de 
Giuseppe Verdi, i de fet es tracta d'una obra que comença i 
acaba amb unes narracions Iligades al món de la música que 
posen en solfa la resta d'histôries.

Veiem algunes de les caractéristiques principals del Ilibre. Ens 
trobem davant d'onze históries molt ben travades que fan la 
viu viu enmig de l'univers amorós i que avancen a cops d'estat 
d'ànim dels seus protagonistes. Victimes de desamors, de sepa- 
racions matrimoniáis tenses, de solituds molt mal portados, 
desemparats que han de reconduir la seva situado després del 
final d'una relaciô. En definitiva, que están sotmesos a les ona- 
des ofegadores o alliberadores de les passions del cor.

Pel que fa als personatges, majoritàriament femenins, expres- 
sen en aquests contes de manera molt directa les seves sensa- 
cions amososes, els seus anhels i desitjos, les seves rancúnies i 
pors, els seus decensisos, frustracions i també les il lusions sob- 
tades que els fan renéixer a partir de la coincidéncia amb un 
altre esquer amorós. I tots plegats tenen un denominador 
comú: en algún moment han sentit el que en un dels contes del 
Ilibre s'anomenen "les papallones dolces a l'estomac" (que és 
un dels efectes de l'enamorament), unes papallones que, disse- 
cades, que és quan l'enamorament se n'ha anat en orris i ja en 
queda ben poca cosa, ja no fan tanta gràcia i més aviat recor
da una de les afirmacions més célebres dels monòlegs de l'en- 
tranyable Joan Capri ; "l'amor se'n va, però ella es queda..."

En aquest sentit també destaca la descripció detallada de les 
accions que van subratllant mica a mica els canvis d'ànim dels 
personatges: el sempre sorprenent joc de seduccions, la
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depressió immediata per les separacions de parella (que 
són de to t menys agradables!), les atraccions fisiques 
que no teñen fre ni voien saber res de morals restricti
ves, el vessament de llágrimes amargues i un llarg etcé
tera d'emocions que es converteixen en un bon reper
tori de possibilitats i combinacions amoroses que segur 
que coneixem en bona part, perqué les hem patides o 
ens les han explicades.

A l'hora de donar forma a les diferents histories la Berta 
combina, a més, i de manera magistral diferents punts 
de vista narratius (segons el grau d'implicació en la his
toria, però sobretot segons el que l'autora voi subratllar 
en cada reiat): contes escrits en tercera persona, en pri
mera — en el cas de les victimes directes dels des- 
amors— , contes adreçats a una segona persona con
vertida en la diana de tots els retrets possibles...

Una altra de les caractéristiques dels relats que conté 
Amami, Alfredo i que demostra les bones maneres lite- 
ràries de la Berta té a veure amb el treball de l'interés 
que es desperta en el lector al llarg de les narracions. Es 
tracta d'histôries molt ben travades perqué l'autora sap crear 
una expectació que creix en el lector i que el va Iligant a la 
trama fins al final. Diguem-ho d'una altra manera: són històries 
que enganxen perqué, per exemple, els motius que porten els 
personatges a fer les accions en més d'un cas no els coneixem 
fins ben entrât el relat. De manera que el lector va rebent la 
informació amb comptagotes... Fins i to t hi ha noms de perso
natges que no coneixem fins al final... i totes aqüestes expec
tatives contribueixen a fer créixer cada vegada més tant el mis
teri de les històries corn l'interés dels lectors a l'hora de conéi- 
xer-les. Tot plegat està molt ben plantejat i és evident que s'ha 
treballat amb molta cura.

També destaca el conreu de diferents formes narratives (diàlegs, 
monòlegs...) i també la forma epistolar entre els protagonistes 
d'un conte, de manera que assistim a una valorització del que 
en aquell conte en concret s'anomenen "cartes de debô", corn 
les que féiem abans, amb paper, sobre...i servien per expressar 
l'amor que sentiem per persones a les quais no gosàvem ni 
saludar de tanta vergonya que ens feia si les véiem pel carrer.

I ja que parlem de vergonyes que ens deixaven sense paraules, 
aquest Ilibre també subratlla el poder d'una altra forma de 
comunicado, les mirades. I és que la referéncia als ulls és cons
tant. Sembla que ens trobem davant de l'univers pictòric de 
Salvador Dali, a qui també li apassionaven els ulls... si, també 
hi ha natures mortes. En un moment concret trobem uns "ulls 
inexpressius corn de peix mort", també ulls verds que coinci- 
deixen en diversos personatges d'un mateix conte, en un altre 
uns ulls blaus que es poden enfosquir, mirades buides, ulls 
esbatanats d'aquella que es troba el seu marit amb una altra 
dona dins el propi Hit... Si els ulls són el mirali de l'ànima, ara 
que parlem tant de l'amor i dels estats d'ànim... també tenen 
un paper decisiu en aquests contes...

Un altre dels trets que configuren el tercer Ilibre de la Berta és 
el relleu que agafen en les seves històries els personatges feme-

Presentació a Sant Adriá del Besos

nins i l'anàlisi de la psicologia femenina quan les coses van mal
dades en una parella (allò que també coneixem com partir 
peres). I és que, tret d'excepcions comptades, les victimes més 
directes dels desamors acostumen a ser elles. I són moites les 
protagonistes d'Amami, Alfredo que sovint ens remeten al 
record de les heroines de Mercé Rodoreda (narradores que pen- 
sen i recorden en veu alta — bé, amb veu escrita...— , inno
cents, indécises, enyorades de les respectives infanteses, victi
mes del despotisme masculi i de les males maneres d'uns 
homes que no recorden en cap moment que si algù els va por
tar al mon va ser una dona...). I també en aquest sentit assis
tim a retrats del separat masculi que una vegada sol no sap ni 
preparar-se un entrepà i també el que reivindica la solitud com 
una manera d'escapar-se de l'ofegament femeni i després se 
sent perdudissim...

Es tracta d'histôries escrites amb un estil directe, planer, agut, 
incisiu, que no es perd en fioritures que no portarien a res, que 
va directa al gra i que burxa les ferides sentimentals des de la 
primera linia del conte o que dibuixa les emocions amoroses en 
positiu des del primer moment...

Hi trobem al lusions al món de les aparences (d'aquells que es 
fan els forts per fora però que per dins són auténtiques figaflors 
fins que es desplomen quan es troben sols), també hi ha refe- 
réncies cinematogràfiques, musicals, receptes de cuina, 
aMusions directes a la Barcelona contemporània (la de 
l'Auditori, la de les estàtues de les Rambles...). Hi ha reflexions 
sobre la mort, sobre el pas del temps, sobre les penúries diàries 
de les dones assetjades per diferents pretendents que no poden 
dissimular els seus desitjos quan les veuen pel carrer, parts de la 
parella que no suporten els canvis sobtats de situado, compli- 
citats femeninos fins i to t entre rivals amoroses, el paper fona- 
mental de les amistats més properes per fer que refloti un dels 
dos integrants de la parella quan va a la deriva, canvis de pare
lla a restii de l'obra de teatro Ball robat, de Joan Oliver, para-
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doxes ben sonades — a vegades fan les accions els que menys 
esperàvem que les fessln— , situacions inesperades (en alguns 
casos eis personatges acaben al Hit amb qui menys tenien pre- 
vist)...

En aquest sentit, un dels contes del Ilibre que més m'ha séduit 
és el titu lat Arabesc, una historia dedicada a les atraccions fisi- 
ques que desperten les persones... sobretot les dones, que tor
nen a ser dibuixades corn a objectes de desig incontrolat..,, i 
que destaca per la singular combinado d'historiés, d'enamora- 
ments sobtats que fan bailar i interelacionar diferents perso
natges... passions carnals i desitjos projectats en totes les direc- 
cions possibles.

Per ùltim, eis finals dels contes son tan oberts i alimenten tant 
la imaginado dels lectors que resulta impossible explicar-los. I 
aquí es troba la gràcia, perqué tots conviden el lector a tancar 
les históries des de la perspectiva de to t el que ha conegut.

En definitiva, amb Amami, Alfredo, la Berta ha donat forma 
narrativa a to t un auténtic univers de sentiments que ens són 
d'allo més propers. Només ens cal acostar-nos-hi per la via de 
la lectura i del reconeixement que, en la Identität dels seus per
sonatges, hi ha uns quants reflexos de nosaltres mateixos.

Pilota de set, de Joan Pinyol. Editorial Proa, 2008 
XLIII Premi Peculi de Narrativa
Arribem al tercer Ilibre que va entrar en joc a la Roda i que va 
ser présentât pel Pedro a la Biblioteca de Sant Adriá del Besos i 
per la Berta a la Biblioteca Satiago Rusiñol de Sitges, en tots dos 
casos amb plena satisfaccio per part de l'autor. Igual que des- 
prés de la seva primera presentado pública i oficial, a la llibre- 
ria Proa de Barcelona i a cárrec del director de la revista que ara 
teniu a les mans.

Ja em perdonaren la gosadia, però abans de caure en el para- 
ny de les autocomplaences, que sempre són ben desaconsella- 
bles, donaré la veu i un punt de vista breu sobre el Ilibre a un 
deis critics literaris de més anomenada a casa nostra. Em refe- 
reixo al catedrátic d'ensenyament secundan, escriptor i critic 
Pere Martí Bertrán que, a les págines de la Revista de Catalunya 
el febrer de l'any 2009 va publicar el que segueix a propósit del 
meu nové Ilibre.

Pilota de set Col lecció Beta. Barcelona Editorial Proa, 2008 
111 págines

Joan Pinyol (Capellades, 1966), a més de professor de llengua i 
literatura, és escriptor, tant de literatura d'adults com d'infantil 
i juvenil. En vam parlar des d'aquestes mateixes págines arran 
de la seva primera novel-la juvenil, Stditxkov i Sofia (vegeu 
"Revista de Catalunya, núm. 197, juliol-agost de 2004, ps. 131- 
133). Des d'aleshores ha publicat dues obres de Literatura 
Infantil i Juvenil i dues d'adults : Dorotea i la jola gegantina 
(2005), F¡ de curs a Bucarest (2008), Micromèxics (2007) i Pilota 
de set, XLIII Premi Peculi de Narració Joaquim Ruyra 2007. 
Aquesta seva darrera obra és un conjunt de set narracions pro- 
tagonitzades per set personatges diferents que comparteixen la

casualitat de coincidir, en l'espai i en el temps, en la carretera 
que uneix Manresa amb Vilafranca del Penedés, tots conduint 
els seus cotxes respectius. A més d'aquesta anécdota, però, 
comparteixen , sense saber-ho, i per obra i gràcia de l'autor 
naturalment, el fet de ser cadascun d'ells prototipos o model 
d'un dels set pecats capitals. Pinyol, sense cap decalaració explí
cita, però amb picades d'ullet que van des dels titols de cadas- 
cuna de les narracions ("A les set tinc son", "Set de justicia", 
"Setciéncies"...) fins a les caractéristiques, sobretot morals, dels 
personatges, ens presenta set históries que aviat ens adonem 
que tenen corn a protagonista un individu, la característica 
fonamental del quai és encarnar la luxúria, l'avaricia, la supèr
bia, la gola, la ira, l'enveja i la peresa, respectiva ment i seguint 
l'ordre de les narracions. Dit aixô podriem pensar que Joan 
Pinyol ens vol donar una lliçô de moral cristiana, corn tantes se 
n'han donat al llarg de la història, literària o no; però res més 
allunyat de la literatura moral, ja que l'autor es limita a presen- 
tar-nos els individus dominats per una passió que els caracte- 
ritza i que sol ser superior a les seves forces i en general fruit 
d'una autoestima extrema, que els porta a ni tan sols plantejar- 
se de poder actuar d'una altra manera diferent. Per això en cap 
moment no hi apareix la paraula pecat, perqué l'autor, to t i 
basar-se en una tradició de la doctrina católica, en fa un ús 
totalment desacralitzat o, si ho preferiu, laic. Malgrat tot, és 
ciar, la conducta deis protagonistes està estretament lligada a 
l'etimologia de la paraula pecat ipredicatum), que en llatí sig
nifica parany o llaç que Higa els peus, ja que els protagonistes 
están Higats i ben Higats per aquesta característica de la seva 
manera de ser, que els individualitza però que albora els fa uni- 
versals, ja que hi ha molts individus en les seves condicions 
arreu i en totes les cultures. Joan Pinyol, corn hem dit, i a dife- 
rència del que han fet i fan la majoria de religions, no jutja, es 
limita a presentar unes conductes que podem considerar repro- 
vables o no. El que si que fa, però, sigui d'una manera cons
cient O no, és acabar l'obra amb un ritus de purificació, corn 
fan totes les religions : éliminant fisicament i en una pira (puri
ficadera?) els set protagonistes de les set históries dels set 
pecats capitals. Aquest final, potser també l'hem d'interpretar, 
corn bona part de l'obra, en clau irònica. Perqué una de les 
caractéristiques estilistiques de Pilota de set, present en altres 
textos, sobretot als d'adults, de l'autor capelladi, és precisa- 
ment la ironia. Una ironia normalment fina, caldersiana gosarí- 
em dir, to t i que en alguns moments aquí ratlla la parôdia. Si hi 
afegim que Joan Pinyol té un bon domini de la Hengua, dels 
registres, dels diàlegs i dels monòlegs... podrem entendre per- 
fectament perqué va ser premiat pel jurat de Blanes i recoma- 
nar-lo sense prevencions de cap tipus.

I ara si, corn aquell qui no vol la cosa hem révisent una Roda 
d'autors ben singular i una iniciativa tan Hoable que és una Hàs- 
tima que no es produeixi més sovint. Gràcies a les Biblioteques 
de la Diputació de Barcelona l'any 2008 el Pedro, la Berta i jo 
mateix vam poder voltar pel territori amb la il-lusió de donar a 
conéixer les nostres pròpies creacions. I això, amb crisi o sense, 
resulta impagable, de tanta félicitât com regala.
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EL RACO DELS LLIBRES /
'L a  SOCIETÀ! LITERÀRIA I DE PASTIS DE PELA DE PATATA DE GUERNSEYS'

Un cant a la paraula escrita
MAGDA BARTROLI

Des d'aquest racé lletraferit presentem avui un llibre pie de vir- 
tuts: posseeix un deis títols possiblement més extravagants i 
curiosos de la literatura; suposa to t un cant incondicional a l'a- 
mor ais Ilibres, i converteix el génere epistolar en un atractiu 
punt de vista narratiu a través del qual el lector coneix perso- 
natges i fets. Avui us proposem fer un tastet de La societat lite- 
rária i de pastís de pela de patata de Guernsey (Amsterdam 
Llibres, 2009).

Darrera aquesta petita joia literária hi ha la veu de la Ilibretera i 
bibliotecária Mary Ann Shaffer (1934-2008) i la de la seva 
neboda Annie Barrows, que va acabar l'obra en morir l'autora. 
Una veu que es nota no només en les continues referències lite- 
ràries que apareixen a les pagines del llibre, sino també en l'ho- 
menatge a escriptors i a la literatura en general que es desprèn 
de la seva lectura.

La societat literària i de pastis de pela de patata de Guernsey és 
un llibre tendre i entranyable, corn ho son tots i cadascun dels 
seus personatges. La Juliet, una escriptora i columnista anglesa, 
busca la inspirado per a la seva propera historia en una curio
sa societat literària que va néixer a l'ilia anglesa de Guernsey 
durant l'ocupaciô alemanya, a la II Guerra Mundial. A través de 
les cartes encreuades que escriu i rep aquesta jove autora el lec
tor va coneixent els altres protagonistes d'aquesta historia: els 
membres d'aquest club format per grangers, cuineres i herbo- 
làries; el seu editor i confident; i la seva millor amiga, entre d'al- 
tres.

El llibre es divideix en dues parts: una primera que situa la pro
tagonista al Londres dévastât després del conflicte bèMic i una 
segona, on ja la veiem instaMada a l'ilia de Guernsey per conèi- 
xer eis seus nous amies. L'amor incondicional ais llibres — siguin 
els grans clàssics o un receptan de cuina—  és el teló de fons 
d'una obra a través de la qual també es pot conéixer un capítol 
desconegut de la historia contemporánia: les conseqüéncies de 
l'ocupació nazi entre els habitants d'una petita i tranquil-la illa. 
Un capítol fose i cruent que va afectar families senceres i, en 
especial, els seus infants, molts dels quais van ser enviats a 
Londres per evitar la pressió de l'ocupació. El contrast entre la 
vida a la gran i grisa ciutat i els verds llogarrets de l'illa queda 
palés al llarg d'aquestes págines. D'aquesta manera, l'autora 
posa de manifest, en certa manera, el poder de la lletra escrita 
enfront les armes i la crueltat.

Curiosament és l'ocupació nazi la que está en l'origen d'aques
ta societat que es van inventar un grup d'illencs com a estrata
gema perqué els alemanys no arrestessin els convidats al sopar

d'una de les seves integrants, 
l'Amelia, durant el quai es va 
menjar el famés pastis de pela 
de patata. En tornar els convi
dats a les respectives cases, 
passât el toc de queda que 
imposava l'exèreit alemany, 
van ser enxampats per uns sol
dats i es van inventar que 
venien d'un sopar literari. Així, 
gairebé de casualitat, els assis- 
tents al sopar es van convertir 
en flamants integrants d'un 
club i van començar a trobar
en els llibres aquell bon amie sempre present. Molts d'ells no 
havien obert mai un llibre i, d'aquesta manera, s'acaben con- 
vertint en lectors apassionats que es troben periódicament per 
comentar les seves lectures. I aquesta és una de les grandeses 
del llibre, que esdevé to t un cant a la paraula escrita, sense fer 
distincions entre la considerada per molts Literatura en majús- 
cula i obres d'altres générés.

Novel la psicológica, novel-la romàntica, novel-la histórica... La 
societat literària i de pastis de pela de patata de Guernsey és to t 
això i més. És un llibre pie de les petites histories dels seus per
sonatges. Histories quotidianes de la vida a I'illa, que no parlen 
de grans fets, sinó de petites passes que ens ensenyen a anar 
endavant.

Mary Ann Shaffer mostra un exquisit domini del llenguatge i 
sap seduir doiçament el lector amb un gènere que a priori pot 
resultar feixuc, com és I'epistolar. Però I'habilitat d'aquesta 
autora rau precisament en el fet de convertir I'intercanvi de car
tes en un original punt de vista narratiu que acaba atrapant el 
lector, que espera a llegir carta rere carta per descobrir el que 
va passant a la protagonista.

L'amor i la bondat són els sentiments que mouen el llibre enda
vant. Pie d'una infinitud de petites coses que van donant sentit 
a la vida quotidiana dels seus personatges i que evidencien una 
vegada més que el llibre és un homenatge a les bones perso
nes.

La lectura d'aquesta petita joia deixa un regust de boca exqui
sit i dolç. Potser un xic massa ensucrat, perqué acaba com ha 
d'acabar per satisfer el lector. Però en plena era del llibre elec
tronic i les noves tecnologies, esdevé un sincer homenatge ais 
entranyables llibres de paper.
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Dir-se a través d'un Ilibre 
(una teoria de l'entrevista)
Eis Ilibres que llegim, eis temes que ens 
Interessen, diuen molt de nosaltres 
mateixos i sön, per a Tentrevistador, una 
manera d'aproximar-se a un personatge

MONTSE BARDERI

Atès que a partir del proper número de la revista Quadern tro- 
bareu entrevistes amb titols corn "Eulàlia Valldosera es diu a 
través de M i último suspiro de Luís Buñuel", o, "Elia Barceló a 
través de los relatos de Cortázar", voldria explicar-vos el perqué 
d'aquesta série.

Sóc una enamorada d'aquelles entrevistes que s'anomenen "en 
profunditat" — encara que no siguin la millor manera d'acostar- 
se a un personatge—  perqué poden ser una proposta de con
versa amb interés. Entrevistes amb fites com "tota la veritat de 
tal", "arribar al tons de qual" em semblen una manera matus- 
sera d'apropar-se a aigú, com quan els antics anatomistes cer- 
caven ais racons dels cadàvers per a trobar-hi el Hoc on habita- 
va l'ànima. Per a mi, aproximar-me a aIgú és, sobretot, I'opor- 
tunitat de rebre quelcom que em captivi de I'altre i que, gene- 
rosament, també em converteix a mi en aigú més estimulant 
del que seria sense aquella persona.

Així dones, tine moites ganes de posar els fonaments per a crear 
entrevistes que ofereixin I'oportunitat de dir coses intéressants. 
Des de sempre he seguit amb fruíció les entrevistes 
à'Apostrophes de Bernard Pivot, les de Montserrat Roig, les de 
Joaquín Soler Serrano o les de la Mercedes Milà. Em sedueix 
l'entrevista perqué és la millor formula que conec per a trobar 
interlocutors. És curios aixô de la recerca d'interlocutors: durant 
un temps em va semblar que era una nécessitât de primer 
ordre, després — potser perqué és corn la recerca de l'amor que 
no depèn mai de les ganes que una hi posi—  m'he tornat més 
oberta, tranquil-la i receptiva. Una conversa pot durar una hora, 
ser inoblidable, no repetir-se i, amb el temps, valorar-la com un 
moment especial de la vida. En altres ocasions, és a través 
d'una entrevista que el contacte s'ha fet regular fins esdevenir 
amies. També ha passât a l'inrevés: m'han fet entrevistes lamen
tables perqué l'entrevistador no tenia cap ganes de conversar 
amb mi, i m'han entrevistat persones que, avui, formen part del 
meu més íntim cercle d'amics.

En aquest sentit mai agrairé prou a la revista de La Lectora, a 
l'Avui Sabadell i a Quadern que m'hagin permès desenvolupar 
aquesta vessant que per mi significa molt més que una simple 
afieló, i fins i tô t molt més que una finestra oberta al món... és 
corn obrir el finestral amb un xiulet de cant d'ocells per atreure

Montserrat Roig i Bernard Pivot /  PILAR AYMERICH - GEORGES SEGUIN

les aus més belles, sofisticades, intéressants que hi ha en aques
ta selva tan immensa que és el món. A més, ara, amb el tam
tam de la xarxa, moites persones de qui t'interessa l'obra o el 
que fan ja tan sols et queden a una proposta per e-mall o a una 
petició d'amistat al facebook. Si, l'accés a les aus del paradis 
s'ha simplificat molt a través d'Internet, i sempre és més agrai't 
i fácil (i té més possibilitats d'èxit) contactar amb aigú per a fer
ii una entrevista que per a xerrar-hi una estoneta. Algunes vega- 
des els entrevistats no tenen res a dir, cap ganes, cap motiva- 
ció, només autopromoció vàcua... Aleshores he acabat per no 
publicar l'entrevista. És el que té ser 
free de debó: si no hi ha interés, no hi 
ha article. Una conversa 

ofereix un Just 
COntrapés ais 

articles d'opinió 
o a la redacció 

d'un Ilibre

L'entrevista també m'ha ofert sempre 
un just contrapés a l'article d'opinió i a 
la redacció d'un Ilibre. "Jo mateixa ja 
em tiñe", em va dir un dia l'Ana María 
Moix, i amb el temps s'ha convertit en 
una mena de consigna de vida. Em cos- 
ten de pair els articles plens de "jo penso", "cree", "fa dies que 
em passa tal i qual", directe o al-ludit. Per tant, no suporto 
aquells articles que comencen amb "sóc una enamorada de", 
malgrat que ara ho estic fent: prometo no fer-ho mai més, però 
avui volia explicar-vos les raons, personals, gairebé intimes d'a- 
quest projecte.

Si, gaudeixo molt fent entrevistes i d'aixó me'n vaig adonar ben 
aviat, quan vam acabar — la doctora Fina Birulés i jo—  el 
Congrès Internacional de Filósofes del Centre de Cultura 
Contemporánia de Barcelona (CCCB), el 2002. La revista de la 
UB, La Lectora, del Centre Dona i Literatura em va encarregar la 
participació en un monográfic que volien publicar sobre el con
grès... en comptes de parlar de la meva comunicació, o fer una
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síntesis d'algunes aportacions filosòfiques o fer un balanç d'a- 
quells intensos 3 dies... El cor se me'n va anar a fer-li una entre
vista a l'Ana Maria Moix que havia dit coses tan intéressants 
corn per convertir-se en veritable eslògans del Congrès com ara 
"cal recuperar la figura de la intel lectual de la segona 
República". Amb ella vaig fer la meva primera entrevista, es 
titulava Transgredínt el períodisme amb Ana Maria Moix i va ser 
una conversa fantàstica en la qual jo em posava al mateix nivell 
que ella i no parava d'opinar i de riure. A més, va passar una 
cosa inoblidable en el transcurs d'aquell especial 'entredós'. 
Mentre comentàvem cons agradava l'Ana María Matute i com 
havíem gaudit del seu, aleshores, darrer Ilibre Olvidado Rey 
Gudú , sobtadament ens vam mirar i vam recitar de memòria el 
final, juntes, com si cantéssim una cangó d'amor i de guerra de 
la nostra terra, o com si comprovéssim mútuament si pertany- 
iem a la mateixa contrada i recitéssim un famós poema del nos
tre poblé, recòndit i ocult pels forans. Ana María M atu te  i el seu 'Rey Gudú'

Ens vam mirar i vam dir-nos:

Y el Rey Godú sufrió todos los males del amor, y  no lloró
Y inflingió todos los males del amor, y  no lloró
Mató en las guerras, y  no lloró
Pero al ver su rostro viejo envejecido, reflejado en el fondo
del río...
Sólo entonces, lloró

(Prego ais amables lectors que no perdin el temps comprovant 
aquesta cita ja que la gran grácia és citar amb una enorme 
inexactitud, però amb una felig exactitud i coincidéncia — no és 
tan difícil: mentre una diu una cosa l'altra pot dir "na-na-na" 
com una cangoneta i fer amb veu audible i forta la tornada— 
en aquest cas 'y no lloró y  entonces lloró'). Sigui com sigui, ens 
vam trobar mútuament pertanyent al grup deis enamorats de 
l'aiguardent de les paraules, com si ensenyéssim un símbol de 
la magoneria, o forméssim part d'una secta secreta, la del Ilibre.

Una entrevis
tadora amb 
perspicàcia 
pot aprofitar 
les paraules 
deis Ilibres 
preterits d'un 
person a tge

Les paraules tenen un poder estrany. He 
comprovat de primera má com persones 
que m'havien llegit se'm presentaven 
apreciant-me sincerament d'entrada. Les 
paraules, com abracabres incerts, ja 
havien fet la feina, venien Iliurats a mi 
abans de veure'm.

I ara digueu-me, quina entrevistadora 
amb una mica de perspicàcia no aprofi- 
taria les paraules deis Ilibres, les que for
men conjurs que enamoren, aquelles que 

són capaces de neutralitzar totes les reserves i totes les amena
ces? Que com trobar aqüestes paraules? Un encanteri precis 
per cada entrevistat? Res més senzill: que em digui un deis seus 
Ilibres preterits, aquest és el Ilibre de receptes de la bruixa més 
fetillera.

Em faig la prova a mi mateixa, sóc una enamorada de 
Marguerite Yourcenar... Podria algún entrevistador fer-me par
lar més i millor que amb els mots de la primera francesa mem
bre de l'Académie? Algún conjur més embriagador que dir-me.

per exemple, un fragment de l'entrevista que li va fer Patrick de 
Rosbo l'any 1998?

No et lliguis. No et lliguis Mal. En la teva vida no trobarás 
més que un excès de servituds per forjar-te Iliurement i, per 
atzar, sense saber com, arribarás al compromis adquirit. Pel 
teu propi bé i peis altres, no et lliguis. La part dolenta és que 
cal baver estât molt lligat i amb molta freqüéncia per saber 
el preu de no estar-ne. A més qui mai s'ha lligat només será 
capaç de conéixer la part més superficial deis éssers.

Sens dubte, no.

Perqué aleshores jo acabarla les frases de l'entrevistador, i seria 
com si cada paraula fos la ciau secreta de la caixa forta de 
mi,"clic, clic, clic", a cada mot, una trava que s'alga... per dir el 
secret de mi? No, no pas — no sé pas on cercar-lo per donar-lo 
a ningú—  sinó per desfer murs, per poder compartir paraules 
intéressants.

A més, els modeis d'entrevista actuáis no m'acaben de fer del 
to t el pes.

Per una banda hi ha el periodista que — segurament de mane
ra ben justificada—  no ha tingut temps de llegir el Ilibre de l'au- 
tor a qui entrevistará, o no ha vist el film, o l'obra de teatre... 
Conec moites personalitats vanitoses que s'han algat i han 
abandonat l'entrevista per la manca de documentació del 
periodista. Sóc més del parer de Julio Cortázar que en una 
entrevista va dir: "Ayudar al pobre entrevistador que no tiene ni 
¡dea es un penoso ejercicio que tiene que ver com el humani
tarismo".

L'altra possibilitat és el model d'entrevistador profusament 
documentât, a punt d'examinar-se sobre el seu entrevistat. Tot 
i que és infinitament millor que la primera, em pregunto: qué 
importa que anés eli 1972 a una escola de monges i tingués la 
professera Pepa? És indiferent... L'important és que li ha que- 
dat de to t plegat; de les experiéncies, la memoria, el passât, la 
seva vida... Qué ha destiMat de la vivéncia per poder dir coses 
intéressants. Intéressants però des de la comoditat. No es trac-
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L'escriptora Ana María Moix

ta de ser brillant, ni de dir només paraules que hagin de ser 
recordades. Es tracta de mirar de crear un ambient per a una 
conversa gratificant. Com aquell que està en una bona compa- 
nyia davant un camp d'oliveres, el mar més enllá, el sol que 
reclina...una taula, una copa de vi i fer-la petar.

Un altre element que també cree que va influir en aquest pro- 
jecte és la petició de Pere Gimferrer a la mort de Maria-Mercè 
Margal: visitar la seva biblioteca. Em va semblar una forma molt 
bona de conèixer aigú, to t i que potser imperfecta: quants Ili
bres guardem a les nostres prestatgeries que ja no ens interes- 
sen gaire? Quants ja no hi són? Quants d'ells marquen només 
una época de la vida? Quants es queden en altres cases? Però 
malgrat les llacunes, cree en aquesta línia de recerca... cree que 
els Ilibres que llegim, els temes que ens interessen, les frases 
que subratliem, diuen molt de nosaltres. També va ser la Margal 
qui va dir que els temes i els autors que investiguem són sobre- 
to t una forma d'investigar-nos a nosaltres mateixes.

Per to t això, a partir del proper número de la revista, inicio el 
projecte d'entrevistes Dir-se a través d'un Ilibre de la manera 
següent: la persona em diu a través de quin Ilibre voi 'dir-se'.Ha 
de ser un que li hagi agradat molt, amb el que s'identifiqui 
especialment, que l'hagi marcat énormément... Imaginem que 
tria Amor i Exili d'Isaac Bashevis Signer. Aleshores jo me'l lle- 
geixo i hi selecciono frases, cites o parágrafs com aquest: "La 
literatura ha ignorât els veils i les seves emocions. Els novel-lis
tes mai no ens han dit que en l'amor, com en altres matéries, 
els joves només són principiants, i que l'art d'estimar madura 
amb l'edat i amb l'experiéncia..."

En el cas que no trobi una cita remarcable, aleshores, faré una 
pregunta indirecta. Per exemple, a aquest autor li preocupa 
molt la vellosa, com vius o com veus el pas del temps? O com 
veus l'amor a mesura que passen els anys, igual o no en alió 
fonamental? La persona entrevistada pot contestar com vulgui 
però des de la bona fe, és a dir, no amagant-se rere la crítica 
literária i donant algún cosa seva: memóries, vivéndes actuáis, 
pensaments propis...

Qué obté la persona que llegeix aqüestes entrevistes? En primer 
lloc una referéncia d'un Ilibre intéressant amb cites selecciona
dos. Un magnifie tastet d'un Ilibre recomanat per aIgú que li 
atrau com és, que s'ha fet seva l'obra. És, indubtablement, un 
bon foment de la lectura. Conèixer aigú a través d'un deis seus 
Ilibres més estimats és una oportunitat única de sentir-lo parlar 
de temes que li interessen d'una manera Iliure.

Qué obtenen els entrevistats? La tranquil-litat de que no els 
faran un tercer grau, que no els preguntaran res que no sápi- 
guen, res que s'hagin de preparar. Juntament amb la infinita 
alegria de no haver-se de promocionar.

I, finalment, que n'obtinc jo? La possibilitat de ser testimoni 
d'una conversa intéressant entre un lector i la seva obra. És a 
dir, de veure com ens diem, pariem i expliquem a través de les 
obres que ens marquen. M'agrada aquest paper de no sortir i 
en canvi 'dir-me molt' a partir de les tries, en les cites que selec
ciono, en les frases que em colpeixen però d'una manera deli
cada — qui pregunta és l'autor— i decisiva — he triât aquesta 
cita i no cap altre— . Sens dubte també, l'oportunitat de que 
grans persones em dediquin grans Ilibres.

Quan em mori m'agradaria deixar una biblioteca amb un gran 
nombre de Ilibres utilitzats en les meves entrevistes, un pany de 
paret pie de textos emprats per a la sèrie 'dir-se a través d'un 
Ilibre'. Qui se la miri, potser un comprador de Ilibres de veli, a 
la forga conclourá: "li agradaven les persones i els Ilibres inté
ressants". Aleshores voldria que aigú una mica sorneguer, cons
cient de dir una evidéncia, afegís: "I a qui no li agraden?".

Aquest és el principal motiu per a fer aqüestes entrevistes: la 
presumpció que no hi pot haver ningú en el món que no li 
agradin.

«DntseRe
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 93 725 85 41 
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Joan R ip o li, p re m i a la 
T ra je c tò r ia  en  la p r im e ra  
'N it  d e  la C u ltu ra '

Ripoll amb la seva esposa Maria Penya

El 6 de maig, un jurat 
constitui't per Francese 
Garriga, president, Ramon 
Gabarro, Jordi Serrano, 
Salvador Soley, Ramon 
Rodríguez, Ramon Ten 
Carné i Olga Jiménez, com 
a secretària, va atorgar el 
Premi a la Trajectòria Cul
tural a Joan Ripoll Bisbe, 
persona molt reconeguda 
i estimada en l'àmbit

inteMectual de Sabadell. Reproduïm a continuació l'acta raonada 
del jurat:

"Havia d'arribar el dia en què la ciutal reconegués pùblicament la 
brillant trajectôria de Joan Ripoll, ciutadà exemplar i treballador de 
la cultura, tant en el vessant de gestor corn en el de creador, i amb 
una dedicado i una constància excepcionals. Con a gestor cultural, 
recordem la direcció de l'Obra Cultural de Caixa Sabadell durant 
més de tres décades, la direcció i posada en marxa de la Masia de 
Can Deu, les biblioteques, l'exposició permanent de moneda cata
lana, l'organitzador i membre del jurat del Premi Sant Joan, pro
motor de tot un reguitzell de conferéncies, exposicions, obres 
teatrals, concerts, a més de les seves sempre valuoses aportacions 
a la Fundació Bosch i Cardellach, a l'Académia de Belles Arts, al 
Cine Club Sabadell, etc.

Com a creador, cal destacar, entre altres. Ilibres com Mirades a l'art 
contemporani i Noucentisme i Avantguarda, així com les seves 
coMaboracions a la revista Quadern, a la rádio local, i a la secció 
La Mirada, amb qué ens obsequia des de les págines de Diari de 
Sabadell des de fa molts anys.

Una trajectôria realment brillant, la de Joan Ripoll, que, autodi
dacte i receptiu a tota manifestació cultural, ja de ben jove, allá a 
l'Ateneu barceloní, delerós de saber i formar-se, dedicava bores i 
bores a la lectura, a assistir a conferéncies de creadors cine- 
matográfics, analitzant amb rigor els seus missatges.

És per tot aixó que avui ens piau fer públic el reconeixement a la 
trajectôria d'una de les persones mes cuites de Sabadell, a un deis 
nostres inteMectuals mes rellevants i agrair-li haver enriquit el nos- 
tre patrimoni cultural.

Havia d'arribar un dia com avui, en qué calia fer l'exaltació de la 
cultura, personificada en Joan Ripoll. Perqué honorant-lo compli- 
mentem un acte de justicia ciutadana, albora que ens honorem 
també nosaltres com a sabadellencs. Per tot aixó, moites grades, 
senyor Joan Ripoll". REDACCIÓ

Bibliografia de Joan Ripoll: Noucentisme i avantguarda. Tres fites 
sabadellenques, Sabadell, Fundació Bosch i Cardellach. Quaderns 
d'arxiu, 77, 1996. // Mirades a Tart contemporani, Sabadell, 
Edicions de Gráfic Set. El pot petit, 5, 2007.

Joan B arril g u a n y a  el 
S a n t Joan  2 0 1 0  a m b  

'Les te rre s  p ro m e s e s '

L'escriptor Joan Barril ha 
estât el guanyador del 
30é Premi Sant Joan 
que atorga Caixa 
Sabadell amb la no
vel-la Les terres prome
ses, una narració d'in- 
triga i d'idees amb la 
revolució cubana com 
a rerefons.

L'obra del periodista i narrador barceloní tindrá una edició comer
cial a Edicions 62 i el seu autor rebrá un guardó de 60.000 euros, 
el tercer més ben dotât de les lletres catalanes

Guanyadora per majoria entre les 57 obres candidates, la novel- la 
ha arribat a l'última votado del jurat juntament amb Elsoldadet de 
plom de Jordi Tiñena, barceloní resident a Tarragona, que va ser el 
finalista.

El jurat de l'edidó 2010 estava format per Jordi Coca, guanyador 
de l'edició anterior, Pere Gimferrer, Giuseppe Grilli, Vicenç Villatoro 
i, com a secretari, el director de l'Obra Social Caixa Sabadell, Fermí 
Pons

Nacut el 1952, Barril és periodista i escriptor i ha publicat articles 
d'opinió, reportatges i contes a la premsa escrita. Va ser director 
del setmanari El Món i ha col-laborat, entre d'altres, a diaris com 
El País, La Vanguardia i El Periódico, on escriu un article diari i un 
conte setmanal.

De la seva obra literária cal destacar les novel-les Un submarí a les 
estovalles, Condició de pare. Parada obligatórla (Premi Ramon Llull, 
1998), Tots els ports es diuen Helena (Premi Ramon Muntaner 
1998), Galrebé una parella i Certes mentides (Premi 23 d'Abril 
2002), traduí'des al castellá, al gallee i al portugués.

Barril és també un assidu del mitjans audiovisuals i ha présentât 
amb Joan Ollé l'espai setmanal ¿7//a del íresor (Premi Nacional de 
Televisió), al canal 33, i l'espai de Ilibres Qwerty, a BTV. Actualment 
dirigeix i presenta cada vespre El café de la República, a Catalunya 
Rádio. REDACCIÓ

Obres finalistes:

Entre Cavorques i Branderburg: un dietari de feina i viatge, 
de Bartomeu Fiol (Palma de Mallorca)

Com Taigua pels xaragalls,
de Gabriel Mestre Oliver (Felanitx, Mallorca)

Les algües aturadas, de Plaer de ma vida (pseudónim)

La volada deis ángeis, de David Nel-lo (Barcelona Barcelona)

TÏ (lema), de Felip Salva Cantallops (pseudónim)



32 LLETRES

LLIBRES RECOMANABLES /  mcf

Després de més de vint Hibres 
publicats ja podem parlar 
d'una poètica clapesiana. En 
efecte, Antoni Clapés 
(Sabadell, 1948), que segueix 
en el seu darrer Ilibre, La Hum 
i el no-res, batallant amb les 
seves obsessions i eis seus 
dubtes, va constraint l'edifici 
d'un pensament en cert sentit 
unidireccional. Diu Sala- 
Valldaura en el prôleg que "el 
lector hi percebrà emocions i 
sentiments, una tensió emoti
va que prové de la intel ligèn- 
cia". És evident: no hi ha 
d'haver oposició radical entre 

el quefer Intel- lectual i l'emotiu, ambos son absolutament 
humans, malgrat que sovint eIs sentiments destorbin cert tipus 
de raonament. Però és que aquí no estem parlant de ciència, 
sinó d'anàlisi del llenguatge to t i buscant-ne el seu valor com 
a instrument de comunicació. Hi ha un vers que ho resumeix 
perfectament: "Poema - pensament en dub te /que  cerca mots 
on habitar"

Antoni Clapés. La Hum  i  e l n o -re s  . Barcelona: 2009.Editorial Meteora. 
Mitilene, 15. ISBN: 978-84-95623-88-1. Premi Cadaqués a Quima 
Jaume i Premi Josep M. Llompart.

Antoni Clapés

La llum i el no-res

Arracma, 1366. Dues dones d'origens diferents 
encreuaran les seves vides per sempre, 

en una historia màgica, emotiva i apassionant.

UfiUabe
l'hostaUra

i / ím a  T o r ta ja d a

La sabadellenca Anna 
Tortajada (1957) té 
diverses déries; la situa
do social de la dona, 
els viatges de denuncia 
i la narrativa assequible 
i lleugera. En La filia de 
l'hostalera s'ha docu
mentât a tons sobre 
Arraona i els orígens de 
Sabadell per tal d'ofe- 
rir-nos un reiat en una 
línia fácil, apta per a 
tota mena de lectors, 
però especialment per a 
aquells que estiguin 
interessats en els temes 
histórics que fan refe- 
réncia a la ciutat nadiua 
de l'autora.

Anna Tortajada. La filia de l'hostalera. Badalona: 2010. 
Ara Llibres. ISBN: 978-84-936601-9-2.
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D’Arraona a Sabadell
El naixement de la Vila al voltant 
d'un mercat medieval

MERCÈ ARGEMi RELAX

Els Amies de l'Art Romànic de 
Sabadell han iniciat una 
coMecció que contindrà tre- 
balls de recerca i de divulgació 
sobre els temes que li son pro- 
pis. Del primer volum n'és 
autora Mercè Argemí Reiat 
(Sabadell, 1969). Historiadora 
i màster en museologia, el seu 
treball D'Arraona a Sabadell. El 
naixement de la vila al voltant 
d'un mercat medieval té com a 
mèrit fonamental l'haver 
reunit, ordenat i argumentât 
l'extensa i dispersa bibliografia 
que existia sobre el tema, fora 
de l'abast del públic en gene

ral. Sempre he defensat que aquesta feina és molt important 
perqué posa al dia els coneixements en un moment concret i 
facilita les recerques posteriors dels especialistes. Caldria, però, 
que algunes referèneies bibliogràfiques fossin més completes. 
Avui és indispensable l'ISBN, quan existeix; algún treball quali- 
ficat d'inédit ja està publicat, i algún altre es podria trobar a la 
xarxa si se'n donés la referèneia.

Mercè Argemi Relat. D 'A r ra o n a  a S aba de ll. E l n a ix e m e n t d e  la v ila  

a l v o lta n t  d ’u n  m e rc a t m e d ie v a l. Sabadell: 2010. Amies de l'Art 
Romànic de Sabadell. ISBN: 978-84-614-0004-1.

joan comasôlivas i Font
conili amb sajolida
'■ emt < -utat tte 1 liiriid Jofsnç vitiaionoa«  ̂w

De tant remenar papers — és his
toriador i arxiver—  Joan 
Comasôlivas i Font (Matadepera, 
1956) ha adquirit no només un 
sôlid bagatge en la seva especiali- 
tat, corn ja era d'esperar, sinó 
també uns notables coneixe
ments filolôgics. D'aquesta barre- 
ja d'histôria i de recreació del 
llenguatge de la pagesia en surt 
una narració apassionada. Conili 
amb sajolida,q\je ultrapassa l'a
nècdota i acaba essent un al-legat 
politic en favor deis qui van per
dre la guerra civil del 1936-1939.
Tot això perqué el narrador no es 

distancia el suficient deis seus personatges i no sap mantenir el 
to neutral que convindria, actuant corn aquells comentaristas 
d'algunes retransmissions esportivos que només van a favor 
d'un deis equips i que, amb el seu apassionament, fan dubtar 
eis no coneixedors del tema d'on rau reaiment la veritat. 
Malgrat això, només per la quantitat d'informaciô sobre la 
pagesia del Vallès, literàriament molt ben servida i pel llengu-
atqe ne 
ble.

fluid utilitzat, la noveMa és absolutament recomana-

Joan Comasòlives i Font. C o n ili a m b  s a jo lid a . Palma de Mallorca: 
2010. Editorial Moli, Raixa, 191. ISBN: 978-84-273-2191-5.

Bartomeu Cruells (Sabadell, 
1950 -  Vinadio, Itàlia, 2003) va 
publicar l'any 2000 la que seria 
la seva única noveMa. Corn que 
va guanyar el premi Gran 
Angular 1999 va ser immediata- 
ment etiquetada corn a literatura 
juvenil i, per tant, la seva difusió 
va seguir els camins especialit- 
zats que aquesta qualificació li 
concedía. Va ser una llàstima, 
perqué és tracta d'una auténtica 
noveMa, ben construida i ben 
escrita, en la quai és tan impor
tant la manera de narrar corn el 
fil de la narració. Ara eIs amies de 
Cruells, que el consideràvem un 

home renaixentista per la varietat del seus afers culturáis, n'han 
récupérât alguns exemplars que recomanem a tots eis que no 
vagin tenir l'oportunitat de llegir-lo en el seu moment. Es 
poden demanar a via@viagraficasabadell.net

Bartomeu Cruells. Eis s ile n c is  d e  D e rr is . Barcelona: 2000. Editorial 
Cruïlla. Gran Angular, 110. ISBN: 84-8286-946-9.

Josep-Ramon Bach

Versions profanes

Pagès editors

unes Versions apòcrifes, ser 
joc que és una delicia, com 
darrera pàgina.

Reinterpretar un text és molt 
propi de la filosofia; encara més, 
és una forma de filosofar; també 
s'esdevé en la mùsica quan es 
fan "variacions sobre un tema"; 
però no és gaire habitual en la 
poesia, on la majoria dels autors 
són radicalment personals. En el 
seu darrer llibre Versions profa
nes, Josep-Ramon Bach, com ja 
ho havia fet el 1997 amb Viatge 
al cor de Li Bo, recrea veus 
autèntiques d'altres cultures — 
lapones, xineses, hindùs—  i les 
posa a l'abast amb el nom de 
Versions llunyanes; però a més, 
entremaliat com és, fingeix, en 

qui no és. I ho aconsegueix, en un 
to t el llibre des de la primera a la

Josep-Ramon Bach. V ers ion s p ro fa n e s .  Lieida: 2010. Pagès editors. 
Biblioteca de la Suda, 122. ISBN: 978-84-9779-943-0.

mailto:via@viagraficasabadell.net
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LIuny de Nuuk
Un gran espectacle, rodò per la qualitat 
dels seus intèrprets i per la proposta 
textual, temàtica i de direcció escènica

DAVID SERRANO I BLANQUER/ 
Fotografíes de Paco Amate (TNC)

1
Pere Riera ha estât el meu primer mestre en el mon apassionant 
de l'actuaciô actoral. I el primer, corn en tot, deixa empremta. 
Es una persona senzilla, humil, amie dels seus amies. Però és un 
geni. Eneara el reeordo a la Casa Golferiehs, on ens vam eonèi- 
xer. EH ben jovenet.

Moites eoses he llegit d'ell, però la que més m'havia eopsat 
havia estât Casa Calores, a l'Obrador de la Beekett. Abans l'ha- 
via vist en una obreta al Lliure de Montjuïe, un divertimento far- 
eit de tots els grans temes de la literatura. Però Casa Calores em 
va emoeionar. Era Pere en estât pur. Rodona i dolga. Però ja en 
parlaré un altre dia, d'aquesta.

Avui m'ha arribat a mans per fi un document esperat feia set- 
manes: LIuny de Nuuk, l'encàrrec del T6 del TNC. Quins nervis! 
No tenia ni idea de què era Nuuk, ni on era, és dar...

Me l'he imprès a la Facultat i l'he guardat com si es tractés 
d'una joia. Quan finalment he pogut fullejar-la, al cotxe, men
tre feia temps per a visitar un amie, he sortit d'una revolada per 
buscar un bar on poder-la llegir amb dignitat. He trobat el bar 
ideal, Aribau xamfrà amb Rossellò. Allí vaig signar el meu con
traete pel llibre Españoles en los campos nazis. Té un regust 
antic i és còmode.

Allí pretenia avangar-la una miqueta abans de tornar a casa. 
Però m'he quedat allí, agafat a la cadira i a la taula de marbre. 
No he pogut aixecar el cap fins dues hores més tard. Quan l'he 
acabada. Mentrestant he rigut, somrigut i xiulat. Pere en estât 
pur. Merder, gent, gestos, sorpreses, girs enginyosos. Pere i 
punt. Satisfet, li he fet saber que allò tenia tots els elements de 
ganxo per tenir un gran èxit al TNC. Sens dubte.

Riera és un autor que demostra sempre la seva Sensibilität amb 
el llenguatge, el seu domini dels tempos, del registre adient a 
cada personatge, del ritme i cadèneies amb qué ha de dotar els 
seus mots i els seus silencis.

Si a Casa Calores el que aflorava era el mon del paradis perdut 
de la seva adolescència vora mar, a LIuny de Nuuk es mostra 
poèticament incisiu. Riera reflexiona sobre una de les seves 
obsessions temàtiques: la solitud. La solitud Iligada a la néces
sitât, a l'absèneia d'estimaciô, a la recerca de la Ilunyana espe- 
rança. Sota aquest paraigües temàtic. Riera ens regala una obra

Un Banacolocha brillant, amb molts registres diferents

per a tots els sentits, una obra de TNC, per a tots els públics, 
perqué tothom hi trobi allò que li puguî interessar: continuem? 
Hi trobareu intriga els qui busquin enocions fortes, un text 
inteMigent i farcit de metàfores poétiques que acontentaran els 
més exigents, una obra coral per al gaudi del bon espectador 
teatral, una posta en escena sòbria i 
efectiva, tant la proposta central com 
en l'estudiada mobilitat. Riera és un 

autor sensible 
amb el llengu
atge, el domi

ni dels tempos 
i el registre 

adient a cada 
personatge

LIuny de Nuuk presenta una nissaga 
familiar prototipica, d'aqui l'elecciò de 
la porta centrai — amb el regust d'Abu 
Simbel— . Una nissaga que conté tots 
els elements necessaris: poder, enveges 
entre germans, trai'eions, infidelitats, 
històries inconfessables, conxorxes, vio- 
lència física i psicològica (paternofilial i 
de gènere)... en fi, una mica de tot. Però, un dels encerts prin
cipals, sempre partint del text, és la construcció dels personat- 
ges. Cadascun amb els elements necessaris per esdevenir poli- 
èdrics, ens en transformaciò, evolució, deconstrucciò; intéres
sants, sorprenents, enigmàtics. Cadascun des del seu punt de 
partida, cadascú amb la seva singularitat, amb la seva pròpia 
història individuai i alhora la seva història col-lectiva. Riera 
domina amb agilitat i rigor el moviment psicològic i escènic dels 
nou personatges, fins i to t quan els llença tots a escena, on es
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L'escenografia, sobria, recorda Abú Simbel Els actors protagonistes del projecte T6 brillen a "LIuny de Nuuk"

mostra especialment ocurrent en eis diàlegs i exceMent en l'ac- 
titud de cadascun d'ells. Deliciosa resulta l'escena de les dones 
amb les seves reflexions sobre el gènere masculi, i potent i ten- 
sionant l'escena del clímax dramàtic, plena de violència, de cre- 
dibilitat, de nervis i emocions desfermades, de veritat teatral 
ben difícil d'aconseguir i més encara de veure.

El punt de partida, la imminent boda de la filia petita, la mima
da del padre patrone. Rosa Boladeras es mostra encantadora, 
convincent, enjogassada i dramática quan cal. Fila tan prim que 
fins i tô t eIs gags propis de Riera ("Ai, espera a fer la foto, tine 
una càries aquí") sap omplir-los de contingut i de l'entonació 
justa per fer-nos somriure en els moments que Riera ho consi
dera oportú.

El patró és un Banacolocha brillant, que mostra tots els regis
tres que el converteixen en el pal de palier indiscutible de l'es- 
cena. No cree que sigui massa agosarat afirmar que és deis 
millors papers que li he vist els darrers anys. Convincent en la 
duresa del patró, dolç amb els filis i la cunyada i ex-nora, des- 
bordat davant les confidéncies de l'exdirectiu acomiadat i ven- 

jatiu (David Vert, millor com més petit 
és el seu gest), al limit quan to t el seu 
món és a punt de desmuntar-se, enjo- 
gassat davant els preparatius de 
boda...

Jordi
Banacolocha 
fa un deis 
seus millors 
papers dels 
darrers anys

Enfront d'ell, Lluís Villanueva, l'hereu, 
es mostra extremadament compromés 
amb el seu paper, de germá gran, d'he- 
reu del negoci, d'hereu que té pressa 

per fer-se amb les regnes d'un món tan pie de doiçor (la fábri
ca és de caramels) com d'agror (en les relacions humanes que 
se'n deriven). La seva quota de veritat emociona. El segon 
germà, Joan Negrié, posa sobre la taula la pretesa herèneia vio
lenta del pare, un personatge especialment denigrador, corro- 
siu, que passa de la simpatia a la violència que s'amaga rere el 
somriure forçat. Óscar Castellvi és el petit de la nissaga, aquell 
que ha seguit a dret fil sempre el que el pare ha prêtés que 
seguís, però qui, corn la resta, amaga un interior torturât bàsi-

cament per la nécessitât no satisfeta suficientment de sentir-se 
estimât i valorat.

Al voltant d'ells giren la tieta, germana de la dona morta de 
Banacolocha, una Àngels Poch que mostra una enteresa i 
sobrietat simultànies a la seva capacitat enjogassada d'estimu- 
lar els nervis dels seus nebots. També l'exdona de Villanueva, 
una Miriam Iscla més sensual que mai, plena de força i de les 
debilitats més intimes, omple l'espai i els tempos i agombola 
ternes i cadèneies amb la seva fermesa, convincent i encoma- 
nadissa. I finalment la intrusa, la nova parella del fill mitjà, una 
Anna Moliner que evoluciona des d'un inici en què se'ns mos
tra frágil, ingènua i submisa, fins a esdevenir la protagonista de 
l'atorgament de sentit a la recerca individual i col-lectiva que 
ens proposa Riera.

La sensació final és d'haver participât d'un gran espectacle, 
rodó quant a la coralitat i qualitat deis seus intérprets, amb una 
gran dosi de veritat en els moments més intéressants i conflic- 
tius de l'obra, i rodó quant a la proposta textual, temàtica i de 
direcció escénica. Tant de bo puguem gaudir ben aviat, a banda 
deis seus encárrecs televisius, de Riera en altres espectacles tea- 
trals.

Lluny de Nuuk, de Pere Riera
Teatre Nacional de Catalunya, Sala Tallers

Escenografía: Sebastiá Brosa 
Vestuari: Georgina Viñolo 
ll-luminadó: David Bofarull 
So: Damien Bazin

Amb la companyia T6: Jordi Banacolocha, Rosa 
Boladeras, Óscar Castellví, Miriam Iscla, Anna Moliner, 
Joan Negrié, Àngels Poch, David Vert, Lluís Villanueva
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Wonderful
Sounds
Les germanes Torras proposen una tria 
de cançons dels millors musicals, d'una 
bellesa emotiva i corprenedora, amb 
una posta en escena sobria i intel ligent

DAVID SERRANO I BLANQUER /  Fotografíes de Lluís Grifé

1. Magnifies Sons
Una de les coses que et fa més iMusió quan fas de professor és 
que els exalumnes es recordin de tu. Que es recordin de tu per
qué tenen coses importants a dir-te, perqué els fa iMusió fer-te 
participar de fets importants de la seva vida. I aquell cap de set- 
mana m'ha passât una situació d'aquestes. La Maria i la Marta 
Torras han estrenat obra a Barcelona, la capitai! I si ja en les 
anteriors m'havien convidat però no haviem pogut coincidir, 
aquesta vegada la "pressió" de les dues germanes, del TGB i del 
Lluís Gifré han estât definitives. EIs ho agraeixo molt, són gent 
que es fa estimar.

Es tracta de la posada en escena d'una tria de cançons dels 
millors musicals, amb noms corn Andrew Lippa, Dunkan Shein, 
Scott Alan, Bryan May o Andrew Lloyd Webber. I on la Maria i 
la Marta despleguen un repertori divers, amb estils musicals 
variats: jazz, blues, pop... I aixô acompanyat del piano de JJ 
Caro i la guitarra d'Albert Faz.

Un total de 19 cançons d'una bellesa emotiva i corprenedora. 
Una posta en escena sòbria i intelligent. Un escenari fose on 
brillen amb Hum pròpia les dues germanes, cada una amb el 
seu estil i la seva gràcia dramàtiques, perqué aquí la seva inter- 
pretació va més enllá de les seves veus portentoses, aquí actriu 
i cantant s'uneixen en una simbiosi que está a l'aiçada dels 
millors duets.

És d'agrair la retolació en catalá de les lletres. Lletres que par
len d'amor i de desamor, els grans temes. Però que parlen 
també d'esperança, que a voltes juguen amb l'espectador i que 
creen situacions rodones, com les escenes de l'escombra, del 
carretó de la compra o de la nina que canta en els braços de la 
Maria.

2. Wonderfoul sounds
Acabat l'exitós musical al Gaudi Barcelona, les germanes Torras 
tornen a la cárrega to t modificant, perfilant, arrodonint el seu 
espectacle i dotant-lo ara de eos dramátic, d'un fil conductor 
més ciar, més precis. Sabent ja el joc que juguen, les dues es 
mouen per l'escenari del Versus, més petit i recollit, amb preci- 
sió, amb decisió, amb convenciment deis papers que els ha 
tocat jugar, molt en la línia deis seus carácters: més vital i joiosa

Maria i M arta, un duet excepcional

la Maria, més continguda i reflexiva la Marta. I, en aquest grau 
de maduresa, és el moment que les dues sabadellenques ens 
expliquin en exclusiva com han arribat nns aquí i quin futur han 
pensât.

Des de quan us ha agradat aixó de la música?
Maria: La veritat és que la música ens ha agradat sempre. 
Gràcies ais nostres pares la nostra infantesa va estar sempre 
envoltada de música i arts. Ens portaven a to t arreu: pastorets 
i obres infantiis, ballades de l'esbart, espectacles de ballet clás- 
sic, concerts de to t tipus; jo fins i to t recordo, que ja de molt 
petites, ais matins la nostra mare ens posava mùsica per llevar
nos. Aixi que és en part culpa seva que ens dediquem al tea- 
tre...

Vist el pòsit familiar i els vostres intéresses incipients, quan deci- 
diu que us hi voleu dedicar?
Marta: Cree que sempre ho hem tingu: molt dar però de fet va 
ser amb la companyia Dagoll Dagom quan ens va agafar més 
fort. Recordo que amb 5 anyets i la Maria amb 7, els nostres 
pares ens van portar a veure Mar i cel. La Maria i jo comparti- 
em una butaca del Teatre Victoria. Vami aMucinar! Va ser espec
tacular! Nosaltres no sabiem que exis:ia aquest gènere i totes 
dues vàrem tenir la sensació que era allò el que voliem. Uns
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anys més tard va arribar Flor de nit. Vam veure I'espectacle tres 
vegades i ens sabiem totes les cançons, tots els balls... Aixi que 
va ser una mica gràcies a Dagoll Dagom que nosaltres vam des- 
cobrir els musicals i la nostra gran passió.

Una passió vocacional que decidiu convertir en un projecte pro
fessional individual, per a la qual cosa necessitáveu una forma- 
ció específica. Com ha estât aquest camí d'aprenentatge?
Maria: Vam començar de ben petites amb el taller de teatre de 
la Joventut de la Farándula de Sabadell. Allá vam tenir l'opor- 
tunitat de trepitjar un escenari força sovint i de formar part del 
repartiment d'obres infantiis musicals que encara avui recor- 
dem amb molt de carinyo.

La nostra formado de teatre musical comença a l'escola 
Memory de Barcelona. Jo tenia 14 anys quan vaig conéixer el 
Daniel Anglés, que en aquell moment era professor d'aquella 
escola. El Daniel Angles ha sigut una de les persones més 
importants en la nostra formació. Amb ell vam descobrir els 
musicals de fora i totes dues vam estudiar cant amb ell durant 
anys. És el nostre referent en aquest país quan pensem en tea- 
tre musical, un gran professional. Uns anys més endavant, i 
havent passât per escoles com el Timbal, en Daniel Anglés obre 
la seva propia escola, Aules, on la Marta i jo estudiem durant 
dos anys.

Després d'aixó, jo decideixo ampliar la meva formació a 
Londres, on estudio teatre musical a la Guildhall University. Tant 
la Marta com jo ens formem allá amb Vocal Process (de la mà 

de Jeremy Fisher i Gillyanne Kayes), 
pioners al món en la formació vocal de 
teatre musical."Londres es 

una ciutat 
molt especial, 
per nosaltres, 
hi havfem pas- 
sat molts esti- 
us veient 
musicals"

Per tant aneu a un dels centres per 
excel lència del teatre musical, potser 
només per darrere de Nova York... 
Però, com feu el salt fins a Londres?
Marta; Perqué es una ciutat molt 
especial per nosaltres. Hi haviem pas- 
sat molts estius veient musicals amb 
els nostres pares. Ens apassionava la 

manera que tenien de cantar i d'estar en un escenari, la cura i 
la Professionalität dels espectacles. Londres es va convertir en el 
nostre referent de Teatre Musical.

Maria: Les ganes de voler anar una mica mes enllá. Som perso
nes inquietes i ambicioses. Teníem curiositat de saber qué és 
que tenen allá que els fa tan bons i técnicament perfectas. I en 
general viure en aquesta ciutat on es respira art i musica per
to t arreu.

Suposo que aquest és el motiu, haver fet tota la formació espe
cífica a Londres, pel qual els vostres espectacles aquí són en 
anglés...
Maria: Sí. Perqué el nostre primer espectacle era en la nostra 
arribada a Barcelona. Durant anys hem viscut i cantat en anglés 
i ho volíem ensenyar com a tal. Llavors to t va agafar unes altres 
dimensions i vam decidir mantenir-ho en la llengua original. 
Són cangons escritos en anglés. La versió original és tan bona

En acabar l'entrevista, al Mercat de Sabadell

que quan vam provar de traduir-ne alguna no ens va funcio
nar de la mateixa manera. Aixó també fa que la gent s'hagi de 
fixar mes amb les nostres cares, emocions i energia. Entenem 
que en teatre les lletres són importantíssimes i per aixó ho sub- 
titulem en catalá.

En tornar de Londres hi havia déria per estrenar alguna cosa 
aquí, per mostrar el que havíeu après, per pujar ja sobre un 
escenari a casa... i allò que comença sent una nécessitât 
comença a convertir-se en un projecte de futur...
Marta: El nostre primer contacte amb el pùblic d'aqui va ser a 
la sala Crespi de Terrassa amb un recital que es deia From 
London to Barcelona el setembre del 2009. La idea original del 
recital era mostrar el que la Maria i jo haviem après els ùltims 
anys. Jeremy Fisher, el nostre professor, va ser el que ens va ani
mar a tirar-ho endavant i ens va fer els arranjaments i la diroc
ciò vocal. Jo vaig reunir quatre mùsics fantàstics que de segui
da es van entusiasmar amb el projecte. Les cançons escollides 
formaven part de moments del nostre aprenentatge i totes elles 
tenien un Higam emocional molt fort amb nosaltres. Volíem 
ensenyar els diferents registres i estils pels quais avui passa el 
teatre musical.

Després d'aquell cap de setmana, la Maria havia de tornar a fer 
vida normal a Londres però arran d'aquell concert se'ns van 
començar a obrir portes.

El mateix format el vàrem portar al Teatre del Sol de Sabadell 
l'octubre del 2009, a Ca l'Estruch i a Sant Vicenç al desembre 
de 2009, a la Jazz Cava de Terrassa i vam fer el nostre debut a 
Barcelona a l'Almeria Teatre fent temporada durant el gener del 
2010. Aquesta ultima versió del nostre From London to 
Barcelona estava dirigida per Victor Alvaro, que sense abando
nar el format concert va definir dos personatges i va escriure un 
textos que situaven l'espectador a la peça.

Maria; Durant 6 mesos ni els nostres propis familiars van saber 
dir el nom de I'espectacle. La gent ens deia de tot: "Vosaltres 
sou aquellos noies de from London to Califo rn ia l..." S'havia de 
canviar el nom! ! !



38 TEATRE

I és així que podeu ordre a tota aquella allau de feina, teatres 
i projectes i busqueu un nom i un cos més precisos...
Marta: Al febrer del 2010 ens va arribar una nova proposta 
artística: Magnifies Sons, que es va estrenar el 12 de març de 
2010 al Teatre Gaudi Barcelona i va estar en cartell fins el 2 de 
maig. La incorporació d'un director artistic, Eles Alavedra, i una 
coreògrafa, Isabel Millan, van deixar enrere el format concert 
per portar a terme una posada en escena molt mes teatral amb 
una historia que lligava les cançons i els personatges. Eles 
Alavedra es va deixar guiar per la nostra historia i per la nostra 
implicado emocional a I'hora de cantar les cançons. A 
Magnifies Sons vam substituir les peces que fora del context 
concert no funcionaven per altres més teatrals que servissin a la 
historia. Un format més intim, més directe, més a prop de la 
gent, més teatral i acùstic.

Però l'estrena no comptava amb eis inconvénients d'un volcà 
islandés...
Maria: Si, ben certi Jeremy Fisher havia de venir a veure l'es- 
pectacle i a participar-hi tocant un pareil de peces el 18 d'abril. 
El volcà d'Islàndia ho va impedir. Ja és tenir mala sort!

I us adoneu que el format és el correcte, que us hi sentiu còmo- 
des, però que potser val la pena fer un pas endavant que cons
truir una obra més rodona?
Maria: Wonderful Sounds no és més que una reposició de 
Magnifies Sons. Eles Alavedra ha volgut potenciar encara més 
aquesta historia emocional i reforçar la posada en escena amb 
canvis de vestuari, canvis de ritme i un disseny d'iMuminació 
espectacular a cárrec de Dani Gener.

Marta: La historia de dues germanes que es dediquen al teatre 
i a cantar. Una d'elles triomfa ais escenaris de teatre musical i 
és aparentment feliç amb el seu matrimoni mentre que l'altra 
sobreviu amb feines de cantant en bars de mala mort i està 
molt afectada per la poca sort que té en la seva vida sentimen
tal. El retrobament, l'enfrontament i la comprensió d'aquestes 
dues germanes que malgrat to t s'estimen tant és el que veiem 
a Wonderful Sounds. No només això, sino que també veiem 
com la seva vida professional, com el teatre i la mùsica formen 
part de les seves vides d'una manera que sovint s'hi barreja. Tot 
això a través de grans peces de teatre musical i amb una ins- 
trumentació molt més adient per a aquest tipus de mùsica: 
saxo, piano i xelo.

Wonderful Sounds es va estrenar el passât divendres 11 de juny 
al Versus Teatre i estará en cartellerà fins al 15 d'agost, com hi 
heu anat a parar, essent com és un dels teatres alternatius amb 
una millor programado del pais?
Marta: L'Ever Blanchet, el director dels dos teatres va venir a 
veure el nostre From London to Barcelona a l'Almeria Teatre i 
ens va convidar a parlar de projectes amb ell. Suposo que va 
veure en nosaltres la nostra il-lusió i passió pel que féiem i el 
molt que havíem treballat.

Es percep, sentint-vos en l'espectade, que hi ha cançons que les 
canteu perqué tenen algún valor afegit per a vosaltres, és així?
Maria: Christmas Lullaby té un valor especial per a mi. Fa molts 
anys vaig cantar aquesta cançô per un càsting que ens va fer el

Daniel Anglès per un taller de l'escola. A mi m'encantava però 
eli em va dir que no acabava de ser per mi. Allò va ser com un 
repte i des de llavors he utilitzat la cançô en moltissimes oca- 
sions i sense anar més Iluny es la peça que em va fer entrar a la 
Universität de Londres.

Marta: En el meu cas potser escolliria Defying Gravity. Per dos 
motius. El primer perqué és un deis moments més impactants 
en un musical que jo he vist en un escenari. El segon, perqué 
comparteixo les paraules d'aquesta cançô de desafiament i de 
força personal i em donen coratge a l'escenari i a la vida.

Maria: I, si vols, a What is this feeling? es recrea una de les nos- 
tres baralles de quan érem petites. La nostra mare diu que es 
transporta a aquells anys...

Maria: En el cas de I'm a star, una de les meves companyes de 
classe la va cantar en un concert que va organitzar la Universi
tät. Vaig trobar que el text era brillant, que reflectia exactement 
eIs meus sentiments i eIs de qualsevol actor o actriu que vol ser 
vist per primer cop, que vol que li donin una oportunitat per 
brillar.

Podriem resseguir, i de fet ho fern fora de micro, cada una de 
les raons que les han dut a la tria que ofereixen en el seu nou 
espectacle, però cal anar acabat. I per això, ens interessa saber 
quin són els seus projectes de futur.
Maria: Ens agradaria poder fer créixer aquesta companyia. 
Estern pensant en un proper espectacle. Ens agradaria molt fer 
un musical de creaciô propia, amb català i amb la incorporaciô 
d'alguna veu masculina. En definitiva defensar projectes de 
qualitat en eis quais creiem i poc a poc fer-nos un Hoc en el môn 
del teatre musical a Barcelona.

Estarem atents a les seves noves propostes, cada dia més tre- 
ballades, cada dia més madures, cada dia més professionals, 
més acurades. Aquest llarg carni per recórrer, que el faran, anirà 
acompanyat de ben segur de la seva amabilitat, la seva Sensibi
lität, la seva manera de ser alegre i compromesa. Un plaer 
poder-ne anar parlant.

Wonderful Sounds - Versus Teatre

Arranjaments i Direcció vocal: Jeremy Fisher
Interpretació: Eles Alavedra
Companyia: M & M
Procedéncia: Sabadell
Intèrprets: Maria Torras i Marta Torras
Piano: Juli Rodríguez
Violoncel: Guillem Pareja
Saxos: José Aladid, Josep Contreras
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'El centro de la tierra'
La Simfònica de Madrid recupera una 
sarsuela d'Enrique Fernández Arbós

ALBERT FERRER I FLAMARICH

Lligada al procès de recuperado del patrimoni musical espany- 
ol encetat per l'ICCMU, però determinada per l'efemèride de 
rOrquestra Simfònica de Madrid, la recuperado de la sarsuela 
El centro de la tierra forma el tercer volum de la integrai dedi
cada a l'obra d'Enrique Fernández Arbòs (1853-1939). Es trac
ta de l'ùnica sarsuela composta pel madrileny en el seu période 
de reconegut violinista i compositor, una etapa prèvia a la de 
batuta titular de la referida formaciò durant 35 anys.

Estrenada al Teatre Apolo de Madrid el 21 de desembre de 
1894, El centro de la Tierra va ser retirada del cartell immédia
tement per diversos incidents: vaga de ballarins dels quais 
només un va sortir a escena; manca d'elements d'afrezzo i de 
decorats; boicot d'un sector del públic. A més, l'esbojarrat lli- 
bret combinava elements estranys amb un toc masònic en una 
combinaciò poc estimada pel públic espanyol de finals de segle. 
Per aquelles dates dominava una tendència per arguments ave- 
sades a exponents populars, realistes i castissos, malgrat que les 
introspeccions d'influència verneana o les disbauxes argumen
tais d'opereta no fossin gens estranyes.

Enregistrada sense diàlegs, aquesta sarsuela s'estructura en dos 
actes i cinc quadres i es desenvolupa en 22 números musicals. 
Hi ha una gran varietat musical que li confereix un carácter 
eclèctic, pintoresc i, potser, massa diversificat: des de preludis, 
intermedis, bailables i danses fins a copies, havaneres i xotis, tot 
revestit de gràcia i comicitat, opulència melòdica, tempestes i 
altres efectes de la natura. A més, sorprèn la riquesa harmóni
ca i de textures o la influència de Wagner amb moments que 
emulen l'Or de/ Rin — més com a paral-lelisme narratiu que en 
la construcció o el material musical— . Un exemple podria ser la 
baixada dels futurs déus al centre de la terra i la marxa triomfal 
que, no obstant, no té un carácter tan grandiós i s'encamina 
cap al tipus de música marcial funcional de principis del segle 
XIX. En conjunt, dones, són traces que mostren fins a quin punt 
és interessant un autor menys mediocre del considérât.

Tota la lectura, efectuada a partir de l'obra crítica feta pel 
mateix director, el musicóleg José Luís Temes, respira un entu
siasme, intensitat i una correcció musical de gran Professionali
tät. Aquest fet contribueix ais résultats de bon nivell de l'equip 
vocal — la Invocación de l'acte I i el Coro invisible de gnomos en 
el segon— i de l'Orquestra Sinfónica de Madrid que mostra 
cura en els details, les dinámiques i els plánols sonors en una 
obra que amalgama diverses influèneies europees del moment. 
Per la seva banda, els solistes aporten l'experiéncia i la solidesa 
de les seves carreres tan vinculades a la sarsuela; des de 
Milagros Martín a Luís Álvarez i Javier Franco, to t i que el

Roman d'Emilio Sánchez 
pequi d'un eos vocal estret i 
d'un color mate, i Celia 
Alcedo ho faci d'un excès 
de vibrato. Solvència també 
del violinista Ara Makilian 
en el Bailable del imán y  del 
acero, i Esteban Algora en 
les partixeMes d'acordió.

La presentació segueix la 
linia dels anteriors compac
tes dedicats a Fernández 
Arbós dins el segell Verso: 
edició acurada i digna; 
apartats imprescindibles 

com l'argument ben travat amb les parcel-les musicals; un arti
cle documentât del mateix José Luís Temes sobre el compositor 
i sobre aquesta obra — ineluctable per aproximar-s'hi de mane
ra guiada— ; unes notes del mateix compositor que fan al lusió 
al decurs de la composició, preparatius i estrena; així com les 
respectives trajectòries de tots els intèrprets. Tot en castellò i 
anglès però descuidant la tradúcelo del 
llibret aquest darrer, quelcom indis
pensable quan tota la resta d'apartats 
hi apareixen, més encara, si és té la 
voluntat de l'obra d'Arbós es pugui 
projectar més enilà dels territoris de 
parla hispana.

El segell Verso 
proposa una 

edició acurada 
i digna, amb 

documentació 
sobre el com

positor i la 
seva obra

Cloent la gesta, s'ha afegit la notable i 
nítida recreado de Fernando Turina de 
cinc deis números musicals transcrits
pel mateix autor per a piano, instrument que coneixia bé però 
no tocava. Es tracta d'una mena de suite sobre El centro de la 
tierra a partir del Preludio, tres danses i la Marxa trlomfal deis 
Déus que, si bé aquesta és anterior en l'ordre de la partitura, 
clou de manera molt brillant l'arranjament. Un arranjament 
que sí va gaudir de major fortuna pel seu carácter desenfadat, 
lleuger, estilitzat i més adient a la circulació en cafés i salons pri- 
vats -ta l i com, per exemple, ocasionalment va succeir a 
Londres, on Arbós va viure.

El centro de la tierra, d'Enrique Fernández Arbós
Verso 2019. 2 CD. 125 min

Interprets: M. Martín, E. Sánchez, L. Álvarez, C. 
Alcedo, J. Franco, V. Marchante, M. López Galindo. 
Coro y Orquesta Sinfónica de Madrid.
Dir: Jesús Luis Temes.
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Bibliografia catalana 
de música clàssica
Una repassada a algunes de les obres 
publicades en els darrers dos anys

ALBERT FERRER I FLAMARICH

Com de costum, la cultura és una de les grans perjudicades en 
els périodes de crisi econòmica. No obstant, les editorials cata
lanes han mantingut la seva activitat i han enriquit el mercat 
amb propostes com les del sector de la música clàssica, que els 
darrers dos anys ha comercialitzat un ventali de títols variats i 
significatius. En destaquen cinc per l'interés historiográfic, per 
la facilitât de lectura i per l'excepcionalitat de la matèria tracta- 
da.

Récupérant la història catalana...
A partir d'un facsímil de difícil lectura a causa de la mala quali- 
tat del paper i de la tinta, la coMecció Mínima 11 de la 
Biblioteca Nacional de Catalunya va editar un estudi critic {Gran 
Teatre del Liceu. Poema satiric en caíala, 36 págines) realitzat 
per l'historiador de l'ópera i professor de la Universität de 
Barcelona Roger Alien El manuscrit original és un poema d'es- 
casses pretensions literàries però d'aguda mofa, vinculat a una 
cèlebre polèmica de la Barcelona musical dels anys centrals del 
segle XIX: entre partidaris del Liceu i del Teatre Principal — antic 
Teatre de la Santa Creu.

Alier desmenteix que es tract! del text d'un liceísta escrit vora el 
1864 com suggereix la font original. El situa un decenni abans 
i l'atribueix a un cruzado. Per justificar-ho desenvolupa eficaç- 
ment la seva faceta d'historiador del Gran Teatre del Liceu i de 
la música a Catalunya i la seva societat. Mereixen destacar-se 
l'exceNent estudi preliminar, els documentats perfils biogràfics 
dels cantants citats — i del mestre Obiols—  i les argumenta- 
dons d'ordre lingüistic. L'ediciô, austera i elegant, inclou imat- 
ges del manuscrit i una reprodúcelo del text. La lectura és rapi
dissima i instructiva, per la concisió i l'amena redacciò. Tot i que 
el text no sigui més que la gràcia d'un antiliceísta, cal felicitar la 
tasca de l'estudiós i de l'entitat promotora en no menystenir un 
document com el referit i oferir-lo satisfactóriament éditât.

D'altra banda, el també professor de la Universität de Barcelona 
Jaume Carbonell va desenvolupar una interessant tesis sobre el 
naixement de les societats corals a Catalunya (1850-1874) 
publicada l'any 2000. L'any 2007 es va editar un petit volum 
dins la sèrie Cròniques de la memòria de l'editorial Rúbrica (78 
pàgines). El motiu va ser el 150è. aniversari de la Coral Euterpe, 
successore de la primera associació coral d'Espanya, La 
Fraternität, fundada per Antoni Clavé.
A La societat coral Euterpe Carbonell exposa els punts essen-

dais de la història de l'entitat com les dificultats politiques i 
socials; l'escissió de la Federado Euterpense després de la mort 
de Clavé; albora que un recorregut per les nombroses associa- 
cions existents a principis del segle XX. L'opuscle està ben argu
mentât però hi manca una relació del repertori interprétât per 
l'entitat que, com recorda Carbonell, va ser la introductora del 
wagnerisme a Barcelona i a Espanya arrel dels fragments can- 
tats i tocats de Tannhàuser e\ 1862. Dada que afirma la dimen- 
sió de la gesta de Clavé i la seva federado coral propietària 
també d'un butlletí i una impremta. Grácies a la capacitat de 
sintesi i l'amena redacciò, la lectura és facilissima i està molt 
ben il-lustrada amb cartells, fotografíes d'època, retails de 
premsa i gravats. Tampoc hi falta una crònica de l'acte de com- 
memoració de l'entitat, célébrât el 21 d' octubre de 2007.

... reivindicant-ne les figures...
Imprès per l'editorial valenciana Tàndem Edicions mesos abans 
de la mort de la protagonista l'any 2007, Matilde Salvador con
verses amb una compositora apassionada és un llibre (129 
pàgines) fruit de diferents trobades entre la compositora i la 
periodista Rosa Solbes. Amb el dinamismo propi d'una entre
vista, la lectura és molt amena i ràpida, i Solbes hi planteja els 
punts d'interès que la sempre fresca memòria de Matilde 
Salvador narra amb entusiasme i detalladament.

L'ediciò és luxosa i destaca per les cobertes dures, l'elaborada 
estètica, la rica iMustració i les nombroses fotografíes testimo- 
nis de l'ampli cercle cultural amb què es va relacionar la com
positora. A més cal felicitar la fidelitat al valencià originai de les 
converses ja que fan justicia a l'amor per la terra, la llengua i als 
principis de la insigne Matilde Salvador. Llàstima que no apare- 
gui cap dada sobre Rosa Solbes en aquest oportù treball que
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permet conèixer la gestació d'obres corn La filia del Rei Barbut 
(1943), primera òpera en valencià escrita per una valenciana; 
Vinatea (1974), la primera òpera composta per una dona estre
nada al Gran Teatre del Liceu de Barcelona; i tants cicles de can- 
çons com els Asfòdels. Tampoc hi falten apreciacions sobre la 
música que més li agradava (pàgina 104) i que encaixa amb 
l'estètica cercada en les seves composicions. En resum, es trac
ta d'una referència bibliogràfica essencial al costat de la de 
Jesús Muguet (Editorial Saô) sobre aquesta figura tan significa
tiva de la cultura valenciana del segle passât.

En una linia de divulgado semblant també cal fixar-se en l'es- 
forç d'Infiesta Editor per la seva coMecció Gent nostra, dedica
da a figures rellevants de la cultura i societat catalanes. El pre
sent és el volum 135 i aborda la trajectória d'un deis puntáis del 
wagnerisme a Catalunya i un deis directors d'orquestra wagne-

rians millor preparats de l'Europa 
del tombant de segle: Antoni 
Ribera i Maneja (1873-1956). 
Personatge dur, intransigent i poc 
reconegut históricament Ribera va 
desenvolupar una important activi- 
tat durant el Modernisme i la 
Renaixença. En especial, en actua- 
cions al Gran Teatre del Liceu i en la 
direcció artística de l'Associació 
wagneriana de Barcelona; així com 
a corresponsal a Alemanya del 
Diari de Barcelona. No obstant, la 

seva aportado internacional va ser molt significativa grácies a 
les temporades a Polònia, a les relacions amb Vincent d'Indy, ais 
contactes proporcionats pel Comte Güell, i a la convivéncia 
amb els cercles wagnerians de Bayreuth — amb Cosima i 
Siegfried Wagner inclosos— , on va dirigir en un pareil d'oca- 
sions.

EI Ilibre sobre 
Antoni Ribera 
recupera la 
figura d'un 
personatge dur 
i instransigent, 
un deis puntáis 
del wagnerisnne 
a Catalunya

Tot queda molt ben exposât en aquest Ilibre de format petit (92 
pàgines), amena lectura i convincent sintesi amb informació de 
primera mà que és fruit del nonagenari Eduard Blanxart Pàmies 
(1915), la familia del qual va gaudir d'una estreta relació amb 
el protagonista. A més, l'edició compta amb gran cura en les 
iMustradons per la generosa selecció de cartells i fotografíes, 
to t i s'ha de retreure la traducciò d'alguns noms propis — d'o
bres i personatges.

Una altra aportaciò intéressant és la dedicada a un altre direc
tor d'orquestra. Sense que Ros-Marbà sigui el millor director 
d'orquestra espanyol, com diu el pròleg, aquest llibre és atrac- 
tiu per la combinaciò de la divulgaciò i l'erudició. No obstant, 
en ocasions Ros-Marbà només sembla l'instrument legitimador 
de l'exposât per l'entrevistador, Antonio Madigan, en un afany 
de considerable narcisisme teorètic d'aquest segon. 
Especialment a l'inici del llibre. No es busqui, dones, una intros- 
peedó sobre el director català més enilà de l'estrictament musi
cal en allò teòric i estètic. A més, es pot passar de sofisticades 
explicacions a preguntes de diletant com la referida al funcio- 
nament de l'orquestra, més lògica d'un treball d'altres caracté
ristiques.

El títol {La música, un acto de libertad) també sobredimensiona 
unes reflexions suggerents i variados, en les quais no hi falten 
emotivos referéncies a Celibidache i Toldrá, mestres de Ros- 
Marbà, ni incisos sobre el repertori impressionista francés, 
especialitat de la batuta catalana. Pel melòman comú pot resul
tar excessiu el complex capítol sobre la secció áuria però és de 
gran interés. Les errados? La pàgina 32 ens descobreix al filósof 
Arnold Schopenhauer; mentre que a la pàgina 67 s'afirma gra- 
tuïtament que Leonardo Pisa era un bon home a partir d'un 
retrat conservât. En resum, és un llibre amb acceptable contin- 
gut a la manera de masterclass encoberta (220 pàgines), mal- 
grat que la lectura no aconsegueix l'empatia de propostes corn
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la del tàndem Alier-Gorgori a Cine cèntims d'opera, ni l'atenció 
reverencial de Gilly-Boulez a La escritura del gesto.

... i révisant les tres darreres décades
(Des) acords. Música i músiques ais Països Catalans (1975-2009) 
és el fruit de la tasca coordinada per Joan-Elies Adell i Jaume 
Radigales orientada a la reflexió sobre el musical a Catalunya 
des de 1975. La iniciativa és vàlida i suggestiva però l'estudi 
sobre la realitat musical a Catalunya exigeix un enfocament més 
profund i ampie que l'ofert pels professionals del sector que 
signen els capítols. Els textos demostren documentació i apor- 
tacions particulars però només funcionen com a crònica — 
algunes reflexives— , sense sobrepassar la tasca periodística ben 
argumentada. Per tant, no s'hi busqui la profunditat d'unes 
actes de congrès sobre musicologia o sociologia musical, mal- 
grat que el plantejament del volum pugui suggerir-ho.

Resulta fluix — parcial—  el capítol dedicat a la composició musi
cal actual i els seus problèmes. Abusa de les cites de composi
tors i obvia l'análisis de l'oferta amb més exhaustivitat, preocu- 
pant-se més del sistema i la problemática des d'argumenta- 
cions conegudes. Hi falten unes dades (estrenes, encárrecs, 
inversions,...) que semblen substitu'ídes per evidencies ridicules 
que, no obstant, no s'han de perdre de vista. Més completa és 
la visió sobre l'educació musical (Mercedes Conde) i la crítica 
musical en els mitjans de comunicació (Rosa Massagué).

Molt iMustrador és l'episodi de Jordi Turtós sobre la influéncia, 
difusió i programado de la ràdio com a generadora de tendèn- 
cies. Igualment densos són els capítols de Josep Vicent i Victor 
Nubla sobre les músiques populars i les tendéndes comerciáis 
de la música en catalá i la música experimental, respectivament.

L'habitualment irónic Xavier Cester 
avalúa amb pragmatisme les infraes- 
tructures, les temporades musicals i 
el públic. No obstant, perqué no ha 
qüestionat el model liceístic i el seu 
monopoli de la lírica a Catalunya? I 
encara més: perqué no s'ha encoma- 
nat cap capítol a la sarsuela i la seva 
filiació territorial, el teatre líric catalá, 
que són un deis exemples d'infraes- 
tructura i qualitat artística més dege
nerada de l'actual panorama cultural 
catalá? Pot ser perqué cap deis 

autors coneix prou de prop aquesta realitat? Cal recordar que 
la sarsuela, lluny deis grans éxits de principis i mitjans de segle 
a Catalunya, viu en una marginado i una indigéncia davant la 
guai organismes com la Federado Catalana de Teatre Líric s'eri- 
geix com un deis exemples més flagrants d'inoperància artísti
ca i de gestió cultural. I aquest és un punt critic que en remet a 
un altre que malauradament tampoc s'ha abordat: l'estudi de 
politiques concretes de cada govern i deis organismes depen
dents en la difusió de la cultura.

Josep Lluis i Falcó és l'ûnic que, a través de la seva reivindica- 
ció de la música per a l'audiovisual — en concret, sobre el cine
ma— , assenyala les mancances laboráis de molts treballadors 
que tenen dificultats per cotitzar a la seguretat social — si no

Cal felicitar 
i'atreviment de 
les edidons El 
Cep / la Nansa, 
que publiquen 
un panorama 
de la música 
catalana deis 
últims 30 anys

són autónoms—  i que, no sempre, viuen de les seves aptituds. 
En part, perqué no están ni reconeguts. Aquest fet reincideix en 
la desvalorització laboral de la figura del músic com a treballa- 
dor inteMectual i, per tant, esdevé el pretext d' un débat esté- 
tic sobre el reconeixement cultural de la música en la nostra 
terra.

D'altra banda, to t i ser tractat tangencialment, el sector disco- 
gráfic tampoc es focalitza en un capítol a l'entorn de la pro- 
ducció catalana i la producció feta a Catalunya i les més de vint 
empreses actives. Per descomptat, caldrien xifres sobre subven- 
cions, tipus d'edició, repertoris, etc. Val a dir, que les conclu
sions apunten a un optimisme envers el passât to t i que amb 
reserves davant les politiques i situacions estrangeres i les 
necessitats reals del poliédric sector musical. L'excepció la marca 
la decadéncia de la crítica musical en els mitjans i l'hábit de lec
tura del públic.

En conjunt, to t i la visió parcial del panorama, la lectura d'a- 
questa edició aporta algunes claus que el lector — i el ciutadá— 
ha d'assimilar per fer-se partícip d'una realitat variada, potent 
però estancada. Una realitat problemática que afecta tan la 
música "culta" com la "popular", tal i com exposen Miquel 
Pujadó i Benet Casablancas en la conversa final del Ilibre. Al 
marge de continguts, reitero, en general, ben treballats i que 
obren diversos débats, cal felicitar I'atreviment d'una editorial 
petita i eficient com El Cep i la Nansa que ha éditât amb Pro
fessionalität aquesta suma d'articles i reportatges. Un 
gesta,dones, doblement valuosa pels temps de crisi econòmica, 
de valors estètics i de reflexió que viuen els Països Catalans, on 
massa sovint s'aplaudeix qualsevoi cosa i on la societat ha per- 
dut l'activitat i la implicado que havien fet gran una nació.

Roger Alien Gran Teatre del Liceu. Poema satiric en 
catalá. Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 
2008 (36 pàgines)

Jaume Carbonell. La societat coral Euterpe. Barcelona: 
Rúbrica editorial, 2008 (78 pàgines)

Eduard Blanchart. Antoni Ribera. Barcelona: Infiesta edi
tor. CoNecció Gent nostra nùm.135, 2008 (92 pàgines)

Antonio Madigan. La mùsica, un acto de libertad, 
Madrid: Ediciones Autor, 2008 (220 pàgines)

Rosa Sol bes. Matilde Salvador, converses amb una com
positora apasionada. València: Tàndem Edidons, 2007. 
(129 pàgines)

Diversos autors. Coordinació: Jaume Radigales, Joan- 
Elies Adell. (Des)acords. Mùsica i músiques ais Paìsos 
Catalans (1975-2009). Vilanova i la Geltrù: El cep i la 
nansa Col-lecció Argumenta, 2009 (180 pàgines.)
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La crida del bosc
'Dersu Uzala' narra la trobada de dos 
personatges de procedéncies oposades, 
el bosc i la ciutat, d'on neix una relació 
feta d'admiració i respecte mutu

FELiu VIAPLANA/ fviaplana@hotmail.com

L'ùltima sessió d'enguany deis cursets de cinema ha estât Dersu 
Uzala (1975, El cazador), d'Akira Kurosawa. La peMícula narra 
la historia de l'amistat que sorgeix entre un caçador mongol, 
Dersu Uzala, i Arseniev, un capitá del servei de topografia de 
l'exércit rus. De la trobada deis dos personatges, oposats per la 
seva procedéncia, neix una relació basada en l'admiració i el 
respecte que confirmen, cada cop més, els anys de coneixença 
mùtua. El seu origen prové de formes de vida totalment opo
sades, la ciutat — la civilització, un entorn còmode i segur—  i el 
bosc— la descivilització, un medi hostil pera l'home. Però, com 
veurem, aquesta contraposició conté una gran quantitat de 
matisos i ens fa veure que la vida al bosc té un sentit de res
pecte pel medi i pels homes que l'habiten que és l'enveja de la 
gent de la ciutat.

A la ciutat, s'han oblidat una série de valors fonamentals. El res
pecte pel proïsme i per l'entorn sembla haver-se quedat, per a 
sempre, en les profunditats dels boscos que els homes varen 
abandonar, fa molt de temps, per a fundar comunitats a les 
planures. A ciutat, s'ha perdut l'ànsia pel saber i per I'aprenen- 
tatge, la saviesa es compon de coses apreses de memòria, molt 
poques assolides de veres. Al bosc, en canvi, el coneixement 
sempre està agermanat amb l'experiència directa dels esdeve- 
niments. Un aprenentatge vital que dura tota l'existència, origi- 
nat en la supervivència, pròpia i dels altres, en un medi advers. 
El coneixement al bosc significa la vida, aprendre tots els perills, 
pistes, senyals, etc. imperceptibles per a la gent aliena al bosc i 
que esdevé el primer pas per continuar existint. Els soldats a les 
ordres del capità a les expedicions, en un principi, ignoren tot 
això i es mostren burletes vers els avisos de Dersu. En una de les 
escenes, es troben amb una cabana en mal estât i Dersu es 
dedica a arreglar-la i a deixar-hi menjar mentre els soldats el 
miren astorats. Ell sap que una cabana amb una mica de men
jar et pot salvar la vida en un moment déterminât de nécessi
tât, de ben segur perqué algún cop l'ha nécessitât i l'ha trobat, 
i això és el millor aprenentatge per a respectar totes les coses 
del seu medi vital. Els soldats, ignorants, se'n sorprenen a prio
ri, però a còpia de viure al bosc respectaran l'actitud de Dersu i 
l'admiraran per aquesta cura de l'entorn, inaudita a la ciutat.

Dersu és un home complet en el seu medi, té i sap to t el que li 
cal, i és to t el que necessita ser. Comprèn el seu entorn, entén 
el bosc corn un company i enemic alhora. Pie de virtut i bellesa 
però amb elements estranys que se li escapen, com el tigre, pel 
qual sent una mena de divinitat confusa. En aquesta seqüència.

Dersu Uzala, interprétât per Maksim Munzuk

El director Akira Kurosawa

primer salva el tigre d'una mort segura a mans dels rifles de 
repetició deis soldats, però, més tard, ell mateix l'haurà de 
matar per salvar la vida i això li provoca un estât de desencis. 
Considera el tigre corn un animal ùnic, pie de grandesa, matar
lo perjudica el seu entorn i creu que això perjudicará, en con- 
seqüència, la seva persona. Dersu creu viure en un entorn on les 
malifetes tenen un càstig segur i, conscient d'haver modificat 
l'equilibri, espera amb penediment la redempció de la Ilei del 
bosc.

Arseniev, el capità, és l'ùnic que comprèn reaiment Dersu i d'a- 
qui sorgeix la seva amistat. És un personatge intermedi, que 
bascula entre els dos móns, el propi i el de Dersu. Un home 
d'una formació tècnica, amb una Sensibilität extraordinària i 
una mentalitat universal, que el fa ser qui comprèn millor Dersu 
durant els anys d'expedicions pel bosc. Dersu els farà de guia, 
estalviant-los molts perills que ells sols no haurien évitât i els 
salva la vida en diverses ocasions. En una d'elles, quan el capi
tà i Dersu es perden en un llac glaçat, el mongol salva el capità

mailto:fviaplana@hotmail.com
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d'una mort segura quan aquest eau rendit pel cansament men
tre están realitzant la construcció d'una cabana, per a Dersu, 
complexa i senzilla a la vegada. Per a un home corn Dersu, el 
reconeixement social no té valor, fa el que creu que ha de fer, 
sense pensar qué en podrá treure. Si hagués estât un soldat qui 
hagués salvat la vida al capità, segurament s'hauria vanagloriat 
d'aquest fet, però a Dersu no li calen aquest tipus d'actituds, 
està per sobre de to t això. A la dutat, un acte de valentia sem
blant sempre acostuma a anar de bracet amb el valor social que 
això suposa. En canvi, al bosc, Dersu li resta valor, sobreviure, 
sol O amb companyia, és un deure per a eli, una obligado apre
sa de l'experiència.

També és significativa la seqCiènda en qué els soldats fan una 
aposta que guanyarà el primer que trenqui amb un tret del 
fuseli una ampolla de vidre que resta penjada d'una corda. Tots 
ho intenten, pensant que la seva punteria és immillorable però 
ningú no fa blanc. Quan li arriba el torn, Dersu trenca el fil que 
aguanta l'ampolla, un blanc molt més dificultós que el reci
pient. Tots es queden astorats per l'extraordinária punteria de 
Dersu, eli, en canvi, es lamenta d'haver malgastat una bala inú- 
tilment i comenta que les ampolles de vidre poden ser molt útiis 
al bosc i s'han de conservar. És el représentant d'una forma de 
vida en extinció, en l'últim reducte d'una mena de paradis per- 

dut que les excavadores fan minvar a 
gran velocitat. Dersu viu del bosc i per 
al bosc, per això la gran majoria no 
l'entén, llevat del capità, però tots els 
que el coneixen l'acaben respectant i 
admirant. Tanmateix Dersu també es 
fa veil, i les seves facultats minven a 
poc a poc, sobretot la vista, que li 
impedeix de caçar amb la mateixa 

facilitât d'abans. En condicions normals, ell hauria mort de fam 
O atrapat per un tigre invisible als seus ulls cansats i malalts, és 
la Ilei del bosc, el més fort triomfa i el débil es mor. Però el capi
tà interfereix en el procès vital i s'emporta Dersu a casa seva, a 
la dutat. El mongol no podrá suportar gaire temps estar tancat 
entre quatre parets sense veure cap horitzô Ilunyà, i va decaient 
mica en mica en el desànim. Dersu es troba en un medi que no 
és el seu, en un Hoc on no s'agafa l'aigua del riu sino que s'ha 
de pagar, i en el seu interior sent aquella veu pròpia que el 
crida, de nou, cap al bosc. Un sentiment que m'ha fer recordar 
el que sentia el gos Buck, protagonista del Ilibre La crida del 
bosc, de Jack London, i que ha donat titol a aquest article. 
Ambdós personatges comparteixen aquest sentiment de lliber-

Dersu és el 
représentant 
d'una forma de 
vida en extinció, 
una mena de 
paradis perdut

El capità Vladimir Arseniev (Yuri Solomin) i Dersu Uzala

tat i satisfacciò cap a un medi que porta el retrobament del 
propi èsser en tota la seva magnitud.

[.'episodi final, quan mor Dersu, sorgeix d'una contradicció, 
desenllaç perfecte de les grans obres. Dersu és assassinat en el 
seu medi per uns individus que volen robar-li el rifle de repeti
do que li ha regalat el capità. És mort per l'ûnic perill que no 
estava préparât per percebre, per unes intencions impròpies en 
eli i que, per tant, li semblen inexistents. Un element de la du- 
tat, que eli posseeix accidentalment, li provoca la mort. A l'es- 
cena, és enterrât per uns éssers quaissevol, que no sòn dignes 
de la dignitat espiritual de Dersu, i el capità, palplantat al 
davant, ùnic home a qui podia mirar quasi corn a un igual, 
observa capcot l'esdeveniment. Dersu Uzala no és tan sols un 
cant a l'amistat, sinò que significa també la vanaglòria dels 
médis minoritaris, on eis éssers excepcionals que eis habiten 
acostumen a ser incompresos per la gran majoria ignorant.

Dersu Uzala (1975)
d'Akira Kurosawa

Durada'. 144 min
Intèrprets: Maksim Munzuk, Yuri Solomin,
Svetlana Danilchenko

Adaptado i guió'. Vladimir Arsenyev (autor del Ilibre
Dersu, okhotnik), Akira Kurosawa, Yuri Nagibin
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COLLAGE / Fina Miralles

Qüestionari
Els somnis son l'ombra de la realitat. Aborígens australians. O el 
reflex de la realitat és IMusori.

Aquest text és la transcripdó de la entrevista feta a Fani Sellamir, per 
Alfred Bonaire a Ràdio Tramontana, el mes d'abrii passât.

A.B. Fani Sellamir fa temps que viu entre nosaltres, ja no pinta, ara 
escriu. El 1999 va fer donado del seu llegat al Museu, es aixi?
FS. Si.

A.B. Estariem parlant d'unes 5.000 peces o més, 
entre obra i documentado?
FS. Sí.

A.B. Està valorat aproximadament en 
600.000 euros ?
F.S. Sí

A.B. Està tot assegurat?
F.S. Sí.

A.B. El 2001, el Museu va realit- 
zar una exposició antològica, així 
com l'edició del catáleg.
F.S. Sí.

A.B. Tota la documentació, 
catálegs, textos manuscrits, cri
tiques, diapositives, negatius, 
films etc... están catalogats i 
digitalitzats?
F.S. Sí.

A.B. La conservació es óptima?
F.S. Sí.

A.B. Disposa de la tecnologia 
necessària, com càmera de fred, 
material aillant antihumitat etc...?
F.S. Si.

A.B. La consulta d'aquest arxiu, es 
pot fer digitalment, sense haver de 
consultar els originals?
F.S. Sí.

A.B. Sempre hi ha una persona responsa
ble de I'arxiu i la documentació?
F.S. Si.

A.B. Aquesta persona està present, quan aigú extern 
al Museu, consulta aquests documents?
F.S. Si.

A.B. Cal portar guants per tocar els originals?
F.S. Si.

A.B. L'obra sobre tela i sobre paper, està guardada al magatzem del 
Museu?
F.S. Si.

A.B. Aquest és un espai perfectament aïllat de I'aigua, la pois i la 
humitat?
F.S. Si.

A.B. Si una persona estudiosa o un altre Museu o Institució voi veure 
els origináis (quadres, dibuixos, objectes, etc...), està assistida per 
una persona del Museu?
F.S. Sí.

A.B. Tota aquesta obra, que està guardada, està degudament prote
gida?

F.S. Sí.

A.B. No es mulla quan plou, no s'empolsa, no es trepit- 
ja, no es trenca, no es rebrega, no es perd?

F.S. No.

A.B. Si es vol fer una consulta, hi ha un espai 
dins del magatzem ben iMuminat i pensât per 

l'ocasió?
F.S. Sí.

A.B. Totes aqüestes peces, quadres i 
dibuixos, están ben ordenades i es pot 
trobar fácilment el que es busca?
F.S. Sí.

A.B. Cada 2 o 3 anys el Museu ha 
présentât els diferents temes i pro
postes del seu treball?
F.S. Sí.

A.B. És així com s'ha anat catalo- 
gant, fotografiant, digitalitzant i 
posteriorment guardant el conjunt 
de tota la seva obra?
F.S. Sí.

A.B. Ara, passats més de 10 anys de 
la seva donació, está agraída amb el 
respecte i professionalisme que ha 

estât tractat tot el seu llegat?
F.S. Sí.

A.B. Considera que després del seu acte 
altruista i generós de la donació del lle

gat, el Museu avui encara está en deute 
amb vosté?

F.S. No.

A.B. El Museu ha fet dones molt ben feta la 
seva feina? Catalogado, conservació i difusió?

F.S. Sí.

A.B. Ara sí que tot el conjunt de la seva obra serveix a la 
comunitat humana, tal com era la intenció de la seva donació, oi?

F.S. Sí.

A.B. Está agraída?

F.S. Sí.

P o s t-s c r ip tu m : Aquest text és un petit recordatori de Le M u s é e  
Im a g in a ire , de Marcel Duchamp, i tristament també és el meu Museu 
imaginan. La realitat encara és un somni.
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CARTES A UN POETA /  M aite Soler

Maria Beneito Ferrer 
Cy Calvet d'Estrella, 34 
Alcoi València

Estimada mare:

30 de juny de 1961

L'Escola Delta

T'escric la present per explicar-te una gran noticia que em pot 
canviar la vida, la meva i la de la meva familia. Tu ja saps mare, 
que a l'empresa on traballo, a cal Comes, faig de mecànic i 
algunes vegades hi ha peces que no es poden arreglar i llavors 
jo i un altre les arregiem de mala manera, perqué costa molt 
de fer el dibuix i la matriu. És un mal de cap que les peces 
encaixin i to t surti rodât. De vegades, quan ja sembla que fun
ciona la máquina, la peça es torna a troncar i torna a comen- 
car una altra de nova i no s'acaba mai. Ja fa temps, parlant 
amb una colla, vaig conèixer un mestre, un home que porta 
molts anys en aquest ofid fent feines de delineant i fresador en 
empreses corn Tarrés i Farrés, Nonell, Palau i Ribes i ara es veu 
que fa de mestre. Va comencar a Aismalibar corn a professor, 
va veure la importància que eis obrers coneguessin el seu ofid. 
Suposo que ja t'imagines que t'anomeno totes aqüestes 
empreses perqué son de renom, encara que no les coneguis. 
La cosa és que ara aquest home, que es diu Jaume Viladoms, 
tossut i fidel a la seva idea de formar professionals d'aquest 
ram, ha posât una escola i a les nits, quan els treballadors sur
ten de les fàbriques i dels tallers, eIs ensenya perqué sàpiguen 
fer una matriu sense haver-se de troncar el cap, ja que ho fan 
sense cap mena de método. No et pensis mare que és una 
escola de veritat. Bé, si però no: l'escola és al carrer Ribot i 
Serra nùmero 135, al menjador. Si, si, al menjador de casa 
seva. La seva dona retira les tovalles quan acaben de sopar i alii 
una bona colla de nois traiem les llibretes, la capsa dels com
passes i comencem a escoltar i a apuntar fórmules i a fer dibui- 
xos de les peces dels telers.

Sovint, quan em poso a escoltar al mestre, ostie molt cansat de 
to t el dia, de fer deu hores, i de vegades més, però aquest 
home sap parlar de tot: ens parla de l'Esperanto i els esperan- 
tistes de l'Europa de l'Est, eli diu que l'Esperanto i les mate- 
màtiques sòn llenguatges universais que tothom pot entendre 
i que una fòrmula sempre se sabrá interpretar. És estrany, hi ha 
coses que si no te les diuen no les acabes de veure. Aquest cap 
de setmana ens hem reunit una bona colla per comencar a 
aprendre l'Esperanto, la Teresa també ha vingut amb mi, a ella 
també li ha agradat la idea d'entendre's amb to t el món. 
Després hem anat a fer un arròs amb tota aquesta gent a la 
font del Quimet. El mestre també ens parla d'aprendre tota 
mena de llengües: el francés, l'anglés... la nostra estimada llen- 
gua, el català. Tot i que és complicat de trobar llibres en cata- 
là, eli en té un munt i ens els deixa. De vegades, quasi sempre 
que ve al cas, ens ensenya a escriure en català. També és molt 
aficionat a l'òpera, sobretot a l'alemanya, i també a la mùsica 
clàssica en generai: Vivaldi, Schubert, Brahms, Txaikovski, 
Grieg, Sibelius, Dvorak, Stravinski i Manuel de Falla, Granados, 
etc. De vegades els escoltem. també li agraden molt el teatro i 
el cinema, els caps de setmana que actúa el grup de teatro de 
Sabadell Palestra, els anem a veure. El mestre diu que la cultu
ra i el saber fan l'home Iliure, i té tota la raó: els diumenges sòn 
per disfrutar-los anant al cinema o al teatro, a escoltar mùsica 
0 a veure una bona peMicula de les que fan a l'Imperial. A 
casa, com que tenim la nena i el nen, que encara son petits, 
els sogres van a la primera sessiò de les quatre i nosaltres hi 
anem quan élis en tornen. Al meu sogre també li agrada molt
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CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL
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IL'LLUSTRACIÓ de M o n tse  S en ser r ich

la música i el cinema, ell i el mestre es coneixen de fa anys. De 
vegades ve d'excursió amb nosaltres a Guanta, Gallifa, 
Tibidabo, llocs que ens puguin interessar.

El lema d'aquest home, d'en Jaume és "treball, estudi, didác
tica i militáncia". Cal estar compromés amb la nostra societat, 
som nosaltres, els seus deixebles, els que hem de continuar la 
seva obra. Però el més important de to t plegat mare, és que 
aquest juny m'he convertit en mestre industrial, tiñe un títol de 
l'Escola del Treball de Barcelona perqué l'escola Delta del seny- 
or Jaume Viladoms n'és una sucursal des de 1955 i jo sóc de 
la primera promoció. Encara no m'ho puc creure, la Teresa está 
molt orgullosa de mi, del meu esforg, de cada nit que l'he dei- 
xat sola, sopant amb els nens, que quan arribava ja dormien i

no podia ni fer-los un petó. Però to t aquest sacrifici 
ha valgut la pena, ara puc prosperar en la meva 
feina, sóc un treballador especialitzat, un tècnic, i 
això es valora molt a l'empresa. Tot i aixi, no penso 
deixar d'assistir a les xerrades, excursions i altres del 
senyor JaumeViladoms. Bé mare, ara ja saps que el 
teu fill no perd mai l'oportunitat d'aprendre coses 
útiis. Records al pare i als altres, diu la Teresa queja 
ens veurem per les festes de Moros i Cristians. Un 
petonet a l'àvia Vicenteta. Cuida't, mare!

El teu fili que molt t'estima.

Llibert Escafé
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El poder de la mirada
Marina Antúnez Ferrer

L'ombra que es dibuixa 
dins els teus ulls 
es desperta i brilla com lluna 
que perfila el cel quan es fa fose.

Les teves ninetes donen, 
a l'intrús vagabond que hi explora, 
l'obra de la teva imatge 
entre el que ets i el que vols.

La penombra creua figures 
en els teus pensaments més impurs, 
un raig de sol els ilumina 
i la mirada es reviu la vida 
que torna, sempre, generosa.

L'indret de la mirada que mai no arrisca, 
a contemplar aquest raig, 
que s'amaga darrera les parpelles que, 
un cop més,
es tanquen durant un instant, 
tan sois per poder-se obrir de nou, 
i tornar-te a mirar, renovada.
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A rhivern els paísatges empordanesos 
s'imposen d'una manera molt més 
rotunda que durant els bullid de Testiu

MARIONA IRIBARREN /  Fotografíes de Joan Bohigas

Josep Pía deia que l'Empordá sota la pluja era una cosa finissi
ma. Així és. Com ell, jo tampoc puc fer-hi res, m'agrada veure 
ploure i la félicitât voluptuosa de la terra, els arbres i les herbes 
d'aquest país tan see, ossificat i recremat.

Per a molts sabadellencs, l'Empordá és un desti d'estiu i de caps 
de setmana de bonança. Però el panorama que ofereixen 
aqüestes terres a l'hivern és del to t diferent.

Malgrat les rengleres absurdes d'apartaments buits amb les 
persianes abaixades, la preséncia del paisatge natural s'imposa 
d'una manera molt més rotunda que durant el bullid deis 
mesos d'estiu. Un silenci benigne reposa a les cales, ais camins 
i ais penya-segats, fuetejats pel vent, sempre present. La remor 
de la mar és el cantus firmus d'un paisatge perenne.

Aquest hivern va començar tard, però, acomplint les predic- 
cions de les dites populars, ha estât llarg i intens. Els termòme- 
tres han anat baixant a ràfegues, deixant dies de glaçades noc
turnes i jornades curtes de fred intens. Les estones de sol i de 
cels llisos, s'han intercalât amb hores de nùvois espessos que, a 
voltes, han deixat un bon ruixat.

El nou de gener, a primera hora del matí, hi va haver la prime
ra nevada arran de mar. Molt lieu, però amable i bonica. Dos 
mesos més tard, els pronòstics apuntaven la possibilitat d'una 
nevada quantiosa i poc habitual. I així va ser.

El matí del 8 de març va començar a nevar d'una manera 
moderada però insistent. Sortia vapor de l'aigua del mar. Al 
migdia, una estona de pluja va amenaçar amb fondre tota la 
neu del matí i dissoldre l'alerta que s'estava créant a les carre- 
teres. Però, havent dinat, la baixada de temperatures va reacti
var l'acumulació de neu, deixant uns gruixos considerables 
arreu del territori.

Una estora densa i gruixuda cobria els carrers solitaris, inter- 
rompuda per algunes petjades fangoses. Avui el blanc més 
silencios ho omplia tot. Els flocs dansaven persistents i abun
dosos entre els arbres apelfats i els quatre paraigües que ama- 
gaven caminants capbaixos que vigilaven el pas insegur.

El temps semblé alentir-se sota la neu. Tot s'immobilitzava i 
emmudia sota el suau espectacle d'aquell dilluns de març. Els 
afortunats que podien gaudir de la contemplació de l'escena a

Runes del pobiat ibéric de Castell

El M ontgrí nevat

recer d'una bona finestra no podien evitar sentir una pau tím i
da, clara, neta.

A estones la nevada es convertía en tota una senyora tempes
ta, amb trons i ventades. Malauradament, per a molts, és 
sabut, no va ser una jornada gens pacífica, com tampoc ho van 
ser els dies que la van prosseguir.

Però, a banda de la cara més crua d'aquesta nevada histórica, 
que és la que s'ha divulgat ais mitjans i que ha ocasionat gra
vissimes incomoditats, danys i pérdues a les families, a les 
empreses i ais boscos de la zona, hi va haver, per a alguns, el 
privilegi de gaudir de l'esdeveniment excepcional d'una mane
ra alegre i estètica.

Per a aquells per a qui la situado personal i familiar era afortu
nada, els dies assolellats de després de la nevada van ser també
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Platja de Castell dos dies després de la nevada

una vivència fora del temps. Gairebé tota la vida, sense electri- 
citat, es va aturar. Un cop més la natura havia recordat que, 
malgrat tots eis nostres artificis, no som res sota la seva força.

Al vespre es podien contemplar les estrelles pels car
ters buits i negríssims. Rere els vidres s'endevinaven 
les espelmes ais menjadors on s'acomplien llargs 
sobretaules en comunió. La ràdio dels transistors 
informava de la situado. La fallada de les comunica- 
cions, carreteres i telèfons mòbils, feia sentir més 
ailiat, però albora més connectât a l'aqui i a l'ara.

No baver d'anar a treballar ni tenir cap accès ais 
entreteniments habituais corn la televisió i l'ordina- 
dor, obligava la gent a sortir a passejar, senzillament, 
contemplar el paisatge insòlit, xerrar amb els vei'ns, 
amb la familia, a fer cua per comprar pa, anar a mirar els nens 
contentíssims amb trineus i sense escola...

Durant la neva
da, sense elec
tric itat, un cop 

més la natura va 
recordar-nos 

que, malgrat els 
nostres artificis, 
no som res sota 

la seva força

nais. Una llar de foc era un trésor al voltant del qual aplegar
se. Qui tenia fogons de gas cuinava per ais altres, qui tenia un 
generador petit deixava carregar els mobiis ais amies, qui tenia 
estufes de butá acollia a casa seva per dormir més calents 

durant les nits tan fredes...

Els passejos per les rutes habituáis comportaven 
una doble experiencia. D'una banda la contempla- 
ció deliciosa de la neu en els camps, a les platges, 
a les teulades... I, de l'altra, l'esgarrifanga davant 
deis estralls ocasionats ais hoscos i camins i la por 
que tanta mortalla forestal es converteixi en un 
polvorí de cara a l'estiu.

La situaciö va fer emergir una Solidarität, una xarxa d'ajuda 
entre els veïns que, sovint, tenim unes relacions tan imperso-

Al tornar al poblé i arribar la tarda, hom tenia la 
sensació d'haver fet un sait en el temps, que la 

natura bagués concedit un parèntesi al ritme trepidant de la 
vida moderna. Calia assaborir la vivència d'una altra manera de 
sentir el pas de les bores, més despullada i més seca, abans que, 
amb els generadors, tornessin també tots els tràfecs que ens 
tenen tan ocupats.
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PASSEJANT PER ... / JosEPA Blanch

Siria
De Damasc, que presumeix de ser la ciutat 
més antiga del mon, a Palmira, situada 
entre sorra i palmeres, un viatge per un 
país fascinant com un Ilibre obert

Café Al-Nawfara, a Damasc

Babilonis, perses, egipcis, grecs, bizantins, romans, francs i 
molts d'altres, tots aquests pobles antics han passât per aquest 
pais, deixant petja de la seva estada. Aixi dones, nosaltres, per 
celebrar aniversaris de 60 anys, ens decidim a viatjat per aqües
tes terres a la recerca d'una mica d'histôria, d'una mica de cul
tura, d'una mica de la fascinado d'aquest Ilibre d'aventures 
obert que és Siria

Damasc presumeix de ser la ciutat més antiga de to t el mon, 
que sempre ha estât habitada. Hi arribem de nit, és hivern i les 
tardes son curtes. Malgrat l'hora i que fa força fred, anem a fer 
un primer cop d'ull. Grans avingudes, amb botigues de moda 
europea, entitats àrabs de crédit, edificis oficiáis, bars, hotels i 
restaurants, formen la part nova i comercial de la ciutat.

Una antiga estació de tren, Hejaz, ben enllumenada al mig 
d'una plaça, ja a prop de la ciutat velia, ens crida l'atenció. 
Encara que una mica malmesa, conserva una bonica decoració. 
Hi ha una exposició de llibres. En fullegem alguns, òbviament 
escrits en àrab, i ens adonem que, a part d'escriure de dreta a 
esquerra , fet que ja coneixíem, la majoria de llibres també s'o- 
bren al revés dels nostres.

Els menys dormilegues ens llevem to t parlant dels precs del 
muftì que, a la matinada ens han despertat. Durant el dia, i 
amb el brogit de la ciutat, la crida a l'oració no és tan percep
tible. Voltem per la part antiga, i visitem l'església de Sant 
Ananias. Diu la historia que aquest cristià va batejar i acollir 
Sant Pau, quan es va convertir. Dins d'aquest case antic, convi- 
uen espais cristians, amb espais musulmans en perfecta har
monía, mostra d'aquesta cruílla de civilitzacions i cultures.

Passegem pel carrer més important d'aquest barri, la Via Recta. 
La magnifica decoració de les façanes, ara poc conservades, 
dóna una idea de l'antic esplendor d'aquestes cases damasce
nes, moites en pie procès de lenta rehabilitació, per convertir
les en hotels o restaurants. El pais té pocs recursos, i a més està 
patint un important bloqueig per part dels Estats Units, fet que 
n'agreuja la situació. A qualsevol punt d'aquest carrer, trobem, 
assegudes a terra, dones que han muntat una paradeta de 
venda ambulant de verdura. Corn a producte estrella, i en molta 
quantitat, venen julivert.

Ran de Pescala que porta a l'esplanada de la Umayyad Mosque, 
ens parem a prendre un te al café Al-Nawfara. Aromàtics 
nùvols de fum omplen el recinte, les narguile, pipes d'aigua, 
amb el seu tabac perfumat, fan les delicies dels homes i de les 
dones que fan un recés per a la conversa.

Per poder accedir a la Mesquita dels Omeies, les dones anem 
ben preparades amb eis mocadors per tapar-nos el cap respec- 
tuosament, però no ens deixen entrar. Totes les turistes estem 
obligades a vestir una mena de roba, semblant a l'hàbit fran
cisca, túnica de color marró verdós, llarga fins ais peus i amb 
caputxa. Disciplinadament, ens cordem aquest llarg abrigall, no 
pensem gaire en la netedat de la peça i ens descalcem, tal i com 
mana l'islamisme. Els homes del nostre grup, enmig de rialles i 
comentaris diversos, tenen molt d'interès per fer-nos la foto. 
Realment ens mereixem quedar retratades per a la posteritat.

La mesquita Umayyad, una de les més boniques del món, ens 
acuii amb generositat. Una porxada encercla el gran pati, de 
marbre Huent i preciós. El tenen perfectament polit, tothom s'hi 
passeja descalç o amb mitjons. Al mig d'aquest espai, la font 
per les ablucions abans de Iliurar-se a la pregària. La porta prin
cipal és d'una finor exquisida. D'una mida considerable i deco
rada amb mosaics amb motius vegetáis, verds i daurats, és una 
meravella. La sala de l'oració té 136 metres de llargada. Un 
sepulcre guarda el cap de Sant Joan Baptista, venerat per cris
tians i musulmans. Hi entrem a l'hora del prec. Homes i dones 
separats, tots están atents al sermó del seu predicador. Sembla 
ser que, a part de resar, aquesta gran sala és Hoc de lectura, 
reunió, descans... També dins d'aquest complex, la tomba de 
Saladino, famós guerrer, molt popular al seu pais, ja que va ser 
qui va véncer i foragitar els creuats.

Ja sense l'hàbit, entrem al soc Al-Hamidiyya. Lloe habitual per 
l'antic comerç de les caravanes, és pie de karvansaray, com el 
preciós Khan Asad Pasha, on trobaven allotjament i provisions 
tant homes com animals. Doiços, fruits secs, seda, joies, per- 
fums, espècies, tes, aquest mercat encara conserva I'esperit dels 
antics mercaders de la ruta de la seda. Els hammam, els palaus, 
les madrasses, ens continúen recordant que som en una ciutat 
de conte, de secrets, escenari idealitzat dels relats de 
Sherezade, a Les M il i Una Nits.
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Tenim l'ànima sadollada de màgia i fascinació, però és l'hora de 
dinar i decidim que també és important un bon àpat. Kebab, 
falafel, mezze, hummus, albergínia de mil maneres, verdures, 
fruités, doiços amb mel i fruits secs, to t és bonissim. Pel carrer 
i per fer un petit aperitiu, venedors de suc de llimona salat 
acompanyat de faves amb la cella negra, molt fetes.

Es cap d'any. A I'hotel fan un sopar, al qual assisteixen molts 
sirians, i nosaltres. Passem I'estona admirant com bailen, molt 
bé, al so de la seva música. Al punt de les 12, ens tallem pas- 
tanagues, tomàquet, formatge, trossos d'oliva, per poder segu
ir la nostra tradició sense raì'm. El sopar els dura tota la nit, el 
van servint amb molta lentitud i es van aixecant a ballar, alter- 
nant-ho amb el menjar. Hem de matinar i, gairebé sense aca
bar el segon plat, ens
n'anem a dormir, 
ben entrada la nit.

En aquest terreny hostil i feréstec, la posta de sol és un espec- 
tacle ùnic. Encara amb el cel vermellós, arribem a Paimira. El 
nostre hotel, enclavat al mig de les ruines, és un antic karvan- 
saray, senzill, però amb molt d'encant. Porta el nom de la gran 
Reina Zenobia, personatge que, segons la llegenda, es va 
enfrontar a l'imperi romà, va proclamar la independència del 
seu territori, va intentar de conquerir els països veins i va ano- 
menar-se, ella mateixa, emperadriu.

Ja de nit, i amb la Iluna corn a guia, sortim a fer un tomb. L'hora 
ens porta a la reflexiô i a la conversa profunda. El silenci és 
absolut. Quantes i guantes vides han passât per aqüestes 
pedres, quantes i quantes històries, tristes i alegres, bones i
dolentes.... Les ombres de les columnes projecten una bellesa

irreal. Una ensopegada amb
ja

Imponent la fortalesa 
del Krak dels Cavaliers. 
Dalt d'un puig, era un 
bon Hoc per a la 
defensa. Encara está 
molt ben conservât. 
En aquest recinte, els 
creuats hospitalaris, 
els francs, hi tenien el 
seu hospital per als 
ferits de guerra, que 
els enviaven des de 
totes les contrades on 
aquest exèrcit pretenia 
convertir el món. La 
llegenda occidental ha 
volgut fer deis creuats 
i, especialment, de 
Ricard Cor de Lleó, 
personatges mítics i 
meravellosos. Res més 
lluny de la realitat, 
eren sanguinaris i cru
els, com han estât tots 
els exèrcits, des de 
sempre.

una pedra 
realitat. És 
nos.

ens torna a la 
hora de retirar

les tombes de PaimiraPassem per Maalula, 
ùltim poblé del món on
encara hi ha persones que parlen arameu. Quan arribem, se'ns 
acosta un nen i ens recita alguna cosa, diu que era la llengua 
de Jesús. Ens ho creiem i li donem unes monedes. És una mane
ra de fer-se uns diners amb eis visitants.

La carretera creua un pais desert, àrid. Unes espumes de verd 
obliguen els nómades a traslladar les jaimas per poder alimen
tar els seus ramats d'ovelles i cabres. La cua d'aquestes ovelles 
és una bossa de greix que, després, eIs pastors venen a les boti- 
gues, per cuinar o per preparar medicaments.

Situada entre sorra i palme
res, d'aquí li ve el nom. 
Paimira és una ciutat molt 
ben conservada i molt gran. 
El Temple de Bel, les Tombes, 
els banys, la Via Columnata, 
l'àgora, el teatre.... passe- 
gem i ens perdem per 
aquests espais, enmig de 
beduins, que ens volen ven
dre rampoines, de camells 
amb guarnits i borles, i de 
turistes tan meravellats com 
nosaltres.

S'ha acabat el nostre viatge. 
Ens van avisar que per terra 
era aconsellable no passar 
cap frontera, però el nostre 
vol surt d'Amman. No ens 
queda cap altre remei que 
creuar cap a Jordánia. 
Trobem pocs cotxes a la fron
tera. Molt plens de fato, se'ls 
miren de dalt a baix. Un poli- 
eia, simpàtic, puja al cotxe, 
ens pregunta d'on som i ens 
fa anomenar, a cadascun de 

nosaltres, un jugador del Barga... Ens fan baixar del cotxe, treu- 
re les maletes i obrir-les. Les revisen. Un paraigües els posa en 
guàrdia, l'hem d'ensenyar, perqué vegin que no és una arma. 
Fem el visât, paguem per sortir de Siria i per entrar a Jordánia, 
ens demanen referéncies de l'agéncia de viatges, que no tenim, 
ens ho hem muntat nosaltres sois. Finalment, els convencem 
com podem, ells parlen árab, nosaltres no, que telefonie a 
l'hotel d'Amman on tenim la reserva per passar la nit. Després 
de gairebé dues hores de peripécies, aconseguim canviar de 
pais, sans i estalvis.
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DILLUNS / Antoni Dalmases

Doble balanç 
de la temporada

Curios balanç de temporada: hem guanyat la Higa, però... Ho 
vaig escriure en aqüestes mateixes pàgines i s'ha demostrat: un 
cop ho vam guanyar tot, la resta feia baixada; vegeu si no, com 
el fet de guanyar només la Lliga té una mena de sabor de der
rota. El fo tu t és, justament, aquest només, com si guanyar una 
Lliga perseguits per un gos d'atura afamat, i fent gairebé cent 
punts no fos resi Mal acostumats que ens tenien, ara to t ens és 
poc!

Admetré que aquest any vam estar a tocar de repetir la gran 
gesta coNeccionant titols. Però s'ha confirmât el que em feia 
por. Vaig tenir la impres- 
sió — digueu-me para
noie...—  que hi havia 
una conxorxa per tal d'e
vitar com fos que tornés- 
sim a deixar en ridieul els 
equips de raza i els fabri- 
cats a base d'abocar el 
sac dels milions fitxant 
exhibicionistes. A la Copa 
vam ser eliminats d'una 
manera estranya per uns 
sevillans xulescos que hi 
posen més ànsia que fú t
bol, i a la Champions 
vam caure per unes deci
sions arbitrais discutibles, 
davant d'una conxorxa 
Ítalo-portuguesa, basada 
en l'estratégia del joc ras 
i la puntada al cap, és a 
dir de no jugar ni deixar 
jugar. Fos com fos, deia, 
havien d'aconseguir que 
no arraséssim dins i fora 
del continent, perqué el 
ridícul mundial de les for
ces financeres cutre-his- 
pániques hauria estât 
definitiu.

No negaré que caure en aqüestes dues competicions va ser un 
disgust, bàsicament perqué tothom, fins els contraris, saben 
que si aigú fa fútbol som nosaltres, i no ells. La prova definitiva 
i indiscutible és que aquell antic central del Madrid que ara 
entrena la Selecció deis espanyols ha agafat els nostres xicots 
els deu haver dit una cosa així com: "feu el que fèieu al Barga 
comenceu-vos a entrenar a passar-li pilotes al Villa, perqué s'h

acostumi, que els altres de l'equip miraran de no destorbar-vos 
gaire...". I una prova encara més indiscutible és que "ellos" han 
decidit que la temporada vinent tampoc jugaran a fútbol, sino 
que es desviuran per aconseguir que nosaltres no el juguem, 
que per això han fitxat aquella mena de ximple ressentit portu
gués.

Aquesta és la primera part del balanç. La segona seria la del 
canvi de president, que ve a ser una incògnita. El millor que ha 
tingut aquest canvi, al meu entendre, és que ja s'ha acabat i 
que, per poc bé que vagin les coses, deixaran de fer el ridícul

durant els prôxims sis 
anys. La campanya, els 
débats, la intoxicaciô 
carregosa de la televi- 
siô, la comèdia de tots, 
la pallissa, s'han aca
bat. Sort, perqué si arri
ba a durar més, no sé si 
ho haguéssim resistit. 
És obligatori igualar 
insensatesa amb fú t
bol? Estem obligats a 
fer veure que no exis- 
teix el sentit de ridícul? 
Tan fácil corn hauria 
estât anar a preguntar- 
li al Pep Guardiola qui 
volia de president, fer 
que el triés eli i enda- 
vant, anar per feina!

Però bé, un cop fêta 
tota la comèdia, ja ha 
passât. Ara que deixin 
d'emprenyar, que dei
xin treballar als qui en 
saben, que no toquin el 
que funciona i que pre- 
guntin als qui hi ente- 

nen què han de fer amb el que és millorable. I que es dediquin 
a sortir a la televisiô somrient i callant tant corn puguin, si volen 
que anem una mica bé. Perqué la temporada vinent ja no som 
l'enemic a batre, que tornen a ser ellos, els reis de l'experiment, 
els nou ries eterns que s'han posât a l'aparador, disposats a 
entornar les clatellades.

Vist aixi, seria possible que aquest any també, només tingués- 
sim un titol... I no ens hi conformariem, oi?
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AGENDA D'ESPECTACLES I CONCERTS A SABADELL

L'especTaDOR Passaport Cultural

P I  I  %  S e te m b re  2 0 1 0  - g e n e r de 2 0 1

Dissabte 25 de setembre
LA DONA JUSTA
Teatre Principal
Divendres 1 d'octubre
LA LLIBERTAT ES GUANYA A POLS 
Orquestra Simfonica del Vallès 
Í Orfeó Català
Església de St. Félix

Dijous 7 d'octubre
EL MAL MENOR
Los Corderos
L'Estruch
Divendres 8 d'octubre
AVATAR
Cia Erre que Erre
L'Estruch
Dijous U  d'octobre 
L'INGENU ES LLIURE 
IX!
L'Estruch

Dissabte 16 d'octubre 
AMERICAN BUFFALO 
Cía. Teatre Llíure
L'Estruch
Dies 2 0 ,2 2  i 24 d'octubre
RIGOLETTO^
Amies de TOpera de Sabadell
Teatre La Farándula
Divendres 22 d’octubre
NOVES OPORTUNITATS DE FRACAS
Refree i Cia. Lanonima imperial
L'Estruch
Divendres 29 d'octubre
TRIO LUDWIG
Teatre Prindpal
Dies 30 i 31 d’octubre, 6 ,7 ,13 i 14 de novembre 
LA VENTAFOCS 
Joventut de la Farándula
Teatre La Farándula

Diumenpe 31 d'octubre
UN DEU SALVATGE
Teatre Principal
Dijous 4 de novembre
LAS REINAS DEL MATUTE
Las Migas
Teatre Principal
Dijous 18 de novembre
MENÚ DO DÍA
Keympa
L'Estruch
Del 27 de novembre al 3 de desembre
FESTIVAL EL MÉS PETIT DE TOTS

I moites més propostes.

JA SON A LA VENDA ELS ABONAMENTS DE LA TEMPORADA! MÉS INFORMACIO A: www.sabadell.cat/espectador

VENDA ANTICIPADA DE LOCALITATS

Teatro Principal, c. de Sant Pau, 6
Dimecres i dijous, de 18 a 20 h. Divendres i dissabtes, d '1 1 a 13 i de 
18 a 20 h. Excepte festius

El Corte Inglés 902 400 222
W W W ,  elcorteingles.es
Centres comerciáis d'EI Corte Inglés
(Excepte la programació de l'Associació d'Amics de l'Opera, eis concerts 
de Sabadell Sardanista, la programació de Joventuts Musicals i el cinema),

PROGRAMACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ D'AMICS 
DE L'OPERA DE SABADELL
Per telefon: 93 725 67 34 o 93 726 46 17

VENDA PER AL MATEIX DIA DELS ESPECTACLES

A l'espai on es duguin a terme amb els horaris següents;
Teatre Priicipal:d'11 a 13 h, de 18 a 20 h i una hora abans de l'in ic i de 
respectada.
Teatre La Farándula: d '1 1 a 13 h, de 18 a 20 h i una hora abans de l'in ic i de 
respectada.
L'Estruch: A partir d'una hora abans de l'in ic i de l'espectade.

Organització:

A ju n ta m e n t  
de S abadell

^ í]  Sabadell
ñtenció Ciutadana

( ^ www.sabaddl net

@Telèfon010
des de fora de Sabadell 
93 745 3110

Amb el suport de:

Generalität de Catalunya 
D ep a rta m e n t d e  C u ltu ra  
i M lt |a n s d e C o m u n lc a d ó

D i p u t a c ió  I À , „ d ,c u i t u r .  
□ a r c e lo h a  I

http://www.sabadell.cat/espectador
http://www.sabaddl
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Carta del director
Quan tingueu  a mans el núm ero  que enceta la nova te m p o ra 
da de Q uadern estarem en piena precam panya electora l, com  
si no hi estiguéssim  de fa tem ps... I haurem  passât la vaga 
generai. I les mesures econom iques contra  la crisi ens hauran 
estret més encara el c in tu rò . Un darre r trim estre  com p lica t que 
deixa enrere una entrada a l'estiu  iM usionant. Però la m em òria 
de l'era d ig ita l és efím era, és escassissima. Aquella  eu foria  que 
reclamava l'o rg u ll de sentir-nos nació s'ha esfum at am b la 
m ateixa ve loc ita t que eis com prom isos presos per bona part de 
la classe po litica . Els ùnics que no han variâ t el rum b són aquells 
que tenen ciar el seu paper, aquells que  es d iuen "n o  naciona- 
listes". A ixo no treu  la sensació que ens tro b e m  en un p u n t 
d 'in flex ió , en un d'aquells m om ents que ofere ix la nostra h is to 
ria en qué les cruí'lles se'ns m ostren de cara, al davant, i cal 
com ençar a cam inar. V iu re -ho  és apassionant.

Però la ve rita t és que nosaltres sí que com encem  am b il lusió 
renovada. IMusió per a fro n ta r un nou curs, i per a fro n ta r reptes 
nous, com  per exem ple aconseguir una m a jor im p licac ió  del 
nostre en to rn  am b les lletres. 0  el repte de m an ten ir la q u a lita t 
que am b el pas del tem ps hem anat aconsegu in t conso lidar al 
v o lta n t d 'un equ ip  jove d 'esperit, d 'e m p e n ta , de ganes, d'idees. 
Presentem en aquest nùm ero  un tex t fo rm id a b le  sobre un dels 
periodistes més com prom esos del nostre país, Xavier Vinader, i

en foquem  de pie en el nostre en to rn  p roper al vo lta n t de la 
figu ra  de David Graells.

Presentem en fo rm a  de repo rta tge  ta m b é  una de les recerques 
més im p o rta n ts  que ha em prés el Centre d 'Investigac ió  de la 
Literatura Europea C oncentracionária  (Cilec), g rup  de recerca 
de la Fundació Ars, que ha v ia tja t a l'U rugua i per en tra r ais arxi- 
us i recollir les fo n ts  orals de la preséncia republicana catalana 
al país. A llí s 'han estab lert sinérgies de treba ll, coM aboracions 
fruc tifè res  am b universitats, en tita ts , ins tituc ions  púb liques i 
figures rellevants de la vida del país, com  els líders tupam aros 
M a u ric io  Rosencof, e sc rip to r de re feréncia , i el senador 
Fernández H u idobro .

Lligats al nostre en to rn , però am b vocació universal. L'esperit de 
sem pre de Q uadern. I és am b la pausa i l'anàlis i que esperem 
a po rta r que podem  a judar a encarar una tem porad a  que es 
preveu crispada, plena de retrets, de to  exaltat i de poc a rg u 
m en t ni serenor. Un recen

David Serrano i B lanquer 
dserrano@ period is tes.o rg
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Jordi Cos, músic
El president i violista de TOrquestra 
Simfònica del Vallès explica el nou projecte 
artistic, empresarial i social de Tentitat

RICARD USTRELL/ Fotografíes de David Datzira

L'absolutism e es va convertir en dem ocrácia, passant pel des
po tism e iM ustrat. La trans fo rm ac ió  és un fe t que aquells que la 
neguen van en contra  de la seva prop ia  existéncia, del progrès 
i d 'ha ve r viscut per ap rend re 'n . El púb lic  que consum eix m úsi
ca clàssica, es resisteix a acceptar-ho. S'ha queda t estancat en 
la filo so fia  de Parménides en creure que el canvi és un engany. 
És la cu ltu ra  de " l'a n a r fe n t" , d 'a p o s ta r per a llò invariable, 
arcaic, del no tossir d u ra n t els concerts. La h istòria de la m ùsi
ca clàssica neix am b el p iano, però tam bé  am b els pianistes: Tei
na del canvi és en nosaltres, en la nostra manera de veure les 
coses. La soc ie ta t a dm e t la perm anència perqué convé, per no 
a p ro fu n d ir en els sentim ents. I els propis mùsics com encen a 
veure la nécessitât de canviar, d 'a p o s ta r per noves fo rm es i in te- 
grar-les dins d 'aquests discursos musicals tan clàssics i tan  bells 
a lbora. Tenim un passât. Them de com prendre  i fe r b rilla r en un 
fu tu r... O aixô és el que  m 'ha  transm ès Tentrevistat d 'avu i. Un 
hom e nascut el 1963 a Barcelona, tras llada t a Sabadell per cir- 
cum stàncies econôm iques. Per a tzar de la vida és músic, i és 
d 'aque lls  presidents que no van am b corbata , ni volen que els 
trac tis  de vostè. Creu que en tem ps de crisi convé recordar que 
els governs sòn del poblé, pel pob lé  i per al poblé, com  diuen 
les cartes de Lincoln am b música d 'A a ro n  C opland, obra que 
obrirá  la nova tem porad a  de TOSV.

En acabar Tentrevista, i ba ixant les escales de Tedifici, vam estar 
va lo ran t el period ism e d 'avu i. Va a p ro fita r per encoratja r-m e 
sort davant la frus trac ió  que to t  p rin c ip a n t té  quan veu com  la 
rea lita t és creada i con tro lada  pels m itjans de com unicació .

Com han anat les vacances?
M o lt bé, el que passa és que  d u ra n t les vacances t'ad ones  que 
hi ha una a ltra vida a llunyada de la ru tina  d iària i aixó et fa sen
t ir  una mica d e p rim it quan tornes. La ve rita t és que és una llás- 
tim a  que el sistema actual en el qual vivim  hagi conve rtit les 
vacances en a llò ex traord inari. Tot i així, ja fa dies que hem to r- 
nat a la fe ina estrenant la prim era aud ic iò  del Cicle de Concerts 
S im fònics del Palau de la M úsica am b Tobra Retrat de Lincoln, 
d 'A a ro n  C opland.

...on Tex-conseller de cultura Ferran Mascarell va participar lle- 
gint algunes cartes.
Ell ostava una mica p reocupa t perqué deia que la seva veu no 
ten ia  el carácter dec lam atori que tenen els actors com  Henry 
Fonda, que han lleg it a n te rio rm e n t aqüestes cartes. Però jo  li 
vaig d ir que  TObama o Talcaldessa de Roma ta m b é  ho havien 
fe t i això el va acabar de convèncer. Realment ho va fe r m o lt bé 
i crec que  lleg ir aqüestes cartes és essencial i més en aquest 
tem ps.

Ens has atès a la seu de TOSV, diuen que aquí va ser enterrada 
una estàtua de Pi i Margall.
Si, segons em d igué  el periodista de Sabadell Josep Ache, es 
veu que la van en te rra r abans que arribessin les tropes fra n 
quistes. Tenint en com p te  que als inicis de Torquestra abans 
assajàvem a la discoteca Euterpe, aquesta seu, p ro p ie ta t de la 
U nivers itä t A u tò n o m a  i cedida a T A jun tam en t de Sabadell, i 
que  c o m p a rtim  am b  a ltres  e n tita ts  de la c iu ta t, com  
TAssociació d 'A m ics  de TÓpera, és un bon espai, m a lg ra t les 
seves deficiéncies acústiques. Tot i així, vuli recordar que la seu 
natura l d 'un a  orquestra  és T A ud ito ri que Sabadell encara no té.

La Simfònica va néixer el 1987 per voluntat de TAssociació 
d'Amics de TÓpera de Sabadell. Després de 23 anys, el fill ja 
s'ha emancipai?
He de d ir que crear una orquestra fa 23 anys va ser una idea 
esbojarrada que nom és se li p o t ocórre r a a igú que t in g u i m o lt 
de cora tge, geni i vo lu n ta t, com  és el cas de la M im a Lacambra. 
El p rob lem a és que el país no va respondre com  ho hauria d 'h a -
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ver fe t, per això un any més ta rd  de la seva creado, quan la 
M im a  ja no disposava de recursos per m anten ir-la , eis mateixos 
mùsics vam prendre la deds iô  de seguir nosaltres sols endavant 
am b el pro jecte  créant una Societat A n òn im a  Laboral, el que 
vol d ir que els musics som albora treba lladors  i p rop ie taris  de 
l'em presa.

Però... com és la reladó entre els Amies de l'Opera i la 
Simfònica? Autonómica o federai?
Ni au tonóm ica  ni federa i, la S im fònica té  estatus p rop i. La rela- 
ciò am b l'AAOS és excel lent, som l'o rquestra  de cicle Òpera a 
Catalunya, que ells produeixen i hi m an ten im  un d iàieg fre- 
q ü e n t sobre els tem es que ens afecten. L'AAOS s im bo litza  els 
nostres orígens i no s'ha de renunciar mai als orígens.

L'OSV té poc recolzament per part de l'administració pública?
La principa l s ingu la rita t, entre  d 'a ltres, de l'OSV és el seu carác
te r estable. Perqué és nom és a través d 'u n a  estructura  estable, 
labo ra lm en t i de presénda, que una orquestra p o t crear i des- 
envo lupar una co m u n ita t al vo lta n t seu, més enllá del seu cer
cle priva t de socis o amies. I aquest és un e lem ent fonam en ta l 
del qual depén la supervivénda de les orquestres d 'a rreu  en un 
fu tu r  im m éd ia t, i am b més m o tiu  en aquests tem ps difíciis. El 
canvi rau a en tendre  la música no nom és com  una fin a lita t per

a ella mateixa, sino com  un in s tru m e n t que fac ilita  eines a d ife- 
rents coM ectius per form ar-se i créixer com  a ind iv idus i in te- 
grar-se en la societat. En un fu tu r  m o lt proper, perqué jo  tam bé  
estic convençut que  la s itu a d o  social s'agreujará, els governs 
necessitaran eines que garante ix in  la cohesió social, i la c iu ta- 
dania en tita ts  al v o lta n t de les quais agrupar-se per poder sen- 
tir-se pertanyents a un coM ectiu.

L'OSV s'està curant en salut?
Nosaltres estem co n s tru in t aquest fu tu r  am b els riscos que això 
suposa: som els prim ers a d u r a te rm e  un pro jecte  pedagòg ic  
innovador, a idear program es socials per a d ife ren ts  coM ectius, 
el més vulnerables; a replante jar-nos el fo rm a t del concert, la 
co m u n ica d o  am b el públic , en estab lir una nova re ladó  am b els 
pa troc inadors. I enunc ian t el que considero els nostres tre ts 
principals, no estic réc lam ant per l'OSV un trae te  de priv ileg i, 
sinó nom és exposant un m odel de fu n c io n a m e n t que pensem 
que será el que s'im posarà en les orquestres del fu tu r, que, d it 
de passada, ja és hora que s iguin conscients q u e ja  no están en 
el vértex de la p iràm ide  de la música, i que el púb lic  és om nivor. 
El que dem ano a les adm in is trac ions és que apostin  per un 
m odel, i inverte ix in en eli.

Això us passa a vosaltres i a moltissimes més entitats!
El cas és que les noves po litiques de supo rt no aposten per cap 
m odel, perqué son subvencions, no inversions, i el p rob lem a de 
les subvencions és que  nom és et perm eten sobreviure, però no 
t 'a ju d e n  a créixer ni a conso lidar-te , i això provoca que la quan- 
t i ta t  so l-lic itada per l'e n tita t subvencionada tendeix i a ser supe
rio r any rere any. Un pou sense fons, a la fi.

Durant molts anys s'ha donat la circumstància que músics i tre
balladors són al mateix temps propietaris i accionistes...
(In te rrom pent)... I penso que és fo nam en ta l perqué im pliques 
la gent. De vegades ens queixem  de la desafecció po litica  de la 
socie ta t i potser el p rim er pas per com batre -la  sigui que la gen t 
pugu i pa rtic ipa r de les decisions que es prenen en els seus 
espais personals, especia lm ent en l'ám - 
b it laboral. La pérdua de confiança en 
les ins tituc ions  púb liques com ença en la 
pérdua de confiança del tre b a llado r en 
la seva empresa, sigui per manca d 'es- 
ta b ilita t del Hoc de treba ll, sigui perqué 
no se'l valora per les seves hab ilita ts . No 
podem  esperar que  la gen t pa rtic ip i en 
les grans convocatòries electorals deci- 
d in t qui vol que el govern i si abans no 
els deixem dec id ir en altres àm bits  del 
seu en to rn  personal. I crear aquests espais de partic ipac ió  i 
decisió en el Hoc de treba ll resulta m o lt més u rgen t ara un cop 
ha queda t evidenciat que la po litica  i am b ella la dem ocràcia 
sem blen haver desaparegut rere el poder del m ercat.

En el teu cas, també prediques l'exemple: violista, per tant, tre
ballador, i president de l'entitat, no?
Si, vaig ser escollit pel càrrec pels músics ara farà dos anys per
qué l'a n te r io r president ho va deixar. En el nostre cas, els nos
tre  equ ip  aportava noves idees expressades a través d 'u n  nou 
Pia Estratégic.

Les noves 
polítiques de 

suport no 
aposten per 
cap model, 
perqué són 

subvencions, 
no inversions
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Per qué vas triar la música?
Des de la perspectiva del tem ps no sé tro - 
bar un perqué. Quan vaig acabar COU 
ten ia  dues coses al cap: la música i el 
periodism e. I com  que no podia fe r les 
dues coses, em vaig com p lica r la vida 
tr ia n t música. Pensa que eis ins trum ents 
musicals encara ten ien  un im pos t de luxe. 
Tocar un in s tru m e n t era de ries, i a casa 
meva la s ituac ió  econòm ica no ostava per 
tira r coets.

Però tot i aixi et vas decidir per tocar la 
viola...
Els meus pares ho van acceptar, però ho 
vam passar bastan t m a lam ent. Sort d 'a - 
mics com  el Pere Bardagi, que em va 
do n a r un cop de mà. En el meu cas, vaig 
a rribar ais 18 anys i encara no sabia qué 
volia ser de gran. Necessitava prendre 
una decisió, i la música va ser la meva 
tria .

Però no va ser cap pérdua de temps, no?
Aixó és un tó p ic ... M o ites persones s 'estranyen que els músics 
nom és fem  aixó a la vida i que to t  p lega t és una pérdua de 
tem ps. A  mi m 'apassiona la música. I, per a m i, qui perd el 
tem ps és la g e n t que fa una fe ina que no li agrada. M 'h o  passo 
m o lt bé fe n t el que  fa ig , i si m 'h i puc guanyar la vida, m o lt 
m illón

Tornem a l'OSV. Aquest any us heu proposât que la dutat es 
confección! al voltant de la cultura i en particular de la música
Les orquestres tenen sen tit en el m o m e n t que estableixen Ilaços 
estrets am b la c o m u n ita t a la quai pertanyen. En un fu tu r, les 
orquestres que sobreviuran serán aquellos de prim erissim a qua- 
lita t O ve aquellos que han estab lert un fo r t  Iligam  am b la socie- 
ta t a través d 'u n a  série de projectes. Nosaltres aspirem  a estar 

en els dos casos, però per fe r to t  això fa 
fa lta : d 'un a  banda, la v o lu n ta t de les ins- 
t itu c io n s  púb liques i, per l'a ltra , recursos 
econòm ics.

Les orquestres 
tenen sentit 
si estableixen 
Ilaços estrets 
amb la comu
nitat a la qual 
pertanyen

Fins a quin punt l'A juntam ent de 
Sabadell està entregat amb la Simfònica?
A  nosaltres ens han d o n a t supo rt am b el 
nou pro jecte, dins d 'u n  con tex t econòm ic 
actual m o lt d ifíc il. Però precisam ent és 
per aquest con text, que resulta u rgen t 

que  les c iu ta ts  inverte ix in en el seu fu tu r  perqué ara més que 
mai les c iu ta ts  necessiten d 'u n  tre t d ife rencia l, d 'un a  marca, 
que  els a p o rti una pe rsona lita t p ròp ia  d iferenciada de les altres, 
que  resulti a tractiva per ais inversors. Q uina és avui la marca de 
Sabadell? Sabadell és l'ùn ica  c iu ta t de l'Estat que no és capita l 
de provincia que  com pta  am b una tem porada  d 'ópera  i una 
tem porad a  s im fòn ica. Penso que la música ha de ser una 
marca, no pas Túnica, de Sabadell, la seva eina de pro jecció al 
m ón. El p ro jecte  de la C iu ta t de la M úsica semblava que a p u n 
tava en aquesta d irocciò, però la crisi ho ha a tu ra t to t.

Hi ha moites altres vessants de la cultura que no poden desen
vol upar tots aquests projectes.
Jo penso que el nostre aspecto social és d e te rm inan t, era neces
sari que ens obrissim  més a la societat. El tea tro  o Tòpera, com 
a expressions artistiques, han evo luc iona t m o lt, el concert sim- 
fò n ic  no. Per això crec que la mùsica p o t fe r més coses i com  a 
orquestra volem  crear al nostre v o lta n t una co m u n ita t que se 
senti a tre ta  pel nostre projecte.

Com és aquest nou projecte?
Essencialment social a través de la cu ltu ra . Vo lem  sentir-nos 
una orquestra  de persones feta per a persones. Per això ten im  
projectes am b casais de gen t gran, am b escoles bressol, am b 
escoles de mùsica del Vallès i un pro jecte  educatiu  v incu ia t 
am b el pro jecte  C iu ta t i Escola, créât am b Tassessorament de 
Tanglès M ichael Spencer, ex-vio lin ista de la London Symphony, 
i que es basa en qué la música s 'aprèn fen t-la .

Dieu que tots som iguals davant la música: Creus que un can
tautor sabadellenc que acabi de treure un dise tindrà els mateix 
recolzament que el que teniu vosaltres?
No ho sé. M 'estas pa rlan t d 'a ltres  tipus  de música. Jo no ho 
posaria dins d 'aq ues t m ate ix paquet, té  un a ltre  c ircu it i mer- 
cat. Tot i aixi, si que penso que en Taspecte musical podem  
co m p a rtir m oites coses. En el meu cas, jo  conec la música que 
fa la S im fònica i to ta  la trad ic ió  que  Tacom panya al darrere.

També esteu a Internet: al Facebook, al yotube, al twitter...Aixó 
que la música clàssica només és per a gent gran, no hi acabeu 
de creure, no?
No crec que nom és sigui per a la gen t gran, el que passa és que 
no s'han créât els canals adéquats perqué la música sim fòn ica 
arrib i a més persones. A  més, paraT le lam ent hi ha un dè fic it 
cu ltu ra l i educatiu  m o lt gran co m parâ t am b d 'a ltres  països. Per 
exemple, a A lem anya hi ha una gran tra d ic ió  de cu ltu ra  i ense- 
nyam ent musical; aquí ens queda encara m o lt per fer.
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Quina importànda tenen els joves dins d'aquest projecte?
Els joves són el fu tu r. La meva generació és la més com plicada 
perqué no pertany ni al passai ni al canvi, però si que tine d a r 
que cal aposta r per ells. Les noves generacions són m o lt més 
conscients que el diseurs musical s im fón ic  ha de ser menys 
e n co tilia t i més obert. I no hem d 'o b lid a r que en tem ps de 
M o za rt la gen t aplaudía en trem ig  de la música.

La música clàssica ha d'aprendre deis concerts de música pop o 
rock?
Sobre to t pel que fa a la in te rac tiv ita t am b el públic , a certs 
aspectes de la seva estética i de l'a c tltu d  deis cantants d a m u n t 
de l'escenari. De fe t, ais Estais Units ja están fe n t concerts de 
música clàssica am b aquest m odel. I a més, a lte rnan t repertori 
clàssic i m odern . Al cap i a la fi és cap a on està dérivan t la 
mùsica clàssica, que d 'en trada  ja no n 'h i d iria "clàssica". Hem 
de tro b a r una a ltra paraula que la id e n tifiq u i.

Això justificada la Jove Orquestra Simfònica del Vallès, no?
Bàsicament per fo rm a r nous ta len ts  am b un nova visió de la 
mùsica. La Jove S im fònica la d irige ix  Gilles Apap, un vio lin ista  
to t  terreny, fam ós per l"A m a z in g  Cadenza" de M o za rt on xiula, 
canta blues... És m o lt im pac tan t pel seu carácter Iliure, que per 
a ltra banda recupera el sen tit o rig ina i de la "cadenza" d 'u n  
concert, on el solista im provisa sobre el m ateria l te m à tic  de l'o - 
bra. A m b  Gilles hem estab lert una relació d ife re n t am b els 
mùsics perqué resulta un exem ple a seguir sobre l'a c titu d  que 
un mùsic ha de te n ir davant d 'u n a  pa rtitu ra . Hem de ser cons
cients que estem en un escenari, que hi ha púb lic  davant.

La mùsica clàssica s'està transformant?
No sé si està tra n s fo rm a n t, però, en to t  cas, cal fe r una reflexió 
sobre com  l'hem  d 'o fe r ir  a la societat, com  ja hem com ençat a 
fe r en la S im fònica. Abans de l'apa ric iô  del rock, a la década de 
1950, la música clàssica era al vértex de la p iràm ide  musical, 
avui ja no hi ha p iràm ide. Fixa't que els referents musicals dels

inteM ectuaIs d 'avu i no pertanyen al m ón 
clàssic, sino a la mùsica m oderna, des de 
Bob Dylan a Bruce Springsteen o U2. Això 
em fa pensar que hi ha a lguna cosa que 
no hem fe t bé els mùsics sim fònics per no 
ser un re ferent de gen t in te l-ligen t. Estem 
fe n t una mùsica extraord inària , l'o rques- 
tra s im fòn ica era la màxim a expressió 
musical de la cu ltu ra  occidenta l. Cal rein- 
ventar-nos, o m orirem .

Aquest principi shakespearià també  
podria ser aplicable a la politica.
Penso que la po litica  ta m b é  necessita un 
canvi p ro fun d . Estem en un m o m e n t m o lt 
com p lica t, ara no és época de gestors, 
sino d 'estra tegs, de persones que sàpigu- 
en veure més enilà del fu tu r  im m éd ia t, i 
que inverteix in en m odels de fu tu r  en to ts  
els àm bits  de la societat, corn el que 
penso reflecteix el nostre pro jecte  en el 
cam p  de la m ús ica ... Un pais corn 

Finlàndia té  Pia Estratégic, jo  no conec el Pia Estratégic de 
Catalunya.

I suposo que per una entitat privada corn la vostra això afecta 
més, no?
Quan no hi ha pro jecte  en qué s'aposti per un m odel concret, 
nom és gestió, n ingù  no en surt bénéfic iâ t. Nosaltres necessitem 
que les adm in is trac ions engegu in  els mécanismes necessaris 
perqué el d ine r privâ t aflueixi a en tita ts  cu ltu rá is  privades com  
la nostra, sigui a través d 'u n a  nova i rea lm ent ú til Liei de 
M ecenatge, sigui a través de declarar cada any una série d 'ins - 
titu c io n s  "Bé d 'In te rés  G eneral", que suposi una d edued ó  fiscal 
a les empreses que inverteix in en elles.

Com arrancará aquesta temporada?
El p rim er divendres d 'o c tu b re  farem  un concert a l'Església de 
Sant Félix que recorda una data histórica en la vida de 
Beethoven. T indrem  alguna sorpresa i 
será una bona estrena am b l'O rfeó  
Catalá i el p ianista el José M enor, que 
és de Sabadell.

Els referents 
musicals dels 
intellectuals 
d'avui ja no 

pertanyen al 
món clàssic, 

sinó a la músi
ca moderna

Per acabar l'entrevista: un llibre per 
recomanar-nos?
Te'n recom anaré dos. El prim er, El 
artesano, de Richard Sennett, un 
assaig que ap ro fu nde ix  sobre els con- 
ceptes artesanía, cu ltu ra  m ateria ... I el 
segon, Los bárbaros, d 'A lessandro
Baricco, un llib re  que ajuda a fe r una neteja de m ent. Reflexiona 
sobre si la música hauria de ser nom és e n tre te n im e n t d 'a lgun s  
o un in s trum en t de cu ltu ra  i fo rm a d o  d 'in d iv idus , el gran d ile 
ma del nostre tem ps. Totes dues posicions tenen avantatges i 
inconvénients i, de ta n t en ta n t, convé pensar-hi.

Moites gràcies per atendre'ns.
A  vosaltres.
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Del món i del Sabadell actuals, 
a proposit de Cañizares
(senyals d'una fractura cultural sabadellenca)
El cas del guitarrista Juan Manuel 
Cañizares, reconegut mundialment, 
posa de manifest l'escissió entre la ciutat 
oficial i els seus artistes flámenes

JOSEP ACHE

La qüestió  de la g loba litzac ió  i els seus efectes en la cu ltu ra  i la 
creado  artistica en particular, en el m ón i si es voi en el Sabadell 
actuals, hauran d o n a t tem a a in f in ita t d'escrits, i dérivâ t en 
bana lita ts  i llocs com uns, tam bé. Però per concret i im m éd ia t, 
potser resultará ac la rido r al respecte el cas d 'u n  artista nascut i 
fo rm a t a Sabadell: el gu ita rris ta  Juan M anuel Cañizares, de Ca 
n 'O riac i del 1966.

Les dades del seu cu rrícu lum  fan pensar en "m o n s", en plural 
per diversos. En el p u n t deis guardons, el 1993 va fig u ra r entre 
els fina listes del G ram m y A w ard  que prem ia les p roducc ions de 
jazz. I l'A cadém ia  de la Música i la SGAE li van concedir al 2008  
el Premio de la Música a la m illo r in te rp re tac ió  de música clàs
sica, pel seu disc Suite Iberia, A lb é n iz  p o r  Cañizares (Universal).

La seva d iscografia  supera el centenar d 'á lbum s, cinc deis quais 
com  a obres pròpies. A  les desenes de coM aboracions conse- 
güents hi apareixen des d 'e lem ents  com  l'excèntric  M arc 
A lm o n d  i el seu g rup  Soft Cell, fins a nom s com  els d 'A I di 
M eóla o Peter Gabriel; grans figures in ternacionals, en efecte. 
També Serrât, A lb e rt Pia o el g ru p  El ú ltim o  de la fila , del guai 
en va ser un deis prim ers puntá is.

La llista, prou ingen t, segueix per altres extrems am b el congo- 
leny Papa W em ba o els irlandeses The Chieftains, el ga ite r 
gallee Carlos Núñez, l'asturià  Hevia o l'a rco rd ion is ta  base Kepa 
Junquera. Entrem ig, to t  de jazzm en: de M ichael Brecker o M ike 
Stern a Jorge Pardo o Caries Benavent. I entre  nom s de m ajor 
ressò massiu, s 'h i podrien  n o ta r els de M alú, Niña Pastori o 
M anu Tenorio.

Però a lhora, M auric io  Sotelo, e m inen t co m p o s ito r con tem pora - 
ni (Premi Reina Sofia), va escriure expressam ent per a eli. 
Cañizares, una obra per o rquestra  s im fón ica i gu ita rra  fla m e n 
ca, C om o llora e l agua, que va estrenar el 2008  am b la 
Nederlands Ph ilharm onisch Orkest i ve in te rp ré ta n t, a més, am b 
s im fón iques com  la de RTVE o la de Cordova, per to t  de c iu ta ts 
espanyoles i capita ls europees.

A  més de la premsa especialitzada, aquesta obra ha suscitât 
una gran a tenc ió  en pub licacions com  el sup lem ent Babelia de

A N A  PALMA

El País, que li va dedicar una dob le  página, i en general la p rem 
sa de d ifus ions nacionals. Atesa la seva pro jecció artística, a 
Cañizares se li han ded ica t m oites més págines a fo ra  que en 
els periodics locals de Sabadell. A  Q uadern, per exemple, no se 
n 'havia parlâ t mai.

La relació p o t seguir am b com posicions per coreogra fies del 
Ballet Clássic Nacional, com  Félix e l loco  (2004) o Caprichos  
(2008), i per com panyies com  la de la bailaora M aría Pagés, ais 
espectacles La Tirana (1998) i A u to rre tra to  (2009), o bandes 
sonores per film s com  el "rem ake " de La Lola se va a los Puertos 
que el 1993 va d ir ig ir  Jaime de A rm iñán , i van p ro ta g o n itza r 
Paco Rabal i Rocío Jurado.
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D'aquesta mena de resum que, de ta n t breu i m atusser no a rri
ba ni a esquem àtic, i ni tan  sols ofere ix una m ínim a estructura 
crono lòg ica , potser se'n podria  dedu ir que Cañizares deu te n ir 
un te m peram e n t cam aleònic, desd ibu ixa t per ta n t. Es tractaria , 
però, d 'un a  im pressió a b so lu tam en t falsa. Ben al con tra ri. 
Cañizares no ha deixat mai de ser ni de sonar flam enc, am b una 
persona lita t m o lt de fin ida  a més.

Per consta ta r-ho , i més encara per gaud ir-ho , tocaria  resseguir 
els centenars d 'en reg istram ents , en desenes d 'ho res  de música, 
que  han escam pat els sons de la seva gu ita rra  en to t  de mons 
arreu del m òn, per d ir-ho  en una im a tge  més real que retòrica. 
En efecte, s 'h i apreciada a llò  que altres mùsics, l'a fic iô  a tenta  i 
la crítica escrita, reconeixen, des de fa anys, corn "la  manera de 
to ca r de Cañizares".

A  més de la precisiò en la 
pu lsado , l'a fin a c ió  o l'a g ili- 
ta t, a aquesta "m a n e ra " la 
d is tin g e ix  una p a rtic u la r 
c rea tiv ita t en les harm onies, 
sov in t innovadores en el f la 
m enc però deutores ta n t de 
la coherència  am b aquest 
gènere corn de la sòlida fo r- 
m ació musical de Cañizares, 
que  va fe r el Superior al 
Conservatori de Barcelona i 
és p ro fesso r a l'Escola 
S u pe rio r de M úsica de 
Catalunya (ESMUC).

Però, arribats a aquest pun t, 
toca assenyalar una excep- 
ció, ta n m a te ix  no tab le . Al 
costa t de Paco de Lucía, de 
qui va ser el segon gu ita rra  
d u ra n t deu anys, del 1991 al 2001 , la ta l "m anera de 
Cañizares" apareix més inh ib ida . Es deuria a la sup e d ita d o  
deguda al mestre, per excel.lència en aquest cas, i tam bé  a la 
proverb ia l hu m iliâ t de la gu ita rra  en el flam enc, on la fu n d ó  
solista és encara prou recent.

Cañizares en quatre eixos
Val a dir, de to ta  m anera, que la co l.la b o ra d o  de Cañizares i 
Paco de Lucía va co inc id ir am b el m o m e n t més b rilla n t del lle- 
gendari Paco de Lucía Septet, am b els jazzm en Caries Benavent 
(baix), Jorge Pardo (flau ta  i saxos) i Rubem Dantas (percussió). 
També va ser llavors, am b Cañizares, que Paco de Lucía es va 
ap ropa r a obres de classics espanyols, en pa rticu la r A lbén iz  i 
Rodrigo.

I to t  i rellevant, per s ign ifica tiva , la relació entre  m estre i deixe- 
ble de Paco de Lucía am b Cañizares ta m p o c  no seria su fic ien t 
per explicar l'excepcional contacte , per intens i extens, d 'aquest 
am b d 'a ltres  músics i générés. Hi ha més factors, ev iden tm ent, 
que corresponen a corrents i m om ents d 'ab ast més general en 
l'escena m und ia l de la música en les ù ltim es décades del segle 
XX i les prim eres del XXL

Al vo lta n t de Cañizares, se'n podrien  concre ta r quatre : el m ovi- 
m en t de la w o rld -m us ic , la in tens ificac ió  de les relacions entre  
el flam enc i el jazz, la intensa renovació estética i creativa que 
el flam enc ve v iv in t en aqüestes décades i, tam bé, la recom po- 
sició de la relació del flam enc am b la música de trad ic ió  culta, 
la p ró p ia m e n t clássica i la con tem porá n ia , deu to ra  de les avant- 
guardes del segle XX.

En la w o rld -m us ic . Cañizares hi va p rendre peu en l'escenari 
que és reconegut com  la seva génesi: els estudis Real W orld  que 
Peter Gabriel té  a Bath, A ng la te rra . Va v iure  allí i am b ell un 
mes, el 1991, i hi va enreg is trar Híbrido, tangos flam encos, 
inclosos al recop ila to ri A  W eek in the  Real W orld -P art 1 (1991) 
i, ju n t  am b el can ta n t africà Papa W em ba, Shadows, reeditada 
al disc Big Blue Ball (2009).

En la w o rld -m u s ic  es podrien 
s ituar les co l.laborac ions pos
te rio rs  am b el ga ite r gallee 
Carlos Núñez, l'as tu rià  Hevia, 
els irlandeses The Chiefta ins 
o I'aco rd ion is ta  base Kepa 
Junkera. A m b  to t, en la p ro- 
ducc ió  del sabadellenc sem
bla una línia més aviat d is
con tinua , gairebé in te rrom - 
puda de fa anys i, vista en 
perspectiva, fo rça propera a 
la relació am b altres músics 
deis générés del pop.

Consistida en la successió de 
solos, duos o acom panya- 
m ents en els quais la gu ita rra  
flam enca, i més en la vivaci- 
ta t  de Cañizares, aporta  efec

tos i colors que, bo i agraí'ts, fins i to t  
espectaculars, sem blen te n d ir a esgo- 
tar-se un cop resolts. En serien un 
exem ple els tres á lbum s que entre  
1985 i 1988 Cañizares va enreg is trar 
am b El ú ltim o  de la fila , i que són deis 
més assenyalats d 'aq ues t grup.

La col.laborado 
de Cañizares 
i Paco de Lucía 
va coincidir 
amb el moment 
més brillant del 
llegendari Paco 
de Lucía Septet,

A m b  m úsics de jazz  Cañizares va 
com ençar a actuar havent em prés la 
co l.la b o ra d o  am b Paco de Lucía. La 

relació am b el jazz de Paco de Lucia, en el seu Septet de llavors 
i am b músics com  Chick Corea o Al Di M eóla, dóna encara per 
m o lt, però ni de bon tros esgota el tem a del con tac te  entre  jazz 
i flam enc, els dos grans générés de les m úsiques populars 
m odernes, m o lt afins entre  si.

Hi ha exponents anteriors, inconnexos, corn el dise Flamenco  
rock en co u n te r  (1966) que, en l'exili als Estats Units, el g u ita r
rista Sabicas va fe r am b Joe Beck. O, entre  d 'a ltres, la relació 
que el p ianista sabadellenc Josep Sobré, p ioner del jazz, i el g u i
tarris ta  barce lon i M ique l Borrull fill, el més in flu e n t al flam enc 
al p rim er terç del XX, van estab lir corn a socis a La Bodega
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Anda luza  de l'H o te l Colón del Passeig 
de Grècia, entre  fina ls  dels any v in t i 
fins entrada la guerra.

I m o lt p o te n t, en paral-lel a I'e n to rn  de 
Paco de Lucía, hi ha la fixació  de Miles 
Davis pel flam enc, des del seu à lbum  
Sckethes o f  Spain (1960) fins al seu 
darre r concert a M on treau x  (1991), en 
el qua! va requerir Carles Benavent i 
Jorge Pardo, dos músics del Septet de 
Paco de Lucía, per re e labo ra r dos 
tem es, "The pan p ip e r" i "S o lea", d 'a - 
quell p rim e r con tac te  seu am b el f la 
menc, tren ta  anys abans.

A q u í es on entrarla  Cañizares. Va ser la 
gu ita rra  flam enca de Jazzpaña (1993), 
gran p roducc ió  de la te levisió alemanya 
WDR on, a més de Benavent, Pardo i 
Rubem Dantas, hi van partic ipar, entre 
d 'a ltres, M ichael Brecker, Al Di M eóla, 
Peter Erskine, Steve Khan i la Big Band 
de V ince M endoza. Va ser nom inada 
ais G ram m y de jazz, i els duos de 
Cañizares am b Al Di M eóla són m em o
rables.

Cañizares 
és un poni 
entre Paco 
de Lucia 
i el cantaor 
Enrique 
Morente

in fluència  herderiana en a llò del "vo lkge is t" 
flam enco log ía  i el seu èmfasi "g ita n is ta ".

COUTA

de l'anom enada

Tot i que  am b d 'a ltre s  m atisos, és dar.
Paco de Lucia hauria p o g u t te n ir a 
Jazzpaña, seguram ent, el m ate ix paper 
que  el sabadellenc. En canvi, no hauria 
p lan te ja t ni resolt igual peces com  
"M e tro p o lis "  on en el seu tercer disc 
ind iv idua l. Punto de encuen tro  (2001), va anar a tro b a r 
coM aboracions del gu ita rris ta  M ike Stern o el percussionista 
Don Alias, m o lt v incu lan ts  a les ú ltim es époques de M iles Davis.

Com en Paco de Lucía, la relació de Cañizares am b el jazz li hau
ria servit per en riq u ir el flam enc am b nous desenvolupam ents, 
en el seu cas més harm ònics i ritm ics que instrum enta ls . La rela
ció de Paco de Lucia am b el can tao r Cam arón de la Isla, d o tâ t 
d 'u n  fo r t  te m p e ra m e n t a rtis tic  i d 'un s  inaud its  recursos expres- 
sius, ta m p o c  no seria estranya a aquest co rren t d 'expansiô 
musical del flam enc.

Però en el cas de Cañizares, aquest im puls  d 'expansiô  i renova- 
ció pren un a ltre  abast, a fegeix altres orien tac ions i es vincula, 
a lbora, am b un a ltre  corren t, no gens an tagòn ic , que tin d ria  en 
el can tao r Enrique M oren te  la referència més assenyalada. El 
M o re n te  a qu i, pa radoxa lm ent, es podria  qua lifica r corn el més 
clàssic i a lbora  un dels més innovadors, entre  els cantaores f lá 
menes actuals.

A m b  una visió excepciona lm ent àm plia  i ap ro fu n d id a  del fla 
m enc, M o re n te  ve v ind ican t to t  un co rren t que, des de fina ls 
del XIX en els orígens del gènere, parte ix del can tao r A n to n io  
Chacón, té  una gran riquesa musical i, tanm ate ix , a m itjan  segle 
XX va ser desplaçat per la ideo log ia  trad ic iona lis ta , de fo rta

En M oren te , aquesta m irada cap el p a trim o n i a rtis tic  del f la 
m enc co inc ide ix  am b una aguda a tenc ió  per altres générés 
m odem s i, en ells tam bé, els de la música cu lta , clàssica. I to t  i 
que eli i Paco de Lucía no han ac tua t mai jun ts , i responen a 
sensib ilita ts i fo rm ac ions  artis tiques d iferents, ta m p o c  no seria 
d ifíc il de trobar-los punts de Solidaritä t en les seves respectives 
vies de renovació del flam enc.

Entre Paco de Lucía i M oren te , precisam ene a Cañizares se'l 
podria  considerar com  un pon t, m o lt rellevant. Quan encara 
form ava pa rt del Septet de Paco de Lucia, va te n ir una im p o r
ta n t partic ipac ió  en dos dels à lbum s més s ign ifica tius en l'evo- 
lució de M oren te , Om ega  (1996) i Lorca (1998). Cañizares hi 
aporta , v is ib lem ent, la seva pe rsona lita t i els bagatges d 'expe- 
riències am b d 'a ltres músics.

Més en les ac tituds  que en els girs estilistics, l 'in flu x  de M oren te  
es p o t apreciar en m olts  d 'a ltre s  cantaores i en les desenes de 
discos on Cañizares els ha acom panyat. Seria el cas, m o lt en 
especial, de l'à lb u m  Samaruco  (2000) que va enreg is tra r am b 
Duquende, tam bé  sabadellenc i m o lt v incu la t a Paco de Lucía, 
am b qui segueix actuan t. Paco de Lucía va co l-laborar tam bé  en 
aquest dise.

Samaruco, précisém ent, inc lou en la veu i la creació personal de 
D uquende la siguiriya "S iquiera una pa lab ra ", que M oren te  i 
Cañizares havien com pos t per inc luoure-la  en la seva pa rtic ipa 
ció ju n ts  a la pel licula Flam enco  (1995), de Carlos Saura. Per la 
fo rta  s ign ificació  flam enca d 'aq ues t estil, es tracta  d 'u n  dels 
núm eros més assenyalats i intensos de la peM icula, ce rtam ent 
im prescindib le.
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El contacte 
del guitarrista 
amb la música 
contemporánia 
ha estât 
parallel 
a la relació 
amb la música 
clàssica

Finalm ent, la revita lització  de la relació 
am b la música clàssica es podria  e n ten 
dre, tam bé, dins de Tactual renovació 
del flam enc. En treba lls  com  els del 
m usicoleg Faustino Núñez o el socioleg 
G erhard Steingress, s'ha fo n a m e n ta t la 
visió histórica que entén Torigen del f la 
m enc com  el résultat, en m o lt bona part, 
de la reelaboració en m itjans populars 
de m úsiques d 'a u to rs  cultes dels segles 
XVIII i XIX.

Aquesta línia de recerca i in te rp re tació , docum entada  i r ig o ro 
sa, ve soscavant els discursos ideológics encara usuals sobre el 
flam enc, d 'a rre l herderiana i émfasi trad ic iona lis ta . Però la posi- 
ció al respecte de Cañizares, artista abans que teorie, resulta 
més sensible. S'ha concre ta t en la docum entac ió , anàlisi i in te r
pretació d 'ob res  d 'Isaac A lbén iz, properes encara a T incip ient 
flam enc del seu tem ps.

N 'han résu lta t dos discos de Cañizares en solitari: Isaac A lbéniz, 
Sonatas para p ia n o  3 y  5  (1999) i Suite Iberia, Isaac A lb é n iz  p o r  
Cañizares (2008). El repte del gu ita rris ta  era doble. D 'una 
banda d u r Tescriptura per a p iano v irtuosístic  a la gu ita rra  fla 
menca, do tada  de menys recursos com  a ins trum ent, i, de l'a l
tra , aconseguir, des del flam enc, una lectura fide l i genu ina de 
Torig inal d 'A lbén iz .

El résu lta t ha aconsegu it so rprendre i convéncer ta n t Tentorn 
del flam enc con músics clássics, am b com entaris  entusiastes del 
d ire c to r d 'o rques tra  Josep Pons. El Premio de la M úsica 2008  a 
la m illo r in te rp re tac ió  de música clàssica, v indria  a senyalar-ne 
el tr io m f, per sobre de les reticéncies que, no pas sense raó, 
solen m oure  les versions de clássics des d 'a ltres générés i ins
trum ents .

El con tac te  de Cañizares am b la música con tem porá n ia , a tra 
vés del com p o s ito r M auric io  Sotelo, ha estât paraTlel. En les 
obres que ha créât per al sabadellenc, no ha buscat ta n t els

referents genuíns del flam enc, al gus t del rom antic is
me i la derivació nacionalista, com  aportacions rítm i- 
ques, m élod iques i harm on iques estríc tam ent m usi
cals, am b la vo lu n ta t d 'in n o va c ió  hereva de les avant- 
guardes.

Coincid irá am b el recurs al flam enc en altres com pos i
to rs  actuals, com  Enric Palomar, deixeble de Benet 
Casablancas. I enilaçaria am b la intensa relació del f la 
m enc am b les avantguardes, a p a rtir de Falla, els 
ballets russos de D iaghilev i, sob re to t, a través d 'a rtis 
tes com  el bailaor V icente  Escudero, p in to r co n s tru c ti
viste a més, v ind ica t ara per bailaores com  Israel 
Galván o Rocío M o lina .

La visió de la cu ltu ra  actual que es podria  d edu ir d 'a - 
quest perip le a rtis tic  de Cañizares, no tan sois perfila 
rla a lió  de Taldea g loba l. Constatarla, a més, com  en el 

cre ixent con tac te  entre  générés i veus diverses s 'han fo rm a t 
espais d 'o b e rtu ra  a la crea tiv ita t, i hi han e n trâ t en qüestió , fins 
i to t  en crisi, dogm es com  el de la a to n a lita t en la música co n 
tem porán ia  o el de la flam enco log ía  en el flam enc.

El d ià ieg, però, im plica que els in te rlocu to rs  t in g u in  missatges 
per transm etre  i codis am b els quais com unicar-se. D 'aqu i v in 
dria, entre  d 'a ltres  raons, la fluïdesa que Cañizares hi ha 
dem ostra t. Té coses a dir, des d 'u n a  pe rsona lita t artística m o lt 
de fin ida , i dom ina  codis diversos grácies a un dob le  aprenen- 
ta tg e  musical, el vivencial però no a u tod idac ta  del flam enc i Ta- 
cadém ic deis conservatoris.

El Sabadell de Cañizares
Quan se li dem ana sobre els seus inicis, i so b re to t quan qu i li 
p regun ta  és sabadellenc. Cañizares sol respondre am b una 
im a tge  m o lt vivida. Recorda les llargues i solitáries cam inades 
que feia de p e tit entre  la seva casa al carrer de Posets, a Ca 
n 'O riac, i el Conservatori, llavors a les voltes de TOliver a la 
Rambla, i com  hi im aginava la música que podria  a rribar a fer, 
i que en efecte va fen t.

La im a tge  evoca les m illors de Trabal. La consabuda grisor de 
Sabadell com  a p u n t de partida cap a les im m ensita ts  del m ón. 
Però, to ca n t al Sabadell de llavors, a la década deis 1970, cal- 
dria m ira r les escletxes que tanm a te ix  hi havia en aquella grisor, 
inadvertidos sovin t en les visions de la c iu ta t i de la história 
recent, fo rte m e n t ideo log itzades i carregades de tóp ics, que 
encara se solen estilar.

En les m úsiques populars, la carte llerà local era m o lt més rica 
llavors que en els darrers tren ta  anys. En el flam enc, hi sovinte- 
java Tactuació ais teatros de grans figures del género. A  aixó 
s 'a feg ien, en els entorns populars, possib ilita ts d'accés a m úsi
ca enregistrada, en els discos i la ràdio, o a form es d 'ensenya- 
m en t m usical, ta m p o c  tan hab itua is a altres llocs de Catalunya 
o la resta d'Espanya.

Es donava, a lbora, una intensa vida artística popu la r que, a 
més, va ser estim ulada per les m ob ilitzac ions de la transic ió  
política a la dem ocrácia. El germ á gran i p rim er m ostre de
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Cañizares, Rafael, es va fo rm a r tam bé  com  a g u i
tarris ta  en tre  cantaores professionals i sem ipro fes
sionals de la c iu ta t, entre  ells l'exem plar M ano lo  
del Río, i va fe r el salt a professional am b el llavors 
em b lem àtic  can tao r M anuel Gerena, sevillà im m i
g râ t i p ropagand ista  del PSUC.

Rafael Cañizares és un exceMent gu ita rris ta  fla - 
menc, am b un gran currícu lum , prem is com  el 
p reua t Bordón M inero  de La U nión , gires ju n t am b 
M ike O ld fie ld  o Dire Straits, i, com  a m ostre de 
gu itarris tes, desenes de deixebles a Sabadell i 
l'ESMUC, on tam bé  és professor. La tra jec tò ria  del 
seu germ à, Juan M anuel, no s 'en tendria  sense 
l'im p u ls  previ de Rafael, tan es tre tam ent v incu ia t, 
i per m o lts  anys, a la vida artística de Sabadell i, en 
particu lar, de Ca n 'O riac.

I encara caldria considerar la cu ltu ra  gu itarrística  
de Sabadell, ta n  n o ta b le  com  o b lid a d a .
Inaugurada am b l'estada que hi va fe r Julián Arcas
el 1881, es va conso lidar al v o lta n t de Francisco , __
Tárrega, assidu així m ate ix a la c iu ta t, i deis seus 
deixebles sabadellencs: Forran G ausente Valls, pare de la tam bé 
mostra de gu ita rra  V ic to ria  Gausente, i d 'a fic io n a ts  com  el fo tó -  
g ra f i p in to r Joan V ila tobá .

D uran t el segle XX, p ràc ticam ent to ts  els grans gu itarris tes clàs- 
sics i bona pa rt dels flám enes van actuar vàries vegades a 
Sabadell: Andrés Segovia, Regino Sainz de la M aza, M ique l 
Llovet, Emili Pujol, Narciso Yepes... O, en el flam enc. Sableas, 
N iño Ricardo, Juan Flabichuela, M e lchor de M archena, M ano lo  
Sanlúcar o Ramón de Algeciras, germ à de Paco de Lucía, que 
n'és la gran excepció.

En aquest context, és d 'e n te n d re  que Cañizares no sigui pas un 
cas a part, una excepció. Eorma part, de fe t, de to ta  una gene- 
ració d 'a rtis tes  flám enes sabadellencs de fo rta  pro jecció in te r
nacional. En són d 'a ltre s  exponents els cantaores Juan Cortés, 
D uquende, (Sabadell, 1965) i Blas C órdoba, Kejío, que to t  i nas- 
cu t a Granada, el 1965, ta m b é  viu a Sabadell des deis dos anys 
i s 'h i ha fo rm a t.

Com en Cañizares, l'o b e rtu ra  al m ón i a altres générés en seria 
una característica com una. De manera assenyalada en Blas 
C órdoba, m o lt v incu ia t al p ianista de jazz i flam enc Chano 
D om ínguez i, a través d 'e ll, am b el tro m pe tis ta  W yn ton  
Marsalis, en pa rt successor de M iles Davis i d ire c to r de la cèle
bre Jazz a t Lincoln Center Orchestra (JALCO). Blas Córdoba 
col labora am b la JALCO i, hi actúa ta n t a Nova York, al Lincoln 
Center, corn en gires pel m ón.

També seria un tre t generaciona l com ú el fe t que l'accés a m it- 
jans i escenaris de fo ra  de la c iu ta t s 'hag i p ro d u it quan ja eren 
artistes fo rm a ts  al nivell de la P rofessiona litä t. En el cas de 
Cañizares va esdevenir quan, a n im a t pel seu germ à Rafael, el 
1982, am b nom és 16 anys va guanyar de manera sorprenent el 
Concurso Nacional de G uitarra  de Jerez, fre q ü e n ta t per pro fes
sionals. Javier Solana, que acabava de ser nom ena t M in is tre  de

D uquende y Cañizares /  COLITA

Cultura, li va enviar un te legram a de fe lic i- 
tació , que va dona r força a l'em oc iô  del 
m om ent.

Entre els 
artistes 

flámenes 
sabadellencs 
i el Sabadell 
oficial hi ha 

una fractura, 
una escissió

deis seus éxits. En

El flamenc en els indicis 
d'una fractura local
E n fron t d 'aquesta  genuí'na v incu lac ió  am b 
Sabadell de Cañizares i els altres artistes 
flám enes sabadellencs de la seva genera- 
ció, hi ha la qüestió  de la recepció a la c iu 
ta t de les seves respectives produccions, 
ella, em ergeix una frac tu ra , una escissió en la qual el Sabadell 
o fic ia l, almenys, apareix en posicions i ac tituds  alienes, co n fré 
ries, al que aquests artistes representen.

El 1995, en ser entrev is ta t a París pel D iari de Sabadell, en oca- 
sió de dos concerts a l'h is tó ric  Trianon on va co inc id ir am b 
D uquende , Cañizares es va re fe rir al m enyspreu  de 
l'A ju n ta m e n t. Com que mai no havia ac tua t a Sabadell, i sí en 
in fin ita t d'escenaris d 'a rreu  del m ón, havia enviât a la Regidoría 
de Cultura el seu currícu lum , prou b rilla n t llavors, i s 'havia o fe rt 
per a una actuació. Ni tan  sois li van respondre.

La pub licac ió  de l'en trevista  no va desfer el silenci, que va durar 
fins al 1999. M en tres tan t, el 1997, Cañizares va fe r un concert 
al Grec i va p ro ta g o n itza r am b D uquende, Poveda, M ayte 
M a rtín  i G inesa O rtega  l'e xp o s ic ió  "F la m e n co s", que  
l'A ju n ta m e n t de Barcelona va o rg a n itza r i presentar a la 
V irre ina.. A  Barcelona va seguir ac tu a n t am b Paco de Lucia. Fins 
i to t  a Sant Quirze, am b Carlos Núñez.

A  d iferéncia de D uquende, Cañizares no va actuar a Sabadell 
m entre  Farrés va ser alcalde. P robablem ent, el cas ni tan  sois va 
ser tem a de conversa en l'e n to rn  m un ic ipa l, o per extensió o fi-
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Sabadell al segle xx
Esteve D eu | Jo rd i C a lv e ! | M a rti M arín | Joaqu im  S a la -S a nah u ja

Eumo Editorial

Mentre flamen
cos sabadellencs 
dels 1980 i 1990 
estaven en posi- 
cions de centrali- 
tat en la creado 
musical mundial, 
Sa bade II els 
excloia o 
els marginava 
d'allò "rellevant" 
de la ciutat

bosses de m arg inac ió ",

cial. Ni es va exp lic ita r ni, menys 
encara, n ingú no es deuria sentir 
o b lig a t a jus tifica r-ho . Però responia 
a actituds, cohérents am b una tal 
actuació, que l'A ju n ta m e n t d ifon ia  
llavors en llibres i docum ents.

A  ta li d 'exem ple, les Knies que al Ilibre 
Sabadell a l segle X X  (2000), résultat 
d 'u n  encàrrec de l 'A ju n ta m e n t, 
Joaquim  Sala-Sanahuja va ded icar al 
flam enc p ro d u it a Sabadell, en el 
qua i ca ld ria  in c lo u re  Cañizares. 
D 'en trada , el considerava l'exponen t 
de l'existència a la c iu ta t de "grans 

to t  i les m illores socials i urbanes que
reconeixia en l'executòria  dels governs d 'A n to n i Farrés.

Es referia, en concret, a "fe nòm ens de p roducc ió  cu ltu ra l p rò 
pia, com  el "n o u  fla m e n co " (sic.) de Can Puiggener i Torre- 
rom eu, on hi ha una pob lac ió  g itana  arrelada, am b el "ca n ta o r" 
D uquende com  a em blem a. Són fenòm ens, però, d 'u n a  m argi- 
na litzac iò  estab ilitzada, que  perm et que es m a n tin g u in  i hi evo- 
luc ion in  m anifestacions desconnectades del con tex t g lo b a l".

"Es tracta , dones," condo la , "d e  m icrocosm os culturá is, relli- 
gats de vegades am b d 'a ltres  m icrocosm os — el cas dels g ita -

nos i d 'u n a  "consc iènc ia" g itana  n'és l'exem ple més visible—  en 
fo rm a  d 'a rx ipè lag ". I res més tre t d 'a ixò , que és escrit a l'ù ltim a  
pàgina del llibre, la 396 . Lluny de passar inadvertida, la cita es 
va lleg ir ta lm e n t sencera en la p resen tado  del llibre, sense cap 
senyal de reticència.

L 'autor expressava una im pressió generai al seu cercle. L'exposat 
a la pa rt a n te rio r d 'aq ues t artic le  sobrarla, de ser el cas, per 
re fu tar-la . Tanmateix, tin d ria  una va rian t en una visió sim ilar, a 
p ropòs it del flam enc a Sabadell, p rod igada  ta m b é  llavors en 
textos m unicipals. Hi canviava tan sols el subjecte. En com ptes 
dels g itanos, adscrivia el flam enc a la im m ig rac ió  andalusa i les 
en tita ts  corresponents.

Tot i ser potser més am able, aquesta segona visió té  aspectes 
més co n trap ro duen ts  que la prim era, to ta  vegada que despla
ça els artistes corn a creadors. Hoc que passen a ocupar les e n ti
tats. Atesa la "so c ia lita t" al cas, les fo rm es més properes al fo lk 
lore hi tend irien  a desplaçar, si més no, els artistes ind iv idua ls  o 
la c reado  artística en els seus valors m odem s, els propis del f la 
menc tanm ate ix .

La re fu tac ió  ta m b é  és fácil en aquest cas. La v ita lita t del flam enc 
a Sabadell ve del XIX. Es rem unta  als orígens del gènere, i era 
m o lt intensa al p rim er terç del XX. El fu n d a d o r d 'aquesta  revis
ta, Joan Cusco, n'és tes tim on i. A  casa seva, el Café El Paral-lel 
del carrer Roger de Flor, hi va veure ac tua r abans de la guerra 
figures del gènere com  Carmen Am aya o Joaquín Góm ez, Cojo 
de M álaga.

En to ts  dos casos, al cap i a la fi, la ind icada frac tu ra  cu ltu ra l 
resulta evident. M en tre  els artistes flám enes sabadellencs, en les 
décades dels 1980 i el 1990, es van s ituar en posicions de cen- 
tra lita t, critiques almenys, en la creado  musical en una escala 
m und ia l, a Sabadell es va generar en aquelles mateixes décades 
un im aginar! que els excloía o els m arginava d 'a llò  "re lle va n t" 
de la c iu ta t.

El fe t no es deuria, almenys del to t, al nacionalism o o el localis- 
me, a a llò del que es té  per "p ro p i"  i del que, per sobre de la 
Universalität de l'a rt, es rebutja  per alié. A  Barcelona o a Sant 
Cugat, c iu ta t am b govern nacionalista, bé s 'han genera t rela- 
cions an te rio rs  i més receptivos ais artistes flám enes sabade
llencs. Encara que el nacionalism o hi t in g u i a veure, hi hauria 
més caients a explorar.

Cañizares, a Sabadell, hi va actuar per p rim er cop com  a solis
ta el 1999, a la Festa M a jo r i a La Farándula, desbordada de 
púb lic  en l'ocasió. El govern m un ic ipa l havia canviat feia pocs 
mesos. Des de llavors hi ha a c tua t més o menys cada tres anys 
i hi ha presentat bona pa rt dels repertoris  i espectacles que ha 
p ro d u it com  a propis. Però hi ha excepcions a referir. El silenci 
no s'ha trenca t del to t.

Han apareg u t altres lim its, no pas nous. Per posar un cas, el 
concert al Principal on, l'o c tu b re  del 2008 , va presentar a la c iu 
ta t el seu A Ib én iz  p o r  Cañizares, mesos després de l'estrena a 
l'A u d ito r ! de Barcelona d ins del Festival de G u ita rra  de 
Barcelona, i poc abans de rebre per aquest treba ll el Premio de
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la Música. El trac te  que va rebre aquí, però, no va ser 
gaire s im ila r al de Barcelona.

A  la p rom oc ió  m un ic ipa l va quedar re legat a una mena 
de tercer Hoc després de Jorge Drexier, v in g u t en una gira 
de la D iputació , i A lm asala, ca n tan t cordovesa i antiga 
co m p o n e n t d 'O jos  de Brujo, pub lic itada  com  a revelació. 
A  les notes de premsa de l'A ju n ta m e n t, la pro jecció de 
Cañizares gairebé ni s'esm entava. En canvi, se'l presenta
va com  a gu ita rris ta  de Rocío Jurado, to t  i que no ho va 
ser.

Al concert, m agn ifie  i entranyab le , no hi va assistir cap 
m em bre  de les diverses com issions de la C iu ta t de la 
M úsica que l'A ju n ta m e n t pro jectava llavors, càrrecs 
pùblics inclosos. Hi havia, aixô si, amies de Cañizares i eis 
veins de Ca n 'O riac, en tre  élis el reg ido r socialista A lbe rt 
Beltran, i els com panys de classe al col-legi Calvet 
d 'Estrella , I so b re to t to t  de sabadellencs, de barris d iver
sos, a tents a l'a rtis ta .

De Sabadell va saltar a una gira als Estats Units, co in c id in t 
am b el llançam ent a Am érica del disc A Ib én iz  p o r  
Cañizares. I l'estiu  següent va ser cap de carte ll ré ité râ t als 
grans festivals del flam enc: a la Suma Flamenca de M adrid , al 
de G uitarra de Còrdova, el de La U nión , entre  d 'a ltres. La Bienal 
Flamenca de Sevilla, que venia to t  seguit, li va encarregar un 
espectacle a part.

Per co n tra , en l'e s tiu  del 2 0 0 9  al Castell de Can Feu, 
l'A ju n ta m e n t va tr ia r Cañizares per a la inaugurac ió  del festival 
30 Nits, reservada a púb lic  convidat. Hi va estrenar a Catalunya 
l'espectacle O rigen Flam enco, encàrrec de la Bienal Flamenca 
de Sevilla al setem bre anterior. Entre els espectadors més en tu - 
siastes es va destacar el co m p o s ito r Benet Casablancas. 
Sabadell no deixa de ser al m ón.

Encara en el silenci se situarla , en canvi, la S im fònica del Vallès, 
am b ta n t o més m o tiu  per aco llir Cañizares com  a solista que la 
Ph ilharm onisch d 'H o landa , la de Còrdova o la de RIVE. Els 
mùsics de la fo rm a d o  locai coneixen el cas, i saben prou del 
ressò e logios o b tin g u t per l'ob ra . Però ni tan sols no semblen 
veure-h i un m itjà  per acred ita r la seva v in cu la d o  am b la c iu ta t, 
prou certa en altres casos.

Hi ha més casos recents, sim ilars, com  I'estrena a Sabadell de 
l'espectacle de Chano D om ínguez C uarte to  Flamenco, que va 
te n ir un fo r t  sen tit d 'h o m e n a tg e  al can tao r sabadellenc Blas 
Cordoba. Es tractava d 'u n  esdevenim ent artis tic  del qual es va 
fe r extens ressò TV3 als te lenotic ies. El públic , nom brós, hauria 
desborda t l'a fo rm e n t del Principal. Però els artistes, Chano 
D om ínguez en aquest cas, es van haver de Hogar la Farándula 
per v iu re 'l, pe rden t-h i d iners a més.

A m b  W yn to n  Marsalis, Chano D om ínguez i Blas Córdoba 
havien estrenat i en reg is trâ t l'estiu  abans l'ob ra  Vitoria Suite, al 
Festival de Jazz de la cap ita l basca. A  la tardor, la van d u r al 
Lincoln Center. I a Catalunya, Chano i Blas havien clausurat, 
en tre  m u ltitu d s  com  sol ser hab itua l en ells, els anteriors

Festivals de Jazz de Terrassa i Barcelona. A  Sabadell, però, cap 
reg ido r no va anar a sentir-los.

En aquest cas, resultada suggèren t el tex t que se li va ded icar al 
quaderne t que l'A ju n ta m e n t publica per p u b lic ita r la p rogra- 
m a d ó  als seus teatres. A  més de sorprendre 's  per la relació 
entre  flam enc i jazz, ta m p o c  tan excepcional en si, ni tan sols 
indicava que Blas Córdoba, a qu i de fe t es devia el concert, fos 
sabadellenc. Ben bé fo ra  del m ón i la c iu ta t a lbora, en una 
dob le  i co inc ide n t alienació.

Potser seria aclaridor, al respecte, un repás a les p rogram acions 
m unicipals. Tot i que des del 2000  se H ded iquen qua tre  vetlla- 
des l'any, al festival d 'es tiu  30 Nits, el flam enc i les m úsiques 
populars com  el jazz tenen una preséncia esporádica a les p ro 
gram acions de tem porada , per sota de M anresa, Badalona o, 
per descom pta t, Sant C ugat o Terrassa, c iu ta ts  no pas in feriors 
a Sabadell en potencia l musical.

Per contra , a Sabadell es nota  d 'un s  anys ençà, am b particu la r 
In tens itä t en a lguns m om ents, una tendéncia  a desplagar p ro 
gram acions, espectacles i artistes professionals en favo r de p ro 
postes vingudes d 'e n tita ts  socials o d 'a rtis tes  locals situats a 
p rop, de vegades, del Hindar am b l'am ateurism e, però desta- 
cats com  a sabadellencs. Seria a llò del sabadellenquism e, però 
en ranci.

I ta n t com  un senyal de ranc ie ta t mesocràtica es podria  en ten 
dre corn Factual lim it local de l'exclusiô al flam enc; als qu i no 
se'ls té  per sabadellencs ni arriben subvencionats per altres 
adm in is trac ions catalanes, se'ls fa pagar el teatre . I als qu i se'ls 
valida la c iu tadan ia , se'ls relega rere els professionals pa troc i- 
nats. I res de toca r am b la S im fònica, és ciar. Tam poc no s'esti- 
la que hi to q u in  els afic ionats.
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El vol de la Ilibertat
El pintor sabadellenc Jordi Roca dona 
a Gisclareny una de les seves obres

PAU JOAN VIDAL

En Jordi Roca és un personatge in tem pora l.

Té una edat, és cert, però no una edat certa, més aviat una 
certa edat. A ix i dones, hom  s'espera una correspondèneia entre 
uns cabells blancs i una de te rm inada manera de fer, però a 
vegades aixô falla.

En Jordi és un hom e fo rt. Fort i actiu . F o r t , actiu  i am b coses a 
d ir: i les d iu.

En Jordi, les coses les po t d ir de m oites maneres: escrivint un 
poem a, p réparan t un arròs, p in ta n t un quadre , o fe r in t un car- 
bassô del seu hort...

De vegades fins i to t  les d iu am b paraules les coses que vol dir... 
de vegades.

No sol fe r grans m anifestos, les coses que vol dir, les fa; i les 
coses fetes esdevenen en de fin itiva  les credencials de cadascù.

Catalunya és el seu pais i l'estim a. Estima la terra am b força i la 
terra  li re torna aquest afecte en fo rm a  d 'energ ia , d 'un a  energia 
desbordan t que el caracteritza.

La seva pe tita  terra d 'a d o p c iô , Gisclareny, és la que el nodre ix 
de fa m o lts  anys i con tinua  fe n t-ho .

A quest quadre  és, f in a lm e n t un acte d 'a g ra ïm e n t al p e tit te rri
to r i i per extensió al TERRITORI, en majùscules, Catalunya.

És corn un voler to rn a r a la terra a llò que la terra li ha d o n a t en 
fo rm a  de m anifest; un reconeixem ent d 'haver passât per aquí. 
Haver estât, aquí, d 'ha ve r s igut, aquí. Avui estem davant d 'u n  
quadre  gran, força gran i de gran força.

És, corn deia, una manera de d ir sense paraules. Ens m ostra el 
sím bol del país que estim a, un desig de Iliberta t, i un p u n t d'es- 
perança enm ig de la grisor.

Fora, el no res. No es p o t m irar, cree, com  un paisatge. No es 
p o t m irar, corn un retrat. No és una escena costum ista  ni que l- 
com  que indueixi a la re laxado .No està pensât per fe r bonic. No 
és l'estètica a llò  que vol posar de relleu.

U tilitza  un lleguatge  dur, sense matisos, per explicar un senti
m ent, un desig, un d o lo r i una esperança.

A dalt, "El vol de la Ilibertat" (tela 130x162 cm.) A baix, d'esquerra a 
dreta: Pau Joan Vidal, el pintor i Joan Tort, alcalde de Gisclareny

En m om ents en què eis valors socials han esdevingut im p ú d i- 
cam ent estétics tro b e m  novam ent una vo lu n ta t que involucra 
valors étics a la im atge.

El construe ix a pa rtir d 'u n a  estelada esquinçada que havia estât 
one jan t a G isclareny fins a envellir i a la qual to rna  a la vida am b 
un a ltre  s ign ifica t: el de p ro tag on is ta  del m anifest.

Deixa dones de ser una icona per esdevenir m issatge: el centre 
de la h istoria . Sigui com  sigui cada observador hi trobarà  la 
seva lectura i el tem ps, sens dub te , posará les coses al seu Hoc.

Diseurs p ro n u n c ia t a l'A ju n ta m e n t 
de Gisclareny, l ' l  1 de setem bre de 2010
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La meva amistat amb 
en Xavier Vinader
Lautor de 'Xavier Vinader: periodisme 
i compromis' evoca el periple 
del reporter nascut a Sabadell

JAUME BUSQUÉ I BARCELÓ /  Fotografíes de Paco Elvira

Conec en Xavier V inader des que soc m o lt jove. Freqüentàvem 
eis m ateixos am bien ts  dels estud iants de Sabadell i co incid iem  
al tren  que ens portava a Barcelona. Vam re trobar-nos a la revis
ta A rreu  i, poc després, li vaig perdre la pista, exiliat uns quants 
anys i, fin a lm e n t, em presonat, to t  i que, des de la meva nova 
residència barcelonina, seguia p u n tu a lm e n t eIs seus reporta t- 
ges a Primera Plana i a In terv iú .

Tornàvem de Reus
L'atzar ha fe t que ens retrobéssim  de nou i que reforcéssim eis 
Ilaços de bona am ista t. El fe t que va porta r-nos a una relació 
més intensa va ser un p ro jecte  que s'havia de convertir en una 
exposició dedicada als fo tò g ra fs  de la fi del franqu ism e i la tra n 
s ido . Entusiasm ats per aquella aventura vam v ia tja r a Reus i al 
vespre, de re to rn  a Barcelona, en Xavi V inader va com enta r
me que estava p reocupa t pel desti del seu arxiu, d o n a t que la 
seva mare, la senyora Mercè, havia m o rt i calia bu ida r el pis 
fa m ilia r de Sabadell on guardava una bona pa rt dels seus Ilibres 
i docum ents. En les dues hores de viatge, a l'au top is ta  — plovia 
i el trà n s it era in tens—  va dem anar-m e el meu parer sobre 
qu ina podria  ser la in s tituc ió  més ad ien t on Iliurar to t  el seu 
fons  docum enta i. Vam quedar que  m 'in fo rm a ria  a través del 
bon amie M ario  Romeo, no ta ri de Barcelona. En aquell ins tan t 
d 'in tro spe cc iô , de conversa franca, distesa i de com p lic ita ts  vaig 
exclam ar " tu , Xavi, mereixeries que  el govern de la G enera litä t 
et concedis la Creu de Sant Jo rd i". Vaig pensar que m 'engega- 
ria lite ra lm en t a passeig, eli que  sembla in fo rm a i i poc d o n a t als 
e logis i als honors. Jo ho havia expressat convençut que era el 
m illo r reconeixem ent ins tituc iona l que  en Xavi podia o b te n ir del 
govern de Catalunya per la seva Ilu ita  pel d re t a la Ilibe rta t d 'ex- 
pressió. La meva ocurrència va anar acom panyada d 'u n  silenci 
breu, de pocs segons, i la seva resposta va ser pausada, tra n 
quil-la , però d 'u n a  In tens itä t que  no ob lida ré  mai: "Ja m 'ag ra - 
da ria ", em va dir.

La gestió d'una Creu, la de Sant Jordi
Vaig m oure  cel i terra fins aconseguir les signatures de perso
nes que sense d u b ta r ni un segon van posar el seu nom  al peu 
d 'un a  carta adreçada al conseller de Cultura, Joan M anuel 
Tresserras. A que ll escrit anava s ignâ t per LIuis Brunet i Berch, 
president de Caixa Sabadell; A n to n i Farrés Sabater, advocat i 
a lcalde de Sabadell en tre  els anys 1 9 79 -1 999 ; Josep LIobet i 
Bach, a rqu itec te  i d ire c to r de la Fundació Bosch i Cardellach de 
Sabadell; M aricarm en Palma Claudín, d irecto ra  del Festival de 
Música A n tig a  i del Festival de M úsiques del M ón ; Jaume

Vinader en una roda de premsa a Estocolm, poc després que el 
Tribunal Constitucional desestimés la seva apel-lació

Busqué i Barceló; Josep M aria Huertas Clavaria, degá del 
CoMegi de Periodistas de Catalunya, que ens havia deixat abans 
de poder signar aquella carta i en el seu nom  ho va fe r Josep 
Caries Rius, degá en func ions; Josep M aria M ontseny i Costa- 
Jussá, periodista i subd irec to r general de Caixa Catalunya; 
M ario  Romeo García, no ta ri i p resident de la Comissió de 
Cultura de la Fundació Ernest Lluch; i A n to n i Segura Mas, cate- 
d rá tic  d 'H is tó ria  C ontem porán ia  i d ire c to r del CEHI-Pavelló de la 
República de la U nivers itä t de Barcelona. Després s 'h i van adhe
rir persones i personalita ts m o lt destacados del m ón de la po lí
tica, de la cu ltu ra , del periodism e, de l'econom ia , de Sabadell i 
de Barcelona, entre  els quals hi havia els expresidents Jordi Pujol 
i Pasqual M aragall. I va ser l'any  2007  quan el govern de la 
G eneralitä t, fin a lm e n t, va a to rg a r la Creu de Sant Jordi a Xavier 
Vinader.
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Un dels articles sobre Juan Pujol "G arbo" publicáis a 'In terv iú '

Xavier Vinader i Sánchez: periodisme i compromis
M entre  to t  això succeïa, la decisió d 'en  Xavi de dona r el seu 
arxiu a un centre  espeda litza t feia el seu curs. L'amie M ario  
Romeo va posar-nos en con tac te  am b el Centre d 'Estudis 
H istories Internacionals-Pavelló de la República de la U niversitä t 
de Barcelona, i el seu director, d o c to r A n to n i Segura, va accep- 
ta r co m p la g u t el gest d 'en  Xavi Vinader. Va a rribar el dia en qué 
vam  ser convocats al rec to ra t de la U nivers itä t de Barcelona en 
l'ac te  académ ie de signatura  del d o cu m e n t de Iliu ram ent i 
acceptació del tons docum enta l. En un d ina r previ, el rector de 
la U nivers itä t de Barcelona, d o c to r M árius Rubiralta, va encar- 
regar-m e l'e laborac ió  d 'u n  Ilibre sobre la vida i la tra jectó ria  
professional d 'en  Xavi V inader basant-m e en el c o n tin g u t del 
seu arxiu i deis seus reportatges. I aquell encárrec s'ha conver
t i t  en el Ilibre Xavier V inader i Sánchez: pe riod ism e i co m p ro 
mis, sisé vo lum  de la coM ecció Els papers de l Favellò de la 
República. Hi he tre b a lia t d u ra n t dos anys, sota el gu ia tge  de 
Lola Harana, responsable de pro jectes del Favellò de la 
República, que n 'ha  estât la d irecto ra  pacient i eficaç.

Treballar p rop  d 'en  Xavier V inader m 'ha  p ro p o rc io n a t unes ele- 
vades dosis de fé lic itâ t. Al seu costa t he après ta n t o més que 
si hagués seguit un curs de d o c to ra t. He descobert un amie, un 
hom e culte, alegre. U tilitza  la ironia am b un respecte escrupo- 
lós per al co n trin ca n t o l'adversari; sov in t esclata en halles 
espontánies i, a lbora, els seus silencis, la seva capacita t de con 
ce n tra d o  i les seves análisis sobre la s itu a d o  política fan evident 
la seva p ro fu n d ita t in te l-lectua l. Les eines que u tilitza  per tre b a 
llar són in fin ites: els seus recursos in fo rm a tiu s  i les fo n ts  d o cu 
m entais a qué té  accès superen i van més enllà de les que p ro 
porc ionen les noves tecno log ies farcides, tan  sovint, d 'e rro rs  
que es fan histories. Xavier V inader és l'am ie més solid que 
podem  te n ir to ts  els seus amies, però am b la seva ac titud  ha 
o b tin g u t, tam bé, el respecte dels seus enemies.

Xavie r V inader i Sánchez: pe riod ism e i  com prom is  és la narra- 
c ió incom ple ta  de la vida i la tra jec tó ria  del nostre personatge, 
nascut a Sabadell el 1947 en un en to rn  fa m ilia r de g e n t treba- 
lladora. És el darre r de tres germ ans. Els que el precedeixen —  
la M ercè i en M anel—  són més grans, gairebé d 'un a  altra gene- 
ració. El Ilibre s 'in ic ia  el 1966 quan en Xavier V inader com ença

a treba lla r al Diari Sabadell de la premsa del M ov im ien to  i con- 
clou el 1984 quan surt en Ilibe rta t de la presó m adrilenya de 
Carabanchel després que el govern li concedís un in d u it to ta l. 
És, per ta n t, la h istoria d 'u n  recorregu t vita l in te rro m p u t en un 
ins tan t cu lm in a n t de la vida del p ro tag on is ta , que reclama, 
però, una con tinuac ió  que ens po rti fins al dia d 'avu i.

Hi ha certes persones, am b un coneixem ent superfic ia l de la tra 
jec tó ria  personal i de l'ob ra  periodística d 'en  Vinader, que el 
ten ien per un periodista aventurer, inconscien t, d o m in â t per un 
afany desm esurat de no to rie ta t, d 'esquerra  extrem a, que escri- 
via reporta tges basant-se en la seva p rod ig iosa im ag inac ió . Fins 
i to t, Felipe González no va resoldre la s ituac ió  ju ríd ica  d 'en  Xavi 
Vinader, co ndem na t a set anys de presó per un de lic te  d 'in d u c - 
ció a l'assassinat, fins que a lgù m o lt in flu e n t del seu m ateix par
t i t  no li va aciarir la independèneia professional del nostre pe rio 
dista i la seva absoluta desvinculació am b l'o rg a n itz a d ó  ETA.

La concessió de la Creu de Sant Jordi va crear un m ov im en t 
sinérgic de renovada sim patia  i adm irac ió  per en Xavi Vinader. 
A  Sabadell, la Fundació Bosch i Cardellach va aco llir el suggeri- 
m en t que fos aquesta e n tita t qu i encapçalés un acte de reco- 
neixem ent al periodista sabadellenc. Va acceptar-ne la p ropos
ta i el va o rgan itza r superan t aquelles suspicàcies dels qu i cre- 
ien que, al darrera d 'aque lla  trobad a  d 'am ies, hi havia la mà de 
l'opos ic iô  sabadellenca. Aquell acte es va d u r a te rm e  a l'a u d i- 
to ri de la Caixa d'Estalvis de Sabadell 
el dia 27 de m aig de 2008 , am b el 
t i to l  D 'u n  tem ps, d 'u n  pa is . El 
m oderad or va ser Joan Brunet i hi 
van in te rven ir Pere Font Grasa, Josep 
M aria  Benaul, M aria  Lluïsa 
D o m in g o , jo  m ate ix , i en Xavi 
Vinader. En Font Grasa i en Benaul, 
ju n ta m e n t am b altres sabadellencs 
corn la M aria  D olors Calvet, en 
M ique l Z am bud io  i l'À lva r Garcia, 
han estât els com panys necessaris 
que m 'han  p ro p o rc io n a t in fo rm a-
cions m o lt valuoses per d o ta r de c o n tin g u t el Ilibre. Font Grasa 
havia coM abora t am b en Xavi V inader al Diari Sabadell on 
publicaven articles signats am b els seus nom s i les seves res
pectives caricatures. Van ser els au to rs  d 'un a  entrevista a Blas 
Piñar, el m axim  d ir ig e n t de Fuerza Nueva que havia o rg a n itza t 
un m íting  que s'havia de fe r al Palau de la M úsica Catalana i, 
en segona instància, al tea tre  La Farándula de Sabadell. 
F inalm ent va ser a Sant Geloni on els dos periodistes van m an- 
te n ir una llarga conversa am b el p o litic  d 'extrem a dreta. Per la 
seva banda, en Josep M aria Benaul va p roporc iona r-m e con tac
tes, in fo rm acions, va donar-m e conseils, i va o rien ta r-m e pels 
d ific ils  viaranys de la investigació.

Aquell dia, a l'a u d ito h  de la Caixa de Sabadell destacava, pel 
que era i pel que havia s ign ifica t, l'A n to n i Farrés. L'exalcalde 
m 'havia parlâ t de les accions de la Guardia de Franco de 
Sabadell que, des de l'a n tic  casai de Joan Oliver-Pere Q uart de 
la Rambla del Caudillo , conve rtit en la seu de Falange Española 
y de las JONS, actuava am b to ta  im p u n ita t. Va explicar-m e corn 
aquell g rup  feixista va ag red ir el professor M anuel Jiménez de

Hi ha persones 
amb un coneixe
ment superficial 
de la trajectória 

d'en Vinader, 
que el tenien per 

un periodista 
aventurer, 

inconscient
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Parga i I'advoca t Lluis Casals, I'any 1966, en aquell 
m ate ix aud ito r! de la Caixa de Sabadell i va donar-m e el 
nom  d 'u n  ta l Josep Alcaraz, Pepitu, m em bre  de la 
"G u a rd ia ", agressiu, v io le n t i... cu rt de gam bals. Aquell 
fe t, segons p rop ia  confessió d 'en  Xavi Vinader, va ser el 
d é to n a n t que va fe r-lo  dec id ir a seguir la carrera de 
period ism e i convertir aquesta professió en una arm a de 
denùncia  con tra  eis abusos del poder i de to ts  aquells 
que I'exerceixen despo ticam en t i en benefic i p rop i.

Successives i emotives presentacions
Van transcórre r uns llargs mesos de fe ina, d 'investigac ió , 
de consultes als arxius, a les hem eroteques, de converses 
am b amies d 'en  Xavi, am b periodistas, advocats, m agis
trats, m ilitars, m em bres del Cos de Mossos d 'Esquadra i 
del Cos Nacional de Policía i, fin a lm e n t, el Ilibre Xavier 
Vinader i Sánchez: period ism e i com prom is  va aparéixer 
a les Ilibreries. L 'editoria l A fers va encarregar-se de d is tri- 
bu ir-lo  ais pun ts  de venda i, avui, ja no es troba . 
C om p le tam en t exhaurit. El Centre d 'Estudis Histories 
Internacionals-Pavelló de la República de la U nivers itä t 
de Barcelona va dec id ir que  la tra jec to ria  d 'en  Xavi

Vinader, com  a periodista

El ¡libre 'Periodisme 
i compromis' és 
el résultat de llargs 
mesos de feina, 
d'investigaciô, 
de consultes als 
arxius, a les heme
roteques i de con
verses amb amies 
d'en Xavier Vinader

com prom es, mereixia una 
p re s e n ta d o  p úb lica  a 
l'A u la  M agna de l'ed ific i 
h istorie  de la UB. Es va 
fixa r la data del 27 de 
gener de 2010 . A  la noble 
sala de la UB no hi cabla 
n ingú  més, de tan ts  amics 
com  ens hi van acom pany- 
ar. Xavier V inader va s ig
nar al Llibre d 'H o n o r de la 
U n ive rs itä t de Barcelona
on, am b poques paraules, 

va ded icar la seva s igna tu ra  "a la casa deis meus 
records". El rector, Dídac Ramírez, va subra tlla r aqüestes 
paraules per recordar aquells anys d'efervescèneia p o líti
ca i de més inq u ie tu d  in te l lectual. I el conseller Joan 
M anuel Tresserras va confessar una anècdota , que l'hono ra , 
perqué va com para r la va lentia  d 'en  V inader am b els seus 
tem ors  o m anca de co ra tge  quan el nostre periodista va dem a
nar al jove  Tresserras que  l'acom panyés a M allorca on tenia 
concertada una entrevista am b uns tra fican ts  d 'arm es, gen t 
im previsib le; en V inade r va v ia tja r a Tilla am b un a ltre  period is
ta.

A  TAula M agna de Th istòric centre  univers itari, els de Barcelona 
eren m ajoria , però ta m b é  hi havia m olts sabadellencs i am b 
a lgún  en concre t — era en Josep Llobet—  ens vam com prom e- 
tre , aquell m ate ix m om en t, a repe tir un acte d 'aque lles m ate i- 
xes caractéristiques a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach 
de Sabadell. Hi havia amics i am igues que s'havien desplaçat 
des d 'a ltre s  pun ts  de la nostra geogra fia : de G irona, de 
Torroella de M o n tg rí. D 'aquesta vila del Baix Em pordà, en Jordi 
Bellapart, p resident del C ineclub, va m arcar a la seva agenda la 
data del 6 de m arç del m ate ix any 2010 , el dia que a la sala 
d 'actes del Museu de la M ed ite rràn ia  presentariem  el llib re  (una

R eportatge am b els rangers de M in d an ao , 
a les Filipines, per 'In terv iú ' (1979 )

crònica de l'ac te  es troba  a la revista d ig ita l Em porion — em po- 
r io n .o rg —  de m aig de 2010). Però, la p resen tado  pública d 'a - 
quest llibre va te n ir un p re lud i c inem atogra fie . La v ig ilia , que 
era divendres, al C ineclub de Torroella de M o n tg rí es va projec- 
ta r "G arbo , el espía", am b la presèneia del seu director, Edmon 
Roch, guanyador Tany 2009  de dos prom is G audi i un prem i 
Goya. El docum enta i sobre Tespia Joan Pujol — G arbo per als 
anglesos. A larle per als alem anys— , es basa en fo n ts  i te s tim o - 
nis m o lt valuosos entre  els quais hi ha la sèrie d 'en trevistes que 
Xavier V inader va fe r al dob le  espia català que, enganyant A d o lf 
Hitler, va co n trib u ir a posar fi a la Segona Guerra M und ia l, unes 
entrevistes que V inader va d u r a te rm e  i va pub lica r a In terv iú  
Tany 1984 bavent so rtit de la presó de Carabanchel.

L 'endem à, al vespro, am b  el so ts in sp e c to r dels M ossos 
d 'Esquadra Lluis Paradell, i els periodistes de l'àrea d 'investiga -
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D urant la p resentado  del Ilibre, a la Universität de Barcelona

ció de te rro rism e de La Vanguardia  Eduardo M artín  de Pozuelo 
i Jordi Bordas, Jordi Bellapart com  a co o rd in a d o r de l'acte, i jo  
m ate ix vam reflexionar i vam debatre  sobre el com prom is  p ro 
fessional d 'en  Xavi Vinader. Un com prom is  que l'ha p o rtâ t a 
co l-laborar in tensam ent en la tasca m inuciosa i responsable de 
la nostra policía. Eren les paraules de Lluís Paradell. I Eduardo 
M artín  de Pozuelo i Jordi Bordas van a p ro fu n d ir en el periodis- 
me que practica en Xavi Vinader. El tes tim on i dels dos periodis- 
tes va ser un gra de sorra, a Torroella de M on tg rí, que reclama 
i exigeix una caixa de ressonánda im presc ind ib le  que co n trib u - 
eixi a so trague ja r la professió periodística i el seu em presariat.

El cercle es tanca a Sabadell
El cercle, però, s'havia de tancar novam ent a Sabadell i la 
Fundació Bosch i Cardellach, com  ja havíem co n v in g u t am b el 
d irector, va o rgan itza r un acte, el darre r de to ts , a la seva seu, 
el dia 20 de m aig. Érem a casa i aixô ens donava confiança però 
ens produïa, tam bé , un cert te m o r perqué n ingú no és p ro fe ta  
a la seva terra. Pensàvem que el re lativ ism e dels propis i els 
coneguts podria  d ism in u ir l'e fec te  de les paraules dels qu i serí- 
em a la mesa. De fe t, a Sabadell no voliem  presentar el llibre: la 
presentació ja s'havia fe t a Barcelona a l'A u la  M agna de la 
U nivers itä t h istórica, am b presència d 'u n  c o n tin g e n t m o lt ele- 
vat de sabadellencs i sabadellenques. La in tenc ió  era que un 
g ru p  de poques persones, m o lt va riâ t i de procedències diver
ses, amies d 'en  Xavi Vinader, parlessin d 'e ll i de les vivèneies que 
havien v iscut al seu costat. I pre ten iem  que algù m o lt conegu t 
m odérés l'ac te  i el dirigís. L'èxit, estim ats lectors, va superar les 
meves previsions. La d irec to ra  de Televisiô de Catalunya, 
M onica Terribas, va co m p lir am b una exquisida precisió el que 
li havíem dem anat. Va m oderar l'acte, el va d ir ig ir i va interve- 
n ir-h i activam ent. La M ónica Terribas és el m odel d 'u n a  m ane
ra de fe r period ism e responsable, creatiu , ben d o cum en tâ t. I va 
ven ir a Sabadell ben in fo rm ada  bavent lleg it el llib re  fins a la 
darrera pàgina. Vaig parlar del vo lum  que es presentava i ho 
vaig fe r en im atges que projectaven a la panta lla  els principals 
articles, entrevistes i reporta tges que apareixen a Xavier V inader

i Sánchez: p e rio d is m e  i co m p ro m ís  (Lluís 
Brunet, am b l'a juda  de la seva filia  M ontserra t, 
ha reco llit aqüestes im atges que es troben  al 
seu w eb  w w w .llu isb ru n e t.ca t/xv in a d e r). En la 
meva in tervenció  vaig a tu ra r-m e a parlar de la 
vaga general de Sabadell de 1976 i del llibre 
que en V inader va escriure Sabadell, feb re ro  de 
1976: una semana de hue lga genera l po lítica , 
un d o cu m e n t inéd it que fo rm a  part ind iscu tib le  
de la nostra m em òria  col-lectiva, de la h istória 
de Sabadell, i del period ism e més rigorós, més 
com prom és i més exigent. Només fa lta  un dar
rer im pu is  per fer-lo  assequible a to ts  els que 
van v iure aquells fe ts i aquelles dates, i ta m b é  a 
les noves generacions.

El periodista i m úsic Josep M aria Francino va 
a p ro fu n d ir sobre els gustos musicals d 'en  Xavi 
Vinader. I té  raó, perqué puc dona r fe  que  el seu 
pis, a Barcelona, és un im m ens santuari on 

abunden els Ilibres i els discos. Els can tau to rs  en to tes  les llen- 
gües, els poetes com prom esos, el jazz, les cangons del pob lé  
que proclam en la Ilibe rta t i inc iten a la rebel-lió con tra  l'opres- 
sió... to ts  aquests tem es fo rm en  una extensa d iscografia  o rde 
nada en prestatges igual que la seva Ilibreria.

L 'Antoni Traveria, que d irige ix  la Casa Am érica-C ata lunya, viatja 
cons ta n tm e n t a to ts  els paísos de l'A m érica  Llatina i sempre, 
sempre, to rna  a casa més carregat que quan n 'havia m arxat. El 
m o tiu  del sobrepés? La llista de Ilibres que en Xavi, abans de 
marxar, li encarrega. Són obres que escapen de les lectures 
hab ituá is del lecto r p ro to tip o s , editados per empreses que, 
a lgunos, no apareixen al m ercat ed ito ria l ni co titzen  a la borsa. 
A  mi m ateix, en Xavi, quan va saber que faria  un v ia tge  a Sicilia 
va donar-m e una llarga llista literária  deis m illo rs estudis sobre 
la m àfia i les seves actuacions, les Brigades Rogos i les seves 
accions i, s ingu la rm en t, sobre l'assassinat d 'A ld o  M oro . A  
A g rig e n to , una espanyola d 'E xtrem adura , que  regenta un hote l 
am b encant, va en tendre  la im portánc ia  d 'aque ll encárrec i no 
va parar fins a reun ir to ts  els títo ls  i, en fo rm a  de paquet, els va 
dona r a un barceloní desconegut am b el prec que arribessin a 
les meves mans i, fin a lm e n t, a les mans d 'en  Xavi. Jun tam ent 
am b un agra ím en t im presc ind ib le  li vaig dem anar el com pte , la 
fac tu ra . L'extremenya, a fincada a A g rig e n to , no va vo ler d ir-m e 
quants euros pujava l'encárrec que m 'havia  fe t en Xavi Vinader.
I va ser així com  l'hosta lera  va voler obsequiar al periodista 
Vinader, que nom és coneixia de les meves referéndes.

La M aria Dolors Calvet, en la seva in tervenció , va preguntar-se 
qué tenia en Xavi que aconseguia relacionar-se am b auténtics  
im presentables, gen t perillosa situada a l'espectre més sordid 
de la naturalesa hum ana i que  el resu lta t no fos un desastre. 
Ella i eli, to ts  dos, van en tra r al fons d 'un s  baixos a Barcelona 
on n ingú els hauria ana t a socórrer. A llí s 'hi jugaven m ilions de 
pessetes esteses al d a m u n t d 'u n a  tau la , am b unes pistoles in ti- 
m idatóries al costa t deis jugadors . En Xavi inspira ta n ta  co n 
fianza, fins i to t  ais seus enemies, que van m arxar d 'aq ue ll cau 
so te rra t sense despertar cap sospita perqué aquell a qu i busca
va no era a la tim b a  c landestina. La dissertació de la M aria

http://www.lluisbrunet.cat/xvinader
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Dolors va anar in crescendo  fins a rribar aquell m o m e n t que va 
d ir i va dem anar a la Fundado Bosch i Cardellach i al seu d irec
to r  que obrís un procès, tan  ràpid com  fos possible, am b l'o b - 
je c tiu  que  l'A ju n ta m e n t de Sabadell acordés conced ir la 
M edalla  de la C iu ta t a en Xavier Vinader. Tots els assistents van 
aprovar la proposta  de la M aria Dolors am b un llarg ap laud i- 
m ent.

En Paco Elvira ha estât el fo tò g ra f que més vegades ha acom - 
panyat en Xavier V inader a to t  el m ón, en les missions més 
arriscados. En Paco i en Xavi tenen tre ts  com uns: fan  cara de 
bons nois i, ben cert que  ho pue con firm ar, son de les m illors 
persones que conec; son discrets i p ruden ts, tenen la paraula 
justa  i precisa a cada instant. Una ac titu d  apresa, p robab le 
m ent, d u ra n t els anys de c landes tin ita t i de m ilitància  política; 
la seva professió, d 'a ltra  banda, exigeix aquesta mena de vir- 
tu ts . També, en Paco va parlar a judant-se  d 'im a tg e s  a la p a n ta 
lla. És l 'a u to r  d 'u n a  h is tó rica  fo to g ra fia  a l'aven ida  del 
G eneralísim o de Barcelona, un dia de gener de 1971 que 
l'Escola d 'Eng inyers havia o rg a n itza t un recital de Pete Seeger, 
p ro h ib it per o rd re  governativa , i que  la Policia A rm ada va repri
m ir am b una extrem a vio lència. Paco Elvira era allá i va tira r una 
sèrie de fo to g ra fie s  de l'ac tuac ió  polic ia l. Aquesta im a tge  i m o i
tes més van fo rm a r el diseurs d 'en  Paco, que va ser el darrer a 
parlar en aquell acte a Sabadell. Eli i to ts  els que l'havíem  pre- 
cedit, en un m o m e n t o a ltre  de la nostra in tervenció, vam 
empassar saliva, un gest ins tin tiu  que ajuda a in te rro m p re  el 
diseurs sense que es no ti que l'em oc ió  és a p u n t de superar el 
con tro l de la s itu a d o . L'emoció, però, és una reacció i una vir- 
tu t  dels hom es i les dones que ens fa més persones.

Finalm ent, a Xavi V inader li va correspondre adreçar-se a l'au - 
d ito ri de sabadellencs que el coneixien des que era m o lt jove. 
Potser a lguns el van descobrir aquell dia m a lg ra t haver-lo trac- 
ta t, corn jo , des de la nostra jo ve n tu t. A ltres, aquell vespre, van 
renovar el sen tim en t d 'a fe c te  i adm irac ió  per en Xavi Vinader. 
Fio va dem ostra r l'a p la u d im e n t unàn im e de to ts  els que hi 
érem. L'endemà el veil s indicalista de la U nió Sindical Obrera, 
A lvar García Trabanca, m em bre  de la Comissió Inter-ram os i un 
dels in te rlocu to rs  am b la pa trona l sabadellenca i I 'a u to r ita t 
governativa  d u ra n t la vaga del feb re r de 1976, em deia; "Amie 
Jaume, a Sabadell hem viscut un m o m e n t h is tò ric ".

Busqué, Joaquim . Xavie r V inader i Sánchez: pe riod ism e i com 
prom is. Barcelona: Afers, 2009. 
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LLUÍS SUBIRANA, PREMIAT 
PER LA FUNDACIÓ LLUÍS GARULLA

A la c iu ta t de Barcelona s'ha reunit el ju ra t per tal d 'a tor- 
gar els XXVIII Premis d 'Actuació Cívica instaurats per tal de 
reconéixer i d isting ir aquelles persones que han actuat al 
servei de la Identität catalana. Están dotats amb 5.000 
euros cada un i destinats a fer conéixer i d isting ir la tasca 
(generalment poc coneguda, sovint anònima, però exem
plar) de persones vivents que sempre han actuat i actúen, 
sense equívocs, al servei de la Identitä t pròpia dels països 
de la llengua catalana, en els diversos àm bits de la vida i 
de la relaciô humana, corn ara l'ensenyament, els mitjans 
de com unicado, les cièneies, l'art, la cultura popular, la 
música, el teatre, l'economia, el dret, l'accio social i cívica, 
etc.

El ju ra t intégrât per Salvador Cardús, Muriel Casals, Angel 
Castiñeira, Vicent Partal, Ramon Pia i Arxé, Maria Mercè 
Roca, Joaquim Triadú, Carme Valls i Vicenç Villatoro, ha 
decidit atorgar un dels Premis d 'Actuació Civica 2010 a:

Ü U ÍS  Subirana, de Sabadell
Estudios de la sardana i poeta, que ha estât president de 
l'O rfeó de Sabadell i de Sabadell Sardanista, cofundador de 
la Federado Sardanista de Catalunya i soci fundador de la 
Fundado Universal de la Sardana. També va ser cofundador 
d 'Ò m nium  Cultural a Sabadell. Fla escrit diverses com uni- 
cacions i ponències als Congressos de Cultura Popular i 
Tradicional Catalanes, al Primer Congrès de Música a 
Catalunya i el Primer Congrès del Sardanisme. Té una vinte- 
na de Ilibres publicats: assaig, poesia, sardanisme, entre els 
quais Els poetes I la sardana, La sardana. Impressions I 
vivèneies (selecció de textos), Catalanisme i sardanisme.
Una historia compartida, Ramon Ribera Llobet 1882-1957. 
Obra sardanista, i Orfeó de Sabadell. Apunts d 'un  centena
ri 1904-2004. Dirigeix els programes Esperit de festa i 
Sardanes a Ràdio Sabadell. Està en possessió de la Medalla 
al M érit Cultural de Sabadell i de la Medalla al M érit 
Sardanista.

L'acte públic de Iliuram ent del premi es farà al Saló de Cent 
de l'A jun tam ent de Barcelona, el dia 18 de novembre de 
2010, a les set del vespre.

R E S T A U R A N T

D E S C O B R E IX  EL M ILLO R  C A FÉ

Avda. Rafael Casanova, 3 8 .0 8 2 0 6  Sabadell ( B C N  ) 
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Poètica de les noves arts; 
de la "immanència" deleuziana 
a la "multitud" negriana

Des de la segona meitat del segle XX 
l'estètica contemporània busca possibili- 
tats transformadores inspirades en 
el pensament d'autors com el francés 
Gilles Deleuze o l'italià Toni Negri

TOMÁS CABALLERO ROLDÁN

Estètica contemporània?
De m anera generai podem  d ir que, des del segle XVIII, l 'a r t es 
va convertir en un observatori des del quai g aud ir d 'un a  expe- 
riència d 'a llib e ra m e n t o de desvetllam ent, un espai trans fo rm a
d o r per a la Sensibilität hum ana. Parlem d 'un a  estètica te ra 
pèutica, d 'u n  espai d 'esbarjo  hum à a resguard de les lim ita - 
cions terrenals^ que deixava darrera el m on clàssic, am b la seva 
im ita d o  de la naturalesa i la seva nécessitât de tro b a r un p u n t 
d 'exp los iô  de vida, eros, m àgia o llum  a les mateixes essències 
de la Terra. L'estètica m oderna va cons tru ir un m on a la mesu
ra hum ana, atesa la insuficiència natura l per om plir-la . Tot i aixi, 
aquest in te n t del pro jecte  m odem  es va fe r extrem adam ent 
com plex al fina l del segle XIX i com ençam ents del XX, arrosse- 
g a n t fins i to t  gran pa rt de las arts d 'avan tguarda . I a hores 
d 'a ra , l'a r t i l'experiència estètica suposen una construcció  
hum ana sense pretensions ni esperances que el reflex del m ón 
hi qued i ja recollit, i potser am b el desig que és m illo r a llunyar- 
se encara més de la referència al m ón i superar-la, fins a l'au - 
toengan y  i la transgressió, si és necessari, fins  a la consum ació 
i l'esgo tam ent, en un pas de l'experiència ind iv idua i cap al seu 
co m p le t aì'llament.

Segons alguns autors, hi ha una falsa resistència en certes ten- 
dències artis tiques con tem poràn ies, una estètica que només 
exercita la fa cu lta t de cada ind iv idu  per a èsser am o abso lu t de 
l'espai de la pròp ia  in d iv idu a lita t. Es donen les bases pel pas a 
una ficc ió  abso lu ta , a un Thanatos d o m in a d o r de l'Eros h istòric 
de l'a rt, i en el deba t de l'estètica con tem porà n ia  ens trobem  
en un m ar de contrad icc ions^. Tot i aixi, hi ha un m odest con 
sens entre  aquells au to rs  que consideren la trans fo rm ac ió  de 
l'estètica m oderna , alm enys des de la segona m e ita t del segle 
XX, a pa rtir de la critica de la representación. Són, això si, un 
bassa d 'o li en un m ar de confus ió ; l'estètica con tem poràn ia  
més p re d o m in a n t es queda lluny de la in teracció  am b el m ón, 
en una pèrdua vo lun tà ria  de lim its, d ins del sub lim  que ella 
m ateixa ha aïllat, i la seva im potència  arriba a un cam p fin a l
m en t neutre , dom estica t, d 'un a  Sensibilität in transcendent, 
endogàm ica , excèntrica..., estranya a les forces de poder d 'a lie - 
nació que encara viuen. Aquesta estètica con tem porà n ia  recala

Gilles Deleuze /  C C-Speedypete312-Flickr

al te rreny del m ercat i l'engre ixa am b la m ina d 'o r  del to t  vai, 
recull les restes i els dóna brillan to r, m odu la  i dosifica la seva 
relació m ateria l i perm et co n tin u a r v iv in t la festa sense in terfe- 
rències, en una inclusió no pas de la ficc ió  en la vida q u o tid ia 
na, en una inco rporac ió  de nous paisatges, nous personatges i 
nous ecosistemes en el m ón qu o tid ià , com  volien els an im ats 
situacionistes, sinó en una reclusió de la vida qu o tid ia n a  dins 
dels m ons de la ficció , ficc io n a litza n t^  la vida. Parlem, dones, 
d 'un a  estètica anestésica o "anestè tica "^ p ro life radora  de p ro- 
postes superfic ie ls i més sem blan t a un m ed icam ent (i un nego- 
ci) que a una fo rm a  de fer més rie el m ón i als que  l'hab iten . 
Tot és art, d iu  Negri en A rte  y  M u ltitu d e ,  "a m b  la invenció de 
l'abstracte , la naturalesa, el m ón, ha estât subs titu ït co m p lè te 
m en t per l'a rt"6 .

Un canvi d'època: la nova poètica
Però des de la segona m e ita t del segle XX, s'han anat a p u n ta n t 
p o ss ib ilita ts  tra n s fo rm a d o re s  a l'e s tè tica  co n te m p o rà n ia , 
e n fro n t de les capacitats em pobrido res  i pa to lòg iques que hem 
m enc iona t abans i que sem blen caracteritzar-la  avui de manera 
p redom inan t. Podriem parlar de d ife ren ts  vessants c o n te m p o 
rànies del concepte  d 'estè tica : d 'estè tiques au tocritiques  o poé
tiques^. Un exem ple d 'aquestes podria  ser l'estètica deleuziana, 
marcada en una linia de resistència i de trans fo rm ac ió  creativa 
i a firm ativa , no nom és negativa. Ja Foucault havia in v itâ t a 
reconstru ir el s ign ifica t de l'a r t i el sen tit de la vida sota el con 
cepte de "v ida com  a obra d 'a r t''^ . Foucault va fo rm u la r aques
ta fam osa sentèneia en un sen tit oposa t al de connecte r estèti- 
cam ent el som ni de l'a r t am b la realita t, i va oposar a l'estètica
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m oderna una crítica de la representació que ais seus 
ú ltim s treba lls  la "curava de si". Deleuze la re fo rm u
la a Critica  y  clin ica  i, fin a lm e n t, am b G uatta ri, a 
¿Qué és filoso fia? , en un sen tit d 'a firm a c ió  i una cor- 
po ritzac ió  del desig arrelats en la nécessitât v ita l de 
Tèsser singular, ubicats en la com p lex ita t del cos i en 
la seva resistència m a te r ia l^ . És m o lt possible que 
aquest sigui ta m b é  el sen tit del filò s o f p o litic  Toni 
Negri, que reprèn una "cura  de si" poètica entre  la 
vida s ingu la r i el coTlectiu viu, en una connexió entre  
els m ovim ents artístics i els socials. Negri p lante ja un 
exercici d 'a firm a c ió  creativa fragm en tá ria  que accep
ta un s ingu la r arre ia t en la seva m ate ria lita t, i que es 
tro b a  am b altres s ingulars en un nou subjecte p o li
tic , la m u ltitu d , rizom a social del m ón con tem pora - 
ni^o. El s ingu la r que  som , encara que com plex, v irtu 
al i po tencia l, es p o t a firm a r com  a una rea lita t crea
tiva, com posada am b el xoc i la in teracció  de la vida 
del coTlectiu de singulars. L 'individu no està aïllat,
sinó que  viu a T in te rio r d 'u n a  m u ltitu d  creativa, _________
au topo iè tica , que  s 'en fro n ta  a una estètica negativa 
leg itim adora  de la separació, de l'ind iv id ua lism e  i Te- 
vasió, i que agata una excedència del ser que no és ja el "p ro 
ducto  de Tàngel, sinó Tafirm ació  que  to ts  els essers hum ans són 
ànge ls"^T

Negri s 'a fege ix als que proposen la im m anència  com  a po tèn- 
cia a firm a tiva . És cert que Tevasió reconforta , però per a la nova

poètica, reconforta  més un nou 
cicle estètic creatiu am b repercus
sions al m ón, am b una expressió 
terrena l. Com Deleuze, parla d 'u n  
nus de resistència a firm ativa , d is
tin ta  precisam ent del rebuig nega- 
tiu  que  busca superar la d iferencia 
i cu lm inar-la . La nova poètica és 
una cristaT lització con tinua  de la 
im ag inac ió  en la m atèria, les im at- 
ges v irtua is del pensam ent poden 
so rtir m itja n ça n t actes creatius de 
resistència; "Tobra en el m ira li i 
Tobra en ge rm en  sem pre  van 
acom panyar Tart sense extenuar
lo ", "e l tem ps no és el nostre in te 

rior, sinó la in te r io r ita t en la que ens m ovem ", deia en Im atge  
Temps''^. A ixi, Tart re troba la im ag inac ió  en la seva pròpia 
superfic ie  co n tin g e n t, en el seu ser actiu , co n s titu tiu , coTlectiu 
i p ro d u c tiu , en el seu present concret, encara que lim itâ t.

Poètica participant /  poètica del cos
A diferencia  del consum , el gus t de Tart consisteix, no en Taca- 
bam ent d 'u n  desig, sinó en Tobertura con tinua  dels m ateixos 
"p ro d u c te s " del treba ll a rtis tic  en una in teracció  i una experièn- 
cia viscuda en el present. L'art no com ple ix  res del to t, sinó que 
obre  la poss ib ilita t de ser. No és nom és una tècnica de coneixe- 
m en t transcendenta l, un repós lúd ic  o una explosió in fin ita , 
sinó una resistència am b una p las tic ita t m ateria l, un cos am b 
una m u ltitu d  de parts que  m od ifica  la rea lita t am b la seva acti- 
v ita t creativa. La seva princ ipa l potencia es pro jecta com  una

Segons Negri, 
la nova poètica 
és una cristahlit- 
zació continua 
de la imaginació 
en la matèria, 
i les imatges vir
tuais del pensa
ment poden sor
tir mitjançant 
actes creatius 
de resistència

Toni Negri /  POLISBLOG.IT

palanca des dels seus lim its  in teriors, cap a la ex te rio rita t. Aixi, 
el cos és Teix fragm enta r! des del qual s 'activa la poètica, una 
peça fo nam en ta l d 'aq ues t procès: "D e fe t, ¿on, sinó sobre el 
cos, des de dins del cos, com  si la conegués dansant, pue expe
rim en ta r m illo r aquesta m utac ió? , ¿com podria  percebre-la si 
no aterres Taugm ent (i la m e tam orfos i) de poténcia del cos? Per 
descom pta t, ja els m odem s sabien que el cos és el p u n t central 
i fina l de to ta  constituc ió  del m ón^^ sí a lguns no veuen art 
aquí és perqué es in d is ting ib le  deis cossos que se n 'han  reapro- 
p iat: "T a rt ha deixat de ser un consol, i així m ate ix de represen
ta r a lguna p o la rita t transcenden t o transcendenta l... [ . . . ]  Avui, 
Teina — in s trum en t que uneix a Tèsser hum à i la natura lesa—  
és, cada vegada més, fe ta  per Tèsser hum à, absorb ida en /  per 
la seva acciò. [ . . . ]  Tabstracte de la fu n d ó  es veu sotm ès a la Sin
g u la ritä t de Tacciò o, per a ser més precisos, a la determ inad is- 
sima potencia del cos". Per això. Tart m ostra la seva Universali
tä t igual com  gaudeix d 'u n a  "m u lt itu d  d 'in d iv id u s  i experièneies 
s ingu lars", un am or que  "és poiesis coT lectiva", un a rt com  a 
"m u lt itu d  de s ingu la rita ts  en m o v im e n t", un redescobrim ent, 
una selecció, una recom posic ió  coTlectiva, una "p o s tp ro d u c -
cio ” 14

Els nous moviments artístics: alguns exemples
Fer crítica de Testètica negativa sembla rebu tja r to ta  tècnica 
artística representativa. Però fe r una crítica a la representació 
im plica tam bé  observar aquelles tècn iques que fan  una clara 
au tocritica  de la representació, que fan un treba ll de trac ta - 
m en t del cos i de to t  a llò que im plica estendre la representació 
cap a Texperiència del tem ps i de la in teracció  coTlectiva, fins i 
to t  am b m itjans que podrien  ser cata loga ts  de representatius. 
El treba ll de critica no és un treba ll contra  les tècniques, sinó 
con tra  Testètica que va inclosa en elles. Per això es com prensi
ble trac ta r dins deis m ovim ents artístics con tem pora n is  a artis 
tes que encara fan servir tècn iques m odernes. És el cas de Jeff 
WaPS, exem ple d 'a rtis ta  que am plia  la fo to g ra fia  cap al seu 
lim it. En concret, el tra c ta m e n t del tem ps en les seves fo to g ra 
fíes practica un m ov im en t invers al de la fo to g ra fia  docum en-
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ta l: no va del m ov im en t a la detenció , sino de la de tenc ió  al 
m ovim ent: "D u ra n t m o lt tem ps va ser necessari en fron tar-se a 
l'estètica clàssica de la fo to g ra fia , que estava excessivament i 
absoluta arrelada en l'idea dels fe ts [...] Vaig acceptar aquest 
im pera tiu , però no crec que per si m ate ix pugu i co n s titu ir la 
base per a una estètica de la fo to g ra fia , d 'un a  fo to g ra fia  com 
a a rt" i6 . L'obra de W all sembla osciMar entre  la con tem p lac ió  
estètica burgesa i la seva alienació, fo ra  de la con tem p lac ió  pas
siva de la seva p ròp ia  destrucció. El seu en focam ent op tim is ta  
llança l'ob ra  dins del co rren t dels fets, i la tensió que es percep 
en els seus treba lls  té  la capacita t de m ostrar-nos les possibili- 
ta ts  que no veiem, però in tu ïm , en el present. El m ov im en t 
d 'a c tu a litza c iô  de l'im a g in a ri de la fo to g ra fia  de W all realitza 
una pro jecció perm anent del passât v irtua l en el present, i així

m ate ix in tro jec ta  en el present la 
seva tra n s ito rie ta t. En la seva obra 
A n  O ctopus  (1990), las cunyes 
coMocades sota la tau la  porten  
una fo rm a  de v is ib ilita t que tanca 
am b el púb lic  l'e x te rio rita t m a te 
ria l, de m anera condensada , 
coMectiva. Aquesta fo rm a  s im bò li
ca posa en con tac te  heterogeni 
una m en t am b l'a ltra , fo ra  d 'o n  
haurien p o g u t desaparèixer, força- 
des a treba lla r al serve! de l'econô - 

mic, abstráete o irrepresentable. Aquesta d im ensió  s im bòlica 
trenca la correspondència lineal d 'u n a  m en t am b l'a ltra : l'en llaç 
està trenca t: obre  un terreny v irtua l entre  d ife ren ts  m ents que 
s'ha de reconstru ir m a te ria lm en t i en com û.

No succeeix el m ate ix am b certes representacions docum enta is  
que per la seva tem àtica  perifèrica podríem  èsser catalogades 
d 'ob res  obertes a la adherència de la m u ltitu d , al p roblem a 
m ateria l dels cossos, atès que suposen un v ia tge  cap a pobles 
que tenen d ific ils  p rob lem àtiques po litiques i vitals. Hi ha m olts 
exemples de docum enta i postco lon ia l i a lte rm und is ta  que tren - 
quen la poss ib ilita t de l'excedència de ser. Un exem ple és el dels 
docum enta is  que tracten  del p rob lem a del Sàhara Occidental. 
Aquests posen en rise la vida i la llib e rta t dels propis docu m e n 
talistes i dels seus personatges, ja que es fan en una s ituació 
lim it, però el seu résultat m ostra nom és el reflex d 'u n  joc  d 'es
tam pes que queden per al record. Semblen dir: "Ja està vist, ja 
ho hem c o m p ro v a i quan ho necessitem ho to rna rem  a veure, 
ja està reg is tra t". Es podem  fe r rodar per to ts  els cam ins que 
desitgem , fins a la fi del m on, de la mateixa manera que l'spam  
O  eis correus brossa de cadena massiva. Però acabaran per ser

Com d 'alires 
grups contempo- 
ranis, els nord- 
americans 
The Yes Men 
incorporen 
Thumor en els 
seus treballs

Capçalera de la pàgina w eb  theyesm en.org

pur espectacle, una visió que nom és espera, co m p tab ilitza , 
lam enta i juga  a co n firm a r o a negar, una visió que  nom és espe
ra el d e b ilita m e n t o l'ex tinc ió  per a to rn a r a l 'o b lit. Els d o cu 
m entalistes d 'aquests  treba lls  es ju s tifiq u e n  am b què vivim  en 
una inevitab le  socie ta t de l'espectacle, que no podem  esperar 
la gran notic ia  que ens im p liqu i a to ts  i esfondri el filtre  de la 
tendència  a la c o n fo rm ita t i el m orbo . Però aquest és un exem 
ple de com  a func iona  l'estètica con tem porà n ia  i la seva im po - 
tència: res de po tenc ia r el procès de p a rtic ip a d o  en aquesta 
percepció, els seus elem ents d 'adherène ia , la potèneia de les 
trans fo rm ac ions que im plica , quasi corn si fos una peMicula a la 
quai hem d 'esperar per a saber la seva conclusiô. D iuen els 
experts en drets hum ans que aquests pobles no necessiten avui 
tan ta  ajuda hum an ità ria , ta n ta  d ifus ió , sino més llib e rta t d 'ex- 
pressió i d 'associaciô Iligades a una au to rrepresentac ió  de cara 
a las societats occidenta ls. Necessiten aconseguir que els pro- 
ductes com un ica tius, artistics i docum enta is  s iguin peces am b 
un com prom is  dels creadors, de l'espectador i so b re to t dels 
p ro tagon is tes de les narracions, i, per a a judar a la c o n tin u ita t, 
la riquesa i el cre ixem ent de l'estela del p roducte , el do cu m e n t 
ha de constru ir un te ix it de com unicac ions al seu pas. Deia 
Deleuze que "Els m illors artistes (no els més populistes) apeMen 
a un poblé, i consta ten que els 'm anca el p o b lé '" , però un 
pob lé  ha de poder autorrepresentar-se: "Q uan un pob lé  es 
crea, ho fa pels seus propis m itjans, d 'un a  manera que conver- 
geix am b l'a r t [ . . . ]  o que perm et a l'a r t a feg ir el que li fa ltava ", 
l 'a r t ha de poder en tra r i so rtir com  a representació, per a que- 
dar-se nom és com  a potèneia en els cossos dels partic ipants . 
Aquesta és precisam ent la diferèneia que es p o t tro b a r entre  els 
docum enta is  cita ts i les activ ita ts  internes que es porten  a 
term e, per exem ple, al festival d 'a r t pe rm anen t d 'A r t ifa r it i i^ ,  on 
es p rodue ix  una in teracció  entre  artistes locals i in ternacionals, 
i on s'h i incorpora  una a c tiv ita t artistica i creativa cons tituen t, 
m ateria l i au to rrepresenta tiva , de treba lls  que im p liqu en  un 
procès de creació de poblé, m u ltitu d s  con tinues i poétiques en 
el present.

Un a ltre  cas pa rad igm átic  de con junc ió  de eos i coM ectiu adhe
ren t es troba  en las accions del g ru p  novaiorqués Im prov 
E v e ry w h e re  "'S, que des de 2001 genera s ituacions al m etro , 
convocatòries d 'activ istes vo lun ta ris  — despulla ts sense pan ta 
lons i barre jats am b el púb lic  en tràns it, o généran t concerts 
casolans, im prov isa ts  i sorpressius en centres com erciáis. 
L'efecte general del seu treba ll és in te rac tua r am b el púb lic  i 
p rovocar una cadena d 'inco rpo rac ion s  espontànies que fin a l
m en t acaben o m p lin t-se  de g e n t que in ic ia lm en t no hi era al 
p lann ing  inicial, o que surten de la ru tina  qu o tid ia n a . Aquesta
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poètica treu  les s ingu la rita ts  dels pa rtic ipan ts  i incorpora en ella 
m om ents de rup tu ra  i de construcc ió  que acaben per ser vis- 
cuts, i no nom és percebuts o im aginats, com  el cas de l'a r t tra 
d ic iona l. La m u ltip lica c ió  d 'e fectes porta  l'experiència del pa rti
c ipan t a casa, i aquest adqu ire ix  un ap renen ta tge  de l'accio. 
Aquest g ru p  es posa enm ig  de la vida a través de missions de 
"co inc idència  o rg a n itza d a " en les quais la presencia del cos 
ob liga  a te n ir un con tac te  del c iu tadà aliè am b la posada en 
escena dels activistes, i viceversa. Un exem ple va ser l'accio  a 
l'estació Grand Central de Nova York, consistent en "escenifica- 
c ió " per pa rt dels activistes d 'u n a  parada de "càm era " dels seus 
m ovim ents, corn a escultores vives congelades, en con tras t am b 
eis viatgers i el seu ritm e  d 'en trades i sortides de l'estació, en 
tra n s it i v ia tge. Im prov Everywhere busca a feg ir-h i un im pacte  
vita l que con trasti am b la força d 'a tracc iô  del consum  i del 
ritm e  d iari, convocan t accions i d ispersions en llocs pùblics, en 
les anom enades flashm obs.

F inalm ent, tam bé  és fre q ü e n t que eIs artistes con tem poran is  
inco rpo rin  l'h u m o r en eis seus treballs , cosa que, segons 
Lazzarato, recordarla les perform ances dels dadaïstes com enta- 
des per Benjam in, l'opos ic iô  d 'u n  pùb lic  d is tre t a una com un i- 
ta t artística recollida i con tem p la tiva , un "canvi en la fu n d ó  de 
l 'a r t" : "la  d istracció, l'ob ra  d 'a r t [ . . . ]  no és res més que el pre
text d 'u n  c o m p o rte m e n t actiu  dels subjectes", un paper actiu 
de les masses con tem poràn ies  en la p roducc ió  i recepció de l'o - 
bra d 'a rt. El g rup  nord-am ericà  The yes m en^^ constitue ix  un 
cas de to ta  aquesta trans fo rm ac ió  cap a l'a r t hum oris tic : la seva 
idea de "co rrecc ió  d 'id e n tita t" , fa servir una in tervenció  en el rol 
d 'un a  persona púb lica , una sup lan tac ió  d 'id e n tita t, en la qual 
es sim ula una conducta  sincera i po líticam en t com prom esa 
am b prob lèm es o tem es tabú  pel m ercat, la política o altres 
agents; es provoca, per d ir-ho  així, el fu n c io n a m e n t d 'u n  
inconsc ien t v irtua l a través del sup lantador, la confessió v irtua l 
d 'u n a  ve rita t am agada. En rea lita t és l'in te n t de provocar en el 
púb lic  una sensació que  cada vegada és més d ifíc il d 'experi- 
m en ta r avui. Una fo rm a  de representar a lió  que to ts  volem  
veure représentâ t i que  h a b itu a lm e n t se'ns am aga, a lió que 
tapem  perqué ens suposa una tragèd ia  assistir a la seva invisi- 
b ilita t im pe rto rbab le . Aquí, la posició artística m ostra la néces
sitâ t d 'in te rve n ir a l'espai per a co n s titu ir una veritab le  p o te n 
cia, una v is ib ilita t creativa i tra n s fo rm a d o ra . Així m ateix, 
aquests artistes treba llen  tre n ca n t l'exagerada c re d ib ilita t de la 
socie ta t en les possib ilita ts de la tècnica i de la im aginac ió , i 
posen de m an ifest el ridícul de la d ila tac ió  de l'este tic ism e fins 
a l'absurd.

Aquests qua tre  exemples serien fo rm es de re trobar l'espai de 
l'a r t co n tem pora n i en un venta li que ocupa des del real fins a 
l'absurd .
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Lectures de geopolítica
Dos Ilibres sobre el passai i el present 
del neoliberalisme del geògraf 
marxista nord-americà David Harvey

BERNAT LLADÓ MAS

La h istoria  del neolibera lism e és ta m b é  la h istoria d 'un a  nova 
fo rm a  d 'im peria lism e. Possiblement per això el geòg ra f marxis
ta David Harvey hagi escrit els dos llibres que a con tinuac ió  pre- 
sentem . 1 ta m b é  és ju s ta m e n t per això que els presentem  con- 
ju n ta m e n t, encara que els dos hagin estât pub lica ts am b uns 
anys de d iferència . Els dos textos bé podrien fo rm a r part d 'u n  
ùnic t ito l,  essent el nou im péria lism e, corn hem d it, una d im en- 
siô més d 'a ixô  que anom enem  neoliberalism e. Per aquest m o tiu  
proposem  aquí una lectura creuada de les dues obres; un exer- 
cici en el quai les dues obres s 'iN u m in in  m û tu a m e n t entre  elles 
i, al m ate ix tem ps, ens perm etin  d e fin ir un marc general on 
s ituar a lguns dels esdevenim ents politics, econòm ics i geogrà- 
fics més recents. A q u í no busquem  la referència directa, la cita 
literal, la lletra fide l; busquem  més aviat el sed im ent, a llò  que 
resta desprès d 'u n a  lectura. D 'aqu i que l'o rd re  de les idees que 
seguim  reflecteixi només de fo rm a  general i esquem ática la 
lògica dels dos llibres de David Harvey.

Per paradoxal que pugu i semblar, el neolibera lism e p o t ser d é fi
n it corn un m arc regu la tiu  que de fine ix  quines son les po litiques 
econôm iques que s'ha de d u r a te rm e — encara que aqüestes 
po litiques a firm in , corn és el cas, que el d inam ism e econòm ic 
passa, jus tam en t, per la desregu laritzac iô  de la mateixa econo
mia. El neolibera lism e es un règim ; un nou o rdre  econòm ic p ri
mer, social desprès. Corn qualsevol règim , com ença am b una 
crisi. I en aquest cas, la crisi és la dels anys setanta. En aquest 
m o m e n t s'esgota un m odel; o potser hauriem  de dir; en aquest 
m o m e n t es fa esgotar un estât de coses previ. La qüestió  és 
delicada; entra en jo c  el re lat de la h istòria . A m b  to t, una cosa 
és certa: les xifres m acroeconòm iques ind iquen  un cert estan-

cam ent de l'econom ia  m undia l, 
un fre  en el progrès tècnic, un 
a u g m e n t de la in fla d o  i de les 
taxes de desocupado; fina lm en t, 
una d ism inuciò  de la re n d ib ilita t 
del capita i, especia lm ent financer, 
i de les seves taxes de benefic i. Per 
d ir-ho  segu in t l 'a rg o t marxista, la 
crisi estructura l dels setanta és 
una crisi de sobreacum ulació . En 

altres paraules; l'excedent de capita i que s'ha anat acum u lan t 
d u ra n t els tren ta  gloriosos, és a dir, els anys que van des de 
fina ls de la Segona Guerra M und ia l fins a fina ls dels seixanta, 
no troben  una sortida viable, rendib le. No poden ser invertits  i, 
per ta n t, reabsorb its de manera productiva . Es p rodue ix  una 
s ituació  en el qual hi ha un excès de capita i, de mà d 'o b ra  i de 
capacitats productives. No és de fe t una situació  nova; el cap i
ta lism e h istòric  ja ha v iscut contextos sim ilars.

El neoliberalisme 
considera que 
el dinamisme eco
nòmic passa per 
la desregularitza
ciô de l'economia

A  fina ls del segle XIX a lguns països com  Estats Units i Franga 
viuen s ituacions sem blants. Per fe r fro n t a la situació , per recu
perar les taxes de benefici anteriors, l'econom ia  capita lis ta 
trans fo rm ará  pa rc ia lm en t les seves bases d u ra n t els p rim er anys 
del segle v in t. Una d 'aquestes trans fo rm ac ions, d'especial relle- 
vància per to t  a llò que vindrá desprès, és la separado en tre  els 
prop ie ta ris  del capita i i els seus gestors. Els prim ers descobriran 
que per seguir a cum u lan t d iners no fa fa lta  p ro d u ir res, sino 
que n 'h i ha prou fe n t c ircu la r els m ateixos diners. A ltra m e n t d it: 
en aquest m o m e n t té  Hoc l'o rigen  de les finances m odernes. 
Aqüestes ja no nom és financen l'econom ia  p roductiva , sino 
que es financen a si mateixes. Es p rodue ix  una situació  en la 
qual les finances són prépondéran ts  en el sí del sistema econò
m ic; gaudeixen d 'u n a  Ilibe rta t i m o b ilita t per fe r i desfer sense 
precedents. I la ines tab ilita t econòm ica que això com porta , 
entre  d 'a ltres  factors, condu irá  a la Gran Depressió dels anys 
tren ta . De nou, per ta n t, una crisi.

Els Estats Units no es recuperen de la sotragada fins desprès de 
la Segona Guerra M und ia l. En aquest m o m e n t sembla d a r que 
n ingú  vol to rn a r a passar per una situació  sem blant. Perqué 
això no passi les propostes de l'econom is ta  John M aynard 
Keynes sem blen ser les que generen un consens més am pli: 
regulaciô de l'a c tiv ita t financera i po litiques de la dem anda. En



IDEES 25

Karl M arx  i David Harvey

am bdós casos el paper de l'Estat és centra l. Aquest, per exem 
ple, será qu i realitzarà les grans inversions per poder adsorb ir 
I'excedent de cap ita l générâ t abans de la crisi dels anys tren ta ; 
d 'a ixò  en resultará, entre  altres coses, el paisatge suburbá de 
m oites c iu ta ts  am ericanes i europees. I l'Estat tam bé  será qui 
estableixi po litiques de cara a la plena o cu p a d o , o de redistri- 
bució  de les rendes. En l'á m b it in te rnac iona l, els acords de 
Bretton W oods de 1944 regularan l'a c tiv ita t financera m undia l 
i establiran la p a rita t fixa de les m onedes en relació al dólar. Així 
m ateix, grácies en pa rt a les po litiques keynesianes, a l'o rg a n it- 
zació tècnica de les empreses i, sob re to t, a la trad ic ió  pròp ia  del 
m ov im en t obrer, en aquest m o m e n t els salaris i les cond ic ions 
del treba ll ais països occidenta ls m illo rarà  progressivam ent. 
A m b  to t, a fina ls dels seixanta aquest règim  econòm ic ("règ im  
d 'a cu m u la c ió  fo rd is ta ") com ença a presentar signes d 'u n  cert 
estancam ent. D ism inueixen les taxes de benefici i la re n d ib ilita t 
del capita l; si a aixô li a feg im  les po litiques de l'Estat del ben- 
estar, no ens ha d 'es tranya r que a fina ls dels seixanta i p rincip is 
dels setanta el capita l p ro d u c tiu  i, sob re to t, financer, hagin per- 
d u t pa rt del seu poder de classe. Primera tesi im p o rta n t: el neo- 
libera lism e és l'es fo rç  més o menys encobert per recuperar 
aquest poder; especia lm ent per pa rt de les finances.

Els prim ers escenaris on es po rten  a te rm e po litiques neoliberals 
són a la c iu ta t de Nova York desprès de la crisi fiscal dels anys 
setanta, i a X ile desprès del cop d 'E sta t d 'A u g u s to  Pinochet. 
Ara bé, és el 1979 la data am b una càrrega s im bòlica més fo rta . 
A quest any la Reserva Federal dels Estats Units decideix aug 
m en ta r els tipus  d 'in te rès  corn a mesura per frenar la in fla d o . 
Una de les prim eres conseqüències serà la crisi del deute, que 
afectará especia lm ent a lguns països corn M èxic o A rgen tina , 
però ta m b é  tind rà  repercussions sobre les empreses i les fa m i
lies. Però aquesta no será la única po litica  per res titu ir un déter
m inâ t poder de classe; calia erosionar ig ua lm en t la força de tre 
ball. La nova geogra fia  de l'em presa (fragm entac ió  del procès 
p ro d u c tiu , deslocalització, especialització flex ib le  del treba ll, 
externa lització , etc.) té  aquesta dob le  lectura: e fic iénda i com - 
p e titiv ita t de la prodúce lo  per una banda, desarticu lado  del tre 
ball o rg a n itza t per a ltra. Calia no o b s ta n t això un pas més: com  
desencallar I'excedent de capita l? La crisi dels anys setanta era 
una crisi de sobreacum ulac ió ; per ta n t, una fa lta  d'espais d 'in -  
versió.

A ix i les coses, calia o b rir nous mercats. Privatització i m ercanti- 
lització  són les dues cares de la mateixa m oneda: a llò  que era 
del com ù, o si més no que ten ia  t itu la r ita t pública, havia de 
passar al privat. I a llò que estava al m arge del m ercat, havia d 'a - 
daptar-se ara a la seva lògica. La m und ia litzac ió  no és res més 
que l'extensió d 'aq ues t procès, i perqué aquesta fos efectiva 
nom és calia ga ran tir la Iliure m o b ilita t de béns i diners (no de 
persones); qu i garan te ix  això és l'Estat. De les po litiques de ben- 
estar social es passà a les po litiques de benestar em presarial: 
davant el te m o r d 'un a  " fu g a  de cap ita ls ", d 'un a  possible deslo
calització 0 externa lització  d 'u n a  pa rt del procès p roduc tiu  a un 
a ltre  en to rn , regió o pais, les empreses havien de sentir-se com 
a casa. A ixò voi d ir: que els treba lladors  no m olestin , que l'Estat 
no in te rv ingu i sino és per crear un mare n o rm a tiu  i legislatiu 
favorab le  o que hi hagi una U nivers itä t o rien tada  al mercat, 
entre  d 'a ltres; en de fin itiva : que hi hagi un bon clim a pels nego-
cis.

I tam bé  és en aquest p u n t on el nou im péria lism e juga  un paper 
im p o rta n t. Seguin t en pa rt Hannah A re n d t i G iovanni A rrig h i, 
Harvey de fine ix  dues lòg iques im péria listes d istin tes però com - 
p lem entàries. Lògica te rrito ria l per una banda, lògica del cap i
ta i per l'a ltra . La prim era fo rm a  part d 'u n  pro jecte  po litic  
d 'Estat, d 'a m p lia c ió  del seu poder 
te rrito ria l. Eri canvi la segone es 
refereix a la logica de I acum ulac io  , • ,
del cap ita i; en poques paraules: es combinen dues 
crea un im peri o bé per abocar-h i _ lOgiqUGS
productes que el m ercat nacional impGridlistGS
no p o t adsorb ir, o per extreure COmplGiTlGlltà-
recursos natura ls absents en el prop i r¡GS: dmpHdciÓ 
te rr ito ri. Fins aquí no sembla una çI q J podGr tGrritO- 
aportac ió  gaire o rig ina l. Potser la ¡ g c u m u la c ió
O rig in a litä t ens ve d 'u n a  a ltra  ¡ , ■, /
banda. El vector del nou im peria lis- ^  capi d
me, els Estats Units, com b ina  les
dues lògiques. En p rim er te rm e és un p ro jecte  p o litic  d 'Estat: 
com  una fo rm a  de m antenir, recuperar, c o n s o lid a r— depèn de 
l'ana lis ta—  la seva hegem onía m und ia l (si cal per m itjà  de la 
força: cas d 'Irak, per exemple). Però tam bé  com  una manera de 
cons tru ir espais on es pugu in  inve rtir excédents de capita l, 
□ 'aquesta manera l'im p e ri, a través de regulacions més o 
menys directes, més o menys vio lentes, ja no seria el te rrito ri 
d 'un a  a cu m u la d o  p rim itiva , sino el te rrito ri d 'un a  a cu m u la d o  
per despossessió perm anent. Segona gran tesi de l'a u to r: el 
nou im peria lism o deis Estats Units segueix un procès d 'a c u m u 
lació per despossessió. A ixò s ignifica: p o rta r a te rm e en altres 
països d inàm iques de m ercan tilitzac ió  i p riva titzac ió  de la terra 
(i la consequent expulsió de cam perols i petits  agricu lto rs), de 
la naturalesa i la cu ltu ra , res tring ir i apropiar-se de l'accés ais 
béns com unals (com  per exem ple l'a igua), p riva titza r ins titu - 
cions púb liques o im posar com  a d re t fonam en ta l (del neolibe- 
ralisme) la p ro p ie ta t privada, en tre  d 'a ltres.

Harvey, David. El nuevo imperialismo. M adrid: Akal, 2004. ISBN
978-84-460-2056-0

Harvey, David. Breve historia del neoliberalismo. M adrid: Akal,
2007. ISBN 978-84-460-2517-7
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L'exili republicà a l'Uruguai
El Centre dMnvestigaciô de la Literatura 
Europea Concentracionària ha viatjat 
a l'Uruguai per investigar la presència 
republicana i ha tingut accès a arxius 
fins ara restringits o desconeguts

DAVID SERRANO BLANQUER /  Fotos: fons DBS-Cilec

El Centre d 'In ve s tig a d ó  de la Literatura Europea C oncentrac io 
nària (Cilec) fornna part de la Fundado Ars, ed ito ra  de la revista 
Q uadern. A m ò  seu a Sabadell, té  per ob jec tiu  fonam en ta l de les 
seves recerques la recuperado de la m em òria  dem ocràtica  rela
cionada am b la repressió nazi i franqu is ta . Aixi, ha pub lica t 
diversos treba lls  sobre la repressió republicana, i d 'a ltres  coMec- 
tius (jueu, hom osexual...), als cam ps de concentrac ió  nazis de 
M a u th a u se n , Cusen, Dachau, Ebensee, Ravensbrück o 
Buchenwald. També ha pub lica t estudis sobre el cam p de con 
centració  franqu is ta  d 'A lba te ra  (A lacant), l'H osp ita l Penitencian 
de G ernika-Lum o (Euskadi), la repressió a les Canàries (Gando, 
a Gran Canària, però tam bé a Tenerife i La Palma), a Ceuta i el 
nord d 'À frica  (Tetuan). I des de fa ja dos anys ha posât la m ira 
da a la Suíssa d 'A m érica , l'U rugua i. Llavors va ser per seguir la 
pista del supervivent de M authausen, Juan Camacho, al vo lta n t 
del qual abans d 'acabar el 2010  pub licarem  Un cadáver en e l 
espejo. La odisea de Juan Cam acho: Gádor, M authausen, 
M onte v id e o  grácies ais ajuts del M em oria l D em ocrátic  de la 
G enera litä t i de la Junta de Andalucía .

Les raons d'un país oblidat
Per qué aquest país? La resposta és senzilla: m entre  la resta de 
paísos que l'envo lten  o són propers com  Mèxic, ind iscu tib le - 
m ent, l'A rgen tina , Xile o la República D om inicana, com pten  
am b estudis rigorosos sobre la presència republicana catalana, 
l'U rugua i encara no. La raó que podem  a p o rta r com  a h ipótesi 
és que, m entre  a la resta hi trobarem  un vo lum  im p o rta n t d 'in -  
te l-lectuals i/o escriptors de prim era línia, en aquest país no. El 
seu re ferent és M argarita  X irgu , que, to t  i la seva im plicació  
an tifranqu is ta , ja com ptava am b estades llargues a la zona 
abans de la Guerra Civil.

M en tre  M èxic i X ile o ferien ais nostres exiliats la poss ib ilita t de 
refer els seus itineraris professionals am b una certa eufória , 
l'U rugua i m irava de reüll el com prom is  republicà després d 'h a - 
ver-hi trenca t relacions d ip lom à tiques  per l'assassinat, d u ra n t la 
Guerra Civil, d 'unes m onges del país sud-am ericà. No deixa de 
ser cert, però, que una part s ign ifica tiva  del país, inclosos diver
sos m itjans escrits, seguiren am b passió el con flic te  bèMic, 
de fensant la causa republicana, fins al p u n t que una c inquan- 
tena d 'u rugua ians  partic iparen  com  a vo lun ta ris  en les Brigades 
In ternacionals; la m ajoria  no en to rnaren .

L'accès als arxius
El nostre con tac te  inicial era Óscar Destouet, professor univer-

Acte d'inauguració del m onum ent a Companys (Montevideo 1944)

sitari, assessor del M in iste ri de C ultura en afers de la M em òria . 
EH fou  qu i em donà una ciau que in ic ia lm en t em sembla inver- 
sem blant: "Serrano, escriu al M in is tre  de l'In te rio r, Eduardo 
Bonom i, eli ha de ser la porta  d 'accés". Escriure a un m inistre? 
I sense adreces, ni mails... Calia a p u n ta r a lt, em deien les asso- 
ciacions de la m em òria  uruguaianes, perqué elles m aiden per 
entrar-h i per investigar la repressió de la d ic tadura  entre  1973 i 
1985, i sov in t els deneguen l'accés, h a b itua lm en t, vaja. La 
meva sorpresa es to rná  in c re d u lita t en rebre resposta del 
M in is tre  a les qua tre  hores d 'haver-li enviât un m ail, l'adreça del 
qual havia tro b a t al Google.

EH es posaria en c o n ta c te  am b les m áxim es a u to r ita ts  
d 'lm m ig ra c ió , de la Policía i del M in iste ri d 'A fe rs  Exteriors per 
ta l que em facilitessin l'accés ais seus arxius, vedats per la via 
del silenci adm in is tra tiu  ais investigadors locals, so b re to t els dos 
primers.
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Els arxius assodatius
S'ha acced it a un gran nom bre  d 'a rx ius de 
l'època , com  el del Casal Català o el del 
C entro  Republicano Español (CRE), u b ica i a 
la U niversidad de la República gracies a l'ex
pert i gu ia espiritua l en el v iatge: Carlos 
Z u b illa g a , exdegá de la Facu lta t 
d 'H u m a n ita ts . El p rim er es tro b a  a la seu del 
Casal actua l, ara ja lluny del fastuós ed ific i de 
la Avenida 18 de Julio, s ituâ t a Francisco 
A raúcho. L'edifici, a c tua lm en t rem ode lâ t, té  
unes prestacions im m illo rab les, i com pta  
am b un arxiu a l'abast prou intéressant, però 
am b bu its  s ign ifica tius. Hi ha els Ilibres o f i
ciáis de les reun ions i assemblées de l'e n tita t, 
am b una h istória  com plexa d'escissions i ju n 
tes diverses. L'ajut de la presidenta. M aria 
G ibert, i de la g e n t jove de la nova ju n ta , 
am b Sarita Figueres al capdavant, i que 
ta m b é  presideix la Penya del Barga Héctor 
Scarone, va ser curosa i cá lida en to t  
m om en t. Queda penden t encara una cerca 
més exhaustiva a l'arx iu i so b re to t de les 
fo n ts  orals que  cal acabar de recollir. Detail del certificat del Dr. Bergôs, responsable de la Sanitat de l'Exèrcit republicà, 

que li permetia l'entrada a l'Uruguai des de l'Argentina (6 d'abril de 1939)
L'Arxiu del CRE és un m iracle de l'h a b ilita t de 
Zub illaga  per recuperar un fons  a p u n t de desaparèixer, i grà- 
cies a eli es poden seguir les vicissituds d 'u n a  e n tita t activa en 
defensa dels valors republicans, que  tin g u é  nom brosos p rob lè 
mes am b les a u to rita ts  feixistes espanyoles per la seva c o n ti
nuada im p licac ió  en accions i activ ita ts republicanes en pie 
franqu ism e  a l'U rugua i. Les au to rita ts  del país no in terv ingue- 
ren m a lg ra t les pressions d ip lom àtiques. L'ajut de la seva res
ponsable, Sylvia Acerenza, fou  im presc ind ib le  per accedit 
ta m b é  a un im portan tíss im  fons gráfic , que recull bona part 
dels actes s ign ifica tius  de l'exili, corn per exem ple la inaugura- 
ció del p rim er m o n u m e n t al m ón en m em òria  del president de 
la G enera litä t Lluis Com panys, el 1944  (vegeu fo to ).

Els arxius estatals
L'accès als arxius m in iste ria ls anava precet d 'un a  reun ió  am b la 
m àxim a a u to rita t. En p rim er Hoc am b el responsable del DNIP, 
la polic ia de l'U rugua i: l'in sp e c to r Rubén A m ato . Ell va fe r pos
sible que  m itja n ça n t la responsable de m icro film s i arxius, Pilar 
Piedrabuena, tinguéss im  accès a la d o c u m e n ta d o  d 'en trada  
dels exiliats: cartes i docum ents  d 'en trada , fo tog ra fíes , dades 
personals, i altres docum ents, co n tin g u ts  en legajos. Aquest és 
un arxiu ben res tring it a c tua lm en t encara a les associacions 
dedicadas a la recerca de la repressió de la d ic tadura .

En segon Hoc, se'ns havia adreçat a la D irección General de 
M igraciones, on ens va rebre la seva màxim a a u to rita t, l'ins- 
pec to r Chabat. Per cert, els dos responsables son seguidors del 
Barga. L'inspector va posar al serve! del CILEC dos policies per tal 
d 'a ju d a r en la recerca d u ra n t els dies que hi vam treballar. La 
fe ina allí va consistir a fe r un b u ida tge  de to tes  les entrades de 
vaixells al pais, ja fos des d 'E uropa, o am b escales, bàsicam ent 
a Buenos Aires. Una fe ina rea im ent m anual i laboriosa d in tre  un 
arxiu am b to ts  els Hibres de registre d 'en trades des del 1800.

El te rcer dels grans arxius, desestim at l'A rx iu  Nacional, per ta l 
corn no con té  in fo rm a d o  relativa a aquest période d 'anys 
(1 9 39 -1950 ), fou  el del M in iste ri d 'A fe rs  Exteriors. En aquest 
cas, van ser claus les intercessions del professor universitari Juan 
A n to n io  O ddone, un dels h is to riadors més prestig iosos del país, 
m a rit de Blanca Paris (tam bé  professera i la persona am b 
m ajors coneixem ents sobre la presència catalana al país), i del 
responsable de l'A rx iu , Á lvaro  Corbacho. En aquest cas, s ituâ t 
en unes instaM acions im m illo rab les 
en un p e tit pa lauet al costa t de la 
Plaza Cagancha. L'Arxiu con té  la 
d o c u m e n ta d o  secreta, en forga 
ocasions fins i to t  x ifrada, relativa a 
la co m u n ica d o  d ip lom à tica  entre 
els dos països. En p rim er Hoc la rela
tiva a les relacions entre  el govern 
republicà i el pais sud-am ericà i els 
reiterats in ten ts  del p rim er per res-
ta b lir  pon ts  d ip lom à tics  un cop trencades les relacions un ila te- 
ra lm en t per part de l'U rugua i. I, en segon Hoc, entre  els nous 
représentants franqu is tes i el govern u rugua ià . De la v o lu m in o 
sa d o c u m e n ta d o  se'n p o t extreure una idea precisa de l'evo lu - 
ció de les relacions entre  els dos països, corn tam bé  les inter- 
vencions i pressions de les associacions am b presència a 
l'U rugua i per tal de defensar els interessos republicans o d 'in -  
te rced ir en el cas de condem nes a m o rt a la Península, d u ra n t 
la repressió franqu is ta .

Balanç de la recerca
El résu lta t de la recerca ha estât l'e laborac iô  del Histat prov is io
nal d 'ex ilia ts  republicans en tre  1939 i 1946. A  p a rtir d 'aquest 
m om ent, la m ig ra d o  española es p o t considerar que ho serà 
més per causes econôm iques que po litiques. S'ha p o g u t des-

Els documents 
orals recollits 

tenen un valor 
incalculable, 

tenint en 
compte que 

son els darrers
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L'arxiu de la policía (DNIP)

tr ia r tam bé  la intensa a c tiv ita t d ip lom á tica  am b un país ric pel 
con tex t in ternac iona l.

La recerca s'ha co m b in a t tam bé  am b la loca lització  i g ravado  
(áud io  i audiovisual en HD) de fo n ts  orals, encara presents d 'a - 
quella llunyana etapa. Es tracta  de docum ents audiovisuals de 
va lor incalculable, perqué estem parlan t de p ro tagon is tes de 
prim era línia de la República i el fro n t, i p os te rio rm en t de la vida 
associativa i po lítica o de gestió de l'U rugua i. En aquest sen tit 
es com pta  am b les gravacions de la fam ilia  Bergós (M ari Pepa i 
A rtu ro ), de M aria M ique l, deJosep Figueres, de Lluís Blanqué, i 
de Bubi Golstein, per posar alguns exemples.

En aquests 
moments 
el CILEC compta 
amb el major 
arxiu documen
tal i memorialís- 
del món sobre 
l 'exili republicá 
a l'Uruguai

A m b to t  aixó, es p o t d ir que, en 
aquests m om ents, el CILEC com pta  
am b el m a jo r arxiu d o cu m e n ta l i 
m em oria lís tic  del m ón re ferent a l'exi- 
li republicá a l'U rugua i. La in tenc ió  és 
poder dona r a conéixer to ts  aquests 
m aterials, més altres que  encara fa lta  
reco llir en el p rop i país, en un tem ps 
prudencia l.

A1 m ateix, tem ps, i gràcies a l 'In s titu t 
Ram on Llull del D e p a rta m e n t de 

C ultura de la G enera litä t i a la U nivers itä t ORT de M on tev ideo  
(a través del fo rm id a b le  professor David Telias), es va im p a rtir 
un Seminari de dues sessions sobre eis republicans als camps 
nazis i eIs processes de construcc iô  del tes tim on ia tge . En l'h o - 
ritzô  co m p a rtit, la vo lu n ta t de convertir el cone ixem ent en apre-

La Plaza de la Independencia (Montevideo) on hi ha la seu del govern

nentatge-servei, és a dir, explicar com  transm etre  els fenòm ens 
de genocid i per tal que no es pugu in  to rn a r a produ ir, i fe r-ho  
im p lica n t les noves generacions en projectes per ta l que siguin 
élis eis que reverteixin a la socie ta t en fo rm a  de com prom is  el 
que han après dels m odels ètics de conducta  que  aporta  l'es- 
tu d i del tes tim on i republicá, de la Xoà, dels cam ps nazis.

També el Casal Català va voler a p ro fita r la presència del CILEC 
perqué im partís una conferència en la seva seu, am b una pre
sència ben sign ifica tiva  de fam ilia rs  de catalans però tam bé  
d 'u n  bon nom bre  d 'u rugua ians  interessats per la s ingu la rita t 
del perip le república català.

En el m arc de la prestig iosa Universität jueva ORT es van con 
gregar d irigen ts  i représentants de les associacions vinculades 
als supervivents d 'A u sch w itz  i Treblinka, fam ilia rs  d 'ex ilia ts  cata
lans i espanyols, etc. Es va presentar un esbós del docum enta l 
Juan Cam acho: de M au thausen  a M on tev ideo , que ha rea litza t 
la p roducto ra  Zeroiú sota la meva d irocciò. L'èxit va ser fo rm i
dable i va co m p ta r am b la presència de la fam ilia  Camacho, visi
b lem ent em ocionada. La in tenc ió  és poder d u r a te rm e un p ro- 
jecte  en què tam bé  hi hauria eis supervivents M arcial Mayans, 
que viu a Perpinyà, i Neus Català, que  viu a cavali de Rubí i Paris, 
i que aniria des tinâ t als estud iants  de secundària i batx ille ra t.

Creiem que és el cone ixem ent del passât, des del present, el 
que ofere ix les eines perqué les noves generacions construeix in 
un m ón més just, més solidari, més fra te rna l, més Iliure.
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Petjada nova sobre petjada 
antiga: les dreceres 
de Josep-Ramon Bach
El poeta publica dos nous Ilibres,
'El laberint de Filomena', un cant 
a la infantesa, i 'Versions profanes', 
inspirât en les cultures exotiques

JOSEP MARIA RIPOLL

Ja fa m o lts  anys que Josep-Ramon Bach es dona a conèixer corn 
a poeta: l'any  1965 a la revista R iu to rt, el 71 en el vo lum  coMec- 
tiu  / l i  estreba les vetes de la cotilla  i el 73 i el 74 en dues p le
guetes ind iv idua ls. La p u b lica d o  dels Ilibres De rems i bores  i 
D ioram es  a Llibres del M all tanca aquesta etapa inicial marcada 
per la sintesi extrem a i un cert sen tit del jo c  i la ironia — evident, 
per exem ple, a Reliquiari, escrit entre  el 1973 i el 1976 i no 
p u b lica t fins el 2008  per Edicions de Grafie Set. Més endavant, 
ja a la década dels vu itan ta . Trànsfuga de la Hum marcará una 
in flex ió  en qué el poeta m ostra una m a jo r obertu ra  al m on. 
L'etapa més coneguda i p ro lifica  de Bach com ença, però, els 
anys noran ta  am b Loce ll im perfec ta , versions Iliures de poesia 
africana que aniran seguides de Viatge a l co r de U  Bo. A  pa rtir 
d 'a q u i, l 'a u to r publicará  altres llibres que  recreen les m anifesta- 
cions liriques de cu ltures tan  Ilunyanes en l'espai i el tem ps 
corn, sovint, properes a nosaltres en la Sensibilität.

Un cas a p a re n tm e n t a pa rt és el del tea tre  de Josep-Ramon 
Bach, co n s titu ït per reculls de peces breus: A lm anac  in te rm i
te n t, D iàlegs m orals sobre la fé lic itâ t i La dam a de cors se 'n  va 
de copes  ens re to rnen el Bach més enjogassat, cen trâ t en la 
fabu lac iô  a p a rtir dels records d 'in fan tesa . Es prou ev ident la 
relaciô que p o t establir-se en tre  aquesta p roducc ió  d ram ática  i 
una pa rt de l'ob ra  in icia l del poeta: per exemple, "Propostes per 
a una Barcelona im a g in á ria ", ú ltim a  secció de Reliquiari, parte ix 
del m ate ix h u m o r de tocs absurds i la m ateixa recerca enjogas- 
sada de la fé lic itâ t que  les peces teatrals.

Dones bé: heus aqu i dos nous llibres de l'au to r, en aquest cas 
de poesia, que  ens en fro n te n  am b dos vessants, en princip i 
p rou d ife ren ts , de la seva obra: d 'u n a  banda, El la b e rin t de 
Filom ena, prem i Cadaqués a Rosa Beveroni 2009 , retorna a 
aquesta recerca de la fé lic itâ t i a aquest sen tit del joc  que pro- 
venen de la recreació de la in fantesa; de l'a ltra . Versions p ro fa 
nes parte ix  de nou de cu ltures ancestrals, en aquest cas la tib e 
tana, la h indú  i la xinesa — aquesta a ltra vegada a través de Li 
Bo. In ten ta rem  de fe r veure, però, que les diferèneies, to t  i 
essent évidents, no im pedeixen la presèneia de determ inades 
constants en l'ob ra  de Bach.

□ 'en trada , El la b e rin t de F ilom ena  és un can t al paradis pe rdu t 
de la in fantesa, però més en un to  d 'a leg ria  v ita lista que no pas

Josep-Ram on Bach /  MERCÈ BANQUE

de nostâlg ia elegiaca. Després de qua tre  poem es in troducto ris , 
en què el d o lo r és un e lem ent im p o rta n t, ens tro b e m  am b una 
prim era part de to  més enjogassat, en què les enum eracions 
transm eten  en alguns poemes — "La be rin t de meravelles", 
"Prim era iM ustrac ió", "Segona il- lustrac iô ", "El som ni de cada 
d ia "—  la sensualita t i la fantasia in fan tils  recreades a través del 
record. Curiosam ent, el p roced im en t recorda el de "Receptar! 
festiu  per Iligar eis gossos am b llonganisses", la quarta  part de 
Reliquiari. A ltres poemes més narra tius, corn el que dona tito l 
al Ilibre o "El senyor R am on", ens presenten records concrets 
més despullats, si bé am b tocs entre  grotescos i onirics vaga- 
m en t fe llin ians. A rribem  aixi a una "M it ja  p a rt"  que consta d 'u n  
es tim u lan t program a dob le : "Les m ines del rei Sa lom ó" i 
"Tarzan de les m ones", poemes ta m b é  d 'a ire  festiu  més inspi- 
rats en les pel-licules respectives que en les novel les que en 
fo ren  l'o rigen . Aquest parèntesi té  més im portánc ia  de la que 
sembla, perqué hi tro b e m  el possible o rigen de la poste rio r fixa- 
ció de Bach per les cultures exotiques. La segona part, en canvi, 
suposa el revers de la prim era en re flec tir el m ón om brivo l de la 
postguerra  p rim er i a d o p ta r després un aire elegiac en el record 
d 'u n  a m b ien t i uns personatges ja m orts. A  con tinuac ió , els dos 
poemes de "C loenda" Iliguen am b aquesta pa rt en recrear la 
vida i la m o rt de la Filomena del t ito l.  F inalm ent, "À ngels, d ia 
bles i que rub ins" es com pon  de tres poemes en prosa i un epi- 
leg que fan un breu repás a la infantesa de l 'a u to r i suposen un 
cant a Mercè, la seva mare.

C ontrastan t am b aquest m ón de personatges que neixen sota 
una col, de llençois al safareig, de bacallà en rem ull o de tipus  
p intorescos que presum ien de fites a m ig cam i de la fantasia i
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IONS DE GRAFIO SET

Bach i Ramiro Fernández Saus a R e liq u ia r i /  R.F. SAUS

la realita t, Versions p ro fanes  ens en fron ta  am b to t  un a ltre  u n i
vers: el dels nóm ades lapons a la tu n d ra , el dels místics h indús 
que fan agosarades m etáfores e ró tiques sobre l'a m o r divi, el 
del xinés con te m p la tiu  e n fro n t de la natura . A p a re n tm e n t, el 
poeta que recrea aqüestes veus no té  res a veure am b el que 
evoca la postguerra. Cal fixar-se, no obstan t, en el fe t que Bach 
divideixi aqüestes Versions en dues parts; les "llunyanes" i les 
"ap ócrife s"; i cal que — després de g a ud ir d 'a lgun s  im pressio- 
nants cants místics a Shiva o de l'extrem a Sensibilität de Li Po 
ens fixem  so b re to t en aqüestes ú ltim es, que sem blen tan llu 
nyanes com  les altres però que, de fe t, són poemes orig ina ls  de 
l'au to r. A rriba ts  aquí, ens tro b e m , per exemple, am b un poem a

su p o sa d a m e n t de l'é tn ia  K ivuli, 
nova rem iniscéncia africana i m os
tra , dones, de l'a tracc ió  de Bach per 
aquesta cu ltu ra  des de la infantesa; 
o, sob re to t, am b els haikus del fic ti-  
ci H a tto ri M atsuri, on la constan t 
v o lu n ta t de sintesi del poeta arriba 
al g rau  m àxim  de d e p u ra c ió : 
"Petjada nova/ sobre petjada an tig a / 
o b ren  d re ce ra ". Im ita c ió , d 'u n a  
banda, de la poesia o rien ta i, tam bé  
hi tro b e m , de l'a ltra , una connexió, 
conscient o no, am b la v o lu n ta t de 

joc  d 'a lgun s  llibres anteriors  — en aquest cas, a través de l'a rti- 
fic i dels apòcrifs. Ens adonem  aixi que la suposada divis ió de 
l'ob ra  de Bach en dues grans étapes — la de la poesia "o r ig in a l"  
i, a pa rtir dels anys noran ta , la de les "vers ions"—  és més apa- 
rent que no pas real; que El ja rd i de Filom ena  p o t rem etre a 
a lgún dels seus prim ers llibres, per bé que am b un m a jor arre- 
lam en t a la rea lita t i una m a jo r im p licac iô  sen tim enta l; que to ts  
dos llibres ens e n fron ten  am b un a u to r "a legre, im ag ina tiu  i 
Iliu re", per c ita r el fina l del Jardi; i que l'u n  i l'a ltre  suposen pet- 
jades noves que se superposen a les antigües per con tin u a r 
o b r in t drecera. A p a re n tm e n t Ilunyà o c la ram ent proper, o rig ina l 
O  apòcrif, liric o enjogassat, Josep-Ramon Bach m anté  la u n ita t 
per d a m u n t de les divisions i les classificacions.

Bach, Josep-Ramon. El laberint de Filomena. 
Barcelona: Proa, 2010. ISBN 978-84-8256-916-1 

Bach, Josep-Ramon. Versions profanes. 
LIeida: Pagès Editors, 2010. ISBN 978-84-9779-943-0

La suposada 
divisiô de l'obra 
de Bach en dues 
grans étapes, 
la de la poesia 
"original" i 
la de les "ver
sions", és més 
aparent que 
no pas real
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PAPER V E IL , TINTA DIGITAL / J oan Antoní Ferran

Un aclariment previ

Fa uns dies, I'am ic M anuel Costa em va convidar a to rn a r a 
Q uadern. Vaig pensar que podia parlar de poesia catalana an ti- 
ga. Convenia em prend re  un tem a que no s'acabi al cap de pocs 
articles. Un dia que volia enviar una m ostra de la nostra poesia 
a una coneguda de fo ra , vaig posar al cercador d 'In te rn e t: 
"Poesia ca ta lana". Una m ina, esco ltin ... A h i,  el què aniré fe n t 
en aquesta secció nom és son propostes de lectura, sense ànim  
de po n tifica r; basant-m e nom és en coses que he tro b a t a 
In te rne t i el poc què  sé.

Per com ençar, un tru q u e t per poder en tendre  bé la barreja de 
català medieval i lèxic occità d 'aquests  poemes: pronunciì'n els 
m ots, quan llegeixin; en veu alta o in te rio rm e n t. La com prensió  
m illo ra . És natu ra i: són escrits per ser lleg its a uns o ients; poca 
gen t sabia lleg ir i l'o rto g ra fia  ha variâ t m o lt més que la llengua 
parlada.

Fa anys que busco a In te rne t coneixem ents que abans només 
s 'adqu irien  de fo rm a  académ ica. El cercador és in fin ita m e n t 
més p o te n t que  la transm issió orai docent. Té un inconvenient, 
que a lbora és avanta tge: exigeix l'us del criteri. L 'argum ent 
d 'a u to r ita t no és garan tie  abso lu ta . De fe t, en el m ón académie 
in s titu ït potser se n 'abusa, de l'acceptac ió  acritica , i les errades 
es perpe túen per re p e tid o : La ronda noc tu rna  de Rem brandt 
que sortie  a les H istories de l'A rt, no era sino una escena 
d iü rna , m ig en penom bra , am b una sòlida pàtina de quisca.

A fo rtu n a d a m e n t, In te rne t tam bé  fac ilita  coses que abans serien 
quasi im pensables. Vaig poder fe r una transcripc ió  com parada 
de dues versions del Spill, de Jaume Roig (segle XV): un m anus
crit gu a rd a t a la B iblioteca Vaticana, p ràc ticam ent co n tem po- 
rani de Roig, i un incunab le  del XVIII que és a la B iblioteca 
Valenciana. Vaig llegir-los al meu po rtá til, des de qualsevol Hoc: 
fins i to t  anan t en tren . Què hauria costat, l'a u to r itza c iô  del 
Vaticà per accedir al m anuscrit, l'estada a Roma d u ra n t a lgunes 
setm anes — té  uns 1 5 .000  versos, la codo lada—  més a ltre  ta n t 
de tem ps a Valèneia, per cop ia r l'incunab le?  I tam bé  la loca lit- 
zació de to p ò n im s , id en tifica r els personatges esm entats, etc. 
La m ajoria  de vegades, en un m o m e n t ho trobes, allé. A ltres 
no, que  ta m p o c  se sap to t.

No donaré  referèneies b ib liog rà fiques. Per què? Vegin: A n to n i 
Vallm anya, un no ta ri barce lon i del segle XV, va escriure "Anciós 
to t  de l'a m a g a t e n g à n .. ." ; la referèneia b ib liog rà fica  al peu de 
pàgina w eb , d iu , lite ra lm en t: «Ed. A m édée Pagès, La poésie  
française en C ata logne du  X llle  siècle à la fin  du  XVe, Toulouse- 
Paris, Privat-D idier, 1936, Paris, C ham pion, 1912, p. 347 .»  Voici 
le p o è m e : du  français de to u te  la vie, n 'e s t pas?  El recull sen- 
cer que els o fere ixo de l'ob ra  de Vallm anya, el trobaran  al b log 
de la Fundació Ars, que  té  l'a m a b ilita t de publicar-li.

A(n)ciôs tô t  de l'a m a g a t engàn, 
fic te , causât contra  la pensa mia 
d in tre  lo cor d 'aque lla  que servia, 
cóvench a mi congoxar de m on dàn 
en aquell jo rn  que 'b  manera pensada 
a mi tram és d ie n t l'em baxador 
d 'e lla  tingués l'esperança lunyada 
e més avant no fos son am ador.

L'uhït parlar donà un ta l espant 
que d o lo r gran occupé m on entendre, 
ven t m 'en  perills, sens poder m e'n  de ffend re , 
quasi sem blants corn dins Infern lo Dant.
A  mi-s to lg u é  la paraula 'n ta l hora, 
e l'uís dels ulls perdí 'n  fo r t  poch espay 
en aquell pun t, q u a n t me viu luny e fo ra  
d ' A m o r e Grat, qu 'e lls  servir fa llí may.

A rb itra n t jo  m on cor enam ora t 
colpa no 'ver e menys causa dubtosa , 
de mi p e rdu t qu 'e lla  fos piedosa 
l'a n i pregar en hagués p ie ta t 
e no volgués vanam ent axi creure 
a ltri q u 'a  m i, pus leyalm ent l'am às; 
per ço l'a m o r partanyi'a  mi deure 
e merèxer d 'e ll'a ve r lo percàs.

IV
Callat m on dir, son parlar sobrevench 
e pus novell que may acostum ave, 
a it d o n a n t veus e contra  mi surrave 
en guisa ta l q u 'a b  fù ria  m 'em pèneh.
Après me dix, ab paraula no clusa :
«A ltre que tu  me près d igne  d 'am ar.
Lo quai me plau, e no fa ll qu i tal usa, 
que-l mal tra c ta t consem b lan t ha tractar».

V
Si d o lo r greu cascun a m an t lengueix 
e 'b  ta n t esforç son bé to ire 's  conegua, 
poch anar sab, que-l sehy perdre no degua; 
v iv in t segur sa culpa no û mereix.
Sem blant m 'à  près, vençut jo  per gran ira, 
revocat tô t  de m on p repôsit vist, 
de seny fa llit, co rregu i més que vira, 
tô t  fu riôs, defora , perdu t, tris t.
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Im m a Guillem

VI
Estrany ja fe t lo meu seny conegut, 
reg in t me sol pel es tin t de natura , 
m on p a rtir va me d u g u 'e n  tal ventura 
hon ma d o lo r devenir me féu m u t 
per lo tro b a r lo meu fa t, cos 'incerta, 
d 'u n  clos ja rd i tô t  cayrat en to rn  pur, 
en lo quai viu la porta  so l'uberta  
e perlam ents hoÿ dins e m urm ur.

VII
Fet ig n o ra n t jo  del tro b a t ja rd i 
e redubta(n)s d in tr 'a q u e ll fe r l'espassa, 
tô t  avo rrit de l'hoyr, p rengu i trassa, 
e per l'u b e rt ab lent pas dins entri, 
e viu délits pendr'auce lls  ab gran ayre 
e lu r xant fer, m o lt graciés d 'u h ir ; 
arbres e flo rs  e gesm ins per tô t  cayre 
entre lliça ts de verdor viu luhir.

Tardât poch tem ps, un suspir hoÿ fo r t  
qu i d 'a m a n t cor exir p rengu i suspita, 
e, prest, un ris del loch q u 'a m o r habita, 
a parer meu, m os tran t fina l deport.
Per l'esco lta t, veure ta l maravella 
fins al m ig loch in tra r desliberé, 
hon viu estar una bella donzella  
ab dos galants, l'un  co n te n ta n t m o lt bé.

IX
A b un tr is t gest e to t  m uda t esguard, 
dos passos luny, l'a ltre  ga lan t viu doire, 
mercè c lam ant, son bé no-s degués to ire , 
ne dar li m o rt per lo vengu t més ta rd .
Fet(s) aquests prechs, desdenyant ab gran pena 
ella-l respos ab fo r t  aspre gosar;
«Pus d o lo r ta l A m o r en tu  ordena, 
vers t'e n  d 'a q u i; no -t vull pus escoltar».

X
D olen t me fe rm  d 'aq ue ll am oros dol 
que-l descon ten t fey 'ab  sa tris ta  vida, 
ven t Pietät q u 'a x i s tav 'adorm ida  
dins lo cor d u r d 'aq ue lla  q u 'e ll bé vol, 
me vénch record lo cas de ma partença, 
que sens fe r mal m 'aym ia  m té  'n  ob lit; 
me SÖ d ispost que, de desconaxença 
ella rep tan t, un vers ne sia d it.

XI
Retret d 'a m o r e d 'a ym i'a vo rr it 
pus me tro b  vuy, e luny de Conaxença 
pris n 'é  posât, e Vostra Reverença 
suplich que-l dé al qui m ils haurà d it.

. A D M I N I S T R A D O RJ. CODINA D E  F I N Q U E S

www.admcodina.com

Concepciô, 25, 1er - Sabadell

http://www.admcodina.com


LLETRES 33

LLIBRES RECOM ANABLES / Manuel C osta Fernández

La Societat 
de la Ignorancia
I tiltrrs íisviÉg'.

A n to n i Brey (Sabadell, 1967), Daniel 
Innera rity  (B ilbao, 1959) i Gonçal 
M ayos (V ilanova de la Barca, 1957) 
pub liquen  a la xarxa La Socie ta t de la 
Ignorància  i a ltres assaigs, d ins del 
pro jecte  La Segona Edat 
C ontem poràn ia , que es basa en l'a fir- 
m ació següent: "Som  eis pro tagon is tes 
invo lun ta ris  i accidentais d 'u n  m om en t 
s ingu la r de la tra jec tô ria  de la hum an i- 
ta t, un tem ps de canvis p ro funds que 
ju s tifiq u e n  la p roposta  d 'in a u g u ra r 
una nova etapa en la crono log ía  de la 

h istoria : la segona edat co n te m p o rà n ia ". El tex t va precedit 
d 'u n  p rô leg de l'a n tro p ô le g  Eudald Carbonell. Ignorància, des- 
cone ixem ent i incu ltu ra  son eIs tres ítem s socials que s 'expli- 
quen en l'assaig, p a rtin t d 'u n a  anàlisi rigorosa i posant una 
mica d 'o rd re  en el ga rbu ix  general p rovoca t per la invasió, 
m oites vegades silenciosa, de les m odernes tecno log ies de la 
c o m u n ica d o  i la in fo rm a d o , am b la conseqüent a lte ra d o  dels 
pa trons socials. A b so lu ta m e n t recom anable  per a to ts  eis qui 
vu lg in  te n ir  una visió de co n ju n t dels ex traord inaris  canvis que 
s'estan p ro d u in t al v o lta n t nostre i que tan in flue ixen en les 
escales de valors i en les conductes.

A n to n i Brey, Daniel Innerarity  i Gongal Mayos. La S ocie ta t de la 
Ignoràncla  i a ltres assaigs. Barcelona: 2009 . Zero Factory, S.L. ISBN: 
9 7 8 -8 4 -6 1 3 -2 9 6 4 -4 . Descàrrega g ra tu ita  des de w w w .th e se co n d m o - 
de rn tim es .com  o w w w .in fo n o m ia .c o m /lis ta d o /lib ro s

Ensenyar a filo so fa r des de 
Catalunya és la p rinc ipa l pre
o c u p a d o  d 'O rio I C o lom er i 
Carles (Barcelona, 1941) en el 
seu Ilibre Filosofia des de zero. 
Es tracta  d 'u n  m anual que 
posa a l'abast de to th o m  
aquesta m anera d 'encarar-se 
a l'e n to rn  que avui dia no 
està gens de m oda i que fins i 
to t  el llengua tge  corren t 
m enysté quan hom  parla de 
la 'f ilo s o fia ' d 'un a  empresa o 
d 'u n  producte .
D 'in troducc ions  a la filoso fia  
n 'h i ha m oites, però aquesta 

té  l'ence rt de com ençar per ser una guia de qu ins textos 
ten im  a l'abast i de qu ins filòso fs  podem  com ençar a lleg ir si 
som neòfits  en aquesta d iscip lina. Primer trac ta  de les genera- 
lita ts i del concepte  de filoso fia  i després desplega els grans 
temes: l'o n to lo g ia , l'è tica i la lògica. El Ilibre és p laner i en te 
nedor. C ontribue ix  no nom és a d ivulgar, sino tam bé  a posar 
en práctica aquell p rinc ip i del f iló s o f Juan David García Bacca, 
deixeble de Jaume Serra i H únter: "N o  deixis que n ingú  pensi 
per tu " .

OrioI C o lom er i Carles. Filosofia des de zero . L ioret de M ar: 2008. 
laCosta Publicacions, S. L. w w w .la co s ta d ig ita l.co m

#58
SONETS
Traducen de Txema Mtulùiez

William Shakespeare

Traduir els Sonnets  de Shakespeare 
(S trad fo rd -u pon -A von , 1564-1616) 
no és poca cosa. Txema M artínez 
s 'ho  va proposar i ara es publica el 
seu treba ll que ha o b tin g u t el 6è 
Premi "Jordi Dom ènech de 
Traducciò de Poesia". Calia fer-ho, 
havent-h i ja altres i diverses ver
sions al català? Després de la lec tu 
ra, la meva resposta és, ro tu n d a - 
m ent, si. Estem davant d 'un a  petita  
jo ia , d 'u n  text fide l als m ots, a la 
rim a i a l'es truc tu ra  del poem a o ri
g inai. Mai s'hi fan vo lar colom s, 
sem pre es cerquen les solucions 

més sim ples i a justades i es de fugen  els recursos m etafórics.
La conclus ió  és un c o n ju n t de sonets de bella factu ra  que 
sem blen escrits d ire c te m e n t en català. Veig, am b satisfaccio, 
que la Fundació Banc Sabadell, am b m o lt bon crite ri, s'ha 
in co rp o râ t al pa troc in i d 'aq ues t prem i, cada vegada més pres- 
tig iòs.

W illia m  Shakespeare. Sonets. Traducciò de Txema M artínez. Vic:
2010 . Café Central /  Fum o Editoria l. Jardins de Sam arcanda, 58.
ISBN; 9 7 8 -8 4 -9 7 6 6 -3 8 2 -3

Jartim «lo SanuvcaMla

El g ru p  sabadellenc Papers de 
Versàlia (M arcel Ayats, Josep 
Gerona, Esteban M artínez, 
Q uilo  M artínez i Josep M aria 
Ripoll) ha dec id it, am b el 
núm ero  Zero, posar fi a la 
série de p la gue ttes  que va in i
ciar l'any  2001. I ho fa reun in t 
poem es deis que anom ena 
'veils m estres'. Aquests són 
M árius Sampere, Juan 
A n to n io  M asoliver Rodenas, 
Jordi Pámias, Clara Janés, 
Ricard Creus, A n to n io  
G am oneda, Feliu Formosa,
José C orredor-M atheos i 

M on tse rra t Abe lló . Fidels a l'es truc tu ra  del g rup , d u ra n t to ts  
aquests anys han p ub lica t ta n t en català com  en castellà, en 
un exercici de no rm a litzac iô  cu ltu ra l del pais, d e fu g in t la dis- 
c rim inació  ta n t en un sen tit corn en un altre.

/\A .VV. no  tingu is  res a les mans. Sabadell: 2010 . Papers de Versalia. 
WWW. pa persd eversa I i a . co m

http://www.thesecondmo-derntimes.com
http://www.thesecondmo-derntimes.com
http://www.infonomia.com/listado/libros
http://www.lacostadigital.com
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Militärs, nines i màscares
'La herencia del coronel', dels argentins 
Carlos Trillo i Lucas Varela, segueix l'últim 
tram vital d'un personatge perturbât 
en el context de la dictadura

XAVIER GORDI

Benvinguts al novè a rt! Aquest és un terreny poc exp lorâ t per 
la m ajorla  del púb lic  a m an t de les lletres i la meva única pre- 
tensió será in te n ta r despertar la vostra curios ita t. Per als lectors 
ja experim entats  en aquest gènere, només desitjo  que gaudei- 
xin d 'un a  bona estona lleg in t aqüestes linies.

Som -hi, dones, cap a T o b ra  que ens ocupa; La herencia de l 
corone l, gu ion itzada  per Carlos Trillo (pare de l'exitosa tira  que 
publica El Jueves, "C lara de noche") i d ibu ixada per Lucas 
Varela. L'origen i la in te n c io n a lita t del cóm ic ja queden paleses 
en el pró leg b en in tenc iona t que ens ofere ix el gu ion is ta , on 
exposa la c rue lta t existent en les d ic tadores i, més concrè te 
m ent, la soferta per la seva A rgen tina . C ertam ent, el p roem i no 
ens aporta  res de nou ja que to ts  sabem que d u ra n t aquests 
périodes de barbàrie, els m ilita rs (i Tesglésia) son m o lt do lents 
m entre  que les v ictim es esdevenen m àrtirs. La ve rita t és que 
pateixo un cert rebuig no massa ju s tifica t cap a aquellos obres 
de gènere h istorie que prio ritzen  el succès concre t en de trim e n t 
del tra c ta m e n t dels personatges, que serveixen de mers este- 
reotips. És ju s te m e n t en aquesta observado on poden d ife rir 
M aus, obra m agna del cóm ic de tem àtica  histórica i que ratlla 
la perfecció a nivell fo rm a l i La herencia de l corone l, segura- 
m en t menys rodona però, segons el meu parer, m o lt més rica 
en el seu co n tin g u t.

Aixi, el Ilibre ens m ostra l 'ú lt im  tram  vita l d 'E lvio G ustavino, fill 
del coronel al que fa referència el t ito l. És un personatge per- 
to rb a t a causa deis traum es soferts d u ra n t la seva infantesa i 
que  ac tua lm en t porta  una vida grisa tre b a lla n t de func ionan . 
L'únic al lic ient que té  és el fo li am or que experim enta per 
Luisita, un enam ora m e nt que podria  esdevenir re dem p to r sino 
fos pel fe t que Luisita és una nina de porcellana del segle XIX. 
Per aconseguir-la, no dub ta rá  a u tilitza r to ts  els a rgum en ts  al 
seu abast, e n tra n t en un estât d 'a lie n a m e n t cada vegada més 
p ro fun d  que el condu irà , segu in t els preceptos natura listes, a 
una fi inevitable.

Un dels principals encerts de C obra és veure com  juguen  els 
autors  am b els plans present/passat i rea lita t/ficc ió  i un cop 
se'ns ha présentât el p ro tagon is ta  i el con tex t on es desenvolu- 
parà la tram a, entrem  en un reguitze ll de flashbacks i en un 
espirai de representacions de l'im ag ina ri d 'E lvio que resulten 
im prescind ib les pel desenvo lupam ent de la h istorie ta.

També resulta d 'a l lò  més intéressant l'h a b ilita t que m ostren 
Trillo i Varela per presentar i fe r ùnics els personatges am b qua-

dib»bukf

tre  pinzellades, a la 
m anera de G aldós.
A ix i, ve iem  passar 
d a va n t dels nostres 
ulls una sucosa gale
ria de persona tges 
que  co m p a rte ixe n  
to ts  ells un tre t en 
com ú, Pestar marcats 
per diverses frus tra - 
cions (tem a constan t 
en l'ob ra  del g u ion is 
ta): la m are d 'E lvio  
(p e rso n a tg e  clau i 
om n ip resen t al llarg 
de l'ob ra  to t  i la seva 
p rem atura  m ort), el 
pare i corone l (a qui 
coneixem  ùn icam ent 
m itja n ça n t els records 
d 'a ltres  personatges),
la víctim a (tal vegada el personatge menys creíble, potser in ten- 
c ionadam ent, per la seva seren ita t que contrasta  am b la rauxa 
deis G ustavino), l'an tago n is ta  d 'E lvio  que seria la nena Felicitas 
i la seva p rogen ito ra  (que tam bé  viu im m ersa en la seva pròpia 
realita t), el rabí p rop ie ta ri de la tenda on viu Luis ita ... acabant 
am b personatges col-lectius com  podrien  ser els m ilita rs  o els 
func ionaris  (que li serveixen a l 'a u to r per expressar la crítica 
social hab itua l en eli). També alguns objectes inan im ats adqu i- 
reixen un m arcat p ro tag on ism e d e g u t al seu accentuâ t s im bo- 
lisme, com  Luisita, les màscares o el m ate ix decora t de l'ob ra .

L'art de Varela i l'h u m o r càustic al que ens té  acostum ats Trillo, 
ju n ta m e n t am b la poca p ie ta t m ostrada am b el p ro tagon is ta  
(p rivan t-lo  de qualsevol m atis capaç de despertar com passió o 
s im patia al lector) con tribue ixen  a crear una atm osfera  opressi- 
va, neguitosa i grotesca, en un con tex t de decadència econò
mica i m oral on es desenvolupa l'ob ra . Ú n icam ent el d ibu ix  de 
Varela, am b un estil p roper al cartoon  pels personatges però 
que contrasta  am b el réalisme del context, aconsegueix a lleu- 
gerir l'ango ixa  del còm ic.

Per ta n t, us convido  a g a u d ir de La herencia de l co rone l i, en 
piena febre  d 'a d a p ta c io n s  de còm ics al cinem a, seria com  a 
m in im  curios veure què ens podrien  o fe rir am b aquest m ateria l 
un Ferrara, un Herzog o el m illo r Leconte de M on s ie u r Hire.

Trillo, Carlos (text), Varela, Lucas (dibujos). La herencia del coro
nel. Format; 17 x 24 cm. M adrid: Editorial Dibbuks, 2010.

ISBN 978-84-92902-18-7
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Retrospectiva David Graells
Un recorregut exhaustiu i temàtic 
per robra del pintor sabadellenc 
(1910-1992) a tres espais de la ciutat

ANA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ /  cam panadas@ telefonica.net

L'exposició retrospectiva dedicada al p in to r David Graells i 
M o n tu ll (Sabadell, 9 de m arç de 1910 - 28 de gener de 1992) 
em sem bla sa tis fac tó riam en t austera, con tin g u d a , justa, severa 
i sobria. M ostrada  en tres espais: el Museu d 'A rt, am b el gru ix  
més im p o rta n t de la seva p roducc ió ; l'A cadém ia de Belles Arts 
i la F undado Bosch i Cardellach, llocs dedicats fo n a m e n ta lm e n t 
a m ostra r l'ob ra  realitzada am b llapis, carbonet, sanguina, 
ceres i a lgunes de les seves ingénues incursions en el gravat. 
Tècniques to tes  elles que  ens a juden a descubrir l'a rqu itec tu ra  
ín tim a de la seva p in tu ra : un d ib u ix  enérgic, solid i d o lg u t.

El m è todo  expositiu  e m pra t forne ix , m itja n ça n t l'o rgan itzac ió  
deis tres espais escollits i l'o rden ació  del m ateria l exposât, un 
to t  cohe ren t que  posa en escena la to ta lita t  del jo c  p ic tò ric  de 
l'a rtis ta , de ta l m anera que el m u n ta tg e  es posa al serve! de l'es- 
pec tador i li pe rm et la correcta com prensió  de to ta  la seva tra - 
jec tò ria  creativa.

Un dels principals m èrits d 'aquesta  m ostra és que ha estât 
o p o rtu n a m e n t concebuda per a c o n tr ib u ir  al m illo r coneixe- 
m e n t d 'u n  artista i no per ser un m er esdevenim ent d 'exh ib i- 
c ion ism e visual, ta l com  darre ram ent sol succeir ais m unta tges 
que es presenten en eis espais expositius ins tituc iona ls  i que 
tenen corn a ùnic ob jec tiu  generar inpu ts  d 'in fo rm a c ió  p ropa 
gandística.

El com issariat de l'exposic ió  ha escollit, a l'ho ra  de m ostrar-nos 
la tra jec tò ria  artística de Graells, l'ag rup ac ió  tem àtica : Paisatge, 
Paisatge urbà. O bjecte, Personatges i Eira, de ixant de banda el 
sen tit lineai de la c rono log ia  creativa del p in tor, m a lg ra t resulta 
fácil descubrir la seva evo lució  estilística, fo n a m e n ta lm e n t 
ancorada en la barreja d 'u n  racional postim pression ism e que 
dom estica  els paisatges a base de geom etria  i un subjectiu  
expressionism e que o m p le  d 'a tm osfe res  llangoroses les escenes 
in tim es i de m elangia, a la m anera de M ax Pechstein, les de 
carácter testiu .

A  pesar del f lu ir  exclusivam ent te m à tic  de l'exposició, tam bé  
resulta fácil endevinar les filies p ic tò riques de David Graells, 
basades en la poètica ra c iona lita t de Paul Cézanne, el fauvism e 
expressionista d 'E m il N o lde i l'agra  duresa d 'E rnst Ludw ig 
K irchner o d 'E rich Heckel, entre  d 'a ltres.

Aquesta exhaustiva exposició perm et a justar am b precisió l'in - 
terès que p o t te n ir  a c tua lm en t la p in tu ra  d 'aq ues t p in tor, con 
vencional en l'a p a rta t ded ica t al paisatge, ta n t rural com  urbà; 
in téressant en el capíto l ded ica t a les fires i als in teriors am b

personatges i vé ritab le 
m e n t rem arcab le , per 
resultar més orig ina l i 
p rop i, en aquelles im a t- 
ges ded icades a les 
màscares, pallassos o 
borratxos. És en aques
ta darrera p in tu ra , més 
propera a la d 'O tto  Dix 
0 Georges Grosz, que a 
la de Sunyer, M ue lle r o 
Cézanne, on Graells 
resulta més suggerido r i 
on la seva p in tu ra  es 
to rn a  in te l- l ig e n tm e n t 
esperpèntica, fe n t que 
el g ro tesc  esdev ingu i 
diseurs com batiu  a la 
manera valle inclaniana.

El catàleg de la m ostra, 
com  a tes tim on i d e fin itiu  d 'aq ues t esdevenim ent artis tic , no 
pren la m ateixa volada de l'exposic ió, ja que resulta massa sin- 
tè tic  i deixa de prestar a tenc ió  a aspectes que  haurien p o g u t ser 
m o lt intéressants, per exem ple, te n in t en com p te  que m olts 
artistes que van conèixer Graells encara són vius, no hauria 
estât de més cercar el seu te s tim o n ia tg e  i deixar-ne constáncia, 
així com  evidenciar de manera més exhaustiva els paral lélismes 
i les divergéncies entre  la p in tu ra  de Graells i la d 'a ltres  p in tors  
locals. També hagués résu lta t m o lt ú til re p ro d u ir to tes  les obres 
exposades i no so lam ent una part.

D 'a ltra  banda, els co n tin g u ts  d 'anà lis i resulten encertats, fo n a 
m e n ta lm en t els escrits per Rossend Lozano, que fa un estudi 
m o lt intéressant de la tra jec tò ria  creativa de Graells, i per 
Carm ina Graells qu i ens descobreix en un escrit — massa breu—  
la vida del seu pare.

En linies generals, el catàleg, am b una estructura  més lineai que 
la de l'exposició, m a lg ra t que Rossend Lozano tam bé  inc logu i 
l'o rden ació  tem àtica  en el seu estudi, com pag inan t-la  am b el 
sen tit c rono log ie  creatiu , resulta un co m p le m e n t descriptiu  
su fic ien t per a conèixer adequa dam ent aquest pescador d 'i-  
matges: David Graells i M o n tu ll.

Desitgem  que co n tin u i aquesta linia expositiva que  ta n t ajuda a 
conèixer el p a trim o n i a rtis tic  locai, però, si és possible, vo ld riem  
que aquesta classe d 'exposic ions es m untessin am b m ajor assi- 
du ïta t.

Foto: David Graells i M ontu ll (Sabadell, 9 de març de 1910 - 28 
de gener de 1992), Paris, 1 5 d 'abrii de 1974.

Arxiu Marc Castells-Montse Vila

mailto:campanadas@telefonica.net
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DIR-SE A TRAVES D'UN LLIBRE

Eulàlia Valldosera es diu a través 
de 'Mi último suspiro' de Luís Buñuel
Una conversa al voltant de les 
memories del cineasta aragonés

MONTSE BARDERI

Eulàlia Valldosera va néixer a V ila franca del Penedés. Va estudiar 
Belles A rts a Barcelona i gravat a l'Escola d 'A rts  i O ficis de 
Catalunya. Va viure  a A m sterdam  on va o b te n ir una Ilicencia tu 
ra d 'A ud iov isua ls  a la G errit Rietveid Academ ie. Ha viscut a 
Berlín am b una beca del Daad i a c tua lm en t viu i treba lla  a 
Barcelona. Ha fe t exposicions tan im p o rtan ts  com  una com p i- 
lació retrospectiva a la Fundado A n to n i Tapies i, darre ram ent, 
ha exposât Dependencias  al Museu Reina Sofia de M adrid . A  la 
c iu ta t de Sabadell com p tem  am b obra seva a la seu de la 
Fundado M aria -M ercè  Margal de la qual n'és patrona  fu n d a 
dora.

MB. Per qué M i ú ltim o  suspiro  de Luís Buñuel?
EV. Bé, és un Ilibre en prim era persona, que neix am b un im puis 
expressat en les seves prim eres págines que per a mi resulta 
inob lidab le : reconèixer que la m em oria té que lcom  de sagrat. 
La mare de Buñuel va pa tir d 'A lzhe im er, i a l'escriure aquest Ili
bre està res titu in t la m o rt de la m are am b paraules. A  M i ú lt i
m o  suspiro  l 'a u to r accepta la seva prop ia  m o rt fen t-no s  partí- 
cip de la seva vida, una vida viscuda am b entusiasm e i hum or, 
am b dosis de bogeria i am b la d isc ip lina ètica del qu i sap que 
perdent, guanya. Aqüestes m em ories no son un seguit d 'anèc- 
dotes sino el reflex del program a in tern  d 'u n a  persona que va 
ser capaç d 'es tab lir una connexió  única en tre  els seus pensa- 
m ents, la seva inqu ie tud  esp iritua l, les seves accions, ac tituds  
m undanas i les seves obres.

MB. Com encem  per parlar de la m em oria. Buñuel d iu : "A  m e d i
da que van pasando los años, esta m em oria, en un tie m p o  des
pechada, se nos hace más y  más prec iosa".
EV. La m are em va explicar que el meu p rim er d ib u ix  el vaig fe r 
am b el meu d it b ru t de caca, a les rajóles del bany.

MB. Sens d u b te  un record ben personal i d 'un a  enorm e força 
plàstica i s im bòlica. Per una banda l'a rt, de ta n t en ta n t i segur 
que  m o lt sovint, no és a ltra cosa que o m p lir de m erda el m ón.
I per a ltra, aquest record em fa pensar am b una escena — no sé 
si real o no—  de Casanova a la presó on com ença a escriure les 
seves m em òries am b tin ta , quan li van treu re  la tin ta  am b vi, 
després am b sang i f in a lm e n t am b caca. És una fo rm a  de d ir 
que  l'a rtis ta  té  una força creadora irreductib le , i que farà servir 
el que sigui per ta l de d ir el que necessita v ita lm e n t dir. Pel que 
fa a recordar la vida, Buñuel d iu "S i hay que segu ir paso a paso

Cleaning

el azaroso cam ino  de una vida, ver de dónde  viene y  a dónde  
va, ¿cóm o d is tin g u ir lo  supe rfluo  de lo Indispensable?"
EV. El pare em va d ir que de gran seria m onja , o bé pastora de 
cabres. Qué va veure en mi? I la meva vo lu n ta t, com ptava ta n t 
poc? Les paraules dites de te rm inen . Sóc artista, reconeguda, 
per ta n t lidero el ram at. Sóc pa rt d 'u n a  c o m u n ita t i duc el vel 
que em perm et veure i treba lla r a les fosques.

MB. La im a tge  de l'a rtis ta , am b vel, és p o te n t i a fo rtun ada . Per 
una banda és in d u b ta b le m e n t fem en ina , un sím bol que sovin t 
és in te rp ré tâ t com  d 'op ressió  a la dona i que  m irâ t des del pris
ma de l'a rt és aquesta dob le  relació am b el m ón de ser-hi i reti- 
rar-se. I a la vegada vel, em suggereix ta m b é  "d 'e sq u in ça r el
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ve l" que  era corri els an tic  grecs de fin ien  la verita t, l'a le theia, 
que en l'a rtis ta  l'esquinga i el recùs in fin ita m e n t. També Buñuel 
es p regun ta : "¿En qué m o m e n to  se dec id ió  m i vida? H oy resul
ta im pos ib le  d e te rm in a r lo " .
EV. El pare desitjava un borne i la mare va concebre una dona.

MB. Si, és ben paradoxal p a rtir d 'u n a  v o lu n ta t que si s'hagués 
m a te ria litza t s ign ificaria  la nostra anuM ació i saber que no hau- 
ríem nascut si s 'hagués sabut qui seríem.
"M e  sen tí m uy  im pres ionado  p o r  el tes tam ento  de Sade, en e l 
que p id e  que sus cenizas sean arro jadas en cua lqu ie r pa rte  que  
la h u m a n id a d  o lv ide de sus obras y  has de su nom bre. Desearía 
p o d e r dec ir lo  m ism o de mí. Viva e l o lv ido. Yo so lam ente  veo 
d ig n id a d  en la nada".
EV. -Elevar a categoria  de ritus el fe t d 'escom bra r l'estanga...

MB. Perm ete 'm  que transcrigu i el que  vas escriure al v o lta n t del 
la teva exposició El o m b lig o  de l m u n d o  i que potser són els 
pun ts  suspensius d 'o n  et va la m em oria.
"E l o m b lig o  de l m u n d o : docum en tac ión  e insta lación de un  
proceso.
Es un suelo a m o d o  de a lfom bra  cu b ie rto  de colillas y  ceniza. Es 
una Instalación en p rogreso . En rea lidad  son tres, m ostrándose  
en ellas diversas partes de un cuerpo  fem enino. El ciclo en te ro  
ha ta rdad o  más de una década en realizarse y  conservarse. Las 
prim eras  p resentac iones eran s istem áticam ente barridas de l 
espacio expositivo  p o r  p a rte  de galeristas y  comisarios. La fa lta

abso lu ta  de m edios p o r  m i p a rte  y  la fa lta  abso lu ta  de fe p o r  su 
p a rte  p rocu ra ron  e l sacrific io  re p e tid o  de varios suelos que  
pac ien tem ente , du ran te  días y  días, construía con r ig o r a p a rt ir  
de los esquemas e laborados en m is tintas. El m a te ria l tóxico  
debía ser p rim e ram en te  acum u lado  o reco lectado p o r  mí. 
Después, la la b o r de colocación en e l suelo era enorm e e irre 
pe tib le . Quizá fue  ésta s ituación, e l abuso que s u frí p o r  pa rte  
de los m edios artísticos p o r  los que trans ité  aquellos años, la 
que p ro cu ró  m i decisión fin a l de in c lu ir  su destrucción com o  
p a rte  de m i program a. La cond ic ió n  para encarar tam aña o p e 
ración, la de depos ita r una a una las colillas en la a lfom bra , era 
que a l fin a l las barrería YO misma. Barría m i traba jo  con la esco
ba que, a m odo  de p incel, barría tam b ién  siglos de p in tu ra . Así 
nació la necesidad de te s tim o n ia r su pasada existencia con la 
fo togra fía , así com o e l de ca p tu ra r e l acto  m ism o de barrer, de 
d e s tru ir e l o b je to  p roduc ido , m ed ian te  su reg is tro  en video.

Las colillas, residuos de l ac to  de fu m a r tabaco o hierba, hablan  
de la respiración, de l tie m p o  para la ensoñación, de la n o -p ro - 
ductiv idad, y  tam b ién  de l desgaste, de la destrucción. D ucham p  
d ijo  7 like  b re a th in g  b e tte r  than  w ork ing". Barrer habla de l cu i
dado, de la renovación diaria de nuestro  espacio vital. El cuer
p o  em ergen te  en e l suelo se convierte, m ed ian te  la barrida, en 
una som bra de sí m ism o. A  cada barrida  los restos se acum ulan  
creando form as geom étricas que te rm inan  en un m ontícu lo , en 
un p u n to  cen tra l de donde  nacerá o tra  m anera de en tende r m i 
práctica, m i discurso com o m ed iadora  en tre  aquellas áreas de 
la vida para las que no  tenem os lengua je  aprend ido . Fuego 
apagado, consum ido, las colillas barridas darán paso a toda  m i 
obra p o s te rio r generada a p a r t ir  de los trazos de la luz. Con sus 
hilos invisibles la luz  unirá en tre  ellos los ob je tos  que pueb lan  
nuestro  vivir. Y dado este paso, m e  
p e rm ito  a ce p ta r que  las Im ágenes  
seguram ente  m ueren acum uladas en  
e l á m b ito  de l a rch ivo ".

Hi ha lligams 
secrets que 

ens uneixen 
a les coses, 
escollides o 

no, i que s'ac- 
tiven voluntá- 

riament o 
involuntária

MB. Buñuel ta m b é  d iu: "M i entusias
m o p o r  Sade ha envejecido, p e ro  el 
entusiasm o p o r  todas las cosas es e fí
m e ro ".
EV. Hi ha lligam s secrets que ens une i
xen a les coses, escollides o no, i que 
s 'activen vo lu n tá ria m e n t o in vo lu n ta 
ria. Però les nostres coses poden a rri
bar a fo rm a r un arxiu m nem ón ic  que podem  u tilitza r a conve- 
niéncia si aprenem  a activar els délicats fils que les m antenen 
vives, to t  nodrin t-les  o quan ja n 'hem  exhaurit to ta  la in fo rm a- 
ció que em m agatzem en, quan ja no reflecteixen més que una 
dependència lenta i pesada, les podem  deixar pansir o reviure 
en altres mans que les guareixin.

MB. Pel que fa a com prendre  Buñuel d iu ; "La m ania de com 
p re n d e r y  p o r  consigu iente , de em pequeñecer, de m ed iocrizar 
— toda m i vida m e han a tos igado con p regun tas  im béc iles :¿ por 
qué esto? ¿por qué a q u e llo ?— es una de las desdichas de 
nuestra natura leza. 51 fuéram os capaces de envo lver nuestro  
destino a l azar y  acep ta r sin desm ayo e l m is te rio  de nuestra  
vida, podría  hallarse p róx im a  una cierta dicha, bastan te  sem e
ja n te  a la inocencia".
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EV. D esprogram ar-se . 
Primer cal desfer-se de 
to t  a llò  que un no ha 
d e c id it ser. R eunir les 
p ròp ies  deixa lles i 
e n fro n ta r-se  am b  una 
m o rt pròp ia . Només aixi 
es p o t començar, sen tin t 
que un és pa rt d 'u n a  
cosa més gran. El m ón és 
pie de p ro d u cc io n s . 
(P roducte: ob jecte  am b 
una estratègia al barre
ra.) A c tua r és com  fe r 
neteja.

MB. Pel que fa a la im a- 
g inac ió , Buñuel escriu: 

"M i im a g in a d ó n  está s iem pre presente  y  m e sostendrá en su 
inocencia inatacab ie  hasta ei fin  de m is días. H o rro r de co m 
prender. Fe iiddad  de rec ib ir io  inesperado".
EV. Crear un escenari i m ostra r to t  a llò  que tra d ic io n a lm e n t s'a- 
maga darrera les bam bolines. Descòrrer les cortines per incor
porar en la im a tge  aquells mécanismes o trucs que son el secret 
de l'a rtis ta , a llò  que el con fo rm a i l'abaste ix de poder, i el fa 
geni. D esm itificar-lo . L'espectador, a tre t a ocupar el centre 
d 'u n a  obra que no té  centre, reviu les passes que l'a rtis ta  ha 
d o n a t i per troba r-h i el sen tit es posa a rem em bra r a llò dispers 
i fra g m e n tâ t, to t  abocan t el seu prop i bagatge , la seva pa rticu 
lar cárrega em ociona l.

MB. "Estoy convencido  que ia im ag inac ión  es una facu itad  de 
ia m en te  que puede  ejercitarse y  desarroiiarse ¡guai que ia 
m e m o ria ".
EV. La im ag inac ió  neix del caos. Qui s'acosta al caos nom és ho 
p o t fe r am b una enorm e confiança que en sortirà . Hi penetrem  
a les palpentes i en sortim  am b una fo rm a , una im atge, una 
frase. La po rtem  a la llum  sense en tendre -ho . El caos és des
con fia r dels hàbits, dels Hoes com uns, alliberar-se dels soles fets 
a base de costum s i repetic ions sense sen tit i que els grans hem 
co n s tru it per lid ia r am b la por dels petits. Sentir-se in fa n t i sen
t ir  la po r sense fo rm a  alliberà la im aginació .

MB. "Existe ia ten tac ión  de creer en ia rea iidad de io  im ag inario  
y  acabam os p o r  hacer una verdad de nuestra m e n tid a ".
EV. La m en t fabrica monstres.

MB. "M is  errores y  m is dudas fo rm an  p a rte  de m í ta n to  com o  
mis ce rtid u m b re s ".
EV- Només créant la foscor puc fab rica r figures de Hum.

MB. "Existe ia func ión  tiránica de i sexo. Ei sexo que no  respeta  
n i barreras n i ieyes, en cua iqu ie r m o m e n to  puede  convertirse  
en desorden y  un verdadero p e iig ro ".
EV. Si ju s t abans que ens posseeixi l'im p u is  ten im  on enfocar
nos, sorgirá l'ob ra . Però jo  més aviat fu n c io n o  a la inversa. 
Després de fab rica r un esquema pausadam ent calculât, un 
esquelet de form es, l'in co rp o ro , li poso la earn, la im a tge  ente- 
nedora, propera, quo tid iana .

Eulàlia Valldosera

MB. "Toda im agen de concupiscencia es e i sim  p ie  deseo de 
amor. Existe en e i acto  sexuai una cierta s im iiitu d  con ia m uer
te, una re iación secreta p e ro  cons tan te ".
EV. L'acte sexual és una expressió de poder i a la vegada, d 'e n - 
trega. És un m irali d 'abso lu ts .

MB. "C reo que e i c ine ejerce c ie rto  p o d e r h ip n ó tico  en e i espec
ta d o r" .
EV. Retenir l'a tenc ió  de l'espectador el m áxim  de tem ps possi
ble. Després de la invenció del cinem a, les A rt visuals, o bé 
esdevenen herm étiques, o han d 'in co rp o ra r el tem ps h ip n ò tic  
del cel lu lo ide  en l'ob ra .

MB. Em podries fe r una ded ica tó ria  per aquest Hibre que inicia 
aquesta sèrie?
EV. -Te'l ded ico a tu  perqué aquest no és un Hibre d 'u n  escrip- 
tor, sinó que és el tex t d 'a ig ú  que té  coses a dir, i ens recorda 
que l'o fic i més im p o rta n t és viure.

Buñuel, Luis. El ú ltim o suspiro. 
Barcelona: Nuevas Ediciones de Bolsillo, 2003.

ISBN 978-84-9759-504-9
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La galeria Patricia Muñoz
En piena crisi econòmica, obre 
les portes a Sabadell un nou espai 
dedicai a l'art i al disseny

MILA TORRES

Una nova galeria  d 'a r t  ha o b e rt les portes a Sabadell. En una 
època de crisi econòm ica  com  la que  estem  p a t in i en l'a c tu a - 
lita t és to t  un rep te  te n ir  el va lo r d 'in a u g u ra r una nova sala 
d 'a r t. I per si a ixò fos  poc, aventurar-se a o b rir  en el mes de 
ju lio i, en te m p o ra d a  de rebaixes i quan  s'estan acaban t les 
te m p o ra d e s  a rtis tiques, encara im p lica  més va lentia .

La c iu ta t de Sabadell ha v iscut périodes en eis quais un n ú m e 
ro im p o rta n t de galeries ten ien  cabuda, i cap d 'e lles feia 
o m bra  a les altres. Recordem  quan  en eIs anys 90 c inc sales 
m ostraven d ife re n ts  estils artis tics  i fe ien  que  eis a fic io n á is  a 
l'a r t poguéssim  g a u d ir de l 'a r t  i, fins  i to t ,  existia un p rog ram a 
a la te lev is iô  local en el qua i parlaven artistes, galeristes i on 
h a b itu a lm e n t es fe ia el com enta r! d 'u n a  obra  que  s'estava 
exposant en aquells  m o m e n ts  en a lguna  de les galeries. Però 
eis te m p s  canvien, les galeries van anar ta n ça n t, el p rog ram a 
va deixar d 'e x is tir i als d iaris  ja  no eis va interessar el tem a.

A rr ib á is  a aquest p u n t, la in ic ia tiva  de Patricia M u ñ o z  ha de 
ser m o lt a p laud ida  pe rqué  l'a r t  sem pre és m o tiu  de plaer. Plaer 
que  ve d o n a i pel cone ixem en t i el cone ixem en t és cu ltu ra . 
Poder a m p lia r la visió d 'a rtis tes , conéixer noves m aneres d 'ex- 
pressió, co n n e c ta r a m b  persones am b  els m ate ixos interessos 
i que  l 'a r t  s igui vehicular, sem pre ha de ser ben rebut.

Patricia M u ñ o z  ja po rta  te m p s  d ins del m òn  de l'a rt. Ella és la 
d irec to ra  de la galeria  i a la vegada és a rtis ta . A ixò li pe rm et 
desenvo lupar-se am b  h a b ilita i en aquest d ifíc il m on.

La visió que  hem  p o g u t tenir, després d 'ass is tir a la in a u g u ra 
d o  el passai dia 9 d e ju l io l,  és que  la m irada  és àm plia , cosa 
que  no és d 'e s tra n ya r en aquests tem ps que corren. La gale- 
rista no p re tén  a co ta r la sala ni per estils artis tics, ni per ten - 
dències o tècn iques; està obe rta  a qualsevol expressió a rtís ti
ca; així t in d re m  la p o ss ib ilita t de po d e r veure a la sala tan  
d ibu ix , corn v ideo , jo ie ria  co n te m p o rà n ia , new  m edia, escul
tu ra , ceràm ica, esm alts, gravats, fo to g ra fia  i, d ins la p in tu ra  
ob rirà  les portes a llengua tges tan  diversos corn el realisme, la 
nova fig u ra c ió , l'abs tracc ió , el concep tua lism e... És consc ien t 
que  no p o t cenyir-se a cap tècn ica concre ta  i sap que l'a r t  con- 
te m p o ra n i avança in te ra c tu a n t am b  altres d iscip lines.

En la m ate ixa lin ia , que  podem  d e n o m in a r corn a ecléctica, en 
les seves parets ta n t s 'h i p o d ran  veure exposicions d 'a rtis tes  
consagrá is  corn de novells, la base del fu tu r  a rtis tic .

La galeria  co m p ta  am b  un fo n s  d 'a r t  
am b  el qua i Patricia M u ñ o z  "p re té n  
d e m o c ra titza r l'A r t  i el disseny i fe r-lo  
present en la vida q u o tid ia n a , fa c ilita n t 
als coM eccion istes i c lien ts la inversió en 
art, aixi corn l'accès d irec te  als artistes 
m itja n ça n t xerrades, te rtù lies , sopars, 
cursos i d ife ren ts  esdevenim ents i avan- 
ta tg e s ".

La galeria pre
tén ''democra

titzar l'art 
i el disseny 

fer-lo present 
a la vida 

quotidiana"

Jun t am b to t  això, la galeria  ta m b é  o b re  les portes a una 
Acadèm ia  d 'A r t  per a nens, joves i a d u lts  i des de to ts  els 
nivells. Patricia, corn a d irec to ra  de l'A cad èm ia , explica: "Ens 
m otiva  la un ió  en tre  el ta rann à  de l'a n tic  ta lle r de p in tu ra  on 
el més im p o rta n t és l'a p re n e n ta tg e  p ràc tic  dels d ife ren ts  p ro - 
ced im en ts  i les noves creacions a rtis tiques, on s 'investiga  la 
tècn ica, el c o n tin g u t, i l'expressiô am b  to ta l Ilibe rta t, sense 
cap lim ita c iô  c rea tiva".

Nom és em queda desitja r-li m o lta  sort. La seva fo rça , la seva 
creença cega en l'a r t li donen  un g ran  im pu ls  i des itjo  que  
co n ta g iï aquest v irus a to t  el que  traspassi les portes de la 
galeria  i ens a jud i a en tend re  que  un m òn  am b  a rt és un m on 
m illor.

Galeria d 'a r t i disseny Patricia M uñoz 
Latorre, 122-124 , baixos, 2n 
Telèfon 931 686 300 
08201 Sabadell
w w w .g a le ria d a rtp a tric ia m u n o z .co m

http://www.galeriadartpatriciamunoz.com
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Les '30 nits' de Sabadell
ALBERT FERRER I FLAMARICH

Enguany es va celebrar el XI Festival In ternaciona l de M úsica de 
Sabadell d ins el m arc de les 30 nits de Sabadell i am b la tu te l la 
de Joventu ts Musicals de Sabadell, o rgan ism e com anda t per 
Joana Soler. Particip de la va rie ta t d 'estils  i tendències, la p ro 
g ra m a d o  va inc lou re  una sessió del Libre Choir, B loem fon ta in - 
Pretoria, Sud-À frica d ir ig it  per Joanita Erasmus am b el p iano de 
Lesley-Ann M athew s (d ijous 8 de ju lio l)  i el jazz del M anel Camp 
Trio am b  la veu i la gu ita rra  de M ique l Gil (d illuns 26 de ju lio l). 
Entre la resta de propostes cal c ita r l'ac tuac ió  de l'O rquestra  de 
Cambra de l'E m pordà  d irig ida  pel seu t itu la r  Carles Coll (d ijous 
22 de ju lio l)  i la distesa i instructiva  p roposta  "R ecordant el 
d o ra d o "d e  la Cobla M ed ite rràn ia  i l'a c triu  M ercè M artínez com  
a narradora i coup le tis ta  (d ijous 1 de ju lio l).

A quest espectacle am b gu ió  d 'A nna  Cabeza a pa rtir d 'un a  idea 
de Bernat Castille jo (d irec to r de la fo rm a c ió  ins trum enta l i a u to r 
de la selecció i a rran jam en t del program a) girava en to rn  de la 
p roducc ió  de coup le ts  i tea tre  de varietats de m oda a l'e n tra r al 
segle XX. Una o fe rta  tea tra l que va g a u d ir de m o lt èxit a la 
Barcelona del m o m e n t gràcies a sales em b lem àtiques com  l'an - 
tic  te a tre  El D orado i autors  
com  M orera  o Zamacois. A  la 
prim era pa rt i am b la contex- 
tu a litza c ió  de la narradora 
M ercè  M a rtín e z , la Cobla 
M ed ite r-ràn ia  va toca r sarda
nes i altres peces de ball de 
M orera {La sardana de les 
m onges), Lam ote de G rignon 
{E! te s ta m e n t d 'A m è lia )  i 
Damaré (la polka dels Feux 
Folle ts) a lb o ra  que  a ltres  
peces ins trum enta ls  com  el 
p re lud i de La dona d 'a lgua  
de Cassia Casadem ont.

Una a ltra  de les producc ions 
a trac tives , so lven ts  i am b 
segell a u tò c to n  va ser la del 
creatiu centre  a rtis tic  del Sol 
que, a través de la seva jove
orquestra  de joves, va o fe rir un program a am è i basat en la 
dansa i el tea tre  com  a co m p le m e n t a la mùsica (d illuns 19 de 
ju lio l). Una mùsica que va presentar-se després d 'u n  breu però 
intens stage  de fo rm a c ió  de joves mùsics d irig its  per cinc p ro 
fessors. El p rogram a va iniciar-se am b la SIm fonla  de J. Fábrega, 
com  a exem ple del prim erenc s im fon ism e d 'a rre l ita lia n itza n t 
del Classicisme cen treuropeu fo n a m e n ta t en estructures que 
pre figu ren  la fo rm a  sonata. El concert va co n tin u a r am b una 
selecció d'escenes d ’EI burgés g e n tllh o m e  de M o liè re  (en la ver- 
sió catalana de Josep Carner) i d'EI so m n l d 'un a  n it  d 'es tiu  de 
Shakespeare (en la versió de Josep M aria de Sagarra) i am b la

partic ipac ió  de qua tre  actors in te rca lan t l'acció entre  els núm e
ros musicals de les suites musicals d 'F ! burgès g e n tllh o m e  de 
Lully i La reina de les fades  de Purcell que, va co m p ta r a més, 
am b la bailarina Cristina Roca. A  la segona part l'es forç  i l'a - 
p renen ta tge  de l'escola de mùsics va convèncer per la tensió rít
mica i l'en tus iasm e desplegats en la St. Paul Suite  de Holst i la 
Sim ple sym phony  de Britten, dues obres que no per récurrents 
en fo rm ac ions  de corda corn l'O rquestra  del Sol són menys d ifi- 
cils.

N it de sarsuela
És hab itua i que en les propostes estiuenques hi f ig u ri un recital 
de sarsuela corn el convocat el d ijous 1 5 de ju lio l cen trâ t en un 
recull de hits  del repertori de les prim eres décades del segle XX 
en una clara dem ostrac ió  d 'exigència  vocal, ta n t pel m arc a l'a 
ire Iliure corn per una tria  diversa i com p lem entà ria . A ixi ho van 
co rrobo ra r àries corn "Sierras de G ranada" de La tem pran ica  i 
"C uando  está tan  h o n d o " El ba rgu llle ro  que, al m arge dels seus 
girs andalucistes i el pa rticu la r id iom atism e , requereixen In ten 
s itä t lírica i canvis de ritm e s  que  la so p rano  Eugènia

M o n te n e g ro  va defensar 
n o ta b le m e n t. EIs seus 
m itja n s  de lírica pura 
auguren  un cam í interes
sant am b incursions de 
ca rác te r s p ln to  en 
rom ances com  la pucci- 
niana "B end ita  c ruz" de 
D on G il de A lcalá. Capaç 
d 'a lle u g e r ir  el vo lu m  i 
o fe rir ag ilita ts  {La canción  
de l o lv ido , La tabernera  
de l p u e rto ), va dem ostra r 
re finam en t i h a b ilitâ t en 
el lega to  a "Ay de m i" de 
El rey gue rab ió  i a la 
Sardana del Vallespir de 
Cangó d 'a m o r i guerra. 
No obstan t, ha de refor- 
çar el reco lzam ent dia- 
fra g m á tic  en l'em issió i 

po lir el lieu v ib ra to  s tre tto  del registre a g u t i les d inám iques en 
fo rte  per ta l d 'a rro d o n ir un in s tru m e n t de nervadura am pia i 
fosca, bon ic  m o rd e n t i d 'u n a  fisonom ía  poc freqüe n t.

Com de costum . Caries Daza va ser el kava lie rbaríton  am b qué 
s'ha guanyat un Hoc a les tem porades de l'AAOS: preséncia 
aristocrática, ro tu n d ita t, elegancia, e fus iv ita t lírica, bona d icció 
i inteM igéncia per saber on regalar-se i on conten ir-se en el fra - 
seig. L'exemple més ev iden t fou  el bis Granada  a lbora que  els 
fragm ents  hab itua is en els seus concerts com  són les rom ances 
de La canción de l o lv ido, La de l so to  de l p a rra l i Cangó d 'a m o r

O rquestra del Sol am b el d irector Frederic Oller
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La soprano Eugenia M o n ten eg ro  i el pianista Josep Buforn en el recital de sarsuela

i  guerra  Cal fe r una m encio especial a l'am a lgam a de tendresa 
i força exposada a d ' "Aquí n 'este s itio " de M aruxa  de Vives i a 
la p ro fu n d ita t dram ática  servida en el "M o n ó lo g o  de S im ón" de 
La tem pestad  de Chapí que va c loure am b c o m o d ita t ascendint 
p u n tu a lm e n t al La bem oll a g u t i pe rllo n g a n t la fe rm ata  fina l. I 
és que la cantera de veus catalana ha p ro d u it in tè rp re ts  am b 
experiència que jus tifica  la sinèrgia dels duos i l'excel-lència de 
Josep Buforn com  a m ostre acom panyant: per la sincronia en la

Obres de Bizet, Casadem ont, C otó, Lam ote de G rignon, 
M orera, Damaré, Pérez, Puiggener, Quirós, Cotó.
Auditori del jardins de la Caixa de Sabadell. 1 -7 -2010 .
M ercè M artínez, veu. Cobla M ed ite rràn ia . Bernat Castillejo, 
d irector.

Obres de Serrano, G im énez, Vives, Penella, S outu llo -Vert, 
M artínez Vails i Chapí.
Auditori del jardins de la Caixa de Sabadell. 15 -7 -2 0 1 0 .
Eugènia M o n teneg ro , soprano. Carles Daza, baríton . Josep 
Buforn, p iano.

Obres de Fàbrega, Lully, Purcell, Holst, B ritten.
Auditori del jardins de la Caixa de Sabadell. 19 -7 -2 0 1 0 .
Cristina Roca, bailarina. O rquestra del Sol. Frederic Oller, 
d irector.

La Cobla M ed ite rran ia  i l'actriu  i narradora M erce M artin ez

respiració am b els cantants, pels contrastos en tre  concisió i des- 
p legam ent de vo lum  i pel preciosism e sonor extret, fins i to t, de 
núm eros com  l'in te rm ig  de La revoltosa, pega poc efectiva en 
la reducció pianística.
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'Invictus', de Clint Eastwood
El film del cineasta nord-americà se centra 
en el période entre Teleccio de Nelson 
Mandela, el maig de 1994, i la gran final 
del Mundial de Rugbi, el juny de 1995

PERE CORNEELAS /  Fotografíes de Keith Bernstein (Warner Bros)

A la film o g ra fia  de C lin t Eastwood — un dels ú ltim s grans clàs- 
sics del c inem a nord -am ericà— , hi ha algunes peMicules per- 
fe c ta m e n t prescindibles, una bona colla de film s notables i 
m itja  do tzena  d 'ob res  mestres absolutes. En aquest sentit, és 
ve rita t que  Inv ictus  no té  la In tens itä t i la grandesa de Bird  
(1988), The Bridges o f  M ad ison  C oun ty  (1995, Los puen tes  de 
M adison), M ys tic  River (2003) o Gran Torino (2008) ni I'am b i- 
ció i la co m p le x ita t del seu d ip tic  sobre Iw o Jima, roda t el 2006: 
Flags o f  o u r  Fathers {Banderas de nuestros padres) i Letters 
fro m  Iw o  Jima  (Cartas desde Iw o Jima). El fe t és que se n 'ha 
parlâ t menys del que el m arc h istorie  de qué parla — l'aparhe id  
a Sud-àfrica—  podia  fe r suposar. I em sembla in just, perqué 
Inv ictus  és una m o lt bona pel licula.

Es basa en la noveMa histórica de John Carlin Playing the  enem y  
(versió catalana: El fa c to r hum á) que, a base de reco llir com en- 
taris i converses am b Nelson M andela , però tam bé  am b els seus 
carcellers, els seus guardaespatlles i am b líders i personatges 
s ign ifica tius  deis negres i de l'ex trem a dreta, explica la de ta lla 
da c ro no log ia  dels fe ts succeíts des deis prim ers contactes de 
M andela  am b el govern sud-africà , el 1985, fins a la Copa del 
M ón  de Rugbi de 1995. El f ilm  d 'E astw ood , en canvi, se centra 
quasi exclusivam ent en el darre r d 'aquests  deu anys, des de les 
eleccions del m aig de 1994 fins a la gran fina l del 24 de ju n y  
de 1995, am b una breu in troducc ió , l'excarceració de M andela 
el feb re r de 1990.

El pois narra tiu  té  to tes  les caractéristiques del gran cinem a 
clàssic. Cacciò transcorre  am b un ritm e  c o n tin u â t i sostingu t, 
fins a rriba r a un in  crescendo  decisiu, i am b un diseurs ciar i 
exp lic it que  evita gairebé sem pre el pate tism e fácil — les im a t- 
ges que evoquen els anys de M andela  a la presó quan la visiten 
els ju g a d o rs  de rugb i son l'ùn ica  i innecessària concessió a la 
S en tim en ta litä t—  i que  s 'a llunya consc ien tm ent, per ta n t, de les 
descripcions d ram àtiques i dels m issatges apocalip tics. Tots 
sabem que els negres van ser in h u m a n a m e n t m altracta ts, però 
la peMicula no ens m ostra ni un sol m a ltrac tam ent. Per la 
m anera corn la concep, és corn si Eastwood hagués assum it 
p lenam en t la idea que vertebra el pensam ent del seu p ro ta g o 
nista: estim arás l'enem ic.

M andela  (M organ  Freeman, m agnifie ) sap que la un ió  entre 
blancs i negres •— el perdó—  és abso lu tam en t fonam en ta l per 
poder co n s tru ir el pais i sap tam bé  que és l'ú n ic  carni per asso- 
lir el seu som ni. Eastwood ens parla d 'a ixò  al com ençam ent del

Nelson M an d e la , in te rp re ta i per M o rg an  Freeman

M a tt D am on en el paper de François Pienaar

film , m o lt especia lm ent en una seqüència s ign ifica tiva  i p rem o
n itò ria : M andela es d irige ix  al seu despatx el p rim er dia del seu 
m anda t i s 'adona com  a lguns dels func ionaris  de l'a n te r io r 
govern — blancs, na tu ra lm e n t—  com encen a preparar les seves 
pertinences per anar-se'n. Im m éd ia tem en t, dem ana que to t-  
hom  — blancs i negres—  com paregu in  
devant d 'e li, els d iu que  els necessita, 
que voi que l'a ju d in  a cons tru ir una 
nova Sud-àfrica i els dem ana que es 
qued in . Al m ate ix tem ps ordena, al cap 
dels seus guardaespatlles, que, a pa rtir 
d 'a ra , es disposi a treba lla r ta m b é  am b 
guardaespatlles blancs.

Eastwood 
sembla haver 

assumit plena
ment la Idea 

que vertebra el 
pensament del 

seu protago
nista: estima

rás I'enemic
La Copa del M ón de Rugbi p o t ser el 
p u n t d 'in fle x ió  si s 'aconsegueix que to t-  
hom  se la senti seva, si to th o m  desitja 
guanyar-la com  un acte d 'a firm a c ió , de poténcia  col-lectiva. 
També els negres, que od ien el rugb i i el seu equ ip  nacional, els
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Clint Eastwood d u ran te  el rodatge d 'In v ic tu s

L 'entrenam ent dels Springboks

Springboks, fo rm a t per jugado rs  blancs — nom és hi ha un 
negre—  i que ha estât d u ra n t I'aparhe id  un dels sim bols de I'o - 
pressio. M andela ho sap i per aixo fa pedagogia  entre  els seus 
i convoca al seu despatx el capità dels Springboks, François 
Pienaar (M a tt Dam on), perquè tam bé  I'a jud i a fe r del seu equ ip  
I'eq u ip  de to ts .

seva conscienciació cada vegada més fe rm a. I tam bé  el canvi 
que, de mica en mica — després d 'un a  prim era reacció de to ta l 
rebu ig— , es va p ro d u in t en eis seus Companys d 'eq u ip . El dia 
de la fina l contra  eIs AH Blacks de Nova Zelanda, to t  l'estadi bull 
am b un sol desig i am b un sol crit. Eis guardaespatlles blancs i 
eis negres fan  pinya, m ig sorpresos de si m ateixos, per em pè- 
nyer eis Springboks a la v icto ria . Abans de com ençar el p a rtit, 
M andela ha g u a n y a tja  la prim era batalla.

Sovint m 'he  p regun ta t, i bastants dels meus lectors tam bé  ho 
deuen haver fe t, el perquè una v icto ria  o una derro ta  de la seva 
selecció de fú tb o l s ignifica el que sign ifica , per exemple, per a 
Brasil 0 A rgen tina ; una catàstro fe  nacional o una festa boja i 
inexhaurib le. A  casa nostra, els esdevenim ents esportius tam bé  
produeixen reaccions exagerados i, sovint, bastan t in co m p re n 
sibles, però la seva durada és més o menys lim itada  i el seu 
abast, genera lm en t, no soscava les 
relacions personals ni el te ix it social.
¿Qué passa a Brasil, qué passa a 
A rgen tina  perquè to t  pugu i desba- 
llestar-se en un pareil d 'hores? ¿Com 
es p o t en tendre  que un país s 'im m o - 
b ilitz i i ho aparqu i abso lu tam en t to t, 
penden t nom és d 'u n  p a rtit de fú t 
bol? ¿Per qué  una v ictò ria  p o t un ir en 
un sol sen tim en t persones, no només 
d iferents, sinó fins i to t  v io le n tam en t 
en fron tados en el dia a dia habitual?
Roques vegades havia rebu t una res
posta tan clara i po ten t. O bv ian t la
retòrica i les jus tificac ions ideo lòg iques de poca volada. Invictas  
aconsegueix explicar-nos-ho to t  al seu darre r tram : la fina l de la 
Copa del M on  de Rugbi i la subsegüent explosiô de jo ia . Tots 
entenem  que els Springboks son ara el pais sencer, el s im bol de 
l'in ic i de la de fin itiva  reconciliaciò.

M o lts  personatges dels film s de C lin t Eastwood son uns an ti- 
herois. Nelson M andela  no ho és. Però uns apun ts  breus sobre 
les seves relacions fam ilia rs, fugissers, gairebé im perceptib les, 
ens parlen d 'u n  hom e tam bé  feble, potser no gaire fe liç. Els 
Springboks han guanya t la Copa del M on , Sud-àfrica ha supe- 
rat I'aparhe id . Però, qu in  preu n 'ha pagat M andela?

¿Per qué una 
victària pot unir 
en un sol senti
ment persones, 
no només dife

rents, sino fins i 
tôt violenta

ment enfronta- 
des en el dia a 

dia habituai?

Eastwood ens farà sentir, a pa rtir d 'aq ues t m om ent, les sensa- 
cions que M andela li ha provocat, el cam i que li ha obert, la
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COLLAGE / Fina Miralles

De la llavor
Els arbres son homes quiets, els homes son arbres que caminen.

Els Druides

Fina sem bra, que uns altres ja recolliran.
Em va d ir la Veu interior.
....i jo  li dem ano  a la Veu, qué és el que  he de sembrar?
La Llavor d 'e te rn ita t que es tro b a  a dins teu  , em respon. 
Retorna al m ar de lle t o rig ina l, per ser am b la M are Aire, la 
M are Terra, la M are A rbre , la M are Llavor, la M are A igua , la 
M are Llum.
Traspassa la d u a lita t de les aparences i une ix-te  a la u n ita t 
suprem a a la u n ita t o rig ina l on l'ésser co in d d e ix  am b la d iv in i- 
ta t.

Avui m oltes persones viuen presoneres dins del seu personat- 
ge, d ins la máscara, en el m ón del desig, de l'aparenga, de 
l'iM usori, am b un a fany insaciable, que 
mai arriben a om plir, perqué el 
seu in te rio r és b u it de 
to ta  substancia 
Aquesta socie- 
ta t narcotit- 
zada i insa- 
tis fe ta  que 
es m ostra 
ais altres 
buscant a 
fo ra  el reco- 
neixem ent, és 
l'expressió de Tesser 
egocén tric  que s'erige ix en 
èsser suprem  de la c reado, am b el 
convenc im en t que  to t  és per al seu ús i que  to t  
està al seu serve!.
Tancats d ins el personatge am b una po r im m ensa de tro b a r a 
dins seu la llavor inassecable del seu èsser per així unir-se a la 
vida i existir ve rtaderam ent.
En el m ón a n tic  l'h o m e  era natura lesa com  els arbres i els rius 
els anim als, les flo rs  i les estrelles.
Terra el meu cos,
A igua la meva sang,
A ire  el meu alé 
Foe el meu esperii 
Éter el meu èsser

que Brahm an el déu suprem  els va treure . Llavors Brahman va 
convocar ais altres deus per saber on pod ien am agar la d iv in i- 
ta t de l'hom e.
Els altres déus van d ir "A m aguem -la  al més p ro fu n t de la 
te rra "; "N o ", va d ir Brahman perqué ta rd  o d 'h o ra  excavará i 
la trobará .
"Dones am aguem -la  al més p ro fu n d  deis m ars"; "N o , perqué 
un dia l'h o m e  arribará al més p ro fu n d  deis oceans i la tro b a 
rá"; "Dones no sabem on la podem  am agar." Després d 'un a  
estona. Brahm an va dir, "Ja sé on podem  am agar la d iv in ita t 
de l'hom e: posem -la al més p ro fu n d  de si m ateix, allá on mai 
pensará a buscar-la."
Des de llavors, l'h o m e  ha escaiat les més altes m untanyes, ha 

cercat les p ro fu n d ita ts  deis mars, a les
coves, ais deserts, a l'a ire, bus

can t una cosa que es 
tro b a  dins seu.

Quan aprens a 
v iure en el 
bu it, un ida 
a la vida, 
desapa reix 

la por i l'an - 
goixa, perqué 

form es part de 
to t, aquest és el secret 

i la gran fé lic itâ t. Tots hem 
nascut Iliures, la Ilibe rta t és el do 

que ens perm et ser nosaltres mateixos, aprendre, 
enriqu ir-nos i estimar.

Lentam ent em vaig co n ve rtin t en arbre, en q u ie tud , en silenci, 
sen tin t aquesta nova naturalesa que s 'in s ta lla  a dins meu. 
Q uin go ig  subtil, el ven t que m ou les meves branques, els 
ocells que hi fan  el niu, i els m atins assolellats d 'h ive rn , x irriu , 
xiu, xiu, x irriu , xiu, xu iu, x irriu , xiu, xui.
M ira 'm  els ulls 
M ira 'm  els ulls 
M ira 'm  els ulls

sabrás qu i sóc 
sabrás qué penso, 
veuràs el m ón.

Una bella [legenda h indú  explica que hi va haver un tem ps on 
els hom es eren déus, però van abusar ta n t de la seva d iv in ita t. L'Ermitana de la Caterina A lbe rt
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CARTES A UN POETA / Maite S o ler

L'économat de Cal Marcet
Salut Nouvilas 
C. Colobrers, 117 
Sabadell

Estimada mare,

21 de ju n y  de 1964

De tantes coses que t'h a ig  d 'explicar no sé ni per on comengar, 
de fe t t'escric per d ir-te  que ja hem acabat la casa d 'una vegada. 
La veritat, al final de les obres és q u e ja  no en tenia ni ganes d 'a- 
nar-hi a viure, to t  ha s igut ta n t feixuc, to t  tan com plicat, que no 
veia el dia que poguéssim anar-hi a viure, a porta r els quatre 
mobles que ten im  a la nostra hab itado  de m atrim oni. Sort n 'hem  
tin g u t del Fulgenci, que és m o lt amie del Rafel, el meu hom e i de 
la Doloretes que han a judat a porta r material, i de l'Elvira i 
l'Agustí, els veíns, que tam bé s'estan fen t una casa al costat de la 
nostra.

Ja sé que vas d ir que el barri no t'agradava, mare, però jo  ho pre- 
fereixo abans d 'estar ni un dia més am b aquella dona, la Vicenta 
té m o lt mal carácter i el Rafel és el seu fili i no li sap p lantar cara 
i anem am un t i avall sense dir-nos res o d ient-nos massa; que des- 
prés em sap greu d'haver-li d it segons qué. Bé, la qüestió és que 
ja to t  és a pun t per fer el trasliat, però jo  no el podré pas fer, ni 
a judar de res. És que el segon que et vuli dir, mare, és que estic 
embarassada, és el que fa tres, q u e ja  ten im  la parelleta, ja ho sé 
que ja estávem bé, però les coses van així. De prim er vaig anar a 
veure a una curandera perqué me'l fes perdre, a los Rosales de 
Sant Quirze, però, quan ja m 'havia decidit, em van explicar que 
la Remedios, una veína del carrer s'havia m ort per voler perdre la 
criatura, es veu que li va posar un cataplasma de ju livert; i n 'h i va 
posar massa, que la pobra noia es va morir, i jo  vaig agafar por i 
vaig pensar que ja aniríem tiran t, i com que ja ten im  la casa feta, 
dones q u e ja  ens en sortiríem. La sogra es va posar com una fura 
quan l'h i vaig dir; em va d ir de to t, que si no vigilávem am b res, 
que si jo  era una m algastadora perqué el seu pobre fili no parava 
de treba lla r i jo  només volia cuento i l'om plia  de criatures que no 
podíem alimentar, i jo  vinga plorar. Sort que aixó s'acaba.

I ara estic contenta, perqué la veina m 'ha deixat un carnet de l'e- 
conom at de Cal Marcet, on treballa el seu hom e i podem anar a 
com prar m o lt més bé de preu, to t  és m o lt barat, i les marques 
són de primera qua lita t. La setmana passada vaig proveir de cafés 
"M un tanya ", n 'he com pra t un paquet per ta mare, i un Calisay, i 
paper de w á te r "E lefante"; la llet "Ram " aquí és m o lt més bara
ta, m 'agrada més que la que venen a cal vaquer darrere de casa, 
sempre l'has de bu llir fins que pugi el bull tres cops i si no estás 
alerta vessa de tan calenta, i am b les presses de dur la canalla a 
l'escola és un embolie. També vaig com prar iogurts, fo rm atge  
manxego del fo r t que agrada ta n t al Rafel, i xocolata "Torras", 
conyac "Fundador" i "Chartreause" per la veina, que encara que 
n ingú diu res, és una mica borratxa, de fe t em deixa el carnet de

l'econom at perqué li porti dues am polles de licor cada setmana, 
i ella que tam bé se'n com pra, pots comptar, ara aixó sí, me les 
paga només donar-les-hi. Anar a l'econom at a més és d ivertit per
qué t 'h i trobés a to th o m : els ve'íns, am istats d'abans de quan 
anávem al Campos a bailar... Récordes, mare, aquell noi que em 
pretenia, en Gabriel, el de la botiga de roba del Passeig? Dones es 
va casar am b la Rosita de cal Pané, i l'a ltre  dia anaven tib a n t el 
carretó i me'ls vaig haver de m irar dues vegades, no els coneixia 
de grassos que están, ta n t de goig que feien de solter, eli i la 
Rosita, que eren la parella de moda. Jo, grácies a la sogra que no 
em deixa mai tranqu il-la , ni per m enjar una presa de xocolata 
am b pa, conservo la línia. L'altre dia va venir la seva filia , la ger
mana del Rafel, i em van estar critican t to ta  Festona, que si no 
sabia cuinar, que si tu  no m 'havies ensenyat a rentar la roba i que 
no sabia apedagar els llengols, ni cosir les vores deis pantalons, 
res, que no faig res de bo, i la filia  que viu a la Seu amb el seu 
m arit, que és guardia civil, li va porta r form atges, begudes, tabac 
pel sogre i de to t, és ciar, com que treballa a l'aduana, to t el que 
requisen s'ho reparteixen, així sí que no li ve d 'aquí, i m antega, i 
llet, i la mantega la té  a la nevera; ara quan passi l'hom e del gel 
am b l'excusa de posar la barra de gel a dins, n 'h i prendré un bocí 
per untar el pa.

Sembla que passem gana ta n t parlar de menjar, però és cert que 
des que estic embarassada em ve de gust pa am b mantega i 
xocolata, no ho entenc, am b els altres dos no em va passar aixó 
de ten ir desitjos, el Rafel va to t el dia de bò lit po rtan t-m e dolgos 
i merengues; m 'he to rn a t una llam inera, de segur que el que 
porto  a dins será dolg.

Saps, mare, aquesta vegada hem decid it d 'anar-lo  a ten ir a la 
Puericultura, al Carrer Illa, diuen que és més segur que no pas de 
tenir-lo  a casa am b la com adrona. L'ùltima vegada em va anar de 
poc. Tu ja ho saps la feina que vam ten ir perqué sortis el nen am b 
aquell cap tan gros. Ja t'avisaré perqué em vinguis a donar un 
cop de má, ara sí que podrás quedar-te a casa meva, perqué 
quan neixi el nen o la nena, ja estarem vivint a casa nostra.

Una petó m o lt fo rt, mare, m olts records a tots, i ja t'avisaré quan 
hagi de néixer la criatura.

La teva filia, que t'estim a m olt.

Salut
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Montse Senserrich
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Fundació Alicia, Sant Benet de Bages

PASSEJANT PER ... / Josepa Blanch

Sant Benet de Bages 
i Montserrat
Les roques retallades de la serralada 
justifiquen el nom (Mont Serrât), 
d'un dels espais naturals més importants 
i emblemàtics del nostre petit pais

Prop del riu L lobregat i enm ig d 'un a  vall, s'aiça el precios conn- 
plex del M onestir de Sant Benet de Bages, ba te ja t ac tua lm en t 
corn a M on  Sant Benet.

Després d 'u n  hivern de pluja i neu i un com ençam ent de p ri
mavera am b força aigua, ara, quan el sol ja escalfa, els camps 
pun tegen  de verd. V en in t de terra endins, eis sem brats cada 
vegada son més alts, els blats fan més d 'u n  pam  i, arreu, ja b ro 
ten els arbres i les tu lles que, en a ltre  tem ps seques i fosques, 
ara, agraïdes de la saô, es to rnen  verd viu i poncellen les flors 
que avia t o feriran.

Tenim bores concertades per visitar-ho tô t. Com encem  per la 
Fundació A lic ia, acrón im  de a lim entac ió  i ciència, espai créât 
per investigar i desenvo lupar to t  el que está re fe rit a l'a lim en - 
tació. Cuiners de renom , metges im portan ts , bió legs avançats, 
a lgún  iM um ina t i altres persones lligades a aquest m ón in te n 
ten que to ts  p legats ens a lim en tem  m illo r fe n t servir to t  el que 
ens dóna la natura , sense espatllar res, ni la nostra salut ni el 
nostre en to rn . Experim entem  am b una xerrada práctica, "El 
sen tit dels sen tits ". Ens p roporc ionen  una capseta am b d ife - 
rents p roductes, per poder copsar com  els sentits són to ts  
im p o rta n ts  a l'ho ra  de g aud ir d 'u n  bon àpat. Ens ho passem 
d 'a llô  més bé, fem  preguntes, to q u e m  textures, tastem  sabors, 
endevinem  olors... Sonen paraules g rand iloqüen ts  i sovint 
escarnides pels profans, corn esferificació, deconstrucció , lio fi- 
lització ... Ens dem ostren corn aquests i altres processes sem
blants poden ser de gran u tilita t per a la q u a lita t de vida de 
m alalts, astronautes, soldats, a lp in istes... Ens fem  conscients 
del fe t d ife rencia l que té  la cuina per als hum ans.

El m onestir, a içat el segle X pel N oble Sala, per ser-hi en te rrâ t 
ell i to ts  els nobles de la con trada , és una peça única i m o lt 
valuosa del rom àn ic  català. A  pa rtir del segle XII, eIs m onjos 
bénédictins s'hi instaMen i en con tinúen  la construcció . Aixi, hi 
tro b e m  mostres de canvi d 'es til a rqu itec tôn ic . Al celler, eis arcs 
de m ig p u n t són de ciar in flux  gô tic . Un retaule barroc és l'e 
xem ple del pas del tem ps i de l'evo luc iô  de les tendències. 
D uran t anys, eis m onjos de la veina co m u n ita t, tam bé  bene
d ic tina , del M onestir de M on tse rra t venien a Sant Benet a aca
bar la seva vida activa i reposar-hi per sempre. És, a pa rtir de la 
desam ortitzac ió  de M endizàbal, quan aquest recinte queda 
deshab ita t i en com ença la seva decadència.

A  les darreries del segle XIX i a p rincip is del segle XX, la indûs- 
tria  tèxtil estava en pie desenvo lupam ent. M o lts  industria ls d 'a - 
quest ram, per evitar eis conflictes socials que  es covaven a les 
grans c iu ta ts  i per a p ro fita r la riquesa i l'estaivi que donava la 
p ro x im ita t a l'a igua , van cons tru ir les seves fabriques ran dels 
rius. Aixi, la fam ilia  Casas va a rribar a la com arca del Bages i, 
enm ig de cam ps i d 'h o rts , va m u n ta r la seva exp lo tac iô  fab ril, 
m o lt a p rop  d 'u n  m onestir a b ando na t i en runes, i al costa t del 
riu L lobregat. Més endavant, van com pra r el que quedava d 'a - 
quest m onestir i en van fe r la seva residència d 'es tiu . Una acu
rada rem odelació, segu in t les pautes del m odern ism e, va dona r 
un résultat esplèndid. Estances acolorides, finestres em p lom a- 
des, grans quadres, m ob ilia ri sum ptuós, coMeccions d 'a rts  
décoratives, ja rd ins  rom àntics, reflectien pe rfec tam en t el luxe i 
l'abundànc ia  dels com ençam ents del 1900.

A  pa rtir de l'any  2000, és una e n tita t de c réd it qu i com pra , als 
fam ilia rs  del p in to r Ramon Casas, to t  aquest pa trim o n i, m o lt 
malm ès pel pas del tem ps, i el restaura i conserva per la im por- 
tància que  té  com  a llegat h istóric  i artistic.

Aquesta acurada rem odelació  perm et de fe r un reco rregu t 
vivencial que, gràcies a les noves tecno log ies, fa reviure ta n t la 
vida m onacal, des del segle XII, corn la vida burgesa d 'u n a  
fam ilia  barcelonina.

V isitem  l'església, on ens m ostren una litú rg ia  en tres d im e n 
sions que ens fa d u b ta r si el capellà, l'ara, eis m ante lls  i eis m is
sals són reals. Tot, acom panyat de can t g regorià , música an tiga  
i poca Hum, crea una atm osfera  de recoHim ent i m isticism e. En 
el claustre, sem pre espai suggeridor, on eren enterra ts els 
nobles d 'époques passades, a canvi de donacions econom iques 
a la co m u n ita t m onacal, veiem que la sepultura dels Calders no 
té  lapida. La fam ilia  Casas va tro b a r més escaient de treure -la  
per fer-ne un e lem ent o rnam en ta l en un a ltre  Hoc. També el 
retaule barroc de la capella va servir per fe r els m obles de les 
hab itacions de la qu itxa lla . Capçals de Hit i calaixeres tenen tros- 
sos de retaule, plens d 'ange le ts  rococó, grassons i daurats, i f io 
ritures i im atges que devien causar maisons als més petits. A  les 
estances del sobreclaustre és on es desenvolupava la vida dels 
Casas. Una preciosa terrassa porxada, on hi havia les velles 
ceMes, revestida am b rajóles de colors, ens perm et d 'in tu ir  corn 
eren els m om ents de Heure i de recer dels antics estiuejants.
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M o n estir de Sant Benet de Bages

A m b  curtes projeccions, en blanc i negre, com  si fossin de l'è- 
poca, s'explica el dia a dia d 'aquesta  fam ilia . Les m inyones 
exposen des del seu p u n t de vista to t  el p ro toco l que s'havia de 
seguir i com  els senyors es com portaven  envers elles. El propi 
Ramon Casas ens parla de po lítica , reun it am b uns quants 
amies a l'ho ra  del te. La dona d 'en  Casas, la lotera, ens fa con- 
fidèneia de la vida de pecat que va p o rta r am b el p in tor, v iv in t 
m olts  anys am istançada, i corn l'e n to rn  més p roper al seu 
a m an t i to ta  la soc ie ta t ho criticaven.

Aquí, l'a rtis ta  hi ten ia  el seu estudi i encara s 'h i exposen uns 
quants llenços orig ina ls. També, obres de Ramon Casas projec- 
tades a dins de marcs buits, un m ira ll de peu on es m ostra el 
procès de creado  d 'u n a  p in tu ra , hab itac ions am b rie m ob ilia ri, 
sales am b precioses caixes de nùvia, grans liars de foc  inservi
bles ricam ent decorades, to t  aquest devessall de riquesa i a rt 
ens fa pensar en un tem ps ja passât i on les diferèneies socials 
eren m o lt marcados.

C on tinuem  el nostre dia de Heure i, so lcant les petjades deis 
m on jos  que  anaven i venien de la veína c o m u n ita t de 
M on tse rra t, a rribem  fins al M onestir, enclavat al bell m ig de la 
m untanya . Les roques retallados que con fo rm en  la serralada 
ju s tifiq u e n  el nom . M o n t Serrât, que  és un dels espais natura ls 
més im p o rta n ts  i em blem àtics del nostre p e tit pais.

A  la basílica, la M are de Déu de M on tse rra t, la M oreneta , és la 
p ro ta g o n is ta  a b so lu ta  de l'esg lés ia  i de to t  l'e n to rn . 
D iàriam ent, m ilers de pelegrins s 'acosten al seu cam bril per fe r 
mil precs i ofrenes. Val m o lt la pena esperar l'ho ra  que l'esco- 
lania canta, a la seva Verge, el V iro la i i la Salve.

S im bol de Catalunya i el seu poblé, des de la seva fu n d a d o  el 
segle XI per l'A b a t O liba, aquesta co m u n ita t benedictina ha 
estât un p un ta l re lig iös i so b re to t cu ltu ra l per als catalans. 
D 'ideo log ia  oberta , segu in t les regles de Sant Benet i am b la

cu ltu ra  corn a estendard, les seves actuacions 
han sem blât am bigües en a lguns m om ents, 
sob re to t, pel fe t de ser més difoses, d u ra n t el 
segle XX. Els m onjos de M on tse rra t han 
sabut nedar en to tes  les aigües, to ta  vegada 
que, sent un orde pe rtanyen t a l'església 
católica , han h agu t de suporta r les con trad ic - 
cions dels d ic ta ts  de la política del m o m e n t i 
del ca to lic ism e més ranci, que  eis en fron taven 
al seu pensam ent més Iliure i als ideals cata
lanistas.

C am inar per aqüestes contrades segu in t els 
traçats cap a Sant Joan, Sant Geroni o Sant 
M ique l és m o lt agradable . Les vistes, fins al 
M ed ite rran i i ais Pirineos, són espectaculars. 
A  cada tram  de la ruta, les roques e rosiona
das i a rrodon ides pel pas del tem ps sorpre- 
nen am b noves form es, que em m arquen per- 
fec ta m e n t la Ilunyania. Sembla ser que está 
en trà m it  l 'a rra n ja m e n t de to ts  aquests 
cam ins i les e rm ites  que  els vo regen . 

C oncretam ent, l'e rm ita  de Sant Joan i els seus vo ltan ts  ho 
necessiten am b urgèneia.

La baixada a la Santa Cova, on es d iu  que es va tro b a r la ta lla 
de la Verge Negra, és un reco rregu t més esp iritua l que no pas 
paisatgistic. Els creients fan  aquest cam i, a nom ena t cam i del 
rosari, passant el rosari i, a m ida que la ruta va avançant, va 
cre ixent el sen tim en t religiös. Un fun icu la r, per als curiosos o els 
que no volen cam inar, serveix per fe r la visita a la cova sense la 
pregària prèvia.

AI M useu, la col.lecció de p in tu ra  catalana és espectacular. 
Rosiñol, Casas, Nonell, Mir, Vayreda, Togores, M iró , Dalí, 
M e ifrén  i tan ts  d 'a ltres  són una m agnífica m ostra de l'a r t cata- 
lá de les ú ltim es époques. També Caravaggio, El Greco, Chagall, 
Picasso, M one t, Renoir, Degas... són els acom panyants perfec- 
tes per fer, d 'aq ues t p e tit museu, una meravella.

Entrem a la sala dedicada a l'a r t eg ipci, i no sabem qué estem 
m iran t. Quan ens apropem  ais vidres de les v itrines i ens hi 
fixem  m o lt, en lletra gairebé im possib le de llegir, de tan petita , 
i en a lgún  Hoc una mica esborrada, ens adonem  que hi ha un 
p e tit rètol. Caldria refer aquesta in fo rm ac ió  per fe r-ho  més 
com prensib le.

A  I'espai d 'a r t sacre, la m ajoria  de peces van ser recollides corn 
a souvenir en els Hocs sagrats pel m on jo  Bonaventura Ubach, 
estudiós de les Sagrades Escriptures, ran dels seus viatges per 
Terra Santa, a la prim era m e ita t del segle XX. A c tua lm en t, aga- 
fa r records de c iv ilitzadons  anteriors, encara que sigui per estu
d ia r i treba lla r en la recerca de l'a n tig u ita t, està força més mal 
vist que aleshores.

Fern un to m b  per la bo tiga  on es venen productes, to ts  bonis- 
sims, fe ts allà m ateix. M a tó , xocolata, tes, coques, m el... se'ns 
fa la boca aigua i decid im  q u e ja  és hora d 'a g a fa r el crem allera 
per baixar fins a M on is tro l.
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DILLUNS / Pere C ornéelas

Esquizofrènia 
i candidesa

FUTBOL 51

Ja sé que, sovint, les coses són com  són i no com  haurien de 
ser. I que, a mesura que ens fem  grans, les IMusions passen a 
ser una p ro p ie ta t privada l'accés a la qual és cada vegada més 
res tring it. Ras i curt: podem  m a n ten ir dem peus els nostres prin- 
cipis, però no és massa aconsellable exterioritzar-los si no volem  
ser ob jec te  de m irades m isericordioses i de som riures condes- 
cendents. Ja sé, per ta n t, que el que  escriuré és d 'u n a  arcaica 
ing e n u íta t i d 'u n a  p ro d u c tiv ita t relativissima. Qué hi fa rem ! Tots 
ten im  les nostres deb ilita ts .

Primer que  to t, vo ldria  fe r dues precisions per evitar malentesos 
o in te rp re tac ions equivocades. Un pareli de com entaris  que, si 
els sé explicar bé. m 'han  de perm etre  encarar el n u d i d 'aquest 
escrit am b m olta  més tra n q u iM ita t.

La prim era és un enunc ia t senzill; desitjo , am b to ta  la vehe- 
méncia de qué sóc capaç, que el M adrid  perdi sempre, ju g u i el 
que ju g u i i con tra  qui ju g u i. Estic convençut, i així ho he escrit 
m oites vegades, que el fú tb o l, com  qualsevol a ltre  esport, 
tam bé  es regeix per una certa lògica i perm et, dones, una anà
lisi m ín im a m e n t objectiva i racional. Fins i to t  estic segur que 
sóc p e rfec tam en t capaç de m ira r-m e 'l i parlar-ne des d 'aquesta  
perspectiva. Però això no im pedeix  que el meu cos dem ani el 
que dem ana per d a m u n t de qualsevol a ltre  possible considera- 
ció.

La segona té  a veure am b la selecciô espanyola. Fins aquest 
estiu, els seus pa rtits  no m 'interessaven gens, m 'eren com p lè 
te m e n t ind ife ren ts . Sovint, ni tan  sols sabia quan i contra  qui 
jugava. Però, encara que sense estar-ne del to t  segur, am b el 
gol de Puyol a la sem ifina l con tra  A lem anya, em va sem blar que 
em posava con ten t. "Q ué  et passa, nano?", vaig d ir-m e, i vaig 
provar de no pensar-hi més. Tanmateix, quan Iniesta, un a ltre  
noi dels nostres, va m arcar el gol de la fina l, vaig notar, ara sí, 
sense cap d ub te , que me n 'a legrava. Esquizofrènia pura?

Només passió. Sense passió, els grans esdevenim ents esportius 
no tin d rie n  sentit. És aquest sen tim en t que ho abasta to t  el que 
els fa viables i perm anents. Per això vuli que perdi el M ad rid , per 
això vaig v iure la inesperada esqu izofrèn ia  del M und ia l. Al m ón 
de l'esport, la passió no nom és existeix, és necessària.

Però una cosa és la passió i una a ltra el salvatgism e. Les entra- 
des a Messi i Iniesta, al V icente Calderón i a San M arnés — la 
prim era, b ru ta l, i la segona, menys espaord idora però igual- 
m en t in justificab le— , fan reflexionar. Aqüestes i d 'a ltres, però 
aqüestes s 'han succeït gairebé sense pausa. Luna darrere l'a l
tra , i sobre dos dels jugado rs  més tècnics i creatius del fú tb o l 
m und ia l. ¿Es tracta  de parar-los a garro tades, corn sigui, p o r  lo  
civil O p o r  lo  crim ina l, perqué l 'im p o rta n t és que no passin? 
¿Hem de fe r de la frus trac ió  i de la cruel im potènc ia  armes 
beN igerants que ho arrasin to t?  ¿Hem de convertir el fú tb o l en 
un orgasm e de vio lència am b l'ù n ic  ob jec tiu  de guanyar, sense 
ni pensar en el preu que p o t pagar-se'n?

Dec ser cànd id , però jo  encara vull creure en la vessant fo rm a 
tiva de l'esport. Encara m 'ag rada  pensar en una colla de nens 
que, am b una p ilo ta  als peus, viuen fe liços pa rt del seu tem ps 
Iliure i aprenen a co m p a rtir-lo  am b els seus com panys. Nens 
que s 'em m ira lien  en les grans figures dels seus equips preferits. 
I, al fú tb o l d 'e lit, encara cree en la co m p e tit iv ita t dura i sense 
m itges tin tes, però nob le  i atractiva. Per poder co n tin u a r cre- 
ien t-h i, dem ano que expulsin d 'aq ues t m ón to ts  els indesitja - 
bles que volen fe r de les gespes deis cam ps de fú tb o l una mena 
de circ rom á i to ts  els qui ho perm eten . Siguin d 'o n  s iguin i del 
c lub que s iguin. Vull passió. Però la passió i la c iv ilització  poden 
conviure. Els m alparits  no hi tenen cabuda.

Desitjar un jo c  net i sense tram pes, és candidesa o raciona lita t?
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Carta del director

Amb la doble ressaca de les eleccions al Parlament i de la 
victoria aclaparadora del Barça sobre el Madrid ens cen- 
trem en un número que presenta un esforç considerable 
al voltant de les lletres, amb textos que reflexionen sobre 
Baudelaire, els poetes recuperats en l'article que enceta la 
secció, i l'inici de la coMaboració intensa amb els impul- 
sors deis Papers de Versália, els quais, a través de Josep 
Gerona, ens presenten aquí una selecció de poemes de 
Márius Sampere. Completen aquest esforç els treballs 
excel-lents sobre Edward Edgar i l'inici d'una nova secció, 
la tira còmica. Veureu també alguna sorpresa, que ence- 
tem en aquest número justament, amb la voluntat d'in
centivar la vostra curiositat inteMectual.

inquietuds. De cara a febrer aquesta visualització será enca
ra més evident amb la incorporació de plomes intéressants 
que oferiran la seva percepció del que passa aquí, i el que 
es pensa des d'aquí vers el món.

Entretant, us animem a ajudar-nos a créixer tant qualita- 
tivament com quant a aspectos que creieu rellevants; aques
ta ha estât sempre la nostra inquietud i més encara ara, 
moment en qué s'obren força interrogants al voltant deis 
quais la cultura, l'escriptura pot intentar oferir nous dub- 
tes, espumes de Hum, camins diversos.

En aquest darrer número podreu començar a copsar les 
voluntats coordinados per arribar a uns coMaboradors més 
amplis i un públic també més divers quant a intéressés i

David Serrano i Blanquer 
dserrano@periodistes.org
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Joan Saborido, economista
El president de Via Vallès analitza 
la situacíó de la comarca i les seves 
nécessitais en mobilitat i infraestructures

RICARD USTRELL/
Fotografíes de David Datzira

Oikos és una paraula grega. Administrar una casa és dels grecs, 
irlandesos, portugueses o espanyols. Aparentment és fácil, sobre- 
tot tractant-se de repúbliques independents, però en conjunt hi 
ha un desequilibri important.

Joan Saborido va néixer el 4 de juliol de 1952. És d'aquells que 
conserva La Vanguardia sobre la taula del menjador i als espais 
buits de les parets hi penja quadres enormes d'avantpassats. El 
truquen al telèfon cada dos per tres però refusa les trucades. És 
economista, i sap administrar casa seva. Creu que les grans coses 
comencen essent petites, o aquesta és la sensació que m'ha donat 
després d'haver tingut una llarga conversa amb eli. Ens trobem 
a casa seva, la seva petita república independent.

Com està?
Molt bé.

Irlanda no pot dir el mateix...
A Irlanda están passant dues coses. D'una banda, els bancs endeu- 
tats no poden pagar el seu deute. I de l'altra, els creditors inter- 
nacionals tenen por i no deixen més diners. Aquesta situaciò seria 
aplicable a qualsevoi país, als bancs, a les empreses, i també a 
les families. A tots aquells que tinguin més despeses que ingres- 
sos.

Pateix igual una familia irlandesa que grega?
Sí, perqué la situació és global i el problema de fons és idéntic. 
L'ajuda de la Unió Europea a Grècia es va produir perqué l'Estat 
s'havia endeutat massa, a Irlanda els endeutats van ser els bancs, 
i si passés a Portugal també seria problema de l'Estat. A Espanya 
la situació econòmica és força diferent. Aquí es necessiten diners 
per equilibrar els pressupostos generals de l'Estat i també per 
finançar les inversions de bancs i caixes.

Necessitem ajuda del Banc Central Europeu?
El problema que té el govern espanyol és massa gran perqué la 
UE faci només una intervenció. Entre altres coses, Espanya s'ha 
endeutat per la construcció de pisos que no s'han venut. Aixó 
ha provocat que l'activitat econòmica es réduis i, per tant, que 
es recaptessin menys impostes i finalment hi hagués dificultats 
per pagar les amortitzacions deis présteos, perqué el crédit inter
nacional es va tancar.

La solució és abaixar preus.
Hem trigat molt a reaccionar. El que ha construit pisos ha d'as-

sumir que cal abaixar els preus. En general, Espanya ha de demos
trar a les entitats financeres internacionals que som gent serio
sa a l'hora de liquidar présteos. Hem de tocar de peus a terra, 
altrament ningù no confiará en el país.

Qué ha de fer el govern espanyol?
Sobretot, ser coherent i realista. Durant massa temps, el govern 
espanyol no controla la situació. Però també cal veure que, quan 
ha aplicat tres mesures en una direcció concreta, la borsa ja ha 
pujat. Aixó es produeix perqué el que té diners també té néces
sitât de deixar-los per treure'n una rendibilitat. Per tant, quan el 
govern fa alguna mesura coherent, de seguida comença a arre- 
glar-se la situació.

Ens hem cregut que érem ries...
...i destinàvem présteos a construir pisos que no es podien ven
dre. Hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. Al final ja 
están abaixant els preus i la gent que està anant a l'atur acaba
rá agafant feines cobrant per sota dels sous que cobrava abans. 
Ens anem posant a Hoc, encara que sigui per força.

Vostè va néixer en una familia de classe mitjana.
Vaig néixer el 1952 en una familia on mai ens va sobrar ni faltar 
res. La meva mare s'ocupava de les feines de casa i el meu pare 
tenia una petita indùstria de material plástic. Recordo que va ser 
una època molt marcada per la postguerra fins que, quan em 
vaig anar fent gran, el sistema politic va anar canviant molt i la 
societat també.

Tota la vida tallaret?
He viscut tota la vida a la Creu Alta, a més a més, de petit anava 
als Escolapis. Tot ho tenia ben a prop de casa... Més tard, la feina 
em va portar Iluny: vaig viure quatre anys a Londres i després 
vaig viatjar per tot el mon.
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Per qué va estudiar economia?
Perqué m'ho van aconsellar. D'una banda, van observar quejo 
no era ni un gran matemàtic ni un gran filóso! De fer sóc bas- 
tant eclèctic. I de l'altra, em van convèncer que Economiques era 
una carrera també ecléctica, amb "moites" sortides professio
nals. Vaig estudiar a la Central durant els últims anys del fran
quisme. Una etapa molt entretinguda.

I després de la carrera, va començar a traballar al Banc.
Vaig fer algunes feines puntuáis fins que el 1974 vaig entrar a 
treballar al departament d'estranger del Banc Sabadell. A partir 
d'aqui, corn queja tenia vocació internacional, van enviar-me a 
Londres per obrir la primera oficina a l'estranger. Després vaig 
estar molts anys lligat al negoci internacional, fins que el Banc 
va sortir a la borsa i em van proposar de portar la comunicado 
i les relacions amb els accionistes.

La idea de regalar bombons és seva?
No, aixó ja venia de lluny. Però sí que cada any dirigia la logísti
ca de repartir 60.000 capses de bombons per tot Espanya. La 
feina relacionada amb els accionistes em va permetre conéixer 
amb més profunditat la societat de Sabadell i poder acabar els 
últims anys al banc com a director de comunicació de tot el grup.

O sigui que li podríem demanar feina!
Ara ja és massa tard perqué aquella etapa es va acabar. Em van 
oferir la prejubilació i ara dedico temps a col-laborar en un pareil 
d'ONG. A més, com que tiñe la vena intemacionalista, estudio 
alemany. Com pots comprovar, de temps Iliure no en tine massa.

A més, és president de Via Vallès. De què s'encarreguen exacta- 
ment?
La nostra entitat té com a objectiu el territori, la mobilitat i les 
infraestructures al Vallès. Provoca débats públics sobre temes 
que, tal i com están estructurades les administracions i la socie
tat, no es produirien. Fern propostes téeniques i seriöses d'una 
forma independent, però el que realment ens interessa és que 
determinats ternes surtin a la llum i es puguin debatre.

Ara fa un any i escaig de la seva creado. Està sent útil?
Creiem que sí. Podem trobar el seu inici en l'experièneia anterior

de Sabadell Cruïlla, un moviment que va sorgir per debatre per 
on havia de passar el nou Metro del Vallès. Una de les seves àni- 
mes, el Manel Larrosa, juntament amb altres persones, vam creu- 
re intéressant reflexionar sobre l'estât de les infraestructures del 
nostre territori va I lesa.

Sabadell Cruïlla proposava involucrar la societat...
...perqué aprofundia sobre un sol projecte. Via Vallès arriba a tot 
l'àmbit de la comarca i planteja diverses propostes. No podem 
entrar en el camp de la reivindicació popular perqué els nostres 
projectes són molt més tècnics i conceptuáis. Quan preguntes a 
la societat per on vols que passi el tren, la gent s'implica. Quan 
preguntes on vols que acabi l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 
ens trobem a un altre nivell.

Parlen d'un Vallès geogràfica ment homogeni. Corn el de Joan 
Oliver?
Ens preocupa tot el Vallès, tant l'Occidental corn l'Oriental, per
qué és el territori on vivim. Som una unitat socioeconòmica i, 
sobretot, geogràfica, ja que estem delimitats clarament per les 
serralades prelitoral i la litoral i pels rius Llobregat i lorderà. Com 
sabem, fruit de la industrialització i de la nostra proximitat amb 
Barcelona, hem estât moltalterats urbanisticament. Això ha pro- 
vocat que el nostre territori canviés notablement i, per tant, que 
sigui necessari ordenar la mobilitat. Aquesta és la nostra pre- 
ocupació: la transformado del territori, les infraestructures...

No tothom entén el Vallès de la mateixa manera, no?
La distribució de la poblado sobre el nostre territori ha canviat 
molt en els últims temps. Hi ha una asincronia entre el que és i 
el que s'explica que és. El Vallès està format d'unes àrees urba
nos i naturals molt potents; dins d'aquestes hi ha tres nuclis 
importants: Terrassa, Sabadell i Granollers. A prop hi ha altres 
nuclis que s'han afegit, com Sant Cugat/Rubi, Cerdanyola/Bar- 
berà, MolleVParets; després altres pobles més petits al voltant 
d'aquestes localitats, i uns magnifies espais naturals que encara 
responen ais versos de Pere Quart.

I això és el que no comparteix tothom?
Si que ho entenen, però no ho reflecteixen a les politiques terri
torials que es duen a terme. El Vallès no és ùnicament radial a 
Barcelona, som un territori transversal. El que cal tenir en comp
te és aquesta situació, com la realitat natural que ens envolta.

Corn us reben els partits politics i les administracions pùbliques?
L'experièneia que hem tingut amb els politics ens diu que si hi 
ha gent disposada a fer coses per la societat, aquests ho escol
ten. Però vull remarcar que la nostra entitat no existeix per tru
car a les portes dels alcaldes i les conselleries, sino per obrir la 
Visio a la societat i que sigui ella mateixa, amb la seva opinio, la 
que influeixi en els poders públics.

Tot i així, les administracions us comencen a tenir en compte, 
no?
Estem gratament sorpresos perqué ens están començant a tru
car per entrar al débat. També hem despertat força interés en les 
entitats econômiques. Però insisteixo que nosaltres som una enti
tat independent. Si l'administració ha decidit que un traçat passa



SABADELLENCS 5

per un determinai Hoc, no es dedicará a fer públic els avantat- 
ges de traçais alternatius. Via Vallès, sí.

A principis d'aquest any es van oposar a la Ilei de l'Àrea Metro
politana de Barcelona. Amb qué no estaven d'acord?
La proposta permet administrar una gran organització pública 
— queja existia en el passai—  per tal que determináis munici- 
pis propers a Barcelona puguin cooperar entre ells. El que la nos
tra entitat denuncia és que el limit d'aquesta Àrea Metropolita
na sigui la B-30. Aixó significa que el Vallès es divideix, i, d'altra 
banda, que l'AMB no reflecteix la realitat metropolitana actual.

Hem de pertányer a aquesta àrea?
El Vallès, ens agradi o no, ja forma part de la conurbació metro
politana de Barcelona. A més, hi ha municipis com Mollet o Saba- 
dell que están fent frontera amb aquesta Àrea Metropolitana tal 
com s'ha aprovat, i se'ls ha deixat fora. Amb tot, després de par
lar amb diversos politics, ens vam adonar que, degut al eos admi- 
nistratiu que tindrá l'organització, fa por fer-la més gran.

La Ilei ja s'ha aprovat.
Sembla com si Barcelona no volgués obrir-se, els que están a dins 
no vulguin que hi entrem, i els que están a fora tenen por de 
quedar absorbits per la capital. Nosaltres seguim pensant que 
som metropolitans, però si no ens tenen en compte, ens hem 
d'organitzar d'una altra manera. Una Àrea Metropolitana del 
Vallès— AMV— en paraMel a l'AMB, en seria una alternativa.

La B-30 tindrà un paper ciau a l'hora de gestionar el territori?
Sense cap mena de dubte. Aquesta és la traça de la caiçada roma
na. Des de l'òptica del Vallès és l'eix vertebrador del territori, 
mentre que per Barcelona és una frontera. Al segle XIX, quan 
Barcelona va tirar a terra les muralles de la ciutat per ajuntar-se 
amb Sants o Grècia, va construir l'Eixample, amb la Diagonal i 
la Gran Via. En pie segle XXI, Barcelona no s'està adonant que 
la nova gran via que té és la B-30.

Des de l'òptica 
del Vallès 
la B-30 és l'eix 
vertebrador 
del territori, 
mentre que 
per Barcelona 
és una frontera

Quin futur ens espera, territorialment?
Ens están dividint. Això atempta contra 
la Identität i unitat del nostre territori. I 
els que estiguin dins de l'Àrea metro
politana tindran un pes i unes inversions 
molt més importants que els que esti- 
guem a fora.

També volen que els FGC arribin a Gra- 
nollers.
Aquesta proposta ve de Sabadell Cruïlla 
i és puntual. Al Vallès hi vivim 1.200.000 

persones i des de finals de la Guerra Civil no s'han construit noves 
Unies de tren. Quan era jove, si volia anar des de Sabadell a Gra- 
nollers, havia d'anarfins a Monteada i Reixac i fer transbord. Avui 
en dia, no tinc encara cap més alternativa. Per no parlar de Palau 
i Polinyà, que només tenen un autobús de linia per mobilitzar- 
se. Hem aconseguit resoldre la radialitat amb Barcelona, però 
encara no tenim solucions transversals per moure'ns pel Vallès. 
¿T'imagines una Barcelona on no s'hagués construit cap nova 
linia de metro des de la Guerra Civil, o on totes les comunica-

cions confluissin a Plaça de Catalunya? Dones, d'alguna mane
ra, això és el que passa al Vallès.

Qué en pensa del 4t cinturò?
En un territori amb tanta activitat econòmica i tanta gent, hi ha 
d'haver suficients infraestructures per tal que ens puguem moure. 
Hi ha molts camions i furgonetas que segueixen corrent per les 
carreteras amb revolts per on el meu avi passava amb carro. S'han 
de construir carreteras, i en aquests moments fa falta una via 
que connecti el Vallès per dins.

A favor de la Ronda del Vallès?
Necessitem una via ràpida de comunicació. El problema del 4t 
cinturò és que el Ministeri l'ha plantejat com una autovia ràpi
da, amb poques sortides, que no respecta el territori i que dona
rá servai al tràfic que va des de la Jonquera fins a València. Aques
ta via ja la tenim a la B-30 i a l'Eix Transversal. El que necessita 
el Vallès és una via ràpida a prop dels polígons industrials i les 
ciutats per solucionar el problema intern de mobilitat.

Qué passará amb l'entorn natural?
Al Vallès Occidental, el traçat ha d'anar més o menys per on es 
planteja, amb els ajustements necessaris per tal de no malmetre 
els espais naturals que encara tenim al costat de casa. El pro
blema greu plantejat és al Vallès Oriental, on es carregaria qua
tre importants zones naturals. Nosaltres encara no entenem per 
qué ha de passar per aquella zona. Creiem que, a partir de Saba
dell, aquesta via hauria d'agafar l'opciò sud i, seguint la C1 55, 
anar a buscar l'AP7 per sota de Granollers.

Vosté té moites aficions lligades a la natura, oi?
M'agrada la jardinería, el camp, el bosc i estic molt relacionat 
amb Matadepera, on hi tinc una casa.

Un Ilibre per recomanar-nos?
La crònica de la independéncia, de Patricia Gabancho. El Ilibre 
dóna esperances reals ais independentistes i, des del punt de 
vista periodístic, és una obra mestra.

Moites gràcies.
A vosaltres... m'ho he passât bé.



6 SABADELLENCS

Figuraires i Artesans 
de Sabadell
L'entitat fundada el 2006 treballa 
en la recerca i divulgado d'oficis antics 
que existien fins ben entrât el segle XX

o r
I ARTCSAAß
DE SABADELL

Figuraires i Artesans de Sabadell és una entitat jove, fundada en 
aquesta ciutat industrial a finals de 2006 per un grup de perso
nes provinents del món pessebrístic interessades en l'etnografia 
catalana i dedicada a la recerca i divulgado de costums i tradi- 
cions del nostre país.

Després de recollir informacions sobre un objectiu concret a tra
vés de diversos mitjans (Ilibres, revistes temátiques, transmissions 
orals, documentado d'arxius oficiáis i particulars... ) en fem un 
estudi, confeccionem croquis i planells i finalment elaborem dio- 
rames del tema a exposar. El diorama es compon d'un fons 
ambientat en el fet que es vol representar i es complementa amb 
figures de terracota de formes humanes o d'animals, normal- 
ment "a palillo" (no de motile) i s'acaba amb petits details que 
li donen l'emmarcat final. Les obres també es poden represen
tar amb conjunts aíllats de figures i estris en miniatura.

L'any 2006, tot just acabada de fundar, vam fer la primera expo- 
sició per Nadal sobre el tema Les figures del nostre pessebre a 
la ciutat de Sabadell on s'hi mostraven una setantena de peces 
de terracota fetes íntegrament a má.

Actualment trebaliem en la recerca i divulgació de costums i ofi- 
cis antics que es van perdent per tal de redescobrir aqüestes tas
ques i mostrar-les a tothom. El projecte, força ambiciós, porta 
per títol La vida rural a Catalunya: un tast de la nostra historia i 
pretén recorrer la major part possible del nostre país, engran- 
dint la col-leccio amb el pas del temps.

Aquesta manifestado ja ha passât per entorns del Pallars Sobi- 
rà. En el moment d'escriure aquest article, l'associació està ulti- 
mant una exposició per l'Alt Urgell i té en cartera per a l'any 
vinent fer-ne divulgació per l'Alt Empordà.

Pensem que aquesta iniciativa ajuda a que l'esforç dels nostres 
avantpassats no caigui en l'oblit ja que moites de les activitats 
en les que treballem són costums i feines que, per falta de con- 
tinuïtat, van quedant arraconades a les golfes de les nostres cases 
i en la memòria dels nostres familiars més grans.

L'objectiu d'aquesta mostra l'hem enfocat a recuperar una pati
ta part de les feines que es desenvolupaven fins ben entrât el 
segle XX. Ens referim al que s'anomena corn a economia de sub- 
sistència, que es fonamenta en eis treballs i costums que es feien 
en una llar rural més de cent anys enrere, ja sigui a la plana, a 
muntanya o al litoral.

Aquest projecte consta d'un conjunt de vitrines on s'exposen 
diverses figures, eines del camp o estris de treball en miniatura 
i un grapat de diorames on es representen alguns oficis ja per- 
duts o en vies d'extinciô. Diversos cartells explicatius, fotografies 
de gran format i una série d'estris del 
camp a mida real acaben emmarcant 
aquesta exposició.

Entre diorames, figures, rètols i foto
grafies el visitant viatja a un món ja des- 
aparegut en el que la vida era durissi
ma. S'hi poden veure feines i treballs 
que transportaran al visitant a una 
època molt difícil, però a la vegada molt 
entranyable.

'La vida rural 
a Catalunya' 

recull els oficis 
de l'economia 

de subsistència, 
que es feien 

a les liars més 
centanys 

enrera
Ara mateixtenim en existéncia escenes
com les següents: esmolant la dalla (les deu hores), el cicle d'e- 
laboració del vi, la matanga del porc, fent un carro per trans
portar la palla, xollant ovelles, pasturant les vaques, l'ofici de 
matalasser, quan el cabaler es fa capellá, tornant de l'hort, la 
feina de la bugadera, la cangó del Gall Negre, l'ofici de forner, 
la rondalla de l'avi a la vora del foc...

Tenim per costum bastir — com a mínim—  un nou diorama a 
cada lloc on exposem, amb trets característics del lloc específic
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Exposidó

on s'instaMa l'exposició. Aquest és un element integrador de la 
mostra en el Hoc on s'ubica i fa que el visitant local reconegui o 
torni a recordar aquella manifestació "que tant en parlava l'avi".

Pensem que és molt important dur a terme iniciatives per tal de 
dignificar els costums, les tradicions i les feines deis nostres avant- 
passats. Es important saber on anem, però cal saber d'on venim. 
Per aixó, amb aquesta exposidó, pretenem contribuir a la Iluita 
contra l'oblit del nostre patrimoni cultural.

Des d'aquestes línies, animem tothom a visitar les exposicions 
que Figuraires i artesans de Sabadell va desenvolupant, a la vega
da que també oferim aquesta mostra a qualsevol entitat que vul- 
gui acollir-la a la seva seu. El taranná d'aquesta associació no és 
altre que la divulgació de manifestacions culturáis de caire etno- 
lógic mitjangant el nostre treball, sense més pretensions.

El poema del Pessebre
de Joan Alavedra

IMustracions de
Jordi Roca

LA Seu d’; gara
‘ r r  rr 'ìr  r  » t i r.ra

DESCOBREIX EL MILLOR CAFÉ
Avda. Rafael Casanova, 38.08206 Sabadell ( BCN ) 

Tei. 93 726 62 22 . Fax 93 727 00 60 
www.cafespont.com . informacio@cafespont.com

figurairesiartesans@hotmail.com
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Qui son els anglofoucaultians?
Un moviment de pensadors anglosaxons 
que llegeixen, interpreten i adapten les 
idees del filósof francés Michel Foucault

ORIOL PARRES JUSTE

Un flamant moviment filosofie ha irromput en l'escena acadé
mica internacional. Es coneixen amb el nom d'anglofoucaultians 
— és a dir, en bona part son anglosaxons que llegeixen, inter
preten i adapten ais temps presents el pensament del filósof fran
cés Michel Foucault (1926-1984).

Qüestions metodológiques
Qué és el corrent anglofoucaultiál Tal i com es pot llegir en un 
article recent d'Anna Quintanas Biopolítica (gènesi i evoludó del 
concepte), els anglofoucaultians aprofiten el concepte foucaul- 
tiá de "biopolítica" (i de fet tota la seva analítica del poder) per 
analitzar les relacions de poder en el neoliberalisme. Aquí hi ha 
un nom ciau: Nikolas Rose. Un centre d'investigació ciau: BIOS 
(Centre for the study of Bioscience, Biomedicine, Biotechnology 
and Society) — Rose n'és el director. I una revista ciau: BioSode- 
tieŝ  — Rose n'és coeditor. L'obra de Foucault actúa, per dir-ho 
aixi, de referent bàsic a partir del qual s'articula "una perspecti
va d'anàlisi de la societat tecnocientifica i de les seves proble- 
màtiques bioétiques, especialment en relació amb la biopolítica, 
les diferents formes de governamentalitat i les tecnologies del 
jo" (A. Quintanas). Michel Foucault és el Filósof, en majùscula. 
Rose, en aquest context, el seu intérpret privilégiât i cap de colla 
anglofoucaultiana.

Anem a pams. Partim dels treballs de Foucault que es podrien 
agrupar en les categories d'analitica de la governamentalitat i 
genealogia del subjecte. Aixó implica que l'esquelet teóric del 
corrent en qüestió rau en les lliçons de Foucault impartidos al 
College de France entre els anys 1977 i 1979 (publicados) i a La 
voluntat de saber. Els autors anglofoucaultians prenen tot aquest 
entramat corn una caixa d'eines. Aqüestes eines s'han de posar 
en funcionament en un camp transdisciplinari, un camp que afec
ta simultàniament múltiples matéries: filosofia, evidentment, però 
també sociologia, història contemporània, ciéncies politiques, 
economia, teoria de la cultura, bioética, etc. El britànic Nikolas 
Rose {Governing the Present: administering economic, social and 
personal life, 2008; Politics o f the Life itself: biomedicine, power 
and subjectivity In the twenty-first century, 2005), l'australià Mitc
hell Dean {Governmentality, 2009; Governing Societies: Political 
Perspectives on Domestic and International Rule, 2007), Burc- 
hell, O'Malley, Cruishank, Osborne, Novas, Gordon {Dead on Arri
val: The Politics o f Health Care in Twentieth Century America, 
2003) i Barry son alguns dels protagonistes del corrent anglo- 
foucaultià.

Ja és hora de preguntar-nos a qué es dediquen. Dones bé, essen- 
cialment qüestionen el pensament politic centrât en l'Estat^. 
Segons el parer d'aquesta escola, el problema politic d'arrel es 
troba en la subjectivitat i la Ilibertat. La política no es manifesta 
en la construcció de l'artefacte que coneixem amb el títol d'Es- 
tat (font de dominado vertical sobre súbdits-objectivats), sinó 
en el poder de construcció del subjecte corresponent a les diver
ses formes históriques de govern i albora en la Ilibertat mateixa 
que hi està empenyorada. Clarifiquem aixó amb un exemple: el 
tipus "empresari de si mateix" reflectiria la subjectivitat caracte
rística de l'era neoliberal. Totes les oportunitats de formado, 
actualització i reciclatge de les persones que están a l'atur són 
palanques que activen l'empresari de si mateix: aquest perso- 
natge que veu i viu la seva vida com un cúmul d'ocasions i pos- 
sibilitats per invertir en eli mateix, per tenir éxit i triomfar a la vida 
tal com tenen éxit i triomfen les grans empreses en el mercat. El 
neoliberalisme faria sentir el seu poder en la formado de sub- 
jectivitats empresarials, de petits empresaris de si mateixos dins 
els quais hi ressonaria l'eco del mercat, però que albora actua- 
rien i es construirien a si mateixos segons les seves exigéneies.

Vet aquí la diferéneia específica que hom traça: la perspectiva de 
l'Estat percep els efectes del poder com el pas del subjecte actiu 
a l'objecte passiu; la perspectiva anglofoucaultiana, en canvi, 
entén que el poder és constructor de subjectivitats, de tipus de 
subjectes que actúen en Hoc de restar esmorteíts o cosificats. El 
professor F. Vázquez ho intenta explicar en un deis primers arti
cles sobre els anglofoucaultians a l'Estat espanyol: "el desplaça- 
ment respecte al model de la 'dominado', que és un poder fona- 
mentat en l'objectivació, cap al 'govern', que implica la 'subjec- 
tivació' deis governats, allunyava Foucault deis plantejaments 
d'Adorno i Horkheimer, la crítica deis quais de la idominació' es 
basava en una teoria de la 'cosificació'"^. Allá on l'Escola de 
Frankfurt veia la derrota del subjecte (encara que fos de la sub-
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jectivitat burgesa) ¡ la seva tràgica substitució per mera massa 
cosificada, la pérdua de tots els atributs i la conversió en objec
te, Foucault hi constata una altra dinàmica. És a la inversa: el 
poder suò/ecf/Va, produeix subjectivitats. Els anglofoucaultians 
aposten fort: la perspectiva de l'Estat, com la critica de la domi
nado, són extraviaments que no copsen la problemàtica de fons.

Govern - Governamentalitat
El terme "govern", d'entrada, es compara amb el terme "domi- 
nació". Els anglofoucaultians interpreten la dominado com l'ac
cio del poder sobre els cossos dels súbdits. "Dominació" — també 
ho podem llegir en una de les entrevistes que va concedir Fou
cault—  és dominació total, anuMació de la Ilibertat — a partir 
d'esquemes institucionals-estatals, afegeixen Rose i companyia. 
Per contra, el govern no es fa patent des d'un punt de vista ins- 
titucionalista; o no només des d'aquest punt de vista, per ser 
més exactes. El govern no se les heu amb cossos (el blanc del 
control social, de la policia, etc.). Se les heu directement amb 
accions, actúa sobre accions. Més encara, en el paradigma del 
govern hi ha un vincle agonistic entre el poder i la resisténda o 
coNaboració que motiva. El govern no estableix una relació de 
dominació^, sinó una relació de poder. Aixó significa que la Ili
bertat del governat té un paper nuclear, certament, i així es poli- 
titza tota la (vida de la) relació. Llibertat i govern, en el pía de les 
accions, s'afecten recíprocament. No és, per tant, una direcció 
en sentit únic. És quelcom més rie i complex. Prenguem un exem
ple que iMustri aqüestes abstruses explicacions... Les campany- 
es per afavorir la natalitat. En aqüestes, comprovem com Tacciò 
del govern incideix sobre les alternatives en Telecció (tenir o no 
tenir descendèneia) facilitant una opció determinada (incenti- 
vant-la a partir de mesures fiscals, amb ajudes economiques o 
mitjançant équipements corn liars d'infants) per fer coincidir Tac
ciò dels ciutadans amb els objectius de la nació: major natalitat 
de les classes mitjanes, major cotització a la Seguretat Social. Si 
ho volem dir emprant el llenguatge d'aquest corrent, les mesu
res per afavorir la natalitat no són producto d'una dominació 
(posem per cas, obligent el personal a tenir fills per la força), sinó 
del govern: disseny d'una mena de laberints que s'han de recór
rer per part dels subjectes — subjectes que actúen, dones!—  però 
que condueixen a unes sortides predeterminados, com en tots 
els laberints, per molt que aquests tinguin forma de gimeanes 
burocràtiques. El govern, en definitiva, s'insereixen Tacciò matei- 
xa dels ciutadans.

Però qué hi guanyem, amb aquesta perspectiva? Els anglofaou- 
caultians afirmen que així el govern no es demonitza ni se'l redu- 
eixa pura dominació. Sortim de Tesquema rigid d'oposició entre 
govern i resistèneia. Fern un pas cap a la comprensió de la com- 
plexitat del poder i les seves epifanies.

I la governamentalitat? Aquest terme ens torna a conduir cap a 
Foucault. Es tracta de Tart de govern o "racionalitat de govern"^. 
Per comprendre la noció, F. Vázquez proposa una aproximació 
histórica; és a dir, la integració "de sistemes de pensament sobre 
la práctica del govern dins unes coordenados històriques preci
ses (C. Gordon)." D'aquesta manera, se'ns obren quatre grans 
dominis histories o tipus de governamentalitat:
1/ Poder pastoral del cristianismo primitiu contraposat al "govern

d'una ciutat" teoritzat en Tantiguitat grecollatina.
2/ Programes de govern forjats entre els segles XVI i XVIII {arte 
dello stato, raó d'Estat, estât de policia, cameralismo i mercan
tilisme). Modernität i ITIustració.
3/ La racionalitat governamental del liberalismo clássic des d'A- 
dam Smith i la ITIustració escocesa (Escola escocesa) fins a Malt
hus i Chadwick. Libéralisme clàssic.
4/ La governamentalitat neoliberal articulada, principalment, a 
Alemanya i als Estats Units a partir de finals del segle XX.

Per entendre'ns: en Foucault, la governamentalitat és al govern 
allò que la Sexualität és al sexe {La voluntat de saber). No es trac
ta d'anar a trobar un fenomen pur, fàctic, empiric (sexe, govern), 
sinó un conjunt de pràctiques i disciplines que administren i aca
ben conformant aquests fenômens mateixos. No hi ha una essèn- 
cia rere les aparences; gairebé podriem dir, amb Flusserl, que Ta- 
parença és Tessèneia, és a dir, que ens Iliura la cosa mateixa i la 
revela. La seqüència histórica de la governamentalitat fa refe- 
rèneia als estadis — o tipus—  de sistemes que han enclos i albo
ra possibilitat aqüestes pràctiques concretes. No és una evolució 
en forma de progrès, tot el contrari. Un està temptat a dir que 
el to de Foucault, en els seus rastreigs històrics, recorda a un 
lament: les coses han anat de la pitjor manera possible.

Per resumir, el paradigma del govern liberal i neoliberal enfoca 
les zones fosques de la política (en Hoc de TEstat, la familia; en 
Hoc del ciutadá, la nua vida, etc.). "Alió personal és politic", deia 
un eslógan del maig del 68. Dones bé, el neoliberalisme ha récu
pérât la fórmula i Tha capgirada: a partir d'ara, alió politic será 
personal.

Notes
"'Aquesta tipografía (sense espai, enganxant les dues parts de la parau- 
la amb una majúscula);"BioSocieties", és la moda actual. La podem veure 
en entitats financeres, think tanks, fundacions, etc.
2No em pue estar de dir, tanmateix, que "estât", "status" (en llati) o 
"stato" (en italià toscà, per exemple) ja és gairebé en si mateix un terme 
filosôfico-histôrico-politic problemàtic. Encapsula tota una série de ques
tions politiques de primer ordre que no donaria ni de bon tros per tan- 
cades. Qui vulgui endinsar-se en un tal jardi, hi trobarà de tôt: només 
en el segle XIX, des de Testât corn a raó d'Estat (Meinecke) passant per 
Testât corn a obra d'art (Burckhardt), fins a Testât corn a expressió polí
tica de la dominació de classe (Marx), per no parlar ni de Hegel ni de 
tots els fiiôsofs contemporanis dels segles XX i XXI que també hi han 
dit la seva.
^Biopolitica, mercado y soberanía en la gubernamentalidad neoliberal". 
Dins de:UGARTE, J.(comp.): La administración de la vida. Estudios biopoliti- 
cos, (Barcelona, Anthropos, 2005)
^"Dominació" és dominació total. Aquesta qüestió es veu necessària- 
ment simplificada en la lectura i comentaris de l'article. Les reflexions de 
Hannah Arendt sobre el totalitarisme -tôt i que Foucault no les consi
dera gaire (per no dir gens)- són aquí un complement intéressant i 
fecund. La novetat de la forma de govern (o dominació) totalitaria impli
ca, per primera vegada a la historia, aquest extrem de domini absolut 
(els camps de concentració), que ni les tiranies antigües ni Tabsolutis- 
me modem havien assolit. Cal llegir els Origens del totalitarisme d 'A
rendt per repensar aquesta noció limit que els anglofoucaultians sem
blen bandejar de la seva genealogía de la governamentalitat.
^Cursos al College de France (1978-1979)
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Agnosticisme deista
L'ateisme (rafirmació "Déu no existeix") 
és una negativa no definitòria, ni en 
física, ni en cosmologia, ni en lógica

ORIOL COLOMER I CARLES

La frase «Possiblement Déu no existeix», que lluïen els autobu
ses barcelonins, ara fa un any aproximadament, té exactament 
el mateix valor logic que la burnii frase meva: possiblement Déu 
existeix. I queden intactes aqüestes dues frases — i aquest és el 
perqué d'aquest article—  després de llegir l'interessant i recent 
Ilibre d'Stephen Hawking The Grand Design, traduit al castellà 
{El gran diseño) i que aviat sortirà en català.

Després de llegir el Ilibre i de veure novament que Hawking és 
un gran fisic però no tan gran filòsof (o cosmòleg), continuo 
pensant que l'ateisme (Déu no existeix) és una negativa no defi
nitòria ni en física, ni en cosmologia, ni en lògica; en lògica —  
que és el que més m'interessa per raons purament professio
nals—  no ho és, per falta de definiciò del subjecte, que no és 
cap objecte real ni cap axioma matemàtic; podria ser, això sí, un 
pressupòsit com l'infinit temporal o espacial, que faria possible 
algún cálcul infinitesimal o de limits de curvatures, però que no 
és ni són pas évidents per si mateixos.

Aixi és que em quedo amb l'agnosticisme, que ja ve dels temps 
dels clàssics, sobretot dels escèptics: ignoramus et ignorabimus. 
Hi afegiria el qualificatiu deista per indicar que no es tracta d'un 
agnosticisme moral o politic, etc., sino d'un agnosticisme que 
afecta i posa en dubte l'existència d'allô que Sant Tomás ano- 
menava Causa primera o Motor no mogut (seguint Aristôtil), i 
que, en clau religiosa avant la lettre, va arribar a dir-ne Séneca: 
Causa causarum miserere mei.

No es tracta tampoc del deisme de la religiô natural rousseau- 
niana; deista és menys que teisme, que ve del grec "theos", i que 
significa déu; deisme ve del llatí, i significa el mateix, però l'ús 
semantic de deisme indica un concepte molt més indefinit i ampie

del terme; fins i tot 
podríem dir que el 
deisme va tenir una 
certa acceptació en 
la mentalitat repu
blicana, i potser 
també en la maço- 
neria.

De fet, aquest 
agnosticisme deista 
és el rerefons d'a- 
quella pregunta que 
l'escriptor Josep Pía 
diu que va fer al 
mossén de Palafru- 
gell: ¿Vosté creu que 
Déu ha fet el món 
tan bé com sabia?

De fet, l'agnosticis- 
me deista manté 
amb tota seguretat que no hi ha cap procediment, ni filosófic ni 
científic, que pugui demostrar cap mena d'existéncia de Déu. Hi 
ha, però, ignorància respecte a la presència, extensiò i moviment 
del cosmos: per això pot parlar-se d'una mica d'escletxa respec
te de si hi hauria alguna entitat més o menys responsable del 
cosmos; perqué, en tot cas, la cosa més fácil d'entendre seria 
que no hi hagués res absolutament, però aleshores, qui faria 
aquesta afirmaciò? Sembla dar que el mer síafus guo del cos
mos, del seu temps i del seu moviment, no s'expliquen ni lògi- 
cament ni físicament.

Que hi hagi gent que digui, fins i tot en l'àmbit religiös, que Déu 
no pot intervenir en la vida humana (malalties, desastres de tota 
mena, etc.), no crée que el salvi o li pugui salvar la peli. Quedi 
dar però que de religions revelados o naturals, res de res. Totes 
les religions han estât inventados pels homes i tots els seus ritu
als i creences son pura mitologia, encara que algunos— no totes—  
tinguin morals intéressants i acceptables, fins i tot bénéfiques.
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PAPER V E L I , TINTA DIGITAL / Joan Antoni Ferran

Els reís també feien versos
Que una cosa son els poemes i una altra la poesia, sembla ciar. 
Els ritmes siMàbics, les rimes, la mètrica, son, de fet, crosses mne- 
motècniques. Serveixen per facilitar la memorització d'un text. 
Quan ben poca gent sabia llegir, el recurs era indefugible, si horn 
pretenia deixar memoria del qué volia dir; i si es cantava amb 
música, encara més. Horn no podia penjar la seva personal pari- 
da al twitter, com es fa ara, en aquelles époques.

És el cas de Pere el Cerimoniós o el del Punyalet (III de Barcelo
na, IV d'Aragó, II de Valéncia i d'Empúries, I de Mallorca i I de 
Sardenya), que signava com a Pere Terç. A més d'aquests dos 
poemes. Mon char filh ... i Vetlant el lit, ambdós de finalitat ben 
práctica, el rei Pere va deixar una sentència a una tensó entre 
Felip Dalmau de Rocaberti i Jaume March II, el seu conseller i 
uxier d'armes. La discussió entre els dos cavaliers, que el rei havia 
de resoldre, anava de si era millor l'hivern o l'estiu. Qui no té res 
per fer, el gat pentina...

Al primer poema. Mon char fill..., el rei Pere renya al futur Joan 
I d'Aragó, el Caçador, perqué ja vidu de la seva primera muller. 
Mata d'Armanyac, es vol casar amb Violant de Bar; eli volia casar
lo amb Maria de Sicilia, per consolidar la dinastia a l'ilia. Corn és 
natural, el futur Joan I va fer al seu pare el mateix cas que es fa 
als pares habitualment, en aquests assumptes, siguin reis o no. 
Ja coneixen la dita del pél i les mules... La parella es va casar a 
Perpinyà l'any 1380. Finalment, seria l'altre fill de Pere III, Martí 
I l'Humà, qui regnaria a Sicilia.

Al segon poema (Vetlant...), Pere expressa les seves opinions 
sobre el cerimonial d'armar cavaliers i acaba confessant queja 
és massa veli per parlar de qCiestions amoroses. Dèries de l'edat, 
en una paraula...

El seu avi Jaume II, que era nét, al seu torn, de Jaume I, es mogué 
per intencions més literàries, en canvi, en escriure Mare de Déu 
e Fylha... És evident que el rei no devia escriure la poesia en mar, 
durant el tràmpol, amb el timó que no responia i navegant quasi 
al gairó. Resaria com un desesperat, com qualsevoi dels seus vas- 
salls. Escriure poemes — o tan sols versificar mentalment—  segur 
que no. Fins després, a port, passât del tot l'ensurt, no li devia 
sortir la vena poètica.

Deixo per a un altre dia, quan parlem de poetesses, el que la 
reina Constanga dedicà al seu marit, Jaume IN de Mallorca, del 
qual vivia forçosament separada per voluntat del mateix Pere III, 
a causa dels conflictes d'interessos entre les dues corones, tot i 
ser parents.

Els reis d'ara no fan poemes, que se sàpiga: alguns són un poema, 
que és molt diferent.

Mayre de déu e fylha...
Jaume II d'Aragó (València, 1267

I
Mayre de Déu e fylha, 
verge humil e bela, 
vostra nau vos apela 
que l'aydetzi, quar perilha.

Perylhàn vay en l'onda 
d'aquest món, per tempesta; 
e-l nauchier2 no-s n'à cura, 
e tant fortun'aonda 
que nulls no-y leva testa 
e l'aura qu'és escura.
E s'aysó gayre dura 
vostra nau és perduda 
si, per la vostr'ajuda, 
no troba port o ylha.

Nau, Ieyn3, vexel o barcha, 
parlan en ver lenguatge, 
devem tuyt^ ben entendre 
qué signifiquét l'archa 
on humanal lynatge 
plác a Déus tot compendre^, 
per complir et atendré 
só que ja promés era: 
que d'aquell restaurera 
el cel manta seyiha.

IV
La nau és carregada 
e de son port se lunha, 
quar trop greu vent la forsa; 
e-s mal amarinada, 
tant que negú no-ÿ punha 
cossí la nau estorsa.
A! com fort trai vés orsa, 
que peis timons no-s guia 
ni fay la dreta via 
sol una pauca mylha.

V
Mayre, tu m dóna forsa 
contra ma leugeria, 
e-m garda de la via 
de peccat, que-ns exylha.

Barcelona, 1327)
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Vetlàn el lit...
Pere III el Cerimoniós 
(Balaguer 1319 - Barcelona 1387)

Mon char fill...
Pere III el Cerimoniós 
(Balaguer 1319 - Barcelona 387)

Vetlàn el lit, suy 'n un penser casut^ 
de dar conseil ais cavaliers qui-s fan 
e qui-s faran cavaliers d'eravàn^, 
es en quai loch los será pus legut^O; 
e dich primer que la cavallaria 
rebre deu hom de son senyor, si-ÿ és, 
O de valent cavalier en après,
O de qui cap de son linatge sia.

Mon char fill, per sanct Antoni 
vosjuram qu'ets mal consellat 
corn laxats tal matrimoni 
en què us dàvan un bon régnât, 
e que n'hajats altre fermât.
En intern ab lo dimoni 
sie-n breu qui us n'a-nganat!

Lo loch me par que sia pus degut, 
noble ciutat o vila gross'e gran, 
o-ls enamics valentmén garelàn^i, 
tenent al puny lança e-l bras escut, 
o-n església, on devota(mén) sia, 
e si Ú fa-xi, no serà ja reprès 
per cavaliers ne per nuil hom entés 
qui 'n nobles fayts mèt se pensa^  ̂tôt dia.

D'Amor no cant, axi com far solia, 
car me vey trop en anys anant enpès, 
dubtant que-m fos en mal per alcuns près, 
per què ui3 me'n cali; pus no-n cantarla.

Qui ben creix son patrimoni 
és en est món per tuyt presati; 
axi ho dits Apoloni^ 
largament en hun dictât, 
hon ho ha ben declarat; 
e li fa gran testimoni 
Alexandre en veritat.

No volgre èsser mullerat, 
pel valent de Sanct Geloni, 
que-n perdés tal gran heretat.

Imma Guillem

Notes
''Ajudeu / 2 Nauxer, I'encarregat de dirigir les maniobres en una embarcado /  ̂ Lleny, mena de vaixell marítim /  ̂Tots /  ̂ Larca de Noé 
6 Preuat /  ̂ Segurament es refereix a Apol-loni de Myndos, escriptor grec del temps d'Alexandre el Gran /  ̂Caigut / ® D'ara en avant 

Avinent / 11 Guerrejant / 12 Met (en) sa pensa / 1̂  Per què eu (=pel què jo).
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POETES / Màrius Sampere

Invocacions a l'ariônim

Màrius Sampere (Barcelona, 1928) és un autor de reconeixement 
tarda, considérât avui dia com un dels grans poetes catalans vius. 
Classificat en els seus inicis amb l'etiqueta del "realisme historic" 
— a partir d'un primer Ilibre, Lhome i el limit, premi Carles Riba 
1963— , se'l va reivindicant a partir deis anys vuitanta com un 
poeta de poderosa veu profètica — en la línia de William Blake 
o de Walt Whitman, segons ha deixat escrit D. Sam Abrams— , 
permanentment enfrontat a l'amor, el dolor o la mort. És autor 
d'una vintena de Ilibres, entre els quais Llibre de les inaugura- 
cions (1984), Demiúrgia (1996), Subllum (2000), Ens trobarem

a fora (2006) o Altres preséncies (2008). Recentment ha publi- 
cat la novel-la El gratacel, molt elogiada per la crítica.

Ha col laborât sovint amb les plaquettes de Papers de Versálla i 
va ser un deis quatre poetes triats per a les primeres jornades 
Poétigues de Tardor que vam organitzar l'any 2009. Els poemes 
que ara presentem {Invocacions a l'anánim) pertanyen a la seva 
participado en la plaquette núm. Z, "no tinguis res a les mans", 
de la primavera d'enguany.

JOSEP GERONA/ 
Papers de Versália - www.papersdeversalia.com

Ara és el cercle.
Ara és el cercle tancat, 
ara obrim la pausa 
per dir la breu historia 
d'un començament.

I sí, el nom és bo, 
bo i dividit: són els deu dits 
que s'endinsen en cuixes, 
dues i llises, finalment obertes 
sota savi plugim de llet amarga.

Inclina't, entra'm 
més endins, més cap a mi!, 
em demanes i ja ho saps tot: 
l'hora més bona 
és morir així, sense avisar.

La béstia és la por animada.
Encara fuig del primer llamp,
el vell luxuriös. Ara mateix
retornava al cau
i l'alé s'espessia, i el grumoll
no es destela al pulmó, s'hi feia pedra.

Mirem-nos ñus i sagrats.
Som la fi de l'esforg, la suor 
ens ha ungit. El dia 
d'avui ens revesteix de meis 
i llepades. És l'amor 
que transporten 
la dent i la saliva.

Ara no, ara són els daus 
que hem llançat aquest vespre 
per mirar de dormir; s'han aturat 
aquí, tots cinc, i no tenen cara.

Ni punts ni blancors, són els enigmes 
évidents, les immobilitats 
cúbiques, espais interromputs 
cegament. També serien 
l'atzar cansat de mi, mirades fredes 
que fixen el fracás 
de la geometría.

I no guanya ningú. Damunt la taula 
els dits retornen a les mans 
i es pleguen

IV V

No, no hi ha misteri. Quin misteri 
hi pot haver a la planta baixa?
Els quatre secrets 
són, si de cas, la máscara primera, 
la máscara segona, la tercera, 
gairebé impossible, i el somrís 
universal de la máscara.

Ho he vist al mirali, com cristaMitzem 
en una sola mirada 
el front, les galtes, les orelles, 
la marca inconfusible de ser un hom.
Ara ja sé
que cadaseli de nosaltres limita amb l'invisible.

Oh el benvingut, el salfumant!
Cuita, desembussa'ns l'aigüera, 
que els mals esperits s'hi acumulen 
i m'obstrueixen els darrers amors.

No és casualitat, la vida.
Res no és casual si el vent ho porta, 
si les ombres es queden, 
si tot de sobte
plou i fa sol i les bruixes es pentinen.

http://www.papersdeversalia.com
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Baudelaire traduit a la presó
Caries Castellanos va descobrir 
durant les seves estades a la presó 
Tefecte 'euforitzant' de la traducció

JEAN DESLISLE / jdelisle@uottawa.ca 
Professor emèrit de la Universität d'Ottawa

La solitud carcerària és propicia a la traducció. Hi ha un bon nom
bre de traductors que han continuât traduint quan estaven patint 
empresonament. Essent una tasca solitària per excel-lència, aques
ta activitat inteMectual serveix per a alliberar l'esperit i es mos
tra com un mitjà poderós d'evasió...

N'hi hauria prou de citar el nom d'Étienne Dolet que, des del 
tons del seu calabós de Lió, va traduir Les Tusculanes de Ciceró 
abans d'ésser condemnat a la foguera pel tribunal de la Inquisi- 
ció, 0 també els de William Tyndale et de Louis-lsaac Lemaistre 
de Sacy. Aquests dos traductors van traduir l'Antic Testament des 
de darrere els barrots: Tyndale al castell de Vilvoorde, prop de 
BrusseNes; Lemaistre de Sacy, a la Bastilla, on va estar tancat per 
dos anys.

Tyndale va morir també a la foguera. La intolerància religiosa fa, 
de vegades, perillós l'ofici de traductor. Igualment com les ideo
logies totalitàries.

Ja més ençà, al segle XX, horn pot mencionar els noms d'Edu- 
ardo Barriobero y Herrán, autor de la primera traducció de Gar
gantua publiada el 1905 a Espanya; Abraham Elmaieh, que va 
traduir a l'hebreu el Llibre de Kalila i Dimna mentre es consumía 
a les masmorres del Khan el-Paixà a Damasc; Pavlos Zannas que, 
en el decurs dels seus deu anys de reclusiô sota el règim dels 
Coronéis, va produir una versió grega de À la recherche du temps 
perdu, de Proust, obra molt apropiada a les circumstàncies; i 
finalment Milovan Djilas autor d'una versió serbocroata del Para
dis perdut de Milton que va escriure en més de 3.000 fragments 
de paper higiènic perqué els seus escarcellers l'havien privat de 
paper d'escriure, corn a mesura vexatòria.

El recorregut atipie del militant independentista català. Caries 
Castellanos, nat a Barcelona el 1942 és interessant des de dife- 
rents punts de vista. Aquest enginyer industrial de formació és 
un veritable home de molts oficis en el camp de la lingüística. 
Ha estât simultàniament o successivement lingüista, traductor, 
lexicógraf, terminòleg, professor de traducció. Director del Depar
tament de Traducció i d'Interpretació de la Universität Autòno
ma de Barcelona (UAB), director d'un observatori català de la 
llengua amaziga (o beber) i investigador universitari, tot militant 
molt activement al si del moviment per la independència de Cata
lunya. És també un ardent defensor i promotor de la llengua i la 
cultura catalanes. El seu compromis politic el portará a publicar 
una desena d'obres sobre temes histories i sociopolítics entre els

Charles Baudelaire / ÉTIENNE CARJAT

quais un Petit Diccionari de l'Independentisme (1988)^. També 
és un gran defensor i promotor de la llengua o la cultura cata
lanes.

Durant més de vint anys ha estât professor de traducció (fran- 
cès-català) a la UAB i s'ha intéressât en les llengües afroasiàti- 
ques, particularment per l'amazic (o berber). Ha publicat, d'al
tra banda, l'any 2006, una Guia de conversa universitària ama- 
zic-català. Es tracta d'un manual bilingüe d'iniciació al català des
tinât als estudiants i professors estrangers a Catalunya.

Carles Castellanos, lexicógraf, ha enriquit la llengua catalana amb 
nombrosos repertoris, entre els quais un diccionari francès-cata- 
là, català-francès (1979), un diccionari d'informàtica (1986), un 
diccionari de falsos amies francès-català (2000) i un diccionari 
bàsic occità-català (2008). Aqüestes obres són una prova de la 
vitalitat de la llengua catalana. Encara era adolescent quan es va 
afiliar, l'any 1960, al Front Nacional de Catalunya. Més tard, 
coLlaborà a la fundació d'altres organismes que tenien com a 
objectiu la independència d'aquesta comunitat autònoma. Els 
seus tràngois amb la Guardia Civil no van trigar a multiplicar
se. Ben aviat és fitxat, vigiiat, neutralitzat. Quatre vegades serà

mailto:jdelisle@uottawa.ca
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tancat a la presó i torturât: 1964, 1974, 1981 i 1988. Els moti- 
us d'aquestes détendons són: "propaganda il-legal", "assoda- 
dó ¡Negai", "coMaboradó amb una organitzadó armada", o 
"incitadó a la sedidó", concretament pel fet d'haver exhibit una 
pancarta amb el lema "Independénda" en una manifestadó. Les 
acusadons de terrorisme han estât sempre sobresegudes, per 
manca de fonament legal.

S'ha hagut d'exiliar dues vegades: el 1974 i el 1992, l'any deis 
Jocs Olímpics de Barcelona. Va haver de fugir a causa de les nom- 
broses détendons i empresonaments d'independentistes, ja que 
les autoritats espanyoles, com a mitjá de repressió volien evitar 
qualsevol mobilització a favor de la independénda de Catalunya 
en un moment en qué l'atendó de la premsa internacional osta
va centrada en Barcelona.

Durant la seva detenció de l'any 1974 Caries Castellanos aprén 
l'amazic en un llibre d'un capellá basc^ ¡ amb l'ajut d'un près 
marroquí originari del Rif. Al llarg deis deu mesos d'exili conse- 
cutius a aquesta pena d'empresonament tradueix Catalunya Mil 
Anys enrere {La Catalogne au tournant de l'an mil) de l'historia- 
dor especialista en la Catalunya medieval Pierre Bonnassié. Tra-

duirà igualment altres obres, a 
Servint-se d'una partir de l'egipci clàssic {Histô- 
màquina d'escriure contes) ¡
antiga i d'alguns 
diccionaris corrents,
Castellanos va 
portar a terme la

mes de l'autor cabilenc Salem 
Zenia. L'any 1988, després 
d'haver estât torturât a Barce
lona i a Madrid, passa vuit
mesos al centre de detenció 
d'alta seguretat d'Alcalá Meco, 
abans de ser exculpat. És 
durant aquest internament que

seva traducción 
sense gaires més 
eines de treball 
que el seu domini d'ambdues llenqües traducdô dels Para-

^ disos artificials de Baudelaire 
per suggeriment del poeta, cri

tic literari i traductor Francesc Parcehsas, actualment director de 
la Institució de les Lletres Catalanes i degà de la Facultat de Tra- 
ducció i d'Interpretaciô de la UAB. Aquest treball tenia l'objec- 
tiu de servir d'ajuda financera i d'aportat albora un cert recon
fort moral.

Fascinât per la bellesa del text literari, per la seva força d'evoca- 
ció, el traductor, com enartat, es deixava transportar.

Es trobava en el mateix estât d'ànim que Ablaham Elmalech, ja 
esmentat, que reconta també a les seves memôhes: "La tasca de 
la traducció em va fer la vida més agradable. Vaig arribar a obli- 
dar tôt el que passava al meu voltant... [...]. Totes les meves ener
gies i eis meus pensaments estaven contrats en la traducdô d'a- 
questa joia oriental el Llibre de Kalila i Dimna que m'esforçav d'a- 
daptar i de millorar"^.

La traducdô dels Paradisos artificials fou publicada a Barcelona 
l'any 1990. En aquesta obra, Baudelaire descriu eIs efectos de les 
drogues. Inspirant-se en la seva experiéncia personal, tot i no ser 
ell mateix un gran consumidor de substàncies psicotrópiques, 
sosté que la droga permet als homes de transcendir-se per a asso- 
lir l'idéal al quai aspiren.

"Ben igual que d'una droga temible —  escriu al prôleg—  l'ésser 
humà gaudeix del phvilegi de poder obtenir noves i subtils delec- 
tances fins i tôt del dolor, de la catástrofe i de la fatalitat". Aques
ta reflexió no es podria aplicar perfectament a Caries Castella
nos, traductor de Baudelaire a la presó?

Des del fons de la seva cel-la no ha obtingut, en l'exerdd crea- 
tiu de la traducció, "delectances" intel-lectuals "subtils", utilit- 
zant eis mots del poeta? Com en el cas d'altres traductors que 
han tret profit de llurs Heures en reclusiô aplicant-se a les tasques 
de la traducdô, aquesta activitat ha aportat a aquest traductor 
català un suport psicolôgic innegable. L'ha ajudat en gran mesu
ra a suportar la feixuga càrrega de l'aïliament, el dolor de la sepa- 
ració dels seus, i eis patiments fisics de la tortura. La traducció 
podria tenir un efecte "euforitzant" en unes determinades cir- 
cumstàncies? Alliberar l'esperit, estimulant-lo a la manera d'una 
droga, podria ser una altra de les seves múltiples funcions?

Servint-se d'una máquina d'escriure antiga i d'alguns dicciona- 
ris corrents, el près porta a terme la seva traducdô; no li calen 
gaires més eines de treball pel fet que domina molt bé ambdu- 
es llengües. L'essencial de la seva tasca va consistir sobretot, mani
festa, a poar dels recursos expressius del català eis mots més 
encertats per tal de "recrear" tota la força de suggestiô de l'o- 
bra original.

A aquest respecte, anota a les seves memôhes: "El sarcasme del 
titol era evident i contrastava amb l'entorn amb qué em torba- 
va, però no vulgueu saber el plaer que em causava de poder poar 
dins el meu cervell els mots susdtats per la lectura de l'escriptor 
francés, ni l'escalf que sentia el meu cor dins la gelor de l'hivern, 
quan els fulls de paper anaven essent marcats per la mùsica de 
les paraules escrites"^

Notes
'' Podeu trobar-ne una bibliografia més detallada al portai de l'AELC 
www.escriptors.cat/autors/castellanosc/obra.php) i a la Viquipèdia 
(ca.wikipedia.org/wiki/Carles_Castellanos_i_Lloren%C3%A7) (nota del 
traductor)

 ̂ Es tracta de l'obra del pare Sarrionandia (1905) Gramática de la len
gua rifeña, Imprenta Hispano-arábiga: Tánger

 ̂ Reviure els dies. Records d'un temps silenciat, Lleida, Pagès Éditors, 
2003, p. 161.

^ Citât per Colette Touitou-Benitah, "Abraham Elmaleh, l'attrait de l'O- 
rient, le leurre de l'Occident", in Portraits de traducteurs, pubi, sota la 
direcció de Jean Delisle, Ottawa, Les Presses de l'Université d'Ottawa, 
1999, p. 246.

http://www.escriptors.cat/autors/castellanosc/obra.php
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LLIBRES RECOM AN ABLES / Manuel Costa Fernández

PlACiDCARf.lA-IM ANAS

JAZZ AL 
DESPATX 
DE HITLER
IINA AI.TRA AlANERA 
DE VEl RE LES CA ERRES

Plàcid Garcia-Planas Marcet, 
sabadellenc (1962) de soca-rel, 
s'ha convertit amb eis anys en 
un extraordinari relator de les 
guerres contemporànies. Die 
extraordinari perqué l'ordinari 
era (és?) en el batxillerat i fins i 
tot en les facultats, narrar eIs 
conflictes corn una Iluita entre 
poders Ilunyans en la quai eis 
véritables protagonistes, eis 
combatents i eis civils que les 
sofreixen, queden desdibuixats 
en un segon o tercer terme. 
Garcia-Planas inverteix aquesta 
situado, se submergeix en les 

arrels de la contesa i amb un llenguatge periodistic de primera 
linia narra allò que veu sensejutjar, sense prendre partit. 7azz 
al despatx de Hitler. Una altra manera de veure les guerres res- 
pon plenament al seu subtitol i ha guanyat el Premi Godó de 
Periodisme d'Investigaciô i Reporterisme.

Mario Cuenca Sandoval

El ladrón 
de morfina

No és la primera vegada que 
Mario Cuenca Sandoval (Saba- 
dell, 1975) publica una novel-la. 
Es pot trobar informació de la 
seva obra a mariocuencasando- 
val.blogia.com. Però l'important 
és que la que acaba de publicar 
és absolutament recomanable. 
Mario Cuenca, autor que perta- 
ny al grup d'escriptors que 
alguns han qualificat corn a 
generado Nodlla, regenera la 
literatura. En un moviment pen
dular, s'allunya del realisme i 
construeix un mon poètic en el 
quai, corn en eis gran autors, 

importa més el corn ho diu que el que diu. Un exemple: 
"Hablaban y era como si estuvieran regando con gasolina el 
paisaje, pero no llegaba, nunca, aquella palabra tan alta, 
aquella chispa, que podría prender el fuego". Proust en una 
altra època i en una altra tessitura?

Plácid Garcia-Planas. Jazz al despatx de Hitler. Una altra manera de 
veure les guerres. Barcelona: 2010. Edicions 62. No ficció, 58. 
ISBN: 978-84-297-6704-9

Mario Cuenca Sandoval. El ladrón de morfina. Madrid: 2010. 
451 Editores. ISBN: 978-84-92891-00-9

iCarles Portal

7 d ies  d e  discip lina e s tè tic a

La Campana

Premi 
Pere  Quart 

d ’Humor

4 A

Feia dos anys que el Premi Pere 
Quart d'Humor i Sàtira, convo- 
cat per l'Ajuntament de Saba- 
dell, es declarava desert. Aquest 
any el jurat ha premiat un diver
timento del qual és autor Carles 
Porta, periodista i escriptor ja 
conegut principalment per la 
seva narrado literaria Tor: tretze 
cases I tres morts, basada en fets 
reals. Segurament aquest premi 
necessitaria una major dotació i 
unes noves bases que estimules- 
sin la creado de textos satírics. 
Joan Oliver ho agrairia.

¡NO HAY 
PARA TANTO!

BartomeuCruells

En el número 176 de Quadern 
recuperávem el text de Bartomeu 
Cruells (Sabadell, 1950-2003)
Els silends de Derrís, publicat 
l'any 2000. Ara Flamma Editorial 
n'acaba de publicar la tradúcelo 
al castellá feta per Vicente Carba- 
llido Maseda. És un reconeixe- 
ment a la validesa d'aquesta 
novel-la que, publicada inicial- 
ment com a literatura juvenil, és, 
en realitat, un retrat de la socie- 
tat catalana deis darrers 90 anys 
i, molt especialment, de la gent 
del Pirineu. També és, en un altre 

sentit, una narrado histórica amb un misteri a resoldre. Ben 
escrita, es deixa llegir fácilment i captiva fins al final.

Carles Porta. EI club dels perfectes.7 dies de disciplina estètica en un 
hotel spa. Barcelona: 2010. La Campana. Humor i Sàtira, 40.
ISBN: 978-84-96735-54-5

Bartomeu Cruells. ¡No hay para tanto! Barcelona; 2010. Flamma Edi
torial. Volviendo al lugar del crimen. ISBN: 978-84-92872-00-8.
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'Les bruixes de Salem' 
al Teatre del Sol
Una proposta complexa que parteix de la 
cacera de bruixes de McCarthy i esdevé 
una reflexió sobre la dignitat i la Ilibertat

REDACCIÓ / Fotografíes de Vicens Serra

L'Amèrica profunda. Els prejudicis. L'ambient resclosit i vigilai per 
la intoleráncia religiosa. El tribunal de la Inquisició. Fa segles... 
Henry Miller perd força des d'una lectura actual? Cree que no, 
només cal que em remet! a l'exceMent film La cinta blanca (Ale- 
manya, 2009), de Michael Haneke. Mateixtema, mateix context, 
en l'Alemanya dels anys 10-20. Sense Inquisició, però amb con- 
seqüències similars. Té, dones, una lectura des de l'actualitat, 
potser. La recent visita del Papa aixi ho posa de manifest. Exigeix 
el retorn als mateixos principis (em nego a anomenar-los, corn 
élis, valors, perqué entenc que és un concepte positiu, no puni- 
tiu) que el que ens mostra el film alemany o l'obra que ens pro
posa el Sol per a l'estrena de la temporada 2010-2011. Una obra 
que ens fa reflexionar sobre eis prejudicis, la por a la Ilibertat, la 
por, en definitiva. Una societat controlada, vigilada, acomple- 
xada, que no fa sinó potenciar els terrors per convertir-los en odi, 
en venjança, en violència. En destrucció, en definitiva. I quan, 
progressivament, eIs seus responsables es van adonant de les 
seves conseqüències ja és massa tard, ja no hi ha marxa enrere. 
Es un riu imparable cap a l'horror, cap a l'aniquiladô.

Ribalta fa una proposta sincera del text, sense trampes ni artifi- 
cis innecessaris que puguin enterbolir-ne el missatge. Una posa
da en escena sòbria, espectacular, que aprofita eis tres nivells: el 
més baix, el de la quotidianitat, el recer, el món interior; el cen
tral, per als grans actes publics, el judici; el superior el del poder 
irracional, Iligat a l'ús de la divinitat castigadora implacable. Allí 
belluga Ribalta la vintena llarga d'actors al llarg de més de dues 
hores de Iluita dialéctica entre raô i fanatisme, humanisme i fe, 
sinceritat i mentida, seny i religió. Un débat de plena actualitat, 
no només pel que fa al món musulmà, sinó també el decadent 
univers catòlic que cueja espurnejant i amenaçant amb càstigs a 
una societat que es construeix democràticament en base a la jus
ticia humana, no la divina.

En aquest context, trobem la figura del granger fet a si mateix, 
Proctor (Enric López), primari, terrenal, pagà, que Iluita sol con
tra les forces còsmiques (corn mossèn Llàtzer a Eis sots feréstecs), 
que, ôbviament, l'acabaran destruint. López desplega tot el seu 
talent innat, la seva potèneia i la seva Sensibilität per construir 
un personatge complex, amb arestes, amb clarobscurs. Enfront 
d'ell, el responsable del tribunal, Danfort (Pep Carpena) passa de 
la implacabilitat del seu encàrrec, a la cerca inútil d'arranjament. 
Carpena atorga versemblança a cadascun dels seus mots i es

Les nenes mostren el seu em bog im ent fictici

belluga amb mestria pels seus espais superiors de poder. El ter
cer eix al voltant del conflicte obert és el del fanatisme, encarnat 
en el reverend Parris, un Jep Barcelô que posa tota la seva expe- 
rièneia al serve! d'aquest personatge histriònic, amarat per l'ex
cès d'orgull, de recel, de desconfiança; ridicul en posar-se al des- 
cobert la seva buidor humana, corn a représentant que és de la 
pietat.

Entorn d'aquest eix, es mou un veritable formiguer d'estereo- 
tips. El granger humil que creu en la mateixa justicia que l'aca- 
barà destruint, primer a la dona i després a eli mateix, però que 
morirà amb tota la dignitat: un Giles Corey (Agustí González) 
que Iluita debades per defensar ponts entre les parts i per salvar 
els innocents. La senyora Nurse (Paquita Domingo), la veu de la 
saviesa i la sensatesa incorruptibles. La senyora Proctor, aclapa- 
rada per les circumstáncies però defensant el maht infidel, en un 
paper pie de matisos i registres diferents que Montserrat Martí
nez treballa des de la veritat amb una gran Sensibilität. O la per
versa Abigail Williams (Sonia López), la jove i sensual responsa
ble del desori, egoista, i demostració fefaent de l'existéncia del 
mal, un mal que res no té a veure amb la bruixeria, sinó en la 
pròpia naturalesa de l'home, en la seva intoleráncia. La resta, un 
elenc ampli i variât que confegeixen el ventali d'actituds i com- 
portament que retraten les misèries d'una societat automutila- 
da, acomplexada, incapaç d'agafar les régnés pròpies de la raô 
més primària.
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Les bruixes de Salem, d'Arthur Miller 
Teatre del Sol - Sala Gran - Estrena el 27 de novem
bre de 2010

Tradúcelo de Joan López i Casanoves 
Direcció de Ramon Ribalta

Reverend Samuel Parris - Jep Barceló
Betty Parris - Irene Garrido
Tituba - Nadia Molledo
Abigail Williams - Sonia López
Susanna Walcott - Laura Aguilera
Ann Putnam - Esperanza Vegas
Thomas Putnam - Óscar Palau
Mercy Lewis - tòssica Martín
Mary Warren - Marta Tricuera
John Proctor - Enric López
Rebecca Nurse - Paquita Domingo
Giles Corey - Agusti González
Reverend John Hale - Josep Maria Roviralta
Elizabeth Proctor - Montse Martinez
Francis Nurse - Cese Roca mora
Ezekiel Cheever - tordi Ramoneda
Agutzil Herrick - David Serrano
Jutge Hathorne - Quirze Casablancas
Governador Danforth - Pep Carpena
Adolescent - Nòria Rocamora
Adolescent - Susanna Diez
Adolescent - Laura Sabaté
Sarah Good - Esperanza Vegas

Escenografía - Ramon Ribalta
Construcció escenografía - José Luís López
Pintura - José Duró
Disseny i muntatge de Hums i so -
Arnau Vidal I José Luís Castet
Técnic de Hums i so - Castet
Efectes especiáis de so Joan Ollé i Albert Ambrós
Disseny de vestuari - Oleguer Alguersuari
Confecció de vestuari- Mireia Llatge, Carme
Rocabruna i equip de modistes del Teatre del Sol
Utillatge: SOL
Caracterització - Marina Ramoneda I Núria Llunell

Producció - Josep Garrido 
Adjunt a direcció - Agustí González
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Cagum Sant Cugat!

David Serrano, agutzil Herrick

Està borratxo, agutzil? No, exceMència, és un Hoc fred i aquí no 
hi ha toc.... Digues el monòleg assegut. Un càsting... caram! Ara 
digue'l des d'allà fora. Em veuràs?... Ara digue'l confidencial- 
ment! Treu la veu del diafragma.... Tens bona veu, si, omples 
amb la veu, treballa-la! Agusti, treu-li la veu de nas, mmmmny- 
eeeeè! Cagum Sant Cugat! Crit de guerra abans de retornar a la 
posició 1. Perqué la posició 0 són les nenes. Dilluns actes 1 i 2, 
dimarts i dijous 3 i 4. Dimecres? Calla, novato, no hi ha assaig... 
Senyor Parrrrris! I en Putnam? És mentida! Noooo, ara hem de 
dir Patnam! Com? Batmannnnn! L'altra crit... El senyor Hale porta 
el frontal per veure les nenes com es despullen en el ball noc- 
turn... Pacooooo! Oi ut va lori-sa! Paco, oi va, porta la Visa! Avui 
toca de 5 a 11 amb pa amb tomàquet. Que bé que s'està sobre 
l'escenari! Surto a fumar, a fora, si, a fora! D'abriI a julioi llegim, 
a poc a poc, anem provant i ens veiem poc. A partir de setem- 
bre apareix un quadrant concentracionari a la sala d'assaig, aque
lla que té les mides de l'escenari marcades al terra i una foto
grafia de la maqueta de l'escenografia perqué ens hi familiarit- 
zem. Tothom té el vestuari triât. Jo el demano durant un mes 
cada dia. Sóc l'últim? Herrick, vesteix-te! Però si no tiñe vestua
ri! Encara no? Penso que no em deuen voler, potser... La Mireia 
quan tothom és a l'escenari em vesteix, prova diverses coses, sóc 
un poli enorme.... He d'anar al gimnás... És impossible treure's 
les botes de plástic al cap de dues hores de suar-hi, s'enganxen 
ais peus i les carnes... I el arroz con leche. Tituba? Va, ara de ven
tati Vinga que aixó sembla els Pastorets! Va, va! Gorra d'Spiel- 
berg. Em fan nosa els llums! I el arroz con leche. Tituba? Vigi- 
leu! Vi-gi-leuuuu! Pensáveu que els véieu? Hi ha frases que tots 
les sabem i les repetim en veu baixa. Ens movem per darrere l'es- 
cenari. Ensopego amb el graó. Bona, Herrick, com que al final 
vas borratxo! No, és que les botes són molt llargues. La Montse 
es desploma un dissabte. Penso jo que no havia vist encara aque
lla escena; Caram, com s'ho fa per semblar tan real???? Enric; 
No, no, aneu a buscar aigua! Un sust! Faig de Danfort, faig de 
Cheever, faig de Francis, faig d'Abigaíl, faig de... el que calgui.... 
Tu, prova, treu la veu, aixó t'anirà bé...

Espai
d'homenatge 

a la Colla

Proctor s'enfronta al jove escrivent Cheever

t

El pes de la Ilei, en una escenografía encertada

Danfort i Parris, els représentants de la Ilei i la fe
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Montse Saludes, 
caçadora d'instants
La fotografa terrassenca és, hores
d'ara, una figura imprescindible
de la crònica gràfica i cultural de la ciutat

ANA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ / campanadas@telefonica.net

La fotografia forma part de les arts mecàniques, però no per això 
deixa de tenir, com la pintura, la capacitat de transmetre'ns quel- 
com fortuìtament màgic i efimerament suggestiu. En aquest sen
tit, la fotografia que aquí es presenta n'és un exemple paradig- 
màtic.

La seva autora, Montse Saludes, nascuda a Terrassa el 31 de maig 
de 1964, és una veterana fotògrafa que té una vasta trajectòria 
professional i que es començà a consolidar a finals dels anys vui- 
tanta del segle passât. Els seus primers treballs es donaren a 
conèixer a partir de la seva primera exposició individual titulada 
35 mm de Jazz i que va estar inclosa a la Primavera fotogràfica 
de Terrassa, celebrada el 1988. A aquesta primera li van seguir 
les següents exposicions: exposició per l'Associació Terrassenca 
Pro-Disminuí'ts, al Centre Cultural de la Caixa de Terrassa (1991); 
Una ullada per Manhattan, a la Sala d'Art Arxiu Tobella de Ter
rassa (1996); To London , a la Sala d'Art Arxiu Tobella de Terras
sa (2002); Moments, 3 exposicions simultànies sobre cultura 
popular, a la sala d'Art Arxiu Tobella, al Taliaferro restaurant i al 
Café Teatre, tots tres espais de Terrassa (2007)

D'altra banda, formant part de mostres coMectives, des de 1988 
i fins a 2010, Montse Saludes ha participât en més de setze, fona- 
mentalment, mostrant instantànies que recollien amb molta força 
el batee de la Terrassa cultural, aconseguint, entre d'altres, ser 
seleccionada per a formar part del Certamen Fotopres 89 de Bar
celona.

A part de la seva provada vàlua artistica, Montse Saludes és, hores 
d'ara, la fotògrafa imprescindible de la crònica gràfica terras
senca. Si tenim en compte la seva teina com a responsable de 
l'Arxiu Tobella, entitat en la qual treballa des de 1987, i tots els 
seus exhaustius reportatges culturáis, podem dir que Montse és 
una de les persones que millor han escrit amb Hum els esdeve- 
niments culturáis de la ciutat de Terrassa.

A l'hora de pitjar la càmera, són molts temes els que li intéres
sant, entre ells, aquell que guarda relació amb el gegants ter- 
rassencs. Precisament, la fotografia que acompanya aquest escrit 
està relacionada amb ells i fou exposada a la mostra titulada Els 
gegants des defora i des de dins, muntada a propòsit del 160è 
aniversari dels Gegants Veils de Terrassa, al Centre Cultural El 
Social, el 2010.

L'elecciô d'aquesta imatge ve determinada per la força expressi- 
va que posseeix, però també per la seva Singularität gràfica. Es 
una fotografia única i capaç de donar exemplaritat sobre l'o- 
portunitat casual del caçador d'imatges. És una icona que sap 
atrapar la premeditada ocultació festiva del portador del gegant, 
copsant el ritme intern, intestínament vertigines, de la gran figu
ra.

L'oportuna posició de l'angle de l'objectiu — a la vegada turó i 
trinxera fotogràfica—  plasma una diagonal ascendent o batall 
de campana que, malgrat i que no veiem el gegant, es capaç de 
fer-nos-ho rotundament present. S'ha de saber molt, s'han hagut 
de fer milers de fotografíes, per a què, oportunament, l'ull-objec- 
tiu sigui capaç de congelar tan exquisidament un moment corn 
aquest.

mailto:campanadas@telefonica.net
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Els mosakistes del taller 
de Sant-Yago Padrós
La doctora Ana Fernández publica un treball 
meticulós que recupera la biografia i l'obra 
d'un personatge oblidat en els darrers anys

MIREIA FREIXA/ Catedrática d'Art de la Universität de Barcelona

Ana Fernández Álvarez, doctora en Geografia i Historia, Historia 
de l'Art, ha orientât la seva recerca en dues línies básiques: d'una 
banda, a partir de la redacció de la seva tesi doctoral, ha inves- 
tigat temes de la historia del cinema a Catalunya i, de l'altra, s'ha 
endinsat en diversos aspectos de la historia de Terrassa. En el cas 
del Ilibre que presentem, ha elaborat una completa biografia de 
Jaume / Santiago / Sant-Yago Padrós, un deis personatges de la 
ciutat que, tot i que va tenir una gran anomenada en vida, ha 
estât difícil d'entendre en els darrers anys. Aquest fet es podria 
justificar perqué el mosaic, com tantes altres tècniques tradicio- 
nals, no encaixaren bé entre els corrents de l'avantguarda artís
tica, fet al qual també va influir la ideologia política del biogra- 
fiat. La superació deis grans relats historiográfics de la história 
de l'art ens ha permés girar els ulls sobre aquests artesans que 
practicaren una técnica antiga mentre intentaren comercialitzar- 
la amb criteris moderns.

Un deis aspectos que cree que s'ha de destacar d'aquest treball 
és la recuperació del taller com a centre de producció. En reali- 
tat, el subtítol del Ilibre ens parla deis mosaïcistes del taller de 
Sant-Yago Padrós, tot rescatant els noms de Ramon Fonollosa i 
Ginesta, Cristóbal Picón Rodríguez, Fernando Plaja Millanes i Ros
send Gibert i Vila. També hi destaca l'obsessió per la recerca de 
la qualitat técnica que va portar Padrós a contractar un técnic 
italiá, Ferruccio de Biasio, que va donar una gran qualitat a les 
produccions del seu taller, o al técnic especialitzat en vidre de 
Murano, Mario Mallerle Belokansky, pera les Manufactures Regio- 
pistrina, de Molins de Rei. Gràcies a la recerca d'Ana Fernández 
podem, així mateix, esbrinar la trajeetória dels membres de la 
familia Maragliano, descendents del gran mosaicista italià Mario 
Maragliano, que, juntament amb Luigi Pellarin, van introduir la 
técnica a Catalunya i foren els models per als nostres artifexs del 
Modernisme i el Noucentisme, MarceMi Gelabert o Lluis Bru i 
Salellas. LIegint el treball ens assabentem de l'organitzaciô dels 
tallers, dels sistemes de treball i dels models de comercialització 
i justament amb els noms propis dels artistes i industrials segu- 
im la trajeetória dels Talleres de Mosaicos de Arte Ravenna, de 
Terrassa, les Manufactures Regiopistrina, de Molins de Rei, o l'em- 
presa — o taller—  Mosaics Artístics Égara, al qual dedica un capí
tol propi. Però si anem més enilà, ens planteja el problema de 
l'autoria, o podriem dir, fins i tot, de la creativitat, entre la dua- 
litat disseny-técnica.

També voldria ressaltar el capítol dedicat a les relacions amb Euge
ni d'Ors, que comença amb la transcripció de la critica que Ors

li fa a ¿a Vanguardia, en 
qué el critic mostra Padrós 
com a un fructifer résultat 
d'aquella Terrassa del Nou
centisme en la que tan acti- 
vament havia participât.
Ors, a més a més, el pro- 
mocionarà a través de la 
Académia Breu de Critica 
d'Art — un joc de paraules 
pompós propi del mestre—  
que obrirà, a Padrós, grans 
possibilitats professionals 
en els centres neuràlgics de 
l'Estat. El llibre ens ofereix, 
també, informació abun
dant sobre un altre terras- 
senc arreiat a Madrid, Aureli Biosca, que regentava la Galería de 
Arte Biosca del carrer de Génova i promotor amb d'Ors del Saló 
dels Onze.

La imatge més coneguda de la producció de Padrós i dels seus 
tallers és la dels grans encàrrecs: començant pel de reformar el 
tron de la Mare de Déu de Montserrat (1946), amb plafons de 
mosaic venecià i aplicacions de pa d'or dissenyats per Josep 
Obiois; la mateixa intervenció al cementiri de Terrassa, queja 
havia estât estudiada per l'autora préviament: coMaboracions 
amb arquitectes com Luis Moya a les obres a la Universität Labo
ral de Gijón, i, sobretot, la seva intervenció a la cúpula de la basi
lica del Valle de los Caídos entre 1951 i 1958. Però el llibre ens 
permet descobrir, també, les obres que va deixar a Terrassa, des 
de peces d'ámbit públic com el mosaic de la sala de ball del Gran 
Casino sobre disseny d'Eduard Blanxart, l'Escola Pia o el temple 
deis Nens i tants elements ornamental a cases particulars de Ter
rassa.

El llibre está ben escrit i amb prosa ágil, un fet que no sempre 
acompanya el reiat históric. A més, segueix amb cura tots els 
procediments que ha de tenir un llibre científic; notes docu
mentais a peu de página completada per una bibliografia ni 
massa curta ni massa extensa; s'hi relacionen les fonts docu
mentais i els arxius consultats, i es precisa la procedéncia de les 
fotografíes. Però per sobre de tot, s'hauria de destacar l'ús 
inteMigent d'una de les millors eines d'estudi de la história con- 
temporánia; la história oral. El résultat és un treball meticulós de 
recuperació de la biografia i de la producció de Padrós i de tot 
el seu entorn.

Fernández, Ana. Tessei-la a Tessei la. Els mosaieistes del taller de 
Sant-Yago Padrós. Terrassa: Fundació Torre del Palau, 2010.
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DIR-SE A TRAVES D'UN LLIBRE

Olga Clavel es diu a través 
de 'De profundis', d'Oscar Wilde
MONTSE BARDERI

Amb una sòlida formadó de dansa clàssica, destaca clarament 
en el panorama de dansa contemporània actual. Graduada en 
dansa i interpretació a l'Institut de Dansa Alicia Alonso, des de 
l'inici de la seva carrera va bailar per Cuba, Santo Domingo i arreu 
d'Europa com a primera bailarina a més de rebre el premi de la 
Universität Juan Carlos com "la millor intèrpret 2000-2004". 
Sense deixar d'estudiar va esdevenir membre de la companyia 
clàssica David Campos. Va completar el seu doctorat en arts escè- 
niques per la Universität Juan Carlos de Madrid i es va traslladar 
a Barcelona formant part de la companyia Lanònima Imperial —  
actualment resident a l'Estruch—  i amb aquesta companyia ha 
actuat des de a Singapur a Brasil passant per tota Europa. 
Actualment, junt a Miryam Mariblanca, ha destacat corn a coreò- 
g rafa de les seves prò pi es obres. Amb Llena de flores tu boca ha 
guanyat diferents premis corn Burg os-New York, premi SGAE i 
No Ballet a Berlin. Actualment forma part de la prestigiosa com
panyia londinenca Jasmin Vardimon amb qui ha format part de 
les dues darreres produccions: Yesterday i 7734.

MB. ¿Per què De Profundis de Wilde?
OC. Potser perqué estic a Londres i he hagut de posar-me molt 
les piles amb l'anglès, una bona manera ha estât llegir tant com 
pogués, i qui no desitja llegir Wilde en la seva llengua original? 
No em vaig atrevir amb Shakespeare! I també m'agrada aques
ta dualitat del personatge, algii que va conéixer la fama però 
també la desgràcia, i en tots dos espais va saber donar molt de 
sí mateix.

MB. "Quan et facin una acusado que consideris injusta, recorda 
que s'hau ria d'agrair que hi hagi una falta de la quai es pugui 
ser injusta ment acusat".
OC. Si, és difícil per una bailarina aquesta visió de la vida tan 
modesta. Creixem precisament amb l'autoexigéncia, en intentar 
destacar en les proves, intentant que els directors/res es fixin en 
nosaltres... És un mòn en qué si et fan una acusaciò injusta és 
difícil agrair-la, tot i que a mesura que passen els anys sí que em 
sento més segura, estic aprenent a relativitzar i a tenir clares unes 
veritats que ningú pugui posar en qüestió.

MB. "Tu no ten ¡es mot lus a la vida, tu només ten les desitjos". 
OC. Ha, ha, ha! El desig és el gran motor de la vida, però sense 
motius i, potser, sense amor son com cavalls desbocats que no 
saps mai on poden portar-te. Res més interessant ni perillòs que 
el desig. El desig és la sang, però necessita un organisme per 
moure's i aquest organisme ha de tenir una mica — o un molt—  
de cor i també de cervell.

MB. "Qui no sap res de les formes de Tart en la seva revolució o 
del caire de Tevolució del pensament, de la magnificéncia de la 
línia ¡latina o de la musicalitat més Intensa del grec vocàlic, de 
¡'escultura toscana o de la cangó elisabetiana, pot manifestar la 
saviesa més benvolent. Tauténtic ximplet, el que els deus ridicu- 
litzen o destrueixen, és el que no es coneix a si mateix".
OC. Ummm, estic i no estic d'acord amb aixo... Aviam si m'ex- 
plico: la cultura i la saviesa no són dos móns a part, segurament 
ens coneixem més a nosaltres mateixos a través de l'arquitectu- 
ra, la música, i, sens dubte de la dansa. Fixa't; sempre em par
les de l'enorme llenguatge físic, de capacitat expressiva que tenim
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les bailarines amb el cos, tenim un llenguat- 
ge corpori que avui, malauradament, s'està 
perdent molt i més amb aqüestes noves tec- 
nologies perqué la gent es relaciona per inter
net. Sens dubte em conec millor a mi matei- 
xa, des del meu propi cos, a partir de la dansa. 
La cultura és un pont i refugi cap a nosaltres 
mateixos, amb permis del mestre!

MB. "El vicisuprem és la superfidalitat. Tot el 
que es compren està bé".
OC. Si, és molt sàvia aquesta cita. La morali- 
tat és fácil, si no sents, si no actúes, si ets algù 
superficial i sense ambicions és fácil i avorrit 
viure — i fer-ho tot molt correctament. Però 
explorar el món, acostar-se a tot el que et mou 
i t'importa, comprendre— amb els perills i ris
cos que això comporta—  ens acosta més al 
bé, és a dir, al sentit de viure, que simplement 
una correcta superfidalitat.

MB. "Un artista, sobretot un corn jo, és a dir un artista en qui la 
qualitat de l'obra depèn de la intensificació de la personalitat, 
per perfeccionar el seu art requereix la companyia de les idees, 
un ambient intel lectual, pau, tranquil-litat i soledat".
OC. Si, aquest és un dels motius pels quais vaig marxar a Lon
dres, a banda de provar-me corn a bailarina d'una companyia 
internacional, necessitava, ara que encara sóc prou jove, aques
ta sensació de començar de zero, d'estar amb mi, de retrobar
me i conéixer-me corn no ho havia fet mai. M'encanta aquest 
concepte, que la qualitat d'una obra depengui de la intensifica
ció de la personalitat. I vull afegir que és cert, que ho he notât 
en aquest viatge. A més de trobar-me a mi mateixa en aquest 
Hoc molt més tranquil i solitari, la intensificació de la personali
tat també té a veure amb experiéncies molt determinados. Un 
dia et lleves i trobes dins teu una emoció molt intensa, fins i tot 

dolorosa, i una part de tu canvia, et 
marca i et transforma. Aquesta sen- 
sació pot ser moites coses... una decep- 
ció, per exemple. Estar a Londres per 
mi ha significat superar totes aqüestes 
coses, i l'oportunitat de crear-me a mi 
mateixa des de la solitud, i captar l'es- 
séncia de les coses importants en el 
precis moment que succeeixen. Fins i 
tot a fer més dura, més compacte la 
meva part emocional i fer més aguts 
els meus pensaments. I des de l'enyor, 
oferir-me — ara i aquí—  un Hoc ampli, 

tranquil i bell on poder inspirar noves formes de vida. A no des- 
aprofitar l'oportunitat del present en nom de l'enyor o l'espe- 
rança, visions del futur o del passât que no es troben en l'ara.

MB. "En totes les relacions amb els altres cal trobar un moyen 
de vivre. En el teu cas, calla cedir o deixar-te. No hi havia alter
nativa. Havia cedit en un error colosal, sempre havia pensât que 
cedir en les coses petites no significava res, que quan arribés el 
moment important podria tornar a imposar la superloritat de la 
meva força de voluntat. No va ser aixi. En el moment important

Estar a Londres 
ha estât una 
oportunitat 
de crear-me 
a mi mateixa 
des de ia solitud, 
i captar l'essèn- 
cia de les coses 
importants

la força de voluntat em va fallar del tot. De fet a la vida no hi ha 
coses petites o importants. Totes son iguals i tenen el mateix valor. 
Ehàbit de cedir sempre —al principi producte sobretot de la indi- 
ferència—  havia passât imperceptiblement a formar part de mi. 
Sense saber-ho, m'havia fixât el temperament en un sol estât 
d'esperit permanent i funest i és que el fracàs consisteix a for
mar hàbits".
OC. Aquí diu moites coses. Aviam, cedir o deixar. Si, això em 
passa molt a mi, intento que tothom estigui molt a gust, se senti 
molt important i bé, intento complaure i això em porta molts 
problèmes perqué s'agafa corn un carni en el quai sembla que 
hagi de cedir sempre! La gent és curta de mires i pot confondre 
amabilitat amb no tenir opinio o no saber defensar les meves 
idees. I és cert, les relacions es formen al principi i és essencial 
posar els paràmetres clars, els limits... però no és fácil i després, 
per culpa per cedir al principi — quan tot hauria pogut ser sen- 
zill i fácil canviar el carni—  el problèmes es fan grans. I m'en
canta el final: el fracàs consisteix en formar hàbits. Sempre he 
pensât que ningú fracassa per un moment de mala sort ni triom- 
fa per un instant de fortuna, les vides, com les relacions, es for
men per un cùmul d'encerts o de fracasses, per una trajectòria.

MB. "En darrer terme, el vincle de tota companyia, sigui el matri
moni o Tamistat, és la conversa, i la conversa ha de tenir una 
base comuna i entre dues persones de cultura molt diferent l'ù
nica base possible és el nivell més baix".
OC. Això és elitista, eh? Jo crée que quan estás amb aigu més 
Hest, més savi, més culte que tu no s'ha de limitar al nivell més 
baix, t'ha de donar l'oportunitat de qué creixis de nivell. És un 
acte de generositat, és a dir, d'amor que inverteix en tu. Qui està 
al nivell més baix sap la diferéneia entre la condescendéneia i la 
resignado o l'amor de veure't créixer.

MB. "El que sempre em va agradar més de tu, potser el més agra
dable que tenies, és la confiança absoluta que sempre et per
donarla ".
OC. Si, hi ha persones amb un encant irresistible, que facin el 
que facin semblen innocents, i en el fons, potser ho són. L'amor
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incondicional també comporta que aigú et fa tanta gràcia que 
sempre el perdones perqué et desarma. I és cert, coses que a 
aIgú no perdonarles, a altres et desarmen... se'n diu encant d'ai-
XÒ?
MB. Sí, és l'encant que tenen les flors i d'alguns clavells, ha, ha, 
ha!

MB. "A la vida els errors funestos no es deuen pas al fet de ser 
¡nsensat. Un moment d'insensatesa pot ser el m illor moment 
d'una persona. Es deuen al fet de voler ser sempre lògics".
OC. Això és el que deia la meva mare a València, jo sóc de Mis- 
lata i de vegades els refranys o les dites tenen més raó que un 
Sant. "És fèdi quan li has mirât el cul saber si és másele o feme- 
lla". És fácil amb els fets consumats veure si la decisió més encer- 
tada era la lògica, o la Impulsivität. La gràcia, i potser en això 
consisteix la saviesa, és saber si t'has de regir pel seny o la rauxa, 
i tenir les dues capacitats. Res té de meritori aigú que sempre es 
basi en un o l'altre, tenir capacitat significa tenir els éléments per 
triar i usar un o altra.

MB. "Sables el que l'art significava per ml: el gran signe fona- 
mental per mitjà del quai m'havia révélât, primer a mi mateix, I 
després al mon, l'autèntica passió de la meva vida, l'amor al cos- 
tat del quai tots els altres amors eren corn una aigua embassa- 
da al costat del vi negre, o la cuca de Hum al costat del mirali 
màgic de la lluna
OC. Uff, això és allò de la vida o l'art? I de nou es relacionen. Si 
jo estic bé, si jo vise la meva vocaciò, el meu art puc estimar millor. 
Un amor que em fes renunciar a ballar seria un amor que no 
m'estima. Afortunadament no és el meu cas, la meva parella 
sempre m'ha potenciat i recolzat i fins i tot amb el difícil que és 
estar un a Barcelona i l'altra a Londres.

MB. "Tot ha de sortir d'un mateix. No serveix de res explicar a 
una persona allò que no sent I no pot entendre".
OC. Es curios que avui estigui tan descarada amb el magnifie 
Wilde, no és falta de modèstia, tinc dar que eli és el geni... però

de nou penso que... per una banda tot ha 
de sortir d'un mateix però amb una actitud 
oberta, encuriosida. Veig tanta gent autore- 
ferencial, centrada només en élis mateixos, 
en els seus petits problèmes, neuròtics i 
obsessius... que els hi diria: desperteu! Mireu 
el mon, que gran! Mireu els altres. No esteu 
cansats de vosaltres mateixos? No esteu avor- 
rits de tant mirar-vos el melic? Corn sempre 
l'art de viure és un joc d'orfebreria molt meti- 
culôs i difícil.

MB. "Els déus m'ho havien donat gairebé tot. 
Tenia talent, un nom distingit, una elevada 
posició social, agudesa, gosadia intel-lectu- 
al. Va Ig convertir l'art en una filosofia i la filo
sofia en un art; vaig canviar Tesperit dels 
homes i el color de les coses. Tot el que deia 
0 fêla deixava la gent astorada. Vaig agafar 
el drama, la forma més objectiva de Tart i el 
vaig convertir en un mode d'expressiô tan 

personal corn la lírica i el sonet. A l mateix temps vaig ampliar el 
seu camp I enriquir la seva caracterització. Toqués el que toqués, 
ho embellia amb una beilesa nova. Vaig oferir a la veritat, corn 
a àmbit legitim, tant el que és fais corn el que és vertader, i vaig 
demostrar que la veritat i la falsedat són simples formes d'exis- 
tèneia Intel-lectual. Vaig resumir tots els sistemes en una frase I 
tota Texistència en un epigrama. Però em vaig deixar temptar 
per uns llargs périodes d'un benestar sensual, insensat. Em diver
tía essent un dandi. Em vaig voltar de temperaments inferiors i 
d'intel-lectes més mesquins. Vaig malbaratar el talent, i des- 
aprofitar una joventut eterna em pro
vocava una alegría curiosa. Cansat de 
ser dalt de tot, vaig baixar expressa- 
ment a les profunditats per trobar 
noves sensacions. El que la paradoxa 
representava per mi en Tesfera del pen- 
sament, la perversitat ho va ser en Tes
fera de la passiò. A l final, el deslg era 
una maialila o una follia, o totes dues 
coses. Em vaig tornar indiferent a les 
vides deis altres. Agafava el plaer on 
em venia bé i continuava. Vaig oblidar 
que cada petita acciò d'un día normal
crea o destruelx el carácter i que, per tant, el que has fet a la 
cambra secreta un dia ho has de proclamar ais quatre vents. Vaig 
deixar de ser amo de mi mateix. Ja no era el capitò de la meva 
ànima I no ho sabla. Vaig deixar que em dominessis. El dolor és 
permanent, obscur i fose, i té el carácter de la infinitat. "
OC. És el fragment que més bé resumeix aquesta vida plena de 
Hums i ombres, d'extrems, de situacions tan paradoxals corn l'è- 
xit i la presó. És un fragment tan potent, tan fort... que m'agra- 
daria no dir una banalitat. Deixa'm pensar. Cree que el que ens 
ensenya aquesta visió del mon és que en determinada situació 
ens sembla que som immortals, que tenim un poder il-limitat, 
que tot el que tenim, tot el que gaudim, ho tindrem sempre. No 
ens adonem que sempre caminem sobre l'abisme, és a dir, sobre 
la possibilitat de perdre-ho tot. Jo puc tenir un accident o lesio-
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nar-me i acabar en sec la meva carrera de bailarina, però això 
seria la desgràcia. Quanta gent per les seves actituds, per la fama, 
per tenir de tot a l'abast dones han deixat de cuidar-se, d'entre- 
nar-se i han arruì'nat la seva carrera? Molta. Aixi que cree que 
només hi ha una solució: que allò que t'ho exigeix tot sigui la 
teva passió, la teva vocació, el teu desig. Si el teu desig està en 
sortir a la nit a les 7 del mati no pots estar assajant. Jo assajo 
unes 6 hores diàries, de vegades 7 ó 8, com un esportista d'elit. 
És evident que si cada dia això fos un sacrifici, seria insostenible. 
Hem de ser curosos amb el que tenim, conservar-lo perqué el fet 
que faci temps que ho tinguem no voi dir que ho tindrem sem
pre. Per exemple, la joventut, la meva carrera no pot durar déca
des, estic en el meu millor moment però no és etern. També cal 
saviesa, maduresa personal, capacitat d'adaptació per fruir i sen- 
tir-se piena en cada etapa de la vida. El més trist és lamentar-se, 
per això vai la pena crear-se una vida amb la qual et reconeguis 
sempre.

MB. "És l'ùnica cosa que em queda i la millor, el descobriment 
essencial que he fet, el punì de partida d'un altre rumò. He sor
tit de mi mateix, de manera que sé que ha sortit en el moment 
oportú. No haurla pogut sortir abans ni després. Si algù me n 'ba
gués parlât, ho hauria rebutjat. Si m'ho haguessin portât, ho hau
rla refusât. Com que ho vaig trobarjo, ho vull guardar. Ho he de 
fer. És l'ùnica cosa que conté els éléments de la vida, d'una nova 
vida, d'una vita nuova. És la més estranya de totes les coses: no 
la pots donar I ningù te la pot donar. Només es pot adquirir renun- 
ciant a to t el que es té. És només quan ho has perdut to t que 
saps que la posseeixes. "
OC. Wilde té molt de persona que voi explorar totes les vessants 
de viure, totes les possibilitats, sembla que el seu fraeàs no sigui 
involuntari, de fet va perdre un judici que tothom, també eli 
mateix sabia que perdria. Sembla que volgués rebre un apre- 
nentatge que només li podia donar la tristesa i el fraeàs. Aviam, 
la tristesa i el fraeàs en poden ensenyar grans veritat? Sens dubte, 
podem aprendre molt de la vida i de nosaltres mateixos. Ens ense- 
nyen la resignaciò - tan poc valorada i tan necessària -, els limits, 
a gestionar la frustraciò. Però no cal buscar-la, t'arriba sola, la 
vida està feta també de mais moments. No és savi buscar la gran 
mostra de la desgràcia, se'n diu autodestrucció.

MB. "Si no puc escriure llibres bells, almenys podré llegir. I ¿quina 
alegría més grossa hi pot haver? Després, con fio poder recupe
rar la capacitat creativa. "
OC. Exacte, els artistes sabem que ens treguin el que ens tregu- 
in alguna cosa sempre ens perdura, alguna cosa que ens identi

fica, que si la perdem ja ens perdem a nosaltres per sempre. 
Récordes peNicula, la l'amant de Rodin, Camille Claudel, inter
pretada per isabelle Adjani? L'artista, escultora com Rodin, 
comença a perdre les capacitats, es va tornant boja... i veus que 
el moment en qué ja no és ella és quan ha destruït la seva obra. 
És el que queda de nosaltres quan totes les capes marxen, com 
el nudi de la ceba del nostre èsser. Quan no pugui ballar, ense- 
nyaré a ballar, i quan no pugui ensenyar a ballar miraré com 
bailen. Com tu amb escriure. Si no fos aixi ni tu series tu ni jo 
seria jo. És la darrera molécula que ens defineix, crear.

MB. Finalment, com demano a tothom que participa en aques
ta série, em pots fer una dedicatória?
OC. I tant, te'l dedico a tu des de l'agraiment per tot l'amor, 
interés i respecte que sempre demostres per les arts i els artis
tes. Fent-nos arribar la teva passió, que és meravellosa. Aques
ta sèrie és molt intéressant perqué ens dóna l'oportunitat d'a- 
propar-nos a personatges especiáis i aprendre d'ells i poder gau- 
dir dels seus pensaments i emocions. En l'àmbit personal et vull 
agrair les converses que hem compartit i amb les quais he après 
tant, per obrir-me a móns tan intéressants. Per les teves parau- 
les, sempre precises i adequades, i per aquest vincle tan especial 
que has sabut crear en mi i també cap a la meva pròpia feina.

MB: Dones jo et vull agrair la teva generositat, capacitat d'im- 
plicar-te, d'oferir sempre alguna cosa teva, de no amagar-te mai, 
d'expressar-te i compartir, de ser com una mena de torrent de 
vida del qual és impossible no sentir-se encaterinada.

7 '
Ferrer
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EDICIONS DE GRÀFIC SET

Tardor de concerts
ALBERT FERRER

Que no defalleixi la teina!
Amb un projecte cada vegada millor plantejat i évidents pro- 
gressos després del Hast d'altres titulars, Rubén Gimeno i l'OSV 
van inaugurar el seu cicle de concerts al Palau en una tempora
da l'eix temátic de la guai és la Ilibertat. Les renovacions en els 
faristols, una potent secció de metalls i una nodridíssima secció 
de corda són algunes de les millores perceptibles en un concert 
que va invertir eficaçment l'ordre del programa. Així l'obra prin
cipal, la Sisena simfonia deTxaikovski, triada la temporada ante
rior arrel d'una votació popular deis abonats, es va oferir a la pri
mera part propiciant més atenció durant tota la tarda.

Gimeno la va dirigir per primera vegada i va satisfer per la Inten
sität, la flui'desa constructiva (especialment en el primer i el bar
rer moviments), sense tempi capritxosos, dins dels estàndards 
romàntics. Podria retreure's l'acceleració que va trencar la ten- 
sió acumulativa al crescendo cap a la desesperado de l'Adagio 
però aquesta és una opció licita seguida per alguns directors. A 
destacar l'idiomàtic tercer moviment amb un inici inquiet, ner- 
viós i fins i tot dubitatiu, amb un crescendo xostakovizant i exci
tant. 0  els contrastos (tema liric del moviment inicial) i la dia
léctica entre seccions (cordes i fustes en el segon, cordes i metalls 
en el tercer) i els tu tti de gran solidesa, tot i algún excès decibé- 
lica o la manca d'un plus d'aprofundiment psicológic.

La resta del programa el van configurar tres obres. Primer l'es- 
trena de la fanfara per a flauti, metalls i percussió Els tres tam- 
bors de Jordi Cervelló, autor resident aquesta temporada. És una 
música sense pretensions, idònia per a espais oberts, fonamen- 
tada en el joc ritmic i algún element rapsòdic. Després va segu
ir El retrat de Lincoln de Copland molt oportú pel seu compro
mis ètic en un context català i americà agitats politicament com 
l'actual. Ferran Mascarell va ser un eficaç narrador que hauria 
hagut de participar en ì'Egmont beethovenià del qual només es 
va oferir l'obertura. Per què no es va programar tota o part de 
la mùsica incidental memorant el bicentenari de la seva estrena 
i essent tan adequada al tema de la Ilibertat? En qualsevoi cas, 
va ser un tancament de concert que va deixar amb ganes de més 
per la propulsió èpica, a un tempo àgii, sense rudeses i amb 
details ben calibrats com els dos compassos en corxeres de la 
trompeta en la fanfara de la victòria. D'altra banda, els progra
mes de mà inclouen continguts vàlids però secundaris i exposats 
de manera caòtica davant la importància de mantenir el públic 
informât, però especialment, format.

Memorable inauguració de la temporada de cambra
El 29 d'octubre es va inaugurar la temporada de cambra 2010- 
2011 de Sabadell al tan acollidor com escassament aprofitat Tea
tro Principal. Amb la participado de la Xarxa de Músiques de 
Catalunya i organitzat per Joventuts Musicals de Sabadell, aquest 
primer concert va demostrar l'aposta tenaç i qualitativa de la 
seva directora Joana Soler. Ho va fer amb l'actuadó del Trio Lud-
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Rubén Gimeno

El Trio Ludwig

se'ls endugueren les Ileus desafinacions del violi segurament 
degudes a un contrast de temperatura entre l'escenari i la resta 
del teatre — l'experiéncia d'altres violinistes així ho sembla Indi
car. Però al Trio Ludwig no li falta contundéncia expositiva i, com 
en el cas deis Arriaga — un altre trio a l'alga, recentment créât i 
amb membres catalans digne de ser programats a curt termini—  
la seva visió guanyarà molta profunditat en poc temps. Cap aques
ta direcció va apuntar la interpretació del Trio Arxiduc per l'am- 
plitud sonora, tant en els passatges melòdics com en els de tex
tures més complexes, on van assolir major equilibri entre les cor
des i el teciat de Hyosun Lim, de digitado a voltes perfectible, 
sonoritat sempre present i excéntrica expressivitat facial.

wig que compta amb els germans Abel i Arnau Tomás, membres 
de l'internacionalment aclamat Quartet Casals. I és que la d'en- 
guany serà una temporada on la música de cambra predomini i 
torni a reafirmar la ciutat de Sabadell com un dels centres musi
cals més importants de Catalunya. No obstant, urgeix incorpo
rar unes notes al programa de mà per tal d'informar i formar 
sobre unes obres que no sempre s'expliquen soles. Encara que 
es tracti de dos trios ben diferents com els Op. 1 Núm. 1 i Op. 97 
"Arxiduc" de Beethoven, distanciats en tretze anys (1795 i 1808 
respectivement).

El Trio Ludwig no es va plantejar els moviments extrems amb 
simetries i basculant en els centrals com han fet altres conjunts. 
Van oferir una desassossegada, austera i clàssica lectura del trio 
Op. 1 Núm .l, en part perqué la seva sofisticació constructiva 
supera la del seu diseurs. Per aixó el Trio Arxiduc iou un revulsiu 
d'intensitat i profunditat. En ambdues obres, l'execució va ser 
poc discutible i va calibrar adientment l'escissió creativa en objec- 
tivitat i subjectivitat. El que en un era poca persuasió i preceptos 
apoMinis, en l'altre va ser introspecció i profunditat amb una 
riquesa idiomàtica notable. En ambdós, la gamma dinàmica no 
va incidir en licites oposicions expressionistes i el joc de crescen
di i apianaments sobtats va resoldre's amb igual eficácia que l'al- 
ternanga dialéctica deis tipies jocs motivics beethovenians entre 
instruments.

El Trio Arxiduc: una interpretació per recordar
A mig carni de configurar un so propi, l'únic retret significatiu

La resultant va ser una idea de l'obra menys homogénia, en la 
linea del romanticisme tradicional, tant en la densitat de textu
res com en la gamma de colors i contrastos. Una gamma que al 
llarg del concert va fluctuar dels matisos rococó i mozartians de 
la primera part a la mescla de malencolia brahmsiana i serenitat 
emotiva del tercer moviment de ì'Arxiduc. Aquest Andante can
tabile va esdevenir en el climax del concert per la construcció 
orgànica, fluida, amb ressorts de balada i, especialment, per la 
tensió acumulativa amb qué es va desplegar. Sense dubte va ser 
una lectura memorable, molt lirica i ben articulada, amb details 
subtils i creació de dimes d'expectació com el de la secció en piz
zicatti del primer moviment, tan propera a la Fantasia Coral Op. 
80 o moments frenétics com el Presto final. Per aquest motiu l'o- 
vació de l'escás públic assistent es va fer notar i va ser recom
pensada amb una marxa vienesa de Fritz Kreisler de complexitat 
ritmica, sensualitat i estética decorativista en un to jovial, frese i 
suggeridora propi d'una Viena histórica.

Temporada OSV. Palau de la música catalana (18-9-2010)
Ferran Mascarell, narrador. OSVallés. Rubén Gimeno, direcció. 
Obres de Txaikovski, Cervelló, Copland, Beethoven.

Teatre Principal de Sabadell (29-10-2010)
Trio Ludwig
Beethoven: Trio amb piano Op.1 Nûm. 3 
i Trio amb piano Op. 97 "Arxiduc"
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'Go, song of mine' 
d'Edward Elgar
Una anàlisi d'una peça coral del compositor 
que va revitalitzar la música anglesa

CLARA VILASECA COSTA

L'estiu del 1909 Edward Elgar va passar, junt amb la seva fami
lia, unes vacances d'estiu a Careggi, prop de Florència. Durant 
aquesta estada, Elgar va compondré, entre altres obres, una breu 
pega coral anomeada Go song o f mine basada en un poema 
dubtosament atribuït a Guido Calvalcanti (1250-1300). L'obra 
és d'una perfecció i beilesa colpidores, de la quai cosa ja en donà 
testimoni Ivor Atkins, director de cor i organista de la Catedral 
de Worcester, qui en conèixer-la va escriure a Elgar dient que era 
"one o f the very best you have ever done". L'interès de l'obra 
rau tant en la seva temàtica, corn en la seva construcció. A aquests 
dos aspectes dedicarem les següents Unies.

El text
El poema”' del qual Elgar en va seleccionar un fragment, descriu 
una conversa entre un jove i la mort. Aquesta se li apropa tot 
recordant-li la seva implacabilitat i la conveniència de viure tenint- 
la present. El jove li demana clemència i la mort la hi concedeix, 
però li recorda que ningú no pot defugir-la. El poema parla de 
la natura mortai de l'home aixi com de la nécessitât de redimir 
la seva condició pecadora i aconseguir la glòria eterna. Els darrers 
versos del poema, que són els que tria Elgar per a elaborar la 
seva cangó sòn els següents.

Versió originai italiana (w. 97-104)
Canzon discapigliata va'piangendo,
Rompendo ogni durezza di cor duro;
Dì che nostra natura
Ritorna, e si converte pure in terra;
Ma spirto, che non erra.
La sciagura.
Che l'anima, eh 'è pura.
Ritorna in Cielo el suo fatto chiedendo.

Versió anglesa
Dishevell'd and in tears, go, song o f mine.
To break the hardness o f the heart o f man:
Say how his life began
From dust, and in that dust doth sink supine:
Yet, say, the unerring spirit o f grief shall guide 
FUs soul, being purified.
To seek its Maker at the heavenly shrine.

El jove, després d'haver parlât amb la mort, colpit per la seva 
proximitat, invoca Déu per tal que I'ajudi a reconèixer la seva 
ànima pecadora (v. 85 i ss). Tot seguit envia la seva cangó ais 
homes per tal de recordar-los la seva natura finita i la conve

niència de redregar (purificar) l'esperit per tal que retorni a la 
seva condició divina (v. 85 i ss.).

El poeta personifica la mort en presentar-nos-la dialogant amb 
l'home. A través d'aquest diàieg es posa de manifest la condi
ció humana. El propi poema, sortint-se del marc que li és propi, 
és enviât corn a cangó ais homes per tal que considerin la seva 
condició.

Elgar trià per a la seva composició l'adaptació anglesa del text 
italià que va fer Dante Gabrieli Rossetti (1828-1882), poeta i pin
tor anglés, cèlebre per les seves traduccions deis primers poetes 
italiens tais com Dante Alighieri, Guido Calvalcanti i d'altres. Ros
setti no es va conformar a fer-ne una traducció literal, sinó que 
va recrear el text poétic original fent-ne una traducció en vers en 
la qual adaptava l'hendecasíMab italià a pentámetres i trímetres 
iámbics i mantenia la rima.

En text anglés sobre el qual treballa Elgar presenta algunes variants 
significatives respecte l'original que tot seguim comentem.

En la versió originai hi ha una repetició del verb "ritorna" que 
emfasitza la dualitat natura [corpo] -  spirto. Vegem-ho: "natu
ra ritorna ]...] in terra" i "spirto ]...] ritorna in Cielo". El poeta 
italià explica la mort com un retornar de cada un dels elements 
que conformen l'home — cos i ànima—  al Hoc que li és propi 
(visió que concorda amb el dualisme neo-platònic medieval). No 
manté aquesta repetició la traducció anglesa: si bé el cos si retor-
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na al seu lloc d'origen: Say how his Ufe began from dust, and in 
that dust doth sink supine, I'esperit és descrit com un agent actiu 
que guia l'ànima a cercar el creador en el cel. Aquest gir és com
prensible dins un context modern en el qual I'esperit, la cons- 
ciència, el subjecte, esdevé el centre i principi d'acció; però hem 
de tenir present que, en aquest cas, es parla de I'esperit un cop 
ha esdevingut la mort.

El compositor s'expressa a través de la cançô. És en l'obra, en el 
poema, que posa de manifest la seva condició finita, humana. 
En morir, el que d'eli en restarà será la seva obra, la seva crea- 
ció. Recordem que Elgar presenta els darrers versos (vv. 97-104) 
separats de la resta del poema, sense el referent dels protago
nistes — la mort i el jove—  i que eis presenta en una obra coral, 
per tant qui ens envia ara la cançô és el compositor.

Una altra variant que introdueix Rossetti en la seva adaptació és 
el terme "Creador", Maker, allí on només apareixia il Cielo, tot 
recollint, probablement, l'expressió Creator di tutto l'universo 
del vers 85. La presència del terme Maker, indubtablement refe- 
rit al Déu del Gènesi en el text originai, permet interpretar el 
poema de manera que qui pot expressar la condició humana és 
l'artista, el Creador. L'acte creatiu, l'acte de I'esperit que, sense 
errar, es marca un horitzó, permet a l'home transcendir la seva 
realitat immediata, la seva pluralitat i prendre la distènda per tal 
d'expressar-la en una representació, en una obra.

La música
Abans de parlar de la cançô, caldrà tenir en compte alguns aspec- 
tes relacionats amb la poesia, la musica i llur relaciô. Un poema 
es distingeix de la prosa per les recurrències sonores dels mots 
que la componen. En el cas d'un poema ritmat i mesurât, hi 
haurà recurrències de metre i de rima. Vegem-ho en el fragment 
triât.

Versió original italiana (vv. 97-104): Canzon discapigliata 
va'piangendo,{rr\etre hendecasiLlab, rima A) / Rompendo ogni 
durezza di cor duro (hendecasíMab, B) / Dì che nostra natura 
(heptasiLlab, C), Ritorna, e si converte pure in terra (hendeca
síMab, D), Ma spirto, che non erra, (HeptasiLlab, D), La sciagu- 
/■a,(tetrasiMab, C) /  Che l'anima, eh'è pura, (heptasiLlab, C) /  Ritor
na in Cielo el suo fatto chiedendo (hendecasíMab, A)

Adaptació a l'anglès: Dishevell'd and in tears, go, song o f mine, 
(pentàmetre iàmbic. A) / To break the hardness o f the heart o f 
man (pentàmetre iàmbic. B) / Say how his life began (trimetre 
iàmbic, B) / From dust, and in that dust doth sink supine (pen
tàmetre iàmbic. A) Yet, say, the unerring spirit o f grief shall guide 
(pentàmetre iàmbic, C), His soul, being purified (trimetre iàmbic, 
C) / To seek its Maker at the heavenly shrine (pentàmetre iàm
bic, A)

Aqüestes recurrències purement sonores, purement musicals, es 
realitzen en mots plens de significat i el que vol dir el poema ho 
copsem a través de la significació de llurs mots. Ara bé, a l'hora 
de compondré una obra musical, tant si es parteix d'un text corn 
si es fa música pura, el músic ha de jugar només amb els ele
ments sonors. Això comporta que la unitat i sentit de l'obra l'ha

d'aconseguir a través de la seva estructurado sonora. Certament, 
en cas d'haver de musicar un text, Restructura musical s'adapta 
al significat dels mots. Aquesta adaptació es pot realitzar amb 
diversos graus d'aproximaciô, déponent de l'opciô que prengui 
el compositor. Si adopta l'opciô de la tècnica madrigalesca^, la 
música està al serve! del text per a resaltar-ne la seva significa
ció, gairebé mot a mot. Si, en canvi, adopta una tècnica con- 
trapuntistica, l'exigència del tractament imitatiu de les veus difi
cultará l'amotllament de la mùsica al text, sense que renunciï a 
ressaltar-ne la seva significació.

Sigui corn sigui, la música haurà de respectar el text mitjançant 
el seus propis mécanismes de significació-estructuració que no 
són els mateixos que eIs del llenguatge, perqué en música no hi 
ha signes que remetin a les coses que ens envolten. En Hoc de 
signes que designen coses, el músic juga amb parámetros rela
cionats amb la forma de les coses, amb parámetros d'alló més 
elementáis com són la Identität, el contrast, la variado, etc.

La recurrénda, l'aparició d'alló que és igual (Identität) amb un 
desplaçament de temps, és bàsica per a la construcció de la músi
ca. Sovint es presenta un tema i més endavant se'l reexposa. D'a- 
questa manera es fixen en la memòria punts de referència, grà- 
cies als quais avança i s'estructura el diseurs musical. Degut a 
aquesta exigèneia musical, quan es musica un poema, sovint se'l 
modifica afegint repeticions i desplaçaments dels seus versos. 
Fetes aqüestes observacions passem a comentar, tot seguit, corn 
estructura Elgar l'obra coral que ens ocupa.

La cançô, escrita per a sis veus (soprano, alto I, alto II, tenor I, 
tenor II i baix) està clarament dividida en tres seccions: 1̂  secció 
(1-18), 2̂  secció (19-50), 3̂  secció (51-59), la primera i l'ùltima 
de les quais són gairebé iguals. El poema resulta modificat en 
estar repetits els dos primers versos al final del Robra per la néces
sitât musical de reexposar el tema inicial deprés del llarg desen- 
volupament central. A continuado presentem un esquema amb 
la forma musical i els versos assignats a cada part. En negreta 
hem volgut marcar les repeticions que impliquen desplaçament 
del vers  ̂ (les repeticions seguidos de vers les hem ornés) que el 
compositor ha introduit en Robra per raons estrictament musi
cals.

Estructura musical Estructura poètica
Forma Compasses Versos

1 ® Secció DishevelM  an d  in fears, go, song o f  mine.
si m To break the  hardness o f  the heart o f  m an:

1-18 Say h o w  his life  began
From dust, an d  in th a t dust do th  s ink supine:

re m g o , song o f  m ine
2^ Secció Yet, say, the unerring sp irit o f  g r ie f shall gu ide

Re M i altres 19-50 His soul, being purified.
tonalitats To seek its M a ker a t th e  heavenly shrine.

3^ secció 51-59 in  tears, g o , so ng  o f  m ine.
si m To b re a k  th e  hardness o f  th e  h e a rt o f  m an :

La primera i darrera secció están en la tonalitat de si menor. Al 
final de la primera part, es modula a re menor i la secció central 
comenga (mitjangant un canvi de mode) en la tonalitat de Re 
Major. A partir d'aquí es realitzaran noves modulacions fins a 
retornar a Re Major al compás 46 per retornarar, cromáticament, 
cap a la tonalitat de si menor amb la que comenga la darrera 
secció.
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Primera secció

Estructura musical Estructura poètica
Forma Compassos Versos

A
a

1-9
1-5 Dishevelfd and in tears, go, song o f  mine. 

To b reak the hardness o f  the hea rt o f  m an:

b 6-9
go, song o f  mine,

[To break the hardness o f  the heart o f  m an: 
go, song o f  m ine] '*

A'
a'

10-18
10-14 Say h ow  his life  began

From dust, and  in th a t dust doth sink supine:

b' 15-18
Say h ow  his life  began
[From  dust, and in th a t dust doth sink supine 
go, song o f  m ine]

A la primera secció es musiquen els quatre primers versos i cons
ta de dues parts semblants (A-A'), la primera part (A: 1-9) canta 
els dos primers versos i la segona (A':10-18) els dos següents. 
Cada una d'aquestes parts consta, al seu torn, de dues parts.

a 1-5 Dishevelfd and in tears, go, song o f  mine. 
To break the hardness o f  the heart o f  man:

A 1-9 go, song o f  mine.
b 6-9 [To break the hardness o f  the heart o f  man:

go, song o f  m ine]

Els primers cinc compasses de l'obra formen una frase en forma 
d'arc que comença amb un pianissimo i amb un registre greu 
per a totes les veus; les repeticions de nota li donen un carácter 
de recitatiu^. La seva textura és homofònica de manera que les 
sis veus pronuncien el text albora, la qual cosa en facilita la seva 
comprensió. El compositor en ressalta els mots "go song o f mine 
to break the hardness" gràcies a I'us d'un registre més agut, de 
notes estranyes a I'acord (apoggiatures dissonants), del canvi 
d'intensitat i fent albora un ús específic de l'articulació.

Els quatre compassos següents (b: 6-9) esdevenen com un eco 
de la frase inicial, però amb un carácter molt més íntim. A la veu 
del cor se li contraposa una veu més personal, íntima i indivi
dual: els tenors I i II repeteixen el text amb una frase de gran liris- 
me mentre les altres veus acompanyen, en un segon pía, tot pro- 
nunciant els mots "go song o f m ine" amb pianissimo. La indi- 
cació del compositor per tot aquest fragment és quasi recitati
vo, molto espressivo. A partir d'aquesta veu dels tenors, que aca
ben la frase amb una nota mantinguda en pianissimo al com
pás 9, s'incorpora de nou la veu del cor.

El carácter d'aquest inici és introspectiu i pie d'expressivitat con- 
tinguda. La veu dels tenors emergeix després de la del cor, fent 
sorgir la veu individual del compositor, que "envia" la cançô als 
homes.

a* 10-14 Say how  his life began
From dust, and  in tha t dust do th  sink supine:

A’ 10-18 Say h o w  his life began
b' 15-18 [From dust, and in tha t dust do th sink supine

go, song o f  m ine]

Els següents versos són musicats de manera semblant al frag
ment inicial però amb diferències rellevants. El mot "say" és intro
duit per un inesperat acord de mib menor. La frase en forma 
d'arc comença també en textura homofònica, notes repetides i

dinámica de pianissimo però en un registre més agut (registre 
mitjà), a partir del quai anirá ascendit fins arribar al punt culmi
nant d'aquesta secció al compás 13 sobre el mot "dust" amb un 
acord dissonant i inestable^. La frase acaba amb un acord de re 
menor i a continuació segueix l'eco dels tenors acompanyats en 
segon terme per les altres veus.

Aquesta segona part de la primera secció, tant pel registre, com 
per I'harmonia i la dinámica té una cárrega expressiva més mani
festa que contrasta amb el carácter introspectiu i estátic del prin
cipi. Aquí s'expressa la condició finita de l'home: d'aquí que el 
punt culminant, tens i inestable, es trobi en el mot "dust".

Segona secció:

Estructura musical Estructura poètica
Forma Compassos Versos

B
d

19-29
19-24 Yet, say, the unerring sp irit o f  g r ie f shall guide  

His soul
e 25-29 Yet, say, the unerring sp irit o f  g r ie f shall guide 

His soul

c
f

30-35
30-33 [ . . .g r ie f shall guide 

His soul being purified ]

f' 34-35 [...be in g  p u rified  
To seek its M aker]

g 36,37 To seek its M aker
g' 38,39 To seek its M aker

D g" 36-45 40,41 To seek its M aker
h 42-45 the unerring sp irit o f  g rie f shall guide 

His soul
C 46-50 [a t the heavenly shrine 

pu rified ]

Aquesta segona secció comença amb carácter afirmatiu: el salt 
de quarta (la-re) de les sopranos i la tonalitat major són decisius 
per atorgar-li aquest carácter, tot i començar amb piano. Aug
menta l'activitat rítmica i s'introdueixen desplaçaments rítmics 
que enriqueixen la textura.

B d
19-29

19-24 Yet, say, the unerring sp irit o f  g r ie f shall guide  
His soul

e 25-29 Yet, say, the unerring sp irit o f  g r ie f shall guide  
His soul

La primera frase (19-24) canta els versos "Yet, say, the unerring 
spirit o f grief shall guide His soul" deixant escapçat el trimetre 
iámbic del vers 102 del poema.

Pel que fa a la música, com ja hem dit, augmenta l'activitat rít
mica i s'introdueixen petits desplaçaments rítmics que enriquei
xen la textura. El fraseig melódic empra salts i el perfil de la frase 
és més ondulât.

La frase següent (25-29) repeteix text i musicalment és una inten- 
sificació de l'anterior: el desplaçament rítmic és més accentuât, 
l'activitat rítmica major i el registre més agut i fortissimo.

Al dolor de la constatació de la finitud (primera secció) s'hi oposa 
el carácter inquiet de l'esperit creador a la recerca d'un horitzó.

f
30-35

30-33 [... g rie f shall guide 
His soul being purified ]

f ' 34-35 [...be in g  p urified  
To seek its M aker]
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El vers escapçat enllaça (sense cap cadència que tanqui la frase) 
amb un fragment (30-35) de contrapunt invertible basat en dos 
motius musicals que anomenarem p i q i a cada un dels quais 
se'ls assigna una part de text diferent. Al principi (f: 30-33) es 
combina p: grief shall guide His soul amb q: being purified. Tot 
seguit (f': 34-35) es combina q: being purified amb p: To seek 
its Maker. El motiu p, que comença amb anacrusi i dura dos com- 
passos, té un ritme sincopat de negra, blanca, negra i intervals 
de quarta ascendent. El motiu q és un motiu cromàtic descen
dent.

Totes les veus participen d'aquest contrapunt menys eis baixos, 
que aquí comencen un divisi que mantenen fins al final de la sec- 
ció, la quai cosa comporta un augment del gruix de la textura i 
denota la importancia del que s'ha d'esdevenir.

Aquest engranatge temàtic contrasta amb la frase anterior degut 
a la manifesta reducció de l'activitat rítmica i allargament del fra- 
seig, donant-li un carácter extàtic que s'escau als mots "being 
purified". Al neguit de la recerca de l'esperit creador segueix la 
mirada extática adquirida en la presa de distènda respecte de la 
realitat immediata que ens envolta.

___ 3___ 36,37 To seek its M aker
g' 38,39 To seek its Maker

D 9" 36-45 40,41 To seek its M aker
h 42-45 the unerring spirit o f  g rie f shall guide 

His soul

Al compás 36 arribem al punt culminant de l'obra amb un for
tissimo: fff. A partir d'aqui i fins al compás 45 tenim la següent 
construcció: les sopranos al registre agut fan notes llargues amb 
eIs mots heavenly shrine com si dibuixessin l'horitzó que asso- 
leix l'esperit; per sota, la resta de veus inicia una progressió amb 
textura homofonica. A la nota mantinguda en el registre agut 
per les sopranos la resat de veus oposen un ritme més ràpid de 
negres i corxeres (tresets i dosets) articulant el vers final To seek 
its Maker at the heavenly shrine. El motiu de la progressió dura 
dos compassos i va passant per les tonalitats de Re Major (g), si 
menor (g'), la b menor (g"), fa# menor, mi menor (h) i Re Major 
(C'). En general, les veus comencen amb un registre agut i fan 
un recorregut descendent fins arribar al registre greu. El frag
ment acaba amb una semicadéncia sobre el mot Maker (amb la 
séptima al baix indicant una clara inestabilitat) .

La recerca de l'ánima arriba al seu horitzó. El creador abasta la 
totalitat, com ens ho dóna a entendre el descens progressiu de 
les veus cap al registre greu, a partir de l'horitzó.

46-50 la t the heavenly shrine 
purified]____________

La semicadéncia del compás 45 resol al compás 46 en un acord 
de tónica de Re Major en primera inversió. S'acaba la segona 
secció amb el mateix contrapunt invertible de C: 30-35.

El fragment és gairebé eteri, molt espressivo i dolcissimo i va dis- 
minuint progressiva ment d' intensitat. El perfil del fraseig segueix 
essent descendent.

Amb aquests cinc compassos es resol com una catarsi, com una 
purificació, la tensió del fragment anterior i ens prepara pel retorn.

Tercera secció

Estructura musical Estructura poètica
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A"
a”

51-59
51-55 in tears, go, song o f  mine,

To break the hardness o f the heart o f  man:

b" 56-59
go, song o f mine,

[To break the hardness o f  the heart o f  man: 
go, song o f mine]

L'obra acaba amb la reexposició del fragment inicial amb algu- 
nes variacions. Com sempre succeeix en una obra musical, quan 
retorna el tema inicial al final de l'obra mai no el sentim igual. 
Al llarg de l'obra hem anat adquirint una experiéncia que en 
modifica la nostra aprehensió. En aquesta cangó en concret, 
retornem al registre greu després del neguit de recerca (B), d'ha- 
ver assolit l'horitzó, i d'haver refet el carni de tornada (D). No és 
el mateix, dones, l'aprehensió que tenim ara del tema intros- 
pectiu de l'inici, atés que ara el contrastem amb aspectes opo- 
sats i, per tant, en podem aprehendre el seu veritable sentit.

L'home, en retronar del viatge, en retornar del distanciament que 
implica la seva tasca creadora, és capaç d'aprehendre el sentit 
de la seva condició, i per tant de transmetre-ho gràcies a I' obra 
al proïsme.

Notes
 ̂ Es pot consultar el poema sencer en versió original italiana i en la seva 
adaptació anglesa a la pàgina web de The Rossetti Archive (v. fonts).
2 El madrigal és un tipus de composició vocal polifònica, de temàtica 
profana, consistent en musicar un poema (que té la forma poètica del 
madrigal). Acostuma a presentar diverses seccions on combina textures 
homofòniques amb d'altres d'imitatives. La música sol expressar de 
manera descriptiva el significat dels mots. S'originà a Itàlia i tingué molt 
bona recepció a Anglaterra on molts compositors el conrearen, mante- 
nint aixi una tradició que el propi Elgar recull en les seves composicions 
corals.
3 Hem ornés aquí les repeticions seguides de vers.
4 Indiquem amb claudators eis versos que sonen de manera simlutània 
en diferents veus.
5 El recitatiu és un fragment cantat de manera propera a la parla que 
no té una forma fixa corn sol tenir la cançô.
 ̂ Interpretable corn un acord de la dominant de mib menor (Sib) en pri

mera inversió, amb doh\e apoggiatura a la quinta de l'acord.

Fonts
Webs: The Elgar Society: Elgar [en linia]. elgar.org/welcome.html [Consulta: 
15 novembre 2010] //The Rossetti Archive [en linia]. www.rossettiarchi- 
ve.org/index.html [Consulta: 16 novembre 2010] // Edward Elgar Part-Songs 
- Go, Song of Mine Op. 57, Christopher Robinson, Cambridge University 
Chamber Choir: CNJmusician26 [en linia]. www.youtube.com/watch?v=XiSa- 
znjdel&feature=player_embedded

Partitures: English Romantic Part Songs, Edited by Paul Hillier. Oxford: Oxford 
Universtity Press, 1985. // Secular Part Songs and Unison songs, Elgar Society 
Edition Voi. 13

Enregistraments: English Choral Music Elgar: Part Songs/Christopher Robin
son, Cambridge University Chamber Choir. CD. Naxos// Britten: Sacred and 
Profane/ Marcus Creed, RIAS Chamber Choir. CD. Harmonia Mundi

http://www.rossettiarchi-ve.org/index.html
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Paul Greengrass: la cruesa 
implacable d'un estil
Com altres autors del passai (Sam 
Pekinpah, Don Siegel, Sidney Lumet), 
el director de 'Green Zone' cultiva la cruesa 
extrema amb un criteri i un estil propis

w m  B ER LIN  i m i

C ineclub Sabadell

FEUD VIAPLANA / fviaplana@hotmail.com

D'ençà que vaig tenir l'oportunitat, ja fa un anys, de veure el film 
Bloody Sunday (2002), del director anglès Paul Greengrass, a les 
sessions dels Dijous del Cineclub, em va començar a cridar l'a- 
tenció aquest director. Des d'aleshores, he anat seguint, sempre 
que he pogut, les diverses pel-lícules que ha anat dirigint, i he 
comprovat que Bloody Sunday no fou una excepció en la seva 
filmografia sino el seu primer film de maduresa i amb el qual ini
ciarla un estil punyent i personal que ha anat cultivant en les 
seves peMícules posteriors.

Paul Greengrass va començar a treballar en la realització a la 
década de 1980 a la televisió, a partir del programa Wodd in 
Action, de la cadena anglesa Granada Television. Era un progra
ma d'investigació periodística d'actualitat, de gran popularitat 
a Anglaterra, que va destapar diversos escándols politics i socials 
i que, en alguna ocasió, es va intentar prohibir a instáncies deis 
servéis secrets britànics, el MI5, per revelar, pel que es veu, secrets 
massa comprometedors en un dels seus reportatges. Durant eis 
anys 90, Greengrass realitzaria diverses pel-licules de ficció per a 
la televisió anglesa i també The Theory o f Flight (1998, Extraña 
petición), un drama sobre la minusvalidesa interprétât per Ken
neth Branagh i Helena Bonham Carter. No fou fins al 2002 que 
va dirigir S/ooc/ySunc/ay, corn deia, el seu primer film d'entitat.

El terme Bloody Sunday (diumenge sagnant) es refereix als fets 
que varen passar a Derry (Irlanda del Nord) el 30 de gener de 
1972, en una manifestació amb voluntat pacifista organitzada 
per l'Associació dels Drets Civils d'Irlanda del Nord. En aquesta 
manifestació, es reclamava que les persones capturades per l'e- 
xércit británic que eren sospitoses de ser integrants del IRA pogu- 
essin tenir un judici amb proves concloents de la seva culpabili- 
tat, ja que aleshores se'ls tancava a la presó, de manera indis
criminada, sense cap tipus de senténcia judicial, inadmissible- 
ment fora de l'ámbit de la legalitat. Aixó provocava, en molts 
casos, que persones innocents acabessin empresonades. Una 
mena de procedir a l'estil Bush a Guantánamo, però a la britá
nica, per entendre'ns. Aquesta manifestació va concloure, però, 
amb una resposta desproporcionada per part de l'exércit, davant

BL«9DYSUNDAY

de les provocacions d'un aïllat i réduit grup de manifestants i va 
acabar amb 13 morts, després que eIs britànics obrissin foc de 
forma indiscriminada.

A Bloody Sunday, Paul Greengrass fa un retrat dels esdeveni- 
ments de la jornada d'aquest Diumenge Sagnant a Derry amb 
la voluntat de mostrar una ficció docu
mental dels esdeveniments o, si voleu, 
una mena de realitat dramatitzada, per 
dir-ho d'una altra manera, i amb la inten- 
ció de copsar l'efeméride des d'una neu- 
tralitat ideològica que permet a l'espec- 
tador treure les seves própies conclusions.
Tot i que cal dir, malgrat la intencionali- 
tat, que, des del moment que et propo
ses escriure la primera línia d'un guió d'un 
fet históric i plantes la càmera el primer 
dia de rodatge, no pots prétendre ser absolutament objectiu per
qué aquesta hipotética objectivitat és una quimera, encara que

'Bloody 
Sunday' 

és un retrat 
deis fets de 

Derry de 1972 
amb un estil 

proper al 
documental

mailto:fviaplana@hotmail.com
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vulguis obtenir un punt de vista immaculadament neutral. Però 
sí que hi ha la voluntat de mostrar els fets de la forma més apro
ximada possible al que sembla que va passar reaiment aquell dia 
tràgic a Derry. I Bloody Sunday ens arriba amb un estil proper al 
documentai sense ser-ho, evidentment, ja que es tracta d'una 
creació de ficció basada en uns fets reals. I tot això no vol dir que 
el propi Greengrass no tingui, personalment, una postura ideo
lògica o social sobre els fets que descriu, sinó que la seva inten
do passa per oferir una visió honesta dels esdeveniments, sense 
voler influir sobre l'espectador.

L'estil i el to de Bloody Sunday, que Greengrass seguirà cultivant 
i polint en les seves peMicules posteriors, convertint-se en quel- 
com propi, es caracteritza per rodar la majoria d'escenes amb la 
càmera a la ma, fent servir el que en diuen la Steady Cam, tret 
que li aporta estèticament un component de realisme, la sensa- 
ció, per part de l'espectador d'estar presenciant els esdeveni
ments In situ. I també per utilitzar enquadraments fugaços, que 
donen la sensació de ser improvisats, tal i com faria un hipotè- 
tic testimoni presencial dels fets, que volgués gravar els esdeve
niments amb la seva càmera, amb el pois trémolos de la tensiò 
del moment. Empremtes que em fan pensar en la seva etapa de 
realitzador de documentais televisius per a World In Action. Final- 
ment, en el muntatge d'aquest i de la resta dels seus films, és 
on Greengrass els dona l'acabat final, on apareix realment el seu 
estil personal i on es combinen de forma brillant aquests trets, 
que conformen unes peMicules amb un muntatge i un ritme tré
pidants. Realment, dona la impressió de ser peMicules d'una difi- 
cultat notable en la seva planificaciô. I Greengrass es serveix d'a- 
quests recursos estilistics que comento des de l'honestedat, sense 
trair l'essènda cinematogràfica de les seves obres. La forma corn 
ens mostra l'acció i la violència és d'una manera seca, tan con- 
tundent que no li calen gaires parafernàlies. I és que l'accio és 
present en totes les seves peMicules, fins i tot quan no està rodant 
una escena d'acciò, hi ha una certa tensiò en la manera de rodar

la. Això ens fa pensar que no és un direc
tor que fa servir un estil o un altre segons 
l'escena que ha de filmar, sinò que té un 
estil, un segell, una empremta cinema
togràfica pròpia, independentment del 
tipus de escena o història que estigui 
narrant.

A 'United 93' 
Greengrass 
mostra l'1 7-5 
des del punt 
de vista 
d'unes perso
nes que voien 
salvar la peli 
d'una manera 
desesperada

Proper a la contundència i a la interpre
tado d'un fet historic corn Bloody Sun
day trobem, més endavant, United 93 
(2006). Aquest darrer film ens situa a la 
fatídica jornada de l'11 de setembre de 
2001 als Estats Units, el dia de l'atac 

d'AI-Qaeda a les Torres Bessones i al Pentàgon. United 93 ens 
narra els esdeveniments d'aquell dia, centrant-se principalment 
en el segrest de l'aviô que finalment no va assolir l'objectiu que 
buscaven els seus segrestadors gràcies a l'acciô, entre desespe
rada i heroica, dels seus passatgers. Greengrass, fidel al seu estil, 
narra els esdeveniments dins de l'aviô del vol United 93 tal i corn 
creu que haurien pogut passar. En aquest cas, no es tracta, de 
cap representado fidel del succès real, corn va prétendre fer a 
Bloody Sunday, ja que no va quedar cap supervivent per expli-

Una escena de U n ite d  93

car-ho i és una incògnita com varen passar realment els esdeve
niments. Tot i aixi, a partir d'un guió de ficció, Greengrass fa la 
seva pròpia versió dels fets que, juntament amb el seu estil de 
narració cinematogràfica, acaba donant aquesta sensació de 
realitat de la majoria deis seus films de plenitud. A United 93, 
Greengrass no es mostra partidari de fer cap apologia del sentit 
heroic dels americans cap a la seva pàtria, a l'estil de World Trade 
Center (2006), d'Oliver Stone, o d'altres ambientats a la matei- 
xa tràgica jornada de l'11-S. Greengrass fa una cosa més difícil 
i arriscada, mostra els esdeveniments, alguns reals i altres supo- 
sats o ficticis, des del punt de vista d'unes persones que voien 
salvar la peli de manera desesperada o almenys intentar-ho. Esde- 
vé, en definitiva, una molt particular pel-lícula d'homenatge als 
passatgers d'aquell voi, però d'un forma durissima, amb una 
cruesa implacable i colpidora.

ParaMelament a aqüestes dues pel licules, Paul Greengrass també 
és el responsable de la realització de les dues darreres pel-licules 
de la saga de Jason Bourne, The Bourne Supremacy (2004) i The 
Bourne Ultimatum (2007). Els tres films que componen aques
ta saga narren la història del fictici Jason Bourne, un agent espe
cial americà que pateix una absoluta amnèsia i que intenta bus
car les respostes de qui era i de quina era realment la seva pro- 
fessió abans de la pérdua de la memòria. La història de Bourne 
és enginyosa, però el que la fa realment intéressant és el tracta- 
ment filmic que li dona Greengrass i també, a la seva manera, 
Doug Liman, el director del primer film de la trilogia, The Bour
ne Identity (2002). Si el projecte hagués estât portât a terme per 
un director menys escrupolós, segurament hauria passât molt 
més desapercebut i mancat d'interès. Però Greengrass imposa 
el seu particular estil trepidant i acaba convertint una història de 
espies i assassins en un exercici d'estil, això si, sempre al serve! 
de la trama que està explicant. Els dos films de Bourne que va 
rodar Greengrass están rodats amb pocs efectes especiáis, només 
es serveix de l'enquadrament i del muntatge per recrear l'acció. 
Utilitza els recursos que la càmera i el mitjà li donen, sense trair 
l'essència cinematogràfica, i això ens fa pensar una altra vega
da en la seva honestedat. Tot i tractar-se d'un film de gènere poli- 
ciac i amb molta acciò, no ens trobem amb escenes de violèn
cia gratuita ni explosions a tort i a dret, com succeeix sovint en 
pel-licules d'aquesta mena, només hi ha les justes i necessàries.
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M att Dam on en el paper de Jason Bourne

La tensió que impregna el cinema de Greengrass no es basa en 
aquest recurs fácil de la incontinéncia successiva d'explosions, 
sino en la planificado del llenguatge cinematogràfic de les dife- 
rents escenes, i aixô ja ens fa pensar que no és un director qual- 
sevol.

Des dels anys 80 ençà, se sent parlar popularment i en eis mit- 
jans de comunicado, del cinema del gènere d'acció. Bé, només 
cal precisar que no existeix aquest gènere o, com a minim, no 
està unànimement considérât com a tal per part de la critica i els 
estudiosos del cinema. I suposo que hem de fer cas a la gent que 
ha vist i estudiat el cinema més que nosaltres. Quan s'utilitza 
aquest terme de gènere d'acció, la gent se sol referir aun cert 
tipus de productes, i subproductes més habitualment, en els 
quais proliferen les escenes amb violència, que és convertida en 
espectacle, i que n'esdevé el denominador comú. Em refereixo, 
per exemple, a films fets al serve! d'ignominiosos actors com ara 
Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van 
Damme, Steven Segal o Jackie Chan, i d'altres el nom dels quais 
no tine ganes de recordar. Uns films que, bàsicament, pretenen 
mostrar les habilitats dels seus protagonistes per estomacar el 
personal i poca cosa més. Entreteniment fet expressament per a 
espectadors amb pocs escrûpols i amb escassa cultura cinema
togràfica, que s'interessen per un cinema sense cap mena d'ap- 
titud ni d'inquietud per expressar quelcom més complex i trans

cendent que una plantofada a la cara. En la majoria d'aquests 
films el llenguatge cinematogràfic utilitzat és més proper a una 
retransmissió esportiva d'un partit de fútbol que no pas a una 
pel licula amb aspiracions a ser presa seriosament. Aquest films 
están plens de ralentis, mostren el tret de la bala des de 20 plans 
diferents i, qui rep el tret, el veiem caure des de diversos plans 
una vegada i una altra. Com se veiéssim la repetido d'un gol des 
de diverses càmeres del camp. Sembla que t'hagin de mostrar 
diverses vegades que, efectivament, l'heroi ha mort Lassassi. Grà- 
cies, però amb un sol pia ja ho hauriem entés. Comento tot això 
perqué els films de la saga Bourne s'haurien pogut convertir, per- 
fectament, en un d'aquests subproductes que esmento, si no fos 
perqué Greengrass és un director de talent.

L'últim film de Greengrass que hem pogut veure als nostres cine- 
mes és Green Zone (2010). La peMicula se situa en els primers 
dies de la invasió americana a l'Iraq. La història se'ns explica des 
del punt de vista d'en Roy Miller, un sotstinent de l'exèrcit, que 
busca, amb la seva unitat, les suposades armes de destruedó 
massiva que han provocat la invasió del pais. Al principi, sembla 
un film bèl-lic, però que se li afegeix una trama politica i d'es- 
pionatge a mesura que avança el metratge. A Green Zone, tor- 
nem a trobar el estil propi de Greengrass des de la primera esce
na. La peNicula, tot i no estar literalment basada en cap fet real, 
com Bloody Sunday o United 93, si que mostra pinzellades de 
realitat, ja que intenta exposar, des de la primera persona del seu 
personatge, els motius de la guerra, tan dificiis d'explicar. Segu- 
rament. Green Zone no és el millor film de Greengrass, sobretot 
perqué, a la seva part final, abandona els parámetres del seu 
propi estil i, en comptes de mostrar tan sois, la cruesa deis esde- 
veniments, cau en la temptació de recorrer a un diseurs moralit- 
zant, un pél simplista pel meu gust. A banda d'aquest detall, la 
planificado del film resulta impecable, pròpia d'un director amb 
molt d'ofici.

Cal dir, malgrat tot el que he escrit, i per situar la qüestió en un 
marc més contextualitzat, fins on el meu coneixement m'ho per
met, i tenint en compte l'espai acotat d'aquest article, que Green
grass tampoc no ha inventât res nou. Altres autors han cultivât 
molt abans aquest estil de cruesa extrema, com, per exemple, 
Sam Peckinpah, Don Siegel i Sidney Lumet. Però el que si que és 
lloable és I'ofici, la voluntat i la capacitat que té Greengrass de 
cercar amb criteri un estil propi, i això, actualment, ja és motiu 
suficient per seguir amb interés la carrera d'un director i , com 
a minim, per dedicar-li un article.

A S S E S S O R S , S .L . 
#

Fundado
BancSabadell

©s GESTIO INTEGRAL. JURIDICA. FISCAL. LABORAL

Rambla, 5, 4a planta - 08202 Sabadell 
Tels. 937 275 920 - Fax 937 256 456 

gestio@giassessors.com

GS Comunicació Gràfica i

E08203 SABADELL 
C abanyes,8 
T e l 937 120 520 
Fax 937 120 579

y

mailto:gestio@giassessors.com


CINEMA 35

Sitges 2010:
més enllà de la polèmica
El festival de cinema fantàstic s'ha convertit 
en una festa pels amants del gènere tot 
i les seves deficiències, com els dubtosos 
criteris del jurat o el calendari caòtic d'horaris

XAVIER CORDI

Un any més, hem pogut gaudir del Festival de Sitges (encara que 
des de fa un temps ha de suportar el vanités carteil de Festival 
Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya). Per aquesta 43a 
edició s'ha optât per mantenir les dates de principis d'octubre 
que tan bé han funcionat eis últims anys, coincidint amb dies 
festius i encara en època de bonança per tal d'aconseguir el favor 
del públic i, superant així, el rècord d'assistència assolit la tem
porada passada.

El Festival s'ha convertit en un centre de pelegrinatge obligat per 
a tot amant del cinema fantàstic, però ùltimament va transcen- 
dint la seva condició de mer esdeveniment cinematogràfic per 
convertir-se en una festa a la qual assisteixen, any rere any, més 
neòfits disposats a gaudir de l'ambient. Aquest fet ve corrobo
rât per la lùdica i ja consolidada passejada zombie, on s'agrupa 
gent de totes les edats i perfils. Per tant, podem afirmar que el 
favor d'un públic fidel i entregat és inqüestionable i va en aug
ment cada any que passa. Són pomes d'un altre pomer l'opinió 
que es reserva la crítica especialitzada, que normalment se cen
tra en deficiències tais corn el dubtés criteri dels jurats (i l'ampli 
ventali de guardons, afegiria jo), el caòtic calendari d'horaris que 
fa del tot impossible seguir totes les peMícules que et podrien 
interessar, el criteri que regeix la selecciô de les obres per cada 
una de les nombroses categories....! el que us escriu, no té més 
remei que donar-los la raô; però l'altre cantò de la balança pesa 
força més. Aixi, l'aficionat tolera amb gran estoïcisme tots aquests 
inconvénients i d'altres (corn ara eis retards en eis inicis de les 
sessions o les deficiències en eis subtitols d'alguns films, per sort 
cada vegada menys freqüents) per valorar per damunt de tot 
l'encant del poblet de Sitges, la nostàlgia que desprenen eis cine- 
mes del Retiro i del Casino Prado tot i la seva incomoditat, les 
sucoses sessions golfes, especiáis i maratons, els passis gratuits 
i plens de sorpreses del Brigadoon al meraveliós edifici de Mira- 
mar...

És més, cree que la majoria deis fanátics del Festival escollirien 
assistir preferiblement a un deis cinemes del poblé abans que a 
l'Auditori de l'Hotel Meliá, on tenen Hoc les sessions inaugurals 
i de cloenda, a més del primer visionat de la majoria de les peMícu
les en concurs. M'atreviria a dir que aquest fet genera gairebé 
dos festivals paral lels, dones l'Auditori resulta un Hoc fred, imper
sonal i que no arriba a les cotes de glamour que potser se li vol- 
drien adjudicar, a més de suposar una deficient sala de projec-

ció, on més val que eviteu qualsevol deis laterals si de debo desit- 
geu gaudir d'un bon visionat. Cada vegada que assisteixo a l'Audi
tori és com si m'abandonés la mágia del Festival i tornés d'una 
revolada a la realitat, recordant-me que tot s'ha tractat d'ur 
somni fugisser. De cop i volta et vénen al cap tots aquells afers 
mundans que havies aconseguit aparcar per uns instants, recu
peres l'activitat frenètica i no saps per quins setze ous tornes a 
tenir presses o t'angoixes pel munt de trucades que récordes 
haver deixat pendents.

Definitivament, penso que el millor moment dels festivalers i e 
que perdura en el record és aquella sensació indescriptible que 
t'envaeix quan surts a altes hores de la matinada del Prado o de 
Retiro, després d'una gratificant marató, amb la satisfacció d'haver 
descobert alguna joia cinematográfica (que no forçosament ha 
de correspondre amb allò que entenem com una peMícula bona
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0 ben filmada) i tot somnolent et dirigeixes a fumar una cigar- 
reta i prendre un café vora el mar abans de ser vençut per la fati
ga.

Ara bé, un dels instants que considero més estimulants té Hoc 
curiosament en el context del festival: és l'hora de fer els prepa- 
ratius, on has d'escollir el minim equipatge que t'acompanyarà 
durant l'estada a Sitges (imprescindible una bona lectura i una 
acurada tria musical per les estones mortes) a més de plantejar 
el calendari filmic a seguir, on l'experiéncia és ciau per ubicar acu- 
radament els obligats espais de repòs i per procedir a una selec- 
ció racional de pel-licules. I és que al llarg dels anys aprens que 
segons quines obres poden ser recomanables en petites dosis 
però poden resultar mortalment feixugues en uns dies d'empatx 
cinematogràfie (ara em vénen al cap el The Baby o f Mâcon (1993) 
de Peter Greenaway, els 71 Fragmente einer Chronologie des 
Zufalls {71 fragments d'una cronologia de Tatzar, 1995) del Mic
hael Haneke o una trilogia d'en Zé do Caixao).

Arribats a aquest punt, a l'amable lector ja li haurà quedat ben 
ciar que el Festival de Sitges em té el cor robat. Pue presumir 
d'haver assistit a més de la meitat de les edicions i gosaria afir
mar que durant els ùltims anys s'ha assolit un nivell molt proper 
a les máximes cotes d'ambiciô que es poden exigir a un certa
men d'aquestes caractéristiques. Lluny queden les primeres cites, 
on es palpava una organització gairebé amateur i en les quais la 
complicitat del públic resultava un factor indispensable per tal 
de tolerar bona part de les 50 pel-licules que composaven el pro
grama. Actualment, amb el triple d'obres seleccionades, només 
ocasionalment ens podem trobar amb el dilema d'haver d'aban- 
donar la projecció o decantar-nos per una becaineta reparado
ra. Òbviament, estem parlant de festivals completament dife- 
rents que han estât comandats per personalitats tais corn el fun
dador Antonio Rafales, en Goas, que va començar a posar cara
1 ulls a un festival que vaig veure perillar amb l'arribada d'en Gon
na i el seu (crée) excès d'ambiciô que va fer trontollar la parau- 
la "fantàstic" i "Sitges". Sortosament, crée que en Sala ha sabut 
redirigir el festival al Hoc on li pertoca, situant-lo corn una de les 
celebracions de cinema fantàstic més prestigiosas a nivell mun
dial.

Propostes orientais per a tots els gustos
Començaria per destacar-ne l'habituai entrega de pel-licules orien
tais que va presentar-nos propostes per a tots els gustos, amb 
obres de tall clàssic corn els Thirteen assassins d'un contingut 
Takashi Miike (qui aprofitant l'avinentesa, també va presentar la 
segona part de la délirant Zebraman), passant per l'ùltima obra 
de Tsui Hark, retornant ais cànons del cinema dels anys 80 (la 
seva època d'esplendor) amb Detective Dee and the misten/ o f 
the Phantom Flame, o trobant-nos amb el cinema tradicional 
d'arts marcials mitjançant Legend o f the fist: The return o f Chen 
Zhen. En aquest mateix apartat, també vàrem trobar-nos les no 
gaire afortunados seqüel.les Ong-Bak 3 i Ip Man 2, a més de la 
brasilera Besouro.

El cinema oriental també ens va aportar la més aviat discreta 
novetat de Zhang Yimou, una adaptació de Blood simple (San
gre fácil, 1984) dels germans Coen titulada A woman, a gun and

Outrage, de Takeshi Kitano

Welcome to  the space show, de Kôji Masunari

a noodle shop; però com a contrapunt vàrem poder gaudir del 
més afortunat retorn de Takeshi Kitano al gènere dels yakuzas 
amb Outrage. També son ben gaudibles el thriller Fire o f cons
cience, els entreteniments WooChi i Tajomaru, a més del drama 
coreà The Fiousemaid (tot i que un no pot evitar preguntar-se si 
realment li escau I'etiqueta de gènere fantàstic).

La majoria de films d'animació eren d'origen asiàtic, però només 
em va ser possible visionar Welcome to the space show, que com 
és habitual amb la imatgeria que gasten els autors d'aquest gène
re, el nivell assolit és tal que fa que et sentis desconcertat a la 
mitja hora de projecció. Quelcom similar succeeix amb les ja 
famosos maratons del gore més passât de rosea, amb Yoshihiro 
Nishimura al capdavant (qui ens va deleitar amb una estrafolà- 
ria performance) présentant obres de titois prou clarividents com 
Helldriver (guanyador de no sé quin carai de premi ni de secció). 
Mutant girls sguad o Alien vs Ninja. Mencio a part mereixerien 
la recuperado del clàssic psicotrònic Flouse de Nobuhiko Obay
ashi o el cru film Cold fish de Sion Sono, premi Casa Àsia.

De la representado orientai m'agradaria remarcar-ne tres obres. 
Una seria la decepeionant Confessions de Tetsuya Nakashima,
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/ saw the devil, Kim Ji W ood

Defender, de Peter Stebbings

seleccionada per Japó com a candidata pels Óscar i presentada 
pel director del Festival com el millor film de l'edició d'enguany. 
Tot i comptar amb una sòlida base literaria per adaptar i conte
nir escenes i idees reaiment brillants, és una pena que no sàpi- 
ga trobar ni mantenir el to adéquat al llarg del metratge. Però 
per cert, no feu gaire cas de la meva opinio, ja que la pel licula 
es va guanyar el favor d'una àmplia majoria del públic, que la va 
aplaudir fervorosament.

Dream Home és una peMícula de Hong Kong que va fer-se amb 
el premi a la millor actriu per Josie Ho i el guardò al millor maqui- 
llatge. És una delicia de peMicula que compta amb un agut sen
tit de l'humor i ens ofereix un atipie slasher en un marc de plena 
bombolla immobiliària. Finalment, ens trobem amb / saw the 
devil de Kim Ji-woon, autor de les també més que recomanables 
The Quiet Family, A taie o f two sisters, A Bittersweet life i The 
Good, the bad and the Weird, totes elles (si la memòria no em 
juga una mala passada) presentados en anteriors edicions. Haig 
de reconèixer que tot i assistir a la seva projecció en una mara- 
tó de les acaballes del certamen i a les 5 de la matinada, el seu 
ritme hipnòtic, reiteratiu i a la vegada délirant i elegant, em va 
captivar.

També us haig de confessar que vaig deixar per una millor oca- 
sió el visionat óVncle Boonme, la poètica (i pausada) peMicula 
tailandesa mereixedora de la Palma d'Or a Cannes.

Obres menors del cinema americà
El cinema americà també va estar ben représentât per obres 
menors però com a minim curiosos, malgrat que la presència de 
les majors va ser gairebé anecdótica degut a la crisi. Vàrem poder 
gaudir en una marató de les justetes però festivaleres Primal i 
Hatchet 2, a més d'una divertidissima Tucker&Dale vs Evil, parò- 
dia dels body count protagonitzats pels camperois ignorants de 
l'Amèrica profunda (en aquest cas, farcida d'assassinats invo- 
luntaris) que es va endur un dels promis de les seccions paral-leles.

Agafada amb pinces va ser la selecció com a pel-licula fantàsti
ca de Black Death, molt ben ambientada en una decrèpita època 
medieval, aixi com el Kaboom de l'inefable Gregg Araki, que com 
es podia preveure va agradar ais seus seguidors i fou defenes- 
trada pels seus detractors. La mateixa disparitat de parers va des
pertar The new daughter d\ng\áa per Luis Bermejo, i passables i 
poc més van resultar Hybrid, les vampiriques Stake Land i Suck, 
i el destrempador retorn de John Carpenter a les cámeres amb 
The Ward, que no passa de ser una sèrie B gaudible però de la 
qual els seus seguidors podiem esperar-ne quelcom més.

After life amb Christina Ricci (qui t'ha vist i qui et veu), Jonah 
Hex, Blood river i Insidious del director de Saw van estar rascant 
el minim exigible, mentre que per sorpresa meva, el remake de 
Let me in va gaudir d'una més que bona acollida per part del 
públic assistent, tal com va succeir amb les bones sensacions que 
va transmetre The last exorcism, enèsim fais documental sobre 
possessions; mentre que la peMicula que va tancar el festival, el 
remake de Mother's day (récupérant a 
Rebecca de Mornay) no deixa de ser un 
entreteniment que no sempre sap man
tenir la tensió necessària. També una 
icona com Roger Corman va sumar-se a 
la festa aportant un divertiment com és 
la seva prodúcelo Sharktopus.

La sèrie B 
'The Ward', 

el retorn 
de John 

Carpenter, 
va decebre els 
seus seguidorsMés afortunados van resultar dues 

pel-licules de temàtica similar: el Defen
der de Peter Stebbings i el Super de James Gunn. Ambdues giren 
entorn a persones de vida més aviat grisa que decideixen actu
ar com a super herois. Les diferencia el to i el format utilitzat 
(molt més indie la segona d'elles) però cada una encerta de pie 
en el seu cóctel de melodrama, humor negre i acciò, a més de 
comptar amb unes meritòries interpretacions. També va resultar 
brillant el premiat curt musical The legend o f Beaver Damm de 
Jerome Sable.

Però sense cap mena de dubte, el millor exponent del cinema 
americà ostava focalitzat en les reposicions de clàssics com The 
Shining {El resplandor). The Exorcist {El Exorcista) o Time machi
ne, a més d'un nou muntatge de A movie orgy de Joe Dante.

D'Austràlia ens va arribar el ja tradicional film de taurons (o coco- 
drils) amb l'acceptable The reef, a més del western Red HUI.
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Rubber, de Quentin Dupieux
Cinema europeu
La gran triomfadora del festival, però, va ser una peMícula pro- 
vinent deis paísos nórdics amb la col.laboració de Franga en la 
producció. Rare Exports: A Christmas Tale, de Jalmari Helander, 
que es va endur el premi a la millor pel licula, director i fotogra
fia. Anteriorment, el director ja havia realitzat dos curts que gira- 
ven entorn de la mateixa idea i, tot i l'originalitat de la propos
ta i que aquesta pugui resultar d'allò més simpàtica, personal- 
ment em va produir, potser degut al cansament acumuiat, una 
sensació de xiclet estirat. Li concedirem un segon visionat... Altres 
films europeus que van agradar força van ser el melodrama enco- 
bert en un context d'invasió extraterrestre Monsters del Regne 
Unit i que es va endur el premi ais millors efectes especiáis (jus- 
tificats en una molt aconseguida i angoixant atmosfera) \ 5150 
Rue des Ormes, un thriller de psicópates. També la belga Vam
pires (un fais documental que versa sobre una familia de vam- 
pirs que es veu obligada a traslladar-se de ciutat) va obtenir el 
premi com a pel licula de no-ficció.

Amb Red nights, pel licula francesa realitzada a Japó i mereixe- 
dora del guardò a la millor banda sonora originai, va arribar la 
meva primera i ùnica deserció de la sala al no entendre res de 
res a la mitja hora de projecció. Les bizarrades europees de torn 
van arribar amb Norwegian ninja (titol prou explicit), I'alemanya 
L.A. Zombie de temàtica porno gay que va ser objecte de sucu- 
lents comentaris i Rubber de Quentin Dupieux, que parteix d'una 
suggeridora però lacònica premissa corn és el relat de les aven
tures d'un pneumàtic assassi.

I ja xoquem amb el film que ha créât la polèmica amb majùscu- 
les del Festival, que va arribar amb l'aportaciô balcánica. La col- 
pidora The life and death o f a porno gang va quedar totalment 
eclipsada per la ja famosa i représentant del newborn porn, A

Serbian film. L'obra en qüestió està filmada amb l'únic objectiu 
de generar controvèrsia i posteriorment la seva exhibició ha estât 
prohibida a la Semana de Cine Fantástico de San Sebastián. Aixi, 
assistim a una concatenació d'escenes que competeixen per veure 
quina pot ser més passada de rosca per tal de sacsejar la cons- 
ciéncia (o més ben dit, l'estòmac) de l'espectador, filmât tot amb 
aquest estil realista caracteristic d'aquest gènere anomenat tor
ture porn. La veritat és que tot i la seva bestialitat, no ofereix res 
de nou en el panorama actual.

Qui també va estar dignament représentât en el certamen va ser 
el cinema sud-americá. Va agradar moltissim l'argentina Fase 7, 
enduent-se'n merescudament el premi al millor guió per Nico
lás Goldbart, dones malgrat el seu limitât pressupost aconsegu- 
eix una comèdia apocalíptica ben divertida. L'aposta arriscada 
va correr de part de la uruguaiana La casa muda, ja que es trac
ta d'una filmació a temps real i en un sol plánol seqüéncia (óbvia- 
ment, mai va estar en la meva selecció de pel-lícules a veure durant 
el Festival). Contráriament, no va fer massa soroll Somos lo que 
hay, del mexicà Jorge Michel Grau, i això que a mi em va con- 
vèneer el poti-poti format per melodrama, crítica social i cani- 
balisme.

Finalment, ens trobem amb el cinema espanyol, que va inaugu
rar el Festival amb Los ojos de Julia, de Guillem Morales, i que 
corn queja n'ha parlâttothom, considero innecessari dir-negran 
cosa més. També va sorprendre gratament el film de Paco Cabe
zas Carne de neón gràcies al seu ritme trepidant, el claustrofò- 
bic film Secuestrados de Miguel Ángel Vivas i el curt Brutal Relax. 
Per una altra banda. Agnosia d'Eugenio Mira va aconseguir gaire- 
bé la mateixa opinió per part de tots els presents: molt aconse
guida a nivell formal però amb mancances de contingut. A més, 
se'ns va oferir la possibilitat de veure en pantalla gran clàssics 
com La Cabina o Una vela para el diablo d'Eugenio Martin, aixi 
com els homenatges a Victor Israel i a Paul Naschy (de qui vàrem 
poder veure part de la seva obra al Brigadoon).

I fins aquí hem arribat! Però m 'agradaría acomiadar-me lamen
tant la malaurada desaparició de Roy Ward Baker, sense que 
ningú en fes cap esment, durant els dies de celebració. L'autor 
d'obres tan estimables corn The anniversary, The Monster Club 
O Dr. Jekyll&Sister Hyde, perdurará en el meu record présentant 
una pel-licula al Prado acompanyat de la seva americana de pana 
(que semblava treta de Emperor o f the North) i la imatge d'avi 
frágil i amable ancorat en un passât enyorat i un present que no 
entenia.
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CO LLA G E / Fina Miralles

La sortida del laberint
Picasso tient le monde au bout de sa palette, 
des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes, 

ils n'en finissent pas tes artistes prophètes 
de dire qu'il est temps que le malheur succombe.

Jean Ferrât. Ma France

L'art és un carni per al coneixement i l'alliberament. El 27 de 
setembre he fet 50 anys i sento un profund agraïment per la 
vida que he viscut i per tot el que m'ha estât donat. El Juli i la 
Griselda m'han regalat una olivera petitoneta carregada d'oli
ves. L'hem plantada al costat del xiprer i deis tres rosers. 
Mirant-la he sentit corn la pau s'instaNava dins meu i he com- 
près allò que diu l'Hermetisme i queja sabia, però encara no 
sentia;

Així com és a dins, és a fora 
Així com és a dait, és a baix 
Tot és viu, un és tot.

Ara ho veig ciar! Si dins meu hi habita la pau, a fora la trobaré 
en totes les coses i desapareixeran els pensaments perfeccio- 
nistes i obsessius que em mantenen presonera dins el laberint 
del judici. Viure en la pau i la dolcesa permet convertir la des- 
grácia en grácia i la grácia en gratitud. No és un benestar físic, 
és respirar profundament, tancar els ulls i sentir que tot està 
en pau, que per fi he acomplert un carni, un propòsit, i he tro- 
bat la sortida del laberint.
He comprès que si penses en la fredor de la mort, la mort viu 
al teu costat. I que si penses en l'esplendor del Sol daurat, la 
vida viu al teu costat. Aixi és com dins és a fora, la unió amb la 
vida i amb tot el que és viu.
Diuen alguns: connecta't, viu connectât. Fan referència a la 
relació que avui cal establir amb el món. Jo no estic connecta- 
da sino unida a la vida perqué sóc vida, estic viva i en formo 
part no només d'una manera formal, fisica, sino emocional- 
ment i mental també.
Encara avui la mirada és la meva font de coneixement, ella 
m'alimenta l'inconscient i la memòria. Aquest és el trésor de la 
vellesa: el recull de tot el que has viscut, del que tens dins, del 
que és i del que ets. Si a la vellesa encara vius en l'aparença, 
en el perfeccionisme o en l'obsessió, no trobarás pas la sortida 
del laberint. Acceptar-se és el primer pas per estimar i viure en 
plenitud. Tal com diu Lao Tse: "Sigues un tot tu mateix, i, si no 
n'ets capaç, posa't al servei del tot".
La naturalesa és la meva mestra perqué em despulla i m'ajuda 
a trobar-me. Per aixó passo llargues estones mirant el mar (en

Hoc de mirar l'ordinador). En un dia sense vent i amb el cel 
gris, el Sol té mil reflexos, com un Ilac alpi, en una quietud 
preciosa. Quan amb les ventades està remogut, amb maregas- 
sa o galerna, llavors et permet cridar les rábies i les blasfémies, 
els odis i les cremors. El mar és un èsser viu, com un gran ani
mal, amb la seva força i els seus moviments incessants. També 
és el mirali del cel i de mi mateixa. Ara és la meva nova llar. 
Aquest ha estât el meu carni, pas a pas, estret i sinuós, fins 
arribar a tocar les onades de la platja, sense por, face à face 
avec soi même, i un mati assolellat de setembre hi entraré per 
reposar-hi per sempre. Ens diuen que naixem a la vida i morim 
a la mort, però en realitat naixem a la mort i morim a la vida. 
Aquesta és la transformado alquimica de l'ésser. Tot és viu, un 
és tot. Gràcies.



CREACIO 41

CARTES A UN POETA / M a ite  S o ler

Sabadell, 12 de novembre de 1973

Les perforistes

Estimada Lola:

Fa molt que no t'escric, ja ho sé, és culpa meva, et vaig prome- 
tre que cada mes almenys ens escriuriem una vegada, però ara 
he començat a treballar al Banc de Sabadell els matins i a la 
tarda a les sis agafo el bus i vaig a estudiar a l'institut Arraho- 
na, és l'únic institut públic que hi ha a la ciutat, ja que els 
meus pares no volen que estudiï més, i no volen pagar, la mare 
diu que una dona no ha d'estudiar massa, que aleshores cap 
home la voi, perqué sap més que eli, però ja tu ja saps com 
sóc jo de tossuda, que m'alimente de Ilibres, l'altre dia el meu 
pare va treure la corrent perqué estava llegint amb el llum 
obert, eren les tres o les quatre de la nit i jo havia d'acabar un 
capítol de la Regenta, ostres tia! Que és una novella que no 
s'acaba mai, a més havia d'estudiar per un examen de física, i 
el meu pare fart de tot, em va fúmer una bronca que encara 
les orelles em xiulen. De fet el pare m'estima molt, i és per aixó 
que l'endemá em va trucar al banc, es va disculpar d'aquella 
manera que té eli tan peculiar, em va dir que a una noia com 
jo no se l'ha de renyar, que ja tiñe catorze anys, i que ja gua- 
nyo un sou, i que sé molt el que vuli, de fet em vaig quedar 
una mica així, no el vaig acabar d'entendre, semblava que em 
volgués dir que li agradava que estudiés, de fet ell ha sigut un 
exemple per a mi, eli i el meu avi, sempre amb llibres de fisica i 
tèxtil, sempre llegint com funcionaven els motors i les màqui- 
nes, de fet m'hagués agradat de ser un home, segur que 
haguessin invertit uns bons quartos en els meus estudis, i 
haguessin estât orgullosos que hagués volgut estudiar, el meu 
germà estudia al Cor de Maria i mira que és un soques, no 
n'ha aprovat ni una i va tirant de beta, fins que s'adonin que 
és un error que eli estudiï i jo no, tot el dia empaitant noies i 
poca cosa més, parlant de motos, cotxes i bretolades.

Bé, ja ho veus que estic molt encaparrada, que tot plegat em 
treu de polleguera, a més he conegut un noi a l'autobùs, està 
corn un tren, m'hi vull casar, quan acabi els estudis, eli està 
fent PREU i jo encara només estic a cinquè, però tant se val, 
només és una mica més gran quejo, calculo que deu tenir uns 
disset O divuit anys, però té una germana que va amb mi a la 
classe, i és amiga meva, ella també treballa amb el seu pare al 
taller, fan peus de rei i palmers, instruments d'alta precisió, tre- 
ballen per l'empressa metaMúrgica, es lleven molt d'hora a les

sis del mati, i acaben a les viut del vespre quan no van a l'insti
tut, a més és una feina molt dura, sempre tenen els dits en 
remull, tocant àcids i esmulant les regletes de mesura, ara que 
la meva feina no et pensis que és millor, de fet és molt avorri- 
da, i arriscada i compromesa, i fa mal de cap. Tot el sant dia 
estic asseguda a la cadira passant dades en sistema binari, 
picant i picant en una máquina que li diuen perforadora, 
dones fa forats, cada vegada que pico l'u fa un forat, i ens 
mesuren el temps i si ens equivoquem, bronca, i totes les tar- 
getes que surten per l'altra banda van a espetegar a una 
máquina grandiosa que en diuen computadora, ja veus de qué 
serveix, posen les tagetes a dins de la computadora i surten 
escrites amb lletres i números, com si no calgués fer tantes 
tonteries de picar zéros i uns, que em torno mico, les mans i 
els dits se'm foraden també.

T'escric en part perqué vull que m'aconsellis a veure qué fer, jo 
no vull fer més aquesta feina, n'estic farta de picar a máquina 
un codi sense sentit, i per postres ara el meu pare m'ha apun- 
tat per anar al lógic control a estudiar máquina i informàtica, 
que és la cosa més avorrida del món, però que eli diu que és el 
futur, que si sé informàtica sempre tindré feina i d'altra banda 
els dissabtes al matí la mare em fa anar a aprendre de cosir, fer 
taballetes, brodats, vores... ja veus com estic, feta un garbuix 
dins el meu cap, de cap manera puc fer el que jo vull, sempre 
al meu damunt, sempre em diuen el que haig de fer, i sempre 
que ho faig tot malament, de segur que ells no ho farien 
millor quejo, ah! i no t'ho perdis, quan arribo a casa, encara 
haig d'ajudar a la mare a fer el dinar o el sopar, perqué diuen 
que sóc una gandula, treballo, estudio i encara sóc una gan- 
dula, i després per acabar-ho d'adobar, ara vénen cada dia uns 
que fan merder, que volen fer vaga per no sé què de politica, i 
jo no sé ni de què va, que a mi l'únic que m'interessa és anar a 
estudiar i prou.

Com compondrás n'estic molt farta deis de casa i de tot i he 
pensât que si tu i la tieta em volguéssiu a viure, dones jo 
podria ajudar a pagar la meva dispesa, podria treballar al forn 
amb Favi, fent coques i ensaïmades, i a les tardes podria anar
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a l'institut del poblé, sé que el pare em deixaria venir i més si 
sap que vine a viure a casa amb vosaltres.

Potser és el record deis estius aquí a Cervera, pujant les munta- 
nyes, corrent pels prats, bevent llet de vaca i menjant flams 
acabats de fer, torrades amb mantega i xocolata, pa amb vi i 
sucre, mel i mató, empaitant eis bens i collint floretes pel carni, 
els amies del poblé de Mont Falcó. És que tot passa tan de 
pressa que em taré gran, que tindré fills i no hauré viscut prou, 
que no fine temps de fer el que em ve de gust.
Bé ja em dirás alguna cosa, però no li diguis a la mare que ella 
està molt satisfeta quejo ara treballi al banc i potser li hauria 
de dir que no m'agrada de treballar-hi, i que ho penso deixar, 
tant sí com no, que jo vuli ser enginyeria industrial, treballar

amb máquinas i fer estudis de nous materials per fer ponts i 
camins i carreteros. Pensant-ho bé, ara és el moment de deci
dir el meu futur. Espero que m'escriguis i em diguis alguna 
cosa, a veure què diu la tieta, si em voleu a casa vostra, que 
després quan acabi l'institut ja tornaré a casa per anar a la Uni
versität, només serien dos anys per poder estudiar tranquil-la.

Bé, fins aviat, fes un petó a la Maria de part meva i a tots, i si 
res de tot això pot ser, ens veurem a l'estiu, corn sempre, però 
abans escriu.

Un petó i una abraçada de la teva cosineta que molt t'estima.

Montserrat Casas i Mateu
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PASSEJANT PER ... / Josepa Blanch

Paris (III)

El 'v illage' de Bercy

Ais voltants de Nadal, ais Champs Elysées, 
hi ha milers d'avets i paradetes amb 
artesanía o menjar de tot el món, que 
et fan hadar i et fan oblidar del fred

Llegint l'exceMent article de Gregorio Morán, París, una ciudad 
necesaria, a la seva pàgina de cada dissabte a La Vanguardia, 
vaig acabar de confirmar els motius de la meva fascinació per 
Paris. Formo part d'una generació que fins que no creuávem els 
Pirineus, normalment en cotxe atestat de gent i maletes, no ens 
semblava que érem una mica Iliures i el punt álgid d'aquesta lli- 
bertat era Paris.

Recordo perfectament la meva primera estada a la veïna capital. 
Em vaig llevar d'hora, la ciutat era deserta, en silenci. Vaig anar 
fins a la riba del Sena, m'allotjava al Quartier Latin, i Nôtre Dame 
em va semblar el més meraveliós que mai havia vist. Em delia per 
veure-ho tot, cinema, teatre, museus. Voltar pels carrers, sense 
rumb, flâner, meravellosa paraula francesa que sintetitza per
fectament la idea més correcta de vagarejar gaudint de l'entorn, 
però no amb mandra, més aviat pausadament i amb avidesa de 
coneixement, era per a nosaltres una nécessitât, un alenar d'a
ire pur, nou, net, sense través, sense problèmes. Fins i tot un acte 
tan Iliure corn el de pensar es feia amb més tranquil.litat, allà tot 
era permès, s'esvaïen les pors, es podia parlar sense nécessitât 
de justificar-se. Cadaseli tindrà la seva experièneia personal, inti
ma i intransferible, difícil de comprendre per a molts, difícil d'ex- 
plicar, perqué està Iligada a una època histórica força complica
da, sobretot quant a Ilibertats individuals.

Amb tristesa, m'assabento que fa pocs dies que ha mort Jean 
Ferrât, cantautor francés que, per a mi, igual que Georges Bras
sens, Jacques Brel o Georges Moustaki, eren un referent de cul
tura, denùncia, pau i Ilibertat. Quantes voltes al meu tocadiscs 
d'agulla va fer el seu meraveliós ùean Ferrât chante Aragon! Enca
ra ara taral-lejar les seves cançons em porta bells records d'un 
temps, ja passât, però que, sortosament, va marcar la meva vida 
i encara hi és molt present.

Bitllets d'avió bescanviats per punts, va ser el cop de sort per 
poder tornar a Paris. L'avió d'anada, d'Air France, era molt petit. 
Drets al passadis, no s'hi cabla, es tocava el sostre. L'equipatge, 
de mà, el vam portar en un seient Iligat corn si fos un passatger, 
anàvem vint persones, un divendres al mati, en horari de vol regu
lar, és força estrany. El nom de l'avió era Bombarder i, en reali- 
tat, degudament aprovisionat, hauria servit més per volar en 
alguna missió d'estat que no pas per transportar viatgers. Mal-

grat tot, vam aterrar amb total normalitat i, essent tan pocs, la 
sortida va ser molt ràpida i vam poder començar a gaudir del 
cap de setmana molt aviat.

Al Grand Palais, l'exposició Renoir au XXe. Siècle. Pintor molt Ili
gat al corrent impressionista, sovint se'l considera un dels pio- 
ners, es va allunyar dels combats de I'impressionisme, com ell 
anomenava el moviment al voltant del 1880, per buscar noves 
formes de creativitat, les quais defineixen I'estil dels seus últims 
trenta anys d'obra, realista, però sense mostrar-hi els conflictes 
del món modern. De temperament inquiet, sempre clàssic i Iliu
re, decoratiu i personal, aquesta etapa, exposada en aquesta 
mostra, està dominada pel retrat i el nu femení. Formes arrodo- 
nides, suavitat en el color, mirades amorosos, somriures plácids, 
els seus retrats infonen doiçor, tendresa, benestar. L'influx d'a- 
quest mostre sobre Matisse o Picasso es palesa ais quadres d'a- 
quests dos pintors extrets de Les Baigneuses, també exposats. 
Allá mateix es projecta una pel-lícula muda i en blanc i negre, 
on podem veure Pierre-Auguste Renoir els darrers anys de la seva 
vida. En cadira de rodes i amb les mans totalment deformados, 
feia molts anys que patia d'artritis, admira i sorprén veure com 
un home amb tantes dificultats pintava tan i tan bé. Ens pre- 
guntem si aquesta petita cinta podria ser un assaig casolá del 
seu fill, el gran director de cinema Jean Renoir. No n'hi havia 
informació.

Estem ais voltants de Nadal, i els Champs Elysées són un pare 
temátic d'aquestes diados. Milers d'avets, adornats amb gar- 
landes i nevats expressament, ressegueixen tota aquesta llarga 
avinguda. Paradetes amb artesanía o menjar de tot el món et 
fan badar i no t'adones del fred. Les que tenen més èxit són les 
que venen vi calent. Gorros, bufandes i guants també tenen molta 
acceptació. Fern una volta de nit per veure l'esplèndid enllume- 
nat. De tota manera, es nota la crisi, només aquesta zona està 
il luminada i guarnida. La gran noria, al començament del Jar
din des Tuilleries, posa el punt i final als ornaments.

Arribem en metro a la Gare de l'Est. Preciosos, la majoria d'es- 
tacions de tren de Paris. Per la vorera i travessant ponts, cami- 
nem tot el Canal St. Martin. Ara, zona de moda, està atapeida 
de botigues, restaurants i cafés amb encant. Clàssics edificis pari- 
sencs, amb magnifiques voltes a les finestres de l'entresol, més
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modestos que a les grans places i avingudes, però no menys ele
gants, emmarquen tot aquest recorregut. A l'Hôtel du Nord, al 
Quai de Jemmapes, el temps s'atura. Lloc immortalitzat per Mar
cel Carné al seu preciôs film, conserva encara l'encant dels inicis 
del segle XX, quan era posada de passavolants, ja fossin mari
ners d'aigua dolga, obrers o dones de la vida. La façana, restau
rada, però igual que la de la llegenda de la quai forma part, ens 
dona pas a un espai tranquil i acollidor. Prendre un café, tot fulle- 
jant algún Ilibre de la seva biblioteca, és un perfecte descans per 
reprendre la passejada.

Anem fins a Bercy, a visitar els antics cellars de vi de St. Emilion. 
Zona de vianants, bonica de passejar, ara s'ha transformat en 
lloc comercial i d'esbarjo. Un petit museu evoca les antigües fei- 
nes dels pagesos en aquest barri, abans, als afores de la ciutat.

A l'altra banda del riu, es veu la nova biblioteca. Quatre edificis 
enormes i de gust dubtós conformen la Bibliothèque de France. 
Són construccions recents que s'alcen en aquest districte, allu- 
nyat del centre i una mica perduts en l'espai. Potser pel fet de 
ser festiu, ni el transport públic era fácil. Malgrat això, molta 
gent jove feia cua esperant l'hora d'obertura. Sembla ser que 
aqüestes biblioteques están molt ben documentades i técnica- 
ment són molt útiis.

Ens allunyem de la gentada que volta pels Grands Boulevards 
per fer les compres de Nadal als grans magatzems. És l'hora de

dinar i arribem a La Madeleine. Els ulls ens fan entrar a Fauchon 
a badar, se'ns fa la boca aigua, guantes delikatessen i mignardi
ses. Els preus ens fan tornar a la realitat, sortim sense haver com- 
prat.

Prenem un café sense presses, busquem un racó nou, sopem a 
un bistrot encantador, mirem aparadors, tornem a St. Germain, 
visitem museus petits, resseguim galeries i antiquaris, remenem 
prestatges a les Ilibreries, passegem per la Place des Vosges, retra- 
tem l'edifid de l'Opera, veiem un classic a La Comédie, en fi, 
gaudim de la ciutat estimada, conscients que ens queda molt 
per conéixer, per saber. Estem segurs que aviat qualsevol esde- 
veniment servirá d'excusa per poder tornar.

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SA BAD ELL
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De ximples, 
canalles i filòsofs
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No és pas nou: el fútbol sempre ha estât un joc de murris. S'hi 
feia imprescindible habilitât, resistència, tècnica, a vegades sen
tit d'equip, táctica i força, una força que la impotència feia deri
var en contundència, per degenerar massa sovint en brutalitat. 
Aixi haviem jugat i haviem vist jugar des de sempre. Quan un 
equip apiegava onze homes capaços de reunir en diferents graus 
les caractéristiques que abans he apuntat i es posaven en mans 
d'un entrenador que sabia combinar-les, era molt probable que 
eis èxits el convertissin en campió.

Eren els equips que Iluitaven, que no dubtaven a correr per atra
par pilotes impossibles d'abastar, com gossos afamats, amb un 
sentit del sacrifici que el públic aplaudía, independentment de 
l'éxit de les corregudes. Eren els equips de les victories épiques, 
suades, nafrades. Els lectors d'una certa generado m'entendran 
si cito Rafael Alberti i el seu poema dedicat al porter Platko —  
i'Oda a Platko—  que defensava la nostra porteria a la final de 
copa del 1928. Aquell porter ferit, ensangonat, embenat, ado- 
lorit, que saltava com una llagosta a percaçar les pilotes i que 
amb el seu sacrifici heroic féu possible el títol.

Murrieria, sacrifici, èpica... Si no hi havia res més, aqüestes eren 
les armes per assolir la victoria. I les acceptaven corn a normals.

Però els temps canvien i ja fa uns quants anys que es van comen- 
çar a imposar els jugadors de bon toc, que feien córrer la pilota 
en comptes de córrer ells i treure el fetge per la boca pels camps. 
Eren els contrincants, els que esbufegaven inútilment. I llavors 
va néixer el fútbol de debò, el fútbol que abandonava els siste
mes rústics per convertir-se en un esport de precisió, jugat amb 
el eos, sí, però sobretot amb el cervell i practicat i organitzat per 
individus que preveuen moviments, ideen táctiques, proposen 
estratagemes, es mouen amb intuíció genial i dirigeixen la pilo
ta i els qui la juguen com una orquestra. Evidentment, no tot- 
hom està capacitat per a aquest nou joc: són ben pocs, els qui 
poden practicar-lo. Però, és dar, contra aigú s'ha de jugar... i per 
aixó es necessiten els altres, els contrincants desconcertats que, 
tot i Huir equipatges d'aspecte actual, encara juguen un joc de 
principis del segle passât.

I aleshores és quan topen i s'enfronten l'astúcia, la trampa i la 
força bruta contra el desig de precisió, el plaer del moviment sin- 
cronitzat, el goig de la genialitat i la intuíció. I el xoc és brutal. 
Tots creuen estar jugant al mateix, però no és cert; només ho 
sembla. La nostra gran, immensa sort és que vivim al centre uni
versal del fútbol de debó, del que ha deixat enrera la barroeria

(que un porter nostre enganyi amb un xiulet de pinxo, no és cap 
honor) que malda per imposar la lògica i l'elegáncia sobre la 
trampa i la garrotada.

Die tot això, perqué l'experiència ens ha de servir de lliçô.

I és précisément l'experiència la que ens hauria d'indicar que no 
hem de fitxar cap individu que no tingui un "toc" especial, no 
només amb la pilota als peus — que també— , sino que potser 
convindria omplir l'equip de persones que, tot i el seu puntet de 
ràbia per demostrar el carácter quan calgui, han de tenir un cer
vell prou adéquat per callar si no tenen res a dir i, sobretot, per 
pensar abans de dir res. Perqué se'ls lloga perqué formin part 
d'un equip, per bons que siguin, (Messi és l'exemple exacte!), 
però no els fitxem perqué ens facin creure que ha tornat a néi
xer el Messies i va amb pantalons curts.

El millor exemple d'això que die, no pas l'únic, però sí el més 
recent, és el d'aquell suec llargarut que semblava una cosa i des- 
prés en va ser una altra. Com que no tenia ni idea de què era 
jugar en equip, va decidir protestar perqué l'equip no jugava per 
a eli. I d'aqui a la bogeria. El minyó, tan llarg i grotesc com és, 
porta mesos d'incansable soliloqui (parlar amb periodistes espor- 
tius sovint és com parlar sol o amb pedres) dient penjaments de 
l'entrenador, com els nòvios rebutjats que diuen que la nòvia que 
no els voi és lletja i tonta. L'ha acusat de no entendre de fútbol 
(això sol ja seria suficient com per agafar una escala i clavar-li 
una dotzena de castanyots perqué es desperti de la trompa), ha 
dit que no li parlava (després d'aquella acusado, no m'estranya: 
parlarieu amb un penja-robes?). En fi, 
li ha dit de tot fins que ha cregut tro- 
bar l'insult perfecte: "No és un entre
nador, és un filòsof, com Gandhi", ha 
vingut a dir el crani privilégiât del nord.

Convertir el mot "filòsof" en insult, en 
el mon superpobiat d'idiotes que habi- 
tem ja no és estrany (la próxima vega
da potser li dirà "honest!, més que 
honest!"), però convertir Gandhi en filò
sof, amb tota la nòmina que tenia per 
triar... resulta curios. Quina pel licula
devien passar per la RAI, aquell cap de setmana de l'entrevista? 
Em sembla endevinar que era d'un home hindú sec i calb que 
devia cridar l'atenció al nostre davanter predilecte. Potser no cal
gui parlar-ne més, però estic segur que encara ens donará més

Convindria 
omplir l'equip 

de persones 
que, a més a 
més de tenir 

carácter, tinguin 
un cervell prou 

adéquat per 
callar si no 

tenen res a dir
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motius de diversió, el suec ¡ 
desquiciat; estarem atents.
Però el que ha quedat ciar és 
que un èsser amb aquesta 
obstinada ximpleria no pot 
jugar bé en un equip una 
mica endreçat i que perse- 
gueix divertir-se.

j

Potser s'avindria molt més 
amb un entrenador com 
aquell portugués que han llo- 
gat a la messeta per recupe
rar l'orgull. Plegats podrien 
formar la "Penya deis llen- 
guts", ja que tots dos perta- 
nyen a l'espécie d'individu 
desconfiat fins la paranoia 
que només viu per mal dir, 
burxar i fer la vida difícil ais 
altres, i que, com sol passar- 
los a tots els impotents, gasta 
l'energia per la boca.

Molt sovint recordo el títol 
d'un Ilibre de poemes del cas- 
tellarenc Miquel Desclot, que 
defineix gent i situacions com 
les que aquests individus pro
voquen: Ira és trista passió, 
es diu el Ilibre. Certament, 
viure obsessionat per l'odi,
Iliurar-se amb obstinació a 
l'odi i no tenir altra manera 
d'obtenir protagonisme que 
mostrar-lo amb paraules i 
gestos cretins deu ser trist,
patètic: no vulgueu saber corn deuen estar, aquest pareil de crà- 
pules, quan arriben a casa. Si, potser aigu em dirà que fan comè
dia, però, alerta!, han aconseguit que la gent els menyspreï, cosa 
que vol dir que al seu voltant deu haver-hi un ambient que ja eis 
el regalo. Que eIs companys de feina surtin per televisiô dient-te 
canalla, només pot omplir l'ego d'un dement, però li augura un 
futur que fa patir; a la primera relliscada, es pot produir una ria- 
llada col-lectiva que se senti des de Mart. No, no voldria pas ser 
parent seu.

I tot això, per fútbol! Però, per quin fútbol? Dones pel fútbol bar- 
roer, de pillastres tramposos, que no s'ho passen bé jugant, sino 
que només disfruten quan els altres s'ho passen malament. Hi 
ha ingénus que creuen que aquest home que aquí feia de tra
ductor (i que devia tenir una secreta revelació futbolística que no 
li va provar gaire, pel que sembla), fa totes aqüestes bajanades 
que fa perqué deixin tranquiis els jugadors. Interpreten que és 
l'heroi que protegeix els seus nois arriscant la peli. Però s'equi- 
voquen: fins ara el que ha aconseguit és que a tot arreu on va el 
seu equip i eli resultin més antipàtics. Abans, "aquellos" tenien 
fama de senyors, xulejaven de ser ben rebuts arreu, cosa que ara.

Joan Dalmases

i corn més va, més, no passa: la gent ha començat a entendre 
que el fútbol rupestre no va enlloc, perqué han vist que n'exis- 
teix un altre d'elegant, précis, que sense cridar gaire va fent, Iluny 
de la Meseta, a la vora del Mediterrani.

I aixi estem: espérant que el boig suec i el traductor envejós enten- 
guin que el que élis fan com a màxim sòn pallassos, però que el 
fútbol el fan uns altres que se'ls van treure de sobre, que no els 
han volgut. Que els poden guanyar amb trampes? Oh, i tant! 
Aixi ho fan tots els delinqüents i no per això tenen raô. En fi, que 
trist deu ser viure corsecat per l'odi! No es pot jugar bé, aixi: el 
joc és plaer, diversió... Però ves qué els expliques a ells, d'aixó: 
l'home de Cromanyó no ha sabut mai qué és una sonata de 
Bach...

(El lector em permetrà una darrera considerado al marge: estic 
força cansat de parlar sol, sense saber si hi ha aigú que llegeixi 
les elucubracions d'aquesta secció. És per això que, a partir del 
próxim número de Quadern, m'he proposât de compartir els 
Dilluns en amable tertúlia amb el Pere, en comptes d'anar-nos 
alternant. Si eli accepta perdre el temps amb mi, és dar...)
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COSES QUE DÈIEM AVUI 
De Nell LaBute
Divendres 25 de febrer

EN ATTENDANT L'INATTENDU
Cia. Leandre - Claire/Nats Nus Dansa 
Divendres 4 de març

L'HORT DELS CIRERERS
Dissabte 5 de març

LA LLIBERTAT DE SER UN MATEIX 
Orquestra simfônica del Vallès
Divendres 25 de març

JOSÉ MENOR
Cicle de música de cambra
Divendres 15 d'abril

AQUÍ CONTROL 
La Gran Aventura
Dijous 28 d'abril

VENDA ANTICIPADA DE LOCALITATS
Taquilla del Teatre Principal (c. de Sant Pau, 6), 
d mec'es i dijous de 18 a 20 h i divendres i 
dissabtes, d'11 a 13 h i de 18 a 20 h 
(Excepte festius)

1 2 ^  El Corte Inglés 902 400  222  
WWW.elcorteingles.es 
Centres comerciáis del Corte Inglés

PAN//COMPLEX
Movíngtheatre
Dissabte 14 de maig

NUBES
Aracaladanza
Diumenge 15 de maig

I moites més 
propostes...

Sabadell
VENDA PER AL MATEIX DIA DELS ESPECTACLES 
A l'espai OI es duguin a terme arab els següents horaris:
Teatre Principal: d'11 a 13, de 18h a 20h i una hora abans de l'inici de l'espectacle.
Teatre Municipal La Farándula: d‘11 a 13, de 18h a 20h i una hora abans de l'inici de l'espectacle. 
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Teatre Principal: d'11 a 13, de 18h a 20h i una hora abans de I'lnici de l'espectacle.
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L'Estruch: A partir d'una hora abans de l'inici de l'espectacle.
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Carta del director
Aquesta és la meva darrera carta al director. 70 números. Des 
del 109 (dedicat a Vilatobá, amb J. Cusco i A. Fernández), fins a 
aquest, el 179. De febrer del 1997 a febrer del 2011.14  anys 
clavats. En 14 anys i 70 números han estât molts els que hi heu 
escrit, els que m'heu acompanyat per fer possible aquest feno- 
men singular del panorama català. I sobretot eis incondicionals, 
el réduit grup d'exceMents amies i professionals al serve! volun
tarios d'una idea, d'un projecte de treball amb Ilibertat. Treball 
en equip, única manera de fer-ho possible en el context migrât 
en què ens movem.

José Saramago diu que el que dona véritablement sentit a la tro- 
bada és la recerca. Quadern ha estât un espai obert a la reflexiô, 
a la pausa asserenada, a l'anàlisi, a les propostes. Un espai ama
ble on l'important no només ha estât el punt d'arribada sino el 
procès, la recerca. Perqué la recerca és el que fa interrogar-nos 
sobre nosaltres mateixos, qüestionar-nos el que sabem, dubtar

corn a instrument per poder avançar. La recerca ens fa créixer. I 
aquest carni ha estât el motor de la meva trajectòria, gairebé 
simultàniament a la meva entrada a l'equip de redactors de Qua
dern el Ilunyà 1991. Vint anys.

Tot té un final, també el meu pas per la revista. Es tracta, usant 
el titol de la darrera novel la de Márquez que justifica la cober- 
ta, del meu ùltim dia abans de demà. James Salter m'ha estât 
premonitori. És el moment, segur, d'una decisió difícil però neces
sària. El meu futur continuará lligat a la recerca i al treball de 
voluntariat en el camp de la cultura. Com abans, com aquests 
14 anys, com demà.

El meu agraïment ais lectors i també, en forma d'homenatge, a 
la coNaboració desinteressada, la constáncia, la predisposició, la 
implicació deis que, escrivint, heu fet possible aquesta Idea. A 
tots: moites gràcies! I a reveure.

David Serrano i Blanquer 
dserrano@periodistes.org
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Sébastien Bauer, filòsof
L'actual director de l'Alliance Française 
de Sabadel és un dels impulsors dels cursos 
de filosofia que cada vegada tenen més èxit

RICARD USTRELL/ 
Fotografíes de David D atzira

Em va convidar a dinar. De primer una vichyssoise i de segon uns 
calamars farcits de earn. Hauria preferii una fondue, en aquell 
bon restaurant. Saludàrem el xef, i brindàrem: eli amb cervesa i 
jo amb Veri. Els petits fours van arribar al final, eli també sem- 
blava un infant. Em va explicar d'on ve, més tard m'explicaria 
cap on vol anar. Res de Jaques Brel, ni Truffaut ni Godard. Més 
aviat em va parlar d'escoles republicanes, d'alts funcionaris fran
ceses i del Quadern — o "quadernet", corn diriem alguns.

Sébastien Bauer va néixer el 1972 a l'Alsàcia (Franga). De petit 
va viure a Metz, una ciutat que ha estât víctima de tots els nacio- 
nalismes del segle XIX i XX. Està vacunat contra eis "-ismes". Té 
un germà a Dinamarca i una germana a Toulouse. EH va preferir 
Sabadell. Se'n riu de tots els que veuen la historia d'una mane
ra optimista o pessimista. Desafia les idees sense creure en cap 
doctrina. Es federalista, mirant a Europa. I es pregunta quin sen
tit li estem donant a la vida.

Des de fa 3 anys ets director de l'Alliançe Française...
Per una banda és molt intéressant perqué corn que som un cen
tre cultural hem de programar cursos de fotografia, filosofia, pin
tura i, evidentment, de francés. Però, per l'altra banda, estic diri- 
gint una empresa i haig de vetllar per la seva gestió econòmica 
que s'ajuda de petites coMaboracions del Banc Sabadell, l'Ajun- 
tament de Sabadell i el Ministeri de Franga, que ens paga mig 
professor de llengua.

Rebeu molt poques subvencions... per no perdre la llibertat?
Exacte. Els nostres pressupostos són molt ajustats, però tot i aixi 
no volem dependre econòmicament de cap administrado. És el 
preu que hem de pagar per ser Iliures i programar els actes cul
turáis que ens vénen més de gust. Si aigú voi crear una empre
sa per guanyar diners li recomano que descarti la idea de mun- 
tar una escola de francés.

Tot i així, teniu vocació pública... A  la sala d'exposicions hi pot 
entrar tothom!
Aixó potser no se sap gaire en aquesta ciutat, però a Sabadell hi 
ha un tipus d'AF quasi únic en el món, i que des de la seu de 
París es presenta com un model. Tot plegat és mérit del Robert 
Ferrer, no només director cultural i ànima fundadora de l'enti- 
tat, sino que, a més a més, és l'ùnica persona que ha créât una 
AF així en tota Europa. La nostra feina és fer de pont entre cul
tures i aixó suposa tenir una programació cultural que en primer 
lloc és local, en segon Hoc francòfona, i finalment mundial.

Com vas arribar a Sabadell?
Per atzars de la vida. Després de finalitzar els estudis vaig optar 
per fer la mili i apuntar-me a un programa que es deia Coope- 
ració del Servei Nacional. Allò suposava treballar pel Ministeri 
d'Afers Estrangers i aquest va decidir enviar-me a Sabadell. Vaig 
exercir de professor de francés i animador cultural a aquesta 
Alianga Francesa i, al cap de dos anys, vaig tornar a Franga per 
dedicar-me a ser professor de filosofia.

Allá tenies la feina assegurada, oi?
Sí, perqué de jove vaig estudiar a una escola republicana que es 
diu feo/e Normale Supérieure a Fontenay, situada ais afores de 
París i creada l'any 1794 en plena revolució. Es tracta d'un ins
titu t molt selectiu on només entren 100 persones l'any, de les 
6.000 que s'hi presenten. L'únic criteri de selecció és inteMectu- 
al i la preparado per fer les oposicions, que es dispensa als ins
tituts pùblics, és gratuita. Si aconsegueixes superar la prova d'ac
cès i entres a l'escola, l'Estat et paga un sou mensual durant 4 
anys i t'assegura feina de per vida.

Quines feines us ofereixen?
Tota la gent que estudia en aquella escola acaba ocupant un ait 
càrrec de funcionan. Tine una molt bona amiga d'allà el pare de 
la qual era miner de carbó i ara és diputada i portaveu del seu 
grup politic a l'Assemblea Nacional. Si aquesta escola hagués 
estât de pagament, ni ella ni jo haguéssim pogut pagar-nos els 
estudis.

Avui encara segueix vigent?
Si, però s'està descuidant molt perqué ja no interessa que un fili 
d'un obrer pugui arribar a ser ministre. Això no està de moda, i 
encara menys si aquesta escola s'assumeix amb diner public de 
l'Estat! Ara fa 15 anys jo cobrava l'equivalent de 1.200 euros al 
mes per estudiar. Si entren 100 alumnes nous cada any, no ha
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de ser gaire economic. La veritat és que n'estic molt agraït i tine 
un deute molt gran amb aquest sistema.

Tot i així vas decidir deixar les classes i venir a viure a Sabadell...
Perqué no em podia imaginar tota la vida en un institut de Tou
louse, així que vaig pensar que el millor era marxar abans no 
m'arrelés i em costés abandonar el Hoc. Vaig tenir la sort de coin
cidir amb un moment que el creixement de l'AF, després de la 
compra de la Casa Taulé, feia necessari l'arribada d'un director 

adjunt. En Robert Ferrer em va proposar 
la feina, i com queja havíem trebaliat 
junts i teníem força confiança, vaig deci
dir deixar-ho to t i venir a viure a Saba
dell. Va ser aleshores quan realment vaig 
descobrir aquesta ciutat.

Saber que Plato 
creía que les 
estrelles es 
movien d'una 
determinada
manera, no 
cree que siguí 
gaire útil. Ara 
bé, com a 
métode de 
recerca cree 
que la filosofia 
és necessària

touhami, que ara és 
filosófiques.

Des de la teva arribada, els cursos de filo
sofia han augmentât.
Aquesta idea la vam engegar el març del 
2009 amb una primera proposta on 
esperàvem unes 15 persones. Com que 
finalment se'n van presentar 40, vam 
decidir repetir l'experièneia l'any següent 
on ja vam fer dos cursos. Mica en mica 
es va anar animant més gent, i és per aixô 
que vam decidir fitxar la Hourya Ben- 

directora de cursos i també imparteix lliçons

La pregunta obligada: és necessari estudiar filosofia en pie segle 
XXI?
Depèn del que s'entén per filosofia. Saber que Plato creia que 
les estrelles es movien d'una determinada manera, no cree que 
sigui gaire útil. Ara bé, com a métode de recerca cree que la filo
sofia és necessària. No oblidem que és una de les poques disci
plines, juntament amb la teologia i el dret, que ha estât capaç 
de pensar durant 3.000 anys de manera continuada. Hem supe- 
rat crisis com la caiguda de l'lmperi Romá, i si hem aguantat fins 
a dia d'avui és per alguna cosa.

Per qué interessen tant les vostres classes?
Els nostres cursos no són de filosofia técnica sino del que ano-

meno "historia de les idees: d'on vénen i amb qué s'enfronten". 
De jove vaig tenir la gran sort de tenir un professor que em va 
ensenyar que les coses s'entenen en el moment en qué hi veiem 
una discussió, un conflicte o una querella entre dues parts. Es 
més important trobar el punt on realment es confronten dues 
idees que no pas prendre partit en una o altra.

Aquesta és l'essénda de la filosofia: és més important el carni 
per arribar a la veritat, que no pas la veritat per ella mateixa.
Exactament, però no és així com s'entén i s'estudia a les facul- 
tats de filosofia. Ais cursos que impartim a l'AF, insistim molt més 
en els problèmes i els conflictes que no pas en les grans doctri
nes filosófiques. I aixó és el que desperta interés a la gent que 
assisteix ais nostres cursos. Per exemple, els propers dies 7, 14 i 
28 d'abril tenim previst oferir un curs d'esto'ícisme. Amb aqües
tes sessions només espero despertar interés i donar quatre guies 
básiques perqué després la gent sigui capaç de nodrir-se d'al- 
gunes lectures. L'estoïcisme és un corrent molt profond i difícil 
de posar en práctica però a la vegada gens recargoiat d'enten
dre.

Són els d"abstine et sostine'!
Sí, però això s'ha de contexto a litzar. Les filosofies antigües inten- 
taven teoritzar sobre allò que un pensa i el que realment fa. Els 
estoles particularment, pensaven que el mon és un to t on les 
seves parts están relacionades i l'atzar no hi té cabuda. La reali- 
tat s'ha d'acceptar tal com és, i no vai la pena deixar-se arrosse- 
gar per les suposicions.

Parlem dels cinics. Diògenes?
A la vida hi ha dos tipus d'esforços: els ùtils i inùtils. Els ùtils són 
els que et permeten aguantar el fred, la fam, el dolor... i fan que 
que puguis apropar-te a la félicitât dels déus. En canvi, els esfor- 
ços inûtils són tots aquells socials: quedar bé amb la gent, pre- 
ocupar-te pel que pensaran de tu... Aixô no t'aporta res. Un dia 
Diògenes va rebre la visita d'Alexandre el Gran i aquest li va dir 
que havia sentit parlar d'ell, que li demanés el que volgués que 
li donaria. Diògenes, se'l va mirar estranyament i li va respondre: 
"Aparta't del sol, que em fas ombra".

Els primers filòsofs es preocupaven per l'origen de les coses. Ara 
ens preocupa alguna cosa?
El futur. La déneia ja ens han explicat d'on ve el mon, però el que 
encara no sabem és on situar-nos i quin sentit donar-li. Aixô passa 
perqué hi ha contradiccions: un govern pot tenir un planteja- 
ment econòmic que contradiu el seu plantejament cientific i étic. 
Els primers filòsofs eren físics, mestres d'ética i de lògica, és a dir, 
pensaven d'on venia el món al mateix temps que reflexionaven 
sobre com s'havia de comportar l'individu i definien qué voi dir 
conéixer i pensar.

I avui dia...
...les diferents branques del coneixement s'han especialitzat tant 
que tenim físics que no saben res d'ética i 'experts' que ens diuen 
com ens hem de comportar ignorant la física i la lògica. Aques
ta preocupació per la coheréncia de to t un sistema s'ha perdut 
i potser s'hauria de recuperar. Aixó no voi dir que s'hagin d'a- 
plicar les teories aristotéliques com si fossin vigents, però sí que 
és important que es conegui que hi ha un filòsof que va con-
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feccionar una teoria filosòfica coherent en molts aspectos glo- 
bals.

La societal d'avui dia només pensa en I' "individu". Ens estem 
tornai egoistes?
Estem perdent el sentit coMectiu de les coses però, com diem a 
Franga, jo no llançaria el nadó amb la mateixa aigua del bany. 
L'individualisme neix de la modernitat i ens ha permés un allibe- 
rament de les capacitats de pensar i actuar que abans no exis- 
tien. La pregunta que em faig és: ¿podem recuperar l'esperit 
coMectiu sense perdre aquest principi de Ilibertat individual?

Li hauríem d'haver preguntar a Karl Marx...
Marx ha estât un deis pensadors més importants i profonds de 
tota la história de la filosofia, però a la vegada té una visió apo
calíptica de la història que no comparteixo. EH croia que en el 
tons estem fets per viure sense Estât: I'Estat és un instrument de 
subordinació ais burgesos, i que algún dia la situado seria tan 
insostenible que s'acabaria produint una revolució on no neces- 
sitaríem un Estât. Valoro molt la capacitai d'anàlisi econòmica 
de Marx - hi ha pàgines sobre les crisis comerciáis i sobre quins 
interessos hi ha al darrere del sistema d'endeutament, per exem

ple, que son molt més justes que la majo- 
ria d'articles escrits per "experts"- però 
no comparteixo gens ni mica la visió que 
tenia de la història: jo sóc del parer d'A- 
ristòtil i de Dant: sense Estât ni Ilei, som 
uns animals.

Marx ha estât 
un deis pensa
dors més 
importants de 
tota la historia 
de la filosofia, 
però a la vega
da té una visió 
apocalíptica de 
la història que 
no comparteixo

Zoon politikon. Parlem de politica... Per 
què menteixen tant els politics?
Mentir en política és necessari. Els secrets 
en el poder han d'existir i aixó significa 
faltar a la veritat. No cree que es pugui 
dirigir un país sense fer coses brutes. En 
aquest sentit sóc molt maquiavèMic quan 
afirmo que "el fi justifica els mitjans", 

sempre i quan el fi sigui just . Que els politics utilitzin la menti
da em sembla secundan davant del fet que la facin servir per a 
qualsevol finalitat que no sigui el bé públic. Si treballessin més 
pel bé comú i menys per ais interessos priváis, la gent no s'es- 
taria plantejant d'aquesta manera el fet de mentir en política.

Tiñe una teoria sobre la vida: "La teoria del hámster", que expli
ca que tots som com petits hamsters que correm dins d'una roda 
pensant-nos que arribarem molt Iluny quan no ens hem mogul 
d'on érem.

...Perqué ens enganyen politicament i moralment. Kant deia que 
hi ha tres maneres de viure la història: els optimistes, els pessi
mistes i eis que se'n riuen de tot. Jo sóc dels que es riu del món. 
Constantment ens mostren una obra de teatre que es va repe- 
tin t amb les màscares intercanviades i, en el meu cas, me n'a- 
parto i m'ho miro com un espectador més.

El futur és molt inceri. També a l'Alliance Française?
Les coses ens van prou bé. D'una banda, perqué a partir d'a- 
quest 2011 ens convertim en un centre per formar directors d'AF 
de to t el món. I de l'altra, perqué amb l'AF de Granollers, hem 
creai un programa informàtic de gestió d'AFs que estem venent 
a to t el món: Canadá, Japó, Alemanya, Romania...

Per acabar, un llibre per recomanar-nos?
Lelegància de l'erigó, de Muriel Barbery. És la història d'una nena 
de 12 anys i una conserge d'un immoble d'un barri d'alta socie
ta l a Paris, que tenen una capacitai impressionant per retratar 
la gent que els envolta. És una narrado molt directa i fácil de lle- 
gir.

Moites gracies per atendre'ns...
A vosaltres.

Diu Pàmies al seu últim conte de La bicicleta estàtica que "l'en- 
tristeix adornar-se de la complicitat que haurien pogut tenir junts 
però també creu que quan et diuen que una història s'ha aca- 
bat, és important no insistir, no Iluitar i posar-hi, de la manera 
més digna i ràpida possible, el punt final". Ho signo i me n'aco- 
miado.
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Qui sóli els anglofoucaultians? (i 2)

ORIOL PARRES JUSTE

Biopoder -  biopolítica
El concepte de "biopoder" deis anglofoucaultians necessària- 
ment remet a les págines centrals de La voluntat de saber. Fou
cault descrivia així el punt de torsió biopolític: "Durant mil-len- 
nis, l'home va continuar essent el que era per Aristótil: un ani
mal viu i a més capaç d'una existéncia política; l'home modern, 
en canvi, és un animal en la vida política del guai hi ha en qües- 
tió la seva vida d'un èsser viu."

La biopolítica reflecteix una transferéncia ben peculiar: la pura 
vida humana s'ha convertit en l'objecte de l'accio del poder. Els 
processes vitals han esdevingut el blanc de totes les politiques: 
politiques demogràfiques, sanitàries, higièniques, de salubritat, 
vacunació... La ciutadania (vida qualificada, capaç de participar 
politicament) ha passât a ser poblado  (variables socials que es 
copsen i es modifiquen per mitjà d'operadors tècnics i politiques 
fonamentades en el ritme de la vida biològica). En pocs mots, 
un no compta; és comptât.

L'exemple paradigmàtic — o la màxima expressió—  dels concep- 
tes de biopolítica o biopoder és el nazisme. Els anglofoucaultians 
están en la linia de bona part de la literatura actual sobre el tema. 
El nazisme hauria portât a la seva forma extrema els mécanismes 
clàssics de govern (inaugurats en el segle XVIII, amb la IMustra- 
ció). Tot això participa de la tesi "postmoderna" de crítica a la 
ll-lustraciô a partir del seu revers totalitari. L'eugenèsia i el racis
me nazi serien un cas prototipic de biopoder massiu en acciób 
Val la pena apuntar que Esposito — un dels autors que ho ha tre- 
ballat amb més seriositat i métier— ho anomena "tanatopoliti- 
ca", política de mort.

L'objectiu de l'escola anglofoucaultiana no és la interpretació de 
la biopolítica en el context del totalitarisme (de fet, segons que 
sembla, per élis el totalitarisme no és altra cosa que un extrem, 
una situació limit mancada d'interès especulatiu). L'objectiu és 
referir el problema del biopoder a les democrádes liberals^. Váz
quez sosté que la qüestió característica de les diverses formes de 
governamentalitat liberal és com governar amb la màxima segu- 
retat el mercat i els processes vitals de la població, limitant al 
minim l'acció directa de l'Estat. Aquí apareixen els segCients ter
mes anglofoucaultians: translació, interface, acciò a distància, 
port entre política i privacitat... Tots ells fan referència a la prác
tica de la governamentalitat liberal, práctica que consisteixa mini- 
mitzar la intervenció estatal i connectar els processes de la pobla
ció a les dinámiques del mercat (del poder económic desembri- 
dat).

Des de la perspectiva biopolítica, el govern no només apunta a 
la conducció de la conducta deis altres, sino també a un mateix. 
Es tracta del tópic foucaultiá de la "cura d'un mateix", les "tec- 
nologies del jo" i les "práctiques de llibertat", però en versió neo

liberal. No hi ha una solu
ció de continuïtat entre les 
tecnologies del govern i les 
tecnologies del jo. Se 
superposen els ámbits de 
les tecnologies heterofor- 
matives (de poder) amb 
les autoformatives (de lli
bertat). L'entrecreuament 
i el solapament d'ambdu- 
es conforma l'art de 
governar neoliberal.

Conseqüéncies de to t ple- 
gat: la política i l'ètica dei- 
xen de ser exteriors entre
si. El govern, en la mesura que també s'infiltra i lubrica les tec
nologies del jo, inclou sempre una dimensió moral. Rose ha créât 
un terme que ha fet fortuna: "etopolítica". La política penetra 
en l'ètica i l'ètica penetra en la política. Aquesta relació incerta 
entre govern i autogovern reflecteix el nexe agonistic entre poder 
i llibertat.

Vam començar aqüestes reflexions amb l'exemple d'un treballa- 
dor a l'atur. Potser ara podem comprendre més bé que l'aturat 
ja no és dependent del Welfare (un assistit), ara és job-seeker 
(un empresari de si mateix). El control no ve de dait, de l'omni- 
present Estât que, si parlés, podria haver dit: status sum: huma- 
ni nihil a me allenum puto. Res d'aixó. Estar a l'atur no significa 
estar auxiliat providencialment pel poder de l'Estat. Significa viure 
desemparat, a l'aventura. La recerca de l'empresari de si mateix 
és una cacera de recursos per poder competir en un mercat labo
ral inestable i incert, agónic, pobiat per altres empresaris de si 
mateixos que no dubtaran a fer-se amb el lot abans que ningú. 
Vázquez arriba a esmentar la categoria d'empowerment amb la 
intendo de descriure el fenomen deis programes de formado 
continuada i la competénda entre treballadors. El socióleg pro
gressista Charles Wright Mills, inventor del terme, segur que esta
rla molt content.

Libéralisme i governamentalitat
Arribem, per fi, al molí de l'os: la história de la governamentali
tat liberal. Caldrá sintetitzar el procès en una sèrie composta de 
quatre moments:

1 /Govern disposicional (XVI-XVIII). El govern pren la forma d'un 
Estât geganti, omnipresent, despòtic. És l'hora de la centralitza- 
ció del poder en mans del monarca (Bodin, Hobbes).
2/ Govern de processes: apareix una crítica al poder estatal exces- 
siu. El govern ha de garantir que la societat (població, mercat i 
societat civil) s'autogovernin 3.
3 /Govern social: ampliació del marge i métodes d'actuació esta
tal — Estât bismarckià. Welfare State i New Deal. Metamorfosi:
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¡'homo oeconomicus es transforma progressivament en "ciuta- 
dà social subjecte de nécessitais".

En aquest punt, és important fer un incis. EIs anglofoucaultians 
(M. Dean; Governmentality. Power and Rule in Modem Society, 
primera edició: 1999; segona edició: 2009) assenyalen una direc- 
ció interessant quan declaren que to t això — tota aquesta diver- 
sitat— explica la presència de formes de govern no liberals en el 
nudi mateix del libéralisme. N'enumeren dues: la normalitzaciô 
disciplinària i la problemàtica de l'estât d'excepciô. Aquesta anà
lisi radica en la diferenciado entre govern liberal (on la sobirania 
encara resideix en eis dutadans) i formes de governamentalitat 
autoritàries (basades en mites politics, corn ara el Volk nazi o la 
Classe Obrera Revolucionària pel stalinisme— on la sobirania no 
resideix en eis dutadans).

4/ Formes neoliberals o liberals avançades de governamentalitat: 
es produeixen corn a resposta a l'Estat del benestar. Neixen d'una 
aliança "ex post facto" entre eis neoliberals en plena croada con
tra el keynesianisme, eis neoconservadors i eis Ilibertaris i movi- 
ments contraculturals que es van aiçar contra l'establishment 
durant eis setantes del segle passât. Curiosament, tots aquests 
atacarien i acorralarían el govern social. Ja se sap: les aliances 
tàctiques no en tenen res, d'aliances idéologiques.

Eis résultats es palesen en l'autonomia dels governats: objectiu 
i albora instrument del govern. La concepció basada en les neces- 
sitats, característica del govern social, deixa pas a l'autogestiô. 
Apareix una cultura empresarial o ethos empresari queja no té 
rival; apareix una gestió per creado de mercats que esborra la 
distinció entre public i privat; i apareix, per últim, un "Nou Pru- 
dencialisme" en el sentit d'una cursa on cadascú s'espavila i l'Es- 
tat no protegeix ningú. No és un govern de processes, sino "deis 
mécanismes que governen els processes". Comença l'era del 
govern reflexiu: la tecnologia "psi", la generositat "psi", la voca- 
ció social dels temes "psi", el govern del jo. "Les tecnologies "psi" 
— diu Vázquez—  no reprimeixen una Ilibertat primigènia; no ins
tauren controls sobre una espontaneïtat activa i originària. Més 
aviat intervenen produint agents i àmbits d'accio: tipus de sub- 
jectivitats, formes de plaer i saber, escenaris de relacions possi
bles." Psicologia de l'empresa, teràpia ocupacional. Per si això 
fos poc, tots els escenaris pretesament no politics (vida laboral, 
cura de la infància, relacions familiars, Sexualität, presons, sales 
de justicia, galeries comerciáis, tanatoris, hospitals, publicitat, 
mitjans de transport, opinió pública, entreteniment, decoració, 
gimnàs, cosmètica, moda, etc.) es troben impregnats per uns 
discursos i unes pràctiques "psi" que, Iluny d'estar monopolit- 
zats per experts, es comparteixen i s'apliquen per part dels du- 
tadans a fi d'entendre i dirigir les seves pròpies vides. La politit- 
zació és completa, sense fissures. És per això que s'ha pogut dir 
que to t allò politic és personal.

11 tesis sobre els anglofoucaultians
Fins ara, hem resumit les idees principals de la governamentali
tat neoliberal. Ha arribat el moment de posar alguns problèmes 
sobre la taula.

1/ La distinció entre govern i governamentalitat és programáti
ca en el context de l'escola angloufoucaultiana. Ara bé, en oca-

sions hi ha una certa confusió entre els dos termes. Fa l'efecte 
que es podrien bescanviar sense problèmes: allá on diu "govern" 
posar "governamentalitat", i a la inversa. Entenem, això sí, que 
la governamentalitat són les formes históriques (pràctiques, dis
cursos, disciplines) del govern i sobre el govern. Però, una de 
dues: o hi ha "govern" o no n'hi ha. Si la governamentalitat fa 
el govern, com sembla que afirmen els anglofoucaultians, ales- 
hores aquest no és més que un subproducte. La crítica de Rose, 
Dean i Vázquez, presa seriosament i radical, obliga a negligirtot 
govern a favor del concepte foucaultià de "governamentalitat".
I al capdavall la distinció es difumina de nou i per sempre'^.

2 /Tota relació social és una relació de poder, diu Foucault. Les 
relacions de poder no són relacions de dominació. Dominació 
equival a eliminado de la Ilibertat (submissió total). L'art de gover
nar és un estira-i-arronsa creatiu entre els dos pois i, consegü- 
entment, no té res a veure amb el veli esquema massa rigid que 
contraposava, en sentit ùnic, voluntat de domini i resistència. El 
paradigma anglofoucaultià és l'empresari de si mateix (és model 
i exemple d'aquesta filosofia del poder). Qué és l'empresari de 
si mateix? Si, de cara a comprendre aquesta relació, la idea de 
resistència és massa rígida, potser haurem de pensar en (el con
trari de la resistència, és a dir) la coNaboració. Interpretado plau
sible davant d'aquest paradigma de l'empresari de si mateix: 
col-laboracionisme de la subjectivitat en els valors mercantiis i 
ocultado de la resistència. Perfecta. No hi guanyem res. Ho per- 
dem tot.

3/ Etopolítica. Un voldria dir que Maquiavel ja ens ha ensenyat 
la futilitat de tota etopolítica. Però les coses no van per aquí. Rose 
parla de la dimensió subjectiva del poder i de la creació d'un 
ethos en concordança amb la governamentalitat neoliberal, que 
és prova d'aquesta racionalitat de govern.
De tota manera, pel cap baix això fa irre- Ldrt de gover- 
coneixibles l'ètica i la politica. L'etopoliti- ndr jd no té
ca és un entremiq que no és mai prou ètic rp c  a v p u rp
ni prou politic. g / ^ g //

esquema que 
contraposava 
en sentit únic 

voluntat de 
domini 

i resistencia

4 /Abséncia escandalosa de tota qüestió 
relativa al Dret. Quants juristas hi ha a les 
files de BIOS? En tot cas, no és pas la pers
pectiva positivista jurídica (o burocràtica 
legalista) la que es troba a faltar, sino la 
normativa, això és, la tradició deis drets 
constitutius (inalienables, inacumulables, 
imprescriptibles) per contrast amb els drets instrumentals. Ni tan 
sois sembla que la concepció deis Drets Humans, com a base per 
a una crítica ais excesses del neoliberalisme, estigui present. Pot
ser això és conseqCiència d'una manera de fer ben "foucaultia- 
na". Més que "dir" les injusticies, aqüestes es "mostren". El dis
tinguo de Wittgenstein fins porta a pensar en allò de "del que 
no es pot parlar, cal guardar-ne silenci". Es pot parlar del dret a 
teñir drets? De la ciutadania? 0  això és cosa de la mistica...

5/ Disciplina. Foucault i els anglofoucaultians pensen la discipli
na a partir de les seves connotacions més negatives. Hi ha un 
text per la xarxa que teoritza la idea de disciplina a partir de con
notacions més positives. Diguem-ne disciplina o — ben entès— 
"educado per a la ciutadania". Diguem-ne esforg, també.
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6/ Historia de la governamentalitat liberal. Les formes de govern 
antigües (la pastoral-cristiana i la de la ciutat clàssica) están poc 
elaborades en la teoria anglofoucaultiana. Interessa la biopolíti- 
ca, el mercat i la sobirania en el libéralisme, el veli i el jove. La 
governamentalitat liberal té tres fases: libéralisme classic, govern 
social, neoliberalisme. Segons Dean i Rose, cada model és una 
resposta al model anterior. Recorda vagament una dialéctica, 
una espécie de dialéctica que s'aplica sobre la historia del libé
ralisme. Els models de govern es generen a partir dels models 
anteriors. No son, però, les "forces socials", les que actúen: són 
les "teories socials", les formes de governamentalitat. Es parla 
de neoliberals, neoconservadors i contracultura. Però això són 
formes ideològiques, entelèquies. Quins intéressés defensen 
aquests discursos de poder i contrapoder? La dialéctica no és 
material, és espiritual. Hegel actualitzat i edulcorat, Hegel light.

7/ Neoliberal és liberal?, fa ganes de preguntar. La sobirania^ resi- 
deix encara en els ciutadans en el marc del neoliberalisme? Ara 
hi ha ciutadans o hi ha població? Potser aquests aut-aut són 
massa eleàtics, se'ns dirà. No es poden fer objeccions des de fal
sos dilemes... Sigui. Amb voluntat de deixar en to t moment les 
fal làcies a banda, un es troba amb l'obligaciô de preguntar pel 
desti de la sobirania en la història de la gobernamentalitat libe
ral. Vázquez sembla reconèixer que, en el nudi del libéralisme, 
hi ha formes autoritàries, no liberals. Encara resultará que la sobi
rania popular— "sobirania" apareixen el títol del seu article!— 
és un desiderátum que es mostra per ostensió... Aquest és el quid 
de la qüestió. Qui és sobirá en el neoliberalisme? Els anglofou- 
caultians no assenyalen ningú.

8/ L'Estat és sempre l'Estat. No saben que la forma de l'Estat no 
és aliena a l'Estat; no reconeixen les seves mediacions; tots els 
Estats són iguals perqué són Estât. Quan Foucault va dir que en 

qualsevol relaciô social hi ha relacions 
Qudil FouCdult de poder, la política va aparéixer allà on
Vd dir que en fins aleshores ningú no l'havia imagi-
qudlsevol reld- nada. Ara la realitat de l'Estat pateix del
ció SO Cidi hi hd rnateix mal: li hem retirât la mirada.

relacions de i », I . 9/Tecnologies del JO, generositat psi .
poder, la politi- ^  defensa la vocació social de les 
ca va apareixer técniques psi i l'ethos que configuren.
allá on fins Ben mirât, però, no será que to t passa
aleshores ningú a la inversa? Fa uns dies, en una tertú-
no l'havia de la ràdio es parlava dels "trastorns
imaginada greus de conducta". Aquesta etiqueta

fa referéncia a una malaltia descoberta 
recentment, la qual afecta a una pro- 

porció notablement alta de nens i nenes en edat escolar. La solu
ció que per ara s'ha trobat és un fàrmac. Problemàtiques socials 
reals (entorn familiar, entorn laboral, entorn educatiu) es medi- 
calitzen i després es farmacoterapeutitzen. "Generosität" no seria 
la paraula.

10/ L'empresari de si mateix és la privatització impossible de la 
vida social. Es tracta d'invertir en un mateix quan hom no té res 
més. Sense capitai, sense empresa, sense propietat, només queda 
l'autopossessió (Locke). El mercat té la sobirania i el treballador 
administra la seva força de treball.

11/ Ontologia de l'actualitat. La tecnologia del jo i la racionali- 
tat del govern no están confrontades a un jo essencial pur a prio
ri. Tot és un artefacto: jo i el poder, el poder i jo. Vist així, el govern 
reflexiu propi de la governamentalitat neoliberal estarla encer- 
tant per coheréncia. Només hi ha praxi, preeminéncia del movi- 
ment sobre la substáncia. Marx va dir un cop que calia dubtar 
de tot. Els interrogants finals, dones, són inevitables. Aquest 
esquema etopolític és véritablement un model de praxi i inter
venció en el món o és un model de reproducció social de les diná- 
miques dominants? La transposició subjectiva de l'ètica empre
sarial és acciò o mimesi? No cree que importi si el sentit de la 
direcció present és de cosificació (tesi frankfurtiana) o de sub- 
jectivació (tesi postestructuralista). No fa cap diferéncia mentre 
sigui igualment alió que la tradició republicana anomenava "domi- 
nació", és a dir, absénda de dret i sobirania ciutadanes. La forma 
de vida de l'emprenedor podría arribar un dia a esdevenir com 
aquellos formes de vida hipostasiades que van imposar els tota
litarismes. Quins drets, quins poders tindran els no empresaris? 
Un nou totalitarisme, motejat com a "governabilitat neoliberal", 
plana sobre seu.

Notes
'' En aquest punt, cal indicar que la lectura de l'obra de Franz Neumann 
[Pensament i acciò en el nacionaisociame) és obligatoria per tal de pre
venir alguns excesses hermenèutics que s'estilen avui dia. Massa soviet, 
les referències postmetafísiques al to ta litarism e sonen frivoles a l'oïda 
de l'h istoriador atent o del cientific social rigorós. I això que aigú va dir 
que no es podia fer poesia després d 'Auschw itz!
2 El terme "democràcia liberal" hauria de fer córrer frenètics rius de tinta. 
Un el pot prendre acriticament, sense qüestionar-lo en absolut, com en 
general fan els manuals de cièneies politiques o la premsa, posem per 
cas. O bé in tentar llegir Rawls i assabentar-se de què significa, acadè- 
m icament parlant, "libéra lism e" — "libera lism ". O bé tractar de veure 
què poden ten ir en comù la "dem ocràcia" i el "libéralism e" — en sentit 
académie contemporani i en sentit històric. Però al sentit històric li passa 
una mica com ai sentit comú, que és el menys comú dels sentits.
3 Self-government. Com a m inim  des de les teoritzacions de Bentham, 
el món anglosaxó ha conegut una tradic ió  de descentralització de les 
tasques de govern que arribava fins a l'àrea local o municipal. La finali- 
ta t era transferir recursos i foncions determinados a petita escala. Local- 
ment, es van crear, així, entitats prestadores de servéis a les ordres dels 
decisors nacionals — to t seguint la coneguda norm a británica "u ltra  
vires". Irrupció en la història de la "gestió de proxim itat" (i també moment 
del sistema policial de Lord Robert Peel, el MET i la coLlaboració ciuta- 
dana amb el poli, el bobby, és a dir, els avantpassats de la "policía de 
prox im ita t"). No cal ser especialment perspicaç per constatar que, en 
realitat, el self-government era i és self-administration justificada (utili- 
taristament) en termes d'eficàcia.
4 Passa una cosa m olt semblant amb la distinció derivada de l'anterior 
entre "processes" i "mécanismes de processes". El govern reflexiu, corn 
els miralls, tira a l'in fin it: "processes", "mécanismes de processes", "p ro 
cesses de mécanismes de processes", "mécanismes de processes de 
mécanismes de processes"...
5 "(...) hay innegables diferencias entre el gobierno liberal y las formas 
de gubernamentalidad autoritaria (donde la soberanía no reside en los 
ciudadanos, sino en hipóstasis colectivas)." Biopolítica, mercado y sobe
ranía en la gubernamentalidad neoliberal". Dins de:UGARTE, J. (comp.); 
La administración de la vida. Estudios biopolíticos, (Barcelona, A nthro- 
pos, 2005), p. 89.
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Nascut el 1719 a prop d'Aberdeen, Reid 
és el primer filòsof escocés de la IMustra- 
cio que desenvolupa el tema del sentit 
comú de forma sistemàtica

ORIOL COLOMER I CARLES^

Thomas Reid neix el 1710 en el «Manse»^ de Strachan, a uns 20 
kilometres d'Aberdeen; Strachan és a la vora de Banchory, sobre 
el riu Fough, en la vali del Dee, la ruta natural d'Aberdeen a Perth, 
Hoes de tanta bellesa que son actualment pares naturals; de Strac
han provenien també els avantpassats del filòsof Immanuel Kant 
(la familia Cant).

Reid va començar els estudis al «Marischal College» d'Aberdeen; 
s'hi va graduar el 1726; la primera informació filosòfica que hi 
va rebre provenia del pensament de Berkeley. Després d'estudiar 
teologia, el 1732 va ser elegit clerk del presbiteri; l'any següent 
va assumir el càrrec de bibliotecari del «Mareschal College»; hi 
va estar fins al 1736; en aquest any va fer una visita a Anglater- 
ra: Londres, Cambridge i Oxford; hi va conèixer Bentley i el mate- 
màtic Saunderson, entre d'altres; després d'aquest viatge va retor
nar a Escòcia i ja no en va sortir més. El 1737 va prendre cura 
pastoral de la Parròquia de «New Machar»; el 1740 es va casar 
i va tenir nou fills. Durant aquest période de «New Machar» (1737- 
1751) va estudiar les obres de Francis Hutcheson i de David Hume; 
l'estudi de Hume especialment li va significar un turining point 
(corn el desvetllament del somni dogmàtic de Kant, produit també 
per la lectura de Hume), un temps de reflexiô per a estructurar 
una resposta alternativa a aquella filosofia.

El 1751 entra a la Universität d'Aberdeen («King's College») com 
a professor assistent; si està fins al 1756, havent ascendit a pro
fessor titular i finalment a catedràtic {regent: en nomenclatura 
anglesa actual lecturer). El 1756 es trasllada a Glasgow, d'on ja 
no se'n mourà més. El 1764 publica i'Inguiry into the Human 
Mind on the Principles o f Common Sense: to t seguit pren pos
sessio de la cátedra de Filosofia moral a l'«Old College» de la Uni
versität de Glasgow, en quina cátedra succeeix Adam Smith.

LaLa publicado de l'Enguiry és el résultat d'un llarg procès de madu 
ració, queja havia començat amb la lectura de diferentspapers 
a la «Philosophical Society» d'Aberdeen, que acostumava a fre-

"ipntpir
a
qüentar.

El 1774 publica el Brief Account o f Aristotle's Logic with Remarks, 
única obra feta durant la seva docèneia a Glasgow. El 1780 deixa 
d'ensenyar per a dedicar-se a escriure l'edidô definitiva de les 
seves obres Essays on the Intellectual Powers (1785) i Essays on 
the Active Powers (1788), fruit de les seves brillants lliçons uni- 
versitàries publicades pòstumament. Va morir el 7 d'octubre de 
1796.

Retrat de Thom as Reid de Henry Raeburn (1796, o li sobre te la)

Reid és certament el primer filòsof escocés de la ll lustració, que 
desenvolupa el tema del sentit comú de forma sistemàtica. Adam 
Smith no havia tocat el tema^ i no hi ha cap autor anterior en la 
IMustració escocesa — cap missing link—  que ho hagi fet. Ente- 
nem per ll-lustració escocesa el période de 1725 a 1785^.

L'anomenada escola escocesa del sentit comú presenta el trac- 
tament d'un dels temes més significatius de la filosofia escoce
sa de la IMustració, que és una de les étapes més brillants i fecun
des de la tradició multisecular de la filosofia escocesa^.Quan però 
es parla de filosofia escocesa (o "escociana", com diuen els nos- 
tres escriptors catalans del segle XIX i principis del XX)^ es fa refe- 
réncia al grup de filósofs que, com Reid, Oswald i Beattie — i 
Hamilton, encara que de forma diferent, com es veurà més enda- 
vant— varen ocupar-se, dins de la IMustració escocesa^, prefe- 
rentment i com a proposta prioritària, de respondre a l'escepti- 
cisme epistemològic en qué David Hume havia deixat el pensa
ment en general i la criteriologia de la veritat en particular.

A partir del moment que Reid veu l'estat en qué ha quedat l'e
pistemologia i, en general — i com a conseqüéncia— l'ontologia 
de després de Hume, es proposa de construir un sistema que 
pugui oposar-se amb éxit al de Hume, to t évitant a la vegada el 
seu empirisme agnòstic, l'utilitarisme d'Adam Smith^, el racio- 
nalisme de Descartes i el criticisme de Kant. Aixi dones, l'escola



10 IDEES

¿ ,  3  ¿~>, - 3 * / ! - " " •  •/■

i_ * JÊ^  ̂il. 9 "  ^

, / " . i - y > ~  t i t i l a  À -  ^

-Mît«* -̂f*«-* à ..» -

: •  a , f .M

■.: ■ t i "  t  , T „  / - t  . i / / 5 i ^  V

* l |  *%""*" JC***^ÏC»4 ^|Írí<%í4. / i ^ i
. «%.̂

M anuscrit de Thomas Reid

escocesa del sentit comú de la primera etapa {Early School) es 
definida millor negativament que positivement; corn tampoc seria 
exacte — si més no en el cas de Reid—  d'adjectivar-la de psico
logista, per tal corn podria semblar que Reid renunciava a for
mar una ontologia del sentit comú, quan, de fet, no hi renuncia 
pas.

Reid posa molta atenció en l'estudi del llenguatge, encara que 
no ho digui explicitament: parla de proposicions, subjecte, pré
dicat i pressupòsits (premisses) o axiomes. La tesi del seu pensa- 
ment general es podria formular aixi: la possessió d'un coneixe- 
ment médiat (que sempre es recolza en pressupòsits anteriors) 
exigeix l'existència d'un coneixement immédiat que ha d'ésser 
intuïtiu i no pas discursiu; aquest coneixement immédiat és la 
«consciencivitat»9 {consciousness). Aquesta consciencivitat és el 
primer principi del sentit comú] el sentit comú és dones l'immé
diat que s'expressa per la nostra «consciencivitat».

Pel que fa a les extraccions del pensament de Reid s'ha de dir 
que la influèneia de la tradició filosòfica escocesa és gran, sobre- 
to t en el tema central de la teoria del coneixement o teoria de 
les idees {notions)'^^, la quai teoria, amb l'excepeiô de Duns Escot 
(1266-1308), apareix ja en el Renaixement prereformista de Lau
rence de Lindores (13807-1440?) i en el postreformista de John 
Mair (1467-1550), per citar només dues figures cabdals del plan
ter escocés, que formava un grup considerable al Paris de l'èpo
ca, de tendèneia clarament nominalista. No es pot tanmateix

asseverar que Reid conegués les obres de Mair, to t i que es tro- 
baven a la biblioteca d'Aberdeen, mentre ell hi era.
Així dones. Reid i, en general l'«Enlightenment» de les Lowlands 
(essencialment Glasgow i Edimburg) encaixen perfectament en 
la tradició filosòfica escocesa, que sempre ha tingut unes carac
téristiques especifiques i que podem descriure genéricament com; 
a) una constant atenció a un tipus de sentit comú molt vincuiat 
a la vida práctica (moral, religiosa i estètica, principalment); b) 
una antropologia personalista on la consciéncia («consciencivi
tat») és sempre una realitat insubstituible per a la teoria del conei
xement; i c) un métode básicament inductiu aplicat a la cons
ciéncia, amb connotacions empiristes, car en la tradició escoce
sa l'evidéncia racional no és considerada com a criteri de les pri- 
meres veritats. Aquesta tercera característica és óbviament la més 
important pel que fa al tema del sentit comú en la IMustració 
escocesa; aquest mètode inductiu, a més a més, incorpora ele
ments de la «nova ciència» de Newton.

Les primeres influències directes sobre Reid provenen de Geor
ge Turnbull (1698-1749), que era seguidor de la doctrina de Ber
keley, i fou el primer mestre de Reid al «Marischal College» d'A
berdeen; la seva doctrina era que els fets externs, percebuts pels 
sentits, d'una banda, i el mon interior, de l'altra, no han de ser 
interferits (déduits) per raonaments filosôfics. Aquesta idea de 
Turnbull, que es podria considerar de "pre-sentit comú", va diri
gida principalment al camp de la moral. La novetat de Reid rau 
precisament en que no només aplica el sentit comú al camp de 
la moral, sino també al de l'ontologia-epistemologiai C

EIs autors importants següents estudiats directament per Reid 
en el période del seu ministeri parroquial a «New Machar» son 
Francis Hutchesosn (1694-1746) en la seva obra Inquiry into the 
Origins o f our Ideas o f Beauty and Virtue i David Hume (1711 - 
1776) en A Treatise o f Human Nature.

En conclusió, es pot afirmar que la primera extracció, encara que 
parcial, del pensament de Reid és la filosofia de Berkeley, sobre- 
to t respecte a la teoria dels signes del llenguatge més que no pas 
en el seu idéalisme epistemolôgic general. Respecte a John Locke, 
Reid hi està d'acord en un primer moment: no es poden conce- 
bre les qualitats dels objectes fisics sino és a través d'idees que 
eis representin; la paraula clau és representar, i Reid partirà d'a- 
quest punt; que vol dir que les idees representen els objectes i 
ho fan (com) d'una manera determinada. Locke havia establert 
dos principis sobre l'origen de les idees: les idees es deriven de 
l'experièneia dels sentits i de la consciéncia de la ment sobre les 
seves accions i/o passions. David Hume però negará el primer 
principi de Locke per falta d'evidèneia metafísica, to t afirmant 
que l'ùnica cosa que podem dir amb tal evidèneia és que la ment 
es coneix a si mateixa i res més^^. Segons Reid, que no sembla 
haver entés del to t la teoria de Hume^^, les idees existeixen amb 
una evidèneia de fet, però no es presenten corn a objecte, sinó 
corn a mitjanceres (en el sentit de quelcom que està al mig i fa 
de pont entre eis extrems) d'altres objectes. Caldrà dones un altre 
tipus d'explicaciô basada en la inducció psicològica, que estudiï 
the original powers and laws o f our constitution, per a explicar 
des d'un altre angle (l'interior) eis phaenomena o f human natu
re] i d'aquí arrencarà la crítica de Reid ais empiristes i a Hume en 
particular.
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Pel que fa a la crítica de Reid als empiristes, s'ha de dir que molt 
aviat, durant el seu ministeri parroquial a «New Machar», havia 
pensât ja en abandonar les teories de Turnbull (i de Berkeley), 
perqué preveía que portarien a les conseqüències i a les conclu
sions fatals de Hume: «La dissolució del mon de les persones i 
de les coses en àtoms agrupats sense connexió, solament units 
{conjunction) ocasionalment».

Seguidament Reid va començar a adonar-se de la gravetat de la 
situado creada per Hume, quan Locke va iniciar la crítica de Ber
keley. Berkeley, en efecte, havia negat que eis objectes fisics exis- 
tissin independentment de la nostra percepció: només existeixen 
les nostres ments i les nostres idees, ambdues creades per Déu i 
mantingudes per EH en aquesta activitat (panteologisme). Hume, 
havent vist que la teoria de Locke no salvava la situado, fa l'ùl- 
tim pas i nega l'objectivitat metafísica del mon exterior: la ment 
son les idees i no sabem res més (empirisme agnostic). És dar, 
dones, que Reid ha d'intentar de construir la seva filosofia del 
sentit comú com una alternativa al coMapse (enderrocament) 
epistemologie provocat per Hume”'^.

La teoria de Reid del sentit comú es va generalitzar com a doc
trina acceptada de la ILIustradó escocesa gràcies a Dugald Ste
wart (1753-1828), que en fou el principal seguidor i defensor. 
Thomas Brown (1778-1820) va modificar-la lleument amb la 
introducció d'un cert fideisme socio-religiós, molt ben acceptât 
en els ambients més religiosos: si l'home i el món són obra de 
Déu, no pot ser que la intel-ligénda humana no sigui una eina 
correcta per a entendre'ls tal com són i tal com tothom els veu 
i els entén. William Hamilton (1788-1856) va intentar de remo
delar les idees de Reid i de Stewart amb la introducció d'una 
certa visió kantiana de l'epistemologia humana; eli va ser l'edi- 
tor de Reid, tot simplificant-ne la doctrina, sense però analitzant- 
la a fons. Com a home del Late Enlightenment té una erudició 
general i uns interessos pedagogics, dins dels quais el sentit comú 
apareix com una doctrina consolidada del passât immédiat.

A Franga, Pierre-Paul Royer-Collard (1762-1845) es va fer ressò 
de les teories escoceses del sentit comú, to t divulgant-les en la 
filosofia francesa del moment; Victor Cousin (1792-1867), a part 
de divulgador, en va ser el traductor més important.

A Catalunya, la teoria del sentit comú va entrar a la Universität 
de Barcelona amb l'ensenyament de Xavier Llorens i Barba, qui 
seguia selectivament les opinions de Hamilton, i tenia, a més a 
més, les obres de Reid, traduïdes per Cousin, en la seva biblio
teca; Llorens no incorpora en la seva doctrina cap idea de Reid 
que no es trobi en l'ediciô de Hamilton, que és la que eli utilit-
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re l'atenció sobre Reid; el va estudiar profundament i el va incor
porar al seu pensament de forma quasi inconscient, sobretot en 
el tema de l'anàlisi del llenguatge ordinari. A través de Moore — 
segons l'opinió de Lehrer^^—  Reid va influir fins i to t en la filo
sofia de Ludwig Wittgenstein (1889-1951).

Aproximació a la definició de sentit comú, segons Reid
El tema centrai de l'epistemologia de Reid és l'afirmació que el 
fonament del coneixement no són les idees (tal com afirmaven 
Berkeley i Hume), sinó el judici, entés com una aprehensió psi
cològica, segon el qual hom creu, basat en el sentit comú (que 
és quelcom de previ), en l'existéncia de la cosa percebuda. El sen
tit comú és, dones, el conjunt de tots els judicis originaris i natu
rals, évidents per si mateixos, a partir dels quais es formen altres 
raonaments que permeten afirmar les realitats extra-mentals^s. 
L'actualitat de que gaudeixen i l'acceptaciô que actualment merei- 
xen les idees de Reid són corroborades per l'afirmació contun- 
dent de Lehrer, quan diu que els principals arguments fllosôfics 
de Reid són correctes'^^.

Tot i aixô, cal dir però que una definició del sentit comú stricto 
sensu és impossible perqué té la categoria d'un para-axioma, i 
per tant, no és definible per res anterior a eli, per tal corn és la 
primera entitat i la primera premissa en l'ordre del coneixement 
i en l'ordre de la realitat.

Algunes de les possibles raons per les quais Reid no fou més 
conegut en el seu temps al continent europeu poden ser la con- 
temporaneïtat amb les noves teories de Kant, l'aïllament geo- 
gràfic d'Escòcia i, sobretot, la suplantaciô dels professors de les 
universitats d'Escòcia per professors anglesos^s cal tenir en comp
te, però, corn a fet general, que en el segle XVIII no es conside
rava que la psicologia empírica fos important per a l'epistemo
logia, si més no, en els països on encara se seguia el cartésianis
me. Va ser més endavant quan G. E. Moore (1873-1958) va atreu-

EI sentit comú és, segons Reid, un judici polivalent. En efecte, 
després de negar que el fonament del coneixement siguin les 
idees (tant en el sentit de Berkeley com en el sentit de Hume), 
no resta altra alternativa — sempre segons Reid—  que posar el 
fonament del coneixement en un judici d'aprehensió, que és una 
percepció especial en la que hom creu en l'existéncia de la cosa 
percebuda; així dones, el sentit comú seria el conjunt deis judi
cis originaris i naturals, a partir deis quals es formen tots els prin- 
cipis del coneixement, un "meta-judici" o "judici-en-el-judici".
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Els subsegüents judicis tampoc no es poden definir, però sí que 
es pot comprovar — diu Reid— la seva existéncia de facto, a tra
vés de la introspecció reflexiva. En conclusió, el sentit comú seria 
la mateixa raó en la seva fundó d'auto-evidència.

Precisions terminològiques
La paraula emprada per Reid, sense, no s'ha d'interpretar fisio- 
lògicament, sinó operativament, com la capacitat humana d'e- 
metre judicis bàsicament coincidents, com, per exemple, el sen
tit general d'un signe, d'un déterminât acte ètic, etc.: /\ man o f 
sense is a man o f judgement. Goog sense is goog judgement^'^. 
El fet que els judicis del sentit comú siguin referits al llenguatge 
ordinari suposa que també són referits al llenguatge dentífic, car 
la ciència — segons Reid—  es basa en l'obvietat dels fets ordi- 
naris, coneguts pel llenguatge ordinari. La nomenclatura utilit- 
zada per Reid com a sinónima de common sense és: common 
notions, self-evident truths, principles o f common sense first prin
ciples.

Operadó elemental del sentit comú
Com que el sentit comú no es demostra i com que només diu 
que alguna cosa no es pot evidenciar o demostrar, resulta ser 
una operativitat negativa^\ Els judicis del sentit comú originen 
el consens universal de la comunitat profana i científica, perqué 
el sentit comú és un consentiment universal que prové de la natu
ralesa humana. La seva prova és la reducció a l'absurd i/o el ridí- 
cul {argumentum ad risum). Els judicis del sentit comú són évi
dents per ells mateixos, se'ns imposen per la mateixa constitu- 
ció de la nostra naturalesa: la fe o creença {belief) en aquests 
principis és tanmateix independent de la fe en Déu; no vol, dones, 
Reid caure en el fideisme estricte; només es limita a afirmar que 
aquests principis provenen de la inspirado de Déu.

Nota crítica sobre l'extensiô del concepte del sentit comú
Reid entén de manera molt ampia el concepte de primers prin

cipis del sentit comú; els refereix tant a 
veritats necessàries com a veritats con- 

Com que el tingents (o de fet).
sentit comú
no es demostré Sobre els principis contingents que regu- 
/ com que ' examinen les veritats de fet. Reid
només diu que procedeixacumulativament: poden ser-

alguna cosa no 
es pot eviden
ciar o demos- sobre els principis necessaris que regu- 
trar, resulta ser len les veritats necessàries. Reid equipa-
una 'operativi- ra les sis classes de principis de que parla;
tat negativa' aquesta equiparadó és discutible:

els tres primers (gramática, lògica i mate
màtica) complirien la condició de néces

sitât, però els tres següents (estétics, morals i metafísics) són dis
cutibles en l'aspecte de la seva nécessitât.

I, finalment, caldrá dir que Reid té un concepte ó'evidéncia que 
és també molt ampli: evidència — diu—  es to t allò en guè es pot 
creure^^.

ne més, el camp semàntic és imprécis 
jr constatació molt difícil.

Notes

 ̂ Doctor en filosofia per la Universität de Barcelona i postgraduat per la 
Universität d'Edim burg.
2 Manse és una paraula angloescocesa que significa Rectoria d'un minis
tre eclesiàstic de l'Església Presbiteriana escocesa.
3 Sobre el «Curriculum» de Reid a la Universität de Glasgow, vegeu James 
Coutts, A History o f the University o f Glasgow from its Foundation in 
1451 to 1909, Glasgow, 1909. Vegeu tam bé James McCosh, The Scot
tish PhilosophyBiographical, Espository, Critical, from Hutcheson to Hamil
ton, London, 1875. (Reedició: Ed. George Olms, Hildesheim, 1965.
4 Segueixo l'op in ió  de I'actual professor de Glasgow (1991) Alexander 
Broadie: The Tradition o f Scottish Philosophy, Edinburgh, 1990, pàg. 1.
5 O.c. anteriorment, pàgs 12-26.
6 Així es com es troba habitualm ent en català prenormatiu, com en els 
escrits de Torras i Bages.
2 Parlar d'«ll-lustració escocesa»és pràcticam ent el mateix que d 'il-lus- 
tració en general en les liles Britàniques, car la Tradició escocesa és de 
gran importància ja des de l'època medieval, com ho indica el fe t que, 
mentre a Anglaterra hi havia en aquell temps només dues universitats 
— Oxford i Cambridge— , a Escocia ja n 'hi havia quatre: Sant Andrews, 
Edimburg, Glasgow i Aberdeen.
S Adam Smith és el predecessor de Thomas Reid en la cátedra de filo 
sofia moral a Glasgow. Hume no va tenir mai cátedra universitaria.
5 U tilitzo la paraula consciencivitat, que, to t i que no és normativa, tra- 
dueix m illor el term e anglès consciousness que la paraula consciència, 
car consciousness significa el fe t d'ésser conscient fo rm alm ent considé
rât i no solament la facultat de la consciència com a propietat del nos
tre coneixement humà.
10 Vegeu Alexander Broadie, The Tradition o f Scottish Philosophy, Edin
burgh, 1990. pàg. 20.
 ̂1 Richard Price (1723-1791 ) utilitzava el terme «sentit comú», però res- 

tring idam ent i només en el camp de l'ètica.
12 «It is a fundam ental principle of the ideal system, tha t every object o f 
though t must be an impression or an idea, tha t is, a fa in t copy o f some 
preceding impression». (Hume, Inguiry into the Human Mind, II, sec. VI).

La interpretació operativa de «sense», en Reid, és la seguida també 
per Alexander Broadie.

Escriu Keith Lehrer; «Reid took Hume's w ork to  have proved tha t the 
major assumption o f Berkeley's philosophy, that w hat is before the mind 
is always some idea, w ou ld  lead to  absurdity. So Reid rejected th a t 
assumption and undertook the construction o f an alternative system 
later issuing in h\s Inquiry». (Thomas Reid, London-New York, 1991, pàg. 
3).
’'5 Keith Lehrer tracta de la relació entre Reid i Ham ilton, i afirma que 
Ham ilton «es va apropiar de Reid», el va divulgar brillantm ent, però no 
va intentar d 'entendre 'l; diu que hem d'agra ir a Ham ilton el treball edi
to ria l, però anota que el «hamiltonized Reid was in ferio r to  the o rig i
nal». (O.c. pàgs. 5 i 6).
16 Vegeu l'obra de G.E. Davie, The Democratic Intellect, Edinburgh, 1961. 
12 Keith Lehrer, Thomas Reid, London-New York, 1961, pàg. 6.
1^ Mentine la mateixa explicació defensada ne la meva Tesi doctoral, i 
que es pot retrobar al meu Ilibre Elpensament de Torras i Bages, Barce
lona, 1991, pàgs. 32 i 33.
15 Vegeu Keith Lehrer, Thomas Reid, London-New York, 1991, pàg. 7.
20 Thomas Reid, Philosophical Works. (William Hamilton Ed.), Edinburgh, 
1895, pàg. 421b.
21 «... common sense is more extensive in refutation than in confirm a
tion». (O.c. pàg. 425b).
22 O.C., pàg. 328a.
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¿De la complementarietat a Texclusió?
Immigració, demografia 
i mercat a Catalunya
ANDREU DOMINGO/
Centre d'Estudis Demográfics

El boom migratori
Els inicis del segle XXI, en termes demográfics a Catalunya serán 
recordáis pel boom migratori internacional. En vuitanys la pobla- 
ció de Catalunya saltava dels sis milions d'habitants al voltant 
deis quais s'havia mantingut durant les dues últimes décades del 
segle XX, als set milions i mig actuals. Aquest creixement formi
dable es deu en més d'un noranta per cent al saldo migratori, 
és a dir, a la resta deis que varen arribar menys els que varen sor
tir de Catalunya. Només per al primer quinquenni 2001 -2005 el 
saldo migratori va sobrepassar les 700 mil persones, superant 
així qualsevol deis nivells enregistrais històricament, bavent estât 
fins aleshores el quinquenni 1961 -1966 el màxim amb prop de 
425 mil efectius. L'aportaciô migratoria assoliria el puni àlgid 
l'any 2007 amb 195 mil entrades netes d'estrangers vinguts direc- 
tament des de l'estranger i unes 32 mil precedents de la resta 
d'Espanya. A partir del segon semestre de 2008, l'impacte de la 
crisi econòmica fa disminuir els fluxos d'arribada de l'estranger 
en gairebé un 30% i incrementa les sortides, sigui el retorn de 
migrais, l'anomenada migració d'arrossegament (quan l'emi- 
gració és de fills d'immigrants ja nascuts a Catalunya), o l'emi- 
gració a països tercers, sense que d'aquest fenomen en tingu- 
em una bona cobertura estadística (hauríem de calcular un minim 
de 105 mil baixes en 2009 segons l'INE).

El volum, però també la Intensität, fan d'aquesta onada migra- 
tòria internacional un veritable esciat migratori, fins i to t per a 
un país com Catalunya, que com a minim durant tot el segle XX, 
ha fet de la immigració I'eix vertebrador de la seva demografia, 
però també de la seva economia i de la seva cultura. Si parlem 
de població estrangera resident a Catalunya, ha significai donar 
el salt dels 181 mil estrangers empadronáis l'any 2000 a l'1 ,193 
milió de persones a 1 de gener de 2010, el que en termes rela- 
tius significa passar d'un 2,9% de població estrangera a un 15,9%, 
un 17% si considerem la població nascuda fora d'Espanya. La 
dimensió territorial ens permetrà també entendre la Intensität 
d'aquesta migració, només 18 dels 946 municipis catalans no 
tenien empadronat cap estranger a principis de 2009 (a hores 
d'ara encara no disposem de les dades municipals de 2010), i a 
16 municipis, el percentatge d'estrangers superava més del 30% 
de la població. Estern parlant no de municipis petits, sino de 
municipis com Castellò d'Empùries (51%), Guissona (47,4%), o 
Salt (41,8%). Per acabar de caracteritzar la migració del nou 
miMenni, a l'acceleració, la Intensität i la difusió en el territori cal 
afegir la diversitat. Gairebé tots els països del món están repre- 
sentats a Catalunya. Els llatinoamericans en el seu conjunt varen 
ser els responsables d'aquest Impuls, (un 32,5% de la població 
estrangera al 2010), seguits més tard pels ciutadans de l'Est euro
peo, principalment els romanesos (aixi en pocs anys els roma-

Fluxos internacionais arribats a Catalunya, 
per agrupacions continentals (1996-2009)

nesos esdevenien la segona nacionalitat estrangera a Catalunya, 
essent ells sols el 8% de tots els estrangers). A diferéncia del que 
passava a la resta d'Espanya però, la població marroquina segu- 
eix encapçalant el nombre d'immigrats a Catalunya per nacio
nalitat (amb 232 mil persones que representen el 19,5% del total 
d'estrangers), albora que es manté un major pes de la població 
asiàtica i subsahariana. La darrera onada migratória destaca dones 
per l'acceleració, la Intensität i la diversitat d'orígens, significant 
per a Catalunya no una novetat com en el cas d'Espanya, sino 
l'extensió més enllá de les fronteres estatals d'unes migracions 
seculars, pautades per l'alternança dels grans cicles econòmics.

El dictât del mercat
Per qué la immigració va assolir aqüestes proporcions inusita- 
des? Per suposat que darrere d'aquests fluxos es troba la deman
da del mercat laboral, incentivada sobretot per dos factors: un 
sociodemogràfic que s'havia covat amb força anterioritat, l'altre 
conjuntural. Aixi dones, l'arribada d'immigrants està connecta- 
da amb la radical transformació del perfil sociodemogràfic de la 
població de Catalunya, principalment amb la millora dels nivells 
d'educaciô entre les noves generacions, provocant que per pri
mer cop les dones superessin els homes en aquest terreny. La 
inversió en capital humà ha significat el retard a l'edat de l'e- 
mancipació i la inserció creixent de la dona en el mercat de tre- 
ball, amb expectatives corresponents als seus nivells d'estudi. 
Aquesta millora però, s'ha donat en el context d'un feble Estât 
del benestar, de resultes del qual la necessària conciliació entre 
vida laboral i familiar, tenint en compte l'augment de les fami
lies de doble ingrés, sovint s'ha aconseguit desplaçant genera- 
cionalment el treball doméstic ais progenitors (àvies i, en menor
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Creixement natural i creixement migratori, 
quinquennal, Catalunya 1901-2005

mesura, avis). Si a aquesta ocupació generada per la formació 
de noves families hi afegim la cura de gent gran, demanda incre
mentada pels espectaculars guanys en l'esperança de vida que 
es varen donar també durant el darrer quart de segle XX, enten- 
drem que quan la familia no s'ha pogut fer càrrec, i s'ha exter- 
nalitzat en el mercat de treball, aquesta ha estât satisfeta per 
poblaciô de nacionalitat estrangera. Aixi és corn l'arribada de 
immigrants ha estât complementària a la promoció dels joves i 
de les dones no immigrades. Internacionalitzaciô del treball 
domèstic d'una banda, satisfeta en bona mesura per dones immi
grades, però també entrada en el mercat de treball en ocupa- 
cions que requerien baixa qualificació on l'oferta de catalans 
degut a la millora del nivell educatiu i a la minva de les genera- 
cions nascudes a partir de la davallada de la natalitat era cada 
cop menor. El segon aspecte a tenir en compte ha estât el de la 
pròpia bonança econòmica, conjuntura magnificada perl'espe- 
culació immobiliària i que s'ha retroalimentat de la pròpia aflu- 
éncia massiva d'immigrants.

Amb la crisi econòmica, que va molt més enllà de l'esclat de la 
bombolla immobiliària, eis fluxos s'adapten caient de forma pre
cipitada i alguns marxant. No obstant, la majoria dels nouvin- 
guts han vingut per quedar-se (perqué encara que ho desitges- 
sin no tindrien un espai social on retornar). L'assentament d'a- 
questa poblado, que recordem més de les tres quartes parts ha 
arribat en eIs darrers deu anys, s'ha de dur a terme en unes con- 
dicions de precarietat material que el fa molt difícil, començant 
per les estretors a les que es veu ara sotmesa l'administraciô 
municipal. Però si les migracions, majoritàriament, son el pro- 
ducte de la demanda del mercat, i per tant la política migratò- 
ria ha de tenir la demanda laboral corn a principi rector, no suc- 
ceeix el mateix per la poblado estrangera o immigrada que ja 
resideix a Catalunya, i molt menys per ais seus descendents. El 
dictât del mercat apunta a prescindir-ne com si fossin simple 
poblado excédent, a fer-los desaparèixer, amb l'argument que 
ja no son necessaris. La perspectiva utilitarista on tota una pobla

ciô apareix ara corn a sobrera ("el demokleenex"), no és però la 
que ha de regir el bon govern de la poblado que resideix a Cata
lunya. És la política social basada en la redistribució de béns i 
serveis la que s'ha d'aplicar per a unes persones que formen part 
de la poblado de Catalunya, de les que, encara que alguns no 
ho vulguin veure, a la fi son élis mateixos i eis seus descendents 
un dels beneficis cabdals de la immigraciô que s'ha produit aquests 
darrers anys. Què fer quan part d'aixô que anomenem crisi pré
cisément és la voluntat manifesta dels interessos que dicten eis 
mercats de restringir la política social?

Contra la temptadó del replegament
Les impressionants dades sobre l'incrément de la migrado inter
nacional s'han traduit en un canvi vertiginôs del paisatge humà 
de molts barris, ciutats i pobles de Catalunya. No és estrany que 
aquesta mutaciò susciti temences i recels, menys encara quan 
l'horitzó està enfosquit per l'ombra de la torbonada econòmi
ca. La por fa caure alguns en la nostàlgia d'un país que embe- 
lleixen en el record confonent-lo amb la pròpia infància o joven- 
tut, oblidant la duresa de les condicions en les que es van donar 
les onades migratòries anteriors, la desigualtat econòmica i la 
manca de democràcia en la que es produi la penùltima. El retro- 
cés en les condicions materials és una de les amenaces que plana 
tant sobre la poblado immigrada, com la no immigrada, espe- 
cialment la legítima preocupació a que els fills en comptes de 
minorar descendeixin socialment. Pels immigrants, la integrado, 
en bona part depèn de l'apropiaciò d'espais socials ascendents, 
per a ells i les seves families. La temptaciò en temps de crisi és 
que al retrocés material li segueixi el replegament identitari de 
caire defensiu tant dels immigrats com dels no immigrats. La 
redefiniciô en termes etnoculturals de les identitats, on el cata- 
là seria définit de forma cada cop més restrictiva, oblidant aquell 
"qui viu i treballa a Catalunya" candelià. Replegament en el que 
es cerca compensado a l'angoixa i una garantía en una compe- 
ténda, de vegades més imaginada que real. D'aquesta manera 
es converteix l'immigrât en boc emissari de la inseguretat que 
ens tenalla, corn si la seva exclusiô fos el preu a pagar per man- 
tenir el benestar dels autòctons. Per part d'alguns dels immigrats, 
el replegament se sustenta en el rebuig sofert per part dels autòc
tons, justificant-se en el prejudici de la poblado catalana i en l'ex- 
plotaciô econòmica prèvia a la crisi, però en la construcció també 
nostàlgica d'una comunitat ideal, moites vegades atiada pel vic- 
timisme i per la reacció, construint-se corn un negatiu de la socie- 
tat d'acollida. La por i el replegament identitari nodreixen eis 
moviments populistes i xenòfobs d'un costat, i el segrest de la 
representado de la poblado immigrada per part de liders no 
democràtics, de l'altre, situaciò agreujada per la manca d'accès 
directe a l'exercici democràtic d'aquest 16% e la poblado que 
viu a Catalunya.

La integraciô de la poblaciô immigrada és indestriable del futur 
de la poblaciô de Catalunya de la que aquesta també en forma 
part. De la crisis o ens en sortim tots junts o no ens en sortirem, 
el carni passa per reforçar la democràcia i la igualtat i no per afe- 
blir-la al dictât del que vulguin ser "eis mercats".

Fonts - Gráfic 1 : elaborado CED, Estadístiques de Varaicions Residenciáis 
(INE) - Gráfic 2: elaboració CED a partir de les dades de Censos, padrons i 
moviment natural de la poblado (INE)
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La construcció d'un Hoc 
de memoria ciutadana
El cens dels déportais del Memorial 
Democràtic no és patrimoni de cap asso- 
ciacio, de cap partit politic o institucio de 
recerca sino de la ciutadania en general

ALFONS ARAGONESES

El nadonalsocialisme i els seus camps de concentrado constitu- 
eixen un dels episodis més cruels i impactants de la historia con- 
temporània. El règim de terror de Hitler va aconseguir organit- 
zar el transport i eliminació física de milions de persones mit- 
jançant procediments no vistos abans.

Aixô fa que aquella experiència formi part de la memòria de totes 
les societats. Avui en dia la reconstrucció i la difusió d'aquells 
fets són arreu un potent instrument per a Honorar les victimes i 
per a la prevenció de la xenofòbia i la intolerància.

Es per aquesta raó que hi ha un consens sobre la nécessitât que 
les autoritats impulsin politiques de memòria refendes a la depor
tado i l'Holocaust. Aqüestes adopten diferents formes. A Euro
pa central i oriental s'han memorialitzat eis espais fisics on tin 
gué Hoc la deportado i l'Holocaust, corn és el cas dels Memo
rials de camps de concentració i també els Hoes on es planificà i 
s'organitzà (Topografia del Terror o Casa de la Conferència de 
Wannsee, a Berlin).

Implica també que hi hagi politiques educatives tendents a fer 
conèixer aquests esdeveniments, els seus orígens i conseqüén- 
cies a les noves generacions, especialment ara que els últims 
supervivents están desapareixent. Així, a molts paísos d'Europa 
l'Holocaust forma part obligatòriament dels plans d'ensenya- 
ment. També significa que les institucions públiques hagin d'in
vertir recursos a determinar quines persones van patir aquesta 
experiència i de reconstruir, per després difondre-ho entre la socie- 
tat, el seu recorregut.

Qualsevol projecte de reconstrucció científica d'aquell episodi 
adquireixi una dimensió especial. Així, l'elaboració d'un cens dels 
deportats esdevé més que una estadística, més que un projecte 
académie: és un projecte de construcció d'un lieu de mémoire: 
un Hoc de memòria patrimoni de tota la societat. És el cas del 
projecte deis noms que elabora el Museu memorial Yad Vashem 
a Jerusalem (www.yadvashem.org.il).

Un projecte d'aquest tipus no pot ser patrimoni de cap associa- 
ció, ni de cap Universität o grup de recerca sino de tota la ciuta
dania. Es tracta de projectes a Harg termini que han de recollir

fonts de naturalesa diversa i que han de tenir vocació de servei 
públic i obertura a la ciutadania, perqué aquesta en faci ús a tra
vés de projectes educatius, homenatges en l'ámbit local o regio
nal... Aquesta és també la vocació del cens dels deportats del 
Memorial democràtic que voldria presentar aquí. Es tracta d'un 
cens que finança i impulsa el Memorial democràtic des de l'any 
2006. No és patrimoni de cap associació d'ex-deportats, de cap 
partit politic o institució de recerca: ho és de la ciutadania en 
general.

En part per aquesta creença en la ciutadania com a propietária 
del cens, en la seva elaborado s'han intentât superar alguns mites 
i prejudicis sobre els deportats espanyols ais camps nazis. Aixó 
s'ha fet mitjançant dos eixos que es retroalimentaven: d'una 
banda les fonts d'informació, que s'han eixampiat al máxim i, 
de l'altra, la reflexió sobre conceptes básics com el de déportât, 
i fins i to t l'adjectiu espanyol: si pretenem que el cens sigui patri
moni de tots els espanyols, potser era hora de problematitzar 
l'adjectiu "republicá".

Aquest cens va incloure en un primer moment la informació inclo- 
sa en Hibres ja editats com el Livre mémorial des déportés de 
France i el Hibre de Montserrat Roig Els catalans ais camps nazis. 
S'havia de complementar aquesta informació amb literatura escri
ta per i sobre deportats.

L'elecció d'aquestes fonts implicava però accepter que la immen
sa majoria de deportats havien seguit l'itinerah ja conegut: guer
ra civil al bàndol republicà, exili, resistèneia a Franga, empreso- 
nament i deportado. Valia la pena pensar també, però, en la pos
sible existèneia de deportats espanyols no republicans o en Hui- 
tadors que havien seguit potser itineraris diferents.

Per aixô fou fonamental acudir ais arxius dels memorials de camps 
de concentració. Se'n van visitar 14. Alguns en molt bon estât, 
com Mauthausen o Buchenwald. Altres en bon estât però pen
dents de catalogado, com Dachau, i altres en estât molt preca
ri com Ravensbrück.

Aquests arxius van aportar centenars de nous noms. Noms que 
no eren presents en els registres de deportats des de Franga i 
que, per tant, eren de persones que havien seguit una via dife- 
rent a la deportació. El fet d'haver trobat noms que ningù abans 
havia inclôs del camp de Dachau, i el contrast de les dades amb 
les de familiars de deportats, ens van fer descobrir una via de la 
deportació diferent: la d'espanyols que s'havien enrôlât a l'exèr- 
cit francés, i que havien Iluitat en diversos escenaris de la H Guer
ra Mundial i havien estât fets presoners de guerra pels alemanys. 
En canvi, encara no hem pogut explicar l'itinerah dels espanyols 
dels quais vam trobar els noms als arxius d'Auschwitz o Treblin- 
ka.

http://www.yadvashem.org.il
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També es va acudir ais arxius de l'International Tracing Service 
Bad Arolsen. En aquest poblé prop de Kassel, al Land de Hesse, 
es va instaMar el 1945 el serve! internacional créât per a localit- 
zar persones desaparegudes durant la guerra. Allá hi ha ara un 
arxiu amb més de 50 milions de referències d'uns 17 milions de 
persones victimes de les deportacions de la II Guerra Mundial. 
ITS Bad Arolsen serví per confirmar dates però també per a des- 
cobrir nous noms de deportats.

Amb aqüestes dades d'arxiu, més les dades de l'Arxiu de l'Ami- 
cal i dades de literatura esenta per o sobre deportats, vam acon
seguir posar nom a 9024 espanyois i espanyoles que foren depor
tats als camps nazis. De tots ells tenim els noms i cognoms i camp 
de desti. De la majoria, a més, consta el número de matrícula, 
els diferents subcamps i kommandos, dates d'empresonament, 
de deportació, de mort o alliberament. En pocs casos hi ha foto
grafia i dades del pas per camps franceses i de companyies de 
treballadors estrangers i/o del pas per la resistèneia.

La recerca, però, no s'aturà ni s'ha aturat encara. Una de les linies 
d'investigaciô vingué d'un fet que ens cridà l'atenciô: l'apariciô 
de noms i cognoms no habituais al nostre pais als registres o a 
les fitxes de deportats espanyols. Aixô ens obligé a reflexionar, 
corn ja he dit, sobre el concepte d'espanyol i el de republicà. En 
alguns casos els cognoms "no tipicament espanyols" correspo- 
nien a brigadistes internacionals la nacionalitat espanyola dels 
quais, tot i que merescuda i promesa per Manuel Azaña, no s'ha- 
via formalitzat mai. La seva inclusiô era problemàtica.

Però en altres casos es tractava de cognoms jueus. I aixô ens féu 
descobrir quelcom que ens va fer replantejar molts prejudicis: la 
deportació d'espanyols sefarditas o de jueus sefarditas residents 
a Franga, Holanda, Grècia, Bulgària i Romania, partant no qua- 
lificables com a "republicans". En virtut d'un decret de 1924 i 
de les politiques filosemites de la II República, centenars de jueus 
sefarditas van rebre la nacionalitat espanyola i un passaport espa- 
nyol. Se n'ha parlât molt d'uns quants centenars d'aquests sal- 
vats pel Cònsol General d'Atenes Romero Radigales, casat amb 
una jueva, i dels salvats per l'agrégat de negocis a Budapest Sanz 
Briz. Però en realitat hi va haver molts més jueus espanyols, sobre- 
to t de Franga però també de Grècia, que no van tenir la sort de 
ser salvats per aquests diplomàtics.

No es tracta d'espanyols militants de les esquerres. Tampoc es 
tractava de persones que compartissin amb eis espanyols resi
dents a Espanya experièneies culturáis o politiques. Per tant, no 
eren republicans. Però si considerem la nacionalitat corn un vin- 
cle juridic que ens fa titulars de drets i obligacions i no pas corn 
una essèneia que la història ha anat dipositant en nosaltres és 
obvi que aqüestes persones eren ciutadans espanyols, per tant 
iguals en drets als espanyols d'Espanya i, per tant, mereixedors 
de reconeixement i de ser inclosos en el cens dels deportats espa
nyols.

¿No ens ensenya precisament la història del nacionalsocialisme 
els perills de definicions essencialistes, racials o historicistes de la 
nacionalitat? ¿No és un actiu de la nostra memòria l'existència 
de descendents dels jueus expulsats que adquiriren la nostra 
nacionalitat?

Malauradament molts d'aquests espanyols jueus van perir als 
camps nazis perqué el Govern espanyol se'n desentengué i no 
els volgué salvar pel seu antisémitisme. Les dades d'alguns d'a
quests están incloses al Projecte dels Noms de Yad Vashem. La 
majoria de noms provenen de fulls de testimoni i, com passa 
amb els noms dels jueus assassinats, falten encara moites dades. 
La voluntat dels que elaborem el cens és incloure aqüestes dades. 
Si que hem pogut posar noms a 522 persones que foren depor- 
tades a Bergen Belsen des d'Atenes i Salónica i salvades en l'ùl- 
tim moment pel diplomàtic Romero Radigales, casat eli mateix 
amb una dona jueva, a Salónica i a Atenes. Les seves dades ja 
consten en el cens dels deportats.

Després d'aquest itinerari de recerca a arxius hem posât nom a 
9541 espanyols que van ser deportats als camps nazis. La recer
ca continua to t i els problèmes pressupostaris. Encara queden 
fonts per investigar però estem satisfets amb les queja hem tre- 
ballat. Òbviament l'elecció d'unes fonts discrimina unes altres. 
Les dades del Fons sobre la deportació de l'Arxiu de Castellar són 
d'una gran qualitat i han estât recopilades amb molt rigor. Mal
auradament les circumstàncies actuals n'impedeixen la seva con
sulta. Hi ha altres dades que no hem consultât perqué, en con
trast amb el rigor dels elaboradors del Fons de Castellar, temíem 
que hi pogués haver contaminacions emocionáis.

El dels deportats espanyols és un tema amb una càrrega emoti
va i política molt gran. Això és quelcom de naturai i no és nega- 
tiu que ens emocioni aquest capítol de la nostra història. Si que 
pot ser negativa una aproximació massa emotiva, mitificadora 
fins i tot. Un dar exemple de les conseqüències de substituir el 
rigor és el trist episodi queja ha passât a la història universal de 
la impostura: el cas Enric Marco. Com ja sabem, aquesta perso
na es va fer passar per ex-deportat al camp de Flossenbürg i ni 
tan sols els historiadors que I'acompanyaven a la seva associa- 
ció d'ex-deportats el van descobrir.

D'aquest succès, com de tots els problèmes, me n'interessen 
sobretot les lligons. Cree que la principal és, com deia, que és pri
mordial sotmetre les emocions i els mites al rigor historiogràfic, 
és emprar mètodes científics i eliminar perjudicis sobre persones, 
fonts d'informació o, fins i tot, problematitzar les própies cate
gories.

Una altra Higo fa referència al que deia al comengament d'aquest 
text; és important socialitzar la memòria dels deportats. Aques
ta no pot ser mai d'una associació o partit politic sino de tota la 
ciutadania que, al cap i a la fi, és qui finanga aquests projectes 
amb el seu treball i els seus impostos.

El cens dels espanyols deportats als camps nazis és un projecte 
de llarga durada que ha de continuar al pia de la recerca i que 
ha de ser difós, ensenyat a tots nivells. Entre totes i tots hem d'a- 
conseguir que aquest cens disponible online sigui un Hoc de 
memòria dels espanyols que van patir els camps nazis.

Alfons Aragoneses és professor d 'h is to ria  del d re t 
i coo rd inado r del cens de deporta ts  del M em oria l dem ocra tic
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L'art del retret: apunts per a 
la creació d'un manual d'ús
Sovint escollim retrets sense precisió 
ni propietat i que no tenen relació amb 
el que ha provocai la nostra tensió

JORDI CLARES TERUEL/Text i iMustració

De la manera més grollera o de la forma més delicada, tothom 
ha utilitzat improperis alguna vegada a la seva vida. Segons alguns 
experts, dir paraulotes pot ser una manera molt sana d'ajudar a 
reduir l'estrés i evitar així les agressions. En el seu estudi del 1905 
sobre els acuditsi, Freud explica que l'escriptor i científic Georg 
Christoph Lichtenberg (1742-1799) va afirmar: «En situacions en 
les quais ara diem "vostè perdoni" abans anaven a bufetades». 
A continuació, el fundador de la psicoanàlisi afegeix; «L'hostili- 
tat violenta, prohibida per Ilei, ha quedat substituida per la invec
tiva verbal». Aixi, l'objectiu d'aquest estudi seria el de fer un pas 
més en aquest sentit i analitzar en quines ocasions es pot sub
stituir el colèric insult per un contundent retret.

De primer, cal diferenciar entre l'insult i el retret. Quan s'insulta 
és que hi ha la voluntat d'ofendre, de ferir, i generalment no hi 
ha res de cert en allò que s'imputa. El que insulta no té argu
ments (ni els considerará) i l'ûnic que pretén és que la seva víc
tima es rebaixi al seu nivell per optar a una pretesa victòria^ (però 
jo no penso tractar aquest tipus d'actuacions i qualificacions). 
També cal diferenciar el renec del retret. El renec és una parau- 
la o expressió grollera, especialment proferida contra Déu o les 
coses sagrades^. A diferència de l'insult i el renec, el retret és Tac
ciò de retreure a algù alguna cosa que ha fet i que es considera 
censurable, imputant-li-ho com a falta o excès.

Umberto Eco^ sostenía que el missatge no és el mitjà, sinò que 
és allò en què el converteix el receptor. És per aixô que podem 
classificar els tipus d'improperis considérant el paper que hi té 
el (possible) receptor. Així, podem establir un primer tipus d 'im 
properi quan pronunciem una paraula per desfogar-nos d'una 
experiència que ens ha colpit molt i davant la quai, d'entrada, 
no trobem cap altra manera de reaccionar. En aquest cas s'ha 
d'entendre que ni tan sols ens dirigim a cap interlocutor. En 
aquests casos se sol proferir un renec o una interjecció, com 
"carall" o el seu eufemisme "caratxos".

En un segon tipus d'improperi es considerarien els casos en qué 
ens limitem a dir una obvietat. Però, el to i la manera de fer-ho 
és el que canvia radicalment la interpretado del nostre missat
ge. Així, una paraula que per ella mateixa no comporta cap con- 
notació de retret en pot agafar el sentit pel seu context i pel to 
irònic en qué s'ha expressat. Per exemple, retreure a algú una 
facultat per a la qual està molt ben capacitat just quan n'ha mos
trat una greu mancança.

Malgrat que es podrien considerar renecs, tenim l'exemple d'un 
tercer tipus d'improperi en Textens ventali que al llarg de les aven
tures d'en Tintin ha élaborât el seu autor Hergé (suposo que amb 
la coTlaboraciô d'Albert Jané en Tediciò catalana) expressats per 
boca del Capità Haddock^. En moments critics, el Capità allibe
rà una part de la seva tensió gràcies a la sonoritat de les parau- 
les escollides, aspecte que també té la seva importància. Un pot 
no saber què li han dit, però hi ha dues coses que no fan gens 
de gràcia: desconèixer el veritable significat del suposat impro
peri i... què coi! Que et diguin "gratapalles" o "arvicòlid" sona 
fatai!

L'objecte d'aquest estudi seria un quart tipus. Es tracta d'analit- 
zar el repertori d'improperis al qual es pugui recórrer quan, cons- 
cientment, volem denunciar una situació a la persona que Tha 
originat amb la voluntat d'alliberar la nostra tensió to t increpant- 
la. Però, per bé que la paraula proferida voi denunciar un excès 
o una mancança de què ha pecat el receptor del missatge (quan 
es diu que les veritats ofenen), sovint Timproperi escollit està 
totalment fora de Hoc i no té relació amb el que ha provocat la 
nostra tensió. Com a molt, només evidencia el nostre enuig. ¿No 
ens hauria de reconfortar doblement saber denunciar la falta 
comesa amb la màxima precisió i propietat?

En ocasions, fins i to t podem prétendre incorporar-hi una certa 
dosi còmica. Els exèrcits medievais ensenyaven el cui als seus 
adversaris abans de Iluitar per tal de ridiculitzar-los i, així, per- 
dre'ls la por en el combat^. Ara bé, que quedi dar que no estic
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suggerint "fer un calvo" sempre que necessitem descarregar la 
nostra tensió. Només reivindico la força que l'humor pot afegir 
ais nostres improperis guarnint-los d'un matis inteMigent i diver
tit (i, per tant, no agressiu fisicament) en dirigir-los al destinata- 
ri del nostre missatge. Amb una mica de sort, i malgrat l'actua- 
ció amb què ens ha provocat, el receptor mostrará una mica de 
complicitat i to t s'acabarà amb una rialla. Tot plegat, en la linia 
que José Luis Coll ens ho mostra en el seu Diccionario'^ quan defi- 
neix paraules com gamburro: «grosero, ineducado, incivil, de 
cuatro patas y que en lugar de hablar rebuzna, al olfato de la 
hembra».

Recordem que no ofén qui vol, sino qui pot. Anomenar "cabrò" 
al conductor d'un cotxe que ens ha avançât temeràriament per 
la dreta a l'autopista és, pel cap baix, incoherent. Si bé és cert 
que podem entendre per "cabrò" al que fa coses intolerables ais 
altres, la GEC i NEC ho defineixen com el «marit que consent I'a- 
dulteri de la seva muller». En to t cas, ¿quina relaciò hi pot haver 
entre un inconscient temerari ignorant de les normes més ele
mentáis de la conducciò i el másele de la cabra? Quan el recep
tor rep el missatge, pot percebre la nostra doble impotèneia: la 
frustraciò de no poder amonestar la seva actitud i la incapacitat 
de qualificar-la amb eficàcia. ¿I si anéssim preparats i li abo- 
quéssim allò que reaiment ha demostrat ser amb un bram fort i 
decidit? Aquest és l'objectiu: preparar-nos per (des)qualificar qui 
ens ha provocat, enèrgicament, amb un mot encertat, malso- 
nant i amb una mica d'humor. Però sense ànim d'ofendre, sinò 
de denunciar el perjudici que hem patit per part d'altri.

Així dones, es tractaria de crear un manual de retrets obtinguts 
de la manera següent:

1/ Pent un recull i una posterior descripció d'improperis actuals, 
considérant l'etimologia de cada un i valorant la seva idoneìtat.

2/ Analitzant en quines situacions és habitual acumular prou ten
sió per recòrrer a l'ús del retret.

3/ Finalment, élaborant una relaciò dels retrets esmentant en 
cada cas; a) la paraula; b) la seva etimologia, si cal; c) la des
cripció del seu significat o el de l'accepció que ens interessa; d) 
l'anàlisi dels àmbits als quais se'l pot vincular; i e) fer-ne una pro
posta amb un cert caire humoristic.

La confecció d'aquest manual és ambiciosa i impossible d'abor- 
dar en aquest article. Ara com ara, iniciant la primera de les tres 
tasques esmentades, passo a analitzar tres improperis molt habi-

tuals. Com intentaré justificar, només un deis tres (gilipolles, idio
ta o imbécil) pot ser considerar un retret coherent i vigent. ¿Sabrí- 
eu dir quin és abans de llegir els comentaris següents?

Gilipolles. Del castellò "gilipolla" o "gilipollas": format per g/7/ 
(del gitano espanyol "jili" que significa "innocent, ximple") i pollas, 
plural de penis. Així com es diu en castellò "tonto del culo", pot- 
ser es podria expressar també com a "tonto del pene". Possibles 
traduccions; nap-inepte, neci-tites o talòs del carall. No es pot 
considerar un retret i suposo que aquest improperi deu l'èxit a 
la seva sonoritat i que, per tant, es podria suplir perfectament 
per bufacanyes o tastapallofes.

Idiota. Que pateix idiocia, estât de dèficit d'intel ligència en qué 
l'individu posseeix una edat mental que no sobrepassa els tres 
anys. Etimolôgicament, del grec idiotés que vol dir "no iniciat, 
ignorant". Els grecs creien que per viure en harmonía en un estât 
de democràcia calia que tothom s'interessés pels afers comuns. 
Mostrar-se indiferent era com un acte d'ostracisme que merei- 
xia ser qualificat amb aquesta paraula. D'acord amb aquesta 
accepció, és un retret que es pot considerar totalment vigent.

Imbécil, o "imbécil". Del llati "imbecillis", s'aplicava a la débili
tât d'esperit i, actualment, s'utilitza per denunciar l'estupidesa. 
Segurament ens ha arribat per conducte del francés "imbécille". 
Segons explica Joan Coromines al Diccionarl Etimologie: «és ciar 
que accentuar imbécil fou una imbeciMitat, causada pel fet de 
manllevar-lo del francés». Personalment cree que és un deis impro
peris més imbècils i, per tant, el considero absolutament pres
cindible.

Notes
 ̂ Freud, Sigmund, El chiste y  su relación con lo inconsciente. Alianza, 
Madrid, 1990.
2 Juan Cruz en feia una reflexió intéressant el diumenge 16 de gener al 
diari f  / País.
3 Si US intéressa aprofundir-h i us recomano el m olt intéressant Diccio- 
nari de renecs i paraulotes de Rere Verdaguer, Editorial El Trabucaire, Per- 
pinyá, 1999.
4 Eco, Umberto, Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, Ed. 
Lumen, Barcelona, 1969.
^ A lgoud, Albert, Eil-lustre Haddock, recull deis renecs del capitá; de l'in- 
sult considérât com una de les belles arts, Norma Editorial, Barcelona, 
1999.
® Theros, Xavier, Burla, escarnio y  otras diversiones. Ediciones de la Tem
pestad, Barcelona, 2004.
^ Coll, José Luis, El diccionario de Coll, Ed. Planeta, Barcelona, 1976.

ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61 

08201 Sabadell

Ferrer
A D V O C A IS

rambla 5, 4° planta 08202 sabadell 
tel 93 727 59 20 fax 93 725 64 56 
e-mail: advocats0giassessors.com

ARTICLES PELL I VIATGE
Sant Quirze, 38 

Tel. 93 725 85 41 
SABADELL



SOCIETAT 19

Qué voleri aquesta gent?
JORDI ROCA I TUBAU

A la memòria del lingüista Joan Solà

Qué volen aquesta gent que en altre temps trucaven de mati- 
nada? Què volen aquesta gent que malinterpretant la democrà- 
cia, de la nostra llengua en fan una arma de confrontació? Què 
volen aquesta gent oposant-se, amb incansable perfidia, a la nor- 
malització del català com a llengua prioritària dels catalans? Cree 
que aquesta pèrfida actuació contra el patrimoni més preuat deis 
catalans no té altra finalitat que la de desestabilitzar Catalunya 
al preu que calgui, la qual cosa no aconseguiran perqué Catalu
nya, el català i els catalans som un to t indivisible, un to t que per 
més que aquesta gent s'hi empenyi cap agressió ens farà sucum
bir per més traumàtica que sigui. I això és aixi perqué Catalunya 
i la seva llengua han restât i restaren vives malgrat voler-nos 
escombrar del mapa. Sápiga aquesta gent que to t i èsser una 
Nació sense estât tenim una llengua pròpia: una llengua viva, 
una llengua com no tenen moites Nacions molt més grans que 
la nostra i, per descomptat, amb estât.

Sàpiga aquesta gent que la llengua catalana, per més argùcies 
"legáis" que interposin sobre la normalització lingüística, resta
rà com divisa irrenunciable sobre quaissevoi tribunals constitu- 
cionals o no. No en va Catalunya és un país que després de cada 
sotragada, dels quatre punts cardinals de la nostra terra, en sor- 
geix la voluntat de pervivèneia. Catalunya, està per sobre de tot 
intent de destrucció, com també ho està la nostra llengua.

El català és més que una marca d'identitat. El català és una llen
gua pròpia que la parlen uns deu milions de persones. Quina por 
ha de fer la nostra llengua en front del castellò, tercera llengua 
més parlada del món? A què ve tanta obstinado i tanta aversió 
vers la nostra llengua. A què ve si ni numèricament ni en influ- 
ència representem cap perill en el vast oceà del castellò? Enfront 
aquest despropòsit sols em cal pensar que a aquesta gent enca
ra no se'ls han acabat les ànsies de conquesta, per tant, to t allò 
que la dictadura no pogué sentenciar del tot, com a conqueri- 
dors d'una Espanya que no és la nostra, continúen sembrant l'odi 
malgrat els milions de morts que pesen sobre la seva conscièn- 
cia.

El català és una de les múltiples llengües que es parlen a Euro
pa. Per tant un bé cultural irrenunciable. Un bé cultural que no 
és pot fer servir corn arma d'atac en front una societat 
que ha demostrat, amb escreix, el seu ait grau de civisme. Un bé 
que no és pot fer servir, per obtenir-ne rèdits antisocials. La nos- 
tra llengua, per sobre de to t mereix respecte. La nostra llengua, 
malgrat les sistemàtiques apeMacions rubricades pels més alts 
magistrats; que ho sàpiga aquesta gent, ni cap pressió, ni cap 
decret aconseguirà matar-la.
Si el que es pretén emprant aqüestes burdes maniobres juridi
ques és destruir la trama i l'ordit del nostra teixit social, aquesta 
gent va ben errada. Els catalans som fets de pedra picada i per 
moites sentèneies que contra el català és firmin, res acabará amb 
el català i menys amb els catalans. Hi no ho aconseguiran per
qué amb Hum i taquigraf la democràcia té una singladura impa
rable: la Ilibertat. No en tinguem cap dubte; ja que to t intent de 
crear fantasmes a plena Hum del dia més que demagogia: és una 
Perversität contranatural.

Tots els que per les raons que sigui blasmen contra la nostra Hen- 
gua que es recordin de David i Goliat, som petits, si, més aixo no 
vol pas dir que ens haguem de rendir davant els més poderosos, 
hi no ens rendirem davant de res, perqué la raô ens ha donat i 
ens dóna força per plantar cara fins als despropôsits sorgits de 
les ments més eixelebrades.

Sàpiga aquesta gent que nosaltres, tant si es vol corn si no és vol 
som un poblé que des de l'època Carolingia formem part de l'Eu- 
ropa deis pobles. Que no ho oblidi ningù, tota vegada que obli- 
dar-ho podria ser un error de càlcul imperdonable.

I corn vaig escriure en una de les meves litografíes dedicades a 
Catalunya segueixo dient "Nosaltres no som un poblé de raça, 
nosaltres som un poblé de cultura, de llengua, de civilització, de 
treball; som un poblé que ha de treballar sobre el ferro de la nos
tra realitat social i donar-li sentit constantment i per aixô reque- 
reix cada dia -no un cop cada dos-cents anys- imaginació, esforç, 
capacitat de coMaboració, de convivèneia, de comprensió i de 
creativitat". No ho dubtem. Passi el que passi i corn passi, el futur 
és i serà nostre. Aquest i no un altre és l'esperit que hem d'es- 
grimir tant enfront de les coses petites corn enfront les més difi- 
cils. Si Espanya no estima els catalans, que ens deixin en pau, 
pacificament, proclamarem la independèneia.
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DIR-SE A TRAVES D'UN LÜBRE

Manuel Bustos es diu a través 
de 'El món d'ahír' de Stefan Zweig
M ONTSE BARDERI /  Text i fo to g rafíes

Alcalde de la ciutat des de 1999. Dotze anys del que 
s'ha anomenat la segona transformació de la ciutat. 
El metro, la recuperado del Ripoll, la rehabilitació del 
Principal o el Pía de Biblioteques són algunes de les 
fites assolides en aquest pareil de lustres i escaig. Per 
dir-se a través d'un Ilibre, l'alcalde ha triât f/m ón  d'a- 
hir d'Stefan Zweig,

Per qué aquest Ilibre?
Tothom s'ha enamorat amb Carta d'una desconegu- 
da, i a partir d'aquí va ser descobrir-lo. És un autor 
que m'agrada molt perqué té uns estudis divulgati- 
us de grans personatges molt intéressants. Sempre 
m'ha intéressât molt la historia, i aquest Ilibre, to t i 
que parli d'una Europa de principis de segle, em sem
bla molt interessant perqué ens ensenya que to t el 
que tenim pot ser efímer i que cal treballar cada dia 
per a conservar-lo.

Començo amb les cites d'aquest Ilibre que he selec- 
cionat perqué me les comenti: "Quan més estimo a 
aigú més respecto el seu temps".
Sí, sembla que estimar aIgú només significa estar per eli de mane
ra activa, sovint el respecte té a veure precisament amb aixó: amb 
una actitud d'atenció activa però no intrusiva. És molt interes
sant aquest concepte de "escolta activa", "d'acompanyar obser
vant des d'una certa distáncia". Estimar és un art molt difícil, no 
sempre té a veure amb l'activitat sinó també amb una passivitat 
atenta.

"La nostra Europa va gaudir d'un joc de colors calidoscòpic".
M'agrada aquesta visió d'Europa com a bressol de la civilització 
des de la pluralitat. Fixa't que diu gaudir, i no patir, la diversitat 
dins d'una Europa preparada i sota l'aixopluc comù dels drets 
humans és un somni irrenunciable per a qualsevoi persona d'es- 
querres i progressista com jo.

"Només en els primers anys de joventut identifiquem I'atzar amb 
el desti. Més endavant sabem que el veritable rumb de la vida 
està fixât des de dins: per difícil i absurd que ens sembli el nos
tre carni i per més que ens allunyi deis nostres desitjos, en defi
nitiva, sempre ens porta a la nostra invisible meta".
És un tema molt interessant: el nostre futur té a veure amb el 
desti, l'atzar, la nostra voluntat?... Cree que tots tenim un desti 
però que cal que l'impulsem amb el nostre esforç. És allò que

diuen els artistes que "la inspiraciò m'agafi treballant". Tenim 
una potencialitat, allò que podem aconseguir i és possible, però 
depèn del nostre esforç diari que es materialitzi. I no només les 
persones, les ciutats també tenen una potencialitat i depén de 
l'esforç de tothom que arribin a ser allò que poden ser.

"En el seu pensament hi havia alguna cosa transparent com el 
vidre i, per tant, sense substància. Tota la seva existéncia era un 
conflicte de noves contradiccions".
A mi, aquesta cita em recorda a la transparència versus opacitat 
que pateix sovint la nostra democràcia. Sense transparència en 
l'àm bit public té poc sentit la participado i és impossible fer 
balanç i passar comptes. I la transparència es mesura d'una sola 
manera; amb el grau que un sistema institucional permet ais ciu- 
tadans i a les institucions accedir eficaçment a la informaciò relle- 
vant, confiable, suficient i de qualitat. Democràcia vol dir poder 
sentir totes les veus, però donar importància a les veus en fun
dó del nombre de veus. No pot valer igual una veu que discre
pa que mil veus que tiren endavant. Cal sentir-les a totes sense 
entendre que no totes les opinions valen igual. En democràcia 
s'ha de parar esment a la voluntat majoritària; sino seria tirania 
d'una minoria sobre la majoria. La contradicció, la falta de subs
tància, la crítica fácil sovint en comptes d'enriquir la democrà-
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cia, l'embruten, i a la vegada desprestigien una 
tasca que té molt a veure amb la responsabili- 
tat i l'ètica que és la politica.

"La terra on hi plantem arbres es converteix en 
un Hoc de félicitât. Es veu diferent una ciutat si 
has decidit quedar-t'hi o només es visita corn a 
turista".
Sí, una ciutat per visitar no és una ciutat per 
viure-hi. Una ciutat per viure-hi és corri una sego- 
na llar. Una ciutat no es gestiona ni es planifi
ca de veritat si no es viu, si no s'estima. Hi ha 
tasques que només es poden fer si es viu a la 
ciutat i també es viu per la ciutat, alguna tan 
habituai i tan propera, tan a l'abast de tots eis 
dutadans corn ara formar part d'una entitat, 
d'una associaciô de veïns, d'una associaciô de 
barri, d'un centre esportiu... Persones que fan 
especial allò que sembla tan quotidià.

Hi ha entitats que ens han ensenyat a valorar la 
grandesa amagada d'aquesta quotidianitat. Ens sembla normal 
anar a veure una exposició, un concert, però hi ha un esforç dar- 
rere. Es habituai poder anar a un concert coral, o que eIs nostres 
fills aprenguin o tinguin accès a un grup d'esplai, però això no 
és fruit de la casualitat sino fruit de l'esforç de les persones.

Tots tenim una gran responsabilitat a la nostra ciutat a favor de 
la convivència, del bon veïnatge, de fer la nostra ciutat encara 
una mica millor. Amb gestos tan senzills com reciclar, no embru- 
tar, respectar els espais, fer entre tots una ciutat més amable, 
una veritable llar per a tots, on tots els veins i veines siguin ben- 
vinguts i sentin casa seva com una veritable segona liar.

Séneca deia que el treball i la Iluita criden sempre els millors. Per 
mi els millors son els que han sabut fer del titol de ciutadà i ciu- 
tadana un exemple viu de Solidarität i constància.

Els herois es fan amb un minut, però per fer un bon ciutadà, una 
bona persona, es triga tota la vida.

"La inflació, l'atur, la crisi politica... qui prometia ordre a tot allò 
podia comptar amb milers de seguidors. Un cel tan carregat 
necessita una tempesta"
El nazisme va arribar al poder a causa de la crisi econòmica i poli
tica. A partir de l'any 1929 la situado va canviar molt, hi havia 
una gran crisi econòmica i un nombre creixent d'alemanys es va 
deixar seduir per la teoria nazi que veien la crisi com el résultat 
de la conspirado dejueus i comunistes.

Avui, podem tornar a fer males decisions, persones d'extrema 
dreta poden acusar els nouvinguts de la crisi.

Hitler va aconseguir atraure el vot de milions de dutadans pro- 
metent reconstruir una Alemanya torta, crear nous llocs de tre
ball i retornar a l'orgull nacional. Al 1930, amb piena crisi, hi va 
haver un important ascens del nazisme que va passar de 28 escons 
a 107. I no va parar de créixer per l'augment de l'atur, per l'ac- 
centuaciò de la critica situaciò econòmica i social. La història ens

ensenya que les opcions extrémistes son molt més possibles en 
époques de crisi perqué es barreja la por i les ganes de trobar 
solucions ràpides.

Mai més hem de tornar a ser victimes d'un règim totalitarista, 
on la Hibertat i la discrepància no siguin possibles. No només dis- 
crepància d'opiniô sino per ser d'una determinada manera. Per 
serjueus, poloneses, gitanos, homosexuals, comunistes... per 
Iluitaral bàndol republicà.

Voldria pensar que el patiment i la mort d'aquestes persones no 
ha estât en va, no ha estât inútil.

Que la democracia, la convivència, el diàieg, la participado, el 
dret a la diferència, a la pluralitat és pel que han Iluitat les victi
mes del nazisme, i que si tenim la vida, la societat i la democrà- 
cia que tenim, és en part, gràcies a tots 
ells.

Va haver-hi prop de sis mil republicans 
espanyols que van morir al camp de 
Mauthausen, alguns d'ells veins nos- 
tres.

Els millors son 
els que han 

sabut fer del 
tito! de ciutadà 
i ciutadana un 

exemple viu 
de Solidarität 

i constància
Hem de conèixer la història, apropar- 
la als nostres joves, perqué conèixer la 
història és l'ùnica manera de no tornar
a cometre les mateixes atrocitats. Montserrat Roig diu que els 
crims no s'esborren amb l'oblit, que s'esborren amb la paraula, 
perqué només parlant i recordant es pot arribar a comprendre i 
fins i to t perdonar.

Però perdonar no significa un oblit que ens permeti repetir errors 
del passât.

Les victimes del nazisme cal que siguin homenatjades i recorda- 
des com el que són; els primers que han defensat la Ilibertat i la 
democracia a Europa.
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"Qué significa la cultura sino obtenir de la tosca matèria, a força 
de moixaines, eis seus ingredients més exquisits, més délicats i 
subtils a través de l'art i de l'estimaciô?"
Son boniques aqüestes les paraules, oi? son d'un gran huma
nista, perseguii pel nazisme, un dels autors més llegits i traduits 
del mon; Stefan Zweig.

Efectivament, la cultura, neix de l'estimaciô, de les atencions i 
delicadeses que li professem. No neix de la violència, del crit, de 
la imposidó. Neix de la seducció amable d'un músic amb el seu 
instrument, de l'elegància i gaudi.

Aquesta és la cultura que voldria per a la nostra ciutat: una cul
tura que convidi a viure i, que convidi a conèixer i a estimar. Que 
signifiqui conèixer-la i enamorar-se'n.

Les millors coses sempre sorgeixen aixi, de la invitació amable... 
durant molts anys parlava de ciutat amable...

Cree que la política no és una revolució, un canvi dràstic, una 
radicalitat (amb to t allò de llampant, innovador i extremista que 
pugui tenir), sinó la gestió diària, sovint invisible però que com 
una gota constant erosiona la roca. La política significa la ges- 
tiò de la polis, és a dir, la gestiò d'una societat que viu en pau.

És impossible fer política en una revolució, es fa una 
guerra. Estic pensant en petites accions que no són revo- 
lucionàries però afecten la vida d'algunes persones. Un 
centre d'atenció sociosanitari per a la gent gran, unes 
vacances per a la gent gran, una nova escola bressol, 
uns pisos de preus econòmics per als joves, una nova 
plaça en un barri on prendre la fresca. Un treball burnii 
però honest, que afecti la vida de les persones, que faci 
dels Hoes espais més amables, i tornant amb l'origen de 
les paraules que tant ens ensenyen el significat deis mots 
que usem, amabilis ve d'amable que voi dir "digne de 
ser estimât". I tornem al débat. Ser digne de ser esti
mât vol dir temps i esforç, significa una certa elevació 
de l'ànima, en el culte a l'emoció els dignes de ser esti- 
mats serien només els models de 
les revistes de paper couché.
Sabadell no és una ciutat model 
però és una ciutat que treballa 
diàriament per ser millor, que 
intenta ser digne de ser estima
da.

Cree que la 
política no és 
una revolució 
sinó la gestió 
diària, sovint 

invisible, però 
que com una 

gota constant 
erosiona 

la roca

Jo cree que en el món actual hi ha Hoc pel 
compromis i per l'acció, però això costa, 
vuH dir inclou més esforç que fer zapping 
i no tothom està disposât a cansar-se. Hi 
ha descoratjament, hi ha avorriment, 
molts pensadors actuals parlen d'una 
societat capritxosa, exigent, difícil. Potser aquest avorriment també 
es tradueix en la forta onada d'incivisme que están patint les 
principals ciutats europees.

Aquest procès d'engrescament, de fer projectes, de moure's de 
millorar... És una responsabilitat de tots i totes. Des de la pròpia 
persona, a la familia, a les institucions, a les entitats, als dirigents 
politics.

Tenim molta feina per davant, i mai aconseguirem la societat que 
volem, però no per això deixarem de tenir somnis, no només corn 
objectius sinó també com a brúixoles que ens indiquin cap on 
volem anar.

Stefan Zweig. El món d'ahir. Memòries d'un europeu. 
Barcelona: 2001 .Quaderns Crema. ISBN: 978-84-7727-335-6
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'L'últim dia abans de demà', 
d'Eduard Márquez
A la seva darrera obra Tautor fa un pas 
endavant vers l'essència, amb un llengu- 
atge poètic i minimalista fins a l'extrem

DAVID SERRANO/Text i imatges

La capsa de Nivea amb les figures reals

Resulta curios que, una vegada més, la historia literária de l'E- 
duard es creui amb la meva, perqué d'alguna manera aquest 
també és el meu últim dia abans de demà, a Quaderni. Casuali- 
tats de la vida. 0  potser no són casualitats, i per aixó em con
fesso seguidor incondicional de Hans Jean Arp.

Una de les virtuts de la literatura de Márquez és que mai no et 
deixa indiferent. Márquez sedueix per la seva prosa poética, 
miMimétrica, mesurada al detall, precisa, concisa, que, malgrat 
això, s'expandeix dintre nostre amb la conformado d'universos 
inesperats. Però no només és una qCiestió formai, perqué Már
quez colpeix de manera efectiva l'ànima del lector mitjançant 
temes de gran caiat humà i pretextos feridors, situats al limit.

Amb Lùltim dia abans de demà, Márquez fa un pas endavant. 
Un pas valent. Un pas decidit, ferm, sòlid, potent. I agosarat per
qué ens marca els limits, desconeguts per ara més proper a l'a- 
bisme. D'acord amb el seu lema obsessiu de "menys és més" em 
recorda algún dels grans pintors clàssics: educats en l'exquisida 
escola del retrat del cos humà (el domini de la llengua en l'es- 
criptura) per progresser vers l'abstracció, que en Márquez seria 
l'evolució vers l'essència. El llenguatge deixa de ser un filtre que 
s'interposa inexorablement entre l'autor i el lector, fins al punt

Márquez, pensatiu, en un moment de la conversa

que s'essencialitza, no fa nosa i, albora, esdevé poétic, minima
lista fins a l'extrem. I s'estén també a la tipografía i la puntua
do. Aixo obliga, logicament, a trobar els temes i els motius que, 
per si mateixos, siguin prou potents per aconseguir el que tenim 
al davant, un artefacte solid, potent, trasbalsador. I la veritat és 
que des de la primera linia Márquez aconsegueix atrapar-nos 
sota la pretesa lleugeresa deis 623 grams. Ens té sota les seves 
ordres, fent-nos moure com un titella; feia temps que no tenia 
la consciéncia de ser sotmés d'una manera tan subtil a aquest 
mécanisme de manipulado. Diu i fa el que vol amb el lector. Tot 
és imprescindible i és al servei d'absorbir-nos, de no deixar-nos 
abaixar la mirada fins que no hem arribat a la darrera línia, 
exhausts, sacsejats. Llavors notem la seva mirada cómplice, inter
rogadora, enjogassada.

El pretext que origina la historia: la trobada amb un company 
d'escola convertit en captaire, ofereix en safata la nécessitât que 
sentia Márquez de feia temps per passar comptes amb el seu 
passât a través del seu mitjà d'expressió: la literatura. Aquest 
encaix perfecte és el que l'obliga a defugir la indeterminació tem
poral i el distanciament geográfic de novel-les anteriors {Cinc nits 
de febrer, El silenci deis arbres. La decisló de Brandes) per mos
trar-nos un temps i un espai concrets que despullen determinats 
fragments, traumàtics especialment, del passât de l'autor. La vin- 
culació emocional, encara que continguda, propia deis perso- 
natges i esdeveniments escollits, rebla el ciau de la magnitud de 
la tragédia que s'amaga rere els dies de contenció de qué parla 
Salter a l'inici; i que curiosament trobem ja anunciat premoni- 
tóriament a Cinc nits de febrer (p. 27). Esdevé així, un deis grans 
temes récurrents de la narrativa de Márquez.

És ben probable, fent crítica-ficció, que aquest aterrament a qué 
és veu obligat Márquez com a conseqüéncia de la seva decisió, 
acosti nou públic lector a l'autor. Un nou públic que haurà de 
saber apreciar com, rere la simplicitat formal, hi ha un ingent
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Márquez amb la portada entre braços

esforç de treball amb la llengua. Treball que només es permet 
algún respir expansiu quan l'entrada dels móns onírics generáis 
per l'LSD així ho exigeixen. Al lector, nou o seguidor de la llarga 
trajectòria de Márquez (que hauria de ser objecte d'anàlisi ja), li 
caldrà una dosi conscient d'autodisciplina per no deixar-se dur 
pel ritme trepidant que imposa el temps intern (tot piegai passa 
amb poc temps) i restructura, construida sobre la base de bre- 
vissims fragments.

La novel-la s'estructura a partir d'una relació incontenible entre 
un present dolorós i els records fragmentaris del passai que han 
dut el protagonista fins on es troba, al Ilindar de l'abisme. Aixi, 
el flux entre passai i present és frenètic, vigorós, imparable. El 
pretext del retrobament no fa sino obrir la porta a les conse- 
qüències imprevisibles, però comprensibles, que pot tenir incor
porar un "estrany" a una vida que ja no és la de fa vint anys. 
Cada un dels elements que serveixen per reconstruir el puzzle 
d'unes vides desaprofitades és escollit amb precisió de cirurgià. 
En primer Hoc l'univers sòrdid i pervers de l'escola católica, ana- 
litzada amb tota la fredor que permet la seva brutalitat, i que 
fins i to t es permet el cinisme hiperbòlic d'un personatge litera
ri (i real) genial: l'hermano Estruch, una gran troballa. Més enda- 
vant el món de la Universität que comença a descobrir els espais 
de Ilibertat i que s'aboca al lema del sexe, drogues i rock'roll, 
amb la figura central d'una femme fatale abocada al desastre en 
l'eix d'un intrigant triangle amorós. I finalment el món adult, el

Amb el Ilibre de Gil de Biedma que apareix a la novel-la

món en qué els somnis esdevenen paradisos perduts, i on la reali- 
tat no és sinó la d'acabar fent fotocópies. Un univers d'individus 
que han buscat debades la seva Identität, que intenten donar 
sentit a llurs vides mitjançant diverses formes d'art: la poesia, la 
fotografia, el cinema... o que directament, to t i les seves poten- 
cialitats intel-lectuals, hi renuncien, amb la qual cosa no fan sinó 
anunciar el seu tràgic desti. Cap d'ells ha estât capaç de superar 
la por dels dies, si de cas només en algún moment, convertit en 
veritable moment de félicitât; una félicitât inabastable, fugisse- 
ra, llunyana pel pànie. Uns personatges que es mouen, impreci
sos com els ninots fets amb escuradents, cercant I'afecte, la com- 
prensió, l'estimació, però incapaços, com les pròpies articula- 
cions d'aquests ninots, de mostrar-les, de reconèixer-les en l'al- 
tre, O de mantenir-les quan es tenen, de valorar-les. Perqué, quan 
aixô ho arriben a fer, si és que ho fan, ja és massa tard. Quan 
s'han deixat esquerdar els dies de contendo, les seves conse- 
qüències menen inexorablement cap al desastre.

La potencia agredoiça d'haver deixat esberlar les bigues de Sai- 
ter, els dies de contendo de Cinc nits..., es troba en la paradoxa 
que, mentre la incapacitat del protagonista de preveure les con- 
seqüències de l'entrada d'un element estrany en el seu present, 
que no fa sino disparar els fantasmes del passât, el condueixen 
vers una tragèdia personal trasbalsadora, alhora, no és sinó aques
ta tragèdia la que li permet, per fi potser, reconèixer les claus per 
afrontar el seu "demà". Un preu molt alt, segurament massa alt. 
Però, malgrat tot, hi ha un "demà".

Després d'aquesta fascinant aposta literària, s'obre un carni intri
gant a l'espera de la propera, una espera apassionant. Com el 
bon vi, ara el que toca però és paladejar-la, assaborir-la de nou 
amb calma.

Eduard Márquez. Lúltim dia abans de demà. 
Barcelona: 2011. Empùries. ISBN: 978-84-9787-685-8
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Entrevista  a m b  Eduard  M árquez

"Segurament eis meus Ilibres 
son molt durs però alhora sempre 
tenen un marge per a l'esperança'
DAVID SERRANO /  Text i fotografíes

Quedem a casa seva. És com el seu univers literari, acollidor, orde- 
nat de manera personal, succinta, minimalista m'atreviria a dir. 
Records de cada Ilibre en algún racó o altre. L'estudi convida al 
treball, a la lectura, i, eli, a la conversa amistosa, com sempre, i 
alhora profunda, que intenta anar al molí de l'os de continguts, 
de decisions tècniques preses, de voluntats compartides, de recer
ca deis objectius proposats.

L'atzar és a l'origen, com en les novel les anteriors, del pretext 
que mou la novel-la...
Sí, ha estât un regal. Fa cinc anys, passejant pel centre de Bar
celona, em vaig trobar un deis meus millors amies d'infantesa 
convertit en captaire, amb un carretó del súper, cosses i cartons, 
tenia una harmónica a les mans.

I en aquell moment quina reacció té més força, la de veure-hi el 
fil d'una narrado o la d'anar-lo a trobar?
No vaig saber qué fer. Me'l vaig mirar de lluny una bona estona 
però no vaig gosar acostar-m'hi. Feia vint anys de l'ùltima vega
da que ens havíem visti Me'n vaig penedir, i va ser llavors que 
vaig creure que era un bon motiu per a una novel-la. Per res- 
pondre a la pregunta que em corsecava: qué hauria passât si 
m'hi hagués acostat?

Imagino que aquesta anècdota que inexorablement et trasllada 
a la infantesa és la que provoca que et plantegis defugir allò que 
havia estât un element recurrent a les tres darreres novel-les: Cinc 
nits de febrer, El sileno dels arbres i La decisió de Brandes, és a 
dir, defugir la indeterminado temporal i el distanciament geo- 
g ràfie?
Feia anys que tenia la intendo de recuperar alguns fets i cir- 
cumstàncies de la meva infantesa i de la joventut, sobretot per
qué tard O d'hora sents la nécessitât d'estirar eIs fils del passât 
per veure qué en surt. Més encara en el meu cas, en qué la memò
ria ha estât i continua sent una de les meves obsessions literà- 
ries. En certa manera, trobar el meu antic amie va ser un pretext 
perfecte per intentar-ho. Per tant, he hagut de sotmetre'm a les 
imposicions de la pròpia història, i això vol dir parlar del barri on 
vivia, de l'escola, de la Universität...

Hi percebo un grau de despullament profund, sota el qual hi 
noto també probablement una nécessitât d'expiació, d'aireja- 
ment purificador de moments i experiències que es sitúen en els 
limits d'una experièneia no convencional, per dir-ho d'alguna 
manera. Has estât agosarat, penso...
Bueno... hi ha els efectes devastadors del pas per una escola de

Muntatge de fotograma de films fets amb escuradents

capellans, amb tota la seva cárrega de violéncia i de persuasió, 
la familia tradicional, els amies, la música, l'ambient deis primers 
anys de la transido tenint 15 anys.... Massa joves per segons qué 
i massa grans per no desaprofitar les primeres escletxes de des
control, de sexe, droga, rock'n roll... tòpic però així era...

Passa l'estona comentant els pretextos basats en la experièneia, 
mostrant-me alguns dels elements físics que formen part de la 
propia novel-la, corn els ninots fets d'escuradents guardats en 
un pot de Nivea, les cartes de l'Espanyol amb senyores lleugeres 
de roba, el Ilibre de Gil de Biedma, la revista universitària amb 
coberta deTàpies... Però anem als ternes, la teva novel la no deixa 
d'investigar sobre si allò que Salter diu al començament reaiment 
és aixi O exagera...
Fonamentalment, la novel la parla de la fragilitat que ens envol- 
ta i dels dies, aparentment segurs, amb què intentem protegir 
les nostres vides. La pregunta que es fa James Salter és fona- 
mental: "¿Qué passarà quan les bigues que tenim sobre els nos
tres caps, corn acaba passant sempre, comencin a cedir i a esfon- 
drar-se? Bona pregunta, no?

Introduir un element estrany en una vida que res no té a veure 
amb la de fa vint anys, juntament amb totes les renuncies que 
ha exercit el protagonista durant tot aquest temps, han de tenir 
unes conseqüències devastadores, però, alhora resulta sorpre- 
nent que tot plegat deriva en una paradoxa: fer-ho implica des-
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Márquez en un moment de l'entrevista

trucció i mort, i alhora, fer-ho implica regenerado final. Un bri 
d'esperança en una historia trasbalsadora corn poques...
Jo sempre he estât una persona positiva, ja ho saps... Quan la 
gent em diu que eis meus Ilibres son molts durs, jo he de reco- 
nèixer que segurament que és aixi però, alhora, sempre tenen 
un marge per a l'esperança i per a la capacitat de tirar endavant, 
de refer camins...

Buscaves la transparènda i t'has esforçat a trobar-la. El teu estil 
és més auster que mai, més minimalista, fins i tot tipogràfica- 
ment, però alhora és suggèrent, emotiu en la justa mesura, cor- 
glaçador amb mestria, poètic. Un esforç d'estil, de llengua, que 
Iluny d'aparentar simplidtat demostra un domini sobre l'eina 
exemplar. Un domini que obliga a aturar el ritme trepidant que 
imposa la trama i l'escassetat de text, ben cert, i si cal tornar 
enrere per copsar cada detall, imprescindible....
Sí, és un perill aixó... però és intéressant això que dius... rellegir, 
ben poc ho fern. Però jo segueixo pensant que "menys és més".
I la poesia és allí, ves, segueixo pensant que el llenguatge poè
tic, amb la seva atenció a la musicalitat i l'eufonia, és una molt 
bona base per treballar en una novel la.

Continuem parlant estona i estona. Fem les fotos amb la fo to
grafia que el va trasbalsar i que va originar unes dels personat- 
ges centrais de la joventut del protagonista. Incorporo temes a 
la crítica que trobareu en aqüestes pagines, i pendent queda una 
llarga estona de gravaciò que tindreu a disposiciò a; www.dser- 
ranoblanquer.worpress.com La novel-la encara té to t el carni per 
fer, el dels lectors, i nosaltres encara un llarg carni d'amistat, corn 
fins ara, corn d'ara en endavant, perqué en això les bigues de 
Salter no hi tenen cabuda. Será en altres converses, en altre mit- 
jans, però ens retrobarem aviat.

CINE FOTO
Fotografía - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL

NOVETAT

Juan Camacho Ferrar (1919-2009) es una figura 
excepcional del exilio republicano español, un andaluz que 
vivió en primera persona todos los grandes dramas del 
siglo XX: la emigración económica a Francia, el regreso a 
una Cataluña en plena efervescencia, la Guerra Civil 
española, los campos franceses, el combate contra la 
Alemania de Hitier y la deportación a los campos nazis, 
antes del exilio definitivo al Río de la Plata, primero a 
Argentina y luego a Uruguay.

Combinando la anécdota y el testimonio íntimo con la 
reflexión ética y filosófica. Un cadáver en el espejo es más 
que una biografía de Juan Camacho. David Serrano 
Blanquer se adentra en el mundo de los campos y recoge 
las pulsaciones del testimonio para registrar, más allá del 
lenguaje verbal, los sentimientos, los silencios y las 
emociones de un drama, el de la deportación de los 
republicanos a los campos nazis, que forma ya parte de 
nuestro patrimonio democrático.

DE VENDA EN LLIBRERIES

funcAció

http://www.dser-ranoblanquer.worpress.com
http://www.dser-ranoblanquer.worpress.com
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Qué és poesia? I tu m'ho 
preguntes? Poesia és EBO
Durant una bona colla d'anys, TEscamot 
Beu i Oblida va omplir Sabadell d'una 
poesia urbana directa i concisa, 
que mai va aparèixer a les antologies

ROC CASAGRAN CASAÑAS /  
i n .d i recte.cat/roc-casag ra n

Savis, inteMectuals i tertulians de totes les contrades fa segles 
que proven d'explicar-nos qué (cara!) és la poesia, però la prova 
més evident que encara no se n'han sortit és que continúen 
havent-hi altres savis, altres inteMectuals i altres tertulians que 
insisteixen a trobar-ne una definició vàlida i que no falli mai.

Deu ser per això, i mentre ningù no ens sorprengui amb una solu- 
ció irrefutable, que ens podem permetre el luxe de trobar poe
sia allà on ens plagui. La poesia de reflexió social, per exemple, 
pot ser constatar que aquell racó de la ciutat que antigament 
fou una llibreria va passar a ser ocupat per una immobiliària, i 
que ara és un basar regentat per xinesos. De la mateixa manera, 
no és cap bajanada dir que és poesia molt màriusserrana un seny- 
al d'STOP, que llegit al revés diu POTS, i si podem (passar, s'en- 
tén) aleshores ens atropellen. Vet aquí, la poesia mata, senten- 
ciarem (per ser una mica tràgics i melodramàtics). 0, finalment, 
també podem ensopegar amb un bon poema sobre la incomu- 
nicació humana si ens fixem en l'interior d'un autobús: cada pas- 
satger réfugiât en el seu ipod, en el seu teléfon mòbii, en les seves 
ungles, en les seves déries, i ningù parlant amb ningù.

Tots aquests casos, però, sòn poesia sense creador (almenys crea
dor volontari). La casualitat ens l'ha plantat davant deis morros 
i, si tenim ganes de poesia, només hem de posar les antenes de 
lectors i avail que fa baixada.

Hi ha una altra poesia, de totes maneres, que sí que en té, de 
creador. I no, no parlo ni de Xécspir, ni d'Ovidi (ni el romá ni el 
valenciá), ni tan sois de l'Espriu o del Josmar. Parlo de l'EBO. 
L'EBO? Qué és l'EBO?

L'EBO són les sigles de l'Escamot Beu i Oblida, nascut del ventre 
opac de l'Associació Cultural la Sépia Verda, i gestionat, per dir- 
ho d'alguna manera, de forma anárquica, sense portaveus ni 
cares visibles.

Fa molts anys, quan la gent encara feia servir els ràdiocassets i 
ignorava qué era el bulling i el wikileaks, l'EBO va omplir la nos
tra bonica vila d'adhesius ben curiosos. Eren adhesius escrits amb

retolador que apareixien per art de mágia en els llocs més inver- 
semblants, i tant te'ls podies trobar en un fanal, en un conteni- 
dor, en una paret d'algun bar de mala mort, com deixats de la 
mà de déu a qualsevol carrero céntric.
De vegades politicament incorrectes, de vegades molt propers a 
Trabai o Oliver, de vegades simplement absurds, algún cop amb 
certa crítica político-social emmascarada en el sarcasme. Vam 
poder llegir joies de la lírica com ara "Sardana sí, conga també", 
"Volem mapes 1:1", "El Diari Sabadell perjudica la salut", "Rata
fia o mort", "Democràcia és una marca de vaselina", "Jo també 
he robat xuxes al Gumins", "Fidels de la mare de Déu infladle",
0 "Erosiona restructura, pixa't a l'ajuntament". Així i tot, potser 
un deis eslógans-poéticopamfletaris més famosos, i en aquest 
cas no era un adhesiu sino una pintada immensa, que malgrat 
el pas del temps continua resistint immaculada a la persiana d'un 
garatge entre els carrers Antoni Cusido i Montllor i Pujal, fou el 
"Parla patois, fill de puta".

Aquest fenomen poétic va tenir els seus alts i baixos, però durant 
una bona colla d'anys, entre els noranta del segle passât i els pri
mers d'aquest segle, Sabadell va bullir d'aquesta poesia urbana 
directa i concisa, una poesia que mai no va aparèixer a les anto
logies ni va ser matèria per als estudiosos. Deu ser allò que ningù 
no és profeta a casa seva, o allò altre que els artistes més grans 
no són mai reconeguts en vida...

Però, com l'all, to t torna. Les noves tecnologies han fet revisco- 
lar fenòmens que semblaven morts. Sense anar més lluny, el Fèis- 
buc ha estât el culpable de molts retrobaments, i el Twitter, en 
aquest cas, ha possibilitat que l'EBO torni a piular, aquesta vega
da amb la denominado @EBOdospuntzero. I per als que els agra
da la poesia, i per als que els agrada el sabadellenquisme, i per 
als que els agrada l'humor àcid, i per als que els agrada enfo- 
tre's del mort i del qui el vetlla, això és motiu d'alegria.

Celebrem-ho amb algunes perles: "El Cant de la Sabrina. Patri
moni Universal!", "El rughi és guai, tothom USAP", "L'estabilitat 
és un porrò ben pie", "Ei, guapa, ens aburgesem una estona?", 
"Em repeteixo més que el 3/24", "SEMPRE m'etivoco", "Era tan 
carlista que feia patates al carliu"...

Només és una petita mostra. Si en voleu més, ja sabeu: entreu 
a can Twitter i seguiu-los. Amb humor, el mon és més bonic. Fins
1 to t a Sabadell.

www.tw itter.com /EBO dospuntzero

http://www.twitter.com/EBOdospuntzero
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'La nevada del cucut', 
de Blanca Busquéis
L'autora reflexiona sobre la capacitat 
de destrucció que té el silenci, en una 
novel la situada en la Catalunya rural 
i centrada en dues dones irreductibles

DAVID SERRANO

Paisatge/JOAN puerto

Sens dubte que, en moites generacions, la figura enigmàtica de 
Caterina Albert ha tingut una importancia i un paper destacats 
en les nostres adolescéncies, joventuts... En el meu cas, a més, 
aixó es produí abans que fos obligatoria al batxillerat. La lectu
ra deis esfere'ídors Drames rurals van lligats a la meva experién- 
cia personal a Mas Vilamitjana, un mas aílliat prop de Gombrén, 
dait d'una penya. Allí vaig descobrir la vida ancestral, sense Hum, 
sense escalfor, sense aigua corrent. Només la natura en estât 
verge i les perversions humanes. LIegir Albert i viure al Mas eren 
una mateixa cosa, i com a experiència és altament trasbalsado- 
ra. Gairebé to t el que Albert explicava ho vivia de prop o de lluny 
decennis més tard.

I no havia tornat a sentir aquell grau de torbació, malgrat que 
he hagut d'explicar aquesta autora cada any, fins que he tingut 
a mans el Ilibre de la Blanca. Tot i que n'estava una mica avisât 
per ella mateixa, venia del to enjogassat, canalla, trapella de Vés 
a saber on és el cel, i el xoc ha estât brutal. Busquets continua 
sent una escriptora enjogassada, a qui li agrada fer-nos desco
brir secrets i girs paral lelístics, però aquí se centra en aquest món 
enarcarat, autodestructor de la Catalunya rural, ja sigui fa cent 
anys com ara mateix; en aquests dos contextos temporals es 
mouen les seves dues protagonistes: la Tònia i la Lali. Volguda- 
ment s'allunya de la Catalunya cosmopolita que hem vist en altres 
obres seves, perqué, com em confessa:

"Tothom té molt present la Barcelona cosmopolita i europea de 
Gaudi i Maragall, però ningù pensa que, al costat d'això, hi havia

L'autora del llibre/ David serrano

un món perdut a la muntanya on els costums ancestrais no per- 
metien que la modernitat hi arribés sota cap concepto: ni sota 
el concepto de Ilibertat individual -i sobretot per a les dones- ni 
sota el concepto d'una mínima higiene necessària perqué les cria- 
tures poguessin viure més del que vivien."

Notem de seguida que les ferides que ens mostra des de la seva 
habilitât com a narradora tenen uns referents molt propers, que 
es flairen només de seguir els mots que usa, lligats a la seva expe
riència a Cantonigròs, malgrat que aquest nom no aparegui en 
cap moment a la novel-la. La ferida de l'experiència personal d'in- 
fantesa, la mateixa de la quai partirà corn a pretext la darrera 
novel-la de l'Eduard Márquez, i que ella em ratifica ben aviat: 
"Aquesta novel-la té més de mi que les altres que he escrit fins 
ara. No hi ha cap personatge que sigui jo, però sí que hi expli
co, per primera vegada, com vaig començar a escriure quan tenia 
12 anys. Espero que el problema de bulling quejo vaig patir i 
que aquí exposo adaptat al meu personatge -la Lali- ajudi a obrir 
els ulls a aigú que tingui nens i adolescents al seu cárrec."

La novel-la es planteja des d'una estructura paral-lelística de dues 
dones que pateixen, dues resilients, que han d'afrontar situa- 
cions complexes, feridores, però que sempre continúen amb la 
força interior suficient per refer-se, per continuar tirant endavant. 
Dues dones que troben el seu recer en la lectura però sobretot 
en l'escriptura; recer, consolació, recerca de la veritat, compren- 
sió d'una realitat que els dona sovint l'esquena, terápia, expia
do de l'obscuritat a qué es veuen abocades sovint, o, com em 
diu la mateixa autora: "l'escriptura les salva de la mort psicolò
gica".

Dues dones marcades per relacions amb homes que, lluny de 
satisfer-les, les anul-len suficientment per arribar a extrems d'au- 
todestrucció vora l'abisme. Però que, albora, arribados al fons
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La carena/JOAN PUERTO

deis seus respectius pous, han vist la Hum mitjançant l'escriptu- 
ra i, també, la recerca callada però decidida pel verdader amor. 
Busquets ens sorprén amb aquesta doble proposta de carni vers 
la félicitât; no ja pel fet de l'autosuperació personal femenina, ja 
present en altres novel-les, sinó pel fet de plantejar el tema de la 
presénda i existéncia d'un veritable amor. Un amor lligat a homes 
cultivats i sobretot, artistes, pintors. L'art com a redempció i albo
ra com a via per ser feliç. La Iònia i la Lali veuen paisatges con
crets i reconeixibles allí on la resta només hi veuen taques, metà
fora excel-lent de la pertinença d'aquestes dones extraordináries 
a un altre model de dona que el prototípic: dones que veuen 
més enllá de la realitat, que no s'hi conformen, que Iluiten per 
transformar-la al seu voltant. Com em confessa Blanca en un 
moment de la conversa: "És una manera de dir que són perso
nes especialment sensibles, diferents." Una manera excel-lent, 
una de les troballes en forma d'imatge de la novel-la, com el viat- 
ge a l'Escala.

Per si aquesta doble recerca de sentit no fos suficient, Busquets 
s'enfronta al tema central de l'obra, el silenci. El silenci no alli- 
berador, sinó el silenci destructor que forma part inherent de la 
vida de la ruralia. El silenci de les enveges, dels maltractaments, 
de les Iluites pel poder, aquí pretextualizat amb la Iluita entre 
dues families rivals, dues families que, per conduir-nos a l'absurd 
mateix d'aquestes Iluites, acaben inexorablement formant part 
d'unes mateixes trajectòries, bifurcant eis seus camins de mane
ra inexorable i fins impensable. La precisió, les imatges escolli- 
des i el llenguatge diferenciat ja ens fan pensar que " és una his- 
tòria de baralles entre dos bàndols en un poblé, que, tristement, 
no m'ha costat gaire d'imaginar perqué són coses que passen 
una mica a to t arreu, i també a Cantonigròs."

Aquesta trama paral-lelística, també pel que fa a la distribució 
en capitols, que salten d'un segle a l'altre fins que la descober- 
ta d'uns papers antics en va permeten la seva fusió progressiva 
i la comprensió d'un seguit d'interrogants que se'ns van plante- 
jant, desemboca vers un final esperançador en la mesura de les 
possibilitats de cadascuna de les dones i que, de fet, són resposta 
al silenci que les ha envoltades, del quai n'han están cómplices 
fins que han trobat la manera de respondre-hi de l'ùnica mane
ra que saben fer-ho: escrivint.

Blanca Busquets, La nevada del cucut.
Barcelona: 2010. Rosadeisvents. ISBN: 978-84-0138-763-0
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PAPER V E IL , TINTA DIGITAL /  Jo a n  A n t o n i Ferran

Mossèn Fenollar, un cas controvertit
Bernat Fenollar (Penàguila, Alcoià, c. 1438-València, 1516), és 
una figura discutida de la nostra literatura. Hi ha qui el conside
ra poc més que un capellà panxacontent que matava les tardes 
fent poemets amb uns quants lletraferits, ries, cultes i desvagats 
com ell (Joan Foster, per exemple). Per a altres, fou primera figu
ra de la llengua en la seva època, encara que no arribi al nivell 
poètic d'un Ausiàs March. Poc partidari de la crítica del gust o 
de classe social (que en deien), a mi em sembla injusta la displi- 
cència.

Al seu temps, Fenollar va aparèixer com a autor d'un manual lin- 
güístic: Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesivols. 
El més probable, no obstant, és que només en fos coautor, en 
coMaboració amb d'altres, que també pretenien donar prestigi 
a la llengua catalana.

El prevere Fenollar era un dels quatre beneficiats domers de la 
Seu de Valèneia, capellans que tenien al seu càrrec la missa pri
mera a la Seu, durant una setmana, per torn rotatori. Això els 
proporcionava un ingrés regular— el benefici (représentât per la 
bossa, en el gravat). És evident, dones, que les obligacions ecle- 
siàstiques de mossèn Bernat no eren corn per estressar a ningù: 
li deixaven força temps Iliure.

Però la seva dèha per la llengua el va portar a participar copio- 
sament — fins i to t a promoure, diria—  en una forma literària 
força particular: la d'autoria coMectiva. El trobarem en la pro- 
ducció de nombrosos diàlegs en vers, a l'estil de les «tensós» dels 
trobadors. La majoria, entre eis membres de la seva tertúlia lite
rària, però no tant sols: també tensonà amb Rois de Corella i amb 
Ausiàs March, amb eIs quais tingué amistat.

La seva partici pació en la confecció de les Regles... ha estât dis
cutida; hi ha qui considera que és obra d'altres i que només hi 
va aparèixer corn a autora fi de donar autoritat a les propostes. 
Possiblement es va tractar del fruit de la discussió entre diversos 
personatges de Barcelona i de Valèneia, vocacionals gramàtics -  
eis podem anomenar legitimament aixi. L'autoria -la propietat 
inteMectual de l'obra- eis devia preocupar bastant menys que el 
prestigi de la llengua comuna.

No és gens estrany, avui, que la blaverada valenciana, enderiada 
en el secessionisme lingüistic, consideri l'obra apòcrifa, un invent 
modem ordit pel Satanás catalanista. Absurda pretensió: si fos 
així, es produiria l'impossible que un cavalier valencià de la colla 
de mossèn Fenollar ja hauria profetitzat la falsificado amb uns 
segles d'anticipació. I, a més, per contribuir a l'engany i perju
dicar la futura blaverada, s'hauria anticipât en diversos segles, 
escrivint Brama de llauradors de l 'Morta de Valèneia, obra que es 
proposa legitimar la parla popular. A la dedicatória de la Brama..., 
Gassull diu: «Contra lo venerable mossèn Bernat Fenollar, preve
re, ordenada per lo magnifie mossèn Jaume Gassull, cavalier».

Fenollar fou també el mantenidor d'uns Jocs Florals que es van 
celebrar a Valèneia per glosar la Immaculada Concepció de Maria 
(que la Mare de Déu nasqué sense la taca del pecat original que 
tenen la resta deis mortals). Aquest és un dogma que no seria 
proclamât com a tal fins molt més tard, a mitjan segle XIX, pel 
papa Plus IX. El virrei de Valèneia, que era Mestre de l'Orde Mili
tar de Muntesa i, pel què sembla, un capdavanter del moviment 
que es coneix corn a immaculisme valencià, li encomanà convo- 
car-los i redactar el veredicte. Hi participaren un bon nombre 
d'escriptors, en diverses llengües. A més del català, s'hi presen
taren obres en castellà i en toscà. El premi era una peça de vellut 
de seda negra (cal tenir present que la sederia valenciana era de 
primera, llavors); el jurat atorgà el premi a la Mare de Déu, com 
a inspiradora de tots els poemes presentats.

Entre les obres coMectives en les quais participé Fenollar, n'hi ha 
una de curiosissima: Scachs d'Amor. La va escriure conjuntament 
amb en Franci de Castellvi, barò de Benimusiem i senyor de Mula
ta, i en Narcis Vinyoles, jurista i nebot d'un altre domer de la Seu, 
company de Fenollar. Aquest diàieg en vers, a tres veus, on cadas- 
CÚ pren el nom d'un planeta (Mercuri, Mart i Venus respective
ment), està considérât com la primera expressió escrita de les 
modernes normes del joc d'escacs.

Una altra obra, extensíssima, que porta per títol El procès de les 
olives és una discussió entre eis poetes sobre si està bé que les 
noies joves tinguin merits veils o no. L'obra es publicà conjunta
ment amb una codolada de més de 15.000 versos, de Jaume 
Gassull, titulada El sompni de Johan Johan, en la qual els veils 
son demandats per les dones, per a què no pretenguin casar-se 
amb noies joves. La jutgessa és la deessa Venus, o sigui queja 
poden imaginar qui va perdre. També se'n conserva, en prosa, 
la correspondència amb una dama, lletraferida com mossèn Ber
nat, anomenada Isabel Suaris, a la qual dedicà aquesta quarte- 
ta:

Lo suar guarex la febra, 
vós, Suariç lo meu mal; 
to t quant veig me par tenebra; 
sola vós sou la que vai.

Transcric les dues primeres estrofes del Procès..., que són la 
demanda inicial de Fenollar i la primera resposta del notar! Joan 
Moreno, un altre membre de la colla. Deixo a la perspicàcia del 
lector i de la lectriu — per ser politicament correctes—  endevinar 
a què es refereixen les al lusions a cargois i genives.

També transcric una estrofa dels Scachs..., aquella on estableix 
que és obligator! jugar la peça tocada. Com és costum, l'edició 
sencera de l'obra de Fenollar es pot trobar al web de la Funda- 
ció Ars.

www.fundacioars.org/b log

http://www.fundacioars.org/blog
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Diu que lo tocat se hàgia de jugar.

Mercuri (Fenollar)
La ley que deu primer esser admesa, 
és, en tal joch, que la pessa toquada, 
ab fermetat, sens debat ni contesa, 
per cascú, cert, hàgia d'esser jugada.
Cau en raó: car pensa 'namorada, 
havent elet, liberta ni sospesa 
restar no deu, més del to t subjugada.
E per gò 's diu: «Ardiment y follia 
en cascun fet, puys fet és, fet se sia!»

De Scachs d'Amor

Demana lo reverent mossén Fenollar 
al honrat y discret en Johan Moreno

De vós y de mi lo temps assegura 
al home celos de mal sospitar: 
car to t nostre fet està en parlar, 
cercant lo descans d'enuig e tristura.
Perqué vull saber, menjant vós olives, 
lo com de aquelles traheu lo pinyol, 
ni com, de la closca, lo chich caragol; 
que fer yo no ü puch sens dents ab genives.

Resposta de Joan Moreno

D'olives lo past, és fina pastura; 
molt més que lo gucre se pot desijar; 
yo no só en temps de renunciar, 
car fort en mi sent rebrotar natura, 
e tinch gran desig de dolges olives 
que, ab gran sabor, langa's lo pinyol, 
menjant per lo gust d'un bell caragol 
que tinch molt guardat per fregar genives.

De El procès de les olives

Tira Còmica - Jordi C lapés
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POETES /  VÍCTOR M a ñ o s a

(A  Raquel García Lozano , tra d u c to ra  de  leh ud a  
A m ik h a i)

A lg u n e s  vegades, 

m o isés b e n ig ne s  

h a b ite n  les pa rau les  
deis p oe tes  veils.

A q üe s te s  però ,

són un c ó d o l te b i

a les m ans de  la tra d u c to ra .

Em p re g u n to
si en l 'in t im a  s u p la n ta c ió
q u e  e m b a s te n ,

les m ans i el eos de  la tra d u c to ra  
s 'o m p le n  ta m b é  
de  sa rg an ta ne s  esteses al sol.

Les m ans de  la tra d u c to ra  
im p re g n a d o s  del desig  de  l 'h o m e , 

el des ig  de  to ts  els hom es, 
e le m e n ta l i a n tic .

La pell evocada , 
m o ite s  ria lles 
verdes i rod on es .

El desig  de  l 'h o m e  i to ts  els hom es 

fe rm e n ta  a q u í en una  p a rau la  sola:
"u v a s " .

Im a g in o  les seves m ans q u a n  ta n q u e n  el Hum 
en acabar,

i m ai no  s 'acaba .
La tra d u c to ra  s 'e n d insa  ara 

en el b ro g it  dels dies.

A  la ta u la , resten els papers  esva lo ta ts  
co m  els cabe lls  de  la q u e  su rt de  l 'h a b ita c iô , 

i no  ha e s tâ t sola to ta  la ta rd a .

Victor Mañosa (Sabadell, 1971) és matemàtic i traballa com 
professor a la Universität Politècnica de Catalunya.

És autor dels reculls de poemas Liquen (2002), que va obte
nir el Premi Puigeerver atorgat per l'Ateneu Cultural Josep 
Taverna d'Alforja, Lobishome (2007-2009) i ILhome que 
mira perplex (2006), ed. Papers de Versàlia, 2008. Col-labo
ra habitualment en les nostres publicacions i escriu el bloc 
Catàieg de desficis

Papers de Versàlia - www.papersdeversalia.com

A vu i li he c o m p ra t 
unes ta u le s  de  m u ltip lica r.

Son les m ate ixes,
per a ixô  les he c o m p ra t q u a n  les he v ist; 

i ara les deso a l'espe ra  del d ia .

Les re p e tie m  a la ta rd a , 
abans de sopar, 
la m eva m are  i jo .

El d in a r  de  l'e n d e m à , v id res e m b a fa ts .

Hum f lu o re s c e n t a la cu in a , 
c ig a rre ta  als Havis, e lla.

Taules de  m u lt ip lic a r  
a l'e m p a ra  de  la seva Hum b e n ig n a ;

te m p s  ro b a t a la cadena  de  m u n ta tg e .

Taules de  m u lt ip lic a r  per al m eu fil l 

a l'e m p a ra  de  la Hum q u e  pue.

(de  Lhome que mira perplex,
Papers de  Versà lia , 2 0 0 8 )

(p u b lic a t a la p la q u e tte  nùm .V e rs , 
Papers de  Versà lia , h ive rn  2 0 0 9 )

http://www.papersdeversalia.com
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Fes co m  la b o ira  

q u e  a q u e s t m a tí 

e nso rd ia  la te rra .

A ba ixa  la veu, ca lla  potser, 

d e fu ig  la f in itu d  de  les parau les  
i els seus bucles.

N o gosis e xp lica r-te ,

ni a l- lu d ir  ais anys de  necessari a p re n e n ta tg e , 
p e rq u é  cadascuna  de  les pedres 

a m b  q u é  t'a p e d a ce s  

és un  s ilenci.

Fes co m  la bo ira  

q u e  a q u e s t m a tí 

enso rd ia  la te rra  

e m b e ve n t les n os tres  pe tjades .
I deixa Déu en pau 

allá on  s igu i.

{de Stramonium, en p re p a ra d o )

Resseguir els soles q u e  l 'e n tro p ia  tre b a lla
a l'espa i co m p ré s

e n tre  la peli i el m o lí de  l'os .

C oné ixe r l 'e s tu p o r  de  l 'h o m e  
q u e  m ira  pe rp lex  
de  l'a ltra  b anda  de l m ira li.

Percebre ce rta  o b s t in a d o  encara  
en d ir  q u e  no.

F ita t ja  el q u e  és perm és i el q u e  és ve da t.

In tu ir  la perv ivénc ia  del m is te ri 
en ce rts  fe ts  tr iv ia ls .
Per exem ple :

a fila r  el llap is
per se n tir  l 'o lo r  de  la fu s ta .

(de Lhome que mira perplex,
Papers de  Versàlia , 2 0 0 8 )

NOVETAT

David Serrano Blanquer

Un cadáver en e l  espejo
La odisea de Ju a n  Camacho: 

Gádor, H authausèn, Montevideo "*<

Juan Camacho Ferrar (1919-2009) es una figura 
excepcional del exilio republicano español, un andaluz que 
vivió en primera persona todos los grandes dramas del 
siglo XX: la emigración económica a Francia, el regreso a 
una Cataluña en plena efervescencia, la Guerra Civil 
española, los campos franceses, el combate contra la 
Alemania de Hitler y la deportación a los campos nazis, 
antes del exilio definitivo al Río de la Plata, primero a 
Argentina y luego a Uruguay.

Combinando la anécdota y el testimonio íntimo con la 
reflexión ética y filosófica. Un cadáver en el espejo es más 
que una biografía de Juan Camacho. David Serrano 
Blanquer se adentra en el mundo de los campos y recoge 
las pulsaciones del testimonio para registrar, más allá del 
lenguaje verbal, los sentimientos, los silencios y las 
emociones de un drama, el de la deportación de los 
republicanos a los campos nazis, que forma ya parte de 
nuestro patrimonio democrático.

DE VENDA EN LLIBRERIES

F U N D ^ C IÓ
V R S 'h
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LLIBRES RECOMANABLES /  M a n u e l  C osta  Fe r n á n d e z

Malgrat que en el proper 
número de Quadern es tractara 
amb més profunditat, cal res- 
senyar l'aparidó del llibre Un 
cadáver en el espejo. La odisea 
de Juan Camacho: Gádor, 
Mauthausen, Montevideo. Es 
tracta d'un important estudi de 
l'especialista David Serrano 
Blanquer (Sabadell, 1966) 
sobre un personatge poc cone- 
gut, que obre la porta a un 
estudi més extens sobre l'exili 
republicà a l'Uruguai. El treball 
de camp va està subvencionat 
per la Direcció General de la

Memoria Democràtica de la Generalität de Catalunya i l'ediciô 
ha estât finançada per el Comisariado para la Memoria Históri
ca de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía. Exposada en forma de crónica literària, la 
vida de Juan Camacho s'ens presenta corn un exemple del fun- 
cionament dels mécanismes de la memòria en un resilient, és a 
dir, en una persona capaç d 'enfrontar-se i adaptar-se amb èxit 
a les situacions desfavorables o adverses.

David Serrano Blanquer. Un cadáver en el espejo. La odisea de Juan 
Camacho: Gádor, Mauthausen, Montevideo. Sabadell: 2010. 
Fundació Ars. Els papers del Cilec, 2. ISBN : 978-84-89991-25-5

Joan Sellent Arús (Castellar del 
Vallès, 1948) és un solid traduc
tor de l'anglés al catalá i al caste- 
llá, especialitzat en textos narra- 
tius i teatrals i que té com com a 
lema utilitzar uns recursos litera- 
ris que de cara al lector siguin 
identificables, contemporanis i 
versemblants. S'oposa radical- 
ment a la impostació, tan pre
sent i tant feixuga en alguns tra- 
ductors "clássics" (recordó que 
vaig estar a punt d'avorrir el 
Pickwick en la traducció enfarfe- 

gada i a vegades gairebé ininteMigible de Carné; sort que 
abans l'havia llegit en la versió castellana de Manuel Ortega i 
Gasset!). Ara la Fundació Bosch i Cardellach li acaba de publi
car dos assajos, Uofici de traduir i Shakespeare, un home de 
teatre on exposa algunes de les seves tesis. Sellent ha traduit 
clássics, com Marx Twain, Stevenson, Hawthorne, Wilde i con
temporanis com Paul Auster o Arthur Miller, per quina traduc
ció de Panorama des del pont va obtenir el Premi Ciutat de 
Barcelona 2006 de Traducció en Llengua Catalana. Recentment 
ha traduit Agosf, de Tracy Letts, que s'ha représentât amb èxit 
al Teatre Nacional de Catalunya.

Joan Sellent Arús. Lofici de traduir. Shakespeare, un home de teatre. 
Sabadell: 2010. Fundació Bosch i Cardellach. Quadern d'arxiu, 108. 
ISBN: 978-84-95113-23-8

Tal corn diu Maia Creus (Sabadell, 
1947) en el treball que obre 
aquest llibre, "fins avui la figura i 
l'obra de Joan Salvat-Papasseit 
(1894-1924) no ha estât sotmesa 
a un estudi d'aproximaciô i divul- 
gació des del format expositiu". 
Aixô s'ha superat amb l'exposiciô 
que es pot veure a Arts Santa 
Mònica fins el 23 de març. N'han 
estât comissàries Pilar Bonet i la 
mateixa Maia Creus, que també 
són responsables d'aquesta 
publicació, Salvat-Papasseit poe- 
taavantguardistacatalà. Molt més 

que el catàieg d'una exposició, es tracta d'un estudi aprofon- 
dit, fet per una vintena d'especialistes, sobre els diversos 
aspectos de la vida i l'obra del poeta. Cal destacar també l'ex- 
ceMent disseny gráfic i maquetació de Mariona Garda que 
interpreta perfectament l'estètica papasseitiana.

AA.VV. Salvat-Papasseit poeta avantguardista. Barcelona: 2010. Edi- 
cions 62. ISBN: 978-84-297-6748-3

TONI QUERO
Los adolescentes íurtivos

Toni Quero (Sabadell, 1978) és 
l'autor de Los adolescentes furti
vos, llibre de poemes que es 
presenta com a opera prima. Ho 
és, perqué el poeta publica per 
primera vegada, però al darrera 
d'aquests versos, tan madurs, hi 
ha d'haver anys de reflexió i 
molts assajos. No es tracta de 
poemes esparsos, sinó de la nar- 
ració poètica, en prosa i en vers, 
de dos discursos inicialment 
équidistants. Quero — ho diu 
Pere Gimferrer en el próleg— té 

el do de la imatge certera i exacta. Sobre un "guió" de set ver
sos, esgrana els poemes que van construint una partitura que 
culmina en la coda final. Publicat en castellò i en la traducció 
francesa a la vegada, ha obtingut el Prix International de Litté
rature Antonio Machado 2009.

Toni Quero. Los adolescentes furtivos. Les adolescents furtifs. Perpig
nan: 2010. Cap Béar éditions. ISBN: 978-2-35066-088-2.
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'Skreemer', una de gàngsters
El primer títol de Peter Milligan a DC 
va establir les bases de Vértigo, bressol 
d'obres cabdals del cómic contemporani I HiiHigmJlir

XAVIER GO RDI

Benvinguts al nové art! En aquest número us presentem un deis 
guionistes de l'anomenada onada británica que va desembarcar 
a finals dels anys 80 a les grans editorials americanos, precedents 
del planter de la revista 2000 AD. Ens referim a l'irlandès Peter 
Milligan, que ha hagut de viure a l'ombra de genis coetanis com 
Neil Gaiman, Alan Moore o Grant Morrison.

Recentment s'ha publicat part del seu últim treball: Greek Street, 
una obra que recrea els antics mites grecs ubicant-los en un sub
urbi del Londres contemporani. Malgrat els seus encerts, l'obra 
es troba excessivament condicionada per la fidelitat als clàssics 
que s'autoimposa l'autor, incloent un final amb el veli truc del 
deus ex machina que, tal i com ja se'ns avisa en el cómic mateix,no 
será del gust de tothom.

Tot i així, m'ha sobrevingut a la memoria la raó per la qual espe
ro amb iMusió qualsevol novetat d'en Milligan... Durant el ja llu- 
nyá any olimpie i amb la majoria d'edat acabada d'estrenar (uf, 
com passa el temps!) em vaig sorprendre passejant pel barri on 
va transcórrer la meva infantesa i retrobant-me amb el petit quiosc 
de barri on fèiem intercanvi de cómics a un preu ben módic. Ales- 
hores, pràcticament havia deixat de banda la lectura de cómics 
tret d'alguna revista underground com podia ser el Makoki però, 
com era d'esperar, no vaig poder evitar la temptació d'entrar- 
hi i, to t i que l'entranyable propietari (un paleta que ensenyava 
esperanto) i la seva senyora (sempre excessivament maquillada) 
no em van reconéixer, vaig sucumbir a la temptació d'adquirir 
una flamant edició de Skreemer de la malaguanyada editorial 
Zinco.

Skreemer (rééditât per Planeta el 2009) és el primer deis cómics 
que en Milligan escriuria per la DC un cop arribat a América i 
establiria els principis del qué uns anyets més tard seria la línia 
editorial de Vértigo, bressol d'innombrables obres cabdals del 
cómic contemporani. El Ilibre ens situa a l'Edat deis Gegants, un 
futur sinistre governat per gàngsters però que ja es troba a les 
seves acaballes, obrint-se pas la nova Època de la Reconstrucció 
a la que el nostre protagonista Veto Skreemer no sabrá adaptar
se, assistint el lector al seu auge i posterior davallada. El narra
dor de l'obra és en Peter Finnegan, fill de Timothy i nét de Char
les, représentants de la grisa massa social que es veu obligada a 
adaptar-se a uns temps violents en els que no hi tenen res a veure 
però tampoc poden posar-hi remei; contemplant la graduai degra- 
dació moral de la familia des de Charles, que no accepta trair el 
seu codi étic i que a canvi obtindrà un desagradable final i el del 
seu fill, qui per tal de mantenir a la seva familia acabará cedint i

treballant per la 
classe dominant.
En Veto personalit- 
za el progrès d'un 
individu des de la 
més baixa estofa 
fins establir-se corn 
el més gran dels 
gàngsters i Iluita 
constantment con
tra el desti malgrat 
ser conscient que 
els temps han de 
canviar i no pugui 
fer res per evitar- 
ho. Completen el 
triangle en Dutch 
Amsterdam i la 
Victoria, els amies 
d'infantesa d'en 
Veto i actualment 
també liders. El pri
mer d'ells es divi- 
deix entre la seva 
amistat i lleialtat per en Veto i l'amor no correspost de Victoria, 
mentre que aquesta, a la vegada, havia estât amant de Skree
mer i serà qui sabrá adaptar-se millor a un futur ja present on ha 
d'imposar-se la cooperació i l'enteniment. Tots aquests elements 
ens conduiran inexorablement a un enfrontament on, malgrat 
l'amistat que els uneix, cadascú haurà de jugar les seves cartes i 
mostrar l'auténtica manera de ser.

L'obra es desenvolupa mitjançant una narrado circular i hipnó
tica que ens atrapa progressivament, acompanyada d'un dibu- 
ix realitzat per Brett Ewins que compleix amb la seva fundó. 
També podem percebre les dues constants temàtiques que mar
quen l'obra de Milligan: la recerca de la própia Identität (que 
sovint pot venir acompanyada de canvis fisics) i la percepció váli
da de la realitat, que dependrà de la subjectivitat de cada indi
vidu. Aquests ternes récurrents els trobarem en totes les seves 
obres, to t i la seva varietat temática i disparitat de registres: The 
Extremist, The Girl, The Eaters, Pop! London, Shade, X-Tatix i 
sobretot a The Humant Target, potser la més equilibrada de totes 
elles en la seva doble lectura i que la converteix en la més acces
sible i per tant en la més adient per qui es vulgui iniciar en l'u
nivers Milligan.

No ho dubteu, si sou amants de Scarfaœ o de Once Upon a Time 
in America, aquest és el vostre cómic.

Peter Milligan, Brett Ewins. Skreemer. Barcelona: 2009. 
Planeta de Agostini. ISBN 13: 978-84-674-8266-9
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'Lulú', personificació del mal 
en el submón de la nit

La mostra 'Mitjanit a la ciutat' ens convida 
a reflexionar sobre l'experiéncia urbana 
de la nit d'alguns artistes contemporanis

MAIA CREUS

Deixar que l'atzar es manifesti i ens guiï pels seus laberints de 
vegades ens obre a divagacions no previstes. De fet, el potencial 
d'alló imprevisible — allò meraveliós segons els surréalistes—  no 
tan sois forma part del nostre imaginar! sinó que, sovint, és el 
primer impuis vers Tacciò real. Al cap i a la fi, no parlem d'altra 
cosa que d'una teoria del mòn incorporada com a tècnica crea
tiva en el camp de les arts amb cent anys d'història al seu dar- 
rere. L'atzar, de la mateixa manera que en obrir relacions i afini- 
tats estétiques ens permet aTlegoritzar les manifestacions de Tu- 
nivers natural com de Tunivers cultural, sovint dibuixa també, el 
sender secret de les nostres vides.

L'article que el lector té a les mans ha sorgit d'aquesta Ilei impre
visible que ha fet coincidir en el temps i Tespai — la tardor de 
2010 a Catalunya—  un del mites de la cultura urbana: la nit corn 
a metàfora d'allò inabastable i incontrolable. Simbol de la nit és 
la protagonista de Tòpera Lulú, personatge nascut de la noctur
na metrópolis^ De Tespai de la nit emergeix Tamenaçant fan
tasmagoria d'un mòn que no dorm mai, corn suggereix Texpo- 
sició Mitjanita la dutafi. I la visió de la metrópolis com a un mitjà 
de destrucció fou un dels simbols fundacionals de i'Expressio- 
nisme alemany, un dels capitols del meu programa d'estudis uni- 
versitaris que imparteixo a TEscola Superior de Disseny de Saba
dell (www.esdi.es). Tres fets aparentment inconnexes però intrin- 
secament relacionats per ¡'odissea de l'artista modern^, aquell 
qui, en paraules del poeta Charles Baudelaire, submergit en Tes- 
pectacle de la vida i confós entre els milers d'existències que cir
culen pels subterranis d'una gran dutat, ens confirmen que no 
hem de fer altra cosa que obrir els ulls per conèixer el nostre héro
ïsme.

Lulú és un personatge literari inventât per Tescriptor Frank Wede
kind (1864-1918), una criatura sense rastre de consciència, ni 
de remordiment, ni de compassió. Lescriptor feu d'aquesta «dona- 
nena» que sorgeix del huit moral absolut i glacial, la protago
nista de dues obres cabdals en la história literária i iconográfica 
de la «dona fatal»: ilesperit de la terra (1895) i La capsa de pan- 
dora (1901) a partir de les quais, el músic Alban Berg (1885- 
1935) va escriure el Ilibret per a Tòpera Lulú que deixà inacaba
da. El compositor austríac Friedrich Cerha va completar Tobra 
Tany 1937 estrenada a TÓpera de París el 1979. Lulú — una cria
tura que evoluciona de la Prosperität a la ruina amb un capte- 
niment que sempre és el mateix: destrueix els homes que la desit- Tres fotografíes de la sèrie 'Cinema Solo' (Alicia Framis, 1997)

http://www.esdi.es
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gen tot destruint-se finalment a ella matei- 
xa—  com tots els grans mites, no té un ori
gen realista. No reprodueixel versemblant 
sino una experiéncia tràgica i moral del món 
destinada, com la tragèdia aristotèlica, a 
provocar albora, terror i pietat; un senti
ment de rebuig i albora d'empatia davant 
una figura que reviu eternament en espais 
literaris, escenográfics i pictórics sempre 
asfixiants, inquiétants i bostiis. L'espai d'una 
contemporaneitat — postindustrial— malal- 
ta.

La mirada d'Edvard Muncb (1863-1944), 
Ernst Ludwig Kircbner (1880-1938), Geor
ge Grosz (1893-1959), entre molts altres 
pintors, com també dels primers fotògrafs 
de la ciutats transfigurades per l'era indus
trial, constitueixen el punt de partida d'una 
nova experiéncia de la ciutat llegida, no tant 
com a configurado de nous espais públics 
a través de I'arquitectura i de l'urbanisme, 
sino com a esdeveniment vital directament 
relacionat a múltiples i diverses experién- 
cies urbanes. La ciutat canvia el seu rostre 
enmig de la nit i ofereix noves vivéndes. El 
paisatge nocturn de les ciutats no és la tran- 
qui-la pausa que precedeix un nou dia sino 
el pas a nous espais, a nous itineraris urbans 
que durant el dia no es coneixen ni es con
templen. Aquest és l'argument que pro
posa José Miguel G. Cortés comissari de la 
mostra Mitjanit a la ciutat, un projecte expo- 
sitiu que ens incita a reflexionar sobre l'ex- 
periéncia urbana de la nit que ens propo
sen alguns artistes contemporanis. De quina 

manera la nit —

Les imatges 
de la ciutat 
contemporania 
cartografien

com a un espai i un temps diferenciat— 
transforma la nostra experiéncia i per- 
cepció de la ciutat tot obrint-nos a des- 
cobriments inesperats.

una iconogra
fia de la por 
de l'individu 
modern enmig 
del paisatge 
urbà

En l'enfilall de l'experiència bumana 
que perviu més enilà dels temps a tra
vés de les imatges, l'espai del Centre 
d'Art la Panera ens retorna la vivència 
urbana de la nit, quan les ombres 
donen vida ais carrers i ais espais il lumi- 
nats de la ciutat. Una ciutat transmu
tada i eternitzada en els milers d'imat- 

ges que ens ban llegat la pintura, la fotografia i el cinema: imat
ges alegres però especialment agressives; imatges cruels d'una 
societat decadent; la violénda latent de les masses anuNades i 
sotmeses ais poders sense rostre— politic, militar, econòmic. Les 
diferents vivències de la nit constitueix una temàtica recurrent en 
l'espai literari i cinematogràfic com també, en l'espai pictòric. 
Imatges que tracen, tal com analitza G. Cortés, dos grans itine
raris; una visió segura, iMuminada, abstracta, ideal i oficialitza- 
da de la ciutat i una segona més gris, fosca i oculta. La ciutat

'Eclipse de sol' (George Grosz, 1926)

obscura i insegura deis noctámbuis, els solitaris, els marginats, 
la prostitució, el crim. La nit intervé com a escenari ideal per cons
truir situacions en les qué la soledat, la incomunicació o el des
amor semblen aspectes consubstancials a les experiéncies noc
turnes.

Les imatges de la ciutat contemporánia, bistóriques i actuals, car
tografien una iconografia de la por de l'individu modern enmig 
del paisatge de la ciutat, descrita per Charles Baudelaire com «la 
jungla moderna». L'artista contemporani, nascut de la transfor- 
mació de la ciutat en metrópolis, contempla el món des de la 
perspectiva en picat i fragmentada de l'aeroplá, — ocell i ángel 
mecánic— i adopta la mirada voladora d'ícar: la mirada que uni
fica l'espai físic i mental i que confereix unitat i valor a la suma 
de fragments que conformen la nostra experiéncia. Les noves 
visions urbanes que proposa l'art des del passât segle, no res- 
ponen a la mirada del geògraf— una disciplina destinada a la 
visualització del món— , sinó més aviat a la del cartògraf, el realit- 
zador de mapes. La cartografia recull la mirada mitològica de 
l'ull volador d'ícar. L'ull que sobrevola i ens retorna una mirada 
envoltant i global on se sumen tots els temps, tots els espais, 
totes les experiéncies.
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'Potsdamer Platz' (Ernst Ludwig Kirchner ,1914)

Imatge de la sèrie 'The ballad of sexual 
dependency' (Nan Goldin, 1981-1993)

La conquesta de I'espai, el somni de l'ésser huma des de l'ori- 
gen deis o'ígens feta realitat en l'era contemporánia, inaugura 
nous temps i nous escenaris en l'ámbit de les arts. També a donat

Hoc a una profunda metamorfosis en la vida quotidiana, a noves 
formes de subjectivitat i, sobretot, a transformat el sentit de la 
historia. Si l'esclat de la idea avantguardista de l'art tingué Hoc 
a l'interior d'una concepció optimista, progressista i idealitzada 
de la civilització mecanitzada, després de l'any 1914, el diseurs 
de l'art esdevé progressivament, l'enregistrament de la violéncia 
bél'lica i el terror mecanitzat com a signe deis nostres temps. La 
celebrado futurista del dinamisme i el vertigen que reflueixen en 
les primeres imatges fotográfiques de la «conquesta del cel» a 
través de l'aeroplá — un deis mites que va impulsar la recerca 
d'una nou espai en el món de les arts—  ha acabat atrapada en 
l'atziac demiürg de la guerra eternament present to t convertint 
el progrès i la ciutat, com va assenyalar Walter Benjamin, en un 
Hoc de ruina i catàstrofe. La mirada de la ciutat segons eis artis
tes ens ha Hegat una atles inabastable de l'experiència tràgica de 
la vida urbana. La ciutat utopica per la quai va Huitar el moder
nisme, la ciutat iMuminada i organitzada de l'urbanisme, la ciu
tat recaptadora del turisme, la ciutat simbòlica de I'arquitectura 
continua essent interpretada des de les mirades de l'art corn a 
experièneia de la por, la impotèneia i el mal. Condicionants creats 
per l'home que acompanyen eIs destins de Tèsser humà.

Les imatges de la metrópolis corn a medi destructor de l'indivi
du, de les seves relacions personals, productora d'anonimat i 
anorreament; la ciutat corn a simbol de progrès però a voltes 
també de perdido i sacrifici que varen immortalitzar els pintors 
centreeuropeus en les primeres déca
des del passât segle, també s'inscri- 
uen en Timpressionant film Metró
polis (1927) de Fritz Lang, i la gran 
novel la, Berlín Alexanderplatz (1929) 
d'Alfred Dòblin portada a la panta
lla televisiva per Rainer Werner Fass
binder (1945-1982), Tany 1980.
Alfred Dòblin (1878-1957), Fritz Lang 
(1890-1976), i Fassbinder generen 
una atmosfera similar a la que 
podem trobar en els gravats i pintu- 
res de Munch, Kirchner o Grosz entre 
tants altres expressionistes, com
també en les que aplega Texposició Mitjanit a la ciutat. Un gri- 
sol de Henguatges i estiis que es fusionen com a compendi d'una 
época: la modernitat en la pendent Hiure vers la seva decadén- 
cia. Simultaneítat de narracions i temps; superposició d'imatges, 
experiéncies i espais; reflexions particulars i coMectives; visions 
fragmentados, diálegs que es tronquen, pensaments introspec- 
tius. La nit, el món que no dorm mai — tal com escriu el critic i 
comissari G. Cortés— constitueix un territori difícil de controlar, 
tant per les consciéndes personals com per les autoritats, fet que 
fa esgarrifar.

«Captem la ciutat des de les altures, a través dels uHs d'una au 
nocturna que vola molt ait. La ciutat sembla un gegantesc èsser 
viu (...) innombrables vasos sanguinis s'estenen fins al darrer raeô 
d'aquest cos impossible de definir, transporten la sang, renoven 
sense descansar les cèMules. Envien informació nova i retiren la 
velia. Envien consum nou i retiren el veli. Envien contradiccions 
noves i retiren les vellos. Al ritme de les pulsacions del cor par- 
pelleja to t el cos, s'inflama de febre, bull (...) Brunzit de la du-

Els pintors de 
principis del 

segle XX, entre 
altres, varen 

Immortalitzar 
la imatge 

de la metrópo
lis com a medi 

destructor 
de l'individu
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'Berlin Alexanderplatz' / rainer Werner Fassbinder foundation

tat, un brunzit sense vicissituds, monoton, encara que pie de 
pressentiments» (Haruki Murakami).

Quan assumim el repte pedagogie d'ensenyar la historia de l'art 
com un rastre que perviu en el nostre present, ja no podem par
lar de l'artista com a un geni inspirât; tampoc de les obres d'art 
com a objectes allunyats de la vulgaritat del dia a dia que, des 
de les blanques parets dels museus, ens subjuguen pel seu valor 
historie tan com pel seu potencial economic consignât en les sub
hastes internacionals. Es tracta de transmetre ais nostres joves 
estudiants que l'art sorgeix de l'experiéncia viva d'un èsser humà 
amb capacitat de transformar en llenguatge l'aventura quoti
diana d'allò real. De mostrar com l'art aporta nous models de 
comportament amb el pùblic i també amb l'objecte artistic i les 
obres d'art; que l'artista és un transmissor d'idees i pensaments 
presentats visualment, i que les pràctiques de l'art ens obren les 
portes a altres formes de subjectivitat i de coneixement que podem 
aplicar en l'accio diària individual i col-lectiva.

Notes
 ̂ Lulú (Liceu de Barcelona, novembre de 2010). Direcció musical M ic

hael Boder, direcció d'escena Olivier Py.
2 Exposició produída pel Centre d 'A rt la Panera, Lleida (1-10-2010) i 
ARTIUM Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo. Vitoria-Gasteiz 
(28-1-2001). Comissari José M iguel G. Cortés. Artistes: Ignasi Aballí, 
Juan Pablo Ballester, Jean Marc Bustamanante, Carles Congost, Grego
ry Crewdson, Ergin (^avusoglu, Alicia Framis, Carlos Garaicoa, Carmela 
García, Nan Goldin, Félix González Torres, Carlos Pazos, Azucena Viel
tes, Massimo Vitale i Begoña Zubero.
^ Expressió de Charles Baudelaire, vegeu: El pintor de la vida moderna, 
edició a cárrec de A.Pizza i D.Aragó, Col-legi Oficial d 'Apare lladors i 
Arquitectes, Murcia, 1995.
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'Reverberatio' (1974-2009):
Tom Carr a Sant Quirze Del Vallès
MARIA ROMANÍ /  Fotografíes de Tom Carr

Tom Carr va néixer a Tarragona l'any 1956, fill de mare valen
ciana i pare nord-americà. Però quan tenia quatre anys la fami
lia va tornar als Estats Units, on ell hi va viure fins als disset. Aca
bada la High School va decidir tornar a Catalunya per poder estu
diar Belles Arts a la Universität de Barcelona. Ara ja fa més de 
dues décades que viu i treballa a Sant Quirze del Vallès. És durant 
aquesta etapa aquí que el seu reconeixement internacional com 
a escultor s'ha fet més palés. Té obra privada i pública repartida 
per una gran part del món: Catalunya, Espanya, Franga, Suïssa, 
Portugal, Alemanya, Estats Units... Un deis seus últims treballs 
l'ha realitzat a Singapur. És un escultor respectât arreu i no només 
se'l convida a exposar o a crear escultores publiques, sinó que 
també se li valora la seva aportació tècnica i/o filosòfica sobre la 
seva obra i l'escultura en general. Per posar només un exemple; 
recentment ha estât convidat a Praga per parlar sobre l'espai 
ideal per exposar, davant d'un públic format per arquitectes i 
estudiants d'arquitectura.

'Opposite'

L'exposiciò Reverberatio, realitzada al Celler de la Masia de Can 
Barra de Sant Quirze del Vallès els passats mesos de setembre i 
octubre, va consistir en una retrospectiva de l'artista que abar- 
cava deis de l'any 1974 fins avui. Com a tal, les obres exposades 
són un reflex de to t allò que a Carr li ha intéressât treballar i pre
sentar al llarg de la seva, ara ja molt extensa, carrera. Tom Carr 
està considérât com un dels artistes més actius en el desenvolu- 
pament d'instal lacions luminiques i de muntatges amb un alt 
carácter arquitectònic. Li agrada especialment fer intervencions 
a l'espai públic, tant permanents — a nivell d'escultures—  com 
instal lacions temporals, amb el valor afegit de la seva gran capa- 
citat per integrar disciplines plástiques diverses en les seves obres. 
El títol Reverberatio no va ser pas triât a l'atzar, sinó que respon 
a les ones reverberatòries de l'exposiciò, que s'expandia de dins 
cap a fora. Així, les peces escultòriques exposades a l'interior de 
la sala creaven una reverberado centrigufa espacial que arriba- 
va fins a la fagana de l'edifici de la Masia de Can Barra, gràcies
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'Iris'

Vista general de l'exposició

a la instaMació de quatre formes géométriques que expressaven 
l'eix de l'exposició. Perqué Tom Carr no és, com apuntava al prin
cipi, un artista essencialment estétic. Tota la seva obra és fruit de 
llargues reflexions i investigacions àmplies que abarquen moites 
àrees diferents. Per una banda, la seva carrera està molt marca
da per l'estudi de quatre eixos de treball repetits i en evolució 
constant; el cercle, l'espirai, l'hélix i la piràmide, sempre plante- 
jats a partir de la seva tridimensionalitat. Tom Carr sent una pre- 
dilecció especial per la geometria simple i per expressar la seva 
obra també a partir d'una aparent senzillesa. Però, com die, 
només aparent, ja que dins d 'aquesta primera visió senzilla sovint 
s'hi amaga molta reflexió abans de donar una pega per acaba
da. Altres de les seves constants artistiques són el gran valor 
donat a l'espai, al temps i al moviment. Tot i que la seva forma- 
ció artística va ser com a pintor, amb el domini de la línea i del 
color dins del pía, ben aviat va sentir la nécessitât d'ocupar l'es
pai i treballar en especial el centre de 
gravetat en les seves creacions. Li agra
da estudiar les liéis físiques del movi
ment, la precarietat de l'estàtica, la 
força de la gravetat... és per aixó que 
moites de les seves peces són aparent- 
ment molt fràgils de forma i de pes i 
poden estar en moviment continu o s'a- 
guanten només per un fil, per poder 
permetre aquest moviment o el canvi 
visual i estétic que pot percebre l'es- 
pectador observant aqüestes obres. Dins 
d'aquesta simulada simplicitat que 
abans apuntava hi ha la complexitat 
teòrica que fa que Carr no deixi cap idea que li interessi al calaix: 
li atreu el concepte de l'efimer, de la transmutabilitat de l'obra, 
del joc visual atrevit i de l'arquitectura quasi impossible, de la 
sorpresa que pot rebre l'espectador,... En fi, to t un món que cal 
conéixer per poder valorar com es mereix la seva trajectòria artís
tica.

Tom Carr té com a referents els grans mestres Calder i Miró, per 
citar-ne alguns. I en el treball d'aquest artista aqüestes influén- 
cies s'hi respiren d'una manera clara. Però a mi la seva obra, vista 
globalment dins la sala, em va evocar Kandinsky, per la sensació 
de moviment i de poc espai ocupat de moites de les seves obres, 
i perqué tots dos juguen no només amb l'espai matèrie, sigui 
fusta, paper, pintura... sinó amb l'espai délimitât per les seves 
intervencions, és a dir, el joc d'alló que veus i alió que t'has d'i- 
maginar. Tal i com va dir el mateix Kandinsky, el més important 
de l'obra no és el que veiem sinó el que resta amagat.
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Bibliografia mozartiana
D'ençà de la commemoració del 250è ani- 
versari del seu naixement, Mozart és un dels 
compositors amb més varietat bibliogràfica

ALBERT FERRER FLAMARICH

Sens dubte, Mozart és el compositor que gaudeix de major varie
tat bibliogràfica en les prestatgeries dedicadas a la mùsica de les 
llibreries (especialitzades en música o no). Almenys les catalanes.
I més d'ençà de la commemoració del 250è aniversari del seu 
naixement l'any 2006. Entre les diferents novetats editadas per 
a l'ocasiô i d'ençà d'aquesta en destaquen dues de carácter 
comercial, una altra molt singular en el seu estudi históric i, final- 
ment, una quarta d'extraordinari valor musicológic i divulgatiu.

Una biografia
El segali Alianza Editorial es va sumar a l'Any Mozart amb una 
aportació poc significativa sobre la matèria. De lectura amena 
per l'eficaç capacitat discursiva, Wolfgang Amadeus Mozart: Una 
biografía parteix d'una bona confecció i és didàcticament prou 
vàlida, però no afegeix res que no s'hagi dit anteriorment amb 
més profunditat i reflexió. És només una via per endinsar-se en 
el terreny. I aquest és el mèrit. Un simple llibre de divulgació, ben 
trebaliat, on el diseurs conté els elements essencials i està com- 
plementat, per exemple, per explicacions amb cert detail d'al- 
gunes obres (la Serenata "Posthorn", la Simfonia núm. 31 "Paris", 
Don Giovanni, Mozart i Salieri de Puxkin, entre d'altres), i d'ar
guments d'òperes (totes les de joventut fins a ì'Idomeneo). Sense 
fotografies ni gravats, la fundó il-lustrativa l'assumeixen els nom- 
brosos extractes epistolars — no exclusivament dels Mozart—  i 
els ùtils apunts a manera de peu de pàgina i apartats encimbe- 
llats amb un fons gris sobre personatges, fets histories i diverses 
dades culturáis. Totes pertinents.

Exempt d'errors (a priori, només cal corregir que la Sonata núm.
I I  K. 331 és de  ̂778, no de 1774 — pàgina 67— ), una crono
logia clou tòpicament l'obra. No obstant, com en altres volums, 
cal assenyalar que l'editorial segueix prescindint d'una columna 
informativa que acrediti suficientment l'obra i el seu autor. I més 
quan no hi ha un prôleg o les cobertes interiors serveixen d'a- 
parador d'altres titols de la série.

Recepció operística
D'altra banda, com l'autor confessa, la gènesi de Mozart a Bar
celona: recepció operística (1798-2006) és una tesi de Ilicencia
tura abandonada. Fet explicatiu que la metodologia, fiable i pre
cisa, corregeixi, per exemple, alguna dada sobre l'encara avui 
significatiu doctorat de Roger Alier sobre l'òpera a Barcelona al 
segle XVIII. Jaume Radigales no pretén reflexionar sobre les dades 
exposades ni fer historiografia — to t i que dosis hi ha. Aquests 
són punts que el lector pot enyorar igual el comentan més deta- 
llat deis muntatges escénics de les fondons indicados — fins on 
és responsable l'autor i no pas els comentaristes de l'època?

Retrat póstum de Barbara Kraft (1819)

Aquests aspectos informarien millor deis canvis i semblances en 
les estétiques i mañeros de produir aquest espectacle amb els 
pas de les décades a Catalunya.

Tret d'aixó, i que obvia que el 1824 la censura va evitar fer un 
Don Giovanni al Principal i que el 1870 també va succeir quel- 
com semblant amb La flauta màgica, des del punt de vista critic 
no cal repetir I' xposat per l'aguda capacitat analítica de Marcel 
Cervelló en el próleg. Radigales ens proposa una crònica de cró- 
niques. N'apunta totes les estrenes i foncions operístiques amb 
la màxima fidelitat. En destria i transchu els comentaris de tota 
la premsa de l'època consultada — que no és poca!—  respec- 
tant-ne les pautes ortográfiques. I, finalment, en l'apéndix apor
ta informacions complementáries. Per exemple inclou alguns tex
tos curiosos — tant cróniques com escrits d'altres personalitats. 
També hi ha un apartat sobre un Ilibret de Don Giovanni de 1866 
amb instruccions d'aquell muntatge fet al Liceo tres anys des- 
prés — cal mirar-s'ho dues vegades per copsar quelcom atés que 
el muntatge gráfic no ajuda gens. I no hi falta una taula resolu
toria de gran utilitat estadística amb totes les foncions mozar- 
tianes comptabilitzades a Barcelona per l'autor. Sens dubte, sug-



MUSICA 43

PERf-ÂLBERT BALCEUS

ESCOLTAR

LES N O C ES DE EÍG ARO
DE MOZART

D ' O R

Mozart a Barcelona
Recepció operistica (1798-2006)

D irk  B ö ttg e r

geriments o matisos a banda, el propósit d'inventari a través de 
la memoria crítica sobre l'arribada i acceptació de les operes del 
compositor están garantides en aquesta bona eina d'investiga- 
ció.

Un dicdonari
Un altre Ilibre que va fer-se un Hoc en el mercat fou la reedició 
de Guía de Mozart, ja coneguda en castella la década anterior i, 
que en la darrera publicado va presentar-se amb un canvi d'i- 
matge però sense ampliar-ne el contingut. És un volum més dis
cret del que inicialment suggereix l'original idea en qué es basa. 
Sense arribar a l'encidopedisme hauria de tenir major profundi- 
tat. Metodológicament està agençât per ordre alfabètic, a mode 
de diccionari, amb entrabes principalment de personatges vin- 
culats a la vida, obra o temps del músic salzburguès. Pel que fa 

a obres concretes i, en especial les de 
sobrenom, convé buscar-les en apartats 
segons la forma — simfonia, concert, sere
nata, missa ...— , a excepció de les òpe- 
res que si apareixen segons la lletra ini
cial.

Pere-Albert 
Balcells, autor 
del Ilibre 
'Escoltar Les 
noces de Fíga
ro', és una de 
les principáis 
autoritats 
espanyoles 
en la matèria

Hi ha també incursió en musicólegs, bió- 
grafs i altres estudiosos a l'entorn de la 
figura mozartiana — Paumgartner, 
Deutsch, Orel—, si bé s'hi enyoren alguns 
dels emprats en la bibliografia o de reco- 
neixement molt estés com Böhme. També 
s'hagués hagut de comentar, ni que fos 

en quatre línies, l'interés de part del referit material de docu- 
mentació. Albora que alguns intérprets llegendaris com Böhm, 
Brendel, Harnoncourt, Haskil o Krips. En pro, hi ha parágrafs que 
són petites troballes: el dedicat ais alumnes, les apoggiature, 
l'harmónica de vidre, la genealogia dels Mozart, les diverses clas- 
sificacions de les "seves mùsiques" segons combinaciô — har
mónica, mecánica, finals, per a orgue, cambra i piano— , o els 
viatges. L'apéndix, a continuació d'una esquifida cronologia, el 
firma el reputadíssim critic i analista Arturo Reverter. La seva con- 
tribució és basa en una recomanació discogràfica per obra selec
cionada amb comentaris sintétics que, extrets de la seva Guía 
Scherzo sobre Mozart a Ediciones Península, defineixen molt bé

W o lfg a n g  A n la d e u s

M o z a rt
U n a  b io g ra f ía

les lectures triades. Com en 
altres titols d'aquesta col-lec- 
ció, hi manca també la incur
sió de dades biogràfiques 
sobre els autors. Fet que en 
testimoniarla la responsabili- 
tat i permetria conéixer els vin
eles d'aquests amb la temàti
ca. En resum, un Ilibre discret, 
que no dolent, però útil per 
algunes dates i informacions 
precises, naturals de qui el va 
preparar amb algunes de les 
millors aportacions sobre la 
matèria.

cy l//an zâ  Música
Una manera d'escoltar
Després de guies de audició i 

comentaris d'ópera i sarsuela d'editorials com Daimon o la més 
recent Ma non troppo, la tendéncia a oferir divulgatius Ilibrets 
d'ópera ha crescut. Una mostra són els excellents programes de 
má d'alguns teatres i iniciatives de segells actuals com la present, 
la primera de l'Editorial Dux.

Es tracta del primer tito l d'una série dedicada a les òperes de 
Mozart fruit de l'estudiôs Pere-Albert Balcells que és una de les 
principals autoritats espanyoles en la matèria corn ja va demos
trar en Autoretrat de Mozart (La campana, 1997). Si en aquest 
analitzava la personalitat de Mozart a través de la seva corres- 
pondèneia, ara ha optât per comentar detalladament Le nozze 
di Figaro, gairebé compás a compás, assenyalant les múltiples 
inflexions musicals i desvetllant la lògica interna de l'obra. Des 
de la concepció rítmica, els details orquestrals, la vocalitat fins 
als aspectes històrics queden exposats en to divulgatiu tan minu- 
ciós com amé. Només s'hi enyora, to t i no ser imprescindible, la 
inclusió d'algun pentagrama amb passatges o ternes musicals.

No és un Ilibre per llegir amb fluïdesa. Requereix un seguiment 
pausat que alterni la lectura amb l'audiciô dels fragments. Corn 
prescriu l'autor, s'ha prescindit d'una relaciô de discografia i 
dvdgrafia per a no condicionar el lector. En qualsevol cas, Bal
cells suggereix la versió de Sir Georg Solti (Decca, 1982) per ser 
la primera completa que va aparèixer al mercat i una de les més 
freqüents entre la discografia dels melòmans.

Wolfgang Amadeus Mozart. Una biografia
Dirk Bòttger. Alianza Música. 172 pàgs.

Mozart a Barcelona. Recepció operistica (1798-2006)
Jaume Radigales. Serra d'Or. 290 pàgs.

Guia de Mozart
Erich Valentin. Alianza Música. 208 pàgs.

Escoltar Les noces de Figaro
Pere A lbert Balcells. Duxelm. 326 pàgs.
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'También la lluvia', 
d'lcíar Bollaín
EI cinema dins del cinema i Texplotació 
dels indigenes son els grans temes de la 
pel licula, amb guio de Paul Laverty

Cineclub Sabadell

PERE CORNEELAS

Com a directora -és també una magnífica actriu— , Icíar Bollaín 
només ha dirigit cinc llargmetratges des de 1995 fins avui, a raó 
d'un llarg cada tres o quatre anys; Hola, estás sola? (1995), Flo
res de otro mundo (1999), Te doy mis ojos (2003), Mataharis 
(2007) i, ara. También la lluvia (2010). Abans d'aquesta darrera, 
les seves peMícules havien estât histories més o menys intimistes 
i amb pocs personatges. Films de denùncia socialment compro- 
mesos, destaquen pel seu equilibri i per la seva mesura — la sere
na mirada a la immigració de Flores de otro mundo, el drama 
interior, sempre latent, del protagonista de Te doy mis ojos... 
Defugen el reiat explicitement politic i parlen, sobretot, de per
sones.

Fins a También la lluvia. Naturalment, aquesta darrera peMícula 
d'lcíar Bollaín conserva les principals caractéristiques del que ha 
estât fins ara el seu cinema: és un film de denùncia, funciona 
bàsicament amb només tres personatges i és també, i sobretot, 
una historia de persones. Però les diferències són évidents, pot- 
ser degudes al guió de Paul Laverty, la seva parella a la vida real 
i assidu coMaborador de Ken Loach, cineasta politic per excel-lèn- 
cia. También la lluvia és una peMícula amb milers d'extres i figu
rants, que no mostra cap recanga si en algún moment ha de per
dre la mesura i que, aquest cop sí, parla de política sense embuts.

Enmig deis dramátics esdeveniments produits per la privatitza- 
ció del sistema d'aigües de Cochabamba que pot deixar la seva 
gent sense aquest insubstituible mitjá de subsisténda, es roda, 
a la Bolivia de l'any 2000, una peMícula sobre l'arribada de Colón 
a aqüestes terres 500 anys abans. De seguida es palesen els dos 
grans temes de También la lluvia: el cinema dins del cinema — 
que aquí possibilità, com veurem, una anàlisi en profunditat del 
fet creatiu—  i el joc de paraMelismes entre l'explotació de què 
són objecte, separats per cinc segles, els indigenes de què parla 
la peMícula que s'està rodant i la gent del poblé de Cochabam
ba. El primer tema m'interessa bastant més que el segon.

Si bé és veritat que manté més o menys controlada la història 
real, és a dir, que la desmesura d'algunes seqüències mai no corn-
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porta el desballestament argumentai, Bollaín fa del paraMelisme 
comparatiu una evidéncia potser massa explícita o, si més no, 
innecessàriament reincident. Ningú no dubta de la tragèdia de 
Cochabamba ni de la de l'América colonial. Però, justament per 
això, no cal insistir-hi. La voluntat persistent pot fer que la reali- 
tat sigui menys real. A fi que tothom ho pugui entendre to t ben 
bé, ¿cal coNocar en un mateix espai i en una mateixa seqüència 
eis cinéastes, vestits informalment, i un governant bolivià, amb 

americana, camisa i corbata? Avegades, 
també li passa a Ken Loach: quan més 
ciarament po//f/ca és la seva proposta, és 
també menys eficaç.

A mesura 
que avança 
el rodatge 
eIs dos prota
gonistes es 
veuen més i 
més immergits 
en la realitat 
humana, políti
ca i social en 
qué es troben

L'altre vessant que recorre el film és, en 
canvi, molt suggeridor i acaba sent, em 
sembla, el centre neuràlgic del relat, el 
que la converteix, defet, en una impres- 
sionant historia d'idees i de personatges. 
Cap obra d'art que vulgui obrir-se al mon 
no es pot sostraure de la realitat que l'en- 
volta. A mesura que eis dos protagonis
tes de l'aventura, Costa, el productor 
(corn sempre, magnifie Luis Tosar), i 

Sebastián, el director (Gael García Bernal), van arribant al tram 
final del seu rodatge, es veuen més i més immergits en la reali
tat humana, política i social en qué es troben. Aquesta realitat 
qüestiona, cada vegada més, els suposats distanciament i imper- 
meabilitat deis creadors de la ficció. I, quan aixo passa, sorgeix 
la més desassossegadora de les preguntes, perqué, encara que 
la resposta sembli evident, ais artistes més compromesos no els 
resulta fácil contestar-la: qué és més important, la vida o l'art?

Per a nosaltres, espectadors de cinema, la pregunta ens corgla- 
ça els sentiments quan ens adonem que ens emocionen les

seqüéncies de ficció de la 
pel licula que Costa i Sebas
tián están rodant. Ens les 
mirem fixament, amb Inten
sität. Sabem el que els passa, 
a aquells actors, a aquells 
extres, a les seves vides reals 
i vivim les de ficció com si 
fossin de veritat: tindran 
alguna reacció inesperada?, 
es produirá algún desastre 
inevitable?, passerà el que 
potser ningú preveu que 
passi?, o hi ha aigú que sí 
que ho preveu? La ficció i la 
realitat es juxtaposen.

L'art és molt important, per
qué és un reflex del món, el 
seu retrat vist des de les més 
diverses perspectives. Per 
això, al final del film. Costa 
se'n va a buscar Sebastián 
per ajudar-lo a acabar la seva 
pel-licula. Però, abans, la 

realitat l'ha obligat, de mica en mica, a treure's una máscara que 
portava sense ni ser-ne plenament conscient. Primer, davant d'una 
escena que el corprèn, ha manat a la noia que té al seu costat 
que deixi de filmar. Després, ha notât que començava a apreciar 
Daniel (Juan Carlos Aduviri), l'indigena que havia contractât sense 
miraments i només per beneficiar-se'n. I, finalment, arrisca la 
seva vida per salvar la filia de Daniel, no perqué hagi près cons- 
ciéncia de la resisténcia popular, sino per una raó més important, 
perqué ha volgut sentir-se digne i ha tornat a estimar.

Sebastián és el creador compromés, l'autor. El personatge de qui 
ens sentim més próxims al començament del film. Però, to t i que 
Daniel li ho ha volgut explicar en pie rodatge— «Hi ha coses més 
importants que la teva pel-lícula, Sebastián»— , eli farà de la seva 
història, l'arribada de Colón a América, el seu ùnic objectiu. La 
vida queda en segon Hoc — «No hi podem fer res, no és cosa nos
tra»— , l'important és la seva obra. Però Bollaín no menysprea 
Sebastián. Costa, que ha reaccionat d'una manera tan diferent, 
anirà a ajudar-lo. Tots som com som i, a vegades, només som 
com les circumstàncies ens permeten ser.

L'interessant d'aquesta proposta és la reflexió a què ens obliga. 
Bollaín també es deu fer la pregunta. Si estic davant d'un des
astre amb una càmera a les mans, qué he de fer? Actuar? Con
tinuar filmant? Fins a quin punt són termes compatibles? Men
tre es formula aqüestes qüestions, Bollaín està fent cinema.

También la lluvia (2010), de Icíar Bollaín 
Guió de Paul Laverty

Am b Luis Tosar, Gael García Bernal, Karra Elejalde, Juan Carlos 
Aduviri, Raúl Arévalo, Cassandra Ciangherotti, Carlos Santos, 
Dani Currás, Vicente Romero
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NOVETAT

Juan Camacho Ferrar (1919-2009) es una figura 
excepcional del exilio republicano español, un andaluz que 
vivió en primera persona todos los grandes dramas del 
siglo XX: la emigración económica a Francia, el regreso a 
una Cataluña en plena efervescencia, la Guerra Civil 
española, los campos franceses, el combate contra la 
Alemania de Hitler y la deportación a los campos nazis, 
antes del exilio definitivo al Río de la Plata, primero a 
Argentina y luego a Uruguay.

Combinando la anécdota y el testimonio íntimo con la 
reflexión ética y filosófica. Un cadáver en el espejo es más 
que una biografía de Juan Camacho. David Serrano 
Blanquer se adentra en el mundo de los campos y recoge 
las pulsaciones del testimonio para registrar, más allá del 
lenguaje verbal, los sentimientos, los silencios y las 
emociones de un drama, el de la deportación de los 
republicanos a los campos nazis, que forma ya parte de 
nuestro patrimonio democrático.

DE VENDA EN LLIBRERIES

funeA cióVRS
■ -v̂

COLLAGE /  F in a  M iralles

8 aclariments

A c la r ir  les b o ire s  de l cel a m b  la t r a m u n ta n a  de l 

N o rd , f in s  a t r o b a r  el so l ra d ia n t.

A c la r ir  el n o s tre  eos, d e sp ré s  de l m a l t ra c te  a m b  

d ro g u e s , l 'o d i i la rá b ia  d 'e s ta r v iu s .

A c la r ir  la veu  f in s  a fe r- la  a u té n t ic a  i c la ra , sense 

m e n tid e s  n i p a ra fe rn á lie s .

A c la r ir  les idees o  les b o ire s  de l ca p  i d e ixa r-se  de  

ro m a n ç o s  p e r ser m és g e n e ro s o s  i h u m iis .

A c la r ir  la n o s tra  v id a  p e r v iu re  u n its  a l'e sse n c ia l.

A c la r ir  l 'á n im a  o  la m ira d a , d e sp ré s  d 'e m b ru ta r - la  

a m b  o d is  i ra n c ú n ie s  f in s  a ser m és h u m a n s .

A c la r ir  el te u  c o r  a m b  la m ira d a  i la te n d re s a , p e r 
t re u re  d e  d in s  te u , els m a is , les p o rs  i to te s  les ba i- 

xeses d 'a q u e s t  m ó n .

A c la r ir  l 'e s p e r it  p e r t r o b a r  la " p r im a  v e n ta s "  i a ix í 

a r r ib a r  al b la n c , a q u e s t a b s o lu t  q u e  es el m e u . 

Im m á c u la .

C a d a q u é s . H ive rn . 2 01 1
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PASSEJANT PER ... /  Josefa  B lanch

Londres

Camden Market

Com totes les grans dutats del món, 
la capital británica és un pare tem átic  
de botigues. A Mayfair, el luxe ens enlluerna 
i passegem pel precios edifici de Harrod's.

L'estrena del musical, Love never dies, d'Andrew Lloyd Weber, 
continuació de la seva anterior obra. The Phantom o f the Opera, 
va ser un bon motiu per viatjar a Londres, i més tenint en comp
te que feia força anys que no hi haviem estât.

Amb el teatre pie de gom a gom, ens asseiem a gaudir d'aquesta 
òpera del segle XXI, on es fa palesa la història d'amor, amb sor
presa inclosa, entre el fantasma i la Christine, que perdura en el 
temps. Malgrat que el Ilibret del guió és una mica fulletonesc, la 
música, les precioses veus i la treballada escenografía acomplei- 
xen totalment les nostres expectatives. De tota manera, encara 
que sigui una segona part d'una obra anterior, escassos com- 
passos musicals, gairebé només uns breus apunts, ens porten el 
record del meraveliós i sorprenent Phantom original. Es notava 
a l'ambient que la majoria d'espectadors esperàvem escoltar les 
tonades ja conegudes. Aquest Love never dies quedará com una 
obra menor d'un bon compositor com Lloyd Weber, sense I'e- 
moció i I'encis del seu magnifie precursor. Mai no es considera
rá una obra mostra, sinó que, senzillament, formará part del con- 
junt de tota la trajectória d'aquest gran músic.

Visitem la National Gallery. Encara que la meva frase quan volto 
per un museu és dir que sempre hi ha molts cromos arreu, sobre- 
to t de segles anteriors al XX, que ja n'he vist molts, i que eis llen- 
ços de batallitas, de mitologia, de sants i marededéus, o de retrats, 
no m'interessen gens, ens encantem davant de la perfecció i de 
la bellesa de Leonardo, Rembrandt, Canaletto, Velázquez i d'al- 
tres grans mestres de la pintura de totes les époques. Una mica 
cansats, hi ha molt per contemplar, arribem fins als impressio- 
nistes i la pintura més moderna. Els ulls se'm queden clavats al 
llenç de Pissarro, Boulevard Montmarte, la nuit. La foscor del cel, 
els aparadors enllumenats, les faroles de gas, els carruatges en 
filera espérant a la sortida del Moulin Rouge, to t és perfecto i 
preciós! ! En aquesta mateixa zona. Les Grandes Baigneuses de 
Cézanne comparteixen espai amb pintures de Degas, Monet, 
Manet, Renoir, Van Gogh... en fi, una delectança per als ulls i un 
plaer per a l'esperit.

A la Tate Gallery, els britànics tenen un gran trésor. Aquest museu 
acuii la més gran coMecció de pintura anglesa de to t el món. És 
en aquesta galeria on hi ha exposada la major part de les obres 
de W. Turner. Fums, boires, postes de sol, tempestes, mars agi- 
tats, colors difosos, tot a la seva obra recorda la pinzellada impres

sionista que en aquells moments es començava a gestar al veí 
país.

A la Tate Modern, que aquests dies complia 10 anys, s'hi arriba 
travessant el Támesis pel Pont del MiMenni. Antiga fábrica ran 
de riu, molt ben rehabilitada, acuii actualment tota la coMecció 
de pintura moderna que tenia la Tate Gallery. Com sempre, molt 
intéressants, Picasso, Miró, Dalí, Magritte, Chagall... enmig d'o- 
bres molt contemporànies i trencadores, de les quais sempre 
penso que cal garbellar per destriar el biat de la palla. Dins d'uns 
anys, les obres ja siguin pintura, escultura, vídeo art, fotografia, 
o qualsevol altra, que hagin resistit el pas del temps, serán les 
que marcaran l'època i les que faran tendénda per al futur.

Com que anteriorment ja havíem visitât el Museu Británic, aques
ta vegada ja acabem amb els museus i ens n'anem a viure el car
rer.

Gran contrast a Camden Town. Tot és alternatiu, en diuen, l'es
tètica de botigues, parades, façanes és gotik, punk, friky, kisteh... 
De fet, cal veure la vestimenta de les persones que treballen en 
aquest gran mercat, no desentonen gens de to t el conjunt. És 
molt curios de veure tots els articles que aquí es poden comprar, 
objectes inversemblants, llavors de bolets al-lucinógens, samar- 
retes amb carotes lletges i rétols obscens, botes estranyes, roba 
horrorosa, perruques de colors, cavalls de cartró pedra, drogu
es mig prohibides, films dolents de terror... en fi, to t un món, 
pie de molts badocs com nosaltres. A Portobello, mercat més 
tradicional, les antiguitats son el seu principal reclam.

Com totes les grans dutats del món, Londres és un parc temà- 
tic de botigues. Ôbviament, també ens les mirem. A Mayfair, el 
luxe ens enlluerna. Passegem per Harrod's, preciós edifici, quins 
sostres i quins taulells! A Fortnum & Mason, ens comprem una 
melmelada. Anem a mirar les floretes, ieit motiv dels magatzems 
Liberty.

Arreu, les tavernes i els pubs fan distingida la dutat. Ens agrada 
fer-hi un mos, una parada, una xerrada, una cervesa...

Busquem la tranquil-litat a Chelsea, Kensington, Knightsbridge, 
Belgravia. Un veritable plaer passejar per aquests barris de cases 
victorianes i passatges quiets. A Hyde Park, la cadira del spea-
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ker's corner està buida. A Buckingham Palace, 
el canvi de guàrdia, amb la seva serenata de 
tambors i trompetes, desperta la reina.

Anant cap a les Ilibreries de Charing Cross, pas- 
sem per Denmark Street, carrer monogràfic de 
botigues d'instruments musicals de tota mena, 
i ens crida l'atenció un anunci d'un curs d'u- 
kelele. Comentem que a Londres hi ha gent per 
a tot.

A l'Abadia de Westminster, admirem l'arqui- 
tectura gòtica, el claustre, i ens passegem pel 
mig de tombes i sépulcres de reis, nobles i gent 
de llinatge. Està tan piena de sepultures que 
sembla talment un cementiri, més que no pas 
una abadia. Ben a prop, més burnii, sense 
morts, i amb molt d'encant, la St. Margaret 
Church és una petita joia. Els vitralls gòtics són 
una meravella.

El Big Ben, amb el rellotge lluent i polit mar- 
cant les hores, el preciós i emblemàtic edifici 
del Parlement, la Torre de Londres i la Gran 
Noria, junt amb els autobuses de dos pisos, els 
taxis negres, les cabines vermelles de teléfons 
i la boira baixa, reflecteixen la postal més cone- 
guda d'aquesta gran capital.

Recentment inaugurada, la línia de metro Jubi
lee ens porta fins a la moderna zona de Cana
ry Wharf i els Docklands. Les estacions d'aquest 
tren soterrat i claustrofóbic són modernes i sig- 
nades per arquitectes de fama mundial. A Cana
ry Wharf, ponts llevadissos, canals, grataceis 
de vidre altíssims, conformen una zona freda, 
poc acollidora, però moderna i plena d'aven- 
ÇOS. Els Docklands, antics magatzems ran de 
riu, són avui dia, desprès d'una curosa rehabi- 
litació, oficines i vivendes amb encant, a la riba 
del Tàmesis.

Ja és hora de tornar cap a casa, però el voicà 
islandés, de nom impronunciable, decideix que 
ens hem de quedar a Londres. El nostre vol surt tard, al vespre. 
Desprès d'esperar 7 hores a l'aéroport, mirant pantalles amb l'a- 
nunci de vol demorat, d'embarcament... o senzillament sense 
cap informado, quan ja som a dins l'avió i a la capçalera de pista 
a punt d'enlairar, la veu del comandant, per megafonia, ens indi
ca que tornem a la terminal. Hi ha cendres i fum i acaben de tan
car l'aéroport de Barcelona.

Ens ho prenem amb força calma, malgrat que no és certa la frase 
que tots hem pronunciat alguna vegada: "Quina sort si em pas
sés a mi...", era hora de retorn, el cap de setmana ja s'havia aca- 
bat i el nostre anhel era retornar quan tocava. Després de lamen- 
tar-nos una estona amb els altres passatgers i fer tots els comen- 
taris que tocaven, vam agafar el full de reclamacions de la com- 
panyia i, en tren, vam tornar cap a Londres.

Belgravia District

De bon mati, nosaltres i maletes, ja força ben informats, ens en 
vam anar a l'estaciô internacional de St. Pancrad, i allà vam aga
far l'Eurostar fins a Paris. No vaig tenir ni temps ni ganes de plan- 
tejar-me si aixô de passar per sota de l'Atlàntic m'agradava o no, 
era la millor opció. Després, des de Paris, amb el TGV fins a Per- 
pinyà i, de Perpinyà, fins a casa: ja no era cap problema. L'expe- 
riència de passar per sota el mar, cap angoixa, gairebé ni saps 
ben bé quan travesses. Creuar tô t França amb el tren d'alta velo- 
citat és un espectacle increíble. Quina preciositat de pais, quina 
diversitat de paisatges... quina comoditat! !
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M IRANDA AL FUTUR DES DE L'ARXIU /  A r xiu  H istoric  de Saba d ell

Botiga de l'"Anís del Ciervo" a la Via Massagué cantonada Ronda 
Zamenhof. Sabadell, ca 1920. Autor: Francese Casabas Riera 
[Originai AHS positiu paper CL00078]

Ronda Zamenhof, cantonada Via Massagúe. 29 de novembre de 
2010. Foto: David González, Isabel Pardo/AHS

Refotografia: Vanesa Cirera, David González Ruiz, Isabel Pardo. 
Arxiu Historie de Sabadell, desembre de 2010
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DILLUNS /  A n t o n i D a lm a ses

Tot està per fer 
i to t és possible
Quan ha entrât dins del cotxe ha fet una ganyota de cansament. 
Un dia dur, un altre. Per un instant dubta i pensa si seria millor 
tornar a casa, dutxar-se i asseure's a escoltar música una esto- 
na, to t esperant que torni tota la familia. Si ho fa, si se'n va cap 
a casa, segur que la seva dona s'estranyarà — «No m'has dit que 
anides a veure el partit?»—  i aleshores ell es veurà obligat a expli- 
car-li que està massa cansat, i sobretot encaparrat per la feina, 
que les coses marxen a dures penes, queja fa massa que està tip 
de Iluitar contra enemies que semblen multiplicar-se: eis mercats, 
la dissort, eIs impagats, eIs terminis, la competèneia i un etcéte
ra que cada dia pesa més. Però està segur que si se'n torna a 
casa, només que li insinui la preocupació, ella voldrà saber al 
detall com van les coses, i llavors s'amoïnarà i es passaran el ves- 
pre parlant-ne, ell queixant-se i ella mirant d'animar-lo sense 
saber com... Ja ha passât més d'un cop. I no, ara no ho voi. Per 
això engega el cotxe i es dirigeix a I'estadi.

La cridòria i la gentada I'han engolit. Banderes, somriures, ner
vis. Al matí, quan s'ha llevat, el primer que li ha vingut al cap ha 
estât el partit. I una fiblada d'emoció l'ha remogut per dins. Avui, 
aquest dilluns 29 de novembre del 2010, havia de ser un gran 
dia, però el seguit de problèmes immédiats ha anat apaivagant 
la passió pel fútbol que sent tan viva des de ben petit. I ara s'em- 
pipa, en pensar que potser a poc a poc li mataran també aques
ta petita iMusió. «No, no em deixaré robar la il lusió», xiuxiueja. 
Ocupa el seu seient i saluda els coneguts dels seients del voltant, 
amb uns quants comentaris de compromis — «Fresqueja». «A 
veiam qué, avui...». «És un partit important, si eis guanyem ani- 
rem liders...».«Quins nervis, oi?». Sent les paraules i assenteix, 
però la multitud i el soroll de l'expectaciô encara no acaben d'es- 
borrar-li la boira que porta dins. Fins que sona l'himne i salten 
al camp eis jugadors, i eli es posa dret corn eis altres, per cos- 
tum, i es troba picant de mans ritmicament.

Llavors, quan el partit comença, eis nervis es transformen en emo- 
ciò i la passió que s'encomana dels uns als altres se l'emporta. 
El joc de l'equip és espléndid i provoca una onada de goig que 
s'emporta el pùblic admirat. Per això tothom aplaudeix i celebra 
el plaer de l'espectacle precis, élaborât, d'una bellesa inusual, 
estranya, que es completa amb espumes de genialitat inespera
da. Ara ja es troba Iluny de tot, engolit per la força i la Intensi
tät del joc de precisió que eis onze homes desenvolupen damunt 
de la gespa. Arriba un moment que l'exhibiciô eniluerna i, més 
enllà dels gols — un! dos!— , el pùblic es rendeix a l'obra d'art 
que contempla. Es feliciten eis uns als altres, amb eis veins de 
localitat, se somriuen i s'abracen, després del tercer gol. Quan 
Than acabat de marcar, ell es frega els ulls i això fa que estigui a

punt de perdre's el quart, que no triga ni tres minuts a arribar. 
La cridòria és enorme, la impoténcia del contrincant esdevé vio- 
léncia patética i ridicula, que es veu subratllada encara per un 
cinqué gol que arrodoneix la nit del recital històric.

Surt de I'estadi, eufòric, compartint amb la multitud el privilegi 
alegre d'haver assistit a una demostrado irrepetible. «Demos
trado irrepetible», pensa dins del cotxe, to t fent cua per l'avin- 
guda. I aleshores la paraula «demostració«» se li clava a la ment. 
Acaba d'assistir, efectivament, a alguna cosa més que un partit 
de fútbol. Fia estât la prova irrefutable que el treball d'un equip 
dirigit amb criteri i ordre, amb les idees clares i marcant bé els 
passos d'un procès, porta a la victória. No és cap novetat, es diu, 
que cal aigú amb capacitat de dirigir per assolir l'éxit d'un pro- 
pósit. L'éxit d'un propósit. Eli també té un propósit, naturalment. 
Fli Iluita cada dia, per aquest propósit. I el que acaba de con
templar a I'estadi és que els propósits, a més d'un director amb 
criteris clars i capacitat d'ordre, de generar confiança i tran- 
quiMitat, necessiten un equip capaç, format per gent que con- 
jugui el talent, la força, la capacitat i el goig de la feina ben feta. 
No es fan cinc gols i desenes d'oportunitats trenades amb pre
cisió artística per casualitat. Talent, esforç, capacitat i el gaudi de 
la feina ben feta. Aqüestes son quatre de les caractéristiques prin
cipals de l'éxit d'un equip, sempre amb un marge per a les explo
sions improvisados d'un geni.

Les instruccions des de la banda, planificados pels tècnics, ben 
comunicados a cada un dels membres de l'equip en qui confien, 
per tal que cada un faci la seva part del treball, amb el seu toc, 
la seva pròpia capacitat, la seva potència, la seva Intensität... amb 
el talent de tots al serve! d'un projecte, d'una idea que cal esti
mar. Tots pressionen, tots ataquen, tots defensen: tots hi creuen. 
Fli ha liders que estableixen jerarquies dins del camp, natural- 
ment, però son els primers a sacrificar-se quan cal. Es tracta de 
renunciar al lluïment personal per assolir el résultat desitjat. No 
hi ha táctica més clara i aparentment senzilla. Si el grup es pas
sava la pilota amb preciosos moviments sincrònics és perqué tre- 
ballava amb seguretat i alegria, amb l'harmonia estudiada que, 
a més, el públic, tothom, aprecia i valora. Cal valorar, dones, el 
treball fet amb ganes que porta a la victória final, que és la satis- 
facció de la feina ben feta.

Fa estona que ha entrât al garatge. El cap li bull d'idees. Fla aga- 
fat un boligraf i, assegut al cotxe, anota les reflexions que el par
tit li ha anat suggerint, perqué hi veu un carni modèlle per apli
car al seu projecte, un mirali on reflectir la seva realitat quoti
diana. Una demostració, efectivament. Fia estât una demostra-
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ció, com ha pensât abans. El que no vol pensar és que siguí «irre
petible». Eli la vol repetir. La repetirá.

Puja a casa, amb el somrís ais llavis. El partit, un plaer. La demos- 
tració, vital. El résultat: el primer dia d'una nova táctica. No sap 
per qué, quan posa la ciau al pany, li vénen al cap unes parau
les, des de molt lluny, ara no sap d'on: «...que to t está per fer i 
to t és possible». Més tard recordará que són d'un poema de 
Miquel Martí i Pol, i que segurament li han vingut perqué clo- 
uen bé la lligó que acaba de rebre.

Quan entra a casa, la seva dona li somriu, perqué ja sap el résul
tat i el suposa feliç.

- Estás content, eh? Ha anat bé el partit, oi?
- No ho saps prou... — li respon.

Poc després recorda uns quants versos més del poema, que defi- 
neixen prou bé el seu estât: «De res a poc, i sempre amb vent 
de cara».

Busca el Ilibre —bámbit de tots els àmbits—  per trobar-hi unes 
quantes paraules sàvies més, que van al moll de l'os dels seus 
propôsits: «/ som on som; més val saber-ho I dir-ho / / assentar 
eis peus a terra I proclamar-nos /  hereus d'un temps de dubtes I 
renùncies /  en què eIs sorolls ofeguen les paraules...»

EIs versos parlen d'ell. S'admira d'aquest vespre que l'ha dut a 
recuperar la poesía després de tants anys, i la visió humana del 
fútbol. La vida, es diu, té cops amagats.

Tanca el Ilibre i el posa a la maleta per demá, perqué quan arri- 
bi al despatx reunirá la gent per dir-los que sí, que si ells hi están 
disposats i volen i saben treballar per l'éxit de l'empresa, real- 
ment to t será possible.
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Carta de l'editor

Quan el mes febrer de 1998 em vaig fer càrrec de l'edidó d'a- 
questa revista, substituint Joan Cusco, que n'havia estât el fun
dador vint anys abans, vaig plantejar als coMaboradors d'ales- 
hores alguns conceptos nous. El més aparent va ser afegir al titol 
Quadern el subtitol de les idees, les arts i les lletres. Una simple 
adequació a la visibilitat de la revista, ja que, en el mercat edi
torial, de "Quaderns" n'hi havia i n'hi ha molts. Però la propos
ta reaiment important va ser que deixés de ser una publicació de 
temàtica local i que no tingués cap limitació geogràfica ni con
ceptual, mantenint, això sí, que la gran majoria dels redactors 
fossin sabadellencs. Es tractava de veure si era possible una mira
da cultural al món des d'una perspectiva sabadellenca. En bona 
part, l'experiment ha funcionat i, si bé el carácter de voluntariat 
que té escriure en aquesta revista ens ha impedit a vegades reco- 
llir opinions que haurien estât molt intéressants, com a minim 
hem pogut abandonar l'àrea de les publicacions de grupuscles 
i bombos mutus.

Un altra qüestió que m'ha preocupat molt els darrers anys ha 
estât l'aparició i l'espectacular creixement d'Internet. Per això 
vaig fer to t el possible perqué la revista fos indexada — i ho vaig 
aconseguir. Cai dir que actualment és visible i consultable a to t 
el món i se'n poden baixar els continguts des del portai Dialnet, 
en l'adreça que consta sempre en els crédits de la revista.

Una tercera qüestió. Entre les finalitats de la Fundado Ars, que 
és la propietária de la capçalera, la primera és l'edició d'aques- 
ta revista com un servei a la societat sabadellenca. Per tant, Qua
dern, des de fa uns anys, es reparteix gratuítament a gairebé a 
cent cinquanta entitats culturáis i associacions de veins.

□avant la renúncia de David Serrano a la direcció de la revista, 
tal com vau poder llegir en el número anterior, vuli manifestar el 
meu agraíment tant a eli com als altres redactors que van deci
dir cessar. Tal com es pot veure en aquest número, continuem 
en la mateixa línia, amb la incorporado de noves i prestigioses 
firmes. Però també haig de dir que, juntament amb els coMabo
radors nous i antics, hem pres la decisió d'aprofitar l'avinentesa 
per obrir un période de reflexiô i treballar en el futur de la revis
ta durant un temps que acabará a finals d'aquest any. Mentres- 
tant, aquest editor actuará com a director en foncions.

Finalment, vull agrair el suport dels qui són els vertaders prota
gonistes de la revista: els nostres estimats lectors.

Manuel Costa Fernández 
quadern.editor@fundacioars.org
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Trenta-tres anys de 'Quadern'

Joan Cusco, fundador de Quadern

Amb el número 180 que el lector té a les mans, celebrem el tren- 
ta-tresé aniversari de la revista Quadern. En efecte, va ser l'any 
1978 que, per una iniciativa absolutament personal del sabade- 
llenc Joan Cusco i Aymamí, apareixia el primer número d'aques- 
ta publicació amb dues entrevistes del mateix Cusco a descrip
tor Joan Olivé i al geògraf Pau Vila, una ressenya de llibres saba- 
dellencs feta per Ricard Simó Bach, un poema de Joaquim Fol- 
guera i uns versos de Camil Geis i de Ramon Moix. En l'editorial 
signât per un suposat grup Amies de les Arts i de les LIetres de 
Sabadell — però que en realitat inicialment era el mateix Cuscó— 
es reinvindicava com una publicació locai que havia de recordar 
el passât i valorar el present de la cultura sabadellenca. Des del 
primer número, gràcies a Joan Oliu i Pich, compté amb el suport

El primer número de la revista, publica! l'abril de 1978

económic del Banc de Sabadell i, a partir del segon, de la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell.

Joan Cuscó, nascut a Sabadell el 1922, va començar a coMabo- 
rar de molt jove en el Diari de Sabadell, és autor de mitja dotze- 
na de llibres, la major part iMustrats per dibuixants sabadellencs 
corn ara Agusti Masvidal, Emili Hierro o Ricard Calvo, o amb tre- 
balls de fotógrafs corn ara Josep Monistrol.

Als seus magnifies 89 anys, continua escrivint i col laborant en 
el Diari de Sabadell i és el president del Patronat d'Honor de la 
Fundació Ars, propietària de la capçalera Quadern de les idees, 
les arts i les lletres.

T
Ferrer
A D V O C A IS

rambla 5. 4° planta Ü82D2 sabadell 
tel 93 727 59 20 fax 93 725 64 56 
e-mail: advocats@giassessors.com
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SABADELLENCS

Els Fàbregues, 
nissaga de Ilibreters
En el m ón del Ilibre des de la década deis 
anys tren ta , els Fábregues del 2011 han 
sabut adaptar Tofici a la m odern itat sense 
oblidar els ensenyaments de l'avi i el pare

MANUEL COSTA FERNANDEZ

Vaig conèixer Miquel Fàbregues i Moria el febrer de 1957, quan 
es va instal-lar al número 12 del passeig de la Plaça Major, ales- 
hores anomenat del General Primo de Rivera. De fet, segons cons
ta al registre de la meva biblioteca, el primer Ilibre que li vaig 
comprar va ser El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio, que havia 
guanyat el premi Eugenio Nadal el 1955 i havia estât publicat 
per Destino, el 1956, com a número 121 de la col leccio/Ánco
ra y  Delfín. Van seguir altres novel-listes espanyols, textos reco- 
manats a la facultat, però sobretot Ortega y Gasset. En aquella 
època, per ais estudiants de Filosofia i Lletres, entre els quais em 
comptava, llegir Ortega era una certa manera de rebel-lar-se con
tra la manca de Ilibertats i, sobretot, contra l'anorreament cul
tural en qué ens havia submergit la dictadura franquista.

Miquel Fàbregues, ais 25 anys, havia arribat de Barcelona, pro- 
vinent d'una familia de Ilibreters, per comprar la Ilibreria que Joan 
Sallarás i Castells tenia al carrer del Pedregar, número 23. Joan 
Sallarás era també escriptor, assagista i autor del primer diccio- 
nari catalá d'excursionisme. Republicá i catalanista, era un ven- 
çut al qual mai havien aconseguit anorrear. Miquel Fàbregues, 
nascut a Barcelona el 7 gener de 1930, durant la guerra civil era 
un nen que havia estât educat en un catolicisme del qual parla
ré més endavant. S'havia casat el 1955 amb Anna Farrés Vila- 
fort. Sembla que l'acord es va materialitzar abans del Nadal de 
1956. Joan Sallarés, com que per raons urbanistiques s'havia 
d'enderrocar la casa del carrer Pedregar on, a més de tenir-hi la 
Ilibreria, vivia amb la familia, havia llogat un local d'uns 50 m2 
al número 12 del passeig Primo de Rivera (com he dit, nom fran
quista del passeig de la Plaça Major), per tal de poder traspassar 
el negoci. El gener del 1957 va començar el trasliat de llibres des 
de el Pedregar fins al passeig, on lluïa un rètol lluminós que deia: 
Hogar del Libro - Sucesor de Sallarès. Però la botiga encara no 
ostava oberta al públic, de manera que la gent continuava anant 
a cal Sallarès. A partir de l'u de març, al Pedregar, "el calaix ja va 
anar per compte meu" — ens diu Miguel Fàbregues en un manus
crit que conserva la familia—  "fins el dia 9 o 10 de març, que 
vaig obrir la meva pròpia Ilibreria, fent un calaix de 1.700 pes- 
setes" (un 70% més del que feia normalment Sallarès), "i en la 
primera Festa del Llibre a Sabadell es van fer 17.000 pessetes. 
En Sallarès, l'any anterior, n'havia fet 5.000".

Miquel Fàbregues (1985)

Pensó que Sallarès va continuar liquidant durant un cert temps, 
perqué al registre de la meva biblioteca hi trobo la compra d'una 
dotzena de llibres el 15 de juny i la compra 
del Bonjour tristesse de Erançoise Sagan el 
19 d'octubre. Encara avui no sé corn el 
malaguanyat Josep Janés — editor fona- 
mental d'abans de la guerra, creador de la 
mitica coMecció La Rosa dels Vents, mort 
en accident cotxe als 46 anys— va aconse- 
guir publicar una obra tan escandalosa pels 
costums de l'època.

Als 26 anys, 
provinent 

d'una familia 
de Ilibreters, 

Fàbregues 
va comprar la 

Ilibreria que 
Joan Sallarès 

tenia al carrer 
del Pedregar

Respecte del traspàs d'existències, molts 
anys després Joan Sallarès em va explicar 
una anècdota: "Jo tenia una pila de llibres 
antireligiosos i anticlericals. Li vaig dir al 
Fàbregues si els volia i em va respondre— 'Quedi-se'ls vostè, per
qué jo els cremarla, i vai més que no fern malbé res'. — És honest, 
aquest xicot—  va concloure la conversa amb mi en Sallarès".

Això demostra la seva religiositat, però també el seu gran res
pecte per les creences dels altres. Flaig de dir que durant els gaire- 
bé cinquanta anys que va ser el meu principal llibreter i que vam 
teñir ocasiò de tractar tota mena de temes, mai em va parlar, ni 
molt menys em va intentar convèncer, de les seves creences reli
giöses.
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Joan Fàbregues Victory

Miquel Fàbregues era 
un home de fe pro
funda. Però, cosa molt 
rara en l'època — que 
li hauria estât propi
cia— , no ho exteriorit- 
zava de cap manera. 
Em va costar molts 
anys i moites conver
ses esbrinar-ho i ho 
vaig descobrir més a 
través dels comentaris 
que feia dels seus viat- 
ges, als quais era molt 
afeccionat, que a tra
vés de cap altra cosa.

Aquesta religiositat no 
es manifestava en el 
seu ofici de Ilibreter, 
que acollia tota mena 

de textos sense imposar cap mena de censura ni ideològica ni 
de moral sexual, per exemple quan van començar a aparèixer les 
primeres revistes eròtiques.

Es molt curios que el clergat sabadellenc i els seus amies com- 
pressin a Pere Sotorra Garriga de la Llibreria Sabadell, a pocs 
metres de la de Miquel Fàbregues. Penso que el fet que fos suc
cessor de Joan Sallarás, roig i descregut, li va restar aquesta mena 
de clientela.

Però la història d'aquesta nissaga de Ilibreters havia començat 
molt abans. L'origen de la familia era l'ilia de Menorca. El pare, 
Joan Fàbregues Victory (Es Castell, Menorca, 3 de febrer de 

1901— Barcelona, 25 de març de 1992), 
es va traslladar ben aviat a Barcelona a la 
recerca de nous horitzons, i hi van néixer 
els seus deu fills. Segurament a partir de 
1931, Emili Pascual, propietari de l'Edito
rial Apoloi, el contractà corn a gerent. La 
història d'aquesta editorial està per fer, tot 
i la importància de la cinquantena de titois 
que va publicar.

L'any 1980 
quatre dels 
seus cinc fills 
ja  cohlabora- 
ven amb eli i 
van obrir una 
nova llibreria 
de 144

Simultaniejant el cárrec a l'Apolo, i d'acord 
amb el propietari de l'editorial, va muntar una petita empresa 
de distribució que s'inicià el 18 de juliol de 1936, dia en qué es 
produi l'anomenat A/zam/enfo Nacional contra la República, que 
desembocada en una cruel guerra civil.

El primer d'agost va fer la primera venda, precisament a l'em
blemàtica Llibreria Catalónia. Canviá de domicili diverses vega- 
des i el 10 de febrer de 1957 fusioná la seva empresa, Joan Fàbre
gues i Victory, amb l'Hogar del Libro, S.A., on els Fàbregues con- 
tinuarien com a Ilibreters, distribuïdors i editors fins l'any 1994, 
en qué tancaren les portes definitivament.

Mentrestant, el negoci de Miguel Fàbregues anava prospérant i 
l'any 1958 decidi instaMar-se a Sabadell amb la seva muller i els

A dait, la llibreria del Passeig número 34. 
A baix, la llibreria renovada del Passeig número 12.

seus dos filis, Joan i Ángeis, al carrer de Coromines, 101. L'any 
1966 li oferiren en traspás un local al número 34 del mateix pas
seig i el 10 d'abril de 1967 hi inaugurà una nova botiga, ara ja 
de 1 50 m2. Va conservar l'antic locai, que a partir de 1975 es 
dedicà principalment a la venda de llibres de butxaca, una espe- 
cialització inèdita fins aleshores a Catalunya.

L'any 1980 dels seus cinc fills (Joan, Àngels, Miquel, Carme i Car
les) quatre ja coMaboraven amb eli (tots excepte la Carme) i van 
obrir una llibreria al centre comercial Baricentro, al municipi de 
Barberà, amb 144 m2 i un horari de 12 hores diáries, de dilluns 
a dissabte, tota una novetat en el món de les Ilibreries. Cal dir 
també que Baricentro va ser el primer centre comercial constru
it a l'estat espanyol.

L'any 1989 van obrir al carrer Fortuny, 11, una altra llibreria dedi
cada als idiomes distints del català i el castellà, tant en literatu
ra com en mètodes d'aprenentatge. Total: quatre Ilibreries en 
una trentena d'anys.

El 1993 van ampliar, llogant el local contigu, la llibreria del pas
seig de la Plaça Major, 36, i van arribar aixi a una superficie de
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A dalt, la Llibreria de Baricentro oberta I'any 1980.
A baix, la llibreria de llengües estrangeres, del 1989.

300 m2. I ara, amb motiu del 55e aniversari, tenen uns altres 
projectes que encara pertanyen al secret de sumari.

Miquel Fabregues, a més dels Ilibres, tenia altres deries. La més 
important era viatjar. Juntament amb la seva dona va recorrer 
practicament to t el món. En unes declaracions fetes a aquesta 
revista I'any 1998 sobre quins paisos I'havien impressionat mes,

va respondre: "El lernen, 
per la duresa del terreny, 
de la gent, per I'olor tan 
forta de les espècies I, 
sobretot, per les faganes 
de les cases. El Vietnam per 
I'harmonia I la verdor dels 
camps i I'amabilitat de la 
gent. L'Ìndia per la forta 
personalitat i els ulls pene
trants dels infants i pel mis- 
ticisme, a voltes incom
prensible. La Patagonia, 
per la Immensität, la pau i 
la beilesa de les geleres.
Israel, Jordània, Siria i Grè
cia perqué son les fonts de 
la nostra cultura i el nostre 
saber".

Una altra afició de Miquel 
Fàbregues fou la fotogra
fia i la filmado. EH es con
siderava un simple ama
teur, però la realitat és que 
alguns dels seus reportatges són molt reeixits.

El darrer viatge

Viatjant, va morir a Palermo el 13 d'agost de 2005.

Per les Ilibreries de Miquel Fàbregues i eis seus quatre filis hi han 
passât multitud d'empleats que, un cop après l'ofici, han inten
tât la seva propia aventura de comerç o editorial. Molts han reei- 
xit, altres no han tingut tanta sort. El fet és que a Sabadell, eIs 
darrers anys, han tancat nou Ilibreries. Eis Fàbregues continúen, 
cada vegada més forts, perqué han sabut adaptar-se a la moder- 
nitat i perqué van aprendre del seu avi i del seu pare que qual- 
sevol cosa s'ha de fer tan bé corn es pugui, que la recerca no ha 
de parar mai i que el que compta és la satisfacció de la feina ben 
fêta, encara que aixô comporti moites hores de treball.

Notes

' vid. Llanas, Manuel. Ledidó a Catalunya: elsegleXX (fins a 1939). Bar
celona; 2005. Gremi d'Editors de Catalunya. ISBN: 84-932300-8-1. Pági- 
nes313-315.
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Una nota sobre el Gran Umbert 
i tres oracions fúnebres
El Gran Umbert
Manuel Costa Fernández

El passât 26 de gener ens vam acomiadar de Francese Umbert i 
Pedro, que va viure 80 anys.

Va ser una persona singular i molt estimada en diversos ámbits 
ciutadans: el teatre, el cinema, el món de la sardana. Sabade- 
llenc d'adopció, estimava la Ilibertat individual per sobre de totes 
les coses, però estava sempre a disposició de qualsevol projecte 
engrescador. Va fer tots els papers de l'auca: actor, encarregat 
de vestuari, col-leccionista intel-ligent de cartells de cinema, insò- 
lit cangur dels fills dels seus amies, dependent de botiga... Sem
pre somreia. I, de sobte, desapareixia. Quantes vides amagades 
devia tenir I'Umbert! De segur que moites. Però els amies el res- 
pectàvem i mai l'interrogàvem sobre això — d'altra banda, tam- 
poc ens hauria respost. Quan feia falta, sempre el trobaves. Era 
el que avui en diriem un transversal i per això, en l'acte de comiat, 
es van reunir un munt de persones d'extraccions socials i cultu
ráis ben diverses. Tots atrapats per la mògia de I'Umbert. Hi va 
haver música, Parlaments emocionats, tendres i divertits, i també 
un brindis final amb copa de cava imaginada i el públic dem- 
peus.

Estic ben convençut que, en l'univers paral lel on ara deu ser, tro- 
barà algún productor espaviiat que li muntarà un espectacle 
extraordinari, El Gran Umbert, que a diferència dels de Broad
way durará tota l'eternitat. Alla interpretará, explicará, amaga
rá, somriurà, apareixerà i desapareixerà pels segles del segles. 
Amén.

Tot recordant el nostre amie Umbert
Maia Creus i Miquel Masclans

En aquesta vida, quan la projecciò pública d'una persona és notò
ria sigui pel motiu que sigui, assistim a un fenomen que no és 
controlable: la creado col-lectiva d'un personatge. El nostre amie 
Umbert era una d'aquestes persones i així el recordarem.

En els imaginaris deis nombrosos cercles de persones que ens 
reconeixem com a amies de I'Umbert, la seva figura es multipli
ca en milers d'imatges i records que conflueixen en una matei- 
xa direcció: certament, I'Umbert va aconseguir crear el perso
natge que finalment tots hem reconegut.

Una persona realment singular perqué, tossut com era, es va 
mantenir fins al darrer alé fortament arreiat a una convicció: lluny 
de les formes comunes, va voler viure a la seva manera sense 
caure en el que anomenava "una vida convencional".

Setembre de 1980

convertida en força de Iluita i origen en les étapes vitals de la 
vida:

Un adolescent que, Iluitant contra un entorn hostil, es reinven
tava amb els jocs de la farándula i el transformisme.

Un jove treballador de fábrica que curava l'avorriment diürn amb 
l'esdat d'una segona personalitat en el món del teatre i sempre 
defugint de to t vedetisme. Que es multiplicava en sorprenents 
facetes mentre cultivava afinitats i amistats durant els sopars a 
casa d'amies i durant les tertùlies de la nit sabadellenca.

Un Umbert que va saber dotar de prestigi la figura del depen
dent, ocupado que li permetia disposar dels pocs recursos que 
necessitava per viure una vida senzilla.

Amb aquesta idea i amb una profunda creenga, va modelar una 
imatge de si mateix permanentment viva en la seva imaginado.

Un Umbert que interpretava la vida i el món des de la cultura del 
cinema mentre es creava una mitologia prou particular.
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Un Umbert que es va guanyar la figura del patriarca que seu al 
cap de taula, sense haver format mai una familia.

Un Umbert juganer i atent que mimava i es cuidava dels nostres 
fills.

Un Umbert que ha estât testimoni de les nostres trifulgues, Uni
tes i anhels.

Que ens ha escoltat amigablement i ens ha volgut aconsellar 
alhora que ens mirava de Iluny amb una certa ironia de savi ais 
ulls.

És rUmbert que ens ha fet de tiet, de cosí, d'amic, de sogre geni- 
üt i, sobretot, que se'ns volia mostrar com un exemple de vida 
entre la rebelTia, l'anarquia i, en el fons, la Ilibertat.

La realització d'aquest personatge va donar sentit a la vida del 
nostre amie. Es va sobreposar al seu propi desti i va guanyar. 
Aquesta convicció fou la força de la seva vitalitat i de la seva féli
citât.

Estimât Francese
Josep Torreguitart / Glòria LIaurador

En primer Hoc volem dir-te que, a més dels que avui som aquí, 
n'hi ha que haurien volgut venir però que els ha estât impossi
ble. Fern com si hi fossin o, en alguns casos, com si encara hi fos- 
sin. Aixi, quan diem "nosaltres" també ens permetrem referir
nos a tots ells.

Tu i nosaltres, dones, vàrem compartir moites testes i celebra- 
cions, tertùlies, viatges i activitats diverses, i vam compartir també 
copes, moites i diverses. Tots sabíem, però, que hi havia un 
moment en què tu necessitaves anar a la teva, tu sol, on fos i a 
l'hora que fos. Quan a tu et semblava. Quan ja en tenies prou, 
del que estàvem fent — o quan en tenies poc. Aquesta vegada 
ens has fet el mateix. Ho entenem i, corn sempre, t'ho  accep- 
tem. I per una vegada et direm que, donades les circumstàncies, 
ens sembla que has fet bé. Encara que ens dolgui, més del que 
et penses.

Corn que no ens hem pogut acomiadar corn cal, amb aqüestes 
ratlles et volem fer arribar el nostre agraïment, per to t el que ens 
has deixat, sobretot les hores que hem conviscut amb tu. Cada 
un de nosaltres et recordará per motius ben diversos, perqué la 
relació amb tu ha estât àmplia i plural: uns a l'escenari i als ves- 
tidors; altres a la sala fosca d'un cinema o en exercicis quasi enci- 
clopèdics d'actrius i actors, titols i més dades de cinema; altres 
et recordaran pels moments en què eis has fet costat i eis has 
ajudat en problèmes personals i de familia, o de salut o del que 
fos. I tots O la gran majoria et recordarem per les estones ale
gres, divertides i entranyables que hem compartit, sovint al vol- 
tant d'una taula, més o menys ben parada i assortida — aixô era 
el de menys. I després potser venia un joc de cartes o unes fit- 
xes, O una mùsica de fons seductora, o ben forta si s'esqueia 
donar quatre passos ben marcats, o una xerrada sense presses, 
O un suau deixar passar Festona i, sempre imprescindibles, unes 
copes per anar omplint.

Hem d'acabar. I no ens discutirem per res, com a vegades pas
sava. Perqué com que a més de tenir la raó tu — com sempre—  
avui te l'hauriem de donar, més vai no buscar-te les pessigolles. 
No espatllem la festa, ara que has aconseguit reunir-nos. Més 
vai que aixequem tots la copa, que sigui de cava com l'ocasió es 
mereix — o de xampany, com tu sempre en dius—  i fem un brin
dis ben sentit; "Fins sempre, Umbert".

A petició d'un grup d'amics de Palestra
Salvador Fité

Diria que ben sovint la gent de teatre, mal acostumada a parlar 
amb belles paraules dels grans autors, les manlleva també per 
utilitzar-les fora de l'escenari quan s'escau l'ocasió.

Per això voldria evocar ara i aquí una escena de Crepuscle del 
teatre, una velia obra del francés Lenormand que, a manca de 
paraules pròpies, penso que pot ser apropiada en el record entra- 
nyable de Francese Umbert, company nostre de tantes fatigues, 
il-lusions, desenganys i glôries escèniques.

L'autor, inquiet davant la tardança de l'arribada d'uns actors 
necessaris per iniciar l'assaig de la seva obra, ronda per l'esce
nari huit i comenta encuriosit: "Ja és ben estrany, aixô del teatre: 
un empostissat polsôs i pie d'esquerdes..., uns decorats pintats 
amb falsa perspectiva..., quatre estris escampats... Tant canvia- 
ria el mon si el teatre no existís?"

I l'actriu, que aprofita el temps fent una mica de mitja, li pun- 
tualitza: "No, segurament el mon no canviaria gaire. Però nos
altres ja no hi sabriem viure!"

L'Umbert era d'aquests: no es podia pas imaginar un món sense 
teatre, sense cinema, sense sardanes... sense amies.

Quan va arribar, no sé pas com ni per qué, al Quadre Escènic de 
la Purissima, tothom li deia "el Girona" (venia de l'Armentera), 
si bé en el programa va sortir com a Humbert, escrit amb H,i eli 
va insistir perfer-ho rectificar. Deia: "Umbert, Umbert, sense H" 
— que aleshores en dèiem "hache".

Era a finals del 1954, amb l'obra Diálogos de Carmelitas de Ber
nanos, on ell feia el paper mut d'un revolucionan francés que, a 
peu de cadafai, controla que les monges vagin pujant ordena- 
dament cap a la guillotina. Somreia beatificament. El Sr. Galle- 
mi, l'inoblidable director de l'elenc, es posava nervios: "Umbert, 
pensa que ets un revolucionari! Tu, serio que serio!" I ell respo- 
nia; "Sr. Gallemi, és que no pue" I no podia. Sempre ha estât un 
revolucionari somrient.

Ara no detallarem pas la seva trajectòria d'entrega sempre entu
siasta com a actor, com a cap de vestuari, com a home que "sem
pre hi era", tant a la Purissima com després a Palestra, durant 
més de vint anys persévérants, però sí que voldria acabar amb 
unes paraules que també poden semblar manllevades i que avui 
són ben sinceres i compartides per tots els que som aquí: "Tro- 
barem a faltar el seu somriure".

(text llegit per Francese Ventura, director de teatre)
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La Nit de la Cultura
Alfons Borrell, Benet Casablancas Domingo, 
les Forques de Can Deu, Sergio Dalma, Moisés 
Serra i Clara Soley, premiáis per la seva 
trajectoria i les seves iniciatives culturáis

MONTSE BARDERI /  Fotografíes de Juanma Pelàez

El Teatre Principal ha tornai a ser l'espai on s'ha celebrai La Nit 
de la Cultura, un esdeveniment cultural fet i pensai per ser un 
acte de reconeixement per a totes les persones que treballen a 
favor de la cultura sabadellenca. S'han atorgat sis premis: Pro- 
jecció de la Ciutat, Arts en Viu, Arts Visuals, Cultura Popular i Tra
dicional, Literatura i Assaig i Trajectoria.

Premi Trajectoria a Alfons Borrell
El Premi Trajectoria s'ha atorgat a Alfons Borrell per la seva llar- 
ga, destacada i sòlida trajectòria artistica. Borrell és un dels màxims 
exponents de l'abstracció lirica a Catalunya.

El jurat li ha atorgat aquesta distinció per la participació activa 
en l'evolució artistica i cultural de la nostra ciutat, ja des dels anys 
cinquanta. Va col-laborar en la creació de la Sala d'Art Actual, el 
grup Gallot i la Sala Tres, entre moites altres iniciatives en enti- 
tats públiques o privades.

El jurat va ser constituït per Francese Garriga Gusi, president; 
Ramon Gabarró Badia; tordi Serrano Blanquer; Salvador Soley 
Junoy; Ramon Rodriguez Zorrilla; Ramon Ten Carné, Joan Ripoll 
Bisbe; i Eva Vilarrubi Mármol, secretária.

A l'hora de recollir el premi, Alfons Borrell, molt entranyable, va 
afirmar que la situació li resultava incòmoda i va fer referèneia a 
un conte en què un èsser humà es reencarna en nùvol. Tota una 
lliçô d'humanitat ben entesa i de modèstia absoluta unida a un 
talent indiscutible.

Premi Projecció de la Ciutat
Aquest any s'ha distingit Benet Casablancas Domingo per la seva 
obra corn a compositor, pedagog musical i agent cultural, una 
obra que el projecta corn un dels valors més terms de la música 
en el pia nacional i internacional i que el porta continuament per 
tot el món. L'any 2010, entre altres moites coses, va presentar al 
Miller Theatre de Nova York Four darks in red, estrena absoluta 
d'aquesta nova pega inspirada en l'obra amb el mateix nom de 
Mark Rothko.

El jurat va ser constituït per Josep Llobet Bach, president; Josep 
Ache Vicente; Joan Brunet Mauri; Plàcid Garcia-Planas Marcet; 
Ángel Lacalle i Gallardet; Miquel Molins Nubiola; i Eulàlia Blan
co López ,secreté ha.

En les paraules d'agraïment, Casablancas va fer una intéressant 
reflexió sobre la pròpia vocació, la passió que comporta i la soli

tud que acompanya el creador, i va afirmar que el premi era un 
bon estimul per seguir Iliurant-se amb més rigor encara a aquest 
carni.

Premi Arts en Viu
El Premi Arts en Viu s'ha concedit a Sergio Dalma per l'edició 
dels discs Trece i Via Dalma durant l'any 2010 i per la gran accep- 
tació que han rebut per part del public i de la crítica.

El jurat va ser constituït per Jordi Mas Gascón, president; Emili 
del Bas Pozo; Benet Casablancas Domingo; Mudit Grau Guasch; 
Ramon Ribalta Puig; Marc Sabater Casas; i Manel Rodriguez Brio
nes, secretari.

En absèneia del premiat, va recollir el premi Ángel Lacalle, que 
amb un diseurs i una posada en escena molt elaborada, va donar 
les gràcies en nom de les tres dimensions del guardonat: el Pep, 
el Josep Capdevila i el Sergio Dalma.

Premi Arts Visuals
Ha estât premiat el fotògraf Moisés Serra per l'exposició Qua
ranta anys de fotografia en color, que va presentar l'any passât 
al Casal Pere Quart. S'ha destacat la coherència del treball de 
Serra en la recerca constant de la bellesa.

El jurat va ser constituït per Óscar Abril Ascaso, president; Albert 
Beorlegui i Tous; Alfons Borrell Palazón; Magda Costa Vallès; 
Josep Sanmiquel Urgelés; i Engràcia Torrella Suñer, secretária.

Moisés Serra va agrair el premi, que li ha arribat a una edat en 
què encara fa que estimi més aquest reconeixement.

Premi Cultura Popular i Tradicional
Forques de Can Deu ha estât distingida per la teina de recupe- 
ració i de creació de nous referents per a la cultura tradicional a 
Sabadell i, en concret, per tota la tasca desenvolupada al voltant 
de la celebrado dels 25 anys del Drac Antonot. També se n'ha
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destacat la feira feta per difondre el gust per la tradició entre els 
mes pet ts.

El jurat va ser constituït per Lluís Subirana i Rebolloso, president; 
Anna Maria Aguiló i Sabadell; Josep Egea Borrell; Manolo Garri
do Martínez; tordi Saura Tarrés; i Pere Escudero Ayuso, secreta- 
ri.

Aquest premi va ser el més ovacionat de la nit perqué eren molts 
els membres de la cultura del foc que omplien el teatre. EIs crits 
i eis aplaudiments festius van convertir aquest moment en un 
dels més entranyables de la nit.

Premi Literatura i Assaig
S'ha premiat el recull de narracions Enemigues de l'ànima de 
Clara Scley per la visió (entre irònica i trista) que ofereix de les 
relacions humanes, pel retrat que s'hi fa d'algunes actituds de 
la vida quotid ana, per la tendresa soterrada i per la sobrietat 
narrativa i lingüística.

El jurat va ser constituït per Manuel Costa Fernández, president; 
Montse Barderi Palau; Joan Fàbregues Farrés; Josep Maria Ripoll 
Peña; i Josep Pia Puigoriol, secretar!.

Clara Scley va fer un diseurs vibrant en el quai va explicar la soli
tud que comporta el fet d'escriure i també, per tant, eis dubtes

i les inseguretats que inévitablement es generen, i va explicar que 
aquest premi l'esperonava a seguir conreant les lletres. Va dedi
car el premi a una mestra de Secundaria que li va fer estimar la 
literatura, i també ais precedents literaris de la ciutat que, to t i 
que són incopsables, orienten el carni de qui eschu, avui, a Saba
dell.

L'acte de Iliurament de premis va ser clos per l'alcalde de Saba
dell, Manuel Bustos, que va manifestar: "Volem que les perso
nes que treballen activement per la cultura i se senten recone- 
gudes arreu, també puguin sentir-se valoradas aquí, a casa seva. 
Perqué cal poder-nos sentir estimats a la nostra pròpia casa. 
Aquesta nit comprovem una cosa queja sabem; que Sabadell és 
una ciutat amb una enorme vitalitat cultural. La ciutat es mereix- 
ia una nit per valorar el talent dels nostres artistes, per visualitzar 
la contribució de les entitats, per felicitar l'esforç de tots els que 
fan possible l'elevada qualitat cultural de la nostra ciutat"

El premi, una creació de Fidel Roca
El premi de la Nit de la Cultura consisteix en una obra creada i 
produïda per Fidel Roca. Es tracta d'una peça quadrada d'alu- 
mini anoditzat i de plata oxidada que fa 1 5 cm de llarg, 1 5 d'al- 
çada i 2,3 cm de profunditat.
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Joseph Priestley
Priestley és un personatge tipie 
de la il’lustració en versió Ilibertària, 
a la vegada cientific, filòsof, teòleg, 
educador, politic i revolucionan teorie

ORIOL COLOMER I CARLES

Joseph Priestley (1733-1804) s'oposa de manera molt crítica ais 
autors de la Early Scottish School de la IMustració (Reid, Beattie 
i Oswald) pel que fa al tema del sentit comú. L'esment que Kant 
fa de Priestleyi, to t coMocant-lo entre eis filòsofs escoceses del 
sentit comú, requereix un aciariment que, juntament amb l'ex- 
plicaciô de la dura posició antagónica de Priestley, constitueixen 
l'objectiu d'aquesta part de l'estudi.

Priestley va néixer el 1733 a Birstall, Yorkshire (Angalterra), i va 
morir el 1804 a Northamberland, Pennnsylvania (Estats Units). 
Tipie personatge de la IMustració en la seva versió Ilibertària, és 
a la vegada cientific, fiiôsof, teóleg, educador, politic i revolu- 
cionari teóric; prové d'una familia protestant dissident (no con
formista). Molt intel-ligent i ràpid, aprengué, abans deis 20 anys, 
llatí, grec, hebreu i una mica d'arameu i d'árab; deforma auto
didacta aprengué també el francés, l'italiá i l'alemany.

La no-conformitat del segle XVIII a Escócia era de tipus progres
sista i no pas rígida com la de la primera meitat del segle XX; per 
aixó res no va impedir que rebés els ordes sagrats de l'ordena- 
ció anglicana. Primerament fou calvinista, però la posterior no- 
creença en el pecat original (i conseqüentment, la no-necessitat 
deis sagraments) li va barrar el pas a l'Església independent (pro
testant); a la fi, va abandonar també el calvinisme. El 1752 va 
entrar a l'Acadèmia de Daventry^ amb una gran preparado 
intel-lectual. El 1755 va iniciar el ministeri clerical a Needham 
Market (Suffolk, Anglaterra), i el mateix any fou anomenat tutor 
de llengües a la Warrington Academy de Lancashire (Anglater
ra). El 1762 es va casar amb Mary Wilkinson. Anava a Londres 
un mes cada any; allí va entrar en contacte amb científics, poli
tics i filòsofs, entre els quais cal esmentar Benjamin Franklin i Ric
hard Price. El 1767, a causa de la radicalització de les seves idees 
renovadores, va deixar el professorat i es reincorporé al clergat, 
des d'on creia que podría actuar millor a favor de la reforma total 
de la societat; i així formá part d'una comunitat progressista a 
Mili Hill, Leads (Angalterra). El période del 1772 al 1780 és el de 
les grans síntesis metafísiques de Priestley, que treballa com a 
bibliotecari i conseller personal literari de l'EarI o f Shelbourne. El 
1774 va escriure l'obra més significativa del tema que ens ocupa: 
An Examination o f Dr Reid's Inquiry into the Human Mind on the 
Principles o f Commonsense, Dr Beattie's Essay on the Nature and 
Immutability o f Truth, and Dr Oswald's Appeal to Commonsen
se on Behalf o f Religion. El 1780, a causa de les seves idees cada 
cop més radicals — especialment sobre el matérialisme metafísic 
i el déterminisme moral—  es va dissoldre la relació amb Shel
bourne i se'n va anar a Birmingham, on va entrar en contacte

amb Darwin, Watt i Volta, entre 
d'altres.

La Revolució Francesa va radica- 
litzar encara més les posicions de 
Priestley contra la reacció d'in- 
volució del govern britànic. A 
partir d'aquest moment, assumi 
un dar radicalisme politic. El 14 
deju lio i de 1791 les autoritats 
de Birmingham, molestes pels 
darrers escrits revolucionaris de 
Fautor, animaren les turbes, que 
atacaren les esglésies no confor
mistes. Cremaren els Ilibres i 
mobles de Priestley, que hagué
de refugiar-se a Londres. El 1794 es va exiliar a Nova York i es va 
instal lara Northumberland, a Pennsylvania. El president Jeffer
son el va protegir i li va fer consultes en ternes d'educaciô. Jef
ferson va confessar haver llegit amb gust i haver-se sentit influït 
per l'obra de Priestley Socrates and Jésus Compared, del 1803. 
L'any següent va morir ais Estats Units.

Priestley, dones, és una home de la IMustració extraacadémica, 
eniluernat per les idees de la Ilibertat, del progrès i del canvi social; 
representa l'oposició a l'agnosticisme conformista premodern; 
és una figura neo-renaixentista que es vanta de la diversitat i de 
l'heterodôxia; afirma que la uniformitat és la característica dels 
animals i que, per aixó, les liéis (que pretenen la uniformitat) 
s'han de reduir al minim (anarquisme iMustrat). Se sent cridat a 
completar l'obra de Hobbes, de Collins, de Hume i de Hartley, 
però no amb un sistema substitutiu o 
contrari, sino dins el réformisme de la Priestley creid 
tradició d'aquests autors, amb critiques, que Id uniforml- 
aclariments, explicacions, ampliacions i tdt és Id CdidCte- 
discussions. rlstlcd dels dni-
La psicologia associacionista de Hartley hndis I que, per 
influeix en el matérialisme de Priestley, 
el quai, ja en el Preface de l'obra An Exa- \Qbie pretenen Id 
mination, suggereix que tots els poders uniformitdt)
de la ment deriven de restructura fisio- s'hdn de reduIr 
lògica del cervell. Aixó fa que la antro- g l  minim
pologia que descriu sigui antidualista:
afirma que la matèria no pot ser considerada inerta o passiva, ni 
incapaç d'exercir una activitat mental inteMigent. Basat en aques
ta concepció de matèria, rebutja les objeccions metafísiques que 
es fan al seu matérialisme, perqué creu que el concepte de matè- 
ria-passivitat ja no pot mantenir-se en el seu sentit univoc, clàs- 
sic, aristotèlic i escolàstic, ni encara menys en el sentit del dua
lisme platônic. Afirma que els objectes materials son centres de 
força i, per tant, les operacions mentais provenen d'una entitat 
material; des del dualisme platônic o aristotèlic no es podria expli
car la relació integral i perfecta entre la ment i el eos.
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Thomas Reid

L'ètica social de Pries
tley el duu a portar el 
tema de la tolerancia 
més enilà del mateix 
Locke; demana abso
luta llibertat d'ex- 
pressió tant per als 
ateus com per als 
catòlics romans.

Com a politic s'anti
cipa al radicalisme 
progressista del segle 
XIX i és partidari de 
les posicions més 
heterodoxes en gaire- 
bé totes les qües- 
tions.

Pel que fa a les extraccions de Priestley, cal dir que abans d'en
trar a la Daventry Academy ja havia estudiat Gravesande, en con
cret l'obra Mathematical Elements o f Natural Philosophy^.Però 
la primera extracció clarament filosòfica sobre el tema que ens 
ocupa prové de la filosofia de Descartes: la racionalitat cartesia
na fa inútil la filosofia del sentit comú^.David Hartley també va 
influir en el pensament de Priestley amb l'obra Observations on 
Man (1749), aixi corn Anthony Collins amb Philosophical Enqui
ry concerning Human Liberty and Necessity (1714). Com a efec- 
te de les teories d'aquests autors, Priestley va abandonar el cal
vinisme i va assumir el necessatirisme, això és, que la necessària 
connexió entre causa i efecte és tan certa en el món de les mate- 
màtiques corn en el món de la moral i, en conseqüència, som 
plenament responsables dels nostres actes i no pot haver-hi pre- 
destinació ni reprovació teològiques prèvies a la vida i als com- 
portament morals.

La lectura de Hartley {Observations on Man) i l'associacionisme 
psicolôgic que propugnava suggeriren a Priestley la teoria del 
perfeccionament humà a través de l'educaciô.

Priestley compietà les teories de Hartley amb les del cientific John 
Michel (17247-1793) i amb les del matemàtic Roger Boscovich 
(171 1-1787), que afavoriren, corn ja s'ha dit, un nou concepte 
de matèria, més dinàmica, evolutiva i complexa que no pas el 
concepte unívoc de matèria inerta, passiva i incapaç de produir 
accions o principis vitals.

En el Preface de l'obra An Examination, Priestley afirma que la 
seva filosofia prové de Locke i de Hartley^. Vol seguir plenament 
el criticisme de Hartley, il-lustrar i aplicar les seves teories (de tall 
cartesià) i contribuir aixi a millorar-les i estendre-les^; insisteix que 
l'obra de Hartley té el valor d'ésser científica^, mentre que les 
teories de Reid, Beattie i Oswald no ho són en absolut^.Aixi, 
dones, l'obra de Priestley An Examination es presenta formal- 
ment corn una polèmica que vol demostrar la superioritat de la 
psicologia de Hartley respecte de l'escola escocesa del sentit 
comú; la filosofia del sentit comú és reaccionària i de cap mane
ra no ha de substituir les teories psicològiques clàssiques de Des
cartes, Locke i Hartley.

La teoria de John Locke sobre eis limits de la facultat del conei- 
xement humà es refereix sobretot a l'inici del procès mental i, en 
aquest sentit, Priestley no té cap dificultat per accepter la seqüèn- 
cia de Locke sensations-ideas-ideas o f reflexion. Priestley ataca 
Reid justement per haver volgut combatre les teories de Berke 
ley i de Hume sense seguir la linia de pensament de Locke i, en 
to t cas, fent-ho malament i de manera confusa^. Segons Pries
tley, dones, s'ha de tornar al punt de partida de Locke i refer el 
carni, to t completant-lo amb les aportacions psicologistes de 
Hartleyio.

La critica a Reid̂ ^
La critica de Priestley es dirigeix principalment al concepte d'/ns- 
tint, que és d'on prové el sentit comú, segons Reid. L'instint hau- 
ria substituït la ciència per falta de coneixement o per ignoràn- 
cia, cosa que Priestley no pot acceptar^^ Encara que ataqui també 
les teories empiriques de Hume, Priestley creu que a aquest altre 
autor se'l pot entendre millor i fins i to t se'l pot accepter en part 
des de posicions que no siguin, és ciar, les del sentit comù^^

La tesi de Priestley al final del Preface de l'obra An Examination 
és ben clara: no hi ha cap nécessitât de la teoria del sentit comú' 
fins i to t són preferibles les antigües doctrines fideistes que afir
men que la religió (la positiva, o sigui, el cristianisme) de per si 
(i ajudada per la raô) causa (és a dir, produeix) la veritat^"^. La 
doctrina de Priestley és, dones, una combinado entre el racio- 
nalisme lògic i el fideisme modérât (el que accepta les autoritats 
reals de fet)i5, Així, tothom — segons Priestley—  segueix, sense 
saber-ho, els primers principis, sense cap nécessitât de recorrer 
al sentit comú, com es demostra de facto per la mateixa con
ducta humana''^.

L'extensa crítica que Priestley fa de Reid es pot resumir, finalment, 
en dos ternes: el metafisic i el psicolôgic. Pel que fa al metafisic, 
cal dir que, en començar la crítica a Reid, Priestley explica en Intro
ductory Obsen/ations^'^ la seva visió de la diferèneia entre la subs- 
tància-propietats i els accidents, aixi corn la capacitat racional 
d'accedir a la substància de les coses sense cap ajut del sentit 
comú: la ment és operativament autosuficent i els seus actes són 
reals en ells mateixos^^. Pel que fa al tema psicolôgic, cal dir que 
en la Introduction'^^ de les Remarks on Dr Reid's Theory^^ Pries
tley exposa, primer de tot, l'objectivisme racionalista, que és un 
dels puntáis del seu esquema mental, i, seguidament, s'estén en 
l'explicaciô del psicologisme associacionista de Hartley, to t com- 
parant-lo amb Newton i to t exagérant la superioritat del primer 
autor respecte del segon^H

La crítica de Beattie
Dels tres autors criticats per Priestley, és Beattie qui rep la crítica 
més dura. De fet, ja en l'obra de Priestley s'hi llegeix aquest sub- 
tito l: Priestley against Beattie (...). En efecte, diu en la Dedica
tion^^ que atacará les "noves doctrines" dels esmentats filòsofs, 
sobretot en els ternes següent: human nature, truth reason, vir
tue i religion, que són précisément els més tractats per Beattie. 
La crítica de Priestley es basa en l'anàlisi de l'obra de Beattie titu 
lada Essay on the Nature and Immutability o f Truth. En la Intro
duction de An Examination, Priestley concedeix a Beattie el mèrit 
d'haver fet un gran bé a la religió cristianaos, per passar de segui
da a manifestar clarament — com ja havia fet abans en el cas de



IDEES 13

Reid— que la religió no necessita aquest tipus de defensa, sino 
que n'hi ha prou amb l'ùs dels arguments racionáis. Afirma tot 
seguit que Beattie segueix integrament la doctrina de Reid24, 
però que també s'equivoca, perqué el sentit comú no pot èsser 
el fonament de la veritat, car la veritat és absoluta i necessitarla, 
per tant, un fonament igualment absolut, que mai no podría ser 
un mer instincfi^.

Finalment, en la Section III de An Examination^^, Priestley tracta 
de l'opinió que Beattie té de la teoria de Berkeley, i diu que pre- 
tén de trobar un terme mig entre Berkeley i Hume, però que el 
que en resulta és una fal-làda i una absurditat que fomenta la 
credulitat tan contrària a l'esperit de la filosofia, i produeix, en 
darrer terme, l'apariciô de l'escepticisme^^.

La crítica a Oswald
La crítica que fa Priestley es basa en l'anàlisi de l'obra d'Oswald 
titulada Appeal to Common Sense in Behalf o f Religion^^. La Sec
tion I de An Examination es dedica a una història breu i poc relle- 
vant del tema del sentit comú d'abans de Reid, to t fent esment 
dels iNustrats Hutcheson i Shaftesbury. En la Section II Priestley 
repeteix la crítica feta a Beattie sobre la naturalesa, els limits i l'ús 
indiscriminat del principi del sentit comú^^, però observa que, 
mentre que Beattie afirma l'existència del sentit comú per a la 
gran majoria de la humanitat^o, Oswald el fa extensiu a tota la 
humanitat sense restriccions, per bé que en diferents graus^^

Atès que per a Oswald el tema del senti comú pren un carácter 
apologètic, Priestley puntualitza que anar en contra del sentit 
comú no és anar en contra de la religió, ans anar-hi favor, car, 
encara que la Biblia — segons Priestley—  no sigui inspirada per 
Déu, la religió s'hi ha de basar amb l'ajut de la raó32.

Finalment, com que Priestley no accepta cap recurs a l'autoritat 
que no sigui basat en una veritat de fet, critica també d'Oswald 
els suggeriments o conseils de seguir i de considerar el que fa 
l'autoritat33. El compara als catòlics romans i als calvinistes^^. En 
general, Priestley concedeix poc valor a les teories d'Oswald i no 
s'entreté a fer-ne una critica rigorosa pel poc valor que li merei- 
xen^s.

Notes
Escriu Kant: "Els adversaris d'aquest home cèlebre (Hume), Reid, Pries

tley, Beattie i Oswald, però, haurien hagut de penetrar ben profunda
ment, per fer un treball satisfactori, en la naturalesa de la raó, en tant 
que aquesta no s'ocupa més que del pensament pur; però això era per 
ells inoportú. De manera que inventaren un mitjà més còmode per satis- 
fer llur orgull sense saber res: l'apeMació al sentit comú". (Kant, Prole- 
gòmens, Barcelona, 1982, pàg. 63.)
2 La Daventry Academy (al sud-est de Coventry, Middiands, Angleterre) 
era una institució "para-universitària" per a alumnes no conformistes 
aspirants a un grau académie i que, per ser dissidents, no eren adme- 
sos ni a Oxford ni a Cambridge. A Daventry hi predominava un ense- 
nyament que donava molta importància al débat i a la discussió Iliure i 
0 berta.

3 La referència completa d'aquesta obra és: Mathematical Elements o f  
Natural Philosophy Confirmed by Experiments: or, an Introduction to Sir 
Isaac Newton's Philosophy (written in Latin by the late W. James Grave- 
sande, translated into English by the LateJ.T. Desaguliers and published 
by his son), 6th ed., in two volumes, London, MDCCXLVIl.
^ "(...) He [my reader, el meu lector] would too naturally imagine that 
principal [allò més important] which distinguishes every individual of the 
human race, being the very characterustuc of rationality, which pro
nounces w ith quickness, clearness and indubitable certainty, on all pri
mary truths, and which was intended by our Maker to be an almost infa
llible direction in the whole conduct of life, and specially in matters of 
religion, would be a sovereing and effectual antidote, or rather preven
tive, of all error, imposition and vice; and that upon this foundation the 
empire of truth and virtue would be securely and for ever established". 
(Joseph Priestley, An Examination o f Dr Reid's Inquiry into the Human 
Mind on the Principles o f Commonsense, Dr Beetle's Essay on the Natu
re and Immutability o f Truth, and Dr Oswald's Appeal to Commonsen
se on Behalf o f Religion, London, 1774, pàgs. IV-V.
 ̂O.c. pàg. VII.

6 O.c. pàg. XI-XIII.
2 "(...) contains a new and most extensive science, and requires a vast 
fund of preparatory knowledge to enter upon the study of it w ith any 
prospect of success". (O.c. pàg. XIX).
S "(...) such a theory of the human mind as that of Dr Reid, adopted by 
Dr Beattie and Dr Oswald (if that can be called a theory which in fact 
explains nothing)". (O.c. pàg. XX).
^ "This solid foundation [la teoria de Locke sobre binici del procès men
tal], however, has lately been attempted to be overturned by a set of 
pretended philosophers, of whom the most conspicuous and assuming 
is Dr Reid, professor of Moral Philosophy in the University of Glasgow, 
who in order to combat Bishop Berkeley and the scepticism of Mr Hume, 
has himself introduced almost universal scepticism and confusion; deny
ing all the connections which had before been supposed to subsist bet
ween the several phaenomena (...) and substituting such a number of 
independent, arbitrary, instinctive principles (...)". (O.c. pàgs. V i VI).

"(...) we may safely take up the subject, where Mr Locke left it, and 
proceed to attend to what Dr Hartley has done by following his steps 
(...)". (O.c. pàg. VII).
11 Espíritu 112 (1995) pàg. 241-252.
12 "Dr Reid meets w ith a particular sentiment, or persuasion and not 
being able to explain the origin of it, w ithout more ado [fo do, en anglès 
actual] he ascribes it to a particular original instinct, provided for that 
very purpose". (O.c. pàg. XX).
13 "M r Hume has been very ably answered, again and again, upon more 
solid principles than those of this new common sense". (O.c. pàg. XXVII).

"There was no occasion to have recourse to this new mode of defen
ding religion, the old [la d'abans de Hume, o sigui, la de Berkeley] being 
abundantly sufficient (...). I respect Christianity chiefly as it is the cause 
of truth". (O.c. pàg. XXVIII).
13 "(...) when syllogismus become familiar, the subject and predicate of 
the proposition to be proved unite and coalesce immediately; w ithout 
the help of the middle term; in which case the conclusion is as instan
táneos as a simple judgement. In this manner it is that authority, as that 
of a parent, or of God, produces instant conviction. We first put confi
dence in them, and then the moment that any thing is known to have 
their sanction, it engages our assent and acquiescense". (O.c. pàgs. XLIII- 
XLIV).
16 "My doctrine is only this, that all reasoning terminates in first princi
ples, and that first principles admit not of proof, because reasoning can
not extend in infinitum; and that it is absurd for a man to say, that he 
disbelieves a first principle, which his conduct shows that he does not 
disbelieve". (O.c. pàg. CCCLXVI).
12 O.c. pàg. XXXVII.
13 "But as the necessary parts [substància] and the properties [propie- 
tats, en el sentit escolàstic] will occur more often than the variable adjunts 
[accidents], the ideas of these will not be so perfectly asociated with the
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rest, and this we shall be able to distinguish between those parts or pro- 
perteis that have been found separate, and those that have never been 
observed asunder" [separately, en angles actual], (O.c. pags. XXXVIl-lll).
15 O.c. pags. I i seg.
20 O.c. pag. XXX.
21 "(...) our thoughts; which are first engaged by an attention to exter
nal objects before we reflect upon ourselves. Something was done in 
this field of knowledge by Descartes, very much by Mr Locke, but most 
of all by Dr Hartley who has thrown more usefull light upon the theory 
of the mind than Newton did upon the theory of the natural world". 
(O.c. pag. II).
22 O.c. pags. IV-V.
23 "I believe (...) that Dr Beattie's Treatise has done a great deal of good 
to the cause of religion (...) w ith a great majority of those who are most 
in danger of being seduced by the sophistry of Mr Hume, and other 
modern unbelievers". (O.c. pags. 11 5 i 115).
24 "(...) our author adopts Dr Reid's general idea of common sense as 
the faculty by which we perceive self-evident truth, and always consi
ders it as of the nature of a peculiar kind of instinct, and very different 
from Locke's idea of judgement, in the first instance, as resulting from 
comparing ours ideas". (O.c. pag. 119).
25 "(...) truth is a thing not relative, but absolute, and real, independent 
of any relation to this or that particular being, or this or that order of 
being". (O.c, pag. 124).
25 o.c. pag. 146.
22 "(..,) the philosophy of Beattie is, in its own nature, absurd, because 
it supposes the original principles of common sense controvertible and 
fallacious; a supposition repugnant to the genius of the true philosop
hy, and which leeds to universal credulity, or universal scepticism, and 
consequently to the subversion of knowledge and virtue (...)". (O.c. pag. 
148).
28 O.C. pags. 195 i ss.
29 O.c. pag. 213.
30 "(...) a great majority of mankind". (O.c. pag. 216).
31 "(...) in one degree or other by all the rational kind". (O.c. ib. Ut supra).
32 "(...) because, if this new scheme of an immediate appeal to com
mon sense upon every important question in religion (parla de Oswald) 
(and which superseded almost all reasoning on the subject) should take 
place, the plan of my work, w ith which I had taken some pains, and 
which I hope would be of some use to young persons, was absurd from 
the very beginning». (O.c. pag. X). I encara: «(...) religion, though assai
led from so many quarters as it has been of late, is under no necessity 
of taking refuge in such untenable fortresses as Dr Reid, Dr Beattie and 
Dr Oswald have provided for her; but that she may safely face the enemy 
on his own ground, opposing argument, and silencing sophistry by ratio
nal discussion". (O.c. pag. 117).
33 "(...) and yet, as well as Dr Beattie, gives hints that the aid o f the 
magistrate, and a little wholesome severity, might not be improper; pro
vided that, contrary to his expectation, the above mentioned guards 
should prove not to be quite sufficient for so great and good purpose». 
(O.c. pag. 230).
34 «This was the case both with the infallible church of Rome, and the 
no less infallible Calvin. Countenance by these great examples, the patrons 
of common sense, which is as infallible as either of them can pretend
to be, need not be ashamed to do as they did". (O.c . pàg. 231).
35 «I think him in general not intitled to a grave answer; and accordin
gly have for the most part contented myself w ith exhibiting his senti
ments, w ithout replying to them at all». (O.c. pàg. XXVI).
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Juan Camacho Ferrer, "in memoriam"

La deportacio dels republicans 
als camps nazis; els reptes actuals
ROSA TORAN /  Fotografíes: arxiu DSB

David Serrano Blanquer, en I'obra Un cadáver en el espejo. La 
odisea de Juan Camacho: Gádor, Mauthausen, Montevideo, a mb 
pròleg d'Àngel del Rio (Fundació Ars, Sabadell 2010), desgrana 
la llarga vida de Juan Camacho, un home singular per la seva tra- 
jectòria — reflectida en el mateixtítol del Ilibre—  i per la persis- 
tència amb què defensà els valors significatius de la II Repúbli
ca, des de la seva implicado en la Iluita contra el cop feixista de 
juliol del 1936, fins al seu darrer viatge a Mauthausen, el mes de 
maig del 2009, poc abans de morir, al costat d'altres deportats, 
familiars i joves de to t l'estât espanyol, per retre homenatge als 
companys que deixaren la vida a I'infernal indret.

L'autor, conscient que, presumiblement, la seva tasca de biògraf 
d'un dels darrers supervivents del nostre país als camps nazis pot 
representar una de les últimes oportunitats de fer-ho amb l'ajut 
del testimoni directe, es planteja l'inquiétant i complexa qüestió 
de la transmissió de la memoria més enllá de la paraula deis pro
tagonistes. I aquest és el repte que han d'afrontar les associa- 
cions mémorialistes i els governs i institucions que creguin que 
el passât de Iluita democràtica és fonament de construcció de 
futur.

Els drets de les victimes
Avui, l'any 2011, cal elaborar i assumir un nou concepto de víc
tima, del nazisme i del franquisme, sense que aquells que van 
patir directament persecució, esclavatge i mort deixin d'ocupar 
el Hoc intransferible que els correspon. La seva vida de resistèn- 
cia i les dures conseqüències que se'n derivaren tingueren un 
abast a llarg termini, fins als nostres dies i per a molt temps, i 
s'expandiren a l'entorn familiar, professional o amistós de les vic
times.

En el cas especific de la deportado republicana, la tragèdia dels 
afectats no tan sols va suposar unes pèrdues irreparables per als 
familiars i amies, sino que va privar el país del capital cultural i 
politic d'aquestes persones, ja que la diàspora iniciada el 1939 
va seguir al llarg de décades. Si als morts se'ls negá el dret al 
reconeixement públic, als supervivents se'ls reservé la humiliació 
de no poder compartir el record i el dolor a la seva pàtria, a més 
de patir la indigna sort de la proscripció o la indiferéncia en els 
seus llocs d'origen. La llarga dictadura franquista impedí retro- 
baments, perseguí i condemná els homes i dones republicans 
deportats a no poder expressar els perqués del seu ignominiós 
desti, en la mesura que els valors que defensaven eren menys- 
preats pel régim que els condemná a l'oblit i que fins i to t gosà 
negar que haguessin estât internats als camps nazis, la qual cosa 
contribuí a amagar les complicitats criminals del régim amb el 
Reich hitlerià. Han hagut de transcórrer décades fins aconsegu-

Camacho a Buenos Aires (1950)

ir rescabalar el paper d'aquestes victimes com a primers lluita- 
dors antifeixistes, però encara resta un llarg carni perqué la seva 
história quedi integrada en les convulsions que saesejaren l'Eu
ropa del segle XX.

Deures histories, politics i étics: una memoria per al futur
La llunyania temporal pot afavorir els discursos de l'oblit i de la 
inutilitat de les mirades al passât. No obstant aixó, el respecte a 
la dignitat de les victimes exigeix una renovació continuada del 
compromis moral vers elles i l'obligació de reflexionar, una vega
da i una altra, sobre els motius que feren possible la instaMació 
d'un régim, el nacionalsocialista, tan pervers en l'Europa culta 
deis anys trenta, i l'obligació de reflexionar també sobre les com
plicitats i passivitats que comportaren la degradació absoluta de 
la dignitat humana. En cas contrari, el record quedarla immer- 
git en una bombolla impermeable i els patiments de les victimes 
serien atribu'íts a causalitats impenetrables de la história, amb la 
conseqüent incapacitat per posicionar-nos davant el nostre món, 
també complex i convuls. I és que la memoria vers les victimes 
deis camps nazis s'endinsa en aspectes fonamentals de l'educa- 
ció cívica i responsable, en qualsevol Hoc i circumstáncia.

La negado de la igualtat
La doctrina del nazisme i la política criminal d'estat durant el III 
Reich assoliren la vulneració més extrema dels drets humans, en 
la mesura que partien de la negació de la igualtat i propugna- 
ven una concepció racial i jerarquitzada dels éssers humans. A 
partir d'aquest punt, s'endegaren mécanismes juridics, politics i 
socials per desproveir d'individualitat els exclosos del projecte 
nacionalsocialista i per decidir sobre el seu desti, sobre la seva 
pertinença a la categoria dels dominants o els dominats, dels 
amos o els esclaus, i àdhuc la categoria dels que tenien dret a 
viure o dels que estaven condemnats a I'extermini.
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Un cadáver en e l  espejo
La odisea de Juan Camacho: 

Gádor, MLauthausen, Montevideo
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Juan Camacho Ferrar (1919-2009) es una figura 
exceocional del exilio republicano español, 
un andaluz que vivió en primera persona todos los 
grandes dramas del siglo XX: la emigración econó
mica a Francia, el regreso a una Cataluña en plena 
efervescencia, la Guerra Civil española, los campos 
franceses, el combate contra la Alemania de Hitler 
y la deportación a los campos nazis, antes del exilio 
definitivo a Río de la Plata, primero a Argentina y 
luego a Uruguay.

Combinando la anécdota y el testimonio íntimo con la 
reflexión ética y filosófica. Un cadáver en el espejo es 
más que una biografía de Juan Camacho.
David Serrano Blanquer se adentra en el mundo de los 
campos y recoge las pulsaciones del testimonio para 
registrar, más allá del lenguaje verbal, los sentimientos, 
los si encios y las emociones de un drama, el de la de
portación de los republicanos a los campos nazis, que 
forma ya parte de nuestro patrimonio democrático.
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Document d'identitat francés (24 d'abril de 1950)

La violència universal
L'exercici de la violència contra pobles i individus fou la máxima 
expressió del sistema repressiu de l'estât totalitär! nazi, i el seu 
emblema, l'univers dels camps de concentració i extermini, ideat 
i planificat per castigar i eliminar tots els seus enemies. Aquests 
enemies no eren tan sols els que havien actuat o podien actuar 
en contra del règim nacionalsocialista, com va ser el cas dels ale- 
manys opositors, des de comunistes fins a conservadors, sinó 
també tots aquells que rebutjaven passivement les consignes i 
els dictats hitlerians, com els testimonis de Jehovà; tampoc s'es- 
caparen de la persecució els grups que se separaven de la norma, 
corn fou el cas dels homosexuals, ni aquells als quais la vida eis 
havia colpejat des del seu naixement i que foren significativa- 
ment anomenats asociáis; i no podem oblidar eIs maçons, acu- 
sats d'afinitat amb el comunisme i el capitalisme, ni tampoc l'e- 
liminaciô a través de l'operaciô T4 d'aquells que, de forma sinis
tra, van catalogar corn a vides indignes de ser viscudes, eis defi
cients fisics i mentais. I posem l'èmfasi en el fet que la crimina- 
litat nazi s'expressà en tota la seva dimensió en el genocidi de 
gitanos i jueus, extermini sistemàtic per raô del seu ser, a partir 
de la immoral doctrina de les races contaminadores.

Aquest ampli ventall de coMectius perseguits és una mostra de 
violència universal, d'internacionalitzaciô del dolor que s'abaté 
sobre persones i escenaris de tota Europa, victimes d'arreu i vic
times nostres, homes i dones republicans que pagaren el seu tri
but per haver combatut el feixisme, des del 1936 a Espanya i 
després des de molts racons de França. Als camps nazis com- 
partiren el dolor i la Solidarität amb persones de totes les nacio- 
nalitats europees, amb molts dels quais ja havien coincidit en 
altres llocs, en altres camps, en anys anteriors. Perqué la depor- 
tació als camps, per exterminar, per esclavitzar, per castigar, per 
deshumanitzar, va ser l'etapa final d'un seguit de passos prévis: 
confinements, presons, guetos o camps de trànsit, camins que 
en el cas dels republicans s'iniciaren en travessar la frontera el 
mes de febrer de 1939.

La naturalesa humana del mal
Eis executors directes foren éssers normals que causaren dolor i 
mort als seus semblants, i la seva conducta no fou fru it de la
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bogeria, sino de la racionalitat. Tot i ser iguais que les victimes, 
aconseguiren no veure-les com a éssers humans i dugueren a 
terme l'extermini com un objectiu assumit, després d'un procès 
relativament ràpid i en el qual s'involucraren de forma volontà
ria diversos estaments socials i professionals, en la mesura que 
per fer possible la consumado de l'extermini va caldre comptar 
amb la complicitat de milions de persones, corn ara bona part 
de l'aparell administratiu i judicial, la comunitat científica, les 
esglésies cristianes, els sectors empresarials... Una llarga cadena 
eliminadora en la qual les darreres baúles corresponien ais execu
tors de les ordres, emparedes amb sinistres eufemismes, que dis- 
posaven de mitjans per tal d'evitar el contacte físic amb la mort 
de les victimes i complir més fàcilment la missió; aquesta cade
na, però, cómprenla també la gent que, en la seva quotidiani- 
tat, passejava o treballava indiferent al pas dels combois o a les 
llastimoses imatges de les files de deportats que s'encaminaven 
a construir ponts i refugis o a desenrunar les dutats afectades 
pels bombardejos durant la guerra.

Un llenguatge particularment ofensiu i inflamat per demagogs 
va ser posât en circulaciô per ridiculitzar, culpabilitzar i deshu- 
manitzar determinats grups; aixi, eis estereotips i eis prejudicis 
trobaren un bon coixi per discriminar, aïllar i finalment destruir, 
primer civilment i després fisicament. La guerra radicalitzà les 
mesures, però la seva consumado no hauria estât possible sense 
una calculada i progressiva adaptado de bona part de la socie- 
tat alemanya, la qual es deixà arrossegar en el projecte de cons- 
trucciò d'una Europa nova en qué una raça superior dominarla 
i esclavitzaria els pobles inferiors i eliminarla els adversaris i els 
indignes d'ocupar un Hoc en la nova societat.

Els aparells de I'estat al serve! de projectes criminals
Per les aportacions tecnològiques, amb les quais l'avançada cien
tífica alemanya va aconseguir organitzar l'assassinat en massa 
amb el minim cost, i per l'entramat burocrátic, amb una gegan- 
tina burocrácia estatal mobilitzada per fer-ho possible, l'escla- 
vització i l'aniquilació deis semblants esdevingué una expressió 
de modernitat, la qual cosa fa reflexionar sobre els usos eficaços 
i perversos de la propaganda i de la ciéncia. El camp de con- 
centració no fou un món alié a la coherénda, sino el résultat 
d'una organització complexa i una estructura arquitectónica que 
el feren esdevenir una veritable societat, amb liéis i codis de con
ducta i aliena a la vida que es desenvolupava fora dels recintes. 
Tampoc s'ha d'obviar la implicado deis camps en l'economia del 
Reich, en temps de pau i en temps de guerra, i la imbricado futu
ra en el somni délirant del Reich mil-lenari.

La culpa i la responsabilitat
Botxins i cómplices, des de l'assassinat fins a la passivitat i al silen- 
ci, ha de recaure damunt tots ells la mirada analítica i clarifica
dora, com a condició indispensable per reparar el dany, com a 
exigénda vers el respecte i els drets de les victimes, i com a deure 
de responsabilitat histórica. Si els individus han de retre comp
tes de les seves actuacions, també han de fer-ho les institucions 
i els governs i amb més raó quan s'ha emmascarat la veritat i 
s'han endegat estratégies exculpatóries.

Explicar la vertadera naturalesa política del régim franquista enca
ra és una tasca pendent, cal donar a conéixer el seu nudi doc-

trinal i l'abast de les seves politiques repressives, i repudiar públi- 
cament els qui, en aquell escenari históric deis anys quaranta, 
foren responsables de la deportado deis republicans espanyols. 
El régim de Franco va negar qualsevol responsabilitat, quan, a 
hores d'ara, és ben conegut que l'internament d'aquestes victi
mes va ser déterminât per la seva condició de rojos espanyols, 
enemies del nacionalsocialisme, i va ser possible per l'accio cri
minal combinada de l'Alemanya nazi i les forces d'ocupació a 
França, del régim coMaboracionista de Vichy, que va negar-los 
la protecció que se'ls devia com a refugiats, i també del govern 
espanyol, per assentiment o per coneixement. Desvetllar la res
ponsabilitat criminal de la Dictadura franquista no és un acte de 
revenja sino que és posar fi al mite, fonamentat en falsedats i en 
aMegació d'ignoráncia, sobre la no-culpabilitat en la persecució 
i mort dels republicans per part del nazisme.

La memòria és cultura i cap país pot permetre's malmetre-la, 
negant a les generacions que no han viscut els fets la possibili- 
tat de reflexionar, analitzar i discriminar les actituds del subjec- 
tes històrics, del passât i del present. D'altra manera, horn con- 
tribueix a degradar la cultura política i a atorgar a les victimes 
republicanes un desti forjat en atzaroses circumstàncies i des- 
vinculat de la seva Iluita antifeixista i en defensa de la Ilibertat.

De la mateixa manera que el gran temor del deportats ais camps 
de concentració i extermini nazis era desaparéixer sense que que- 
dessin rastres deis crims perpetrats, i de la mateixa manera que 
el compromis del testimoniatge els impulsava el desig de viure, 
avui aquell passât no pot quedar sotmés ais dictats de l'irreal o 
de la banalització.

El pas del temps esmorteeix els sentiments humans d'indignació 
vers els botxins i de compassió vers les victimes, a mesura que el 
cicle vital es va complétant, però les reflexions i el missatge sobre 
el món concentracionari han de continuar vigents, amb l'ús adé
quat de la memòria, que els mateixos protagonistes han anat 
confegint per al futur. Aquells protagonistes que han recordat i 
remémorât les seves experiéncies personals han estât persones 
d'una gran fortalesa, per la confiança que els proporcionava el 
fet de pensar que el seu testimoni podria tenir un paper en el 
futur. Juan Camacho Ferrer ens ho va demostrar a bastament, la 
seva causa per la República seguia viva, els valors de generositat 
i Solidarität, la defensa inexcusable de la Ilibertat arreu del món 
marcaren la seva agitada ruta des d'Andalusia, Catalunya, Fran
ça i América, fins que el seu cor s'aturà. A nosaltres ens ha lle- 
gat la responsabilitat individual i coMectiva del record i de la com- 
prensió, aixi corn elements de reflexiô sobre la humanitat en les 
seves vessants més radicals de bondat i maldat, sobre els per
qués o els coms d'aquell passât i del nostre present. Ningú no 
neix en el huit, totes les persones se socialitzen en un context 
históric de llarga durada, curull de persecucions, Iluites i sacrifi- 
cis per la Ilibertat, i és a partir del coneixement de to t aixó que 
hom pot veure-hi transitar Juan Camacho i totes les victimes repu
blicanes deis camps nazis. Aquest és el nostre deure de justicia 
vers Juan Camacho i els seus Companys.

Rosa Toran es historiadora i membre
de l'Amical de Mauthausen i altres camps
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Una Visio de la Universität i les institucions 
d'educaciô superior al segle XXI
Més d'una década després de la Declaraciô 
mundial sobre l'Educaciô Superior al segle 
XXI cal actualitzar-ne alguns aspectes

^URA BRUNET I NÚÑEZ / Politologa 

Fundons de l'educadô
L'educaciô^ té, com a minim, una funció triple: la social, l'edu
cativa i l'econòmica. Aixi, l'educaciô és un instrument determi
nant en la consecució d'una societat més justa que ha de garan
tir la igualtat d'oportunitats, educar una ciutadania autònoma i 
responsable, i, albora, ser motor de progrès i de trans
formado social i col-lectiva. En definitiva, l'e 
ducació és una palanca per a la mobi- 
litat social, per millorar la qualifi- 
cació educativa/professional 
de la ciutadania al llarg de 
la vida, per transformar 
la societat i l'economia 
i, així, fer progressar 
el món. En aquest i  
marc, els centres 
educatius i les ins
titucions d'educa
ciô superior són 
peces ciau del pro
grès econòmic i de 
transformado de la 
societat del s. XXI; 
són generadors, difu- 
sors i transmissors del 
coneixement. És especial- 
ment destacable el paper de ^  
les institucions d'educació supe
rior en la construcció d'un futur sos- 
tenible.

La Declarado mundial sobre l'Educadó Superioral segle XXI: 
visió i acciò
Els reptes de futur que, a priori, aventurem per a l'educaciô supe
rior són molt similars ais que ja fa gairebé tretze anys va dia
gnosticar amb encert la Conferéncia Mundial sobre l'Educadó 
Superior (CMES) promoguda per l'Organització de les Nacions 
Unides per a l'Educadó, la Ciéncia i la Cultura (UNESCO), en el 
text que en va resultar i que proposava una reforma profunda 
de l'educaciô superior. Es tracta del document tituiat Dedaració 
mundial sobre l'Educadó Superior al segle XXI: visió i acciò".

D'una banda, en l'ámbit de l'educaciô superior, aquella Decla
rado alertava, en un context global de canvis accelerats i d'aug- 
ment de la incertesa en la majoria de paísos i regions del món, 
de la nécessitât de desenvolupar un nou model d'Universitat mit-

jançant una modernització decidida de la institució. En aquest 
ambit s'havien produit canvis tan importants com l'incrément de 
la demanda, la diversificado i/o la presa de consciència de la 
importancia de l'educaciô superior. Per aquest motiu calia intro- 
duir-hi reformes en aspectes essencials corn el model de finan- 
çament, la qualitat de l'ensenyament, la formado per compe- 
tències, la pertinència dels plans d'estudi o la materialitzaciô d'a- 
cords de cooperació eficaços, entre d'altres.

Ara bé, aquesta alerta esdevé encara més punyent, i guanya enca
ra més sentit, en el moment actual de "crisi econòmica", en el 
marc de la quai alguns estats están reduint la inversió en edu- 

cació. En aquest context, és encara més necessari 
‘̂ "l ' i i////,/, que qualsevol reforma de l'educaciô supe

rior estigui clarament orientada a 
adaptar les titulacions universi- 

tàries al mercat laboral, a 
millorar l'ocupabilitat de 

alumnat, a incremen
tar la com petitivitat 

del teixit productiu, 
. a cobrir les necessi- 

tats socials i, fins i 
tot, a fer avançar 
el desenvolupa- 
ment regional. En 
aquest sentit, des 
de diferents punts 

del món s'han 
aprovat documents 

estratègics per a la 
propera década que 

van en aquesta direcdô: 
per exemple, a l'Amèhca Lla- 

tina el document Metas Edu
cativas 2021 i a Europa el text Estra- 

tègia europea 2020. Així mateix, ja l'any 
2009 hi havia organismes internacionals com 

l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Económics 
(OCDE) que instaven els estats a invertir en educació superior per 
afrontar la recessió ja que, en el pía individual, aixó redundarla 
en uns ingressos millors per ais graduats, i també augmentarla 
la protecció i disminuirla la vulnerabilitat enfront de l'atur. Igu- 
alment, en el pía coMectiu (deis estats) aquesta inversió era cab
dal atés que, segons la mateixa OCDE, "l'educaciô constitueix un 
mitjà d'accio molt poderos per influir en les conseqüències socials 
de la crisi"2.

I de l'altra banda, la declarado del 1998 reconeixia també el valor 
de l'educaciô superior com a motor de canvi i la seva contribu- 
ció no només al desenvolupament econòmic i social sino més 
enilà, com a institució cIau en el desenvolupament cultural i de 
transmissió de valors.
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Aquest darrer aspecte esdevé encara més incisiu, treize anys des
prés, sobretot en el context actual de "crisi de valors". En aques
ta línia, hi ha qui afirma — per exemple, el prestigios economis
ta Álex Rovira— que estem evolucionat de la "societat del conei- 
xement" a la "societat de la consciéncia"^, en la qual tindran més 
importáncia els valors que el coneixements. L'educació, per tant, 
ja no podrá limitar-se a l'adquisició de coneixements i habilitais, 
sino que haurà d'incloure noves competéncies com "la gestió de 
les emocions" (i la capacitai de concentració, la vocació de resol- 
dre problèmes, la voluntat de treballar en equip, la capacitai de 
desenvolupar la intel-ligéncia social, entre d'altres)^.

En definitiva, la declarado de l'any 1998 va ser una fita en el món 
de l'educació superior que, sense cap mena de dubte, va obrir 
noves perspectives per al segle XXI. D'alguna manera, va ser un 
document transversal, de carácter generalista, fruit del consens, 
en el qual tothom s'hi podia reconéixer. Ara bé, transcorreguda 
més d'una década és evident que hi hagut una certa evolució: 
moites de les visions que s'hi expressaven encara són vigents, 
però el món s'han generai i s'estan générant noves demandes 
socials, educatives (culturáis) i economiques i cal donar-hi res
posta.

Així, la mateixa UNESCO va plantejar l'any 2009 una nova CMES 
sota el títol Noves dinámiques de l'educació superior i la recer
ca per al carivi social i el desenvolupament, amb l'objectiu d'a- 
nalitzar el rol de l'educació superior davant els principals reptes 
mundials.

Reflexions finals
Tot i així, i com a reflexió final, voldríem apuntar, en la conjun
tura actual — dos anys després d'aquella segona CMES— , algu
nos de les tendéndes en diferents ámbits que creiem que podrien 
impactar en el món de l'educació superior. En efecto, es gene
raran noves oportunitats, però també sorgirá la necessitai de 
donar-hi resposta, ja sigui des de les mateixes institucions d'e- 
ducació superior o des deis diferents governs. Cal dir que no 
esmentarem aquellos tendéndes que considerem de carácter més 
intern de les institucions d'educació superior, com ara el creixe- 
ment exponencial del nombre d'estudiants, l'increment de la 
mobilitai i deis programes transfronterers, la popularització de 
l'educació virtual o a distènda, etc^.

En primer Hoc, volem citar de nou la crisi econòmica com a vec
tor que pot acabar comportant que al Primer Món els joves del 
futur no tinguin les mateixes oportunitats que varen tenir els seus 
progenitors; mentre que al Tercer Món és possible que aixô sigui 
diferent, sobretot als països o economies emergents^. Aixô podria 
arribar a ser així a causa del menor dinamismo economie dels 
països que conformen el G7^, a favor del creixement sostingut 
de les economies emergents (el Brasil, Rùssia, l'india, la Xina, 
Corea, Indonèsia, Mèxic, Turquia, Egipto i Taivvan)^,

En segon Hoc, cal destacar els avenços tecnològics en els dife
rents àmbits^: des d'una major interconnexió (compartir recur
sos, xarxes informàtiques, xarxes socials), passant per una explo- 
sió de la informació disponible (especialment electrónica), fins al 
desenvolupament d'aparells, instruments i programes informa
tics. No obstant això, aquests avenços poden acabar suposant.

tal com polemitzava el Premi Nobel d'economia Paul Krugman 
en un article recent, que "la veritat universalment reconeguda 
que l'educació és la ciau de l'èxit economie sigui inexacta" i que, 
en determinats casos, el progrès tecnològic estigui reduint en 
realitat la demanda de treballadors qualificats^o.

I, en darrer Hoc, però no per això menys important, volem sub- 
ratllar l'expansió que, per exemple i en vista de les révoltés al 
món àrab, sembla que pot tenir la democràcia en els propers 
anys i que pot fer créixer en importáncia ternes tant importants 
corn la governança, l'avaluaciô, la transparèneia i/o el retiment 
de comptes en totes les institucions i, en concret, en les d'edu
cació superior. Cal dir que un mot com governança, per exem
ple, no apareixia cap cop en el document de la UNESCO del 1998, 
to t i que sí que hi sortie una vegada el mot governació.

Tenint en compte aquests apunts, que són conjunturals, i altres 
aspectes de carácter més estructural, és evident que la reflexió 
entorn dels reptes de l'educació superior, un àmbit tan actiu i 
dinámic, no es pot aturar.

Notes

1 Aquí ens referim a l'educació en general, no a l'educació supe
rior en particular.
2 OCDE (2009). Una mirada sobre la educación en 2009: Indi
cadores de la OCDE.
3 Rovira, À. (2010). Conferéncia magistral Els valors emergents. 
Dins la jornada Nova consciéncia política i nous lideratges.
4 Punset, E (2011). Excusas para no pensar. Ed. Destino.
5 Global University Network for Innovation (GUNI) (2009). "Hig
her Education at a Time of Transformation; New Dynamics for 
Social Responsibility", pàgs. 14-15.
6 Emerging And Growth-Leading Economies (EAGLEs ), segons 
la nomenclatura recentment creada pel BBVA.
2 El G7 0 Grup dels set és un grup de paísos industrialitzats del 
món el pes politic, economic i militar dels quals és molt rellevant 
a escala global. Està format per: Alemanya, el Canadá, els Estats 
Units, Franga, Itàlia, el Japó i el Regne Unit, 
s García-Herrero, A., et al. (2011 ). Las águilas de BBVA. BBVA.
9 Zalaguett, C. (1995). Triunfando en el Siglo XXL University of 
South Florida-Tampa Florida.
10 Krugman, P. (2011). "Titulaciones y dólares", a El País 
(13/03/2011).
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Els acudits, de la tradició  
oral als Ilibres
Des de del Philogelos fins als 500 xistes catalans, 
passant pels reculls de novelle, els Ilibres han 
sabut conservar la tradició oral dels acudits

JORDl CLAPÉS /  Text i fotografia

L'agost de 1993 vaig fer un viatge a Moscou. A banda del turis- 
me, I'objectiu era assistir al casament d'un bon amie amb una 
encantadora moscovita. Intéressât com estic pel tema de l'hu- 
mor, vaig demanar a la nùvia que m'expliqués acudits russes, i 
em va contestar que el que més s'hi assembla per aquelles con
trades són contes humoristics més o menys breus. Un temps més 
tard vaig descobrir a la biblioteca del Vapor Badia de Sabadell el 
llibre Risa rusa, una antologia de l'humor soviètic actual selec
cionada per Naum Labkovsky. Aquesta experiència em va fer veure 
corn en poden arribar a ser de relativement "locals" alguns cos- 
tums i pràctiques que, de primer, ens poden semblar universels. 
Sempre s'ha valorat l'humor i to t allò que pot provocar el riure, 
i en dóna fe la voluntat de registrar aqüestes petites joies humo
ristiques. Com a exemple del recull rus, llegiu una mena de faula 
de Mark Azov i Vlaadimir Tijvinski:

—  La meva esposa era bastant desagradable — va dir el senyor Conili.
—  Dones jo trobo que estava molt bona — va contestar el senyor 
Llop.

Podem delectar-nos llegint un llibre amb relats presentats com 
a acudits, per bé que intuím que no és el format amb el qual es 
van generar. Però si el résultat final convenç, benvinguts siguin! 
Si considerem que el fenomen de la comicitat és universal, podem 
fer una ullada fins i to t a l'Extrem Orient. A la Xina s'atribueix al 
Mestre Xuang Xu, que va morir cap a l'any 280 aC, un llibre que 
conté el que es podrien anomenar "acudits d'un accentuât carác
ter xinés".

Un dia Xuang Xu va somiar que era una papallona, que voletejava 
d'un costat a l'altre ben bé com una papallona. Sabia bé el que es 
feia. Però no sabia que era Xuang Xu. De sobte, es va despertar, i va 
saber que era Xuang Xu. Però ara no sap si és Xuang Xu que somia- 
va que era una papallona, o si és una papallona que somia que és 
Xuang Xu.

Si ens apropem una mica més a Occident, als paísos árabs per- 
sonatges com Djoha (o el seu homóleg ture Nasreddin Khodja o 
el tunisià Jeha, amb els quais sovint es confon) protagonitzen les 
nawádir, que vénen a ser l'equivalent als nostres acudits. Djoha, 
l'arquetip d'actitud irreverent del Próxim Orient enfront de l'e- 
xisténcia, és l'actor central de les anécdotes recollides en una 
obra anònima del segle X, el Kitab nawádir Djuha, que es traduí 
al ture entre els segles XV i XVI i a l'árab el segle XVII.

Jeha torna del mercat i parla amb sa germana.
—  Alima, he comprat dotze ases al mercat, i només n'hi ha onze!

Ja m'han estafat!
Alima li diu, enfadada:
— Ja t'has deixat entabanar? O és que no saps comptar?
Jeha i els seus ases passen per davant d'Alima, que els compta i li 
diu: — Però, si jo en compto tretze! Mira...
Alima els va comptant en veu alta i, després de l'onzé, assenyala el 
que munta el seu germá. En Jeha li demana: — I el que fa tretze? 
— El que fa tretze ets tu, gamarús!

Dorador i polític romá Cicero (106-43 aC) dedicà un capítol del 
seu tractat sobre l'eloqüéncia De Oratore a l'enginy i l'humor, 
parlant de l'ús que en fa la classe social alta i iMustrant-ho amb 
molts exemples.

Metel va anar a visitar el gran poeta Enni a la seva casa de l'Aventí; 
la criada va dir que no era a casa, però Metel va marxar amb la con- 
vicció que la minyona li havia dit una mentida. Uns dies després Enni 
va anar a casa de Metel i va demanar veure'l, però des d'una altra 
habitació Metel va fer un crit dient que no hi era. Enni es va con
trariar, però Metel es va justificar: — L'altre dia jo vaig creure la teva 
criada. ¿Tu avui no em pots creure a mi?

Philogelos {Lamie del riure), és una recopilado de 265 acudits 
deis segles III al VI feta per Hiérodes i Philagrios el segle XI.

Un metge de Cime operava amb un bisturí un malait quan, davant 
deis crits que feia i del dolor que patia, va decidir canviar el bisturí 
per un que no tallava.

A partir del segle XIV es recopilaven a Itália les novelle, contes 
cómics que se solien transcriure com anécdotes humoristiques i 
que també incorporaven beffe, burles o bromes pesades. Ara bé, 
el que es podría considerar un llibre d'acudits és el segon volum 
de II libro del cortegiano (1 528) escrit per Baldassare Castiglio
ne. Basant-se en la retòrica antiga deis escrits de Cicero, parla de 
la conversa amena i fa una intéressant selecció d'acudits.
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No fa gaire que un doctor va veure passar pel seu costat un con- 
demnat a qui estaven fuetejant. Sentint llàstima d'eli en veure com, 
malgrat que el fuetejaven i la sang li queia esquena avail, anava a 
poc a poc com si passegés, li va dir:
— Germà, si camineu més de pressa s'acabarà abans el turment.
El pobre fuetejat va tombar-se cap al doctor, es va parar i se'l va que
dar mirant una estona sense badar boca. Finalment, va dir-li:
— Escolteu, bon home. Quan us fuetegin a vós aneu com us vingui 
de gust, però ara a mi deixeu-m'hi anar també.

Durant la segona meitat del segle XVI Luis de Pinedo, del cercle 
intel lectual de don Diego de Mendoza, va recollir contes breus 
i acudits en el Liber facetiarum et similitudinum Ludovici di Pine
do et amicorum.

Un home va rebre tal cop de roc a Tuli que li va fer saltar. Pregunté 
al cirurgià que Testava guarint: — Senyor, ¿perdré Tuli?
Li contesta el cirurgià: — No, que el tinc a la mà.

Durant la segona meitat del segle XVII a Holanda hi havia una 
gran demanda de llibres humoristics. Molts agafaven els acudits 
dels llibres publicats a Franga, Anglaterra o Alemanya, ja que hi 
havia un intens intercanvi de material per Europa. Aernout van 
Overbecke va recollir 2.440 acudits i anècdotes en la seva obra 
Anecdota.

Un home i el seu gendre es veuen obligats a compartir el Hit en una 
fonda (situació que es donava fins i to t entre Telit del segle XVII). De 
sobte, a mitja nit el gendre s'enfila a sobre del sogre i comenga a 
acaronar-lo enèrgicament. L'home es desperta i crida: — Caram! Que 
jo t'he concedit la filia per Iliurar-me d'això!

Cap al 1820, arran de Tincipient premsa massiva, apareix a Ale
manya un nou gènere de publicacions: Thumor popular comer
cial. En aquest context, joves emprenedors que s'hi guanyaven 
la vida creen el Mante Eckensteher, el personatge còmic favorit 
de la primera meitat del segle XIX. Els editors experimenten en 
diferents formats: cartells, calendaris i Witzhefte, quadernets sati
nes. Els acudits guanyen difusió en un format imprès que és perio
dic però de menys pàgines.

acudits, en recull més d'un centenar en la part analítica de To- 
bra. El primer que he that és un acudit jueu ja que, segons diuen, 
són els millors.

Dos jueus es troben en un establiment de banys.
— Has pres un bany? -diu Tun.
— Corn? — diu Taltre—  Que en falta un?

En un bail de la cort, Napoleô I diu a una dama italiana: — Tutti gli 
italiani danzano si male. La dama li respon a l'acte: — Non tutti, ma 
buona parte.

El Rei passeja pel seu estât. Entre la gent que Taclama veu un indi
vidu que se li assembla extraordinàriament. Fa que s'apropi i li pre
gunta: — Recorda si la seva mare va servir mai a palau?
L'home li respon: — No, aitesa; però si el meu pare.

Al llarg del segle XX, a banda d'alguns estudis i de les publica
cions humoristiques, segueixen apareixent llibres que arreplegu- 
en acudits en el format que ara coneixem. A Catalunya, Salva
dor Bonavia publica una Biblioteca humorística amb un pareli de 
volums dedicats a les "rondalles, contes, xistos, acudits, epigra- 
mes i històries". El llibre de la broma es va publicar Tany 1928. 
Gaudiu d'un "xisto de calendari":

El malalt.
El metge. 
(Pausa).
- Quant és?
- Deu pessetes

No sé el que tinc. 
Jo tampoc.

Quatre décades més tard l'Editorial Millà publica 500 xistes cata
lans, recull fet per Jordi Garbella i en el qual es reivindica la cata- 
lanitat del mot xiste.

— A vostè li agraden les magranes?
— Si, senyor; me les menjo amb deliri. I vostè?
—Jo me les menjo amb sucre i vi ranci.

Mentre Nante comenta la seva estada a Paris, el seu amie Bummel 
recorda: — El que em va sorprendre és que a Paris els nens petits par- 
lessin tan bé el francés.
Nante reflexiona i li pregunta: — I tu, parles francés?
— El parlo, però ningú m'entén.

L'any 1905 s'edita Eacudit i la seva relació amb l'inconscient, de 
Sigmund Freud, que, a banda de fer un estudi teòric sobre els

Jordi ClapesTeruel (Sabadel, 1962), llicenciat 
en Belles Arts per la Facultat Sant Jordi de Barcelona, 
es professor de dibuix de secundaria.
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Operació Sant Jordi
La barreja entre Barcelona i narrado 
histórica torna a ser I'aposta més 
ferma per al proper 23 d'abril

MAN EL HARO /  Text i fotografíes

Quan hi ha tempesta, el millor és resguardar-se sota un Hoc segur. 
En el cas de la literatura, el descens de vendes en el sector ha fet 
que algunes editorials ho vulguin resoldre a cop de recuperar 
formules que mai fallen i, en aquest cas, molts segells han apos
tat per sortir per Sant Jordi sota el paraigües de Barcelona com 
a gran escenari de novel-la i, per altra banda, tirant per les ambien- 
tacions historiques per tal de fer que el lector no pugui deixar de 
llegir fins al final de la novel-la i, consegCientment, activi allò que 
es converteix en el gran objectiu d'autors i editors: el fenomen 
boca-orella.

Barcelona com a gran escenari
No és cap secret que Barcelona ha estât des de fa molts anys un 
dels grans escenaris per a molts autors, d'aqui i de fora. En el 
cas de Catalunya, hi ha referents clàssics com Manuel Vázquez 
Montalbán, Carmen Laforet, Xavier Benguerel, Mercè Rodoreda, 
Juan Marsé o Eduardo Mendoza, entre molts d'altres. De fora, 
en menor mesura, es podria esmentar el francés Jean Genet {Diari 
del lladre), el manxec Miguel de Cervantes {Don Quijote de la 
Mancha) o el britànic George Orwell {Homenatge a Catalunya). 
Però més enilà dels noms de sempre, en els darrers anys s'han 
publicat dues novel-les que han fet que Barcelona hagi agafat 
més força com a fenomen de masses, tant dins com fora de Cata
lunya (i d'Espanya): Desglésia del mar (en castella La catedral del 
mar), d'Ildefonso Balcones, i Lombra del vent {La sombra del vien
to) de Carlos Ruiz Zafón, dues novel-les que, anys després de les 
respectives publicacions, continúen générant beneficis a autors, 
agents, editors i Ilibreters.

Una ciutat convulsa i modernista
Durant el curs editorial que va des de setembre fins a Sant Jordi, 
han aparegut, tant en català corn en castellà, diverses obres que 
apunten a grans intrigues centrades en diferents moments de la 
història de Barcelona, descriptora de Mataró Care Santos acaba 
de publicar a Planeta Habitacions tancades, una novel la amb la 
guai s'endinsa en la història d'una saga familiar de tres genera- 
cions plena de secrets mai revelats i que ofereix un viu retrat de 
la Barcelona de finals del segle XIX i principis del XX. La novel-la 
arrenca quan Violeta Lax, que porta una vida tranquil-la a Chi
cago amb el seu marit i els seus filis, rep una estranya carta des 
d'ltália que farà que torni a l'antic palauet de passeig de Grècia, 
a Barcelona, on van habitar els seus avantpassats, per esbrinar 
qui va ser realment el seu avi, un important pintor noucentista, 
i per esbrinar també qué va passar amb la seva èvia, de qui diuen 
que va fugir a América; en definitiva, haurà de descobrir qui van 
ser en realitat els Lax.

Care Santos entre dos figurants que ambienten la seva novel-la

El misteri creix quan en aquest palauet, en enderrocar un mur 
cec, apareix una habitació tancada amb pany i ciau, a l'interior 
de la qual hi ha una dona morta des de fa ja massa anys amb 
un anell al coll que duu gravat el nom de Francesc Canals Ambrós, 
conegut popularment com el Santet. "Vaig decidir escriure aques
ta novel-la quan em vaig parar a pensar el poc que sabem nos- 
altres mateixos sobre els nostres avantpassats, i a més des de feia 
temps dévia una novel-la a un personatge tan fascinant com el 
Santet, a qui encara avui moites persones recorren per demanar 
ajuda", explica l'autora.

Del Santet, que va morir el 1899 després d'una malaltia, es va 
dir que era capaç de preveure la mort dels seus amies i companys 
només mirant-los ais ulls i, de fet, hi ha la creença que ell mateix 
va avisar que, tard o d'hora, els grans magatzems El Siglo de les 
Rambles, on ell treballava i que donaven feina a més de mil per
sones en el primer quart del segle XX, serien consumits per les 
flames, i així va ser. Amb aquest personatge historie. Care San
tos aprofita també per introduir-se en les taules de l'alta socie- 
tat barcelonina on antigament es practicava l'espiritisme amb 
l'objectiu de contactar amb els morts. "Els espiritistes de llavors 
eren gent molt seriosa i avançada, que demanaven progresses 
per a la societat, com el vot per a la dona, entre altres aspectes", 
puntualitza Santos.

Per la seva banda, l'autor de Castelldefeis Jorge Navarro pot pre
sumir d'haver guanyat una llarga batalla després de veure a les 
Ilibreries la seva novel-la Las cinco muertes del barón airado (Seix 
Barrai), ja que fa quinze anys la va començar a escriure, en fa 
deu es va convertir en una de les apostes de Seix Barrai i, des
prés que finalment quedés guardada en un calaix de l'editorial, 
ara surt a la Hum, finalment, dues décades després d'haver-ne 
perfiiat la trama. Navarro se centra en la Barcelona pistolera i tér- 
bola de finals del segle XIX, on recrea els diversos atacs anar- 
quistes que van patir la ciutat i els seus voltants, com l'atemptat 
al Liceu de 1893, Tintent d'assassinat del capità general de Cata-
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Jorge Navarro publica el seu Ilibre quinze anys després d'escriure'l

lunya o el crim que aquell mateix any va teñir Hoc a la casa rec
toral de Castelldefels.

"Aquella era una època en qué es donaven dos conflictes; d'una 
banda, el nacionalisme catalá estava en el seu moment àlgid; i, 
de l'altra, hi havia una guerra de classes que dominava la ciu- 
tat", diu l'autor. La novel-la gira entorn de la figura del barò de 
Castellfullit, que decideix viatjar a Madrid amb l'objectiu d 'in 
formar sobre la situació d'inestabilitat que viu Barcelona i de pas- 
sada buscar suports per estimular un cop d'estat que torni la 
calma a la ciutat. Però el barò està envoltat de massa persones 
que el volen veure mort i aquesta situació es barreja en la trama 
amb Tonada d'odi que recorre la ciutat i que involucrará el pin
tor Ramon Casas i August Codina, periodista de La Vanguardia. 
"La Barcelona que explico és aquella en qué el passeig de Grè
cia era terra de ningú, una via plena de pois que separava la ciu
tat d'altres municipis independents com Tactual barri de Grè
cia", contextualitza Navarro.

"Amb aquesta novel-la he volgut retre un homenatge a la prem- 
sa perqué els que en formen part aporten un testimoni únic per 
entendre la nostra historia", indica l'autor, resident a Castellde
fels, municipi que té especial incidénda en la trama, "en una 
época, el 1893, en qué allá només hi vivien 289 persones Amb

Un fet poc conegut
Una Barcelona diferent i poc tractada és la que inves
tiga el sabadellenc Jordi Solé a Barcelona Far West 
(Pámies), quan Buffalo Bill va arribar a la ciutat per 
presentar el seu espectacle The Wild West Show. El 
que sembla que será to t un éxit trontolla a causa 
d'una epidémia de grip i del mal temps. A més, una 
de les dones índies del xou, filia del cabdill sioux 
Caballo Loco, és segrestada, i el periodista Poi Vidal, 
que només havia d'entrevistar-se amb Buffalo Bill, 
es veurà implicat en la investigació per tal de des- 
cobrir qué va passar realment i, de passada, mirar 
de trobar-la abans no sigui massa tard.

Chufo Lloréns espera repetir l'éxit de Et donaré la terra

la publicació de Las cinco muertes del barón airado, Tescriptor 
ha aconseguit trencar un malefici que arrossegava la novel la, ja 
que com hem dit es va comentar a gestar fa vint anys, es va aca
bar en fa quinze, en fa deu era una de les apostes de la matei- 
xa editorial Seix Barrai i, malgrat to t això, va acabar per no sor
tir a la Hum per raons externes a Tobra.

Temps de batalles
Si hi ha dos autors que hagin d'estar molt pendents Tun de Tal- 
tre de cara a guanyar lectors, aquests són Chufo Lloréns i Jordi 
Molist. Lloréns, que va arrasar fa tres anys amb Et donaré la terra 
(Grijalbo /  Rosa dels Vents), torna a la càrrega amb una altra 
entrega ambientada en aquest mateix segle, també a Barcelona 
i, de pas, aprofitant personatges idèntics. LIuny de semblar una 
repetició de la fòrmula que tant èxit li va donar en la seva ante
rior novel-la, a Mar de foc {Mar de fuego en castellà) l'autor se 
centra en la filia de Marti Barbany, prosper comerciant barcelo- 
ni, que veu com una amenaga assetja la seva familia amb la ferma 
intenció de passar comptes pendents. "Vaig decidir seguir amb 
el segle XI perqué, després de Et donaré la terra, em va quedar 
molta documentació que hauria desaprofitat", apunta Tautor.

La novel-la, que pot Hegir-se de forma independent de la prime
ra, és, en aquesta ocasió, més coral i amb més personatges, "els 
bons són molt bons, però els dolents, més que dolentissims, són 
fastigosos", afirma Lloréns poc abans de reconèixer que una de 
les claus de Tèxit d'una novel-la histórica és que els capitois si- 
guin breus i que cada un plantegi situacions diferents sense que 
necessàriament segueixin el fil de Tanterior. "A Mar de foc el 75% 
del contingut és acciò i Taltre 25% és descripció, una cosa fona- 
mental per no avorrir el lector i evitar aixi passar to t un capitol 
detallant com surt el sol, perqué Havors vénen ganes de deixar 
el Hibre", explica.

En la trama són pega ciau alguns personatges histories reals, com 
Ramon Berenguer I i el seu primogènit o Almodis de la Marca, 
que en la novel-la es mostra ocupada buscant un nou hereu per 
apartar el colèric Pere Ramon de la successió. Barcelona és nova- 
ment escenari de trames i subtrames amb personatges pinto
rescos i diversos, com esclaus, prostitutes, cortesanes, nobles, 
plebeus, servents, cristians i musulmans que mostraran la seva
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Jordi Molisi novel la el pas de I'Edat Mitjana al Renaixement

benevolència, però també la seva cobdícia, luxúria, traì'ció i el 
que mai pot faltar, l'ambició.

Jordi Molist, en canvi, ha preterit situar la seva trama al segle XV, 
entre eis ùltims anys de l'edat mitjana i eis primers del Renaixe
ment. La noveMa arrenca quan el 1484 una galera pirata assal
ta LIafranc. El pescador Ramon Serra perd la vida per defensar la 
seva familia, encara que abans de morir demana al seu fill Joan 
que compleixi el seu últim desig: "Promet-me que serás Iliure". 
A partir d'aquest moment, Joan emprén un viatge amb el seu 
germá petit a Barcelona, on, després de Iluitar amb els problè
mes que la ciutat li planteja, aconsegueix trobar una teina d'a- 
prenent a la Ilibreria dels Corrò. Rescatar la seva familia, recupe
rar el seu amor i convertir-se en Ilibreter serán els objectius prio- 
ritaris del personatge, tot i que per assolir-los se les haurà de tenir 
amb la Inquisició i la continua inestabilitat que produeixen les 
guerres i révoltés a Barcelona. "Amb aquesta novel la volia retre 
un homenatge al Ilibre i ais Ilibreters", assenyala Molist, que afe- 
geix que "hi ha un moment en la noveMa en qué el mestre diu 
a l'aprenent que el Ilibre, com les persones, ha de tenir cos i 
ànima ", idea que impregna l'obra Promet-me que serás Iliure 
(Columna /  Temas de Hoy).

Entre el segle XI, que recrea Lloréns, i el XV de Molist, la litera
tura ofereix també la incursió en el segle XIII que fa el menorqui 
Pau Faner amb Les bodes del diable (Proa). La trama passa per 
Barcelona, Marsella, Roma, Egipte, Mallorca i altres punts del 
Mediterrani. Son moments en què els catalans s'aventuren en 
l'afany comercial i alguns Iluiten per estar amb qui reaiment esti
men, Iluny dels convenís dels pares amb altres families. Mentre 
els personatges intenten sortir endavant, un diable de moites 
cares crea una xarxa fantàstica que va cobrint els diferents pobles 
de la noveMa. Amb Les bodes del diable, l'autor vol trobar-se 
amb un nou tipus de lector, l'apassionat pels thrillers històrics 
tipus Ken Follett que devoren la noveMa en pocs dies.

Per quina d'aquestes aventures barcelonines es decantará el lec
tor? El sector editorial espera la resposta.

Manel Haro (Barcelona, 1984) és periodista, director del web
www.llegirencasdincendi.com i coMaborador de diversos mitjans.

Juan Camacho Ferrer (1919-2009) es una figura 
excepcional del exilio republicano español, 
un andaluz que vivió en primera persona todos los 
grandes dramas del siglo XX: la emigración econó
mica a Francia, el regreso a una Cataluña en plena 
efervescencia, la Guerra Civil española, los campos 
franceses, el combate contra la Alemania de Hitler 
y la deportación a los campos nazis, antes del exilio 
definitivo al Río de la Plata, primero a Argentina y 
luego a Uruguay.

Combinando la anécdota y el testimonio íntimo con la 
reflexión ética y filosófica. Un cadáver en el espejo es 
más que una biografía de Juan Camacho.
David Serrano Blanquer se adentra en el mundo de los 
campos y recoge las pulsaciones del testimonio para 
registrar, más allá del lenguaje verbal, los sentimientos, 
los silencios y las emociones de un drama, el de la de
portación de los republicanos a los campos nazis, que 
forma ya parte de nuestro patrimonio democrático.

DE VENDA EN LLIBRERIES

f u n c A c ió
VRS

http://www.llegirencasdincendi.com
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CRITICA /  Narrativa

Un dia qualsevoi, l'Apocalipsi
Marc Pastor recrea un argument 
clàssic de la ciència-ficció a la Barcelona 
actual i aposta per convertir la novel la 
en una obra de gènere pur

DAVID MADUEÑO

Seria motiu d'un estudi complex arribar a esbrinar per què la 
novel la de gènere no acaba de fer forai dins la literatura cata
lana, més enilà dels titois juvenils i de les traduccions de clàssics 
anglosaxons. Si bé la novel-la negra ha guanyat prestigi des dels 
anys vuitanta, en el cas de la fantasia i la ciència-ficció un feno- 
men de la magnitud d'Albert Sánchez Piñol encara ha engran- 
dit més la buidor que l'envolta. Potser per això és digna d'aplaudir 
la proposta de Marc Pastor, que després d'una novel-la d'aven
tures ambientada a la Segona Guerra Mundial (Montecristo) i 
una novel la negra ubicada en la Barcelona dels anys vint {La mala 
dona), es despenja amb Lany de la plaga, una història de cièn
cia-ficció apocalíptica i albora el document de tota una genera- 
ció (la del mateix autor, nascut a mitjan anys setanta) que ha 
crescut amb els referents audiovisuals de la cultura popular, tot 
un fenomen que defineix bona part de la societat del segle XX.

ILany de la plaga és una novel-la de dues velocitats. La primera 
ens presenta Victor Negro, un jove apàtic i asocial que (parado- 
xalment) treballa com a assistent social d'ancians. Encaparrat per 
una ruptura sentimental que no acaba de superar, es refugia en 
la grisor uniforme del dia a dia ("Tot té el sabor confortable de 
la rutina"), i en una actitud defensiva basada en el sarcasme i la 
malfiança. L'autocompassió destructiva, però, troba el contra- 
punt en les insistents referéncies i citacions de la narració i els 
diálegs, que poden anar de Taxi Driver, Ciutadà Kane o La vida 
de Brian a films fantàstics populars com Alien, Star Wars o Ter
minator. De vegades són només frases breus, simples puntualit- 
zacions, però ajuden a fer-se una idea de la personalitat d'en Vic
tor ("acumulo informació inútil que dubto que mai m'arribi a fer 
servei") i el perqué de les dificultats que té per relacionar-se amb 
els altres. Aquest refugi en la cultura popular (música, cómics, 
pel licules. Ilibres) no només basteix l'univers personal del per- 
sonatge, sinó que també esdevé una picada d'ullet a tots aquells 
lectors que s'hi sentin propers. I d'alguna manera prefigura el 
desenvolupament de la trama.

El ritme d'aquesta primera part de l'obra és pausat, reprodueix 
la lentitud i la feixuguesa de la rutina diària i de l'estat d'ánim 
del protagonista. Tanmateix, quan una onada de suícidis afecta 
els pacients del personatge, to t sembla indicar que un estiu extre- 
mament calorós i la inquietud social, agitada pels rumors de la 
grip A, n'han estât les causes. Paral-lelament, per sota d'aquest 
anar passant comencen a sorgir indicis que alguna cosa està can- 
viant de forma amenaçadora i general. És només una sospita

subtil, inadvertida, però sufi- 
cient per despertar la curiosi- 

' la malfianga d'en Víctor.tat

A partir d'aquí la história ini
cia una segona velocitat, molt 
més vertiginosa, que trans
muta la realitat de la Barcelo
na mileurista i multicultural en 
una mena de maison apoca- 
líptic. Els canvis que en Víctor 
ha anat copsant es fan cada 
cop més évidents, i el to deri
va cap a l'argument fantàstic, 
inspirât en tres referents clàs
sics de la ciència-ficciô: The 
Body Snatchers de Jack Finney,
El dia dels trifids de John 
Wyndham i Soc llegenda de
Richard Matheson. Tots tres parlen de la despersonalització de 
la societat, de l'alteritat i de la fi del món tal com el coneixem. 
Així, Víctor Negro esdevé un antiheroi, un individu que no des
taca per cap qualitat, enfrontat a una situació d'a it rise, en la 
qual la supervivéncia és l'única alternativa a la mort. Comencen 
a succeir-se les sorpreses argumentais, amb algunes escenes dis
cutibles pel to excessivement filmic. Tot plegat respon a la valen
tía de I'autor, que aposta per convertir la novel-la en una obra 
de gènere pur. És evident que el lector que comparteixi el gust i 
l'admiraciô pels referents que hem exposât atorgarà el beneplà- 
cit a aquesta obra de Pastor i es deixarà fascinar per la Barcelo
na postapocalíptica que hi esbossa.

És per aixô que Marc Pastor ha relegat l'estil a un segon pla i ha 
optât per usar una fórmula lingüística senzilla, amb l'encert de 
reproduir el catalá embastardit del barceloní, amb to t d'expres
sions i frases origináries del castellá, que dota de més réalisme 
els personatges i les seves vides. També s'agraeix la manca de 
transcendéncia en un argument que podria patir el rise de ser 
forçat a la recerca de segones lectures, sense tenir en compte 
que la naturalitat, i no pas l'artifici, és el més difícil a l'hora de 
construir un artefacto cultural que s'adscrigui a les normes d'un 
gènere; la transcendéncia d'aquest argument sorgeix no pas de 
la intenció, sinó de la força de la proposta.

David Madueño Sentís és filóleg i exerceix com a docent i corrector 
editorial. Pertany al grup de poetes Versos.cat i manté el seu propi 
blog sobre literatura, llunÁtic: llunatic.blogspot.com

Marc Pastor. Eany de la plaga. Barcelona: 2010 
La Magrana. ISBN: 978-84-826-4988-7
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CRITICA /  Poesia

Ni blanc ni negre, ni tan sols gris
Molt particular, gens elemental: el darrer 
poemari d'Anna Aguilar-Amat juga amb 
la simplicitat de la matèria, i en fa Hum

MONTSERRAT COSTAS

No és gens estrany que la coberta de Càrrega de color sigui pre- 
cisament vermella. D'un vermeil vinos, vermeil plaer. Desenga- 
nyeu-vos, però: no és vermeil pintallavis. La feminitat d'Aguilar- 
Amat — que de ser-hi, i tant que hi és—  no és pas d'aquesta. Ni 
vermeil sang: és cert que n'hi ha, de sang, en aquest poemari, 
però no arriba al riu. Si de cas, bull dins les venes. És, indubta- 
blement, un vermeil maduixa madura, al punt.

Els poemes de Càrrega de color s'estructuren en sis parts amb 
nom de quark (o sis grups de particules elementáis, o sis estats 
d'ánim, o com en vulgueu dir) amb una torna final en forma de 
cantata cromàtica. Però, en el fons, cada poema és fill de son 
pare i de sa mare — sobretot d'aquesta última—  i es poden lle- 
gir a glopades. Si teniu l'oportunitat de sentir-ios en veu de l'au- 
tora, sobretot, no la deixeu passar. Anna Aguilar-Amat és una de 
les millors rapsodes que es poden trobar ais escenaris catalans 
(tot i el boom de la poesia dita: li ha sortit força competència, 
darrerament) i és capaç de donar nova vida a cada vers amb un 
gest, una pausa, un to insospitat.

Són simples, els poemes d'aquest Ilibre? Sí i no. Formalment, ho 
semblen. N'hi ha alguns que també semblen humorístics, només. 
Podría fer la impressió que tots els poemes, en especial els de la 
primera part, són una broma, un joc enginyós que ens entreté 
una estona. I així comencem la lectura: amb un somriure ais lia- 
vis, que de mica en mica se'ns va glaçant fins a convertir-se en 
un rictus. I és llavors que ens adonem que alguna cosa ens inco
moda. Potser perqué hem après alguna lliçô dolorosa en el Curs 
de poesia L-mental que ens trobem just al principi:

Si espolses estovalles amb molles pel balco
les formigues faran el carni invers fins a la teva cuina.

Però si gires la casa i la fiques al mar, surarà com un vaixell.
I és perqué no encaixes eniloc que pots anar tan lluny.

Caure com un gat
Hi ha més desamor que amor, en els poemes d'aquest Ilibre. Abe- 
lles en la mel i amargor en alguns retrets: Jo t'he ensenyat a volar 
i tu, a mi, a caure corn un gat. Però sí, hi ha hag ut amor, i tant. 
En resten les cendres de la passió i una actitud recelosa. Una cica- 
thu no prou ben dosa.

Darrere la volguda aparença de simplicitat ("Les particules ele
mentáis són els objectes més simples que ara es poden conce-

Anna Aguilar-Amat 

Càrrega de color

bre", resa l'encapçalament 
del llibre, que també cita el 
músic Charles Mingus per 
recordar-nos que "La crea- 
tivitat consisteix a fer sim
ple allò complicat"), hi ha 
pous profunds, esculls on 
quedar-se atrapat, trampes 
de les quais escapar-se:

to t eau dins la foscor/ 
perqué hi ha Hoes on /  
només si eaus pots 
arribar-hi, /  
i la fosea n'és un, /  
eom un fo râ t o un 
eentre.

I és que, fins i to t en l'ull de 
l'huracà de l'amor, és capaç 
d'esmolar la punta al llapis:

I si se't trenca el sedal i t'enamores, ets un
èsser perdut que pidola monedes a la porta del temple.
O pindoles de liti.

Un cranc entre iguals
Però tampoc no cal que ens posem dramàtics, no és qüestió d'es- 
guerrar la festa. L'anhel de bellesa és tan gran, la joia de ser poeta 
— de sentir-se'n i d'exercir corn a tal—  és tan colossal, que l'au- 
tora és capaç de sobreposar-se a l'adversitat i gratar la terra per 
arrencar-ne robins. És en aquest marc que trobem homenatges 
a persones, a llocs, a sentiments, impregnats d'agraïment i admi- 
ració profunds:

M'he cremat el canell amb la paella i el cor 
amb la sospita, però, entre vosaltres, ja no sóc 
l'aneguet sinó un cranc entre iguals.

Els cromatismos presents al llarg del poemari no són ni blancs, 
ni negres, ni tan sols grisos. Són colors sòlids, intensos, vius, no 
descolorits pel pas del temps ni esquitxats de matisos que pu- 
guin sembrar el dubte. Són plens. LIuminosos. Rotunds.

Montserrat Costas (Capellades, 1976) és poeta, treballa d'editora 
i de vegades fa de periodista, www.montserratcostas.cat

Anna Aguilar-Amat. Càrrega de color. Barcelona; 2011.
Editorial Meteora (Col lecció Mitilene). ISBN: 978-84-92874-32-3

http://www.montserratcostas.cat
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PAPER VELL, TINTA DIGITAL /  Joan A ntoni Ferran

Jaume Gassull
Al Quadern anterior dedicava aquesta col-laboració a mossèn 
Fenollar, un capellà poeta de la València del segle XV i comen- 
çaments del XVI, ceppare d'una fértil tertúlia literaria que fou el 
pal de palier de l'escola satírica valenciana d'aquella època. Aques
ta la dedico al qui fou contrapunt i amie del clergue lletraferit, 
autor — sol o en companyia d'altres— d'una produedó també 
força considerable.

Jaume Gassull nasqué a València — altres diuen que a Nàpois, 
però deuria ser accidentalment—  cap al 1455, fili d'Andreu Gas
sull. El seu pare havia estât conseller i secretar! d'Alfons el Mag- 
nànim, al qual havia acompanyat a Nàpois. Andreu, vidu d'Al- 
donça, la seva primera muller, amb la qual havia tingut una filia. 
Violant, es torna a casar. Amb Isabel, la segona esposa, tingué 
tres fills més: Jaume, que segurament fou el primogènit; una 
noia, Beatriu; i un altre noi, Andreu. Aquest darrer, nomenat 
hereu de la mare, n'heretà també el cognom de fadrína, i fou 
conegut per tant com a Andreu Almenar.

Foques coses se saben de la vida de Gassull. Segurament no es 
casà, ja que no se li han trobat capitulacions matrimoniáis, a dife- 
rència dels seus germans i la seva germanastra. Consta com un 
dels cavaliers als qui la ciutat nomenà per guardar una porta de 
la muralla, la de Quart, amb motiu d'una pesta, l'any 1487. I 
poca cosa més: intervingué en una operació mercantil amb safra... 
També se sap que la familia vivia de renda, com es pot deduir 
d'una àpoca de 1506, que atorgà per procura de la seva mare. 
Aquest document notarial diu així:

Sia a tots cosa manifesta que jo , en Jaume Gaçull, cavalier, 
habitador de la ciutat de València, en nom e axi corn a 
procurador de la magnífica na Ysabel Gaçull, muller que 
fonch del magnifich mossèn Andreu Gaçull, quòndam 
secretar! del rey nostre senyor, pare e mare meus, segons 
que de la dita procura consta ab carta rebuda per lo dis
cret en Lluís Collar, notari, a 29 de janer 1487, regonech a 
vosaltres, honorables justicia, jurats, prohòmens e Universi
tä t de la Vila de Borriana (o ...) me haveu pagat tots aquells 
LX SOUS per interessos de censáis...

Abans he dit que Gassull fou una mena de contrapunt de Feno
llar. Es deu tractar, segurament, del precedent més remot en la 
llengua catalana de la discussió entre puristes i populistes, entre 
els noucentistes de la depurado de l'idioma i figures corn Pere 
Aldavert o Rusiñol, impertèrrits mantenidors del català escrit "tal 
corn sona".

A les Regles d'esquivar vocables..., intent primerenc de construir 
una llengua elegant, Gassull hi oposà La brama dels llauradors 
de l'Horta de València, una defensa en forma de catàieg dels 
modismes dels pagesos locals, guarnit amb alguns jocs de parau- 
les amb doble significat, corn "fô tras Taladre" ('anà darrere/ 
fotràs Taladre'), per exemple. La dedicatória de Tobra no enga-

nya: "Contra lo venerable mossèn Bernat, prevere, ordenada per 
lo magnifie mossèn Jaume Gassull, cavalier."

Gassull coTlaborà en El procès de les olives, obra coTlectiva de 
la tertúlia de Fenollar. Aquest volum fou publicat conjuntament 
amb una llarguíssima obra d'ell tot sol, lo  sompnl de Johan Johan, 
un irònic litigi entre homes i dones, pel mateix conflicte del Pro
cès. .. : si els veils han de gaudir o no del sexe amb noies joves.

L'obra és misògina, com s'escau a Tèpoca i l'escola, però força 
més continguda que ì'Esplll de Jaume Roig, la famosa codolada 
en la quai Roig només salva dues dones de to t el gènere feme- 
ní: la verge Maria i Isabel Pellicer, la difunta muller.

Lo sompnl... és un somni, corn el de Bernat Metge. El somnia- 
dor somnia que és l'amant d'una dama que acaba de parir, ama- 
gat sota el Hit, sorprès per Tarribada del dia, i que escolta la con
versa de les conegudes que la visiten. Les dames, assabentades 
del Procès..., decideixen dur eis veils al tribunal de Venus, la dees- 
sa de Tamor, puix és dona i suposen que eIs serà favorable. El 
litigi adopta eis ritus judicials de l'època, cosa que permet capir 
la docta i avui ignorada tradició judicial autòctona, plena decita- 
cions d'autoritats. El caire de la sentència és Tesperat i no sor- 
prendrà ningù -com donar a jutjar TEstatut de Catalunya al Tri
bunal Constitucional espanyol...

A més d'aquestes dues obres, Gassull també participé en el cer
tamen "en Ilahor de la Verge Maria", del quai fou mantenidor 
Fenollar i del quai vaig parlar al número anterior de Quadern. 
Finalment, també va fer un pareil d'incursions en llengua caste
llana; dues gloses, una d'un breu poema de Jorge Manrique {No 
sé por qué me fatigo) i una altra del Salm 129 (De profundis...). 
Els Trastàmara, a poc a poc, anaven fent penetrar el castellò als 
dominis recentment adquirits amb el compromis de Gasp.
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Y dix hu deis prömens ab veu entonada: 
-«Sapiau, mossényer, qu'antany, no ha molta, 
en contra nosaltres, sens pus, fó donada 
una, com l¡ diuen sentenga malvada, 
puix vostra bondat nos ou hi 'ns escolta, 
la qual fó d'inichs y de molts ultratges, 
y en gran vituperi de tots y gran gangle^ 
c'are lia 'ns bandeja los nostres lenguatges; 
per hon s'án mogut los nostres coratges 
a fer que d'uy més de nós ningú 's jangle^».

E yo 'Is responguí: -«Qui és lo coronista 
que US á enfellonits ab exa senténcia?» 
-«Mossényer meu, no, -dix ell- no és jorista, 
mas ans és prevere y molt gran coblista, 
y és d'esta Seu, d'ací de Valencia; 
té nom tan revés, mal dogal l'estire!
Que bé ensertillar me par qu'el poguera: 
fenoll o espígol, me par que retire...».
Dich yo; -«Fenollarl». -«Ho llamp qu'el regire! 
Que ver vós dieu -dix ell- car ell era».

-«Al cap de la llengua me par qu'el portáveu, 
que yo stich pasmat com no l'escopíeu.
Mas, puix sé qui és, vejam hon anáveu, 
ni que, per axó, fer delliberáveu

de punta en blanch». -«Tot dret a sa casa, 
de volta voluta 'nam a cercar-lo, 
y a da-me'n y pren-te'n, y a foch y a brasa, 
y al bell tricotraco, y a bon tall d'espasa, 
fins n'ixquen exutes, molt bé castigar-lo».

-«O, val Déu! germans, -dich yo- y no ü fésseu, 
ni en tanta angoxa per res no us posásseu, 
y ab to t que rahó molt més ne tinguésseu, 
contra ningún clergue nul temps permetésseu 
de fer tal escándil, ni anch ho pensásseu; 
mas, sois un poquito vuliau reposar-vos, 
y vostra furor un poch ara cesse: 
perqué, Déu aydant, yo puch bé aydar-vos, 
que més no us caldrá d'axó curruxar-vos, 
así tots sou contents que yo m'T entravesse».

De La brama de llauradors

1 Jangle (ant.), burla.
2 id.

Trobareu el recull de l'obra d'aquest autor al blog 
de la fundació Ars: www.fundacioars.org/b log

EDICIONS DE GRÀFIC SET

http://www.fundacioars.org/blog
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POETES / Q uilo M artínez VALPARAISO

Te debo una canción,
Valparaíso.
Y ahora,
antes que el tiempo me lo impida, 
te escribo de camino cuatro versos 
para dejar constancia.

Te debo una canción,
Valparaíso.
Te debo el aire.
El viento de septiembre en las mejillas
quién sabe en cuál esquina
risas de niños
perros ladrando
volantines
primaveras llenando de alegría 
las aceras heridas 
por el agua caída 
del invierno.

Quilo Martínez (Santa Cruz, Xile, 1945) és poeta, professor 
i periodista. Dedicai a l'estudi i l'anàlisi dels mitjans de 
comunicació social, ha publicat a Catalunya diversos Ilibres 
sobre aquests temes i, en el camp educatiu, és autor d'una 
sèrie de quaderns sobre educació en valors.

Membre fundador de Papers de Versália, l'exili, la nostálgia 
i la realitat deis pobles de l'América Llatina són temes que 
marquen la seva poesia. Destacáis artistes del seu país han 
musicai i interpretai obres seves. A l'abril del 2007 es pre
senta el seu llibre de poemes més recent, tituiat Tiempo 
inestable, dins la coMecció Zona Blanca de Papers de Versá
lia.

Valparaíso fou publicat a la plaquette deis Papers de Versá
lia núm. Walden titulada Perqué la cíutat és sempre la 
mateixa, primavera 2009.

Papers de Versália -  www.papersdeversalia.com

Te debo una canción,
Valparaíso.
Te debo la palabra.
El signo de la lluvia cuando clarea el norte.
La mano saludando en las ventanas
despedida en el puerto
besos de amor en una esquina oscura
y abajo el mar
vistiéndose de negro
para hacer más tenebrosos
los senderos.

Te debo una canción,
Valparaíso.
Te debo el equilibrio 
la línea oblicua 
el ascensor que cruje 
la escalera infinita.
Te debo el temporal 
el terremoto
mil cosas que aprendí conversando contigo.

Anónimo habitante en tus caminos 
ahora sólo un viejo visitante 
que te deja su voz,
Valparaíso.

http://www.papersdeversalia.com


CREACIO
Sonia  M oll

Dona de principis

És per principi
que sobrevisc als fináis
i que no acabo mai les frases que vull dir-te;

que fumo només quan vull, 
i se m'emporta el dure fluix de l'herba 
per carrerons clandestins 
d'alguna ciutat que enyoro;

que hestimo sempre amb hac 
i m'enamoro de poetes tristos, 
de trapézistes i cronopis, 
i de princeses fosques com la nit.

És per principi 
que t'odio només 
les tardes deis diumenges 
vint-i-nou de febrer 
de cada quatre vides; 
que ressuscito a l'abril 
i moro un poquet més 
a entrada de novembre.

Que no renegó mai 
de cap deis meus amors 
quan han estât amors.
Que camino amb els ulls embenats 
damunt la corda fluixa del desig, 
i esventro caixes de Pandora 
quan el dolor supura a les genives.

És per principi, ja ho saps, 
que em descuso els finals 
i torno a fer la vora amb molta cura.
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Mort a Menorca

En una vida inédita
moriré tota sola a les envistes de casa, 
a l'hora de la posta. M'haurà atacat 
un nombre inversemblant de vespes verinoses 
quan cercava mores peis camins de paret seca, 
i hauré caigut, quieta, contra les pedres del mur, 
en el tombant exacte des d'on s'albira l'hort 
i el porxo ensomniat 
i la figuera borda.

Algù m'esperarà dins de la casa 
(dins de casa, vull dir), 
amb el sopar a mig fer 
i el davantal pie d'ànsia.
Des del mur,
sentiré campanades a mort al rellotge de l'avi 
i l'udol estripat deis cans que ensumaran les ombres.

□avallaré a la terra de la tanca, 
al ventre de rostolls i pedra seca, 
mentre el silenci besa l'esglai a les cortines 
i s'aferra l'ùltim respir 
a les barreres de fusta de l'entrada.

suïcidi passional.

d'ençà de tu
que se m'estimben eis mots, 
un a un,
per rigorôs ordre d'arribada, 
en l'abisme impertérrit 
dels versos.

Sònia Moll (1974), professora i lingüista, ha publicat la novel la 
Lúltim estrip d'aire (Cruïlla, 1998) i el Ilibre de poesia Non si male 
nunc, V Premi Sant Geloni de Poesia (Viena Edicions, 2008). Des 
de l'abril del 2008 escriu un blog: http;//lavidatevidapropia.blogs- 
pot.com. Aquests poemes, menys "Mort a Menorca" publicat en 
una plaquette de Papers de Versàlia, són inédits.
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Julio y  los pájaros

Sueño que vivo debajo de un puente con Julio Cortázar y 
una treintena de harapientos más. Julio tiene miedo de los 
demás y llora a menudo sobre mi regazo. Decidles que no 
quiero matar más pájaros, me susurra Cortázar cuando el 
hambre despereza a los oscuros habitantes del puente. Pero 
ellos igual encienden las hogueras y disponen los enseres de 
plástico sobre el lodo. Los vagabundos creen a fe ciega que 
Julio puede hablar con los pájaros.

Ellos me obligan a seguir a Cortázar. Le ayudarás con los 
pájaros, dicen. Caminamos hacia el sol, A veces nos vemos 
forzados a atravesar apestosos riachuelos y vías de ferrocarril 
inutilizadas. Las nubes de mi sueño son borrosas quimeras 
en un cielo que se adivina postizo. Acá viven los pájaros, 
dice finalmente Julio ante un bosque de olmos y desvencija
das torres eléctricas. Entonces se descalza y desanuda los 
cordones de las botas. No entiendo nada. Lo mejor es ahor
carlos, dice Cortázar.

Con los años mi ignorancia se convierte en destreza. Atrás 
quedan los tiempos de aprendiz. Los bolsillos de mis panta
lones suelen estar repletos de gorriones muertos. La oscura 
gente del puente me llama por mi nombre e incluso me 
ofrece vino. Un manto de huesillos cubre el campamento. Al 
fin Julio es liberado de un tarea que casi lo consume por 
completo: luce barba blanca y afiladas manos de vampiro. 
Así no hablan, añade Cortázar a destiempo.

Y abandona mi sueño.

Sergi Gros va néixer a Sabadell el 1974. És Ilicendat en Filologia 
Catalana. El 2005 publica el seu primer Ilibre de contes, Los calí
grafos. L'any 2007 va guanyar el XLI Premi Joan Teixidor de Poesia 
amb Suburbanismes, un conjunt d'haikus publicats a / albora en 
equilibri, poemari que recopila l'obra de dos poetes més, Aina 
Ferrer i Mare Zanni, guardonats amb el mateix premi. L'any 2009 
publica Las rendiciones, el seu primer poemari en castellá.
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Especial Joan Salvat-Papasseit

Una carpeta coordinada per Maia Creus i Toni Quero

'Sóc jo, que parlo ais joves'

Presentado - Toni Quero

Considérât el principal manifest literari d'en Salvat-Papasseit, 
5ÓC Jo, que parlo ais joves és un seguit de vint conseils en la 
línia dels pronunciaments i manifests literaris avantguardis- 
tes que es van estendre com la pólvora durant els dos pri
mers decennis del segle XX. El mateix poeta faria dos pro
nunciaments més igualment rellevants: Concepte de poeta i 
Contra els poetes amb minúscula: primer manifest català 
futurista.

Publicat originalment a la revista Un enemic del poblé, que 
el mateix poeta editava, el 1 5 de gener de 1919, sota la sig
natura de J. Salvat-Papasseit, el text és un dar exemple de la 
seva filosofia de l'entusiasme en què el poeta pren conscièn-

cia del poder politic de la paraula: politic en el sentit de la 
responsabilitat dels intel-lectuals de llançar paraules per a 
una renovaciô dels imaginaris coMectius.

Al manifest s'hi pot reconèixer, entre d'altres, la influència 
de Nietzsche i Marinetti (futurisme), dels escriptors revolu- 
cionaris soviètics corn Koprotkin (anarquisme) o Gorki (el 
mateix Papasseit va utilitzar sovint el pseudônim Gorkiano), 
aixi corn l'empremta de dos coNaboradors habituais de la 
revista que van influir decisivament en la consciència critica 
del jove Salvat: eis artistes Joaquim Torres-Garcia i Josep 
Maria de Sucre, del quai el poeta va aprofitar una cita per 
encapçalar el manifest.
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1. Sigueu, almenys cada u de vosaltres, una cuca de 
Hum.

2. La grandesa de Goethe es troba en ço que féu, no en 
ço que deixà de fer.

3. Només son Poetes aquells qui canten en la Iluita i 
blasmen en llurs cançons.

4. En la sublim llegenda, Jehovà és el comparsa. Aquella 
és grandesa: la deis àngels rebels.

5. Sigui la vostra moda tota crua nuesa.

6. Mai no vulgueu saber quina és l'hora quieta del 
repos: pregunteo a la m ar— màxim cavali de força— , 
perqué llurs braves ones festegen el neguit eternament.

7. No coneguéssiu altra majestat que aquelles de les 
inteMigències actives.

8. Si junt un cel calent us ha sigut donat un zenit i una 
mar biava, no per això reposeu. Us ha sigut donat per
qué US ho mereixéssiu.

9 No menyspreéssiu mai la persistència deis pescadors 
de canya; menyspreeu llur paciència, si us és grat.

10. Aquell qui de vosaltres, i per la Llibertat, no hagi 
posât qualque vegada sa llibertat en perill, aquell no és 
jove; aquell qui per la Vida no s'apresti a morir, aquell 
tampoc no és jove. Ni èsser Iliure ni viure no és donat a 
tothom.

11. Vulgueu alleugerir-vos de mentida: tota galanteria, 
per exemple. No acceptéssiu companys encarcarats per 
fora i buits per dins...

12. Els grans mots de Jesús "edifiquen damunt la pedra 
viva" no foren dirigits als febles sino als forts; més aviat 
als vells amb cor de joventut que no pas als joves amb 
ànima de veli.

13. Tôt el que sorti sa de la ment vostra parireu amb 
dolor; mes no ho vulgueu parir sense dolor, car sou vin- 

guts en temps de dures proves. Quiscun d'entre vosal
tres té vint anys.

14. Tingueu, corn cal, impuls. I tingueu reflexiô. No 
massa reflexiô ni massa impuls: que essent un bon xic 

infants, no féssiu el pecat d'arribar a semblar-ho.

1 5. Aquells qui en ésser vells recorden amb enyor llur 
joventut, aquells, encara serven la iMusió i l'esperança de 

dominar el món. Caldrà que desconfieu deis joves que 
no vulguin copsar aquest desig.

16. És un petit poema. Cada nova vegada que el tren 
travessa els camps — els travessa cent voltes cada dia— , 

els homes de la relia, de la falç i del cávec abandonen 
llurs eines i fixen son esguard en el vertigen que vola. 

Cada nova vegada, sota el sol, quan el tren és ja lluny i 
es difumina, els homes de la relia, de la falç i el cávec 

retornen a les mans. Mes ho fan tan de pressa que diríeu 
que el tren els ha deixat vergonya de llur lent caminar 

damunt la feina. Hi haurà qui, entre vosaltres, no senti la 
vergonya d'avançar a poc a poc?

17. Recordeu LiMiput? Cada u de vosaltres pot ésser 
Gulliver, si es disposa a marxar-hi. (Viviu a LiMiput.) Si us

voleu apresar ádhuc el eos, tingueu l'ánima Iliure fera-
ment.

18. Els flacs temen a Déu; els ferms Resguarden fixe
ment. Penseu que Déu s'esguarda a si mateix, i que sois

Eli és gran, resa el Ilibre sagrat.

19. Els pobles que aixecaren les pirámides no jagueren al 
sol ni el saberen mai témer. Amb tot no en féssiu fressa, 
car aquells temps són llunyans: cada u de vosaltres bas-

teixi un ideal de tanta dignitat que ádhuc permés li sia 
dansar als pies més alts de les velles pirámides.

20. No poséssiu mai límits a la vostra noblesa; vol dir: no 
feu el mal ene que comporti el bé. Odieu el tirá ádhuc si

US ha caigut intel-ligent, odieu l'ignorant malgrat que
sigui esclau.
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Per qué una exposició 
sobre Salvat-Papasseit?
Les dues comissàries, Pilar Bonet i Maia Creus, 
proposen un camp de lectures obert i complex 
que rescata un personatge significatiu en la 
construcció de la modernitat del seu temps

ROSSELLA LOMBARDOZZI

L'exposició és sens dubte un deis formats de comunicació prete
rits i més prolifers del segle XXL L'increíble difusió que té com a 
mitjà educatiu i critic entre els museus, els centres d'art i les ins- 
titucions ha esdevingut en els últims anys un veritable fenomen 
de masses. Aquest fet, que en l'ámbit historiográfic, critic i artis
tic ja constitueix des de fa temps un tema d'interès i d'estudi, 
planteja irrémédiablement unes qüestions clau a l'hora d'analit- 
zar una nova exposició, que es podrien sintetitzar en una única 
gran pregunta: "Perqué?".

Per quins motius escollim précisément una exposició per expli
car, difondre i donar a conéixer un déterminât concepte o argu
ment, i no qualsevol altre format de comunicació, com el Ilibre, 
l'assaig o la conferénda? És cert, la mostra duu intrinseca la capa- 
citat de ressignificar les obres i els arguments que exposa a tra
vés de l'ús de diferents llenguatges i formes, com les imatges, la 
paraula escrita, el format audiovisual, fins i to t l'espai arquitec- 
tónic i simbólic que decideix ocupar. Aquests elements, conju- 
gats en una única lògica de representació, comporten la instau- 
ració de connexions, correspondéncies i intercanvis formais i con
ceptuáis entre les obres, que, en general, semblen resultar més 
comprensibles, explicits i entretinguts per al públic.

Tot i aixó, una exposició sempre té implicits alguns riscos. Per 
exemple, hi ha casos en els quais, encara que les imatges esti- 
guin suportades i contrastades pel llenguatge verbal, els signifi- 
cats reals i més profunds que es volien posar en relleu amb aque
lla determinada exposició acaben quedant ocults a causa tant de 
la falta de preparació cultural suficient per afrontar certes temà- 
tiques per part del gran públic, com també de la impostació con
ceptual inadequada de la mostra per part dels comissaris. Aixó 
succeeix per exemple amb les mostres d'art contemperan!, on 
desafortunadament, i molt sovint, entre la coMectivitat d'espec- 
tadors i els comissaris i professionals de l'art es creen barreres 
culturáis i comunicatives, en alguns casos insuperables, juste
ment a partir del Hoc expositiu. Aqüestes problématiques es poden 
fer encara més évidents quan es tracta de mostres sobre temà- 
tiques extraartistiques, és a dir, que no tenen corn a objecte d'ex- 
posició l'art estrictament plástic, figuratiu o visual.

La mostra Salvat-Papasseit poetavanguardistacatalà, inaugurada 
a l'Arts Sant Monica de Barcelona el mes de desembre passât, 
s'insereix certament en aquesta tipologia. Salvat-Papasseit no va

Del Workers Club a l'Ateneu, instal laciô de Francese Abad

ser ni pintor ni escultor, sinó poeta i escriptor, i per descomptat, 
la seva producció literária, entre poesies, assaigs, manifestos, arti
cles, caMigrames i revistes, resultaria més frui'ble des deis espais 
íntims d'un estudi o d'una habitació particular que des d'una 
vitrina d'una sala d'exposició plena a vessar de gent. Tornem lla- 
vors a la gran pregunta plantejada al principi d'aquest article: 
"Per qué una exposició sobre Joan Salvat-Papasseit?" Partint del 
bagatge personal adquirit durant la breu però extremament esti- 
mulant experiéncia com a assistent al comissariat d'aquesta expo
sició, i en l'espai que se m'ha concedit amablement dins d'a
quest Quadern especialment dedicat al Poeta, "amb P majúscu- 
la", esbossaré algunes possibles respostes, estalviant-me els details 
merament descriptius -els ámbits que estructuren l'exposició, les 
referéncies biográfiques del poeta, etc.- queja abunden en la 
premsa diària.

En primer lloc, m'agradaria recordar que el projecte expositiu 
sobre Salvat-Papasseit ha estât objecte d'un procès de realitza- 
ció llarg i fatigós que ha anat dilatant-se al llarg de quasi deu 
anys fins a materialitzar-se a l'Arts Santa Monica de Barcelona. 
El fet que finalment s'hagi dut a terme té a veure en bona mesu
ra amb la voluntat, constància i determinació de les dues comis
sàries, Pilar Bonet i Maia Creus, que han cregut en la importàn- 
cia i significació del projecte al llarg de tot aquest temps. Les dues 
reconegudes expertes i estudioses de l'art català d'avantguarda 
han sentit des del principi d'aquest projecte expositiu la néces
sitât d'homenatjar el poeta, la figura del quai és considerada una 
de les més rellevants del panorama artistic i literari de l'art no 
només català sinó europeu de començaments del segle XX. Una 
rellevància i un valor durant massa temps oblidats per la crítica, 
sobretot a causa d'aquelles dinàmiques culturáis que moites vega- 
des ens fan buscar a fora el que ja teniem, encara que una mica 
amagat, a casa nostra.
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Revistes editades per Salvat-Papasseit des de les Galeries 
Laietanes i el manifest Contra eis poetes amb minúscula

Interrupcions, instal laciô de Domènech per a l'exposiciô

L'avantguarda, corn ja és conegut, neix corn a moviment de nega- 
ció i rebuig de la tradició académica i conservadora i de tots els 
paràmetres artístics i formais preestablerts, i es desenvolupa en 
la recerca constant de llenguatges innovadors amb els quais 
comunicar i difondre noves idees i formes de representació de la 
realitat. Però potser és menys conegut l'inevitable procès de 
"dbmesticació" que amb els anys ha anat adaptant i amansant 
el significat més profund d'aquesta rebel lió estètica, adequant- 
la a les necessitats i expectatives del "gran públic" i, conse- 
güentment, anuMant l'esperit revolucionar! a canvi de la com- 
prensió i admiració universal. El repte assolit per les dues comis- 
sáries catalanes ha estât précisément combatre des del principi 
el perill de banalització deis continguts intrínsecament politics i 
revolucionaris del pensament i l'obra de Joan Salvat-Papasseit, 
oferint una imatge ensucrada i quotidiana d'un personatge i una 
obra no tan assimilables com semblen. La proposta expositiva, 
sense concessions i continguda, encara que ofereix un camp de 
lectures obert i complex, ha permès rescatar un personatge sig- 
nificatiu en la construcció de la modernitat del seu temps i rein- 
terpretar-lo des de les claus de lectura crítica actuals.

Aquesta possibilitat d'apropar-se a un personatge i una obra his- 
tórics des de la Sensibilität i els llenguatges creatius contempo- 
ranis, ens l'ofereixen cinc artistes catalans convidats a intervenir 
des de la seva experiéncia creativa en els tres ambits que con
formen el recorregut de l'exposiciô. Les aportacions d'aquest cinc 
artistes, cadascun des de la seva pròpia experiéncia i el seu propi 
llenguatge, aconsegueixen reivindicar l'absoluta vitalitat i l'ac- 
tualitat del personatge de Salvat-Papasseit. Tot i que la part docu
mental constitueixi sens dubte una de les aportacions més sig
nificatives de la mostra, ja que reuneix per primera vegada mate
rials originals que ofereixen una visió completa de la trajectória 
artística, biogràfica i professional del poeta catalá, el cert és que 
les intervencions deis artistes contemporanis aporten un anco- 
ratge d'intensa actualitat en la figura de Salvat. L'exposiciô demos
tra d'aquesta manera que una exposició dedicada a un perso
natge históric pot esdevenir també una ocasió per produit art i 
diseurs a més d'exhibició i consum.

La mirada crítica, i no tan sois celebrativa i espectacular, que hau- 
ria de ser el punt de partida de to t diseurs expositiu, té el poder 
i el deure d'oferir altres significats i plantejar noves qüestions, a 
partir del valor intrínsec del document per si sol, just com va fer 
en el seu moment el moviment de l'avantguarda histórica. En 
aquest cas, hi ha una intéressant dualitat entre, d'una banda, el 
valor d'arxiu corn a testimoni históric — les revistes originals, les 
cartes inédites, les primeres edicions, etc.—  presentats en ordre 
estrictament cronolôgic per tal d'ubicar el poeta i la seva obra 
entre el públic lector, i, de l'altra, la interpretació contemporá- 
nia aportada per les instal lacions deis artistes. Com va dir una 
vegada el critic i historiador de l'art italià Roberto Longhi, "una 
obra d'art mai està sola, sempre és una relació".

En el cas de l'exposiciô sobre Joan Salvat-Papasseit, ens podem 
preguntar: una relació amb què? En primer Hoc amb la història, 
sintetitzada per Francese Abad en la seva instal-lació, titulada Del 
Workers Club a l'Ateneu, una presentado conceptual de l'Ate- 
neu Enciclopédie Popular on Joan Salvat-Papasseit va tenir a l'a- 
bast tota la cultura universal i utópica de referència a partir de 
la qual crearla les bases per anar encara més enilà i finalment 
superar-se a si mateix. La segona relació és amb l'art que Salvat 
va conèixer des de l'espai dinàmic i internacional de les Galeries 
Laietanes. Un espai del qual, potser a causa d'aquella moderni
tat "fabril i febril" de la qual el poeta anhelava tant formar part, 
avui no ens en queda res més que l'estora commemorativa feta 
per Jordi Canudas i Isabel Banal i situada, com a testimoni de les 
distàncies temporals i de les connexions culturáis encara possi
bles, a l'entrada de Tactual immoble situât al número 613 de la 
Gran Via, just on hi havia Thistòric recinte d'aquestes galeries, la 
indùstria cultural més potent en la Catalunya d'aquell temps. La 
tercera relació parla de Texperièneia del limit viscuda per Joan 
Salvat-Papasseit, acarat amb si mateix en els dies ja pròxims a la 
mort, corn to t èsser humà que mira més enllà quan el mon al 
voltant seu queda enrere i afronta els sentiments més primitius 
i el reconeixement de les pròpies limitacions. Aquesta experién
cia queda subtilment suggerida en la instal-lació Interrupcions 
de l'artista Domènech, amb una representació simbòlica de la
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Granvia, 613, Barcelona, intervenció d'lsabel Banal i Jordi Canudas

distància entre els somnis i la realitat materialitzada en la con- 
frontació de dues maquetes: el pis insalubre on va morir el poeta 
i el sanatori antitubercuiós que probablement l'hauria salvat del 
seu tràgic desti. El recorregut expositiu es clou proposant una 
darrera relaciô: la de la paraula amb eis jocs de l'atzar presenta
da per l'artista Eloi Puig amb el treball Anjopa Seipa-Vatsal. Es 
tracta d'una proposta experimental que vol demostrar corn eIs 
joves lectors d'un institut, sense eis prejudicis de l'acadèmia i de 
l'alta cultura, entenen que allò que s'ha escrit es pot tornar a 
escriure de nou tal corn potser el mateix Salvat-Papasseit hauria 
volgut: la paraula poètica sempre en constant transformació i 
actualitzaciô.

Tota aquesta xarxa de relacions amb el món que l'envoltava, amb 
eis pensadors, eis filòsofs, eis artistes, eis mecenes, la seva fami
lia, les seves filles, Barcelona, el port, les galeries, la biblioteca, 
eis Ilibres, Catalunya, la utopia, la revolució, l'amor, la mort..., 
to t això forma part de les mil facetes del poeta que, només amb 
la multiplicitat de llenguatges i la interdisciplinarietat pròpies 
d'una exposició, s'han pogut visualitzar de manera tan directa i 
eficaç. Aquest, o millor, aquests— en la meva molt modesta opi- 
nió—  són els mil perqués de l'exposició sobre Joan Salvat-Papas
seit. Una exposició contemporánia que fa reviure el poeta a tra
vés de les "obres inútiis deis artistes" que eli mateix tant s'esti
mava. Obres que són el fruit d'un esforç de reflexió i reinterpre- 
tació d'uns artistes d'avui, motivats per l'objectiu més pur i sin- 
cer d'explicar el present mirant cap al futur però partint sempre 
de la història.

Salvat-Papasseit va ser i continua sent avantguardista. Home del 
seu temps, però també del nostre. Les seves paraules, directes, 
simples, assoleixen en l'espai poètic salvatià un valor universal, 
immédiat, vàlid per a tots els homes sensibles de totes les nacio- 
nalitats. I corn a artista d'avantguarda polifacètic i polièdric que 
era, contràriament al que s'ha dit, no ha d'entrar a l'acadèmia, 
ni instal-lar-se en cap cànon, sino seguir rebutjant-ho. L'exposi
ció, a contra natura dels actes celebratius i commemoratius tan 
propis de les politiques culturáis, no vol ser un intent de museït- 
zació i abstracció d'un personatge critic i discutit, sino una exal- 
tació de la seva Individualität universal intrinseca i viva, del seu 
ser "JO dins el TOT".

sota el meu ilavi ei seu, com el foc i la brasa, 
la seda dels seus ruils com el pecat més dolg 
•i l'espatila ben nua

ben bianca
Tombra corba

incitant
de resguard;

encara un altre b ^
un altre

un altre
-quin perfum de magnòlia el seu pit ock^nt!

I f T W ’ hÆ

' L

A da It Anjopa Seitpa-Vatsal, reconstrucció d'una experiènda 
educativa, instal lació d'Eloi Puig. Al mig un retrat de Salvat- 
Papasseit (Rafael Barradas, 1918). A baix Composició 
vibracionista de Rafael Barradas (Barcelona, 1918)

Rossella Lombardozzi és llicenciada en 
Història de l'Art per la Universität de Barcelona
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Salvat-Papasseit, I'apassionat
Una exposidó a I'Arts Santa Monica impulsa la 
figura de l'escriptor corn a precursor de les avant- 
guardes a través de la biografia vital, intel lectual 
i estètica d'un poeta únic abocat al seu temps

XAVI SASTRE

"Tot el que tenim és per primera vegada", diu el poeta. "No tenim 
més que aquest moment", insisteix. Salvat, l'inconformista. Papas- 
seit, el passatger. Salvat-Papasseit, I'apassionat. Un inconformista, 
un passatger i un apassionat del temps que li ha tocat viure i del 
temps que li manca per morir. Sense més coordenades per refle- 
xionar-se millor, Joan Salvat-Papasseit ens deixà als 30 anys un 7 
d'agost de 1924 per culpa d'una llarga malaltia, la mateixa que 
el convertí en un poeta singular, popular, proper, tan vulnerable 
com li deixava ser la teoria — millor, potser, els teòrics—  i tan 
apassionat com podia cada cop que sortia al carrer per la porta 
de servei. Salvat-Papasseit, l'home-poeta que no podia llegir sense 
utopia i no podia escriure sense llibertat. Un personatge polifo
nie, polimòrfic i polisèmic, avantguardista, que mai no deixa indi- 
ferent, insubordinat d'esperit, naturalment erotic i imprevist i 
imprevisible.

La mostra de I'Arts Santa Monica Salvat-Papasseit, poetavangu- 
ardistacatalà, que es va acabar el passât 3 d'abril a la sala de les 
Rambles, vol revitalitzar la figura de Papasseit corn a precursor 
de l'art avantguardista català, i aixô s'explica mitjançant un full 
de ruta que travessa la biografia vital, intel-lectual i estètica del 
poeta. Tres pilars que van configurant de mica en mica el jo poli
tic, el jo artistic i el jo universal, tres espais-arguments arquitec- 
tónics que funcionen com a metàfora del seu viatge errant: Pes
cóla, el taller i el Hit.

Aixopluc físic, moral i intel-lectual
Els anys adolescents de Salvat-Papasseit transcorren en un deis 
périodes més vibrants de la Catalunya contemporánia. L'evolu- 
ció del pensament nacionalista i el desplegament d'una cultura 
moderna amb projecció europea van tenir el tret de sortida en 
el dinamisme català industrial i modernista. Com a fill d'obrer, 
estava destinât a consumir-se com a aprenent d'adroguer o vigi
lant de fusta al molí. Però irremeiablement naixien en eli unes 
ánsies indómites de saber— aliment espiritual i intel-lectual— 
que el van dur l'any 1902 a un espai créât per homes d'esquer- 
res d'inquietuds culturáis: l'Ateneu Enciclopédie Popular. Home 
de consciéncia cívica, Salvat-Papasseit era un enamorat de la dis- 
cussió i l'anàlisi, a mig carni del romanticisme i el constructivis
me de la societat. Època de biblioteca, de programes literaris, de 
conferéncies i tertúlies apassionants en les quais l'artista volia i 
necessitava tragar una nova i inèdita relació entre el ciutadá i el 
saber. "La divisa ateneística era fer possible una cultura per a tots 
com a mitjà d'emancipació de l'home", apunta la comissària de 
l'exposiciô Maia Creus, professera de Teoria i Història de l'Art 
Contemperan! de la Universität Ramon Llull. L'adolescent escrip-

CONTRA ELS POETES 
AMB MINÚSCULA

P R IM E R  M A N IF E S T  C A T A L À  F U T U R IS T A

Rer l’envio c i ' s c í u e s t  M a in í f e » t :  G r a n v i a ,  © 13. - B a r c e l o n a

Contra els poetes amb minúscula, manifest de 1920

tor, aleshores veí de la Barceloneta i que signava com a Gorkia- 
no, emprà el verb com a eina de transformació de si mateix, o 
el que és el mateix, del món que l'envolta.

La Sen sib ilität p làstica
Notes d'art, obra del pintor uruguaià d'origen català Joaquim 
Torres-Garda, escrita el maig de 1913, li va servir per trencar amb 
el seu principal valedor, Eugeni d'Ors, que estimà com una usur- 
pació ideològica la referència a la Identität histórica i iconogrà
fica catalana que Torres-Garda (1874-1949) incloïa al Ilibre. Es 
tracta d'un compendi de l'estètica noucentista que aviat aban
donará a la recerca d'un nou art "m irant sempre enllà, molt 
enllà". El setmanari Revista Nova, aparegut l'any 1914, va ser 
impulsât per l'activista cultural Santiago Segura i aparegué per 
fer de portaveu de les tendèneies artistiques "d'ùltima hora" d'ar
reu d'Europa. Mesos més tard, Segura amplia horitzons, incan
sable, i estableix les Galeries Laietanes. L'atzar converteix el jove 
Salvat-Papasseit en editor de revistes i Ilibreter de l'establiment. 
És aquí que tota la seva Sensibilität es tensa i es prepara atenta 
als esdeveniments que la història li té reservats. Una nova mira
da apassiona el jove editor: la pintura vibracionista dels nous
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amies Rafael Barradas i Torres-Garcia. El 1916 apareixen els seus 
primers versos en catalá. Part de l'irreverent poesia de Francese 
Pujols (1882-1962) inspira el jove Salvat-Papasseit. Sense anar 
més lluny, en el primer capítol La tardar barcelonina de Pujols, 
subratlla un petit quadre sinòptic que classifica les carícies que 
utilitzen les dones per enamorar, partint del principi que totes 
son falses: tota una declarado d'intencions per a un poeta novell 
post-romàntic, que finalment publicà Un enemic del Pable (1917), 
mescla de pacifisme, anarquisme, individualisme i alguna cosa 
més, corn el plasticisme i el futurisme. Tot plegat, resumit en l'as- 
sagista i humorista nord-americà Walt Whitman (1819-1892); 
"El poeta ha de ser, a més, valent". Son paraules de poeta, una 
influèneia més en la biblioteca salvatiana.

Una rosa sense punxes
Poes anys després, l'odissea salvatiana comença, altibaixos que 
el porten a escriure com mai, entre la poesia, l'amor, la frustra-

UN E N E M I C  DEL  P O B L E
lu : MARÇ 1Ç19 FULLA DE SUBVEHSIÓ ESPIRITUAL REDACTOR BN CAP; 

J. SALVAT PAPA55EIT

EN AV IO

... A LA MATEIXA MORT LI HA 
CALOUT LA VILESA DE L'EN- 
QANV; — CHARLOT. ANOMENAT 
PER ELLOŒTHE DEL FILM, DE

Veilla de desembre plujos
PIANO LLUNYA

-MACSrOSO"

MON CONTACTE AMH 
I L'CSPINA DORSAL

L MUSICA NO S'ACOMPASSA A

DESORDRE HOSTIL D-OBJECTES 1 D'IDEES

El poeta que portem dins

Malgrat no ser un autor de culte corn Caries Riba o 
Josep earner, Salvat-Papasseit és un dels escriptors 
catalans més musicats de tots els temps (Montserrat 
Caballé, Ovidi Montllor, Joan Manuel Serrât o Loquillo 
n'han cantat els poemes). Arraconat pels noucentistes 
i pels seus deixebles, sovint ha quedat éclipsât per 
figures corn J.V. Foix, però la seva obra ha sobreviscut 
al pas del temps perqué no fugia de la utopia. Salvat- 
Papasseit és un utôpic, un escriptor que creu ferme
ment en la transformació social i política del país dins 
els cànons del constructivisme, influït pel modernisme 
menys ortodox i més proper a I'esquerra política. 
Segons Maia Creus, comissària de l'exposició, el poeta 
neda en un món engrescat en la modernitat, la políti
ca, l'estètica i la plàstica, és un autor que fusiona 
directement la literatura i el compromis en un procès 
de crisi constant, que el fa abandonar els noucentistes 
primer, els marxistes després, i finalment els mateixos 
avantguardistes, per convertir-se en un èsser universal 
i etern, un autor contra allò senzill, repetitiu i comú, 
apassionat per l'ùnica protesta vàlida en aquest fasti- 
gós món: ser un mateix. L'home de pa de gingebre, 
personatge d'un conte popular, diu que "mai no m'a- 
trapareu", sobretot perqué "la veritat del que die està 
en el que em callo". Salvat-Papasseit va perfilar-se, en 
aquest sentit, com un autor únic en la seva espécie 
precisament perqué no va perseguir l'espécie, sinó a eli 
mateix. Salvat-Papasseit com a inventor d'espais de lli- 
bertat més enllá de la mort. Només així li podien brillar 
els ulls quan escrivia; "Sigueu, cada u de vosaltres, una 
cuca de Hum". D'aquesta manera, i com a finalitat de 
la mostra, obrim la história i obrim narratives, i, en 
paraules de la comissària, "que cadascú trobi el Salvat- 
Papasseit dins seu".

i x í k n y -  J o e p o L ^ f  
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A dalt. Un enemic del Poblé. Fulla de subversió espiritual, núm. 16 
(gener 1918), exemplar en homenatge al poeta Joaquim Folguera 
en el seu decés. A baix Salvat-Papasseit per Ovidi Montlló, CD amb 
cobertes de Josep Guinovart

ció i la malaltia. Casat amb Carmen Eleuterio el 1918, en pocs 
temps tenen dues filles, Salomé i Núria -aquesta darrera cedeix 
i mor sent un nadó. La tubérculos! el fa defallir i es veu obligat 
a fer una croada per diferents sanatoris de la Catalunya Nord. 
Del taller al Hit, sí, però sense deixar de pensar i d'escriure. No hi 
ha gaire temps per perdre. Com a bon enemic del tedi, Salvat- 
Papasseit no abandona mai l'embrió de la curiositat, l'anàlisi cri
tica, el context i la memòria. Les cartes escrites per Salvat-Papas
seit durant les cures de salut als sanatoris ofereixen les vivèneies 
i pensaments més íntims del poeta. De la ràbia per l'aïllament 
als versos més frescos, escrits en harmonía, esperança i visió his
tórica. "Quan penso que el que he fet ho he fet estant malalt, 
tine una fe brutal en lo que he de fer encara", escriu. L'isolament 
i el diàleg interior, dues armes de supervivència, marquen la seva 
evolució intel-lectual i l'envien oportunament a l'eternitat en una 
tija d'una rosa sense punxes, una hipotenusa sense catets. Com 
més astorat, més conscient de la riquesa, de la bellesa i del com
promis amb el món. Com més malalt, més viu. "La feble salut 
esperona la seva Sensibilität i enforteix el seu esperit", raona 
Creus, comissària de la mostra juntament amb Pilar Bonet. A poc 
a poc les formes caMigramàtiques*, les experimentacions tipo- 
gràfiques i les composicions en Hibertat donen pas a una poèti-
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Poemes en ondes hertzianes (30-11 -1919), amb portada 
de Torres-Garcia (Publicacions Mar Vella, núm. 1, Barcelona).

Imatge de l'exposició Salvat-Papasseit poetavantguardistacatalà 
a I'Arts Santa Monica (Barcelona, desembre 2010)

ca personal i moderada, més centrada en els continguts, les vivèn- 
des interiors i l'exaltaciô nostàlgica de Catalunya i la seva llen- 
gua.

Després de la seva mort, als 30 anys, el poeta fou molt poc valo- 
rat pels companys de generado i pels fundadors del cànon 
intel lectual i estètic noucentista adoptât corn a alternativa de 
pais a les derives modernistes. Aixô explica que durant massa 
temps eis Ilibres de Papasseit fossin introbables, aixi corn eis seus 
innombrables articles escampats en periòdics i revistes de ten- 
dències dispars, encara avui en pie procès de localitzaciô i estu- 
di. Avui és un artista de referència, sobretot d'autors volguda- 
ment marginals corn Brossa o Casasses. Més enllà de certes ton- 
teories la poètica salvatiana parla de la dignitat del treball, de 
l'esplendor de la vida, de totes les cares de l'amor, de tots eis 
racons de la quotidianitat en el context de transformado d'una 
Barcelona encara menestral en una trepidant ciutat moderna i 
futura. Només així es comprén com és un deis autors més cone- 
guts i populars entre els ciutadans. No és un maleít poeta de

cuite, sino un autor cantat, récitât, teatralitzat, escoltat, festejat, 
viscut i suat.

* I és que Salvat-Papasseit va ser un deis exponents catalans en això de 
les arts caMigramàtiques, un tipus de poema visual —de vegades una 
frase, de vegades una paraula— en què s'utilitza la caMigrafia o la tipo
grafia per representar un sentiment o un contingut.

Enilaços:
http://bouesia2.blogspot.com/2010/12/salvat-papasseit-exposicio- 
arts-santa.html
http://lletra.uoc.edu/ca/autor/joan-salvat-papasseit

Xavi Sastre (Barcelona, 1974), periodista, pedagog i poeta, 
dirigeix la revista Nova Ciutat Vella i fa classes d'Argumentació 
i Narrado a la Facultat de Comunicado Blanquerna. Ha 
col laborât entre altres mitjans a La Vanguardia i és fundador i 
mestre de cerimonies d'un grup de poesía en directe del Raval.

http://bouesia2.blogspot.com/2010/12/salvat-papasseit-exposicio-arts-santa.html
http://bouesia2.blogspot.com/2010/12/salvat-papasseit-exposicio-arts-santa.html
http://lletra.uoc.edu/ca/autor/joan-salvat-papasseit


46 SALVAT-PAPASSEIT

Salvat-Papasseit, 
amie de Plato Peig
Plato Peig, escriptor sabadellenc mal conegut, 
va dur Salvai a Sabadell, després o durant 
els desenganys dérivais de les Iluites a la revista 
Los Miserables, en què tots dos coMaboraven

JOAQUIM SALA-SANAHUJA

A partir del 191 6, Salvat-Papasseit, que encara signa amb el 
pseudònim Gorkiano, comença a col-laborar a Sabadell Fede
ral. Es en aquesta revista "extremista", que dirigeix formalment 
l'abrandat Ángel Samblancat, però que té corn a cap de redac- 
ció Joan Puig Pujol, que Salvat comença a publicar en català. 
No és pas encara el Salvat avantguardista, preocupat pels nous 
corrents de subversió estètica que somouen Europa, però ja s'a- 
tansa, amb el primer número d'Un enemlc del Poblé, el març 
de 1917, al nou sincretisme que caracteritza el moment ideo- 
lôgic que viu la nova Catalunya. A part de la correspondèneia 
amb Joan Puig Pujol, marcada per les il-lusions i eis avatars de 
la publicado de Sabadell Federal, \ que demostra l'interès de 
Salvat per aquella publicado i pels homes que hi col-laboren —  
en un moment d'ensulsiada de la intermitent Los Miserables, 
on havia publicat fins aleshores— , existeix un relat de Puig Pujol 
mateix sobre la seva col-laborado amb Salvat-Papasseit, escrit 
molt més ençà, a començaments dels anys seixanta. Aquest 
document, pertanyent al fons Agusti Serra de l'Arxiu Històric 
de Sabadell, permet de reviure l'atmosfera d'il-lusions i de rise 
que genera la revista i eIs homes que la confeccionen.

Una fotografia del 1916 retrobada fa pocs mesos, arran de l'ex- 
posició Salvat-Papasseit poeta avantguardista català, permet 
d 'identificar aquests homes, més que no pas els seus escrits 
mateixos: drets, Ramon Jové, Joan Sallarès, Joan Puig Pujol i 
Jaume Ninet, i, asseguts, Platò Peig, Moliner Salcedo, Ángel 
Samblancat i el mateix Joan Salvat-Papasseit. La majoria han de 
morir en un termini que no va més enilà de quinze anys. De 
mort violenta, com ara Ramon Jové, en la Iluita contra els mili- 
tars rebels, a la plaça de Catalunya de Barcelona, el julioi del 
1936, 0 com ara Jaume Ninet, que será assassinat el mateix any, 
segons sembla en una revenja encara no aclarida, però atribu
ida també a antics correligionaris. Salvat, per la seva banda, 
morirà al cap de vuit anys, de tubérculos!, i Plato Peig, l'escrip- 
tor maleït, el bohemi, el 1928, de tifus, o més aviat de misèria 
— to t i que el 1916 ja se l'havia donat per mort...

El cas de Platò Peig, escriptor sabadellenc mal conegut i que 
convindria sostreure de les tenebres en qué eli mateix es perdé, 
és especialment novel-lesc. És Plato Peig mateix, en efecte, qui 
va dur Salvat-Papasseit a Sabadell, després o durant els desen
ganys derivats de les Iluites internes de la revista Los Miserables, 
en qué tots dos col-laboraven. Peig, Plato Peig Cunillé, perta-

SABADELL 11 d< Març ^  1916.
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Republicanismo y  mondonguerísmoy
P L A T Ó N  P E IG

Yo latnbién, «jurrido PlatOn. recwdaba 
y pencaba cosas Irístfs leyendo tu articulo. 
Y no. porque conserve tr>davía en la boca 
el amargor de la hiel bebida al subir al Cal
vario. no. Yo soy generoso, Y'o no tengo 
el espíritu mezquino y garrguero de aquel 

- apóstol que le decía a Jesús en el monte Ta- 
bot: «Maestro, dt*jame queme haga aquí 
una tiendocila, que entre estas profusiones 
y entre estos nimbos se estábtcji'. Aquel 
apóstol, el dia que crucificaron a Cristo, no 
tomó su cruz, y no siguió ai redentor, y no 
le dijo: Maestro, vengo aquí a morir como 
tú-.. Parecidos a aquel apóstol, son nues
tros prohombres, son los prohombres repu
blicanos. Ellos también son amigos de subir 
al labor, de .subir al Tibidabo, de subir a 
la montaña de los restaurants, de ios funi
culares. de k>s merenderos y los bebederos, 
de subir al monte en que es grato comprar 
o alquilar una torrecita. Pero, no «>n ami
gos de subir al üólgota, de .ad>ir a Mont- 
jakrh, de subir a! monte de tas cadenas y 
de las prisiones, al monte de las torturas y 
de los martirios, al monte en que los Cris
tos y los Ferreres mueren de pie.

También yo, te d»go, querido Platón, 
peivsaba en cosas lúgubres, leyendo tus 
magnifica.“ blasfemias Y e^as cosas lúgu
bres no eran ciertamente mis antiguas an
gustias carcelarias y mis actuales melanco
lías de emigrado. Yo no me acuerdo miKho 
de esto. Poco importan, además, a mi par
tido mis cuitas. Yo, a dwide quiera que he 
ido, he llevado conmigo la vivida claridad 
de mi frente y el fuego inextinguible de mi 
corazón. Tú te rvirias. si algún chusco te 
dijera, ai irse de* día a la cama, si te dijera 
señalando al sol; «Sopla esa vela, y apága
mela. que me estorba para dormir -. Pues 
yo también me sonrío, cuando algún juez 
me manda a la cárcel o me obliga a pasar 
la frontera, jSeftor, qué locura! Querer ma
tar, pisándolas, las semillas que tú siembras 
en la tierra. Querer apagar, soplando, las

estrellas que tú #nckndea en los clekis.
Las cosas tristes en que yo pensaba 

leyéndote, amigo Platón, son las ¡acras y 
las úlceras y las enfermedades mortales, 
que están minamio la existencia de esc po
bre egretudinario que se llama republica
nismo. El republicanismo español, está ago
nizando, tiene ya. una pata en la fosa. Pro
bablemente, en las próximas elaciones le 
dará el pueblo la puntilla. Y h«-á bien. El 
repid)licani«no es dema.siado viejo. Padece 
ataxia io*BmotrÍz. Tiene chochea. Es im
potente. No hay un ^gano en su cuerpo, 
que sea capaz de erguirse, que sea capaz 
de ponerse tieso y duro, que sea capaz de 
una gallardía. A las urnas, pues, con él. A 
las urnas, sí. A las urnas funerarias. Y eri- 
jámoíúe un mausoleo, y t'KTibamos encima 
este epitafio: -Esta es la tumba de un par
tido. que feneció de empicho de superficia
lidad, que murió de falta de idealismo».

Cuando yo empecé mi aposíolaJo, me fi
guraba que el partido republkano era una 
fábrica de hombres, era un taller en el que 
estaban labrando el porvenir de España mil 
obreros divinos, era un laboratorio en «d que 
se trabajaba para la eternidad, era un se
minario en el que una legión de eminentes 
varones se dedfbabu a roturar ca-ebros bal- 
dios y a hacer labores y siembras en el alma 
del español, era una herrera en la que cada 
cíclope tenía su martillo y su yunque y su 
hierro candente que forjar.

Luego, he visto que el republicanismo es 
un corral en e! que cada burro tiene su ani
lla y su pesebre, es una viña en la que cada 
condòmino tiene su parwi# y su cuadro de 
coles que no quiere que le toque nadie, «  
una tienda y una razón comercial en la que 
cada socio tiene su mostrador y sos géne
ros y su clientela favorita y sus añagazas y 
su psf^riíu judío. Luego, he visto que no 
hay en éh generosidad, ni fraternidad, ni ca
ridad, Lueg^ he visto que todos nuestros 
prohomÍM-es son, como el apóstol de marras,

amigos de Jesús íronsf^urado. pwo no de 
Jesús crucificado. Luego, Iw visto que el 
repubNcamsmo es una c<x;ína en la que cada 
comadre vigtfa celosamente el puchero que 
ha puesto a la lumbre. Cuando en la cwina 
entra gente nueva, todas las comadres se 
sobresaltan y miran inquisitivamente a) que 
1 ! ^ .  Si viene V. a ctxer a^o . al cabo de 
mucho rogar y machacar, conseguñ-á que 
los demás ie hagan a V. un poco de sitio, 
que le den dos o tres brasitas para guisar 
su condumio. Pero jay de V ., si viene a dis
cutir. si viene a romper los cacharros, si 
viene a c<^er los tizones encendidos, a co
ger las brasas quemantes y a arrojárselas a 
la cabeza a la multitud, ay de V.! Las co
madres se conjuraran en su contra, se le 
echarán encima y lo sacarán a puntapiés.'

Querido Platón: mientras las cosas sigM 
así. Ayala Lorda, Qofii, Domi^r, Solanas •. 
y Marcelino Marteil están muy Isen en la 
cárcel, y yo estoy muy bien en la emigra
ción. Nesotros no podemos {»rmanecer en 
la cocina. No, no. jamás. Porque nuestros 
cormligionaríos acabarían por cansará de 
nuestras violencias, y un día, nos echarían 
a! fuego, nos ^ r ía n ,  y se nos comerían 
sin pelm-,

AtíeeL Samw,aní;at.

I D E O L O G I E S

EL PROBLEMA OBRER

S’enganya qui creo qiK l» obrers q 
que hr ■!< Oobem» en fiosim i 
llorai de cowJtód »mpleraeot. Lo que desugea és 
dolar aU hornea ó'un n«xi ideal sodai, no peí a 
que'lt tieballadon el hueixin en calhat d'obrers, 
ano per a vt^uer-i« sel» berwñds, com fitte 
de ll ierra. Per son queda <lcfno««t qoe’l proble
ma no és obr«; & filotófic, és cíenúfic. és anteilc, 
és economie; és un ptobkroa qoe a tot el mon in- 
1cre«a, perque la seva solurió modi*«ria la vida

awodais. avm per avm. so» aspinm a guanytr 
jornal i IreMtar menys hores al dU, ete d<mé^ el 
que empenyen, ete qitins drmen carácter a la Iluil

Un exemplar de Sabadell Federal (mar^ de 1916)

nyia a una familia ben relacionada, d'arreis republicanes: el seu 
germá Rere era regidor república federal l'any 191 5, i un altre, 
Antoni, era un deis promoters de l'Atlétic Sabadell, l'equip fut- 
bolístic del moment. Posteriorment, aquest darrer emigra a Por
tugal per ocupar-se d'afers téxtiis i es nacionalitza portugués 
pels volts del 1925. El seu cosí Rere Peig Doria, de la segona 
generado d'emigrants sabadellencs a Co'ímbra i a Covilhá, hi 
havia fet fortuna. El cap de pont deis Peig a Portugal va fer que 
en diverses ocasions, quan Plato Peig se sentía perseguid s'ar- 
recerés a Lisboa o a Coimbra. L'any 1921, Josep Pía i Francesc 
Pujols se'l van trobar a Lisboa. Pujols el descriu — a Bladé, en 
les seves converses—  com un gran anarquista i hi afegeix: "és 
dar que, a casa nostra, tothom és anarquista, tret de mi". Pía 
el presenta, per la seva banda, com un gran empresari d'éxit, 
artífex del casino i de la nova urbanització d'Estoril (potser el
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Secció de Llibreria it Galeries Laietanes

H um o de F á b ric a
col’lecció de proses subversives, de poli
tica social, escrites en llengua castellana 
per En J. Salvat-Papaseit (Gorkiano), i 
precedides d’un próleg del valent perio

dista Angel Samblancat.

Més de dues centes planes 3‘50 pessetes

toz Josep M. Tallada

h a  Democracia en febrero 8 hes dodrines de P . -]. Proudhon

Portada de Max-Ramos
E « fic  Jardi

Les doctrines de Jordi Sorel
Juan José Jfíorató

"El partido socialista español

Anunci publicitari del Ilibre de Salvat-Papasseit Humo de Fábrica. 
Seleción de artículos político-sociales (Barcelona 1918, Galeries 
Laietanes)

confon amb el cosí). El fet és que, durant els anys deu i vint. 
Plato Peig va tenir una vida lisboeta. Especialment el 21 i 22, 
en qué, segons sembla. Plato va intentar redimir-se del seu caient 
bohemi i miserabilista amb una estada llarga a Portugal. De 
vegades m'imagine una trobada de Plato Peig amb Fernando 

Pessoa peis carrers de la Baixa de Lisboa: 
el 1921, Pessoa acabava de crear una 
editorial, Olisipo, pensant a fer-se un Hoc, 
i Plato maldava per presentar-se com a 
empresari i home d'acció. Li parlava, en 
el meu somni, de Salvat-Papasseit? Que 
potser Salvat, el seu gran amie, no era 
una mena d'encarnació de Caeiro-Cam- 
pos? Un ungit per Marinetti, per Apolli
naire... La conversa entre Piato Peig i Fer
nando Pessoa, en un deis cafés de la 
Baixa 0 del Ghiado — A Brasileira— , seria 
la baula lluminosa que falta a la carrera 

literària de Salvat-Papasseit: el reconeixement de Pessoa, amb 
Piato Peig com a intermediari...

De vegades 
m'imagino 
una trobada 
de Plato Peig 
amb Fernando 
Pessoa pe/s 
carrers de la 
Baixa de Lisboa 
de l'any 1921
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quái crinéra és de fbames^ ’ 
só jo  r in c ^ d ia r i de m ots d’adolescent 411.«i • I l 

, Bllismo els déus a  pie vol:--
L’arrau lit bestiari Egi 

l ì  l I lT ra î^
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IÓ donno'amb Ella si dl;
del Port i  les gavirKS, 1921.

Tractament grafie del poema "Canto a la Iluita" de Salvat-Papas
seit publicat al catàleg Salvat-Papasseit, poetavantguardistacatalà, 
Edicions 62, Barcelona, 2010

despatx de representacions {Platáo A. Peig Lda) amb seu al Cais 
do Sodré, a tocar del café Martinho da Arcada, on Pessoa rebla 
els seus amics. Misteri de Plato Peig...

Val a dir que Peig va assolir el seu destí pels volts del 1928, poc 
abans que Pessoa mateix. Tanmateix, sabem que, el 1931, un 
tal Platáo Peig va ser nomenat president de la Cambra de Comerg 
espanyola a Lisboa, i que aquest mateix Platáo regentava un

Joaquim Sala-Sanahuja (Sabadell, 1953), és escriptor, 
traductor, professor a la Facultat de Traducció i Interpretado 
de la Univeristat Autònoma de Barcelona.
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olis, pintura sobre seda, modernisme català, 
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DIR-SE A TRAVES D'UN LLIBRE
Marta Millà, actriu, es diu a través 
de "L'home en busca de sentit" 
de Viktor E. Frankl
MONTSE BARDERI /  Text i fotografíes

Tot i que ets molt coneguda, series tan amable d'autopresentar- 
te?
Vaig néixer a Barcelona a l'any 1953, sóc filia d'una familia cata
lana molt compromesa tradicionalment amb la política i la cul
tura d'aquest país. El meu pare, Lluís Millà, era el cinqué d'una 
generació d'homes dedicats al món del Ilibre i de l'editorial en 
catalá. La Ilibreria Millà del carrer Sant Pau de Barcelona, cone
guda per ser l'ùnica Ilibreria de la ciutat dedicada al teatre, va 
ser el primer Hoc d'inspiració per a la carrera d'actriu. En aques
ta Ilibreria hi havia unes tertúlies on es parlava de política, de tea
tre, de llibres, d 'art... De ben petita, molts dissabtes, mentre 
jugava per la botiga sentia de fons aquests débats i després els 
pares em portaven al teatre a veure les actualitats del moment, 
que m'entusiasmaven. També de ben petita vaig sentir que volia 
ser actriu. De joveneta vaig compaginar els estudis, els cursets 
de teatre i la teina a la botiga ajudant el meu pare. Després vaig 
entrar a l'Institut del Teatre.

Llicenciada en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelo
na, començo la carrera d'actriu. He trebaliat en teatre, cinema i 
televisió. Al teatre he estât dirigida per Adolfo Marsillach, Josep 
M^ Flotats, Calixte Bieito, Joan Lluís Bozzo, Mario Gas, Carme 
Portaccelli i Ramon Simó, entre molts d'altres. Al cinema, per 
Ventura Pons, Jesús Font i Silvia Quer, també entre d 'a ltres. A la 
televisió he trebaliat en séries com La granja, Estado d'enllaç,

Temps de silend, Plats bruts i Vendelplà. En 
el camp de la direcció he estât ajudant de 
direcció de Mario Gas en l'espectacle Full 
Monty i de Joan Lluís Bozzo a El Llibertí. He 
dirigit l'espectacle de poesía Ryokan, estre- 
nat al festival de poesía de Barcelona, i també 
Contes que curen, un recull de contes zen 
acompanyats de shakuhachi que ha voltat 
per tot Catalunya. També tiñe formació tera
péutica gestáltica i practico i estic compro
mesa amb el budisme zen des de fa 15 anys.

Per qué has triât aquest Ilibre per dir-te?
Aquest Ilibre va formar part d'un moment 
molt especial, d'un moment difícil i dolorós 
en qué vaig fer un tomb important en la meva 
actitud davant la vida i sobretot davant l'ad- 
versitat. Un canvi en el quai vaig passar de la 
queixa a l'acceptaciô i de la por a la confian- 
ça. Un canvi en què el cor es va obrir... Quan 
el vaig llegir m'hi vaig sentir molt identifica

da, to t i que la meva vivèneia no era evidentment la d'un camp 
de concentració. Jo estava acompanyant el meu marit en una 
malaltia degenerativa anomenada ELA (esclerosi lateral amio- 
trôfica) que el va deixar totalment paralitzat. Va anar perdent la 
mobilitat fins que només podia obrir i tancar els ulls. Tampoc no 
podiem parlar i ens comunicàvem a través d'una Ilibreta on hi 
havia to t l'abecedari. Jo li assenyalava les lletres d'una en una i 
ell tancava els ulls quan passava per la lletra que necessitava per 
formar les frases. Després de tres anys de malaltia va morir.

Aquest Ilibre ensenya que en l'home hi ha una força interna, una 
dignitat, una fe i una amorositat que ningú ni cap circumstán- 
cia poden anuMar i que és només des d'aquesta força que un 
pot ser realment Iliure. Hi ha una dita zen que m'agrada molt i 
la tiñe totalment interioritzada: "Si tu ho comprens, les coses són 
com són; si tu no ho comprens, les coses són com són." De vega- 
des un realitza somnis i de vegades un es veu abocat a viure cir- 
cumstáncies que no desitja i de les quais no pot fugir. Aleshores 
només hi ha dues alternatives: barallar-se amb el que hi ha o 
acceptar-ho. Si t'hi baralles, et limites i no hi veus més enllá del 
melic; la vida es fa estreta i feixuga. Si t'h i entregues, s'obre un 
món de percepció que et connecta amb la veritable vida, amb el 
més essencial de l'ésser humá, i aleshores aquesta nova visió vital 
pren una dimensió que transcendeix aquest jo petit i estret que 
ens empresona. Ehome a la recerca de sentit ens parla del corat- 
ge, de la confiança, de l'amor, de la humilitat i de la dignitat que
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pot tenir Tèsser humà malgrat que el desti 
el maltracti. Ens parla de la llibertat ù lti
ma d'escollir. Per to t això, The triât.

Començo a dir-te cites d'aquest llibre per 
tal que m'expliquis coses de la teva vida o 
de com veus el món: "L'home és Tèsser 
aquell que s'acostuma a tot".
El limit el té el cos. El dolor fisic té un limit 
i passar gana també té un limit. El eos no 
ho aguanta tot, perqué si no li dones el 
que necessita per viure acaba morint; però 
Tesperit potser si que s'acostuma a tot. 
S'acostuma fins i to t al mal tracte. S'a
costuma a viure sense amor, sense res
pecte, sense fe, sense casa, sense un terra 
segur. Podem arribar a viure al lim it del 
quejo anomenaria humà; però, si un no 
es torna un animai i manté la consciència 
de ser humà, el que el fa aguantar en cir- 
cumstàncies dures és el fet de no jutjar- 
les com a bones o dolentes.

El judici ens fa molt de mal. D'entrada perqué s'interposa entre 
la nostra percepció i el que està passant, perqué no ens permet 
veure el món amb una mirada neta i això limita Texperiència. I 
Texperiència sense judici és tan sols això, una experiència — agra
dable o desagradable. Després, perqué amb el judici podem fer 
mal ais altres. Diem i fern moites barbaritats en nom de la veri- 
tat. No hi ha una única veritat. No sabem què passa reaiment a 
Tinterior de les persones. L'home és un èsser molt complex, que 
té un potencial inteTlectual, creatiu, perceptiu i amorós infinit. 
Hi ha molta riquesa, hi ha molts mons interiors. Jutgem amb 
molta facilitât. Si t'observes veus corn continuament catalogues 
les coses, les etiquetes, les poses en un calaixet i dius: "Ah! Això 
és tal cosa o tal altra." Tanques el calaixet i et quedes tranquil...
0 no. però amb aquest vid mental de catalogar els fenómens, 
les experiéncies, les vides própies i les deis altres, ni aprofundei- 
xes ni vas més enllá del que ja coneixes. Tenim molta por. Vol- 
dríem ser Iliures, però les estructures mentals pesen massa per 
aixecar el voi.

"Les persones riques espiritualment tenen la possibilitat d'aíllar- 
se d'aquell ambient i retornar a un món inteTlectualment Iliure
1 interiorment rie".
No es tracta d'aíllar-se. Si Tespiritualitat ens ailla de la realitat, 
malament rail No cree que función! com un Diazepan, com un 
anestésic o com quelcom que t'eleva tan amunt que t'ho mires 
to t amb distáncia. No m'ho cree. Si és així, no m'interessa. Per a 
mi Tespiritualitat és una connexió profunda amb la vida i amb 
tots els éssers, amb el cor obert i amb compromis veritable d'a- 
judar a fer un món més noble, si es pot. Tespiritualitat és una 
nécessitât humana. Però és cert que la veritable llibertat és a dins 
i no a fora. El cel i Tinfern son també espais interiors a Tabast de 
to t èsser humà.

Si et connectes amb aquesta llibertat i riquesa de la quai parla 
Viktor E. FrankI, no tan sols et retrobes en un espai intim que

t'omple l'ànima sino que, després, en l'acte creatiu de donar al 
món el que ets, el que ofereixes també és més rie, més Iliure, més 
savi, més amorós...

Per a mi Tespiritualitat, entesa corn a connexió amb la font, amb 
la no-forma, és el que m'alimenta dia a dia. És Tùnic espai segur, 
immutable. És el cel, el satori, la pau, el silenci... I el necessito 
corn Taire que respiro! Però no m'aïlia del món, m'hi apropa des 
d'un Hoc diferent, des d'un Hoc essencial on comprenc que tots 
som un sol cos. La meva experiència és que, familiaritzant-me 
amb aquesta práctica espiritual, el món em fa menys mal i tiñe 
més força per entregar-m'hi.

"L'amor és la darrera meta i la més elevada a la qual Tèsser humà 
és capaç de llançar-se".
Quin amor? L'amor passional és una cosa i TAmor amb majús- 
cula n'és una altra. L'amor passional és fantàstici; però és ego
ista. No dóna, sinó que xucla i et torna Hteralment boig. Un fes
tival de focs que s'encenen i s'apaguen. M'agrada aquest amor, 
no et diré que no; però, ostres!, t'esclavitza, et fa patir.

La frase de Viktor E. FrankI parla de Taltre Amor, de TAmor que 
no s'esgota. De TAmor que dóna, que entrega, que no demana 
res a canvi. De TAmor compassiu, de l'empatia. I, sí, cree que 
aquest Amor és el veritable motor de la humanitat. Néixer i morir 
envoltat d'Amor és el millor regal que es pot fer a Tèsser humà.

"És molt agradable que el desti et rellevi de Tobligació d'haver 
de decidir".
Ai, sí! És molt cansat haver de decidir-ho tot. I tanmateix és una 
iTIusió! Creiem que ho tenim to t contrôlât... Defetvoiem tenir- 
ho to t contrôlât perqué el control ens dóna seguretat. Pensem 
que una decisió equivocada ens pot portar a la ruina i aquesta 
responsabilitat ens fa patir. Però no és així! Les coses importants 
no les podem controlar. Gràcies a Déu! A través de la meditació
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David Serrano lla n q u e r

Un cadáver en e l  espejo
La odisea de Juan Camacho: 

Gádor, Mauthausen, Montevideo

O
fundAoó

Juan Camacho Ferrar (1919-2009) es una figura 
excepcional del exilio republicano español, 
un andaluz que vivió en primera persona todos los 
grandes dramas del siglo XX: la emigración econó
mica a Francia, el regreso a una Cataluña en plena 
efervescencia, la Guerra Civil española, los campos 
franceses, el combate contra la Alemania de Hitler 
y la deportación a los campos nazis, antes del exilio 
definitivo al Río de la Plata, primero a Argentina y 
luego a Uruguay.

Combinando la anécdota y el testimonio íntimo con la 
reflexión ética y filosófica. Un cadáver en el espejo es 
más que una biografía de Juan Camacho.
David Serrano Blanquer se adentra en el mundo de los 
campos y recoge las pulsaciones del testimonio para 
registrar, mas allá del lenguaje verbal, los sentimientos, 
los silencios y las emociones de un drama, el de la de
portación de los republicanos a los campos nazis, que 
forma ya parte de nuestro patrimonio democrático.

DE VENDA EN LLIBRERIES

f u n d A q ó

zen aprenc i practico diáriament un estât contemplatiu on les 
coses succeeixen a pesar de la meva voluntat. Els fenómens nei- 
xen, es despleguen i moren; es manifesten, duren el que duren 
i tornen al buit. Tot tipus de fenómens, els físics, els psíquics, els 
emocionáis.

L'observació d'aquest fet em relaxa i procuro portar aquesta expe- 
riéncia a la vida quotidiana. No to t depèn de mi. Aquest és per 
a mi un deis misteris d'aquesta vida i em fascina que sigui aixi! 
Quines coses depenen de mi i quines no? Amb les que depenen 
de mi, hi fine una responsabilitat directa; però les que no depe
nen de mi, intento observar-les com a fenómens que succeeixen. 
Uns m'agraden, m'enamoren i m'enganxen, i d'altres em dis
gusten i m'allunyen. Però ni els uns i ni els altres depenen de mi. 
No me'n desvinculo — òbviament— perqué ni pue ni vull; però 
no están sota el meu control.

"Només temo una cosa: no ser digne del meu sofriment. Si la 
vida té algún sentit, també l'ha de tenir el sofriment".
Si creus que només les alegries tenen sentit et perds una part 
important de la vida i de tu mateix. A ningù no li agrada patir, 
però patim. Aixi, dones, la pregunta que jo em faig no és si el 
patiment té sentit, sino "Qué puc fer amb el patiment? Amb el 
meu i amb el deis altres?"

La vida és piena de polaritats. Assaborim i valorem les coses per 
contrast. La nit i el dia, l'amor i el desamor, la vida i la mort, l'a- 
bundància i la carénela. Ens sentim complets i l'endemà ens sen- 
tim incomplets. Forts i febles, albora. Acceptar el patiment no 
pas com un cástig divi, sino com una experiéncia més, ens ajuda 
a travessar-lo i a sortir-nos-en. Buscar sentit al sofriment és difí
cil, sobretot si penses en el sofriment de persones que viuen una 
situado extrema de fam, de guerra, de desastre natural; o en 
paísos on hi ha tortura i on les decisions últimes les pren una 
persona sense ànima i totalment embogida. En aquests casos el 
sofriment és difícil de comprendre i per a mi no en té cap, de 
sentit. Però hi ha un altre sofriment provocat per la pròpia neu-
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rosi. I aquest sí que té un sentit i és el d'alliberar- 
nos-en perqué està a les nostres mans fer-ho.
"Una situado externa difícil ens proporciona la 
possibilitat de superar-nos internament."
És dar. La dificultat i el repte ens mantenen des- 
perts i àgils mentalment. El fet de buscar solu- 
cions, investigar, descubrir nous camins, adap
tar-nos i ser flexibles ens fa intel-ligents. El que 
és interessant és aconseguir que la dificultat no 
ens torni forts a partir d'una resistència rígida i 
dogmàtica que ens endureixi el cor i ens escle- 
rositzi la ment, sino ben al contrari! Aconseguir 
que la fortalesa i el creixement esdevinguin a tra
vés de la vulnerabilitat i la flexibilitat. El vent 
només tomba el que és rigid. El que és flexible 
es doblega, no es trenca.

"Tots ens pensem sempre que l'hora de la veri- 
tat encara ha d'arribar, i, en canvi, resulta queja 
ha passât".
La paradoxa entre el temps real i el temps mental! Tan sols podem 
experimentar reaiment el moment present. El passât està en la 
nostra ment i la seva empremta en el nostre cos, però l'experi- 
mentem ara. El futur no existeix, és una projecció. Només exis- 
teix reaiment l'instant present, des del punt de vista de l'expe- 
riència. La resta és en la nostra imaginació. Podem viure aferrats 
al record i ens estem perdent el present. Podem viure obsessio- 
nats pel futur i també ens estem perdent el present, l, aixi, se'ns 
escapa la vida! Ets aquí i penses què faràs demà. Arriba el demà 
i penses què feies ahir. És de bojos!

Fixa't en eis infants. Elis si que viuen el present! Però et vas fent 
gran i la cosa es va complicant...i fern el que podem!

No m'agrada gens aquesta sensació que la vida se m'escapa i 
intento ser conscient del que succeeix ara mateix, intento sentir- 
ho plenament i treure-li el màxim suc. La impermanència és — 
per a mi, i crée que per a tothom— un fet difícil d'acceptar. Jo 
voldria trobar el paradis i quedar-m'hi; però, tot i que per moments 
el trobo, s'esmuny cada vegada que el vull atrapar. Qué faig? 
Dones, mira, el record, l'assaboreixo. Enyoro moites coses, però 
no m'hi aferró. El passât forma part de mi i la seva empremta 
està en les arrugues, en el coneixement i en l'experiéncia que 
tiñe. El futur em neguiteja, però intento no planejar massa enilà.

La teina d'actriu m'ha ensenyat a viure en una corda fluixa, i sense 
xarxa. No saps mai què passarà. De sobte tens molta teina i de 
cop i volta no en tens gens. Ara firmes autògrafs i ets molt cone- 
guda i després no et surt teina en mesos. Ara tens diners, ara no. 
És un misteri! Vius angoixada en el mòn dels perqués fins que 
un bon dia dius: "És que aquesta teina és aixi! Inestable, incer
ta, capriciosa. Si t'hi vols dedicar has d'acceptar-la en la seva tota- 
litat; si no, has de buscar una altra professió!" Per tant, intento 
no encaparrar-m'hi gaire i aprenc a fer surf amb les onades que 
vénen. Dono el millor de mi mateixa en cada moment i confio 
que la vida farà la resta.

La meva teina també ha estât un mestratge en el carni del no- 
aferrament. M'entrego a l'onatge i procuro viure amb plenitud;

si no ho faig aixi, em pregunto: "Què punyetes faig amb la meva 
la vida? Pensar-la? Planejar-la?" Cada instant és pie de possibili- 
tats noves, però per apreciar-les he d'estar desperta i receptiva; 
si no, passen de llarg. EIs moments no s'atrapen. Si vols parar el 
rellotge del temps, has de llençar l'aparell; no has de compter 
les hores, sino fondre-t'hi.

"Qui té un perqué per viure és capaç de suportar qualsevol corn".
Totalment d'acord. Si no tenim un perqué de vegades es fa difí
cil. La vida és misteriosa. No saps mai què passarà. Sempre ens 
sorprèn. Tenir un perqué ens sosté. Tenim coses per fer. Cadas
eli sap quines son les seves... o no; però, en qualsevol cas, és 
important tenir il lusions, projectes, anhels.

Quan no tenim ganes de viure és fotut. És una de les experièn- 
cies més aterridores. Despertar-se, no tenir ganes de llevar-se, i 
no tenir cap motiu per fer-ho. Jo he tingut aquesta sensació un 
pareil de vegades a la vida. Tan sols ha durât uns minuts, però 
he sentit aquesta desconnexíó amb l'instint de supervivèneia i 
t'asseguro que és la sensació més terrible i desorientadora que 
he viscut.

M'agrada pensar que som una planta que ha de fiorir o donar 
un fruit. La vida és el temps del quai disposem perqué aquesta 
planta doni el millor de si mateixa. Hi ha persones que tenen 
molt ciar el que han de fer a la vida; n'hi ha d'altres, en canvi, 
que no en tenen ni idea. Però la saba de la planta empeny amb 
força cap al floriment, sigui quin sigui, en siguem conscients o 
no. "La fuerza que por el verde tallo impulsa la flo r...", que deia 
Walt Whitman. És fantàstic quan tens la certesa que estás fent 
el que has de fer; no pas perqué ningú t'ho digui, sino perqué 
sents que aixó és el millor per a tu i per a tots, perqué brolla, per
qué sorgeix naturalment i perqué no pots, ni vols, evitar-ho. Per 
a mi aquest és el veritable perqué, que està connectât amb una 
intel-ligénda intuitiva, natural, instintiva. La manera com es pro- 
dueix aquest floriment és, en el fons, poc important.
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Agustí Villaronga: 
el reconeixement d'una rara avis
Lèxit de crítica i públíc de Pa Negre  
i la pluja de premis Goya han aconseguit 
que el director mallorquí deixi de ser 
un il lustre desconegut

XAVIER GORDI

Amb la pluja recent de premis Goya a Pa Negre, Agustí Villa
ronga s'ha tret del damunt l'etiqueta de director maleít. Una sor
presa majúscula perqué molt poques vegades un director de les 
seves caractéristiques aconsegueix albora el favor de la crítica, el 
reconeixement del públic i el prestigi que comporta guanyar guar
dóos en diferents festivals.

Poca cosa més es pot afegir que no s'hagi dit de la seva darrera 
obra, Pa Negre, un magnifie drama rural sobre la destrucció moral 
de la guerra i les decisions que cal prendre per sobreviure. Però 
sí que cal presentar l'univers de Villaronga a qui no el conegui i 
intentar despertar les ganes d'endinsar-se en la filmografia 
d'aquesta rara avis (tal com es defineix eli mateix). Sempre és un 
plaer incommensurable descobrir obres singulars (fetes al marge 
de les convencions o fora del seu temps) d'autors de filmogra
fia curta com Juan Esteirich de l'Anacoreta, Iván Zulueta d'Arre- 
bato, Ángel García del Val de Cada ver es, o també escorcollar 
entre produccions tan intéressants com les de Joaquim Jordà, 
Eloy de la Iglesia (Juegos de amor prohibido. Una gota de san
gre para morir amando), Ladislado Vajda (El cebo) o José Maria 
Porqué (No es nada, mamá, sólo un juego).

Sense cap mena de dubte, fa un any Villaronga ocupava un Hoc 
privilégiât entre aquests iNustres oblidats, però avui, i gràcies a 
Pa Negre, se li han obert noves perspectives.

Tota la seva filmografia ha anat acompanyada albora del reco
neixement de les seves propostes arriscades en diferents certà- 
mens, d'una critica dividida i del fracàs a la taquilla. I això, que 
pot ser fins i to t un senyal prometedor per a un director novell, 
no ho és tant quan es converteix en una constant, corn ha estât 
el cas dels cinc films més representatius de Villaronga.

Però encara resulta més singular que un director aconsegueixi (i 
d 'aqui el seu mérit) fer aqüestes cinc o sis obres sense haver 
comptât fins avui amb el suport unànime de la crítica i encara 
menys amb el del públic. Això sí, Villaronga té unes amistats ben 
sòlides al mòn cinematogràfic, com Maria Barranco, que fou qui 
va aconseguir que se li encomanés 99.9 (una peMícula que, sense 
ser la més representativa, en posseeix indubtablement el segell), 
i també compta a més amb una legiò d'adeptes reduïda però 
fidel, en la quai m'incloc.

Villaronga, amb un dels Goya per Pa Negre

Vaig descobrir 99.9 al Festival de Sitges de l'any 1997, on va 
aconseguirei premi a la millor fotografia (Javier Agu irresa robe). 
L'univers personal de l'autor, unit a una temàtica de bruixeria 
ben poc habituai en el precari panorama del cinema fantàstic 
espanyol d'aquell moment (només recordo haver copsat sensa- 
cions similars un pareil d'anys abans amb Memorias del ángel 
caído, una altra obra maleïda), van fer que m'interessés per la 
seva filmografia anterior, envoltada d'una inquiétant aureola de 
misteri.

Tras el cristal (1985) ja era tot un clàssic en el circuit underground 
i va suposar un debut envoltat d'una polémica considerable (prin- 
cipalment al Festival de Berlin). El film exposa la relació malaltis- 
sa entre Klaus, un nazi abusador de nens que acaba amb un 
pulmò d'acer després d'haver-se intentât suicidar, i el seu infer- 
mer Angelo. Sense ser una obra rodona, ja hi apareixen les prin
cipals inquietuds que es convertirán en una constant del cinema 
del director mallorquí.

Dos anys després, Villaronga desconcertarla a tothom amb una 
nova raresa, El niño de la luna (1989), estranya cinta fantàstica 
exhibida a Cannes i guanyadora d'un Goya al guiò originai (a 
més d'una nominaciò al millor director) sobre el mòn de les sec
tes i un nen, David, que es considera especial i farà un viatge 
meravellós que el portará fins a l'Àfrica.

Tot i els guardons, va passar gairebé una década abans que el 
director tornés a rodar una peMícula (sense tenir en compte un 
encàrrec molt desafortunat, El pasajero clandestino, de 1995, 
una adaptado de Georges Simenon que només va servir perqué 
es plantegés abandonar la carrera cinematogràfica). L'any 2000
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Angela Molina i Bruno Bergonzini, en un m om ent de El M ar (2000)

va rodar El Mar, premi a la innovado i nominada a millor peMícu- 
la del Festival de Berlín, i semblava que Villaronga finalment acon- 
seguiria una certa regularitat en la producció. La peNícula, basa
da en la novel-la de Blai Bonet i amb un guió coescrit amb Tony 
Aloy i Biel Mesquida, reflecteix les seves idees d'una manera molt 
més clara i dota el film d'un ritme sense tantes irregularitats per 
explicar una corprenedora relació triangular entre Sor Francisca, 
Andreu Ramallo i Manuel Tur (dos malalts de tubérculos!) en un 
sanatori de la postguerra.

Dos anys més tard, Villaronga Iliura una raresa en tota regla. Aro 
Toibukhin, en la mente del asesino, un fais documental filmât i 
guionitzat juntament amb Lydia Zimmerman i Isaac P. Racine, 
que va guanyar diversos premis Ariel. El film ens planteja la his- 
tória del personatge en qüestió, que va assassinar i cremar vives 
diverses victimes. Villaronga va dirigir l'episodi ambientat a Hon- 
gria sobre la infantesa dAro i el va dotar de prou solidesa per ser 
considérât una obra independent dins del conjunt. Però a partir 
d'aqui i fins a fa molt poc regnava al voltant del director un silen- 
ci inquiétant només trencat per diverses feines televisives que van 
culminar amb la realització d'un telefilm.

Per tant, ni els més optimistes podiem augurar un renaixement 
d'aquesta magnitud. De fet, cal reconéixer que avui tampoc tot 
són flors i violes. Tot i haver aconseguit nou Goyas, triomfar al 
Fotogramas i haver obtingut molt bones critiques. Pa Negre va 
ser ignorada al Festival de Sant Sebastià i només va guanyar la 
Concha de Piata per la interpretació de Nora Comas. Tampoc cal 
obviar que la peNícula no ha estât el que podríem anomenar un 
fenomen de pùblic to t i les seves dues vides a la taquilla. Tam
poc les critiques han estât unànimement afalagadores i, corn sol 
passar en aquests casos, ja han començat a aflorar alguns critics 
que retreuen a Villaronga el fet que s'hagi suavitzat a favor de 
la comercialitat.

Estic en total desacord amb aquests comentaris; Pa negre té totes 
les obsessions, estètiques i temàtiques que han prédominât en 
l'obra del director mallorquí i, en qualsevol cas, és la culminació

de l'evolució del Villaronga com a autor. Com 
ell mateix afirma, ha aconseguit consolar el seu 
ego artistic (un dels seus handicaps, comò a 
molts altres artistes) posant-se al serve! de la 
història i dels personatges i no a l'inrevés. A més 
a més, dos dels altres detectes que se li atribu
len, una direcció d'actors millorable i la falta de 
consistència en els guions, ja els havia superat 
en les seves dues últimes obres. Són segura- 
ment aqüestes critiques les que el van portar a 
deixar de banda els guions propis per buscar 
bases literáries que pogués adaptar al seu gust 
(cal no oblidar que Pa negre, to t i comptar amb 
un ampli marge de maniobra, no deixa de ser 
un encàrrec).

L'univers Villaronga
La majoria de les obres de Villaronga transcor
ren en una època de postguerra o parlen dels 
efectes i seqüeles que tenen els conflictes bél-lics 

en els individus; El Mar, Pa negre i Tras el cristal passen en la post
guerra immediata, mentre que Aro Toibukhin ens situa en un 
estât de guerra present. També trobem sovint una obsessió per 
les criatures de la guerra (el seu pare va ser-ne una), tal com ens 
explica a l'inici de El Mar.

El director també té predilecció per situar les peMicules en un 
ambient marcadament rural i rarament en grans ciutats. És el cas 
del petits poblets, com a Pa negre i 99.9, o de mansions i sana- 
toris aïllats, com a El Mar, Tras el cristal o a El niño de la luna. 
Fins i to t quan ens trasllada a les grans urbs, com en el cas de Pa 
negre, evita mostrar exteriors i ens condueix directement a un 
recinte tancat.

La religió també està present en la majoria dels seus films, enca
ra que hi aparegui des de prismes diferents. A El Mar hi és omni
present des de dues vessants, centradas en dos dels integrants 
del triangle protagonista, la monja interpretada per Antonia Tor
rens i el torturât personatge de Manuel Tur (Bruno Bergonzini), 
que va despertar una polèmica considerable en els sectors més 
conservadors. També apareix de manera més tradicional però 
mostrant diferents punts de vista a Pa negre i a Aro Toibukhin, 
mentre que a 99.9 hi trobem el cantó més fose i en El niño de 
la luna ens endinsa en unes curioses creences sectáries.

També l'element màgic o sobrenatural, relacionat o no amb la 
religió, apareix gairebé sempre. En les seus primers films, com 
Tras el Cristal, El niño de la luna o 99.9, opta per una atmosfera 
predominada pels tons blavosos. Menys fantástiques són Aro, El 
Mar o Pa negre, però totes aqüestes obres mostren en un moment 
o altre una aureola misteriosa i suggeridores llegendes sobre fan
tasmes.

Villaronga juga sempre amb la correlació existent entre el sexe i 
la mort: la mort de la mare que dóna a Hum (a Aro i a El niño de 
la luna) o el ritual salvatge de Ruth Gabriel i Terele Pávez a 99.9. 
Però els punts culminants els trobem a Pa Negre, quan el per
sonatge de la Núria (Marina Comas) introdueix l'Andreu (Fran
cese Colomer) al món del sexe a través de la "mà morta", o en
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Els actors Marina Comas (Nuria) i Francese Colomer (Andreu) guanyadors dels Goya a m illor actor i m illor actriu revelació per Pa negre

el climax final de El Mar, quan en Manuel mata I'Andreu enmig 
d'un acte sexual (al seu torn, I'Andreu havia mort Don Eugeni, 
interprétât per Juli Mira, quan aquest estava préparant una nit 
passional).

L'homosexualitat latent està present a gairebé totes les seves 
obres, on apareixen molts nus masculins. En les primeres obres 
l'homosexualitat és encoberta o suggerida mentre que a 99.9, 
El Mar o a Pa negre hi apareixen personatges obertament gais. 
Aquests amors solen ser clandestins i destinats a la tragèdia i a 
Aro Toibukhin hi ha fins i tot una variant d'amor entre germans.

També soiem trobar-nos personatges generalment complexos en 
el paper de corruptors de nens, com el Klaus (Günter Meisner) 
de Tras el cristal, imitât per Angelo (David Sust). A El Mar, Don 
Eugeni será ciau en el comportement d'Andreu Remallo (Roger 
Casamajor). Aquest tema apareix més encobert a El niño de la 
luna (amb una secta que manipula totalment els seus adeptes 
adolescents), a Aro Tolbukhin (on l'assassí mata dones emba- 
rassades) o a Pa negre (amb el personatge del professor inter
prétât per l'Eduard Fernández).

En general, els temes de l'univers Villaronga descriuen un món 
pie de grisos. L'ambigüitat moral amb la qual juga el director pot 
resultar exaspérant per a una ámplia part del públic perqué tots 
els seus personatges són plens de matisos i rarament es poden 
classificar categòricament entre bons i dolents. Aquest fet s'ha 
mal interprétât sovint, com si Villaronga pretengués justificar els 
personatges més extrems com el Klaus o l'Aro, i aixó ha desper- 
tat controvérsies considerables. El director no té problèmes, en 
canvi, per dividir els personatges entre vencedors i vençuts de la 
historia (una divisió que, insisteixo, no és la mateixa que entre 
bons i dolents).

La infantesa i la pérdua de la innocéncia també són un tema cab
dal. La majoria deis protagonistes acostumen a ser nens o per
sones ja adultes marcades per una infantesa traumàtica. El des- 
cobriment d'un món brut, cruel, pervers i brutal acostuma a mar
car el carácter de l'infant. A més, aquest descobriment sol pro- 
duir-se d'una manera brusca i colpidora, com passa en tota la 
seva obra exceptuant potser El niño de la luna, on en David (Enri
que Saldaña), en el seu alienament, sembla haver-se réfugiât en 
una bombolla.
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L'arribada al mon adult comporta també el fet de conéixer la 
venjança, les traïcions, la passió, l'odi, la desesperado i les men- 
tides, que són el motor que mou el món, acompanyades d'un 
instint de supervivéncia salvatge i primitiu. Aqüestes emodons 
serán els motius que regiran els personatges.

A les peMícules de Villaronga el passât sempre torna i és inde- 
fugible: els actes i decisions que prenem a cada moment mar
quen profundament el nostre futur i tard o d'hora tots haurem 
de pagar les nostres culpes i purgar el nostre passât.

Les malalties són una altra constant que modelen la manera de 
ser dels personatges, com en el cas de Tras el cristal, El Mar, Aro 
Tolbukhin i Pa negre, amb una certa predilecció per les malalties 
respiratòries com la tubérculos!, la malaltia de la qual va morir 
la seva èvia.

Per expressar tota aquesta vitalitat, el director mallorqui empra 
uns inicis de peMicula summament potents, brutais i corprene- 
dors. Pa negre i Tras el cristal comencen amb un assassinat d'una 
crueltat extrema exposât amb un joc complex de mirades, des 
deis punts de vista deis personatges implicats més un tercer, que 
hi assisteix com a observador. També El Mar s'inicia amb un afu- 
sellament on els protagonistes (aleshores nens) hi assisteixen clan- 
destinament. A Aro Tolbukhin observem, al cap de 15 minuts de 
metratge, aquesta vegada mitjançant una eMipsi, l'execució d'un 
malait amb un altre nen com a convidat de pedra. Però encara 
és més revelador el fragment de la peMícula rodat per Villaron

ga a Praga, on se'ns relata la infantesa 
d'Aro, que comença amb la mort de la 
seva mare mentre dóna a Hum. A 99.9 
assistim a la mort d'un individu que es 
filma a eli mateix.

Els finals de 
Villaronga són 
¡guai de con
ta ndents que 
els principìs 
però sovint 
més continguts 
i poètics

Com a contrapunt, els finals de Villaron
ga soien ser igual de contundents però 
més continguts i poètics. El de Pa negre 
és d'una beilesa i alhora d'una crueltat 
admirables. Responent a una pregunta 
sobre qui és aquella senyora (la seva mare) 

que s'allunya convertida en una figura fantasmagòrica, l'Andreu 
deixar anar una bafarada al vidre (un autohomenatge a Tras el 
cristal, potser?) i respon to t xiuxiuejant, en una frase lapidària 
final: "Era una del pueblo, que me ha traído un paquete".

Villaronga també utilitza reiteradament altres recursos com la 
càrrega simbòlica de certs elements o situacions (l'aigua i el foc), 
els refugis naturals (coves o soques d'arbres que alberguen amors 
prohibits), les fugides amb desenllaç fatal en forma d'ensope- 
gada cap a pous o a barrancs, els secrets explicats a cau d'ore- 
lla, I'intent d'insuflar vida en l'últim sospir...

Per acabar, les peMícules de Villaronga conviden a reflexionar 
sobre la utilització de menors en el cinema. Fer participar nens i 
nenes en les seves peMícules no és també una manera de cor
rompre els seus actors? O, al contrari, és una forma de denùn
cia? Tal vegada ho considera quelcom inevitable... DICIONS DE GRAFIC SET
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Carta de l'editor

El dia 11 de febrer d'enguany es va inaugurar, al Parc Catalunya 
de Sabadell, I'Espai Antoni Farrés, dedicat a qui fou alcalde de 
la ciutat durant vint anys. L'element central d'aquest espai és 
una escultura de quatre metres d'algada feta en bronze, obra 
d'Agustí Puig, coMocada sobre una base de formigó blanc dis- 
senyada per l'arquitecte Manel Larrosa, en un paratge escollit 
per eli mateix. Es tracta, dones, d'un conjunt multidisciplina
ri. En aquest número de Quadern, Maia Creus en fa un estudi 
aprofundit, assaonat per la sàvia càmera de Pere Vidal.

Marta BecerriI i Inès Ivorra es plantegen si literatura popular i 
literatura de qualitat son excloents o no. I ho fan a través d'una 
anàlisi de la noveMa anglosaxona i amb una incursió en la cata
lana. Què és i què no és literatura de gènere? Un debat que 
ultrapassa l'àmbit literari i s'introdueix en el sociologie. Ho llegi- 
reu a Buscant la Mary Shelley catalana.

Des de la Fundado Ars sempre hem defensat la necessitat de 
comptar amb un equipament cultural que sobrepassi l'àmbit 
locai i doni singularitat a Sabadell dins el conjunt del país. De 
fet, ja en tenim un, l'Estruch. Però també ens hem queixat del 
fet que, per falta de comunicació, la ciutat i el país hi hagin 
viscut d'esquena. Davant de la impossibilitat de fer progressar 
altres projectes a mig termini — com ara la Ciutat de la Mùsica— 
pensem que tots els esforgos del nou govern municipal haurien 
de perseguir l'objectiu de potenciar i projectar l'Estruch tal com 
és avui, analitzat en aquest nùmero per Maia Creus, Oscar Abril 
Ascaso i Joan Casellas. Aixi mateix, Pau Alsina, en un extens 
article, teoritza sobre la influències de les TIC (tecnologies de 
la informació i de la comunicació) en les arts contemporànies.

Manuel Costa Fernández 
quadern.editor@fundacioars.org
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SABADELLENCS

L'Home de Bronze
Una conversa a tres bandes entre Maia Creus, el pintor i escultor Agusti Puig 
i el fotògraf Pere Vidal sobre l'escultura de l'espai Antoni Farrés

M AIA CREUS /  Fotografíes de Pere Vidal

Entre els mesos de febrer i l'abril de 2011, la Fundació Bosch 
i Cardellach ha presentai els esbossos d'Agusti Puig prévis a 
l'escultura final situada a l'espai Antoni Farrés i Sabater del Pare 
de Catalunya. De l'impacte que em va causar aquella mostra 
i de la necessitai de compartir-la en sorgeix aquesta conversa 
amb Agosti Puig i les fotografíes de Pere Vidal que acompanyen 
aquest text.

L'espectacle d'aquell desplegament d'éssers gestuais homònims 
en el seu referent encara que únics i singulars cadascun em va 
desvetllar de nou la relació entre l'art i l'escriptura. Merleau- 
Ponty ho va formular d'aquesta manera: "els escriptors no han 
de desestimar la labor i l'estudi del pintor, un esforç tan similar 
a l'esforç de pensar i que ens permet parlar del llenguatge de 
la pintura". L'exposició d'esbossos que tenia al meu davant era 
pensament materialitzat abans de ser conceptualitzat. Pensa- 
ment en brut, directe i originan. Totes les poténcies intuitives, 
poétiques i sensibles es desplegaven albora, en directe, mani- 
festant-se des d'una profunda unitat de pensament acciò. La 
dramatització escénica transfigurava la naturalesa de les formes 
tot accentuant-ne el primitivisme.

El treball d'Agustí Puig continua explorant els camins oberts per 
la modernitat artística, entre d'altres, el del gest que treballa la 
matèria com a experiència limit. L'antropòleg Jean Paulhan, inté
ressât en la saviesa popular adherida en els anomenats topics, 
va analitzar l'experiència del limit en l'històhc Art informel i el 
va resumir en forma de proverbis o dites: "Fer en comptes de 
desfer" / "Pintar i no descriure" / "Produir en comptes de repro- 
duir". Els primitius homes de fang d'Agustí Puig ens retornen 
tot el potencial del pensament mític, aquell que des de la més 
pregona Individualität encaiça realitats existencials comunes 
amplificades en un grandiós escenari cósmic: som matèria del 
temps; realitats fluents i ondulants; contradiccions vivents sem
pre a mig carni d'un abans i un després del nostre decurs vital.

Corn poden les realitzacions de l'art donar compte d'aquest 
carácter no permanent, fluent, erràtic, incert de l'ésser social? 
Quines poden ser les formes del principi d'incertesa que pre- 
sideix l'univers? L'escultura de Toni Farrés i els esbossos prévis 
corresponents dipositats a la Fundació Bosch i Cardellach des- 
vetllen possibles relacions analôgiques a aqüestes qüestions.
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Agusti Puig / Maia Creus

M. C. Quan vares rebre l'encàrrec de fer una escultura de l'alcal
de Antoni Farrés, quina és la primera decisió que vas prendre? 
A. P. Des del primer moment vaig defugir un llenguatge rea
lista per un altre basat en l'esquematitzaciô. Tot i que la meva 
intendo era fer una escultura que suggerís el carácter o la per- 
sonalitat del Toni Farrés, tenia dar que no seria un retrat. Una 
vegada presa aquesta decisió vaig passar tot l'estiu fent dibui- 
xos i esbossos de fang; un darrere l'altre i sense cap idea prefi- 
xada portant a la práctica la Ilibertat de poder fer allò que a mi 
em semblés, tal com havia estât formulât l'encàrrec rebut. Amb 
aquest procès de modelar directament el fang amb la imatge 
del Toni en el meu cap intentava destil-lar la seva essència amb 
una figura que no tingués res a veure amb un retrat.

M. C. M'agradaria que ens aturéssim en aquest procès. Estem 
parlant de situar en l'espai public de la dutat una escultura de 
Toni Farrés. Aquesta és una decisió de conseqüències que afec
ten no tan sols l'espai pùblic, sinó també l'espai social perqué té 
un efecte directe en l'imaginari coMectiu dels dutadans sabade- 
llencs. Quan parles de destil-lar l'essènda del personatge a quin 
Toni et refereixes; al politic; a l'home; al dutadà?

A. P. Jo no me les vaig fer, aqüestes preguntes, sinó que vaig 
passar directament a l'acciô de dibuixar amb fang. El résultat 
crée que és una barreja de tot. Coneixia personalment el Toni, i 
no cal dir que respecto la seva tasca corn a alcalde, de manera 
que al final crée que ha sorgit una figura que és una barreja de 
tot: els seus trets fisics, personals i politics.

M .C Penso que el personatge politic queda emfasitzat sobre- 
tot en la tria del Hoc, una qüestió sempre dificil en l'escultura 
pública.
A.P. La tria del Hoc ha estât fonamental en aquest projecte. Vaig 
escollir un Hoc en què la configuració del propi terreny marcava 
un petit desnivell. Aquest Hoc em va interessar perqué donava 
la idea de carni o de baleó projectat vers la ciutat. Em vaig ima
ginar l'escultura del Toni en un Hoc proper del pare, emergint 
entremig de la gent que descansa i conversa. Però també la idea 
que des d'aquest aquest Hoc s'obria una vista privilegiada del 
Sabadell modern. Posteriorment amb l'arquitecte Manel Larrosa 
vàrem madurar la idea fins a la solució actual. Un mirador de 
base triangular damunt del qual hi camina la figura dinàmica de 
l'alcalde mirant el Pare Catalunya en el pendent vers l'eix Macià, 
potser les dues intervencions més emblemàtiques de l'Ajunta- 
ment d'Antoni Farrés per a la ciutat de Sabadell.

M. C. A l'hora de valorar el résultat final de l'obra hi ha un cert 
corrent d'opiniô que considera negatiu el carácter caricatúrese 
de l'escultura. Què en penses?
A. P. Potser si que, segons corn, la imatge pot semblar una cari
catura. Sobretot en el canvi d'escala, un pas sempre proble- 
màtic del quai jo no tenia experièneia. En la solució final de 
l'escultura hi veig dos problèmes no del tot ben resolts i tots 
dos tenen a veure amb una qüestió de proporcions. Un és la 
relació entre el cap i les cames del projecte final. L'altre és la 
tria de l'escala de l'obra en relació amb el Hoc. De tota mane
ra, el résultat final conserva les dues intencions fonamentais de 
la meva idea. Una és accentuar i potenciar l'expressivitat amb 
un rostre primitiu, pie d'humanitat i, alhora, d'un misteri que 
emergeix de la gran concavitat buida dels uHs. Una mirada que 
quasi pot fer por... Un altre element essencial del meu projecte 
ha estât suggerir la personalitat del Toni, el seu aire desmane- 
gat, dinàmic, esprimatxat, eteri i molt vital. Substituir el cos per 
una Harga gambada respon a aquesta intencionalitat. El résultat 
final és una figura potser massa primitiva i desproporcionada, 
no ho sé. El temps ens ho dirà.

M. C Recordem que en la tradició expressionista la caricatura va 
sorgir corn un intent de desmitificació i no tant de ridiculitzaciô. 
La negació dels trets nobles del cos i del rostre feien referèneia 
a un sentiment tràgic de l'ésser humà, sempre dividit entre la 
nécessitât i la Ilibertat; l'anhel conservador i l'acciô transforma
dora. Paul Kleeva interpretar aquesta idea poètica amb la figura 
de l'antiheroi: un home-àngel amb una sola ala intentant aiçar 
contínuament el vol sense aconseguir-ho. Aquesta impossibi- 
Htat no nega, però, la seva monumental i solemne actitud. La 
figura tragicòmica de Klee irradia compassió i una gran huma
nisme. La teva escultura em remet a l'antinomia visual proposa-
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EIs papers del Cilec
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■ José Angel Etxantz Ortuñez 
Vicente del Palacio Sánchez 

David Serrano Blanquer

MORIR A  EUSKAD11938-1940 
CATALANS A GERNIKA-LUMO

David Serrano Blanquer
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da per Klee. El teu és una mena d'antimonument. El llenguatge 
primitiu i tose permet sobrepassar el personatge i suggerir la 
persona en la seva fragilitat i, albora, la seva grandesa.

A. R Mal he tingut la intenció de fer un monument. Simplement 
el repte que em vaig imposar fou indagar fins a quin punt, a tra
vés de la tactilitat del fang i la capacitat infinitament mal-leable 
que té, podia aconseguir allunyar-me del réalisme de la còpia o 
la interpretació per intentar la manifestació de la subtilesa i la 
poesia. Per fer-ho era imprescindible fugir deis conceptes i les 
idees prévies. Volia partir de la intel-ligéncia inconscient. D'aquí 
el procès de treball centrât en la velocitat i el llenguatge gestu- 
al que sempre m'ha intéressât. La repetició del gest automátic 
manipulador de la matèria. Una mena d'escriptura orgànica i 
màgica.

M. C. Rainer Rilke deia que la profunditat del temps es 
manifesta en els gestos humans. En quin moment d'aquesta 
manifestació fluida del gest l'artista pren la decisió de parar? 
Com es produeix el pas dels esbossos a la realització de l'obra 
definitiva?
A. R És un acte inteMectual. Un acte de reflexió que només és 
present en dos moments: abans i després del procès de treball. 
La intel-ligéncia artística es mostra en el fet de saber escollir. Dis
tanciar-te del teu propi treball per adoptar una tria de solucions 
que, potser, no sempre són les millors. Per aquest motiu, una 
obra d'art sempre es pot tornar a començar.

En els esbossos, dones, hi és tot. Un llenguatge directe i origi
nan que posa en poténcia el valor de coneixement deis proces
ses creadors. Lhome de bronze d'Agustí Puig ha generat una 
TmátgeTüTnrókTpéT'a la nnérnôrià ciutadan^T B  térbp^
diu l'Agustí, donará el veredicte final sobre el valor simbólic i 
estétic de l'obra. En tot cas, els esbossos llegats per l'artista a 
la Fundació Bosch i Cardellach constitueixen un arxiu de gran 
potencialitat lectora. Donen constáncia de la humilitat i deter- 
minació amb qué ha trebaliat l'artista abandonat al propi gest 
configurador; al fer sense pensar o pensar fent; abocat a haver 
de decidir, escollir, triar; i reconéixer que la presa de decisions 
sempre comporta una destrucció, una pérdua. En el fons del 
fons, podríem definir l'artista com aquell qui reconeix que en el 
camp de l'art tota decisió significa abandonar-ne moltes d'al- 
tres. Potser per aquest motiu s'ha dit que l'artista sempre fa la 
mateixa obra.
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Lull de la càmera: un instrument 
de coneixement intuïtiu
M AIA CREUS

Pere Vidal treballa amb la fotografia sense ser fotògraf de pro- 
fessió ni estar intéressât en la fotografia artística. Les seves imat- 
ges fotogràfiques tenen molt a veure amb la seva disciplina de 
coneixement. L'arquitectura i les relacions constructives: el dià- 
leg entre Hum i ombra; les manifestacions de l'espai; la trans- 
parència de les formes. Damunt d'aquest bagatge hi transita 
l'ull avesat al llenguatge teatral i la Sensibilität del poeta per 
les realitats intangibles. La càmera fotogràfica a les seves mans 
esdevé un ull mecanitzat que, endut per la qualitat objectiva 
del món, n'extreu coneixements que se'ns imposen per la seva 
pròpia realitat visual.

Les imatges que presentem han sorgit del diàleg entre dues sen- 
sibilitats i dos llenguatges: la presentació expositiva preparada 
per Agosti dels seus esbossos de fang prévis a l'escultura final 
d'Antoni Farrés, i la captació fotogràfica d'aquesta escenificació 
feta per Pere Vidal. Un i altre han deixat de banda el réalisme 
objectiu per intensificar el carácter teatral, és a dir, canviant, 
mutable i inassolible de la realitat. Darrere d'aquesta Sensibilität 
compartida s'hi deixa entreveure la rendició d'un ego que se 
sap vençut davant la quimera de la representació del món. Si la 
realitat és en ella mateixa inassolible sempre ens queda l'escrip- 
tura dels fets. EIs llenguatges.

El tema que exploren les fotografíes de Pere Vidal és el mateix 
fet expositiu, tot obrint un interessant entramat de relacions: 
l'ull de la càmera explora i reinterpreta l'experiència creativa de 
l'artista Agosti Puig escenificada en l'exposició ¿.'home de bron
ze. La mostra presenta el procès mitjançant el quai l'artista es 
veu obligat a buscar una sintesi creativa entre el personatge, el 
ciutadà i l'home Antoni Farrés. Però també els materials i les for
mes més suggerents i expressius a l'hora de convocar els valors 
étics i estétics de l'ésser que s'amaga darrere la imatge escultó
rica ubicada al Pare de Catalunya.

Per apropar-se a la figura de Toni Farrés, Agosti Puig ha optât 
per un llenguatge formal esquemátic i primitiu présentât segons 
l'estètica pobra i popular del fang, la fusta, el gest intuïtiu i el 
bitó blanc/negre. La posada en escena triada per l'artista accen

tua i multiplica aqüestes qualitats estétiques difícilment percep
tibles des de la mirada natural. La desnaturalització de l'ull que 
permet la fotografia i el seu instrumental, paradoxalment, per
met fragmentar, extrapolar, interposar, comparar, juxtaposar. 
L'ull esdevé metonimie i per aixó mateix ens retorna la realitat 
capturada amb noves i plurals manifestacions. Una d'elles és 
la força expressiva deis caps. Tot i la seva escala en miniatura, 
les formes tosques, esquemátiques i primitives els confereixen 
una efecte expressiu de gran Intensität. La fotografia permet el 
diseurs de les formes. Exalta i intensifica els elements expressius 
de la matèria, tal com han explorât grans artistes de l'art con
temperan! com Tàpies, Miró o Picasso.

La qualitat expressiva de l'argila, un material maMeable i emi- 
nentment táctil, popular i pobre, també parlen de la noblesa de 
les matéries, de l'austeritat com a valor estétic però també étic. 
La materialitat expressiva i l'austeritat són dos elements essenci- 
als en Pescala de valors personals i politics de Toni Farrés. Fou un 
personatge públic però proper a la gent; expressiu, però també 
essencial i auster. LIuny de la representació i l'escenificació del 
poder, Antoni Farrés fou l'alcalde de l'austeritat i el rigor. Qua
litats estétiques que remeten a l'elegància d'un esperit noble.

La intelTigènda artistica de reduir l'escultura de Toni Farrés a un 
cap i unes cames és una opció arriscada però també suggèrent, 
poètica i expressiva. Remet a un dels trets fonamentais de l'ex- 
pressivitat corporal del Toni però també a una actitud davant la 
vida. El valor de l'acció per damunt de la contemplado; el valor 
del rise de qui opta per transformar el món davant dels qui es 
limiten a interpretar-lo. El valor utòpic del caminar tot fent carni 
tal com ha escrit el poeta.

La presentació expositiva de les diverses i múltiples plasmacions 
d'un mateix personatge obre una possible lectura ontològica 
del subjecte de l'escultura. La relació entre el personatge públic 
i l'home privat. La multiplicació representativa desdibuixa el per
sonatge i alliberà el carácter vital i fluent de la vida; situa l'émfa- 
si no tant en el subjecte com en les seves accions.

RESTAURANT ranyas
GALERIA D’ART

olis, pintura sobre seda, modernisme català, 
escultura i regáis
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L'espai d'Antoni Farrés al Parc

MANEL LARROSA/Text i fotografíes

El Hoc al final és ara evident. En aquest mateix punt el Toni solia 
portar-hi visitants, per exemple el president Pujol, per mostrar 
corn seria el Parc Catalunya i l'eix Macià en tota la seva dimensió.

Però d'inici haviem pensât en un Hoc més petit i intim, corn ara 
la plaça de Joan Oliu. Una segona aproximació ens va portar 
al Parc, però l'entrevèiem en una cota més baixa, potser a la 
terrassa que hi ha més amunt del salt d'aigua, a la plaça de 
l'Argub. Però, finalment, el millor Hoc era a dalt. Tampoc a dalt 
de tot; i en una segona visita vam fixar el Hoc arran del carni 
que voreja la terrassa superior i mira cap a la part central de la 
dutat. Va resultar un emplaçament obvi, visible en dos sentits 
de recorregut i amb un pendent que mira a la dutat i als edificis 
de l'eix. Un punt on ets pot situar també a més aiçada que el 
peu de l'estàtua si la mires des de la cota més alta del Parc que 
és allé mateix, a tocar.

L'emplaçament triât permet una posició de la figura a la quai 
t'acostes lateralment i que no et mira, sino que contempla la 
dutat. Aquesta relació entre l'observador, el monument i la du- 
tat és un dels elements claus del conjunt i adquireix un sentit 
especial, ja que no és jeràrquic ni imposant i demana moviment 
a l'espectador.

La tria de l'artista, l'Agusti Puig, va ser prou clara per la combi- 
naciò de figuratiu i modem i per la seva categoria. La Fundació 
Bosch i Cardellach i el seu director, promotors i gestors ho van 
tenir dar des del principi.

La idea de fer corn una mena de Giacometti encaixava amb la 
imatge allargada del Toni, però aquesta idea no la vam pas dir 
a l'escultor. Vam somriure quan eli mateix la va citar com un 
referent. Molt millor amb aquest coincidència. I, curiosament.

resulta que el mateix Toni s'havia retratat al costat d'un Giaco
metti a la fundació Maeght de Saint-Paul-de-Vence.

Al Parc no calia fer-hi gran cosa i les limitacions de pressupost 
van ser molt benvingudes. S'han posât uns bancs de no gaire 
disseny, exactament corn eis que hi ha per la part alta del parc, 
i s'ha fet una plantació de Hiris blaus i ginesta que són dues 
plantes que ja hi són de forma espontània. La força de l'espai és 
prou gran perqué no calgui maquillar-lo, sinó deixar-lo auster. 
Tampoc no han calgut ni rec ni Hums. Ni un minim punt de Hum, 
ja que el vei observatori astronomie podia quedar-ne perjudicat.

L'espai es va acceptar tal corn estava, i fins i tôt una catalpa 
veina, no gaire gran ni amb la presèneia de cap dels arbres en 
general més nobles del Parc, va ser talada. L'Agusti Puig va ser 
un defensor de la seva preservació amb l'argument que calia 
deixar el Hoc espontani, sense voler netejar-lo amb arguments 
formalistes.

Aquest espai esté sotmès als canvis de les estacions. L'estàtua es 
va inaugurar a l'hivern, amb eIs arbres desplomats, i ara és un 
indret verd i florit i queda encara estiu i tarder abans de tancar 
el cercle.
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El Hoc és proper a l'anomenat Carni de la Ciutat, on eis primers 
anys del Parc es va fer una plantada d'arbres per part de les 
institucions locals, es va enterrar un cotxe — en el que es podia 
anomenar un happening promogut per Pep Domènech— i es 
va plantar una altra estàtua: un arbre d'acer de l'Antoni Mar
quès. L'estàtua del Toni ara Higa amb aquest moment del prin
cipi del Pare.

La base és de ciment blanc per insistència de l'Agusti Puig i li cal 
reconèixer l'encert. I la forma és la dels seus dibuixos, replante- 
jada al Hoc amb cordills i a diverses mans. La base és un banc 
per seure i mirar, com fa l'estàtua, la ciutat.

La dimensió de l'estàtua és d'uns quatre metres, un aspecte que 
particularment em va fer patir fins a veure-la posada. El perill 
de resultar massa gran l'hauria fet perdre sentit i guanyar un 
simboHsme negatiu. Però està a escala i vam respirar.

Finalment és una estàtua força figurativa, tot i que com un 
tòtem portât de l'ilia de Pasqua i amb una voluntat de potèneia 
que no és usual a la ciutat de Sabadell. Al nostre poblé tenim 
més estàtues al cementiri que a la ciutat i el nivell de la ciutat 
és quasi sempre molt baix. Aquí s'ha intentât, i crec que s'ha

assolit, una peça a l'alçada de l'eix Macià, que és una escala de 
ciutat amb més potèneia que molts altres espais. Una estàtua 
que mira eIs edificis més alts de l'eix i que hi estableix corn un 
diàleg. Des d'aquest Hoc veus la Mola i el Montseny i si seguei- 
xes el cami es veu Montserrat.

És, finalment, una estàtua d'un personatge sol i una peça que 
demana ser estimada i que sol licita companyia que segui al seu 
costat. I en aquest aspecte trobo que té molt a veure amb el 
Toni i el seu cami a la vida.

Tres mesos després de la inaugurado han florit eis Hiris. Sense 
manteniment i corn espontanis fan encara més ideal l'espai. I 
a la base de ciment de la figura ja hi ha algún petit grafit mis
terios: "1,618033 busca el número y  encontrarás la verdad", 
una clara referéncia al nombre d'or de les proporcions áuri- 
es. I també altres referéncies més prosaïques: "Diaana 2417", 
"Olger", "Geovani", "Danny 19.4.11", "Carol".

Algunes persones molt joves s'hi acosten i manifesten desconéi- 
xer a qui va dedicada, mentre que algunes altres de més grans 
s'hi adrecen amb reveréncia.

L'estàtua domina un espai molt ampli i li atorga sentit. És una 
fita en un camí, en un corba que separa suaus pendents i unes 
terrasses força elevados sobre la ciutat. S'apodera d'un espai 
força gran, per a mi el millor del Pare, fins a fer-lo esdevenir un 
Hoc únic.
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William Hamilton
Hamilton culmina la filosofia escocesa del 
sentit comù i és un predecessor a les llles 
Britàniques de la filosofia del llenguatge

ORIOL COLOMER I CARLES

William Hamilton (1788-1856) representa la sintesi final de la 
filosofia escocesa de la IMustració en el tema del sentit connú, 
que simplifica, sintetitza i fins i tot incorpora aspectos kantians 
en la seva obra d'editor (i modificador) de les teories de Reid. 
D'altra banda, és la filosofia de Hamilton la que influeix en Hö
rens i Barba, que és l'home i el punt de retrobament de la filo
sofia escocesa de la IMustració, en el seu final, amb la filosofia 
catalana de la Renaixença, en el seu inici.

Hamilton neix a Glasgow l'any 1788; el 1797 hi completa els 
estudis de Grammar School, i el 1800 comença els estudis 
superiors de grec i llatí com a Junior Fellow a la Universität de 
Glasgow. Del 1801 al 1803 cursa els estudis de High School a 
Chiswick i després a Bromley, a Kent (Anglaterra). Del 1803 al 
1806 segueix els estudis com a Senior Fellow a la Universität 
de Glasgow. Viu a Mid Calder, prop d'Edimburg. Del 1807 al 
1814 viu a Oxford per seguir els estudis universitaris de lletres 
(Arts); és Fellow del Baliol College; viu amb Alexander Scott. 
El 1811 esdevé graduât {Bachelor o f Arts) i s'instaMa amb el 
seu company Scott a Brompton, prop d'Oxford. El 1812 Scott 
mor de tubérculos!; I'epistolari puntualitza que Alexander Scott 
era un jove d'extraordinària bellesa i de forta complexió atlè
tica. Hamilton, molt entristit, torna a Edimburg, abandona la 
Medicina i estudia Dret. Des del 1813 s'instaMa definitivament 
a Edimburg; viu amb un nou amie, Lockhard, també d'Oxford, 
fins que per motius politics I'any 1818 se separen; aquests 
debats politics apareixen a la revista Blackwood's Magazine. 
Entre el 1818 i el 1820 fa algunes visites a Alemanya, on estu
dia la llengua. El 1821 comença el seu professorat d'Història 
Civil a la Facultat de Dret d'Edimburg. Alterna les classes amb 
experiments d'anatomia. El 1827 mor la seva mare, cosa que 
I'afecta molt profundament per la relació intensa que hi tenia 
des de la infantesa. El mateix any contreu matrimoni amb la 
seva cosina. El 1829 comença a escriure articles al Edinburgh 
Review, els quais formaran la coMecció Discussions, i que van 
donar-li publicitat i fama. El 1836 és elegit professor de Filosofia 
Moral, Lògica i Matemàtiques a la Universität d'Edimburg. El 
1856 mor a Edimburg.

William Hamilton fou un gran erudit, d'un temperament viu 
i d'una personalitat brillant i atractiva. Episcopalià i elitista, 
marcà l'inici del transit de la IMustració al Romanticisme. No 
volia només ensenyar filosofia com una ciència més, sinó que 
pretenia també formar {shape) el carácter i la qualitat espiritu
al dels seus alumnes. La seva cadira de cátedra, més alta del 
normal pel fet de tenir una cama rígida com a efecte d'una 
caiguda, és conservada fins avui (1992) a la vista dels alumnes, 
a la Biblioteca Haldane del Departament de Filosofia de la Uni-

versitat d'Edimburg. El seu lema era: «On Earth nothing great 
than Man, in Man nothing great than Mind>F.

Pensament general
William Hamilton, juntament amb Thomas Brown (1778-1820), 
pertany a la tercera època de I'escola escocesa del sentit comú. 
Es pot dir, en general, que el que comparteixen Hamilton i 
Brown és la tendèneia a retornar a l'empirisme psicologista de 
la primera escola escocesa, la de Reid. Hamilton afirma clara- 
ment que és impossible que puguem ser conscients d'un acte 
(d'una percepció) sense ser conscients també de l'objecte al 
qual aquest acte es refereix.

Hamilton, dones, presenta una nova psicologia — anomenada 
per alguns comentaristes fenomenologia—  que voi recollir tot 
el que s'ha dit sobre el sentit comú, i que voi ser no només 
una epistemologia, sinó també una criteriologia de la veritat, 
després de les dues grans crisis, la de Hume i la de Kant, de les 
quais la filosofia de Hamilton pretén, en el fons, de ser-ne la 
solució, encara que mai no ho digui. El pas entre «el que hem

1 Per a mes informacio sobre la vida de Hamilton, vegeu John Veitch, 
Hamilton, (Philosophical Classics), Edimburg, 1882.
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de pensar» i «el que hi ha» en la realitat, Hamilton no el fa pas 
des de l'idealisme transcendental kantià, sino des d'una certa i 
indefinida «confiança» {appeal) en Déu, que és corn un "pree- 
xistencialisme romàntic".

En conclusiô, Hamilton professa un realisme natural (no meta- 
fisic, sino teologie), un common sense moderat i un kantisme 
diluït. La filosofia de Hamilton és, en el fons, una interpretado 
de la consciendvitat de Reid.

Sistema i escola
La teoria de Hamilton sobre l'epistemologia és anomenada per 
eli mateix condicionisme\ pensar és condicionará Aquesta teo
ria pot definir-se, corn ja hem dit, corn un realisme natural (no 
metafisic), que pot considerar-se una sintesi de les teories empi
ristes clàssiques, de les del sentit comù i de les del kantisme 
moderat.^

És evident, dones, que Hamilton professa un cert i moderat sub
jectivisme, fonamental en i'inductisme, pel que fa a la fonamen- 
tació dels primers principis de la veritat. Hamilton distingeix el 
realisme natural del realisme metafisic i dels idéalismes, i afirma 
no voler caure en l'idealisme. Cal dir, però, que el realisme natu
ral de Hamilton no exclou del tot certes connotacions idéalistes, 
tot i que de caire moderat."* L'idealisme que Hamilton critica 
obertament és el que diu que la ment és conscient immédiate
ment {aware) o bé és conscient només de les dades o aparences 
ontolôgicament diferents i independents de llurs objectes.

Hamilton discrepa tant de Reid corn de Stewart en el fet de 
creure que la consciendvitat sigui una facultat més respecte 
del pensament, i afirma contràriament que la consciendvitat 
és el principi originari de tot coneixement, i que és la facultat 
integradora de totes les altres: és la conscièneia en tota la seva 
Integrität é

S'ha dit que la filosofia de Hamilton és fragmentària i no siste
màtica, tant en la seva forma corn en la seva finalitat {purpose), 
corn si fos escrita per èsser organitzada per altres.® Intentaré, 
dones, esbossar el nudi del sistema que sembla poder-se trobar 
en eis escrits de Hamilton:

Noció nuclear: consciendvitaf

2 El sentit de condicionar és explicat més endavant en aquest mateix 
article.
3 Escriu John Skorupski: «Natura! realism and absolute idealism are, 
according to Hamilton, the only systems worthy of a philosopher; na
tural realism is his own and Reid's position». (John Sturat Mill, Londres- 
Nova York, 1991, pàgs. 223 i 224).
4 Vegeu o.c. pàg. 223.
5 Vegeu W. Hamilton, Fragments de Philosophie, París, 1840, pàgs. 
57-157 i 233 i ss. Vegeu també Ramon Martí d'Eixalà, Curso de Filo
sofia Elemental, Barcelona, 1941, pàgs. 21-23. Exemplar existent a la 
Biblioteca de Catalunya.
6 El mateix s'esdevé — si hom accepta aquesta visió de Hamilton, que 
caldria matisar— amb la filosofia de Torras i Bages: vegeu Oriol Colo
mer i Carles, El pensament de Torras i Bages, Barcelona, 1991, pàg. 34.
7 Prefereixo utilitzar el terme no normatiu de consciendvitat per 
traduir la paraula anglesa consciousness, la quai, si fos traduïda per 
conscièneia, podria no reproduir amb exactitud el pensament de la 
filosofia deFamiltoñ, segoñs'la qual es träcTä del fet d'ésser cohsäerrT 
(la conscièneia formalment considerada) i no de la conscièneia com

Divisió de la consciendvitat per les seves funcions:
En ella mateixa («as ¡t is in itself»).
En les situacions concretes («as realized under actual 
conditions»).
Com a font de la veritat {«source o f truth»).

En ella mateixa
En aquesta primera funció (o sentit del terme), la consciendvitat 
és el mateix que el coneixement immédiat (o intuïtiu) del sub- 
jecte sobre l'objecte. Ho represento amb l'esquema següent:

SITBJECTE

EGO-SELF
KNOWING

OBJECTE

•i NON EGO-NOT SELF
\ k n o w n

CONEIXEMENT
KNOWLEDGE

CONSCTENaVITAT
CONSCIOUSNESS

D'aquesta consideració de la consciencivitat-en-ella-mateixa, 
se'n deriva el primer JUDICI que emetem i que es formula aixi: 
Existeix tant el subjecte corn l'objecte; el subjecte afirma expli- 
citament l'existència de l'objecte i implicitament la seva pròpia. 
D'aquest primer judici se'n deriven els tres conceptes 
d'existèneia:

Fenomen de la ment {mind)', estudiat per la filosofia.
Fenomen de les coses {matter): estudiat per la cièneia.
Noümen self: no es pot estudiar ni se'n pot saber res.

En les situacions concretes
En aquesta segona funció (o sentit del terme), la consciendvitat 
es presenta (apareix) en tres facultats (o funcions):
Cognition: percepció conscient.
Feeling: sensació o coneixement médiat.
Conation: integració dels objectes anterio rs.

Com a font de la veritat
En aquesta tercera funció (o sentit del terme), la consciendvitat 
es presenta corn el Iligam entre el condicionat i el sentit comû. 
De fet, segons Hamilton nosaltres només coneixem el condicio
nat (la cosa tal com es presenta amb les seves limitacions); segu- 
rament hi va afegir el concepte de sentit comû per no trencar 
amb la tradició filosòfica escocesa de la IMustració, a la quai vol 
continuar sentint-se vinculat. En efecte, les primeres dades de 
la consciendvitat son fets que només poden ser acceptats corn 
a vers per la mateixa autoritat de la consciendvitat: «we think 
one thing only as we think two things mutually and together». 
El réalisme naturalista de Hamilton és, per tant, un dictât (pen- 
si's en l'imperatiu categòric de Kant) de la consciendvitat. I eIs 
criteria o fets primers que conformen la consciendvitat son: 1) 
La simplicitat de les primeres veritats (per exemple, el principi de 
contradicció); 2) la Universalität i nécessitât d'aquestes veritats; 
3) la prova comparativa i la consegüent certosa; i 4) la incom- 
prensibilitat del contrari.

Extraccions
La situació creada per la filosofia de Hamilton és, en resum, 
que el realismo naturalista, ajudat del common sense, hauria 
de poder resoldre l'escull de la confrontado entre els objectes 
tal com son en ells mateixos i els objectes tal com apareixen en 
nosaltres. Stuart Mill (1806-1873) — el millor comentarista de 
Hamilton—  nega senzillament els aspectos idéalistes del com

a facultat psíquica o"com~â sentiment moral (conscièneia en sentit 
operatiu).
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mon sense de I'antiga escola de Reid, mentre que Hamilton no 
sembla haver pogut desfer-se'n, ans bé ha intentât una sintesi 
entre l'idealisme del sentit comù i el realisme naturalista.®

Les extraccions bàsiques i primeres de Hamilton son, primer de 
tot, Aristòtil i els seus principals comentaristas, la filosofia esco
lástica i Kant; i, segonament, Thomas Reid.  ̂ Secundàriament 
Hamilton manifesta interés per la psicologia, l'anatomia, la teo
logia, la poesia llatina i la literatura antiga i moderna, sobre- 
tot la dels segles XVI i XVII; té, en canvi, poc interés per les 
matemàtiques.

La filosofia kantiana té per a Hamilton no només l'interés del seu 
propi valor especific, sino també el fet de presentar-se-li com un 
repte que calia superar. Kant, com és sabut, havia elogiat David 
Hume per «haver-lo desvetliat del seu somni dogmàtic», i havia 
atacat els filòsofs escoceses del sentit comú de l'anomenada 
Early School (Reid, Oswald, Beattie i, estranyament — errònia- 
ment?— Priestley);^“ i això no podia ser ignorât per Hamilton 
com a continuador de la tradició escocesa del sentit comú en 
la seva tercera i darrera etapa. Els "filòsofs populars",^' evident- 
ment, no velen amb bons ulls les teories de Kant, i admetien 
un cert sentit comú que pogués limitar la metafísica absoluta 
de Kant. Hamilton s'acosta a Kant, sobretot amb la intenció de 
posar els limits del coneixement humé sobre una base empi
ricopsicològica, però refusa la metafísica kantiana: veu una 
incongruéncia entre la dialéctica transcendental de la Crítica de 
la raô pura i els principis o imperatius categories de la fe racional 
de la Crítica de la Rad práctica.'^

Cal dir també que Hamilton sembla utilitzar Kant per consolidar 
i reforçar el seu agnosticisme, tot basant-se principalment en 
les antinômies kantianas. Hamilton pretén no entendre aqües
tes antinomies, mentre fa un perfecta comentar! de l'Analitica 
transcendental. D'altra banda, sobretot a partir del moment 
en qué Hamilton comença a estudiar el sentit del tacte, esdevé 
molt escéptic pel que fa a la percepciò del món extern i se supo- 
sa encara més escéptic que Kant.

Importància i influència
El mérit principal de Hamilton és el d'haver situât la filosofia 
del sentit comú en una línia de comprensiò apta per a la majo- 
ria de les escoles filosòfiques de la postiMustraciò romàntica. 
Hamilton és la culminado, expansió i divulgació de la filosofia 
escocesa del sentit comú; i no només això, sino que també es 
pot considerar com un dels predecessors a les liles Britàniques 
de la filosofia analitica del llenguatge.

Esmentaré tres filòsofs influïts per la filosofia de Hamilton. Els 
dos primers, James Frederick Perder (1808-1864) i Henry L.

I, Londres-Nova York, 1991,8 Vegeu John Skorupski, John Stuart 
pàg. 207.
9 Sobretot després del 1884, durant el seu professorat a la Universität 
d'Edimburg.
10 Vegeu la part II, dedicada expressament a tractar aquesta qüestió.
11 Sobre els "filosofs populars" (Reimarus, Mendelssohn i Lessing en
tre d'altres), vegeu Frederick Copleston, A History of Philosophy, («The 
Bellarmine Series» XVII), Burns and Oates Ltd., Londres, 1960, vol. VI, 
pàgs. 121-134.
12 Vegeu Hamilton, The Works of Thomas Reid, Maclachan and 
Stewart, Edimburg, MDCCCLXIII, vol. II, pàg. 792b.

Mansel (1820-1871), foren, a més a més, successors i hereus 
del seu pensament filosòfic, el primer a Edimburg, i el segon a 
Oxford; el tercer. Francese Xavier Llorens i Barba (1820-1872), 
fou qui introdui la filosofia escocesa del sentit comú a la Uni
versität de Barcelona, en la seva reobertura i restaurado (1842); 
Llorens és el capdavanter de Leseóla de filosofia de Barcelona.’®

Ferner, nascut a Edimburg, va estudiar a Oxford i Alemanya. 
Formava part del cercle inteMectual de Hamilton amb Thomas 
De Quincey, i coMaborava en la revista del cercle, el Blackwood's 
Magazine. En la seva obra Institutes o f Metaphysics ya separar-se 
del punt de vista de la fenomenologia de Reid, com Hamilton, 
i de la posiciò de Víctor Cousin, que seguia exactament a Reid; 
va situar-se en una línia de claredat respecte de la distinció acu
rada entre veritats necessaries i veritats contingents: la filosofia 
s'oeuparia només de les veritats necessàries.

El treball de la seva darrera época conté molts elements estima
bles sobre la discussió entre els particulars i els universels, una 
discussió que continua i s'aprofundeix en les seves Lectures on 
Greek Philosophy, en qué fa una anàlisi excel-lent del tema del 
canvi i del moviment, que Hegel reexamina i que, de fet, consti- 
tueix una anticipaciò de les idees de Bergson.

Mansel va estudiar a Londres i al St. John's College d'Oxford, on 
el 1859 va esdevenir el primer professor de Moral i de Metafi
sica, en la renaixença d'aquella Universität, tot introduint-hi les 
teories escoceses del sentit comú, amb una certa consideració 
també per la filosofia francesa del moment. Mansel va assimi
lar perfectament les idees de Hamilton i, en algunes qüestions, 
com per exemple la de la percepciò del món exterior, fins i tot el 
va superar en claredat i precisió.

Mansel es va ocupar també de la distinció entre filosofia i cién- 
cia. La filosofia ha de tractar dels fets de la consclencivitat {esse 
is perceipi). Les seves Letters, Lecturers and Reviews, publicades 
pòstumament, tracten, a més a més dels temes esmentats, de la 
filosofia del llenguatge i de la lògica matemàtica.

El €<nou sentit comú» segons Hamilton
Hamilton tracta la filosofia del sentit comú des de l'angle de la 
psicologia, car la consciéneia és la font, el criteri i l'instrument 
de la veritat; per tant, la filosofia s'ha de dedicar sobretot a la 
consciéneia, on apareixen i són analitzades totes les veritats. En 
el rerefons d'aquest punt central hi ha una concepció general 
filosòfica que es podria adjectivar corn a naturalista, realista i 
relativista.’"' L'anàlisi de la consciéneia (que no és definible) reve
lará els principis del sentit comú o principis fonamentais del

13 Francisco Javier Llorens y Barba, Lecciones de Filosofia (Explicadas 
en la Universidad de Barcelona durante los cursos 1864-65 y  1867- 
68 ... taquigrafiadas por D. José Balan y  Jovany), Publicaciones de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona, Imp. El
zeviriana, 1920, 3 volums.
14 «Consciousness is to the philosopher what the Bible is to the theo
logian. Both are revelations of the truth, and both afford the truth to 
those who are content to receive it, as it ought to be received, with 
reverence and submission. But as it has, too frequently, fared with the 
one Revelation, so has it with the other». (William Hamilton, Lectures 
on Metaphysics and Logic. Edimburg: W. Blackwood, 1859, vol. I, pàg. 
83.)
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coneixement humàJ^ La consciència és, dones, el mateix que el 
sentit comúd® La consciència no és diferent ni es distingeix del 
coneixement, perqué no és res més que la reladó-condidonant 
entre un subjecte conscient {knowing) i un objecte de conei
xement {known), que és una modificació de la ment; «in the 
perception we never go beyond the organism»d^

El coneixement humà és limitât perqué relaciona el que conei- 
xem amb la ment; per tant, pensarás condidonar, o sigui, rela- 
donar. És impossible que el coneixement huma, en el sentit de 
rao (no en el sentit de fe {belief) ni en el sentit ó'imaginado) 
pugui conéixer l'incondidonat (o sigui, l'absolut, l'iMimitat o 
l'infinit). És així com Hamilton és, entre els escoceses, qui més 
separa coneixement i fe, i és, óbviament, qui més s'acosta a 
Kant.

Tot i aixó, el nostre coneixement és considérât per Hamilton 
com immédiat {presentative) del seu objecte i no pas médiat o 
representatiu d'aquest objecte; per aixô s'ha dit més amunt que 
la filosofia de Hamilton té una forta base de realisme. En aques
ta cognidó presentativa, la cosa és coneguda en ella mateixa 
i no a través de cap mitjà; aquest presentative knowledge és 
d'aqui i d'ara, mentre que el coneixement representatiu és el 
del passât, el del futur i el de les coses merament possibles. Aixi, 
dones, la percepció no és altra cosa que la facultat presentati
va dels fenòmens (del no-jo) que equivalen ais fenòmens de la 
cosa, mentre que l'autoconsciència és una facultat presentativa 
dels fenòmens de ì'ego {mind). La nostra percepció és, dones, 
totalment intuitiva i presenta clarament la dualitat/o i no-jo. La 
percepció no és, portant, una deducció.

Fins aquí he exposât el pensament de Hamilton, dar, simple 
i precis, que va parcialment d'acord amb el de Reid o que, si 
més no, no hi va en contra. Cal ara afegir que el coneixement 
és, a més a més, doblement relatiu, el que Hamilton anomena 
condidonlsme; en efecte, el coneixement de la ment {mind) i 
el coneixement de la cosa {matter) és relatiu i condicionat: «of 
existence absolutely and in itself, we know nothing».''®

Per acabar d'entendre aquest concepto exposaré finalment i 
breument tres sub-temes: el relativisme externs, el relativisme 
intern i el medium o conditioned.

Pel que fa al relativisme extern, s'ha de dir que el nostre conei
xement de l'ego, igualment que el del non-ego, és purament 
fenomènic. Aixô vol dir que en la nostra percepció només 
sabem dels objectes la forma corn es presenten ais nostres 
sentits; no sabem res de la seva substància-essènda {the self). 
Hi ha, però, una law o f thought que ens empeny a pensar en 
quelcom d'absolut, substancial, desconegut, subjecte o subs- 
tractum. No podem dir res de significatiu sobre aquesta law, 
segons Hamilton.

Pel que fa al relativisme intern, s'ha de dir que la percepció és 
relativa també a un altre sentit; i és aquí on aflora una de les

Concepcions kantianos de Hamilton: la manera com una cosa o 
objecte se'ns presenta en la percepció no solament depèn de les 
qualitats objectives de la cosa, sinó també del mitjà {medium) i 
dels nostres sentits corporals; podem representar-ho amb Tes- 
quema següent:

SENTITS + MITJÀ (/nfe/'mec//afe agenc/es) -H OBJECTE = PERCEPCIÓ

Pel que fa al medium o conditioned, s'ha de dir que el pensa
ment imposa condicions al seu objecte i que, per tant, l'objecte 
del coneixement s'ha de definir com a condicionat necessàri- 
ament, perqué no hi ha cap altra possibilitat de coneixement; 
podem saber de Tobjecte — diu Hamilton—  «that is», però no 
«what it /s».''̂

Encara que la meva breu sintesi del pensament de Hamilton 
sobre el sentit comò acaba amb el que he explicat anteriorment, 
afegiré Tenumeració dels primers principis que constitueixen el 
mitjà de qué he parlât. Hamilton considera com a liéis fona- 
mentals del pensament els principis d'identitat, de contradicció 
i ó'exclusió del terme mig. Aquests principis tenen les qualitats 
següents: 1 ) son de comprensió immediata i no analítica; 2) són 
necessàries i universais; 3) són simples i primers (no derivats ni 
compostos); i 4) són évidents per ells mateixos (indemostrables) 
i, per tant, absolutament certs.

Cal anotar, però, que Hamilton no voi admetre que aquests 
principis siguin una versió escocesa de les categories kantianes, 
perqué -d iu - la consciència ens dona una creença immediata 
en Texistència del món exterior, i aixi salva el que li sembla més 
substancial de la tradició escocesa del sentit comú.^°

Conclusió final
La idea generai de fons de la filosofia escocesa del sentit comú 
és que la filosofia no hauria de contradir el que tothom diu i 
creu. La filosofia del sentit comú és, en general, una crítica a 
Hume, però Stuart Mill no pensa pas que Hume estigui total
ment en contra de la filosofia del sentit comú, especialment de 
la de Reid; més aviat sembla insinuar que Reid no va entendre 
bé el pensament de Hume. Aquesta és la tesi d'Alexander Broa- 
die; Keith Lehrer, al contrari, diu que Reid tenia raó i que la seva 
critica a Hume és justa. (Vegeu bibliografia.) De fet, Hamilton 
accepta senzillament Reid, però l'interpreta i el retoca. Mill cri
tica Hamilton perqué — segons eli—  hauria d'haver criticat Reid 
més a fons i no ho va fer; i això és perqué Hume i Mill pensen 
pràcticament el mateix sobre la filosofia del sentit comú. Certa- 
ment, es pot criticar Hamilton per no contestar el tema metafi- 
sic présentât per Hume, que és sobre el modus essendi, és a dir, 
sobre el fet que nosaltres fem una contribució decisiva a això 
que anomenem existència del món, però la filosofia del sentit 
comú — ben entesa i fora de la polèmica d'escola—  no hauria 
de ser incompatible amb Hume, si més no, en els seus punts 
principals, tal com sembla fer-ho el mateix William Hamilton.

15 O.C., pags. 191-207.
16 «Fact of consciousness, and a fact of the common sense of mankind, 
are only various expressions of the same import». (O.c., pag. 292).
17 O.C., ib.
18 O.C., Lecture 8 (tota).

19 «That doctrine of intuitive perception holds not only that we do not 
in fact infer our perceptual beliefs from our sensations, but that there 
is no scope or need for sue han inference. Hamilton wants It to be true 
we are immediately conscious of objects —so that the need for infe
rence does not arise». (John Scorupski, John Stuart Mill, Londres-Nova 
York, 1991, pàg. 104).
20 O.C., pàgs. 147 i 148.
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Pensar, imaginar, 
decidir en clau de futur
EI CIùster de Salut Conca del Ripoll és una 
oportunitat per captar ìndùstries de base 
tecnològica, capdavanteres i competitives

JOAN BRUNET I MAURI

En temps de dificultáis es quan es donen també oportunitats 
de futur que cal saber identificar. Davant la crisi, Sabadell s'es- 
tà posicionant en un doble sentit: d'una banda, potenciant la 
formado professional de les persones; de l'altra, amb noves 
infraestructures comunicatives i tecnolôgiques susceptibles de 
garantir la fiabilitat i la rendibilitat d'implantacions industrials i 
logistiques a la zona. És un bon punt de partida, però no n'hi 
ha prou. Cal dissenyar i desenvolupar estratègies per captar nou 
teixit productiu, noves indústries de base tecnològica, capda
vanteres i competitives. Sabadell i la seva comarca tenen en el 
Clùster de Salut Conca del Ripoll una d'aquestes oportunitats. 
EIs joncs hi sòn. Només cal que siguin suficientment flexibles 
per teixir a favor d'un nou motor de desenvolupament industrial 
de la dutat.

El sector salut
La dutat del futur es comença a dibuixar avui mateix. Les apos
tes i les decisions que s'adoptin ara serán décisives en relaciô 
amb el model de dutat pel quai volem apostar per d'aqui a 
15 O 20 anys. Per aixô, "descobrir" quines son les potenciali- 
tats i oportunitats que tenim és un factor determinant per al 
futur. Es tracta, en definitiva, de decidir qué volem ser "quan 
siguem grans", de treballar i apostar per continuar essent una 
ciutat capdavantera en el desenvolupament econòmic i social 
de la ciutat i del país, definint estratègies i establint aliances per 
aconseguir els objectius que es persegueixen.

No cal ser un expert per adonar-se que la nostra és una ciu
tat especialment ben posicionada en l'àmbit de la salut, de la 
indùstria de la salut. I aixô, fonamentalment, perqué disposem 
de tres dels elements necessaris per a qualsevol procès de valo- 
rització de la recerca i del coneixement:

Uns centres i grups de recerca reconeguts integrats en centres 
hospitalaris de la comarca (Consorci Hospitalari Parc TaulP, 
Mùtua de Terrassa, Hospital de Terrassa, Hospital General de 
Catalunya) i de les universitats amb presència al territori (UAB 
i UPC).

Una indùstria vinculada a la salut que presenta una torta 
implantado a la comarca, amb més d'una quarantena d'em-

preses, més de 4.000 treballadors i una facturaciò conjunta del 
sector propera als 1.000 milions d'euros l'any.

Unes infraestructures comunicatives i viàries que per la seva 
qualitat i centralitat están cridades a jugar un paper destacat a 
l'hora de captar i fomentar la implantado de nova indùstria. Els 
eixos viaris, els Parcs Empresarial de Sabadell i Fluvial del Ripoll, 
la instal-lació aeroportuària, entre d'altres, sòn infraestructures 
que marquen la diferència amb altres ofertes de sòl industriai.

El sector salut a Catalunya
El sector salut és, d'una banda, el sector econòmic a Catalu
nya  ̂ al qual es dedica més diner pùbiic. És també un sector que 
disposa d'uns recursos per a la recerca elevats, i en conseqüèn- 
cia, disposa d'unes possibilitats de retorn d'aquesta inversió en 
forma de patents i de prestació de millors serveis. De l'altra, 
és un sector estratègic per al nostre país, com a minim, des 
d'aquests tres punts de vista:

Social: el de la salut és un dels serveis més valorats per la 
ciutadania i un dels pilars de l'estât del benestar.
Politic: les politiques pùbiiques de salut sòn un instrument 
d'inversió social i de generado de riquesa i d'ocupació. 
Cohesionen la societat i generen benestar.
Econòmic: el sector salut és motor econòmici. És un sector

1 El Consorci Hospitalari del Parc Taulí és, a més d'una de les empreses 
més importants de la comarca (241 milions d'euros de pressupost l'any 
2010), l'organitzaciô que disposa d'un major potencial en la demanda 
de serveis especialitzats que requereixen d'un équipement sofisticat. El 
seu hospital és també, ara corn ara, el més saturat de Catalunya.

2 El Govern de la Generalität va destinar l'any 2010 un pressupost de 
prop de 10.200 milions d'euros al que s'anomena l'Agrupadô Salut, 
concepte sota el quai s'englobaven les despeses que es gestionen sota 
la responsabilitat del Departament de Salut, bé sigui directament o 
bé a través de les entitats que té adscrites, sense tenir en compte 
les despeses consolidables, és a dir, sense tenir en compte les 
transferències internes i altres fluxos de recursos que es produeixen 
entre les entitats.
3 L'any 2010 va aportar un 5% al PIB i donava feina a un 7,3% de 
la poblado catalana ocupada. Albora, el sector salut és un deis cinc 
sectors més rellevants en termes de producció i el segon de major
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d'arrossegament de l'economia per la demanda de béns I 
de serveis que implica altres sectors productius (alimentació, 
tèxtil, R +D +i, serveis, construcció, robòtica, vehicles...).

En aquest context no pot sorprendre que Barcelona sigui el hub 
de formació, assistencial i de recerca biomèdica més rellevant 
del sud d'Europa. També focus emergent i de referència en 
l'àmbit de la salut arreu del món. La Corporació Sanitària Pare 
Tauli hi juga un paper preeminent, gràcies al treball dels seus 
grups de recerca, entre els quais en sobresurt el centre de diag
nosi per imatge, l'UDIAT.

La indùstria de la salut, atesa la seva complexitat, requereix 
del treball interdisciplinari, transversal i coordinat de metges, 
infermeres, biôlegs, teenôlegs, enginyers, informàtics... No és 
possible donar resposta a demandes concretes per a la millora 
d'infraestructures sanitàries i de productes susceptibles d'incidir 
en la millora de les condicions de salut de la ciutadania, sense 
que equips pluridisciplinaris treballin plegats per aconseguir 
avenços que augmentin l'eficièneia i l'eficàcia en la prestació 
de serveis. Només cal que, en aquest procès d'innovaciô i de 
recerca constant, la indùstria hi acompanyi per donar resposta 
ais reptes que cal assolir.

Diner públic per ser reinvertit i generar riquesa
La despesa en salut tendeix a créixer. Les persones vivim més i 
cada vegada será també més alta la demanda de serveis relaci- 
onats amb la salut, amb l'atenció a les persones" .̂ Aconseguir 
que aquests serveis es prestin d'una manera més eficient i eficaç 
sense nécessitât "d'ocupar" espais en centres assistencials és un 
altre dels reptes per assolir en el qual la recerca i la innovació, 
però per damunt de tot la transferència de coneixement a les 
empreses i la seva valorització, és cabdal.

Atès el nostre sistema de sanitat, la despesa en salut és supor
tada exclusivament per l'erari pùbiic. La part més rellevant 
d'aquesta despesa és en productes que són produits per la 
indùstria que envolta l'àmbit de la salut. Com a conseqüència, 
aquesta indùstria té garantit una part del seu futur pel fet que 
la despesa en salut tendeix a créixer. Imaginem un ciùster que 
sigui capaç de posar en valor aquests recursos. Un ciùster capaç 
de treure partit de la recerca i de la innovació que es genera ais 
hospitals i que doni valor a aquesta recerca i coneixement al

despesa pública, després de l'administració general.
4 L'atenció donniciliária d'infernneria, cada vegada més freqüent i 
que té una marcada tendencia a créixer, contribueix decisivament a 
descongestionar els centres d'atenció hospitalaria.

transferir-la al teixit industrial que li sigui més proper. Un ciùster 
que no només contempli la cura de les malalties sinó també la 
conservado de la salut.

Oportunitats
Des d'aquest punt de vista, el Ciùster Salut de la Conca del Ripoll 
i Terrassa està cridat a ser com a minim una "nova" máquina 
tractora de l'economia locai i comarcal. Un ciùster que s'ha de 
sustentar, desenvolupar i consolidar a partir de les potencialitats 
que la comarca sabadellenca presenta en l'àmbit de la salut, 
en indùstria de la salut. I això ha de ser aixi si s'aconsegueix 
sumar voluntats en forma de politiques que afavoreixin el des- 
envolupament i la consolidado del ciùster com a base per avan- 
çar cap a un nou model productiu basat en la competitivitat, 
però també en l'exceMènda. Els Parcs del Ripoll i Empresarial 
de Sabadell són claus en aquest procès per atreure i acollir nou 
teixit productiu de base tecnològica vincuiat a la salut, que al 
seu torn demana una major formació i que haurà de redundar 
en l'atracció de talent.

Cal aplicar-se per no perdre l'oportunitat que el Ciùster Salut 
brinda per dinamitzar un sector empresarial i productiu com el 
de la salut, que compta amb una forta implantado a la comarca 
i que proporciona oportunitats a empreses ja existents, però 
sobretot a persones emprenedores suficientment formades i 
motivadas, disposades a crear-ne de noves.

Ciar que per tal que tot aquest embarrat función! hem de garan
tir el que és essencial: la confiança en les nostres possibilitats i
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el diàieg entre els agents (centres de recerca, empreses, admi- 
nistració...) per identificar oportunitats d'innovació i dibuixar 
projectes, especialment a l'entorn de les especialitats médiques 
i de salut en qué som referents, tais com la diagnosi mèdica a 
través de la imatge, la monitorització d'hospitais i la cosmética- 
farmacia per al tractament de pells sensibles.

Per sortir d'una crisi no hi ha ni solucions màgiques ni les 
solucions ens vindran donades des de fora. Ho sabem. Com 
sabem també, perqué així ho reflecteixen els estudis economics 
i empresariais, que el Vallès Occidental és la comarca catalana 
amb un índex més elevat d'empreses de base tecnològica que 
per les seves caractéristiques reclamen més formació. Tot plegat 
conforma el capital bàsic -el de les persones, les empreses i la 
formació- que cal per enfortir i desplegar una "nova" indùstria 
capaç d'identificar i desenvolupar projectes basats en la recerca 
i en la transferéncia de coneixement i de résultats d'aquesta 
recerca a la societat. Fan falta, però, recursos financers en forma 
de capital llavor i capital rise per animar joves emprenedors a 
afegir-se al clúster.

Governar és decidir
Com que no podem esperar més temps, ni tampoc estar a cavali 
de decisions superiors sobre les quais podem tenir escassa inci- 
déncia, ens convé no perdre el temps i anar per feina. En altres 
paraules, si coincidim a reconéixer la potencialitat que Saba
dell té en l'ámbit de la salut, és hora de començar a apostar 
pel foment d'aquesta nova indùstria. No només des del diseurs 
politic -que també- sino des de l'accio de cada dia, reorien
tant, si cal, decisions adoptados anteriorment i potenciant la 
formació i l'emprenedoria, l'assessorament i l'acompanyament, 
la implicado amb la Universität i altres centres de formació. En 
sintesi: es tracta, metafòricament parlant, de recuperar la figu
ra i l'esperit d'aquell viatjant local que era capaç d'identificar 
necessitats i saber donar-hi respostes a partir d'informar i con- 
vèneer el fabricant de cap on havien d'anar eis trets després 
d'haver escoltat la clientela.

La clau de volta
Si es disposa de la base i dels elements que son necessaris a l'ho- 
ra de vertebrar un clùster, només falta trobar la formula idònia 
d'assistir i de gestionar el clùster. I això garantint la comunica
do entre tots els possibles membres i el funcionament d'equips 
pluridisciplinaris (centres hospitalaris, centres i grups de recer
ca, universitats, indùstria, administració...) que es puguin crear 
a la cerca de solucions innovadores a qüestions assistencials; 
recollint adequadament les iniciatives / opinions / suggeriments 
deis professionals de la salut que demanen millores en els equi- 
paments que utilitzen o suggerint-ne de nous per ser estudiats 
i aplicats en centres de recerca i identificant en cada moment 
la millor organització o empresa capaç de donar resposta a les 
demandes.

I tot plegat sense oblidar l'aposta per la formació i per l'empre
nedoria. D'aquí que és decisiu també animar, formar, acompa- 
nyar i assessorar joves emprenedors perqué s'endinsin en el vast 
àmbit de la indùstria de la salut.

Joan Brunet i Mauri és periodista i comentarista
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Humor: de l'estât liquid 
a l'estât d'ànim
Segons els darrers estudis, Thumor 
i el riure son aspectes de rexperiència 
humana comuns a pràcticament tot el mon

JORDI CLAPÉS TERUEL

Associem ¡'humor amb el bon humor i, simplificant molt, tot- 
hom intueix que és "allò que ens provoca el riure". Ara bé, ¿és 
important? ¿s'ha estudiat com es mereix? Potser sembla un 
contrasentit estudiar seriosament allò que és divertit. Un escrip- 
tor romantic alemany que ho va fer després de triomfar produ- 
int obres humoristiques, Jean Paul Richter (1753-1825), en la 
seva Introducció a l'estètica va elaborar una teoria en la qual 
definia l'humor com "la manifestado del finit en l'infinit". Més 
pragmàtic, l'humorista gràfic Ronald Searle (1920) opina que 
l'humor és allò que "provoca ràbia a la gent quan els dius que 
no en tenen".

En aquest escrit s'explicarà amb paraules plañeres, però sense 
renunciar ais arguments més rigorosos, qué és ¡'humor. En 
concret, s'analitzarà l'evolució d'aquesta paraula, considérant 
sobretot els significats que ha tingut al llarg del temps, i després 
s'intentará identificar quines emocions provoca. Per tal de valo
rar correctament l'evolució del significat de la paraula humor 
cal, però, repassar breument com s'ha interprétât al llarg de la 
història allò que provoca: el riure.

D'acord amb els darrers estudis, molts dels quais recull Rod A. 
Martin a La psicología del humor, un enfoque lntegrador\ l'hu
mor i el riure són aspectes de l'experiéncia humana que són 
comuns a pràcticament tot el món. Els sons del riure són els 
mateixos en totes les cultures i les persones disposen, des del 
mateix moment en qué neixen, deis mécanismes que els pro- 
dueixen. I per bé que altres animals riuen (com alguns simis 
quan els fan pessigolles o juguen a perseguir-se). Tèsser humà 
és Túnic que disposa de circuits cerebrals especialitzats per gau- 
dir de l'humor i expressar-ho a través del riure, cosa que podria 
haver contribuít fins i tot a la seva supervivéncia com a espécie. I 
és que l'humor assumeix unes quantes funcions socials i, grácies 
al llenguatge i al grau d'imaginació deis humans, es manifesta 
de maneres molt variados (jocs de paraules, lapsus linguae, acu- 
dits, comentaris enginyosos...)

Fluids i temperament
La paraula humor prové del llatí umor/umoris, que al seu torn 
deriva del grec antic i que, en la primera accepció que va tenir i 
que encara conserva en Tactualitat, designa qualsevol tipus de 
liquid. Per al gran metge grec Hipócrates (460-377 aC), la bona 
salut depenia de Tequilibri deis humors corporals que estaven 
vinculats ais quatre elements considerats els constituents fona- 
mentals de Tunivers: la pituita a Taigua, la bilis groga al foc.

1 Martin, Rod A. (2008): La psicologia del humor, un enfoque Integra- 
dor. Madrid: Orion Ediciones.

D'esquerra a dreta i de dait a baix: temperament colèric, 
flegmàtic, sanguini i melangiós segons Lari de connaître 
les homes par la physionomie de Gaspard Lavater (1820)

la sang a Taire i la bilis negra a la terra. Posteriorment, Galè 
(131-201 dC) va atribuir ais quatre fluids certes qualitats psico- 
lògiques que podien fluctuar si ho feien els humors corporals. 
Segons quin d'aquests fluids predominava al cos d'un individu, 
se'n determinava el temperament: limfàtic (flegmàtic, tranquil), 
hepàtic (colèric, geniüt), sanguini (alegre, apassionat) i nervios 
(melangiós, romàntic).

Aixi, una persona que tenia la cara bruna i arrugada era melan
giosa perqué se suposava que tenia l'humor atrabiliari negre i 
see. Aquesta tesi la va portar a Textrem el pensador suis Johann 
Kaspar Lavater (1741-1801), iMustrant-ho en la seva obra Lart 
de conèixer els homes per la fislognomonla (1778). També s'ha 
conservât aquesta segona accepció de la paraula, per bé que 
no com a conseqCiènda dels quatre humors corporals, i avui dia 
encara diem que aigú està de bon o de mal humor segons la 
cara que fa.

La paraula llatina umor va evolucionar a Franga en el mot 
humeur en la primera accepció (liquid) i, amb la mateixa arrel, 
a Anglaterra es va convertir en el mot humour en la segona 
(temperament).

Voltaire (1694-1778) escriu a les seves Oeuvres complètes que 
"els anglesos han pres el seu humour, que per a ells significa 
temperament enginyds, del nostre mot humeur en el mateix 
sentit de les primeres comédies de Corneille^". Però poc després

2 Pierre Corneille (1606-1684), destacat autor de la tragèdia clàssica
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el mateix Voltaire va reconèixer que aquesta accepció, que ell 
definia com a "plaisanterie naturelle", no prové del francés. Al 
segle XVI els anglesos ja utilitzaven la paraula humour per refe- 
rir-se al comportament de les persones extravagants i excèntri- 
ques que, apartant-se de les normes socials, sovint eren conside- 
rades ridicules i, per tant, objecte de les dalles. En tenim mostres 
literàries en les anomenades comédies de carácter (o "comédia 
dels humors") com la de Benjamin Jonson (1572-1637), Every 
man in his humor (1598), inspirada en els Caràcters de Teofrast 
(372-287 aC). Estrenada per la companyia de William Shakes
peare el mateix any que la va escriure, Jonson utilitza la teoria 
dels humors per fonamentar un teatre de tipus a partir de les 
quatre categories bàsiques ja esmentades, de manera que els 
personatges son victimes patològiques del seu temperament^

De l'agressió al joc intel*lectual
L'any 1709 el filòsof Lord Shaftesbury (Anthony Ashley Cooper, 
1671-1713) va publicar I'assaig Sensus communis: an essay on 
the freedom o f w it and humour, una de les primeres obres en 
qué s'utilitza la paraula humor en la seva quarta accepció, la 
que l'associa al talent de fer dure eis altres. El pas següent va ser 
el d'anomenar humorista la persona extravagant de la quai hom 
es reia, mentre que el que Limitava per obtenir-ne plaer es con
siderava un home d'humor. Corn a exemple podriem citar una 
obra del 1744 de Corbyn Morris, secretad de duanes d'Escòcia, 
Un assaig per fixar les autèntiques normes de l'enginy l'humor, 
la burla, la sàtira i el ridicul. Ara bé, a l'Europa del segle XVIII 
la paraula ridicul s'utilitzava bàsicament de la mateixa mane
ra que avui usem la paraula humor, però amb connotacions 
més negatives i agressives. Es tractava de batre i humiliar els 
adversaris convertint-los en la dota de tothom. Però la idea del 
dure com a expressió de menyspreu i escami va donar pas a la 
d'un joc d'enginy, per mostrar la pròpia intel ligéncia. La classe 
mitjana británica evolucionava cap a una nova Sensibilität que 
emfatitzava la importáncia de la benevoléncia, l'amabilitat, la 
urbanitat i la simpatia entre les persones refinades. I per diferen
ciar els comportaments més agressius provocadors de la dalla 
d'aquells que no ho eren, per als primers es parlava ö'enginy i 
per als segons s'usava el mot humor. Aixi dones, queda clara la 
paternitat d'aquesta accepció per part dels anglesos, i es fa més 
palesa quan constatem que l'any 1765 els holandeses conside- 
raven que l'humor anglés "prácticament només es troba a la 
seva ilia", i el 1862 el dramaturg Victor Hugo encara feia refe- 
réneia a "aquella cosa anglesa que anomenen humor'"^. Al llarg 
del segle XX el terme humor va acabar referint-se a tot allò que 
provoca el riure, incloses les modalitats més agressives.

Ara bé, el significat d'aquesta darrera accepció de la paraula 
humor, ¿és realment el mateix arreu? Pel que fa als anglesos, 
segons el Concise Oxford Dictionary voi dir "graciós, divertit... 
menys intel-lectual però més simpátic que l'enginy", i per al 
Oxford Advanced Learner's Dictionary denota "aquella qualitat 
que fa que una cosa sigui divertida o graciosa; la capacitat de 
riure's de les coses que són divertides". El Duden alemany el

francesa, va comengar escrivint comèdies com La il-lusió còmica (1636) 
i El mentider (1643).
3 Llera, José Antonio (2003): Una aproximación interdisciplinar al con
cepto de humor, SIGNA; revista de la Asociación Española de Semióti
ca, número 12, LINED.
4 Bremmer, Roodenburg et al. (1999): Una historia cultural del humor. 
Madrid; Sequitur.

defineix com la "capacitat de Tèsser humá per enfrontar-se amb 
serenitat a les mancances del món i dels homes i a les dificultats 
i adversitats de la vida quotidiana". Per ais franceses, segons 
el Petit Larousse l'humor és "una forma d'enginy que mira de 
posar émfasi en el carácter ridieul, insòlit o absurd de certs 
aspectes de la realitat", i pel Petit Robert és "una forma d'en
giny que mira de presentar la realitat de manera que destaquin 
els aspectes divertits i insòlits". A Catalunya, tant el Diccionari 
de Pompeu Fabra com el de TIEC el defineixen com la "facultat 
de descobrir i expressar elements comics o absurdament incon- 
gruents en idees, situacions, esdeveniments, actes".

Aixi, segons els diccionaris respectius, per als anglesos l'humor 
és la qualitat del que és divertit i graciós; per als alemanys és la 
capacitat de fer front a les adversitats de la vida; per als fran
ceses és una forma d'enginy que destaca certs aspectes de la 
realitat; i per als catalans és la facultat de descobrir i expressar 
de maneres diferents certs elements cómics.

Una nova emoció per a un veli estât d'ànirn
L'emoció és un intens estât mental que sorgeix al sistema ner- 
viós de manera espontània i provoca una resposta psicològica 
positiva o negativa. És un impuis involuntari originat com a res
posta als estimuis de Tambient que indueix sentiments tant a 
Tèsser humá com als animals i que desencadena conductes de 
reacció automática.

En el passât els teòrics consideraven que l'humor era un procès 
cognitiu més que emocional, i miraven d'identificar quins ele
ments cognitivoperceptius calen per tal de produir-lo. Però el 
que provoquen aqüestes apreciacions cognitives és justement 
una emoció. Així, l'humor ens pot provocar una emoció per 
la qual acabem rient. Si bé en generai es reconeixen vuit emo- 
cions primàries (sorpresa, por, ràbia, fàstic, acceptació, curio- 
sitat, pena i alegria) i el doble de secundàries, cap identifica 
amb claredat la que provoca l'humor. Potser la més semblant 
és la de Talegria, que és un sentiment de félicitât momentánia, 
caracteritzat per una visió optimista d'un mateix i de Tentorn i 
associada al plaer.

Hi ha, dones, una emoció que fa que s'aixequin diversos mús- 
culs del rostre: els occipitofrontais, el supraciliar, el nasal, Tele- 
vador del llavi, els dos zigomátics i el risori... I a més augmenta 
el ritme cardiac, se segreguen més sucs gástrics, la musculatura 
corporal es contrau i relaxa, s'encongeix i s'estira el múscul dia- 
fragmátic, i al coll s'eixampla la zona de la gola en el cas de les 
dones, i s'estreny i s'allarga en el cas deis homes. Així dones, 
¿com s'anomena aquesta emoció? Rod A. Martin proposa la 
paraula anglesa mirth, que es pot traduir albora com a alegria i 
hilaritat. I a nosaltres ens caldria un terme mig, ja que la hilaritat 
és "el riure soroliós provocat per alió que hom veu o sent" (IEC).

Pent un joc de paraules, com si es tractés d'un acudit suât, faig 
una proposta:

ALEGRIA - HILARITAT =  ALEGRITAT

Alegritat: [substantiu] femeni. Emoció provocada per l'humor i 
per la qual acabem rient. 0  emoció distintiva provocada per la 
percepció de l'humor.
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"Un cadaver en 
el espejo" a Sevilla
Presentado del darrer llibre de David Ser
rano sobre Juan Camacho, supervivent de 
Mauthausen i de la dictadura uruguaiana

L'1 d'abril es va presentar a la Casa del Libro de Sevilla el darrer 
llibre de David Serrano, Un cadáver en el espejo, éditât per la 
Fundado Ars amb el suport economic de la Junta d'Andalusia. 
Sevilla havia acollit la figura de Juan Camacho un cop Serrano 
el va descobrir en el seu viatge a Mauthausen el 2007, quan 
acompanyava alumnes de batxillerat de l'Escola Pia de Sabadell.

Una sala d'actes complètement plena va acollir les intervencions 
d'Ángel del Río, prologuista del llibre i professor de la Universi
tät de Sevilla, Juan Gallo, Comissari per a la Memoria Histórica 
de la Junta d'Andalusia, i el mateix autor, que al matí ja havia 
impartit una conferéncia a la Facultat de Lletres de la US. Ángel 
del Río va glossar la figura de Camacho des del seu vessant 
huma, destacant-ne aquells aspectes que el vinculaven ais seus 
orígens andalusos i a la seva experiéncia personal durant els 
viatges a la capital andalusa el 2008 i el 2009. El públic, bona 
part del qual havia conegut Camacho, compartia les experiènci- 
es relatades per Del Rio.

Juan Gallo va dedicar el seu torn, en primer Hoc, a Hoar la qua- 
litat de l'obra que es presentava, motiu pel qual havia decidit 
que valia la subvenció atorgada per a l'edició. Va destacar-ne 
el rigor, la qualitat, el detall, el vessant didactic i l'atractiu de 
l'acostament a la figura per tal de donar-ne a conèixer el procès 
de testimoniatge.

Finalment, Serrano va intervenir per agrair el suport de la Junta 
d'Andalusia per creure en el projecte iniciat el 2007, a la Casa 
del Libro per l'acte organitzat, que comptava també amb imat- 
ges inédites de Camacho i dels republicans a l'Uruguai, i a Del 
Rio per la seva inestimable coMaboració en el projecte. Serrano 
va centrar la seva intervenció en el procès de construcció del 
testimoni que pretenia reflectir en el que va qualificar com la 
seva "darrera obra d'acostament als supervivents dels camps

D'esquerra a dreta Juan Gallo, David Serrano I Ángel del Río

nazis, per una raó bàsica de cicles vitals". A més, va considerar 
que, per aquest mateix motiu, volia retre homenatge als clàssics 
de la literatura dels camps que obren, a manera de reflexió, 
cada un dels capítols del llibre. Finalment va resseguir la figura 
d'un Camacho exemple de resiliència a la Guerra Civil, a l'exili, al 
front contra els nazis, a Mauthausen i en el seu periple posterior 
fins a rUruguai, cosa que el duna també a resistir la dictadura 
de Bordaberry del 1973 al 1985.

L'acte va acabar amb una copa de cava a la terrassa de la Casa 
del Libro, just al bell mig de la capital andalusa, on públic i mit- 
jans de comunicació van compartir una conversa emotiva sobre 
la figura del desaparegut Juan Camacho. El 20 de maig Rafael 
Guerrero, director del programa La Memoria (l'únic d'aquest 
caire a l'Estat), entrevistava Fautor a Canal Sur Radio (http:// 
blogs.canalsur.es/lamemoria/201 1/05/19/la-odisea-vital-de-juan-camacho- 
deportado-almeriense-en-mauthausen-protagonista-del-libro-un-cadaver- 
en-el-espejo/).
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DIR-SE A TRAVES D'UN LLIBRE

Ella Barcelô es diu a través 
d'algunes narracions de Julio Cortázar
MONTSE BARDERI

Elia Barcelô (Alacant, 1957) és l'escriptora més important en 
llengua castellana de ciència ficció. Treballa com a professera 
de literatura hispánica a la Universität d'Innsbruck, Àustria. Ha 
guanyat diversos promis literaris, ha publicat dinou noveMes — 
entre juvenils i d'adults— , un Ilibre d'assaig i més de quaranta 
relats en diferents revistes espanyoles i estrangeres. Part de la 
seva obra ha estât traduïda a divuit idiomes. Per a un curri
culum més detallat consulteu la seva biografía escrita per ella 
mateixa a http://montsebarderi.wordpress.com/2010/04/10/ 
elia-barcelo-nos-ofrece-su-curriculum-mas-personal/

La conversa va ser en castellà i aixi la transcric.

¿Por qué has escogido los relatos de Julio Cortázar?
Porque son los textos más estimulantes que conozco y son de 
los poquísimos que puedo releer sin que pierdan interés y fres
cura. Yo descubrí a Cortázar relativamente tarde; a los veintidós 
o veintitrés años, y aún recuerdo mi deslumbramiento al leer 
Casa tomada, Continuidad de los parques y Reunión con un 
círculo rojo. Me convertí en una lectora-cómplice entusiasta y 
empecé a leer todo lo que había escrito. Desde entonces, y a 
pesar de todo lo que he leído en esta vida, hay dos amores 
que me acompañan siempre: Julio Cortázar en prosa y Leonard 
Cohen en verso. Recuerdo que al principio de La Caída de la 
Casa de Usher, de Poe, hay una cita que dice: "Son coeur est un 
luth suspendu; sitôt qu'on le touche, il resonne." A mi me pasa 
eso con Cortázar y con Cohen: ambos convierten mi corazón en 
un laúd colgado, que suena en cuanto lo tocan sus palabras.

¿Crees que "hay que luchar contra el pragmatismo y 
la horrible tendencia a la consecución de fines útiles"?
Sí. Por completo. A mí me parece muy bien hacer algunas cosas 
por su utilidad, como curar a los enfermos, por ejemplo, pero 
creo también, como Julio, que la literatura no debe convertirse 
en una máquina de hacer dinero ni las novelas deben ser "úti
les". Ni la literatura ni muchas otras cosas. Todo sería mucho 
más agradable si se hiciera por curiosidad, o porque da placer 
hacerlo o por juego o porque se aprende algo haciéndolo. El 
maldito pragmatismo es el que hace que a los niños se les vaya 
matando la fantasía a medida que se hacen mayores y que a los 
adolescentes con tendencias artísticas se les diga que es mejor 
que elijan una "carrera sólida" pensando simplemente en un 
trabajo que les dé dinero. La creatividad se acepta tanto más 
cuanto más dinero dé; ese es, sobre todo, el pragmatismo de 
nuestra época y es una de las cosas que más asco me dan.

¿Consideras que "en todos los seres, el pensamiento es 
menos noble que el acto simple"?
Aquí creo que se trata de una especie de reivindicación de la 
ignorancia. Cuando uno actúa por impulso, sin que medie

reflexión ni a favor propio ni en contra, podemos pensar que 
ese acto es más noble porque no está en función de nuestra 
conveniencia. Yo, sin embargo, no creo que el pensamiento sea 
menos noble porque no veo nobleza en la acción simple, hasta 
cierto punto animal, visceral. Posiblemente Cortázar habla aquí 
como hombre — en el sentido de varón— que se ha criado toda
vía en una sociedad en la que la acción espontánea, valiente, 
directa, no contaminada por el pensamiento calculador y quizá 
pusilánime, aún se consideraba más valiosa. Es la sociedad que 
acuñó frases como: "la palabra es el arma del cobarde."

¿Es posible que "las palabras decidan el curso de las 
acciones, tal y como suele ocurrir en esta vida"?
Oh, sí, es más que posible. Todos tenemos la experiencia de 
haber pronunciado palabras que nos han llevado a decisiones y 
a actos que no teníamos pensados y que, de repente, se hacen 
reales, se cumplen simplemente por la fuerza de la palabra.

¿Cómo se puede soportar la "ausencia presente en 
todas partes" de algunas ausencias?
La ausencia nunca es fácil de soportar mientras es ausencia 
presente. Es decir, cuando uno es constantemente consciente 
de una ausencia, cuando el no estar de alguien es un agujero 
imposible de llenar, que se siente como hueco en la vida propia, 
casi no se puede soportar. Eso lo sabe todo el que ha perdi
do definitivamente a un ser querido y todo el que ha tenido 
que soportar grandes penas de amor. Sólo cuando, a golpes 
de tiempo, la ausencia deja de sentirse como constante, vamos 
teniendo pequeños respiros, hasta que llega un momento en 
que la presencia ausente deja de notarse porque ha sido llenada 
por otra persona o por otra circunstancia, o porque nos hemos 
habituado tanto a esa ausencia que ya no la sentimos como 
falta de alguien o de algo sino como constitutivo de nuestro ser.

http://montsebarderi.wordpress.com/2010/04/10/
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¿"Se perdona a quien se ama todavía un poco" o el per
dón no tiene nada que ver con el amor?
No estoy segura, la verdad. El perdón puede tener que ver con 
el amor, y es cierto que uno está más inclinado a perdonar a 
quien todavía ama, aunque sólo sea un poco, pero en una can
ción de Sabina alguien dice lo contrario y también es verdad: 
"No. No pido perdón. / ¿Para qué, si me va a perdonar porque 
ya no le importa?"

¿La música ocupa algún lugar en tu vida como cuan
do "de la radio vino un piano dulcísimo, de acordes 
líquidos"?
Me gusta la música y hay algunas obras y autores que escucho 
con frecuencia, sobre todo en momentos concretos, cuando 
tengo la sensación de que necesito oírlos, como me pasa con 
Leonard Cohén, pero no soy de las personas que tienen siempre 
música alrededor o los auriculares perennemente conectados. 
El silencio me gusta al menos tanto como la música y, cuan
do salgo a pasear, lo que más me gusta es oír el mundo a mi 
alrededor: los trinos y graznidos de los pájaros, las hojas de 
los árboles moviéndose en la brisa, los motores de los aviones 
y de los coches, las voces de la gente, los gritos de los niños... 
la música de la vida sin más. Luego, por la noche, una copa de 
vino, unas velas y, sí, una música de piano de acordes líquidos, 
me parecen una forma estupenda de dar por terminado el día. 
Para una situación así, el primer movimiento del Concierto de 
Colonia, de Keith Jarret, por ejemplo.

¿Identificas algunos ámbitos oscuros como "las noches, 
cuando las sustancias se sumergen en una identidad de 
aristas y de planos que sólo la luz podría romper"?
Sí siento esa transformación del mundo cuando huye la luz y 
todo cambia. Me figuro que es algo que nos pasa a todas las 
personas imaginativas. Las personas pragmáticas, sobre todo 
cuando hablan con alguien que teme la oscuridad, suelen decir
le: "cuando está oscuro hay las mismas cosas que cuando hay 
luz". Pero no es verdad, claro. Cortázar lo sabía.

¿Se puede enfermar como cuando "le sobra a alguien 
de tal manera la inteligencia que el excedente se sintió 
incapacitado para seguir viviendo en el interior de su 
cerebro y decidió buscar una escapatoria"?
Se puede enfermar de muchas maneras y, desde luego, el exce
so de inteligencia lleva con frecuencia a no ser demasiado feliz 
porque las personas muy inteligentes se sienten muy solas, al 
no tener a casi nadie de su nivel con quien hablar o con quien 
compartir reflexiones. Incluso el sentido del humor de las per
sonas muy inteligentes se estrella contra la incomprensión de 
los que no llegan a ver dónde está la gracia. Pero creo que de 
inteligencia sólo se puede enfermar si la inteligencia lleva al ais
lamiento, a la soledad. Si la persona inteligente tiene la suerte 
de encontrar a otras de su cuerda, entonces todos son mucho 
más felices que antes.

¿Has perdido alguna vez "la fe en las palabras y los 
exordios"?
Nunca. Yo soy un animal de palabras y tengo una fe casi inque
brantable en la palabra para construir realidades, para resol
ver conflictos, para acercarse a los demás, para hacer nuestro 
el mundo que nos rodea y el que está dentro de nosotros. A

pesar de todo, comprendo lo que dice Julio porque sí que hay 
veces — cuando uno tiene que traducir un texto vacío y absur
do, como le pasaba a él tantas veces, o cuando escucha a algún 
político desgranando un bla-bla— en las que uno piensa que 
la palabra — usada así, degenerada hasta ese punto—  no sirve 
para nada y el silencio sería mejor porque al menos le permi
tiría a uno mismo pensar sin molestias. Y también puede ser 
que Cortázar estuviera pensando — lo supongo al ver ese "exor
dio"—  en la palabra como medio para animar a alguien a hacer 
algo que no quiere hacer o no es capaz de hacer. Ahí sí que es 
más que posible que fracase la palabra.

¿Sería una buena fórmula la de "nada de preguntas; el 
amor señalará los medios"?
No. i Y mira que la frase es bonita! Pero si de una relación amo
rosa se eliminan las preguntas, las explicaciones, las palabras, 
lo que queda es visceralidad, animalidad — cosa que está muy 
bien de vez en cuando en asuntos amorosos y sexuales— , y 
eso se agota muy pronto. Claro que hay momentos en que 
sobran las preguntas, en que una mirada vale más que una 
frase, en que una caricia o un beso valen por cien cartas; en 
esos momentos, sí, nada de preguntas, pero después muchas, 
muchas preguntas y muchas respuestas, una conversación que 
dure toda la vida.

¿Las chicas que leen tienen infancias como la de Paula, 
"triste y silenciosa, como ocurre en los pueblos a toda 
muchacha que prefiera la lectura a los paseos por la
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plaza, desdeñe pretendientes regulares y se someta 
al espacio de una casa como suficiente dimensión de 
vida"?
Supongo que sí, pero creo que es al contrario. Una no se vuel
ve solitaria y silenciosa porque le guste leer, sino que le gusta 
leer porque no le interesan demasiado los pretendientes ni los 
paseos y porque no tiene con quien hablar de lo que realmente 
le interesa. Pero no creo que eso sea triste, o al menos en mi 
caso no lo fue. Siempre preferí quedarme en casa y leer horas y 
horas y horas, pero no tenía la impresión de estar perdiéndome 
nada grande, ni de que eso me volviera triste. Incluso ahora, 
comparada con otras mujeres de mi edad, yo salgo muy poco 
con gente — salvo en cuestiones de trabajo—  y leo muchísimo 
más. Una elige lo que más placer le da. Sin embargo, compren
do que, visto desde fuera, es muy posible que la gente piense 
que una niña encerrada con un libro es una cosa triste. No se 
dan cuenta de que está visitando otros mundos, viviendo vidas 
mucho más apasionantes que la que encontraría sentada en un 
banco de la plaza con otras niñas de su edad, enamorándose de 
hombres maravillosos que no se parecen en nada a los chavales 
que pasan por la plaza haciendo de hombrecitos, participando 
en conversaciones como nunca se han oído en su pueblo.

¿Sientes el dilema de trabajo versus pasión literaria y 
que algunas veces las clases "te cansan, te doblan, te 
cierran como un puerco espín contra todo lo que no sea 
reposo después del horario obligado"?
¡Oh, sí, claro! No es nada original — la frase sí, el pensamiento 
no— y nos pasa a todos los que tenemos una doble dedica
ción: la escritura y otro trabajo. Escribir es agotador, pero es 
algo que uno elige y dosifica del modo que mejor le permite 
llevar el esfuerzo; por el contrario las clases (en mi caso) u otro 
empleo son algo que uno cumple en un horario concreto y que 
lleva aparejado un montón de trabajo con fecha de entrega fija. 
Yo, por ejemplo, tengo que corregir durante muchas horas a la 
semana y tener todos los trabajos corregidos para un momen
to concreto, así como tengo que preparar lo que quiero hacer 
en cada clase. Todo eso, dado que tiene fecha fija y que hay 
muchas otras personas que dependen de ello, va primero, lo 
que significa que tengo mil cosas que hacer antes de poder 
ponerme a escribir la novela que tengo en marcha y a veces, 
efectivamente, sucede lo que dice Julio, que cuando por fin 
puedes ponerte a lo que de verdad quieres hacer, la fuerza, la 
energía y la salud ya no te dan para nada más y no tienes más 
remedio que irte a la cama o, como mucho, sentarte un rato 
a leer porque no te tienes ya de pie y no te sientes capaz de 
ponerte a escribir.

¿"Contar es un modo de transferir definitivamente al 
pasado, fijándolos, algunos acaecimientos que tu com
prensión no alcanza sino exteriormente. Y  luego, sería 
tonto negarlo, da para un bonito cuento"?
Absolutamente. Contar es casi todo en la vida porque al fin y al 
cabo lo único que queda después de vivido algo es el recuerdo 
de eso que se ha vivido, y el recuerdo está hecho de palabras, 
el recuerdo es narración (palabra tras palabra) de lo que se ha 
percibido, sentido, experimentado. Muchas veces, sólo después 
de haber contado una experiencia vivida se la comprende real
mente, o al menos se comprende parte de ella porque se le ha 
dado una forma concreta, se le ha añadido una coherencia que

quizá nunca tuvo pero que ayuda a verle el sentido a la cosa. Y 
como dice Cortázar, "la coherencia es algo que siempre alegra, 
vaya usted a saber por qué". De esas narraciones propias, como 
si dijéramos "de andar por casa", salen muchos cuentos, sí, a 
veces incluso bonitos.

Lamentas haberte alejado de aquellos "posibles pero 
indefinidamente postergados amigos"
Es que una vida no da para tanto y los amigos, como las plantas, 
como todo lo que está vivo, necesitan mucho tiempo, mucha 
atención para que sigan siéndolo. Por eso no se pueden tener 
tantos como uno quisiera y hay que conformarse con cuidar a 
los que se tiene y confiar en que a veces las circunstancias vitales 
te permitan ampliar un poco el círculo y convertir en amigos 
a esas personas que nos han caído muy bien en un viaje, por 
ejemplo, o con quienes hemos coincidido en un festival o en 
un congreso. Muchas veces durante esos días uno siente que 
esas personas podrían llegar a ser maravillosos amigos, pero 
luego hay que separarse y, aunque las cartas — hoy en día los 
e-mails—  ayudan, con el tiempo no bastan para mantener esa 
relación y convertir a un posible amigo en un amigo de verdad. 
Sí lo lamento, mucho. Y me pasa con cierta frecuencia, por des
gracia. También sucede con otras 
cosas posibles que se van dejan
do para después y al final te das Und no S0
cuenta de que ese después no lie- vuelve SoHtarid 
gará jamás. y  silenciosa

¿Has padecido el estado de 
Tupac-Amarú? (Consiste en Sitio que le
una diversión del alma y del gusta leer por- 
cuerpo, en sentir el deseo de que no le
hacer una cosa y a la vez su interesan
contraria.) demasiado los
S i, con frecuencia; porque hay oretendientes
demasiadas cosas que uno que- ¡ J ie ie i iu ie in e iy
rría hacer y demasiado poco paseos
tiempo en una sola vida, y por
que a veces tanto una cosa como
su contraria son exactamente lo que una desea pero quizá en 
dos líneas temporales diferentes que producirán o producirían 
dos futuros distintos y una no sabe por cuál decantarse. Como 
cuando, de pequeña, era capaz de desear a la vez ser cantante 
de cabaret y monja en las misiones. O cuando te apetece con 
igual pasión irte de viaje a algún sitio lejano a caminar y nave
gar y trepar y ver maravillas desconocidas, y también quedarte 
tranquila en casa, arreglando la biblioteca, vaciando armarios, 
trasplantando, viendo películas, releyendo novelas, invitando a 
los amigos a cenar en la terraza.

¿Crees que la edad lleva "a los sentimientos maternales 
que superan toda pasión temporal"?
No. Yo tengo la suerte de ser madre de dos hijos y por tanto 
sé muy bien lo que es tener sentimientos maternales frente a 
ellos. Eso me evita tener ese tipo de sentimientos frente a los 
que no son mis hijos y me permite — al menos hipotéticamen
te—  conservar la posibilidad de la pasión también respecto a 
personas mucho más jóvenes que yo. En el caso de Cortázar, su 
última esposa era treinta años más joven que él, de modo que 
parece que se las arregló para mantener una "pasión temporal"
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sin caer en los sentimientos paternales. Claro, 
que él no había tenido hijos. De todas formas, 
y aunque yo suelo sentir ternura por muchos 
jóvenes, creo que nunca seré tan vieja como 
para sentirme madre de todo el mundo.

¿Qué es ser culto, "amar las puestas de 
sol y los problemas de ingenio", por 
ejemplo?
Eso es ser Julio, y ser un poco yo, y otro par de 
millones de seres humanos, pero no sé si eso 
es ser culto. En cualquier caso amar las puestas 
de sol es algo que me parece necesario para 
ser una persona con la que yo pueda tener esa 
relación especial que se da entre gente que se 
emociona con lo mismo. Yo colecciono puestas 

de sol, quizá como

Yo soy un
animal
de palabras y
tengo
una fe casi
Inquebrantable
en la palabra
para construir
realidades,
para resolver
conflictos

otros coleccionan 
sellos. Los proble
mas de ingenio me 
gustan a ratos, pero 
no son una de mis 
obsesiones. Quizá 
porque como me paso la vida pen
sando en mis historias y mucho tiem
po tratando de ajustar la cronología 
y demás datos sueltos, cuando tengo 
un poco de tiempo libre no siempre 
quiero romperme la cabeza con pro
blemas de ingenio.

¿"On peut dire alors que, sur la 
Lune, il fait d a r de Terre"!
Mais bien sûr! Ese es el más grande de mis sueños imposibles: 
salir del planeta, orbitar la Tierra, ver las estrellas sin la atmósfe
ra de por medio y, claro, en algún momento, ver brillar la "tierra 
llena" desde la luna.

¿Conoces realmente a los delfines? "No me refiero 
desde la borda del trasatlántico, en una platea de cine o 
en las novelas náuticas. Yo te pregunto si conoces, ínti
mamente, si has podido alguna vez interrogar la esfera 
melancólica de sus vidas al parecer tan alegres..."
Me temo que ni yo ni él. No hay tanta gente que conozca ínti
mamente a los delfines, salvo las personas que trabajan con 
ellos y aún así supongo que lo de "conocer" es un modo de

hablar, porque tratándose de otra especie es muy arriesgado 
decir que uno los conoce. Es bonita la idea de nadar con los 
delfines aunque, considerando mis habilidades natatorias lo 
más probable es que me ahogara enseguida, y la idea de apren
der su lengua también es uno de esos sueños estimulados por 
mis lecturas de ciencia ficción, pero volvemos a lo mismo: una 
lengua refleja la manera de ver y categorizar el mundo de un 
cierto grupo de seres. No creo que pudiera aprender la lengua 
de los delfines porque no entendería los referentes más básicos 
y normales para ellos. Y, definitivamente, no creo que sean una 
especie melancólica, por bonito que suene en la frase de Julio. 
Tampoco necesariamente alegre, pero lo que sí se ha demos
trado es que se gastan bromas entre sí, mientras que de esa 
posible melancolía no hay más que la palabra de Cortázar... 
gran palabra, pero humana.

Cuentos Completos I y  II, de Julio Cortázar, Alfaguara. 
ISBN 978-84-204-0538-4/978-84-204-0539-1
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Buscant la Maty Shelley catalana
Els exemples britànic i americà demostren 
que una literatura torta i independent 
no pot menystenir la literatura de gènere

MARTA BECERRIL i INES IVORRA

principis del segle XIX una colla d'escriptors britànics amb poc 
en connú van donar un gir al món de la literatura Amb obres 
més properes al lector I temàtiques exotiques I singulars, donen 
origen a la literatura popular o de gènere. Examinem com va 
succeir i el llegat que han deixat a Catalunya.

No h¡ cap manera senzilla de definir la literatura de gènere, es 
tracta d'una categoria calaix de sastre en el guai caben mol- 
tes manifestacions literáries diferents: des de la ciéncia-ficció, 
passant per la novel-la policíaca, fins a la de fantasia. Estaríem 
d'acord, però, que la literatura popular acostuma a cenyir-se a 
una sèrie de convencions de gènere que apel-len a segments 
molt concrets del públic lector. Per exemple, la ciència-ficció es 
defineix per la seva ambientació futurista, mentre que la novel
la romàntica es basa en l'atracció mùtua entre dos personatges 
principals. No obstant això, el fet que aquesta literatura sigui 
de caire popular no la redueix a un estatus inferior al de l'ano- 
menada literatura de prestigi. Això s'evidencia especialment en 
la literatura anglosaxona, on obres considerades de la literatu
ra popular fa temps que s'han convertit en membres per dret 
propi del cànon literari. Un cas paradigmàtic seria el de Robert 
Louis Stevenson amb obres tan conegudes corn Lilla del trésor, 
La fletxa negra i Lestrany cas del Dr. Jekyll I Mr. Hyde. Si bé en la 
literatura anglosaxona el sait de l'anomenada literatura popular 
a una posició de prestigi ja s'ha produit, veiem que en el cas 
de la literatura catalana no hi ha hagut un procès comparable. 
Fern una prova: quants autors catalans de ciència-ficció, novel
la sentimental, aventures, horror o misteri que hagin rebut con- 
sideració critica i académica podrieu anomenar en un minut? 
No gaires, oi? L'objectiu d'aquest article és seguir l'evolució de 
la literatura popular al món de parla anglesa i esbrinar les raons 
per les quais a Catalunya no ha seguit un procès de legitimado 
similar. Deu ser que els catalans no escrivim ciència-ficció de la 
bona o és que potser hi ha altres raons que expliquen aquesta 
situació?

De El Castell d'Otranto a Orgull i prejudici: eis inicis de 
la literatura popular
Podríem afirmar que la literatura de gènere comença a finals 
del segle XVIII i principis del XIX amb l'emergència de la litera
tura gòtica, amb El castell d'Otranto corn a obra fundadora del 
moviment. Aquesta novel-la d'Horace Walpole neix amb l'ob
jectiu d'omplir unes noves necessitats de mercat: l'emersió de la 
burgesia marca el naixement d'un públic lector més ampli que 
adopta la lectura corn un passatemps que deixa d'estar réser
vât exclusivement a l'aristocràcia. Certament, tot i no tenir una 
recepció crítica gaire positiva, El castell d'Otranto es va conver
tir en una novel-la extremadament popular, amb un argument 
que va satisfar un públic lector molt ampli. La història narra les

Coberta d'una versió en càmic de la novel-la Dr. Jeckyll i Mr. Hyde (1943)

desventuras del senyor del castell d'Otranto, que després de la 
mort del seu fill intenta casar-se amb la vidua d'aquest, Isabel
la, per tal d'aconseguir un hereu.
Isabel-la fuig i aquí és on comencen 
eIs embolies. Tenint en compte que 
Walpole, molt encertadament, mésela 
la novel-la sentimental amb el misteri, 
trobem la resposta de per què El cas
tell d'Otranto va tenir un èxit de tais 
proporcions.

Com a conseqüéncia d'aquest primer 
èxit de la literatura gòtica acabada 
de néixer, s'origina també la concep- 
ció d'aquestes noves formes literáries 
com una literatura menor, la mass- 
fiction. Posteriorment, juntament amb 
la literatura gòtica, emergeixen altres
expressions amb característiques similars, per exemple Mary 
Shelley publica Frankenstein, però les critiques iniciáis son deplo
rables i consideren el text una aberrado. Tanmateix, al llarg del

Molts dels 
clàssics més 

famosos de la 
literatura en 
anglés, com 

Lilla del trésor 
o Dr. Jekyll i Mr. 

Hyde, formen 
part de la 

literatura consi
derada popular
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segle XX aquesta visió canvia i avui dia Shelley és considerada 
la precursora de la ciència-ficció. Un cas similar el trobem amb 
Edgar Allan Poe, considérât el precursor de la novel-la negra i 
de misteri — també a Catalunya, on va influir l'obra de Pere Cal- 
ders, especialment com a autor de relats breus que s'endinsen 
en la temàtica sobrenatural. A Poe el seguirien més endavant 
autors com Robert Louis Stevenson amb la novel-la llestrany cas 
del Dr. Jekyll i Mr. Hyde. La historia de Poe d'un doctor amb una 
doble personalitat va ser un èxit immédiat i va despertar un inte
rés generai per la condicio mental humana. Però els exemples 
no s'acaben aquí: Walter Scott va popularitzar el gènere de la 
novel-la histórica, sobretot amb Ivanhoe, recreant en un escena- 
ri medieval les aventures d'un jove cavalier. I no podem oblidar 
tampoc la narrativa d'horror, amb la novel-la epistolar de Bram 
Stoker, Dracula, i també els contes de H. P. Lovecraft, que van 
inspirar al mateix Joan Perucho — un dels seus primers contes 
es titula Amb la tècnica de Lovecraft (1956). A aquesta emer- 
gència de la literatura de gènere s'hi ha d'afegir també el gène

re romàntic: històries com Pamela, de 
Samuel Richardson — que de nou ins
pira Perucho per escriure la seva pròpia 
Pamela (1983), on abraça de pie les 
convencions del gènere fulletonesc— , 
van ser grans best-sellers. Pamela es va 
rebre com un Ilibre de bona conducta, 
començant així una moda que s'allar- 
garia al llarg de tot el segle XVIII. Hi ha 
teories que apunten que el Marquès de 
Sade més endavant va escriure 7usf/ne 
corn una resposta crítica a la novel-la 
de Richardson. Però quin gran clàssic 
de la literatura anglesa va néixer corn 
una novel-la sentimental i ha acabat 
ocupant un Hoc en el cànon? Sens 

dubte, no podem parlar de cap altra obra que Orgull I Prejudici, 
de Jane Austen. Aquest exemple il-lustra corn les obres de la 
literatura de gènere, considerades corn una literatura menor, 
han aconseguit posteriorment un ben merescut reconeixement 
literari.

El concepto 
de literatura 
de masses 
sorgeix durant 
el segle X IX  
amb l'èxit 
espectacular 
de novel les 
corn Frankens
tein, Ivanhoe 
O Pamela

A dalt, mapa del mon a finals del XIX. baix, el viatge del balener
Pequod fet per la Harris-Seybold Company de Cleveland

La novel-la de gènere: consolidant I'lmperi Britànic
L'aspecte que crida més l'atenció d'aquest breu viatge cap a 
l'origen de la literatura popular és que la majoria d'aquestes 
obres semináis apareixen en un lapse de temps relativement 
curt, des de El castell d'Otranto, que es publica l'any 1764, a 
Frankenstein o el modem prometea, que surt a la llum el 1818, 
passen poc més de 50 anys. Alguna cosa ha hagut de canviar 
al mon de les lletres per permetre l'eclosiô d'un nou tipus de 
literatura més propera al lector i que explora nous mètodes per 
exterioritzar les inquietuds de l'època. Alguns dels canvis més 
évidents que tenen Hoc durant aquest période són l'emergència 
de les classes mitjanes, un nou pùblic de lectors educats que 
busquen un espai propi dins l'esfera de la cultura, i les millo- 
res en les tècniques d'impressiô. Ambdós són motius més que 
suficients per sacsejar el mon de la literatura, però coincideixen 
amb un tercer factor que resulta determinant per a l'expansió 
de la literatura popular: la consolidado de I'lmperi Britànic.

L'origen de I'lmperi Britànic es remunta a finals del segle XVI, 
però l'apogeu es va produir al Harg del segle XIX gràcies a un 
procès d'expansiô cap a l'oceà Pacific que va començar a finals

del XVIII. En el seu moment de màxima esplendor, l'imperi colo
nial dels britànics incloïa el Canadá, bona part de l'Àfrica i de 
l'Orient Mitjà, el subcontinent indi, Austràlia i un bon nombre 
de les illes del Pacific, a més d'Anglaterra, Escòcia, Gal-les i Irlan-

L'Imperi Britànic
L'any 1922 I'lmperi Britànic ocupava aproximadament 
una quarta part del total del territori del planeta i va 
arribar a ser l'imperi més poderos de la história. A dia 
d'avui, el seu Hegat cultural i politic continua present a 
la vida de milions persones. Només cal fer una ullada 
al nombre de parlants d'anglès: és la Hengua materna 
de més de 300 milions de persones i la Hengua ofici
al de 53 paísos, aixó sense compter les persones que 
l'utilitzen com a segone Hengua ni els països on no és 
Hengua oficial però sí d'ús comú. Gràcies al Hegat de 
l'imperi, els escriptors en Hengua anglesa compten amb 
un mercat potencial de dimensions inimaginables per a 
altres Hengües.
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Retrat de Nathaniel Hawthorne de I'any 1840 pintat per Charles Osgood

da. Amb més de 500 milions d'habitants, va arribar a comptar 
amb una quarta part del total de la poblado mundial. L'adminis- 
tració d'uns territoris tan vasts representava un repte no només 
des del punt de vista organitzatiu o politic, sino també cultural. 
La consolidado d'una supremacia obtinguda per la força neces
sitava d'una producció cultural capaç d'exportar la llengua 
anglesa, juntament amb el sentiment d'una identitat cultural 
comuna amb la metròpoli, als confins més allunyats de l'imperi. 
Aquesta nécessitât d'estendre la llengua i la cultura angleses i 
de respondre a les demandes d'un pùblic lector que havia cres- 
cut de forma exponencial en un breu période de temps va ser

Els Ilibres més venuts de la historia
Un llistat acurat dels Ilibres més venuts a escala inter
nacional (excloent-ne obres religiöses com la Biblia o 
l'Alcorà) inclou un nombre sorprenent d'obres perta- 
nyents a générés considerats menors. Als primers ilocs 
de la llista hi trobem la trilogia fantàstica de El senyor 
dels anells i també El hobbit de J. R. R. Tolkien, amb 
més de 100 milions de còpies venudes a tot el món. El 
représentant de la novel-la de misteri no és altre que 
/ aleshores no en quedà cap (originalment titulat Deu 
Negrets) d'Agatha Christie, i dins la novel la fantàstica, 
sentimental i d'aventures hi trobem Ella, una mostra 
perfecta de la literatura colonial británica, seguida 
per Les mines del rei Salomó, totes dues de H. Rider 
Haggard.

I'esquerra, Jim I Long John Silver en una Nustradó de Lillà del trésor 
(1911). A la dreta, frontispici del Frankenstein de Mary Shelley (1831)

l'empenta definitiva que va catapultar l'aparició de la literatura 
popular. Novel-Ies com Ellla del trésor de Robert Louis Steven
son, El Ilibre de la jungla de Kipling o Les aventures de Sher
lock Elolmes de Conan Doyle servirien per exportar a tot el món 
l'idioma i el pensament britànics per mitjà d'històries escrites 
en un llenguatge més proper i d'arguments carregats d'emo- 
ció, sentimentalisme, misteri i exotisme que, amb el temps, 
evolucionarien segons unes convencions cada cop més patents 
per al lector i donarien Hoc als diferents 
générés tal corn eis coneixem avui dia.

Els Estats 
Units es van 

trobar en un 
encreuament 

similar al 
català a 

principis 
del XIX, 

però sense 
I'amenaga 

de l'extinció 
de la llengua

L'èxit d'obres considerades de gènere es 
deu en gran mesura, dones, a l'emergèn- 
cia de l'Imperi Britànic com a potència 
mundial, però es tracta d'un fenomen 
complex que es pot llegir de diverses 
maneres. Una conseqüència inesperada 
de l'hegemonia cultural i política britá
nica va ser una major confiança en eIs 
mitjans d'expressiô de la llengua anglesa 
i en les seves possibilitats. Eis escriptors 
no tenien nécessitât de mirar enrere tot 
cercant models literaris d'époques pas
sades perqué s'havia estés la percepció 
que era la cultura británica la que libe
rava l'avanç de la humanitat. El fet que 
aquest nou tipus de produccions apel-lessin a un pùblic més 
ampli no es vincolava a una qualitat literària menor, sinó a una 
evolució de les lletres escrites que tenia Hoc de forma paral lela 
a l'ascens de l'imperi Britànic, que per a molts representava el 
símbol definitiu del progrès humà.

The Great American Renaissance
La situado als Estats Units de principis del XIX té poc a veure 
amb la británica. Aproximadament trenta anys després de la 
Guerra d'independèneia, els escriptors americans busquen tro
bar una veu pròpia i allunyada dels models europeos i espe- 
cialment britànics que havien marcat la seva producció Hterà- 
ria, en un intent de reafirmar la seva independèneia cultural. 
Aquesta tendéncia culmina a la década deis 50 del mateix 
segle amb "The Great American Renaissance", la primera gene-
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ració de gran escriptors amencans que entrará a formar part 
del cànon literari. Entre aquests hi trobem Emily Dickinson o 
Walt Whitman, però també Nathaniel Hawthorne — cultivador 
del conte gòtic i de terror i hi ha qui diu també precursor de 
la ciénda-ficció— , Edgar Alian Poe — que inaugura la novel-la 
policíaca amb Els crims del carrer Morgue—  i Herman Melville. 
És justament amb el gènere d'aventures que Melville va gaudir 
de més èxit entre el pùblic. L'obra més celebrada de Herman 
Melville en el seu temps va ser la novel-la Typee, que narrava 
les seves peripècies corn a captiu dels nadius d'una de les liles 
Marqueses. Aquesta primera novel-la va marcar el punt àlgid de 
la seva popularitat, que va anar decaient amb obres successives 
de temàtica similar com Ommo o Mardy i va tocar fons amb la 
publicació de la incompresa Moby Dick. La novel-la avui dia més 
coneguda de Melville va rebre acalorades critiques negatives 
— en part perqué l'edició británica va ometre'n l'epíleg— i va 
marcar la fi de la seva carrera com a escriptor professional. Tant 
Hawthorne, Poe com Melville van cultivar la literatura de gènere 
i s'han convertit en clàssics indiscutibles de les lletres america- 
nes, la quai cosa demostra un cop més que literatura popular i 
literatura de qualitat no són termes excloents.

La Iluita per la supervivéncia de les Metres catalanes
La situació a casa nostra, però, era ben diferent. Fins a mitjans 
segle XIX, la literatura catalana va estar enfonsada en el période 
de la Decadència. Aquesta etapa es va caracteritzar per la cas- 
tellanització de les terres de parla catalana en territori espanyol, 
la qual cosa va comportar un ùs cada cop menor del català 
escrit. Malgrat tot, a finals del XIX el moviment de la Renaixença 
es va proposar l'objectiu de recuperar el català com a llengua 
literària i de cultura. Pertanyen a aquest période clàssics de la 
nostra literatura com Ángel Guimerà, Jacint Verdaguer o Narcis 
Oller, i és llavors quan es consolida un públic lector en llengua 

catalana. Per desgràcia, l'arhbada del 
segle XX presenta nous reptes a la 
cultura catalana, que s'ha d'enfron- 
tar a un espanyolisme cada cop més 
agressiu contra les manifestacions 
d'una Identität nacional diferent a 
l'espanyola. Ens trobem, dones, que 
la situació del català té poc a veure 
amb la de l'anglès: es tracta d'una 
llengua amenaçada, amb un públic 
lector molt més limitât en nombre i 
que veu la seva evolució interrompu- 
da pels embats de la història contem- 

porània. En aquest context, la literatura catalana no és una eina 
d'hegemonia (corn l'espanyola o l'anglesa), sino de legitimado: 
ha de ser una literatura de prestigi que reflecteixi la Identität 
pròpia i diferenciada dels catalans. A aquest fet s'hi suma la 
percepció que literatura de qualitat i ficció literària van de la mà, 
mentre que la literatura popular és inferior perqué es dirigeix a 
les masses. En aquest ambient hostil, no sorprèn que la literatu
ra de gènere no hagi prospérât en les lletres catalanes corn ho 
ha fet en altres països.

Cap a un futur de ciència-ficció
Tant l'exemple britànic corn l'americà demostren que una lite
ratura torta, independent i segura de si mateixa no es pot per- 
metre menystenir la literatura de gènere, més aviat al contra-

La supervivéncia 
de la llengua 
catalana a la 
castellanitzacló 
passava per la 
prodúcelo 
d'una literatura 
de prestigi

Pòster de Dr. Jeckyll i Mr. Hyde a la decada de 1880

Els clàssics de la literatura de gènere en català
Quan pensem en literatura de fantasia i ciència-ficció 
a Catalunya, ens vénen a la ment tres noms: Joan 
Perucho, Pere Calders i Manuel de Pedrolo. Tres pere
grins que van ser deis primers a endinsar-se al territori 
de la literatura de gènere. Joan Perucho va ser un deis 
pocs cultivadors del gènere fantàstic i continua sent un 
referent per a aquells autors que s'endinsen en aques
ta temàtica tan poc comuna a les nostres terres. Les 
histories naturals (1960) és la novel-la més famosa de 
Perucho, una fantasia histórica ambientada a la Bar
celona del segle XVIIl enmig deis enfrontaments entre 
carlins i liberals i que narra les peripècies del cavalier i 
botánic il-lustrat Antoni de Montpaiau, que es llança a 
la cerca d'Onofre de Dip, un cavalier del rei En Jaume 
convertit en vampir. Les histories naturals continua sent 
un deis grans éxits de la literatura catalana, i les aven
tures d'aquest Van Helsing català han estât traduídes a 
més de vint idiomes. Un altre pes pesant de la literatura 
catalana que va cultivar el genere fantàstic fou Pere Cal
ders, que l'any 1954 va guanyar el premi Victor Català 
amb el recull de contes fantàstics Cròniques de la veri- 
tat oculta, on barreja amb saviesa humor i fantasia i on 
es fa palesa la influència d'autors com Edgar Allan Poe, 
Franz Kafka i Pirandello, inelou joies com «El desert», 
en qué un home atrapa la seva ànima amb la mà, o «La 
clau de ferro», on el narrador es pregunta qué amaga 
un armari l'interior del qual ningú ha vist. L'agudesa 
imaginativa de Calders també es manifesta en contes 
com «Zero a Malthus», una narrado de ciència-ficció 
que explora les conseqüències terribles de la invenció 
del sérum de la immortalitat per part dels japoneses, o 
«La rebel-lió de les coses», on la negativa dels objectes 
a fer les seves foncions acaba amb l'esfondrament de la 
civilització. L'obra més coneguda de Manuel de Pedrolo 
és justement El Mecanoscrit del segon origen (1974), 
una novel la de ciència-ficció que continua sent un dels 
Ilibres més venuts en català, amb 26 edicions i traduit 
a set llengües. Pedrolo narra l'extinciô de la humanitat 
per part d'uns alienigenes i els esforços dels dos joves 
supervivents — l'Alba i en Didac, de catorze i nou anys 
respectivement—  per evitar l'extinciô de l'espècie.
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Juan Camacho Ferrar (1919-2009) es una figura 
excepcional del exilio republicano español, 
un andaluz que vivió en primera persona todos los 
grandes dramas del siglo XX: la emigración econó
mica a Francia, el regreso a una Cataluña en plena 
efervescencia, la Guerra Civil española, los campos 
franceses, el combate contra la Alemania de Hitler 
y la deportación a los campos nazis, antes del exilio 
definitivo al Río de la Plata, primero a Argentina y 
luego a Uruguay.

Combinando la anécdota y el testimonio íntimo con la 
reflexión ética y filosófica. Un cadáver en el espejo es 
más que una biografía de Juan Camacho.
David Serrano Blanquer se adentra en el mundo de los 
campos y recoge las pulsaciones del testimonio para 
registrar, más allá del lenguaje verbal, los sentimientos, 
los silencios y las emociones de un drama, el de la de
portación de los republicanos a los campos nazis, que 
forma ya parte de nuestro patrimonio democrático.

DE VENDA EN LLIBRERIES

f u n c A c ió

VRS

Mapa de L'illa del trésor d'una de les primeres edidons de la novel-la

ri, ja que és una eina de difusió que a més permet explorar 
noves possibilitats estilístiques i que constitueix un símptoma 
de maduresa literária. La literatura catalana sembla anar pel bon 
camí: Pere Calders, Manuel de Pedrolo i Joan Perucho van obhr 
les portes de la ciéncia-ficció a Catalunya, i autors com Albert 
Sánchez Piñol n'han seguit els passos amb éxit internacional. Fa 
poc es va publicar Hany de la plaga de Marc Pastor, on Fautor 
s'atreveix a combinar ciéncia-ficció, terror i misteri, un híbrid 
que sembla apuntar cap a un futur esperançador per a la lite
ratura de généré a Catalunya. Será Marc Pastor el nostre Mary 
Shelley?

Marta Becerríl Albornà és Ilicenciada en Filologia 
Anglesa per la UB i té un máster en Edició. Actualment 
col-labora amb diverses editorials, especialment en 
l'área de la literatura infantil i juvenil, i escriu per al bloc 
de literatura anglosaxona Dr. Read Good 
http://drreadgood.wordpress.com/

Inés Ivorra Harrison és Ilicenciada en Filologia Angle
sa per la UB i actualment cursa un máster en Estudis de 
Dones i Génere a la Universität de París 8.
També és escriptora per al blog Dr. Read Good.

http://drreadgood.wordpress.com/
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De literatura menorquina 
i altres herbes
Menorca, illa de pedres i vent, té un cert 
nombre d'escriptors que destaquen 
en la literatura catalana actual

MARIA CARDONA

Menorca és una illa curiosa, que enamora menorquins i visi
tants. Les dominacions, sobretot les angleses, grácies a la seva 
posició estratégica a la Mediterránia, deixaren un rastre que 
perdura encara avui, transformat en qualitats, tradicions i edi- 
ficis singulars que la diferencien de les altres illes. La historia, 
també la de la literatura, emmarca la situado actual en qué es 
troba la literatura i la cultura catalanes a Menorca.

Un poc de perspectiva
Lilla de Menorca es troba vinculada a la literatura catalana des 
del segle XVIII i fou en aquest période, la IMustració, quan la 
literatura menorquina començà a tenir un pes especial en el 
marc de la literatura catalana. La Societat Maonesa de Cultura, 
fundada durant la segona dominado anglesa per la burgesia 
iNustrada de Maó, confirmé la força i l'ambició de la produc- 
ció menorquina en aquest période. Un deis seus fundadors va 
ser Joan Ramis i Ramis, escriptor, historiador i advocat, molt 
influït pels clàssics grecs i llatins. Voltaire, Shakespeare, Petrar
ca i Gessner. La seva obra més destacada és la trilogia teatral 
Lucrècia, Arminda i Constància. Una altra figura destacada de 
la literatura menorquina d'aquest période fou Antoni Febrer i 
Cardona, gramàtic, lexicògraf, traductor i poeta, gran defensor 
de la llengua i la cultura de l'illa, i que es va enfrontar a la forta 
imposició del castellà en tots els àmbits de la vida illenca, amb 
valentia i coratge.

Passem a finals de segle XIX i principis del XX. En aquest temps 
destaca Ángel Ruiz i Pablo, inicialment en castellà i després 
compaginant la llengua catalana i la castellana en tota la seva 
prodúcelo literaria i periodística. La seva obra més coneguda és 
una novel-leta tragicòmica, Viatge tràgic de l'amo en Xec de 
S'Uastrá, que s'ha convertit amb els anys en un icona la cultura 
menorquina. Cal destacar que la darrera frase d'aquesta novel- 
leta, «Si senyor, no podia anar millor; mai se n'havia fet una de 
tant encertada. Però madona és morta.», és a dia d'avui una 
frase feta que s'empra en la llengua coMoquial oral en sentit 
figurât, per dir irònicament que una cosa que havia d'anar bé 
no hi ha anat tant com s'esperava.

Escriptors d'avui
En l'actualitat, la literatura a Menorca se centra en la noveMa i 
en la poesia. Un dels noms més destacats és Ponç Pons, poeta, 
narrador, critic literari i traductor d'Alaior. Pons té una àmplia 
prodúcelo poética, amb gran influéncia dels clàssics, i de la lite
ratura francesa, italiana i portuguesa, sobretot de Pessoa. Dels 
seus reculls poétics destaquen Desert encès. Salobre, Pessoanes, 
Estigma i Mura, entre d'altres. Un dels seus llibres més personals

Pons Ponç, illòman dedarat, afirma que «Ser menorquí és 
ser estranger pertot / Ser menorquí és com una malattia»

és Dillatari, una mescla de diari personal amb poesies i haikus 
integrats en el text. Ha guanyat molts premis literaris, entre els 
quais destaquen els Jocs Florals i el Premi Carles Riba. Ponç Pons 
també s'ha dedicat a literatura infantil i juvenil; aquests contes

Com veus el futur?
«Menorca és una illa petita amb pocs habitants, vin
culada des del segle XVIII a la literatura catalana. Com 
tots els territoris del nostre pais, va viure, però, un segle 
XIX i gran part del segle XX de piena castellanització 
i d'empobriment de la literatura en la nostra llengua. 
Tanmateix, des de la década dels setanta del segle 
passât hem vist com es generava un indubtable reflori- 
ment de la literatura que, al llarg dels darrers vint anys, 
ha produit un bon grapat d'escriptors sòlids (poetes i 
narradors) que conformen, sens dubte, un dels pério
des més fértils pel que fa a la creado literària. A més, 
es tracta d'autors que sòn coneguts, llegits i que tenen 
una clara incidéneia damunt la societat. Crée, idò, que 
vivim un moment molt bo que, sens dubte, produirà 
encara molts més fruits en el futur.» Josep Maria 
Quintana Petrus

«Cree que, literàriament, Menorca està vivint un gran 
moment de la seva història i esper que un dia els 
descendents dels immigrants que han vingut siguin els 
millors poetes/poetesses en catalá d'aquesta illa. Ha 
sorgit un públic lector i tenim joves escriptors que con
solidaran el futur d'una "literatura menorquina" que 
s'ha d'entendre com la nostra oberta aportado a la rica 
i variada cultura catalana.» Ponç Pons
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Josep Maria Quintana Petrus, autor d'E\s Nikolaidis 
i de Les revolucions perdudes

i novel-les, com Miquelet el futbolista, El drac Basili, Memorial 
de Tabarca \ Entre el cel I la terra, han tingut un gran nombre 
de lectors a Menorca I a les altres Hies que s'han consolidât com 
a lectors de la seva prodúcelo poètica d'adults. A més, ha estât 
traduit a diverses llengües.

Tot i que Ponç Pons és un dels noms que més sonen quan es 
parla de literatura menorquina, no és l'ûnic que s'ha d'esmentar 
quant a qualitat i aportado a la literatura de l'ilia actualment.

Joan Pons, ferrerienc, també té una llarga producció literaria, 
sempre en el gènere de la novel-la. El 2009 guanyà el Premi 
Ciutat d'Alzira amb La casa de gel. També cal destacar-ne es 
novel-íes Nàufrags i Barba-rossa, totes dues amb una altissima 
qualitat literària i amb un estil molt dépurât i poétic. També s'ha 
dedicat a la literatura juvenil amb gran reconeixement grácies a 
la novel-la Remant cap al sol.

Pau Faner, de Ciutadella, té una amplissima producció literaria 
que es divideix en narrativa breu, literatura juvenil i novel-la. 
Ha guanyat molts premis, entre els quais destaquen el Premi 
Josep Pía (1983), el Premi Nadal (1986) i el Premi Ramon Hull 
de novel-la (1988). Amb la seva darrera novel la. Les bodes del 
diable, ha fet un gir radicai en la seva carrera literària; es tracta 
d'una llarga i intensa novel-la d'aventures en qué els protago
nistes empreñen un viatge per un món violent i religiös albora, 
a la recerca de l'amor i de la félicitât.

Esperança Camps és una escriptora i periodista de Ciutadella 
que viu al Pais Valencià. Amb l'escriptura explora el llenguat- 
ge literari a través de les diferents variants dialectals del català. 
Les seves novel-les més destacades són Enllà de la mar (2004), 
Premi Joanot Martorell 2003, i Quan la Iluna escampa els morts 
(2005), Premi Ciutat d'Alzira 2004.

Maite Salord compagina l'ensenyament, la politica i la litera
tura. Ha guanyat diversos promis de narració amb les obres / 
del Somni Tot (1998) i Mar de Boira (2004), entre d'altres, i ha 
publicat dues novel-les. Com una nina russa (2002) i La Mort 
de l'Ànima (2007), que va quedar finalista del Premi Sant Jordi 
2006.

Josep Maria Quintana Petrus és una altra de les veus intéres
sants que ha sorgit en els darrers anys. Es va iniciar amb assa- 
jos histórics i en l'ámbit del dret, però el 2007 va publicar Els 
Nikolaidis, una novel-la que el col-locá en el marc de la literatura 
menorquina del moment i que ha estât traduïda al grec. Amb la 
seva darrera novel-la. Les revolucions perdudes, segueix el carni 
que va iniciar amb Els Nikolaidis.

Menorca com a centre de l'univers literari
Menorca actualment té un gran nombre d'intel-lectuals desta- 
cats que enriqueixen la cultura menorquina, sempre en català, i 
que són coneguts no només en la societat illenca i balear, sinó 
també a Catalunya. La falta d'editorials a Menorca fa que les de 
Mallorca, corn El Gall Editor, i les de Catalunya (majoritàriament 
Proa) i Valénda (Bromera) publiquin aquests escriptors que des
taquen per la seva altissima qualitat i que exporten la cultura 
illenca, bastant particular, arreu. I és que Menorca, la seva cul
tura, la seva historia i sobretot el paisatge, són sempre un tema 
recurrent, per no dir el tema central, de la producció literària de 
tots els escriptors menorquins al llarg de la historia. Menorca, 
illa de pedres i vent, afilada — mai més ben dit— , és la inspiració 
de tots ells, la seva raó d'escriure i la font de totes les histories 
que conten. El sentiment nacionalista, exclusivament menorqui, 
és el punt de partida d'aquesta literatura actual i que recull molt 
bé el sentiment dels menorquins, que estimen la seva terra amb 
gelosia i, sobretot, amb molt d'orgull. Un deis exemples més 
clars i àlgids és la poesia de Pons Ponç.

Ara mateix Menorca té un gran nombre d'escriptors que des
taquen en la literatura catalana i que enforteixen la cultura de 
Tilla, a més d'enriquir-la, i són els que han posât els fonaments 
perqué aquesta producció literària en català, totalment centra
da en Menorca, tingui de ben segur una continuítat en el futur.

María Cardona Serra (Es Castell, 1986) és Ilicenciada 
en Traducció i Interpretació i en Lingüística per la Uni
versität Pompeu Fabra i ha cursat el Màster d'Edició de 
TIDEC. Després de dedicar-se durant dos anys a Tedició, 
ara és agent literària a Guillermo Schavelzon Agencia 
Literaria. Tot i que fa sis anys que viu a Barcelona, se 
sent, com diu Pong Pons, «Menorquina fins al moll 
emblancat dels meus ossos». Manté el bloc Escriviure: 
www.mariacardona.wordpress.com

http://www.mariacardona.wordpress.com
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CRITICA/ NARRATIVA

Els dimonis que ens assetgen
La segona novel*la de Pere Antoni Pons és 
una historia torbadora en què eis drames 
intims i eIs dilemes morals conviuen amb 
inquiétants enigmes sobrenaturals

VANESA ROCA

«L'infern és huit, i tots eis dimonis son aquí». Tal com resa la cita 
de Shakespeare que dona titol a aquesta noveMa, els dimonis 
són ben a la vora, més a prop del que puguem pensar, i desitjar. 
Uns dimonis pertorbadors que sempre són presents, acompa- 
nyant-nos fins als llocs més inhòspits de nosaltres mateixos i 
aprofitant-se de les ofuscacions i les inquietuds de l'ànima per 
transformar fets simples en grans tragédies.

Ricard Rosenthal, un jove professor universitari marcat per una 
tragèdia personal, s'assabenta de la desaparició inexplicable 
d'una alumna i, aprofitant la seva tasca de coMaborador en un 
diari barceloni, decideix marxar a un petit poblé de Mallorca per 
investigar les causes del succès. Amb l'ajuda d'un brillant histo
riador local, en Ricard es submergeix en la vida dels vilatans per, 
irremeiablement, caure en una espiral de conflictes, malentesos 
i dubtes que, a poc a poc, li despertaran la curiositat fins a limits 
obsessius.

Entossudit a resoldre el misteri de la desaparició, el protagonis
ta indaga en l'aparent quotidianitat del poblé i deis seus habi
tants, i acaba descobrint que ha de fer front no només ais seus 
propis fantasmes, sinó també ais que envolten els habitants 
d'aquell pacific poblet. La tasca d'investigació que du a terme el 
condueix cap a uns antics documents que relaten la terrorífica 
llegenda que gravita sobre el poblé, un fet que remou profun- 
dament els veins i el mateix Ricard, que creu fermement en la 
veracitat dels relats.

El que havia començat corn un viatge per intentar redimir els 
dimonis interiors esdevé una cursa contrarellotge per cercar la 
veritat deis fets enmig de Hegendes tenebroses i diabóliques.

Una noveNa sense etiquetes
És difícil etiquetar la noveMa de Pere Antoni Pons com a thriller 
o noveMa d'intriga perqué va més enilà dels trets que caracterit- 
zen aquests générés. Tots els dimonis són aquí sembla, a primer 
cop d'ull, la típica noveMa d'intriga on l'argument avança al 
ritme del cas que s'ha de resoldre, però tan bon punt s'inicia la 
lectura, el lector és gratament sorprés.

És una proposta singular, narrada a partir d'una estructura simi
lar al guió cinematográfic, plena de diálegs, interrogatoris i cor- 
reus electronics que li donen una agilitat vertiginosa que engan- 
xa i manté el lector despert i intéressât durant tota la lectura. Fa 
la sensació que està esenta per ser llegida d'una tirada, com la

Pere Antoni Pons 
Tots els dimonis són aquí

Empúries p

seqüénda d'un film, on gai- 
rebé no tens temps de par- 
pellejar. No hi ha capítols, 
ni interrupcions, ni pauses; 
una construcció calcula
da al miMímetre, pensada, 
mesurada i sofisticada que 
avança amb el lector, sense 
Hoc per a dubtes i embolies.
Tot i que hi ha canvis de 
veus narratives, flashbacks, 
pensaments i converses que 
s'intercalen constantment, 
el lector no es perd ni es 
mareja, al contrari, queda 
atrapat per la dinàmica, el 
joc de veus i perspectives 
que obren el camp de visió 
dels diferents personatges
que hi apareixen. Hi conviuen diferents punts de vista però sem
pre des de l'òptica, quasi omniscient, del narrador, el director 
del diari del qual en Ricard és coMaborador. El més impactant 
de tot, però, és que el temps narratiu sembla que correspongui 
amb el temps que el lector triga a Hegir l'obra.

Igual que restructura, el Henguatge és acurat, rie i intens. La 
noveMa està molt ben escrita, amb un Henguatge exquisit i lite- 
rari que encaixa a la perfecció amb els personatges. No sembla 
artificiós ni forçat tot i ser d'una qualitat excel-lent, no embafa 
sinó que dota el reiat d'una versemblança aclaparant.

Tots els dimonis són aquí és un Hibre breu però intens, amb un 
argument que transporta el lector i li fa sentir por, curiositat i 
interés per esbrinar qué ocorre i per qué. Ens fa creure — tal 
com H passa al protagonista—  en Hegendes impossibles, ens 
introdueix en l'ambient opressiu i misteriós del poblé i els seus 
habitants fins a fer-nos sentir por de debò, ens empeny a empa- 
titzar amb els dilemes morals i els drames interns dels personat
ges i, reaiment, en acabar la lectura, ens pensem que tots els 
dimonis s'han escapat de l'infern i són aquí, ben a la vora.

Rere Antoni Pons. Tots els dimonis són aquí. Barcelona; 2011 
Editorial: Empúries. ISBN: 978-84-9787-691-9

Vanesa Roca i Pallarès (Amposta, 1984) és Hicen- 
ciada en Humanitats i Màster en Ediciô per la UAB. 
Actualment treballa corn a assistent de premsa i ediciô 
de l'editorial Ara Llibres.
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CRITICA/ POESIA

Els terrats ja no tenen baranes
Marti Noy repassa les inseguretats 
i les ¡Musions que ens assetgen en 
el moment dels canvis vitals
DAVID MADUEÑO

Les relacions entre pares i fills han tingut en el mon literari un 
ressò important i variât (Kafka, Manrique, Auster...), potser no 
capital. En qualsevol cas, el fet que visquem en societats patriar- 
cals les ha convertit en un fenomen de repercussió indiscutible 
en la vida d'un home. A partir d'aqui, les lectures i les interpre- 
tacions poden ser tan intéressants i variades com l'originalitat 
de l'autor pressuposi, amb el rise evident de caure en el dra- 
matisme exacerbât o en la tendresa epidèrmica. No és aquest 
el cas de Marti Noy, que si bé aprofita el fet d'haver viscut el 
naixement del seu primer fill corn a incitado a la redacció del 
poemari D'ara endavant, té la virtut de donar altres dimensions 
als seus poemes.

El titol és ben definitori del plantejament de l'autor, i marca la 
linia de tall que significa la bona nova: «D'ara endavant/ no pue 
tornar», diu el brevissim segon poema. La novetat corn a motor 
de renovado vital, tant pels aspectes positius corn pels negatius, 
és l'element que mou la seva reflexiô poètica. A més, l'aposta 
de Noy per un llenguatge senzill, despullat de tota ornamenta- 
ció innecessària, que construeix versos curts i poemes breus, és 
reforçada per una innovació encertada i curiosa: l'ús de les fra
ses que serveixen d'exemple al Diccionari de la ¡lengua catalana 
de l'Institut d'Estudis Catalans per encapçalar molts dels poe
mes. Amb petits canvis, s'integren en el discórrer dels versos i 
aixi deixa ben dar que el llenguatge despullat del Ilibre li permet 
arribar al moli de l'os literari, és a dir, a la figuració metafòrica 
que el poeta és capaç de donar a qualsevol paraula o oració.

L'obra s'orquestra al voltant de l'experiènda de la paternitat, 
però des de tres punts de vista diferents: la sorpresa per l'ar- 
ribada de la vida («Compareixences»), el replantejament d'una 
relaciô davant el canvi («Endinsaments») i la reflexiô sobre la 
temporalitat de l'existèneia («Emigracions»). Al començament, 
el fill nascut esdevé «la meva vela» per encarar el vent vital que 
arrossega, però apareix la conscièneia de la responsabilitat: es 
tracta d'un fenomen irreversible, una experièneia única però a la 
vegada compromesa («Ho tine tot. / No sóc Iliure»). El fili, però, 
només esdevé un argument per reflectir l'espeternec violent de 
la vida, com va canviant i com comporta noves responsabili- 
tats («afegeixo coberts a taula»). Perqué prendre aquest nou rol 
implica la reformulació d'un mateix i el fet d'adonar-se de les 
relacions de dependència que a partir d'ara s'estableixen: mal- 
grat que el poeta és qui se'n va «a dormir l'ùltim», també diu 
que «camino amb la claror/de la vostra respiració». Aixi, dones, 
la responsabilitat també s'alimenta del plaer de fer-se'n càrrec, 
i per això també expressa la seva alegria i el desig de viure-la a 
pier: «Tot el pa, / totes les finestres, / tot m'agrada», «Tremola la 
vida. / Em pujo la persiana».

D ’A R A  EN D AVAN T

Pròleg de Jordi Valls

.; XXXV Premi de Poesia Catalana 
Josep Maria Lt^ez Picó de la Vlla de Valiirana 2010

En canvi, «Endinsaments» pren 
un to més seriós i greu, ja que 
els estralls que comporta la nova 
situació provoquen canvis, ten
sions i allunyaments. Com diu el 
nom de l'apartat, la poesia s'en- 
dinsa en tota una sèrie de vivèn- 
cies i de reformulacions, i l'obra 
pren un to liric de força vola
da. Tot plegat esdevé un gran 
esforç, perqué «Eis antics camins 
/ ara acaben en barrancs», però 
també hi ha aprenentatge, en la ’ 
faceta de pare i també en la de j 
parella: «Aprenc a escoltar/-te», | viena
i «si t'ofegues», «bracejo / cap a — —  -
les traces ascendents de les bombolles d'oxigen». Els résultats 
de l'experiènda duen de nou a «la pluja muda / amarada de 
desig», i a una série de poemes on la sensualitat i el llenguatge 
metafòric es donen la mà de forma elegant i harmoniosa. Al 
final, «Som tan mar endins, / que ja no veiem terra». L'experièn
eia no només suposa un aprofundiment en la vivèneia conjunta, 
sinó també en la individual.

Al capdavall retornem al fill, «una ferida oberta»: «confies en 
mi, / per sempre». El poeta evoca la pròpia infantesa per reviu- 
re les experiències que conformaren la seva Sensibilität i el seu 
enteniment del món, fins que «eis terrats ja no tenen baranes» 
i comença el vertigen de l'adultesa. I apareixen esdeveniments 
com la mort, la desaparició i l'oblit. És impossible, però, evi- 
tar-ho: «Pretens que la vida no et detecti?». Per això, tot récu
pérant la imatge del vent vital que ens arrossega, «Estenc els 
llençois. / Hisso les veles», i al capdavall no s'ha de renunciar a 
res: «Encara que no hi hagi previsió de vent, / porto l'estel sota 
el braç».

D'ara endavant és una glopada d'aire limpid, revelador, ordenat 
i només aparentment senzill, que té la gran virtut d'un diseurs 
ben travat, sense estridències, que denoten la maduresa del seu 
autor, i que deixen el lector sorprès de com pot brillar el llen
guatge i la vida quotidiana amb reflexos superficialment ocuits, 
però que no passen de llarg a un observador sensible i sense 
prejudicis.

Martí Noy i Freixa. D'ara endavant. Premi Josep 
de la Vila de Vallirana 2010. Barcelona: 2011. 
Viena Edicions. ISBN: 978-84-8330-629-1
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PAPERS DE VERSALIA

Una renovada aposta per la poesia
Un poemari de Quilo Martínez i una 
aproximació a Rilke, les dues noves 
propostes de Papers de Versália

Papers de Versália ha représentât, en l'ámbit de la creació i difu- 
sió de la poesia, una de les iniciatives de més llarg recorregut 
i major solidesa intel-lectual de les darreres décades. Nascuda 
de l'entusiasme d'un grup de poetes "sabadellencs" i conduída 
sempre pels senderis del rigor i la pluralitat, ens ha deixat, fins 
al dia d'avui, una acurada coNecció de plaquettes temàtiques 
(concrètement 26) en qué han participât més d'una seixantena 
de poetes catalans, espanyols i estrangers, aixi corn una desena 
de Ilibres de poesia dins la col-leccio Zona blanca. A tot això, s'hi 
ha de sumar mig centenar d'actes, en eis quais han convergit 
poesia, art i música; unes Primeres tornades de Tardor amb la 
presència de poetes de primer ordre de les lletres catalanes i 
espanyoles, i un primer titol de la coMecció La Galeria, pensada 
com una "exposició" de quadres amb peus poètics.

A ningù que conegui les dificultats inhérents a qualsevoi pro
posta poètica nascuda sense l'aval de les institucions públiques 
ni el suport inequivoc i permanent de les privades, a ningù, 
dèiem, se li escapa que aquelles acaben per ser efímeres. LIuny 
d'això, i quan la crisi econòmica ha minvat els recursos que unes 
i altres abocaven a iniciatives culturáis no mediátiques. Papers 
de Versália ens ofereix dues noves propostes: un nou Ilibre de la 
coNecció Zona Blanca i el primer número d'una nova coNecció 
anomenada Quaderns de Versália. Cal recordar, però, abans de 
parlar-ne, que totes les publicacions d'aquesta associació de 
poetes neixen d'un pressupósit irrenunciable: apropar la poe
sia a tothom que hi estigui intéressât. D'aquí que les plaquet
tes sempre es distribuïssin gratuïtament entre els assistents als 
actes pùblics i s'enviessin a més de tres-centes adreces d'entitats 
i particulars, i d'aquí també que els Ilibres es venguin a un preu 
més que raonable a les Ilibreries.

Dit això, ens hem de felicitar de la publicado del darrer Ilibre del 
poeta d'origen xilè Quilo Martínez. Sota el titol Para quedaren 
paz, l'autor, més conscient de la fragilitat de la vida des que va 
patir una embólia, fa un repas sentimental deis seus orígens i 
recupera en l'evocació de paisatges emocionáis i en la sonoritat 
de la paraula indígena un origen lluny de la dolorosa experién- 
cia de l'exili. És la poesia de Quilo elegiaca i propera. Lluny de 
l'artifici verbal i el concepte fose, el seu vers flueix com un riu 
cabaiós de reflexos, com si s'hi arrosseguessin els paisatges de 
forma dinàmica, impressionista. Però no tot el Ilibre és reme- 
moració de la naturalesa xilena, també s'evidencia la nécessitât 
del poeta de compartir els records, no tots feliços, com una 
doble manera de pervivència; els dipositaris dels nostres records 
ens permeten sobreviure'ns, alhora que aquests muten en els 
records d'aquells i, aixi, passem a ser també els seus records.

QUILO MARTÍNEZ

Para qu edar en pa z

R ainer M aria

R ilke

P apen d e  Versália
Q u a d e r n s  d e  V e r s á l ia ,  I

Zona blanca, I I

La segona publicado, queja ha sortita la llum, inicia una nova 
aventura: l'edició de quaderns monogràfics sobre grans poe
tes de la literatura universal que, d'alguna manera, han suscitât 
l'interès dels poetes de Papers de Versália. No es tractarà, però, 
de Ilibres d'erudició critica a l'ùs sino d'una proposta certament 
nova; hi convergirán textos d'anàlisi, noves traduccions i poe- 
mes originals escrits a la Hum del poeta de referència.

El primer número d'aquesta coNecció s'ha dedicat al gran 
poeta txec en llengua alemanya Ranier Maria Rilke. Considérât 
un dels poetes europeos més influents del segle XX per la seva 
solidesa intel-lectual i la seva veu insubornable, havia estât una 
mica oblidat a casa nostra per les darreres generacions de poe
tes. És per aquest motiu i per l'assumpció del repte d'una nova 
relectura que ens trobarem davant un llibre insòlit i suggeridor. 
Especial, també, perqué es dedica al record de la petita Maria, la 
filia del poeta Josep Gerona i la pintora Natividad Ayala.

R. M. Rilke és un exemple d'una poesia que rarement deixa 
marge a una lectura distesa. El seu diseurs poètic és ferm en la 
convicció que la Poesia no és un gènere literari més, una altra 
forma "d'exercir" la literatura, sino que és l'evidència que hi ha 
connexions subtils i profundes entre l'observable, que circula a 
la llum del mon, i els misteris de l'ésser i de la seva existèneia, 
entre la vida i la mort, que són — a la fi—  una sola cosa.

El primer llibre d'aquesta coNecció, dones, pretén obrir-la amb 
majúscules. Esperem que els temps siguin propicis i puguem 
gaudir de nous titols i d'aquesta aposta per una literatu
ra a l'abast de tothom, però essent conscients que popula- 
ritzar l'accès a la Poesia no és el mateix que simplificar-la o 
frivolitzar-la.
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PETITS INDIS / T o n i Q u ero

Acontravent editors
Petits indis son un seguit d'editorials 
independents que, a l'ombra dels grans 
grups, resisteixen apostant pel tons 
i la qualitat dels seus catalegs. El primer 
d'ells Acontravent editors.

Només des de la gosadia del seu editor, Quim Torra, es pot 
concebre una editorial tan singular com Acontravent. Fundada 
a Barcelona l'any 2008, i amb més d'una trentena de Ilibres 
publicats, el seu catáleg ha aconseguit, en molt poc temps, 
gaudir d'un prestigi considerable dins el sector. La lloable inten
do de l'editorial és convertir-se en un referent del periodisme 
literari dedicat, principalment, a la recuperado de la prodúcelo 
memorialistica i periodística catalana de la Segona República i 
de l'exili, així com explorar altres vies temàtiques, com la narra
tiva breu i l'humor.

El primer Ilibre publicat d'Acontravent, El periodisme silendat. 
Just Cabot: vida i cartes de l'exili, a cura de Valenti Soler, és tota 
una declaració d'intencions. La redescoberta de Cabot, un dels 
grans periodistes catalans de la Segona República, en l'estela de 
Xammar o Gaziel, posa en valor tota una generado de periodis
tes i escriptors que la dictadura va condemnar a l'exili i l'oblit. 
Aquest primer titol va precedir el d'altres plomes singulars com 
Domènec de Bellmunt, un dels precursors del reporterisme que 
va narrar la Barcelona oculta dels anys vint i trenta, a La Barce
lona pecadora, amb edició del periodista Francese Canosa; o la 
d'un altre cronista excepcional. Francese Madrid, que va ser la 
veu de la Barcelona més descarnada i va popularitzar als seus 
reportatges el terme "barri xino", amb Sang a les drassanes, 
traducció al català del mitic Sangre en Atarazanas publicat per 
Madrid l'any 1926.

En la mateixa coNecció, altres llibres que no hauriem de passar 
per alt són Bohemis, pistoiers, anarquistas i altres ninots, recull 
d'articles de Jaume Passarell, periodista represaliat i exiliat, que 
no va poder tornar a escriure durant la dictadura, a cura també 
de Valenti Soler, o El mirali inhumà, que suposa el descobriment 
d'un autor insòlit, Joan Granés, empordanès que va morir l'any 
1928 amb només 22 anys, però que ens va llegar un dietari que 
és tota una troballa literària, el llibre inclou un pòrtic de Javier 
Cercas.

De l'humor a la tragèdia institucional
Més enilà del gènere periodistic o memorialistic, Acontravent ha 
encetat la recuperació d'altres autors singulars com Ángel Fer- 
ran. Big Jack el sanguinari, o Carles Sindreu, La klaxon I el carni, 
llibre de contes el primer i de contes i narracions fragmentàries 
i avantguardistes el segon, l'autor ho anomenava un espectacle 
de "music-hall", que amb humor i ironia retraten una època

convulsa i apassionant de la nostra historia. Explorant la vessant 
humorística, la coMecció Latitud Nord ha obert l'editorial a tra- 
duir al català llibres humoristics i satines que restaven inédits, 
i en destaca la publicado recent ó'Últimes noticies de l'anglès 
Evelyn Waugh i que Gore Vidal qualificava corn el llibre més 
divertit que havia llegit mai.

La cara amarga d'un projecte empresarial com aquest, que ve 
a un omplir un huit en la producció editorial del país, és el poc 
suport públic. Es queixava recentment en Quim Torra a les xarxes 
socials de l'interés nul de la Conselleria de Cultura per adquirir 
alguns deis títols que hem esmentat per nodrir les biblioteques 
públiques. Malauradament, aquest és un problema amb el qual 
es troben moites de les editorials independents i que ens distan
cia clarament de la resta de països europeus, que emparen els 
projectes editorials amb la compra regular d'exemplars per als 
seus fons públics. Tant de bo ben aviat la cultura torni a ser part 
del débat politic i es recordi que un deis harems que indiquen 
el nivell de desenvolupament d'un país és la solidesa de la seva 
indústria cultural.

LAFITXA
Nom: Acontravent editors
Editor: Quim Torra
Any de Fundació: 2008
Gènere: Principalment no ficció i humor
Títols publicats: 32 (fins a l'abril de 2011)
Web: www.acontravent.cat
La recomanació: Últimes noticies, d'Evelyn Waugh
La troballa: Sang a les drassanes, de Francese Madrid

http://www.acontravent.cat
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PAPER VELL, TINTA DIGITAL / J oan A ntoni Ferran

Ausiàs March, poeta amb majuscules
La veritat és que m'ho vaig pensar una mica, abans de parlar 
sobre Ausiàs March. Què més en podria dir, d'un poeta que ha 
estât ja tan estudiat, llegit, cantat... conegut fins ais nostres 
dies? Res o ben poc. No obstant això, vaig pensar que semblaria 
estrany que no dediqués un article i un volum a la seva obra, 
enmig de la de tants altres poetes de la nostra llengua; eli, que 
n'és un deis capdavanters, amb una riquesa d'imatges poéti
ques extraordinària, potentissima.

Fou fill de Pere March, cavalier d'una familia noble amb posses
sions a Catalunya i a València. La seva mare, Elionor Ripoll, fou 
la segona muller de Pere. El matrimoni se celebrà a València el 
2 de setembre del 1379. Ausiàs fou el primogènit de la parella. 
Corn a fill tingut arribant als seixanta anys, fou Lull dret del 
seu pare i l'hereu universal: heretà el Hoc de Beniarjó (on havia 
nascut el 1400, pocs dies després que eis seus pares deixes- 
sin Barcelona per anar a viure-hi)\ a més d'altres béns. Tingué 
una germana, Peirona, sorda profunda, que el va sobreviure 
de molt, i alguns germanastres, fills d'un matrimoni anterior 
del seu pare, dels quais en visqueren quatre, i un cinquè mori 
albat. Tant el pare com un oncle, anomenat Jaume March, con
rearen la poesia, si bé amb molta menys dedicado que Ausiàs. 
De familia culta, dones, i acabat de formar a la cort ducal de 
Gandia, Ausiàs tingué accès a la cultura del seu temps, com es 
demostra al llarg de la seva obra, encara que no faci exhibicions 
exagerados d'erudició.

Com el pare i Tonde, però, fou cavalier — avui en diriem mili
tar—  i com a tal participé en les campanyes de Sardenya, Còrse- 
ga i Tunisia. Com a recompensa, Alfons el Magnànim el nomenà 
falconer major al regne de València, Tany 1425. L'any 1427, 
la mare d'una tal Elionor Alonso, de Gandia, el va dur als tri
bunals, però li van sobreseure la demanda. Per aquella època, 
també, fou considérât sospitós de pederàstia, i un edicte de 
Maria de Castella ordenà al datile  ̂ de València que un noiet 
de dotze anys que havia anat a viure amb March tornés a casa 
dels seus pares. A Tentorn dels quaranta anys es va casar amb 
Isabel Martorell, germana de Tautor del Tirant lo Blanc. Enviudà 
al cap de pocs mesos. Uns sis anys més tard es casà en segó
nos noces amb Joana Escoma. La mort deJoana, el 1454, li va 
inspirar alguns poemes, com «Aquellos mans, quejamés perdo
naren...» (les de la Mort, que no perdona ningú). No va tenir 
descendéncia legitima però va deixar quatre bastards vius i un 
cinqué que mori abans que eli.

Ausiàs és un nom poc corrent. Segons el santoral católic, la seva 
festa es el dia 4 de juliol; es tracta del profeta menor Osees, fill

de Borei (al temps d'Ozies, de Joatam, d'Acaz i d'Ezequies, reis 
de Judà, i al temps de Jeroboam, fill de Joàs, rei d'Israël)^.

Es coneixen 129 poemes seus (uns 10.000 versos), dels quais 
molt aviat se'n feren traduccions al castellà (Tedició bilingüe 
de Baltasar de Romani, València, 1539)" .̂ A la portada de 
Tedició traduïda. Romani — que també era valencià— descriu 
March («Osias Marco»)^ corn a «caballero valenciano de nación 
catalana»,® amb gran enuig retroactiu de la blaverada, que 
només admet la nació espanyola, corn diuen a Thimne: «Per 
ofrenar noves glòries a Espanya...». També fou traduit al llati, 
en una altra edició bilingüe, feta per un altre valencià, Vicent 
Mariner: «Opera facundissimi et elegantissimi poetae valenti- 
ni et strenui equitis Ausiae Marchi, ex vernácula lingua prisca 
valentina in latinam versa», 1633. Amb els anys, també ha estât 
traduit a molts altres idiomes, a més del castellà i el llati: Tale- 
many, Tanglès, el francés, Thongarès, Titalià, el neerlandés, el 
rus, el txec i, fins i tot, l'esperanto.

March eschu en la llengua de la València del seu temps (desi- 
nències en —ea, per exemple). També usa nombrosos mots que 
avui aqui es consideren arcaismes (només sobreviuen a les liles), 
i algún aparent castellanismo, però res a veure amb aquest 
artifici espuri que és el blavero "académie" {per un modo di 
dire) contemporani: el résultat de passar per la piconadora de 
la ignoráncia la llengua, procurant acostar-la a Tespanyol fins a 
limits de frenopatia.

El cert és que la seva poesia ja no té quasi cap provençalisme, 
a diferéncia de la del seu pare i el seu onde, que encara en 
fan servir un cert nombre; però tampoc no es pot dir que no 
tingui res a veure amb la deis trobadors. March, com aquests 
darrers, en bona part de la seva obra, a les endreces oculta amb 
un sobrenom la dama a qui es dirigeix: «Piena de seny»  ̂ o «Llir 
entre cards»®, en múltiples ocasions; «Mon derrer bé» o «Bella 
ab bon seny» en alguna altra.

1 També hi ha qui situa el naixement de March a la ciutat de València, 
o a Gandia; i peí que fa a la data, Tany 1397.
2 El batlle era el funcionar! que vetllava peis interessos de la Corona 
en una poblado, i té molt poc a veure amb els actuáis alcaldes i 
alcaldesses, que llavors encara no rebien aquest nom, d'origen árab.

3 Vegeu el Ilibre d'Osees.
4 http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/ 
p290/01316186455137163200024/ima0002.htm.
5 A Tèpoca era costum traduir el nom i cognom de les persones, 
també; un exemple: Talemany Wolf von Stein, el primer impressor que 
hi hagué a la ciutat de València, firmava els peus d'impremta Lupum 
de Rocha o Llop de Roca.
5 La portada diu, literalment: «Las obras del famosissimo philósofo y 
poeta mossén Osias Marco, cavallaro Vale(n)ciano de nación Catalán, 
traduzidas por don Baltasar de Romani y divididas en quatro Cánticas 
a saber: Cantica de Amor, Cantica Moral, Cantica de Muerte y Cantica 
Spiritual. Derigidas al excelentíssimo señor el duque de Calabria. Anno 
MDXXXIX».
7 Tot un elogi, venint d'aigú que menysprearà tant el gènere femení.
8 Referència al segon verset de Càntic dels Càntics, capítol 2: «sicut 
lilium inter spinas, sic arnica mea inter filias».

http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/
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Un fenomen semblant, amb reladó a la mutació progressiva de 
llengua, passa amb Tonde i els tres nebots Masdovelles, mem
bres d'una noble familia de TArboç: mentre Tonde, Guillem de 
Masdovelles, escriu en un pseudoprovençal pie de catalanismes, 
el seu nebot Joan Berenguer, el més prolific de tots quatre, escriu 
plenament i conscient en català; tant és aixi, que arriba a traduir 
un poema de Tonde: «Lo temps presens de guaya primavera», 
que passa a titular aixi; «Lo temps present de bella primavera». 
Espero poder parlar aviat d'aquesta familia, si no se'm resisteix 
massa el manuscrit de TAteneu, on he trobat un inédit de J. B. 
de Masdovelles, de caTligrafia pràcticament iTIegible.

Com en els trobadors, Tamor de March és un amor no cor- 
respost, que causa dolor i sofriment, que fa desitjar la mort... 
També es lamenta sovint d'Amor — com a personificado divi
na del sentiment— , o recrimina a TAmor boig («folT Amor») 
els mais que li ha causât. Amb Tedat, però, abominará de la 
seva actitud obsedida per Tamor gentil i, finalment, després de 
dedicar alguns poemes a plorar la mort de la seva estimada (es 
diu que la de Joana Escoma), acabará desitjant allunyar-se del 
món i refugiant-se en la religió: la Mare de Déu, TEsperit Sant, 
etc. Com a curiositat, es pot dir que, segurament ja veil, sol i 
arraconat de la vora del poder, va dedicar un pareli de poemes 
a demanar al rei que li régalés un falcò pelegri ensinistrat, ano- 
menat Asuar, per poder anar a cagar i no avorrir-se^. Mori el 3 
de març del 1459.

March escriu la majoria de la seva obra en octets decasiTlabs, 
rimats en ABBACDDC, seguits d'una quarteta final, a tall d'en- 
dreça o dedicatória. A partir del poema XCIV («Puys me trôb sol 
en amor, a mi sembla...»), tanmateix, comença a usar la rima 
assonant. L'obra de March hauria de ser de lectura obligada per 
als que parlem la nostra llengua.

9 «Tots los délits del cors he ja perduts...» (Pagès CXXIIa) i «Mon bon 
senyor, puix que parlar en prosa...» (Pagès CXXIIb).

ICIONS DE GRAFIC SET
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Amor se dol com breument yo no muyr.

Pagès IX 
I
Amor se dol com breument yo no muyr, 
pus no l¡ fall, per esser de mi fart; 
car sos mais ginys m'án portât en tal part 
que mon délit és quant de plor abuÿr\‘ 
e de mon dàn yo no só malmirent^, 
car só forçat d'entrar dins tal presó, 
qu'el seny tinch près, l'arbitre^ y la rahó;
Amor ho té per seu forçadament.

Yo faç tôt quant me diu lo pensament, 
e si bagués tant seny com Salamô^ 
ffora tôt poch no dar occasiô 
que no temés a son gran manament. 
Cell qui no sent que pot fer molt amar, 
yo li perdô si de mi 's va trufàn^' 
Piramus vôich morir passât d'un bran®, 
e per senblant mort Tisbe vôich passar^

Si no és pech® ¿qui 's deu maravellar 
d'algun cas fort qu'esdevenga 'n l'amán? 
L'om fora seny no pot ser ben usan.
Tal me confés; donchs no 'm vuliau reptar. 
Amor ha pres lo carch^, si 'n res fallesch, 
car só abstret de seny e de saber 
e res no fág en contra son voler; 
desijant bé, la dolor li 'graésch^°.

IV
'Stant a part e sol, yo m'enpeguésch", 
ymaginant ço que deuria fer; 
d'executar no dech haver esper^^ 
puys lo primer assaig no enseguesch’®; 
l'imaginar Amor me vol rependre: 
tan larguament ab vergonya 'm refrena! 
¿Com se fará, que ab cara serena 
haja poder de ma rahó estendre?

V
Los fets d'Amor yo no pusch ben entendre; 
de grans contrasts "̂  ̂ m' opinió és plena; 
hor' à 'n lo jorn que no sént (n)ulla pena, 
pensant en çô que vinch a l'arma^® rendre. 
Si altra veu l'imaginar m'í porta, 
per dar senyal que yo sia cregut, 
supli'ch la mort qu'en tal cas me ajút; 
e si no 'm val, ma veritat jau morta.

Endreça
Lir entre carts, fins a veure la porta 
de mos délits sobirans són vengut'®; 
no ÿ he toquat^^, ans me'n torn com a mut, 
e per tornar, ja trob la via torta.

1 Abuiro, vesso.
2 No me'n queixo.
3 El Iliure albir.
4 El rei Salomó, paradigma bíblic de la saviesa.
5 Mofant.
6 Espasa de dues mans.
7 Píram i Tisbe, amants babilonis; eli, creient equivocadament que ella 
era morta, es va clavar el seu punyal; ella, en veure'l mort, es matá 
amb la mateixa arma.
8 Ned.
9 Càrrec (responsabilitat).
10 Agraeixo.

11 M'avergonyeixo.
12 Esperança.
13 Segueixo.
14 Contradiccions.
1 5 Ànima.
16 Sóc vingut.
17 Trucat.
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Pedro Herrero

Cena fría

La noche anterior han discutido por tonterías, como tienen por costumbre, 
levantando la voz y diciendo esas cosas que se dicen sin pensar, cuando 
la rutina conyugal no da motivos suficientes para perder los estribos, y es 
preciso recurrir a antiguas ofensas y sospechas sin fundamento. Por eso, 
temerosa de haberlo calumniado por culpa de un vulgar ataque de celos, 
la mujer prepara hoy a su marido una fiesta sorpresa, para decirle que lo 
quiere mucho y para que sepa que — aparte de ella—  también lo quiere 
mucho un montón de gente. Con esta finalidad ha llamado a sus amigos, 
ha reunido a buena parte de la familia, ha elegido la jornada en que su 
guardia nocturna como enfermera en el hospital (que hoy ha podido cam
biar con una compañera) obliga al hombre a hacerse la cena cuando llega 
a casa después del trabajo. Lo ha dispuesto todo para que, cuando él abra 
la puerta del piso y prenda la luz del recibidor, le caiga encima una lluvia 
de confeti, una salva improvisada de aplausos, el alboroto de unas voces 
coreando su nombre con entusiasmo. Todo ello, seguido de un silencio 
sepulcral de todos los presentes, que le permita explicar entonces — sin 
prisa y con argumentos satisfactorios—  quién demonios es la señorita que 
lo acompaña.
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Pedro Herrero

Exceso de celo

La víctima de aquel aparatoso accidente, que tuvo lugar en un peligro
so cruce de carreteras, legó su casa en la montaña al conductor de la 
ambulancia que lo trasladaba al hospital más cercano. Al camillero que lo 
introdujo en el vehículo de asistencia le cedió la propiedad del todoterreno 
con el que salía de excursión los fines de semana. Y a la enfermera que le 
administró los primeros auxilios le dejó la lujosa embarcación de recreo 
que tenía anclada en el puerto deportivo. Acompañando al accidentado en 
la ambulancia, su esposa pedía con insistencia que sedaran de una vez a su 
marido, para que no sufriera inútilmente más alucinaciones y llegara tran
quilo al hospital. Pero la opinión unánime del personal sanitario era que la 
pérdida de la conciencia en tales circunstancias podía dar lugar a una para
da fatal de las constantes vitales, y que por tanto era de suma importancia 
evitar que el paciente perdiera el conocimiento. En esa línea de estimula
ción insobornable, el médico bajo cuya responsabilidad se atendía al heri
do mantuvo a éste cogido por las solapas en todo momento, y no lo soltó 
hasta asegurarse de que se hacía cargo por completo de la situación.
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Sospechosos habituales

Situada tras un cristal que protege su identidad, la viuda rica del número 
diez de la calle Walden echa un vistazo a los sospechosos que la policía 
ha convocado en la rueda de reconocimiento. Uno de ellos puede ser el 
individuo que asaltó su domicilio y se llevó una joya muy valiosa del toca
dor del dormitorio, antes de que la buena mujer tuviera ocasión de impe
dírselo. El primero por la izquierda, con barba de dos días, luce apuesto y 
varonil a pesar de su pobre indumentaria. Al segundo no lo ve capacitado 
para escalar las rejas que protegen las fincas de la calle Walden. Los dos 
siguientes se acercan más a ese perfil, pero tampoco la inducen a tomar 
una decisión. En cuanto al quinto, está segura de que es el mismo que le 
gusta a su amiga del número dieciocho, con la que suele tomar el té una 
vez a la semana. A su amiga le quitaron todo el bolso mientras iba por 
la calle, y aún no ha dado con el tipo adecuado. Así llegamos al sexto, a 
quien la señora ha visto varias veces en este mismo lugar, aunque — aparte 
de robarle el corazón—  no parece interesado en los bienes materiales. La 
viuda del número diez no sabe por qué convocan siempre a este sujeto, ni 
de dónde procede ni a qué diablos se dedica habitualmente. Pero mientras 
le queden joyas en el tocador del dormitorio, abrigará la secreta esperanza 
de que algún día pueda señalarlo como culpable.

Pedro Herrero (Badalona, 1959) és Ilicenciat en Filolo
gia Hispánica i viu a Castellar del Vallès. Coordina l'edició 
de microrelats de la revista En sentido figurado: ensenti- 
dofigurado.co m  i manté la seva bitácola dedicada ais 
microrelats d'humor: hum o rm io.blogspot.com .
El 2008 va guanyar el IV Premi Nacional de Microrelats 
"El Basar". Ha publicat textos a diverses antologies, entre 
elles: Velas al viento. Los microrrelatos de La nave de los 
locos, de Fernando Valls. Aquests tres microrelats són 
inédits i pertanyen al seu primer Ilibre, Los días hábi
les, per al guai cerca editor.
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Marina A ntúnez

Estiu

Rodes, pedals de bid, peus, patins, xandetes, olor de suor, de pois, de sol. 
Tramuntana, silend, horitzons blaus, verds, groes, violetos, ataronjats. 
Cards, atzavares, ginestes, espigol, pins. I pinyons a terra. Mig oberts. 
Alba, mati, migdia, tarda, vespre, nit. La Hum camaleonitza les bores. 

Mosques, mosquits, marietes, cigales, abolies, cuques de Hum, dragons. 
Dolç de sindria, salat d'anxova, amarg de bitter, àcid de caipiriña amb Hima. 

Imatges sense paraules, plenos de sentit, i efímeros.

La papallona

A fora,
plou només un glop. 

Una papallona s'ofega.

A dins,
les cortines s'obren i es tanquen eis Hums. 

Avui s'estrena Madame Butterfly.
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Un mon a la finestra

La imperfecció de la finestra, potser massa petita pel sostre altissim, em deixa guaitar 
més enllà del Hit on jec mig endormiscada pels analgésies sucats amb olor d'hospital.

Sort en tinc, de la finestra que em permet fugir, veure el carni que va a parar a la sala. 
Veig les flors de color taronja. I, sobretot, em deixa badoquejar davant l'auro, amb les 
fulles timides de la tarder, les que semblen estrelles vermelles.

Aqui, el temps no s'ha gastat, aqui no hi ha taules ni cadires, algù té amagada una 
agenda per apuntar-hi les comandes. O no, perqué no hi ha comandes per fer.

Mirant per la finestra, sense pensar gaire, m'adono mig endormiscada 
que m'agrada força aquest aïllament. El temps, aqui no s'ha gastat.

Sense el meu jo

Tronco els ossos
d'aquest esquelet cansat
per reviure plàsticament com una fulla
sense rumb i sense pes,
i resja no m'impedeix seguir-te
mentre el vent se m'endù
pel carni dels somnis.

M arina Antùnez Ferrer (1975), nascuda a Sabadell, 
periodista i humanista. Va ser finalista del Premi Lite
rari Emili Teixidor, amb publicació de l'obra Ciutadella 
i altres contes (Ed. La Busca) i va rebre el primer premi 
del Concurs de Relats Breus de Viatges (PU Sarrià), 
Actualment traballa als mitjans de comunicado locals 
de Castellar del Vallès i forma part de l'equip de poe
tes del bloc www.versos.cat, finalista als premis Bloc 
Català de l'Any 2010.

http://www.versos.cat


ARTS VISUALS

L'Estruch, un laboratori 
de 'performativitat' únic a Catalunya
La creació d'un m edialab  i d'un espai 
d'investigació de pràctiques 'perfomàtiques' 
introdueixen l'Estruch de pie al segle XXI

OSCAR ABRIL ASCASO / Imatges de l'arxiu Estruch

L'any 1995, Ca L'Estruch — la que havia estât una de les fàbri- 
ques més importants de l'època daurada del tèxtil a Sabadell— 
tornava a obrir les portes, una década després del seu tanca- 
ment, transformada en un nou centre cultural.

L'Estruch es convertí, de sobte, en la primera fábrica de creació 
artistica inaugurada a Catalunya i obria un procès de recupera- 
ció del patrimoni industriai per a finalitats culturáis que s'aniria 
estenent, paulatinament, per tot el territori. L'Estruch va repre
sentar, dones, el primer pas en les politiques de descentralitza- 
ció del mapa d'equipaments públics per a la creació a Catalu
nya, unes politiques desenvolupades des de mitjan anys noranta 
fins avui en dia.

Com no podia haver estât d'una altra manera, coherent amb la 
história i la tradició cultural de Sabadell, ciutat especificament 
significada com a important focus teatral català, L'Estruch es 
va especialitzar, des que va obrir, corn a centre de producció i 
exhibició per a les arts escèniques. Fidel a aquest objectiu pro- 
gramàtic, la fábrica de la Creu Alta ha représentât una pega 
estratégica crucial en el suport a la producció escénica a Cata
lunya durant quinze anys, i s'ha constituït en la casa comuna 
d'una gran part de les companyies de teatre i de dansa del pais.

Però, tot i aquesta contribució fonamental de L'Estruch a la cre
ació artística catalana contemporánia, aquest no ha estât l'únic 
actiu del centre com a servei públic. L'Estruch ha estât i és, pre- 
ferentment, un espai obert a la ciutadania sabadellenca. Com
panyies de teatre amateur, associacions civiques, grups joves de 
música i escolars de totes les edats han trobat sempre a L'Es
truch un marc natural de trobada, de Heure i d'aprenentatge a 
la ciutat. Al llarg de tots aquests anys, l'experiéncia de L'Estruch 
com a centre ha demostrat que la labor de cobertura al sector 
professional de les arts escèniques és perfectament compatible 
amb les politiques de foment de la creativitat entre la ciutadana 
dins d'un mateix projecte.

I, tot i aixó,el reiat no acaba aquí. Ans el contrari.

L'any 2010, tot coincidint amb el seu quinzé aniversari, L'Estruch 
decideix iniciar una nova etapa amb l'objectiu d'ampliar i con
solidar el carácter de centre orientât ais nous formats emergents 
en les arts en viu. La inauguració d'un medialab especialitzat 
en la recerca, el desenvolupament i la innovació de tecnologies 
aplicables a les arts en viu, el laboratori Media Estruch, i l'ober- 
tura d'un espai d'investigació de les practiques performátiques 
i deis estudis de la performativitat, el centre Ñau Estruch, intro-

dueixen de pie al segle XXI la Fábrica de Creació de les Arts en 
Viu de Sabadell.

Jon McKenzie afirma que el segle XXI será performatiu. Nosal- 
tres pensem el mateix.

La performativitat, una métode d'investigació 
i d'apoderament en el món
La noció de performativitat com a categoria neix en els ámbits 
del pensament analític i de la filosofia del llenguatge amb la 
publicació postuma, l'any 1962, del Ilibre Com fer coses amb 
paraules del filósof i lingüista británic John Langshaw Austin, 
que postula que, mes enllà dels enunciats constatatius, el llen
guatge aporta també enunciats performatius — corn una pro
mesa—  que no descriuen res sino que constitueixen un acte. 
Aixi dones, parlar és actuar, i el diseurs, acciò. Aquell mateix any, 
a Wiesbaden (Alemanya), l'artista i activista Georges Maciunas 
organitzà el primer festival Fluxus, un esdeveniment que es 
convertirla, amb el temps, en l'icona inaugural de l'art d'acciô 
conceptual.

Tot partint d'Austin, el filòsof de la desconstrucció, Jacques 
Derrida, analitzarà el potencial socialment subversiu de la per
formativitat. El pensador neonietzschià definirà el carácter con- 
substancialment disruptiu del performatiu, irreductible, fins 
i tot, al seu propi agent promulgador. La performativitat, tot 
traspassant el llindar de les teories lingüístiques, s'anirà des- 
vetllant com a dispositiu de subjectivització dins restructura 
social. Més concretament, com a anticipació i com a reiteració 
de codis a l'agenciament. Ja dins dels anomenats estudis de 
performance, Richard Schechner, professor de la Universität de 
Nova York i fundador del coMectiu de teatre experimental The 
Wooster Group, apuntará que no només tota activitat humana 
pot ser interpretada i analitzada com a performance sinó que 
tota investigació en si mateixa pot i ha de ser performativa.

Des d'aquesta premissa, la performativitat s'anirà introduint 
paulatinament, al llarg de l'últim terg del segle XX, en les pràcti
ques científiques com a metodologia d'investigació. El socióleg 
i historiador de la ciéncia Andrew Pickering desenvolupa una 
concepció performativa de la recerca científica a l'agenciament, 
entesa com a hibridació de pràctiques heterogénies. Els estudis 
de gènere de Judit Butler, la teoria de Factor en xarxa de Bruno 
Latour i Michel Callón o el réalisme agencial de la fisica postfe
minista de Karen Barad dibuixaran el fenomen de la creixent 
rellevància de la performativitat com a eina d'anàlisi i d'inserció 
de la realitat. Una realitat que mai no És un substantiu pre
existent. Una realitat que sempre es performa en acte com a 
diseurs.

El constructivisme cientific, la investigació difractiva, l'etnografia 
performativa o l'entrevista reflexiva representen diverses opera
tives possibles per a una mateixa concepció performativa de la 
recerca científica, implementable tant en la psicosociologia apli-
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D'esquerra a dreta i de dalt a baix: I'Accneo Grup pintant el seu mural / Aspects exterior de NauEstruch / Cartell d'una l'exposició de Joan Casellas / 
Enregistrament del videoclip Chicks On Speed / Performance de Los Torreznos / Públic durant una performance de Quim Packard
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cada com en la biopolitica o en les ciències economiques, 
descomptat, en les esteres de la práctica artística.

per ^

De fet, la referència a la performativitat sembla reivindicar, ja 
al segle actual, una reactualització d'aquella promesa de cons- 
titució d'una tercera cultura de l'escriptor John Brockman o 
de la nécessitât de consiliéncia entre ciències i humanitats del 
bioleg Edward Osborne Wilson, la figurado d'un espai comú 
per a l'assemblatge interdisciplinari des del quai desconstruir i 
reconstruir els marges d'allô possible. En definitiva, un instru
ment d'apoderament de la realitat.

I aquest és, precisament, l'horitzô d'investigaciô de Nau Estruch 
com a espai per a les pràctiques performàtiques i eis estudis de 
la performativitat contemporànies. Un centre singular a Saba
dell, sense corrélât en el paisatge dels équipements de creació 
cultural al sud d'Europa.

Nau Estruch, un laboratori per a les pràctiques perfora 
màtiques i eIs estudis de la performativitat
Nau Estruch és una nau de cinc-cents metres quadrats que 
compta amb una sala d'exposicions, tallers de producció per a 
artistes, una aula per a la investigado i un bar. Uns équipements 
que permeten desplegar una programado de tallers i semina- 
ris teorics, una línea d'exposicions de projectes en residència, 
l'oferta d'espais de producció per a creadors, un eide de per
formances i la realitzaciô de tot tipus d'esdeveniments, sempre 
emparentats amb les pràctiques performàtiques i les investiga- 
cions performatives. Mitjançant aqüestes instal-lacions, eis per
formers i teorics de l'art d'acciô, eis artistes visuals vinculats a les 
pràctiques performàtiques, eis investigadors dels estudis de la 
performativitat o eis creadors de nous formats escènics troben 
al centre el locus natural de les seves recerques i processes de 
producció

Des de la seva inauguració el gener de 2010, l'Espai per a les 
Pràctiques Performàtiques de L'Estruch ha desplegat una activi- 
tat incessant. Durant aquests primers dotze mesos, Nau Estruch 
ha présentât un procès expositiu i una proposta performàtica 
cada quinze dies. Igualment, ha programat un taller d'investiga
ciô i ha obert una nova convocatória de residència cada trimes
tre. De resultes d'aquesta Intensität programática, un centenar 
de contribuïdors (entre artistes, performers, directors de tallers, 
gestors culturáis, conferenciants o convidats) han protagonitzat 
les activitats de l'espai al llarg d'aquest période inicial i iniciàtic.

Durant aquest any i mig, l'activitat de Nau Estruch ha estât 
incessant i intensiva. El centre va obrir portes amb el simpo- 
si Open Think Tank, dirigit per la Plataforma d'investigaciô i 
Innovació Cultural ZZZinc, el qual responia a la voluntat de Nau 
Estruch de començar a caminar tot establint un diáleg obert 
amb els responsables deis principals centres culturáis d'investi
gaciô cultural de l'estat. El tallers Tacres, en coMaboració amb 
Escola Illa, com Jugarse La Vida, a l'entorn deis limits de l'ac- 
ció, dirigit per David Bestué i Marc Vives, o Speaking Córner, a 
l'entorn de la conferéncia com a práctica performativa, dirigit 
per Antonio Ortega, són espais d'investigaciô trimestrals deis 
quais han format part una significativa representació deis artis
tes visual emergents de Catalunya. Igualment, els seminaris de 
lectura i práctica Caixa d'Eines, Habemus Corpus, dirigit pels
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Lexposidó Qué Fer A Sabadell, de Darío Reina

filósofs Pau AIsina i Marina Garcés, o Politiques del Performatiu, 
dirigit per la professora Judit Vidiella, han contribuít al débat 
intel-lectual a l'entorn deis ámbits d'especulació contemporanis 
com ara el eos o la performance.
En paraNel, Nau Estruch ha acollit en aquest temps desenes 
d'artistes en residència i, el que és més important, ha produ
it nombroses exposicions deis seus processes de producció, 
així com múltiples de performances, accions i esdeveniments 
teatrals. Fruit d'aquesta labor, la visibilització del projecte Nau 
Estruch ha començat a projectar-se internacionalment grácies 
al fet d'haver estât convidat a presentar-se en mares com el 
Congrès Europes, que va reunir els centres d'investigaciô més 
rellevants del món, o el Congrès Iberoamericà LabSurLab a 
Colómbia.

Nau Estruch aspira a continuar amb un projecte d'investigaciô 
teòrica i práctica de la performativitat com a ciau de primer 
ordre per a l'anàlisi i la intervenció de les estructures socials 
que prefiguren la nostra contemporaneítat. Constituir-se en un 
laboratori de formats i d'operatives en si mateix. Un carni tan 
incert com apassionant que volem compartir amb tots vosaltres.

Oscar Abril Ascaso, productor cultural, especialitzat 
en pràctiques i estudis de la performativitat contem- 
poránia. Ha estât codirector del Festival d'Art Sonor 
Zeppelin, soci fundador de l'associació de promoció 
de la performance Club 7 i curador en cap del Festi
val Internacional de Músiques Avançades i Art Multi
média Sònar de Barcelona des de 1997. Actualment 
és soci fundador de l'empresa de consultoria creativa 
Patchworks i curador de la Fábrica de Creació d'Arts en 
Viu L'Estruch de Sabadell.

Nau Estruch: www.lestruch.cat/nauestruch

http://www.lestruch.cat/nauestruch
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Sala Tres, un referent historie 
per a la nova Ñau Estruch
Setze anys després de la seva creado, la Ñau 
l'Estixich impulsa les arts en viu i un laboratori 
tecnologic, dues idees dau de la cultura actual

MAIA CREUS

Al Mapa Cultural de Sabadell aprovat l'any 1993 s'hi definiren 
nous usos culturáis per a dues antigües fábriques: l'Estruch — 
destinada a donar suport a les arts escèniques i musicals—  i 
La Ñau — amb espais per ais creadors d'arts visuals. D'aques- 
ta manera, es posaven les bases estructuráis de l'anomenada 
nova dutatpedrera, terme amb el qual es volia definir la posició 
de la metropolitana ciutat de Sabadell en relació amb el focus 
de capitalitat cultural que exerceix Barcelona. La ciutat cultural 
pensada com a pedrera volia subratllar els aspectos formatius, 
impulsar l'autogestió i les politiques coMaboratives entre els col- 
lectius de creadors. Es tractava de reforçar i posar l'accent en els 
inicis del trajéete creatiu com a model substitutori de l'alesho- 
res vigent: l'exaltació del fet expositiu i la proliferació d'espais 
i museus creats amb aquesta finalitat. En segon Hoc, les dues 
fabriques de producció cultural havien de conferir actualitat i 
modernitat, a més d'inserció social i metropolitana, al Museu 
d'Art Local.

Passats quinze anys de l'aprovació del Mapa Cultural, la fábrica 
de creació Estruch és potser l'únic projecte cultural de la ciutat 
que encara remet ais objectius d'aquell document fundacional, 
sobretot en la darrera etapa iniciada pel curador actual, Oscar 
Abril. El projecte que des de fa un any du a la práctica aquest 
investigador i gestor cultural afegeix a la noció d'espai pedrera 
— espais i tallers per a joves creadors de la música, el teatro i 
les arts visuals— dos altres conceptos ciau de la cultura actual: 
laboratori tecnologic i arts en viu.

Els desplegament conceptual d'aquests dos termes es projecta 
en un doble temps: el passât i el devenir historie. Mirant vers el 
passât anem a parar a la década dels anys setanta del segle pas
sât i al desplegament experimental de l'art conceptual. Mirant 
el futur, la idea de crear un laboratori de les arts en viu es pro
jecta com a xarxa de relacions i coMaboracions obert a tots els 
coMectius i práctiques socials. Si les arts en viu deis anys setan
ta — sorgides en el desplegament de les narratives personals 
després de la Segona Guerra Mundial que esclataren el Maig 
del 68—  donaren Hoc al génere de la performance, les arts en 
viu del segle XXI apunten a la idea de performativitat, és a dir, 
posen en primer pía la qüestió de les formes de construcció de 
les subjectivitats i les identitats en un món postcolonial en qué 
les cultures xoquen, s'influeixen, s'interfereixen o s'anuMen.

L'art de la performance va arribar al nostre país sota la influéncia 
de les teories i práctiques artistiques de l'art conceptual inter
nacional batejades pel critic Alexandre Grid Pellicer amb el nom

d'art alternatiu. Aqüestes noves maneres d'entendre i de viure 
l'art per donar-se a conéixer entre els ciutadans varen crear un 
circuit propi al marge de les galeries i els centres d'art. Corn és 
conegut, la ciutat de Sabadell va comptar amb un d'aquests 
espais a la Sala Tres de l'Académia de Belles Arts. No es tracta 
aquí de refer-ne la historia sinó d'apuntar nexes de connectivitat 
entre el passât i el present cultural a la nostra ciutat.

Desafortunadament, l'estudi de les arts contemporànies a 
Sabadell no té un espai de lideratge ni un corpus d'investigaciô 
rigorós i cohesionat. Aquest fet afavoreix la desmemoria i la 
fragmentació. No deixa de ser contradictor! que una ciutat corn 
Sabadell, amb una política cultural que ha donat Hoc a un espai 
de referéneia corn és l'actual Estruch, mantingui una política de 
difusió desencaixada de la realitat cultural de la ciutat, fins i tôt 
de la realitat dels seus propis équipements corn és ara l'Estruch. 
La creació d'una web própia [www.lestruch.cat/mediaestruch], 
un projecte ambiciós i potent encara en procès, no és l'ünic 
remei a aquest problema. Una vegada més, la lectura actual del 
passât históric pot donar-nos claus d'interpretació i comprensió. 
Un estudi contextualitzat de Sala Tres i la histórica Aula de Tea- 
tre permet apuntar certs paraMelismes amb Tactual Estruch. Ja 
no tan sois des del punt de vista de les activitats i práctiques 
culturáis sinó també en les respostes deis ciutadans davant cer
tes práctiques artistiques i culturáis conscientment pioneres, 
experimentáis, desmitificadores i transformadores. Práctiques 
que difícilment acompleixen de forma immediata els criteris i 
demandes d'audiéncia i consum massiu. Les ciéncies ho han 
demostrat abastament i la societat ja ho ha assumit: la inves- 
tigació requereix temps, rigor metodológic i consciéncia social. 
La valoració final queda demostrada amb el temps. Les prácti
ques culturáis deis anys 70 del segle XX, tan poc valorades per 
la societat del seu temps, quan han estât analitzades des de la 
perspectiva del temps i amb metodologies que depassen el limit 
de la historia de l'art, ens ofereixen perspectives de lectura iné
dites tant pel que fa al propi Henguatge de Tart corn a la secular 
relació entre art, política i societat.

Certament, tal com queda reflectit en les hemeroteques de la 
nostra ciutat, les activitats de Sala Tres i TAula de Teatre no eren 
en absolut de consum massiu entre els ciutadans sabadellencs 
dels anys setanta, corn tampoc foren valorades en les décades 
posteriors. Tot i aixó, el suport d'una Junta de Belles Arts encai- 
xada amb els símptomes histórics del seu propi temps, va per- 
metre que Sala Tres i TAula de Teatre fessin el seu curs. Recordar 
la Sala Tres, TAula de Teatre i TAula de Cultura de TAcadémia de 
Belles Arts en parlar del centre cultural l'Estruch té tot el sentit 
del món sempre que les politiques culturáis de Tadministració 
pública donin cabuda i difusió a les práctiques culturáis com- 
promeses a obrir camins i processes nous. Sempre que s'inter- 
preti la cultura com a un espai de producció de coneixement en 
un temps lent. Sempre que Tespai de la cultura es preservi deis 
rendiments immédiats propis de les politiques de partit.

http://www.lestruch.cat/mediaestruch
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nos responsables de la realitat que ens envolta. En 
aquest sentit Nau Estrudi s'adreça al comù de l'es- 
pai pùblic i a tota la ciutadania.
M.C. En el teu projecte, Nau Estruch és un cen
tre d'investigaciô especialitzat en la metodologia 
performàtica. Aixô vol dir donar certa dimensió 
política a les vostres investigacions? Política en el 
sentit que us voleu adreçar ais ciutadans per impel- 
lir-los a recuperar el poder de la paraula en l'espai 
públic?
O.A.A. En un moment en qué la teoria crítica 
recalca una desafecció generalitzada respecte del 
diseurs politic de les administracions, podem pen
sar que la ciutadania podria recuperar la força de 
generar diseurs que l'estament politic pot incorpo
rar (o no) en eis seu programes d'actuació. Nos- 
altres treballem sobre aquesta base. Oferir eines, 
instruments perqué el ciutadà pugui operar amb la 
pròpia realitat i també

Un acte a NauEstruch, davant de l'exposidô de Dario Reina

pre sota l'arbitri de les instàncies pùbliques creades per donar 
suport i fomentar aquests actius ciutadans.
M .C. La primera linia d'actuació és el treball col-laboratiu i en 
xarxa. I la segona?
O.A.A. La segona té a veure amb el concepte de performativi- 
tat. Nau Estruch era un espai destinât a la creació en arts visuals. 
Ara Them dedicat a les arts en viu, l'art de la performance, i 
sobretot a les pràctiques performàtiques. Aixô vol dir un Centre 
d'Estudis de la Performativitat.

M .C. Entenc que performativitat o performar té a veure amb la 
força de donar forma, obrir processos i significats a través d'ac
tes corporals, lingüístics o socials. La possibilitat d'obrir nous 
camps en totes les àrees de l'existéncia.
O.A. Exactement, i també té a veure amb una forma de l'ésser 
al món. Una manera d'analitzar i mirar el món que és trans
disciplinar i que en darrera instáncia apunta a la nécessitât i 
possibilitat que qualsevol ser social pugui crear diseurs. La per
formativitat dóna les eines, els instruments perqué aixo sigui 
possible. D'aquesta manera podem crear instruments per a 
l'apoderament social. Un procès dinàmic i obert destinât a fer 
que la ciutadania pugui apoderar-se de la seva propia realitat. 
Actualment és molt important crear instruments d'investigaciô, 
àmbits d'anàlisi i forces de reactualitzaciô que permetin fer-

en la dels altres. Aquest 
és précisément el motor 

conceptual i operatiu de la performa
tivitat en general i de la Nau Estruch 
en concret.

Performar és 
una manera 

transdisciplinar 
d'analitzar i 

mirar el món 
en darrera 

instáncia 
permet que 

qualsevol ser 
social pugui 
crear diseurs

M.C. Es tracta, dones, d'oferir mate
rials conceptuáis que puguin ser uti- 
litzats i rendibilitzats per cadascù en 
el seu propi àmbit social?
O .A.A. Aquest és el nostre horitzó.
El nostre projecte té tot just un any 
d'existéneia i encara estem definint, 
de forma dinàmica i interactiva, l'ar-
quitectura conceptual i operativa de la futura Nau Estruch. De 
moment, seguint Deleuze — que afirma que per crear noves 
realitats cal crear noves paraules— , ens centrem a crear context 
conceptual amb la programació de tellers, trobades i activitats 
relacionades amb la investigació del concepte, la práctica i el 
métode de la performativitat i el seus objectius: posar en òrbita 
tot allò que té a veure amb la possibilitat d'influir i potenciar 
l'apoderament social.

M.C. Pel que sé, el concepte d'apoderament social s'utilitza en 
el context dels ajuts al desenvolupament econòmic i social per 
fer referéneia a la nécessitât que les persones reforcin la capa- 
citat de controlar la seva pròpia vida. En termes politics implica 
un procès pel quai es busca garantir els drets humans i la justicia

interiors
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social de grups o sectors marginats. Corn apliques aquest con- 
cepte en el context cultural de Nau Estruch?
O.A.A. Nau Estruch és un centre de prodúcelo a pie rendiment 
material i pràctic. Hi assagen nombrosos grups i companyies; 
s'hi fan preestrenes; s'hi produeix una espontània i constant 
transferèneia de coneixements i relacions. Amb el nou projecte, 
Nau Estruch també produira investigado. D'aquesta manera, 
corn molts altres centres culturáis en l'actualitat, volem con
tribuir a un canvi de paradigma. Venim d'un model cultural 
piramidal centrât en la producció, on tot el procès creatiu con- 
dueix i culmina en l'obra — única part visible de tota la cadena 
de valor—  que conclou en l'exhibiciô o exposició. Actualment 
s'està obrint pas un nou paradigma del qual nosaltres partici- 
pem, que té a veure amb una concepció en horitzontal de la 
cadena cultural on totes les fases — formado, investigado, pro
ducció, exhibició, comunicació— tenen la mateixa importáncia. 
Són transparents i compatibles. Han d'estar articuladas sobre la 
base de la investigació, de la cooperació i, en darrera instáncia, 
del retiment de comptes a la ciutadania.

M.C. Per tant, en aquest nou paradigma cultural no és la pro
ducció ni l'exposició alió més important, sinó els processos i 
mécanismes de la investigació?

O.A.A. Sí, però amb un matís molt 
important. Pariem d'investigació en 

A l segle XXI obert. Aquí són fonamentals els con-
rinvestigador ceptes d'interacció, sinérgia, holísti-
/ el creador connectivitat, etc. El nostre model

I f  r;í/ compta amb dos precedents histories.
c u i iu r a  ja  fg  referéncia a l'anomenada
no poden cultura Iliure — aquella que Iluita per
basar la seva una nova forma de producció i cir-
rendibilitat culació deis béns culturáis que ja no
social només depén deis drets d'autor ni de la pro-
n p n f^ m n t  pietat intel-lectual. Una forma oberta
^ , i comunitària de la qual en la nostra
OOres cultura ja en tenim precedents en cul

tures preindustrials sustentades en la 
figura econòmica del procomú. Compartir eines, terres, servéis, 
etc., dins d'una comunitat. El segon el trobem en les practiques 
de \'art conceptual deis anys setanta, primer moviment artistic 
obertament oposat ais models tradicionals d'obra i autor, albo
ra que també va imposar altres formes de circulació deis béns i 
les practiques culturáis.

M.C. Podríem dir, dones, que esteu treballant amb un con
cepta de cultura col laborativa fonamentada en la idea de col- 
lectivitat, comunitat o bé públic més que no pas orientada ais 
interessos privats i de mercat.
O.A.A. Sí, estem parlant i treballant per a una profunda refun- 
dació deis conceptas d'investigador i creador cultural. Al segle 
XXI l'investigador i el creador cultural ja no poden basar la seva 
rendibilitat social en el fet de generar obres. Ara alió fonamental 
és crear eines, materials, prototips, recursos que també puguin 
ser utilitzats per tota la comunitat.

M.C.. Per assolir aqüestes expectatives podem explicar ais lec
tors les línies d'investigació i circulació del nou Estruch?
O.A.A. Són tres. Nau Estruch, un espai per a les práctiques 
performatives. Media Estruch, un medialab d'arts escéniques

i tecnologia i Meta Estruch, un arxiu en línia o repositori de 
documents i processos d'investigació i creació obert a tothom. 
Partim d'una idea molt simple però també molt productiva. Fer 
de la Nau Estruch una icona d'alló que avui ha de cobrir tota 
fábrica de creació: l'atenció al teixit local propi i albora ser un 
Hoc obert a les noves cultures d'investigació i producció actuals.

La segona línia de treball. Media Estruch, té com a objectiu 
crear un medialab d'arts escéniques i tecnologia. Aquesta línia 
d'investigació té a veure amb l'expansió i democratització de 
les tecnologies en xarxa. Les nostres investigacions en el méto- 
de i llenguatge performátic les podem posar l'abast de tots els 
centres de producció i investigació. Així mateix, les idees créati
ves que flueixen en les exploracions i assaigs deis grups i com
panyies que ocupen l'Estruch són un gran capital creatiu que 
nosaltres podem fer circular com un repositori d'idees a l'abast 
de tothom. Pel qué fa al Meta Estruch, que es troba encara en 
fase beta, de moment el nostre primer objectiu és que l'Estruch 
sigui més conegut i reconegut en la seva propia ciutat perqué 
aquest reconeixement ja l'ha assolit en la xarxa de centres cultu
ráis nacionals i internacionals. El món té molt clara la importan
cia de l'Estruch, però Sabadell no. No hi ha cap altre laboratori 
cultural en qué convergeixin la formació, la producció, la inves
tigació i l'exhibiciô. Si a aixó hi afegim el servei que l'Estruch pot 
donar al teixit social de base, hauríem de ser més conscients de 
l'abast real d'aquest equipament cultural.

M.C. Aquí, dones, tenim un problema. Caldrá analitzar on i per 
qué es produeix aquesta fractura en el flux de la comunicació, la 
informació i la transferèneia de coneixements. Pel que sembla, 
els moments tradicionals de l'exposició i l'exhibiciô continúen 
sent gairebé els únics moments de trobada entre l'Estruch i la 
ciutat. Però no es produeix una veritable osmosi de coneixe
ments. L'Estruch encara no s'ha guanyat un espai simbólic propi 
en l'imaginari cultural deis ciutadans. Cal tenir present que en 
la cultura sabadellenca l'escriptura simbòlica de les identitats i 
els referents culturáis en bona part s'han construit, amb més o 
menys mancances, des de l'espai emblemàtic del museu. Potser 
caldria, dones, buscar un punt de relació i confluèneia entre 
ambdós equipaments.
O.A.A. Possiblement, però abans caldria dur a terme una pro
funda reflexió al voltant de Factual idea de museu, on tot pivota 
en el programa expositiu destinât al consum mediàtic i ais ren- 
diments immédiats de les politiques de partit. Si tots sabem que 
allá on es produeix la veritable trobada entre el museu i el flux 
ciutadá és en els programes d'activitats (cursos, másters, semi- 
naris, publicacions, trobades, etc.), pe rqué continuem parlant 
sobretot de les exposicions?

M.C. Si habitualment els museus programen activitats que 
giren al voltant d'una exposició, en el model alternatiu del qual 
parles seria a l'inversa. El museu hauria de ser un laboratori 
d'activitats que també duria a terme una línia expositiva presen
tada com una part del procès.
O.A.A. Aquest nou paradigma seria més logic i coherent per 
al segle XXL

M.C. Sempre es pot Hangar aquesta idea esperant que sigui 
recollida i adoptada per l'administració i les seves politiques 
culturáis.



54 L'ESTRUCH

Tratado de dermatología general
(o cuando la visión se vuelve háptica)
En un contexto hipertecnologizado, 
el Media Art es una reivindicación 
de la organicidad y lo visceral

PAU ALSINA

"Lo más profundo es la piel"; hermosa y misteriosa frase de 
Paul Valéry  ̂ que nos recuerda que sólo somos un pliegue de la 
exterioridad, donde todo organismo deviene un conjunto de 
contracciones, retenciones y esperas; un pliegue de la mate
ria-imagen, del tiempo-duración, pliegue que aparece como 
diferencia, instalada en el pensamiento entendido ahora como 
dermatología general o arte de las superficies. La piel, el órga
no más extenso del cuerpo, pone en contacto el dentro con el 
fuera, reteniendo, protegiendo, comunicando, sintiendo, alma
cenando o regulando ese frágil equilibrio que configura todo 
organismo y su madeja de singularidades efervescentes.

Las otras pieles del Media A rt transcurren por esas inéditas rela
ciones con el universo, el mundo y nosotros mismos, relaciones 
en las que un particular inventario de membranas ponen en con
tacto humanos con naturaleza, humanos con humanos u otros 
seres vivos, humanos con máquinas o máquinas con humanos, 
y sus múltiples combinaciones. Un inventario de membranas — 
interfaces del pasado, presente o futuro por venir— que emer
gen de las mismas interacciones entre arte, ciencia y tecnología 
en las que el substrato material goza de tanta entidad como la 
misma estructura simbólica que las articula.

En un contexto en el que la ciencia y la tecnología se han con
vertido en genuinas coarticuladoras de formas de ver la realidad 
y de vivir en nuestra sociedad, un nutrido grupo de prácticas 
artísticas vinculadas a las tecnociencias intentan desarrollar su 
praxis, unas veces de forma sumamente crítica, otras veces con 
un cierto deje laudatorio, pero sin caer en los determinismos 
científico-tecnológicos al uso. Nos referimos a los determinis
mos que modelan de forma autónoma el contexto sociocul- 
tural, estableciendo una relación entre tecnología y sociedad 
como si las tecnologías cayeran del cielo cual meteoritos extra- 
terrestres que impactan sobre nuestra sociedad. Ante esta con
cepción determinista cabría pensar, al contrario, en equilibrio 
de fuerzas, en una auténtica coproducción entre tecnología y 
sociedad, donde lo tecnológico se hallaría socialmente cons
truido en la misma medida en que lo social debería considerarse 
tecnológicamente configurado. Tomando la perspectiva de la 
Sociología de la Tecnología, y la llamada Teoría del Actor-Red 
de algunos pensadores como Bruno Latour, no hablaríamos

1 Tal como nos comenta Gilles Deleuze: "hermosa frase de Paul Valéry, 
representa todo un descubrimiento estoico que supone mucha sabi
duría y entraña toda una ética", en Gilles Deleuze (1989): La Lógica 
dei Sentido. Barcelona: Raidos, p. 41.

Un moment de ia performance d'Aiex Reynoids

entonces ni de determinismos tecnológicos ni de autonomía de 
lo social, sino de auténtica interacción entre elementos interde
pendentes que se construyen en su misma interacción.

Es en este contexto que cabría entender las pieles del Media 
Art tambié n como coarticuladoras de estas nuevas experiencias 
constitutivas de mundo. De esta manera deberíamos pasar a 
pensar los contextos de interacción que sostienen lo social, y lo 
cultural, como constituidos por artefactos, símbolos, datos o 
lugares, que ostentan un papel activo, una agencia productiva 
más en la construcción de nuestra sociedad. Así pasaríamos a 
poner de relieve el papel activo de esta cultura material, de la 
tecnología en sí misma, en la coconfiguración de lo real. Pero, 
recordemos, esto implica, a su vez, tomar en consideración que 
el hecho que se ponga de relieve la materialidad tecnológica en 
la cultura no deja de continuar situando a las estructuras sim
bólicas, también, como agentes vertebradores de esa realidad.

A menudo el Media Art ha sido objeto tanto de discursos como 
prácticas tecnodeterministas por un lado, como por el otro lado 
de aproximaciones que obviavan completamente el compo
nente tecnológico en las mismas teorías y prácticas artísticas. 
A nuestro modo de ver, ni una ni otra postura permiten aproxi
marse a estas prácticas de forma adecuada, sino que, en clara 
sintonía con las posturas constructivistas de la Teoría del Actor- 
Red, deberíamos aproximarnos desde una perspectiva múltiple 
e integrada, superando de esta manera tanto los prejuicios del 
arte versus la tecnología, como de la tecnología versus el arte.

Ciertamente, desde su entrada a escena, las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) han ido despertando en el 
hombre tecnofilias y tecnofobias, utopías y distopías de todo 
tipo. Si miramos a la historia podemos encontrarnos por un 
lado con defensores a ultranza de los beneficios inherentes a
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las tecnologías, para quienes estas vendrían a 
cambiar muchas de las bases de nuestra cultu
ra, expresando de esta manera un nuevo para
digma en gestación, en pro del progreso. Por 
el otro lado también podemos encontrar las 
aproximaciones críticas a los supuestos benefi
cios de las TIC, detractores de las innovaciones 
tecnológicas, para quienes estas no tendrían 
nada que aportar a lo que ya existe de forma 
consolidada en la cultura y sociedad, sino más 
bien sólo vendrían a corromper la naturaleza 
de lo humano.

Tanto de tecnofilias como de tecnofobias, de 
utopías y de distopías tecnológicas, han habi
do de todo tipo y se han ido dando en relación 
a los diferentes tipos de tecnologías predomi
nantes en cada momento histórico. Recorda
mos tiempos atrás posiciones como la de los 
llamados luditas^ movimiento de los obreros 
ingleses de principio del siglo XIX que destruía 
las máquinas de la industria, que eran percibidas 
como originadoras de las pésimas condiciones laborales en las 
que se encontraban los trabajadores. O desde una vertiente 
más positivizadora podemos recordar algunos socialistas utópi
cos como Saint Simon^ que unían el desarrollo tecnológico a la 
consecución del deseo de progreso de la humanidad, tal como 
también hacía el economista Adam Smith, quien auguró épocas 
de menor esfuerzo y mayor tiempo libre disponible y bienestar 
gracias al incremento de productividad que aportaban las nue
vas tecnologías del momento.

Hoy estas dos aproximaciones básicas a la tecnología continúan 
estando vigentes; pero, en todo caso, no hay ningún tipo de 
duda que las tecnologías provocan cambios, algunos positivos 
y otros no tanto, pero al fin y al cabo, cambios. Hoy, incluso a 
través de múltiples prácticas artísticas, podemos hablar de tec
nofilias tales como el transhumanismo, que predica cómo las 
tecnologías actuales permiten mejorar la especie humana supe
rando de esta manera sus carencias naturales. Hasta llegar a 
una especie de posthumanismo"^ que habla de la obsolescencia 
del cuerpo y de aquello físico en comparación a la perfección de 
las máquinas. O tecnofilias producto de una visión determinista 
de la relación entre tecnología y cultura y sociedad, magnifi
cando el poder transformador positivo de la primera hacia las 
últimas, obviando de esta manera que se trata de una interrela
ción, o coproducción, en las diferentes direcciones.

2 El nombre "ludismo" proviene del de uno sus fundadores, Ned Lud. 
Este movimiento se inició entre 1811 y 1816 y se extendió por toda 
Europa. Los ludistas se oponían a todo tipo de tecnología ya que 
según ellos obligaba a la esclavitud del hombre frente a la máquina. 
Este fenómeno se producía en relación con el deterioro de las con
diciones de trabajo asociado a la introducción de las máquinas en el 
mundo laboral.
3 Henri de Saint Simon es considerado uno de los primeros socia
listas utópicos que reflexionó sobre el proceso de la industrialización 
en su libro La industria. El sistema de 1823. Su positivismo hacia las 
tecnologías lo llevaba a augurar que estas serían agentes aceleradores 
en la creación de un nuevo modelo social.
4 Hayies, N. Katherine (1999): How we became posthuman: virtual 
bodies In cybernetics, literature, and informatics. University of Chicago 
Press.

Performance de l'event internacional Divers Univers

El temor a que los desarrollos tecnológicos — asociados a los 
ordenadores, la inteligencia artificial, la robòtica, las biotecno
logías o la nanotecnologia—  sustituyan a la humanidad a tra
vés de un proceso evolutivo, que parte de la unión ciborg-ser- 
humano hasta lograr la completa extinción del ser humano, ha 
estado siempre presente entre nosotros desde los sesenta con 
los escritos de autores como Leroi-Gourhan u otros teóricos de 
campos diversos. A su vez, científicos como Marvin Minsky o 
Ray Kurzweil hacían sus predicciones futuristas más optimistas, 
y concretamente este último predijo que en 2040 ya habrían 
ordenadores con capacidades humanas de inteligencia y apren
dizaje, y en 2090 ya no habría ninguna diferencia entre un ser 
humano y un androide artificialmente creado por los humanos.

Esta visión posthumana se basa en el fondo en la idea de la 
no-diferencia entre existencia corporal y simulación compute
rizada, mecanismo cibernético u organismo biológico, teleolo
gía robòtica u objetivos humanosT La concepción central que 
alimenta la ideología posthumana es que la información esta 
descorporeizada, una concepción basada en la teoría de la 
información de Shannon-Weaver donde la información es inde
pendiente del contexto, sin conexión necesaria con significado, 
sin materialidad alguna. A partir de estos presupuestos de la 
teoría de la información, junto a la cibernética y los primeros 
desarrollos en inteligencia artificial, se articularon las bases con
ceptuales que dieron lugar a las ciencias de computación y que 
hicieron posible desarrollar los ordenadores y los programas 
que los hicieron funcionar.

Ciertamente, a lo digital se le acusa de romper la verdad de la 
referencia en la procesualidad de los datos. Las imágenes digi
tales son plenamente numéricas y a la vez absolutamente modi- 
ficables, variables, reproducibles, sin distinción entre original y 
copia para devenir flujo interrumpido de datos. De esta manera 
la información digital es calculable, y por ello mismo sujeta a

5 Hayles, N. Katherine (1999): How we became posthuman: virtual 
bodies in cybernetic, literature and informatics, Chicago: University of 
Chicago Press, p. 3.
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cambios producidos por algoritmos en el proceso de los datos. 
Lo digital, instalado de forma inevitable encima de la enraizada 
concepción dualista cartesiana del cuerpo/alma, es sospechoso 
de marginar el papel del cuerpo y relegar al hombre a pura 
mente desprovista de corporeidad.

De hecho, si lo analizamos a fondo, la teoría de la información 
de Shannon-Weaver se basa en una concepción que confunde 
el término información con el de señal, que no encierra nin
gún significado en sí, y que de esta manera provoca "la com
prensión de la comunicación como una simple transferencia de 
información de un emisor a un receptor, sin tener en cuenta ni 
los sujetos que participan en el proceso de comunicación, ni el 
contexto en el que se da, ni sus valores semánticos"®.

En contraste con la teoría de la información de Shannon-Wea
ver, el inglés Donaid McKay desarrolló una noción alternativa 
que incluía una visión de la información directamente relaciona
da con la naturaleza de la representación y su efecto, haciendo 
de la información una acción medida por el efecto que tiene en 
el receptor. Si el modelo de Shannon-Weaver trata sobre "qué 
información es", el de McKay mide "la información por lo que 
hace". Y se impuso uno por encima del otro debido a la faci
lidad de aplicación del modelo del primero en detrimento del 
segundo. Aunque el modelo de McKay implicaba muchos más 
problemas para su utilización, si se hubiese continuado investi
gando en la línea iniciada entonces habría sido posible dar lugar 
a un modelo alternativo de noción de información que podría 
haber generado desde el principio una visión no posthumana 
sino de diálogo e interrelación entre naturaleza, humanidad y 
máquinas inteligentes, donde el papel central no habría sido el 
control sino el diálogo.

En este contexto cabe hablar del papel del cuerpo en las prácti
cas que interrelacionan arte, ciencia y tecnología, donde a pesar 
de la aparente descorporeización asociada a la especificidad de

las computadoras — percibidas comúnmente como 
asépticas máquinas de cálculo—  y a la inmateria
lidad de los datos procesados, el cuerpo obtiene 
un papel más que relevante. Y  por ello podríamos 
atrevernos a augurar que esta renovada relevancia 
del papel del cuerpo y la materialidad manifiesta 
el tránsito de una concepción de una cultura cen
trada en la visualidad hacia una concepción de la 
cultura en su vertiente háptica^ como una nueva 
fenomenología en diálogo con Henri Bergson, 
Walter Benjamín y Gilíes Deleuze que enfatiza el 
papel de lo afectivo y lo proprioceptivo, las dimen
siones táctiles de la experiencia en la constitución 
del espacio, y por extensión los medios visuales: 
un desplazamiento de la centralidad de la visión a 
favor de los sentidos corporales internos como son 
el tacto o el automovimiento.

Así pues, la visión se vuelve háptica. La visualidad 
entendida de esta manera está formada en tér
minos mucho más "viscerales" que los del poder 
abstracto de la vista: el cuerpo continúa siendo un 

marco activo de la imagen, incluso en la imagen digital. Por 
ejemplo, de esta manera podemos decir que la Realidad Virtual 
se halla enraizada en el potencial biológico de los seres huma
nos, como conquista del cerebro-cuerpo, como una adaptación 
basada en la biología de nuevas extensiones tecnológicas pro
vistas por los media®. Los nuevos medios, como dice Lev Mano- 
vich^ cambian nuestra concepción esencial de lo que enten
demos por las imágenes porque convierten el visualizador en 
un usuario activo que interactúa con la imagen activándola. La 
digitalización requiere que reconcibamos la correlación entre 
el cuerpo del usuario y la imagen en una manera más profun
da. La imagen misma, en tanto que digital y por ello calcula
ble, se ha convertido en un proceso en sí misma y por lo tanto 
irremediablemente unida con la actividad del cuerpo. Tal como 
nos comenta Hansen, la imagen no puede ya ser restringida al 
nivel de apariencia superficial, sino que debe ser extendida para 
acompañar todo el proceso entero según el cual la información 
es percibida a través de la experiencia corporeizada.^°

En este proceso, el cuerpo más que seleccionar imágenes opera 
filtrando información y creando imágenes, alumbrando el 
mundo en su experiencia. Es decir, el cuerpo enmarca él mismo 
la información digital que se presenta como informe, creando 
de esta manera las imágenes o los otros elementos dispuestos. 
Esta concepción estaría en contraposición con la concepción de 
otos teóricos de referencia que han pensado la imagen digital, 
como el caso de Friedrich Kittler’  ̂ que parte de un entendimien-

6 Giannetti, C. (2002); Estética digital. Sintopía del arte, la ciencia y  la 
tecnología. Barcelona; Angelot, p. 55.

7 Hansen, M. B. N. (2004); New philosophy for new media. Cam
bridge, Massachusetts; MIT Press.
8 Recientes trabajos en neurociencias proporcionan el enlace material 
que estaba buscando. Francisco Varela hizo poderosas argumentaci
ones sobre las fuentes de la consciencia del tiempo. Más adelante se 
exponen sus ideas.
9 Manovich, Lev (2001); The language of new media. Cambridge, 
Massachusetts; MIT Press.
10 Hansen, M. B. N. (2004); New Philosophy for New Media. Cam
bridge, Massachusetts; MIT Press, p. 10.
11 Kittier, Friedrich (1999); Gramophone, film, typewriter. Standford, 
California; Standford University Press.
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to de la información como descorporeizada, 
sin contexto alguno. De esta manera Kittier 
concibe la percepción humana como obsole
ta y nos dice que el flujo de los datos en la era 
digital no tendrá nunca más la necesidad de 
adaptarse a la franja de percepción humana 
sino que podrá extenderse en todas direcci
ones, entendiendo que con anterioridad se 
hallaba restringida y debiera verse superada.

Durante muchos años el ordenador fue aso
ciado con la mente en claro paralelismo con 
la clásica imagen cartesiana que concibe los 
seres humanos como máquinas. La imagen 
del cuerpo entendido como reloj continúa 
vigente en la asunción de la equivalencia 
implícita en la computadora entendida como 
metáfora del cerebro humano. Esta equiva
lencia se extiende a la asociación del cuerpo 
como hardware y la mente como el software, 
donde se margina el papel del cuerpo como 
no constitutivo de las experiencias cognitivas. Y 
es que hubo un tiempo en que el modelo informático de activi
dad mental se convirtió en la visión predominante de la ciencia 
cognitiva y dominó toda la investigación cerebral. Era común la 
comparación entre la inteligencia humana y la de un ordenador, 
donde el proceso de conocimiento se definía entonces como 
procesamiento de datos y por tanto de transmisión de infor

mación, es decir, como manipulación 
de símbolos basados en un conjunto de 
reglas. Pero al contrario de los presupu
estos establecidos por preconcepciones 
que otorgaban esta visión mecanicista 
al cerebro, recientes progresos de la 
ciencia cognitiva han dejado claro que 
la inteligencia humana es radicalmente 
distinta a la inteligencia artificial’ .̂

Los nuevos
medios
cambian
nuestra
concepción
de lo que
entendemos
por imágenes 
y  convierten 
el visualizador 
en un usuario 
activo

Al contrario que las computadoras, 
donde la información es el elemento 
clave, en el sistema nervioso humano 
no se procesa ninguna información, 
sino que interactúa con el entorno por 
medio de una constante modulación de 
su estructura, procede por una constan

te adaptación y readaptación al entorno. Tal como nos comenta 
Varela, "debemos cuestionar la idea de que el mundo nos viene 
dado y que la cognición es representación. En ciencia cognitiva, 
ello significa que debemos cuestionar la idea de que la informa
ción esta ahí preparada en el mundo y es extraída de ese por un 
sistema cognitivo''’^ La idea convencional es que la información 
está de algún modo ahí fuera para ser recogida por el cerebro 
que dispone de unos universales, unas categorías sobre las que 
se pliegan los datos exteriores, pero según la teoría de Santiago 
el sistema nervioso no procesa información del mundo exterior 
sino que por el contrario produce un mundo en su proceso de 
cognición.

Seminari Habemus Corpus amb Pau Aisina

La cognición es pues un proceso creativo que depende de la 
relación con el entorno así como del conjunto de nuestro saber 
acumulado, la cultura y el arte construidos a partir de las acci
ones de coordinación con el entorno, en conexión con los pro
cesos sociales y culturales. El cerebro alumbra un mundo y lo 
hace al contrario de las máquinas de computación, que mar
ginan el contexto de la información que transmiten y se basan 
en parámetros preestablecidos (aunque en los últimos años la 
computación se está desarrollando en nuevas e interesantes 
direcciones).

En los años cuarenta del siglo XX, Bateson contribuyó decisiva
mente a desarrollar las raíces de la cibernética y, a partir de aquí, 
junto con Maturana, crearon un revolucionario concepto de la 
mente. Luego Maturana’  ̂ trascendió el modelo informático de 
cognición para desarrollar una teoría donde la cognición se 
concibe como el acto de "alumbrar un mundo" y la conciencia 
está vinculada al lenguaje y a las capacidades de abstracción. 
Al tener en cuenta los descubrimientos de los neurocientíficos 
Maturana y Varela’  ̂ encontramos cómo nuestro pensamiento 
de esta manera está siempre acompañado por sensaciones y 
procesos corporales, y aunque a menudo tendamos a inten
tar suprimirlos, pensamos también con nuestro cuerpo, pues 
mente y cuerpo están indisolublemente unidos en el proceso 
cognitivo.

La separación entre cuerpo y mente, el dualismo de la res cogi- 
tans de Descartes, queda superado por esta caracterización de 
la mente, donde deviene proceso de cognición y proceso de la 
vida, que opera a través de una estructura específica como es 
la del cerebro, pero junto con todo el cuerpo. Debemos enten
der, como comentábamos, que todo este proceso de cognición 
opera no solo a través del cerebro sino en todo el organismo, 
incluso independientemente de que haya un sistema nervioso

12 Capra, Fritjof (1998); La trama de la vida. Barcelona: Anagrama.
13 Varela, R, Thompson, E., Rosch, E. (1991): The embodied mind. 
Cambridge, Massachusetts: MIT Press, p. 141.

14 Maturana, H. (1996) La realidad:¿Objetiva o construida? Funda
mentos biológicos del conocimiento. Barcelona: Anthropos.
15 Varela, F.,Thompson, E., Rosch, E. (1991): The embodied mind. 
Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
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superior. Para entendernos, aquí la cognición incluye percep
ción, emoción y acción, es decir, todo el proceso vital, en tanto 
que interacciones cognitivas de un organismo vivo en su entor
no. En el caso de los humanos la cognición incluye también len
guaje, pensamiento conceptual y conciencia de sí mismo como 
estado evolutivo avanzado.^®

Así podemos decir, tal como comentábamos antes, que el esta
do experiencial está siempre corporeizado, es decir inmerso en 
un campo determinado de sensación, y a su vez Maturana esta
blece así de forma sistemática el vínculo entre la biología de la 
conciencia humana y el lenguaje. Para este autor, la comuni
cación mediante el lenguaje no consiste en la transmisión de 
información, sino mas bien en la coordinación del comportami
ento entre organismos vivos, a través del mutuo acoplamiento 
estructural, tal como también subraya Vilarroya'^ en relación a 
los más actuales avances en neurociencias aplicadas al campo 
de la robòtica a través de las investigaciones de Lue Steeis y sus 
robots Aibo.

Y  en este sentido podemos decir que el cuerpo en entornos 
inmersivos, en redes telemáticas, en conexión con computa
doras y aparatos robóticos que aumentan sus capacidades y 
expanden sus movimientos, es a su vez un cuerpo que expande 
los horizontes epistemológicos y las posibilidades de las expe
riencias cognitivas. La puesta en red de un cuerpo vivo plan
tea una nueva concepción de identidad ubicua, una ausencia 
que se hace presente, quizás una identidad nómada o una 
no-identidad que circula como cuerpo-sin-órganos, tal como 
apuntan Deleuze y Guattari. Trataríamos entonces de cuerpos 
atravesados por la lógica de la multiplicidad y el territorio de las 
diferencias.

En el pensamiento de Deleuze y Guattari el cuerpo no es el 
organismo, es decir no es un cuerpo organizado conforme a 
una identidad adscrita, pero el organismo se constituye a par
tir del cuerpo tal como se constituye el organismo del soldado 
moderno, a fuerza de "desorganizar el organismo del campesi
no o del vagabundo hasta convertirlo en un cuerpo sin órganos 
del que extraer nuevas relaciones entre elementos materiales"^®. 
A su vez, el cuerpo solo es captado a partir del organismo como 
anomalía, monstruosidad, amenaza de muerte o enfermedad: 
el cuerpo desorganiza al organismo, el organismo amenaza al 
cuerpo. El cuerpo deviene un "campo de batalla" en el que se 
hace posible negociar y renegociar múltiples configuraciones de 
sentido en función de las relaciones establecidas entre los dife
rentes elementos.

La imagen del cuerpo y el cuerpo mismo se encuentran someti
das a los impactos ocasionados por las tecnologías de informa
ción y comunicación, viéndose de esta manera propulsados a la 
comprensión de las nuevas experiencias que nos sobrevienen: 
experiencias como la telecepción (o la percepción remota de 
cosas de fuera de nuestro cuerpo, o la percepción de cosas que

se acercan o tocan el cuerpo de algún modo a distancia), la 
expansión (o el aumento del sentido de pérdida de los propios 
límites personales concretos), la múltiple personalidad (o la dis
tribución de la persona por las redes, expandiendo el alcance 
y rango del cuerpo), o la propiocepción (o el sentido de que el 
propio cuerpo "esta allí", la conciencia de los sucesos internos, 
es decir la percepción táctil tanto de las sensaciones internas 
de uno mismo como los sucesos y las sensaciones del entorno 
inmediato o ampliado electrónicamente)^®.

En el lado de lo orgánico, encontramos cuerpos transgredidos, 
cuerpos hibridados, cuerpos fluidos, cuerpos idealizados, cuer
pos extendidos, cuerpos monstruosos, cuerpos digitales o en 
red, cuerpos como software... Estas son algunas de las dife
rentes presentaciones del cuerpo en el arte y la sociedad de 
los nuevos medios, cuerpos atravesados por la tecnologías de 
información y comunicación y el potente imaginario adscrito 
a las ciencias actuales. Deberíamos preguntarnos por ejemplo 
qué imágenes y fantasías del cuerpo están contenidas en el arte 
de los nuevos medios, qué influencia tienen las nuevas tecnolo
gías en el cuerpo y en su percepción. En primer lugar podemos 
pensar en los ciborgs, no solo como organismos cibernéticos, 
sino como espacios en los que tienen lugar las más extravagan
tes fantasías depositadas sobre los cuerpos, espacios de imagi
nación utópica.

Las tecnologías de información y comunicación afectan a nues
tros cuerpos y por lo tanto a la percepción; el arte de los nuevos 
medios, que se intersecciona con las ciencias y las tecnologías 
actuales, es precisamente el espacio donde estas cuestiones 
transcurren y pueden pensarse, pues a partir de sus prácticas 
emergen tanto las promesas como los miedos asociados tanto 
al imaginario utópico como a los fatalismos envolventes. Pode
mos constatar cómo las discusiones posthumanistas de prin
cipios de los noventa todavía no han terminado y continúan 
vigentes de formas diversas, implícitas o explícitas. Después 
de las predicciones futuristas y apocalípticas que auguraban 
un cuerpo entendido como máquina, han emergido nuevas 
nociones de las entidades corporales como entidades dinámi
cas, emergentes, o como flujos comunicativos de información 
donde de esta manera se plantea el cuerpo como conjunto de 
códigos interconectados interactuando entre sí.

Si vamos al origen del imaginario del cuerpo asociado a la tec
nología, vemos que los ciborgs se presentan como criaturas 
híbridas, no solo como cruce entre una máquina y un organis
mo sino también como constructo donde se funden juntas las 
percepciones y las proyecciones sociales e individuales, las rea
lidades y ficciones de todo tipo. Donna Haraway, en su "Mani
fiesto Ciborg", nos aclara hasta qué punto "un ciborg es un 
organismo cibernético, entendido como híbrido entre máquina 
y organismo, una criatura real y a su vez de ficción"^®, pero 
la pregunta que debemos hacernos nosotros es qué nos expli-

16 Capra, Fritjof (2003): Las conexiones ocultas. Barcelona: Anagra
ma.
17 Vilarroya, O. (2002): La disolución de la mente. Una hipótesis sobre 
cómo siente, piensa y se comunica el cerebro. Barcelona; Tusquets Meta- 
temas.
18 Deleuze, Gilles, Guattari, Félix (1988): Mil Mesetas. Valencia: Pre- 
Textos.

19 Kerckhove, Derrick (1999): Inteligencias en conexión. Barcelona; Gedi- 
sa, p. 73.
20 Flaraway, Donna (1991): "A Cyborg Manifiesto: Science, technology, 
and socialist-feminism in the late twentieth century", en Simians, cyborgs 
and women: The reinvention of nature. New York. En español: Haraway, 
Donna (1991): "Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo 
socialista a finales del siglo XX", en Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinven
ción de la naturaleza. Madrid; Cátedra.
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can las configuraciones ciborg sobre nuestra propia imagen del 
hombre. ¿Cuáles son las concepciones del cuerpo y del hombre 
que están implícitas en las diferentes configuraciones de la rela
ción entre cuerpo y tecnología? Haciendo memoria podemos 
recordar cómo en 1960 Manfred E. Clynes y Nathan S. Kline, 
a raíz de un programa de la NASA, dieron nombre al cyborg, 
entendido como el resultado de imaginar al hombre del futuro, 
un humano capaz de sobrevivir en el espacio exterior. La dife
rencia esencial con el astronauta eran los aparatos técnicos que 
equipaban al cuerpo humano, dotándolo de habilidades y fun
ciones suplementarias, garantizando su habilidad para sobre
vivir, integrándose en su cuerpo y fundiéndose orgánicamente 
con todo ello.^’

Y es que en la raíz de esa concepción se halla la recreación de la 
vida humana por medios mecánicos -suplantación, extensión, 
amplificación o anulación. A lo largo de la historia tales con
cepciones han llevado al imaginario de los cuerpo mecánicos, 
la construcción de un ser a semejanza del hombre por medios 
técnicos como la robòtica, que nos lleva a pensar en la forma 
en que la relación cuerpo/mente está presente en la nuestra 
sociedad. Así, mediante las prácticas artísticas que se centran 
en el cuerpo como campo de acción, y a su vez mediante el 
uso intensivo de tecnologías, en las que los límites del cuerpo 
mismo se ponen en cuestión a través de las "relaciones encarna
das" con la tecnología misma, se plantean nuevas construccio
nes del cuerpo entendido tanto como cuerpo localizado, activo 
y perceptivo, como a su vez cuerpo atravesado por los signifi
cados culturales que experimenta. Desde las fantasías asociadas 
a la creación de entidades híbridas entre humanos y máqui
nas, así como los ideales asociados al llamado posthumanismo, 
trabajando críticamente en las fantasías y temores asociados a 
tales tecnologías en la cultura popular.

La teórica Donna Haraway comenta que "un ciborg existe cuan
do hay dos clases de limites problemáticos: entre animales (y 
otros organismos) y humanos, o entre máquinas autocontro- 
ladas y autogobernadas (autoras) y organismos, especialmen
te humanos (modelos de autonomía). El ciborg es una figura 
nacida de la interfaz entre el autómata y la autonomía"^^. Y ello 
nos invita a pensar que mientras las fronteras entre animal y 
humano, o tecnológico y humano, resten claramente marcadas 
esto no tiene consecuencias para los humanos, pues mantienen 
la ilusión de mantener el poder de control sobre los animales y 
las máquinas en sus manos. Pero los ciborgs, actuando en las 
fronteras o límites de estas divisiones binarias, sí que muestran 
que estas fronteras son permeables, y en consecuencia el peli
gro acecha en la disolución de las categorías que organizan lo 
real — si pensáramos que son las categorías lo que organizan lo 
real para que devenga real.

En el campo del arte de los nuevos media proliferan las pro
mesas que deambulan en el terreno de esta disolución de 
fronteras, se trata de las "promesas de monstruos", promesas 
de superación de las debilidades asociadas a la existencia bio
lógica, particularmente a la fragilidad y mortalidad del cuerpo

humano. Pero esa consciencia de fragilidad lleva también a una 
profunda vinculación entre las tecnologías digitales y las tecno
logías genéticas, y esta vinculación se entiende como un paso 
más en la sugestiva promesa que nos lleva a hacer posible el 
descubrimiento y la reproducción de la formula de la "vida" y 
por lo tanto la plena posesión del cuerpo.

Lo cierto es que cada contexto sociohistórico tiene su propia 
forma de concebir y encararse con la vida. Frente a ello debe
mos pensar que la tecnociencia no es mero conocimiento neu
tro sobre la realidad, más bien es un mecanismo de producción 
de realidad social y natural. De esta manera, pendemos decir 
que, por ejemplo, las biotecnologías -con las tremendas expec
tativas prometeicas que inauguran- no son tanto la desnatura
lización de la naturaleza como la producción de una naturaleza, 
porque "lo que vemos cuando miramos al secreto de la vida 
es la vida ya transformada por la propia tecnología de nuestra 
mirada"^^ y sobretodo porque "cada formación histórica ve y 
hace ver todo lo que puede en función de sus condiciones de 
visibilidad, al igual que dice todo lo que puede en función de 
sus condiciones de enunciado"^" .̂

El universo del Media A rt está hecho de todo tipo de membra
nas, reivindicación de la organicidad y lo visceral en un contex
to hipertecnologizado como el actual que a menudo olvida la 
materialidad subyacente, la tangibilidad, el afecto y lo háptico 
que se inscribe en una largamente anunciada rematerialización 
de los nuevos medios. Quizás podríamos decir con Artaud que 
"la verdad de la vida está en la impulsividad de la materia. El 
espíritu del hombre está enfermo en medio de los conceptos". 
Una verdad que alude a "una realidad de la materia que ha sido 
suplantada por un lúgubre entramado de convenciones; por
que el cuerpo y sus intensidades ha sido reemplazado por un 
organismo disciplinado; porque su pensamiento ha sido suplido 
por un mecanismo configurado a repetir, como su única ver
dad, las leyes de la Gramática"^^ Frente a todo ello cabe reco
nocer a ese sujeto sujetado, que inevitablemente aprisiona la 
vida con su identidad, pero que en su potencia de ser construye 
las líneas de fuga que liberan esa vida, que nos llevan a borde
ar lo desconocido, con cierta prudencia, para ser nómadas sin 
acabar exiliados.

21 Clynes, M., Kline, N. (1960): "Cyborgs and space", Astronautics, n.26/27, 
septiembrel 960, p. 74-75.
22 Haraway, Donna (1989): Primate visions. Race, gender and nature in the 
worid of modern science. New York, p. 139.

23 Keller, E.F. (1996): "The biologicigaze", en Robertson, G. et ai. (ed.): 
FutureNaturai. Nature, Science, Cuiture. Londres: Routledge, p. 20.
24 Deleuze, G. (1987): Foucauit. Barcelona: Raidos, p. 87.
25 Morey, Miguel (1990): Psiquemáquinas. Barcelona: Montesinos, p. 141.
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Per que I Arxiu Aire?
L'Arxiu Aire recopila les fotografíes 
de Joan Casellas i documenta les seves 
pròpies p e río rm a n ce s  desde els anys 1970

JOAN CASELLAS

Sistemàticannent fotografío el meu entorn quotidià, és una 
dèria. Com a artista de performance, aquesta dèria es reflec- 
teix en els nombrosos festivals, congresses i testes al voltant de 
l'art d'accio en què participo, dels quais l'Arxiu Aire n'és una 
crònica "automàtica" i ja són vint anys! Certament, hi ha un 
punt d'inflexió quan l'any 1995 Joan Baixas, aleshores director 
de l'Institut del Teatre de Barcelona, em proposa de fer una 
exposició. Fins llavors, la utilitat de les meves fotografíes tenia 
un àmbit força personal; els amies i una mena de diari gràfic al 
qual atorgava una dimensió artistica i testimonial però no de 
sistemàtica documentai.

Amb l'exposició a l'institut del Teatre, Acciò directa performan
ce a Catalunya ais anys 90, he de resoldre un problema ines- 
perat, la dialéctica entre l'artista i el documentalista, és a dir, 
fer coincidir en el nombre limitât d'ampliacions que conformen 
l'exposició les millors fotos amb els millors moments de la meva 
crònica; el "qui és qui aquí?" El problema resulta insoluble i 
he de reconéixer la meva arbitrarietat, l'atzar i l'oportunitat del 
moment com elements determinants. Tot i així, o potser per 
aixó, assumeixo el rol documentalista amb entusiasme mante- 
nint l'esperit de la meva déria; tot ho observo a través de la 
càmera encara que no fotografío tot el que miro ni miro tot el 
que fotografío.

L'arxiu busca una utilitat immediata visualitzant un art margi- 
nat, que no marginal, amb una triple estratégia; associar-se i 
col-laborar amb altres projectes relacionats amb l'art d'acció 
com Public-Art Red Arte o el Club7, organitzar exposicions i 
publicar aqüestes fotografíes en articles especialitzats en nom- 
broses revistes, diaris i catálegs però molt particularment a la 
revista Papers dArt. Així, en un segon tomb d'aquesta aventura 
esdevinc cronista visual i literari.

Per poder il lustrar en una sola imatge més d'un artista con
fecciono collages d'aquestes fotografíes que albora esdevenen 
"retrats de grup". La primera de les dues exposicions de l'Arxiu 
Aire al curs 2010/201 1 a la Ñau Estruch ha estât una mostra 
exhaustiva d'aquests collages amb els seus corresponents arti
cles, que es poden consultar permanentment en format digital 
i usar sota el paraigües del Creative Commons. Aquest collages, 
força cartesians, reticulars i d'aparença "neutral", em perme- 
ten d'alguna manera fusionar els meus interessos documentais 
i promocionals amb el joc artistic, tant per la composició com 
per les inesperades relacions visuals i conceptuáis entre diverses 
imatges cronològicament i geogràficament distants i físicament 
a tocar una de l'altra fins a envair-se i filtrar-se...

Postai 2

La segona exposició de l'Arxiu a la Nau Estruch no respon a 
fotografíes documentais fetes per mi o Xavier Moreno (artista 
d'acció i documentalista que va traballar associât a l'Arxiu de 
1997 al 2000) sino que, per primer cop i a petició d'Oscar Abril 
Ascaso, és un recull de fotografíes de l'arxiu que documenten el 
meu treball com a artista d'acció (el caçador caçat!). Aquí la cro
nologia és molt més ámplia, des de 1976 (data de les meves pri- 
meres accions) fins a l'actualitat, i aixó és així perqué l'Arxiu Aire 
ha esdevingut un alter ego que absorbeix tot el que en algún 
moment he documentât i recopiiat i naturalment en aquest cas 
les meves accions, documentados ocasionalment amb molt de 
coneixement de causa pels meus col-legues. Moites d'aquestes 
accions són treballs en col-laboració, ja que l'art d'acció és pro- 
cliu al treball de grup, la relectura i la interferéncia.

En aqüestes dues exposicions de l'Arxiu, ben diferents pel con- 
tingut, es fa evident la transversa I itat i la tendéncia associativa 
d'una disciplina artística que se serveix de la fotografia com a 
mitjà de comunicació. Aqüestes dues disciplines complemen- 
tàries (art d'acció i fotografia) funcionen creativament amb els 
mateixos mécanismes: "apropiació documental" i gest ready
made. La fotografia és pionera en aquesta forma de fer art per
qué és una técnica mecánica i automàtica que fa servir l'enqua- 
drament (la simple elecciô d'un punt de vista) per fer art.

Joan Casellas ha realitzat accions arreu d'Europa, 
América, Corea i Israel i nombroses exposicions indi
viduals i col-lectives. Publica regularment en diverses 
revistes i diaris. Com a fotógraf i documentalista 
desenvolupa l'arxiu Aire d'Art d'Acció des de 1992 i 
organitza esdeveniments d'art d'acció, com la trobada 
anual La Muga Caula (www.lamugacaula.cat)

http://www.lamugacaula.cat
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El ball de valencians, 
antecedent dels castells
Aquesta dansa, una de les més intéressants 
del folklore català, amb trets de muixeran- 
ga, acaba amb l'aixecada d'un castell

LYDIA OROBITG

El ball de valencians és una dansa tradicional del Camp de Tarra
gona i altres zones de Catalunya. La coreografia inclou diferents 
parts de ball i culmina amb l'elevació de petites construccions 
humanes; per aquest motiu, se'l considera el precedent immé
diat dels castells.

Els dansaires del ball de valencians porten una barretina musca 
(morada), camisa blanca, armilla, faixa, caiga curta de vellut, 
faldellí, calcines, camalls de cascavells, espardenyes de pagés 
i mocadors de seda lligats a diferents parts del eos que des- 
lliguen per fer diverses figures. Els colors d'algunes peces del 
vestit són variables segons el poblé i el moment, però la camisa 
és sempre blanca. Aquest vestuari s'anomena vestit de blanc o 
de caiga curta i és el més comú en la majoria de balls del Camp 
de Tarragona.

S'han formulât moites teories sobre l'origen d'aquest ball i el 
significat del nom valencians. Una de les hipótesis era que el 
vestit deis dansaires era d'origen valenciá. Aquesta teoria s'ha 
desestimat ja que el vestit que porten els dansaires és el tipie del 
Camp de Tarragona.

Una altra hipótesi, també desestimada, era la que considerava 
que el nom correcte del ball era ball de venecians, però no s'ha 
trobat cap element que el relación! amb Venècia. També s'ha 
dit que el nom provenia del llati valens, però no hi ha cap ball 
tradicional quetingui un nom llati.

Sembla que la hipótesi més acceptada és la que relaciona el ball 
de valencians amb les muixerangues de diferents pobles del Pais 
Valenciá com Algemesi o l'Alcúdia, entre d'altres.

El ball de valencians ja es troba citât a finals del segle XVII a 
Tarragona, el 1791 a Vails i el 1792 a Reus.

Més que un ball, es podia considerar una comparsa que inter
venia a les testes, tot desfilant, i era format per diferents parts 
anomenades ponts, cara a cara, estrella gran, estrelles petites, 
cercavila i rellotge.

Als diversos pobles, els balls de valencians van evolucionar de 
formes diferents: cadascun tenia la seva mùsica i els seus vestits, 
alguns van deixar de fer torres -per exemple a Reus-, altres van 
incorporar-hi la figura del diable, en algún es recitaven parla- 
ments o versots improvisats.

El fet castellar no va aparèixer de la nit al dia. Les torres que 
culminaven el Bail de Valencians, de mica en mica, es van anar 
émancipant i es van convertir en una manifestació cultural 
pròpia.

A Vails, per les Pestes Decennals de la Mare de Déu de la Can
dela de 1801, un grup de vallencs i alcoverencs van plantar 
en plena processò el pilar de cinc i el pilar de tres caminant. 
Aquesta seria la primera actuació castellerà pròpiament dita, i 
suposadament el naixement de la Colla deis Pagesos, precursora 
de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.

A partir d'aleshores es multipliquen les noticies que ens han 
arribat sobre l'activitat castellerà.

Els balls de valencians també actuaven a Barcelona entre els 
segles XVIII i XIX. Així ho confirma una noticia recollida per 
Rafael Amat {Calaix de Sastre) el 8 de juny de 1807.

Valencians y  Balls de bastons - Per major xlrinola en estas 
testas han arribat las dansas dels Valencians y  los Balls de 
bastons. Los Valencians ab la musica de grallas, tan desapa- 
sible als oídos, bailan tots pels careers y  plasas y  fan castells 
pujant uns sobre els musclos dels altres de quatre y  cinch 
estans. Acompañan á las grallas, tocan un tambor. Lo ball 
de bastons porta tambe musica de grallas, fent cric, crac, 
ballant los uns ab los altres. Anys atras ya havian vingut en 
Barcelona per Corpus y  en altres funcions d'alegria, com 
esta del Beato Oriol.

Barcelona és la ciutat de Catalunya on hi ha més colles castelle- 
res. Barcelona, Grècia i Sants són places castelleres des del segle 
XIX i hi ha noticies de diverses actuacions del ball de valencians 
des del segle XVIII.



CULTURA POPULAR 63

GRÀFICS I FIGURES DEL BALL DE VALENCIANS, D’ARBECA,
AL BAIX URGELL
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L'hort al baleó (i/6)
L'agricultura ecològica domèstica prescindeix 
de substàncies químiques per obtenir 
aliments més saludables per l'organisme

m a r in a  ANTÚNEZ

El fet d'instaMar un hortet en un context urbà no és només una 
qüestió de modes. Aporta, sobretot, beneficis per a la persona. 
Tot i que l'hort urbà no pot ser concebut com una extensió de 
terreny que sovint observem a les zones rurals, el fet és que 
adaptar un hort a la dutat ens ajuda a millorar el coneixement 
del medi natural. Hem de tenir en compte que un hort és un 
ecosistema on és possible aprendre gran part dels continguts de 
les cièneies naturals.

Un hort urbà és un petit espai que permet experimentar, provo
car canvis, registrar vivèneies i estudiar les interaccions entre eis 
fenômens fisics i eIs éssers vius. A més, l'hort ens ofereix l'opor- 
tunitat de fer una activitat per gaudir de la natura i aprendre a 
tenir-ne cura.

És notable l'interès i curiositat que ha despertat en les ùltimes 
décades el fet de construir un hort en un entorn urbà. Cada dia 
son més les persones que perden la por i es llancen a organitzar 
casa seva per poder cultivar les seves pròpies hortalisses. Si, a 
més, intentem fer-ho d'una manera sostenible i respectant el 
medi ambient, els résultats serán indiscutiblement satisfactoris.

L'objectiu de la série d'articles que a partir d'avui publiquem 
sobre l'agricultura ecològica domèstica és el d'animar totes 
aquelles persones que, amb només una mica d'esforç, estiguin 
disposades a iniciar-se en aquest univers natural sorprenent. A 
l'hort urbà podrem cultivar-hi tot tipus de verdures: enciams, 
tomàquets, pebrots, alberginies, cebes, alls, raves, cols, espi
naos, pastanagues i moites altres hortalisses que anirem desco- 
brint al llarg d'aquests diferents capitols a Lhort al baleó.

Si després de rumiar-vos-ho ja heu près la decisió i voleu cultivar 
hortalisses en torretes i jardineres al baleó de casa o a la vostra 
terrassa, caldrà que intentem resoldre alguns dubtes. La nostra

pretensió és donar-vos eines perqué sigueu capaços i capaces 
de plantar, veure créixer, collir i menjar-vos les vostres pròpies 
verdures. I no oblideu que el que aprengueu ara ja no ho obli- 
dareu mai més!

Què és l'agricultura ecològica? Hem de tenir en compte 
que l'agricultura que volem fomentar és ecològica. És un tipus 
d'agricultura que prescindeix de la utilitzaciô de substàncies quí
miques — corn pesticides o fertilitzants— per obtenir aliments 
naturals. Eis beneficis que aporten eis productes ecolôgics son 
molts i demostrats: son aliments més saludables per al nostre 
organisme, perqué contenen un major nombre de vitamines i 
oligoelements. I, sobretot, eis aliments ecolôgics son cohérents 
amb el nostre planeta, cada vegada més infectât de productes 
químics i pesticides. L'agricultura ecològica ens permet, d'algu- 
na manera, retornar al passât i recuperar aquella forma de cul
tivar deis nostres avis i incorporar, a més, les noves técniques i 
coneixements adquirits en els últims anys.

Associació de cultius. Un hort urbà és petit i cal aprofitar-ne 
cada centimetre quadrat per treure'n el màxim rendiment. La 
prodúcelo a l'hort urbà serà una barreja de cultius (policultiu). 
Dues plantes iguais tenen arrels igual de profundes, busquen 
els mateixos nutrients i competeixen per l'ombra. En canvi, si 
dues plantes son diferents la competèneia entre elles pot ser 
menor. Aquest és l'avantatge de l'hort urbà, ja que cultivem 
pocs individus de cada espècie i, per tant, minimitzem el rise de 
competèneia.

A tot això cal afegir que en un policultiu les malalties no es 
transmeten tan ràpidament, ja que els diferents tipus de verdu
res son sensibles a diferents malalties. Dificilment ens quedarem 
sense collita per culpa d'una plaga si cultivem molta diversitat 
de plantes. No s'encomanaran les malalties perqué les hortalis
ses son propenses a plagues diferents segons la seva naturalesa.

La sembra. Sembrar és el primer pas important que cal fer al 
nostre hort. Hi ha dues formes bàsiques: la sembra directa a 
l'hort 0 la sembra en contenidors petits (alvèols) per després 
trasplantar-los a l'hort. S'aconsella que verdures corn el rave, la 
pastanaga o el nap es plantin directement. En canvi, l'enciam.

T ir a  c ò m i c a  -  J o r d i  C l a p é s
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D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Un exemple d'un hort urbà - Sortidor en el sistema de reg per goteig 
Sembra de llavors en alvèols - Taula de cultiu a l'ombra

la ceba o el tomàquet es poden trasplantar un cop tinguenn 
el planter. En aquest cas, cal vigilar molt bé que hi hagi una 
humitat constant però no excessive i una bona temperatura per 
afavorir la germinació a l'interior dels alvèols.

Un dels dubtes que sorgeix és a quina profunditat hem de posar 
la llavor. Una norma que funciona bastant bé és que la profun
ditat de la sembra ha de tenir relació amb la mida de la llavor. 
Normalment, la sembra es fa a una profunditat d'entre una i 
tres vegades el diàmetre de la llavor.

El reg. Com hem de regar? El reg és possiblement la ciau per 
a l'èxit del nostre petit hortet. Com que les plantes tenen poca 
profunditat de substrat, l'aigua s'esgota amb facilitât. Gràcies al 
sistema de reg per gota a gota i al programador de reg podem 
regar amb precisió. Primerament, s'ha d'ajustar la quantitat 
d'aigua del reg i aixô es fa programant el temps que ha de 
durar aquest reg. També es pot tancar una mica l'aixeta per 
aconseguir menys quantitat d'aigua, tot i que els programadors 
moderns ja tenen sistemes eficaços per controlar la quantitat i 
la pressió de l'aigua de l'aixeta. Sabrem que el reg ha finalitzat 
quan comença a sortir aigua per sota de la taula o jardinera. 
Normalment, aixó passa després d'uns 30 segons de reg.

Cada quant hem de regar? Depèn de l'època de l'any i de la 
quantitat de plantes que tinguem. Corn a referència, podem 
tocar el substrat per comprovar si està sec o humit. Si observem 
que les plantes es marceixen vol dir que hem esperat massa.

Segurament no es morirán per manca d'aigua però no creixe- 
ran tant i la collita serà menor. A l'estiu caldrà regar dues o tres 
vegades al dia, si fa molta calor.

La Hum
No totes les hortalisses ens reclamen la mateixa quantitat de 
llum. Alhora, l'exposiciô al sol també varia segons la planta. A la 
terrassa o al baleó procurarem situar-hi eis testos, les jardineros 
i les taules de cultiu segons el sol que hi hagi. Si cal, podrem 
coMocar accessoris corn para-sols o taulons de fusta per gene
rar ombra parcial. Per tenir una idea de la quantitat de llum que 
necessita cada vegetal, us adjuntem la referència següent:

AH, brôquil, carbassô, carxofa, ceba, cogombre, ma- 
duixa, mongeta, meló, pastanaga, pebrot, sindria, tomà
quet, alberginia, julivert, fonoll, espigol, romani, sàlvia, 
alfàbrega, marduix.

Ombra parcial: Escarola, pèsols, faves, patates, porros, 
melissa, orenga, menta

Ombra: Bleda, api, col, col de BrusseMes, coliflor, espinacs, 
enciam, nap, porro, rave.

Ara ja tenim dar per on hem de començar, però a Lhorta l balco 
continuarem ajudant-vos. Al proper número de Quadern us ex- 
plicarem quines són les eines, el tipus de terra i els altres utensilis 
que ens calen a l'hora d'arrencar un hort urbà. Fins aleshores!
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Homenatge a Aureli Capmany i Joan Matas
50é aniversari de l'esbart Barcino
GEMMA MATAS

Al meu despatx h¡ tiñe penjat un cartell que conté el mateix 
encapçalament que aquest article. Fa tants anys que hi és que 
gairebé no el miro, com acostuma a passar amb els objectes 
habituais que ens rodegen. Però, fa uns dies, hi vaig fer una 
llambregada i de seguida se'm va fer present tot el que va suc- 
ceir el dia d'aquella celebraciô.

Era el 25 de novembre de 1979. Feia cinquanta anys que s'havia 
fundat l'Esbart Barcino a Barcelona, cap al novembre de 1929. 
Un dels fundadors va ser el meu pare, Joan Matas, que des 
d'aleshores va ser-ne sempre el director. També hi va intervenir 
de manera molt important Aureli Capmany.

La relació del meu pare amb Aureli Capmany va començar sent 
de deixeble i mestre i va acabar sent d'amies, malgrat la dife- 
rència d'anys que es portaven. Conservo fins i tot una carta on 
Aureli Capmany demanava a Joan Matas la confirmació d'algu- 
na de les recerques que havia fet.

El 6 de julioi de 1979 va morir el meu pare. Poc abans, quan 
la seva malaltia estava bastant avançada, em va dir: "Quan jo 
me'n vagi, l'Esbart no ha de morir amb mi."

Comentant aquest desig i la proximitat del cinquantenari amb 
el meu marit Miquel, vam arribar a dues conclusions; havíem de 
donar continuïtat a l'Esbart i fer un homenatge pòstum ais seus 
dos principals fundadors. Corn que viviem a Sabadell, l'Esbart 
Barcino es tornada sabadellenc. Aixi ho vam fer, créant també 
una secció infantil i juvenil que l'antic esbart mai havia tingut. 
Un cop nomenada la nova junta, presidida per Miquel de la 
Rosa, ens vam plantejar l'homenatge. Vaig posar-me en contac
te amb Maria Aurélia Capmany, que es va entusiasmar amb la 
idea i vam decidir fer-ho al Palau de la Música. El valor folklorís- 
tic deis nostres pares ho requería.

Vam aconseguir la coMaboració de 18 esbarts de diverses con
trades de Catalunya que van actuar en l'ordre següent:

Els Antics Dansaires Barcino 
Catalá de Dansaires (Barcelona)
Folklore de Catalunya (Barcelona)
Antics Dansaires de l'Esbart de Figueres (que havia dirigit Joan 
Matas)
Esbart Sabadell Dansaire
Sant Antoni de Vilamajor (infantiis)
Esbart dansaire de l'Agrupació Sardanista Cornelia 
Sant Margal de Cerdanyola 
Dansot de Capellades 
Esbart Sant Martí (Barcelona)
Orfeó Gracienc (Barcelona)
Esbart Gaudi (Barcelona)

50.* Aniversari de I ESBART BARCINO
Homenatge póstum o

AURELI (APMANY 
JOAN NATAS

18 ESBARTS
Dobla CIUTAT DE BARCELONA 

Dobla LA PRINCIPAL DE BADALONA 
Dir: JORDI NUÑEZ

Pregó per M .°  Aurélio Capmany 
Presentador: Salvador Escamilla 
Coordinació general: G e m m a  M a t a S

DiliMie ZS lie Koiemlire I9?!l. a les 18 í
PñLñU DE Lñ  M Ú SIC ñ C flT flL fim

PREUS DE LES LOCAIITATS- pla*e° ' omfiteoiro 200 pte$,
Butoques segon pis 150 ptes.

Esbart de Terrassa
Centre Aragonés de Rubí
Esbart Sant Isidre (L'Hospitalet de Llobregat)
Manresá de Dansaires 
Esbart Lluís Millet (Barcelona)
Ballet de la Ciutat Comtal
Dues cobles: Ciutat de Barcelona i La Principal de Badalona 
Pregó: Maria Aurélia Capmany 
Presentador: Salvador Escamilla 
Coordinació general: Gemma Matas

El Palau era pie de gom a gom.

Tots vam quedar molt contents de l'èxit aconseguit. I Maria 
Aurélia Capmany, la meva mare i jo, molt emocionados per 
haver pogut reconèixer públicament i en un Hoc tan digne l'es- 
timació que havien tingut Aureli Capmany i Joan Matas per les 
tradicions de la nostra terra catalana.
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Homenatge póstum dedicat a Aureli Capmany i Joan Matas per ia celebració 
del 50é aniversari de la fundado de TEsbart Barcino de Barcelona

A la paret de casa nostra hi ha una fulla de figuera de 
piata, amb una senzilla llegenda: "Figueres a Aureli Cap
many, mestre de Dansaires, 8 de maig de 1948". De tots 
els records, programes, medalles commémoratives, pla
ques ben coMocades dins estoigs de vellut, aquesta sen
zilla fulla, retallada i grácil, era un deis que més li agrada- 
ven. No era sois per l'encert del símbol de la bella ciutat 
empordanesa, allò que portava tants bons records a 
l'Aureli Capmany, Recordava, sense cap mena de dubte, 
el magne festival de danses populars que organitzava 
Joan Matas, perqué en el temps i l'hora d'aquell festival 
va significar una fita plena d'esperança en el difícil carni 
del recobrament del nostre poblé.

Joan Matas, amb el seu fervor i el seu entusiasme, havia 
aconseguit aplegar a Figueres vuit esbarts, que s'havien 
anat refent, a poc a poc, després de la gran ensulsiada, 
i els reunia a l'entorn d'un home que havia dedicat la 
seva vida a recollir el trésor del nostre folklore i que havia 
dedicat a la dansa popular la meitat d'aquesta vida. Joan 
Matas sabia perfectament quin era el sentit d'aquell 
magne encontre, i jove com era, i pie d'esperança en el 
futur, volia lligar la seva tasca i la tasca deis que havien 
de venir amb el treball de l'antiga generado, deis que 
havien començat el combat.

La tasca de Joan Matas no era fácil. No ho era perqué 
la generació jove de folkloristes, els que van començar a 
traballar en iniciar-se la década deis anys vint i més tard 
la deis trenta, no trobarien al seu voltant l'exaltat entusi
asme que havien trobat els homes de la Renaixença. Una 
nova época, plena de qualitats i d'encerts, esdevenia per 
aquests atzars de les modes, cega i sorda a la bellesa de 
les creacions populars. I aixó feia precisament la tasca 
deis nostres folkloristes més valuosa, perqué ells segui- 
en mantenint vives les formes, de bellesa inesgotable, 
de la nostra dansa. I no sols mantenint-les vives, sinó 
treballant per aconseguir noves dades que vinguessin a 
enriquir el patrimoni que els havien llegat els veils.

Joan Matas havia heretat dels veils mestres I'entusiasme 
i la dedicació i la certesa que dedicava tots els seus esfor- 
ÇOS a una missió molt alta. Molt sovint oblidem tot I'es- 
forç, tota la generosa entrega que ha significat aquesta 
tasca. Perqué Joan Matas, com els nostres folkloristes de 
la Renaixença, no ocupava les hores en profit propi ni 
especulava amb l'éxit personal, ni esperava del seu infa
tigable treball cap benefici. Feia aquesta tasca generosa i 
plena de Sensibilität amb l'alegria que comunica la voca- 
ció, i per aixó la seva alegría irradiava i es feia encoma- 
nadissa i a tot arreu on va actuar creava al seu entorn un 
clima d'exaltadó i d'entusiasme.

Sempre he pensât que aquests homes generosos han 
fet possible, amb la seva tasca quieta i quotidiana, la 
supervivéncia de la nostra condició de poblé que no es 
resigna a desaparéixer. En els moments greus, quan sem- 
blava que la por o la inconsciéncia arribarien a destruir 
la nostra Identität, ells seguien mantenint aquell lligam 
subtil que ens unia al passât. Però no pas amb el simple 
rigor d'un estudi érudit, o amb la curiositat distreta del 
que s'entreté coMeccionant pintoresquismes, sinó amb 
la passió que fa totes les coses vives, que les vivifica amb 
l'alegria i el convenciment, que no li cal explicar-les per 
viure-les perqué son d'aquella manera i no pas d'una 
altra. Aquests homes unien al seu entorn una colla de 
gent jove i entusiasta i feien una sòlida muralla que ens 
salvava de totes les situacions. De les alienacions que ens 
venien no sols dels poders que ens prohibien ser el que 
som, sinó també de la frivolitat i la distracció.

Avui, em sento especialment feliç d'homenatjar dos 
homes que van ser mestre i deixeble en el més alt sentit 
d'aquests mots, és a dir, amies. Al llarg de la vida dels 
homes apassionats que es dediquen al mestratge hi ha 
també desiMusions i desenganys. Molt sovint els que 
segueixen obliden els que els han precedit, i frustracions i 
orgulls minen el bon enteniment dels homes. Però Aureli 
Capmany i Joan Matas van tenir, a més de la passió per 
la seva tasca, una altra qualitat comuna, la generositat. 
Una generositat que els duia a ser fidels, a admirar el 
treball dels altres. Joan Matas, quan era més feliç era 
quan podia reunir al seu voltant tots els que treballaven 
en la mateixa tasca, quan aconseguia que els diferents 
esbarts s'unissin en una mateixa rotllana, es moguessin 
a un mateix ritme, sentissin aquesta força que només 
dona la comunicació, la verdadera comunitat.

Avui, Aureli Capmany i Joan Matas serien feliços, veurien 
que la seva vida Iliurada als altres no havia estât ende- 
bades, i que el rastre de la seva obra, la seva auténtica 
supervivéncia existeix en tots aquells que continúen la 
tasca començada fa molts anys, just en el moment i l'ho
ra que el nostre poblé tornava a néixer. El nostre poblé 
en sap, de renaixences, perqué ha conegut moments 
durs en qué tot semblava perdut. Però si podem dir, avui, 
que no estava tot perdut és perqué dia a dia, sense fati
ga, sense descans, aquells homes enamorats de la nostra 
cultura popular van anar acumulant coneixements i els 
van anar comunicant als seus Companys de viatge.

Ells, com nosaltres, sabien, amb tota seguretat, que no 
perdriem mai la fe en el nostre futur.

Maria Aurélia Capmany.
Palau de la Música, novembre de 1979
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Hipólito Lázaro
El llibre de Miquel Pérez és una contribució a 
l'escasa bibliografia sobre cantants catalans 
i espanyols de la primera meitat del segle XX

ALBERT FERRER FLAMARICH

Són molts els esforços que des de la musicologia espanyola 
s'han fet durant les dues darreres décades per tal de compensar 
la manca d'estudis historiogràfics sobre la historia propia. No 
obstant això, tot i el constant sorgiment de novetats, esdeve- 
niments i destacades tesis doctoráis, encara hi ha camps man- 
cats d'aportacions referencials o que constitueixin almenys un 
primer pas important. Un d'aquests terrenys és el dels cantants 
catalans i espanyols de la primera meitat del segle XX.

Malgrat aquesta premissa, no és cert el que afirma Caballé en 
el pròleg: que Hipòlit Lázaro sigui una llegenda que "no posseía 
fins aquest moment cap tipus de document éditât [...] cap refe- 
rència escrita de la seva carrera i les seves fîtes". El comentar! 
evidencia la falta d'assessorament per part de l'editorial o per 
part de qui ha concedit a Caballé l'honor de prologar el llibre, 
un honor que personalitats corn Jaume Tribó o algún tenor 
català internacional haurien defensat millor.

Al marge de l'autobiografia i les memories de Lázaro, existeix 
la breu monografia de Ramon Sabatés (CoMecció Gent Nostra, 
Infiesta Edicions, Barcelona 1987). Una monografia que, per 
cert, no apareix citada en l'apartat de bibliografia de la present 
novetat de Miquel Pérez García. Això és força estrany, atés que 
l'autor va conéixer Ramon Sabatés i en va heretar nombrosos 
materials per construir un important arxiu liric sobre el tenor. 
D'altra banda, destaquen dos fets que Sabatés apunta i que 
Pérez Garda ignora o obvia: d'una banda, que a partir de 1913 
el tenor es coneix com Lazzariti o Lazzarino, nom més propi 
de divo; de l'altra, el possible vincle familiar de Lázaro amb els 
comtes de Socuéllamos de la noblesa aragonesa.

De la redacció — i del curriculum—  es pot deduir que Miquel 
Pérez no és un professional de la musicografia, fet que condici
ona el desenvolupament del llibre. La prosa és entenedora però 
estesa: podria exposar-se el mateix amb més sintesi i encade- 
nament. És d'agrair que l'estil sigui força dépurât, amb frases 
curtes ben construïdes, sense retòrica ni abús de connectors, 
tot i l'existéncia de paràgrafs molt désignais. Aqüestes carac
téristiques responen a un plantejament elemental, correlatiu i 
seqüencial, la quai cosa que no resta mérit a la comesa. El seu és 
un "estil cronista" en qué l'enumeració d'esdeveniments recor
da treballs corn la Historia del Teatro de la Zarzuela de Madrid 
d'Emilio Garcia Carretero, tant per la quantitat de documenta- 
ciò i l'atreviment de l'ediciô corn per la passió en el seguiment 
de la lírica.

Entre les particularitats del volum cal assenyalar l'encert d'iniciar 
cadascun dels capitols amb un versicle operistic corn a subtitol.

'El eminente tenor Hipólito Lázaro" (postal de 1919)

Ocasionalment hi sobresurten comentaris analítics com el referit 
— i ben conegut per tot bon aficionat—  al fa sobreagut de / 
puritani de Bellini o les descripcions técniques de la veu i el cant 
del tenor catalá. Són molt atractius els annexos amb fotogra
fíes de teatres contemporanis a Lázaro, personatges, vestuari, 
partitures, baguis d'equipatge, un passaport, etc. Pérez García 
fa una molt bona tria de material gráfic i documental del seu 
arxiu líric. En destaca significativament el contracte de la tem
porada 1918 al Metropolitan de Nova York. Igualment l'index 
de la discografia és la base de dades més ámplia i completa de 
la monografía.

Cal felicitar l'empresa editorial per l'aposta per un treball com 
aquest: pel valor patrimonial, per les dificultats economiques i 
de mercat actuals i per fer-ho amb una esmerada edició. Mides 
grans, enquadernació de luxe, cobertes dures, algunes imatges 
en color, eos de lletra moderadament Ilegible. Sense dubte, és 
un format infreqüent en tiratges comerciáis i quasi impensable 
en segells petits i joves com Témenos Edicions. Benvinguda i 
a g raída.

Les errades
Al marge de les errades ortográfiques referides per la mateixa 
editorial en un full afegit — noble gest de l'empresa— , n'hi ha 
d'altres que no están indicades. No obstant aixó, són qüestions
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Hipólito Lázaro
o  Paradiso!

circumstancials fruit 
de les presses en l'edi- 
ció i del repte de con
feccionar un producto 
complex com aquest. 
Més preocupant és la 
referéncia a un cen
tenari d'Arrieta el 24 
de juny de 1954 (pág. 
99) — tampoc no era 
el centenari de l'obra 
Marina, ni en la ver- 
sió de sarsuela ni en 
l'operistica.

D'altra banda, la inter
pretado del Miserere 
d'Eslava citada en la 
biografia i en l'index
de repertori no apareix en la cronologia d'actuacions. El llistat 
del repertori no inclou l'opera / promessi sposi d'Errico Petrelli 
que si que és citada en la cronologia i que Lázaro va estudiar el 
1913 (pàg. 31). En relació amb les funcions ó'Euda d'Euriach, 
una de les cinc operes de Vives, s'hi enyora un incis sobre les 
actuacions i l'obra corn si que es fa en altres apartats.

Suggeriments
Encertadament, la cronologia de les actuacions del tenor indica 
les que no están confirmades amb el simbol (HL). Però s'hauria 
estalviat espai i agilitzat la recerca si una producció en un mateix 
indret i uns mateixos intèrprets no s'hagués desglossat dia a dia. 
Igualment hauria estât estimulant trobar capitols monogràfics 
de carácter historiogràfic sobre la relació artistica entre Lázaro 
i Mascagni, i sobre Lázaro i la sarsuela. És a dir, més enllá de la 
informació exposada calia una aproximació resumida i reflexio
nada sobre aqüestes vessants. La simple citació de dates, titols 
i alguna anècdota converteix aquesta biografia en un dietari 
d'actuacions complementados amb l'extracte d'opinions. És un 
procediment que, no per valid, és la millor solució: recordem 
algunes obres deis darrers anys sobre Montserrat Caballé, Pláci
do Domingo o Josep Carreras.

D'aquesta manera el producto queda desacreditat? No. El Ilibre 
ofereix un bon contingut i acompleix el seu objectiu: acostar i 
testimoniar al gran públic una figura puntal de la lirica del segle 
XX. Cobreix un buit significatiu i ofereix unes eines basiques 
(annexes) de treball prou completes ais professionals. Senzilla- 
ment es discrepa d'una part de la metodologia emprada i s'acu- 
sa la manca d'una revisió més severa d'algun historiador que 
polis les imperfeccions assenyalades. Uns encenalls perfectibles 
que no generaran desafecció en el melóman.

Miguel Pérez Garcia. Hipóiito Lázaro. O paradisoi 
Barcelona: 2011. Témenos-Edicions (308 pagines) 
ISBN: 978-84-938341-01
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Pau Freixas i Albert Espinosa 
recuperen els 80
Influida per peMícules emblemátiques de la 
década, H erois recrea unes vacances d'estiu 
amb un grup d'exceMents actors infantiis

XAVIER GORDI

A l'últim número de Quadern parlávem d'Agustí Villaronga com 
un deis valors més ferms del present i futur del cinema catalá. 
Avui és el torn de Pau Freixas, director ú'Herois (2010), segura- 
ment un deis films més vistos pel públic catalá, durant la seva 
carrera comercial ais cinemes i en la seva posterior trajectória al 
mercat del DVD i de la televisió.

A Villaronga ja li seguia la pista des de feia molt de temps però 
en canvi desconeixia tot allò que envolta l'obra de Pau Freixas, 
un director que no arriba a la quarantena i format en el mon 
de les séries i dels telefilms, dels quais només recordo haver vist 
Nines russes (2002). Al cinema tot just té dues produccions, la 
ja llunyana òpera prima Càctus (2001), que no es va arribar a 
estrenar comercialment, i Cámara oscura (2003), un thriller que 
al seu dia no em va causar una grata impressió; argument estirat 
i durada excessiva amb la corresponent manca progressiva d'in- 
terès i una creixent sensació d'ensopiment, a més a més d'uns 
personatges desdibuixats i unes interpretacions discutibles...

D'Albert Espinosa, coguionista 6 'Herois i company de generació 
de Pau, ja en tenia més referències. Escriptor marcat per la greu 
malaltia que va patir de jove, també va començar en el mon de 
les séries catalanes i després va ser conegut principalment pels 
guions de Planta 4^ (2003) i Tu vida en 65' (2006), obres sòlides 
i amb indubtables encerts, però sempre amb una tendència cap 
al sentimentalisme. El 2007 va dirigir No me pidas que te bese, 
porque te besaré (2007). Actualment, Espinosa i Freixas seguei- 
xen coMaborant a la série Polseres vermelles.

Herois va ser presentada fora de concurs al Festival de Sitges i 
va gaudir d'un èxit notable al Festival de Màlaga, on va guanyar 
el guardò al millor vestuari i el premi del públic. Però no va 
tenir la mateixa fortuna als Goya, on va ser totalment oblidada, 
ni als premis Gaudi, on tot i les seves 10 nominacions no va 
aconseguir cap estatueta i es va convertir en una de les grans 
derrotades de l'any (juntament amb Elisa K i Los ojos de Julia) 
en detriment de la més rodona Pa negre.

Herois es posa ja d'antuvi el públic a la butxaca per la implicado 
personal i l'amor que respira el projecte. Si a això hi afegim el 
temps de la història, els enyorats anys 80 (una època bastant 
oblidada en el cinema, contràriament a la ja gastada Guerra 
Civil), queda dar que roba el cor a tots els companys de gene
ració dels autors.

Ja s'han comentat vastament les reconegudes influències i 
homenatges de peMícules emblématiques dels vuitanta com 
E.T (1982), The Goonies (1985), Stand by me {Cuenta conmi
go, 1986), Explorers {Exploradores, 1985) o fins i tot Karate 
Kid (1984), Die unendliche Geschichte {La historia interminable, 
1984) i la sèrie Verano azul (1981-1982). Però s'oblida l'hete- 
rogeneítat que hi ha entre elles i, a la vegada, entre aqüestes 
peMícules i Herois. Totes les obres esmentades anaven desti- 
nades a un públic infantil (exceptuant potser Cuenta conmigo, 
amb una considerable cárrega de mala llet) tot i que tenien un 
rerefons que permetia que també en pogués gaudir el públic 
adult. Herois, tot i compartir amb aqüestes peMícules les peri- 
pécies d'una colla de joves, busca un públic de totes les edats 
(especialment d'entre 30 i 40 anys, que es pot identificar més 
fácilment amb el contingut) i s'allunya de les peMícules de refe- 
réncia, deixant de banda la vessant més lúdica per decantar-se 
cap al melodrama.

Herois té dos temps narratius, dues històries paral-leles en dife- 
rents étapes de la vida. Alex Brendemühl (Sala), més que correc
te, interpreta un publicista que ha arraconat la seva infantesa 
però que la recordará a través d'una esbojarrada Eva Santolaria 
(Cristina) en una mena de road movie amb tota la seva pròpia 
simbologia. El seus records serán les aventures i desventures 
d'una colla de nois en un poblet de la costa durant un estiu 
deis anys 80. Un deis punts forts del film és I'exceMent càsting 
d'actors infantiis amb Ferran Rull, Àlex Monner, Joan Sorribas 
i les corprenedores interpretacions de Marc Balaguer i Mireia 
Vilapuig com a Colo i Cristo, respectivament, a més de Nerea 
Camacho. Tots tenen el suport d'actors prou sòlids (en alguns 
casos amb interpretacions pel damunt dels seus poc treballats 
personatges) com Lluis Homar i Emma Suárez, per una banda, 
o Anna Fizarán i Constantino Romero per l'altra, que engloben 
la representado de tres generacions diferents.
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La peMícula, però, es dispersa per voler tocar massa ternes. 
La part que millor funciona és la recreació de les vacances de 
l'esplèndid grup de nanos: aquelles tardes llargues corn un dia 
sense pa, les escapades nocturnes, les excursions amb bicicleta, 
els punts de trobada... que culminen amb una cursa de trastos 
per aconseguir una cabana màgica. La història és amena, ingè
nua i entranyable. Però en voler incloure també la història dels 
personatges ja madurs, amb efectes tràgics per sorpresa i altres 
temes récurrents dels film d'iniciaciò (el descobriment de l'amor, 
el primer petó, l'entrada a la maduresa, el pas del temps...), 
Freixas no acaba d'encertar ni en el to ni els personatges.

El problema està en la manera en qué el director juga amb els 
mitjans que el melodrama (lacrimogen) posa a l'abast d'un 
cineasta per tal d'arribar, pel carni més recte, a tocar la fibra de 
l'espectador. Aixi pot haver-hi moments molt ben resoits, com 
l'escena seca i breu de l'accident d'en Xavier, i d'altres desme- 
surats, com la de Emma Suárez (això si, ben convincent) plorant 
desconsoladament una llarga estona acompanyada d'una mùsi
ca de corda persistent. La mùsica d'Arnau Bataller, que podria 
ser molt útil si es fes servir amb mesura, fa acte de presència 
massa reiteradament i en escenes que no caldria remarcar de 
manera tan grandiloqüent o tan èpica, sino que necessitarien 
un to més minimalista i menys redundant.

El final del film és un bon exemple d'això, amb una interminable 
escena filmada a càmera lenta amb la mateixa mùsica de corda 
a tot drap que acaba resultant fins i tot irritant: l'espectador es 
troba aleshores en la situado de tenir ganes de deixar caure una 
llagrimeta i, albora, de ser conscient d'haver caigut de quatre 
potes en un parany de manipulaciô emocional massa evident.

En definitiva, Herois és una història simpàtica, nostàlgica i since
ra però que perd frescor i espontaneïtat per culpa d'una trama 
massa ensucrada. Tot i així, Pau Freixas és un deis directors que 
caldrá tenir en compte de cara al futur en el panorama del cine
ma catalá, que té molt ben coberta la parceMa més fantàstica 
amb noms com Jaume Balaguero, Juan Antonio Bayona, Jaume 
Collet-Serra i Nacho Cerdá (per a mi, el director de més talent 
de tots encara que de moment no respongui a les expectatives), 
però no té relleu encara en l'àmbit del drama i de la comèdia. 
Freixas podria aportar idees prou fresques per ser el successor 
de directors preuats però encasellats com Ventura Pons, Bigas 
Luna o Isabel Coixet.

Per cert, entremig de tantes influències cinèfiles reconegudes 
pels autors ó'Herois i coneixent la vessant literària d'Albert Espi
nosa, no devien tenir al cap ElJarama de Rafael Sánchez Ferlosio 
mentre escrivien el guió?

Herois (2010), de Pau Freixas 
Guió de Pau Freixas i Albert Espinosa

Amb Eva Santolaria, Alex Brendemühl, Emma Suárez, 
Nerea Camacho, Lluis Homar Ferran Ruil, Àlex Monne, 
Mireia Vilapuig, Joan Sorribes, Marc Balaguer ICIONS DE GRÀFIC SET
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Carta de l'editor
Aquesta ta rd o r ha estât — és encara—  una estació de con tras
tos. A ltes tem peratures, baixades sobtades, sequera seguida 
de pluges arrauxades. Com si la m eteoro log ia  fos gairebé un 
cale del nostres alts i baixos socials.

O rfe de lide ra tge  po litic , m oral i in te l-lectua l, la nostra socie- 
ta t sembla m oure 's  a pendolades, com  si no sabés tro b a r cap 
carni per so rtir de una crisi que, més enllá de la transcendéncia 
econòm ica, s ignificará seguram ent un canvi de cu ltu ra  que, de 
fe t, ja va com ençà fa anys quan a lguns ens vam do n a r co m p 
te  de que el m odel de cre ixem ent sense lim its  era inviable. Si 
haguéssim  de va lorar la s ituació pel que  d iuen eis m itjans de 
com un icac ió , seguram ent ens envairia el pessimisme. Però la 
rea lita t, per sort, és d ife ren t. Per sota de les trom pete s  apoca- 
lip tiques, de les denùncies ind iscrim inades dels ind igna ts  i de 
la c ridòria  dels enu tja ts  am b els ind igna ts  genuïns, hi ha allò 
que horn anom ena "la g e n t" , fo n a m e n ta lm e n t la bona gent, 
m ajoria  s ilen t que procura adaptar-se i sobreviure, que conser
va in tactes uns valors ètics i pràctics i que des de fa segles té  
present que  no es p o t estirar el braç més que la m àniga i que 
el treba ll és un bé per eli mateix. És abso lu tam en t in just que 
aqüestes persones siguin les que més pateixin les conseqüènci- 
es de la crisi. Cal que les veus de to ts  els inteM ectuals — les dels

pretesos experts ja les hem sen tit massa—  s'une ix in  per rei
v ind icar que el p rim er poder de la soc ie ta t i el més in teM igen t 
ha de ser el po litic , un cop régénérât de la m e d io c rita t actual i 
que el cap ita lism e — que per altra banda és un m itjà  de creado  
de riquesa—  ha d 'es ta r sotm ès i régu lâ t pel poder p o litic  que 
és en de fin itiva  el que hauria de representar els m illo rs valors 
de la societat.

Però corn que aquest poder p o litic  s'ha co rp o ra tiv itza t i ja no 
és més que un sector professional en tre  m o lts  d 'a ltres, cal que 
la socie ta t civil, que con tinua  sent viva i creativa, p rengu i les 
régnés de la renovado

Els coN aboradors  d 'aquesta  revista treba llem  en aquest sentit, 
in te n ta n t d ifo n d re  la cu ltu ra  i re flec tin t to t  a llò que  co n trib u - 
eix a va lorar la crea tiv ita t, la Ilibe rta t, la justic ia , la ig u a lta t i la 
Solidarität. No som els únics, na tu ra lm en t, i ens agradarla  que 
els nostres lectors, m olts dels quais son creadors d 'o p in ió , col- 
laboressin en aquesta tasca de regenerado que és la prim era 
medecina que s'ha d 'a d m in is tra r a una soc ie ta t que se'ns està 
posant m alalta.

M anuel Costa Fernández 
quadern .ed ito r@ fundac ioa rs .o rg
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SABADELLENCS

En record de l'amie Antoni Sala i Serra

Una vida de servei 
a les institucions de Sabadell
President del Centre MetaMúrgic 
de la dutat. Sala i Serra vas ser un 
demócrata catalanista, europeista i catòlic

PERE FONT GRASA

La nostra ha estât una relació am icai que s'ha p e rllonga t en 
el tem ps d u ra n t una tren tena  d 'anys i que nom és la m o rt ha 
trenca t. A n to n i Sala i Serra, sabadellenc, cata lanista, europe ista, 
catò lic, dem ócra ta , manyà, em presari, m usicò leg, lecto r im pe
n iten t, guerraciv ilis ta  i basquista (és a d ir: p ro fo n d  devorador de 
Ilibres de la guerra civil i gran coneixedor del País Base...) No, no 
és cap exageració. Em quedo  cu rt a l'ho ra  de ponderar els seus 
ítems vitals que el marcaven, des de la in teM ectua lita t adqu irida , 
ais coneixem ents més acostats ais perím etres terrenals. Am ie de 
m olts  amies. I potser ta m b é  el m ate ix nom bre  d 'enem ics. Ais 
prim ers els ten ia  iden tifica ts  c la ram ent quan cada any, des de 
feia m o lts  i m olts  anys, a prim ers de desem bre, ens enviava 500 
CDs (abans en supo rt casset). Ais segons: menyspreu no exem pt 
de perdó cristiá, pels m om ents  durs que li havien fe t passar. 
Dels seus adversaris una vegada em va escriure: "El fàstic  és més 
intens ara, quan en la d is tènda  o lo ro  la fo to g ra fia  de la m em ò
ria ". Potser no és ben bé aixi: caldria su b s titu ir la paraula "ene- 
m ic " que no encaixa am b el seu pensam ent de fe rven t catòlic.

Fins al Nadal de 2010 , el carter, a prim ers de desem bre, ens por
tava d e g uda m e n t em ba la t un dise am b obres de música clàssica 
i un Ilib re t que conten ia  un tex t explicatiu  i c ritic  sobre les peces 
i els seus autors  inclosos en la selecciô musical. El v inen t Nadal 
s 'haurà estronca t la coMecció. Tampoc mai més to rna ré  a gau- 
d ir d 'aq ue lla  relació ep is to la r que regu la rm en t m anten iem  i que 
no n 'eren més per culpa meva, de quan retardava les respostes 
en el tem ps in te n ta n t contestar, am b vaga presum pció  d 'ig u a l- 
ta t, les op in ions  co n tunden ts  i c larividents del meu amie. Cartes 
de tres i qua tre  fo lis  on apareix to ta  la riquesa i la pobresa, la 
b o n d a t i la m a lda t de les persones, les ins tituc ions  i els o rgan is 
mes sabadellencs, catalans, espanyols i europeus. Missives que 
g ua rdo  corn el més gran trésor am ical i que serven secrets que 
mai no gosaria desvetllar. Bé, unes poques ratlles potser si. Corn 
ta m b é  un m in im  fra g m e n t d 'un a  carta enviada a l'A rqueb isbe  
d 'U rge ll am b el quai es van conèixer a Valèneia d 'À neu  on m an- 
tingue ren  converses sobre l'església i la música de la Gran Breta- 
nya i del m u tu  co m p o s ito r pre te rit: "El Déu fe t Mùsic, M o za rt" .

Carta del 27 de març de 2001 a Pere Font
La teva carta m 'ha  p o rtâ t a la m em òria  m o lts  records de la 
trans ic ió  i ta m b é  de m oites coses de la meva època del Cen
tre  M eta l-lú rg ic , O rfeó de Sabadell, Caixa Sabadell, Com panyia 
d 'A igües de Sabadell (CASSA), etc. No cal dir, to t  m o lt agra-

A n to n i Sala. 1987

dable i tam bé  de la nostra relació en els prob lèm es d 'aquestes 
en tita ts  i d 'aque ll Sabadell passât i que  ara ja no interessa a 
n ingù. (...) M 'ag radaria  una visita teva al meu saló de música i 
b ib lio teca. He reun it ja cinc m il Ilibres i q u a tre  m il discos posât 
to t  a l'o rd inado r. Per la tarda co n tin u o  fa b rica n t fe lpa  per a Ale- 
manya. Uns cinc mil m étrés mensuels. Fa poc m 'h e  fe t constru ir 
qua tre  m àquines noves. I ja tiñe  vu itan ta  anys".

Carta del 29 de novembre de 2010 a Mossèn Joan Enríe 
Vives. Arquebisbe d'Urgell Coprincep d'Andorra
En aquests deu ù ltim s anys, deis 80 ais 90, m 'han  passât m o i
tes coses: la m o rt de la meva m u lle r Anna, que recordo cons- 
ta n tm e n t, sis in tervencions qu irú rg iques, una d 'e lles m o lt seri
osa, un cancer de co lon, del quai van m o rir el meu pare i el 
meu germ é gran, m etge am b c inquan ta -do s  anys. Sembla que 
aquesta m ala ltia  deu ser genètica fam ilia r, però jo  m e 'n  vaig 
so rtir en tres dies. Tiñe el convenc im en t que  a mi en aquests 
trángo ls  i d 'a ltres, ALGÚ m 'a juda . Li he d 'exp lica r que una 
in ferm erà en preparar-m e per a una in tervenció  em pregun ta : 
"D 'o n  treu tan ta  se ren ita t? ". Jo li vaig contestar: "Sóc hom e 
de fe  i esperança i p rac tican t a c tiu ", ta m b é  en la música, i el 
fe t de ser sobrevivent de la lleva del b iberó, am b disset anys ja 
era al f ro n t de la guerra c iv il". (...) El passât dia 18 de novem bre 
en co m p lir noranta  anys vaig inv ita r a casa els pocs com panys



4 SABADELLENCS

A la memòria de la meva mailer 
ANNA SANAHUJA I ROVIRA
ADIEU, ADIEU. 'Chanson* de la Borgonya

Adieu, adieu, monjolx souvenir 
Le plus hault bien qui me pulsi advenir 

Belle et bonne que j'aim autant com tnc^
Le dire adieu me donne tannt d'anoy 

Ouà grant paine nus je  la bouuche ouvrir.

Ce serón fort que me puisse esjouir 
Quant J'eslomge mon souverain désir 
Et lachóse que plus voulentiers voy.

Antoni Saia Serra
n, 1920  (90  anys. Lleva del biberó. guerra Civil)

Bon Nadal 
i fetiç Any Nou

Portada: Dlbulx anómm de Schubert 1 els seus amies músies.

Els músics a I'entom de 
Beethoven

Darrera nadala d 'A n to n i Sala Serra pe r ais seus amies

(d'infància que encara resten vius. En l'aniversari deis vu itan ta , 
pres id it per la meva m u lle r Anna, érem qu inze  i aquesta vegada 
cinc en to ta l.

La revista del Centre Metal-lúrgic i els seus editorials
Pel ju n y  de l'any  2002 en publicar-se el Ilibre Quan e l carrer va 
deixar de ser seu: M o v im e n t obrer, soc ie ta t c iv il i  canvi p o lit ic  
(1966 -1 9 7 6 ) del jove h is to riado r sabadellenc Xavier Dom ènech 
i Sampere, vaig explicar-li corn dedicava no poques pàgines a la 
revista del Centre M eta l-lú rg ic  on deixava clara la postura oberta 
de la pa trona l i els ed itoria ls  d 'aq ue ll m odest b u tlle ti era citada 
am b m o lta  assiduïtat. Del Ilibre n 'extrec a lguns paràgrafs

Pàgines 189-190
"La fu n d a d o  de la revista del C.M. fou  que lcom  més que una 
proposta  de d ifus ió  pública al serve! de la reorgan itzac ió  p a tro 
nal, ja que  cobria la necessitai de cons tru ir una nova a lternativa 
g loba l que perm etés recuperar la in iciativa política, econòm ica 
i cu ltu ra l de l'em presari sabadellenc. El seu segu im ent i la seva 
anàlisi ens perm eten en tendre  els vectors nuclears d 'aquesta  
a lternativa . L'aparició d 'aquesta  nova proposta  es tela des de 
la consciència que, com  delà el t itu la r  del núm ero  de la revista 
aparequda després de la m o rt de Franco: H oy ya no es ayer 
(...) H ab la r de econom ía sin hab la r de po lítica  és p rác ticam ente  
im posib le, de a h í que desarro lla r una tesis de crítica económ ica  
im p lica  ev iden tem ente  hacer lo  m ism o y  pa ra le lam ente  de la 
conducta  po lítica  (...) e l subdesarro llo  de l país, no p rov iene  de 
las épocas anteriores a la guerra  civil, s ino p rec isam ente de las 
condic iones im puestas a l té rm in o  de la m isma, a l a is lam iento  
que a e llo  siguió, a l cua l e l país estuvo som etido , y  a la po lítica  
de autarquía  consecuentem ente  seguida. (Editoria l bu tlle tí del 
C.M. n° 9, qener 1976 )."

Vam estar no poques tardes Ileq in t i re lleq in t fragm ents  del Ili
bre c itâ t. L 'Antoni ten ia marcada la pàgina 188 que coincidía 
p lenam ent am b el que eli i un q rup  d 'em presaris liberals deci- 
d iren p o rta r a te rm e superant la leqa lita t del S indicat Vertical i 
deis patrons més fervents sequidors del franqu ism e. És allí on 
Xavier Dom ènech d iu que els manyans superen l'anqu ilosam en t 
del Gremì de Fabricants, quan a la pàgina 188 ho deixa ciar:

"Tanm ateix, a Sabadell, qui d irig í rea im ent aquest procès de 
reorgan itzac ió  tou  la pa trona l del m etall. Necessàriam ent havia

de ser la capdavantera . V incu lada ais sec
to rs  empresarials més m odem s de la c iu ta t, 
com ptava a lbora am b els treba lladors  més 
m ilitan ts  i con tlic tius  de la c iu ta t. Aquesta 
reconstrucció es Iliqà al C entro M eta lú rg ico  
de Sabadell, que  es converti en la veritab le 
e n tita t pa trona l del sector to ra  de l'o rga - 
n ització  del règim . Fundada el 1961, bo i 
rea litzan t tasques d'assessoram ent, inicià a 
p a rtir de 1974 una p ro fun da  reestructura - 
ció in terna am b un ob jec tiu  m o lt ciar: Han 
aparec ido las prim eras Asociaciones Em pre
sariales com o réplica a la cons tituc ió n  de 
organ ism os obreros para le los a l o fic ia l (...) 
Estas van a ser, cara a l fu tu ro , los represen
tantes ofic ia les de las empresas, que tienen  

en estos m om en tos  una s ituac ión  de in te r in i
dad  (...) Esta in te rin id a d  la ha vivido e l C.M. desde hace qu ince  
años".

"D e fe t, el cre ixem ent fou  exponencial. Si a l'assemblea general 
de m arç de 1975 ja n 'havien d o b ia t el nom bre  de sods, d u ra n t 
la vaga general de teb re r de 1976 s 'erig iren en véritab les in te r
locu to rs  socials de I'em presariat, i d u ra n t la vaga del m eta ll de 
se tem bre -octub re  del m ate ix any havien a rrib a t a un a it grau 
de m aduresa o rgan itza tiva  que va perm etre  la realitzaciô del 
p rim er locau t que es visqué a Sabadell des d 'abans de la guerra 
civil. La seva fu n d ó  d 'avan tgua rda  pa trona l, però, no es reduïa 
tan  sols a les tasques organ itza tives, coronadas am b un evi
d e n t èxit, sino tam bé  a tasques ideo lòg iques d 'u n a  patrona l 
desorien tada".

A rran d 'aquesta  descoberta del Ilibre re fe re nda t cal a feg ir-h i 
a lgunes dades que no s'escapen al lec to r avisât: el m o to r de 
to t  p lega t fou  l'A n to n i Sala i Serra, president innovado r am b el 
quai redactàvem  els ed itoria ls  ara ob jecte  d 'anà lis i h istoric ista. 
Escrits dels quais eli em donava qua tre  apunts, un servidor els 
arranjava, després una segona i tercera i quarta  reescriptura fins 
que apareixia ta l corn eli ho ten ia  previst. Val a d ir corn cada 
cop que sortia un d 'aquests  escrits, a la reun ió  de la ju n ta  del 
C.M. el sector més conservador li cantava la canya al p rog re  de 
l'A n to n io ... que sem pre solia sortir-ne guanyador.

De to t  p legat, en va fe r uns m agnifies articles pub licá is  al Diari 
de Sabadell, el p rim er el d ijous 15 d 'a b ril del 2004 : Pere Sinard, 
e l m e ta ll i  la generació  freda.

Crée baver supera i am b escreix l'espai conced it per l 'e d ito r  de 
Q uadern, revista de la quai en Sala Serra fou  m em bre  del con 
seil, corn dels Am ies de les A rts  des del p rim er dia del fe t fu n d a 
cional del seu amie, i veí, Joan Cusco i Aym am í, un deis prim ers 
500 amies de to ta  una vida al serve! de Sabadell i que tam bé  
n'era un pun tua l in te rlo cu to r a les xerrades al dom ic ili de la 
Rambleta.

El passât 6 de ju lio i am b una m isa-funera l senzilla a l'església de 
la Santa Creu de Bellaterra, vam pregar per eli i l'acom iadàrem . 
Ha estât el darre r viatge, potser per retrobar-se com  cada any 
am b els amies del col-legi dels M aristes i Iliurar-los els ú ltim s 
versets.
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¡Que vienen las suecas!
Una aproximació estètica, simbòlica,
social i política al turismo massiu de sol i platja

MAIA CREUS /  GUILLEM CELADA 
Fotografíes de Mariona Agulló  Pont

El jove sabadellenc G uillem  Celada ha acabat els estudis de Dis- 
seny G ráfic a ESDI-Escola Superior de Disseny de manera b ri
llant, ta n t des del p u n t de vista creatiu com  conceptua l. Aquest 
fe t per si m ateix, m o lt im p o rta n t ta n t per a I'a lum ne  com  per 
al cos doce n t que hem  seguit el dia a dia de la seva fo rm a d o , 
potser no jus tifica rla  que  una revista com  Q uadern de les idees, 
les arts i les lletres  li ded iqu i les pàgines que el lecto r es disposa 
a llegir, atès que no deixa de ser norm al que m olts  dels nostres 
estud iants  assoleixin a llò  que hom  n'espera: un com prom is  res
ponsable per acabar de la fo rm a  més excel-lent possible l'it in e - 
rari fo rm a tiu  escollit. G uillem  Celada no tan sols ha co m p le rt 
aquesta expectativa, sinó que n 'ha  fe t el p u n t de partida d 'u n  
encaix critic  entre  p roducc ió  cu ltu ra l, com prom is  social i acciò 
po litica  des del qual em prèn el seu fu tu r  professional.

A m b  el t ito l Que vienen la suecas, el jove dissenyador sabade
llenc ha a b o rd a t un tem a de gran ac tua lita t, corn és la conver- 
gència ro tund a  i clara en tre  [consum /oc i/a rqu itec tu ra j. Corn és 
conegu t, d 'aquesta  relaciô triàd ica  n 'ha so rg it una nova cate
goria de paisatges urbans sense d ivers ita t i am b m orfo log ies  
sem blants arreu del m on, d e fin its  per la seva a te rrito r ia lita t, és 
a dir, paisatges independ itza ts  del Hoc on s 'im p lan ten  perqué 
no el tradue ixen, no son el résu lta t de les seves caractéristiques 
fisiques, socials o culturá is. Aqüestes d inàm iques han générâ t la 
im p la n ta d o  d 'u n a  gam m a m o rfo lòg ica  d 'a rqu itecto res  te m à ti- 
ques, i han d o n a t Hoc a un sistema de p roducc iò  de paisatges 
«simulats», tancats  en si m ateixos i creats per a un ùs trans ito ri 
Higat al tu rism o massiu. Aquesta nova fo rm a  de tu rism o arre- 
la t a una experiència d ire c ta m e n t re lacionada a la tem a titzac ió  
d 'u n  Hoc, aqüestes fo rm es trans itónos de «vida turis tica», tam bé  
han d o n a t Hoc a una d é te rm in â t tipus  de p roducc ió  massiva 
de p roductos m ateria ls i visuals de fu n c io n a lita t diversa. Des de 
p roductos de consum  ràpid per usar i Hençar, fins al souven ir 
revestit d 'exo tism e, — fe titxe  con tem pora n i del record— , pas
sant per la captura  ràpida d 'im a tg e s  de Hocs com uns.

Des de la m irada nova d 'u n  c reador i am b una m etodo log ia  
d 'es tud i capaç de bellugar-se H iurem ent i e ficaçm ent en la 
transversa lita t de discip lines — la critica a rqu itec tón ica  i u rba 
nistica, les pràctiques de l'a rt, la poesia visual, la lite ra tu ra , la 
mùsica 0 el c inem a— , G uillem  Celada ha d u t a te rm e una ruta 
pa rticu la r en l'itin e ra ri dels paisatge s im ula ts del tu rism o de sol i 
p la tja  del nostre lito ra l, i ha tra n s fo rm a t aquesta experiència en 
un Hibre de gran va lo r docum en ta i, estètic i s im bò lic  en to rn  de 
l'a rq u ite c tu ra , la gràfica i els objectes «d 'aquesta nova cu ltura  
popular», ta l com  la de fine ix  el nostre jove dissenyador. D ispo
sât tam bé , en el recorregu t teò ric  del pro jecte, a revisar una p ro 
b lem àtica de Harg reco rregu t en la cu ltu ra  del segle v in t i v igen t

Unes xandetes amb el seu envàs 
corresponent, l'element indispensable 
en la cultura de sol i platja
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en el m on actual: Sota quins criteris es confecciona el Catáleg 
del Patrim oni A rq u ite c tò n ic  dels nostres a juntam ents? Quines 
fo rm es d 'a rq u ite c tu ra  social entraran en la h istoria  de l'a rq u i- 
tec tu ra  del segle XX? Preguntes que generen altres preguntes i 
que  convergeixen en una qüestió : Qui de te rm ina  el lim it entre 
alta i baixa cu ltura? L'era con tem poràn ia  ha créât una cu ltura  
po p u la r p ròp ia  que val la pena preservar? Q uins en serien els 
valors? On rau el va lor h istòric  de I'a rqu itec tu ra ; en les form es o 
en les relacions i usos que proposa? G uillem  Celada ens proposa 
una reflexió crítica sobre el tu rism e al nostre país am b l'ob jec tiu  
d 'a n a litza r la in fluència  d 'aq ues t fenom en g loba l en la societat 
con tem porà n ia . «Turisme com  a m igrac ió  de cultures, objectes i 
persones, però tam bé  com  a nova m o b ilita t dels capitals, de les 
c iu ta ts  i de la h istòria , de les ficelons, dels m ites, dels discursos 
i dels valors, i so b re to t una perm anent m o b ilita t de les im atges. 
Turisme p lan te ja t com  a fenom en p o litic  i cu ltu ra l, o b e rta m e n t 
expansiu gràcies al procès g lo b a litza d o r del ta rdocap ita lism e, 
que de la mà de la socie ta t de consum , de l'oc i i de les tecno lo - 
gies de la in fo rm a d o , com un icac ió  i tra n sp o rt està tra n s fo rm a n t 
p ro fu n d a m e n t els nostres te rrito ris  i la percepció del m ón» '

Maia Creus. Des que e t conec com  a es tud ian t d'ESDI has 
co m p a g in a t els teus estudis de disseny am b el desp legam ent 
d 'u n a  Sensibilität col-leccionista centrada en la recuperado i 
recop ilado  d 'ob jec tes  i im atges de to ta  mena. T 'he vist redis- 
senyar p roductes en desús per rellançar-los al m ercat o presen
ta r lo s  en fo rm a t expositiu sota la fo rm a  de m etáfores m aterials. 
Però tam bé  conec que aquest teu interés vers els m ateria ls i 
p roductes en desús no respon a una m irada m elancólica ni a 
una Sensibilität cam p o kitsch, qué hi ha al darrere d 'aquesta  
actitud?

Guillem Celada. No és fácil d 'explicar. Però sé que respon a 
una clara idea de buscar una sintesi, una cohesió a les d ife ren ts  
fo rm es de relació que podem  m an ten ir am b el m ón de la cu l
tu ra  m ateria l i visual. Podem ser-ne consum idors, podem  ana-

1 Cita de G u illem  Celada del ca tá leg  de l'exposic ió  Tou-rism es: La de r
ro ta  de la dissensió. Itine ra ris  critics, Ed. F undado  Tapies, Barcelona, 
2 004 .

litza r-lo  com  un d o cu m e n t m ateria l h is tò ric  que 
ens parla d 'un a  fo rm a  de prodúce lo , d 'u n a  eco
nom ia, d 'un a  de te rm inada  fo rm a  de societat... 
També podem  extreure 'n  els valors sim bòlics, 
ideològics o, senzillam ent, sen tir la satisfaccio de 
re to rna r coses ob lidades al flu x  de la vida.

M.C. Com encem  des del p rinc ip i. D uran t els 
teus anys d 'e s tu d ia n t de disseny, qu in  Im puls i 
quines expectatives t 'o r ie n te n  a la Sensibilität del 
brocanter?

G.C. En rea lita t va com ençar de pe tit, quan de 
manera bastant a leatòria  vaig com ençar a reco
p ilar un segu it d 'ob jec tes  que em sem blaven 
m o lt suggeridors. Els recollia una mica p e rfa sc i- 
nació, encara que to ts  responien a una estètica 
m o lt concreta; el disseny industria l dels anys 50 
i 70. El fe t de coM eccionar-los no responia a cap 
ob jec tiu  ciar. V ist des de la perspectiva actual, 
quasi pue a firm a r que aquella passió que es va 

m an ten ir des de la in fáncia fins a l'adolescéncia i prim era joven- 
tu t  sembla un treba ll de pu r reseat. Salvades de les m untanyes 
d 'escom braries, pensava que aquell arsenal de coses ob lidades 
am b mi es trobarien  en bones mans. La meva p regun ta , que 
encara ara no sé respondre, era perqué la gen t llença coses útiis. 
Després de m olts  anys d 'a n a r récupérant objectes i anar-los res
ta u ran t, tam bé  vaig assajar altres form es de re lac ionar-m 'h i. 
Vaig deixar de m irar-los corn una u n ita t func iona l per desplegar 
una m irada fragm en tada  i re lacional. A m b  d ife ren ts  parts d 'un a  
cosa en construía una a ltra, a vegades sota la idea de la u tilita t, 
però tam bé  am b altres in tenc iona lita ts  discursives: la ironia, la 
m etàfora  visual, la poesia ob jec tua l....

M.C. En aquesta darrera fase que ja desenvolupaves en l'e ta - 
pa d 'es tu d ia n t, t 'h e  sen tit parlar del concepte  de «con trado - 
cum ent». Explica l'abast conceptua l que confereixes a aquest 
term e.

G.C. Aquest concepte  va sorg ir en un m o m e n t personal de m ili- 
táncia directa en certs m ovim ents socials de l'esquerra política. 
En un m o m e n t d o n a t vaig sentir la nécessitât de qüestionar-m e 
des de qu in  Hoc i a fin ita ts  personals podia estab lir i m a n ten ir el 
meu com prom is  p o litic  i social. Vaig prendre la decisió de fer- 
ho des de la meva professió i els meus interessos culturá is. Fou 
en aquest m o m e n t que vaig dec id ir em prendre  estudis d 'a r t o 
de disseny. Com que no he cregu t mai en la separado de d is
ciplines, he o p tâ t per cursar estudis de disseny am b m e n ta lita t 
d 'a rtis ta .

M.C. Vas tr ia r una opc ió  encara una mica a co n traco rre n t en 
els c ircu its hab itua is de la nostra cu ltu ra  académ ica. Qué has 
après?

G.C. El fe t de cursar uns estudis destinats a una fita  professional 
— p ro d u c to r d 'ob jec tes  i im atges—  em va p rovocar certa con- 
trad icc ió  in terna a l'ho ra  de co m pag ina r aquesta fo rm a c ió  am b 
la meva passió per rescatar objectes de la cu ltu ra  productiva  
h istórica. També és cert que al llarg d 'aquests  anys he ana t reso- 
len t aquesta p rob lem ática  a base d 'o r ie n ta r els coneixem ents
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teòrics, conceptuá is, processuals ¡ técnics que anava assolint 
cap a a llò  de qué jo  rea lm ent volia i que no és a ltra cosa que la 
p reocupad ó  per tro b a r una fó rm u la  que  em perm etés, des deis 
estudis de disseny, fe r un treba ll ideo lóg ic , fins i to t  po litic .

M.C. A m b el teu p ro jecte  de fina l de grau ho has aconseguit. 
Com t 'h i han a ju d a t els coneixem ents assolits d u ra n t els anys 
d 'estud is?

G.C. Els darrers tres anys de carrera han estât fonam enta ls  per 
poder fu s iona r i en tendre  les meves d ife ren ts  facetes: recupera
d o r d 'ob jectes, restaurador, m a n ip u la d o r i d o cu m e n ta d o r des 
d 'u n a  perspectiva com una: con fe rir un nou va lor ais hum iis 
objectes quo tid ia n s  que, década darrere década, hem rebutja t. 
El p u n t de partida  fou  posar en qüestió  un costum  m o lt arre lat 
en el nostre país: la idea d o na r va lo r a to t  a llò  que ens arriba 
des de més enllà de les nostres fron te res  i quasi m enysprear la 
rea lita t m ateria l au tòc tona . Des de les pràctiques de l'a rt, les 
técn iques del collage  i l'assem blage  — en im pulsar el re torn  dels 
m ateria ls de rebuig a la vida de les fo rm es i processes estétics, 
ja van o b rir  el carni de noves relacions possibles entre  a rt i vida, 
però a llò  que  jo  volia era buscar aquesta m ateixa equació des de 
la práctica del disseny. El que jo  m 'h e  p lan te ja t al llarg de to ta  
la carrera és corn i de quines maneres des de la práctica del d is
seny es poden o b rir nous processos de lectura al nostre passât 
m ateria l. Els objectes, més enllà de ser un d o cu m e n t h istòric  —  
que ens rem et a l'evo luc iô  c ientífica, tecno lòg ica , econòm ica i 
p roductiva  de cada país— , són tam bé  un «con tradocum ent» , és 
a dir, una rea lita t sem àntica i com un ica tiva  a la nostra disposició 
que  ens perm et recuperar i re in te rp re ta r el passât i com prendre  
m illo r el nostre present. Ens perm et, en de fin itiva , descobrir el 
rerefons ideo lóg ic  i sov in t po líticam en t m an ip u la d o r en to ta  
p rodúce lo  m ateria l i cu ltu ra l.

M.C. Podem en tendre  que el teu p ro jecte  fina l de grau respon a 
aquesta v o lu n ta t de co n fe rir va lor étic i p o litic  al disseny?

G.C. Sí, am b el p ro jecte  de fina l de grau — on he sum at la recer
ca teòrica , el treba ll de cam p i una investigado  en to rn  de term es 
ciau que ens a juden a in te rp re ta r la nostra cu ltu ra —  he v o lg u t

resum ir to tes les meves inqu ie tuds: tra s lla d a rto ta  aquesta in for- 
m ació a la p roducc ió  d 'u n  Ilibre d 'a rtis ta  i al redisseny d 'un a  tria 
d 'ob jec tes  de consum  tu rís tic  am b la f in a lita t de posar en valor 
els objectes d 'ús  massiu i com ú. Al cap i la fi, la rea lita t m ateria l 
que ens acom panya en el v iure de cada dia és potser la més 
reveladora per com prendre  l'e n tra m a t en tre  fo rm es d 'id e n tita t, 
d 'econo m ia , d 'in d ù s tria , de política i de consum . Aquest p u n t 
de m ira no és gaire co m p a rtit en el m ón del dissenyador. Cal 
recordar que la nostra professió es tro b a  in trínsecam ent re lacio
nada am b el sistema p ro d u c tiu  del cap ita lism e liberal: el disseny 
fa més am able, seductora i agradable  una econom ia  productiva  
que no nom és sovin t és in justa, sino ta m b é  predeterm inada per 
ideologies no confessades.

M.C. Com saps prou bé, un dels eslògans dels artistes concep
tuáis dels anys 60 i 70 raonava que si el m ón està pie d 'ob jectes, 
ja no calia que n 'h i afegissim  més. En la teva fo rm a  de pensar 
el disseny proposes trencar la perversa cadena [com pra r/consu- 
m ir/llençarj. Des d 'un a  certa ética professional tu  p lanteges el 
redisseny d 'a llò  qué ja existeix. En aquest sentit, tam bé  podem  
recordar aquella u top ia  dels artistes 
conceptualistes: no o fe rir obres d 'a r t 
sino in fo rm ac ió  i p roposic ions perqué 
to th o m  se les pugu i realitzar.

G.C. ÈS cert que hi ha una cosa que 
m 'ha  costa t d 'e n te n d re  i d 'assum ir. Si 
hem t in g u t un segle XX am b focus b ri
llants de disseny com  la Bauhaus o el 
constructiv ism e, en qué s 'han p ro d u it 
les m illors cadires, les m illo rs butaques 
o les m illo rs setrilleres, cal que cada any 
m ilions de dissenyadors to rn in  a pensar 
unes noves setrilleres o una nova cadi- 
ra? Participo d 'u n  co rren t de pensam ent 
viu i d inàm ic  co n s tru it des d 'u n  dé te r
m inâ t c ircu it de l'a rt, que alerta d 'u n  fenom en que caldria ana- 
litzar: els que s 'anom enen conservadors són els més disposats 
a destrossar-ho to t. Ho destrossen g ra tu ita  m ent. Ho hem vist 
de p rop  a la nostra pròp ia  c iu ta t. Ho destrossen ju s te m e n t per

Em costa 
d 'e n te n d re  

q u e  després  
d 'u n  segle X X  

de dissenys 
brillants  

cada an y  
es to rn in  a 

p e n sar noves  
setrilleres o 

noves cadires
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■ ts l" '
Plafó explicatiu/ sintesi del projecte, construit 
com a cortina de cadeneta d'aiumini

em pènyer la roda im parab le  de generar coses sense a ltre  sen tit 
que ser consum ides i llençades... La idea de resistir a aquesta 
tendéncia  soc ia lm en t com partida  i jus tificada  ha d o n a t Hoc a la 
meva o rie n ta d o  cap a la recuperado d 'ob jec tes  en desús i cap 
al redisseny.

M.C. La m o d e rn ita t i l'avan tguarda  cu ltu ra l propugnava la 
noveta t, l'o r ig in a lita t, la in n ovado  e n fro n t deis valors de la tra - 
d ic ió . Com et situes davant d 'aquest passât tan recent?

G.C. Entenc que la nove ta t per si mateixa no ens p rodu ira  més 
fé lic itâ t. Proposo que cal parar per uns m om ents, m ira r to t  el 
que hem  fe t, seguram ent hi descobrirem  m oites coses que ens 
serveixen i que tam bé  podem  m illo ra r des de noves perspectives 
socials.

M.C. Entrem ara en el teu pro jecte  de fina l de carrera. Parla'ns 
de la tem ática , deis perqués, deis p roposits que l'han  gu ia t.

G.C. Dit de fo rm a  rasa i planera, el meu pro jecte  se centra en 
la idea de fe r visible i ana litza r una possible cu ltu ra  popu la r 
sorg ida de la cu ltu ra  de masses de la segona m e ita t del segle 
v in t. Des del p u n t de vista c rono log ic , ens rem untem  ais anys 
60 de la passada centúria ; des del p u n t de vista tem átic , al tu ris- 
me massiu de sol i p latja; i des del p u n t de vista p ro d u c tiu , a 
les tipo log ies  i m orfo log ies  de l'a rq u ite c tu ra  i de l'u rban ism e

tem átic , com  tam bé ais p roductos destinats al consum  tu rís tic  
trans ito ri. M 'h e  cen trâ t en la costa del País Valenciá perqué és 
un espai geográ fic  on es p o t reconstru ir pe rfec tam en t l'evo luc ió  
del tu rism o de platja des deis orígens histories en el ta rd o fra n - 
quism e fins a les operacions m u ltinac io na ls  actuals. En la p rim e
ra aprox im ació  a aquests pares tem átics destinats al tu rism o pla- 
n ifica t vaig fe r servir l'u ll de la càmera. La ruta fo to g rà fica  em va 
p ropo rc iona r una in fo rm ac ió  m o lt valuosa q u e jo  volia analitzar, 
re in te rp re ta r i com unicar. Així va so rg ir la idea de m ate ria litza r 
les moves idees i pun ts  de vista en dos ám bits  ben d iferenciats. 
D 'una banda un Ilibre de v ia tge  en qué el p ro tag on ism o  narra- 
tiu  el tenen les im atges acom panyades d 'a lgunes cites textuals 
puntuá is. I de l'a ltra  el redisseny de de te rm ina ts  objectes sou
ven ir am b la idea de retornar-los al m ercat ara d ign ifica ts  per 
l'e fecte  d 'un a  precisa m illo ra  en els acabats, processes cons- 
tru c tiu s  i pakag ing  de com erc ia litzac ió . D 'a lguna fo rm a  allò  que 
plante ja el meu pro jecte  és una con trad icc ió . Defensar des del 
p u n t de vista del disseny l'ob jec te  antid isseny per excel-léncia 
com  és ara el souvenir.

M.C. No obstan t, més enllá d 'un a  m irada histórica sobre un 
d é te rm in â t período de al nostra cu ltu ra  m ateria l i l'e fec te  souve- 
nir, a llò  que fa interessant el teu p ro jecte  és el m arc conceptua l 
que elabores per ubicar-lo . U tilitzes i poses en relació term es 
conceptuáis d 'anà lis i com : frangu ism e Pop; Pop franqu is ta ; 
Lhom e Kitsch; Souvenir; A rq u ite c tu ra  de costa. A  quines con 
clusions et va p o rta r el teu procès de recerca? Fins a qu in  p u n t 
aquesta experiéncia investigadora i p roductiva  t 'h a  o b e rt noves 
perspectives en el teu fu tu r  professional?

G.C. La conclusió més im p a c ta n t per a mi i tam bé  la que ha 
d o n a t Hoc a una nova o rien tac ió  com  a fu tu r  professional en 
el cam p del disseny és que  no vuH convertir-m e en un abande- 
rat del «bon» disseny destinâ t a educar en el «bon» gust. Com 
ta m p o c  no celebraré una falsa cu ltu ra  popu la r q u e ja  no respon 
a la rea lita t de la nostra època. En canvi tro b o  a b so lu tam en t 
interessant descobrir qu ina és la relació en tre  la bana litzac ió  de 
la d u ta t  i la cu ltu ra  popu la r en el nostre m on. Q uina ha estât, 
qu ina és o qu ina podria  ser, la relació entre  a lió pa rticu la r o 
s ingu la r en l'un ivers de l'econom ia  i la cu ltu ra  g loba ls del m ón 
con tem pora n i.

M.C. L'assagista i p rofessor Francese M uñoz  ha ana litza t aqües
tes p rob lem átiques to t  posant en c ircu la do  term es nous que ens 
a juden a ana litza r i com prendre  realitats noves. A ixí parla, per 
exemple, de «paisatge per em porta r» , «experiéndes lo w  cost», 
«Hocs per a la ind ife rénda» , «paisatge urbans sense d iversitat» 
o «urbanalitzac ió : l'u rban ism e dels espais comuns»C Les a rgu- 
m entacions d 'aq ues t teó ric  de l'u rban ism e i l'a rq u ite c tu ra  de 
consum  massiu conflue ixen vers una idea que em resulta in te 
ressant i d 'a lgun a  m anera propera a les teves fo rm es d 'acarar el 
fu tu r  com  a dissenyador i p ro d u c to r cu ltu ra l. M uñoz  a rgum en
ta que en la socie ta t actual som a les an tipodes del consum  Hi- 
g a t a la idea de possessio d 'ob jec tes  que caracteritzava el segle

2 Francesc M u ñ o z  és p ro fesso r de la UAB, on  d ir ig e ix  l'O bse rva to ri 
de la U rb a n itzac ió  i el M áste r en In te rvenc ió  i G estió  del Paisatge. 
R ecentm ent ha escrit sobre aqüestes te m á tiq u e s  en l'a rtic le  «Contra 
la u rbana lizac ión . M o v ilidad  y consum o en la c iudad  del transum er» . 
Exit Exprés. Revista de in fo rm a c ió n  y  d eba te  sob re  a rte  ac tua l, M ad rid , 
m arç de 2010, p. 21-31.
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XX. Ara volem  consum ir experiències, em ocions, histories. Avui, 
a firm a l'au to r, to t  p roducte , per ser co m p e titiu , ha de rem etre 
a una experiència i ser l'o rigen  per explicar una h istoria . Aquest 
i no cap a ltre  és l'o rigen  de la te m a titza c ió  del consum ; és a 
dir, l'ac te  de consum  tan  sols assoleix sen tit i s ign ificac ió  quan 
és tem à tic , és a dir, s 'a jun ta  a un tem a. Consum  te m à tic  del 
paisatge, de la salut, del m enjar i heure, de l'oc i, etc. Fins ara 
aqüestes tendències han estât analitzades i testades com  a illes 
de consum  genèric i banal. Però aqüestes estratègies de produc- 
ció massiva ta m b é  podrien  ser do tades am b graus d'exceMència 
i de d iferència. En altres paraules, en un m ón g loba l que tendeix  
a la igua lació  dels hàbits urbans, per m o lt diversa que sigui la 
seva h istòria , la seva cu ltu ra  i les seves trad ic ions, un m ón on 
les opc ions de consum  s 'ofere ixen de fo rm a  ind is tin ta  i inde 
penden t dels Hoes, les c iu ta ts  acabaran perden t la S ingu laritä t i 
p recisam ent per aquest m o tiu  serán menys atractives i co m p é ti
tives. Tal com  tu  deles, ja no podem  en tendre  l'ob jec te  de con 
sum com  a mera m ercadería, fe t que obre noves perspectives 
ja no tan  sois a la in te rp re ta c ió  de la cu ltu ra  m ateria l m oderna , 
sinó ta m b é  a la nostra m o d e rn ita t prefabricada.

G.C. La meva p regun ta  és qué podem  aprendre deis nostres 
avantpassats. No perqué valori la trad ic ió  sinó perqué, preci
sam ent, darrere de to ta  p rodúce lo  hi ha una història , ta l com  
he p o g u t descobrir en la meva investigado  recent. Per exem
ple, consta ta r que  certes fo rm es de p roducc ió  d 'o c i massiu que 
avui donem  per natura ls i própies del nostre tem ps en rea lita t 
fo ren  dissenyades pel govern franqu is ta  i am aguen una h is tò 
ria política i ideo lòg ica al seu darrere: p ro d u ir a rtific io sam e nt 
una única cu ltu ra  po p u la r espanyola pe rve rtin t im púd icam en t 
les d ife ren ts  cu ltures populars de l'es tâ t i els seus im aginaris 
co l-lectius. A m b  el tem ps, «aquella Espanya d ife ren t»  sobre la 
qual el franqu ism e  va fu n d a r una nova econom ia de to txo  i 
p latja ce rtam en t ha arre ia t am b nous costum s, noves fo rm es de 
viure, nous im aginaris  coM ectius. Ens agrad i o no, aquesta és la 
nostra cu ltu ra  popular. I estic convençut que en Hoc de m irar-la 
despectivam ent com  a baixa cu ltu ra  Hígada al mal gus t o a la 
manca de criteris estétics, faríem  bé d 'estud ia r-la  des de nous 
parám etros com prensius.

M.C. En la mateixa d irecció apun tada  en el teu treba ll de fi de 
carrera, qu in  és el teu nou projecte?

G.C. Se centrará a Sabadell, la meva c iu ta t natal. Té com  a 
a rg u m e n t d 'investigac ió  el que anom eno  «arqu itectu ra  de la 
d ign ita t» , s ituada ais barris perifèrics de la c iu ta t, constru its  
am b les pròpies mans dels im m ig ran ts  a rriba ts  m assivam ent al 
Harg dels anys 50 i 60. És obvi que les solucions m ateria ls de 
m olts  d 'aquests hab ita tges no son cap exem ple a rqu itec tôn ic  
ni de bon gust. Ara bé, des de la meva atala ia de dissenya- 
d o r no estic d isposât a do n a r a rgum en ts  per fer-los desaparèi- 
xer. ja sigui a rg u m e n tâ t que tenen un va lor construc tiu  nul, ja 
sigui assenyalant-ne el mal gus t evident. Tot al con tra ri, la meva 
in te n d o  és Huitar per defensar-los, atès que  són el tes tim on i 
viu del nostre passât i ens in fo rm en  de la relació entre  d ig n i
ta t i p roducc ió , cosa que avui potser estem a p u n t de perdre. 
També vuH investigar els criteris de gestió  del p a trim o n i h istòric  
de la nostra c iu ta t. Tot a llò  que no és m odern ism e o iconogra fia  
fab ril representa que no té  va lor su fic ien t per ser es tud ia t com  
a p a trim o n i cu ltu ra l. La meva proposta  és que to t  a llò que  s'ha 
co n s tru it és p a trim on i de la c iu ta t, t in g u i les caractéristiques 
que tin g u i. Al cap i a la fi, el nostre passât és el que  és, i Them 
d 'assum ir en la seva com p lex ita t. No s'h i vai a extirpar-ne els 
fragm en ts  que no ens agraden.... Una cosa que no es p o t fe r és 
perdre els substra t cu ltu ra l local perqué sign ifica  perdre tam bé 
els nostres origens i la nostra Iden titä t.

M.C. I això ens fa tam bé  més vulnerables i m anipu lab les. Ens 
deixa una mica més a la in tem périe  d 'in teressos i vo lun ta ts  
inconfessables. En canvi, ta l com  apun ta  el professor M uñoz, 
si sabem do n a r va lo r a les nostres com u n ita ts  i realita ts potser 
ta m b é  sabrem co n fig u ra r paisatges urbans fo ra  de les coorde- 
nades de la urbana litzac ió : paisatges que em oc ion in  am b una 
experiéncia, in fo rm in  am b una h istòria  i co m u n iq u in  un tem a; 
podrem  iM um inar una cu ltu ra  urbana més creativa, a lternativa 
ta n t a la m irada nostàlg ica sobre el Hoc com  al b ra n d in g  genéric 
i te m a titza t.
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La Universität pública en rise
Les retallades ens podrien fer perdre el que 
hem aconseguit: ser un centre de produccio 
científica de referèneia al sud d'Europa

JOAN BRUNET I MAURI

A  com ençam ents d 'o c tu b re  es va o b rir fo rm a lm e n t un nou curs 
del sistema universitari a Catalunya. L'acte académ ie d 'in a u g u - 
ració del nou curs va te n ir Hoc a la U nivers itä t Politècnica de 
Catalunya en el decurs del qual, el rector d 'aquesta  Universi
tä t A n to n i G iró, va assegurar que seria "m o lt  d ifíc il, per no d ir 
im possib le, m a n ten ir els nivells de q u a lita t i d 'exce l-léncia" que 
el c o n ju n t d 'un ive rs ita ts  catalanes havien assolit si s 'am pliava 
per al 2012  el ta n t per cent de retallada que des del govern de 
la G enera litä t de Catalunya havia estât im posât per al 2011.

En un pareli de décades Barcelona - i  tam bé  C a ta lunya - ha con 
so lidâ t el seu paper de pol de cone ixem ent c ien tífic  i d 'a tracc ió  
de ta le n t més p o te n t del sud d 'E uropa que hi ha a hores d 'ara . 
A rrib a r fins aquí ni ha estât fácil ni ta m p o c  conseqüència de 
l'atzar. D 'aquesta conquesta, en són els principals pro tagon is tes 
les univers ita ts pùb liques i eis centres i ins titu ts  de recerca de 
Catalunya, que despleguen un intens i m eticu lôs treba ll que és 
la causa per la quai el sistema universitari català ocupa un Hoc 
c a p d a v a n te r-a  l'es tâ t i a Europa-, ta n t pel que fa a la docèneia 
superio r corn a la recerca de referèneia. Aquesta a firm ac ió  es 
jus tifica  en diversos indicadors de q u a lita t corn, per exemple, 
que del m ile r de ö\s t\nöons A dvanced  s ta rtin g  grants^atorgades  
enguany per ¡'European Research Council, 75 ho han estât per 
a joves investigadors de to t  l'estâ t. D 'aquestes, més de la m e ita t 
-4 1 - ,h a n  reca igu t en recercadors catalans. Un a ltre  ind icador 
ens in fo rm a  que Catalunya lidera ac tua lm en t la p roducc ió  c ien
tífica  de to t  l'es tâ t i que les universitats catalanes ocupen un Hoc 
de priv ileg i en el c o n ju n t de la p roducc ió  científica europea^ 
I, encara, un pareli d 'ind icadors : dels 13 segells de Campus 
d'Excel-lència In ternaciona l a to rga ts  pel M in iste ri d 'E ducació  en

1 Els S ta rting  G rants  tenen  com  a f in a lita t d o n a r s u p o rt a liders de 
la recerca que  es tro b in  en el carn i ¡doni per e s tab lir i/o  conso lida r 
un eq u ip  de recerca i in ic ia r una tasca investigadora  fru c tífe ra  d ins 
l 'à m b it eu ropeu. Són a to rg a ts  per l'E uropean Research Council que 
és l'o rgan ism e  in d e p e n d e n t que  gestiona  els fons  eu ropeos destina ts  
a fo m e n ta r  la recerca de q u a lita t en tre  els països m em bres de la Unió  
Europea.
2 Espanya ocupa el nové Hoc al m ón en m atèria  de p roducc ió  
c ien tífica . Un Hoc que es co rrespon  am b el que  ocupa l'e conom ia  
espanyola al m ón si prenem  com  a referèneia el PIB, però que  és 
m o lt m illo r  del que  ocupa en PIB/càpita (que és el 25è). Tam bé es 
tro b a  més ben s itu â t quan es consideren  conceptes re lac iona ts  am b 
la innovació  (segons el W o rld  Econom ie Forum , ocupem  el Hoc 38è en 
re que rim en ts  bàsics, el 32è en p o tenc iado rs  de l'e fic iène ia  i el 41è en 
fa c to rs  d 'in n o v a c iô  i so fis ticac ió ), o d 'in ve rs iô  en Rt-D (som  21 è país 
dels 34  de l'OCDE). Un 60%  de la p ro d u cc ió  espanyola descansa en 
les un ive rs ita ts  pùb liques, i d 'e n tre  aqüestes són les cata lanes les més 
p roductives  i les que  tenen  m a jo r im pacte . (Font: La U n ivers itä t púb lica  
cata lana d 'avu i. D im ensió, eficàcia I e fic iènc la , per Francese Xavier 
Grau V ida l. P ublicacions de la U n ive rs itä t Rovira i V irg ili. Tarragona 
2011 ).

A ud ito ri Vértex de la UPC durant la inauguració ofic ia l
de curs del sistema universitari de Catalunya, el 7 d 'octubre  de 2011

les convocatòries corresponents als anys 2009  i 2010 , 5 ho han 
estât per a projectes que són im pulsats des d 'un ive rs ita ts  cata
lanes; i dels 8 centres de recerca que han m erescut la d is tinc ió  
d 'excel-léncia in te rnac iona l a través del p rogram a estatal Severo 
Ochoa p ro m o g u t pel m ate ix M in iste ri, 4  es troben  a Catalunya.

La con tundència  d 'aquests  ind icadors -a ls  quais se'n podrien 
a feg ir a lguns més com , per exem ple, els de transferèneia de 
résultats de la recerca i de pa ten ts^-, podria  fer-nos creure que  el 
sistema universitari català i, especia lm ent, el pùb lic , gaudeixen 
d 'u n a  bona salut. I seguram ent aixô seria aixi si no fos perqué, 
paradoxa lm ent, aquests ind icadors i reconeixem ents arriben 
ju s ta m e n t quan la Universität pública catalana veu réduits dràs- 
tica m e n t eIs fluxos de fina n ça m e n t que en fo rm a  de transfe rèn- 
cies ord inàries H arribaven des del govern de Catalunya'’ . I això 
no pas com  a conseqüència del fe t que la Universität pública 
catalana estigu i més ben finançada que altres sistemes univer- 
sitaris. M o lt al con tra ri. La Universität catalana no ha co m p tâ t 
h is tò ricam ent am b el m ate ix nivell de fin a n ça m e n t del qual han 
d isposât la resta d 'un ive rs ita ts  púb liques a la resta d 'E uropa. Si 
ana litzem  am b d e te n im e n t les transferències púb liques que el 
sistema universitari català rep del govern a u to n o m , ens adona- 
rem que aquesta inversió es troba  per sota de la m itjana  que 
reben les universita ts de la resta de l'estâ t. I aixô és aixi, ta n t si 
es pren corn a referèneia la inversió en relaciô am b la poblaciô, 
corn si es relaciona am b el PIB^

3 La U n ive rs itä t P olitècnica de Cata lunya és la p rim era  U nivers itä t 
de to t  l'e s tâ t q u a n t a vo lum  d 'ing ressos genera ts  per trans fe rène ia  de 
te cn o lo g ia  i en paten ts.
4 Les trans fe rències  que  reben les un ive rs ita ts  cata lanes s 'han vist 
d ism inu ïdes en un 16 % (144 m ilions  d 'euros) l'any 2011.
5 Si es com para  la invers ió púb lica  en el sistem a un ive rs ita ri de 
Cata lunya p re n e n t corn a referèneia el fin a n ç a m e n t que  reben les 
un ive rs ita ts  espanyoles, ens adona rem  que les trans fe rènc ies  cu rren ts  
que  l'any 2010 van ser de 926 ME a Cata lunya, haurien  es tâ t de 1.027 
ME si les equ iparéss im  a la m ate ixa invers ió per h a b ita n t que  es va 
fe r d u ra n t ei m a te ix  p é riode  a la resta d 'Espanya; o de 1.210 ME cas
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La recerca de q u a lita t i l'exceMència assolit per les universitats 
catalanes, a més de l'es forç  i de la ded ica d o  personal i col- 
lectiva de la co m u n ita t universitària , ha requerit tem ps i d 'un a  
es tab ilita t en eis recursos que ara és a p u n t de perdre's. La con- 
fluència  d 'aquests  fac to rs  - te m p s  i es tab ilita t de recursos- ha 
estât decisiva perqué en un période re la tivem ent cu rt de tem ps, 
Catalunya escalés força posicions dins l 'à m b it de la recerca 
europea i s itua r a lguns dels seus centres en un prim eríssim  pía. 
A  la nostra c iu ta t de Sabadell m ate ix en ten im  un bon exem ple 
am b el Pare Taulí que a hores d 'ara  està considérât el p rim er 
hospita l d 'Espanya q u a n t a la in n o va d o  i al desenvo lupam ent 
de tecno log ia  sanitària.

□avant les retallades que han estât im posades a les universitats 
pùbliques enguany -q u e  s'afegeixen als re iterats incom p lim en ts  
de com prom isos econom ics d'exercicis precedents per pa rt del 
govern a n te r io r-  es corre  el rise que  to t  a llò  que s'havia acon- 
seguit i conso lid â t pugu i m albaratar-se en poc tem ps. Per aixô 
caldrà p reguntar-se de què haurà servit a rriba r a ser el centre 
de p ro d u e d ó  c ientífica  més p o te n t i d inàm ic  del sud d 'E uropa 
si com  a soc ie ta t no podem  o no sabem apro fita r-nos-en . Si 
com  a conseqüéncia dels m om ents  pels quais travessem s'ha de 
sacrificar pa rt de la te ina fe ta , s'estarà, de fe t, aba ixant el llistó 
de la recerca -q u e  és, a lhora, la base d 'u n a  docéncia de q u a li
t a t -  am b el rise de p rovocar un retrocés que d ific ilm e n t podrem  
recuperar en el fu tu r. El m in istre  espanyol Ángel G ab ilondo ha 
d it i repe tit una i m il vegades que "ce rta m e n t l'educació  és cara, 
però que més car és no inve rtir en educació". A  aquesta afir- 
mació, abundava el rec to r A n to n i G irò en l'ac te  d 'o b e rtu ra  del 
curs académie, quan va a feg ir que " ta m b é  la recerca és cara, 
però que encara resulta més car no tre u re 'n  p ro fit" ,  una respon- 
sab ilita t que  recau de manera com partida  sobre la Universität, 
l'em presa i l'adm in is trac iô .

Ho escrivia ta m b é  recen tm en t el recto r de la U nivers itä t de 
Barcelona i p res ident de l'ACUP®, Didac Ramírez: "els recursos 
destinats a les universita ts pùb liques no es poden veure de cap 
manera corn una despesa, sino corn a clau mestra de les soluci- 
ons que el nostre en to rn  dem ana am b u rg é n e ia "^  En de fin itiva  
la clau de vo lta  que ha de perm etre  que la Universität com ple ixi 
am b el paper que la soc ie ta t li reclama com  a m o to r de progrès, 
de creado  de nou te ix it p ro d u c tiu , de tra n s fo rm a d o  i de canvi 
social.

Hi ha futur?
□avant aquest panoram a la p regun ta  és ob ligada i la resposta 
no p o t te n ir  cap m o m e n t de dub te . Hi ha fu tu r. N 'h i ha sempre, 
però, que to th o m  faci els deures. La Universität adaptan t-se  a 
la nova rea lita t que  la crisi im posa i in tro d u in t-h i m illores en 
la gestió , a lhora que  ha de cercar noves fo n ts  de finançam en t 
v inculades a la recerca i a la va lo rització  del cone ixem ent que, 
al cap i a la fi, és el que ha de co n tr ib u ir  a d in a m itza r el país i el 
te ix it p roduc tiu .

que  s 'hagués a p lica t a Cata lunya i a Espanya un m a te ix  pe rcen ta tge  
d 'in ve rs ió  en re lació  al PIB; o de 1 .289 ME si prenguéssim  com  a 
re feréncia  la re lació  en tre  p ro d u cc ió  c ien tífica  i trans fe rénc ies  corren ts . 
(Pont a n te r io rm e n t c itada).
6 L'ACUP és l'A ssociació  C ata lana d 'U n iv e rs ita ts  Públiques.
7 Els pa isa tges d e l canvi. La V anguard já , pàg ina  31. 2 d 'o c tu b re  de 
2011 .

Però am b aixó no n 'h i haurà p rou. L'esforç necessari que les u n i
versitats han de fe r no és una cond ic io  su fic ien t per fe r els deu
res. S'ha de veure acom panya t per l'a d o p d ô  de mesures que no 
correspon es tric tam ent a la Universität prendre-les. Catalunya 
és un gran país, però no pas un país gran. Qui sap si ha a rriba t 
el m o m e n t de p lan te ja r o b e rta m e n t si l'ac tua l m odel universi
ta ri del qual d isposem  és el més ad ien t per a la nostra rea lita t 
com  a país. Ens hem de p re g u n ta r si ens cal d isposar de tantes 
universita ts i centres de recerca;de tan ts  centres tecno lòg ics i 
parcs cientifics; de tantes titu la c io n s  i màsters ofic iá is... També si 
seria conven ien t avançar cap a l'e s ta b lim e n t d 'u n  dob le  m odel 
d 'un ivers ita ts , com  passa a diversos països d 'E uropa. Un dob le  
m odel es truc tu ra t a p a rtir d 'unes ins tituc ions  académ iques cen- 
trades en la docéncia, i unes altres que fan de la recerca la seva 
principa l raó de ser, sotmeses a un m odel de fin a n ça m e n t vin- 
cu la t a l'o b te n c ió  de résultats.

Però no ens enganyem . Tampoc no hi haurà prou en redu ir 
nom és despeses i endegar débats que  sòn fonam enta is  si es 
voi ga ra n tir el m a n ten im en t dels nivells de docéncia i de recerca 
guanyats fins ara. Es tracta  de generar ta m b é  una m a jor acti- 
v ita t, a p ro fita n t el potencia l hum à del qual les universita ts dis- 
posen i que és m o lt. Potser -e n  la linia del que  han a p u n ta t 
a lguns presidents dels Conseils Socia ls- ha a rrib a t el m om en t de 
p lan te ja r un a u g m e n t dels preus de m atrícu la  que  ac tua lm en t 
es satisfan per part de I'e s tu d ia n ta t sem pre que aquesta mesu
ra es correspongu i am b l'im p u ls  d 'u n  sistema ju s t i po te n t de 
beques i de préstecs del qual ara no gaud im . Caldrà, a més, esti
m u la r les donacions de persones in d i
viduals o d 'em preses a les un iversita ts Cdtdiunvd és 
i ais centres de recerca d'exceMéncia i ^  ,
d 'aquesta  manera po tenc ia r la relació- p d IS ,
coM aborac ió -im p licació  en tre  universi- p s ro  no  un  
ta t  i empresa. p d í s  g r a n  / C d l

p la n te ja r-n o s
Per avançar en aquesta d irecció  cal que q J ¡j ^q c Iq I
des del govern de Catalunya s 'a fro n ti univers itari 
sense més d ilac ió  la necessària reorde- .
nació del sistema universitari català per  ̂ ac iu a i 
tal de fe r-lo  més eficaç i e fic ient, més S ad eq u a  a la 
a u tó n o m  però a lhora ta m b é  més vin- nostra re a lita t  
cu ia t al re tim en t de com ptes. I això vol 
d ir que les universita ts han de poder 
dotar-se d 'unes estructures in ternes articu lades en fu n c ió  d 'u n  
pro jecte  i d 'un s  ob jectius de te rm ina ts . L'actual s itu a d o  econò
mica hi ob liga . El p rob lem a és que, per fe r-ho  bé, s'ha de te n ir 
d a r p rim er qu in  m odel d 'u n ive rs ita t volem  per a Catalunya, 
qu in  m odel de finançam ent, qu in  grau d 'a u to n o m ia , qu in  marc 
leg islatiu ...

□avant l'exigéncia i urgéneia que im posa el m om ent, no es po t 
perdre el tem ps conscients que és en périodes de crisi quan 
hi ha o p o rtu n ita ts  de canvi, d 'innovac iô . Sigui com  sigui una 
cosa és abso lu tam en t certa: per fe r fro n t a l'ac tua l con jun tu ra , 
a banda d 'ap licar-se en fe r els deures que pe rtoquen  a cadascù, 
s'ha de fu g ir  de qualsevol te m p ta c ió  d 'a p lica r mesures estric
ta m e n t econom icistes; unes mesures que si bé és cert poden 
m illo ra r el present, encara és més cert que poden co m prom e tre  
el fu tu r.
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La caricatura: un traç 
carregat de carácter
Els inventors de la caricatura van ser artistes 
que, renunciant al seu talent académie, 
volien divertir i fer empipar els seus amies

JORDI CLARES TERUEL

La caricatura es p o t ana litza r des de m oites perspectives: els 
antecedents, aspectes psicolôgics, l'e laborac iô , el parer dels 
grans mestres del gènere, etc. En aquest escrit em centro  en 
l'à m b it de les arts p làstiques per ta l d 'aconsegu ir de te rm inar 
què és i des de quan es p o t considerar que se'n fan.

A la càrrega!
De l'ita lià  caricatura, la paraula deriva de caricare  (carregar) i 
prové del lla ti carricare, que ve de carrus (carro). Corn que  la 
paraula és d 'o r ig e n  ita lià he consu ltâ t Lo Z ingarelli, vocabolario  
della lingua  ita liana  i he o b tin g u t una d e fin id o  encertada: "u n  
re tra t o un escrit que, am b in tenc ions com iques o satiriques, 
accentua fins a la d e fo rm a d o  els tre ts caracteristics d 'u n  subjec- 
te " . En genera i, s 'in te rp re ta  aquesta accentuació  com  el fe t de 
carregar el re tra t d 'u n a  persona, am b l'accepdó  del verb transi- 
tiu  d 'aquesta  paraula que dona NEC 'forçar, exagerar, fe r pujar, 
el pes, el carácter, el valor, etc. d 'a lgun a  cosa'. V ist l'ús que s'ha 
fe t d 'aquesta  d iscip lina plàstica en el te rreny de la sàtira, podria 
sem blar que es refereix a l'a ccepdó  en qué la paraula és un verb 
in trans itiu , que s ignifica aleshores 'escom etre  ab rivadam ent'. 
D 'acord am b altres fon ts , la de fin ic ió  de la paraula p o t anar de 
la 'im a tg e  in fide l i inadequada d 'a lgun a  cosa' a la 'im ita c ió  no 
gens reeixida'. Aqüestes de fin ic ions confereixen a la caricatura 
un cert to  despectiu en el cam p de la creació artística, con tra - 
posant-la  a a llò que perseguien les Belles A rts: la bellesa. I hi 
ha dos artistes que es van interessar especia lm ent per la bellesa 
però que, curiosam ent, s 'esm enten sovin t quan es parla dels 
inicis de la caricatura: Leonardo da V inci (1 4 5 2 -1 5 1 9 ) i W illiam  
H ogarth  (1697 -1764 ).

Leonardo va es tud iar la fisonom ía en el seu Tractat de la p in tu ra  
(c. 1498) ja que li interessaven la m o rfo log ia  del rostre hum à i 
els facto rs  fis io lôg ics responsables de la bellesa i la lletjor, del 
carácter i de l'expressió. Segons G om brichh  aquesta inqu ie tud  
per am p lia r el seu repertori de tipus  facials es devia a la vo lu n ta t 
de fu g ir  de la u n ifo rm ita t que es va estendre en tre  els p in tors  
del Q u a ttro ce n to  i, fins i to t, del tipus  que to t  sov in t traçava 
en els seus com pon im en tos  incu ltos, esbossos desordenats que 
potser el representaven a eli m ate ix i als que tan ta  im portànc ia  
va do n a r (fig . 1). Per bé que Bernard Berenson considera a lgún 
d 'aquests  perfils com  un a u to re tra t iron ie i una mica a u tocom - 
passiu, d ific ilm e n t s'h i observa cap vo lu n ta t d'expressar com ici- 
ta t. El fe t que aquests d ibu ixos no p re tengu in  representar n ingù 
en concre t i, per ta n t, sense cap in tenc ió  de riure-se 'n (m a lg ra t 
que  ja el 1645 es coMeccionessin i venguessin a les fires com  a

Fig / —  Leonardo. Cinc caps (detall). Royal Library, Windsor, c. 1494.

gravats satirics) ens con firm a  que es tracta  d 'u n  ciar exem ple de 
d i bu ix carrega f sense in tenc ió  hum orística. En aquesta m ateixa 
línia es podrien considerar altres im atges grotesques corn les 
màscares africanes, els o n i i els te ngu  (m onstres de l'a n tig a  lite 
ratura japonesa) i els éssers fabu losos com  els gnom s i els nans.

La recerca del carácter
L'altre artista esm entat, W illia m  H ogarth , proposa en el seu 
estudi A nà lis i de la bellesa (1753) l'ús de la Ifnia serpentina  per 
aconseguir la bellesa p ictórica , ja que considerava que les Unies 
simples transm eten  un cert aspecte rid icu l i grotesc (fig . 2). EH 
es considerava un p in to r i no un caricaturista, i en les seves 
seqüències p ic tò riques expressava m issatges m orals i de sàtira 
dels abusos morals. L'any 1743 va realitzar el g ravat Caràcters 
i Caricatures (fig . 3) corn a resposta a la p o p u la r ita t creixent 
de la caricatura, que eli considerava una recerca ins ig n ifican t 
i am ateur. Els tres personatges de sota a l'esquerra són copies 
de d ibu ixos de Rafael, per il lus trar el carácter, i els de la dreta 
ho són de d ibu ixos de Ghezzi, Carracci i Leonardo, per iM ustrar 
la caricatura^. Les més de cent cares de la pa rt superio r volen

1 G om brich , Ernst H., Las cabezas grotescas, del Ilib re  El legado  de  
A pe les, A lianza  E dito ria l, M a d rid , 1993.

2 Im ag ino  que H o g a rth  estava in flu e n c ia t pels com en ta ris  que  Vasari 
(1511-1574) va fe r de Leonardo com  una persona a fic ionada  a gasta r 
brom es pesades. Si hagués p o g u t conside ra r les re flex ions  de G om -
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t o t

Fig. 2 —  D 'esquerra a dreta, evo ludó gràfica des de la «cara feta 
amb bon gust» fins a i'expressió en que està «to ta lm ent mancada 
d'elegància». Análisis de la bellesa de l/l/ Hogarth (Londres, 1753).

¡Mustrar la va rie ta t in fin ita  dels caràcters. Per a H ogarth  la 
caricatura es basa en la co m p a ra d o  còm ica, però el que 
ell busca és el cone ixem ent del carácter, que suposa el 
d om in i de la varie ta t. Podem a firm a r que si hi ha carica
tu ra  en l'ob ra  de H ogarth  està en el diseurs i no en l'estil 
gràfic . En aquesta a ltra linia, hi podriem  encabir a lgunes 
obres de Goya, Doré, Grosz i Junceda.

Hem ana litza t fins a qu in  p u n t es podrien  considerar cari
catures a dos tipus  d 'ob res  que, de fe t, no ho són: els 
d ibu ixos carregats  sense in tenc ió  hum orística  com  els de 
Leonardo, i en els que el carácte r caricatúrese (la sàtira, 
en aquest cas) es tro b a  en el diseurs i no en el d ibu ix , com  
a les obres de H ogarth . Ara bé, ¿quan podem  considerar 
que es com encen a d ibu ixa r véritables caricatures?

De primer, caldria fe r a lgunes consideracions. La prim era 
és d 'o rd re  psico lôg ic i la van fo rm u la r Kris i G om brich  en 
el seu estudi Els p rinc ip is  de la caricatura  (1958), to t  d ie n t 
que «la caricatura no podia pas convertir-se en un art 
m entre  la creença en el poder m àgic de la im a tge  conser
vés to ta  la seva força, ja que de fo rm a r el rostre d 'u n  èsser 
hum à no es prenia corn una brom a sino com  una possi
ble manera de perjudicar-lo». Una a ltra cons ide rado  és 
que, com  més enilà re troced im  en el tem ps, menys accès 
ten ia  la gen t a les im atges. El seu abast quedava rédu it a 
les poques persones que podien con trac te r el serve! d 'u n  
artista prou d o tâ t per fe r un re tra t satis factori: els nobles, 
els mecenes i el c lergat. I el que aqüestes persones desitjaven 
d 'aquests  v irtuosos del d ib u ix  era que els fessin un re tra t que els 
ennoblis  i els g lo rifiqués  am b to ta  la pom pa.

Un entreteniment divertit
I fou  al segle XVI i a Itàlia on es van dona r les cond ic ions p ro 
picies per a favo rir el na ixem ent de la nova d iscip lina artística. 
Però, fa ltava el dé to n a n t: passar-s'ho bé. Els inventors de la 
caricatura eren artistes académies de p rim er nivell que, renun- 
c ian t a p a ren tm en t a la seva h a b ilitâ t académ ica, les fe ien per 
d ive rtir i em p ipa r els seus amies. Possiblem ent inspirats per la 
fis io gnòm ica  zoom òrfica  (Della Porta va pub lica r la seva p rim e 
ra obra l'any  1501) i servint-se del seu d om in i de la fisonom ía, 
aquests grans d ibu ixan ts  retenien els fre ts  més destacats d 'u n  
ind iv idu , els d 'u n  artesà am b el que  treballaven o els d 'u n  pagés 
que havien vist al m ercat, i el representaven carregan t sobre les 
p roporc ions  dels seus frets. A m b  el tem ps, i encara d 'am a ga t.

.î Í C m a h a c t m s s .
/A y / / a f i , r / r t f n '/iLA-y. /  C A jR  I C A .  T  V R  A S  ,

C h a ra c ter  C a r ie  a tur a» /-̂ JfeÈAïujlîrewî

brich , p o tse r l'h au ria  s itu â t al bàndo l dels que, com  ell, cercaven el 
carácter.

Fig. 3 —  Caràcters I caricatures (1743) de W illiam Hogarth. British Museum

fo ren  les mateixes persones que encarregaven les feines seriöses 
les que els dem anaven ta m b é  les caricatures dels seus coneguts 
am b el m ate ix ob jec tiu : provocar la halla.

Ho docum enta  esp lénd idam ent Jean-François Revel a l'a rtic le  
La invenció  de la Caricatura {EOeil, n. 109, 1964). Revel explica 
que el 1646 un ta l M osin i va fe r un recull de gravats realitzats a 
pa rtir de d ibu ixos del p in to r bolonyés A n n iba ie  Carracci (1560- 
1609), a qui no dub ta  a a tr ib u ir  la invenció de la caricatura. En 
el prô leg, un dels prim ers m anifestos teòrics sobre la carica
tu ra , M osin i explica: «A nniba ie  ten ia  el costum  de dir, parlan t 
d 'aq ues t tipus  d 'im ita c ió , que  hi veiem la N atura quan altera les 
coses, fe n t un nas enorm e, una boca grossa,... ind ican t-nos la 
manera que té  de g a u d ir i de fe r brom a a costa d 'a lgù» . A n n i
baie afegia d ive rtit que quan l'a rtis ta  im ita  aquests subjectes, 
no es p o t estar de com p laure 's  i de com p laure  els altres... Les 
coses així produïdes per la natura , ridicules per elles mateixes, 
quan están ben im itades es to rnen  d o b le m e n t agradables: per
qué en observar-les se'n treu  tan gran p laer de la seva mateixa
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Fig. 4 —  Capità al serve! del Papa Urbà 
(Villa Farnesina alla Lungara, Roma)

de G. L. Bernini

rea lita t, que provoca la rialla; i perqué es gaudeix  de la im itació , 
que és en ella m ateixa una cosa agradable . Però quan l'a rtis ta  
im ita  aquesta m ena d 'ob jectes, no nom és com  són, sinó sense 
restar-ne sem blança, els representa encara més a lterats i plens 
de detectes, — a Pescóla deis Carracci els anom enen R itira ti 
carich i—  o b te n in t aleshores (deia Ann iba ie ) la tercera causa del 
plaer: una caricatura».

I, de Bolonya, la caricatura es va tras lladar a Roma, on la va 
cu ltiva r el més destacat deis caricaturistes antics: Gian Lorenzo 
Bernini (1598 -1680 ). Gran escultor, a rqu itec to  i p in tor, la figu ra  
més rellevant del barroc ita liá fou  tam bé  un cóm ic b rilla n t que 
escrivia com édies i dibuixava caricatures, m ostran t-se  com  un 
gran m ostre en l'econom ia  del traç i l'expressió fisonóm ica  (fig. 
4). Per bé que la d iscip lina es va seguir p rac tican t am b creixent 
acceptació, encoratjada pels avenços tecno lòg ics i per l'ús que 
en faria  la sàtira política, passaria un segle i m ig abans no apa- 
regués a igú que faria  una aportac ió  fonam en ta l: la re iv indicació 
de la sintesi en el traç.

La força del traç
Si bé l'any  1676 A ndré  Felibien ja va d e fin ir la caricatura com 
«un re tra t fe t am b poques linios», fou  Rodolphe T òp ffe r en el 
seu Assaig de fis iognom on ia  (1845) qu i ho anuncié c laram ent;

(a,, iw («V«., 1 .4̂ Çt «/amvam-HuÁjl»
^  1*0 w  «L l/ttA á D r. V k > ( r u * i .

t«L. uJUÂT OVm. «|.UIU »
I t i u i .  aÜ a -  o m .  u i u k *  «m .

■ J U ija . 'o tu , ' ^  (t -uj» •» » u L C o i. 'tx i 'V -  « U -  *5 í r f f r “ * T l^ lU . V v i n b l t i u

t r t n r U - f i  Com«.

ja  «Ut «À ib  Q C * C A U  C 'U o I vm C | l l * 'C O  MC^IAJL#

J tt iw L *  « i iu b  *\*iiv« fcA UL* S 4 v í o m a ..<>

CcbtAiAWoLicfec;;,, T iV « “  Ì o t o
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Fig. 5  —  Detall del manuscrit c/'Essa¡ de physiognomonie. 
RodolpFie Tòpffer 1845.

un traç, per rédu it que sigui, si fo rm a  part d 'u n  d ibu ix  sem blan t 
a una figu ra  hum ana, posseeix potencia l expressiu. M o s tra n t 
to t  de caps d ibu ixats a la manera popu la r del "con  un 6 y un 
4, aquí tienes tu  re tra to ", T òp ffe r explica «un m étodo  que ens 
aporta  coneixem ents fis io gnom ón ics  sufic ients, independe n t- 
m en t de la d isc ip lina del d ibuix», basat més en l'observació i 
la perseverança que en l'es tud i académ ie de caps, nassos i ore- 
lles. I com enta els seus d ibu ixos (fig . 5): «Vet aquí, n ingú  ho 
podrá negar, un cap hum á tan  e lem enta l com  sigui possible, 
tan barroe ram ent in fan til com  es pugu i desitjar. I, bé, ¿qué és 
el que sorprén d 'aquesta  figura?  És que, no po d e n t no te n ir 
cap expressió, en té  una...». Aquesta sintesi afavore ix el carácter 
cóm ic de l'ob ra  ja que, com  to ta  m anifestació  hum orística , com  
més a g u t i d irecte  sigui el m issatge més sorprén el receptor. 
Com va d ir el p in to r a lem any M ax Lieberm an, poss ib lem ent les 
m illo rs caricatures s iguin aquellos que et fan  pensar: «una cara 
com  aquesta la puc d ibu ixa r p ixant a la neu».

Una de les m illo rs lloances que s'han fe t a la caricatura l'expres- 
sa Henri Bergson a El dure  (1899), d ie n t que  «és in d ub tab le - 
m en t un a rt que exagera, però se la de fine ix  m a lam en t quan 
se li a tribue ix  aquesta exageració com  a unie ob jec tiu , ja que hi 
ha caricatures que tenen més sem blança (am b el m odel) que el 
retrat». La caricatura va passar de ser un d ive rtit passatemps a 
establir-se corn una p o te n t i eficaç eina per transm etre  missat- 
ges. ¿I si resulta que, a més, és capaç de posar en evidéneia a llò  
que perm et a la nostra percepció d is tin g ir cada ind iv idu?

fOTïïseae
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 93 725 85 41 
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DIR-SE A TRAVES D'UN LLIBRE

Àngels Bassas es diu a través 
de 'Secret candent' de Stefan Zwieg
MONTSE BARDERI /  Text i fotografíes

L'actriu Àngels Bassas ha tre b a lla t en tea tre  am b d irectors corn 
Calixto Bieito o Hasko W eber, am b com panyies corn el Naci
onal de Teatre Clàssic, la del Teatre Romea, el Centre Dramà- 
tic  de Catalunya o el Lliure. També ha p a rtic ipâ t en d iferents 
film s i tam bé  és coneguda pel gran púb lic  per séries televisives. 
Ha estât Premi de la Critica en dues ocasions pel seu treba ll 
en ì 'A m fitr ió  de M olière , i en La Senyoreta Jùlìa d 'S trindbe rg . 
També ha estât guardonada  am b el prem i M ax a la m illo r actriu 
per la seva in te rp re ta d o  en El re i Lear. Per a un cu rricu lum  més 
co m p le t podeu v is ita r el w eb  w w w .ange lsbassas.com . Aquesta, 
però, és una ocasió per conèixer la conversadora que hi ha rere 
l'ac triu .

Per què has triât aquest llibre per dir-te?
Perqué m 'ag rada  m o lt l'Zw e ig  i perqué parla de la pèrdua de 
la innocència i aquesta qüestió  em sembla m o lt intéressant. De

com  els in fan ts  descobreixen verita ts  del m ón a través de les 
m entides dels adults, com  m e n tim , com  ens au toenganyem . 
També el sen tim en t de ràbia de quan e t fan mal i sents que 
tam bé  fan m albé a lguna cosa de tu , que  es vulnera la puresa i 
la confiança. Pensem que eis nens no no ten  les coses i, en canvi, 
tenen una inteM igència pura i d irecta que s 'adonen de to t  i és 
m o lt do lo rós  per a ells descobrir la rea lita t a través de les m en
tides dels adults.

Començo a fer-te preguntes citant aquest Ilibre: "eres 
una nena precoç com la majoria de nens malaltissos 
que han hagut de conviure sovint amb eIs adults"?
Efectivam ent, vaig ser una nena malaltissa i això em va fe r con 
viure am b els adu lts  i les m edicines i a estar sola, am b llibres. 
Vaig ser precoç gràcies a la meva fam ilia  que  és meravellosa i 
em van im pulsar a creure m o lt en m i, i això és el que ha de fer 
una fam ilia  et ded iqu is  al que et ded iqu is. Estim ar m o lt i donar 
segureta t és el m illo r de cara a en fron ta r-se  a la vida perqué 
dona m o lt equ ilib ri. He t in g u t la sort de rebre -ho i ara in te n to  
p racticar-ho am b el meu fili. La meva fa m ilia  no tenia res a veure 
am b el teatre , vaig descobrir el meu m ón gràcies a l'educació  
que és un tem a que defense m o lt, i vaig tro b a r el meu carni de 
seguida. Gràcies a la fle x ib ilita t de la meva fam ilia  vaig poder 
so rtir de gira am b com panyies de tea tre  am a teu r per l'E m pordá 
des que tenia 12 anys. De fe t, en el meu p rim e r any de vida vaig 
estar a p u n t de m o rir i la meva m are sem pre m 'ha  d é fin it com  
una supervivent, a lgú que sem pre tira  endavant.

Consideres que "tens certa capacitat per a la intros- 
pecció o, en canvi, tens una naturalesa eminentment 
mundana"?
No tin c  una naturalesa gens m undana, em convindria  una bona 
dosi de m u n d a n ita t perqué sóc m o lt in trove rtida , m o lt exigent 
am b mi mateixa i els altres, i sem pre estic a n a litzan t qué he fe t, 
si ho podia fe r m illo r i en qué m 'h e  equ ivoca t i to t  p lega t p o t 
acabar sent una mica to r tu ra d o r però, d 'a ltra  banda, sóc m o lt 
Ilu itadora i això equ ilib ra  la balança perqué si de tec to  que he fe t 
a lguna cosa m a lam ent in te n to  arreg lar-ho. Aquesta és la part 
bona de la in trospecció, que  et pe rm et m illo ra r i a rreg lar coses. 
Diria que en la vida busco la perm anència dins un m ón que es 
m ou, com  I'e tern deba t filo sò fic  en tre  Parmènides i Heràclit. El 
m ón cal que es m ogu l perqué pugu in  rom andre  intactes les 
coses bones.

La solitud és "un plaer enganyós" o una nécessitât de 
primer ordre?
Necessito la so litud , però cal tro b a r l'e q u ilib ri. Si estás im b u ït 
de tu  m ate ix i nom és et nécessites a tu  m ate ix ja està, ja t'ha s  
m ort. Confiar, estim ar les altres persones i aprendre de les altres 
persones e t fa m illo r a tu  m ateix. Un egoista no va enlloc, acaba

http://www.angelsbassas.com
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sent un so lita ri m ort. La so litud  és necessària per tro b a r-te  am b 
tu  m ateixa. Sempre cal a rribar al te rm e m ig d 'A ris tô til, tro b a r 
l'e q u ilib ri.

Podries d e fin ir  el teu tempérament com "apassionat 
però expérimentât a dissimular-ho a través, per exem
ple, d'una malenconia distingida"?
Dones m ira, soc força aixi, aquesta podria  ser una possible d e fi
n id o  de m i, to t  i que  soc força com plexa i necessitarla m oites 
de fin ic ions  per sentir-m e p lenam ent de fin ida . Però sí, sóc m o lt 
apassionada encara que  ho d issim ulo força com  a mesura de 
precaució i p ro tecció .

Zweig diu que hi ha dones que necessiten la preséncia 
d'un home per exterioritzar tot el seu poder. Has néces
sitât mai exterioritzar alguna cosa? Com ho has fet?
Sí, he nécessitât ex te rio ritza r coses com  to th o m  i ho he fe t sem 
pre a través de la meva fe ina. Personalment sóc m o lt reservada, 
una mica tím ida  i fins i to t  vergonyosa i, en canvi, al tea tre  sóc 

una lleona que no tiñe po r de res. Per 
mi el tea tre  és una vida d 'a p re n e n ta tg e  

El f e d i r e  e m  \ d 'au tocone ixe m e n t m o lt béstia. Volia
p e r m e t ,  a  es tud iar filoso fia  i en el tea tre  vaig des-
m é s  d e  s e c iu i r  co b rir la filoso fia  de la vida, la filoso fia
¡ I ■ f  ^  posada a la práctica. El tea tre  em per-
l i e g i r iL   ̂ ^ seguir lleg in t m oltíssim
m o l t iS S im  i g5-(;ar en con tac te  am b la lite ra tu ra ,
/ e s t d r  en  experim entar i conéixer de prim era má
C O n td C te  d m b  la vida i les persones. Les respostes que 
Id l i t e r d t u r d  buscava en la filo so fia  les tro b o  d 'un a  
f ^ y n p r i m p n t d r  i^és in tu itiva  a través del
. ^  . , teatre. Expérim entant a través d 'a ltres
/ C O n e ix e r  o e  éssers hum ans em conec m illo r a mi i
p r i m e r d  m á  com prenc m illo r els altres. I tam bé  és
Id v id d  i  innegable  que en les grans obres de
le s  p e r s o n e s  teatre , si tens la sort d 'ha ve r in te rp ré 

tâ t autors  com  Shakespeare o Bern
hard, tens un catáleg de les ánimes 

hum anes m o lt gran i p ro fun d  i t'acostes ta n t a l'em pa tia  com  a 
e n fro n ta r-te  ais problèm es de la vida i ser m illo r persona. I aixó 
ú ltim  és el que més m 'interessa.

Quina és la teva capacitai de surprendre'!? Per exem
ple Zweig parla d'aigú "a qui res no sorprén perqué en 
l'espera ha previst totes les possibilitats, a qui no passa 
per alt res d'eròtic, perqué en un primer cop d'ull escru
tador ja han copsat allò que té de sensual cada persona 
amb qui es creua".
Està d e fin in t a la perfecció el carácter d 'u n  seductor. Jo sóc com - 
p le tam en t d ife ren t: sóc m o lt racional però se n tim en ta lm en t no 
ca lib ro  am b cap estratégia. Sóc m o lt crèdula i em Iliu ro  com p lè 
te m e n t i penso que m a lam ent aniríem  si no fos així. Els in fan ts  
que són l'àn im a  més pura el qué fan és Iliurar-se al joc  i així 
aprenen a ser persones i jo  en aquest aspecte no vuli canviar. La 
raó s'ha d 'u t ilitz a r bé, hi ha d 'haver un equ ilib ri entre  am bdós 
però una vida massa racional i con tro lada  no és espontánia ni 
intéressant. Una pe rsona lita t freda es perd l'espon tané íta t, la 
puresa, la m ágia... potser sedueix a m oites dones, però a mi 
em fan m o lta  pena els personatges així perqué s'està pe rden t el 
v iure les coses de debó, l'a u te n tic ita t.

Zweig parla també del penediment de la fidelità!, 
quan la protagonista del reiat "es penedeix d'haver 
estât fidel a un marit que no ha estimât mai, i en 
els quais la purpúria de la bellesa encara concedeix 
una darrera -i inajornable- possibilitat de tria entre 
la maternitat i la feminitat". Aqüestes paraules em 
suggereixen moites preguntes. En general creus que 
és més fácil penedir-se d'haver estât fidels o infidels? 
Cree que és més fácil penedir-se d 'ha ve r estât fide l.

Cal triar entre ser dona i ser mare?
Aquest és un m o m e n t ciau de les dones: el p u n t que  ja han 
estât mares, el fill té  una certa edat i recuperen la seva fe m in i
ta t... és aleshores quan to rnen  a te n ir  ganes de sentir-se a trac ti- 
ves, seductores i que els seus m arits  les to rn in  a tra c ta r com  una 
dona i no com  una mare. És un m o m e n t cIau i decisiu i poden 
passar m oites coses: que es tin g u i una in fid e lita t, que recuperi 
la In tim itä t am b la parella, que la relació de parella s 'acabi... 
d 'a ltres  decideixen te n ir un segon o un tercer fill per en tra r en 
un cicle en qué es tap i aquest p u n t decisiu. Hi ha g e n t que  sap 
a fro n ta r-h o  i que sap to rn a r a dona r guspires a la relació de 
parella... el que és ciar és que és un m o m e n t ciau.

És just que les dones deixin de ser atractives quan 
s'acosten a la maduresa o encara ho poden ser més?
Reivindico la dona ais 40 anys perqué sexualm ent està al m illo r 
m om ent; a més la dona té  una vida m o lt més llarga sexualm ent 
i gaudeix m o lt més que l'hom e. A ixó és així dem ostra t c ientí- 
ficam ent. No és ju s t que un hom e am b cabells blancs resulti 
més a trac tiu  que  una dona. Reivindico que les dones ais 50 i 60 
anys envelleixin bé i pugu in  ser considerades ben atractives. La 
bellesa tam bé  depén m o lt de l'esperit de cadascú, de la bellesa 
que surt de d in tre  que és la més im p o rta n t perqué si no hi ha 
bellesa a dins no hi surt res, a fo ra . A  més, cal arreglar-se i te ñ ir
se cura per envellir bé.

A voltes amb el desig: hi ha un moment just que o bé 
s'aprofita o tot se'n va en orris, com quan diu "el joc 
de mascares retarda l'esclat de l'erotisme entre l'home 
i la dona; disminueix l'ardor de les paraules i apaga la 
violència de Tassait"?
El m o m e n t del desig és un m o m e n t m eravellôs que no vo ld riem  
que s'acabés mai. Quan un és sédu it vol a rribar al clím ax però 
d 'a ltra  banda vo ldria  fe r-ho  a lla rgar perqué és un estât de joc 
que ens dona un estât m o lt intens i cal v iu re 'l a poc a poc. No 
és interessant seduir a lgù i anar-se'n al Ilit el m ate ix dia, cal 
seduir-se d u ra n t dies i dies per conéixer m illo r l'a ltre , perqué 
a pa rtir d 'a q u i p o t ven ir a lguna cosa encara m illo r: l'enam o- 
ram ent correspost. Llàstima que l'es tâ t d 'e n a m o ra m e n t té  un 
lim it de tem ps i s 'acaba. A quest tem a, com  saps, m 'interessa 
m o lt i fo rm a  part de l'ob ra  de tea tre  que he escrit. El que cree 
és que l'idéa l és un am or m adur, é q u ilib râ t però que sàpiga 
inco rpora r un p u n t de rise, de seducció... la vida m 'està ense- 
nyant que és d ifíc il de trobar, però veig g e n t que l'ha  tro b a t i, 
per ta n t, és possible.

Entens la sensació "d'un veri càlid que et corre per 
les venes", entens la fascinado del perill?
No nom és l'en tenc, sinó que m 'encanta . M 'encan ta  estar viva 
i sentir-m e fascinada pel perill, d 'a lt  de l'escenari m oltíssim  i



SOCiETAT 17

quan més em poso en perill més coses aprenc, avanço i evo luci
ono. Posar-se en perill és, c lariss im am ent, una via per aprehen- 
dre la vida.

Una relació pot canviar sobtadament com quan hom 
es pregunta "què està passant? Alguna cosa ha canviat 
completament entre élis dos i no se sap exactament el 
perqué"?
I ta n t que passen aqüestes coses i no se sap el perqué i les relaci
ons es m oren ... perqué això no passi cal ser Ilu itado r i estar d is
posât a canviar les coses. Perqué l'a m o r no m ori cal im a g in a d o  
i so b re to t una bona dosi de generosita t. I, a més, ten im  m oites 
pressions econom iques, de te ina ..., però cal no caure en Terror 
de no quedar-se mai sense la parceTIa de p rivacita t. Semblen 
deures, oi? Però és que  no ho són! Donar hauria de ser un plaer. 
Penso, de debò, que  to t  el que  dones et to rn a  i que quan m illo r 
persona vu lgu is  ser, i més i m illo r don is als altres, més rie ets. Es 
el que dona sen tit a la vida. M ira qué d iu Zw eig: "N o  hi ha res 
que guareixi ta n t com  ser fe liç, i no hi ha res que faci més fe liç 
que fe r fe liç  a un a ltre ". També hi ha altres tipus  d 'am or, com 
Tam istat que per mi és sagrada. Però saps qu ina és la fo rm a  
d 'a m o r més autén tica?  L'amor filia l. No vols res a canvi, li ho 
perdones to t, no tens falses expectatives i si les tens les varies... 
A quest és Tam or més perfecte, el de debò i el més pur.

Quan et sents créixer? Zweig parla d'homes que crei- 
xen quan agraden les dones "de la mateixa manera que 
moits actors només s'enardeixen en el moment que els 
oients, la massa captivada, els escolta amb fascinació"
Em sento créixer quan aprenc, tin c  una obsessió per aprendre. 
Tinc m oites ganes de saber m oites més coses de les que sé. 
El meu fili ta m b é  em fa créixer m o lt perqué m 'ensenya m oites 
coses. L'am or em fa créixer, hi cree. Tot i que e t davis m oites 
bufe tades am b Tam or perqué t'ad ones  que la m entida  existeix, 
que la gen t no estim a igual i això és dur. El seducto r creix am b 
les conquestes, am b les persones que ha aconsegu it però Don  
Joan és una figu ra  tris ta ... això ho explica m o lt bé Tautor A rth u r 
Schnitz ier en Tobra am b el Retorn Casanoves am b un seductor 
que arriba a la crisi deis 50 anys i s 'adona que ja no conserva 
Tatractiu , però... aleshores qué li queda? Ha seduït m oltíssim , 
però ha es tim ât mai de ve rita t a aigú? En el fons, la persona que 
s'ha ded ica t a seduir i no a estim ar acaba m o lt sola.

Creus en el poder de les paraules o, en canvi "darrere 
d'elles no s'hi pot suposar la realitat, només són bom- 
bolles de colors que s'inflen i esclaten per dissoldre's 
en el no-res"?
Jo cree que darrere les paraules hi ha la ve rita t i això fa que 
m oites vegades t in g u i patacades perqué la g e n t m ente ix i a mi 
la m entida  em révolta m o lt. La g e n t d iu  "p e rò  si tu  ets actriu  i 
saps m e n tir m o lt b é !"  però a la vida em costa m o lt m en tir per
qué  a la vida soc m o lt franca i sincera, de fe t, penso que el gran 
ac to r és aquell que és el més sincer. Dalt de Tescenari no estem 
m e n tin t, al con tra ri, estem v iv in t com  una ve rita t autén tica  i 
m o lt béstia a llò  que estem ac tu a n t i a llò que estem ac tuan t és 
una ficció , d 'a co rd , però la vivim  com  una ve rita t i si no la vius 
com  una ve rita t no arriba a Tespectador i sense ve rita t no hi ha 
ni a rt ni vida. Però és cert, aquesta frase és m agnífica: paraules 
que són com  bom bo lles  de colors, preciosos, que no volen d ir 
res i que la g e n t p o t fe r servir im puném en t.

Parlem de la confiança "qui menteix a una persona, 
menteix a moites altres. Es algù dolent de qui no hi 
pots confiar" o tothom mereix una altra oportuni- 
tat? Bernhard deia "si m en tim  una vegada m en tim  sem pre". Es 
cert però to th o m  m ereix una a ltra o p o rtu n ita t. A ixò és una de 
les coses que ensenya el tea tro  que sigui qu ina sigui la barbari- 
ta t que es faci, to th o m  té  els seus m otius. Tot i que jo  crée en 
la justic ia  i hi ha coses que clariss im am ent no són justes encara 
que sem pre hi hagi m otivacions darrere.

Perqué perdem l'idealisme de la joventut, la manera 
d'estimar tan perfecta "per fer sempre imprudèneies i 
acabem sempre per trair-nos"?
És ben certa aquesta cita, però cal do n a r a un m ateix noves 
o p o rtu n ita ts  per no to rn a r-h o  a fe r m a lam ent i no fe r mal. No 
caure en el pessim isme que sov in t és el résu lta t de Tedat i els 
pals que et dóna la vida. V iure  és un do meravellós i cal agafar la 
vida pels co llons i g aud ir cada dia del luxe que suposa estar viva.

Stefan Zweig. Secret candent. Barcelona: 1999. 
Edicions dels Q uadern Crema. Traducció 
d 'Ester Capdevila Tomás. ISBN: 9 7 8 -8 4 -7 7 2 -7 2 8 4 -7
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"Un cadáver en el espejo 
a Montevideo

ff

El 18 d 'a g o s t a les set de la tarda es va fe r la presentado a 
l'U rugua i del Ilibre del Dr. David Serrano B lanquer Un cadáver 
en e l espejo. La odisea de Juan Cam acho: Gádor, M authausen, 
M onte v id e o  (Fundació Ars, 2011). L'acte, cé lébrât a la Universi
tä t ORT de Pocitos a M on tev ideo , va co m p ta r am b la presència 
de David Telias, d ire c to r de Estudios Judaicos de la Universidad 
ORT Uruguay, el Consol General d'Espanya a l'U ugua i, Eduardo 
de Quesada, la Consellera de Treball i Im m ig rac iô  de l'A m b a i- 
xada d'Espanya a l'U rugua i, Rosa Fuentes, l'e sc rip to r i exlíder 
tupam aro , M auric io  Rosencof, i l 'a u to r del Ilibre.

L'acte es va o b rir am b unes paraules de David Telias: "Per segon 
any agraïm  la presència del Dr. Serrano, que l'any  passât ja ens 
va o fe rir mostres dels seus extraord inaris coneixem ents am b el 
sem inan d iv id it en dues sessions sobre la construcc ió  del tes ti
m on i dels genocidis. Per a nosaltres és una gran notic ia  que el 
to rn e m  a te n ir entre  nosaltres. I un ho n o r im m ens."

Posteriorm ent, el Consol General va glossar la figu ra  de Serra
no, al guai va qua lifica r de "ve ritab le  especialista in ternaciona l 
de la transm issió de la m em oria , am b una extensa tra jectó ria  
professional que Lavala, com  la seva obra pub licada, im pres
c ind ib le  en la b ib liog ra fia  del tem a al país. Un h o no r per a mi 
representar Espanya en aquest acte, im p o rta n t per al país i per 
a la nostra relació am b l'U ru g u a i."

Posteriorm ent, M auric io  Rosencof, bon am ie de Serrano des 
que es van conèixer l'any  passât, va fe r una lliçô m agistra l de les 
relacions en tre  l'Espanya republicana i la seva infantesa d 'arre ls 
jueves poloneses i va enilaçar am b la relació intrínseca que s'es- 
tab le ix  en tre  la seva lite ra tu ra  i la m em òria . "Serrano ha escrit 
una gran obra, am b Sensibilität, reco llin t bona part de la lite 
ratura concentrac ionària  en relació am b un gran personatge, 
Juan Camacho, un représentant de l'exili que va constru ir el te i- 
x it associatiu d'esquerres del país. Serrano ajuda a te ix ir un fil 
nou a aquest te ix it pie de fils que és la m em òria , la qual cosa 
dem ostra  que l 'o b lit  no existeix, perqué cada fil és una m ostra 
de l'existència de la m em òria, que a vegades segueix cam ins 
diversos, i es m ostra trape lla . Serrano ens hi fa en tra r am b mes-
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Eduardo de Quesada, Consol General d'Espanya a l'U ruguai, David Ser
rano I M auricio Rosencof, escriptor, periodista I exdirigent tupam aro

tria , d o m in a n t les tècn iques que ens a juden a acostar-nos a la 
verita t. La h istoria que ens conta  Serrano fa ev ident el que  jo  
sem pre us die: no hi ha étapes en la historia , to t  té  un sol fil 
co n d u c to r que es reitera. La nostra reclusió d 'o n ze  anys com  
a tupam aros s'assembla m o lt a to t  el que ell ens fa saber. Una 
fe ina ben feta i im presc ind ib le , am ie Serrano."

F inalm ent, Serrano va explicar la seva relació estreta am b 
Camacho, que va com ençar de fo rm a  to ta lm e n t atzarosa: "Jo 
acom panyava uns estud iants de ba tx ille ra t als actes de com - 
m em orac ió  de l'a llib e ra m e n t de M authausen, quan, a Ebensee, 
vam tro b a r un hom e a it i p rim  am b cara d 'absen t, trasbalsat. 
Ens hi vam acostar i per donar-li conversa i li vam d ir si coneixia 
republicans catalans presos allí, com  A m a t Piniella, Flor de Lis, 
César O rqu in . Eli va so rtir de l'es tâ t en què es trobava, ens va 
m ira r i ens va p regun ta r de manera insistent: corn és que  conei- 
xeu eis meus amies de barraca?". Serrano va explicar com  es va 
estab lir a p a rtir d 'a q u i una co m p lic ita t que va estendre 's fins a 
veure que el pro jecte  esdevenia im prescind ib le .

"Havia de fe r el Ilibre, per a mi era una ob ligac ió  ètica, repre
senta to t  a llò que el converte ix en un bon re ferent dels valors 
dém ocraties que cal transm etre  a les noves generacions. Corn 
que la seva m em oria  ja ostava deb ilitada  vaig te n ir ciar que 
aquest seria un Ilibre especial, perqué seria el meu ú ltim  del 
tem a dels testim on is , i per això el vaig vo ler co ns tru ir d 'un a  
manera especial, com  la reconstrucció  de la figu ra  d 'u n  resilien t, 
segu in t les teories de Cyrulnik, segu in t el procès de transm issió 
d 'u n  tes tim on i verge a p a rtir de les teories de Lejeune, i com  a 
hom ena tge  i au to h o m e n a tg e  a la lite ra tu ra  que ha m arcat la 
meva vida professional i personal els darrers v in t anys: els Levi, 
Sem prún, A m at, A n te im e , A rend t, Celan, Traverso i Kertész els 
darrers te m p s ."

L'acte va co m p ta r am b la fam ilia  Cam acho, una nodrida  repre- 
sentació de la co m u n ita t jueva i espanyola i a lguns supervivents 
dels cam ps nazis. Una catarsi a través dels mots.
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Jean-François Coche, 
llibreter dels marges
El fundador a París de la llibreria Pam de Nas 
(1977-2011) ha estât un difusor tossut del 
català i l'occità, en una ciutat i un pais amb 
poc espai per a les Mengües mînoritàries

POL COSTA /  Text i fotografíes

Potser la im a tge  que m illo r de fine ix  Jean-François Coche (Paris, 
1946) és la del seu som riu re  ironie, assegut al fons d 'un a  llib re 
ria estreta, mal il-lum inada , am b parets fo irades de prestatgeries 
i plena de piles in te rm inab les  de Ilibres. Enmig del ca farnaüm , 
més aparen t que  real, hi conviuen, en tres o qua tre  llengües 
(sobre to t occità , català i francés) Ilibres de poesia, diccionaris, 
Ilibres d 'a rt, d 'h is tô ria , a lguna peça única (una segona edició 
de les Elegies de Bierville  de Riba, en tre  d 'a ltres) però tam bé  
unes guantes novel-les catalanes en francés, aquelles "m ales 
traducc ions subvencionades" que són un dels cavalls de batalla 
del llib re te r i que li han costa t més d 'u n a  enem ista t ("a ixô no 
t 'h o  pue respondre", d iu , p ruden t, quan li p regun to  qui són els 
responsables del desastre).

I és que Jean-François Coche és un personatge a part, d ifuso r 
o b s tinâ t del català i l'occ ità  en un pais que ha ana t perdent, 
en eis darrer m ig segle, bona pa rt dels parlants de les seves 
"llengües reg iona ls". El ta n ca m e n t de Pam de Nas després de 
gairebé 35 anys d 'existéneia és un cap ito l més en una davallada 
en qué tam bé  es barregen aspectes econôm ics i im m ob ilia ris , 
en un centre de Paris on, corn a tan tes capita ls europees, ja no 
hi ha Hoc per a les Ilibreries.

"Aixô s 'acaba" solia repe tir les tardes d 'h ive rn , cap al ta rd , en 
converses inacabables am b eIs seus clients i amies, sem pre am b 
l'a m b ig ü ita t d 'u n  m ig som riure . Un pessim isme que potser mai 
no es va acabar de creure però que el ta n cam en t fo rça t de la 
llibreria , el passât mes de juny, sembla haver con firm â t.

Jean-François Coche no és cap derro tis ta , però. L'enginyer agrò- 
nom  de fo rm a c ió  (" jo  no sóc lite rari, sóc c ie n tific " , assegura), 
au tod idac ta  a llunya t de capelletes cu ltu rá is  i convertit, per curi- 
os ita t i interés p rop i, en occitan ista  i estudiós del català, s'en- 
fro n ta  ara al repte de dona r sortida al seu im portan tiss im  fons 
occità , un dels més com ple ts  en aquesta llengua. Una tasca d ifi- 
cil, ga irebé im possible. Passi el que passi, però, el llib re te r de la 
rue des Grands A u gus tins  seguirà tra n s ita n t pels m arges de la 
cu ltu ra , sense dem anar res més que co n tin u a r treba llan t.

Com vas aprendre el català i l'occità?
Jo vaig fe r estudis d 'e n g in ye r a g róno m , després d 'u n a  prépa  
[curs p repara to ri] al Lycée Saint-Louis. Després vaig anar a caure 
a una escola d 'eng inyers a Nancy, i a Nancy m 'avorria  com  una 
ostra, m o lt. I és llavors quan devíem anar de vacances a Cata
lunya. A ixó era l'any 1965. En aquells tem ps ja sabia, que la 
g e n t parlava altres coses, però l'occ ità  el vaig conéixer a través

d 'un a  ressenya de lite ra tu ra  occitana. I el català d 'haver passât 
per Catalunya, em sembla el 1961, quan várem  anar a Galicia, 
i el 1962, al País Valenciá. I passant per no sé on, potser per 
M ontserra t, vaig sentir el català. Per pura cu rios ita t. Per apren- 
d re 'n  vaig anar a fe r práctiques agricoles a Catalunya, a co llir 
peres i préssecs a Lleida. Després vaig fe r dos anys de l'escola 
d 'en g in ye r ag róno m  a Nancy i el te rcer a M ontpe lie r, on vaig 
fe r sis mesos de práctiques a Rodez. En aquell tem ps, a Rodez, 
l'occ ità  se sentia, so b re to t tre b a lla n t en coses d 'a g ricu ltu ra . Ais 
anys 1960 ja com ençava a acabar-se però l'occ ità  encara era la 
llengua norm al deis pagesos al Massís Central. I llavors sí que 
vaig sentir l'occ ità . Se sentia gairebé a to t  arreu, era una llengua 
encara viva, d 'ús  social restring it, però encara la senties.

Quan vas fundar la llibreria? Hi veies possibilitats 
de negoci?
El 1976 vaig com ençar a treba lla r-h i. Tenia ganes de fe r de lli
b re te r i en aquell tem ps hi havia m oites Ilibreries especialitza- 
des. Quan jo  vaig o b rir fins i to t  se'n va o b rir una a ltra d 'o cc ita - 
na, que era m ilita n t, però era una cosa que no podia durar. Hi 
havia un a ltre  llib re te r que feia to tes  les províncies de la França, 
una mica d 'occ ità , una mica de b re tó ... Tot això no va durar, 
era m o lt dels anys 1970. Jo vaig o b rir el 1977. Crear un fons, 
so b re to t d 'occ ità , era te ina, perqué no hi havia ed itoria ls, són 
sob re to t els autors, les associacions els que ed iten Ilibres. La 
te ina de te n ir  els Ilibres era enorm e, encara ho és. Només fa deu 
anys que tine  Ilibre francés, però aleshores tenia m ilers de Ilibres 
catalans i occitans. I en venia més, era un a ltre  tem ps. En català 
hi havia més gent, que no viatjaven corn ara. Eren catalans més 
grans, de la im m ig rac iô  o de la guerra, dels anys 50. Eren gen t 
que ten ia  més interés. Al princ ip i ta m b é  ten ia  discos, música 
occitana. I fins i to ts  els cantants  catalans venien m o lt, el Lluis 
Llach venia cada any, el Pi de la Serra, la M aria del M ar Bonet... 
A  Paris ten ien  un públic.
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Quins Ilibres, quins autors venies quan vas comen- 
çar la Ilibreria?
Als anys 60 podies tr ia r poca cosa. Anava a Cal Porter, al Por
ta l de l'À nge l, allá vaig com pra r la meva prim era gram ática  de 
Fabra, la de Teide, que no vaig a p ro fita r gaire... massa c o m p li
cada per a m i! De llibres en català gairebé no n 'h i havia. Em 
vaig subscriure a Serra d 'O r  i vaig aprendre lleg in t. De llibres 
en trobaves, però no m olts. Tot ju s t com ençaven a publicar-se 
coses, Edicions 62 i to t  això. Però les novetats eren poques, 
llegia els clàssics. En occità, coneixia l'occ itan ism e des dels anys 
60 i ta m b é  vaig anar al que avui seria una Universität d 'estiu . 
Coneixent l'occ itan ism e sabies on tro b a r els llibres. Hi havia 
m o lts  llibres però la p rodúce lo  era to ta lm e n t fo ra  del m ón ed i
to ria l i encara ho és. Els llibres occitans, si no es pub liquen  am b 
ajudes, no es pub liquen . La p ro d u e d ó  és enorm e però el lec- 
to ra t no. En català, el lec to ra t ta m p o c  és enorm e. Hi ha autors
0 t ito is  però quan estás a Barcelona veus poca gen t lleg in t en 
català. Si t 'h i fixes, al m etro , on la g e n t llegeix, el català és una 
p ropo rc ió  m o lt m o lt petita .

Com han evolucîonat les Mengües minoritàries a 
França?
Eren una cosa que s'anava acabant però que va ta rd a r encara 
uns quants segles a acabar-se. Els anys 1960 van ser el fina l 
d 'un a  c iv ilització  pagesa i les llengües van m arxar am b to ta  la 
resta. No sòn nom és les llengües, és to t  un m ón que es va aca
bar als anys 1960. Passa el m ate ix am b el bre tó , no et pots 
im ag ina r el que era la Bretanya als anys 50. Va ser un procès 
m o lt llarg però als anys 1960 el cop fina l el va dona r la televisiô. 
A  Catalunya als anys 60 encara et trobaves am b gent, sob re to t 
dones grans a les zones rurals, que sabien m o lt poc castellà, 
gairebé gens. Els hom es una mica més, perqué havien fe t la 
m ili. Però la te levisiô va acabar am b to t  això, la te levisiô va ser 
un lo cu to r de castellà i de francés a cada casa. I això sí que va 
do n a r el cop fina l.

Corn veus el futur de l'occità i del català?
Avui l'occ ità  és una llengua, cal d ir la verita t, que corn a llen- 
gua d 'ùs  social s'està m orin t. Queden m o lts  occitans de llengua 
m aterna però sov in t no poden parlar am b n ingú . I llavors queda 
l'ús més nou deis m ilitan ts  de l'ensenyam ent, que serveix per fe r 
sobreviure l'id io m a , però no és el m ateix. És ve rita t que hi ha 
m o lta  cosa en occità però no és la vida que té, de m om en t, el 
català. Els pares parlen en català als fills, hi ha transm issió. En 
occità ja no n 'h i ha, si no és a lguna fam ilia  de m ilitan ts, però 
gairebé no n 'h i ha. A  la Bretanya hi ha més m ilitan ts  transm e- 
te n t el b re tó  als fills, en occità és més d ifíc il. El fu tu r  ja será 
co m p lè te m e n t d ife ren t. Ara encara es pub liquen  llibres en lla ti, i 
potser encara hi ha gen t que els llegeix. En occità ta m b é  podem  
seguir p u b lican t d u ra n t segles.

1 el futur de l'ofici de Ilibreter?
Fer de Ilib re ter especia litzat ja era d ifíc il. És per això que em vaig 
posar a vendre llibre de veli, però ho vaig fe r massa ta rd . A m b 
el llib re  de veli estás una mica més còm ode, tens marges més 
bons, és un a ltre  o fic i. Però la Ilibreria especialitzada és m o lt 
d ifíc il, has de te n ir un tons que has de fe r m o lt a poc a poc i que 
necessita m o lta  te ina per vendre. Sense ajuda exterior, ho veig 
m o lt negre. Hi ha In te rne t per com pensar una mica però no és 
el m ateix. És un o fic i que no desapareixerà, sem pre hi hauria

llibres però la c ircu la do  canviarà to ta lm e n t, ja està canviant. Jo 
no ho crec, però hi ha gen t que pensa que el fu tu r  deis textos 
és al w eb.

Que faràs el dia que ningú ja no 
llegeixi llibres?
Qué faré si a lgún  dia no tiñe  ganes de lleg ir llibres? Em 
sembla que les ganes de lleg ir llibres no em passaran.
Com que p legó de Ilibreter, no m 'im p o rta  qué  passará.
A  més a més es venen m o lts  llibres que no es llegei- 
xen. Tot el que es ven al superm ercat no es llegeix, o 
ho llegeixes i després e t quedes igual. Entenc que hi 
hagi gen t que no llegeixi, es poden fe r tan tes  coses a 
la vida... A  més hi ha gen t que potser en tenen prou 
am b un llibre, hi ha gen t que nom és es llegeix la Biblia 
i l'A lcorá  i ja en tenen prou. També hi ha g e n t que 
només escolta un tipus  de música o cap. Però no és el 
meu cas.

Quin és el teu primer record literari?
Jo no sóc literari, sóc c ientífic . Recordo els llibres que 
em donaven quan era pe tit. Ara un llib re  no és car, 
però abans de llibres de nens, d 'aque lls  m o lt bonics, 
te 'n  donaven un o dos a l'any. Un que recordo, deis 
prim ers, és un con te  deis G rim m , El sastre valent, el 
recordo perqué ten ia  d ibu ixos de Samivel.

Quins autors et fa vergonya no baver llegit?
De vergonya cap, n 'h i ha m il, no es p o t lleg ir to t. De 
vegades la g e n t em diu "n o  has lleg it a ixò?" pa rlan t 
d 'u n a  noveta t. Però si no m 'h e  lleg it el Q u ixo t ni la 
Divina Com èdia, encara! Fins i to t, llibres que tens 
ganes de llegir, im po rtan ts , no els llegeixes. Quan et fas 
gran ja saps que no ho pots lleg ir to t, ni to t  el que tens 
ganes de llegir. I no im porta .

Què estás Megint en aquest moment?
Ara estic lleg in t cinc o sis llibres, sem pre en llegeixo 
m olts de cop. N 'estic lleg in t un sobre el setge de Bar
celona.

Quin llibre t'hauria agradat escriure?
Cap. Jo no escric, no tin c  vocació ni entenc els que 
escriuen. Em va bé perqué jo  sóc lector, llegeixo, però 
escriure no.

El pitjor llibre que bas llegit mai?
No ho recordo, potser n 'h i ha m olts. De vegades 
tam bé  va bé lleg ir llibres dolents. A  més, no n 'h i ha de 
do lents, n 'h i ha que no tenen am bic ió  literària . He lleg it 
so b re to t llibres mal tradu its , del català per exem ple te 'n  
pue d ir 100. Aquests son els p itjo rs  llibres que he lleg it, 
llegeixo la prim era pàgina i ja en tin c  p rou. Aquests si 
que son els p itjors.

Quines son les peces més rares 
que tens a la Ilibreria?
No ho va loro  gaire, fa gràcia quan trobes un llib re  m o lt 
veli, m o lt bonic. En català en tin c  uns quants. Les Elégi
es de Blerville  de Caries Riba, per exem ple, és la segona 
edició, nom és se'n van fe r 200. Però no ho va loro  gaire.
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PAM DE N A 8  

La librairie est ouverte

de 14 II. à  19 11.

du Mardi au Samedi
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Una historia personal
M ontse rra t Casals

Era m o lt abans del p rim er Tripartit. Quan Convergéncia 
i U nió tan  sois in tuía que podia perdre la d irecció del 
govern català però estava més o menys segura que am b 
un cop de tim ó  i qua tre  gestos de d ip lom àc ia  podria 
conservar el que estava perdent.

Un bon dia, l'a leshores Conseller de Cultura, Joan Gui- 
ta r t — si no m 'e rro , el conseller de Cultura més longeu 
de la h istoria  d 'aq ues t D epartam ent—  va ven ir a Paris. 
S'interessava per la manera d 'es tab lir una perm anència 
visible del Govern català a Franga. Per raons «x», vaig te n ir 
l 'o p o r tu n ita t de parlar am b eli, al llarg d 'u n  d ina r — vaig 
convidar jo —  en el XIV arrond issem ent, francam en t 
agradable , i bo. Vaig explicar-li que a París hi havia un 
senyor, parisene, que  havia o b e rt una Ilibreria feia anys i 
que no se n 'acabava de sortir. Que el Hoc era excepcional 
i el personatge d igne  del m áxim  respecte. Només que fos 
per una raó m o lt sim ple, m o lt prim ària : un parisene havia 
fe t de la cu ltu ra  catalana, de les lletres catalanes concrè
te m e n t, l'ob jec te  de la seva vida professional. Era Jean- 
François Coche, que havia obert, a fina ls dels 70, una 
Ilibreria catalana en pie barri llati. Petita, però espléndida. 
El perqué va fe r-ho  ja ho llegireu a l'en trevista  que li fa en 
Poi Costa en aqüestes mateixes pàgines de Q uadern.

Vaig p o rta r Joan G u ita rt cap al Pam de Nas. Fio vaig co m 
prendre im m éd ia tem en t: la G enera litä t volia una «cosa» 
m o lt més gran. Inform es, in fo rm a is  i no ta n t, trucados i 
petites influèneies; res no hi va valdré: La Ilibreria Pam de 
Nas, al 30 de la rue des Grands A ugustins , era massa p e ti
ta per a la gran idea de la Catalunya A u tò n o m a . Sarcasme 
de la historia : el barri, en canvi, va agradar i al tom ber, a 
100 metres, ju s t al passatge on en tem ps revolucionaris 
s'havia ideat la gu illo tin a , hi havia un local que no espera- 
va a ltra cosa que ser lloga t a preu d e ... Q uartie r Latin. EIs 
Ilibres no interessaven: el que interessava era el tu rism o i 
la gas tronom ia . Va ser l'in ic i de la M aison de la C ata log
ne, de tris ta  i mal contada h istoria , oberta  als m ateixos 
nassos del Pam de Nas!

Quan el 2 0 0 4  vaig fer-m e càrrec d 'aq ue ll desgavell que 
havia passât a mans de Presidència, una de les in tencions 
prio rità ries va ser la d 'annexar els serveis de la Ilibreria 
de la rue des Grands A ugus tins  al que a p a rtir d 'a lesho- 
res s'havia de convertir en seu delegada del Govern de 
la G eneralitä t. Un estudi per establir-ne la v ia b ilita t ens 
in form ava que m an ten ir o b e rt el Pam de Nas costava, 
per un período de 10 anys, 9 .000  euros anuals. Va caure 
el p rim er T ripartit i va a rribar el segon, am b Josep-Lluis 
Carod-Rovira al càrrec de les Relacions Internacionals.
Fora Ilibres, fo ra  exposicions, fo ra  intercanvis culturáis.
El que prioritzava Carod era «la política». Ara, a Paris, 
no hi ha ni seu cu ltu ra l oberta , ni centre  d 'in te rcanvis , ni 
exposicions, ni Ilibreria Pam de Nas. I de la «política» que 
deia que volia ERC? No surt del carissim despatx de la més 
desa fortunada — en to ts  els sentits de la paraula—  rue de 
la Boétie.

Montserrat Casais Couturier (Sabadell 1952), perio
dista i historiadora de la literatura catalana a l'exili, va dirig ir 
la Oficina de la Generalitat-Maison de la Catalogne (2004- 
2007). Am b el suport Margarita Obiols, responsable de les 
Relacions Internacionals del govern Maragall, va defensar i 
obtenir la Creu de Sant Jordi per Jean-François Coche.
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Sobre els primers Ilibres 
de poemes de Josep L. Badal
La sensació d'alguna cosa viva, tèbia, 
que respira, provocada per la lectura 
del seus poemes, contrasta amb la fredor 
amb què els han rebut alguns critics

OSCAR ROCABERT

Segons Sam Abram s, David Castillo i altres periodistes culturá is, 
la poesia catalana està en un dels m illo rs m om ents a causa de la 
gran q u a n tita t de tito is  que es pub liquen  cada any, i tam bé  de 
l'àm p lia  nòm ina  de poetes (al v o lta n t de dos m il) que escriuen 
en català ac tua lm en t. Però cal pensar, de vegades, en la qua li- 
ta t, en Hoc de la q u a n tita t.

És ve rita t que  avui dia hi ha poesia per a gairebé to ts  els gustos 
al m ercat ed ito ria l, però potser hi tro b e m  a fa lta r dues opcions 
estètiques en tre  les possibles: la poesia es tric tam ent popular, 
política, satírica, am orosa o po rnog rà fica , fe ta  per autors  ac tu 
als, per una banda. I de l'a ltra , la poesia de gran treba ll, de 
m aceraciò, que rebutja  la im m ediatesa i aposta per d o na r un 
f ru it  que es vol acostar a a llò que, in n ocen tm en t, anom enem  
perfecció. Una poesia que no de fu ig  de co n tin u a r aquella velia 
obsessió d 'a lgun s  poetes (Carles Riba o Andreu  V idal com  a 
exemples) per fe r a lguna cosa nova am b la seva escriptura.

En aquest segon g ru p  hi podem  tro b a r el poeta Josep L. Badai, 
un nom  que no ha t in g u t, encara, gaire ressò a la premsa o a 
in te rne t, més enilà de petites ressenyes — no sem pre favo ra 
bles—  que han ocu p a t un Hoc ben d iscret en els nostres suple- 
m ents de cu ltu ra .

I, tanm ate ix , l'e fec te  d 'a lg u n a  cosa viva, tèb ia , que respira, que 
ens p rodue ix  la lectura dels seus poemes contrasta  am b la fre 
d o r am b què han estât rebuts fins ara per a lguns critics. En 
aqüestes ratlles in ten ta rem  d o na r un tast d 'a llô  que  ens espera 
rere les cobertes dels seus Hibres de poemes.

Vet aquí l'home
Si ens posem estric tam ent b iogràfics, Josep L. Badal va néixer a 
R ipollet el 1966, es va Ilicenciar en Filologia Catalana a la UAB, 
ha pub lica t una edic ió  crítica de La nove l la h istórica en la lite 
ra tu ra  catalana  de M auric i Serrahima i M aria Teresa Boada, ha 
fe t ressenyes de narrativa a la revista Els M arges, treba lla  de 
professor de Hengua i lite ra tu ra  a l'educaciô  secundària i, ja corn 
a autor, ha p ub lica t els vo lum s de contes La casa sense om bra  
(Proa, 2000), M estres  (Proa, 2005) i la noveMa El du e l (Proa, 
2003).

Però el que més im pacta  de la seva prodúce lo  Hterària és la poe
sia. Vegem -ho en el p rim e r poem a del seu p rim er Hibre, O pedra  
(Proa, 2002):

Lautor a l seu estudi de Terrassa

COM IAT

Arriba una fu lla  de l'a lzinar.
A igua , ara em veus. No sé preguntar.
Com m ullaré  aquesta saba hivernada, 
fám u la  tò tila  del casal: mare.
X ipo lla  la rebava com  un Havi, 
p igo ta  de la Hum sobre la molsa.
Un a ltre  a lz inar s'espera, arriba.
Ensenya'm, aigua.
I aquest cu ir cru de l'a rb re  de ta rd o r 
ennegreix com  el peix, la fru ita  i l'a lga: 
la callada del gorg  i la capçada 
a la congesta de Hum. El silenci 
inéd it. Meda.
No sé preguntar. Qui arriba, aigua?

Aquest és un poem a que ag lu tina  m oites de les obsessions 
d 'aq ues t jove poeta.

Les obsessions
Una qüestió  que l'obsessiona és fins a qu in  p u n t una persona (o 
la persona) p o t com prendre  a llò  que té  al davant (la realita t, o, 
més concre tam ent, les coses). Badal in ten ta  respondre aquesta 
pregun ta  am b un diàieg cons tan t am b la natura , però concre
ta m e n t am b els objectes que p rodue ix  la natura (un arbre, un 
ruse d 'abelles, una pedra). I ta m b é  am b els objectes artific ia ls, 
els constru its  pels hum ans (un ganivet, un pa, i fins i to t  l'escrip- 
tu ra  mateixa). A llò  que destaca més d 'aquesta  relaciô del poeta 
am b els objectes és l'a ltra  obsessió de Badal: qué en podem  fer, 
del Henguatge?



24 LLETRES

Juan Camacho Ferrar (1919-2009) es una figura 
excepcional del exilio republicano español, 
un andaluz que vivió en primera persona todos los 
grandes dramas del siglo XX: la emigración econó
mica a Francia, el regreso a una Cataluña en plena 
efervescencia, la Guerra Civil española, los campos 
franceses, el combate contra la Alemania de Hitler 
y la deportación a los campos nazis, antes del exilio 
definitivo al Río de la Plata, primero a Argentina y 
luego a Uruguay.

Combinando la anécdota y el testimonio íntimo con la 
reflexión ética y filosófica. Un cadáver en el espejo es 
más que una biografía de Juan Camacho.
David Serrano Blanquer se adentra en el mundo de los 
campos y recoge las pulsaciones del testimonio para 
registrar, más allá del lenguaje verbal, los sentimientos, 
los silencios y las emociones de un drama, el de la de
portación de los republicanos a los campos nazis, que 
forma ya parte de nuestro patrimonio democrático.

DE VENDA EN LLIBRERIES

FUNoAqó
V K b

Una mica d'história
Després del Tractatus log ico -ph ilosoph icus  (1921) de Ludw ig 
W ittgens te in , i després de to tes  les crisis que la lite ra tu ra  occ i
denta l ha p a tit d u ra n t el segle XX (dadaism e, textua lism e, a n ti
poesia, postm odern ism e) els poetes que han v o lg u t tira r enda- 
van t una obra sòlida i du rado ra  han h a g u t de plantejar-se m o lt 
seriosam ent qué n 'han  de fer, del llenguatge . En el cas de la 
poesia catalana, J. V. Foix l'eleva i en fa un m o n u m e n t, és a dir, 
decideix no evidenciar la crisi, sino que la u tilitza  per a escriu- 
re de la manera més perfecta que po t. En canvi, Joan Brossa 
decideix fe r el con tra ri: posar en evidéncia, com  més c la ram ent 
m illor, la separado extrem a entre  allò que d iem  i a llò  que hi 
ha al davant, fins al p u n t d 'a f irm a r que  nom és podem  veure 
a llò a qué podem  posar nom  (seguin t W ittgens te in ). Una opció  
rad ica lm ent con trà ria  és la d 'E nric  Casasses, que  decideix no 
abandonar la idea que, encara avui dia, la persona p o t te n ir un 
con tac te  ín tim  am b la natura i am b la rea lita t. De fe t. Casasses 
es declara con tra ri a W ittg e n s te in  i con tinua  la tra d ic ió  de la 
poesia rom àntica  del segle XIX (i la del XX: A gustí Bartra i Joan 
V inyoli).

I qué fa Badal?
Badal es declara con tra ri a u tilitza r la paraula am b qualsevol 
fin a lita t m itja n ça n t la qual hom  nom és vu lgu i m o s tra rse  com  a 
poeta. No li agraden els poetes-paó, que despleguen la cua per 
fer-se im portan ts . Una de les seves verita ts més repetides és que 
cal e lim ina r el " jo "  del poeta per ta l de fe r parlar les coses per 
elles mateixes. En aquest sentit, reivindica una escrip tura sense 
m etàfores i, si p o t ser, sense símbols. I sense m ètrica trad ic iona l, 
i sense rima. Tot i que acostum a a aconseguir aixó en la m ajoria  
deis seus poemes, a vegades se li escapa el sím bol o la m e tà fo 
ra. Potser sense voler, però hi són. De ta n t fe r parlar les coses per 
elles mateixes, els lectors podem  a rribar a veure com  les coses (a 
través del nostre au to r) acaben per ser sím bols d 'a ltres.

Vet aquí la tram pa de l'escrip tura  (la tram pa del llenguatge), 
que Badal coneix pe rfec tam en t i prova d 'evitar. Si dec id im  parlar 
sobre a lguna cosa, ràp idam ent les paraules, am b certa mala fe, 
vo ld ran  prendre el Hoc de la cosa de què parlem . Per això, en el 
seu p rim er Ilibre, O pedra , Badal s'esforça a no parlar deis seus 
sentim ents, de les seves op in ions, de la seva visió del m ón. De 
fe t, to t  el Ilibre insisteix a dona r in fo rm ac ió  a p a re n tm e n t bàsi
ca, no m arcada, gairebé óbvia, deis objectes de qué parlem . 
V egem -ho en aquest poem a de O pedra:

GANIVET 

A q u í hi jeu
la dona que ha cridat. 
El c rit de l'e le fan t: 
perd el fili i fa os.
La pedra no fa llosa.

La niña M ari Cruz 
escampa el vinagre. 
Llepava el Cola-Cao 
a la cullerà.
Un gan ivet no talla.
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Així, ga irebé to ts  els poem es de O pedra  nom és descriuen, 
sense in tervenció  ev iden t de I'au tor. Però am b una p ro fu n d ita t 
que Badal ha sabut recobrar per a les experiències i els objectes 
més quo tid ians .

Aquesta operació  de d o n a r la paraula ais objectes, més que al 
" jo " ,  Badal ta m b é  la porta  a te rm e am b les persones, norm a l- 
m en t les persones que eli coneix o ha conegu t. Sovint apareixen 
citades per les seves própies paraules, per tal que els lectors 
puguem  fer-nos una idea d 'e lles per a llò  que eren o fe ien, més 
que pel record del poeta. Badal s'esforça a no fe r d 'in te rm e d i- 
ari en tre  la m atèria  poètica i nosaltres. No voi im posar-nos una 
visió concreta  del m ateria l am b qué tracta .

Un pas més enllá: el Ilibre (Blanc)
V u it anys després del seu p rim er Ilibre de poemes. Badal ha 
pub lica t un segon Ilibre, am b un títo l poc convencional, entre 
paréntesis: (Blanc) (Café Central /  Eumo, 2010). Ha ana t un pas 
més enllá en la seva p roposta  radical d 'e lim in a r el poeta del 
poem a. A m b  una construcc ió  cada cop més trencada, plena de 
juxtaposicions, ta n t s in tàctiques com  lèxiques, el Ilibre ofere ix 
un repte ais lectors dels Ilibres de versos més hab itua is al mer- 
cat. A  part d 'escriu re  gairebé to t  el Ilibre de poemes en prosa. 
Badal va més enllá en la p ro vo ca d o  i acaba fe n t una taxonom ía 
ben am plia  de tip u s  de p lanta , de tipus  de fru it ,  de tipus  de 
m ineral, de tip u s  d 'a n im a l. E m portâ t per l'obsessió per descriu- 
re les coses com  si es tractés d 'u n  novel lista realista del segle 
XIX, ens ofereix, m inuc iosa m en t explicats, to t  tipus  de m a te ri
als, plantes i an im als. És una operació  que Xavier Lloverás, en 
certa m anera, va p o rta r a te rm e  al seu Ilibre Les Ules obstinades  
(Proa, 1987). Però a (Blanc) Badal ens fa ev iden t la seva passió 
per la m a te ria lita t, per to t  a llò que ens perm et! fu g ir  de l'estric ta 
ve rbos ita t d 'a ltre s  tip u s  de poetes.

Però Badal no s'está de do n a r una d im ensió  espiritua l al seu Hi- 
bre. Dins la seva con tinua  construcc ió  de sen tit a través deis tex
tos, hi anem  descobrin t e lem ents tan filosó fics  com  l'opos ic ió - 
co m p le m e n ta rie ta t en tre  a rt i vida, la u tilita t de la vida hum ana 
i, sob re to t, l'E tern Retorn. Aquesta idea, que Nietzsche va treu re  
de l 'o b lit  to t  rescatant-la deis filóso fs  grecs, i que A lb e rt Einstein 
va fo rm u la r com  a energia que ni es crea ni es destrueix. Badal 
la u tilitza  corn a eina de cone ixem ent d 'u n  m ateix. Ens recorda 
que estem fets de m atèria , que el nostre llengua tge  func iona  
gràcies a les transm issions e lèctriques i qu im iques del nostre 
cervell, que no podem  existir fo ra  del nostre cos i que, evident- 
m ent, haurem  de m o rir i trans fo rm ar-nos en una altra cosa, en 
altres materials.

#55 
(blanc) 
josep i. badal

do SMiMrcanda

Els dos Ilibres de poesia de Badal

Una lliçô d'humilitat
Finalm ent, hem a rriba t al sen tit m oral d 'aquests  prim ers Ilibres 
de poemes de Josep L. Badal. Sense re lig ió , sense creences éso
tériques, i nom és am b lite ra tu ra  (m o lta  lite ra tu ra ), aquest poeta 
de R ipollet ens dóna una lliçô de la més intensa h u m ilita t. Tal 
com  ens d iu Brossa ( "M ira 't  a fons, a firm a sem pre el que és /  i 
aprén am b seny que no pots fe r res m és"), les nostres paraules 
poden tra ir  el que som o el que  podem  ser. Potser si to rnem  a 
mirar, am b els ulls de quan érem in fants , les coses del nostre 
en to rn  més im m é d ia t podrem  in ic iar el carni cap a una curació 
de la nostra bogeria postm oderna .

Óscar Rocabert (Sabadell, 1975) és Ilicenciat en F ilo lo
gia Catalana per la U nivers itä t A u tò n o m a  de Barcelona. 
Ha pub lica t poesia {La m andongu illa , Sonets, H I ha pus  
res, Però jo  ja  no  sóc jo  I Fla: un poem a) i crítica literaria 
a Barcelona Review  i F A ctua l de Castellar. D uran t els anys 
2 0 0 3 -2 0 0 9  va fe r més de v in t recitals am b la gu ita rris ta  
M aa t i Fontanet, d ins del d u e t Víctima i bo tx í. M an té  el 
b log Els crits escrits (critsescrits .b logspot.com ).

V\feek&
W eekand Sabadell
Agenda cultural setmanal

subscripció 
gratuita a

www.weekand.net
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CRITICA/ NARRATIVA

Els fils prims de la memòria
Erra torna a assajar la impossibìlitat de 
reconstruir la memòria a través del retrat 
d'un personatge que posséia tantes cares 
com sobrenoms rebé dels seus conveïns

DAVID MADUEÑO

L'ofici de na rrador com porta  uns sacrificis en la creado  que de 
vegades s'allargassen am b les insatisfacdons de la p u b licado : 
si ja és d ifíc il d 'ass im ila r el silenci o el menyspreu dels lectors 
i la crítica, p it jo r resulta esdevenir el cavali guanyador, perqué 
a p a rtir de llavors to th o m  n'esperarà uns résultats sem blants 
o superiors. Ramon Erra s 'en fron tava  am b la u n a n im ita t de 
crítica i púb lic , que rebérem  D esfent e l ñus de l m o ca d o r com 
una g lopada d 'a ire  frese dins la narrativa catalana, grácies a un 
estil narra tiu  m o lt personal, bastit a p a rtir de la recreado d 'u n  
m icrocosm os de personatges rie i intéressant. Escolta, Vo lód ia l, 
la seva segona novel-la, esdevenia la prova de foc  que havia 
de co n firm a r les expectatives. I si bé la petja d'Erra esdevé un 
e lem ent valuós per si m ateix, i c la ram ent id e n tifica tiu , aquesta 
vegada l'ob ra  tro n to lla  en l'a p a rta t de la tram a, quan alguns 
elem ents queden deslligats i d ificu lte n  el gaud i com p le t de 
l'ob ra , que no clou la perfecció del cercle com  ho feia en el seu 
debut.

La m em oria  to rna  a esdevenir el m ateria l de qué parte ix Erra, un 
m ateria l massa evanescent, però tan m a te ix  seductor. D osjoves 
llicenciats en H istòria pretenen g ra ta r I'ep iderm is del pob lé  on 
van néixer, Sant Andreu  A lt, per aconseguir ap legar una am a l
gam a de veus que s'acostin a la figu ra  de Carles-Frederic, un 
veli poeta fru s trâ t i idealista, que viu sota la idea obsessiva del 
com un ism e i la URSS. Gairebé n ingù es pren seriosam ent la seva 
figu ra , però la seva petja apareix en el record dels hab itan ts  
més del que ells mateixos im aginen: m entre  per a uns esdevé 
un personatge grotesc i carregós, am b les seves anécdotes i el 
seu llarg poem a ded ica t a Lenin (el "V o lò d ia " del t ito l, d im in u - 
tiu  afectuós), per a d 'a ltres  és un d o g m à tic  im p e rtin e n t, però 
tam bé  hi ha qu i en conserva una im a tge  en tranyab le  per les 
relacions que va estab lir am b el veïnatge. També Carlov, com  
m olts  l'anom enaven, esdevé la m em òria  d 'u n  pob lé  que, com  
tan ts  d 'a ltres  al llarg del segle XX, ha v o lg u t dona r I'esquena a 
la història , ta n t la de la hac m ajùscula corn la de la m inúscula. 
De fe t, un d 'aquests  petits esdevenim ents, dérivâ t de la H istòria 
m ajúscula, sotraga el pob lé  d u ra n t la Segona Guerra M und ia l i 
esdevé un deis secrets del Nabiu Roig. En el fons, l'a c titu d  vital 
del veli idealista el condueix  a convertir-se en la seva pròp ia  obra 
d 'a r t, per m o lt que a lgún  deis seus veins s 'obs tin i a creure en 
la q u a lita t deis seus poemes: «Quan vuli recordar a lgún  deis 
poem es de Carlov, em ve eli, que era im ponent» .

D 'a ltra  banda, la reconstrucció m em oria listica  de Carles-Fre
deric serveix a Erra per m ostrar-nos un mosaic de veus riques

B f-a  M arrana

Ramon
Erra
Escolta,
Volòdia!

que con fo rm en  el m ón de 
Sant Andreu  A lt, i que ens 
perm eten g a ud ir am b la 
inventiva i q u a lita t creadora 
de l 'a u to r vigatá. La llengua, 
encara més que en la novel- 
la anterior, esdevé fonam en- 
ta l per re flectir la parla, les 
inflexions, les expressions 
que a to rguen  co rpore íta t 
a una fauna variada, hab i
tua l d 'u n a  p o b la d o  petita  
de l'in te r io r de Catalunya, 
encara que sigui inventada 
com  Sant A ndreu A lt, am b 
els seus rum ors, les seves 
llegendes, les seves xerram e- 
ques... Lluís-M aria, el narra
dor, fill de dispesers, viu en
prim era persona les anades i v ingudes de to ta  aquesta gen t. De 
fe t, Carlov és un deis clients hab itua is dels seus pares, i d 'a q u í 
neix la seva atracció pel veil idealista. Des d 'aq ues t m om en t, el 
cre ixem ent de Lluís-Maria anirá lliga t a la im a tge  de Carlov, ta n t 
pel que fa ais esdevenim ents de la seva vida corn per les h is to ri
és que en sent als de casa.

La m ixtura  de narracions, veus i générés condue ix  cap a una 
superposició de tem pora lita ts , anan t endavant i endarrere en el 
tem ps a caprici del narrador. Tot p lega t enrique ix  la narra tiva i la 
fa més engrescadora, a la vegada que ens a juda a copsar corn 
és de d ifíc il (d 'im possib le ) conéixer una personalita t: s im bo lica - 
m ent. Erra ja ens ho fa saber a través del gran nom bre  de nom s 
i sobrenom s que rep en Carles-Frederic.

Tanmateix, els résultats de tô t  p lega t no esdevenen su fic ien t- 
m en t satisfactoris. La relaciô entre  Lluís-Maria i la seva parella, la 
Greta, apareix de fo rm a  in te rm ite n t; el secret de Carlov, que en 
rea lita t és el tes tim on i d 'u n  fe t luctuós quan era adolescent, no 
té  prou pes i esdevé massa m agre per a la transcendéneia que 
se li dona des de la m e ita t de la na rrado . Aquests dos elem ents, 
ju n ta m e n t am b la tram a princ ipa l del Ilibre, no acaben d 'es ta r 
ben relligats, i la sensació és d 'u n a  certa manca de n a tu ra lita t, 
de desapro fitam en t.

Ramon Erra. Escolta V o lòd ia ! La M agrana. 
Barcelona: 2010. ISBN: 9 7 8 -8 4 -8 2 6 4 -9 7 5 -7

David Madueño Sentís és filó le g  i exerceix com  
a docen t i co rrec to r ed ito ria l. Pertany al g rup  
de poetes Versos.cat i m anté  el seu p rop i b log sobre 
lite ra tu ra , llunÁ tic : llunatic.blogspot.com
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De consentida, gens. 
De puta, una miqueta
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La mallorquina Antonina Canyelles 
publica d'una tacada un recull 
d'inèdits i una antologia

Pûtes i consentits
Antologia poètica

Antonina Canyelles

MONTSERRAT COSTAS

Benvinguts a l'un ivers d 'A n to n in a  Canyelles: si us atreviu a 
posar-hi els peus, aneu am b com pte , no rebéssiu a lgún  dard 
enverinat. 0  un vers massa bonic.

Si A n to n in a  Canyelles no existís l'hau riem  d 'inven tar, i tam bé  
ens hauriem  d 'in ve n ta r una ed ito ria l per publicar-la . Però resulta 
que sí, que  existeix, i ta m b é  existeixen uns nois agosarats que 
s 'han inven tâ t l'e d ito ria l Lapislàtzuli i l'han  estrenada am b ració 
dob le  de Canyelles. Per una banda, Tasta'm, un recull nou; i 
per una a ltra. Putes ¡consen tits , una necessària i abso lu tam ent 
m erescuda an to log ia  que arreplega poemes deis seus qua tre  
llibres pub lica ts fins ara -e n tre  el te rcer i el q u a rt van passar més 
de v in t anys, cosa insòlita  per no d ir in justa per a una veu am b 
tantes coses a dir.

La poeta apun ta , dispara i ens deixa a tón its  en qüestió  de 
segons. Els seus versos són fib lons , en paraules del pro logu is ta , 
A lb e rt Mestres, o bé un tre t, una g u illo tin a , tal com  els define ix 
l'ed ito r, Jon López de Viñaspre. En efecte, els seus poemes són 
breus i concentra ts, ens estaborne ixen, ens p rovoquen rialles 
instantán ies o ens deixen am b un rau-rau a l'es tóm ac de pura 
in co m o d ita t. En la seva poesia la fo rm a  és incon funs ib le  i m o lt 
im p o rta n t, no es p o t parlar d 'A n to n in a  Canyelles sense fer-ne 
esm ent. Però, i el fons? De qué punyetes ens parla aquesta 
m a llo rqu ina  capaç d 'inven tar-se  escenes com  aquesta?

Ha ca igu t un paisatge 
i s'ha tre n ca t com  un ou.
Hi tiren  serradís i l'ag ranen.

D'una mort física
La m o rt am ara to ta  l'ob ra  d 'A n to n in a  Canyelles, del p rim er vers 
a l'ú lt im . La m o rt p ròp ia , la m o rt del pare, la m o rt de to ts . Però, 
ep! No es tracta  d 'u n a  visió m etafisica de la m ort, ni esp iritu 
al, ni cap m andanga d 'aquestes. En Canyelles, la m o rt és una 
experiència pu ra m e n t fisica, o més aviat una consta tació : un 
cos que ja no es m ou, una trans fo rm ac ió  de la m atèria , una 
colla de eues en pie banque t. Precisament aquesta fre d o r en 
el tra c ta m e n t de la m ort, aquesta descerim onitzac ió , destrans- 
cendenta litzac ió , és to t  un cop de puny als prejudicis del lector, 
avesat a les llàgrim es que acom panyen el dol:

Li tragueren  l'anell.
El disfressaren de sant Josep.
M e 'l m ostraren.
D ev iu  havia estât m on pare.

Fins i to t  es perm et a l-lud ir 
al suicidi am b una natu ra - 
lita t gairebé nòrd ica i a la 
vida am b un cin ism e gairebé 
m editerran i:

Juga -t'h i la m ort, 
que la vida 
no és teva.

Dels homes i dels Hops
És ev ident que en l'un ivers 
Canyelles no hi ha Hoc per a 
l'esperança: la m a lda t in trín 
seca dels hom es és un fe t. Els poemes van carregats de per- 
sonatges foscos, perversos, corrup tos i, a sobre, poderosos. La 
cárrega m oral és constan t i pesadíssima:

Llops, v ig ilau l'in fa n t.
No fos cosa
que els hom es se'l menjassin.

Exerceix el paper de cronista d 'u n a  soc ie ta t im perfecta , poblada 
d 'hu m ans  capaços d 'esguerrar-la  -e n  con trapos ic ió  als anim als, 
les plantes o el mar, en qu i pro jecta to t  a llò  de positiu  que hi ha 
en la n a tu ra -, i sense poss ib ilita t de redem pció.

Vénga més tin ta .
D au-m e més tin ta  
i més paper, 
que estic fe n t 
un inventari de desastres.

Riguem, dones, m entre  en s iguem  capaços. Sempre, però, ens 
quedará una A n to n in a  Canyelles per fer-nos recordar dels llops 
que ens aguaiten.

A n to n in a  Canyelles. Putes i consentits  /  Tasta'm.
Editerai Lapislàtzuli. Barcelona: 2011.
ISBN: 9 7 8 -8 4 -93908 -01  -0 /  9 7 8 -8 4 -9 3 9 0 8 -0 2 -7

Montserrat Costas (Capellades, 1976) és poeta, 
treba lla  d 'e d ito ra  i de vegades fa de periodista. 
w w w .m on tse rra tcos tas .ca t

http://www.montserratcostas.cat
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Marcel Ayats
EL SENTIT DE LA VIDA

Fruit d 'u n  esforç im m ens 
i una saviesa adqu irida  
des de tem ps im m em oria l, 
el CUC len tem en t es converte ix 
en papallona.
Una papallona d 'incre ïb les 
colors i bellesa
que tô t  ju s t quan fa poca estona
que ha s o rtit del capoll
és víctim a de la rápida
unglada d 'u n  ga t
que, per m atar l'a vo rrim en t,
tô t  ju g e n t l'esfu lla .

(de El s e n tit de la vida, en preparació)

Cada dia són més les persones 
que perden l'in terès 
per salvar la seva ànim a.
I no és estrany. Al capdavall, 
a aqüestes algades de la hum an ita t, 
¿qui p o t creure's que será 
e te rnam ent felig en un Hoc 
on ni tan  sois sap segur 
si hi trobarà  un M cD ona ld 's?

A c lapara t per l'a n g o ixa n t desencís que To fegava, 
G auguin va fu g ir  de la seva terra natal 
buscant un paradis assolellat 
a les nies Marqueses.
Anys més ta rd , sol, m a la lt i decebut,
G auguin , pie d 'enyorança,
p intava paisatges nevats de N orm and ie .
El paradis, és a dir, la fé lic itâ t, mai és on som.

En un fu tu r  no gaire Ilunyà, 
hom es i dones estarem 
condem nats a conviure 
fo rçosam ent am untega ts  
enm ig  de les nostres prôpies 
purulències i defecacions.
I si un dia, per casualitat, 
entre  tan ta  bru tic ia  i excrem ent 
hi neix el m iracle d 'un a  flor, 
obv iam en t to th o m  la defug irà  
per la seva lletgesa i la seva pudor.

Marcel Ayats (Sabadell, 1956) treba lla  en el m on de 
les arts gràfiques. És a u to r dels Ilibres: N a u fra g i silenci- 
ós d 'a les crem ades  (Colum na. Premi L'Espurna del C lot,
1992) i El d im a  de l'as fa lt. Ed. Papers de Versàlia, 2006.

M em bre  fu n d a d o r de Papers de Versàlia. La seva poesia 
sem pre ha vo lg u t re flectir la rea lita t social que  ens 
envolta. Sovint de manera m o lt critica i ara, tam bé, 
am b una fo rta  dosi d 'iro n ia . Com a artista, ju n t  am b la 
seva com panya M aria Romani, ta m b é  es dedica a l'a rt 
conceptua l. D arreram ent la seva obra ha estât escollida 
per pa rtic ipa r a la Setmana de la Filosofia de Barcelona.

Per m o lt que els m iracles tecno lòg ics 
segueixin avançant, mai podrem  assolir 
les estrelles més Ilunyanes.
Es troben  massa Iluny...

Les ten im  a dins nostre, 

(de La Terra g ira e n to rn  de l Jo, poem ari inéd it)

Papers de Versàlia —  w w w .papersdeversà lia .com
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PETITS INDIS / T o n i Q uero

El Tangram: peces de Iluita i 
pensament contemporani en catalá
Probablem ent el fu tu r  de l'ed ic ió , grans g rups a banda, passa 
per projectes ed ito ria ls  com  El Tangram i el seu m odel de ges- 
t ió  ens ensenya que p o t haver-hi una a ltra manera d 'a fro n ta r 
aquest m ón. Form at per tres joves extreba lladors de la Ilibreria 
La Central i co n s titu ít com  a cooperativa , El Tangram aposta 
per o m p lir  un b u it en l'ed ic ió  en catalá: el deis Ilibres de pensa
m en t co n tem pora n i, els vo lum s fragm enta ris  i els m anuals de 
reflexió i Ilu ita. Són peces breus, editades am b Ilicéncia Creative 
C om m ons, que  perm eten la còpia g ra tu ita  i la Iliure c ircu lació 
deis textos sense fins com erciáis. Podem d ife renc ia r dos tipus 
d 'ob res  en el seu fons, els d 'en trev is tes a pensadors con te m p o - 
ranis i els m anuals i petits  assajos com batius.

D in tre  del p rim er g rup  destaca el Ilibre O blida r A rtaud . Sobre  
U top ia  que con té  dues entrevistes al socióleg i filó s o f francés 
Jean Baudrillard, co n e g u t pels seus estudis sobre el post-estruc- 
tura lism e. T radu it per M arc M ontanyés, un deis responsables 
de l'e d ito ria l, la prim era de les converses la m anté  am b el p ro 
fessor francés Sylvére Lo tringer sobre el m ític  A n to n in  A rtuad , 
la segona a cárrec del socióleg Jean-Louis V ioleau és un re tra t 
generacional deis in teM ectuals franceses del segle XX. Els altres 
dos Ilibres que con fo rm en  aquest g ru p  són Id e n titä t i crisi, una 
interessant entrevista m a n tinguda  pel p rop i M ontanyés am b 
Santiago López Petit, un deis pensadors més critics am b el pre
sent i les causes de la crisi actual, d 'a rre l m o lt més p ro fun da  
i com plexa que una fa llida  econòm ica, i G lam ur i  resisténcia, 
fo rm a t per dues entrevistes realitzades per Elisabeth Massana, 
ta m b é  ed ito ra  de El Tangram, on explora el fém in ism e del segle 
XXI i les diferéncies d 'aq ues t am b els m ovim ents anteriors  m it- 
ja n ça n t dues figu res  representatives: Del Lagrace Volcano fo tò -  
g ra f i activista intersexual nord-am ericà i la periodista i m ilita n t 
basca Itz ia rZ ig a , especialitzada en period ism e fem in is ta .

El segon co n ju n t de llibres està fo rm a t per m anuals de reflexió i 
Ilu ita. El primer. M in d  Invaders. Com fo tre  els m itjans : m anua l 
de guerrilla  i  sabo ta tge  cu ltu ra l està s ignâ t per Luther Blisset, 
pseudònim  coM ectiu nascut a p rincip is dels anys noran ta  que 
ha estât e m pra t per nom brosos artistes i activistes per signar 
les seves accions. A  p a rtir d 'aquesta  id e n tita t m ú ltip le , el Ilibre 
és a lbora un recull d 'a lgunes de les accions a tribuïdes a Luther 
Blisset i un m anual de guerrilla  psicològica per Iluitar, m itjançan t 
el desconcert, con tra  el co n tro l polic ia l de les iden tita ts  en les 
societats avançades. En el m ate ix esperit com batiu  cal enqua- 
d ra r el t ito l Com exp ro p ia r els bancs, vo lum  b ilingüe  éd itâ t en 
coed ic ió  am b l'e d ito ria l M elusina, el re ferent més ciar i rigorós 
d 'aq ues t tipus  de p ro jecte  ed ito ria l en llengua castellana. El Ili
bre és un tex t co l-lectiu  co o rd in a t per l'activ is ta  Núha Güell que 
recull les experiéncies de Iluita con tra  l'abús bancari a p ro fita n t 
les própies esquerdes del sistema, com  va fe r recentm ent Enric 
Duran aconsegu in t crédits bancaris que va ded icar a finançar 
diversos projectes socials o m itja n ça n t la fa ls ificac ió  de xecs de

viatges, una de les accions més fam oses del co n e g u t anarquista 
base Lucio U rtub ia .

Els altres dos llibres ed ita ts  per l'e d ito ria l fins  al m o m e n t Vols 
teoría gueer (o m illo r la verita t), recull d 'a rtic les  apareguts a 
diverses pub licacions universitáries nord-am ericanes que refle
xionen sobre aquest m ov im en t, i RFID: la po lic ía  to ta l. Etiquetes 
in te l-ligen ts  i  esp ionatge e lectrán ic , de propera aparic ió , eviden
cien el com prom is  ed ito ria l de El Tangram. C om prom is que va 
més enllá de la seva linia ed ito ria l, aixi am b la com pra  deis seus 
llibres regalen una xapa de Enjoy Barcelona, els fam osos pins 
critics am b la rea lita t de la c iu ta t com ta l que  ta n t m olesten els 
responsables de la capita l catalana, con tra ris  a qualsevol expres- 
sió critica de la rea lita t que vagi con tra  l'id iM ic  aparador tu ris tic  
que  fom en ten .

Podem afirm ar, dones, que in iciatives ed ito ria ls  com  aquesta, 
autogestionades i que perm eten la fid e lita t am b el lecto r m itja n 
çan t una subscripció anual que dóna d re t a o b te n ir to ts  els lli
bres ed ita ts en aquest tem ps, són cada cop més necessáries per 
poder dona r Hum a textos con tra ris  o d iscrepants am b el siste
ma i am b les actuals linies ed ito ria ls  de pensam ent m ajoritáries.

LAFITXA
Nom: El Tangram
Editors: M arc M ontanyés i Elisabeth Massana
Any de Fundació: 2009
Génere: Assaig
Titols publicats: 8
W eb: w w w .e ltangram .com
La recom anació: M in d  Invaders. Com fo tre  els m itjans: 
m anua l de guerrilla  i  sabota tge cu ltura l, de L. Blisset

http://www.eltangram.com
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PAPER V EIL , TINTA DIGITAL / Jo an  A n to n i F erran

Josep Maria de Sagarra 
i de Castellarnau (1894-1961)

Tot i que el paper encara no és veil del to t  i la tin ta  d ig ita l és 
m in im a, perqué I'ob ra  té  drets d 'a u to r encara, em sembla que 
pue fe r una excepció. A quest setem bre haurà fe t c inquanta  anys 
de la seva m ort. Sagarra fou  un escrip tor ex trao rd iná riam e nt 
p ro lific , que  va to ca r m oites tecles. Haver estât de la petita  
noblesa del pais — eis dos cognom s am b particu la  ho deixen 
ciar—  no va ser obstacle perqué treballés m o lt més que a lguns 
lle tra fe rits  i popes del tea tre  excels, que el bescantaven per no 
ser dels seus...

Una desena llarga de Ilibres de poesia, més de c inquan ta  obres 
de tea tre , la im m ensa m ajoria  estrenades entre  1918 i 1959, 
novel-les, articles de premsa, etc., sense deixar-nos les traduc- 
cions, especia lm ent Shakespeare, del quai va tra d u ir quasi to ta  
I'ob ra . Em centraré  en I'obra  poética — bé, en algunes mos- 
tres—  per d ir-ne a lguna cosa.

Sagarra és bastan t m aragalliá , però més p roper a la g e n t cor- 
rent. M aragall va d 'es tiue jan t barceloni, Sagarra va a seure al 
café, a veure la gent. El seu catalá és rie; el catalá popu la r ho era. 
És ara, que m o lta  gen t (periodistes inclosos) es despatxa am b 
un ca tanyo l de, am b prou feines, dos m il m ots. Per cert, aquest 
p roper desem bre farà cen t anys de la m o rt de Joan M aragall.

Pía deia que Sagarra feia versos com  aquell qu i es menja un 
préssec. Sense el m enor esforç aparen t. És fam osa la quarta ta  
que va im prov isa r quan van pu ja r al fa r de Sant Sebastiá, am b 
m o tiu  d 'un a  m icció panoràm ica a duo . La poesia satirica de 
Sagarra el féu m o lt popu la r en el seu tem ps. En reprodueixo 
una a ltra que no sé si és m o lt coneguda — aguda, que peta 
com  un cop de tra lla—  en la qual, am b qua tre  versos, reben 
un ca lb o t a lbora una innom inada  senyoreta i el pare del filó leg  
Corom ines. Diu:

Ets fresca com  una rosa, 
més puta  que  les gallines 
i pesada com  la prosa 
de don Pere Corom ines.

Els exemples serien incom ptab les, perqué es va fica r am b to t-  
hom : am b el c lergat i am b la C onstituc ió  republicana espanyola, 
com  en aquella sàtira que va pub lica r a El be negre. Dues estro- 
fes de m ostra:

Títol II. De la nacionalitat.
Són espanyols; la "m a n ó la ", 
els rectors i els m agistrats, 
els nats en terra espanyola 
i els filis  d 'aquests desgraciats.

Títol IV. Del president de la República.
President de la República 
será un senyor reposât, 
que no l'h a g in  engend râ t 
dins de cap casa pública.

Però ara m 'es tim o  més parlar de la seva poesia lirica i d ra m á ti
ca, clara, neta, com  un g o t d 'a igua  (ho deia Pia, si no em falla 
la m em òria , però si no ho va dir, és ig u a lm e n t cert). Sagarra 
va passar alguns estius a Port de la Selva, i va copsar la bellesa 
d 'aque lla  terra rosta, de Ilécol i ceps, que rodeja la vila, v ig ilada 
des de d a lt per Sant Pere de Rodes. I del seu m ar i la seva gent, 
que ell va conéixer encara verges de la d e g ra d a d o  tu ris tica  i 
urbanistica que v indria  després.

Sagarra ha estât d é fin it com  un poeta sensual. És cert, però la 
seva sensualita t és con tin g u d a , li agrada la bellesa, la serenitat, 
lluny de la sobredosi de les m ones de Pasqua del barroc, que ja 
blasmava el recto r de Va llfogona :

. . . / . . .

A  qu i es d iu Isabel, d ig a -li'ls  bella; 
sol i estrelles, ais ulls; ais llavis, grana: 
llocs com uns de les Muses de Castella.

Que jo , per a que  sàpia Tecla o Joana 
que estic p e rdu t per to t  q u a n t veig en ella, 
prou tin c  de la llanesa catalana.

(Francese V icen t G arda, recto r de V a llfogona . Tortosa, 1582 -  
V a llfogona , 1623)

Veies si no és en raona t a llò  que  dem ana Sagarra a la prim era 
estrofa d '«A iguam arina» :

Vo ldria , ni m o lt ni poc: 
èsser Iliure com  una ala, 
i no m udar-m e del Hoc 
p la te ja t d 'aquesta  cala; 
i encendre el foc  
del pensam ent que vibra, 
i lleg ir nom és un llibre 
antic,
sense dub te , ni enveja, ni enem ic.

Beatusilleì 0  el que li a trau l'a tenc ió  d 'u n a  passejada pel mar, 
o de la platja;



LLETRES 31

Des del lla g u t es veu el pob lé  franc, 
ara que el sol hi ba t de cara; 
es veu el pob lé  to t  p in ta t de blanc, 
ara que el sol no el desem para.
I darrera el pu jo l fe t de graons, 
vestit de vinya retallada i neta; 
el pob lé  ran de blau, la vinya al fons 
i al cel un xiscle d 'o rene ta .

(«Cançons de rem i de vela», XI - fragm en t)

Platja, per tu  sem pre és de jo rn , 
sem pre es veu una vela i una noia.
Platja que cremes com  un fo rn , 
eterna jo ia .

(«Cangons de rem i de vela», XIII -  fragm en t)

Segur que m o lts  lectors coneixen Vinyes verdes, vara e l m ar 
{Cangons de rem  i de vela, VI), o El ce m e n tlri deis m ariners  
(Ancores i estrelles). No em puc estar de rep ro du ir un poem a 
sencer, com  a co lo fó : aquest darrer. Condensa la vida i la m o rt 
de la g e n t deis petits  pobles de la costa de l'A It Em pordá, com

era fa quasi un segle; la bellesa feréstega i gens valorada del 
paisatge, am agada darrere el pes de la dura q u o tid ia n ita t. 
Sagarra tam bé  va toca r la poesia èpica, però Ilum inóse, terra a 
terra, lluny del fose m ite  rom àntic . Q ue els m ites són gent, des
prés de to t. C oncrè tem ent el del com te  A rnau, és un m ite  fa b ri- 
cat — pel qué sem bla—  per Bernat Taliaferro, el quai pretenia 
apoderar-se de les terres de les benetes de Sant Joan. A  A de la i
da, vidua de Sunifred II d 'U rge ll i tercera abadessa de l'abac io lo - 
gi santjoanenc (949 - 955), li va enco lom ar uns am ors sacrilegs 
am b un com te  de la fam ilia  dels M atap lana , el ta l A rnau literari. 
Taliaferro va o b te n ir la bu tlla  papal que dissolia el monestir, i 
mai més hi ha to rn a t a haver m onges a Sant Joan de les Abades- 
ses, després del 1017. A  pesar del to p ò n im . En aquest fra g m e n t 
d 'E l com te  A rnau , la m u lle r espera al com te , ve tllan t:

. . . / . . .

Va te ix in t al te le r llana verm ella; 
entre  sospirs s 'esm uny una cançô; 
i a tura  el bleix per escoltar m illón 
A  la llàntia  es consum  l'o li d 'o liva , 
rond ina  el core a dins del seu fo râ t, 
i un v e n to t barroer que em peny i tiba  
va g rin yo la n t corn un desesperat.
La dona del te le r reprèn i es cansa; 
el fred a estones li encongeix eis dits, 
de les portes obertes va acostant-se 
un respirar de cossos adorm its .
A  cada cop la v ig ila n t mestressa 
aixeca el f ro n t a f lo r  de finestra l, 
i enfonsa l'u ll d ins la boscúria espessa 
des de la gorja tè rbo la  al cim ai.

{El com te  A rnau , can t prim er)

Si no t 'h i fixes bé, ni t'ad ones  que eIs versos rim en; ta n t p lane- 
ram ent escriu Sagarra.

Del seu teatre , en canvi, no hi ha res en tin ta  d ig ita l: la seva obra 
encara no és del d om in i públic . Per edat, en sentia parlar, però 
no vaig a rribar a tem ps a assistir a cap de les representacions 
del les seves obres. Jo tenia qu inze  anys, quan el poeta va morir. 
Però recordo un Cafè de la m arina  que es va representar al Prin
cipal als anys 80, am b el gran Pau Garsaball i una no menys 
gran actriu  sabadellenca: Teresa Cunillé. "Teatro del bueno", 
que d iria M o u rin h o .

L'obra com ple ta  de Sagarra va ser pub licada a l'E d ito ria l Selec
ta en el seu m om ent. En fa una nova edició l'E d ito ria l 3 i4, de 
Valèneia; aixô m 'estalvia de fe r el recull en p d f — que seria vo lu - 
m inôs, per a ltra banda!
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ELCEMENTIRI DELS MARINERS

Quan la passada del vent afina 
la ta rda  teb ia  del mes d 'agost, 
penges com  una m orta  gavina 
da lt de la pedra grisa del rost.

Des de les blanques parets estretes 
veus una mica de m ar només, 
i encara e t poses tô t  de puntetes, 
b lanc cem entiri dels mariners.

N ingù que als vespres a tu  s'atansa 
per la drecera m are dels horts, 
dirà quan vegi l'esquena mansa 
que ets el pacific hostal dels m orts.

IV
No et d ig n ifiq u e n  l'a n tig a  esquerda 
de les costelles magies xiprers; 
nom és et vo lta  la vinya verda, 
b lanc cem entiri dels mariners.

y
És una vinya plana corn totes, 
ni tu  l'esveres ni pensa en tu ; 
dels ceps li pengen les fràg ils  gotes 
tornassolades del vi madur.

VI
Aquelles bèsties, que sol haver-hi 
en la pelada pau dels costers, 
se 't fan am igues sense m isteri, 
b lanc cem entiri dels mariners.

V il
Tant a les clares, corn a les fosques, 
res de hasardes, res de perills: 
to ts  els m igdies zum zeig de mosques, 
to ts  els capvespres, desmai de grills.

VIII
I a trenc  d 'a lbada , lieu transparèneia: 
cob its  que p iulen pels Olivers.
I sem pre un clim a d 'ind ife rène ia , 
b lanc cem entiri dels mariners.

IX
Dins la badia, les fustes fartes 
de sal i pesca, m ullen el Horn; 
els hom es passen del jo c  de cartes 
a I'opa lina  gràcia del rom .

X
Les dones seuen a les cadires 
am b aquells aires m anifassers...
I n ingú  pensa que tu  respires, 
b lanc cem entiri dels mariners.

XI
I ve que un dia, la veu rossola 
d 'un a  cam pana llagrim e jan t; 
i gen t negrenca s'acorrio la  
segu in t la vinya del teu vo ltan t.

XII
La caixa llisa puja la costa; 
tu  ni la mires; ja saps qu i és.
Sens reverèneia reps el teu hoste, 
b lanc cem entiri dels m ariners.

XIII
I eis qu i te 'l duen, m entre  la pala 
rem ou la terra , nets de corcò, 
pensen qu ina hora i en qu ina  cala 
i am b qu i els toca calar l'a rtó .

XIV
Els crida el trà n g o l i la m ullena; 
cara-im passibles baixen després, 
al teu silenci g ira ts d 'esquena, 
blanc cem entiri dels mariners.

XV
Si el m ar és fù ria , b o t i deliri, 
i és em branzida  i és eos a eos,
¿qui se'n recorda del cem entiri, 
del gris de nacre del seu repós?

XVI
Tu ho saps com prendre ; per 'xò no goses 
guarn ir-te  d 'arbres ni de cloquers.
Tu saps com prendre  to tes  les coses 
blanc cem entiri dels m ariners!

XVII
Ells fan  la ruta de la pobresa, 
tu  fas el som ni de l 'in fin it.
Si ells es resignen a anar a l'encesa, 
tam bé  et resignes a llu r o b lit.

XVIII
Perqué et resignes, perqué t'adones 
del que és el sem pre i és el mai més, 
jo  e t vine a veure m oites estones, 
b lanc cem entiri dels m ariners.

XIX
Jo e t vine a veure per la drecera, 
segu in t les vinyes, de ixant el port; 
i em vivifiques am b la manera 
clara i tranqu iL la  de d ir la m ort.

XX
La m ort, com  una gran com panyia 
neta de té rbo ls  crits ba ladrers...
La m ort, com  te ina de cada dia, 
m ig de tristesa, m ig d 'a le g r ia ..., 
b lanc cem entiri dels m ariners!

(Ancores i estrelles, 1936)



CREACIO

Noèlia D íaz

CAP POLSIM DE LLUM RESTA

Cap polsim  de Hum resta.
Un b u it com  un espai de sang 
ha ob e rt la finestra 
i to t  el sac pie d'abans, 
com  un ju tg e  s'aixeca.

L'ESTIRP DE BOU

Baila en la pell l'es tirp  de bou, 
cua de ga t cec i ulls foils.
Silenci m u lia t, esperit en flam a,
encete ais carrers un vent
que obri el ch t de la meua veu callada.

soc

Sóc ara la deu en foc  
sóc un tros de tu  sense cos 
male'ít de roses i mel 
t 'envo lta  la nuu del meu cor 
i el pecat dissol to ta  arrel.

SUICIDI D'UN BUIT

Present com  el fred, 
com  el sol
com la sal de la meua pell: 
Suicidi d 'u n  bu it.

SET DE PARAULES

Escoltar. Callar.
Callar en d iagonal. 
Escoltar rodons. 
Figures géom étriques: 
set de paraules.
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Noèlia D íaz

LA PARAULA

La paraula, laberin t fose d 'heura  dol^a 
que cargóla dins meu i desfá to ta  senyal de set. 
I a to t  bocí de gel que ara convoca 
m ostra el seu p it badat i ca lent de llet.

La paraula, veu del silenci, carboncle d 'am or, 
taca de sang que vetlla el meu som ni.
Fueteja la má vera del do lo r 
i trenca un so de plata am b tin ta  de mel i or.

Però no podrá mai la paraula ballar 
si la taca de sang no li obri la porta,
I l'esglai, a caram ull, a l'a lba enderroca.

NO ES EL CAMI

No és el camí l'ápa t am b qué vine a celebrar, 
tam poc és l'agosarada flam a d 'u n  cel obert, 
ni tan sois és la dolga paraula de p ietat, 
carboncle té rbo l de jo v e n tu t que m 'és o fe rt.

És aquest raig de llum  trio m fa l,
llam p viu de la historia,
és la má de la mare de co lor biau
que trenca el fil on la fo llia  m 'ha de portar.

I així, nua de to ta  paraula d 'a m o r 
faré meu el centre de la casa desteta, 
el b u it del gran cor trenca la porta 
al fo rn , lle tra fe rit teb i del dolor.

Noèlia Díaz Vicedo (Agost, A lacant, 1977. Ha escrit 
sem pre per troba r-li sen tit a la seva existéncia i ha pu- 
b lica t a in te rn e t m a jo ritá riam en t. Fa sis anys que viu a 
Londres on ensenya llengua i lite ra tu ra  con tem porá n ia  
a la Universität. Tots els poem es són del poem ari Llibre  
de la p o r, excepte l'ú lt im , que pertany al m anuscrit 
Llibre de la naixença.



CREACIO 35

A lba Dedeu

MAR

Les onades més fo rtes  ens arriben ais peus, o m p lin t- lo s  de sorra i d 'escum a, i quan aixó 
passa la Hana fa grans dalles i x ipolle ja re p a rtin t esquitxos. La seva carona dolga, m olsuda 
i desdentada no es cansa de som riure, i cada vegada que em voi ensenyar una cosa la seva 
má pe tita  i prim a m 'estira  els dits. És cap allá, que hi ha la platja on aniràs? Sí, però lluny, 
lluny. I l'a igua  que estic to ca n t ara, podrá arribar-h i? I ta n t, Hana, si l'h i porta  el corren t; 
digues, m 'escriuràs un m issatge, tam bé, aquesta vegada? I ta n t, i ta n t i El co rren t te 'l por
tará, oi? La Hana enfonsa els peus a la sorra húm ida i s 'entusiasm a pensant guantes coses 
m 'exp licará , en el seu m issatge; ja se li ha m u lia t el vestit, però ta n t se val, fa calor. M en tre  
el sol es pon, l'a igua , el cel, els cabells i el vestit de la Hana s'encenen, i a les ones s'h i fan 
crestes daurades. A v ia t haurem  d 'a n a r a buscar la mare; som -hi? Espera't, que li po rta ré  
uns quants caragolins. M 'a judes? C orrent a m u n t i avail com  un an im a lò  agilíssim , d 'en e r
gia inesgotable, la Hana va pescant conquilles i se les guarda en una mà; quan s 'a jup, les 
trenes li to q u e n  la sorra. De ta n t en ta n t fa un c rit d 'em o c iò , una ria lleta tr io m fa l: aquest 
és rea lm ent m o lt bonic, eh?, a la mare li agradará m o lt!

Serán nom és dues setmanes, com  sempre. Ja ho saben, però és una d 'aque lles coses que 
no puc m arxar sense dir-les, no em quedarla tra n q u il. Quan to rn i tin d ré  tres dies de festa, 
i an irem  a la p latja ; i després a buscar la m are quan surti de treballar, oi, Hana? Però te 'n  
recordarás, pare, d 'a n a r a la p latja  a buscar el meu missatge? Ja l'he  escrit i d ium enge  
l'an irem  a Hangar a la p latja, saps? La M arija  som riu. Si, d ium enge; abans no crec que hi 
anem , perqué quan a rribo  de la te ina s'ha de fe r el sopar, i l'endem à ens hem de llevar 
d 'h o ra ... Però d ium enge  hi anirem , segur. Les paraules han com engat am b esforg, però 
am b una mica més d 'esforg  s'han anat to rn a n t alegres. És aixi, am b aquesta mateixa bon- 
da t som rien t i vo lun ta riosa , que la M arija  passarà la setm ana. Fins que d ium enge, nom és 
d ium enge, a la p latja , l'a legria  lliscarà sense esforg, sense que n ingú  ho exigeixi, m entre  
l'a m p o lle ta  de v idre s'enfonsa a l'a igua , i en to rna  a sortir, i es to rna  a enfonsar, fins que  al 
fina l es quedará ba llan t de costa t i s 'anirà a llunyant. És el corren t, mare, que l'em peny m ar 
endins, saps? Ja veurás com  aquesta vegada tam bé  li arribará. I la M arija  farà que sí, ella 
ta m b é  s 'ho  voi creure, i potser en aquest m o m e n t de c re du lita t m áxim a, d 'a b a n d o n a m e n t 
i d 'esperances, fins i to t  boges, es perm etrá pensar en m i, co m p ta r els dies i les nits, sen tir 
una caricia que encara li posa la peli de gallina, no és pas el vent; i m entre  l'a igua  li m ulla 
les carnes es deixará caure d 'esquena a la sorra i es perdrá en els records més preuats, però 
nom és un m om en t, uns quants m inuts , qualsevol a ltra cosa seria una im prudéncia , fins 
que  les ones se'ls enduran  m ar endins, com  el m issatge dins l'am po lle ta , perqué d u ra n t 
la setm ana no els voi, no els p o t encabir enlloc, ja fa prou hores al taller, i ha d 'es ta r co n 
centrada, serena, pensar en els horaris, la neteja, la nena, la com pra, i encara s'ha de fe r el 
sopar...

En rea lita t, és m illo r així. Sóc un luxe dels dies festius, jo , com  el m ar i les ones, i si goso 
aparéixer un d im arts , o un d illuns, si a p ro fito  un m o m e n t de feblesa per im posar-m e entre  
els seus pensam ents, se'm  negaran to tes  les carícies passades i fu tu res, seré rebu t en un 
silenci hostil en el Hit so litari, on está p ro h ib it p lo ra r i desitja r i un eos de dona massa sol 
s 'encongeix  a d o lo rit, i abragant-se a si m ateix, es m enteix: no m 'enyora , no m 'enyora , no 
voi pensar guantes nits més, encara; dem á s'ha de llevar a les sis, aixó és to t. S 'estreny els 
bragos am b els d its  rígids, arronsa el cap, es replega som icant, no passa res, ben aviat to t  
aquest negu it s 'o fegará de pu r cansam ent, i si aixó no és possible, perqué jo  m 'en tossu- 
deixo a a fe rra r aquesta pobra M arija  que s 'aguan ta  les Hágrimes, si l'o b lig o  a pensar: eli 
és lluny, jo  sóc aquí, sois to ts  dos; llavors ja no tind rá  remei, p lorará, i to t  segu it ob ligará  
les mans a recorrer el eos que crema m iserab lem ent fred, l'enganyará sense recorrer ais 
records, l'apagará de pressa, expeditivam ent, sense nom s i sense rostres, ja sospira, ja es 
calm a; nom és voi a rribar ben de pressa al son.
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Només serán dues setmanes, dones; ¡ ara és el m o m e n t de marxar, de rebre l'abraçada i 
eis petons efusius de la Hana, el petó  silenciós de la M arija , el som riu re  que no II arriba 
ais ulls. Vo ldria  d ir-m e que m 'enyorarà  m o lt i que té  ganes que les dues setmanes passin 
vo lan t, però no pot, i per aixô calla. Abaixa la m irada, aga fan t la Hana per les espatlles, i 
quan les abraço plegades està qu ie ta  qu ie ta . El re llo tge  toca les sis: me n 'ha ig  d 'a n a r de 
debô, no se'm  p o t fe r massa ta rd  o em tancaran la fron te ra . El dia ja s 'apaga, és un dia de 
com ia t; però el capvespre, tanm ate ix , és m o lt bonic, ta ron ja  i gris, assossegat. Die adéu, 
encara m irant-les, grises i callades tam bé  elles. Només després que jo  he s o rtit s'ha encès 
un llum  dins la casa, és la vida que segueix.

EIs prim ers dos o tres dies sem pre són els p itjo rs, els que encara pertanyen com p le ta m e n t 
a elles, i els perdo en l'es forç  de recordar rutines que per a mi sem pre són excepeions.
A m b  els ulls fixos a la carretera o al paisatge tè rbo i de l'a lba, com enço a sentir el so estri- 
d e n t d 'u n  despertador. Ara la M arija  el parará i s'aixecarà d 'u n  salt, i després de prendre 
una mica de café, marxarà cap al ta lle r am b una cançoneta ais llavis, perqué quan es lleva 
està de bon hum or. No será fins força més ta rd  que la veina -m a i no recordo corn es d iu -  
v indrà a buscar la Hana per portar-la  a l'escola am b la seva filia . Em pue im ag ina r la casa 
ensopida, irréparab lem ent buida sense elles, que la meva presèneia mai no acaba d 'o m p lir, 
i to ts  els objectes espérant que to rn in , a tents i neguitosos: les cortines tancades i rigides, 
el tic -tac  im pac ien t del re llo tge, el b ro g it apagat de la nevera a la cuina, els lladrucs tris tos 
deis gossos, al pati del costat.

C ondu in t, co m p ta  els dies, i penso, i recordo. M 'a d o n o , nom és ara, que els ù ltim s dies que 
m 'he  desperta t al seu costat, la M arija  ha so rtit de casa callada, sense cantar. ¿M 'ha som ri- 
gu t, quan m 'ha  fe t un petó  abans de so rtir casa? No pue recordar-ho. Ara a la ràdio posen 
una cançô dolga, en ita lià , i com ença a so rtir el sol: de m o m e n t nom és és un dise verm eil, 
m ig am agat rere les boires. Aquest és el m illo r m o m e n t del dia: les carreteres s'estenen 
llargues i desertes, l'a ire  és frese, la llum  pàMida i rosada invita a la fantasia i els records 
són més vius. Dringadissa d 'u n a  cullereta en una tassa i o lo r de café. Una tos apagada per 
no m olestar els qu i dorm en. Passes lentes i cauteloses. Unes sabates que havien estât bon i- 
ques, uns tu rm e lls  que encara ho són, blancs i fins, plens de venetes delicades. Clau que 
gira al pany, silenci. La porta  que s 'obre  i es tanca suaum ent, més passes que s 'a llunyen 
pel carni de grava. I més silenci. En rea lita t, m 'a d o n o  que no sabria d ir si nom és ha estât 
aquesta ú ltim a  vegada, que no l'he  sentida cantar ais m atins. D uran t un m om ent, aquesta 
incertesa em fa estrènyer ben fo r t  el vo lan t, i de sobte  la cançô de la ràdio em sembla tan 
odiosa i burle ta que haig d 'aba ixar-ne el vo lum , fins que nom és és un m urm uri.

Van passant les hores, el sol no s 'a tura : l'a ire  s'aclareix, el pav im ent s'escalfa i la via es va 
o m p lin t a poc a poc de viatgers. A  casa, a aquesta hora, la llum  del m a ti és g roga i espes- 
sa, es filtra  ob liqua  per les persianes i m 'en ilue rna  m entre  em reg iro  al llit. Si és un dia 
laborab le  i la M arija  ja ha m arxat, és ara que la seva absèneia és més dolorosa, ju s t quan fa 
poca estaña que se n 'ha anat, i és més intensa que to ts  els m atins que em llevo a la llitera 
de la cabina, tam bé  sol, a m ilers de qu ilôm etres  d 'e lla . Enfonso la cara al seu coixi, passo 
els llavis pels llençois a rrugats  que li han to ca t la peli, i respiro la seva o lo r m entre  la llum  
ho va enva in t to t. El despertador to rna  a sonar: ara és per a la Hana. Uns passos nus i m al-
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destres de son vénen a d ir-m e bon dia, em fan  un petó  a la gaita. La Hana es frega eis ulls, 
va cap al lavabo rem ugan t, vo ldria  quedar-se al Ilit més estona, és ciar, però ella prou que 
sap que no p o t ser, és una nena m o lt responsable, extrem ada m en t obed len t; massa i to t, 
pensava al p rinc ip i, reco rdan t les escridassades que vaig baver de fe r als meus germ ans. La 
Hana va a m u n t i avall p reparant-se les coses i ja no recorda que és excepcional que el seu 
pare sigui allé, que  l'hag i tro b a t al Hit que n o rm a lm e n t és hu it, que li hagi p o g u t fe r un 
petó. Es vesteix, s'asseu a la tau la  de la cuina, posa la ràdio, espera que li fac in  les trenes 
(el pare, la mare, la veina, ta n t se val: li fan  les trenes corn cada m a ti i ella es deixa fe r am b 
eIs ulls tancats). M en tre  li fa ig  l'esm orzar, s 'aguan ta  el cap am b una mà i badalla. Quan 
la veina truca , es posa la m otx illa , em diu adéu am b un posât résignât, i encara em fa un 
a ltre  pe tó  a la gaita. Ara ja li ha passât una mica la son, ja és capaç de som riure. Les abra- 
çades i les rialles, però, se les reserva per a les benvingudes i eis com iats, i per als d ium en- 
ges a la p latja , corn la M arija  eis somriures.

Al tau le ll de la cabina, en una safata, hi gua rdo  l'am po lle ta  am b el m issatge que hauré de 
tro b a r enca lla t en a lguna p latja. D uran t el v ia tge  veuré sov in t el mar, allá ben Iluny, d 'u n  
gris apaga t que  recorda una p lanúria boirosa. No serà fins a l'ù lt im  tram  d 'a u to p is ta  abans 
d 'a rrib a r a Hoc que m 'h i acostaré més, o eli s'acostarà més a m i, i no serà fins Havors que 
sentiré de debo la seva presència, m entre  s'estén al meu costat, blau i a legre corn el nos
tre, i podré  endevinar-ne l'o lor, l'one ig , les aies b lanques de les gavines que s'h i capbussen 
a la caça de peixos, i de ta n t en ta n t con tem p la ré  la travessia solitària i m inúscula d 'a lg u n  
pé tro lie r enca lla t a l'h o ritzô . I aquest serà el m om ent, de to t  el via tge, que seré més a p rop  
del mar. En rea lita t (pobra H anal), no tre p itja ré  cap p latja , ni enfonsaré eis peus a la sorra, 
ni eis d its  a l'a igua , ni el nas en l'a ire  salat, fins  d 'a q u i a dues setmanes, quan to rn i a ser a 
casa.

Però Havors, per f i! El mar, el repos, ser a casa, per fi!

Quan arrib i serà d ium enge , i la M arija  vindrà am b nosaltres. Ens asseurem a la sorra i exa- 
m inarem  una a ltra vegada l'a m p o lle ta  in trèp ida  i v ia tgera, el m issatge a fectuós que ha fe t 
tan ts  qu ilóm etres  a la deriva fins a ser descobert, récupérât, Hegit, g u a rda t i, fina lm en t, 
re to rn a t a l'au to ra . Ha ana t per m ar i ha to rn a t per carretera, qué  e t sembla, mare? La 
M arija  farà un som riu re  culpable. Bé, ara no et pensis que sem pre els trobará  to ts , eh? 
A lguna  vegada p o t ser que es perd i... I ara, i a ra !, la Hana la censurará severam ent; qu ina 
persona més incrédula, aquesta m are seva, i em m irará ofesa, perqué com parte ix i el seu 
enu ig . M ira , m ira, que  no ho veus, que func iona  així? I sobre la sorra, la Hana i jo  d ibu ixa- 
rem el mar, les costes i els països tan  bé com  podrem ; les illes serán closques i caragolins, 
i el d it  expert de la Hana traçarà els corrents i les ones que, sense equivocar-se mai, porten 
m issatges cap a to ts  els pares perduts  terra endins, carretera enllà; m isteri fe liç  entre  els 
m isteris, que nom és entenen les nenes i el mar. Ho veus, mare? La M arija  som riurà  una 
a ltra vegada, es rendirá a l'evidència, to ta  la resta són histories. I quan s'a jegui al meu cos
ta t, se n tin t la caricia de l'a igua  a les cames, el vent salat li despentinarà els cabells, i li faré 
un petó. Potser Havors es pregun tará  en qu in  m o m e n t els records fe liços es to rnen  tris tos, i 
per què.

Alba Dedeu (Granollers, 1984) treba lla  de traduc to ra  
i viu a Les Franqueses del Vallès. Ha escrit un Hibre de 
contes, Gats a l p a rc  (Proa, 2011), guanyador del Premi 
M ercè Rodoreda 2010 . A quest re lat és inéd it.
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per exemple, la que vàrem fe r al vo lta n t del Guernica  que va 
estar itine ran t entre  2007  i 201 0  per to t  Catalunya. Al vo lta n t 
de les exposicions, h a b itu a lm e n t o fe rim  program es pedagogics 
i activ ita ts escolars que son m o lt seguidos.

M.C. Un dels reptes de la Fundado és dona r a conèixer la perso- 
na lita t polièdrica del seu fundado r, Josep Palau i Fabre, escriptor, 
poeta, h istoriador, c ritic  d 'a r t, activista cu ltu ra l, col-leccionista i 
in te l-lectua l im p lica t.
J.S. Sí, aquest és un deis g ra n s je p te s  que explica, per exemple, 
que  hág im  créât el Festival d 'Estiu  de Poesia que, am b sis anys, 
ja ha assolit renom  in te rnac iona l. Pariem de poesia en un sentit 
am pli que inclou música, espectacles teatra ls o cinem a. En les 
seves caractéristiques, és el més destacat que  es program a a 
l'estiu . A quest fe t l'ha conve rtit en un cita cada vegada més 
consolidada.

M.C. El fe t de posar en relaciô la poesia am b altres llenguatges 
corn el tea tro , la música i el cinem a, dona com p te  d 'u n  aspecto 
fon a m e n ta l de l'esperit de l'avan tguarda  corn és la idea d 'u n  art 
to ta l in te g ra d o r de to ts  els llenguatges. El nostre pais ha d o n a t 
figures em blem àtiques en la figu ra  de p in to r-po e ta  o poetes 
im m ersos en la creado  d 'u n  llengua tge  visual, a vegades tam bé  
tea tra l, com  ara el prop i Josep Palau i Fabre, Joan Brossa o el seu 
a d m ira t Joan Salvat-Papasseit, A lb e rt Ràfols Casamada o A n to n i 
Llena, entre  tan ts  d 'a ltres.
J.S. De fe t aquest és un deis nostres eixos de treba ll; la relació de 
Palau i Fabre am b autors  com  M iró , Clavé, Julio González, Pau 
G argallo , A n to n i Tàpies o Joan Ponç, així com  am b autors  més 
recents com  M ique l Barceló o Perejaume. Precisament, un a ltre  
exem ple d 'aq ues t esperit d 'avan tgua rda  Them rescatat révisant 
el treba ll en coM aboració entre  Josep Palau i Ràfols Casamada 
d u t a te rm e l'any  1965. Aquesta investigació ha d o n a t Hoc a 
la m ostra itin e ra n t A lb e r t Ràfols-Casamada. El traç  i la parau la , 
am b obra cedida en vida pel p rop i Ràfols-Casamada, que v iat- 
ja arreu de Catalunya acom panyada d 'u n  program a pedagògic  
d 'ap rox im ac ió  i in te rp re tació .

M.C. En un tex t recent Joan Casassas dóna voltes sobre l'án im  
d e p rim it que predom ina  a Catalunya a l'ho ra  d 'escriure  i in te r
p re ta r la nostra h istòria  cu ltu ra l. Ens m irem  com  a perm anents 
seguidors deis grans m ovim ents cu lturá is  europeus i per aixó 
m ateix, te n d im  a una endèm ica autodesva lo ritzac ió . «M a lg ra t 
que de casa nostra han s o rtit G a u d iiJu jo l, Torres-García i Picas
so, Penosa i M iró , Salvat-Papasseit i Foix, s 'ha ana t créant, (a) 
críticam ent, la bola de la m anca d 'avan tguarda  a Cata lunya»'. 
Sigui per les causes que sigui, seguram ent m oites i complexes, 
el cert és que els nostres autors, actuals i histories, excepte el 
fenom en soc iopo lític  G audin ià, tenen poca pro jecció in te rna 
c ional, i la que tenen s'ha aconsegu it a base d 'u n  gran esforç 
mai lide ra t des d 'un a  clara política de país. El cas Palau i Fabre 
no n'és una excepció. Com treba lla  la Fundació Palau per con 
tra resta r aquest fet?
J.S. L'obra poètica i d ram ática  de Palau i Fabre no és prou cone- 
guda fo ra  de les nostres fronteres, però en canvi és un a u to r de 
reconegut prestig i in te rnac iona l com  a estudiós de la figu ra  i 
l'ob ra  de Picasso. Potenciant al m áxim  aquest reconeixem ent.

1 Vegeu Enric Casassas, «Q ue lcom  que  co m p ro m e t» , al ca tà ieg  Salvat- 
Papasseit, poe tavan tgua rd is taca ta là , In s t itu t de les LIetres Catalanes, 
C entre  d 'A r t  Santa M on ica , Edicions 62, barce lona , 2010, p. 156.

la Fundació Palau assoleix, tam bé , d ivu lga r i potenc ia r l'ob ra  
del Palau poeta i escriptor. En aquest sentit, ara estem a p u n t 
de presentar el Ilibre póstum  de Palau i Fabre sobre Picasso. El 
q u a rt i ú ltim  vo lum  del m onum en ta l estudi es presentará a la 
Fira de F rankfurt i será p ub lica t en versió trilin g ü e , per l'ed ito ria l 
Poligrafa sota la cura de Juliá G u illam on . Com un a ltre  exemple 
de la p lu ra lita t d 'in ic ia tives  que du a te rm e  la Fundació, m 'ag ra - 
daria parlar del Prem i In te rna c iona l d'assaig Josep Palau i  Fabre. 
Cada edició es convoca en dues m oda lita ts , una d 'o b ra  inèdita, 
i una segona d 'o b ra  ed itada a qualsevol Hoc del m ón, que es 
tradue ix  i ed ita  en català i en castella. Les obres seleccionades 
pel Jurat, fo rm a t per nom s de prestig i in te rnac iona l, a juden a 
s ituar la Hengua catalana en el c ircu it Hterari in te rnac iona l.

M.C Un a trac tiu  pe rm anen t i ind iscu tib le  de la Fundació Palau 
són les sales d 'exposic iô  pe rm ane n t o rgan itzades a p a rtir de 
tres tesis de lectura. La sala Barcelona 1900-1936 , recul! la col- 
lecciô de Josep Palau i Oiler, el pare de Palau i Fabre, que fou  
p in to r i co l-leccionista d 'a rt, ju n ta m e n t am b obres d 'a rtis tes 
coetanis corn Josep M o m p o u , Labarta o Isidre Nonell. La sala 
Estim ât Picasso exhibeix un c o n ju n t d 'ob res  picassianes des dels 
inicis del p in to r fins ais darrers anys de la seva vida. Per ú ltim  la 
sala Defensa de TAvantguarda  recul! l'ob ra  d 'a rtis tes  corn M iró , 
Clavé, JuH González o G argallo. També incorpora  el tes tim on i de 
la co l-laboració  de Palau am b artistes com  Ràfols-Casamada o la 
seva relació am b p in to rs  com  Tàpies i Ponç i am b els més actuals 
Barceló i Perejaume. A  aquest c o n ju n t d 'ob res  s 'h i afegeix un 
valuós Centre de D ocum entac ió  sobre el qual la Fundació treba- 
Ha p e rm ane n tm en t segu in t el fil de les ac tiv ita ts  que es van p ro- 
g ram ant. En paral-lel a aquest treba ll de te m p o ra lita t lenta de 
gran abast h istorie, la Fundació desenvolupa un program a te m 
poral d 'exposic ions reconegudes ja, en tre  el sector professional i 
am plis sectors de públics, pel seu rigo r i va lor expositiu . A m b  un 
equ ip  de treba ll tan  rédu it, com  abordeu tan ta  activ ita t?
J.S. Fem de la nécessitât v irtu t. Assum im  els nostres lim its  però, 
en canvi, estem oberts a les idees deis artistes i professionals 
am b qu i ens re lacionem . Cada exposició té  un p lan te jam en t 
d ife re n t precisam ent en relació am b els artistes, els critics o els 
h is toriadors am b qu i treba llem . Per exemple, en el cas de l'expo- 
sició d 'A n to n i Llena que ara presentem , ha estât ell m ate ix qui 
n 'ha d é te rm in â t exactam ent el c o n tin g u t, els recorreguts, els 
textos, la fo rm a  de presentació, etc. A ltres vegades s 'h i im p li
quen m em bres del prop i p a tro n a t corn Perejaume, que en a lgu- 
nes m ostres eli m ate ix ens ha d o n a t les pautes expositives. Però 
l'experiència recent més innovadora  per a nosaltres i el nostre 
púb lic  va te n ir Hoc al v o lta n t de l'exposic iô Presèneies i  Desa- 
paricions. El p in to r  Joan Vila-Puig i Caldes d'Estrac, presentada 
del gener al maig de 2011 . A m b  m o tiu  de la m ostra, el g rup  
Sitesize (Joan Vila Puig i Elvira Pujol) varen o rg a n itza r el pro jecte 
pédagogie  Labora to ri d 'im ag ina ris  am b la fin a lita t d 'es tim u la r 
una fo rm a  nova i partic ipa tiva  de m ira r la p in tu ra  de paisatge.

M.C. Un tipus  de recerca que de fe t iden tifica  el treba ll de Site
size, inserit en les pràctiques artis tiques vinculades a la in te rp re 
tac ió  de les iden tita ts  col-lectives en relació am b els te rrito ris , al 
paisatge, a la m em oria  i a l'a rx iu . Els prop is au to rs  presenten en 
aqüestes mateixes pàgines la seva fo rm a  d 'in te rp re ta r la h istoria 
de l'a r t des d 'un a  perspectiva pedagògica innovadora , pa rtic i
pativa, viva i estim u lan t.
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Pintura de paisatge 
i laboratori d'imaginaris
Un projecte pedagogic al voltant de 
l'exposició Vila-Puig per estimular 
una forma nova i participativa de mirar

SITESIZE /  Text i fotografíes

El dia 1 de rmaig de 2011 es va celebrar l'ac te  de cloenda de 
tô t  el p rogram a d 'a c tiv ita ts  de l'exposic ió  Presèndes i Desapa- 
ric ions. La sala d 'actes de la Fundació Palau estava plena de 
persones que havien p a rtic ip â t en eis d ife ren ts  program es. Nens 
i nenes de l'escola Sagrada Familia am b els pares, avis del g rup  
de g e n t gran de Caldes que van pa rtic ipa r a l'A rx iu  de M e m o ri
es, artistes visuals i estud iants universitaris v inculats al ta lle r de 
creació rea litza t a Can X a lan t i pùb lic  v is itan t. A quest p u n t de 
con fluènc ia  espontàn ia  podia ser un bon ind icador dels objec- 
tius  que  ha de te n ir  tô t  centre  cu ltu ra l que vu lgu i connecte r 
am b publics, usuaris i pa rtic ipan ts  que vu lgu in  apropiar-se del 
p a trim o n i cu ltu ra l com û.

Programes públics, noves necessitats i respostes
M oites  de les ins tituc ions  cu ltu rá is  púb liques del país han estât 
creades a p a rtir de l'in ic i i conso lidac ió  de la dem ocrácia. Per 
ta n t, tenen encara una vida curta i es p o t consta ta r que han d iri- 
g it  p rin c ip a lm e n t els seus esforços cap a assegurar els m odels 
de gestió , adm in is trac ió  i finançam en t. Possiblement, d u ra n t 
aquest m ate ix  période, societats am b una trad ic ió  més llarga de 
po litiques  cu lturá is, no ùn icam en t púb liques, han p o g u t avan- 
çar en la revisió de les fo rm es d 'in te r lo cu c iô  social que s'espera 
de qualsevol centre  cu ltu ra l.

A quest canvi de m odel decanta l'a tenc iô  dels program es de 
gestió  cu ltu ra l cap a la recepció dels públics més que en la capa- 
c ita t generadora de co n tin g u ts  i p roductes cu lturá is  especifics 
dels centres.

La revisió dels m odels de transm issió  i relació que es donen 
en tre  en tita ts  o persones p roducto res  i la cond ic ió  més aviat 
passiva deis públics receptors, ha d o n a t pas a fo rm es cu lturá is 
de partic ipac ió  activa, de cocreació de co n tin g u ts  am b una clara 
relació b id irecc iona l. Així, ais fo rm a ts  conso lidats de creació i 
com un icac ió , com  poden ser l'exposició, el Ilibre, la conferéncia, 
el concert, e tc... m o lts  centres cu ltu rá is  han in tro d u it el te rm e 
genéric d 'ac tiv ita ts , qual fins i to t  ja ha d o n a t nom  a un depar- 
ta m e n t o área especifica de gestió.

Si aixó es va com ençan t a in tro d u ir  ja en els ob jectius de m olts 
centres, el que cal destacar és el canvi de tendéncia  que supo- 
sa respecte del percen ta tge  en la dedicació, la p roducc ió  i en 
els recursos esmerçats. Si en centres d 'a r t espanyols encara la 
relació entre  exposicions i activ ita ts  associades és de 80 a 20, 
podem  assegurar que en m olts  centres deis EEUU i Europa el 
pe rcen ta tge  és exactem ent el con tra ri. Es genera així un m odel

Taller de paisatge

de p roducc ió  en qué l'exposic ió  no és un e lem ent fina lis ta , sinó 
que es converte ix en un in s tru m e n t a p a rtir del qual el centre 
p o t treba lla r i estab lir d inám iques de relació am b els d ife ren ts  
públics. Aquests, per èsser conseqüent am b els ob jectius deis 
program es, poden prendre el p ro duc te  o fe rt pel centre  cu ltu ra l 
com  a ú til o en una a c titud  més responsable de resposta ac ti
va, anar més enllá, esm enar-lo, com p le ta r-lo  i d 'a lg u n a  manera 
estendre el fil inacabable de la transm issió de sabers en direcci- 
ons de re to rn  novam ent a la ins tituc ió , o activar-los, editar-los 
i transm etre 'ls  en d inám iques de clara au toges tió  del coneixe- 
m en t i deis ins trum ents que a c tua lm en t ten im  per fer-ho.

Podria sem blar que aixó s 'adequa bé a les cond ic ions actuals 
de crisi económ ica com  una fo rm a  de c o m p a rtir els magres 
recursos que ens quedaran d ispon ib les per a po litiques c u ltu 
ráis públiques. Però més enllá d 'a ixó  el p u n t ciau no és ta n t la 
crisi econòm ica, sinó una crisi de le g itim ita t del diseurs cu ltu ra l 
a trapa t entre  dos rigideses, la del con tro l p o litic  en la cu ltura  
pública i la del benefici em presaria l en la cu ltu ra  corporativa .
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Cloenda del program a pedagàgic  Presències i Desaparicions

Pensar i respondre a la c reado col-lectiva de co n tin g u ts  cu lturá is 
no p o t desatendre i deixar de dona r una resposta adequada a 
aquesta co n jun tu ra .

La Fundació Palau com a mediadora
En dissenyar el pro jecte  de l'exposic ió am b la Fundació Palau, 
to ts  teníem  d a r l 'o p o r tu n ita t que es donava en p o rta r a Cal- 
detes una série de p in tures de Vila-Puig p intades allá m ate ix fa 
en tre  90 i 70 anys. El fe t de m ostrar-les ais ciu tadans actuals de 
Caldetes, els joves i els que van poder conviure  am b el p intor, 
perm etia un creuam ent de s ign ifica t m o lt ric. Penjar, a les sales 
de la Fundació, obres en qué el v is itan t podia consta ta r que el 
tem a que s'hi representava era el m ate ix que el que veia per la 
finestra , fac ilita  éno rm ém en t la connexió en tre  rea lita t i repre- 
sentació. Entre experiénda i diseurs. Treballar-ho pedagógica- 
m en t am b el suport de to t  un program a co o rd in a t d 'ac tiv ita ts  
ha permés assegurar una bona resposta i una repercussió p ro fi- 
tosa per a to ts . A m b  aquesta bona predisposició , co n ju n ta m e n t 
am b la Fundació Palau i els curadors de la m ostra, Sitesize^ va 
dissenyar el program a d 'ac tiv ita ts  de l'exposic ió com  a pro jecte 
pedagog ic  Presències i  desaparicions. Labora to ri d 'im ag inaris .

El p ro jecte  educatiu  es proposa com  una recerca col-lectiva que 
tracta  de veh icu la r un diá leg entre  l'ob ra  de Vila-Puig a Caldes, 
els espais representats i la seva cond ic ió  con tem porán ia . Sota

1 Sitesize és una p la ta fo rm a  de p ro jectes  co l-labo ra tius  al v o lta n t de la 
m e tró p o lis  con te m p o rá n ia . Fundada l'any 2002 per Elvira Pujol i Joan 
V ila Puig, desenvo lupa  treba lls  esped fics  de creació i m ed iac ió  cu ltu ra l 
a la reg ió  m e tro p o lita n a  de Barcelona. Els seus á m b its  d 'in te rè s  se 
cen tren  en les p rac tiques  de p ro ducc ió  c u ltu ra l a u tó n o m a  i la recerca 
de noves geog ra fies  te rr ito r ia ls  i pa isa tg ístiques. Sitesize té  per 
o b je c te  la g e n e ra d o  d 'in s tru m e n ts  de co ne ixem en t c rit ic  basats en 
fo rm es  co l-lectives de pensam en t i de recerca, am b la f in a lita t d 'o b r ir  
espais de d iá leg  i posar en marxa processes de c re a c ió /pa rtic ipac ió  
coM abora tiva . Els p ro jectes  desenvo lupa ts  g iren  a l'e n to rn  de la 
construcc ió  de cone ixem en t local, l'acc ió  co l-labora tiva , la cu ltu ra  com  
a m ed iac ió  i l 'a r t com  a q ü e s tio n a m e n t critic .

el fo rm a t de labora to ri s 'a rticu la  com  a procès d 'expansió  de la 
tasca de la Fundació al m un ic ip i, corn a espai de p o te n c ia lita t i 
de possib ilita ts, on s 'actua litza  i s'activa el cone ixem ent vers el 
paisatge con tem pora n i i la v incu lac iô  entre  a rt contem peran! 
i la im p licac ió  en l'escenari local. La fin a lita t del labora to ri és 
aleshores la d 'e s tim u la r de m anera partic ipada una com prensió 
dels Hoes, vivències i m irados sobre la construcc ió  social del pai
satge de Caldes. En aquest sentit, l'exposic ió  del p in to r Vila-Puig 
Presències i desaparicions  es constitue ix  com  a d ispositiu  per 
fe r em erg ir un treba ll relacional entre  escoles i públics diversos. 
Un labora to ri és un Hoc per investigar, experim en ta r i aprendre. 
Així, entenem  el paper de la Fundació Palau vers aquest p ro jec
te  com  a espai de m ediació a d ife ren ts  nivells: 1/ Un espai de 
negociació cu ltu ra l com  a construcció  d 'u n  procès que posa en 
relació d ife ren ts  interessos, perfiis, audiéncies i públics am b els 
quais treba lla r 2 / La creació i transm issió de cone ixem ent entre 
el museu i d ife ren ts  espais educatius (escola, b ib lio teca , espai 
de la gen t gran. Can X a lan t...), 3 / Una recerca de "no us  fo rm a ts  
h íb rids" (investigació, co-investigació , in tervenció  expos itiva ...) 
on es potencia el treba ll deis agents i les xarxes locals.

L'objectiu principa l del program a pedagogie  que  proposem  és 
estab lir vineles am b les com un ita ts  locals i in terpe l-la r-los en 
la construcc ió  d 'u n  espai com ú de partic ipac ió , creació i acciò 
pública en to rn  de la tem àtica  expositiva i les seves derivacions. 
El desp legam ent del fe t expositiu com  a narrativa del paisat
ge, de com  im ag inem  i representem  el Hoc que hab item , i els 
conceptes de preséncia i desaparic ió associats, van ser la ciau 
de volta per in te rven ir i tens ionar el treba ll deis tres ta llers que 
con figu ra ren  el Laboratori d 'im ag ina ris .

Presències i abséncies. Taller de paisatge
(Fundació Palau / /  Escola CEIP Sagrada Familia de Caldes / /  Site
size) El ta lle r de paisatges va ser una recerca i reflexió am b els 
a lum nes i p rofessorat de l'Escola CEIP Sagrada Familia de Caldes 
sobre les fo rm es de representació i els im aginaris  paisatgistics 
aplicats a Caldes i la seva construcc ió  social des de la con tem - 
po rane ita t. El treba ll pedagogie  es desenvolupá a p a rtir de les 
p in tures desaparegudes del p in to r V ila-Puig, de les quais només 
en queda la reproducció  fo to g rà fica . Aqüestes im atges van ser 
el p u n t de partida per in iciar una recerca sobre les fo rm es de 
representació i els im aginaris paisatgistics aplicats a Caldes.

El ob jectius fo ren : 1/ A p ro fu n d ir sobre les fo rm es co n tem porá - 
nies de representació del paisatge actual, ta n t a nivell concep
tua l, com  vivencial. 2 / Treballar les representacions a d ife ren ts  
nivells i u tilitza r m e todo log ies  de reflexió i d 'in te ra cc ió  am b 
l'e n to rn  adequades a les edats i ob jectius. 3 / A n a litza r les eines 
i fo rm es de representació que podem  u tilitza r i adequar-les ais 
destinataris del ta lle r i activ ita ts  a fer. 4 / Experim entar la repre
sentació del paisatge de Caldes a p a rtir de les relacions que hi 
establim . 5 / Establir d in tre  de l'espai expositiu  un d iá leg entre el 
treba ll rea litza t i l'ob ra  del p intor.

Les activ ita ts coord inades am b l'escola van consistir en sessions 
de treba ll a l'au la en qué ens in te rrogávem  sobre la nostra rela
ció am b el paisatge de Caldes des de l'expehéncia quo tid iana . 
Una visita a l'exposic ió per conéixer d irec tem en t les p in tures i 
els docum ents  exposats. Uns recorreguts de registre del pa i
satge de Caldes id e n tifica n t aquells indrets singulars i a lbora
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els Hoes encara iden tificab les, on V ila-Puig va p in ta r els seus 
quadres. C onsta tar el canvis soferts però ta m b é  la q u a lita t pai- 
satgistica que encara m antenen. I, fin a lm e n t, d ir ig ir la m irada 
dels a lum nes cap a im ag ina r de manera d ife re n t un dels espais 
publics de Caldetes. Com els vo ld riem  i com  ens agradarla rela- 
c ionar-nos-h i des de l'ús coM ectiu.

Veus, rastres i petjades. Arxiu d'imaginaris
(Fundació Palau / /  en tita ts  locals de Caldes / /  Sitesize / /  Daniel 
Álvarez com  a coord inador). El segon ta lle r consistía en la 
construcc ió  col-lectiva i posada en marxa d 'u n  arxiu on-line  de 
m em òria  sobre el paisatge a p a rtir del re iat de persones de Cal- 
des. A m b  l'a p o rta c ió  de les fo tog ra fíes  exposades de Caldes de 
M aria Codina, es va in ic ia r una recerca d 'im a tg e s  i relats de la 
m em òria  social de Caldes i la seva ac tivado  en un intercanvi 
obert.

D 'a ltra  banda, la pa rt del p ro jecte  adreçada a la g e n t gran volia 
o m p lir  un gran hu it. I és el de la m em òria  i el ju d ic i del re lat del 
con tex t im m éd ia t. No tan  sols parlem  de paisatge tam bé  de les 
fo rm es de viure, de les relacions com un ità ries, en de fin itiva , del 
paisanatge. Si més enllà de les im atges que M aria Codina ens 
m ostra poden escoltar la n a rra do  d 'u n  fe t i eis a rgum en ts  que 
l'acom panyen, poden estar segurs que  l'im ag ina ri del Hoc resta
rà viu. A quest treba ll de reseat de les fo rm es de vida trad ic iona l 
posa de m an ifest la urgèneia que des de la m ateixa ins tituc ió - 
m useu es dona a la construcc ió  de la m em òria  col-lectiva del 
Hoc. I ta m b é  al fe t que s'hag i d 'a to rg a r ais museus, i en el cas 
que ens ocupa a la Fundació Palau de Caldes, el paper destacat 
de guard ians i an im adors d 'aq ues t tipus  de pràctiques. Junta- 
m e n t de la mà d 'in ic ia tives, que de fo rm a  a u tònom a  treba llen 
en aquest sentit.

A q ues t ob jec tiu  va perm etre  ta m b é  renovar la co l-laboració  ja 
ex is tent am b en tita ts  cu ltu rá is  de Caldes i la Fundació Palau.

Entita ts am b una Harga tra jec tò ria  en el recull i in te rp re ta d o  
de docum ents  de la h istòria  local i la realitzaciô d 'ac tiv ita ts , 
pub licacions i actes de renovado  de la tasca cu ltu ra l local. Con- 
c re tam en t l'A sso d a d ô  A rts  i LIetres que va a po rta r nous fons 
d 'im a tg e s  h istòriques localitzades recen tm en t i l'Associaciô 
Arrels C ultura, que  donà cobertu ra  i a p ro x im a d o  a la història 
local i que  va co n d u ir un reco rregu t h istòric  coM ectiu per Calde
tes. A quest ens va perm etre  id e n tifica r els Hoes on es realitzaren 
les p in to res de V ila-Puig, i a lbora a p ro fita r l'ocasió per inc id ir o 
descobrir nous visitants, e lem ents essencials de la h istòria local.

Desaparicions. Taller d'intervenció
(Fundació Palau / /  Can Xa lant, Centre de creació i pensam ent 
co n te m p o ra n i de M a ta ró  / /  Sitesize). El te rcer ta lle r ha estât un 
exercid de reflexió des de la creació con tem porá n ia , sobre el 
va lor i la representació de la m em òria  en la construcció  de l'ac 
cio cu ltu ra l local. Es va presentar com  un ta lle r de creació i in te r
venció que prenia com  a p u n t de partida una obra no m ostrada 
a l'exposic ió  però de gran im portanc ia . És la p in tu ra  de la cúp u 
la de l'església del Carme de Caldetes. Una p in tu ra  que Vila-Puig 
va p in ta r d u ra n t l'estada am b la seva fam ilia  entre  1934 i 36. La 
p in tu ra  encarregada al p in to r es va m ostra r púb licam en t el dia 
de la verge del Carme, 16 de ju lio l de 1935. I el 19, d u ra n t els 
fe ts  revolucionaris de resposta a l'a ixecam ent m ilita r l'església

A dait, doenda del program a pedagogie  Presències i Desaparicions.
A baix, r im ag ina ri paisatgístic del ta ller de paisatge

fou  crem ada. La v incu lac ió  a aquests fets tan im p o rta n t per a la 
vida del país, la d if ic u lta t encara de poder parlar-ne i assum ir-ho 
p lenam ent, considerávem  que podia èsser un bon p u n t de par
tida  per a una reflexió en p ro fu n d ita t am b creadors interessats 
en la relectura de la m em òria  des de l'a r t i persones im plicades 
en la recerca histórica.

Des d 'aq ues t p u n t de vista cal destacar que el ta lle r Desaparici
ons, es va p lan te ja r tam bé  corn una prim era co l-laborac ió  entre  
la Fundació Palau i Can Xa lant, Centre de creació i pensam ent 
con tem pora n i de M ataró . Un centre  considérât ja de referèneia 
en eIs program es de residèneia d 'a rtis tes  i in tercanvi in te rnac io 
nal, i en la tasca fo rm a tiva  de fa c ilita r ais creadors ta llers especi- 
fics i recursos per a la p rodúce lo  en a rt con tem pora n i.

A  pa rtir d 'un a  convocatòria  oberta  a la quai van respondre per
sones vinculades a les arts visuals, a la pedagogia  i la investiga
d o  h istórica, es va desenvo lupar el ta lle r en diverses sessions de 
treba ll que responien a d ife ren ts  eixos tem àtics i que  com ptaven 
am b convidats que aportaven les seves experièneia i el seu p u n t 
de vista.
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1 / Acciò cu ltu ra l d 'im p lica c ió  local: M ostra r l'in te rès de connec- 
ta r am b una xarxa i una base d 'acc ió  cu ltu ra l locai per assegu- 
rar una recepció i una co n tin u ïta t de les iniciatives créatives. Al 
m ateix tem ps va lo ra r la nécessitât de pa rtir d 'arxius, docum ents 
i experiències gestionades per en tita ts  locals. En aquest cas es 
va co m p ta r am b la pa rtic ipac ió  de Francese Vila de l'Associació 
Arrels C ultura de Caldetes.

2 / A rt, acciò cu ltu ra l i construcc iò  de la m em òria: La conne- 
xiò am b fets d 'u n a  m em òria  del passât no evita que to ta  
p roducc iò  cu ltu ra l sigui considerada com  una enunciaciò de 
base lingüística, que ha de construir-se ja sigui am b im atges
0 paraules sobre un diseurs convincent. G enerar una anà
lisi critica d 'ob res  que  pretenen aquesta recreaciò del pas
sât, ens perm et veure les d ificu lta ts  que com porta , els top ics
1 llocs com uns en què es p o t caure. Les exigències que hem 
de posar-nos per sortejar-los. Per a aquest exercici c ritic  com p- 
tem  am b la inestim ab le  coL labo radò  de dos artistes visuals. 
Pedro G. Romero: un artista que ha desenvo lupat un im p o r
ta n t treba ll sobre com  la creaciò artística con tem porà n ia  p o t 
generar una relectura de la h istoria social. Les seves creacions 
han v incu ia t el sen tit de creaciò social de la cu ltu ra  popu la r a 
les fo rm es de renovaciò del llengua tge  m odero , généran t un 
antiarx iu  d 'e n creuam en t entre  a rt con tem pora n i i la m em ò
ria de les accions iconoclastes a Espanya entre  1850 i 1939. 
Marcel Dalm au: A rtis ta  visual am b una llarga tra jectò ria  de tre - 
balls de creaciò que han inc id it en la m em òria  social i cu ltu ra l 
en contextos específics. C reuant l'experièneia personal am b la 
m em oria  coMectiva, ha activâ t una m irada crítica cap a les fo r
mes, les im atges i les narratives de la construcc iò  social en I'es- 
cenari de la cu ltu ra  pública. Va ser especia lm ent re llevant la seva 
m irada sobre la h istoria social i cu ltu ra l del fenom en tu rís tic  que 
ha ap lica t a diverses loca lita ts de Catalunya.

3 / Práctiques coLlaboratives en el con tex t local. A quest eix 
te m á tic  centrava una part im p o rta n t de l'in te rès del taller. Plan- 
tejava com  la relectura histórica p o t activar program es i accions 
Iliures de creaciò cu ltu ra l local. En qu ins fo rm a ts  i tem ps es po t 
desenvolupar. Corn s'activa a pa rtir d 'ag en ts  que coM aboren 
i trans fo rm en  els co n tin g u ts  co m partits  i els converteixen en 
docum ents  o producc ions de recepció efectiva.

Formes de retorn i comunicació
Un aspecte que considerem  que cal destacar, és el fe t que les 
pròpies activ ita ts  precisen i acaben généran t nous p roductos 
cu ltu rá is  no previstos in ic ia lm ent. El carácter d 'aquests  p ro d u c 
tos que rea lim enten l'esforç inicial fe t al v o lta n t de l'exposició, 
no és en abso lu t m eram ent ins trum enta l per pa rt de la ins titu - 
ció, sinó que es to rna  p lenam ent in té g râ t en les d inám iques de 
reaprop iació  per part dels públics i usuaris am b els co n tin g u ts  i 
sabers co m partits  en to t  el procès.

Podríem d ir que és necessari assegurar una pa rt del pressupost 
del p ro jecte  g loba l, per ta l d 'e labo ra r un do cu m e n t de retorn 
a p a rtir del desenvo lupam ent deis processes endegats en el 
co n ju n t d 'ac tiv ita ts . Aquests docum ents  que m oites vegades 
no arriben a ser vistos en l'exposició, són per a ltra pa rt uns ele
m ents m o lt valuosos que m arquen els nivells de relació real del 
púb lic  am b la ins tituc ió  i que asseguren un nivell d 'acceptac ió  i 
ap rop iac ió  m o lt alta.

Si consolidéssim  aquest p roposit, hauriem  d 'accep ta r que la 
pub licac ió  o el d o cu m e n t de sintesi d 'un a  exposició no s 'hauria 
de fe r al com ençam ent com  es fa ara, sinó al fina l de to t  el p ro 
cès, per ta l de no deixar de banda cap aportac ió  valuosa, fru it  
d 'u n  procès o b e rt de convocatoria  Iliure.

En el cas del p rogram a d 'a c tiv ita ts  Presèndes i  desaparidons. 
Labora to ri d 'im ag ina ris , cada un dels ta llers va poder desenvolu
par d inàm iques de p roducc ió  específica de pa rtic ipac ió  d irecta 
dels seus usuaris.

A m b  la fin a lita t de registrar el procès de treba ll que els nens 
i nenes de Leseóla de Caldes havien viscut, es va p ro d u ir un 
do cu m e n t audiovisual. El v ideo recollia l'experièneia d irecta de 
les sessions de ta lle r a Leseóla, els recorreguts i els d ibu ixos rea- 
litzats. La pro jecció del docum enta l va te n ir Hoc a Laud ito ri del 
museu i va ser segu it per m olts  dels nens que hi havien pa rtic i
pât. El fe t de veure's représentât en el m o m e n t m ate ix de Lacció 
va ser to ta  una experièneia per ais petits  i els seus pares, ja que 
es reconeixien en cada un deis gestos seus i deis seus com panys. 
El vídeo transm etia  en bona part la co m p lex ita t i Lem oció que 
els nens havien viscut al llarg del taller.

A com pan ya n t el vídeo tam bé  es va ed ita r un carte ll per d is tr i
bu ir ais a lum nes i al poblé, que explicava el procès m itjançan t 
els d ibu ixos dels nens. A m b  els mapes, la visita a l'exposic ió  i els 
itineraris, f in a lm e n t es va concloure  m o s tran t les propostes que 
per g rups havien desenvo lupat per a un espai púb lic  de Caldes.

Pel que fa al ta lle r A rx iu  d 'im ag ina ris , es va u tilitza r un fo rm a t 
de b log a In te rne t com  a arxiu en línia, que recollia els m ateria ls 
fo to g rà fics  recollits en d ife ren ts  fo n ts  i a llo tjava les entrevistes 
en fo rm a t vídeo a persones de Caldes v inculades al p rogram a.

Per acabar, el ta lle r de creació D esaparidons  es p lantejava com  
un exercici d 'in te rven c ió  a p a rtir de propostes d 'a r t actual, 
elaborades pels d ife ren ts  g rups de treba ll sorgits, que van ser 
exposades púb licam en t el dia de la cloenda de l'exposic ió  pels 
responsables deis grups. La in tenc ió  deis d irecto rs  del taller, les 
persones pa rtic ipan ts  i les en tita ts  im plicades, Fundació Palau i 
Can Xa lant, és el desenvo lupam ent d 'aquestes propostes i de 
Lestudi de la v ia b ilita t com  a noves actuacions de creació co n 
tem poràn ia  en Lám b it local de Caldetes. D 'aquesta m anera la 
in tenc ió  de d o ta r el program a d 'a c tiv ita ts  de l'exposic ió  d 'un a  
v o lu n ta t d 'o b e rtu ra , s 'am plia  a noves creacions, possib ilitá  Len- 
llaç am b noves persones que poden m u ltip lica r i estendre la 
xarxa de relacions am b valuosos lligam s actius.

Presèndes i desaparidons-Labora to ri d 'im ag ina ris  
h ttp ://s itesize.net/presenciesidesaparic ions 
Veus rastres I pe tjades  
h ttp ://fu n d a c io p a la u .w o rd p re ss .co m  
Fundado Palau
h ttp ://w w w .fu n d a c io p a la u .ca t
Sitesize
h ttp ://w w w .s ites ize .ne t

http://sitesize.net/presenciesidesaparicions
http://fundaciopalau.wordpress.com
http://www.fundaciopalau.cat
http://www.sitesize.net
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La importància d'ensenyar I'art
M AIA CREUS

Sembla una a firm a d o  evident, però cal reiterar-la: no existeix 
l'a r t sense el receptor, o d it a ltram en t, l'ob ra  d 'a r t nom és es 
posa en fu n c io n a m e n t quan és indagada des de la Sensibili
tä t, la in teM igéncia i els coneixem ents deis lectors/receptors. 
A ixó no im plica  que el recep tor fina l sigui la persona poderosa 
que ha pagat l'ob ra . El recep tor és sem pre la societat. A m b 
aqüestes re tundes paraules triades d 'u n  artic le  de Jordi Coca 
pub lica t recen tm en t al d iari La Vanguardia^ m 'ag radaria  c o n ti
nuar la seva proposta  reflexiva am b un to c  d 'a tenc ió . Si seguim  
en el raonam ent a p u n ta t per l'au to r, conv indrem  que als col- 
leccionistes d 'ob res  d 'a r t, pùblics o privats, els eau al d a m u n t 
una gran responsabilita t. Als privats no els en podem  dem a
nar com ptes, però als púb lic  si, atès que adm in is tren  a llò que 
és p a trim o n i de to ts . Si el po tenc ia l co m un icado r de to ta  obra 
d 'a r t té  el p u n t de partida  en la trobad a  am b els potenciá is 
receptors que con fo rm en  els públics socials, to t  segu it ens hau- 
rem de p regun ta r quines son, o haurien de ser, les cond ic ions 
que fan possible que aquest esdevenim ent p rodue ix i véritables 
experièneies estètiques de coneixem ent, i no un m er exercici de 
consum  o de recuperado  in fo rm a tiva  pu ra m e n t historic ista.

Retornem , dones, al co n e g u t déba t sobre les fonc ions  dels 
M useus i Centres d 'A rt, una discussiò in te rnac iona l que no ha 
deixat de créixer al llarg del passât segle XX, so b re to t després 
de l'a tac  d irecte  rebu t des de la teoria  critica i les pràctiques 
conceptua lis tes dels anys 60 i 70, avui p lenam ent v igents, enca
ra que conscients que els canvis en les ins tituc ions  artis tiques 
nom és es poden d u r a te rm e  des de dins del p rop i sistema de 
l'a rt. A m b  to t, la in te n d o  d 'aq ues t tex t no és en tra r en aquest 
débat, sino tan sols insistir en un dels aspectes: la responsa
b ilita t po litica  de les ins tituc ions  cu ltu rá is  a investigar i o fe rir 
al púb lic , cond ic ions òp tim es per a la recepeiô social de l'ob ra  
d 'a r t, en to ts  els seus nivells. Solucions capaces de con tra resta r 
la n o rm a lita t v igen t; veure l'a r t i la cu ltu ra  so b re to t corn a una 
m ercadería en la roda de la indùstria  i el tu rism e cu ltu ra l. Sense 
negar aquest aspecte p rop i de les lôg iques de l'econom ia  de 
m ercat en què v ivim , ce rtam en t les po litiques cu ltu rá is  púb li- 
ques haurien de p lan ifica r una d isrupc ió  a la lògica d 'aq ues t 
sistema in te rnac iona litza t. C ultura és pa trim o n i, i p a trim o n i és 
cone ixem ent, d 'a q u i que als Museus i Centres Culturáis, avui, 
se'ls reclam i una responsab ilita t que va m o lt més enilà de ser un 
c o n te n id o r i exposito r d 'ob res. Tal com  a firm a Bartom eu M ari, 
d ire c to r del MACBA, el M useu com  el Centre C ultu ra l, hauria 
de ser un m o to r d 'idees, una agènda  al serve! de l'educaciò  
per po tenc ia r éssers socials més conscients i IliuresC Igual que 
la U nivers itä t, el Museu té  una responsab ilita t d irecta en l'edu - 
cació dels c iutadans, perqué, to rn e m -h o  a dir, la relació entre  
els estudiosos del pa trim o n i cu ltu ra l i els públics a fic iona ts  s'es- 
tab le ix  per m itjà  de les exposicions, el tex t i el llibre. Per ta n t, 
és responsab ilita t de les ins tituc ions  cu lturá is  crear argum ents

1 Jord i Coca, «La im p o rtà n c ia  d 'ensenyar». La V anguardia, Barcelona 
(31-ju lio l-2011), p. 32.
2 B artom eu  M ari, «P a trim on i i cone ixem en t» . La V anguardia, Barcelo
na (31-ju lio l-2011), p. 32.

Exposidó Presències i desaparicions. Fundado Palau, febrer de 2011

sòlids i e laborats respecte de les seves coM eccions i exposicions. 
L'exercici docum enta lis ta  i de conservaciò no assegura aquest 
repte. Tan sols un exercici d 'h u m ilita t  i consciència clara de la 
nécessitât d 'u n  d ià leg cons tan t i o b e rt entre  el Museu i els sec
to rs  professionals de la societat, p o t curar l'aném ia  in te lle c tu a l 
de les nostres instituc ions  culturá is.

La necessària lectura en present del passât h is tò ric  és una de les 
herèneies in te l-lectua ls de W a lte r Benjam inT Tota cu ltu ra  viva 
és sem pre la suma del passât, el present i el fu tu r, d 'a q u i la 
im portànc ia  d 'e n te n d re  el p a trim o n i cu ltu ra l, més enllà del seu 
va lo r de canvi o d o cu m e n t h istòric, en el seu potencia l de per
pétua ac tua lita t. També és una a p o rta d o  del filò s o f alemany, la 
idea de l'o rig e n  en l'o b ra  d 'a r t. Cal aclarir que  per a Benjam in, 
l'o rig e n  no rem et a un com ençam ent, a un procès genètic, sino 
més aviat a a llò  que sem pre està en procès de néixer. Aquesta 
potència o rig inària  que es m anifesta sem pre en present, queda 
inserita en l'ob ra  d 'a r t i, per ta n t, fo rm a  part de la seva exis- 
tència. L'obra d 'a r t no és, dones, un ob jecte  estàtic, sinò una 
rea lita t o rig inària  i d inàm ica que existeix en la successió del 
tem ps. A p u n ta r a l'o rig e n  de l'ob ra  d 'a r t voi d ir acarar els seus 
elem ents constitu tius : al seu va lo r de passât, present i fu tu r, o 
d it a ltram en t, al va lo r d 'u n  present que no és, sino en la seva 
d im ensiò  h istòria  i posth istórica . La concepció  ben jem in iana de 
l'o rigen  en l'ob ra  d 'a r t co m porta  la idea d 'u n  constan t débat 
sobre la història  en to tes  les m anifestacions m aterials. La des- 
cripció  fo rm a l, les relacions genealóg iques i les crono log ies, no 
són sufic ients perqué el va lo r d 'o r ig e n  de l'ob ra  d 'a r t es faci 
present. Aquest cone ixem ent necessita ser co m p le m e n ta t si 
vé ritab lem ent volem  re to rna r l'a r t a la societat. I en aquesta tes
situra, els Museus i Centres d 'A r t  hi tenen un paper fonam en ta l 
sem pre i quan, aqüestes estructures civiques, abando n in  la ten - 
dèneia endogàm ica  i acceptin  el repte que  els pertoca: inventar 
d inám iques partic ipatives, in teracció , estructures d 'investigac ió  
i, sob re to t, iniciatives innovadores i pedagóg iques capaces de 
fe r so rtir dels salons al carrer, els potenciá is o rig ina ris  de les 
obres d 'a rt.

3 W a lte r Benjam in, Obra C om ple ta, M a d rid , A bada  Editores, 2007.
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Les fo tog ra fíes  de Caldes d'Estrac, que es m ostraren per prim era 
vegada, van ser realitzades entre  el 1916 i el 1918 co in c id in t 
am b les seves estades a la p o b la d o  d u ra n t eis mesos d 'estiu . 
Aqüestes fo tog ra fíes , ens m ostren escenes quo tid ianes dels 
pescadors de Caldes, intercalades am b les dels pocs estiuejants 
que  freqüentaven la platja en aquella època i els retrats de vila- 
tans. Son fo tog ra fíes  que enteníem  que anaven més enllà d 'un a  
im a tge  de record pu rem en t fam ilia r. Hi podem  in tu ir  una Sensi
b ilitä t i un interés pa rticu la r per m ostra r i convertir l'in s ta n t en 
que lcom  més intens i perdurable.

A ltres docum ents  que es m ostraven eren els re lacionats am b la 
casa que la fam ilia  va fe r cons tru ir després de la Guerra Civil, 
al núm ero  2 del carrer de Sant Pere, a c tua lm en t desaparegu- 
da. Així com  cartes, docum ents  i fo tog ra fíes  de l'arxiu personal 
de Joan V ila-Puig (ac tua lm en t d ip o s ita t a l'A ju n ta m e n t de Sant 
Q uirze del Vallès, vila natal de V ila-Puig) que m ostraven la rela- 
ció am b Caldetes, els seus visitants i hab itan ts  com  ara. Francese 
Pujols, Joan Junceda i Joaquim  Ruira entre  d 'a ltres.

Será ta m b é  al vo lta n t d 'aquests nivells de relació am b Caldes, 
les p in tores com  a representació del paisatge i les form es de la

Pescadors (María Codina, 1918)

vivéncia del Hoc, que el coM ectiu Sitezise va desenvo lupar un 
seguit d 'a c tiv ita ts  pedagogiques vinculades a l'exposició.

La in tenc ió  com partida  am b la Fundació Palau és que aqüestes 
activ ita ts  perm etessin ac tua litza r la m irada sobre el paisatge i 
activar aquells mécanismes actuals que ens p roporc ione n  una 
més rica i com plexa construcc ió  social del paisatge i de les fo r
mes coMectives de v iure 'l.

L'exposició es com p lem enta  am b un catáleg on queden aple- 
gats to ts  els docum ents  i obres exposades precedits per tres 
textos de presentació. El de Francesc Fontbona aporta  un estudi 
exhaustiu i acura t de l'ob ra  i les activ ita ts  de Vila-Puig en el 
con tex t de la seva época; el segon text, de Santiago Vila-Puig, 
fill del p in tor, de caire més vivencial, ens aproxim a a la b iografía 
del seu pare i els seus lligam s am b la vila de Caldetes. F inalm ent, 
el coN ectiu  Sitezise proposa una relectura de l'ob ra  del p in to r 
V ila -P u ig , am b una reflexió sobre com  constru ím  socia lm ent els 
nostres te rrito ris .



CULTURA POPULAR

Tots Sants, 
la festa dels difunts
LYDIA OROBITG

Tots Sants inicia el de le  anual de la fosco r i el fred . Després de 
l'es tiu , on to t  és abundor, ve la m o rt de la natura , els canvis 
d 'hà b its .

Tot i ser una festa cristiana, sembla que  l'o rig e n , an te rio r al cris
tian ism o, és la festa celta dels m orts, anom enada Samhain. Per 
als celtes, l'any  ostava d iv id it en e l tem ps d a r  i e l tem ps fose. Els 
dies del Samhain es corresponien a I'in ic i del tem ps fose i era 
un período on la porta  a les terres de l'a ltro  m on ostava oberta 
i els m orts  pod ien en tra r en con tac te  am b el m on dels hum ans.

Com a festa cristiana s 'o rig ina  a l'in ic i del segle VII, quan el 
papa Bonifaci IV, en com ptes de fe r enderrocar el Panted de 
Roma {pan theon , o sigui el te m p le  pagà de to ts  els déus), que 
M arc A g rip pa  havia fe t cons tru ir en h o n o r de Júpiter, el purificà  
i consagré en h o n o r de la Verge i de to ts  els m ártirs i disposé 
que cada any fos celebrada una festa en la diada de la seva 
dedicació.

Més ta rd , la festa s 'estengué a to ts  els sants i G regori IV fixé 
la data de la ce lebració l'u  de novem bre. A  fina ls del segle X li 
fo u  agregada, l'endem é, la com m em orac ió  deis fide is d ifun ts . 
En rea lita t. Tots Sants fou  un in te n t de c ris tian itzac ió  de la festa 
cèltica dels m orts, que s'esqueia en aqüestes mateixes dates. Un 
segle després, els m on jos de C luny van fo rm a litza r la fes tiv ita t 
créant un dia de C o m m em oradó  dels Fidels D ifun ts.

Aquesta festa sem pre ha estât lligada a creences populars. Una 
d 'aquestes és que  a la n it de Tots Sants les énim es dels d ifu n ts  
to rn e n  a les cases on han viscut. A quest dia, a p a rtir de les dues 
del m igd ia , els d ifu n ts  recents surten del p u rga to ri per anar a 
retrobar-se am b els seus fam ilia rs. Si aquests están tris tos per 
la seva pérdua, pugen d irec tam en t al Gel, però si, per contra , 
els seus fam ilia rs  els han o b lid a t, han de restar al p u rga to ri, en 
espera d 'u n  a ltre  any o a lguna a ltra c ircum sténcia que els en 
tregu i.

Aquesta  creença del re to rn  dels d ifun ts , no va lligada a la por 
que  inspiren els m orts, ans al con tra ri. La creença del re torn  dels 
d ifu n ts  va lligada a la idea dels m orts  pro tecto rs. Sobre aquest 
aspecte, existeixen m oltíssim es trad ic ions  que han a rriba t fins 
als nostres dies: posar un p la t més a tau la , deixar un lloc b u it 
per al fa m ilia r d ifu n t, o b rir les portes perqué passin les énimes, 
no m oure  les coses pels racons, convençuts que eren els llocs de 
la casa on es quedaven les anim etes. També hi ha m oites tra d ic i
ons lligades al foc: posar un Hum a la porta  per gu ia r les énimes, 
encendre el fo c  de la llar per escalfar-les, encendre espelmes en 
record deis d ifun ts ...

Però a p a rt de les creences lligades als d ifun ts , la d iada de Tots 
Sants és ta m b é  una festa gastronòm ica : la castanyada. Dins dels

productes de tarder, la castanya i el m o n ia to  ocupen un Hoc 
im p o rta n t. Tot i que, ac tua lm en t, tro b e m  m o lt poques casta- 
nyeres pels pobles i c iu tats, a n tig a m e n t la castanyera era un 
personatge m o lt tip ie  de veure pels vo lts de Tots Sants i fins 
Nadal. A c tua lm en t, és més norm al tro b a r parades de castanyes 
que, els escolars, grups d 'esplais i altres agrupacions o rg a n it- 
zen am b la in tenc ió  de recaptar d iners per a realitzar a lguna 
activ ita t.

En m o lts  pobles, era m o lt trad ic iona l ce lebrar la castanyada a 
casa O al café, to rra n t castanyes al foc  i coen t m on ia tos, to t  
acom panyan t-lo  de m istela.

També era costum , en a lguns pobles, fe r una capta de castanyes 
i de Henya i ce lebrar-ho co n ju n ta m e n t. En els nostres tem ps, 
la castanyada, m a lg ra t que se segueix ce lebran t a casa, tam bé  
es fan celebracions populars organ itzades per particu lars o 
associacions.

L'origen del costum  de m enjar castanyes no és massa dar, però 
una in te rp re ta d o  popu la r el relaciona am b la tra d ic ió  de toca r 
les cam panes la n it de Tots Sants per recordar als fide is la néces
s itâ t de pregar per les énim es deis d ifun ts . Segons sem bla, els 
cam paners, després de fe r repicar les cam panes am b força 
d u ra n t una bona estona, reposaven i es menjaven un g rapa t de

Dites popuiars de Tots Sants
Entre Tots Sants i Nadal p lu ja i ven t faran prou mal 
/ /  Per Tots Sants, castanyes, i cargols am b banyes 
/ /  El raïm pen ja t fins a Tots Sants, s'ha de m enjar de 
dos en dos grans, de Tots sants enllé, de gra en gra / /  
De Tots Sants a Sant M arti, onze dies i un m a ti / /  De 
Tots Sants, capes i m ocadors grans. / /  Per Tots Sants, 
els camps verds i els cims blancs / /  De Tots Sants fins 
a Nadal, el fleque r perd son cabal / /  Per Tots Sants, 
desa el vano i treu els guants. / /  Sagnies per Tots 
Sants, sa lut per tô t  l 'a n y / /  Per Tots Sants, caçador, 
plega els ra m s // Per Tots Sants, ni Hentrisca ni g la n s // 
Per Tots Sants, to ts  els vins son sans / /  Per Tots Sants i 
pels M orts , si sembres b la t coHirés escardots
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castanyes o qualsevol a ltra fru ita  del tem ps, acom panyat am b 
un tragu inyo l de vi. M o ltes vegades els cam paners no estaven 
sols, eis acom panyava m o lta  g e n t disposada a c o m p a rtir aquest 
ressopó. És d 'aquesta  manera que potser va néixer una trad ic ió  
que ja s'havia genera litza t a la fi del segle XVIII.

LIigades a la festa de la castanyada hi tro b e m  algunes d a n 
ses. Joan Am ades explica que per la Conca del Segre es feia 
la castanyada en com û. Es feia una gran foguera  a la plaça i 
la fadrina lla  ballava el b a ll de la castanya. Les parelles ballaven 
sense agafar-se. És p robab le  que  aquest bail constitue ix i una 
resta d 'a lgun a  cerim ònia  litú rg ica  precristiana relacionada am b 
el cu ite  ais déus manes o a les d iv in ita ts  la rs \ que encarnaven 
l'essénda deis avantpassats.

Un a ltre  dels productes gastronòm ics trad ic iona l que se sol 
m enjar en aquesta festa són els panellets. Els panellets están 
fets básicam ent am b am etlla , sucre i rovell d 'o u . També s'h i p o t 
a feg ir una pa rt més o menys gran de m o n ia to  o patata. N 'h i ha 
de m o lts  tipus: coberts de pinyons, de coco, de xocolata, am b 
codony...

Segons Joan Am ades, en algunes pob lac ions era tip ie  fe r una 
rifa de panellets. Els cafés preparaven taules m o lt ben parades, 
am b plats plens de panellets i fru ita  con fitada , to ts  ben em bo- 
licats i anaven rifa n t-lo s .També els pastissers o rgan itzaven les 
seves rifes i, rifaires particu lars a Barcelona, posaven les seves 
taules en d ife ren ts  indre ts de la c iu ta t per rifa r plats de panellets 
i pollastres, u tilitza n t cartes com  a m itja  d 'e fe c tu a r el sorte ig. 
A c tua lm en t, la c iu ta t de Reus encara m anté aquesta trad ic ió  i 
les rifes són organ itzades per d ife ren ts  associacions.

L'origen deis panellets com  a m enjar característic de la d iada de 
Tots Sants sembla que p o t te n ir l'o rigen  en els ápats funeraris. 
En a lguns indrets, la gen t portava els panellets a l'església en 
cistells i se'ls m enjava dins el m ate ix te m p le  en co m u n ita t. En les 
pob lac ions de la Catalunya velia, hi havia el costum  de celebrar 
una m enjada després de la m o rt d 'a lg u n  fam ilia r. Aquest m en
ja r tenia un caire ritua l en la fo rm a  de parar la tau la , la d is tribu - 
ció deis comensals i els m enjars que s 'h i donaven.

També la festa de Tots Sants ha ana t lligada al teatro. D urant 
aqüestes dates, en m olts  teatres, s 'h i ha représentât el Don Juan 
Tenorio de José Zorrilla, atès el paper p ro tagon is ta  dels d ifu n ts  
en l'a rg u m e n t. L'obra va ser publicada l'any  1844 i va ad q u irir 
ta l P opu la ritä t que, d u ra n t la segona m e ita t del segle XIX, es 
representava a la m ajoria  de teatres de les grans ciutats, prop 
de l'u  de novem bre.

Joan Am ades explica que, a Reus, s'havien fe t representacions al 
carrer del Don Juan Tenorio. Al vespro de Tots Sants es represen
tava a la llum  de les torxes i les atxes. S 'in tentava representar en 
un espai poc iM um ina t perqué fos el més espectacular possible. 
A  més dels propis personatges de l'ob ra , hi havia entre  la colla 
un bon nom bre  de fantasm es que fe ien unes quantes passades 
to t  sols, de manera que venien a ser corn una dansa de m orts. 
D 'aqu i sorgi, segons Joan Am ades, el bail de la m ort. La m o rt 
anava a cercar el rei, el bisbe, l'usurer, la jove, el pagès veli i 
la m ala lta , que l'accepten o la refusen, però acaben inév ita
b lem ent em porta ts  per ella. El bail de la m o rt es representava

per les places del n u d i an tic  de la c iu ta t en el transcurs d 'un a  
processò d 'àn im es. Els pa rtic ipan ts  portaven un llengol o tela 
bianca al d a m u n t i la cara tapada am b un vel negre, una torxa 
0 Ciri a la mà.

Podem afirm ar, dones, que la Festa de Tots Sants és una festa 
m o lt rica i que val la pena m a n ten ir viva. És una llástim a que, la 
g loba litzac ió  ens po rti a o b lid a r les nostres trad ic ions  i a adop- 
tar-ne  d 'a ltres  paísos, ja que els costum s populars són els que 
defineixen les nostres arrels.

Cançô de picar fusta
M arram eu to rra  castanyes 

a la voreta del foc; 
ja n'hi peta una ais m orros, 

ja en ten im  M arram eu m ort.

Pica ben fo rt, 
pica ben fo rt, 

que  piques fusta, 
pica ben fo rt.

M arram eu i M arram eua, 
s'em bolica am b un llençol! 
feia veure que era un hom e 

i era una fu lla  de col.

Pica ben fo rt, 
pica ben fo rt, 

que piques fusta, 
pica ben fo rt.

M arram eu ja no s'enfila 
per terra ts  ni per balcons, 
que  té  una gate ta  a casa 

que li cus to ts  els m itjons. 
Pica ben fo rt, 
pica ben fo rt, 

que piques fusta.

El conte del campaner borratxo
C onten d 'u n  cam paner que, per aquests dies, sem pre 
bevia massa i tocava sense cap respecte ni m iram ent. 
Un any, en so rtir de casa seva va adonar-se, que  una 
om bra  blanca proveída d 'u n  fana le t el seguia. Tot 
espantat, va vo ler despistar-la to m b a n t per carrers 
i carrerons, però va ser inú til. L 'ombra va seguir el 
cam paner fins a l'església i va esperar-lo m entre  eli to 
cava. En baixar, li va m anar que la seguís. L'ombra va 
co n d u ir el cam paner al bosc i li va dona r una destral 
perqué aterrés un arbre, am b la fusta  del qual li va fe r 
cons tru ir un ta ü t. "Aquest ta ü t és el te u "  li va dir. Des
prés el va d u r al cem entiri i li va fe r cavar una fossa. 
"Aquesta fossa és la teva" li va dir. Tot segu it el va d u r 
al cam panar i el va pen jar de la corda de la cam pana, 
la quai va com ençar a toca r a m orts. "Aquest to c  és el 
del teu en te rre m e n t". L'endemà van tro b a r el cam pa
ner m o rt d ins del ta ü t que eli m ate ix s'havia fe t i a la 
fossa que s'havia cavat.
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Joan Matas, la vida 
d'un gran folklorista
G E M M A  MATAS 
Fotografíes de l'arx iu M atas

A  casa nostra, són m olts  els que  mereixen aquest t ito l. Cata
lunya és una terra am b unes arrels tan riques que fo lk lò rica - 
m en t ha d o n a t i encara dona m o lt de si. Aquesta vegada he 
cregu t o p o rtú  seguir exp lican t d e ta lladam en t la vida del meu 
pare dins aquest m on, am b I'a ju t de m o lta  docum en tac ió  que 
tine  recollida.

Joan M atas H iguanet era em pordanés. Va néixer a Figueres el 
26 de gener de l'any  1901, o sigui que  estem parlan t d 'u n a  per
sona que tin d ria  110 anys si encara estigués entre  nosaltres. Era 
m o lt jove quan va passar a resid ir a Barcelona, on va traba lla r 
d u ra n t m o lts  anys en una farm àcia  de les Rambles, m o lt cone- 
guda, i encara existent, avui dia. Les saves coneixences personals 
es lim itaven als com panys de fa ina però, com  que era un gran 
entusiasta de la sardana, va anar fre q ü e n ta n t diverses audic ions 
i aixi va anar fe n t am is ta t am b m olts  sardanistes, am is ta t que va 
c o n tin u a r d u ra n t to ta  la seva vida. Fou dels prim ers en ingressar 
en el Fom ent de la Sardana, després va passar a fo rm a r part 
de l'A g ru p a c iô  Sardanista de Barcelona, on va desenvolupar, 
d u ra n t anys, diversos carrees d irectius.

L'any 1921 va en tra r a fo rm a r part, corn a dansaire, a l'Esbart 
Folklore de Catalunya, fu n d a t i d ir ig it  pel m estre Joan Rigali 
Casajuana. Set anys després, va passar a d ir ig ir  l'Esbart Sant 
Jordi del barri de Sants aixi corn ta m b é  el del Casal de la Bar- 
ce loneta, que  quasi sem pre actuaven con ju n ta m e n t. Un pareil 
d 'anys més ta rd , ju n ta m e n t am b Aure li Capmany, va passar a 
fu n d a r i d ir ig ir  l'Esbart de dansaires Barcino de l'A g rupac iô  Fol
klórica Aure li Capmany, co negu t corn a l'Esbart Barcino, am b 
qu i al llarg dels anys va recórrer to t  el te rrito ri català i part de 
l'estranger, so b re to t m o lts  indre ts de Franga, m os tran t la in fin i
ta riquesa de les nostres danses i la im portànc ia  que tenen dins 
la cu ltu ra  trad ic iona l.

Era un hom e actiu  i de cond ic ions excepeionais per a l'o rga - 
n itzac ió  de festivals fo lk lò rics  que se celebraven a la c iu ta t de 
Barcelona. El m ate ix any 1929, any de la fun d a c ió  del Barcino, 
va te n ir  Hoc a Barcelona l'Exposició In te rnaciona l i se li va encar- 
regar l'o rg a n itza c ió  de gairebé la to ta lita t dels actes fo lk lò rics  
que es van p o rta r a term e. Hi van desfila r orfeons, els Cors de 
Clavé, els X iquets  de Vails, els balls del Penedès (ball de bas- 
tons , ball dels cercolets, ball dels diables de l'A rboç, etc.), així 
com  ta m b é  esbarts de dansaires, cobles,... A  pa rt d 'a ixò , va ser 
l'o rgan itzado r, d u ra n t anys, de to ts  els actes trad ic iona ls  que se 
celebraven al Poblé Espanyol. Precisament per aquella època i 
am b m o tiu  de la Setmana Hotelera, en Joan M atas va o rg a n it- 
zar un deis m illo rs concursos d 'aque lls  tem ps i una gran festa 
a la Dansa Catalana, en la guai van pa rtic ipa r la m ajoria  deis 
Esbarts de Barcelona. En aquesta ocasió, va presentar el Ball

de les G itanes del Vallès, am b trenta-sis parelles. La premsa, 
que en aquells m om ents es publicava a la C iu ta t, en va parlar 
encom iásticam ent.

Anys més ta rd , a causa de la guerra civil espanyola, va re tornar 
a v iure a la seua Figueres natal, on se li va dem anar que hi fu n - 
dés i d irigís l'esbart que porta ria  el segell de la c iu ta t: l'Esbart 
de Dansaires de Figueres. A m b  el seu m estra tge, va im p a rtir 
diversos cursos de dansa trad ic iona l, ta n t a Catalunya com  a 
l'estranger. Cal destacar el seu tras lia t a la c iu ta t de Londres 
on, d eguda m e n t con trac tâ t, va passar uns tres mesos p o rta n t a 
te rm e un curs de dansa trad ic iona l i de sardanes.

L'any 1951, d ir ig in t l'Esbart de Figueres, va in te rven ir en la pel
licula Rostro a l M ar. Es tractava d 'u n  dram a d ir ig it  per Carlos 
Serrano de Osma. Els exteriors van ser film a ts  a Cadaqués i en 
una escena apareix gen t del pob lé  assistint a una actuació  de 
l'Esbart dansaire de Figueres, que baila am b la música de la 
Cobla Cadaquesenca.

Jun tam en t am b Aure li Capmany, va anar reco llin t diverses dan 
ses perqué la riquesa de la dansa trad ic iona l i po p u la r del nostre 
fo lk lo re  no quedés en l'o b lit. D 'aquest recull en fo rm en  part el 
Ball de Garlandes de Sant Esteve de Sesrovires, el Sketing de 
Figueres, el Ball de Nyacres de Roses i el Ball de Tres de Castellò 
d 'Em púries.

El 8 de maig del 1948 va te n ir Hoc l'h o m e n a tg e  ded ica t a l'A u - 
reli Capmany. Aquest m agne festival de danses populars es va 
celebrar en el cam p de fú tb o l de Figueres. Varen in te rven ir vu it 
Esbarts de diversos p u n t de Catalunya, que  ta l com  m o lt bé 
explica M aria Aurélia  Capm any en el pregó é d itâ t en el núm ero  
a n te rio r de Q uadern, es van convertir en un seguit de 48  pare- 
Hes ba llan t co n ju n ta m e n t el fam ós Ball de G itanes del Vallès.
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Figures coreografiades pe r Joan Matas en un fu ll quadricuiat (1948)

En la fo to g ra fia  que iMustra aquest artic le, podem  veure les 
figures coreogra fiades pel pare en un senzill m ig fu ll de paper 
quadricu ia t, fo rm a n t a dos tin tes  (punts  blaus, hom es -  punts 
vermeils, dones), el mosaic d 'aquesta  bonica i coneguda dansa, 
presentada per prim era vegada a to t  l'es ta t espanyol, am b les 
corresponents 48  parelles.

Joan M atas va m o rir el 6 de ju lio l del 1979. En el mes de setem - 
bre d 'aq ue ll m ate ix any, va ser quan vam convertir l'Esbart Bar
c ino en sabadellenc. La nostra fam ilia , en M ique l de la Rosa, el 
meu m arit i els nostres filis  Caries, Anna i G em m a i jo  mateixa, 
vam ven ir a viure a Sabadell. Seguin t la prom esa feta al pare que 
l'Esbart no havia de m o rir am b ell, en vaig p rendre la direcció. 
Vam a rribar a te n ir  165 dansaires en actiu  al llarg deis anys, 
des de nens de cinc anys (Escola de dansa), passant per l'Esbart 
in fa n til, l'Esbart juven il i el Cos de dansa gran de l'Esbart de 
dansaires Barcino.

És una satisfacció per a mi poder d ir que tam bé  várem  arribar 
a aconseguir m olts  èxits ta n t a Sabadell corn a diversos punts 
de Catalunya, a part de festivals fo lk lô rics  on vam in te rven ir en 
d ife ren ts  indre ts de França i A lem anya. Tôt i que en aquests 
m om ents el Barcino está actiu  nom és en teatre , mai se sap corn 
poden anar les coses i potser qualsevol dia el podem  to rn a r a 
veure p u n te ja n t les estim ades danses de la nostra terra catalana.

Cree que el m estre Joan M atas H iguanet se sentirla o rgu llos  de 
saber que la seva tasca no ha q ueda t en l'o b lit, després de l'ex- 
tens repàs de la seva vida. Corn ell, hi ha m olts  més grans fo lk lo 
ristes, dels quais seria vé ritab lem ent intéressant poder exposar 
am b a m p litu d  to t  el que van fe r per conservar les trad ic ions  
populars catalanes.

T ira còm ica - J ordi C lapés

m e  dJii£Pi AfMOPXX, ÊH ?  
é$  f£R  A LA fAEdA AÎÔVfA.
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L'HORT AL BALCO (2/6)

Les llavors, la jola de l'hort
M ARINA ANTUNEZ

C ontinuem  am b el nostre h o rte t al baleó particular. A  la prim era 
pa rt d 'aquesta  sèrie de capíto ls vam parlar-vos de la filoso fia  
que regeix l'a g ricu ltu ra  ecològica dom èstica, de quins són els 
avantatges i qu ines són les caractéristiques. Us vam explicar en 
què consiste ix l'associaciô de cu ltius, i us vam destacar la im por- 
tància de la sem bra, del ree i de les necessitats de Hum.

En aquest segon cap ito l, ens centrem  en el més essencial: les 
llavors, sense les quais to ta  la resta de fe ines a l 'h o r t  no tind rien  
sentit. Al cap ito l a n te rio r us vam anunc ia r que parlariem  de les 
eines que necessitem i, d 'e n tra d a , avui us parlarem  de les fona - 
m entals. La resta d 'estris  necessaris eis anirem  ve ient a mesura 
que avancem en la nostra p roposic ió  de fe r créixer les nostres 
pròpies hortalisses.

Corn fem el planter? A  grans frets, hem de saber que necessi- 
ta rem  un rec ip ien t on fe r ge rm ina r les llavors, un substra t apro- 
p ia t per a la ge rm inació , les llavors, a igua i tem pera tu ra .

Elecció dels recipients. Per ge rm ina r les llavors podem  u tilit -  
zar m olts  i variats recip ients, la m ajoria  reciclats d 'a ltres  usos. 
Aixi, podem  fe r servir envasos de io g u rt, carm anyoles de plástic, 
petits  testos fets am b paper de d ia ri... També hi ha unes safates 
que vénen a les cooperatives agricoles i bo tigues especialitza- 
des, que poden ser de porexpan o de plástic, i que  tenen to t  de 
fo rade ts  per a om p lir-los  de terra . N 'h i ha de diverses m ides i 
colors i es d iuen germ inadors  o alvéols.

Elecció del substrat. En p rinc ip i, les llavors poden ge rm inar 
en qualsevol substrat, però n 'h i ha d'especials. N orm a lm en t, 
se'n fa servir un que es d iu C om po Semilleros. En qualsevol cas, 
és conven ien t que  sigui un substra t rie en nu trien ts  per a favorir 
el cre ixem ent de les llavors i que  no sigui excessivament co m 
pacte perqué les arrels es pugu in  desenvo lupar correctam ent. 
La to rba  negra o rossa és un substra t ideal. Però, de fe t, les 
llavors poden ge rm ina r en gairebé qualsevol substrat.

Les llavors. És im p o rta n t que les llavors estigu in  ben conser- 
vades per ta l que  ge rm in in  am b èxit. I aixô vol d ir que s 'hag in  
g u a rd a t en un Hoc fose, frese i sec. Sempre és m illo r u tilitza r 
llavors de l'any  anterior, to t  i que si són més an tigües tam bé  
poden germ inar. Si tenen més de tres anys triga ran  m o lt més.

Aigua. No cal que  sigui a igua em bote llada  o de plu ja, però si 
deixeu una galleda plena en repos, al m atí següent haurà desa- 
p a regu t gran pa rt del c lo r que  conté . És m o lt im p o rta n t per a la 
ge rm inac ió  que a les llavors no eIs fa it i h u m ita t, aixi que podeu 
regar el p lan te r am b un va p o ritza d o r o que lcom  sim ilar per no 
rem oure  la terra.

més im p o rta n t en les hortalisses d 'es tiu . Convé que les llavors 
t in g u in  una tem pera tu ra  d 'u n s  18 a 25 graus per a ge rm inar 
co rrectam ent. A ixô, si ja fa fresca, ho podeu aconseguir apro- 
pan t eis con ten ido rs  a a lguna fo n t de calor.

Com sembrar les llavors. El més hab itua i és em plenar eis 
co n te n id o r de substra t, regar-lo i, a con tinuac ió , d ipos ita r-h i les 
llavors. En un p o te t de io g u rt s 'h i podrien  posar sense p rob lè 
mes de 8 a 10 llavors de gairebé qualsevol hortalissa, te n in t en 
com p te  que quan creixin una mica les haurem  de separar per 
ta l de fer-les créixer ind iv idu a lm en t. C obrim  les llavors am b una 
capa m o lt fina  de substrat, m ig cen tim e tre  ap rox im adam ent, 
ho reguem  superfic ia lm en t i apropem  el c o n te n id o r a una fo n t 
de ca lor si cal, sem pre m a n te n in t-n e  la h u m ita t.

Temps que triquen a germinar les llavors. Depèn de diver
sos factors. D 'una banda, de qu ina  hortalissa es trac ti. I, de 
l'a ltra  banda, de si les llavors són an tigües o noves. Per norm a 
generai, els enciams trig u e n  m o lt poc, uns 3 dies en germ inar. 
Els to m àque ts  en trig u e n  de 4  a 5, de dies. Totes les cucu rb ità - 
cies (carbasses, carbassons, cogom bres,e tc .) tr ig u e n  poc, uns 5 
dies tam bé. Els més tardans acostum en a ser els pebrots, que 
poden tr ig a r pe rfec tam en t un mes en néixer i que, a més, són 
els que necessiten la tem pera tu ra  més alta, uns 25°.

Guardar les llavors. Si el que  volem  és conservar les nostres 
pròpies llavors, haurem  de seguir uns processes un cop el fru it  
ja sigui m adur i l'h à g im  co llit. A quest procès és ideal per fer-se 
ara, a la tarder. És, per excel-lència, l'estaciô  en què es guarden 
les reserves, s'assequen els fru its , es fan conserves i, a lhora, es 
fan previsions de llavors per a la prim avera següent.

Temperatura. És p rim o rd ia l i m o lt im p o rta n t per a la g e rm ina 
ció de les llavors que  la terra  sigui húm ida . Sobreto t, és encara

Llavors de to m à q u e ts . Heu d 'esperar que el to m à q u e t estigui 
ben m adur i, sob re to t, trieu  un to m à q u e t ben bonic, que estigui
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La p lan tado  deis alveols

ben fo rm a t. L'obriu i, am b com pte , en tra ieu to tes  les llavors i 
les poseu dins un g o t am b aigua. Al cap de 48  bores veureu 
que aquesta a igua am b les llavors ha fe rm e n tâ t i aleshores és 
quan podeu posar les llavors en un co lador i esbandir-les sota 
l'a ixeta. D 'aquesta m anera, s 'e lim ina la capa p ro tec to ra  de la 
llavor, que és el que im pedeix que aquesta germ in i dins el propi 
to m á q u e t, i us quedará una llavor neta com  les que podem  
com pra r en sobres. És m o lt im p o rta n t no posar mai les llavors 
a assecar sobre un paper absorbent, corn el de cuina, perqué 
hi queden enganxades. Poseu-les sobre una m alla fina , un drap 
de co to  O dins el m ate ix co lador fins que perd in  la h u m ita t.

Llavors de peb ro ts . Sigui qu ina sigui la va rie ta t de què vu lgueu 
guarda r llavor, heu de deixar que el p e b ro t es posi verm eil. 
Quan com ença a arrugar-se vol d ir que ja és m adu r i és ales
hores quan podeu arrancar-lo , o b rin t- lo  i posant les llavors a 
assecar. Per fe r aquest p roced im en t us poseu uns guan ts  per
qué, de vegades, les llavors dels pebrots son m o lt p icants i si us 
toquéssiu la cara o el cos després d 'haver-les m an ipu lâ t, l'e fec- 
te  del p e b ro t podria  te n ir  conseqüències doloroses...! un ù ltim  
conseil: tam bé  podeu aconseguir llavors m itja n ça n t l'in te rcanvi. 
Si ten iu  veins i veines que, corn vosaltres, s 'han an im a t a fe r el 
seu prop i hort, no ob lideu  de dem anar-n 'h i unes quantes. I si 
mai com preu  p lan te r no us acostum eu a g ua rda r llavor de les 
plantes resultants, ja que en la m ajoria  d 'ocas ions son híbridos i 
les llavors o b tingudes  podrien  ser bastant d ife ren ts  de la planta 
m are o rig ina l.
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Bibliografia a l'entorn 
dels aniversaris Mahler
Dues novetats editorials d'Almudena de 
Maeztu i Norman Lebrecht s'endinsen en la 
vida i I'obra del matrimoni de compositors

ALBERT FERRER FLAMARICH

D uran t els anys 2010  i 2011 s'ha cé lébrât el 1 50è aniversari 
del na ixem ent i el centenari de Gustav Mahler. A  més, el 12 de 
setem bre de 2010  va fe r un segle exacte de l'estrena de la seva 
Vu itena S im fonia, que és una de les obres més am bicioses de 
la h istoria  de la música i un dels exemples més extraord inaris 
de sintesi de poesia, m istic ism e, filo so fia  i música. Han estât, 
dones, dos anys d 'e fem èrides  h is toriques en un llarg procès de 
recuperació del més gran s im fon ista  de to ts  els tem ps a excep- 
ció de Beethoven i Bruckner. A ix i m ateix, Sabadell va ser te s ti
m on i d 'u n  pareil de jo rnades dedicades a M ah le r d ins el cicle de 
conferèneies p rogram ades per Joventuts M usical: una a la seva 
esposa, A lm a M ah le r en ocasió del Dia de la Dona el m arç de 
2010 ; i una a ltra, a ell, el novem bre del m ate ix any.

El nom bre  de referèneies ed ito ria ls  sobre la m atèria  és m ajùscu- 
la en anglès, francés i alemany. En castella, to t  i la minsa q u a n ti- 
ta t (poc més d 'u n a  tren tena  de tito ls ) hi ha algunes aportacions 
m o lt s ign ificatives corn les m onogra fies  de José Luis Pérez de 
A rteaga, de José A n to n io  González Casanova o les clàssiques 
de Q u irino  Principe en la seva prim era versió, de Bruno W a l
te r O la ind ispensable de T heodor W. A d o rno . D 'aquest darrer 
ta m b é  cal esm entar eis diversos articles i conferèneies recollides 
en l'ed ic iô  com p le ta  de la seva obra que AkaI està pub lican t des 
de fa pocs anys en fo rm a t pe tit. Corn a cu rios ita t, cal destacar la 
tradúce lo  al català de l'es tud i de M arc V igna i d ins la coMecció 
Pere Vergés de Biografíes d 'E d ic ions 62, exhaurit des de fa més 
d 'u n a  década.

El present artic le  pretén acostar el lecto r a dues novetats apare- 
gudes en eIs dos darrers anys. Son dos vehicles intéressants per 
endinsar-se en la vida i obra del m a trim o n i Mahler.

A m bd ós  Ilibres no fo rm ara n  pa rt de la llista de les aportacions 
referenciais però tenen el va lo r de l'o p o rtu n ism e  i de la revisita- 
c ió de la qüestió  des de perspectives d iferents, amenes i cap ti- 
vadores pel lec to r intéressât.

Una altra biografía sobre Alma
S'ha d it  que la b ib liog ra fia  en castellá sobre A lm a M ah le r (1879, 
V iena-1964 , Nova York) és inversam ent p roporc iona l a la de 
Gustav am b relació a la im portánc ia  artística d 'a m b d ó s  perso- 
natges. Exagerat o no, sorprén el nom bre  de treba lls  publicats 
a l'e n to rn  d 'u n a  de les dones més fascinants de la seva època. 
Recordem els nom brosos capíto ls i aparta ts de la b ib liog ra fia  
sobre com posito res; les traducc ions i reedicions de La núvia de l

Alm a Mahler, vista pe r Jordi Roca

ven t de Susanne Keegan i Recuerdos y  cartas de Gustav M a h le r 
ada p ta t per A n th o n y  Beaum ont; així com  els treba lls  d 'lsabel 
M argarit, A n to n io  García Vila o el po lém ic de Françoise G iroud.

El d 'A lm u d e n a  de M aeztu no és un Ilibre d e fin itiu , ni ho pretén, 
atés que com prén fins al 1920. Presenta una pa rticu la r d iv i-
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sió dels capíto ls segons els anys i crea blocs dedicats a A lm a 
Schindler, A lm a M ah le r i A lm a am b G ropius. És una recons- 
trucc ió  personal en la fo rm a , m o lt d ivu lga tiva  i am b aporta - 
cions suggestives. La narració m aqu illa  el c o n tin g u t — que 
parte ix d 'a lló  co n egu t—  co n ve rtin t el Ilibre en un bon com p le 
m en t a la resta de la b ib liog ra fia , especia lm ent en el que és 
re inc iden t a Recuerdos y  cartas de Gustav M ah le r. La redacció 
és am ena i revela p u n tu a lm e n t l'època i d ife ren ts  interessos 
personals d 'A lm a  M ah le r d 'un a  m anera d ife re n t a les b iog ra 
fíes convencionals. El prô leg am b apun ts  histories sobre l'a rt 
és un exem ple la característica d 'A lm u d e n a  de M aeztu  corn a 
estudiosa dels arts i galerista. Pot dir-se que l'a u to ra  tende ix  
a la novel-la més que a l'assaig sense escatim ar dades h is to ri
ques i nom brosos incisos deis textos i com entaris  de les fo n ts  
principals. En resum, recom anable  però no im prescind ib le .

Lebrecht: un assaig novel'lat
Cal fe lic ita r la gestió d 'A lianza  Música per recondu ir la seva col- 
lecció cap a tito ls  d 'in te rès  i a c tu a lita t en qué l'assaig anglès 
segueix sent una m ina m usico lòg ica. Un exem ple és l'ed ic iô  
castellana del segon Ilibre de N orm an Lebrecht sobre M ah le r un 
any després de la p u b lica d o  anglesa.

Corn és fre q ü e n t en eli, Lebrecht fa a firm acions polém iques. 
Una de les évidents rau en el sub tito l. Reaim ent les s im fonies 
de M ah le r van canviar el m on? Potser el p lan te jam en t resulta 
excessivament messiànic per a qu i, des de la d istancia, altera 
el curs de la h is to riogra fía  del segle XX, per m o lt que  l'ob ra  de 
M ah le r presagi els vèrtexs del segle passât. A  més, hi va haver 
com pos ito rs  que van arriba r on ell arribà, sense conèixer-lo.

Tampoc sorprenen les derivacions sociom usicals de caire sen- 
sacionalista i altres a rgum en tac ions que ratllen el surréalisme. 
Serveixi d 'exem ple  el com entar! sobre I'ensopegada de M ah le r 
a I'a lta r el dia de les seves núpcies am b A lm a (pàg. 167). Però 
Lebrecht tam bé  és un investigador i aplica una m e todo log ia  en 
el tra c ta m e n t de la in fo rm ac iò . A  més, com  a critic  agu t, està 
assabentat de gairebé to t. Per aquest m o tiu , desm ente ix am b 
con tundència  i deduccions raonables algunes a firm acions d 'A l-  
ma que ni les b iografíes més recents i docum entades p lantegen 
(la pàgina 168 és un bon exemple). També desm ente ix el co m 
p lo t antisem ita  que va fo rça r la d im issió de M ah le r de l'O pera 
de Viena el 1907 (pàg. 200).
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En l'a p a rta t musical i b iog rá fic  aporta  poc de nou, to t  i que 
resulta e n tre tin g u t per a la concreció en els details i la seva 
característica prosa b rilla n t i am ena, gairebé novel-lesea, banya- 
da d 'h u m o r fi. La construcc ió  juga  am b a lgún  flashback  i inser- 
cions d 'experièneies alienes en con tac te  am b la música de M a h 
ler (les anécdotes de Kaplan, la del m úsic de la LSO, la trobada  
am b Eleanor Rosé). Per assum ir tantes dades cal estar d o cu 
m e n tâ t i sentir-se còm ode  em p ra n t un to  agressiu. Lebrecht sap 
re n d ib ilitza r el seu opo rtu n ism e , la seva am plissim a cu ltu ra  i 
la seva capac ita t de resisténcia vestida d 'e legáncia  i apassiona- 
m ent. Aspecte que, sum at a l 'a rg o t anglès de l'au to r, afegia 
d if ic u lta t a la traducc ió  de Bárbara Z itm an.

Lebrecht ta m b é  dedica un capíto l a la d iscografia  en un acosta- 
m en t com  a critic  musical. No ho fa des d 'unes percepeions que 
objectiva am b la tècnica i el deta il musical sinó des de la im pres- 
siô general, poc explicita , massa adjectivada, to t  i que vàlida. 
La seva és una llista de referèneies in terpré ta tives, com entades 
b reum en t i incloses pel seu pes h is tò ric  més que per les seves 
qua lita ts  musicals — ig u a lm e n t assenyalades.

Sense ser un h it  més enllà de l'ocasiô  de l'any  i b oom  M ahler 
actuals, el Ilibre és m o lt recom anable  per a aquells que com en- 
cin a endinsar-se en l'ob ra  del com positor. Per ais que  coneguin  
á m p lia m e n t el cas Mahler, nom és la precisió de details puntuá is  
i la redacció de Lebrecht els poden m o tiva r a una lectura seriosa 
del vo lum .

Per descom pta t, no hi fa lten  errors i im précisions, natura ls quan 
la docum en tac ió  és diversa, més enllà de la pròp ia  reflexió. No 
o b s ta n t això, sorprèn que a la pàgina 181 s 'a tribue ix i el tem a 
de les nenes ju g a n t a la sorra a l'A n d a n te  i al Scherzo de la 
Sisena s im fon ia . Igua lm en t s'equivoca (pàg. 307) en a firm a r 
que  G o ldsch m id t va o fe rir el 1960 la prem iè re  de la Tercera 
s im fon ia  a Ang la te rra . Va ser Sir A drian  Boult el 1947 en un 
registre com erc ia litza t per tes tam en t bastants mesos abans de 
la conclusiô d 'aq ues t Ilibre. A  la mateixa pàgina, erra en la cita 
de l'e fec te  de l'o b o è  en la tercera de Re-Fa; no és un glissando  
sinó un p o rta m e n t ascendent. També és m o lt d iscu tib le  l'om is- 
sió de Horenste in en la referèneia a la Primera s im fon ia  (pàg. 
300 -3 ): és una fita  única en la fo n o g ra fia  de l'ob ra . F inalm ent 
és a l-luc inan t que a firm i (pàg. 285) que Beethoven es va quedar 
sord en H eilegenstadt (I).

Norman Lebrecht
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Discografia catalana 
de música clàssica
Malgrat la crisi es continua éditant música 
simfònica, música sacramental o obres 
que reivindiquen figures poc conegudes

ALBERT FERRER FLAMARICH

Tot i la crisi econòm ica i la del sector d iscográfic, el m ercat de 
la música clàssica sobreviu. Ho fa gracies a una a c tiv ita t cada 
vegada més d iversificada, sovin t am b supo rt ins tituc iona l, i que 
ha p ro lifé râ t en empreses petites que són tam bé  una p la ta fo r
ma per a m o lts  in tèrpre ts. Entre les novetats deis darrers tem ps 
cal esm entar la reedició de l'A n to lo g ia  de la música catalana  en 
34  vo lum s feta per Picap, la incansable a c tiv ita t de Jordi Savall 
a través del segell Alia Vox i les constants aportacions de segells 
com  Ars H arm ónica, La má de G uido, Tritò o C olum na Música. 
Precisament aqüestes dues darreres d iscográfiques ocupen l'e ix 
central del present repas.

Descobrint repertori simfònic...
A  poc a poc el panoram a s im fòn ic  espanyol i català es redes- 
cobre ix i s 'am plia  en in te rp re tacions m o lt estimables. El segell 
Verso s 'ocupa del repertori per a gran orquestra  dels segles XIX 
i XX; m entre  que C olum na Música va enreg is trar les obertu res 
de M a rtin  i Soler, la Sim fon ia  en Re de Chapi, eis concerts per 
a p iano de Suriñach i, recentm ent, ha éd itâ t diverses s im fonies 
de Baguer. Tritò, després de l'èx it aconsegu it am b l'ob ra  d 'A r- 
riaga, presenta l'ob ra  orquestra l de Ferran Sor (TD0049): tres 
obertu res de ballet, una d 'u n  m elodram a i tres s im fonies, que 
se sum en a l'e d ita t per a p iano a qua tre  mans.

Totes, fins i to t  la Sim fon ia  nùm . 1 am b el concertone  per a v io li 
corn a segon m ov im en t, responen al m odel d 'o b e rtu ra  ita liana 
prop i de l'època. Hi dom inen  la frescor i la ca n ta b ilita t co m b in a 
dos am b tendéncies q u e ja  s'havien estés per Europa. Notis, per 
exemple, en les in troducc ions lentes — en m ode m enor— ; en 
l'ús de la fo rm a  sonata am b desenvo lupam ents breus — o sense 
ells— ; en la varie ta t m elòdica; en la in teracció  de les fustes; i en 
un classicisme m o lt més haydnià. Aquesta darrera caracteristica 
s'aprecia m illo r en les obres de 1804 que en les obertu res per a 
ba lle t de la década dels anys v in t, més rom àntiques i atractivos

per Ileus rossinianismes corn eIs d 'A lphonse  e t Leonere  i Cen- 
drillon . _a versiô és de referència: O rquestra de Cadaqués i Sir 
Neville M arrine r corn a d irector. Igua lm en t son im pecables la 
captacic de so i l'e d id o , e legant i senzilla, am b unes instructives 
notes de carpeta de Josep Dolcet.

C a lfe rm e n c io a  lesdues edicions del segell So lfa(re f.:SR 0608224; 
SR0708243) que han permès recuperar p a trim o n i s im fôn ic  del 
M odern ism e i eis prim ers anys del segle XX de com pos ito rs  dels 
Països Catalans. Una in icia tiva que és fru it  del curs que anual- 
m en t o rgan itza  la U nivers itä t Catalane d 'Estiu  a Prada de Con
fie n t i que es clausura am b un concert a càrrec de l'O rquestra  
S im fônica de Joves In tèrpre ts dels Països Catalans am b Salva
d o r Brotons al capdavant. A  l'espera de l'e d id o  del concert de 
2008 , eis de 20 0 6  i 2007 van inc loure  petites obres corn la 
M arxa budesca  de M anuel Palau, la sardana C am perola  de Tol- 
drà, a lhora que poemes s im fonies m o lt s ign ifica tius corn Puig- 
so liu  de Joaquim  Serra (am b o rq u e s tra d o  de Brotons), In d ib il
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Orquestra simfonica de Joves Interprets 

dels Països Catalans
Salvador Bretons, direcció

Enríe Morera 
Manuel Palau
Eduard Toldrá^’ .
Pau Casals # >  ^

¿ k

Concert eiireuisirat en directe a 1 Abadía de Sant Miguel de Cuixà

RicabÄ V jn e s

i  M a n d o rli ¡ Pàtria de M orera, / \  les costes m ed iterràn ies  i El 
c o m b a t de Pahissa i El rossinyol i la rosa de M a tilde  Salvador. 
Son dos com pactes enreg istra ts en d irecte  que recullen obres 
e laborades i co loristes, a cavali de la tra d ic ió  europea w a g n e ria 
na i la im pressionista barre jada am b elem ents nacionalistes i un 
cert néoclassicisme.

... i també la mùsica sacramentai
El cone ixem ent de la mùsica sacram entai tam bé  s'ha vist afa- 
v o rit pel com pacte  é d itâ t per C olum na Música (ref.: 1C M 0218) 
que inclou música religiosa de la M enorca del segle XIX a tra 
vés de com posic ions de diversos au to rs  vincu la ts a l'església de 
Santa M aria de M ao. Les peces van ser reviscudes en el b rilla n t 
concert del 10 de gener de 200 8  a l'esm entada església a carrée 
del ba riton  Lluis Sintes i l'o rgan is ta  Tomé Olives, que van o fe rir 
el nivell in te rp re ta tiu  requerit en q u a lita t i expressivitat accentu
an t eis aspectes operistics en eis versicles i m otets.

Corn és prop i en l'ed ic iô  del segell català el d ijipack  dem ostra 
gust i auste rita t. Les notes de carpeta, signades pel professor de 
la U nivers itä t de Barcelona Jaume Carbonell, con tex tua litzen  i 
il-lustren l'essènda de la música recollida: el de la influèneia de 
la música ita liana a España d u ra n t el segle XIX, concre tam ent 
a les obres sacram entáis de M enorca, em m arcant-se en una 
m oda d o m in a n t a l'Europa cató lica m erid iona l. Son fragm ents  
de d ife ren ts  com posic ions que m ostren l'essència m elòdica del 
belcantism e im pe ran t i el seu concepte  de tea tra litzac ió . Entre 
aquests es poden destacar el p re c ió s /\ve  M aria  de Josep M aña 
Pons M eliá, l'A ve verum  de Joan Fuxá Gelabert, el D ocebo in i
ques  de Benet Andreu  Pons i la Sonata  de Ramon Carnicer que, 
com  la resta d 'ob res, va ser escrita ex professo  per a l'o rg u e  de 
l'església maonesa. Un orgue, per cert, que és considérât com  
un dels m illo rs  d 'E uropa.

Reivindicant figures catalanes
En els darrers dos anys Tritò (ref.: TD 0048) tam bé  ha éd itâ t un 
exqu is it m ostrad que recull pa rt dels nou enreg istrem ents fets 
pel p ianista català Ricard Viñes (1 8 7 5 -1 9 4 3 ) per a C olum bia  i 
G ram ophon e  els anys 1929, 1930 i 1936. Aquest, dones, és 
desè disc — apòcrif— , fru it  de la in icia tiva del col-leccionista 
Philippe M orin , d ire c to r a rtis tic  d 'u n  com pacte  revelador de 
la d im ensió  de Vides corn a in tè rp re t i d in a m itza d o r cu ltura l 
d u ra n t l'avan tguarda  de princip is del segle XX. La q u a lita t sono
ra és su fic ien t i les recreacions gaudeixen de lleugeresa i Im puls

en un p iano rie i com pensât. Poden destacar-se l'hàb il encaix de 
plans i textures (B lancafort, Debussy); la c laredat de la pu lsado 
(Scarlatti); la força (Falla); aixi corn, la capacita t de Vides per a 
reaiçar el bagatel lisme (Borod in , Troiani). Per descom pta t, el 
venta li és variâ t i matisa l'aspecte nacionalista de Turina, l'im - 
pressionism e de Debussy i l'em oc ió  v ib ra n t de l'am p ia  selecció 
d 'A lb é n iz  — que, per criteris de l'època, frega la urgència— . 
Com a bonus track  hi ha una entrevista al p ianista, en francés, 
en ocasió del v in tè  aniversari de la m o rt de Debussy. Es tracta 
d 'u n  com p lem en t idon i al Ilibre Ricard Viñes. El p ian is ta  de les 
avantguardes, nascut de l'exposic iô  aco llida  a La Pedrera de la 
Fundado Caixa Catalunya a Barcelona l'any  2007.

D 'a ltra  banda. C olum na Música i la Fundación V ic to ria  de los 
Ángeles van encetar una estreta co l-laborac ió  que els ha por
tâ t a ed ita r sis novetats d 'un a  col-lecciô dedicada a la il lustre 
can ta n t barcelonina. Entre aqüestes son s ign ifica tius  la selecció 
de diversos recitals fe ts a T òqu io  en tre  eis anys 1988 i 1990 
(R ef.:1CM 0161) i l'en reg is tram e n t del concert inaugura l efec- 
tu a t al Palau de la Música Catalana en ocasió de la in augu rad o  
de Catalunya Música l'any  1987 (Ref.: 1C M 0175). En am bdós 
casos es tracta  d 'u n  llegat que, a excepció de possibles edicions 
pirata, resulta inéd it. Son, p o r ta n t, dos com pactes excepcionals 
i idonis per aquells que no van escoltar en viu a la gran sopra
no catalana. En concret, en una faceta tan defensada per ella 
com  la de recita lista i on les obres son les que  per a més d 'u n  
resten associats a ella: Heder d 'o r ig e n  alemany, francés i espa- 
nyol, entre  eis que sobresurten el schum annià  D er N ussbaum , 
to t  Schubert, to t  Ravel i el Vito.

No es p o t negar que, ateses les dates, la veu m ostra signes d'es- 
g o ta m e n t i a lguna indecisió pun tua l que hum an itzen  l'a rtis ta  
però l'aud ic ió  és prou rica i reveladora per no inc id ir en details. 
Sobrepassada la seixantena d 'e d a t, la gran dam a catalana de 
la cançô encara alliçonava am b els tre ts  que la van caracterit- 
zar: d icció pulcra, canvis in te l ligents de color, hom ogene íta t 
de registre, p len itud  tim b rica  i hábil d is tribuc ió  d 'accents en 
un acurat estil on no m ancaven in te n d o  i espontane íta t. Tot 
bastit a p a rtir de delicades in flexions i una línia e legant que 
confeg ien  una innegable  co m u n ica b ilita t. Sens dub te , va ser un 
parad igm a i una de les veus més com pletes del segle passât, 
acom panyada al p iano pel sem pre cóm plice  García M oran te , 
de qui tam bé  oferia  les delicades harm on itzac ions de cançons 
trad ic iona ls  catalanes.



BIBLIOTECA QUADERN

Darrers títols publicáis

34. Sabadell cent anys de dansa tradicional catalana. 
Núria Vila Mas.

35. L ’hora blanca.
L ’holocaust i Joaquim Amat-Pinella.
David Serrano i Blanquer.

36. Sense treva. Poemes 
Lluís Subirana.

38. Orfeó de Sabadell.
Apunts d'un Centenari.
Lluís Subirana.

39. La historia de Catalunya: miratges i distorsions. 
Joan A. Maten

40. Els Fatxendes. Una orquestra de Sabadell 
Jaume Nonell i Lluís Subirana

41. Francese Armengol i Duran.
Un sabadellenc enamorat de Sitges 
Lluís Subirana

42. Cent anys de sardanes a Sabadell 
Jaume Nonell i Lluís Subirana

43. Ramon Ribera Llobet. Obra sardanista 
Lluís Subirana

44. Persones d’ahir i d’avui.
Emili Hierro, Joan Cusco i Josep Gamell

Utií* But>lranft (atl)

de Sal>adell 
Apiuits
d'im Centenari #

1304-2004

F U N D ^ IÓ
VRS

i HIERRO ■ CUSCO ■ GAMELL.



CINEMA

Sitges 2011, un festival oriental
Gràcies a Taposta asiática, el certamen 
s'ha convertit en aparador del millor (i el 
pitjor) del cinema de gènere del continent

XAVIER GORDI

La crisi ha deixat d 'ex is tir! O blideu-vos dels bancs i dels vos- 
tres caps m alcarats (eis a fo rtu n á is  que  encara ten iu  fe ina)! 
Una vegada més s'ha célébrât l'esdeven im ent que ens ofere ix 
a m o lts  de nosaltres l 'o p o r tu n ita t d 'end insar-nos en un m on 
de fantasia que  ens allunya de la fa tigosa  rea lita t, encara que 
sigui nom és d u ra n t deu dies. A quest any, am b una ante lació  
inusual i exagerada, ja ten ia  a p u n t la vestim enta, la selecció de 
música, cóm ics i novel-íes que m 'hav ien  d 'acom pa nya r d u ra n t 
el festival, sense ob lida r-m e  d 'aque lles herbetes relaxants que 
gua rdo  per a ocasions ben especiáis. A  to t  aixó s 'h i va sum ar 
una pensioneta ideal per a l'ocasió, que  em va rebre am b una 
om n ip resen t bandera espanyola acom panyada de l'a rc de San 
M artí a la façana i nom broses fo tog ra fíes  del Reial M adrid  a 
l'in te rio r. L 'habitació no podia te n ir  més encant: paret irregu la r 
guarn ida  d 'e legan ts  taques d 'h u m ita t, un escandaiós ven tilado r 
que acaparava to t  el sostre i que  amenaçava d 'ab raonar-se 'm  al 
d a m u n t en qualsevol m o m en t, unes vistes a un ce lobert on es 
veia de to t  menys el cel, i un lavabo am b convidá is  ocasionáis 
s o rtin t de les reixetes de la dutxa. Tot p lega t ben am a n it am b 
una om n ip resen t i perpétua fla ire  d 'a rrôs  bu llit.

En aquest e n to rn  va transcórre r d u ra n t els prim ers dies d 'o c tu - 
bre el Festival In te rnaciona l de C inema Fantàstic de Catalunya, 
enguany en la seva 44a edició. Tenim la fo rtu n a  de poder gaud ir 
ben a p rop  de casa nostra d 'u n  esdevenim ent cinèfil en plena 
m aduresa, consc ient de les seves possib ilita ts i lim itac ions, i 
am b un prestig i in te rnac iona l ja con tras ta i.

Ángel Sala i el seu equ ip  han estab lert un fo rm a t que, to t  i 
que  con tinua  te n in t m ancances (prob lèm es d 'ho raris , canvis 
d 'ù lt im a  hora, criteris de selecció dubtosos, excès de categories 
i venta ll caótic  de guardons), aconsegueix un nivell de q u a lita t 
m o lt considerab le  en la m ajoria  de projeccions; fins fa no gaire 
l'espectador so fe rt sabia que p robab lem e n t la m e ita t de les 
peMicules del festival serien com plicades de digerir, fe t que 
provocava m ú ltip les  desercions o becainetes. En aquest fo r
m at, a més de les seccions ofic iá is, ta m b é  hi tenen cabuda les ja 
fam oses m ara tons i sessions especiáis, aixi corn la célebre pas- 
sejada zom bi.

L'aposta pel cinema asiàtic
Un dels principals encerts del certam en va ser aposta r al seu 
m o m e n t pel cinem a o rien ta l, fo rça desconegut pel gran públic , 
quan va te n ir  la seva eclosiô am b el b o o m  de film s de fantasm es 
de cabells llargs corn Ringu  (1998) o The G rudge  (2003). Aixó 
va perm etre  anar descobrin t tendències i d irectors q u e ja  s'han 
fe t fam ilia rs  per als seguidors del festival, corn Shinya Tsukamo- 
to , Takashi M iike, Park C han-w ook, Yoshihiro N ishim ura, Kiyoshi 
Kurosawa, Kim J i-w oon  i un llarg etcétera.

(Combat Shock] (Pla^a Town)

(Subconscimjs OuelCy) [The \Wzard (Night of the Living Dead) (Hardware)

Cartel Is de "The Theatre Bizarre" (a dalt) I del Festival

A  més d 'un a  preséncia im p o rta n t en les categories ofic iá is i 
d 'an im ac ió , el cinem a asiatic té  secció próp ia , una de les més 
atractives del festival, cosa que fa encara més incom prensib le  
pel púb lic  de Sitges en tendre  per qu ina  raó, i m a lg ra t l'éx it en 
el c ircu it del dvd  i de la piratería (perdó, volia d ir de les "cópies
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Fotogrames c/'Eva (a dait) i Hobo w ith  a shotgun

de segure ta t"), aquest tipus  de peMícules nom és arriben am b 
com p tago tes  a les sales de cinema.

A  S itges-20 11 les peMícules més sucoses van ser les orienta ls, 
especia lm ent tres th rille rs  am b una to rta  cárrega dram ática . La 
prim era, The Ye llow  Sea del coreá Na H ong-jin , q u e ja  ens havia 
fe t fru ir  am b The Chaser i que va guanyar el gua rdó  al m illo r 
d irector, ens presenta, enm ig de nom broses escenes d 'acc ió  
clàssica, les vivéncies d 'u n  im m ig ra n t iMegal (ja té  venuts els 
drets per te r l'inev itab le  rem ake  am ericà). La peMícula de Hong 
Kong Revenge: a love story, dels p roducto rs  de la sorprenent 
Dream  H om e  d irig ida  per W ong  C hing -po , relata un ango ixan t 
jo c  de venjances, m entre  que The un just, prem i al m illo r film  
asiàtic, del tam bé  coreà Ryu Seung-wan (d irec to r ó 'A rahan , que 
ens va fe r can ta r "aniversari fe lig " a la seva dona) proposa un 
v ia tge  per la corrupc ió  present en to tes  les esteres de la societat. 
Aquests tres film s són un exponent ciar que el cinem a asiàtic va 
més enllá de la p roducc ió  xinesa i japonesa, am b peMícules que 
saben co m b in a r la tensió del m illors th rille rs  am ericans am b la 
curiosa idiosincrásia del cinem a orienta l.

A ltres jo ie tes asiátiques van arrencar els ap laud im ents  de la p la 
tea, com  Sm uggler, Haunters, Shaolin, Sector 7 i, sobre to t, The 
ra id, un film  indonesi d ir ig it per G areth Evans (l'any passât ja va 
presentar M eran fau ), que grácies a la seva acciò acaparado ra  i 
al boca-ore lla  es va dona r a conéixer com  la pólvora al festival. 
A  la secció o fic ia l tam bé  s 'h i van p ro jec ta r les japoneses G uilty  
o f  rom ance, un dram a (pretensiós) del p ro lific  Sion Sono (d irec
to r  de C old fish), o el correcte  però innecessari (igual que les 
seves tres d im ensions) rem ake  del film  H arak iri (1962, Masaki 
Kobayashi) de la mà de l'encara més p ro lific  Takashi M iike. La 
xinesa The sorcerer a n d  the  w h ite  Snake, de Ching S iu-tung, va 
agradar força però no va co m p lir am b les expectatives que havia 
générâ t un p ro jecte  de gran envergadura am b la presència de 
l 'id o la tra t Jet U corn a p ro tagon is ta . A m b  Sacrifice, de Chen 
Kaige, va passar més o menys el mateix.

La representació asiàtica tam bé  va ser present en les m aratons, 
en les sessions especiáis i en a lguns dels passis més intéressants 
de B rigadoon. A lguns exemples són el clàssic exp lo it R obotrix , 
les trash Fashion Hell, Invasion o f  a lien b ik in i, E ro tib o t, Tomie, 
Kara te -robo  za b o rg a r  o Yakuza w eapon , a més de la p lausible 
N inja k id s !! !  de I'ine fab le  M iike  i el passi en 3D be Sex a n d  Zen: 
extrem e ecstasy, de C ristopher Sun. També van tr io m fa r entre  el 
púb lic  més jovene t les adaptac ions de m angues popularíssim s 
com  G antz  o les anim ades Leafie i Tatsumi.

Cal esm entar peces d ram átiques de d irectors consagradíssims 
com  Shinya Tsukam oto (Kotoko), Sion Sono (H im izu), el m ig - 
m e tra tge  de Park C han-w ook i el seu germ á Park Chan-Kyong 
N ig h t fish ing, rodâ t am b un iPhone i que va guanyar a lgún 
prem i, a més à 'A rira n g  de Kim Ki-duk. Però m 'agradaria  desta
car so b re to t un pareil de peMícules: M iloco rze : a Love story, de 
Yoshimasa Ishibashi, que va passar in jus tam en t desapercebuda, 
i la sorprenent U nderw a te r Love de Shinji Im aoka, que  no hi va 
passar gens.

'Red State', premi amb polèmica
Deixant de banda el cinem a asiàtic, al festival s 'h i van veure 
nous projectes de d irectors consagrats encara que no to ts  en el 
seu m illo r m om ent. A m b  tem àtica  de fi del m ón vàrem  veure 
C ontag ion  de Steven Soderbergh i 4 :4 4  Last Day on Earth 
d 'A be l Ferrara, a més de M elancho lia  de Lars von Trier i Twixt 
de Francis Ford C oppola (am b estafa 3D inclosa). Totes elles van 
o b te n ir la p it jo r resposta que poden esperar uns d irecto rs  que 
solen crear polèm ica: passar sense pena ni g lò ria  ( to t i que haig 
de reconèixer la meva d é b ilitâ t per en Ferrara, am b una cinta 
que ag lu tina  to ts  els seus tics, ta n t els bons com  els dolents).

Fundació
BancSabadell ®s

GS Comunicació Gràfica
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Fax 937 120 579
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John Landis, am b Burke & Hare, va o b te n ir una acollida un xic 
més calorosa per una cinta s im pática , m entre  que  el re torn  a 
les pantalles de Kevin Sm ith am b Red State  va despertar m oites 
controvèrsies quan el ju ra t li va a to rg a r els guardons de m illo r 
peMícula i de m illo r ac to r (M ichael Parks). Per una vegada com - 
parte ixo to tes  les critiques sobre aquesta peMícula i to th o m  
está d 'aco rd  en els pun ts  fo rts  (tem ática , in te rp re tacions, girs 
de g u ió ...) i en els pun ts  dèbils (realització de te le film , gu ió  
inconsis ten t... ), encara que cadascú inclina la balança cap on 
li intéressa.

La film o g ra fia  espanyola va estar representada am b les espe- 
rades i alabades Eva de Kike M aíllo  (prem i ais m illo rs efectes 
especiáis) i M ien tras  duerm es  de Jaume Balagueró. També van 
ser m o lt ben rebudes la sorprenent barreja de te rro r i com é- 
dia Lobos de A rga , de Juan M artínez M oreno , i l'esperadíssim  
re to rn  de Nacho V iga lo n d o  am b la im ag ina tiva  Extraterrestre. 
Menys a fo rtunados són Verbo  de Eduardo Chapero-Jackson, 
In trude rs  de Juan Carlos Fresnadillo, Em ergo  de Caries Torrents i 
so b re to t El ca lle jón  de A n to n io  Trashorras.

A  secció o fic ia l cal destacar la divertid íssim a i refrescant Aftac/c 
the  b lock  de Joe Cornish (prem i del púb lic), el més que plausible 
re to rn  de D ick Maas a les pantalles am b Saint (te n in t en com pte  
la peMícula que va guanyar la passada edició, hom  no p o t evitar 
p reguntar-se qu in  coi de prob lem a tenen els països del nord 
am b el Pare Noel) o Troll h u n te r  d 'A n d ré  Ovredal i A p o llo  18 
de G onzalo López-G allego, que sense a p o rta r res de nou ens 
ofereixen un bon en tre te n im e n t.

Incom prens ib lem ent, B e llflow er, d'Evan G lodell, una bestiesa 
m onum en ta l qué nom és se salva pel cotxe deis pro tagon is tes 
i les referéncies a M a d  M ax, va rebre força ap laud im ents. La 
m alaltissa i provocadora The divide, del m alaltís i p rovocador 
Xavier Gens, va ser rebuda am b divis ió d 'o p in io n s , igual que 
Livide, d 'A lexandre  Bustillo i Julien Maury, d irectors que no 
saben pair prou bé les excessives in fluències de les quais beuen.

Hell, de Tim Fehlbaum , enésima revisió d 'u n  fu tu r  apoca lip tic , va 
ser aco llida  am b ind iferènc ia , m entre  que l'esperada peMícula 
cubana Juan de los m uertos , d 'A le ja n d ro  Burgués, té  un inici 
p ro m e te d o r que  es va d ilu in t com  un térros de sucre a m esu
ra que avança el m etra tge . Van agradar força les d ram atiques 
(més que fantástiques) A n o th e r earth  de M ike Cahill (prem i a la 
m illo r actriu  per Brit M arling ) i The M o rtic ia n  de G areth M axwell 
Roberts. En canvi no van o b te n ir el favo r del púb lic  ni El Pára
m o, de Jaime O sorio M árquez, ni la lynchiana The o th e r side 
o f  sleep  de Rebecca Daly. The w om an  de Lucky Mckee (am b la 
coM aborac ió  de Jack Ketchum  i g ua rdó  al m illo r gu ió ) va acon
seguir la polém ica i la d isp a rita t d 'o p in io n s  que buscava.

Per acabar, cal esm entar la decepció que va suposar la peMícula 
de cloenda, el rem ake  de The th in g  de M a tth ijs  van Fleijningen 
Jr. Com a c o n tra p u n t pos itiu  cal recom anar m o lt Drive, de N ico
las W in d in g  Refn (d irec to r de Bronson  i Valhalla rising), un film  
d 'estè tica  fascinant, a tm osfera  poética i ritm e  clássic am b unes 
in te rp re tac ions excel lents de Ryan Gosling i Carey M u lliga n , 
am b un inici co rp rene do r i que  deixa un bon regust de boca 
que perdura fins al fina l.

Revenge; a love story, de Ching-Po Wong

Caspa i clàssics recuperáis
A  les seccions més casposes del festival (les predilec- 
tes del a fic iona ts  més radicals), s 'h i van veure H obo  
w ith  a sh o tg u n , de Jason Eisener am b R utger Hauer 
de p ro tagon is ta , m o lt passada de voltes, la b ru ta l 
The thea tre  b izarre  de diversos d irecto rs  am b Udo 
Kier fe n t de m estre de cerim ònies, l'o rig in a i Dark  
souls de César Ducasse i M a th ieu  Peteul, el d e b u t en 
la d irecció de M ichael Biehn am b The v ictim . Sudor 
frío  de A drián  G arda Bogliano, L ittle  deaths  de Sean 
H ogan, A n d re w  Parkinson i Sim on Rumley, l'especta- 
cle de Iluita Iliure M o n s te r B raw l de Jesse T. Cook, i el 
b lu f de la tem porad a . Grave encounters, d irig ida  per 
The V icious brothers. Des d 'aqu í, m 'ag radaria  enviar 
una abraçada al ju b ilâ t anglés vestit de ten is ta  i a 
l'e xm ilita r que tocava la tro m p e ta  en una banda de 
l'exérc it que no es van perdre ni una de les sessions 
del Brigadoon.

La secció de clàssics va fe r possible veure en pan
ta lla  gran (però gairebé sem pre en sessions ben 
m atinals) film s corn A n gu ish  (1987) de Bigas Luna 
(am b el seu jo c  m etac inéfil), Erankenstein  (1931) de 
James W hale, W arGames (1983) de John Badham, 
W estw orld  (1973) de M ichael C rich ton (am b el céle
bre Yul Brynner), Texas C hainsaw  massacre II (1985) 
de Tobe H ooper (una obra sense cap mena de d u b te  
estrafo lària  però tam bé  incom presa), The Beyond  
(1981) de Lucio Pulci, A/ce/arre (1984) de Pedro Olea, 
A.l. A r tif ic ia l In te lligence  (2001) de Steven Spielberg, 
i so b re to t Starcrash (1979) de l'a fab le  Luigi Cozzi, 
am b qu i després vàrem  c o m p a rtir una am igab le  
te rtú lia . Bryan Singer i M ichael Ironside, de qu i vàrem 
com provar que segueix te n in t el cap d a m u n t de les 
espatlles després de rodar Scanners (1981 ), van ser 
altres convidá is iMustres del festival.
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ELS CURTS DEL MECAL 
O ctubre i novem bre

M EM O
Agrupación Sr. Serrano  
Dissa b te  8  d'octubre

DUES DONES QUE BALLEN 
Dissa b te  5 de novem bre

REVOLVER
Contra pu net us/Da/rceport 
Dissabte 12 de novem bre

ÌN HEAVEN
Jordi Cortés- ALTA REALiTAT 
Dissabte 2 6  de novem bre

ALAS EN LOS PÍES. Pepe Hevia  
Dissabte 3 de desem bre

L'ELISIR D'AMORE 
Dímecres 19, divendres 21 
i d íum enge 23 d'octubre

EL APRENDIZAJE. R. Romei i 
Juan Carlos Lérida 
Dissabte 29  d'octubre

LA BLANCANEUIELS 7 NANS  
Díssabtes i d íum enges 29  i 
31 d 'octubre i 5 ,6 ,1 2  i 13 de  
novem bre

AI-ANDALUS. Color Dansa 
D ium enge 20  de novem bre

CIRCTEATRE MODERN  
Dissabte 19 i divendres 20  de  
novem bre

LA GRAN EPOPEIA DEL PETIT 
B O NHO M E
Dissabte 26  de  novem bre  
D ium enge 27 de novem bre

ELCANTDELASIBIL-LA  
Divendres 16 de desem bre

NO SÉ SI...
MARTA CARRASCO 
Divendres 16 de desem bre

I mottes més 
propostes...

VENDA ANTICIPADA

TEATRE PRINCIPAL (c. de Sant Pau ,6) 
Dimecres i dijous, de 18 a 20 h 
Divendres i dissabtes, d'11 a 13 h i de 
18 a 20 h 
Excepte festius

PROGRAMACIO DE L'ASSOCIACIO D'AMICS DE
L'OPERA DE SABADELL
Per telefon, 93 725 67 34 - 93 726 4617

Or^anitzadó:

Ajuntament 
de Sabadell

902 400 222
uiiuiu.elcorteingles.es

(Excepte la programació de l'Associació d'Amics de 
ropera, la programació de Joventuts Musicals, els 
concerts de Sabadell liés Música i Sabadell Sardanista, la 
imatge i els circuits iniciáis de l'Estruch)

LASALA MIGUEL HERNÁNDEZ i l'espectacle LA GRAN 
EPOPEIA DEL PETIT BON HOME 
també a www.lasalateatre.cat

Amb el suport de:

Generalität de Catalunya 
Departament de Cultura

VENDA PER AL MATEIX DIA

A l'espaí on es duguin a terme els espectacles:
Teatre Principal i Teatre la Farándula: d'11 a 13, de 18 a 20 h 
i una hora abans de l'inici de l'espectacle.
L'Estruch: a partir d'una hora abans de l'inici de 
l'espectacle.

^ D i p u t a c i ó  I ÁreadeCultura  TTiW RarcAlnna

http://www.lasalateatre.cat


♦ m e ro  1 83  
ìsembre 2011

Diàlegs i afin itats e s tè tiq u e s r~  _
p erru n a  Gascón i LIoreng Ligas Dubreuil

'C ! John jparpenter, llegenda viva del c inem a fantàstic

9771695939005



AGENDA DE GENER - FEBRER D'ESPECTACLES 

I CONCERTS A SABADELL

22 de gener, a les 18.00 h 
Teatre familiar 
CALL ME MARIA!
Teatre Principal

27 de gener, a les 21.30 h 
EL DE5TÍ DE BEETHOVEN
Orquestra Simfônica del Vallès 
Teatre Principal

2 de febrer, a les 21.00 h 
Concert d e 4T  IA
L'Estruch

9 de febrer, a les 21.00 h 
FÉLIX I GALATEA
L'Estruch

l ode  febrer, a les 21.30 h 
Música de cambra 
ORATORI ESTHER, DE CRISTIANO 
GIUSEPPE LIDARTI
Teatre Principal

11 de febrer, a les 21.00 h 
CAMBUYÒN HIP-HOP
L'Estruch

15 i 17 de febrer, a les 21.00 h, 
19 de febrer, a les 18.00 h 
AIDA, DE GIUSEPPE VERDI
Teatre La Farándula

18 de febrer, a les 21.00 h 
SAGARRA DIT PER ROSA MARIA 
SARDÀ
Teatre Principal

18 il 9 de febrer, a les 12.00118.00h
Teatre familiar
BUCHETTINO
L'Estruch

I moites més 
propostes...

Qui te por de Virginia Wolf?, amb Emma Vilarassau i 
Pere Arquillue
Dissabte 18 de marg, al Teatre Principal, preus: 22 € i 18 €

Delicades,T de Teatre
Diumenge 6 de maig, al Teatre Principal, preus: 22 € i 18 €

Luces de bohemia, d'Oriol Broggi
Diumenge 27 de maig, al Teatre Principal, preus: 22 € i 18 €

* Abonament a 5 espectacles, 25% de descompte, a 4 espectacles, 20% de descompte, a 3 espectacles, 15% de descompte

VENDA ANTICIPADA DE LOCALITATS
Taquilla del Teatre Principal (c. de Sant Pau, 6) 
Dimecres i dijous de 18 a 20 h 
Divendres i dissabtes, d'11 a 13 h i de 18 a 20  h 
(excepte festius)

VENDA D’ENTRADES

902400222
ujujLu.elcorteingles.es
(Excepte la proqramació de l'Associació d'Amics de l'Ópera, la 
proqramació de Joventuts Musicals, els concerts de Sabadell 
Més Música i Sabadell Sardanista, la imatge i els circuits iniciats 
de l'Estruch)

Organitzacíó:

A junta m ent 
de Sabadell

PROGRAMACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DE L'ÓPERA DE SABADELL 
Per telefon, 93  725 67 34 - 93 726 4617

PROGRAMACIÓ DE LASALA MIGUEL HERNÁNDEZ i els espectacles CALL ME MARIA! 
i BUCHETTINO

VENDA PER AL MATEIX DIA DELS ESPECTACLES 
A l'espai ón es duguin a term e els espectacles:
Teatre Principal i Teatre La Farándula: d'11 a 13 h, de 18 a 20  h i una hora abans 
de l'in id  de l'espectacle.
L'Estruch: una hora abans de l'inici de l'espectacle.
LASALA Miguel Hernández: una hora abans de l'inici de l'espectacle.

www.sabadell.cat ( í | )  Telefon 010
Amb el suport de:

f¡̂  Generalití-t de Catalunya 
Departament de Cultura  
i M itjans de Comunicació

D ip u ta c ió
B a rc e lo n a

http://www.sabadell.cat
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Carta de l'editor

Els ú ltim s núm eros de Q uadern i aquest darre r de 2011 deixen 
entreveure en una part dels co n tin g u ts  el que será la revista 
a pa rtir del p rim er núm ero  de 2012 . Tot canvi — i a Q uadern 
n 'estem  gestan t un de m o lt im p o rta n t—  necessita una trans i- 
ció, que és el que estem fe n t des del mes d 'ab ril.

Del present núm ero  voldria  destacar l'entrevista de Josep 
M aria Ripoll a Sam Abram s. És gairebé un p e tit m iracle que 
un am ericá de V irg in ia  s 'hagi conve rtit en re ferent de la crítica 
literaria  a Catalunya com  una veu independen t — si és que la 
independencia  és possible en tem es tan apassionants i apas- 
sionats com  la lite ra tu ra—  que seguram ent li ve tan  des de la 
seva cond ic ió  de fo rá  com  de la in te g ra d o  en la nostra cu ltura .

M aia Creus ens descobreix les a fin ita ts  estétiques de dos fo to -  
grafs sabadellencs que posen les bases del que  podria  ser una 
u tilitzac ió  m oderna de la fo to g ra fía , com p le tada  am b una 
intéressant correspondéncia entre  Gem m a Gascón i Joan Vila 
Puig.

Hi trobareu  tam bé  un d o cu m e n tâ t treba ll d'Esteve Canyameres 
sobre els avantpassats sabadellencs de Joan M aragall i la resta 
de les seccions habituais.

Tots els que fem  Q uadern us desitgem  el m illo r per al 2012 
que acaba de començar.

M anuel Costa Fernández 
quadern .ed ito r@ fundac ioa rs .o rg

Q U A D E R J 5

Fundat el 1978 per Joan Cusco
Premi Tasis-Torrent de la Diputado de Barcelona

EDITO R /  DIRECTOR EN FU N C IO N S
Manuel Costa Fernández

H A N  C O L LABORAT EN AQUEST N Ú M E R O
Marina Antúnez, Montse Barderi, Enric Benavent, Cálbius, Esteve Canyemeres, 
Gemma Casamajó, Gemma Gascón, Jordi Clapés, Maia Creus, Xavier Farré,
Joan Antoni Ferran, Albert Ferrer, Xavier Cordi, David Madueño,
Gemma Matas, Pedro Medina, Lydia Orobitg, Toni Quero, Josep Maria Ripoll, 
Maria Romani, Joan Sampons, Joan Todó, Lloreng Ugas Dubreuil, JoanVilapuig

M A Q U E TA C IÓ  I PREIM PRESSIÓ
Poi Costa

DISSEN Y DE LA PORTADA
Marta Pascual

Els textos signats reflecteixen l'opinió personal deis autors respectius
Els números anteriors de Quadern es poden consultar a dialnet.unirioja.es
Quadern de les idees, les arts i les lletres és una marca registrada de Fundació Ars

Amb el suport de

f n f  Generalität de Catalunya |¥ |  A juntam ent
ßUa D epartam en t de la P residència de Sabadell

EDIC IO
Fundació Ars
Migdia, 18 ■ Tel, 937 259 427 ■ 08201 Sabadell 
info@fundacioars.org — www.fundacioars.org

IM PRESSIO
Ingrasa, S.L, ■ Rubi

PUBLICITAT
Grafie Set, PCI, S.L. Cabanyes, 8
Tel. 937 120 520 ■ Fax 937 120 579 • 08203 Sabadell
quadern@graficset.com

Publicació bimestral
ISSN 1695-9396
DLB-16799-1978
Preu de l'exemplar: 4,50 euros

PORTADA
Fotografia de Gemma Gascón

mailto:quadern.editor@fundacioars.org
mailto:info@fundacioars.org
http://www.fundacioars.org
mailto:quadern@graficset.com


SABADELLENCS

Els Gorina, avantpassats 
sabadellencs de Joan Maragall

ESTEVE CANYAMERES/ 
Fotografia de Joan Antoni Ferran

El present artic le  voi o fe rir unes pinzellades d 'u n a  de les línies 
d 'avantpassats sabadellencs de Joan M aragall. C oncretam ent, 
la lin ia m aterna paterna, és a dir, els avantpassats paterns de 
Rosa G orina Fole, la mare. Però abans d 'e n tra r en m atèria , cal 
esm entar que aquest artic le  no hauria estât possible sens l'a juda 
de V ic tò ria  A b ril G orina, la qua l, l'any  2002 em va te r arribar 
to tes  les notes que sobre la seva fam ilia  m aterna havia anat 
esp igo lan t d 'en trev is tes a parents i de notes que ten ia  de l'a rb re  
que  va fe r Lluís G orina Ponsà (+ ) . També el meu agrai'm ent a 
A n to n io  O ne tti Vera, de l'A rx iu  H istóric de Sabadell, el qual, 
am b un cone ixem ent exhaustiu de la docum entac ió , m 'ha  aju- 
d a t a com p le ta r les dades per fe r aquest artic le, especia lm ent 
els docum ents  que es referien a la fam ilia  Gorina ais segles XVII 
i XVIII, conservats a l'arxiu.

Segons Francese de Borja M o ll, el cognom  Gorina és la fo rm a 
fem en ina  de G uari o Gari. I pel que fa a Gari o Guari, c ito  tex- 
tu a lm e n t, de W arin, «del radical w aran, 'a b rig a r'. G uarinus  
(1026)». És, per ta n t, un nom  d 'o r ig e n  germ ánic, la qual cosa 
no voi d ir que  el p rim e r avantpassat sigui germ án ic  ais segles 
X i XI, a Catalunya, la m ajoria  de pob lac ió  es «batejava» am b 
nom s d 'o r ig e n  germ ánic, per la so n o rita t i perqué era la m oda 
del m o m e n t^

Els G orina, al Vallès, els tro b e m  docum en ta ts  a la vila de Saba
dell ja  l'any  1401, am b Pere G orina i Joan Gorina ac tu a n t de tes- 
tim o n is  en escriptures notariaIsT Per ta n t, hem de parlar d 'u n a  
fam ilia  de Sabadell ja a la segona m e ita t del segle XIV.

Com es p o t veure en l'a rb re  anterior, a la segona m e ita t del 
segle XV, un cabaler, Jaum e G orina, es casé am b la pub illa  del 
mas Bassa de M atadepera. A  p a rtir d 'ac i, i fins a la segona m ei
ta t del segle XIX, can Gorina tin g u é  com  a cognom  fa m ilia r 
l'h o m ó n im . En Francese G orina i Riera (1 8 2 3 -1 9 0 6 ) fou  l'ú lt im  
hereu de la fam ilia  G orina que fou  p rop ie ta ri de can Gorina de 
M atadepera ( fo ra g ita t del seu mas per deutes l'any 1878)T

En el decurs d 'aquests  500 anys, més o menys, a M atadepera 
el co gnom  es consolida com  a nom  de la fam ilia  de l'a n tic  mas 
Bassa. Tot i que a l'a rb re  tronca l d 'he reus de can Gorina de

1 M oll, Francesc de Borja: Els L linatges Catalans; Editorial M oll, C iutat 
de Mallorca 1982, pp.105 i 110
2 Forellad Solá, M iquel: M a n u a l de  Francesc A jac. N o ta n  de Sabadell, 
1400-1402. Editorial Fundado Noguera, col. Acta N otariorum  Catalo- 
niae, Barcelona 1998; doc.11 i 262.
3 Comasolivas Font, Joan: D ie ta ri de Francesc G orina i Riera, Pagès 
de M a ta d e p e ra  (1841-1904). Publicacions de l'Abadia de M ontserrat; 
Barcelona 2003; pg.417-439.

La casa Gorina

M atadepera hi ha un p u b illa tge  a fina ls del segle XVII, es m anté 
el cognom  Gorina sempre''.

AI segle XVI, de la linia tronca l dels G orina de M atadepera en 
com encen a so rtir Unies de cabalers que  s'estableixen p rinc ipa l- 
m en t a la vila de Terrassa i a lgunes masoveries de les parrôquies 
del an tic  m un ic ip i de Sant Pere de Terrassa. La nissaga dels G ori
na de M atadepera con tinuará  fins al segle XX am b branques 
im p o rta n ts  a Sabadell, Terrassa, i Viladecavalls.

Pel que fa a la linia Gorina o rig ina l i que con tinué  a Sabadell, al 
segle XVI va anar perden t la baronia de to tes  les linies, i aixi, a 
princip is del segle XVII p ràc ticam ent no quedava n ingù  cogno-

4 Jaume Gorina Batlles i la seva dona Maria Serracarabassa tingueren 
dues filles. La gran. Maria, fou la pubilla de can Gorina i es casà amb 
Narcis Cadafalc, de la masia de Cadafalc de Castellar del Vallès; els 
fills continuaren cognom inant-se Gorina. Arxiu Flistoric de Sabadell 
(AFISB): Escrivania, notari Joan Puig, Llibre de Testaments, sig. E-254/2 
fo li 21, testam ent de Maria Gorina 29/11/1729.
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Josep Gorina Batlles F Marianna
* ab.l685 a Sabadell

(pagès de la vila)

Sebastià=Maria Maimó
=1685 (de Barberà del Vallès) 
-  ab.1723 
(pagès de la vita)

Bai toineu =
♦1661 =1692 

test 1729 +1729 
(pagès de la vila)

Maria Roca
4- vers 1740

Teresa=Julià Ribatallada
cm: 1710 (de Ribatallada)

(de Julia d ’Altura)

Maria = Fdiu Calfaper
test. 1722 (de Sabadell)

I +1722

Antoni
cm; 1723 

+1754 
(pagès de la Vila)

Dionis = Paula Tremulles
=1695 (de Sabadell)

(pagès i jomaler)

=lTeiesa Llong Guitaid
(de can Llong de St.Julià d ’Altura) +1738 
2 Teresa Salient Pratsobreroca 
= 1740 (de can Salient de Gallifa)

I
Anton Ckirina Llong

cm:1750test.l792 '  
(pagès de la vila)

Maria Escorsell Moret
(de St.Vicenç de Jonqueres)

Tomás

I------------------------------------1
Francesc=Teresa Sans Carbondl Valenti (Sorina Escorsell = Josepa Casanoves Fontanet Joan = Maria Girerà Fole Antoni
cm:17S6test.l809
(bereu)
(pagès de la vila)

(dePalaudàries) cm; 1785 (fabricant) (de Sabadell) cm; 1794 (de Sabadell) 
(pagès de la vila)

Maria Fole Francesc=Gertmdis Morato Antònia=Anton Bisbai Joana= Seriflach Valenti=Rosa Tumll Francesca=PauPiferrerFello
(fabrica|it)C ;am bllS  (fabricant) 

(de Sabadell)
Torres

LiM ES GORINA FABRICAOTS TEXTILS: 
ELS GORINA PUJOL 
ELS GORINA BORRELL 
ELS GORINA PONS 
ELS GORINA FIGLTIRES

Joan=1 Maria Bisbal Ballescà Francesca= Joan Puigneró Lluch
2 Teresa Parasols Armengol

Rita Rosa (jorina Fole Joan Maragall Vilaiosal

Joan Maragall (Jorina
(*1860+1911)

Joan Goiiiia Rainoiieda = Âima Maria BatUes
+ ab. 1646

(Hereu de can Gorina)
+abl663 

(del mas TorreUa de Matadepera)

Jaume =1 Marianna Parellada Mi Josep =
=1646 (de can Parellada de St.PeredeTerrassa) +ab.l685 

+1647
=2 Maria Serracarabassa

(delmas Serracarabassa de St.Quirze Safaja) 
=1647

Mmliiniiii
+d.l696

Joan=Maria Pou
=1663 (deSt.PeredeTerrassa)

Dionis=Agnès Mir
cm;1667 (deTerrassa)

LÍNL4 D’HEREUS DE CAN GORINA 
DE MATADEPERA

ELS GORINA DE SABADELL ELS GORINA DE SANT JULIA D’ALTLTLA
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Joilll CtOiIiIII Eulalia
doc. 1401

1 1 

Antónia=Bartom eu Bonet Jo a n  G oiiiia = N.N
1

Eulália=Pere Salvany
cm:1426 <de Sabadell)

i ^
an : 1436 (de Sabadell)

1

B eiiiiit Golilla = Eulalia Antoni
{ mercader de Ëanes) 
(doc. 1456-1480)

doc. 1451

Jaiune
1

Antonia Ba^isa Antoni =  Beneta Riba 1 Joan 1 Joana
+ab.l522 (pubilla del mas Bassa ) cm:1480 (de Sabaddl) test. 1505 +ab.l500

=ab. (de M atadepaa) 2 Eulália Gorgs
(d d  mas Gorgs )

(de Barbera d d  V^aüés)

> '' '

ELS G O RIN A  M A TA D E PER A ELS G O RIN A  DE SABADELL
(SeglesXV -X XI) (S.XVT-XVII)

m inâ t G orina. Hi hagué descendents, però per linies fem enines 
que no m antenen el cognom . També hi ha el cas de linies que 
m arxen de Sabadell, com  Francese Gorina Sam unta, que I'any 
1 580 ja s'havia instaM at a la vila de Terrassa com  a sastreT

A  la prim era m e ita t del segle XVII, el p rop ie ta ri de can Gorina de 
M atadepera era Joan Gorina Ramoneda, que s'havia casat am b 
Anna M aria Batlles (del mas Torrella del Racó, actual can Torres 
de M atadepera). D 'aquest m a trim o n i hi ha docum en ta ts  qua tre  
fills  máseles: Jaume G orina, el que será I'hereu de can G orina; 
Josep, pagès que s'instaM a a la vila de Sabadell; Joan, que anirà 
de m asover a la parròqu ia  de Sant Julià d 'A ltu ra , i D ionis, que 
es casará a Terrassa.

L'any 1675, davant del no ta ri de Sabadell, Joan Baptista Asbert, 
es firm a  una apoca de pagam ent de la Ilegítim a paterna i 
m aterna per pa rt de Josep Gorina Batlles, pagès de la vila de 
Sabadell, al seu germ à Jaum e G orina, de M atadepera (l'hereu 
de can G orina). A  p a rtir d 'aq ues t d o cu m e n t la presencia a Saba
dell dels Gorina to rna  a ser de fin itiva  a ltre  cop, després de quasi 
m ig segle sense Gorines®.

Josep G orina, casat am b M arianna, va te n ir diversos fills. Són 
docum enta ts : Sebastià, el f ill més gran; Bartom eu (seguram ent 
fill segon) i D ionis, el tercer. Dels dos prim ers, hi ha descen- 
dèneia fins als nostres dies. Ara bé, ens interessa seguir la línia 
in iciada per Bartom eu G orina i M aria Roca, ja que els descen
dents d 'aq ues t m a trim o n i són els avantpassats directes ta n t del 
poeta Joan M aragall com  de les fam ilies de fab rican ts  cotoners 
i llaners sabadellencs.

Bartom eu Gorina és d o cu m e n tâ t des del 1692, any en qué es 
casa am b M aria Roca, fins a l'any  de la seva m ort, el 1729, 
am b a p rox im adam en t 68 anys d 'e d a t. Si bé la filia c ió  de Barto
meu, respecte de Josep, no está con firm ada  docum en ta lm en t.

to t  apun ta  que era el m itjá  deis tres germ ans que 
l'any 1699 aconsegueixen tres peces de terra a 
rabassa m orta  per fe r vinya al ca n 'U stre ll, al ter- 
m enal am b ca n 'O riac.

Bartom eu Gorina era pagès de la vila de Sabadell. 
Tenia casa al carrer M anresa, havia a d q u ir it un 
casal per ed ifica r al carrer Sant A n to n i, ten ia  una 
vinya a la Serra de Sant Iscle, un cam p de quatre  
quarteres a la Riereta, i la vinya de ca n'UstrelIT

La posició de Bartom eu Gorina i la seva fam ilia , era 
bona ja al to m b a r de segle. L'any 1710 casa la filia  
gran am b un fili de R ibatallada; el fili hereu, el casa 
am b una filia  de can Hong l'any  1723. En el decurs 
de la seva vida havia aconsegu it força pròp ia  per 
ser cabalen En m o rir l'any  1729, en el tes tam ent 
fe t el dia 7 d 'a g o s t a la parròqu ia  de Sant Feliu 
de Sabadell, deixava corn a hereu universal el seu 
fill A n to n i G orina Roca. A quest no tin g u é  tan bon 
paper com  el seu pare: era pagès i va vendre prác- 

tica m e n t to t  hhereta t p rop i, com ençant, ja un any més ta rd  de 
la m o rt del pare,per vendre el casal del carrer de Sant Antoni®.

Quan m orí la prim era dona, Teresa Llong, per pagar les despe
ses d 'e n te rra m e n t hagué de vendre la vinya de ca n 'U stre ll. A  
aquest el succeí el seu fill p rim o g è n it A n to n  Gorina Llong, que 
es casà l'any  1750 am b M aria Escorsell M o ra to , filia  d 'u n  tra - 
g ine r h a b ita n t a la vila de Sabadell, però la fam ilia  havia v in g u t 
de Mura^.

El p rim er Gorina d 'aquesta  nissaga que consta corn a fab rican t, 
fou  Va lenti Gorina Escorsell, avi patern  de Rosa Gorina Fole, 
la mare del poeta M aragall, fili segon del m a trim o n i Gorina 
Escorsell i in ic iado r de la nissaga de G orina fab rican ts  tèxtils de 
Sabadell.

La segona m e ita t del segle XVIII marca l'expansió i la generació 
de m oites branques secundàries de Gorines. Tant de la linia de 
pagesos iniciada per Bartom eu G orina, com  les orig inades pel 
seu germ à gran Sebastià, i les de fills  cabalers de la linia de Sant 
Julià d 'A ltu ra , o rig inada  per l'onc le  de Bartom eu, Joan Gorina 
Batlles, i les linies de Terrassa, ta m b é  orig inades per cabalers de 
can G orina. Hi ha, per ta n t, un «paren tiu  universal» en to ts  els 
descendents actuals dels Gorina o rig inaris  del Vallès, ja sigui de 
la branca principa l de can Gorina de M atadepera, ja sigui de les 
an tigües branques Gorina de Sabadell.

5 AHSB: Escrivania; docum entaciô  solta; testam ent de Vicenç Gorina 
l'any 1580; sig. E.63/17.
6 AHSB: Escrivania; Joan Baptista Asbert. Manual notarial de l'any 
1675.

7 Any 1692: Arxiu de la Catedral de Barcelona, Llicéncies d'esposalles 
de ro fic ia l, volum 106, fo li 22. Any 1699: Arxiu Historie Comarcal 
de Terrassa (AHCT); Notari M iguel Palaudáries i Coll. Manual de 
1698=1699.Any 1729: AHS; Escrivania, notari Felix Gay Bruguera. M a
nual de 1753, sig. E=277/1.
8 Any 1711 compra de la pega de terra de la Riereta: AHSB, Escrivania, 
Joan Baptista Asbert, manual de 1711, fo li 313. Venda del casal del 
carrer Sant A ntoni: AHSB: Escrivania, notari Felix Gay Bruguera; M a
nual E=277/1. Capitols m atrim oniáis d 'A n to n i Gorina i Teresa Llong 
a AHSB: Escrivania; J. Baptista A sbert Llibre de capítols m a trim on i
áis 1711/1723. Any 1730: Venda de la pega de terra de ca n 'Ustrell a 
AHSB: Escrivania, Joan Puig, manual de 1730 (data 2/08/1730).
9 AHSB: Escrivania; Bonaventura Campmany i Coll; Llibre de capítols 
m atrim oniáis (1747 a1754); sig. E=276/1 fo li 85.
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Humor gràfic, les tentines 
dels grans artistes
JORDI CLARES TERUEL

L 'hum or g rà fic  és un art? L'art el fan els artistes; i, si n 'h i ha que 
han créât bon h u m o r grà fic , podem  considerar que aquesta 
part de la seva obra tam bé  és art?

A na litzem  la qüestió  am b un p rim er exemple: ju tg e u  aquesta 
obra del p in to r i g ravador Francisco Goya (1 7 4 6 -1 8 2 8 ) d 'u n  
dels vu it à lbum s (el C, fe t entre  1803 i 1824) que va crear per al 
seu gaud i i el deis seus íntim s, com  una mena de capricis  (figura  
1 ). M o lts  d 'aquests  grans d ibu ixos tenen escrita una llegenda a 
la pa rt in ferior, més o rig ina l i d irecta que les deis caricaturistes 
anglesos de l'època, i més breus que les deis franceses Daumier, 
Gavarni i G randville . Tant si representen escenes observades per 
eli com  si son inventados, a lguns d 'aquests  d ibu ixos es poden 
considerar véritab les acudits gràfics.

Però anem  a pams i aciarim  eis dos conceptos: h u m o r g rà fic  i 
art. En aquest escrit em co n fo rm o  a considerar l 'h u m o r g rà fic  
corn el reflex, en un d ibu ix, de l'«estat d 'à n im  que tende ix  a 
rem arcar el carácter cóm ic, ridícul, absurd o insò lit de de te rm i- 
nats aspectos de la realita t»L Seguin t la d iv is ió arb itrà ria  que 
el period ista  Iván Tu bau fa a El h u m o r g rá fico  en la prensa de l 
franqu ism o^, equivaldria  a un tipus  d 'h u m o r que està entre  els 
que  ell de fine ix  com  a h u m o r p u r  i h u m o r critic. Em refereixo a 
un h u m o r t ira n t a abstracto, absurd, poètic  i una mica cos tu 
m ista. A ixi, queda descartada to ta  la p roducc ió  satírica feta des 
de la fi del segle XVIII corn a in s trum en t de Ilu ita , corn a EExèrcit 
dels Cantis (figura  2) de Jacques-Louis David (1 7 4 8 -1825 ), l'in - 
d iscu tib le  p in to r de la Revolució Francesa que va im m o rta litza r 
m om ents  corn La m o rt de M a ra t o la C oronado  de N apoleô  
corn a em perador.

Per p ro d u ir el tipus  d 'h u m o r g rà fic  a què em refereixo cal d o m i
nar la idea hum orística  (per exemple, un acud it) i la representa- 
ció gràfica (h a b itua lm en t, un d ibuix). Es p o t dona r el cas que la 
idea i el d ibu ix  s iguin de creadors d ife ren ts  però, curiosam ent, 
les dues tasques sovin t recauen en la m ateixa persona. Possible
m ent, aquest tipus  d 'ob res  està més a l'abast de l'a rtis ta  plástic 
que vol explicar una idea hum orística que de l'hum oris ta  que 
hauria de d o m in a r la represen tado gràfica, ja que  per expres- 
sar-la am b èxit cal un cert do m in i del d ibu ix . De fe t, el m issatge 
està tan  present en la im atge  que de vegades p o t prescindir del 
text. Però p o t no ser així, com  quan els escriptors catalans Pere 
Calders (Kalders) i AveM i A rtis  Gener (Tisner) van d ir ig ir  jun ts  
l'Esquella de la Torratxa del setem bre de 1936 a l'o c tu b re  de 
1937 i van encetar la m illo r etapa del setm anari am b un h um or 
m odernissim  que després de la guerra s 'aniria  estenent per to t  
el m on.

Figura 1. Francisco Goya, Tuti li mundi, Hispanic Society o f  America, N ew  
York, c. 1820. Un jove espellifat que ha paga i pe r contem plar l'atracció  
popu la r anomenada mundonuevo o Luti li mundi proporciona, de franc i 
sense adonar-se'n, un espectacle g ra tu it a lternatiu  a una noia. Jo el titu la 
da Mirant pels forats.

Si recuiem en el tem ps per loca litza r un expert en to tes  dues dis
c ip lines (la represen tado gràfica i la pensada enginyosa i aguda) 
caldrà buscar entre  els creadors que les dom inaven. Sens d u b te  
hi havia grans artistes que excel-lien en to tes  dues, però els fa l- 
tava considerar la seva fusió. De l'a rtis ta , c ien tific  i pensador 
fio re n ti Leonardo da V inci (1 4 5 2 -1 5 1 9 ) se'n conserven creaci- 
ons que, com binades, podem  presentar com  un an teceden t de 
l'a cu d it g rà fic  (figura  3 de la pàgina 9). Per a aquest experim ent 
he tr iâ t un estudi de dos homes, fe t a tin ta , i un acud it seu que 
es transcriu  a Leonardo da Vinci. Cuaderno de notas^.

Pel que fa al concepte  d 'a r i, es de fine ix  genera lm en t com  l'ha- 
b ilita t i la destresa per fe r certes coses, adqu irida  a través de 
l'es tud i i l'experiència. Segons l'B pasa^ és s inòn im  d 'a r t if ic i i es 
d is tinge ix  de la natura lesa, entesa com  els fenòm ens ta l com 
se'ns presenten, perqué el p rodu ïm  am b investigado  i esforç. 
Però hi ha arts que no están destinades a satisfar les necessitats

1 Accepció del Gran Larousse Català.
ZTubau, Iván, El h u m o r g rá fic o  en la prensa d e l franqu ism o. Editorial 
M itre, Barcelona, 1987.

3 Leonardo da Vinci. C uaderno  de notas. Ediciones Busma, Madrid, 
1982.
4 Enciclopédia Universal Ilustrada Espasa. Volum VI, José Espasa e Hi
jos Editores, Barcelona, 1909.
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Figura 2. El govern anglès (1794), grava i propagandístic que el p in to r neodàssic 
Jacques-Louis David va acceptar fer i en el qual el Diable personifica el govern británic.

practiques de l'existéncia, sino a p ro d u ir un estât particu la r de 
Sensibilität, més o menys llig a t al p laer estétic. Reivindico que 
cal s ituar el bon h u m o r g rá fic  en la categoria d 'aq ues t A r t  en 
m ajúscula.

Els autors  clássics de fin ien  l 'a r t com  la im ita d ó  bella de la N a tu 
ralesa i, per ta n t, el c o n ju n t de p roced im ents que im plicava 
aconseguir-ho. L'any 1746 Charles Batteaux em pra per prim era 
vegada, a Les Beaux A rts  rédu its  à un m êm e p rinc ipe , el con- 
cepte  de belles arts  per d e fin ir les arts que aporten  bellesa: l'es- 
cu lp tu ra  (am b p  d 'escu lp ir), la p in tu ra , la música i la poesia. Poe 
després, a ¡'Encyclopédie  de D iderot, s'hi a fegiria  l'a rqu itec tu ra . 
Totes aqüestes arts posseeixen dues caractéristiques essencials: 
d 'u n a  banda els efectes (sovint g ra tifican ts ) que produeixen 
sobre el recep tor i, de l'a ltra , les facu lta ts  especiáis que reque- 
reix l'a rtis ta , in d e p e n d e n tm e n t de la seva h a b ilitâ t tècnica, i 
que  s 'a tribue ixen  a la Insp irado . Ara bé, corn va d ir l'escu lto r 
Josep Clarà: «La insp iració  no és un instan t, un m om ent, un 
fu lgo r, corn creuen els necis. És una qüestió  de pacièneia, de 
Ilu ita  constan t, és obra de to ta  la vida»T D 'acord am b aqüestes 
consideracions, podem  a firm a r que l'ob ra  de Goya esm entada, 
corn m oites de Sempé, M in g ó te , Q u ino  o Gin, son A rt, ja que 
m ostren un gran o fic i en la realització gràfica i una destacada 
agudesa en la idea.

G audim  ara d 'un a  m agistra l obra (figura  4 de la pàgina 9) del 
p in tor, escu ltor i caricaturista francés H onoré D aum ier (1808- 
1879), possib lem ent el p rim er gran hum oris ta  g rà fic  (tam bé en 
el sen tit professional del te rm e). La va fe r després que la Ilei de 
setem bre de 1835 escapcés els drets concedits per LIuis XVIII a 
la Carta a to rgada  i ob ligués els caricaturistes d ir ig its  per Charles 
Ph ilipon a canviar de registre i centrar-se 
en la tem àtica  dels costum s. De vegades 
el text estava redacta t per un periodista 
de les seves revistes {La Caricature, Le Cha
rivari...), però no crec que sigui aquest el 
cas.

Si un c read o r  
fa "n o m é s "  

h u m o r  
gràfic, 

p o d e m  
considerar 
q u e  fa a r t  
i que, p e r  

tan t, és un  
artista?

5 Ho recull Josep M. Infiesta al c inque volum  de la coMecció G ent 
N ostra  ded ica t a Clara, Edicions de Nou A rt Thor, Barcelona, 1979.

A m olts artistes se'Is reconeix la p roducc ió  
fe ta  en una sola d iscip lina artística, sobre- 
to t  la p in tu ra . Però a lguns van excel-lir en 
més d 'un a , com  el m ate ix Daumier, que  va 
destacar fe n t p intures, escultures m ode- 
lades i litografíes. Ara bé, si un creador 
plástic fa "n o m é s" h u m o r gràfic , podem  
considerar que fa a rt i que, per ta n t, és un 
artista? D e ixeu-m 'ho  reblar: per què un creador que com bina 
taques de colors i textures o andròm ines escampadas per terra 
es considera a u to m à tica m e n t un artis ta , i un a ltre  que  fa una 
obra plàstica d 'in d u b ta b le  q u a lita t gràfica i que sap transm etre  
el seu m issatge (ja que, si no, la seva obra no té  cap raò de ser) 
es considera un n ino ta ire  en el sen tit despectiu de la paraula 
n in o t l
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Parlant de n inots, observeu aquest acud it pub lica t a La Public i
dad  el 30 d 'a g o s t de 1898 (figura  5) de I'escrip to r i d ibu ixan t 
Apel-les Mestres (1854 -1938 ). A  I'acud it, el n in o t  de I'esquerra 
carica turitza  un artista, I'a ltre  personatge representa un burgés, 
i la conversa fa referencia al m o n u m e n t del p in to r El Greco que, 
per in icia tiva de Santiago Rusiñol, es va inaugura r el 29 d 'a g o st 
de 1898 a Sitges.

Si l'im press ion ism e marca un p u n t d 'in fle x ió  en la manera de 
pintar, per com  es taca la tela am b el pinzell, pel que fa al d ibu ix  
tam bé  es percep un canvi una mica equivalent: es va passant 
del deta llism e vu itcen tista  (una mica com  el del m ate ix Apel-

Figura 6. Picasso, 1959

'es Mestres) al traç espontan i deis esbossos que els artistes no 
"avien in co rp o râ t encara a la seva obra de fin itiva . De fe t, el 
■lanvi d 'estil am b qué l'a u to r ha représentât els dos personatges 
accentua encara més el carácter hum oris tic  de l'ob ra .

Els p in to rs  i els escultors fig u ra tiu s  que perseguien la im itac ió  
bella de la natura lesa  van ced ir el tes tim on i a l'a rtis ta  plástic que 
treba lla  am b el color, la fo rm a , la textura  i l'espai. L'artista s 'ado- 
ria de dues coses: el m issatge s'expressa am b més c laredat si es 
prescindeix de to t  a llò que p o t in te rfe rir o d is treure l'espectador, 
I és més d irecte  i co n tu n d e n t si es transm et am b el m in im  d 'e le - 
rnents. I hi ha discip lines en les quais això es fa especia lm ent

RESTAURANT

Pintor Borrassà, 43-47« 08205 SABADELL 
Tels. 93 727 70 42 - 93 726 27 91
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rambla 5,4° plama 08202 sabadell 
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Figura 3. Leonardo de Vinci, ca 1487-1490. Dos homes discutien entre 
ells. Basant-se en l'a u to rita t de Pitàgores, l'un  volia dem ostrar que havia 
estât en el món anteriorm ent. El segon no el deixava acabar de parlar. Lla- 
vors el p rim er li d iu : - Aquesta és la prova que jo  ja  vaig estar aquí abans: 
recordo que tu  eres un moliner. L'altre, picat, li dona la raó to t dient: - És 
cert, ara recordo que tu  eres Fase que em portava la farina.

palés, corri el disseny o l 'h u m o r grà fic . Veieu sino el d ibu ix  de la 
figu ra  6: el personatge de l'esquerra està fe t am b qua tre  linies, 
i el de la dreta am b un pareli de taques.

Horn podria  pensar que l'ha  fe t Saul Ste inberg o el m ate ixJaum e 
Perich. Però no, el va fe r Pablo Ruiz Picasso (1 8 8 1 -1973 ). Per bé 
que no necessita cap com entari (ni l'in c o n g ru e n t "sin palabras" 
dels tebeos dels anys 60), es titu la  El reco ne ixe m e n t m èdie  i està 
fe t am b tin ta  xina sobre paper, corn la m ajoria  d 'a cu d its  gràfics 
de la seva època.

Q uan volem  destacar la vàlua d 'u n a  obra d 'a r t que ens ha col- 
p it, sovin t rem arquem  corn ha aconsegu it transm etre 'ns  certes 
em ocions. I és in d u b ta b le  que  l'hum or, quan en percebem  eis 
efectes, ens transm e t una agradable  em oció  que podem  situar 
en tre  la h ila rita t i l'alegria®. Si ens les transm et una obra d 'h u - 
m or qrà fic , no la situa ta m b é  en la categoria de veritab le  obra 
d 'a rt?

Figura 4. Flonoré Daumier, 1838. - Si us plau, senyor! 
No m ogueu les mans, que engegareu a rodar la sessió.

-¿E$te Qrem Bmria MJa àe Mtjesf—fQxd âùparaM  
-Ah, ya, ghabrUz vivido en S itjesî~n fampooed!
-Æntonem le# q v e h fe * i^ n  terân griego^--^niTammm*l* 
-ÆMrncss ni* lo Yo ¿aaiiioaíüft

Figura 5. Apehles Mestres, 7 898. -Aquest ta l Greco devia ser f ill de Sitges, 
oi? -No d igu i disbarats! -Ah, dones, h i havia viscut? -Tampoc! -Llavors, són 
els grecs els qu i ho han m untat? -Tampoc! -Dones jo  no ho entenc.
-Jo ta m p o c !!!

Trad ic iona lm ent, les anom enades Belles A rts eren sis; música, 
dansa, poètica (i dram a), p in tu ra  (i d ibu ix), escultura i a rqu itec 
tu ra . Més endavant s 'h i van a feg ir el cinem a (setè), la fo to g ra fia  
(vuitè) i la h istorie ta  (nové). A c tu a lm e n t hi ha un cert debat 
per estab lir qu in  ha de ser el desè art. Personalment, crec que 
s'ha de p rescind ir deis llistats. Una obra será o no A r t  pels seus 
p rop is m èrits, i no pel fe t de f ig u ra r en una llista deis to p  ten.

6 Podeu consultar les reflexions que vaig fer sobre el tema a l'article 
"H u m o r: de Testât líq u id  a l'e s tâ t d 'à n im " , publicat al número 181 
d'aquesta mateixa revista.

fomseae
ARTICLES PELL I VIATGE

Sant Quirze, 38 
Tel. 93 725 85 41 

SABADELL
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DIR-SE A  TRAVES D'UN LLIBRE

Enríe Majó es diu a través del 
'Diari d'un lladre' de Jean Genet
MONTSE BARDERI /  Text i fotografíes

Enríe M a jó  és un ac to r estructura l del tea tre  en catalá. A  més de 
te n ir  una llarga tra jec tó ria , tam bé  té  un paper actiu en l'escena 
actual, per exem ple am b la partic ipac ió  en l'ob ra  Tot esperant 
G o d o t en l'ed ic ió  del Grec d 'aq ues t any. Tot i que soni com  un 
tò p ic  repatan i, no puc resum ir un cu rricu lum  tan  extens. A m b  
dues frases d iria que és el nostre Laurence Olivier, ja que ha 
in te rp ré tâ t to ts  eis clàssics am b m estratge. Jo m e'n  vaig ena
m ora r l'any  1981 quan va representar Terra baixa a l'Euterpe. 
A m b  eli vaig aprendre  a estim ar el teatre , la meva llengua i a 
m a ta r eis llops am b l'o rg u ll de la classe baixa (més ta rd  ho vaig 
aprendre  a fe r corn a dona i des d 'un a  nació op rim ida ).

Enric M a jó  em fa un regai inesperat: em cita a l'a n tic  edific i de 
la Com pañía de Tabacos de Filipinas, un espai en què Gil de 
Biedma va treba lla r i on creu que encara es conserva el seu antic  
despatx. L 'autor de Las personas de l verbo  tam bé  hauria p o g u t 
desbancar Jean G enet en aquesta entrevista.

Per qué has triât el Diari d'un lladre de Jean Genet 
per dir-te?
A  la vida hi ha d ife ren ts  Ilibres que et van m arcant l'existéncia. 
Aquest és un que m 'ha  m arcat m o lt, és un p u n t de referéncia 
constan t, un Ilibre que no envelleix l'im p a c te  que em va causar, 
per aixó l'he  triâ t.

Començo am b les cites del Ilibre a partir de les quais 
m 'has de dir la teva visió del món o alguna experi- 
éncia teva... Com  saps de sobres, am b la Intensität 
d'aquesta prosa no tindrás gaire treva. Creus que 
"la  més pura harmonía am orosa tam bé és la més 
térbola"?
Per a una vida fe ta  per a la passió deu ser així. Jo he viscut s itu- 
acions térboles, com  to th o m , però no em produeixen fé lic itâ t i, 
per ta n t, el que he après a fe r és evitar-les, si puc. Una s ituació 
té rbo la  és l'e n am oram en t i jo  sem pre me l'he  près com  una 
febrada que cal passar per a rribar a un a ltre  estadi, que és el 
que més m 'interessa. Aleshores hi ha s ituacions térbo les inevi
tables que les has de superar com  un peatge. A  mi m 'interessa 
la q u o tid ia n ita t, de fe t l'en a m o ra m e n t m 'interessa per a rribar a 
la vida quo tid iana .

Cal "m o lt orgull (és a dir, amor) per embellir aigú  
que és Ilefardós i m enyspreat"?
Sí, e fectivam ent. La beilesa heMénica és fantàstica  als museus. 
La bellesa propera és una altra. Em refereixo ais cánons estétics, 
perqué la vida va per un a ltre  carni i saber fascinar-te per detec
tes, ta n t estétics com  moráis, p o t ser m o lt interessant.

Puc aconseguir que aIgú s'enam ori de mi per
qué "m irant com l'adoro, sé que acabará per 
estim ar-m e"?
No, no t 'h o  recom ano. És un m ira tge  i una esperança vàcua. La 
vida és m o lt més cruel i no va per m érits ni per inversió de tem ps 
ni d 'a fecte . Les relacions m iro  d 'estab lir-les en un pia d 'ig u a l a 
igual, am b la m ateixa capacita t d 'encerts  i d 'equ ivocar-se ta n t 
per l'un  com  per l'a ltre .

L'amor no correspost podría ser una form a d'inten
tar debades "rehabilitar allò innoble"?
Sí, per jus tifica r-ho . L'amor no correspost és una pèssima inversió 
que fas. Però és una cosa te m pora l i, si dura m o lt, si s 'enqu ista , 
has d 'a n a r al psiqu ia tre  ràpid. És cert que m olts  artistes han fe t 
grans obres a p a rtir de l'a m o r no correspost, però jo  sem pre em 
refereixo a viure bé perqué de vida nom és n 'h i ha una i cal m irar 
de g a ud ir i divertir-se. La to rtu ra  és per qu i té  vocació de pati- 
m ent. InstaMar-se en un parany és sem pre con flic tiu , s 'arriba a 
un c lo t, a un espai sense sortides. Tot p o t ser viscut si és una a 
situació  tem pora l, el p rob lem a és la perm anéncia.

Igual que Genet tens "tendéncia a donar una inter- 
pretació al menor accident"?
Sí, ana litzo  m o lt les coses però he après a re la tiv itza r-ho  to t. 
In te rp re to  i em capfico  nom és un m om ent. És el que et deia 
abans: el secret és no enquistar-se. He fe t m o lta  terap ia  i he 
estât anys cone ixen t-m e a través d 'u n  professional. És im p o r
ta n t conéixer-se, saber el p u n t on pots a rribar i on no. Preveu- 
re les conseqüéncies i, en segons qu ina  s ituació , tr ia r sem pre 
salvar-te.
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violent, rebutjava la

Has fet mai un carni que sig- 
nifiqui "prossegu ir profun- 
dament, cada cop més pro- 
fundament, per les regions 
més remotes de tu m ateix"? 
Sí, és l'a p re n e n ta tg e  de viure. Ja ho 
he de ixat de fer. F inalm ent el que 
he après és una cosa m o lt s im ple 
però m o lt d ifíc il d 'assum ir: va ser 
un conseil de la meva mare, que 
era una dona m o lt sàvia, in téres
sant i pagesa, i és el següent: «Es 
viu una vegada, no siguis to n to » . 
Assum ir-la em va costar dos anys 
i m ig de teráp ia . A ixó es tradue ix  
en el fe t de saber-te descarregar de 
coses i no arrossegar-ho to t  a l'es- 
quena. Si pots dure, riu. Si nécessi
tes plorar, fes-ho i no t'am oí'n is. Per 
a rriba r aquí vaig necessitar p a tir i 
aprendre.

"La meva ment suportava, 
fins i tot desitjava la humi- 
litat, però el meu eos, jove 
humiliació".
No té res a veure la h u m ilita t am b la hum iliac ió , pots a rribar a 
conviure  am b la hum iliac ió  i aixó voi d ir que t 'h a n  estât segant 
ta n t l'he rba  sota els peus que arriba un m o m e n t que t 'h i aco
modes. Q uantes dones reben m altractam ents?  A rrib a r a rebre 
una hòstia, que  és una hum iliac ió  te rrib le , i conviure am b aixó 
sign ifica  ja no te n ir  capac ita t de reacció. Però aquest és un 
extrem . N 'h i ha d 'a ltres  — i no necessàriam ent en relacions de 
parella—  i, en to tes  les situacions, és inacceptable. La h u m ilita t, 
en canvi, és una fo rm a  de viure, és acceptar-te ta l com  ets i 
no vo ler ser més ni aparen ta r més del que ets. H um ilia r-te  en 
l'a m o r mai no és bo. L'am or entès com  a possessió, am b un 
a fany abso lu t p o t p rovocar fe ts terrib les. El qu i arriba a un estât 
tan  desesperat com  per a rribar a fe r mal a l'a ltre , nom és el puc 
a rriba r a en tendre  com  un acte detestab le  que  s'ha fe t per una 
fo llia  d 'am or. El més m in im  desig d 'h u m ilia r  és detestable. No 
hi ha rés més llunyà a m i. En el m o m e n t que  estimes a lgú ja és 
inco m p a tib le  la hum iliac ió .

Quan "et notes viure", quan sents "l'aglom eració  
del propi ser"?
Hi ha un ap rene n ta tge  que fas de pe tit, de to t  un segu it de des- 
cobertes del m ón: els dies, els colors, les possib ilita ts de viure...
I to t  aixó arriba un m o m e n t que es para, el m ón deixa de sor- 
p re n d re 't fins que apareix una experièneia abso lu tam en t insò
lita: el sexe. La p len itud  per a mi és l'o rgasm e, és una sensació 
indescrip tib le , és quan em sento p lenam ent viu. És un v ia tge 
astral d 'un s  segons, no hi ha ni tem ps ni espai. Un acte sublim  
de la mateixa categoria  de quan o b rim  els ulls per prim era vega
da. Per mi és un pas a un Hoc desconegut fins a aquell m om ent, 
una experièneia que  n ingù  no t 'h a  p o g u t transm etre  perqué no 
és transm issib le. L'am or es p o t defin ir, el sexe no. O rgasm e és 
una paraula que  sona m a lam ent, corn si fos una m edicina, del 
tipus  "p re n -te  qua tre  gotes d 'o rg a sm e ". T 'ob re  les portes d 'u n  
m ón inéd it, que  no sabies que  existia, i si ho sabies i t 'h o  havien

in te n tâ t explicar, era im possible.
Hi pot haver alguna "alegría de la tra'ició"?
Sí, hi p o t ser, però en el meu cas sé que co m porta  una factura  
que després pago m o lt cara. Per ta n t p rocuro  que  ja no hi sigui 
la tra íd o  perqué l'a p ren en ta tge  m 'ha  fe t saber que no val la 
pena exp lorar parts innobles. La venjança, per exem ple, després 
fa mal a un m ateix i, per ta n t, evito  to t  aquest m ón.

"La catàstrofe sempre és possible? La metamorfosi 
ens sotja?"
Sí, sem pre és possible i sem pre ens sotja, des de l'es tim ac ió  més 
gran que de cop es p o t acabar perqué a l'a ltre  li ha passât a lgú 
per davant que li ha intéressât més — aixó p o t ser una catàs
tro fe —  fins a una catàstro fe , un tsunam i. En el cas de l'am or, 
et cem entava abans que per a mi l'e n a m o ra m e n t és un estât 
trans ito ri per a rribar a l'e s ta b ilita t que 
és la p len itud . La m etam orfos i, segons 
el meu parer, seria que aquesta p len i
tu d  es posi en qüestió  i, per ta n t, em 
desestabilitza nom és de pensar-hi.
Una cosa és l'evo luc ió  i l'a ltra  la m e ta 
m orfos i, que voi d ir un canvi b ru ta l.
L'evolució la vise m o lt bé, no tin c  cap 
p rob lem a a co m p lir anys. La m ort, per 
a mi, seria la m etam orfos i que  encara 
no em ve de gust.

Per a m i 
l'e n a m o ra m e n t  

és un es tâ t 
tran s ito ri 

p e r  a rr ib a r a 
l'e s ta b ilita t  

q u e  és 
la p le n itu d

La solitud t'ha fet sentir mai 
"orgull, l'orgull que es manifesta per la meva força, 
l'ús i la prova de la qual és que hauré taliat els lligam s 
més resistents am b el món; els Ilaços de l'am or"?
La so litud  no m 'interessa gens, jo  sóc un hom e casat que no 
voi d ir casat am b una sola persona per a to ta  la vida, però sóc 
un hom e que tin c  relacions de parella sempre. Quan se n'acaba 
una es passa un trà n g o l i en com ença una altra. La so litud  no
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té  res a veure am b te n ir parella i que estiguis bé lleg in t m entre  
I'a ltre  m ira la tele, això no és so litud . Saber que I'a ltre  arribará 
a les 8, o tre ba lla r uns dies fo ra  i d o rm ir en un hote l i truca r 
a casa, això no és so litud . La so litud  és a rribar a casa i saber 
que estás sol i que no hi ha ni una trucada al contestador, ni 
n ingú  que espera que li truqu is . A p a re n tm e n t no busco estar 
apare lia t, però si ana litzo  la meva vida veig que sem pre van 
apare ixent persones i sem pre tine  parella. Parelles llargues a més 
a més, a c tua lm en t fa catorze anys que tiñe  la m ateixa parella. 
La so litud  del d ile ta n t que viu am b parella no té  res a veure am b 
la so litu d ! Jo pensava que estava m o lt bé sol i ara ja tiñe  una 
edat, seixanta-sis anys, en qué he vist que m 'enganyava perqué, 
vé ritab lem ent, no he estât mai sol.

Has sentit mai "por i una mena d'em oció cada vega
da que has creuat una frontera"?
Sí, i ta n t que sí. I a més a més és intéressant creuar fron te res  to t  
i que això ja m 'aga fa  gran. A  hores d 'a ra , de fronteres, poques, 
perqué les que m 'interessaven ja les he passades. A m b  les d ro 
gues, per exemple; la meva genera do  estava m o lt des in form ada 
i está plena de m orts. Jo ho he provat, per exem ple am b l'LSD. 
Per a m i, va ser la més im pressionant. La vaig provar am b m o lt 
de co m p te  i am b un especialista al costa t i vaig te n ir  un v iatge 
im pressionant. Vaig passar por, però va ser una expehéncia ino- 
b lidab le . Va s ign ifica r veure una rea lita t m o lt d ife re n t d 'aque lla  
a qué estás acostum at. A ixò et fa qüestionar m oites coses, com 
ara qu ina  és la rea lita t i si la que veus no rm a lm e n t és l'au tèn tica . 
Abans d 'a ixò , era m o lt més cartesià, això em va ob rir al re lativis
me, a la transcendència, a la m istica crom àtica ... Els colors em 
van im pressionar m o lt, colors mai vistos... Els de l'A n d y  W arho l 
son una paròdia com parats  am b els colors que arribes a veure.

Prefereixes comportar-te "segons unes normes 
étiques" o segons "unes liéis estétiques"?
Totes dues coses. La part ética és im portan tiss im a  i bàsica. Cree 
en l'è tica  i la pa rt estètica és inevitable. També és cert que he 
t in g u t gen t im p o rta n t al costat, perqué tam bé  sóc el résultat

d 'u n a  época i una generado  i he t in g u t 
la sort de co m p ta r per al meu creixem ent 
am b persones com  l'A d riá  Guai o la M aria 
Aurélia  Capm any i una sèrie de persones 
am b qu i passar una ta rda  era un aprenen- 
ta tg e  constan t. L'Aurèlia era com  una mare 
en el sen tit de dona sàvia i no e t feia sentir 
que t'estava d o n a n t conseils, sorties d ife 
rent d 'a llà  0 en to t  cas am b fe ina per tre b a 
llar a casa perqué e t donava m ateria l sense 
que semblés que te 'l donava.

Coneixes l'exili, la sensació de "sen- 
tir-se m olt desterrat i que els ner
vis et facin permeable a — a manca 
d 'uns altres m ots—  allò que ano- 
menarem poesia"? Jo no he v iscut l'ex i
li, l'exili fis ic i p rop i, però si que  he co negu t 
de p rop  amies exiliats. Vaig conviure  d u ra n t 
m ig any am b exiliats catalans a M èxic i em 
va sem blar una situaciò  te rrib le , in ju s tifica 
ble. Les persones viuen d 'u n a  enyorança 
d 'u n  Hoc des d 'u n  Hoc que tam bé  estim en 

i viuen en un estât d 'esqu izo frèn ia  sen tim enta l. Vaig conèixer 
Rafael A lbe rti a l'exili. A leshores vaig v iure  el 23-F i per a mi va 
s ign ifica r la poss ib ilita t real d 'u n  exili. M o lts  com panys meus 
van m arxar aquella n it i aleshores em va agafar una cosa que no 
m 'havia passât mai: la nécessitât d 'a cu m u la r im atges del meu 
pais per si mai havia de pa tir l'exili. A leshores vaig adonar-m e 
que em podia tro b a r en aquella situaciò  i que no tenia la m o t- 
xilla su fic ie n tm e n t carregada i, curiosam ent, vaig com ençar a 
aga far im atges de to ta  Espanya. No parava de v ia tja r per to ta  
Espanya i de fe r fo to s  per te n ir  la m otx illa  ben carregada per si 
un dia l'havia d 'enyorar.

I què em dius de Testât de nervis que et fa permea
ble a la poesia?
Efectivam ent un estât de d o lo r et p o t fe r escriure poesia i l'en - 
dem à adonar-te  que has escrit véritables coHonades pensant 
que ets poeta i això no és poesia, això és l'es tâ t de nervis. Tots 
ho hem fe t, i escriure aquella n it uns versos que l'endem à dius... 
"Déu meu, qu ina manera de perdre el tem ps, qu ina  ve rg o n ya !" 
Pel que fa a la meva relaciô am b la poesia com  a c lien t, tam bé  
SÒC produc te  d 'u n a  època, Espriu, M arçal, GH de Biedma...

Hem in ic ia t l'encon tre  on va treba lla r GH de Biedma i el cloem  
esm entan t-lo . un hom ena tge  ind irecte  al poeta que gairebé li 
pren el Hoc a Jean Genet, aquest a u to r que  retrata am b orguH 
liric les parts fosques de l'ésser hum à.

Jean Genet. D iario de l ladrón . Barcelona: 2010. 
Tradúcelo de M aría Teresa Gallego U rru tia .
RBA Publicaciones. ISBN: 9 7 8 -8 4 -9 8 6 7 -8 6 8 -0 .



LLETRES

D. Sam Abrams:
discutir, desmentir, descobrir
JOSEP MARIA RIPOLL/ 
Fotografíes de Manuel Costa

D. Sam Abram s, nord-am ericà  de na ixem ent i català d 'ad opc ió , 
és un deis grans estudiosos de la poesia catalana m oderna i con- 
tem porán ia . Poeta eli m ate ix en llengua anglesa i traducto r, va 
ven ir a Catalunya de m o lt jove des del seu Beckiey natal, a l'es ta t 
de V irg in ia  occiden ta l, per Ilicenciar-se en Filologia H ispánica a 
la U nivers itä t A u tò n o m a . Hi va descobrir la cu ltu ra  catalana i va 
dec id ir quedar-se al nostre país. Li agrada endinsar-se en l'es tu- 
di d 'a u to rs  o bé poc coneguts o sobre els quais pesen tòp ics i 
estereotips que  sem blaven in tocables. Fa uns mesos va ven ir a 
la Fundació Bosch i Cardellach a fer-h i una conferéncia sobre els 
anys que A g ustí Bartra va v iure a la nostra c iu ta t; conferéncia 
que  ha acabat essent ed itada per la m ateixa e n tita t on la va 
pronunciar. Abram s ens hi descobreix aspectos inédits sobre la 
b iog ra fia  i la fo rm a c ió  in te l-lectua l de Bartra. En el seu pis de 
Sant Cugat, on viu gairebé co lga t entre  Ilibres, pariem  sob re to t 
d 'aquests  aspectos fins ara desconeguts de Bartra, però tam bé 
de l'es tud i que ha ded ica t a la poesia de Joan M aragall — Lle- 
g ir  M aragall, ara, XXXI Premi Caries Rahola d 'assaig—  i del to  
po lém ic d 'a lg u n s  deis articles que ha recop iia t en el Ilibre Ven
dre l'a rtic le . Conversador in fa tigab le , cord ia l i incisiu, D. Sam 
Abram s és sens d u b te  una de les veus més independents del 
nostre  panoram a cu ltu ra l.

L'època que Bartra viu a Sabadell és a b so lu tam en t crucial per a 
la seva fo rm ac ió . Posteriorm ent a la redacció del quadern, he 
tro b a t una carta breu que va escriure al seu pare, de l'any 40 
o 41 , en qué li d iu que  de casa per a eli nom és n 'h i ha hagu t 
una: la de la ram bla de Sabadell, que queda descrita en un deis 
seus contes. Val a d ir que, quan li vaig ensenyar el quadern de 
la Fundació al Toni Clapés per si ten ia  a lguna esmena a fer-h i, 
em va d ir que la descripció que Bartra fa de la seva cam bra 
co inc ide ix  exactam ent am b la que tenia el m ate ix Toni, eli la 
recordava igual.

És curios que això no es conegués gens fins ara a 
Sabadell...
Sí, i això que l'A nna  M urià , en el seu Ilibre Crònica d 'A g u s tíBar
tra , dedica m o lt espai a Sabadell, to t  i que p rim er se'n burlava, 
de la dèria per Sabadell, perqué ella era m o lt barcelonina; però 
p a rlan t am b en Bartra i lle g in t els contes es va adonar que per 
a eli Sabadell era m o lt im p o rta n t i que calia fer-h i a tenció. En 
el fons, va ser per les referències de M urià  i els contes de Bartra 
que vaig dec id ir que, de cara a una b iogra fia  del personatge, el 
p rim er fil que estiraria seria el de Sabadell. Vaig anar a l'A rxiu 
am b qua tre  pistes, vaig m ira r el cens i en un fu ll de l'any 24  hi 
constava Bartra, com  ta m b é  en els fu lls  de la con tribuc ió .

També sembla ser que va ser a Sabadell on Bartra va 
aprendre l'anglès, una llengua tan important per a 
eli...
Si, si. Han anat s o rtin t una sèrie de m od ificacions de la seva 
b iogra fia , una de les quais és fins to t c rono lòg ica : sem pre s 'ha- 
via d it que Bartra havia ana t a Sabadell abans del 1917 i no és 
aixi. També s'han descobert aspectes relatius a la seva fo rm ac ió  
in te l-lectua l, com  ara que va ana^ a una escola del Centre de 
Dependents, on una de les assignatures ob liga tò ries  era l 'a n 
glès, perqué la m ajoria  dels nanos que hi anaven el necessita- 
ven per qüestions relacionades am b la indùstria  téxtil. El francés 
tam bé  s'estudiava però Bartra ja el sabia perqué, en a rriba r a 
Sabadell, va anar ais Maristes. Sempre s'havia d it que va ap ren
dre l'anglès ais Estats Units el 1 9 ^8  o el 49  quan hi arriba am b 
la beca G uggenhe im ; però l'any  59, ais cam ps de conce n tra d o  
francesos, té  la idea de fe r una an to log ia  de la poesia nord- 
am ericana, i explica que un am ie seu li va enviar des de Londres 
una a n to log ia  de poetes anglesos i nord-am ericans. A  més, tiñe  
traducc ions que va fe r en un quadern l'any  39, perqué eli i el 
Pere Vives fe ien una mena d 'exercíds de traducc ió  de poesia del
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francés ¡ de l'anglès. Bartra, dones, va aprendre l'anglès a Saba- 
dell i deuria a p ro fu n d ir- lo  a Barcelona, a l'A teneu  Enciclopédie 
Popular o un a ltre  dels Hoes on anava a fe r fo rm ac ió  con tinuada . 
A  més, ja havia descobert W a lt W h itm a n  i el filó  de la poesia 
nord-am ericana m oderna , que li interessava m oltiss im ; i d u ra n t 
la guerra publica un artic le  sobre W h itm a n  on hi ha to ta  una 
série de citacions que no están tretes de la traducc ió  de Cebrià 
de M o n to liu  ni de cap que eli pogués te n ir a disposició. Per cert, 
el dia que vaig ven ir a Sabadell a fe r la conferéneia vaig tro b a r 
un senyor l'onc le  del quai havia estât professor de l'A g u s ti en el 
Centre de Dependents, i que li havia exp lica t que  el recordava 
pe rfec tam en t corn a a lum ne perqué era un personatge m o lt 
especial; ta c itu rn , am b m olta  vida interior.

Quina edat tenia llavors Bartra, més o menys?
És nascut el 1908 i ve a Sabadell cap ais vu it anys fins que la 
fam ilia  to rna  a Barcelona; eli es queda encara un any, el 1927 o 
28; o sigui, deis vu it ais v in t anys. Ev identm ent, són anys m o lt 
im po rtan ts . Ell es va fo rm a r a les b ib lio teques de la c iu ta t, corn 
la del Circol Republicà Federal. Es va posar a treba lla r als tre tze  
anys, li donaven la setm anada del seu sou i es com prava Ilibres 
ta n t a Sabadell corn a Barcelona a les Ilibreries de segona mà. El 
m ón cu ltu ra l i educatiu  de Sabadell el va in flu ir  m o lt.

A  tu t'agrada estudiar aspectes poc coneguts de 
determinats autors o desmentir topics que s'han  
anat acumulant al seu entorn. En el cas de Bartra, 
la fam a que té de poeta feixue o whitmanià, per 
exemple.
Jo crée que la lite ra tu ra  catalana té, p rim er de to t, uns grans 
autors  de ta lla  in te rnac iona l, de prim era, i que m o lt sovin t o 
no es coneixen o es coneixen d 'u n a  manera m o lt reduccionista, 
m o lt sim ple. Cree que hi ha hagu t en els ú ltim s anys, so b re to t a 
p a rtir del m agisteri de Joaquim  Molas, una mena d 'obsessió per 
n o rm a litza r la cu ltu ra  catalana, per dem ostra r que la nostra lite 
ratura és com  les altres: ten im  noveMa, teatre , poesia, en to tes 
les époques. A ixò està m o lt bé, però sovin t fa que no s'h i apro- 
funde ix i sinó que es m iri la panoràm ica sense es tud iar a fons  els

autors. Jo pensó, en canvi, que la lite ra tu ra  catalana 
no és de grans m ovim ents sinó de grans autors, de 
grans personalita ts. No és com  les altres literatures, 
ho sentó m o lt: ha t in g u t m oltes d ificu lta ts , m oites 
través, m oltes barreres, m olts  obstacles, i encara 
els té. Jo prefereixo anar es tud ian t autors, i Bartra 
em sembla un personatge a b so lu tam en t essencial. 
Va fe r aportacions inédites a la lite ra tu ra  catalana, 
com  a poeta és qui fa el p rim er poem a llarg m odern, 
segu in t l'exem ple de M aragall. És qu i in tro d u e ix  les 
técniques narratives am ericanes a la lite ra tu ra  ca ta 
lana. A  la noveMa La Iluna m o rta  am b aigua, sobre 
la revolució mexicana, in tro d u e ix  técn iques propies 
de Faulkner. Qui li ha reconegut aixô? N ingù. També 
re fo rm u la  el poem a liric, que per a ell no p o t anar 
pel can tó  de la b ana lita t carneriana sinó que ha de 
ser una experiéneia in te lle c tu a l i v ita l p ro fun da . Jo 
in te n to  anar coM ocant aqüestes peces allá on toca i 
m iro  de redefinir-les.

I respecte del patrimoni cultural sabade- 
llenc, has descobert alguna cosa?

Fióme, US he regaiat aquest Ilibre! A  Sabadell semblava que 
nom és existís Pere Q uart, am b qui, per cert, Bartra té  una rela- 
ció m o lt intensa. Bartra no estava per cerim ònies: era una per
sona m o lt educada però els escriptors per a ell es d iv id ien  en 
dos grups: els norm als i corrents i aquells a qu i adm irava i am b 
qu i es volia relacionar, i Pere Q uart era un d 'aquests. No tinc  
cap d u b te  que una cosa que els unia era el fe t de co m p a rtir 
una infantesa i una jo v e n tu t sabadellenques. No calia ni que en 
parlessin, això hi era. Bartra entenia Pere Q uart en una d im ensió  
que la m ajoria  de la g e n t no vela. Pel que fa als altres m em bres 
de la colla, havia lleg it to t  Trabai però crec que  en el fons  tro - 
bava que no era gran cosa. Tenia relació am b A rm and  O biois 
però jo  crec que es deuria p regun ta r quan en tind ríem  l'obra . 
És curiós que O bio ls adm ira  Bartra: en aquella fam osa carta de 
Bordeus en parla, i n 'o fe re ix  un re tra t, però no entén el que 
Bartra està explicant. La penetració  psico lòg ica no era el fo r t  de 
rO b io ls  i d iu que es nota que Bartra els enveja, els de la colla.
I aquest no era el prob lem a, sinó que a Bartra aquest tipus  de 
lite ra tu ra  faceciosa no li interessava. Estava fru s trâ t perqué no 
Iligava am b cap de les estétiques presents a Catalunya: ni am b 
la ta rdom od ern is ta  ni am b la neonoucen tis ta  ni am b l'avan t- 
guard ista . També cal d ir que  de cada un d 'aquests  m ovim ents hi 
havia a lgún aspecte que  si que com partía : del m odern ism e, en 
com partía  l'un iversalism e; del noucentism e, la idea de treba lla r 
el tex t a fons; i de l'avan tguarda , la idea de l'experim enta lism e. 
Ara: els trobava pegues a to ts  i estava insatisfe t, i in te rp re to  
que O biols a tribue ix  aquesta insatisfacció a l'enveja. En reali- 
ta t, Bartra es trobava fo ra  de joc, no encaixava. Per això quan 
descobreix W h itm a n  sí que  s'h i iden tifica , i per un a ltre  costat 
el gran re ferent és M aragall, per la m o d e rn ita t, la inteM igéncia i 
la v ita lita t. A  pa rtir d 'aquests referents es va o b r in t portes en la 
lite ra tu ra  universal.

I en el cas de Maragall, sobre qui has publicat no fa 
gaire l'estudi Llegir Maragall, ara, am b quins topics 
t'has hagut d'enfrontar?
Tots els del m ó n i I estic encan ta t perqué ara resulta que el 
que jo  die ho d iu to th o m : per exemple, que  és un a u to r m o lt
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m odern . Ah , caram ! Quan jo  ho vaig com ençar a dir, la gen t es 
pensava que, com  a estranger que sóc, no m 'assabentava de 
res. Sempre s'ha d it que M aragall era m o lt ro m àn tic  i traballava 
per insp irado . La insp iració  era el p u n t de partida , que ell neces
sitava poetitzar, i d 'a q u í en surt una prim era bursada, d 'aco rd ; 
però després traballava m o lt el m ateria l primer. El com te  A rnau  
li dura gairebé do tze  anys de la seva vida. Va deixar tan ts  poe
mas inédits com  els que va publicar: això vol d ir que ten ia  m o lt 
m ateria l per poder triar. El fe t de ser m o lt in tu ïtiu  no és la base 
de la seva poètica, on si de cas hi ha un p u n t d 'in tu ïc iô  sobre el 
quai traba lla  després. La idea que és m o lt em o tiu  i no és ana- 
litic  és falsa. En el C ant esp iritua l hi ha l'anàlis i d 'un a  qCiestió 
hum ana m o lt p ro fun da , com  és la consideració sobre la m o rt 
i el que v indrà o no v indrà més enilà. Els tòp ics a l'e n to rn  de 
M aragall s 'han anat foss ilitzan t fins a convertir-se en veritats. 
Jo he in te n tâ t explicar, a p a rtir dels cinc Ilibres que va fer, corn 
els va constru ir; hi ha una a rqu itec tu ra  m o lt clara a l'e n to rn  
d 'u n a  idea precisa del que vol d ir el Ilibre en con jun t. M aragall 
és un gran co n s tru c to r de poem aris, que des del títo l fins al 
c o n tin g u t están m o lt pensats. Un a ltre  tò p ic  és que tenia una 
llengua feble, quan a través de la llengua arriba a d ir unes coses 
abso lu ta m e n t m iraculoses.

També s'ha simplificat la teoría de la paraula viva, 
no?
Sí, i hi ha una cosa que no s'ha v o lg u t en tendre  d 'aquesta  te o 
ria, que  és el seu abast general. Està d ie n t que la poesia ha de 
ser viva en el sen tit que  ha d 'a fe c ta r el lecto r i po rta r-lo  a viure 
in tensam ent l'experiéncia que està evocant l'a u to r; i que la poe
sia sorgeix de la vida, i això és una revolució que la g e n t no ha 
vo lg u t acceptar: M aragall tanca l'ab ism e que separa la poesia i 
la vida. Fins a M aragall, la poesia és una mena de vida a lte rn a ti
va ais llim bs, com  en ApeMes Mestres, i a p a rtir d 'e ll es tracta  de 
saber lleg ir la p ròp ia  vida. La paraula sorgeix de la pròp ia  vida, 
i això és una aposta personal i in te l lectual de gran fondária .

tu, que t'agrada desmentir o desmitificar tòpics, 
dir les coses clares, quan cal am b nom s i cognoms. 
Això et pot fer sentir de vegades corn un personatge  
incòm ode?
Evidentm ent, però jo  m 'h o  prenc d 'un a  a ltra m anera: en el m on 
cu ltu ra l de Franga, Ang la te rra , els Estats Units... és norm al d ir 
les coses. En el panoram a cu ltu ra l català, quan es parla d 'una  
manera crítica acostum a a ser per personalismes. Jo el que pre- 
tenc, en les critiques a persones o a instituc ions, és dem ostra r 
que aquí hi ha una cu ltu ra  meravellosa que necessita to ta  l'a ju - 
da que p o t te n ir per ser en el m on. Si els propis catalans son els 
qu i posen bastons a les rodes, no anem  bé. In ten to  evidenciar 
aquests problèm es, que tenen solució. S'ha de mirar, per exem
ple, quan toca repartir subvencions, que no vagin a parar ais 
amies sinó a la gen t que  s 'ho  mereix. A lguna  vegada he denun- 
c ia t aqüestes coses. Recordo, per exemple, quan va haver-hi la 
fam osa polèm ica sobre Garner, que a igú em va p re g u n ta r com  
gosava tocar-lo , un fe t que a l'es trange r és norm al. Quan V irg i
nia W o o lf i el g ru p  de B loom sbury van em ergir, van d ir el nom  
del porc ais seus antecessors, els ta rdov ic to rians , com  Kip ling; i 
avui dia la gen t llegeix tra n q u il- la m e n t V irg in ia  W o o lf i K ip ling. 
Cree que qüestionar els grans au to rs  és un exerdei de salut. 
Shakespeare és un m ite  m odern ; després de la seva m o rt es 
deia que era un exagerat. És a base de qüestionar els autors 
que queden fin a lm e n t en el seu Hoc. Va haver-hi una batalla de 
quaran ta  anys sobre si Emily D ickinson valia o no la pena, i ara 
no la d iscute ix n ingù . Els clàssics ind iscutib les es creen a base 
de d iscutir-los, de posar-los a la palestra i fe r que la g e n t se'ls 
m iri. És el que està passant am b Josep M aria de Sagarra: la gen t 
s'està p lan te jan t m ira r la seva obra sense prejudicis, i jo  cree que 
això és m o lt sa i a judarà a col-locar-lo  d e fin itiva m e n t en el Hoc 
que li pertoca. A  mi em sem bla, per exem ple, que Vida privada  
és una de les grans novel-les catalanes m odernes. Potser discu- 
t in t  i qües tio n a n t el senyor Sagarra es posará aquest fe t sobre la 
tau la . W h itm a n  i Proust tam bé  van ser d iscutits . ■

Fa poc tam bé vas publicar un recull d'articles. Ven
dre l'article, on es constata, com tam bé parlant amb
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Radiografia literaria del 2011
Repás a l'activitat literaria sabadellenca més 
valorada de l'any i de com pot ser interpre
tada i encabida en el context que l'envolta

DAVID MADUENO SENTIS

El 2011 será tr is ta m e n t recorda t per l'any  de la crisi agud itzada 
i les grans retallades econom icosocia ls que han h agu t de d u r a 
te rm e  les adm in is trac ions. La san ita t, sense anar gaire lluny, un 
deis valors fonam enta ls  de l'es ta t del benestar al nostre país, 
no passa per un bon m o m e n t de salut. Encara és l'ho ra  que 
la lite ra tu ra  d igereixi to tes  aqüestes batzegades de la rea lita t i 
ens ofereixi textos que  hi re flexion in , perqué de ben segur que 
eis canvis dels propers anys acabaran re flectin t-se en l'un ivers 
lite rari; ja ha passât al llarg de la historia  que m olts  autors  han 
p rova t de buscar sen tit a la rea lita t sobre el papen El prob lem a 
és que la rea lita t sol anar m o lt més ràpida que la lite ra tura , 
ja que aquesta és una p roducc ió  hum ana lligada al repos i la 
reflexió, e lem ents sense els quais no p o t so rtir una bona obra 
en qué es m a n tin g u i un equ ilib ri entre  fo rm a  i c o n tin g u t. El fe t 
que  avui en dia es p rodue ix in  textos d 'u n a  gran q u a lita t que 
barregen subgéneres i fins i to t  générés no im plica que s 'hagi 
acabat d 'esbo rra r la linia que separa l'assaig o el period ism e de 
la lite ra tu ra , i aixi eIs au to rs  i les autores de pura raça encara es 
d istinge ixen per la persecució d 'u n  estil personal i in transferib le .

Tota aquesta a rg u m e n ta d o  ve a to m b  d 'u n a  fo rm a  una mica 
esbiaixada però m o lt més ev iden t del que es pugu i pensar. 
Abans citàvem  la san ita t com  un dels valors en perill, i a Saba- 
dell hosp ita l i lite ra tu ra  m antenen un lligam  insò litam e n t p ro 
per. Des del 1998, la corpo rac ió  sanitària que d irige ix  l'hosp ita l 
Tauli de Sabadell convoca un prem i poé tic  de categoria, el Premi 
Pare Tauli, que han guanya t bons autors  corn Caries Camps 
M u n d ó , Ricard Ripoll o Josep M aria Sala-Valldaura. L'ediciô del 
20 1 0  va p rem iar l'a u to r local Roc Casagran am b Lom bra  quei- 
xalada  i la d 'e n g u a n y  ha estât per al m anlleuenc Jacint Sala am b 
H om esQ ue. És ev ident que el m a n te n im e n t d 'aquesta  convoca- 
tò ria  segueix s itu a n t Sabadell en el mapa literari català. La crisi, 
però, podria  fe r desaparéixer aquest i altres prem is que, m a lg ra t 
el p restig i i la pro tecc ió  d 'un a  a c tiv ita t que a to rga  a la societat 
valors im m ateria ls, em paren am b eis seus diners activ ita ts que 
passen a un segon pia davant necessitats més im m édiates. Un 
d é ba t m o lt vàlid , però que no té  cabuda en aqüestes pàgines, 
és si les retallades que s'estan fe n t son les adequades. En to t  
cas, la lite ra tu ra  esdevé un va lo r de reflexió i c rea tiv ita t apa- 
re n tm e n t in tang ib le , prescindib le per a m olts  en époques de 
bonança però que aporta  un segell social de prestig i; en canvi, 
en époques corn la que v ivim , la seva reflexió esdevé m olesta, 
i el segell de prestig i se sacrifica en benefic i d 'un a  dem ostració  
de sensib ilització social. Haurem  de veure si to t  això ha a fecta t 
(i com ) la p roducc ió  literària  sabadellenca d u ra n t aquest any 
traspassat. Fem una rad iogra fia  al panoram a d 'a u to rs  nascuts a 
Sabadell i ens adonarem  que, m a lg ra t les diferéncies estétiques
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i estilistiques, són propostes q u e ja  es fan ressò de determ inades 
posicions davant la rea lita t que ens envolta.

La prosa de cada dia
Roc Casagran (1980), a qui esm entàvem  com  a guanyador del 
Premi Pare Tauli del 2010 , a lterna vers i prosa am b força na tu - 
ra lita t, ad a p ta n t els seus interessos tem àtics a cadascun dels 
générés. Com a ind iv idu  més enilà de l'au to r, sem pre ha desta- 
cat per p rom oure  i defensar uns valors po liticosocia is a lterna- 
tius, critics am b la socie ta t de consum  i solidaris am b els desa- 
favorits . Com a autor, va fo rm a r pa rt d u ra n t anys del g rup  i la 
revista O rd in t la tram a, al vo lta n t dels quais s 'h i apiegava una 
m un ió  de joves sabadellencs que co inc id ien  en unes ac tituds  i 
idees en el m ón de l'a r t i de la socie ta t trencadores. Després del 
bate ig de foc  literari en el cam p de la poesia, fa dos anys es va 
passar a la prosa am b una novel-la, Austrá lia , on explorava a 
través deis seus personatges les possib ilita ts de tro b a r escletxes 
de desenvo lupam ent personal al m arge de la socie ta t g lo b a lit- 
zada i de consum . Aquest 2011 ha to rn a t am b Un ós panda a l 
pas zebra  (Colum na), que  rebla en el p lan te jam en t però a pa rtir 
de con traposar dos personatges que pertanyen a m ons opo- 
sats, una jove occidenta l i un jove gam biá. Tots dos troben  en la 
fú g id a  endavant, m a lg ra t les incerteses, una sortida. Casagran 
seria l'exem ple de com  la prosa s 'im p lica  en un re tra t social de 
denùncia i reflexió sobre alternatives possibles, o si més no de 
presa de posició personal.

En canvi, Lluísa Forrellad (1927) pertany a la gene ra do  de la 
Guerra Civil i la postguerra. Després de més de c inquan ta  anys 
de silenci, i havent guanya t el 1953 el Premi Nadal am b la nove l
la En capella, els darrers tem ps Forrellad ha to rn a t al m ón e d ito 
rial per anar p u b lican t una série de novel-les escrites en aquest 
tem ps de reclusió, com ençan t am b Foc la ten t, una história  
am b ien tada a la Barcelona de fina l del segle XIX, am b la burge- 
sia catalana com  a p ro tagon is ta . El seu darre r títo l és Eolor de l
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mal, en el qual avança un poc més en el tem ps, fins el 1951 a 
Roma, per cons tru ir una novel-la de gènere, en qué la in triga  i 
la investigado  tenen com  a p ro tagon is ta  un tràns fuga ideologie 
sense escrúpols. Com veiem, les époques convulses del segle 
XX s'han co n ve rtit en escenaris de la ficc ió  més pura, sense que 
ja no sigui gaire necessari fer-ne una reflexió tes tim on ia l. En 
to t  cas, m a lg ra t que aquí el reflex social s 'u tilitz i més corn a 
escenari que corn a re ferent del m ètode, Forrellad situa les seves 
obres entre  les classes que ostenten el poder, ja siguin d irigen ts  
o sicaris, i encara que no hi apro funde ix i el lecto r tam bé  és tes ti
m oni de com  són o aparen ten ser els in terstic is d 'aquest con tro l 
del poder.

Entrem ig de les classes critiques i de les d irigen ts , però, hi ha 
una gran m ajoria  silenciosa, que fins fa poc pensava que per- 
tanyia a la u tóp ica  classe m itjana, constru ida  fins a cert p u n t 
però enderrocada am b les prim eres bufades de la crisi. Una altra 
fo rm a  d 'a b o rd a r la rea lita t c ircum dan t es troba  en una certa 
lite ra tu ra  de la q u o tid ia n ita t, que prova d 'ex treure  im atges 
d 'aq ues t context, tem àtiques que no tenen per què ser c r it i
ques o a lliçonadores, però que a la seva manera transm eten  no 
nom és el pois de la rea lita t, sino tam bé  una visió estètica de les 
petiteses que con fo rm en  el carácter hum à. Clara Soley (1967)

ha pub lica t el recull de narracions breus Enem igues de l'àn im a, 
en el qual l'enveja i la tendresa, la rábia i el desig, la por i l'es- 
perança, surten reflectides a través de re tra ta r el carácter i els 
costum s que ens id e n tifiq u e n  com  a gen t d 'u n  tem ps i un espai 
com partits . Tot i ser un recull de contes, la crítica n 'ha  destacat 
la u n ita t am b qué han estât trac ta ts  per l'au to ra .

Més enllá deis autors  d 'a rre l local, la narrativa disposa a Sabadell 
de dos aparadors en fo rm a  de prem i que, ta l com  passa am b el 
Pare Taulí de poesia, es m antenen en actiu , de m o m e n t un bon 
senyal de salut literaria. El més ben d o tâ t és el Premi Sant Joan 
U nn im , que el 2011 ha reca igut en Andreu  M artín  (Barcelona, 
1949), un voterà de la narrativa especialista en novel-la negra 
i de m isteri, que am b el sabadellenc Francese Riera ha escrit 
una de les nissagues novel-lístiques més populars (el detectiu  
adolescent Flanagan), i que  en solitari es dedica de fa anys a 
bastir una tra jec tó ria  sòlida sense m oure 's  gaire dels parám etros 
genèrics que coneix, però d o ta n t- lo s  d 'u n a  pàtina de q ua lita t, 
corn és el cas de C abaret Pompeya. Corn passa am b Forrellad, 
M a rtin  retrocedeix te m p o ra lm e n t, en aquest cas als anys v in t, 
per re tra ta r la Barcelona popu la r de l'època del p isto lerism o, 
¡'anarquism o i el Paral-lel. L'altre prem i, el Pere Q uart d 'h u m o r 
i sàtira, ta l com  passa am b el de poesia, tam bé  es concedeix a
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fina ls  de desem bre. En l'ed ic ió  del 2010  guanyà Carles Porta 
(V ila-sana, 1963) am b El c lub dels perfectas, un canvi de regis
tre  so rp renen t en el periodista que am b Torva  provar d 'esclarir 
un dels casos més foscos de la crònica negra dels Pirineus. Ara 
iron itza  sobre les dietes i les cures de les m alalties de la con 
tem pera  neïtat, a través de la trobad a  d 'u n  g rup  de personat- 
ges en un hote l spa de la Costa Brava. Corn en el cas de Clara 
Soley, Porta se centra en eis aspectes més q u o tid ians  dels seus 
personatges per fe r un re tra t i prendre el pois a la gen t del seu 
tem ps, a l'espera de desvetllar a lguns som riures, desm itifica r 
a lguns aspectes i fer-nos repensar algunes certeses.

El vers pervers
Enguany s'han co m m é m o râ t eIs v in t-i-c in c  anys del traspàs de 
Joan Oliver, Pere Q uart, el poeta més reconegut de la nostra 
d u ta t, però per sort no pas l'ûn ic . La tirada  dels sabadellencs 
pel vers és ben evident, especia lm ent per les seves fo rm es més 
transgressores, so b re to t te n in t en com p te  el reconeixem ent que 
eis darrers anys han o b t in g u t i segueixen o b te n in t to ta  una sèrie 
d 'a u to rs  encapçalats per Feliu Formosa i A n to n i Clapés. Aixi, 
Josep-Ramon Bach (1946), mesos després de El la b e rin t de Ello- 
m ena  (Proa), presenta Eenuncia t (Labreu edicions), un peculiar 
Ilibre d 'a fo rism es on el poem a esdevé una frase en què l'a u to r 
concentra  reflexiô, iron ia i una visió pa rticu la r i in transfe rib le  
del fe t de viure i del fe t d 'escriure: "El poem a és la llavor d 'un a  
f lo r  im m arces ib le " Francese G arriga-Barata (1932) to rna  am b 
Ragtim e  (Labreu edicions), on segueix p o lin t la proposta  que 
ha ana t desenvo lupant els darrers anys, so b re to t des que a la 
década deis noran ta  reprengués am b força el seu treba ll des- 
prés d 'un s  anys a la m a rg in a lita t literaria. Només cal d ir que 
en tre  Paraules cap a l ta rd  i Els colors de la n it  passen tre tze  
anys. Ara, l'essencialism e poétic  de Garriga-Barata és m o lt ben 
considérâ t per la crítica i, com  en el cas de Bach, una ed ito ria l 
jove  i a tractiva , Labreu, que aposta en la seva coMecció A laba- 
tre  per au to rs  o rig ina ls  i trencadors, li o fere ix a ixopluc am b el

plaer de d o n a r cabuda a un deis refe
rents dels autors  de nova to rnada  que 
hi pub liquen . D 'aquesta manera el seu 
catáleg esdevé un saludable exercici de 
c o n ju g a d o  generacional. El fe t que dos 
au to rs  sabadellencs hi co incide ix in  en 
un période  de tem ps tan  breu ens po t 
dona r la mesura de la p rodúce lo  po é ti
ca deis versaires de la nostra c iu ta t.

Tanmateix, la poesia no és res sense un 
ressò més enllá del paper, que tam bé  
provi de cercar el púb lic  per altres vies 
més visibles. Els darrers tem ps, a to t  
Catalunya han p ro lifé râ t els festivals 
poétics, en qué es reciten versos, i que 
apleguen m o lt més púb lic  del que es 
podria  im aginar. La gen t voi sentir 
paraules belles, però tam bé  reflexives i 
escruixidores. Des del 2001 , un g rup  de 
poetes au toano m ena ts  Papers de Ver- 
sália (M arcel Ayats, Josep Gerona, Este
ban M artínez, Q uilo  M artínez i Josep 
M . Ripoll) treba llen  en d ife ren ts  inicia- 
tives per p rom oure  la creació i la d ifus ió  

poétiques, entre les quais hi ha el Recital poétic de Festa Major. 
L'any 2010  van cu lm in a r el pro jecte  de les p laque ttes  coMectives 
d 'ap a ric ió  trim estra l, v in t-i-s is  núm eros on han reun it la p ro d ú c 
elo d 'u n  gran nom bre  de creadors que hi coM aboraven desinte- 
ressadament. Ja sigui per la d ism inució  de recursos públics per a 
l'a juda  artística, ja sigui per la nécessitât personal d 'in ic ia r nous 
projectes engrescadors, el 2011 han présentâ t Rainer M aria  
Rilke, p rim er núm ero  d 'un a  coM ecciò anom enada Q uaderns de 
Versàlia. Es tracta  d 'u n  p ro jecte  am bic iós, de m a d u ra d o  més 
lenta, que consisteix en la redacció d 'exem plars m onogrà fics  
al v o lta n t d 'un a  pe rsona lita t literària , o fe r in t crítica (articles i 
reporta tges) i creació (traducc ions de textos inédits, textos pro- 
pis inspirats en l'au to r). A ltra  vegada els amies de Papers de 
Versàlia ho conceben corn un p ro jecte  pa rtic ipa tiu  i obert, con- 
v idan t diverses personalita ts a partic ipar-h i, i o fe r in t un p roduc- 
te  coral i po lifôn ic . D 'a ltra  banda, un dels seus com ponents, 
el xilè d 'a d o p c iô  sabadellenca Q uilo  M artínez, ha pub lica t a la 
coMecció Zona blanca un poem ari anom ena t Para queda r en 
paz, en què tro b e m  una poesia propera i a la vegada elegiaca.

És ev ident que la lite ra tu ra , impresa o verba litzada, és un ele
m en t de d ifíc il co n tro l: m a lg ra t to tes  les con trad icc ions  (una 
baixa taxa de lectors, una crisi econòm ica inaud ita , l'aparic ió  
de les noves tecno log ies, etc.), m anté  una mala sa lu t de fe rro  i 
cada any s 'ed iten gran q u a n tita t de Ilibres. D 'aqu i que l'a rtic le  
present hagi p o g u t deixar de banda altres noms, générés i sub- 
gèneres. Sense anar gaire Iluny, a Sabadell s'ha cu it els darrers 
anys una m o lt bona to rnad a  d 'escrip to rs  i escriptores de l'ám - 
b it in fan til i juven il (A n ton i Dalmases, Anna Tortajada, M eritxe ll 
M artí...), sense ob lid a r el tea tre  o l'ópera , més enllá deis in tér- 
prets. Esperem que cap crisi econòm ica retalli les ganes i les 
idees dels nostres creadors i creadores. ■
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Un als quatre vents
Foques vegades 164 pagines han estât 
tan desconcertants i la digestió d'aquesta 
sopa de Metres tan estranyament estranya

GEMMA CAS AMAJÓ

És una novel la però podría ser una altra cosa: un drac, febre  
fo rta , o el ven t fu rie n t. Königsberg, de M ariano  Veloy (Barcelo
na, 1978) és un anim al tabu lés  proveït de potes i ales; Iliure i 
a ïlla t de to ts  costats: un Ilibre que, com  les m illo rs cases, s'ha 
p la n ta t als qua tre  vents.

Königsberg  no es p o t resumir. Cal anar a la Ilibreria, com prar-lo , 
lleg ir-lo  i, sob re to t, cal sentir-lo  més que en tendre 'I.N o  és un 
Ilibre norm al i co rren t. És un Ilibre excéntric: una mica estra- 
fo la ri, un pél llunà tic, un pessic extravagant. Per l'un ivers, per 
l'a rg u m e n t, pels personatges, pel gènere, per I'estil, pel to . Un 
trencaclosques fo rm a t per diverses peces. La més llarga, l'ep is
to la  que  el Cardenal Van S teenberghen I, el Fugaç, escriu a la 
seva estim ada Katharina Krügger. La reconstrueix un t ip ò g ra f a 
pa rtir de les notes que aquest cardenal va prendre als marges 
de l'exem plar de La s in tax i de la Hum que guardava a la butxaca 
de la sotana i que es conservaren després de la seva dram ática  
m o rt en aigues del p o rt de Königsberg.

Empatx de Metres
Quan llegeixes el t ito l, Königsberg, tens el p rim er em patx de 
lletres. I el p rim er desconcert. No saps si ho estas p ronun c ian t 
bé. No saps si és poblé, passât o nom  prop i. No saps si podrás 
sucar-hi pa. Les paraules de la novel-la con firm em  una sensació 
sem blant: "Al despertar, la Perfecta i Temible Esfera de Llamas 
Azules ardía en mi m ente del m odo  exacto en que se descri
be en el ú ltim o  C ircolo Inferna le de La sintaxis de la luz. A  ti, 
Kath, que desconoces los secretos de la abstracción còsmica, 
esta Esfera te  parecería poco m enos banal que  un fo g ó n : sin 
em bargo , para un pe rito  de lo cósm ico com o yo, su visión ha 
co n s titu id o  to d o  un S ím bolo". C ontinues em patxa t, sense saber 
si ho estás en tenen t bé. Si podrás acariciar aquest ga t salvat- 
ge. Roques vegades abans, 164 pagines han estât tan  descon
certants. Roques vegades abans, la d iges tió  d 'aquesta  sopa de

lletres ha estât tan estranya
m en t estranya. Les históries 
b ro ten  am b hum or, am b 
alegría; els générés ragen -  
ara teatre , ara epístola, ara 
cançô-, els narradors i els 
personatges se succeeixen.
Al fina l, pots acariciar el ga t 
salvatge. Pots sucar pa a la 
novel-la.

Els descobriments
A m b el descobrim en t de 
l'escrip tor, descobrim  m oites 
altres coses. Per una banda, 
un segell ed ito ria l asturiá 
(Pez de Plata) que  edita com 
un guan t, com  un Iliri, com 
bunyol dins mel. Si el peixet
de plata que viu sota l'a igua  m edeix nou m il-lím etres, té  les 
escames platejades i rosega el paper, el Pez de Plata tria  bé el 
paper, té  les escames ben p intades -p e rq u é  l'e d ito ria l neix am b 
l'ob jec tiu  d 'e s ta b lir una com un icac ió  d irecta entre  la p in tu ra  i 
la lite ra tu ra - i pesa el que pesen les seves tres coNeccions de 
Ilibres: B rotadura, Subversiva i Narrativa Pez de Plata. Per l'a l- 
tra , descobrim  les il-lustracions deis germ ans M arc i Bernat M. 
Gustá, que s'han posât a viure a dins del Ilibre i han travessat la 
coberta , la con tracoberta  i el Horn am b un excel-lent d ibu ix  que 
tam bé  podría ser una altra cosa: un a ltre  drac, una a ltra febre 
fo rta  o un a ltre  vent fu rien t.

M ariano  Veloy, Königsberg. Pez de Plata, 2011,
164 págines. ISBN: 9 7 8 -8 4 -9 3 8 2 9 6 -4 -3
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'Lydie', una epopeia quotidiana
Una historia intimista que evita els vicis 
dels 'slice of life' i amb un missatge més 
revolucionan del que podría semblar

XAVIER CORDI

La ded ica tó ria  am b la qual Z id rou , gu ion is ta  belga resident a 
Espanya de llarga experiència al seu país (però no al nostre), 
obre  Lydie és una declaració d 'in te n c io n s  que condensa l'esperit 
del còm ic: un e log i de poques paraules, gens edu lcora t, dels ulls 
plens de vida i generos ita t del seu pare m a la lt de cáncer, m entre  
ajudava els autors  d u ra n t el procès creatiu del llibre. D 'aqu i en 
podem  extreure diverses premisses: les ganes d 'o fe r ir  ais altres 
a llò  que tens de més preuat, l'ànsia de g a u d ir de la vida, el 
recurs a l 'h u m o r en els m om ents  com plica ts , l'a cce p ta d ô  de les 
desgracies i l'assim ilaciô del pas del tem ps i tam bé  la presència 
d 'aque lles persones que ens neguem  a deixar marxar.

És ni més ni menys el que tro b e m  a Lydie, un còm ic frese i una 
de les sorpreses més agradables de l 'ù lt im  Salò del Còm ic de 
Barcelona. L'obra ha estât reconeguda am b diversos prom is a 
A ngu lem a i al Quebec, entre  d 'a ltres, encara que per la seva 
tem àtica , aliena a l'èp ica o a la polèm ica (els ingred ien ts  essen- 
cials avui en dia per ser un to p  ten), ha passât de manera bas- 
ta n t discreta per les nostres llibreries, m a lg ra t haver deixat un 
m o lt bon regust ais que n 'he m  p o g u t gaudir. Ens trobem  am b 
una d 'aquestes jo ie tes que  es descobreixen quan hom  es deixa 
en d u r per l'in s tin t a la Ilibreria i obeeix l'im p u ls  irre frenable  
d 'a d q u ir ir  una obra observant-ne nom és la portada  captivadora 
i la lloab le  edició de Norm a.

El llibre, però, no seria el m ate ix sense la tasca de Jordi Late
bre, un jove  d ib u ixa n t barce lon i i professor de l'escola Joso, que 
reconeix haver begu t dels grans mestres franceses i belgues, 
am b Uderzo al capdavant, però ta m b é  de fo n ts  alienes al còm ic 
corn ara el cinem a. Cal destacar la capac ita t del d ib u ixa n t de 
d o ta r d 'in d iv id u a lita t la gran q u a n tita t de personatges, to t  i les 
escasses pàgines del còm ic, i el bon gust que m ostra en l'a p li- 
cació de colors càlids i vius pels m om ents  fe liços i tons  més 
freds pels fra g m e n t dram àtics. A  I'in ic i de l'ob ra  dos zoom s 
ens presenten el con tex t físic (un personatge més de l'ob ra ) on 
es desenvoluparà l'accio. El p rim er és un carrero sense sorti- 
da co n e g u t com  el Callejón de los b ig o tu d o s  per un anunci de 
sabó am b un bebé a qu i un b rè to l ha d ibu ixa t un b igo ti. El 
segon zoom  ens presenta la curiosa narradora de la història, 
una m odesta verge ta llada en fusta  que no fa m iracles des de 
la façana d 'u n  ed ific i del carrero. I ben aviat coneixerem  la p ro 
tagon is ta , Lydie, una personeta que no aconsegueix superar el 
m o m e n t del pa rt i nom és existeix en I'im ag ina ri de la seva mare.

La tram a gira al v o lta n t de Camille, una noia bastant curta de 
mires, filia  d 'A u g u s tin , més co negu t corn a Papa Chu-chù (ja 
que  és m aqu in is ta  de tren), que es va quedar v idu quan va néixer

la seva filia . Cam ille està 
embarassada de pare des- 
co negu t i perdrà la nena 
(Lydie) en el m o m e n t de 
parir. Al cap d 'un s  mesos 
Cam ille explicará que la 
seva filia  ha to rn a t i, un 
cop superat el desconcert 
in icia l, to th o m  optará  per 
ser com plice  de la cam án
dula per ta l de fer-la feliç.
A  p a rtir d 'a q u i assistim 
a una série d 'ep isodis, 
a lguns més rodons que 
d 'a ltres, que ens posa 
davant els ulls un p in to - 
resc m osaic de personat
ges d 'u n  m icrocosm os entranyab le: la ce leb rado  de l'aniversa- 
ri de la Lydie, en el quai l'avi es veu o b lig a t a em patxar-se de 
pastis, el Dr. Fabian (conegu t corn a Dr. Fantasia) havent-se de 
llevar a m itja n it perqué Lydie està m ala lta , el passeig en tren on 
el revisor es nega a deixar pu ja r sense b itlle t la p ro tagon is ta , el 
p rim er dia d 'esco la ... Fins a rriba r al p u n t en què la gen t tracta 
Lydie corn una veïna més i com ença a d u b ta r fins i tô t  de la 
seva inexistèneia, en un p roced im en t s im ilar a la qu ixo titzac iô  
de Sancho Panza. El tem ps s 'esm uny fins que Lydie haurà d 'e m - 
prendre el vol i deixar el niu fa m ilia r per poder fe r la seva vida 
i la veurem  per prim era vegada en earn i ossos, des del prisma 
de la seva mare.

La im p lica d o  dels au to rs  es percep so b re to t en la riquesa de 
details, les referèndes literàries i d 'època  (la prim era m e ita t del 
segle XX) i els abondan ts  paraMelismes, corn la c o m b in a d o  
entre  el part tràg ic  de Cam ille i el pa rt m ú ltip le  d 'un a  gate ta  o 
entre  la quitxa lla  que juga  al palet (la rayuela, el jo c  on el m ateix 
cam i porta  al cel i a la terra) i l'apa ric iô  de Lydie.

Lydie és una h istoria  in tim is ta , que  no eau en els vicis dels tan 
exp lo ta ts slice o f  life , am b un m issatge més revo lucionari del 
que p o t sem blar a prim era vista perqué está em bo lca lla t am b 
un esperit de bonhom ia . Tal corn d iu un dels personatges, "al 
fin  y al cabo ¿por qué hacer el mal cuando resulta tan  sencillo 
hacer el b ien?". L'obra de Jordi Lafebre i Z idrou reivindica el 
d re t a ser fe liç  d e fu g in t l'e n fro n ta m e n t am b la rea lita t i buscant 
refugi en la ficció . En aixo esm icola les teories ind iv idualis tes 
que im peren avui en dia i dem ostra  que és un cam í tan válid 
com  un altre, a cond ic ió  de te n ir  el su po rt deis que t'e n vo lte n .

PD: S'acaba d 'e d ita r La anciana que nunca ju g ó  a l ten is y  o tros  
re latos que sientan b ien, del m ate ix gu ion is ta  i diversos d ibu i- 
xants, entre  ells Jordi Lafebre.

Jordi Lafebre i Z id rou , Lydie. Norm a Editoria l.
Barcelona: 2011. ISBN: 9 7 8 -8 4 -6 7 9 -0 4 5 6 -6
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PAPER VEIL, TINTA DIGITAL / Jo an  A n to n i F erran

Joan Maragall i Gorina (1860-1911)
Segueixo fe n t el salt als estim ats poetes medlevals, perqué 
aquest desem bre es com ple ix  un a ltre  aniversari d 'u n  de més 
recent: fa cen t anys que M aragall va m orir. Havia nascut a Bar
celona el dia 10 d 'o c tu b re  del 1860 (l'any passât en va fe r 1 50), 
i va m o rir a la m ateixa c iu ta t el 20 de desem bre del 1911. És a 
dir, ara en fa cent.

Poeta, in teM ectual i periodista, escrivia en el català prefabrià 
que llavors es gastava a Barcelona. Formà part de la in te l- 
le c tua lita t que passé de la Renaixença al Noucentism e. Aquesta 
evolució es p o t veure g rà ficam en t en els canvis de l'o rto g ra fia  
als seus successius Ilibres: A ldavert, el cappare de la Renaixença, 
en canvi, no va acceptar mai so tm etre 's  a la re form a de la llen- 
gua culta. A  I'ob ra  de M aragall hi veurem  desaparèixer els finals 
de paraula en «ch», que en el català h istorie indicaven que la «c» 
era explosiva i no s ib ilant, per posar un sol exemple.

També tra d u i al català G oethe, N ietzche i Novalis. La seva p ro 
dúcelo poética és avui la part de la seva obra més ben conegu- 
da, to t  i que deixà tam bé  un bon gru ix  d 'a rtic les periodistics, 
assaigs, discursos, pròlegs, semblances b iogrà fiques, una n o ta 
ble correspondéncia i una obra tea tra l inacabada, Nausica.

Joan M aragall fou  el fill més jove del m a trim o n i fo rm a t per 
Josep M aragall Vilarosal i Rosa Gorina Folchi: nasqué darrere de 
tres germ anes. El seu pare tenia una fabrica téxtil. La seva mare 
va néixer a Sabadell, d 'un a  fam ilia  que descendía del mas G ori
na, de M atadepera, com  explica l'a rtic le  d'Esteve Canyameres. 
La casa dels seus avis m aterns (a la façana hi ha una placa que 
ho indica) es troba  encara al carrer que porta el nom  del poeta, 
un carrero que va del de Sant Q uirze a la plaça del Gas. N 'havia 
sen tit dir, quan era pe tit, "carre r del p u rta litu " .  Es veu que al 
fina l del carrer, quan Sabadell ten ia muralles, hi havia una petita  
poterna, més o menys s ituada a la confluéncia  am b A dvocat 
Cirera i la plaça del Gas, que perm etia fe r drecera per anar als 
horts de l'F lorta Novella.

Als qu inze  anys, el seu pare el va posar a treba lla r a la indùstria  
fam ilia r, com  a aprenent. Al jove Joan no li agradava aquella 
fe ina, i va com ençara  e s c r iu re -d 'a m a g a t-a lg u n  poem a. També 
va v ia tja r m o lt, am b la fam ilia , sent encara jovenet: Valéncia, 
G ranada, Cordova, M adrid , Saragossa, Marsella, Paris... Final- 
m ent, als d inou  a n ys \ va convéncer el seu pare que no estava 
fe t per a la indùstria  i es va m atricu la r a la fa c u lta t de Dret.

Ja havia p ub lica t a lgún  poem a el 1878 («Óptica», al d iari Lo 
N unc i del 22 de setem bre del 1878), però és en la seva época 
d 'e s tu d ia n t quan s'acosta a la lite ra tu ra . Forma part d 'u n  g rup  
de set com panys que es va a u toano m enar «El Circol», del qual 
tam bé  en form aven part A n to n i Roura, Josep M aria Lloret i Gar-

rigosa i Josep Soler i M ique l. D iscutien de lectures, d 'òp e ra , de 
m ùsica ... Escrivia i llegia. Tirava cap a l'ana rqu ia  i el n ih ilism e. 
També passà la febre  enam oradissa; se li coneixen dos am ors 
anteriors  a la seva m uller: Am anda, una noia am b la qual co in 
cidía al Liceu, i Teresa F erran t una estiue jan t de Puigeerdà. La 
prim era d 'e lles fou  la destinatària  de «A dues violetes». A d m ira 
d o r de la lite ra tu ra  germ ànica, especia lm ent de G oethe, el 1882 
com ençà a es tud iar a lem any am b un vei de la fam ilia , que  era 
bavarés.

Començà a treba lla r com  a passant de l'advoca t Danés. La fe ina 
no era gaire absorbent, i li perm etia anar a les tardes a l'A te - 
neu i a les nits al Liceu. A  l'A teneu hi conegué escrip tors com  
Josep Yxart, Joan Sardà o Narcis Oiler. Pogues ob ligac ions, cap 
responsabilita t, sense penùries econòm iques, tenia una vida 
relaxada. Als tren ta  anys entrà a treba lla r al b u fe t de l'advoca t 
Brugada. Quan es trencà la seva relació am b Teresa Ferran, el 
jove advocat es consideré un fracassat en m atèria d 'am ors.

El 1886 la fam ilia  pa ti un fo r t  revés econòm ic i Joan, el noi de 
la casa, am b 36 anys, no es vela capaç de m anten ir-la . Escrigué:

«A qui acaba la meva jo ve n tu t. Una obra de geni, lo "W e rt
h e r", me converti de noy en jove. Un fe t, la pérdua de la 
m eyta t de la fo rtu n a  de casa, me converte ix de jove en 
hom e. Edat la més herm osa de la vida, adéu per sem pre! 
Ilusions d 'a m o r y de g lòria , a Déu siau.»

El 1888 conegué, a l'estiue ig  de Puigeerdà, Clara N oble M al- 
v ido, una noia de setze anys. El 1890 com ençà a treba lla r al 
D iari de Barcelona  com  a secretar! del d irector. M anyé i Flaquer, 
fe t que li féu a lb ira r un ho ritzò  professional d ife ren t. El 27 de 
desem bre del 1891 es casà am b aquella Clara N oble dels estius 
cerdans. L 'enam oram ent havia estât un coup de fo ud re  i M ara 
gall havia refusât altres suggerim ents, aporta ts  per la fam ilia , 
de fe r casaments econòm icam ent més "conven ien ts ". De v ia tge 
de noces, la parella visité Marsella, Niça, M on tecarlo , Gènova, 
Florència i Pisa. Anaren a v iure a un pis al carrer Roger de Llùria, 
del qual passaren, al cap de tres anys, a un del Passeig de Grà- 
cia; d 'a llà  anaren a un a ltre  al carrer Conseil de Cent, fins que 
el 1899 s'instaM en al dom ic ili d e fin itiu , on avui es tro b a  la casa 
museu de M aragall (A lfons XII, 79). La parella t in g u é  tre tze  fills.

L'obra poètica de M aragall es m ou entre  dos pois, el v ita lista i 
el decadentista; osciMa en diverses ocasions de l'un  a l'a ltre  i a 
l'inrevés. M aragall s'interessà especia lm ent per Goethe, fins al 
p u n t que, segons confessa, això el co n d u i a aprendre alem any: 
poder-la lleg ir en la llengua en la qual fou  escrita. T radu in t-lo , a 
més, el poeta esperava c o n tr ib u ir  a la m odern itzac ió  del català 
literari, escassament conrea t d u ra n t els anys de la decadéncia.

1 Cal dir als joves d'avui que en aquella època la majoria d'edat s'assolia 
als vint-i-cinc.

2 La quai vés a saber si era parenta universal meva: molts Ferran del 
Vallès procedim de can Ferran de Sant Feliuet de Vilamilanys.
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També tra d u i altres autors  en llengua alem anya; a més dels ja 
esm entats més am un t, tra d u i lletres de peces musicals, com 
algunes escenes del Parsifal de W agner, i altres que  féu per a 
l'O rfeó  Català. R ecentm ent, el co r de cam bra de l'O rfeó  va d e d i
car un concert a M aragall, en el program a del qual figuraven 
algunes d 'aquestes peces.

La relació de M aragall am b la mùsica és m o lt intensa. No sols 
per la seva vessant de liceuista i per les traducc ions de can- 
çons: M aragall féu la lletra per a una com posic ió  de Felip 
Pedrell, sobre el m ite  del com te  A rnau. L'obra va merèixer els 
honors de la im p rem ta , però pel que sé no s'ha a rriba t a estre
nar mai. Sorprenent. Si a lgù s 'h i an im a, p o t tro b a r la p a rtitu 
ra en facsim il a h ttp ://w w w .llu isv ives.com /servle t/S irveO bras/ 
m rg ll/1 271 5 2 8 6 4 4 9 1 6 1 5 2 3 0 8 7 8 4 6 /in d e x .h tm

Fa uns mesos, p réparan t la com m em orac ió  del 150è aniversa- 
ri del na ixem ent del poeta, se'm  va acud ir convertir els seus 
poemes sobre el com p te  A rnau en una representació teatra l. 
F inalm ent, la gen t que ho havia de representar va o p ta r per una 
cosa menys com plicada, i s im p le m e n t en van declam ar alguns 
poemes, vestits d 'època , en una acciò de carrer. Se m 'ha  acu- 
d it, en com ptes de fe r un recull de l'ob ra  com ple ta  del poeta, 
que es p o t tro b a r ed itada, com  diré més avail, o fe rir aquesta 
d ram a titzac ió . S im plem ent, l'he  passada al fo rm a t hab itua l de 
les pub licacions d ig ita ls  al w e b  de la Fundado, on la trobaran .

El darre r can t d 'aq ues t m u n ta tg e , t i tu ia t «Escoli» i conver
t i t  en acte qua rt, és un d iá leg entre  el poeta i l'abadessa dels 
am ors sacrilegs am b el com te  A rnau. Té Hoc a la seva crip ta , 
on jau m orta  i embarassada. En un en to rn  tan Ilóbrec i propic i 
al rom antic ism e més fúnebre , M aragall hi situa un elogi de la 
m a te rn ita t, en la figu ra  de la seva muller, m are per tre tze  vega- 
des. I un vita l cant d 'a d m ira c iò  a la dona partera. L'esperit de la 
d ifu n ta  d 'A da la isa d iu al poeta:

A h ! Tingués jo  'Is ulls oberts  a Hum del dia, 
d 'a ltre  crit, d 'a ltre  m odo  pioraria .
El xiscle esgarrifós de la partera, 
com  de béstia ferida, em fo ra  g ra t; 
i el fili que duc per vies ta n t extranyes, 
sortiria  ensagnat de mes entranyes, 
i jo  riuria ab dure com  d 'o ra t.

¿Qué 'm  faria 'I dolor, ni qué  'I desfici, 
ni to t  el tem ps passât de sacrifici, 
ni les congoixes, ni 'I perill de m ort, 
si de la vida me trobés corn centre, 
i sentis corn l'in fa n t, després del ventre, 
m o ra t d 'o fe c  encara, arrenca 'I plor?

El poeta li respon:

Bé la conec la vostra forta lesa 
quan, réga lant suor, la cara encesa, 
so it el cabell, com  astre rad iant, 
al so rtir de la brega g loriosa, 
nos doneu l'abraçada furiosa 
i vostre bes ressona corn un cant!
LIavores que 'I m arit, més fred que 'I m arbre, 
trem o la  encara com  la fu lla  a l'a rbre , 
d re t al costa t del Hit tem peste ja t, 
i ajegudes vosaltres, sens m em òria , 
ubrigades per la gran v ictò ria , 
el rebregueu al p it, -vo len t més fo r t  co m b a t...
Més ara tu , Adalaisa, ¿qué somnies 
de ten î un fill, si ja no ets d 'aq ues t m òn, 
i en el m on q u ' ets no hi calen fills  ni filles, 
perqué 'Is esprits lo qué han de ser ja ho són?

M aragall fou  l'au to r, tam bé , de la Hetra del Cant de la Senye- 
ra. L'Orfeó Català el p rengué com  a h im ne. Va fe r el paper, 
d u ra n t la Harga n it del franqu ism e, de su b s titu t de Els Segadors, 
abso lu tam en t perseguit. Corn a h im ne  de l'O rfeó , el Cant de la 
Senyera es to lerava, segons corn, to t  i que  la Hetra ho diu ben 
ciar: «Oh bandera cata lana!» . Però en l'espanyolism e podia i 
p o t ta n t l'an tica ta lan ism e, la neg a d o  del català, que aquella 
púrria  ni era capaç d 'adonar-se  del s ign ifica t de tres paraules 
que en castellà s'eschuen igual. La p ro h ib id o , a darrera hora, 
de la in te rp re tac ió  del C ant de la Senyera, que  figurava al p ro 
gram a del concert, fou  el desencadenant dels que es van ano- 
m enar «fets del Palau de la Música». Els que en ten im  l'eda t, 
recordem  ben bé que el pùb lic  de la sala es va posar a cantar-lo , 
en Hoc dels cantaires. La fêta H costà m o lt tem ps de presó a qui 
després seria el President Pujol, ins tigado r d 'aque lla  resposta a 
la p ro h ib id o .

M aragall deixà corn a obra pòstum a i sense acabar una pega 
teatra l titu la d a  Nausica, l'ùn ica  que va fer. El m anuscrit el 
com pie tà  i cond ic ioná  Caries Riba, nogensm enys! Sembla d a r 
que M aragall s 'havia insp irâ t en unes notes que  havia deixat 
G oethe per a una tragèd ia  basada en un episodi de l'Odissea 
d 'F lom er: Odisseu arriba a Lilla de Feácia i és descobert per la 
princesa Nausica, la guai s 'enam ora de l'he ro i; al fina l, però, ell 
re torna a ítaca.

Fa un any, més o menys, Edicions 62 va treu re  una edició in te 
gral de la seva obra poètica, sota el títo l Poesía com p le ta , que 
inclou aquesta incurs ió teatra l. Convé seguir Hegint M aragall. 
A  mi em provoca una sensació s im ilar a la de les fo tog ra fíes  
— so b re to t els retrats—  de la seva época. Sota una lievissima 
pàtina g roguenca, p roduída pel tem ps, té  la densita t, la força i 
la calidesa del su lfu r d 'a rg e n t dels veils virats sépia. Ens m ostra 
el m on d 'o n  venim  els catalans d 'avu i.

http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/
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Xavier Parré
DIA DE TARDOR VEUS

H err: es ist Zeit. D er Som m er w a r sehr g roß  
R. M. Rilke

Senyor: ja és l'ho ra . L'estiu ha estât llarg.
Que l'o m b ra  s 'apoderi del re llo tge  de sol, 
que la n it vessi lla rgam ent el p o t de tin ta , 
i que l'esborri am b la m ànega, deixant 
un rastre de cel en te ranyina t d u ra n t el dia.

Que les fru ités  a rrib in  a m adura r per darre r cop, 
i que el vent les re to rn i a casa, enm ig de fu lles 
plenes de rovell. I que el vi descansi en eis cups, 
en la foscor, en la h u m ita t de les voltes baixes.

Qui no té  encara casa, ja no en constru ira , 
s 'a rrau lirà  corn una serp, per buscar el s ign ifica t 
en si m ateix, en el seu signe d 'in te rro g a c iô  
massa llarg. A m b  un pun t, el veri que té  a dins.

Qui estigu i sol, perdrà el com p te  de les hores, 
una filera de boies ind ican t els nivells del negre. 
Passejarà segu in t l'eco de cada cru ix it, dels nervis 
de les fu lles que serán la seva prop ia  saba.

SOLEDAT

Die E insam keit is t w ie  ein Regen 
R. M. Rilke

És un dia ciar de juny. Sol. Finals de juny.
La fresca s 'apodera de to ts  els racons, 
de les finestres que deixem obertes 
com  un costum , to t  i que a dins fa fred.
Dels arbres, que m ouen les fu lles fo rta m e n t, 
am b un m urm uri de paraules llunyanes.

Tot sembla una harm onía, una placidesa 
que sorgeix com  d 'u n  Ilac p ro fun d .
I la vista, els ulls, l'o ïda, les orelles, 
enganyen. I am b to t, a lguna cosa am aguen 
les fulles, els arbres, les finestres obertes, 
les cortines que voleien, un pressentim ent.

S 'hauria de conviure  am b ells per descobrir-ho, 
per saber el seu llengua tge  am agat, b u it 
de paraules, nom és sons incom prensib les 
que es repeteixen com  una caixa de música.
És im possib le la m e tam orfos i, segueixen 
em eten els seus m issatges xifrats, un nou codi.

Només és certa l'observació del verd deis arbres, 
del b lanc al marc de la finestra , com  un lim it 
tan perillos com  el f ilfe rro  que separa. Un m urm uri. 
Les veus que s'entre llacen a les fulles, les branques 
v inclant-se com  si saludessin el seu Senyor.
Veus que vénen de lluny, lam ents, plors.

La soledat s'assembla a la pluja.
La soledat és la pluja, quan corre 
vers les tardes, des de rem otes planures. 
Cau del cel, am b força, per co lpejar 
en to tes  les hores am bigües.

La soledat és la plu ja, s'endinsa 
en els carrers, reflecteix els m il fragm ents  
que s'esquerden en les nostres trobades, 
dels cossos que res no han tro b a t, 
dels cossos un its que no poden separar-se, 
de la so ledat que s 'arrapa corn les gotes.

La soledat és la pluja que purifica  
els qu i do rm en  ju n ts  en un sol Hit,
Ilu ita n t am b els som nis de l'a ltre .
La pluja neteja els som nis, corn estàtues 
enm ig d 'u n a  ta rd e r de fu llaraca.
La plu ja, la soledat, l'em peny corn un riu.

Xavier Farré (L'Espluga de Francoli, 1971) és poeta i 
traducto r. Ha pub lica t qua tre  Ilibres de poemes, Llocs 
com uns  (2004), Retorns de l'Est. A n to lo g ia  de poem es  
1990-2001  (2005), Inven tan  de fron te res  (2006) i La 
disfressa dels arbres  (2008). És tra d u c to r de lite ra tu ra  
(especia lm ent poesia) del polonés i de l'eslovè i porta  
el b log de traducc ions poétiques xavierfarreabcd.b logs- 
po t.corn .

"La poesia em serveix per p regun ta r-m e sobre el meu 
Hoc en el m on, sobre la m irada que adop tem  sobre 
les coses, les persones i els esdevenim ents, i ta m b é  és 
una constan t in te rro g a d o  sobre la prop ia  id e n tita t. En 
la poesia no hi busco mai la ve rita t sino aquella petita  
parcel-la en què jo  creo i soc créât a la vegada"

Papers de Versàlia —  w w w .papersdeversa lia .com

fugen  els som nis, els cossos...

http://www.papersdeversalia.com


LLETRES 25

PETITS IND IS / T o n i Q ueror  i_  I  I  I  «JP i n i i « # i i j p  /  I  w i v i  v f  M c r v w

LaBreu: poesia i relats de qualitat
P robablem ent el parad igm a d 'e d ito r ia l jove, independen t i 
d 'è x it sigui LaBreu Edicions. C onstitu ida  I'any 2007  com  a ed i
to ria l i associació cu ltu ra l sense àn im  de lucre, el p ro jecte  de 
LaBreu va més enilà de la p u b lica d o  dels seus Ilibres, que és 
nom és el p u n t de partida  per a l'a m p li venta li cu ltu ra l am b el 
quai eis acom panyen m itja n ça n t presentacions, te rtù lies  o reci
tals, sense descuidar l'ac tiv ism e i el ressò que les seves activ ita ts 
sem pre generen a les xarxes socials.

LaBreu com pta  a c tua lm en t am b qua tre  col-leccions ben d ife ren- 
ciades, to t  i que la seva punta  de llança és A labatre , dedicada a 
do n a r a conèixer noves veus o veus ob lidades de la poètica cata
lana, així com  traducc ions d 'ob res  im prescind ib les per posar-les 
al dia o publicar-les per p rim e r cop en català. La nòm ina d 'a u - 
to rs  ressenyables d 'aquesta  coM ecció és im pressionant. Si ens 
centrem  en els nous valors tro b e m  joves poetes que ja gaudei- 
xen de certa volada, com  Jaume C. Pons A lo rda  i Josep Pedrals, 
o d 'a ltres  que  són to ta  una troba lla  com  Anna Guai i les seves 
Im plosions. Entre les veus més m adures hi apareixen poetes ple- 
nam en t conso lidats com  Susanna Rafart i M arc Romera, que és 
ta m b é  un deis responsables de l'e d ito ria l, així com  dos singulars 
autors  sabadellencs que han estât ed ita ts recentm ent, Josep- 
Ramon Bach am b Henunciat i R agtim e  de Francese Garriga. Val 
la pena destacar ta m b é  la redescoberta de Pepe Sales, p intor, 
m úsic i poeta, que A lb e rt Pia va recuperar en el seu m agnifie  
espectacle Cançons d 'a m o r i de d roga  i del qual LaBreu n 'ha 
é d itâ t una an to lo g ia , titu la d a  Sense re, sense reme!.

Si A laba tre  és im p o rta n t per conèixer el que es cou dins de la 
poètica catalana actual, no ho són menys les seves acurades 
traducc ions. Trobem des de T. S. Eliot, un a u to r ciau per e n ten 
dre  la poesia del segle XX, am b Pru frock i a ltres observacions, 
que recull el seu fam ós poem a d ram á tic  "La cançô d 'a m o r de 
J. A lfred  P rufrock", que  ta n t in flu irla  en la poesia en llengua 
anglesa posterior, fins a un a u to r pel qual el p rop i Eliot es va 
interessar en la seva jo ve n tu t, Paul Verla ine, del quai es publica 
Hom es, recull dels seus poemes més descarnats i obscens, am b 
prô leg i traducc ió  de Jordi Llovet. A ltres Ilibres ressenyables són 
la traducc ió  de Les Balades de François V illon , poeta iconoclasta 
francés del segle XV, o Finestrais, l 'ù lt im  poem ari del gran poeta 
anglès Philip Larkin, que inclou tam bé  una entrevista. Larkin és 
un a u to r que, un q u a rt de segle després de la seva m ort, no 
para de créixer.

De les altres coM eccions am b presèneia d 'a u to rs  catalans. 
Banda A m pia  i C icuta, ens a tu rem  en dos tito ls . En la prim era, 
dedicada a reco llir veus i textos que neixen en la b logosfera, 
tro b e m  Paper de vidre, un vo lum  miscel lani que recull les en tre 
vistes a d ife ren ts  autors  i mùsics catalans, que van aparèixer a la 
revista d ig ita l del m ate ix nom , així corn una segona part on eIs 
d ife ren ts  coM aboradors de la p u b lica d o  fan una petita  obra de 
creació. Precisament un dels autors  que va pub lica r prèviam ent 
a Paper de Vidre, Joan Todo, és qu i va encetar la segona col-

lecciô. C icuta, dedicada ais nous valors de la narrativa. El Ilibre 
de Todo A  butxacades  és seguram ent l'èx it ed ito ria l de LaBreu: 
e log ia t u n àn im em en t per la crítica, aquest m agn ifie  Ilibre de 
relats presenta un a u to r que caldrà seguir am b atenc ió  en el 
fu tu r.

L'ù ltim a de les coMeccions, La in trusa, vol do n a r a conèixer 
autors  im prescindib les que no s'havien tra d u it fins ara o que 
feia m o lt que restaven descatalogats. Destaca l'aposta  que han 
fe t, am b la p u b lica d o  de tres tito ls , per l'e sc rip to r rus, Serguei 
Doviàtov, que va desenvo lupar la seva carrera literària  als Estats 
Units, on va exercir de periodista. Considérât un dels grans mes- 
tres del re lat del segle XX, la seva ironia i la crítica dem o lido ra  
al poder li van im ped ir veure publicada la seva obra al seu país 
d 'o r ig e n , que nom és va com ençar a im p rim ir eis seus Ilibres 
després de la seva m o rt i am b la caiguda de la U nió Soviética.

A m b  un catàieg am pli i rigorós, LaBreu és una aposta valenta 
de l'ed ic iô  en català, so b re to t pel seu com prom is  am b eis nous 
valors i am b eis générés menys com erciáis, corn la poesia o el 
relat, i que cal seguir am b m o lt d 'in te rès  a la recerca de noves 
troba lles literàries.

LAFITXA
Nom ; LaBreu Edicions
Editors: M ique l A dam , M arc Romera i Ester Andorrà  
Any de Fundadô: 2007 , am b a c tiv ita t des del 2005  
Généré: Poesia, narra tiva estrangera i en català 
T ito ls publicats: 53 
W eb: w w w .lab reued ic io ns.com  
La recom anaciô: La zona, de Serguei Doviàtov,
La troba lla : Sense re, sense rem ei, de Pepe Sales

http://www.labreuedicions.com
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David Madueño S entís

m a t er ia  p r im e r a

El tem ps estria rengleres 
de nervis da m u n t la peli, 
sensible in te rru p to r 
de la m em oria.

El tem ps congria tem pestes 
d 'avo rrim e n t, ted i voraç. 
Enfarina de págines nívies 
la m ent seca.

El tem ps fa reposar 
el vi m agre esprem ut.
La tin ta  escorreguda 
guanya impressió 
i ens fa una mica 
més be llam ent 
imperfectes.

Forma p a rt de l poem ari Desvetlla de m ots és feina 
obscura, guanyador de l Premi Salvador Estrem I Fa 
de Falset (2008)
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BESAVIA

Només en tine indicis. Cap fo to g ra fia , 
cap re tra t a I'o li. M 'ha n  d it 
que era una dona corpu len ta , 
feta a les duricies de la vida.
"Q uan es llevava, es rentava 
la cara am b colònia.
Deia que els homes puden a boc."
I aixi va co n tem p la r al llarg dels anys 
com  se li m oria un fill, 
un a ltre  li era sepu lta t 
al mausoleu de Sant Boi de LIobregat, 
i al meu avi el donaven per m o rt 
a la guerra

massa aviat.
La resta, a fe r la viu-viu 
quan s'im posà una pau venguda 
de colom s coixos

i llorers marcits.

Només en tin c  indicis. Tan sols 
el tes tim on i de les dones 
de la fam ilia , que la recorden 
com  el que fou , com  el que elles són, 
el veil p ila r a l'om bra  obaga 
de la porxada
que el tem ps i la h u m ita t erosionen, 
però mai vinclen.

Prem i de l XX IUè Certam en lite ra ri Fom ent M a rtine nc  2 0 0 8  
E d ita i a l llib re  Poems&Blogs. Poetes a la xarxa (2010)
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CALA MACARELLA

Els ulls de les càmeres van a la deriva.

Im potents, no poden tro b a r I'angu la r 

que els a judi a prendre la im a tge  perfecta.

Els ulls dels seus amos s'em beuen la mar.

Im potents, no poden fia r a la m em oria, 

que to t  ho esborrona, el record perfecto.

L'ull solar de l'estiu , fixâ t en M enorca, 

o m n ip o te n t, do ta  a l'a igua les gam m es 

dels blaus que atreuen la resta d'u llades.

I to th o m  ancora en tan ta  bellesa 

l'anhel i el desig d 'endur-se-la a casa, 

enm ig d'oceans de grisor diària.

Prem i de l'X lè  Certamen La M a r de LIetres de Calateli (2011)

David Madueño Sentís és filó le g  i exerceix com  
a docen t i co rrec to r ed ito ria l. Pertany al g rup  
de poetes Versos.cat i m an té  el seu p rop i b log sobre 
lite ra tu ra , llunÁ tic ; llunatic.blogspot.com
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Joan Todo

L'ESCANDOL

F inalm ent hem aconsegu it que se'n vagi. Ja no la veurem  més, s'ha acabat. Ha canceN at el con trac te  
de lloguer, ha reco llit les seves coses, les ha encab it d ins una m aleta i un pareil de bosses i, am b l'a juda  
d 'u n a  a ltra noia, ho ha pu ja t to t  a un taxi. La Justina ho ha vist després de dinar. Rentava els plats i ha 
sen tit el soroll de l'ascensor que pujava, el del refrec de les rodetes de la m aleta, les dues veus encara 
tendres ressonant d ins la cabina. Aleshores ha co rregu t cap al baleó, i ha fe t corn que regava els geranis, 
sense perdre d 'u ll el carrer. Diu, però, que no li ha p o g u t veure la cara, l'expressió que duia al rostre. 
Llàstima. Però segur que la travessava, corn un fu e t, la hum iliac iô  que li hem in flig it.

Podem assegurar, per ta n t, q u e ja  no la veurem  més. S'ha acabat l'escàndol. A ixô no podia ser. V indrà 
algù altre, na tu ra lm en t; la M on tse rra t, esclar, no es p o t perm etre  te n ir el pis hu it. Ja li hem  dem anat, 
però, que s'h i m iri més. A ixô no s'ha de repetir. Tots aquests mesos am b l'ai al cor per culpa d 'u n a  noieta 
que no sabia estar... Ara, que si es repetís, ens agafarà més avisades, més fortes. Ara ja sabem què cal 
fer, corn treu re 'ns  de sobre personatges aixi. I poc que ens ho pensàvem, quan va arribar, am b aquella 
p in ta  de m osqueta m orta ...

A que ll dia estàvem to tes  atentes, frisoses de neguit. Havien llo g a t el q u a rt prim era a una es tud ian t. La 
Conxa va ser la prim era a veure-la: rossa, a lta, prim a, am b uns panta lons de Ili, una brusa negra i una 
enorm e m aleta, esperava l'ascensor. Va som riure-li am able  i, to t  agu a n ta n t-li la porta , la va deixar passar. 
A  co n tinuac ió  va a l-legar que elles dues i m aleta no cabrien dins la cabina, i q u e ja  esperaria el següent 
viatge. I allá es va quedar, am b aquell som riure  satisfet que ta n t hem a rriba t a patin La Conxa va sentir-se 
ofesa, i qu i no? Aquella  rapidesa a ob rir-li la porta , corn suposant d 'en trada  que no seria capaç de pu ja r 
les escales, nom és podia ser una ind irecta , una burla sobre la seva edat, tip ica  de joveneta  a rrog an t. El 
fe t que  la Conxa rea im ent anés a aga far l'ascensor no és excusa; al cap i a la fi, viu a l'en treso l i nom és 
hi entrava per exam inar a te n ta m e n t la nouvinguda. Si es tractava, però, d 'e v ita r aquest examen, no li va 
servir de gaire: es va passar la ta rda  carregan t em balum s cap a m u n t, i poc o m o lt to tes  la vam enxam par 
en un m o m e n t o altre. Semblava ben bé que bagués d 'o m p lir  un palau!

Vam esperar un mes, pa ran t l'o re lla . Ben bé am b l'a i al cor, pendents de què passava en aquell pis. I no 
sentiem  res: a les onze de la n it, s 'apagaven to ts  els llum s del pis, corn si se n'anés a dorm ir. Res de m úsi
ca fo rta . Ni tan  sols la televisiô. A ixô ù ltim , però, era una pista. Pretenia fer-nos creure que ni tan sols 
mirava la televisiô? Vam considerar que fos cert, que es tractés d 'un a  estram bótica ; però ho vam deses
tim ar. Tothom  sap que els joves fan soroll per allà on passen. Només podia ser que mirés la te le am b 
el vo lum  ben baix per tal que no sabéssim què m irava. Aquella  noia ens am agava a lguna cosa. Si no, 
on s'és vist que, al m ate ix tem ps, ens donés conversa a l'ascensor? O no hem t in g u t un g rapa t d 'anys 
estud ian ts  que llogaven el pis de la M on tse rra t i que, en troba r-te 'ls , responien als com entaris  sobre el 
que fos am b rem ugan ts m onosiM abs? Ella no. A  to tes  hores som reia, am b aquella den tadura  blanca, i 
com ençava a vessar in fo rm ac ió : que si han d it que el fred durará tres dies, que si a la meva àvia tam bé  
li fan mal els ossos quan baixa el te rm òm etre ... L'àvia! Què s'havia pensât? A  la pobra Angelines gairebé 
li va aga far un cob rim en t, en sentir que  la tractaven d 'àvia. I ja era la segona vegada, després del p rim er 
cop a la Conxa, que ens engegava un en tre toc  aixi.

Totes aquí sabem que la m illo r manera d 'o c u lta r una cosa és fe r corn que no hi ha res per ocultar. La 
m illo r defensa és un bon atac, d iuen; i si a p a ren tm en t ho mostres to t, n ingú  no ho busca. La Justina 
m ateix, i ara no remenis el cap, va aconseguir que triguéssim  anys a saber que no és que tingués m olta  
fam ilia  (ens havia exp lica t fins i to t  on havia fe t la m ili cadascú) sinó que to ts  aquells hom es que entraven 
a casa seva de n it li curaven l'enyo r del m a rit m ort, en pau descansi. A ix i que, per m o lt que  am anis la 
táctica  am b insidies iròn iques corn la que va pa tir l'Angelines, la noieta no ens va engalipar: a lguna cosa 
ocu ltava. Totes aquelles converses a l'ascensor, a Pescala, aquelles salutacions quan ens veia pel carrer, 
i que cap jove de la seva edat ha fe t, fa ni farà mai (són to ts  uns mal educats), eren una estratègia per 
despistar. Davant d 'a ixô , vam redob la r la guàrdia.
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Vam descobrir que a les set del m atí ja era desperta. Devem el descobrim en t a la V ic to rina , que  encara 
no ens ha explicat qué felá a aquelles hores am b un g o t de v idre con tra  la paret i l'o re lla  encastada al cui 
(del go t, s 'entén), tre t que escoltés els tráfecs de les parelles a qu i la Conxa lloga una hab itac ió  des que 
va deixar de com andar la casa de barrets (no em m ireu així, si ho sap to t  el b a rril) ; la qüestió  és que va 
sen tir un despertador, l'a igua  d 'u n a  dutxa i, flu ix  flu ixe t, música clàssica. Sí, m 'heu  sen tit bé. Al princ ip i 
aquest deta ll ens va sorprendre: realm ent, aquella música no tenia res a veure am b el soro llam  de ren- 
tadora  que, en les llargues époques que hi havia estudiants, pertorbaven l'Eduvig is quan do rm  la m ona. 
Escoltava música clàssica. I vet aquí l'e rro r: to tes  aquí sabem m o lt bé com  guarda r un secret. Fer corn 
que no hi ha secret, si; però tam bé  con fond re 's  am b la gen t, no fe r res que crid i l'a tenc ió . No exagerar. 
Aque lla  noia volia semblar, dec id idam ent, massa santeta per ser-ho. M ùsica clàssica!

Mùsica clàssica, a més, a les set del m ati. A ixò nom és podia vo ler d ir una cosa: ella ta m p o c  baixava la 
guàrd ia , no la baixava mai. Devia am agar-ne una de m o lt grossa! Tanmateix, era ben d ifíc il enxam par-la. 
Passaven les setmanes i no rebia visites, ni de n it ni de dia. La nota am b el nùm ero  de te lé fon  de la Guàr
dia U rbana, que la Severina va posar al costa t del te lé fon  el dia que la noia va arribar, va anar sebollin t-se 
sota un fe ix de papers i notes. A ixò, per a la Severina, va ser un d isgust. No hi va haver cap festa, cap 
sopar, ni tan  sols cap jovene t que  vingués una n it i, després de passar-se-la gem egan t i rem ovent les 
m olles del Hit, se n'anés l'endem à al m a ti som rien t, sota el nostre ull a ten t. A  cada dia que passava, l'es- 
veram ent era major. Ni tan  sols quan la Justina va a p ro fita r un deis seus viatges al b ingo  per rem enar les 
bosses d 'escom braries que la noia havia d ip o s ita t als con ten ido rs  de la can tonada (una te inada, perqué 
s'havia aga fa t m o lt a p it això de classificar, no com  d 'a ltres), no va tro b a r cap de les proves habituais: ni 
condons usats, ni botelles de licor, ni burilles. Només, com  a m o lt, compreses.

Van començar, per sim ple  avo rrim en t i manca de notic ies concretes, les hipótesis. La Justina va suggerir 
que era una te rro ris ta  islàm ica, d 'aquestes que  duen bom bes sota el vel. On li veus el vel?, va respondre 
a lgú. Va con testa r que l'havien enviada rossa i maca per dissimular. La Veneranda, la deis Testim onis de 
Jehová, va aventurar que feia tem ps que no veia gats pel barri, i que no podia ser que aquella s 'a lim en- 
tés nom és de verdures, ta l com  havíem com prova t a bastam ent rem enan t el conten idor. I qué en fa, deis 
ossos, dones?, replicava a lguna. La Pilarín, la de l'O pus que de ta n t en ta n t va a com pra r roba de cu iro  
negre allá al G anxam ple (però ara no ens d is traguem  am b això, estem?), va d ir que no, que segur que 
era un travesti. Un g rapa t aventuraven que traficava am b drogues. I la cosa s'hagués e m p ina t encara 
més si no arriba a ser que jo , jo  m ateix, vaig d ir que prou. Que fins aquí podíem  arribar.

Calia fer-la fora.

El p rim er pas va ser m aldestre. Quan una fu ita  d 'a igua  va inundar-li el pis, no havíem considérât que, 
d 'aco rd  am b el con trac te  de lloguer, d u ra n t el p rim er any les reparacions anaven a co m p te  de la pro- 
p ietària. I to tes  sabem que la M o n tse rra t és més agarrada que un xotis. Encara ens m aleeix ara, per la 
nostra p rec ip itado . Però no us penseu que va ser un esforç m alaguanyat: proveu a lgún dia de d iscutir-li 
una pesseta, a la M ontse ! I bé que ho va provar, que ho pagués la noia; aquesta s 'ho  devia passar ben 
m a lam ent, i de pas va oblidar-se de com provar la causa de l'avaria.

El segon va ser més subtil. Es tractava de coord inar-nos per ta l que no pogués agafar l'ascensor. Ja li 
coneixiem  els horaris: a rriba t el m om en t, el fé iem  pu ja r fins al sobreàtic i deixàvem oberta  la porta . 
També hi va haver efectes secundaris: de vegades tornava a casa a lhora que nosaltres, cosa que ens obli- 
gava, igual que ella, a esperar o a pu ja r a peu. La Josefina, a força d 'a n a r al bar del costa t a fe r tem ps, 
de poc que no se'ns to rna  a lcohólica del to t. La qüestió  és que la vam o b lig a r a pu ja r un bon g rapa t 
d'escales.
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En tercer Hoc, li vam pagar a l'E rm essendeta, la que viu al c inqué prim era, un pa rque t nou; a c o n d id ó  
que els treba lladors  l'instaM essin de nit. Sort en vam te n ir d 'u n  insta l-lador que li fa els treba lls  gra tis  a 
l'Engrácia per no sé qu ins favors de quan era jove (i quan ja no ho ets ta n t, Engràcia, i ta n t de bo el teu 
m arit no ens senti; ni els fills  que vas te n ir després, per cert). No, Engràcia, ara no ens en tre tin d re m  am b 
aixô; un a ltre  dia m 'h o  expliques. L 'im po rta n t és que, d u ra n t una série de setmanes, estra tèg icam ent tr ia 
des per ta l de co in c id ir am b els exàmens del segon trim estre , no va poder ad ú ca r Lull.

L'haguéssiu vista! Pujava les escales derro tada , am b unes bosses sota els ulls que sem blaven olives 
negres. Ja no som reia. De vegades feia a lgún  com entan  sobre el pis aquell on fe ien obres en plena n it, i 
haviem de fe r esforços per o fegar el hure. En fi: gen t jove, pa tou . Nosaltres ta m b é  dorm iem  poc, no cal 
d ir-ho . En rea lita t, ho vam haver de deixar estar per les queixes del m a rit d 'a lgun a  que, a banda que corn 
to ts  els hom es no entenia res, es pensa que l'û n ic  soro llam  que hi p o t haver a la n it és ell quan ronca 
corn una tru ja  degollada. Ciar que vam haver d 'acaba r de fer-li la instaM ació a l'E rm essendeta perqué es 
veu que la pobra s 'h i havia iM usionat i dar, com  que to t  s 'ho  gasta a la farm acia ...

A  p a rtir d 'a q u í vam abando na r les grans accions, en favo r d 'u n  dego te ig  de petites iniciatives. Encara no 
hem ac la rit qu i va fe r qué, per bé que m oites es posen i es d ispu ten  ta l medalla o ta l a ltra . Cares llargues 
a l'ascensor, esclar. Prou de to rna r-li el "b o n  d ia " pel carrer. A lgún  gosset petaner se li va pixar a les saba- 
tes per accident. Una m isteriosa plaga de cuques va envair la seva cuina. D uran t uns dies, l'a igua  de la 
dutxa li sortia de co lo r verm eil. A lguna n it a les tres del m atí la Guàrdia Urbana s'h i presentava, davant 
les queixes dels veins; l'endem à ella, desolada, ens dem anava on haviem sentit soroll. Després va te n ir 
una diarrea trem enda  (l'Eduvig is en dona fe) quan al m ercat, a la parada de la nora de la V ic to rina , li van 
vendre fru ita  en mal estât. F inalm ent, hi havia noticies. Ens reuniem  sovin t a p rendre el te  en un pis o un 
a ltre  per com entar-ho . Frisàvem. Tastàvem a l'avançada el tr io m f. Proposàvem noves mesures. Bulliem  en 
l'e u fô ria . A lguna  tarda fins i to t  vam posar pasdobles. La Josefina i la Pilarin fins i to t  van bailar, abans de 
m arxar jun tes  al pis de la segona, que li volia ensenyar el sofà nou.

I, fin a lm e n t, hem  aconsegu it que se'n vagi. Gràcies a l'es fo rç  con jun t. Ha estât un tr io m f de la col- 
lec tiv ita t, del seny i l'o rd re  civics. Aquesta co m u n ita t de veins mai ens ho agraire prou.

Joan Todo Cortiella (La Sénia, 1977), Ilicenciat 
en Teoria de la Literatura i L iteratura Com parada 
a l'A u tò n o m a , col-labora en diverses revistes 
i ha p ub lica t el llib re  de poem es Los fòssils (al ras) 
(2007) i el recull de contes A  butxacades  (2011). 
L'any que ve publicará el seu segon llib re  de poemes, 
El fàstic  que us cega. Aquest re iat és inéd it.
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ARTS VISUALS

Diàlegs i afinitats estetiques

Una conversa amb els fotògrafs 
Gemma Cascón i LIoreng Ugas Dubreuil 
al voltant de la mostra 'INSIDE'

MAIA CREUS

M aia Creus. La vostra tra jec tò ria  professional avança d e fo rm a  
independen t, i tanm ate ix , fa uns mesos vàreu exposar con jun - 
ta m e n t a l'espai SIS am b el t ito l INSIDE. La m ostra va presentar 
obres de 5 artistes; G em m a Cascón, Sylvia Diez, Io landa Pujol, 
Helena Torrent i Llorenç Ugas D ubreuil. D 'on  neix la vostra in i
ciativa? Quina inq u ie tu d  us va p o rta r a preparar-la? Q uin fou  el 
vostre propòsit?

Gem m a Gascon. De fe t el Llorenç i jo  ens vàrem conèixer 
gràcies a una proposta  del Robert Ferrer, d irec to r cu ltu ra l de 
l'A lliance  Française de Sabadell, de m u n ta r una col-lectiva fo to 
gràfica. Vam vo ler c o m p a rtir espai am b el Llorenç i dos artistes 
més, i d 'a q u i va sorg ir la m ostra con jun ta  Espais de s ilend. L'ex- 
periència va ser m o lt positiva, Prèviam ent a l'A lliance  jo ja  havia 
exposât a l'A cadèm ia  de Belles Arts. A  p a rtir d 'aque lla  trobad a  
hem ana t c o m p a rtin t reflexions i inqu ie tuds. Ens hem pregun- 
ta t qu ina  és la nostra s ituac ió  i la del co l-lectiu  d 'a rtis tes de la 
nostra c iu ta t. Q uè és fa a Sabadell en relació am b la cu ltura . De 
qu ina  m anera hi podem  partic ipar. Quines possib ilita ts ten im .

Llorenç Ugas Dubreuil. Jo haig de d ir que la meva c iu ta t, 
Sabadell, l'he  descoberta com  aquell qu i d iu  des de l'exposició a 
l'A lliance. Ja feia gairebé tres anys que estava tre b a lla n t a fo ra , i 
poder m ostra r a lguna peça aquí a Sabadell em va sem blar una 
bona o p o rtu n ita t de poder ensenyar el meu pro jecte. Va ser 
a p a rtir d 'aquesta  m ostra que am b la Gem m a ens p lantegem  
qu in  paper tenen les arts visuals a Sabadell, si están ben repre- 
sentades o, fins i to t, la fo rm a  de fer-les més properes al púb lic  
en general.

G. C. Se'ns va fe r ev iden t que  a la c iu ta t hi ha m olts artistes que 
no són visibles. Fou a p a rtir d 'aquesta  idea de n o -v is ib ilita t i les 
ganes de fe r coses que el Llorenç i jo  vàrem dec id ir p roposar una 
exposició col-lectiva a la galeria SIS.

Ll. U. D. El SIS és un m o lt bon espai. Du a te rm e una program a 
expositiu  m o lt treba lla t. Ens va sem blar que INSIDE podia encai- 
xar m o lt bé a la galeria.

M aia Creus. D 'a lguna m anera estem parlan t de coherénda. 
Posem va lor a una galeria quan, més enllà d 'u n a  tasca com er
cial, sap co ns tru ir un p rogram a expositiu  connex. Quan se sap 
pos ic ionar en el m ercat de l'a r t sense perdre de vista la seva 
responsab ilita t en l'o fe rta  cu ltu ra l pública d 'un a  c iu ta t. De fe t, 
la coherénda  am b qué treba lleu  com  a artistes tam bé  l'hauríem  
de saber exig ir i va lorar en els galeristes. Un artista seriós i com - 
prom és am b la seva fe ina busca espais sedosos i com prom esos 
am b la seva fe ina. Fins ara n 'heu  c itâ t tres. L'Acadèmia de Belles

Vint-i-dos de ju n y  de 1981 d'Helena Torrent

Arts, una ins tituc ió  centenària que des de la passada centùria  
no ha deixat de ser una p la ta fo rm a per ais artistes em ergents. 
L'Alliance Française, una ins tituc ió  de renom  europeu que ha 
sabut fer-se un Hoc prop i en la rea lita t cu ltu ra l de la c iu ta t. I la 
galeria SIS del carrer Borriana, un pa rticu la r espai cu ltu ra l d 'in -  
te rcepció  entre  la venda, la in fo rm ac ió  i l'exposició. Què fa lta ria  
a la nostra c iu ta t perqué aqüestes illes cu ltu rá is  arribessin a un 
púb lic  més am pli?  Perqué el treba ll dels artistes arribés a la soci- 
e ta t sabadellenca en general?

Ll. U. D. Jo d iria que d ifus ió . La d ifus ió  és m o lt necessària a 
Sabadell perqué n 'h i ha m o lt poca. La rea lita t és que  la in fo rm a 
ció no arriba. M 'assabento  abans del qué es program a a Barce
lona o M adrid  que el que es fa a Sabadell.

G. C. A mi m 'agradaria  que una exposició pogués generar a lg u 
na cosa més enllà de la sala. Està m o lt bé que la gen t en tri i m iri 
però després seria intéressant que  es générés diseurs a fo ra . I
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Les claus de Gemma Gascón, en primer pía, i Less than a wall, trapped Inside a box  de Sylvia Diez, a la dreta

a fo ra  p o t ser en articles a revistes com  aquesta, b logs o webs 
especifics on se'n parli, gen t que ho qüestion i. Però tam bé  que 
es facin accions que p rovoqu in  débat, que generin més reflexiô 
no nom és sobre les obres que están exposades sinó sobre el fe t 
a rtis tic  en si. I aixô no passa. Les exposicions com encen i acaben 
sense que hagin générâ t p ràcticam ent res al seu vo ltan t.

M. C. A quest és un tem a m o lt im p o rta n t i am b m o lt de fu tu r. 
N o rm a lm en t quan parlem  de d ifus ió  encara ten im  al cap l 'a r t i
cle en un diari o en una revista especialitzada, que està bé que 
hi s iguin. Però jo  cree que to ts  hem de treba lla r més des d 'un a  
m e n ta lita t en xarxa. No parlo de la xarxa d ig ita l, prou conegu- 
da i u tilitzada , sino d '« im ita r»  en la vida cu ltu ra l real el m odus  
op e ra n d i que perm et aquest m itjà. Parlo de po litiques cu lturá is 
capaces de p rop ic ia r s ituacions on prevalgui la in te rlocuc iô , la 
connectiv ita t, la im m ediatesa, la fluïdesa. La com u n ica d o , la 
p roducc ió  i l'in te rcanvi de coneixem ent. Parlo d 'in ic ia tives capa
ces de tra n s fo rm a r el capita l hum a (cone ixem ent i hab ilita ts) en 
capita l social (el que p roporc ionen  les connexions i les relaci
ons), per ser tra n s fo rm a t en capita l cu ltu ra l, aquell que segons 
el sociôieg Pierre Bourdieu, ens d is tinge ix  corn a individus.

Ll. U. D. Hauriem  de poder anar als llocs de la cu ltu ra  i pre
guntar, parlar, generar dià ieg i propostes. Penso que haurien de

ser més oberts, ta n t a la c o m u n ita t d 'a rtis tes corn als pùblics. El 
meu en to rn  que no te cap vincle d irecte  am b el m òn de l'a r t no 
sap on és el M useu d 'A r t  de Sabadell. Corn és que no ho saben? 
Diria que a lguna cosa falla.

G. C. Per exem ple cree que caldria fe r to t  un segu it d 'accions 
paral-leles més enllà del fe t expositiu. Proposar taules de débat, 
presentacions, xerrades.

Ll. U. D. Jo crée que la xarxa és bàsica en el m on actual. EIs 
artistes s 'im p liquen  cada vegada més en treba lls  coM aboratius. 
Si fins ara eis projectes eren proposats pel galerista o el museu, 
ara sòn eis m ateixos artistes eis qui gestionen eis projectes expo- 
sitius propis. Un esdevenim ent cu ltu ra l i com ercia l, corn és ara 
ARCO, ja no queda lim itâ t al recinte fira l. Cada vegada més, al 
vo lta n t deis grans esdevenim ents cu lturá is  oficiá is, eis coM ectius 
d 'a rtis tes o rgan itzen  c ircu its paraMels, am b presentacions, xer
rades, exposicions, etc. Aquest fe t és m o lt intéressant perqué 
dona m oites opcions, genera m oites possib ilita ts. L'exposiciô 
INSIDE que vàrem presentar al SIS recollia aquesta idea. No cal 
fo rm a r part de cap é lit per poder exposar. Cada un deis cinc 
artistes de la col-lectiva ten ia  la seva tra jec tò ria . L'exposiciô no 
responia a a fin ita ts  estétiques. A llò  que vo liem  era crear una 
o p o rtu n ita t a diverses persones de poder ensenyar la seva obra.
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Larxiu de la mem òria  de Llorenç Ugas Dubreuil

I fe r-ho  en un Hoc corn el SIS, un espai ca racte ritza t pel nivell 
qua ita tiu  del artistes que hi exposen. A ixò no era fácil, però el 
M anel ens va o fe rir la o p o rtu n ita t.

M. C. Per què  el t ito l INSIDE7 Q uin va ser el vostre criteri en la 
tria  deis artistes?

G. C. aiNSIDE  és la m irada cap endins. L 'argum ent expositiu fou  
m ostra r a llò  que no rm a lm e n t no ensenyem: la nostra rea lita t 
privada, in tim a  i no rm a lm e n t ocu lta ; però I' INSIDE tam bé  fa 
refe 'ència  al procès de treba ll p rop i, a aquest acte d 'im m ers ió  i 
recerca in terna.

LI. U. D. I so b re to t fe r-ho  sense vergonya. Per un exercici de 
m ira r endins am b els perills que això com porta .

G. C. Cada artista havia de presentar la seva pròp ia  proposta  a 
pa rtir del tem a com ù, no hi havia cap lim itac ió  per part nostra. 
No voliem  lim ita r-nos nom és a buscar projectes acabats i reco- 
p ilc '-los , sinò do n a r l'o p o r tu n ita t de crear a través del tem a.

M. C. En rea lita t el que vàreu fe r és provocar un esdevenim ent 
creatiu coM ectiu. Col-lectiu, no tan  sols perqué hi era inclo- 
sa ''o b ra  de cinc artistes, sino perqué les vostres propostes

interpeM aven d irec tam en t l'aud iènc ia . El v is itan t de la m ostra 
no trobava ta n t obres per m ira r com  m ons propis que s 'obren 
i l'in terpeM en.

G. C. / LI. U. D. L'experiència ens ha ag rada t m o lt to t  i que 
d 'en trada  era un rise, so b re to t per al SIS, pel fe t d 'accep ta r fe r 
una exposiciò sense haver vist cap obra fins p ràc ticam ent el dia 
del m un ta tge .

M. C. És això el que dem aneu als espais cu ltu rá is  públics? Que 
us d on in  l 'o p o r tu n ita t de deixar fer?

Ll. U. D. Jo crée que s'ha de tro b a r l'e q u ilib ri. No hem d 'espe- 
rar que ens p rom oc ion in , ens hem d 'a u to p ro m o c io n a r, és lôgic. 
Però estaria bé que entre  to ts  ens ajudéssim .

G. C. Bé, si. Cal que to ts  els agents que in tervenen en to t  el 
c ircu it de la cu ltu ra  el facin créixer a lbora per d ife ren ts  vies. Una 
proposta  de p rom oc ió  artis tica m o lt extesa son les convocatò- 
ries, to t  i que creen un en to rn  co m p e titiu , perqué hi ha m olta  
gen t que s'h i presenta i queden escollits uns quants. Potser cal- 
dria estud iar altres processes per aconseguir fe r visib le el treba ll 
dels artistes.
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LI. U. D. Tot i aixi son una bona manera de tira r endavant pro- 
jectes que d 'u n a  a ltra fo rm a  seria im possib le fer.

M. C. C ertam ent un excès de confiança en les po litiques pùb li- 
ques de subvenció a la cu ltu ra  p o t im m o b ilitza r les iniciatives. 
Però tam bé  és cert que l'adm in is trac ió  pública té  la gran res- 
p o n sab ilita t d 'in te rve n ir per equ ilib ra r el trem end  poder de 
banalització  que im posen les liéis del m ercat. En mans exclusi
ves de I'o fe rta  i la dem anda la cu ltura , entesa com  a potencia l 
de cone ixem ent critic, de trans fo rm ac ió  i d 'in te rven ció , corre 
perill. Avui dia la fin a lita t de la cu ltura  resulta m o lt p ro b le m à ti
ca. La cu ltu ra  com  a revolta, és a dir, la cu ltu ra  com  a e lem ent 
a lliberador, corre el rise de desaparèixer i transform ar-se en un 
p roduc te  de consum . La separació entre  l'esfera pública i la p ri
vada es d ifu m in a  cada vegada més. Ja no es parla, per ta n t, 
de púb lic , sinó d 'aud iències que, a d iferència del públic , poden 
ser mesurades i quantificades en term es p u rem en t econòm ics. 
□ 'aquesta situació  cree que to ts  ens n 'ha uriem  de sentir res
ponsables i actuar en conseqüéncia. És a dir, passar a l'acció, 
que és d 'a lgun a  manera el que heu fe t vosaltres am b la vostra 
in icia tiva. Passar a l'activ ism e és fe r no nom és obres, sinó crear 
possib ilita ts perqué aqüestes obres es facin visibles, c ircu lin , es 
co m u n iq u in , es d iscute ixin. Per acabar aquest p rim er bloc de la 
conversa, qué dem anarieu a les po litiques cu lturá is  de la c iu ta t 
de Sabadell, a les ins tituc ions  que tenen la poss ib ilita t d 'in c id ir  
en els processes públics de la cu ltura?

Ll. U. D. El que dem anaria és que entre  to ts  generéssim un 
espai v irtua l de discussió a d isposició deis c iu tadans i deis artis 
tes de la c iu ta t. Jo cree que és m o lt im p o rta n t. Les en tita ts  
púb liques no podran  exposar obres de to th o m  que treba lla  a 
Sabadell. O sigui que fe r-ho  d 'un a  fo rm a  virtua l és més fácil i 
més o rdena t. Jo cree que aixó seria m o lt im p o rta n t. Trobar un 
Hoc, un espai on to ts  ens poguéssim  tro b a r aniria m o lt bé. Un 
arxiu v irtua l de creadors de la c iu ta t.

G. C. Jo els dem anaria que fossin espais oberts, que propic iín  
propostes co llectives . A  Sabadell tro b o  a fa lta r fo rm a c ió  c o n ti
nuada, cursos especifics on puguis pa rtic ipa r d u ra n t to t  l'any  i 
que es facin tallers, w orkshops  on e t pugu is re lacionar am b els 
altres artistes.

M. C. Aixó és el qué ofere ix l'Estruch en relació am b les arts 
escèniques i perform atives. En aquesta mateixa linia, Sabadell

havia co m p tâ t am b La Ñau, un espai industria l des tinâ t a les 
arts visuals, am b tallers per a artistes i program es d 'ac tiv ita ts .

G. C. En aquests m om ents l'equ iva len t a l'Estruch en arts v isu
als no existeix. Un espai on pugu in  estar representades to tes  les 
arts visuals, que sigui un caldo de cu ltiu  viu.

De qué parlen les im atges?

M. C. M 'agradaria  parlar de la vostra obra des d 'un a  perspecti
va que em resulta m o lt suggeridora i penso que co m partiu . Em 
refereixo a la presèneia del tem ps en les vostres fo tog ra fíes . No 
es tracta  de la «captura del tem ps passa» que la veu popu la r ha 
assignat a la fo to g ra fia . Em refereixo a un tem ps absent de la 
im a tge  i, en aquesta absèneia, la im a tge  ens convida a pa rtic i
par de la seva realita t.

G. C. Tot el meu treba ll gira al v o lta n t de l'experièneia del tem ps 
perqué el que m 'interessa en la meva recerca fo to g rà fica  és sug
gerir a llò  que deixa de ser. El meu treba ll fo to g rà fic  té  el p u n t de 
partida en l'observaciô i el q ü es tionam en t sobre aquelles coses 
que es trans fo rm en , sobre a llò  que  té  carácter de provis iona- 
lita t, de te m p o ra lita t. I és am b el pas del tem ps que es trans
fo rm en . Davant de la rea lita t en trans fo rm ac ió , se'ns crea una 
nécessitât de pertinença i perm anèneia. Tots sabem que hem de 
morir. La m o rt és un e lem ent que és sabut i conscient i per aixô 
d 'a lgun a  manera l'in te n te m  esquivar es tab lin t vineles, bé sigui 
am b els espais, am b els llocs on vivim  o am b les persones.

M. C. La perm anèneia d 'u n  tem ps que ja no hi és. Les teves 
im atges volen a trapar vineles am b el passât. Recuperen els esce- 
naris histories que han fo rm a t pa rt del teu tem ps vita l. A ixô 
no vol d ir un treba ll des de la nostàlg ia o l'enyo r h istoric ista, 
sinó to t  al con tra ri. Penso que en el teu treba ll fo to g rà fic  hi ha 
un exercici actiu  d 'a tra p a r el do li de vida adherida en els llocs, 
els paisatges, els objectes, l'a rqu itec tu ra , els espais que hem 
co m p a rtit am b els éssers que ens acom panyen en el trà n s it del 
tem ps viscut.

G. C. No m 'interessa ta n t m ostra r els meus prop is vineles sinó 
u tilitza r a lguns escenaris coneguts per exp lorar conceptos que 
ens són com uns. Parlar de la m em òria , de l 'o b lit, dels lligam s, 
de la desaparic ió de les fàbriques, de la relació en tre  presèneia 
i absèneia... El meu p ropòs it és, a través de la im atge, subm er- 
g ir-m e en una reflexió en tem ps present, sobre a lguna cosa que 
desapareix.

M. C. Però ta m p o c  parlem  d 'u n  tem ps de la m em òria  que el 
vols fe r conscient i present a través de la teva im a tge  actual.
G. C. No vaig a la recerca d 'u n  passât per recuperar-lo, al con 
tra ri. M 'in teressa l'ara, i cap tu ra r un estât concre t dins el procès 
de trans fo rm ac ió . Si, en a lgún  cas, re to rn o  a fets i escenaris 
de la meva h istòria  particu lar, que no necessàriam ent significa 
que siguin vivencials, és per poder tro b a r la distància necessà
ria, tem pora l però ta m b é  em ociona l. La fo to g ra fia  em perm et 
co m p a rtir la reflexió am b els altres. Pensar el pas del tem ps; en 
allò que desapareix. Desapareix la m em òria  i ens convertim  en 
o b lit, les relacions s'acaben, els nostres entorns canvien. Tot té 
aquest p u n t de fin itu d .
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in tus  de Iolanda Pujol

M. C. M 'interessa a tu ra r-nos en aquest pun ì. Tot el llengua tge  
im pressionista, ta n t en la p in tu ra  com  en la fo to g ra fia , és un 
in te n t d 'e te rn itza r a llò  que és f in it  i fugisser. La vida està fe ta  
d ' nstants fugissers, un darrere de l'a ltre . Per ta n t la fo to g ra fia  
in tentava capturar, conge la r i e te rn itza r aquests espais. Entenc 
que tu  no treballes des d 'aquesta  perspectiva. Més aviat penso 
que les teves im atges, to t  i que cap tu ren  escenaris, persones i 
coses del teu passât vita l, neixen de la ficció . Estás tre b a lla n t des 
d .  n tem ps de ficció . M ires en present en la recerca de que lcom  
q je  ja no hi és. Aquesta latència, corn un desassossec davant 
d allò que  hem perdu t, és el centre  poètic  de la teva obra.
G. C. Però no és ta n t m ira r el que no hi és, sino el que deixa de 
ser. d 'a q u i la im portànc ia  del tem ps. Les im atges am b què tre - 
ba lo apun ten  a una s itu a d o  no resolta. D 'a lguna manera això 
és el que crea un estât de tensió  en l'observador.

M. C. Llorenç, ara parlem  del teu treba ll. No pretenc una lec
tu ra  g loba l perqué la teva tra jec tò ria  inclou d ife ren ts  camps 
d 'anà lis i i in te rp re tacions. En aquest espai tan sols m 'agradaria  
a o jn ta r  una m irada m o lt ràpida, espontàn ia  i in tu itiva  al teu 
tra jéete creatiu . A  prim era vista, el p ro tag on ism e de la im atge

se l'enduu  I'a rqu itec tu ra  i els espais que  con figu ra . Un espai 
apa ren tm en t exterior a nosaltres, fred i ob jec tiu . Però des del 
meu p u n t de vista a llò de què parlen les teves im atges és d 'a b - 
sència. En les a rqu itectures, els espais, els objectes, la I urn, hi 
resta, per uns instants, la v ibrac ió  d 'u n  m icroc lim a fe t de eos- 
sos, b io logies, consciències, sub jectiv ita ts  en tràns it. No parlem 
d 'àgores, l'espai del reconeixem ent i de d ià leg del jo  davant dels 
altres. Parlariem d'espais e tique ta ts  des de la socio log ia , 'a n tro 
po log ia  i la teoria  a rqu itec tón ica  de «no-llocs». Tanma:eix, en 
les teves im atges aquests, «no-llocs», es trans fo rm en  e r espais 
plens d 'h u m a n ita t absent. Al meu en tendre  aquest és e centre 
poè tic  del teu treba ll.

LI. U. D. En el meu treba ll a llò  que  p rim er arriba a l'especta- 
d o r és l'a rqu itec tu ra . L 'arquitectura sobresurt, jo  em p lan te jo  
les im atges d 'aquesta  fo rm a . Però més enilà de l'a rqu itec tu ra , 
en aquests espais hi han passât m oites coses. Aquesta és una 
vivéncia que he t in g u t de sempre. M 'im p a c te n  aquelles a rq u i
tectures que, to t  i ser llocs de pas o de tránsits, acullen v'véncies 
reals: porta ls, passadissos, ponts, estacions, hospita ls... Sempre 
m 'ha  intéressât investigar fins a qu in  pun t, a través de les meves
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im atges, pue transm etre  la meva experièneia d 'aquests  llocs. Per 
a mi no son llocs buits. Hi pressento la perm anèneia d 'energ ia  
vita l.

M. C. El teu treba ll avança per séries. T ipo log ies de llocs. Q uin 
concepte guia aquesta fo rm a  de treba ll ta n t sistem atitzada?

Ll. U. D. Treballo de fo rm a  lineal perqué darrere de cada pro- 
jecte  hi ha un p lan te jam ent. Per exem ple en aquesta série de 
qué em parles tu , basada en l'a rqu itec tu ra , la meva recerca és 
esbrinar fins a qu in  p u n t una a rqu itec tu ra  de trans it, anòm ia, 
to ta lm e n t banal, p o t quedar im pregnada de m em oria. Tal corn 
deies, jo  no parlo d 'a rqu itec tu ra . De fe t, no sóc un fo tò g ra f 
d 'a rqu itec tu ra . Els meus projectes neixen de preguntes corn 
ara: qu ins llocs hab item ?, de qu ina fo rm a  ho fem ?, corn és el 
nostre en to rn  quo tid ià? , el coneixem  bé? De fe t son llocs per 
on passem m ilers de vegades sense que ens crid in l'a tenc iô  per 
cap m o tiu  especial. Si ho pensem bé, el tem ps de les nostres 
vides s'esllavissa en bona pa rt d 'aq ues t tipus  d'espais. I aixô 
obsessiona. Hi quedará a lguna cosa de nosaltres? Deixarem 
una petjada en a lgún  Hoc? El rastre és un tem a que apareix 
sov in t en les meves séries. Per explicar-m e m illo r sem pre poso el 
m ate ix exemple. Quan vius en parella, en a rribar a casa sabem, 
im m e d ia tam en t, si la nostra parella ha m arxat fa cinc m inu ts  
O fa qua tre  hores. A ixô es percep en l'a ire. I quan com parte ixo  
aquesta experièneia m oites persones s'h i reconeixen. La meva 
selecdô de llocs persegueix précisém ent aixô. Ser capaç am b les 
meves fo tog ra fíes  de transm etre  aquesta vivéneia del llocs buits 
ju s t quan fa uns instants bu llien de gent, espais en repôs en 
qué es p o t sentir encara l'esca lfor hum ana, el rastre, la petjada.

M. C. No m 'estranya que tu  i la G em m a, to t  i que cadascun 
desplegueu un treba ll ben d ife ren t, pugueu estab lir a fin ita ts  i 
diàlegs. Penso que les vostres im atges presenten proposicions, 
pensam ents, preguntes que l'espectador ha de tancar.

LI. U. D. Si, és abso lu tam en t necessari. Sempre he v o lg u t pen
sar que és l'espectador qu i acabará la im atge, nom és d 'aquesta  
fo rm a  les peces s'acaben.

M. C. Quan parles de la m em òria deis llocs, aquesta idea po t 
ser m o lt mal in te rp re tada  perqué tu  no vas a buscar i preser
var la m em òria  histoheista deis llocs. De fe t aquest és el tipus  
més hab itua l de fo to g ra fia . C on trà riam en t entenc que la teva 
m irada no s'adreça ais llocs sino al rastre de la g e n t qu i hi ha 
trans itâ t. Captures els espais de la coM ectivita t.

LI. U. D. Al fina l el que in te n to  am b to t  el meu pro jecte  és 
en tendre  el meu en to rn , la fo rm a  que ten im  de relacionar-nos 
am b allò  que ens envolta, els llocs, l'espai, el púb lic  i el privat, el 
paisatge. A  pa rtir de Espacios de luz  han so rg it altres séries. En 
cadascuna he in te n tâ t apropar-m e a llocs coM ectius per co m 
prendre la seva preséncia en les nostres vides. Persegueixo ras
tres i en aquesta recerca els llocs més banals, els més presc ind i
bles, els més anónim s, esdevenen llocs fantástics, plens de vida 
perqué fo rm en  part, ho sapiguem  o no, dels nostres im aginaris 
coMectius. Bàsicament el meu pro jecte  és un in te n t d 'e n te n d re  
I'en to rn . Com func ionen  els llocs; qu ins llocs hab item ; de qu ina 
fo rm a . En la série Públic/Privat, per exemple, el que vaig fe r és 
fo to g ra fia r  espais pùblics am b la Sensibilität d 'u n  Hoc privat. I 
és que, per a mi, no hi ha una d e fin ic iô  clara en tre  llocs pùblics 
i llocs privats, és im possib le de fin ir-ho . En rea lita t els espais sôn 
to ts  igual, és am b les nostres relacions m enta is que  els trans fo r- 
m em . Les meves peces necessiten que hi hagi a lgù que s'h i posi 
d in tre . Si no, no tenen el sen tit que han de tenir.

M. C. Potser la h istòria de les im atges és aquesta. El seu con- 
v it a perdre 'ns-h i. Potser ens caldria aprendre a m ira r la inva- 
siô d 'im a tges  fo to g rà fiq u e s  i saber buscar-hi aquelles en qué 
podem  hab ita r-h i; d ia logar-h i i, des d 'aquesta  experièneia, tal 
corn proposa la carta de Joan V ilapu ig  a la G em m a, «deshabitar 
l'experièneia del Henguatge en el Henguatge de l'experièneia. I 
Hiurar-se de manera cega al m issatge de la im atge». Per tancar 
aquests dià legs d 'a f in ita ts  c ito  aquest suggerim en t extre t de 
l'a rtic le  de Pedro M edina. «Es, por tan to , necesario un ejercicio 
de resonancia que nos rem ita a o tro  m odo de estar en los lugares 
en los que vivimos, descubriendo quizás un vacío contem poráneo 
que estas obras desvelan a un c iudadano que ahora reconoce a 
un igual con el que com parte  una misma em oción».
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Lloren^ Ugas Dubreuil 
Modos de estar en...
PEDRO MEDINA

Sala de exposiciones II (Serie Rastros 2007-2009). Cortesía Galeria T20.

C ontexto  y m irada son dos condic iones que de te rm inan  rad i
ca lm ente  nuestro conoc im ie n to . Lloreng Ugas DubreuiP reflexi
ona sobre estas dos vías de acercam iento  al m undo  a través del 
estud io  de la c iudad con tem poránea . Y lo realiza po tenc iando  
una relación sen tim enta l con la m ism a, en la que la a rq u ite c tu 
ra fo to g ra fia d a  alberga la experiencia personal de espacios de 
trá n s ito  deshabitados.

Esto es lo que  ya caracteriza la serie creada entre  2007  y 2009  
C artog ra fia r e l espacio_Perseguir la huella. (Lugares, M ás allá 
de l silencio, Rastros), rec ientem ente prem iada en num erosas 
ocasiones y presente en PHotoEspaña 2011 . En ella se retratan 
esos «no-lugares» que popu la rizó  M arc Augé, espacios públicos

1 Més inform ació a www.llorensugasdubreuil.com

en los que la trad ic ión  se d ifu m in a  y se m anifiesta  la hom oge- 
neización de recintos globales.

No obstan te , es estas obras no se busca una visión socio lóg ica, 
sino que Lloreng Ugas D ubreuil parte  de la a rqu itec tu ra  vacía, 
espacios de vida ahora lejos de su uso co tid iano , para exhib ir 
su com posic ión  y la m a g n itu d  del espacio a través de escenas 
donde  la in tensidad de co lo r provoca hondas em ociones. Son 
lugares com unes preparados para la observación ín tim a, zonas 
de pasaje entre  lo púb lico  y lo privado, ausencias y soledad per
tenecientes a ed ific ios de nuestra época.

Son narraciones suspendidas donde universos s im étricos son 
teatra lizados para que se im ponga  el reposo en estancias inm a
culadas no destinadas in ic ia lm en te  a su con tem p lac ión . Aun

http://www.llorensugasdubreuil.com
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Tres fotos de la serie Otra Ciudad (2008-2011), cortesia Galeria T20 
4° 5 5 '5 9 " N 2° 4 7  47" E 
41° 23' 05" N 2° i r  43" E 
41° 34' 46" N 2° 02' 4" E

así, no se fo to g ra fía  la nada, aunque  sean lugares vacíos de 
gente, sino una huella de una acción hab itua l, leve, fác ilm e n te  
desapercib ida, pero aún rastro, bien sea de una tiza en la pizar
ra, de una silla abandonada o de una puerta  abierta.
La figu ra  hum ana parece desterrada, sin em bargo , estas obras 
nos hacen recordar una manera de en tende r el lugar; no es a lgo 
inde te rm inado  y se define, según la Física de A ristó te les, com o 
un «m odo de estar en»; lo que supone a lgu ien que u tilice  el 
lugar para ser considerado com o ta l. Volvem os pues a la idea 
de con tex to  y a la manera en la que la m irada se posa sobre él, 
pero en este caso lo hace para pe rm itir que el espectador pueda 
cons tru ir una nueva h istoria a pa rtir de la obra, im ag inando  
esos lugares de nuevo transitados.

De esta fo rm a , reinan el vacío y el silencio en espacios que, no 
obstante , poseen vida, y donde  se observa una progresiva refe
rencia a una experiencia particular. Es el caso de Otra ciudad, un 
co n ju n to  de fo tog ra fías , fo tocop ias  transferidas y vídeos en los 
que hallam os nuevos paisajes donde  se neutra liza  la "n o -d is 
tin c ió n "  del "n o -lu g a r", es decir, la im pos ib ilidad  de id e n tifica r 
un espacio que podría corresponder a m u ltitu d  de poblaciones 
occidentales. Logra el "p o s ic io n a m ie n to " de lo fo to g ra fia d o  al 
com pone r los lugares acom pañados de sus coordenadas geo 
gráficas, o p ta n d o  así por "s itu a r" la obra.

Se tra ta  de una serie cuyas prim eras fo tog ra fías  datan de 2008 , 
pero que no tuvo  la en tidad  de proyecto  hasta 2010 , cuando se 
plantea com o archivo visual de espacios urbanos que parecen 
despojados de su razón de ser en la soledad de la noche, es 
decir, una vez que han desaparecido los ciudadanos que debe
rían hacer uso de ellos.

Polígonos industria les, lugares de paso v incu lados al traba jo , se 
acum ulan ahora ca rtog ra fian do  un te rr ito r io  concre to , sin n o m 
bres pero con s ituación. Sin em bargo , en c o n ju n to  construyen 
la acum ulac ión  de am bientes de extrarrad io , geo loca lizados 
pero, más im p o rta n te  aún, m uestra de una c ircunstacia com ún, 
que com parten  las zonas de p roducc ión  occidentales.

En esta evolución de sus preocupaciones destaca Público_Pr¡- 
vado  (2009-201 1), que supone el paso del silen te n o -luga r 
al d iscreto ru m o r del á m b ito  privado. C rono lóg ica m ente  está 
elaborada entre  las otras dos series, pero podría s ign ifica r el 
tráns ito  com p le to  de una de las derivas que abre C artog ra fia r e l 
espacio. Este traba jo  se pregun ta  por los espacios y los anhelos 
de privacidad de lugares que son en tend idos una vez más com o 
"el m odo  de estar e n " ...

La tip o lo g ía  creada para refle jar lo púb lico  se con figu ra  por 
m edio  de cua tro  escenarios cotid ianos: aeropuertos, ofic inas, 
salas de espera y autop istas, com p a rtie n d o  todos  ellos la ilusión 
de "hacer suyo", aunque sea provis iona lm ente , un espacio que 
hab itua lm en te  les es ajeno. La segunda parte del proyecto  se 
desarro lló  inv itando  a 50 personas del en to rn o  del artista con la 
petic ión de fo to g ra fia r  con una cámara po la ro id  aquel espacio 
que considerara cada uno su re fug io  d e n tro  de su casa.

Aun así, no se destierra la in h ab itab ilidad  y la ausencia, p ro d u 
cidas po r la fugac idad , de las que to d o  hogar es deposita rio , 
apreciándose una fe lic idad o una seguridad que so lam ente se
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Platja de Castelldefels. Barcelona. Intervenció en el paisatge. Vídeo. Sèrie Between the line. 2011

puede atesorar en fo rm a  de pasado. Por ello, tras la pu lc ritud  
de todas las obras de Llorenç Ugas D ubreuil, se puede rastrear 
una a c titud  hab ita tiva  que nos vincula con nuestra sociedad.

Se podría establecer entonces cierta conexión con la propuesta 
que realizó Guy Debord para una nueva a rqu itec tu ra  y arte, en 
la que la construcc ión  fu tu ra  debía ir precedida de una p ro fu n 
da investigación de las relaciones en tre  espacios y sentim ientos, 
entre  fo rm a  y estado de án im o. Si Debord pensaba en la m ane
ra de es truc tu ra r la ciudad, estas fo tog ra fías  apelan a la e m o 
ción de un espectador que  descubre la in tem perie  del día a día.

Es, po r ta n to , necesario un ejercicio de resonancia que nos 
rem ita a o tro  m odo  de estar en los lugares en los que vivimos, 
descubriendo quizás un vacío con tem porá neo  que estas obras 
desvelan a un c iudadano  que ahora reconoce a un igual con el 
que co m parte  una m ism a em oción .

Pedro Medina Reinón es crític d 'a r t i d irec to r 
de l'área cu ltu ra l de l'IED M adrid . Treballa en la relació 
en tre  a rt i socie ta t en les práctiques artis tiques de tipus  
po lític , so b re to t la v ideocreació i els m itjans d ig ita ls.
Escriu a A rte co n te x to  i Le M o n d e  D ip lom atique .

Puerta de luz de la sèrie Lugares (2007-2008), cortesia Galeria T20
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Fuente la Higuera, Alicante. Sèrie Between the line (2011)

Sala d'espera, del projecte Públic-Privat (2009-2011), cortesia Galena T20
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Cartes creuades
Gemma Gascón / Joan Vüapuig

Benvolguda G em m a,

Porto uns dies m ira n t-m e  les fo tog ra fíes  que m 'has enviât per 
correu e lec tron ic  i estic in te n tâ t de llegir-les a p a rtir de les ind i- 
cacions que tu  mateixa suggereixes. En repassar cada una de les 
séries’ apareix la nécessitât per part teva d 'u n  acostam ent m o lt 
personal a to t  a llò que fo tog ra fíes . És a dir, que d 'un a  m ane
ra d irecta o ind irecta  parlen m o lt de tu . No et conec prou per 
poder destria r el que hi ha de tu  en cada una. Tampoc no crec 
que  sigui aquest l'encàrrec que  em fas en dem anar-m e que parli 
de les fo tos . Crec més adéqua t, dones, m a n ten ir una distancia 
p ru d e n t per acostar-m e nom és a a llò que em d iuen les im atges 
per elles mateixes, sense desatendre del to t  el que tu  consideres 
que  voien dir.

Per tal d 'e xp lic ita r encara una a ltra franquesa o cond ic iò  prè
via en l'anàlis i i lectura que en pue fer, em cal an tic ipa r una 
sensació que  ens posseeix a a lguns que des de les arts visuals 
ens re lacionem  inév itab lem ent am b la fo to g ra fia . És que lcom  
que ja hem  parlâ t i que la situa en un estatus am b igu  i sovin t 
p rob lem à tic  en relaciô am b m oites practiques artis tiques. No fa 
referèneia nom és a aquella fo to g ra fia  que s 'au tod e fin e ix  corn a 
artística, sino més aviat a la d ifíc il consideració am b qué la u tilit-  
zen m o lts  artistes con tem poran is . Des d 'u n  m er ùs docum enta i, 
a la desatenció sistem àtica de les seves capacitats tècniques, fins 
a una a ltra relaciò potser més p ro fun da  i conceptua l, que vol 
desiliurar-la del pes que té  en la con figu rac ió  de l'im ag ina ri del 
nostre tem ps. Una va loració  de la im a tge  fo to g rà fica  que, en 
ser tan soc ia lm en t admesa, dem ana per això m ate ix una recon- 
sideració. La om nipresència  i l'extensió  del seu us social no ens 
a lliberà de consta ta r la ceguesa am b què m o lt sovin t s 'efectua. 
Com a resposta, són m o lts  els artistes actuals que m ostren una 
reacciò de desconfiança crítica e n fro n t dels fo rm a ts  de com u-

Del Ilibre De donde somos (2011)

nicació visual, en els quais la fo to g ra fía  és desplagada com  a 
principa l responsable en la creació d 'u n  im ag inan convuls, per 
tal de p rom oure  més la creació d 'un a  experiéncia en com ptes 
de la representació d 'aquesta .

Tanmateix, que lcom  d 'a ixo  es p o t endevinar en a lguna de les 
teves séries, que són f ru it  de s ituacions que cal considerar com 
experiéncies personals abans que exercicis de descripció. Així, la 
b u id o r deis espais noctu rns a Berlín és un estât o un escenari? 
Una experiéncia viscuda que cal sentir per poder transm etre , o 
nom és un exercici de Hum i soledat, d 'abséncies dotades d 'u n  
a it contrapés estétic.

"N os hem os hecho pobres. Hemos ido en treg ando  una porción 
tras o tra  de la herencia de la hum an idad , con frecuencia te n i
endo que dejarla en la casa de em peño por cien veces m enos 
de su va lo r para que nos ade lanten la pequeña m oneda de lo 
"a c tu a l" ."^
A ixó escrivia W a lte r Benjam in en l'a rtic le  "Experiencia y pobreza" 
de 1933 per referir-se a una m o d e rn ita t tan  transparen t corn 
a terradora, que substitu ía l'experièneia del present per la crea- 
ció m oderna d 'un a  nova pobresa d 'a lló  actual cada vegada més 
f ilt ra t  per delegacions ins trum enta ls  i m ediacions conceptuáis.

És en aquest sen tit que considero que parles deis vineles en les 
teves fo tog ra fíes  de Fuentes de Béjar. Els retrats de les persones 
que hi viuen, de les cases que hab iten , deis carrers deserts, dels 
rastres... T 'has s ituâ t al centre  de to t  aixó per com provar el sen
t i t  i la q u a lita t d 'aquests  vineles. En la teva estada al pob lé  de 
Salamanca, et suposo a l'escolta, al rastreig, al tes tim o n ia tg e

Més in form ació  a www .gem m acascon.com
2 W alter Benjamin: 
I. Taurus, 1982

'Experiencia y pobreza" a Discursos in te rrum pidos

http://www.gemmacascon.com
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Les d a u s  (201

d 'evidències i presències nom és suggerides. A  la reconstrucció 
d 'u n  mosaic am b m olts  buits d ific ils  d 'o m p lir  per tal d 'aconse- 
g u ir la recreado d 'u n a  im a tge  un itària  I reconeguda. La cons- 
trucc ió  d 'u n  pob lé  que ha queda t d e fin itiva m e n t inconclusa i ha 
p e rdu t l'ob jec te  de la seva salvado. El teu te s tim o n ia tg e  consta 
ta per sobre de tô t  una pèrdua. No de l 'h a b ita b ilita t del pob lé  
sino dels vineles de l'hab ita r, que pots reconèixer ara corn una 
nostà lg ia com partida .

Una certa mala conscièneia ens en fron ta  a la construcc ió  de 
l'im a g in a ri coM ectiu per part dels creadors actuals, com  un 
exercici tem pora l i d is tan t. A  una cond ic ió  pa rticu la r de I'a rtis ta  
com  a ind iv idu  vacant, que es p o t perm etre  te n ir respecte de to t  
una m irada externa i crítica, cal en fron ta r-h i una ac titu d  i una 
m irada genera litzades de carácter tu rís tic  que to t  ho aplanen i 
ho to rnen  banal.

No hi ha una solució fácil. Una podría ser pensar que aixo no és 
cert, que és nom és una nostàlg ia sense re torn . Una altra, que 
possib lem ent no hi haurá solució fo ra  d 'u n  nou com prom is  en 
la construcc ió  col-lectiva que in tegri un tem ps i una deixadesa 
doiça que la fa d  perm anent, en un acom panyam ent cóm plice  
i p roduc tiu .

Descobreixo tam bé  aquest tes tim o n ia tg e  de traspàs en les teves 
séries dedicades a La Fábrica. Ésser allá, te s tim o n ia r aquest 
tem ps m o rt o "p resen t so s tin g u t" corn l'anom enes, nom és pro-

duc tiu  en una consideració més enllà d 'u n a  obra ja conciosa. 
A llá, e t situes entre  l'excès d'absèneia i la incertesa de to tes  les 
possibilitats.

EIs espais de la fábrica  tèxtil tancada, les eines abandonades, eis 
rastres barroers dels ofic is mecànics. El treba ll del rastre sobre 
eis rastres del treba ll genera d 'a ltra  banda un h u it per o m p lir  
més que una clausura del sentit. No és l'esquela de cap trans it, 
més aviat és el te s tim o n ia tg e  d 'u n a  c o n tin u ïta t incerta. És fe r 
n o ta r una revenja del present vers els esforços dels hom es i les 
dones que hi van treballar, per d ir-los que no en farem  un tes
tim o n ia tg e  referencial i m élancolie  sinó un relleu de d ig n ita t i 
esforçada reparació que tam bé  ens inc logu i a nosaltres aquesta 
vegada.

Ressegueixo la teva experièneia i el teu estar en el Hoc de l'ex- 
perièneia. Ser-hi no és su fic ien t si vols estar-hi per m ira r o més 
aviat per d ir m iran t. Observar re la tant, d ir assenyalant. In te rro 
gar la cond ic ió  de m ira r reclam ada des de l'o fic i de narrar, esde- 
v inguda cond ic ió  i id e n tita t professional. En el m o m e n t actual, 
en què una suposada dem ocra titzac ió  de l'ùs de la fo to g ra fia  
la fa accessible a to th o m , no podem  deixar de consta ta r tam bé  
el grau de b ana lita t de les maneres corn és u tilitzad a . Un tr is t 
consol davant una m aldestra capacita t. Corn un ba tx ille ra t del 
quai hàg im  excusât el com prom is  d 'ensenyar a escriure, i no 
nom és sense fa ltes d 'o r to g ra fia .

ranya,s
GALERIA D’ART

olis, pintura sobre seda, modernisme català, 
escultura i regáis

Creueta, 15 • 08202 Sabadell 
Tel 937 270 396 • 607 733 820
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La fábrica. Tercer acte (2007)

La capac ita i d 'exp lica r am b im atges és un exercici que cal recla
m ar a qualsevol professional de la cu ltu ra  visual. No nom és com  
un exercici d 'u n a  m irada educada en referències visuals i farcida 
de cu rios ita t, sino ta m b é  un respirar en el d ir -m ira n t, un a u to 
m atism e de la capac ita i cu ltivada de narrar com  ofic i.

Les Claus és el teu treba ll fo to g rá fic  més críp tic  però potser el 
de més esforçat va lor d isc ip linari. Parelles d 'im a tg e s  que sense 
més ind icacions ens s itúen en l'ana r i to rn a r de les relacions 
de parella. Diáleg o en fro n ta m e n t. C om unicació  o silenci. La 
com un icac ió  im possib le  que evidencia la m anca d 'un a  parla 
com una. Un exercici de la confiança que Iluita in ic ia lm en t am b 
la desconfiança cap a nosaltres m ateixos per assum ir i co m p a rtir 
la franquesa de les eventua lita ts  plaents i doloroses.

Com a reiat visual, ens situa les im atges en el seu lim it per 
explicar i com unicar. Tanmateix, ho vo ldríem  te n ir to t  tra d u it a 
paraules, n e u tra litza r l'es forç  d 'ha ve r de sentir nom és a través 
de les im atges, renunc ian t dones a to i  el poder que m antenen. 
Exposades aleshores, des d 'aquesta  devaluació, a la pèrdua de 
la seva condic ió .

És la clau tam bé  d 'u n  co n flic te  irresoluble que  ha tensa t sempre 
la nostra relació am b les im atges. La severa negociació  entre 
im atges i paraules, per poder com un ica r sense m ediacions o 
falses delegacions. M irar, pensar i transm e tre -ho  en im atges. 
Ens cal cada vegada més salvaguardar aquesta d if ic u lta t com  
un refugi. Cap a ltre  p ro toco l ens reclama ni cap a ltra desaten- 
ció ens manca. H abitar-h i com  l'a llib e ra m e n t de to ta  nosa o 
esclavatge no rm a tiu . Deshabitar l'experiéncia del llengua tge  en 
el llengua tge  de l'experiéncia. I Iliurar-se de m anera cega al mis- 
satge de la im atge, com  el carni més p laner per aconseguir-ne 
la recuperació. Desatendre les paraules, conso lidar les im atges. 
Oblidar-se en to t  vers un carni que és un re torn . Un procès sense 
treba ll, més que un treba ll en procès. L liurar-s'h i sense con tra - 
partides, com  una drecera franca a to ts  els encentres. A rribar-h i 
plegats sense crosses.

A ixi ho desitjo  per a tu  i per a to ts .

Salutacions,

Joan V ilapu ig
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Benvo lgut Joan,

Quan et vaig enviar el meu dossier artis tic  vaig b rom ejar d ie n t 
que sem pre pensava en tu  quan tenia tem es d ifíc iis entre  mans. 
Recordo que tu  em vas respondre que acostum aves a tr ia r les 
coses difíc iis i jo  et vaig agra ir que acceptessis l'a trev im en t. El 
que no podia sospitar en aquell m o m e n t era que, en realita t, 
qui s'estava arriscant era jo , perqué estava dem anan t un text 
c ritic  de la meva obra fo to g rà fica  a aigú que té  el convencim ent 
que cal reconsiderar la va lo rado  actual de la fo to g ra fia  con- 
tem porán ia . Un cop rebu t el tex t que e t vaig encarregar, en un 
so rp renen t fo rm a t carta, i davant les cond ic ions que esmentes 
al p rinc ip i, vaig creure m o lt ad ien t estab lir aquesta m ínim a cor- 
respondéncia, un tu  a tu , i publicar-les juntes.

En el teu text, lluny d 'u t ilitz a r el fo rm a t clàssic on es p rocu 
ra va lorar pos itivam ent l'ob ra  de l'a rtis ta , optes per p lanejar al 
vo lta n t de la meva obra a lbora que p lanteges de fo rm a  para l
lela qüestions m o lt interessants sobre la fo to g ra fía  com  a m itjá  
a rtis tic , to t  ub ican t-la  en una posició d iferenciada de les arts 
visuals, o b r in t línies de deba t i reflexions. M 'a fa laga  que el meu 
treba ll fo to g rá fic  sigui l'in c ita d o r d 'u n a  reflexió teòrica  que 
abasta to ta  la fo to g ra fía  con tem porá n ia  i que està feta des del 
p u n t de vista d 'a ig ú  que ha h a gu t de con fron ta r-la  no només 
com  a espectador sinó tam bé  com  a artista.

M 'a g a fo  a aquest e lem ent de creació d 'experiéncia que esm en
tes que p rom ou  la fo to g ra fía  més enllá de la seva representa- 
ció. Em fa l'e fec te  que, sovint, p o t considerar-se més com  un

Nocturns (2008)

acte d 'a n tro p o lo g ia  del Hoc que com  a vivéncia subjectiva, actes 
fo to g rà fics  que porten  inhérents una m irada i un ésser-allá. 
A lbora , les narratives del rastre, de l'abséncia, del bu it, depenen 
d 'un a  m irada am b un bagatge  conceptua l, cu ltu ra l, psicológic, 
ind iv idua l, que perm etrà veure unes coses i no d 'a ltres. La fo to 
gra fia , com  to tes  les form es de l'a rt, té  la v ir tu t de poder u tilit -  
zar al llarg del tem ps nous esquemes fo rm a is  i nous llenguatges 
visuals. I em p regun to  si sovin t les lim itac ions referidas al m itjá  
fo to g rá fic  no serán provocadas per la lim itac ió  deis m ateixos 
observadors que pa rtim  d 'u n a  lectura cond ic ionada per uns 
codis apresos basats en valoracions pu ram en t estétiques, on un 
esforç de lectura ens incom od i i a llunyi. Tot i així, no penso que 
experiéncia i representació hagin d 'a n a r sem pre deslligades. I 
tam bé  ten im  una a ltra poss ib ilita t, fe r de la pròp ia  experiéncia 
tem a fo to g rá fic . Els buits creats pel m itjá  fo to g rá fic  són els que 
generen preguntes, els que busquen qüestionar-se més enllá 
del que és visible. La no rep resen ta tiv ita t narrativa con té  a lbora 
un diseurs critic. Im m o b ilitza r una rea lita t per convertir-la  en 
reflexió crítica d 'u n  fe t paradoxal, el d 'un s  ràpids processes de 
tra n s fo rm a d o  que són d ifíc iis d'assum ir. Si la representació és la 
persisténcia de la nostra preséncia quan ja no hi som, aleshores 
de qué estem parlant? Ho deixaré aquí espérant que la nostra 
inesperada correspondéneia pública pugu i generar reflexió.

Salutacions,

Gem m a



CULTURA POPULAR

Nous llenguatges 
per al pessebre
ENRIC BENAVENT VALLES/ 
Text i fotografíes

Les figures de pessebre són una de les creacions de l'a r t popu la r 
més entranyables que h¡ ha en la nostra cu ltu ra . Per a m o l- 
tes fam ilies aqüestes senzilles figu re tes  representen un lligam  
entre  generacions i per a to ts  els qu i fern el pessebre són, sens 
dub te , un record de la nostra h istòria  personal. Deu ser perqué 
les veiem nom és un cop l'any  que tenen aquesta v ir tu t de fer- 
nos rem em ora r el passât.

Al segle XVIII és quan en a lguns convents i cases nobles es 
com encen a fe r eis prim ers pessebres am b figures independents 
del paisatge. Les figures eren fetes per prestig iosos escultors i 
nom és estaven a l'abast de les persones més riques. Al segle 
XIX, quan les classes populars van vo ler em ular els pessebres 
de la noblesa, es van crear figures de pessebre senzilles, sovin t 
fetes per terrissaires que per Nadal es tre ien un sobresou am b 
aquesta ac tiv ita t. Els pessebres populars, fe ts am b suro, molsa, 
pedres, ro m a n i i altres elem ents natura ls, responen perfecta- 
m en t a la p a rticu la r rea lita t s im bòlica que sem pre ha t in g u t la 
representació del na ixem ent de Jesús al llarg de la h istòria de 
l'a rt, és a dir, m ostra r que Jesús neix enm ig  de to ts  els pobles i 
per a to tes  les persones. Aquesta idea que te o ló g ica m e n t és tan 
com plexa troba  la seva expressió més s im ple en els pessebres 
populars en els quais les figures representen la gen t del poblé 
que els construeix. M a lau radam en t no coneixem  gairebé cap 
deis au to rs  de les figures del pessebre popu la r fetes al segle XIX 
i nom és quan ens endinsem  al XX ten im  referéncies d 'a lgun s  
nom s d 'aquests  artesans.

A  princip is del segle XX es donen diverses circum stàncies que 
fan evo luc ionar el pessebrisme català. D 'una banda, com  relata 
Basili de Rubi, a p a rtir dels anys 20 es p rodue ix  una cam panya 
vé ritab lem en t iconoclasta de la figu ra  popular, p rom ogu da  per 
a lguns excesses de zel i d 'e ru d ic ió  histórica que arraconaran 
progressivam ent de les fires les figures catalanes, substituïdes 
per pastors hebreus. A quest fe t va te n ir  unes conseqüéncies 
fa ta ls per a la cu ltu ra  popu la r de casa nostra ja que els figuris tes 
es van decantar per fe r gairebé exclusivam ent figu ra  hebraica.

De l'a ltra , la re fundació  l'any  1921 de l'A ssoc iadô  de Pessebris- 
tes de Barcelona va ca ta litza r la d ifus ió  d 'u n  estil de fe r pessebre 
en el qua i, gràcies a l'eng iny  d 'A n to n i M o liné , s 'u tilitzava  cada 
cop més el gu ix  per fe r el paisatge i les construccions. Aquesta 
nove ta t técnica, co n ju n ta m e n t am b l'ap licac iô  del fo rm a t del 
d io ram a a la presentació dels pessebres, va representar un canvi 
no tab le  en la concep tua litzac iô  del pessebre. Els d ioram es per- 
m etien fra g m e n ta r el re lat b ib lic  en in fin ites  escenes i aixô va 
p o rta r a lguns figuris tes a haver de crear figures especiáis per 
satisfer la dem anda dels pessebristes. A m b  el fo rm a t de d io ra 

ma els pessebristes es van aven tu ra r a fe r representacions no 
es tric tam ent b ib liques in co rp o ra n t en l'im a g in a ri del pessebris
me les escenes del costum ar! català nadalenc.

El déba t a l'e n to rn  de corn s'havia d 'in te rp re ta r el pessebre era 
m o lt viu a la Barcelona del p rim er q u a rt del segle XX. Hi havia 
to t  un co rren t d 'o p in iô  que preten ia rescatar el pessebrisme de 
la decadéncia que havia p a tit a fina ls del XIX i que apostava 
per una representació h istoric ista i cenyida dels textos biblics. 
També hi havia qu i reclamava per al pessebre un vincle am b la 
gen t que desvetllés l'em oc ió  p ròp ia  d 'u n a  representació am b 
una càrrega s im bòlica tan elevada.

El d ib u ixan t Joaquim  Renart va ser un dels que parlava de la 
nécessitât que el pessebre fos, per sobre de to t, em o tiu , i espe- 
c ia lm en t quan és de caire artis tic . Demanava una trans fo rm ac ió  
per al pessebre en la qual havia de prevaler l'em oc ió  per d a m u n t 
dels diversos trucs i tecnicism os. Tot descriv in t un pessebre que 
havia vist fe t d 'es til con tem peran !, que prescindia del paisatge 
b ib lic  i situava l'escena en un con tex t rural català, d igué; "Heus 
aci l 'a p ro fita m e n t de les coses més natura ls per p ro d u ir l'em o- 
ció; espon tán iam ent bell en details vius. Quasi franc iscà."

D 'en tre  els nom brosos pessebristes i figuris tes catalans del 
segle XX n 'h i va haver un que va saber in te rp re ta r com  n ingú 
aquesta nécessitât d 'in c o rp o ra r l'em oc ió  al pessebre. El fig u ris 
ta Lluis Carratalá Vila (1 8 9 5 -1 9 9 1 ) ja va aposta r c la ram ent ais 
anys 4 0 -5 0  per fe r figures de pessebre catalanes que perm etes- 
sin representar el na ixem ent de Jesús encarnat p lenam ent en 
aquest poblé. Faltaven encara 20 anys per al Concili Vaticà II 
però aquest senzill artesà ja va en tendre  que això de la fe  no era 
una qüestió  es tric tam ent de fets sinó p rinc ipa lm en t de sim bols. 
També va atrevir-se a m ode la r a lguns con jun ts  de figures per
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al pessebre que transm etien  missatges socials clars, davan t la 
incom prensió  deis més clássics.

L 'actualització del m issatge i del llengua tge  en l'a r t re lig iös i, per 
ta n t, tam bé  del pessebre, és un tem a que reapareix de ta n t en 
ta n t. En el nostre m ón m u lticu ltu ra l i secu laritza t el déba t sobre 
el paper dels sím bols religiosos está sobre de la tau la  constan t- 
m ent. El pessebrisme, si no vol quedar com  una tra d ic ió  encalla
da en el passât, ha de reflexionar ta m b é  sobre qu in  ha de ser el 
seu paper i qu in  és el m issatge que ha de donar. De la m ateixa 
manera que fa més de m ig segle a lguns van a judar que l'a r t deis 
pessebres avancés, ara toca a ltra cop re fo rm u la r el sen tit de la 
seva preséncia.

El Nadal passât el G rup Pessebrista de Castellar del Vallès va fe r 
una aposta interessant, inc lo en t en els actes de la Biennal del 
Pessebre Catalá una exposició dedicada a exp lorar nous llen- 
guatges per al pessebre. Aquesta exposició, ta m b é  incom presa 
per més d 'u n , va ser m o lt agraída pel gran púb lic  per la nove- 
ta t, per la capacita t d 'in te rpeM ac ió  que ten ien algunes obres i, 
especialm ent, perqué representava un pas endavant a rre ia t en 
la trad ic ió  i a lbora am b una m irada con tem porán ia .

A quest anar i venir és una constan t en la h istoria  del pessebris
me que, com  qualsevol a c tiv ita t hum ana, ha avançât gràcies a 
la gosadia dels que no s 'han q ueda t encallats en essencialismes 
i estereotips. Pessebristes corn M o liné , Carratalà i tan ts  d 'a ltres  
que han exp lo râ t o exploren nous llenguatges per al pessebre 
són els que fan que una trad ic ió  tan arrelada a la nostra terra 
pugu i co n tin u a r avançant plena de sen tit enm ig  d 'un a  socie ta t 
tan canviant corn la nostra.

Enríe Benavent Vallès és m em bre  del coM ectiu 
El Bou i la M ula  w w w .e lb o u ila m u la .n e t

http://www.elbouilamula.net
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Temps de Nadal
LYDIA OROBITG

El Nadal és la fe s tiv ita t cristiana que com prén el tem ps entre 
l'adven t i l'ep ifan ia . És la festa on se celebra el naixem ent de 
Jesús. De les esglésies cristianes, la cató lica i la p ro tes tan t cele
bren el Nadal el 25 de desem bre. L'església o rtodoxa , en canvi, 
el celebra el 7 de gener^ ja que  no va acceptar el calendan 
gregoriá^

En catalá, la paraula A/ac/a/significa naixem ent. Els anglosaxons 
usen el te rm e  Christm as, que s ignifica "m issa de Crist", i en 
algunes llengües germ aniques, com  l'a lem any, la festa s 'ano- 
mena W eihnacht, que  sign ifica  "n it  de benedicc ió".

El Nadal, abans de ser cé lébrât com  la data del na ixem ent de 
Crist, havia estât considérât, per altres cultures, corn una festa 
dedicada al sol. En apropar-se l'h ivern , les nits es fan més llar- 
gues i els dies més curts. El solstici d 'h ive rn , entre  el 21 i el 22 
de desem bre, marca el m o m e n t de l'any  en qué hi ha menys 
hores de llum  solar. Pocs dies després d 'aquesta  data, els dies 
com encen a allargar-se len tam ent. Per això, el 25 de desem bre 
se celebrava el t r io m f del sol d a m u n t la foscor. I el cristian ism e 
va a d o p ta r aquest s im bolism o, de fo rm a  que al segle IV es va 
ad o p ta r aquesta data per a co m m em ora r el na ixem ent de Jesús.

Existeixen m oites trad ic ions  pròpies d 'aq ues t tem ps i, en m olts 
casos, exclusives del nostre país, com  per exem ple el pessebre, 
el t ió  de nadal i la ce leb rado  de Sant Estove. També és m o lt 
tip ie  a m o lts  pobles de Catalunya anar a veure Els Pastareis, 
represen tado tea tra l centrada en l'a dven im en t de Jesús. I els 
nens tenen per costum  recitar versos de Nadal a canvi d 'a lguna  
m oneda.

I quines són les celebracions que eng loben aqüestes testes?

6 de desembre: Sant Nicolau. Sant N icoiau és m o lt vene- 
rat ais paísos del centre  d 'E uropa i ais Estats Units, to t  i que allá 
és co negu t com  a Santa Claus. Aquest personatge és l'encarre- 
g a t de repartir els regáis la n it del 24 de desem bre.
A qu í a Catalunya ta m b é  s'ha in co rp o râ t aquesta trad ic ió  i són 
m olts  els nens que roben regáis del Pare Noël. T radic ionalm ent, 
a l'U rge ll, els in fan ts  fe ien una gran festa i es disfressaven am b 
un barre t o caputxa i arm ats am b pals desfilaven com  soldats i 
anaven fe n t recapta ca p tan t una cançô dedicada a Sant N ico
lau. En acabar, anaven a la plaça i m ataven un gall, el coí'en i se'l 
menjaven ju n ta m e n t am b el que havien recaptat. Una cançô 
popu la r m o lt coneguda per to th o m  que tam bé  es cantava en 
aquesta d iada és El v iro le t ("V iro le t Sant Pere, v iro le t Sant Pau, 
la caputxa us queia.. ".)

A M ontse rra t, en tre  els escolanets, se'n tria  un que anom enaran 
el Bisbetó i que presidirá la festa.

venció de la sexualita t deis seus pares i, per ta n t, es proclam a 
la seva cond ic ió  de d iv in ita t. Aquesta data  és l'in ic i de les fires 
de pessebres i elem ents nadalencs, anom enades "Eira de Santa 
L iúda".

13 de desembre: Santa Llúcia. Santa L iúda és la patrona 
de les m odistes i la p ro tec to ra  de la vista. A n tig a m e n t en aques
ta data es com ençava la Eira de Santa Llúcia però, com  hem d it, 
ac tua lm en t se n 'ha  avançât la data d 'o b e rtu ra .

24 de desembre: el Tió i la M issa del Gall. La festa del 
Tió tam bé  se celebra en altres contrades i rep altres noms. Per 
exemple, a l'A ragó  rep el nom  de Troncada, Toza o Tizón de 
Navidad, a la Valí d 'A ran  el Nadau T idún ... El tió , en un princ ip i, 
era un tro n c  que cremava al foc  a terra. Era un tro n c  que en 
crem ar donava uns béns m o lt preciosos, la llum  i l'esca lfo r i, 
de manera més sim bòlica , oferia  tam bé  llam inadures, neules, 
to rrons. Però el t ió  evoluciona i es converte ix en un tronc , tr iâ t 
pels m enuts, que s'ha d 'a lim e n ta r fins que  arrib i la n it de Nadal, 
quan donará els régals, i després será crem at. A  p a rtir d 'aquest 
m om ent, a aquest anim al fan tàs tic  se li afegeixen potes, cara i 
barre tina , i apareix a casa pels vo lts de la n it de Nadal, se l'ha 
d 'a lim e n ta r i, la n it de Nadal, caga jogu ines, m itjons ... I desapa- 
reix d u ra n t to t  un any i apareix l'any  següent per fe r la mateixa 
tasca. Els régals han ana t canviant, al llarg del tem ps, però el 
ritua l de fe r cagar el tió , no. Per qué el tió  cagui, cal que es canti 
una cançô i es d on in  cops al t ió  am b un bastó. De cançons, n 'h i 
ha m oites, i depén del pob lé  o de la com arca. Una de les més 
conegudes és la següent: "Caga tió , caga to rró , d 'avellana i de 
p inyó, sino vols cagar, garro tada  v a !" . A  les do tze  de la n it, es 
fa la Missa del Gall. El gall és un em blem a del sol. El seu cant 
anuncia la sortida del sol. I és am b aquesta s im bo log ia  que ha 
a rriba t fins a nosaltres la missa del gall.

8 de desembre: la Purissima. A quest dia es rem em ora el 
m isteri segons el qual M aria va ser concebuda sense la inter-

25 de desembre: Diada de Nadal. En aquesta diada, se 
celebra el dia del na ixem ent de Jesús. És tip ie  fe r un d iña r fa m i-
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liar, am b escudella i earn d 'o lla , pollastre ro s tit o fa rc it, i to rrons, 
neules i cava. N orm alm ent, es fa una gran sobretau la  on es 
canten nádales i to th o m  es desitja pau i fé lic itâ t. I com  diu la 
d ita : "Per Nadal, cada ovella al seu co rra l". La tau la  de Nadal és 
el que ens queda d 'u n  an tic  banque t ritua l dels o fic is dedicats 
a la llar i al Sol Nou. És per aquesta raó que l'à p a t d 'aq ues t dia 
necessita la concurrència de més de dues generacions, perqué 
al vo lta n t de la tau la  cal que coexisteixin els avis i els néts, i això 
perqué els prim ers t in g u in  l'ocasió de passar ais darrers les seves 
vivéncies. La cançô A ra ve Nadal, m atarem  el gall, a més d 'in fo r-  
m ar-nos del costum  de m enjar gall per Nadal, ens in fo rm a  d 'u n  
an tic  sacrifici de l'an im a l em b lem àtic  del sol. A m b  el sacrifici 
del gall i de la seva sang, hom  intentava a treure  el benefic i del 
renove llam ent ciclic de la vida, la m o rt i la resurreedó del sol.

26 de desembre: Sant Esteve. "Per Nadal i Sant Esteve, 
cadascú a casa seva". A quest dia és una co n tinuac ió  del Nadal. 
També es fa un d ina r fa m ilia r i n o rm a lm e n t s 'a p ro fite n  les restes 
del d ina r de Nadal i se'n fa canelons. A  pa rt dels fam ilia rs  tam bé  
hi vénen amies, com panys...

28 de desembre: eis Sants Innocents. Aquesta festa és 
d 'o r ig e n  paga i era coneguda corn la "festa  dels bo jos" i se 
celebrava per to t  Europa. A c tu a lm e n t ha p e rdu t aquest caire 
de disbauxa i s'ha cen trâ t més en els in fants . La canalla retalla 
Ilutes — nino ts  de paper—  i les in ten ta  penjar a l'esquena de la 
gent. Els m itjans de co m u n ica d o  pub liquen  notic ies falses que, 
de vegades, són d ifíc iis de detectar. Però, a n tigam en t, per Sant 
Esteve i pels Innocents s 'in ic iaven les testes basades en l'a u to - 
r ita t carnavalesca dels joves. A  Reus, al segle XVI i fins el segle 
XIX, existia un rei moîxo  que era l'encarrega t d 'o rg a n itza r 
les testes de carnaval. Ja més recentm ent, en a lguns pobles els 
joves escollien el seu p rop i A ju n ta m e n t i d ictaven d isposicions 
ben estrafolàries i fixaven im postos, en benefic i de la contraria . 
A c tu a lm e n t encara se celebra aquesta festa en a lguns pobles, 
corn per exem ple La festa de la banya de Castellvell (Baix 
Camp) O  La festa dels Innocents ais Guiamets (Priorat).

31 de desembre: Sant Silvestre. És trad ic ió  d 'aq ues t dia 
que  surti l'h o m e  dels nassos que té  tan ts  nassos corn dies que 
den per acabar l'any. Avui dia es fa un gran sopar per rebre l'any 
nou. N o rm a lm en t són sopars sofisticats, am b ball, i es prepa
ra el ra'ím per m enjar al ritm e  de les do tze  cam panades. Són 
sopars am b amies, am b la parella. En a lguns indre ts consideren 
que la n it de Sant Silvestre és la festa m a jo r de les bruixes.

1 de gener: Any Nou. "Any nou, vida nova". Després de les 
do tze  cam panades, ja hem e n trâ t a l'any  nou i to th o m  fa plans 
sobre qué vol fe r en aquest any que com ença. Després, d u ra n t 
el dia, es prepara un d in a r fam ilia r, i to th o m  es to rna  a re trobar 
am b la fam ilia .

5 de gener: Nit de Reis. Els in fan ts  s 'arrep leguen al carrer 
per veure a rriba r la cavalcada dels Reis de l'O rien t. En m olts 
indrets els nens i nenes porten  un fana le t per il- lu m ina r el carni 
i a lguns a p ro fiten  per dona r la carta ais Reis o ais patges relais. 
Després, en a rribar a casa, se sol posar una mica de m enjar per 
als Reis i els seus acom panyants, i de vegades es coM oquen les 
sabates de to ts  els m em bres de la fam ilia  per ind icar als Reis on 
han de s ituar els régals. Una de les testes que se celebren en
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aquesta diada és a V ilap lana (Baix Camp): la canalla del poblé 
corre a m u n t i avail pels carrers, arrosegant unes tires on s'han 
lliga t pots de llauna i altres objectes metàMics, perqué, com  que 
és un pob lé  que està una mica am aga t al peu de la m untanya, 
els nens i nenes han de fe r soroll perqué els Reis no passin de 
llarg. A  V inyols i els Arcs, Ramon V io la n t i S imorra anota , cap el 
1950, que "La vetlla de la diada, to ts  els m enuts van a esperar 
els reis pels carrers del poblé, guarn its  am b un rast de cam panes
0 de picareis dels anim als, pen ja t al coll i, o b e in t a una trad ic ió  
local, d u ra n t to t  el dia van sonan t uns e ixordadors corns o cara- 
gols de m ar que  no surten cap diada més de I'any". Els nens de 
Vinyols creien que aixi anunciaven I'a rribada dels Reis.

6 de gener: Diada de Reis. De bon m atí els in fan ts  ja s'han 
llevat i desperten a to th o m  per o b rir els régals que els han deixat 
els Reis. Després d 'a ixò  es fa un recorregu t per to tes  les cases de 
fam ilia rs  i amies on els Reis hagin p o g u t deixar régals. Al m igdia 
es fa un d in a r fa m ilia r i per postres es m enja el to rte li de Reis, 
dins del qual hi ha una fava i una figu ra  am agada. Qui troba  la 
fava paga el to rte li, i qu i tro b a  la figu ra  (n o rm a lm e n t un rei) és 
co rona t rei de la festa. A n tig a m e n t, nom és hi havia una fava i 
qui la trobava  era co ro n a t "Rei de la fava". Hi havia el costum  
que cada cop que el rei de la fava bevia, to ts  els de la tau la  
havien de crida r ben fo r t  "El rei beu, el rei beu ! " i tam bé  tenia la 
po tes ta t d 'esco llir una reina entre  les noies que fo rm aven l'ápa t.
1 si d u ra n t el d in a r hi havia a lgú que es descuidava d 'ac lam ar el 
rei i la reina, era castiga t e m b ru ta n t-li la cara am b carbó.

Però a pa rt de les diades existeixen uns elem ents característics 
d 'aquestes testes. El vesc s'ha inco rp o râ t a les testes de Nadal i 
la g e n t el penja sobre els mares de les portes o les finestres. La 
tra d ic ió  d iu que si una noia rep un petó  sota el vesc, la n it de 
Nadal trobará  l'a m o r de la seva vida o bé conservará el que ja 
té. Aquesta trad ic ió  és o rig inà ria  dels països del centre i nord 
d 'E uropa. A  Catalunya, una p lanta  que servia per decorar les 
cases és el grévol, a rbust de fu lla  perenne que punxa i té  fru its  
rodons i vermeils. Però a c tua lm en t és una espécie p ro teg ida  i 
n 'h i ha m o lt poc. Tant el vesc com  el boix grévol són plantes que 
porten  bona sort.

El foc  i la Hum són un a ltre  sím bol del Nadal. A n tig a m e n t, des
prés del sopar de la n it de Nadal, s 'encenien fogueres a les p la
ces dels pobles per s im b o litza r el sol. Avui en dia la iM um inació  
dels carrers s im bo litza  el cu lte  a la Hum.

L'arbre s im bo litza  el poder renovador de la natura , evocador de 
la pe renn ita t i per ta n t de la trad ic ió . També és sím bol de la vida. 
Horn li a tribue ix  capacita t de posar en con tac te  les forces de la 
terra  am b les del cel.

Tot i que d u ra n t to t  I'any hi ha loteries, potser la rifa de Nadal 
és la que té  més p a rtic ip a d o  de la gen t, potser perqué es pensa 
que són dies plens de m àgia i de sort.

Una altra manera de te m p ta r la sort és am b el q u in to  o quina, 
segons l'in d re t. És m o lt pop u la r i nom és es fa en aqüestes 
dates. El prem i ta n t p o t ser m onetari com  régals. Hi juga  to t 
hom , grans i xics, i el m illo r del joc  és la persona que canta els 
núm eros, anom ena t " llo ro "  i que sem pre té  un m o t per a cada 
núm ero: el pe ia t més jove, el ju b ilâ t, el més p e tit de to ts ...

E ls  P a s to r e ts  és una obra de tea tre  que es representa gairebé 
en to ts  els pobles i c iu tats. El pastor és un personatge im p o rta n t 
en aqüestes dates i encarna els hum iis de l'evangeli de Crist. Hi 
ha diverses versions dels Pastorets, però potser la més represen
tada és la de Josep M. Foich i Torres, am b en L luquet i el Rovello 
corn a personatges principals.

El pessebre és un dels s im bols més im p o rta n t d 'aquestes tes
tes. En un princ ip i tan sols es feia a les parròqu ies i als con 
vents, però segu in t l'exem ple de Sant Francese d'Assis que, I'any 
1223, bastí un pessebre v ivent la n it de Nadal, de mica en mica 
es va anar popu la ritzan t.

Els to rron s  i les neules són els doiços tip ies d 'aquestes testes. Els 
to rro n s  es fan am b fru ités  seques, am etlles i avellanes torrades, 
sucre i mel. Les neules són fetes am b fa rina  sense Hevat, sucre 
i mel. L'origen és incert però una Hegenda catalana conta que 
de resultes d 'un a  te rrib le  pesta a Barcelona es féu la promesa 
d 'a ixecar un tem p le  quan aquesta s'acabés. Corn a recordato ri 
d 'aq ues t esdevenim ent, el C rem i d 'a d rogue rs  i con fite rs  orga- 
nitzà un concurs i el guanyador fo u  un pastisser que, am b una 
neula i un b loc d 'avellanes barrejades am b mel, s im bo litzà  el 
pergam i i la prim era pedra, co m m é m o ra n t l'in ic i de la construc- 
ció del tem ple .

I, corn d iu la d ita , "Bona casa i bona brasa, bona brasa i bon tió , 
i Bon Nadal que Déu ens d ó ".

T ir a  c ó m ic a  - Jo r d i C lapés
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Aureli Capmany, 
apunts autobiogràfics
G EM M A MATAS

Es p oden  d ir  tantes coses de l fo lk lo ris ta  A u re li Capm any (1868- 
1954) que m 'h a  sem b lâ t o p o rtú  basar-me en un escrit seu, on  
explica i re flec te ix  bona p a r t de la seva vida. El transcric ta l com  
el va redacta r e ll m ateix, en p rim era  persona. Va ser é d itâ t e l día 
6 de ju n y  de l 1948, la data de l seu 80é aniversari.

Prèviam ent escaurà que faci constar que vaig néixer el 26 de 
feb re r del 1868, al carrer de Sant Joan de M ontjuì'c, i els p ri
mers v in t anys de la meva vida els vaig passar en com panyia 
dels meus pares. Passada aquesta edat i après l'o fic i de ciste ller 
que exercien el pare, la mare, l'avia i una tia , germ ana de la 
mare, em va ser concedida una con tro lada  Iliberta t; llavors em 
vaig sentir inc linâ t a possessionar-me de coneixem ents d 'a rts  en 
les seves varietats, i a aquest efecte vaig ingressar a l'Escola de 
Belles A rts instaMada a Llotja, a la qual vaig assistir nou cursos 
seguits. Si no en vaig treu re  un p ro fit m ateria l per haver seguit 
fe n t de cisteller, em vaig possessionar en canvi d 'un s  coneixe
m ents que  varen am p lia r la meva m odesta instrucció. Sentia 
tam bé  a m o r vers a la música. Havent estât un deis prim ers que 
con tribu íren  a la c reado de l'O rfeó  Catalá, vaig ad q u irir coneixe
m ents d 'aq ues t art, els quais m 'han  permés de poder in te rp re ta r 
música vocal g regoriana, po lifòn ica  i popular, com  a cantaire.

V ■■■

Al p rop i tem ps, vaig ingressar soci del Centre Excursionista de 
Catalunya i encara, després, de l'A teneu Barcelonés, en les Bibli- 
o teques de les quais C orporacions vaig tro b a r la fo n t que m 'ha 
sadolia t de coneixem ents que els hum iis estudis pré térits  no 
m 'hav ien p roporc iona t.

Aureli Capmany i Farrés
26 de febrer del 1868

EDICIÓ CO.MiVlEMORATlVA 

DEL SEU 80.é ANIVERSARI

D E  .f U  N  Y  D E L  1 9 4 8

A m b to t, la vida casolana no em priva, ju n t  am b els amies 
convéíns, de fu n d a r una societat destinada a fe r com édia i 
altres d ive rtim en ts  a p ro fita n t l'o b ra d o r de casa, on vaig ence- 
ta r la meva a c tu a d o  d 'a c to r que més endavant vaig practicar 
esporád icam ent.

A rribada ja la prim era década del segle XX vaig estab lir instin - 
tiva m e n t el meu pía de treba ll fo n a m e n ta n t la meva ac tu a d o  
vers el fo lk lo re  de Catalunya i la H istoria de Barcelona, com  de 
llavors fins ara, he segu it m a n te n in t i seguiré m entre  Déu em 
don i força per a fer-ho , labo ran t per escrit o de paraula am b 
aquesta fin a lita t.

L'any 1901 havia ja com ençat la p u b lica d o  del Cançoner Popula r 
per a judar a la vu lga ritzac ió  i conservado de les nostres cançons 
populars catalanes. Després d 'escrits i pub lica ts a lguns articles 
periodístics vaig ésser nom enat, l'any 1902, redacto r de fo lk lo 
re del d iari La Renaixensa. L'any 1903 vaig ésser sol lic itâ t per 
a d ir ig ir  un period ic  destinâ t a la infantesa al quai vaig donar 
nom  i vida. En Patufe t, que aparegué en com ençar l'any  1904,

serv in t-m e d 'aq ues t pseudonim  per a redactar els articles de 
presentado de cada núm ero. Transcorregut aquest any, la p u b li
cado  passa a altres mans, coM aboran t-h i encara l'any  següent.

Entenent que la dansa popular, igual que les cançons, era con 
ven ien t que fos conservada, l'any 1907 em va ésser possible 
poder acob lar vu it parelles que aprenguessin els nostres balls 
trad ic iona ls , dels quais vaig fe r la p resentado el 25 de gener del 
1908, i per assessorar-me de si aquesta tasca era estim able, dos 
anys després, el 1910, vaig presentar-los a l'A teneu Barcelonés, 
acom panyats d 'un a  conferéne ia que fos aprovada i ap laud ida 
la seva res taurado i conservado. El m ate ix any, l'A ju n ta m e n t de 
Barcelona organ itzava al Palau de Belles A rts una testa ded ica
da a la cançô i a la dansa pop u la r catalana, en la qua i, m entre  
l'O rfeó  Català cantava la tonada , els meus deixebles de l'Esbart 
Català de Dansaires in terpre taven les danses.

Sembrada la llavor, ha ana t ge rm in a n t i d o n a n t una a b u n d o r de 
fru its  que fan a lb ira r que les nostres cançons i danses populars, 
que el pob lé  oblidava i ten ia abandonades, no desapareixeran.
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Entre ta n t i des de l'any  1899, he exp lica t rondalles populars en 
púb lic ; aquesta actuac ió  nn'ha o b lig a t a seguir Catalunya, gai- 
rebé d 'u n  cap a l'a ltre , tasca que encara dura a l'ho ra  present 
i perdurará m entre  no em m anqu in  les facu lta ts  per a donar-h i 
com p lim e n t.

Junt am b el p lo ra t Adriá  Gual, am b l'ín tim a  am is ta t del qual 
m 'honorava , vaig co l-labora r en la d irecció de danses i ballets 
presentades en diverses séries de fonc ions del Teatre In tim , 
especia lm ent en obres de M olière; aixi corn en festivals de 
danses hel-lèniques que s 'han d o n a t al Palau de la Música.

La meva natura l p ropensió  vers aqüestes actuacions ha estât 
estim ulada per ham ista t i la cons tan t relaciô personal am b 
diverses personalita ts corn Cases-Carbó, Massó i Torrents, Angel 
Guim erà, Joan M aragall, Santiago Rusiñol i tan ts  d 'a ltres, corn 
tam bé  el m estre fo lk lo ris ta  Sebastià Famés, am b la filia  del quai. 
M aria Famés i Pagès em vaig casar l'any  1916: fou  ApeMes Mes- 
tres el nostre padri de boda.

La D irecció de l'In s titu t de C ultura i B iblioteca Popular per a 
la Dona m 'encom anà , l'any  1914, les classes de jocs populars 
propis per a les nenes i a la vegada l'ensenyam ent, a les de més 
edat, de les nostres danses, que assoliren un veritab le  èxit per la 
cura am b què I' In s titu t procura que fossin in terpre tades am b 
esplendidesa.

A  la vegada, l'any  1916, el President de la D ipu tació  de Barce
lona i de la M a n c o m u n ita t de Catalunya, disposé que m 'encar- 
regués d 'unes classes fo lk lo riques  aprop iades al in fan ts  acollits  
a la Casa de M a te rn ita t. Mercès a aquesta actuació  esdevingué 
que en el curs que la il-lustre pedagoga docto ra  M ontessori 
donà a Barcelona, em fos conced it de concórrer-h i, essent-me 
a to rg a t el t ito l de m estre d 'aquesta  especia lita t ap lica t a l'escola 
de pàrvuls, i essent a la vegada acceptats per la doc to ra  en el 
seu sistema, els nostres ballets populars, per a l'educaciô  dels 
in fants.

Aquesta obra era com p le tada , demés, am b la creació del g rup  
de petits  ballaires, com pos t de nens i nenes, que com ençà a 
ac tua r l'any  1919, les quais actuacions no so lam ent fo ren  pre
sentades en diversos indre ts de la C iuta t, sinó en diverses pob la- 
cions im p o rta n ts  de Catalunya. Per v ir tu t de les esm entades 
actuacions, la dansa catalana ha a rriba t a convertir-se en un 
deis elem ents pedagogics de l'escola prim ària  i a la vegada com  
a e lem ent educatiu  de la jo ve n tu t.

Vaig co l-laborar ta m b é  a I'es tab lim en t i d irecció del tea tre  de 
Titelles i M arione tes in s ta l- la ta  la Sala Reig l'any  1922, especta- 
cle que s'havia vu lga ritza r ta n t que semblava ún icam ent prop i 
d 'u n  púb lic  poc selecte.

F inalm ent, l'A ju n ta m e n t de Barcelona em nom enà A uxilia r de 
B iblioteca en Folklore, adscrit a l'A rx iu  H istoric de la C iuta t.

Heus aci el més destacat d in tre  el période d 'un a  seixantena 
d 'anys que m 'ha  estât possible de realitzar. ■

Juan Gamacho Ferrar (1919-2009) es una figura 
excepcional del exilio republicano español, 
un andaluz que vivió en primera persona todos los 
grandes dramas del siglo XX: la emigración econó
mica a Francia, el regreso a una Cataluña en plena 
efervescencia, la Guerra Civil española, los campos 
franceses, el combate contra la Alemania de Hitler 
y la deportación a los campos nazis, antes del exilio 
deñnitivo al Río de la Plata, primero a Argentina y 
luego a Uruguay,

Combinando la anécdota y el testimonio íntimo con la 
refiexicn ética y filosófica. Un cadáver en el espejo es 
más que una biografía de Juan Camacho.
Dafvid Serrano Blanquer se adentra en el mundo de los 
campos y recoge las pulsaciones del testimonio para 
mgistrar, más allá del lenguaje verbal, los sentimientos, 
los silencios y las emociones de jn drama, el de la de
portación de los republicanos a los campos nazis, que 
forma ya parte de nuestro patrimonio democrático.

DE VENDA EN LLIBRERIES

VRS
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L'HORT AL BALCO (i 3)

Els aliats de l'hort (cicles lunars, 
animals coNaboradors i plantes)
M ARINA ANTUNEZ

A rribem  a l'ú lt im  capíto l de L h o rt a l baleó. Avui ens ded iquem  
a explicar-vos quins són to ts  aquells éssers o elem ents n a tu 
rals que ens poden a judar a te n ir un h o rt sa i p ro d u c tiu , sense 
m a lm etre  l'h a rm o n ia  am b la natura . A quest p u n t és fonam en- 
ta l per en tendre  que to ts  els qui fo rm em  part d 'aq ues t p laneta 
som , si no im prescindib les, im po rtan ts . Els éssers vius que ens 
envo lten, i fins i to t  la lluna, lluny de ser considerats enemies del 
nostre hort, poden ser els nostres aliats per te n ir èxit.

Cicles de la lluna. La in tens ita t de llum  que reflecteix la lluna 
sobre la terra té una gran in fluéncia  sobre la vida deis éssers vius.
I tam bé  in fluencia  el nostre h o rt a la c iu ta t, to t  i que no estigui 
instaM at sobre terra, sino en testos, jard ineros i taules de cu ltiu . 
En el cas de les plantes, des de ben an tic  es creu que la lluna, 
quan és plena, afavoreix els fru its  i les llavors. Però corn actúa la 
lluna sobre les nostres hortalisses? Dones ara m ate ix us donem  
algunes pautes que us poden ajudar. El q u a rt m invan t s'asso
cia a l'a rre lam en t i al treba ll d 'a ire ig  de la terra. La lluna nova 
estim ula les fu lles i és conven ien t no rem oure la terra m entre  hi 
hagi aquest cicle lunar. La lluna creixent estim ula el cre ixem ent 
vertical de les plantes i, ju s t abans de la lluna plena, la flo rac iô .

Què els passa a les plantes d u ra n t cada cicle lunar? Quan hi ha 
lluna cre ixent la p ianta  tende ix  a adsorb ir a igua. Si en aquest 
m o m e n t es fe rtilitza  el sòl augm enta  el rend im en t de la co lli- 
ta però m inva la sa lut dels productos, ja que están més in fla ts 
d 'a igua . Per ta n t, són més susceptibles d 'a g a fa r malalties. En el 
período de lluna m invan t es produe ix  l'e fecte  con tra ri: la p lanta 
s 'estructura  i la co llita  és m enor però la seva salut i v ita lita t están 
reforçades. Per aixó, in ten ta rem  sem brar en q u a rt m invant, si el 
que volem  és a favorir la h u m ita t del sòl en época de sequera.

Adobs orgánics. Tots som conscients que, de ta n t en ta n t, 
hem d 'a fe g ir nu trien ts  a la terra, ja sigui en un h o rt extens corn 
en el nostre en torre tes i jard ineros. Abans, però, hem de fe r 
èmfasi en el fe t que calen menys nu trien ts  dels que nosaltres hi 
posariem . Corn en les persones, si una aspirina es pren només 
de ta n t en ta n t segur que farà més efecto. El m ate ix els passa 
a les hortalisses. Si ten im  un sòl sa i rénovât, p robab lem e n t les 
plantes ja tin d ra n  to t  el que necessiten. El p rob lem a que ten im  
els que cu ltivem  a casa és que, quan reguem  i perdem  l'a igua 
per sota, tam bé  estem ne te jan t el substra t de nutrien ts . Per aixô 
hem d 'es ta r una mica més a tents al tem a de l'adob , ja que és el 
que m engen les nostres hortalisses.

Les plantes necessiten, bàsicam ent, tres com ponen ts  quím ics: 
n itrogen , fò s fo r i potassi. La m ajoria  dels adobs que trobareu  
especifiquen la com posic ió  am b els sím bols quím ics, o sigui N 
(n itrogen ), P (fòsfor) i K (potassi), acom panyats d 'u n  percenta t-

Compostador (a dait) i un cuc de California (a baix)

ge que varia segons la marca com ercial i la fin a lita t per a la qual 
està dissenyat l'adob . Un 12 -12-12  és el que se'n d iu un adob 
équ ilib râ t. És a dir, que porta  la mateixa q u a n tita t de nu trien ts  
de cada un deis com ponen ts  quím ics. Un 5 -5-12  porta  més 
potassi que n itrogen  i fòsfor.

El n itrogen  con tribue ix  al desenvo lupam ent vegeta tiu  de les 
parts aèries de la p lanta. És m o lt necessari a la prim avera, però 
cal d is tribu ir-lo  sense excesses ja que  aniria en d e tr im e n t de les 
flo rs  i els fru its . El fò s fo r reforça la resistèneia de les plantes i 
ajuda al desenvo lupam ent radicular. El potassi afavore ix la f lo 
raciô i el desenvo lupam ent dels fru its . És ciar, però, que les p lan 
tes ta m b é  necessiten altres nu trien ts , no nom és aquests tres. 
C oncrètem ent, n 'h i ha 13 de necessaris: n itrogen , potassi, fòs 
for, sofre, magnesi, fe rro , bor, clor, calci, coure, zinc, m anganès
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i m o libdé . El que passa és que la resta els necessita en menys 
p ropo rc ió  i per aixó els adobs sem pre es classifiquen segons el 
N-P-K.

Hem de recordar, dones, que  al com ençam ent del cu ltiu  no ens 
p o t fa lta r n itrogen , que  el fó s fo r a juda que creixin les verdures i 
fac in  bones arreis i que el potassi ens a judará a o b te n ir més flors 
i a desenvo lupar els fru its .

Les restes vegetáis dom éstiques ta m b é  són plantes que ens 
poden a judar al nostre  hört. En podem  treu re  l'adob . Podem 
d is tin g ir dos sistemes de com pos ta tge  deis a lim ents, el verm i- 
co m p os tado r i el com postador. En un com postador, la m atèria 
orgànica es va descom ponen t gràcies a la fe ina d 'un a  série de 
bacteris i fauna an im al. De fe t, un co m p os tado r no és ni més ni 
menys que el fe rner de to ta  la vida, aquella pila de résidus orgà- 
nics que podem  veure encara en a lguns camps o cases rurals. 
En el verm icom postador, el treba ll de descom posic ió el fan els 
eues que hi v iuen, m enjant-se to t  a llò  que hi aboquem . S'ano- 
m enen eues de C alifôrn ia i són, de fe t, aquells eues que hem vist 
a lguna vegada si hem  t in g u t ocasió de treba lla r un tros d 'h o rta . 
L 'avantatge del ve rm icom pos tado r és que  els eues ens a juden a 
fe r un treba ll més ràpid de descom posic ió. Si ten im  poc espai, 
dones, O  poca q u a n tita t de restes orgàn iques, sem pre será m o lt 
més recom anable  l'ús del verm icom postador.

Anim als coMaboradors. No nom és els eues de co m p o s ta t
ge O  les restes végétais són aliats del nostre hört. També ho 
són les m arietes i les seves larves, perqué són devoradores de 
pugons, cotx in illes i altres insectes. També con tro len  l'o ïd i ja 
que es m engen les espores. Les libéMules i els pregadéus {M an
tis Religiosa) ta m b é  són devoradors d 'insectes i petites erugues. 
També s 'a lim en ten  d 'insectes els d ragons i les sargantanes. Les 
xinxes són predadores de pugons i àcars (tenen una tro m p a  que 
els perfora i succiona). Els escarabats negres (estafilín ids) s 'a li
m enten de bavoses i petits  insectes. Les tisoretes són cagado- 
res nocturnes de petits  insectes, tam bé  poden m enjar plantes, 
fru its  i flors. Els ra tpenats s 'a lim en ten  de papallones, aranyes 
i m osquits. Els erigons s 'a lim en ten  de caragols, cues i erugues 
de terra. Els centpeus s 'a lim enten  de petits  insectes del sòl.

Plantes beneficioses. Hem vist que  hi ha certs anim als que 
són benefic iosos pe ra l nostre hö rt. També ho són algunes plantes 
que, p rév iam ent tractades, actúen com  a remeis natura ls efica- 
gos per tra c ta r fongs i plagues i que, a lbora, ens a juden a ser res- 
pectuosos am b el m edi am b ien t. Els trac tam ents  més usats són: 
Sabó potàssio - A ctúa  per contacte . Resseca el eos de les aranyes 
i deis seus ous. Hi ha d ife ren ts  preparacions al m ercat que són el 
m ate ix p roduc te  però ja préparât. A  la barreja am b el sabó s'hi 
a fegeix una cabega d 'a ll aixafada i es deixa 10 dies a sol i serena. 
El préparâ t resu ltan t és inc re íb lem ent eficag.

O li de n im  - D ifíc ilm en t e lim ina la plaga però els d ificu lta  m o lt la 
reproducció . Hi ha qu i l'ap lica  en l'a igua  de reg perqué la planta 
l'assim ila i el té  dins ac tu a n t d u ra n t un tem ps.

Puri d 'o r tig a  - És un m ètode  m o lt eficag con tra  l'aranya roja. 
Però, a tenció , perqué és un pu ri m o lt rie en h id rogen i aixó afa- 
voreix la reproducció  d 'a ltres  m alalties. S'ha de tira r en petites 
q u a n tita ts  i sovint.

Els cicles lunars

Pelitre - És un extracte natura l dels crisantem s que sembla fu n 
c ionar m o lt bé però cal ser constan t. Si l'a p liq u e m  unes dues 
vegades per setm ana en podem  veure els résultats i la p lanta 
ens ho agrairà

Rotenona -  És un a ltre  insecticida natura l. Hi ha m o lta  gen t 
que no el fa servir perqué tam bé  destrueix pa rt del que  s 'ano- 
mena "fa una  ú t il"  (o sigui, altres insectes que ens poden resul
ta r beneficiosos). M a lg ra t to t, el seu ús m ode ra t tam bé  e lim ina 
plagues.

Després d 'aquesta  breu a p ro x im a d o  a la lluna, ais adobs o rg a 
nics, als anim als coM aboradors i a les plantes beneficioses per 
al nostre hört, ja podem  decid ir-nos a fe r rea lita t el nostre p e tit 
som ni. Els résultats, com  ja dèiem  al p rim er capíto l, són espec- 
taculars. T indreu al p la t unes verdures que han nascut, crescut, 
f lo r it  i p ro d u it f ru it  davant vostre. El prem i més gran, però, será 
redescobrir els sabors de les verdures m editerrànies, les que 
fa m iM ennis que a lim enten  les nostres societats. Esperem que 
de to t  p lega t n 'hagueu p o g u t treu re  p ro fit  i que, sobre to t, us 
engresqui a passar de la teoria  a la práctica ben aviat.
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Bibliografia sobre òpera
ALBERT FERRER FLAMARICH

Aquesta ressenya vol repassar algunes novetats ed itoria ls  sobre 
òpera. Aparegudes d u ra n t els darrers qua tre  anys, tracten  la 
m atèria des de la h is to riogra fía , la re fe x ió  estètica i el m ètode 
encic lopèdic. Ho fan de manera genèrica o en deta ll. A  més, 
són tito is  encara localitzables en els departam ents  musicals de 
coneguts centres com erciáis, sov in t massa sensibles a l'èx it fácil 
de la venda ràpida i condensada.

Una Breve historia
Avui, am b tan ta  c ienc io log ia , per breu que sigui una història 
de l'òpe ra  sem pre resulta parcial si no com enta processes com  
la in fu è n c ia  de les editoria ls, del disc, l'evo luc ió  de l'o rquestra  
i les veus, els valors i gustos d 'u n a  època, etc. Sense aquests 
incisos, es ressegueix la h istòria de l'espectacle am b el positivis
me hab itua i q u a n t a naciona lita ts, autors i tito ls  més destacats 
sense a feg ir poc més que pinzellades subjectives. I aquest Ilibre 
de Jesús Trujillo n'és un cas. Es tracta  d 'u n  co m p e te n t resum 
actua litza t, am b dades i teories sobre l'o rigen  del gènere més 
com pletes de l'h a b itu a i i que, a més, té  prou perspectiva del 
segle XX. No obs ta n t aixô, no enrique ix el que  ja se sap.

M a lg ra t que  són d iscutib les s'agraeixen op in ions  personals 
{In troducc ión , a p a rta t de D on ize tti i Verdi, per exemple) o que 
consideri les prim eres p roduccions del segle XVIII corn a bel- 
cantistes p renen t posició en un déba t encara o b e rt per alguns. 
Tanmateix, no mereixen cap apa rta t ni Don Pasquale, ni Romeu 
i Julie ta, entre  altres tito ls  rellevants m usica lm en t o h istòrica- 
m ent. És més greu encara que ni la sarsuela ni la in fu è n c ia  ita 
liana en l'òpera espanyola del segle XIX aparegu in  en cap linia.

Corn el m ate ix a u to r reconeix, evita l'exposic ió dels a rgum en ts  i 
pa rt de les ftx e s  tècn iques dels tito ls , co m p le m e n ta n t d 'aques- 
ta m anera altres pub licacions sobre òpera dins la m ateixa col- 
lecciô i ed ito ria l (A lianza Editoria l). L'edició és de butxaca i la 
lectura és accessible per la capacita t de sintesi, la c ita d o  ocasi
onal de d o c u m e n ta d o  -d e ls  m ateixos pro tagonis tes, critics de 
l'època o especia lis tes- i per la f  uïdesa d 'u n  diseurs que esdevé 
una aprox im ació  o un repàs. Depèn del lector. Sense ser una 
eina indispensable és un bon com p le m e n t a vo lum s sem blants 
i m o lt recom anable per T a f c iona t a l'òpera  que vu lgu i prendre 
con tac te  am b els principals tito ls .

Llibre de Roger Aller
Que Roger A lle r és un a u to r reconegut i lleg it, almenys entre 
el púb lic  operis tic  locai, ho va dem ostra r la tercera edició de 
la seva Guía universal de la ópera. Fenomen excepcional en la 
b ib lio g ra fa  musical espanyola i que es va a feg ir a les que el 
segell M a non  tro p p o  va e fectuar el 2007. Sense m illo ra r-ne  la 
tip o lo g ia  i després de passar de les cobertes toves a un estoig 
am b enquadernació  més que d igna , es reuneixen ara els dos 
prim ers vo lum s en un de sol. La tercera part del com pend i, la de 
la d isco g ra fa  com entada en va quedar al m arge to t  i la neces
sària i rigorosa correcció.

No s'han esm enat les errades -M u so rg sky  porta  una sola "s " en 
castellà, igual que en ru s - però són agraides les entrades d 'a u - 
to rs  com  Peri, Pacini, Piccinni, Szym anowski, Spohr o Toldrà. 
S'hi enyoren: Marschner, T ippet, W eill, Penderecki, Paer, Zem 
linsky aixi com  a lguns tito ls  escen ifeats en els darrers anys en 
els principals teatres estatals. I és que p lan te ja t o no per I'au tor, 
I'ed ito ria l va desestim ar I 'o p o rtu n ita t de p o lir i in co rpo ra r certs 
aspectes. A lm enys es van ac tua litza r a lgunes de func ions com  
la de G iancarlo M e n o tti. A m b  to t, la selecció és m o lt am pia i 
com enta  més de 300 tito ls  presentan t-ne  la f tx a  tècnica, l'estre- 
na i una descripció deis personatges, a rgum en t, núm eros m usi
cals més destacats i dues o tres recom anacions d iscog rá fques . 
Sens dub te , l 'a f  c iona t té  una eina bàsica, m o lt àm plia  i més útil 
com  a fo n t de consulta en un vo lum  que passats a lguns anys 
encara té  interés.

Filosofia sobre operes
La tasca d 'A lianza  Editoria l en la d ifus ió  de b ib lio g ra fa  musical 
estrangera i -p u n tu a lm e n t-  espanyola mereix elogis. Un cas és 
Sobre la ópera  que recull re fex ions  en fo rm a  d'assaig, confe-
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rències, articles i p rogram es de má del filó s o f b ritán ic  Bernard 
W illiam s (1 9 2 9 -2 0 0 3 ). El Ilibre no és ni será referencial però 
és una atractiva i instructiva  aportac ió  am b suggérants cap i
ta ls dedicats a Così fan tu tte ,  a W agner -c o m p o s ito r  de fe per 
a I 'a u to r -  al Pelléas e t M elisande  debussyà i a Don G iovanni 
vist des de la perspectiva de Kierkegaard. Per les seves obvie- 
ta ts  resulta poc conv incen t el capíto l sobre la m usico log ia , la 
in te rp re ta c ió  i la posada en escena. També és m o lt d iscu tib le  
i excessivament severa la concepció  de Puccini entesa com  a 
técn ic de la m an ipu lac ió  i l'e fecte  ja que les seves altres qua lita ts  
com positivas i teatra ls mereixen igual n o to rie ta t.

En general, W illiam s com b ina  els a rgum en ts  més coneguts am b 
idees inductives de nous p lante jam ents. Ho fa am b un p u n t 
d 'e ru d ic ió , a m e n ita t i un saber fe r m o lt b ritán ic  am b qué fila 
su b tilm e n t agudas percepcions. Un exem ple és la que es refe- 
reix a la div is ió del que  és òpera i del que no ho és, assenyalant 
que l'a rre l del déba t és una qüestió  més cu ltu ra l que artística. 
D 'a ltra  banda, del p lan te jam en t ed ito ria l cal fe lic ita r l'abséncia 
d 'e rra tes s ignificatives i la més que no tab le  tradúce lo  de Gabriel 
M enéndez Torrellas en un Ilibre que com plem entará  la com - 
prensió m usical i d ram ática  deis títo ls  i autors  tractats.

Reflexions d'un gestor
A quest Ilibre es podría en tendre  com  una estratègia per ju s ti
fica r el p ro jecte  de Gergard M o rtie r al Teatro Real. No obs tan t 
això, es presenta com  l'anàlis i que fa el c o n tro ve rtit d ire c to r del 
tea tre  sobre la figu ra  del gesto r tea tra l des del seu com prom is  
in te l-lectua l. Defensa el dramma per música com  una equitas 
entre  gest, tex t i so, així com  la traducc iò  de textos, especial- 
m ent, Singspiels de llengua tge  a n tiq u a t igual que s 'adapta  Sha
kespeare o Eurípides. Entén l'òpera  com  un cam p d 'investigac iò  
en la seva evolució i recerca de púb lic ; així m ateix, resulta estéril 
el capíto l sobre la d ram a tú rg ia  de la creació i la crisi en la p ro- 
ducc ió  de nous títo ls. Sovint inc ideix en reflexions m o lt deba tu -

des exposades des de la h is to riogra fía , l'estètica o la sociologia 
davant les quais satisfa més conèixer la seva postura sobre les 
noves tecno log ies i la d ifus ió  de l'òpera  en cinemes. Per ser més 
pròp ia  de l'è tica, no convenç la seva a rg u m e n ta d o  sobre l'ópe- 
ra com  a gènere p o litic  -q u e  ho és, especia lm ent en esferes 
com  les de M ortie r. L 'ú ltim  capíto l el signa V ic tó ria  Newhouse 
que analitza les sales de concerts i òpera en la seva evolució i 
construcc ió  però no en com enta cap d 'espanyo la  com  l'A u d ito r i 
de Saragossa o al Palau de les A rts de Valéncia.

A m b  traducc iò  de Santiago Salaverri, la lectura és am ena i reco- 
m anable per a l'a fic io n a t com ú. L'edició té  la q u a lita t caracte
rística d 'A ka l (paper setinat, faixa externa, cobertes dures) to t  
i a lgún erro r en les iM ustracions. Segons l'index  de la pàgina 
132, l'o rd re  dels cartells de les pàgines 8 7 -8 8  està inve rtit. A 
més, són 8 i no 9 les fo tog ra fíes  de p roduccions, com  a résultat 
de l 'o b lit  del 6 en la n u m e ra d o  a la p à g .1 33, corresponen t a La 
traviata  de ju n y  de 2007  a l'ò p e ra  Nacional de Paris.

Breve historia de la ópera
Jesús Trujillo
A lianza Editoria l. 460  pagines.

Guía Universal de la ópera (Reedició)
Roger A lie r
Ma non tro p p o . 1050 pagines.

Sobre la ópera
Bernard W illiam s
Alianza Editoria l. 208  pagines.

Dram aturgia de una pasión
Gerard M o rtie r 
Ediciones Akal. 160 pagines.
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Discografia catalana 
de música clàssica (i 2)
ALBERT FERRER FLAMARICH

Com a destacat centre  cu ltu ra l i de negocis, Catalunya és la seu 
de nom brosos segells ed itoria ls  i d iscogràfics. En el segon dels 
àm bits  cal c ita r l'a c tiv ita t d 'em preses catalanes com  Colum na 
Música, La mà de G u ido  i Tritò, que són les principals en l'ed ic ió  
d iscogràfica de mùsica clàssica. I ho són per l'àm p lia  recupera- 
ció i d ifus ió  que fan del p a trim o n i h ispànic de to ts  els segles, 
a lbora que per la pro jecció artistica i de m ercat que fac iliten  
a artistes del nostre país. A  con tinuac ió , el lector p o t tro b a r 
el com entar! d 'a lgunes novetats editades per aqüestes em pre 
ses d u ra n t els darrers mesos. Tanmateix, hi ha una referència al 
segell m adrileny Verso i al g iro n i Ensolfa per la seva atenció  a la 
p roducc ió  catalana.

Célébrât el segon any Albéniz,...
Precedent del com pacte  de Jordi Camell per a C olum na Música, 
la d iscogràfica sabadellenca La mà de G u ido  ha é d itâ t un m os
trar! de l'A lbén iz  pianistic  menys d ifós a càrrec de l'exquisida 
pianista Sira Hernández. S'hi recull obres com postes a pa rtir de 
1880 i d u ra n t Testada parisenca del m úsic que assenyalen el 
carni estilis ticam ent en ziga-zaga  previ a la m aduresa co m p o 
sitiva 6 'Iberia.

La lectura, vital i sofisticada, enilaça am b Tescola de De Larrocha 
i capta T id iom atism e d 'unes peces de saló rom àn tic  on les refe- 
rències al fo lk lo re  són secundàries o d irec tam en t no existeixen. 
Aquest és el cas de les qua tre  m in ia tures Les saisons, m entre  
que la poètica A u to m n e  i Tessencialista Rêves (Somnis) an u n 
cien M o m p o u  i Severac. L'excepciô la marca el d íp tic  Espagne 
souvenirs  que és un ciar an teceden t del carácter evocatiu i de 
la com p lex ita t tècnica d 'ibe ria . La d ig ita c ió  de Sira Hernández 
realga les pa rtitu res am b una com b inac ió  de fle x ib ilita t rítm ica i 
calidesa expressiva que Tatansen a uns conceptes intel lectuals i 
em ocioná is p ro fonds, ta n t en a llò concret com  en Tens abstráe
te  del diseurs. La riquesa de matisos apun ta  a una gran pianista, 
desgraciadam ent, poc d ivu lgada.

... récupérant el patrimoni simfònic...
Im pulsada pel Forum Musicae i d irig ida  per Salvador Brotons, la 
Jove O rquestra S im fònica dels Països Catalans ha célébrât cinc 
anys d 'a c tiv ita t. L'orquestra s'ha e rig it com  una am baixadora 
cu ltu ra l de la ca ta lan ita t i ha d u t a te rm e una im p o rta n t tasca 
de recuperació d 'ob res de M orera, Casals, Serra, Pahissa, entre 
d 'a ltres. Aquesta pro jecció ha f ru it  en una coTlecció de la qual, 
el present és el te rcer vo lum  é d itâ t per Ensolfa recordings.

En aquest s 'h i apiega el poem a s im fòn ic  A iim ara  de M anuel 
O ltra i La m ata de jo n c  de Joan M arto re ll, que és una breu pega 
neorom àntica  tò p ica m e n t ho llyw ood ià  en el carácter m elodie 
i èpic. L'interès m usico log ie, però, està en la Suite M a iiorca  de 
Baltasar Samper i la Suite en M i de Toldrà. La prim era és s ig n ifi
cativa per la d ivers ita t, pel bucò lic  segon m ov im en t de carácter

Lluís Claret en Fontfroide
Cassadó - Casals - Guinjoan - Brotons 
Obras para violonchelo solo

(incluye el Cant dels OcellsH

idíTIic i, fin a lm e n t, per ser un contrapés a la més fresca però 
técn icam ent im perfecta  Suite de danses de M a iiorca  de Bernat 
Pomar. Si Testil de Pomar amara m a jo r energia i m aniérism e 
en el fo lk lo rism e, Tobra de Samper és més o rig ina l i am biciosa 
en el tra c ta m e n t expressiu. Per la seva banda, la Suite en m i de 
Toldrà és la prim era del seu catáleg o rquestra l i en destaca la 
fluïdesa discursiva, Tencant m elod ic  i una estètica assim ilable a 
Tescola nòrdica. En general, hi dom ina  l'in flu x  noucentis ta , am b 
TÚS de Tharm onia trad ic iona l al m arge d'excessos w agnerians i 
d 'avan tguardes europees.

En co n ju n t, són com posicions refinades en Tacademicisme, v in 
culadles a Ravel en Torquestració i a Debussy en Tens evocatiu. 
No aposten pel p rog ram atism e i en la seva faceta pintoresca 
rem eten a term es tan im precisos i poc musicals corn són els de 
m ed ite rrane ïta t i ca ta lan ita t.

... i redescobrint la guitarra catalana.
Cal fe lic ita r al segell Tritò per l'ed ic ió  de "G u ita rra  m odern is 
ta "  que és un recull de la visió d 'a lgun s  com pos ito rs  catalans 
sobre la m atèria, am b la inclusió de la Sonata Op. 61 de Turina. 
M a lg ra t això, les obres rem eten a la gu ita rra  andalusista per la 
in teracció del nacionalism e ro m àn tic  espanyol d 'arre ls localistes 
i per la fus ió  del cu lte  i el popu la r; to t  i la in fluència  de d ife ren ts  
estètiques en unes obres com postes entre  1920 i 1957. 
G iuseppe Carrer, am b una gu ita rra  Santos Hernández de 1928, 
és un in tè rp re t superla tiu  gràcies a la solidesa tècnica. Aques
ta és la base de la in te T lig ib ilita t en Tarticulació, de l'eno rm e  
capacita t de matis, de Thab ilita t en les d inàm iques i, en con 
ju n t, de Taconseguit id iom atism e am b què recrea cada obra. 
El gu ita rris ta  italià fluc tua  del carácter adust i he terogeni de la
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Fantasia-sonata  de M anén o la Fantasia 
de G erhard a la so fis ticado  de la Sonata  
Op. 61 de Turina. Precisament en aques
ta obra de Turina, en els Trois m orceaux  
espagnols  d 'E m ili Pujol i en les trans- 
cripcions de Tàrrega de les pàgines de 
Joaquim  M alats, Carrer s 'ém ancipa de 
l'escola clàssica de Yepes i aconsegueix 
una v ivacita t i fluïdesa que ha rm on itzen  
senzillesa, gràcia i mesura en a llò evo- 
catiu i expressiu. L'ediciô s 'acom panya 
de notes de carpeta signades per Josep 
M aria M angado  i A rtigues. Llàstima que 
la presa de so sigui pe rfec tib le  a causa 
d 'a lgun s  sorolls (escolti's, per exemple, 
el Track 8).

De Josep Fuster i l'exceNència 
del clarinet...
Des de fina ls  del segle XVII i especial- 
m ent d u ra n t el segle XIX, el c la rine t 
es va conve rtir en una eina de d ifus ió  
musical en trobades socials i d 'o c i, véh i
cu lan t l'exh ib ic iô  de facu lta ts  tècn iques 
i expressives de mùsics a fic iona ts  i p ro 
fessionals. Música de consum , dones, 
am b v o lu n ta t de vigèneia am b m a jo r o 
m enor sofis ticació  però sem pre conce- 
buda per agrada r i p rocu ra r d istracció. I 
aquests són els résultats que Josep Fus
te r i Isabel H ernández aconsegueixen en 
aquest registre am b peces de salò i de 
concert d o tâ t de fle x ib ilita t, o rg a n ic ita t 
i una feraç correspondèneia del dià ieg
ins trum enta l. Hernández és una excel len t acom panyan t am b 
un p lanism e a te n t i em patie  però el m èrit del disc recau en el 
c larinetista Josep Fuster que fraseja am b un lirism e i una capa- 
c ita t de matís poc habituais. Escoltin les Fantasy Pieces de Schu
m ann, la C antilène  de Cahuzac i les Fantasy Pieces Op. 43  de 
Gade que destaquen pel venta li de caràcters expressius m o lt 
pròxim s al m ón liederistic. La delicada i evanescent Sonata Op. 
166  de Saint-Saëns i la In trodu cc ió  i variacions  de Ka lliwoda són 
dues de les obres obertes a canvis expressius que fluc túen  del 
que és m elancò lic  i poè tic  a la b r illa n to r i el v irtuosism e tra n s fo r
m ât en em oció  en les seccions finals. El poc repertori del segle 
XX, corn la Sonatina  de Joseph H orovitz, i altres de creades ex 
professo, corn l'en igm à tica  Paissatge Op. 91 de Marcel O lm , 
a rrodoneixen un dise senzillam ent encan tado rt. Un pla is ir!

... a Lluis Claret: Tactual emblema del víoloncel català
Per acabar el present repàs, cal referir-se al disc de Lluís C laret 
que el segell m adrileny Verso ha éd itâ t am b com posicions per a 
vio lonce l sol de qua tre  com pos ito rs  catalans de d ife ren ts  gene- 
racions. L 'enregistram ent, m o lt bo en la ca p ta d o  de so, es va fe r 
a l'A bad ia  de F ron tfro ide , in d re t am b p ro fon ds  vineles afectius i 
professionals per a l'iM ustre  vio lonceM ista. Llàstima que l'ed ic iô  
m anqui d 'unes notes de carpeta professionals, en la linia tan 
hab itua i i excel len t d 'aq ues t segell.
C laret o fere ix una lectura id iom àtica  i o rtodoxa  d 'unes obres 
am b més o fic i que  inspiració. En general, són peces més sofis-

Música
virtuosa

(v o i. I I )

Orquestra simfònica de Joves Intérprets 
deis Países Catalans

Salvador Brotons, direcció

Enríe Morera 
Manuel Palau 
Eduard Toldrà 
Pau Casals n>

■ PK:
C o n c e rt  enrcjílstiat en airéete a l’A b a d ia  de Sa n t  M iq u e l  de C u ix à

La Guitarra 
Modernista

PUJOL MALATS-TARREGA MANÉN  
GERHARD TURINA

Giuseppe Carrer, guitarra

ticades del que aparen ten en el tra c ta m e n t can tab le  del v io lo n 
cel, sense recursos g ra tu its  i un v irtuos ism e ben encaixat en el 
llenguatge. C rono lôg ica m ent el program a s'in ic ia  en les dar- 
reries del Rom anticism e, am b referèneies fo lk lô riques  i a lguna 
influèneia francesa {Suite de Cassadó) o bachiana {Suite d 'En- 
ric Casais) i clou am b l'ec lectic ism e i aridesa de G uin joan . No 
hi fa lta  un tò p ic  com  El can t dels ocells, o p o rtú  i em blem àtic  
d ins aquest program a català. El venta li expressiu de les obres 
tam bé  és am pli. La calidesa, la frescor i el deta llism e de Cassadó 
i Casais contrasten am b l'opressiô, els ritm es i am b ien ts  versàtils 
de la Sonata  de Brotons; aixi corn am b la nuesa expressiva i 
tècnica d 'u n  cant m onòd ic  pie de po la rita ts  d ivergents i trans- 
fo rm ac ió  m otiv ica corn és I' Elegia de G uin joan . Una obra, per 
cert, encarregada i estrenada pel m ate ix Claret.

Aibéniz abans Albéniz. Sira Hernández

Orquestra simfònica de Joves Intérprets dels
Països Catalans. Salvador Brotons, d irector.

Luis Claret en Fontfroide.

Musica virtuosa. Josep Fuster i Isabel Hernandez

La Guitarra Modernista. Giuseppe Carrer
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Una guia del jazz modem
ALBERT FERRER FLAMARICH

«.. .y  han abordado  e l tem a de l Jazz, una clase de mùsica que  
ha adqu irido  una im po rtanc ia  jus tificada» . Tan s im p to m à tic  com  
aM ucinant és el fina l del tex t de la solapa de ¡'Enciclopedia de  
la mùsica  de Casper H òw eler de l'e d ito ria l Noguer, segons la 
reedició en castellà fe ta el maig de 2004 . És s im p to m à tic  del 
nivell generai d 'u n  llibre de presència in jus tificab le  en el m ercat 
ateses les nom broses irregu la rita ts . A M uc inan t ho és per l'en- 
casellam ent i la concepció  re tròg rada que trasilueix, f ru it  d 'u n  
p lan te jam en t innecessari davant l'ev iden t vigència del jazz.

Aquesta in icia tiva, per ta n t, serveix d 'exem ple per a recordar 
que  l'em presa d 'u n  d icc ionari o enciclopèdia és una tasca que, 
més enllà de laboriosa, és m o lt selectiva. Sigui qu ina sigui la 
m atèria . Per aixô l'apa ric iô  d 'aquest vo lum  sobre jazz del segell 
barce lon i Ma non tro p p o  va servir per am p lia r i d ig n ifica r la 
b ib liog ra fia  en castellà sobre la m atèria , a lbora que per r id icu lit- 
zar p lan te jam ents  corn l'exposât an te rio rm en t.

Batojada am b el pretensiós nom  Guía Universal de l ja zz  m oder
no  — coordenados habituais en el m àrque ting  de Ma non 
tro p p o —  representa un com p lem en t idon i ais vo lum s Historia  
de l ja zz  clásico i H istoria  de l ja zz  m ode rno  de Franz T irro i de 
Jazz Latino  d 'Isabe lle  Leymarie, ed ita ts  en el m ate ix segell bar
celoni. Confeccionada a l'e n to rn  del b e b o p  i les ram ificacions 
posteriors, a fo rtu n a d a m e n t no és cap traducc ió , ni la com pra 
d 'u n a  obra estrangera. Es tracta  d 'u n a  coautoria  a tres ban
des que palesa l'existéncia d 'especialistes au tóc tons  sobre jazz. 
Q uelcom  que da rre ram ent semblava o b lid a t per aquesta i altres 
editoria ls.

Com s'exposa c la ram ent en la in troducc ió , l'ob ra  segueix una 
m e todo log ia  correcta, es truc tu ra lm en t ben p lante jada i que la 
d iv ide ix en dos grans blocs. El p rim er (el jazz m odern de la A  
a la Z) inclou una successió d 'en trades ordenados a lfabética- 
m en t que com bina  jazzm en  com enta ts  am b una extensió força 
equ ilib rada  i diversos grups. Se n'assenyala la data com ple ta  
de na ixem ent i m o rt i l'a c tiv ita t musical v incu lada, segu it d 'u n  
perfil b iog rá fic  i professional. A  més, cada entrada inclou una 
breu selecció de la d iscografia  i està signada am b les iniciáis de 
l 'a u to r te s tim o n ia n t-n e  la responsabilita t ind iv idua l.

El segon bloc, el fo rm en  el c o n ju n t d 'apéndixs i glossaris. El 
p rim er d 'aquests com plem ents és un capíto l sobre l'a rribada  i 
in flu é n d a  del jazz a Espanya en dos períodos (de 1919 a 1965 
i de 1966 a 2006) am b l'esm ent de les personalita ts, l'assen- 
ta m e n t a Barcelona i a M adrid , la d ifus ió  en els m itjans i els 
festivals. Es repassen aquests punts, però, sense referir-se a les 
conseqüències im m édia tes en espectacles corn la revista i la sar- 
suela. Es tracta  d 'u n  cap ito l que pretén su b s titu ir la incursiò dels 
músics de jazz en la guia, m a lg ra t que nom s corn Tete M o n to liu  
i Pedro Itu rra lde  m ereixerien ser trac ta ts  corn to ts  els exposats en 
el principa l b loc d 'aq ues t vo lum . Després segueix un breu g los
sari de term es, el p rinc ipa l re tre t del quai és la manca de term es

p rò p iam en t m usi
cals em prats en el 
jazz corn riffs, scat, 
vam p  o d 'a ltres, 
que serien d 'u t il ita t  
pel lecto r neófit.
F inalm ent, hi ha 
un recull de bona 
part de les disco- 
g rà fiques que han 
éd itâ t jazz, am b 
breus indicacions 
en un inéd it cap i
to l en iniciatives 
sem blants que, a 
més, perm et ori- 
entar-nos sobre la 
d im ensió  com ercial 
d 'aquesta  música.

Tampoc hi fa lten  
quadres sinòptics
-in se rits  en el p rim er bloc i o rdenats a lfa b é tic a m e n t- sobre els 
ins trum ents  em prats, m a lg ra t que l'excessiva enum eració  d 'ins - 
trum entis tes  associats desmereixi a lguna de les propostes. Les 
fo tog ra fíes  de bona part dels músics c ita ts procedeixen d 'un a  
selecció heterogénia , deta llada en les págines iniciáis de l'ob ra  i 
que suposen una m illo ra  il lustrativa respecte a iniciatives sem 
blants. L'edició no s 'aparta de la línia hab itua l del segell, si bé 
am b un disseny in te rio r més correcte que I' e m pra t en els títo ls  
ed ita ts de Frank Tirro. El que sí que s'enyora és un índex de to ts  
els músics i grups referits, aspecte que com  altres deis acusats 
seguram ent no s'han p o g u t d u r a te rm e pel reque rim en t de 
con fecc ionar l'ob ra  en un sol vo lum .

D 'a ltra  banda, sorprén que en la b ib liog ra fia  consu ltada, m olta  
ed itada en els darrers d ivu it anys, no hi aparegu i Eodyssée du  
ja zz  de Noel Balen, ni un anteceden t com  el D iccionario  de ja zz  
de Philippe Carles, A ndré  C lergeat i Jean-Louis C om olli. O ta m 
poc Del fo x -tro t a l ja zz  flam enco : El ja zz  en España, 1 9 1 9 -1 996  
de José María García M artínez pub lica t a la coM ecció A lianza. 
Són aquests un títo ls  que han m arcat unes pautes de c o n tin g u t 
i m e todo log ia  m o lt considerables en la d ifus ió  del jazz.

En resum, quan es va ed ita r aquest a fany encic lopéd ic l'any 
200 6  va suposar una pun tua l rev ita litzac ió  de les aportacions 
de l'e d ito ria l R ob inbook després d 'a lgun s  titu b e jo s  de carác
te r o p o rtu n is ta  i d 'in te rés  re latiu  — coMecció A n d a n tin o —  en 
el vessant musical. Va ser, dones, un increm ent del seu catáleg 
d 'ob res destinades a o fe rir unes aproxim acions a m úsiques que, 
com  el rock i el blues, com p ten  am b un venta li d 'es tud i menys 
am pli que altres tendéndes. Benvinguda per cob rir la vacant en 
llengua castellana.

Guía Universal del Jazz M oderno. Juan Giner, Joan Sardá 
i Enric Vázquez. Ma non troppo . 430 págines
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John Carpenter, ¡legenda viva 
del cinema fantàstic
Tot i la decepció de 'The Ward' (2010) 
el director segueix sent un treballador 
inesgotable i un mestre del gènere

JOAN SAMPONS

The Ward, l 'ù lt im a  aventura c inem atogrà fica  de John Carpen
te r (Nova York, 1948), va ser presentada o fic ia lm e n t a Europa 
al Festival In te rnaciona l de Sitges 2010 , am b un èxit de pùb lic  
extraord inari. Però nom és va ser un m ira tge  créât pel pùb lic  del 
festival, àvid per degusta r m ateria l nou d 'u n  rea litzador força 
estim ât a Sitges i que  feia deu anys que esperava una nova pel
licula del mestre.

Tot i que  John C arpenter té  el supo rt de la critica especialitzada 
no gaudeix  encara de la posició com ercial d 'a ltres  com panys 
de generació, com  Wes Craven, o de la m aduresa productiva  
de David C ronenberg. Cal recordar que ta n t Vampires (1998) 
corn Ghosts o f  M ars  (2001), els seus darrers treba lls  (deixant 
de banda dues incursions a la televisiô), van te n ir un pas e fim er 
als nostres cinemes, m o lt Iluny dels èxits am b què el d ire c to r va 
fer-se un nom .

Tenint en co m p te  aquests antecedents i que la critica tam p o c  
s'ha desfet en elogis, sembla d ific il que s 'estreni a les nostres 
sales The W ard, una pel licula am b forces s im ilituds  am b Iden
tity , de James M a ngo ld  (2003), i on no to t  és negatiu. A  pa rtir 
d 'u n a  s ituac ió  més que exp lo tada al cinem a de te rro r (un Hoc 
inhôsp it on com encen a succeir esdevenim ents estranys). Car
pen ter aconsegueix al p rim er tram  de la peMicula fe r allò que 
sap fe r m illor, crear un g rup  de personatges poc am igables que 
han d 'u n ir  forces per a fro n ta r un te m o r com ù, en aquest cas un 
estrany èsser fan tasm agò ric  que  am enaça la vida de les internes 
d 'u n  psiqu ià tric . El d ire c to r sembla buscar en aquest g rup  de 
dones la innocència que  va perdre per sem pre més Jamie Lee 
Curtis a H allow een  (1978), la seva obra cabdal. La p ro tagon is ta . 
A m b e r Heard {Zom bieland, Drive A ngry), ingressa al sanatori 
per m o tius  poc clars i la peMicula esdevé te rro r de passadis pur i 
dur, am b aparic ions i e lem ents fan tasm agòrics que acaben am b 
un desenllaç m ancat de recursos i que  resta c re d ib ilita t a un film  
del quai s'esperava m o lt més.

Però l'a p o rta c iò  de John C arpenter al gènere fan tàs tic  i de te rro r 
és tan gran que es fa d ific il in ic iar un repàs a la seva carrera am b 
The W ard, un dels seus film s  menys orig inals. Passem pàgina 
dones i repassem la seva tra jec tò ria , to t  esperant que el seu 
p roper p ro jecte  {Riot, un dram a presidiar! am b Nicolas Cage de 
p ro tagon is ta  que es podria  estrenar el 2012) sigui més reeixit.

John C arpenter inicià la seva carrera am b petits  treba lls  com  
Terror fro m  Space o G orgon  vs. Godzila, deutors  del cinema

A dalt In the M outh  o f  Madness (1995), a baix John Carpenter 
i Kevin Russell durant el rodatge de Big Trouble in Little China (l 986)

fan tàs tic  de Roger Corm an, i guanyà un Oscar am b The Resur
rec tion  o f  B roncho Billy (1970), un cu rtm e tra tg e  no fan tàs tic  
del qual va coescriure el gu ió  i que li va servir per obrir-se portes 
i film a r el seu p rim er lla rgm etra tge . Dark Star (1974), una pel
licula s im pática i prehistórica de tem ática  espacial i poc pres- 
supost que encara té  certa grácia avui dia, potser per les seves 
connexions am b l'ob ra  mestra de K u b rick 2007.' A  Space Odys
sey (1968) (paraules m ajors...) o la pos te rio r A//en (1979). Dark  
Star \a presenta m oites de les caractéristiques que de fin irán  el 
cinem a de Carpenter: un duel épie hereta t del w este rn  clássic, 
al qual el d irec to r hi afegeix elem ents fantàstics, un g rup  d 'h e - 
rois (o antihero is) convertits  en pro tagonis tes, h u m o r negre i 
elevados dosis de tensió  i ritm e  que desem boquen en terror. La 
u tilitzac ió  d 'aquests elem ents creará escola.

Dos anys després, am b idéntica fa lta  de pressupost. Carpen
te r va fe r la seva peculiar revisió de Rio Bravo, del seu ado ra t 
H ow ard Hawks, a Assault on Precinct 13 (1976), un dels pocs 
projectes sense com ponen ts  fantàstics de la seva carrera i en el
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The Uve (1988)

qual porta  l'accio  ais carrers d 'u n  gue to  m arg ina l de l'A m érica 
deis anys setanta, on un g ru p  de m alfacto rs  (bastan t lla rdo- 
sos) m antenen assetjada una solitària com issaria de polic ia . El 
film  respira vio léncia i tensió  a parts iguals, am b un duel com  
a p u n t cu lm in an t. Una obra de cu lte  avui ob lidada  i to ta lm e n t 
re iv indicable.

El seu segCient treba ll, H allow een  (1978), son figues d 'u n  a ltre  
paner, una obra que  canviarà la carrera de C arpenter i el cinem a 
de te rro r per sem pre més i que fou  un m irali per a m o lts  realit- 
zadors que van arriba r després. Si per C arpenter van ser claus 
les obres clássiques i épiques de Hawks o John Ford, H allow een  
esdevindrà un m ite  per a to ta  una generació. La peMicula va 
desm arcar d e fin itiva m e n t el d ire c to r de l'un ivers de H o llyw ood  
i d 'aque lla  generació dels anys setanta (C oppola, Lucas, Spiel
berg, De Palma, Kubrick, Peckinpah...) que havia fe t tro n to lla r  
el cinem a dels grans estudis renovant-lo  to ta lm e n t. Abans de 
Friday the  13th  (Sean S. C unn ingham , 1980) i A  N igh tm a re  on  
Elm S treet (Wes Craven, 1984) i ju n ta m e n t am b peMicules com  
The Texas Chain Saw Massacre (Tobe Hooper, 1974) o The Hills 
Have Eyes (Wes Craven, 1977), H allow een  va co n tr ib u ir  a la cre- 
ació del subgènere de ¡'slasher, peMicules p ro tag on itzad es  per 
un psicópata assassí.

Apresa la lliçô de les anteriors  experiències sense pressupost, 
H allow een  és un film  senzill i e fectiu , d igne  d 'es tud i. La tensió 
s'aconsegueix a p a rtir d 'un a  s im ple máscara en mans d 'u n  ta ra t 
m enta l, que ap ro fita  la festa am ericana de la n it dels m orts  per 
te n ir  Jamie Lee Curtis i com panyia en estât constan t d 'ans ie ta t. 
A m b  una banda sonora repetitiva com posta  pel m ate ix Carpen
te r (una te ina que to rna rá  a fe r en tito ls  posteriors), H allow een  
neguite ja l'espectador i converte ix el psicópata M ichael Myers 
en una de les figures més em b lem àtiques del cinem a de terror, 
un m odel de k ille r  im m o rta l que  la cu ltu ra  popu la r dels anys 
vu itan ta  va a d o p ta r i adorar.

Els anys vu itan ta  van ser una década ex trao rd iná riam e n t p ro 
ductiva per Carpenter, que grácies a les experiències anteriors  
estava segur de si m ate ix i ten ia m o lta  im ag inac ió  i m oites 
ganes de plasm ar els seus projectes a la gran panta lla . The Fog 
(1980) con té  la m aduresa que reflecteix el seu bon m om en t 
creatiu . A m b regust d 'a d a p ta c ió  i am b Edgar A lian Poe com  a
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referent, la peMícula és un bon hom ena tge  als contes classics 
de po r i a les liegendes i explica la h istoria  d 'u n  pob le t coster 
on la boira porta  les ànim es d 'un s  m ariners victim es d 'u n  antic  
nau frag i, que busquen venjança entre  eis hab itants.

L'any següent, quan C arpenter havia aconsegu it per fi un pressu- 
post d igne, el va fe r servir... per rodar una autèn tica  obra mestra 
de sèrie B, Escape fro m  N e w  York (1981), la seva obra més o r i
g inal i em b lem àtica , o si més no una de les pretendes pels seus 
seguidors. S ituada en un fu tu r  apoca líp tic , el film  té  una tram a 
tre p id a n t i una coM ecció d 'ac to rs  im press ionant (Lee Van Cleef, 
Ernest Borgnine, Donald Pleasence, Isaac Hayes i Harry Dean 
S tanton). Cal esm entar especia lm ent al p ro tagon is ta , Kurt Rus
sell, q u e ja  havia tre b a lla ta m b  C arpenter in te rp ré ta n t Elvis Pres
ley en un b io p ic  {Elvis, 1979) i que es va convertir després en el 
seu ac to r fe titxe . Russell in te rp re ta  aquest cop a Snake Plissken, 
l'a n tih e ro i per excel-lència, un m ercenari en igm à tic  que salva la 
vida del p res ident dels Estats Units, acc iden tâ t m entre  sobrevo
la una Nova York convertida  en presó inv io lab le  on sobreviuen 
tribus  suburbanos segu in t la Ilei del més fo rt.

Si Escape fro m  N e w  York  és la pel-lícula pre ferida deis fans, The 
Thing  (1982) és la que més agrada al gran púb lic . El rem ake  
del clássic de te rro r de 1951 que havia p ro d u it H ow ard Hawks 
(altre cop) és un exem ple exceMent de bona d irecció i in te rp re - 
tació, am b Kurt Russell de p ro tag on is ta . És potser la seva obra 
més m adura i més propera a l'èx it com ercia l, am b una tensió 
envejable. Tot un clàssic m odern , te rro r i c iència-ficc ió  en estât 
pur.

Els seus següents treba lls  no van destacar per la seva au ten tic i- 
ta t. C risthine  (1983), la h istòria d 'u n  cotxe assassi que cobrava 
vida (una adap tac ió  de la novel-la de Stephen King), va te n ir èxit 
al seu m o m e n t però ha enve llit m a lam ent i Starm an  (1984), una 
em ociona l h istòria  d 'extra terrestres, va ser un encàrrec p o rtâ t a 
te rm e de manera correcta però sense personalita t.

El seu següent èxit. Big Trouble in L ittle  China (1986), és una 
m agn ifica  pel-licu la d 'aventures, m àxim  exponent del cinema 
fam ilia r, am b Kurt Russell fe n t de cam ioner superhero! i Ilu ita n t 
con tra  els do len ts  més do len ts  d 'u n  barri xinès pie de m àgia 
m orta l. En aquest p u n t de la seva carrera, l'estil C arpenter ja 
era incon fus ib le  i una garantía d 'e n tre te n im e n t. M a lg ra t el seu 
a fany per escriure, d irig ir, p ro d u ir peMícules i com posar les seves 
própies bandes sonores, el treba ll de C arpenter no es traduïa  en 
éxits com erciáis i les seves obres passaven a ser au tén tiques joies 
de v ideoclub. És el cas de la m isteriosa i dé liran t Prince o f  Dark
ness (1987) i de They Live (1988), una crítica social disfressada 
d 'aven tu ra  d ivertida i tre p id a n t, on Rody Pipper, un especialista 
de la Ilu ita  Iliure que aquí feia d 'acto r, ha de salvar una societat 
m und ia l estranyam ent dom inada .

C arpenter treba lla  en un pareli d 'encàrrecs. M em oirs  o f  an Inv i
s ib le M an  (1992) i el rem ake  de Village o f  the  dam ned  (1995), 
dues peMícules ben d irig ides  però m ancades d 'o r ig in a lita t, to t  
el con tra ri de In the  m o u th  o f  madness (1995), una no tab le  
m ostra de th r ille r  de te rro r que grades a un gran esforç tèc- 
nic i un exceMent ritm e  narra tiu  va te n ir cert èxit de púb lic  i 
va perm etre  al d ire c to r posar-se a treba lla r en les seves obres 
següents.

Halloween (1978)

El 1996 Carpenter d irige ix  Escape fro m  L A .,  la segona part de 
Escape from  N e w  York. Aquest cop Snake Plissken (Kurt Russell) 
es veu im m ers en un a ltre  reseat apoca líp tic  a la desolada illa- 
presó de Los Angeles. Un bon film  d 'acc iô , in te l-lig en t, d ive rtit 
i passât de voltes en certs m om ents, am b au tén tiques espumes 
de sèrie B dé liran t, on C arpenter sembla per fi sentir-se a llibera t 
després de m o lts  anys i es fa un hom ena tg e  a si mateix.

Vampires  (1998), un w este rn  vam piric  am b James W oods fe n t 
d 'e x te rm in a d o r de no -m orts , d iverte ix  sense descobrir res de 
nou, to t  i que al seu m o m e n t va m o d e rn itza r el gènere. El 2001 
Carpenter reprèn aquesta tem àtica  a G hosts o f  M ars  (2001), 
escrita i d irig ida  per eli m ateix, i que va ser el seu ú ltim  treba ll 
fins a The W ard  (2010). Es tracta  d 'u n  w este rn  am b regust gó tic  
s ituâ t en un fu tu r  on el p laneta M a rt és co lo n itza t. El film  u tilit-  
za el tem ps de manera rea lm ent o rig ina l i ens explica la historia 
d 'un a  d iligéncia  que ha de tra n sp o rta r un periliós crim ina l i que 
arriba a una pob lac ió  deserta on els co lons han estât an iqu ila ts  
per a lguna cosa m isteriosa. Si no fos perqué els bandolers són 
vam pirs m arcians, el gu ió  podria  ser el d 'u n  d 'aque lls  spaghe if/ 
w estern  que  es rodaven a A lm eria.

A m b  Ghosts o f  M ars  C arpenter va p o rta r a la gran panta lla  un 
d 'aque lls  pseudow esterns fantàstics  que havia t in g u t al cap 
d u ra n t m o lt tem ps, una peMícula que ta n t va irr ita r els seus 
detracto rs  com  satisfer ais seus seguidors més fanàtics, els 
m ateixos que han créât am b ell, al festival de cinem a de Sitges, 
una relació d 'es tim a  m ùtua . El p rop i d ire c to r va fe r un hom e
natge a Sitges a una de les dues histories que ha d ir ig it  pel cicle 
televisiu M asters o f  h o rro r, l'ep isod i C igarette  bu rns  (2005), 
sobre una en igm àtica  peMícula am b el festival de te lò  de fons.

A m b  el tem ps ha queda t d a r  que el segell John C arpenter's... és 
s inòn im  de cinem a d 'e n tre te n im e n t. Sigui qu in  sigui el gènere 
(terror, th rille r, fantasia, acciò) l'o b je c tiu  del d ire c to r és sem pre 
el m ateix, co n tin u a r tre b a lla n t i buscant la seva obra d e fin it i
va, m entre  les noves generacions redescobreixen les seves pel
licules i el re iv ind iquen com  un referent. Ho dem ostren  els rem a
kes recents com  The M is t (Frank D arabont, 2007), la m oderna 
i correcta Assault on Precinct 13 (Jean-François Richet, 2005) o 
l'apa ric ió  d 'a lg u n  deixeble com  Neil M arshall {Dog Soldiers, The 
Descent, Doomsday), que sembla haver hereta t ta n t els encerts 
com  els desencerts del mestre.
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Insospitades harmonies,
les fotografíes de Joan Picanyol

MARIA ROMANI

A m b  aquest títo l tan suggestiu , el fo tò g ra f Joan Picanyol ha 
p resenta i per prim era vegada a Sabadell pa rt de la seva obra 
fo to g rà fica , exposada a la sala II de l'A cadém ia  de Belles Arts. 
Picanyol, nascut a M oiá  però resident a Barcelona des de l'any 
1969, va co m e n ta r a fe r exposicions ind iv idua ls el 2004. La p ri
mera la va fe r a la Sala Ivanow  de Barcelona. Des de sempre, 
el m ón de les im atges li ha c rida t l'a tenc ió , però no va ser fins 
els 28 anys que es va com pra r una bona càmera fo to g rà fica  i 
es va com engar a fo rm a r seriosam ent. Va fe r cursos d 'im a tg e  
en blanc i negre i en co lo r a la prestig iosa escola G risart de 
Barcelona. I de mica en m ica, am b una te n a c ita t i una cu rios ita t 
que no li defalle ixen mai, s'ha ana t capbussant en la m ágia de 
la fo to g ra fia .

Joan, quin tipus de fotografia t'agrada més treba- 
llar, el blanc i negre o el color?
Al p rinc ip i vaig com engar a fe r fo to g ra fia  en blanc i negre, però 
ben aviat em va interessar més el color, perqué la vida és en 
color. A ixó és im p o rta n t per a mi.

Et va costar fer el canvi de l'analògica a la digital?
No, gens. De seguida vaig veure que la fo to g ra fia  d ig ita l aca
barla te n in t m oltes possib ilita ts. I la ve rita t és que estava una 
mica cansat de treba lla r am b liqu ids i m ateria ls que quan t 'h i 
acostum aves, i cada vegada més ráp idam ent, deixaven de ser al 
m ercat. Em vaig com pra r una bona im pressora i el treba ll am b

l'o rd in a d o r sem pre m 'ha  ag rada t i m 'ha  résu lta t més còm ode 
que el reveiat a la cam bra fosca, que durava hores i més hores.

Am b quins tipus de cámeres treballes més de gust?
En princ ip i qualsevol càmera d ig ita l m 'està bé, ta n t si és co m 
pacta com  rèflex. Sempre que t in g u in  una certa q u a lita t, és ciar. 
Segons el tipus  de fo to g ra fia  que  vull fe r n 'ag a fo  una o altra. 
La com pacta  la p o rto  a sobre cada dia perqué no se sap mai on 
i quan sorgirà l 'o p o r tu n ita t d 'u n a  bona im atge, d 'u n a  insospi- 
tada harm onía.

Quin tipus de temàtica prefereixes?
A  mi m 'agrada m o lt el paisatge urbà, el q u e jo  en die "pa isa tge  
d o m estica t", dom estica t per la mà hum ana. Aquesta exposició 
que he fe t a Sabadell és la que m 'id e n tifica  més corn a fo tò g ra f. 
És el tipus  de fo to g ra fia  am b la quai em sento més còm ode, 
més jo  mateix. És la que expressa m illo r la meva manera de 
veure el m ón i d 'expressar-lo en im atges.

Parla'm d 'aquesta exposició titulada Insospitades 
harmonies.
M 'interessa m o lt tro b a r el m in im a lism e a la realita t. Passejant 
per la c iu ta t veig m oltes coses que em fan  mal als ulls, però 
al m ate ix tem ps hi aconsegueixo descobrir a lgún racó, a lgún 
espai on pue tro b a r una certa bellesa, so b re to t si la Hum n a tu 
ral l'a favore ix. A m b  el tem ps m 'h e  ad o n a t que la meva m ent
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fo to g rà fica  em fa veure coses que a la m ajoria  de persones els 
passen desapercebudes. És això el que a mi m 'agrada captar. 
El t ito l d 'aquesta  exposició voi explicar això, però tam bé  vaig 
in te n ta r buscar aquesta c o n tin u ïta t d 'ha rm on ies  en la presenta- 
ciò de l'exposic ió  mateixa, fe n t grups d 'im a tg e s  que entre  elles 
es com p lem enten  i expressen una certa a fin ita t.

Defineix les teves fotografíes preferides
Aquests paisatges dom estica ts que abans deia que prefereixo 
vuli que tin g u in  sovin t poca in tervenció  de les persones, aqües
tes són les im atges que m 'agraden especialm ent. Sovint ju g o  
am b el paisatge natura l, però aquí o allá s 'h i veu la má hum ana. 
No acostum o a fo to g ra fia r persones. A rrib o  fins a l'extrem  d'es- 
perar el tem ps que faci fa lta  perqué la gen t desaparegui de la 
im a tge  que jo  vuli plasmar, perqué no les esborro mai am b pro- 
ced im ents técnics, com  per exem ple el Photoshop. Les meves 
fo tog ra fíes  vuli que siguin el més natura ls possibles. En general, 
no vuli in terven ir-h i gaire. Si haig d 'esco llir entre  un paisatge de 
m untanya  i un del Vallès, em quedo am b aquest ú ltim . M 'a g ra 
da el jo c  que crea una carretera, una fábrica, una xem eneia o 
un carni en trem ig  d 'u n  bosc am b un perfil m untanyós al fons. 
A ixò és perqué m 'interessa especia lm ent la geom etria  a la meva 
fo to g ra fia . Busco línies dins del paisatge natura l perqué pugu in  
fo rm a r part de la com posició . Línies que ens p o rtin  cap a a lgún 
Hoc, que a jud in  a donar sen tit a la im atge. G audeixo d ir ig in t la 
meva m irada, i de retruc la de l'espectador, a p a rtir d 'u n  ord re  
lineal, d 'esquerra a dreta i de d a it a baix, segu in t la nostra tra - 
d ic ió  cu ltu ra l. Observo les meves obres com  si fossin una lec tu 
ra. Només acabo tr ia n t aquellos im atges que a mi m 'agraden 
especia lm ent i si, a més a més, tam bé  agraden ais altres, m illón 
In ten to  que qui les m iri, després d 'un a  prim era visió, es quedi 
am b ganes de to rn a r enrere perqué li han queda t dubtes, ganes 
de tro ba r-h i més explicacions... Però tam bé  desitjo  crear una 
fo to g ra fia  am able, que p rovoqu i certa sorpresa, aconseguida 
no nom és per la im a tge  en si sino tam bé  per l'acaba t fina l i la 
p resentado.

Qué en penses de la manipulació tècnica de la 
fotografía?
Des de sempre, poc o m o lt, la fo to g ra fia  s'ha m an ipu lâ t. Passa 
que ara, am b el Photoshop, s'ha aconsegu it reun ir to t  el conei- 
xem ent i to ts  els avenços fo tog ra fíes  anteriors. I s'ha posât a 
l'abast de to th o m  que el vu lgu i usar. La d ife rénda  està en la 
manera en qué cada fo tò g ra f fa servir el p rogram a. També 
hem de te n ir en com p te  que els canvis són m o lt més ràpids 
que abans. Jo sóc un defensor de la im a tge  fina l, p resc ind in t 
del procès u tilitza t per arribar-h i. Abans la m an ipu lac ió  es feia 
de manera m anual i am b processes m o lt llargs. Ara la fo to g ra 
fia d ig ita l e t fac ilita  aquest procès però al revés, pots veure les 
m od ificacions i tirar-les endavant o no. Lull del fo tò g ra f sem pre 
m an ipu la  la im atge, nom és el fe t d 'e n q u a d ra r ja és una tria , 
una in tervenció.

Quin form at prefereixes?
El que he présentât a Belles Arts, el panoràm ic. Hi ha fo to g ra fie s  
que abans de fer-les ja les penso en aquest fo rm a t. Cree que és 
el més adéqua t a Tuli hum à. Si m iréssim  am b un sol ull veuriem  
les im atges bastant quadrades. A m b  els dos ulls la nostra visió 
és apaisada, sem blan t a la visió panoràm ica. En els paisatges és 
un fo rm a t clàssic, però jo  l'uso fins i to t  en els retrats. Em dona 
més te ina però el résu lta t és sorprenent.

Explica'ns quins acabats et satisfan més, quins 
colors,...
Com ja he d it, no rm a lm e n t vull expressar les im atges en co lo r 
perqué així és com  les veiem. Però jo  treba llo  bàsicam ent am b 
la Hum natura l. M 'in teressa especia lm ent la calidesa dels ú ltim s 
raigs abans de la posta i tam bé  els prim ers del nou dia. Així és 
com  em decanto  pels tons  suaus. In te n to  que la meva fo to g ra 
fia desprengui un efecte p ic tò ric , sem blan t al de l'aquareM a.

Sempre fas fotografies reals o n'inventes?
Hi ha algunes fo tog ra fies  que d 'en trada  veig que les pue doblar.
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que pue crear un efecte m ira li, sense nécessitât que sigui sem
pre sim ètric. M 'in teressa do n a r una sensació de realita t, però 
créant un p e tit dub te : A quest edific i existeix de verita t? Jo al 
com ençam ent ja en veig les possib ilita ts però el que de te rm ina  
la realització és la llum  . Si el résu lta t no em sembla creíble, la 
descarto.

Em consta que tam bé fas d'activador cultural dins el 
mon de la fotografia, és cert?
Si, una mica. Formo part de Photosagrera, que és un g rup  de 
fo to g ra fia  v incu la t al meu barri, La Sagrerà, i a la Nau Ivanow. 
Sempre estem fe n t a lguna ac tiv ita t. Fa un tem ps vam engegar 
el p ro jecte  Zoom  Sagrerà. Arxiu que docum enta  am b im atges 
to ts  els canvis del barri provocats per les obres del TGV, el m etro  
i el tren. Pensem que, am b el tem ps, tind rà  un va lo r h istòric  
im p o rta n t.

Per acabar, quins projectes tens en marxa, fas m oi
tes exposicions actualment?
Sempre necessito un tem a per com ençar a treballar. Hi dono  
voltes, m 'a rr ib o  al Hoc ad ien t i fa ig  fo togra fíes . Tot i que apro- 
f ito  els viatges i en fa ig  sobre altres tem àtiques, que vaig guar- 
dan t. Als meus arxius les vaig classificant per temes. Quan tine 
obra su fic ien t em vénen ganes d'ensenyar-la i és quan preparo 
una exposició. Tiñe el costum  de no ensenyar-les a n ingú  fins 
que están penjades en una sala. Perqué fins a l 'ú lt im  m om en t 
hi don o  voltes, les o rdeno , les classifico i, al fina l, les que no 
m 'acaben d 'a g ra d a r no les ensenyo mai. Com que aquests 
ú ltim s anys estic tre b a lla n t fo rça, ara p o rto  un tem ps fe n t bas- 
tan ts  exposicions.

Potser és per això, per aquest treba ll cons tan t i m eticu lós que, 
des de fa tem ps, l'ob ra  de Joan Picanyol m 'ag rada  especial- 
m ent. Tal com  va d ir el fo tò g ra f Jaume O rp ine ll el dia de la 
inaugurac iò  de l'exposic ió "els colors de les seves fo tog ra fíes  no 
tenen v io lència crom àtica , les trans ic ions són suaus i am b d o m i
ni dels tons  càlids. I això, sum at a una com posic ió  sim ple, geo
m ètrica i o rdenada fa que la seva obra ens a p o rti pau, serenor 
i tra n q u il- lita t en uns m om ents  en qué sem bla que  és més fácil 
especular, in tra n q u il- litza r i preocupar-se nom és per un m ateix". 
És per això que s'agraeix te ñ ir  l 'o p o r tu n ita t de poder g aud ir de 
les im atges de Joan Picanyol, to t  ju g a n t a anar con tra  corrent.
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Carta de l'editor

Un gèlid febrer s'ha emportât Antoni Tàpies. Un home 
que —Vicenç Altaiô dixit—  havia fet de la catalanitat la seva 
Universalität. Un ait exemple d'una posició que defensem en 
aquesta revista des del número 114 del febrer de 1998, quan 
vam subtitular-la "de les idees, les arts i les lletres" i vam pro
clamar que seria feta fonamentalment per sabadellencs, però 
amb continguts universals. Una posició que continuarem i 
ampliarem en la nova etapa que començarà oficialment 
en el proper número.

tor", diu en l'entrevista que li fa Pol Costa, on esgrana 
el seu concepte de l'art i de la vida.

Mentrestant, el cinema sabadellenc esta d'enhorabona amb 
el reconeixement i el premi del públic, dins del festival Docs 
Barcelona, al documental Dimanche à Brazzaville rodât el 2010 
al Congo per Enric Bach i Adrià Monés, un treball queja havia 
estât premiat a Xile i a Espanya i que per fi s'ha estrenat a 
Catalunya. En parlarem properament. La ciutat no para.

En aquest hi trobareu un important dossier sobre el pintor 
Antoni Taulé, amb el quai Quadern s'avança a l'homenatge 
que la ciutat li retrà l'any 2014. "A Sabadell tothom era pin-

Manuel Costa Fernández 
quadern.editor@fundacioars.org
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De quan els caricaturistes 
van començar a tocar la pera
'La Caricature', fundat el 1830 per 
Charles Philipon, es pot considerar 
el primer setmanari politicosatiric modern

JORDI CLARES TERUEL

Hi ha diferents eufemismes per a l'expressió "tocar els collons": 
tocar els ous, tocar les pilotes, tocar el voraviu... En aquest arti
cle em referiré a l'obra deis humoristes d'un país la gent del 
qual, farta que els toquessin to t el que s'ha dit abans i moites 
coses més, van tornar-s'hi tocant la pera, literalment. I és que 
els ho van posar en safata.

Tot fent memoria, posem-nos a la peli d'un artesà que té 40 
anys i que viu a la Franga del 1830. Des que va néixer ha estât 
envoltat de tota mena de convulsions a causa de les despoti
ques condicions de vida en què ha de viure l'anomenat tercer 
estât, al quai pertany, i que representa més del 96% de la pobla
do: els pagesos, els burgesos i les classes populars (figura 1). Els 
successors del Rei Sol, Lluís XV i Lluís XVI, són refractaris a les 
idees de la IMustració. Només saben imitar les formes externes 
del régnât del seu antecessor i acaben duent les finances reials 
a la bancarrota. A més, se succeeixen els esdeveniments trau- 
mátics: époques de males collites (1780); una crisi industrial 
(1786); vagues; una rebel-lió nobiliária (1788); diverses onades 
revolucionáries els anys 1789, 1820, 1830...; canvis de régim en 
els quais la monarquía i la república s'alternen com la nit i el dia; 
canvis de poder en la república deis girondins, substituí'ts pels 
jacobins, que segueixen una política coneguda com el Terror, 
l'aplicació d'un nou calendari que marca l'inici de la República, 
el 1792, com l'any I d'una nova era en qué el temps es mesura 
amb el nou sistema decimal, que establia 10 hores per dia, 100 
minuts per hora i 100 segons per minut; diversos cops d'estat 
entre 1798 i 1799 (per si no n'hi ha prou amb els reis, apareix 
un Emperador)... I to t plegat, amanit amb les corresponents 
execucions i envoltats de països els monarques dels quais temen 
el contagi de la caiguda de l'Antic Règim a les seves respectives 
contrades (figura 2). A Franga el période monàrquic acabará el 
1848 amb la Restaurado, l'anomenada "monarquía deju lio i", 
que s'inicia el 1830 qun esclata la segona revolució liberal, de 
resultes de la qual Carles X és desplagat del tron, que passa a ser 
ocupat pel nou rei Lluís Felip I (1773-1850).

Ja sé que estic obviant les grans reformes aconseguides, corn la 
divisió dels poders executiu, legislatiu i judicial; una Constitució 
que establia la sobirania popular; l'elaboració dels codis civil i 
penal; i, no ho oblidem, la Declarado dels Drets de l'Home i del 
Ciutadà (el 26 d'agost del 1789), que en la cláusula II diu: "La 
Hiure comunicado de les idees i de les opinions és un dels drets 
més preuats de l'home; per tant, to t ciutadà pot parlar, escriure 
i imprimir Iliurement".

Figura 7. Sabíem que arribaría la nostra hora (1789), gravai francés 
en el qual la posició deis tres estaments s'inverteix, com en les estampes 
populars del món a l'inrevés, i s'hi veu el poblé cavalcant 
a sobre de la noblesa i tibat pel clergat.

Des de l'exili de Mapoleó a l'illa d'Elba el 1814, a Franga va 
renéixer la caricatura política, però sense la forga amb la qual 
es desenvoluparia uns anys després, quan la sàtira es posaria 
al nivell deis jocs gráfics d'esperit simbólic que els anglesos ja 
van mostrar en representar Mapoleó o el Duc de Wellington. A 
Caries X se l'havia caricaturitzat com un cranc de riu i com una 
girata, arrel de la que li va regalar l'any 1827 el paixà d'Egipte. 
Altres recursos molt utilitzats en les iMustracions deis pamflets 
franceses de l'època foren, pel que fa ais personatges més relle- 
vants, posar émfasi en les seves particularitats físiques (cossos 
esférics com una bola de billar), dibuixar-los amb el eos de diver
sos animals (reals o fantàstics), o fer parodia dels seus exces
ses o de les seves mancances (els perpetus canvis d'opinió de 
Talleyrand-Périgord représentât com Thome dels sis caps). Si fins 
aleshores s'havia Iluitat contra els records del passât, en arribar 
Lluís Felip es combatia el present, ja que no es va pair bé que 
es canviés una monarquia de dret divi per una de constitucional 
i burgesa. Ja no es tractava tan sols de fer la guitza al poder. 
Per aixô, i per to t el que havia passât els anys anteriors, Lluís 
Felip intentà regnar amb un cert to liberal. Sense els entrebancs 
de la censura imposada pel régim anterior, aquests canvis van
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Figura 2. Un petit refrigeri a la Parisenca, estampa de l'anglès James Giliray 
(1793). Corn diu el peu, representa "una familia de sans-culottes refent-se 
després d'un dia de fatigues", mostrant la visió despietada que tenien eis 
anglesos de la Revolució Francesa.

originar una febre caricaturesca afavorida per una llibertat de 
premsa i d'edició que no s'havia conegut mai abans.

Si bé és cert que alguns plecs {feuilles) publicaven habitualment 
caricatures politiques o pintoresques en forma de suplement, 
com les de Le Nain Jaune (181 5), les revistes de caricatures no 
van aparèixer com a tais fins a I'any 1830. La invenció de la tèc
nica litogràfica pocs anys abans permet reproduir imatges amb 
més tonalitats, de manera més econòmica i ràpida que amb els 
mètodes tradicionals. El 1829 apareix La Silhouette, publicació 
que atorga molta importància a la inclusió de litografíes. Un 
dels seus coMaboradors, Charles Philipon (1800-1862), carica- 
turista que es va convertir en editor d'estampes i, sobretot, en 
director de revistes, va fundar La Caricature el 4 de novembre 
del 1830. Es pot considerar el primer setmanari politicosatíric en 
el sentit modern del terme: amb periodicitat regular, indepen
dent i dotât d'una redacció estable i formada per un petit equip 
de redactors a plena dedicació que en garanteixen la coherèn- 
cia editorial. Si bé en un primer moment no tracta la política, 
a principis del 1831 es converteix en l'escenari del teatre de la 
"guerra de Philipon a Philippe". La Caricature atacará Lluis Felip, 
la monarquía i els seus représentants, i es convertirà en la revis
ta de caricatures més intéressant del segle XIX. Confeccionada 
sobretot a partir de les idees i dels textos de Philipon, per les 
seves pàgines hi van desfilar autors tant rellevants corn Balzac (a 
la redacció), i artistes de l'envergadura de Grandville, Monnier, 
Pigal i Daumier.

Si Caries X era caricaturitzat corn una girata, Lluis Felip apareix 
en el número 58 de La Caricature corn un ase carregat de reli- 
quies (8 de desembre de 1831) i li costa a Philipon el seu tercer 
plet i el dotzè segrest de la publicació. Champfleury escriu el 
1886: "En aquesta curiosa revista els primers anys del regnat 
de Lluis Felip són recorreguts minut a minut. Els llapis no es 
deturen, i quins llapis! El rei és espiat en tots els actes de la seva 
vida privada i pública i, amb eli, els seus filis, els seus íntims, 
els dignataris, els pars de Franga, els diputats i els ministres".

Figura 3. Le Replâtrage, dibuix de Philipon.

Grand-Carteret va escriure el 1888: "El juny de 1831 apareix la 
pera inventada per Philipon. Sembla ser que un dia es divertia 
tallant-ne una en diferents sentits i, des d'aleshores, sorgi una 
véritable processò de peres".

Sembla, però, que la idea va sorgir d'una altra manera. Cansat 
de promeses incomplertes, a La Caricature del 30 de juny de 
1831 Philipon continua la seva oposició al govern mitjançant 
la publicació d'un dibuix seu titulat Le Replâtrage, que significa 
"el reenguixat" i també "arranjament mal fet, destinât a durar 
poc temps, nyap" (figura 3). Representa Lluis Felip vestit de 
paleta i enguixant una paret plena de grafits amb les promeses 
que va fer durant la revolució del juliol. Amb la mà agata una 
paleta plena de guix en qué es llegeix "Resposta de Metz", que 
simbolitza la resposta del rei a la petició deis ciutadans perqué 
compleixi les seves promeses d'ampliació de les Ilibertats civils. 
Philipon és demandât pel dibuix i, essent a l'audiéncia el 14 de 
novembre de 1831, convençut que els jutges el condemnaran, 
per defensar-se se la juga i intenta demostrar que "to t es pot 
assemblar al rei" i que eli no es pot fer responsable d'aquella 
semblança. Per il-lustrar-ho, dibuixa la metamorfosi del cap del 
rei en una pera en quatre passos. I va ser el primer que, com 
diu Gombrich, va fer "una demostració del descobriment de la 
transformació de la semblança en la diferénda". Però Philipon 
fou condemnat a pagar 2.000 francs i a passar sis mesos a la 
presó, on ingressà el 12 de gener de 1832. Malgrat la senténcia, 
no es va acovardir i el dibuix del judici es va publicar a La Cari
cature del 24 de novembre de 1831 (figura 4).
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Figura 4. Facsímil de les notes del jud ia , de Charles Philipon 
publicat a La Caricature el 24 de novembre de 1831.

Si bé és cert que la difusió de la revista era de dos a tres mil 
exemplars adquirits per subscripció i que l'abonament anual 
corresponia al salan mensual mig d'un obrer, ais lectors que la 
compraven cal afegir-hi tota la gent que hi tenia accès a les sales 
de lectura i, sobretot, ais placards, els fulls solts que s'engan- 
xaven a l'entrada de les botigues. Fou aixi que l'associaciô de la 
imatge del rei amb la d'una pera es va estendre corn la pólvora i 
aviat es va parlar de la pera de França. L'associaciô es va mante- 
nir fins i tô t per les seves iniciáis: la L i la P de Louis Philippe (Lluis 
Felip) i de La Poire (la pera). Tots els caricaturistes van utilitzar 
aquest simbol: mostraven eis favorits de la pera, peres amb els 
atributs reials, peres coronades amb el clàssic tupè, peres amb 
boles de neu, projectes del monument expiatori {expiapoire) de 
la pera, tapissos ornats amb peres, etc. Va esdevenir tan popular 
que la pera fou gargotejada per la bretolalla a totes les parets 
de Paris, es van fer peres de bronze que van envair el món de la 
manufactura en forma de cap de pipa, de bastó, de botons de 
camisa i de quincalla popular. També se'n van fer cançons i fins 
i tô t es va publicar un Ilibre anomenat Physiologie de la poire.

Ara bé, identificar la figura de Lluis Felip amb una pera va més 
enllà de la semblança visual entre el seu cap i la forma del fruit 
de la perera. En llengua francesa la paraula "pera" {poire) té 
altres significats. Una de les accepcions del diccionari Le Grand 
Robert de la langue française la defineix aixi: "Persona que es 
deixa enganyar fàcilment. Imbécil, tonto". Ara la pera simbo-

LES POIRES,
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Figura 5. Les poires, dibuix de Philipon gravat per Daumier.

litzava el règim i eIs seus partidaris, i fou adoptada pel grup 
d'artistes que, esperonats per Philipon, van contribuir a tocar 
la pera a Lluis Felip; Grandville, Desperret, Forest, Mattier, Bou
quet, Traviès i Daumier. L'any 1832 Daumier també va ser sen- 
tenciat a sis mesos de presó i 500 francs de multa pels atacs que 
féu a Lluis Felip representant-lo corn a Gargantua.

Desbordat pels segrestos de La Caricature, Philipon es veu 
obligat a crear una altra publicació i l'1 de desembre de 1832 
apareix Le Charivari. A la portada d'aquesta nova revista, el 17 
de gener de 1834 s'hi publicará la ja esmentada seqüència de 
l'anàlisi del procès de caricaturització del rei, ara redibuixa- 
da per Daumier (figura 5). Aquesta litografia explicita que els 
diners de les vendes aniran destinats a pagar eis 6.000 francs 
de les multes que deu Philipon, uns 22.000 euros actuals. Per 
treure més rendiment de la litografia, també s'imprimeix en fulls 
solts {feuilles volantes).

Una nova sentèneia obliga a publicar en una pàgina de Le Cha
rivari el text de la resolució condemnatòria, i es fa a la portada 
del 27 de febrer de 1834 (figura 6). La sentèneia va precedida 
per un comentan que acaba dient: "...hem intentât compensar 
si més no per la forma, allò que podria haver-hi d'absurd en el 
fons". I to t el text de la sentèneia està encaixat dins un contorn 
en forma de pera. I, per si no n'hi havia prou, l'exemplar de l'I 
de maig del 1835 estará to t ell compost amb formes de peres.
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Figura 6. Portades de Le Charivari del T I  de febrer de 1834 i de l'1 de maig de 1835.

Finalment, Lluís Felip deddeix restablir una forta censura per a 
les imatges el 9 de setembre de 1835, les anomenades "lleis del 
setembre". Segons el seu ministre-censor Persil, amb aquesta 
mesura no es contradeia l'esperit de la carta de 1830, ja que un 
dibuix no es podia considerar només una opinió, sino queja es 
convertía en una acciò.

Com va acabar to t plegat? Pel que fa a Philipon i Daumier, van 
continuar entretenint el personal créant personatges com Rata- 
poil, que voi dir "rata pelada", un individu que encarnava els 
sinistres agents del govern de Lluís Felip. Pel que fa a La Carica
ture, es va deixar de publicar el 27 d'agost de 1835, per bé que 
tornaría a aparèixer diverses vegades fins ais anys 80 del segle 
XIX. Pel que fa a Lluís Felip, l'oposició republicana i obrera el 
desborden i s'hi enfrontará endurint el régim i donant suport 
obertament a l'alta burgesia. Aquesta elit liberal moderada 
marginava la petita i la mitjana burgesia i les classes populars. 
En conseqüéncia, creixerá el malestar social, que l'any 1847 
s'agreujará per una nova crisi econòmica, i el 1848 Lluís Felip es 
veurá obligat a abdicar i a fugir del país. Per bé que a Franga es 
proclamará la II República, la historia es repeteix, i seguirán un

Figura 7. Exposició de peres, publicat a Le Charivari (1834).

II Imperi, una III República, etcétera. I, com sempre, mentre n'hi 
hagi que "toquen el que no sona" a la gent, n'hi haurá d'altres 
que seguirán tocant... el llapis!
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DIR-SE A  TRAVES D 'UN LLIBRE

Imma Gómez Pallarés es diu a través 
de 'El amor en los tiempos del cólera' 
de Gabriel García Márquez
MONTSE BARDERI / Text i fotografíes

Sempre he pensât que una de les feines més importants és l'en- 
senyament. És la que hauria de tenir més prestigi; i les ments 
més brillants i bondadoses haurien de dedicar-s'hi. En la cúpu
la d'aquesta piràmide hi ha els mestres dels mestres, els que 
ensenyen els futurs mestres a ensenyar. Imma Gómez Pallarás té 
aquesta teina, per a mi, més important que la d'actor, escriptor 
0 persona del món de l'espectacle. Per les seves mans, pensa- 
ments i sensibilitats hi passen anualment més de 200 futurs 
mestres, que sumen un total de 5.000 al llarg de tota la carrera 
docent de l'entrevistada, que treballa a Blanquerna, de la Uni
versität Ramon LIull. Tenim la sort de poder llegir com pensa, 
sent i parla algù que forma part de la columna vertebral d'una 
societat que voldríem més Iliure, més culta i més preparada.

Per dir-se a través d'un Ilibre, Gómez Pallarés ha escollit la més 
fulletonesca i literária de les histories d'amor. Un Ilibre que ens 
transporta al tropic del segle XIX, un Hoc on l'amor de veritat 
és possible: El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García 
Márquez.

Per qué has triât aquest Ilibre?
És tan difícil triar només un Ilibre... I encara n'és més quan ets 
del "ram" de la filologia i de la didáctica de la llengua... I per 
qué justament aquest de García Márquez? I, a més, en caste- 
llá? Més d'una persona que em coneix no s'ho creurà quan 
llegeixi aquesta entrevista. La resposta està molt relacionada 
amb la meva formació lectora, amb la formació que vaig rebre 
a Pescóla ja a l'època de Primària, formació de la qual n'estic 
molt orgullosa. Quan tenia 12 anys, em van convidar a llegir 
un conte preciós de García Márquez, Isabel viendo llover en 
Macondo. És un conte molt breu, no deu tenir ni 15 pàgines. 
Em va impressionar. Sembla que no hi passi gairebé res, però 
em va impactar. LIegiu-lo si no ho heu fet, paga la pena. A partir 
d'aqui vaig anar llegint tota la seva obra. M'agradaria destacar, 
evidentment. Cien años de soledad que, llegida als 17 anys, em 
va fer trontollar molts dels esquemes viscuts. El réalisme màgic 
és un gran mirali de la vida que volem viure, no tant de la que 
vivim... Cal ser un mestre com García Márquez per fer una cre- 
ació d'aquest tipus. I per qué aquest Ilibre? Perqué ens ensenya 
que només creient en alió que ens sembla impossible podem fer 
que sigui possible. Aquí ho apliquem a l'amor, però ho podem 
aplicar a qualsevol fita important de la vida. En l'ensenyament 
és una premissa bàsica. El vaig llegir per primera vegada l'any 
85, quan es va publicar. Tenia 22 anys i em va agradar, però al

cap de 22 anys més el vaig tornar a llegir... semblava que m'ha- 
vien canviat el Ilibre de la prestatgeria de l'estudi. Aleshores vaig 
entendre la mágia de l'amor que García Márquez ens relata: la 
recerca de l'amor durant tota una vida... La meva joventut no 
m'havia permés haver viscut ni entendre moites de les coses que 
s'hi narraven. Als 66 anys hi tornaré, a veure si encara redesco- 
breixo un altre Ilibre.

Potser aquesta és una bona definició de clàssic: que 
permet un nombre infinit de lectures i interpretaci- 
ons. Una de les tesis d'aquest Ilibre és que l'amor de



8 SOCIETAT

veritat és possible i en l'educació també cal pensar 
que to t és possible?
I tant que to t és possible. Que estrany és dir-ho avui, quan sem
bla que la majoria de pares i mestres han abdicat de la seva 
responsabilitat educativa. Però fixeu-vos que die "sembla". Tots 
estem amoïnats, veiem que alguna cosa no rutila i no ens n'aca- 
bem de sortir. Ens queixem dels nens, dels joves, dels mestres, 
dels pares... qué ens està passant a tots plegats? Si estem con- 
vençuts, com ens recordava José Antonio Marina a partir d'un 
proverbi africà, que "per educar un infant cal tota la tribu", tots 
hem de deixar de centrifugar culpes i posar-nos-hi. Tots! Hem 
de treballar junts: "societat" (fixeu-vos que mai no sabem qui 
és), pares i mares, infants, mestres... Tots. Tot ha canviat molt: 
els nens i nenes, nosaltres, els inputs mediàtics, els models de 
familia, etc. Vivim en un món molt més complex, amb moites 
més incerteses. Cal saber orientar els infants i no sobreprote- 
gir-los, i hem de fer-ho junts. El dia que deixem de culpar-nos 
i que tornem a creure els uns en els altres, to t será possible. Hi 
ha moites escoles, per sort, on parlar de "comunitat educativa" 
és ja una realitat.

Comencem pel tema del pas del temps, de la velle- 
sa en si. De Fermina Daza, la protagonista, Márquez 
en diu que "lo que le faltava por edad le alcanzaba 
por el carácter y le sobraba por la diligencia". Creus 
que el procès de fer-se gran, com diu aquesta cita, 
fa que disminueixin algunes facultats, però que ens 
en creixin d'altres?
El millor és anar sumant anys i que l'experiénda faci marcar les 
diferéndes respecte d'edats més immadures. No m'ha amoínat 
mai perdre físicament capacitats, en canvi, trobo molt intéres
sants les capacitats que adquireixes amb el temps. També hi ha 
un aspecte important que m'ha ajudat molt: a causa de la meva 
feina m'he de relacionar contínuament amb persones joves i 
aixó fa que sempre estigui en contacte amb les seves inquietuds 
i formes de veure el món, d'alguna manera aixó em rejoveneix, 
n'estic convençuda. Pel que fa a les capacitats que he guanyat 
amb els anys, diria que és saber entendre millor els altres i a 
mi, estimar millor, prioritzar, i valorar algunes coses per davant 
d'altres. Amb el temps t'adones que alguns aspectes que sem- 
blaven molt importants ja no en son tant... perqué no son els 
que ens fan viure. Aprenem a ser més tolérants i albora a ser 
més exigents amb la vida que volem viure.

Ara, si et sembla, pariem de tu, de com ets, de com 
et definirles. Al Ilibre, la protagonista es defineix 
"como una niña inteligente y seria, digna de un 
príncipe de aquí o de cualquier parte, y cuyo único 
defecto, según dijo, era su carácter de mula". Quins 
serien els teus detectes?
Tossuda; diuen que una mica orgullosa...; jo cree que sóc massa 
sentida i no orgullosa... sóc susceptible i algunes coses em 
dolen molt -tine una Sensibilität una mica massa acusada; per a 
segons què és una gran virtut, però de vegades es pot convertir 
en un detecte-; potser també tine un punt d'egoisme; sóc poc 
autocritica amb segons què i massa en altres aspectes de la 
meva vida. Del que sóc conscient és que cal reconèixer els detec
tes i intentar convertir-los en qualitats. M'agrada esforçar-me 
per rectificar cada detecte que tine. Per exemple, de jove tenia 
poca voluntat però ho he trebaliat molt i ara en tine molta. Sé

que puc aconseguir to t allò que em proposo (o gairebé) amb 
constància i esforç.

Ara pariem de la millor actitud davant les dificul- 
tats. Una bona fòrmula per viure, per aprendre, per 
ensenyar, seria que davant els problèmes tingués- 
sim "una sonrisa invencible para no darle gusto a la 
adversidad".
Efectivament, cal una actitud positiva a la vida; d'intentar no 
llepar-se les ferides, no lamentar-se gaire amb el patiment. En 
to t allò que arriba a la vida que ens és advers, cal trobar-hi sem
pre aquell element positiu, saber-se situar en un altre punt de 
vista i saber veure les coses de manera tan optimista corn sigui 
possible. Fins i to t de les grans desgracies, n'hem de fer una 
lectura positiva. De la mort del meu pare, per exemple, to t i que 
l'estimava tant i va ser tan dolorós perdre'l, en vull destacar el 
grau d'intim itat que vaig arribar a compartir amb eli els darrers 
mesos abans que morís, i el gran apropament amb la meva 
mare. Potser si no haguéssim patit d'aquella manera, no ho 
hauríem viscut mai. És évident que no ho voldríem viure, però 
aixó no ho triem. Passi el que passi, dones, fem-ne una lectura 
positiva. Aquesta característica és molt innata meva però també 
me l'he treballada molt amb els anys; és molt important ser 
sempre capaç de fer una altra lectura. I no cal dir que és essenci- 
al per als mestres, perqué si no no poden creure en l'altre, i per 
poder educar has de poder creure en els altres.

Ara, si et sembla, parlarem de l'amor no correspost, 
del desamor. García Marquez escriu en el Ilibre "Es 
una lástima encontrarse con un suicidio que no sea 
por amor", creus que els únics dolors que valen la 
pena són els que causa l'amor?
Tots els su'ícidis són lamentables, també els que causa l'amor. 
Per tant, mai no s'ha d'arribar a la pròpia destrucció. L'amor de 
veritat no és dolorós. Ara bé, l'amor podria ser un bon motiu 
per patir perqué això voldria dir que has estimât de debò, però 
només hauria de ser en el cas de la pèrdua de l'altre o de no 
ser correspost. Si s'ha mort un gran amor sempre et queda 
una part molt positiva de l'altre que t'acompanyarà mentre vis- 
quis. Sempre penses que vius un sol amor en forma de dos i, si 
t'equivoques, aleshores tornem al que dèiem abans, que cal ser 
positiu: millor haver-lo viscut. L'amor no és per patir-lo; és per 
créixer, perviure'l, per serfeliç.

García Marquez explica que el protagonista traba
lla "con el propósito firme y esfuerzos ansiosos por 
seguir siendo el mismo, el que había sido antes del 
tropezón mortal con el amor". L'amor ens pot can- 
viar per sempre i, fins i tot, fer-nos tan mal que ens 
converteix en aigú pitjor?
Qualsevol experiéncia vital, i l'amor és una de les més impor
tants, ens pot fer trontollar la vida. De cap manera, però, hem 
de permetre que ens converteixi en aIgú pitjor. Corn ja he dit 
abans, qualsevol experiéncia, per dolorosa que sigui, ens ha 
d'ajudar a ser millors, a fer-nos més forts davant l'adversitat. 
Lamor que convertim en odi ens fa mal a nosaltres mateixos. 
Ens podreix per dins. Lamor no correspost pot ser una llavor al 
tons del nostre cor. Potser un dia arribará la persona destinada 
a rebre'l; això si pariem de l'amor de parella. El que cal fer, 
segur, arribi o no arribi, és treballar el nostre interior, empie-
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nar-nos encara més, fer que aquest amor 
sigui font de creixement interior. Això ja és 
prou important, però, a més, cal no oblidar 
que hi ha moites altres persones que necessi- 
ten el nostre amor, que ens estimen, que ens 
corresponen.

Toca, doncs, també parlar de l'amor 
correspost. D'aquest tipus d'amor el 
Ilibre en diu això: "El amor corres
pondido le había dado una seguridad 
y una fuerza que no había conocido 
nunca." Hi estás d'acord? Sentir-se 
reconegut i comprés en l'ensenya- 
ment també ha de ser ben important, 
és així?
Totalment d'acord, quan un amor és bo, és 
fort, no fa patir, aleshores et dóna molta 
força perqué hi ha una persona que t'estima, 
que respectes, que t'agrada, que creu en tu.
Això fa trepitjar més fort, és el motor més 
poderôs que hi ha a la vida. La mirada de la 
persona que t'estimes no té color comparada amb la resta de 
les mirades del mon. Pel que fa a l'ensenyament, és ben bé aixi, 
també. Encara és més important. En el dia a dia a l'escola, la 
mirada de l'altre és essencial per al nostre creixement integral: la 
mirada dels mestres i dels companys ens ajuda a configurar-nos. 
La mirada de l'altre és bàsica. Allò que s'espera de nosaltres, en 
un sentit positiu o negatiu, ens pot fer créixer o ens pot destruir. 
Parlem de la mirada de respecte i confiança a la persona, l'amor 
que no jutja. Cabdal! Sovint pensem que a l'escola només hi 
anem a "aprendre" a "adoctrinar-nos". Aquest és, per desgrà- 
cia, encara un débat avui. Ja l'any 96, Jacques Delors va esta- 
blir eis quatre pilars bàsics de l'educaciô: aprendre a conèixer, 
aprendre a fer, aprendre a viure junts i aprendre a ser. Sovint, 
ens dediquem als dos primers, quan eIs altres dos sòn tan o més 
importants per aconseguir aquest creixement integral.

García Márquez explica com el protagonista coneix una 
dona que "fue la verdadera mujer de su vida, aunque ni 
él ni ella lo supieron nunca, ni nunca hicieron el amor. Él 
la había sentido antes de verla, fue una mirada material 
que lo tocó como si fuera un dedo". Tenim tots la per
sona de la nostra vida? Com podem reconéixer-la? És 
possible tenir-la al costat i no saber-ho mai?
Persones amb qui podríem compartir la vida n'hi ha unes puan
tes. Fins i to t podríem dir: persones a qui podríem estimar i 
compartir la vida n'hi ha unes puantes. Però, hi ha aigú, "la 
persona" de la nostra vida, que sí que existeix. No sempre la 
trobem. Necessitem una certa maduresa per reconèixer-la, per 
valorar-la corn a tal. Si un dia l'atzar, la vida, ens la posa al 
nostre costat, és impossible deixar-la passar i no reconèixer-la. 
La persona que has estât espérant tota la vida la reconeixes i 
l'abraces només veure-la. Corn si sempre hagués estât amb tu.

Voldria tocar també el tema de Tidealisme en l'amor. 
El protagonista de la noveNa "era virgen y se había 
propuesto no dejar de serlo mientras no fuera por 
amor". Aquesta idea tan idealista de l'amor creus 
que ens allunya del veritable amor o ens hi apropa?

Els bons proposits ens apropen a l'amor; la fidelitat a l'altre ens 
apropa a l'auténtic amor. Aquest valor entre els joves s'ha per- 
dut una mica: viure una experiéncia de donar-te a l'altre perqué 
te l'estimes i hi vols estar al cent per cent. Els fa por. Hi ha més 
incerteses. No ho die per moralisme social, sino perqué significa 
perdre alguna cosa fonamental de viure l'amor i l'afecte vincu- 
lats íntimament a una sexualitat plena.

Entrem en la part més intima del text, perqué un 
Ilibre que parli tant d'amor, d'enamorament, també 
parla, lógicament, de sexe. Florentino Ariza també es 
pregunta qué és més amor, si "el de la cama turbu
lenta o el de las tardes apacibles de los domingos". 
Tots dos, sens dubte! Potser encara millor, no cal fer aquesta 
disjuntiva: que bonic seria que la tarda tranquiMa deis diumen- 
ges es convertís de cop en la tarda passional dels diumenges i, 
al cap d'una estona, en la continuado de la tarda tranquiMa 
del diumenge, i així anar fent... L'amor és passió, és paraula, 
és bogeria, és hure, és tranquiMitat, és escoltar, és un mal de 
panxa, és plorar junts..., l'amor és compartir-ho tot. L'amor de 
veritat no entén de parcialitats.

Parlar de l'amor no sempre és parlar de dos, també 
és l'amor a un mateix. M'agradaria parlar també del 
que García Márquez anomena "el ocio reparador de 
la soledad", que significa "comer sólo por hambre, 
amar sin mentir, dormir sin fingirse dormida, esca
par de la indecencia del amor oficial, dueña por fin 
al derecho de una cama entera". És interessant rei
vindicar l'autenticitat que només es pot obtenir de 
la relació amb un mateix?
Una de les grans virtuts de la soledat és que et permet conèi- 
xer-te a tu mateix. LIegir, meditar, retrobar-te, et possibilita 
arribar a l'essèneia de qui ets i de qui vols ser. És cabdal fer 
aquest reconeixement personal per poder reconèixer els altres. 
Avui dia, el mon ens porta a correr massa, tenim les agendes 
massa plenes d'activitats, de trobades amb gent, entre d'altres. 
No tenim temps per aturar-nos, per trobar-nos i conèixer-nos a
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nosaltres mateixos. Aquest és un dels valors que intentem com
partir amb els futurs mestres. Els demanem que s'aturin, que 
intentin descobrir i saber qui son, quines son les seves grans 
virtuts, en qué han de millorar, que es coneguin, que dediquin 
estones a trobar-se, a llegir, a reflexionar. Només sabent qui son 
podran estar al costat dels infants que comencen a construir el 
seu propi jo. És bàsic saber qui som per poder comprendre eis 
altres.

Comenta el que vulguis i corn vulguis de les següents 
frases, extretes del Ilibre:
"La otra felicidad de ser feliz dos veces, con un amor 
de uso cotidiano que convirtiera cada instante en un 
milagro de vivir."
En l'amor, en la vida, el que és realment important no és l'"ex- 
traordinari", sino el quotidiá. A l'escola, a la feina, a casa, si 
l'amor i la confiança en l'altre ho inunda tot, allò quotidiá és 
mágic de poder-lo viure. Pau Vila, gran pedagog i geògraf saba- 
dellenc, quan va crear l'Escola Horaciana, al 1905, ja la va bate- 
jar així tenint en compte la màxima d'Horaci delectando pariter- 
que docendo, és a dir "fent gaudir albora que ensenyem", que 
amb una traducció adaptada a la veu de l'infant voi dir "aprenc 
divertint-me". Amb això no volia dir anem a l'escola només a 
jugar, a passar-hi l'estoneta. El rerefons realment rupturista, en 
el millor sentit del terme, era el d'anem a l'escola a treballar, a 
aprendre, fent que allò quotidiá, que la nostra realitat de cada 
dia entri, connecti amb nosaltres i ens ho passem bé aprenent. 
Hi ha millor quotidiá que allò que dona sentit a la nostra vida i 
ens fa feliços?

"La culpa es el ùnico sentimento que era incapaz de 
soportar"
El comparteixo totalment. Segurament no és l"'ùnic", però és 
impossible conviure amb aquest sentiment. La culpa arrela en el 
més profund de nosaltres quan alguna acciò que hem emprés 
ha desencadenat conseqüéncies doloroses per a algù altre. Com 
hi pots conviure? El sentiment de responsabilitat és enorme. No 
cal dir si ho portem al terreny de la pedagogia. Tenir la responsa
bilitat d'acompanyar, d'estar al costat de l'infant, de la persona 
que compta amb tu, et fa sentir molt responsable. No sentir-te 
culpable de cap acciò és molt important. L'ùnica medicina que 
jo conec per no passar-hi és tenir sempre una mirada positiva, 
de confiança, de creure en la persona, sigui infant o adult, i les 
seves possibilitats. Abans en parlàvem... Aquesta mirada que fa 
créixer, que fa sentir seguretat i confiança, que fa dir "arrisca't, 
sóc aquí, cree en tu, el mon és nostre i l'estem descobrint junts"

és, per a mi, l'ùnic carni possible. Qui no sàpiga tenir aquesta 
mirada, que no es dediqui a l'ensenyament.
Márquez afirma que "se puede estar enamorado de 
varias personas a la vez, y de todas con el mismo 
dolor, sin traicionar a ninguna".
"Con el mismo dolor", diu Márquez? M'agradaria més pen
sar que parla només d'amor, sense traïciô. No voldria associar 
directement dolor amb amor. Si és així, hi estic d'acord. Podem 
estimar, sense trair-les, diferents persones. Sovint, fins i tot, més 
enllà dels esquemes convencionals que hem heretat socialment. 
Només cal tenir en compte estudis antropolôgics d'altres cul
tures. A nosaltres, ens és més difícil, ens costa o ens és gairebé 
impossible estimar, o enamorar-nos, en aquest cas, simultàni- 
ament de dues persones. És diferent en altres situacions, corn 
amb eIs fills a qui estimes amb la mateixa mesura desmesurada 
per igual.

Per finalitzar, Florentino Ariza enamora, ja veil i savi, 
a través d'una correspondèneia que a diferèneia de 
les cartes exaltades de joventut son "una exten
sa meditación sobre la vida, con base a sus ideas y 
experiencia de las relaciones entre hombre y mujer, 
que alguna vez había pensado escribir como com
plemento del Secretario de los Enamorados. Y ella 
no sólo había recibido las cartas, sino que las había 
leído con un gran interés, y había encontrado en 
ellas serios motivos de reflexión para seguir vivien
do". ¿Ens podem enamorar d'aigú a través de com 
pensa, de les seves paraules, de les seves cartes?
I tant que ens en podem enamorar! Malament si no és així, diria 
jo. Les paraules son el reflex de la nostra esséneia. No és pas 
la nostra cara bonica ni la nostra meravellosa aiçada. Això té 
data de caducitat. Les nostres paraules no caduquen mai, ans al 
contrari, creixen en maduresa a mesura que nosaltres ens enri- 
quim de vivéneies i cultura. Expressar-nos a través de les nostres 
paraules és mostrar-nos a nosaltres mateixos. És cert que no 
tothom sap reflectir-se a eli mateix a través de les paraules per
qué no tothom té les mateixes habilitats comunicatives, però 
aleshores aqüestes persones juguen amb desavantatge. Cal 
ensenyar-los-en. És essencial saber-nos expressar per saber-nos 
explicar. El nostre "jo", a més, s'ordena, es reorganitza i creix a 
través de l'expressiô i la interacciò amb eis altres. Corn diu Joan 
Oliver al poema "LIenguatges i paraules": "La paraula desiliura 
eis ignorants, comencen eis amors amb la paraula, les paraules 
menyscaben eis tirans".
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C R ITIC A / NARRATIVA

Un nedador solitari 
travessant el món

LLETRES

Desiliurat de complexos i prejudicis 
poétics, Josep-Ramon Bach compendia 
en el seu darrer Ilibre idees i pensaments 
per donar joc ais lectors de ments obertes

DAVID MADUENO

Tot i que els orígens de l'aforisme es remunten al món clás- 
sic, des de l'època dels iMustrats ha esdevingut un petit caprici 
lletraferit. Figura que la pindola de reduides dimensions lin- 
gCiistiques però de gegantesques significacions ha donat peu a 
una instrumentalització de la literatura com a bressol d'un saber 
que ens ha de dur a millorar els nostres coneixements, ergo a 
minorar la nostra vida acostant-nos una mica més a la félicitât. 
Tot plegat, però, no deixen de ser trivialitzacions nascudes de 
les teories new age tan de moda les darreres décades, que obli- 
den la ploma destructiva i esmolada de tants i tants escriptors 
"maleïts": Baudelaire, Bukowski, Hemingway, Poe, Valle-lnclàn, 
Bauçà...

No obstant això, és veritat que el text breu ha guanyat molt de 
prestigi en la literatura contemporània, sobretot per la inter
venció de les avantguardes. El pois de la vida moderna, accé
lérât i frenètic, té la seva resposta en la càpsula literaria, que 
fa de la brevetât i la sintesi valors molt més prenables que la 
distensió narrativa i lírica d'altres époques. Uhaiku o la tannka 
d'origen japonés tenen des de Caries Riba una tradició catala
na més o menys arrelada. Aqüestes influéncies asiátiques són 
presents en el poeta Josep-Ramon Bach (Sabadell, 1946), autor 
de veu peculiar i moites vegades bandejada per inclassificable. 
Els darrers temps, però, els lectors i creadors més joves Than 
redescobert, agraits davant la Singularität del carni traçat i de la 
Ilibertat que exerceix a l'hora de compondré, i eli els ha respost 
oferint-nos en només dos anys tres volums nous: un de perso- 
nalissim, quefurga en la memoria personal amb ironia i reflexió, 
El laberint de Filomena: un homenatge a la poètica asiàtica que 
tant admira. Versions profanes: i un volum difícil de catalogar, 
Eenunciat. Un exercici poètic singular que l'acosta a l'esperit 
de l'aforisme, però en comptes d'extreure una oració dels seus 
textos, la construeix directament i a consciència. Lluny, però, de 
voler ser sentenciós, Bach es proposa una reflexió general sobre 
la poesia, l'acte creatiu i la vida mateixa, cenyint-se a les bases 
amb què sempre ha encarat la seva obra: ironia vital, insubor- 
nabilitat literària i tendresa honesta.

El résultat són 666 enunciats, el darrer dels quais ens vol ade
rir el perqué, però ens embolica més la troca: "Eenunciat és 
una fòrmula per aclarir alguna cosa. 0  l'expressió d'una idea

0 d'un fet. 0  la voluntat de 
ser un aforisme. 0, tal vega
da, el reclam d'un poema 
guan neix. " I corn el poema, 
l'enunciat és molt més que 
to t això; "és una altra cosa", 
corn diu Sartre i Bach ens 
recorda. De vegades joc 
estimulant, de vegades epi
grama esmoiat {"Hi ha poe- 
mes escrits amb tanta Intel- 
ligència, tanta, que ningú 
no els entén"), de vegades 
reflexió conscienciosa {"La 
vida és un error de l'univers, 
tal vegada una malaltia de 
les pedres")... És cert que 
tots ells poden ser agrupats 
per temàtiques, però en el
fons la intenció de Bach és mostrar-nos un calidoscopi d'idees 
caçades al voi i quallades per l'esperit que dessuïn la seva visió 
personal i intransferible de la vida, de la poesia, de la félicitât. 
Potser guanyen per nombre els relacionats amb el seu amor 
per la creació poètica, que s'expandeix per diverses facetes del 
viure fins a esdevenir obsessiva {"Entre poema Ipoema, el suplid 
de saber que la vida no té sentit sense escriure"), i que el duu 
a expressar una concepció que rebutja els academicismes i els 
posats afectats, movent-se sempre entre les satisfaccions i les 
penúries que comporta una condició, més que no pas un ofici: 
"Van fer la dissecció del cor d'un poeta I, a dins, hi van trobar 
un nedador solitari que travessava el món".
1 malgrat el que acabem de comentar, Bach tampoc perd l'opor- 
tunitat d'exercir la contradicció humana en el seu diseurs, una 
de les máximes per entendre amb honestedat la nostra natura
lesa, i afirma que "Si algù voi definir el poema, el destruirá". De 
la mateixa manera, hauriem de negar-nos a seguir desconstruint 
Eenunciat, i simplement submergir-nos-hi quan ens plagui, car 
és una obra que convida a la nécessitât i al vici de la relectura. 
Ens ajudarà a somriure i a fer volar idees esfilagarsades, i potser 
ens ajudarà a acostar-nos al sentiment animic de Bach: "sóc 
lùdic, tei-Ili rie I feliç".

Josep-Ramon Bach. Eenunciat. Labreu Edicions, 2011.
CoMecció Alabatre, 32. ISBN: 978-84-938583-5-3

David Madueño Sentís és filóleg i exerceix com 
a docent i corrector editorial. Pertany al grup 
de poetes Versos.cat i manté el seu propi blog sobre 
literatura, llunÁtic: llunatic.blogspot.com
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PAPER VELL, TINTA DIGITAL /  Jo a n  A n t o n i F erran

Els Masdovelles
Amb Maragall, protagonista de I'anterior article, dono per tan- 
cat el parèntesi commemoratiu que vaig obrir amb Sagarra, i 
retorno als antics poetes de la nostra llengua.

Com que els he fet el salt en dos números de Quadern, ara par
laré de quatre d'ells i recuperarem promig: son un oncle, dos 
nebots i un nét-nebot del Ilinatge penedesenc dels Masdovelles: 
Guillem (l'oncle), Joan Berenguer i Pere Joan, fills de Dalmau, un 
germa del primer, i Joan, fill de Pere Joan. Van viure als segles 
XIV i XV

No foren homes de paratge -és a dir, cap d'ells fou senyor feu
dal d'un territori, ni, per tant, de la vila on tingueren la casa pai- 
ral, l'Arboç- sino cortesans amb carrees administratius, i cava
liers -en el sentit militar. Malauradament, no he pogut trobar en 
aquest poblé del Penedès cap altre rastre d'ells que el nom d'un 
carrer de cases modernes.

Cronolôgicament, el primer és l'oncle, Guillem de Masdovelles. 
Fou oidor de comptes de la Generalität i servi a Marti I i Ferran 
I. Tiré a diversos jocs florals, tant a Tolosa de LIenguadoc corn 
a Barcelona, i se'n conserven quinze obres -totes en llengua 
occitana- que han estât datades entre 1389 i 1438. La tipologia 
de l'obra és variada.

En dos poemes que segueixen l'ortodôxia trobadoresca, Gui
llem s'adreça a la dama amb un senhal (pseudònim) que li 
amaga el nom: un d'amatori, titulat «Pus li prat son de verdura 
guarnit...», en el quai s'adreça a la dama corn a «Flor d'honor»; 
l'altre «Ja no veyrà midoncs que pus la blan.,..», un «maldit», en 
el quai la dama és «N'Anguaneyritz» (=Mentidera). Però la seva 
temàtica s'obre a altres discursos poètics. A «Del cruzel crim de 
lleza magestat...», pren la veu del déu Amor’ per retreure als 
seus coMegues que es queixin dels sofriments amorosos que 
pateixen.

Sorprèn el fatalisme de la posició de Guillem respecte del seu 
ofici de jove: la guerra. N'exposa la crueltat de forma objecti
va i desapassionada, però considerant-la inevitable. A «En breu 
veyrem torney mortal bastir...», parla de la guerra a punt d'ini- 
ciar, on combatrà al serve! de Joan I el Caçador; un conflicte bèl- 
lic conegut corn la «guerra dels Armanyaguesos» (1389 -1391), 
contra el sogre del rei, el comte Joan III d'Armanyac, el qual 
reivindicava per a ell les possessions de la casa reial de Mallorca. 
Lluny de l'èpica exagerada i maniquea que generalment 
acompanya les expansions poétiques dels combatents, Guillem 
diu:

De Xerolès lo compta 'b mot gran cor 
vindrà cridant, ab grans veus: «Armanyach!». 
Estendart tès, no semblará gés fflach 
en SOS grans coips, no sessàns per nuli ffor.
E dirà 'Is sieus: «Ho, vós! mòt cars amichs, 
vullats algir, ab fforga de grans pichs, 
cells d'Araguò, per qui say ènn vengut».

De l'altre part serán, trop irescut,
lo mòt naut rey d'Araguò he ses jéns,
contre 'Is malvats, cruzels, desconaxens,
qui, per ffar dàn al regne són mugut;
voiràn, llàdonchs, molts aquest ffayt vengar,
d'on covendrà manta sanch escampar
per los grans camps, d'aycells qui ÿ serán mortz.

Dedica l'obra al seu cap en aquesta Iluita, Ramon d'Abella. 
Aquesta neutralitat contrasta amb la d'una altra obra, una mica 
posterior. El 1394, Guillem participa en el setge de Catània, a 
Sicilia, a les ordres del duc de Montbianc i futur Marti l'Humà, 
el quai li encarregà que li'n fes uns versos; serán «Senyor môt 
naut, l'autrier me ffés demanda...». El futur que pronostica ais 
catanesos no és gens misericordiós:

1 A  diferencia deis trobadors anteriors, per ais quals Am or és una 
deítat fem enina, és a dir, Venus/Afrodita, la deitat a la qual atorga el 
jo poétic és m asculina.

ans veyrem tost, dins Catània, toira 
caps, pês he punys, car tan poderos citi 
hi tenits VÓS, que no 'n romendrà quit! 
traydor de mort, ne 'Is devets gês absoira.

Dels dos nebots poetes de Guillem, el més prolific literàriament 
seria, de llarg, Joan Berenguer, al quai faria hereu universal. Però 
una cosa absolutament remarcable d'aquest darrer és l'adopciô 
de la llengua catalana i l'abandô de l'occità en la seva poesia. 
Seguida, en això, el carni encetat per Ausiàs March.

Arribà, fins i tot, a traduir de l'occità al català una poesia del 
seu onde: «Lo temps presens de guaya primavera...», amb el 
titol «Lo temps present de bella primvera...» La seva obra poè
tica consta d'unes cent vuitanta peces, compostes entre 1438 i 
1467 i recollides en un cançoner autògraf (el «cançoner Masdo
velles»; manuscrit número 11 de la Biblioteca de Catalunya), que 
compilá cap al final de la seva etapa de producció. No obstant 
això, el cançoner no recull sois obra escrita de formar parcial o 
total per Joan Berenguer; també recull les que es conserven del 
seu onde Guillem, les quals han arribat ais nostres dies, gràcies 
a això. Algunes obres de Joan Berenguer també foren trans
crites al «cançoner de l'Ateneu», si bé hi ha qui considera que 
entre aqüestes darreres n'hi ha d'apòcrifes.
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Manuscrit de la primera estrofa 
de la glosa del Magnificat, de J. 
B. de Masdovelles. Cançoner de 

l'Ateneu, f 13, recto. 
Còpia d'Immaculada Guillem.
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L'extensa obra de Joan Berenguer abasta multitud de ternes, 
formes poétiques, métriques i diversos exemples d'obra a duo 
amb altres poetes: el seu oncle Guillem, el seu germà Pere Joan, 
Andreu d'Espens, Francese Marti de Gralla, Joan Boscà i Lluis 
de Requesens. Malauradament, l'obra de Joan Berenguer no 
gaudeix de l'anomenada que mereixeria, potser perqué el seu 
cançoner no seria descobert fins l'any 1908, per Jaume Masso 
i Torrents. Certament, no té la riquesa d'imatges poétiques i de 
léxic de March, perqué el de l'Arboç es limita a descriure eis seus 
sentiments, sense fer comparacions. Remeto el lector al recull 
de l'obra deis quatre Masdovelles que trobarà penjat al web de 
la Fundado, però en dono tres octaves de mostra:

A)
Ab gran affany he mal, dol he tristor, 
prench comiat de tu, ma bell' aymia, 
e vaig blasmant tu, ma ssort he lo dia 
que viu ton cors bell he te gran valor, 
car morré'n prest, pus no 't piau que millor 
un poch de tu, qui m'às tal senyoria 
ez axi gran, que tost affermarla 
que Déu no l'àch jamés sùs mi major.
B)
Ab to t conech, dona, qu'et pots clamar, 
ab dret, de mi, si 't vull devant venir, 
e 'ssò per ffer lo qu'et pleurà menar 
de mi, qui 'm trop to t prests a ton servir, 
e si 'n lo temps pessat, per ma folhia, 
e ffet vés tu ni te granda valor 
res desplesent, setisfasse-ÿ l'amor 
de tu, qui 'm tens prés, he m'às senyoria. 
iC)
Amor, qui pot, m'à dat a dona tal, 
que res no 'm diu, ne 'm dóna fruyt ne fuylla, 
ans, quant més va e plus, eli' anerguylla 
vàs me, d'on péns que m'alziurà 'b greu mal; 
mas gés, per 'ssò, de son cors net he bell 
partir no 'm pusch, ne tròp qui 'm dò conseil, 
per qu'ieu entorn del gran socors sieu rodi 
car senes luy, me péns, guarir no podi.

De Rere Joan de Masdovelles, se'n conserven sis obres. Només 
en transcric aquí una, que em sembla una lúcida descripció deis 
imbéciis que pontifiquen, la mena deis quais ha arribat fins els 
nostres dies i no sembla que porti camí de desaparéixer. Diu:

Tot ignorant se pense molt saber, 
e va uylls ducs en lo bell dia dar, 
met-se 'n camí peí qual no sab anar, 
e to t sabent spatxa per g rosser.
Variajar lo veurets cascun dia;
parle tostemps: lo mesquí no 's comprén.
Ab sos semblants li pIau fer companyia: 
si hou parlar, lo sentit lo reprén.

El darrer d'ells és Joan de Masdovelles. Deixà quatre obres 
només d'ell i algunes més a dúo amb altres. Xoca, d'aquestes 
darreres, una feta a mitges amb un tal Rere Antoni, en un meta- 
llenguatge críptic, que els devia divertir molt:

Pere Antoni
Trepodion baracasin xaxundi 
breus trups gracum de carapintasen 
dracamalis crarsis de castacundi 
crusianam raxef garleasen.
Gargarimi saragates graffendi 
jenifaluchs brixis qui ranadab 
girimidom recox cacunidab 
repudian farmi esculi fendi.

Joan de Masdovelles
Qui padanam farup damiracundi 
abximalich tribentari jasén 
ruda ginoch sitra graye dabrundi 
zipratalef conféch nab derasén.
A be maiem sitarihon pufendi 
ne 's mennaquar rabba nuaxidab 
merifaday qujtemnale gradab 
alefasquer nedimala quafendi.
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PAPERS DE VERSADA

Quadern Emily

Per al Sant Jordi d'enguany, Papers de Versàlia té pre
vista la publicado d'un nou llibre de la sèrie Quaderns 
de Versàlia. Després del primer, dedicat a Rainer Maria 
Rilke, aparegut el maig de 2011, aquest segon volum 
apiega treballs i poemes entorn de la gran poeta ame
ricana Emily Dickinson. S'hi presenten articles interpre- 
tatius de critics tan reconeguts com ara Helen Vendler, 
Delfina Moschetti o Sam Abrams, entre d'altres; noves 
traduccions al castellà i al català de la mà de Montser
rat Abelló, Dolors Udina, Rubén Martin i Carles Duarte, 
entre d'altres, aixi com un seguit de poemes inspirats 
en I'obra de la Dickinson, Com a mostra us en presen
tem tres, de diferents autors.

Papers de Versàlia —  www.papersdeversalia.com

1776 Los tulipanes de Emily Dickinson

Ningú sap per qué poso 
Guionets -
Ni per qué algunes paraules 
En Majuscules

Ah però tots podeu entendre 
Per què parlo de la pois 
Que un dia fou Homes i Dones

O per què de Ruina sistemàtica
0  de Tragèdia inacabada -

Allò que no entendreu és corn 
Sense haver sortit de casa 
Em vaig avançar al meu temps

1 mai no ho podreu saber 
Mentre cregueu que l'Expehència 
Vital ens educa -  o bé que 
Madurem amb viatges i lectures -

La Immobilität
És la millor prova per a l'Ànima -  
El Cos
Tant si corn no serà Pois 

Josep Maria Ripoll

VIII
Like looking every time you please 
In an abyss's face!

Cada árbol es un abismo para el pájaro,
¿acaso menos que esas fosas oceánicas 
donde ninguna luz puede desovar?
El insecto se asoma al pozo oscuro de la arteria 
en el animal despanzurrado sobre el campo 
con la misma sensación de vértigo.
¿Entiendes por qué mirarnos a los ojos nos aterra?

Esteban Martínez

HE LLEGIT E.D.

1

Aigües amunt d'aquest poema aquàtic 
no hi ha remors ni pors sinô silenci; 
de cims deserts provenen eis conceptes; 
arrodonits, davallen vers la plana.
Sagna a desdir d'ençà que s'entafora 
per un congost d'argiles i argelagues.
En el fondai del gorg, captius, s'agiten 
eIs mots menuts que enxarxa la sintaxi.

Anton Carrera

http://www.papersdeversalia.com
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Antoni Taulé. home d'instants
Una conversa a París amb un deis 
pintors més universels nascuts 
a Sabadell, buscador infatigable d'eternitat 
i inspirador de Julio Cortázar

POL COSTA/
Fotografies de Zaida Kersten

No gaire lluny deis Camps Elisis, a París, l'escenari de la trobada 
és un pis gran i lluminós, pie de quadres, de records, de Ilibres; 
un món íntim molt allunyat a primera vista deis espais buits i 
els clarobscurs tan característics de bona part de l'obra pictó
rica d'Antoni Taulé (Sabadell, 1945). Però res no és mai el que 
sembla i al cap de poca estona to t comença a barrejar-se, la 
Hum de mig matí que es filtrava pels finestrals és ara una Hum 
de capvespre, estic gairebé segur que aquella nena que ara veig 
al Hindar de la porta no hi era fa una estona, malgrat que és la 
primera tela que he vist en entrar. Sort que l'amfitrió ja surt per 
la porta de la cuina (però hi era, abans, aquesta porta?) amb 
un café a les mans i un mig somriure als Havis, com si intuís la 
desorientado, la confusió de vegades inquiétant que pot pro
vocar la seva obra, un cùmul d'impressions que tan bé va saber 
transcriure Julio Cortázar en un dels seus últims contes. Fin de 
etapa, dedicat a "Antoni Taulé, por ciertas mesas".

"De la meva obra, será molt més important el que tu en treguis 
mirant-te els quadres que no el quejo t'hauré dit", afirma Taulé, 
que es defineix corn un èsser 100% intemporal, un "home d'ins
tants" reflectits en 40 anys de producció artística. Una obra pro
teiforme (pintura, gravat, escenografia, fotografia) començada 
a Sabadell, en la penombra de la casa familiar on pintava el seu 
pare (l'actual Casa Taulé, seu de l'Alliance Française) i que l'ha 
portât d'Amsterdam a Nova York passant per Nagoya i Xangai, 
però sempre amb Paris i Fermentera corn a punts de referència.

Obra universal, dones, però profundament arrelada als seus 
origens familiars i marcada els últims anys per la desaparició 
prematura de la seva dona, Laetitia Ney, i del seu fill Tigrane, 
un itinerari íntim que el seu gran amie Joaquim Sala-Sanahuja 
reconstrueix al Hibre Taulé-filiadons (2005). Antoni Taulé, però, 
no és un home de passât sino de present i des del seu refu- 
gi parisene continua treballant sense treva, amb una barreja 
d'energia inesgotable i un punt de candidesa, per intentar atra
par, sigui corn sigui, un instant d'eternitat.

Com recordes la teva infancia a Sabadell, a la Casa 
Taulé?
El meu pare pintava en aquella casa i aixô em va Higar molt 
amb la pintura, el meu pare em Higa a la pintura i el meu fill em 
Higa artisticament. La meva dona, la Laetitia, ho va comprendre 
molt bé i va voler fer el Hibre Taulé-filiadons, que va escriure

el Joaquim Sala-Sanahuja. Però si penso en Sabadell penso en 
pintura, perqué els anys 60 hi havia l'Acadèmia de Belles Arts, 
la pintura al carrer, Sant Llorenç, el Vallès, el Puig de la Creu, 
una muntanya de pintors... Era un món pictòric molt relligat 
amb l'expressiô plàstica. Sabadell va ser importantissim pera la 
meva carrera.

Com era la vida artística del Sabadell deis anys 60?
A Sabadell tothom era pintor. N'hi havia 25 o 30 que pintaven i 
també hi havia pintura al carrer. Des del sabater fins al confiter 
pintaven, era una tradició molt torta, tothom volia tenir el seu 
punt de modernitat. Va haver-hi gent que va sortir a l'estranger, 
com l'Antoni Angle, que va anar a Paris i va fer venir Gabriel 
Morvay. El Manuel Duque també era a París; hi havia l'Alfons 
Borrell, que va ser el més abstráete; els del grup Gallot; el Llo
renç Balsach... Hi havia moits Hocs d'exposició, era normal anar 
a veure una exposició de pintura, a Sabadell hi havia tradició.
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Vas tenir algún mestre?
El que més en sabla de pintura figurativa era el Lluís Molins de 
Mur. També recordo haver parlât amb pintors de Sabadell que 
havien estât al Brasil, que havien viatjat, que havien tornat. Corn 
que ja havia estât a Paris, jo també havia vist moites coses, els 
happenings, la pintura de Robert Rauschenberg... El 1966 havia 
conegut a Sabadell el Camil Fàbregas, va ser ell qui em va fer 
exposar a l'Acadèmia de Belles Arts aquell any i em va presen
tar a Barcelona per poder exposar també al Saló de Maig. El 
Fàbregas era deixeble del Manolo Flugué, un home molt obert, 
encara que la seva escultura va ser criticada després, però era 
una persona que a mi em va ajudar molt.

Vas començar a estudiar arquitectura i vas acabar 
pintant. Va ser una casualitat?
El meu pare em va dir que amb l'arquitectura sempre podia 
ser pintor i que sempre tindria una sortida professional, ell ho 
vela molt ciar i em va semblar bé. En aquell moment, estudiar 
arquitectura també era una manera d'obrir-se cap a l'inconsci
ent, cap a certa forma de primitivisme, destruir tots els cànons. 
Apreníem arquitectura moderna. Mies Van der Rohe, Le Cor
busier, Bauhaus... Teníem un lema: ni Gaudi ni Dali. La nos
tra manera de protestar passava per fer una arquitectura neta 
i aéria, perqué els nostres mestres ens deien "Gaudi no". Al 
mateix temps vaig començar a anar a escoles de belles arts fins 
que el 1966 vaig fer la primera exposició a l'Acadèmia i el 1973 
la primera a Barcelona. Mentre estudiava la pintura era més

abstracta, es feien coses més man ¡festa b les, coses amb públic 
era una pintura d'acció. Després d'haver participât en la cons- 
trucció de la Universität Autònoma vaig deixar l'arquitectura i 
vaig anar a Fermenterà i al cap d'un any ja em dedicava defini- 
tivament a la pintura.

Els grans espais arquitectònics són présents en tota 
la teva obra. Com veus la relació entra pintura i 
arquitectura?
De fet to t està lligat. Gràcies a l'arquitectura podem antropo- 
morfitzar les coses. Quan mires un quadre, automàticament et 
converteixes en aquell espai tancat, en aquella Hum, en aquella 
pois, en aquella cosa tenebrosa o clara, el que sigui. Vius allò 
captes un instant, i aquell instant és el que val. Perqué al fina 
l'important és que, si no saps viure un instant, no pots viure 
l'eternitat. I l'eternitat és un instant.

T'agrada l'adjectiu d'hiperrealista per parlar la teva 
obra?
La paraula ha estât mal utilitzada. L'hiperrealisme és un excès, 
gairebé com Walt Disney. També ha passât amb el surréalisme, 
la definició s'ha perdut. Prefereixo no utilitzar cap adjectiu per
qué pot ser assimilât a altres coses. AIgú pot dir per exemple 
"una llum irreal" parlant d'un deis meus quadres, i em sembla 
perfecte, perqué voi dir que hi una irrealitat en una cosa que 
has vist. Un are de Sant Marti també és irreal perqué no el veus 
cada dia, només el veus una vegada. Quan veus una cosa que
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eau en un moment, és irreal. La mort també és irreal perqué 
passes d'un estât a l'altre.

Sovint eis personatges deis teus quadres son en 
un segon pla, son gairebé intrusos enmig de grans 
espais...
Es per donar una obertura. El que estarla bé és fer-los desapa- 
rèixer, ja ho havia fet en alguns quadres on primer apareixia el 
personatge i després no hi era, on hi havia una taula i després

no, era el mateix quadre amb una cosa o sense. La idea dels 
grans espais buits va venir després.

... i sempre en penombra, amb una llum gairebé 
barroca
És una manera de poder percebre la intemporalitat. Amb el 
negre i el blanc és molt més difícil, en canvi amb el clarobscur és 
més fácil. Es un joc amb la visió. Si juguéssim amb Lorella seria 
igual, correspondria potser a una mùsica com la de Malher.

Durant molts anys també has trebaliat com a esce- 
nògraf. Com recordes Texperièneia?
Si bagués de tornar-ho a fer potser no ho farla perqué hi ha 
molta desorganització. Jo sóc el director de la meva pintura i 
quan fas decorats treballes per a un altre director. Amb el Rudolf 
Nureyev va anar bé, perqué ell acceptava les meves propostes. 
Després vaig treballar al Théâtre du Rond Point, a Paris, i vaig 
fer eIs decorats de moites obres de Nathalie Sarraute. Si no fos 
per aixô, mai hauria pogut treballar ni haver estât en contacte 
directe amb el Nureyev, amb la Sarraute, amb la Marguerite 
Duras... A més a més em va permetre conèixer altres coses a 
fons. Fer Les dones sàvies, de Molière, dirigida per Rosa Novell, 
em va suposar entrar dins l'obra de Molière, fer Les tres germa- 
nes de Txèkhov, amb l'Ariel Garcia Valdés, es posar-te to t Txèkov 
al coco... No es tracta només de llegir una obra.

Com Higa la teva pintura amb aquest treball 
d'escenografia?
És aquí on veig una gran diferència. Amb el teatre entres en el 
temps mentre que en la pintura no hi ha temps i en l'arquitectura 
gairebé tampoc, no cal fingir-lo. Amb el teatre i el cinema si que 
hi ha temps i per aixô m'és impossible, em costa molt; al cinema 
entro dins d'un imaginari que em costa molt d'entendre perqué 
sóc una persona totalment intemporal i no puc entendre un 
guió de cinema, m'és impossible. Un guió, el començo a llegir 
i és com si mirés un partit de fútbol, no entenc res. Davant 
d'un partit de fútbol, t'ho juro, m'hi estic davant i no hi ha 
manera. Tiñe un esperit intemporal, 100% intemporal, no puc 
temporalitzar. La intemporalitat és fantàstica, perqué en la idea 
d'intemporalitat hi ha Leternitat. Jo sóc un home d>instants.

www.antonitaule.com

Zaida Kersten, fotógrafa, viu i treballa entre 
París, Barcelona i Oaxaca - www.zaidakersten.com
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Signes d'identitat
JOAQUIM SALA-SANAHUJA

Tot i que érem quasi-bé a finals de 
novembre, a la plaça del Beaubourg, a 
Paris, i llüia un sol de mitja tarda que 
encara escalfava. L'esplanada, moments 
abans quasi deserta, s'anava omplint de

del moment, i allá baix, un xicot molt 
jove feia "bic" amb molta gracia, tot fent 
la competencia al Marcel Marceau. 
-Globus. Globus, qui me n compra un7 
Prop nosaltres, un vailet bru, llarg i

soterrani 
aviat la 
ment ho 
fûria, U 
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despintal 
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a d  dins 
sembla II 
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desfeira 
Aixi anc 
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quatre 
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més viu 
Antoni 1 
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"Can Ce 
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torets". 
Feia ten 
mirava t 
canvi qu 
deu anys 
bellugadi 
NI TAL 
dolcesa 
en el gest 
pensés a

"... viste que ese cuento está dedicado a Sheridan 
Le Fanu, que creó tantos ambientes extraños, tantas 
casas donde después transcurren episodios en los que 
interviene lo sobrenatural, los vampiros, una serie de 
elementos de su época. Pero en primer lugar está dedi
cado a Antoni Taulé. Antoni Taulé es un joven pintor 
catalán que vive en París y que una vez me mostró sus 
cuadros. Me sorprendieron mucho. En la mayoría de 
ellos el tema es habitaciones dentro de una casa, den
tro de una casa que de inmediato te da la sensación de 
estar vacía. En la habitación que se muestra hay una 
silla, o una mesa, a lo sumo dos mesas y una silla. Y 
cuando hay personajes, están casi siempre a una cierta 
distancia, de pie en la puerta, de espaldas. Todo lo cual 
da, evidentemente, un clima a la vez irreal y profunda
mente real. Es una especie de incitación a pensar que 
cada uno de esos cuadros es un instante de algo que 
todavía no ha sucedido o que puede suceder en cual
quier momento".

Taulé en una entrevista de Teresa Soler publicada a Quadern (1979).

Antoni Taulé i Pujol va néixer a Sabadell, al carrer de Ferran 
Casablancas número 14, el 25 d'agost de 1945. Estudia al col
legi Valldemia (Mataró) i ais Escolapis, i finalment a Barcelona, 
on cursa estudis d>arquitecte técnic. A partir de 1965 exposa 
pintura a Barcelona, a Sabadell i a Sitges, i practica hart públic 
en diverses performances, entre les quais cal destacar Cerimoni- 
al Roig Negre, a l'Académia de Belles Arts (1970). Aquell mateix 
any s'instaMa a Fermenterà, on dirigeix una obra important, 
després d'haver participât en la construcció de la nova Univer
sität Autònoma de Barcelona. És a Fermentera, també, que 
coneix la seva futura mullar, Laetitia Ney d'Elchingen, amb la 
quai ha conviscut durant trenta-quatre anys. Dos fills: Djamila 
i Tigrane. El 1975, havent abandonat definitivament l'arqui- 
tectura, exposa a Paris, a la galeria Mathias Fels, amb un gran 
ressò de crítica. Quadres grans en qué destaquen uns espais 
profunds, escenogràfics, marcats per la presència d'una nena. 
A partir d'aquell moment, la seva carrera a la capital francesa i 
arreu del món és fulgurant; exposicions, conferències. En la seva 
obra pictórica es poden distingir diverses étapes que tenen en 
comù, però, la representació de grans espais, naturals o arqui- 
tectònics, transformats per la presència (o l'absència) inquiétant 
d'un personatge o d'un objecte. Julio Cortázar, en una entrevis
ta, a propòsit d'una de les seves narracions, es referia a l'obra 
de Taulé en aquests termes:

I més enllà, Cortázar prossegueix:
"Taulé me había mostrado sus cuadros para pedirme 
que le hiciera un prólogo para una exposición. Yo no 
hago nunca prólogos para pintores, sino que escribo 
textos paralelos. Cuando empecé a mirar de nuevo los 
cuadros -él me había dado reproducciones- los tuve 
ahí, delante mío, durante muchos días. Y de golpe 
surgió la idea de que todas esas habitaciones podían 
corresponder a un pequeño museo de provincia donde 

alguien hacía una exposición"L

L'etapa de les coves, que comença el 1986, inaugura també 
una interrogació quasi filosòfica de la Hum. La transgressió pic
tórica dels conceptes d'interior i exterior és una preocupació 
molt característica en tota la seva obra posterior. Cal esmentar 
igualment els paisatges utopies dels anys 90 i fins avui, en qué 
destaquen les arquitectures metafísiques, enclavades en paisat
ges que semblen infinits. També ha adquirit un gran prestigi 
en el món de l'escenografia teatral, en qué ha trebaliat amb 
Rudolf Nureyev, Georges Lavaudant, Ariel García Valdés, Josep 
Maña Flotats, Juanjo Puigcorber, Sami Frey, Glenn Close, Sergi 
Beibel, Javier Tomeo, Jean-Claude Carrière, Rosa Novell, Natha
lie Sarraute, Mario Gas, Jean-Claude Auvray, etc. Les cases on ha 
habitat, a Sabadell, han participât sovint en la dramatització de 
l'espai que celebren els seus quadres.

1 Julio Cortázar i Ornar Prego Gade. La fascinación de las palabras. 
Buenos A ires. A lfaguara, 1997.

Joaquim Sala-Sanahuja (Sabadell, 1953) 
és escriptor i traductor. Aquest text és un fragment 
del Ilibre Taulé-filiacions (2005).
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Llambregades a l'art 
sabadellenc dels anys 60
Aquesta década marca Cobertura dins la 
cultura locai d'un espai normalitzat per a 
l'avantguarda, impulsât pels més joves

ROSSEND LOZANO

L'art sabadellenc arriba al 1960 manifestant amb claredat la 
incorporado que la ciutat va fer a la contemporaneitat artistica 
en aquell moment historic. Malgrat aquesta fita, la producció 
artística a la década deis seixanta es troba, en general, en una 
situado d'impás, de tempteig, de recerca de nous camins. Es en 
aquest ambient que Antoni Taulé inicia la seva activitat com a 
artista. D'una banda, hem de tenir en compte que l'informalis- 
me es va imposar amb força a finals dels 50, tant a Catalunya 
com a Sabadell, i alguns dels seus artistes més destacats van 
continuar desenvolupant amb obres i activitats aquesta tendèn- 
cia o altres opcions properes; molts d'altres hi van renunciar. I 
de l'altra, cal observar també la contestado que va tenir l'infor- 
malisme arreu del món i també a Catalunya, amb l'oposició de 
critics, d'artistes i de grups que propiciaven noves tendéncies, 
nous realismes, incorporació de l'objecte, happenings, art pop, 
etc.

A Sabadell, aquest moment "explosiu" de I'informalisme de 
finals dels anys 50 es va viure amb molta Intensität, tant per 
la participado entusiasta de molts artistes com per la qualitat 
de I'obra d'alguns d'ells. Tampoc es pot oblidar l'aparidó d'al- 
guns oportunistes que pensaven trobar en l'efervescénda de 
l'avantguarda i la polémica una projecció que no podien tenir 
amb el neoimpressionisme i la pintura tradicional imperant, i de 
fet amb molt bons représentants. També va ser intens aquest 
moment final dels anys cinquanta per la gran oposició que van 
trobar aqüestes tendéncies avantguardistes, tant per part dels 
altres sectors d'artistes més vinculats a la tradició corn per l'as- 
setjament de determinats critics i veus relacionades amb el con- 
servadorisme més ranci de la dictadura. Les quatre Biennals de 
Belles Arts de Sabadell (1953, 1955, 1957 i 1959), la revista Riu- 
tort, junt amb eis Salons d'Art Actual de 1950 i 1952, recullen 
de la manera més global aquesta tendénda dels anys cinquan
ta a l'obertura, començant per la represa d'un cert fauvisme, 
l'apariciô amb força de pintura molt expressionista i també la 
consolidado, malgrat les oposicions dutadanes, de l'abstracciô 
i l'informalisme, que situava l'art sabadellenc en la contempora- 
neïtat més capdavantera de la creado artística catalana.

En aquesta línia, el grup Gallot ve a significar l'edosió de l'esforç 
d'un pareil de generacions: uns frenats per la guerra civil i la 
immediata i durissima postguerra, i els altres, més joves, que 
s'incorporaven ais anys cinquanta. Per tant El Gallot suposa un 
punt álgid d'arribada i un punt de partida, una experiéncia que, 
sorgint del mateix informalisme, el qüestionava, amb la mateixa

voluntat crítica que altres grups arreu de Catalunya i del món 
estaven proposant. Es tracta d'artistes ofegats en l'ámbit local 
i per la pressió conservadora, però que són prometedors, están 
formats, són creatius, són contestataris, i están connectats 
amb els ambients barcelonins i parisencs més contemporanis 
i innovadors.

ParaNelament, l'ambient a la ciutat també recollia l'aportació 
deis artistes més tradicionals, amb individualitats i obres de 
reconeguda válua, grups que no van deixar de treballar, de 
discutir i de disputar, en la práctica, la preponderancia de les 
noves tendéncies en el mercat artistic i en el món cultural. A 
tall d'exemple, podem comprovar com els premis de les Bien
nals deis anys 50 i els premis de les quatre Biennals deis anys 
seixanta (1965, 1967, 1969 i 1971) demostraven aquest diáleg, 
polémica o fins i to t enfrontament.

Salons biennals de l'Académia de Belles Arts de Sabadell
Jurats Medalla Vila Cinca l r  premi 2n premi 3r premi

1953
A r ^ l  MiraHes, TADSC 
(Tinent Alcalde Delegai 
de Ser\^ís de Cultura)

A.Oílé PInell, gravadof 
Rafael Solanic, FAD 
Joaquin Renart, CASLL

Joan Vila Puig Trini Sotos
Estación
Termini

Josep Serra Santa 
Calle de Rialp

Camil Fábregas 
Cabeza de Estudio

II
1955

Afitoni Miralies. TADSC 
Joan Rebull, escultor 
Joan Cortés, critic 
üuís Monraal, critic 
Francese Serra, pintor 
Gerard CarboneH, pintor

/smtoni Vila Arrufat Raimon Roca 
Sermó deis 
ocells

Ramon Fdch 
Circo

J. María Bruii 
Adolescentes

III
1957

Antoni Miralies, TADSC 
Joan Rebull, escultor 
Joan Cortés, critic 
Huís Monreai, critic 
Alexandre Cirid, critic

Rafael Durancamps J. María Bruii 
Mediterránea

David Graells 
Obrador de cerámica

M, Teresa Bedós 
Fiesta

IV
1959

Joan Argemí Fontanet, 
TADSC
Lluis Clapés González 
Uuís Mas Gomis 
Joan \flla Puig 
J. Ainaud de Lasarte 
J. María Subirachs 
Jordi Bene! Aureli

Camil Fábr^as Andreu Castells 
Muntanya

Uuís Moiins de Mur 
Autorretrato

Romá Vallés 
Pintura

Jurats Medalla Vila Cinca 1r premi 2n premi 3r premi
V
1965

Uuís Costa Vivé. TADSC 
Uuís Clapés González 
Joan Garñga Manícb 
Josep María Garrul 
Ma. del Carme Pallejá 
Liufs Ma. Glieli 
Eudaldo Serra 
Alfbns Sarrahima 
Joan de la Cmz Baüester

Josep Plans Camil Fábregas 
Maternidad

David Graells 
Concert

Joar Bermùdez 
Pintura 1965

VI
1967

Joan Grau Tanuell, TADSC 
Joan Garríga i Manich, critic 
Jaume Muxart Doménech, 
Joan Sallarás, escriptor 
Rafel Serrahima Bofill. joier 
Rafel Solanic, escultor

Máríus Vilatobá Josep Liorens 
Máscara de 
dona

Trini Sotos 
La meva filia

Romà Vailès 
Sèrie EON1922 A

Vil
1969

Joan Grau Tarruell, TADSC 
Rafe! Santos Torruella, critic 
Joan Cortés Vidal, critic 
Joan Garríga Manich, critic 
Manuel Costa Fernández, 
critic
Joan Rivera Vivas, critic

Lluís Moiins de Mur Romá Vallés 
Pintura B-1968

Joan Bertnúdez 
Pintura 7969 
número 2

Rosa Maria Pujoi 
Llibertat

vm
1971

Joan Ainaud de Lasarte 
Andreu Castells Peig 
Manuel Costa Fernández 
Ángel Marsá

Fidel Trias Pagés Benet Ferrer 
Composidó

Alfons Borren 
Pintura en biau

Pere Sanromà 
Paisatge

Elaborado propia. Font Riutorti Sabad0ll

Cal recordar que el premi Medalla Vila Cinca no era a una obra 
sinó que significava el reconeixement de tota una trajectória 
artística. Lany que es concedia, l'autor premiat exposava un
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conjunt d'obres i en l'ediciô següent la Biennal li dedicava un 
Saló d'Honor. D'altra banda, sempre es va tenir en compte que 
entre la resta dels premis n'hi bagués algún d'escultura.

Les discussions i enfrontaments que es van provocar amb les 
edicions de 1957 i 1959, fins i to t amb agressions fisiques, jun- 
tament amb la censura, van obrir certes fractures que van aca
bar amb les biennals dels anys 50. No es van reobrir fins 1965, 
amb altres bases i organització, i amb una correlació de forces, 
aixi corn influències de persones i d'institucions que confirmava 
la profunditat inevitable de les fractures anteriors, la quai cosa 
equivalía a la confirmació i consolidació de tendències culturáis 
i artistiques molt distanciados a la dutat. Es pot dir que l'art 
d'avantguarda, o les tendències que representaven visions més 
obertes, ja s'havien obert un espai més o menys normalitzat en 
la cultura local. El paper dels grans mestres artistes de la dutat, 
sense perdre reconeixement, quedava desplaçat per l'activitat 
i l'impuls dels més joves, i les opcions més tradicionals, amb 
alguns sectors de l'Acadèmia de Belles Arts o el Departament 
d'Art de les Agrupacions Narcis Giralt, Iluitaven per defensar el 
seu espai i el seu concepto d'art. També el Cercle Sabadellès, La 
Caixa de Sabadell o algunos associacions de veins van diversifi
car els ambients expositius ciutadans i l'agrupament d'artistes.

El cercle de la revista Riutort, aglutinador i impulsor de l'am- 
bient de renovació ais anys cinquanta i principis dels soixante, 
publica, entre 1960 i 1965, cinc números, un per any, amb un 
impacte disminuít, perqué també els que hi participaven i els 
artistes diversifiquen els seus interessos i actuacions. També es 
diversifiquen les respostes que es donen ais reptes estétics i ide- 
ológics que s'estan plantejant.

Quan l'inici deis soixante significa arreu tempteig i indagació, 
inici de projectes. El Gallot, la màxima andanada que s'havia 
donat a la ciutat, amb un impacte que podia haver traspas- 
sat els marges culturáis de Catalunya, i potser més enllá, es va 
enfonsar. La manca de suport económic no va permetre man- 
tenir un projecte agosarat i incomprés. Incomprés pel públic, 
per molts critics, fins i to t pels més oberts; però també incom
prés per molts dels seus protagonistes. Les caractéristiques de 
la proposta gallotiana, que questionava l'art, l'artista, l'objecte 
i fins i to t l'autoria, corn a factor més radical i distintió, era una 
critica massa profunda i una proposta estètica més propera al 
conceptualisme dels anys 70 que al nou réalisme, a l'art d'acció
0 a les incipients performances dels anys 60. ùrici Pellicer i Edu
ard Cirlot, critics que van donar suport a artistes individualment
1 al grup, no albiraven encara l'art conceptual, o la profunditat 
de la proposta gallotiana. A més a més, la tendència del món 
artistic anava en sentit contrari, un carni de retorn a la realitat, 
als referents socials i a l'objecte.

La major part dels participants tampoc sembla que entenguessin 
aquella proposta inicial d'Antoni Angle i Joaquim Montserrat. 
Amb el joc critic i provocador contextual que necessitava el grup, 
s'havien trobat a les mans una proposta que era una bomba, i 
quan esclatà ho va esmicolar tot. La poca projecció econòmica 
del projecte sembla que no el feia viable, però qüestionar fins 
i to t l'autoria no era ben rebut ni en alguns dels components 
amb una trajectòria ja en marxa. La discussió i l'allunyament 
entre ells va propiciar un silenci que va qüestionar les mateixes
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arrels de l'art en 
l'interior individual 
de molts d'aquells 
artistes. Un silen
ci que es va tra- 
duir en el fet de 
deixar la pintura, 
no exposar, o per 
a alguns en una 
gran reflexió. Amb 
el pas dels anys, 
uns van tornar cap 
a la figuració i van 
renegar de l'expe- 
riència, d'altres es 
van acabar retro- 
bant amb l'objecte 
i amb experiments 
allunyats de la 
provocació corn 
a object!U estètic 
que contenia El Gallot. En 
un ambient agre, sovint de
fricció, alguns es van retrobar, o simplement van continuar, amb 
l'informalisme o l'abstracciô dels que es van consolidar aquells 
anys.

En definitiva, el grup d'avantguarda més radical de la historia 
artística de la ciutat no va tenir continuïtat ni en élis matei- 
xos. No va ser la mort del grup per esgotament o superació de 
la seva proposta ideològica i estètica, va ser l'abandonament, 
una proposta inacabada. En un primer moment, a principis dels 
anys seixanta, això va implicar a Sabadell una manca de con- 
nexió amb alternatives o seguidors, la manca d'un testimoni 
per continuar. Aquest panorama explica, com a minim i com 
un element important més, que la generació següent, en plena 
formació, tingués els referents estétics molt dispersos. L'Acadè
mia de Belles Arts, amb cercles diferenciats, la casa del Balsach, 
que acollia molts artistes, cal "Tatum", Cal Manel del Sis, espais 
d'acolliment, de controvèrsia, de contrast i de companyonia a 
vegades... Els referents tornen a ser ara a Barcelona, a París, als 
Estats Units o al Japó. Aquest és l'ambient que es troba Antoni 
Taulé quan decideix endinsar-se en la pintura. Expressionisme, 
informalisme, performances... un tempteig critic i autoformatiu 
que, combinat amb l'ambient contracultural dels anys 60, el 
duran a descobrir el seu propi carni artistic, lluny ara de Sabadell.

Alguns han parlât de crisi dels anys 60, però només va significar 
crisi per a segons quines propostes, per a d'altres va significar 
reflexió i consolidació. Una exposició coMectiva el 4 de julioi de 
1967, amb una foto de conjunt inoblidable d'Antoni Angle, 
Francese Bellemunt, Benet Ferrrer, Alfons Borrell, Carme Casas, 
Joaquim Montserrat, Tomás Pladevall i Pere Sanromà, mostra 
el contacte de generacions diferents, amb propostes ja modifi- 
cades en alguns d'ells. La segona edició de les Biennals, del 65 
al 71, posa de manifest a través dels artistes i dels jurats com 
aquesta modernitat s'ha instaMat. S'insinuen propostes de la 
nova andanada que suposà la creació artística a la década dels 
setanta, que tornarla a posar l'art sabadellenc al capdavant de 
la creació a Catalunya.
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Les tradicions, 
un patrimoni deis humiis
ENRIC BENAVENT VALLES

Fern bé de celebrar les tradicions. Contra el que alguns poden 
pensar, les tradicions populars que están arrelades en el cor deis 
pobles, lluny de ser instruments d'alienació o de massificació, 
són, al contrari, camins de trobament i de lligam amb la cons- 
ciéncia coNectiva. Les tradicions són el patrimoni dels humiis, 
el trésor dels qui no posseeixen altres riqueses, allò que ens fa 
membres d'una mateixa comunitat. Per això és tan important 
respectar i tenir cura de les tradicions de les persones i de les 
comunitats.

Al llarg del cicle de l'any ens trobarem novament amb una jux- 
taposició de simbologies al voltant de les tradicions. Seria bo, 
en comptes d'acumular informacions descontextualitzades i 
de sobreposar simbolismes, anar pel carni de la comprensió, 
d'aprofitar la riquesa de la cultura tradicional del nostre país per 
fer viure el simbolisme ritual que hi ha al voltant de cada festa.

El context social i cultural en el qual ens movem en aquest inici 
de segle ha generat unes noves relacions entre els elements sim- 
bòlics que tradicionalment provenen de la cultura cristiana i la 
societat.

D'una banda, aqüestes noves relacions están marcades per 
l'aparició i la consolidació de coMectius de persones nouvin- 
gudes amb altres cosmovisions i per tant altres símbols, ritus i 
tradicions. Aquesta realitat està générant un interessant debat 
al voltant de quin ha de ser el referent simbòlic predominant en 
una societat, com s'ha d'articular la convivència entre diferents 
coMectius que aporten tradicions culturáis i religiöses diferents.

El diàleg intercultural al marge dels respectius i particulars 
horitzons de comprensió és una mera iMusió. Per poder avan
gar cap a un Hoc comò cal partir de les pròpies tradicions i dels 
propis horitzons de comprensió. No podem en cap cas allibe- 
rar-nos-en. L'autodestrucció o el menyspreu d'allò que és propi 
no fa cap justicia ni cap favor a allò que és alié. La relació entre 
el propi i l'aliè és una relació dinàmica que es retroalimenta. El 
repte està en veure de quina manera he de viure allò que forma 
part de la meva cultura i de la meva tradició perqué el que em ve 
de fora trobi també el seu Hoc i es possibiliti un veritable diàleg.

De l'altra, la presència de simbologia de caire religiós en espais 
pùblics està sent fortement contestada per coMectius que 
defensen la laicitat de l'espai comò. La negació del simbol reli
giós tradicional no és una qCiestió banal. La simbologia que la 
tradició ha generat té una funció social determinada, funció 
que, certament, va canviant i va adquirint nous matisos. La for- 
mació d'una identitat cultural es defineix a partir d'una experi- 
ència comuna, a partir d'un horitzó de comprensió. La negació

i l'amputació de segons quins símbols pot tenir conseqüències 
relacionades amb la identitat.

És cert que la major part de les nostres tradicions tenen un vincle 
amb la cultura cristiana. Més enllà de la creença que cadascù 
pugui tenir, ara per ara és innegable que la nostra societat, en 
un sentit ampli, és hereva d'aquesta cosmovisió. Quan obviem 
el rerefons cristià de les tradicions, immediatament les omplim 
d'altres valors. L'exemple del Nadal és ben ciar, la liturgia del 
comerç està esdevenint el sentit prioritari d'aquesta festa.

D'altra banda, si ens hi fixem bé, al voltant de la simbologia 
cristiana hi ha en el fons una gran proposta de valors huma- 
nitzadors. Seguint amb el Nadal, fixem-nos que més enllà del 
contingut religiós esthete, estem celebrant el naixement d'un 
personatge que ha aportat a la nostra societat alguns valors 
tan importants com l'estimació, la Solidarität, l'austeritat, el 
tenir cura dels més febles, la gratuïtat, l'actitud de serve!... Ens 
convé O no ens convé, almenys un cop l'any, fer renéixer, reno
var, aquests valors? I encara més, la imatge d'un naixement, la 
fragilitat d'un nadó, ens pot convidar a reviure dues actituds; 
l'acollida i l'esperança.

L'acollida i l'esperança viscudes en les nostres relacions perso
nals són, sens dubte, dues actituds que necessitem posar en 
marxa especialment en moments dificils, són el fonament del 
canvi i de la Solidarität.
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Els tres tombs
LYDIA OROBITG

Sant Antoni Abat és considérât el protector dels animals. Sant 
Antoni visqué entre els segles III i IV i la seva llegenda explica un 
viatge on s'enfrontà amb éssers fantàstics. Aquesta llegenda li 
atribueix la guarido d'un porc, per això sempre se'l representa 
amb un porquet. És el patró dels traginers i el protector de tots 
els animals usats en les feines del camp, i se I'invoca per obtenir 
la fertilitat dels animals i les plantes.

La festa de Sant Antoni recorda les festes Consualia romanes, 
que tenien Hoc al desembre i a l'agost. La primera tendia a pre
servar el bestiar del mal i la segona festejava la fi i l'èxit de la 
collita. A Roma, el dia 8 de gener, tenia Hoc la festa de la coro
nado dels ases davant de l'altar de Júpiter. Els forners i flequers 
coronaven els seus ases amb murtra i Horer i organitzaven una 
cavalcada que voltava pels carrers de la urbs.

Com a patró del gremi dels traginers, el sant presideix les caval
cades dels Tres Tombs (o passades) i beneeix els animals.

El nom de Tres Tombs provò del ritu que se celebra durant la 
festa, el 17 de gener. Consisteix a fer tres voltes amb els cavalls 
i altres animals al voltant d'un espai que es consideri sagrat i 
sempre en sentit contrari a les agulles del rellotge. Antigament, 
les voltes es feien al voltant d'una foguera feta amb ramatge 
verd, però des que el cristianisme prengué força les voltes es fan 
al voltant de l'església dedicada a Sant Antoni o bé al voltant de 
la imatge del Sant.

El traginer és la persona que porta alguna cosa, d'un Hoc a 
un altre. Però, antigament, també tenia una funció social, per
qué transportava noticies. Hi havia diversos tipus de traginers: 
el traginer de garrot, que portava la mercadería a l'esquena de 
l'animal; el traginer de mar, que transportava les mercaderies 
que arribaven per mar; i el traginer de carrera, que transportava 
mercaderies a grans distancies.

Durant la festa de Sant Antoni, hi ha moites poblacions que 
encenen focs. La característica principal d'aquests focs és que 
es fan amb brancatge verd i amb una forma cònica determina
da, al voltant d'un arbre que s'anomena maig. Al Pais Valencià, 
aqüestes fogueres s'anomenen barraques i formen part d'un 
teatre que s'escenifica durant aqüestes festes. A Mallorca, les 
fogueres s'anomenen foguerons i cremen durant tota la nit.

Segons el costumari català, a les poblacions importants s'havien 
fet curses amb cavalls i ases, amb sella o a pél. A pagès s'havi
en fet CÓSSOS d'esterrossall, és a dir, curses per camps plens de 
terrossos. A Sabadell, els qui formaven la cavalcada dels Tres 
Tombs feien una cursa al Harg de la Rambla i durant tota la festa 
bevien aiguardent i mistela de manera abundosa. Les curses 
havien format part del veli ritual del culte al Sol i podria ser que 
en fossin les úniques supervivents. Fins i to t els premis que es

donaven, garlandes, anells i coques, sempre circulars, podrien 
tenir sentit solar.

Després de 1835, amb la crema de convents, la festa va can- 
viar. Va decaure la part religiosa i es va substituir pel ball. Per 
exemple, a Barcelona s'havia fet ball a la plaça dels Traginers; i 
a Berga, després de la benedicció, els traginers ballaven el Ballet 
de Déu. Hi ha la creença que era anomenat Ballet de Déu pel 
sentit religiós que se li atribueix. A Sant Feliu de Codines, des
prés de sortir d'ofici es ballava el Bail de la Filada, perqué feien 
un moviment amb els braços corn si filessin. A Manlleu, també 
en sortir d'ofici, es nomenaven els pabordes que havien de regir 
la confraria de Sant Antoni l'any següent i, per transferir el càr- 
rec, es ballava el Bail del Ciri. El ballaven quatre parelles, els 
pabordes i les pabordesses sortints i els pabordes i les pabor- 
desses entrants. El nom del bail es deu a l'intercanvi que es 
produeix amb els ciris que porten les pabordesses i que significa 
el traspàs del càrrec. A Tàrrega havien ballat i'Elxida a la plaça 
de Sant Antoni. A Terrassa es ballava l'Estapera i era bailada 
exclusivament per la gent que menava animals; i a Banyoles es 
ballava una sardana curta anomenada Elionor, i així podríem 
anomenar moites altres poblacions.

Segons Joan Amades, també eren tipiques les rifes de porcs. 
Se'n celebraven en diverses poblacions i, com que donaven 
un bon rendiment, foren imitados per diferents establiments 
benéfics.

La festa de Sant Antoni també és rica en gastronomia. Al Prin- 
cipat es menja el torteli de Sant Antoni, un torteli semblant al 
de Reis però en forma de serradura i, normalment, amb una 
figura a dins. També són tradicionais les coques o panets de 
Sant Antoni, ja siguin farcides o amb un forat al mig. En altres 
indrets, com als Ports de Morella, es mengen panolis, doiços 
fets amb oli, aigua, farina, aiguardent i sucre.
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Així mateix, en moites localitats és costum fer representadons 
teatrals pels carrers que escenifiquen la vida del Sant. Reben 
diferents noms segons la localitat: Ball de Sant Antoni (Baix 
Camp) o la Sansantonada (Els Ports),

En algunes poblacions s'havien représentât, en petites tertúlies, 
ombres xineses per representar les temptacions de Sant Antoni; 
i pels pobles de la costa, es feien balls de diables, amb Parla
ments satírics i critics de la vida local.

Actualment, a Sabadell, el matí del dia 17, els abanderats de les 
colles recullen les ensenyes i a la plaça Tauli es beneeixen els ani
mais. A continuado es fa un ofici religiös i un bon esmorzar. A la 
tarda, la Passada baixa per la Rambla i al final es fa un tomb, i es 
torna a pujar amunt. La Passada de Sant Antoni és organitzada 
per La Germandat de Sant Antoni Abat-Colla Vella i la Joventut 
de Sant Antoni Abat-Colla Nova.

Sabadell celebra la festivitat de Sant Antoni des de l'any 1687, 
primera data de la quai es té documentació contrastada. Fins 
l'any 1871 la celebraciô era organitzada per la Germandat de 
Sant Antoni . A partir d'aquell any i a causa d'una escissió, la 
dutat disposa de dues entitats, la Colla Vella, que va mantenir 
el nom antic de l'entitat, i la Colla Nova o Joventut de Sant 
Antoni Abat; ambdues es podrien qualificar de paral-leles i 
cada any organitzen conjuntament la festa.

La festa de Sant Antoni en el seu conjunt no ha variât gaire. Tot 
i que cada localitat presenta una característica diferent, la festa 
s'ha seguit fent però no en totes les poblacions se celebra el 
17 de gener. La festa manté el caire religiös, amb la benedicciô 
dels animals i també manté l'homenatge ais traginers. Però la 
feina de traginer ha canviat molt. Actualment, diríem que un 
traginer és el transportista que va amb furgoneta o camiö. Qué 
pensaríem si a la passada de Sant Antoni hi desfilessin camions? 
Tradiciö o realitat?

Un record de la festa dels carreters ens l'evoca Marian 
Burgués, en el Ilibre Sabadell del meu record (1929)

La festa de St. Antoni, o sia deis carreters, s 'ha distingit 
sempre, però antigament era més assenyalada perqué 
hi havia més bestiar. I és que llavors els animals de bast, 
com els de cal Guíñela, abundaven, i els tipies carreters, 
com el Pau del Castell, el Moliné, el Crous, el Boladero i el 
Silvestre, eren carreters d'una pega. El Taca!, aquel! pobre 
tartamut que només sabia dir "La Maneta, la Marieta" i 
que renegava ben ciar, amb les seves patilles i el moca
dor llampant lligat al cap com un aragonés, aquell día se 
sortia de fogó. Comengaven al matí per la benedicció de 
les bésties, l'ofici i la cursa per la Rambla. Havent dinat i 
havent begut el vi blanc i l'aiguardent, es preparaven per 
la passada amb orquestra o xaranga. Bésties ben raspa- 
llades i guarnides amb cintes i llagos i, presidint-los, la 
bandera de St. Antoni. A la nit, ball de carreters, tartaners 
i traginers, amb assisténcla de les familia. En Taca! no hi 
faltava pas; fins el felen bailar. Era una nota que tothom 
celebrava, puix era popular i admirat.
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Vida del mestre Joan Rigali
GEMMA MATAS

La trajectória de Joan Rigali Casajuana, un nnestre conegut i 
reconegut en el món del folklore, va molt Hígada amb la de 
Joan Matas i Aureli Capmany. Fou gran amie i col-laborador de 
Capmany i, quan va entrar a formar part del eos de dansa de 
l'Esbart Folklore de Catalunya, també fou el primer mestre de 
dansa eatalana de Matas.

Rigali nasqué a la eiutat de Manresa el 7 de desembre de l'any 
1889. Segons les seves própies paraules, les seves afieions fo l
kloriques daten de l'any 1903, quan era alumne de Rosend 
Serra i Pagès, professor de Geografia Colonial i Mercantil i autor 
del Manual del Folklore Catalá, amb qui començà i mantingué 
una estreta amistat.

A finals de 1907 va ingressar a l'Associació de Lectura Catala
na de Barcelona, on s'hi va constituir un Esbart de Dansaires, 
un deis primers conjunts d'aquest carácter a Catalunya, sota la 
direcció de l'eminent folklorista Aureli Capmany. Durant l'any 
1908 aquest esbart va participar en diversos festivals. Mereix 
especial mencio l'actuació del cinquantenari dels Joes Florals 
que va tenir Hoc al Parc Güell i en la quai Rigali va dirigir l'esbart 
amb el permis de Capmany. A l'acabament de 1908, Rigali fou 
un dels fundadors de l'Esbart Català de Dansaires. El 1909 va 
fundar l'Esbart Folklore de Catalunya, que tenia l'objectiu de 
divulgar les nostres danses arreu de Catalunya, una tasca que va 
culminar durant els mesos d'abril i maig del 1923 amb eis fes
tejos al Fronte Comtal de Barcelona, on es van donar a conèixer 
diverses danses, corn el Bail de Gitanes del Vallès, de 24 parelles.

El novembre del 1913 es va celebrar el Segon Congrès de Geo
grafia Colonial i Mercantil, on va tenir Hoc un festival folklôric 
en el quai Rigali va rebre un pergami firmat per Francese Mas 
i per Rosend Serra i Pagès que entre altres coses reconeixia al 
folklorista el fet de ser un "fidel restaurador de les danses popu- 
lars catalanes". A finals de l'any 1923 funda i dirigi l'Institut de 
Folklore de Catalunya. L'any 1935 fou requerit per dirigir l'Es- 
bart de Dansaires Montserrat i l'any 1946 va fundar a Barcelona 
l'Associació Excursionista d'Etnografia i Folklore, de la qual va 
ser president durant molts anys.

Joan Rigali va recórrer 
tota la terra catalana 
recollint, estudiant 
i divulgant el nos
tre trésor de danses 
populars. Tal com 
eli mateix havia dit, 
ascendien a 400 les 
danses que havia 
recollit i conservava 
en el seu arxiu par
ticular, de les quais 
ja n'havia donat a 
conèixer un centenar, 
més O menys. Fins el 
1947 les conferèn- 
cies que havia fet 
sobre danses popu
lars i sobre folklore 
en general rondaven 
el centenar, igual que 
els articles publicats 
en butlletins, revistes, 
premsa i manuals, alg 
kioristes estrangers.
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Cartell d'un concert al Palau (1941 ). 

uns dels quais han estât traduits per fol-

Rigall, al capdavant dels seus deixebles, va guanyar diversos pre- 
mis en concursos de sardanes, entre élis el primer premi d'un 
concurs a la Bonanova el 1908 i el primer premi d'un altre que 
va tenir Hoc l'any 1915 al Turó Park. Guiat pel més sincer amor 
vers la sardana i per un vivissim desig de justicia, va formar part 
del jurat de nombrosos concursos sardanistics i també va com
pondré dues sardanes, Criteris, el 1908, i Melangia, el 1927.

Joan Rigali treballà intensament en la recerca i revivificació del 
patrimoni folklôric català i constitueix, junt amb Joan Amades 
i Aureli Capmany, un dels puntáis sobre els quais es basa to t 
l'estudi contemporani dels costums, tradicions, cants i música 
popular catalana.

T ira còm ica  - Jordi C lapés

Dia QU£ F4 ¿1M m ruLE- PÊ F4/VQ 
^^D'fôfAMPAClÔ PÌRCCrA”.
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Les lleaendes
de les nostres muntanyes
M A R IN A  AN TÚ N E Z /  Text i fotografíes

La Cova del Drac de Sant Llorenç
El paratge de Sant Llorenç és un ¡ndret pie de racons espléndids 
per visitar, camins frondosos pels quais caminar i roques miste- 
rioses per escalar o fer volar la imaginado. No és estrany, dones, 
que les formes géologiques i paisatgístiques d'aquest territori, 
déclarât Parc Natural i d'una beilesa extraordinaria, hagin gene- 
rat entre els seus habitants un imaginari popular on personat- 
ges, monstres i amagatalls secrets, es converteixen en habitants 
fantàstics d'aquestes muntanyes vallesanes, en un Hoc genuí i 
inimitable. La Cova del Drac és també coneguda com el Morral 
del Drac. La cova és un impressionat monòlit de 25 metres d'al
tura amb una cavitat al centre que el travessa de costat a costat. 
Des de lluny, el perfil sembla el d'un queixal.

Una de les llegendes que encara perdura, i que expliquen alguns 
vilatans de la zona, parla d'aquesta cova, on diuen que fa molts 
anys hi va dormir un drac. La historia es remunta molts anys 
enrere, quan el comte Guifré el Pilos guanyava dia rere dia, bata
lla rere batalla, nou terreny ais sarraíns. Aquests, per revenja al 
comte, van portar en absolut secret, des de l'Àfrica i seguint el 
riu Llobregat amunt, una cria de drac i la van deixar en la que 
avui coneixem com a Cova de Santa Agnès. Els sarraíns el van 
alimentar fins que va ser prou fort i perillos i, només aleshores, 
el van deixar anar. La béstia es va veure abandonada per qui li 
donava de menjar i es va haver de buscar la vida. D'entrada, va 
començar menjant-se el bestiar que pasturava per la muntanya, 
però, amb el temps, quan la pastura va ser-li insuficient, tampoc 
no va fer cap fàstic a algún pastor o algún viatger que passava 
per allá. L'animaló tenia uns urpes llargues i un bec corbat de 
mig metre. Tenia una peli que semblava d'acer i demostrava una 
força increíble. Les seves ales s'assemblaven a les del ratpenat, 
però feien uns quatre metres de llargada.

Evidentment, la gent dels rodais no parava de queixar-se al 
comte de les malvestats que feia l'animalet. Guifré, responent 
a les demandes populars, va decidir enviar el cavalier Spes. Però 
ràpidament va ser derrotat. Finalment, després de diversos 
intents fallits, va anar-hi el comte mateix. Va manar que to t el 
tribut en animais que se li devia fos dipositat, Iligat, a prop de 
Santa Agnès. Aixi, evitada que la béstia sortis dels rodais.

Fortament escortât i acompanyat del tal Spes, el comte es va 
dirigir cap a Sant Llorenç. Prop del eau on se suposava que vivia 
el drac, Guifré va ordenar ais seus homes que es retiressin i 
va avançar sol, agafant una gruixuda branca de roure. Quan 
el drac el va veure el va atacar sense pensar-s'ho, però Guifré 
l'esperava i li va clavar un cop amb la branca que el va mig esta- 
bornir. Amb la segona escomesa, el drac li va prendre la branca i 
la va partir, de manera que en partir-la va formar una creu, en la 
quai Guifré va veure, per primer cop, el senyal del seu triomf. Va

La Cova del Drac

agafar la llança de terra i quan el drac el va tornar a escometre 
la hi va clavar al ventre, de tal manera que la punta li va sortir 
un pam per l'esquena.

Malferit, el drac, va continuar l'atac fins que el valeros comte 
li va clavar l'espasa al cor. Sentint-se ferida de mort, la bèstia, 
que amb els anys seria anomenada vibria, s'enlairà i va fugir. 
Va caure morta al sot d'en Goleres, al Puig de la Creu (terme 
municipal de Castellar del Vallès). No era un drac sino una vibria 
perqué és d'aquesta manera corn s'anomena un drac femella.

El trésor del Cadi
La Serra del Cadi és un punt d'interès natural reconegut mundi- 
alment. La seva ampia serralada amaga centenars de llegendes 
que encara avui s'expliquen. El colors del Cadi serien impossi
bles d'enumerar, tenint en compte que a cada hora del dia, i 
a cada época de I'any, les tonalitats son diferents i meravello- 
ses. Segons com, s'assembla a una pedra preciosa que llueix
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Serra del Cadi

des d'arreu on s'observa. Cadi, en llengua àrab, vol dir cabdill, 
home que mana. I precisament a partir d'aquest nom s'explica 
una historia mil lenària.

Explica una llegenda que en el temps en què eis moros s'havien 
instal-lat a la nostra terra hi havia un cadi o cabdill que era molt 
i molt rie. Els moros i els cristians estaven en guerra i, aquest 
cop, semblava que els nobles cristians s'havien posât d'acord a 
fer fora definitivament el cadi i els seus homes.

En veure que les tropes dels senyors feudals anaven guanyant 
terreny cada cop més clarament, el cadi va pensar que era millor 
fugir i salvar la vida i el seu trésor. Va carregar les mules amb 
diversos cofres de monedes i pedres precioses, i eli i uns quants 
servidors fideis van emprendre la travessa de la serra. Ho van 
fer aixi perqué era l'únic Hoc on no hi havia camins vigilats pels 
seus enemies.

Van caminar i caminar serra amunt, però va arribar un moment 
que els senders es feien tan estrets i costeruts que semblaven 
corriols i no era possible passar-hi amb les mules i els cofres. El 
cadi, desesperat, va decidir enterrar el seu trésor allá mateix. 
Van cavar un gran forât entre les roques i els arbres, i van anar- 
hi abocant totes les monedes i les joies que portaven les mules. 
Després, aquests animais van ser llançats amb els cofres buits 
pendent avail. Tots els homes que formaven part de la comitiva

van dirigir-se a l'altra banda de la serra i es van amagar.
La guerra es va acabar i els cavaliers cristians van tornar ais seus 
castells pensant que, finalment, el cadi i els seus homes havien 
abandonat aquelles terres. Però no va ser aixi. Quan els sarra- 
ïns van veure que ja hi havia pau i tranquiMitat, van sortir de 
l'amagatall i van anar a buscar el trésor, disposats a traslladar-lo 
al territori que encara ocupaven els àrabs.

Però per desgracia seva, ningù no va poder recordar on era 
exactament, perqué tots els Hoes de la serra s'assemblaven i 
per més que cavaven, aqui i allá, no el trobaven. Desanimats i 
exhausts, se'n van haver d'anar amb les mans buides i pensant 
que la serra s'havia cruspit el trésor.

Des d'aleshores, a la serra se l'anomena la Serra del Cadi i diuen 
que encara guarda un trésor. Potser és precisament per aixó que 
el Cadi Hueix tant quan queda iMuminat pel sol...

Les bruixes del castell del Pedraforca
Fa molts i molts anys, el massis del Pedraforca només tenia una 
sola punxa. L'enforcadura, tal i com la coneixem avui, no existia. 
Eren temps en qué els moros dominaven el territori i sembraven 
el terror entre els habitants de Gósol i de Saldes.

Explica la llegenda que una nit els habitants d'aquest tros de 
món van començar a sentir to t de soroHs estranys. Alguns eren
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Pedraforca La Moreneta de Montserrat

espetecs espaordidors de pedres, com crits de vés a saber quin 
monstre. No eren capaços d'endevinar si eren persones o bésti- 
es ferotges. La primera nit se'ls va fer molt llarga. I un cop es va 
haver récupérât el silenci i tothom va poder sortir, es van trobar 
amb un paisatge insólit. Ningú no s'ho hauria cregut si no ho 
haguessin vist amb els seus propis ulls. Dait de la muntanya 
s'aixecava un castell d'altes torres i uns murs poderosos.

Els vilatans exclamaven que semblava obra del diable. D'altres 
es preguntaven qui podia haver aixecat una fortalesa com aque
lla en una sola nit. Només el diable era tan poderos. I tots es 
queixaven sense saber qué fer:

-Ara sí que estem perduts -deien alguns-, perqué aixó voi dir 
que els moros han fet tractes amb les fúries de l'infern i aixó 
només ens portará desgrácies.

Des del castell, atemorits, van començar a disparar amb les 
sagetes contra to t aquell que s'apropava més del que ells voli- 
en. Però malgrat optar per aquest sistema de defensa, la gran 
pregunta era com desfer-se d'aquell encanteri. No tenien mit- 
jans per alliberar-se d'aquell mal. La gent va començar a resar: 
les dones, els vells, els nens, els homes. Molts dies van resar i 
resar, fins que la nit de Sant Silvestre, l'últim dia de l'any, i men
tre el poblé resava, es va tornar a sentir un fort retrunyir de la 
muntanya. Tot tremolava de nou: trons, llampecs, terrabastalls i

terratrémols. Tothom es va amagar dins de casa amb les espel- 
mes enceses.

Quina nit! Tampoc no va poder dormir ningú i, a poc a poc, el 
dia va tornar a arribar. La gent va tornar a sortir al carrer i es 
preguntava qué devia haver passât. A tots els corprenia enfron- 
tar-se al nou dia i, amb gran sorpresa, es van adonar que el cim 
s'havia ensorrat i que s'hi aiçaven dues punxes. Al mig s'havia 
format una tartera piena de rocs.

Des d'aleshores, la gent de Saldes i de Gósol, cada nit de Sant 
Silvestre, torna a sentir crits i esgarips dalt de la muntanya. I 
diuen algunes veus de la zona que són les bruixes que celebren 
una festa en honor del diable i aquell castell encantat que els 
avantpassats van veure ja fa molts anys. De vegades, fins i tot 
sembla que es veu volar to t un seguici de bruixes i bruixots dalt 
les seves escombres. Deuen ser núvols o potser bruixes...?

La Moreneta de Montserrat
La Moreneta de Montserrat és una talla romànica de la Mare de 
Déu de Montserrat. Explica la llegenda que els pastors del mas 
Riusec de Monistrol pasturaven el seu ramat per la muntanya de 
Montserrat quan van veure una Hum Huent que provenia d'una 
cova situada sota un penya-segat, més o menys per sobre del 
riu Llobregat. Els pastors van decidir fer saber aquest prodigi al 
clergue de Monistrol i aquest clergue ho va comunicar al bisbe 
de Vie, que de seguida va voler esbrinar el que succeïa en aquell 
indret.
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El bisbe, al costat deis pastors, va seguir el sender fins arribar 
a la cova d'on sortien la Hum i uns cants celestials. Hi van tro
bar la imatge d'una marededéu amb el nen Jesús, que s'estava 
assegut a la seva falda. El bisbe va decidir portar la imatge a 
Manresa, però quan van arribar a la plana (on és actualment 
el Monestir de Montserrat) tots es van quedar immòbils sense 
poder avangar.
Això es va interpretar com que la Verge volia quedar-se en 
aquest Hoc, a la plana. I, per aquest motiu, el bisbe va ordenar 
que s'hi edifiqués una capella. Hoc on, des d'aleshores, es vene
ra la imatge de la Mare de Déu de Montserrat.
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MUSICA

Un duo d'acordions 
internacional

ALBERT FERRER FLAMARICH

Com demostra el contingut i les completes notes de carpeta del 
disc/\cordeones d'Iñigo Aizpolea i Iñaki Alberdi, aquest instru
ment, que se sol associar a la mùsica popular a la qual segueix 
lligat, no és atipie en la mùsica clàssica. De fet, es pot assegurar 
que està vivint una revalorització com a instrument solista de 
concert, atès que les seves possibilitats tècniques i expressives 
són enormes. Per aquest motiu alguns dels compositors més 
destacats del segleXX, com Gubaidulina, Denisov, Berio, Ligeti, 
Lindberg o Stockhausen, s'hi han sentit atrets i han contribuid a 
crear un repertori de qualitat i efectiu en sales de concert.

Un deis seus principals promoters és l'exceMent intérpret Iñaki 
Alberdi, que en la darrera década ha capitanejat una difusió i 
consolidado memorables en l'ámbit estatal i internacional. Les 
més de cinquanta obres estrenades en aquests anys són la mos
tra d'una gesta que reflecteix la bona acollida de l'acordió, espe- 
cialment al centre i a l'est d'Europa i ais països escandinaus, on 
es programen cicles i temporades d'aquest instrument. A casa 
nostra, Alberdi també ha comptât amb el suport de personali- 
tats com Albert Sardà, Joan Guinjoan o Luís de Pablo, i de tota 
una nova generació de creadors nascuts a finals dels seixanta i 
principis del setanta que s'han esforçat per mostrar la novetat 
de l'acordió amb el máxim rigor en intenses audicions que ens 
conviden a explorar timbres, formes de diáleg i enfrontaments 
en constant variació.

Aixó és el que es desprén de les partitures de Jesús Torres, Sofia 
Martínez, Maite Aurrekoetxea, Gorka Mermosa o Gabriel Erko- 
reka: un repertori ex professo i que, en ser contemporani, s'allu- 
nya de les tradicionals transcripcions que durant anys les esco
les d'acordionistes havien tocat. En conseqüénda, el programa 
resulta molt atractiu però també dur, doblement dur: perqué és 
música d'un segle molt poc familiar al melóman mitjà i perqué 
és un instrument perfeccionat però de poca difusió en concert.

Ais menys entusiastes els recomanaria començar l'audició pel 
primer quadern del Pulcinella rus, el Petrouschka d'Stravinsky, 
un exemple de com partitures del repertori clàssic també encai- 
xen amb l'acordió. L'execució és complexa i difícil i afavoreix la

Dúo Cercana. Foto d'Antonio Alemán.

bhllantor técnica d'uns intérprets extraordinaris com són Alber
di i Aizpiolea, sense caure en un virtuosisme extrem.

Amb l'antecedent de Música de cámara actual del segell Verso 
(2005), lloadíssim per la crítica nacional, el disc d'Aizpolea i 
Alberdi torna a ser un homenatge i un agraíment exemplar ais 
compositors que han donat a l'acordió una exceMent veu artís
tica, amb un repertori que fa evolucionar l'escriptura d'aquest 
instrument, independentment de la técnica o l'estil de cadascú. 
És el cas de l'aprofitament de la disposició especial de botons 
per aconseguir passatges virtuosos o crear motius generadors 
de les obres i de la preocupació pels més minims details tímbrics 
i d'articulació de cada nota. Les noves técniques d'execució han 
passât de ser un simple mitjà d'alimentació de les llengüetes per 
esdevenir, juntament amb l'articulació deis dits, una manera de 
modelar la personalitat de cada so emés. L'execució determina 
la principal qualitat de l'acordió, fins i to t per damunt del virtu
osisme: el control del so.

Acordeones. Iñigo Aizpolea, Iñaki Alberdi, acordions. 
Colección Jóvenes Intérpretes núm. 8. 64 min.
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Un altre diccionari d'Alier
Després de les guies, els Ilibres d'història i una coMecció de títols 
comentáis, Roger Aller complementa el seu catàieg de publica- 
cions a l'editorial Ma non troppo amb un Diccionario de la ópera 
específic, en estoig, cobertes dures i un próleg insubstancial de 
Montserrat Caballé. A l'edició li manca un índex alfabétic, tema- 
tic o general de totes les entrades, algunes de les quais són de 
caire localista — figures de l'ámbit barceloní—  i amb descuits 
que s'expliquen per la metodologia de selecció. Així, a l'entrada 
sobre La waikiria no se n'esmenta la faceta mitològica i només 
quatre valquíries tenen un apartat (en queden fora Waltraute, 
Schwertieite, Siegrune, Helwige i Rosswiesse). El mateix passa 
amb les filies del Rin Woglinde i Wellgunde. Tampoc hi ha una 
lògica en la cita de personatges operístics i de les seves áries, no 
es defineixen els termes concertant, preludi o interludi, i hi ha 
errors, com dir que Vicent Lleò i Barbastre va ser un compositor 
italià. Tot i l'absència de nombrosos cantants (Jessye Norman, 
Shirley Verrei), compositors (Montsalvatge i tants altres espa- 
nyols nascuts el segleXX) i escenògrafs, són d'agrair les referèn- 
cies a Pérez Rosillo i a la sarsuela catalana Canigó, aixi com les 
dates de defunció actualitzades fins a l'octubre de 2007.

Hi ha, dones, molta arbitrarietat en un conglomerai que pre- 
tén aportar una mica de tot: fragments molt coneguts, títols 
operístics i intérprets, terminologia i dades históriques, noms 
de teatres i de ciutats, etc. Assenyalar to t el que hauria de ser 
al diccionari i no hi és comportada un tercer volum més que 
una ressenya. En qualsevol cas, el públic fidel a aquest savi i la 
majoria d'aficionats hi trobaran una laboriosa eina de consulta, 
útil i variada.

La primera biografía oficial de Manuel Ausensi
El títol {La frágil memoria. Biografía del barítono Manuel Ausen- 
sí) és un signe de la noblesa reivindicativa del critic Albert Vilar- 
dell, que amb aquesta obra voi rendir un just i tardé home- 
natge a Manuel Ausensi (1919-2005) amb la primera biografia 
dedicada al baríton. El plantejament no és exhaustiu ni exces- 
sivament detaliat, perqué l'important no són els secrets de la 
personalitat i les vivéndes de l'iMustre cantant, sino aconseguir 
una aproximació entranyable, fonamental. Per aquest motiu el 
capítol biográfic és breu i es basa en una entrevista concedida el 
2002 i en el tracte personal entre l'autor i el baríton.

La fluïdesa de la redacció desprén admiració i humilitat i, albo
ra, amaga la dificultat de recollir materials molt dispersos però 
essencials, que converteixen el Ilibre en una font de consulta 
obligatória per a futurs treballs sobre Ausensi. Aixó s'evidencia 
en els annexes suggeridors i complementaris, com el de la dis
cografia o el de la relació d'actuacions. En aquesta llista — on 
s'inclou data, ciutat, teatre, obra i autor, personatge, nombre

de fondons i repartiment—  descobrim entre altres sorpreses 
que Ausensi va interpretar títols italoamericans infreqüents a 
a década deis 50-60, els oratoris Die Legende von der Heili

gen Elisabeth, de Liszt (amb l'Orfeó Gracienc) i llleta, del base 
Francisco Escudero, el Miserere d'Hilarión Eslava o la Novena 
simfonia de Beethoven.

Llevat que s'indica que Ataúlfo Argenta va morir el 1957 i no el 
1958, no hi ha errâtes significatives. Només caldria afegir una 
fitxa en l'annex de fotografies i citar Albaiat com a segon cog- 
nom del cantant (com sí que fa Marcel Cervello en el pròleg).

Una sàtira sobre el Liceo
A partir d'un facsímil de difícil lectura, en especial per la qualitat 
de la tinta, la coMecció Minima 11 de la Biblioteca Nacional 
de Catalunya ha éditât Gran Teatre del LIeeu. Poema satiric en 
català, un estudi critic realitzat per Roger Alier, prestigios histo- 
-iador de l'òpera i professor de la Universität de Barcelona. El 
text originai és un poema d'escasses pretensions literàries però
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d'aguda mofa, que es vincula a una cèlebre polèmica vigent a la 
Barcelona musical deis anys centrals del segle XIX entre liceístas 
(partidaris del Liceu) i cruzados (partidaris del Teatre Principal, 
antic Teatre de la Santa Creu).

Aller desmenteix que sigui un text d'un liceísta escrit vora el 
1864, com suggereix el manuscrit. El situa un decenni abans i 
l'atribueix a un cruzado. Per a justificar-ho desenvolupa eficaç- 
ment la seva faceta d'historiador del Gran Teatre del Liceu, de 
la música a Catalunya i de la societat de l'època. Mereixen ser 
destacats l'exceNent estudi preliminar, els documentats perfiis 
biográfics deis cantants citats — i del mestre Obiols—  i les argu- 
mentacions d'ordre lingüístic. L'edició, austera i elegant, inclou 
imatges del manuscrit, que s'hi reprodueix. La lectura és rapidis
sima i instructiva per la concisió i la redacció amena. Tot i que el 
text no sigui més que la gracia d'un antiliceísta, la tasca d'Alier 
és tan satisfactoria com la iniciativa de la Biblioteca Nacional de 
Catalunya de no menystenir un document com aquest.

Una audició en profunditat
Després de les guies d'audició i de comentan d'opera i sarsuela 
d'editorials com Daimon o la més recent Ma non troppo, la 
tendéncia a oferir Ilibrets d'opera divulgatius continua creixent. 
En són una mostra els exceMents programes de má d'alguns 
teatres i les iniciatives de segells actuals com la que ens ocupa, 
la primera de l'Editorial Dux.

Escoltar el Don Giovanni de Mozart és el segon titol d'una sèrie 
dedicada a les operes de Mozart per part de l'estudiôs Pere- 
Albert Balcells, una de les principals autoritats espanyoles en la 
matèria, corn va demostrar a Autoretrat de Mozart (La Campa
na, 1997) i a Escoltar Les noces de Figaro (Dux, 2010). Corn ja 
va fer en aquest darrer Ilibre, a Escoltar Don Giovanni analitza 
l'opera en detail, gairebé compás a compás, i n'assenyala les

múltiples inflexions musicals to t desvetllant la lògica interna de 
l'obra: des de la concepció rítmica, els details orquestrals i la 
vocalitat, fins als aspectes històrics, tots exposats en to divulga- 
tiu, tan precis corn amè. Hi ha també un capitol amb les modi- 
ficacions introduïdes en la versió vienesa estrenada el maig de 
1788, i un index complet de l'ôpera que indica la sinopsi argu
mentai i les dades musicals dels números de la partitura.

Aquest és un Ilibre que requereix una lectura atenta, compagi
nada amb l'audició deis fragments. Com preschu l'autor, s'ha 
prescindit d'una relació de discografia i dvdgrafia per no con
dicionar el lector. En qualsevol cas, suggereix la versió de Cario 
Maria Giulini (EMI, 1959) per ser una de les més freqüents entre 
la discografia dels melòmans i per l'equilibri aconseguit entre 
idiomatisme, profunditat i qualitat musical en l'orquestra i el 
repartiment vocal. Els melòmans i els professionals de la mùsica 
disposen d'una eina privilegiada, per la seva profunditat i per 
l'accessibilitat dels continguts. I a més a més en catalá.

Roger Alier. Diccionario de la ópera. Ma non troppo.
Teià: 2007. ISBN: 978-84-96924-15-4.

Gran Teatre del Liceu: poema satiric en cata là (ca.
1850). Edició i estudi a cura de Roger Alier. Biblioteca de 
Catalunya: 2008. ISBN: 978-84-78450-30-5

Albert Vilardell. La frágil memoria: biografia del bari
tono Manuel Ausensi. Témenos Edicions: 2010. ISBN: 
978-84-936012-6-3

Pere-Albert Balcells. Escoltar el Don Giovanni de Mozart. 
Dux Editorial: 2010. ISBN: 978-84-937740-6-6.
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Cervello, bellesa i tradició
Jordi Cervello (Barcelona, 1935) va ser el compositor resident 
de la temporada 2010-11 de l'Orquestra Simfònica del Vallès. 
El disc Obres pera piano és l'enregistrament del réduit i ecléctic 
corpus pianístic del compositor catalá, format majoritàriament 
per peces breus de poètica saturnal — sense perfiis decadents— 
i que conviden a la introspecció. Són obres hereves de la moder- 
nitat amb temptejos atonals (la complexa Studio-Fantasia) i 
que, en ocasions, són exercicis compositius en forma de mini
atura {Petita Suite o Un sospir). Se n'aparta Momento musical, 
amb un desenvolupament que amaga bé l'esséncia minimalista. 
La majoria de composicions parteix d'una idea germinal que 
progressa a través d'una escriptura diàfana i d'aparent simpli- 
citat, amb una estètica molt accessible pels vineles que té amb 
la varietat idiomàtica del segle XIX. Ho exemplifiquen A Franz 
Schubert, Preludiando, Balada a Rubisntein ¡Arabesque. Aqües
tes caractéristiques les allunyen de les agressivitats i l'especu- 
laciô de compositors coetanis i, potser, converteixen aquesta 
producció pianística del compositor en un vehicle menys icònic 
que la seva obra orquestral i per a arcs. L'oient trobarà en José 
Enrique Bagaría un dels pianistes catalans de major solvència 
tècnica i expressiva del moment. L'ediciô de Columna Música 
(ref.: 1CM0187, duració: 41 minuts) és elegant en el disseny, 
i les notes de carpeta elaborades pel musicòleg Joan Vives són 
excellents.

L'Albéniz orquestral
Al marge de les composicions concertants {Concierto fantás
tico i Rapsodia española), també es consideren obres simfóni- 
ques d'Isaac Albéniz les orquestracions ó'lberia que varen fer 
Enrique Fernández Arbós i Carlos Suriñach i la inacabada de 
Francisco Guerrero. No obstant aixó, en essència, també són 
obres orquestrals d'Albéniz la rapsodia Catalonia i la suite Esce
nas simfóniques catalanes, que el segell Tritò (ref.: TD 0078, 
duració: 50 minuts) ha éditât complementant-les amb la suite 
orquestral de Pepita Jiménez elaborada per José de Eusebio a 
partir de fragments precedents del segon acte de l'opera. Fins al 
moment, els enregistrements de Catalonia eren escassos, antics 
i iMocalitzables, tant és així que el més emblemátic, el d'lgor 
Markevitch al capdavant de la Simfònica de RTVE l'any 1969, 
és quasi un objecte de col-leccionista. Pel qué fa a les Escenas 
simfóniques catalanes, es tracta de la primera gravació mundial 
d'una de les fites del simfonisme espanyol anterior a la I Guerra 
Mundial. S'hi entreven l'heréncia de Massenet i Saint-Saëns en 
el taranná, i la intel ligéncia i la precisió d'un Korsakov o un 
Ravel en la instrumentació i els efectes. La captació de so és de 
qualitat i tant l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de

Catalunya (OBC) com el director Jaime Martín fan una tasca 
excel-lent: bona texturació, sàvia dosificació del periliós rubato 
albenicià i lloable equilibri de plans. Sense dubte és un deis discs 
amb música d'Albéniz més significatius deis que s'han comerci- 
alitzat els darrers anys.

Mompou redescobert
A finals de 2008 la Fundació Mompou va anunciar la troballa 
d'una trentena de partitures inédites de la primera etapa del 
compositor. Columna Música s'ha encarregat d'editar-les en 
dos discs. En el primer {Impressions. Obres per a piano. Ref.: 
1CM0242, duració: 65 minuts), s'hi inclouen les Impressions de 
muntanya (1910), Dues impressions (1911), Impressions sobre 
la vida d'un miner f l 914), Dues arabesques (1915), Les ami
gues entren al camp (1916) i Ball Pia, entre altres. Juntament 
amb les ja conegudes Pessebres i Impressions intimes, aqüestes 
partitures s'inspiren en els records, els passeigs per la platja o 
les muntanyes i altres experièneies quotidianes, i estableixen un 
fort vincle entre vida i art, amb un arrelat carácter evocatiu, 
sense literalitat. Les obres preludien l'elevació del llenguatge de 
maduresa de Mompou, tan caracteristic per les el-lipsis, la bre
vetât, l'elegància en la forma i el tracte melodic basat en una 
harmonia flexible, sense afegits inûtils. Tanmateix, són obres 
d'arrel post-romàntica d'ascendèneia francesa, que el mateix 
compositor i, més tard, la seva vidua, van decidir no editar. El 
pianista Mac McClure, molt vinculat a la Fundació Mompou i 
al segell Columna Música, les ha enregistrât per primera vega
da. La seva recreació remet a un concepte licitament romàntic 
i adéquat a la nostàlgia d'unes peces creades amb una mirada 
retrospectiva cap a la infància, el temps passât i vivèneies molt 
personals. S'hi troben a faltar, però, unes 
notes de carpeta musicològiques dignes 
d'una exhumació tan important. El segon 
disc (Ref.: 1CM0241, duració: 66 minuts),
Cançons i danses (no és tracta de l'obra 
homónima sinó d'un recull de cançons i 
alguna dansa), és una selecció de temà
tica i estiis variats: des d'harmonitzacions 
de cançons tradicionals fins a difuminats 
ritmes de tango i havanera, passant per 
dedicatóries a la seva esposa o obres d'he- 
réncia debussyana com Petit cementiri a la tarda. Mac McClure 
i la mezzosoprano Marisa Martins tradueixen l'hermetisme de 
sentiments i l'essencialitat expressiva tan genuí'ns del composi
tor. Sobresurt el salm De profundis clamavi ad te. Domine, que 
Martins dramatitza amb Ileus ribets operístics. En El pont de 
Montjuíc i 5 melodies (sobre poemes de Paul Valéry), s'hi apre-
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cien millores tècniques en el fraseig i la dicció de la mezzosopra
no respecte a treballs anteriors. Cal esmentar \//atge definitiu, 
sobre textos de Juan Ramón Jiménez i cantada a capella.

Granados: cambra i piano
El segell Tritò (Ref.: TD 0076, duració: 50 minuts) ha enregistrât 
les obres de cambra d'Enric Granados, el Trio amb piano en do 
major i el Quintet Op. 49 en sol menor, amb solistes de l'Or- 
questra de Cadaqués i Jean Bernard Pommiere al piano. L'edició 
té l'aMicient de presentar les dues versions del quintet, la de 
Madrid i la de Barcelona. L'originai és la barcelonina i consta 
de dos moviments (hi manca la part pianística del tercer). La 
madrilenya és una revisió posterior a l'estrena, que destaca per 
la condensació del desenvolupament del primer moviment i per 
algunes modificacions en el segon. La lectura de les notes de 
carpeta de Douglas Riva és imprescindible. Tant el Quintet com 
el Trio són hereves del romanticisme germànic i francés, que 
Granados va assimilar durant la seva estada a París. Però també 
hi ha un cert exotisme o orientalisme que passa per ser hispànic, 
amb passatges modais i girs del que aleshores es considerava 
exemple de folklore nacional. La interpretació a càrrec de quatre 
solistes de l'Orquestra de Cadaqués i de Jean Bernard Pommiere 
al piano és equiparable a la del Trio Salzburger (que va enre- 
gistrar el Trio al segell CPO el 1994). El compacte també inclou 
Azulejos, d'Albéniz, una obra que va acabar Granados, i que 
Pommiere interpreta amb exquisidesa melòdica i atmosferes de 
colors velats. El pianista la concep amb una filiació raveliana

sense artificis, senzilla i balsàmica. Per la seva banda, el segell 
sabadellenc La ma de Guido recull en un compacte l'obra pia
nística del compositor ilerdenc amb interpretació d'Emili Blasco. 
El pianista parteix de les arreis populars de la música i aproxima 
l'oient cap a un flux comunicatiu lluminós i cálid, com en el cas 
d'Aparición, la Serenata Amparo o el Capricho español. El seu 
Granados és suggeridor, animós, amb una significativa cura rít
mica, envoltat d'émfasi i soltesa com a la Rapsodia aragonesa, 
que respira i transpira l'aire d'allò propi. Hi ha inflexions, notes 
i frases secundàries, retencions i articulacions en un bon treball 
interpretatiu que defuig extravagancies, especialment en els 
Valsos romantics, els Valsos poètics i en les dues séries d'Esce- 
nes poétiques. Són obres on es porta la poesia a un lloable grau 
de depuració, amb pinzellades de jovialitat i una sana fluctua- 
ció entre la transcendència i el bagatelisme. El résultat és una 
execució correcta, amb dosis de transparència, digitació ben 
articulada i, en definitiva, amb les qualitats de domini técnic i 
expressiu logiques en un repertori pie de canvis estétics interns 
i de carácter evocatiu. L'edició ofereix breus notes de carpeta en 
tres idiomes (ref.: LMG 2100, duració: 87 minuts).
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Primer festival de cinema de terror 
de Sabadell, un debut esperançador

La primera edició va complir amb  
escreix les expectatives î estableix 
una base sòlida per al fu tur

XAVIER GORDI

Sabadell està d'enhorabona. La capitai vallesana ja té un festival 
de cinema de terror propi, una etiqueta que craea controvèrsia 
entre els que consideren potser més escaient catalogar-lo d'hor- 
ror o de fantastic. Però, si bé són un mal necessari, mai he estât 
gaire dévot de les classificacions, i el nom de Festival de Cinema 
de Terror de Sabadell fa prou patxoca, malgrat que el format 
de la primera edició (concentrada en un sol dia, el passât 4 de 
febrer) s'apropa més al concepte de marató.

La iniciativa sorgeix d'un grup d'amies i aficionats al cinema amb 
la coMaboració de l'Associaciô de Veins de Torreguitart (incloent 
un organitzador del Festival de Cine de Terror de Molins de Rei) 
i confirma el bon moment d'aquest gènere cinematogràfic, que 
té altres festivals corn el Cryptoshow de Badalone, el Festerror 
de Lloret, l'Florrorvisiôn de Barcelona, el Fantosfreak de Cer- 
danyola o el Festival de Cardedeu, tots ells aixoplugats sota el 
referent del Festival Internacional de Cinema Fantastic de Sitges.

Molt allunyat de l'amateurisme, com es podria esperar en una 
primera edició, el festival va complir amb escreix les expectatives 
i va transcórrer en un ambient familiar però professional, com 
demostren l'afortunat disseny de la imatge del certamen (un 
ull on es reflecteix l'emblemàtica Torre de l'Aigua) i la correcció 
tècnica de les projeccions, gràcies a un espai com l'Estruch, que, 
sense ser un cinema, té bona visibilitat des de tots els punts 
de la sala i una pantalla i un so més que acceptables. El serve! 
de bar, l'organització de les entrades i la votado final també 
van contribuir a crear un clima de caliu i proximitat entre els 
festivalers.
La programació va anar a càrrec de Victor Torres, que també és

The Loved Ones i (2009) i La Horde (2009).

un dels responsables del certamen de Molins de Rei. El direc
tor del festival és Miguel Ángel Rodríguez, amb Javier Garcia i 
Antonio Cuadrado corn a subdirectors, i va ser aquest ùltim el 
responsable de fer una presentado breu i amena (amb régals 
sorpresa inclosos) en la quai va agrair la implicado, imprescin
dible, dels petits patrocinadors i de l'Ajuntament, représentât 
pel regidor de cultura, Joan Carles Sánchez. El certamen va tenir
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Hoc el 4 de febrer des de les sis de la tarda i va ser un pie abso
lut, amb totes les entrabes (que es podien comprar a través de 
Twitter, Facebook i la pàgina web a un preu molt assequible) 
esgotades ràpidament.

PeMicules inédites
Totes les peMicules escollides compartien el denominador 
comú de no haver-se estrenat comercialment als cinemes mal- 
grat baver aconseguit premis i bones critiques als festivals i a 
la xarxa, amb predilecciô per la nova aleñada d'aire frese en 
el gènere procèdent de Franga (als nous dévots de la nouvelle 
vague d'horror que busquen els orígens de films corn Haute 
tension d'Alexandre Aja o À /'/nier/eur d'Alexandre Bustillo i Juli
en Mary, entre molts d'altres, m'agradaria recomanar-los Baby 
Blood (1990) de l'oblidat Alain Robak).

The Loved Ones, una cinta australiana del 2009 dirigida pel 
debutant Sean Byrne, probablement el film més desconegut de 
la programado, va obrir el festival i va resultar una grata sorpre
sa. Era la segona vegada que la veia però la primera a la gran 
pantalla i va millorar molt la impressió que en tenia, principal- 
ment per la potent banda sonora en un equip acústic adéquat. 
Les barrabassades de Lola Stone i el to del film, que combina 
a la perfecció mala baba i humor negre, el van convertir en el 
millor de la vetllada i en el guanyador, a més a més, del premi 
del públic.

Acte seguit i per evitar que decaigués el ritme, es va projectar 
Martyrs, la cinta francesa del 2008 de Pascal Laugier, guanya- 
dora del Meliés d'Or a Sitges. Prácticament tothom la conei- 
xia, però no tothom l'havia vista. Malgrat que no va despertar 
tanta polseguera com A Serbian Film, també va ser polèmica en 
diversos festivals per la cruesa de les imatges que oferia i per la 
voluntat deis organitzadors de posar-hi més pa que formatge (a 
Sitges s'oferia fins i to t atenció mèdica durant la projecció). En 
to t cas, és una peMicula que no deixa indiferent a ningù.

The House o f The Devii, cinta nord-americana del 2009 de Ti 
West, fou tal vegada el titol que menys va agradar, encara que 
la seva atmosfera deutora del cinema de gènere dels anys 80 
i el seu ritme lent amb final atropeliat és prou encomiable. La 
segCient peMicula tornava a ser francesa. Frontière(s) (2007), de 
Xavier Gens, arrenca als disturbis de Paris de 2005 i evoluciona 
cap a una revisió de The Texas Chainsaw Massacre (1974, Tobe 
Hooper), encara que no sempre aconsegueix el to malaltís que 
vol transmetre.

L'última obra l'escollia el públic, entre The Orphan Killer de Matt 
Farnsworth, cinta americana del 2011 i guanyadora del passât 
festival de Molins de Rei, i La Horde (2009), de Yannick Daban 
i Benjamin Rocher, un estimable film francés de zombies amb 
contingut social i tocs de comèdia negra. És significatiu que en 
eis vots a la web guanyés aquesta última mentre que la primera 
es va avançar a Twitter i Facebook, estris més innovadors i domi- 
nats per un públic més jove. La guanyadora va ser The Orphan 
Killer, un slasher protagonitzat per Marcus Miller, un assassi a 
mig cami entre Jason Voorhees i Michael Myers, i la seva germa
na Audrey. Aquesta burrada passada de rosca de la quai no se 
salva ni l'Església va ser un festiu punt i final. Una mica abans de 
les 4 de la matinada vam enfilar el cami cap a casa comprovant

De dalt a baix, Frontière(s) (2007), 
Martyrs (2008) i The House o f Devil (2009).

que ben poca gent havia desertat abans d'hora i que el nivell de 
satisfaccio era generalitzat.

La primera edició d'aquest festival estableix una base sòlida i 
podem esperar que a curt termini anirà creixent la programado 
i es podrá comptar amb un jurat, retrospectives i curtmetratges 
i taules rodones.
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Entrevista amb Víctor Torres, 
responsable de programado 
del Festival de Cinema 
de Terror de Sabadell

Qui sou TAssociació de Veins de Torreguitart 
i com sorgeix la idea de fer un festival de ter
ror a Sabadell? Ha estât un procès complicat 
o heu trobat bona predisposició per part de 
tothom?
Simplement som una associació de veins del barri, de 
la qual formen part molts dels organitzadors (jo no 
perqué sóc de Molins de Rei). El procès sí que ha estât 
complicat, sobretot amb eis patrocinadors, perqué ens 
haviem de donar a conèixer sense tenir res per "ense- 
nyar", corn hauria estât una edició anterior del festival. 
Amb I'Ajuntament to t ha anat molt bé i ens ha cedit 
I'espai de I'Estruch i el tècnic que hi treballa.

Us plantegeu que el festival tingui continui- 
tat? Quins son els vostres plans de futur?
Si no tinguéssim un pía de continuítat avui mateix 
deixaria el festival. Un festival sempre ha de tenir un 
période de prova que sol ser de tres anys. El primer any 
és el de "podem fer-lo", el segon el de "podem mante- 
nir-lo" i el tercer és el de dir "si hi afegim alguna cosa 
més continuarem tenint el suport del públic?". El futur 
ens el mirem amb calma i amb ganes d'evolucionar i 
sobretot de fer que el public participi en el festival amb 
concursos de llargmetratges i curts, videoclips, taules 
rodones, etc...

Quin criteri de selecciô heu seguit per triar 
les pel'licules? Per què aquest predomini de 
la nouvelle vague de cinema de terror fran
cés i la poca presència oriental, per exemple?
El criteri ha estât senzill: hem posât quinze peMicules 
que ens agradaven sobre la taula i hem dit: "Necessi- 
tem tancar-ne sis amb un pressupost minim, comen- 
cem a treballar". I al final hem aconseguit les sis que 
formen el festival. Algunes peMicules que estaven a la 
cartellera es van afegir al final, per qüestions de drets i 
també de diners. Hi ha molt cinema francés perqué els 
franceses han sabut crear un nou pont cap al cinema 
de terror que, encara que no té éxit de taquilla, ha 
tingut el suport del públic i deis festivals.

Últimament sorgeixen iniciatives arreu de 
Catalunya com el Festival de Molins de Rei. 
Teniu algún lligam?
(r/u) Em fa gracia perqué précisément l'Albert Galera i 
jo soms els responsables de programado de la secció 
oficial i de les retrospectives del festival de
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Molins de Rei. Cree que en aquest moment les iniciati
ves culturáis com aqüestes, en el món del cinema, són 
molt interessants. Per qué? Perqué to t i que tothom 
pot anar a veure una peMícula al cinema no és fácil 
anar-la a veure amb gent que tenen els teus gustos, 
amb gent que veus un any rere l'altre (o de festival 
en festival), és alguna cosa més que anar a veure una 
peMicula. I sobretot l'exclusivitat de veure peMicules en 
pantalla gran, peMicules que no veurás en un cinema 
comercial i encara menys en versió original.

Tot i que I'Estruch és un bon espai, no us 
sap greu que Sabadell s'hagi deixat perdre 
cinemes com l'Euterpe, el Rambla o el Princi
pal i l'Imperial originals? Penso en el festival 
Sitges i en el fet de com veure pel-lícules al 
Prado o al Retiro dona un plus atmosféric.
No sóc de Sabadell però estic d'acord que perdre una 
sala de cinema sempre és una cosa molt negativa per a 
la ciutat. És veritat que és un plus veure una peMícula 
en un cinema clássic però en els temps que corren 
molta gent se satisfá de veure-la en pantalla gran.

http://www.asvall.com
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Un sa b a d e llen c  en a m o ra t de  S itg es  
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Música / Principal 
MARINA ROSSELL CANTA 
M OUSTAKIIELS SEUS CLASSICS 

m  CATALANS
Dívendres 2 de mai^ / 21 h

Fam iliar/La Farándula
LA VOLTA AL MÓN EN 80 DIES
Joventut de la Faráncula
3 ,4 ,1 0 ,1 1 ,1 7  i 18 de març/18 h

Teatre/L'Estruch 
LÍMITS, amb Caries Garcia-Llidó, 
Elena Tarrats, Julia Tm yol, Canchi 
Almeda i Blai Llopis 
Dívendres 9 de mar^ / 21 h

\

Música Simfonica/Principal 
TROMBOMANÍAC 
Christian Lindberg, director: solista 
Dívendres 16 de marc / 21.30 h

'111

Teatre/La Farándula 
OPERETTA, Cor de Teatre 
Premi Butaca al millorespectacle 
familiar
Dívendres 23 de mare / 21 h

Organitzadó Amb el supórtele

| \  Ajuntament 
de Sabadell

Generalität de Catalunya 
Departament de Cultura

Diputació
Barcelona

PROGRAWAC1Ô 
OtNW-JONY 2011

o a n s » w ú s ic a  iv a v & U

Circ-Teatre/L'Estruch 
L'ESTANÇA ^
Caries de la Rosa, direcció artistici 
Díssabte14d'abríl/21 h

Música de Cambra / Principal 
LISZT O EL PARE DE LA 
MODERNITÄT
J.M . Almiron i L. Avendaño, pianc 
Dívendres 20 d'abríl / 2 1 .3 0 1>

Òpera/La  Farándula 
ROMÈO ETJULIETTE 
Amics de l'opera de Sabadell 
Dímecres 25 í dívendres 27 
d'abríl / 21 h Díumenge 29 
d 'ab ríl/18 h

Teatre/L'Estruch 
ALÎCIA, BON VOYAGE
inspirât en el classic "Alicia al pai 
de les meravelles" de Lewis Carre 
Dissabte 24 de març / 21 h

Familiar/LaSala 
LA MALETA DE LAGUSTÍ 
Farrés brothers i cia. + 8  anys 
Díumenge 29 d'abri I / 1 8  h

Mf'BROPOSTES:

http;//www.sabadell.(at

MÉSINFORMACIÓ;

Sabadell
fìtenció Ciutodana
@  www.sabadell.cat @  Telefon 010

Des de mòbii o des de fora de Sabadell, 
telèfor 93 745 31 10

http://www.sabadell.cat/Espectador/p/Portada_cat.asp

http://www.sabadell.cat
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La Muga Caula
La poesía, el múscul de la llengua 
zona zero /  Xavier Ristol
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r  ■ I Imatge/Estruch
«  V ̂ 4 a le s t r u c h

Sessió de curtmetratges 
r   ̂ D im e c r e s 2 d e m a ig / 2 1  h

.  t S b

j [  -s ,
^ l \ Música / Estruch

1 1 a  presenta

l ì Del menjador de les cases a Tescenari 
r  Æ  n  v A  b  deTEstruch
H D ijo u s B  d e m a ig / 2 1  h

Teatre/Principal 
DELICADES
T de Teatre
Diumenge 6 de maig /19 h

Mùsica/Principal 
V Cicle de música de cambra 
J D .  GONZALEZ, tenor 

J. MANAU, piano
» Obres de Hàendel, Verdi, Strauss

Divendres 18 de maig /21.30 h

Familiar/Farándula 
LAVENTAFOCS 
Joventut de la Farándula 
Dissabtes 19 i 26, diumenes 20 i 
27 de maíg í dissabte 2 i 
diumenge 3 de juny /18 h

Organitzadó Ambel suportde

Ajuntanent 
de Sabadell

ffffp Generalität de Catalunya 
Departament de Cultura

MËS PROPOSTES; 

http://www.sabadell.cat

Diputació
Barcelona

, PROGRAWAOÓ
p GENtR-J'JNÏ 2012
» DANSA MÙSICÂDansa/Estruch 

FACES 
Emmanuel Grivet 
Col.laboració entre coreógrafs de 
França, Mèxici Catalunya 
Dissabte 19de maig/21 h

Música / Estruch 
MANOS DE TOPO presenta 
ESCAPARCONELANTICICLÓN—  
Dijous24demaig/21 h

Música / Principal 
LA DAN7A DE BEETHOVEN
Orquestra Simfonica del Vallès 
Obres de Weber, Mozart, Linderg, 
Beethoven
Divendres 25 de maig / 21.30 h

Teatre/La Farándula
LUCES DE BOHEMIA de Ramon MI
del Valle-Inclán
Direcció d'Oriol Broggi
Diumenge 27 de maíg /19 h

Nous Formats / L'Estruch 
PSEUDO COTRONE 
Marcel-lí Antúnez 
Pre-estrena a Sabadell 
Dissabte 2 de juny/21 h

Imatge/Estruch 
MECALaTaírelliure 
Sessió de curtmetratges 
Dímecres 20 de Juny / 22 h

MÉSINFORMACiÓ:

% Sabadell
ñtenció Ciutadana

www.sabadcll.cat (^TeléfonO lO

D«s de mobil O des de fora de Sa badell, 
teléfon93 745 31 10

http://www.sabadell.cat/Espectador/p/Portada_cat.asp

http://www.sabadell.cat
http://www.sabadcll.cat


□ Quadern-N° 185-Abril 2012

0 2 1 Quadern, un Gspai de trobada 451 Cultura popular /Temps de calvaris
Enric Benovent Vallès

031 IDEES
En v/u/Multituds performatives, 
l'emergència d'un brogit secret pertot arreu
Oscar Abril Ascoso

071 El riure a I'edat mitjana: entre la contenció i I'esclat
Jordi Gapes

111 ARTS
La Muga Caula

151 Afina i Miralles, el paisatge al cap
Joan Casellos

171 El baptisme, la granota i el retorn de Fina Miralles
Joan Casellos

191 Epifania
Fino Miralles

2 0 1 Fina Miralles, el eos de l'artista en l'art
Malo Creas

2 4 1 Arquitectures de la dignitat
Oriol Ocaña ¡ GuÜlem Celado (Viuda de)

271 Disseny i cultura urbana /  La moda: un cercle 
que es tanca o equilibri cap a la modernitat?
M. Dolors Giró

3 21 Cinema /  Drive: ràpid, furiós i sobretot romántic
Xavier Gordi

331 zona_zero / Xavier Ristol
Gemma Coscón i Lloreng Ugas Dubreull

4 61 Cultura popular /  Les herbes remeieres 
deis hoscos vallesans
Marina Antúnez

4 81 Cultura popular / Sant Jordi, festa i tradició
Lydia Orobitg

5 0 1 Cultura popular /  Lluís Trullas i Ribas, 
folklorista i coreògraf
Gemma Motas

531 LLETRES
La poesia, múscul de la llengua
David Madueño Sentís

561 Crítica de poesia /  Versos i fotogrames
David Madueño Sentís

571 Paper veil, tinta digital /  Andreu Febrer, 
cavalier i trobador vigatá
Joan Antoni Ferron

6 01 Papers de Versália 

5l I Creado /  Roimon Gil Sora

531 FUNDACIOARS
Civiíitat i ciutadania: l'exemple 
d'Antoni Monés i Giner
Manuel Costo Fernández

661 Notes sobre l'ADCF /
Els capitells de Sant Salvador
Dolors Godoyol

4 1 1 Música /  Albert Ferrer Flomerich Càlbius
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Quadern, un espai de trobada

Quadern es una revista cultural d'una dilatada 
trajectòria. Un fet remarcable que li atorga 
Singularität i carácter a l'hora de ter front a una 
nova etapa més adequada als temps i a la nostra 
realitat cultural. La ciutat de Sabadell és un espai 
socialment viu que genera processes dinàmics 
associats al pensament, Tacciò i Tactivisme 
cultural. Processes que circulen a través 
d'iniciatives personals i coTlectives, territoris i 
xarxes socials que, tot i així, sovint no arriben a la 
major part de la ciutadania.

Per aquest motiu, Quadern, coincidint amb el 
seu trenta-quatrè aniversari —va ser fundada 
el 1978 per Joan Cuscó i Aymamí—, després 
d'una reflexió i d'un débat franc i obert en el qual 
han participât persones ben diverses, decideix 
encetar una nova etapa sota la premissa de fer 
de la revista un punt de reflexió i de trobada dels 
agents que intervenen en la conformació del mapa 
de la cultura contemporània en el seu transit per 
la ciutat. Esperonats per aqüestes iniciatives 
i convençuts de la força de la paraula i de la 
seva capacitat de produir realitats, el coTlectiu 
que impulsa la nova etapa de Quodern vol fer 
de la revista un espai de trobada, real i virtual, 
d'entitats, grups i persones que intervenen en 
els processus de producció de pensament des de 
Tactivitat i la creació cultural.

Quadern es reconeix en el fil de la memòria 
cultural sabadellenca, i en aquest sentit es vol 
sentir hereva d'iniciatives històriques que no han 
de quedar en Toblit quan es tracta de comprendre 
la realitat cultural sabadellenca del segle XX. 
Parlem, entre moites d'altres, de les revistes 
Riutort i Èczema, de les aules de TAcadèmia de 
Belles Arts —sobretot l'Aula de Teatre— i, molt 
especialment, de les activitats dûtes a terme 
des de Sala Tres. En conseqüència, Quadern

es reivindica avui corn un esglaô més d'unes 
pràctiques culturáis que possiblement no avancen 
per les autopistes canòniques de la història, però 
que sí que ho fan pels carrils laterals, i no per 
aquest motiu son menys rellevants.

Creiem que Quadern ha de girar al voltant del 
que podem anomenar la cultura de la ciutat en 
constant ebuHició i transformació, tant pel que fa 
a les formes d'habitar el món corn pel que fa a les 
maneres d'expressar-lo. En aquest sentit el grup 
editor vol fer de Quadern un espai receptiu i obert 
a les manifestacions actuals del pensament i de la 
cultura crítica.

Entenent que la creativitat cultural és Túnica 
suficientment audaç per oferir al món els seus 
propis signifîcats, Quadern troba el seu sentit a 
constituir-se corn una plataforma de visibilitat per a 
les persones i coTlectius implicats en la construcció 
de la cultura contemporània, que operin des de 
Sabadell cap al món 0 des del món havent sorgit de 
Sabadell.

La nova etapa de Quadern es defineix corn un espai 
obert al pluralisme cultural i es proposa corn una 
plataforma oberta ais autors, pensadors i creadors 
participants i practicants de la ciutat que des d'una 
ética de la creació i la recepció operen com a agents 
culturáis amb voluntat i capacitat pública. Quadern 
s'adreça a tots els publics interessats a saber més 
sobre el flux cultural que es genera des de la nostra 
ciutat tot mirant al món.

Per aquest motiu la revista, a banda de presentar 
una nova imatge, s'ha imposât el repte d'aconseguir 
la complicitat deis actors implicats en la 
construcció d'un pensament en viu basat en el 
diáleg i Texperiéncia compartida.

Abril 2012 ■ Quadern 3



ítós«in»a

ÍW!<-29i,

Darrers títols publicáis

BIBLIOTECA QUADERN

34
Sabodell. Cent anys de dansa tradicional catalana 
Núria Vila Mas

35
L'hora blanca. L'holocaust i Joaquim Amot-Pinello 
David Serrano i Blanquer

36
Sense trevo. Poemes 
LluísSubirana

37
La Crea Alta, Jonqueres i Sant Pere de Terrassa 
(1700- 1904)
David Laudo Cortina

38
Orfeó de Sabadell. Apunts d'un Centenari 
Lluís Subirana

39
La história de Catalunya: miratges i distorsione 
Joan A. Mateu

40
Els Fatxendes. Uno orquestra de Sabadell 
Jaume Nonell i Lluís Subirana

41
Francesc Armengol i Duran 
Un sabadellenc enamorat de Sitges 
Lluís Subirana

42
Cent anys de sardones a Sabadell 
Jaume Nonell i Lluís Subirana

43
Ramón Ribera Llobet. Obra sardanista 
Lluís Subirana

44
Persones d'ahir i d'avui
Emili Hierro, Joan Cusco i Josep Gamell

45
Des de la Torre de l’Aigua 
Lluís Subirana

F U N o A g Ó

Kb



En viu / Multituds performatives, 
Temergència d'un brogit secret pertot arreu
OSCAR ABRIL A5CA50

Un brogit secret és un cèlebre ready-mode que 
l'artista Marcel Duchamp va presentar l'any 1916. 
Un objecte enigmatic, un petit assemblatge, 
només un cabdell de corda tancat dins d'una 
senzilla estructura de metall. L'obra de Duchamp 
pressuposava una premissa: per sentir el brogit 
secret calia moure aquell giny. Calia fer una acciò. 
Voler ser part activa de la proposta artística. 
Actualitzar una potència. Però l'objecte, com que 
era una obra d'art, no podia ser tocat. 5 entir-ne el 
brogit secret era, dones, un exercici impossible. 
Partint d'aquesta estratégia, Duchamp convertí 
en obra d'art una expectativa, la projecció d'un 
acte possible. Però era una expectativa que 
coMocava en la ment de l'espectador la concepció 
de tots els sorolls possibles.

Com el títol d'aquella obra de Marcel 
Duchamp, hi ha un brogit secret pertot arreu.
Un brogit secret, imperceptible per a milions de 
persones, però omnipresent en la vida quotidiana 
de molts altres milions. Un brogit secret que 
no és un, sinó molts. Un brogit secret que es 
reconfigura mitjançant la suma d'una multiplicitat 
incomptable de veus. A cada instant. Un brogit 
secret, planetari i coral.

La generalitzaciô dels nous sistemes 
d'interrelació global (des de les xarxes socials fins 
al microblogging} de la societat de la informació 
i la comunicació contemporània han donat Hoc a 
l'emergència d'un nou espai pùblic des del quai 
milions de ciutadans elaboren, transfereixen i 
comparteixen discursos i accions diàriament. 
Aquesta nova agora social, però, no és un espai 
fisic, tangible i estable, sinó un pia immaterial, 
processual i efímer. Emergent i holistic, un 
agenciament.

Segons el sociòleg Bruno Latourf cofundador 
de la Teoria dels actors en xorxo, allò social no 
és, corn pensem, un Hoc. No hi ha, pròpiament, 
un espai social. Per a Latour, allò que definim 
corn a social és sempre una acciò. Una acciò que 
es formalitza des del reassemblatge disruptiu

1 Latour, Bruno. Reensamblar lo social (Una Introducción a la teoria 
del actor red), Manantial, Buenos Aires, 2005.

de practiques hibrides, organitzades pels 
actants humans i no humans, pels humans i 
pels seus dispositius tecnològics. Una práctica 
d'acompanyament, interrelacional, hàptico. Una 
práctica des de la qual els actors socials recreen i 
creen allò social. Més concretament, una práctica 
des de la quai els actors socials recreen i creen 
noves realitats. En altres paraules, mitjançant 
els sistemes d'informació i comunicació global 
contemporanis els actors socials performen la 
realitat. La creen. A cada instant.

Quan va tenir Hoc la Revolució Francesa, la 
ciutadania europea feia ja moites décades —la 
impremta s'havia inventât a mitjan segle X V — 
que Hegia Hibres que parlaven d'una nova societat, 
d'una nova societat molt diferent d'aquella en què 
Vivien diàriament. A principis del segle XVIH, a 
Europa hi cohabiten dues societats, una minoria 
de conviccions politiques absolutistes, amb poder 
però amb una autoritat moral minvada, i una nova 
societat emergent, sense poder però amb una 
creixent autoritat moral. Quan això succeeix.

Un bruit secret 
(Marcel Duchamp, 
1916). Fotografia 

d'Oscar AbriI 
Ascaso.
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Multitud
(Barcelona, 2012). 
Fotografia d'Oscar 
Abril Ascoso.

Seminari Capsa 
d'Einesl, amb 
Pau Alsina i 
Marina Garcés 
(Nauestruch, 
L'Estruch, 
Sabadell, 2010). 
Fotografia: 
AJmudena 
Manzanal /  
L'Estruch.

el pes de la historia acostuma a actuar sota la 
mateixa lògica^
El 1789 no és l'any de l'esclat d'una torba irracional 
que decideix, de manera espontània, prendre 
La Bastilla. El 1789 és l'any de l'emergència d'un 
brogit secret iniciat més de dos segle abans.

El professor de la Universität de Standford 
Howard Rheingold, autor de la publicació 
SmartMobs^ (Multituds intel-ligents), descriu, des 
d'una concepció de tendències tecnof diques, els 
nous sistemes de comunicació contemporanis 
corn un dispositiu d'apoderament social i corn un 
laboratori politic de noves formes de democracia 
oberta i descentralitzada. Rheingold posa 
corn exemple les mobilitzacions derivadas de 
l'atemptat terrorista a l'estaciô d'Atocha de 
Madrid, quan una multitud de ciutadans en xarxa 
va fer lis de la telefonia mobil per donar expressió 
a una veu col-lectiva que no acceptava la versió 
governamental dels fets. Per a l'assagista nord- 
americà, aquests fets són la mostra que, per 
primera vegada, a Occident els nous sistemes de 
comunicació globals han propiciat un canvi politic 
al més ait nivell: la pèrdua per part del partit de 
govern d'unes eleccions que totes les enquestes li 
donaven perguanyades.
Són molts els estudiosos —entre els quais s'hi 
compta, modestament, l'autor d'aquestes Unies— 
que creuen que, la nostra civilització està entrant 
en un nou eide històric pivotât a l'entorn de la

2 Faura, Pere. Reflexiô que l'arquitecte i cantant del gmp musical Le 
Petit Ramon li va fer a l'autor d'aquest article, 2011.
3 Rheingold, Howard. SmartMobs (La próxima revolución social), 
Editorial Gedisa, Madrid, 2004

categoria de performativitat. La performativitat 
és el llenguatge del segle XXL Un llenguatge que, 
tal corn analitza l'economista Andrea Fumagalli, 
és tant l'instrument productiu de riquesa del 
capitalisme del coneixement contemporani corn 
l'instrument per a les pràctiques créatives dels 
moviments socials alternatius a aquest sistema. 
La performativitat, corn a diseurs i corn acciò, crea 
expectatives. 1 aquesta creació d'expectatives 
prefigura els nous codis relacionáis ais 
nostres sistemes socials. En altres paraules, 
la performativitat anticipa i crea realitat.
La performativitat és productiva. Perqué la 
comunicació, la interrelació i el contacte, en nova 
era háptica a la qual es referí ja Pau Alsina des de 
les pagines d'aquesta revista^ són productius.

El filósof Gilbert Simondon ens va parlar, a la 
segona meitat del segle passât, de la multitud.
Per a eli, allò coMectiu no és un producto de 
la nostra socialització, una fita a la que ens 
adrecem per nécessitât política. Ben al contrari, 
allò col-lectiu és la nostra base biològica, allá 
d'on tots venim. Per a Simondon, dones, la 
multitud no és el nostre objectiu social sinó 
que és l'origen de la nostra constitució natural 
comuna. En altres paraules, allò col-lectiu no és 
una promesa sinó una premissa. La multitud parla 
quan cadascú de nosaltres parla. La multitud 
actúa quan cadascú de nosaltres actúa. El 
model social de Simondon supera la concepció 
de pable i d'individualitat hegemónica d'arrel 
liberal i moderna. El model social de Simondon 
ens parla deis orígens biológics i lingüístics de la 
multitud com a unitat primera del sistema social. 
Una multitud horizontal, desjerarquitzada, 
informe. La multitud com a base potencial de 
totes les nostres accions possibles. Un model de 
multitud que, cinquanta anys més tard de la seva 
postulació, sembla que es comença a fer visible 
en la societat de la informació i la comunicació 
contemporánia.

Devem estar ara sentint el brogit secret 
d'una multitud performativa? Devem estar 
ara sentint el brogit secret d'una societat 
emergent, nascuda de l'era digital i crescuda 
en la factualització diaria d'una nova concepció 
d'alló social que pugna per trobar el seu Hoc 
entre els sistemes d'heterorepresentativitat 
col-lectiva contemporanis? A Sabadell obrirem 
un marc per analizar aquests interrogants, 
aquesta primavera, al seminari Caixa d'eines 3: 
Multituds performatives, amb la participació de 
Pau Alsina, Marina Garcés, Rubén Martínez, José 
Luis de Vicente i Amador Fernóndez-Savater 
(NauEstruch, L'Estruch, Sabadell. Abril-juny, 2012).

4 Alsina, Pau. Tratado de dermatología general (o cuando la visión 
se vuelve háptica). Quadern, Sabadell, 2011.
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El riure a l'edat mitjana: 
entre la contenció i l'esclat

JORDICLAPÉS

«Després de la cultivada Grecia i de la puixant 
Roma, a l'edat mitjana el mon occidental es va 
veure submergit en la foscor». Què va passar al 
llarg d'aquests mil anys perqué se'ls identifiqui 
amb l'obscuritat? És que potser la rialla es va 
extingir durant aquest période?

Invasions, feudalismo, fam i épidémies
Repassem primer la part més "fosca" d'aquesta 
etapa. Durant el segle V, l'imperi Roma, que havia 
fonamentat el seu domini en una amplia xarxa de 
ciutats, es va anar ruralitzant cada vegada més 
fins que es va fragmentar. Al mig del continent hi 
va quedar Bizanci, l'antic imperi Roma d'Orient, 
al sud-est els dominis musulmans, i a l'oest els 
régnés cristians de Tactual Europa occidental. 
Aquesta disgregado va animar altres pobles a 
conquerir-ne els territoris, essent els bizantins 
els ùnics hereus directes de Tantic imperi que 
van resistir fins el segle XV. Corn que les ordes 
de genets asiàtics de Testepa no havien pogut 
saquejar la Xina, ben protegida ja aleshores per la 
seva extraordinaria muralla, el seu cabdill Àtila les 
va dirigir cap a l'oest. Eren els huns. l mentrestant 
els bàrbars, els pobles germànics del nord (alguns 
dels quais eren uns vàndals en tots els sentits) 
van penetrar dins l'imperi i s'hi van establir. Entre 
els huns i els altres (ha!ha!ha!) van deixar l'imperi 
romà d'occident i el seu patrimoni en ruines.

Un d'aquells pobles germànics, els visigots, 
va dominar la península Ibèrica. L'any 589 el seu 
rei Recared I va aconseguir la unitat religiosa del 
régné al voltant del catolicisme. Recordem que 
al segle V Temperador Teodosi havia décrétât 
el cristianisme religiô oficial de l'imperi Romà. I 
poc després Mahoma (570-632) predicava una 
nova religió: Tislam. Fou al segle Vili quan els 
musulmans van conquerir tot de territoris des 
de l'india fins a TAl-Andalus, que era com els 
àrabs anomenaven la península Ibèrica, i d'on 
no serien expulsats fins a finals del segle XV.
Però malgrat Tocupació de la península per part 
dels musulmans, la inexistència d'una autoritat 
religiosa islàmica equivalent al que era Roma per 
a la cristiandat permetia un grau de tolerància 
molt superior al que era habitual per part dels 
cristians. D'alguna manera, durant els segles 
posteriors la religió substituirá la politica com a

model d'ordre universal. Es considerará que tant 
el poder espiritual -e l papat- com el poder politic 
-la  monarquía- vénen de Déu, de manera que els 
reis han d'estar al servei de TEsglésia.

Alxí dones, el période de més convulsions 
bèTÜques es va produir entre el segle V i el segle 
Vili. Arran d'aquestes Iluites, els musulmans es 
van estendre des de la península Ibèrica cap al 
nord d'Àfrica i cap a la península Arábiga fins 
a l'india; al nord-est hi havia els ja esmentats 
bizantins; i al nord-oest hi regnava el poblé 
germànio dels francs, sota la dinastia dels 
merovingis primer, i la dels caroTingis després. 
Podem fer-nos el càrrec de les condicions en què 
convivien uns i altres si considerem, per exemple, 
les diferents comunitats de la Catalunya islàmica. 
D'una banda, la minoria de dirigents àrabs i 
berbers, a la quai pertanyia la major part de les 
terres; d'una altra, els mossàrabs, els cristians 
autòctons; també els muladis, els cristians 
convertis a l'islam; i, finalment, els jueus. Al llarg 
dels segles següents hi va haver dos intents de 
restaurar l'imperi Romà d'Occident. Al segle IX ho 
féu Carlemany (768-814) créant l'imperi Carolingi, 
el régné més poderôs de l'Europa de principis 
de l'edat mitjana, però en morir se'l van dividir 
els seus tres néts i va entrar en decadèneia. 1 a 
partir de la segona meltat del segle X, ho tornà

Figura 1
Judici Final 

Abadía Sainte Foy 
a Conques.
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Figura 2
Timpù
de la catedral 
de Eamberg

a intentar Otó I el Gran, rei dels saxons, fundant 
el Sacre Imperi Romanogermànic. Però a mitjan 
segle XIII aquest darrer començà a perdre 
territoris i acaba disgregat en diferents regnes 
menors. Aquest fraccionament va debilitar el 
poder i les funcions dels estats i va comportar 
el despoblament dels nuclis urbans. Les ciutats 
europees es convertiren en les residències de les 
maximes autoritats politiques i eclesiàstiques i 
perderen l'activitat comercial, de manera que el 
conreu de la terra a les zones rurals esdevingué 
la principal font de riquesa. Les Iluites entre els 
diferents regnes afavoriren que els senyors locals 
incrementessin el seu poder sobre els pagesos 
oferint-los protecció i el dret a traballar les terres 
a canvi de fortes obligacions. Havia aparegut el 
feudallsme, sistema social, politic i econòmic que 
sorgi amb el canvi de mil-lenni i que perduraria fins 
elsegleXViil.
Ara bé, a partir del segle XI s'apliquen noves 
tècniques a les feines del camp que permeten 
augmentar la productivitat i comercialitzar 
els excédents agricoles. Aquesta expansió 
econòmica i comercial fa que els nuclis urbans 
recuperin la vitalitat que havien perdut. Però 
aquest période de Prosperität es veu novament 
frenat a partir del segle XIV per diversos factors, 
entre els quais la successió de conflictes bél-lics, 
com la guerra deis Cent (setze) Anys, que 
acabaran consolidant les monarquies nacionals. 
Aquest procès será l'origen de l'estât modern.
Un altre factor fou la mala climatologia, que va

afectargreument el rendiment de les coHites. 
Aixô, unit a l'augment constant de la poblaciô, 
que havia propiciat la bonança econòmica dels 
anys anteriors, va provocar périodes de fam i 
misèria. Finalment, els profitosos intercanvis 
comerciáis també van ajudar a escampar una 
malaltia terrible: la pesta bubónica. Tot plegat va 
causar, entre mitjan segle XIV i finals del segle XV, 
l'exterminació d'un terç de la poblaciô europea, l 
és a mitjan segle XV, ja una mica refets d'aquestes 
adversitats i amb l'adopciô d'uns altres valors 
(sobretot a Italia) i la caiguda de Constantinoble 
en mans dels turcs, que es tanca aquest période i 
l'any 1453 s'inicia l'anomenada edat moderna.

Resplendors de cultura i de pau
De tot aquest batibull que hi va haver a occident 
al llargd'aquestslOOO anys també en van 
sorgir coses bones. A Bizanci van preservar 
l'herència cultural de la civilització grecollatina 
tot impulsant la compilaciô del dret romà, vigent 
fins als temps modems. Els àrabs, molt receptius 
envers el saber acumulat pels altres pobles, van 
portar de l'Ìndia el sistema de notació numèrica i 
també van transmetre les adquisicions culturáis 
gregues. Carlemany, que de primer manava sobre 
regnes a'íllats que parlaven dialectes diferents 
(com també ho eren els costums i les tradicions), 
va procurar unificar el seu territori també a 
través de la llengua, el tedesc, i va crear escoles 
per difondre l'art de llegir i escriure. l si bé, com 
s'ha dit, molts dels seus projectes van quedar
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frustrais amb la seva mort, aquest darrer en 
concret el va sobreviure. Des de l'esfondrament 
de l'imperi Roma, l'Església fou Túnica institució 
que va conservar una organització sòlida i un 
poder politic notable i, durant Tedat mitjana, 
va prendre el testimoni cultural deixat per 
Carlemany i el va mantenir. Aixi, al llarg dels 
territoris cristians hi van sorgir monestirs que 
s'erigiren en reductes on es preservava la cultura 
i Teducació. Alii s'hi va unificar Tensenyament en el 
trivi i el quadrivi, amb Tus del llati per preservar i 
transmetre el llegat cultural grecoromà.

A Tedat mitjana també es van definir unes 
noves relacions socials, de manera que hi havia 
tres classes de persones: les que pregaven 
(orotores), les que Iluitaven (bellotores) i les que 
treballaven {ioborotores). La implantaciô d'aquest 
sistema va provocar que elements del segon grup 
protagonitzessin actes de violència i desordres. 
L'Església hi va voler posar fi mitjançant la "pau 
i treva de Déu" per tal de protegir el clergat, els 
seus béns i els llocs de culte, a més de garantir la 
Integrität de les persones més indefenses i de 
prohibir la comissió d'actes violents certs dies 
de la setmana i durant les festivitats religiöses. 
S'entén la importancia d'iniciatives corn la "pau de 
Déu"en una època en la quai els conflictes eren el 
pa de cada dia.

La por de les guerres, de la misèria i d'una 
naturalesa incontrolada i desconeguda va tornar 
la gent molt supersticiosa. Aquesta actitud de 
temor indegut enllumenava amb força les imatges 
del Paradis i de Tinfern, que representaven Tordre 
i el caos respectivament.

i és que la societat medieval estava dominada 
per les relacions entre Thome i Déu, si bé al llarg 
d'aquests deu segles canvia la noció de Thome i, 
fins i tot, la de Déu, corn es pot comprovar en les 
representacions que se'n fan al llarg dels anys. 
Simplificant molt, podriem dir que el cristianisme 
és una religió de salvado. La preocupació dels 
humans no és la mort en si, sinó el que els espera 
després al llarg de tota Teternitat: o la félicitât 
del paradis o la condamna a Tinfern. Corn explica 
Jacques Le Goff, «la por de Tinfern, que moites 
vegades és més forta que Tesperança del 
Paradis, fou un dels components fonamentals 
de la psicologia i la mentalitat medievals»L El 
moment de la salvaciô o la condamna queda molt 
ben illustrât en les diferents imatges del Judici 
Final, especialment en el moment en què Sant 
Miquel i el dimoni pesen les animes perveure 
cap on es decanta la balança. En la representació 
escultórica de Tabadia de Saint-Foy de Conques 
(figura l) s'aprecia corn el dimoni, représentât amb

una gran rialla a la cara, fa pressió amb el dit per 
contrarestar el pes de les bones obres. I és que el 
riure va ser prohibit per les regles monastiques, ja 
que és considerava diabòlic. El somriure, en canvi, 
era Texpressió estereotipada dels escollits.

Del risus al subrisus
Centrem-nos ara en el riure. Com a fenomen 
cultural, els seus objectius canvien segons la 
societat en la qual es produeix. l és indubtable 
el carácter social que té, ja que requereix la 
implicació de dues o tres persones, com a minim. 
Per a Aristótil, el riure és un tret propi de Thome.
A Tedat mitjana, per valorar com considerar-lo, 
l'Església es va plantejar si Jesús havia rigut. Si el 
fill de Déu, el model a seguir, no va riure en la seva 
vida humana, aleshores el riure era impropi de tot 
bon cristià. 1 com que, a més, al segle V l'Església 
concep el riure com un perill que no pot controlar, 
en la Regulo Mogistri passa de considerar-lo una 
manera terrible i obscena de trencar el silenci a 
concebre'l corn la pitjor de les maneres malignes 
en què es pot expressar el cos huma. Al segle Xll, 
però, es veu amb cor de dominar-ne la práctica 
i passa a regular-ne els usos (Sant Lluis, per 
exemple, va decidir no riure mai els divendres).
Es tractava de diferenciar el riure bo del riure 
dolent i burleta. Però el llati, a diferència del grec 
i de Thebreu, només disposava d'una paraula per 
definir el riure, risus, aixi que en van crear una 
altra, subrisus. El primer és el que es manifesta 
amb la rialla, mentre que el segon voi significar 
'riure sota fur intern' o 'rialla secreta'.

La diferència entre el risus i el subrisus 
s'aprecia molt bé en el timpá del Judici Final de 
la catedral de Bamberg, de Tany 1235 (figura 2). A 
Tesquerra del Jutge Suprem hi veiem els escollits 
que serán admesos al Cel, amb un somriure a 
la boca. A la dreta, amb expressives rialles, els 
condemnats són arrossegats amb cadenes per 
Satanás cap a Tinfern.

Fins ara ens hem referit al riure "institucional", 
el que està régulât. Però cal recordar que també 
hi va haver un risus monasticus, un riure iTlegítim 
que van practicar els monjos deis monestirs. Els 
mateixos que van crear la Joca monocorum, un 
tipus de broma escrita de la qual es conserven 
recopilacions del segle VHP.
Però, i el poblé? l la gent, qué feia? No disposem 
d'imatges d'aquesta època, anterior al 
descobriment de la impremta, que ens mostrin 
la gent rient (si és que es van arribar a generar 
mai). Com ens recorda Le Goff, «la cultura popular 
va aconseguir poques vegades expressar-se en

Figura 3
Capiteli 

de Sant Cugat.

1 Le Goff, Jacques, Una Edad Media en imágenes, Paidós, Barcelo
na, 2009.

2 Le Goff, Jacques, «La risa en (a Edad Media», del Ilibre Una histo
ria cultural del humor, Ediciones sequitur, Madrid, 1999.
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l'art de l'edat mitjana, ni tan sols en l'escultura»3. 
Ja en els temps d'Àtila, a les corts es relataven 
les gestes héroïques de l'aristocràcla guerrera. 
Mentrestant, el poblé es divertía amb les 
cabrioles i elsjocs de mans dels mims, queja 
existien des de la Grècia clàssica. Però la noblesa 
era cada vegada més culta i preferia delectar-se 
amb els poemes clàssics llatins, de manera que 
els poetes van canviar d'audiència i se'n van anar 
a explicar les heroïcitats dels grans guerrers pels 
pobles. Aleshores van topar amb els mims, i va 
sorgir un hibrid de tots dos: el joglar. La paraula ve 
del llati joculoris, que deriva de joculus (broma), i 
que es pot traduir per'graciós'i'risible'. Elsjoglars 
transmetien oralment obres literáries, romanços, 
poemes, gestes, etc. També ballaven i actuaven 
amb animals domesticats a les places i van tornar 
a les corts deis nobles, on feien representacions 
cada cop més refinados. Cal destacar també 
la funció que exercien elsjoglars com a font 
d'informació per a la gent del poblé, la majoria de 
la qual era analfabeta. Al segle Xii ja els trobem 
representats en alguns capitells, com en un del 
monestir de Sant Cugat del Vallès (figura 3).

En aquesta escultura, semblant a la d'un 
capiteli del presbiteri de la catedral de Santa 
Maria de Tarragona, s'hi veuen dues figures 
acróbates de cap per avail (escapçades) 
amb una altra que fa xocar els crótals. De 
primer, les escultures romániques mostraven 
ornamentacions fitomórfiques. Però van 
evolucionar cap a la representació d'animals i 
éssers fantástics, amb carácter moralitzant, 
fins a incorporar la figura humana en escenes de 
carácter quotidiá, amb una intenció alÜçonadora.

El riure de les converses espontánies
Fins aquí hem analitzat les diferents 
manifestacions de l'humor que han quedat 
reflectides en escrits, inscripcions o imatges. 
Però potser n'hi havia d'altres. Considerem dos 
aspectes que ens poden ajudar a valorar si la gent 
de l'edat mitjana tenia motius per riure i, si era 
així, quan reia. Del primer ens en parla Sigmund 
Freud en el seu estudi sobre els acudits, quan 
analitza els de tendéncia hostil: « (...) l'acudit 
tendenciós s'usa amb especial preferéncia per 
fer viable l'agressió o la crítica contra l'autoritat 
d'un superior. Aleshores, l'acudit representa una 
rebel-lió contra aquella autoritat, una alliberació 
del seu jou.»" .̂ Ja sé que en aquella època no hi 
havia humoristes professionals que expliquessin 
acudits. i, de fet, els reculls escrits de facécies

3 Le Goff, Jacques, Una Edad Media en imágenes, Paidós, Barcelo
na, 2009.
4 Freud, Sigmund, El chiste y su relación can la inconsciente, Alian
za Editorial, Madrid, 1990.

(curiosa paraula que el catalá ha conservât del 
llatí) no es van poder difondre fins que es va 
desenvolupar la impremta, amb textos com 
el Líber focetiorum que Poggio Bracciolini va 
escriure entre 1438 i 1452 i que es va editar en llatí 
el 1470, en francés el 1480 i en italiá el 1483.

Però és que no cal ser un professional per 
provocar la rialla. AnaÜtzem si no les vies per les 
quais, en l'actualitat, es comuniquen missatges 
amb la finalitat de fer riure. Molts els trobem 
en format audiovisual, com les pel-lícules i 
programes de la televisió i de ràdio, i molts están 
impresos en Libres d'acudits i en diaris i revistes 
satiriques. També hi ha les representacions 
cómiques teatrals i els humoristes que, com el 
gran Eugenio, podem considerar hereus directes 
de la tradició deis joglars. Dones bé, cap ais anys 
noranta del segle passât, Nicholas Kuiper i Rod 
A. Martin van analitzar de qué reien un grup de 
persones al llarg de tres dies, i van descobrir que 
només l'11%  de les rialles eren produises corn a 
resposta d'acudits, que el 1 7 %  les van provocar 
els mitjans de comunicació, i el 7 2 %  per cent 
sorgien espontàniament en interaccions socials, 
ja fos arran dels comentaris graciosos d'altres 0 

d'anècdotes divertides sobre coses que els havien 
passât^, i és que l'humor conversacional espontani 
adopta moites formes: jocs de paraules, 
exageracions, presa de pèl, doble sentit, ironia, 
respostes enginyoses a declaracions seriöses, 
segones intencions, etc.

D'una banda, dones, observem que en 
époques de "foscor" l'humor és una bona válvula 
de descàrrega i d'alliberació per superar les 
dificultats del moment. Ho demostra el fet que 
s'arribi a considerar el riure com una práctica que 
es pot descontrolar i que, per tant, cal regular.
De l'altra, si resulta que actualment (en plena 
època de mitjans de comunicació audiovisuals) 
la major part de les rialles les produeixen les 
converses espontánies, podem suposar que 
no en devien faltar en una societat en què molt 
poques persones tenien accès a les imatges i, de 
fet, la gran majoria no sabien llegir ni escriure. 
Personalment cree que la gent reia, ja que en 
tenia motius (nécessitât, fins i tot) i tenia la 
possibiütat de fer-ho. Però, aquest riure "popular", 
va quedar relegat a la Intimität? A l'edat antiga 
hi havia espectacles multitudinaris en els quais 
el poblé compartía les rialles, corn les comédies 
representades als amfiteatres romans. Ho va 
fer també la gent de l'edat mitjana? i en cas 
afirmatiu, quan i on reia? Aviat us ho explicaré. No 
pretendreu pas que resumeixi mil anys d'histôria 
en un sol article, oi?

5 Martin, Rod A., La psicología del humor, Orion Ediciones, 
Madrid, 2008.
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La Muga Caula

EQUIP MUGA CAULA | Fotografíes dAyano Shibata

La Muga Caula és una trobada internacional 
anual de poesia d'acdó i performance que té lloc 
a les Escaules, Alt Empordá, el mes de setembre 
de cada any des del 2005. El motiu fundacional 
d'aquesta trobada és un fet historic: el 40é 
aniversari de la visita de Marcel Duchamp al salt 
de la Caula (les Escaules) l'anyigöS. Duchamp, 
figura cabdal del cubisme, el dada i el surréalisme, 
i predecessor de l'art conceptual i efímer, va 
visitar la contrada l'any 1965, segons consta 
documentalment, i segurament abans, cercant 
inspiració per a la seva gran obra postuma Étant 
donnés, com hem explicat en primicia en diversos 
articles de recerca mentre maduràvem aquest 
projecte. La trobada, de la qual Duchamp és 
l'inspirador, es dedica, dones, a les arts efímeras 
i d'arrel conceptual, concretament a la poesia 
d'acció i a la performance.

La "frontera calenta" de la Muga Caula, nom
compost amb dos topónims de la contrada, el riu 
Muga, que voreja el poblé ('frontera' en base) i el 
salt d'aigua de la Caula, situât a un centenar de 
metres de la poblado (del llatí'cálida') voi ser una 
frontera calenta de les arts interdisciplinàries des 
d'una perspectiva internacional. Una experiència 
viva i directa però també de débat. Per això 
potenciem l'estudi i el débat amb la programado 
de tallers, conferències i presentacions de 
treballs per part dels matelxos artistes; també 
allotgem congresses, presentem publicacions 
i, particularment, treballem en la documentado 
de l'art d'acció a través de la fotografia i el vídeo, 
albora que observem aquesta producció com 
a instrument de difusió i coneixement i també 
com a procès creatiu del documentalista, al 
qual considerem artista. Cada any produïm un 
vídeo documental d'autor sobre la trobada, que 
posteriorment difonem al llarg de l'any en altres 
festival i espais universitaris i artístics, i finalment 
en sessió continua durant els quinze dies prévis a 
la trobada del Museu de l'Empordà de Eigneres. 
Paral-lelament, a la Galeria Dolors Ventos de 
Eigneres presentem obra plàstica, literaria i visual 
dels artistes que participaran en la present edlció.

L'objecte d'squestes presentacions és difondre i 
analitzar l'art d'acció, aix corn fer ev dent una de 
les seves caracter'stiques principals: lexperiència 
en viu que tirdrâ lloc pocs dies desorés. a pocs 
kilometres déq jest espais expositius

El paisatge semp'e ha esta: un eleme~t clau en la 
crobada de la Muga Caula, ho va se' per a Duchamp 
en l'elaboracio d'Ézant donnés i aix' ho fan vist 
molts artistes parciciparts, corn Denys Blacker, 
Xavier Sabater, Ju ien Blaine, J. M. Calleja 0 Isabel 
_eón. Des de fa tres anys incidim particularment en 
aquesta qüesfío i deranem a tots els participants 
que una de les dues accions que faran curant la

Anisa Ashkar
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Helena Ferrando trcbada la facin a 1 exterior i que prengu n coir a 
narc de referencia ['arquitectura i el paisatge de la 
contrada. Així és com cerquem potenciar la re.ació 
de la crobada amb el territori i aprofundir en la 
prc'poEta de cada artista.

El cartell, el document i l'obra gràfica. En les
dues D'imeres edicicns el cartell es va elaborar 
arria documents que mostraven respectivament 
Di>:hamp i Man Ray a la Caula; per a la tercera 
ed.cio es va fer una recreació fotogràfica de 
les act vitats de Dalí al popular salt d'aigua, i a 
pa'tir de a quarta ecició el cartell s’encarrega

a una figura internacional de la performance i la 
poesia d'acció, que crea una obra inèdita per a 
l'ocasió i també participa en la trobada. D'aquesta 
imatge en fem una edició exclusiva, numerada i 
signada per fautor, que ens serveix com a obsequi 
i mostra d'agraïment a tots els patrocinadors i 
col-laboradors que ajuden a fer possible la trobada. 
Els autors d'aquestes obres han estât: Julien Blaine 
per a l'edició de 2008, Esther Ferrer per a la de 
2009, Bartolomé Ferrando el 2010, Nieves Correa 
el 2011 i Fina Miralles enguany.

L'any 2009, aprofitant la participado del poeta 
Clemente Padín, varem fer una edició especial 
commemorativa del 30é aniversari del seu famós 
poema PAN=PAZ, que várem oferir ais assistants 
a un preu simbólic com a bo d'ajut. Des d'aleshores 
hem continuât amb l'edició de bons d'ajut: Pere 
Sosua el 2010, Joan Casellas el 2011 i enguany J.
M. Calleja amb una obra gràfica, que a més será 
la coberta del catáleg d'art postal que editarem 
amb motiu del 50é aniversari del grup Fluxus i del 
centenari de l'exposició del Nu baixant ¡'escola de 
Duchamp a Barcelona l'any 1912. FLUXCHAMP! es 
el lema d'aquesta edició.

Així, La Muga Caula, a més de promoure la 
práctica de la poesia d'acció, de la performance 
i de la documentació fotogràfica i videogràfica 
corresponent, traballa també l'edició gràfica i l'art 
postal, i genera així un fons documental tant de les 
produccions própies com de totes les publicacions 
en paper i videográfiques que els participants 
aporten i, en alguns casos, de les restes d'acció i 
deis objectes usats en aqüestes accions.

La Muga Caula es planteja com una trobada 
de convivéncia entre artistes, estudiants, equip 
organizador i voluntaris, entre els quais hi ha 
amies i veins, així com membres del Servei Civil 
Internacional i del públic en general. Les activitats 
se succeeixen mati, tarda i vespre, i els àpats es 
fan col-lectivament. Així, durant els tres dies de 
la trobada (cinc per ais estudiants), les Escaules 
rememoren I'esperit del monestir medieval que 
un dia va ser, amb I'esperit obert i multidisciplinari 
de l'art d'acció. L'equip permanent de la Muga 
Caula està format per Joan Casellas (director 
artistic), Ingrid Danckaerts (directora tècnica), Joan 
Ramírez, Agnès Ramírez i Teresa Ramírez.

R EST A U R A N T

Pintor Borrassà, ^ c - 4 / »  08205 SABADELL 
Tels. 93 ^27 7C 42 - 93 726 27 91

r a n y a . s
GALERIA D’ART

olis. pintura sobre seda, modernisme català, 
escultura i regáis

Creueta, 15 ■ 08202 Sabadell 
Tel 937 270 396 • 607 733 820
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FLUXCHAMP! el paisatge Fluxus de la Muga Caula

Fa cinquanta anys George Maciunas va posar nom 
a una idea. El nom fou Fluxus, la idea un moviment 
d'inspiració neodadà, experimental i radicai, que 
s'interessava, entre altres coses, per l'art d'accio, 
efimer i interdisciplinari, per les edicions d'artista 
i per l'objecte quotidià, albora que defensava de 
totes totes un art practicable per tothom, un art 
proper a la vida que flueix com un corrent d'aigua que 
amara to ts els plecs de la terra escolant-s'hi. La deu 
inicial havia de ser una revista, però la impetuositat 
de la riuada es concreta en un doli de festivals 
internacionals que configurarien un moviment d'art 
d'accio no superat encara avui. Fluxus forma part 
del nostre paisatge cultural i corre per les aigües 
càlides de la Caula émanant vapors inframinces i 
desembocant a la Muga traspassant fronteros.

D'altra banda, enguany fa cent anys del primer 
contacte de Marcel Duchamp amb Catalunya, en 
ocasió de la presentado al mon sencer del seu 
Nu descendant un escalier n. 2, l'abril de 1912, a 
les Galeries Dalmau de Barcelona. Amb el temps, 
Duchamp esdevindria un dels grans mestres 
dadà, referència obligada de qualsevol moviment 
conceptual, Fluxus o similar. Freqüentant els 
surréalistes, es fa amie de Dali i del seu paisatge 
empordanès, una destil-lació del qual, el salt de la 
Caula, reverbera màgicament en l'obra Étant donnés 
i, fins i tot, per coincidèneia premonitòria, en Le 
Grand Verre.

Celebrem Fluxus corn a referència de tots els 
esdeveniments d'art d'acció i rememorem Marcel 
Duchamp per la influència decisiva de la seva obra en 
els artistes Fluxus, conceptuáis i en la Muga Caula, la 
qual va néixer corn a record proactiu de les visites de 
Duchamp al sait de la Caula. Fluxehomp és enguany 
el nostre lema, un lema que reinterpreta Fluxus i 
Duchamp i s'aboca al paisatge mitic i històric de l'Alt 
Empordà.

Per to t això hem eixit del nostre llogaret vaporós 
i feréstec i hem anat a cercar sota la Hum esclatant 
de Cadaqués Fina Miralles, remarcable artista 
d'acció i del moviment conceptual català. Miralles, 
que sempre s'ha ocupat del paisatge, de la natura i de 
llur fusió amb l'ésser humà, ha fe t el cartoli d'aquesta 
vuitena edició, una interpretació lliure d'aquest espili 
que avui hem anomenat Fluxchomp.

Adah:
Andrés

Galeano

A baix:
cartell de 

l'exposició 
El paisatge 
catastròfic 

de la 7a 
edició de la 

Muga Caula

¿ajeria  J>olér%Veniaó6 i , la jjluga Cau la ,

Ü.Bisa Ashkar, D enys Blacker, Jaan C a s e lla s, N ieves Correa, 
M ic'iei Collet, B e ié r Cueto A net van de Eizen, A ndrés  

S a le a r o , Á ngela G areia, Antortio G óm ez, Ju styna Górovrska  
Gwenderfine Robin, M antse Sabater, A yano S hibata  i Pa'm a  

T o rr a ir s  ti-i
iWbú Flgu3BR̂ eĥ 4745l,

s icar B Èéa
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Denys Blacker

i  Els participants
J  de la setena edicio
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Afina i Miralles, 
el paisatge al cap

JOAN CASELLA5

Fina Miralles és un nom en el Petit Olimp 
Conceptual Catalá (POCC) que G rid  Pellicer, pare 
putatiu d'aquest "grup" va gravar perpétuament, 
com en una estela de pedra, en les págines de 
Serra d'Or, monástica revista editada al convent 
de Montserrat, que hom llegia llavors com si fos 
la biblia en vers. Era l'any 1972 i Josefina Miralles 
acabava de sortir de Belles Arts rebotada i cansada 
de tant de model de guix, cavallet, tela i pintura. 
Just al Hindar del portal de l'académia que deixava 
enrere deuria fer un gran respir i un llarg sospir 
imbuint-se tota ella d'un nou ambient artistic que 
fìoria llavors a Barcelona i rodalia: el nous mitjans 
— art efimer, instal-lació, assemblage, objectes, 
video i/o foto. Gest conceptual, tots menys la 
pintura. En els àmbits artistics se sentia rénovât 
i amplificat el veli acudit duchampià: "Des que els 
generals no moren damunt el seu cavali, els pintors 
no ho han de fer en el seu cavallet". Tant impactà la 
màxima que fins i tot els pintors preferien pintar a 
terra 0 damunt un taulell...

Dins el petit mon de l'art, que en l'àmbit 
conceptual era encara molt més petit que petit.
Fina Miralles s'hi integra ràpidament. Fli entré per 
una porta que malgrat ser Túnica no era gran, però 
si d'or, per pura i singular. Lliure de cap mercadeig 
possible. Fina es Hiurà als gestos conceptuáis 
més efimers i purs que podia imaginar; ella, el 
seu cos, la terra i el pas del temps. El tacte aspre 
de la palla, la fredor de la terra cavada, el misteri 
de Tarrel despullada... Fina Miralles va caminar 
ben Iluny en l'univers de la pintura, de Tacadèmia 
i de les convencions, i va crear per al POCC una 
meravellosa iconografia que és lajoia dels catalans 
i de qui pugui veure-la. Amb Perejaume i abans que 
eli. Fina Miralles treballà la paradoxa d'abandonar 
la pintura endinsant-se en el paisatge, tema 
primordial de la pintura moderna del rococo ençà, 
passant per les escoles de Barbizon i d'Olot i, és 
ciar, Timpressionisme que tot ho sotmet fins a 
esdevenir un repelet. El paisatgisme conceptual 
i d'accio de Fina Miralles és magnifie i bé pot 
caminar al costat dels mestres paisatgistes 
Vayreda, Rusiñol i Miró. Fina Miralles fa aixô i 
desapareix, i aixi esdevé un mite dins el cor del 
POCC...

L'any 1983 Fina Miralles sent dues temptacions 
intimes: el viatge i la pintura, 0 més ben dit el 
moviment de la natura que es desfilará en dibuixos 
que serán pintures. Arabescos 0 ninots si es vol.

un bon cop per al POCC. Però tant se val, perqué 
ella no busca una segona i millor fama com Ferran 
Garcia Sevilla, convertit del radicalisme conceptual 
al postmodernisme monumental, sinó sortir d'ella 
mateixa i viatjar corn a mètode 0 terapia. És aixi 
corn desapareix doblement Fina Miralles, de qui 
durant molt temps ningù sap res, mentre ella va 
sabent més de si mateixa. Aquesta qüestió que 
apunto aqui Texplica magnificament Miralles en 
el seu Testament vital, petit text autobiogràfic 
que situa al capdavall del carni, posât que el "carni" 
tingui capdavall. També la malaltia, mortal corn 
la vida -que sempre acaba en mort segura-, va 
donant patina al cos i l'ànima de Fina Miralles, que a 
voltes amb prou feines pot fer res més que atendre 
la malaltia i el dolor, i aixi durant anys i panys.

Lliure de cap mercadeig possible, 
Fina Miralles es Iliura als gestos 
conceptuáis més efímers i purs 
que podia imaginar; ella, el seu 
eos, la terra i el pas del temps.

De les antigües cróniques del POCC i successives 
edicions renovades coneixia Tescassa obra de Fina 
Miralles, poderosament iTlustrades per les seves 
foto-accions. Vaig veure la seva exposició a TEspai 
10 de la Fundació Miró el març de 1979, on laja 
inquiétant preséncia del bastidor i la tela (si bé de 
forma multimédia i atipica) va fer que Jordi Pablo 
digués de l'artista: "Fina Miralles és, sortosament, 
poc encasellable. (...) Potser el joc que Fina Miralles 
tendeix a buscar (amb Tús de bastidors, teles, 
arrels i pedres) és com un trencaclosques táctil i 
corpori a base de fragments del «seu» paisatge, 
tanmateix com els palyrama del segle xviii, que 
consistien en fragments de paisatges ajustables 
en qualsevol ordre i que sempre donaven una 
figura possible." Coneixia la "balada" de la seva 
desaparició fisica i geogràfica i que ara vivia al 
marge del món de Tart, sois interessada a fer 
ganxet com a activitat neoartistica. De seguida 
vaig saber que aixó del ganxet era pura invenció 
enigmàtica o maliciosa -m ai ha tingut mans per 
al bricolatge i l'artrosi en aquest cas li posaria 
les coses més dificils-, però és el que corría... Em 
vaig imaginar una Josefina Miralles hermética i
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VITA I'

Testament vital és un text que recull 
el recorregut artistic i vivencial 
de Fina Miralles i enriqueix i completa 
la documentado i I'obra que l'artista 
ha donat al Museu d'Art de Sabadell (MAS).

Fruit d'un période d'immobilitat, el pensament 
entra en acciò: "Tal com he fe t amb la pintura, 
ara preñe la paraula per donar-li vida i 
transmetre el sentiment". Aquesta és la 
intenció d'aquesta publicació.

Després de cursar estudis de Belles Arts, Fina 
Miralles (Sabadell 1950) va viure a Barcelona. 
A la mort dels pares inicia un pelegrinatge 
vital que la porta de l'Amèrica del Sud al 
nord de Franga, a Italia i a altres llocs, fins 
arribar a Cadaqués, on viu.

-Aquest anar i venir sense casa -diu la Fina- 
et fa conèixer i situar-te en el món. Lluny, 
aprens a ser humil, a acceptar i a viure d'acord 
amb la veritat, la concórdia i la bellesa.

esquerpa, difícil. Feia temps que volia conéixer-la, 
però no en trobava ocasió...

Sabia que recentment havia fet algunes 
conferéncies i présentât vídeos i imatges d'obres 
antigües, però res indicava que tingués cap interés 
a fer art. De fet ho continua dient, com el mentider 
de Marcel Duchamp. L'ocasió de conéixer-la 
personalment me la brindarla Denys Blacker amb 
una de les seves titaniques idees, Corpologio, una 
trobada-tertúüa d'acció i revista (per a la qual ara 
escric aqüestes línies), básicament un ambit de 
reflexió entorn de l'art d'acció i el eos humé. Allá hi 
havia la senyora Miralles, riallera i equilibrista. El 
primer dia ens va cantar una cangó pseudotantrica 
tottapant-se la cara amb les mans. Després ens 
va explicar les seves tesis sobre la verticalitat 
i l'horitzontalitat, els arbres i les dones-arbres, 
les rosasses ovals i les seves connexions aéries i 
tel-lúriques. Fina Miralles porta el paisatge al cap 
i dins del eos. Prediu i previu la fusió amb aquest 
paisatge. Ara s'ha trobat amb una tropa d'artistes 
de performance i així, de forma familiar, reprén el 
contacte amb la práctica de l'art d'acció, si bé des 
d'un context diferent, ja que aquelles primeres 
accions es feien sobretot per a la camera i en el 
context de "nous mitjans'l que avui están en un 
altre Hoc.

L'actual paisatge de Fina Miralles està pie de 
figures familiars i de ritus, d'idees senzilles però 
albora transcendents. Res no ha canviat gaire, 
si bé tot ha canviat, necessàriament. El eos, ara 
hiperconscient per la seva fragilitat i constant 
cridada a la cura, a la caricia gaudidora de l'aigua, 
al vent, a les fulles i a les abraçades amigues, 
redimensiona el seu treball. En un indret secret 
que no revelaré, vam traballar sobre una nova 
obra d'acció de Fina Miralles, per ara secreta. Sois 
diré que hi van intervenir padres, pedregots i roes 
que ni es veuran, aigües magiques que brollaven 
amb força del cor de la terra i plantes mil-lenáries, 
un senglar assedegat que no gosava acostar-se i 
infinitat d'insectes verinosos i indigestos per ais 
humans. De sobte Fina Miralles va ser tota ella una 
granota, una gran granota d'aquest paisatge mític, 
i va dir sense paraules tot el que diu des de sempre 
en els seus paisatges d'acció; tot és u.
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El baptisme, la granota 
i el retorn de Fina Miralles
JOAN CASELLASj Fotografia Joan Casellas-Arxiu Aire

La fotografia que il-lustra la coberta d'aquesta 
revista és el résultat d'una sèrie de foto-accions 
de Fina Miralles, l'objectiu de les quais va ser 
produir una imatge per al cartell anunciador 
de la 8 a edició de la Trobada internacional de 
poesia d'accio i performance de la Muga Caula 
(www.lamugacaula.cat), trobada artística en la 
quai Miralles participará aquest proper mes de 
setembre.

La idea inicial va ser ben senzilla, si bé el 
desenvolupament pràctic resultarla complex 
per raons alienes a la idea i relatives a la terra, al 
calendari i al clima, i també als limits del cos. Però, 
ves per on, en el tons d'això hi ha les idees del 
retorn, la granato i el baptisme.

A Cadaqués, un dia assolellat d'estiu, quan Fina 
Miralles em va dir que sí i no sols que sí sino que 
volia fer Tacciò al bell mig de la font de la Caula, 
vaig pensar que no era plenament conscient de la 
dlficultat de Tempresa, tot i que Thavia informada 
detalladament sobre la Irregularität orogràfica 
del Hoc, sobre les bèsties, bestioles i animalons de 
la contrada, i sobre el costerut carni. Certament, 
Telecció de Miralles era óptima tant per al seu 
treball artistic com per a la història i l'ànima de 
la trobada, aixi que li vaig pendre la paraula amb 
alegria.

El treball artistic de Fina Miralles és i ha sigut 
sempre el paisatge. L'origen de la Muga Caula, 
nom construit amb la unió de dos topônims de TAlt 
Empordà, el riu Muga i el sait d'aigua la Caula, és 
una aproximació poética d'aquest paisatge a un 
fet historic: les excursions de Marcel Duchamp al 
sait de la Caula.

Ens plantegem un paisatge amb figura; un 
paisatge a la manera dels savis taoïstes i del no 
menys savi Leonardo; un paisatge amb aigua 
que brolla i corre entre les roques antigües i 
les plantes mitiques; un paisatge vibrant de 
vida amfibia, volátil, rèptil i feréstega... Fem 
una primera incursió al Hoc. Després d'esquivar 
un Hargtram de torrentera estreta i plena 
de rocs que semblem Hançats allí per alguna 
catapulta romana, arribem al naixement de la 
Caula, un indret recoHit i ombrivol, enclotat allà 
on, si s'avança sigiTlosament, es pot sentir el 
cant de diverses classes d'ocells, el brogit de 
borinots i libèTlules, el xarrupar del porc senglar 
assedegat i Tonada rápida de la serp d'aigua.
La font, subterrània, és un doH d'aigua cobert 
per una estera de Ilot molsut per on caminen 
miraculosament les granotes. En percebre 
la nostra presència, les granotes fan un petit 
concert de saltirons i capbussades. El porc

La grenouille-fontaine, 
à propos de Marcel 

Duchamp. 
Accio de Fina Miralles.
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senglar fuig amb un brogit sord i les libèl-lules 
escampen.

Descric tot això minuciosament com si fos 
una pintura del Bosco, perqué encara que la foto 
no mostrará tot aquest tràfec, hi és virtualment 
en l'atmosfera i des d'aquell moment també en 
el nostre ànim, accionista i documentalista a la 
recerca d'una imatge viva!

Apartem amb una branca el Hot molsut i 
descobrim el fons pedregós a través d'una aigua 
tèbia i cristal-lina. D'un forât fose que s'endinsa en 
la roca aquàtica en surten algunes boletes d'aire. 
Posant-hi la mà es pot percebre un Heu corrent 
d'aigua. Ha sigut tan dificultós per a la Fina 
arribar allí amb les crosses que ara, tan impacient 
corn és, ja vol ficar-se a l'aigua i fer el fet. Però 
per concentrar-ho tot en unes poques imatges 
s'ha de buscar la Hum óptima i l'enquadrament 
precis, queja intueixo en un Hoc de molt difícil 
accès. En definitiva, hem de fer un inventari de 
les dificultats tècniques i dels recursos materials 
i humans que necessitem. Aixi, una foto tan 
senzilla comença a transformar-se en una mena 
de mini sùper producció. La Hista de treballs és 
Harga però tant és si, de viva veu, a la vora del mar 
radiat i Hampant, la Fina ho va veure ciar. Ara, en 
l'atmosfera tèbia d'aquest dot mitic, ja no ho veu 
sinó que ho viu, el Hoc esdevé l'ûnic Hoc possible de 
les seves cavil-lacions poétiques i simbòliques.

Estern emocionats. Convenço la 
documentalista Ona Vega perqué ho vingui a 
gravar en vídeo. Enrolem un equip de voluntaris 
per a la intendèneia i fixem una data al calendari, 
una data que conflueixi en linia de tots els que hi 
serem, corn les Hunes de Júpiter. La tarder avança 
i ens porta les pluges, que corn sempre cauen 
generosament els dies escollits... Ens acostem a 
l'hivern "però l'aigua és caula, cálida...", recordo a la 
Fina i a l'equip, que s'impacienta. Un dia del nostre 
calendari jupiterí deixarà de pleure i farem la foto, 
predio amb simpHcitat de pagès.

Aquest dia va arribar amb les millers 
condicions. De tant pleure tot el Hot s'havia esvaït 
Caula avail i l'aigua brollava amb força, més 
tèbia que mai, fent singlots i petites onades a la 
superficie del doll. Ara la Fina sabria amb certosa 
on trepitjar i com bandejar les altrament innòcues 
i porugues serps d'aigua.

Tota la idea de la Fina es concentrava en el fet 
de l'emersió, del baptisme com a retorn a Hörigen 
còsmic. Vaig escoHir un punt de vista on l'aigua 
no tingués ni principi ni fi i el paisatge s'intuis a 
través dels reflexos i d'una única planta, un jone 
antic arrelat a la roca, en una escletxa enriquida 
de pois terrosa i humitat de rosada.

La Fina va iniciar el seu autobaptisme. Coberta 
fins a la cintura, es Hançava aigua a la cara i a les 
espatlles, en alguns moment semblava talment

una madona renaixentista absent i entregada 
al fet. La Hum d'hivern minvava rápidament.
Tot plegat tenia un cert aire místic i irreal, o 
d'una altra realitat entre el Bosco i Leonardo.
Ja autobatejada, la Fina va començar a fer la 
granota, movent-se com a tal i propulsant amb 
la boca grans rajos d'aigua, com les granotes 
céramiques que adornen moites fonts del segle 
XIX. Això podria ser un reconeixement vers les 
granotes que vam conéixer en la nostra primera 
visita; senyores del dolí quan es cobreix de Hot. 
Però, com va explicar després, ella mateixa se 
sentía granota de ben petita, així que no se'n havia 
pogut estar. La seva és una gronota-fontaine 
feréstega, Huny de l'aséptica fontaine d'estudi 
de Bruce Nauman, encara que totes dues tenen 
com a rerefons la de Marcel Duchamp i Elsa von 
Freitag-Loringhoven, que tant d'escàndol va 
generar a Nova York l'any ig i7 tot fent pública la 
invenció del ready-made com a mètodo artistic, 
consistent a transformar en obra d'art qualsevol 
objecte industrial senzillament escoHint-lo i 
descontextualitzant-lo.

La grenouille-fontaine de Fina Miralles és 
altrament humorística, ben diferent de la fontaine 
cubista que Tapies va dedicar a Picasso al Born de 
Barcelona. Jo sempre he pensât que aquesta obra, 
tan encotillada en la tècnica i en la restauració 
permanent, hauria millorat molt amb algunes 
granotes fontaine.

Entre les seqüéncies del baptisme i de la 
grenouille-fontaine, es van fer fotos fixes que 
poguessin explicar amb una sola imatge aquest 
retorn al fons de l'aigua primigènia, el transit entre 
dos espais iguals i albora diversos i contraris, el 
món d'una matèria que flueix i arrossega, rodeja 
i envolta els cossos, acollint-los i traient-los pes. 
Quan ens banyávem a Cadaqués, enlluernats i 
emblanquinats pel sol, evaporats per la calor, 
adobats per la sal, la Fina em deia: "M'agrada el 
mar perqué aquí no peso, el meu eos és Hiure".
A la font de la Caula no deia res, començava a 
fosquejar, a refrescar. Ni els ocells deien res; 
gairebé surava del tot, gairebé estava del tot 
dins l'aigua; el jonc antic de la roca mil-lenària H 
tocava la cara amb unes arrels fines, capil-lars, que 
cercaven l'aigua; els seus peus Heugers caminaven 
damunt dels còdols Huents que portava el torrent 
i els seus braços suraven damunt d'una fina capa 
d'aigua plena d'espills vegetáis. Ho miraven sis 
uHs de porcs senglars, quatre de serps d'aigua, 
trenta de granotes, cent vint d'ocells cantaires 
i dos d'àliga, tres-cents de borinots i Hbèl-lules, 
vuit-cents de mosquits i nou mil sis-cents de 
formigues de diferents espècies. Ho vèiem tots 
i també, em va semblar, dos uHs d'un anacoreta 
esquerp que Hençava pedretes sense punteria des 
de dalt d'un marge curuH de romani.
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Epifania
FINA MIRALLE51 Fotografia Joan Caseltas-Arxiu Aire

L'Epifania a la fada Epifana. És la manifestació de 
la vida còsmica, en continua, constant i violento 
palingenèsia, simbol de lo Intensität, de la força 
vital que és olhoro generadora i destructora. Lo 
More sagrada que dóno vida i que devora.

L'oiguo purificadoro, la immersià regeneradora, 
dóno el renaixement en el sentit que l'oiguo és a la 
vegada mort i vida.

L'oiguo esborro la històrio, puig que restobleix 
l'ésser en un nou estât.

La immersiô en l'oiguo et porta al mes profund i 
fose, O l'origen de tot fins a la mort, per ressuscitor 
després d'hover descendit a les entranyes de la 
terra.

L'oiguo es un simbol de regeneroció, l'oiguo 
del baptisme condueix explicitoment o un nou 
noixement.

L'oiguo, mort i inici d'uno nova vida.
[Font: Dictionnaire des symboles, Jean 

Chevalier i Alain Gheerbrant]

No deixo de pensar en el retorn a l'origen, en el 
naixement del primer arbre, en l'aigua primogènita, 
en el baptisme, per esborrar el nom i retornar a 
l'inici del mon i de la terra.

"In albis'l en el blanc.
No deixo de pensar en el naixement de la Caula, en 
el seu brollar des de la profunditat de la terra, en la 
petita pica baptismal plena d'algues i de granotes, 
en els reflexos de la Hum del sol que es filtren per 
entre les branques dels arbres.

El nou nat en l'ordre espiritual viu protegit per 
la invisibilitat de l'esperit.

De l'ûter de la mare
a les entranyes de la terra.
"in albis". En el blanc. "Albis et candidus", el blanc 

nat i el blanc brillant, la puresa i la innocèneia, és el 
retorn à l'infant pur, a l'aigua primogènita, a l'origen 
de la vida.

El baptisme s'ha de celebrar al final de la vida, 
si torno a néixer sera sense pecat original, perqué a 
l'origen no hi ha la falta sino l'Amor i la vida que son 
la mateixa essèneia, l'una és a l'altra.

En l'origen, quan viviem en el mon no diferenciat 
i tots érem arrel del mateix arbre, avui ja oblidat... 
Però jo encara desitjo viure en la profunditat de 
l'aigua i ser rieroi, llac, font o deu, batre amb un sol 
cor, unir-me per sempre més a l'essencial i ser un 
unie i gran Amor i eterna vida.

Tardor2011, Cadaqués

El baptisme. 
Acciò de 

Fina Miralles.
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Fina Miralles, el cos de l'artista en l'art
MA A CREU51 Fotografíes Carlos Raurich (Arxiu Museo dArt de Sabadell)

Amb data de juliol de 1974, Fina Miralles i cinc 
artistes méŝ  signaven un text avui historic titulat 
Que fer? Feia tôt just dos anys que les propostes 
conceptuáis de l'art s'estaven desplegant 
arreu del territori català, inscrites en Tonada 
internacional d'artistes que, inquiets davant 
dels temps en què els tocava viure, entenien que 
Tartista adequadament contemporani havia de 
plantejar un repte a les convencions estètiques 
i a l'estoblishment de Tart modem. Q.uan les 
pràctiques conceptualistes es començaven a 
conèixer corn un serios competidor en el mon 
artistic de Tavantguarda, es considerava que el 
seu principal distintiu era escapar de la trampa 
de la prescripció formalista i la seva finalitat 
menysprear els aspectes materials de Tobra d'art. 
A Catalunya, la tensió entre les tècniques de 
desmaterialitzaciô de l'objecte d'art i aquelles

1 Els artistes que signaren la publicació Què fer? i participaren del 
cicle d'activitats presentadas sota el mateix títol a la Sala Vinçon de 
Barcelona foren, en ordre d'exposició: Carlos Pazos, Olga L. Pijoan, 
Ferran Garda Sevilla, Lluís Utrilla, Fina Miralles i Jordi Pablo.

pràctiques que no defugien els aspectes matérics 
i objectuals de Texperimentació es va fer visible 
en el cicle expositiu Qué fer?, présentât a la Sala 
Vinçon de Barcelona. Les mostres s'identificaven 
en un element comú: la nécessitât estètica de 
preservar un mètode de coneixement materialista 
en una práctica artística que no desestima la 
transformado directa de la matèria. En aquelles 
dates, aquesta opció tenia el carácter de manifest 
davant el predomini i la centralitat que prenien les 
estètiques efímeres i lingüístiques liderades pel 
Crup de Treball i el model expositiu entés com a 
tramesa d'informació —a través de documents, 
fotografíes, texts, dades, Toralitat i la discussió. 
Sense negar aqüestes opcions, el coTlectiu Qué 
fer? proposava fer lloc a una via creativa de 
carácter realista i material i a un art de la vivéncia 
i la preséncia. Un art en qué la materialitat del 
món fos Tepicentre i el eos fos Tespai i Tocasió d'un 
esdeveniment.

Dins d'aquest cicle, Fina Miralles va presentar 
la instaTlació Imatges del Zoo, amb una impactant
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posada en escena de la crueltat inscrita a 
['interior mateix del progrès civilitzat occidental.
La imatge del cos de l'artista engabiat al costat 
d'altres animais havia de prendre tot el seu sentit 
simbòlic i politic en el desplegament del seu treball 
posterior, a partir d'aleshores sempre coherent 
amb la voluntat d'entendre el cos corn a veritable 
parallamps i mapa dels rastres que infringeixen 
les relacions de poder entre natura i cultura. La 
culminado d'aquests rastres del mal sobre la terra 
arribarla amb l'extens eide de treball aplegat amb 
el nom de Matonees (1975-1978), amb una extensa 
cartografia documental, allegòrica i simbòlica de 
les relacions entre Poder i Mort.

A l'inici, però, no fou l'ombra del mal sinó la Hum. 
Laccio Dona-arbre de Fina Miralles duta a terme a 
Sant Llorenç de Munt el novembre de 1973 illumina 
un desig; obrlr el temps de l'acciô corporal en l'art 
per intuir la vida corn a esperança. L'esperança 
i no l'instint. L'esperança i no la intelligènda. 
L'esperança, en paraules de Maria Zambrano, és a 
l'inici de l'acciô i revela ['estructura metafísica de 
la vida.

En referir-nos a l'art corporal de Fina Miralles 
dels anys setanta, és important assenyalar en la

seva estructura el diàleg determinant entre dues 
temporalitats. La tensió entre el temps estàtic que 
cada una de les fotografies-acció retén i el temps 
successiu, lúdic, ritualista del seu origen. Temps 
conscient, lluminós, i temps cec a l'ombra del jo 
conscient.

Les accions de Fina Miralles a l'inici de la seva 
trajectória tenen a veure amb la fluïdesa d'un 
esdeveniment que no és un fet ni una acciò, sinó 
que remet a l'estât fluid d'una experiéncia del 
eos que es fusiona amb elements naturals, dins 
['estructura d'una situació. El temps successiu de 
l'accio emergeixja no com a forma de coneixement, 
sinó Hoc on allò que és succeeix. 0  corn a Hoc 
de tot succès; revelaciô espontània de la vida 
manifestant-se en allò de natural que hi ha en 
Tèsser huma i en allò d'humà que és en la natura.

La Sala Tres. Un espai obert 
a les corpologies de l'art
A Catalunya, els artistes que al Harg dels anys 
setanta estaven impHcats en una crítica a les 
formes de representació en els Henguatges de 
Tart trobaren en la Sala Tres de TAcadèmia de 
Belles Arts de Sabadell un Hoc d'acoHida. Les arts

Recobriment 
del cos amb palla, 
1974 (sèrie 
'Relacions')
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Adah:
Dona-arbre, 1973 
(sèrie TransLacionsj

A haix:
Recobrimen: del cos 
amb terra, 1974 
(sèrie Relactonsj

corporals hi foren presents en dues instal-lacions 
memorables de Fina Mlralles. Tronslacions (23 
de febrer de 1974) i Relocions (1975). Ambdues 
mostres tlngueren en la fotografia-accló el camp 
privilégiât de presentado ¡ per aixó matelx s'han 
Interprétât tot posant-les en relacló amb els 
movlments canónlcs de l'art Internacional deis anys 
selxanta: el Land art, el Performance art l fins ¡ tot 
l'art Povera. Sense nécessitât de negar aqüestes 
connexions, es poden suggerir altres mirades 
i lectures si posem en relació la perspectiva 
cosmopolita amb els entorns més immédiats, 
socials, mundans, ancestrals, territorialitzats i 
lingüístics, sempre inscrits i suggerits en l'art de 
Fina Miralles.

Mostres i no formes. Vlvéncies i no 
representaclons. Aquest era el programa 
conceptual que guiava les accions de Fina Mlralles, 
Ilicenciada en Belles Arts i que, com molts dels 
joves artistes internacionals del moment, llultava 
per un art queja no es plantejava com un plaer per 
a la retina sino en termes de xoc o de provocació 
capaç de fer sorgir idees. Tanmateix, no seria 
suficient interpretar la rebel-liô estética de Fina 
Mirallles en un context merament generacional. És 
imprescindible també apel-lar a la seva condició 
femenina en Iluita per la conquesta del seu propi 
espai en l'escena social, cultural i pública.

Corn és conegut, els anys selxanta foren els 
de l'accès massiu de les dones a les universitats 
internacionals. També fou la década de l'expansiô 
definitiva de la teoria feminista de l'art, la cultura 
i la vida. Aquesta realitat, imprescindible per 
analitzar l'art fet per dones artistes en les darreres 
décades del segle passât, no fou tan evident ni 
explicita al nostre pais. Tal corn elles mateixes 
subratllen, no es pot posar l'etiqueta feminista a 
les quatre artistes que exposaren a la Sala Tres: 
Fina Miralles, Angels Ribé, Eulàlia Grau i Concha 
Jerez. Per sobre de la conslderaciô feminista
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se sentieri particips d'un estât de consciència 
ciutadana que a finals dels anys setanta intuía 
que el carrer tornarla a ser seu. Que l'espai privât 
recuperarla vies d'accès a l'ambit pùblic. Que es 
podrien manifestar a la Hum del dia les Iluites per 
retornar a les llibertats universels. Corn també a 
la llibertat de Tesser dona. 1 aquí neix, a finals dels 
anys setanta, la cara feminista en les practiques de 
Tart conceptual a casa nostra, un moment de grans 
processes socials en Iluita que obrien pas a un 
temps de transido.

Aquest fou el moment historic en què 
s'emmarquen els darrers anys d'activitat de la 
Sala Tres, en el context dels quais precisament 
es pogueren veure algunes de les obres mes 
impressionants de la generado conceptual 
catalana. El maig de 1978 Fina Miralles hi va 
exposar el eide d'obres Matonees, un exemple 
singular i emblematic de la relaciô entre art i 
arxiu desplegat en les practiques conceptualistes 
internacionals. Amb una metodologia de treball 
basada en Tacumulaciô i el muntatge, l'artista ens 
ofereix una consteTlació de materials, dibuixos, 
simbols, imatges, allegories i fotografíes de valor 
local i a Thora universal, tot plegat relacionat amb 
les politiques i relacions entre Poder i Mort: Mort 
física. Mort social. Mort psíquica. Mort emocional. 
Mort de la memòria. Mort de la història.

El valor d'arxiu del conjunt d'obra Matonees 
ens arriba des de dues perspectives i ens orienta 
vers un doble temps i un doble espai. D'una banda, 
el temps creatiu i biogràfic, i l'espai conceptual 
i estètic de les obres fetes fins al moment. De 
l'altra, el temps i l'espai social i politic en què foren 
concebudes. Els elements dels fotomuntatges 
constitueixen una trama conceptual i visual que, 
de forma diversa però constant, ens parla de 
cartografies i desplaçaments corporals, biografíes, 
vitals, visuals. Politiques de la mirada. Politiques 
de representació. Politiques de poder i de mort. 
Politiques d'identitat. Relaciô entre cultura 
i natura. Projecció ideològica en el paisatge. 
Configuració d'allò que és coTlectiu i social. Context 
locai i universal. Estructures de poder. Temps de 
Toblit, temps de la història. I en aquest recorregut 
objectiu, dinàmic i complex es van manifestant els 
eixos filosôfics i conceptuáis, les estètiques vitals 
i biogràfiques que aporten coherèneia interna a tot 
el treball artistic de Fina Miralles fins avui.

De dalt a baix:
Entre baionetes, 1977 ; 
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i Triangles, 1976. Fotomuntatges 
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Treballador de 
l'espigueig amb el vehicle 
indispensable per a 
la tasca en qüestió. 
Sabadell, 2010 .

Arquitectures de la dignitat

ORIOL OCAÑA I GUILLEM CELADA (Viuda de)

En un de tants earners d'un de tants barris 
perifèrics de Sabadell, des de la finestra del 
menjador se sent la conversa entre l'àvia i el nét. El 
nét compleix amb l'enèsima reparació que a petició 
de l'àvia s'ha de fer a la pintura de les bananes del 
pati. L'àvia s'entesta a seguir conservant i millorant 
la seva llar. El nét insisteix que el que s'ha de fer en 
realitat és enderrocar aquella casa de planta baixa 
i construir-hi un edifici, pensant segurament en el 
rendiment economic que en podrien treure. Un vei 
del mateix carrer va fer un gran negoci substituint 
la que fou casa dels seus pares per un edifici 
d'habitatges d'obra vista i tancaments d'alumini, 
que actualment encara espera algún comprador.
El que el nét no entén davant de la darividéncia 
de tan bona inversió és que aquella casa de planta 
baixa en un carrer qualsevol d'un barri qualsevol 
d'aquesta ciutat, la seva ávia la va somniar, la va 
concebre, la va construir, la va cuidar i la va millorar 
durant desenes d'anys amb les seves mans i les 
del seu marit, com a projecte de vida. Aquesta és 
la historia de l'evolució deis barris obrers que han 
estât la base i esséncia de les ciutats industrials i, 
albora, és la historia que fa néixer la investigado 
entorn de les arquitectures de la dignitat.

La segona meitat del segle XX de l'Estat 
espanyol es caracteritza per grans onades 
migratóries, de gent a la recerca d'un futur a 
les zones industrialment desenvolupades a 
l'interior o exterior de l'estât. En concret, a la 
ciutat de Sabadell aqüestes migracions van 
ser protagonitzades per persones vingudes 
d'Andalusia, Múrela, Extremadura i altres zones 
peninsulars. A l'arribar en aqüestes ciutats 
industrials, davant de la impossibilitat de fer-se 
amb un habitatge (perqué no n'hi havia i per una 
obvia precarietat econòmica), els nouvinguts 
van desenvolupar formules que tenien a I'abast 
per aconseguir un espai de vida. En alguns casos 
habitaven coves existents ais barrancs, barraques 
al mateix Hit del riu, o barriades incipients als 
marges del nudi originai. Es tracta de barris en 
qué els obrers invertien el seu temps de descans i 
oci per aixecar amb les seves mans i amb recursos 
propis el que havia de consolidar-se com una llar 
per a ells. Un primer habitacle on aixoplugar-se i 
que amb ampliacions posteriors anava constituint 
la dignificació de la llar, la dignificado de la vida.

En el mateix procès constructiu, hi observem 
alguns punts destacadles que ens ajuden a 
caracteritzar la noció d'arquitectures de la dignitat.
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Es tracta de barris construits de forma parat-lela 
i autònoma respecte de la gestio municipal. 
L'absència d'una planificado urbanística reglada i 
cohesionant generava la manca de comunicacions 
i de servéis publics (clavegueram, asfaltat deis 
carrers), albora que permetla una certa Hibertat pel 
que fa a formes constructives i resolutives. Així, 
d'una banda es van generar aportacions estétiques 
intéressants i suggeridores, i de l'altra van sorgir 
aberracions relacionadas amb alturas impossibles, 
problemas d'accessibilitat i d'insalubritat, i un 
eclecticisme formal que esdevé en la nostra 
investigado un focus d'interès revelador de 
diferents aspectes d'una realitat complexa.

De l'observadó d'aquests barris en sorgeix el 
concepta d'arquitectura de la dignitat: aquellas 
edificacions d'arquitectura popular concebudes, 
promogudes i construidas pels seus propis 
habitants. La construcció d'aquesta noció forma 
part de la recuperació d'un patrimoni de la 
ciutat que, per les saves caractéristiques, no es 
considera d'interès i, partant, no es conserva, 
ni es documenta ni es protegeix, de manera 
que queda exclòs dels paramétrés del que es 
considera patrimoni històric. En aquest sentit, 
som testimonis de la destrucció de la memòria 
recent i de la construcció d'una identitat falsa.
En el cas concret de Sabadell, la voluntat de 
mostrar una actualitat constant ha portât a la 
destrucció d'elements que en altres indrets 
s'haurien considérât patrimoni. Així mateix, també 
s'ha produit la destrucció d'aquelles mostres 
d'arquitectura popular i industrial més recents 
que no s'han considérât prou rellevants, quan eren 
reaiment els ùnics testimonis d'una època.

Tot i això, no es tracta d'un concepta i un treball 
historiogràfics, sind de quelcom que considerem 
de plena actualitat. Les diferents necessitats no 
resoltes pel sistema troben la seva resolució en 
la gestió i la producció autónomas. En el terreny 
arquitectónic, actualment l'autoconstrucció no 
és quelcom tan comú, però és habitual veure 
modificacions, ampliacions i arquitecturas 
parasites en edificacions de tot tipus, la qual 
cosa genera una arquitectura en evolució. 
L'autoproducció no es desenvolupa només en 
l'ámbit de l'arquitectura. Al marge de qüestions 
basiques com l'habitat, es resolen necessitats 
en terrenys expressius i relacionáis utilitzant 
mécanismes, llenguatges i tècniques diversos. 
Aqüestes actituds, conscients o no, constitueixen

De dalt c  baix;
Ancel Celadc rorstium tJaseva 
casa a' torri ce li Romanea de 

Barberà re. '^ollès f'any 1357

Resüta~ rc.èrticenla nil.ora 
dun sistema de descrùs e ie  conserva 

ì'arnamert oririncl. Cullerà, 2C11 .

Aocrcamer t inrrcvisat d'in vehicle 
d'esptguaig. S-it'zdell. Marg2012.
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Juan Camacho Ferrer (1919-2009) es una figura 
excepcional del exilio republicano español, 
un andaluz que vivió en primera persona todos 
los grandes dramas del siglo XX; la emigración 
económica a Francia, el regreso a una Cataluña 
en plena efervescencia, la Guerra Civil 
española, los campos franceses, el combate 
contra la Alemania de Flitler y la deportación 
a los campos nazis, antes del exilio definitivo 
al Rio de de la Plata, primero a Argentina 
y luego a Uruguay.

Combinando la anécdota y el testimonio íntimo 
con la reflexión ética y filosófica. Un cadáver 
en el espejo es más que una biografía de Juan 
Camacho. David Serrano Blanquer se adentra 
en el mundo de los campos y recoge las 
pulsaciones del testimonio para registrar, 
más allá del lenguaje verbal, los sentimientos, 
los silencios y las emociones de un drama, 
el de la deportación de los republicanos a los 
campos nazis, que forma ya parte de nuestro 
patrimonio democrático.

vies d'apoderament i, per tant, contribueixen a 
la gestació d'una dignitat col-lectiva. El concepta 
d'arquitectura és entés, així, com a forma filosòfica 
que descriu qualsevol tipus de construcció 
humana. Les Arquitecturas de la Dignitat són, 
d'aquesta manera, totes aquellas produccions 
culturáis dirigidas a resoldre necessitats al 
marge del control i de la subvenció d'indústries i 
d'administracions.

El terme dignitat funciona aquí en dues 
direccions. D'una banda, aqüestes produccions 
constitueixen una via de dignificació per ais qui 
les elaboren, en el sentit que resolen de forma 
autònoma necessitats que, en cas contrari, 
quedarien desatases. De l'altra, es tracta de 
produccions dignes en el sentit que s'elaboren 
d'acord amb els recursos accessibles sense que 
aqüestes limitacions suposin un impediment per a 
la materialització deis projectes. Hem d'entendre 
les resolucions assolides per aquest tipus de 
produccions com a relatives a una conjuntura 
concreta, en la qual les limitacions técniques, 
económiques o formatives condicionen les 
estétiques generadas. És curios observar com 
d'aquesta imperfecció i espontaneïtat se'n generen 
sovint estétiques que són traspassades de l'ámbit 
popular al professional. La frontera entre unes 
produccions i les altres se'ns presenta difosa atesa 
la facilitât sistèmica per adsorbir trets estétics 
determinats per necessitats concretes i buidar- 
los de contingut per convertir-los en esteticismes 
comerciáis. Sovint l'estètica i els processes 
d'autoproducció es converteixen en finalitats en 
comptes de ser Túnic mitjà possible.

Iniciem amb aquesta aproximació textual una 
sèrie d'articles que tractaran les arquitectures 
de la dignitat i algunes de les formes en què 
s'articulen i es concreten. Volem que aquesta 
sèrie de reflexions serveixi de guia orientativa 
a través de practiques que, des de diferents 
perspectives, constitueixen mostres -a  parer 
nostre intéressants- entorn d'aquest espai 
autônom i socialment útil de la producció 
contemporània. D'aquesta manera, es creen vineles 
entre la producció local i la global, aixi corn entre 
experièneies actuals i pretéritas.

Viudade.net

F U N o A g Ó
V K b

GS Comunicació Gràfica

E08203 SABADELL 
Cabanyes,8 
Te l 937 120 520 
Fax 937 120 579

Ú
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Disseny i cultura urbana / La moda: un cercle 
que es tanca o equilibri cap a la modernitat^

M. DOLORS GIRO

Per ais que treballem en el mon de la moda o 
hi tenim vineles, resulta curios pensar com una 
estructura productiva que nécessita canvis 
constants per sobreviure és tan conservadora en 
la seva forma de comunicado més coneguda, la 
passarel-la.

La passarel-la de moda és una de les formules 
més populars i que té més adeptes dins del mon 
professional, entre els sectors més preocupats per 
les tendèneies o, senzillament, entre els que volen 
saber cap on han de dirigir les seves compres per 
"anar" i "estar" a la moda.

En aquesta indústria les desfilades han 
estât i són encara l'aparador més gran a l'hora de 
presentar les col-leccions de temporada, una de les 
seves máximes expressions a l'hora de mostrar-les 
i una de les que més expectació generen.

Si ens remuntem ais orígens de les desfilades, 
ais inicis del segle XX amb Charles Frederick 
Worth, un dels primers modistes que va captar-ne 
la gran influèneia comunicativa, veurem que hi ha 
hagut lleugers canvis de format; les desfilades van 
començar com una série de passis privats per a 
clientes exclusives (amb cita prèvia) ais mateixos 
salons dels creadors i, a poc a poc, hi van anar 
guanyant espai alguns compradors que adquirien 
patrons per reproduir-los als seus països d'origen.

Més tard, amb la gran difusió de la moda 
grades al procès d'industrialització a partir deis 
anys 60 (el que autors com Gilles Lipovetsky han 
qualificat de "democratització" de la moda), els 
mitjans de comunicació van passar a ser una de les 
peces clau per assegurar-ne la propagado. Fins 
i tot es pot parlar de la relleváncia que va tenir la 
moda en el desenvolupament i consegüent éxit 
economic de la premsa especialitzada.

Des d'aleshores, la matriu formal i restructura 
de les desfilades ha canviat ben poc, sense gaires 
influéndes més. Per aix6, la pregunta que ens 
plantegem és: perqué persisteix la fórmula de la 
passarel-la dos cops per temporada quan la moda 
circula cada vegada a més velocitat entre un públic 
cada cop més ampli?

Qué significa la passarehla, 
qué la fa tan "poderosa'7
Tal com assenyala Kawamura (2004), "si realment 
és cert que la moda está en constant moviment, les

seves institucions no ho están tant". Si hi ha alguna 
cosa mundialment reconeguda dins d'aquesta 
indústria, que es caracteriza per una gran 
repercussió mediática, una enorme capacitat de 
convocatoria i l'aureola de glamour que l'envolta, 
són sens dubte les desfilades de moda.

Però el més curiós del cas, tal com hem 
assenyalat més amunt, és veure com quelcom 
que va començar al voltant deis anys 20 amb els 
inicis de l'alta costura s'ha perllongat de manera 
ininterrompuda fins als nostres dies.

Des d'aquell moment, els creadors es van 
adonar que la idea de presentar les col-leccions 
sobre models reals suposava una forma de 
donar-se a conéixer i ho van saber aprofitar per 
promocionar-se, un fet que, a llarg termini, els va 
proporcionar un veritable efecte lucratiu.

Es tracta del sistema publicitari més gran del 
qual s'ha bénéficiât la moda, però és també un deis 
espectacles més poderosos d'aquesta indústria 
i un sistema qualificat per Pierre Bourdieu com 
a "camp'( "un Hoc en qué les persones que tenen

Christian Dior, 
al backstage 

d'una de les seves 
desfilades
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Chanel (phmavera- 
estm 2012) apostz 
per un fans mar: 
de color b lanciun  
espai molt mes cmph, 
que converteix la 
passarella en un 
veritable espectac'e.

Desfilada Dior 
pnmavera-estiu 2012. 
La illum m ació 
ressalta la rava 
simplicitat cespres 
de la teatraLtat deis 
darrers caps del seu 
dissenyadoT 1 director 
artistic lohr, Sallizr c, 
recentment desthuit

les concidors per accedir-hi hijuguen un paper 
déterminât, mentre que d'altres en queden 
exdoses'!

Les desfilades, en el seu format més classic, 
consten c uns "jugadors" (en aquest cas els 
espectadors), un espai i, a més a mes, tenen els 
seus propos temps.

En e. cas que ens ocupa, I'espai és un Hoc 
normalmenttarcat i sempre d'accès restringit. Per 
assistir a u ia desfilada s'han de passar una série de 
barreres ( algunes d'invisibles) que no fan més que 
augmentar el desig de formar part del grup deis 
distingits.

Les baireres invisibles són la pertinença a un 
déterminât cercle o el fet de conéixer gent influent 
que et brindi l'oportunitat d'accedir-hi. Aconseguir

una invitació per a un passi de les col-leccions deis 
grans dissenyadors és realment compHcat i així 
t'ho fan entendre les escultures de com a minim 
1,80 metres d'alçada en forma de guardes jurats 
que es troben a l'entrada.

Un cop passada aquesta barrera, les posicions 
dins del recinte responen a una organització 
totalment jerárquica segons si s'és periodista, 
comprador, fotdgraf, celebrity o qualsevol altre 
tipus d'espectador.
Aquí comença I'espectacle de la moda, que 
consisteix bàsicament en intercanvis de mirades 
entre els espectadors per detectar cares 
conegudes (i per tant famoses) o, senzillament per 
descubrir nous fi'sics i noves maneres de semblar i 
vestir fashion.

La mateixa configuració de l'espai contribueix 
a fer que aixô sigui aixi, amb una distribució que 
acostuma a constar d'una passarel-la central amb 
seients arrenglerats a ambdós costats i que facilita 
recorrer amb la mirada tota la gent asseguda 
enfront, cosa que permet alhora veure i ser vist des 
de l'altre costat de la sala. La passarel-la no és l'únic 
objecte d'observaciô sino que té aliats per fer-la 
encara més atractiva.

Els seients també están clarament distribuïts 
segons el rang de qui els ocupa, per la quai 
cosa podriem parlar d'un "espectacle dins el 
mateix espectacle", ja que l'escenari mateix esta 
conformât corn una peça més del consum que 
caracteriza la moda, sobretot si tenim en compte 
que el consum, segons Jean Baudrillard, "és estar 
représentât, fer-se valdré, mostrar-se".

Podem afirmar, dones, que l'espai en el 
marc de les desfilades configura i afavoreix 
les jerarquies socials del mon de la moda de tal 
manera que, sobretot en els darrers anys, hi ha 
una auténtica carrera per obtenir seients al front 
row de les millors passarel-les internacionals, on 
competeixen els représentants més acreditats de 
la premsa especializada, les celebrities i els ùÜms 
nouvinguts, els bloggers de moda que, cada cop 
més, van desplaçant a ire s  persones que fins ara 
havien gaudi d'aquest privilegi.

Gràcies a aquesta mise en scène, aconseguim 
pertànyer i entendre el codi dels entesos en 
moda: les mirades escrutadores formen part 
de I'espectacle i els allí presents coneixen a la 
perfecció cada bossa, sabata o peça de vestir pel 
seu nom, saben quin dissenyador les ha créât i fins 
i tôt l'any de sortida. Qui no n'està al corrent queda 
ràpidament en evidéneia, senzillament perqué 
no mira amb l'interés adéquat un Lanvin o uns 
monolos i queda automàticament exclds del grup 
dels entesos, amb una sensació de fora de joc total.

Potser l'univers de la moda és un dels camps 
amb codis més restringits, i moites de les seves
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manifestacions no fan més que reproduir el 
sistema que garanteix la supervivència dels que 
en son membres. Aquesta visibilitat produeix una 
sensació d'intercorporalitat, és a dir, de pertànyer 
els uns als altres ja que formem part d'un món 
comú.

La posada en escena de les desfilades és 
també una posada en escena de les mirades, 
mirades deis que hi participen però també deis 
que no ho han pogut fer però ho taran o posteriori 
a través d'algun mitja audiovisual, per teñir la 
sensació que n'estan al corren! i tots són albora 
objecte i subjecte. Així es desenvolupa un sentit 
de pertinenza que forma part i configura el 
mateix mare de la moda i que afecta tant els que 
la segueixen amb un estil idéntic a l'hora de vestir 
com els que ['impulsen.

Internet: temps de canvis també per a ia moda?
Si considerem que al segle XXI no podem separar 
la producció del disseny, i que precisament el 
disseny està condicionat per l'estil del moment 
veurem que la relació entre el consumidor, el 
producte i els productors queda clarament 
afectada pels espais digitals.

En aquest context apareix una nova figura, 
la del "prosumidor" (productor i consumidor 
albora) que pot adaptar-se els dissenys de forma 
subjectiva i, a més, tenir-ne una opinió dins la xarxa. 
Els nous formats dels mitjans de comunicació 
han donat pas a una difusió més genèrica i més 
immediata, però l'era d'Internet ha acabat amb 
el monopoli de la informació per part d'una elit 
i qualsevol jove de qualsevol país pot saber qué 
passa a l'altra part de món en temps real.

Internet ha pres el relleu als mitjans de 
comunicació tradicionals i avui qualsevol grup
0 persona que obtingui el grau de difusió i 
reconeixement amb els codis interns establerts 
per un grup particular del món de la moda es fa 
visible després de ser avaluat per la mateixa 
comunità!

Ens enfrontem novament a dos dels conceptes 
basics de la nostra refìexió: els codis propis (una 
de les forces particulars de la moda) i la visibilità! 
inherent al camp que ens ocupa.

Aquesta és una de les raons que explica 
l'aparició dels blogs de moda i l'addicció que hi 
tenen alguns, perqué representen una forma 
de comunicació més d'acord amb l'era actual, ja 
que permeten la visualització d'estils de moda 
simultàniament i en temps rècord a tot el pianeta
1 n'acceleren la propagació. Per aquesta mateixa 
raó es produeix una ruptura entre les jerarquies 
pròpies del consum, on es diferenciava clarament 
els productors (ells) i els consumidors (nosaltres), 
concebuts com a parts excloents.

Aquesta nova forma d'actuar no és específica 
de la blogosfera, però si que constitueix una 
característica de les noves subcultures juvenils que 
volen deixar ciar a les grans marques que tenen 
quelcom a dir.

En conseqüència, podriem afirmar que el 
consum està cada cop més dirigit per la gent 
comuna en detriment dels mateixos dissenyadors 
O de la premsa especialitzada, i es podria parlar 
fins i tot d'una resocioiitzaciô de la moda que 
intenta aüiberar-se del capitalisme de consum per 
expressar-se de forma més lliure i independen! 
amb una major repercussió social.

Segons Constance White, del portal eBay, 
"l'impacte social [dels blogs] és que donen la 
impressió que tothom pot prendre el control i 
apropiar-se de la moda". Això és cert en par! si ens 
referim a internet i a les múltiples possibiÜtats 
interactives que ofereix als usuaris, que es 
relacionen amb la moda des d'altres perspectives 
corn la venta en linia, les retransmissions gairebé 
en directe de desfilades de moda o les diverses 
possibilitats per xatejar i fer comentaris.

La moda representa una part molt important 
de la vida urbana i, per tan! és un espectacle 
en si mateixa. Aquest espectacle de carrer 
proporciona als més observadors infinitat 
d'estimuls per enriquir la seva creativitat. A 
través de les webs 2.0 podem entrar en fòrums 
per veure, comentar o consumir imatges de moda 
de les mateixes marques, però també tenim 
l'oportunitat d'interactuar amb altres usuaris.

Anne Wintour, editora 
de moda de Vague, se sol 
envoltar de la seva filia, 
les seves nebodes o gent 
de J'edíció americana de 

la revista. Molí paques 
vegades la veiem 

tan somrient.
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B  febrerde 2010, 
Burberry va retransmetre 
des de Londres la seva 
desftlcda de dona 
tardor-hivern 2010/11 
en tres dimensions, 
simultàniament a Nova 
York, Paris, Dubai, Tokio i 
Los Angeles. Amb més de 
nou milions de seguidors, 
Burberry es el geni digital 
del luxe. Aquesta empresa 
multimédia británica 
promociona bandes de 
música independents i 
publica les idees dels seus 
seguidors més creatius.

que poden fer comentaris en contra o a favor, i 
els més inconformistes poden fins i tot bolcar-hi 
informació propia per contrarestar el poder de les 
marques dominants.

Nous formats per a un nou tipus de public
Ja hem parlât de la tensió que produeix en 
alguns mitjans tradicionals aquesta obertura 
comunicativa cap a plataformas digitals, blogs 
0, més recentment, els curtmetratges pensats 
exclusivament per promocionar marques, una 
opció molt més creativa i que pot proporcionar 
més negoci. Aquest nou enfocament ha obert pas 
a una nova indûstria que mou uns quants milions i 
que s'ha especialitzat en aquest camp, de manera 
que contribueix a la perpetuado del poder i a la 
influència d'algunes marques.

En l'actualitat, a l'hora d'exposar els seus 
productes, les empreses qualificades de luxe 
(Chanel, Prada, Dior o Burberry) han incorporât 
nous mitjans que s'allunyen bastant dels formats 
tradicionals (premsa escrita o televisié) i s'adapten 
a un nou tipus de pùblic, més habituât a formats 
corn YouTube: pel-licules per promocionar 
col-leccions, xarxes socials corn Facebook, galeries 
de fotograbes a Flick, descàrregues per a l'iPhone
0 l'iPad, etc. Aqüestes pel-licules en linia están 
desdibuixant la linia entre art i indûstria, tenen 
més autonomia respecte dels mitjans tradicionals
1 llancen els seus propis missatges amb l'ajuda de 
directors cada cop més especialitzats.

Algunes d'aquestes marques han contractât els 
serveis d'autors de cinema modem no tan sols 
per vendre fragàncies sino també per explicar 
histories, amb la marca com a narradora visual.
Un deis projectes més ambiciosos va ser Chonel 
No. 5- The Film, dirigida al 2004 per Baz Luhumann 
per a Chanel, una pel-licula de 3 minuts de durada 
i de 30 segons en format televisiu. El 2010 Martin 
Scorsese també va col-laborar amb la marca a Blue 
de Chanel. Ambdues pel-licules funcionen amb 
contingut de la marca però no es limiten a Hogar un 
espai ais mitjans de comunicació sino que també 
es poden veure a la xarxa, com una expressió més 
d'art i cultura.

Podriem citar altres directors que treballen 
en moda i que han contribuït a un nou gènere que 
evoluciona amb éxit, com Ridley Scott (Prada), 
David Finch (Dior), Jean-Pierre Jeunet (Chanel) o 
Frank Millar (Gucci).

Hi ha, però, una nova generació de 
dissenyadors que aposten per solucions encara 
més avantguardistes consistants a reemplaçar 
les desfiladas tradicionals per videos en linia.
Un dels pioners és el fotògraf de moda i director 
del Ragne Unit Nick Knight, autor i propietari 
de SHOWStudio.com, un dar exemple de com 
la banda ampia impulsada per les web 2.0 pot 
configurar una nova relació fabricant-consumidor. 
Per a aquest autor, la imatge en moviment ofereix 
unes possibilitats que no dóna la fotografia 
tradicional, i potencia les propietats de moviment 
i caiguda dels teixits, que es perceben amb un grau 
de realitat molt més gran.

El públic de les desfilades té un perfil molt 
diferenciat de l'espectador que utilitza aquests 
nous mitjans per veure creacions de moda. Si 
en el primer cas és indispensable la presència 
fisica en un temps i un espai determinats (i 
amb convocatòria prèvia), Internet ofereix la 
possibilitat d'un espai transnacional, sense temps 
prédéterminât, amb un pûblic divers que pot ser 
molt inconstant i que vol decidir els seus propis 
temps, per tenir la possibilitat de simultaniejar 
diversos esdeveniments alhora.

Ens trobem devant d'un pûblic molt més visual 
a qui li interessen més les imatges que els textos. 
D'aquesta manera, el llenguatge escrit en les 
interficies culturáis va perdent importancia en pro 
d'un llenguatge cinètic.

Però hi ha també una altra diferència respecte 
del que hem dit abans, i és la major Hibertat 
espaciotemporal, tot i que les pantalles ofereixen 
una visió parcial de contingut, si les comparem amb 
les desfilades en directe.

A part de la importancia de les mirades al 
voltant de la passarel-la queja hem analitzat, el 
pûblic assistent a aquest espectacle pot decidir
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no tan sols cap on mirar, sino que pot també 
desenfocar el seu punt d'interès i dirigir-lo cap a 
la configuració espacial (de gran importáncia en 
molts casos), o cap a la resta de públic, etc. En 
canvi, encara que ens sembli molt més Hiure, quan 
mirem un film o unes fotografíes de moda per 
internet no fem sino seguir el guió que ens han 
marcat. D'altra banda, tot i ser un mitjà neutral per 
presentar informado, la pantalla pot semblar una 
mica agressiva jaque té la fundó de filtrar i, per 
tant, de fer inexistent tot el que queda fora del 
marc d'observació.

Davant la mobilitat virtual, tenim la immobilitat 
física del que està obligat a seure davant la 
pantalla i que en el cas del cinema encara és més 
accentuada per la impossibilitat de poder parlar
0 aixecar-se del seient i circular Hiurament per la 
sala.

Segons Lev Manovich (The Language of New 
Medio) estem parlant de milions de "presoners" 
que han de romandre en una camera fosca 
col-lectiva. Aquest autor identifica els ulls de 
l'espectador amb una càmera mòbil mentre que 
el cos resta immòbil. En el cas de les desfilades, 
vistes corn a espectacle, la lectura podria ser a la 
inversa; el cos de l'espectador es belluga mentre la 
càmera resta fixa.

En conclusiô, podem dir que la xarxa i el cinema 
surten guanyadors en el nou panorama créât pels 
canvis en la manera de comunicar i presentar la 
moda. Però veiem també que no podem prescindir 
de la presència física de l'espectador (amb les 
diferències pròpies de cada sistema esmentades 
més amunt) i que curiosament l'element que ens 
dóna més llibertat a l'hora de visualitzar aquest 
tipus d'espectacles és el temps.

Com ja hem dit, les desfilades están prefixades
1 totalment condicionades pels calendars de 
temporada de la indùstria (primavera-estiu o 
tardor-hivern) i es poden veure només al Hoc
i hora convinguts. Els sistemes en linia o les 
visualitzacions de films i derivats, en canvi, 
permeten a cadascù decidir el temps que vulgui, 
aixô si, amb el preu d'haver-se de quedar quiet en 
una cadira o haver-se d'enganxar-se a un teclat.

Però el luxe és sinònim d'exclusivitat i alguns

ja comencen a preguntar-se quines serán les 
conseqüències de la democratització que suposa 
la xarxa: mentre uns quants es llancen a la carrera 
digital, n'hi ha d'altres que desfilen a porta tancada, 
corn Torn Ford, que va presentar la seva col-lecciô 
(al més pur estil anys 50) amb una desfilada a Nova 
York de la quai no es va saber res més fins al cap de 
sis mesos.

Corn veiem, són tàctiques complètement 
diferents, però al cap i a la fi, la moda és distinció 
l sembla ser que s'haurà de protegir per evitar el 
plagi i donar una imatge d'exclusivitat. Es tornará 
dones a tancar el cercle o mantindrem l'equilibri en 
paral-lel?

M. Dolors Giró Forran és Ilicenciada en 
Filosofía i Lletres per la UB. Ha cursat 
estudis de Disseny de Moda a EATM-Escola 
d'Arts i Técniques de la Moda. Actualment és 
professora i coordinadora del Departament 
de Moda a ESDi-Escola Superior de Disseny.

Paulo Roversi en 
una sessió de vídeo 

per a Vogue.

---- interiors
MOBLES, DISSENY I DECORACIÓ

C/ Sant Cugat, 11 • 08201 Sabadell 
T 93 725 01 79 . F 93 706 80 39 

www.interíorscasquetcom

CINE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL
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Cinema /
Drive: ràpid, furios però sobretot romàntic

:A\/IER CURDI

Ryan Gosling, 
una béstia violenta

En el seu pas per Sitges, ja es preveía que Drive 
(20n), de Nicolas Winding Refn, que va guanyar 
l'any passai al Festival de Cannes el guardò 
al millor director i es va imposar a directors 
consagráis com Pedro Almodovar, seria una 
de les sorpreses de l'any. l a dia d'avui aquelles 
sensacions s'han transformat en un elogi unanime 
de la crítica i en una bona carrera comercial que 
podria convertir el film en un sleeper (les obres 
que troben l'èxit per sorpresa) gracies al boca- 
orella dels espectadors. Tot i aixi, hi ha una part 
del public que no entra en el joc que proposa la 
pel-licula, amb un ritme i una manera de fer no 
gaire habituai.

Per al director danés, criât i format a cavali 
entre Europa i els Estais Units, Drive és la primera 
aventura a Hollywood, un producto de gènere 
genuïnament americà, corn el cinema negre (amb 
permis delpo/orfrancès), però tractat des d'una 
perspectiva i una Sensibilität europeos. El film 
també integra elements d'altres géneros com el 
melodrama, el cinema social, el western... que 
fan que sigui complicai de catalogar. L'adaptació 
que fa el guionista Hossein Amini del Hibre de 
James Sallis gira sobre dos eixos argumentais que 
encaixen a la perfecció: una história d'amor amb 
elements de conte de fades i la narració de les 
conseqüéncies d'un atracamentfallit.

Tot i la sevajoventut, Refn ja ha dirigit vuit 
films. El primerva ser Pusher (1996, el mateix 
any de Transpoitting, amb el qual guarda certes 
semblances) i del qual en va fer dues seqüeles, 
fins arribar ais més coneguts Bronson (2008), 
de ritme frenétic i posada en escena barroca 
i grandiloqüent, i Valhallo rising (2009 ), de 
ritme extremadament pausai amb rampells 
arxiviolents i posada en escena austera, que 
várem poderveure en els respectius passis 
a Sitges. La seva obra va interessar la crítica 
però fins ara no havia arribat al gran públic, a 
causa principalment del seu to marcadament 
experimental. Amb Drive, Refn ha assolit l'equilibri 
i proposa una raciò de cinema arriscat però alhora 
comercial.

La béstia i la femme fatale
El protagonista de la cinta, interpretai 
magistralment per Ryan Gosling, que fins ara 
mai havia estât sant de la meva devociò, és 
un conductor, de qui mai sabrem el nom ni el
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ono zero
Coordinen  /
Gem m a G ascón i Ltorenc U gos Dubreui

P la ta fo rm a de creado i experim entació 
artística que té  per ob jectiu impulsar 
les arts  visuals contemporànies, o fe r in t 
la p oss ib ilita t d 'interven ir en la doble 
pagina central de la revis ta  Quodern 

a d ife ren ts  a rtis tes  perqué presentin 
un p ro je tte  especific amb to ta l lliberta t.

—Queda't i no siguis enze.
-Quédate y no hablemos más de ello -le dijo, 
y eran palabras definitivas-

de Xavier Ristol
ELTEXTCOMAIMATGE

Quan una obra literána surt a la llum, sovmt pot 
provocar la insatisfacció de l'autor.
Un canvi d'actitud vers l'òptica inicial en la seva 
concepció o, senzillament, la volunta! de tornar
la a entornar poden ser motius suficients perqué 
l'escnptor consideri que la seva feina s'ha de 
revisar o replantejar de nou.
El treball de Sebastiá Juan Arbó (Sant Caries de 
la Rápita, 1902) és fruit d'aquesta filosofia, per a 
eli les novelles i escrits eren sovint susceptibles 
de canvis i de reconstrucció, com si els llibres 
no estiguessin mai enilestits del tot. Tant és 
així, que molts els va reescrmre de dalt a baix, 
diversos cops i, amb la nova forma que prenien, 
tornava a publicar-los de nou. Les noves versions 
que apareixien eren l'evidéncia de la mutació de 
l'escriptura i de com el pas del temps constmeix 
i modifica el pensament. D'aquesta manera es 
configurava una personalitat que responia a 
una lluita inconformista, gens autocomplaent, 
d'entendre i viure la literatura.
Tanmateix, aquesta exigéncia també emanava 
d’un carácter impulsiu, tal com el mateix 
autor confessava en un conversa amb Josep 
Palau i Fabre: "D'una embranzida faig, en unes 
setmanes, la meitat d'una obra que no acabo fins 
al final de dos anys"f cosa que fa pensar que 
l'obra sorgia no d'una metodología concreta, sino 
d'una nécessitât vital, purificadora, catártica.

Per aixó, en la seva biblioteca personal 
és freqüent trobar-hi llibres atapeïts de 
correccions. Esmenes que lluiten contra la 
permanéncia del signe imprés, i que apellen a 
la contingéncia del text per intentar polir una 
mirada i oferir-ne una de nova. Xavier Ristol 
(Sabadell, 1978) situa a Sebastiá Joan Arbó al 
centre de la proposta, i dona visibilitat a les 
revisions, les empremtes i les estratégies del seu 
complex procès creatiu. Per fer-ho, reprodueix 
unes pagines plenes d'anotacions de la novella 
La hora negra (Notas de un estudiante que murió 
loco).
Com a résultat, la mateixa imatge del text, és a 
dir, la seva fotografia en configura el sentit, més 
enllá del significat de les paraules. D'aquesta 
manera aconsegueix establir una poètica de 
desplaçaments entre el lloc que ocupa l'artista 
i el que ocupa l'escriptor. Tanmateix, laccio 
no es defineix per la lógica de les maniobres 
apropiacíonistes, sino mitjançant ungest de 
reconeixement a l’altre. Xavier Ristol es reserva 
un discret segon pía, oculta la seva presénda, i 
tendeix, en certa manera, a la desaparició. Amb 
aquesta operació permet que la imatge i el text 
se situ'm al mateix nivell de lectura, i també 
que la materialització de la primera proporcioni 
indicis i senyals del rigor, gairebé obsessiu, d'un 
escriptor inconformista.

Joaquim Cantalozella
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' I Entrevista, datada de J'any 1936 entre Sebastiá Juan Arbó 
i Josep Palau i Fabre: ‘Sebastiá Juan Arbó té la paraula'. indosa dins. 
Palau i Fabre, J. (2005). Obra literaria completa I!, Assaigs, articles i 
memories Barcelona: Galaxia Gutenberg.



bre y a una mujer (fiaos de la ternura maternal) que 
cazaban niños abandonados, los mataban a escondidas 
y hacían con su carne longanizas; así lo cuenta un es
critor digno de fe, y dice que los detuvieron y los mataron; 
él lo asegura así, pero no os fiéis. Estoy convencido de 
que pasan por la calle y hablan con vosotros todos los 
días, y dicen: "Buenos días’’, y "¿Cómo está usted?’’, y 
contestan: "Muy bien, ¿y usted, y su familia?”. . . No 
os fiéis. Hay ojos que cuando me miran me hacen estre
mecer.

Hay momentos que me entran ganas de echar a correr, 
de huir de la gente pidiendo auxilio contra la gente. Pero 
Dios nos ha dejado solos. Echó la semilla y se volvió 
de espaldas. "¡Que se arreglen!” Y  Nerón mató a su 
madre, y un tal Solimán hizo desaparecer a un hijo suyo 
y ahorcar a otro, según cuentan las crónicas. En compen
sación, si fué, Muley Hamida, hijo del rey de Túnez, 
hizo cegar a su padre, mandándole quemar los ojos, y le 
despojó después de su reino. Un tal Alí Bajá, señor 
de mucho valor, como puede verse, mandó cortar la nariz 
a cinco mil hombres, y Basilio II, que era otro tal, hizo 
que arrancasen los ojos a quince mil. No sé lo que debió 
de hacer Basilio I. Aquel Basilio tuvo, de todos modos, 
un rasgo de piedad. Hay que ser justos. Por cada mil 
hombres dispuso que dejasen uno con vista, y así pu
dieron todos regresar a su patria sin perderse, lo que 
puede leerse en la historia de aquel rey.

Pero, continuemos. . . ¿Continuemos, no obstante? 
¿Para qué? Páginas y páginas podríamos llenar con he
chos semejantes, los podríamos contar hasta hacernos
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venir náuseas; en ellos veríamos actuar algunos ejem
plares de nuestra fauna, de esos que se tienen sobre sus 
pies, que andan moviendo más o menos los brazos, y 
que, por esto, han sido llamados hermanos nuestros. Os 
los quiero ahorrar. Podría referir ejemplos para todos los 
gustos, de todos los colores, y todos por el estilo. Vería
mos algunos Basilios más o algunos otros Solimanes, y 
algunos superiores aun a los Basilios y a los Solimanes.

Pero, ¿a qué fatigarme y fatigaros, y estropearnos la 
digestión? ¿A qué rebuscar en la Historia? Había apenas 
dos sobre la tierra, y ya se embistieron. O mejor, como 
dijo el otro: *'E1 primer padre fué perjuro; la primera 
madre mentirosa; el primer hijo ladrón y fratricida.^

Quiero^ecir aún algo de la historia; perdón; he per- ¡p 
dido mucho tiempo también con ella y estoy en condicio-  ̂ ^
nes de hacerlo. Leyendo la historia, me extraña de con- ^  ^
tinuo una cosa: que sea tan larga. La historia parece 
milagro permanente. Cuando la leo espero siempre la 
catástrofe para la página siguiente: el cumplimiento de 
la profecía de Patmos; el cataclismo que lo borre todo, 
para poder comenzar después con designio mejor. *'Ahora 
—me voy diciendo— , ahora, ahora. . . ” Como quien ha 
descubierto una bomba con la mecha encendida y espera 
el estallido.

Al fin, me fatigo; levanto la cabeza y pienso que 
todavía hacemos historia.

La historia es como un film americano de bandidos 
y con soluciones obligadas; es una película de serie em
pezada por un director idiota, que no la sabe acabar (al
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Nota: Àquest Ilibre ha estât publicat diverses vegades sota 
titols dif erents i modifìcacions substanciáis del text.

Notes d'un estudiant que va morir boig. 1933, 
CoHecció Balaguer,

Mores en blanc, notes d'un estudiant que va morir boig. 1935, 
Quaderns Literan,

La hora negra. Notas de un estudiante que murió loco. 
Autotraducció de Sebastiá Juan Arbó, 1955, Sudamericana,

Lhora negra. 1961, Selecta.

La hora negra. Notas de un estudiante que murió loco. 1961, 
Editorial Planeta.

Hores en bJanc, notes d'un estudiant que va morir boig. 
Reprodúcelo de la segona versió a cárrec de Sergi Besen 
1966, dins l'Obra Catalana Completa I. Les novel les de l'Ebre, 
Edicions 62.

Mores en blanc, 1983, baia. Quarta i definitiva versió.

Mores en blanc. reproducció de lo quarto edició, dins l'Obra 
Catalana Completa II, 1993, Columna, editada per Emili 
Rosales.

Mores en blanc, notes d'un estudian! que va morir boig. 
Reprodúcelo de la versió de Sergi Besen 1991, Edicions 62.
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passât, que treballa alhora de mecànic, de dobie 
d'escenes d'accio i de conductor d'atracaments. 
Carey Mulligan interpreta Irene i dona la fragilitat 
necessària a aquesta cambrera que cria com pot 
el seu fill Benicio (Kaden Leos), mentre espera que 
el seu marit. Standard Gabriel (Oscar Isaac), surti 
de la presó. El conductor és un personatge solitari; 
conscient de la béstia violenta que porta a dins 
i que pot malmetre les persones que l'envolten, 
s'imposa un codi rigid de conducta. Irene, tot i la 
seva puresa, la seva innocencia i la nécessitât de 
protecció que desperta, sera ai cap i a la fi, potser 
involuntàriament, la femme fatale responsable de 
desencadenar els esdeveniments que conduiran 
el nostre heroi a la perdició. Diversos arguments 
avalen aquesta hipótesi: Irene no només fa el 
primer pas en la história d'amor sino que també fa 
possible un perillos triangle amorós, quan permet 
que la relaciô d'amistat amb el conductor continui 
una vegada el seu marit ha eixit de la garjola. 
Finalment, será ella qui abandonará el conductor 
en descobrir el seu cantó més fose i li negará 
rúnica sortida possible de l'espiral de violéncia. Al 
mateix temps, el conductor només abandona el 
seu posât estoic durant la relació amb Irene, com 
per exemple en la primera trobada a l'ascensorde 
l'edifici on viuen tots dos, quan amb una pregunta 
tan senzilla però tan premonitòria com "On vas?" 
el protagonista decideix portar-la fins a casa.

La trama que aporta els elements 
d'intriga i violéncia es desenvolupa de manera 
calculadament entrellaçada. Shannon (Bryan 
Cranston), el propietari del garatge on treballa 
el conductor, és el més semblant a un amie i és 
gairebé una fotocòpia de Standard Gabriel. Tots 
dos són personatges de bones intencions però 
marcats per la mala sort, que intenten fer les 
coses correctement però, de manera involuntaria 
i a causa de les circumstáncies, espatllen tot allò 
que toquen.

Albert Brooks, allunyat del seu registre 
habitual de comediant, interpreta el gangster 
Bernie Rose, l'antagonista de la pel-lícula, un 
Hop solitari fred i calculador conscient de no 
poder fugir del seu desti. Ron Perlman, sempre 
convincent, fa el paper de Nino, soci de Bernie, 
però menys reflexiu i menys respectuós amb 
els codis étics. Nino és un personatge ressentit 
que busca el respecte de la gent que l'envolta i 
personifica el mafiós de mala estofa. Cook (James 
Biberi) i Blanche (Christina Hendricks), implicats 
en el robatori, són els xitxarel-los trinxeraires de 
Nino, dos brétols de carrer.

També cal destacar l'abséncia de policies en 
una pel-lícula d'aquestes caractéristiques, que 
s'explica per la voluntat del director de centrar-se 
en un món tancat i en la teranyina teixida pels seus

personatges. Mai en veiem cap de earn i ossos, i 
fins i tot quan notifiquen a Irene la mort del seu 
marit, els policies queden fora de pía. Irónicament, 
el conductor és l'únic personatge que apareix 
vestit de policía durant el rodatge d'una pel-lícula.

La música atmosférica i vuitantera de Cliff 
Martínez juga amb l'estât d'ànim del protagonista 
i és un element basic del film, juntament amb 
un pareil de hits enganxifosos. El muntatge 
intel-ligent combina ritme pausat, esclats d'acciô, 
persecucions dignes de Michael Mann i violéncia. 
La fotografia excel-lent (els pares de Refn són 
respectivement montador i fotògraf) i una 
il-luminació narrativa i dramática sorprenent (com 
en l'escena final de l'ascensor o la de la mort de 
Nino, amb els ulls/llums del cotxe furgant enmig 
de la boira) acaben d'arrodonirglobalment l'obra.

Objectes que transcendeixen la seva condidó
En les pel-lícules de diálegs escadussers, com 
Drive, cobren rellevància certs elements que 
adquireixen una forte càrrega simbòlica. La 
vestimenta del protagonista n'és un exemple. 
L'heroi no perd mai el seu estil, ni en els pitjors 
moments, i llueix sempre un calçat elegant, un 
rellotge antiquat (mostra del seu control sobre el 
temps), uns guants de conductor (que no només 
utilitza per conduir), unes ulleres de sol i sobretot 
una jaqueta que té aires d'armadura. Aquesta 
jaqueta retro, amb un escorpi geganti gravat a 
l'esquena. Higa indefectiblement amb la faula de 
l'escorpi i la granota, la história de la impossibilitat 
de fugir del desti i de la pròpia naturalesa. El 
dibuix de l'escorpi el veiem detalladament per

Un conductor 
sense nom ni passai
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A partir del mon de la sardana, o també 
d'anècdotes, de fets puntuáis, d'actes culturáis 
i de fets politics, i'autor ens ofereix una visió 
amplia dei que passa i manifesta de manera 
sempre assenyada i mesurada la seva opinió 
amb esperit critic cap a les actituds particulars 
o generals, sobre la manera de fer quotidiana, 
sobre la cultura i sobre el pais.

El seu coneixement dei mon associatiu i de la 
societat, aixi corn del moment que li ha tocat 
viure, li fan el carni mes planer per tal de parlar 
dels referents culturáis, socials i politics d'una 
ciutat, Sabadell, i d'un pais, Catalunya, que 
I'autor estima. Perqué, si bé Sabadell 
constitueix l'origen, el punt de partida de molts 
deis comentaris, també és cert que no hi 
manquen referències i reflexions relatives a un 
entorn més gran, el Rodai, la Comarca, el Pais...

La lectura de tots aquests comentaris es pot 
fer prenent-los individuaiment o bé per ordre 
cronologie, tant se val, el que és important és 
llegir-los. Aixi podrem fer un repas a fets 
coneguts i a d'altres que ens poden haver 
passât desapercebuts, alguns dels quais 
—malgrat hagi passât el temps— encara son 
d'actualitat, tenen plena vigèneia, perqué en 
aquest pais hi ha tics que perduren.

f u n c A c iót U N U - R s

primera vegada quan el cavalier inicia el seu 
descens a l'infern, queja no abandonara fins a la 
fi del metratge. En la memorable escena final de 
l'ascensor, el personatge del conductor mostra 
les seves dues vessants en només un instant: 
primer un gest de tendresa (un petó a Irene, 
rúnica vegada que els veurem besar-se, abans de 
cobrir-la amb la jaqueta, amb el dibuix de l'escorpi 
que progressivement ocupa tot el pia) seguit d'un 
esclat de rabia desfermada envers Tassassi a sou 
que pretenia eliminar-los.

L'escuradents del protagonista també és 
part de la seva indumentaria. És un estri emprat 
habitualment per tipus rudes (com el Sylvester 
Stallone de Cobro) i és significatiu que n'hi ofereixi 
un al fill d'lrene, Benicio, com si volgués preparar
lo per a tot el que li vindrà al damunt.

L'obra es desenvolupa principalment en tres 
localitzacions hermétiques: Tapartament esparta, 
funcional i impersonal que serveix de refugi del 
protagonista, els cotxes (el medi on el nostre 
heroi es troba més còmode i on pot demostrar 
la seva habilitât innata) i Tascensor del bloc 
d'apartaments (en la primera trobada entre els 
dos enamorats Tascensor s'eleva, mentre que en 
el moment de la separació Tascensor agafa el carni 
de baixada).

Els miralls, com les finestres, juguen un paper 
molt important i són la frontera cap a un canvi 
d'estat o cap a una altra vida: Irene s'emmiralla 
poc abans d'haver de comunicar al conductor 
que el seu marit ha obtingut la Hibertat, Blanche 
és davant d'un mirali en el moment precis de ser 
assassinada, el nostre heroi es veu reflectit en 
els espills d'un cabaret en el seu primer esclat de 
fùria.

Les encaixades de mans també són 
significatives. Quan el gàngster Rose i el 
conductor segellen un pacte que els Higarà fins al 
desenllaç, el protagonista li diu que té les mans 
brutes (literalment) mentre que eli li contesta que 
les seves també ho están (metafòricament).

Els noms propis defineixen els personatges, 
començant per l'enigmàtica manca de nom del 
conductor. El nom de Rose ('Rosa') defineix un 
personatge amb una cara aparentment agradable 
però amb una altra plena d'espines. Nino té un 
nom infantil ijuganertot i que és una persona de 
59 anys que voi ser respectada. Standard és, com 
el seu nom indica, un personatge gris; i Benicio, un 
infant benvolent.

A la llista d'elements que enriqueixen el film 
també hi podriem afegir la baia de Cook, els 
ganivets de Rose, els semàfors en vermeil o en 
verd segons Testât d'ànim dels protagonistes o la 
máscara de policia que el protagonista utilitza per 
matar Nino, etc.
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Les segones lectures dels diàlegs aparentment 
banals també juguen un paper rellevant. En la 
primera trobada entre els dos enamorats, el 
protagonista demana a Irene "On vas?". Més tard 
Benicio i l'heroi parlen davant de la televisió sobre 
la naturalesa del tauro i el nen nega que pugui ser 
bo.

Obres de referéncia
Refn reconeix haver-se inspirât en l'estètica i la 
música del cinema dels anys 80 en general i en 
el cinema negre en particular, i cita un munt de 
pel-lícules. Com que les obres del cinema negre 
són prou conegudes i les infìuències del cinema 
dels 8 o són principalment estétiques, m'agradaria 
centrar-me en un altre grup de films bastant 
més singular i réduit, que cree que poden haver 
estât referèneies de capçalera. El director, a les 
entrevistes, cita només de refiló The Driver (1978) 
de Walter Hill, una pel-lícula que és al seu torn 
deutora de Le samouraï(1967} de Jean-Pierre 
Melville.

Tornant a veure-les, queda ciar que totes 
dues pel-lícules han estât alguna cosa més 
que una inspiració. Els protagonistes de les 
tres obres comparteixen el mateix codi de 
conducta indestructible i són uns solitaris, tot i 
que aquesttipus de personatge és un arquetip 
queja interpretaven Clint Eastwood (tant ais 
westerns de Sergio Leone com a les pel-lícules 
de la sèrie Horry), Steve McQueen, James Caan, 
Lee Marvin, Charles Bronson 0 fins i tot Chuck 
Norris. L'estètica i l'elegància també defineixen 
els tres personatges: la gavardina i el barret 
impecable en el cas d'Alain Delon a Le samouraï 
i els vestlts amb la camisa descordada de Ryan 
O'Neill a The Driver. Els apartaments de tots tres 
també són igual d'espartans i el protagonista de 
The Driver tampoc té nom (l'anomenen cowboy) 
mentre que el samurai es diu Jeff Costello, un nom 
inversemblant per a un parisene que vol passar 
desapercebut. Les tres obres transcorren també 
en grans urbs de les quais els protagonistes es 
neguen a fugir, encara que en tinguin l'oportunitat. 
Les seqüències iniciáis també guarden moites 
semblances; a Le Somourai hi ha un robatori de 
cotxe i la posterior arribada a un taller, mentre 
que The Driver s'obre amb una persecució molt 
similar a la de Drive, i en totes dues hi ha una 
parada sota un pont per intentar enganyar la 
policia i també hi ha uns atracadors que tarden a 
pujar al cotxe.

La riquesa dels elements simbòlics i de la 
música també és cabdal en totes tres pel-lícules, 
però en el cas de Drive encara és més important 
perqué Nicolas Winding Refn ha sabut assimilar 
aquella màxima de Melville que deia que "tot

excès és un detecte" i ha sotmés tots els elements 
a un procès de depuració o d'abstracció per reduir- 
losalapuraesséncia.

Si parlem d'(anti)herois i cotxes, hi ha una 
altra pel-lícula que de seguida ve al cap. Taxi 
Driver (1976), de Martin Scorsese, que també va 
triomfar a Cannes i va suposar el debut d'Albert 
Brooks com a actor. A més de compartir diverses 
semblances amb les tres obres esmentades (un 
personatge solitari —encara que en aquest cas no 
per voluntat propia— que no surt de la gran ciutac 
i viu en un apartament esparta rodejat d'elements 
simbòlics gairebé fetitxistes), la influèneia de Taxi 
Driver en l'obra de Refn es nota principalment 
en el fet que els antagonistes del personatge 
principal són la xusma (Sport, interprétât per 
Harvey Keitel) i no la policia, corn era el cas a Le 
samouraï[ The Driver. També pot haver sorgit 
de Taxi Driver la utilització del mirali, com en la 
memorable escena on Travis Bickle (Robert de 
Niro) manté una conversa amb si mateix amb el 
famós"Areyoutalklngto me?". Finalment, Refn 
potser fa un homenatge a Taxi Driver quan el 
conductor prepara ritualment l'assassinat de Nino 
posant-se una mascara que té certs paral-lelismes 
amb el pentinat estil cherokee de Travis.

El director de Drive també pot haver-se 
inspirât en altres films no estrictament de gènere 
negre com Two-lane blacktop (1971) de Monte 
Heilman, on els protagonistes tampoc tenen nom,
0 Vanishing Point, de Richard C. Sarafian (l97l), 
on la mùsica juga un paper importantissim, dues 
pel-lícules que están, però, més emparentades 
amb el moviment de cinema social generat a 
partir de Easy Rider (1969) de Denis Hopper.

Carey Mulligan, 
la femme fatale
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Música /  Discografia
ALBERT FERRER FLAMARICH

FREDERIC MOMPOü 
Paísatges

J. i  tal\o S A P . A S A  1 \ -mx
en su ccnlwiaric

Mompou: Preludís, Paisatges, Souvenirs 
d'exposition, Varíacions sobre un tema de 
Chopin. Adolf Pia, piano. La Mà de Guido 2109 
DDD i CD74:272011.

Quan les activitats discogràfiques i 
musicològiques a Espanya no gaudien de la 
Intensität i operativitat actuals, el segell català 
La mà de Guido va ser un dels pioners en la 
recuperado del patrimoni hispànic. Sempre 
ha mantingut la mateixa linia editorial i amb el 
present disc se suma als 25 anys de la mort de 
Frederic Mompou (1893-1987). Així complementa 
les seves edicions dels Conts màgics (LMG 2050) 
i de les Congons i donses i Ballet (LMG 2059) 
i amplia el que será un dia l'obra integral del 
compositor català. Els compendis de Preludis i 
Paisatges comparteixen la nostálgia per un temps 
prétérit i un llenguatge que presagia la Música 
callada, mentre que Sauvenirs de l'Exposition és 
l'obra més aforística i irònica. Son composicions 
d'inspiració melòdica, que cerquen la màxima 
expressivitat amb els minims mitjans, amb 
superposicions de plánols sense complexitats 
excessives i textures subtilment disgregades. 
Adolf Pia, especialista del modernisme, demostra 
adequació estilística i Sensibilität i revesteix 
les obres amb una suggestiva profunditat, a 
cavali entre l'emotivitat continguda i la reflexió. 
Complementen el minutatge les Variacians 
sabre un tema de Chapín, que participen del 
plantejament lleument romántic deis Preludis. A 
més. Pía signa les notes de la carpeta d'aquest 
disc éditât amb el suport de l'Associació que duu 
el nom del compositor.

Aragall en viu
Aries, romances i napolitanes de Bassani, Tosti, 
Bellini, Puccini, de Curtis, Sorozábal, etc. Jaume 
Aragall, tenor. Amparo García Cruells, piano. 
Columna Música. 1 CD. 52 minuts. 2007.

A excepció de la sèrie d'enregistraments de 
Victòria dels Angels i de la futura col-lecció 
dedicada a Conxita Badia, l'interessant catàleg 
de Columna Música no comptava encara amb una 
figura de luxe del cant com Jaume Aragall. Aquest 
és un disc excepcional, idoni per els que no hagin 
sentit mai en viu el gran tenor català. El recital, 
amb motiu del Cinquè Congrès de la Societat 
Catalana de Trasplantament, es va celebrar el 25 
degenerdel999  al Pelai Monestirde Pedralbes

de Barcelona. Al programa hi havia una selecció 
de les napolitanes més conegudes i algunes de 
les àries operistiques més emblemàtiques de la 
trajectòria d'Aragall, que canta amb la complicitat 
d'Amparo García Cruells al piano. La veu mostra 
signes d'esgotament i algunes imperfeccions que 
humanitzen l'artista però sense desmerèixer la 
sessió. Ho demostra l'actitud del públic, entregat 
i respectuós —màxima contenció d'estossecs 
i sorolls de fons—, que recompensa el cantant 
amb entusiastas aplaudiments —inclosos 
afortunadament en l'enregistrament— que 
justifiquen els tres bisos. En aquell 1999 Aragall 
va demostrar que, assolida la seixantena, encara 
mantenía els seus trets vocals més característics: 
la noblesa, la bellesa, l'elegáncia i la poténcia. 
L'enregistrament no pot faltar a les discoteques 
deis seguidors del tenor català. La captado del 
so és molt bona, potser una mica massa directa, i 
conté unes notes protocol-láries amb la correcció 
editorial que caracteriza la discogràfica.

Sarasate: obres per a violi i piano. Manuel 
Guillén, violi. María Jesús García, piano.
SEDEM. DCD 251. DDD 20081CD. 61:14 2009

Després de les valuoses aportacions de les obres 
de Monasterio i Pérez de Albéniz, entre d'altres, 
la Sociedad Española de Musicología (Sedem) 
va publicar el 2009 un disc dedicat a Pablo de 
Sarasate (1844-1908). Com explica María Nagore 
Ferrer en les excellents notes de carpeta, 
la selecció és una mostra de la música que el 
violinista navarrés componia durant les seves 
gires com a solista. Aquesta música va ser una de 
les seves millors cartes de presentació i la clau 
del prestigi actual de Sarasate com a compositor, 
tant per les seves qualitats técniques com 
melòdiques. Entre les obres enregistrades hi ha 
peces d'inspiració espanyola, com la Malagueña 
i l'Habanera Op. 21, les Ramanza andaluza i Jota 
navarra Op.22, les Vito i Habanero Op.26 o les 
molt conegudes Adiós montañas míos, Op. 37, Jota 
aragonesa, Op. 27 i Introducción y tarantela, Op. 
43. Tampoc hi falten el Zortzico Miramar Op.42, 
interprétât d'una manera més contemplativa 
que melancólica, així com la Playero Op. 23 i 
Sommeil, Op. 11. El violinista Manuel Guillén les 
recrea amb cert lirisme, en una recerca constant 
de squillo i alé simfónic, de vegades estrident en 
el timbre i en l'ens idiomátic. Sense ser circense, la 
interpretació de Guillén és continguda però li falta
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fìux discursiu en alguns passatges virtuosistics 
i en alguns moments hi ha Ileus desafinaments.
Tot i la validesa de la proposta, la interpretació de 
Guillén es queda a l'ombra de les d'Hija Marinkovch 
(BMG) i d'Àngel Jesús Garcia (RTVE-Mùsica), per 
citar-ne dues de nivell notable.

Escudero: Gernika. Ana María Sánchez, Gustavo 
Peña, Fernando Cobo, Manuel Lanza. Sociedad 
Coral de Bilbao. Sinfónica de Euskadi. José Ramón 
Encinar, director. DECCA 0028947667957 DDD 
20 0 8 i CD122:28

Estrenada el 1987 en versió de concert, Gernika 
és la segona ópera de Francisco Escudero 
(1912-2002). L'obra, escrita en base, recull amb 
èpica i simbolisme una história centrada en 
Gernika, en una doble vessante la de la població i 
la de la personificació de la catàstrofe que hi va 
tenir Hoc. La simbologia i el missatge són molt 
assequibles. En l'aspecte musical el llenguatge 
suma tendéncies i juga amb l'eclecticisme. 
Técnicament hi ha harmonies complexes i 
aspres, politonia.juxtaposició de ritmes. 
Expressivement crea moments d'enorme tensió i 
opressió, com en l'escena del bombardeig, amb un 
desplegament de mitjans on no hi ha falten crits, 
onomatopeies ni silencis dramátics. La tasca deis 
intérprets és convincent en uns rois musicalment 
difícils i esgotadors, de gran exigéncia vocal i 
expressionista. José Ramon Encinar recrea la 
partitura amb excel-léncia i sentit del drama 
en una obra que, com les grans òperes, està 
concebuda com un tot audiovisual. L'edició de 
Becca conté el Hibret en base i espanyol, amb unes 
completes notes d'itziar Larrinaga Cuadra, autora 
d'un intéressant assaig sobre Zigor!, la primera 
òpera d'Escudero. Hi manca, però, una traducció 
a l'anglès que ampliï les fronteres comerciáis d'un 
dels grans títols operístics espanyols del segle 
XX.

Spanish piano. Obres de Granados, Albéniz, 
Mompou, Montsalvatge i Falla 
Yoko Suzuki, piano. Columna Música. 1 CD. 66  
minuts.

Al marge de la seva croada pel patrimoni català i 
espanyol del segle XX, el segell Columna Música 
ha estât una finestra editorial per a artistes 
diversos. Un exemple és aquest compacte 
amb qué la pianista japonesa Yoko Suzuki es 
va presentar al públic espanyol. Un disc de 
títol mercantil (Spanish piana) i unes notes 
de carpeta (també en japonés!) merament 
de cortesia i promoció. Suzuki és de l'escola 
d'Alicia De Garrocha i és una intérpret exigent i

meticulosa, tot i que de vegades li falta intenció 
en el diseurs (Danza Oriental de Granados) i no 
té les pinzellades de tensió i misteri (Asturias) 
de la seva mestra. La tècnica i la digitació són 
exemplars, amb la mateixa força a les dues 
mans i amb una aplicació atenta deis reguladors, 
però sense el plus que suposarien un esperit 
poétic i una comunicació més profundes. El seu 
carácter apol-lini, poc orquestral i de volums 
moderats minva efecte a les danses de Falla 
i a l'Allegra de concert de Granados, en qué 
les reminlscéncies lisztianes queden massa 
esvaïdes. El mateix es pot dir de l'estilitzaciô en 
la Sonatine pour Yvette de Montsalvatge, que es 
distancia molt de la versió de Mac McClure pel 
mateix segell (1CM0036): pulsacions diferents 
i un fraseig (Allegretto) que acaricia i flueix 
millor que el del pianista americà, més pesant, 
martellejant i de tintes més fosques i ràpides. 
Destaca el Moderato molto que Suzuki fa 
considérablement més extens, lleuger i intimista, 
però amb interrogacions menys crispadas i més 
difuminades.

J. Vicent Egea: Reminiscencias, Contestania 
Ibérica, Americanism, Suite Céltica, Timanfaya.
Banda Sinfónica La Pamplonesa. J.Vicent Egea, 
director. DDD 1 CD 7936 2009.

En la celebració dels seus 90 anys, la Banda La 
Pamplonesa va editar aquest disc amb suport 
institucional, notes en tres idiomes (castellò, base 
i anglès) i obres del valencià J. Vicent Egea (1961).
El seu llenguatge véhicula estètiques dels segles 
XX i XXI: des de la tonalitat expandida i la mùsica 
filmica fins a l'herència de Nielsen i els composi
tors russos. Reminiscencias bateja el disc i acusa 
l'encàrrec de l'efemèride en la fatu’itat del seu des- 
envolupament, malgrat efectes puntillistes. Més 
atractiva és Contestania Ibérico, amb danses com 
a eix pintoresquista. El contrast d'ambients domi
na en Americanism i Timanfaya. La tensió rítmica, 
la complexitat de textures i una notable riquesa 
timbrica fan d'aquesta última l'obra més atractiva, 
al costat de la Suite Cèltica. Potser l'excessiva 
successió d'efectes i girs (figuracions ràpides 
de clarinets i saxos com a murmuris inquiétants) 
perfilen Timanfaya amb una essèneia massa can- 
viant en una composició d'ambients i contextos 
més que de continguts, com és el cas de la Suite 
Cèltica. Aquesta suite es divideix en tres movi- 
ments i és la més explícita i assequible grácies a la 
senzillesa neoromàntica de l'Adagietto, la fesomia 
tradicional en el diáleg de les fustes i la vivacitat 
del rondófinal.
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Johannes Brahtris

Música e inspi'aciór
Jcrathan Ha'v^

EL CID 
Y LA MÚSICA

José Prieto Narugán

Johannes Brahms. Cartas 1853-7897
Recopilació de Eians Gal.
Nortesur-Musikeon. Barcelona, 2010 (300 págs.) 
ISBN: 978-84-93735777

Elistóricament, els epistolaris han estât molt 
apreciats com a subgènere literari, també en 
els últims anys, com una via per acostar-se 
directament a un autor i a la seva privacitat i com a 
reflex social i cultural. Per això, I'editorial Nortesur i 
I'empresa Musikeon han comercialitzat en castella 
la compilació de l'amplissim i variât epistolari de 
Johannes Brahms que el compositor i pedagog 
Elans Gal (1890-1987) va publicar el 1979 —quan 
tenia 89 anys! Ebbra és una alternativa a les 
biografles comunes i conté albora comentaris de 
temes banals i pensaments musicals profunds, així 
com alguns elements que mostren els canvis de la 
segona meitat d'un segle XIX en progrès constant. 
La selecció difereix d'altres compilacions: s'inicia 
el novembre de 1853, quan Brahms va conèixer el 
matrimoni Schumann gracies a Joseph Joachim, 
i conclou el març de 1897, pocs dies abans de la 
mort del compositor. Brahms es mostra una mica 
rude, dur i allunyat dels formalismes però també 
tendre i molt autocritic. Entre els destinataris 
de les cartes hi ha el pare de Brahms, la familia 
Schumann —principalment Clara—, compositors 
com Elerzogenberg i la seva esposa, Wagner 
i Reinecke, directors com bévi i editors com 
Simrock. S'hi troben a faltar les cartes a Von Bülow 
i Elanslick. L'edició té comentaris critics concisos i 
una encentada traducció de José Anibai Campos.

Música e inspiración
Jonathan Harvey
Global Rhythm. Barcelona, 2008  (228 pags.)
IBSN: 978-84-96879-31-7

Nascut com una reducció de la seva tesi doctoral, 
aquest Hibre del divulgador i compositor Jonathan 
Harvey és un assaig que sistematitza la reflexió 
estètica d'un concepte ambigu i indescriptible 
com és la inspiració. Un terme que, sovint, 
difereix semànticament de l'ùs que se'n fa. Per 
això Harvey el focalitza sense mistificar-lo, el 
redefineix i el presenta com una experiénda, 
no com un résultat. És a dir, el vincula a l'oient, a 
l'intérpret i especialment al compositor i al seu 
procès creatiu, no a l'obra. Bona part del Hibre es

dedica a mostrar com Than entés els compositors, 
sobretot des del segle XVIll fins a I'actualitat, 
a partir de nombrosa documentació, que inclou 
textos teòrics, correspondència i altres escrits 
personals. Harvey entén l'origen de la inspiració 
com el fruit de tres matrius: la interna (allò que és 
subjectiu), la del món exterior i la fusió d'ambdues. 
De manera freudiana fautor relaciona la inspiració 
amb l'instint i l'inconscient, i la vincula al públic. De 
manera idealista la defineix com una relació dels 
compositors amb les seves muses, mentre que en 
el pia metafisic considera la inspiració com una 
mediadora —i reveladora— de la divinità! L'edició 
és correcta i l'obra amplia l'escassa bibliografia 
sobre el tema.

Ei Cid y la mùsica
José Prieto Marugán
Editorial Ledoria. Toledo, 2007 (IOO pàgs.)
IBSN: 84-95690-27-6

Després d'unes significatives aportacions 
bibliogràfiques sobre sarsuela, José Prieto 
Marugán prossegueix la seva tasca de divulgació 
del patrimoni musical espanyol amb un modest 
volum sobre la mùsica inspirada en el Cid 
Campeador. Aquest no és ni pretén ser un Hibre 
exhaustiu ni d'anàlisi: com el mateix autor reconeix 
en el próleg, només voi obrir camins. Per aquest 
motiu, la lectura és ràpida i el punt més interessant 
és la recopilació de més de 80 obres de diferent 
tipus i valor musical. Uns capitals breus i molt 
generals sobre el personatge, el Contar del mío Cid 
i la relació d'aquesta obra Hterária amb la música 
precedeixen la selecció d'obres comentades 
de manera desigual. La sintesi de continguts no 
amaga la vertadera arrel del Hibre, un index sobre 
la matèria. Coneixent l'experta ploma de Prieto 
Marugán s'esperava més contingut Per exemple, 
una major descripció de les peces i una reflexió 
més elaborada sobre l'enfocament del personatge 
en les obres. Potser la urgéncia de la publicació 
per commemorar el vuité centenari del Contar 
del mío Cid (atribuít a 1207) va justificar l'anémia 
d'aquest treball. Tot i aixi és una eina de consulta 
útil i recomanable. L'editorial toledana Ledoria, 
amb tiratges curts però disseny gráfic poc atractiu, 
aposta com poques empreses per iniciatives 
semblants d'autors espanyols.
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La música cláscí; Ci_ preguntas fundAirentales

Historias de ta historia de la música
Lawrence Lindt
Ma non troppo-Robinbook. Teià, 2011 (237 pàgs.) 
IB5 N: 978-84-96222-36-8

Cinquena aportació de Ma non troppo sobre 
anècdotes i curiositats musicals, al marge de la 
compilado de cites A copello d'ian Crofton i Donald 
Fraser. L'editorial mostra un interés excessiu per 
aquesta matèria i ha rééditât innecessàriament 
part del seu catàleg —gairebé sense esmenar 
errors— corn a única via de supervivencia 
comercial. Historias de lo historio de la músico 
s'inspira en el títol d'un Hibre célebre del reconegut 
historiador Carles Fisas (Historias de lo historia] 
i podria ser la tercera part d'Asi como sueno, 
un altre Hibre de l'escriptor i periodista musical 
nord-america Lawrence Lindt. L'autor torna a oferir 
un ampli recull de successes amb un format i un 
plantejament general que emulen el Sotto voce 
de Roger Aller, un dels primers volums editats 
pel segell barceloni. Tots aquests Hibres son un 
producto atractiu, amb un bon treball de recerca i 
edicions correctes que faciliten una lectura amena 
i de vegades instructiva. No obstant aixô, la política 
comercial de l'editorial deixa de banda una gran 
quantitat de titols divulgatius recents que encara 
no están traduits ni en castellà ni en català. És una 
llàstima que l'editorial no dignifiqui un catàleg que 
en els seus inicis apuntava maneres.

La música clásica: 101 preguntas fundamentales
Kreutziger-Herr, Bönig
Alianza Música. Madrid, 2011 (264 pàgs.)
i BSN: 978-84-206-6417-0

Alianza Editorial continua ampliant la seva 
col-lecció musical amb importacions anglosaxones 
i germániques. És el cas d'aquest volum d'Annette 
Kreutziger-Herr i Winfried Bönig, que combina 
el carácter comercial amb una exposició de 
continguts amb propósit divulgatiu, concisa, 
variada i seriosa. El Hibre segueix el model dels 
últims anys de les publicacions de consum plenos 
de curiositats, amb un esquema de preguntes i 
respostes básiques sobre una matéria (en aquest 
cas, la música clássica) on l'element académie

s'empra equitativament, de manera planera i 
accessible. Seria estéril discutir si són les 101 
preguntes són fonamentals o no. Totes són 
intéressants i si alguna no ho sembla la resposta en 
justifica l'interés. Hl ha formulacions sociológiques, 
estétiques, historiques i semiológiques, amb 
temes com el carácter antropológic de la música, 
el concepto de «música clàssica", l'origen d'alguns 
termes o la relació de la música amb la resta de 
belles arts. Només l'exposat sobre la guitarra és 
discutible. L'edició de butxaca i la traducció eficaç 
de Gabriel MenéndezTorrellas arrodoneixen una 
lectura amena i instructiva tant per ais iniciats com 
per ais melómans o els professionals.

Glosario de instrumentos musicales
José Luis Rozemblum
Akal. Tres Cantos, 2011 (510 pàgs.)
1B5 N: 978-84-460-2526-9

El segell Akal correspon a una de les més presti
giosos editorials espanyoles, amb una col-lecció 
musical nodrida. El glossari que presentem 
enumera uns 20.000  instruments de totes les 
époques i cultures i deu molt al desenvolupament 
de l'etnomusicologia. Metodològicament s'han 
transcrit els noms apHcant una transHteració 
fonética i alfabética, amb la inclusió d'una taula 
d'equivaléncies. En els criteris de definició, les 
entrados comencen per la concreció deltipus 
d'instrument (aeròfon, cordòfon, membranòfon, 
etc) 0 instrument-tipus (nom d'un altre instrument 
de caractéristiques semblants: kotedowuro - tam
bor) seguit de la pertinéneia geogràfica o étnica, 
a la qual poden sumar-se puntuáis i breus details 
de construcció i informació sobre la vinculació a 
grups, générés o estils musicals. No obstant aixó, 
el Hibre quasi no té imatges ni dades complemen- 
táries (dimensions, materials i ús de les peces). 
Tampoc és un diccionari enciclopédic —una opció 
que seria més intéressant— però constitueix un 
manual sintétic i una eina útil de consulta ràpida 
per a la màxima varietat de públic, en edició de 
butxaca i amb poca competéncia al mercat.

I ADMI NI S T RADOR
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Cultura popular /  Temps de calvaris

ENRIC BENAVENT VALLÈS

Durant els anys 50 va ser força popular a Cata
lunya, entre les assodacions de pessebristes, 
construir els"calvaris"perSetmana Santa. Era 
una tradició que algunes cases particulars també 
seguien, en algunes ocasions, mantenint el mateix 
decorat que havia servit per al pessebre i can- 
viant-ne només les figures i algunes petites coses. 
Els figuristes més populars del moment, Castells i 
Muns, per exemple, tenien figures per ais calvaris. 
També Carratalá havia modelât la sèrie de calva
ris, tot i que no la va reproduir mai. Actualment 
a Catalunya s'ha perdut gairebé del tot aquesta 
tradició. Només algunes assodacions, i no sempre 
any rere any, preparen l'exposició de calvaris.

És cert que el tema de la Passió no té el mateix 
encant que els pessebres. Ni per ais visitants 
ni per ais pessebristes. El Crup Pessebrista de 
Sitges és una de les poques entitats que s'està 
esforçant per mantenir la tradició d'exposar 
calvaris per Setmana Santa. Han optât per una 
forma intel-ligent de presentar-los. Són diorames 
senzills, alguns d'ells amb trossos aprofitats de 
diorames que han servit per ais pessebres. No 
cal fer un esforç tan gran com per Nadal perqué 
és segur que no hi haurà Taf luència de públic dels 
pessebres. Els diorames es poden veure aprofi- 
tant els dies que es poden visitar els passos de la 
processò, ja que en el mateix local s'hi exposa el 
pas del Sant Sepulcre. D'aixó se'n diu sinérgia, és a 
dir, saber aprofitar les forces.

Per Andalusia i en altres llocs de la península 
són una mica més populars que aquí, probable
ment perqué també les processons de Setmana 
Santa apleguen un bon nombre de persones en 
les cofradías i hermandades. Alguns escultors de 
pessebre espanyols, com és el cas del madrileny 
J.L. Mayo o de diversos tellers de l'àrea de Murcia, 
están comercialitzant actualment aqüestes 
figures.

El pessebre ens captiva perqué podem 
traduir-lo ais nostres paisatges, a la nostra 
gent. Hi ha en el pessebrisme tot un simbolismo 
d'autorepresentació que el fa molt intéressant i 
atractiu, mentre que el calvari sempre acaba sent 
una representació histórica d'un fet. El pessebre 
es pot representar en una masia catalana del 
XVlll, amb els pastors amb barretina, però no 
m'imagino el calvari amb uns soldats vestits de 
mossos d'esquadra. Aquesta és la raó per la qual 
no ha arrelat tant, l aquesta és la gran raó de la

riquesa del pessebre que, més que una represen
tació histórica, és una representació simbòlica 
d'una societat al voltant d'un misteri.

Amb tot, en el pia deis símbols hi ha un estret 
vincle entre el calvari i el pessebre. Els relats de la 
Passió de Jesús tenen un dar ressò en la dimensió 
simbòlica deis relats de la infancia. Els evange- 
listes Mateu i Lluc, quan escriuen els relats de la 
infantesa de Jesús, ho fan havent-ne conegut la 
passió, mort i resurrecció, i portant quan parlen 
del Crist infant de fet están parlant del Crist 
adult. Això també ho veiem dar en la represen
tació iconogràfica. Molts deis quadres en qué es 
representa el pessebre tenen referéndes al Jesús 
del calvari: fixem-nos com, tot sovint, el pesse
bre on hi ha Jesús s'assembla més a un sepulcre 
que a una menjadora; parem atenció també en el 
vestuari del nen Jesús, nu amb bolquers, igual que 
el del Crist crucificat. La tradició des de sempre 
ha establert aquest vincle.

La literatura també ens dóna mostres 
d'aquest paral-lelisme. La velia que fila del poema 
El Pessebre de Joan Alavedra mostra aquesta es- 
treta relació entre els dos fets cabdals de la vida 
de Jesús, que emmarquen els dos cicles festius 
més importants del calendari:

He de fila r per a teixir-ne un drap 
Queguardarem amb herbes oloroses 
Fins que, un día terrible, el que ara és nat 
Passi les seves hores doloroses.
(...)

1, a mitjanit, un grup d'amics fidels 
baixa el seu eos, despulla erta i morta, 
i, a la claror indecisa deis estels, 
l'embolcalla en un drap i se l'emporta...

I és aquest drap, pastors, altra vegada, 
el que s'acollirá en aquell instant.
Digueu, dones, a l'lnfant que aquesta vella 
no va a adorar-lo perqué está filant. 
Digueu-li baix, que no ho sentí la Verge. 
Robra Mareta que ha de patirtant...
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Cultura popular /
Les herbes remeieres deis hoscos vallesans

Passejarpel bosc i recoH ectar plantes medicináis 
segueix sent una manera de gaudir de la natura però  
sohretot una manera sàvia de curar i de prevenir malalties

m a r in a  ANTÚNEZ

Farigola El Vallès es caracterltza pels boscos frondosos, 
sobretot pinedes l alzlnars, pels prats petits 
i nombrosos i pels roquissars que, a ulls del 
visitant, conformen un espai únic i característic.

A la zona muntanyosa del Vallès els boscos 
també acullen i afavoreixen el creixement de 
plantes beneficioses per a la salut. Plantes, 
arbustos, flors, tot un món vegetal que durant 
segles es va convertir en la farmacia més a l'abast. 
Passejar pel bosc i recol-lectar plantes medicináis 
ha estât, a més d'una manera divertida de gaudir 
de la natura, una manera savia de curar-nos les 
doléncies i de prevenir malalties.

Qué són les herbes remeieres? D'entrada, 
ens podríem preguntar quines són les 
caractéristiques que les fan prou similars per 
encabir-les en aquesta categoría. Bàsicament 
són plantes amb propietats medicináis, la forma 
de terapia més antiga que coneixem. Fa més 
de 5.000 anys, els sumeris ja descrivien les 
propietats curatives de la farigola i del juÜvert. Els

primers metges xinesos van identificar més de 
365 plantes medicináis, 3.OOO anys abans de Crist. 
Més tard, les plantes també van tenir un paper 
destacat en la medicina sagrada deis egipcis. Els 
grecs i romans, i també els hindús, utilitzaven les 
essències vegetáis perguarirferides i doléncies.

A la zona del Vallès, les plantes remeieres més 
abondants són la farigola, el romani, la camamilla, 
el fonoll i la salvia. Però anomenar-les totes seria 
gairebé impossible, ja que en dimes mediterranis 
com el nostre n'hi ha una infinitat de varietats. Ens 
centrarem, dones, en les més conegudes i més 
usades.

Farigola (Thymus vulgoris)
És una planta llenyosa, molt aromàtica, que 
pot arribar a fer fins a 30 centimetres d'alçada.
Les fulles són molt petites, linears i les flors 
són rosadetes, agrupados en inflorescències 
denses. Sempre creix en prats secs 0 en 
indrets pedregosos i assolellats, molt comuns 
a la zona natural del Vallès. Una de les virtuts 
terapèutiques que té és que és antiséptica i 
cicatritzant, i per aquest motiu s'ha utilitzat 
des de fa segles corn a remei per a ferides, 
infeccions i constipats amb irritaclons. També és 
antltussigena i digestiva. Normalment, es pren 
en infusló 0 deccocció, i a la cuina es fa servir 
per aromatitzar molts guisats. Però el plat per 
excel-lència on la farigola és protagonista és 
la sopa que porta el seu nom, la sopa de pa de 
farigola.

Romani (Rosmarinus ofjïcinolis)
El romani és un arbust llenyôs, verd tot l'any, que 
s'alça de 0,5 a 2 metres. Les fulles són linears 
i les flors, de 10 a 12 mil-limetres, són d'un blau 
violaci. El romani el trobem en boscos adarits 0 

marges de camins. En el pia terapèutic, el romani 
és una planta estimulant, antiespasmòdica, 
que afavoreix la secreció biliar i per això va 
molt bé per a les digestions. Potser per aquest 
motiu s'afegeix a plats pesats, de earn de caça 0
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estofáis, des de temps ancestrals. En infusió cal 
posar-ne 30 grams per litre. Per a ùs extern, el 
romani es fa servir per fer fregues amb les fulles 
deixades macerar en alcohol i filtrados al cap 
d'uns quants dies. Fent-lo servir corn a cataplasma 
alleuja el cansament i combat el reumatismo de 
lesarticulacions.

Camamilla (Motricorio recutita)
És una herba anual, de tiges erectos que es 
ramifiquenfins a arribar a alçades delO a l5 
centimetres. Té unes fulles molt divididos, 
retallados en forma de fils. Les flors es reuneixen 
en inflorescències i son blanques amb botó 
groe. Normalment, croix als marges dels camins 
de la muntanya mitjana. De la camamilla se 
n'aprofiten les flors, que s'assequen i s'utilitzen en 
infusions corn a sedant, digestiu i antiinflamatori. 
Antigament també se'n feien ungüents i 
cataplasmes per a usos externs però actualment 
se n'ha perdutforça el costum, exceptuant l'ùs en 
infeccions corn la conjuntivitis.

Espigol (Lavandula latifolia)
És una mata llenyosa que fa de 30 a 8 o 
centimetres d'alçada. Té unes tiges erectos, 
curtes i cohortes per unes fulles molt flairoses 
i blanquinosos. Les flors son de color lila pàl-lid
1 molt menudos. Es troben reunidos a la part 
superior, corn si formessin una espiga. L'espigol es 
pot trobar en prats secs i roquissars assolellats. 
És una planta digestiva, antiespasmòdica, 
desinfectant i diürètica. Per aquest ùltim motiu, 
s'ha d'anar en compte de no abusar-ne. La infusió 
és la manera més comuna d'utilitzar l'espigol,
tot i que també s'afegeix als menjars i se'n fan 
cataplasmes d'ùs extern per cicatritzar i evitar 
infeccions. En perfumeria s'utilitzen els hibrids 
d'aquesta planta per aconseguir-ne el màxim 
perfum possible.

FonoU (Foeniculum vulgare)
És una planta perenne, que conserva una tija 
subterrània que rebrota cada any. Pot arribar a fer
2 metres d'alçada i és molt aromàtica, amb un gust 
intens d'anis. Les fulles están molt divididos i les 
flors són petites i grogues. Croix entre les males 
herbes i vora de camins. Per aprofitar-ne al màxim 
els principis actius, cal collir-la des de l'agost fins
a la tarder. Sobretot se n'aprofiten els fruits.
El fenoli és digestiu i galactogen (és a dir, que 
estimula la pujada de la llet de la mare). La infusió 
es fa amb els fruits trinxats amb un morter, però 
actualment no s'usa gaire i es fa servir més per 
aromatitzar pastissos i plats dolços i també 
alguns peixos. És molt útil, mastegat en cru, per 
combatre el mal alè.

De doit 
a baix:

romani, 
camamilla, 

espigol i 
fonoll
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Cultura popular /  Sant lordi, festa i tradició
LYDIA OROBITG

El drac 
Antonot 
de Sabadell

Sant Jordi era un soldat roma nascut el segle III 
a la Capadòcia i que morí a finals del segle IV, 
probablement a la ciutat de Lydda. Roques coses 
se'n saben, de la seva vida real, però la llegenda 
de sant Jordi ha perdurât en el temps. Segons la 
llegenda, aquest personatge va deslüurar una 
princesa de les urpes d'un temible drac.

El culte i devoció de sant Jordi comença l'any 
303 i pren força entre les comunitats primitives 
de l'Orient de l'Imperi Roma. Més tard, les croades 
en popularitzen la devoció i n'expandeixen 
culte per tot l'Occident cristià i l'implanten a 
tot Europa. A partir del segle XIV, sorgeixen 
nombrases llegendes guerreres en què apareix 
sant Jordi fent costat als guerrers cristians a la 
batalla. A Catalunya, sant Jordi intervé en batalles 
històriques, al costat del comte Borrell II i Jaume I, 
i és invocat pels Almogàvers enmig de les Iluites, l 
amb el moviment politicocultural de la Renaixença 
es va convertir en el patró de Catalunya.

Sant Jordi també és el patró d'altres 
contrades: Angleterre, Portugal, Grècia, Etiòpia, 
Rùssia, Lituània... Fins i tot els antics régnés de 
la Corona catalanoaragonesa el van adoptar com 
a patró. El régné d'Aragó el va proclamar patró el

1096, el regne de Valéncia el 1343, Mallorca el 1407 
i Catalunya el 1456.

De versions sobre la llegenda de sant Jordi, 
la princesa i el drac, n'hi ha moites. Se'n poden 
distingir tres tipus: les antigües, les romantiques 
i les modernes. La versió més antiga que es 
coneixés la que va escriure l'any1246 lacobus de 
Voragine, dominie i arquebisbe de Gènova, que la 
va divulgar en la seva Llegendo áurio.

El nom Jordi és una paraula grega que significa 
el qui treballa la térro. Però sant Jordi va ser 
mártir i cavalier i aixó el va fer gaudir d'una 
gran veneració i popularitat durant els temps 
medievals i va ser escollit patró de la cavalleria i 
noblesa catalana.

La tradició catalana situa el sant als voltants 
de la Vila de Montblanc. La llegenda explica que 
prop de Montblanc hi vivia un monstre ferotge 
que posseïa les facultats de caminar, volar i 
nedar, i tenia Talé tan pudent que enverinava l'aire 
i produïa la mort de tots els qui el respiraven. 
Matava ramats i pobles i la gent de la contrada 
van pensar donar-li cada dia una persona perqué 
la béstia estigués tranquil-la. Van decidir fer cada 
dia un sorteig entre tots els veins i aquell que 
sortia elegit era entregat a la fera. Però un dia la 
sort va voler que l'elegida fos la filia del rei. Molts 
ciutadans es van oferir a substituir-la però el rei 
s'hi va negar. Aixi, la princesa va sortir de la ciutat 
tota sola i va apropar-se al Hoc on vivia el monstre. 
Mentre tots els ciutadans, desconsolats, miraven 
des de la muralla com s'allunyava la princesa, 
veieren com s'apropava un cavalier sobre un 
cavali blanc i amb una armadura daurada i Huent. 
La princesa li va cridar que fugís perqué hi havia 
una fera que el matarla quan el veiés. Però el 
cavalier li digué que havia vingut per combatre 
el monstre. La fera es va presentar i el cavalier 
la va escometre amb una llança i la va malferir.
El cavalier, que era sant Jordi, lligà la béstia pel 
coll i la dona a la princesa perqué la portés a la 
ciutat. Tot el poblé de Montblanc va atacar la 
fera fins a matar-la. El rei volia casar la princesa 
amb el cavalier però sant Jordi va explicar que 
havia tingut una revelació divina i que no es 
mereixia cap premi. Aleshores, desaparegué 
misteriosament, tal com havia aparegut.
Durant la diada de Sant Jordi, és costum que 
l'home regali una rosa a la seva estimada.

La rosa té una simbologia que procedeix de 
molt antic. Segons la mitologia grega, el primer 
roserva néixerflorit per embellir i perfumar
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el moment precis en qué la deessa de l'amor 
Afrodita va sorgir enmig del mar gronxada per 
una petxina. Els llatins vinculen l'origen de la rosa 
amb el somriure i l'amor, i els cristians creuen que 
prové del Paradis. La tradició catalana explica 
que, quan sant Jordi va matar el drac, la sang de la 
fera va convertir en vermelles les roses d'un roser 
proper al Hoc de la matança.

La rosa és protagonista de la festa de Sant 
Jordi des del segle XIV. La Generalität organitzava 
una gran festa en honor del sant el 23 d'abril.
Al mati, a la capella de sant Jordi, al palau de la 
Generalität, es feia un gran ofici. Després de 
missa, els nobles anaven al Born i es feien torneigs 
de cavaliers. Als vencedors se'ls obsequiava amb 
rams de roses.

També a partir del segle XV es feia un 
mercat de roses. Aquest mercat era conegut 
amb el nom de Fira dels Enamorats perqué hi 
anaven promesos i acabats de casar, i els homes 
compraven flors a les seves estimades. Aquest 
costum de regalar roses es va popularitzar i ha 
perduratfins als nostres dies.

També durant la diada de Sant Jordi se celebra 
el Dia Internacional del Llibre. Vicent Clavel 
Andrés, un editor i escriptor valencià establert a 
Barcelona i entusiasta de la figura de Cervantes, 
va proposar a la Cambra Oficial del Llibre de 
Barcelona celebrar una festa per commemorar el 
naixement de l'autor del Quixot, el 7 d'octubre.

Poc temps després, el govern de Miguel 
Primo de Rivera va acceptar la proposta i el 6 de 
febrerdeig26 el rei Alfons Xiii va signar el Reial 
Decret que instituía la Fiesta del Libro Español.
En aquesta data, a part de la venda del llibre 
amb un descompte com a alTicient, en totes les 
escoles i centres d'ensenyament es dedicava una 
hora a la lectura defragments d'obres literáries 
que exaltessin "la Patria y el libro español", a més 
d'uns premis de 1.000 pessetes que atorgaven les 
Cambres Oficiáis del Libro de Madrid i Barcelona 
ais millors articles periodístics en espanyol. El 
1930 es va traslladar la data de la festa el 23 
d'abril, dia de l'enterramentde Cervantes, ja que 
es considera que el mes d'abril és més indicat per

ais actes al carrer que l'octubre.
El 14 d'abril de 1931, la República és proclamada a 
Espanya i durant aquells anys a Barcelona la festa 
pren un caire més popular i comercial. Els editors 
decideixen publicar les novetats coincidint amb 
el Dia del Llibre i organitzen signatures de Libres. 
Fins el 1936, la diada de Sant Jordi a Barcelona té 
un aire festiu. Però a partir de la guerra, i sobretot 
a partir de 1939, no es publica en catalé i, per tant, 
hi ha una abséncia absoluta de Ilibres en aquesta 
Lengua. Aquesta situació dura aproximadament 
fins el 1950. A partir d'aquell moment, i de mica 
en mica, el Libre en catalé torna a les parades al 
carrer del Dia del Llibre.

A nivell mundial, el 1995 la UNESCO institueix 
el 23 d'abril com el Dia del Llibre i deis Drets 
d'Autor.

La gastronomia d'aquesta diada és 
bésicament dolça. En algunos poblacions és tipie 
el pastís de Sant Jordi, amb forma de Libre; en 
d'altres, el pa de Sant Jordi, fet amb una massa de 
sobrassada vermella i una altra amb nous de color 
groe, per tal que en tallar-ho aparegui la senyera; i 
en altres pobles són típiques les rosquilles d'anís 
de Sant Jordi o les Lengües de drac.

El bestiari catalé també té cabuda en aquesta 
festa. Moites poblacions treuen els seus dracs 
en aquesta diada. En són exemples la trobada 
de dracs a Sant Boi de Llobregat, la cercavila del 
Drac Antonot a Sabadell o la sortida del Drac 
Ceballot a Montornés.

Tot i que la festivitat de Sant Jordi és la festa 
de l'amor i de la literatura, no podem oblidar el 
caire nacionalista d'aquesta diada. Sobretot, 
ha estât molt important en temps en qué la 
nacionalitat catalana era negada. El símbol 
indiscutible de la diada ha estât la senyera, 
penjada a totes les institucions públiques i 
privados i ais balcons de les cases.

Sens dubte, la diada de Sant Jordi és una gran 
festa, una festa tradicional, una festa nostra, 
una festa única. Són les tradicions les que ens 
mantenen units, les que ens donen personalitat 
com a nació i com a catalans.

Tira còmica /  Jordi Clapos
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Cultura popular /
Lluís Trullás i Ribas, folklorista i coreògraf

GEMMA MATAS

L'Orfeó Gracienc 
baJJanti'Entrellissada 
del Rosselló al Palau 
de la Música, el 25 
de novembre 
de 1979, ambmotiu 
de l'homenatge 
póstum a Aureli 
Capmang 
i a Joan Matas.

Lluís Trullas va nélxer a Cornelia de Llobregat el 15 
de febrer de 1915- Els pares, que primer residiren 
a Sabadell, estraslladaren a Cornelia e l1904 per 
motius laboráis. Fou el petit de quatre germans.

Des de petit, s'inicià en el mon de la dansa 
catalana sota la direcció del mestre Baldevell, a 
l'Esbart del Patronat Obrer de Cornelia (1926- 
1930). Aquell mateix any entra a formar part del 
cos de dansa de l'Esbart de Dansaires Montserrat, 
on romandria dos anys. Fundat l'any 1926, aquest 
esbart s'havla convertit en un dels principals del 
moment i era dirigit llavors per Joan Rigall, amb 
la sotsdirecció a partir de 1930 de Joan Comas i 
amb la presidéncia honorífica d'Aureli Capmany. 
Trullás adquirí la técnica de dansa poÜda de Rigall 
i s'acostà a les reflexions folkloriques aportades 
per Capmany, que aquell mateix any publica el 
primer volum de La dansa a Catalunya.

Amb la proclamació de la República, el 14 
d'abril de 1931, moites activitats culturáis del país 
es revifaren i conegueren un période tranquil i de

bonança. Aquest mateix any l'Esbart del Patronat 
es va reorganitzar amb el nom d'Esbart de 
Germanor, sota la direcció de Domènec Parés. A 
finals de 1932 Lluís Trullas hi torna com a dansaire 
i l'any 1934 en prengué la direcció fins el 1939-

El 1935 va formar part del festival de folklore 
català célébrât al balneari de Aix-les-Termes 
(Franga) sota la direcció del mestre Joan Matas, 
director de l'Esbart Barcino, amb qui havia 
col-laborat diverses vegades en diferents 
actuacions.

Tot i que no havia rebut formació musical 
académica, Trullas tenia una gran Sensibilität per 
aquest art. Assistia assiduament als concerts 
del Palau de la Mùsica 0 del Liceu, juntament amb 
el seu amie Ramon Torras. També ho demostra 
el fet que ideà la mùsica de gairebé tots els balls 
de fantasia que crea. Trullas cantava la melodia 
i la transcrigueren i harmonizaren Agosti Cobi i 
Grau i Manuel Oltra i Ferrer. A més dels ballets, es 
féu transcriure i harmonizar dues sardanes: Bell 
Montserrat, e l194T i Un gronet de sorra, e l l993 -

Trullas tenia una memòria coreogràfica 
extraordinària, com demostra una anécdota que 
s'explica sobre ell. Una vegada va demanar a Rigall 
que li ensenyés un ball cerdà, però aquest s'hi va 
negar. Trullàs, però, estava disposât a obtenir-lo 
i juntament amb Torras va anar a Barcelona amb 
el carrilet per assistir a una actuació que havia 
de fer l'Esbart de Dansaires Montserrat, d ir ig i 
per Joan Comas, i en la quai es ballava el bail en 
qüestió. Torras en va memoritzar la melodia 
(harmonizada més tard per a piano per Ramon 
Vilà) i Trullàs en va memoritzar la coreografia. 
Rigall fou convidat a l'actuaciô al Patronat de 
Cornellà en qué s'estrenava aquest bail. En acabar, 
Rigall s'hi acostà i li digué aproximadament: "El dia 
que vulguis un ballet me'l demanes, però no me'l 
prenguis aixi". A partir d'aquest dia les relacions 
amb Rigall van ser més cordials. Trullàs també 
mantenía en aquest temps amistat amb Josep 
Navarro i l'AÜcat de l'Hospitalet.

El 1939, un cop acabada la guerra, el patronat 
hagué d'adoptar el nom de Patronato Cultural 
Recreativo i l'esbart va aturar les activitats 
durant uns anys. Cap al 1944 s'iniciaren els assaigs 
el diumenge al mati sota la direcció de Lluís 
Trullàs. El grup estava format majoriàriament
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per dansaires nous, però també n'hi havia 
alguns de I'etapa republicana. El 1946 es funda a 
Barcelona la prestigiosa Associació Excursionista 
d'Etnografia i Folklore i Lluís Trullas en fou un deis 
fundadors, així com també passa a dirigir l'esbart 
de l'associació, l'Agrupació Cultural Folklórica de 
Barcelona. El 22 d'agost de 1948 actúa per darrera 
vegada a la plaça del Sol amb el nom d'Esbart 
Barcelona.

La primera etapa (1949-1957) 
de l'esbart de l'Orfeó Gracient
L'1 de febrer de 1949 els vint-i-cinc membres 
de l'esbart, segregat de l'Agrupació Cultural 
Folklórica de Barcelona, s'incorporaren com a 
socis a l'Orfeó Gracienc, entitat presidida en 
aquell moment per Josep Cleries i situada al 
carrer d'Astúries, 83. L'entitat els oferia una 
estabilitat pel que fa al local i al fet de no haver 
d'anar d'aquí cap allá contínuament. A canvi, 
hagueren d'adoptar el nom d'Esbart de Dansaires 
de l'Orfeó Gracienc. L'Esbart es constituí com la 
secció folklórica de l'entitat.

A partir d'aleshores Trullas mostrarla la 
influéncia de l'Esbart Verdaguerde Manuel 
Cúbeles. Una influéncia que més tard negarla -  
sembla que no acabaren tenint gaire bona relació.

El 1957 Trullás es troba nécessitât d'un 
director musical i demaná a Comas si coneixia 
algú que ho pogués fer. Manuel Oltra passa així a 
fer-se carree de la direcció musical de l'Esbart de 
l'Orfeó Gracienc i passa a ser-ne també el pianista.

Centrada de Manuel Oltra permeté a Trullás 
experimentar noves possibilitats de creació de 
les quais abans no disposava. Oltra donarla forma 
instrumental a les idees musicals de Trullás, en la 
que es considera la década daurada de l'Esbart de 
Dansaires de l'Orfeó Gracienc.

Trullás va ser sobretot i abans que res 
un mestre de dansa tradicional histórica. Va

ensenyar el repertori i la tècnica de dansa que 
havia après deis seus mestres, especialment de 
RigallideCapmany.

L'obrador de Trullás
Trullás no va deixar indiferent els dansaires 
que havien ballat amb eli. Els uns ['admiren 
bojament, d'altres demostren una oposició potser 
fonamentada. Però, quina era la manera de 
treballar de Trullás? Quin era el seu estil?

Sembla que Trullás va anarcanviantal llarg 
deis anys fins a adoptar un estil que podríem 
qualificar d'eclèctic. És a dir, va adoptar alió que li 
interessava per la seva manera de veure el treball 
a l'esbart.

En una primera etapa, podem considerar que 
Trullás era fidel a l'estil de Rigali, si bé reconeixia 
que Josep Zaldivar era molt més elegant que 
Rigali. Trullas n'adoptà l'estil i el gest. Fins i tot 
podríem dir que el versionà de nou. Sobre aquest 
aspecte, Vilà i Folch escriu: "EH va portar fins a

Trullas va ser un mestre de dansa 
tradicional histórica i va ensenyar 
el repertori i la tècnica de dansa 
que havia après deis seus mestres

l'extrem les propostes de Joan Rigali amb una 
extraordinaria fidelitat. Fidelitat a la dansa 
tal com li arribava i fidelitat a un estil —el de 
Rigali— que Trullás va depurar fins a les últimes 
conseqüéncies. Val a dir que, després de Lluís 
Trullás i els seus dansaires més directes, no hi 
ha hagut cap esbart de la línia Rigali, que tingués 
la preséncia i l'elegáncia que eli aconseguia amb 
l'Esbart de l'Orfeó Gracienc".

Fonts: Arxiu Matas i Lluís Trullás i el seu entorn, de 
Pompili Massa i Pujol.
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□
La poesia, mùscul de la llengua

La poesia és el gènere literan més handejat 
pel gran pùblic lector, però té una importància 
fonamental en el nivell literari duna llengua

DAVID MADUEÑO SENTÍS S'acostuma a dir que les nacions petites 
excel-leixen en la prodúcelo de poesia, tant 
en qualitat com en quantitat, i molts dels que 
ho diuen o ho citen solen ser catalans, ja que 
la nostra llengua disposa d'una llarga nòmina 
d'autors modems que conformen el corpus 
basic de la recuperado literaria, després d'anys 
de persecució i prohibido, i son autors que han 
destacat pels versos escrits. Potser aquesta 
prevalença del gènere líric està íntimament 
relacionada amb les necessitats de la llengua, 
molt més del que aparentment pugui semblar.
De fet, si analitzem la relació deis poetes amb la 
seva gent, veurem que els punts més àlgids de 
contacte coincideixen amb els moments de major 
brillantor lingüística.

És paradoxal que els anys de decadéncia del 
catalá com a llengua literária están compresos 
entre dos deis seus moments més brillants, el 
Segle d'Orvalenciá i la Renaixença delXlX. Entre 
Ausiàs March i Jacint Verdaguer no només hi 
ha un gegantesc buit productiu provocat per 
motius politics i socials, també hi ha un canvi 
d'importáncia total del vers respecte de la 
societat: del cant amorós restringit a l'ámbit 
cortesa del primer période passem al cant 
nacional del segon, que és escoltat i valorat per 
les classes populars. En canvi, calen pocs anys (ni 
tan sois un segle) perqué el vincle entre la poesia 
i la societat torni a patir una nova transformació: 
les cultures de masses i l'avantguardisme 
converteixen el vers en un art incomprès, 
rescindit a una aristocràtica i esclerótica classe 
intel-lectual. Els darrers noms que l'opinió 
pública coneix están Higats amb la resisténcia i la 
protesta de la postguerra franquista; Espriu i La 
peli de broa, Pere Quart i les Corrandes d'exilL 
A partir d'aquí, amb casos puntuáis, com els de 
Miquel Martí i Poi i Joan Margarit, el poeta esdevé 
un individu anònim, només conegut i gaudit per 
aquelles persones que ingressen a la secta deis 
lectors de poesia.

Tant la producció poètica elevada d'una llengua 
com el catalá, amb prop de dotze milions de 
parlants, com el canvi d'aquests parlants respecte 
de la recepció de la seva lírica, són fenómens que 
tenen una relació comuna poc evident però molt 
intéressant de copsar, i que és més observable 
en l'actualitat, quan s'està produint un fenomen 
de recuperació de l'oralitat en la distribució 
del gènere literari que, en l'època de les noves 
tecnologies, esdevé irònic i paradoxal.

Però la poesia serveix per a alguna cosa?
Un dels Intel-lectuals més brillants de les lletres 
anglosaxones, i excellent poeta, T.S. Eliot, en 
una conferèneia titulada "La fundó social de la 
poesia", prova d'entreveure el valor aparentment 
immaterial del vers, que corn un element fisic 
ajuda a modelar el pois d'una llengua: "En la 
histària de les llengües europees es pat abservar 
que la poesia és malt més local que la proso. (...) 
Aixà ens resulto logic quan ens adonem que la 
poesia té o veure principalment amb l'expressià 
de sentiments i émacions, i que els sentiments 
i émacions son espectfics, mentre que el 
pensament és general. (...) Per tant, no hi ho cap 
art més obstinadament nacional que la poesia.
A un pable se li pot prendre la llengua, es pot 
suprimir i es pot obligor les escoles o ensenyar-ne 
uno altro; però si no ensenyes oquell poblé o sentir 
en uno llengua nova, no hos fet desoporéixer lo 
vello. Reoporeixerá en lo poesia, que és el vehicle 
dels sentiments."No sé pas quins exemples devia 
prendre Eliot per escriure aqüestes ratlles, o si 
coneixia i tenia en compte el cas català, però la 
nostra s'adequa perfectament al cas de llengua 
combatuda i perseguida al llarg de la història i 
que ha resistit precisament pel seu poblé: si la 
llengua de què disposa una persona no només 
per comunicar-se sinó per al seu món interior és 
anomenada "materna", és precisament perqué 
esdevé el bressol de la seva construcció personal. 
Per això, quan els autors del Renaixement
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empobridor o simplificador si qui ho fa hi posa una 
qualitat literaria a prova de bomba. I tanmateix, 
la societat moderna havia de trencar aquest lieu 
punt de contacte entre lírica i poblé, de manera 
que esdevindrien cada vegada més estranys i 
irreconeixibles els uns als altres.

El poeta cíutadá
Tot reprenant Eliot: "Però íes persones no només 
experimenten el món de moneres diferents en 
llocs diferents, tombé ¡'experimenten de moneres 
diferents en moments diferents. De fet, lo nostro 
sensibilitot convio constontment, o mesuro que 
convio el món que ens envolto. El nostre món no és 
el moteix deis xinesos o els hindús, però tompoc 
no és el moteix del deis nostres ovontpossots 
de fo uns centenors d'onys."Aqüestes paraules

s'encaren a la creació poètica des deis valors 
romantics, que s'endinsen en l'humus del folklore 
i en la tradúcelo literaria del sentiment més 
arrelat, l'obligaciô de fer-ho en castella, llengua 
de prestigi per a les ments modeladas durant 
cent anys pel decret de Nova Planta de Felip V, 
els condueix a uns textos que resulten violents 
per la poca autenticitat que desprenen, per 
l'encartronament sintàctic i expressiu. D'aqui que, 
malgrat el sacrilegi intel-lectual que en aquella 
època suposa, recuperin el català corn a llengua de 
cultura, i la prestigiïn aixi només amb la prodúcelo 
d'obres, sinó també récupérant i promovent els 
referents de la tradició pròpia.

El poeta artista
L'especificitat del material amb què treballa la 
lirica fa que aquesta "protegeixi" la llengua que 
l'expressa. Pertant, la llengua dota la poesia 
de temes i referents. Però al mateix temps 
s'estableix un efecte simbiòtic, ja que el gènere 
liric permet que aquesta llengua faci múscul, 
entreni un registre més elevat. Tornant a Eliot: 
"Podem dir que el deure del poeto, com o poeto, 
només és indirectoment envers el seu poblé. El 
seu deure directe és envers lo sevo llenguo, primer 
per conservor-lo i, en segon Hoc, per omplior- 
lo i milloror-lo. En expressor el que les oltres 
persones senten tombé convio el sentiment pel 
fet de fer-lo més conscient. Fo que les persones 
siguin més conscients del que jo senten i, per 
tant, els ensengo olguno coso d'elles moteixes." 
D'una banda, la poesia exerceix de proteccionista 
d'una llengua, ja que l'ús d'una llengua la prestigia 
i l'habilitat dels qui la tracten en aquest nivell 
creatiu la forcen, la treballen, la modelen i 
l'amplien a la recerca de majors possibilitats 
expressives. 1, a la vegada, el poblé que l'utilitza 
en rep aquest résultats i esdevé més conscient 
d'aquestes possibilitats.

Encara ens fem creus del ressò mediàtic que 
va suposar el traspàs de mossèn Cinto l'any 1902, 
tenint en compte que vivim en una època en què 
el poeta només apareix esbiaixadament a la 
televisiô quan ha obtingut un premi important, 
quan algún cantant famós adapta algún dels 
seus poemes (o un exfutbolista i entrenador en 
lloa les virtuts), o bé quan les seves peculiaritats 
fisiques i psicolôgiques el converteixen en earn 
de cañó de la sàtira i parôdia light de prime 
time. L'enterrament massiu de Verdaguer és un 
exemple de corn un poblé pot arribar a copsar, fins 
i tot de gairell, el treball que exerceix el poeta, ni 
que sigui pel que fa a les possibilitats. És evident 
que la lírica que obté més ressò entre el pùblic 
més general és aquella que apel-la a l'especificitat 
més bàsica del sentiment, però això no és dolent,
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d'Eliot podrien servir per ajudar a entendre 
el perqué del trencament del lligam a què ens 
referiem. Els missatges del mon contemporani 
es trivialitzen fins a la simplificació publicitaria.
La Segona Guerra Mundial acaba d'esmicolar el 
concepte que l'individu tenia de si mateix i que 
la primera gran guerra ja va posaren entredit.
És famosa la frase de Theodor Adorno que diu 
que, després de tant d'horror, es fa impossible 
d'escriure poesia. Per aixô canvia la recepció que 
el mon, mes enllà dels entesos, té de la lírica. El 
pavellô pùblic és ocupat per la música popular, 
molt més immediata.

Només en casos puntuáis el poeta és convidat 
a la festa com a pedra de toc, com a tradúcelo 
sublim dels anhels immatériels d'un poblé, i així 
els noms del segle XX que ens vénen al cap s'han 
convertit en icones de la protesta civil: García 
Lorca, Pablo Neruda, Salvador Espriu, Pere Quart, 
Miguel Hernández... Si no és així, el poeta esdevé 
un ciutadá qualsevol més, un nom i una cara 
anònima que només identifiquen els amants del 
gènere.

El poeta cibernauta
Tanmateix, els darrers anys alguna cosa ha 
començat a canviar i a moure's en el món versaire 
catalá. L'entrada de les noves tecnologies, 
aquest ens estrany i enemic de la lletra impresa, 
paradoxalment n'és en part responsable, i per bé. 
Les noves fornades de creadors ja no depenen 
(ni busquen dependre) tant de l'oficiaÜtat, 
tal com passava amb les generacions més 
immediatament pretéritas, i disposen de nous 
espais de difusió. A la llarga, però, segueix essent 
la crítica i els jurats els que segueixen establint 
un criteri final de qualitat per establir els noms 
i les obres més remarcables, que han de seguir 
la petja i han d'ocupar el lloc d'aquells que citem 
com a indispensables per entendre els valors 
literaris de la nostra llengua. El que ha canviat 
és l'accés ais canals de difusió: el públic veu la 
poesia com una entitat més propera, lluny del 
célibat sacralitzador, i molta gent perd la por 
psicològica que suposa enfrontar-se a una creació 
tan allunyada de la banalitat mercantilista, amb el 
benentès que sigui un treball d'una certa qualitat.

A Barcelona, el punt neuralgic de les activitats 
liriques s'ha focalitzat els darrers anys en el locai 
l'(h)originol, per l'escenari del qual han passât els 
noms d'aquells que avui dia tenen un nom de futur 
poètic, d'entre els quais la nòmina que formen 
les col-leccions "Alabatre" de LaBreu Editorial 
i "La cantárida" d'Edicions Documenta Balear.
Fins i tot un d'ells, Josep Pedrals, ha encapçalat 
amb el music Guillamino un projecte de recerca 
de contacte entre el récitât liric i la música

electrónica, trencant la rigidesa del paper escrit i 
donant al vers molta més Hibertat i espontaneïtat, 
que ha cristalTitzat en el CD i Libre En/Doll.

A la xarxa, el col-lectiu Versos.cat (www. 
versos.cat) és una associació de poetes que 
comparteixen un espai virtual de publicació, i que 
ofereixen per tôt Catalunya recitals que uneixen 
per unes hores una part dels seus components, 
habitualment els més propers a la zona. No només 
ha canviat el contacte amb el lector i el mètode de 
difusió, sinó també el contacte entre els creadors 
i fins i tot la possibilitat d'encetar converses i 
débats, substituint el café pel cibercafé més pur.

Un altre fenomen molt intéressant és 
l'aparició de festivals poétics més o menys 
oficiáis, que proliferen per Catalunya com bolets, 
i que té en el Festival Primavera Poética de la 
Garriga, en la Festa de la Poesia de Sitges i en 
el Festival de Poesia de Sant Cugat del Vallès 
els millors exemples. En aquest sentit, es tracta 
d'iniciatives molt positives pel que tenen de 
desconnexió i alternativa respecte de Barcelona. 
Pel que fa a la nostra ciutat de Sabadell, els 
components de Papers de Versàlia han tirât 
endavant algunes iniciatives en aquest sentit, 
corn les Poétiques de Tarder de l'any 2009 o el 
recital de Festa Major anual, que acostuma a 
reunir un centenar de persones entre el públic 
assistent.

Sempre s'ha parlât de forma un xic despectiva 
de la "mala salut de ferro" de la poesia. Assumint 
que es tracta d'ungènere molt experimental 
i abstráete respecte de la narrativa, que viu 
amagat entre les pàgines de cultura dels 
periódics, que els seus lectors habituais són en 
gran part els mateixos que n'escriuen, que exigeix 
del lector una certa preparació per copsar-ne 
bona part de la proposta... Die que assumint tot 
aixó, és curiós veure que som una mica més enllà 
del que s'hauria considérât fa unes décades. Les 
generacions van passant a bon ritme, sempre hi 
ha planter lírica, i de tant en tant apareixen autors 
i autores que forgen una carrera digna d'excel-lir.
I el més important, elgran públic ha récupérât la 
curiositat per escoltar què coi diuen els hereus 
dels rapsodes, més enllà de les grans gestes dels 
guerrers modems, o més enllà dels sopars de duro 
de la narrativa més triturada de l'actualitat. En 
temps confusos de gran liquidesa es produeix un 
retorn a la simplicitat aparent, a l'autenticitat de 
fons, a les paraules recitadas a poc a poc, cuites 
al caliu, que tinguin una càrrega de sentit evident 
i no s'enlairin a la primera de canvi. En definitiva, 
molta gent torna a preguntar als poetes si tenen 
alguna cosa a dlr, que ara és el moment d'escoltar- 
los quan ningù més ja no diu res d'interessant i 
tothom callao crida.
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Crítica de poesia /
Versos i fotogrames

DAVID MADUEÑO SENTIS

El poeta explora el nexe d'unió entre 
la lírica cínematografíca i la del vers, 
demostra la promiscuítat engrescadora 
de la poesía i ens ofereix mossegades 
reflexives molt intenses

Un deis aspectes més seductors de la poesía és la 
seva Hibertat a l'hora de generar-se, d'obrir camíns 
l de rebre noves influéncles. El seu llenguatge, 
albora exigent, també convida a l'experimentaclô, 
a dur-lo fins ais limits. Altai procacitat és una 
provocado per a les animes enjogassades, de les 
quais poden sorgir propostes com la de Francese 
Solé, que després de dos Hibres en la mateixa 
direcció {Cinemo i Videoclub} insisteix a depurar
ne les arestes amb Traveling. En el seu cas es 
tracta d'adoptar el llenguatge cinematográfic i 
d'adaptar-lo ais requisits i les necessitats de la 
lírica, unint dos générés artístics del seu gust tan 
aparentment llunyans com la imatge l el vers. I 
tanmateix la mixtura funciona, sobretot perqué 
n'extreu uns valors aplicables a tots casos: la 
concreció lingüística de la imatge s'expressa a 
través del recompte sil-làbic breu i d'uns versos de 
sentit molt concentrât, emparat per metàfores; 
la densitat dels silencis expressius del cinema 
és aparent en el marcat ùs de les estrofes, per 
breus que siguin els poemes. Però, a més, el seu 
darrer llibre (guanyador del Premi Joan Perucho 
Vila d'Ascó) esdevé un híbrid que funciona per si 
mateix, més enllá deis seus orígens f ílmlcs.

Així, el gruix de pel-lícules que inspiren i titulen 
els poemes de Solé (una gran varietat pel que fa a 
générés i autors -cosa que demostra la cinefilia 
del poeta-, des d'europeus com Rohmer, Visconti 
o Wenders fins a anglosaxons més o menys 
adaptats a la indùstria corn Coppola, Fincher o 
Nolan) és utiützat en dos sentits, que van més 
enllá de la simple inspiració atorgada per la 
contemplació d'una peça cultural. En primer Hoc, 
com a germen d'imatges i temàtiques inhérents al 
film (com la referéncia al context històric de The 
Pianist, la doble personalitat del protagonista de 
The Dark Knight, el detall d'un crim a Zodiac). En 
aquest cas, al lector H sera de profit haver vist la 
font d'inspiració, perqué podrá copsar la reflexió

en tot el seu abast. En segon Hoc, però, i allunyant- 
se d'aquestes exigéncies, el visionat funciona 
com a element espiritual i inspirador, una mena de 
context anímic des del qual Solé dispara el seu jo 
reflexiu, talment aconsegueixen determinados 
lectures, quadres o paisatges. En aquest cas, ens 
podem estalviard'haver vist el film, perqué la 
peça funciona per si sola.

Com dlu la definició que obre la lectura 
deis poemes, el traveling és un efecto 
cinematografie que consisteixafer'Viatjar" 
la imatge, a traslladar-la d'un costat a l'altre 
de l'enquadrament, a fer passejar la mirada de 
l'espectador cap a una seqüéncia continuada que 
li fa guanyar en perspectiva. Imagino que aixó 
també pot donar coheréncia a la dlsparitat de la 
selecció de films, que aparentment no tenen una 
connexió temàtica. Però si ens anem detenint 
en algunos de les idees que hi esbossa Solé, ens 
adonarem que a poc a poc sorgeix l'analisi de les 
relacions humanes, i corn aquest traveling es 
passeja per una corrua de situacions variades, 
però que retraten i reflexionen sobre ferides 
{aquests mil tails petits/ocults/pels meus eriçons 
de fùria lento), incerteses, obscuritats {Els nostres 
horitzons refusats/vessen la sevo ombra/sobre la 
vida sencero] o pal-liatius emocionáis {empenyent 
el dolor/cop o l'extrem del piono/perquè es fongui/ 
de puro belleso). És intéressant de veure que el 
Hibre s'obre i es tanca amb dues pel-licules molt 
diferents, però que retraten la mirada al buit dels 
seus dos protagonistes, The Bridges of Madison 
County i Los lunes al sol. Tant l'un com l'altro 
descriuen la pérdua a canvi d'una incertesa, com 
si viure i tot el que comporta es resumís d'aquesta 
forma tan senzHla. Tan senzilla i sintética, però 
alhora variada, com els poemes de Traveling.

Tanmateix, l'ùnic però que posaria al Hibre és 
la sensació que cada poema esdevé més un trailer 
que no pas un recorregut en profunditat. L'opció 
de Solé Campanins per la contencló lirica, per 
la brevetât, per la Imatge suggeridora, i la seva 
al-lérgia al diseurs, fan que Traveling esdevingui 
un Hibre d'una lirica molt oberta, que transpira 
perqué hi anem omplint els espals, d'aqui aquesta 
sensació de mossec intens, però escás.

Francese Solé Campanins

Traveling

Traveling 
Francese Solé Campanins 
Meteora, Barcelona 2012 

CoMecció Mitilene, 25
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Paper veil, tinta digital /
Andreu Febrer, cavalier i trobador vigatá
JOAN ANTONI FERRAN | ll lustració de Imma Guillem

XIV; morí quasi a mitjan segle XV, ais inicis 
de la senectut, segons els estandards vitals 
d'avui. Les informacions no són més precises, 
malauradament.

Provenia d'una familia menestral, de gent 
d'ofici. Febrer començà com a escrivent, situació 
que tenia força importancia en una època en 
qué tan poca gent sabia llegir i escriure. Devia 
ser força intel-ligent, perqué d'escrivent arriba a 
escrivá, carree que conferia fe pública i venia a ser 
l'equivalent d'un secretari jurídic. L'any 1398 ho fou 
de Martí l'Humà.

D'escrivà reial passa aviat a la vida militar, 
enrôlât en la croada moguda pel rei aquell mateix 
1398. A Sicilia, fou cambrer - i  també emissari 
diplomàtic- del rei Martí el Jove, fill de l'Humà. Els 
canvis que porta el Compromis de Gasp no li feren 
perdre l'estima de la corona. Alfons el Magnànim 
ü confia, l'any 1418, la castlania d'Ursino, el castell 
de Catania que quasi fins llavors mateix havia

estât la seu de la cort siciliana. El 1420 participa en 
l'expediciô militar d'Alfons a Còrsega i Sardenya; 
Febrer ja era un home madur i poeta reconegut; 
corn a companys d'armes hi trobà una lluïda 
mostra de futures glories de la nostra literatura: 
uns joveníssims Ausiàs March i lordi de Sant 
lordi, acabats d'armar cavaliers. També hi anaven 
el pare i els germans de Joanot Martorell i un fili 
de Bernat Metge. El progrès social de Febrer va 
anar acompanyat del cultural; sobretot en el camp 
literari, com la seva prodúcelo fa palés.

L'any 1429 tornà a Catalunya. Llavors va traduir 
al català la Commedia de Dant i va completar la 
tradúcelo del Decamerone de Boceado, iniciada 
per un anònim. El 1437 sorti de Barcelona amb les 
forces del Magnànim, cap a la conquesta del regne 
de Nàpols. Comandava una companyia de cent 
ballestees. I no n'hem trobat cap noticia posterior; 
la seva mort se situa entre el 14391 el 1444 -

Cobra poètica que ens ha arribat de Febrer 
es pot dividir en dos grans apartats: la de 
creado propia, formada per quinze poemes, i 
les traduccions. Tot i que la de la Commedia no 
és la primera que se'n va fer (un any abans havia 
estât traduïda al castellà), fou la primera que es 
feia en vers, i utilitzant la mateixa mètrica que 
Dant: tercines (tercets d'hendecasil-labs en rima 
ABA, BCB, CDC, DED, etc.) A l'edidô de l'obra 
febreriana que es pot trobar al web de la fundado, 
n'oferim una petita mostra (malauradament, a 
Internet no n'hem trobat cap altra), confrontada 
amb l'original. Al fragment reproduit, Dant hi 
lloa Arnaut Jaufré, el trobador provençal que va 
crear la sextina, gènere de trobor dûs que Febrer 
emulà, corn exposarem més avail.

La prodúcelo de creado propia coneguda 
es recull en el cançoner Vega -  Aguiló, un 
conjunt de manuscrits que posseeix l'Institut 
d'Estudis Catalans. Corn els altres trobadors de 
l'època (Febrer és contemporani de Guillem de 
Masdovelles), usa corn a llengua literària un català 
fortament carregat de provençalismes, congru 
amb l'estil trobadoresc que conreen, nascut a 
Occitània. D'aquests quinze poemes, onze són de 
temàtica amorosa, dedicats a una dama a la qual 
anomena un cop pel seu nom, Beatriu, i després, 
segons costum dels trobadors, amb un senhol, 
un pseudònim: «Angel», el qual posteriorment 
es convertirà en «Loidàn'amor» (Llunyà amor).
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Una vegada l'anomena també «Posso-beutotz» 
(Supera-betlesGs). En canvi, a una mala pècora que 
li devia fer la guitza en matèria d'amors, l'anomena 
«Falç Dits» (Fais dit, mentidera).

El manuscrit Vega -  Aguiló ha estât datat 
entre 1420 i 1430; l'ordre de transcripció de les 
obres no es -evidentment- el cronologie; però és 
el que hem respectât, a manca d'un de millor. En 
aquesta ordenado, el primer poema amorós és 
«Jo per dir vos mon cor e mon tolân. ..». El pobre 
enamorat es lamenta d'estar tan capficat per la 
dama que ni torna la salutaciô als coneguts, els 
quais el prenen per orgullos:

E montes vêts oxt pensont m'oblït 
tont fort, que si 'm soluden no 1 respôn, 
d'on li plusor dïson qu'ergulôs son... 
i moites vegades aixi pensant m'abstrec 
tan fort, que si em saluden no responc, 
per la quai cosa la majoria diuen que soc 
orgullos...

«Lo fol desir qu'Amor ho foyt intror. ..» és un 
lament per l'amor insensat que sent per Beatriu, 
de la quai no espera que el correspongui. És, 
al meu parer, una descripció exacta del que 
representa el fin'omors deis trobadors, l'amor 
blanc. La tercera estrofa ho diu:

Content seroy de veserson cors belh, 
pengont tostemps en les virtutz que ÿ són, 
corso beutotz les moys bellos cofón 
quont l'és de prop; per qué ten rich joyel 
hom deu omor, servir e dor lousor 
ses demondor esmendo pel servey; 
que prop ho Joy, e que fos un gron rey 
qui 's pot nomnor son leyol servidor.

Segurament no caldria, però hi afegim la 
traducció:

Content seré de veure el seu cos bell,
pensant tots temps en les virtuts que hi té,
car sa beilesa les més belles confon
quan els és a prop; per la quai cosa tan rie joiell
hom deu amar, servir i lloar
sens demanar compensació pel servei;
que prop té joia, i que fos un gran rei
qui es pogués anomenar son lleial servidor.
La següent, «Ai los, omor! Ton poc us col de mi. ..», 
lamenta el menyspreu de la dama, ara per primera 
vegada oculta sota el senhol «Ángel», que usará 
en tres poemes, aquest i els dos següents. A «Del

cor, preyón, me porton li sospir...» Ü prega a la 
dama que el correspongui, perqué se sent morir 
del patiment amorós. Amb «Dompno, lo jorn qu' 
yeu me pertí de vos...» exposa la imatge poètica 
del cor que se li separa del eos: mentre la viscera 
cordial resta amb la dama, el eos -sense cor- se 
n'allunya. Pel meu gust, és el fragment més bell 
que Febrer va escriure. Diu:
Dompno, lo Jorn qu'yeu me pertí de vos, 
pertí mon cor del cors e ténch so vio 
no soy vos un, mos bé pés que ‘b vós sio, 
que 'n outre port no pux creure que fos; 
per qu'ay bon dreig e roysó qu'yeu me ployo, 
belho, de vós, qui 'I m'ovets tont lunyot 
del cors, qui soy romon desesperot,
SI que de plor tots Jorns mo fog so bonyo.

0  sigui:

Senyora, el dia que em vaig allunyar de vós,
partí mon cor del eos i féu sa via
no sé cap a on, més bé penso que amb vós sigui,
que en altra part no puc creure que fos;
per la qual cosa tinc bon dret i raó que em planyi,
bella, de vós, que me l'heu tant allunyat
del cos, que aquí roman desesperat,
així que de plor cada dia la meva faç es mulla.

No explica el motiu de l'allunyament, però hem 
vist que Febrer viatjà força. Després d'aquest 
tercer poema que dedica a «Angel», vénen l'elogi 
de les dames de la cort comtal de Cardona i els 
sirventesos guerrers deis quais parlarem més 
avall.

Quan Febrer s'allunya de la dama, el senhol 
passa a ser «Loindàn'omor» (Amor Ilunyà). El 
primer poema d'aquest nou cicle és «Combos e 
volhs, puigs, muntonyes e colhs. ..», potser escrit 
des de SiciliaL i inspirât en les sextines del creador 
del gènere, Arnaut Daniel, un trobador provençal 
del segle XIF. La sextina forma part deis générés 
del «trobor clús», reaiment difícil. El poema de 
Febrer no segueix del tot el canon danielí: es 
composa de sis estrofes (la darrera fa d'endreça 
a «Loindàn'omor»), però són cobles (vuit versos) 
decasil-labes en comptes de sextets (sis versos). 
La rima és encadenada^ i totes acaben amb el 
mateix mot: «ungía».

1 Afirma que vol servir et rei prop de Mongibell (nom medieval de 
l'Etna).
2 «Lo ferm voler que 'I cor m'intra. ..»és l'exemple més usât de les 
sextines d'Arnaut.
3 Cada vers rima amb els de ta mateixa posicio en les estrofes 
restants.
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«Ay!cors ovar, scàs, richs de mercè...» torna 
a ser una ser una lamentació per la manca de 
correspondència del seu amor, i el perill -fins i tot 
el desig- de morir per aquest desamor. Els dos 
darrers versos diuen:

Pus qu'yeu no suy vostre, de qui seray?
Mort, vino tost, feneix m'ospre venturo!

És a dir:
Puix que no sóc vostre, de qui seré?
Mort, vine aviat, fineix la meva aspra ventura!

A «Del tot me cuydove lexar...», especula amb 
la idea desesperada que l'estimada el consideri, 
almenys, parent llunyà i el besi, ni que siguí per 
aquesta causa. «Loindàn'omor», dones, no indica 
només una distancia en l'espai. Aquí, Febrer 
comença a usarversos de longitud diversa: 
combina vuit octosil-labs amb dos tetrasil-labs 
a cada estrofa, que rimen ABBACCdDeE.
Al següent, «Are ‘m piati bé corn l'afán e 7 
martire...», la mètrica encara estoma més 
complexa: cada estrofa comença amb quatre 
decasíl-labs, els segueixen dos tetrasíl-labs, un 
pentasíMab, tres tetrasíl-labs més i, finalment, 
dos altres decasíl-labs. La rima no és menys 
alambinada: ABBAccCdddEE.

«Amors, qui tost fér, quant li ploy...» és un 
lafi de dotze estrofes, sense tornada, i una nova 
mostra de virtuosisme en la mètrica, que alterna 
octosíl-labs i tetrasíl-labs -o  enneasíl-labs amb 
pentasíl-labs- de forma força alambinada^, amb 
rima AAAbAAAbBBBaBBBa. En no haver-hi 
tornada, es dirigeix a «Loindàn'omor» dins una 
estrofa (la quarta). El darrer poema, «Los, o 
qui diré mo longor?», és un altre lai, que també 
combina versos de vuit i de quatre sil-labes, 
alternant dues rimes (ABABbbbaAaaB).

Va dedicar dos sirventesos (guerrers, n'he dit 
abans) a la croada que Martí l'Humá va armar, amb 
butlla de BenetXlil, per rescatar una custodia amb 
l'Eucaristia i altres joies que uns pirates sarraïns 
s'havien endut de l'església de Torrebianca (la 
Plana Alta), l'agost de 1397. Un any més tard del 
sacríleg robatori, els croats salparen d'Eivissa: 
recuperaren la custodia amb l'Hôstia consagrada 
a Tadlist (poblaciô de la costa algeriana que van 
arrasar i saquejar, amb un résultat de tres-cents 
presoners i més de mil morts). Hi van participar 
unes setanta naus. En una hi anava embarcat

Febrer; devant Mallorca, un tràmpol els va fer 
sotsobrar i se'n van salvar de miracle. D'aquests 
dos sirventesos, «Dolorôs critz ab voti brava, 
terrible...» és una crida a enrolar-se en aquesta 
croada; «Pus que starts suy del loch de lo mor 
fondo...», l'altre, narra el naufragi.

El dos poemes que completen la quinzena 
están dedicats a enaltir nobles dames: un, que 
resulta bastant criptic, «Sobre 7 pus nout alament 
de tots quatre...», està adreçat a la major glòria 
de la reina Maria de Sicilia, muller de Marti el Jove 
(la mestressa de la casa on serveix, vaja). L'altre, 
«Si 'n lo mon fos gentilesa perdudo...», lloa les 
dames de la casa de Cardona: Beatriu de Luna, 
comtessa de Cardona; Joana de Gandia, mare del 
comte Joan Ramon Fole 11; dona Francesquina, 
ñora dels comtes; dona Elfa i dona Violant, dues 
de les seves filles; Beatriu d'Anglesola, l'àvia de 
la casa i vidua d'Hug 11, a més de dues dames de

"Content seré de veure el seu cos bell, 
pensant tots temps en les virtuts que hi té, 
car sa bellesa les més belles confon 
quan els és a prop; per la quai cosa tan r ie  joiell 
hom deu amar, servir i lloar"

companyia que no han deixat altre rastre escrit: 
Joana Pineda i la francesa Elfita. Sospitem que la 
Beatriu que feia anar Febrer de corcoll no devia 
ser cap d'aquestes; però devia ser de la casa, pel 
gran interés que mostra en afalagar el sector 
femení de la familia i quedar bé amb totes.

Creiem que Andreu Febrer mereix esser llegit, 
sens cap mena de dubte. És una llástima que les 
traduccions que va fer de Dant i de Boccacio no 
es puguin veure Hiurement a la xarxa, tot i que els 
seus drets d'autor fa segles que han caducat...

4 Lament d'amor que generalment anava amb música.
5 Vegeu el quadre mètric a l'edició de l'obra del poeta, en pdf.
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Papers de Versàlia

Com ja s'anunciava en el darrer Quodern, entre les 
novetats literáries d'aquest Sant Jordi apareix 
el segon volum de la col-lecció "Quaderns de Ver- 
sália", dedicat a la poeta americana Emily Dickin
son. Us oferim dos poemes del nou Ilibre, inspirats 
en versos de Dickinson, acompanyats amb una de 
les il-lustracions de Natividad Ayala.

The re 's  a c e r ta in  S la n t  o f  lig h t,  
W in te r  A f te rn o o n s

A les tardes d'hivern hi ha una certa Hum 
esbiaixada. Just quan després de dinar 
comença a enfosquir i la neu entaula 
un diàleg en el seu immens escaquer. 
i tothom avança amb moviments de peó.

El pes de la Hum oprimeix com els tubs 
greus de l'orgue. S'endinsen igual que el fred. 
i els caramells de les comises son ganivets 
que amenacen amb els seus esmolalls.
Una refulgència de la Hum i un segon.

1 la ferida que apareix, sense cicatriu.
Busca'n les traces en l'ànima del sentit.
En una exploració com en una gruta.
Allí on les diferències son encegades 
per la resplendor d'una trobada.

A les tardes d'hivern hi ha una certa Hum 
esbiaixada, que camina, se'ns acosta, 
ens acotxa i bressola amb el seu Henguatge. 
i en el moment de dormir, un punt s'albira.
Un caramell que esmola el tali de l'ànima.

Xavier Farré

C

B e h in d  th e  h il l is  s o rc e ry  
A n d  e v e ry th in g  u n kn o w n .

Algún día brillaron como Seda, 
brevemente. Y después las cenizas, 
las esparció el viento —los átomos que vuelan 
se deshacen y nunca dejarán de bailar.
Nosotros nos vestimos con los aniversarios, 
abrigos que nos quitan el frío de los muertos 
—su Olvido.
Ellos le habían dado al mundo 
risa nueva y, muy estrictamente.
Simetría nos ha devuelto llanto.

Gracies al suport de la Fundació Banc 
Sabadell, el grup Papers de Versàlia podrá 
organitzar enguany les Segones Poétiques de 
Tardar, jornades sabadellenques de poesía.
La primera edició va tenir lloc el 2009, amb la 
participació de Concha García, Márius Sam- 
pere, Chantal Maillard i Montserrat Abelló.

¡Aquí se había celebrado tanto!
Reinaba el júbilo. Con entusiasmo 
vivimos catorce anos de fiesta.
Mientras tú estuviste en esta tierra 
fuimos humanos con luz en los ojos 
—como tantos otros—, pequeños seres 
que injertaban su palabra con la esperanza. 
Antes de tu desaparición, 
aquí se celebraba. Se celebraba mucho.

Josep Gerona
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Creació /
Raimon Gil Sora

Una Gymnopédie

La tarda és una cadéncia tris ta de Satie, 
el record d'aquell vers que vas escriure 
a l'estiu fregant els vidres de la tardor, 
el d'aquella noia i el seu vestit de flors. 
L'ofici de poeta s'assembla al de lutier: 
esculls una fusta, la poleixes, fabriques 
l'inaudit perqué algún quartet de corda 
interpreti el gir de les constel-lacions, 
el groe deis gira-sois, aquest horitzó teu 
del llavis quan m'abrigues de la solitud.

Preludi d'un bes

Tot és com sempre: el paisatge sembla 
l'esbós d'un poema d'Akhmátova replé 
de fulles seques a terra i la línia del mar 
confon l'horitzó deis meus dies perduts 
d'hivern i l'espera de les barques al port 
amb el moment abans de la resurrecció. 
Espero assegut en un banc del passeig, 
contemplo la badia amb els seus Hums 
solitaris i escolto la cadéncia de les ones. 
Duc escrit al palmell de la mà el preludi 
de Skriabin on ens retrobem a cada bes 
com si res no bagués d'existir mai més.
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Mark Spitz

Tres cops a la setmana creuo el carrer 
dels Enamorats per anar a la piscina 
municipal. Em tree la roba, la guardo 
a la taquilla, falg estiraments, sospiro. 
La piscina està sempre plena de nens 
que no es cansen mai de ser-ho, però 
la meva infància queda cada cop més 
Iluny i jo nedo i tan sols procuro no 
oblidar mai el número, corn un amor 
O una promesa antiga, perqué la vida 
ha estât sempre aquest continu nedar 
d'un costat a l'altre per arribar enlloc.

Parla'm d'amor

"Parla'm d'amor", em vas demanar mentre 
escuraves la tarda en una copa de porto 
vora el Douro. Però no vaig saber trobar 
cap mot ni cap excusa per xiuxiuejar-te 
a eau d'orella, perqué el nostre horitzó 
només era el reflex de dos joves amants 
a l'aigua bruta del riu i un home solitari 
que ens mirava de lluny com una postai. 
Potser l'amor només sigui aquest instant 
que hem aconseguit esgarrapar al temps.

Porto, 11 de gener de 2011
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Raimon Gii Sora (Palamós, 1979) és llicenciat en 
Dret per la Universität de Girona però prefereix 
llegir els sens poemes en públic. Amb Valéria 
Càndida de Araùjo ha iniciat la revista Varai de 
poem as  per traslladar al català poesia brasilera 
contemporània. Aviat publicará el seu primer 
recull, Vida m enar (Paralelo Sur). Forma part de 
l'equip de poetes del bloc www.versos.cat.

http://www.versos.cat


/u d L iO 3
Civilitat 1 ciutadania: l'exemple d'Antom Menés i Giner

MANUEL COSTA FERNÁNDEZ

Antoni Monés 
ais 90 anys

En uns temps de dificultats i de desprestigi de la 
política, sovint cal distingir entre societat civil i 
institucions pùbliques, i ens agrada atribuir a la 
primera totes les virtuts. Oblidem que l'una i les 
altres son les dues cares d'una mateixa moneda 
i que la realitat no és tan afalagadora corn a 
vegades ens sembla. Una societat civil és més que 
un conjunt d'individus que conviuen educadament 
i pacífica: aquesta convivència s'anomena civilitat 
i, malgrat que és un element indispensable, no és 
el definitiu en el procès de construccié social. Cal 
que entre les persones s'estableixin uns Higams 
que els impulsin a actuar conjuntament en els 
diversos ambits socials, per crear un teixit viu, 
irrigat pel les idees, original i participatiu. Cal, en 
definitiva, viure en ciutadania, és a dir, participar 
de forma creativa en els afers de la ciutat i de la 
res publico, sentir-se'n partícip i responsable.

Segurament sense saber-ho, Antoni Monés 
Giner (Sabadell, 1918-2010) fou profundament 
hegeüá. El seu creixement personal i els seus

valors ètics comencen en la familia, continúen 
en la societat civil i culminen en les institucions 
públiques.

Nascut en una familia burnii -e l pare era 
teixidor i barber i la mare mestressa de casa- 
passá "meteóricament"' (pág. 40) pel Col-legi 
Mercantil (Cal Tatché). Començà a traballar ais 
deu anys. En plena joventut, un desengany amorós 
i un amor propi ferit van decidir en gran part el seu 
futur.

"M'entrà amb potència inesperada un afany 
d'il-lustrar-me, de superar-me, d'arribar a ser una 
persona important. (...) Aquella sotragada deixà 
latent en el meu ànim dues coses ben clares: una 
passió per a aprendre coses i una assimilació de 
la idea que era urgent i imprescindible fer els 
sacriftcis quefossin necessaris..."(pàg.54).

Aquesta preocupado pel coneixement 
la conservarla tota la vida. D'una manera 
absolutament autodidacta, imitant les persones 
que ell considerava de major nivell cultural, va 
adquirir una formado notable, no només en 
els temes generals sino també en els tècnics 
relacionats amb el comerç de la liana, on 
destacarla com un dels négociants d'Europa 
més importants. Però també va aconseguir unes 
formes exquisides, una manera de relacionar-se 
que li donaven l'aire d'un gentlemon acabat de 
sortir d'Oxford.

L'altra gran preocupado fou arribar a tenir una 
posició econòmica forta que ell creia provocada 
per un afany de seguretat. Però la seva trajectòria 
va demostrar que també la necessitava per poder 
exercir la generositat que era en ell una virtut 
innata.

"Ùnicament una voluntat fèrria d'ésser 
home digne, home de bé; i, embolicant tot això, 
l'esperança secreta i profunda d'obtenir una 
posició econòmica que em permetés d'allunyar 
per sempre el context de persona pobre i superar

1 Tots els textos entre cometes corresponen a citacions 
textuais del Hlbre Pels camins de la memòria que escrigué 
Antoni Monés Giner I fou publicat a Sabadell, l'any 1996, per la 
Fundado Amies de les Arts i de les Lletres de Sabadell. ISBN
978-84-921019-3-T
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les privacions llargament arrelades a casa dels 
meus pares. Aspirava a tot aixô no pervanitat 
ni ostentació, sino simplement per afany de 
seguretat"(pàg.13l).

Els negocis que s'iniciaren en el Sabadell de la 
postguerra foren principalment reconstruccions 
dels queja existien l'any 1936. Malgrat aixô, un dia 
de l'any 1946 va decidir plantar-se pel seu compte 
corn a comerciant de lianes amb la raô social 
Monés, i el mateix any es casa amb Carme Farré 
Jordi.

"Es evident que els dos passos fets amb més 
seguretat i encert han estât casar-me i establir- 
me pel meu compte"(pàg.ni).

La seva manera de fer negocis tenia ben poc a 
veure amb la que majoritàriament avui es porta.
La transparència en les relacions amb clients i 
creditors i el valor de la paraula donada eren els 
elements que li van permetre superar crisis i 
establir empreses pròsperes. 1 després va venir 
l'agraïment a la comunitat.

Acciò civil
"Em va interessar més, a partir del moment en què 
vaig sentir-me econòmicament sòlid, acceptar 
les ofertes per a presidir entitats i ocupar-me de 
coses ciutadanes pel que tenien de formatives 
i també per a pagar amb serveis el benestar i la 
félicitât que havia rebut ja de la meva ciutat" (pàg.
145).

A començaments dels anys cinquanta el Club 
Natació Sabadell era un entitat minoritària que 
vivia d'esquena a la ciutat. Amb l'entrada a la 
junta d'Antoni Monés es van començar a produir 
una sèrie de canvis que la van democratitzan 
la barreja de gent de totes les classes socials i 
la incorporació de les dones com a sòcies -fins 
aquell moment, eren absolutament minoritàries.
A partir del curs 1956-1957 la preocupado per 
les competicions esportives el va asperonar 
a construir una piscina coberta. Quan es va 
inaugurar, l'any 1959, el Club havia passât de 500 
a 4-000 socis. 1 a partir d'aqui va venir l'èxit en les 
competicions. Recentment han donat el seu nom 
a aquesta piscina. Bernat Picornell, patriarca de 
la natació catalana i espanyola, deia sempre que 
amb Antoni Monés la natació tenia un abans i un 
després.

A partir també dels anys cinquanta, esperonat 
per la demanda de treball que hi havia a Sabadell, 
el procès de la immigraciô va superar totes les 
previsions. La manca d'habitatges era total 
i per tant les condicions en què vivien molts 
dels nouvinguts, esgarrifoses. Una colla de 
sabadellencs, conduits per Antoni Forrellad i 
Sola i entre els que hi havia Antoni Monés, Rafael 
Soler, Emili Moragas, représentant la Caixa de

Sabadell, Albert Blasi Garriga, Antoni Estruch, 
Joan Grau i un représentant de Caritas de Madrid 
van decidir crea una societat sense afany de lucre 
per tal de fer habitatges socials. Es va dir VISASA 
(Viviendas de Sabadell, S. A.) i Monés en fou el 
conseller delegat. En pocs anys van construir 
600 habitatges al barri de la Concòrdia, 800 a 
Can Puiggener i 1.000 a Les Termes. L'any 1973, 
acomplerta la fundó social, Antoni Monés deixà el 
seu carrée.

"Escric a plena conscièneia i asseguro que 
aquest afer de VISASA ha estât la tasca que 
m'ha donat més satisfacció de totes les que hagi 
pogut fer. Fou una feina humana, desinteressada i 
exemplar en tots els ordres" (pàg. 204).

A mitjan anys seixanta va ser nomenat 
president de la Mùtua Sabadellenca d'Accidents 
de Treball.

"La primera ordre que vaig donar l'endemà 
mateix d'entrar fou la d'anul-lar el fet de no 
atendre els accidentats que no eren mutualistes. 
Aixô era una monstruositat, puix es donaven 
casos d'un accident de treball 0 de carrer que 
primer anaven al dispensari municipal i, corn 
que allà no hi ha hagut mai mitjans materials i 
normalment el metge de guàrdia tampoc no hi era, 
el carregaven de nou i cap a la Mùtua. Aquí, com 
que no era mutualista, no I'admetien i, finalment, 
cap als "Eucaliptos". En aquest macabre trajéete 
molts I'havien petat"(pàg. 255).

Obra seva va ser també la creació de la Clínica 
Santa Fe. Quan es va retirar, la Mùtua havia passât 
de 50 a més de 300 Hits.

Acciò política
Espanya és un pais camita. Flo demostren les 
quatre guerres civils que hi ha hagut en una mica 
més d'un segle, de I833 a 1939. Aquest caïnisme 
es manifesta en la sortosament llarga època 
de pau que portem (gairebé 73 anys) per un 
reduccionisme que condueix a un anorreament 
de les persones que van traballar civilment per a 
la comunitat sense manifestar-se oposats a cap 
des dos bàndols. Qui va traballar dins la República 
és un comunista irredempt; qui ho va fer durant 
el franquisme és un feixista provat. I no parlem 
del menyspreu absolut envers aquells que no van 
"prendre partit" pels uns 0 pels altres.

Antoni Monés no va ser mai de cap partit 
politic 0 sindicat ni abans, ni durant ni després de 
la guerra. Se sentia molt patriota -a ix í és com ho 
deia e ll- de Sabadell, de Catalunya i d'Espanya. 
l aqüestes pàtries les defensava verbalment on 
convingués, però sense cap connotació partidista.

"De cantar, dones, res. Ni La Internacional 
durant la guerra, ni el Coro al Sol en la llarga etapa 
del general Franco, ni ara Els Segodors. I penseu
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que, des del principi dels anys seixanta fins que 
Franco morí, vaig ser present i en Hoc preferent en 
molts actes oficiáis en els quais quasi tots els que 
em voltaven entonaven el Cora ol Sol en posició de 
terms i amb el braç aixecat. Jo restava en posició 
de màxim respecte, però sense aixecar el braç ni 
cantar" (pàg. 6o).

Els carrees politics no I'interessaven. Era 
curosament civil per convicció.

"Jo sentia una clara aversió pels càrrecs 
politics. A la majoria de catalans ens passa el 
mateix. Jo creia en aquells temps (1963) - i  avui 
és encara opinió generalizada- que els regidors 
entreven a l'Ajuntament per algún interés 
inconfessable, és a dir, a ter diners sense gaires 
escrúpols, a promoure's per un altre cantó o si 
més no per afany de poder o per vanitat" (pàg.
209).

Malgrat això, l'any 1963 va accepter participar 
en una candidatura municipal, ja que, per primera 
vegada des de 1939, malgrat que d'una manera 
molt tímida, els regidors van ser elegits per 
sufragi, limitât això sí als caps de familia. Amb 
Antoni Llonch com a alcalde s'encarregà de 
les obres públiques i en el seu haver hi ha la 
realització de la major part del clavegueram que 
no existia a Sabadell i l'inici del soterrament de 
la via del tren del Nord amb la supressió dels 
mortals passos a nivell que encerclaven la ciutat.

La veritat és que si bé la politica continuava 
sense interessar-lo i fins i tot, en cert sentit, li 
desagradava, Antoni Monés es trobava cada 
vegada més còmode en la gestió pública. Per això 
l'any1971 accepta presentar-se com a diputat 
provincial. Guanyà les eleccions i fou nomenat 
president de la Comissió de Beneficència. 
Reordenà i netejà, com ja sabia fer molt bé, totes 
les institucions que depenien d'ell: les Liars 
Mundet, el Psicopedagògic Mundet i la Fundació 
Alba.

El 23 d'octubre de 1977 Josep Tarradellas i 
Joan arriba a Barcelona. Havia estât nomenat 
president de la Generalität provisional i president 
de la Diputació de Barcelona. Monés, que gairebé 
no n'havia sentit parlar, va creure que la seva 
gestió com a diputat acabarla immediatament. 
Però el que va passar és que dos mesos 
després Tarradellas el va cridar i el va nomenar 
vicepresident primer de la Diputació i encarregat 
d'FHsenda, Governació i Obres públiques. A poc a 
poc es va anar establint una gran amistat entre 
els dos homes i el reconeixement de Tarradellas 
a la valuosa gestió de Monés arriba a l'extrem de 
redactar un decret en qué el nomenava president 
de la Diputació per si d'alguna manera sobtada 
quedés incapacitat. Qui en va quedar —almenys 
per a una gestió pública tan intensa— va ser el

mateix Monés a causa d'una malaltia ca'd a:a que 
va p a tire ll978 .

Són moites més les activitats que Antoni 
Monés va desenvolupar al llargce la seva extensa 
vida. Algunes d'absolutament bénéfiques i que no 
va voler mai que es fessin públicues. Membre del 
patronat d'honor de la Fundació Ars en els da mers 
anys de la seva vida, vaigtrobar semzre en ell la 
millor disposiclô i els més bons zonse.ls efi toc allô 
que li vaig demanar.

La mort el va sorprendre a casa seva el dia 27 
de setembre de 2010, als 92 anys, tcrnanc del seu 
despatx, al quai cada dia anava atreballa'

Adalt:
D’esquerra a dreta: 

Santi ago Roldan, 
Josep "arrcdeJJas i 

Ar toni Monés.

A baiz:
Inaucuració de la 

piscina coberta 
del Club Natació 
Sabcdell el 1959
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Notes sobre l'ÁDCF /
Els capitells de Sant Salvador
DOLORS GODAYOLI dolors.godayol@fundacioars^org

Exposició deis capitells 
a la Sala Gaspar 
de Barcelona. 1959

Una de les tasques que duem a terme des de 
la Fundació Ars és la recopilació deis diversos 
documents que formen l'Arxiu Documental 
Camil Fábregas (ADCF), que l'artista escultor va 
deixar a la casa del carrer Migdia, 18, de Sabadell. 
A mesura que van apareixent ens adonem que 
era una persona a qui li agradava tenir-ho tot 
força ordenat, una circumstáncia que facilita la 
comprensió de la seva trajectória.

A través de l'arxiu veiem que els anys 
cinquante i els primers anys seixanta del segle 
passatforen, possiblement, els més prolífics 
de la seva carrera escultórica. La construcció 
de la nova església parroquial de Sant Salvador, 
prop del riu Ripoll, va representar per a Fábregas 
una oportunitat única de consolidar-se com a 
escultor, com ell sempre va voler ser considérât, 
tot i que també va conrear la pintura en diverses 
modalitats.

Durant el franquisme, la influéncia 
inqüestionable de l'Església va condicionar força 
l'obra de Fábregas, encara que sabem per les 
referéncies que anem trobant que era un home de 
conviccions arrelades i que no anaven en cap línia 
clerical.

L'any 1959 tes obres de construcció de 
l'església de Sant Salvador estaven a les 
acaballes. Camil Fábregas, amb la capacitat de

treball que el caracteritzá tota la vida, es va 
implicar a fons en la tasca d'esculpir els capitells 
del claustre, de la ñau, del cimbori i del campanar, 
així com de les diverses figures religiöses 
destinades a l'interior de l'edifici

Entre els documents registrats a lADCF hi 
hem trobat una série de fotografíes en blanc i 
negre, de diverses mides i procedències, que 
il-lustren el gran repte que Fábregas s'imposa.
Els capitells mostren la talla austera, directa 
de la pedra, hereva dels mestres medievals, on 
l'escultor plasma la vida quotidiana de la societat 
que li ha tocat viure, caracterizada sobretot 
pels costums i tradicions viscuts a la seva ciutat 
d'adopciô, que fou Sabadell.

A continuació reproduïm un fragment del 
dossier Cornil Fàbregos' que Montse Giménez 
Tresserras i Miquel Puchol Sánchez van fer per 
encàrrec de la Fundació Obra Social de la Caixa de 
Sabadell l'any1996;

"La série dels capitells, 38 en total, també 
datats del i960, els trobem repartits entre 
['interior i ['exterior del temple. A ['interior 
els trobem al cor i a la nau, représentant els 
àngels mùsics i cantaires i els dotze apôstols. A 
['exterior, al claustre i a la columnata que envolta 
la portalada, s'hi observen les arts, els oficis, 
les festes, els esports i els mesos de l'any; al 
campanar, les quatre edats de l'home i els signes 
zodiacals".

Vegem, per exemple, els noms que el mateix 
Fábregas adjudica a la seva obra en algunes 
de les fotografíes de l'arxiu: Comerç de teixits, 
Ultramarins i drogues. El rellotger, el ferrer, el 
fuster i el pintor. Lo matonço dels innocents; El 
Pessebre, Mit de Reis, Tot plantont lo Ilufo; El Sont 
Sopar. Poront un gol; Els tres tombs; Gegonts i 
copgrossos^, etc.

Pel que fa a les imatges religiöses, l'arxiu 
conté instantánies del Crist, de la Mare de Déu 
i de Sant Joan pertanyents al Calvari de ferro 
fos, i del cap del mateix Crist, modelât amb fang. 
També hi ha fotografíes de la Mare de Déu de 
Montserrat, en distintes versions i materials; de

1 Montse Giménez Tresserras i Miquel Puchol Sánchez. Camil 
Fábregas. Dossier dirigit a la Fundació Obra Social de la Caixa de 
Sabadell. Sabadell:1996, No publicat.
2 Documents de l'ADCF. Registres 2l 8 l, 2205. Registres 2209, 
2216,2217 Registre 2220. Registres 2232,2206,2193- Registre 
2194. Registre 2196. Registre 2203 i Registre 2224 respective
ment.
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Sant Francese i Sant Ernest, esculpits en pedra; 
diverses imatges, preses des de tots els angles, 
del Sant Crist processional i del Crist jacent per 
a I'altar major; i d'una Maternitat tallada en guix 
i d'una altra esculpida en pedra de Calatorao^. 
Totes aqüestes imatges pertanyen a la parroquia 
de Sant Salvador de Sabadell.

Una estampa, amb la fotografia deT'capitell 
del cinema", ens informa del XXVI Concurs 
Nacional de Cine Amateur, célébrât al Reial 
Santuari de la Mare de Déu de la Salut, promogut 
pel Amies del Cinema de SabadelF, que fins i tot 
van oferir una vetllada intima en homenatge a 
Camil Fàbregas, com revela un muntatge imprès 
on es veu el cartell anunciador juntament amb la 
foto del capiteli esmentat^.

També alguns particulars van fer imprimir 
en les felicitacions nadalenques el "capiteli 
del Pessebre" en honor de l'escultor, postals o 
targetes que hem registrat d'entre els documents 
que anem descobrint^.

Per acabar, volem significar la sèrie de 28 
fotografíes preses amb motiu de l'exposició a la 
Sala Gaspar de Barcelona de tota aquesta obra, 
durant les festes de Nadal i d'Any Nou de 1959- 
1960, en les quais queda reflectida l'afluéncia de 
personalitats de l'època, com per exemple el bisbe 
Modrego, l'alcalde Marcet, Antoni Llonch Gambús, 
el doctor Udina Martorell, mossèn Ernest Mateu, 
Lluis Clapés i altres représentants del món 
eclesiàstic, politic i cultural del pais, com també 
d'alguns familiars i amies, entre els quais veiem 
Camil Fàbregas en la plenitud de la seva maduresa 
fisica i artistica^

L'Arxiu Documentai Camil Fàbregas conté uns 
5.000 documents (cartes, notes, fotografíes, 
articles de premsa, catàlegs d'exposicions i 
altres) referents tant a Camil Fàbregas corn 
a altres artistes contemporanis. La part 
classificada i indexada d'aquests documents (un 
5 0 %  aproximadament) pot ser consultada pels 
investigadors que acreditin el seu interés, amb 
l'autoritzaciô prèvia del patronat de la Fundado 
Ars.

3 Documents de l'ADCF. Registres 2156,2155,2154 i 2158. Regis
tres 2242 a 2246: Registres 2247 a 2250. Registres 2116 a 2120 i 
2121 a 2129 i Registres 2159 i 2160 respectivement
4 Documents de l'ADCF. Registre 2172.
5 Documents de l'ADCF. Registre 2188
5 Documents de l'ADCF. Registres 2272 i 2273.
7 Documents de l'ADCF. Registres 2274 a 2301

Dolors Godayol és llicenciad.a en Historia 
Contemporània i conservadora del llegat 
Camil Fàbregas.

Homenatge 
dels Amies del 
Cinema (1960)

vBtUada íntima 
qu e eím
’’’’am íos  det cUtema** 
ded iquen  a l 'e so u lto n

camil íábregas
Gom  h om en a lg e  en  motiu  
deis  s e u s  éx H s

sa  bade tí, 18 de m anç d e ! 1960

Sant Joan 
del Calvari 

(c.1959).
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El disseny com a f et cultural

Escriviem aquí mateix en ocasió del darrer número de Quodern, 
quan presentàvem la nova etapa de la revista, que un dels reptes 
que ens proposàvem era fer de la publicació "una plataforma de 
visibilitat per a les persones i col-lectius implicats en la construcció 
de la cultura contemporània"; i això tant si aqüestes persones i 
col-lectius operaven des de Sabadell pensant en el mon, com si ho 
feien des del mon bavent sorgit de Sabadell. Una declaració que ens 
ve corn aneli al dit a l'hora de justificar per què Quadern dedica un 
espai important de les pagines que ara teniu a les vostres mans al 
11 Congrès Internacional de Disseny i Innovaciô de Catalunya, 
que s'ha célébrât a la nostra ciutat sota l'auspici de la FUNDIT, 
la Fundado de l'Escola Superior de Disseny Industrial (ESDI), i 
amb l'organitzaciô de la mateixa Escola. Un congrès amb arrels a 
Sabadell però amb vocaciè de ser referent arreu. La prova de la 
bona acoHida d'aquesta aposta la trobem en el fet que en aquesta 
segona edició del congrès s'ha comptât amb la participado de 
congressistes procedents de 16 països. Ens sembla innecessari, i 
mès en la situado en què ens trobem, destacar que l'objectiu primer 
del disseny els propers anys ha de ser de col-laborar amb el teixit

productiu per tal de recuperar i/o incrementar-ne la competitivitat 
en un mon que ès cada vegada mès global. 1 aixô solament ès 
possible mitjançant la innovado, l'estratègia i la comunicado 
audiovisual. I ès que el disseny actual integra, d'una banda, valors 
vinculats a l'humanisme en la prodúcelo de bèns i cultura material 
i, de l'altra, avenços tècnics i cientifics que han de satisfer les 
necessitats dels usuaris d'acord amb les tendèneies i exigèneies 
dels mercats i dels marcs reguladors.

Grades al congrès i a l'Escola que el fa possible (l'ESDl), la ciutat 
de Sabadell continua ocupant un Hoc de privilegi pel que fa al débat 
i a l'intercanvi d'idees i de coneixements entre els professionals 
que es mouen en el mon del disseny i posen en valor la seva 
transcendèneia corn a fet cultural, ja sigui des de l'empresa, des de 
l'àmbit universitari, o des de les arts i la cultura.

Per tôt plegat, valia la pena aprofitar aquesta oportunitat, i 
apropar els nostres lectors i lectores a l'estât del débat que en 
aquests moments de tantes incerteses mès ocupa i preocupa 
el mèn del disseny, un débat que ha presidit les reflexions i 
aportacions del congrès.
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En viu / El sentit comú de la música lliure
OSCAR ABRIL A5CA50

Estimais pares i mares de Sabadell, si mai heu 
célébrât l'aniversari de la vostre filia o fill i li heu 
cantai familiarment el Moites felicitots, sapigueu 
que sou uns delinqüents. No ho dicjo. Ho diu 
la Liei. Això sempre que no hagueu sol-licitat 
prèviament una Hicència a l'Associació de la 
Indùstria Discogràfica d'Amèrica (RIAA). Segons 
la legislado de drets d'autor del Regne Unit, 
cantar Moltes felicitots en public sense aquest 
permis es, simplement, illegal.

Lawrence Lessig és catedràtic de Drei 
per la Universität de Standford i l'advocat 
especialitzat en dret informatic mes famos del 
mon. Entre els seus Hibres, Free Culture (Culturo 
lliuref és probablement el més popular. Free 
culture comença les seves pagines amb una 
anècdota interessant.

Lessig explica que en els temps del 
naixement de l'aeronàutica, el govern britànic i 
els empresaris d'aquest nou sector emergent es 
van adonar, de sobte, que aquesta indùstria era 
económicament inviable. La rao? La legislado 
d'aquell moment deia que tot terratinent, gran
0 petit, no només era propietari de la superficie 
en pía de les seves terres sino, també, de l'àrea 
resultant de l'alçat en vertical dels seus limits 
geogràfics. Això significava que qualsevol 
aeronau en ruta havia de pagar impostos a tots
1 cadascun dels propietaris de totes i cadascuna 
de les terres que sobrevolés. Evidentment, el 
govern britànic va haver de derogar aquesta Hei, 
per tal de poder possibilitar el desenvolupament 
d'aquesta nova indùstria, i l'argument per derogar 
aquesta Hei va ser només un. El sentit comù.

L'any 2005, Lessig va venir a Catalunya — 
convidat per aquest servidor i els Companys 
d'Elastico.net— per fer una conferència 
a CopyFight, un congrès sobre propietat 
intel-lectual i cultura Hiure que estàvem 
organitzant al Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona. En el marc d'aquest congrès, la 
Universität de Barcelona —amb el doctor Ignasi 
Labastida al capdavant— va presentar l'adaptació

1 Lessig, Lawrence. Por Una Cultura Libre. Traficantes de 
Sueños, Madrid, 2005.

a la nostre legislado de les Hicències Creative 
Commons (Creative Commons Catalunya), les 
conegudes i reconegudes Hicències copyleft 
creades per Lessig. Les Hicències Creative 
Commons no van ser les primeres Hicències 
copyleft però sí les que han estés, de manera 
espectacular, la cultura copyleft per tot el planeta.

Com sabem, les Hicències copyleft van néixer 
com una alternativa al restrictiu mare legal 
del copyright. Allá on les Hicències copyright 
obligaven els creadors a cenyir-se a un únic 
model de gestió col-lectiva on tots els drets 
están reservats, les Hicències copyleft retornen 
al creador la seva sobirania per decidir quins 
drets d'autor es reserva. En altres paraules, les 
Hicències copyíe/ttornen a permetre ais creadors 
decidir com volen veure consumida, distribuida 
i utilitzada la seva obra i com no. Entre aqüestes 
possibilitats, per descomptat, hi ha la de decidir 
una circulació Hiure de la seva obra per Internet.

Les Hicències copyright són heréncia de la 
cultura propietária, nascuda amb la Modernität i 
sota l'imperatiu de protegir els drets deis editors.

Assaig d'un grup 
de música comunal
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Adalt
Conferència del 
collectiu DownHill 
Badie a CopyFight 
(Barcelona, 2005). 
Fotografìa: 
Capitán Tostadilla.

A b a i z

Logo de Copyleft

La conclusion:

.  Apoyar la música independiente 

.  Boicotear las multinacionales musicales

Al seu torn, les llicéncies copyleft emergeixen de 
la cultura digital, nascuda de i des de la societat de 
la informado i la comunicació contemporania i en 
lògica coherència amb el creixement exponencial 
del consum cultural a la xarxa global. En altres 
paraules, les llicéncies copyright són l'instrument 
de la cultura propietária per preservar un model 
de negoci basat en un régim de restricció de 
la riquesa cultural. És a dir, parlem d'un model 
de privatització de la cultura, en benefici de 
determinats interessos particulars. Al contrari, 
les llicéncies copyleft donen una resposta i fan 
possible la instaurado d'un nou paradigma de 
cultura Iliure que afavoreix una economia de 
l'abundáncia deis béns culturáis. És a dir, un 
model que retorna la cultura al domini púbüc d'on 
sorgeix, en benefici de l'interés comú.

En definitiva, la dicotomia entre la cultura 
del copyright i la cultura del copyleft no és altra 
cosa que l'expressió del que, segons el meu 
criteri, és actualment el principal débat obert en 
l'ámbit sociocultural: un enfrontament entre dos 
paradigmes, contraris en el seus pressupòsits i 
imaginaris, del qual sorgirá, indefectiblement.

el model de cultura i de societat a partir del qual 
s'haurà de regir la nostre civilització en el futur, 
l, com va dir a CopyFight John Perry Barlow — 
cofundador de la Electronic Frontier Foundation i 
antic lletrista del grup de rock psicodélic nord- 
americá Grateful Dead—, aquesta és una qüestió 
de responsabilitat respecte de les generacions 
futures que no podem defugir.

La cultura Iliure com a paradigma de producció 
—que va néixer en el sector incipient i minoritari 
dels programadors informatics a la década 
dels anys setanta del segle passât— s'ha anat 
implémentant gradualment per tota l'estera 
social i econòmica. Però, curiosament, ha estât 
en l'àmbit de la música popular on ha trobat la 
principal punta de llança i s'ha convertit en un 
auténtic dispositiu viral de propagado a gran 
escala.

Les aplicacions P2P, corn a sistema de Iliure 
circulaciô de continguts entre consumidors 
musicals, primer, o l'apariciô de portais en linia de 
música copyleft com a résultat de la progressiva 
conscienciació per part dels propis músics 
dels beneficis d'ús de la cultura Iliure, després, 
són el testimoni que les llicéncies copyleft, les 
descarregues o I'streaming no només no són 
una amenaça per a la música i els músics sinó 
que obren un nou horitzó de possibüitats per a 
la creació. En altres paraules, la música Iliure no 
mata la música, mata un déterminât model de 
negoci, obsolet com aquella Ilei que l'aeronàutica 
va abolir.

Però, per sobre de tot, la mùsica Iliure retorna 
a la mùsica popular la naturalesa que li és pròpia. 
Com a part de la cultura popular que és, la 
mùsica popular neix del domini públic i ha de ser 
retornada al domini públic. En altres paraules, 
la música popular és part del commons, dels 
recursos de tots. Perqué, en el fons, qualsevol 
compositor de música popular sap que no hi 
ha cançons pròpies. Tota cançô popular és ors 
combinatoria, a partir del marc d'allô musicalment 
concebut i concebible. Tota cançô és còpia de 
còpia. I tota cançô és de tots i de totes. Per aixô 
el sentit comú de la música és ser música Iliure. 
Música comuna. Moites felicitatsT

Oscar Abril Ascaso és productor cultural i curador 
a la Fábrica de Creació d'Arts en Viu L'Estruch de 
Sabadell.

2 Per a més informació sobre aquest tema podeu consultar 
el meu text Música libre (Introducción a un nuevo paradigma 
para la música del siglo XXI): http://tinyurl.com/cu39wdb
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El riure a l'edat mitjana (i 2): 
de l'esclat a la contenció

J0RDICLAPÉ5 TERUEL

Estudiar la rialla en un dels périodes més foscos 
de la història, amb tots els esdeveniments 
traumàtics que es van produir des de la caiguda de 
Constantinoble fins a l'any 1500, ens pot fer creure 
que la gent devia ser abnegada, pessimista i molt 
supersticiosa. Certament, durant aquest période 
va créixer la devoció a la fe. Però, corn veurem, el 
riure també era un afer pùblic. En aquella època, 
malgrat tot, la rialla tenia un carácter col-lectiu 
que es perdé passât el segle XVI.

Antecedents de la rialla "popular"
Les celebracions de l'inici de la verema a l'antiga 
Grècia van propiciar la celebrado de festes en 
honor a Dionis, déu del vi i de l'alegria. Els grecs 
anomenaven aqüestes festes Theáomai, que 
ha dérivât en la paraula "teatre" i que significa 
"ser espectador" i "veure" (amb ve baixa). Per als 
camperols, aqüestes celebracions eren sinònim 
de cantar, ballar, riure i fer gresca. Posteriorment 
van evolucionar en una festa religiosa en la qual 
libaven vi dolç i s'afartaven amb les ofrenes que 
feien a Dionis per, un cop beguts i farts, campar 
sobre els carros amb els quais havien portât el 
raïm a la premsa tot fent barrila, vestint-se amb 
pells d'animals i posant-se al cap pàmpols, heures 
O fullam (no us recorda la rua de Carnestoltes?). 
Llavors s'aturaven en un entarimat i cantaven i 
ballaven una composició poètica, el ditirambe, 
escenificado que va derivar en la tragèdia i la 
comèdia gregues. Val a dir que a les comédies es 
representava el ridicul amb intendo alliçonadora. 
En un principi les representacions dramatiques 
(la paraula grega drama significa "acciò") foren, 
tant a Grècia corn a Roma i a l'edat mitjana, festes 
religiöses. 1 entre els diferents drames d'una 
representació s'hi encabien peces satiriques 
per divertir el pùblic, corn el drama satiric que 
encapçalava la tetralogia Hiure. Tothom hi 
tenia cabuda, en aqüestes celebracions: els 
espectadors al teatre i els fidels al temple, l eren 
de franc, ja que els ries tenien l'obligaciô de fer-se 
carrée de les despeses.

Però les invasions dels bàrbars també van 
afectar la continuïtat de les representacions 
teatrals. Els déus, els herois i els mites van ser 
rellevats de l'escena pels personatges de la 
comèdia. Al llarg de l'edat mitjana van sobreviure 
comédies profanes que reflectien els costums i

la vida social i en les quais el desvergonyiment de 
la forma, la vulgaritat dels assumptes i el grotesc 
de les figures eren corn una mena de caricatura 
venjativa del patriciat, corn les cançons obscènes 
i les satires politiques del Stultiloqui i de les 
Obscenae jocationes que recitaven i cantaven 
els bufons a França entre els segles Vlll i IX. Els 
comics van aixecar les seves tendes on podien 
i van substituir aixi els teatres que estaven en 
ruines, représentant farses que evolucionaven 
amb les aportacions dels pobles Invasors.
S'arribà a l'extrem que el rei visigot Sisebut, a 
principis del segle Vil, va queixar-se al bisbe de 
Barcelona per certs espectacles i pel fet que els 
eclesiàstics fessin d'empresaris dels jocs teatrals. 
Segurament a Sisebut, home culte i d'una moral 
infrangible, el molestava el to Hicenciós i obscè 
de les peces que es representaven, aixi corn el fet 
que els clergues també hi prenguessin part. Si bé 
aquest teatre profà, anterior al teatre anomenat 
religiös, va seguir actuant al marge d'aquest 
darrer, amb el temps el va influir de manera molt 
rellevant. l és que l'Església, incapaç de suprimir 
els costums populars, les festes, les creences i 
les supersticions per la influèneia tan arrelada 
que tenien sobre el poblé, va optar per incorporar
les en les seves foncions litúrgiques, estimulant 
aixi l'assistència del poblé al temple, allunyant-lo 
dels divertiments profans i facilitant alhora la 
comprensió de les foncions religiöses. Aixi, cap el

Figura 1
La Kerm esse 

d 'Hobboken de Pieter 
Bruegel, c. 1560
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Figura 2
Charivari (Esquellctada), 
miniatura del Rorr an de Fauvel 
de Gervais du Bus, c.1330

segle XI, el teatre religiös no tenia res a envejar al 
teatre profá.

La festa: del bosc a l'església
El concepta de "festa" (que ve de festum, 
"celebració") va Higat al temps en qué no es 
treballa. És un période de üibertat per ais que 
hi participen, un ritual en qué, després del caos, 
es regenera la Identität de la come nitat. El mes 
sorprenent de les festes és que, nalgrat els 
excessos i el desordre, el dia després tothom 
torna cap a casa disposât a acceptar l'ordre 
imposât, els mateixos governants i les mateixes 
liéis inflexibles que els estrenyien abans de 
l'exaltació. Així, paral-lelament a l’evolució de 
les representacions teatrals, els camperols 
tenien uns quants esdeveniments per celebrar

al cap de l'any. El vincle amb els cicles naturals 
n'afavoria la celebració puntual i, malgrat que 
es transmetés per tradició oral, van perviure al 
llarg deis anys. Les nostres danses tradicionals, 
algunes de les quais encara es bailen, en són un 
bon exemple. Els camperols celebraven tiberis i 
apats a les clarianes del bosc i, amb el temps, van 
passar a celebrar-los al cementiri. Actualment 
ens pot sorprendre aquest costum, però cal 
considerar que en aquella época (anterior a la de 
les grans épidémies) la gent creia que quan l'ànima 
havia abandonat el cos, aquest es convertie en 
despulles sense importància. Cas a part eren 
els cossos deis sants i deis mártirs, que es 
consideraven reliquias.

Com ja vaigdira l'article anterior, l'home 
medieval tenia més por de la condemnació que 
de la pròpia mort. És per tot això que, a partir del 
segle Vili, el cementiri es configura com una plaça 
situada davant del temple, al bell mig de la vida 
pública. A partir del segle XI aquest espai s'utilitza 
fins i tot com a mercat i esdevé la peça central 
de l'urbanisme medieval, fins al punt que es 
converteix en l'equivalent de l'antic fòrum, idoni 
també per commemorar-hi festes liturgiques, 
organitzar tiberis o bailar. I fou aleshores quan, 
paradoxalment, les mascarades i les festes 
humoristiques que se celebraven a les portes 
dels temples es van traslladar al seu interior. 
Celebrar mascarades i festes humoristiques dins 
de l'església? Ho heu llegit bé, no és cap error.
Cal tenir present que l'església, a més de ser un 
Hoc de devoció, en aquella época feia la fundó de 
casa comunal, oberta a tots els estaments, on 
convergien les aspiracions i les necessitats dels 
fidels, ja fos a nivell espiritual, afectiu, d'instrucciô 
O de gaudi, amb celebracions més o menys 
eixelebrades. I us preguntareu, per qué? Dones, 
com s'ha dit, per atraure un públic nombrós. Un 
exemple d'aquestes representacions el tenim en 
Els Pastorets, dels quais encara podem gaudir per 
Nadal.

La rialla ha estât sempre associada a la follia. A 
l'edat mitjana consideraven que els bojos estaven 
posseïts per un esperit sobrenatural, i que tant 
podien mostrar-se simples i francs com, tot 
d'una, negatius i violents. Si bé aleshores els foils 
els deixaven campar Hiurement, eren victimes 
de burles i bromes, i es convertien en objecte 
de moites diversions medievals. Hereves de les 
bacanals gregues i de les saturnals de Roma, des 
de finals del segle XII la gent de l'edat mitjana 
celebrava les anomenades "Festes dels bojos" 
a dins de l'església. Com que fins i tot el mateix 
Sant Agusti va dir que «fer el böig una vegada a 
l'any és tolerable», se celebraven pantomimes 
en qué una persona assenyada es disfressava de
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foil i assumia les dignitats del poder civil dictant, 
per un dia, la Ilei. Sense data fixa al calendari, 
se celebrava entre Nadal i principis d'any; per 
Carnestoltes, el dia dels innocents. Sant Esteve o 
el diumenge de Pasqua. Segons explica l'autor rus 
Mikhaïl Bakhtin (1895-1975), en aquesta època el 
riure té un cert carácter subversiu. Ho descriu en 
el seu estudi sobre el carnaval François Rabelais i 
lo cultura popular al Renoixement (1965): «[El riure 
medieval] construeix el seu propi món enfront del 
món oficial, la seva pròpia església contraposada 
a l'església oficial, el seu propi estât per oposició 
a l'estât oficial. El riure celebra les seves misses, 
fa professió de la seva fe, casa i enterra, escriu 
els seus epitafis, i elegeix reis i bisbes. Àdhuc la 
paròdia medieval més insignificant és sempre 
part integrant de l'edifici del món còmic». 
L'esquellotodo n'era un bon exemple, ja que servia 
per no deixar cap pecat sense càstig. Aquest 
costum permetia fer justicia en aquelles faltes 
que no sancionava la Ilei, organitzant sorolloses 
rues que tenien com a parada obligada el domicili 
de l'inculpât.

Com s'ha dit, aqüestes testes se celebraven 
dins de les esglésies i de les catedrals en 
escenaris rudimentaris. Però sembla que amb 
el temps la cosa va sortir de mare. Corn quan, 
després de cantar escarnots fent veure que 
llegien llibres sagrats posats de cap per avail 
i de tirar-se figues dins del temple, la gresca 
podia acabar amb una guerra de ferns que uns 
quants encoratjaven des de dalt d'un carro 
que n'era pie, mentre es passejaven per tot el 
poblé. La incapacitat de l'Església per controlar 
aqüestes expansions festives va provocar que 
un temps després, entre els segles Xll i Xlll, 
prohibís els balls, les testes humoristiques i els 
sermons cómics ais temples i als cementiris, 
castigant-ho amb l'excomuniô. Per tal d'impedir- 
ne la celebraciô al cementiri, es van començar 
a plantar lapides i creus a sobre de les tombes. 
Però a partir de la segona meitat del segle Xll 
les testes ocupen el carrer i, organitzades per 
incipients contraries gremials, guanyen vitalitat, 
fama i prestigi. Les ciutats passen a convertir-se 
en el centre de la vida festiva d'un territori, i són 
l'escenari ideal per a la diversiója que ofereix 
espectacles sumptuosos i grans concentracions 
de gent. Evidentment, d'aquestes celebracions 
se'n beneficiava molt el comerç local, l aixô fa que, 
a partir del segle XtV, la burgesia comparteixi amb 
l'Església el control d'aquestes celebracions.

El crepusde de la vitalitat humorística
Si a l'edat mitjana, el foil i el pobre eren pelegrins 
de Déu, Michael Foucault situa a la segona meitat 
del segle XIV, després de la gran epidèmia de

fcÇyjf fcÇy ff Brûber: it f  Jat/ cf ̂ at.

la pesta negra, el moment a partir del quai se'ls 
acusa de perturbar la pou público. Una ofensiva 
coincident en el temps i l'espai amb la condemna 
progressiva de les celebracions i de l'optimisme 
vitalista del Carnaval medieval. Afináis del segle 
XV van apareixent les primeres representacions 
plastiques de la vitalitat humorística de l'home 
medieval en certes zones de permissivitat, com 
les drôleries i els grotesques que el mateix Durerò 
va dibuixar als marges del llibre d'oracions de

Figura 3
Portada del llibre 
Das Narrenschiff 

de Sebastià Brant (1494) 
illustrât per Durera
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Figura 4
Misericòrdia del cadirat 
del cor de la Seu de Barcelona, 
1394-1399. Imatge extreta de 
H isto ria  de l'art català, voi. Ili, 
Edicions 62, Barcelona, 1984.

['emperador Maximilià, o les miserlcòrdies’ dels 
cadirats del cor d'alguns temples, indrets en què 
l'artista tenia piena Hibertat per deixar volar la 
imaginació, per crear humorades indecoroses 
0, simplement, per representar el que li venia de 
gust.

A mitjan segle XV s'inventa la impremta, i 
l'any 1494 apareix el Hibre Dos Narren Schiff (Lo 
nau dels bajos) de Sebastià Brant, inspirada en 
el veil Fostnachspiel (literalment Espectocle 
prequoresmai) que se celebrava a Alemanya el 
dimarts de Carnaval, i que en certa manera va 
revifar. Baroja va escriure: «Germana en intendo 
de Les danses de lo Mort, aixi com aqüestes volien 
demostrar la igualtat dels homes davant el funest 
esquelet amb la seva falç i el seu rellotge de sorra. 
Lo nou dels Bofos volia demostrar la Universalität 
de la tontería i de ['estulticia humana i el regnat 
absolut de la Dama Follia». A Lo nau dels Bofos, el 
Carnaval (o "carro naval", símbol de la gran follia 
dels mortals) era el vaixell de la Humanität que 
marxa pel tempestuós mar de la vida, i en el qual 
s'encabeixen els disbarats més grans. El viatge 
comença el dia en què tots els alienats del país de 
la Cucanya, un indret on regna la festa i l'alegria, 
son carregats en una nau que els ha de portar a 
Narrogonien, el pais dels bojos. En aquest insôüt 
vaixell hi pugen membres de tots els estaments 
socials: clergues, camperols, comerciants, nobles, 
estudiants, etc. Cada capitol del Hibre de Brant 
és la caricatura d'un déterminât vici, personificat 
pels diferents passatgers: el foil de l'avortcio, el 
foil de lo discòrdia o el foli dels Ilibres (que, de fet, 
és la caricatura del propi autor).

Però aquesta obra, reflex literari de l'humorisme 
medieval, té un cert aire de testament pòstum.
A principis del segle XVI es comença a anar de 
la festa popular, capitalitzada per la comunitat, 
a la festa oficioi, organitzada pels estaments 
dominants. A partir d'aleshores queda régulât de 
què i on es pot riure. La celebrado comunitària 
en què la disfressa i la mascara fa que tots 
siguin iguals es transforma en una festivitat en 
què cada estament apareix separat, i en què 
les classes populars són relegades a fer només 
d'espectadores. Durant els segles XVI i XVII, 
el riure de la cultura orai del carnestoltes i de 
les testes de bojos és reabsorbit per la cultura 
literaria. Ara el riure passa a ser un patrimoni 
privât, domèstic. Shakespeare, Rabelais 0 
Cervantes conformen ['entrada del riure en el 
teatre tancat i literari, alhora que desapareix de la 
via pública. Ja hi ha qui signa les ocurrències. I ja hi 
ha qui, a partir d'ara, pot ser perseguit si es passa 
de voltes.

A l'inici d'aquest estudi ens preguntàvem: 
es va extingir la rialla durant aquesta etapa de 
"foscor"? Com hem vist, d'ençà que al segle Vili va 
acabar el période de més convulsions bèl-liques, 
les manifestacions festives i humoristiques van 
progressar, anant a parar fins i tot a ['interior de 
les esglésies. En el segle XIII se les fa fora i es 
desplacen al carrer, essent recloses en els teatres 
quatre cents anys més tard. Si considerem les 
celebracions de què tenim constancia, podem 
afirmar que aquest fou el période històric en 
què la rialla va emergir i va contagiar tothom. Ja 
ho podeu anar escampant: «L'edat mitjana fou 
una etapa de Hum i de resplendor». Corn volia 
demostrar.

1 Misericòrdia: suport coHocat sota les cadires abatidles 
en el que es podien repenjar els monjos quan havien d'estar 
molta estona dempeus a l'ofici.
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Congrès Internacional de Disseny /
Com i per qué el disseny pot ser un motor 
de desenvolupament social?

MAIACREU5/Fotografíes Esdi

Com totes les preguntes realment importants, 
la que encapçala aquesttext no pot tenir cap 
resposta definitiva, perqué avui la idea que el món 
i els fets són calculables s'ha esfondrat. Davant 
els nous riscos i desafiaments d'aquesta època, 
tots els ambits i plataformas del saber haurien 
d'acarar amb responsabilitat, i des d'una societat 
interconnectada, aquest repte de futur. Des 
d'aquest marc conceptual ha tingut Hoc el Segon 
Congrès Internacional de Disseny i Innovació 
organitzat per l'ESDi.

Al llarg de tres jornadas, la ciutat de Sabadell 
ha estât un fòrum d'intercanvi de coneixements 
i d'informació entre nombrosos professionals, 
procédants del món de l'empresa, l'àmbit 
universitari, les arts i la cultura. Les saves 
presentacions i ponències han abordat, des 
d'un ampli ventali de perspectives, la figura 
del dissenyador i la disciplina del disseny. La 
producció de béns ha estât analitzada tant des 
de les lôgiques estrictament econômiques, corn 
també des d'altres perspectives estretament 
relacionadas amb nous reptes culturáis, socials i 
pedagògics.

Hem assistit al dibuix d'una cartografia 
imaginaria per traçar els reptes d'un nou temps.
La confluència d'idees ha fet aparèixer un 
ciar horitzó de futur: cal impulsar el necessari 
compromis dels dissenyadors per generar un 
diseurs responsable vers una realitat corn Tactual 
en què tot ha canviat. Ha canviat restructura del 
sistema financer i econòmic del món, com també 
Tordre geopolític, passant per les condicions 
de desequilibri recents en un sistema global 
profundament asimètric. En paraTlel, tots hem 
pogut veure de quina forma absolutament 
imparable els avenços tecnolôgics configuren una 
indùstria cultural cada vegada més sòlida i forta 
amb capacitat d'envair i de transformar totes les 
esteres de la vida.

5 'ha fet evident que el conceptes i sistemes 
de valors compartits, que han estât útils per

impulsar i narrar la gran aventura del món 
contemporani, avui se'ns están quedant desfasats 
i obsolets, no per veils o anacrónics, sinó per la 
seva abstracta Universalität; per estar mancats 
de complexitat; per la seva incapacitat d'integrar 
el principi d'indeterminació; pel seu autoritarisme 
inflexible, cec i anuTlador de les singularitats. 
Mentrestant, el món de la producció cultural 
es troba immers en un important gir étic de 
conseqüéncies encara per venir i analitzar.

Tal com afirma en el seu article Pilar Bonet, en 
Tactualitat el disseny i totes les practiques de Tart 
delimiten un marc d'estudi i de treball excepcional 
per a la nostra cultura visual i material. No és per 
casualitat que la producció cultural véritablement 
contemporània está immersa en el profund 
repte d'esborrar fronteres entre llenguatges, 
metodologies i sabers. S'escampa arreu la 
sensació que, en el món d'avui, la producció de 
sentit social en bona part recau a mans de la 
cultura, perqué la producció cultural ha deixat 
de ser un treball autocomplaent. Són molts els 
dissenyadors, artistes, cinéastes, arquitectes, 
com també économistes, sociôlegs o antropôlegs.
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que acaren plegats, cadascú des de la pròpia 
disciplina, un repte comú: generar coneixement 
i creixement des del respecte envers els 
ecosistemes en què vivim, la consciència social i la 
Iluita pel be comú.

La tribuna del CIDIC'12 s'ha fet ressò d'aquest 
nou estât fluctuant de la cultura i ha analitzat 
els reptes i les prospectives del disseny amb la 
mirada oberta a aquest nou corpus de lo culturo. 
La figura del dissenyador ha quedat equiparada 
a la de tot productor cultural conscient i 
compromès amb el propi temps i, des d'aquesta 
perspectiva, ha quedat dar que el disseny té un 
gran potencial i una gran capacitat de generar 
canvis; de convertit les idees en coses reals, i de 
fer-ho de tal manera que la materialitzaciô de la 
seva creativitat es transformi en eina pedagògica 
i força de desplegament de les habilitats socials. 
Si fos possible resumir en una frase la riquesa 
i diversitat d'idees llançades pels ponents i pel 
public assistent, m'atreviria a escriure aquesta: 
l'estadi intellectual del disseny hauria d'incloure 
condicionants directament relacionats amb la 
subsistència i la dignitat. Per aquest motiu es pot 
dir que dissenyar és un repte civic i conscient del 
poder que té per transformar i modificar l'univers 
de les realitats materials i immaterials.

Perspectives i reptes
Amb el text del doctor Llorenç Guilera, en 
qué descrió les línies temátiques del C1D1C'12, 
iniciem la presentació de continguts deis vuit 
autors i professors de l'ESDi, convidats per la 
revista Quadern a reflexionar i ampliar el ventali 
de perspectives entorn del disseny d'avui i de 
demá. Atés el context académie de tot procès 
congressual, comencem aquest recorregut amb 
dos textos que enfoquen la pedagogia del disseny

des del repte deformarfuturs dissenyadors 
aptes per executar idees, però també ciutadans 
amb capacitat de desplegar solidaritats i 
empaties.

La doctora Inés Martins exposa com el 
paradigma cognitiu de la modernitat hauria de 
quedar desplaçat per donar pas a nous modes 
de coneixement més oberts i fluctuants. Si la 
lògica i el métode ens han acostumat a pensar 
que els sentiments són el contrari de les idees, 
la neurobiologia actual ens ha ensenyat que hi ha 
una continuïtat entre les reaccions més basiques 
del eos —com a organisme viu que interacciona 
amb el medi— i les dimensions que considerem 
més espirituals d'aquest mateix organisme, la 
base del qual són els sentiments. En la mesura que 
els sentiments apareixen com a representacions 
mentals de les própies emocions, ja no és 
possible pensar la realitat en termes tancats i 
absoluts sino que cal fer-ho des de conceptes 
permutables i indistints. O segons la imatge 
d'un teixit de connexions que es combinen i se 
sobreposen en un moviment constant. Situats en 
aquesta obertura cognitiva, deixa de ser plausible 
pensar en l'educació en termes de corretja de 
transmissió. Cal inventar noves metodologies 
capaces de desvetllar noves capacitats més 
adients a les formes plurals i diverses del 
coneixement actual.

Avui sabem que el disseny també s'adreça 
ais sentits, i per la mateixa raó sabem que la 
formació deis futurs dissenyadors haurà de ser 
abordada des d'uns aprenentatges basats en 
conceptes d'interacció, complicitats, empaties i 
coresponsabilitats. La nova mediació pedagògica 
haurà de ser la producció compartida de 
coneixement. L'ensenyament hauria d'assumir 
el repte d'ensenyar tot aprenent, de la mateixa 
manera que els estudiants haurien de compartir la 
responsabilitat deis seus aprenentatges.

També el filósof Antoni Mañach analitza el 
disseny des de l'ambit pedagògic i encapçala el 
seu text amb la pregunta de quines haurien de ser 
les aptituds idónies per configurar restructura 
cognitiva dels futurs dissenyadors. No deixa de 
ser significatiu que iniciï la seva indagació amb 
una cita de Kant, el gran filòsof de la raó pura i 
autor de la famosa delimitació conceptual entre 
"ser"i"haver-de-ser",ja que aquest desfasament 
entre allò que la humanitat"és"i l'ideal que 
s'imposa és a l'origen de la ètica i la poiesis 
moderna, però també és a l'origen de la seva 
ulterior deriva vers un pragmatisme demolidor, 
una vegada perdudes les raons humanistes del 
coneixement. El desconcert en qué ens trobem 
immersos els ciutadans del món actual és un fruit 
directe d'aquesta forma d'acceleració del sabers
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moderns, ja orfes de (es seves originàries raons 
de ser.

Amb la passió inèdita del mestre antic,
Antoni Mañach exerceix I'ensenyament com 
un reseat possible de l'herèneia humanista al 
servai d'una ètica de la prodúcelo contemporània 
autoconscient. Parlar d'ètica voi dir assumir 
responsabilitats de ciutadania i orientar ('ambició 
creativa a la nécessitât de projectar nous models 
de recerca i desenvolupament, més justos en 
relació amb la vida de tots. Tal com exposa la 
professora Pilar Bonet, la famosa tríada R+D+l, 
que tan preocupa el mon empresarial, avui ens 
l'ofereix amb una forta carrega d'humanisme 
el món de la creació cultural contemporània. 
Aquesta podria ser una resposta a l'obsoleta 
pregunta de per qué s'ensenya Historia de 
l'art i del disseny en una carrera de destinació 
eminentment práctica.

Tal com va afirmar Norberto Chaves en l'acte 
d'obertura del CIDIC'012, parlar d'antagonismes 
entre art i disseny és avui un mite urbà. Potser 
en Hoc de continuar en aquest débat estéril 
seria més fructífer, com diu Pilar Bonet, pensar 
que davant els signes del nostre temps, és més 
necessari que mai retornar a totes les formes 
de producció de cultura, una consciéncia ètica 
sobre els efectes de la productivitat i del consum; 
construir una reflexió crítica sobre els marges 
morals del desenvolupament entés com a motor 
del món. Seguint aquests arguments. Pilar Bonet 
presenta exemples reals i concrets de com, en la 
producció de cultura, art i disseny són dos termes 
que formen part d'un mateix enunciat.

De fet la relació entre art i disseny és tan 
antiga com el món, i totes dues disciplines es 
van legitimar en ('ambició artística d'un art total 
desplegada per les avantguardes históriques 
del passât segle vint. I d'aquesta manera s'inicià 
('itinerari de la cultura contemporània i la 
formulació innocent de la gran utopia moderna: 
confiaren el Hderatge de l'art i del disseny per 
construir el futur amb llibertat i democràcia.
Ara, tal com van les coses, es podria pensar a 
recuperar aquell potencial i oferir a les empreses 
la col-laboració tant amb els artistes com amb 
els dissenyadors. Al cap i a la fi, art i disseny 
comparteixen el repte professional d'incentivar 
la intelTigència col-lectiva, de propiciar formes i 
forces d'apoderament social, pensament entorn 
d'una economia sostenible i d'un capitalisme ètic.

Carlos Jiménez, jove investigador i cap de 
la Unitat de Producte de l'ESDi, amplia amb un 
intelligent sentit de ('humor aqüestes reflexions 
sobre la creativitat i la innovació com a motors 
de desenvolupament. Ja no es tracta de la 
dualitat creativa entre professionals de l'art o el

disseny, sinó d'una recerca etimològica del seu 
origen. Tots sabem que art i disseny responen a 
la mateixa nécessitât humana de comprendre i 
habitar el món. També comparteixen la voluntat 
de donar forma i crear estructures expressives 
de coneixement. Però on arrela la creativitat?
És una força individual? 0 contráriament es 
cultiva en determinats ecosistemas culturáis 
anónims i populars? El sentit de ('humor pot ser 
una resposta antropológica, humil i intelligent de 
creativitat davant la incertesa del món?

Carlos Jiménez exposa en el seu article 
una insòlita experiència d'aprenentatge 
comunitari i de dinamització territorial, a 
partir d'un taller organitzat entorn del sentit 
de l'humor corn a recurs intangible del disseny 
per al desenvolupament local. Després de fer 
un seguiment etimolôgic de la paraula, el jove 
professor ha dut a la práctica la suggeridora idea 
que l'humor és un patrimoni cultural, i que corn a 
tal manté un potencial interessant per generar 
benestar collectiu sense nécessitât de consumir 
recursos materials. Tal com es va demostrar 
al taller internacional, l'humor pot fomentar la 
sociabilitat i la convivèneia tot incentivant la 
intel-ligència i la creativitat coMectiva.

També amb la voluntat de posarde manifest 
la responsabilitat de la creació contemporània, 
l'artista visual Mireia Feliu proposa una 
intrínseca relació entre art i disseny, dues 
disciplines immerses en el paradigma cognitiu, 
informacional i relacional que permeten de les 
noves tecnologies. Aixó no voi dir que tot siguin 
avantatges. Els beneficis potenciáis que ofereix 
l'espai telemàtic també comporten un perill 
potencial: la tendència manifesta a configurar 
una visió universalista i desterritorialitzada de la 
realitat. Des d'aquesta perspectiva crítica, Mireia

Juny2012 • Quadern 11



Seria bo 
incorporar 
a la pedagogia 
del disseng 
les noves 
modalitats 
de resistència, 
que ja no són 
un gest de 
negado 
sino de 
creativitat

Feliu posa en joc els conceptes de simulacre i 
hiperrealitat per presentar exemples d'innovació 
i creativitat experimental que no responen a les 
logiques i demandes del mercat i de la indùstria 
cultural, sino que tenen l'objectiu de fer aflorar 
les estratégies especulativas i dominadores 
d'aquestsdarrers.

En els exemples descrits per Mireia Feliu 
es fa evident la complicitat compartida entre 
dissenyadors i artistes en la voluntat de generar 
un diseurs critic envers el tipus de realitat social, 
cultural i política que ens arriba des les de les 
tecnologies globals d'informació. Certament, 
els creadors actuals han convertit la ciutat en un 
laboratori social de reflexió, teòrica práctica i 
imaginació creativa. El seu estímul és la recerca 
compartida de noves maneres de viure: l'ùnica 
i la més important preocupació constant que 
comparteix Tèsser huma de tots els temps.

La reflexió entorn de Tespai públic i les seves 
politiques ens arriba també en els dos articles 
de les arquitectes i professores Susana Aristoy 
i Filena Di Tomasso. El primer des d'una anàlisi 
de les relacions entre el disseny d'exposicions i 
el new media art. El segon des d'una perspectiva 
crítica i reflexiva sobre Taccessibilitat humana 
delsespaisdela ciutat.

De forma inteTligent i clarificadora, Susana 
Aristoy ens demostra que allò que comparteixen 
el disseny d'exposicions i Tart en nous mitjans és 
la preocupació pel receptor. Tot i que la integrado 
del públic en els objectius i les recerques de 
Tart ha estât un deis motors de transformació 
deis llenguatges contemporanis de la cultura, 
és en el new medio art on aquest futur és ja una 
realitat integrada en Testructura de pensament 
i producció. Per aquest motiu, la majoria 
d'exposicions d'art en noves tecnologies són 
dissenyades pels mateixos artistes, atès que són 
ells els professionals realment immersos en la 
nécessitât estètica i comunicativa d'investigar 
noves formes sensibles de mediació i interacció 
entre Tart i el receptor.

Qué pot aprendre el disseny expositiu del new 
media art? Précisément allò que és un dels reptes 
fonamentals de Tart i el disseny contemporanis. 
L'atenciô vers Tespai públic corn una nova 
categoria d'investigació el desti de la qual és 
el conjunt de ciutadans. De fet, la manera com 
definim Tespai públic a través de Tarquitectura, el 
disseny o Tart es troba directement relacionada 
amb les nostres idees relatives a Tèsser humà, a 
la naturalesa de la societat i al tipus de comunitat 
politica que volem.

Filena Di Tommasso encapçala el seu article 
amb un titol absolutament suggeridor en el 
context de la nostra reflexió:/S.O.S. espacio

púbííco.f L'arquitecta i investigadora de les 
relacions entre ciutat, responsabilitat civil 
i politiques urbanes ens recorda que Tespai 
públic és el darrer territori neutral que no 
pertany a ningù i alhora ens pertany a tots. La 
responsabilitat que avui demanem a arquitectes, 
dissenyadors i artistes, a les universitats i 
institucions pedagògiques, i al món empresarial i 
econòmic, és véritablement un disseny far all.

Aquest és el repte i la utopia acotada del 
coTlectiu Acces_sos, créât Tany 2008 com un 
contenidor de practiques, coneixements i 
esperances encarades a una mateixa investigació: 
partir de Tabstracta idea de ciutat que ens ha 
llegat una ciència de Turbanisme excessivament 
autoritària i despersonalitzada, i transformar-la 
en un espai d'accessibilitat permeable, dúctil 
i adaptat a les necessitats fluctuants dels 
habitants de la ciutat. No és Turbanisme ni 
Tarquitectura allò que configura la ciutat, sinó la 
vida dels seus habitants.

Els mètodes i eines de treball del coTlectiu 
Acces_sos són un bon exemple dels reptes 
metodològics, programàtics i ètics que avui 
demanem ais dissenyadors: Transversalitat de 
disciplines i coneixements. Empirisme cognitiu 
com a metodologia no lineai que accepta el 
replantejament d'objectius i hipótesis de treball. 
Participació entre professionals i ciutadans en 
la coresponsabilitat d'una cultura amb vocació 
pública. Pluridisciplinarietat entesa com a suma 
de competéncies professionals i metodologia 
del diàlegcapaç de sumar i confrontar 
positivament diferents coneixements. Escala 
humana com a filosofía de producció, perqué és 
en la dimensió corporal on Tespai públic esdevé 
tangible i físicament perceptible. Tal com ens 
recorda. Filena Di Tomasso, és en Tescala 1:1 on 
el disseny i Tarquitectura assoleixen la seva 
possible dimensió humana. Entre els pensadors 
critics entorn de la cultura i les seves formes de 
recepció, ha quedat ratificat que una percepció i 
experiéncia d'alló que és vertader, contráriament 
al qué pensávem, no es relaciona amb el món 
abstráete de les idees, sinó amb Texperiéncia 
concreta que ens arriba a través del eos.

Des de les perspectives d'una pedagogia 
del disseny, potser seria bo, per assolir el bé, 
incorporar les noves modalitats de resistència 
que ens ensenyen certes pràctiques culturáis 
actuals. Les noves modalitats de resistència ja no 
passen per un gest de negació sinó de creativitat. 
L'antagonisme és productiu i generatiu, i aquí 
és on es produiria una eficaç aliança entre les 
pràctiques culturáis i la dimensió pública de la 
creativitat.
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Les línies temàtiques del CIDIC
LLORENÇGUILERA

Corria l'any 2009 quan la direcció generai 
de la FUNDIT, la fundació per a l'Escola 
Superior de Disseny ESDi, va proposar a la 
direcció del Departament de Teoria, Anàlisi i 
Desenvolupament del Disseny de l'ESDI el repte 
d'organitzar un congrès de disseny i innovació.

Obert el débat intern, ben aviat va quedar 
dar que el congrès havia de ser internacional per 
obrir al màxim el ventali de participacions d'arreu, 
i que havia de cercar les contribucions tant del 
món académie (en recerca i metodologies de 
docéncia del disseny), com del món professional 
i empresarial (en exposició de bones practiques 
i débats sobre les preocupacions de futur 
compartides pertothom).

També va quedar dar que havia de ser biennal 
i (malgrat la consegüent pérdua d'impacte 
mediátic) que era obligat que la seu fos Sabadell, 
la ciutat que ha fet néixer i crèixer la FUNDIT, 
l'ESDi i el Cremi de Fabricants.

L'elecció del dissenyador idoni per presidir el 
1er Congrès Internacional de Disseny i Innovació 
de Catalunya (CIDIC) va resultar fácil, perqué 
ningú millor que André Ricard per fer de choirman 
i donar la imatge volguda d'entroncar el futur amb 
l'excel-lent tradició dels pioners que van convertir 
Barcelona en marca universal de disseny.

Per fixar les Unies temàtiques del congrès, 
es va crear un comité de programa format 
per experts dels quatre àmbits que s'hi voÜen 
vincular; les universitats, els dissenyadors 
professionals, els empresaris i les institucions 
que tenen la missió de promoure el disseny i la 
innovació. De les reunions de treball d'aquest 
comité en van sortir els objectius per assolir, 
les Unies temàtiques per tractar i un lema que 
sintetitzava la intencionalitat del congrès. Aquest 
lema era: "El disseny, motor de la innovació i el 
progrès social"; una frase que remarca les dues 
Unies intel-lectuals mestres que movien la crida 
a la participació (call for papers) ais possibles 
interessats de cinquanta-vuit països ais quais 
es va fer arribar. Es voUa significar, en primer 
Hoc, que cal recórrer al disseny per aconseguir la 
innovació empresarial que ens ha de permetre 
sortir de la mala situació econòmica i financera 
que afecta una bona colla de països, i, en segon 
Hoc, que el principal objectiu del disseny ha estât i 
serà sempre el progrès social.

En el context actual, altament competitiu, 
sorgeix la revalorització del disseny com a

element clau. En el disseny que avui es practica, 
la bellesa de formes és només el component que 
aglutina de manera simbiòtica i harmónica les 
funcionalitats aportadas, la facilitât d'utiUtzació, 
un ús d'acord amb les exigéncies ambientáis i 
costos associats, l'adequació ais requisits de 
fabricació, i la idoneïtat dels components i els 
materials que el configuren. El disseny actual 
integra els avenços técnic i científics que 
permeten satisfar les necessitats deis usuaris de 
forma sostenible i d'acord amb les tendéncies i 
exigéncies deis mercats i deis mares reguladors.

El valor fonamental del disseny en els 
propers anys radicará en el fet de saber ajudar 
les empreses a incrementar o recuperar la 
competitivitat en el món globalitzat mitjançant 
la innovació, l'estratégia i la comunicació 
audiovisual.

D'aquestes premisses en sortiren les línies 
temàtiques que ajudarien a estructurar les 
ponéncies del congrès.

Ecodísseny. Que el producte o servei sigui 
respectuós amb el medi ambient. És a din que 
sempre que sigui possible, s'utilitzin materials 
reciclats; que els processes de fabricació 
consumeixin la mínima quantitat d'energia i 
generin els minims residus no reciclables; que el 
producte no necessiti energia per funcionar o, si la 
necessita, sigui en la mínima expressió possible; 
que tingui una molt bona durada i que quan 
finalitzi el seu cicle de vida tots els components 
que l'integren siguin reciclables o, com a minim, 
biodégradables.

Disseny per a tots. Que el producte o servei 
estigui préparât per ser utiUtzat per tot tipus 
d'usuaris: discapacitats, invidents, gent de la 
tercera edat, nens, persones amb dependéncies 
dequalsevolmena.

Disseny centrât en l'usuari. Que les interf ícies 
d'ús estiguin basades en la manera com la gent 
pot, voi o necessita traballar, en Hoc de, com passa 
sovint, forçar els usuaris a canviar la forma de 
traballar per acomodar-se al sistema.

Metodologies del disseny. Aportacions a la 
sistematització de la creativitat en els projectes 
de disseny. Diferents metodologies emprades per 
desenvolupar de forma creativa el recorregut que
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testai-
V’iTAl'

Testament vital és un text que recull 
el recorregut artistic i vivencial 
de Fina Miralles i enriqueix i completa 

la documentació i l'obra que l'artista 
ha donat al Museu d'Art de Sabadell (MAS).

Fruit d'un période d'immobilitat, el pensament 
entra en acciò: "Tal com he fet amb la pintura, 
ara preñe la paraula per donar-li vida i 
transmetre el sentiment". Aquesta és la 
intendo d'aquesta publicació.

Després de cursar estudis de Belles Arts, Fina 
Miralles (Sabadell 1950) va viure a Barcelona. 
A la mort dels pares inicia un pelegrinatge 
vital que la porta de l'América del Sud al 
nord de Franga, a Italia i a altres llocs, fins 
arribar a Cadaqués, on viu.

-Aquest anar i venir sense casa -diu la Fina- 
et fa conèixer i situar-te en el món. Lluny, 
aprens a ser humil, a acceptar i a viure d'acord 

amb la verltat, la concórdia i la bellesa.

ED IC IO N S D E G R A FIC  SET

va des de la definició del concepte fins a l'obtenció 
delproducteoservel.

El disseny com a activador de l'economia.
Quan el disseny es posa al servei de la innovació 
empresarial i quan els empresaris van al disseny 
per innovar es produeix un binomi que té una gran 
força impulsora i activadora de l'economia.

Disseny per al desenvolupament local. Cada 
cop són més les administracions locals que 
promouen el desenvolupament economic de la 
seva zona d'influèneia emprant el disseny com a 
camí fonamental per potenciar les industries i/o 
artesanies locals existants.

Mestissatge i multiculturalitat. Com la
multiculturalitat i la diversitat són un bon 
dinamitzador de la creativitat. Hi ha exemples 
molt intéressants de la riquesa aportada al 
disseny quan s'aprofita la confluèneia de diverses 
identitats culturáis.

Reptes pedagogics en la formado dels 
dissenyadors. Com han evolucionat els sistemes 
pedagogics de la formació de dissenyadors 
per adaptar-se a les exigèneies de les noves 
tecnologies i als canvis economics i socials.
Quines innovacions s'estan introduint en els 
mètodes docents de la professió.

Disseny i noves tecnologies. Corn les noves 
tecnologies poden ajudar a millorar el rendiment 
de les metodologies de disseny existents i, de 
vegades, corn poden comportartambé noves 
metodologies i noves oportunitats.

Disseny de marca. Activitats del disseny 
vinculades a la creado i promoció de marques i 
models.

Tant en l'ediciô del 1r Congrès, fêta el març de 
2010, corn en l'ediciô del 2n Congrès, celebrada 
l'abril de 2012, totes aqüestes temàtiques han 
estât àmpliament acceptades pels ponents 
assistents. Ho demostra l'existència de més de 
130 treballs presentats des de 16 països diferents, 
aixi corn un total de 13 ponèneies estelTars 
invitades. Tôt un patrimoni de coneixements i 
reflexions sobre el disseny que, mitjançant el 
seu web institucional, l'ESDi i la FUNDIT posen 
en obert a disposició de tots els possibles 
interessats. A base de granets de sorra també es 
poden fer muntanyes.

Liorenç Guilera és el director del comité 
organizador del congrès

14 Quadern • Juny 2012



Retos pedagógicos del diseño

INÉS MARTIN5 / Fotografíes Esdi

Durante el mes de mayo se llevó a cabo el 
Segundo Congreso Internacional de Diseño e 
innovación de Cataluña (CIDIC). Una de las líneas 
temáticas ha sido el Design training. En ella, se 
han puesto sobre la mesa reflexiones en torno 
a las problemáticas actuales en la docencia del 
diseño. Las diferentes voces confluían en un 
único mensaje: la necesidad de cambiar el actual 
sistema educativo. ¿En qué consisten estos 
cambios?, ¿Y a qué razones responden? Preguntas 
que intentaremos contestar en este artículo a 
partir del debate surgido en el ClDlC.

La necesidad de cambios señalada por los 
ponentes  ̂está íntimamente vinculada con las 
transformaciones provocadas por la transición 
del paradigma newtoniano-cartesiano hacia el 
emergente.

El paradigma newtoniano-cartesiano, 
consolidado durante la edad Moderna (S.XV 
a XVlll) condicionó una forma de ver el mundo 
reduccionista, mecánica, fragmentada y 
determinista. Su consecuencia en la educación 
ha sido la fragmentación de la enseñanza en 
disciplinas aisladas, donde el papel de la ciencia es 
descubrir la verdad, la del profesor es transmitir 
el conocimiento y la del alumno es recibirlo y 
memorizarlo. Este modelo crea un proceso lineal 
y pasivo de transferencia de conocimientos, sin 
la participación, la reflexión y el cuestionamiento 
por parte del alumno. El resultado de esta forma 
fragmentaria y reduccionista de comprender 
el mundo nos ha llevado a una especialización 
y compartimentación cada vez mayor del 
conocimiento. Esta ruptura afecta también a la 
unidad compleja de la naturaleza humana, por 
lo que es muy difícil a través de la educación 
formal aprender lo que significa ser humano en su 
totalidad. (Behrens, 2005)F

Nuevos descubrimientos en la ciencia, a partir 
del siglo XIX, y sus consecuentes repercusiones

1 Nacho Gil González, Enseñar lo que sabemos y lo que no 
sabemos. El valor de la incertidumbre para la docencia del 
diseño; Humberto Matas Rodrigo, Alicia Chavaron e Irene 
Estrada, ¿Se puede aprender a innovar? Una propuesta de 
escuela de innovación centrada en las personas; Alejandra 
Elena Mariano y Romina Alicia Flores, Diseño - Hacia una 
industria creativa para la realidad latinoamericana.
2 Behrens (2005), O paradigma emergente e a pràtica 
pedagógica. Petrópolis: Vozes

en las diversas áreas del conocimiento, empiezan 
a evidenciar las limitaciones del paradigma 
newtoniano-cartesiano. Según Behrens (2005), 
este paradigma se desvanece a partir de los 
trabajos de Jean-Baptiste Lamarck (1744- 
1829) y de Charles Darwin (1809-I882). Sus 
descubrimientos en el campo de la biología, 
relacionados con la evolución de las especies, 
contribuyeron a una nueva visión del universo 
como un sistema en permanente cambio, en 
detrimento del paradigma anterior. La teoría 
de la relatividad de Albert Einstein (1905) y la 
teoría cuántica, introducida por Max Planck 
(1900), contribuyeron a desmantelar los 
supuestos teóricos del paradigma cartesiano
newtoniano. Masa y energía pasan a ser vistas 
como elementos permutables e indistintos, así 
como el tiempo y el espacio no son más entidades 
absolutas y desvinculadas. Todo el universo está 
formado por un complejo tejido de conexiones 
que se combinan, se alternan y se superponen en 
constante movimiento, donde el significado es 
relativo y depende del observador.

Emerge, pues, un nuevo modelo de 
pensamiento, en el cual la fragmentación 
de las disciplinas y las certezas absolutas 
e incuestionables dan paso a una forma de 
conocimiento basada en la interdiscipünariedad. 
Ínter-relación, la incertidumbre y la complejidad. 
En este contexto, las propuestas pedagógicas 
presentadas en el ClDlC son alternativas para la
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viabüización de la completa implementación del 
nuevo modelo de producción del conocimiento, y 
no de reproducción de éste como en el anterior.
Se pone énfasis en la completa implementación 
puesto que todavía el paradigma newtoniano- 
cartesiano sigue influyendo las concepciones 
de la enseñanza. Así, la universidad -institución 
responsable por la producción y difusión del 
conocimiento-tiene un papel fundamental en esta 
nueva coyuntura, ¿pero de qué manera?

A partir de diferentes propuestas 
metodológicas, todos los ponentes hacen 
hincapié en la superación del modelo 
reproductivista y el fomento de la producción 
del conocimiento, a través de acciones basadas 
en: la participación activa del alumno, la 
interdiscipünariedad y la contextualización entre 
los conocimientos académicos y la realidad socio- 
cultural-histórica.

La participación activa del alumno
En este nuevo escenario, el profesor debe 
dejar de ser "el dueño" del saber o un simple 
instructor, para adquirir un papel de incentivador 
y mediador en el proceso de producción del 
conocimiento. El alumno debe"aprender a 
aprender", convirtiéndose en sujeto del proceso, 
un investigador, con autonomía para buscar, 
reflexionary producir conocimiento. La mediación 
pedagógica se lleva a cabo a partir de propuestas 
conscientes y coherentes con el fin de equilibrar 
los retos creativos con resultados concretos 
aplicados.

Una de las propuestas señaladas por Nacho 
GiP ha sido el incentivo de la participación de 
otros actores, en conjunto con el profesor, en 
los procesos de evaluación. Un diente de un 
proyecto ficticio, un diseñador y, principalmente, 
los propios compañeros de curso. "Delegar la 
evaluación en diferentes actores incrementa la 
autonomía porque contribuye a desarrollar un 
juicio subjetivo a medida que se fijan referencias 
y se comparan con las de los compañeros, las del 
profesor o las de la profesión. En paralelo a este 
criterio propio emergen valores perceptibles, 
tales como la cooperación, la honestidad, la 
calidad, la notoriedad o la integridad."'^El autor 
indica también la autoevaluación, como una 
de las metodologías más importantes para la 
capacitación individual. Ejercitarla contribuye a 
que el alumno se implique en todo el proceso del 
aprendizaje y reflexione sobre cómo superar sus 
dificultades e identificar sus competencias.

Alejandra Mariano^ e Humberto Matas®, 
promueven también la participación activa del 
alumno en el proceso de aprendizaje, a través 
de sus proyectos Untitled^y h2i Intitute®.
Ambos, desde de diferentes abordajes, 
resaltan el carácter activo y crítico del alumno 
en la realización de un proyecto a partir de las 
siguientes estrategias: aprendizaje acción- 
realidad. El método se presenta como un saber 
práctico, donde los proyectos académicos 
son reales y circulan también fuera del ámbito 
escolar; la transversalidad de conocimientos 
entre alumnos, docentes y otros profesionales 
implicados; el trabajo en equipo; incremento del 
potencial humano del ideador y del usuario por 
encima de lo técnico.

En base a estos conceptos, el aprendizaje 
demanda una voluntad interna del alumno que 
asume una postura activa y participativa. El 
papel del profesor en este contexto es de ser 
guía y orientador, y no un mero transmisor de 
conocimientos. Es importante que el profesor 
introduzca en su performance la cooperación, 
la solidaridad, la compresión y el diálogo. El 
proceso enseñanza-aprendizaje es así un acto 
comunicativo. El en acto de enseñar la preposición 
pora es substituida por con, es decir, profesor 
y alumno aprenden y enseñan al mismo tiempo, 
ambos participes activos en el proceso de 
construcción del conocimiento.

La interdisciplinariedad
La promoción de un aprendizaje holístico, 
integrando las diversas disciplinas ha sido 
un factor clave en el discurso de todos los 
ponentes. La visión global de la enseñanza debe 
buscar revertir la fragmentación provocada 
por el paradigma anterior, incentivando la 
interdisciplinariedad. Esta es comprendida como 
una nueva concepción de división de saberes 
que hace hincapié en la interdependencia y la 
integración de las disciplinas en la búsqueda del 
conocimiento en un todo armónico y significativo.

La participación en la vida social, política y 
productiva requiere conocimientos y actitudes

3 Nacho Gil González, Enseñar lo que sabemos y lo que no 
sabemos. El valor de la incertidumbre para la docencia del 
diseño.
4 Ibid.

5 Alejandra Elena Mariano y Romina Alicia Flores,
Diseño - Hacia una industria creativa para la realidad 
latinoamericana.
6 Humberto Matas Rodrigo, Alicia Chavaron e Irene 
Estrada, ¿Se puede aprender a innovar? Una propuesta de 
escuela de innovación centrada en las personas.
7 Colectivo artístico-pedagógico, conformado por 
directivos, docentes y estudiantes, que realizan proyectos 
artísticos interactivos, con el objetivo de oficiar de mediador 
o nexo entre el par educación/ciencia y la sociedad. Los 
proyectos son expuestos en centros de arte y/o instituciones 
culturales de Argentina.
8 Escuela de innovación donde los alumnos desarrollan 
proyectos de innovación para las empresas colaboradoras.
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que cubren todas las áreas del conocimiento, 
de una forma interdisciplinar. Esta realidad de 
relaciones sociales y productivas, demanda 
nuevas formas de selección y organización 
de contenidos y metodologías que superen la 
concepción academicistas de los currículos 
universitarios. Además, la relación directa entre 
la educación, el trabajo interdiscipünario, la 
economía y el impacto social de las producciones, 
permiten a los alumnos acceder a un amplio 
conjunto de competencias, tales como: el 
pensamiento crítico y creativo; la autonomía, la 
sensibilidad estética, la capacidad de solucionar 
problemas, la comunicación escrita, oral y 
gráfica; la negociación y solución de conflictos, el 
liderazgo y el trabajo colaborativo en equipo.

Es por ello, que es fundamental un modelo 
educativo que aporte al alumno una visión 
integral del diseño, a partir de la incorporación 
de grupos de trabajos interdiscipÜnarios en el 
campo del arte, ciencia, tecnología, ingeniería, 
semiótica, psicología, sociología, antropología, 
economía, etc. "Un conocimiento pertinente 
debe reconocer la multidimensionalidad de 
las unidades complejas sin rasgar el tejido de 
la interdependencia y la interactividad que las 
caracteriza." (Nacho Gil)

La contextualizadón entre los conocimientos 
académicos y la realidad socio-cultural-histórica
Los fundamentos teóricos relacionados a 
los objetos del aprendizaje anteriormente 
mencionados, no se pueden desvincular de la 
relación entre enseñanza-vida. El paradigma 
emergente tiene como objetivo despertar en el 
alumno la percepción de que el sujeto construye 
su propia historia, inserto en un contexto social 
y que debe ser consciente de su realidad con un 
papel activo en ella. El alumno es un sujeto de 
praxis de acción y reflexión sobre el mundo y 
que sólo puede ser comprendido en su relación 
dialéctica con éste. El objetivo final es que la 
producción del conocimiento no tenga un fin en 
sí misma, descontextualizada de la realidad. La 
universidad, profesores y demás profesionales 
implicados deben garantizar que el alumno 
comprenda su papel en el mundo, reflexione 
sobre él y actúe con la intención de transformarlo 
para una mejor calidad de vida, en una sociedad 
democrática e igualitaria.

De todo lo expuesto, se puede concluir que 
el debate planteado en el CIDIC fomenta la 
transición del paradigma educativo, abandonando 
la reproducción en búsqueda de la producción 
del conocimiento. La formación docente 
debe transcender la visión fragmentada del 
conocimiento, la ausencia de contextualización

entre los conocimientos académicos y la realidad 
social y cultural del alumno, la separación 
entre razón y emoción, ciencia y cultura.
Enseñar no es transferir conocimiento, sino 
crear las posibilidades para su producción o 
su construcción. El acto de la enseñanza debe 
ser ejercido sobre el enfoque del conocimiento 
provisorio, relativo e histórico.

Esta propuesta busca fomentar la 
interdisciplinariedad, la autonomía, el 
pensamiento crítico y creativo, el papel del 
diseño como formador de la cultura material, 
sus fundamentos y sus relaciones con el arte, 
la ciencia y la tecnología, en la búsqueda de una 
formación integral y significativa. Significa 
ejercer la docencia universitaria dentro del 
contexto de la complejidad, considerando las 
implicaciones generadas por la visión de la 
totalidad, y que docente y alumno, ambos son 
actores en el proceso.

Inés Martins es doctora en psicología por la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Ha 
impartido docencia en la UAB y actualmente 
es profesora titular de Comunicación en ESDl- 
Escuela Superior de Diseño (URL); responsable 
del departamento de Análisis, Diseño y Desarrollo 
Social y Directora del Màster Universitario en 
Comisariado de Arte y Nuevos Medios. Miembro 
del grupo de investigación Prácticas artísticas 
(entre) génera y tecnalagías.
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La historia del disseny com a eina 
per a la millor comprensid del projecte
ANTONI MAÑACH I MORENO / Fotografíes Esdi 
Fot amanacmo7@fílos.ub.edu

Qué és el disseny? Quin paper té en el nostre 
món? Qué s'ensenya a les escoles de disseny?
Aqüestes són preguntes que impKcitament 
s'està fent la revista Quadern en acuest número 
monográfic i que es varen fer en el marc del Segon 
Congrès de Disseny i Innovado de Catalunya dut a 
terme a Sabadell.

Jo concretament respondré a la pregunta:
"Per qué, i com, s'ensenya historia a les escoles de 
disseny?" Ho faré a partir de la meva experiéncia 
professional a l'Escola Superior de Disseny-ESDi.

A les facultats de disseny formem els alumnes 
des de tres ambits diferents: el conceptual, 
l'instrumental i el projectual. Tres ambits que no 
s'han de concebre separats l'un de l'altre. Teoría 
i práctica, idea i matéria són inseparables. Tot 
treball conceptual ha d'anar estretament Higat a 
la seva materialització en el projecta de disseny. 
En aquest sentit, les escoles de disseny sempre 
han estât avançades a la reforma educativa de 
Bolonya, perqué transiten pels àmb ts teóric

i pràctic sense solució de discontinuïtat. Amb 
l'objectiu, a més, de connecter dos universos que 
s'atrauen; Universität i empresa, que és el Hoc on 
els alumnes, majoritàriament, desenvoluparan les 
competéncies i habilitats adquiridas.

Per qué s'ensenya histéria?
"Tot coneixement comença amb l'experiéncia, 
però no per aixô tot ell procedeix de l'experiéncia" 
(Kant, 1781).

Tots els dissenyadors haurien de saber qué 
és i corn es traballa a l'empresa, però no tot 
s'aprén de l'empresa. Les matéries procédants 
de la branca d'humanitats i de les ciéncies 
socials són necessaries a les escoles de disseny 
perqué transformen els alumnes en analistes, 
humanistes, sociòlegs,filòsofs, antropòlegs, 
etòlegs, psicòlegs, politics del disseny.

Les matéries conceptuáis ensenyen a 
estructurar la informado per convertir-la en 
coneixement. Eduquen cognitivament els 
alumnes. Ensenyen les capacitats descriptives, 
analltiques, sintétiques i reflexives a través 
del llenguatge. Potencien l'articulació verbal i 
gestual per millorar la plasmado gràfica. Donen a 
conéixer els origens. Posen sobre la taula el qué, 
el per qué, el com per saber llegir i interpretar 
la realitat més propera. Ajuden a despertar 
l'eros intel-lectual i el deure de conéixer-se a un 
mateix. Ensenyen a dialogar, a reflexionar sobre 
els métodes per assolir els objectius, a saber 
penetrar en l'imaginari social, a formar ciutadans, 
a desenvolupar les categories "inter"! "trans", a 
saber interpretar els referents culturáis de les 
comunitats, a fer habitable el món i humanitzar el 
món tecnològic (Turró i Torralba, 2004)L

La història del disseny, a més, ens dota 
d'exemples que esdevenen models didactics 
(antecedents i referents). La història del disseny 
ens ensenya com s'han fet les coses abans 
que nosaltres. Ens permet tenir un catàleg de 
procediments, processes, materials, productes, 
sistemes, valors conceptuáis, productius i de 
consum, etcétera. Aquest catàleg de recursos 
histórlcs hauria de servir per millorar el procès 
projectual i millorar els résultats. Parafrasejant

1 Francese Torralba i Guillem Turró: 
http://tinyurl.com/7kl8589 (última consulta, 15/11/2011)
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la popularfrase de George Santayana, podriem 
dir que, qui no coneix la historia del disseny, està 
condemnat a repetir els seus errors.

Com s'ensenyava?
Tradicionalment el mètode d'ensenyament- 
aprenentatge-avaluació dins I'assignatura 
Historia del disseny consistia a narrar de manera 
ordenada els fets relatius als autors, artefactes, 
objectes, sistemes, mètodes projectuals, formes 
de producció, venda i consum, i com aquests 
afecten la humanitat en el transcórrer dels anys. 
L'activitat d'aprenentatge-avaluació es limitava 
a la memorització i repetició en un examen de 
la cadena de fets, des de la revolució industrial, 
passant pel naixement del disseny modem amb 
l'escola Bauhaus, fins a la postmodernitat. Tot 
això deixant fora de la classe l'aplicaciô, o no, dels 
continguts a la practica professional. Deixàvem 
pensar al futur dissenyador que conèixer la 
historia del disseny no afectava la resolució dels 
problèmes projectuals de la seva època. 0  corn 
a molt, quan ja era professional, s'inspirava o 
homenatjava formalment alguns dissenyadors 
apresos a la Universität.

De quina manera ensenyo la historia del 
disseny?
Els continguts d'História del disseny són similars 
als d'abans però l'enfocament de transmissió 
és diferent. La historia del disseny entra a 
formar part del procès projectual en el moment 
en qué tots els continguts són transmesos 
com a "catalogs informatius" de processes, 
procediments, materials, tècniques, tecnologies, 
etcétera.

Ensenyo història com si ens documentéssim 
per dura terme un encàrrec real. Classifiquem la 
informació amb fitxes tècniques. L'analitzem per 
extreure'n virtuts, defectos, patrons. Aïllem els 
conceptos dels antecedents estudiats. Generem 
"catalogs fenomenològics" que serveixen per 
a quan dissenyen els alumnos. Einalment el 
dissenyador en formació crea noves relacions 
entre principis projectuals i els aplica a un 
producto nou que ha d'entregar al final del curs.
Ha dissenyat fent servir la història del disseny.

Quins résultats hem obtingut?^
Mostrar la història com a eina per dissenyar ha fet 
que els futurs dissenyadors comprenguin millor 
el projecte de disseny, per diverses raons. Ha fet 
veure que dissenyar és un procès complex, que 
requereix molta informació i que s'ha d'ordenar 
i jerarquitzar. Que el fet de tenir"catàlegs"de

fenômens del disseny els aproparà a solucions 
òptimes. Que sense conèixer la història del 
disseny es poden repetir errors o es pot arribar 
a solucions queja havien estâttrobades. La 
història del disseny també els pot ensenyar a 
explicar i argumentar les seves tries projectuals 
i els capacita per trobar més relacions entre 
principis projectuals, relacions que afavoriran 
la innovación l'autenticitat i l'originalitat del 
producto, del sistema, etcétera. La història del 
disseny també els pot reconfortar, perqué dóna 
exemples d'innovacions que no han estât èxits 
comerciáis (el producto pot ser innovador però no 
tenir projecció en el mercati) i també pot servir 
per detectar per qué els productos que es venen 
com a innovadors no ho sónT

La història del disseny ha ajudat els futurs 
dissenyadors a convertir-se en professionals 
que diagnostiquen les patologies deis dissenys, 
capaços de detectar les virtuts i defectos deis 
dissenys del present grades a les eines del 
passât. Els fa entendre que sense la història 
del disseny no poden copsar la complexitat del 
present i d'aquesta manera no podran millorar 
els productos del present. També millora la 
capacitat d'explicar el projecte i de fer pedagogia 
al client de les raons que el porten a dissenyar 
d'una manera o d'una altra. També potencia la 
capacitat de reflexionar sobre la metodologia 
seguida pel dissenyador i ajuda a fer conscients 
les tries projectuals que duen a terme. Consolida 
la relaciô de coherència entre idea i matèria, entre 
estructures fisiques i mentais.

Partant, podem concloure que a les escoles 
de disseny hem de tenir ciar el paper de les 
humanitats i de les ciències socials per millorar 
l'activitat professional del dissenyador. Allò 
que s'aprèn en les assignatures conceptuáis 
forma part del procès projectual. Hem de tractar 
totes les matèries de la carrera; conceptuáis, 
instrumentals, projectuals, des de la concepció 
que teoria i práctica no són ambits separats. Hem 
de treballar per competències entenent que són 
l'aptitud O capacitat de mobilitzar de forma ràpida

2 En podeu veure algún a http://tinyurl.com/6ptotja/

3 Les definicions del concepte innovació les podem trobar al 
Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de da
tos sobre innovación (2005) publicat per l'OCDE (Organització 
de Cooperació i Desenvolupament Economic) i Eurostat
4 A Le Corbusier li van rebutjar projectes com el Palau de les 
Nacions de Ginebra, el Palau dels Soviets de Moscou i la seu 
de rOrganització de les Nacions Unides, tot i que aportaven 
aspectes innovadors per al disseny modern (Von Moos, 1994). 
Potser, els principis projectuals sobre els quals es basaven 
eren massa nous per ser acceptats per la societat.
5 El 2005 es van presentar a Construmat les parets móblls com una 
gran innovació de la indùstria de la construcció (La Vanguardia, 2 0 0 5 ). 
La casa Schróeder de Rietveldt ja havia presentat aquests elements 
arquitectònics l'any 1924 a Utrecht. L'historiador i teóric del disseny 
pot desemmascarar aquests casos en els quals el desconeixement de 
la història provoca que es facin afirmacions que no són certes.
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Juan Camacho Ferrer (I919-200g) es una figura 
excepcional del exilio republicano español, 
un andaluz que vivió en primera persona todos 
los grandes dramas del siglo XX: la emigración 
económica a Francia, el regreso a una Cataluña 
en plena efervescencia, la Guerra Civil 

española, los campos franceses, el combate 
contra la Alemania de Flitler y la deportación 
a los campos nazis, antes del exilio definitivo 
al Río de de la Plata, primero a Argentina 
y luego a Uruguay.

Combinando la anécdota y el testimonio íntimo 
con la reflexión ética y filosófica. Un cadáver 
en el espejo es más que una biografía de Juan 
Camacho. David Serrano Blanquer se adentra 
en el mundo de los campos y recoge las 

pulsaciones del testimonio para registrar, 
más allá del lenguaje verbal, los sentimientos, 
los silencios y las emociones de un drama, 
el de la deportación de los republicanos a los 
campos nazis, que forma ya parte de nuestro 

patrimonio democrático.

fundAció
Kb

i pertinent tot un conjunt de recursos o sabers 
(coneixements, habilitats, actituds) per afrontar 
eficientment determinados situacions. Exercitar 
una competència significa fer operacions mentals 
complexes que permeten triar i dur a terme la 
millor adaptado a la situado específica. Per tant, 
la competència esdevé una reaütat en Tacciò, 
en el moment especific en què es necessària.
Quan la història i la teoria del disseny entren en 
acciò serveixen per afrontar eficientment noves 
situacions projectuals. Hem de tenir en compte 
també les paraules de Hanna Arendt: "Si résultés 
veritat que el coneixement (en el sentit modem de 
competències [know-how]) i el pensament s'han 
separat Tun de Taltre, aleshores ens convertiriem 
en els desvalguts esclaus no tant de les nostres 
maquines corn de les nostres competències, 
criatures irreflexives a Tarbitri de cada aparell 
tècnicament possible, per funest que sigui" 
(Arendt, 2009:13-14). Hem d'usar un mètodo que 
ens ajudi a passar del concepto al producto i que 
posi al mateix nivell totes les assignatures de la 
carrera per afrontar i resoldre eficientment totes 
les situacions projectuals. Aixi solucionarem 
problèmes i no crearem falses necessitats.

El dissenyador és el millor filòsof de la nostra 
època. En ell convergeixen pensament i acciò.

Antoni Mañach i Moreno és llicenciat en filosofia 
i està fent el doctorat Recerca en Disseny de la 
Universität de Barcelona. És membre del grup 
d'investigaciò GRACMON i de la Fundaciò Història 
del Disseny-FHD, i professor d'Història del 
disseny i d'Ètica de la professiò a TEscola Superior 
de Disseny-ESDi.
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El disseny i l'art actual, 
una palella R+D+1

PILAR BONET

El debat sobre la funcionalltat, com el litigi 
entre la bellesa i la practicitat, han animat els 
múltiples discursos sobre la naturalesa de l'art i 
la pragmàtica del disseny. Art i disseny, en relació 
o antagonisme, han estattermes protagonistes 
de débats i controls policials de tota mena des del 
segle XIX. Una dialéctica que finalment només 
esdevé productivitat des de la transferéncia 
de sabers, però una dialéctica inútil des de la 
controvèrsia de la jerarquía cultural. Ara per ara, 
en plena crisi econòmica i social, més valen les 
aüances que les desavinences, és millor la recerca 
compartida i el desenvolupament conjunt. Resulta 
més innovador plantejar el qué i el perqué del 
treball del disseny i de l'art, més enllá del com 
tecnològic o projectual.

Amb perspectiva histórica, la relació entre 
el disseny i l'art és essencial per a ambdues 
categories. La cadira Red Blue de l'arquitecte 
Gerrit Rietveld apareix ais Ilibres d'história de 
l'art i també del disseny. De la mateixa manera, 
podem afirmar que el dissenyador Joe Colombo 
és tant important com l'artista Andy Warhol, o 
que ens agradarla tenir la calavera amb diamants 
For the love ofGod de Damien Hirst o la butaca 
Well tempered choir de Ron Arad per degustar
ne I'exclusivitat i la cotització en el mercat. 
Actualment el debat entre el disseny i l'art, 
establert des de la distancia, fins i tot des de la 
ignorancia mùtua, no té cap sentit. Com afirma 
el teòric del disseny Norberto Chaves en parlar 
d'aquest antagonisme, ens trobem devant d'un 
mite urbà que es construeix des de l'eslôgan 
reduccionista de "la teva veritat contra la meva"̂

Situats en un mateix enunciat, el disseny i l'art 
delimiten un marc d'estudi i de treball excepcional 
per a la nostra cultura visual i material. Cal tenir 
en compte que les relacions i els intercanvis 
entre aquests dos ambits de producció generen 
un débat propi de la societat industriai i urbana 
que ens defineix, la mateixa societat que posa en 
dubte la naturalesa de l'art i la funció de la cultura, 
els processes de producció i el món del mercat, 
la incidència de les tecnologies o les politiques 
de consum. Interpel-lar la racionalitat, igual 
que qüestionar la metafísica, són exercicis que

ega
Une C o n d i t i o n  N a t u r e l l e

1 Chaves, N. "Prólogo: la famosa pregunta", en Anna Calvera 
(ed.) (2003) Arte¿ PDiseño. Barcelona, Gustavo Gil, p. 121-138

necessiten una gran voluntat crítica i es poden fer 
des del disseny i des de l'art si recordem que les 
dues disciplines conformen un nou humanisme.

Malgrat aqüestes reflexions, la majoria deis 
dissenyadors s'han format en la convicció que 
el "disseny no és art", tot i que no saben resoldre 
el cisma que aixó suposa per a la definició de 
disseny. "El disseny no és art" és un axioma que 
serveix per identificar-se des de la diferéncia 
i per autoritzar-se en la professió. Però sabem 
que la diferéncia no és tan profunda: ni l'art és 
tan sois bellesa ni el disseny és utilitat sense 
contemplacions. Tampoc és el factor intellectual 
i teòric el culpable del desacord. El débat de la 
postmodernitat deis vuitanta ja ens va deixar 
exemples d'artefactes aparentment inútils creats 
per dissenyadors, i d'objectes dissenyats per 
artistes amb una forta funcionalltat simbòlica 
i social. El brillant dissenyador Ettore Sottsass 
estava tan intéressât en la recerca sobre la 
forma com en la recerca sobre la funció i Achille 
Castiglioni aplicava el ready-mode duchampia 
ais seus productes industrials, jugant amb les 
regles deljoc delfuncionalisme. Com a artista, 
l'enginyer industrial Krzysztof Wodiczco 
va crear un prototip de vivenda móbil per a 
homeless semblant a les arquitectures per a 
la supervivència urbana de Michel Rakowitz. l 
tots ells són figures inqüestionables de l'art i del 
disseny contemporani.

Projecte Egalité (2008) 
de Minerva Cuevas
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Projecte Rep izas (2011) 
de Curro Claret

Primera observació: La relació entre el disseny 
i l'art és tan antiga com el món contemporani en 
el qual totes dues categories es conceptualitzen 
i es legitimen. La proximitat és més productiva 
que l'exili. Com diu el critic Beyan Subjic, director 
del Design Museum de Londres, un bon disseny 
demostra competencia tècnica, però també 
ambició artística^ Qué significa ambició artística 
si parlem de disseny?

A un artista no el preocupa dilucidar la 
relació de les seves práctiques créatives amb 
processes i eines de recerca del món del disseny, 
ni tampoc té problèmes per col-laborar amb 
publicistes o arquitectes. A molts artistes 
actuals el que els preocupa és generar imatges, 
accions o artefactes que ens confrontin al futur 
inestable, i també volen projectar nous models 
de recerca i de desenvolupament. Els cartells 
de l'artista mexicana Minerva Cuevas, per 
exemple, no se sotmeten a cap registre sobre 
el bon o mal disseny grafie, com tampoc els 
vestits que fa Alicia Framis, amb la col-laboració 
de dissenyadors de moda, no apareixen a les 
passarel-les internacionals; però tots són treballs 
molt funcionáis en l'ámbit simbólic i social. El 
débat sobre si són art o disseny tampoc frena

2 Subjic, B. (2009) El lenguaje de las cosas. Madrid, Turner.

la potencialitat social de les arquitectures 
emocionáis de Josep Maria Martín, que treballa 
amb antropólegs i dissenyadors. De la mateixa 
manera, les arquitectures de Siah Armajani 
tampoc es presten a rumiar sobre la seva definició 
i en canvi les admirem com a idees per regenerar 
la construcció d'espais privats i públics.

Ara bé, si es tracta de la butaca Proust de 
Mendini, podem debatre fins a l'extenuació si aixó 
és disseny, o si aquest moble mereix ser una icona 
de cuite al museu. l de la mateixa manera forcem 
Curro Claret a definir-se com a dissenyador i no 
com artista en les entrevistes, mentre apüquem el 
dogma del funcionalisme com a model hegemonic 
del disseny. Marc Newson és un artista o un bon 
dissenyador amb ambició artística?

El més germinatiu d'aquest dilema -entre 
els artistes que treballen amb metodologies 
i objectius del disseny i els dissenyadors que 
no volen ni sentir parlar de l'art- és l'intercanvi 
desinhibit de sabers i de recerca. Actualment l'art 
ha deixat de ser una activitat abstreta i és capaç 
de desenvolupar consciencia social i capacitat 
de desenvolupament economic. I el disseny 
adopta sense complexos una categoría amb valor 
simbólic. És a dir, vivim una situació que reflecteix 
el procès de transformació de la nostra societat 
postindustrial, en la qual els valors funcionáis 
comparteixen espai amb la funcionalitat deis 
valors simbôlics -e l valor del canvi.

Segona observació: La fricció entre l'art o el 
disseny i el débat sobre els seus antagonismes 
sempre apareix en el món del disseny i per afany 
corporatiu. La práctica artística, acostumada al 
nomadisme, milita en un espai més aüiberat.

En els débats de la web FOROALFA aquest 
tema és recurrent. Els dissenyadors que no 
coneixen l'art actual afirmen que el disseny 
no és art-cosa queja sabem i som capaços 
de diferenciar- i que ambdues categories no 
comparteixen res -cosa que no és certa i cal 
corregir. Ho fan des de l'anacronisme de pensar 
que l'art actual és només pintura o escultura i 
que tan sois serveix per a la contemplació de la 
bellesa, sense possibilitat de tenir un contingut 
més social o de desenvolupar-se en l'esfera 
pública. És un error: si hi ha una definició per a les 
práctiques artistiques actuals és precisament la 
seva impuresa o la seva hibridació amb la recerca, 
el desenvolupament i la innovació del món del 
disseny. Amb l'antropologia, la sociología, les 
ciéncies politiques o les pedagogies compartides, 
l'art cerca nous recursos de treball i de recerca, 
propers al món de l'arquitectura, de l'urbanisme o 
del disseny. Amic d'artistes com Arman o Klein o el 
dissenyador industrial Roger Tallón, recentment 
desaparegut, cercaven la dissolució de fronteres
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entre disseny i industria i reclamaven l'autoritat 
de la creativitat, de l'art o de l'humanisme en el 
camp de la prodúcelo industrial i de l'enginyeria. 
Les relacions, sempre productives i mai banals, 
entre el disseny i l'art són múltiples. No són casos 
aïllats ni excentricitats o practiques sense criteri. 
Si volem parlar d'espai públic, per exemple, podem 
fer-ho amb arquitectes i urbanistes, però també 
amb artistes com el col-lectiu Democracia, com 
ho va fer el FAD en unes converses de màxima 
actualitat sobre què és l'art pùblicL

Un visitant al centre d'art La Panera de Lleida 
no se sorprèn de trobar a les sales treballs dels 
dissenyadors Curro Claret i Vanesa Moreno, com 
tampoc ho fa el que, de visita per Girona, entra a la 
sala d'exposicions El Bòlit i alla interactua amb els 
objectes d'il-luminació d'Emili Pedros. L'exposició 
que recentment va presentar el Victoria&Albert 
Museum de Londres, titulada Postmodernism. 
Style and subversion igyo-iggo"^, reunia obres

3 Les aportacions de critics, arquitectes, responsables 
politics, artistes, filosofs i sociolegs al seminari ¿Qué es el 
arte público? célébrât al FAD (Barcelona) es poden consultar 
a http://fad.cat/xarxesopinio/
4 Glen Adamson and Jane Pavitt (ed.) (2011) Postmo
dernism. Style and subversion 1970-1990. London, V6A 
Publishing. Les obres de Haim Steinbach comparteixen espai 
amb els mobles dAlessandro Mendini, les arquitectures de 
Ricardo Bofill amb les escultures de Giulio Paolini o les porta- 
des de The Face amb els fotogramas de Cindy Sherman. Una

d'artistes i de dissenyadors. La Eira del Moble 
de Milà ha convidat dissenyadors i artistes en 
la seva darrera presentació, protagonistes del 
R+D+1 (Recerca+Desenvolupament+Innovac 
iô) del futur. A Barcelona, la recent exposició 
Artesans. Construccions coHectives de l'espoi 
social planteja aquest retorn a unes practiques 
alternatives i relacionáis entre el disseny i l'art. 
Tenim moites evidèneies d'aquest girL

La innocèneia de la modernitat va confiar en 
el lideratge de l'art i del disseny per construir el 
futur amb Hibertat i democracia. Ara, tal corn van 
les coses, és més interessant recuperar aquest 
potencial i oferir a les empreses la col-laboració 
amb els artistes i els dissenyadors. La innovació 
és un mécanisme d'adaptació al canvi i cal apostar 
pel futur corn ho fa, entre altres molts programes 
en marxa, el de la Nau Estruch de Sabadell, amb 
un projecte de relaciô entre joves creadors i 
empreses. La innovació implica una actitud de 
flexibilitat i és una opció per elaborar respostes a 
la incertesa del futur. Una bona idea no garanteix 
un résultat innovador per ella mateixa, requereix 
una creativitat aplicada en tot el procès del 
projecte. Aquest espai invisible de treball -la

mostra interessant sobre l'art i el disseny de la postmoderni- 
tat guiada amb un dispositiu critic transversal i social.
5 http://www.acvic.org

Projecte de dispositius 
môbiJs i itinerants 
Idensitat i el C X -R  

de Can Xalant. 

Arquitectures 
modulars, flexibles 

i temporals. 
Projecte Ceci n 'est pas 

une voiture (2011).
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innovació- es dinamitza en l'aliança entre l'art i el 
disseny.

Tercera observació: El nou esperit dels temps 
ens demana el retorn a una consciència ètica 
sobre els efectes de la prodúcelo i del consum, 
sobre els marges morals del desenvolupament. 
Els vineles entre el disseny i l'art son més que 
mai una possibilitat per repensar les condicions 
del nostre mon i del seu sistema global. Els 
artistes i els dissenyadors ja comparteixen 
aquest afany, les noves generacions no s'aferren 
al corporativisme sino ais projectes de futur. Ara 
toca a les empreses i a la industria compartir el 
potencial.

Un cas d'estudi intéressant ha estât el 
desenvolupament, des de la crítica institucional, 
del projecte Ceci n'est pas une voiture. Un treball 
sense fronteres en què el disseny i l'art posen 
en marxa la seva naturalesa social i política.
Les arquitectures temporals i els artefactes 
môbils que s'han dissenyat i produit, aixi corn els 
dispositius de mobiliari urbà i les convocatòries 
de relacions practiques que recopila el projecte, 
dibuixen un mapa d'idees i d'accions properes ais 
relats d'apoderament social, a la intelTigència 
col-lectiva, a la democràcia directa, a l'economia 
sostenible, al capitalisme ètic, a l'autogestiô
0 a les comunitats créatives. Termes que 
ens descobreixen un vocabulari que descriu 
perfectament les urgèneies del nostre temps
1 les seves fissures, conceptes habituais en els 
débats entre el disseny i l'art en el context de la 
crisi. Son treballs fets per arquitectes, artistes, 
dissenyadors o artesans, sense encàrrec previ 
ni producció industrial ni tampoc intéressés 
mercantilistes. Artefactes nomades, amb 
estètica de guerrilla alternativa, un exercici de 
reflexiô crítica col-laborativa®.

Amb la filosofia R+R+R, els projectes es 
confronten ais topics sobre la naturalesa

6 En conjunt, el projecte Ceci n'est pas une voiture s'articula 
en una successió de fases de treball en diferente indrets in- 
ternacionals. El Dispositivo Itinerante de Idensitat y el CX-R 
de Can Xalant i el projecte Servicio Público de Optimización 
de Trastos (S.P.O.T.) del coMectiu Makea i Camping, Carava
ning, Arquitecturing de Miquel Olle i Sofia Mataix es presen
ten amb els treballs d'altres autore i coMectius: A77 - Adriana 
García Galán - Amor Muñoz - Ana Dumas - Anna Recasene
- Antimuseo - Cinema Numérique Ambulant (CNA) - CLUl - 
Colectivo Cambalache - Colectivo Descarrilados - Colectivo 
Kabaret Machine - Cristian Añó y David Armengol - Diego 
Pérez - Doménec - Fabiana de Barros - Fanzinoteca Ambulant
- Felix Mathias Ott - Floating Lab Collective - Iñaqui Larrimbe
- Ivan Puig i Andrés Padilla - Josep M. Martin - La Fundició
- Lluc Mayol, Matias Rossi y Ricardo Duque - Makea Tu Vida - 
Marksearch - Miquel Ollé y Sofia Mataix - Núria Güell - Nuria 
Montiel - Pablo Helguera - Pablo Rojas Schwartz - Pau Faus
- Platoniq - Public Works - Raimond Chaves - Rallyconurbano
- Raumlabor - Sabrina Artel - Soundlab - StraddleS y Todo por 
la Praxis - Theo Craveiro - Toni Tomás y Carles Porta - Virgi
nia de Medeiros - Vitor Cesar.

contemplativa de l'art i el racionalisme pragmátic 
i industrial del disseny, i s'involucren en una 
intel-ligéncia col-lectiva que idea models de 
supervivéncia albora que aporta millores per al 
futur de la cultura urbana.

Obert a conclusions. El repte del present és 
deixar de banda la inércia deis topics sobre qué 
és el disseny o qué és l'art, les discrepancies, i 
passar a una reflexió conjunta sobre els nous 
mécanismes de producció i de desenvolupament 
social. Gestionar un espai de treball régénérât, 
atent ais conflicces i resistent a la crisi.

El futur ens preocupa. L'intercanvi entre 
el disseny i l'art té una missió: la construcció 
comunitaria, sostenible i democrática. L'aliança 
entre l'art i el disseny ha de ser un procès de 
desenvolupament social, on l'interès púbüc 
s'analitzi des de nous dispositius critics.

La seva relació produeix una tensió creativa 
excepcional, l'art i el disseny són complementaris 
i no excloents, mantenen les relacions des deis 
seus orígens. No cal que es fusionin, tampoc que 
s'ignorin.

La cultura és un factor vital de construcció i 
enfortiment de la comunitat i de la Identität. No 
és un luxe sinó una primera nécessitât. Cal posar a 
l'abast deis estudiants de disseny, i ais ciutadans 
en general, les practiques, competéncies i valors 
que conformen el capital cultural, per assolir un 
progrès col-lectiu. El treball conjunt entre l'art i el 
disseny conforma l'equip R+D+l líder per projectar 
i gestionar futur.

La cultura del segle XXI reclama una esfera 
pública activa i participativa, on les hipótesis 
i els projectes que poden portar a terme els 
artistes i els dissenyadors, arquitectes i 
urbanistes siguin capaços de repensar, des de la 
responsabilitat i ('ambició artística, les condicions 
i les necessitats de les noves comunitats. És en 
aquesta direcció que els estudis de disseny a 
l'ESDl de Sabadell aporten una amplia formació 
sobre l'art i el disseny de manera col-laborativa, 
com a coneixements ineludibles en la práctica del 
disseny i del desenvolupament social.

Pilar Bonet és professera de Teoria i história 
de l'art i el disseny a l'ESDl (Universität Ramon 
Llull, Sabadell), professera d'Art actual i Crítica 
d'art a la Universität de Barcelona i d'Art i cultura 
Urbana al Master d'Anàlisi i gestió de l'art actual 
d'lL3. També és membre del conseil de direcció 
de Can Xalant, Centre de Creació i Pensament 
Contemporani de Mataró.
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El humor como recurso en diseño para el desarrollo local: 
apuntes hacia un modelo de trabajo

CARLOS JIMÉNEZ MARTÍNEZ

Recientemente fui invitado a impartir el taller 
El humor como recurso intangible en diseño 
paro el desarrollo local, en la primera edición 
de A5515T 2010: Internocional Summer School 
ofArt and Sciences for Sustainobility in Social 
Tronsformotion, que tuvo lugar en Gabrovo, 
Bulgaria. En las próximas líneas comparto con 
ustedes los hallazgos y reflexiones preliminares 
de este insólito proceso de aprendizaje 
comunitario y dinamización territorial. Alentado 
por diferentes agentes locales, a partir de la risa, 
el humor y la sátira como patrimonio intangible, 
la región pasó de ser la Mánchester búlgaro 
a reconocerse internacionalmente como la 
capital búlgara del humor. Metamorfosis ésta, 
de la que se pueden extraer múltiples lecturas y 
comparaciones.

Hum...! Humor humano de humilde humus. Un 
recorrido histórico
Rescatando algunas pinceladas históricas y 
etimológicas, encontramos que humor, humano 
y humilde comparten la misma raíz indoeuropea, 
ghom- (humus), relacionada con lo fluido y la 
tierra. En la fisiología antigua y medieval, el 
humor se refería a cualquiera de los cuatro 
fluidos del cuerpo (sangre, flema, cólera y 
melancolía o bilis negra) cuyo adecuado balance 
se pensaba que determinaba la buena salud, 
(Hipócrates, siglo V a.c.) Posteriormente, Galeno 
(siglo 11 d.c.) buscó en los humores las razones 
fisiológicas de los diferentes estados de ánimo 
del ser humano, considerando que estaban 
influidos por la proporción de los diferentes 
humores. Esto le llevó a desarrollar una matriz 
de nueve temperamentos, que surgían a partir 
de la combinación de caliente/frío y húmedo/ 
seco con los cuatro elementos —agua, aire, 
fuego y tierra—, dando lugar a caracteres como 
sanguinario, colérico, melancólico y flemático. La 
noción de "buen humor" estaba por tanto ligada 
a poseer una buena salud y un buen estado de 
ánimo. Umberto Eco por su parte, le otorga una 
especial relevancia en El nombre de lo roso. Aquí, 
el segundo Libro de lo Poético de Aristóteles es 
ocultado celosamente por el clero, porque en 
él, la risa es elevada a un arte capaz de eliminar 
el miedo, de ejercer una función liberadora que

m * Salud
• Bienestar 

 ̂ Equilibrio

15?
• Honestidad
• Participación
• Recursos 

propios

Cicio de vida 
Proceso y tiempo 

• Territorio

subvierte el orden establecido, invirtiendo así las 
relaciones de dominación. Permite la apropiación 
de las situaciones difíciles, favoreciendo el 
empoderamiento para convertirnos en agentes 
transformadores de la sociedad, empezando por 
nosotros mismos.

En conclusión, la etimología y la filosofía nos 
proporcionan las claves para formular la hipótesis 
del taller: el reto ("hum.. ."como onomatopeya que 
inaugura la curiosidad) de reconectar el humor 
(la salud, la risa, el bienestar, el equilibrio) con lo 
humano (sociedad, cultura, valores), lo humilde 
(procesos participativos horizontales, comenzar 
con los recursos propios, honestos) y el humus 
(territorio, tiempo del proceso, ciclo de vida); un 
modelo exploratorio de trabajo en diseño para el 
desarrollo local. (Fig.l)

Diseñando del vértice al vórtice
El diseño viene evolucionando desde un 
enfoque tradicionalmente centrado en la 
formalización objetual —vértice— a ampliarse 
hacia roles de facilitador y catalizador de 
procesos —vórtices— de innovación territorial 
y comunitaria. Como intérprete cultural, asume 
una cierta responsabilidad en la visualización y 
materialización de paradigmas emergentes del

Desarrollo local

F i g u r a  1

Modelo de trabajo 
4 hum-. Fuente: 

C. Jiménez
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bienestar. Podemos considerar el diseño para el 
desarrollo local como una actividad estratégica 
que interviene a diferentes niveles disciplinarios, 
para promover procesos de innovación sistèmica 
a partir de los recursos territoriales existentes 
(Maffei y Villari, 2006). Esta aventura nos lleva a 
una nueva recuperación etimológica del sentido 
original de "la cosa" (the thing), entendida como 
"asunto, asamblea o ensamblaje" (The Thing) (Ehn, 
20og)t

Así, el punto de partida para nosotros, 
constituidos como una comunidad creativa de 
práctica y aprendizaje mutuo, es el co-diseño de 
escenarios futuros deseables. La actividad del 
diseño entendida como un ensamblaje socio- 
material, dialéctico, un proceso que entronca con 
el acto de caminar, tema principal de la primera 
edición de A s s i s t  2010.

El humor como un recurso local inmaterial
Los ciudadanos de Gabrovo se caracterizan por 
su singular sentido del humor. Son considerados

1 En inglés, este término era reconocido en torno al año 685 
como "asamblea", y su sentido como posesiones personales; 
"objetos", "artículos", aparecieron por primera vez en 1300. En 
las antiguas sociedades germánicas y nórdicas pre-cristianas, 
The Things eran las asambleas de gobierno formadas por las 
personas libres de la comunidad, en las que buscaban solución 
a las cuestiones de interés general

Extraído de "Anécdotas de Gabrovo" (1978) 

Sus habitantes...
• cortan el rabo a los gatos para que se cierre 
la puerta antes cuando entran y salen de las 

casas y así ahorrar calor. Por eso, el gato negro 
con el rabo cortado se ha convertido en un 

símbolo imperecedero de la ciudad de Gabrovo, 
presente en todas las celebraciones.

• colocan grifos en los huevos para dosificar 
la cantidad que necesitan y no más, para 

una sopa, ya que un huevo entero les resulta 

demasiado.
• por las noches, atan las manecillas de los 

relojes para pararlos y ahorrar engranajes.
• cuando invitan a gente a tomar té, calientan 

los cuchillos para que no se puedan servir 

mantequilla.
• cuando un visitante llega a Gabrovo lo reciben 
con un "B ien-venido" y "Bien-ido".

• no compran frigoríficos porque no están 
seguros de que la luz se apague al cerrar la 

puerta.
• ¿po r qué bailan en calcetines durante las 

bodas en Gabrovo? Para poder escuchar la 
música del pueblo vecino, Sevlievo.
• ¿po r qué encienden y apagan la lámpara 

continuamente cuando están leyendo un 
libro? Para ahorrar energía m ientras pasan las 

páginas.

buenos ahorradoresygrandes negociantes 
debido tanto a las diferentes crisis históricas 
padecidas, como a los condicionantes de su 
entorno. Han aprendido a vivir con austeridad 
agudizando el ingenio, con el humor como 
filosofía de suficiencia y autosatisfacción. Su 
habilidad en el aprovechamiento de los mínimos 
recursos con la mayor eficiencia, ha generado 
un ingente patrimonio oral formado por chistes, 
historias y anécdotas. En el prólogo del histórico 
"Anécdotas de Gabrovo"(197Q, ver Tabla), se cita 
al humorista lliya Beshkov, para quien "el humor 
es la circulación sanguíneo de uno nación (). Una 
nación que no ha creado su propio humor, no ha 
asegurado su derecho o la existencia".

Al igual que Sabadell en España, Gabrovo 
fue considerada durante décadas la Manchester 
búlgara, por el tipo de desarrollo industrial 
seguido. Actualmente, sin embargo, tras el 
hundimiento de la industria y los esfuerzos de 
terciarización de su economía^ la ciudad es más 
bien reconocida como capital internacional del 
humor y la sátira. Esto se sustenta en la existencia 
de instituciones culturales de referencia como la 
House af Humar and Satire, cuyo lema es toda una 
declaración de intenciones; "El munda sobrevive 
porque ríe".

Tal vez sea la suya, una lección provechosa 
en un momento histórico en el que estamos 
asistiendo a una crisis derivada del agotamiento 
de recursos y erosión de valores, de la toma 
de consciencia del conflicto existente entre 
los límites físicos del planeta y nuestra cultura 
economicista del crecimiento od infinitum. La 
cuál a su vez, está dominada por indicadores 
obsoletos en la evaluación del bienestar común y 
la calidad de vida (e.g., el PIB, ante la aparición de 
alternativas como el Indice de Desarrollo Humano 
o el Happg Planet Index).

No hay que caer tampoco en la ingenuidad 
de obviar que el humor y la risa como antesalas 
de la felicidad se han convertido en promesas 
insufladas por la cara más lúdica y amable del 
capitalismo. Ni negar que tal vez tengamos que 
acabar agradeciendo al Instituto de lo Felicidad 
de Coca-Cola o a la Teoría de lo Diversión (The 
Fun Theory) de Volkswagen, sus aportaciones al 
conocimiento de la compleja etologia humana en 
relación al consumo.

Pero exploremos aquí sobre todo la sugerente 
idea de que el humor es un patrimonio cultural 
inmaterial. Puede ser intercambiado de manera 
gratuita, y alberga el potencial de generar

2  Las antiguas fábricas se están intentando convertir en 
centros de arte y cultura. Cabe destacar el Centro de Arte 
Contemporáneo Christo, como homenaje a este artista de 
fama internacional, nativo de Gabrovo.
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bienestar sin consumir recursos materiales, ni 
generar residuos, fomentando la sociabilidad 
—una herramienta de convivenciolidod, como le 
gustaría a IHich—. En este sentido, a lo largo del 
taller se experimentó la dimensión del humor 
como un recurso para la dinamización local en 
su dimensiones socio-materiales, tangibles e 
intangibles.

Metodología y proceso de trabajo
El taller se desarrolló en un marco de 
investigación-acción participativa, mediante 
una inmersión contextual profunda a lo largo de 
una semana. Paralelamente, los participantes — 
procedentes de 20 países— fueron identificando 
recursos endógenos revalorizables a través de 
unas fichas, considerando el humor como un eje 
estratégico, de acuerdo con los objetivos de 
la Municipalidad. Para reforzar este aspecto 
transversal, se analizó una amplia investigación 
previa de referentes, entre los que merece 
destacar:

Salud: estudio de la Fundación Theodoro de 
payasos de hospital que demostró el impacto 
positivo del humor, tanto en los niños enfermos 
como en sus familias (Glasper et al., 2007).

Energía: Ploy-pump es un parque infantil que 
aprovecha la energía generada por los niños al 
jugar, para bombeary almacenar agua para la 
comunidad. Sudàfrica, 1996

Urbanismo: Christian Nold propone Son 
Francisco Emotion Map, una cartografía de los 
diferentes estados emocionales de la ciudad en 
función de los diferentes barrios.

Paisajismo: Urbonorbolismo propuso la 
reforestación participativa Iòdica con “La batallo 
verde", adaptando la técnica de arcilla con 
semillas {nendo-nango, de M. Fukuoka), a la fiesta 
de la populartomatina.

Turismo: A. Müller propone un souvenir 
holandés consistente en un bulbo de tulipán 
envasado en una caja de excrementos de vaca, 
convirtiendo así el residuo en recurso.

Desarrollo comunitario: Smiles per hour 
mide las sonrisas por hora de los barrios, como 
indicador para mejorar la salud y bienestar de sus 
residentes (Port Phillip, Australia).

Enterramiento: en el cementerio Alegre de 
Sapanta (Rumania), existe la costumbre de crear 
epitafios que resaltan aspectos jocosos del 
difunto, escritos en primera persona.

También se analizaron algunas muestras de la 
cultura material local que se acercaran al modelo 
propuesto de humor humano de humilde humus. 
Para abreviar, incluimos aquí una muestra de 
artesanía, hecha por alfareros del cercano Parque 
Etnográfico de Étara y que forma parte de los

'í .'■ IV,.-,-',' <“*•

fondos de la Casa del Humor (Fig.2). Podemos ver 
desde una taza para no mojarse el bigote al beber, 
tazas de café para invitados (que se separan por 
la mitad), cucharas soperas con un agujero en 
medio, o jarras engañosas; altas pero con muy 
poco fondo para que su capacidad de albergar 
líquido sea mínima.

Para que el tránsito de la fase de análisis 
a la síntesis trascendiera del plano racional y 
privado, se introdujeron dinámicas grupales 
desinhibidoras, propias del clown y del teatro 
que resultaron clave para predisponer corporal y 
emocionalmente a los participantes al trabajo en 
clave de humor (Fig.3). La multitud de propuestas 
generadas, desde las más concretas e inmediatas 
hasta las más estratégicas a largo plazo, se 
recogieron en un gran mapa, geo-referenciadas 
y clasificadas por ámbitos (movilidad, salud, 
residuos, educación, espacio público, energía, 
etc.) para ser finalmente expuestas en el centro 
de arte municipal, dentro de la fase final de 
devolución comunitaria, donde fueron debatidas 
con la ciudadanía.

A vueltas con los hallazgos
Proponer un modelo de trabajo en desarrollo 
local desde la perspectiva del diseño, basado 
en estos 4 hum-, no deja de ser un divertimento 
intelectual sustentado en precarias evidencias. 
Pero así ha de ser, si pretendemos mantener vivo 
el afán exploratorio del pensamiento divergente. 
Concluimos aquí con un sencillo ejemplo de 
ejercicio de análisis colectivo, que realizamos 
siguiendo el modelo de trabajo propuesto, 
proyectándolo hacia un escenario deseable 
de futuro. Lo aplicamos al ámbito de la activa 
artesanía local de Gabrovo, uno de los campos 
que se pretenden potenciar en su relación con la 
cultura, el humor y el turismo. Bajo el neologismo 
políglota de "soulvenir"(alma que está por

F i g u r a  2

Artesanía local 
humorística. 

Fuente: Casa del 
Humor, Gabrovo
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F i g u r a  3

Fases del proceso 
de trabajo:
dinamización grupal, 
debate de propuestas, 
pasacalles y devolución 
comunitaria.
Fuente: C. Jiménez.

F i g u r a  4

Juego de café 
"rácano", para dos 
personas. A la derecha, 
Lucy, explorando 
sus posibilidades 
expresivas.
Fuente: C. Jiménez.

llegar} creado para la ocasión, los participantes 
seleccionamos una muestra popular, como este 
juego de café para invitados. Y éstas fueron 
algunas de las apreciaciones (verfigura 4): 

Humor: ofrece una lectura inesperada, un 
hallazgo que no se le presuponía ahí -alotopía.
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según Grupo p-. Porque desafía a la rutina de 
las convenciones y tipologías asumidas, pero 
sin frivolidades; en el sentido de equilibrio, de 
un “buen balance de las fluidas", recuperando 
la acepción de la fisiología medieval. Es decir, el 
humor como salud; el objeto no limita todas sus 
opciones. No cierra todas las puertas posibles al 
modo de utilizarlo. Caben funciones atribuidas 
que traspasen y ofrezcan nuevos escenarios de 
interrelación (Fig. 4. Ver a Lucy).

Humano: está hecho a mano. Se perciben las 
huellas dejadas por la persona que puso algo de sí 
misma para conseguir esto. Representa a todo un 
gremio de oficios mantenido durante siglos en el 
territorio; es una extensión de mis manos. Tiene 
la virtud de albergar, de contener un fluido que 
interactúa con mi cuerpo. Su concavidad halla mi 
convexidad para complementarlo y viceversa; el 
objeto es la excusa de una invitación para unir al 
menos a dos personas, a compartir un alimento 
físico como acompañamiento a un alimento para 
el alma -"sou/"-: historias, ideas, sentimientos. 
Desencadena una experiencia cuya plenitud solo 
se alcanza de manera compartida.

Humilde: Invita al uso cotidiano, a integrarse 
en el sistema de objetos doméstico. No impone su 
presencia ni exige esfuerzos innecesarios para su 
utilización; porque hay un reparto equitativo de la 
acción que propone y del alimento que contiene.

Humus: está hecho de arcilla, un material 
reciclable que permite cerrar el ciclo y devolverlo 
a la tierra -siempre de la manera adecuada-.
Tanto el material como el sistema productivo es 
de origen regional; es un producto de consumo 
interno, presente en muchos hogares de Gabrovo 
y no únicamente enfocado al turismo, desligado 
de su realidad cotidiana.

En definitiva, ¡Salud!, es decir, ¡Humor!

Carlos Jiménez Martínez es profesor y director 
del Departamento de Producto e Interiores de 
la Escuela Superior de Diseño ESDi (Universität 
Ramon Hull). Sus principales líneas de 
investigación son el ecodiseño y el desarrollo 
local comunitario. Ha promovido programas de 
investigación-acción participativa como Campus 
Guía y PROCEDER. Es licenciado en Bellas artes 
con ampliación de estudios en la Norwich School 
of Design, DEA y CAP en Didáctica de las Artes 
Plásticas. Posgraduado en Ecodiseño por la UAB/ 
Elisava-UPF. Ha recibido reconocimientos como 
el Certamen de Jóvenes Artistas de Tenerife y e l, 
Premio de Investigación en Ecodiseño Fundación 
César Manrique.
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La responsabilitat del disseny i l'art en la cultura 
informacional de les noves tecnologies

MIREIAFELIU

El compromis per part dels dissenyadors 
i artistes contemporanis de generar un 
diseurs responsable envers la realitat social, 
cultural i política implica la conscièneia de la 
naturalesa heterogènia i complexa d'aquesta 
realitat. El flux comunicacional cibernètic, la 
instantaneïtat, el canvi i tot allò que acompanya 
l'esdevenir del paradigma cultural basat en les 
telecomunicacions han afavorit en aquest inici 
del segle XXI l'emergència de subjectivitats que 
s'evoquen a l'activitat comunicacional a través 
de foœbooks, twitters, blogs, etc. En aquest 
context de simulacre i hiperrealitat, utilitzant la 
terminologia de Baudrillard, cal més que mai la 
conscièneia per part del dissenyador i de l'artista 
de les especificitats locals, aprofltant albora les 
especificitats "globals" de les noves tecnologies i 
les xarxes de comunicado.

Projectes tan diversos en format i contingut 
corn son la pel-licula Redacted, escrita i dirigida 
per Brian De Palma, les accions performatives 
del col-lectiu The Yes Men, o la plataforma web 
megofone.net d'Antoni Abad, son exemples d'un 
ús de les noves tecnologies que contradiu la 
Visio universalista i desterritorialitzant que se'ls 
pretén donar.

Ficció, realitat i hiperrealitat
Redacted és una pel-licula bèl-lica 
contextualitzada a la guerra de l'Iraq. El film 
s'alimenta del flux comunicacional d'internet 
que els soldats utilitzaren per penjar el seu 
testimoniatge de la guerra a través de fotos, 
escrits i videos. De Palma construeix, dones, 
un diseurs que emergeix de la relaciô entre 
fragments visuals, punts de vista i veus en off 
rescatats de la xarxa, i d'aquesta manera posa 
en qüestié el diseurs dominant de les grans 
corporacions médiatiques sobre la guerra.

La democratització de la Història ve 
précisément per l'assumpciô de les seves 
múltiples veus, aixi corn per la interrelaciô entre 
aqüestes. En un inici. Brian De Palma volia que 
el material extret directement d'internet fos 
dominant en el film, per tal de poder construir una 
narració el més próxima possible a l'experiéncia 
de la guerra viscuda pels mateixos protagonistes. 
Però es va trobar amb problèmes legáis que

*tkm  fuu rvtponsitnity*

A dalt un dels m em bres 

del col-lectiu The Yes Men 
fent-se passar per portaveu 

de Dow Chemical. 
A baix un fotograma de 

Redacted , de Brian de Palma.
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redacted
TRUTH IS THE FIRST CASUALTY OF WAR
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Redacted (2007) 
s 'a lim enta  del 
testimoniatge 
del soldats 
de la guerra  de J'íraq 

a través de fotos, 
escrits i vídeos 
difosos per Internet

li impedien utiÜtzar aquest material, aixó és, 
mostrar "l'experiéncia real".
En aquest cas, la qüestió de la hiperrealitat i 
del simulacre exposada per Baudrillard torna a 
aparèixer amb lucidesa. Baudrillard havia utilitzat 
un conte de Borges per explicar el significat de 
simulado i simulacre. El conte explica que el 
cartógrafs de l'lmperi havien fet un mapa tan 
detallat i idéntic al territori, que l'arribá a cobrir.
El mapa es va anar dégradant fins a quedar- 
ne només vestigis, de manera que retorna 
a la terra, al territori mare d'on havia sorgit. 
Baudrillard planteja posteriorment la mateixa 
situado, però invertida: i si el territori s'anés 
dégradant a poc a poc, i fos la representado la 
que, finalment, ocupés el seu Hoc com a reaütat? 
Seria aquest el cas de Redacted? El territori es 
fa veil, desapareix, i Túnic que ens queda és la 
representado cartográfica que resisteix al pas 
del temps i que esdevé el nostre real. Baudrillard 
diu que, de fet, ni tan sois aixó té sentit. Perqué la 
inversió de l'aMegoria encara depén d'una lògica 
dualista que separa i distingeix una dimensió 
natural d'una altra d'artificial, el territori del 
mapa. Aquesta diferénda, en la postmodernitat, 
ha deixat d'existir, precisament perqué tampoc hi 
ha relació. L'imaginari s'ha convertit en allò real, i 
només depén de si mateix. Imaginari, simulacre i 
real són el mateix. Aixó és: hiperrealitat.

A Redacted, l'ús d'imatges extretes de la 
xarxa no es corresponia amb una hiperrealitat 
construida pel diseurs dominant entorn de la 
guerra, i per aixô es prohibí al director utilitzar 
les imatges de l'experiéncia de guerra penjades 
a internet, per tal de no construir un simulaciô 
que, d'una banda, sorgis d'una realitat natural, i 
de l'altra, se sortis d'aquell simulacre oficial, això 
és, de la hiperrealitat dominant. Es convida a De 
Palma a ficcionar les experiéneies i, aixi, a recórrer 
a la representació en el seu sentit més classic, de 
manera que fos possible separar la pel-licula, la 
ficció, d'allò real, de la hiperrealitat.

Simulacre i visibilitat
El simulacre és també l'estratégia principal 
utilitzada per The Yes Men en els seus projectes.
El treball d'aquest col-lectiu format per dos 
activistes, Andy Bichlbaum i Mike Bonanno, 
consisteix en poserai descoberttota la trama 
d'interessos politics i econômics duta a terme per 
grans corporacions multinacionals en detriment 
dels ciutadans, a través d'accions on els dos 
activistes es disfressen i simulen ser alts carrees 
d'aquestes empreses. Parteixen de la creació de 
webs molt similars a aquellos oficiáis de les grans 
corporacions multinacionals, a partir de les quais 
reben i accedeixen a invitacions per participar a
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col-loquis, entrevistes a televisió, conferències, 
premsa, etc., és a dir, utilitzen els mitjans 
de comunicació per difondre les denuncies i 
aconseguir un major impacte en la conscienciació 
social.

Una de les accions amò major repercussió 
fou l'entrevista concedida al News de la BBC 
en relació amb la segona empresa mes gran del 
món productora de reactius quimics, la nord- 
americana Dow Chemical Company, propietaria 
d'Union Carbide Corporation. El 1984, en una 
de les fabriques d'Union Carbide Corporation 
situada a la regió de Bhopal (India), s'havia produit 
una fuita i l'alliberació a l'atmosfera de 42 tones 
d'isocianat de metil. Unes 25.OOO persones van 
morir com a conseqüència directa d'aquesta 
catàstrofe, i es comptabilitzaren fins a 600.000 
persones afectades en total. La planta química es 
tanca, però l'empresa mai va respondre vers les 
victimes ni els danys produits.

El 2004, vint anys més tard, Andy Bichlbaum, 
del col-lectiu The Yes Men, fou convidat per BBC  
News corn a "Jude Finisterra", suposat portaveu 
de l'empresa Dow Chemical Company. Durant 
l'entrevista, "Finisterra" anuncia que l'empresa 
Dow havia decidit liquidar l'empresa Union 
Carbide Corporation, i que utilitzaria els 12 bilions 
de dòlars de benefici per pagar l'atenció mèdica 
de les victimes de la catàstrofe de Bhopal, 
recompensar els familiars, netejar el territori i 
investigar sobre possibles riscos de productes 
utilitzats per Dow. Però dues hores després,
Dow Chemical Company envià una nota urgent 
ais mitjans de comunicació negant l'autoria 
de les declaracions. Durant les dues hores de 
marge entre l'entrevista a "Jude Finisterra" i 
la comunicació de frau, Dow perdé 2 bilions de 
dòlars en ventes. Tal com exposen The Yes Men 
a la seva web: “People want Dow to do the right 
thing, but the market decides that it can't."

Si limitéssim la interpretació dels 
efectes dels nous mitjans de comunicació, i 
especialment del creixement exponencial dels 
fluxos informacionals d'internet, a la lògica del 
capitalisme econòmic amb finalitats comerciáis, 
cauriem en I'afavoriment de dinàmiques globals, 
i justificariem una homogene’itat que anul-la 
les riqueses locals, exclou comunitats, elimina 
diferències i obvia les distàncies necessàries per 
al diàleg. l arribats a aquest punt, els ùnics nodes 
destacats serien els dels grans centres financers 
dins la xarxa de les corporacions transnacionals, 
amb les institucions politiques com a guardians 
de la seva estabilitat. Però tal com avisa Jesús 
Carrillo, no podem tenir una visió automatitzada 
i determinista de les noves tecnologies. Els 
efectes de la seva expansió en la quotidianitat

romé mathen de ladíme 
gitanos transmeton des de móbiis 

gypsies broadcast from mobites 
gitanos transmiten desde móvHes
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Un grupo de Jóvenes saharauis de los campamentos de refugiados de Tindut en Argelia transmiten sus experiencias en Internet utilizando teléfonos 
móviles.

i els efectes de la societat en xarxa en si poden 
analitzar-se des d'altres mares d'interpretació no 
necessàriament reglats per un objectiu comercial.

La creació de programari lliure, d'estratègies 
que protegeixen les autories i que albora 
comparteixen els productes com Creative 
Commons, així com també la creació de modes 
de resisténcia a régims dictatorials a través 
del testimoniatge exhibit per internet, tal com 
ha passât en les revolucions árabs, demostren 
que les categories de la xarxa (horitzontalitat, 
col-lectivitat, trencament de fronteres, sistema 
nodal, estructura rizomática) poden tenir 
aplicacions que afavoreixin la democratització 
social. El projecte de The Yes Men és un exemple 
d'estratégia creativa que parteix de la lògica 
del flux comunicacional per donar visibilitat a 
territoris i comunitats invisibles, a la pobresa 
desterritorialitzada i anònima. La má d'obra 
barata d'algunes zones de l'Asia Oriental, 
l'América Llatina o l'Àfrica Subsahariana no

Dues imatges 
de Megafone.net, 

un projecte 
que descohreix 

ïheterogeneïtat 
de la realitat 

humana
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consta en el model pel capitalisme informacional, 
en termes de Manuel Castells. Aquests col-lectius 
no tenen accès a la xarxa, a la hiperrealitat, al 
mon. l projectes corn els de The Yes Men suposen 
una oportunitat de tenir aquesta veu, amb l'ùs del 
mateix poder de les grans corporacions: el poder 
de la comunicació viral. The Yes Men construeix 
una hiperrealitat paral-lela a la hiperrealitat 
oficial, d'aqui la força dels seus projectes i de les 
conseqüències de les seves accions.

Megàfon digital
De la mateixa manera que les accions de The Yes 
Men, un dels principals objectius del projecte 
Megofone.net, d'Antoni Abad, és donar veu i 
visibilitat a grups de persones en rise d'exclusió. 
Megofone.net consisteix a potenciar, entre els 
membres d'aquests col-lectius, el fet de compartir 
les prôpies experièneies i opinions a través de 
l'organitzaciô de reunions i l'ùs de telèfons môbils 
amb camera integrada i accès a internet. Aixi 
dones, la possibilitat d'accedir a la xarxa des dels 
dispositius môbils i, per tant, la possibilitat de 
pujar de manera immediata escrits, imatges i 
videos, actúa corn a megàfon digital per a aquests 
grups de persones normalment estigmatitzades 
pels mitjans de comunicació prépondérants.

El projecte s'ha dut a terme en diferents 
ciutats d'arreu del món, i a cadascuna s'ha 
desenvolupat de manera diversa segons el grup 
social, el context geogràfic, historic i politic. Per 
exemple, en el cas de Sâo Paulo, es treballà amb 
la comunitat de motoboys; en el cas de la ciutat 
de Mèxic, amb el col-lectiu de taxistes; al Sàhara 
Occidental, amb refugiats saharians; a Barcelona, 
amb persones amb mobilitat reduïda; a Lleida i a 
Castella, amb col-lectius de joves gitanos, etc.

Megofone.net contraresta qualsevol possible 
visió naïf de l'art corn a expressió global, o fins 
i tôt qualsevol interpretació universalista per 
l'ús de dispositius môbils amb accès a la xarxa 
del món global. Aquest projecte descobreix 
l'heterogeneïtat de la realitat humana, el 
microcosmos de cada comunitat, les seves 
especificitats concretes.

Megofone.net utilitza la plataforma digital 
corn a espai pùblic i, portant, corn a generadora 
d'experièneies, d'intercanvis i de significats. Obre 
via a l'expressiô i possibilita el diàleg de multiples 
veus. En aquest sentit, es tracta d'un projecte 
que es mou en l'equÜibri entre el món real i el 
virtual, perqué construeix, actúa i incideix en la 
realitat fisica albora que habilita una plataforma 
de reunió presencial i una altra de cibernética. El 
projecte potencia, dones, la relació, la connexió, la 
coordinació i, el més important, l'autopresentació 
deis agents protagonistes a la resta de la societat.

El projecte els dóna veu pròpia en el "canal de la 
hiperrealitat".

En cada comunitat, el projecte segueix el 
seu desenvolupament amb la creació d'un canal 
televisiu per internet. El format, la tipologia de 
subapartats en qué es divideix el canal, difereix en 
cada cas, segons el continguts que cada col-lectiu 
hagi acordat emetre. En el cas deis motoboys 
de Sao Paulo, per exemple, les emissions es 
basaven sobretot en continguts multimédia 
que partien de la experiéncia quotidiana propia.
Al mateix temps, els receptors d'aquestes 
emissions podien intervenir afegint comentaris 
a la xarxa. La participació comunicacional en el 
canal, més enllá deis continguts afegits per part 
de la comunitat de motoboys, també afavoria la 
relació de la ciutadania amb aquest grup. El diàleg 
establert ajudava a corregir la imatge desvirtuada 
i estereotipada que els motoboys patien i encara 
pateixen a la ciutat de Sao Paulo.

Així, a partir deis tres projectes acabats de 
descriure (la pel-lícula Redocted, Tacciò de The Yes 
Men i Megofone.net), tots de format totalment 
divers, es contradiu la visió universalista i 
desterritorialitzada de les noves tecnologies 
i deis nous mitjans, que s'utilitzen al servei 
d'experiéncies concretes i d'históries irrepetibles, 
localitzades en un context, relacionades amb 
un espai, un temps i unes comunitats concretes. 
Són tres exemples de com, en la cultura actual 
del "comunico, ergo existeixo", on el valor rau 
més en la mateixa comunicació que no pas en el 
seu contingut, el disseny i Tart que utilitzen les 
noves tecnologies juguen un paper clau: tenen 
la responsabilitat d'utilitzar les facilitats que 
aqüestes ofereixen (mobilitat, immediatesa, 
comunicació viral, acciò, intrusió a Tespai públic, 
experiéncia, deslocalització, representació a 
temps real, etc.) al servei d'una visió crítica i d'un 
compromís social, cultural i politic cap a la realitat, 
amb Tobjectiu de potenciar-ne la naturalesa 
específica, heterogénia, múltiple i relacional.

Mireia Feliu Fabra és artista multimédia i 
professerà de Projectes Audiovisuals a TEscola 
Superior de Disseny ESDi, URL. Llicenciada en 
Belles Arts per la UB, amplià els estudis a la 
Leeds Metropolitan University (RU), i és màster 
en Computer Art a la School of Visual Arts de 
Nova York. Ha rebut reconeixements com la 
beca Institut Ramon Llull, el premi Espais, el New 
York Foundation for the Arts Fellowship, el SVA 
Alumni Society Award (NY), el Diapason Gallery 
Residency (NY), la beca Fundació "la Caixa" i el 
Peggy Guggenheim Collection internship.
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Ombres, veus des de I'oblit, 
de Noemi Palacios
"L'ombra, l'odversari, el temptador. Aquells 
aspectes de nosoltres amb els quais no ens 
identifìquem i rebutgem, que al no ser vistos 
ens fan octuor al seu serve!, projectont el 
que rebutgem en els oltres"

La realitat és sempre paradoxal, ja que 
t'existència és un complex equilibri entre 
els oposats. Les experiències que vivim es 
defineixen pel que són i també pel que no 
són. La llum no s'entendria sense la foscor, 
l'alegria sense la tristesa i la salut sense la 
malaltia.

Totes les formes de polaritat són part 
de la nostra naturalesa, i en si mateixes no 
són incompatibles; som nosaltres qui, a 
través del judici previ, limitem la consciència 
considérant adequada una de les parts.

El nostre procès de consciència elabora 
una anàlisi mental, disgrega la realitat en 
dues parts i en discrimina una sobre la 
bondat, i rebutja l'altra polaritat.

Aquest és el tema que m'ha portât a 
investigar sobre les parts negades de la 
naturalesa humana, obeint a la inquietud de 
recerca d'autoconeixement propi.

Alhora he volgut trobar un llenguatge 
universal amb la intenció de transmetre 
i compartir la meva vivència personal i, 
potser, generar en l'espectador l'empatia 
necessària per identificar com a seves 
algunes d'aquestes polaritats.

Més que un simple projecte escultòric 
el sento com un projecte vital, ja que és tan 
gran l'inconscient que no pretenc abastar-lo, 
0 entendre'l, simplement intento gaudir del 
procès de descoberta continua i inesgotable 
que m'ofereix.

La matèria, en el meu cas la pedra, 
intervé com a catalitzador d'aspectes tan 
abstractos com són les emocions.
Buscar la manera de transformar un 
impuls en un objecte tangible és per a mi un

constant desafiament, aixi que per trobar 
la manera d'expressar-ho m'he submergit 
durant dos anys en l'experimentació 
personal de les passions humanes.

La mandra, la gola, l'enveja, la ira, la 
luxúria, la cobdicia, l'orgull, la vanltat i la 
por són les escultores que s'estan gestant 
arran de la experiència personal pròpia i 
están filtrados a través de les emocions, tot 
intentant no jutjar-les per poder illuminar 
aqüestes parts alienades de la naturalesa 
humana, que esdevenen una biografia 
invisible però no menys decisiva de la nostra 
experiència vital.

He imaginât aquest projecte expositiu 
com una instal-lació, on tots els elements 
interactuen i formen un ambient propi, 
per tal de transportar l'espectador al món 
interior de les emocions, on la matèria té la 
capacitat de convertir l'objecte en subjecte, 
per mitjà d'una alteració semàntica que ens 
permet veure éssers en comptes de matèria 
morta.

L'escultura es transforma en "aigu" dotât 
de capacitat narrativa.

En aquest teatre escultòric, hi intervenen 
diversos personatges, on juguen un paper 
el diáleg i la comunicació interna i externa: 
l'inconscient, que apareix com a director 
d'orquestra; l'ombra o part alienada, que 
Iluita per ser vista, tocada i escoltada; la 
consciència creadora, que dóna vida i forma; 
la matèria, que actúa de mirali per donar Hum 
a l'inconscient; l'espectador, que interioriza, 
filtra i transforma el mlssatge. 1 per últim 
jo, o la meva part conscient que treballa al 
servei de l'objectiu que aquest diàleg es 
manifesti.

El conjunt de tot plegat esdevé l'obra en 
si mateixa, que no pretén donar respostes 
cohérents, simplement actúa corn a 
manifestació de les inquietuds oblidades de 
l'ànima.
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L'obra de Noemi Palacios és una irrefrenable invitació al tacte, a 
percebre la forma en totes les seves dimensions. La síntesi de la 
recerca de la Identität de la seva obra s'amaga en la natura, en la seva 
forma més intrínseca. L'objectiu és crear una escultura com a simbiosi 
de forma, espai i contingut. A través d'un estudi meticulós sobre el 
volum i el bloc petri. Palacios ens revela les propietats inhérents a la 
massa, albora que immortalitza tots aquells sentiments continguts 
que expressa amb fermesa i força a través de cadascuna de les seves 
peces. El résultat final són unes construccions Hiscants, ténues i 
sinuosas que evoquen somnis i desitjos de l'ánima. Cada peça és el 
résultat de la recerca de l'essencial, amb l'ús d'un llenguatge directe i 
amb respecte envers la seva arquitectura natural, on es fa de la pedra 
el material protagonista.

Font: Fundació Vila Casas
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El diseño expositivo
en el contexto del 'new media art'

SUSANA ARI5T0YB0LÍEAR

La incorporación de las nuevas tecnologías en 
el arte no sólo supone nuevas experiencias en 
la manera de crear o concebir la obra artística 
sino que también transforma los procesos de 
percepción y exhibición del arte.

Uno de los conceptos clave en el new 
medio art es que plantea nuevas experiencias 
participativas e interactivas. Este aspecto unido 
a la complejidad tecnológica que supone en 
muchos casos los nuevos formatos expositivos, 
que dificulta su instalación, mantenimiento y 
conservación, son algunas de las posibles razones 
que podrían explicar la poca repercusión del new 
media art en las instituciones.

Aun así, cada vez aparecen más ejemplos 
de exposiciones de new medio art Estas 
exposiciones evidencian en la mayoría de los 
casos las dificultades de las instituciones para 
adaptarse a los nuevos formatos expositivos. 
Dificultades que tienen que ver con aspectos 
prácticos, como el control lumínico, la necesidad 
de múltiples conexiones tanto eléctricas como 
de datos, las dimensiones y relaciones de las 
obras a exponer, el espacio que requieren para 
la interacción, etc... pero también con aspectos 
más ligados a la novedad que supone este tipo 
de montaje para la institución y el cambio de 
mentalidad que conlleva, puesto que no se 
exponen una serie de'objetos'en el sentido 
tradicional y, además, la exposición es un 
proceso en constante cambio y necesita de un 
mantenimiento y gestión más intenso.

Pero no se trata sólo de evidenciar las 
dificultades de tipo técnico o de gestión que 
plantea la exposición del new medio ort sino de 
reflexionar sobre el papel del diseño expositivo 
en este ámbito concreto.

El público que se enfrenta a una exposición 
de new medio art, no suele estar familiarizado 
con este tipo de arte, por lo que el papel del 
diseñador (en estrecha colaboración con el 
comisario) se hace fundamental para pensar el 
montaje expositivo como si se tratase del diseño 
de un interfaz. El diseñador debe hacer que el 
público entienda de una manera intuitiva cómo 
se utiliza la instalación, además de materializar 
el montaje de manera que exprese el discurso o 
planteamiento expositivo.

A parte de la interactividad otro aspecto que nos 
interesa como diseñadores es que el arte digital 
permite acoplar múltiples registros sensoriales: 
imágenes, objetos, sonido, hipertextos, la acción- 
movimiento del usuario... no sólo percibimos 
con la vista, lo táctil y lo afectivo forman parte 
inseparable de la percepción. Lo corporal es 
básico en los procesos de cognición, es a través 
del cuerpo que procesamos la información^

Todos estos aspectos de participación, 
interacción y sensorialidad hacen del espacio 
expositivo en new medio art un campo para 
la experimentación extrapoladle al diseño de 
cualquier tipo de espacios teniendo en cuenta al 
usuario y su naturaleza multisensorial. Siguiendo 
éstas premisas, propongo a continuación unos 
breves apuntes extraídos del marco de mi 
investigación doctoral.

¿Qué es el new  m e d ia  a rt ?

¿Cómo definir new media art? Existen diferentes 
respuestas según los autores consultados. Para 
algunos es el arte que utiliza como herramientas

1 La relación entre lo corporal y el proceso de cognición fue 
desarrollado por Merleau-Ponty, Maurice (1945), Phéno
ménologie de la perception, Paris; Gallimard.
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al lugar de 
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obra de arte

los medios digitales y /o electrónicos^ otros 
se refieren a él como el arte contemporáneo 
integrado en los tiempos tecnológicos que 
vivimos^ Es decir, igual que las nuevas tecnologías 
han cambiado a la sociedad, lo mismo se 
puede observar en el ámbito del arte dentro 
del cual, el new medio ort genera una serie de 
transformaciones que definen en sí mismas cómo 
es el arte hoy, independientemente del soporte 
que utilice.

Pero, ¿Por qué necesita de una etiqueta el new 
medio ort? ¿Por qué no decir sencillamente arte 
o arte contemporáneo? ¿Los nuevos medios son 
solo un soporte o herramienta?

En realidad no se necesita definir el new medio 
ort por lo que es sino "por lo que provoca". Se 
necesita del término new medio ort porque éste 
concepto genera comportamientos nuevos en el 
receptor que transforman las ideas y procesos 
que definían el arte hasta hoy. Golan Levin, artista 
de arte digital interactivo, responde a la pregunta 
"¿qué es lo que te permiten hocer/investigor los 
tecnologíos digitoles que no quedos hocer con 
otros herromientos?, responde rotundamente 
con la siguiente afirmación: "Puedo creor 
comportomientos""^.

Sobre el espado expositivo
Cuando hablamos de "espacio expositivo" nos 
referimos al lugar de encuentro entre el público 
y la obra de arte, hablamos pues, de un lugar 
físico. El espacio expositivo tiene un papel 
fundamental en la percepción de la obra de arte. El 
controvertido cubo blanco, paradigma del espacio 
expositivo de la Modernidad, se ha constatado 
finalmente como portador de significados. En su 
larga historia como emblema de la pureza del arte 
y planteado como búsqueda de un lugar lo más 
neutro posible, liberando el espacio expositivo de 
cualquier ornamento o referencia arquitectónica, 
el cubo blanco como contenedor de obras aisladas 
y ensimismadas, no solo ha condicionado los 
significados en la percepción de la obra de arte, 
sino también el comportamiento del visitante 
del museo: paseante silencioso, receptor

2 "El media art r\o es entendido como una corriente 
autónoma sino como parte integrante de la creación artística 
contemporánea. El hecho de emplear el término 'media' es un 
recurso para diferenciarlo (y no apartarlo) de las manifesta
ciones artísticas que utilizan otras herramientas no basadas 
en las tecnologías electrónicas y/o digitales" Gianetti, Claudia 
(2002), Estética digital. Sintopía del arte, la ciencia y Ja 
tecnología, Barcelona: ACC L'Angelot.
3 Definición de new media art del curator Steve Dietz, 
"Rethinking curating. Art after New media", prólogo del libro: 
Graham, B. é  Cook, S. (2010) Cambridge: MIT Press.
4 Entrevista realizada por Tom Giddins al artista interac
tivo Golan Levin para el magazine británico Dazed and Con
fused, (27 Septiembre, 2009), publicada en la Web del artista 
(http://tinyurl.com/bw27d8S)

pasivo y sumamente respetuoso al proceso de 
sacralización del arte.

¿Cómo plantear el tipo de espacio adecuado 
para el new medio ort?

Los espacios de la mayoría de los museos 
actuales deltipo cubo blanco no serían 
especialmente apropiados, ya que crean un 
contexto poco acorde con las características 
del new medio ort. Están pensados para 
ser un fondo blanco, es decir, para exponer 
objetos aislados que deben ser contemplados, 
sin embargo la mayoría del new medio ort 
tiene características conectivas (no aislado), 
performativas e interactivas (no contemplativas). 
Pero tampoco la caja negra, el espacio preferido 
por las proyecciones de cine o vídeo, seria 
necesariamente el espacio más adecuado.
Si buscásemos un aspecto que sería común 
a todas las exposiciones de new medio es la 
importancia de la luz. La luz o el control de la 
misma es seguramente el elemento básico con el 
que se tiene que trabajar cuando se plantea una 
exposición interactiva^.

La iluminación es un aspecto fundamental 
en cualquier propuesta expositiva, pero en el 
contexto del new medio ort podríamos afirmar 
que la luz es el material que define la mayoría 
de las propuestas. La luz que se emite desde 
las pantallas o la oscuridad que envuelve las 
proyecciones son constantes en las exposiciones 
de new medio ort. El control lumínico se hace 
imprescindible, la luz define el espacio más que 
cualquier otro elemento, altera dimensiones, 
distancias, colores y materiales.

El espacio expositivo en definitiva, tendría el 
papel de actuar como vínculo entre el público y 
la obra actuando como una interfaz. El espacio 
expositivo planteado como interfaz permite 
el "uso" intuitivo de la exposición, predispone 
a descubrir y conocer nuevas relaciones entre 
el arte y sus públicos. Hablamos de creación de 
entornos virtuales; del diseño de un interfaz 
teniendo en cuenta el espacio virtual. Sin 
embargo, el espacio real también puede actuar 
de interfaz si cumple determinados requisitos: 
comunicar al usuario qué debe hacer, hacia donde 
dirigirse, cómo situarse, hacia donde mirar y 
actuar preferiblemente sin necesidad de un 
manual de instrucciones.

Para ilustrar la relación entre el espacio, 
lo corporal y la percepción un buen ejemplo es 
la exposición "Sistemas vivos", una muestra 
retrospectiva dedicada a la pareja de artistas 
interactivos de reconocimiento internacional.

5 Ideas extraídas de la entrevista de Sarah Cook, comisaria 
del Whitney Museum of American Art, a Christiane Paul, en 
http://tinyurl.com/cx7jx53
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Christa Sommerer y Laurent Mignonneau, que 
tuvo lugar en el 2011 en el centro Arts Santa 
Mónicade Barcelona.

En esta exposición, sin joysticks ni ratones, 
todas las obras plantean una manera de 
interactuar de forma plenamente intuitiva.
La relación con el visitante se da mediante 
el tacto y la posición corporal abriéndose de 
esta manera a una forma de diálogo con las 
propuestas artísticas de da de una forma 
plenamente natural. Para incentivar estos 
diálogos corporales, el diseño expositivo se ha 
ideado de forma que la disposición de las obras 
en el espacio va configurando un ámbito propio.
De ésta forma, el espectador recibe múltiples 
registros sensoriales y diferentes acercamientos 
posibles, sumergiéndose de manera muy activa 
en el recorrido de la exposición. Una balsa de 
agua donde asomarse como a un pozo y sumergir 
las manos para interactuar; unas plantas a las 
que acariciar o una linterna para enfocar un 
huevo que sostenemos delicadamente entre 
las manos. Todas estas acciones nos posicionan 
de una determinada manera en relación a la 
obra, la cual se nos ofrece como un campo vivo 
de información y experimentación entorno a 
conocimientos complejos como el mundo vivo en 
los ecosistemas.

El diseño del espacio expositivo
En resumen, se puede afirmar que el espacio 
expositivo contextualiza la obra, genera 
comportamientos (o debe ser capaz de 
generarlos) y crea una experiencia (proceso de 
comunicación /  cognición).

Respecto a la contextualización de la obra, 
el objetivo es que sea coherente con el discurso 
expositivo o las ideas que se quieran transmitir. 
Los elementos físicos con los que se trabaja 
en la conceptualización del espacio son; las 
dimensiones, distancias (organización espacial 
de las piezas), materiales (texturas, evocaciones, 
elementos de soporte, compartimentación...), 
la iluminación, la escala (relación tamaños 
con el usuario y con la arquitectura existente) 
y recorridos (al desplazarnos por el espacio 
introducimos el factor temporal y los diferentes 
puntos de vista no estáticos).

Por otra parte, el espacio expositivo genera 
o debería generar comportamientos, aspecto 
directamente vinculado a los planteamientos del 
newmedio art. Se trata de plantear un espacio 
que predisponga a una actitud activa del visitante, 
que propicie la interacción, que entienda una 
"nueva" manera de visitar una exposición de 
arte con la que todavía no está familiarizado.
Los espacios expositivos de hoy marcarán un

referente en el público que se irá incorporando 
a las siguientes exposiciones, entendiendo el 
espacio expositivo como un lugar de acción. Se 
trata de generar nuevas actitudes en relación con 
la exposición.

Al pasar de un lugar para la contemplación a 
un lugar para la acción, el visitante se transforma 
en usuario y el espacio debe responder a sus 
necesidades. De ahí la propuesta de pensar el 
espacio expositivo del new medio ort como el 
diseño de una interfaz. Utilizar los aspectos de la 
percepción del espacio, adecuando el proceso de 
comunicación de la interfaz a la conducta humana.

Aunque no podemos prever si aumentará 
la presencia de new medio ort en el ámbito 
expositivo contemporáneo, sí se ha constatado 
que los cambios que provoca en el arte no se 
circunscriben únicamente al arte producido 
por medios digitales/electrónicos, muchas 
exposiciones artísticas aunque no contengan new 
medio ort usan la interactividad, la relación con el 
cuerpo, la performance como una manera ya de 
entender el arte y la espacialidadE Posiblemente 
estos aspectos ya configuran a la sociedad 
contemporánea y sus relaciones con el arte.

La investigación de las aportaciones de las 
propuestas artísticas del new medio ort en el 
diálogo entre cuerpo y espacio podrían aportar 
modelos y experiencias extrapoladles al proyecto 
de los espacios contemporáneos. Tener en cuenta 
la relación entre el cuerpo y el espacio, para 
pensar (diseñar) el entorno teniendo en cuenta las 
especificidades de la percepción humana.

Susana Aristoy es arquitecta desde el año 1999 
por la UPC. Màster Universitario en Comisariado 
de Arte y Nuevos Medios de ESDI (URL). Desde 
el año 2003 es profesora de proyectos de diseño 
de interiores y materiales y tecnología en ESDi. 
Compagina su labor docente con la actividad 
profesional junto con la arquitecta Filena Di 
Tommaso des de la empresa de arquitectura y 
diseño Lo Petito Dimensió.

6 Un ejemplo de arte que no utiliza medios digitales pero 
provoca una reacción participativa buscando una relación 
directa con el espacio expositivo sería la instalación de Olafur 
Elliason The Weather Project en la Tate Modern de Londres 
en 2003, accesible en http://tinyurl.com/ybwfdbq.
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¡sos espacio publico!
El proyecto 'Acces_sos' y la construcción 
de ciudades accesibles a todas las edades

FILENA DI TOMMASO

El espacio público de nuestras ciudades es el 
último territorio neutral que no pertenece a 
nadie y pertenece a todos al mismo tiempo, que 
toma forma y muta según quien lo habite y lo 
contamine. Es lo que queda fuera de los llenos 
urbanos, el negativo de la vida densa y privada 
de las ciudades; parece ser la última carta para 
rescatar nuestra necesidad de ser comunidad y de 
compartir experiencias pero también el derecho 
a estar solos en un espacio abierto. Muchos 
espacios públicos urbanos están dormidos, 
olvidados o, al contrario, congestionados y 
confusos por las rápidas transformaciones 
sociales.

No podemos no leer un 505  reclamado 
urgentemente por nuestras calles y la petición de 
un nuevo compromiso civil que nos involucra como 
expertos y al mismo tiempo como actores de la 
vida publica. La respuesta no puede limitarse a un 
formato cerrado y impermeable, sino que consiste 
en un proceso no lineal de experimentación, un 
proceso de abstracción progresiva a través de 
deducciones empíricas y a través de la creación 
de plataformas de trabajo interdisciplinarias y 
inclusivas.

Durante el 2°  CIDIC, entre las ponencias de la 
línea Design forAll, se ha presentado esta tema 
de análisis socio-urbanas y expuesto el proyecto 
Acce5_505, contenedor internacional de eventos 
instrumentos y acciones dirigidas a investigar la 
naturaleza del espacio publico contemporáneo 
según la clave de lectura de la vista por Acces_sos, 
no solo como abertura a las franjas de la población 
más débil si no como predisposición del espacio 
urbano a ser vivido y interpretado por una 
colectividad amplia y plural.

¿Que es 'Acces_sos7
En el año 2008 un grupo internacional de 
profesionales se reúne para investigar la 
naturaleza del espacio público. Es en este 
contexto que surge Acces_sos formado por tres 
estudios profesionales de arquitectura: Qart 
progetti de Florencia, Territori24 arquitectura i 
urbanisme de Barcelona y Tasca studio associato 
di architettura de Bolonia.

Acce5_505 es un programa de investigación 
internacional, promovido por la Región Emilia- 
Romagna, que a través de proyectos en lugares 
específicos, promueve eventos, instrumentos 
y acciones dirigidas a indagar en la naturaleza 
del espacio público. La idea consiste en 
recoger en un único contenedor prácticas, 
conocimientos y esperanzas respecto al tema de 
la ciudad pública y de su grado de accesibilidad, 
construyendo contextos de interacción entre 
sujetos y proyectos. La dimensión pública de la 
ciudad es, pues, el ámbito de intervención de la 
investigación. El nombre Acces_sos reúne el tema 
de la accesibilidad al espacio público y la petición 
de ayuda lanzada por sus calles: 5 .0 .5 .

De hecho la clave interpretativa por la que 
hemos optado es la de la accesibilidad, con la 
intención de superar la inmediata identificación 
entre [accesibilidad = minusválido = eliminación 
de barreras arquitectónicas] o su versión más 
reciente según la cual, accesibilidad es = a 
navegabilidad en la Web. Entendemos la definición 
de accesibilidad como predisposición del 
ambiente antropologizado para ser disfrutado.

Móviles urbanos 
expuestos y en uso 

en el salón del mueble 
de Milán de 2011
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Material gràfico
producido por
Acces_sos
en el laboratorio
ciudadano
de Borgo Panigaie

Portada de la 
publicación 
Acces_sos, construir 
ciudades accesibles a 
todas las edades

habitado, vivido por todas las poblaziones de 
todas las franjas de edad.

La investigación lanza un SOS al espacio 
público, porque el Espacio Público, es su 
predisposición a acoger y consentir las 
transformaciones de nuestra sociedad, es el 
tema clave para renovar los inst'umentos y las 
acciones con las que se pretenden emprender vías 
de formación y recalificación ce nuevas partes 
de ciudades europeas, según un punto de vista 
metodológico "sin edad" (ogeless th'nking).

Acces_sos se dirige a las acministraciones, 
entes institucionales, entidades privadas, 
proyectistas, departamentos técnicos, 
asociaciones y ciudadanos interesados en

el acceso a aquellas partes de la ciudad que 
pertenecen a todos pero que no siempre son 
utilizadas o utilizadles.

Uno de los objetivos de Acces_sos es la 
búsqueda del valor de uso de los espacios 
colectivos: a pesar del proyecto originario y del 
objetivo prefijado de un espacio urbano, su uso 
cotidiano y su interpretación por parte de la 
mayoría define nuevos usos y características 
identitarias.

A través de las propuestas proyectuales, 
Acces_sos dirige la mirada a la recalificación 
de partes de la ciudad, y a las propuestas de 
recalificación sobre y en base a las cuales se 
promueven las políticas y los programas de 
sector. La investigación tiene también la ambición 
de activar y promover un cuadro de referencia 
intersectorial y de transversalidad disciplinar, 
utilizando el instrumento del "proyecto urbano" 
como plataforma de confrontación e interacción.

Las leyes existentes, cuando se respetan y se 
hacen respetar, ya tutelan el interés general de la 
ciudadanía en sus múltiples formas. Se pretende 
investigar la accesibilidad sugiriendo una mirada 
distinta con la cual leer e intervenir sobre los 
contextos: una mirada profundamente estrábica, 
una visión periférica y una verdadera capacidad 
inclusiva, que permita un fuerte enfoque 
transversal.

Accés_sos insiste en la carga de identidad de 
las características morfológicas connaturales 
a un lugar (abierto, cerrado, semiabierto, 
semicerrado) para promover las cualidades 
relaciónales humanas y no exclusivamente 
económicas.

Los espacios abiertos al público deberían 
ser proyectados amplificando su potencial 
educativo y no solo como lugares de tránsito, de 
descanso o de juego. No espacios sobrantes entre 
edificios, sino proyectos de espacio diversificado, 
democrático y aprovechable para la comunidad. 
No estándares normativos sino lugares.

Método de trabajo y herramientas de A cce s_ so s
Acces_sos funda su propio marco programático 
de acuerdo a algunos principios fundamentales 
que distinguen el método de trabajo que ha ido 
consolidándose en estos anos, resumido en cinco 
conceptos:

Transversal. Una visión integrada del 
espacio público que tenga en cuenta todas las 
componentes técnicas que lo conforman y las 
posibles superposiciones y oportunidades 
entre los elementos funcionales (viabilidad, 
aparcamiento, iluminación, servicios...).

Empírico. El método de trabajo de Acces_sos 
no es lineal si no que acepta continuas vueltas

42 Quadern • Juny2012



atrás a las hipótesis de partida. Se fundamenta 
en la experimentación de campo, la confrontación 
ciudadana, no para obtener su visto bueno, sino 
porque entendemos que el espacio toma forma 
según quien y como lo vive. Por éste motivo la 
investigación y la experimentación se desarrolla 
no sobre, sino con las personas. Se trata de una 
método empírico en el sentido del empirismo 
clásico según la cual, el conocimiento humano 
deriva en primer lugar de los sentidos y de la 
experiencia. Los proyectos de Acces_sos parten 
de la verificación empírica de cuanto emerge en la 
fase de observación.

Porticipotivo. El ciudadano que vive el espacio 
público es el punto de partida de cualquier 
concepción de Accés_sos. La valorización del 
espacio público se define en relación a sus 
modalidades de uso y sus potencialidades 
cotidianas

Pluridiciplinor. Sumamos, confrontamos 
y dialogamos con todas las competencias 
profesionales que participan en una concepción 
urbana accesible.

A medida y de pequeña escala. El elemento 
urbano necesita de una respuesta especifica 
al objeto de intervención. Es a pequeña escala 
donde el proyecto del espacio público se vuelve 
tangible, perceptible físicamente a través de la 
forma, el material, el color, las características 
de todos los componentes más cercanos 
en dimensiones al usuario. La elección y la 
composición de cada material debe mantenerse 
bajo control hasta la escala 1:1, no tanto porque 
"Dios está en el detalle", cuanto porque cada

barandilla es aferrada físicamente y cada escalón 
es superado personalmente.

Sentarse en una superficie ardiente en verano 
y demasiado fría en invierno no es agradable para 
nadie y cualquiera puede percibirlo. El material, 
sin embargo, no es solo una cuestión de función 
porque 1 cm de hormigón no equivale a 1 cm de 
madera o de hierro.

Bajo estas premisas, Acces.sos ha 
desarrollado proyectos de espacio público a 
través de laboratorios ciudadanos, prototipos 
de mobiliario urbano, eventos, performance y 
proyectos de investigación mirados para las 
administraciones publicas de Catalunya, Emilia 
Romagna y Toscana. Nuestras investigaciones 
encuentran su síntesis en una publicación 
promovida por la Regione Emilia Romagna.

Filena M. Di Tommaso (Bologna, 1974) es 
arquitecta y se formó en la facultad de Florencia 
y en el TU Politécnico de Delft (Holanda). Es 
soda fundadora de Territori24, de La Petita 
Dimensio y de Acces_sos. Profesora de interiores 
en ESDI desde 2005, terminó en 2011 el màster 
en comisariato de arte y nuevos medios de la 
Universität Ramon Llull con una investigación 
sobre arte contemporáneo y espacio público.

www.regione.emilia-romagna.it/par/
ec.europa.eu/health-eu/my_health/elderly/index_it.htm
www.ageconcern.org.uk
www.arc.usi.ch/index/icup/urbaging.htm
it.wikipedia.org/wiki/spazio_pubblico
www.mobilitepourtous.ch
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Arquitectures de la dignitat /
Eskitsch, centre i periferia 
d'una actitud

ORIOL OCAÑA i GUILLEM CELADA (Viuda de)

El paisatge dels barris originàriament autocons- 
truïts a les perifèries de les ciutats industrials son 
mostra d'un eclecticisme arquitectônic en el quai 
es mesclen estructures originals amb paràsits, 
ampliacions i arranjaments. L'estètica espontània 
de l'arquitectura popular sorgida al marge del con
trol de les politiques urbanistiques esdevé kitsch. 
Son habituais els historicismes, els simulacres i 
els exotismes vinculats a l'origen de les comuni- 
tats dels qui les habiten i a la voluntat de cons- 
trucciô d'una realitat bucòlica. El kitsch, però, no 
només és present en l'arquitectura popular de la 
perifèria, ans al contrari, apareix de forma encara 
mes flagrant en algunes edificacions de grans 
constructores al centre de la ciutat. Aquest kitsch 
institucionalitzat no té a veure amb la construcciô 
d'una Identität col-lectiva, ni amb la resoluciô de 
necessitats basiques a través de mitjans limitats. 
Es tracta, tan sols, de solucions estètiques fruit 
d'un treball professional, que il-lustren una sèrie 
de preocupacions i intéressés propis de les clas
ses econômicament més pudents.

L'home modern, que és, en les cultures 
tecnológiques, un home mitjo, petitburgés, 
ha troslladot a nivell de kitsch el delit 
m oteix de l'ombient en qué viu, a ix í com el 
deis productes m és auténtics de la culturo 
Gillo Dorfles, Antología del mal gusto (1967)

El modernisme ha estât considérât 
restii kitsch català més caracteris- 
tic. A la imatge de la dreta podem 
veure un exemple de "meta-kistch" 
en un pare de Sant Quirze del 
Vallès: una reprodúcelo del drac 
del Park Glieli dAntoni Gaudi. La 
referència en aquest cas apelda a 
un estil vinculat especialment a la 
burgesia catalana. El fenomen de 
les representacions religiöses ha 
estât un eix centrai de les análisis 
d'allò kitsch. En aquest cas, veiem 
una còpia de la Immaculada 
Concepció de Murillo a partir de 
tesseldes de Gressite, a l'entrada 
de la Parròquia de la Purissima de 
Sabadell (foto esquerra). Final
ment, el rètol lluminós d'una per- 
ruqueria al barri de Ca n'Oriach: el 
perfil d'una folklórica representa 
una altra de les figures claus de 
l'imaginari kitsch i de la cultura 
popular andalusa. (Foto centrai)
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Els ordres classics i les teories 

vitrubianes com a referent 

teoricoestètic i rimaginari de 

l'arquitectura clàssica han estât 

recuperats de forma deliberada 

històricament amb la voiuntat de 

vincular el sistema de relacions 

presentamb les virtuts deis grans 

imperis antics. L'historicisme 

promogut pei règim franquista 

com a estil propi de la grandiositat 

enfrontde les"degeneracions"de les 

avantguardes, tal com exemplifica 

i'edifici de Correus a la Via Massagué 

de Sabadell (fotografia centrai), és 

reflectit curiosament per alguns 

arquitectes professionals en la 

construcció de vivendes actuals, 

que apellen de forma simbòlica a un 

mateix passât.

Del nostre poisotge urbà formo  
p art intrínseca el que n'enyorem: 
la platja, el camp, la m untanya, 
l'aire Hiure. En la nastra im aginació  
oposem  im atges p aradisiaqu es  
a la brutal realitat de la c iu ta t
Javier Navarro. El Kitsch Español: aproximación 
al ansia de aparentar en nuestro país (1988)

Esquerra: Habitatges autoconstru'íts al 

barri de Ca n'Oriach de Sabadell, amb un 

vehicle de recoliida de ferralla aparcat 

al davant. Dreta: Edifici neoclàssic 

(de l'any 2001) a la plaça del Pi-pi. En 

el cas de l'arquitectura popular es pot 

observar i'ús de diversos materials i 

estructures per ampliar els espais de 

vida. Però l'eclecticisme que es genera 

a partir d'aquesta varietat material 

és restringi en el cas de l'arquitectura 

professional, per exemple a partir de la 

normativització de I'ús de tendais iguals 

a tot I'edifici. No obstant això, aquesta 

contenció pel que fa a la utilització de 

decoracions no existeix en la pròpia 

estructura de I'edifici, que presenta 

columnes i frontons d'estil classic i amb 

ornamentacions a la façana i als sostres.

Dues construccions diferents que 

remeten a la idea del castell. Dreta: 

barri de la Romànica de Barberà del 

Vallès, on observem una adaptació 

de façana a través de simulacions 

en textura i pintura que emulen les 

dovelles de l'arc i l'encoixinat deis murs. 

Esquerra: zona residencial a Barberà 

del Vallès, fotografia en qué veiem com 

la imitació d'un castell és duta fins a 

les ultimes conseqüéncies, simulant 

fins i tot elements arquitectònics com 

la torre de defensa 0 els merlets. La 

construcció d'edificacions a la manera 

de Castells medievals és tot un clàssic 

de l'arquitectura kitsch peninsular i en 

podem trobar varietat d'exemples, com 

ara restaurants i clubs al voltant de les 

carreteres nacionals.

Juny2012  • Quadern 45



En les dues imatges podem observar 

l'ús de dos referents molt dlferents: la 

remissió a l'arqultectura grecollatlna 

l a rimaglnari classic per part de 

l'arqultectura Institucional, i a l'estil 

mossàrab per part de l'arqultectura 

popular. Els dos edificis s'emmirallen 

en les construccions palatines, però a 

partir de dos estils que remeten a dos 

passats i a dues reaiitats dlferents.

Si la cita de l'estil classic pot estar 

vinculada a la de valors corn l'ordre o 

la civilització, el cas de l'arqultectura 

mossàrab pottenira veureambuna 

qüestió répertoriai, un intent per 

recupererei paisatge idil-lic de les 

construccions mossàrabs lligades a 

iesarrelsandaiuses.

La porta d'entrada corn a frontera 

entre allò public i allò privat; la realitat 

alterna de i'interior acostuma a 

ser, curiosament, un dels punts de 

recreado estètica més interessant, 

□'esquerra a dreta: el trebail metáMic 

de la porta presenta tota una sèrie 

de formes abstractes i un pom amb 

la silueta del Principat de Catalunya. 

Un délirant arc construit amb obra 

vista crea una il-lusió de moviment 

concéntric que porta a l'extrem les 

possibiiitats del maó, tot i que sense 

una finalitat práctica. Finaiment, la 

porta d'entrada a un pare municipal 

de Sant Quirze del Vallès a mode de 

palau fantastic.

Hi ho queícom in sado b le al kitsch, un ofany  
de gastón perqué al kitsch el que li importo  
no és lo qualitat sino lo quontitat de quolitot
Leopoldo A ids, pròieg de El Kitsch Español (1988)

Dues fotografíes fetes a Sant Quirze 

del Vallès. Edificis multihabitatges 

amb baixos concebuts com a 

"porxades de plaça major". L'edifici 

de i'esquerra forma part d'un conjunt 

a mig construir en qué les obres 

resten paralitzades. Si la fundó de 

l'arcada i el porxo queda totalment 

pervertida, també és prou revelador 

el fet que la construcció d'aquests 

edificis no respongui a una nécessitât 

real d'espais nous d'aquestes 

caractéristiques sinó, més aviat, a una 

finalitat especuladora.
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Cinema /
Brazzaville, mon amour

POL COSTA

És divendres a Brazzaville, la capital de la 
República del Congo. De sobte, enmig dels earners 
plens a vessar de gent que avança corn pot entre 
el caos de la circulado, apareixen uns personatges 
insôlits d'elegància vetusta, amb pantalons, 
americanos, bastons i barrets de colors llampants 
que desperten l'admiraciô o la sorpresa dels 
vianants. Son els sapeurs, els dandis del Congo, 
un grup que ha convertit l'elegància en modus 
vivendi, a mig cami entre la passarel-la de moda 
i la carpa de cire. Una mica més Iluny, en aquesta 
ciutat de més d'un milió d'habitants considerada 
fa pocs anys corn una de les pitjors del mon 
perviure-hi, l'idol local Yaya Palmas prepara el 
seu prôxim combat de catch, una variant de la 
Iluita lliure amb elements de cultura ancestral 
i bruixeria i on fins i tots les serps poden servir 
d'instrument per vèneer l'adversari. Mentrestant, 
al centre cultural francés, Chériff Bakala lr i el seu 
grup FB Stars fan un concert en un festival de rap 
montre preparen el seu primer dise.

Son alguns dels personatges de Dimanche 
à Brazzaville (Diumenge o Brazzaville], un 
documentai d'Enric Bach i Adrià Monés, dos 
professionals de la televisiô que han viatjat a 
l'Àfrica per donar una visió diferent del continent, 
allunyada de les imatges de guerra i fam dels 
telenoticies. 1 ho aconsegueixen: el résultat és un 
viatge sorprenent, de vegades gairebé increíble, 
a la cultura d'un pais on el free a free entre 
modernitat i tradició produeix sovint résultats 
insôlits.

Corn va sorgir la idea de fer un documentai al 
Congo?
Enrich Bach - Tôt comença un dia quan trobem 
en un bloc de fotografía unes fotos dels sapeurs, 
aquests homes elegants, i ens sobten molt. Se'ns 
desperta la curiositat de saber qui sôn, d'on surt 
aquest fenomen. Xoca molt la imatge d'aquestes 
persones tan ben vestidos, Iluint la seva 
elegància en uns carrers i en un entorn que no els 
correspon, en carrers amb pois, bruts, d'una ciutat 
empobrida, d'un pais, el Congo, on les referèneies 
que sempre tenim son de guerra. Nosaltres ja 
teniem la idea de fer algún documental a l'Àfrica, 
de fer alguna cosa aixi, amb una mirada positiva, 
amb una mirada diferent, d'una África urbana.

segons corn moderna. 1 al trobar aquesta història 
vàrem pensar que era una molt bona història. 
Voliem fer un retrat d'una ciutat africana a través 
de tres o quatres històries d'artistes o de gent del 
món de l'entreteniment, per donar-hi una mirada 
diferent. Estaven cansats de veure sempre la 
mateixa mirada cap a l'Àfrica, la mateixa visió. 
Adrià Monés - Voliem donar una visió de l'Àfrica 
que normalment no surt als mitjans. Tot el que 
surt a les noticies són desgracies, guerres, fam, 
misèria. Però el dia a dia d'una persona africana no 
només és això, molta gent també té una vida més 
semblant a la nostra del que ens pensem. Voliem 
aprofitar el documentai per explicar això, però 
tampoc voliem ser naïfs i amagar els problèmes. 
En un primer moment el que ensfeia por era 
donar una visió molt allunyada de la realitat. Però 
un cop poses la càmera, quan ets al carrer, la por 
desapareix.

Com va ser l'experiència del rodatge?
Enrich Bach - Amb els personatges la relació 
va ser relativement fácil. Al principi volen 
parlar, volen saber qué vols fer. Van estar molt 
predisposats i van ser molt amables. Abans de 
marxar ens va ajudar un realitzador congolés 
que viu a Sabadell, Gilbert-Ndunga Nsangata. 
Després vàrem contactar amb la televisió pública 
del Congo i vam oferir-los la possibilitat de fer 
una coproducció, que consistía que nosaltres 
pagávem el documental però que ells ens 
facilitaven els permisos de rodatge a Brazzaville.

D'esquerra 
a dreta, 

un sapeur. 
Enríe Bach 

i Adrià Monés
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El rodatge en si va ser dur, per cansat, perqué 
várem treballar nnolt, várem estar un mes allá i 
várem gravar gairebé cada día, molt enfeinats. 
Com que no era un documental per denunciar la 
corrupció que hi ha en aquell país, ni la mena de 
dictadura encoberta en qué viu el Congo, no érem 
una amenaí^a.
Adriá Monés -  Várem intentar fer una mica la 
preproducció des d'aquí però era molt difícil 
trobar informado sobre aquests temes, i és molt 
complicat parlar amb la gent del Congo. Primer 
has d'aconseguir el contacte i després aconseguir 
parlar amb ells. Quan no hi ha un tall de corrent, no 
tenen cobertura, i quan hi ha cobertura no saben 
de qué els estás parlant. Grácies a la coproducció 
amb Télé Congo, que deu ser la primera entre 
Espanya i el Congo, várem teñir el permís de 
rodatge. En teoria és una democrácia però no ho 
acaba de ser, és complicat, com en molts paísos 
africans. Finalmentva acabar sentuna sola 
persona que ens ajudava, era un realitzador, que 
més que col-laborar controlava una mica el que 
féiem, els temes que tocávem, i informava les 
autoritats. Però també ens va ajudar a entrar dins 
del món del catch.

Al documental també s'hi veu la influénda de 
Franca, l'antic país colonial, com en el fenomen 
deis sapeurs, que reivindiquen la moda de París. 
Adriá Monés - En diversos ámbits está dar que 
Franga és molt important. En l'ámbit cultural, el 
centre francés és el que mou gairebé tota l'escena 
més o menys oficial, l en el pía económic la majoria 
d'empreses de distribució, d'infraestructures 
están en poderfrancés. La cultura més 
predominant en l'ámbit intel-lectual és la francesa. 
Però també és veritat que el Congo va ser un 
país comunista fa 20 anys, i hi ha gent que ara 
tenen 60 anys que van estudiar ais antics paísos 
comunistas. I ara la nova influénda és la Xina, 
que es mou molt bé en els régims relativament 
corruptas i poc nets, i está traient-ne molts 
recursos naturals i construint-hi infraestructuras. 
Els libanesos també són una comunitat important.

Com valoreu l'experiència d'aquest primer 
documental, teniu projectes de futur?
Enrich Bach - És el nostre primer projecte. Jo 
personalment he treballat en molts reportatges 
de televisió però formant part d'un equip, mai 
assumint la direcció i mai aixecant el projecte 
des de baix i tirant-lo endavant. Corn a primera 
experiéncia estem contents perqué tot i que es 
va fer amb pocs mitjans, hi ha moites ganes, molt 
esforç, molta feina per part de tots dos i estem 
contents pel résultat positiu.
Adrià Monés - El món del documental em sembla 
apassionant per poder sadollar la curiositat i per 
poder descobrir, conéixer món, fer preguntes 
indiscriminadament —preguntes que si no 
t'hauries de buscar una excusa molt bona per 
fer—, per conéixer i compartir coses. Si a més a 
més d'aquesta part més egoista pots aconseguir 
compartir aquesta experiéncia amb els altres 
encara millor. Cree que és molt difícil canviar la 
gent, però si durant una estona els pots donar 
una visió diferent o fer-los plantejar preguntes, 
ja em sento satisfet, però humilment, perqué em 
sembla que és molt difícil.

Dimanche à Brazzaville es projectarà el mes 
de setembre a la Filmoteca de Catalunya de 
Barcelona i s'estrenarà a TV3 el mes d'octubre.

Dimanche à Brazzaville (2011,50 minuts) 
d'Enrich Bach i Adrià Monés.
Muntatge de Nüria Campabadal.

Una producciô de Fasten Seat Belt, amb la 

col-laboraciô de TV3 i Télé Congo.

Principals promis: Gold Remi Award (Houston 

International Film & Video Festival, E stats 

Units); Mitlor documentai (Fingal Film Festival, 

Irlanda); Premi del public (Docsbarcelona), 

Miltor documentai (Festival de Tarapaeâ, Chile)

www.dimancheabrazzaville.com

RESTAURANT
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Música / Bibliografia sobre òpera

ALBERT FERRER FLAMARICH
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Liberman

fëamirmnte

Repassem alguns titols sobre òpera, trebalts 
que tracten la matèria des de la historiografía, la 
refìexió estètica i el mètode analitic, de manera 
genèrica o en detall. A diferència d'altres mercats 
bibliográfícs, en el mercat musical els fruits 
culturáis que parteixen de la investigació i de la 
recerca continúen vigents. Per tant, el seu interés 
ultrapassa la immediatesa: no són productos de 
consum superficial sino eines d'aprenentatge.

C a m in a n te  de co rch e a s

Liberman, Amoldo
Sefarad editores. Madrid, 2008 (262 pags.)
ISBN: 978-84-87765-12-4

Cominonte de corcheas és un deis Hibres del 
psicoanalista i escriptor argenti Amoldo 
Liberman. Es tracta d'un compendi de textos 
i assaigs principalment dedicats a Topera, la 
majoria publicats en programes de mà, revistes 
i conferències. Fti ha varietat d'enfocaments i 
alguns resulten divertits, corn El placer de ser 
operomoniaco, dedicat a Topera i la gastronomia. 
Altres son petits homenatges a figures i 
actituds admirables, corn Música en las tinieblas, 
sobre Alma Rosé i la música en els camps de 
concentració. No hi manca Tespeculació filosòfica 
amb Músico y muerte: la palabra reincidente, 
un text estructurat en fraccions batejades com 
a variacions. Aquest capítol, que para poca 
atenció a la comprensió de les obres musicals 
concretes i a la seva anàlisi musicològica, aborda 
la qüestió amb un llenguatge ambigu i una 
abstracció que allunyen el lector de la interrelació 
que Liberman pretén exposar. El capítol és 
pie d'argumentacions própies del pensament 
estétic romantic. D'altra banda, la derivado 
expressionista d'aquest pensament queda molt 
ben sintetitzat i complementat en un altre text 
sobre Expresionismo y denuncio.

Com és habitual, el diseurs de Liberman 
està fet de pensament lúcid, crítica sensible 
i una mirada sincera que fan de la música una 
vivéncia que justifica una refìexió original i 
filosòfica. És un pensament molt influït per 
Goran, clarivident i d'humanisme tens. Per això no 
sorprèn Tabundància de referències al judaisme, 
de manera explícita 0 tangencial, ni tampoc 
la riquesa d'idees ni Tadmirable capacitat de 
Tautor per descriure amb paraules els fenòmens

de Tobservació i del raonament. A Tedició, 
sense notes a peu de pàgina, li manca un Histat 
bibliogràfic, fer constar la procedència de les cites 
i també un índex onomàstic.

L a  e x p e rie n cia  d e  la  óp era

Paul Flenry Lang
Alianza Editorial. Madrid, 2011 (426 pàgs.)
IBSN: 978-84-206-6469-9

Tot i que cal elogiar la tasca d'Alianza Editorial 
en la difusió de bibliografìa musical estrangera 
i puntualment espanyola, alguns dels titols 
editats darrerament no són tan suggeridors i 
adéquats com els clàssics que configuren el seu 
ampli catàleg. Un exemple és La experiencia de la 
ópera, de Paul Henry Long, la reedició d'un volum 
publicot el 1983 per la moteixo editorial 0 partir de 
l'original anglès, The experience of opero.

Es tracta d'un recull de textos i articles del 
critic nord-americà publicats al New York Herald 
Tribune entre 1954 i 1963- Per al lector actual, 
els assajos són més suggeridors per les seves 
idees concretes o per la manera d'expressar- 
les que no per Taportació de conjunt, massa 
condicionada al públic i a Tactivitat d'aquells 
anys al Metropolitan de Nova York. Aquesta 
raó justifica Testerilitat dels capitals dedicats a 
Rossini, Bellini i Donizetti, Flotow i Nicolai, escrits 
abans que arribés la Donizetti Renaissance i 
la gran onada de revitalització del repertori 
belcantista decimonònic. Tot i que inclou apartats 
sobre Topereta i Tòpera americana. Lo experiencia 
de lo òpera no és una historia de Tòpera i les seves 
variants. No hi ha referències a la Cammerata 
Fiorentina, a Tòpera durant el Barroc, a la tragédie 
lyrique o a John Adams. L'autor afirma que Gluck 
no va deixar empremta en la primera escola 
vienesa, una afirmació que caldria matisar. En 
un altre capítol Lang aborda les dificultats de 
cantar en idiomes no nadius i de traduir -0  no- les 
obres a Tanglès: sintesi sobre una qüestió que 
amb el pas del temps ha quedat estéril tot i el seu 
potencial per a la refìexió. L'apèndix discogràfìc 
el signa el reputadíssim critic i analista Arturo 
Reverter, que ofereix una selecció deis títols amb 
comentaris concisos i orientatius. En definitiva.
Lo experiencia de lo ópera és una reedició 
innecessària. Només en la vessant divulgativa 
més generalista pot complementar obres com la
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PERI-ALBERT BALCELLS

E s c o l t a r  el  

COSÌ FAN TUTTE 
DE M o z a r t

Breve historio de lo opero de Jesús Trujillo o Sobre 
la opero de Bernard Williams, dos títols d'Alianza 
Editorial queja hem comentat en aqüestes 
mateixes pagines de Quadern.

E s c o lta r  e l Cosí fan tutte de M o za rt

Pere-AlbertBalcells
Dux Editorial. Barcelona, 2011 (283 pàgs.)
IBSN: 978-84-938414-8-5

L'editorial catalana Dux amplia amb un nou titol 
la col-lecció sobre les operes de maduresa de 
Mozart que ha elaborat en els darrers mesos el 
mùsic i professor d'anàlisi musical i piano Pere- 
Albert Balcells (Barcelona, 1957). El present 
volum, dedicat a Cosi fan tutte, és el tercer titol 
d'una sèrie que analitza en detall les obres de 
Mozart, n'assenyala les múltiples inflexions 
musicals i en descobreix la lògica interna, des de 
la concepció rítmica i els incisos orquestrals fins a 
la vocalitat i els aspectes històrics. 1 ho fa des d'un 
pragmatisme idoni per a l'audiciô sense partitura, 
pensât per al neòfit. Balcells és divulgatiu, amè, no 
abusa dels tecnicismes i demostra una infreqüent 
capacitat de precisió léxica en les descripcions 
i les imatges musicals, albora que una gran 
intel-ligència en la relaciô de les percepcions.
Ho exemplifica el vincle que estableix entre 
l'ària de Dorabella, "Smanie implacabile", i l'ària 
d'Elettra al final d'Idomeneo, a través de la mùsica 
i la cita a les Euménides i amb el rerefons comú 
de la circumstáncia marina. Balcells aplica la 
mateixa precisió per desmentir la idea tradicional 
segons la qual Mozart no va completar el cánon 
nupcial de l'acte 11 per qüestions de tessitura i 
per un mal cálcul de les dissonáncies en la veu 
del baritoni el musicóleg catalá explica que en 
els fulls on Mozart va esbossar el nùmero hi 
apareix la veu de Guglielmo diferenciadament 
i, per tant, la divergència musical no va sorgir 
sobtadament. Balcells també cita una versió 
alternativa d'aquest nùmero on el bariton tampoc

canta el mateix que els altres tres personatges. 
Són details de mestre: de Mozart per escriure la 
mùsica i de Balcells per saber-la reconèixer.

L'autor també ha inclòs els números 
històricament escapçats de Cosi fon tutte, 
com el duettino "Al fatto dàn legge" (nùm. 7 de 
la partitura) entre Ferrando i Guglielmo i l'ària 
"Ah lo veggio" de Ferrando a l'acte 11 (nùm. 24 
de la partitura), que va ser desestimada per 
Mozart. L'anàlisi de l'obra s'acompanya d'una breu 
contextualització i d'un epdeg on Balcells aborda 
l'ambigùitat de Cosi fon tutte i les il-limitades 
conjectures sobre preferències perceptives.

A partir de la correspondència del compositor 
i de les seves circumstàncies concretes, Balcells 
també busca algunes claus morals de l'obra, 
com el missatge de tolerància 0 la paràbola i el 
conflicte entre l'amor-desig i l'amor-matrimoni. 
Finalment, i com en els títols anteriors -L e  nozze 
di Figaro i Don Giovanni comentats a Quodern-, el 
llibre es clou amb un index complet del números 
amb dades musicals i argument, que estableixen 
un esquema de l'òpera.

Cai recordar que obres com aquesta 
requereixen una lectura pausada i que cal 
compaginar amb l'audició deis números musicals. 
Per no condicionar el lector, Balcells no fa una 
relació de discografia i dvdgrafia però sí que 
suggereix la versió de Cosi fon tutte dirigida 
per Karl Bóhm (EMl, 1959), perqué és una de les 
més freqüents a les discoteques deis melómans 
i també perqué té un concepte de conjunt ben 
resolt, tot i una teatralitat perfectible. En resum, 
el Hibre de Balcells és una eina privilegiada per 
ais melómans i els professionals de la música, per 
la profunditat i l'accessibilitat deis continguts i 
també pelfet de ser en catalá.
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Música /
Discogràfiques catalanes: Tritò
ALBERT FERRER FLAMARICH
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Des de la seva creado el 1991, Tritò Produccions 
s'ha dedicat a múltiples tasques musicals 
i artistiques en col-laboració amb diverses 
institucions i entitats culturáis. Aixó ha portât 
l'empresa a participar en festivals, editar 
partituras, donar suport a intérprets i grups 
autóctons i fundar un segell especialitzat en 
repertori català i espanyol. Un repertori que 
és la clau de l'ampli catàleg de partituras, 
algunas d'inédites i d'altres per encárrec de 
la mateixa empresa, que van des del barroc al 
classicisme passant pels segles XIX, XX i XXL En 
aquesta vessant, destaca Amalgama Edicions, 
especialitzada en repertori didàctic, música 
tradicional i Hibres de temàtica musical, i que 
inclou més d'un centenar de títols.

En la vessant discogràfica, el catàleg de 
Tritò compta amb intérprets d'altissima qualitat 
i de projecció internacional com l'Orquestra 
de Cadaqués i l'OBC; directors com Sir Neville 
Marriner 0  Gianandrea Noseda; el guitarrista 
Giuseppe Carrer; el quartet Arditi 0  els planistes 
Jean-Pierre Ponnelle i Miquel Zanetti. Dins del 
catàleg discogràfic hi ha una col-lecció infantil. La 
corxerojugonera, a partir d'obres de Prokofiev, 
Debussy, Brotons 0  Benguerel creades ex 
professo per al públic infantil. En ocasió del 
centenari de Montsalvatge cal citar L'orca de Noè 
i El viotge a la Huno amb mùsica del compositor 
gironi i text de David Nello en el primer conte 
i de Josep Maria Espinàs en el segon (TD 0030 
DDD 32:54). Entre les novetats del 2011 i el 2012 
cal citar l'enregistrament del poema simfénic 
Les liles Medes i Impressions Simfòniques de 
Juli Garreta (TD OO86 DDD iCD 59:58) i part de 
l'obra per a guitarra de Ferran Sor (178I-1839) 
amb Giuseppe Carrer (TD DDDOO85, iCD 61:43) 
interprétant la Primero i la Tercero de les seves 
quatre sonates i dues de les quinze fantasies, la 
majoria construises a la manera d'introducció i 
tema amb variacions, com succeeix amb les Op. 7 
i Op. 20 .

Humet, Bretón i Monasterio
Una altra aportació significativa (TD0084 DDD 
iCD 60 :33) és la Mùsica del no èsser en quatre 
moviments i el Concert per a piano i conjunt 
instrumento/ "And the world was coím"de 
Ramón Humet (Barcelona, 1968). Són obres que 
reflexionen sobre l'existencialisme, sobre la mort

com a il-luminaciò, i evolucionen en un continuum 
que sorgeix d'una energia inconscient, a partir de 
la quai s'emula un origen i una extinció, exposats 
corn un flux vital schopenhauerià a partir de 
motius generadors. El tractament harmònic 
s'apropa a l'espectralisme, el treball timbric remet 
puntualmente Strauss i Mahler. Humettendeix 
a plantejar un concepte escénic desenvolupat 
orgànicament i en el quai hi ha molts elements 
autònoms que interaccionen i amb una escriptura 
plena d'efectes d'estética que recorda a la de 
Messiaen, Ligeti, Takemitsu o Adams.

Finalment cal ressenyar el primer 
enregistrement mundial deis concerts per a 
violi de Tomás Bretón i Jesús de Monasterio 
amb Ara Malikian com a solista i l'Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León, sota la dirocciò 
d'Alejandro Posada. Es tracta d'un disc excitant 
per la recuperació patrimonial, per la tasca 
musicològica, per la qualitat interpretativa i 
per l'encert comercial de l'edició (TDOO71 DDD 
iCD. 61:53). Ambdós concerts són una mostra 
de la lenta i esforçada incorporació de la mùsica 
simfònica espanyola a les formes europeos. 
Comparteixen elegància, equilibri formal, un aire 
popular a manera de dansa en els seus darrers 
moviments i algún verbunko, i són hereus de 
Leseóla violinística espanyola i francobelga 
(Beriot, Gevaert, Isaÿe) que va tenir altres 
représentants com Arbós i Sarasate.

Després de la mort d'aquesta últim. Bretón 
li va dedicar el seu Concert per o violi I orquestra 
en La menor (1909) estrenat el 1923 a Londres i 
posteriorment desaparegut. L'any 2004 Rogelio 
Groba el va reorquestrar a partir d'una reducció 
per a violi i piano. L'obra, l'expressivitat melòdica 
de la qual no es veu desfigurada pel virtuosismo 
de saló, és un exemple de l'austeritat i del 
desenvolupament simfònic del Bretón madur en 
l'assimilació del llenguatge de Brahms, Saint- 
Saëns i Bruch. Per la seva banda, el Concert per a 
violi I orquestra en Si menor (1859) de Monasterio, 
révisât el I88O per conseil de Gevaert, posseeix 
influéneia de Beethoven, Spohr, Mendelssohn i 
Raff. El concepte és més expeditiu, desenfadat, 
amb una exigent escriptura d'hàbils i ràpids jocs 
de dobles, cordes, passatges d'escales, arpegis 
i sentimentals melodies. Sens dubte, una gran 
aportació al mercat.
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Cultura popular /
Els Cors de Clavé
LYDIA OROBITG

Josep Anselm Clavé i Camps va néixer a Barcelona 
el 21 d'abril de 1824. Fill d'un comerciant de fustes, 
aprengué l'ofici de tornen, però per problèmes 
de vista ho va haver de deixar. A partir d'aquell 
moment, es dedicò a estudiar música i poesia.

Durant un temps es dedicò a anar pels cafés de 
Barcelona i va entrar en contacte amb la música 
de l'època. Les seves composicions, poétiques 
i refinades, feren que passés a dirigir un grup 
de mùsics anomenats Lo Auroro. A causa de la 
dificultat de crear un repertori per a un grup 
tan heterogeni corn La Auroro, Clavé va decidir 
fer-los cantar a tots però conservant la textura 
polifònica, i d'aquí sorgi la idea de crear una coral. 
Lo Froternidod (1850). Gròcies a aquest grup.
Clavé va apropar la mùsica i la cultura a la classe 
treballadora, organitzant unes sessions de ball 
anomenades bolls froternois, a les quais acudien 
persones de totes les classes socials.

Ben aviat començaren a crear-se, a Barcelona 
i altres poblacions veines, grups corals que 
imitaven Lo Froternidod. El cant coral s'estengué 
per tot Catalunya i esdevingué una activitat 
pròpia de les classes obreres. Aquests concerts, 
iniciats per Lo Froternidod, trobaren una gran 
oposició de les classes altes. Tot això, més les 
tensions sociopolitiques i la crisi de I855 —l'any 
en qué es va convocar la primera vaga general 
a Espanya—, va ser la causa de la detenció i 
deportació a les liles Balears de Clavé.

Després d'aquest empresonament. Clavé 
va recuperar les seves activitats i el 1857 va 
organitzar uns espectacles ais Jardins Euterpe. 
Com a conseqüència d'això. Lo Froternidod va 
passar a anomenar-se Societat Coral Euterpe.
A causa de les nombroses corals que van 
seguir l'exemple de Clavé, el i 860 es va fundar 
la Asocioción Euterpense, una federado que 
agrupava entitats corals. D'aquesta manera 
s'evitaven les societats corals paral-leles que 
competien amb els cors claverians i aixi es podia 
controlar qui podia tenir accès al repertori 
claveriò. Entre els anys i860 i 1864 les activitats 
artistiques d'aquesta federació agruparen milers 
de cantaires i centenars de mùsics en diferents 
concerts. El 1867, Clavé fou detingut i déportât a 
Madrid, però les activitats dels Jardins Euterpe 
i de la Societat Coral Euterpe van continuar amb 
normalitat.

A partir del I868, els Cors de Clavé ja no foren 
imprescindibles per canalitzar les inquietuds 
republicanes, que passaren a ser dirigides pel 
Partit Democrótic i després pel Partit Republicé. 
Clavé va exercir diversos córreos públics, entre 
ells el de president de la Diputació de Barcelona. 
Després del cop delgeneral Manuel Pavia, el 3 de 
gener de 1874, que posò fi a la República, Clavé 
tornò a Barcelona, on mori el 24 de febrer.

Múska coral i música de concert
L'obra de Josep Anselm Clavé es pot agrupar en 
dos grups: un primer de música de ball, pensada 
per ser cantada amb acompanyament musical 
(influéncia de Giuseppe Verdi, amb caròcter 
extravertit i triomfal) i un segon de música de 
concert, sense acompanyament instrumental 
i de tarannò intimista i recollit. Les obres del 
segon grup són de temótica pastoral, una natura 
idealitzada amb la qual Clavé pretenla recuperar 
la societat preindustrial, un món rural Hiure.

Clavé fou un deis iniciadors de les sarsueles 
en cataló i va estrenar al Gran Teatre del Liceu, 
el 30 de desembre del 1859, la sarsuela L'oplec 
del Remei. També va compondré sarsueles en 
castellò com Poco Mondrio y Socobuches. Com

Concert a Benicarló 
de l'Agrupació Coral 

La Industrial. Fotografía 
de Vicent Ferrer i Juliá.
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Des de la Torre de l'Aigua

de
2mmi

A partir del mon de la sardana, o també 
d'anècdotes, de fets puntuáis, d'actes culturáis 
i de fets politics. Fautor ens ofereix una visió 
amplia del que passa i manifesta de manera 
sempre assenyada i mesurada la seva opinio 
amb esperit critic cap a les actituds particulars 
O generals, sobre la manera de fer quotidiana, 
sobre la cultura i sobre el pais.

El seu coneixement del mon associatiu i de la 
societat, aixi corn del moment que li ha tocat 
viure, li fan el cami més planer per tal de parlar 
dels referents culturáis, socials i politics d'una 
ciutat, Sabadell, i d'un pais, Catalunya, que 
Fautor estima. Perqué, si bé Sabadell 
constitueix Forigen, el punt de partida de molts 

dels comentaris, també és cert que no hi 
manquen referències i reflexions relatives a un 
entorn més gran, el Rodai, la Comarca, el Pais...

La lectura de tots aquests comentaris es pot 
fer prenent-los individualment o bé per ordre 
cronolôgic, tant se val, el que és important és 
llegir-los. Aixi podrem fer un repas a fets 
coneguts i a d'altres que ens poden haver 
passât desapercebuts, alguns dels quais 
— malgrat hagi passât el temps—  encara son 
d'actualitat, tenen plena vigència, perqué en 

aquest pais hi ha tics que perduren.

funcA ció
VRS

hem dit anteriorment, la primera societat coral 
dels Països Catalans fou La Fraternidad, fundada 
el 1850, i que posteriorment s'anomenà Euterpe.
A partir d'aleshores aparegueren altres societats 
per tot Catalunya. A la mort de Clavé, Enric 
Morera s'encarregà de la direcció de la societat 
Euterpe. El 1936, les diferents corals claverianes 
s'unifícaren i formaren la Federació Euterpense 
de Cors i Orfeons de Clavé. Amb la guerra es 
paralitzaren les activitats dels cors i no fou fins 
el 1951 que es tornaren a reorganitzar corn a 
Federación de Coros de Clavé.

La Federació de Cors de Clavé agrupa 
actualment 160 societats corals i al voltant de 
5.000 cantaires i està organitzada en delegacions 
(Barcelonés, Maresme, Vallès, Osona, Ripollès, 
Bages, Berguedà, Baix Llobregat, Anoia, Penedès- 
Garraf, Comarques Tarragonines, Terres de 
Ponent i Catalunya Nord). Les diferents societats 
corals mantenen viu el record de Josep Anselm 
Clavé. El lema fundacional és Pragrés, Virtut,
Amar i el seu repertori és, bàsicament, de cançons 
de Clavé en català.

Entre les activitats de la federació destaquen 
els cursos de formació per a directors i cantaires, 
tot tipus de servéis d'assessorament per a les 
entitats associades i organització d'actes com 
la commemoració dels 150 anys de cant coral al 
Palau Sant Jordi 0 el concert de Cants de Pau 
al Palau d'Esports de Badalone. La federació, 
que trimestralment edita la publicació Aurara, 
fundada ell890, està declarada entitat d'utilitat 
pública i és també fundadora i membre del 
Moviment Coral Català, d'Europa Cantat 
(la federació europea de joves corals) i de la 
Federació Internacional de Mùsica Coral. Eia 
rebut la Creu de Sant Jordi i la Medalla d'Fionor 
de l'Ajuntament de Barcelona, entre altres 
distincions.

A Sabadell, les societats corals associades a 
la Federació de Cors de Clavé són la Coral Talla, 
la Coral Estrella Daurada i l'Agrupació Coral La 
industrial. La Coral Talla va serfundada l'any 1943 
només amb cantaires masculins, però ais anys 80 
es va convertir en una coral mixta. L'Agrupació 
Coral La industrial va serfundada l'any 1887 
amb veus masculines i es va convertir en un cor 
mixt l'any 1981. El nom de la coral té relació amb 
l'activitat econòmica de la ciutat i sorgi dins el 
moviment obren Per acabar, la Coral Estrella 
Daurada es va fundar l'any 1956 i és Túnica de la 
nostra ciutat que manté exclusivament cantaires 
masculins.
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Cultura popular /
El ball de gitanes de Castellar del Vallès

MARINA ANTÚNEZ/ 
Fotografíes de Josep Graells

El bail de gitanes nelx a Catalunya i València 
entre els segles XV i XVII. És una de les danses 
populars més complexes del nostre país. El ball 
és fa, sovint, al voltant d'un pal del quai surten 
unes clntes, que per l'altre costat están subjectes 
a cada un dels balladors, anomenats 'gitano' 
i 'gitana'. No sempre, però, el ball s'exécuta 
d'aquesta manera. De vegades algunes colles 
bailen seguint unes coreografies determinadas 
i distintes d'altres colles, sense pal. En general, 
es poden distingir dos tipus de bail de gitanes: el 
que es balla a la zona del Vallès i el que es balla al 
Penedès i al Camp de Tarragona.

La dansa té el seu origen en les ballades 
antigües dels gitanos que es duien a terme durant 
les celebracions dels casaments. Amb el temps, 
aqüestes danses es van incorporar al patrimoni 
popular català i, amb l'arribada a Catalunya, 
s'hi van afegir noves músiques i personatges. A 
València aquest bail també és conegut corn a bail 
de les magranes.

Al Vallès, corn ja he comentat, hi ha un estil de 
bail de gitanes propi, que es practica en el marc 
d'un esbart o en una entitat pròpia de bail de 
gitanes. Les poblacions on es balla són l'Ametlla 
del Vallès, Canovelles, Cerdanyola, Llinars del 
Vallès, Martorelles, Moia, Mollet del Vallès, 
Montmelô, Parets del Vallès, Ripollet, Rubí (on 
l'esbart dansaire és especialment actiu i destacat, 
amb nombroses ballades i balladors de gitanes), 
Sant Geloni, Sant Cugat del Vallès, Sant Esteve de 
Palautordera, Sant Llorenç Savall, Sentmenat i 
Castellar del Vallès.

Avui parlem amb David Cornelias, el president 
del ball de gitanes de Castellar del Vallès.

Quan va néixer el ball de gitanes de Castellar i 
en quin context?
És difícil determinar la data del naixement perqué 
abans que es consolidés com a dansa pròpia ja hi 
havia algunes danses prèvies que recordaven al 
que després seria el bail de gitanes. A Castellar 
vam trobar el primer document que parla 
explicitament del ball de gitanes al segle XVIII, 
però al nostre país el ball havia arribat entre els 
segles XV i XVI, quan el col-lectiu gitano es va 
assentar a la nostra terra. Nosaltres vam beure

d'aquella cultura i la vam readaptar. El que està 
ciar, sí o sí, és que el ball de gitanes és un ball 
català. Rep influències internacionals, però és 
ge nui.

Ball de gitanes o bail de plaça?
Oficialment i tècnicament, és bail de gitanes. Però 
abans se'n deia bail de plaça perqué sempre es 
ballava a les places, a l'aire Hiure. La vida es feia al 
carrer. Ara ja no passa tant, perqué hi ha moites 
instal-lacions ben adaptades on també es balla 
sovint

A dalt, la colla 
de solters. A baix, 
la colla de petits.
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La colla 
decasats

Qui participa al bail de gitanes?
Tothom, des dels tres anys fins que les cames 
aguantin (nu). Actualmert, al bail de gitanes 
de Castellartenim 99 balladors i bailadores.
Ens organitzem en cinc colles: petits, infantils, 
joves, solters i casats. Cada colla assaja en dies 
diferents i al seu local. Cada colla també té el seu 
mestre i ajudant de mestre. Al cap de quatre o cinc 
mesos d'assajos comencen les ballades i intentem 
que totes les colles facin el mateix nombre de 
ballades, més que res per gaudir-ne tots per igual.

Quines son Íes caractéristiques principals del 
ball de gitanes?
D'una banda, el ball de gitanes és un tipus de 
bail molt complex. Es requereix molt punteig i 
memorització, tot i que ce vegades costi de veure 
des de fora. Hi ha molts balls i aquesta és la grácia. 
També amaga teatralitat i moites coreografies.
És una de les danses catalanes més complexes.
1, espedficament, el ball de gitanes de Castellar 
es caracteriza pel moviment durant l'execució, 
molta rapidesa i molt punteig. D'altra banda, 
les castanyoles també tenen un pes específic

important per a l'acompanyament rítmic. En 
segon Hoc, el ball de gitanes també es caracteriza 
pertenir unes musiquestípiques. Aqüestes peces 
són interpretades per una cobla, que les readapta 
per a cada tipus de ball i, de vegades, en crea de 
noves. Però, tot i que hi ha moites melodies de ball 
de gianes, és difícil trobar partieres. Cada ball té 
una música diferent i hi ha m ois rimes. És difícil 
d'executar i d'aprendre. És una dansa complexa 
que amaga m ois details.

Quines són les musiques que es bailen i d'on 
provenen?
Es bailen catxutxes, xotis, jotes, polques, 
contredanses... L'origen de cada una de les danses 
és incert, si bé sabem que la maxurca és una dansa 
original de Polònia que s'ha reinterpretat, que la 
Polca de Palautordera prové d'aquesta població 
i que el Pas de Rubí és també d'aquesta ciutat 
vallesana. De vegades, les cobles n'interpreten 
de noves, s'adapten i es patenten, però 
malauradament no hi ha composiors específics 
de músiques de ball de gitanes. Tot i aixó he senti 
que recentment hi ha una cobla que ha iniciat la 
tasca de recuperar totes les danses catalanes per 
gravar-íes, perqué no es perdin. Aixó és una tasca 
m oi important per al llegat de la cultura popular 
catalana.

Com veu l'estat de salut del ball de gitanes?
Estem estables. Fa uns anys el ball de gitanes de 
Castellar havia arribat a tenir unes vuit colles i ara 
només en tenim cinc. Això ha estât conseqüència 
de moites coses, i també de les noves tecnologies 
del món on ens desenvolupem cada dia. Els joves 
d'avui prefereixen a ires coses. Però darrerament 
ha aparegut un ressorgiment nacionalista i això 
penso que pot ajudar a fer que gent nova s'animi 
a iniciar-se en el ball de gitanes, un ball que 
m'estimo i que per res del món podem permetre 
que es perdi.

Moltes gràdes, David Cornelias.
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□
CF i fantasia en català: una odissea literària

DAVID MADUEÑO SENTÍS

L'edició de (libres en català ha anat millorant les 
seves prestacions durant les darreres décades i 
s'ha posât al día pel que fa a ('oferta de novetats, 
sobretot en l'apartat de traduccions: cada vegada 
més tltols de nova tornada s'ofereixen en català 
de forma simultánia a l'edició castellana, amb el 
que aixó comporta d'igualtat de condicions en el 
mercat. És un procès que, malgrattot, encara avui 
va deixant "victimes" pel carni, que curiosament 
tenen totes trets molt semblants. És el cas deis 
générés de ciéncia-ficció (CF) i fantasia. Posem- 
ne un exemple molt recent: la saga Congo de gel 
i de foc, del nord-americà George R.R. Martin, 
que s'ha posât de moda a causa de l'adaptació 
per a la televisió anomenada Gome of Thrones, 
fou editada fa uns anys per una petita editorial 
barcelonina, Gigamesh. Ningú es va interessar per 
comprar-ne els drets i oferir-la en català perqué, 
si no es tracta d'un gran éxit anunciat, gairebé 
ningú edita fantasia en la nostra (lengua; i Alejo 
Cuervo, ('editor de Gigamesh, no ho té per costum 
—prou feina té per bastir un dels millors catàlegs 
del gènere en castellà. Però de cop i volta, amb la 
série en la segona temporada i tothom parlant-ne. 
Alfaguara ha comengat a editar en català i a gran 
velocitat els volums que Martin ha escrit fins ara.
I, per les cròniques "roses" que han aparegut off 
the record, hi ha hagut curses i mossegades per 
fer-se amb els drets.

Si ens hi fixem bé, el mercat en català encara 
té uns quants forats negres per resoldre; des de 
la traducció més habitual de clàssics, passant 
per la reedició (un auténtic maison per als lectors 
que no només volen estar al dia) i l'aposta per 
determinats générés, considerats o bé poc 
populars, 0 bé massa populars, amb la connotació 
negativa que això comporta.

L'enigma d'un altre món
A qué respon el déficit habitual de la novel-la de CF 
0 de fantasia en català, per no parlar del terror?
Un argument determinant, que es repeteix corn

un montro de fa anys, és que el mercat lingüistic 
és petit i mal nodrit, i abans de res potser cal 
omplir l'àmfora amb els noms més universels. 
Flomer, Dostoïevski, Dickens o Faulknertenen el 
seu espai a Columna o a Edicions 62, i de fa temps 
que Labutxaca edita clàssics a bon preu. D'altra 
banda, els lectors habituais d'aquests générés 
bandejats s'han résignât a llegir-los en castellà 
(el català no podia ni volia assumir-ne la traducció 
en époques pretérites, quan la supervivéncia era 
el més important), o bé ja han nascut i s'han fet 
lectors amb aquesta rotunda manca de fe.

També cal tenir en compte que els 
intellectuals, els escriptors, els critics i els 
editors de casa nostra durant gairebé dos segles 
van tenir corn a referent la literatura francesa, 
i aixl es va imposar el gènere realista com a 
destil-latori narratiu de les seves necessitats 
créatives. El professor Victor Martinez-Gil, 
a l'indispensable volum Els oitres mons de lo 
literoturo rotolano (Galàxia Gutenberg/Cercle de 
Lectors, 2004), ho explica d'aquesta manera: "En 
efecte, durant molt de temps els estudiosos de la 
literatura catalana han identificat la modernitot 
amb el réalisme. Aquest punt de visto s'explico per 
la par al costumisme i o Tonecdàtic. Segons oixà, 
la literatura catalana contemporànio esdevindria 
madura només quon, entorn dels onys vuitonto 
del segle XIX, va ser copoç de crear una prosa 
que deixovo de ser folklórico o interpretable en 
termes folklòrics. Irremeioblement, aquest punt 
de vista ha orrossegot cop al descrèdit o cap o la 
minimitzoció els générés literoris del fantastic."
De fet, l'escriptor de terror FIP Lovecraft, al 
seu assaig Supernatural Horror in Literature (i 
com ens recorda Martinez-Gil) "advertía que el 
geni francés s'odoptovo molt millor al réalisme 
tenebrós que no pos o lo suggestió de Tinvisible, 
lo quoi requerirlo el misticisme de lo mentalitat 
nòrdica per ser realment sentido." D'aqui neix 
la indiferéncia general cap al gènere i fins i tot 
l'hostilitat, que considera la fantasia o la CF faules
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d'infantesa i adolescència hiperimaginatives, i 
per tant molt allunyades dels "grans ternes" que 
preocupen l'home contemporani. Una sèrie de 
topics i prejudicis que els ha relegat a la indigència 
dinsTedicioencatalà.

2001: una odissea Uterària
i tanmateix, qualsevol persona que, sense ser-ne 
coneixedor, s'hagi volgut endinsar en els territoris 
literaris de la CF, s'adonarà que, malgrat els 
elements temàtics compartits, es tracta d'un 
gènere complex, d'una dificultat de vegades fins 
àrida. Aquesta CF "adulta", intel-lectualment 
exigent, va donar peu a la col-lecciô "2001", de 
l'avui desapareguda editorial Edicions Pleniluni.
És evident que el seu nom és una referència 
a la pel-licula de ciència-ficció"adulta" per 
antonomàsia, 2001  Una odissea de l'espai, de 
Stanley Kubrick, amb guió d'Arthur C. Clarke.
Un altre element molt significatiu és que iniciés 
la seva marxa el 1984, data amb què George 
Orwell titolava una popular i excel-lent distopia 
politicosocial. Sigui com sigui, la coMecció va 
començar a caminar amb Duna de Frank Herbert, 
i va continuar amb els noms bàsics del gènere: 
Clarke, Isaac Asimov, Philip K. Dick, HG Wells 
i algunes excentricitats ben valorades per la 
critica, com Stalker dels germans Strugatsky 
(origen del film d'Andrei Tarkovski), La mà 
esquerra de lo fosear d'Ursula K. Le Guin, Serres 
rogenques del sempre inquiétant JG Ballard, 0 
l'escandalosa Relocions estranges de Philip J. 
Farmer, que als Estats Units va fer parlar molt per 
la seva càrrega eròtica.

Més endavant sorgirien noves iniciatives pel 
que fa a la creado de col-leccions de ciència-ficció, 
però de moment perdem la pista de Pleniluni al 
final dels anys vuitanta. Amb el canvi de década 
i la seva desaparició. Túnica editorial que seguía 
apostant per oferir aquest gènere en coTleccions 
per a adults era Edhasa, a "Clàssics moderns", 
on convivien amb James Joyce, Virgina Woolf 0

Henry Miller. Un dels nostres grans traductors. 
Francese Parcerisas, en fou el director literari 
entre 1985 i 1992; de fet, ell mateix afronta el 
projecte de traduir al catalá El senyor deis onells 
i El hòbbit, les obres básiques de J. R. R. Tolkien, 
per a altres editorials. En aquesta ocasió, reedita 
i tradueix de nou Blade Runner de Philip K. Dick 
(abans, a Pleniluni, se n'havia encarregat Manuel 
de Seabra, un altre gran traductor), però amb el 
titol original, Els androides somíen xois electrics?. 
L'aposta per la qualitat i la dedicació s'estén amb 
la trilogia Els llibres de Terromor d'Ursula K. Le 
Guin i El SilmariTlion de Tolkien, traduïda per 
Dolors Udina. En aquest cas, però, no és pas que 
desapareguin els titols de CE i fantasia d'Edhasa, 
sinó que desapareix"Clàssics modems", és a dir, la 
publicaciô d'obres en català.

Tot i Tescassetat de traduccions dels 
darrers anys, s'ha de reconèixer el mèrit de dos 
supervivents, "L'Arcà" de Laertes i "Ciència- 
ficció" de Pagès editors, que segueixen Taposta 
de combinar els titols clàssics amb les curioses 
excentricitats de cada gènere. Fins i tot en el cas 
de Pagès han éditât autors catalans. A "L'Arcà" 
s'hi troben els noms clàssics de la fantasia i el 
terror decimonònics (Bram Stoker, HP Lovecraft, 
MR James), al costat d'altres que van jugar 
amb el gènere (Charles Dickens, Arthur Conan 
Doyle, Herman Melville) i algunes incursions en 
la ciència-ficció (Richard Matheson, Theodore 
Sturgeon). És molt més recent la coTlecció de 
ciència-ficció de Pagès Editors, el primer titol de 
la quai (Més enllà de l'equocià QWR, de Ricard de 
la Casa), data del1992, però en els vint anys queja 
contempla ha donat veu a autors catalans (Munné- 
Jordà, Solé i Camardons, Pedrolo), ha récupérât 
la primera obra de CF escrita en català. Homes 
artificials de Frederic Pujulà (1912), i ha ampliat 
les traduccions catalanes amb alguns dels "avis" 
i "pares" del gènere (Orson Scott Card, Robert 
Silverberg, Brian Aldiss).
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La novel-la científica d'Arthur G. Clarke
EDUARD CA5TANYO

2001, una odissea 
espacial

Arthur C. C larke

PleniM

20C1

Durant molts anys, el nom d'Arthur C. Clarke va 
ser dels primers que venia al cap quan es pre- 
guntava per un autor de ciència-ficció, i sovint 
feia parella amb Isaac Asimov. Gracies a l'èxit 
de la pel-licula 2007, uno odissea espociol (1968), 
rodada per Stanley Kubrick i escrita per Clarke i 
Kubrick, la ciència-ficció va perdre part de la ronya 
associada a cómics i històries de sèrie B.
Clarke, però, no era un escriptor, Clarke era un 
cientific que va dedicar-se a imaginar i a escriure. 
Durant la Segona Guerra Mundial va ser un dels 
desenvolupadors del radar i també un pioner en 
el camp dels satèl-lits de comunicacions. No és 
estrany, dones, que les seves novel-les tinguin 
una base científica tan sòlida —i de vegades tan 
freda—, que l'acció-acció, allò que agrada tant en 
el cinema, quedi diluït.
A 2007 el lector troba una primera part de 
paleontologia-antropologia-ficciô. S'hi descriuen 
paisatges i Iluites entre clans de simis. Tot molt 
semblant a un documentai de la sabana, ja sigui 
d'ara o de fa cent mil anys. Segona part: saltern 
en el temps; agafem una llançadora espacial, fem 
transbord en una estació orbital "cilindrica", que 
crea gravetat artificial interna en rodar, i d'allà

el descens fins a la superficie de la Lluna. Entre- 
mig, Clarke ens ha fet un repas de la història de 
l'astronàutica seguint els pensaments del doctor 
Floyd. Tercera part: Bowman i companyia tra- 
vessen I'espai cap als planetes exteriors. 1 aquí ja 
podem calçar-nos: velocitats, distancies, velocitat 
de la Hum i temps que triguen els missatges a anar 
i tornar entre la ñau i la Terra... l arribem a Júpiter, 
i a Saturn (perqué el Ilibre duu Bowman a Saturn). 
La Discovery, tot passant, fa estudis dels satèl- 
lits dels gegants de gas. Sort que quan Clarke 
va escriure 2007, encara no tenia les fotos de les 
sondes que van arribar posteriorment a aquells 
barris del sistema solar. D'altra manera la novel-la 
2007 hauria ocupat diversos volums.
Qué hi ha darrera la prosa de Clarke? 2007 es pot 
prendre com un paradigma d'allò de qué parla 
Clarke en la majoria dels seus textos: la progres- 
siô de la raça humana cap a una altra etapa, supe
rior. Ho trobem a Lo fi de lo infantesa (1953) amb 
una claredat tan exagerada que gairebé insulta la 
intel-ligència del lector, a La ciutot i les estrelles 
(1956) de manera mes dissimulada, i ho trobem 
en majoro menorgrau en obres llargues i breus.
És cert, però, que aixó de l'evoludó cap a un nivell 
superior deu aparèixer en gairebé tots els textos 
literaris,ja sigui de manera directa o metafòrica. 
Qué més hi ha? Una dosi brutal de ciéncia lúdica: si 
connectes tots els telèfons de la Terra què tens? 
Un cervell autònom. Cada telèfon és una neurona. 
Qué és el primer que fa? Plorar. Fer sonar tots els 
telèfons del món. I el segon? Menjar. S'apaguen els 
Hums, l a continuació? Estendre els braços i tocar... 
Com pot un home sol amb un vestit espacial es
quivar una ñau? Fácil: només cal que es mantingui 
a l'altra banda de l'asteroide. És molt més senzill 
bellugar una massa de cent kilograms que una de 
cent megatones. Com pot ser que sense atmos
fera dos homes vegin un raig Huminós que fulmina 
una ñau espacial? Perqué no veuen cap raig: veuen 
un dolí de metall fos projectat per electroimants. 
Professors de ciéncies, alegreu-vos que vam tenir 
Clarke. Professors de filosofia, alegreu-vos que 
vam tenir Clarke, i dóna per a molts débats. Ale- 
grem-nos que vam tenir Clarke i escrivia prou bé.

Eduard Castanyo (Barcelona, 1969) és Hicenciat 
en Filologia anglesa i ha traduit Hibres per a diver
ses editorials. L'any 1988 va començar la seva tas
ca professional amb La fi de lo infantesa d'Arthur 
C. Clarke, publicada per l'editorial Pleniluni.
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Crítica de poesia / Un llibre que cal llegir
DAVID MADUEÑO SENTÍS

El critic i el lector atent ha d'anar amb els ulls ben 
oberts pels caminois del bosc literari, fixant-se 
en el sotabosc. Si mira massa estona cap amunt, 
contemplant les espectaculars capçades dels 
arbres més alts, sera incapaç de trobar certes 
floracions massa amagades entre l'espès bosc 
liric, d'on és difícil sobresortir. Ricard Garcia (Sant 
Llorenç d'Hortons, 1962) no és cap nouvingut en 
l'art del vers, i els qui han tingut l'oportunitat de 
llegir Els contorns del xiprer 0 De secreta vida 
saben de la seva veu contemplativa i evocadora, 
però per diversos infortunis que ara no vénen al 
cas, la seva obra ha patit els darrers anys d'una 
manca de difusió ben injusta. Tanmateix, en 
Ricard ho ha acceptât amb la mateixa temprança 
i reflexiô amb què construeix les seves postais 
poétiques ingràvides, que procuren mirar la vida 
des de la suspensió per copsar-ne les arestes i els 
angles.

Però sembla que amb El llibre que llegies pot 
haver arribat el moment de la desvetlla. Amb el 
Premi Vila de Martorell ha accedit a la publicaciô 
a través d'Ediciones Igitur, editorial andalusa 
que disposa d'un bon catàleg en castellà, i que 
aixi enceta una col-lecció de poesia en català. A 
més, el darrer recull del poeta condensa tots els 
elements que componien els Hibres anteriors amb 
el benefici de la depurado dels anys. Dividit en 
tres parts, "El món en suspens", "Encara plou"i"El 
llibre que llegies", Garcia ens planteja un exercici 
d'objectivitzaciô de la realitat a partir d'un estât 
letargie, que troba pertot, en la naturalesa que 
l'envolta, i que s'oposa al misto que es crema 
amb rapidesa de la vida humana. D'entrada, però, 
s'estableix una oposició entre la paraula, la poesia, 
que aquí és sobrera, i aquesta nova concepció del 
temps que es copsa per altres sentits: "Com qui 
tanca uno casa per sempre, de fugles les poroules, 
i com els seus murs aprenies 0 collar amb lo 
voluntot fermo de no dir i escoltar només, lluny 
dels homes, lo bellesa adormido del silenci, l'aire 
quiet que trovesso lo pois del temps." Aixi dones, 
a "Ser pedra" el poeta ens fa present la seva 
aspiració de viure immòbil i amatent, i el condueix 
a veure "El món en suspens", que comença amb 
l'entrada de tarder, l'època que precedeix la 
letargia de l'hivern. Aquest estât de suspensió, 
malenconiós, desperta en Ricard Garcia un lirisme 
molt inspirât.

A partir d'aqui, quan ha establert les bases 
estilistiques i icôniques, comença a desenvolupar

els ternes de caire filosòfic que el preocupen: 
el pas del temps, els estralls d'aquest en l'estât 
d'ànim i la significació de l'escriptura. Si el passât 
és "el llibre que llegies", que es confon amb "les 
restes de l'estiu"\ s'esmuny "entre els dits de la 
mirado", a "Aquesta estranya mort" s'evidencia 
que la desaparició es pot esquivar, ni que sigui 
il-lusôriament, atresorant la Hum del món, encara 
que sigui esmorteïda, i amagant-la "corn un amont 
gelas (...) entre alors i poroules". A partir d'aqui, el 
poeta desenvolupa diverses imatges i metáforas 
per concebre el recorregut vital, sempre des 
d'una mirada desencisada i malenconiosa. Pous, 
platges, camins, funàmbuls 0 fars són elements 
que faciliten el poblament d'aquest univers 
poètic.

La segona part, "Encara plou", comença 
amb "Reguerots", on es descriu la tasca humana 
talment la de Sisif, quan un any sí i l'altre també 
reomplir els forats de l'asfalt és una feina desfeta 
pels temporals de tarder. El vent a "Els dies 
orfes" torna a insistir en la desfeta, aquest cop 
desarrelant una mimosa. També el fred, la boira i 
la neu treuen el cap en els poemes d'aquesta part, 
però al capdavall "Tot s'ajorna" perqué ja no plou, i 
la mateixa pluja que al principi apareixia de forma 
negativa ara, amb la seva absèneia, precedeix 
l'apariciô de la mort, corn si fins al final no ens 
n'adonéssim, del seu poder vital i regenerador.

Finalment, l'ùltima part aprofundeix en 
la memòria personal, construida a base de 
premonicions i adveniments: la il-lusiô de la Nit 
de Reis, la pela de taronja cremant-se a l'estufa 
hivernal, "Vindrà l'agost""! Ilavors potserel temps 
fluirà, corn el cor de les figues, cornos i dolç"... 
D'aqui que recordi el pare treballant a l'hort 
(l'ordenaciô humana de la natura, els productes 
del clima mediterrani), i la paraula, l'escriptura, 
pren més importancia: "dir-ne Pa, d'aquesta 
menjo/que oro duus 0 les mans, és sober/quin gust 
té el món que mostegues."

El llibre que llegies esdevé una reflexiô sobre 
l'existència i estableix una tensió evident entre 
la creació i la lectura d'una banda (immobilisme, 
reflexiô) i la vida (passatgera, acciò) de l'altra, 
difícil de resoldre, i que comporta l'evidència 
cruenta del pas del temps. Per aixô, al final, el 
llibre que llegies es malmet "obondonat o terra, 
perqué lo vida moi no és completa."

R i c a r d  G a r c i a

El llibre que llegies

PIr i

El llibre que llegies 
Ricard Garcia 

Ediciones Igitur 
Montblanc, 2012 

ISBN 978-84-95142-68-9
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Creació /
Silvia Bel

■ aia Dadá

Tine una avia dadaista: 
abans pilotava forquilles 
com si fossin avions; 
i ara, quan li atanso la cullerà 
sense soroll de motors, 
ella reinventa les regles i, 
en comptes d'obrir la boca, 
al iogurt li fa petons.

Jolisegueixolaveta:
— Quin carmi més dolç que t'has posât als llavis ?  !
— Ésperparlar-temillor...
(imagino que em contestes 
mentre t'escampes maduixa 
de paraules, de dolor).

laia, estás feta una artista!
Tu potser no te'n récordes, 
peròal'hora de dinar 
has posât una pinça vermella 
al costat de l'hamburguesa 
per condimentar-te el plat.

Tu potser no te'n récordes 
(l'art va més enllà de la memòria), 
però amb el teu minùscul gest de sempre, 
és bellesa el que has creai
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M'ha mort el romanticisme

Ciutodons de tots els cars, 
es fo sober que o les 6,24 de lo matinoda 

m'ha mort el romonticisme.

No ho han anunciat 
a captelediari, 
peròsitraieuelcap 
a dins de la meva ànima 
0 em llegiu les nécrologiques 
tatuadesalapell, 
sabreu com ha anattot:

el cor s'ha aturat a poc a poc 
perquè has deixat de bombejar-lo; 
i com que no podia envermellir-te, 
la sangtampoc no ha buHit més.

Tot ha estât molt natural, 
com un sospir 
quan ningii et mira.

Les campanes de l'església 
no han repicat per vergonya 
d'anunciar-ho al veïnat 
i a la barana dels somnis 
elsocelletshansuspès 
el cant que asserena l'alba.

Les finestres de les cases 
han esclatat a plorar, 
les teulades han tret fum 
i s'han derruït les façanes.

Eldecésdetotplegat 
ha passât en un instant molt breu, 
a les 6'24 del mati, 
mentre passejava sola pel carrer, 
mentre mirava amunt 
en direcció als teus ulls 
i no trobava cap balco 
on declarar-me.

Silvia Bel (Barcelona, 1982) va cridar 
l'atenció amb el seu primer llibre, L'esbôs 
(2010,7 de Quatre Edicions) perles 
subtileses lèsbiques d 'alguns dels seus 
versos, però hi havia molt més que aixô; 
el gust per un llenguatge planer però 
enjogassat, les imatges sorprenents, 
una visió independent però positiva de la 

Vida... El seu nou Hibre, Fila india enfora 
(2012, Curbet Edicions), ratifica aquesta 
darrera idea de revolta, i apiega un 
projecte multidisciplinari (imatge, mùsica, 

representació...).
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Paper veil, tinta digital /
Salvai per la tecnologia

JOAN ANTONI FERRAMI 
ll-lustració de Imma Guillem

Gilabert de Pròixida fou un cavalier i poeta 
valencia del tombant del segle XIV al XV. L'origen 
familiar es troba a les terres continentals del 
régné de les dues Sicilies. Un avantpassat seu, 
Joan de Pròixida, havia estât el metge del rei 
Manfred. A la mort de d'aquest, els Sicilians van 
voler per monarques la filia gran i el seu marit, 
cosa ben natural en les monarquies hereditáries: 
la parella no eren altres que Constança de 
Sicilia i Pere el Gran, fill del nostre Jaume I. Però 
Climent IV (que es deia Guy de Foulques i abans 
havia estât militar i secretari de Lluis IX) volia 
encolomar ais Sicilians Carles d'Anjou, fill pòstum 
de Lluis Vili de Franga i de Bianca de Castella. El 
germanet petit del seu examo, per entendre'ns. 
Seguia la politica de papes anteriors, també 
contraris als Hohenstaufen, que havien estât 
emperadors del Sacre Imperi Romanogermànic 
(Manfred de Sicilia era d'aquesta nissaga).

El metge Joan de Pròixida, partidari dels 
hereus i de la legitimitat successòria, com la 
majoria de Sicilians, fou récompensât pel seu 
activisme contra l'angevi amb algunes senyories 
en terres del regne de València. Els Pròixides 
valencians seguiren tenint excellents relacions 
amb els reis d'Aragó, fins i tot després del 
compromis de Gasp, extingida ja la casa de 
Barcelona: Ferran d'Antequera en persona ordenà 
per escrit al batlle reial de València que tingues 
cura de Joana de Pròixida, la filia òrfena del poeta 
i la seva mullen Entremig, diversos Pròixides 
ocuparen carrees rellevants, també.

Però potser vai més deixarja la Història, i 
explicar el perqué del titol d'aquest article. L'obra 
d'aquest poeta valencia no s'hauria conegut 
mai, si no hagués estât perqué l'any 1954, la Hum 
ultraviolada' va permetre a Marti de Riquer 
llegir alguns foHs quasi esborrats del cançoner 
Vega -  Aguiló. Per algún catàleg, s'ha sabut que 
també havia existit un volum amb obra del poeta 
a la biblioteca del Monestir de l'Escorial, però 
s'ha perdut. És a dir, que l'obra d'un personatge 
que tingué una fama considerable entre els seus 
contemporanis -cosa que, en principi, podia 
garantir-li una certa perdurabilitat- hauria pogut

1 La banda de l'espectre electrom agnètic que està a l'entorn dels 

400 nanòmetres de longitud d'ona.

quedar oculta per sempre per als "de lletres", si no 
hagués estât pels "de ciències".

Entrant a parlar d'aquesta obra, es percep 
clara ment que segueix fidelment els canons de 
la poesia dels trobadors. Corn en el cas d'Andreu 
Febrer, no sembla que als poetes d'aquella 
època els tragués la son l'originalitat en la 
temàtica, força consolidada després d'uns quants 
segles de poesia trobadoresca. Cada dama és, 
invariablement, la més bella, la més noble, la més 
intelligent i la més de tot; però, ai las!, menysprea 
l'amor del seu trobador, el quai passa angûnies 
mortals i un esllanguiment total, per culpa 
d'aquest pétri menyspreu. I quan el trobador no 
està, corn diuen a Mallorca, moridor, està ben 
résignât -corn un contribuent davant d'Hisenda- a 
estimar inútilment, posant ulls de vedell degollat, 
sense cap esperança que la dama afavorida li faci 
ni el menor cas.

A aquests poetes, reaiment els estimula 
la perfecció tècnica de la forma poètica, el 
virtuosisme en la mètrica i la rima. Allò que, 
en paraules de Josep Pia, en podriem dir la 
«marquetería verbal». Per aixô m'he entretingut 
més, tant en el Hibre de Febrer corn en el de
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Pròixida, a analitzar les formes de la versificació. 
Més que no pas (sobretot en aquest darrer) les 
temàtiques, que són pura acadèmia.

El fet és més visible en Febrer, com delà al 
darrer Quadern abans d'aquest, perqué mai 
repeteix cap fòrmula mètrica, alambinada cada 
vegada més. Pròixida també varia les formes, 
però menys: hi ha algunes esparses, amb tornada 
0 sense, usa generalment els decasil-labs, i en 
una ocasió els heptasil-labs, ambdós metres 
tradicionals de la poesia catalana del seu temps. 
Varia, en canvi, la longitud de l'estrofa: tot i que la 
majoria són cobles (de 8 versos), en fa de 7 i de 9.

La situació pot agradar més o menys, però 
és la que hi ha. Resulta, al meu entendre, una 
miserable pèrdua de temps retreure'ls manca de 
lirisme, lèxic limitât, etc. D'Ausiàs Marchs no n'hi 
entren gaires, en una dotzena, i tampoc es tracta 
de fer-se tant l'exquisit i que només en salvem 
quatre de la crema, en tota la història de la poesia 
encatalà.

És preferible provar d'entendre el seu temps 
a través de la seva obra, despullat al màxim de 
prejudicis, que no pas analitzar-la amb les ulleres 
estètiques d'avui posades, i arribar a la conclusió 
que tots els antics eren idiotes, com replica Lina 
Lament (Jean Hagen) a Singin'in the Rain (Contant 
sota lo píujo), 1952, de Stanley Donen i Gene Kelly. 
No ho veuen així alguns antologistes del nostre 
passât immédiat, que despatxen aquesta forma 
de poesia amb quatre fàstics; pitjor per a élis.

Sempre m'ha semblât que la temàtica de la 
fin'amors, en els trobadors, és una pura convenció 
literària i que tothom ho sabia.^ El cas de Pròixida 
en pot ser una prova: bé el devia correspondre, 
Bernardona de Valleriola, si es van casar i van tenir 
descendència. Potser la dama no fos el sûmmum 
de la perfecció, corn la «Dona-sens-par», però 
tenia l'immens avantatge de no ser imaginaria, 
sinó ben palpable -s i em permeten l'acudit.

Com a mostra de l'obra de Pròixida, transcric 
aquesta esparsa amb tornada:

Puys he d'Amor çô qu' aver-ne solia, 
és bé raysós qu' àm de bon cor e fi; 
e si midons no 's voi curar de mi, 
ten rich ne suy com c' elha 'm retenia.
Qu' alrre no vulh ne plus d'amor no hay 
mas sol amar la plus bella que sia; 
e puys Amor en tal dona se xay, 
tant hay d'Amor com désirât n'avïa.

Tornada
Dona-sês-par, d'emar-vos so plus gay

que si lo cor de les autres havia; 
car senes vós nulha causa no 'm play, 
sitôt vas me étz de crusel paria.

0, encatalà d'avui:

Puix tinc d'Amor allò que tenir-ne solia, 
és prou raô que ami de bon cor i fi; 
i si missenyora no es vol curar de mi, 
tan rie en sóc corn si ella em retenia.
Que altra cosa no vull ni més amor no tinc, 
més sols amar la més bella que hi pot haver; 
i puix Amor en tal dona s'atura, 
tant tinc d'Amor corn desitjat n'havia.

Tornada
Dona-sens-par, d'amar-vos sóc més content 
que si el cor de les altres tenia; 
car sens vós cap cosa em plau, 
encara que vers mi sou de cruel tracte.

Pròixida no mostra l'erudició en els clàssics 
que trobem en altres poetes dels seus temps, ni 
un registre lèxic gaire ample. La seva vida, amb 
constants fets d'armes, pot explicar perqué era 
menys llegit que un Masdovelles 0 -ja  no cal dir- el 
seu company de milicia Ausiàs March.

Més enllà dels vint-i-un poemes que he 
transcrit en l'ediciô en pdf que, corn de costum, 
el lector podrá trobar al web de la Fundació, 
s'ignora quina podria ser l'extensió real de l'obra 
de Pròixida, tan sotmesa ais mais fats. Tampoc 
hi ha cap indici que l'ordenació dels poemes 
en el manuscrit Vega -  Aguiló sigui poc o molt 
cronològica. No obstant això, el fet que el darrer 
es trobl uns foils més enllà, combinat amb el 
significatiu incipit «D'eres anant no say qué puxa 
dir...» (D'ara en endavant no sé qué pugi dir) 
permet pensar que, efectivament, aquest poema 
podria ser el darrer que va escriure. l que el podria 
haver compost prop de la data del seu casament: 
no seria pas qüestió de provocar imprudentment 
les suspicàcies de la senyora Bernardona, 
formulant com a pur exercici literari turmentades 
declaracions d'amor a una excelsa «Dona-sens- 
par», per imaginària que fos.

Ni un home tan acostumat a tirar d'espasa per 
enfrontar-se amb altres homes armats, sigui per 
qüestions de bàndols familiars entre els Centelles 
(la seva familia materna) i els Vilaragut 0 sigui al 
servei a la Corona, devia considerar innocu posar
se "la pròpia" en contra. Les represàlies conjugáis 
sempre són qualsevol cosa menys imaginàries. 
Gilabert de Pròixida, com tot altre marit que 
al món sigui, hagi estât 0 será, ho devia veure 
clarissim.

2 Cervantes, al Quixot, es riu dels que ho poguessin creure real, 
això de l'amor cavalleresc, personificant-los en el seu protagonista.
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c
Notes sobre l'ÀDCF /
La vespa i la medalla Vila Cinca

DCL0R5G0DAY0L

Pisca del Premi Sant Lluc, per Csmil F . brega«

Academia de Belles Arts

FESTArPATROHAl DE SAJIT llU C  EVANGELISTA

Salta dell.  2 2  <ieluhre del 19()1

En ['anterior número de Quadern referíem la gran 
tasca de ['escultor Camil Fábregas en la confecció 
deis capiteüs per a l'església de Sant Salvador de 
Sabadell i dèiem que els anys cinquanta i seixanta 
foren, probablement, dels més prolífics de 
l'artista. Ho corroborarem amb alguns exemples 
més. Però abans relatarem un detall simpátic 
pel que fa a un deis capiteüs, i és que Fabril del 
1960 sortia una nota del Vespa Club SabadelP 
que es feia ressò del descobriment d'una 
motocicleta d'aquesta marca entre les escultores 
de caire profa de ['exterior del temple: "El propio 
señor Fábregas, con su sencillez y golanterío 
coracterística, tuvo lo gentileza de ocompoñornos 
y explicarnos el significodo simbólico de todos y 
codo uno de los trabajos expuestos. (...) Nos cabe 
señalar nuestro satisfacción por e hecho de que 
el deporte de lo motocicleta esté representado 
en un capitel por una Vespa". I més endavant 
afegia:"Lo descripción es ingenuo, candoroso, en 
el lenguaje del pueblo, sin sombra de erudición ni 
atisbos de petulancia o de disfraz, de ocuerdo con 
su finalidad de narración popular al alcance de 
la maso". Hem trobat a l'Arxiu Documental Camil 
Fábregas (ADCF) una fotografía^ on es pot veure 
la Vespa. Ben segur que els lectors la podran 
trobar in situ si visiten Sant Salvador.

El 1959, un any abans, Camil Fábregas 
guanyava la Medalla Vila Cinca al IV Salé Biennal 
de Belles Arts. Les obres que presenta son 
detallados en un catalog ,̂ també éditât en llengua 
castellana, corn molts documents de l'època: El 
Sant Sopor, altrelleu en fusta de noguera; Adom i 
Eva, baix relleu en pedra; Foula, baix relleu també 
en pedra; Arlequi, talla directa en guix; Mascara, 
talla directa en fusta; Crup, en ferro fos; i Doma, 
en marbre de Carrara.

El 23 de maig d'aquell any, Sabadell publicava 
una crònica^ del premi amb un subtitol que 
destacava la donado al Museu de la Ciutat d'un 
"magnifico busto en bronce del escultor Manolo 
Hugué"fet per Camil Fábregas. Després d'una 
breu nota biogràfica, s'hi fa mencio de diverses 
obres de Fautor guardonat, aixl com de la que 
està préparant per a Sant Salvador i de la rèplica 
del bust, també en bronze, que FAjuntament 
de Sabadell havia entregat Fany 1957 al Museu 
de Ceret amb motiu d'una exposicié d'obres de

1 D ocum ents de l'ADCF. Registre 801.

2  R egistre 2278.

3  R egistre 1612.

4 Registre 8 0 4 -
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Manolo, acte al qual assistiren delegacions del 
Museo de la Ciutat i de l'Acadèmia de Belles Arts. 
L'escrit remarca el valor simbólic del bust, per 
l'admiració que Camil Fábregas professava al 
seu mestre Manolo, a qui havia ajudat Al taller 
que aquesttenia a Caldes de Montbui. S'informa, 
finalment, de la visita a la Biennal de la vídua de 
Manolo Mugué.

L'IndépendanP de Perpinya de l'agost de 1957 
publicava un article on Camil Fábregas, amb motiu 
de l'exposicló abans esmentada, fa una encesa 
lloança de la persona i l'obra de l'artista que eli 
sempre venera. En transcrivim alguns parágrafs:

(...) "Manolo. Ce simple nom suggère aux 
connoisseurs, aux vrais amateurs d'Art le cos 
le plus exceptionnel d'un sculpteur pormi les 
sculpteurs. De toutes les manifestations de son 
intelligence, de son ort, que ce soit lo parole, les 
écrits, la peinture, le dessin, lo sculpture, cette 
dernière en est la plus remarquable, la plus vraie, 
celle qui nous montre l'objectif unique et le sens 
réel de so vie. (...) Parce que c'est de la sculpture, 
de lo bonne, de lo vraie. Foites-en la preuve: 
prenez une de ses oeuvres, n'importe laquelle, 
et plocez-la dons une de ces vitrines du Louvre 
ou milieu de celles les plus belles de ces maîtres 
qui ne songeaient ni à leur nom, ni o leur gloire, et 
se soudoient fort peu de "foire de l'Art". Que ses 
oeuvres soient celles des maîtres de l'Orient ou de 
l'Occident, de n'importe quel pays, de n'importe 
quelle époque, exceptée peut-être celle de la 
Renaissance à nos Jours, et vous constaterez 
combien les sculptures de Manolo y sont à leur 
place, ou milieu de leurs soeurs." (...).

El 22 d'octubre de 1951 l'Acadèmia de Belles 
Arts de Sabadell celebrava, corn cada any, la Festa 
Patronal de Sant Lluc Evangelista. En el dlptic® 
que l'entitatféu imprimir hi ha representada la 
placa del Premi Sant Lluc feta per Camil Fábregas. 
A l'interior hi ha la relació dels actes a celebrar, 
entre els quais destaquen, al matí, una missa 
a l'església arxlprestal de Sant Feliu, oficiada 
per Mossèn Ernest Mateu i Vidal; l'ofrena d'una 
corona de llorer a la memòria del mestre pintor 
Joan Vila Cinca; i l'acte d'entrega del Premi Sant 
LIuc196i a Mossèn Ernest Mateu, al Saló de la 
Caixa d'Estalvis. 1 a la tarda, l'adjudicacló de les 
obres cedides pels artistes pintors i escultors 
a benefici de l'Acadèmia de Belles Arts, entre 
els posseïdors de les col-leccions de gravats, al 
mateix local de l'entitat; i un concert a càrrec de 
Francesca Callao, soprano, i Josep M. Llorenç, 
pianista. Aquest concert, s'especifica, hauria de 
ser l'inaugural del curs 1961-62 de les Joventuts 
Musicals de Sabadell.

Grup en ferro fos

5 R egistre 8 0 7 -
6 R egistre 1676.
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Cultures

Escrivíem, en el primer número de la nostra nova etapa, que 
Quodern "és un espai de trobada... obert al pluralisme cultural... que 
es genera des de la nostra ciutat tot mirant al mon". Potser cal — 
sembla que els temps ho demanio— que aprofundim una mica més 
en aquest nostre full de ruta.

La capacitat universal d'obrar, que s'hauria de derivar de 
l'exercici de la plena üibertat, està condicionada a la práctica per 
una infinitat de cultures. No existeix una cultura global i única, 
sino una juxtaposició de maneres d'actuar que influeixen les 
unes en les altres, especialment quan son properes en l'espai 
O en els continguts. A hores d'ara podria assegurar-se que el 
multiculturalisme, entés corn una convivència de cultures però 
sense diàleg ni espais de trobada, ha f racassat a Europa. 1 no 
només entre les que es troben distants les unes de les altres, corn 
la cristiana i la musulmana, sino fins i tot entre les que son ben 
properes, corn per exemple la flamenca i la valona.

El fracas de la multiculturaütat ens ha conduit a l'elaboraciô del 
concepte d'interculturalitat per explicar la capacitat cívica d'una 
societat disposada no tan sols a acceptar la presència d'altres 
formes d'identitat, de cultures i de creences, sino també disposada

a compartir-hi institucions, drets i deures, i alhora permeabilitat 
i complicitat davant la diversitat expressiva i les formes de 
creativitat. Catalunya ha estât un exemple històric de respecte i 
integrado, ja no tan sols entre les dues grans cultures majoritàries 
que hi conviuen, la catalana i la castellana, sino també entre la 
creixent diversitat geogràfica i cultural que avança imparablement. 
Entre el teixit ciutadà ja fa temps que aquesta "normalització" 
cívica està en marxa, per aquest motiu, ara que en l'àmbit politic es 
parla tant de "xoc de trens", nosaltres pensem que res no seria més 
inoportù que provocar també un xoc de cultures.

És en aquest sentit que Quodern, que se sent profundament i 
essencialment catalana, es proclama revista de les cultures amb 
una atenció especial a les que es desenvolupen al nostre entorn, 
dins del nostre propi espai ciutadà i nacional. Proclamant la seva 
absoluta independéncia sabadellenca, Quodern assumeix el 
concepte terencià del "res humá m'és alié". Així, en aquest número 
hi trobareu alguns exemples d'aquesta actitud nostra: un dossier 
transversal sobre l'habitatge a Sabadell, una mirada a l'art rus 
contemporani i una reflexió sobre les noves formes de la moda a 
occident.
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En viu / Cmtat cultural cooperativa
Si ara apuntéssim la crida"Contra la ignorancia: 
escoles, diaris i llibres; contra la misèria: 
l'associació" per una banda ens fariem ressò de 
l'actualitat més propera, encara que amb una 
crida de principis del segle passât. Aquesta crida, 
extreta d'alguna publicació com El trabajador
0 Lo fraternidad, ens dona peu a recordar la 
importancia del moviment col-lectiu i obrer i 
també la importancia d'iniciatives de cooperació 
solidaria i de Iluita, tan necessaries i que 
malauradament han anat desapareixent al llarg 
deis anys fins que de vegades en queda un record 
que va poc més enllá d'un folklorisme mal entés.

Els ateneus, les associacions científiques
1 üteráries i les cooperatives de producció 
desenvolupen i promouen experiéncies 
col-lectivistes com biblioteques, mútues, escoles 
obreres, socors mutu. Apostant per l'educació 
Iliure i la formado humanista i científica, 
s'assoleixen millores en les condicions socials, un 
nivell intel-lectual més alt i la considerado de la 
cultura com un espai d'emancipació.

La nécessitât de recuperar aqüestes 
iniciatives és cada dia més gran. Obrir espais 
de relació, d'aprenentatge, d'intercanvi 
d'experiències; entendre la producció i el consum 
com dos aspectos vinculats de l'economia 
col-lectiva; compartir recursos i projectes; 
promoure la creativitat; la recuperació del 
cornil; tots aquests aspectos tenen a veure amb 
la construcció cultural de la ciutat. Construcció 
cultural que no pot fructificar sense abandonar 
sistemes de censura, de valors regits per uns 
pocs, i de consum que han détériorât una cultura 
viva, compartida, construida en l'educació, la 
Solidarität i l'impuls per un futur millor.

A Sabadell, hem viscut amb el pas dels anys 
una pèrdua de molts dels espais que contenien 
moites d'aquestes iniciatives, i no n'ha quedat una 
memòria present que informi i encoratgi noves 
iniciatives per reprendre aqüestes tasques, a 
partir del coneixement del seu ideari i l'adaptació 
a unes condicions que en els aspectos importants 
no són diferents. Cooperatives com L'Obrera, 
espais recreatius com Els Campus o el Centre 
Industrial han desaparegut amb l'especulació 
i el creixement immobiliari, la persecució i la 
deixadesa. D'altres, com I'Ateneu, són només

un record escrit en una façana. I encara n'hi ha 
d'altres que comencen a perdre's en la memòria, 
com el Cercle República Federal Instructiu.

Però no és moment de plorar les pérdues; en 
tot cas, sí de reivindicar-ne d'alguna manera la 
memòria, però d'una manera activa, reprenant 
algunas idees, reaprenent a traballar en 
col-lectiu, regenerant xarxes d'acció i difusió.
La recuperació d'espais que formen part de 
la história i de l'imaginari del barri i els seus 
habitants. La revalorització deis espais del barri 
i del seu teixit cultural. La reapropiació d'espais 
industrials com a espai de cultura o d'ús public. La 
creació de més espais educatius. La requalificació 
amb nous usos de solars i espais en desús, 
atenent la realitat de l'entorn.

Pensem la idea de barri com a espai que 
posa en funcionament una xarxa veïnal on tot 
és possible, on s'evidencien els avantatges 
de la proximitat i on es convoquen aquells 
sentiments de pertinença, de sentit del Hoc, 
que cohesiona una comunitat i que la posa

Reunió de treball 
del projecte col-lectiu 
Fertilitzaciô Grenada, 

(Maig 2012, 
Taller 1 Nauestruch)
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Recorregut 
pel barri de Gracia 
amb l'Agrupació 
de veins de Grdcia. 
(Fotografta:
Acciò cultural 
metropolitana, 
marg 2012)

en alerta per poder avançar socialment, 
econòmica i cultural. El barri com a entorn de joc, 
de creixement, de relació, d'aprenentatge, de 
Solidarität, d'opinió, és una construcció quotidiana 
i col-lectiva, encara que juga un paper fonamental 
en la construcció de la Identität de les persones. El 
barri també com un motor de dinàmiques 
concretes que participen de la construcció de la 
ciutat extensa.

Cal atendre a les respostes, especialment 
a les microrespostes vers aqüestes situacions. 
Cada vegada més, proliferen espais «hackejats» 
per la ciutadania. No en va, la resistència a la 
urbanització constant, les regles i la pèrdua 
de drets sobre usos i espais comuns es fa 
patent a diferents nivells, ja sigui amb petites 
intervencions quotidianes, amb guerrillas 
créatives, amb exploracions que des de les arts 
cerquen retornar espais a la visibüitat i accionar- 
nealgunsdenous.

La ciutadania activa se situa als marges 
dins la ciutat neoliberal, ciutat que qüestiona 
els drets dels ciutadans i els espais comuns i 
els converteix en matèria per a l'agenda d'un 
diseurs que redefineix, segons convingui, allò 
que és public. La recuperació de l'àmbit de la 
comunitat, les reapropiacions, la resilièneia, 
s'aixequen arreu amb força. D'una banda, hi ha 
un moviment que recupera l'escala humana en 
condicions hostils i que cerca en les estructures 
espontànies, encara que de vegades transitòries, 
la interacció social i la Solidarität. De l'altra, es 
multipliquen situacions que, des de les fronteres, 
s'allunyen d'un macrosistema caduc i cerquen des 
de diversos punts de vista i des del repensar i 
rellegir experiéncies que poden estar allunyades

de la historia recent, però no exemptes de sentit 
i actualitat com a formes de transformació 
col-lectiva. I és que tota experiéncia és necessària 
per establir processes que recuüin l'energia 
creativa de les persones per transformar i 
construir nous espais de convivéncia, d'intercanvi, 
de vida; processes que facin de la ciutat un 
escenari més desitjable.

Cal recuperar el procomú, en totes les seves 
vessants: del territori, dels espais naturals, 
de l'horta, del menjar. Com de vegades passa 
amb alguns conceptas, algú pot pensar, que en 
parlar de procomú, ens referim a un concepta 
de nou encuny que encara no està inserit dins el 
llenguatge de cada dia. Res més Iluny. En parlar de 
procomú (comuns, béns comuns...) només estem 
expressant una idea molt antiga que defineix 
aquells béns que pertanyen a tots i que suposen 
uns recursos que s'han de protegir i gestionar 
pel bé cornu. Béns naturals (aigua potable, 
biodiversitat, fons mari), culturáis (cièneia, 
folklore, llavors, Internet), socials (democràcia, 
fastes...). El procomú presenta la multiplicitat de 
situacions que marquen les manares d'existèneia 
de cada comunitat.

En l'entrecreuament de moites cooperacions 
es va consolidant la construcció pausada i 
constant d'aquest procomú. Amb entitats veïnals, 
associacions culturáis, agrupacions juvenils, amb 
noves aliances i assemblées... Reunidas en places 
i espais pùblics, en locals d'entitats que precisen 
renovar-se, en espais en desús o équipements 
culturáis públics com el Talleri de Nauestruch, 
obert actualment a iniciativas i entitats culturáis i 
socials de la ciutat.

Aixi dones, es perfila un eix de treball que, 
en relació amb la cultura com a procomú, pot 
ser bàsic per a la definició d'espais i eines que 
afavoreixin una cultura locai rica i plural, i també 
pot ser fonamental per restaurar uns processes 
col-lectius que des d'aquest procomú avancin 
més enllà del model d'indùstries culturáis. Avui, 
la ciutat necessita una cultura autònoma, lliure, 
que superi l'autocomplaença i generi un mare 
contextual per a activitats amb significat, on allò 
alternatiu encara no sigui desposseït de la seva 
capacitat critica i transformadora.

Acciò cultural metropolitana és una agrupació 
lliure de persones interessades a oferir iniciativas 
culturáis a Sabadell. Volem investigar en la rica 
història social i cultural de la ciutat i enllaçar-la 
amb pràctiques créatives actuals que mantinguin 
una dimensió educativa i de compromis social. 
http://accioculturalmetropolitana.wordpress.com/
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Wikipedia
o el poder de la bona fe

ANNAALSINA

Feu la prova. Qualsevol consulta a un cercador 
d'Internet mostra entre els cinc primers résultats 
una entrada a la Wikipedia. Tots Them consultada 
alguna vegada, amb més o menys dubtes del seu 
rigor. No et fiïs de la Wikipedia, diuen. "No, no t'has 
de fiar de la Wikipedia". Sorprèn la resposta venint 
d'un viquipedista, Alex Hinojo (Barcelona, 1980) 
autor de més de 3.OOO articles de l'enciclopèdia 
i gestor cultural expert en noves tecnologies. 
"Però tampoc no t'has de fiar d'un diari, ni d'un 
informatiu, ni d'un mitjà de comunicació 0 un altre, 
has de consultar diverses fonts i formar-te una 
opinio pròpia".

L'eterna crítica a l'enciclopèdia en línia és 
que no hi ha cap signatura al darrere. Qui ho diu, 
tot això? Qui ho ha escrit? Quin valor té, si pot 
entrar-hi qualsevol i canviar-ho tot? Segona 
resposta sorprenent: una firma tampoc no dóna 
valor. "Un autor o un expert sobre un tema no té 
més valor que un altre. A la Wikipedia, l'important 
no és qui escriu un article sino la bibliografia que 
fa servir, la font: la referència". Per aquest motiu, 
tota la informació que apareix a la Wikipedia està 
referenciada.

Però per a l'Àlex, la gran virtut de la Wikipedia 
no té res a veure amb el seu rigor sino amb el seu 
abast. Per eli, si una cosa demostra l'enciclopèdia 
en línia és que reaiment pot donar veu a tothom, 
que funciona i encara no som conscients del seu 
poder a l'hora de difondre el coneixement i la 
cultura. Només la Viquipèdia en català rep 29 
müions de visites al mes. Wikipedia és un gran 
altaveu. Una gran eina que hem proposât apropar 
als museus.

Representes la Viquipèdia davant de museus i 
biblioteques. Vénen élis 0 hi vas tu?
Cada vegada més vénen élis, però al principi els 
buscava jo. Com a viquipedista escrivia articles de 
cultura i va arribar un punt que necessitava ajuda, 
jo tot sol no em puc acabar la cultura catalana 
de la a a la z, necessitava mans. Amb uns quants 
viquipedistes vam crear una associació que es diu 
Amicai Viquipèdia i vam decidir sortir al carrer 
per buscar ajuda. 1 com que a mi m'interessen els 
museus, vaig començar a picar portes. Això que 
vam començar aquí també ho feien 4 0 5 persones

al mon, i una d'elles va aconseguir l'interès del 
British Museum. A partir d'aqui, els museus ens 
van començar a obrir la porta, a poc a poc. I araja 
ens busquen.

Què en poden treure els museus de la 
Viquipèdia?
Molts museus tenen autèntics trésors, més 
O menys amagats i, també, sobretot, les 
biblioteques i arxius locals. Tenen autèntiques 
joies i la gent no ho sap. Han de saber que hi ha 
aquesta eina de difusió del coneixement que 
arriba a milions de persones, en el seu idioma, i 
que a sobre és gratuita. A més, el coneixement 
Hiure permet arribar a fîtes fins ara inconcebibles 
per a un museu.

Per exemple?
A la Fundado Miró de Barcelona vam fer 
un projecte amb codis QR a cada obra que 
identificaven l'idioma del môbil del visitant i li 
presentaven l'article de la Wikipedia en el seu 
idioma. Entre els conservadors del museu i un

Alex Hinojo. 
Fotografia 

dAnnaAlsina.
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La Wikipedia 
està en 280 
idiomes.
Això, en 
una cultura 
com la nostra, 
que sempre 
hem d'anar 
explicant 
qui som 
allò on anem, 
és una 
oportunitat 
d'or.

grup de viquipedistes vàrem escriure els articles, 
els vàrem traduir a l'anglès i vàrem demanar 
ajuda a viquipedistes de tot el món per traduir- 
los. Va resultar que es van acabar traduint en 
molts idiomes, fins i tot alture, al persa i al rus. La 
Fundació Miró mai no s'hauria plantejat tenir el 
persa entre els seus idiomes, ni s'ho plantejaria ni 
podria.

No som prou conscients del poder de Wikipedia.
Fins i tot estem corregint moites errades que 
tenen les col-leccions dels museus. La Wikipedia 
té un banc d'imatges, totes les fotos que s'hi 
pengen están categoritzades. Es va donar el cas 
que es van penjar fotografíes d'una col-lecciô 
d'etnologia on hi havia una imatge identificada 
pel museu corn una pipa asteca. Algù que va veure 
la fotografia des de l'altre continent va detectar 
que no era una pipa sinó una escombreta de vàter! 
És un exemple de com la gent va categoritzant 
el coneixement, el va millorant. Entre tots estem 
millorant la informació de les col-leccions.

Quin ha de ser el paper de les noves tecnologies 
a les institucions culturáis?
Ajudar els professionals del museu a difondre el 
seu coneixement. La recerca s'ha de continuar 
fent, i és molt important, perqué sense ella no 
tenim referències. A una biblioteca d'un museu 
O a un centre de documentació hi han d'anar els 
investigadors per generar coneixement nou i 
enriquir la biblioteca. Però també hi han d'anar 
els viquipedistes perqué facin unes fitxes que 
entengui tota la societat. Són ells qui tiraran el 
coneixement cap avail, explicaran a tothom qué 
s'hi està fent.

Treballes amb una cosa tan quotidiana com és 
Internet, i una altra que es percep encara molt 
allunyada com els museus. Com manegues 
aquest contrast?
Aquest és l'objectiu, apropar-los. Posar el máxim 
de coneixement a l'abast del máxim nombre 
de persones amb la màxima qualitat i en el seu 
idioma. Si vols difondre un contingut vés a la 
Wikipedia, tindrà molt d'impacte. Amb un sol clic, 
ho llegirà molta gent. I a més, després es podrá 
traduir. La Wikipedia està en 280 idiomes. Aixô, en 
una cultura com la nostra, que sempre hem d'anar 
explicant qui som allá on anem, és una oportunitat 
d'or. Així que, senyors del museu, reviseu l'article 
de la Wikipedia sobre el vostre museu, la gent no 
mira el vostre web, mira la Wikipedia. Si amplieu 
la informació es traduirà a molts idiomes, arribará 
a molta gent. Els museus han de saber que hi ha 
gent treballant a tot el món posant en valor el seu 
contingut.

I per amor a l'art.
S'ha de creure en la gent. Fli ha gent que treballa 
voluntàriament per a moites coses, a nosaltres 
ens diuen voluntaris del coneixement. A mi 
m'interessa la cultura, es tracta de contribuir en la 
part que puguis o el temps que puguis.

Corn 1 per què vas començar a editar?
Vaig començar buscant ternes de videoart, estava 
intéressât en aquest tema i vaig començar a 
buscar artistes conceptuáis dels anys 70. Em vaig 
adonar que hi faltava molta informació, sobretot 
en català, vaig mirar com es feia i vaig començar a 
traduir. I un cop comences ja no pots aturar-te.

Però no tots els viquipedistes són ambaixadors.
Un viquipedista és aigu que escriu, révisa o edita 
articles de manera voluntària. El 95 per cent dels 
viquipedistes editen quan poden i a casa. Jo corn 
a viquipedista sóc un cas atipie perqué he arribat 
a sortir al carrer per promoure la Viquipédia. En 
veure que faltava tanta informació vaig decidir 
buscar ajuda en museus i institucions culturáis.

Qui hi ha darrere de la Wikipedia? Tens ei seu 
reconeixement?
Hi ha una comunitat de més de 100.000 
editors que actualitzen i milloren el projecte 
constantment. La Fundació Wikimedia és la 
responsable de les marques i de mantenir els 
servidors, però els continguts de la Wikipedia 
pertanyen a la comunitat d'editors. Vaig ser 
nomenat Ambaixador Cultural per un grup de 
membres representatius de la comunitat el març 
del2011.

Quantes mans hi ha a un articie de ia Wikipedia?
Tots els articles s'escriuen en col-laboraciô, hi 
participen des d'una persona fins a centenars

Giam Wiki Ambassador. Alex Hinojo és 
ambaixador de la Wikipedia en museus, 
arxius, biblioteques i galeries (Galleries, 
Libraries, Archives ér Museums), un càrrec 
que comparteix amb només quatre 
persones a tôt el món, tots viquipedistes 
compromesos amb l'art i la cultura. El 
seu objectiu: apropar-se a museus i 
institucions culturáis i donar-los a conéixer 
les possibilitats de l'enciclopédia en linia 
perqué les seves col-leccions arribin al 
màxim nombre de persones. La Fundació 
Miró, el Museu Picasso o el DHUB ja n'han 
comprovat els résultats.
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0 rnilers. Tot es va afegint a poc a poc. Hi ha 
voluntaris que son experts en ternes concrets, per 
exemple un fa (listes de les operes de Verdi, i un 
altre es dedica a corregir perqué és corrector i té 
una estona, o simplement perqué veu una errada i 
lifamalelsulls.

Però potser s'equivoca.
La Wikipedia guarda un control de canvis, jo puc 
saber qui ha tocat un article que vaig escriure ahir
1 revertir els canvis si no és correcte. A més, totes 
les decisions es prenen per consens i hi ha unes 
normes d'admissibilitat. Per crear una entrada,
el tema, la figura o la institució ha d'haver estât 
reconeguda per diverses fonts de referéncia, 
ja sigui una entrevista, un (libre o una noticia 
rellevant als diaris. Tot això ho regula la pròpia 
comunitat. Com més ulls vigilen un article, més 
complet i més neutral és.

Vigilants del coneixement.
Aquesta és la part més interessant, dues 
persones sempre ho fan millor que una. És el 
poder de la bona fe. Si ho veuen dos-cents ulls, 
tard 0 d'hora algù ho arreglará. Per això quan mor 
algú de seguida apareix actualitzat a la Wikipedia. 
Perqué som molts, i és molt rapid.

A més rapid, més ràpida és la gamberrada.
El vandalisme no arriba ni al 3 per cent. La gent no 
va a la Wikipedia a escriure bajanades. De tant en 
tant sí, però aqüestes coses fins i tot s'esborren 
automàticament i, si no, algún viquipedista ho veu 
de seguida. No per això s'ha de jutjar la qualitat.
Si vas a un museu i veus una pintada a la porta del 
lavabo no jutjaràs la qualitat del museu.

Té mala premsa la Wikipedia al món de la 
cultura?
De vegades si. Però més que mala premsa jo crec 
que és desconeixença, som nosaltres que ens 
hem de donar a conéixer més bé. Ara hem arribat 
a un conveni amb biblioteques de la Generalität 
de Catalunya en qué el que fern és formar els 
bibliotecaris perqué siguin ells els prescriptors 
de la Wikipedia. Els expliquem els projectes que 
hi ha arreu del món, que se'n poden fiar, com fer-la 
servir d'una manera intel-ligent i, sobretot, que 
no neguin una evidéncia, que és que la fan servir 
milions de persones. Quan comença el taller em 
tiren tomáquets però al final són els primers a 
defensar-la.

l'experiéncia, i una altra molt important és la 
Interoperabilität. Com es generen les idees? 
Connectant coses, és la connexió de coses.
Per qué va arribar aquí el noucentisme o el 
modernisme? Perqué es varen posar en contacte 
diferents idees. Ara mateix tu pots arribar a 
rnilers de continguts, i tot aixó pot generar rnilers 
de diálegs nous. Si poses el teu patrimoni en 
aquesta batedora d'idees que s'està centrifugent 
molt ràpid es poden generar nous continguts. 1 si 
no l'hi poses, no existeixes, no ets a la festa.

La xarxa és rápida. Estern accelerant els 
processes creatius i d'investigació?
No ho sé. La facilitât d'accès a la informado no és 
facilitât d'accès a la reflexiô. Tothom ha tingut 40 
gigues de pel-licules al dise dur que no has vist mai. 
Es pot tenir molta informació i no haver-la digerit. 
Que passi amb tots aquests nous processus ho 
dira el temps.

Corn ha de ser el matrimoni entre noves 
tecnologies i coneixement?
Els museus no han de ser l'únic sancta sanctorum 
del coneixement, no han de ser els experts 
que tenen el patrimoni, sinó que han de ser 
dinamitzadors i catalitzadors per fer viable que 
la gent que té ganes d'estudiar, que té ganes de 
descubrir i interactuar amb les col-leccions, ho 
tinguin fácil. Un departament de cultura d'una 
institució pública té tres o quatre técnics, no 
tenen res a fer davant deis 50,8o 90 o centenars 
de persones que escriuen des de casa o des de 
qualsevol punta del món. Qué han de fer aquests 
técnics de patrimoni, siguin publics o privats? 
Fer-ho viable. Detectar que hi ha un senyor que 
estudia el teu autor a la Xina o a l'altra punta del 
món i fer viable la seva feina, facilitar-li al máxim 
les coses perqué accedeixi a la teva informació.

Encara que sigui virtualment.
Si és virtual ja és. Els museus ja compten els 
seus visitants virtuals. El Brooklyn Museum 
está fent molts experiments en aquest sentit. 
També introdueixen les noves tecnologies a les 
exposicions, per exemple amb iPods en comptes 
de carteMes, fent parlar el públic i demanar-los 
quina exposició prefereixen. Al final, es tracta 
de preguntar i incorporar la teva comunitat. En 
el fons sempre és el mateix, deixar de ser una 
persona i ser un grup.

Quan parlem d'utilitzar les noves tecnologies 
per difondre i gestionar continguts culturáis a 
qué ens referim? Quines utilitats podem tenir?
Una és accès a la informació, una altra compartir

Anna AIsina és periodista 
i guionista de televisió
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Caricatura i religió: 
entre la Ilibertat i Tatac
J0RDICLAPÉ5 TERUEL

Xilografia
El diable i la cornamusa 
(Erhard Shan, 1530)
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Hi ha un tema que s'està fent récurrent els darrers 
anys i que és especialment rellevant per les 
conseqüéncies que té: amenaces, atemptats i un 
cost (sempre alt) en vides humanes. Com que fa 
temps que dura, ja se li ha donat un nom propi:"les 
caricatures de Mahoma".

Per analitzar aquest conflicte, ens podriem 
remuntar a la crisi petroliera deis anys 1979* 
ig 80  que, amb la del 1973-1974, va comportar 
l'encariment del preu i l'aturada de l'increment 
de prodúcelo de petroli, essent causa i efecte 
d'una crisi econòmica. Alguns humoristes van 
personificar els països productors amb els 
seus dirigents, com ho era aleshores l'aiatol-là

Khomeini a l'Iran. El 1988 es publicaren Els 
versos satànics del novel-lista britànic d'origen 
indi Salman Rushdie. Acusant-lo de blasfèmia, 
l'aiatol-là Khomeini (1902-1989) el va condemnar a 
mort, i l'obligà a viure amagat.

El setembre de 2005 el diari danés Jyllands- 
Posten publica dotze caricatures del profeta 
Mahoma que associaven el fundador de la religió 
islàmica amb el terrorisme. El motiu fou que un 
escriptor danés no trobava cap dibuixant disposât 
a illustrar un llibre sobre Mahoma. El rotatiu va 
demanar il-lustradors que el dibuixessin, «per 
veure si l'amenaça del terrorisme havia limitât 
la Hibertat d'expressió a Dinamarca», com va 
explicar el seu editor Carsden Juste. En principi, 
els dotze dibuixos dels il-lustradors que van 
acceptar no van tenir gaire ressò, però a finals 
de gener del 2006 els va tornar a publicar el diari 
noruec ultraconservador cristià Magazinet, i 
fou aleshores quan es va generar encara més 
débat. El febrer de l'any 2006 la revista francesa 
Charlie Hebdo tornò a publicar les caricatures del 
diari danés, cosa que va aconseguir la venda de 
480.000 exemplars. Posteriorment publicó un 
manifest de dotze intel-lectuals (Salman Rushdie 
n'és un) a favor de la Hibertat d'expressió i en 
contra de l'autocensura. Les autoritats islàmiques 
franceses demandaren a qui aleshores era el 
director de la publicació, Philippe Val, però la 
revista guanyà elsjudicis en primera instància 
i en apel-lació. Com a reacció a les caricatures 
de Mahoma i a iniciativa d'un rotatiu, el Museu 
Palestina de la capitai de l'Iran acolli una exposlció 
de caricatures sobre l'Holocaustjueu i premiò la 
millor obra amb dotze mil dòlars. El 2 de novembre 
de 2011 la revista Charlie Hebdo publicà un nùmero 
amb el ti'tol de Chorio Hebdo (fent referéncia a 
la Ilei basada en els textos sagrats de l'islam) en 
qué Mahoma exercia de redactor en cap i, a la 
portada, amenaçava de fuetejar a qui no rigui. Poc 
després es produí un atemptat a la redacció de la 
publicació, que quedó totalment destruida.

El mes de setembre del 2012 una pel-lícula 
penjada a Internet que denigra Mahoma 
moralment i sexual escandalitzá el món islámic. 
Sembla que era la borda manipulació d'un 
curtmetratge americà de baix pressupost que 
inicialment no tenia res a veure amb el profeta. 
Una de les victimes deis atacs intégristes fou 
l'ambaixador nord-americà al consolât de Libia, 
Christopher Stevens, una de les persones que 
creia en les reivindicacions de la "primavera àrab". 
En un primer moment es presentò fautor de la 
cinta, un tal Sam Bacile, com un israeloamericà 
resident a Califôrnia que havia comptât amb 
l'ajuda de"donantsjueus" que procuraven pel seu 
anonimat. Aquesta informació s'escampà per tot
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el mon: cinquanta jueus havien pagat un video 
amb rùnic objectiu d'insultar els musulmans i 
provocar un conflicto mundial. Quan ja s'havien 
fet les suposicions més desvariejades, resulta 
que Sam Bacile no existia i que fautor de la cinta 
era copte i havia tingut el suport d'uns quants 
fonamentalistes cristians i d'un vulgar estafador, 
autor de pel-lícules pornográfiques.

El ig de setembre de 2012 la revista francesa 
Charlie Hebdo torna a dedicar la portada a 
Mahoma, i s'exhauriren els exemplars de la 
primera edició en poques hores. Malgrat les 
reaccions del col-lectiu musulmá, es reedita el 
mateix número una setmana després coincidint 
amb un divendres, el dia que es convoca tots els 
musulmans a pregar a la mosquita. Finalment, el 
passât 27 de setembre l'ambaixada d'Espanya a 
Egipte demaná ais espanyols d'aquell país que 
extremessin les precaucions per les caricatures 
de Mahoma publicadas per la revista Eí Jueves. 
Paradoxalment, la revista titula la portada:
«Pero... ¿alguien sabe cómo es Mahoma?», i s'hi 
veuen quatre personatges diferents posats 
com a les rodes d'identificació. En resposta a les 
caricatures, el centre Islamic Comí de la Pou que 
agrupa la majoria de pakistanesos de Barcelona 
anuncia que presentaria una demanda contra 
la revista barcelonina per presumptes delictes 
d'injúries, calúmnies i ofensa deis sentiments 
religiosos. La demanda denuncia que la portada 
identifica tots els musulmans amb la deünqüéncia, 
per bé que albora l'entitat admet que els 
dibuixants de la revista poden representar el 
Profeta mentre ho facin amb respecte, i explicita 
que rebutja i condemna la violéncia.

Caricatura i religíó: els primers vineles
Les primores caricatures fetes per atacar 
una religió es van produir ja al segle XVI, 
entre luterans i católics. Des deis temps de la 
Reforma, a Occident s'utilitzà la caricatura com 
a eina de Iluita, també en la religió. L'any 1517 el 
sacerdot i teòleg Martí Luter va fer públiques a 
Wittenberg les 97 tesis per alüberar l'Església 
dels abusos que aquesta cometía. Luter es va 
adonar de les possibilitats de la imatge satírica 
i no fou per atzar que Wittenberg es convertís 
en un important centre de producció d'imatges 
satiriques. Un exemple ciar n'és El dioble i la 
cornamusa d'Erhard Schon, xilografia feta 
entre el 1530 i el 1535, en qué se suggereix que 
els monjos són els instruments a través deis 
quais s'expressa el dimoni. L'ús de les estampes, 
sobretot el segle XVII, va obligar els dibuixants 
a crear estereotips per tal de permetre al lector 
el reconeixement deis col-lectius representats. 
Com explica Ernst Gombrich a El arsenal del

coricoturisto, quan pensem en história o política 
els individus desapareixen rere l'abstracció d'una 
paraula que acaba tenint una existéncia propia, 
més real que els exemples individuals que podem 
percebre amb els sentits. Així, «la força i el perill 
del dibuixant (cartoonist, en el text original) està 
en el fet que apel-la a aquesta tendéncia i ens fa 
més fácil tractar les abstraccions, com si fossin 
véritablement tangibles».

Caracterizar els nadius d'una nació ve de lluny 
i s'ha utiÜtzat també per atacar el contrincant.
Tal com explica Hélène Duccini a l'article 
Estereotips nocionols a Europa: coneixement
0 desconeixement de l'altre?, el segle XVII ja 
circulaven estampes en qué es representaven les 
tradicions orals segons les quais els espanyols 
eren superbs i fanfarrons, els anglesos pérfids, els 
alemanys barroers i els franceses ingovernables
1 atrevits. Així es van anar créant uns estereotips 
gràfics que permetien ais lectors identificar 
ràpidament els personatges. Però en aquells 
temps el 8 5 %  de la gent vivia en pobles, treballant 
la terra. L'estranger es considerava un estrany
i, sigui pel seu aspecte 0 pels seus costums, 
fins i tot una amenaça. Segurament tot plegat 
propiciava l'establiment d'una conscièneia pròpia 
(nacional) per la qual els oriünds feien pinya per 
vèncer I'adversari. Erasme de Rotterdam (1469- 
1536), el que va dir que riure de tot és de ximples i 
no riure de res és d'estùpids, va escriure a l'Elogi 
de la follia (1511): «Ais qui m'acusin d'ésser mordaç, 
pue contestar-los que l'escriptor sempre ha tingut 
la Hibertat de ridiculizar sense por aspectos de 
la vida quotidiana, mentre aquesta Hibertat no 
arribésaofendre».

Acudit de Stan McMurtry 
sobre Els versos satanics 

de Salman Rushdie 
(Daily Mail, 16/02/1989)
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OAraMH MHCArüH -  HPAH 
DARWIN MISAGHIAN — IRAN

Acudit de Viranid 
Darwin Misaghian 
pubJicat al recull de la 
Second International 
Biennal of Cartoons, 
celebrada a Gabrovo 
el 1975

Les reacdons
Aquests esdeveniments han originai dues 
posicions enfrontades. D'una banda, els que es 
consideren légitimais per expressar-se com els 
sembli en nom de la llibertat De l'altra, els que 
reclamen respecte per les seves conviccions 
religiöses. No es pot parlar ni tan sols de guerra de 
religions perqué, en el cas de les caricatures, els 
autors son laies (sovint, els mitjans que publiquen 
les caricatures de Mahoma també en fan sobre 
el Papa de Roma). El mateix Fort Chabrol "Charb", 
director de la revista Charlie Hebdo, ha dit: «S'ha 
de seguir [fent caricatures de Mahoma] fins que 
l'islam sigui tan banalitzat corn el catolicisme.
Flem trencat els tabùs d'Eros i Tànatos, però 
queda el de les religions».

Es poden legitimar aqüestes caricatures 
apel-lant a la llibertat d'expressiô? Ho estudia el 
catedràtic de Filosofia del Drei de la Universität 
d'Alacant, el senyor Manuel Atienza, a Los 
caricaturas de Mahama y la libertad de expresión 
(RIFP, 2007). Q.uin pes s'ha de donar al que és 
sagrai en les societats laïques? Fins a quin punt 
hem d'acceptar que els sentiments religiosos de 
les persones limitin les llibertats dels individus 
i el dret de cadascù a la llibertat d'expressiô? 
Aquesta limitació està legalment prevista, però 
el problema és que varia segons el país. En tot 
cas, qué té més valor, la llibertat d'expressiô o 
les creences religiöses? Atienza analitza quatre 
respostes possibles, segons si les expressen 
els fonamentalistes religiosos, els creients no 
fonamentalistes, els liberals modérais 0 els 
liberals radicals. La resposta va del «només hi

ha llibertat per a la veritat i el bé» a «la llibertat 
d'expressiô és un valor i les creences religiöses 
no», ja que pertanyen exclusivement a la vida 
privada. Després d'analitzar diferents casos, es 
decanta per la postura liberal radical, ja que va 
Higada a la defensa de valors universels corn la 
igualtat i la veritat (a més de la llibertat). Però 
per no discriminar per raô de la religiô caldria 
considerar la llibertat religiosa corn una llibertat 
negativa que es podria satisfer sempre que l'estât 
fos estrictament laie (cosa que a Espanya no 
passa). 1 si per un costat disposem d'estudis fets 
amb rigor, per l'altre observem una manca d'ètica 
en algunes persones que, per la seva rellevància, 
haurien de donar exemple. És el cas d'alguns 
gestos corn el de l'expresident del Conseil de 
Ministres d'itàüa, Silvio Berlusconi, fent les 
banyes a Josep Piqué en una foto oficial.

L'humor: defensa i agress’ió
A més d'entretenir, l'humor ha assumit una amplia 
gamma de funcions socials en el transcurs de 
l'evoluciô de la humanitat, si bé tant pot millorar 
la cohesiò social d'un grup, com pot servir per 
excloure individus d'un altre grup. La percepciò 
de l'humor provoca una resposta emocional 
plaent, que anomenem diversiò i grada. 1 una de 
les funcions psicològiques més importants de 
l'humor és la d'alliberar tensions i enfrontaments. 
Altrament, permet a la gent comunicar-se 
informacions, actituds i emocions sexuals d'una 
manera més acceptada socialment, ja que implica 
que l'emissor"està de broma"i, portant, no se 
l'ha de prendre seriosament. Aixi, a través de 
l'ambigüitat de la comunicaciò humorística, les 
persones es poden dir coses que no es dirien amb 
un tipus de comunicaciò més seriös.

Per una altra banda, Freud ja va observar la 
preeminèneia de ternes agressius en la majoria 
d'acudits. Ho estudien les anomenades teories 
de superioritat. Però avui dia tenim una visiô tan 
positiva de l'humor que la teoria de la superioritat 
s'ha fet impopular atesa la manera negativa 
en qué sembla retratar-lo. Rod A. Martin ens 
recorda a La psicalogia del humor que el segle XIX 
l'humor tenia un significat més restringit que en 
l'actualitat i que es diferenciava de l'enginy perqué 
aquest darrer es considerava més mordaç i cruel. 
D'aquest enginy ara en diem sarcasme. Pel que 
s'ha dit, dones, podem parlar d'humor sa i d'humor 
insà. 1 es poden identificar dos estils d'humor 
potencialment insans: l'humor ogressiu i l'humor 
outodemolidor. Mentre que el segon afecta 
directament aquell qui pretén divertir a costa d'ell 
mateix, l'humor ogressiu és la tendèneia a utilitzar 
l'humor amb el propòsit de criticar 0 manipular els 
altres, corn ho fan el sarcasme i la burla, aixi corn
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l'ús de formes d'humor potencialment ofensives, 
com el racista i el sexista. Martin també observa 
que l'humor agressiu sembla que representa un 
paper particularment negatiu en la qualitat de les 
relacions intimes de les persones. És, dones, en 
aquest apartat que podríem incloure-hi també 
les caricatures que estudiem en aquest article. 1 
aix6, malgrat que el director de la revista Charlie 
Hebdo ha declarat que, amb les caricatures que 
han publicat, «fúnic que provoquem eventualment 
éselriure». [:(]

Cal tenir present també que el sol fet de 
dibuixar Mahoma ja és una transgressió per ais 
musulmans, ja que per a ells la representado 
plástica de la divinitat convida a la idolatría, i 
tenen la certesa que cap imatge no pot reproduir 
la seva grandesa. No s'esta fent de Mahoma 
l'estereotip de l'islamista fonamentalista? Si és 
així, s'està considérant que els més de mil milions 
de fidels musulmans d'arreu del mon son fanàtics 
religiosos disposats a qualsevol cosa en nom de 
la yihod, la «guerra legal» o «sagrada» contra els 
infidels.

Finalment ens podríem preguntar si és que els 
àrabs no tenen sentit de l'humor. Potser no riuen 
corn nosaltres? Isabel Ramos ho deixa dar en un 
article de La Vanguardia (8/8/2010) quan diu que 
els àrabs musulmans es riuen de gairebé tôt, corn 
qualsevol altra persona. Els limits son la religió i 
la política, en què cada pais té les seves prôpies 
fronteres. L'acudit oral és el més estés, ja que 
pot esquivar la censura i és un signe de rebel-lia 
en els països en els quais hi ha menys llibertat 
d'expressiô, i en aquells en què internet afavoreix 
la circulado d'acudits de tôt tipus. Es veu que els 
més proclius a fer broma son els algériens, els 
libanesos i els egipcis. 1 aixi corn nosaltres ens 
riem dels de Lepe, els libanesos es riuen dels siris, 
els algériens dels marroquins i els cairotes dels 
delsudd'Egipte.

Evidentment, l'ús de la violència no pot quedar 
mai justificada corn a resposta a la Hiure expressió 
de les prôpies conviccions (que no de l'insult). En 
tôt cas, crée que l'anomenada "primavera àrab" 
demostra que hi ha una part important de la 
poblado dels països àrabs que vol apropar-se a 
la manera de fer més democrática d'Occident.
1 son una minoria els que mostren actituds 
agressives sempre que poden, i ho justifiquen 
amb interpretacions esbiaixades d'algunes 
manifestacions (plàstiques, en aquest cas) dels 
països occidentals.

Pel que fa a les caricatures, si bé es 
pot afirmar que la convenció utiützada és 
humorística, el tema no ho és. Perqué I'objectiu 
de la caricatura política no és sempre el de fer 
riure. Corn explica Gombrich, un dibuixant pot

condensar una idea complexa en una sola imatge 
utilitzant l'enginy. La fusió d'elements dispars pot 
produir una configuració estranya i poc habitual 
que potser amaga molt de sentit. Com quan 
algú va dir de Palestina que era «la terra massa 
promesa», encaixant telescópicament el terme 
bíblic amb les promeses contradictories fetes 
pels estadistes politics. Si es treballa amb encert, 
la transparéncia d'aquesta formulado pot, fins i 
tot, bloquejar la nostra reflexió sobre si aquesta 
és del tot certa. Cal que no ens deixem seduir 
per l'enginy d'aquestes vinyetes o, si més no, les 
hem de poder interpretar correctament. I per 
aconseguir-ho, necessitem estar ben informats. 
Abans de jutjar l'altre cal que ens procurem un 
minim d'informació per poder aplicar després 
els nostres criteris. No fer-ho (en plena era de la 
informado) pot deixar-nos en mans del que sápiga 
vendre's millor. 1 respecte de la religió aixó ja 
s'intentava fer, com hem vist, fa cinc segles.

Fonts consultados
Atienza, Manuel, Las caricaturas de Mahoma y 
lo libertad de expresión (Revista internacional 
de filosofia política, n. 30 , 2007) -- Baridon, L. I 
Guédron, M., L'artetl'histoire de la caricature. 
Editions Citadelles & Mazenod, Paris, 2009 
-  Benson, Timothy 5 ., The cartoon century, 
Random House Books, London, 2007-- 
Gombrich, Ernst, El arsenal del caricaturista, 
del llibre Meditaciones sabre un caballo de 
juguete. Editorial Debate, Madrid, 2002  -  
Martin, Rod A., La psicologia del humor, Orión 
Ediciones, Madrid, 2008 -  Ramos Rioja, Isabel, 
Reírse hasta de su sombra, article i acudit de La 
Vanguardia del 8  d'agost del 2010.

Acudit deljordà 
Emad Hajjaj 

(La Vanguardia, 
08/ 08/ 2010) 

on un terrorista 
empunya 

laparaula 
religió en àrab 

i de cap per ovali, 
com si fos 

una espasa
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URBAN0P0R05I Col-lectiu (Sa) badali

Format per la fotografa Berta Tiana Alsina i els 
geògrafs Bernat Liado Mas i Maties Serracant 
Camps, (Sa)badall és un col-lectiu nascut l'any 
2010 que explora les noves realitats geogràfiques 
de l'espai urbà i del territori.

A través d'una mirada pausada i crítica, 
barrejant formats i llenguatges diversos, 
pretenem posar de relleu algunes de les 
dinámiques urbanes i territorials contemporànies 
a fi de proporcionar les bases necessaries per 
generar débats i reflexions al voltant de les 
mateixes.

El projecte d'art geografie "Urbanoporosi. 
Sabadell i els silencis urbans"és el primer fruit 
del treball del col-lectiu. Presentem, corn a 
proposta principal, una exposició on a través 
de la fotografia, la cartografia, el text i el vídeo 
pretenem compartir una imatge, o potser una 
contraimatge, de la ciutat, tot provocant i 
facilitant el débat i l'apoderament ciutadá del 
futur d'aquests espais urbans. Les xerrades, els 
débats, els itineraris i les diverses trobades que 
hem organitzat formen part de la dinàmica social 
a la qual volem contribuir.

sabadall.wordpress.com 
twitter @sabadall
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Quan urbanoporosi truca a les portes de la teva ciutat
BERNAT LLADÓ MAS

Fotografíes de Berto Tiano 
Cartografia de Modes Serrocont

Per mitjà d'una expressió inventada, 
"urbanoporosi", descrivim una nova realitat 
urbana que es manifesta a la ciutat de Sabadell 
però que, segurament, seria extrapolable a molts 
pobles i ciutats de Catalunya. Una ciutat que 
cada vegada és més porosa; una ciutat que perd 
"ossada" Només cal passejar per la nostra ciutat 
per adonar-nos de la quantitat d'espais buits, 
desaprofitats, infrautilitzats i barrats que s'hi 
troben. Certament, una ciutat més porosa, menys 
densa, podria ser un signe positiu. A finals dels 
anys vuitanta i principis dels noranta es parlava de 
"l'esponjamenturbà"com una práctica urbanística 
desitjable; els centres històrics de la ciutat havien 
de"respirar"icalienactuacions encaminadas 
en aquesta direcció. Avui en dia, l'esponjament
0 la major porositat de la trama urbana no 
respon a cap política pública deliberada sinó 
que és résultat de causes diverses. L'actual crisi 
econòmica, sens dubte, n'ha reforçat la tendència, 
però segurament el procès d'abandonament i 
deixadesa urbana ve de Iluny. Aixi mateix, les 
actuacions que es portaren a terme aleshores, 
algunes socialment criticables, ampliaren l'espai 
public existent (nous traçats urbans, places 
interiors, edificis pùblics); una situació molt 
diferent a la d'ara. Moites parcelles que han 
quedat desertes són de titularitat privada, i 
aquells espais que pertanyen a l'administraciô 
resten a l'espera de ser urbanitzats.

Aquest fenomen, que comença a tenir un 
abast certament preocupant, sovint ens passa 
desapercebut. Fins i tot l'administraciô local 
mira cap a una altra banda (ja sigui per manca de 
recursos, falta d'imaginació o poca iniciativa).
Per aquest motiu, des del col-lectiu (Sa)badall, 
várem iniciar un projecte no només per registrar
1 analitzar aquest procès de deteriorament 
i abandonament urba, sinó també perfer-lo 
perceptible a la resta de ciutadans. Ens semblava 
que, entre tots, havíem normalitzat un paisatge 
urba que és del tot dissonant en relació amb
les nécessitais i els desigs de la gent. Per aixó 
calia ressaltar-lo, fer-lo visible. D'aquí que, entre 
altres coses, comencéssim a fotografiar la 
urbanoporosi.

Algunes de les coses que permet la fotografia 
és ordenar la realitat i crear una Sensibilität

nova. Ho diu el fotògraf Gabriele Basilico: "Cree que la fotografia 
permet, dintre de certs limits, reordenar el caos que tenim devant 
els nostres ulls, que és un aspecte comù i repetitiu del paisatge urbà 
contemporani". 1 més endavant afegeix: "Encara que la fotografia 
en definitiva no pugui canviar el desti de la ciutat, i molt menys 
influir de manera determinant en les decisions urbanistiques i 
politiques, segueix essent important la possibilitat de crear una 
nova Sensibilität".^

A partir del nostre propi arxiu fotografie (actualment d'unes 
500 imatges de Sabadell) vam agrupar les arquitectures buides 
i els espais sense ús en cinc categories diferents; un primer pas 
per ordenar el caos. Unes categories que també utilitzàrem en la 
elaboració de dos mapes en els quais es localitzen cada un dels 
espais O parcelles buides. Més enllà d'aquest exercici analitic, però, 
també vollem fer emergir aquesta Sensibilität nova que hauria de 
permetre repensar 0 reinventar els usos, les foncions i els règims 
d'aquests espais.

La Sensibilität pot tenir dues vessants: una d'instrumental, 
l'altra de poètica. Totes dues han estât resumides per Kevin Lynch, 
un urbanista atent tant a les qüestions mentais i psicolôgiques de 
la ciutat corn al seu deteriorament fisic: "Amagat darrere la façana 
amable de la vida, la presèneia del deteriorament ens preocupa: 
és una qüestió mental. Hi podria haver plaers i oportunitats 
pràctiques? Hi podriem arribar a conviure".^

Certament, el deteriorament és una "qüestió mental"; més 
enllà del deteriorament fisic i objectiu, existeix una valoració 
subjectiva de la runa i la destrossa. El llindar més enllà del quai el 
deteriorament urbà és intolerable no és el mateix per a tothom. 
Però també és una "qüestió mental" en un altre sentit, fins i tot, 
més preocupant: podria la runa i el deteriorament urbà, és a dir, la 
urbanoporosi, ser l'indici d'un pensament urbanistic també ruïnôs, 
huit i decadent? Fins a quin punt hi ha una correspondèneia entre 
l'estât de la nostra ciutat i l'estât mental dels qui la pensen, la 
gestionen i l'administren? Les oportunitats pràctiques que Lynch 
intueix que podrien existir entremig del terregall urbà exigeixen 
alguna cosa més que un pensament burocràtic i instrumental; corn a 
minim requereixen imaginació. 1 la imaginació no és una cosa que es 
pugui cultivar només des del poder; cal buscar-la entre la gent que 
voldria fer ús d'aquests espais però no pot; cal buscar-la en aquells 
ámbits en els quais la nécessitât o la creativitat guien Tacciò i el 
pensament.

A través del projecte Urbanoporosi, exposât parcialment 
durant els mesos de març a juny d'aquest mateix any 2012 a la 
sala d'exposicions de TAlliance Française de Sabadell, vollem

1  Basilico, Gabriele (2007). Arquitecturas, ciudades, visiones. Reflexiones sobre 
la fotografía. Madrid: La Fábrica Editorial, p. 141 i 144.
2 Lynch, Kevin (2005). Echar a perder. Un análisis del deterioro. Barcelona; 
Gustavo Gili, p. 124).
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sensibilitzar la gent sobre aquesta reaütat a fi d'iniciar un débat 
autònom capaç a migo llargtermini de crear"oportunitats 
practiques" a partir del fenomen de l'abandonament, el 
deteriorament i el buidatge urbà. El millor carni d'aquesta 
sensibilitzaciô ens sembla que podia ser l'art.

El plaer és un sentiment que la cultura modela. A la pregunta 
de si podem trobar plaers en aquests espais decadents, tancats 
O a punt d'ensorrar-se, podem respondre afirmativament sempre 
que la cultura ens hi ajudi. No és el primer cop en la historia de l'art 
que la ruina es fa present. Potser, en aquest sentit, el projecte 
Urbanoporosi i l'imaginari que mostra conté una lectura més 
subterrània que la merament crítica i social. Des que l'àngel de 
la historia només veu en el passât l'acumulaciô de "ruines sobre 
ruines", els modems no podem deixar de sentir aquesta connexió 
emocional amb els paisatges enrunats.^ La ruina (intencionada o no) 
és també un estât d'ànim. Per aixô Gabriele Basilico afirma que les 
ruines desprenen una "atmosfera màgica".

El mateix podriem dir de totes aqüestes portes encadenades, 
tapiades, mig esbotzades, que son el signe més visible 
d'urbanoporosi. Si la porta ha tingut un "valor fonamental per a l'art 
figuratiu", escrivia Georg Simmel a principis del segle XX, és perqué 
expressa un "sentit en si no visible, espiritual o metafisic". En altres 
paraules, la porta manifesta una certesa antropològica: Tèsser 
huma és el "ser fronterer que no té cap frontera". Si per una banda la 
porta ens permet"separar una parcel la de la unitat ininterrompuda 
del ser naturai", per l'altra aquesta separado "troba el sentit i la 
dignitat per primera vegada en allò que la mobilitat de la porta fa 
perceptible: en la possibilitat de sortir a cada instant d'aquesta 
delimitació vers la Hibertat".  ̂Poden ser Hiures els habitants d'una 
ciutat on les seves portes resten sempre tancades? Les fotografíes 
de Texposició Urbanoporosi recreen aquesta "atmosfera màgica"

3 Mate, Reyes (2006). Medianoche en la historia. Comentarios a las tesis de 
Walter Benjamin "sobre el concepto de historia”. Madrid: Trotta, p. 155.
4 Simmel, Georg (2001). "Puente y puerta", a El individuo y la libertad. Ensayos de 
crítica de la cultura. Barcelona: Península, p. 52-53.

del paisatge esfondrat a fi de construir la 
convivéncia sempre conflictiva de la nostra 
cultura amb la ruma.

Conflictiva perqué, a pesar de la relació 
poética que hi puguem mantenir, del plaer visual 
i estétic que puguin suscitar, les ruines, els 
espais buits, les cases abandonades o els barris 
deshabitats continúen essent Texpressió de 
la desigualtat social i de la injusticia espacial.
Tant Tuna com l'altra responen en part ais propis 
mécanismes d'un model econòmic i social 
que perpetua aquesta situació; son elements 
estructuráis del funcionament capitalista. El 
geògraf David Harvey ho ha sintetitzat prou 
clarament en el següent passatge:

"(...) el capitai, en el procès d'expansió 
geogràfica i desplaçament temporal, [mesures 
totes elles que resolen transitòriament] les 
crisis de sobreacumulació a les quais aquell 
és procliu, crea necessàriament un paisatge 
fisic a imatge i semblança seu en un moment 
déterminât, per destruir-lo després. Aquesta és 
la història de la destrucció creadora (amb totes 
les conseqüéncies socials i ambientáis negatives) 
inscrita en Tevolució del paisatge fisic i social del 
capitalisme".^

No és difícil imaginar-se que un sistema 
econòmic que es regeix pel principi bàsic de 
l'acumulaciô incessant de riqueses, un principi 
no exempt de contradiccions internes ("crisi 
de sobreacumulació"), necessiti, tard o d'hora, 
destruir per seguir créant riquesa. Aixô és 
especialment cert en relació amb la ciutat, ja

5 Harvey, David (2004). "El 'nuevo' imperialismo: 
acumulación por desposesión", a Socialist Register, p. 103.
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que l'espai és un recurs limitât. Per poder continuar acumulant 
les plusvàlues que el creixement urbà genera, arriba un punt que 
s'ha de "destruir" el teixit ufbà existent. Aquest procès és el que 
Harvey, manllevant una expressió de Joseph Schumpeter, anomena 
"destrucció creadora". Segurament les causes d'urbanoporosi son 
més complexes i només responen parcialment a aquesta descripció, 
però és intéressant remarcar que la deixadesa urbana i eP'paisatge 
fi'sic" resultant és fruit al mateix temps d'una destrucció "natural" 
-e l pas deltemps- i d'una destrucció que podn'em anomenar 
"programada" O "estructural". En qualsevol cas, repensar la ciutat 
implica també intervenir en els mécanismes i les practiques 
econòmiques capitalistes.

A l'argument econòmic també hi podn'em afegir un argument 
politic. El poder implica sovint certa arrogancia que s'acaba 
mat^ialitzant en el territori. Aquí recuperem un darrer passatge de 
Kevin Lynch que ho descriu amb estil etnografie:

"En aquest cas, corn en moites altres societats antigües, es 
destruïen deliberadament edificis i poblats sencers en senyal de 
prestigi i puresa reial, de la mateixa manera que als emperadors 
se'ls servia més del que podien menjar i tenien més vestits dels que 
mai podrien portar. Cada cop que un nou emperador pujava al tron, 
es construïen nous palaus i noves ciutats que s'abandonaven a cada 
mort reial".®

En fi, el model urbà, la construcció de la ciutat, no és només un 
problema tècnic o urbanistic. La ciutat és també una qüestió de 
govern. Recuperar el govern de la ciutat implica que les decisions 
que hi tenen Hoc no es deixin en mans dels reis i emperadors o 
altres aspirants al tron, sinó dels propis ciutadans. El Col-lectiu (Sa) 
badali, amb el projecte Urbanoporosi, hem volgut documentar un 
fenomen que ens sembla preocupant ateses les seves dimensions 
actuals. A través de l'exposiciô, i tot el que aquesta ha générât 
(débats, reaccions, discursos, blogs, entre d'altres), hem volgut 
compartir aquesta preocupació per tal d'obrir les portes al débat i a 
la confrontació. Si us plau, que les portes restio obertesü

Bernat LIadó és doctor en Geografia Humana 
per la Universität Autònoma de Barcelona (2010) 
i membre del col-lectiu (Sa)badall.

6 Lynch, Kevin. Ibidem, p. 92.
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Las razones de un estilo
MANOLO LAGUILLO

I
Las alternativas con las que se trabaja en fotografía son escasas. 
Por orden de mayor a menor evidencia tendríamos en primer lugar 
todo lo relacionado con el encuadre: el punto de vista (¿dónde me 
coloco con la cámara y hacia dónde la dirijo?), el ángulo de toma 
(¿cuánto entra, de lado a lado y de arriba abajo?) y lo que incluyo o no 
(¿qué dejo fuera del encuadre, qué meto dentro?). Tradicionalmente 
se habla aquí del par de opuestos campo /  contracampo, y el asunto 
es serio, porque tiene que ver con la gestión de las limitaciones de 
la cámara, que son las de la finitud humana: no solo no puedo estar 
en dos sitios a la vez, sino que ni siquiera puedo mirar a la vez en 
direcciones opuestas. Me veo, por lo tanto, obligado a elegir entre 
esto y aquello, y como mucho puedo ingeniármelas para que lo 
incluido aluda a lo excluido, lo implique.

En el tema del encuadre se agazapa además una importantísima 
distinción, la que existe entre la geometría de la escena y la 
geometría de la imagen, es decir, el distinto aspecto que tienen 
los objetos y las personas según los miremos desde un poco más 
hacia aquí o desde un poco más hacia allá. Un ejemplo sencillo: una 
ventana cuadrada sólo acabará siendo cuadrada en la fotografía 
si nos ponemos de una manera perfectamente frontal ante 
ella. Cualquier desviación de esta postura, por mínima que sea, 
arrebatará la ortogonalidad a la ventana, y la convertirá en un 
trapecio.

En segundo lugar está la gestión de la nitidez. ¿Cuánto detalle, 
de la cantidad infinita que contiene la realidad, deseamos que 
aparezca en nuestra fotografía? Podemos elegir entre un formato 
mayor o menor: cuanto más grande sea más detalle acabaremos 
teniendo. Pero además se trata de elegir entre dos posibilidades 
extremas, que o bien todo tenga detalle, de lo más cercano a lo 
más alejado, o que sólo lo tenga una pequeña parte del total de la 
escena, y el resto quede borroso. De nuevo tiene esto que ver con 
algo realmente serio, la relación entre la figura y el fondo, es decir, la 
jerarquía y el orden de prelación.

Y así, en esta progresión, de lo más evidente -por fácilmente 
constatadle cámara en mano- a lo que requiere de experiencia y 
conocimientos, y es por tanto más abstruso, llegamos al tercer 
asunto, el de la representación del movimiento. Se supone 
en general que aquí se trata de hacerse con el mayor o menor 
movimiento de lo que queremos fotografiar, pero tan importante 
como el grado de quietud o inquietud de lo que está delante de 
la cámara es el mayor o menor sosiego, o desasosiego, de quien 
está tras ella. No es igual la borrosidad que resulta de combinar 
un tiempo largo de obturación con el temblequeo de la cámara o el 
movimiento en la escena, a la borrosidad que es consecuencia de 
situar aquí o allá el foco, y de cerrar poco, o mucho, el diafragma.

Finalmente, en cuarto lugar está el control del tono.
Combinando adecuadamente los reguladores del acceso de la

luz al interior de la cámara en función a) de la 
sensibilidad de la película o del sensor y b) de la 
mayor o menor cantidad de luz presente en la 
escena, podemos acabar creando una imagen más 
o menos oscura o clara, más o menos brillante, con 
unos colores más o menos saturados. Esta es con 
toda seguridad la cuestión más difícil de todas, 
la que en mayor medida requiere un aprendizaje 
deliberado y consciente. Porque aunque los 
constructores de cámaras hayan hecho prodigios 
para automatizar la resolución de los problemas 
que plantea el control del tono fotográfico, todos 
los fotógrafos estamos de acuerdo en que en 
bastantes ocasiones lo mejor es no hacer caso de 
esos mecanismos y programas, a pesar de que son 
ciertamente maravillosos.

Los cuatro puntos anteriores se 
corresponden, como es bien sabido, con botones 
y palancas, con los controles de la cámara. Pero 
interesa resaltar la relación que existe entre 
cómo los usamos y lo que acabamos obteniendo. 
En una manera poco informada de utilizar la 
cámara es ella la que nos utiliza a nosotros, es 
ella quien manda. Nosotros estamos a su servicio 
en el sentido de que, como aún lo ignoramos casi 
todo, no podemos sino seguir al pie de la letra 
una cierta secuencia preestablecida de acciones 
que irremediablemente conduce a resultados 
correctos pero de limitado interés. Como aún 
no tenemos una visión global del proceso, y 
realmente aún no sabemos qué podemos hacer 
y qué no, somos incapaces de efectuar la más 
mínima elección entre esto, aquello y lo de más 
allá. En este estadio la fotografía se concibe 
todo lo más como dos columnas, dos listados 
contiguos: a un lado la relación de los problemas, 
al otro la de las correspondientes soluciones, en 
una relación de uno a uno. Pero puede que no nos 
conformemos con esto, y que queramos llegar 
a poner el instrumento al servicio de nuestra 
intención, que deseemos llegar a ese nivel en que 
el dispositivo hace lo que nosotros queremos, y no 
lo que él quiere.

Todo lo anterior, que vale tanto para la 
fotografía analógica como para la digital, explica 
que no exista una única manera de fotografiar las 
cosas. Si fuese así todas las fotografías serían
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Des de l'Ateneu 
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iguales, no habría espacio para los distintos estilos, y daría igual 
quién las hace.

II
Las fotografías de Berta Tiana son una respuesta coherente al 
programa de actuación de Urbanoporosis.

Describamos su estilo de acuerdo con lo dicho más arriba.
La cámara la coloca de manera que el edificio entre justo en el 

encuadre.
Como la cámara está perfectamente frontal la geometría de 

la imagen respeta la del edificio. Y como los edificios suelen ser 
ortogonales, también lo es su imagen. No hay fugas verticales 
ni horizontales en la imagen. La representación fotográfica del 
edificio es un alzado perfecto, como el que dibujó en su día el que lo 
proyectó.^

La fotografía le devuelve al edificio la dignidad que tenía cuando 
aún era nuevo, más aún, cuando todavía estaba al abrigo del tiempo 
porque sólo existía como proyecto.

La gestión de la nitidez y del movimiento es coherente con este 
planteamiento neutral y frío: todo tiene detalle, todo está quieto.

La gama tonal de estas fotografías es muy particular, porque 
aunque hay negros claros, y grises medios y claros, da la impresión 
de que sólo estén los extremos, el negro y el blanco puros.

Es por este lado por donde se cuela la subjetividad de la 
fotógrafa, ella nos da su opinión acerca de este estado de cosas 
mediante esta gama tonal dura y despiadada.

seguido ocultas. Configura, en resumidas cuentas, 
nuestro imaginario.

Acabaré citando literalmente unos párrafos 
que escribí hace poco para acompañar mi propio 
trabajo, porque creo que son perfectamente 
aplicables al de Berta Tiana

"Estas fotografías nos muestran lugares a los 
que querríamos ir, cosas que desearíamos tener, 
situaciones a las que nos gustaría llegar.

Pero también nos enseñan todo lo contrario: 
sitios que no querríamos tener que visitar, 
cosas que no nos gustaría que nos regalasen, 
situaciones que procuramos evitar.

A los fotógrafos muy a menudo nos ocurre, ya 
desde los inicios del invento, que puestos a elegir, 
preferimos fotografiar los elementos del segundo 
listado en detrimento de los del primero.

Es sorprendente que en muchas de estas 
ocasiones no nos mueva únicamente un afán de 
denuncia, que también, sino que, sin más, nos 
guste lo que vemos.

Pero "lo que vemos" es, literalmente, la 
particular presentación de lo que es, sin discusión, 
horroroso -no repetiré el listado del párrafo 
anterior-, pero en unas condiciones especiales 
de luz que son, precisamente, las que lo salvan, lo 
rescatan, lo redimen."

Manolo Laguillo (Madrid, 1953) és catedràtic 
de fotografia a la Facultat de Belles Arts de 
la Universität de Barcelona. Entre 1986 i 1992 
va ser professor convidat de fotografia a la 
Hochschule für Bildende Künste (Escola Superior 
dArts Plastiques) de Braunschweig, Alemanya. 
Ha fet més de quaranta exposicions individuals 
i ha participât en més de seixanta exposicions 
collectives, http://www.manololaguillo.com/

III
El dispositivo fotográfico ha abierto nuestros ojos a nuevos 
mundos, ha vuelto visibles realidades que de otra manera hubiesen

1  Es importante subrayar que para llegar a un resultado tan obvio —que lo 
rectangular aparezca como rectángulo en su imagen— se requiere mucha práctica: 
no es ni m ucho menos sencillo llegar a lo sencillo.
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Urbanoporosi i regeneració urbana
MANELLARR05A

El terme urbonoporosi al-ludeix a una malaltia del eos urba, com 
una metástasi, un cáncer, una greu dlsfundonalitat. La manca 
de funcionalitat afectarla el sentit matelx de la clutat l la seva 
vlabllltat.

Haver conceptuat Sabadell des d'aquest prisma l haver dut a 
terme un débat solid sota aquest lema és un èxlt, ja que ni els mes 
trlomfallstes l oficiáis, corn les autorltats o el mon economic, no 
s'han pogut detraure d'una analítica que és molt dura sobre la salut 
de la clutat.

El veredlcte apunta a fets urbanistlcs l, partant, economics; l, 
en conseqüèncla, també a fets socials l, finalment, politics, de la 
dlrecclô de la clutat. Acabariem aquí si no poguéssim també afegir- 
hi factors culturáis profunds que son presents en la dissecció.

La detecció de casos particulars de clutat abandonada remet 
a una significació molt més general que ultrapassa radicalment els 
casos concrets mostrats. Aquests son els exemples per fer el cami 
d'una lectura radical sobre la clutat, una dissecció que aconsegueix 
el distanciament i una radicalitat que no són gens usuals en el món 
critic actual. Per dir-ho clarament, un nivell critic que no és quasi mai 
present en Tactual analisi social i política de la nostra comunitat, no 
ja local sinó a escala de país.

Les restes de la butllofa immobiliária, així com 
Tabandonament del món productiu que ens havia 
caracteritzat des fa anys, ens han deixat un eos 
construit sense sentit, sense capacitat d'allotjar 
una ànima futura. 1 així, les alternatives no podran 
ser mal menors, de maquillatge, de reforma 
puntual, sinó que plantegen una societat en la 
qual els conceptes de propietat, de fiscalitat, d'ús 
deis béns immobles, o també el paper social de 
Thabitatge, están greument afectats.

Som en una societat amb un volum d'atur 
estructural molt elevat, amb unes generacions 
joves despenjades del món laboral i amb greus 
problèmes d'accés al mercat de Thabitatge, en 
una societat que al mateix temps s'envelleix, 
sense activitat econòmica suficient en el marc 
urbà que allotja la població resident, amb canvis 
tecnològics i de producció notables, amb una 
població amb mancances greus, de formació 
i especialització professional, amb bosses 
d'immigració cada dia més alienes a la resta de 
la població, sotmesos a una greu crisi econòmica 
i albora a una desarticulació i desaparició de 
les institucions ciutadanes que havien existit 
anteriorment. Tot això explica una urbanoporosi 
generalitzada.

No hi haurà cap revolució que canviï la realitat 
actual, sinó que allò que ha de venir partira del 
que ara hi ha, però no simplement per ajustar- 
ho, sinó per muntar-ho. Els canvis serán molt 
profunds, graduais, però enormes. Un exemple 
ens Tindiquen els preus immobiliaris que eren 
estratosfèrics fa uns anys i avui están pel terra.
El sector immobiliari ha passât de Teufòria a 
la desaparició i al mateix temps les entitats 
financeras, la banca, han esdevingut oficinas 
immobiliàries deleroses de treure's el patrimoni 
del damunt. 1 no hem fet net encara.

La recerca del sentit del treball de tota una 
societat costará de recuperar i els immobles 
no són sinó la caixa d'aquesta fundó, com la 
urbonoporosi és el termòmetre de la nostra 
desorientació. Ni que els immobles siguin 
residenciáis han quedat absents de la manca 
de lògica productiva inherent al conjunt de la 
nostra societat. Fa hasarda veure com els pocs 
immobles industrials i d'activitat están vacants, 
tot i el réduit nombre que n'hi ha dins el nudi urbà, 
actualment.
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Si el futur es troba en una major iniciativa 
personal, que a la californiana es traduiria en uns 
joves visionaris inventant en un garatge, podem 
dir que de garatges no ens en maquen. Formen 
un seguici que configura carrers, que defineix 
una part determinant de les nostres cases: "casa 
amb cotxe". Aquesta és la civilització que hem 
estât capaços de dissenyar sobre els eixamples 
que haviem rebut del segle XIX. De garatges, no 
ens en mancaran, però no posarem la mà al foc 
en l'esperança que ens sobrevingui tal capacitat 
de reacció i inventiva, tanta capacitat personal i 
social corn per refer-nos completament.

No és el mateix endur-se el teler a casa o amb 
la indemnització de l'atur muntar un bar, corn es va 
fer en la crisi definitiva del tèxtil ais anys vuitanta 
-un altre moment de greu urbanoporosi- que 
les opcions que hi ha actualment. Flavors, en una 
crisi comparable a Tactual, ens vam reconvertir 
en ciutat de servéis. Ara només podrem ser ciutat 
de servéis a la prodúcelo o res. Més serveis al 
consum no serán possibles; una part significativa 
dels serveis ho han de ser a la producció. No som a 
la costa, on va el turisme, ni a la Catalunya interior, 
amb un territoris amb destinacions econòmiques 
i territorials més ajustados. Som a la perifèria 
d'una gran capitai, una perifèria pobra, però 
també en un país no inert, prou productiu encara, 
un país d'una certa velia cultura, un país amb poc 
fons, però amb diversitat.

Als anys vuitanta, la ciutat va perdre una 
part de la seva significació com a món locai.
Es va iniciar una lògica metropolitana que va

emplenar de poligons els pobles de la comarca. 
Ara, novament, Tescala del nou funcionament es 
consolidará a una escala no locai, no estrictament 
urbana, o sigui, no fisicament de ciutat. Però 
només amb una ciutadania, com a condició 
politica, a Tescala de la perifèria (per a nosaltres: 
el Vallès) i amb visió catalana serà possible parlar 
d'una nova ciutadania politica i econòmica.

La urbanoporosi ateny una condició de 
ruina, talment com podem visitar Pompeia, o les 
restes del 1714 al Born de Barcelona. Una ciutat 
exactament tal com era, congelada però amb 
deteriorament fisic, i sense els seus residents. 
Nosaltres, que ens creiem existir, no som sinó 
les ombres de la ciutadania que fórem, esperits 
d'un sentit queja és història passada. Podem, no 
obstant això, aspirar a aportar alguna llavor de 
sentit al demà, només si ens refem des de la rei 
mateixa.

Manel Larrosa Padró és arquitecte. Va ser regidor 
d'Urbanisme de Sabadell entre el 1979 i el 1987.
A part de Texercici professional ha fet anàlisi 
urbana i territorial i ha participât en entitats com 
Sabadell Cruilla, Via Vallès, la Campanya Contra el 
Quart Cinturò i ADENC. 
http://mlarrosa.blogspot.com/

Octubre 2012 • Quadern 21

http://mlarrosa.blogspot.com/


Esquerdes a la ciutat capitalista: 
ferides i oportunitats
ABELALBET

L'economia, la crisi
Segurament, un dels trets més caracten'stics del moment present 
és el triomf del diseurs hegemonic de l'economia i, especialment, 
de l'economia financera: en el marc del neoliberalisme, l'economia 
ha esdevingut una forma d'ideologia (Massey, 2011). Enaltida 
al carácter de"ciència", a l'economia se li atribueix la capacitai 
d'explicar-ho tot i de justificar-ho tot; aixi dones, se li ret cega 
servitud, malgrat que les seves elucubracions i solucions fallen 
reiteradament i estrepitosament. Potser, de fet, aquest és el 
seu paper com a ideologia: crear un referent inqüestionable que 
desbanqui tant les interpretacions i les critiques de les cièneies 
socials corn les reflexions i les sensibiÜtats de les humanitats. Per 
si aixô no fos prou, l'economia també ha esdevingut un referent 
essencial per a tot allò que és social (el consum convertit en valor 
suprem i element d'identitat), per a tot el que és cultural (amb la 
mercantilitzaciô i banalitzaciô del coneixement, de la informado, 
de la creativitat) i per a tot el que és politic (el menyspreu de 
la participado democràtica, l'assumpció que els tecnòcrates 
substitueixin els politics en el guiatge de la societat, etc.).

És des d'aquesta economia neoliberal que s'estableix 
l'entelèquia d'una situado de "crisi constant" que resulta ser, 
de fet, la condicio óptima per al capital financer, l'oportunitat 
més eficient de reprodúcelo i desenvolupament il-limitat. És a 
través de la "crisi" que s'implementen les politiques neoliberals: 
privatitzadé, contracció, desinversions, desballestament de 
l'estât del benestar, generalitzaciô de la Incertesa... La crisi és 
presentada corn si només fos econòmica i no pas politica (la culpa 
de la crisi la té el dutadà, que ha estirat més el braç que la màniga, i 
no els politics, que han renunciat a controlar l'economia), de manera 
que és menystingut qualsevol desafiament que sigui politic o 
qualsevol débat o reflexiô que vingui de la politica. La racionaütat 
dels mercats i de l'economia (ambdós profundament irracionals) 
es naturalitza corn si fos Túnica que existis, davant la quai, corn un 
fat, "no s'hi pot fer res" (o, seguint el conegut acrònim anglès, TINA, 
There Is No Alternative). No cal dir que els mitjans de comunicació i 
Tesquer consumista, ambdós al servei d'aquella mateixa lògica, són 
els més eficients engranatges transmissors tant d'aquell fat com de 
la por de transgredir-lo.

La ciutat
Els efectes de la crisi global tenen un enorme impacte sobre les 
ciutats. Avui, la dinàmica urbana és marcada per la deslocalització 
empresarial, per Temigració deis més capacitats i qualificats, per 
la fúgida i la volatilitat deis capitals, per Timpacte del turisme i de 
Toci... La contracció de les inversions públiques (o, directament, 
les desinversions) combinada amb els processes de privatització 
d'aquells equipaments i infraestructures que tenen a veure amb 
Testât del benestar, exacerben les desigualtats i injusticies internes 
de les ciutats. ApeTlant a la Ilibertat, les ciutats (talment com els

Instruíu-vos, perqué necessitem 
tota la nostro inteNigènda.

Emodoneu-vos, perqué necessitem 
tot el nostre entusiasme.

Orgonitzeu-vos, perqué necessitem 
tota lo nostro força.

Antonio Gramsci
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individus) s'abandonen a la seva propia sort en el 
context competitiu intern i extern de, de nou, "la 
naturalesa dels mercats".

Aixi dones, els problèmes urbans passen a ser 
vistos com el résultat d'unes forces economiques 
"naturals", sobre les quais amb prou feines (es 
diu) s'hi pot actuar: la conseqüència immediata 
és la despolitització del pensament urbà i del 
débat sobre la ciutat, atès que les desigualtats 
socioespacials (segurament l'aspecte més 
punyent delfet urbà) han estât buidades dels seus 
significats i continguts politics (Hall & Massey, 
2010). La ciutat és vista no tant corn el Hoc on viure 
sino corn el Hoc on fer negocis. Aixi, els objectius i 
els efectes de l'urbanisme passen a ser l'obtenció 
de guanys particulars immédiats, en comptes 
de la redistribució solidaria dels beneficis; 
l'aparença i el màrqueting urbà en comptes del 
benestar ciutadà; la competèneia i la corrupció 
en comptes de la justicia social i espacial. L'espoli, 
la destrucció, la incertesa, la qualitat d'ef imer... 
tôt aixô és justificat per la competitivitat dels 
rànquings de ciutats i per l'economia "de fires, 
centres comerciáis i casinos".

La ciutat només es transforma seguint 
l'esquer del creixement i de la creado de Hocs 
de treball, ara sense més limitacions que les que 
imposa el mercat salvatge. Amb tôt, Brawley 
(2009) afirma que "les ciutats son cada vegada 
menys poderosas del que aparenten"ja que.

malgrat el creixent èmfasi en la imatge i l'imaginari, la seva 
capacitat de decisió és cada cop més limitada i/o marcada per 
condicionants externs, aliens i volàtils. En aquest sentit, tot i la 
seva erecta prepotèneia, els gratacels son, segurament, els millors 
simbols i signes de la impotèneia de les ciutats.

Pel que fa a l'ordenament de l'espai urbà, es generalitza el 
pensament estratègic i es desacredita el planejament urbanistic i 
territorial, aixi corn tot tipus de regulacions -també, i especialment, 
les que asseguraven l'equilibri, la igualtat i la justicia dins i entre les 
ciutats. El poder públic i el poder sobre allò que és públic (incloent 
l'espai públic, cada vegada més disciplinât -les liéis del civisme 
i sobre la manifestació al carrer- i moralitzat -la  regulado de la 
prostitució, de les formes de vestir al carrer, del comportement dels 
indigents) resta subjecte als circuits del capital. Amb la desfeta de 
l'estera pública, es deslegitimen les intervencions harmonitzadores 
i socialitzadores de les administracions: es passa de la sodalitzadé 
dels costos i dels beneficis del creixement a la socialització de la no- 
inversió, de manera que no ha d'estranyar que augmenti la pobresa 
i la marginalitat de capes cada vegada més extenses de dutadans 
(Rendueles & Olmo, 2004).

Per acabar-ho d'adobar, l'assodadô entre "els dictats del 
mercats" i el neoconservadorisme condueix a una cultura politica 
urbana (una governança, en diuen ara) en qué la retòrica de la 
democràcia es posa exclusivament al servei del neoliberalisme, amb 
el qüestionament de les propostes de democràcia participativa i 
de base i la promoció d'una ferma hostilitat dutadana envers les 
formes d'igualitarisme i Solidarität que no encaixen en la lògica del 
mercat. D'aqui el rebuig a l'immigrant, la criminalitzaciô dels ocupes, 
la deslegitimació de les manifestacions i dels moviments socials, les 
dificultats en les iniciatives cooperatives, etc.
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Esquerdes com a ferides
Com sempre ha passât en el marc del capitalisme, l'espai urbà 
és vist corn un recurs economic de/per al capital: ara, però, més 
que mai, els canvis que s'esdevenen a les ciutats son dissenyats 
per legitimar les accions i els intéressés de l'estât neoliberal 
(Jessop, 2002), fins i tot els que, aparentment, condueixen a 
un abandonament o marginació en els usos i les funcions de 
determinats espais centrais. Aixi, al nostre país, si just fa uns 
mesos la bombolla especuladora prenia forma d'intensificada i 
extensificada construcció dels espais que eren buits, ara es fa a 
través del buidatge dels espais que son construits. Amb la ràpida 
contracció d'un mercat que s'havia dilatât de manera tan forta i 
ràpida, la continuïtat d'allô construit ha començat a esquinçar-se i al 
bell mig de la ciutat hi ha anat apareixent un reguitzell d'esquerdes 
urbanistiques. Son liles, forats, espais buits, portes i finestres 
encegades... que fa ben poc constituïen una anomalia en el paisatge 
metropolità i que avui representen una constanttransversal, 
present tant al centre corn a la perifèria.

Corn en altres moments de crisi interna, els buits i esquerdes 
que avui fa visibles la ciutat han estât generades pel mateix sistema 
i, en la seva mateixa lògica, ara no són sinó un exèrcit d'espais 
degradats i en reserva, a l'especulativa espera d'un moment i una 
circumstància óptima. Tanmateix, els buits i les esquerdes urbanes, 
la degradació de la ciutat i del fet urbà no són, només, una qüestió 
material, arquitectónica. De fet, ens són óptimes metáfores 
per copsar (i afrontar) la deriva política i social de la ciutat 
contemporánia.

Esquerdes com a oportunitats
Qué fer? Es tracta de trencar l'hegemonia ideològica, tant la del 
contuberni neoconservador-neoliberal com la que mena a pensar- 
ho tot (tot!) exclusivament en termes econòmics i economicistes. 
Certament, no és fácil perqué aquesta hegemonía ja ha pénétrât 
dins el "sentit comò" de les persones ("cal rescatar els bancs i els 
banquees", "em cal estrényer el cinturò") i cal un notable esforç per 
trobar arguments clars i convincents que rebatin l'argot financer 
i ideològic. Es tracta, però, de recordar que la ciutat és un Hoc per 
viure, un Hoc de vida... i que ha de deixar de ser considerada com un 
camp d'especulació financera. Es tracta de recuperar la igualtat, la 
justicia social i espacial, el sentit col-lectiu i de col-lectivitat... corn

a unies àmbits on poden emergir noves formes 
capaces de desenvolupar la consciéneia política, 
de posar en comò les preocupacions, d'unir forces 
en la diferéneia, de generar un contradiscurs ferm, 
coherent, convincent, que reverteixi el débat des 
de l'economia cap la política i, dones, que permeti 
entendre que la crisi és, exclusivament, política, i 
que el débat i les solucions també ho són, també 
ho han de ser.

Els buits i esquerdes que han aparegut ais 
carrers de les nostres ciutats i que se'ns venen 
com una conseqüéncia inevitable de la crisi, 
com una ferida a la qual, aparentment, no hi ha 
alternativa, com un desordre que necessita 
la intervenció/inversió salvadora per tal que 
buit i esquerda tornio a esdevenir un espai 
"consumible"... també poden ser vistos com una 
espacialitat que Iluita i es resisteix a encaixar en 
uns motiles i uns destins predeterminats. Si els 
buits i les esquerdes, malgrat que se'ns voi fer 
creure el contrari, no tenen un origen económic, la 
seva resolució tampoc no ho ha de ser.

Així dones, el paisatge urbà pot (ha de) tenir 
una lectura alternativa: amb les contradiccions 
suscitadas per la crisi emergeixen espacialitats 
"de fuga", formes creativas de reafirmar el dret a 
la ciutat que transgredeixen l'establert i fan que 
les esquerdes i els espais buits de la trama urbana 
prenguin sentit en ser reclamats i apropiats com a 
Hoes de vida pel conjunt dels ciutadans. 1 amb més 
raó i raons per part d'alguns ciutadans en concret: 
els sense sostre, els immigrants, els aturats, els 
apóstatas, els exclosos.

Les escletxes i buits poden ser Havor de canvi. 
Poden ser oportunitat. Llocs on, potser, primer 
i més fàcilment pot començar a implementar-se 
la justicia espacial. Llocs on la justicia espacial 
esdevé una práctica: resistint davant la força 
corrosiva de la ciutat-empresa; repolititzant 
la desigualtat social; demostrant els origens 
coMectius de l'individu i del benestar social; 
forjant iniciativas de Solidarität entre regions, 
entre ciutats i entre barris per trencar les 
dinàmiques compétitives. Segurament, bona 
part de les institucions i de les pràctiques 
heretades no s'hi adapten o són insuficients i cal 
crear contrainstitucions i contratéeniques que 
ajudin a estructurar les dinàmiques quotidianes 
renovadas.

No tot està perdut: la neoliberalitzaciô de 
la ciutat encara no és completa. Ben cert, les 
tensions i els conflictes (els buits i les esquerdes) 
són consubstancials a la ciutat contemporánia, 
però encara és possible trencar el diseurs que 
les presenta corn a ferides i fer que esdevinguin
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oportunitats. Cal imaginació i creativitat, cal 
cultura i educado, cal un projecte il-lustrat. Cal 
un imaginari engrescador que, a més de trencar 
inércies, siguí capaç d'obrir carni. Perqué si hom és 
capaç de consolidar la imatge que "una altra ciutat 
és possible", ja tindrem molt de guanyat.

Davantelrodetde l'economia... posarla 
intel-ligéncia de la política, de la sociologia, de la 
geografía... generar l'entusiasme de l'art, de la 
poesia, de la fotografía... promoure la força del 
diáleg, de la participació.
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Calplantar-se
PLATAFORMA DAFECTAT5 PER LA HIPOTECA

Ens han estafat Tant l'administració com els bancs ens van 
vendre a tots que "l'habitatge mai baixa de preu", que "és una 
inversió segura". I mentre ens explicaven aquest conte, les 
administracions no van fer cap mena d'esforç per garantir el dret 
a l'habitatge. La desgravació per la compra, la política del sòl que 
incentiva l'especulació i la desregularització del lloguer -deixant 
complètement indefens el llogater- són els grans esforços per part 
de l'administració en aquest camp, de la mà de bancs i especuladors.

Els bancs, cómplices i beneficiaris directes, han fet molt 
per nosaltres i per la bombolla immobiliària, molt més del que 
reconeixen. Podem recordar com durant anys han influït en les 
taxacions -suposadament neutrals i independents- i han estés 
les hipoteques per sobre del 8 o %  perqué poguéssim comprar 
aquells pisos que ells mateixos havien infìat de preu. Els notaris, 
intermediaris que havien d'informar-nos de la lletra petita dels 
contractes, s'han afegit a la llista de tots aquells que ens han 
enganyat, que sense cap mena de por i amb total impunitat han 
inclòs ais nostres contractes clausules abusives de les quais no ens 
han fet mai coneixedors.

Quan ens trobem sense poder pagar la hipoteca, la resposta 
que obtenim d'un banc o caixa és sempre la mateixa: que aqüestes 
són les normes del joc i que tots hem acceptât aqüestes condicions, 
que nosaltres també hem estât beneficiaris d'aquest acord. Però 
s'obliden sistemàticament de tots els paranys que ens han parat 
pel carni i que han fet que les condicions de partida mai fossin les 
mateixes. Trampes que han anat parant a cadascuna de les families.
1 aqüestes són les més afectades, quan han arribattemps convulsos 
de crisi econòmica, les primeres a patir les conseqüéncies de l'atur

i les retallades socials, en salut, en educació, 
etc. Aixi és corn el problema no és sols d'unes 
quantes persones amb dificultats econômiques, 
sino que és un drama social del quai els bancs 
son culpables directes. Deixen corn a estela 
més de 330.OOO execucions hipotecarles a tot 
l'estât -des de 2007. Perqué aqüestes xifres 
siguin comprensibles les hem de llegir com el 
que suposen diàriament: més de 212 execucions 
hipotecarles i 159 desnonaments diaris a tot 
l'estât. Sense oblidar que gran part de les 
execucions hipotecarles acaben enduent-se més 
que un habitatge, ja que deixen sense opcions les 
families, que, Iluny de ser només números en una 
llarga llista de desnonaments, són avis, fills i néts 
que es veuen atrapats en la misèria, sense opcions 
per refer una vida digna perqué ni tenen un Hoc 
on viure, ni feina que els alimenti. Per entendre 
corn d'immerses en l'exclusiô social queden les 
families, cal ser conscients que a l'Estat espanyol 
el Hiurament de l'habitatge no és suficient per 
saldar el deute, ja que el préstec recau sobre la 
persona i no sobre el bé hipotecat. Aixô ens pot 
semblar el "normal" aquí, però no han estât les 
regles del joc per a altres països que si que han 
especificat per Ilei que l'habitatge és la garantía 
del deute. En el nostre cas, quan es produeix una 
situació d'impagament, l'habitatge va a subhasta,
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que es declara deserta i el banc s'adjudica 
l'habltatge pel 60%  del valor. La diferèncla del 
deute que no quedi cobert per aquest 6 0 %, més 
els intéressés de demora i els costos judicials del 
procès (ambdós molt elevats), quedaran com un 
deute per a la persona expropietaria, deutes que 
avui en dia arriben a superar el preu inicial de la 
hipoteca. Per això, hi ha centenars de families que 
es troben al carrer cada dia, sense sostre i amb un 
deute impagable que els impedirà reprendre una 
vida amb normalitat, intentar començar de nou, i 
que els perseguirà al llarg de tota la vida.

Aquest procès ès agreujat no sols per Testata 
en què han participât bancs i administracions 
des dels temps de bonança de la bombolla 
immobiliària, sino perqué, arribat aquest moment 
de crisi, els esforços dels diferents governs no 
van en la direcció d'ajudar aqüestes families 
desesperades. Ben al contrari, aquests esforços 
fan mès forts aquells que ens están esprement 
(bancs i caixes), els donen mès garanties per al 
seu negoci. En canvi, a nosaltres ens prenen tots 
aquells drets que ens poguessin quedar, aixi corn 
les ajudes que ens feien subsistir. Ens deixen mès

indefensos -s i ès possible- devant la situació 
actual.

Ja que els cops ens vènen des de tôt arreu, 
nosaltres proposem Iluites des de molts fronts. 
Ens organitzem en assemblea perferfront als 
problèmes de manera coTlectiva, que ès Túnica 
manera amb què podem enfrontar-nos a aquest 
monstre que han blindât unes lleis injustes. La 
persona que ve a la Plataforma ha de prendre 
consciència des del primer dia que la feina segueix 
residint en un mateix i que la força de la seva Iluita 
surt de cadascun de nosaltres. No obstant aix6, 
existeix una diferència fonamental entre aquella 
persona que Iluita pel seu compte i aquella que 
ho fa dins la Plataforma d'Afectats: la xarxa de 
suport que es genera. Que Tempenta Thaguem de 
seguir aportant cadascù de nosaltres no vol dir 
que no ens calgui tota la disponible, tota la nostra 
força: ser molts i estar disposats a fer front 
conjuntament als nostres problèmes.

L'assemblea s'organitza de tal manera que 
permet fer créixer el coTlectiu i les persones en 
el camp politic, fent pressió mediática contra 
les administracions; en el camp economic, fent
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pressió ais culpables de la situado per mitjà de 
l'acció directa; i en el camp personal, expressat 
per la persona afectada que pren les regnes de la 
situado.

Lluitem políticament per pressionar les 
autoritats locals i pel canvi d'unes liéis injustes 
que perpetúen el sistema. Hem aconseguit 
canalitzar algunes de les reivindicacions més 
basiques dins la Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP), que proposa tres objectius essencials. En 
primer Hoc, la dado en pagament amb efectes 
retroactius, és a dir, poder entregar la casa a 
l'entitat amb la qual tenim la hipoteca a canvi 
de quedar-nos sense el deute. En segon Hoc, la 
paralitzadó deis desnonaments de tots aquells 
habitatges que són residéncia habitual pertal 
de no agreujar més la fractura social, l en tercer 
Hoc, que la persona executada tingui dret a seguir 
residint a l'habitatge amb un Hoguer social, el qual, 
per tant, no podrá ser superior al 3 0 %  deis seus 
ingressos mensuels, per un période de 5 anys. 
Aquesta eina ens dona una força especial perqué 
és un projecte que arrela arreu de l'Estat espanyol 
i que ens permet, durant tot el temps que es 
perllongui, sortir a recoHir signatures de suport. 
Alhora, difonem el problema social i fem arribar la 
nostra forma de Huita a totes aquelles persones 
quetenen o senten el problema.

Sense oblidar que el dia a dia inclou els 
acompanyaments a les entitats bancàries per 
empoderar els afectats i fer valdré els seus 
drets devant banquers que han passât a tractar- 
nos corn a béns toxics, tot sovint, negant-nos 
la paraula i les reunions per intentar trobar 
solucions al nostre cas. l també accions conjuntes 
per fer palesa la força i la legitimitat moral que 
tenim corn a PAH i plantar cara a les entitats per 
tal d'aconseguir que negociïn amb els afectats i 
ens tractin amb la dignitat que ens mereixem.

Entenem que no és fácil prendre les regnes 
del que fins ara ha estât un carni tan marcat, on 
ens han fet creure que hi havia una única manera 
de fer les coses, la seva. Entenem que és un pas 
dur, però necessari; que cal plantar cara, perdre 
la vergonya i decidir-nos a formar part d'aquest 
col-lectiu. Amb aixô, i de la manera més humil, ens 
ajudem mûtuament en el camp personal i, gracies 
a un grup de suport que es reuneix setmanalment 
que es reuneix setmanalment, intentem 
donar cabuda a totes aquelles emocions que 
inévitablement ens desborden devant la situació 
que ens toca viure.

Son moites les victòries aconseguides en 
l'any i mig de vida que té la PAH de Sabadell.
Hem obtingut compromisos de lAjuntament, 
hem aconseguit dacions, condonacions i Hoguers 
socials per a moites families, que han quedat

alHberades de l'assetjament dels bancs, i quan ha estât necessari 
hem trobat per nosaltres mateixos Hars per a les families que es 
quedaven al carrer, de manera conjunta i sense tenir por. Per poder 
fer créixer l'empenta necessitem ser tots els que som i més. Per 
tant, us animem a tots i totes a participar en l'assemblea, en les 
accions, a signar la ILP; tota ajuda és benvinguda. Ens trobareu per 
tota la ciutat, de dilluns a diumenge, a la porta d'alguna entitat o 
dins les oficines, reivindicant allò que és just. Per sobre de tot, us 
demanem que ens ajudeu en la tasca de difusió i conscienciació del 
problema i de com fer-hi front.

Us esperem, la Huita és necessària i ens fa saber que no 
tornarem a estar mai més sols.

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i la Cris! de Sabadell
(PAHC) és una associació que vol ser un Hoc de trobada, d'ajuda 
i d'acció de persones afectades per les hipoteques o per la 
impossibilitat d'accedir a un habitatge digne a Sabadell. Nascuda 
l'any 2011, la PAHC es troba encara en procès de creixement continu 
en nombre d'activitats i de persones involucrades.

http://www.afectatscrisisabadell.cat
@PAH_Sabadell
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"Es ceri que les ruines provoquen mes 
angoixa que J'arquitectura, però també 
és veritat que un paisatge de ruines 
desprén una atmosfera màgica"
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Gabriele Basilico (2007) 
Arquitecturas, ciudades, visiones. 

Reflexiones sobre la fotografía
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'En un désordre absolut':
art contemporani rus a Barcelona
MAIACREU5

Temps de compassió, 
policies petoners 
(Blue Noses, 2005)

Caos material, caos espiritual, caos social. Sembla 
que aquesta és la biosfera on s'engendra i es 
nodreix la nova forma d'humanisme "regressiu"’

1 Segons Freud, la regressió és la conversió d'una idea 
incoirscient eir imatge. Inversament, la reconversió de les 
imatges en idees ha estât una de les transformacions cabdals 
de l'art al llarg del segle XX. Per contra, i fent un sal enrere 
de quasi cent anys, l’art rus actual planteja el retorn directe a 
la condició abismal de les imatges i al seu potencial simbblic i 
al-legbric de valor coHectiu.

de qué parlen les imatges de l'art actual rus, 
ámpliament représentât en la impressionant 
exposició i publicació. En un desordre absolut, 
presentada durant els mesos d'estiu a l'Arts 
Santa Mónica. Presentada seguint un guió 
expositiu planificat i estructurat des d'una clara 
intel-ligéncia pedagògica, la mostra constitueix 
el primer intent d'abordar la práctica artística 
russa del segle XXI des d'una perspectiva nacional

32 Quadern ■ Octubre 2012



B ono zero
Coordinen |
Gemma Gascón i Llorenç Ugas Dubreuil
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artística que té per objectiu impulsar 
les arts visuals contemporànies, oferint 
la possibilitat d'intervenir en la doble 
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i també "normal", és a dir, considérant l'art 
postsoviètic com una manifestació localitzada en 
un context singular i local, però inserita en el mapa 
de les preocupacions estétiques d'un món global.

La selecció d'artistes i obres de l'exposició no 
voi representar cap corrent estétic ni ideológic. 
Estem parlant de veus individuals, aïllades, que 
es manifesten confiant ùnicament i exclusiva en 
el potencial propi de les imatges i els materials de 
l'art. No hi ha valors sobreafegits, sino exaltació 
primera i fonamental del llenguatge de l'art: el 
domini de la forma i la seva materialitzaciô. Aixi, 
l'art es despulla de tot diseurs a priori i s'arrisca 
que el valor de l'obra es construeixi a partir d'allô 
que diuen les imatges quan, ja fora de les mans 
de l'artista, son llegides pels seus receptors, 
flavors sorgeixen qüestions com: Un estranger 
pot entendre l'art rus postsoviètic? Quina és la 
part universal de l'obra que emana d'allô que és 
contingent i particular? Què és allò que permet 
que la narrativitat (la literatura) de les imatges no 
necessiti traducció i, per tant, pugui esfondrar les 
fronteres lingüístiques, politiques i culturáis del 
món?

Per tal de facilitar la recepció i l'obertura 
crítica, els comissaris de la mostra. Andrei 
Eroffev i Jean-Hubert Martin, han corregut el 
rise de conferir un cert ordre de lectura dins 
el desbordament material, emocional i estétic 
que impera en l'art de la Rùssia postcomunista, 
emprant quatre conceptes de lectura i ordenado 
de les obres dins l'espai expositiu, estructura que 
també es manté en el catáleg de l'exposició.

No deixa de ser especialment significatiu 
que l'exposició s'iniciï en l'espai anomenat L'últim 
conceptualista dedicat a Dimitri Prigov, qui fou el 
darrer représentant dels currents conceptuáis 
dels anys 70 i 80 a l'URSS. Amb ell ha desaparegut 
de I'escena russa la Iluita histórica per la mort de 
l'artista —substituït per la idea de creador com a 
investigador— , i la mort de l'obra —reduïda a un 
fet informatiu i comunicatiu. De fet, que l'art rus 
actual ha abandonat aqüestes dues premisses 
fonamentals del conceptualisme, la renuncia 
crítica i la renúncia estètica, és una de les tesis 
fonamentals que planteja l'exposició, malgrat que 
la temàtica de les obres presentades pugui induir 
a una lectura contrària.

Sota el concepte Caos material, trobem una 
secció destinada a artistes compromesos amb 
una visió estetitzada del context en què els 
ha tocat viure. A diferència del conceptualista 
inconformista dels anysyo, aquests nous 
artistes contextualistes ofereixen, simplement, 
representacions estètiques del caos circumdant 
en què viuen, entès com un espectacle peculiar de 
la Rùssia postsoviètica. Com una forma d'existir-

hi tot acceptant, conscientment i humil, que és el 
seu propi medi ambient, naturai, social, cultural i 
politic, ara greument ferit.

L'espai Desardre social engloba els 
llenguatges performatius i teatrals de l'art 
d'herència dadaista, futurista i constructivista. 
Aquí els artistes recuperen l'opció de l'humor, 
la "gamberrada" i la paròdia de llarga tradició 
cultural a Occident sota les diverses figures de 
ridiat. Aquesta estètica irreverent es mofa de tot 
sistema de valors positius en una època en què 
cap de les ideologies (de tots els temps) sembla 
prou convincent i moralment justificada. En les 
seves perfarmances i accions, els artistes imiten 
els seus conciutadans tal corn són, habitants 
d'un pais en vies de desenvolupament en què 
l'agressiô i el perill s'imposen al costat d'un 
profund sentiment de compassió i de por. En la 
distància estètica que permet l'exposició, allò 
que aquí mostren les imatges sublimades de l'art 
són els comportements i les manifestacions més 
brutals de la naturalesa humana en el present i en 
el passât; a Rùssia i al món.

El darrer recorregut expositiu,
L'esfondrament dels sistemes simbòlics, remet 
a una llarga i extensa problemàtica en la cultura 
contemporània. Ens referim a la relaciô entre 
l'art i el sagrat, i entre el sagrat i l'Estat. Els 
artistes inscrits en aquesta opció defensen un 
programa estétic conservador la finalitat del qual 
és fer costat a una ideologia política àmpliament 
compartida entre la societat russa d'avui. Parlem 
del llançament d'una utopia postsoviètica que 
apunta al desigque la Rùssia moderna esdevingui 
un Estât europeu "normal". Cal aclarir que aquí la 
idea de "normalitat"també implica una concepció 
profundament conservadora i ideològica de l'art 
posât al servei de les estructures politiques de 
l'Església i l'Estat.

Una vegada desfet l'ordre expositiu, la 
mostra d'art contemporani rus, que durant l'estiu 
ha visitât la ciutat de Barcelona, recuperará la 
Hibertat del seu desordre constitutiu. Moites 
de les obres desapareixeran, altres quedaran 
oblidades, altres circularan dins del mercat 
destinades al col-leccionisme anònim i privât. Tot i 
aixi, podem afirmar que la seva vida ha traspassat 
les fronteres del temps i la caducitat de la 
matèria. A mans del diseurs critic s'han convertit 
en documents imprescindibles per comprendre 
els primers relats nacionals de la Rùssia 
postsoviètica. En aquesta utilització política i 
ideològica de l'art podem afirmar, parafrasejant 
els textos de comissariat, que la cultura és el 
component més occidental del món rus.
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La cultura, el component 
més occidental del món rus
Conversa entre Maia Creus i Andrei Erofeev

Kaba
(Aidan Salakhova, 2002)

r

Maia Creus. En el text de comissariat afìrmes 
que en el seu art, i només en el seu art, Rùssia 
s'ha convertit en un pais europeu. En quin sentit 
liantes aquesta afìrmació?
Andrei Erofeev. En el sentit que els artistes 
contemporanis russos han pres una opció clara: 
enmig de la indecisió de la societat postsoviética, 
congelada en un impás d'opcions que li impedeix 
construir el seu futur ideologie i politic, l'artista 
opta per sublimar en imatges estètiques aquesta 
indefinició i donara entendre queja no seria 
un estât temporal i fugisser, sino més aviat la 
condicio normal i heterogènia de la vida actual 
russa.
M. C. Comencem amb una paradoxa. L'artista 
contemporani rus sembla que està content 
de viure en la societat russa moderna. Aspira 
a comunicar, a ser estimât, a fer-se entendre 
entre la societat. Valora en la justa mesura la 
importància que la cultura burgesa europea 
atorga a la qualitat formai de l'obra. Al domini de 
la "factura". En definitiva, a la qualitat material 
de l'art. En canvi, les imatges que ens retorna 
l'art contemporani rus remeten a una realitat en 
descomposició. A un món precari, brut, malalt... 
Ens trobem davant una reacció politica de l'art 
que enfonsaria les seves arrels en l'actitud 
inconformista de l'art conceptual rus?
A.E. Jo no cree que en aquest art d'avui hi hagi

una recuperació de les actituds conceptuáis, sino 
tot el contrari. Cree que és justement l'element 
conceptual, que va ser molt fort en l'art rus dels 
anys 70 i 8 o i, fins i tot, als 90, allò que no hi ha en 
la creado russa d'avui.
M. C. La diversitat de veus, estils i processes de 
l'art contemporani rus semblen compartir un 
sotto voce fonamental: d'una manera o d'una 
altra els artistes han deixat de veure l'obra 
com a quelcom que existeix per si mateix, sinó 
més aviat com una interacció entre l'artista 
i l'objecte (ja sigui trobat com a ready-made
0 en imatges creades per l'artista). Podriem 
afirmar que seria precisament aquest sentit 
d'interacció — que duu implicita la denùncia d'un 
art autosuficient—  allò que comparteixen l'art 
contemporani rus actual?
A.E. El que podem afirmarás que son 
aproximacions més aviat instintivas, fetes a 
les palpantes; sense un concepta racional dar i 
regular que, en canvi, sempre ha estât el regulador 
del treball conceptual. El conceptualisme històric 
rus se significa pel fet que opera sempre des 
d'una anàlisi racional, tant si enfoca el context 
social com el context visual. El conceptualista 
rus, fins i tot quan s'interessava per una anàlisi 
de l'inconscient, dels somnis i de les imatges dels 
somnis, sempre era alguna cosa feta a partir 
d'un projecte racional. Precisament, aquest 
posicionament extremament intel-lectual, 
aquesta distància critica —que ha permès 
incorporar l'art rus dels anys 70 als 90  dins 
l'etiqueta de l'art conceptual internacional— és 
l'element que no té l'art rus dels segle XXL Si bé és 
cert que avui tenim un conjunt d'artistes que duen 
a terme una recerca inspirada en el context local, 
ho fan des d'una perspectiva "postconceptual", és 
a dir, no fan culturologia; tampoc no comparteixen 
una idea de grup. De fet, son individualitats 
créatives que no saben qué están fent els altres. 
Encara que a simple vista es poden observar 
algunes relacions entre certes obres i artistes, 
senzillament, i aixó ho trobo molt intéressant, es 
tracta de recerques similars fetes per separat
1 instintivament. Això significa que els artistes 
contemporanis russos no treballen amb una 
finalitat, perqué no sabem quin és o hauria de ser 
el résultat del seu treball. No hi ha una finalitat, un 
horitzô corn a punt de partida.
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M. C. Un dels elements comuns de l'art rus 
contemporani — que emana de la lectura 
iconográfica de les imatges pictòriques, 
fotogràfiques o filmades, com també 
dels objectes i els materials de les seves 
instaHacions—  és el fet que remet a totes les 
esferes on desenvolupa la vida i els imaginaris 
col'lectius de Tactual societat postsoviètica. 
A.E. És cert, però vull insistir en el fet que el nudi 
important d'aquests treballs no és la contestació 
política. La presa de posició política certament és 
un element, però és el menys important. Avui, la 
política és una qüestió de milers de persones que 
han sortit al carrer. L'artista més aviat es manté 
al marge d'aquesta contestació. Per entendre 
aquest posicionament, cal precisar que aquesta 
onada contestataria no té cap altre sentit que 
demostrar el descontentament general contra 
la persona del president Putin i les persones 
que l'envolten. La gent està emprenyada, están 
farts que el pais no estigui dirigit, governat, i que 
aquests politics només pensin en élis mateixos, 
en els seus interessos. No obstant aixô, darrere 
d'aquest descontentament no hi ha cap projecte 
politic i social concret. 1 aquí rau el sentit de la 
nostra recerca. Allò que hi ha implicit en l'art que

aquí presentem apunta a una qüestió diferent.
El problema no és el govern de Putin, de fet, 
qualsevol altre politic que arribi al poder es 
trobarà, probablement, amb la mateixa situació 
de descrèdit perqué no es pot reconstruir un país 
d'una magnitud tal com Russia amb una década, ni 
tan sols amb una generació. Aquest és el context 
locai que l'art contemporani rus vol mostrar; una 
situació de confusió, de desordre. Una situació 
que no s'ha de negare allunyar de la nostra ment; 
ni tan sols s'ha d'intentar combatre. El que cal 
fer és conviure-hi, visualitzar-la, traduir-la en les 
imatges i els processes de l'art. Això no implica la 
defensa d'una actitud conformista en el sentit que 
com que no es pot canviar res deixem les coses 
corn están. Cal vigilar. No, no és aixô. El problema 
és que l'artista no veu les diferéncies entre tots 
els programes ideològics, socials, politics i la 
varietat de concepcions del món i de l'home 
que existeixen en la societat russa d'avui. De 
fet, si avui no existeix un projecte globalitzador 
capaç d'oferir un horitzó de futur, és perqué en 
la immensa Rùssia contemporània la visió de 
l'home i del seu entorn està ultrapassada pels 
esdeveniments.

Manifestació per unes 
eleccions justes 

(Igor MuJchin, 
Moscou 2011)
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Hipócrita
(Dmitri Bulnygin, 2006)

M. C. En els textos de comissariat s'expressa 
una idea molt clara: els artistes aplegats en la 
mostra no representen cap corrent estètic ni 
ideologie, no tenen res en comú. Simplement 
hi ha artistes, persones que intenten oferir 
una perspectiva internacional a la realitat 
local en qué viuen; cadascun d'ells hi traballa 
des de perspectives i recerques bàsicament 
individuals.
A.E. Precisament, davant aquesta situació 
dispersa, neix l'any 2007 el Premi Kandinski, créât 
amb la finalitat d'establir criteris d'excel-lència 
i oferir una major visibilitat al treball dels 
postres joves artistes. Avui, el Premi Kandinski 
s'ha convertit en un esdeveniment nacional. No 
obstant aixô, la majoria de les obres premiades 
desapareixeran. Avui a Rùssia no hi ha condicions 
materials ni intel-lectuals per al col-leccionisme 
orivat O institucional.

M.C. La historia del coLleccionisme d'art no es 
pot deslligar de les complexes relacions entre 
art i pensament; l'art i el sagrat; l'art i el poder. 
De fet, podriem considerar que aquesta és 
la dimensió més noble de l'art, però també la 
més dramática i contradictòria. Des d'aquesta 
perspectiva es podria dir que en la Rùssia 
actual la manca de coMeccionisme respon, 
precisament, a la manca d'un projecte politic i 
social nacional creíble?
A.E. Sí, més O menys es podria explicar d'aquesta 
manera. En aquests moments, en la societat 
russa l'art no és una via per analitzar i proposar 
valors. Entre el poder i el carrer, simplement l'art

contemporani rus participa d'un estât d'opinié 
generalitzat que podriem definir amb una idea 
molt concreta. Rùssia ha deixat d'estar agenollada 
i es posa dempeus en el nou ordre mundial. 1 
aquest procès es presenta com a projecte politic 
de país, del qual, d'alguna manera, els artistes 
participen.

M.C. Quines son les vies de relaciô entre aquest 
sentiment socialment compartit i l'art rus 
contemporani?
A.E. Precisament l'exposiciô col-lectiva que 
hem présentât a Barcelona és un primer intent 
d'analitzar aquest possibles nexes expressius. És 
una primera etapa amb la quai hem aconseguit 
quelcom molt important: els artistes s'han pogut 
conèixer i reconèixer, i a partir d'aqui, s'han 
adonat que participen d'un estât de la qüestié. 
Certament, no hi ha un fil comù entre els artistes 
i les obres que hem seleccionat. No hi ha una 
guia estètica, ni text d'empara comù, ni tan sols 
un concepto o programa que obri pas vers una 
determinada dirocciò. Senzillament, allò que 
els artistes seleccionats comparteixen és una 
extrema Sensibilität respecte a tot el que està 
passant en la vida del seu pais; es pot dir que 
també els Higa un cert ressentiment. Ara bé, per 
damunt de tot, són artistes amb talent i amb una 
experièneia artística important. Creadors que 
tenen un nom i un Hoc en la creació contemporània. 
Hi ha, però, un cosa que tenen en comù: el seu 
és un art interessant perqué Huny de nostalgies 
estètiques, politiques o socials, es concreta en 
el present i mira cap el futur, encara que sigui un 
futur encara per definir.

M.C. Vers l'horitzô de crear un futur art 
nacional?
A.E. No, de moment aquest objectiu no existeix. 
No es percep. Però en la mesura que el treball 
d'aquests artistes va evolucionant amb unes 
obres cada vegada més i més implicadas a 
mostrar la realitat russa tal com és, encara que 
no ho vulguin, ho están fent. Jo crec que això 
cada vegada será més fácil de reconèixer. Cai 
insistir, però, que allò que fa que aquest art 
sigui véritablement nou, interessant i diferent 
respecte de l'art ideològic del passât és que la 
seva recerca no és conceptual, no es realitza 
sobre l'ordre de les idees o dels Henguatges, sinó a 
través d'un recerca circumscrita en l'odre estètic, 
ésa dir, formal.

M.C. El rebuig del predomini de la representado 
i de la transformado estètica del món va 
abanderar l'art experimental de la segona meitat 
del segle XX. Recordern Guy Debord i la seva

40 Quadern • Octubre 2012



famosa denùncia d'un mon reduït a espectacle 
per una galopant estetització de totes les 
esferes de la realitat. Separant-se d'aquesta 
tradició, podriem afìrmar que l'art contemperan! 
rus propugna la recuperado de la mirada I el 
valor estètic de l'art corn a primera lectura del 
mon?
A.E. Indubtablement, quan la realitat es 
transforma en imatge, s'exposa t es mostra al 
pùblic es converteix en un espectacle, encara 
que aquesta realitat siguí crua i agressiva. Però 
al mateixtemps, la representado també permet 
la distancia de la llibertat. i aquesta distància és 
molt important. Al nostre país, l'espectade de 
l'art ha permès mostrar que tot està per fer. No 
n'hi ha prou de sortir al carrer i cremar cotxes 
de la policía. El que cal és entendre què pot ser 
reaiment un bé per al pais. És a dir, prendre una 
responsabüitat civil en un pais en què el govern no 
és responsable, i, per tant, analitzar què és el que 
està bé per a aquest pais al quai ja no convenen 
els models tradicionals de civilització occidentals, 
i, albora, reconeix que no en tenim cap altra; no 
tenim la cultura xinesa o iraniana darrere nostre, 
sino Europa. Per tant, som conscients que el punt 
de partida és l'herència europea. El repte és i 
será reinventar, des de la particularitat russa, els 
models de civilització occidentals.

M.C. Des d'aquest punt de vista si que hi hauria 
una connexió amb l'ambient intellectual de la 
primera avantguarda, moment historic en què 
l'art rus —  enfront de l'afrancesament de la 
cultura tsarista I burgesa—  va voler 
recuperar l'ànima russa, la cultura autòctona, els 
imaginaris populars.
A.E. Però l'avantguarda histórica va anar molt de 
pressa i molt lluny de seguida. Es van pensar que 
tot arribaría de manera automàtica, que n'hi havia 
prou d'instal-lar un projecte o una utopia. 1 la gran 
lliçô que hem tret del segle XX és queja no volem 
projectes ni utopies. S'ha d'evolucionar pas a pas, 
molt lentament. Com si tanquéssim una forma o 
la moduléssim amb molta cura, amb respecte pel 
context. Per tant, l'art rus contemporani planteja 
una recerca pròpiament artística, no contaminada 
d'ideologies i centrada en aspectes molt concrets 
com ara l'arquitectura, l'hàbitat, la natura, les 
icones religiöses o la cultura material pròpiament 
dita. No cal exercir una autoritat intellectual 
sobre l'obra, impregnar-la de finalitats que li són 
externes. És a la inversa, será en la trobada de les 
obres amb els seus receptors que es farà possible 
l'obertura crítica, la interpretació política.

M. C. En aquesta situació que descrius 
d'emergència cultural — com si assistíssim ais

primers passos d'un nou relat des de l'art sobre 
la gran Rùssia, un relat coral, divers, fragmentât, 
no ambiciós—  apareix algún element que 
permet! convertir aqüestes obres en signe del 
seu temps?
A.E. La pregunta que planteges recau de pie en el 
principal problema de l'art rus actual, que no és de 
creativitat, sino de crítica d'art, de comissariat.
En aquests moments no estem preparats per fer 
una tria, per dir quina és la tria, quin és l'artista
0 els artistes en els quais hem de posar tot 
l'esforç. Per aquest motiu, el Premi Kandinski 
és avui tan important. Ens ha permès un principi 
d'inventari visual, darrere del qual hem descobert 
l'estât del mon rus actual. La desteta de la ciutat
1 també de la natura. Tot ha de ser reconstruit.
Tot està per fer. Es pot sortir de la ciutat i veure 
corn es moren els boscos perqué ningú se'n 
cuida. 1 si agafem la ciutat de Moscou veiem un 
exemple extraordinari del que està passant. La 
ciutat és un caos de circulaciô, d'obres a mig fer, 
d'urbanisme en descomposició, però ningú actúa. 
Avui l'Estat crea conflictes. Les ciutats russes ara 
són un Hoc de conflicte, uns espais de conflictes 
étnics, de confrontació on s'arriba, fins i tot, ais 
assassinats. També són espais de confrontació, 
amb una repressió brutal, entre la societat laica
i l'Església. D'una banda, els ortodoxos entren a 
les exposicions i estripen les obres. 1 la policía no 
els diu res. De l'altra, els laics també entren a les 
esglésies per fer-hi performances. De fet, estem 
en un conflicte nacional gestionat pel poder. És el 
poder qui alimenta el conflicte. Per tant, s'ha de 
buscar una forma de comunicació que vagi més

Poli denotai 
(PG, 2009)
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Abac
(Sergei Shutov, 2001)

enllà del govern. Tot aix6 son problèmes molt 
greus, que també son davant dels artistes.

M.C. Perqué s'accepta això de la gent i, en canvi, 
si ho diuen els artistes els posen a la presó?
A.E. Hi ha una gran diferència entre la gent 
senzilla i els artistes. Els artistes creen una 
imatge seductora que pot convèncer la gent i 
que és una incitado perqué els imitin. Per aquest 
motiu les seves obres es poden veure a les 
galeries i fundacions, però no als museus ni a les 
institucions oficiáis.

M.C.... que d'altra banda són els espais per 
excel'lència des d'on l'art es transforma en un 
diseurs sobre la realitat. Ens tornem a trobar 
amb aquella situació tan coneguda en qué l'art 
nou, aquell que parla de la vida ara i aquí, és 
étiquetât de dégénérât i prohibit?
A.E. Ja no hi ha aquesta divisió entre l'art oficial i 
l'art no oficial que existia en el sistema soviétic.
El govern no está intéressât en això. Per tant, 
aquí s'obre un camp de possibilitats. Allò que 
permet pensar en una perspectiva de canvi i 
evolució és que la gent amb valors estereotipats 
i reaccionaris que dóna suport al poder avui són 
una minoría. Amb el comunismo la situació era 
molt diferent. En el millor deis casos hi havia tan 
sois un 20%  d'oposició. Ara tenim una societat en 
qué un 40%  es deixa governar, però un 60%  de 
la ciutadania és ingovernable. Putin els acaba de 
prohibir que es reuneixin. Aquest és el "context 
local" del quai dóna compte l'art contemporani 
rus. Un context local amb dimensió universal i 
global.

M. C. Des d'aquesta perspectiva, podriem parlar 
d'apoderament social — en el sentit que serien 
les iniciatives civiques, espontànies, al marge de 
partits—  les que hauran de conferir i construir 
un sentit de pais?
A. E. És una situació complexa. De moment, tot 
ciutadà pot dir-ho pràcticament tot. A diferència 
dels règims comunistes, el règim actual accepta 
qualsevol crítica. A la ràdio es pot dir, per exemple, 
"el règim sanguinari de Putin"
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Els blogs de moda i T'street style': 
del 'coolhunter' al 'nethunter'
ENCARNA RUIZ

Vaig llegir fa poc en un Ilibre de la sociologa 
argentina Susana Saulqut'b que els blogs no 
eren res més que un regust de postmodernitat, 
que permetia a les persones expressar-se per 
diferenciar-se les unes de les altres. Per a aquesta 
autora, els seguidors deis blogs  ̂utilitzaven 
internet des d'un cert voyeurisme que els 
permetia conèixer els details de la vida privada 
de persones anónimes. Aquest comentari em va 
fer reflexionar sobre la fundó social deis blogs 
de moda, un fenomen recent i imparable que 
s'esta instaurant en el sector de la indumentaria 
i els complements d'una forma contundent. Els 
blogs d'aquest sector s'han convertit, gracies a 
aquesta capacitai d'aproximació a allò privât, en 
un fenomen mediàtic extraordinari i incideixen en 
el procès de disseny, producció i comercialitzaciô 
de la indumentària i els complements.

1 és que la xarxa ens permet accedir a una 
informació continua dels gustos i les necessitats 
del usuaris que repercuteix directament en 
la presa de decisions de les empreses a l'hora 
de plantejar els seus productes. A més, està 
transformant les nostres actituds laboráis tant 
corn el nostre comportament social i cultural. I 
encara més, suposa també un nou instrument 
clau en el desenvolupament de les activitats per 
la seva capacitai de generar perfils professionals 
nous.

Un exemple d'aquesta transformació de 
professions per contacte directe amb les 
noves tecnologies és la tasca duta a terme pels 
coolhunters o cercatendències. Nascuda als anys 
20 del segle passai, és una de les professions més 
intéressants del món de la moda ja que determina 
la manera de plantejar el disseny dels productes 
de moda i complements. Aquests professionals 
han hagut de modificar la seva tasca de recerca

1 Susana Saulquín és una sociologa argentina que es dedica 
a l'anàlisi de la moda com a fenomen social. En aquest text 
preñe com a referència el seu llibre La muerte de la moda. El 
dia después, Barcelona, Paidós, 2010.
2 Els diaris personals serien la traducció conceptual del 
terme blog —de fet, el terme quadern de bitàcola, paraula 
referida al diari de bord dels navegants, ha estât adaptat en 
espanyol (però no en català) per referir-se als blogs: cuaderno 
de bitácora. En aquest article s'utilitzaran els termes blog
i diari personal com a sinònims, ja que un blog no deixa de 
ser un diari personal penjat a la xarxa i posât a disposició 
de qui el vulgui llegir. La publicació de les coses referents 
a l'àmbit del privât és el que defineix aquests nous formats 
comunicatius que es compten a milers a internet.
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i anàlisi i adaptar-se a les noves exigèneies 
d'una societat interconnectada, flexible i 
hiperinformada. Sense abandonar complètement 
aquests espais relacionáis de la vida social, ara, 
a més, també busseja en l'espai virtual d'Internet 
i rastreja els blogs de moda més inversemblants 
amb la finalitat de detectar la tendèneia que 
s'amagadarrereseu.

L'estil de! carrer
Amb l'apariciô dels primers blogs de moda a 
Internet, els street style^ o moda del carrer 
van començar a ocupar un Hoc d'interès per als 
seguidors de la moda. La creació dels primers 
diaris personals, de fet, es basava en la captació 
d'imatges de gent del carrer que vestia d'una 
forma atractiva. Aquesta manera de fer va 
generar un autèntic boom i van començar a 
circular per la xarxa un nombre important de 
pagines dedicades a aquest aspecte.

3 Els Street style es basen en les fotografíes de gent del 
carrer que vesteix d'una forma llampant, bé per la seva 
frescor i novetat, bé per la seva elegància. Aquest tipus 
de fotografíes serveixen d’inspiradô als dissenyadors de 
moda, els quais, a través d'aquesta informació procèdent 
dels carrers de les principals ciutats del món, són capaços de 
detectar les tendèneies de cada temporada.

__ir

3fclrl ,___
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Bill Cunningham 
(Andreea Macri, 

Paris, febrer de 2012)
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Scott Schumann, autor 
deTheSartorialish, 
el blog mes important 
de/'street style 
contemporani 
(TheSartorialist)

Aquesttipus d'informació, però, no és nova, 
forma part de la manera de procedir dels històrics 
cooihunters apareguts als anys 20 del segle 
XX, moment en què les flappers^ i la música 
xarleston comengaven a ocupar els carrers de 
les grans metrópolis. Les faldilles s'escurgaven i 
les dones es destelen de les cotilles. Coco Chanel 
comengava a imposar el seu estil irreverent i als 
carrers de París, Londres o Milà es deixaven veure 
dones que adoptaven aquesta nova filosofía 
(que marcaría època) i la traslladaven a la seva 
indumentária.

És precisament a París on també els germans 
Seeberger^ van comengar a fer les seves famoses 
fotografíes de gent comuna abillada amb "roba 
interessanti Amagats darrere Tuli de les seves 
córneres, els tres germans fotógrafs sortien 
a "cagar" les seves imatges als hipódroms i 
resorts, tot buscant instantànies exclusivament 
de ciutadans de classes altes. Aviat, però, van 
comprendre que la informació que recoüien era 
de gran utilitat per a dissenyadors i empreses 
de teixit, per la qual cosa van ampliar de forma 
considerable el primer i restrictiu espectre 
informatiu.

Els Seeberger tenien una forma certament 
original de difondre les seves imatges: les venien 
a pes a diferents agents parisencs del sector.

4 A partir deis anys 1920, s'anomenen flappers les noies que 
no utilitzen cotilla ni faldilles curtes i es tallen els cabells a 
l'estil garçon.
5 Els tres germans Seeberger constitueixen un deis 
primers exemple de fotògrafs-reporters franceses que van 
traballar al París dels anys 1920. Les seves fotografies es 
popularitzaven en diferents mitjans de comunicació. Avui 
se'ls considera els pares del denominai street style.

D'aquesta forma, dissenyadors com Poiret 
incorporaven les fotografies dels Seenberger 
en els seus catàlegs de moda per tal que les 
clientes les poguessin consultar i demanar 
dissenys a mida. Mentrestant, les empreses 
utilitzaven aqüestes mateixes imatges corn a 
punts d'inspiració per al disseny dels teixits.
Anys mes tard, les revistes de moda també es 
van fer ressò d'aquestes imatges i la histórica 
revista Vogue fou la primera a confiar en els 
famosos germans per publicar-los les fotografies. 
Ràpidamentforen coneguts amb el sobrenom de 
"fotógrafs de l'elegància" i, de fet, sota aquest 
epigraf apareixien en cada edició les instantànies 
més intéressants que els fotógrafs havien fet als 
carrers de Paris.

En aquells moments, pocs ho sabien, però 
certament havia nascut una nova professió: 
el cooihunter o cercatendències, figura 
importantissima per al desenvolupament del 
sector de la moda i del disseny en general. A 
partir d'aquell moment, les tendències "cercades 
al carrer" s'han définit corn un element clau en la 
forma d'actuar dels dissenyadors i els empresaris 
que hi veieren i encara hi veuen la manera 
d'adequar els seus productes a les necessitats 
i gustos dels consumidors. D'aquesta manera 
és corn l'espai public, els carrers de la ciutat, ha 
estât clau en el desenvolupament d'aquest tipus 
de prediccions i ha donat Hoc a un fenomen nou 
que s'hi relaciona directament: la caducitat de les 
formes, els colors i les textures amb l'exigència 
de renovació continua a cada temporada. Tal com 
afirma Bill Cunningham^ I'octogenari "cercador 
d'estils", les tendències es creen a partir d'allò 
que observem al carrer i no a les desfilades. Per 
a aquest prestigiós fotògraf novaiorquès, la 
informació real Them de buscar en allò que les 
persones es posen durant el dia i també durant la 
nit.

En els darrers anys, el treball d'aquests 
cercatendències ha hagut d'obrir-se i evolucionar 
per adaptar-se a les noves condicions que exigeix 
el mercat global i deslocalitzat en el quai s'ubica la 
moda en el món d'avui. Les exigències imposades 
per la internacionalitzaciô d'aquest sector fan que 
els productes s'exportin amb més facilitât a altres 
territoris, de manera que el disseny ha hagut 
d'adequar-se a les caractéristiques d'un public 
més divers, heterogeni i diversificat.

El cooihunter nord-americà Scott Schumann

6 Bill Cunningham és un prestigiós fotògraf de Nova York 
amb una experiència de més de 50 anys fotografiant la gent 
que passeja per la ciutat. Les seves instantànies apareixen en 
els principals mitjans de comunicació especialitzats en moda. 
Vogue, per exemple, té molt present tot allò que Cunningham 
fotografìa perquè el seu criteri és importantissim per al 
sector de la moda.
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fou el primer a saber adequar les seves recerques 
a la tecnologia 1 a Internet amb la creado d'un blog 
espedfic per a la divulgaciô d'aquests street style. 
Aixi és corn neix una nova forma de professional 
dins el mon de la moda 1 la comunicació. Ens 
referim al b/oggero blogaire, una persona 
especialment capaç de captar allò que succeeix 
en el sector de la moda al carrer, per traslladar- 
ho immediatament a la xarxa. Aquests blogaires 
han après a traballar de forma flexible 1 ràpida, 
motiu pel quai han aconseguit situar-se en una 
posició central en el mon mediàtic. En l'actualitat 
ocupen un Hoc semblant en importancia al dels 
tradicionals mitjans de comunicació. Les seves 
opinions són analitzades des del sector de la 
moda i les empresas saben que són un instrument 
de màrquetingfonamental. La ràpida difusió dels 
missatges a Internet i la lògica de la connectivitat 
que permet crear autèntiques xarxes socials 
d'individus amb interessos comuns, converteixen 
aquests diaris personals en fenômens 
comunicatius idonis en el nostre mercat global 
actual. Avui aquests nous professionals ocupen 
un Hoc central en el món mediàtic. Les seves 
opinions es tenen en compte tant en el sector del 
disseny com en el món empresarial. Aquest fet 
ha permés que els blogs especialitzats en moda, 
sigui quina sigui la seva tipologia^ es multipliquin 
per milers cada dia.

En tots els racons del món els blogaires 
busquen al carrer la informació a partir de la 
qual escriure les seves entrades diáries. Aquest 
sector de professionals són conscients que 
aquesta informació pot tenir conseqüències 
directes en el mercat al qual van dirigits. El 
dissenyador i els empresaris busquem en aquests 
blogs les tendencies que abans esbrinàvem als 
carrers. Els blogs s'han transformat, dones, en 
el nou aparador per excel-lència de la moda i els 
cooihunter no tenen més remei que transformar
se en nethunter. És a dir, ja no busquen informació 
en els estilismes populars captats al carrer, sinó 
que la troben dins l'espai virtual de la xarxa.
Ens trobem, certament, davant l'apariciô i 
consolidació d'una nova professió: el blogaire.
Una figura que sense ser periodista ni estilista, ha 
estât capaç d'extreure un nou partit de la posada 
en escena del seu propi "estil de vestir" i de l'street 
style aliè. Allò que en el nostre passât recent eren 
tímids intents de compartir amb els altres l'estil 
propi, avui s'ha transformat en págines i págines 
penjades a Internet. Un fet que caldrá tenir molt 
present i analitzar com una veritable revolució en 
el sector de la moda. A partir d'aqui, sens dubte.

caldrà analitzar la manera c'incorporar aquests 
nous professionals i adaptar la seva innovadora 
professió als potenciáis comunicatius que ofereix 
l'espai virtual de la xarxa.

París, anysl920 
Fotografia dels germans 

Seeberger, planers 
de /'street style 
(blog Chioland)

7 Hi ha diferents tipus de blogs de moda, entre els quals 
podem destacar els egoblogs o blogs personals, blogs 
periodistics o blogs professionals d'estilisme.

Encarna Ruiz Molina és professerà de Sociologia 
i coordinadora d'Investigació de la Unitat 
departamental de Moda de l'Escola Superior de 
Disseny, ESDi (Universität Ramon LluH). La seva 
recerca se situa en l'ámbit de les tendencies 
i l'anàlisi semiòtica del disseny. És autora de 
diversos articles sobre sociologia de l'objecte i 
disseny com a eina de comunicació no verbal.
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Cinema bis/
Vincent, Tim i l'estrany Jack Skellignton
XAVIER GORDI

Fotograma 
de Vincent (1982)

Frankenweenie, que s'estrena aquest mes 
d'octubre, no és la primera íncursió de Tim 
Burton en el cinema d'animació, amb obres tan 
rodones com Vincent, The Nightmare Before 
Christmas o Corpse Bride

Vincent Price ha escrit el seu nom amb majúscules 
dins la historia del cinema. Gracies a un fisic 
i una elegància prodigiosos, és un dels pocs 
actors capaços de mantenir un nivell excel-lent 
durant una llarguíssima carrera, amb grans 
interpretacions quan tenia el suport d'un gran 
equip però també quan les produccions eren més 
modestes. La seva sola preséncia aconsegueix 
salvar films que sense ell no tindrien el més minim 
interés. I aixó no és a l'abast de tothom.
Des de les seves primeres pel-lícules. Pee lA/ee's 
Big Adventure (1985) i Beetlejuice (1988), Tim

Burton va reunir un grup de seguidors que 
sabíem que podria tenir una carrera sorprenent. 
En aquells temps, quan amb prou feines es 
parlava d'Internet i regnaven encara el VMS (i no 
sóc tan veil, caraü), sabia a través de revistes i 
fanzines que Burton havia débutât el 1982 amb un 
curtmetratge escassament distribu'ít anomenat 
Vincent, un homenatge al seu també idolâtrât 
Vincent Price. Aquest curt no es veuria al nostre 
país fins que el director estrenés The Nightmare 
Befare Christmas l'any1993.

No recordo ben bé quin any era que estava 
vaguejant somnolent per Sitges a I'hora de la 
migdiada quan vaig entrar a unes cabines situades 
al passeig Maritim on oferien cinema gratuit. 
Quina va ser la meva sorpresa en adonar-me 
que, corn aquell qui no vol la cosa, programaven 
sense avis previ el curt que feia tan de temps que 
anhelava veure. Vincent és una raresa d'animació
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en blanc i negre -realitzada amb la que aleshores 
era una tècnica passada de moda, l'stop-motion- i 
basada en un poema de Tim Burton récitât pel 
mateix Vincent Price. L'animaciô va anar a carrée 
de Stephen Chiodo, autor d'una altra obra de 
culte. Killer Clowns from Outer Space. Amb tot 
això no cal dir que Vincent, produit per Disney, 
no va encaixar dins els seus paramétrés, tot i 
les bones critiques. En els seus escassos cinc 
minutets, Vincent ja té tots els tics que hi haura 
a I'obra futura de Tim Burton, un cineasta que 
en el tons sempre fa la mateixa pel-licula però 
canviant l'embolcall segons el gènere (conte de 
fades, drama, biopic, terror, superherois, ciència- 
ficció...) i que demostra una gran capacitat de 
fer-se propis projectes que inicialment eren 
encàrrecs.

S'ha parlât molt de les fonts d'on beu Tim 
Burton: el terror gòtic, amb les adaptacions 
de Poe i Lovecraft al capdavant, les revistes i 
la ciéncia-ficció pulp o l'stop-motion (animació 
fotograma per fotograma) amb Ray Harryhausen 
i Jan Svankmajer com a principals referències. 
Però, possiblement, d'on beu més directament, 
tant en el pia formai corn en el temàtic, és 
de l'expressionisme alemany. A Vincent ja 
hi trobem ternes corn la dicotomia entre el 
mon real i l'imaginari (el primer és gris i sense 
interés mentre que el segon és frenètic i viu), 
la presèneia de la mort o el desdoblament de 
personalitat. El personatge de Vincent Malloy és 
una persona descol-locada, solitària, incompresa, 
conscient de la seva aüenació i del fet que no 
ha fet res per provocar aquesta situació, unes 
caractéristiques que compartirán més endavant 
altres protagonistes de Burton, corn Edward 
Scissorhands, Pee Wee Herman, Batman o el 
Barnabas Collins de la recent Dark Shadows 
(si us plau, no feu cas a l'espantós tráiler que 
presenta la pel-licula com una comèdia i gaudiu- 
ne si encara no ho heu fet). Fisicament, aquests 
personatges solen ser prims i amb rostres 
pàl-lids, ulleres profundes i cabells despentinats, 
influència innegable d'obres com Das Cabinet 
des Dr. Caligari (Robert Wiene, 1919), Nosferotu 
(Friedrich Wilhelm Murnau, 1922), Metropolis Fritz 
Lang, 1927) O Der Golem (Paul Wegener, 1920). A 
Vincent també hi trobem un imaginariterrorific i a 
la vegada divertit, pie de personatges excèntrics 
i amb una estètica heretada de l'expressionisme 
alemany però adaptada a les necessitats de 
Burton, que té molta cura dels contrastos i els 
clarobscurs -tot i que, si s'escau, sap jugar amb 
els colors- i que fa servir perspectives anguloses, 
ombres allargades i decorats vius que sembla 
que interactuen amb els personatges. Com en 
altres films de Burton, la música també juga un

paper importantissim per aconseguir l'atmosfera 
particular de Vincent. En futurs projectes, el 
director apostará sovint per la música, però 
amb números que funcionen com un engranatge 
per fer evolucionar la trama. La persona en qui 
més confia és Danny Elfman, autor entre moites 
d'altres, de les partitures de The Nightmare 
Before Christmas, Corpse Bride 0 Frankenweenie, 
el remake del seu propi curt de 1984, que 
s'estrena aquest octubre.

Vincent és, dones, una de les obres més 
rodones de Tim Burton, un director que té el 
puntforten la creado de mons i de personatges 
apassionants, amb un indiscutible domini estètic. 
Els guions dels seus films, però, ja son figues d'un 
altre paner: el director -excepte quan crea la 
història o dissenya els personatges- rarement 
intervé en el desenvolupament o en la narració, 
amb résultats més (el cas de Ed Wood) o menys 
encertats (Charlie ond the Chocolate Factory). És 
evident que Burton se sent més còmode rodant 
peces més compactes i per això moites de les 
seves pel-ü'cules son sovint un seguit d'esquetxos 
on sol fallar el fil conductor (Big Fish, Pee Wee, 
Mors Attacks!, Charlie, Alice in Wonderland) 
i amb alts i baixos de ritme. El résultat són 
obres desequilibrades i, fins i tot, insipides, 
com si haguéssim assistit a un foc d'artificis 
espectacular però amb un missatge que no queda 
prou dar.

La preferèneia per peces compactes es 
confirma voient corn Burton ha concebut la 
majorla dels seus projectes més personals: 
Vincent és un curt, Frankenweenie (la versió de 
1984) també, The Nightmare Before Christmas 
també era originalment un curtmetratge i 
Mars Attacks! està concebuda com un conjunt 
d'esquetxos. També ho confirmen les seves 
incursions en el mon literari, com Lo trista mort 
del noi ostro, històries breus i anecdòtiques amb 
una gran riquesa de personatges. Tim Burton, 
al contrari de la majoria d'autors, sol posar la 
història en segon pia al servei d'un món i d'uns 
personatges propis.

The Nightmore Before Christmas (1993) es 
va convertir en un film de culte des del mateix 
moment de l'estrena, per dues raons de pes: 
era una obra d'animació -feta amb la tècnica 
artesanal de l'stop-motion, en un moment en 
què tothom ja parlava de les meravelles de la 
digitalització- i a més a més un musical, amb 
una gran partitura de l'habitual Danny Elfman. 
Burton ja havia introduit fragments de stop- 
motion a Pee Wee i Beetlejuice i més endavant 
ho repetiria a Sleepy Hollow -tot i que a Mors 
Attacks! li ho varen vetar. A més, s'estrenava amb 
l'aureola de ser un film d'animació però dirigit
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també a un públic adult, un concepta que tan 
bons résultats va donar posteriorment a Pixar. El 
projecte sorgia d'una idea de joventut que tenia 
molts parallélismes amb Vincent, perqué la idea 
original era fer un curt amb una veu en off que 
recitava un poema sobre les desventuras de Jack 
Skellington, pertanyent al mon de Halloween, que 
pretén segrestar el Pare Noel, enlluernat per la 
idea d'organitzar ell mateix el Nadal. Gracies a 
l'èxit dels seus darrers films fins aleshores, corn 
Batman (1992), Burton va voler rescatar la historia 
de The Nightmare Befare Christmas, propietat de 
Disney, d'on havia marxat anys enrere per falta 
d'encaix. Finalment, Disney va produir la pel-licula 
a través de la seva filial Touchstone Pictures. El 
procès de creado es va allargar durant tres anys 
i Burton va delegar la direcció a Henry Selick, 
perqué ell estava ocupat rodant Batman returns 
(1992).

La concepció i el disseny de l'obra és totalment 
burtoniana, encara que en el guió hi col-laboressin 
Maichael McDowell (Beetlejuice) i Caroline 
Thompson (Corpse Bride, Edward Scissorhonds, 
The Addoms Family). Tôt i aixô s'ha cornés la 
injusticia de considerar Burton com el director del 
film en detriment d'un Selick que fins a la recent 
Caroline (2009), elogiada per la crítica, havia 
tingut un paper secundari. Si hem de ser justos i 
considerem que The Nightmare Befare Christmas 
és de Burton, ja que n'és el productor, també li 
hauríem d'adjudicar dues obres de les quais és 
productor i que van resultar sonors fracassos 
comerciáis. Jomes and The Giant Peach (1996, una 
adaptació de Roald Dahl dirigida per Selick que 
també utilitza la técnica stop-motion en gran part 
del llargmetratge), i Cabin Boy (l994 ,dirigida per 
Adam Resnick i protagonitzada per l'humorista 
Chris Elliot, ideolegde la majestuosa série Get o 
Life).

El triangle amorós de Víctor Van Dort
Les aventures de Jack Skellington van donar 
la volta al món i van crear un marxandatge 
descomunal. Les males llengües diuen que va 
ser per aquesta raó que Burton es va decidir a 
fer Corpse Bride l'any 2005 , aquesta vegada per
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a Warner Bros. Durant aquests anys, el director 
ha assaborit els alts i baixos d'una carrera amb 
moments de gloria (el cas d'Ed Wood i de bons 
films com Big Fish o Sleepy Flollow), productos 
que el van alimentar comercialment (l'impersonal 
Planet of the Apes, un dels únics films avorrits de 
la seva carrera), i amb patacades relatives com 
ara Mars Attacks! o Charlie and the Chocolate 
Factory.

Tot i queja no hi havia I'efecte sorpresa, el 
public esperava amb moites ganes Corpse Bride, 
la seva primera incursió en l'animació des de The 
Nightmare Before Christmas. En aquesta ocasió. 
Burton codirigeix amb Mike Johnson, queja havia 
treballat a The Nightmare, encara que a la práctica 
el procediment va ser el mateix: el dia a dia corria 
a càrrec de Mike Johnson mentre que Burton 
supervisava el treball. En el guió, a més de Burton, 
també hi varen col-laborar Caroline Thompson i 
John August (Big Fish, Charlie and the Chocolate 
Factory, Dork Shadows i la nova Fronkenweenie), i 
també el catala Carlos Grangel, que va col-laborar 
en el disseny dels personatges.
Tot i no ser una continuació de les aventures 
de Jack Skellington, les comparacions són 
inevitables. En aquesta ocasió, els referents dels 
quais se serveix Tim Burton són més madurs, 
i adapta una història d'amor tràgica, inspirada 
en un conte rus del segle XIX, entre Victor Van 
Dort, la seva promesa Victòria i la difunta Emily. 
Per suavitzar-ne el contingut, s'hi inclouen toes 
d'humor i Burton fa servir el color per representar 
I'atraient món dels morts. Corpse Bride té menys 
números musicals (també de Danny Elfman) que 
The Nightmare Before Christmas. En tot cas, 
triar una de les dues pel-lícules és una qüestió de 
gustos, perqué ambdues són magistrals.

Però torno altra vegada a Sitges. Després de 
descobrir Vincent a la cabina del passeig Marítim, 
la festa es va completar amb Fronkenweenie 
(1984), un altre curt (o migmetratge, si ens posem 
primmirats) de gairebé 30 minuts, fins aleshores 
inédit al nostre país, rodat amb personatges reals 
i en blanc i negre. La història, protagonitzada 
per Shelley Duvall, Sofia Coppola i el curiós 
Paul Bartel (us recomano Eating Raoul), és un 
homenatge a Frankenstein (1933) i a Bride of 
Frankenstein (1933), amb un nen de nom Victor 
que ressuscita el seu gosset Sparky mort en 
circumstàncies tragiques. El nou film d'animaciô 
de Tim Burton que s'ha estrenat a Sitges aquest 
octubre és un remake d'aquest curt fet també 
amb stop-motion i en tres dimensions. 1 ja que 
parlem de stop-motion, un conseil: no us perdeu 
dues joies fetes amb aquesta técnica. Grand Prix 
0 la muntonyo dels invents (Ivo Caprino, 1975) i 
Mod Monster Party? (Jules Bass, 1967).
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Música /
Embassa't: l'oasi musical

ARNAU 50L50N A

Es podrien escriure moites coses sobre l'oferta 
musical a la ciutat de Sabadell. Tantes, que, fins i 
tot, podn'em parlar sobre el que no hem tingut, el 
que ens hem deixat perdre, el que podríem ser o 
simplement el que tenim. Per molt que tractem de 
ser objectius aquest exercici sempre resulta una 
mica egocéntric. Després de gairebé cinc anys del 
naixement d'un projecte anomenat Embosso't, 
quan una revista com Quadern ens demana que 
fem un retrat de la tasca de Sabadell Sona Jove -  
entitat organitzadora- i el nostre pes o inddéncia 
en la dinamització d'una escena musical, resulta 
una feina difícil. No pas per la falta de punts 
a tractar, artistes, estils, politiques culturáis, 
esforços o simplement anecdotes viscudes. És 
més la humilitat per la feina feta, ja que veiem que 
se'n podria haver fet més i millor. i també compta 
la modèstia respecte deis nostres objectius i deis 
éxitsaconseguits.

Molts melòmans, o inquiets observadors de 
mena, segur queja se n'havien adonat abans. 1 és 
que, malgrat ser relativement joves, nosaltres ja 
feia uns quants anys que també diagnosticàvem 
un pobre batee musical en l'oci i l'alternativa 
cultural de Sabadell. La ciutat més aviat s'havia 
guanyat a pois un Hoc de privilegi en les cròniques 
de societat, famosa com a punt de trobada per a 
les millors nits de bogeria catalanes, òbviament 
parlem de la "Meca" discotequera de la Zona 
Hermética. Més farts de la manca de concerts 
que de la lletja etiqueta, vam decidir deixar de 
lamentar-nos i fer quelcom per incidir en aquest 
trist escenari. Una falta de circuit musical -vai a 
dir- agreujada pel desencertat decret municipal 
que anys enrere havia eradicat els pocs brots 
de música en directe a la ciutat. La gota que 
va fer vessar el nostre got va arribar a finals 
de I'estiu del 2008, després d'una nova Festa 
Major, parèntesi on representava que havia 
d'aparèixer un petit nexe d'unió entre Sabadell i el 
que passava al país, culturalment i musicalment 
parlant.

Però mentre la resta del país recoHia, tal com 
si fossin bolets, ofertes, concerts, festivals i 
emplaçaments reinventats corn a recintes de 
propostes culturáis, Sabadell en canvi s'allunyava 
de manera vertiginosa de la realitat de la música 
popular que generava el país. Amb la idea de posar
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un petit fre a aquest alarmant distanciament, i 
reivindicant com a capital de comarca que alguna 
cosa passés a casa nostra i que quelcom diferent 
pogués despertar cert interés en els segments 
més joves, vam trucar a la porta de la Casa Gran, 
l ho vam fer amb el projecte que ens hagués 
agradat trobar a nosaltres com a adolescents.

Cartells de 
les quatre edicions 

deí'Embassa't. 
EstudiPolographic.
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com a estudiants, com a joves treballadors, com 
a pares o simples ciutadans amb inquietuds, i 
ho vam fer amb la música sota el braç, perqué 
és el que ens uneix i el que, també, ens ha fet 
créixer, conèixer i educar-nos en molts altres 
aspectos. Potser hauriem hagut de començar 
la nostra vinculado amb Quadern trencant una 
llança a favor de la música pop, els générés 
derivats d'aquest que han sorgit, i la importancia 
que la música popular ha tingut per a la societat 
postmoderna, però el tema és tan extens que es 
mereix un capitol sociolôgic a part.

Vam creure que Sabadell havia d'acoüir un 
festival de música alternativa, per a tots aquells 
amants i curiosos de la música i, en especial, per 
als més joves, per cultivar el consum de cultura, 
revaloritzar-lo des de ben avail, i per fer créixer un 
pùblic critic vers allò que passa al seu entorn, un 
fet en perill d'extinciô. l sense grans pretensions 
pedagògiques, però si amb les ganes de ser un bon 
altaveu i amb la il-lusió de tots els nous projectes, 
va néixer Sabadell Sona, l Sabadell Sona, amb 
converses amb l'Ajuntament, ha créât ÏEmbassa't, 
primerament amb la Regidoría de Joventut i anys 
després, quan l'evidéncia del ressò i el propi pes 
del festival no es podia catalogar de cap altra 
manera que no fos esdeveniment cultural, amb la 
Regidoría de Cultura.

El Hoc proposât per l'Ajuntament va acabar de 
batejarel festival com Embassa't, un nom queja 
evocava una proposta refrescant per deixar-se 
endur davant les diferents opcions musicals d'una 
jornada d'estiu. Alxi, el 24 de juliol del 2009 naixia 
el primer Embassa't acompanyat dels cognoms 
Festival Independent del Vallès, un joc de paraules 
amb les sigles de FIV que plasma l'esperit de 
la mùsica alternativa i la voluntat d'esdevenir 
un referent a la comarca, albora que és una 
picada d'ullet al FIB, el Festival Internacional de 
Benicàssim, referent estatal en la història dels 
festivals.

Des de la primera edició, Sabadell Sona 
sempre s'ha plantejat aquest dia especial com 
un espectacle de música continuada, un in 
crescendo que servis a l'espectador per fer un 
tast del millor cóctel musical de l'any, sempre 
des d'una perspectiva local, però albora ben 
atents al que passa al voltant, des de l'emergent 
escena catalana fins a l'estranger. Tots els anys, 
d'una manera o altra, s'ha prêtés que l'Embassa't 
pogués ser una oportunitat per a les bandes de 
música sorgides i vinculades d'una manera o 
altra a la comarca i que es veuen mancades de 
sales de concerts i programació. Entre el festival 
i les festes prévies d'aquests quatre anys, ens 
han visitât des de The Hairy Legs, Anorak, Ix!, 
Calido Home, La Batzuca, Delivery, Sense Sal,

O Valiant Hearts, Gran Amant, Mind the Step, 
Tercer Semestre i Òxid; a banda dels nombrosos 
discjòqueis.

A la vegada, l'Embassa't no podia ignorar el 
crit d'orgull que la mùsica feta en català estava 
clamant, una normalització musical que fuig 
de l'esperit més politic però que per fi es veu 
reconegut amb un més que merescut prestigi, 
fins i tot arribant a quotes comerciáis gairebé 
irreconeixibles. Des de El Petit de Ca l'Eril,
Mazoni, Maria Coma, Mishima 0 l'auténtic boom 
del fenomen i punt d'inflexió del festival amb el 
concert dels Manel el 2011.

Però si l'Embassa't s'ha guanyat un Hoc 
de reconeixement per part de la premsa 
especializada entre els festivals més petits del 
pais és perqué ha sabut combinar aquest criteri 
descubridor i catalizador de les noves propostes 
més properes amb un bon uH pels noms que no 
podien passar desapercebuts en I'escena del 
moment. Des d'alguns directes ja contrastats i 
imprescindibles fins a nous noms que han acabat 
esclatant dins i fora del pais: Klaus & Kinsky, els 
finesos French Films 0 els britànics These New 
Puritans, que mesos després del seu concert a La 
Bassa eren coronats dins les millors bandes de 
l'any per la prestigiosa revista NME.

Amb la serenor de la distènda del temps, 
aquest cop d'uH al passât de la curta vida de 
l'Embassa't només pot generar orguH. Que s'hagin 
pogut veure gairebé 40 bandes ha fet que per 
fi -almenys un cop l'any- el punt de mira es girés 
cap a la ciutat de Sabadell pel gust de gaudir d'un 
dels festivals cuiivats amb més tendresa del 
panorama; un fet notori només trepitjar la gespa 
de La Bassa i palpable des de I'entorn natural fins 
al mateix públic. Veient les seves cares es nota 
que Sabadell, per un dia, es troba corn en un oasi 
on passa alguna cosa transcendent.

Arnau Solsona és membre de Sabadell Sona 
Jove, entiat sense ànim de lucre, organizadora, 
entre a ires esdeveniments, de l'Embassa't 
(Festival Independent del Vallès). Ingredients: 
dissenyadors, actors, periodistas, humanistes, 
arquitectes, comunicadors, melômans crônics, 
inquiets i gestors culturáis, que també dediquen 
el temps Hiure corn a turistas constants en busca 
del bon gust.
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Cultura popular /
La dansa més viva dels Paisos Catalans

LYDIA OROBITG

El passât dissabte 25 d'agost, a la Seu d'Urgell, va 
tenir Hoc l'acte de reconeixement del Ball Cerdà 
de la Seu d'Urgell, corn a guanyador del concurs 
organitzat pel programa Mons de Catalunya 
Ràdtô  per trobar la dansa més viva dels Països 
Catalans. Hi van participar 66  danses d'arreu del 
territori. També hi van prendre part les altres tres 
poblacions que, conjuntament amb la Seu d'Urgell, 
van ser finalistes del concurs: Lloret de Mar, Sant 
Joan de les Abadesses i Sabadell.

En aquest acte d'homenatge es van presentar 
les danses finalistes: el Bail de les olmorrotxes de 
Lloret de Mar, el Bail de pobordes de Sant Joan 
de les Abadesses, el Bail de la bola de Sabadell 
i el Bail cerdo de la Seu d'Urgell. Les diferents 
danses van ser acompanyades per La Principal 
de la Bisbal i després de les representacions es 
va bailar una sardana de germanor amb tots els 
dansaires.

El Bail cerdà de la Seu d'Urgell té l'origen al 
segle XVll. Es tracta d'un bail pla que actualment 
es baila per la Pesta Major de la Seu i aplega més 
del80 parelles.

Havia estât un bail tipie de moites poblacions 
catalanes. Es creu que el nom pot provenir del 
topônim Cerdanya, tot i que no se sap del cert.

És una dansa popular de caire cerimoniós, 
variant del ball pla, que va estar molt estés per 
Taita muntanya, sobretot ais Pirineos.

A la Seu d'Urgell, abans de la guerra civil, era 
considérât un ball de carácter carnavalesc i es 
ballava durant les festes de Carnestoltes. Hi 
intervenia la figura del caçador, un personatge 
grotesc que atreia Tatenció del públic tot 
sorprenent els distrets de la plaça mentre 
miravenelball.

Després de la guerra civil, el Ball cerdà es va 
anar deixant de bailar i el 1971 només era ballat per 
infants. Per aixô, Talcalde va demanar ajuda per 
recuperar el bail i Roman Peguera i la seva dona M. 
Rosa, juntament amb Tesbart dansaire local, van 
aconseguir que Tany següent retornés a la Seu. 
Des de llavors, any rere any ha anat augmentant el 
nombre de dansaires que Tinterpreten.

1 Mans de Catalunya Ràdio és un magazin matinal del cap 
de setmana dedicat a la cultura popular i a la mùsica per a 
cobla.

irz :̂

Pel que fa a la mùsica, la versió que es fa servir 
actualment és obra de Josep M. Pampliega.
Quant al vestuari, les noies duen la vestimenta 
tradicional catalana, amb mantonet brodât, 
sabates, ret i mitones, i van ben enjoiades; els 
nois van amb vestit de vellut negre, amb faixa 
i barretina vermella si són solters, i lila si són 
casats.

El Boll de les almorrotxes de Lloret de Mar 
es baila cada any el 24 i 26 dejuliol. Els orígens 
són molt antics i possiblement ve d'un antic Ball 
del Ciri. El ball és molt més antic que la música i 
té ascendència àrab, com es pot veure en Tùs del 
gerret de vidre amb quatre galets, anomenat 
almorratxa. Segons la tradició, arribé a Lloret de 
Mar un jove àrab que s'enamorà d'una donzella 
catalana. Però, tot i que el jove va insistir molt 
perqué es casessin, la noia el rebutjava cada 
vegada. Finalment, un dia de ballades, el jove es 
presenta amb una almorratxa piena d'aigua d'olor. 
La noia es va indignar molt per Tatreviment del 
jove i llençà Talmorratxa a terra, on s'esmicolà. El 
jove va fugir avergonyit i la noia es va tancar en un 
convent.

Actualment, la dansa és bailada per quatre 
parelles de joves. Les noies van vestidos amb 
vestit llarg, molt elegants, i els nois vesteixen 
amb pantaló i americana foscos. Les noies són les 
quatre obreros de Santa Cristina i són elegidas 
per a un any. Els obrers i administradors de 
Termita de Santa Cristina són elegits per a quatre

El Ball de les 
Almorratxes 

de Lloret de Mar
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anys. Ells entren les noies a plaça, agafades de 
bracet, les presenten en societat i les traspassen, 
tot seguit, als quatre balladors que les obreres 
han escollit prèvlament.

La dansa es divideix en tres parts. En 
la primera, amb música cerimoniosa, els 
components de cada parella ballen agafats de 
la mà dreta. En la segona part, segons recorda la 
llegenda, les noies Heneen l'almorratxa a terra, 
i la tercera part, amb música molt festiva, és 
coneguda amb el nom de Toquen a córrer.

El Boll de pabordes de Sant Joan de les 
Abadesses té origen religiös i ha mantingut el 
carácter senyorial. A Sant Joan havien estât 
molt importants els gremis que s'encarregaven 
de protegir els seus associats. Cada gremì tenia 
una contraria que s'encarregava d'organitzar les 
activitats lùdiques i religiöses. Al segle XVill es 
van consolidar corn a impulsores del ball. A cada 
contraria, els pabordes eren els encarregats de 
la festa i ballaven un mateix ball. La contraria del 
Santissim Misteri l'anomenava Ball dels pabordes.

Actualment, el Boll de pabordes es balla a la 
plaça Major de Sant Joan de les Abadesses durant 
la Festa Major del Santissim Misteri, que s'escau 
el segon diumenge de setembre.

El ball és executat per quatre parelles vestides 
senyorialment. Primerament, els quatre pabordes 
es reuneixen a la plaça i, precedits per la cobla i 
el paborde major, van a buscar les pabordesses 
al seu domicili. El paborde puja a la casa i surt al 
baleó amb la pabordessa per escoltar la cobla. 
Posteriorment, totes les parelles retornen a 
la plaça Major i són rebuts a la Casa de la Vila. 
Seguidament, comença el ball pròpiament dit.

La dansa consta de quatre parts: salutació, 
ventalls, altàbrega i morratxes. Cada part està 
precedida d'un passeig. Durant la salutació, 
els balladors saluden les autoritats i el poblé; 
després, hi ha una salutació entre paborde i 
pabordessa. A la segona part, els pabordes 
obsequien amb un ventali les pabordesses; i, a la 
tercera part, són les pabordesses qui obsequien 
els pabordes amb un ram d'alfábrega. A l'ùltima 
part, cada paborde ruixa amb aigua de roses

la seva pabordessa, les altres pabordesses 
i, finalment, el poblé. S'acaba el bail amb una 
salutació de comiat.

El Bail de la bolo de Sabadell va ser ballat 
per primera vegada l'any igg8 , a la plaça Sant 
Roc, durant la Festa Major de Sabadell. L'Esbart 
Sabadell Dansaire és l'entitat que va dur a terme 
aquesta iniciativa i és la que s'encarrega, cada any, 
de l'organització de l'acte, durant la Festa Major 
de Sabadell.

La coreografia va ser creada per Tomas 
Manyosa Ribatallada i Montserrat Capdevila 
Tatché i la música del ball va ser composta per 
Joan Manau Valor, tots ells membres de l'Esbart 
Sabadell Dansaire.

La idea del nom Ball de la bola sorgeix de 
l'estudi de la història local. A finals del segle 
XiX, durant la Festa Major es bevia una beguda 
anomenada la bolo, que consistía a barrejar 
cervesa, gasosa, rom i un bolado (una massa de 
sucre sòlida illeugera).

El bail consta de tres parts. La primera és un 
passeig que fan totes les parelles que han guanyat 
el bail en altres edicions, a més de les entitats 
convidadas a l'acte. La comitiva és encapçalada 
per la parella guanyadora de l'any anterior. Un cop 
arriben a plaça, l'alcalde els imposa les medallas 
que els acrediten corn a guanyadors. La segona 
part del ball comença amb un passeig perqué s'hi 
puguin anar afegint parelles. Després ve un eue, 
un pont i totes les parelles, mentre van saltant, 
acaben tent una rotllana. Després comença el 
bail amb la parella. Fan uns saltirons a dreta i a 
esquerra, agafen la parella per la cintura i tan dues 
voltes i, finalment, es fan dos petons i canvien 
de parella tot picant de mans. La tercera part 
és la que dóna nom al bail. Es tracta d'una part 
competitiva on les parelles bailen un vals-jota 
mentre porten una copa a la mà piena de la beguda 
anomenada bolo. La parella guanyadora és la 
que és capaç de mantenir la copa piena sempre 
seguint el ritme de la mùsica.

En acabar el ball, es reparteix la beguda entre 
el públic assistent, tal com es feia antigament.

--- interiors

C/ Sant Cugat, 11 • 08201 Sabadell 
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Cultura popular / El parlar sabadellenc
MARINA ANTÜNEZ

On tens la bossa de xurruques?
Sabadell és, sobretot i pertradició, una ciutat 
industrial. Prèviament, però, també havia estât 
poblé agrícola. En pie segle XXI, Sabadell s'ha 
transformat completament i s'ha reconvertit en 
ciutat moderna, tecnològica i cosmopolita. Però... 
qué ens en queda, d'aquells temps?

Dones aquesta és la pregunta que se'm 
plantejava i, de fet, d'aquí sorgeix l'article que 
llegireu a continuació. De Sabadell, no només en 
conservem nombroses fotografíes, públiques i 
privades, multitud de documents històrics, també 
publics i privats, testimonis de l'època, i daltres 
fonts on s'explica com era la vida d'aleshores. Hi 
ha un altre element, no menys important, que 
també caracteriza la gent de Sabadell.

Estarem d'acord que la llengua que parlem, 
el català, també camina amb el temps i es 
transforma, de Sabadell cap al món i del món 
cap a Sabadell. Corn a parlants, hem incorporât 
noves expressions i maneres de comunicar
nos. Tot i aquesta evidència, tampoc no hem 
d'oblidar que algunes de les paraules que hem 
après els sabadellencs i que s'han incorporât 
també al nostre llenguatge, inconscientment i 
inévitablement, han estât gràcies al fet de viure 
a ciutat de Sabadell, una ciutat que, a més d'una 
llengua genèrica, té un argot propi i genui.

Paraules sabadellenques d'ara i d'abans

Badabadoc. No és una paraula que es digui 
exclusivament a Sabadell però és aquí on té un 
especial protagonisme. Hi ha qui també n'hi diu 
rosella. És una planta anual, de la familia de les 
papaverácies (Papaverve del llatí i significa 
vermeil). En altres regions de Catalunya la flor 
també rep els noms de mello, gallaret, quicoracoc, 
poperolo o paparola i quiquiriquic.

Clemástecs. Són els ganxos per penjar l'olla a 
la vora el foc. Antigament, la llar no era només un 
element decoratiu o de calefacció, sinó que tenia 
múltiples usos culinaris. A Sabadell i en altres 
ciutats del país.

Eixida. Es refereix al pati interior que 
algunes cases feien servir com a lloc d'esbarjo 
i feines doméstiques. Allí és on hi acostumava 
a haver el lavabo i el safareig, també la llar de 
foc i corrals, si a la casa criaven galünes o altres 
bésties. Normalment, no es considerava un pati i

estava enrajolat. El mot eixido no es considera un 
sabodellenquisme perqué, en reaÜtat, és un mot 
provinent del català medieval que s'ha conservât 
en bona part del territori, amb aquest significat 
concret. A més, el valencia conserva el mot eixir i 
tots els seus derivats: diuen eixir en comptes de 
sortir, eixida en comptes de sortida...

Empostissat (en castella tablado). Bastida 
sostinguda per suports a una certa altura del sòl. 
Aquesta paraula ha caigut en desús però no n'ha 
variât el significat originai.

Estrep. S'usa en comptes de pego dolçù.
A Girona en diuen regolèssio, tot i que per als 
sabadellencs la regalèssia és el tronc que es 
rosega i que, antigament, es donava als nadons 
perfer-los passar l'ansietat.

Falçô. Estri petit per tallar els penjolls de raïm, 
que normalment estava fet de ferro. En algunes 
liars encara se'n conserva algún, però ara només 
per a decorar la llar de foc o la paret del menjador.

Jàssera. Biga gruixuda on cavalquen les altres 
bigues de la teulada. Encara, en masies antigües 
del rodal de Sabadell, en podrem veure alguna.

Llossar. Tallar una canya per fer-la punxeguda. 
Similar a Tacciò de llescar, però utilitzat per a les 
feines del camp. Sabadell, ciutat agrícola abans 
que industrial, utilizava aquest verb tot sovint 
durant la jornada.

Retador. En altres indrets és conegut corn a 
espetec o fuet. És ciar que no cal que us defineixi 
què és un petodor, oi? Qui més qui menys li deu 
haver clavat queixalada alguna vegada.

Pîoc: Estar malalt, sobretot constipât. Encara 
ara, a la nostra ciutat, estar pioc continua essent 
una expressió popular... i una dolència coneguda, 
oi? També s'usa en altres contrades.

Rabassaire. A Sabadell, s'anomenava 
d'aquesta manera la pagesa que venia a mercat.
Al diccionari també hem trobat que un rabossaire 
era el qui conreava un tros de terra amb rabassa 
morta, una soca grossa i seca que es coHia per ser 
cremada.

El rodai. Aquest mot serveix per delimitar 
Tentorn natural que voreja el nudi urbà. Una de 
les primeres fonts escrites on trobem la paraula 
'rodai' és el butlleti de la UES, Tany 1937-

Sallar. Significa córrer veloç com un cavali. 
També significa fer Hiscar amb Tajut d'eines. És 
una expressió gairebé exclusiva de Sabadell, 
tot i que també es fa servir en la terminologia 
marinera, per indicar Tacciò de navegar.
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Sàrria. És una espècie de senalla feta d'espart 
per carregar Kenya o carbó. El fet que la font 
de combustible fos el que s'extreia del bosc va 
provocar la proliferació de diversos utensilis que 
en facilitessin el transport i manipulació.

Trunyella. Corda trenada d'espart que serveix 
per lligar petits fardells. No és una paraula 
exclusiva de Sabadell.

Xaix o xaixa. Serveix per dir que hom va brut o 
deixat. A Sabadell, aquesta paraula es mante viva, 
tot i que acostuma a ser desconeguda per la resta 
d'habitants de poblacions catalanes. El poeta 
sabadellenc Pere Quart va incloure el mot xaix a la 
Tirollonga deis monosiTlobs.

Xena. Era la femta líquida per adobar els 
camps. Hi ha gent gran, la que ho ha viscut, que 
explica que un carro recoHia la xena domèstica 
dels pous morts de les cases, situats normalment 
a l'eixida o pati, i que aquesta s'introduïa en uns 
bidons que es transportaven amb el carro, fins als 
camps.

Xeret. No he aconseguit trobar exactament 
el seu significat, però sí que sabem que aquesta 
paraula s'utilitzava només a Sabadell en 
expressions corn aquesta: "Aquest home està 
molt xeret per l'edat que té".

Xips. S'usa per anomenar les patates 
fregides de bossa, tallados fines. Hi ha municipis 
de Catalunya que també utilitzen el mot, però 
sempre va acompanyat de la paraula 'patata'. Aixi, 
dones, en dirien patata xip. A Sabadell, en canvi, 
només s'utilitza el mot xip per referir-se a aquesta 
manera de cuinar i presentar la patata.

Xono o xona. Dit d'una persona bruta, deixada. 
Probablement l'expressiô ve del caragol de terra 
de closca blanquinosa, que corn ja és habituai en 
aquest gènere animal, és llefiscôs. A la resta de 
contrades només es fa servir la versió femenina 
del mot (xona f.). A Sabadell, en canvi, també hi ha 
la masculina (xonom.).

Xurruca. És una marca de productos d'aperitiu, 
sobretot blat de moro torrat però també favos 
torrados, que va néixer l'any 1932. El mot'xurruca', 
dones, no és gaire antic. El nom de la marca 
s'escriu Churruca, tot i que a Sabadell (des que una 
servidora té ús de rao) sempre s'ha dit'xurruca', 
escrit aixi, per fer referència a aquest blat de 
moro torrat i dins d'una bosseta. A la resta de 
Catalunya se'n diu quico.

Frases fetes sabadellenques

Donar pel seguii Voi dir seguir la veta a 
algú. És originària de Sabadell, segons 
he pogut trobar amb els testimonis 
consultats. Tot i que actualment s'ha estés 
a altres poblacions vallesanes.
Ficar algú sota l'escala. En comptes de dir 
posar algú a la presó, a Sabadell es deia 
d'aquesta manera perqué abans el calabós 
era sota l'escala de l'Ajuntament de la 
ciutat.
Se li veia el plegador. Es deia quan a 
algú ja se li veia la calba. Aquesta és una 
expressió que únicament es diu, o es 
deia, a Sabadell. El plegador era un corrò, 
antigament de fusta, en qué s'enrotllaven 
els ordits i els teixits. Quan aquest 
teixit s'acabava és quan es descobria, 
visualment, el plegador, l d'aquí ve 
l'expressió esmentada.
Teñir mala pega al teler. No és una 
expressió exclusiva de Sabadell, però aquí 
s'ha fet molt popular a causa de la tradició 
industrial que té el municipi, que també es 
trasllada a les expressions lingüístiques. 
La frase significa que allò que es posseeix 
en aquell moment no és de fiar, que no és 
cosa bona.
Terrassa, mala raga. És una expressió 
molt popular a Sabadell, que nelx de la 
rivalitat amb els veins de la ciutat de 
Terrassa, cocapital de comarca, que al seu 
torn replica al municipi de Sabadell amb la 
dita 'Sabadell, mala peli'.

Tirallonga de monosiNabs (fragment)

Vull sen rue? clerc? 
bell? lleig? dret? tort? 
gras? prim? liest? Hose? 
nou? veil? ferm? flac? 
bla? dur? buit? ple? 
dolç? tose? sec? moll? 
greu? Heu? curt? Karg? 
fosc? dar? xaix? fi?
Unpoedetot.

Fonts consultados: obres d'Antoni Maria 
Alcover i Sureda, Pere Quart (Tirallonga de 
monosH-labs), estudis lingüístics de Màrius 
Serra, testimonis vius locals, Optimot (cerca 
lingüística i terminológica).

lamés, qué vuH? 
Unxiedeseny.

Poema de Pere Quart (Joan Oliver) 
publicat a Circumstàncies (1968)
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□
Males herbes literàries
DAVID MADUEÑO SENTÍS

En l'apassionant recull de les teories cientifiques 
més actuals Antes del principio. El cosmos y 
otros universos (Tusquets), el cientlfic Martin 
Rees apuntava una teoria astronòmica que 
contempla la possibilitat que el nostre univers 
nascut del big bang fos, en realitat, el revers d'un 
forât negre que, en un altre univers, absorbls la 
Hum i la matèria de cossos astrals i planetaris, 
i esclatés a l'altra banda. És a dir, que no hauria 
nascut simplement del no-res, i que tota l'energia 
acumulada en l'esclat inicial provindria d'un altre 
indret. Aquesta explicado encaixaria amb el 
principi de conservació de l'energia, que no es crea 
ni es destrueix, simplement es transforma. Potser 
aquesta és una forma molt enrevessada, i una 
mica pédant, de presentar el projecte editorial 
de Ramon Mas i Ricard Planas, però és cert que 
de les energies que han dipositat durant temps a 
la revista Les males herbes (a Sabadell, la podeu 
trobar a La Llar del Llibre) i del seu consegüent 
blog a Internet (http://lesmalesherbes.blogspot. 
com), n'està a punt de sorgir el projecte d'una 
editorial "amb un ull posât en la literatura 
fantàstica i un altre en la contracultura, i un gust 
especial per allò satiric".

L'origen
L'any 2010, en Ramon i en Ricard publicaven en 
format de revista el primer exemplar de Les 
Moles Herbes. Per les seves pagines hi han passât 
tota mena d'autors catalans: Victor Nubla, Josep 
M. Argemi, Adrià Pujol, Antoni Padrós, o els 
novissims moderns Max Besora i lordi Nopca 
(d'actualitat per les seves novel-les Vulcano i 
El talent, editades pel segell Labreu edicions). 
Paral-lelament, l'univers d'Internet n'acoHia una 
versió electrónica en format de blog, on es detalla 
amb més concreció la mirada transversal de 
lectors desacomplexats que passen pel broc del 
gènere autors tan diversos corn Philip K. Dick, 
Boris Vian, Karel Capek o Mikhail Bulgakov. Una 
mirada que parteix del gènere per saber que les 
f ronteres hi son per trencar-les, i per entendre 
que "fantasia" i "ciència-ficció" poden ser motiles 
força més adaptables del que ens pensem. 
Precisament, el fet que siguin lectors afamats els

ha guiat en tot moment a l'hora de posar en marxa 
el projecte editorial, que expandeix la idea del 
recull de contes (la revista) al volum de la novel-la.

Com es passa de lector a editor? No és un pas al 
buit massa llarg? El més habitual és passar de 
lector a escriptor...
Ramon; En el meu cas, llegir, escriure i editar són 
tres activitats que sempre han anat estretament 
lligades. Des de l'adolescéncia que he éditât 
fanzines albora que escrivia en publicacions 
d'aquesta mena. Amb el temps els fanzines es van

Kurt 
Vonnegut, 

autor de 
Bressolde gat, 

primer llibre 
de la nova 

editorial
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convertir en revistes, i ara ha arribat el moment 
de saltar al format Hibre: com a autor (acabo de 
publicar la meva primera novel-la Crònico d'un 
deliete menor a l'editorial l'Albí) i com a editor. Pel 
que fa a la part de lector, és evident que tot editor 
i tot escriptor ha de ser, abans que res, un bon 
lector. La passió per la literatura és una de sola, i 
llegir, escriure o editar, són tres maneres de viure 
la mateixa cosa.
Ricard; En cert sentit, el salt que du de la lectura 
a l'escriptura és igual de llarg que el que porta de 
la lectura a l'edició. Si ens prenem seriosament 
l'ofici d'escriptor veurem que el carni tampoc 
no és fácil. Els nostres camins ens han dut a 
emprendre un projecte editorial per ser a prop 
d'una cosa que estimem, la literatura. Suposo que 
cada cosa té el seu temps i ara (tot i el desastres 
context economic) era el moment de parir Les 
Males Herbes corn a editorial. A un escriptor se Ü 
demana que tingui alguna cosa per explicar i a un 
editor, algún projecte per oferir. Personalment, 
encara no tiñe gaire clara la manera d'expressar 
allò que vull explicar. En canvi, tiñe algunes coses 
clares per dur a terme aquesta proposta editorial. 
Com plantegeu la Unía editorial? Dins 
l'heterogeneïtat, s'aprecia una línia de 
congruència basada en l'atenció a obres que 
surten de la línia habitual del mon editorial 
català.
Ramon: Sí, en la primera col-leccio de i'editorial, 
anomenada Distorsions, pretenem seguir una 
línia clara que podriem catalogar de "ficció 
no-realista", formada per visions més o menys 
alterados del món on vivim. El nostre ventali 
va de la ciència-ficció al pur deliri, passant pel 
realismo mògie o el conte gòtic. Ens interessa la 
literatura que investiga -ja  sigui temàticament 
0 estilisticament- racons poc explorats, i que 
s'escapa de la sempre idèntica a si mateixa 
literatura catalana oficial. Volem oferir al lector 
català un tipus de narrativa diferent, més 
irreverent i menys previsible que la que troba 
habitualment a la taula de novetats (i que, sovint, 
no té més romei que llegir en castella), però sense 
deixar mai de banda la qualitat literaria.
Ricard: Volem oferir coses noves. Això no voi dir

seguir cegament certes tendències i vendre un 
"producto alternatiu". Al llarg de l'any es podrá 
veure algún títol que no es correspondria, a priori, 
amb una línia "alternativa", encara que representi 
una "novetat" en altres sentits. Associem la marca 
"alternatiu" amb una tendéncia, i nosaltres no 
hem obert aquesta editorial per seguir o crear 
tendències. No som publicistes ni dissenyadors. 
Com he dit abans, ens interessa, sobretot, la 
literatura, i la nostra oferta té més a veure amb 
la "novetat" literaria, amb el rise estètic, amb la 
divulgació de certs generes (que són populars 
en alguns països, però estranys a casa nostra.
La nostra línia editorial neix d'un malestar.
Les propostes del mainstream català no ens 
engresquen gaire. No és una qüestió d'actitud, 
sinó de gustos literaris. El nostre mainstream, 
per raons òbvies, no pot ser gaire ampli i l'oferta 
comercial i les propostes són reduïdes. Volem 
omplir un buit en el context literari actual per 
satisfer gent que es troba amb el nostre mateix 
problema.
Tot plegat em recorda que el món editorial 
català, em refereíxo al que edita en la nostra 
llengua, sempre ha mirât més cap a Europa 
(sobretot cap a França) que cap ais països 
anglosaxons, on la contracultura ha donat lloc a 
générés populars i innovadors.
Ramon: És cert, ais països anglosaxons la 
contracultura i les subcultures en general tenen 
molta més tradició. En la tradició francesa (i per 
extensió l'europea) la cultura popular sempre ha 
estât infravalorada i les editorials han alternat 
entre el Hibre exquisit per a intel-lectuals i el 
best-seller inflat per a lectors no exigents. També 
és veritat que (excepte en casos molt concrets) 
no s'ha ofert al lector català una literatura que 
s'escapés d'aquestes dues vessants, ni s'ha 
construit una contracultura catalana que fugís de 
l'oficialisme (politic o filològic). El món editorial 
català està més preocupat perqué els llibres 
venguin que perqué diguin coses. Manca molta 
mala llet i esperit critic a les nostres Hibreries 
però, per sort, en els últims anys, han aparegut 
algunes editorials disposades a fer que això 
canviï.
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Ricard: Jo diria que el mon editorial calala sempre 
ha mirât cap a una certa literatura europea i 
això ha esdevingut una gran font de complexos 
intel-lectuals.
S'ha menystingut la part més popular (que 
hauria ajudat a una normalització més piena 
de la literatura catalana). Mirem el cas de la 
publicitat que se li ha fet a Jo confesso d'en 
Jaume Cabré. Es ven l'obra com una "gran novella 
europea" a l'alçada d'un Proust o un Thomas 
Mann. Independentment de l'eficàcia publicitaria, 
això diu molt sobre el que "ha de ser" la "bona" 
literatura catalana. Sembla (segons la publicitat) 
que la literatura catalana ja ha arribat a un nivell 
de"serietat"que els"europeus"vanassolirfa 
molts anys. Proust o Mann eren escriptors únics 
en els seus contextos culturáis on el que es llegia 
era literatura de consum (no cal aturar-nos en 
la importáncia popular de la novel-la de fulletó 
o l'amor a la ciéncia-ficció i la novel-la negra per 
part dels franceses). Ens hem cregut i ens hem 
fet nostre un dubtós i fictici "prestigi" europeu.
La nostra tradició literaria no té res a envejar a 
la d'alguns paì'sos europeos. Ara toca reivindicar 
aquells títols que es varen menystenir (per no 
pertànyer a aquest suposat"prestigi europeo"). 
Amb el nostre projecte volem proposar una 
lectura basada en el plaer. Elegir no hauria 
de ser mai un acte de patriotisme cultural o 
adoctrinament politic o estétic. Ens plau més 
entendre el fet de llegir com un acte plenament 
lúdic on un escriptor i un lector troben una certa 
complicitat que els ajuda a sobreviure.
És evident que la vostra intendó no és esdevenir 
un catalog de genere exhaustiu, sino una mirada 
inquieta que vagi "omplint forats" amb aquellos 
mancances literáries que puguin satisfer la 
curiositat de lectors...
Ramon: No serem una editorial de gènere en el 
sentit estrióte, però pel que fa a aquesta primera 
col-lecció totes les obres que publicarem tindran 
algún element fantastic i respondran al que, 
des del nostre punt de vista, són mancances 
del panorama editorial actual. Aquesta línia es 
dividirá en tres parts: la traducció d'alguns Ilibres 
de cuite; la recuperació d'autors autóctons que 
(per motius diversos) han estât injustement 
oblidats; i l'aposta per autors actuals amb 
propostes personals i de qualitat.
Ricard: Précisément, un dels principals objectius 
és que la nostra curiositat connecti amb la 
curiositat dels lectors. La feina que més ens 
agrada (i que fern en hores Hiures) és la de buscar 
"trésors" de "l'altra literatura catalana" que puguin 
entrar dins la nostra línia. Una línia que comprèn 
tota literatura no realista on la distorsió de la 
realitat és el que prima. D'altra banda, amb el

coneixement d'uns quants idiomes i amb l'ajuda 
d'Internet, podem accedir a un munt de material 
estranger que també será una part important 
d'aquesta línia.
Podeu assegurar una bona distribució, un dels 
elements clau en l'èxit d'un projecte d'aquesta 
mena? Creieu que la volatilitat del mercat, 
avui dia molt acostumat a tenir els llibres unes 
poques setmanes a l'aparador, us perjudicará, o 
heu pensât en la forma de fidelitzar els vostres 
possibles lectors, que per altra banda no 
responen al canon del lector mitjà?
Ramon: Sabem la importancia de la distribució, 
per això ens hem dirigit a una distribuidora 
professional. L'empresa responsable de portar 
els nostres llibres a les Hibreries sera Besai, la 
mateixa distribuidora que porta La Breu, una 
editorialjove que respectem profundament.
Pel que fa a la volatibilitat del mercat, hem créât 
una col-lecció fàcilment reconeixible, tenint corn 
a inspiració la mítica Cuo de Polio. Amb això 
volem que qualsevol Hibre de l'editorial Males 
Herbes sigui fácil de reconèixer a primera vista 
enmig de la maranya de formes i colors que és 
una taula de novetats i que els lectors els acabin 
sentint corn una cosa familiar. També tenim 
intenció d'organitzar esdeveniments en els quais 
els lectors puguin apropar-se ais autors i sentir
se part de la familia de Les Males Herbes, que 
inclou, a més de l'editorial, una revista, un blog, 
diverses col-laboracions radiofóniques i fins i tot 
alguna festa salvatge. Les Males Herbes funciona 
com un petit col-lectiu, i totes i cadascuna de 
les activitats dûtes a terme servirán també per 
acostar-se a la feina que farem com a editorial. 
Ricard: Com ja ha diten Ramon, Les Males Herbes 
va néixer com a col-lectiu i ara estem aprenent 
maneres per ampliar aquest cercle. Volem que 
la gent que llegeix per primera vegada la nostra 
revista o un deis nostres llibres senti que és una 
part vital del col-lectiu. Volem compartir allò 
que anem descobrint i facilitar una comunicació 
continua entre escriptors, lectors i editors. Les 
presentacions no ajuden a aquesta comunicació. 
L'editorial es presenta, l'escriptor es presenta, 
però ningú s'ha preguntat mai on queda el 
lector. Per aquesta mateixa raó farem els 
esdeveniments que en Ramon ja ha esmentat. 
Com hem dit abans, som uns lectors apassionats. 
L'ùnica diferència entre nosaltres i els lectors 
rau en elfetque nosaltres hem deciditobrir una 
editorial. La fidelització ha de ser mùtua (no 
solament la del lector). Des d'un principi hem de 
serfidels ais nostres lectors perqué busquen el 
mateix que nosaltres -per aquesta mateixa raó 
són una parttan important de Les Males Herbes.

Dues portades 
de la revista 

Les males herbes
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Crítica de narrativa / Marta, Rojals, etcétera
BIELBARN1L5

—Arregla la saca. Té les pinces. Amb una pinça 
metàl-lica que amb prau feines puc abrir, fixa la 
borrassa al cali de la soca, ben tibant, i queda com una 
rebequeta verda. Abans d'aixecar-me, sense ser-ne 
conscient, passo la mà plana per Tescorça recargolada, 
i el tacte em torna una sensoció compacta i viva, 
com una energia que em sorprèn i em fa constrènger 
el front. De sobte, no puc evitar que m'envaeixi un 
respecte profund cap a aquest èsser de gravetat pàtria 
i métabolisme lentissim. Aquest Oliver, i i'aitre, i tots els 
que m'envolten em veuran passar, com han vist passar 
als meus padrins, i als padrins dels meus padrins. El seu 
temps es mesura amb una altra escala de Tescalimetre. 
Les meues circumstàncies passen a 1:1.000 , i les seues 
a 1:20, potser a 1:5 . Per a ells sóc un insecte frenètic de 
temporada. I resulto que jo els ho dec tot i ells no em 
deuen res de res. -Ja t'encantes? —Quants anys té, 
aquest auliver? —Más que tu i que jo. Estira la borrassa 
d'allà, que cauran totes.

Ho va escriure na Marta Rojals (Palma d'Ebre -  
Ribera d'Ebre-, 1975) que com un Miquel Bauçà, 
un J. D. Salinger o una ciutadana qualsevol rebutja 
sortir als mitjans de comunicació tradicionals 
-ràdio, premsa i televisió-, ter presentacions 
públiques o assistir a clubs de lectura que 
comenten la seva òpera prima. Ho va signar 
aixi amb la seva editorial i voi, confessa, que 
"el llibre faci el seu carni com a llibre, no com 
un apèndix d'una foto meua o de mi mateixa".
En té tot el dret i no hauria ni dejustificar-se. 
Acostumats com estem a la faramalla habitual, 
als saltimbanquis, xupa-càmeres, egocèntrics, 
oportunistas i venedors de fum, ens sorprèn la 
seva elecció, realment. Tractant com tracten els 
mitjans tradicionals la cultura, ens congratula. 
Però al Facebook hi té un perfil ben actiu i el seu 
primer llibre, una pàgina. Al Google respon amb 
38.600 résultats. El primer és la transcripció 
integra d'una conversa que, a través del xat, 
va mantenir amb els lectors de Vilaweb des de 
l'Ateneu Barcelonés -imaginem fent-ho amb 
Josep Pia, si encara bellugués. A la prepotent 
pregunta que els espanyols amb complex de 
superioritat no poden evitar fer a qualque 
escriptora catalanoescriventa, s'hi llegeix: "Marta 
Marnet: ¿Cuál es tu motivación poro escribir en 
catalán? ¿No llegarás a menos público en esta 
lengua? Marta Rojals; No necessito cap motivació 
per escriure en la meua llengua. Sobre el public, 
suposo que si, que si entengués aquesta afició a 
escriure en termes de mercat hauria fet un curset 
de xinés i hauria escrit una história en xinés.

(Potser amb anglés ja valdria, ara que hi penso)".
En Vicent Partal em deia en un sopar que la voldria 
de directora del seu diari electrònic independent 
i en català. Que cal relleu generacional. 1 deia, 
exagérant, que l'article "Creients", que va escriure 
aquesta autora al Mail Obert, és el millor que ha 
publicatmai.

Finalista del Premi Crexells 2012, la seva 
primera - i  darrera- novel-la. Primavera, estiu, 
etcétera publicada per La Magrana al gener de 
2011, no és, corn es diu a la contraportada, una 
novel-la generacional. És intergeneracional, 
interclassista i intersexista. Un homenatge a la 
llengua catalana a partir d'un microdialecte, el del 
seu poblé de la Ribera d'Ebre. Els personatges 
principals, que a partir de la história que s'explica 
al llibre entren a la maduresa, no són el molí de 
l'os de la pega. Ho és la llengua que s'hi gasta, la 
teinada que ha représentât per a l'autora la tria 
de cadascuna de les paraules de l'oralitat que 
s'hi transcriu. Algunes tries fetes amb encert, 
altres amb barroeria però sempre amb amor i 
respecte per una manera d'encarar el món dins 
de la manera determinada de veure'l que té cada 
llengua. M'agradaria pensar que si gasta tan bon 
escriure a la novel-la i als articles de Vilaweb és 
grácies a dos deis seus referents literaris, Jesús 
Moneada i Mercè Rodoreda. Barret. El desenllaç, 
que grinyola, tot i que ella n'està ben orgullosa, 
no espatlla una de les millors novel-les que es van 
editar el 2011 al nostre rodal. Tot i tenir una mala 
distribució —el grup RBA no devia pronosticar 
l'éxit d'una primera novel-la d'una autora en 
llengua minoritzada i va acabar morir d'éxit— es 
va vendre molt grácies a l'imparable boca-orella 
entre lectors, Hibreters i senyores que passaven 
per allí. Un éxit de vendes, però sobretot un llibre 
que ha agradat énormément i que, pronostico, 
será molt baixat quan els Ilibres electrónics en 
català comencin a rodar amb assiduïtat.

No, no hi haurà segona part del llibre. Ni falta 
que fa. I no, esperem que no sigui una Carmen 
Laforet que amb el seu exitós debut amb Nada ja 
no va fer mai més nada de res.

ESjLa Magrana

Biel Barnils i Carrer (Barcelona, 1976) és autor 
de L'orgia verbal. Converses amb Màrius Serro 
(Edicions Dau, 2011). Des de fa més de sis anys 
actualitza el blog Tinto xineso(tintaxinesa. 
blogspot.com).

Marta 
Rojals 
Primavera, 
estiu, etcétera

Primavera, estiu, etcétera 
Marta Rojals 
La Magrana 

Barcelona, 2011

ISBN 978-84-82649-66-5
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Crítica de narrativa /
Temptacions literàries

DAVID MADUEÑO SENTÍS

Mossegar lo poma 
Francese Serés 
Quaderns Crema 
Barcelona, 2012 

ISBN 978-84-7727-524-4

En literatura, el temps ho és tot a l'hora de judicar 
sobre la importancia d'una obra o la direcció 
d'una trajectória. Quan a començament de segle 
va aparèixer la trilogia de novel-les De fems i de 
marbres, tothom va aplaudir la capacitat narrativa 
i estilística de Francese Serés (Saidí, 1972), amb la 
qual establia una sèrie de caractéristiques com a 
autor que ell mateix ha anat desconstruint llibre 
rere llibre, albora que demostrava una capacitat 
camaleònica i regenerativa sorprenent. I aixi, de 
l'autor curós que treballa un estil cisellat a mig 
carni de la llengua terrenal i els millors referents 
literaris, hem passât a un tastaolletes hábil, un 
creador inquiet que basa la seva escriptura en 
el repte constant, en la innovació reflexionada. 
Serés ha tocat tots els pals narratius que ha pogut 
0 ha volgut: l'entrevista (La matèria primera], el 
conte (La força de la gravetat], el teatre (Coure 
omunt}... Ara, per tercera vegada, després de 
Contes russes, torna a la narrado breu però a 
partir d'unes premisses ben diferents.

Mossegor la poma neix d'unes limitacions 
enfrontades a unes necessitats. La nécessitât 
d'escriure es veu limitada per la manca de 
temps i per la proposta de la revista Time Out 
d'entregar setmanalment un conte breu. Es 
tracta d'una activitat molt habituai en el mon 
anglosaxô, però que a les nostres contrades fa 
anys que no s'estila. És evident que el nombre 
d'espais (5.000) és limitât, i per aixô el volum 
conté trenta-set històries breus que no arriben 
a les tres pàgines cadascuna, però que suposen 
tot un repte per a l'autor. D'entrada, la llengua es 
veu afectada per la nécessitât d'adaptar-se a la 
limitaciô física: Serés ha d'anar per feina, esbossa 
els personatges amb una llambregada directa, 
però mai simplificadora ni trivial; ans al contrari, 
tots els caràcters que s'hi passegen, variats i 
multicolors, són tremendament reconeixibles 
en la realitat que ens envolta, i defugen el tôpic 
tot enfrontant-s'hi, vestint-lo i convertint-lo 
précisément en un fet natural i quotidià. D'aixô 
se'n diu fer virtut del defecte. A més, la brevetât 
constructiva acosta sovint els contes al poema, 
ja que contenen una estructura repetida, un 
paral-lelisme quasi estròfic que es basa en el 
plantejament rapid, l'esbós immédiat del tema

central i els personatges, la compareció de la 
idea central amb una imatge lírica, el tancament 
del conte amb aquesta imatge, i el cop d'efecte 
i la reflexió del lector en acabar de llegir-lo. De 
vegades el sistema és més forçat que en altres, en 
qué funciona de forma més natural i, fins i tot, en 
alguna ocasió esdevé la clau de volta per a l'humor 
i l'aclucada d'ull al lector, com passa a Amor a 
l'oscensor. Però en general, Serés aconsegueix 
arrodonir el résultat fins a convertir els contes 
en petits tails esmolats a la peli de la veritat 
quotidiana que tothom coneix, en menor 0 major 
grau, a través de les relacions sentimentals.

Precisament, la temàtica central dels 
contes són les relacions de parella, la majoria 
deterioradas pel desgast del dia a dia, pels 
desenganys, les mentidas i les realitats 
insobornables. Tanmateix, Serés redacta 
un cresol variadissim pel que fa a les edats i 
els estatus socials: dels progrès de Els bons 
salvotges a la tendresa dels captaires de Unies 
porol-leles; dels dissenyadors joves i idealistas 
de classe mitjana de Monopatins ("El seu mon 
és bonic, és embolcoll, disseny, webs, entorns, 
grofisme i tot el que els ho onot fent perdre diners 
fins a necessitar aigú que els rescatés d'oiguno 
coso més lletja que la lletjor, lo ruino"] ais oncles 
que han d'acoHir els nabots orfes; dels nens que 
volen impressionar les nenes robant gasolina 
dels cotxes (L'energia inicial] al sexe durant la 
vellesa de Tardar, hivern, etcétera. Fins i tot, es 
permet vorejar la fantasia a Descendèncio, però a 
la manera d'un Oscar Wilde, posant per devant de 
tot la tendresa i l'humor.

Serés té un talent que no se Tacaba, i ens ho 
demostra constantment amb els cops de volant, 
les adaptacions i el recorregut pels marges que, 
volgudament 0 no, es veu obligat a fer en la seva 
producció literaria. Mentre no arriba una nova 
proposta en forma de novella, Mossegor la poma 
esdevé un menù literari de primer ordre, prou 
consistent i variât per seguir pecan! Com diu Eva, 
al final de Lo parelio perfecto: "Costa, oixò. Però 
potserserà més divertit".
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Creació /
Antoni Casals

Ens creixen les edats sense saber-ho.
De fet, ens vam pensar que el pas del temps 
ens feia molt més savis i adquiríem 
posats amb qué semblar més circumspectes 
i fins i tot distants amb tantes coses 
com anaven passant per davant nostre, 
l en canvi, ara ho veiem, les coses eren 
terriblement senzilles i molt clares: 
ens anàvem fent vells i no ho sabíem.
Ara, amb el temps, potser podrem comprendre 
que el mal que ens fan els ossos no és pel pes 
de les experiéncies adquirides 
a còpia de pensar, llegir o escriure.

N'hi ha que no es van fer vells i ara se'ns riuen.

(Inclòs dins El dilema de Faust,
IV premi Benet i Capará, Omicron, 2010)
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Txaikovski i la mort

Entre tots els records, potser el pitjor, 
la mort d'aquells amies que van deixar-nos 
empremta més enllà de conservar-ne 
la imatge encara fresca passejant 
amunt i avall pel pati de l'escola.
D'un d'ells he conservât a la memòria 
els bongos que posaren al damunt 
d'un taüt ciar i discret. Quantes vegades 
ens va passar pel cap el suicidi, 
corn un gest de protesta adolescent 
contra el mon que de sobte descobriem? 
Després del funeral, vaigtornar a casa 
i em vaig posar un vinil: la Serenata 
per corda de Txaikovski va allotjar-se 
per sempre al meu cervell corn un sinònim 
de totes i cada una de les morts 
a què he hagut d'assistir des d'aquell dia.

(inclòs dins Passes discretes per la ciutat 
endormiscada, Bubok2012)

Antoni Casals I Pascual (Barcelona, 1959) 
és metge. Els murs de I'odi (Omicron,
2007) va ser la seva primera obra editada 
en paper i des de llavors ha pubücat una 
dotzena de reculls, ja sigui en soÜtari o 
en experiéncies coMectives (Poems & 
Blogs, Poesía a la frontera, Mostra oberta 
de poesía d'Alcanar...). Aquest 2012 ha 
pubücat Llargues passejades per la ciutot 
endormiscada (Bubok).
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Paper veil, tinta digital /
Jaume Roig, el metge misogin, i el seu 'Spill'

JOAN ANTONI FERRAN 
ll-lustració de Imma Guillem

Roig (València, 1407-1478) estudia medicina a 
Lleida i a París. És probable que fes el carni de 
Compostel-la. Fora de «Qué inquiriu me par prop 
d'inposible», un poema que presenté al certamen 
célébrât a Valónela el 1474, defensant en vers que 
la Verge Maria nasqué sense pecat original, la 
seva única obra literéria coneguda és la famosa 
codolada titulada Spill. Per dir-ho ras i curt, és un 
atac ferotge, absolut i despietat contra el gènere 
femení en pes.

No obstant aixó, aquesta closca de misoginia 
no té el menor interés. Només serveix per 
escandalitzar esperits primaris com el de la 
senyora Capmany, que hi veia una prova de la 
pervivéncia de la conjura masclista universal a 
través deis temps. Que reposi en pau en el cel de 
les oques socialistes, fumant purets.

Seriosament, és un fet establert que una 
de les bases de la comicitat és la crueltat: les 
patacades que es claven els «Keystone cops» a 
les pel-lícules mudes ens fan riure a tots. No té 
res d'extraordinari, dones, que els acudits que 
expliquen els homes per riure's de les dones 
ho siguin, de cruels i mancats de misericòrdia. 
Exactament igual quan n'expliquen les dones 
sobre els homes, per burlar-se del sector masculí.

De l'Spill trobo interessantissim, reaiment, el 
panorama de la societat del seu temps que hom 
en pottreure, del nivell dels coneixements a la 
seva època, si no s'atura a badar en la superficie 
de l'obra. Roig és metge, corn he dit. Al llarg de 
la monumental codolada, podem fer-nos una 
idea força bona de l'estât de la cièneia mèdica 
de l'època. Un amie meu, el Dr. Xavier Sierra, n'ha 
fet un interessant estudi.  ̂Roig tingué fama com 
a ginecòleg, a València. Fou metge de la reina, 
fet que Ü degué comportar una certa requesta 
entre les senyores valencianes riques, i que li 
devia facilitar un sucés anecdotari, del quai déna 
mostra a l'obra: maniobres abortives casolanes, 
reconstruccions d'himen, simulado de simptomes, 
supersticions curatives, automedicacié... També 
fou director de l'hospital d'en Clapés, la més 
antiga institucié del món d'allò que avui en diem 
un «psiquiàtric», tot i que devia ser més un Hoc

1  Es pot llegir en tres parts: http://bit.ly/UdyVDC, http://bit. 
ly/UdyYPP, http://bit.ly/UdyWHY.

de confinement de malalts mentais que cap altra 
cosa. Mai no diu ni una paraula que faci suposar 
que s'hi dispensés cap mena de tractament mèdie 
a aquesta mena de malalts.

També es pot veure que Roigfou persona 
molt religiosa. Coneixia vides de sants i altres 
tradicions relacionadas amb llocs 0 fets 
miraculosos, corn un miracle que cita, de sant 
Andreu, descrit a Legenda lombordici, 0 llegendes 
corn la de la papessa Joana. Cita tractats 0 
compendis corn el Cotholicon 0 les Etimologies 
de Sant Isidor; i anomena pares de l'Església corn 
Pépies, Orígenes i Dionis, ambdés d'Alexandria,
O altres destacats personatges: Bernat de 
Claravall, Tomés d'Aquino, Francese d'Assis, Fra 
Guillem d'Ockham... Amés,fa una llarga defensa 
de la Immaculada Concepcié de Maria, tot i que 
no fou dogma fins al segle XIX -Roig no deixa de 
reconèixer, però, el dret a discrepar-ne, cosa que 
el censor va eliminar en l'edicié impresa.

No és estrany, dones, que tingués un gran 
coneixement de la Flistôria Sagrada. Fli ha un 
nombre grandissim de referèneies a figures 
bibliques, a l'Spill. Es pot deduir que, en aquells 
temps, la Biblia devia ser vista com la memòria
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histórica propia, des del punt de vista cultural. El 
tercer Ilibre o capítol, que és de molt el més llarg, 
és el sermó que adreça Salomó al protagonista, en 
somnis. Roig mateix es considera descendent de 
la familia de la Verge Maria.

1 també coneix la historia profana. Esmenta, 
per exemple, un fet que narra Heròdot en la 
seva História: la mort de Cir ll el Gran a mans de 
Tomiris, la reina deis massagetes; o de la História 
de Roma, en parlar de Julia l'Apòstata. Coneix 
igualment la história de l'alta edat mitjana, per 
a eli la més recent. Esmenta Sibil-la de Fortia, la 
guerra deis 100 anys, Isabel d'Hongria, Violant 
d'Aragó, Elionor d'Aragó, Sança de Castella...

Roig mostra formació intel-lectual, més enllá 
de restricta ciéncia mèdica, dones. Esmenta 
també Ciceró, Plató, Cató, Dant, i jo diria que, 
fins i tot, -sense anomenar-lo- François Villon, 
el poeta delinqüent francés. 0 l'anècdota de 
Sócrates, elfilósof que aguanta estoicament 
la mullena que li llançà Xantipa. També parla de 
Godofreu de Bouillon, líder de la primera creuada, 
els fets del qual foren narrats a Gesta francorum, 
o del Decameró de Boccaccio. Fa alguna al-lusió a 
deïtats mitológlques: Diana, Héraclès, Pentesilea, 
reina de les amazones...

La fórmula mètrica escullida per Roig, la 
«codolada» -tetrasíl-labs rimats en rodolins- 
indica clarament la intenció satírica de l'autor. Cal 
recordar que la mètrica tradicional catalana no 
compta les sil-labes atones posteriors a la darrera 
tònica del vers i, per tant, podemtrobar-hi versos 
que en tinguin cinc o, fins i tot, sis, segons si el 
darrer mot és agut, pia o esdruixol, corn en aquest 
exemple, tret del tercer llibre;

la llet s'ils fall 1
por- ten cris- tall. 1
he per la cò- |li-
pre- nen ere- sò- li-
Por- tant tur que- 1 ses
ca- hen bé 'ste- 1 ses

cha
cha.

Atrau especialment de l'obra de Roig l'ùs d'un 
lèxic riquissim, en part avui perdut o que sobreviu 
en els localismes. Usa termes mariners, juridics, 
agricoles, i té extensos coneixements de flora 
i fauna. Parla, esmentant-les pels seus noms, 
de robes precioses, gemmes, etc. Basti dir que, 
al conjunt de l'obra, m'ha calgut introduir quasi 
3.500 notes al peu. La llarguissima intervenció 
de Salomó, des del punt de vista estrictament 
narratiu, seria quasi negligible, però resulta 
fonamental per a la comprensió del corpus teòric 
de Roig. No en va, posa les seves tesis en boca del 
paradigma bíblic de la saviesa. l expert qualificat

en el gènere femení -segons la Biblia tingué set- 
centes esposes i tres-centes concubines.

En aquesta ocasió, he tingut la rara sort de 
trobar a Internet dues versions de l'obra, en 
facsímil: una de manuscrita, quasi contemporània 
(datada entre 1479 i 1505), que es conserva a la 
Biblioteca Vaticana, i una d'impresa a Valèneia 
l'any 1735. N'he fet una transcripció comparada 
que, com sempre, es pot veure al web de la 
Fundació. Per fer-ne més fácil la lectura, he donat 
colors ais textos: les parts comunes a ambdues 
versions en negre, les suprimides pel censor en 
blau i les afegides en vermeil.

Entre ambdós textos, hi ha un nombre 
considerable de diferéncies. Es poden atribuir 
sense dubte a la censura de la Inquisició 
espanyola, quan se'n publica la segona edició. 
Només cal veure qué va eliminar o transformar. 
Roig no arriba a conéixer-ne l'existéncia perqué 
morí abans que aquesta policía religiosa fos 
creada, i demanava al censor que fos tolerant, 
d'aquesta manera:

sia remés, 
no pas'scapçat, 
partit, trencat, 
pervehedós 
emiradós 
rotni'squinçat; 
mas sois pinçât 
ecorregit...

El seu prec no fou escoltat. Pels volts d'un 
miler de versos foren suprimits i un centenar 
llarg falsificats. Avui, en disposar del text de 
l'obra abans i després de passar per mans del 
censor, l'acarnissament se'ns fa evident i ens 
permet apreciar no sois els estralls que el 
fonamentalisme (tot censor és un fonamentalista 
més o menys radical) causa sobre una obra 
literaria, sinó fins a quin punt el résultat 
aconseguit pel censor, a la llarga, és contrari al 
que pretenia: de fet, posa la religió en ridícul.

Que gaudeixin de la lectura del poema, si els ve 
de gust...
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Papers de Versàlia

Després de mort, en la mort mateixa, 
podrás exercitar un amor més lliure.
No et sentis obligada, però, a fer-ho.
Si les meves cendres les fas sévir d'adob 
recuperaré el cos jove en la polpa del préssec, 
m'instal-laré a esperar-te en el més madur, 
aquell que fa quallar el seu almivar 
en petites gotes, corn de rosada, on van les vespes.
Si les Henees al prat que de petit vaig conèixer, 
pujaré feliç a la llet de les vaques.
Si les acullen els cims més alts 
—procura que sigui hivern i hagi nevat generosament- 
deixa't caure amb els braços i les cames obertes 
que bé saps corn m'agrada mirar-te.
Però si creus queja n'has tingut prou
i sents que en la mort mateixa no em desitges,
enterra'm amb aquest cos de veli
sota una basta i pesant llosa de pedra
on no passi l'aigua ni creixi l'herba
ni corri un bri d'aire per on pugui arribar a tu.

El poema Després de mort, 
d'Esteban Martínez, va ser 
el guanyador del V Premi de poesia 
Fundación Jesús Serra-Palafrugell
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Notes sobre l'ÀDCF /
Escultura al pare de Monterols
DOLORS GODAYOL El 29 de desembre de 1959  el Servicio Municipal 

de Parques y Jardines de Barcelona editava 
les bases per a un Concurso de Proyectos de 
Esculturas paro ornamentar puntos singulares 
de los Jardines Públicos de lo Ciudad. N'hem 
trobat un exemplar' entre els papers de l'Arxiu 
Documental Camil Fábregas (ADCF), que va 
acompanyat d'altres documents que tot seguit 
enumerarem. Segons aqüestes bases, es tractava 
de presentar projectes d'escultures per a jardins 
dedicats a les criatures. Com a membres del 
jurat s'anomenen el president, Santiago Udina 
Martorell, tinent d'alcalde delegat d'Obres i 
instal-lacions Municipals i president del conseil 
d'administració del Servei Municipal de Pares i 
Jardins; el vicepresident, Marcelino Coll Ortega, 
tinent d'alcalde delegat d'Urbanisme; i també 
set vocals. Així mateix, es donen les instruccions 
corresponents a aquesta mena de convocatóries.

Trobem també el"Croquis de los 
emplazamientos"L on es mostren els dibuixos 
deis llocs on hauran d'anar instal-lades les 
escultores; fotografíes en blanc i negre  ̂
d'aquests espais, on es marca, amb una fletxa de 
cartolina vermella enganxada, la situado exacta 
deis emplaçaments de les obres que resultin 
escoHides; un rebut segons el qual Fábregas féu 
entrega de les cinquanta pessetes requeridas 
per a la recepció d'aquests papers, amb data del 
14 de gener de 196O; tres papers més on consta 
que es pagaren 45 pessetes per la cocció de tres 
figures; i fínalment un full amb pressupostos per 
a la realització (en pedra de qualitats diverses) 
dels projectes presentats. Es tracta de set

1  Documents de l'ADCF. Registre 1166.
2 Registre 1169.
3 Registres 1156 a 1164.
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des de 1957

projectes clarament especifícats, amb lletra de 
Camil Fábregas. Aquí copiarem només el que li fou 
premiad per tal que els lectors se'n facin una idea.

"Documentación y presupuesto ejecución 
Proyecto -e-. Lema "Grupo". Emplazamiento:
Jardín Turó de Monterolas. Grupo escultórico de 
una mujer con tres niños y un perro. Atendiendo el 
emplazamiento del grupo delante del jardín con 
rocalla un poco agreste es por lo que he creído 
pudiera darse a este grupo un poco de abstracción 
sin precisar detalles, pero atendiendo a la base IV 
y pensando su ejecución en piedra de Colmenar. 
Coste ejecución del grupo: en piedra caliza de 
Colmenar 25.500 Ptas. Este presupuesto es 
en caso de encargarse la ejecución enseguida.
Si se tardara en hacerse el encargo, debería 
contarse de nuevo. La colocación aumentaría el 
presupuesto en un 15 %  al menos."

El 18 de maig de i960 el Servicio Municipal de 
Parques y Jardines de Barcelona envía una carta^ 
en qué explica l'acord que ha pres el Consejo de 
Administración. Entre els nomenats pel premi 
hi ha el nom de Camil Fábregas, a qui correspon 
l'esbós nùmero 3 9 - Amb data de IO d'octubre del 
mateix any, l'Ajuntament de Barcelona, mitjan^ant 
el "Negociado de Obras Públicas", li envia un 
requeriment perqué es presenti a fi de concretar 
els extrems sobre l'execució de l'escultura. Per 
aquest paper® sabem que aleshores Fábregas 
vivía al número 44  de la Rambla, a Sabadell.

El diari La Vanguardia del dissabte 13 
d'agost de i960 publicava a primera pàgina les

4 Registre 1145.
5 Registre 1150.
6 Registre 1152.
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fotografíes en blanc i negre  ̂de les escultores 
que havien estât guardonades i seleccionadas 
per ocupar el Hoc corresponent a les places de 
la ciutat. Entre elles, és ciar, la que porta el nom 
Grupo, feta per Camil Fàbregas i que s'instal-là al 
parc de Monterols.

Diu el comentari:"5 e trata de obras de 
distintas escuelas y orientaciones cuyo mérito 
ha aquilatado el Ayuntamiento basándose en un 
criterio selectivo de estricta imparcialidad. Se 
trata de un, a nuestro juicio, valioso exponente del 
momento artístico actual y como tal merecedor 
de ser perpetuado en pública y permanente 
exposición".

Pertancar aquesta noticia direm que hem 
trobat també un retail de premsa® de Sobodell, 
del 15 d'abril de 1961, amb la fotografía, també en 
blanc i negre, de l'escultura,ja inaugurada, que 
porta per títol: "Una obra del escultor Camilo 
Fábregas, en el Parque Monterols, de Barcelona". 
Al text, hi llegim: "En la presente fotografía 
reproducimos dicha obra, cuyo grupo en piedra 
de Colmenar, colocado entre la rocalla del jardín 
infantil del "Parque Montarols" ostenta el título 
Moternidad. Un nuevo éxito que viene a sumarse 
a los últimamente obtenidos por nuestro escultor 
y de los cuales nos congratulamos sinceramente 
como amigos y sabadellenses".

L'any anterior, 1958, la Diputación Provincial 
de Borcelono convoca un Concurso de Escultura. 
Gran Premio Son Jorge. Fábregas s'hi presenta, 
segons indica el catáleg que hem trobat a lADCF.  ̂
En la relació d'autors i títols d'aquest document 
veiem que hi participé amb dues obres; amb el 
núm. 27 Relieve en piedra i amb el núm. 28 Relieve 
en hierro. Hi hagué 74 participants. Fins ara no 
hem trobat a l'arxiu cap altra referència que ens 
indiqui el guanyador del concurs ni cap fotografía 
dels relleus presentats.

La fotocòpia d'un retall-collage'°, fet 
amb fragments del nùmero II71 de la revista 
Destino, del 16 de gener de i960, ens retorna a 
l'obra de l'església de Sant Salvador i les seves 
escultores, que els nostres lectors van poder 
trobar en el número 185 de Quodern. Amb el 
títol "Las exposiciones y los artistas", un petit 
article dedicat al nostre escultor i signât amb 
les sigles PC. deixa anar, entre altres frases més 
prosaïques, aqüestes floretes; "Pero derive su 
lenguaje formal por los caminos del acentuado 
expresionismo reseco y enjuto del Cristo de su 
Calvario, la plenitud robusta del relieve, la austera

£« {MKili# li# M#fVifNr#is s#rá «sia r#i!i«
»•dòn ém Cwwll# Pilii#g#s qu# ottanta #1 i#ma 

$• rMiKuri «n /urtural

7 Registre 1170.
8 Registre 1167.
9 Registre 1567.
10 Registre 1636.

y refinada verticalidad de sus imágenes de San 
Francisco y San Camilo, la ponderada estilización 
de la Virgen de Montserrat o el popularismo 
entre romanicizante y manolesco de la extensa 
colección de capiteles, (...) nunca deja de ser el de 
un fuerte escultor, conocedor a fondo del oficio, 
no simplemente por el manejo del cincel y la 
gradina, sino por su intelección del íntimo sentido 
de la forma y el de un rebuscador de aguzada 
sensibilidad".

També una petita nota” publicada a Sobodell 
l'll de febrer de i960 fa referència a l'éxit de 
l'exposició de la Sala Gaspar i també de la que es 
féu més endavant al Saló de la Caixa d'Estalvis de 
Sabadell. Aquesta entitat organitzá per a Camil 
Fábregas un sopar d'homenatge al Restaurante 
Español. Aquesta referència a l'obra elaborada 
per Fábregas per a l'església de Sant Salvador 
de Sabadell Them trobada fora del context on 
l'artista va guardar els papers sobre el tema. Ens 
ha semblât, no obstant aixó, que era bo recuperar
la, ja que lADCF, tot i que manté un ordre relatiu, 
és molt divers i complex.

La Vanguardia, 
iSd'agostde i960

11 Registre 1634.
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Organitzadó

Ajuntament 
de Sabadell

Teatre
CYRANO DE BERGERAC, 
D'Edmond Rostand
13 de g e n e r/1 8 h
Teatre Principal

cv

Concert simfônic
CAÑIZARES: DE BERLÍN A ARANJUEZ 
M. Falla, I. Albèniz i J. Rodrigo 
18d eg en er/21  h
Teatre La Farándula

Teatre
OLEANNA, de D. M am et 
9 d e fe b re r/2 1  h
Teatre Principal

Música
A CONTRAPEO/X a v ie r Murcia 
14d e fe b re r/2 1  h
L'Estruch

Dansa
ONE OF THOSE STATES OF M IN D / 
Nicolas Richini 
2d em ar^ /21  h
L'Estruch

ELS CURTS DEL MECAL 
Sessìó especial dedicada al
Dia de la Dona

^  1 3 d e m a rç /2 1 h
L'Estruch

•̂»1 Nous formats
PIROUETTE EN RE MENOR/B àcunf 
5 d 'a b ril/2 1 h

H it  L'Estruch

^  AvI n TURA! d ’A. Sanzol 
6 d 'ab ril/21  h

m m Teatre Principal

Música de cambra . 'n
TRIO LUDWIG
B. Casablancas, L.V. Beethoven 
i F. Mendeissonn -y S  " " '
15 de febrer /  21 h ^
Teatre Principal

VENDA D'ENTRADESIAITRES PROPOSTES: 
www.sabadell.cat/ca/portalcultura

Òpera
LA TRAVIATA, de G. Verdi
2 4 i2 6 d 'a b r il/2 1 h
2 8 d 'a b ril/1 8 h
Teatre La Farándula

Hi col-laboren Ambelsuportde MÉSINFORMACIÓ:

Generalität de Catalunya ,
Departam ent de Cultura

Diputació
Barcelona I f l TORRAS. A.

% Sabadell
ñtenció Ciutodano

www.sabadell.cat ( § ) Telèfono!

Servéis Funerarís -  Sabadell
Des de mobil o des de fora de Sabadí 

teléfon93 74531

http://www.sabadell.cat/ca/portalcultura

http://www.sabadell.cat/ca/portalcultura
http://www.sabadell.cat
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La difusió de la cultura té cada vegada més tendència a 
desaparèixer de les estructures piramidals que havien estât 
habituais fins ara i, corn passa en moites altres activitats socials, 
a ser substituida per connexions que s'estableixen a través de la 
xarxa, de les xarxes socials. Aquesta tendència contribueix sens 
dubte a una projecció del fet cultural en tota la seva amplitud, 
i n'incrementa la permeabilitat entre els diversos grups que 
conformen Tacciò cultural d'una coTlectivitat, d'un pais. Aquesta 
permeabilitat matisa el binomi autor-espectador albora que crea 
espais de relació interactius que fa una década haurien estât 
impensables.

En el cas d'una publicació corn Quadern —necessàriament 
minoritaria, però amb vocació indubtable de transversaÜtat—, ser 
i existir també a les xarxes ens és fonamental. Fins i tot podriem 
assegurar que aquestfet condiciona la nostra supervivència. Ens 
agrada molt editar, com ho estem fent, una revista en paper. 1 és que 
sempre hem entés que les publicacions impreses de quaütat són en 
si mateixes objectes culturáis. Però si volem continuar essent, hem 
de compartir aquesta nostra afecció amb una preséncia creixent al 
"núvol".

Ja al 2006, Quadern va començar a ser accessible en línia al 
portal Dialnet, la gran base de dades de la Universität de La Rioja 
que conté la major part de les revistes científiques i humanístiques 
que s'editen a Espanya i a TAmérica Llatina. El 2012 la revista ha 
fet un salt per arribar a nous públics i ampliar la difusió a través 
de la publicació a Issuu (issuu.com/revista_quadern) i al subdomini 
quadern.fundacioars.org.

Si Dialnet va permetre posicionar Quadern dins el marc de 
revista científica de qualitat i fer-ne accessibles els continguts ais 
investigadors i al públic especialitzat, Issuu permet popularizar 
la revista i incrementar-ne exponencialment els lectors. El nou pas 
en aquesta evolució natural de Quadern que ens ofereix la xarxa 
consisteix a ampliar els continguts de la revista més enllá de les 
pagines en papen Així, certs articles i seccions, mitjançant codis Q.R, 
oferiran al lector nous continguts, nous formats, noves relacions i 
noves experiéncies de Quadern.

Q U A D E I ^
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En viu /  Si no puc ballar, aquesta no és la meva revolució

OSCAR ABRIL ASCASO

És cèlebre l'anècdota que explica el dia en qué 
Emma Goldman, activista anarquista i icona del 
naixement de la Iluita pels drets de les dones, 
recriminada per un company Hibertari pel seu 
comportement desinhibit en una celebrado 
popular, li va deixar anar allò de; "Si no puc ballar, 
aquesta no és la meva revolució." Efectivament, 
la relació entre cos i revolución no és tan estranya 
com podria semblar a primer cop d'ull. De fet, 
tota revolució pot interpretar-se com un estât 
alterat de consciència en el qual una col-lectivitat 
experimenta la sensació de ser un cos ónic, un 
cos en transmutació, un cos en moviment. No és 
estranya, dones, la recuperació, al llarg d'aquest 
canvi de mil-lenni, de la referència al cos com 
a escenari dels processes de transformació 
individuai i col-lectiva i com a font de coneixement 
emancipador.

Christian Selber també balla, l això no fa que 
deixi de ser un dels principals referents d'una 
particular revolució, una revolució actualment en 
curs en l'àmbit de l'empresa. Perqué Felber, a més 
de ser bailan', és també membre fundador d'Attac 
Austria i professor a la Universität d'Econòmiques 
i Negocis de Viena. 1 la revolució a la qual ens 
referim és la seva postulació d'un nou paradigma 
econòmic, d'una teoria i una práctica emergent 
que propugna un canvi en les estructures, en 
les operatives i en els objectius empresarials: el 
model de l'economia del bé comò.

Què és l'economia del bé comò? Felder ho 
explica al llibre Neue Werte für die Wirtschaft 
[Nous valors per a l'economia] publicat el 2008R 
No és casualitat que fos I'any en què el holding 
nord-americà de servéis financers Lehman 
Brothers va caure i va donar el tret de sortida a 
allò que ens presenten reiteradament com una 
crisi però que amaga, de focto, un atac sistèmic 
i definitiu del capitalisme financer per exalçar

1 Horta, Gerard. Cos i revolució. L'espiritisme 
catala o les paradoxes de la modernitat. Barcelona: 
Edicions 1984,2004.
2 Traduit amb el titol La economía del bien común 
(Deusto, 2012).

un paradigma moral que considera que rünic 
criteri dels processes econòmics és la lübertat de 
maximitzar els beneficis particulars i privatitzar 
els mécanismes de generació de riquesa. Un 
tour de force contra Occident, exécutât amb la 
col-laboració del seus poders politics, però que 
troba bosses de resistència, principalment en 
els moviments socials globals i en aquelles linies 
de pensament que defensen I'improrrogable 
desenvolupament d'un nou model econòmic 
postcapitalista, un model ecològicament 
sostenible, un model solidari cooperativament i 
que garanteixi la justicia social. En definitiva, un 
model que anteposi els beneficis col-lectius als 
interessos privats. En aquest marc, el common 
O procomü -la  posslbilitat de crear un règim 
que posi en cornu els recursos i els béns d'una 
comunitat o d'un territori- és un paradigma 
social emergent que torna a posar al centre de 
l'imaginari col-lectiu el concepte de domini public.

Christian Felber 
(fotografia de Nikolay Georgiev)
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El poema del Pessebre
de Joan Alavedra

IMustracions de Jordi Roca
Reial Monestir 
de Santa Maria

La coM eccíó ha estât exposada a:
Acadèmia Católica de Sabadell (1996), Palau de la Música 
C atalana de Barcelona (1997), Cercle C atalà de Madrid 
(1998), El Castellet de Perpinyà (2000), Claustre del Reial 
Monestir de Ripoll (2001 ), Biblioteca Pública de LIeida  
(2002), Casai de Cultura de Girona (2003), C asa Abacial 
(Monestir de Sant Cugat del Vallès) (2004), Palau Municipal 
de Tarragona (2005), Basílica de Santa Maria del M ar de 
Barcelona (3006), Monestir de Montserrat (2007), Església 
Nostra S e n /o ra  dels Àngels de Llivia (2 0 0 8 ), M useu  
M aricel de Sitges (2 0 0 9 ), Esglésies de Sant Pere de 
Terrassa (2010), Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (2011 ), 
Reial Monestir de Santa M aria de Poblet (2012).

In a u g u ra d o :
Dissabte 1 de desembre de 2012, a les 3 de la tarda.

D ies;
De r i  de desem bre de 2 012  al 15 de gener de 2 013  

H orari:
De 10.00 a '  2 ’45 h. i de 15.00 a 17.15 h.

Lloc:
Sala  del Cubs del Monestir de Poblet.

El model de l'economia del bé comú nelx 
d'aquest nutrient Ideologic però, en comptes 
d'orientar-se cap processes d'organltzació social, 
mterpel-la l'àmblt de la gestlô empresarial. El 
model de l'economia del bé comú dlbulxa un nou 
model d'empresa que no s'articula a partir de la 
prodúcelo de sistemes d'acumulació i benefici sino 
que proposa actuar tenlnt en compte els valors de 
foment de l'equitat Interna, del benefici col-lectiu 
cap al territori i de la sostenibüitat global de 
l'ecosistema. Però Felber no és un pioner. Als anys 
vint del segle passât, el premi Nobel de química 
Frederick Soddyja va defensar la nécessitât 
d'incorporar la sostenibüitat energètica a la base 
dels processes productius corn un mécanisme per 
atenuar la tendèneia dels sistemes econòmics 
al caos. El model l'economia del bé comú torna a 
prendre com a referència aquellos consideracions 
en un moment històric en qué cada vegada és 
més evident que el model vigent de capitalisme 
neoliberal és insostenible ecològicament, 
econòmicament i socialment. Partint d'aquest eix 
conjuntural, el model de l'economia del bé comú 
té la voluntat d'actuar en sinergia i de manera 
complementaria amb altres models empresarials 
emergents, com l'economia alternativa i solidària 
(de perfil sociopolitic i arrelada al territori) o les 
empreses del procomú (de perfil sociocultural 
i orientados a la gestió d'un déterminât recurs 
de la comunitat). Tots son models empresarials 
que actúen al marge dels valors del lucre i de la 
competèneia entesos com a vehicle per als plans 
de producció.

I és que el model d'economia de mercat 
capitalista no té en compte valors morals 
ni ecològics. L'èxit d'una empresa no ens diu 
res sobre les condicions laboráis dels seus 
treballadors o sobre l'impacte de la seva 
producció en el medi ambient. En canvi, l'èxit d'una 
empresa que segueix les variables i els indicadors 
del model de l'economia del bé comú ens parla 
de corn actúa aquesta empresa i de quin tipus 
d'efectes produeix en la seva comunitat i en el 
seu territori. És un model que des del 2010 els 
promoters de l'economia del bé volen estendre. 
Sense anar més lluny, a Sabadell, el MediaEstruch, 
un nou viver d'iniciatives tecnològiques de 
la Fábrica de Creado d'Arts en Viu L'Estruch, 
pretén ser un focus a la nostra ciutat per 
fomentar l'economia del bé comú al nostre país. 
Perqué la producció de cooperació, Solidarität 
i responsabilitat és, també, una manera de fer 
empresa. Avui, probablement, l'ùnica possible.

La matriu del bé comú: http://bit.ly/Vqc2mo
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Àrquitectures de la dignitat /  Escandall 0'13 
Conversa entre Oriol Ocana, Ivan Merino i Guillem Celada

Fotografíes d'Almudena Conesa

L'exposició Escandall 0'13 recull, sobre una gran catifa vermella, 13 peces autoprodu'ídes ¡ constru'ídes a 
partir d'elements preexistents que, una vegada reartlculats, adquireixen una nova fundó instrumental 
i construeixen un nou diseurs conceptual. Escandall 0'13 compta amb obres de Guillem Celada i d'ivan 
Merino, membres del col-lectiu Viudo de, que s'han encarregat també del disseny de l'espai expositiu. 
Parlem amb ells d'arquitectures de la dignitat en l'ámbit del disseny.

Vista zenital del 
muntatge expositiu al 

hall de l'ESDi

00: Com va ser el procès de dissenyar Texposició, seleccionar el 
tema i les peces i conceptualitzar i construir l'espai a partir d'una 
petició oberta com la que se us va plantejar?

IM: Tant el Guillem com jo fa temps que portem una trajectória 
professional molt enfocada a l'up-cycle (aixó és, no només el 
reciclatge de productes i materials, sinó també potenciar les 
qualitats de nous objectes que provenen d'uns antecessors ja en 
desús). Aquest va ser el punt de partida i, pel que fa el material per 
exposar, podíem aprofítar peces que tots dos teníem a l'estoc. En el 
moment de seleccionar i aglutinar aquests objectes "reencarnats", 
vam veure que havíem de treballar una escena integral que 
albergués i emfatitzés cada una de les peces i que, albora, les deixés 
respirar i ser vistes des de tots els angles. A més, pel caire ironie que 
contenen tant les peces corn el contingut, voliem criticar de manera 
subtil i elegant el panorama actual del consumisme i els grans 
magatzems amb les seves súper ofertes i promocions. i aquesta va 
ser fínalment la font d'inspiració. La várem sintetitzar en la imatge 
de catáleg, on es mostren de manera espectacular els productes en

promoció acompanyats d'icones gráfíques amb 
els preusi les ofertes.

00; Les peces que s'hi recullen tenen 
procedéncies diverses i han estât produïdes al 
llarg dels últims anys. Podeu explicar una mica les 
diverses exposicions i projectes deis quais havien 
format part?

IM: Moites de les peces recoHides, 13 grups en 
total, provenen de la feina que hem anat fent 
els darrers anys. Al juliol del 2010 vàrem tenir 
l'oportunitat de compartir les nostres feines en 
una exposició feta a Sabadell, a l'estudi Liken, on 
es va generar un col-lectiu anomenat Starter que 
encara segueix viu.

GC: Ha estât molt intéressant l'exercici de poder 
posar de costat produccions que disten força

Octubre 2012 • Quadern 5



A dalt
Quadres-pissarra Non Permanent d'lvan Merino 

Àbaìz
Postals dissenyades i produ'ides per Jesús Morentin 
per 2 la difusió i record de l'exposició, impreses amb 
el sistema tradicional de tipus rr obiJs, sobre minva ce 
paper sabrant d'altres produccicns

entre si, tant pel moment com pel motiu pel qual van ser construïdes 
(tot i que la filosofia sigui compartida). D'alguna manera ha estât 
per a mi un exercici de crear arxiu o retrospectiva i poder valorar 
una forma de treballar que va començar el 2004 amb un exercici 
a la Universität i que he anat exercint des de llavors. Algunes de 
les peces procedeixen de la meva primera exposició, titulada 
Diogenes, entre l'ort i el disseny, lo deixollo porla d'avui, que vaig 
muntar a la Galeria Abbe Pierre de Sabadell el 2009. D'altres van 
ser exhibides a la primera exposició del grup Starter el 2010, fins a 
arribar a les propostes més recents d'aquest 2012, com el mobiliari 
per al projecte ¡Que vienen las suecas! o els Hums "No és el mateix 
canviar-se de barret que canviar-se la jaqueta" que vaig construir 
amb la voluntat d'allunyar-me de la prodúcelo de peces úniques i de 
provar d'idear un producte a partir de repensar elements existents 
al mercat.

00. Enel cas de les teves aportacions, Guillem, les dues facetes 
de les peces, d'una banda la simbòlica, poètica i també crítica, 
i de l'altra la fundó instrumental, queden sovint enllaçades o 
relacionades per la construcció deis mateixos objectes. Com 
encares aquest fet a l'hora de dissenyar?

GC:El meu procès habitual de treball comença per una acumulació 
d'objectes o parts d'objectes que, per les seves caractéristiques 
formais, materials, estètiques, simbòliques..., em resulten 
suggeridors. El següent pas comença en el moment dels 
assemblatges entre aqüestes parts, amb les quais busquem un 
tot que respongui a una nova fundó de l'objecte. Els paràmetres 
basics són clars i essencials, treballar sobre la base d'elements 
existents, transformar-los, rellegir-los 0 descontextualitzar-los. És 
aquest procès que he descrit el que sembla que em distancia del 
procès de disseny habituai. Totes les construccions 0 objectes que 
realitzo parteixen dels materials que tine en possessió, difícilment 
imagino quelcom partint de zero, des del full en blanc; la motivació 
sempre està en la voluntat de generar aquesta segona vida útil als 
materials, als objectes.

00. També els títols tenen un paper rellevant, sovint tançant el 
cercle, acabant de construir el diseurs...

GC: Sí, efectivament, amb els títols procuro tancar el gir critic i 
poètic dels objectes que proposo, intentant aixi revelar l'esperit 
pragmatic de les meves produccions, fent les peces més 
didactiques, procurant que s'entengui que no hi ha cap mena de 
frivolitat de fons. És també en aquesta part de la producció on 
s'eviten les concessions: m'agraden els missatges suggeridors, no 
S Ó C  partidari dels simplismes, crée que per als missatges ràpids 
i directes ja hi ha la publicitat. Concretament, en el cas d'aquesta 
exposició de la quai parlem, el titol va ser pròpiament un treball 
i un producte amb filosofia compartida amb la mostra. Vàrem 
partir d'un seguit de lletres volumétriques de rètols comerciáis 
de diverses procedèneies amb les quais vollem construir un titol 
suggeridor i descriptiu per al muntatge expositiu. Les combinacions 
van esdevenir una mena de joc-paranoia, fins que vàrem trobar 
aquesta paraula, escondoll, que a més de sonar bé ens permetia un 
gir interessant de la seva definició de diccionari.
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00: Ivan, en el cas de les teves peces i del teu treball,sempre hi ha 
una qüestió interactiva i la participado de l'usuari...

IM:La meva aportació a l'exposició ha estât més el disseny de 
l'escenografia que l'aportació d'objectes. De fet, només hi ha una 
sèrie de tres pissarres enmarcadas i que formen part del projecte 
Non-Permanent présentât a la Primavera del Disseny del 2001.
Els mares són reciclats i les pissarres són per a retoladors. Aquest 
objecte posa en dubte el que és l'art pictóric en relació amb la 
tècnica, que en aquest cas no és oli sobre tela si no "retolador sobre 
Veleda", fent un art a temps real i interactiu.

00: L'exposició va ser encarregada per la Unitat Departamental 
d'Análisi, Disseny i Societat de l'escola ESDi i en aquest sentit havia 
de tenir una clara voluntat divulgativa. Com heu encarat aquesta 
qüestió a l'hora d'elaborar el relat general de l'exposició?

IM: Com he dit anteriorment, la filosofia del projecte i les feines que 
fem tant el Guillem com jo contenen un alt nivell critic. Una crítica 
al consum de productes que cada cop és més agressiu i explosiu. 
D'aquesta manera reivindiquen aquesta voluntat de tornar al made 
by yourself o, si més no, anar una mica a contracorrent de les modes, 
sense obÜdar les violacions dels nostres drets corn a consumidors, 
que es donen per exemple amb l'obsolescència programada.

00: El camp del disseny és un espai en què hi ha un diseurs dominant 
i hegemònic molt potent que defensa una sèrie d'actituds, maneres 
de fer i estils molt Higats al fet del consum massiu. Quin creieu que 
és el paper de les escoles de disseny en aquest punt i, per extensió, 
quina creieu que hauria de ser la seva posició?

IM: El paper del dissenyador en aquest gran engranatge que és el 
mercat és, des del meu punt de vista, molt important i decisiu. És, 
dones, responsabiÜtat de les escoles encarar els continguts deis 
seus programes cap a una visió més responsable i sostenible tant 
socialment com ambientalment.

GC: Amb el disseny, com en gairebé qualsevol altre camp, s'està 
promovent una ultra especialització, que esdevé contraria a la 
visió amplia i transversal que al meu parer han de tenir els qui 
és plantegen (o s'haurien de plantejar) corn es configura el món 
material que ens envolta i el futur. El plantejament, per a mi, és 
erroni quan, després de més de cent anys de disseny, encara es 
plantegen, corn a exercicis, l'enèsima resolució de productes queja 
están més que ben solucionats, i s'obvien molts altres aspectos que 
necessiten un plantejament de disseny global. És en aquest punt on 
tornem a topar amb aquesta incoherèneia d'un disseny servil a una 
cadena de consum absurda.

Vista parcial de l'exposicic amb proposzes 
efíJ-Jummadó i mobiliari auxiliar d= Guillem Celada

00: M'agradaria també que parléssiu sobre la tasca que feu en els 
vostres respectius projectes. Liken Studio i Redenou, en relació 
amb tot el que estem comentant.

IM:Enel cas de Liken hem treballat des del comenqament (faja 
cinc anys) amb les metodologies més responsables amb el medi 
i la gent. Intentem generar una xarxa de dissenyadors i artistes 
locals i externs que comparteixin les nostres inquietuds de manera

0:tLDre2012 • Quadern 7



'~'í’ * *" "í**!■**•'''

Lluras No és el n.ateix canvier-se de barret 
que canviar-se la jaqueta 
Guillem Celada (2012)

activa amb el projecte Starter. Desenvolupem un concepte 
que ens anima molt, el disseny de barri, o, dit d'una altra 
manera, un disseny més proper i fet a mida per a l'usuari. 
Aprofitem les metodologies del disseny i ens apropem a 
aspectes i produccions més típiques de l'artesania o de les 
séries limitades. Es tracta de productes més humils i sincers 
però amb un cert sentit de l'humor, com les feines d'un deis 
dissenyadors que més admirem, Curro Claret.

GC. Amb el projecte Redenou, que encara va prenent forma, 
traballo en la recuperado i documentado d'objectes, mobiliari 
i indumentaria del passât recent. La recerca se centra 
principalment en els productes d'alt disseny de l'anomenada 
modernitat de segona generado, és a dir, produccions fetes 
entre els anys 50 i 8 o, prioritzant el disseny industrial catalá.
La voluntat és albora la de tornar a posar en circulado en les 
millors condicions possibles uns objectes que al meu parer 
conserven les qualitats formais, funcionáis i/o simbòliques, i a 
la vegada anar créant un arxiu d'unes produccions no incloses 
en els llibres d'histôria del disseny, però que pel context hostil 
a la modernitat (context politic, social, tècnic, formatiu i 
econòmic) en què van ser concebuts i produits tenen per a mi 
un valor afegit i revelador que m'agradaria posarde relleu.

00: També hem discutit en alguna ocasió com de vegades les 
tendències més étiques i socialment compromeses del disseny 
acaben en mans de les empreses i institucions convertides en 
vertaderes campanyes de màrqueting o en mantres buits de 
contingut.

GC. Bé, aquesta és una xacra amb la quai hem de conviure 
mentre descobrim corn combatre-la. Vivim en un sistema 
extremadament depravat, que no fa concessions a res ni a 
ningù; tot és valid per alimentar l'engranatge de la producció 
de riquesa (mal entesa, és ciar). Esdevé, dones, més necessària 
que mai la potenciació de l'enginy enfront d'una mediocritat 
general estesa. D'altra banda, quan les practiques tenen una 
càrrega política forta amb voluntat trencadora, programática, 
crítica, cree que són més difícils d'absorbir. Sovint el procès 
que segueix el sistema per apropiar-se de discursos diversos, 
fins i tot contraris, passa per un buidatge de continguts i 
una apropiació bàsicament estética. És aquesta l'estètica 
amb la qual el sistema segueix treballant per al seu objectiu, 
però buidat de tota perillositat. Aquest fet és molt factible i 
identificable amb les propostes o aportacions contraculturals, 
però molt més complicat amb les propostes politiques.
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Imatge i text: la justa proporció 
al serve! de l'humor

J0RDICLAPÉ5 TERUEL

L'objectiu d'aquest article és el d' oferir-vos 
uns quants acuditsgràfics pertal quegaudiu 
una estona, alhora que discernirem sobre la 
conveniència d'incloure-hi, o no, text.

Amb text o sense?
Un acudit grafie pot incloure dos elements: la 
imatge, gairebé sempre un dibuix, i un element 
literari, que anomenarem la llegenda. Uns 
deien que la llegenda és "la sai del dibuix", però 
Daumier (1808-I879) ja opinava que aquesta sal 
no era necessària. 1, certament, hi ha obres que 
no tenen text i que, de ben segur, posar-n'hi les 
espatllaria. Antonio Mingóte (1919-2012) explicava 
que l'acudit politic de premsa és una manera 
d'opinar ràpidament sobre alguna cosa, i que és 
millor com més curt és i que assoleix el merit 
maxim quan no hi ha llegenda. Però hi ha acudits 
genials que deuen la seva efectivitat, en bona 
part, a la sàvia combinació de les proporcions 
entre el dibuix i el text. Observeu si no l'acudit 
de Jean-Jacques Sempé (1932) de la figura 3 - Hi 
ha força elements dibuixats, i el text és prou 
llarg. Ben cert que si prescindim del dibuix, el 
text es descontextualitza i no s'entén res. Però 
si prescindim del text, per bé que es conserva 
una mica la gràcia pel contrast manifest entre 
un ambient casolà rural i una arenga intel-lectual 
urbana, indubtablement ens haurem perdut una 
gran obra.

Si l'objectiu és el de produir l'efecte humoristic 
amb una imatge i per aconseguir-ho ens cal un 
minim de text, l'obra perd per aixô el carácter 
d'acudit gràfic? No devien pensar aixi els editors 
de tebeos dels anys 60, que en podien publicar 
sense text, però sempre hi penjaven a sota un 
"Sin palabras" 0 un titol que era absolutament 
prescindible. Potser és que, de fet, es tractava de 
potenciar la lectura entre els seus lectors juvenils. 
Costa localitzar acudits gràfics sense cap paraula 
a la revista En Patufet de la primera època (1904- 
1938), ja que és evident que un dels seus objectius 
era la difusió del català entre els infants (i també 
entre els més crescudets), ja que la nostra llengua 
havia desaparegut de l'ensenyament feia més d'un 
segle. Una altra cosa és que s'adjunti a l'acudit 
gràfic un text sense el qual pot tenir la mateixa 
gràcia, 0 potser més. El dibuixant humoristic Henri 
Avelot (1873-1935) apreciava dues qualitats en la

llegenda d'un acudit gràfic: l'adaptaciô al tema i la 
brevetât. Avelot destacava acudits corn un d'Abel 
Faivre en què el dibuix mostra una senyora gran 
interpel-lant un jove que no li cedeix el seient al 
metro; —En els meus temps, els homes eren més 
galants /  —/ les dones més joves, li contesta eli.

Aquest darrer es podria considerar un altre 
tipus de creació humorística: l'acudit verbal 
il-lustrat. És un acudit complementat amb un 
dibuix que, si bé pot ajudar a provocar la rialla, 
és absolutament innecessari. És el cas de les 
col-laboracions de moites revistes infantils i 
juvenils en les que el dibuix pot ajudar a atraure 
l'atenciô del lector, sobretot de la mainada.

Observem ara corn un mateix dibuix podria 
il-lustrar dos bons acudits, però molt diferents. 
Per fer l'experiment he escollit un acudit gràfic 
d'en Joan G. Junceda (figura I) i un acudit verbal. 
Originalment, l'acudit es titula Al fronton condal 
i el diàleg és el següent: —¿Qué se celebro aquí, 
que hoy tonto gente? —El Banquet de la Victòria. 
—¿De lo victoria? —Ah, voga, serán paisanos. El 
Banquet de la Victòria era un sopar que la üiga 
Regionalista va fer al Frontón Condal per celebrar

Figura 1 
Joan G. Junceda (1905)
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Figura 2 
Quino (1978)

que havia guanyat unes eleccions, i Junceda va 
fer un joc de paraules amb aquest nom i l'al-lusiô, 
per part d'un militar desmotivat, a les continues 
derrotes de l'exèrcit espanyol. Aquest acudit, 
publicat a la revista ¡Cu-Cut! del 25 de novembre 
de 1905, va tenir grans repercussions politiques 
que suposaren la implantado de la Liei de 
Jurisdiccions, que permetia als tribunals militars 
jutjar els civils pels delictes contra l'exèrcit. Ara 
proposem de canviar el text que acompanya 
aquest dibuix d'en Junceda, pel d'un acudit verbal. 
—Si us plau, General Molo? —Hombre, mola más 
Capitán Genero!.

No pot ser gaire antic, ja que el seu 
protagonista -e l militar espanyol Emilio Mola 
Vidal- va viure entre 1887 i 1937 i fins l'any 1924 no 
va assolir el grau de general. Si adjuntem aquest 
text a la imatge hi ha elements com el nom Condal, 
que sembla que doni pistes de situacions que no

queden justificados, però quetampoc impedeixen 
gaudir de l'ocurréncia verbal. Ara bé, en tots dos 
casos, el dibuix és l'encarregat d'informar el lector 
d'una dada Important per entendre l'acudit; que 
els protagonistes son un civil i un militar.

L'expressívitat del dibuix
Quan observem l'entorn, sovint hem ser selectius 
per retenir només la informado visual que 
necessltem. En un dibuix, fautor ja ens dona feta 
aquesta selecció, per tal de centrar la nostra 
atenció en allò que ens voi transmetre. Hi ha 
véritables mestres de l'acudittotalment grafie, 
com el francés Jean-Jacques Sempé, l'anglès 
Ronald Searle, el romanès Saul Steinberg, 
l'argenti Quino i el català Jaume Perich. Si es 
pot, jo considero que en els acudits gràfics 
cal prioritzar la imatge sobre l'ùs del text. Per 
purisme? Absurd. Dones, aleshores per qué? Cree 
que hi ha alguns motius de pes per no considerar 
un caprici el prioritzar l'ús de la imatge a la 
del text. Un deis més importants és perqué el 
missatge visual es llegelx més rápidament, i aixó 
ajuda a surprendre el receptor i, per tant, potencia 
l'efecte humoristic. Un altre és que, amb la imatge, 
s'obliga el lector a "buscar" la disjunció amb la 
vista, de manera que fa que es rigui una mica d'ell 
mateix en adonar-se que, per un moment, fautor 
ha aconseguit"enganyar-lo". 1 també, potser, 
perqué es pot considerar tota una troballa que una 
obra aconsegueixi els seus objectius prescindint 
del text, com un valor afegit. Aleshores penses: 
«M'ha agradat! 1 a més, el dibuixant m'ho ha sabut 
explicar sense paraules!».

Però, es pot encadenar un diseurs amb 
una imatge estàtica? Observem l'acudit de la 
figura 2 . Malgrat faparença, no es tracta d'una 
imatge congelada. Hi ha un veritable diseurs que, 
hàbilment. Quino ens fa llegir amb la mirada: de la 
gran peça sospesa a la part central de la imatge 
al senyor que hi ha a sota a punt de tallar la cinta; 
a partir de les tisores, seguint el sentit de les 
agulles d'un rellotge, recorrem la cinta amb la 
vista per entre els tubs fins a tornar a la peça; 
i fesclat final en descobrir-nos cómplices de la 
gentada del darrere. No sé perqué, però recordo 
bé com la primera vegada que vaig contemplar 
aquest acudit grafie vaig seguir el trajéete visual 
descrit. 1, sens dubte, és el que Quino va preveure 
que faria fespectador.

Decep una mica que el dibuix es limiti a 
il-lustrar un acudit clarament verbal que, per altra 
banda, pot molt ben ser queja coneguem: «Ah, si! 
Aquest ja el sabia...», pensarem. Però era el tipos 
d'acudit grafie més comú a principis del segle 
passât. En aquests casos, si no és que el dibuixant 
ha aconseguit una interpretació gràfica enginyosa
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—  Ahora quisiera hacerle una pregunta que deben de estar haciéndose todos nuestros 
telespectadores : ¿Cómo coexiste su concepto onirico de tendencia kafkiana con la visión 
sublógica que usted se propone sobre la existencia extrínseca?

i divertida, ens sentirem defraudáis en veure 
truncades les nostres expectatives de descobrir 
una obra nova i sorprenent. Com quan anem a 
veure una pel-lícula basada en un (libre queja 
hem llegit i que no coincideix amb la idea que ens 
n'haviem fet. Una altra cosa és que ('inventor de 
l'acudit verbal il-lustrat sigui també un dibuixant 
ben dotât, corn era el cas de Junceda. Al volum 
de la col-lecciô E/s homes d'en Patufet que se li 
va dedicar, Junceda explica: "Els ninotaires hem 
de redactar la (letra dels nostres propisxistos i 
historietes i és cosa delicada i tan important o 
més que la part del dibuix". Recordó un acudit seu 
en qué es veu una dida molt grassa asseguda en 
un banc del carrer donant el pit a una criatura, i un 
home que passa per allí s'atura i ü diu: "Mestressa, 
n'esteu segura que el nadó xucla? Per mi, que está 
bufant...".

Una vegada li van demanar al dibuixant satiric 
Jean-Louis Forain (1852-1931) com s'ho feia per

inventar les llegendes de les seves caricatures, 
i eli va respondre: "Jo dibuixo els meus ninots, i 
després escolto qué diuen". Un bon mètode. Però 
cal tenir present que, de vegades, calladets están 
més monosL

1 Una de les accepcions de la paraula castellana 
monos és la de dibuix ràpid i poc elaborai, i en 
alguns països sud-americans equival al monigote 
castellà i, a Catalunya, ais dibuixos dels ninotaires.

Fonts consultados

Sempé, Jean-Jacques. Nada es fácil. Madrid: 
Ediciones Jùcar, 1973.
Castillo, Montserrat. Joan Juncedo. Barcelona: 
Columna, 1992.
Quino. Gente en su sitio. Barcelona: Editorial 
Lumen,1980.

Figura 3
Jean-Jacques Sempé (1962)
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EL JARDI DE LAMI5TAT Sltesize i a c c iò  cu ltu ra l M e tropo litana

Sítesize és una plataforma de projectes 
col-laboratius ai voltant de la metrópolis 
contemporánia. Formada per Elvira Pujol i 
Joan Vila Puig, desenvolupa treballs específics 
de creació i mediació cultural a la regió 
metropolitana de Barcelona. Els seus ambits 
d'interès se centren en les pràctiques de 
producció cultural autónoma i la recerca de 
noves geografies territorials i paisatgístiques. 
Sitesize té per objecte la generació d'instruments 
de coneixement critic basats en formes 
collectives de pensament i de recerca, amb la 
finalitat d'obrir espais de diáleg i posar en marxa 
processes de creació/participació col-laborativa. 
Els projectes desenvolupats giren a l'entorn 
de la construcció de coneixement local, Tacciò 
coTlaborativa, la cultura com a mediació i Tart com 
a qüestionament critic.

Acciò Cultural Metropolitana és una plataforma 
de reflexió i acciò cultural a Sabadell. iniciada a 
2008 per Joan Vila Puigi Anna Recasens, esdevé 
el 2012 un fòrum obert per investigar en la história 
social i cultural de la ciutat i enllaçar-la amb 
practiques créatives amb una dimensió educativa i 
de compromis social. Amb la participació d'artistes 
i d'agents culturáis locals (Gemma Gascón, Feliu 
Madaula, Oriol Ocaña, Guillem Celada, Silvia Mauri, 
Riccardo Massari, Alex Benzie...), en Tactualitat se 
segueixen diverses Unies de treball en relaciô amb 
el territori i la memòria corn ara la que es dedica al 
Jardi de TAmistat 0 la que tracta de la recuperació 
d'espais amb Tanomenat Mapa verd. Albora, la 
plataforma coordina el projecte Laboratori Social 
Metropolita al Talleri de Nauestruch, un espai de 
trobada obert i permanent per a pràctiques socials, 
culturáis i propostes créatives.

www.sitesize.net accioculturalmetropolitana.wordpress.com
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El taller 'El Tardi de l'Amistat':
memòria i recuperació d'un jardí comunitari

ACCIO CULTURAL METROPOLITANA 15ITE5IZE

‘' S i

Fior de Maig al lardi de l'Amistat, anys 1970 (fotografia de Fe Moya)

En el taller El Jordíde l'Amistat ens vam plantejar treballar sobre la reconstrucció 
d'un Hoc, recuperar la memòria del que va ser un projecte pioner del naturisme català 
i recuperar l'espai que ocupava en el que actualment és un solar abandona! al barri de 
Can Rull de Sabadell. Per tal de recupererei llegat i el patrimoni d'aquesta iniciativa 
liderada pel naturista Llum de la Selva, que a hores d'ara encara és invisible ais ulls 
de la ciutat, vam iniciar fa uns anys un procès per desvetllar la historia, la cultura i 
els sabers d'aquest jardí de la mà de persones properes a l'experiència. La finalitat 
d'aquesta proposta encara en progrès és posar en context aquest passât tan rie, i fer- 
ho mitjançant la projecció d'un jardí comunitari. Per dur a terme la iniciativa, indaguem

en el passât i en el present de les xarxes locals, 
en la tradició Ilibertária i naturista a Sabadell, en 
les tipologies de jardins comunitaris i en Tacciò 
cooperativa que es podria desplegar per redefinir 
el terreny del Jardí de l'Amistat.

Amb les sessions de taller conduïdes per 
Sitesize i Acciò Cultural Metropolitana, vam 
poder rastrejar les metodologies i les intuïcions 
que revelen els imaginaris ocults. I vam engegar 
un procès participatiu sobre la construcció 
col-lectiva d'aquest espai de la ciutat, partint 
de Tescriptura emocional i el sentit pràctic 
d'autopossessiò autònoma dels Hoes.

A continuaciò presentem els eixos de 
desenvolupament que es van definir al taller El 
Jardí de l'Amistat:

1 - Memòria del Jardí de l'Amistat i de la figura de 
Llum de la Selva.
— Memòria del Hoc, revisiò histórica 
(coTlectivitzacions, dictadura, democracia...), 
testimonis, material documentai. Transmissiò 
de valors, coneixement compartii, formes 
d'ocupaciò de Tespai.
— Documentaciò, organitzaciò de documentaciò, 
mécanismes de visualitzaciò, formalització.

2- Socialitzacions del tema del Jardí de l'Amistat 
i aspectes vinculats.
— Treball relacional. Espai en relaciò amb el veïnat 
i la ciutat. Articulaciò de processus de relaciò i 
participaciò amb Tespai.
— Educaciò (com un eix que participa dels altres). 
Materials pedagogics relacionáis que es poden 
compartir.

3 - Disseny i ús comunitari de l'espai.
— Disseny comunitari, tasques participades.
Plans urbanistics. Apropiaciò d'espais tenint en 
compte desitjos, ús, imaginari dels veins i usuaris. 
Normatives i legislaciò urbanística aplicada.

Els convidats a les sessions del taller van 
respondre a les línies de treball que es 
proposaven amb aportacions de carácter 
obert per tal de compartir-les amb persones 
interessades de la ciutat.

Així, Eduard Masjuan va aprofundir en el 
reseat de la memòria del Jardí de l'Amistat i de
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Trobades al lardi de I'Amistat 
ais any s 1970
(Fotografia de Floréal Soriguera)

LIl t i  de la Selva. Amb la seva intervenció, ens 
va irtroduir aquest tema tenint en compte el 
cor text d'època i ciutat per fer-ne una lectura 
més ampliada, per teñir el coreixement d'aquesta 
exper ència en l'actualitati per saber quèen 
podem aprendre sense devaluar-la ni relativitzar- 
la. _ 6 S  seves argumentacions ens posaren en 
alerca sobre això però albora van consolidar 
ide es c.au que ens obren la possibilitat i fins i tot 
la r>e:e5slt£t d'interpretar la vigència d'aquest 
posicionament en la nostra vida actual. Del 
recorregut aiogràfic passen a la interpretació 
de 5 Dosicicnaments no doctrinaris que s'hi 
vinculen: es traete d'idees com la importancia

de la historia no escrita, les experiències 
d'autoaprenentatge que van teixint relacions 
personals i sabers, la importància d'extreure de la 
historia informació necessària per afavorir en el 
moment actual la creació de nous valors.

Amb els altres convidats ens vam plantejar el 
tema de la socialització de la natura, l'agricultura 
a la ciutat. Es van comentar iniciativas com les 
següents: Fern reviure el Ripoll d'Adenc amb 
Mercedes Cercato; la recuperado d'espais 
abandonats al nudi antic de València amb 
l'arquitecte Adrián Torres de La Minúsculo; 
el projecte Plontem-nos, explicat per Guillem 
Domingo de Terrassa i que consisteix en un procès 
de creació d'una xarxa d'horts urbans amb la 
participació del ve'inat i la consolidació d'un grup 
d'agricultura urbana a la ciutat.

Durant el taller van aparèixer diversos 
temes: la recuperació de models de construcció 
d'imaginari de forma col-lectiva; referents 
culturáis diversos que cal conèixer en la seva 
complexitat i senzillesa (les col-lectivitats 
naturistes, la ciutat-jardi, el jardi comestible, 
l'autogestió dels recursos, el coneixement 
compartit, vlure la ciutat en el limit entre allò rural 
i allò urbà); els valors que emergeixen de la cultura 
de la classe obrera, en una participació sense 
les directrius del poder o l'església; la concepció 
de la ciutat com a Hoc de relació i d'intercanvi; la 
ciutat-jardí com un continent per a la vida plena, 
amb espais Iliures i de mida i creixement limitât, 
enfrontat al suburbi insubstancial de la metròpoli 
de creixement continu.

Descobrim en l'actitud de Llum de la Selva 
un posicionament étic i espiritual des de la 
vida quotidiana: expressada en l'autogestió 
de la vida en tots els aspectes; centrada en la 
consideració de la natura com allò únic essencial. 
Un posicionament basat en una cultura de la 
relació i l'intercanvi entre iguals. Una denuncia 
decidida des del comportement personal contra 
els Higams innecessaris: no voler ser un assalariat, 
no necessitar diners, mantenir una resistencia 
al consumisme. Es tracta d'una dissidéncia 
activa, en el marc d'una voluntat de regeneració 
integral, que va tenir una implicació política 
com a forma d'acció: a l'escola, al sindicat, en les 
col-lectivitzacions, en la cooperació. L'expressió 
d'una cultura de la Hibertat que s'expressa i que 
connecta molts comportements; una cultura 
de relació mùtua que es manifesta en la manera 
d'entendre l'ús dels espais, uns espais que serán 
d'intercanvi, de resisténcia i de transformació: 
ateneus culturáis, agrupacions, associacions, 
colónies cooperatives. També cal esmentar la 
recerca de models alternatius de vida, de treball, 
de relació, d'educació, de cultura, de Heure... Per
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qué cal recuperar aquest esperii? Actualment, 
constatem que ens mou novament una recerca de 
transformació i de regeneració. La ciutat creix i la 
reflexió que proposa la cultura de la col-lectivitat, 
des de la resisténcia autòctona, del no-consum, 
de la relació amb la natura i de proximitat amb 
altres, aixó no interessa ais nous interessos 
politics i socials del poder en curs. No interessa 
l'experiència acumulada ni la constatació del grau 
d'autogestió d'aquesta, i s'oblida. El territori i la 
ciutat s'entenen principalment com un vehicle de 
guany. El passai naturista i Hibertari, la denùncia 
de la massificació i del consum, la cerca de l'espai 
de relació com a espai d'aprenentatge i de vida, la 
concepció de la vivéncia de la ciutat que equilibra 
teina i Heure de manera Hiure i amb una voluntat 
d'emancipació, tot això és visi amb recel i es voi 
convertir en una parcel-la anecdótica. Entrent 
d'una cultura de territori Hiure, que interactua 
amb el medi, que crea comunitat, que comparteix 
estorços i coneixements, que nodreix espais d'ús 
i débat, que proposa autogestió i independéncia, 
que atavoreix practiques collectives i cultura 
de base i microeconomia, entrent de tot això 
s'alça la cultura de la regulació i de la normativa, 
les zonificacions, la tecnificació de l'espai sense 
sentit social i cultural. Es va perdent el patrimoni 
cultural i ambientai i es passa de la idea de 
pensament compartit a la de pensament ùnic. Ens 
quedem amb la ressonància d'unes idees clares i 
simples. La retlexió des d'una ideologia que neix 
de la práctica i de Tacciò. La Huita per una vida 
digne, sana, culta i compartida.

Com tot taller de creado, les persones que hi 
han participât han desenvolupat línies de treball, 
que s'ha procurât que girin al voltant dels eixos 
que des Tinici van marcar els objectius del taller. 
Així, podem aproximar alguns interessos que 
s'han manitestat i els treballs que s'han iniciat en 
relació amb els tres eixos previstos. Esperem que 
aquests eixos podran ser elaborats de la millor 
manera i generaran un débat productiu sobre les 
formes collectives de la vida a la ciutat:

i itineraris entre espais Hiures al ponent de la 
ciutat.

3 - Disseny i ús comunitari de l'espai.
Informació urbanística sobre Testât legislatiu del 
pare afectat al Pía General vigent, pel pas d'un vial 
pel mig del que era el Jardí de TAmistat i que cal 
modificar. Propostes de disseny participatiu per 
oferir un usos comunitaris i coTlectiu de l'espai.

Sessió del taller Jardí de 
TAmistat amb el grup 

Plantem-nos de Terrassa 
(Fotografìa de Sitesize)

1 - Memòria del Jardí de l'Amistat i de la figura de 
LIum de la Selva.
Recerca de testimonis i de documents visuals. 
Vídeo amb registres d'entrevistes i converses 
amb persones properes a l'experiència del Jardí 
de TAmistat.

2- Socialitzacions del tema del Jardí de l'Amistat 
i aspectes vinculats.
Coneixement i vinculació amb el barri de Can RuH. 
Recerca i activació de Tagricultura urbana i de 
TÚS social de la vegetació a la ciutat. Vinculació 
de l'espai del Jardí de TAmistat amb connexions
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Home, natura, ciutat, i pràctiques artistiques

ANNARECA5EN5

L'ort no és un miroll 
per refìectir lo reolitot 
sino un morteli per 
donor-li formo

Bertold Brecht

Un hort urbù 
alaperifèria

A Man and Nature (1864), document precursor 
dels estudis mediambientals que examina 
l'empremta de l'home a la Terra, George Perkin 
Marsh, autor inspirât intel-lectualment pels qui 
serien els fundadors de la geografìa moderna 
(Humboldt, Ritter, Reclus...), escrivia que l'home 
havia d'entendre el seu impacte en el medi 
ambient i que l'agricultura havia de ser la forma 
de retornar a la natura davant la desforestació, 
considerada aquesta desforestació com l'inici 
d'un procès de desertització. En el mateix text, 
Marsh advocava també per una gestió eficient 
dels hoscos i de la natura en els espais urbans.

Les topografies mèdiques més antigües que 
se citen ais inventaris de la Reial Acadèmia de 
Barcelona daten de la segona meitat del segle 
XVlll, però no sera fins a mitjan segle XIX que 
s'elaborarà un pia d'objectius juntament amb 
la pauta que hauran de seguir aquest tipus de 
treballs. Les topografies representaran un estudi 
necessari per copsar la historia naturai i mèdica 
d'un Hoc i per encertar en la curació dels mais que 
es pateixen localment, amb remeis que es puguin 
trobar també localment. Tanmateix, s'expressa 
la nécessitât que una topografia es faci des 
de diferents perspectives del coneixement l

considérant tot el territori del terme en qüestió i 
els veins que I'habiten.

Aqüestes notes són només un apunt per 
constatar la vigència que tenen aquests 
enfocaments en l'actualitat, atès que conviden 
a una reflexió i fan de guia en un debat encara 
obert, tot plantejant el coneixement des d'una 
visió multidisciplinària, afavorint la construcció 
de comunitat, promovent el respecte d'allò local, 
evidenciant l'imaginari col-lectiu i potenciant 
la relació amb l'entorn natural i les accions per 
preservar-lo.

Al llarg deis anys, diverses filosofies i 
disciplines mantenen actituds que reflexionen 
sobre la idea de l'home i la seva relació i/o 
confrontació amb la natura, així com sobre l'estudi 
de la natura i la seva conservació. Actualment, en 
el marc d'una profunda crisi mediambiental, una 
nova ética socioecològica tendeix a la cerca d'uns 
valors que es puguin assolir des del col-lectiu i per 
al col-lectiu; i es proposa com a manera de sortir 
de les successives crisis un repensar i reprendre 
models que verifiquen una relació més propera 
entre home i natura.

Hi ha un nombre elevat de propostes i 
sistemes que busquen ser ecològicament 
viables, cobrir necessitats, sostenir un entorn 
que ha esdevingut precari i potenciar una acciò 
ambiental oberta a tots els sectors de la població. 
En aqüestes propostes, que van des de la 
represa de models a les iniciatives de codi obert, 
es comença a evidenciar la possibilitat d'una 
transformació valuosa per repensar la relació 
home-natura-ciutat.

Tanmateix, tot això ens arriba en un moment 
en què la natura ha deixat de ser l'hàbitat per 
definició de Tèsser huma. La ciutat ha esdevingut 
l'hàbitat social, el Hoc per viure, on la natura en 
forma de corona suburbana o de territori rural 
es transforma en un espai estranyat, de vegades 
Ilunyà, segurament modificable i fins i tot molest, 
on les actuacions de regeneració i convivència es 
prenen en consideració però no es reclamen amb 
prou força.

Ciutat
Al costat d'idees expansionistes i de creixement 
il-limitat per a la ciutat (per exemple el Pia Cerda 
de i860), on Tentorn natural es desdibuixa i el 
territori s'explica en termes de la capacitat
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d'ésser urbanitzat, trobem altres visions en 
què un urbanisme a escala humana, i considérât 
una ciència multidisciplinària (Reclus, Geddes), 
parteix de la idea d'una simbiosi camp-ciutat i de 
trobar un equilibri ecologie en l'espai urbanitzat. 
Un exemple ben conegut seria el de la ciutat-jardi, 
proposta alternativa a l'habitatge de la ciutat 
industriai de finals de segle XIX, expressada per 
Ebenezer Howard a Tomorrow, o Peaceful Path 
to Real Reform (l8g8) i que donará com a résultat 
alguns desenvolupaments com el Letchworth 
Garden City (1904, per B. Parker i R. Unwin) i el 
Welwyn Garden City (1920, per L. de Soissons).

La ciutat-jardi de Howard proposa un nou 
traçat dels carrers que optimitza els espais de 
transido i els espais comunitaris, amb parcel-les 
unifamiliars envoltades de jardi, de manera que 
es creen illes formades per cases i jardins, amb 
un centre cornu, i avingudes circulars corn a nexes 
de comunicació. Aquest model no només volia 
resoldre urbanisticament l'equilibri entre camp i 
ciutat sino que aportava la idea d'autosuficièneia 
i de canvi de paradigma de viure. La ciutat-jardi 
s'entenia corn un desenvolupament urbanistic 
que creixeria en superficie però no en alçada i 
que construiria noves ciutats a mesura que les 
primeres fossin plenes.

Malgrat que la idea de la ciutat-jardi va 
tenir torta empenta arreu, corn apunta Jordi 
Franquesa a Los comunidodesjordin - Antiguas 
intuiciones paro nuestros nuevas ciudades, ens 
trobem davant la nécessitât d'una definició 
més complexa, que vincula aquests nous

desenvolupaments Higats a la ciutat a les 
definicions de suburbi-jardi o, seguint la seva 
evolució, de comunitats-jardi, atenent models 
que aniran des de la colònia industrial fins a la 
urbanització de vacances.

Al llarg del segle XX s'estudiarà la ciutat com 
a nou hábitat, tenint-ne en compte l'evolució, el 
creixement, el desenvolupament urbanistic i 
l'entorn natural, i es definirà l'ecologia urbana.

Els débats, estudis i models se succeeixen, 
com també ho fan aquells que estudien les 
ciutats i el desplaçament de la natura (Mumford, 
Anderson, Gottmann) récupérant algunes idees 
del mateix Marsh, repensant els limits i incidint 
en la nécessitât de valorar la natura urbana i les 
conurbacions. The Suburban Forest, de Waggoner 
i Ovington (1962), suposa un precedent per 
repensar el paper del bosc urbà i la importància 
que té en l'ecologia de la ciutat. A principis dels 
70 comença a definir-se la botànica urbana com 
a camp d'estudi, i en les ùltimes décades del 
segle XX en diversos països s'elaboren estudis 
centrats en els ecosistemes urbans que apleguen 
cientifics, gestors i ciutadans amb l'objectiu 
d'avaluar el concepte de bosc urbà i els beneficis 
per a l'ecologia de la ciutat.

L'ecologia del paisatge, concepte introduit 
pel biogeògraf Carl Troll (1939), relaciona espais 
amb processes ecològics, aporta les bases per 
estudiar els diferents espais que comprén un 
territori (urbà o rural) i ofereix eines per avaluar 
impactes i efectes provocats pels diferents usos 
i afectacions. En relació amb el creixement de les

La ciutat-rusc: 
els Tall Flats 

de Drurachapel, 
a Glasgow
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ciutats i la pèrdua de relació amb la natura, els plans urbanístics 
son deficients, més encara quan zones urbanitzades o residuals es 
compten corn a zona verda... Aquest és un débat obert, que en el cas 
de Catalunya es treballa en diferents ambits, especialment des de 
2005, amb l'apariciô de la primera Ilei sobre el paisatge.

Make Room! Make Room!
Al llarg del segle XX, el debat sobre la mida de la ciutat i el nombre 
d'habitants que conté s'ha perdut en certa manera, i l'empremta 
humana sobre l'entorn natural ha esdevingut greu i imparable. A 
Megalopolis, un estudi sobre la franja Boston-Washington publicat 
ais anys 60, Jean Gottmann observa que la natura a l'entorn de 
la ciutat interessa ben poc mentre no sigui un corredor apte per 
alleugerar les comunicacions, que defineixi la ciutat que s'estén en 
el territori proper i que concentra totes aquelles comunicacions, 
servéis, espais, distraccions necessaries... Aquesta ciutat dista 
molt dels conceptes de l'urbanisme utopie, de les ciutats-jardí que 
cercaven l'acostament entre els dos espais i una relació més estreta 
entre el mon rural i l'urbà.

La ciutat actual és concebuda corn el Hoc ideal, de transacció 
continua, on es trobarà de tot en tot moment; tanmateix, corn 
alguns autors defensen, la Visio del futur no és tan idil-Hca 
i aquelles visions de ficció que semblaven tan Ilunyanes es 
comencen a complir. La ciutat de Harrison a Moke Room! Moke 
Room! (historia base de la pel-lícula Soylent Green) se'ns mostra 
sobresaturada, amb una manca de Hoc i de recursos, on la natura 
és un bé inaccessible, igual que ho és l'aliment frese. A la ciutat 
de Biade Runner de Ridley Scott, tot és artificial, la ciutat és el 
centre neuralgic de la mort col-lectiva, i un espai sense sortida.
En el futur proper que descriu (l'any 2019) la catàstrofe ecològica 
esdevé global i, amb una política eugenicista, la corporació ofereix 
comoditat en un món on Tèsser huma és de la seva propietat. És un 
món allunyat d'una relació animista amb la terra. El paradis ja no 
existeix, la natura no nodreix, i els mateixos humans es distancien 
entre ells. És impossible progresser en un espai dens i claustrofòbic 
on Tèsser humà ha perdut tot contacte amb Texterior.

Però som tan Huny? La ciutat neoliberal 
ja no és el nostre espai, sinó el domini de 
desenvolupadors, magatzems, espais comerciáis, 
administracions... El consumidor, com a ciutadà 
model, atén esdeveniments organitzats en 
espais designats i no abusa del privilegi que 
H ofereix aquesta nova ciutadania basada en 
l'individualisme. La ciutat-rusc, centre comercial 
de tots els desitjos, rebutja la concepció clàssica 
del "ciutadà actiu", usuari Hiure d'espai públic 
significatiu, amb dret a actuar en Solidarität 
amb altres usuaris Hiures, i en canvi conrea 
l'individualisme i redueix aquest antic "ciutadà 
actiu" a membre d'uns grups d'interès en el si 
dels quais esdevindrà competent en un aspecte
0 altre però amb dificultats d'esdevenir portador 
de solucions integrals. Les temptatives de 
controlar i fer més còmode Tespai de la ciutat 
des de l'urbanisme són una manera de negar les 
necessitats reals que té el ciutadà en relació 
amb Tespai. Aixô també implica la pèrdua de la 
sobirania alimentària, la fragmentació d'espais, 
la ràpida propagació de la vigilància, Tobsessió 
per la seguretat, la conformitat social. Serán 
moites vegades els "nous ciutadans" del ruse, 
individualistes practicants, els que tindran poc 
interés en la preservació 0 construcció d'espais 
de reunió i sociabilitat en la planificaciô urbana,
1 fins i tot alguns intentaran convertir tota 
interacció humana a Taire Hiure en una varietat de 
contaminació social, una anomalia i una práctica 
H-legal en contra de Thabitabilitat de la ciutat-rusc.

Afortunadament, hi ha zones on la pirateria 
urbana i creativa serveix per desenvolupar i 
mantenir una qualitat social de vida en el marc 
de la quai s'entrellacen i conviuen tota classe

Accions collectives per a reconèixer, repensar i reivindicar el territori ( Glasgow, Vallfosca, Sabadell)
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de relacions privades i personals, malgrat la situaciô marginal 
d'aquestes zones, l'habitatge inadéquat i la falta de suport o 
d'estructures publiques. Aqüestes expressions de coherència 
social inclouen activitats corn ara les reunions de veins, la creado 
d'horts i l'apropiaciô o la personalitzaciô de l'espai pùblic amb fins 
relacionáis. Son espais d'unib de competències del ciutadà actiu, 
on les solucions es pensen en col-lectiu i, per tant, poden esdevenir 
efectives.

Reconnectant amb la natura
Corn cal entendre avui la connexió urbana amb la natura? Corn 
es tradueixen les noves planificacions urbanes en relaciô amb 
aquesta connexió? Hi ha un desig real de reconnecter? És una 
moda? 0 ens trobem devant la construcció d'una nova mitologia 
que vincula allò naturai i allò urbà però que en última instancia 
produeix una requalificació d'un espai naturai, que derivara en nous 
desenvolupaments urbanistics? Alguns projectes recents han 
générât un débat en aquest sentit, corn l6 Portes, una proposta que, 
sota el lema "Baixar la natura a la ciutat", vol crear una sèrie de vies 
obertes des de Barcelona fins a Collserola.

Actualment s'apliquen criteris de sostenibilitat i tècniques 
innovadores per intervenir espais de manera ambientalment 
acceptable: habitatges intel-ligents, utilització de recursos 
respectuosos amb el medi ambient, optimització de les àrees 
verdes. Amb tot, el concepte de sostenibilitat és complex i algunes 
de les intervencions no passen d'allô merament cosmètic. Els 
limits, els corredors verds, son cobejats per una munió d'interessos 
variats, la majoria foscos. Aquests cinturons, que haurien de 
suposar una protecció enfront de la dispersió urbana i haurien 
de ser un factor fonamental en la regeneració de les ciutats, 
s'estan convertint en un terreny de disputa, sovint en vies de 
requalificació. A la ciutat cal que hi hagi espai i que aquest sigui 
redéfinit. El 2011 a la Gran Bretanya un document controvertit va 
obrir un débat: es tracta d'un text en què s'esmenta que no queda 
espai urbanitzable, que el greenbelt no té cap gran valor natural i 
que no fer-lo urbanitzable és un error i tindrà un efecte negatiu en

l'economia. El corredor verd, segons el document, 
està aturant el creixement de la ciutat, de 
manera que no es pot regenerar i, si no es pot 
fer Ú S  d'aquests terrenys, s'haurà de construir 
dins els parcs i les zones verdes interiors. De 
fet, el document es fa ressò de pràctiques que 
des de fa anys diversos ajuntaments han posât 
en funcionament: la requalificació de parcs 
publics per a la construcció, la disputa sobre 
àrees rurals frontereres i la creació de nous 
suburbis just sobre àrees rurals vives. El text, 
escrit per Alex Morton, assessor d'una entitat 
associada al partit conservador, afirma que la 
construcció d'urbanitzacions-jardi sobre els 
terrenys requalificats és un avantatge per poder 
crear llocs idonis per viure, afirmacions que es 
contradiuen amb la realitat que ha suposat que 
molts processos de regeneració/gentrificació 
hagin propiciat una reapropiació del sòl en mans 
privades i s'hagi requalificat espai públic com 
a espai privât. Alguns sectors reclamen espais 
al limit per fugir i retrobar-se amb la natura, 
fet que tindrà com a conseqüència la continua 
urbanització dels entorns naturals vinculats a la 
ciutat.

La relació amb la natura i la presència de 
vegetació a la ciutat és una nécessitât. El verd 
urbà esdevé un reductor d'efectes negatius i 
restaura un ecosistema natural, més enllà de la 
pura ornamentació, práctica que és Iluny d'aportar 
aquells elements de pulmô a la ciutat i que amb 
prou feines genera espais d'ombra insuficient i 
hibridacions. El verd urbà és un aillant del soroll 
i del foc, regula les aigües i el clima, millora la 
qualitat de l'aire, redueix la bombolla cálida que 
es crea a les ciutats, disminueix els efectes de
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Àrees urbanes 
0 periurbanes 
malmeses

l'erosiô, protegeix del sol... i és beneficios per al 
benestar de les persones.

Algunes de les solucions que cobrlrien les 
necessitats de verd urbà serien les següents: 
l'atenció a l'entorn agrícola, amb la conservado 
i regenerado del queja existeix i amb l'obertura 
de noves parcel-les per a Heure i autoconsumi 
la potendadó de camins verds de salut; la 
regenerado del bosc urbà amb la creado i 
manteniment de parcs de diferents dimensions 
per a l'ùs de la dutadania; l'ùs de planta autòctona; 
la recuperado de solars i àrees per crear jardins 
de proximitat, element fonamental per a la vida 
dutadana i del barri; l'atenció a la natura urbana 
a les vies publiques... Reverdejar la dutat és una 
assignatura pendent en molts municipis, però és 
feina de tots reclamar actuacions en aquest sentit 
i procurar un equilibri entre la natura i l'espai 
construit.

En el record de molts hi ha els patis amb 
fruiters, les plantes aromàtiques a les finestres, 
els horts del pati de darrere, les perifèries 
amb hortets i cultius de varietat diversa que 
o bé participaven en la gestió econòmica de la 
ciutat nodrint el mercat local o bé més endavant 
suposaren una ocupació de subsisténda i/o 
social. Aqüestes práctiques van esdevenir una 
fita important en la vida quotidiana, no només 
pels canvis de vida imposats pel món industrial, 
centrât en la vida de ciutat, sinó fins i tot com a 
font de recursos en circumstàncies extremes. En 
són exemple els horts urbans a la Gran Bretanya, 
inspirats per les campanyes de Dig for Victory, els 
Defiant Gördens a les trinxeres durant la Primera 
Guerra Mundial o els horts als getos de Polònia 
que nodriren moites persones sentenciades per 
lafam.

La relaciô home-natura es verifica durant 
molt temps en termes de nodriment, de la mare 
terra que vetlla. Tot i saber els beneficis del verd 
urbà, actualment els desequilibris són évidents: 
la ciutat compacta i densa sembla no haver deixat 
prou espais per crear zones verdes, i en molt 
casos les que hi ha consisteixen principalment 
en superficies dures i extenses masses de 
ciment. L'espai urbà és majoritàriament un espai 
mediambientalment dolent. Cal repensar, dones, 
les maneres d'integrar la natura a l'espai de la 
ciutat, perqué contrarestin l'espai construit.
Calen àrees de repôs, de relaciô i de socialitzaciô, 
i també calen itineraris saludables i de joc que 
esdevinguin, dins la ciutat, un motor per a una 
nova conscièneia de comunitat.

Art i ecologia: processos de codi obert
L'artista que es defineix corn a activista pren 
una posició que supera allò purament estètic, 
traspassa els limits per esdevenir un artista 
conscientment contaminât, situât en un territori 
intermedi entre les arts, allò social i comunitari, i 
el flux de coneixements que es generen. L'artista, 
així, pot actuar com a catalizador que activa 
espais i maneres de relaciô en la comunitat per tal 
de reforçar les seves capacitats.

La práctica artística entesa des d'aquesta 
perspectiva té un rol important i ofereix eines 
per comunicar, dialogar, proposar i aportar 
a una comunitat valors humans i col-lectius 
perduts. També mostra una certa urgéncia; 
no en va es treballa en contextos específics, 
en situacions concretes i en temps real. Es 
caracteriza pels elements següents: el fet 
de tenir un pensament innovador, que promou 
la integració entre col-lectius de carácter i
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interessos diversos, i la reivindicació d'espais 
comuns; el fet d'ampüar paramétrés de treball 
tôt col-laborant amb altres artistes, disciplines 
i comunitats; i el fet de generar xarxes, 
estratègies, propostes, situacions educatives i 
intercanvi de coneixements. En definitiva, és una 
práctica artística que s'allunya del diseurs estètic 
convencional i de l'estancament del sistema 
establert i academicista existent per col-locar- 
se al costat de les persones, amb la voluntat 
d'afavorir aquelles transformacions necessaries 
per a la supervivèneia col-lectiva. Les arts son un 
poderos activador de la creativitat, de la invenció 
i del treball col-laboratiu; per aixô una comunitat 
nécessita l'experiència artística i la seva capacitat 
de dissidèneia per poder superar sistemes 
repressius i restablir models més naturals de 
coexistèneia comuna i amb el medi.

Certes practiques artistiques, més enllà de 
la representació, volen involucrar-se en llocs 
especifics per tal d'aprendre de l'experiència, dels 
processus naturals i quotidians, de l'observaciô 
en temps real; i per tal de qüestionar ternes, de 
copsar necessitats i de dibuixar noves estratègies 
per reconnecter persones i paisatges i establir-hi 
relacions positives.

Una via de treball consistiría a promoure 
politiques que, des d'una planificaciô participative 
i multidiscipÜnària, poguessin crear espais 
d'acord amb el context en què s'inscriuen i que, 
més enllà de solucions estètiques i/o per complir 
expedients, fossin espais naturals reals. Cal 
potser menys preocupado per recuperar la 
relació home-natura mitjançant el disseny del 
paisatge urbá i més preocupació per recuperar 
la natura urbana com un recurs de suport a 
l'autogestió, l'autosuficiéncia i la salut física 
i social, tenint present la idea que redefinir el 
paisatge urbá és redefinir la ciutat mateixa des de 
la realitat que l'habita i no des d'uns paramétrés i 
interessos de consum.

Hem de ser conscients que, si volem 
transformar alguna cosa, ens hem d'allunyar de 
paradigmes economics i dels valors de la cultura 
de consum dominant i hem quedarfora deljoc 
de competèneies i èxit que se'n deriva. Tothom 
és creatiu. Cal, dones, crear espais de llibertat 
d'expressiô, de coneixements compartits i 
d'experièneia directa amb l'entorn per tal que 
aquesta creativitat es pugui desenvolupar.

L'interès radica en el procès i en la possibilitat 
de generar estructures de continuïtat dedicades 
a recuperar/crear/activar aquests espais de 
relació tan necessaris per a la bona marxa d'una 
comunitat. Potser és hora de deixar de fer análisis 
sobre determinats espais politics i passar a 
crear espais comuns i de consens. 1, al costat de

la mateixa construcció d'espais, queda corn a 
repte recuperar aquells espais que es generen 
naturalment des del col-lectiu i del fer comò i 
que van desapareixent darrere de pantalles 
administratives.

Anna Recasens és artista visual, escenògrafa, 
horticultura i professora de secundaria. Combina 
propostes artistiques personals i col-lectives 
amb tasques educatives i de gestió cultural. Amb 
Idensitat i Acciò Cultural Metropolitana, entre 
d'altres, participa en projectes que investiguen i 
fan propostes d'acció entorn de l'art, l'educació, la 
natura i la comunitat. És membre fundadora de La 
Sitja i gestiona L'Arxivador, un espai cultural i una 
biblioteca itinerants, www.interraincognita.org.

Ara és el moment. 
Fer art Cultivar harts. 

Parar. Reconsiderar. 
Repensar. Redissenyor. 

Recrear. Atrevir-se: 
fer posses capolo  

supervivéncio coHectivo.

Manifesto 
Susan Leibovitz
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Horts urbans
FELIUMADAULACANADELL

Des de l'aparició de ['agricultura, í'horta ha estât Hígada a nuclis 
habitats. A Sabadell tenim les hortes del Ripoll, algunes envoltades 
per la trama urbana i per naus industrials, corn l'horta Romeu i 
l'horta Vella. A prop del nudi originari del Sabadell medieval i 
recollint les aigües domèstiques, va existir I'horta Novella, al Hoc on 
hi ha el carrer del matelx nom (fotografia l).

Ehgn l'urbanista Cebrià de MontoHu, inspirant-se en la 
concepció de ciutat anglesa, ja proposava el model de ciutat 
jardi a Catalunya, com a model de construcció civica de ciutats i 
model de respecte amb l'entorn naturai, que té com a résultat un 
habitat humà saludable i confortable per a tothom. Era una manera 
d'entendre la ciutat orgànica, basada en ideals col-lectius i en l'ús 
social dels espais públics.

A tot Europa hi ha reconeguda la figura de l'hort urbà, queja el 
1908 fou régulât a la Gran Bretanya. Actualment existeix una oficina 
internacional d'horts familiars urbans i una federado internacional 
amb seu a Luxemburg.

El 1938, a causa de I'escassesa d'aliments, I'Ajuntament de 
Sabadell autoritzà la conversió de solars i terrenys abandonats en 
horts per al consum familiar.

L'anyigSS, I'Ajuntament va establir unes normes 
complementarles per a la instal-ladó d'horts familiars segons 
el tipus de sòl. La normativa reconeix els horts urbans com 
a equipaments on es desenvolupen activitats d'esbarjo 
amb transcendència social i econòmica, sense permetre la 
comerdalitzadó dels productes obtinguts. La legislació preveu 
l'arrendament per a finques de propietat privada i la cessió 
temporal i en precari en finques públiques.

Una primera experiència de creació de parcelles d'horta en 
finca privada va tenir Hoc a la finca de la Barata, tocant al carni de la 
Serra de Sant iscle.

Fotografìa 1: Morta Velia

L'any 1994, I'Ajuntament de Sabadell, com a 
propietari de terrenys obtinguts en operacions 
urbanistiques, i els pagesos locals varen signar 
un conveni de cessió d'ùs del sòl no urbanitzable 
per al conreu extensiu, amb el qual es pretenia 
assegurar l'ús agricola dels camps i la conservació 
dels ecosistemes i del paisatge del Rodal, en 
camps a Castellarnau i a la riera de Santiga -  
Can Lletget, posteriorment a Can Gambús i en 
terrenys de la Mancomunitat, i que s'integrarien 
més endavant com a sòl públic al Parc Agrari de 
Sabadell.

L'any 1996, I'Ajuntament va definiréis 
conceptes per a un conveni de cessió d'ús en 
precari de terrenys urbanitzables desocupats.
Es van signar els primers convenis d'ocupaciô 
temporal i en precari per a us agricola de 
terrenys urbans de propietat municipal l'any 
1997 Precisament, una de les àrees cedides per 
conrear era la Granja Violeta, finca que limitava 
amb el Jardi de l'Amistat, on va viure Isidre Nadal 
Baques, conegut com a Llum de la Selva. Enguany, 
Acciò Cultural Metropolitana i Sitesize han 
desenvolupat un taller creatiu a la Nau Estruch, 
amb arquitectes, per recuperar per a la ciutadania 
aquests espais, situats al bell migdel barri de 
Can Rull i que constitueixen un corredor verd que 
possibilità la connectivitat biològica del Parc 
Catalunya, i per tant de la ciutat, amb el Rodai 
(fotografia 2),

També es va signar un conveni amb l'associació 
de veins de Sol i Padris que va permetre la 
instal-lació del primer hört escolar en els terrenys 
no urbanitzats de Can Rimbles i que aprofitava 
sobretot l'Escola Joaquim Blume.

El 2003 I'Ajuntament de Sabadell entregà les 
primeres parcel-les d'horta municipal del Parc 
Fluvial del Riu Ripoll a entitats ciutadanes a l'àrea 
d'horta de Can Roqueta.

1 el 2005 el Pie Municipal aprovà per 
unanimitat la creació del Pare Agrari de Sabadell.

Els anys transcorreguts i l'experiència de 
tot piegai aconsella revisar ja el Pia General 
Municipal d'Ordenació de Sabadell, que data 
de 1993, sobretot pel que fa als sistemes 
generals locals i espais Hiures, on s'inclouen les 
qualificacions urbanistiques que tenen a veure 
amb l'ús agrari i hortícola del sòl. La planificació 
de la ciutat ha de permetre integrar la producció 
alimentària com a estratègia de producció de 
recursos.
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Tal com delà Jordi Miralles l'any 2000 en 
referència als horts urbans de Barcelona, 
els espais verds s'han convertit en indrets 
indispensables per a la salut de les nostres 
ciutats. A banda dels espais verds amb finalitats 
ornamentals, s'han començat a desenvolupar 
iniciatives d'espais verds amb finalitats 
comestibles. És una práctica que es vertebra 
sobre la voluntat de cuidar la Terra i les persones, 
aixi corn redistribuir el temps, els diners i els 
recursos per disminuir la petjada ecològica de la 
ciutadania i de la nostra alimentado.

Els espais buits, abandonats, presenten 
l'oportunitat de ser recuperats, naturalitzats 
i dedicats a diferents usos socials. Permeten 
elaborar un catàleg d'usos, recoHir idees, reactivar 
el veïnat i generar processes de participado, de 
construcció de l'entorn i de revitalitzaciô urbana, 
amb beneficis tangibles i intangibles.

Una proposta seria crear espais urbans 
comestibles, amb I 'l is  de diferents recursos 
tècnics i socials, que albora permetrien que el 
manteniment d'aquests espais fos fácilment 
gestionable, amb la implicació del veïnat, 
d'entitats o de persones interessades, i a baix 
cost.

Es tracta d'espais buits, infrautilitzats, que 
es podrien convertir en comestibles, a més deis 
espais publics i solars abandonats: poden ser 
rotondes, parterres, terrasses, terrats, parets 
verticals, balcons, finestres, voreres... Tenint en 
compte tècniques senzilles i disposant d'un bon 
sòl o substrat, aquests llocs podrien convertir
se en espais verds i comestibles, agradables 
a la vista i als sentits. A més, es constituirien 
en barreres acùstiques, aillants tèrmics, 
acumuladors de C02... En aquests espais es podria 
recollir aigua de pluja, reutilitzar aigües grises 
prèviament depurades i evitar el consum d'aigua 
tractada i potable per a reg.

Una ciutat que confiï en les seves possibilitats 
no pot tractar amb desconfiança les iniciatives 
que sorgeixen. Cal asperonar la implicació de 
la ciutadania, de les entitats, de les escoles i de 
l'administraciô per assajar projectes que aposten 
per la participado i la recerca de solucions als 
problèmes plantejats.

És evident que hi ha una demanda social 
d'horts familiars; ho exemplifiquen les més de 
400 solTicituds per 60 parcelles d'horta a l'àrea 
de Can Bages en la convocatòria de fa 3 anys. 
Segons un estudi alemany, 1 familia de cada 7 que 
no tenen pati 0 eixida està disposades a tenir cura 
d'un hort urbà. A més de la demanda social i de 
ser una activitat de Heure i física, és terapèutica i 
pot tenir connotacions pedagògiques, formatives 
i d'entesa. Aixi mateix, permet la relaciô

Fotografie 2: Fruiters, imetllers : oliveres al Parc Catalunya

intergeneracional i de persones de diferents origens, crea conunitat i 
convivèneia, i és una via d'autoabesciment que es pot potenc ar entre 
els col-lectius d'aturats 0 de persenes amb pocs ingressos o amb rise 
d'exclusió social. Finalment, és una act.vitat que fa possib e potencia' 
el consum de productes ecologies i de proximitat i, en definitiva, 
tenir una alimentació sana. Tot plegat ers permet entreve^re 
les possibilitats tan beneficiosos de conreareis espais Hiuresi 
abandonats de la ciutat, i també a casa nateix.

El Pie Municipal de l'Ajuntament de Baoadell de l'octubre de 2012 
va aprovar per majoria una moció presentada per Entesa per Sabade.l 
en qué es proposa promoure la creació c'una xarxa d'horts urbans 
ecologies a la ciutat i elaborar un cens ce solars en desús cue puguin 
ser susceptibles d'acoHir horts, amb l'inici immédiat d'experièneies 
en parcelles de titularitat municipal i també gestionan: anr b els 
propietaris la cessió temporal de oarcel les de titularitat privada (foto
3).

Els horts urbans cal que siguir àrees ordenados, han de s gnificar 
per a la poblado espais assequibles, on tingui cabuda la passejada i
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Fotografìa 3: Hort er. un parterre d'un carrer de Can Rull amh fruiters, plantes aromatiques i hortalisses

l'esbarjo i siguin compatibles l'obtenció d'aliments i les activitats 
educadores. Albore, són espais que han d'apropar la natura i 
el coneixement i respecte envers l'agricultura, en aquest cas a 
rinterior de la ciutat. Si és possible, aqüestes àrees s'haurien de 
repartir entre els d ferents barris de la ciutat, també en àrees 
d'horta tradicional en espais del Rodai, si bé seria recomanable que 
els temps de desplaçament ces del Hoc de residència habitual no 
sobrepassessln els 10 minuts a peu o en bicicleta.

Oferint aquests espais per ser conreats s'aconseguiria 
conservar-los adequadamenc i sense costos, amb diversitat de 
plantes, cromatismes i usos, l seria el conjunt de la ciutadania qui en 
gaudiria.

Les adjudicaciois de les parcel-les s'acostumen a ter mitjançant 
concurs entre les persones que ho sol-liciten. Tal com preveuen 
el reglament actual i les bases del concurs, es pot guardar un 
déterminât percentatge de places per a les persones necessitades 
i amb determinadas caractéristiques, que s'establirien prèviament, 
però també cal garantir la igualtat de condicions d'accés a tothom.

L'Ajuntament (en cas de propietat pública) o la propietat privada 
haurien de preveure les insta.-lacions i un minim d'infraestructura 
necessària, com ara accessos, camins interiors, aparcament, espais 
comuns, recollida d aigua de pluja i subministrament d'aigua per 
regar, tancament exterior i delimitació de les parcel-les, arbrat, 
compostatge de les restes vegetáis i disposició de residus, servéis

sanitaris... Es pot donar peu a la participació i 
deixar-ho obert a un concurs d'idees, atés que no 
deixen de ser espais de convivencia i de relació 
social que va bé que la poblado se'ls faci seus. El 
manteniment d'aquestes árees i zones comunes 
podría anar a carree de les mateixes persones 
que tinguessin cura deis horts urbans, de fet la 
seva presencia és una garantía de vigilancia i 
manteniment de la zona, i albora és una forma de 
conscienciació i educado ciutadana.

Feliu Madaula Canadell és enginyer técnic 
agricola, impulsor de l'agricultura ecològica i de 
les cooperatives de consum ecológic. Membre 
de l'assodadó La Ruda-Amics de Can Deu per 
a l'agricultura ecològica, que disposa d'hort 
municipal a Can Roqueta.
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Urbanisme participatiu i salut: recorreguts 
saludables pel Rodal de ponent a Sabadell
MARTA BENAGE5-ALBERT

L'interès social del sistema d'espais oberts en 
entorns urbans
Els espais oberts urbans (parcs, passeigs 
arbrats, jardins, etc.) i els espais oberts 
periurbans (corredors fluvials, espais agraris, 
zones forestáis, etc.) configuren un sistema 
continu i solidari de gran potencial vertebrador, 
essenclal per al desenvolupament sostenible de 
la regió metropolitana de Barcelona. Però, més 
enllà del rol estructurador, el sistema d'espais 
oberts presenta una funcionalitat híbrida d'alt 
interés ecológic i social pels múltiples beneficis 
que aporta a la salut i a la qualltat de vida deis 
ciutadans.

Des d'aquesta perspectiva, l'article proposa 
una aproximado ais conceptos de benestar 
i qualitat de vida en arees urbanos prenent 
com a cas d'estudi la ciutat de Sabadell. Amb 
aquest objectiu, es descriuen, en primer Hoc, les 
principals contribucions de les zones verdes a 
favor de la salut i el benestar de les persones; 
a continuado, s'analitza el sistema d'espais 
oberts de Sabadell; i, finalment, es proposa una 
cartografia col-lectiva per al desenvolupament 
d'itineraris saludables pel Rodal de ponent.

Principals contribucions deis espals oberts en la 
salut I el benestar deis ciutadans
Els espals oberts contrlbueixen a augmentar la 
biodiversitat, millorar les condicions climatiques, 
controlar els índexs de pol-lució i disminuir el rise 
d'inundacions. Però, a les funclons ambientáis 
anteriors, convé afegir-hi el servel estétic, 
recreatiu i terapéutic que el sistema d'espais 
oberts aporta ais ciutadans. La literatura 
científica recent demostra que l'exposició 
quotidiana a l'entorn natural proporciona 
beneficis a la salut i el benestar de les persones, 
concretament:

— Afavoreix les capacitats personals de 
comunicado, integració i interacció social (millora 
de la conducta de les persones i augment de 
l'atendó en nens i adolescents).
— Incrementa la salut física (prevenció i reducció 
del rise de malalties diverses).
— Millora la salut mental i espiritual (reducció de 
l'estrés i deis símptomes de depressió, augment 
de l'autoestima i increment del rendiment 
personal).

Figura 1: Usos del sòl segons el planejament vigent. Font: Ajuntament de Sabadell 
Pia General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS, 2000).

— Fomenta la consciència estètica l sensible vers l'entorn (augment de l'estimuladó 
sensorial i satisfacció estètica d'identificació amb l'espai natural).

A més, la millora de la salut física i mental deis ciutadans grades ais factors 
precedents suposa també un benefici econòmic indirecte ja que contribueix a la 
reducció de la despesa mèdica.

Tenint en compte els avantatges enunciats, les politiques pùbliques de salut i 
benestar promouen estils de vida més saludables i faciliten el desenvolupament 
d'activitats a l'aire Hiure mitjançant l'adequaciô d'itineraris urbans i periurbans. 
Caminar i anar en bicicleta per entorns amb una certa qualitat ambiental són 
practiques cada vegada més reconegudes per a la millora de la salut física i del 
benestar mental i, a més, presenten dos avantatges significatius: no suposen cap 
cost per al ciutadá i fomenten el reconeixement i la popularització deis nous espais 
habilitats.
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Figura 2. Recorregut a ia recerca d'un itinerari de saiut entre Can Den i el lardi de CArr istai. Font: ACM i Marta Bencges.
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L'apartat següent ofereix un breu repas dels 
espais oberts periurbans de Sabadell i de la 
seva relaciô amb els teixits urbans propers, amb 
l'objectiu d'identlficar zones estratègiques on 
desenvolupar noves connexions entre l'espai 
construit i l'espai natural.

Els espais oberts periurbans de Sabadell i la 
seva relaciô amb la trama urbana
L'accès a l'espai natural és un factor de qualltat 
de vida àmpliament reconegut en la societat 
contemporània. Per aixô, molts municlpis 
catalans, més enllà de rehabilitar l'espai public 
tradicional, aposten per connecter les trames 
urbanes amb l'entorn natural proper a través de 
l'obertura de nous itineraris o la recuperado i 
senyalitzaciô d'antics camins histories.

En aquest context, els habitants de Sabadell 
dlsposen d'un marc geografie favorable ja que, 
en el seu entorn periurbà proper, gaudeixen de 
dues zones naturals protegidas i de gran qualltat 
paisatgística i ambiental: el Pare Fluvial del Ripoll 
i el Pare Agrari de Sabadell; aquest darrer dlns del 
conjunt d'espais agroforestals representatius del 
medi natural del Vallès coneguts amb el terme de 
Rodal. L'estratègia principal de gestió d'aquests 
espais consisteix a compatibilitzar la fundó 
ecològica amb un ús social responsable. Per aixó, 
durant els darrers anys s'han desenvolupat una 
sèrie d'itineraris seguint alguns criteris basics que 
en garanteixen la utilització quotidiana; que slguin 
segurs, amb una qualitat estètica i ambiental 
notable, fácilment accessibles i relativement 
propers ais teixits residenciáis. Aquests criteris 
són coincidents amb els requeriments báslcs per 
al disseny d'itineraris de salut i, per aquest motiu, 
sembla oportú aprofitar les inversions fetes 
fins ara i proposar-ne de noves encaminades a 
consolidar una xarxa d'itineraris saludables de 
proximitat a Sabadell.

Els barris propers al Parc Fluvial del Ripoll 
ja disposen d'una infraestructura verda de 
proximitat i ben connectada amb els teixits 
urbans propers on desenvolupar aquests 
itineraris de salut. Als barris del nord i nord-oest, 
en canvi, els espais oberts están poc articulats 
entre si i el nombre de camins senyalitzats és 
notablement menor. Però la pervivèneia d'espais 
naturals d'indole diversa fa pensar en la idoneïtat 
de configurar nous itineraris de salut que 
connectin aquests espais oberts amb els teixits 
urbans adjacents (Figura l).

El desenvolupament d'un nou corredor verd 
a ponent que complementi el corredor fluvial 
de llevant ofereix els avantatges següents:
(l) comporta la millora ambientai dels espais 
oberts periurbans de Sabadell, (2) afavoreix els

desplaçaments quotidians a peu i en bicicleta així com les activitats 
de Heure a l'aire Hiure en àrees especifiques, (3) garanteix una millor 
accessibilitat a l'entorn natural per als ciutadans dels dlferents 
barris, i (4) fomenta la cohesió civica del territori gracies al 
reconeixement progressiu de l'entorn com a paisatge quotidià amb 
connotacions positives. Des d'un punt de vista social, I'accesslbilitat 
i la percepció dels espais oberts resulten determinants, aixi com la 
Implicado de la comunitat en el seu disseny i gestió.

Per aixó, l'apartat següent proposa desenvolupar un procès 
partlcipatiu de construcció de la xarxa d'itineraris saludables de 
ponent. Aquesta iniciativa ha estât originada al si del taller El Jordí 
de l'Amistot. Memório i recuperoció d'un jordí comunitari, organitzat 
per Sltesize i Acciò Cultural MetropolitanaL

Urbanisme partlcipatiu per ai reconeixement d'itineraris 
saludables al Rodal de ponent
El taller El Jordí de l'Amistot. Memório i recuperoció d'un Jordí 
comunitari ha estât el punt de partida per impulsar la refiexió 
que s'exposa en aquest article sobre el desenvolupament d'un 
nou corredor verd i de salut a l'oest de Sabadell que complementi 
el corredor verd a l'entorn del riu Ripoll. D'aquesta manera, es 
configura una anella verda que posa en valor el Rodal de Sabadell 
com a espal amb un valor paisatgístic i ambiental reconegut, i una 
funcionalitat social creixent tan recreativa com terapèutica.

En aquesta proposta, el Jardí de l'Amistat esdevé un espal 
estratègic per diversos motius. Per una banda, està qualificat 
pel planejament urbanístic vigent com a zona d'espais Hiures. Per 
l'altra, es troba estratégicament situât dins del sistema d'espais 
oberts de ponent que connecta el Pare Agrari amb el Pare de 
Catalunya. Per últim, el naixement l la história del Jardí de l'Amistat 
i la figura de Llum de la Selva están profundament Higades a la 
terra i constitueixen un deis antecedents més destacadles deis 
movlments naturistes a Catalunya a principis del segle passât.
El disseny deis nous itineraris saludables a l'oest de Sabadell 
requereix un reconeixement exhaustiu del territori. Amb aquest 
objectiu, i com a práctica d'iniciació, es va dur a terme un recorregut 
exploratori (Figura 2); "Busquem de manera intuitiva els millors 
enllaços que ens porten per camps de cultiu, torrents ombrívols, 
pares urbanitzats. Posem com a condició el valor de prioritat del 
carni de vianants segregat i el reforç de zones de pas que permetin 
la continu'itat del nord al sud de la ciutat. Prefigurem els passos 
necessaris perfer les connexions i imaginem les solucions que 
poden tenir espais deixats però amb un potencial enorme." (Com 
col-lectivitzor lo culturo o Sabadell, Crònica # 23,14 a 19 de maig 
2012)

Però la voluntat d'ordenacló sistèmica del territori, basada en 
requeriments formais i funcionáis, corre el rise d'esdevenir buida de 
continguts i, en aquest punt, és on cal anar a buscar el coneixement i 
la vivéncia popular de l'espai. En realitat, molts ciutadans van un pas 
endavant en aquest procès de "recosit verd del territori" quan, de 
manera quotidiana i quasi espontània, recorren els paisatges que 
els són propers cercant indrets agradables de passeig i estada amb 
els quais establelxen certs Higams emocionáis.

1 Es poden consultar els objectius, activitats i iniciativas 
derivadas del taller al web: http;//accioculturalmetropolitana. 
wordpress.com/el-jardi-de-lamistat-2

Octubre 2012 • Quadern 27



URBANISME I SALUT A SABADELL
Construía una cartografia ciutadana de la xarxa d'itineraris saludables

Per on surt& a passejar a Sabadell per trobar espais naturals?
DibuiKa el te u  tin e ra ri sa ludab le  i encerc la  aquells  Noes que creus que es p odrien  m illo rar.

Per qué f  agrada fe r aquest recorregut?

Figura 3. F::xamode- del projecteparticipatiu de cartografìa
d'itineraris de salut c Sabadell. Font: Elaboració pròpia. Font: Marta Benages.

Per acced r a aquesta mirada múltiple de reconeixement vivencial del territori que 
permeti ar: cu ar els espais des de l'itinerari i les potencialitats ocultes del Hoc, es 
prepose un orejéete participatiu de cartografia d'itineraris de salut a través de la 
col laboració dels ciutadans (figura 3).

Anb aquesta proposta, el projecte de redefinició del Jardi de l'Amistat va més 
erllà del .(mit ” sic de la pròpia parcella i estableix sinèrgies amb la resta de zones 
verdes de's barris veins i els espais agroforestals de l'oest del municipi. Albora, des 
d'uo p jnt ds v sta social i cultural, la proposta d'itineraris que relliguin el Jardí de 
l'Amistat amb la resta de la ciutat permet apropar els ciutadans a la figura de Llum de 
la Selva i tot el que aquest personatge emblematic simbolitzava.

Consideracions finals
Le -ecupe'ació i habilitació participada d'itineraris, el foment del sentiment d'orgull i

l'interés deis ciutadans pels seus entorns naturals 
quotidians, poden incrementar els beneficis deis 
espais oberts en la salut i el benestar públic. En 
aquest sentit, Sabadell presenta un sistema 
d'espais oberts periurbans idoni, tant per la 
localització geogràfica a banda i banda del teixlt 
urbá, com per l'imaginarl paisatgístic clutadá 
associât ais espais agroforestals (el Rodal). Les 
reflexions originados a l'entorn de la recuperado 
del Jardí de l'Amistat poden ser un punt de partida 
per repensar l'accés ais espais naturals de ponent 
a través d'itineraris saludables com a forma de 
prodúcelo cultural col-lectiva.

Marta Benages-Albert forma part del Laboratori 
Àrea d'Urbanisme de l'Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura de la Universität Internacional de 
Catalunya.
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Recuperació paisatgística del Jardí de l'Amistat

5ITE5IZE

1. El Jardí de TAmistat com a paisatge
La generalització del terme paisatge aplicat 
a la nostra relació amb l'entorn, com succeeix 
amb altres noms, amaga més que no mostra. 
Possiblement sempre ha estât així: el concepte 
paisatge és un cultisme utilitzat per éssers 
desarrelats i que, davant la manifestado de la 
natura i la vida, han de buscar filtres conceptuáis 
enfront de la dificultat de parlar únicament de 
natura, una natura que no mostra cap separado 
entre allò que és i allò que som. Així, paisatge 
seria un terme dócil i ambigu que intentaria no 
deixar de banda res, però sense definir del tot 
aquesta relació amb uns elements vius que ens 
interroguen i ens trasbalsen. Ens podem quedar 
aturats en disquisicions conceptuáis sobre qué 
és paisatge o bé sortir-ne afegint que el paisatge 
també és una experiéncia, i aleshores tot s'omple 
de vivéncies i de qualitats.

Per acostar-nos al Jardí de l'Amistat i definir
lo com un paisatge singular, tenim el relat de 
les experiéndes de moites persones que el van 
compartir. El que ens diuen és que el Jardí de 
l'Amistat era un espai modest i sorprenentment 
harmónic, on tot era al seu Hoc i albora tot era 
molt senzill: camins sense definir, feixes Hmitades 
amb canyes i bardisses, fruiters esparsos, 
autoconstruccions modestes. No hi era permès 
fumar, ni coHir els fruits dels arbres, que havien 
de caure sols. Sense limits externs definits, era 
sempre obert a tothom, un espai d'ùs col-lectiu, 
amb horts comunitaris; un Hoc de trobada, de 
conversa i d'aprenentatge.

Malgrat aquesta harmonia i veneració pels 
fruits de la natura d'arrel espiritual, el seu model 
de jardí no seria com tants altres el Jardí del 
Paradis, en qué el treball forçat hi és exclòs i tot és 
benèfic i abundant. Més aviat, el model s'acostaria 
al del Jardí d'Epicur, un espai retirât de la ciutat 
d'Atenes on el filòsof construeix el seu punt de 
trobada i d'aprenentatge.  ̂També és proper a les 
comunitats agricoles de germanor i educació que 
creà Tolstoi i de les quais Isidre Nadal (Llum de la 
Selva) era participant en els grups de Barcelona. 
Caldria esmentar també el model de la Granja 
Natura, on comunitats naturistes visqueren amb

1 Vegeu: Michel Onfray. Manifiesto 
arquitectónico para la Universidad Popular: lo 
comunidad filosófica. Barcelona: Gedisa, 2010.

Llum de la Selva durant el période de la República. 
Podem buscar precisament en el concepte 
de naturisme les qualitats que ens expliquen 
aquest Hoc i les relacions que s'hi establiren: 
partir de la naturalesa, del seu coneixement 
directe, de l'experimentació deis seus canvis i 
transformacions. Sense filtres externs de tipus 
intellectual que portin a un cientisme abstráete. 
Sense filtres de tipus religiós que interposin 
imatges, ritus i estructures en la comunicació 
directa amb el misteri. l sense filtres de tipus 
politic que projectin sobre l'administració de la 
natura la gestió i la transformado deis recursos 
i el control deis individus. El naturisme seria 
el procès d'avançar en l'experiència pura de la 
natura. Un aprenentatge esforçat que allibera 
de les capes de civilitat que ens enceguen i 
obre una relació renovada. Un naturisme d'arrel 
anarquista que no és tan sols una ideología sinó 
un comportament de relació amb l'alimentaciô, 
la salut, la producció, el treball i l'aprenentatge 
des del tracte amb els elements essencials. Un 
Jardí de l'Amistat que se'ns mostra esplendent i 
humil, un paisatge per reconèixer i que voldriem

Jardí en moviment 
Gilles Clement 

Parc André Citroën, Paris 
Foto: Sitesize
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reconstruir, no només en allò que fou sino en allò que volem també 
ara pera nosaltres.

2. Criteris paisatgístics per interpretar el Jardí de l'Amistat
Una tensió ha estât sempre present en la concepció i per extensió 
en la relació amb el paisatge en què vivim. És la polaritat que 
distingeix entre la natura no intervinguda corn a substrat autônom 
del quai formem part, d'una banda, i la cultura de la transformado 
de les condicions humanes decantada progressivament cap a una 
major artificialitat tecnificada, de l'altra. Entre aquests dos extrems 
es desenvolupen totes les possibilitats de combinació i destil-laciô 
entre natura i artifici corn a condició cultural.

L'espai i l'experiència que ens ocupa correspon de manera 
extraordinaria a una voluntat de naturalisme extrem corn a actitud 
i recreació de paisatge. Partir de la natura mateixa, conèixer-la 
i administrar-la no ens estalvia el mateix limit d'incorporar-hi 
elements culturáis d'interpretació i comunicació que pertanyen 
a époques i estils de pensament determinats. Cada época i 
fins i tot cada generado ha tingut les seves formes d'exercir 
actituds naturalistes, i per tant de definir amb noms nous aquesta 
condició. En els moments actuals, de convulsió en els criteris de 
transformació cultural de I'entorn, el retorn naturalista ha aparegut 
amb força i el podem reconéixer en l'elaboradó conceptual d'idees 
que ens proporcionen els valors paisatgístics que donen suport a 
molts projectes actuals. En desenvoluparem alguns:

Entropia, el temps que fa el paisatge 
Davant l'excés de transformació en el paisatge i en la natura, 
s'imposa una moratòria de tota acciò i reacció. Aturar Tacciò 
humana. Un sotmetiment étic a Timpacte sobre Tirrecuperable.
Una fletxa del temps avança cap a la destrucció sense retorn i, com 
un reflex actiu a aquest mateix desordre desbocat, apareix una

actitud que ofereix una resposta a la definició del 
paisatge actual. No intervenir, assumir una posició 
de deixar fer la mateixa natura sense condicionar 
el que s'entén corn un procès de manifestació 
d'energies que té un desenvolupament propi.
Una ética ecològica com a Higam indestriable de 
tots els fenòmens vinculats als sistemes vius ens 
recomana més observar que no pas transformar. 
Una observació activa que situa l'entropia 
de les manifestacions per sobre de Tordre de 
les construccions. El débat ja classic entre 
paisatgisme arquitectònic o pintoresc es mostra 
avui en teories corn les desenvolupades pel 
paisatgista Gilles Clement en la seva proposta del 
Tercer paisatge^ La seva aplicació en el disseny de 
jardins actúa corn un Jardí en movimenta Un jardí 
sense forma en qué les dinàmiques de la mateixa 
vegetació i els seus cicles, sota Tull expert del 
jardiner, es creen i es recreen a partir de les 
potencialitats de la vegetació lliure, una constant 
diferéncia de formes en una màxima complexitat.

Agricultura i paisatge
Una línia sovint indestriable Higa agricultura i 
paisatge, amb deutes i referéncies mútues que 
en refan Torigen, el desenvolupament i el desti. 
Molt possiblement, dels coneixements acumulats 
en el jardí de les dones del neolític va ser possible

2 Gilles Clement. Manifiesto del tercer paisaje. 
Barcelona: Gustavo Gilí, 2012
3 Gilles Clement. Le Jardin en mouvement. Paris: 
Éditions Pandora, 1990.
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l'especialització agrícola. Els jardins de totes les époques i latituds 
no han estât només espais de contemplado estètica sino també 
cultius alimentaris amb fruiters, horta, plantes medicináis. Aquest 
jardí cuite lligat al cultiu agrícola és una destil-lació exquisida 
d'aquesta práctica extensible i connectada amb les hortes i 
els camps propers a tota ciutat, que han actuat sempre com a 
jardins col-lectius. Uns entorns harmonitzats, fèrtils no només en 
productes sino també en experiències i relats que construeixen la 
ciutat com un tot complex. Com ha de ser la revisió d'aquesta relació 
simbiòtica entre jardí i cultiu actualment? Ens trobem davant una 
agricultura que ha esdevingut indùstria i no només una cultura humil 
com a Higam personal amb l'humus. En una època de pèrdua de 
diversitat d'espècies, de cultius transgènics, de grans extensions de 
monocultiu als punts més fèrtils del món, d'especulació alimentària 
en el mercat de futurs... en una època com aquesta, sorgeix una 
reacció que recupera l'agricultura com a saber proper i reflex de 
Higams entre alimentado i responsabilitat personal. Una agricultura 
de proximitat, de responsabilitat orgànica en els métodes de cultiu 
com una visió completa deis cicles de l'energia i deis materials. Una 
agricultura que requereix un retorn a l'interior i també als marges 
de la ciutat, com ha estât sempre des de l'hort de la vila fins al 
"Green Belt" de la ciutat-jardi. És el que en el cas de Sabadell definim 
corn a Parc Agrari, que cal que recuperi part de l'espai d'horta que 
l'evoluciô i la densificado urbanes han éliminât.

Allò pintoresc local
La natura és una però de naturalismes n'hi ha un per a cada 
situació. Hoc i territori. Les condicions geogràfiques i dimàtiques 
generen unes qualitats paisatgistiques que esdevenen actituds 
d'un paisatge cultural. El genius loci, el geni o savi del Hoc és 
aquell que només es deixa portar per la condició naturai del Hoc.
No accepta importacions culturáis que ens fan veure i fer allò

que no som. Fer i ser sense la condició que ens 
proporciona el Hoc voi dir situar-nos en el Hoc 
de l'incondidonat. Aquest savi del Hoc ens diu 
amb paraules i sobretot amb fets quina és la 
Singularität de la nostra natura, quin és el Higam 
entre identitat cultural i identificació naturai que 
hem de preservar. Cai destriar molt en la nostra 
condició de ciutat metropolitana per escoltar la 
veu d'aquest savi que es troba en un interstici 
metropolità frágil i ùnic, aillat entre autopistes, 
polígons industrials i centres comerciáis. Un 
mosaic esberlat en qué s'han perdut moltes 
tessel-les de la imatge global. Un fragment pot ser 
un món en un món de fragments, però reunir-los és 
tasca d'una concepció que torni a escoltar la veu 
que unifica.4

Memório i poisotge
Si hem definit la relació amb el paisatge com una 
escolta és perqué pensem que hi ha quelcom 
previ a la concepció que tenim en la definició del 
Higam amb el Hoc. Allò important en el significat 
del Hoc ja existeix; tot el que volem aportar-hi 
haurà de dialogar amb aquest substrat existent, 
no sempre present. Parlar de memòria del Hoc 
és en si un gran equívoc. Si el Hoc ens imposa 
una experiéncia que és un significat, com

4 En són mostres els estudis i recopilacions com 
el següent: Iñaki Ábalos. Naturaleza y artificio. El 
ideal pintoresco en la arquitectura y elpaisajismo 
contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

El Jardí de l'Amistat en l'actualitat
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1. Escola Andreu Castells

2. Carni transversal de continuïtat

3. dardi de l’Amistat

4. Carni transversal vertical

5. Morts comunitaris

6. Torrases Ecocatedral

7. Espal d'exerclcis

8, Centre d'agricultura urbana 
Espai de memòria del dardi de l’Amistat

9. dardi comunitari

10. Espai de joc infantil

11. Biblioteca de Ponent

12. Habitatges tutelats 
Espai de la gent gran

13. Habitatges

14. Plaça Ovidi Motllor

ZONES PRINCIPALS

Biblioteca + Habitatges tutelats

USOS CONNECTORS
Espai de joc i exercicis

"■■ ■ .-..#1

dardi comunitari 
Centre d’agricultura urbana 

Espai de memòria dardi de l’Amistat

PROPOSTA DE DISSENY PAISATGÌSTIC DEL JARDI DE L’AMISTAT

Taller dardi de l ’Amistat 2012 doan Vila Puig
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podem experimentar allò que no és present, el 
que fou i no sempre es mostra? Corn del relat 
de rimmaterial podem construir el Hoc de les 
qualitats? Parlar de memòria implica sempre 
utilitzar un filtre selectiu que es construeix 
a partir de valors del moment present, amb 
testimonis, relators i administradors de l'invisible. 
Les dificultats i imprécisions que podem tenir són 
sempre millors que la tabulo roso del planejament 
modernista i economicista, que ho vol tot Hiure 
de preexistències i de deutes i responsabilitats 
prèvies. Però tornant a l'experiència del Hoc, a les 
seves manifestacions fetes sovint de rastres, 
senyals i estrats que emergeixen, ens preguntem: 
Com els hem de Hegir? Què podem fer-ne? t entre 
aquests senyals, què cal fer amb la impresència 
de la memòria, la pròpia i sobretot l'aliéna, la 
col-lectiva? Com hem d'imaginar un projecte de 
futur que és retrospectiu? Tota una contradicció. 
Caldria actuar assumint la contradicció com una 
potencialitat oferent, en què les capes de lectura 
i escriptura se superposen en un palimpsest 
de creuaments actius que no ens estalvien 
la responsabilitat de preveure el futur en 
l'experiència del present .̂

Participoció ciutadana en el paisatge 
En correspondència amb una valoració positiva de 
les manifestacions que vénen de sistemes oberts, 
hem d'integrar, en el planejament d'espais i de 
serveis, processes de participado en les decisions 
que afecten la població usuaria. Convé integrar 
punts de vista, condicions i necessitats diverses, 
sense prefigurar usuaris estandarditzats 
inexistants. Descobrir aquellas qualitats que, 
com a servituds singulars, enriqueixen qualsevol 
proposta. Tot això implica una doble formació que 
lamentablement encara no tenim. D'una banda, 
una formació ciutadana en un aprenentatge 
social que aporti interés, solucions i compromis 
en l'evolució de la transformació urbana propera; 
una atenció i un seguiment deis criteris enjoc 
i un compromis de manteniment i avaluació 
continuada en una enquesta permanent. De 
l'altra, una formació respecte deis canvis que 
s'han de donar en les estructures administratives 
sotmeses a una jerarquia vertical molt alta que 
produeix paràlisi de respostes i, encara més greu, 
que produeix la pérdua de potencialitats Higades 
ais coneixements acumulats pels ciutadans i pels 
professionals actius. Una nova transició politica 
ha de fer viable el queja és possible i necessari: 
el compromis dels ciutadans en l'administració

directa de la gestió de la ciutat®.

3 . Proposta de recuperado paisatgística del 
Jardí de I'Amistat.
Tota la informació recoHida sobre Tactual Pare 
de Tierno Galván, ens ha fet veure sempre les 
pervivéncies del que fou el Jardi de TAmistat.
Quan Llum de la Selva deixà aquest espai per anar 
a Bonastre i després a La Galera -on va morir-, el 
recinte va canviar, es va degradar rápidament i va 
començar a perdre les seves virtuts. Recuperar
les després de 30 anys és una intenció desaforada 
i totalment improductiva. Perdre ara Toportunitat 
d'assenyalar aquest Hoc anodi amb elements 
que ens parlin deis valors que s'hi conrearen, 
també. Un terme mig pot ser estendre i conéixer 
de manera actualitzada els sabers que forjaren 
aquest Hoc naturista, Tinterés que projecta sobre 
tantes persones que s'hi acostaren. Es tractaria 
d'assumir aquests valors per construir un Hoc, 
un jardi que mereixitots aquests pensaments i 
valors compartits.

Ja no és el Hoc de vida de dues persones, Llum 
de la Selva i Flor de Maig. És un espai públic, obert, 
accessible, sotmès a un ús intensiu i variable. S'ha 
de pensar corn un espai coTlectiu. Ha d'atendre 
usuaris de diferent condició i nécessitât i sobretot 
ha de pensar-se tenint present la vinculaciô 
al barri i a la ciutat dins d'un sistema d'espais 
Hiures. Caldrà tenir en compte les opinions i 
usos que en puguin fer els veins i integrar les 
actuals preexistències. Afortunadament, aixô 
afavoreixen una relació que pot ser molt positiva. 
Pel costat nord hi ha el CEIP Andreu Castells, una 
escola pública de primària molt connectada amb 
el barri; i al costat sud, la Biblioteca de Ponent, 
un équipement cultural de referèneia amb una 
important projecció en aquesta part de la ciutat.
A sobre d'aquesta biblioteca hi ha habitatges 
tutelats i un centre de dia per a gent gran. Un 
altra preexistèneia que cal considerar són els 
camins que enllacen diferents zones Hiures i 
verdes del ponent de Sabadell que travessen el 
terreny i Higuen el Parc de les Aigües amb el Parc 
Catalunya de nord a sud, i el Torrent de la Romeua 
amb el Parc de la Font de Can RuH d'est a oest.
Tots formen part dels recorreguts de salut que es 
poden seguir en aquesta zona.

La proposta que presentem és fruit de les 
reflexions elaborados en el marc del taller El 
Jardi de l'Amistot Memoria i recuperocià d'un

5 Per a una bona aproximació entre paisatge 
i memòria, consulteu: Sébastien Marot. 
Suburbanismo y el arte de la memoria. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2006. (LandifiScape series, 6.)

6 Per una visió amplia del concepte de 
participació en l'urbanisme i Tacciò social es 
pot consultar Markus Miessen i Shumon Basar 
(editors). ¿Alguien dijo participar? Un atlas de 
prácticas espaciales. Barcelona; DPR-Barcelona, 
2009.
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jordícomunitori, dut a terme a Nauestruch, i és 
fruit també de les análisis fetes sobre el terreny. 
La proposta vol ser un punt de partida per fer 
un disseny col-laboratiu amb persones i entitats 
del barri de Can Rull i del conjunt de la ciutat de 
Sabadell. Consisteix a définir les caractéristiques 
de determinades àrees temàtiques que podem 
imaginar corn a elements articuladors d'una 
solució paisatgistica per al Jardi de l'Amistat.

Morts urbans comunitaris. Tota aquesta àrea 
de la ciutat de Sabadell fou agrícola fins que es 
va construir amb l'alta densitat que coneixem. 
Seguint models de moites ciutats del món, ais 
espais Hiures ijardins publics poden conviure- 
hi àrees de cultiu, hortes urbanes de carácter 
comunitari amb intenció diversa: productiva, 
socialitzadora, pedagògica... N'hi ha molts models, 
i cal adequar-los a les possibilitats i necessitats 
reals del compromis ciutadà i de la participació 
d'instáncies públiques i privadas per fer-ho amb 
una projecció a llargtermini.

Jardí comunitari. La gestió ciutadana de la 
vegetació a l'interior de la ciutat no s'ha de 
vincular només a les hortes urbanes. També 
hi ha jardins de mida variable que permeten

introduir una jardinería que podríem anomenar 
de proximitat i en la gestió de la qual poden 
participar, d'una manera o altra, persones i 
entitats interessades en aquests temes. En el 
moment en qué el manteniment de les grans 
extensions de verd urbà public que s'ha enjardinat 
els darrers 30 anys suposa un cost inassumible 
pels ajuntaments, esdevé inestimable l'estudi 
de fôrmules mixtes quant a caractéristiques i 
models de gestió que siguin compartits per grups 
de ciutadans. En la proposta que oferim, una 
área important correspondria a unes superficies 
limitades que podrien ser gestionades per veins 
i entitats. Un jardi d'imatges diverses i canviants 
que afegiria, al gaudi de la vegetació, el tracte 
amb persones properes.

Centre d'Estudis d'Agricultura Urbana - Espa¡ 
de memòria del Jardi de l'Amistat. Considerem 
que retre homenatge a la memòria del Jardi de 
l'Amistat no ha de ser només un acte simbòlic sinó 
que ha de tenir un reflex en el disseny i en els usos 
associats a l'espai. De totes maneres, podria ser 
important crear un Espai de memòria i reunir-hi 
aquella informació que permeti compartir el 
coneixement de Llum de la Selva i l'experiència 
del Jardi de l'Amistat. Aquest espai s'hauria 
d'integrar necessàriament en un altre équipement
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d'ús públic: un centre d'assessorament, d'estudís 
i de gestió de ('agricultura urbana a la ciutat. Es 
tractaria d'un espai educatiu, de recerca, que 
permetria consolidar de manera més organitzada 
aqüestes necessitats.

Jardí de I'Amistat Un espai buit amb alguns 
ametllers, rebrots de figueres, avellaners i 
ginesta ens permet intuir el que era el Jardí de 
I'Amistat. Recuperar aquest espai hauria de ser 
una actuació discreta per endegar i cuidar una 
vegetació Higada a l'alimentació, unes superficies 
de gramínies sense cap tractament artificial, un 
espai de recoHiment i passeig que des d'aquesta 
consideració assenyalés l'espai de trobada que 
fou.

poden puntuar i donar qualitat al conjunt, tot 
conduint recorreguts superposats entre els 
espais a diferents nivells.

Aquests apunts són consideracions imaginarles 
sobre el solar Iliure actual a la recerca d'un 
desti per a les potencialitats que presenta.
La defensa d'una política territorial pública 
significa permetre que la comunicació de 
l'imaginari paisatgístic trobi els instruments i les 
capacitats per fer del possible la destil-lació vers 
el necessari. Els articles d'aquest dossier i els 
treballs en curs iniciats al taller sobre el Jardí de 
I'Amistat volen aportar la disposició per estudiar- 
ho, els arguments per proposar-ho i el llarg diáleg 
que s'hauria de mantenir per fer-ho fructificar. 
Així sigui!

Ecocatedral. En una amplia àrea que salva el 
desnivell que va des de la part superior del carrer 
de l'Arcàdia fins a la Biblioteca de Ponent es 
podria fer un aterrament amb murs construits 
amb material de construcció récupérât:
Hoses, pedres diverses i totxanes provinents 
d'enderrocs que permeten construir de manera 
manual en una agregado diversa de materials i 
formes. Connectats amb aquesta estructura de 
terrasses, arbres, arbusts i plantes enfiladisses

Simulaciô d'implantaciô d'hortes al Jardí de I'Amistat Foto: Sitesize
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Enric Majorai /  Michel Mouffe: 
elogi d'afectes i complicitats estètiques

MAIACREU5

Calze, tècnica mixta. 
Enric Majorai, 2012.

Que la petita illa de Formentera ha estât i és 
encara un referent vital, sentimental i cultural 
per a molts ciutadans de Sabadell (i del mon) és 
un dels relats que dona relleu a la cartografía 
humana i cultural de la nostra ciutat. Una 
experiència creativa recent duta a terme entre 
el joier sabadellenc Enric Majorai i el pintor 
belga Michel Mouffe corrobora i aprofundeix en 
aquest joc transfronterer. Sota el titol Elpes de 
l'ànimo, ambdós artistes han ideat un projecte 
expositiu la finalitat del quai no és la simple 
presentado pública de la seves obres, sino fer 
visible un procès de pensament, en tensió mútua i 
estimulant, entorn de tôt l'arc creatiu. Començant 
des dels propis referents culturáis i conceptuáis, 
abraçant reflexions sobre materials, tècniques 
i processes, fins a arribar a la pregunta sobre 
I'espectador: com fer de l'art una experiència 
gratifícant, afectiva, vital i transformadora?
La doble exposició presentada en dos espais

emblematics de Formentera, la Sala de l'Antic 
Ajuntament i l'església de Sant Francese, va 
sorgir, en bona part, en un intent de donar 
resposta a aqüestes reflexions.

El text que segueix, fet des de la perspectiva 
de I'espectador, pren la paraula per respondre a 
l'experièneia estètica i al procès reflexiu originat 
en la proposta expositiva de Majorai i Mouffe.
El punt de partida son dues preguntes. Fins a 
quin punt les formes de l'art poden aprehendre 
les forces de la naturalesa, les estructures de 
l'univers? Per quin motiu moites de les formes de 
l'art contemporani continúen habitades d'un fort 
sentiment espiritual i cosmologie?

Sabem que des de temps immemorials 
l'art és una investigació de la realitat visible o 
invisible que produeix una classe particular de 
coneixement. Que els artistes, no amb menys 
mesura que els cientifics, creen models de 
l'univers. 1 que encara que, des de la creativitat 
de l'art, l'experièneia cognitiva es produeixi 
de forma intuitiva, no deixa de ser una forma 
de coneixement. Un coneixement, aixô si, amb 
un segell propi, que és la seva doble condicio 
racional i poètica. Un coneixement, dones, que 
és albora logos i revelado. La complexitat propia 
de l'art radica en aquesta doble condició de 
produir realitats materials, però també realitats 
afectives. Tal com diu Jean-François Lyotard, 
l'obra d'art no és únicament un objecte cultural 
accessible a la nostra anàlisi, tot i que també ho 
és i, com a tal, es pot estudiar des de diferents 
metodologies. Més enllà de ser un objecte cultural 
històric, l'obra d'art amaga també un excès, un 
éxtasi, un potencial d'associacions que desborda 
els seus limits materials i lingüistics. L'art d'ahir, 
d'avui i de sempre ens ha obert a universos tan 
sols intuits encara no humans; per aquest motiu, 
I'art transforma, encara que sigui per uns instants, 
el sentit de nosaltres mateixos i la nostra noció 
del mon.
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Planarios, de Nuria Fuster

El ejercido realizado a través de "planarios" es 
uno más frente la observación de diferentes 
procesos que se han dado a lo largo de la historia 
de la humanidad, mediante construcciones 
arquitectónicas con el fin de dialogar con la 
realidad. Un túnel, cueva o caverna son lugares 
míticos desde donde el espacio queda prensado 
por su oscuridad, y en el borde, donde se acaricia 
la luz, sucede un contacto exterior donde aparece 
un lugar de intercambio denso y muy físico.

Estas dos imágenes son el resultado de 
escanear dos piezas de hierro huecas de 
diferentes alturas (100/70 cm), prensando su 
dimensión, aire y luz en un mismo plano.

Y el primer sentir que el hombre debió tener 
cuando se dio cuenta de que estaba solo, 

solo y rodeado de algo inaccesible, debió ser, 
sin duda, el sentirse en una caverna. La Alegoría 

de la caverna platónica arrastra esta vivencia. 
Salir al espacio se confundirá con "salir a la luz

María Zambrano

Planano i

Doble pàgina seguent:

■ Puntuatitat negativa i cronomètrica del present llis i pia 
Ferro galvanitzat, 100 cm, 2012

Planarlo 11 - Puntualitat negativa i cronomètrica del present llis i pia
Ferro galvanitzat, 70 cm, 2012
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Nuria Fuster (Alcoi,1978) viu i trebaüa a Berlín. És Ilicenciada en 
Belles Arts per la Universität Politècnica de València i té estudis 
d'escultura a lAcadennia di Belle Arti di Roma. El seu treball ha estât 
exposât en galeries d'àmbit nacional i internacional així com Galena 
Marta Cervera (Madrid), Newman Popiashvili Gallery (New York), 
Hamish Morrison Galerie (Berlín) i Galería Metropolitana (Barcelona). 
Ha participât en nombroses exposicions col-lectives, i la seva obra 
s'ha pogut veure en centres com el Círculo de Bellas Artes, MAGUE, 
Domus Artium, Centre dArt Santa Ménica, Patio Herreriano, La 
Casa Encendida, MEIAC, Tabacalera, etc. Ha obtingut beques de 
gran prestigi com la Beca Marcelino Botín (2009) o la Beca Casa 
Velázquez (2006), i ha guanyat alguns deis premis més prestigiosos 
com el Generaciones Caja Madrid (2012), el Premi Art Situacions 
(2012), el Premi dArts Plástiques Obra social Unicaja (2005,2008) 
i l'EXPLUM (2009). La seva obra forma part de col-leccions com 
la Fundació Marcelino Botín, Caja Madrid, Unicaja, Museo Patio 
Herreriano, Fons d'art de la Universität de València, Col-lecció MICA 
o Explum Arte Actual.

www.nuriafuster.com
www.galeriamartacervera.com
www.hamishmorrison.com

http://www.nuriafuster.com
http://www.galeriamartacervera.com
http://www.hamishmorrison.com


Enric Majorai i Michel Mouffe, com a productors 
d'objectes culturáis des de disciplines pròpies i 
diferenciades, ocupen cadascun un Hoc propi en 
el circuit de la prodúcelo artística actual que en 
aquesttext no analitzarem. El nostre Interes ara 
queda circumscrlt a la mostra conjunta El pes de 
l'ànima presentada en dos espais conceptualment 
complementaris. A l'espai civic de l'Ajuntament 
veil, l'exposició proposava, de forma sorprenent, 
noves formes de percepció i de relació entre 
l'obra pictórica —considerada en l'imaginari 
cornil un objecte d'alta cultura—, i la jola — 
convencionalment adscrita al cercle de l'artesania, 
el disseny i l'ornament. Superat aquest primer 
moment sorpresiu, el diálegformal entre jola i 
pintura, tot i la seva radical diferéncia d'escala, 
es féu especialment revelador en fer visibles un 
seguit de relacions i afinitats estétiques, com ara 
la qualitat no óptica de les seves formes, és a dir, 
la vinculació de les formes al camp de les idees; el 
seu transit des de la superficie plana fins a l'espai 
circumdant; o la nécessitât de fer present i visible 
l'aspecte processual de l'experiéncia artística 
-aquella forma de pensament que es manifesta 
en el "fer"; en Tacciò directa sobre la materialitat 
de les coses i del món. Més enllá d'aquest joc de 
relacions, l'espai expositiu gravitava entorn de 
les dues úniques peces de contingut narratlu 
i simbólic: el bronze Llavor d'Enric Majorai 1 la 
pintura mural Llágnmes de Sant Pietro feta "in 
situ" per Michel Mouffe. El bronze de Majorai, en 
la seva concreta i rotunda perfecció abstracta, 
ens parla del temps cíclic i etern de la natura 1 
també de gènesi, latència, gratitud, esperança, 
renaixement. El mural de Mouffe desmaterialitza 
la pintura i transfigura la forma en gest. Un 
gest, però, sense subjecte. Pura fenomenologia 
estètica de les liéis universels de Tatzar i de la 
gravetat. Essenttotalmentdiferents, ambdues 
obres comparteixen i provoquen un intens 
sentiment còsmic de Texperièneia de Tart.

El pensament que ha donat Hoc a aqüestes 
dues obres esmentades, els seus referents 
intellectuals i culturáis, la nécessitât expressive 
de les seves formes... tot això es manifesta 
més plenament quan es posen en relació amb la 
instaTlaciô sospesa en el huit de la nau central de 
Tesglésia de Sant Francese. Dins l'aura de l'espai 
sagrat, les obres assolien la força d'una oració; un 
cant d'esperança i de gratitud. La frase visual es 
construía al voltant de dos objectes simbôHcs: el 
volum abstráete God's Gravity de Michel Mouffe 
i el calze d'Enric Majorai, autor també de les tres 
barques que tanquen Tescena poètica. God's 
Gravity sorgeix d'una recerca estètica entorn de 
la idea de gravetat corn a realitat autogenerativa 
i inhaprensible a la inteTligència humana. El calze.

objecte de valor sagrat en totes les cultures, 
situa el poema visual en l'espai mític del ritual.
Les barques surant a Tespai parlen d'aquell viatge 
huma de catarsi originat en la profunditat de la 
terra; parlen del procès d'individuació de Tèsser 
huma a la recerca de la Hum que és el coneixement. 
Perqué la forma primària en què la realitat es 
presenta a Thome és la completa ocultació, diu 
Maria Zambrano, la nécessitât primària de Thome 
és la nécessitât immediata de veure. Les imatges 
de Tart, les Imatges de Déu, les Heis de la clèncla, 
tenen aquesta arrel antropològica comuna.

No és casual que Enríe Majorai i Michel Mouffe 
hagin escoHit el Henguatge de la instaTlaciô, 
atès que en una instaTlaciô artística és el cos, 
en la seva totalitat, el que se sent interpellât i 
cridat a participar de Tobra d'art. Des d'aquesta 
perspectiva, la instaTlaciô El pes de l'ànimo es pot 
entendre corn un portai o un punt d'accès a un môn 
expérimentât d'una altra forma. Per uns instants, 
ens fou donada la possibilitat de reconfigurar el 
coneixement que tenim de nosaltres i del môn.

Seguint les recerques de Tart modem de 
transferir a la práctica de Tart els conceptes 
cientifics de l'univers, el God's Gravity de Michel 
Mouffe proposa un joc de formes i paraules 
per Indicar la realitat complexa de dues forces 
creadores: la Ilei còsmica de la gravetat, 
comprensible en el pas de la forma esférica a la 
forma de Hàgrima, i tanmateix incomprensible en 
la seva forma ingràvida d'ocupar Tespai. Al mateix 
temps, gràcies al treball de textures i de color, la 
Ingravidesa de la forma abstracta en suspenslô 
queda transfigurada en la forma gràvida 
d'un ventre matern. Aquest recurs cultural i 
iconogràfic té un Hoc d'inspiraciô històric i precis: 
la figura prenyada que ocupa Tespai central del

Llàgrimes de Sant Pietro, 
tècnica mixta 

Michel Mouffe, 2012

Llavor, bronze 
Enric Majorol, bronze, 2012
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Instahlació 
Elpes de 
rànima.
Furie Majoral i 
Michel Mouffe. 
Església de 
Sant Francese. 
Formentera, 
juliol de 2012.

quadre Lo Verge de Port de Piero della Francesa (cap el 1459). 
Cièneia, historia i cultura formen una unitat en el pensament plástic 
de Michel Mouffe, per a qui en l'experiéncia que permet l'art, com 
en el coneixement intiïitiu, tot pot entrar en una mágica i misteriosa 
relació. Si el God's Grovity parla de l'univers mirât per l'home, el 
calze de Majoral parla de l'home afectat pel misteri de la vida. 
L'angoixa de saber-se engolit pel veil Cronos; de sentir-se abismat 
en el temps cosmic. És el prec del suplicant, el prec de la gracia i de 
l'esperança vers el viatge a la llum.

Vist des de l'experiéncia, l'art potser no reflecteix res més que 
una historia apassionada de desitjos que germinen en l'experiéncia 
de la vida i prenen forma en moments d'alta intensitat emocional 
i cognitiva congelats en el temps i en l'espai a l'espera de ser 
reactivats i actualitzats per l'espectador. Experiéneia humana 
temporal i mutable. Experiéneia histérica en el seu sentit més 
profund, ja que implica l'experiéncia del present com un instant 
fugisser, que converteix el passât en quelcom irrevocable i 
inoblidable. La instal-lació El pes de l'ánimo presentada a l'espai 
sagrat de l'església de Sant Francesc pren tot el sentit en aquesta 
unitat de temps que permet l'experiéncia de l'art. Temps fet de 
deslg i de frustrado. Temps de l'home sobre la terra anhelant 
conquerir un espai vital propi. Perqué aixi corn la planta o l'animal 
viuen perfectament encaixats en el seu medi, sembla que a 
l'Individu huma aquesta realitat li manca; d'aqui el seu desig de 
crear-la, configurar-la, donar-li forma i sentit. L'aparicié dels déus, 
escriu Maria Zambrano, és el primer dibuix de la realitat. La primera 
idea i la primera pregunta humana sobre el mon. La divisió entre el 
sagrat i el profà és la primera divisió de la realitat. Una és la realitat

immediata incerta, contradictoria i múltiple, 
amb la quai l'humà ha de conviure. El Hoc de la 
llulta i el domlni. L'altra és el centre, el Hoc sagrat. 
L'horitzô que s'il-lumina. L'anhel de l'humà al Harg 
de la seva historia és conquerir el Hoc de Déu.
Les manlfestacions de l'art deixen constància 
d'aquest desig de l'ésser de projectar-se més 
enllà de si mateix; de veure's i reinventar-se. Per 
aquest motiu l'anàlisi de les formes, la comprensió 
de la realitat material i histórica de l'art mai sera 
suficient per desactivar el seu potencial afectiu 
alliberador de les possibllitats obertes que conté 
la vida.

A les tardes de juHol a Formentera, en aquells 
instants que precedeixen els capvespres d'estiu 
en qué la intensitat iridescent de la Hum blanca de 
l'ilia va minvant, la nau central de l'església de Sant 
Francesc deixava de ser l'espai huit de la divinitat. 
Les formes paganes de l'art humanitzaven aquella 
arquitectura sagrada i ens recordaven que avui, 
com sempre, l'experiéncia de l'art ens permet, per 
un instant, abandonar el pes de l'ánima mendicant 
i accedir a la félicitât transhumana de la divinitat.
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Del leporeMo com a utopia creativa
VICTOR SEGUÍ

Estudis tridimensionals per a I'obra Media Naranja (2C05)

"Ens trobem un dia d'octubre a Sant Quirze del Vallès, Catalunya. 
Iniciem un passeig intel-lectual, dens i ric de continguts entorn 
de I'obra conceptual de Tom Carr". Amb aquests mots Joséphine 
Matamoros encapçala un text intelligent i poètic (Tom Corn 
VisuoHtzoció del pensament) sobre els moviments del pensament 
creatiu de Tom Carr, artista format entre els Estats Units i 
Barcelona. S'incorpora a I'escena artística internacional ais anys 
igBO amb un trajéete creatiu significat per un pensament escultôric 
que es ramifica amb incursions conceptuáis en el camp de la pintura, 
la instal-lació, l'arquitectura i el paisatge urbá. El seu trajéete 
artistic s'ha desplegat en estret diáleg amb una de les vies créatives 
fonamentals de la modernitat estética: l'expressió del máxim amb 
un minim d'elements.

Amb un exemplar del Ilibre a les mans, després d'endinsar- 
m'hi i fer-hi un pausat recorregut, em va assaltar una pregunta

fonamenta. quin és el motiu de la publicaciô? Donada la 
p'oxim "a: que hem mantingut, conec I'obra de Tom Carr i la seva 
trajecTÖr.a. ^uè l'ha mogut a mostrar part de la seva “eina, la més 
p'ime "dia., la més intima? Què l'ha portât a evidenciar el procès 
créât U utilltzat tots aquests anys?

Quina é= la nécessitât d'ensenyar-lo?
La respesta no va trigar a produir-se: nécessita aproxinrar-se 

a la Eodetat per tal de donar sortida als pois que corn a docent 
confermen la seva personalitat. D'aquest acte de ger eros tat 
en gai.d rè cant l'espectador en general corn els estudiants en 
particular.

El leparel-lo és una Singularität del seu mètode de treball,
£ sscciat a les fases iniciáis del seu personal procès creatiu, 
que, vitalment, ha nécessitât mostrar en un moment "ellevant 
de madurae.ô personal i professional. Aquesta publicado és un
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Detall de J'Dbra Wood Helix — Fusta pintada i cordill 
mides -rariables. coHecció particular (1997)
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Detall de l'obra Continuum — Acer inoxidable raspat 
i pintat, 15 X 4 X 4 cm (Sani Quirze del Vallés, 2C02)

Leporello de dibuixos per l'obra Media naranja (2005)
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Seed & Helix - Acer inoxidable raspai i fin tai i agua, 
3900 xlBOO X 1900 cm - Sen central de Société Générale, 
(La Défense, Paris 1995)

homenatge al leporel-lo ens mans de Tom Carr, a la seva manera de 
treballar a partir d'aquest.

El terme leporel-lo defineix una tècnica de plegat del paper 
en forma d'acordiô que recorda un paravent. Tom Carr pren fulles 
de paper de fort gramatge, les talla en un nombre sencer de tires 
d'un metre de llarg i les plega amb molta cura. Traballa només 
per una cara, com si d'una Hibreta es tractés, i finalment, quan 
es desplega, es manifesta d'un cop d'ull tot el procès creatiu. La 
seva forma de treballar, ordenada i meticulosa, l'ha portât a reunir 
una immensa quantitat de leporeMos al seu taller, testimonis del 
treball desenvolupat aquests anys, convertits en un arxiu viu, de 
referència, que reflecteix el seu pensament plastic o, en realitat, 
corn aquest pensament es genera.

És cridanera la mida del leporel-lo, que permet acomodar-lo en 
una butxaca, per tal de tenir-lo sempre disponible en qualsevol Hoc i 
situado, i el dibuix a llapis de punta fina, que ens parla de la precisió 
amb la quai es fa. Veient Tom Carr amb un leporel-lo i un llapis a les 
mans, en una situado concreta, se'm presenta un dilema: pensa el 
que dibuixa, o dibuixa el que pensa? En quin moment del procès 
creatiu l'equaciè s'inclina d'una banda o de l'altra? O bé es presenta 
al mateix temps, o depèn del problema plantejat...? En les pàgines 
d'aquest Hibre m'ha semblât trobar-hi pensaments i dibuixos, idees 
i objectes. Acceptant una visió clàssica dels mètodes de disseny, 
comprovem que Tom Carr es comporta com una caixa negra {black 
box) dins la qual es produeix el salt creatiu. Seria impensable el 
seu treball sense una adequada experiència ampliada i depurada 
dia a dia, basada en l'observació de tots els objectes, físics, socials 
i culturáis que componen el nostre mon contemporani. Aquesta 
experiència va acompanyada, en tot moment, d'una gran dosi de 
passió, sense la qual no es comprendria el treball de l'artista. Tom 
Carr utilitza el dibuix com a mètodo de disseny essencial i l'evolució
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artesanal com a comprovació per tal de depurar la proposta fins a 
arribar a la materialització definitiva.

En el dibuix sobre el leporel-lo, una vegada superada la fase 
inicial d'idealització de la proposta formai, després d'especificar les 
dimensions i treballar a escala, es fa un salt que permet proposar 
objectes i, si cal, subdividir-los. Al mateix temps, quan treballa 
amb la fusta com a material expressiu i amb una mida assequible, 
es manifesta amb claredat el mètode de l'evolució artesanal, amb 
proves d'encert/error, com un artesa, fins a depurar la proposta 
formai prèviament dibuixada. En parlar d'escala, en aquest cas 
gràfica, per tal d'acotar la mida de la peça, no puc deixar d'esmentar 
altres "escales" també utilitzades per Tom Carr, entre les quais 
podem distingir els conceptes següents. Temps: propostes 
permanents, variables i efimeres. Lis: propostes pùbliques, privades 
i discretes. Ubicació: propostes per a l'interior i per a l'exterior. 
Presència: propostes évidents i propostes pràcticament ocultes.

En un altre ordre de coses, segurament atribuïble a una 
deformació docent que m'acompanya i sense voler ser exhaustiu, 
noto en els leporel-los conceptes bàsics provinents de diferents 
ambits del coneixement. Em permeto esmentar-ne alguns: Estàtica, 
Hidráulica, Matemàtiques, Teoria de la Hum, Fisiologia, Psicologia, 
Natura.

Analitzant els leporel-los de la publicació de manera transversai, 
independentment de l'apartat temàtic que se'ns presenta al 
llibre, podem observar una evolució de les eines d'anàlisi i de 
representació i una ampliació dels materials amb els quais es 
confeccionen les propostes plàstiques. M'han cridat l'atenciô les 
obres fetes amb fusta i color, fusta, color i cordili, la col-laboració 
imprescindible de la Hum, piata, tàpia, aigua i acer, acer i color.

Per acabar aquest escrit, em sembla intéressant remarcar un 
pareli d'aspectes des d'un punt de vista molt personal, en relació

amb els dibuixos en els leporel-los. Per a mi 
existeix un motiu representatiu del pensament 
artistic de Torn Carr, present en un bon nombre 
de dibuixos: es tracta de la serp (snake), la 
serpentina, l'hèlix... provinent de la natura i de les 
matemàtiques.

I en relació amb els mateixos leporel-los, 
n'existeix un de paradigmàtic de la manera de 
pensar i produir de l'artista. El trobem entre les 
pàgines 158 i 159 del Hibre i el reproduïm aquí. 
Correspon a l'escultura Seed & Helix, en la quai, 
a partir d'un esquema de l'espai del vestibul de 
la Société Générale, Torn Carr va proposant 
solucions formais fins a arribar a la primera 
proposta de Havor, amb un dibuix intens, pie 
d'esbossos comprimits entre élis, fet amb passió... 
un magnifie exemple d'aquesta "visualitzaciô del 
pensament"deTom Carr.

Torn Carr. Visualitzaciô del pensament. 
Joséphine Matamoros, Editorial 
Comanegra i Art Plural Gallery, Sabadell,
2012. ISBN: 978-84-15097-52-5

Leporello de dibuixos per a l'obra Seed & Helix 1995
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La ciutat i les hores
NATIVIDAD AYALA
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La ciutat on vise desperta a l'alba. N'hi ha d'altres 
que desperten més tard. Però ella obre els ulls, 
quan li arriba la Hum més blanca. Q.uan el silenci 
ens toca. Quan la bella muntanya que la protegeix, 
la Mola, encara no s'ha separat del cel i totes dues 
son una sola cosa.

Aleshores, desclou timidament les parpelles 
i, a poc a poc, com acostumen a fer les velles, les 
aixeca. Encara que no triga gaire a tancar-les.
No es troba bé, la ciutat. 1 tampoc no li queden 
mascares per posar-se que l'ajudin a fer sentir la 
seva veu apagada, que l'ajudin a fer teatre.

Ni temps assossegat per parar-se. La velocitat 
de les maquines no li ho permet. L'arrossega. 
L'arrossega. On anem? Em pregunto, quan veig la 
corrua de cotxes, d'automòbils, de maquines de 
tota mena, que l'envolten i la travessen per dintre, 
ferint-la iferint-nos.

El dia neix apressat a la vila, constret, 
esdentegat. Li falten hores perqué li cauen de 
la boca. Una rere l'altra, cauen les hores als dies 
i, naturalment, a nosaltres. Només quan arriba 
el vespre ens adonem que hem perdut la Hum 
regalada, que l'hem perduda sense notar-la. Ens 
hauríem de convertir en Hadres. Sí, robar, robar 
temps, per poder ser nosaltres. Sobretot quan fa 
calor, quan el dia s'estira i el paisatge es torna groe 
i pie d'humitat marina.

L'estiu aquí és foc, l'asfalt crema. Tots els que 
poden marxen. "Tothom qui pot se'n va", sento 
que diuen. Mentre els coloms dibuixen camins 
impossibles a les places dures..., que ens vam fer, 
ja fa uns quants anys enrere. Colomides, colomins, 
colomassa. 1 els vells, se'ls miren, sota les poques 
ombres que queden. No es veu cap nen, cap pilota. 
No se sent cap melodia. Als carrers els gossos 
pixen i borden, fan companyia i pixen; indiferents, 
avorrits, submisos als submisos amos.

La ciutat i les hores que se la miren, 
condescendents, perqué no s'atura. Perqué està 
desorientada, confusa. Ningú la deixa mirar-se 
al mirali. Descobrir-se el rostre. S'espantaria la 
ciutat davant l'espill? Es trobaria vulgar, sense 
gust ni finesa? Impersonal, com tantes d'altres? 
Mecánica i soroHosa, inhóspita i desamparada? O 
béesveuria bonica?

No estaria de més aturar-se per contemplar
la, per percebre la vila que deixem que ens facin

els altres: els politics, els especuladors, els 
poderosos estafadors, els arquitectes, etc. 1 la 
que humilment fem nosaltres, amb el dibuix de les 
nostres passes diaries.

1 podríem preguntar-nos, des de l'atalaia: On 
som ara? Per a qui, realment, és la ciutat que 
tenim? 1 per a qué? 1 també podríem preguntar
nos: A qui li agrada el Hoc que habita? En definitiva, 
quise l'estima?

Ara que tiñe, davant meu, mapes i dibuixos, 
fotografíes del nudi que es formava a 
començaments del segle passât, m'adono deis 
canvis tan importants que ha sofert en pocs anys. 
5 'aixecaven nous edificis, alguns amb intenció de 
ser personals, amb ganes de crear quelcom bell. 
Com si la pedra que els formava fos viva i fos alla 
per ser edifici que parla, per ser construcció que 
dialoga amb tot allò que l'envolta. Es traçaven 
carrers i places, espais per on havia de caminar 
l'home. Es veuen els camps de conreu, els boscos 
densos. Els horts, les masies, etc. 1 en alguna foto 
una gallina perduda.

Comprovo que, aleshores, la natura 
domesticada encara era propera als homes. No 
sé si la melangia de la vila té a veure amb el fet 
de sentir-se molt Huny d'ella mateixa. Tapada, 
embolcallada per quilos i quilos de quitrà i 
formigó. Pilla de l'avaricia, de pensaments que 
menyspreen els espais urbans, els espais pùblics. 
Els Hocs que ens haurien d'oferir benestar...

En el fons penso que tot això ho nota, com 
també nota que els boscos que l'abracen van 
perdent fortalesa, perqué s'aprimen, s'aprimen 
conquerits per l'asfalt, insaciable catifa que no 
para de progresser. 1, per tant, és possible que es 
reconegui com una vila sense imaginació, nascuda 
de la mediocritat i l'especulaciô.

La vida, en aquell temps, no era fácil. Però no 
sé qui pot dir que ara la vida és fácil. No veieu els 
àngels de la terra com ploren cada dia?

Pocs racons agradables ens pot oferir, pocs 
jardins comunitaris de debò. Ni parcs amplis, 
farcits de plantes i arbres. Poca ombra i silenci per 
poder descobrir que sobre l'herba, de vegades, els 
núvols dormen i les idees desperten. Potser li dol, 
a la ciutat, tenir les mans tan buides.

Juny2012
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Oriol Vilapuig
Conversa amb Maia Creus

Teorema 3 
Rèprobes, 2010 
Graftt sobre paper 
70 X 100 cm

Oriol Vilapuig: Abans d'entrar en consideracions 
que tenen a veure amb la definició d'experièndes 
i inquietuds que circulen pels meus darrers 
treballs, m'agradaria constatar la voluntat que 
qualsevol de les meves peces es manifestin des 
de la seva preséncia i sensació física dins uns 
temps i un espai de contemplació únic i particular. 
Aquesta experiéncia de contemplació és per 
a mi fonamental i será la que d'alguna manera 
inaugurará totes les altres. És a partir del 
moviment d'avanqada i retrocés que la preséncia 
física i material de l'obra ens provoca quan la 
contemplem, i aixó té a veure amb aspectes 
d'orde fisiológic, més que no d'ordre purament 
intel-lectual, que es mobilitzaran experiéncies, 
emocions i reflexions en l'espectador. D'aquí el

meu interés per començar la conversa a partir de l'experiéncia de 
contemplació real de les obres i no davant les seves reproduccions 
fotograflques, perqué aqüestes darreres segresten la imatge i 
deixen fora tota una altra experiéncia, que segurament té a veure 
amb una de les funcions de l'art, que és précisément la de recrear la 
sensació de ser f ísicament en el món.

Maia Creus: No és fácil traduir en una conversa via correu 
electronic l'experiéncia contemplativa de l'art de la qual parles.
En canvi, em sembla intéressant convocar la circumstáncia, la 
situació en qué es va produir la trobada en directe amb els teus 
darrers treballs, perqué informa del teu propi procès de treball i 
de la nécessitât interna que et condueix a la tria d'un déterminât 
format de presentació: el políptic, és a dir, una pintura o dibuix 
dividit en múltiples seccions o fragments. El format políptic és 
inaccessible a la mirada estática. La recepció de l'obra nécessita

50 Quadern ■ Octubre 2012



desplegar-SG en aquell temps successiu que habitualment 
identifiquem amb la literatura. És aquesta particular experiència 
d'accès allò que recordo especialment de la nostra trobada al teu 
taller. Paradoxalment, la successió de les imatges una darrere de 
l'altra dels teus poliptics no dona Hoc a cap lògica narrativa sinó que 
accentua la discontiniïitat del pensament. L'experiència estètica es 
tradueix en xoc psiquic i vital que poso en relaciô amb el carácter 
gairebé fisiolôgic de l'experiència contemplativa que tu anomenes. 
M'agradaria insistir en aquesta unitat de cos i esperit que fa 
possible l'experiència de l'art, precisament en una societat corn la 
d'occident, en què s'ha privilégiât el sentit de la vista i l'intel-lecte 
corn a formes excelses de coneixement. A l'origen d'aquesta 
tradició hi trobem la concepció platònica del cos com a receptacle 
0 presó de l'ànima i, per tant, com a obstacle del pensament. En 
direcció contraria, bona part de l'art i el pensament del segle XXi 
assenyala la centralitat del cos en totes les formes de coneixement. 
"No tenim un cos, som un cos", ha escrit recentment el filòsof Jean 
Lucy Nancy. Estem assistint al desenvolupament filosôfic i estètic 
d'una nova ontologia del cos humà. Cree que la teva obra respon i 
participa d'aquesta recerca.

OV: Bé, no voldria tampoc semblar taxatiu i excloent en aixô, 
considero altres mécanismes i estratègies que precisament no 
participen tant de tots aquests aspectos materials i fisiològics 
ais quais abans feia referèneia, i que també són molt eficaços i 
segurament tenen a veure amb altres aspectos que m'interessen 
sobre els usos, els desplaçaments i les apropiacions que fem 
de les imatges, enteses aqüestes en un sentit ampli, amb totes 
les capes de memòria i experiència que arrosseguen en el seus 
desplaçaments. En el meu cas, queda ciar que el dibuix s'articula 
també corn un mecanismo d'apropiació. Em moc en un món 
d'imatges que intento re-significar a partir de l'apropiaciô que 
en faig, dins un relat i una experiència que d'una banda és única i 
particular, però que de l'altra és reiterada i compartida en els temps. 
Potser aquests returns, que apareixen sovint en el meu treball 
amb el mécanisme de la cita, responen a la voluntat de construir 
una experiència del ser en el món partint del reconeixement de 
les altres experiéncies que ens precedeixen i que fem própies 
a partir de l'acte d'anomenar-les. L'art és un mécanisme que ens 
permet debatre i qüestionar consensos, però també és un espai de 
revelacions i experiéncies que tenen a veure amb l'estranyesa de 
viure en un món que ens acuii i ens rebutja al mateix temps.

MC: Centrem-nos en el teu procès de treball. Parles d'usos, 
desplaçaments i apropiacions de les imatges. 1 també en 
aquesta qüestió em sembla molt important identificar des 
de quina nécessitât interior t'acostes al mécanisme de la cita 
literaria i al métode apropiacionista, recursos molt vigents en el 
llenguatge pictóric actual. Podríem dir que en el teu cas aqüestes 
metodologies són gairebé una condició de possibilitat del teu 
procès creatiu. Ens trobem a tocar d'un pensament al-legóric tant 
en la seva estructura -una imatge es llegeix a través d'altres- com 
també com a actitud perceptiva. La práctica de l'art deixa de 
sustentar-SG en una interioritat individual i singular. La pintura 
s'esdevé Hoc antropològic: llenguatge i Hum; veure i pensar a través 
de l'univers cultural que transporten les imatges, figures de la 
densitat del temps i de la fragmentació de la história.

OV: Sempre m'he mogut entre imatges, 
potser perquè he tingut dificultats per a altres 
llenguatges excessivament codificats. Les 
imatges ens acullen en un espai particular i 
diferent, un espai, per dir-ho d'alguna manera, 
més oniric, on té cabuda l'inconscient col-lectiu. 
Benjamin ha définit molt bé una possible teoria 
del coneixement amb una imatge, la del Hampec 
que ens il-lumina momentàniament, ens pertorba

Teorema 4 
Mascares, 2010 

Grafìt sobre 
paper 

70 X 100 cm

i possibilita un moviment de pensament définit 
corn el Harg ressonar d'un tro. Aquest petit 
resplendor, que també produeix la imatge, la fa 
aparèixer corn un petit senyal intermitent, una 
idea sobre la quai escriu Georges Didi-Huberman, 
un filôsof que ha reflexionat extensament 
sobre la naturalesa de les imatges: "la imagen se 
caracteriza por su intermitencia, su fragilidad, su 
latir de apariciones y desapariciones incesantes

Teorema 2 
Mundi, 2010 
Grafit sobre 

paper 
70x100  cm
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Teorema 1 
Uli, 2010 
Graßtsobre 
paper 
70 X 100 cm

(...) la imagen es poca cosa: resto o fisura. Un accidente del tiempo 
que lo hace momentáneamente visible, legible" Em sembla 
interessant plantejar la creado d'una imatge no des d'una voluntat 
de permanéncia, sino tenint en compte la seva frágil intermiténcia. 
És segurament per aquesta idea que en el meu treball la imatge 
es desplaça, es confronta i dialoga amb altres imatges mostrant 
així també la seva inestabilitat, i és en aquests moviments on les 
imatges arrosseguen diferents nivells de significat que tenen a 
veure amb com les habitem dins una experiéncia propia, però també 
dins una memòria i un subconscient col-lectius. En qualsevol cas, les 
cites de la cultura i de les experiéncies que ens precedeixen no són 
utilitzades des d'una erudició nostàlgica, sinó que són apropiades 
com a formes i analogies que oscil-len en la matelxa Intensität 
que les própies (puc sentir les própies a partir del reconeixement 
de les alienes). Aixó té relació amb el que dius, i que em sembla 
Interessant: quan l'obra deixa de ser un mécanisme de construcció 
individual i singular i passa a ser una Identität que es dissol en allò 
altre. L'alteritat fa possible en Tacciò artística Toportunitat de 
ser en Taltre, de viure i reafirmar la pròpia experiéncia en Taltre.
De tota manera, entenc els meus actes, que s'inscriuen en la 
creació d'imatges, corn una reacció per donar resposta i fer visible 
una experiéncia de viure en el mon i d'entendre la vida corn allò 
insondable i inabordable, que avança misteriosament i no som 
capaços de fixar... Però estem abocats a Tacciò i aquesta determina 
un gest, un moviment, que osciTla entre diverses pulsions en

sintonia amb la vida i que tenen a veure amb 
el cesig, la por, el pas del temps, la pérdua i 
la finitud, entre d'altres, i amb la manera corn 
aqüestes pulsions troben resposta i es donen 
reiteradament en cada vida humana.

Converso per correo electronic o partir d'uno 
trabado al toller d'OrioI Vilopuig el 27 d'octobre de 
2012.

Installació de Teorema, 2010 (poh'ptic de quatre 
dibuixos) a la galeria Joan Prats-Artgräßc 

(Barcelona, desembre de 2011)

52 Quadern • Octubre 2012



'Fissures', de Oriol Vilapuig: 
desorganizar, desposeer y sobrevivir

VALENTÍN ROMA

En el último ensayo del libro Desnudez, Giorgio 
Agamben señala una de esas cuestiones que 
invitan a pensarnos desde fuera, como si el 
discurso nos estuviese observando. Dice 
el filósofo italiano que si bien los hombres 
han reflexionado durante siglos acerca de 
cómo preservar, mejorar y hacer seguros sus 
conocimientos, para una ciencia de la ignorancia 
carecemos aún de los principios más elementales.

Visto desde una perspectiva filosófica, este 
argumento resulta impecablemente demoledor, 
ya que advierte sobre cierta querencia del 
pensamiento hacia sus propios solipsismos, sin 
embargo, contemplado a partir del territorio de 
la estética adopta una inesperada debilidad, pues 
podríamos decir incluso lo contrario, es decir, que 
durante siglos el arte y los artistas se ocuparon 
de explorar por dónde se desorganiza el saber, 
qué formas tenemos para desposeernos de lo 
que nos asedia, cómo sobrevivimos a nuestras 
sucesivas pérdidas, atrapados entre la urgencia 
por conquistar que nos propone lo real.

Desorganizar, desposeer, sobrevivir o, 
dicho de otra forma, truncar cualquier forma de 
consenso, sustraerse de los rigores impuestos 
por la esencialidad, permanecer en medio de 
aquello que se diluye: he aquí tres marcos, tres 
gestos a partir de los cuales vislumbramos una 
posible zona para el no conocimiento, un territorio 
sobre el cual la ignorancia pueda desenvolverse.

Obviamente, si he aludido a estos tres cortes 
hermenéuticos es porque a partir de ellos se 
articula la trilogía Fissures de Oriol Vilapuig, un 
trabajo que, siguiendo el ejemplo planteado por 
Agamben, también explora cómo son fracturados 
los mecanismos del saber, qué pulsiones definen 
una posición desde la cual mirar o combatir el 
mundo.

Así, Fissures I (desorgonitzor) se despliega 
en torno a la idea del miedo como potencia 
transformadora, una especie de marejada que 
atraviesa violentamente lo visible, mudando la 
substancia de las cosas.

El miedo permite imaginar otros posibles 
órdenes para la realidad, parece decirnos la cita 
de Emil Cioran que acompaña este políptico, y ese 
mismo miedo no es sólo nuestro, sino también de

las propias imágenes, de las seis imágenes que 
vemos disponerse aquí, las cuales nos "miran" a la 
manera de espectros que se adentran y, a la vez, 
reculan ante su propia condición.

Igual que vibra un objeto iluminado por una luz 
a punto de extinguirse, las cosas titubean cuando 
son observadas demasiado intensamente, 
produciendo una suerte de danza o de coreografía 
vivificadora. Podría decirse que esa agitación 
es el testimonio de una imposibilidad, la de 
permanecer crédula y fielmente ante los objetos, 
sin embargo, al menos en Fissures I, esta falta de 
fijeza que nos hace saltar de una imagen a otra 
conforma, también, otro régimen para lo visto, 
acaso una nueva condición para nuestra mirada.

En otro sentido, Fissures II (despossessió) se 
adentra por ciertas nociones sobre el erotismo 
relacionadas con la obra de Georges Bataille y, 
más concretamente, hacia la idea de desposesión, 
que el pensador francés entendía como una

Desorganizar, desposeer, sobrevivir 
o, dicho de otra forma, truncar cualquier 
forma de consenso, sustraerse de los rigores 
impuestos por lo esencialidad, permanecer 
en medio de aquello que se diluye

vorágine de los cuerpos caminando hacia lo 
obsceno.

De algún modo la entrega, ese término al 
que alude el título de la obra, nace de un impulso 
escindido, que se debate entre el abandono y 
la prohibición. De ahí que el pudor, incluso lo 
puritano, no sólo aparezcan como un reverso para 
la desnudez sino, sobre todo, como el lugar desde 
el cual es invocado el erotismo.

"No hay ser sin fisuras", afirmaba Bataille, 
es decir, no resulta posible abrazar el éxtasis 
sagrado del cuerpo sin la ansiedad que inocula 
el deseo, sin la retaguardia a la que nos arroja el 
pudor, sin la liberación que nos promete lo erótico.

Precisamente esta discontinuidad propia de 
las pasiones erotómanas, esta fisura ontològica 
que rasga la experiencia interior, situándola cara a
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cara con su no saber, con su no ser, es igualmente 
visible en la forma de configurar todo el tríptico, 
el cual se sostiene, por así decirlo, a partir de sus 
propios cortes, sus intervalos, sus silencios y sus 
fracturas.

Del mismo modo que el miedo desorganiza 
ciertas lógicas, la interrupción desgarra cualquier 
posibilidad secuencial, cualquier sentencia o 
pensamiento. En este sentido, las visiones que 
constituyen Fissures II muestran, todas ellas, 
cuerpos que se abren y se cierran, interioridades 
que se ofrecen y se esconden: parpadeos que 
dejan tras de sí instantáneas desgarradas 
por silencios, fantasmagorías acuciadas por 
sus respectivos "fantasmata", según definía 
Aristóteles a las imágenes que produce la 
memoria.

Por último, Fissures III (supervivéncies) indaga 
en torno a la idea de la pérdida y sobre la figura 
de Pier Paolo Pasolini, especialmente acerca del 
rostro destruido del cineasta a manos de quienes 
lo asesinaron en la playa de Ostia, la madrugada 
del 2 de noviembre de 1975.

El propio Vilapuig ha escrito sobre esta 
cuestión:"Las imágenes que nos muestran el 
cuerpo sin vida de Pasolini son especialmente 
duras por el ensañamiento de sus verdugos, como 
si no hubiesen tenido bastante con su muerte y 
quisieran borrar su cuerpo desfigurándolo, igual 
que un gesto de destrucción iconoclasta"’.

En efecto, la cara "devorada" es un elemento 
que articula muy poderosamente este políptico, el 
cual parece seguir, además, el dictum pasoliniano 
alrededor del cuerpo del hombre como escenario 
para la rebelión íntima y social. Pero no acaban 
aquí las referencias cinematográficas. También 
podríamos referirnos, según ha señalado el 
mismo artista, al inicio del film Persona de Ingmar 
Bergman, donde la secuencia de instantáneas 
heterogéneas suscitan en el espectador un 
choque visual y psíquico de gran potencia.

En este sentido, la idea de "montaje", que el 
filósofo Georges Didi-Huberman ha rastreado 
en Walter Benjamin, Bertolt Brecht y Sergei 
Eisenstein, entre otros, permite señalar un 
posible método compositivo para las imágenes 
y los textos de Fissures, cuyos mecanismos 
de disociación entre panorámica y detalle, 
totalidad y fragmento, reconstrucción y cita 
—ésta última una constante en todo el trabajo— 
ahondan de manera insistente en la disparidad 
y el desencuentro como procedimiento de 
resignificación, nuevamente como un modo de

adentrarse a través de lo informe, a lo que carece 
deforma.

Y es que hay momentos en los cuales el mundo 
parece mostrar las estructuras taxonómicas 
que lo ordenan, obsequiándonos con esa 
epifanía que llamamos lucidez; por el contrario, 
hay instantes en que el abismo, los sucesivos 
abismos —por utilizar un término muy del agrado 
de Cloran— nos proporcionan una justa medida 
de nuestras incapacidades y de nuestra razón 
de ser, no obstante, en medio de ambos, a veces 
simplemente por sentir miedo, por supervivencia 
o por desposesión, asistimos a la descompostura 
de lo real, algo que nos invita a pensarnos de otro 
modo, algo que nos recuerda cómo en el desatino 
nunca estamos totalmente a solas.

Valentín Roma es historiador del arte, ensayista 
y profesor de estética en la Escuela Elisava de 
Barcelona. Su último libro publicado se titula 
Rostros (editorial Periférica)

1 www.elblogdelweekand.blogspot.com.
es/2012/09/algunes-notes-sobre-el-cos-en-lobra-
de.html
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Fissures I (desorganitzar), 2010-2011. Sis dibuixos de tècnica i mides variables (conjunt 631 cm)
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Fissures II (despossessió), 2012. Sis dibuixos de tècnica i mides variables (conjunt 458 cm)
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Fissures III (supervivències), 2012. Sis dibuixos de tècnica i mides variables (conjunt 574 cm)
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Cinema bis/
Sitges 2012: progressa adequadament
XAVER CORDI

Cosmopolis

Certs esdeveniments ajuden a crear consciènda del pas del temps. 
Enguany es compleixen vint anys del debut d'un aleshores jove i 
prometedor director que marcarla una època. Tot just inaugurava 
la majoria d'edat quan vaig veure al Prado una pel-licula diferent que 
em deixaria bocabadat: diàlegs trépidants, una estructura fascinant, 
personatges de patrons classics però a la vegada innovadors, una 
banda sonora que acompanyava a la narrado i un duel final amb aires 
de western en un film d'atracadors. Parlem de Reservoir dogs i, encara 
que Quentin Tarantino no havia inventât res, barrejava maglstralment 
infìuèndes i estils molt ben assimilats del cinema classic, de la sèrie B 
més casposa i d'un cinema bastant desconegut en aquells moments 
per nosaltres com era el cinema asiàtic (de fet, el famós duel és un 
plagi gairebé pia per pia d'una pel-licula orientai). D'aquella edidó, 
recordo a un jove Tarantino passejant-se com un peix a l'aigua per 
Sitges, prenent cerveses, menjant paella o perseguint el trenet que 
unía l'Auditori i el poblet. Estic convençut que eli també prefería les 
sessions del Prado o del Retiro que la grandiloqüénda de l'Auditori. A

l'acabar una sessió matinal d'un Godzila que amb 
prou feines reunía una dotzena d'espectadors, 
vaig adonar-me que l'energumen que havia estât 
rient i aplaudint tota la pel-lícula com un esperitat 
no era un altre que en Tarantino.

L'oportunitat de tornar a gaudir d'aquest film 
en el mateix rednte on l'havia vist vint anys enrere 
ha estât la sensadc més agrada ole de I'edido 
d'enguany que, tot i el galimatles de seccions, 
de jurats i de premis, ha tingut una pel-lícula 
vencedora per unanimitat. Holy notors de Léos 
Carax. Tot seguit fem una selecció deis films més 
intéressants d'aquesta edició 2012.

Holy motors de Léos Carax. M'a grada Els ornants 
del Pont Neuf i no tan Polo X, una obra amb 
voluntat provocadora lloada per la majoria de
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la crítica especialitzada i destrossada per una minoría i que 
no em va deixar ni fred ni calent. El surrealisme em desperta 
sentiments contradictoris: davant d'unes imatges habitualment 
fascinants sempre tinc la sensació de trobar-me davant 
d'una obra autocomplaent, més pensada per al narcisisme 
del seu director que no per a l'espectador. 1 parlant d'art en 
majúscules, de qué ens vol parlar Léos Carax? Probablement 
xoquem en la nostra manera d'entendre el cinema. És cert que 
tothom ha de ser noble amb si mateix i fidel ais seus principis 
a l'hora d'escriure, dirigir, pintar, siguí quin siguí el seu carni 
d'artista. Però una obra sempre ha de tenir una doble vessant, 
una vessant estètica o plàstica però alhora sempre al servei 
d'uns sentiments o d'un missatge per transmetre. 1 ambdós 
elements han d'anar agafats de la ma, tenint en compte que 
ofereixes l'obra a una tercera persona, que has de respectar 
en tot moment. Carax ha posât Holy motors al servei de Denis 
Lavant, l'ha convertit en un vehicle pel seu lluïment, en un 
reconeixement a l'artista que, tal i corn es diu en un moment del 
film, "sempre interpreta encara que ningú el vegi". 1, per tant, 
ignora l'espectador, tot i que puguem accepter la teoria que un 
artista mai deixarà de ser-ho encara que no tingui un públic a qui 
dirigir-se, amb Van Gogh al capdavant. També es pot entendre 
el film com un homenatge al cinema, suposant que cada un deis 
esquetxos siguí d'un gènere dramatic. Carax fa cinema dins del 
cinema amb uns espectadors adormits que es deixen endur pel 
subconscient i creuen que la realitat és el cinema en si mateix 
(dicotomia realitat/ficció). Una altra lectura de la pel-licula 
és una reflexió sobre en qué ens hem convertit les persones, 
una sèrie de personatges polièdrics segons el moment del dia 
0 de les nostres vides que poc tenen a veure els uns amb els 
altres. Tot i aixi m'agrada més que el director et porti de la mà 
per transmetre un missatge, que en cap cas significa que t'ho 
hagi de donar tot mastegat. El poder visual dels esquetxos i de 
la musica fa que el résultat sigui molt desnivellat, i si bé hi ha 
alguns passatges d'indubtable bellesa, sobretot els moments 
musicals de Kylie Minogue o de Lavant tocant l'acordió, n'hi ha 
d'altres, com el de Lavi a punt de morir o el del Monsieur Merde 
(repescat de Tokyo!) que esdevenen irritables i no queda gens 
ciar si el desig de Carax és la pura provocació. En tot cas, en la 
vena surrealista hi ha obres molt més aconseguides, començant 
pel Perro andaluz (1928) de Bunuel, que converteix la seva 
escassa durado en una virtut, fins a Sweet Movie (Dusan 
Makavejev, 1974), Les morgorides (Véra Chytilová, 1967), Ciudad 
cero (Karen Shakhnazarov, 1989) o la filmografia d'un veli 
conegut de Sitges, el desbarrat Mojica Marins. En resum, que 
aquests dies he quedat ben tip de sentir dir que Holy Motors, 
una pel-licula irregular i de missatge poc définit, és "cinema en 
estât pur"...

Chained de Jennifer Lynch. El pes de la pel-licula el porta un 
Vincent d'Onofrio espectacular en la composició d'un psicópata 
pertorbador (merescut guardò a la millor interpretació) i ben 
acompanyat per Eamon Parren en el paper de la víctima. El film 
encerta de pie el to realista per mostrar el dia a dia de la relació 
entre ambdós personatges (amb certs paral-lelismes amb 
Boxing Heleno, el debut cinematografie de Lynch). Però és una 
llàstima el desenllaç, un final sorpresa proper ais slashers de

Holy Motors i Sightsssers

tota la vida, reaiment increíble i que no li escau 
gens. També va estar fora de Hoc la reflexió que 
ens va regalar la filia de David Lynch, quan va dir 
que la pretensió de Chained obra era destacar 
la importancia d'educar bé ais nostres filis... En 
preñe nota, no mataré més prostitutes davant 
deis meus fills, senyora Lynch.

Sightseers de Ben Whatley. El director ja ens 
va sorprendre amb la desconcertant i fosca 
Kill list i pel seu segon llargmetratge ha optât 
per una comédia negra amb reminiscéncies a 
Honeymoon killers, una road movie on seguim 
les atrocitats durant un viatge de plaer d'una 
parella d'inadaptats d'aparença inofensiva, molt 
ben interpretats per Alice Lowe (guanyadora del 
premi a la millor interpretació femenina) i Steve 
Oram. És molt agradable de veure i juga amb 
la complicitat de posar l'espectador del costat 
dels assassins, fins a portar-lo a un (inevitable?) 
desenllaç. Plaig de reconèixer que trobar-te 
al costat de Steve Oram ais lavabos és una 
experièneia reaiment inquiétant.
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Robot (£j Frank

Classics espectaculars i cinema asiátic en baixa forma
Sense ser una edició fluixa, ans el contrari, la reposició de 
classics a Sitges-2012 ha estât espectacular: Phantosmo 
de Don Coscarelli (més de la meitat del public no l'havia 
vista!), E.T. de Steven Spielberg, Nightbreed de Clive 
Barker (amb un nou muntatge). Memento de Christopher 
Nolan, les espanyoles i reivindicables Acción mutante, 
d'Àlex de la Iglesia, i Platillos volantes, d'Oscar Aibar, o les 
més trash Class of 1984 de Mark L. Lester, Maniac Cap 
2 de William Lustig i Master of the flying guillotine de 
Jimmy Wang Yu. També es van recuperar dos clàssics dels 
estudis Nikkatsu (Assault! Jack the ripper, de Yasuharu 
Hasebe, y Star of David: Beauty hunting de Noribumi 
Suzuki) obres del terrassenc Antoni Padrós, sense oblidar 
Vida en sombras, Túnic film del sabadellenc Lorenzo 
Llobet-Gràcia.

En canvi, I'extensa representado asiàtica, sobretot 
a la secció Casa Àsia, ha estât molt més fìuixa. Els noms 
més consagrats del cinema orientai han vingut amb films 
passables i poc més i tampoc hem descobert cap nou 
valor. Val la pena destacar la modesta comèdia Robo-G, 
de Shinobu Yaguachi, prou divertida si no s'espatllés amb 
un excès de metratge. Headshot, de Pen-ek Ratanaruang, 
i Motorway, de Soi Cheang, són dos thrillers molt 
diferents però prou gaudibles. Ace attorney, de Takeshi 
Miike, i Ruroni Kenshin, de Keishi Otomo (adaptacions 
d'un videojoc i d'un manga respectivament), no passen 
de divertiments. Pietà, de Kim Ki-duk (guanyadora a 
Venècia), està fora de Hoc i Dead sushi i Zombie Ass:
Toilet of the dead, de Noboru Iguchi (amb un personatge 
demencialment divertit) están totalment passades de 
voltes. Va haver-hi rado d'arts marcials amb Toi Chi Zero, 
de Stephen Fung, amb una curiosa estètica steampunk, 
i Dragon, de Peter Ho-sun Chan, amb Donnie Yen. També 
van ser molt irregulars els films d'esquetxos Horror 
stories i Doomsday Book. En canvi les clàssiques cintes 
de gàngsters Nameless gangster: rules of the time, de 
Yun Jong-bin, i sobretot Outrage, de Takeshi Kitano, van 
complir amb les expectatives.

Robot A  Frank de Jake Schreier. Una gran troballa. Va ser com 
reviure l'experiència de veure Atlantic City, de Louis Malle. Tot i 
que no arriba (ni ho pretén) a la seva alçada, les dues pel-lícules 
tenen en comú (a part de Susan Sarandon), el to agredolç i el tema 
de la decrepitud de la vellesa i de l'inconformisme i la crueltat que 
comporta assumir aquesta decadéncia. Frank Langella, un lladre 
jubilât, comença a patir una malaltia degenerativa i li regalen un 
robot perqué el cuidi, una relació que rebutja al principi però que 
inévitablement acabará sent d'amistat. Robot 6- Frank és un film 
molt modest, amb bon ritme i excel-lents interpretacions, alhora 
melodramàtic i divertit, que ens explica la Iluita entre un món 
obsolet i un món nou i fred. Una òpera prima d'un director que caldrà 
seguir.

Safety not guaranteed de Colin Trevorrow. Un altre debut 
espectacular, també una cinta molt modesta que ens presenta 
en clau de comèdia un periodista i els seus dos becaris que van 
a trobar un personatge estrambòtic que busca un voluntari per 
viatjar en el temps. Trevorrow encerta de pie el to, combinant 
molt encertadament el drama, la comèdia i Tacciò, i sap intrigar
nos per saber quina direcció prendrà la pellicula i com es tancarà. 
Curiosamene Don Coscarelli també ens va presentar John dies at 
the end, una comèdia molt amena piena de salts en el temps.

Seven psychopaths de Martin McDonagh. El director de l'excellent 
In Bruges ens presenta una altra comèdia negra, on un escriptor 
mancat d'inspiració voi conèixer psicópatas per poder escriure 
un bon guió. Tot i els populars Colin Farrell i Sam Rockwell, 
acompanyats de Cristopher Walken i Tom Waits, és una obra molt 
irregular amb moments encertats.

Cosmopolis de David Cronenberg. En Cronenberg s'està 
especialitzant en traslladar al cinema obres literàries realment 
dificils d'adaptar, i ho fa amb més 0 menys fortuna. Ara és el torn 
de Don deLillo i, sense haver llegit aquesta obra en concret però 
coneixent Timaginari de Tautor, no dubto de que es tracta d'una 
adaptació fidedigna, encara que com a alguna de les seves darreres 
obres, Cronenberg sembla oblidar-e que el cinema i la literatura són 
dos mitjans diferents. El cinema és immediatesa i Tespectador pot 
reflexionar tot el temps que vulgui al final del film però no durant 
el metratge. I si abans deia que Carax menysprea Tespectador, 
penso que en Cronenberg el sobrevalora (almenys a mi). Em 
confesso incapaç d'assimilar tota la teoria que un voluntariós 
Robert Pattinson vomita des de la seva limusina a un ritme frenètic. 
En canvi, si que sap plasmar amb gran força les idees amb més 
contingut visual i transmet de manera prou clara la incoherència, 
la fragilitat i la convulsió del món. Esperem que Cronenberg, que 
dubto molt que torni ais seus orígens, quan feia peTlícules com 
Videodrome, Cromosoma 3 o Rabio, recuperi almenys el carni 
de les seves obres més properes en el temps, com Uno historio 
de violencia. Promesas del este o Crash. A Sitges, el seu fill, amb 
Antiviral, ens va mostrar que té bones maneres per seguir el carni 
del seu pare.

Lo imposible de Juan Antonio Bayona. Desconfiïn sempre d'un 
film que digui "basat en un fet real", una advertèneia tipica dels 
telefilms. En Bayona ens va donar un conseil tan 0 més irritant
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Maniac

que el de la senyora Lynch, en el concext d'un film de catástrofes: 
"Recordad lo que de verdad es Impo'tante en la vida"... A nivell 
formai l interprecatiu la pel-llcula és brillant: l'escena del tsunami és 
corprenedcra, les escenes de recerca tenen una composició i ritme 
envejables qian tens actors competents com Ewan McGregor o 
Naomi Warts les oones interpretacions están assegurades. Però el 
guió, sensible i trampós (de telefilm, vaja), i tots els trues dramatics 
haguts i per haver per aconseguir ura llagrimeta fan que et sentis 
constantmenterganyat.

The cabin in the woods de Drew Goddard. Un altre debut 
esperançador i a mb Joss Whedon de guionista. Tot i que la pel-lícula 
em va recordar 13 fontosmos, va més enllà. Tal corn ja va fer Screom 
en el seu miomenr, autoparodiant i deconstruint el gènere, The cobin 
in the woods ens descobreix tots els trucs del cinema de terror 
adolescent i el perfil que han de tenir els personatges, d'una manera 
no sempre sòlida però imaginativa i amb un desenllaç trepidant i 
apocalíptic farcit de monstres i homenatges constants. Una altra 
manera molt més desenfadada que a de Carax de fer cinema dins 
del cinema. Però que si hi reflexionem també ens fa arribar 
a conclusions prou sorprenents, com la identificació dels monstres 
amb els esp'ectadors: nosaltres, igual que élis, també volem recrear
nos amb les victimes i exigim al director o als productors de la 
pel-llcula (els cientlfics del film) que "acin tot el que estigui a les 
seves mans per satisfer-nos. Ah! l al final (atenció spoiler) guanyen 
els monstres, és a dir, nosaltres.

The lords of Salem de Rob Zombie. Tot i que el pùblic la va 
acomiadar amb elguns xiulets, l'imaginari de Rob Zombie continua 
sent admirable i, encara que no ha arribat a igualar mai el seu

debut. House of the 1000 corpses, sempre se 
salva algún aspeóte de les seves obres. En 
aquest cas cal remarcar l'aposta per les bruixes, 
uns"monstres"gairebé oblidats, amb escenes 
d'aquelarre que són un cóctel de patetisme i 
terror fantàstic. El principal encert de l'obra sen 
unes bruixes fenomenals (amb Dee Wallace i 
Meg Foster al capdavant), però la resta d'actors 
son poc carismàtics, indoent-hi la protagonisca 
omnipresent, Sheri Moon, muller del director. A 
més a més el ritme pausat, latent durant tot e, 
metratge i amb alguns encerts de guió, fa que e 
pùblic esperi un desenllaç apoteòsic que al final es 
més aviat un petardet de Sant Joan en temps de 
crisis.

Maniac de Franck Khalfoun. No es podien tenir 
gaires expectatives del remake d'un classic corn 
Manioc, una obra molt ubicada en el seu temps, 
que era un retrat decadent de la Nova York dels 
1970-1980 interpretada per uns actors en estât 
degràcia (Caroline Munro i el pertorbador Joe 
Spinell). Però el fet que el director de la prime'a 
versió (William Lustig, molt ben acompanyat per 
una joveneta espatarrant que va seure al meu 
costat durant la projecció) produis la pel-lícula 
que en el guió hi estigués involucrat Alexandre 
Aja despertava la curiositat, tot i la dificultat 
d'imaginar-se a Elijah Wood fent de Joe Spinell 
El cert, però, és que la pel-llcula sap distanciar-se
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The Tall Man de l'original i va sorprendre gratament, gracies al punt de vista amb 
caméra subjectiva de Tassassi, un guió prou solid i una violència molt 
extrema per un film de classe "A". Altres slashers van fer les delicies 
dels aficionats a Sitges, corn No one lives de Ryuhei Kitamura, 13 
Eerie, de Lovell Dean, i la cinta de vampirs The Thompsons.

The Tall Man de Pascal Laugier. El retorn al cinema del director 
de Martyrs, aquesta vegada des de Hollywood i amb Jessica Biel 
de protagonista, amb un thriller que en el fons toca una temàtica 
molt similar a Martyrs però, evidentment, molt més suavitzada. 
Laugier dóna al film un to més proper al thriller que al terror. The Tall 
Man es deixa veure però té algunes llacunes de guió i sobretot, el 
comportament d'alguns personatges és deplorable, tot plegat per 
aconseguir un final sorpresa amb un diseurs aparentment polèmic.

Tower Block de James Nunn i Ronnie Thompson. Un bon debut, 
una peTlicula carpenteriana que té present en tot moment Assault 
on Precinct 13 i sap mantenir la tensió durant tot el metratge però 
Tespatlla amb un final decebedor. Llástima que aquests estudiosos 
de Carpenter traeixen Tesperit de Toriginal: els assaltants d'Assault 
on Precinct 13 eren una multitud anònima que no sabiem d'on venia i 
que desapareixia tan misteriosament corn havia aparegut, mentre 
que aqui és un personatge ben identificat i amb una coartada 
bastant ridicula. Tot i aixi Tower Block és molt recomanable, 
sobretot per la selecció deis personatges.

Tulpa de Federico Zampaglione. Un retorn al giallo amb tots els ets 
i uts interprétât per la dona del director, Claudia Guerini. Tulpa és 
com fer un viatge al passât perqué no es tracta d'un homenatge al 
gènere traslladat als nostres dies sinó d'un giallo amblentat a les 
décades del 1970-ig80 . Erotisme, música hipnótica, assassinats 
escabrosos, un assassi amb desordres de personalitat... És curiós 
que en Dario Argento, el mestre del giialo, ens présentés a Sitges 
un Oráculo 3D psicotrònic, estrafolari i divertit però que no té res a 
veure amb els seus origens.

Crave de Charles de Lauzirika. Un cóctel de Taxi Driver i American 
Psycho amb uns actors convincents (Josh Lawson, Emma Lung, Ron 
Perlman i Edward Furlong). Un film que juga amb la realitat i la ficció.

American May de Jan i Sylvia Soska i Excision
de Richard Bates Jr, comparteixen personatges 
femenins obsessionats amb la cirurgia.
American May es decanta més pel gore i el terror 
convencional amb toes de comèdia, mentre que 
Excision comença com una comèdia adolescent i 
va dérivant cap a un to més dramatic i més agre.

God bless America, de Bobcat Goldthwait, és 
una crítica social ferotge amb to de comèdia 
negra amb molt bon pois narratiu i esclats de 
considerable mala baba. Branded de Jamie 
Bradshaw i Alexander Doulerian, amb Ed Stopard, 
Leele Sobieski i Max Von Sidow, és una raresa 
amb tants punts bons com fallits, un curiosa 
crítica a la publicitat.

Grabbers, de Joe Wright, i Iron Sky, de Timo 
Vorensola, són les dues amenaces provinents 
de Tespai més intéressants del festival, tot i 
que la primera s'inclina pels extraterrestres i la 
segona pels nazis refugiats a la Iluna. Les dues són 
divertidissimes.

Angel Sala i el seu equip han aconseguit mantenir 
el bon nivell de les edicions anteriors malgrat 
Tausteritat econòmica. La secció a concurs no 
ens va fer descobrir cap obra mostra (encara que 
molts defensin que Holy motors ho és), però si que 
tenia joietes modestes i potser no prou rodones, 
en la seva majoria de directors novells. L'èxit 
de public ha estât immens i per primera vegada 
s'ha vist assiduament pie el Brigadoon (on es fan 
sessions gratuites però arriscados). També cal 
destacar la selecció deis films fora de concurs i les 
sessions infantils. Esperem amb délit la propera 
edició, si és que el calendari maia o la refotuda 
crisi no aconsegueixin abans els seus propósits.

C1NE FOTO
Fotografia - Cinema

Passeig de la Plaça Major, 4 
SABADELL
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Música /  El centenari de Montsalvatge
ALBERT FERRER FLAMARICH

Tot i la crisi econòmica i la dràstica reducció 
del finançament i suport públics, l'afany de les 
empreses catalanes no ha minvat en un any farcit 
d'efemèrides dels nostres compositors: els cinc 
anys de la mort de Matilde Salvador (igi8 -2007); 
els25anys de la mort de Frederic Mompou 
(1893-1987) i de Manuel Blancafort (1897-1987); 
el cinquantè aniversari de les morts de Ricard 
Lamote de Grignon (1899-1962) i d'Eduard 
Toldrà (11895-1962); i dos centenaris, el de la 
mort de Joaquim Malats (1872-1912) i el de Xavier 
Montsalvatge (1912-2002). Entre les efemérides 
d'aquest any, el centenari del naixement i desè 
aniversari de la mort de Montsalvatge ha estât 
la que ha tingut més repercussió. l ho ha estât 
gracies a l'associaciô creada pels seus fills i 
dirigida pel critic i gestor cultural Antoni Colomer.

Las tasca duta a terme per l'entitat, envejable 
tant pel nombre com per la qualitat d'activitats, 
mostra una normalitat cultural tan estranya 
corn escassa a Catalunya, en aquests temps 
i en efemérides musicals semblants. Entre 
les moites iniciatives promogudes cal citar 
la interpretació de la seva obra en diferents 
festivals i temporadas de concerts a Catalunya, 
a Espanya i a l'estranger (des de Viena a Nova 
York). Unes iniciatives coordinadas a través de 
l'empresa Marmara Comunicació que ha cercat 
no només promoure el llegat del compositor 
gironi el 2012 si no mantenir-ne una difusió en les 
condicions més òptimes. D'aquesta manera s'ha 
contribu'it a l'edició de tres monografies i d'un 
documentai, signât per Jesús Alvira, emés per TV3 
i TVE: Mig violi, una butaca i un piano, tracta d'una 
mirada sobre la perspectiva que ofereixen els 
deu anys d'ençà de la mort del compositor. També 
s'ha organitzat una exposició commemorativa al 
Palau Robert de Barcelona que viatjarà a Girona, a 
Madrid i a Nova York enguany. Tota la informado 
és localitzable a la web impulsada per l'entitat 
(www.montsalvatgecompositor.com).

Panorama discogràfìc
En el camp discografie la tasca duta a terme ha 
estât igualment àmplia, repartida i completa. 
Warner Classics ha comercialitzat l'obra 
pianistica interpretada per Ivàn Martin i l'obra 
per a veu i piano per la mezzosoprano Magdalena 
Llamas, el tenor Pancho Corujo i el pianista Josu 
Okiñena. Naxos també ha publicat l'obra per a violi 
i piano amb Eva León al violi i Jordi Masó al piano

que s'afegeix a les referéncies existents al segell 
catalá Columna Música. Per la seva part. Tritò ha 
rééditât un doble compacte amb interpretacions 
d'Alicia de Larrocha, Pepe Romero, Marisa 
Montiel i rOrquestra de Cadaqués, entre d'altres. 
Es tracta d'una reedició d'enregistraments del 
publicat l'any 2002. En aquell moment la idea va 
servir per homenatjar el noranté aniversari de 
Montsalvatge i ara serveix per ampliar l'oferta 
d'enregistraments simfônics disponibles al 
mercat, alhora que complementa altres edicions 
del mateix segell. Entre aquests enregistrements 
cal citar els contes musicals L'orco de Noè sobre 
text de David Nel-lo i El viotge 0 la Huno sobre text 
de Josep Maria Espinàs (TD 0030).

Fins i tot, el segell alemany Flanssler ha 
éditât un compacte amb tres obres per a solista 
i orquestra (Poema concertante. Canciones 
negros. Concierto Breve) que és un deis éxits de 
l'any: per la qualitat musical i per la repercussió 
internacional de Montsalvatge. Cal destacar- 
ne les notes de carpeta (en alemany, anglés 
i espanyol) de l'especialista nord-americà 
Roger Evans, que no estalvien referéncies 
ais condicionants franquistes de l'època o 
l'origen catalá de certes formes cubanes. La 
interpretació és espléndida, en un conglomérat 
internacional format per l'Orquestra Alemanya 
de la NDR Radiophilharmonia de Hannover i el 
director brasiler Celso Antunes, precis i colorista 
en un enregistrement efectuat la primavera 
de 2011 rodona, fresca i atractiva. Pel que fa 
al repartiment de solistes, la mezzosoprano 
eslovaca Lucia Duchonova supera els esculls 
de l'idioma a les Canciones negras tot i algún 
so no ben emés, lleument esllanguit però amb 
l'encertada aposta d'un lirismo matisat i insinuant 
que les tenyeix d'un aire eslau. La violinista deis 
Estats Units Rachel Barton Pine aborda amb 
finor i elegancia, sense problèmes tècnics, la 
particel-la tan cantabile del Poema concertant. \ 
la pianista de Taiwan Jenny Lin sap confegir les 
dosis d'energia necessaries del primer moviment, 
dolç en el segon i molt viva en el tercer, exposant 
clarament la filiació raveliana.

Finalment, l'aportació discogràfica més 
significativa l'haurá efectuat Columna Música, 
que des deis seus inicis ha estât pionera en la 
difusió de l'obra del compositor gironi. Per a 
enguany va anunciar l'edició de l'ópera Babel 
46 en la producció del Gran Teatro del Liceu de
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la temporada 2003-04, la confecció d'un pack 
amb diversos enregistrements orquestrals 
precedents dels arxlus de Catalunya Música i la 
reedició d'algunes referències exhaurides com 
la del primer volum de la integrai de cant (Ref. 
1CM0080) amb la mezzosoprano Marisa Martins 
i el pianista Mac McClure. A tot això, cal sumar-hi 
el CD del Centenari (1CM0296): una excel-lent 
carta de presentació per a l'Associació Xavier 
Montsalvatge i el compositor on s'apleguen 
intèrprets com Frühbeck de Burgos, Victoria dels 
Angels i Alicia de Carrocha, entre d'altres.

En els 77 minuts del minutatge tenen la bondat 
d'oferir una visió ampia, variada i qualitativa 
de l'obra i les interpretacions de l'obra de 
Montsalvatge. El compacte s'inicia amb les Cinco 
canciones negros en la histórica interpretació 
de Victoria deis Angels. La segueixen el primer 
moviment del Concerto breve amb Alicia de 
Carrocha i l'OBC dirigida per Lawrence Foster; dos 
fragments de Topera El goto con botas i un d'Uno 
voce un off. També s'hi ha ofert la impressionista 
Sonatine pour Yvette, el Madrigal créât per a la 
inaugurado deis Jocs Olimpios de Barcelona, les 
Variaciones sobre un temo de Fornoby. Clouen 
la selecció Divagación per a piano, el quart 
moviment del Cuadrivio pora Stradivarius i Nano 
amb la mezzo Nancy Fabiola Herrera. Els fons 
d'arxiu d'aquests enregistraments pertanyen a 
EMl, Catalunya Música i la Fundado Victoria dels 
Angels. El Ilibret es presenta en els tres idiomes 
habituais amb què traballa la discogràfica (català, 
castella i anglès) i ha comptât amb el suport de les 
entitats coTlaboradores en els enregistraments i, 
és dar, de l'Associació Xavier Montsalvatge.

Dues monografìes i un capitol
Corn era desitjable, Tocasió ha estât ben 
aprofitada per la musicologia i ha permès 
coordinar Tedició a Nova York de A Musical Life in 
Eventful del musicòleg Roger Evans. A Barcelona 
també s'ha promocionat Xavier Montsolvotge, 
administrador de armonías y silencios. El azor, 
lo equidistando y lo fuerza del destino del 
periodista musical José Guerrero Martin editada 
per Témenos Edicions.

Fundació
BancSabadell

©s

La segona és una crònica detallada que, malgrat 
la retòrica desfasada i inadequada del titol, 
ha esdevlngut una referénda pel seu diseurs 
construit des de Texperièneia personal i una 
amplissima documentació personal. És de 
dimensions generöses (696 pagines. IB5 N: 978- 
84-939544-6-8) i tracta constants referències 
intimes, aspecte que confereix un retrat biogràfic 
compromès i sensible, que mostra el costat humà 
amb gran coneixement de causa, especialment en 
ternes corn el posicionament del compositor amb 
elfranquisme.

L'autor perfila de manera amena i directa una 
trajectòria vital que reflecteix tota una època: 
Tadscripció del compositor a Tantlllanisme, la 
complexa visió de Tòpera, la tasca com a critic 
musical 0 la relació amb alguns dels grans 
Intèrprets del segle XX (De Larrocha, Caballé, 
Yepes, Berganza 1 un llarg etcétera). A més, Tobra 
es presenta com una excellent eina pel fet que 
aporta detalladament el catàleg cronològic 
complet del corpus montsalvatgià, incloent-hl 
les diverses versions que va fer de determinades 
obres. L'únic retret pesa sobre la metodologia i 
el plantejament d'aquest Hlbre -tan extens corn 
exacte- per la manca d'una incursió musicològica 
més analitica. En aquest punt, la monografia 
coordinada per Llorenç Caballero i publicada 
per T5 GAE el 2005 segueix essent de capçalera. 
D'altra banda, s'hi enyora un Histat de referències 
discogràfiques i de video/DVD.

Finalment, un tercer llibre també fa referència 
a Tobra de Xavier Montsalvatge. Es tracta d'EIs 
compositors de cinema o Catalunya (1960-1989), 
obra de Josep Lluis i Falcó, publicada per Pórtic 
amb el suport del Departament de Cultura de 
la Generalität de Catalunya i de la Filmoteca de 
Catalunya (290 pags. IBSN: 978 -84 -393-8809 - 
8). Com a destacat especialista de la música en 
Taudiovisual, ha confeccionat una guia concisa, 
amb una redacció i un llenguatge accessibles, 
a partir de la visualització de 136 films. La 
voluntat de la comesa no és Texhaustivitat 
analitica sinó la divulgació i el reconeixement 
de Testil i la funcionalitat en els compositors 
analitzats en sis capitols principals, als quais 
s'afegeix un annex biofilmogràfic. Tots són 
compositors ubicats entre la generació del primer 
sonor i la postguerra i els sorgits a partir de la 
multiplicació de tendéncies arran del rock, el 
pop i el neosimfonisme. En el cas del comentar! 
de Montsalvatge, el text es vincula amb Xavier 
Montsolvotge, homenaje o un compositor 
coordinat per Llorenç Caballero (5GAE, 2005) i en 
el qual Lluis i Falcó va abordar Tobra filmica d'una 
manera tan complementaria com referencial.
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□
La poesia per a adults de Miquel Desclot (1/2)

OSCAR ROCABERT

Enguany el poeta, traductor i home de lletres 
Miquel Desclot (Barcelona, 1952) celebra el 
seu seixantè aniversari. Els seus conveïns de 
Castellar del Vallès, junt amb amies i coneguts, 
han organitzat diversos actes d'homenatge per 
commemorar i reivindicar la seva extensa obra, 
variada però complementària, que passa per la 
traducció, la literatura infantil i l'obra per a adults. 
El filòleg Óscar Rocabert analitza per a Quadern 
l'obra poètica per a adults de Desclot, tant pel que 
fa als on'gens i signlficació dins el context històric, 
com per l'anàlisi dels Hibres que la integren. 
L'extensió i profunditat del treball de Rocabert 
ens obliga a dividir-lo en dos números. En aquest 
primer repassem la formado de Desclot corn 
a escriptor i els seus primers quatre Hibres 
publicats.

D'entrada, cal fer una objecció al tema d'aquest 
article, I és el fet que el mateix Desclot no vol 
fer distinció entre la seva poesia anomenada 
convencional (un terme ben antipatie) i la seva 
poesia per a infants. Cal que pensem que Miquel 
Desclotté, en certa mesura, una concepció molt 
Integradora de poesia, art i música, i que sovint 
manifesta que l'objecte de les seves obsessions 
Hteràries és, per sobre de tot, la paraula. És a dir, 
que la paraula feta música, aixó és, la poesia, és 
l'únic que importa en darrer terme.

Ens proposem de parlar d'aquests llibres:
Ira és tristo possió, Viotge perillós..., Conçons de 
lo Huno ol borret, Juvenílio, Auques i espontolls,
El llevont bufa o ponent, Com si de sempre, i 
finalment Fantasies, voriocions i fugo.

Iro és tista possió fou publicat a Barcelona el 
1971 per la Parróquia de Sant Medir, ja que el Hibre 
havia guanyat el Premi Amadeu Oiler per a poetes 
inédits d'aquell any. Cal convenir, juntament amb 
Desclot mateix, que aquest Hibre és un recuH de 
provatures, de camins encetats, molts dels quais 
acaben en aquest Hibre o en Viotge perillós... 
sense cap mena de continuïtat. Son poemes que

busquen una novetat respecte de la poesia social 
deis anys seixanta, tot i que en conserven, en 
alguns moments, l'actitud de combat, sobretot 
nacional, que no està renyida amb la poesia, tal 
com demostra una bona part de l'obra de Joan 
Brossa.

Cal dir que, amb la publicado d'aquest Hibre, 
Desclot s'estrena com a figura de l'anomenada 
nova poesia catalana. Entra en la nòmina de 
poetes dels setanta. Una generació formada, 
segons l'estudi La nova poesia catolono de 
Joaquim Marco i Jaume Pont, per Ramon Pinyol, 
Maria Mercè Marçal, Xavier Bru de Sala i Miquel 
de Palol. Un grup de poetes nascuts durant els 
anys cinquanta, de formació universitària, que 
van passar la seva adolescència en piena revifalla 
cultural i identitària de la cultura catalana.
Alguns fets importants de l'època van ser la 
popularització de Serra d'Or, una fortissima 
activitat d'edició de discos per part d'Edigsa 
(entre altres editores), la fundació d'Edicions 
62 (que va començar a editar cultura catalana 
en massa, per fer-ne una gran divulgació, amb 
edicions de preu popular), i el maig del 68 a Paris 
(amb tot el moviment contracultural europeu i 
nord-americà). Tot aquest ambient produeix en 
la joventut de Barcelona un anhel de Hibertat 
en molts àmbits; nacional, familiar, sexual, 
de consciència i, en el cas dels poetes, també 
Hibertat lectora. En aquest sentit, aquests 
poetes es rebel-len contra una visió "utilitària" 
de la poesia; d'una utHitat estrictament politica 
i de justicia social. De fet, aquestsjoves creuen 
que concebre la poesia en aquests termes pot 
portar molt sovint a uns résultats de gran càrrega 
emotiva i politica, però de molt poca qualitat i 
rigor Hteraris. Aquest punt és cabdal: el canvi que 
operen és de concepció i de factura: la poesia ja té 
valor per ella mateixa i, al mateix temps, reclama 
un bon ofici i una factura acurada a qui l'escriu.
És per això que aquestsjoves es declaren, de 
bon principi, lectors i admiradors de la poesia de 
J. V. Foix, i d'allò que Joan Brossa n'hereta com a 
deixeble directe. Conceptes corn la investigació
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en poesia, el fet de la doble vida psicológica de la persona 
(conscient-lnconsclent) i la valorado de la tradició en tots els ambits 
possibles, tant catalana com forana, són definitius per a l'escriptura 
d'aquests joves poetes deis setanta.

Els poemes d'Iro és trista possió presenten un gust per les 
imatges diguem-ne esotériques, però no deixen de parlar de fets 
tan quotidians del moment com la repressió policial franquista, per 
exemple, ni tampoc s'estan de criticar l'estètica de la poesia fácil 
i directa deis anys seixanta. També volen deixar en evidéncia les 
trampes, o els errors, d'una poètica excessivament romàntica. O 
potser d'un romanticisme mal entés, només copsat en la superficie 
de l'angoixa de viure o deis excesses sentimentals. En general, 
el diseurs és desmitificador d'aquesta poètica romàntica, que 
impregna molta de la poesia social del segle XX, i dels seixanta a 
Catalunya.

De cap manera la poesia de Desclot és surrealista. En la 
seva major part, no és onirica, sinó imaginativa, que és molt 
dlferent. No és mai irracional, sinó que sempre busca l'equilibri i 
la humanitat a través de la paraula mesurada, l, sobretot, defuig 
l'excés moral del surréalisme. De fet, li té terror. 1, ja en aquest 
primer Hibre, apareixen (juntament amb elements urbans que aviat 
desaparelxeran) els paisatges i localitzacions rurals, de muntanya, 
de camp, que connecten Desclot amb tota una tradició de poesia 
de paisatge que sempre s'havia practicat en la tradició classicista 
del segle XX: Garner i Guerau de Liost en són els exemples més 
importants. 1, també, es declara fidel seguidor de la tradició poètica, 
cosa que l'allunya molt de la intenció d'assassinar la tradició que 
tenia el surréalisme més radical. O de manipular-la. És a dir que 
Desclot voi acordar raó i follia, i no practicar només follia.

Desclot va enviar rápidament exemplars del seu primer Hibre a 
aquells poetes que més l'interessaven. Un d'ells era Agustí Bartra, 
recentment tornat a Catalunya. Bartra li va respondre la tramesa 
amb una carta prou llarga on, entre elogis i recomanacions, advertía 
al jove poeta que, sobretot, calia que trobés la seva pròpia veu. 
Aquest conseil, que trobem d'un valor ben alt, devia conformar 
una nova visió de la figura del poeta en Desclot, que va continuar 
relacionant-se amb Bartra fins a la mort d'aquest, el 1982. El fet que 
Bartra es pugui considerar bereu de la poesia romàntica, juntament 
amb la filiacló netament classicista de la major part de la poesia de 
Desclot, ens ofereix una visló prou complexa de la figura d'aquest 
darrer, que s'assembla a molts dels seus Companys de generacló: 
es tracta de poetes d'una gamma de lectures tan àmplia en l'espai 
i en el temps que no es volen permetre la temptació de limitar-se a 
una sola poètica o a un sol estil. El seu eclecticisme és tan radical.

que volen parlar de tot, i de totes les maneres 
possibles. A més, el fet que Desclot no hagi donat 
per finalitzada la seva obra poètica i que hagi 
practicat al matelx temps la poesia lírica, la de 
circumstàncies, la descriptiva i la satírica (i la 
infantil, molt més enjogassada), ens ha de fer 
pensar en un poeta total, a la manera de Josep 
Carner, però també en un poeta casolà.

El 1974, Desclot s'autopublica, a la col-lecciô 
«Ausiàs March» de l'Editorial Vosgos, el seu segon 
recull de poemes: Viatge perillôs i al-lucinont a 
través de mil tres-cents vint-i-set versas infestats 
de pirates i de ¡ladres de carni rai Se'ns hi 
presenta un poeta amb preocupacions tipiques 
d'un jove lletraferit de ciutat: les noies que H 
agraden, la música clàssica, la literatura. Però 
també ens mostra una preocupació ben madura: 
ens diu que està buscant la seva veu (tal com li va 
dir Bartra que li calia fer). També es va construint 
eli mateix una figura de poeta, de mitjancer 
entre la poesia i els lectors. 1 aquesta és una 
imatge ben romàntica. Al mateix temps, Desclot 
descobreix, aquest cop definitivament, tota la 
poesia que pot aportar-li la natura i l'àmbit rural. 
Infatigable excursionista des que era adolescent, 
el poeta troba, feliçment, una inesgotable font de 
materials literaris en la natura. 1, de fet, aquesta 
font H dóna una alegría de viure que només 
reculará en poemes publicats més enllà dels anys 
noranta. En aquest sentit, la màgia de la natura 
que s'expressa mitjançant la paraula és una de 
les obsessions més primerenques de Desclot, 
afirmada ja en poemes del 1973 («La clau de la 
clau»). Tota aquesta comunió amb la natura prové 
segurament, també, de la lectura de Paesia rasa 
de Joan Brossa (recull de reculls publicat el 1970), 
volum que conté algunes exaltacions de la natura 
i del paisatge rural català més que definitives. 
Desclot, de Brossa, també en recull models de 
construcció del poema, i fins i tot juga a fer un 
calTigrama (una práctica que mai més tornará 
en la seva obra). 1 també, de manera definitiva, 
Desclot arriba a dominar la imatge poètica, la seva 
construcció mitjançant les paraules precises. 1
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reprèn una de les seves obsessions: el vitalisme i 
la valentia de viure plenament.

L'any 1978, Desclot entra de pie en el canon 
poetic català amb el Hibre Cançons de la Huno 
al barret De fet, aquest ha estât l'iinic Hibre de 
poesia per a adults que ha anat mes enllà de la 
primera edició. El Hibre va tenir bona acoHida des 
del primer moment i, amb el pas del temps, totes 
les cançons han estât musicades per algún 0 altre 
compositor o conjunt musical.

L'aposta és clara: tot un Hibre de poemes 
format exclusivament per cançons, que tracten, 
la majoria, d'aspectes de la vida quotidiana, o 
no literaria: naixement, maternitat, desvetllar 
sexual, guerra, comerç, els moments del dia, la 
geografia catalana, entre d'altres. Tots aquests 
temes están trets del cançoner popular. En 
aquest sentit, Desclot es manifesta seguidor de 
la tradició popular, en certa manera. Però, això, cal 
matisar-ho.

El Hibre va ser molt ben rebut per la critica. 
Pere Farrés en va destacar el retorn a les formes 
populars, ais temes més pairáis, catalans. Però 
cal notar que Miquel Desclot no renuncia, de cap 
manera, a fer els seus poemes, és a dir, que no 
pretén desaparèixer darrere la figura de fautor 
popular (anònim). La seva aposta és semblant 
a un retorn a la poesia popular, però no claudica 
davant la poesia de públic que busqui poesia 
fácil. En aquest sentit, Desclot canvia de registre, 
però no de missatge: continua amb la crítica del 
poder, amb les referéncies a l'alta cultura (Paul 
Klee, Arnold Schònberg, J. V. Foix), amb l'amor i 
amb la vitalitat de qui se sent jove i actiu. O sigui: 
l'operaciô és un canvi de format, de mascara, 
tot seguint amb els mateixos missatges que 
als Hibres anteriors. Això si, aquest canvi de 
mascara H permet avançar moites posicions 
en la carrera de la factura poètica. La poesia 
de Desclot s'enriqueix notablement gràcies a 
l'adopciô sistemàtica de la forma popular, fet 
que es trobava a faltar en els seus dos primers 
Hibres. I a partir d'aquest Hibre ja no abandona 
aquesta consciència de la riquesa que pot aportar 
l'adopciô d'estrofes reconegudes per la tradició.

En aquest Hibre apareix per primera vegada la 
Teia, una de les seves grans fonts d'inspiraciô. De 
fet, tota una musa.

Cinc anys més tard, el1983, Desclot publica 
un Hibre que conté, al próleg, una declaració molt 
intéressant: ens diu que considera Cançons de 
lo Huno ol borret el seu veritable primer Hibre. I 
demana que el lector oblidi els altres dos primers 
Hibres, per massa adolescents o immadurs. Així, 
amb el títol JuveníHo, ens presenta una selecció 
deis dos Hibres deis anys 1971 i 1974- Desclot 
ens confessa que va arribar al punt de tenir

consciència que no es podien oferir al públic allò 
que eli anomena «provatures». Al mateix temps, 
explica que es va sentir reclôs en una práctica 
poètica excessivament reduïda als lectors 
especialitzats. D'aquesta manera ens explica 
Hörigen de Cançons de lo Huna la borret En aquest 
sentit, Desclot és plenament conscient que ha de 
donar una imatge d'escriptor madur i respectuós 
amb els lectors, i actúa en conseqüència.

La majoria dels poemes rescatats presenten 
correccions, i en alguns s'hi afegeixen 
dedicatòries. Però també s'hi publiquen poemes 
mai recollits en volum, datats entre els anys 
1975 i 1981. Aixi, per primer cop es publiquen 
poemes escrits a Testada que Desclot va fer a 
la Universität de Durham els anys 1980-1982.
Per exemple, una nadala que va enviar a Foix tot 
imitant la de «Sijo fos marxant a Prades». l, també 
contradient el pròleg, no s'està de publicar-hi 
alguns dels anomenats poemes musicals, és a dir, 
recreacions en vers d'algunes de les seves peces 
i compositors preterits. El poeta s'ha déclarât 
més musical que visual, a més de confessar en 
alguna ocasió que la seva vocació frustrada és 
la de music de piano 0 director d'orquestra. Aixi, 
Desclot poetitza Louis Armstrong, Anton Webern, 
Arnold Schönberg, Béla Bartok, Karlheinz 
Stockhausen i Pierre Henry.

Tot i que és un recuH de materials dispersos, 
JuveníHo permet a Desclot de reafirmar-se corn 
a poeta d'àmplia cultura, un poeta que, de fet, 
necessita els referents culturáis i la tradició per 
escriure, i a més ho fa evident. Potser podriem 
pensar que JuveníHo és una declaració de principis 
que vol desmentir el suposat neopopularisme que 
se li podia atribuir a partir de Cançons de la Huno 
ol borret

MIQUEL DESCLOT

JUVENfLIA

Óscar Rocabert (Sabadell, 1975) és Hicenciat en 
filologia catalana per la Universität Autònoma de 
Barcelona. Ha publicat poesia (Lo mandonguHIo, 
Sonets, Hi ha pus res, Però jo jo no sóc jo i Fio: un 
poema) i critica literària a Barcelona Review i 
L'Actuol de Costellar. Manté el blog Els crits escrits 
(critsescrits.blogspot.com).
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Crítica de poesia / Gerçant senyals

DAVID MAUDEÑO SENTÍS

Tot i que fa anys que Ricard Mirabete (Barcelona, 
1971) construeix una obra poètica molt 
interessant, com en el cas de tants altres autors 
lirics, el seu nom no ha sobresortit d'entre el 
d'altres Companys de generació. El fet és que des 
del 1999, en què va publicar L'ùltima rondo, en 
tretze anys només han aparegut quatre llibres de 
poesia a nom seu, fet que denota la cura i el treball 
que l'autor esmerça abans de donar per acabada 
una nova obra. Tanmateix, potser empès per la 
bona rebuda de Les ciutots ocasionáis (2009) i 
pel fet de compter amb la fìdelitat editora d'un 
segoli petit (Témenos), tres anys després tenim a 
les nostres mans Rodar, que manté alguns lligams 
amb el Hibre anterior, però que també s'arrisca a 
anarmésenllà.

Les ciutots ocosionols ens mostrava un 
poeta preocupat per fer arribar al lector la seva 
experiència urbana a través d'un llenguatge molt 
personal, una ciutat viscuda des del jo poètic 
amb complicitats emocionáis, socials, culturáis... 
Rodar segueix les mateixes coordenados, però 
aquest cop Barcelona és substituida per Vic, 
"oberta i estesa". Els escenaris, els topònims 
de la Vila osonenca, hi son, però aquest no és un 
Hibre de viatges, 0 si més no d'un sol viatge: aquí, 
els Hoes esdevenen testimonis d'un deambular 
erratic i fatidic del jo poètic, en un constant diàleg 
entre l'exterior que l'envolta i l'interior que el 
saeseja. La solitud, el desencis, el cansament 
traspuen a través de tot un seguit d'imatges que 
l'esquincen. El llenguatge és evocador, simbòHc, 
provoca un estranyament en el lector (la sintaxi, 
en ocasions tallada bruscament, juga a ocultar
nos sentits, a ombrejar-los).

El poeta, dones, es revela ben conscient del 
seu estât. A Antic comí de Torodell, per on passa 
sovint en bicicleta ("transito pels camps glaçats/ 
on el vent s'hi remou plàcid"), s'hi produeix un 
dels moments bells de la seva experiència, 
quan "tot en mi és tan sols un raig/que passa, 
que crema, que Huu". Som fugacitat, guspira 
ínfima, i per aixô El jordi del temps conté "la 
diferèneia", però també el tedi, "la repetido". I 
això el condueix a una opressió, "Algú que vigila. 
Una presó". Com a conseqüència, la hipérbole 
de presentar desgastat fins l'atzar vital a En 
un dau consot i abolit. Els primers poemes 
tenen una certa continuïtat, començant amb 
Fi de jomado; l'arribada a casa de Nevermind

("Després la caiguda/lenta i apagada al Horn de la 
submissió", que pren el títol del mític àlbum dels 
nord-americans Nirvana en un exercici d'ironia, 
ja que són el símbol de la rebelTia convertida en 
multivendes submís); i Exhaust, on el somni dona 
peu a Les veus de nit Per tant, el recorregut és en 
aquesta ocasió més interior, i a la vegada guanya 
en coheréncia i cohesió, marcadas per la rutina. 
Postmodernitat trenca aquesta Hnealitat iopta 
per iniciar una sèrie de poemes que reflexionen 
plantejant conceptas molt presents, com aquesta 
teoria de la relativització del món en què vivim: 
"Caigueren els herois, els manicomis/i la máscara 
de la humanitat". l malgrat que "Som pobres", la 
darrera certesa que clou el poema és que "Som". 
Per tot plegat, Mirabete pren el títol Elogi de 
l'ombro del magnific Hibret de Junichiro Tanizaki, 
en què l'ombra és vista com un element positiu,
0 si més no connaturai, de la naturalesa, Huny 
de l'obsessió emblanquinadora i enlluernadora 
d'Occident. Tanmateix, a Trospòs de llum insisteix 
que"Habito un maison, un altre món/que cap uH no 
penetra".

És curiós que Mirabete enceti el Hibre amb 
un poema que en realitat clou la lectura que en 
podem fer. Rodar (títol d'una canqó dels Radio 
Futura, grup barceloni dels vuitanta que tant l'ha 
infìuTt) ens parla d'aquest transit entre espais 
anodins, interiors i exteriors, en què es resumeix 
la vida, un anar i venir d'un no-res a un altre tot 
cercant senyals en un comenqament fantastic; 
"L'altre enlloc d'on vas partir. Era un record." 1 al 
final, conclou:"Tenies/boca i oída disposats per 
tal d'escoltar les ones/del RADAR. Aquell altre 
enlloc on arribaves." La poesia neix i flueix del més 
enllà poètic, d'aquell indret cap a on ens dirigim, i 
esdevé una forma de comunicació entre el poeta i 
l'inconegut. És, però, una comunicació incompleta: 
Rodar demostra que moltes de les intulcions que 
li arriben resulten incomprensibles, i que tampoc 
se sap si els missatges que s'envien serán rebuts 
per algú o si arribaran a algún indret. En certa 
manera es tracta d'una reflexió sobre la creació 
poètica, sobre la relació estranya i particular 
que s'estableix entre poeta i lector. Dirigim els 
nostres missatges ("la boca") i la nostra recepció 
("los oídos") a un "oscuro sembrado de luz sideral", 
sense saber ben bé qué esperar-ne, com d'aquest 
erratic anar i venir que Ricard Mirabete descriu 
amb poesia de grans quirats en el seu darrer Hibre.

Ooi‘l@cc»ô Cärm ina'^ JF

Ricard Mirabete Yscia

,L,. ....................................... .

Rodar 
Ricard Mirabete 

Editerai Témenos 
Barcelona, 2012
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Paper veil, tinta digital /
'La faula', de Guillem de Torroella

JOAN ANTONI FERRAN 
ll-lustració de Imma Guillem

Realment, topar amb aquesta novel-la rimada 
va ser una sorpresa. És Túnica d'aquest autor 
mallorquí, escrita cap al darrer terç del segle 
XiV en octosíTlabs apariats, com correspon al 
gènere. Se'n conserva una còpia manuscrita quasi 
completa a la Biblioteca de Catalunya i tres mes, 
força fragmentarles, a la Societat Arqueológica 
LuTliana de Mallorca, a la Biblioteca Nacional de 
Madrid i a Carpentrás (a la Provenga).

El poeta s'anomenava en realitat Guillem de 
Torrella, i era fill d'una significada familia de Tilla.
El seu besavi per línia paterna, que es déla com ell, 
acompanyà Jaume i a la conquesta de Mallorca.
Un germá d'aquest besavi, Ramon de Torrella, 
en fou el primer bisbe, i un cosí d'aquests dos, 
Bernat de Santa Eugènia, el primer governador 
catalá. I, encara, una filia d'aquest primer Guillem, 
anomenada Caterina, seria l'abadessa fundadora 
del convent de Santa Margarida. El seu germá 
Perico, avi del poeta, es casa amb Caterina 
de Salelles, cunyada de Tinfant Paga, que era 
germanastre de Jaume ill i un deis seus caps 
müitars.

És poc probable, dones, que a can Torrella 
fossin gaire amies del Cerimoniós, el rei que 
derrota i féu matar Jaume ili de Mallorca. No 
obstant aixó, hi ha qui nega tota intencionalitat 
política en La faula. Altres, en canvi, sostenen 
el contrari. A mi em sembla evident que n'hi ha, 
d'intencionalitat política. El quid de la qüestió 
se situa en la lectura d'un sol sintagma: «riches 
rays» (ries reis) o «riches roÿs» (ries avariciosos). 
La segona opció -com explico més extensament 
al próleg de Tedició del poema, que trobaran 
al web de la Fundado- té diversos factors en 
contra évidents. Un de ben dar és la pérdua de 
la consonancia en la rima amb «paurquais». i un 
altre és el moment històric, la tradició familiar del 
poeta, etc. El fet és que el principi de la navalla 
d'Occam ens indina a trobar-hi crítica política, és a 
dir, a creure que el rei rie que Guillem veu a la fulla 
d'Excàlibur és Pere ili, i que els pobres Higats son 
els lleialistes.

La història personal de Tautor no es coneix tan 
bé com la de la familia. Ell mateix va deixar escrit 
al poema que el seu pare fou cavalier i que eli 
seguirla la carrera de les armes. Caldria recorrer

a TArxiu del Regne de Mallorca, per saber-ne més. Tampoc consta 
que escrivís cap altra obra. Tanmateix, a La faula es palesa la seva 
cultura literaria: coneix bé els personatges del mite artúric. Fia llegit 
o escoltat més d'una de les obres que en parlen, i coneixtambé 
diverses parelles protagonistes de la literatura amatòria.

Literàriament, l'argument de La faula és d'una Originalität i 
imaginació sorprenents. Corn després remarcarla Cervantes sobre 
el Tirant, tot i la fantasia, la narració de Torrella manté un bon 
grau la versemblança, visible en tot allò que no és el component 
fantastic. El viatge sobre el Horn d'una balena és força més creíble 
que el del biblic Jonàs. Són moderades les fantasies de la serp 
que parla (un altre episodi amb precedent biblic) o la velocitat de 
la balena. Exagera pel broc gros, en canvi, en dues ocasions. En 
primer Hoc, quan descriu el valor material dels guarniments del 
cavali que H envia Morgana per dur-lo al palau d'Artús: sembla un 
marxant de bestiar. Seria d'una extravagancia que ni un xeic del 
petroli! i en segon Hoc, exagera també en les mesures de Tedifici: el 
fa més extens que el Buckingham Palace i més ait que Thotel Ars, de 
manera que, al seu costat, el més hiperbôHc dels venedors de pisos 
semblaria moderat.

El protagonista de La faula és el mateix autor, en Tetapa vital de 
donzell que aspira a ser adobat cavalier. Un dia, mentre entrena el 
seu cavali de Huita, arriba fins al port de Sollen Veu un papagai sobre 
un embalum que H sembla un escuH, a tocar de la platja. Decidit a 
agafar Texôtic ocell de colors, descavalca i puja sobre la roca, que 
no és tal, sinó una balena. En tenir-lo damunt, el cetaci es posa a 
nedar. Surt del port solleric, volta Tilla pel nord i, a través del freu 
de Menorca, el porta fins a una illa encantada. Allá, Morgana hi té 
tancat el seu germá Artús, després d'haver-lo guarit mágicament de
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les ferídes que li féu Mordred. Guillem no ho diu, 
però mia no pot ser altra que Sicilia, per la direcció 
i la distancia que esmenta. A més, la gran illa és on 
la tradició situava el captiveri d'Artùs. Ja a terra, 
el protagonista munta un cavali que troba i que no 
es deixa governar. Sense que hi pugui fer res, el 
transporta a un magnifie palau, on el surt a rebre 
Morgana. Pel carni ha trobat tres régals clarament 
simbòlics: uns guants brodats, simbol de noblesa; 
uns gossets, simbol de fidelitat; i un ocell de 
falconeria, simbol de la valentia en la Iluita.

La maga el fa entrar. Guillem no veu a ningú 
dins aquell magnifie palau, fins que ella li passa 
pels ulls un aneli amb un safir magic que li 
permet veure Artùs. El rei bretó està engabiat 
amb barrots de plata i contempla, absort i amb 
tristesa, l'espasa Excàlibur. Quan s'adona de la 
presèneia del mallorqui, el rei pregunta a Morgana 
el perqué d'aquella visita, tenint en compte 
que mai no veu a ningú. Ella respon que l'ha fet 
venir mágicament, perqué expliqui al món tot el 
que veurà allá i perqué se sápiga que Artús ha 
sobreviscut.

El protagonista pregunta al rei si és realment 
Artús, com diu Morgana, atés que ha llegit que 
havia mort en combat. A més, argumenta que si 
fos viu hauria de ser un ancia, i en canvi el que veu 
és un home jove. Artús li explica que fou guarit 
de les ferides per Morgana, mitjançant un bany 
a les aigües del Tigris, que tenen propietats 
magiques, ja que el riu neix al Paradis Terrenal 
(tradicionalment situât a Mesopotamia). Ha 
rejovenit gracies al fet que només s'alimenta del 
manna del Cel que li proporciona el Sant Grial, un 
cop I'any.

Sorprés de veure Artús tan dolgut, tot i haver 
salvat la vida i retornata lajoventut, Guillem li 
pregunta quina és la causa d'aquella tristesa. El 
rei Ü fa agafar Excàlibur: el noi veu reflectits a la 
fulla de l'espasa dos tipus de personatges: els 
uns, poderosos i contents, amb els ulls embenats; 
i els altres, gent lligada de peus i mans. Artús li 
explica que els primers són reis ignorants i rics, 
mentre que els segons són gent valenta i decidida 
a complir la seva missió, que es lamenten del seu 
captiveri.

Acabada la conversa. Morgana convida 
Guillem a cavalcar el mateix cavall fins a la costa, 
des d'on la balena el durá a Mallorca. Després de 
passartota la nital mar, amb la claror Guillem 
descobreix que és al port de Sóller, on el seu cavall 
l'espera. El munta i, amb els regáis, s'encamina cap 
a casa, a Ciutat. Evidentment, el poema será la 
narració deis fets que ha vist, tal com Morgana li 
havia demanat.

No m'he estés aquí en les descripcions, 
perqué el lector les trobará en l'edició de La foula 
disponible al web de la Fundació, ni tampoc en 
altres dades i details. Cal remarcar que el poeta, 
que usa un pseudonim gairebé trobadoresc, narra 
en llengua provençal, mentre que els personatges 
parlen francés, fins i tot una serp que fa la primera 
rebuda a Guillem a Tilla encantada. M'ha semblât 
que una transcripció al catalá actual facilitarla la 
comprensió del text; aquesta transcripció és en 
prosa, si bé conserva tant com ha estât possible 
les construccions sintàctiques de l'original.

Per acabar, voldria dir que m'ha sorprés que 
una obra literària corn aquesta, amb un grau 
d'originalitat i imaginació espléndid i sense 
precedents directes, de les més importants 
del segle XIV en la nostra literatura, sigui tant 
desconeguda, corn també ho és el seu autor.
En algún altre llocja n'haurien fet versions 
iTlustrades, peTlicules,jocs per a consoles digitals, 
etc.

--- interiors
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Papers de Versàlia

Creure

t

POETIQUES DE TARDOR
Sobadell, lO -XI de 2012

Rodolfo Hasler - Dolors Miquel - Francese Parcerisas - Neus Aguado

^ Papen Je Vemlia Og

Tres anys després de les anteriors Poétiques de Tardor, Papers 
de Versàlia ha cregut oportù reprendre-les amb la intenció que 
quatre poetes destacats ens oferissin una visió panoràmica de la 
seva trajectória. El passât dissabte 10 de novembre, a la Casa Taulé 
de Sabadell, van tenir Hoc les lectures dels poetes convidats Neus 
Aguado, Francese Parcerisas, Rodolfo Hasler i Dolors Miquel. Una 
quarantena de persones van seguir les quatre sessions, dues al 
matí i dues a la tarda. Les 11 Poétiques de Tardor van reunir un public 
fidel i participatiu. Les lectures i explicacions dels quatre poetes 
van generar preguntes i comentaris que, Iluny dels actes académies 
i protocol-laris, van fer de la poesia un fet proper. Els participants 
van gaudir de veus poétiques diferents però de gran solvéncia. 
Aqüestes Poétiques de Tardor pretenen aconseguir un apropament 
real a la pluralitat i a la poesia sòlida en un món liquid. Per a l'ocasió 
s'ha éditât un quadern amb iMustracions de Natividad Ayala que 
recull sis poemes de cada autor —molts dels quais eren inédits—, 
que va ser Hiurat als assistents.

Entre els cadàvers busquem el pare o la mare, 
aixô si tenim sort. Si no en tenim 
busquem l'amant o, pitjor encara, els fills.
Lligats de dos en dos, a la vora del riu 
glaçat, en tenen prou amb un sol tret: 
el mort enfonsa el viu fins que l'ofega.
Mai no podrem recordar els boscos, els camps, 
les aus que, cel amunt, ara ja migren: 
aquesta és una espécie sanguinària.
Fêta de budells, de nafres, de pus opac i groe 
corn l'ull dels morts. Només Llàtzer, somrient, 
ens demana de creure, mentre s'enduu 
la noieta de pa tou fins darrere el carretó dels gelats 
per esventrar-la abans que el sol d'or s'ajoqui.

Francese Parcerisas
(del pròxim Hibre 5 eixonta-un poemes, Quaderns Crema)

Página once: lunes. La lluvia

Una frase atrevida, en hora baja, a media noche, 
convoca la cosmología de la urraca. Con una ligera 
inclinación destapa las cajitas donde vibra el sonido, 
expande su insistente intromisión.
El dolor es lluvia, sube y baja, ruge, 
el sudor oscilando entre el lector y tú 
tizna el cuaderno de una dicción truculenta.
Una espuma, un desnivel que todo lo quiebra, 
la inconformidad genera la misma pregunta, 
inunda un lugar calcinado, 
un trago de angustia es el cambio, es la sombra, 
cierta manera de arrimarse a lo que no conoce.
No creas lo que es, no es cierto, 
siempre le sorprende, llegada la primavera, 
un chaparrón en miniatura.

Rodolfo Hasler (inédit)
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Mirant fotografíes

Des del seu somni entre la vida i la mort 
ma mare ens assegué tots dins el Renault blanc 
i arrencà.
Ma mare és la conductora pristina dels Interns.
Anys enrere ens havia conduit 
fins al regne dels foils.
Al regne deis foils ho havíem passât francament malament. 
Dins el Renault blanc
fins el temps té les palpitacions comptades
i esdevé un arrítmic excessiu
amb freqüents i esperadas parades cardiaques.
Al regne deis morts vam fer earn a la brasa 
iesbergínies.
Mon pare pesca un peix per a la foto 
(el riu Letal en baixava pie), 
i jo vaig escriure velatoris, recordatoris 
i croniques d'assassinats hospitalaris, 
de crims perfectas.
M'assemblá que tenia un cosí albat que també pescava 
o potser és el peix que surt a la foto mossegant l'ham.

Dolors Miquel (inédit)

Hoy, levántate al alba
y pídele a Dios que no se te pudra el corazón 
o vela la noche entera
y pídele a Dios que no se te pudra el corazón 
o camina sin detenerte 
y pídele a Dios que no se te pudra el corazón 
o mantente en silencio 
y pídele a Dios que no se te pudra el corazón 
o no muevas ni un dedo 
y pídele a Dios que no se te pudra el corazón 
En esa comunión invierte las horas y los días 
y cuando sientas que tu corazón vuelve a florecer 
da las gracias y después actúa según tu corazón.

Neus Aguado (inédit, 2007)
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Ud L iO 0
Joaquim Busquéis i Gruart, en el record
MILA TORRES

Ara és un bon moment per recordar la figura de 
Joaquim Busquéis i Gruart (Sabadell, 7 de gener 
de 1930 -  30 de desembre de 2011). Fou artista 
plástic, empresari i pairó fundador de la Fundació 
Amies de les Arts i de les Lletres de Sabadell — 
actual Fundació Ars— des del 15 de juliol de 1987 
fins al 18 de novembre de 1998, moment en qué va 
ser nomenat pairó d'honor, carree que va exercir 
fins a la seva mort.

Die que ara és un bon moment perqué fa 
un any del seu traspás, però sobretot perqué 
en moments de desencís, tristor i depressió 
acumuláis en la societat, el poblé, el país i, fins 
i tot, el món, el fet de recordar una persona 
Iluitadora, plena d'energia, que escoltava el seu 
grillo parlante per tirar endavant tot allò que 
es proposava, és un alé d'esperanpa, una guia 
per seguir, un exemple per copiar. Seguint el 
seu taranná, hauríem d'estar plens d'il-lusió per 
fer tot allò que desitgem. Per aixó, farem un 
petit recorregut per la seva experiéncia vital i 
ens adonarem del que significa Iluitar, treballar, 
estimar i posar el maxim d'energia en la tasca 
diària.

El 1942 —ais dotze anys— va pintar el primer 
quadre. Dos anys després inicia la formació 
artística sota la tutela de Manuel Rallo. Al 
mateix temps anava a l'Escola Industrial d'Arts 
i Oficis de Sabadell, on estudiava comptabilitat, 
i completava la seva formació aprenent l'ofici 
d'impressor a l'empresa familiar. El 1946 dissenya 
la primera col-lecció d'estampes religiöses per 
a la impremta i el 1951, la primera col-lecció de 
felicitacions de Nadal. Es va casar el 1956 amb 
Rosa Artigas i va teñir tres filis: Mariona, Pere i 
Salvador. Es transformé en un executiu de visió 
clara i forma una empresa de forta expansió tant 
al país com fora de les nostres fronteres.

EI1976 va comentara preparar la seva 
primera exposició, que tingué Hoc el 1978 a La 
Pinacoteca, de Sabadell. L'obra se centrava en un 
realisme paisatgístic i figuratiu. El 1981 exposà 
aquarel-les. El 1982 dedica una exposició a mossén 
Camil Geis a la Galeria Tot Art, amb sis retrats del 
poeta i paisatges gironins i vallesans relacionats 
amb eli. El maig de 1983 exposà al Palau de

Caramany a Girona. En aquesta época les exposicions es produíren 
a un ritme sostingut. L'any següent, el 1984, exposé a Sabadell, a la 
Galeria Intel-lecte, i repetí a la mateixa galeria el 1986 présentant 
litografíes creades amb una técnica especial d'impressió. L'any 1988 
començà a exposar a Barcelona, a la Galeria Comas del passeig de 
Grècia.

Ais anys noranta, amb la nova década, les expectatives 
créatives de l'artista augmenten. Decora les esglésies de Perafita, 
la capella del Santissim de l'església de Matadepera i l'església 
parroquial de Sant Feliu de Sabadell. Al mateix temps continua fent 
exposicions individuals tant a Sabadell corn a Barcelona.

A començaments del segle XXI, l'artista inicia el projecte 
Abecedori dels estils de la pintura moderna i contemporànio.
Està format per vint-i-sis obres corresponents cada una a un estil 
artistic diferent. El titol respon a la nécessitât de relacionar cada 
lletra de l'abecedari amb un estil distint, des del Renaixement 
fins avui. L'artista beu de les fonts amb la visió pròpia d'un home 
dels segles XX-XXl; analitza, estudia, aprén i tradueix cada època, 
passant per la història de l'art i sintetitzant filosòficament tots 
els moviments que s'han produit amb el pas dels anys. Amb aquest 
projecte Busquets pretenia integrar-se plenament en cada estil i 
fer-se'l propi, però amb independèneia; aconseguir esdevenir un 
artista que es traslladés en el temps però continués sent eli mateix, 
amb el seu propi llenguatge plástic. Per tant, en el conjunt de la 
col-lecció es poden veure obres de tècniques diferents, amb un eix

Busquets 
Gruart, 

l'any 2003, 
al costat 
deïobra 
Pop Art
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Futurisme, 
una de les obres 
de la sèrie 
Abecedari 
dels estils 
de la pintura 
moderna

vertebrador; la temàtica veneciana. Aquest projecte va provocar 
la creació de la Fundado Privada Joaquín Busquets, seu d'aquesta 
col-lecció i amb funcions de difusió cultural, ja que disposa d'una sala 
per a exposicions temporals d'artistes locals. Aquesta fundació, 
des de la mort de l'artista, resta inactiva. Potser fora ara el moment 
adéquat per fer-la ressorgir en record de l'artista, per potenciar 
l'art, l'expressivitat creativa i l'esperit de Iluita, i per aconseguir una 
Hum d'esperança i d'il-lusió.

Més endavant, Busquets crea la col-lecció Els quatre estils, una 
sèrie que introdueix una visió de l'art totalment innovadora. Es va 
atrevir a abordar diferents estils artístics sota un mateix quadre. La 
idea era absolutament nova i el résultat va ser una col-lecció d'obres 
en la qual es pot apreciar el domini no només práctic sinó també 
teorie de l'art per part de l'artista. Cada quadre està plantejat des 
de quatre estils artístics diferents: l'hiperrealisme que reprodueix 
la realitat amb el més minim detall; l'impressionisme que s'allunya 
d'aquesta realitat per interessar-se més per la incidéncia que pot 
provocar la Hum sobre els colors i la captació del moviment dins la 
composició; l'abstracció informalista que abandona totalment la 
plasmació de la realitat figurativa per preocupar-se per les formes 
i els colors; i el minimalisme que utHitza formes géométriques 
simples, colors purs i superficies netes. L'estil minimal apareix en la 
composició global del quadre. Els altres estils són els encarregats 
d'interpretar el tema, siguí paisatge o figura, i es presenten de 
diferents maneres.

En unes obres utHitza la repetició temàtica exacta per tractar 
l'impressionisme, l'hiperrealisme i l'abstracció, com si les réitérés 
en tres estils diferents. Aqüestes creacions són totalment 
didáctiques, perqué s'observa, amb gran exactitud, la dissemblança 
entre elles.

En altres, és un únic quadre el que està tractat en els tres 
estils: una part impressionista, una altra d'hiperrealista i una 
altra d'abstracta. l tot dins d'una composició minimalista. 1 en les 
restants, el punt comò és el tema general.

La base que dóna unitat a la col-lecció és que cada obra està 
feta en quatre estils artístics. Dins d'aquesta unió hi ha una

gran diversitat quant a temàtica, composició i 
tonalitats, que és el que fa més atraient el conjunt.

Després d'aquesta col-lecció, l'artista duu a 
terme la sèrie Voriocions, en qué torna a treballar 
en diferents estils. Aixi, ens presenta obres que 
van des de la més pura figuració fins a l'abstracció
0 al minimalisme. Els diferents estils artístics no 
són per a eli cap impediment perqué els domina 
tots i sap apreciar el que tenen de significatiu i 
d'únic cadascun. Variacions resumeix el sentit de 
cada creació, ja que en cada obra se'n presenten 
diverses, amb un únic tema expressat amb 
diferents maneres i estils. És a dir, cadascun dels 
quadres podría haver estât nudi d'una exposició, 
ja que d'un se'n poden treure molts (dos, cinc, 
quinze...). Si s'ho hagués proposât, amb un tema 
podría haver ocupat una sala, però tota aquesta 
feina la va fer quadre per quadre.

L'artista Joaquim Busquets presentava 
unes creacions que es troben fora de les obres 
"habituais". La seva obra té un caire especial 
que la fa totalment diferent tant en la temàtica 
com en la presentació. Busquets deixava anar 
la seva potent imaginació i amb ella, partint de 
la base d'una tècnica acurada, d'un dibuix precis
1 d'una manera de fer disciplinada, es posava a 
treballar. Els résultats són ben visibles en les 
seves obres. Deia que les caractéristiques que 
cal tenir per ser un artista són la Sensibilität, la 
intel-ligéncia, la retentiva, la formació, la tècnica 
i molta voluntat. No són les mateixes que cal 
tenir per desenvolupar qualsevol labor? Pensem, 
reflexionem i adquirim tots aquests trets per 
progresser en el món actual. Seguim les passes 
d'aquesthome.

MUa Torres és doctora en história de l'art

Referéncies bibliográfiques
David, J. J.Busquets Gruart Sabadell; 1979. 
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Notes sobre l'ÀDCF /
1962, riuades al Vallès

DOLORS GODAYOL

La commemoració, enguany, dels aiguats de 
1962 que van afectar tan tràgicament el Vallès 
Occidental, sobretot les ciutats de Terrassa, 
Sabadell i Rubí, ens ha animat a recuperar els 
papers de l'Arxiu Documental Camil Fàbregas 
(ADCF) relacionats amb aquell desgraciat succès, 
amb la intendo d'afegir-nos des de la Fundado 
Ars al record d'aquells que més dramàticament 
en van patir les conseqüències. A partir d'aquests 
documents recordarem també persones que es 
van mobilitzar per proporcionar, cadascú des de 
les seves possibilitats, l'ajut i el suport necessaris 
per contribuir a socorrer econòmicament els més 
necessitats.

Camil Fàbregas, aleshores vicepresident de 
lAcadèmia de Belles Arts, va encarregar-se de 
canalitzar algunes ajudes. Flem trobat cartes i 
notes, adreçades a eli directement 0 bé a altres 
particulars, que l'escultor va anar recollint i 
guardant. També hem trobat Histes amb noms de 
donants, bé d'obres d'art, bé de diners en efectiu. 
A continuació detallarem alguns d'aquests 
documents. Abans, però, farem mencio de dues 
notes que hem llegit a La Vanguardia, enviades 
per la corresponsal de Sabadell, Dolors Viñas. Son 
de l'n i el 17 d'octubre de 1962. S'hi dona noticia 
de l'organització a Sabadell, amb el patrocini de 
l'Ajuntament, d'una Exposició Pro Damnificats 
per part de l'Acadèmia de Belles Arts i el Cercle 
Sabadellès. Les obres d'art donades per diversos 
artistes, molts d'ells de renom, es van poder veure 
en aquella mostra, inaugurada el 21 d'octubre 
d'aquell any, amb la finalitat de vendre-les per 
recaptar diners en benefici de les persones 
afectades.

ESCOLA DEL SOL

C. M igdia, 35 -45  - C. S an t Pau, 20 
Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61 

08201 S abade ll

Cartes i notes
— Carta manuscrita de Michel Sageloly, de Ceret, a Camil FábregasL 
Li diu que s'han avançât a la seva proposta de recollir obres d'art i 
que, en forma de tombola, la venda ha reportât la suma de 368.OOO 
antics francs, que serán enviats directament a l'Ajuntament de 
Sabadell. La vila de Ceret n'ha recollit, per subscripció, uns altres 
940.000, fet que denota una Solidarität poc comuna entre els 
catalans d'ambdós països.
— Carta manuscrita de Nòria DurancampsT No hi figura el 
destinatari. Diu que adjunta un quadre del seu pare i dos dibuixos.
El preu del quadre oscilla entre 2 5 .OOO i 3 0 .OOO pessetes. l els 
dibuixos entre 3 .OOO i 4-000. Espera que l'exposició sigui un èxit.
— Carta de la Sala Gaspar, sala d'exposicions de Barcelona, a 
l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell T Aporten un lot d'onze 
quadres per vendre a l'exposició. Subratllen que els preus, molt 
inferiors als habituais, s'indiquen a titol orientatiu i per aconseguir 
una oferta mínima honorable.
— Nota de la Sala Parés, sala d'exposicions de Barcelona^. 
Ofereixen dues obres per a l'exposició de l'Acadèmia Belles Arts.
El preu de venda és de 10.000 i 4.OOO pessetes respectivement, i 
remarquen que sigui quina sigui la quantitat que s'obtingui per les 
dues obres la destinaran integrament a benefici dels damnificats de 
Sabadell.
— Nota de Juan Llobet, de SabadelP. Entrega a l'Acadèmia de Belles 
Arts 33 ampliacions fotogràfiques per vendre-les en l'exposició a 
favor dels damnificats. El preu de cadascuna és de 100 pessetes.
— Carta manuscrita de Marcel Delpont, de Ceret, dirigida a Camil 
Fàbregas®. En reproduïm un fragment: "Les artistes séjournant
à Céret se sont particulièrement distingués, ils ont donné tous 
une toile qui ont été tirées en tombola. Voici quelques noms 
des artistes: Une hollandaise Nelly... Bonacase, Serge, Eulry, 
Sturbelle, Bérard, Felip Vila, Peter Springolts, etc. Bonacase,
Felip Vila et Peter Springolts se sont particulièrement dévoués 
pour la vente des billets. En fin, tombola réussie qui a permis de 
réaliser une somme assez importante. Vous devez être d'ailleurs en 
possession d'une lettre de Michel Sageloly vous relatant toutes les 
manifestations en faveur des sinistrés."
— Nota mecanoscrita de la Sala VayredaL de Barcelona. Afirmen 
que fan entrega a Camil Fàbregas, corn a représentant de 
l'Acadèmia de Belles Arts i Cercle Sabadellès, d'unes obres que

1 Documents de TADCF. Registre 956.
2 Registre 960.
3 Registre 961.
4 Registre 964.
5 Registre 971.
6 Registre 979.
7 Registre 983.
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detallen i que van destinades ais afectats per les 
inundaclons. Són quatre obres de quatre artistes 
diferents.
— Targete postal manuscrita, signada per 
Durancamps®. Diu que li va trucar la seva fílla al 
Palace Hotel de Madrid, on s'allotja, per explicar-li 
la tragèdia i demanar-li la donado d'una pintura i 
uns dibuixos i, naturalment, va dir-li que sí. Signa 
només amb el nom, "Rafel". En un apart hi ha escrit 
"Durancamps", creiem que amb lletra de Camil 
Fàbregas.
— Carta manuscrita de [Joan] Miró.® Diu el 
següent;"Apreciat Fàbregas; Perdoneu l'haver 
tardât a respondre, però esteva de viatge. Molt 
honrat de que m'hagueu escrit per col-laborar 
enunafinalitattan humana i que tant honora 
l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell. Corn deveu 
sapiguer, he fet donado d'una obra per aquest 
mateix fi, cosa que he fet de tot cor. Us saluda 
cordialment. Miró". La carta està escrita amb 
paper de l'Hotel Colón, de Barcelona.

Targetes ilUstes
Hem trobat, també, diverses targetes personals 
i Histes de donants, sigui de diners, sigui d'obres 
d'art, que no especificarem per la seva gran 
diversitat i quantitat. Totes elles evidencien la 
gran resposta de la dutadania, que s'hi va abocar 
massivament, motivada per la Solidarität i el 
sentiment de dolor per la tragèdia que van patir 
molts dels seus conciutadans.

Entre tots aquests documents, destacarem 
una Hista impresa en paper de premsa per 
l'Ajuntament de SabadelPT Són vuit pàgines 
de gran dimensió encapçalades per la llegenda 
següent: "Donativos recibidos en la Alcaldía, con 
destino a remediar los daños causados por la 
catástrofe en la ciudad de Sabadell. (Recibidos 
hasta el día 11 del corriente mes)." Es refereix al 
mes d'octubre de 1952. El total recoHit fins aquella 
data fou de 3.136.892,35 pessetes.

Per acabar, reprodu'ím alguns parágrafs que hem 
trobat a la premsa de Sabadell d'aquests últims 
dies, que ens semblen útils per il-lustrar els lectors 
de fora del país o els joves que, encara que viuen 
aquí, mai havien tingut noticia d'aquells aiguats 
d'ara fa cinquanta anys.

De Sabadell a prop, revísta de l'Ajuntament de 
Sabadell, número 9 4  de julíol de 2012: "Sabadell 
commemora els aiguats del 1962 a la ciutat." 
"Riuades. Els actes volen recordar uns fets que

A Otri Colón
BAKCELONA

e.
N
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Carta de Joan Miró

(...) són encara molt presents en la memòria col-lectiva de molta 
gent.""La nit del 25 de setembre de 1962 va ser una nit tràgica al 
Vallès. En tres hores van caure més de 200 litres per mC Rius, rieres 
i torrents es van desbordar; unes 700 persones van perdre la vida i 
milers es van veure afectades." La revista destaca l'organització per 
part del Museu d'Història de Sabadell de diversos actes.

De Diari de Sabadell de 25 de setembre de 2012: "La meteorologia, 
amb els aiguats, va ser tan sols el desencadenant que va convertir 
en catastròfics els efectes del desgavell urbanistic i l'empobriment 
extrem dels obrers en les dues primeres décades del franquisme." 
"Els ajuts als qui van perdre familiars i cases (...) van ser 
relativement importants, però opacs (...) i molt inferiors als ajuts 
que va rebre la indùstria. [La indùstria tèxtil va ser la més afectada.] 
"Franco va visitar fàbriques, però cap habitatge destruït per les 
riuades". (paràgrafs han estât extrets d'una crònica basada en 
estudis dels sabadellencs Jordi Calvet i Eduard Masjuan.)

8 Registre 997.
9 Registre 998.
10 Registre 1000.
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Revolta

Deu ser dels pocs mots de la (lengua que formen part del passât 
sense anquilosar-s'hi, al contrari: la révolta du dins seu la llavor del 
futur corn a promesa en constant construcció. De fet, esdevé alhora 
l'avantguarda dels més arriscats i rùltim refugi dels desposseïts, 
per aixô sempre ha estât punt de trobada dels que no hi tenen res a 
perdre. I d'aqui sorgeix el motor de canvis socials i artistics que ens 
fan avançar, que ens fan sortir de situacions travades o dificils. És 
llavors quan la societat i l'art perden la vergonya per anar plegades 
de la mà. Delacroix i la Revolució Francesa, Zola i la Iluita del 
proletariat... El moment actual ho demana. En els ùltims temps hem 
vist sorgir accions a contracorrent que poden acabar transformant 
el panorama cultural de la nostra ciutat. Petites revolucions 
nascudes d'inquietud i d'il-lusiô. La révolta és ben present en el 
dossier central però també apareix, espontània, en les diverses 
pagines d'aquest nou Quodern.
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Les liéis anti-Photoshop o els dilemes del retoc 
fotografíe en el camp del disseny publicitari

RICARDO GUIXÀ

En la societat actual de la imatge, la fotografía 
ha assolit un estatus privilégiât entre el mitjans 
de representado visual, que li confereix una 
responsabilitat singular en la confíguració de 
l'imaginari col-lectiu d'occident i que afecta 
particularment la visió del nostre propi eos tant 
des del punt de vista individual com col-lectiu.
És un fet evident que, al món contemporani, 
el paradigma de bellesa está inévitablement 
condicionat pels referents imposats per la 
publicitat ais mitjans de comunicació de massa 
(moss media), molt espedfícament a la gráfica 
associada al disseny de moda. Corn és sabut, 
aquest ideal anteposa la joventut i la primesa a 
qualsevol altre atribut f (sic i, en l'iiltima década, 
s'ha anat sublimant fins a fer-se irreal, allunyat 
de la veritable aparença física de les persones, 
a causa en gran mesura de la capacitat del mitja 
fotografíe per fer creíbles imatges manipuladas.

La influèneia d'aquesta estética és tal que, 
per ajustar-se a aquest paradigma d'absoluta 
estilitzacid, fins i tôt les models i celebritats, 
caracteritzades per la seva bellesa i carisma, han 
de passer per les mans expertes d'un professional 
del retoc fotografíe capaç d'adequar les textures 
de la pell i els volums del cos al quiméric canon 
establert.

Cal remarcar que aquest aspecte idealitzat 
només és possible amb la imatge fotográfica, 
que atura el temps i limita la perspectiva a un 
unie punt de vista fix i immutable, de manera 
que fossilitza la mirada de l'espectador. Així, els 
productes de la camera, convenientment alterats, 
s'estableixen com la pauta que cal seguir, com 
l'arquetip estétic per a milions de persones. Així, 
homes i dones de diferents cultures i estatus ja 
no aspiren a assemblar-se ais seus idols sino a la 
representació fotográfica d'aquests.

A l'era de la informació digital, aquest fet pren 
una nova dimensió global, multiplicat per la difusió 
universal d'Internet, i provoca una veritable crisi 
d'identitat visual de la societat que ha portât 
governs de tot el món a plantejar-se la nécessitât

de legislar la manipulado fotogràfica. D'aquests esdeveniments, 
se'n deriven diferents qüestions d'ordre técnic, historie, cultural i 
social que requereixen una anàlisi més detallada.

El mirali d'allò real
La fotografia està marcada des dels orígens per una constant 
mutació i millora del suport fotosensible, que recull de manera 
estable la imatge projectada per la lent. Les noves prestacions 
associades a aquests progresses van fer deis productes de la 
càmera i els seus derivats un instrument privilégiât per conéixer 
l'univers del que ens envolta, i van afermant en la ment dels seus 
usuaris la idea d'una máquina capaç de substituir la memoria visual 
i de superar les inevitables limitacions cognoscitives dels sentits 
humans, de manera que es fan visibles realitats fora de l'abast de la 
nostra percepció sensible.

Paradoxalment, des de l'apariciô del procès positiu-negatiu, 
a mitjan segle XIX, ja era factible alterar les còpies finals 
mitjançant laboriosos métodes artesanals. No obstant aixó, 
aquesta possibilitat era només a l'abast de professionals altament 
especialitzats i estava associada principalment a la fotografía 
artística, que es beneficiava de la Hibertat expressiva inherent 
a la creació plàstica. A la mateixa época, la fotografía comercial 
també va introduir alguns artifícis, com el suavitzat de la peli o la 
barreja de negatius, però aquests retocs passaven habitualment 
desapercebuts per la pericia del fotògraf i la confiança de 
l'espectador (imatge l).

D'aquesta manera, el mitjà fotogràfic seguía mantenint 
en la ment de la gran massa dels consumidors, profans en 
técnica fotogràfica, una aura de credibilitat associada a la seva 
gènesi tecnològica, una credibilitat que es va convertir en una 
característica fonamental de la implantació definitiva de la 
fotografia com a sistema de representació visual, des de les 
últimes décades del vuit-cents fins a les acaballes del segle XX, i la 
va afermar definitivament corn a métode vàlid per representar la 
realitat amb garanties d'imparcialitat, rigor i fidelitat.

En aquest escenari va sorgir un nou canvi del material 
fotogràfic: la tecnologia digital va substituir la pel-licula química 
i va provocar una autèntica revolució del mitjà. La fotografia va 
mutar cap a una nova realitat i va modificar tant la percepció dels 
receptors com l'ús que en feien els fotògrafs i els dissenyadors.

La imatge desmaterialitzada
Una fotografia digital es construeix a partir dels impulsos elèctrics
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L erâ  Corbin Handy (1902)

Le fctocrafia de l'esqueira mostra el general 
Ulysses S. Grant devant les seves tropes 
a City Point, Virginia, durant la guerra civil 
amenccra. Un estudi mes detollat 
delà imatge vc revelar que la impressiô 
esta cemposta per très imatges diferents.
El cap esta près d'un retrat de Grant fet per 
Mathevr Bradgal el 1864 (dreta).
El CT/cll ] el cas son del general Alexander 
M. McCook, d'una fctografia presa el 1864 
(centre inferior). I fïnalnr.ent el fons pertang a 
la irriztge Presoners confederats capturats a 
la baraHa de Cerro Fisher de 1864 
(certre supericr).Totes les copies pertangen 
a la divisiô de gravats i fotografies 
de la Bltliotecc del Congrès dels EUA.

ircvDcats per cadascun dels fotosits que formen la superficie 
del senso' electronic. Aquests corrents es transformen en dades 

seretes m .tjançant un convertidor analogic-digital. D'aquesta 
manera, la imatge s'atomitza en milions de pixels traduits a un 
codi Dinari, icnstruït sobre la base de complexos algoritmos 
matemàtics, que permeten torrar-la a recompondré virtualment a 
la meteixa camera o a la pantalla d'un ordinador.

Mitjançant aquest procediment, la densitat propia dels suports 
fDtügràfics era dicionals és substituida per informació codificada, 
immaterial .^mo aquests bits serse cos, una empremta electrónica 
susceptible de ser modificada i manipulada amb un grau de 
Ilibertat immer s, la fotografia adquireix una capacitat liquida per 
transforma'-se i adaptar-se a les necessitats de l'usuari.

Cal remarcar, com hem dit mes amunt, que des d'una perspectiva 
histórica aquesca possibilitat no es reaiment una novetat. Aixi 
dores, el veritaole canvi té a vecre amb la popularitzaciô de la 
possibilitat d'alterar el producto de la camera i la simplificació del 
procedimene necessari, no tant amb el fet en si mateix.

La prog'essiva i imparable democratització de l'univers 
fetogràfie, arovocada per l'evolució tecnológica, ha estés la presa
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i l'edició de fotografíes a amplis sectors de la societat. Aquesta 
facilitât per transformar-les ha créât la consciència coMectiva 
que qualsevol fotografía és manipulable o susceptible de ser 
manipulada. 1 tot i que una gran majoria de consumldors no té els 
coneixements necessarls per dur a terme aqüestes operacions, 
el simple fet de saber que els fotógrafs tenen a l'abast aquesta 
alternativa és sufícient perqué la tradicional fe en la veracitat 
associada al mitjà hagi començat a esquerdar-se i a ser substituida 
per la desconfiança sistemática.

En els últims anys, l'ombra d'aquesta sospita ha anat creixent 
davant les múltiples evidéncies de fotografíes amb el contingut 
alterat de manera clarament perceptible. La tendencia iniciada per 
les revistes de moda, que volien vendre un món idealitzat de glamur 
i bellesa, s'ha estés a tot tipus de retrats de personatges públics, 
des deis setmanaris de premsa rosa fins a prestigiosos mitjans de 
comunicació.

Com a résultat d'aquesta allau de fotografíes visiblement 
retocades, diversos sectors de la poblado cada vegada més amplis 
comencen a sensibilitzar-se, alertats per la perniciosa influéncia 
que poden tenir en alguns grups socials particularment sensibles,

com els adolescents. L'arribada d'aquests 
excesses a la publicitat ha esta: el purt d'inflexió 
queja provoca reaccions en el pía ins:i:ucional.

En països com el Regne Unit, Erar ça o 
Noruega, els parlamentaris har proposât liéis per 
regular el retoc fotografíe, i a Israel o a l'Argentina 
ja se n'han aprovat. Aqüestes liéis ob.igarien, per 
exemple, els fabricants de cosmétics a assenyalar 
explicitement si les fotografíes emprades ais 
anuncis han estât retocades amb Photoshop o 
amb algún altre programa similar. Paral-lelament, 
ais Estats Units, l'Associació Médica Americana 
(AMA) va aprovar el juny de 2011 una oroposta 
perassessorar lesagéncies puolicitár.es, les 
revistes juvenils i de moda i les patrcnals que 
les representen per crear crite'is unifícats de 
representado realista deis cossos i les cares.

Aqüestes disputes també afloren en altres 
ambits del món fotografíe, en particu.ar en 
el fotoperiodisme, en la fotografía de natura
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i en totes aquellas disciplines dedicadas primordialment a la 
documentació gràfica. El problema ve pel carácter documental 
que sembla imposar la fotografia i que, en Testera del disseny, sol 
quedar relegat a un segon pía.

Els creatius publicitaris i els dissenyadors en general es troben 
davant d'un dilema étic sobre el qual encara no hi ha cap tipus de 
consens i que afecta directament el mitja fotográfic. En el terreny 
de la iTlustració propagandística, aquesta polèmica mai ha existit 
perqué no es pressuposa una connexió manifesta entre la imatge 
creada per l'artista i el món real. D'altra banda, si s'apliqués un 
control del retoc, caldria determinar en quins générés s'hauria 
d'aplicar i no sembla probable que un paisatge alterat mitjançant 
retoc fotografie pugui suscitar una controvèrsia similar a la d'un cos
0 una cara. Portant, hi ha camps particularment sensibles, sobretot 
els que afecten la representado del cos humà específicament 
Higadaalamoda.

En aquest ámbit, la polèmica sobre el retoc està clarament 
relacionada amb la primesa extrema i les talles d'algunes models. 
Malgrat el clam social i Tevident augment dels casos d'anorèxia
1 bulimia, els governs europeos encara no han promogut una 
legislado que permeti regular el mercat téxtil.

El fet constatât és que tota fotografia editorial o publicitária 
sempre està retocada. Sense tenir en compte Tedició bàsica 
del révélât row (brut) -que serveix per ajustar parámetros 
estrictamenttècnics com Texposició, el contrast o la saturado del 
color-, és impensable que les imatges professionals destinados 
a sectors com el de la bellesa o la moda es Hiurin sense un ajust 
exhaustiu mitjançant el Photoshop o un programa similar. El nivell 
d'exigèneia és tal que fins i tot s'ha créât una nova especiaütat 
laboral dins del sector, el retocador fotográfic, que no té perqué ser 
necessàriament el fotògraf que fa la presa.

El grau de manipulado de les imatges sol estar directament 
relacionat amb determinats géneros i depén en gran mesura 
de Testándard vigent. Així, per exemple, en un reportatge d'alta 
costura, la "neteja" de la peli (brillantors, grans, potes de gall, pél, 
ulleres...) i Tajust deis cabells són ineludibles. Però també és habitual 
reduir la cintura, augmentar el pit, reajustar la forma ovalada de 
la cara o canviar el color de la peli. Per regla general, qualsevol

imperfecció física o de la indumentária s'elimina o 
es transforma.

Així dones, en la majoria de casos, es retoca 
per qüestions estétiques. Albora, són força 
freqüents altres tipus de modificacions pels 
requisits de la producció, com eliminar una ombra 
o afegir un fons. De fet, es fa tot el possible durant 
el procès de preparació de la sessió fotogràfica, 
mitjançant el càsting, Testilisme, la localització o 
Tescenografia dissenyada pel creatiu. Però tot el 
que no s'ha pogut solucionar en la preproducció 
s'ha d'arreglar en la postproducció, és a dir, 
mitjançant Tedició digitai.

I la dificultat rau en el fet d'establir quin és el 
grau de manipulació tolerable d'una fotografia. 
Tenint en compte aquest problema, el doctor 
en enginyeria informàtica Many Farid, de la 
Universität nord-americana de Darmouth, ha 
dissenyat un programari capaç de detectar 
Tus de Photoshop mitjançant algoritmos que 
localitzen alteracions géométriques, de to i de 
textura, i que estableix una escala per mesurar, 
en una gradació de Tu al cinc, la diferència entre 
el row originai de la càmera i la còpia modificada, 
entre una fotografia raonablement realista i una 
d'excessivament retocada. On és el limit? (imatge 
2).

El més habitual en el món de la publicitat 
és idealitzar tant el producto que es posa en 
venda com les models, que formen part de la 
imatge d'empresa. El maquillatge, la iTluminaciô, 
Testilisme i tots els aspectos que puguin 
fer Tanunci més atractiu visualment están 
absolutament controlats. Evidentment aquesta 
no és una característica exclusiva del món de la 
moda. En la fotografia de producto també és un 
lloc cornil. En un bodegó alimentari, per exemple, 
encara que el menjar sembli d'alló més apetitós.
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Many Farid i Eric Kee. 2011

Aquesta imatge mostra d'esquerra 
a dreta una fotografìa original i la 
mateixa fotografìa modificada. En les 
très imatges següents podem veure les 
distorsions géométriques representades 
com un camp de vectors, aixi corn les 
distorsions de mesura fotomètriques. 
Publicat a "A perceptual metric for photo 
retouching”, Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States 
of America, 2011.

és freqüent que el material que es fotografía no siguí comestible 
perqué cal tenyir-lo, muntar-lo i decorar-lo, fins i tot créant repliques 
perfectes d'aliments que, si fossin de veritat, no podrien aguantar 
les llargues sessions d'il-luminació própies d'una producció d'aquest 
tipus. Per aixó no és estrany que, en determinats articles, quan 
tenim l'oportunitat de comparar entre la fotografía i la realitat, ens 
trobem amb grans diferències d'aparença, forma, color i textura.

Des d'aquest punt de vista, en la fotografía publicitaria el retoc 
només és una part del procès de control que s'exerceix sobre la 
imatge final, una modifícació determinada per la idea del creatiu 
i condicionada pels estàndards del mercat. La il-luminació i el 
maquillatge, per exemple, ja impliquen una manipulació de la realitat 
abans de fer la fotografía, mentre que el retoc en la postproducció 
altera la imatge fotogràfica i distorsiona la cárrega documental que 
se li pressuposa pel simple fet de ser una imatge mecánica.

És inqüestionable que, amb una camera digital, la imatge 
és produïda per una máquina. I, encara que és evident que 
aquesta máquina necessita inévitablement un operador huma, la 
transcripció del reflex lluminós de les superficies fotografíades a 
la superficie del sensor és un acte intim que es produeix a l'interior 
de la camera, resguardat de la mirada i de possibles adulteracions. 
En esséncia, és un procès ocult, tancat, tot i que hi ha la possibilitat 
de visualitzar de manera prácticament immediata i automatitzada 
el résultat de la presa a la pantalla TFT, incorporada a la camera, 
sense mediació de tercers ni la percepció de transformació o de 
manipulació del résultat.

Per aquesta raó, milions d'usuaris de tot el món segueixen 
confiant els records dels moments més signifícatius de la seva 
vida a les cameres, sense reticències. El canvi d'actitud s'explica 
perqué són ells mateixos els que fan les preses. La máquina és 
rúnic intermediari entre l'escena contemplada i la imatge final.
Per al public en general, dones, no és la càmera la que ha perdut 
credlbllitat sinó el fotògraf o, més concretament, el medi en qué es 
produeixen les fotografíes i el mitja en qué es presenten.

Aixi dones, les reaccions aïrades de rebuig quan s'altéra 
una fotografía s'expliquen per la seva particular idiosincrásia 
epistémica. Estem tan captivats per les semblances entre el que 
percebem i la imatge creada per la càmera que acabem oblidant que

és una representació, condicionada pels codis del 
mitjà, pel fotôgraf i per la técnica.

Tenint en compte aixô, i pressionada per 
col-lectius socials que demanaven una "llei 
d'autoestima", anomenada popularment"llei 
anti-Photoshop", la cadena de botigues de roba 
sueca H&M va decidir crear per al seu catàleg 
de llenceria un cos virtual perfecto, générât per 
ordinador, amb una estética fotorealista, al quai 
afegeixen la cara de models reals i les peces de 
roba de la seva marca. Si el cos no és real, encara 
que ho sembli, quina nécessitât hi ha d'indicar el 
grau de manipulació de la imatge? La virtualitat 
característica de fera digital acaba, dones, per 
suplir la realitat.

La revolució digital ha generat un nou régim 
visual en qué la cárrega epistemológica associada 
al fet fotográfíc ha estât alterada i ha créât una 
desconfiança popular sobre l'honradesa del 
mitjà. Tenint aixó en compte, i sota l'amenaça 
d'una possible censura, les empreses associades 
al grafísme publicitari i al món de la moda s'han 
de plantejar estratégies per reconquerir la 
confiança del destinatari final, el ciutadá del 
carrer, i reflexionar sobre els limits étics del 
retoc fotográfíc i, en general, sobre els cánons 
de bellesa actuals, sense oblidar la nécessitât 
evident de promoure una major cultura visual que 
afavoreixi la comprensió correcta de les imatges 
publicitáries.

Ricardo Guixá Frutos és doctor de la Facultat de 
Belles Arts Sant Jordi (UB, Barcelona) i professor 
de Escola Superior de Disseny ESDi. 
rguixa@profesdi.es
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Àrquitectures de la dignitat / Viuda De 
La Mina i el Camp de la Bota

Presentado/  La recuperació de la memòria col-lectiva és una 
tasca bàsica per a la construcció de dignitat, en especial de 
la memòria d'aquells que viuen als marges de la centralitat 
cultural i social. L'Arxiu Històric de la Mina i el Camp de la 
Bota és un projecte ernie en aquest sentit, una experiència 
que parteix de la participació ciutadana i que s'ha convertit 
en el major arxiu d'imatges i documents sobre la història del 
barri. En el marc de les jornades Arquitectures de lo Dignitat 
celebradas l'any passât a Nauestruch, vam tenir el plaer de 
conversar amb el coordinador d'aquest projecte, l'educador 
Josep Maria Montferrer.

A continuoció reproduì'm lo conversa 
omb Josep Mario Montferrer

Jo sóc professor de tota la vida. L'educació m'apassiona. Però no 
m'apassiona l'educació com a transmissió de coneixements, de 
fitxes mentals, sinó l'educació com a alliberament de la persona en 
una societat que de vegades tanca moites portes. Jo vaig conèixer 
uns escolapis que vivien allá a les barraques. Ells van ser els primers 
que, com que un d'ells venia d'Amèrica i coneixien Paolo Freire, van 
portar a Espanya un nou model pedagogie, la pedagogia de l'oprimit, 
és a dir, construir un projecte educatiu des de la dignitat de l'oprimit, 
no des dels conceptes abstractes que la institució «x» pensa que 
són basics i fonamentals per a les persones. Jo sóc valencia de 
naixement, de pare valencia i mare del barri del Clot de Barcelona.
Al poblé no podia estudiar. Els meus avis eren analfabets. Els meus 
pares tenien una mica d'estudis i van dir que no ens donarien gaires 
coses però que tots estudiaríem. Ais 9 anys em van internar ais 
escolapis de Sarria i em vaig des-educar allá. Aquesta des-educació 
que vaig tenir em va anar molt bé perqué després vaig contactar 
amb tota la gent del Camp de la Bota, on es duia a terme un projecte 
totalment revolucionari.

Chipen ta li, la cultura cap a la llibertat
L'any 1952 Franco estava aïllat. Va fer un consorci amb Pius XII 
perqué, a canvi d'uns privilegis a l'Església - i  una morterada de 
peles increíble-, li donés la possibilitat de fer el congrès eucaristie. 
D'aquesta manera Espanya va entrar dins del món mundial catòlic: 
l'aïllament politic es va pagar amb diners. En aquell moment hi 
havia una revolta molt intéressant, diguem Camus, diguem Jean 
Paul Sartre, diguem tota l'esquerra francesa, alemanya 0 fins i 
tot anglesa, una revolta que mobilitzava les diferents societats 
dient «no es pot fer un congrès eucaristie en una ciutat on encara 
afusellen persones». Per aixó, durant el conseil eucaristie, al mes de 
març, hi hagué una ordre de Franco segons la quai quedava prohibit 
afusellar a ningù al Camp de la Bota.

Explico això perqué en aquell moment el Camp de la Bota va 
quedar abandonat i, per rentar-se les mans, el castell l'entregaren 
a l'Església, pensant: «pobrets aquests abandonats, que els facin

catequesi». I jo, que en aquells anys era deixeble deis Escolapis del 
Real Colegio de la Escuela Pia de Sarria, anava a fer catequesi. Era 
un nano de 13 o 14 anys i no tenia ni idea de res, el projecte de l'escola 
era: «vosaltres sou burgesets, sou un tipus de gent... però no 
perdeu mai de vista que hi ha un altre món». No ens deien cap anàlisi, 
«és educatiu que ho veieu aixó, encara que sigui anar a ensenyar a 
resar el pare nostre» lo important no era el pare nostre sinó coses 
que nosaltres veiem.

A partir d'aixó es va descubrir rapidissimament que fer 
catequesi a nanos analfabets no anava enlloc, que calia una escola, 
i llavors és quan Francese Botey, Anton Maduell i Ferran Pérez, que 
eren escolapis, van abandonar els col-legis perqué es van adonar 
que no podien canviar el barri des deis col-legis o des de les seves 
cases. Van muntar una barraca i se'n van a viure al Camp de la Bota. 
Jo, les vegades que havia anat allá, recordo que féiem alguna reunió 
i no hi havia aigua, no hi havia llum... aquesta era la realitat. Fli van 
viure8 o 9 anys.

A dins de l'escola, hi van crear una xarxa de pedagogia activa, 
de pedagogia participativa, amb els nanos i amb els pares. El detall 
més important per a mi és que no van aconseguir que els gitanos 
del Camp de la Bota anessin a l'escola. Per aixó van aüiberar dues 
mestres que es van passar tot un any fent de professores a la 
platja, perqué els nanos de mentalitat nómada o seminómada era 
impossible que entressin en una escola i s'estiguessin allá tancats 
sense teñir un atac d'histéria. Van passar tot un any ensenyant 
a llegir i a escriure amb un pal a la platja. La cultura oral és 
importantissima per ais gitanos, i els contes els explicaven dintre 
d'una barraqueta que van construir, i quan ja s'havien acostumat una 
mica a l'espai tancat que no era la seva barraca, provaven d'anar-los 
passant cap a l'escola. Però aquest traspàs va fracassar i llavors els 
mateixos pares gitanos van construir una barraca, d'uralita i llauna.
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U barri de 
a Mina en 
onstrucció, a 
a década dels 
V

Vista aéria 
del barri de 

la Mina, J'any 
1973

que va ser la primera escola gitana. Es deia Chipen to H, que vol dir 
'la cultura cap a la Hibertat' (o cultura i llibertat o la cultura ens tara 
lliures, la tradúcelo és difícil). Moltes nenes gitanes amb 14 anys ja 
eren mares i no estaven preparados per a la maternitat, per aixd 
van crear una escola bressol, que es deia Belendai, en caló 'amor 
de mare'. La guardería la portaven les mateixes mares, corn una 
cooperativa autogestionada: "Tu quantes bores treballaràs aquí? 3 
bores? Dones, molt bé, el teu fill tindrà el menjar gratuit». No bi bavia 
diners, la llar d'infants funcionava amb la Solidarität entre tots.

Quan tot es va destapar, i el govern va descobrir el que passava 
al barri, perqué la gent va començar a tenir autoestima, va 
començar a reivindicar i van començar els moviments socials, van 
détenir Botell i el van tancar a la presó, a Zamora. Va estar un any a 
la presó, després el van deixar sortir i el van obligar a exiliar-se. Va 
morirá Méxic.

L'escola del Camp de la Bota era absolutament democrática, 
tot era assembleari. L'escola funcionava segons el model de Jaume 
I el Conqueridor a la ciutat de Barcelona: el Conseil de Cent. Aquest 
conseil estava format per 3 nanos de cada classe, des de nens de 5 
anys de primerfins a représentants dels que acabaven l'educaciô 
primària. Cada un representava un dels 3 eixos amb els quais 
funcionava la societat de Barcelona, 0 l'escola de la Mina: bavia 
de ser elegida una persona que tingués el cap ciar, el cor net i amb 
molt de seny. Els nanos feien votacions i sortien 3 représentants, 
si bi bavia un conflicte o un problema entre un professor i un nano 
convocaven el conseil que anomenaven «del bé». Hi ba un text 
preciós, escrit pels mateixos alumnes, que diu: «Convoquem el

conseil del bé perqué a la classe del senyor Vila bi ba bagut un 
conflicte. Es presentará el senyor Vila i el nen i, davant de tot el 
conseil, cadaseli donará raons i després es valorará quina solució bi 
ba i el que es decideixi a l'assemblea será acceptât per tots i a més bi 
baurà pau". Aixó resumeix la revolució pedagògica que van fer allá.

Educació i moviments socials a la Mina
Jo sempre m'be dedicat -sempre que m'bo ba permés 
l'administració, perqué l'administració marca moltíssim- a 
transmetre coneixements alliberadors. Per a mi, en l'educació el 
protagonisme ba de ser sempre de la persona. Aixó moites vegades 
a l'escola no es podia fer i per aixó bem créât, des que vise a la 
Mina, associacions de veïns i de pares i mares, i també moviments 
en defensa de la dignitat, de Iluita, per construir un barri digne. El 
barri de la Mina és una allau de gent abocada allá, en un barri sense 
acabar i sense cap tipus de servéis. Quinze mil persones apilonades 
sense més criteri que el de buidar el barris de barraques de 
Barcelona. Básicament allò era un bomba de rellotgeria, socialment 
parlant. L'escola era molt important però era molt importanttambé 
implicar-bi els pares i la societat civil, implicar tota la gent en un 
projecte de transformació del barri. 1 això ba sigut apassionant 
per a mi, m'ba portât problèmes però ba sigut una experiéncia 
interessantissima.

Una experiéncia que destacaria és, per exemple, el treball 
amb les dones gitanes analfabetes. Al barri vam crear una escola 
d'adults, però somniar que les dones gitanes grans anirien a una 
escola de paios a aprendre a llegir i escriure... Els nanos gitanos
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Batey air.b els 
nens de 1 escola

maduren molt ràpidament i fugen de ('escola perqué la troben massa infantil. 
Nosaltres donàvem a aquest nens i nenes, que sabien llegir i escriure i alguna iosa 
més, el títol de «maestro práctico». Elis reunion la mare i la tieta després de dinar al 
menjador de casa i els ensenyaven allò més basic. D'aquesta experiència van sortir-ne 
més de cent dones gitanes que sabien llegir, que podien entendre el nom del carrer 
o els números de les cases. Durant els anys vuitanta i noranta, que van ser un anys 
d'una expansió brutal de la droga al barri, més de quaranta alumnos meus van morir 
a causa de la sida, de sobredosi o d'efectes de la droga. Dels nanos a qui vam conar 
autoestima i els vam valorar corn a mestres encara que no tinguessin cap titulado, 
pràcticament no se'n va enganxar cap a la droga.

L'Arxiu Historic de la Mina i el Camp de la Bota
Quan em vaigjubilar volia continuar sent educador. Jo no vise al bari com un jubilât, 
mentre pugui vull participar en projectes educatius. Llavors em vaig adonar que 
molta gent parlava molt del Camp de la Bota o de la seva immigració o del patiment 
de la seva història. Quan la gent conversa sobre el barri s'expressen uns sentiments, 
una Iluita i unes ganes per sobreviure a l'adversitat increíbles, i vaig pensar que

ho podriem recollir. No recoHir-ho per ser un 
col-leccionista d'informacions i escriure un (libre, 
això m'importa molt poc, sino per fer l'Arxiu 
Històric de la Mina, que és patrimoni del barri, 
de tothom. La gent està encantada; «Es nuestro 
archivo histórico», diuen. Els veïns porten 
fotografíes d'aquelles que conservaran fins el dia 
que morin perqué són els records i les imatges 
de coses que s'haurien esborrat, deis parents, 
de la barraca. Ho entreguen, jo ho escanejo i 
els torno les fotografíes, perqué formen part 
deis seus sentiments. Tot aquest arxiu, que va 
començar amb quatre paperets, ha augmentât 
molt: en aquest moment, només pel que fa a 
material grafie del Camp de la Bota, tenim més 
de dues mil fotografíes. No hi ha enlloc un arxiu 
tan humá i tan complet. De la Mina rural hi ha més 
de mil fotografíes. De la història del barri de la 
Mina, des que es crea en l'època franquista fins 
a la democracia, passant per totes les crisis de 
la droga, o la crisi de la transformació del barri, 
en tenim més de deu mil fotografíes. Però no 
solament imatges per fer un (libre de fotos, sinó 
imatges que aporten claus d'interpretació del que 
hi passava i hi passa.

Aquesta tasca té una dimensió política 
brutal, i per això toca tant els nassos al poder. 
Intentar fer de la persona un motor, i no un passiu 
politicamene no és gaire correcte i menys en la 
nostra democracia formal. Si el nostre projecte 
no tingués una dimensió política, no ens farien la 
punyeta com ens la fan. No han sigut capaços de 
dir que no ens ajuden, però tota l'ajuda econòmica 
que el consorci i l'Ajuntament de Sant Adriá ens 
ha donat són 400 euros a l'any. Amb això paguem 
la llum i si no arriba ho posojo de la mevajubilació, 
perqué la gent económicament no pot col-laborar. 
Però el fet és que, en aquesta societat on tothom 
tira cap a l'individualisme, comença a néixer una 
consciència col-lectiva: la consciència que tenim 
una història comuna, que ens va anar bé quan vam 
Iluitar junts i que, per sortir de la crisi, el carni és 
treballar junts. Politicament això és molt potent i 
és una idea educativa.

A mi la falta de finançament i les caréneles del 
projecte em preocupen poc, perqué moites coses 
que s'han fet a la Mina amb la política del talonari 
han acabat fracassant perqué no hi ha hagut 
gent que s'ho cregui i que ho tiri endavant. Pot 
més la voluntat que el talonari. Jo no espero que 
em vinguin molts céntims i acabar sent víctima 
de l'economia, ara no he de presentar comptes 
a nlngù i això és un alliberament. Quin element 
negatiu té, això? Jo sóc un home antic, passo deis 
setanta anys, em meravello de com fas anar tu 
l'ordinador, per a mi és un misteri que no entenc. 
Que necessita l'arxiu? Algù que en sàpiga més que
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jo, a l'hora de fer, per exemple, una pagina web. Tenir tot el nostre 
material en una pàgina web seria fantastic. Això suposa algù que 
hi treballi, i algù que treballi té dret a ser pagat. Jo escanejo, poso 
ordre a la meva manera, però necessitariem un suport tècnic.

Una altra nécessitât és la d'un projecte que ens vinculi amb 
altres. Per exemple, aquest llibre l'hem présentât en tres arxius 
històrics de diferents barris populars. Es tracta de crear aquesta 
xarxa complementària amb un fil conductor basic: la història des 
de la perifèria i no des de la centralitat. En això tots els barris 
coincidim, aquí podríem fer una història de Barcelona o de l'àrea 
metropolitana des d'uns arxius fets pels mateixos veins a partir 
de la nostra pròpia memòria histórica. És un repte queja anem 
treballant.

El Camp de la Bota. Un espai i una historia.
El llibre del Camp de la Bota forma part d'una trilogia, que al meu 
cap ja està construida i que pretén explicar la història de Sant 
Adrià des de la perifèria. Perqué ara Sant Adrià del Besòs celebra 
el mil-lenari de la ciutat, que és una rucada, perqué Sant Adrià molt 
abans ja existia, però dar és el moment en qué es constitueix la 
parròquia i al voltant de la parròquia s'hi estableix la gent guapa. 
Però aquesta història de Sant Adrià no recull en absolut totes les 
perifèries, sobretot les del marge dret del rlu Besòs, que és on hi 
ha la Mina i on hi havia el Camp de la Bota. Tota aquesta història 
queda reduïda a dues línies: «allá al marge dret hi havia un poblet 
de barraques que es deia Camp de la Bota». No els importa tot el 
que es feia allà, tot això se silencia. Sant Adrià té una altra història 
molt interessant, com Barcelona i com Sabadell. És a dir, hi ha 
una història de Sabadell des del poder, des de la centralitat, però 
es podrien fer unes històries complementàries des dels barris, 
que potser donarien un altre caire i una altra lectura a la història 
exuberant, fantàstica, meravellosa de la ciutat. El que estic fent 
jo és un triptic de les tres zones més importants d'allà que no 
consten a la història oficial. Estern fent una feina però Testern 
fent com a moviment social, i aquesta és la part educativa quejo 
valoro. Per això, quan presento un llibre com aquest, trobo que 
a mi m'autoafirma. No ve cap politic de TAjuntament: celebren el 
miTlenari i no es presenten a la presentado del llibre que faig al barri 
de la Mina. Vaig bé, bon simptoma.

UN ESPAI I 
J_|U N A H IST|

E1 Camp de la 
Bota. Un espai i 
una historia 
Josep María 
Monferrer i 
Celadas 
Barcelona: 
Ediciones 
Octaedro, 2012

L'educodó per o mi no és omplir el cop 
de conceptes sino omplir el cop de dignitat 
Els conceptes són importants per sober 
situor-se sociolment, però l'educodó 
ho de ser olliberodoro, no tronsmissoro 
de coneixements obstroctes.
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Cinema i révolta, 
o les causes d'una impossibilitat

JOANM.MINGUET

Als anys seixanta i setanta el cinema era entés 
com una arma ideològica per part de molts 
creadors i de molts espectadors. La cosa venia 
de lluny. Als inicis de la revolució soviètica, els 
dirigents politics treballen amb la idea que el "el 
cinema és el millor instrument de propaganda", 
una concepció del mitjà que trobem explicitament 
0 implicitament en Lenin, en Trotski, en 
Lunatxarski. Més tard, Joseph Goebbels, el 
Ministre de Propaganda de Hitler, va insistir en 
aquesta idea, tot i que en el seu cas, més que 
utilitzar les pel-lícules per encoratjar la poblado a 
favor d'algun tipus de revolta, les volia fer servir 
com a entreteniment per fer oblidar a la poblado 
alemanya les penuries de la guerra. Més enllà 
de l'ùs dels mitjans cinematografíes per part del 
poder —també ho va fer la dictadura franquista, 
és dar; i els governs démocraties es fan seves tes 
televisions, democràticament, és dar—, després 
de la Segona Guerra Mundial va sedimentar la 
idea que, per mitjà del cinema, poden alterar-se 
les consciències, denunciar les injusticies del 
sistema capitalista.

La meva generació va créixer en aquest 
supòsit. Un podia anar al cinema per entretenir-se, 
és dar. Però també hi podia anar per relacionar
se amb la pantalla d'altres maneres: en un ordre 
intel-lectual o reflexiu (Bergman, em sembla, en 
seria la màxima expressió, però també Antonioni, 
Resnais i uns quants d'altres); o en una línia de 
compromis politic o social. En aquesta darrera 
possibilitat, un acudía a les sales d'exhibició per 
conéixer históries que tenien un component de 
denùncia, de presentado d'episodis de la história 
que els vencedors sempre havien mostrat amb 
enganys o equivocs. Sense poder ser exhaustiu, 
recordo l'impacte emocional (d'emoció politica) de 
pel-licules com Lo botollo de Argel (1965), de Gillo 
Pontecorvo; Socco y Vonzetti (l97l), de Giuliano 
Montaldo; Lo sol de lo tierro (1954), de Herbert 
J. Biberman; Estodo de sitio (1972), de Costa- 
Gavras; Solò o le 120 giornote di Sodomo (1975), 
de Pasolini; o, en el nostre entorn, Sexperiencios 
(1968), de l'enyorat José Maria Nunes; i, entre unes 
quantes d'altres, algunes de Godard, evidentment. 
De Godard no descobriré res si die que un deis 
prototipus de cinema politic o, almenys, d'una 
manera de concebre el cinema com a instrument

ideològic és Lo chinoise (1967), un film que es converteix en una 
plataforma de débat ideològic on els personatges i els signes que 
veiem i escoltem formen part d'un paisatge de discussió més global 
a la França dels seixanta sobre el pensament marxista.

La conxorxa de la despoUtítzació
Amb el pas del temps, el compromis politic del cinema s'ha 
diluït. És dar que hi ha moites —o unes quantes—pel-licules que 
poden inscriure's en aquesta concepció compromesa, però la 
tendència ha minvat, tant des de la perspectiva de la producció 
com de la recepció. Per què? Les raons són probablement 
múltiples. 1 es retroalimenten entre elles. El públic d'avui dia 
està més endormiscat que el de décades anteriors. Aixô, a 
Catalunya i a Espanya, és una evidèneia. El sistema democràtic, 
dretes i esquerras, va desmobilitzar tots aquells que, durant la 
dictadura, havien Iluitat per un règim democràtic de debô, sense 
una monarquia heretada del Dictador, sense desigualtats socials 
tan extremes com les que vivim, sense corrupció. Es va fer bona 
la creença que la democràcia quedava reduïda al fet que la gent 
votés una vegada cada quatre anys, no calia preguntar res més i, 
en aquests intersticis de quatre anys, els partits politics feien allò 
que més els convenia —els convenia a élis, no als ciutadans que els 
havien votât.

1 quin paper podia tenir, el cinema, en aquesta estratègia? 
L'entreteniment. Un entreteniment que, ben mirât, ja ha anat venint 
des de fora per part de la indùstria nord-americana, cada vegada

Sexperiencias 
(José María Nunes, 
1968-69)
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més addicta al gran súper producte de consum, 
insuls, repetitiu i insalubre mentalment. Lluny 
queden produccions que, tot i venir de la indùstria 
ELIA, malgrat apostar per l'entreteniment, ho 
feien des de pressupòsits de denùncia, com El 
síndrome de Chino (1979), de James Bridges, o fins 
i tot Reds (1981), de Warren Beatty. O, com ho vaig 
escriure en aquells temps, des de pressupòsits 
marxistes o, si això és massa, dialèctics, corn Lo 
puerta del cielo (1980), de Michael Cimino, 0 Lo 
rebelión de los simios (1972), de Jack L. Thompson, 
una de les seqüeles del Pianeta de los simios 
original, on els mètodes de la insurrecció dels 
simis enfront del domini huma están presos de 
l'ortodòxia revolucionaria marxista i leninista.

En aquest sentit, des dels anys setanta la 
història del cinema és el relat d'una pèrdua, d'un 
seguit de pèrdues. Tota generalització és un frau, 
ja ho sé, però les estadistiques d'audiències (en 
sales d'exhibició 0 en pantalles domèstiques) 
ens indiquen que, avui, el pùblic majoritari no 
busca cap mena de relació amb la pantalla que 
vagi més enllà de l'entreteniment. Si Bergman 
avui fes cinema, estaria a l'atur; si Godard 0 
Pasolini seguissin fent cinema politic, estarien 
a l'atur... 0 a la presó. (Ja em perdonará el lector, 
les suposades exageracions, espero que no 
arribin al punt de les astracanades, hi ha temes 
que no poden agafar-se, al meu entendre, des de 
l'óptica de la "presumpta" objectivitat i les frases 
bensonants.)

Queda alguna possibilitat de vehicular 
la revolta (les révoltés) a través deis mitjans 
audiovisuals? Em penso que la cosa és difícil en els 
sistemes parlamentaris del món occidental, tan 
reglats, on la dissidéncia és rápidament absorbida 
en la seva presumpta munificéncia democràtica 
o és brutalment reprimida. La sap molt llarga, el 
sistema capitalista, i els politics de tots colors 
que li fan de corifeus ajuden, en un grau 0 en un 
altre, a l'endormiscamentgeneralitzat. Aleshores, 
repeteixo, qualsevol registre de revolta és 
impossible en el món audiovisual d'avui? No tine 
una resposta contundent, però hi ha fets que ens 
han de fer pensar. Per exemple: els cinéastes 
militants dels anys setanta utilitzaven imatges 
captades clandestinament de la repressió 
policial que s'exercia a les manifestacions que 
es produïen durant la dictadura i, més tard, 
durant la dita transició (sic). Les pel-licules que 
feien aquells cinéastes eren clandestines, les 
passàvem en cineclubs i en centres culturáis 
d'amagat, anunciant una pel-licula comercial 
per ocultar la veritable projecció. Tots els qui 
vèiem aquelles pel-licules, quan contemplàvem 
els individus uniformats (els grisos) colpejant 
salvatgement uns altres individus per castigar

unes idees démocratiques, sabiem que estàvem 
devant d'una representació —0 la presentació— 
d'una injusticia. Ara, les imatges de la repressió 
policial són emeses pertelevisió en hores de 
màxima audièneia, en els informatius, i bona 
part del pùblic ho veu corn un segment més del 
flux televisiu, ni més ni menys. És ciar que hi ha 
espectadors que s'indignen quan veuen un policia 
nacional 0 a un mosso d'esquadra atonyinar 
joves, adults i anciens en manifestacions en les 
quais l'ùnica cosa que es fa és protestar contra 
les injusticies i les aberracions del poder politic 
actual. També n'hi deuen haver que combreguen 
amb la repressió, ja s'ho faran amb la seva actitud 
devant de la barbàrie. Però el més greu de tot 
plegat és que hi ha un altissim grau de pùblic que 
veu aqüestes imatges amb indiferència.

La compUcitat de ('espectador
No puc perdre de vista allò que caracteritza la 
meva professió: el diàleg, el combat de les idees. 
Ho escric aixi perqué no se m'escapa que tot 
aquest plantejament que estic fent fa una mica 
de tuf de regressionisme, és a dir, de suggerir 
que és veritat allò que deia Jorge Manrique en les 
seves Copias por la muerte de su padre;"cômo, 
a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado 
fue mejor." No voldria caure en aquest tópic. No 
renegó de l'època que ens ha tocat de viure i si bé 
mantinc que la història del cinema deis darrers 
anys és el relat d'una pèrdua o, almenys, d'una 
transmissió de valors cap a altres indrets, també 
és cert que la lectura del cinema politic de la 
meva joventut parteix d'un certs components 
idéalistes. O d'unes lectures massa ancoradas en 
la memòria personal.

Per contraposar aquesta memòria personal, 
el filòsof francés Jacques Rancière ens ha fet 
veure que les relacions entre l'art i la política 
no són mecàniques, que depenen de la posició 
del qui mira la imatge polititzada. Rancière ho 
explica molt bé quan parteix d'una imatge de la 
sèrie Bringing the War Home, de l'artista Martha 
Rosier, on es veu un apartament lluminós i, 
enmig, un vietnamita portant un nen mort. I el 
filòsof es pregunta: això és art politic? té algún 
efecte en qui contempla aquesta imatge que vol 
representar la injusticia de la societat, comparant 
el luxe d'un apartament nord-americà amb la 
mort d'un nen asiàtic? La resposta de Rancière 
és categòrica; "Para que la imagen produzco 
su efecto político, el espectador yo debe estar 
convencido de que aquello que se muestro es 
el imperialismo norteomericono y no la locura 
de los hombres en general. También debe estar 
convencido de que él mismo es culpable por gozar 
de uno prosperidad fundado en lo explotación

16 Quadern ■ Febrer/Març2013



La batalla de 
Argel (Gillo 

Pontecorvo, 
1966)

Saló o los 120 
días de Sodoma 

(Pier Paolo 
Pasolini, 1975)

Febrer/ Marg2013 • Quadern 17



La rebelión de los 
simios (1972) 
Jack L. Thompson

imperialisto del mundo. Y debe sentirse culpable 
de estar ahí sin hacer nada, mirando esos 
imágenes de dolor y muerte en lugar de luchar 
contra las potencias responsables de ello."

O, expücat des d'un altre prisma, potser és 
veritat que, en els anys seixanta i setanta, els 
Godard, Pontecorvo, Costa-Gavras, Pasolini i tots 
els qui proposaven pel-lícules amb "missatges" 
politics o de conscienciació social es dirigien 
a uns espectadors préviament séduits per la 
causa. És a dir, que aquell tipus de cinema partia 
d'una complicitat anterior al mateix moment 
de la projecció. 1 les imatges que per alguns de 
nosaltres eren reveladores en si mateixes d'una 
injusticia (les cárregues policials, per exemple) 
no tenien el mateix significat per a aquells que, 
amb anterioritat al visionat d'aquelles imatges, 
no pensessin ja que una cárrega policial, en tot 
cas, aquellas que serveixen per a reprimir idees 
démocratiques i de defensa de la llibertat de 
l'individu, és un fenomen injust en si mateix. La 
conclusió de tot plegat és: com menys consciéncia 
social, menys cami se li presenta al cinema com 
a instrument politic. Menys cami per a la révolta 
cinematográfica.

Aleshores, i per anar concloent, hi ha cami 
per al cinema entes des de la perspectiva de 
la révolta? Acabaré amb dues consideracions.
La primera: suposant que hi hagi avui dia un 
públic prèviament"seduït"per la nécessitât 
de veure en l'art cinematografíe, no solament 
l'entreteniment, sino alguna cosa més pregona, on 
el podria veure?, qui l'hauria produit? És el públic 
qui no va a veure pel-licules amb pretensions 
conscienciadores o revolucionáries o és la

indùstria —el sistema— qui ha éliminât aquesta 
possibilitat? Em sembla que és indispensable 
enfortir els cercles alternatius a la projecció 
cinematográfica comercial (els cineclubs, per 
exemple) i crear-ne de nous. 1 això sense renunciar 
a la reivindicació que, per acciò dels ajuntaments, 
almenys d'aquells que es diuen d'esquerres, hi 
hagi l'obligació per part de les sales d'exhibició 
comerciáis de destinar un dels seus locals, ni que 
sigui el de menor aforament dels multi cinemes, a 
projectar un tipus de pel-licules d'aquelles que en 
diem minoritàries (i que inclouen aquella manera 
de relacionar-se amb la pantalla que no parteix 
del pur entreteniment, tan habituai corn banal).
Si no hi ha una xarxa on poder veure, és difícil que 
algù s'arrisqui a fer un producte condemnat a la 
invisibilitat.

1 la segona i última consideració. La primera 
révolta associada al cinema em sembla que ha de 
venir des de l'interior del mateix cinema. Vull dir 
que un cinema que no es qüestiona a eli mateix 
no pot ajudar a qüestionar la societat. Els camins 
per a aquesta revolta cinematogràfica, prèvia 
a la possible col-laboració en una revolta social, 
són diversos. Un, me'l va ensenyar Nunes, a qui 
he mencionat abans. Per eli, el cinema —o l'art 
en generai— no havia de fixar-se en la realitat 
quotidiana i immanent, sinó constituir-se en 
representació d'una realitat abstracta, la del 
creador. En el seu cinema no trobem la realitat, 
sinó un model literari, un model plástic, un model 
creatiu que viu i se sustenta en la capacitat de 
representació. Aixi, dones, els seus personatges 
no han de parlar com ho fem en la nostra 
quotidianitat, sinó d'acord o en coherència amb
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La puerta del 
cielo (1980) 

Michael Cimino

I'imaginart que imposen aquells models, aquella 
representació. 1 tot amb l'objectiu o amb la 
creença que, només des d'aquest plantejament, 
l'espectador —o, si més no, algún espectador- 
sera capaç de comprendre que a la pantalla està 
"passant alguna cosa" diferent al que sol veure 
a la resta de pantalles. 1 pot arribar a entendre, 
per tant, que el llenguatge cinematografíe no és 
unívoc, no té un carni prédéterminât cap a l'abús 
de models i de situacions —cosa que, d'altra 
banda, la historia del cinema, de la imatge en 
moviment en generai, ens ensenya a bastament.

Hi ha un altre carni: el documentalista. Però em 
refereixo als documentais també compromesos, 
primer amb aquesta renovació del mateix 
llenguatge cinematografíe a qué apel-lava en 
l'anterior paràgraf i, segon, concomitantment, 
compromesos amb la nécessitât que el cinema 
documenti la realitat sense fer veure que totes 
les veus han de sortir a explicar la seva "veritat". 
L'objectivitat és un tôpic que persegueix 
malsanament al gènere documentalista. En 
aquest marasme de documentais que cerquen 
l'objectivitat, i mai no la troben, en els darrers 
temps hem tingut l'oportunitat de veure un 
documentai que em sembla que planteja 
clarament una opció de compromis: Generoció 
Pegaso, d'isabel Andrés.

El titol del documental és ja molt definidor, 
molt explicit sobre l'assumpte que voi tocan les 
Iluites obreres de finals del franquisme i deis inicis 
de la transició. Però amb una mirada molt precisa: 
la d'alguns deis protagonistes que van liderar 
aquellas Iluites a la fábrica Pegaso de Barcelona. 
Com cabo de dir, aqui no es fa aquell joc tan retòric

—i, en el fons, tan retrògrad— de voler donar 
veus a tots els sectors socials de la transició. 
Estem tan acostumats a veure documentais fets 
des de l'ôptica de la burgesia, aquells que sempre 
maiden per oferir l'opinió del poder del moment, 
que la contemplado de Generació Pegaso és com 
una aleñada d'aire frese. Aqui no hi apareixen 
Rodolfo Martin Villa ni Manuel Fraga Iridarne — 
aquest, sortosament, ja no podrá tornar a dir les 
seves mentides de sempre—, aqui Tùnica veu que 
sentim és la dels obrers de la Pegaso que es van 
jugar la pell per avançar en els drets laboráis i en la 
conquesta de la Hibertat.

5 ôn uns possibles camins per a la révolta 
cinematogràfica. O per al cinema que es révolta 
contra el seu passât més recent.

Joan M. Mìnguet és professor d'Art 
Contemporani i Història del Cinema de la UAB, 
i President de TAssociació Catalana de Critics 
d'Art.
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'Generació Pegaso', notes de l'autora
ISABEL ANDRÉS PORTI'

Des que era ben petita he sentit el meu pare i eis seus quatre 
millors amies explicar histories de l'època en qué treballaven junts 
a la fábrica Pegaso. De com, durant els últims anys de la dictadura 
franquista, van organitzar les seccions de CCOO (sindicat) i del 
PSUC (partit), organitzacions aleshores clandestines, amb l'únic 
objectiu de Iluitar per la millora de les condicions laboráis i per les 
Ilibertats démocratiques. Sovint, embadalida i plena de curiositat, 
els sentía explicar aventures i fer dissertacions politiques. Altres 
vegades em feien riure quan recordaven anécdotas divertidas...
A casa aquesta mena de converses eren ben normals i, malgrat el 
component heroic d'aquestes vivències, eren la historia de la meva 
familia, i la de tantes d'altres.

Un altre element habitual de la meva infantesa era el fet de viure 
enmig de llibres, revistes, pel-licules, cameras i cintas Super 8. N'hi 
havia pertot arreu, i les dues vegades que ens haviem canviat de 
casa haviem hagut de preparar una pila de caixes planes d'història 
i de cultura, talment com si la biblioteca pública de la ciutat canviés 
d'emplaçament. Els meus pares son uns grans lectors, i el meu pare, 
concretament, un gran aficionat al cinema i a la fotografía, fet que 
deu tenir alguna cosa a veure amb el carni que he triât.

Fa més de deu anys que treballo en el món de l'audiovisual, en 
elqual he desenvolupat diversos rols, i últimamentfíns itotm'he 
atrevit a dirigir. M'estimo la meva feina i, no sense esforç, pue dir 
que he tingut la sort de poder-m'hi dedicar. Però a finals del 2008, 
després d'una època molt intensa de feina, les coses van començar 
a canviar, i el ritme va començar a decaure coincidint amb l'inici 
de la crisi econòmica. El món de la cultura i la comunicado en va 
notar de seguida les conseqüències, igual que després també ho

van fer altres sectors; les condicions de treball 
empitjoraven cada dia, i els governs aplicaven les 
primeres retallades en servéis socials, sanitat, 
cultura i educació. És a dir, tot allò pel qual el 
meu pare i els seus amies, i molta gent de la seva 
generació, havien Iluitat començava a trontollar.

Des que va acabar la dictadura franquista, 
l'any quejo vaig néixer, havíem anat endavant, 
conquerint drets i guanyant Hibertat i qualitat 
de vida, però va ser a partir del 2007-2008 que 
vaigtenir la sensació que començàvem a desfer 
el carni. Tot i així, llavors encara estávem tots una 
mica adormits, potser no ens ho acabàvem de 
creure, o no volíem veure la gravetat de la situació. 
Va seraleshores que emvaigadonar que tenia 
a má, dins la meva pròpia familia, una história 
que valia la pena explicar i explicar-la ara. Tenia a 
l'abast uns personatges carismátics, amb valors 
sòlids i experiéncies intenses, que confíaven en 
mi; i sobretot tenia accès a un material d'arxiu 
en Súper 8, ben rodât i conservât, de gran valor 
històric i inédit. Això em permetia explicar una 
història que mostrava una mica el contrari de 
l'activisme individuai que haviem practicat en 
generai la meva generació - i  sóc conscient que 
generalizar és equivocar-se. Generació Pegaso 
em permetia demostrar, en definitiva, que no 
era cert allò que ens haviem cregut bastant, allò
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que algú s'havia encarregat de vendre'ns: que els 
ciutadans no tenim accés ni capacitai d'incidir en 
el nostre entorn, ni de generar canvis socials ni 
politics, perqué tot és massa complex i son uns 
altres els que ho decideixen. Per contrarestar 
tot això, vaig sentir la necessitai de fer aquesta 
pel-licula en aquest precis moment, no només 
perqué jo no tenia teina i de cop tenia temps 
per invertir-hi, sino també per recordar-nos a 
nosaltres mateixos que la politica és present en 
molts ambits de la nostra vida i que, malgrat que 
la Iluita de la societat civil pels ideals comuns no 
és un carni fácil, és Túnica manera de fer passos 
endavant.

Els nostres avis van viure una guerra; els 
nostres pares, una dictadura; i nosaltres, una 
crisi econòmica global que posa en evidéncia les 
deficiéncies del sistema democràtic. Deu ser que, 
a cada generació, li toca el seu "repte històric", "la 
seva lluita", i és una decisió personal involucrar- 
s'hiono.

Un any després, tot va comentar a encaixar, 
sobretot quan el 2009 Diagonal TV i TV3 van 
apostar per aquest projecte. Ara han passai 
gairebé 4 anys des que va sorgir la idea, i la 
situado ha empitjorat molt més del que ens 
podiem imaginar, però per sort ja no estem tan 
quiets, la politica és arreu, hi ha molta geni que ha

pres partit, que s'organitza, discuteix, participa i treballa per 
denunciar la pérdua de drets, i que no accepta que Túnica solució 
per encarar aquesta crisi sigui la de retallar en qüestions socials i 
culturáis. 1 aquest documental vol ser un homenatge a tots ells, a 
totes les persones que en un moment donat de la historia i de les 
seves vides van decidir jugar-se-la i Iluitar per un món més just i pel 
bé comü.

Isabel Andrés Porti és directora, guionista i productora audiovisual. 
Ha desenvolupat diversos rols en equips de cinema, TV i publicitat 
a Londres, Roma i Barcelona. Ha participât en projectes presents o 
premiats ais Gaudi, Goya, Sundance, NY Independent Film Festival, 
Mostra de Valéncia, Semine!...

Quatre 
fotogrames 
de Generació 
Pegaso
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"La generació dels nostres pares tenia més 
consciència de coMectiu, d'unir-se per Iluitar 
pel bé comú. Nosaltres ho estem aprenent ara."

RAQUEL SÁNCHEZ

'f  * ■

Amb un peu a Londres i I'altre a Roma, la sabadellenca Isabel Andrés 
és una rodamón que viatja allá on el cinema la porta. Generoció 
Pegaso és el seu projecte més personal i nodreix una trajectòria 
professional iniciada ja fa més d'una década. La maleïda crisi també 
té coses bones: li ha permès llevar temps a l'imbatible Cronos per 
aturar-se un moment i redescobrir les pel-licules familiars en Súper 
8.

Com veas i vius la situació deis joves ara mateix?
Cree que a la meva generació, ja no tan jove, i a les següents, ens 
han preparai per tenir una vida millor que la deis nostres pares.
Tot estava enfocat a aixó —i així ens ho vam creure— i, ara, la crisi 
econòmica ho ha estroncat tot. És una situació que crea moites 
contradiccions internes, decepció, confusió, fins i tot culpa... Entre 
altres coses perqué s'havia fomentât l'individualisme. El moment 
que vivim ens obliga a qüestionar-nos quin món volem i quina és la 
nostra actitud davant d'això.

Generado Pegaso és una crida a les noves generacions?
La verdat és que mai m'he plantejat donar Hiçons a ningú, més 
aviat neix de la necessitai personal d'explicar aqüestes vivéncies 
familiars, a través de les emocions... però sí que cree que és basic 
conéixer la história per tenir un cert criteri. El documental parla 
d'un episodi molt important de la història de Catalunya del qual s'ha 
parlai poc, que convida a la reflexió i que cree que transmet una 
série de valors essencials que no hem d'oblidar; si els oblidem estem 
perduts corn a espécie humana. Són valors com la Iluita col-lectiva 
pel bé comò i la Solidarität. I una part de la generació dels nostres 
pares és un exemple d'aquesta consciència de grup, que potser 
nosaltres no tenim tant. Ells Iluitaven per aconseguir millores

socials i per la llibertat, pel benestar de tothom. Nosaltres ho estem 
aprenent ara; potser abans no ens calia, però ara no ens queda 
més remei. Si no, quin futur ens espera? 0  això, o campi qui pugui. 
Vivim una greu crisi econòmica que questiona la democracia. I, com 
els personatges del documentai, és dar que no és una cosa que es 
pugui arreglar en el pia individual, cal una actitud col-lectiva.

No és pas una vistò oficialista, no optes per entrevistes amb 
experts historiadors, politics...
Això era precisament el que buscava. Ja n'hi ha una pila, de 
documentais així; i están molt bé, però aqüestes personalitats 
sovint parlen d'acord amb el que representen: un partit, una 
institució... Generado Pegaso tracta aquest tema des del punt de 
vista de persones anónimes, sense ambició política, com ara passa 
amb el 15-M o altres grups de ciutadans que s'organitzen per fer 
coses. En el documental els protagonistes parlen des de la seva 
experiéncia personal, des del cor, comparteixen els seus ideals, 
les seves esperances, les seves emocions i les seves decepcions. 
D'aquesta manera cree que la comunicació és molt més directa i 
sincera. El que t'expliquen no es troba ais Libres d'história. El que va 
fer aquest grup d'amics és el que va fer molta altra gent a la Pegaso 
i en altres fàbriques. Jo parlo d'aquests perqué són els que conec 
de prop, però representen tots aquells que van participar d'alguna 
manera en el moviment obrer durant la dictadura franquista.

Parlor amb Isabel Andrés és fácil. Lo conversa flueix vibrant i ágil, 
mentre ens prenem dos cacaolots colents i interconviem, també, 
impressions sobre els fets que s'hon esdevingut recentment 
ol nostre entorn: lo vago general del 14-N i lo multitudinorio 
monifestoció o Barcelona. Ben obrigades al pati de l'Alliance 
Françoise, totes dues creiem que Generació Pegaso no té doto 
de coducitat. Malgrot hover-se comengot a gestar al 2009,0 les 
acobolles del 2012 —moment en que es vo dur o terme l'entrevisto— 
té més vigèncio que moi.

Parles molt del valor de la Solidarität. La de les dones vers els 
seus marits, a qui donen suport en els moments més arriscats i 
més difteils; i també la Solidarität entre Companys que es donen 
suport. Això encara és possible avui dia?
Cree que sí, però a vegades tendim a amagar el cap i a pensar "millor 
que no em toqui a mi", com per exemple quan algú perd la feina. Ara, 
però, és difícil ignorar-ho. A més a més, crec que la nostra generació 
tampoc s'identifica gaire amb els sindicats majoritaris: abans eren 
el nudi d'unió de molta gent que Iluitava, però ara s'han convertit 
en una institució una mica desfasada, no han sabut arribar als joves 
ni a certs sectors professionals. Un dels protagonistes ho diu quan 
se li pregunta qué creu que haurien de fer els seus fills ara, i respon 
que no han de fer el mateix. Jo també crec que hem de buscar
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els nostres propis mécanismes. El que transmet el documental 
és I'esperit de Iluitar en grup, però els mitjans els hem de crear 
nosaltres... el nostre mon és diferent. Aquesta gent cree que és un 
exemple d'actitud, gracies a aixô es van adquirir una sèrie de drets 
que estem perdent; ara nosaltres hem de buscar els nostres camins.

Un dels entrevistáis diu que Uuitar contra Franco era fácil, 
que va ser més difícil assumir la responsabilitat de construir 
la democràcia. De fet, mostres tot un recorregut, des que el 
moviment obrer va aconseguir els seus objectius fins que la força 
que tenia va decaure, quan la fábrica va ser malvenuda.
Ciar, és que també van patir moites decepeions. No hem de ser 
ingénus, aquesta mena de Iluita té dues cares. No és una visió 
idealista ni irreal, la del documental. Tot té un cost, un sacrifici, 
un tempo... No eren herois, ni tampoc ho van fer tot bé com a 
generació...

Creus que el teu pare filmava pensant en l'immens valor de les 
imatges que enregistrava?
Home, no crec pas que s'imaginés que un dia veuria les seves 
imatges per la televisiô corn ha succeït. Però sí que eren conscients 
que el moment que vivien era històric, i com que tant el meu pare 
com un altre amie del grup, també protagonista del documentai, 
eren molt aficionats al cinema i a les córneres, van decidir gravar-ho, 
igual que gravaven també molts altres moments, com els familiars... 
Per sort!

Com i quan vas decidir que havies de recuperar aqüestes 
imatges, treure-les a la llum i donar-los un diseurs?
Fa molt temps que treballo en el mon del documental, en la 
recerca d'imatges d'arxiu, i de cop i volta un dia comences a donar 
voltes al tema i t'adones que les pellicules familiars de casa teva 
probablement tenen el mateix valor que el material amb el quai 
treballes. Te les mires amb uns altres ulls, i deixen de ser els videos 
de les vacances i de les batalletes dels pares. Corn a professional 
veus que tenen un valor històric, i que és un material inédit. De les 
fabriques gairebé no hi ha res, sobretot perqué estava prohibit 
rodar a dins, i perqué no tothom tenia córneres, en aquella època.

Parla'ns una mica dels diferents nivells narratius o registres que 
hi trobem. Com els combines?
Podriem dir que hi ha cinc nivells diferents. El principal és la història 
dels protagonistes amies treballadors de la Pegaso, que ens 
l'expliquen a quatre veus. Un segon nivell són les imatges en Súper 
8 registrades per ells mateixos i que il-lustren el que expliquen, 
juntament amb un tercer nivell a base de retails de diaris que 
contextualitzen el moment. Aquesta linia principal es combina 
amb un quart registre que són les escenes familiars de la seva vida 
actual, que representen qui són ara i l'amistat que ha perdurât en 
el temps, l, finalment, hi ha un últim nivell, que és el de la generació 
deis filis, que Higa el passât amb el present. Tot plegat per donar 
aquesta visió polièdrica i propera d'un moment històric molt 
concret.

T'has cenyit a un guió molt pensât o restructura anava sorgint a 
mesura que anaves fent entrevistes?
D'entrada tenia clara restructura, els nivells i el punt de vista. A

més a més, el fet de conèixer la seva història 
em permetia tenir bastant ciar qué volia que 
m'expliquessin. La grócia del documental és que 
no et dirán mai una frase corn la tens pensada, no 
estó escrita com en la ficció. Et dirán el que vulguin 
i com vulguin. A vegades surten temes nous que 
inicialment no tenies en compte; i a vegades un 
tema que creies que era molt important, en veure'l 
amb tot el material, resulta que no hi té cabuda.
Jo estava enamorada de certes anécdotes i de 
certes escenes, potser pel meu lligam emocional, 
però em vaig adonar que, per molt d'amor que els 
tingués, en la narració no funcionaven i les havia 
de sacrificar. És la pena i la grócia de quan poses 
tots els elements damunt la taula: ho has de cosir 
com un patchwork. El procès més llarg de tots 
va ser el muntatge. Vam rodar en tres setmanes 
i, en canvi, el muntatge i la postproducció va 
durar vuit mesos. La major part de la feina es fa 
al muntatge. A més, cal sumar-hi el fet que tot 
plegat em resultava encara més complicat perqué 
per a mi la forma era molt important: volia que 
la pel-licula apropés els personatges i la història 
a l'espectador, que emocionés i que fos bonica 
de mirar. Perqué en els documentais sovint s'ha 
de prioritzar el contingut per sobre de la forma 
per poder captar els moments espontanis, o bé 
perqué són treballs de caire més periodistic i 
es dóna més importóncia a la informació clara i 
objectiva. Jo volia cuidar-ho tot, no sé si me n'he 
sortit.

Raquel Sánchez és periodista cultural i membre 
de la junta del Cineclub de Sabadell.

Generació Pegaso és un projecte personal 
que s'ha anat gestant al llarg de quatre anys. 
Un exemple d'aquells valors que alguns diuen 
que els joves d'ara no coneixen: perseveranga, 
voluntat i il-lusió. S'ha exhibit, nominat com a 
millor documental dins de la secció oficial, al 
Shanghai TV Festival (juny 2012) i al Taiwan 
Documentary Festival (octubre 2012); 
també va clausurar el Memorimage, Festival 
Internacional de Documental de Reus, i va 
ser preestrenat el 28 novembre de 2012 a 
Barcelona, a l'antiga fabrica Fabra i Coats. Així 
mateix, es va poder veure el dia 7 de desembre 
de 2012 a les 22:30h al Canal 33, dins del 
programa El Documental. Actualment es pot 
veure a filmin (www.filmin.es).
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Els cineclubs, formes de resistència 
al diseurs hegemonic

JULIO LAMAÑA/Text i fotogranes

El públic
Quan en aquest article parlem de públic, no ens referim només 
al públic de cinema sino al concepto modern de públic, del qual el 
públic de cinema pot servir de paradigma. El públic és el de totes 
les indústries culturáis de les arts de la representado (en totes les 
llengües) i de tots aquells artefactos culturáis en qué intervenen 
com a receptors. El públic no controla els mitjans de producció ni 
de distribució. I estem parlant pràcticament de tota la poblado 
mundial! Segons Umberto Eco, la cultura de masses dirigida des de 
dalt motiva que el públic pateixi certes premisses imposades sense 
que hi aparegui cap renovació artística, de manera que s'acaba 
adaptant simplement a una difusió homologadle al queja es coneix 
i que és transmesa de forma global. Per aixô, els mitjans de masses 
(entre els quais hi ha el cinema) son instruments d'una societat 
que manipula el públic, que el converteix en el queja Krakauer va 
definir quan parlava del públic de cinema de finals dels anys 20: un 
públic cosmopolita, una massa sense identitat, silent, controlada i 
domesticada sota les regles del negoci. Un públic que és objecte, i

no subjecte, d'un cinema que només voi ser entreteniment, sota un 
llenguatge transparent. El públic consumidor. Els espectadors.

Però resulta que també hi ha un públic de cinema conscient, 
actiu i responsable, que no és tan sois espectador. La história ens 
dona alguns exemples de resistencia, de Iluita i de creativitat del 
públic organitzat.

Exemples de resistència del públic
Des de l'any passât, el moviment cineclubista internacional celebra 
el dia internacional del públic. I per fer-ho recorda un acte de 
rebel-lió del públic: la rebel-lió de l'Astor Place, o Teatre Astor.^ Noel 
Burch és potser qui ha analitzat millor aquest esdeveniment en la 
trajectória de la formació del públic modern, del públic de masses 
que arribaria a la plenitud amb l'arribada del cinema. Elio de maig 
de 1849 a Nova York hl va haver un gran aixecament popular que 
va deixar almenys 22 morts i un centenar de ferits (Burch parla 
d'aproximadament 35 morts i 150 ferits). Va ser la primera vegada 
que es va mobilitzar la milicia de l'estât contra el poblé. Aquesta 
revolta marca un canvi en la história de l'espectade i del públic. La 
massacre té l'origen en la rivalitat entre dos actors shakespearians: 
William MacReady era el gran astre anglès, tradicional i identificat 
amb l'hegemonia británica en el camp artistic i cultural; Edwin 
Forrest, el gran actor nord-americà, era acusat de prendre's massa 
Ilibertats amb el text del "bard divi", només per voler-lo acostar 
a un públic popular. MacReady no era tan sois la imatge de la 
metròpoli i de l'aristocrácia, sino que era "l'estimat" (la mascota 
deis princeps, com deia la seva propaganda) de la creixent burgesia 
nord-americana, que tractava d'emular la classe dominant anglesa. 
En canvi, Forrest era una expressió del patriotisme proletari, al 
gust de les classes mitjanes i dels treballadors. El 7 de maig de 
1849, McReady es va presentar a l'Astor Opera Fiouse, devant 
una audièneia de fanatics de Forrest que s'havia organitzat per 
escridassar-lo. L'actor anglès va decidir interrompre la seva tournée 
i tornar a Angleterre, però una petició signada per 47 persones de 
l'alta societat el va convèncer per quedar-se. En la funció següent, 
del dia 10 de maig d'aquell any. Tactor es va trobar al teatre devant 
una multitud de més de 10.000 persones. La representació es va 
fer per a un públic selecte (després d'una rigorosa selecció), però 
en condicions molt dificils, és dar. Temoroses de perdre el control 
de la ciutat, les autoritats van cridar les tropes, que, amenaçades 
per la poblado, acabaren obrint foc a curta distancia. El cisma entre 
cultura d'elit ultra minoritaria i cultura de masses va obrir el carni 
per al desenvolupament d'arts "populars", que devien ben poca cosa 
al gust de les grans families del pais que ostentaven de facto el 
poder financer, industrial i politic. Però, amb tot, aqüestes formes

1 Felipe Macedo, en la seva defensa del dia internacional del 
públic, desenvolupa aquest fet a www.felipemacedocineclubes. 
blogspot.com.
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d'espectacle que es desenvolupaven en una esfera d'entreteniment 
diferent al de les classes dirlgents no deixaven de servir, també, els 
intéresses d'aquestes.

Cineclubs corn a espais de resistèneia
El cinema va néixer essent popular. En aquest punt, hi ha consens 
entre els especialistes.^ Era un espectacle de barraca de fira, situât 
entre la dona amb barba i el menja-sabres. El cinema primitiu 
bevia de les fonts del music-hall, del cabaret, del cire... No va ser 
fins a la meitat de la primera década del segle XX que el cinéma 
va orientar-se cap a un gust burgès, i s'allunyà aixi dels primers 
models populars. El seu llenguatge, especlalment a través del 
desenvolupament del muntatge i del llenguatge transparent (aquell 
que pretén mostrar la representado corn a versemblant, sense 
voler delatar l'artefacte filmic), aniria convertint-se en hegemonic, 
especlalment arran del desenvolupament de Hollywood i del cinema 
classic. Malgrat tot, va haver-hi formes de resistèneia popular al 
diseurs hegemonic, corn les protagonitzades pels bonimenteurs 
de vues animées, comentadors de pel-licules que reinterpretaven 
al gust del public els films muts que es projectaven. Aixi ho van 
fer, almenys fins a la meitat de la primera década del segle XX: de 
vegades llegien els intertitols per a aquells que no en sabien, de 
vegades comentaven les imatges, de vegades tenien un to més 
érudit, sarcàstic o bromista... Utilitzaven l'oralitat per mantenir 
el diseurs popular per sobre del diseurs hegemonic burgès que el 
cinema imposava. Aquesta arrel popular del cinema confrontava, 
segons Walter Benjamin, un cinema de diversià (modem) amb 
un cinema contemplatiu (clàssic i burgès), tal corn es desprèn 
d'aquestes paraules: "El roi lùdic de l'art pot atenuar les relacions de 
dominació".

En el marc de l'activitat cineclubista de resistèneia i Higada 
a moviments populars i politics, voldria destacar dues fîtes: el 
Cinéma du Peuple (19B), d'inspiraciô anarquista, amb el lema 
"Divertir, instruir, emancipar", que ens situa enguany en el centenari 
del cineclubisme; i el Ciné-club les amis du Spartacus (1927), 
d'orientaciô comunista, que arribava a omplir a Paris alguns 
"Cinémas-Palais" corn el Casino de Grenelle, amb un aforament 
de més de 2.000 persones. Quan aquesta associació gairebé 
amenaçava de convertir el cineclubisme en un moviment de 
masses, la intervenció de la policia i la censura els obliga a tancar la 
paradeta, la tardor de 1928.

És, dones, en els diferents moments de resistèneia al diseurs 
hegemonic del cinema (modernitat versus classicisme) que cal 
situar els cineclubs i la defensa que han fet dels drets del public. Una 
tasca centenaria que té per objectiu que I'espectador es converteixi 
en subjecte actiu, format. El public no només vol escoltar, també vol 
parlar, respondre al diseurs del film, afirmar els seus propis drets.
1 és sota la forma del cinefórum, del débat després de la projecció, 
que el públic construeix el seu propi diseurs i pot superar fins i tot 
el del mateix autor. És en aquest moment del debat amb el públic 
que l'oralitat entra enjoc i el públic pren la paraula: el débat és 
una forma de catarsi, un moment ùnic i privilégiât, que permet al 
públic manifestar-se en un espai públic on habitualment se li veta 
la participació. Corn és ben sabut, les altres formes d'exhibiciô

2 Joan M. Minguet (1999): Segundo de Chomón, més enfiò del 
cinema d'atraccions. Barcelona: Filmoteca de Catalunya.

cinematogràfica mai permeten aquesta relació 
entre el públic i l'obra cinematogràfica. L'oralitat, 
entesa com el motor del debat, es presenta, 
dones, com una eina de resistèneia ais discursos 
hegemònics.

El públic organítzat defensa els seus drets
Una de les caractéristiques que fan únic 
el moviment cineclubista és que és Túnica 
organització d'associació de públic. No trobem 
res comparable en cap de les altres arts de la 
representació. En el teatre amateur, per exemple, 
les persones s'associen per fer teatre i no trobem 
res semblant ni en la dansa ni en Tópera... El 
cineclubisme no és més que una forma de públic 
organitzat per fer arribar ais seus iguals el "bon 
cinema", aquell que li aconsella la seva cinefilia 
ben entesa. Una cinefilia que construeix un 
contracte de responsabilitat i confiança entre 
el cineclub i el seu públic. El cineclubisme és un 
fenomen universal que es designa prácticament 
amb el mateix terme en tots els idiomes: cineclub, 
ciné-club, cineclube, film saciety, circolo del 
cinema, Kino club..., la qual cosa el converteix 
en una realitat associativa global i amb trets 
caracteristics propis i molt definits, com són la 
defensa dels drets del públic i el treball per a la 
formació d'aquest.

L'entitat que defensa en el pia mundial els 
interessos de les associacions del públic és la 
Federado Internacional de Cineclubs (FICC), 
present en tots els continents. Va néixer el 
1947 a Cannes i, com a presidents, ha tingut, 
entre d'altres, François Truffaut. La FICC 
Iluita actualment per la defensa dels drets 
del públic tal com van quedar definits en la
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Carta de Tabar, signada per més de 75 federacions nacionals de 
cineclubs en 1987.  ̂Aquesta carta, fonamental en el moviment 
cineclubista internacional, marca els objectius de les associacions 
del públic, especialment el de la defensa d'un accès a la cultura 
cinematográfica, a la CULTURA amb majúscules, aquella que 
ens construeix com a individus critics i participatius, que ens fa 
partícips del nostre entorn. Si podem accepter que existeixen els 
drets d'autor, no hauria de ser tan estrany defensar els drets del 
públic.

Els cineclubs en el marc d'una tradidó popular i "subversiva"
Si el cinema ha perdut alguna cosa deis temps passats, potser ha 
estât la capacitat de referir-se a si mateix com a esdeveniment 
significatiu. Els majors de 40 anys recordem grans cues ais 
cinemes, superbes estrenes exclusives a les pantalles de les sales 
de les nostres ciutats. Era un públic gratament "esdavitzat", que 
esperava els mesos que calguessin perqué arribessin els grans 
éxits de Hollywood, o que patia anys de paciéncia perqué els grans 
premis de Cannes o Venécia arribessin a les pantalles d'art i assaig. 
L'exclusivitat de la pantalla del cinema atorgava a les pel-lícules 
el carácter d'esdeveniment únic, de moment especial, que la 
contemporaneïtat ja presenta com a diluït. Ara les noves formes 
d'oci i la multiplicitat i dispersió de les pantalles han relativitzat 
el fenomen del cinema com a espectacle exclusiu, és a dir, la 
idea d'estar assistint a un moment especial, a un esdeveniment 
memorable, ha perdut força. En el marc dels processes de canvi 
que el cinema pateix actualment, hi ha pocs treballs d'estudi sobre 
el que significa que el cinema ja no sigui un moment important en 
la vida del públic. Aquesta desafecció és a l'origen de la pérdua de 
públic de les sales de cinema.

Centrant-nos en les formes d'exhibició cinematográfica 
d'arrel associativa (cineclubs), és intéressant reflexionar sobre 
la importancia de l'esdeveniment en la historia deis espectacles 
d'arrel popular. Segons els estudis de Jordi Bertan, la noció de 
festa és segurament un deis antecedents imprescindibles per 
reflexionar sobre la importáncia de l'esdeveniment cultural com a 
catalitzador deis interessos de la comunitat. La festa ha estât des 
de sempre la forma possible de trencar amb el temps laboral, amb 
les normes de conducta, amb els codis de comportement, així com 
també ha suposat una immersió en una experiéncia alliberadora 
i efervescent. En aquest sentit, les testes de Carnestoltes són 
l'exemple perfecte per mostrar aquest efecte d'insubmissió 
a l'ordre establert. La festa té sens dubte la característica 
d'esdeveniment subversiu i viu la utopia d'una tornada imaginaria 
cap a una idea d'igualitarisme. La festa seria una forma de catarsi 
de la comunitat, la construcció de ritus per desfer imagináriament 
les normes i tornar-les a acceptar immediatament després. El 
procès historie de la festa ens porta a entendre que modernitat i 
ritu o tradidó són conceptas massa propers per creure, com fan 
alguns, que són conceptas antitétics. Ben al contrari, transcorren 
en paral-lel al llarg de la historia. Aquesta tradidó popular, aquesta 
presénda histórica de la festa com a element subversiu, critic i 
antihomogeneïtzador, es troba a l'origen del desenvolupament

d'esdeveniments significatius, moments 
memorables i importants en les projeccions 
cineclubistes.

Així dones, el cineclubisme, com a moviment 
associatiu, comparteix amb l'associacionisme 
popular moites coses. Generador de cultura 
popular, el cineclubisme, com véiem anteriorment, 
permet la creació de discursos no hegemónics 
que representen una part de la societat que 
visiona les pel-lícules. Allunyada de la política 
institucional o oficial (la de les elits), la cultura 
popular és la que produeix el poblé, organitzat.
La cultura oficial executa productos culturáis 
manufacturats, sense que el públic sigui tingut en 
compte; són productos per ser assimilats tal com 
raja. En canvi, la cultura popular és aquella que 
és produ'ída per a la gent, que, al seu torn, se la fa 
pròpia. En altres paraules, és la cultura de la gent, 
del poblé, de la plebs o, com digué Gramsci, de les 
classes subalternes; en definitiva, es tracta de la 
cultura viva, la cultura viscuda, la cultura popular.

El cineclubisme, enfocat des d'aquesta 
perspectiva, té la capacitat, al contrari que 
els models empresarials o oficiáis, de produir 
esdeveniments significatius sota la forma 
d'exhibició cinematográfica. Aqüestes sessions 
cineclubistes poden funcionar, igual que la festa, 
com a element generador d'un diseurs propi i 
popular, allunyat (o no) tant del diseurs de fautor 
com del diseurs dominant. En la mesura que hi 
intervenen factors corn l'oralitat del débat, el text 
i el dialog, la capacitat"subversiva"d'aquestes 
sessions fa que siguin esdeveniments socials 
significatius, "divertits" (W. Benjamin) i amb la 
capacitat de generar nous discursos a partir del 
diseurs del film i del seu autor.

Julio Lamaña i Orozco és llicenciat en Historia per 
la UAB i professor d'Histôria del Cinema. Ha estât 
president de la Federació Catalana de Cineclubs 
(FCC) des del maig del 2003 fins al setembre del 
2006. Actualment és gestor de coordinació i vocal 
de relacions internacionals de la FCC, així corn 
secretari general de la Federació internacional de 
Cineclubs.

3 Per llegir la Carta de Tabor i altres documents cineclubistes, 
visiteu la pàgina de la FCC www.federaciocatalanacineclubs.cat/ca/ 
documentsdelcineclubismecatala.html
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es. Premi Ciutat de Barcelona de Creativitat i 
Innovació2012.
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El acorazado Potemkin La edad deb Tierra
Russia, Sergei M. Eisenstein, 1925 Brasil, Glaube' Rocha,198o

España
Carlos Serrano Acosta, 2012

Saldale UCgbrnatediSoooma 
Itàlia, Pier Pah Passe ini, 1976

CASO PENDIENTE
EL ESCÁNDALO FÒRUM /  AFINSA

Espanya
Juan Gautier, 2012
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Orphans of the Storm,
Estats Units, David W. Griffith, 1921
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No one knows about Persian cats, Tiempos modernos, Estats Units, 
Iran Bahman Ghobadi, 2009 Charles Chaplin, 1936

Wer wenn nicht wir, Alemanya, 
Andres Veiel, 2011

Austria
Ruth Mader, 2005

Una selecció de Jaume RipoU Vaquer, soci 
fundador i director editorial de fílmin. Amb 
un catàleg de més de 4-200 llargmetratges i 
séries de televisiô, disponibles en versió original 
subtitulada, filmin ofereix el catàleg en linia més 
gran del nostre país.

Argentina
Fernando Pino Solanas, 2003

Che: El Argentino i Che: Guerrilla 
Espanya/Fr.Enca, S Soderbergh, 2008
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Del cinema en (r)evolució.
Apunts per a una cartografìa 
de les transformacions del setè art,
ANNA PETRUS

Amanecidos 
(2012), de 
Yonay Boix i 
Poi Are g all

Quan Quadern em va demanar un article per al dossier"Cinema i 
révolta", vaig defugir de seguida escriure sobre la representado 
que el cinema ha fet de les revolucions i de l'agitació social. Ho vaig 
fer perqué la proposta em brindava una molt bona oportunitat per 
endinsar-me en un altre tipus de revolta, aquella que té a veure amb 
el cinema mateix com a art "impur"—com li agrada dirai cineasta 
Victor Erice—, fill de l'art però també de la técnica. 1 és ben cert 
que, si el comparem amb la pintura, la mùsica o la literatura, el 
cinema és probablement la disciplina artistica que més ha canviat 
i ha fet evolucionar el seu llenguatge en un période de temps molt 
breu, en poc més de cent anys. Atés que les troballes tecnolôgiques 
s'han succeït —i encara ho fan— de forma molt ràpida, el cinema 
ha hagut d'anar adaptant el seu llenguatge a un ritme vertiginós.
Fa poc més de cent anys, el cinema era mut, en blanc i negre, i 
s'expressava en un ùnic pia frontal. Avui, el cinema pot expressar- 
se en tres dimensions, de forma no lineal i, en pocs segons, pot fer 
la volta al mon a través d'Internet. Una realitat que ha propiciat no 
només noves narratives i formes de generar imatges, sinó també un 
replantejament de la noció del cineasta-autor que ha prédominât, 
i d'alguna manera segueix predominant, especialment a Europa, 
on, des de la història de l'art "biografiada" escrita per Giorgio

Vasari durant el Renaixement, l'obra d'art no 
s'entén sense que ens expliqui de forma directa o 
indirecta qui n'és l'autor.

Encreuades del digital
Fins a l'arribada del digital, el procès del cinema 
era costós, feixuc, llarg i, en conseqüéncia, 
réservât a uns pocs. La lleugeresa, la immediatesa 
i l'abaratiment deis costos de producció 
propiciáis pel digital han portât com a principal 
conseqüéncia una democratització del mitjà 
gairebé única, difícilment comparable a cap 
altra disciplina artística. I només cal observar 
les xifres amb atenció. En la barrera década 
s'han multiplicat de forma exponencial tant 
el nombre de pel-lícules com el nombre de 
festivals on aqüestes pel-lícules aspiren a ser 
projectades. Tanmateix, el volum de producció 
és tan desproporcionat que no pot ser absorbit 
pels certàmens, els quais només arriben a 
projectar una ínfima part de tôt el que es roda
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al mon i, en conseqüència, les seves programacions han deixat de 
ser representatives de tot el cinema que els espectadors podrien 
arribar a veure. Al mateix temps, aquesta realitat dibuixa un mapa 
desconcertant i pie d'incertesa, perqué la ingent prodúcelo de 
cinema no s'acompanya de la consolidació de nous autors sino 
més aviat al contrari. Els cinéastes tinguts en consideració han 
esdevingut així una minoría i en el panorama cinematografie 
contemporani hi ha anat penetrant progressivament un dubte 
francament inquiétant: quants autors no descoberts existeixen?

D'altra banda, la revolució del digital no només afecta el 
nivell de producció cinematográfica, sino que també ha anat 
acompanyada de canvis substanciáis tant pel que fa a les formes 
d'enregistrament i a les seves noves narratives, corn pel que fa a 
les formes de consum vinculades essencialment a Internet. Més 
enllà de l'adveniment d'un nou cinema vinculat a la lleugeresa i a la 
facilitât del digital —i que a Catalunya trobaria un dels exponents 
més intéressants en el treball plastic d'Albert Serra que, des del 
suport del Festival de Canes, ha aconseguit arribar a tot el mon—, la 
révolta tecnològica ha empès alguns cinéastes amb una trajectòria 
ja consolidada a indagar en el llenguatge de dispositius com ara el 
teléfon móbil. Marcel Hanoun, Stephen Dwoskin, Olivier Ducastel, 
Alain Fleischer o Jonas Mekas son alguns d'aquests autors que 
han vist en el telèfon una forma d'enregistrar el mon des d'una 
subjectivitat única i renovada. De fet, en el primer llargmetratge 
francés rodât integrament amb môbil i titulat J'oimerais partager le 
printemps avec quelqu'un (2007), Joseph Morder, cineasta vinculat 
a l'undergraund del país veí, utilitzava la plasticitat, la textura i la 
lluminositat que li oferia el nou dispositiu per construir una ficció 
d'una versemblança tan estreta amb la realitat que l'espectador 
se sentia continuament interpellât sobre la naturalesa i l'origen de 
les imatges. Per a Morder, el dispositiu môbil seria un substitut del 
format familiar del SúperS, tant per la immediatesa en la captura 
d'imatges corn per les imperfeccions visuals, una constatado que el 
Festival Pocket Films de Paris va fer seva en voler-se instaurar corn 
a primer festival internacional amb una programado de pellicules 
fetes integrament amb teléfon. Tanmateix, i malgrat que a priari el 
môbil podria semblar la forma d'enregistrar imatges més propera 
a allô que Alexandre Astruc va anomenar caméra-stgia —en 
referéneia a l'estil dels autors-cineastes—, el cert és que els films 
fets amb aquest dispositiu tendeixen a una certa uniformització 
visual en la qual és difícil destriar les singularitats dels autors. En 
aquest sentit, el teléfon môbil desdibuixaria la noció d'autoria en 
l'horitzó del cinema contemporani a través d'un procès parallel a 
totes les altres conseqüéndes de la digitalització.

Més enllà del teléfon môbil, la xarxa en si mateixa també ha 
intéressât alguns cinéastes consolidats corn Jonas Mekas, que no 
ha dubtat a fer d'Internet la matèria primera de les seves pellicules. 
Corn a líder indiscutible del cinema undergraund novaiorquès 
de la década dels seixanta i setanta, Mekas no podia deixar de 
banda l'oportunitat que li brindava internet per seguir alimentant 
el seu esperit jove, combatiu i rebel. El seu projecte 365 films 
—també anomenat Eye-Pod perqué Mekas el va concebre per a 
ser visualitzat en iPod— està format per un petit film digitai per 
a cada dia de l'any, distribuït de forma progressiva i integra a la 
xarxa. D'aquesta manera, Mekas segueix essent fidel al cinema 
que el caracterltza, un cinema vinculat de forma inextricable a la 
seva vida, com ja va fer amb el 5 úper-8  i el l6mm, tot proposant

un film global, format per 365 microfilms, en qué 
l'espectador pot seguir el dia a dia, les divagacions 
existencials, les alegries i els dubtes del cineasta. 
No és difícil entendre que aquesta forma de 
narrar no hagués estât possible mentre el cinema 
es limitava a ser vist a la sala fosca. D'aquí que, 
quan parlem de digital i d'Internet, ens haguem de 
referir necessàriament a la Ilibertat creativa.

De la web al micromecenatge
Durant el 2011 Fluís Minarro, el productor de 
cinema independent més important de Catalunya, 
es va interessar pel projecte cinematogràfic de 
dos joves cinéastes entusiastes, Yonay Boix i 
Poi Aregall. Amanecidos, tal com el van titular, 
era un projecte concebut per ser visualitzat 
només a través d'Internet. Es tractava de petites 
càpsules, rodades de forma lleugera, en qué 
uns personatges situats a la vintena mostraven 
la seva vida diària, sense ornaments ni falses 
pretensions, simplement deixant palesa l'energia 
que tenien en el trànsit cap al món adult. Aviat, 
però, els dos cinéastes es van adonar que les 
càpsules potser tenien un sentit i una organització 
entre si més enllà de l'espai lliure de la web, i 
van decidir fer-ne una pel-licula amb l'objectiu 
que el treball també poguésservista la sala 
de cinema. El résultat fou un film engrescador, 
innovador en el diseurs i fascinant per la narrativa 
fragmentada, de vegades aparentment inconnexa 
però, en realitat, plena de details significatius que 
expliquen molt bé el batee de tota una generació 
de joves formats ja a la web. És segurament 
per aixô que Fluís Miñarro hi va veure quelcom 
més que una simple successiô d'escenes i no va 
dubtar a apostar-hi. Corn a résultat, el film va ser 
seleccionat en festivals tan importants corn el 
Festival Internacional de Cinema de Catalunya 
(Sitges) 0 el FlCXixôn (Festival Internacional de 
Cinema deXixón).

Com a conseqüència de la bona acollida de la 
primera pel-licula que rodaven, Boix i Aregall van 
iniciar la difícil tasca de començar a aixecar el seu 
segon projecte de llargmetratge, Los aventuras 
de Lily ojos de gato. I ho van fer recorrent al 
crowdfunding, també anomenat micromecenatge, 
corn a forma principal de finançament. Aquesta 
és una altra de les revolucions del mitjà 
cinematogràfic que ha propiciat el digital i la 
democratitzaciô dels mitjans de producció. A 
través del micromecenatge, iniciat al nostre país 
per l'ambiciós i capdavanter projecte futurista 
El Cosmonauta —film que tot just ara està a 
punt de veure la Hum després de més de quatre 
anys de treball—, ja no només la presa d'imatges 
és a l'abast de tothom sinó que qualsevol pot 
contribuir a finançar i a convertir-se en productor
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de les pel-licules que han escollit aquesta formula. A canvi de 
petits premis i gratificacions, corn ara sortir als titols de crédit
0 emportar-se una samarreta amb la imatge de la pel-licula, un 
grup gran de gent amant del cinema pot contribuir amb petites 
aportacions de diners per aconseguir que la pel-licula pugui ter
se realitat. En un moment en què la proliferaciô de projectes i 
l'entusiasme pel cinema topen amb les dificultats economiques 
de la crisi i la incapacitat de les institucions per donar suport als 
projectes, el micromecenatge comença a ser una alternativa cada 
cop més valorada al nostre territori, mentre que en països com 
els Estats Units és ja des de fa temps una fòrmula consolidada, 
tal com demostra el projecte documental Iraq for sale de Robert 
Greenwald, que va aconseguir, ara fa més de sis anys, finançar 
els 300.000 dòlars de pressupost exclusivement a través del 
micromecenatge.

Transmèdia o les múltiples facetes del cinema
Ja fa temps que Michel Reilhac, director d'Arte France Cinéma, 
centre adscrit a la cadena televisiva francoalemanya ARTE, 
assegura que l'autèntica revolució del llenguatge cinematografie 
va de bracet de la interactivitat i dels projectes transmèdia, és a 
dir, dels films que no comencen i acaben en una projecció sinó que 
ramifiquen els seus relats cap a altres formats, des dels videojocs 
fins a la reprodúcelo pel telèfon mòbil, passant evidentment per 
Internet. I aquest és, sens dubte, el gran repte que el cinema té al 
davant, no només pel que fa al pia tecnologie sinó també des d'un 
punt de vista estrictament narratiu.

Més enllà del fet que la distribució i exhibició de pel-lícules en 
línia és ja una realitat més que afermada —i projectes com FILMIN, 
portai que posa a l'abast dels internautes milers de pel-licules 
per ser vistes còmodament des de casa, en seria un dels millors
1 més propers exemples—, el cert és que la noció de transmèdia 
vinculada directament al cinema encara es troba a les beceroles del 
seu desenvolupament, no tant perqué no hagin sorgit propostes
i projectes interessats a explotar el concepte sinó perqué el 
potencial d'aquest fenomen és tan elevat que encara es fa difícil 
entreveure'n el sostre. Tanmateix, les institucions que financen el 
cinema es mostren cada vegada més interessades a explorar el 
sender del transmèdia. Michel Reilhac mateix fou un deis primers 
a donar suport a un projecte transmèdia tan arriscat com Him, del 
cineasta nord-americà Lance Weiler, i el programa MEDIA de suport 
a l'audiovisual europeo ja fa temps que valora més positivament, i 
amb més entusiasme, tots aquells projectes cinematografíes que 
arrosseguen una vinculació transmèdia i que, per tant, asseguren 
visibilitat a la web, a les xarxes socials i en les activitats culturáis 
que se'n puguin derivar. La investigació principal d'aquests

projectes se centra encara a destriar de quina 
manera es poden oferir al public els continguts 
d'una pel-lícula en tots i cadascun d'aquests canals 
al mateix temps i d'una forma efectiva, albora que 
emotiva, per a l'espectador. Sens dubte, un carni 
que conduira el cinema cap a viaranys que encara 
no podem ni imaginar.

Que és un cineasta avui?
Aquest panorama cinematografíe —i per extensió 
de l'audiovisual contemporani— tan complex 
ha posât de relleu una de les qüestions més 
inquiétants a les quais ens haurem d'enfrontar 
en els propers anys i que, com apuntàvem a l'inici 
d'aquestes línies, podríem formular seguint la 
baziniana Qué és un cineasta avui? La pregunta 
no és estéril, ja que la revolució tecnològica ha 
qüestionat els limits i el Hindar de la creació, la 
difusió i l'exhibició, fins al punt que avui es difícil 
destriar on es troba o sobre qui recau el privilegi 
de la creació cinematográfica. Davant d'aquesta 
conjuntura, podríem aventurar-nos a parlar de 
dues grans reaccions tant del sector cultural i del 
cinema com de la societat en general. D'una banda, 
hi ha els entusiastes que celebren cada nova 
descoberta tècnica i se la fan seva per investigar 
en les possibilitats del llenguatge cinematografíe, 
deixant marques d'estil o autoria al marge. De 
l'altra, hi ha les pràctiques dirigides a preservar 
l'estatut privilégiât del cineasta-creador, fet que 
trobaria una de les seves maximes expressions 
en l'entrada del cinema als museus, autèntic 
panteó de la consagració de l'artista. Tanmateix, 
és cert que, en ambdós casos, la revolució tècnica 
ha propiciat una reestructuració de tots els 
processes del cinema i, en darrera instancia, ha 
fet entrar en crisi l'estatut de l'espectador, que 
fàcilment es pot perdre en el laberint de la creació 
cinematogràfica contemporània, atès que laja 
no adopta una posició passiva sinó que participa 
activamenttant en la creació com en la recepció 
de les pel-licules.

No pue acabar aquest article sense esmentar 
el darrer film del cineasta francés Sylvain George, 
autor de pel-licules radicals i compromeses 
amb la nécessitât de la revolució social corn ara
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Monument invisible
(noves m a n e re s  de crear m onum entalitats) 
d 'A g g te le k

M onum ent invisib le  és una investigació sobre models 
de creado processuals. L'obra no necessariament 
ha de materialitzar-se sino que la pega genera pensament 
i es materialitza dins la ment de l'espectador 
—en aquest cas, el lector.



1. La forma ha d'esdevenir un esdeveniment. 2. Si la forma no esdevé un 
esdeveniment, s^ha de convertir en diferents tipus d'accions. 3. Aqües
tes accions poden convertir-se en una multitud d'idees. 4. Les accions no 
necessàriament han de ser un acte. 5. El monument ha de ser un acte de 
protesta contra l'oblit. Corn aconseguir això: a/ - amb la creació d'idees 
cjue es vagin transformant, b/ - cada idea que tingui el monument invisi
ble pot ser independent de l'altra o generar-se en una fluïdesa en la quai 
una idea esdevingui en altra idea i aixi continuament. c/ - es poden anar 
regenerant les idees cada cert temps. 6. Es poden anar acoblant les idees 
i el momunent pot ser una forma-en-acció o una forma-en-poténcia. 7. La 
forma pot anar variant constantment. 8. La forma pot ser representada de 
la manera que sigui, no necessàriament ha de ser objectual. 9. El monument 
ha de ser una mena de happening. 10. Happening com a procès d'activacions 
d'idees i objectes, 11. Els objectes (o l'objecte) no han de ser neces
sàriament quelcon que ocupi espai, i si ho fan, poden ocupar un espai en 
un déterminât moment del temps. 12. El monument invisible ha d'estar en 
transformado permanent. 13. El monument invisible pot molestar, increpar, 
fastiguejar i escopir a la cara de qui ho miri. 14. No existirá cap pro
blema de presentado ni de representació. 15. La forma del monument pot 
començar sent una geometria abstracta. 16. Els conceptas, signes i formes 
que vagi tenint poden ser pretensiosos. 17. Els conceptas, signes i formes 
que vagi tenint poden ser ridículs i estúpids. 18. Ha de tenir una idea que 
en un déterminât moment sigui impenetrable, per alguna raó és un monument 
i, a més a més, un monument invisible. 19. Els elements utilitzats poden 
ser silenciosos. 20, Els elements poden crear resignado. Això és normal 
si analitzem molts objectes artistics. 21. El monument pot contradir-se a 
si mateix. 22. El monument invisible es pot separar i divorciar de la seva 
monumentalitat i tenir petites monumentalitats. 23. El monument invisible 
pot tenir una lògica interna de narrativa, escrit i sistema parlât. 24. 
La narrado d'una petita història pot ser beneficiosa per al monument. 25. 
Ha de ser una estructura potencial d'idees que es vagin regenerant. 26. No 
ha de tenir un final. 27. Ha d'evolucionar i canviar, i això és una obliga- 
ció. 28. No ha de tenir regles estrictes i, si en té, es poden anar matant 
entre elles. 29. Un cos formai ha d'existir en el temps i morir o marxar 
d'aquest espai, aixô pou ser l'esquelet del monument. 30. Les formes po
den anar naixent a poc a poc, però el procès a partir del quai es generen 
ha de ser explicat, d'una manera o d'una altra. 31. No importa corn s'en- 
senyin els processes. 32. El monument invisible sempre será inacabat, per 
tant sempre estará en procès. 33. Ha de ridiculitzar-se. 34, Les formes, 
amb el temps, es tornen ridicules i obsolètes. 35. Les estructures han de 
ser fàcils de désmuntar o trencar. 36. No necessàriament ha de tenir una 
estructura, ni una forma. 37. Els conceptas no han d© ser originals i, si 
ho son, que les çeneracions que vulguin entendre tota la biografia dei mo- 
mment invisible no puguin ser capaces de coitç>rendre-ho. 38. El monument 
invisible ha de semblar un èsser humà, en el seu sistema de funcionament. 
39. El seu fundonament no necessàriament es réfereix a empassar, defecar, 
follar, engendrar, etc. 40. Seria més correcte dir que el monument s'ha cte 
fonnalitzar corn si tingués sentiments. 41. Un monument està fet per ser 
contemplât i poder retratar-s'hi o fotografiar-s'hi, 42. Però el monument



invisible no té perqué tenir cap qualitat, ni qualitat. 43. Tot procès 
ha de tenir i està obligat a tenir un temps d'anàlisi i formació. 44. Tot 
procès ha d'haver tingut un diàleg. 45. El diàleg millora l ’estât d'ànim 
de les formes. 46. Les formes han de tenir resposta a preguntes bàsiques. 
47. El monument pot anar qüestionant-se coses. 48. Les formes poden ser un 
environment. 49. Tot s'ha de desintegrar, desconstruir i destruir. 50. Tot 
s'ha d'integrar, construir i crear. 51. El monument no té perqué ser un 
monument. 52. El monument invisible no té perqué ser un monument invisi
ble, ni visible. 53. Pot tenir una situaci© relacional. 54. Pot ser post, 
anti, alter o el que vulgui. 55. Pot ser coses que encara no sabem. 56. El 
monument pot ser el poema de Richard Brautigan The Fever Mon-jment. 57. El 
monument no té perqué ser escultura. 58. L'escultura pot ser moites coses. 
59. Un article pot ser una escultura. 60. Un diseurs pot ser una ñgura. 
61. Un dibuix pot estructurar-se en una acciò politica. 62. Un element pot 
esdevenir una performance. 63. El monument ha d̂  aprendre amb el temps. 64. 
El monument no té perqué semblar una escola. 65. L'escultura no té perqué 
ser un moniiment. 66. Un moniiment pot ser una escultura o una forma o una 
estructura o una figura, i alhora no pot ser res d'això. 67. L'escultura pot 
ser res i per tant el monument també pot ser res. 60. Tot es pot transfor
mar en res. 69. La formalització d'idees i conceptes poden ser estructurats 
de diferente maneres. 70. El monument invisible no ha de tenir una gènesi 
comprensible, ni un procès de creació racional. 71. No té perqué tenir cap 
diferéncia, ni un procès de creació irracional. 72. El procès creatiu del 
moniiment invisible es pot diversificar en diferente plánols estructuráis i 
objectuals. 73. Les idees poden independitzar-se. 74. Els conceptes poden 
anar en correlació amb el monument i dispersar-se en no es formes que no 
representin el monximent invisible. 75. El moniiment invisible pot tenir col- 
laboracions o no tenir-ne. 76. El monument invisible no té perqué tenir un 
titol, però necessita en algún moment tenir el geni de Maradona al mundial 
del 1986, sobretot al partit d'Anglaterra-Argentina. 77. La creació en si 
pot ser estranya i diferent, però ha de Iluitar per uns ideals. 78. Els 
ideals sempre han de ser modificats, alterata i contraproduents. 79. Els 
ideals contraproduents per a un mateix han de ser respectats. 80. El monu
ment invisible no ha de respectar cap idéalisme. 81. Els procesaos no han 
de tenir cap fi. 82. El procès de creació no té fi. B3. El procès de creació 
té un fi. 84. Els résultats d'allò que li passi al monument invisible no 
tenen perqué ser una alteració per a la continuació del monument, 35. El 
monument invisible pot tenir la serenitat i la humilitat de Leo Messi/ si 
aquest no canvia. 86. Ha de tenir una manera de fer que s'assembli a la del 
Barça de l'any 2009. 87. Però el monument invisible no necessàriament ha 
de parlar l'idioma de Maradona o Messi, encara que pot dir boludeces.88. 
El monument invisible, que no té perqué ser invisible, no necessàriament 
ha de respectar aquests codi s. 89. La creació del monument no té perqué 
respectar cap regla ni cap norma. 90. El monument pot ser antikantià i no 
respectar psicològicament a ningú. 91. El monument invisible s'ha de pre
guntar en algún moment si es necessari fer feliç aigu, 92. La félicitât en 
aquest cas no aniria relacionada amb la Sexualität. Analitzin la nota 69 
d'una manera diferent. 93. El mon\jment invisible no té perqué ser res del 
que s'ha esmentat en aquest text.
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L'impossible. Piges orrochées (2009) 0 Qu'ils 
reposenT en révolte (Des figures de guerre)
(2010). El seutreball conjuga eldesigd'aprofitar 
la 'evc [ta tecnològica del digital a favor de la 
denocratitzacio del mitjà cinematogràfic, amb 
um poètica personal que també mereix sens 
cubte l'eticueta d'autor. Al mateix temps, la 
mirada de George s'ha intéressât essencialment 
perf Imar la irrmigraciô, la precarietat laboral i la 
crisi, en un gest que mostra una contemporaneïtat 
re novada. A Vers Madrid (The Burning Bright!), 
pel licula que ercara ha d'estrenar, aquest 
cineasta s'acosca al moviment social sorgit del 
15-M per intentar esbrinar corn son tots els canvis 
que estem patint i potser aventurar cap a on ens 
corduiran. És una pel-licula en la quai ressonen 
nilers dlmatges preses per tots nosaltres —

moites segirament amb el telèfon môbil— amb el 
desig de capturar alguns dels aspectes de l'època 
de canv's er què ens ha tocat viure.

J'aimerais 
partager le 
printemps 

avec quelqu'un 
(2007) de 

Joseph Morder

Anna Petrus és crítica i cineasta i escriu 
habitua.ment a Dirigido por; també ha coMaborat 
en pus icaiicns com De Cine, el suplement 
«Cult."a/s» de Lo Vonguordio i els mitjans digitals 
Transit ' A'e love Cinema, entre d'altres. Ha dirigit 
curtmetratges documentais, experimentáis i de 
ficció cue nan passât per festivals com Cannes, 
Sitges 0 Gijón.
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La Liançadora — "Volern fer teixit a la ciutat, 
generar noves activitats i atraure més cultura"
ANNAALSINA

Actuado 
dEsperit! a l a  
Liançadora. 
Foto d'Helena 
Torrent.

Els darrers mesos s'han pogut veure a Sabadell formacions 
musicals més pròpies de sales alternatives que de la nostra ciutat. 
El nou col-lectiu cultural La Liançadora escombra cap a casa i ens ha 
dut des del folk personal d'Esperit! fins al cinema documental amb 
firma independent de The devil and Daniel Johnston. Una oferta 
fins ara inexistent a Sabadell. Per qué? Ho preguntem a dues de les 
seves fundadores, Helena Torrent i Elena González, inconformistes 
amb les propostes culturáis existents i amb ganes de generar una 
programado alternativa. Dues persones amb ganes de crear la 
ciutat on els agradarla viure.

D'on sorgeix la nécessitât de crear un coldectiu cultural?
Helena Torrent; Trobàvem que hi havia poca programado musical, 
poètica i teatral interessant. Faltava alguna cosa més a l'abast, més 
innovadora, amb grups que comencen o formacions que es veuen a 
Barcelona però que no arriben aquí.
Elena González; Tots pensem que Sabadell és una ciutat prou 
important i amb prou habitants per tenir una oferta cultural molt 
amplia, però és aixó el que ens falta. Sortir un dia de casa i din "A 
veure qué podem fer avui?" I trobar-te amb el dilema d'anar a un Hoc

o a un altre. Ens hauríem de trobar cada dia amb aquest dilema, però 
generalment ens trobem que només hi ha una cosa.
O cap.
EG;De coses, se'n fan. No és que pensem que no es faci res, però 
evidentment per la ciutat que és Sabadell hauríem de tenir més 
oferta. Per a mi és molt dépriment sortir de casa i tenir només 
una opció. Volern una programado alternativa. Per a nosaltres La 
Liançadora és aixó.

Per qué no existeix aquesta programació?
HT; No ens preguntem per qué hi ha aquesta caréncia, sinó que 
directement ens hem dit; Si no ho programa l'Ajuntament, ens ho 
programem nosaltres. Per qué ens hem de queixar si ho podem 
fer nosaltres? I ens hi hem posât amb moites ganes. Som 13 socis 
fundadors i tots hi treballem per amor a l'art; fem torns, dissenyem, 
fotografiem, ens anunciem, fem notes de premsa. 1 tot per amor a 
l'art. I perqué teníem aquesta nécessitât.

Sembla que no sou els únics. 300 socis en dos mesos.
HT; Tot va explotar a partir del desembre. No ens esperàvem tan
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bona resposta, som els primers sorpresos amb tants socis. Cada un 
paga 5 euros l'any i pot accedir a totes les activitats. Pràcticament 
cada setmana hi ha programació. No sabem què passarà, pot ser 
queacabemesgotats.

0 que acabeu ampUant.
HT: La LIançadora també té la intenció d'ubicar atgunes activitats 
fora d'aquest espai. Aquí hi tenim a una banda la botiga La Mirada,
1 a l'altra la seu La LIançadora. Ara, de moment, tenim aquest espai 
i l'explotem al màxim, però no és un Hoc adéquat per a segons què, 
aquí no podem ni volem fer soroll. Volem organitzar actes en altres 
espais, siguin bars, sales de concerts o espais públics.

Doneu visibiUtat a nous segells musicals i a noves formacions.
EG: 5 'ha donat el cas d'alguns grups que ens han vingut a proposar 
concerts a La LIançadora perqué s'han trobat la negativa de 
l'administracié. Algunes formacions es dirigeixen directement a 
nosaltres. Tot i que nosaltres no tenim condicions en aquest local, 
el fet que passi això és significatiu. Ara mateix tenim més de vint 
grups que han sentit parlar de nosaltres i que volen tocar aquí.

Responeu a una nécessitât real.
HT: No som els primers que hem pensât a promoure activitats 
culturáis. Hi ha gent que ens ha comentat que han pensât fer alguna 
cosa semblant; molta gent que ho ha pensât i simplement no s'hi 
ha posât. Nosaltres no ens ho plantegem com un negoci. És una 
nécessitât cultural.
EG: Hi ha molts músics i poetes que están encantats amb aquest 
format d'activitats. I això ens agrada, perqué un deis nostres 
objectius és fer teixit, fer teixit a la ciutat, generar noves activitats 
i atraure més cultura. Tenim molt bona sintonia amb altres locals de 
Sabadell, hi ha molta gent que s'ofereix a col-laborar amb nosaltres. 
HT: La gent ve d'una època en què hi havia moites activitats 
gratuites, les institucions han facilitât l'accès a la cultura. Ara això 
ha canviat, és un mal moment i molta gent es mou.

La mala situado afavoreix una cultura més propera?
HT: En un moment com aquest la gent pensa molt més quines 
solucions pot aportar. Hi ha gent que s'ha quedat a l'atur que està 
movent coses que abans no feia. Ara pensem més i arribem a fer 
coses que abans no hauriem fet. Però, al marge d'això, realment, 
si les possibilitats de crear una nova programació alternativa no 
funcionen, jo en aquesta ciutat no hi vull viure. Me'n vaig a un altre 
Hoc. Si jo m'haig de guanyar la ciutat, ho faré des del meu punt de 
vista. I et trobes molta gent que es troba en el mateix cas i fa les 
mateixes critiques.

Corn visualitzeu La LIançadora en un futur?
EG: Tots els que en formem part tenim inquietuds semblants. 
L'objectiu és continuar fent el queja fem. Continuar molt de temps, 
que s'hi afegeixi gent i que tingui continuïtat.
HT. Que segueixi. Amb nosaltres al capdavant, o no. Que hi hagi altra 
gent que continui programant. Que sigui un referent. Que un, el 
primer que miri abans de sortir de casa, sigui la programació de La 
LIançadora.

Helena
Terrent i Elena 
González. 
Fetografîa 
ce Gerard 
Massagué

http://lallanc3dora.wordpress.com/

Doble espai, dobles inquietuds

Una botiga i un col-lectiu sense ánim de lucre. La 
recessicat de sobreviure reuneix en un doble espai 
(La Ranrola, 9) un negoci i una inquietud cultural: _a 
M.rada -projecte empresarial d'Elena Gonzalez i Helena 
Tcrrert- i La Llanqadora. El mateix succeeix amb la resta 
de fur d ador 5 de l'associació cultural. Fotógr 3*s, núsics, 
dissenyadors i Hetraferits que = estones treballen 
d'altres coses: Gerard Massagué, Germán R l í z , Valenti 
Montoya, Lluís Rueda, Frederic Navarro. Esther Espejo, 
Berna: Bcfa'ulL Celia Nolla, Gustavo Ma rtínez, Ana Ru'z i 
JoseoMicuel Vera.
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Josep Madaula
Conversa amb Maia Creus
Fotcgrafies de: Guillem Fernández

Magranes/Can 
Puiggener,I999, 
olí sobre tela, 
(100X100 cm)

Maia Creus -  Aquesta conversa se situa en el context de la teva 
recent exposició al Museu d'Art de Sabadell plantejada en termes 
d'una revisió crítica al teu trajéete creatiu. Una de les hipótesis de 
lectura del teu treball, exposada ja en els textos del catàleg de la 
mostra, és que avui ja no podem pensar l'artista i la seva obra des 
d'un punt de vista tècnic i estètic perqué al darrere d'una obra d'art 
hi ha sempre una intencionalitat, i per tant un pensament conscient 
que ultrapassa aquella imatge tan cultivada i tan popular del "jo 
pinto i prou". Fer art des de l'art o, dit altrament, pintar tot pensant 
la pintura. Com et posiciones?

Josep Madaula -  Amb aquest plantejament, sembla que et situes 
en l'herència rebuda del current conceptual de l'art. Però, en el 
llenguatge de l'art, sempre hi ha estât present el concepte. Des 
del moment que l'home pensa i decideix fer una cosa, ja hi ha un 
concepte. Últimament es parla d'art contemporani o de pintura 
contemporánia quan la imatge presenta una forta cárrega 
conceptual. Penso que la idea, la filosofia del concepte hi ha estât

sempre, en l'art. En el meu cas, a l'origen del meu trajéete creatiu, 
certament hi situava l'herència del procès i de la conceptualitzaciô, 
però molt aviat vaig comprovar que aquest marc per a mi no era 
fructifer. Allò que reaiment m'ha ajudat a evolucionar ha estât una 
metodologia "robada" al món cientific, em refereixo a la dialéctica 
[prova-assaig]. Vull dir amb això que he anat substituint certes 
actituds o priori i m'he quedat en una pintura de relació amb 
l'entorn. En el llenguatge més classic en diríem "pintura del naturai". 
MC -  Bé, però el teu no és un llenguatge "naturalista" ni tampoc 
et podriem vincular ais nous realismes pictòrics que tant s'han 
expandit en els darrers anys dels segle XX.
JM -  Si, d'acord. Ho diré d'una altra manera. Per a mi l'entorn natural 
és l'excusa. No m'interessa la representació mimètica sino allò 
que em dóna un entorn naturai. No estic parlant del tema, sinó de 
quelcom més imprécis però realment imprescindible per començar 
a traballar. L'art actual es fonamenta més en la idea que en l'emoció. 
A mi m'interessa més l'emoció, la part més intuitiva, i en tot cas la 
refìexió ja la faré després.

40 Quadern • Febrer/Març2013



J W
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MC -  És a dir, ta creativitat es desplegaria en dos temps: el temps 
immédiat del tlenguatge processual i formal i un segon temps més 
lent i reflexiu de conceptualització en qué el coeficient intellectual 
de l'obra d'art assolirla la paraula.
JM -  Més o menys. El mécanisme de funcionament de t'art actual, un 
mécanisme que ara ja és académie, consisteix a tenir una idea, que 
al seu torn demana un material, un tlenguatge, etc. És a dir, tine una 
idea o una sensació i partir d'aquí busco el tlenguatge, el material, 
la técnica més adéquats. Jo faig el procès a la inversa: a mi ja m'està 
bé el tlenguatge de la pintura, els limits de la pintura m'interessen, 
m'hitrobo còmode, i és des de dins d'aquests limits quejo vaig 
treballant. No tiñe primer la idea; primer m'expresso i després 
comprovo si he anat bé amb les solucions preses; i si no em semblen 
prou bé, torno enrere, refaig i torno a començar fins que dono l'obra 
pertancada.
MC -  Seria la definido clàssica de la pintura com a combinació 
de técnica, voluntat expressiva i cultura de la recepció. De 
quines técniques et sents hereu? Et sents deutor dels currents 
expressionistes? 1 des de la cultura de la recepció, corn fas el pas 
entre allò que imagines i la forma de dir-ho més apropiada per 
arribar a la comunicació amb el receptor de l'obra?
JM -  Estic d'acord amb aquests tres eixos estructuráis. Pel que fa 
a la tècnica, la relaciono amb l'ofici, amb el tlenguatge. La tècnica 
marca els primers limits de l'art. Entenc com a tècnica el color, el 
traç, la composició, el suport; i en segon Hoc la fisica i quimica dels 
materials com I'oli, I'aquarel-la, el guaix o el carbó. Però no sóc un 
purista d>una tècnica, de vegades les barrejo. Puc començar amb 
acrilici acabar amb oli.
MC -  No ets d'aquells artistes que entenen que la investigació de 
la tècnica és fonamental. Per a tu la tècnica són uns dons que has

après, un ofici que poses al servei de les teves 
intencionsestètiques.
JM -  Tot i que he de dir que m'interessa que 
la tècnica estigui aplicada correctament. En 
un déterminât moment vaig voler fer certs 
invents en aquest camp, però els résultats no 
foren satisfactoris. Ara estic intéressât en 
l'aplicaciô correcta de les tècniques i m'interessa 
aplicar-les amb coneixement de l'ofici. No vull 
una obra efímera, com deien els postulats de 
l'art conceptual. A mi m'agrada que l'obra duri 
com més anys millón Per tant m'esmerço per 
aconseguir que tècnicament el meu treball sigui 
sòlid i amb uns materials adéquats. Sobre la 
voluntat expressiva, més que una voluntat és una 
nécessitât. Si no m'expresso amb la pintura o el 
dibuix, trobo a faltar alguna cosa, sóc menys feliç. 
És una nécessitât queja està incorporada en la 
meva existéncia i dedueixo que em fa un efecte 
terapéutic, m'ajuda, em cura.
MC -  Hi ha una teoria critica contemporánia que 
anomena aquest tipus d'art edi'pic, en el sentit que 
és una curació deis traumes, una clinica, que ajuda 
a aguantar les nostres vides.
JM -  Aixó jo ho he expérimentât. No pinto 
per voluntat expressiva ni per assolir un 
reconeixement social, sinó que pinto per 
nécessitât.
MC -  Quan die voluntat expressiva, utilitzo 
un terme de la teoria romàntica de l'art que
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postulava la nécessitât de superar l'art com a representado 
naturai del món per situar-lo en un més enllà transcendent. L'art ja 
no representa realitats sino que crea realitats noves, és a dir, crea 
mons.
JM -  Aquesta voluntat també hi és. Intento portar l'art a territoris 
desconeguts. Sobre la cultura de la recepció, allò que m'interessa 
és deixar un testimoni individuai del món en el qual he viscut. 
Aquest principi me l'aplico a mi mateix. A diferència d'una producció 
industriai, un poema, un dibuix, una pintura o una escultura 
pràcticament van de l'ànima al suport, és una veu que m'arriba 
quasi directament; entre l'autor ijo tan sols hi ha el pont del suport.
I aquest suport és plenament i totalment individuai i singular, i 
contrasta amb la nostra forma tan industrialitzada de viure. Per 
aixòesfa intéressant.
MC -  L'art seria un testimoni visual d'un ull que mira i un cos que 
sent. Això ho podn'em Higar amb aquesta nécessitât teva que 
l'art sigui etern, que duri com més anys millor. La teva voluntat 
expressiva és donar testimoni d'una forma de ser en el món, una 
manera de sentir-lo i de veure'l.
JM -  Si. Només entés d'aquesta manera, l'art per a mi té sentit i vai 
la pena dedicar-hi una part de la meva vida.
MC-Tu no et planteges la pintura com a modus vivendi. No és que 
reneguis del mercat però no és el teu principal objectiu.
JM -  La vida m'ha anat portant cap aquí. Quan era mésjovenet 
sempre tenia la il-lusió de poder arribar a viure de la pintura, però 
no ha estât aixi. També m'he anat radicalitzant: atès que no en puc 
viure, llavors puc fer allò quejo realment vull.
MC -Volia parlar del llenguatge personal. Com tots els artistes, 
passes uns transits de recerques fins que arribes en aquest 
moment que ara defineixes de llibertat. Finalment fas el que et 
sembla. Aquest punt de maduresa arriba quan tu prens la decisió de 
retornar a la pintura al natural.
JM -  Si. Per a mi el procès de maduració, vull dir, sentir-me 
plenament còmode amb un déterminât llenguatge, s'inicia quan em 
vaig definir corn a pintor del natural.
MC -  Això et situa dins dels realismes contemporanis.
JM -  Primer hauriem de matisar què és realisme. En un sentit 
genèric estic d'acord a ubicar-me en aquest estil, encara que amb 
matisos per a mi molt importants. El punt de partida fou que per 
a mi la pintura havia de ser narrativa, encara que el llenguatge 
naturalista -que la figura d'Antonio López va situar com un dels 
currents més importants del realisme contemporani- en un primer 
moment em va fascinar, però malgrat tot tampoc m'hi vaig sentir 
còmode. La sortida ha estât entendre la pintura del natural tan sols 
com a punt de partida d'una experiència sensible, emocional, dels 
llocs, les persones i les coses. L'experiència directa, el fet de situar
me en el terreny de les coses físiques, dóna sobrietat a la meva 
pintura. Ara bé, sobrietat i réalisme no indiquen forçosament un 
llenguatge estrictament naturalista.
MC -  T'interessa la pintura com a llenguatge narratiu. Que no voi dir 
un llenguatge descriptiu. Com descriuries la distancia o la diferència 
entre el llenguatge naturalista de la pintura descriptiva i la pintura 
del natural que tu practiques?
JM -  De la representació naturalista, allò que més m'interessa és 
restructura geomètrica dels espais, les situacions, les escenes.
MC -  El naturalisme té el bressol en l'antiga Grècia i la relectura que 
en féu l'humanisme renaixentista europeu, que no deixa de ser una

mirada antropocèntrica del món. Lull de l'artista 
se situa al centre de l'univers que interpreta. La 
geometrització de l'espai pictóric ha estât un deis 
primers senyals de dominació antropomòrfica de 
la terra.
JM - Jo amb això no m'hi identifico. Tu dius que 
el bressol és Grècia però tu veus les escultures 
gregues i presenten una sintesi de la forma, són 
naturalistes però ja hi ha un treball conceptual 
molt important.
M C -Sí, un treball conceptual totalment idealista. 
La finalitat de l'art no és la còpia del món sinó 
transposar a les formes de l'art l'harmonia pròpia 
d'un univers llegit com un Cosmos, és a dir, una 
unitat integrada, acabada, finita i eterna.
JM -  Estic d'acord que el naturalisme académie 
és antropocèntric però jo no em situo aquí. Jo 
estic més en la linia d'allò que deia Paul Klee, 
que entenia l'artista com un filtre, una força de 
connectivitat, una font d'energia. L'artista fa de 
transmissor. Això també ho diu Ramón Gaya: l'art 
ja existeix, l'únic que fa l'artista és capturar-lo 
0, dit d'una altra manera, el treball dels artistes 
permet visualitzaraquestfenomen que és l'art. 
Aquesta posició estètica no implica situar-se al 
centre del món, sinó tot al contrari, situa l'artista 
en el Hoc humil d'un observador i transmissor. 
Observes allò que passa en el temps i en els espais 
de la teva existència i intentes captar aquesta 
mena d'energia que pots visualitzar, sempre que 
hi dediquis un temps sostingut i tinguis certes 
aptituds. Pots copsar aquesta energia i deixar-la 
atrapada en un suport. Estern parlant d'una cosa 
més còsmica.
MC -1 l'art què és per a tu?
JM -  L'art és una combinació d'elements que 
pretenen acostar-se a l'absolut. Depèn de la 
Intensität perceptiva i de les combinacions 
assolides durant el procès de treball. Arriba 
un moment en què notes que estás connectât, 
queja no ets tu, que formes part d'una mena 
de força superior. Sents que formes part d'una 
cosa molt més gran que tu. No és una qüestió de 
centre, ni de centralitat antropocèntrica, sinó de 
fusió, d'intentar fusionar-te. L'art és la vida, i has 
d'intentar estar connectât.
MC -  Connectât a la vida de l'univers.
JM -  Exacte. Nosaltres som una anècdota. Som 
elements transitoris.
MC -  Una altra de les qüestions classiques és la 
relació entre l'art i la bellesa? Què en penses?
JM -  Jo entenc que la bellesa pot incloure coses 
lletges. Per a mi la bellesa és un dels valors 
d'aquest absolut, d'aquesta energia.
MC -  La bellesa és un sentiment que va Higat a la 
percepció de les formes?
JM -  Si, hi ajuda més. Grec que la bellesa pot ser
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un sentiment difús que pren concreció a través d'una configuració 
formal.
MC -  Entens el teu art com una manifestació visual de l'experiéncia 
del que és bell?
JM -  Sí, però la bellesa és molt amplia. Entesa des de l>académia 
del segle XIX o del Renaixement, és molt limitada. Afortunadament 
hem anat obrint la idea de bellesa. L>art contemporani és un 
deis responsables de fer veure la bellesa des de temátiques que 
d>entrada no estaven catalogados dins la categoria de la bellesa.
MC -  Cobertura del que és bell abraqaria experiéncies relacionados 
a allò que ens repel-leix: el sinistre, el trauma, la ferida, la 
decadéncia...
JM -  Sí, però també s'ha de matisar. Hi ha artistes contemporanis 
que es rebolquen en allò traumàtic. Jo entone que l'art ha de depurar 
allò que la vida ens posa al davant. El verismo ha de passar pel filtre 
de l'art, llavors és quan l'art assoleix la bellesa.
MC -  Però en qué consisteix aquest filtre?
JM -S itu  no ho filtres, normalment el món continua sent lleig.
Filtrar és un treball d'ordenació i de matisos; un treball de sintesi. 
Avui és molt habitual que la representado, ja sigui a través del 
mitjá fotográfic o del pictóric, presenti escenes de gran cruesa, en 
podríem dir "realismo en brut". Jo cree que hi ha d'haver un treball 
al darrere d'alló que pot servir com a font d'inspiració primaria, 
que posteriorment el llenguatge ha de reelaborar. En lloc de buscar 
l'impacte emocional d'una escena punyent pel seu verismo, a mi 
m'interessa més la ironia. Un exemple seria Piero Manzoni, que va 
aconseguir enllaunar el seus excrements i fer-los circular dins del 
món de l'art sota el nom de "merda d'artista".
MC- Per a tu, dones, la bellesa té a veure amb la forma, amb el donar 
forma.
JM -  Forma i emoció, jo diria.
MC -  Creus que hi ha relació entre ética i estètica?
JM -Jo cree que sí. Ara bé, per a mi l'ètica voi dir no fer trampa, no

enganyar. La creativitat m'ofereix un espai de Hibertat Hiure 
de tota intencionalitat práctica, útil. Per tant he de preservar 
aquest espai i fer-ne un lloc d'investigació, d'experimentació 
permanent. Has d'anar sempre al limit de la investigació, de la 
recerca, i tenint present que hi ha la possibilitat que t'equivoquis. 
MC -  Des del 1986 que fas classes. Hi ha alguna relació entre la 
teva práctica pedagògica i la teva evolució creativa?
JM -M  ira, tot i que no ho tenia previst, el fet de fer classe ha 
estât una de les coses bones que m'han passât corn a résultat 
de la meva formació de pintor. L'artista es mou sempre dins 
d'un mar d'intuïcions que tan sols es poden fer visibles des del 
propi procès de treball. En impartir classes et veus obligat a 
conceptualitzar i ordenar els pensaments per fer un diseurs 
comprensible. En aquest sentit, fer classe a l'Escola Massana 
m'ha anat molt bé. Però també hi ha un perill, i és que si s'abusa 
del temps dedicat a la docència sovint s'abandona el propi treball 
creatiu.
MC -  Què t'agradaria dir per tancar aquesta conversa?
JM -  Retornar al tema de com he assolit la maduresa creativa. 
Vaig començar el meu treball com a pintor que es vol dedicar 
véritablement a la pintura a partir del 1983 i vaig estar set 0 
vuit anys provant llenguatges diversos, corn l'abstracciô, les 
narratives figuratives, etc. Va ser a principis dels 90 que vaig 
agafar la idea de treballar amb l'entorn. En aquell moment tot 
just era una hipótesi de treball que vaig iniciar primerament 
treballant a partir de la fotografia, de la memòria, del record. Des 
d'aleshores he anat provant diferents maneres de fer-ho, però 
l'actitud de treballar del naturai l'he mantinguda des d'aquells 
anys. De moment no tinc nécessitât de canviar. També és cert 
que en el terreny de I'exercici creatiu s'ha de ser valent, com va 
fer Oteiza, que va dir "ja he acabat, ja no tinc res més per dir". No 
em desdic que aquest punt i final també m'arribi a mi. Entenc que 
no tan sols és una possibilitat sinó també una ètica.
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Josep Madaula.
La pintura com a solució i com a refugi.
ÀLEX MITRAMI
Fotografíes de: Guillem Fernández

Casa Ramona - Josep. 1989. Acnlic sobre tela. 97x130 cm.

El veli problema de la pintura, de nou.
L'actualitat econòmica (politica) dei país ens fa plantejar els 
arguments de la pertinència o no, de la nécessitât col-lectiva o no, 
de la creació artistica i, particularment, de les arts plastiques. En 
vista de les retallades circumstancials o a l'ombra d'una nova però 
encara no manifestada i incerta concepció del benestar i la justicia, 
la qüestió és saber per qué la pintura, amb la seva simplicitat, la 
seva tradició, la seva modèstia i les seves pretensions, podria ser 
encara una activitat rellevant i significativa. En un llibre divulgatiu 
que va tenir gran difusió i predicament, el critic Julián Bell va tragar 
un enésim però seductor elogi de la pintura que condola amb una 
reivindicació engrescadora però perversa basada en l'alliberament 
(o raïllament) respecte deis débats de la modernitat, la Ilibertat i 
l'ard Finalment, un treballat assaigantológic sobre la naturalesa 
de la pintura acaba amb un nonelÜá i antiquat"jo pinto i prou". Cal 
resignar-se? Com es pot trobar un carni de sentit i profunditat

1 Julian Bell: What is painting? Londres, Thames £¡ Hudson, 
1999. (Traducció al castellá: Qué es la pintura. Círculo de Lectores, 
Barcelona, 2001.)

en la pintura que es refereixi a si mateixa però 
que no s'aboqui a l'esterilitat? Si en una cosa tenia 
rao Bell és que la resposta probablement no está 
en la teoria sinó en la pintura mateixa, o en les 
aportacions productives dels pintors.

Durant la famosa i ja llunyana crisi 
postmoderna de l'avantguarda ais anys vultanta, 
amb el retorn a la pintura que la va acompanyar, 
Sabadell va ser, en el context català, un 
centre especialment intens en aquest débat, 
imprescindible per entendre'l. Una tasca que han 
de fer els historiadors és distingir la naturalesa 
del fenomen sabadellenc respecte del corrent 
internacional de la moda postmoderna: el primer 
no va tenir ni el glamur ni el cinisme del segon, 
però si el seu eclecticisme. Del que ha quedat 
d'aquesta fértil agitació sabadellenca (que no 
era pas un moviment organitzat), d'entre un estol 
de pintors emparentats però de diferent carni i
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Prosperität, l'exemple de Madaula ens permet 
extreure unes conclusions intéressants. La seva 
discreció i els seus dubtes són reveladors d'una 
estratègia d'adaptació i resistència que ha portât 
uns fruits singulars, i revelen també que, en 
definitiva, l'aïllament és difícil però potencialment 
productiu.

Una poètica de la domesticitat
En l'obra de Madaula podem apreciar una certa 
poètica de la discreció. Malgrat la seva curiositat 
i els seus experiments, s'ha desenvolupat no 
només en un circuit de visibilitat limitada i local 
(característica compartida per la majoria de 
pintors catalans i, de fet, per bona part de l'art 
català mateix corn a fenomen) sinó que també ha 
construit un imaginari i una estratègia pictórica 
basada en allò domèstic, en la Intimität limitada, 
protegida, de la casa i, per extensió, dels territoris 
familiars: dels afectes o del paisatge urbà de 
la seva ciutat, Sabadell, que, com Catalunya, és 
un espai relativament petit enfront de l'escala 
global i desmesurada de la nostra realitat 
contemporània.

Als anys seixanta, Alexandre G rid  va 
escriure sobre el que considerava el carácter 
domèstic del català. Ho va fer associant-lo tant 
a un provincianismo localista perjudicial com a 
un lirismo particular que sap extreure d'aquest 
tarannà sociopsicològic una font de lirismo i de 
peculiar ironia.  ̂A través de l'obra d'un artista tan 
particular per la seva sintesi d'avantguarda i de 
noucentisme, de bon gust i de crítica social com 
ha estât Francese Todó (un artista, com d'altres, 
ara en un purgatori historiogràfic). Girici semblava 
voler indicar que hi hauria un esperit català de la 
limitació domèstica que s'ha de combatre i que, 
albora, és possible sublimar i convertir en factor 
d'originalitat.

La llar, els carrers i els paisatges de Sabadell 
configuren el territori proper, viscut, a mesura 
humana, habitat per la memòria personal, en 
el qual es mou Madaula: d'aquí la seva qualitat 
fonamentalment domèstica. Descobreix el 
misteri i l'estranya banalitat dels carrers de 
barri o del camps suburbials que, amb la seva 
naturalitat continguda, enllaçarien amb el 
model de Joan Vila Cinca. Per moments sent la 
temptació de monumentalitzar les perspectives 
industrials de l'antic Sabadell en obres que deuen 
alguna cosa a la pintura metafisica de Giorgio 
De Chirico. En aquesta recuperació, Madaula 
segueix precursors tan diversos i intéressants
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Comunicació, 1991, Pastel sobre paper, 34x45 cm.

com l'arquitecte Aldo Rossi o el cineasta Peter Greenaway. Tots ells 
comparteix la nécessitât de descobrir una arqueologia significativa 
en les escenografies urbanes de les ciutats europees (recordem 
que la metafísica de De Chirico neix en una ciutat de petita escala, 
Ferrara).

Però el valor de la domesticitat de Madaula és també ètic i, per 
tant, crea el substrat per a una sèrie de decisions estètiques.^ La 
casa, espai interior habitat per la familia, és un bastimentada on 
se sostenen o es construeixen metàfores vitals fonamentals, tal 
com descrivi Gaston Bachelard, filòsof amb el qual Madaula, com 
tots els artistes poètics, té moites afinitats. El món domèstic ha 
estât tradicionalment menystingut, considérât -des d'una óptica 
afortunadament cada cop mes caduca- l'espai de la dona i de la 
familia. Respecte de l'univers masculí del treball i de l'aventura, la 
casa és un territori de modèstia i de generositat. La reivindicació 
i rehabilitació artistica d'aquest espai és pertinent i, a causa 
de l'abandonament al qual ha estât sotmès, és quelcom pie de 
possibilitats créatives.

El Hoc domèstic no és només un territori protector. És també 
un àmbit de deliberada exigència, de concentració enfront de la 
facilitât, la seducció i l'espectacularitat de la realitat augmentada, 
virai i en xarxa que els mitjans de comunicació i el web posen a 
la nostra disposició. En la domesticitat hi ha també l'oportunitat 
per practicar, paradoxalment, un distanciament, un exercici de 
solitud i d'introspecció que permet fer un treball poètic des de la 
Intensität. A diferència del que ha succeit durant el primer période 
de la modernitat, que era expansiu i conqueridor, avui hi ha potser 
una nécessitât de deteniment i de paciència, de treball a una escala 
menor.

2 Alexandre Girici: "Todó i els principadins", 
L'art català contemporani. Barcelona, Edicions 62, 
1969, pp. 253-60.

3 Vegeu Alex Mitrani (ed.): Josep Madaula. Pintura i experiència. 
Sabadell, Museu d'Art de Sabadell, 2012.
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Capella multiconfessional del Tanatori de Terrassa, 2011-2012,
Carbonet sobre paper, 64x64 cm.

Originalitat de Madaula dins el context sabadellenc
Josep Madaula inicia la seva carrera lligat a I'intens moviment 
de recuperado de la pintura que es va produir a Sabadell als any 
vuitanta. Manuel Duque (1919-1998), un dels protagonistes del 
revolucionar! Crup Gallot, que va portar al darrer terme i va revisar 
criticament l'informalisme, en va ser l'agent desencadenant.^ El seu 
manifest de 1965 titulat "Rehabilitar la pintura" va avançar-se a la 
reivindicado postmoderna. S'ha assenyalat el possible paral-lelisme 
amb l'entusiasme pictòric dels vuitanta i l'activisme d'Achille 
Bonito Oliva amb el moviment de la Transvanguarda. Però Duque 
exposava a Paris el 198I juntament amb artistes d'una generació 
anterior, més analltics (corn Viallat) 0 llrics (corn Debré). En tot cas, 
va representar un diseurs i va tenir un paper absolutament singular 
en el context català, que es va concretar en un ascendent notable 
en la nova generació de pintors sabadellencs, de manera molt 
directa en Oriol Vilapuig i Ramiro Fernández Saus, però també en 
altres sabadellencs com Francese Bordes, Nati Ayala, Agustí Puig 
o Pep Sallés. El paper aglutinador de Manel Gili va ser essencial en 
aquesta efervescéncia.^

Cap al 1989 l'obra de Madaula fa un gir insospitat en la 
metodologia i adopta un principi que el diferencia clarament de 
la resta de companys de la seva generació: la pintura del natural, 
a la qual cosa s'afegirà fins i tot una fascinació passatgera pel 
realisme d'Antonio López al llarg dels anys noranta. Això podria fer 
pensar en una involució creativa. Però no ha estât aixi. El que indica 
aquesta atracció pel naturalisme és la nécessitât que té Madaula

4 Maria-Lluïsa Faixedas: Manuel Duque. La llegenda daurada o el 
retorn a una literatura pictórica. Sabadell, Museu d'Art de Sabadell, 
2002.
5 Vegeu el catáleg de l'exposició Vista aéria amb camins que 
s'entrecreuen. La generació deis 80 en la creado artística a Sabadell, 
Académia de Belles Arts de Sabadell, 2006.

d'ancorar la creació en l'experiència (enfront de 
plantejaments intel-lectualistes 0 de corrents 
externes) i, també, de buscar una expressió de 
la realitat especificament pictórica. Això no es 
fa sense dubtes critics, d'aqui que encetés una 
exploració sobre les ambigüitats de la percepció i 
la representació visual. Com a résultat apareixen, 
entre finals dels noranta i començaments del 
segle XXI, una sèrie d'obres que experimenten 
amb imatges dobles, calidoscòpiques, 
prismatiques i complexes, on la realitat es 
fragmenta persaturació.

Durant els darrers anys es concreten una 
sèrie d'obsessions visuals i metafòriques que 
tenen a veure amb la nécessitât de profunditat 
i transcendèneia però que tenen també la virtut 
de no fer-se excessivament évidents. Madaula 
ha construit un emmirallament entre dos espais 
al-legôrics: l'aigua continguda i el cel concentrât 
dins la cúpula. Les basses, les piscines i les 
arquitectures cupulades evoquen una fascinació 
per l'esfericitat. El reflex evoca una concepció 
de la pintura mateixa com a esforç de registre 
integrador de la realitat.

Els conceptuáis més rigoristes poden 
trobar el treball de Madaula conservador i, en 
canvi, els tradicionalistes prudents el trobaran 
experimental i estrany. Tampoc podem, en cap 
cas, dir que la seva sigui, simplement, una via 
del mig. La trajectòria de Josep Madaula, amb la 
seva Singularität, és representativa no només 
d'una situació viscuda per la seva generació 
sinó també per part dels artistes més joves: la 
combinació de la carrera artística amb activitats 
complementàries (la docència i el dissenys), l'anar 
i venir d'un reconeixement i una visibilitat incerts 
i que demanen, més que paciència, l'assumpció 
d'un aïllament. Finalment, aquest aïllament és 
relatiu i s'ha d'aprofitar per desenvolupar un 
treball arriscat i coherent en la mesura de les 
preocupacions i les dinàmiques pròpies i no dels 
suposats requeriments d'un èxit internacional de 
sentit i abast discutibles. En aquesta conjuntura, 
la práctica de la pintura ha de cercar un Hoc i 
una coherència entre els pois d'allò locai i del 
mainstreom global. Potser la resposta és a casa.

Alex Mitrarli (Barcelona, 1970), és vicepresident 
de l'Associació Catalana de Critics d'Art, 
professor de l'Escola de Disseny i Art EINA i 
professor associât a la UPF. Fla comissariat 
exposicions com el cicle L'or del temps (Espai 
Guinovart, 2010), Joon Furriols (Tecla Sala,
2010), Alphonse Mucha. Seducció, Modernität i 
Utopia (CaixaForum, 2008) o Utopies de hörigen. 
Avontguardes figuratives 0 Catalunya, 1946-1960 
(Palau Moja, Barcelona, 2006).
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'Matances'. Poder i subjectivitat
Una lectura visual de l'arxiu Fina Miralles
MAIACREU5

Imatge de la 
instal-lació 

Imatges del zoo. 
Sala Vinçon, 

Barcelona, 
1974

La Fundació Tápies de Barcelona ha acollit la mostra itinerant 
re.octfeminism #2 o performing archive, un projecte inédit que té 
el punt de partida en l'Académia de les Arts de Berlín l'any 2008. Es 
tracta d'un arxiu documental basat en practiques performatives 
féministes des dels anys 60 i 70 fins avui, d'artistes de l'Europa 
oriental i occidental, del Mediterrani, del mon àrab, dels EDA 
i de diversos països de l'Amèrica Llatina. Durant els mesos de 
l'exposiciô, la Fundació Tapies ha desenvolupat un ampli programa 
d'activitats al voltant de la relaciô entre art i arxiu, l'actualitat de 
l'art de la performance i les seves implicacions socials. És en aquest 
context on s'ha présentât el documentai inédit Matances. Poder i 
subjectivitat, basat en una lectura actual sobre una obra histórica 
de l'artista sabadellenca Fina Miralles.  ̂Ens referim al cicle d'obres 
aplegat amb el nom de Matances (1976-1977)T dut a terme en un 
context molt concret, tant des del punt de vista de la vida personal 
de l'artista corn des de la perspectiva politicosocial.

El trajéete artistic de Fina Miralles des del 1973 es desplega 
des d'una necessita vital imperiosa: reaccionar amb ràbia contra 
tot allò que havia après a la Facultat de Belles Arts: la pintura, els

1 Documental fet per Maia Creus, Tamara Diaz i Inés Martins, 
amb la coMaboració de Viatòria Sacco. Producció de la Fundació 
Ars i el Museu d'Art de Sabadell /  Ajuntament de Sabadell, amb la 
coMaboració d'ESDi.
2 Aquest corpus d'obres està format per 34 fotomuntatges, un 
objecte mùltiple i un film Sùper 8.

seus temes, les seves tècniques i el seu mercat.
A partir d'aquell moment, Miralles desplegará 
un pensament ontològic sobre Tèsser humà en la 
seva doble condicio naturai i cultural, i substituirá 
Tart representatiu o expressiu de la pintura pels 
llenguatges de la performance, la instaTlació, la 
fotografia, Tart de Tobjecte i el llenguatge escrit. 
Miralles acara la práctica artística des d'un diáleg 
conceptual i estétic sobre els vineles originaris 
de Thome amb la natura, la dimensió simbòlica del 
paisatge, Tunivers cultural de les tradicions, les 
creences i els mites, des d'un sentiment còsmic 
que vol integrar el flux de la vida en els processes 
vius de Tart.

L'any 1974 Miralles presenta a la Sala Vinçon 
el muntatge Imatges del Zoo. Amb aquesta obra, 
l'artista apunta a una constant en la cultura 
occidental hereva de Thumanisme romá i cristiá 
i de la incomprensió, marginació i menyspreu de 
Tanimal i la dona. Aquesta violéncia era justificada 
per un motiu ontològic: calia aïllar de Tespai públic 
els tres enemies comuns vis, vir, virtus (força, 
barò, virtut) per permetre el triomf d'aquesta 
tríada conceptual fonamental en la mentalitat 
llatina.
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Entre baionetes 
(1977)

A principis del segle XX, la radonalitat de l'home es presenta 
corn una forma d'expressiô dominant que s'imposa sobre tota 
matèria. La fundació del zoologie corn a parc temàtic de la cultura 
urbana, i el desplegament sistemàtic de la racionalització industrial 
de la mort, posava de manifest, sense reserves, la ferida que ens 
ha llegat la cultura europea: la historia d'una brutal relaciô de 
dominado no limitada als animals i a la natura, sino també de l'home 
sobre l'home. El eos de Fina Miralles engabiat al costat d'altres 
animals domèstics dins d'un espai expositiu pie de fotografíes 
d'animals del Zoo de Barcelona donava forma a una crítica punyent 
contra l'humanisme occidental: l'aparidô d'una forma ultramoderna 
de poder i dominado global del mon, el denominat bio-poder.

En aquest sentit, val la pena recordar que, al final de la Guerra 
Civil Espanyola, un grup de psiquiatres, metges i intel-lectuals 
afîns al Movimiento desenvoluparen tot un seguit de discursos 
sobre la Inferiorität psíquica i moral dels partidaris de la 11 
República, représentants de l'anomenada Anti-Espoño, culpables 
de la degenerado racial de la nació. Albora, intentaren definir 
les caractéristiques de la raça hispánica, tot proposant principis 
directrius per regenerar-la. D'aqui va sorgir la llei de Prostitutos, 
vagos, olcohólicos, homosexuales, transexuotes, mendigos, 
enfermos mentales, toxicómonos, consumidores de porno o poso 
clandestino de lo frontero, vigent al nostre país entre 1933 i 1980 .̂

L'anyl975va marcar una frontera en la vida de Fina Miralles. Un 
abans i un després en molts sentits. Fou l'any de la mort de la seva 
mare, quan l'artista tenia 25 anys acabats de fer. També fou l'any 
de la mort de Franco, fet que provocó, entre els diferents sectors 
socials, una progressiva pèrdua de la por d'ocupar l'espai püblic que 
durant décades se'ns havia arrabassat. Aquests dos fets, un d'ordre

3 Recentment ha sorgit una quantitat considerable de nova 
bibliografia on s'analitza, des de diverses perspectives critiques, la 
historia cultural del règim franquista. La revista Brumaria, num. 24, 
n'ofereix un important recull textual i bibliografie.

privat i l'altre d'ordre public, esdevingueren dos apriorismes vitals 
fonamentals en l'art de Fina Miralles fins a l'any 1980. Durant aquest 
période va dur a terme la instal-laciô Standar, el film Petjades, els 
muntatges Triangle simbologia de poder i Triangle sobre quodrot, 
el llarg cicle de les Matonees, i la instal-lació Mediterroni t'estim, 
presentada a la Biennal de Venécia de 1978.

Aqüestes obres, elaborades amb els llenguatges propis deis 
conceptualismes internacionals, comparteixen un mateix marc 
conceptual i critic: una perspectiva feminista; una intencionalitat 
clarament política; i una relació entre art i arxiu que promou una 
concepció de la historia com a transcripció d'esdeveniments 
traumátics, que connecta els subjectes entre si, i impulsa una 
contra-memoria ais relats establerts.

Totes les obres de Fina Miralles fetes entre 1974 i 1978 están 
incloses com a document d'arxiu en els 34 fotomuntatges del 
cicle Matonees. A més, totes tenen corn a rerefons una crítica a la 
idea de subjectivitat moderna —construida sobre les bases d'una 
Identität racional, autoconscient i centrada—, de la quai el subjecte 
masculi de raça blanca és el model suprem. Davant d'aquesta forma 
de subjectivitat antropocèntrica, forta i viril, la resta d'animals 
del planeta —incloses les dones— son tan sols la figura borrosa 
de "l'altre", la frontera que marca els limits entre la rao —guia de 
la historia— i el teixit inexpugnable dels instints, les passions 
i I'irracional, propis del mon de la dona, dels nens, de les races 
primitives i de l'animal.

Els textos, les imatges, els simbols i els documents visuals 
inscrits en els fotomuntatges de Matonees, els podem llegir corn un 
atles de mapes de vida per a la memoria col-lectiva. Una cartografia 
múltiple que ens parla del conflicte d'una subjectivitat conscient 
del poder normatiu de la societat on viu; conscient que el poder 
s'exerceix en el pia de la vida, de l'espècie, de la raça i dels fenòmens 
massius de poblaciô; i conscient que els "bon habits" que l'educaciô 
imposa són sovint toxines acumulades que generen les formes
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de conducta socialment acceptades corn a "normals" i fins i tot 
"naturals".

Per a Fina Miralles, la clara consciència d'una orfandat biològica, 
però també cultural i estètica, es transforma en poténcia vital 
i intel-lectual. De la mort física, moral i psíquica n'extreu un 
aprenentatgedevida.

Tot això succeeix en el marc del tardofranquisme i els 
anomenats anys de Transido, durant els quais, tot i la desaparició 
de Franco, la legalitat i les institucions franquistes eren plenament 
vigents. A Catalunya la conjuntura política durant els darreres anys 
del franquisme presentava encara un escenarl pie d'esperança. 
Aviat, però, arribarla el desencant politic entre molts col-lectius 
socials i culturáis afins a les teories de I'esquerra política. El signe 
d'aquest desencant era que I'enfrontament I les mobilitzadons que 
havien déterminât el curs de la història ara s'anaven substituint 
per un joc d'equHibris. La cultura de I'acord cobria amb un mantell 
de silenci les veus dissidents, ara posades sota sospita, en nom 
d'una hipotética "normalitat política". En aquest escenari, la major 
part de l'activitat artística i del seus représentants —mitjans de 
comunicació, critics, periodistes, gestors culturáis— promovien 
l'obÜt del passât per acarar una hipotética nova modernitat. La vida 
politica, social i cultural a Sabadell durant els anys de Transido era 
un reflex d'aquesta situació generai a tot el país.

Acabaré citant unes dades que em semblen rellevants. Durant 
els anys 1977 i 1978, van exposar a la Sala Tres de l'Académia de 
Belles Arts —un dels espais emblemàtics de l'art conceptual 
català— Fina Miralles, Eulalia Grau, Francese Torres, Antoni 
Muntades, Jordi Benito, Angels Ribé, Ferran García Sevilla,
Francese Abad i Joan Rabascall, amb obres que avui són de 
referéncia en la història de l'art contemporani internacional. Però, 
quan això succeïa, la Sala Tres ja no era una referéncia de l'art 
nou per a les institucions culturáis de sabadellenques. L'objectiu 
dels qui en aquell moment gestionaven la cultura a la ciutat era, 
sobretot, retrobar la "normalitat" cultural, que aleshores no volia 
dir altra cosa que un replegament de l'art experimental i de les 
perspectives critiques, i el retorn als llenguatges representatius i 
expressionistes de l'art.

El maig de 1978, Fina Miralles va exposar a la Sala Tres el cicle 
d'obra Matonees. En el text de presentació, el critic Alexander Girici 
Pellicer va escriure:"L'aportació de Fina Miralles és el testimoniatge 
d'un moment mundial de presa de consciència respecte de la gran 
manipulació de qué som objecte (....) la seva obra posa de relleu 
el paper de la Mort com a senyal de poder. (...) Mort dels animals. 
Mort dels homes. Mort real, física. Mort psicològica. Mort en forma 
d'educació. Mort en forma de por."'’

Fina Miralles, però, va triar la Vida en forma de reflexiô estètica, 
i la práctica de l'art corn un mode de viure i habitar el mon.

4 Alexandre Cirici Pellicer, text del full de sala per a la mostra 
Matonees a la galería G, Barcelona (del 14 de juny al 16 de juliol de 
1977), que després es va presentar a la Sala Tres de Sabadell, el 6 de 
maig de 1978. a Sabadell.

K '11

Cf xÿ A
De dalta a baix, un document de I'arxiu Fina Miralles (Museu d'Art 

de Sabadell), Per la impunitat de la por (1977) i Triangles (1976)
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Música / Màrtirs de la nova escena

ARNAU50L50NA

Botiga BCore (fotografìa de Maria Dias)

La sobreinformació és un mal endémie de la societat 
contemporània. internet, més que esclarir dubtes, ha estât la 
darrera onada que ha convertit el mar de tons en un tsunami en tota 
regla. Això, per ais més feliços modems, futuristes o informatics, 
ha esdevingut un problema que s'escapa del seu propi abast; i no 
us vulgueu ni imaginar qué ha suposat per ais més ortodoxos...
Més aviat, podem dir que es tracta d'un mal que ha esdevingut una 
característica transversal a tots els camps de la vida actual. Des 
del turisme fins al periodisme, passant per la cultura en general o 
la música en particular. Cada sector viu el seu propi viacrucis. Però, 
més que analitzar la compra en línia de productes de bricolatge, el 
low-cost en el sector del turisme o l'enfonsament del periodisme 
escrit amb olor de tinta i de quiosc, ens centrarem en l'ocea musical.

internet ha obert la caixa de pandora i albora ha trencat 
les barreres mercantilistes de les grans discogràfiques. No 
entrarem a analitzar les estratégies de màrqueting ni l'elaboració 
de productes musicals de depurada i presumpta postura que 
acabaven sent auténtics fenòmens comerciáis. Això fa molts 
anys que els americans ens van ensenyar com s'havia de fen gires, 
radiofòrmules, Histes dels més venuts, videoclips... Quin gran

invent, la MTV! Tan criticada que va ser, i veient 
en qué s'ha convertit al 2013 fins i tot enyorem 
aquells anys de publicitat musical.

No serem tan hipócritas per cridar que 
l'entrada d'economistes en certs ambits culturáis 
ha transformat les cançons en simples béns.
Tots hem assumit que també la música és un 
gran negoci, un negoci que juga amb la passió i 
els sentiments d'uns quants. Potser l'arribada 
d'Internet era, si més no, urgent i necessària en 
aquest camp. Però, qué ha suposat reaiment? Va 
començar corn un cop de puny a l'estomac, amb 
la consegüent davallada sense fre de la venda de 
CDs: Virgin, EMl, Sony, per citar algunes de les 
grans firmes, en van ser victimes, i les empreses 
petites, encara més. Les discogràfiques 
tradicionals que han quedat s'han espavilat 
recurrent al nou rei mides, iTunes, per"recuperar" 
la venda de música. Aixi mateix, el renaixement 
del vinil ha significat una patita escletxa d'aire
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per a les discogràfiques i les botigues convencionals... però ens 
avancem.

Aquest immens camp que ha obert Internet ha permès que 
noms modestos i anònims poguessin arribar a posar-se a l'alçada de 
grups emmarcats per grans estructures de marqueting. Aquests 
darrers anys hem viscut auténtics fenómens, que potser algún 
socióleg o analista musical qualificarla d'"enganya-gafapastes" 
o "atonta-groupies". i és que s'ha generat un món nou vinculat al 
marqueting en línia i a les xarxes socials que ha deixat a molts fora 
de joc. De fet, la majoria encara no saben ni tan sois de qué va el joc.

Si fa vint anys els adolescents somiaven tenir el suport de 
discogràfiques, com Guns n'Roses o Oasis, ara resulta que les 
bandes busquen poder ser uns nous Artie Monkeys, que gracies a 
MySpace van aconseguir arrossegar tants seguidors que els segells 
es rifaven qui els publicarla el debut més venut del Regne Unit... En 
la mateixa línia, també son abondants els nens que pretenen emular 
Justin Bieber per convertir-se en els nous princeps de Youtube.

Però això no és tot. Si focalitzem en l'àmbit més locai per 
extrapolar l'anàlisi del que està passant en el camp musical, 
observem bàsicament dos trets que caracteritzen els grups 
actuals —fugint del moinstreom que continua ancorat gairebé en 
les mateixes estratègies i eines d'abans. A dia d'avui, qualsevol grup 
ha de ser present a Internet. Però, corn? Si pot ser, amb una web 
que ens permeti arribar al seu material; i, si no, una simple pàgina 
de Facebook pot fer el fet. Ara bé, si ja han renegat del MySpace és 
recomanable tenir un Bandcamp o, corn a minim, penjar les novetats 
a través d'un enllaç en un Soundcloud. I, si el grup disposa de més 
cançons, pot recorrer a plataformas corn Spotify, que son el punt 
de trobada de referèneia per als més melômans. Això permet que, 
a través de Facebook, Twitter i similars, respirai vagi arrossegant 
cada cop més seguidors, coneixedors i, en última instància, 
consumidors d'aquestes novetats.

Renoi, quin enrenou a la xarxa! Enmig d'un huraeà corn aquest 
de plataformas i opcions, quin carni hem de seguir? "internet dona 
més coneixements, però qui ens dóna criteri?", es preguntava 
Peter Burke, catedràtic emèrit d'Flistôria Cultural de la Universität 
de Cambridge, en una conferèneia a Barcelona fa pocs dies —on 
presentava Historio social del conocimiento II. De lo Enciclopedia o 
la Wikipedia. Editorial Paidós. Si ens parem a parlar de periodisme, 
també s'ha vist altament afectat per l'intrusisme, i blogs amb més
0 menys gràcia han robat l'espai a certes capçaleres referencials en 
l'àmbit més especialitzat. En altres casos, alguns periodistas han 
sabut fer-se un Hoc i fins i tot guanyar-se més respecte gràcies a 
internet.

Però els que reaiment s'estan guanyant el reconeixement global, 
els que han récupérât el terreny corn a prescriptors i brûixoles de 
pedigri enmig de tanta crisi, són els que encara aposten, justament
1 de veritat, per la música. Ens trobem davant del renaixement de 
nombrases discogràfiques, firmes i segells independents, una raro 
avis que no fa ni deu anys s'havia sentenciat de mort. És aquí on 
rau el canvi més interessant dins restructura musical dels darrers 
temps. La depressió econòmica ha volgut coincidir en uns temps en 
què la tecnologia en tots els àmbits viu els seus millors moments; 
juntament amb una tendèneia o una nécessitât de sonoritats menys 
cuidades, produccions que s'acosten al lo-fi, i modes que tendeixen 
a portar les gravacions a captar l'ambient d'una cabana d'un bosc
0 d'una cuina d'apartament. En definitiva, el ventali és gran i els

recursos, si s'espremen, també. N'hi ha prou 
amb qualsevol excusa perqué auténtics valants 
donin suport amb el seu nom a les bandes que 
no disposen d'un circuit tan ferm, alhora que es 
teixeix una auténtica tela inoxidable per dotar 
tots aquests grups dels pilars necessaris per 
arrancar i mantenir-se en un cert nivali i, sobretot, 
per rebre el reconeixement del grami.

És en aquesta nova baula de la cadena on 
a dia d'avui trobem allò véritablement més 
viu i intéressant de la cultura musical del país.
Flan estât molts els anys de picar pedra de 
discogràfiques com B-Core a Barcelona i Elefant
0 Subterfuge a la resta de l'estât, que han estât 
airbags salvavidas dels grups més menystinguts
1 que han aconseguit colar-se a totes les 
publicacions i festivals del país, fent carni per a 
noves discogràfiques que abracen més générés i 
obrint-se elles també a més estils. Si mirem a casa 
nostra. Sones i Bankrobber —Manos de Topo, 
Mujeres, Za! o Esperiti i Mazoni—ja fa temps que 
també generen les millors promeses.

El fenomen és que puguem comptar amb 
edicions especiáis, vinils i EPs fets per Boston 
Pizza, La Fonoteca o Foehln; i que auténtics 
suïcidis empresarials com Famélic o La 
Castanya resultin ser els motors de l'escena més 
underground catalana, amb la creació d'un so 
propi a Osona amb bandes com Mates-Mates i 
L'hereu Escampa o amb la ruptura d'esquemes 
provocada per grups com Furguson o Univers.
Els referents sembla que están canviant, així que 
hem de girar l'objectiu i estar atents ais segells 
que sorgeixen amb aquest esperit independent: 
Canadá o IndianRunners i, a Sabadell mateix. La 
Produktiva, MamaVynila o Jaquard Records, els 
mártirs de la nova escena.

Per ais curiosos que busquin més informado, 
US recomanem els portals dels segells 
sabadellencslaproduktiva.com, jacquardrecs. 
com i mamavynilarecords.com. Ara bé, la 
manera més directa d'estar al dia de tota 
aquesta escena que s'està consolidant és 
gràcies ais concerts que organitza el col-lectiu 
cultural La Llançadora. Els concerts tenen 
Hoc a la galeria La Mirada (Rambla, entresol 
9). Preus de crisi per a concerts de luxe. En 
qüestió de tres mesos ja s'hi han vist noms 
d'allô més intéressants, des de Murnau, Sexy 
Bicycle, Esperit!, La Sentina, Wind Atlas o Fred 
i Son... una programació cuidada que val la 
pena seguir de ben a prop a 
lallancadora.wordpress.com
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Música / 25 any s de la mà de guido

ALBERT FERRER FLAMARICH

Fundada per Llorenç Balsach i Peig l'any 1984, la mà de guido és una 
editorial de discs i partitures sabadellenca. El seu nom homenatja 
el sistema mnemotècnic en forma de mà que suposadament va 
emprar el monjo Guido d'Arezzo en l'ensenyament musical al segle 
XL En realitat, l'activitat originària de l'empresa va ser la creació 
d'un programa informàtic (io mà de guido Music Setting System) per 
a l'elaboració de partitures a través d'ordinador. Aquest software va 
guanyar el premi Simolog al millor programa informàtic (Fundació 
Citema-SIMO) l'any 1984 i es va presentar internacionalment 
dos anys més tard a la Frankfurt Musik Messe amb molt bona 
acoüida. De fet, es va convertir en un dels tres primers programes 
professionals de tot el mon emprats per les editorials de musica 
(competia aleshores amb l'americà Score i l'alemany Amadeus). 
Durant els primers anys, l'empresa va millorar el programa incloent- 
hi una versió MIDI {io mà de guido Score Performance System), que 
permetia interpretar la partitura indicant només el ritme amb els 
dits -programa récupérât recentment amb el nom de Pionoludic. 
Aixô va facilitar el serve! de tipografia musical per a editorials de 
tot el mon.

L'any 1988 la mà de guido va iniciar les seves pròpies 
publicacions musicals, centrant-se en els compositors catalans 
de totes les époques i promovent-ne obres inédites en un primer 
enregistrement. Des d'aleshores ha establert una recuperació 
patrimonial que, per exemple, recentment ha incorporât l'obra 
pianística de Josep Marti i Cristià, que va néixer e ll884  i va morir el 
1918 (Ref.; LMG 2102 DDD lCD 62 :02).

Absent a l'Enciclopèdia de lo Música Catalana, Valenciano i 
Bolear editada en 11 volums per Edicions 62 (!), Martí i Cristià va 
ser un deis hereus destacats de Leseóla pianística vuitcentista 
espanyola entre les generacions de Pedrell i Granados (mestres 
seus) i les següents, com la de Mompou. El compendi d’impressions 
d'aquest i les Recordances de loJoventut de Martí comparteixen la 
nostàlgia per un temps prétérit, alguna derivado en el llenguatge i 
un carácter aforístic també perceptible en Siluetas.

Són obres d'inspiració melòdica, amb superposicions de plánols 
sense complexitats excessives i textures lleument disgregades.
El llenguatge és hereu del gran romanticisme (des de Beethoven 
fins a Schumann i Chopin) amb miratges del primer Debussy (Tres 
preludis), de Granados (En el patio), d'Albéniz (la jota Pamplona) 
i amb girs harmònics personals. Daniel Blanch, especialista en el 
modernisme i conegut pels enregistrements de l'obra de Suriñach i 
Nin-Culmell per a Columna Música, demostra adequació estilística 
i Sensibilität en un fraseig d'arcs i périodes que revesteixen les 
obres amb una suggestiva profunditat, a cavali entre l'emotivitat 
continguda i la reflexió. A més, signa un deis dos textos de 
la carpeta. L'altre és del president de l'associació d'amics del 
compositor, fundada el 2010.

L'any 1995, amb la intendo de plasmar sonorament les seves 
edicions impreses, la mà de guido va començar les edicions 
discográfiques i ben aviat es va especialitzar en la recuperació del

llegat musical ibéric amb primeras gravacions de 
compositors com Francese Vails, Joan Baptista 
Comes, Joan Cererols, Pere Rabassa, Alonso 
Lobo, Pere Tintorer, Eduard Toldrà, Joan Manén, 
Ricard Lamote de Grignon i un llarg etcétera.
Un any i mig després, per donar cabuda també 
a un repertori musical miscel-lani més ampli i 
internacional i també per fer una coLlecció de 
música actual, l'any 1996 l'empresa va crear el 
segell Ars Harmónica. Précisément un deis disc 
més preuats d'aquesta filial és el que el guitarrista 
Josep Manzano va gravar amb la idea inicial 
d'abordar tots els preludis de Tárrega, ais quais va 
afegir 30 estudis de grau elemental. Un repertori 
amb interés desigual però significatiu com a 
fons fonográfic, amb una elaborado d'artesà 
que conjumina esséncies de música de saló, 
quasi kitsch a vegades, amb la crònica musical 
d'una época. Però també té la importáncia de ser, 
almenys en l'aspecte técnic, una fita en la história 
de la guitarra. Així ho demostra Manzano en una 
interpretació seriosa i estilísticament adequada.

Una altre enregistrement entorn del llegat 
guitarristic és De gusto muy delicado, músico 
espanyola del segle XVIII per a guitarro de 6 
ordres (Ref.: LMG 2108 DDD ICD 70:58), que 
reuneix obres d'autors espanyols del segle 
XVIII. Aquesta modalitat es basa en cordes 
dobles per a cada nota en l'afinació: mi-mi, la-la, 
re-re, sol-sol, si-si, mi', essent simple només la 
primera corda. Juan Antonio de Vargas y Guzmán, 
compositor i autor d'una compilació de peces que 
han nodrit aquest compacte, permetia octaves 
en les tres greus (mi-mi, la-la, re-re') i aquesta 
és la recomanació seguida pel guitarrista i 
professor universitari Thomas Schmitt, un dels 
valedors de la guitarra i la seva historiografía a 
les universitats espanyoles on ha estât docent. 
Entorn d'aquesta qüestió, és significativa la 
informació que Schmitt ofereix al seu blog (http:// 
thomasschmitt.wordpress.com) sobre afinació, 
cordes i nombrosos details interpretatius 
d'aquest disc. Una documentació que no només 
mostra el carácter académie d'aquest disc, sinó 
també els secrets d'enregistraments com aquest, 
sovint silenciats. Els instruments emprats -una 
guitarra Lorenzo Alonso de 1797“ i la còpia que el 
propietari, el luthier Carlos Gass, en va fer per a 
Schmitt reforcen I' interés del disc. Un disc que és
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fruit de les investigacions sobre Federico Moretti, 
Fernando Fernandiere i el citât Vargas y Guzmàn, 
que configuren un repertori que permet ampliar el 
coneixement d'aquest camp tan déterminât corn 
absent del panorama musical regular.

Finalment, l'any 2004  la mà de guido va 
iniciar una línia discogràfica de recuperació 
d'enregistraments histories d'intèrprets catalans, 
que inclou gravacions restaurados d'intèrprets 
com Isaac Albéniz, Enric Granados, Joaquim 
Malats, Frank Marshall, Eduard Toldrà, Pau 
Casals, Joan Manén o Joan Massiá. No cal dir que 
són uns documents sonors de valúa inestimable.

D'altra banda, com a editorial de partitures, 
ha publicat obres inédites d'autors del segle XVIII 
corn Francese Valls, Josep Pia, Francese Mariner, 
Josep Fàbrega o Anselm Viola; de compositors 
del segle XIX, corn Ramon Carnicer, Pere Tintorer, 
Antoni Nogués, Joan Baptista Pujol, Felip Pedrell 
i Josep Rodoreda; de la primera meitat del segle 
XX, corn Enric Morera, Jaume Pahissa, Cristòfor 
Taltabull, Joan Massià, Eduard Toldrà, Manuel 
Blancafort, Ricard Lamote de Grignon, Frederic 
Mompou i Joaquim Floms; i també de nombrosos 
compositors actuals. Entre aquests destaquen 
els primers enregistrements mundials, corn 
els dos Quartet per o cordes del sabadellenc 
Agusti Borgunyó (Ref.: LMG 2078 D5 D lCD 49 
min). Nascut a la capital vallesana el 1894, va 
emigrarais Estats Units l'any 1915perqué no 
podia desenvolupar una carrera professional a 
la seva Catalunya natal. El primer quartet el va 
compondré cap els anys 30 per encàrrec d'Alfred 
Wallenstein, que dirigia I'orquestra simfònica de 
I'emissora Wor, a Nova York, per la qual I'autor 
català traballava com a orquestrador. Si aquest 
primer quartet el dedica "o l'insigne mestre i 
eminent compositor Joan Lomote de Grignon", el 
segon és per al seu cosí Manuel Borgunyó. Data 
del 1963, en el retorn del compositor -ja jubilât- a 
Catalunya, i presenta una música sorprenent, 
propera a la tradició del postromanticisme 
centreeuropeu, que uneix algunes traces de 
tipus "espanyol". Cal destacar un Ürisme seré i 
singular véhiculât en els moviments lents, i una 
brillantor particular en cada fragment; ambdós 
aspectes destaquen corn a característica comuna 
a dues obres que haurien de ser referèneia en la 
historiografía musical ibèrica.

Corn ha estât referit, la mùsica contemporània 
també forma part del catàleg de la mà de guido i, 
especialment, compositors catalans corn Josep 
Soler (Vilafranca del Penedès, 1935)- Entre les 
aportacions recents cal citar Meditoció (Ref.:
LMG 2111DDDICD 74 min), que és una compilació 
de l'obra pianistica de l'autor amb les set Escenes 
del Vio Crucis, les set Sons Soleil ('sense sol')

i la Sonato XI per a la mà esquerra, una fita en 
el terreny. El pianista Miguel Álvarez-Argudo 
ofereix una recreació profunda, de so excel-lent, 
en la qual es trasllueix la introspecció en el 
llenguatge, l'expressió i la dificultat tècnica de les 
obres. Per cert, les notes de carpeta de Joan Pere 
Gii Bonfill són un despropòsit per al melòman que 
vulgui entendre i percebre. Un fet que sorprèn en 
un mùsic amb prou preparació musical i sobrat 
coneixement de l'obra de Soler i que opta per un 
text amb constants divagacions estètiques i amb 
vineles històrics que no ajuden a acostar la mùsica 
d'aquest autor, que encara que és profund i té 
una amplissima cultura és fàcilment accessible. 
Deixem al marge afirmacions surréalistes com les 
que asseguren que en l'obra de Falla i Zemlinsky el 
piano ésanecdòtic.

La vàlua de la tasca de la mà de guido i 
l'habilitat del seu fundador i director han permès 
que aquesta pionera de la indùstria discogràfica 
peninsular participi en nombrases entitats i 
órgans culturáis, com el Gremi d'Editors Musicals 
de Catalunya (GEMC), l'Asociación Española 
de Editores de Música (AEDEM), la Sociedad 
General de Autores y Editores (5 GAE); el Centro 
Español de Derechos Repográficos (CEDRO), 
l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i 
Videogràfics de Catalunya (APECAT), l'Asociación 
de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDl), 
el Conseil Català de la Música, l'Associació per la 
Salvaguarda del Patrimoni Enregistrât (ASPE), 
l'Institut Català de Musicologia (ICM), la Sociedad 
Española de Musicología (SEDEM) i l'Associació 
Catalana de Compositors (ACC).

Es tracta, dones, d'una llarga Hista que 
honora i demostra la Iluita d'una empresa que 
des dels inicis fins a la publicació d'aquest 
article ha publicat unes 390 partitures i uns 330 
discos. A més, també ha dut a terme treballs 
d'encàrrec per a editorials (Enciclopédia Catalana) 
i enregistraments per a altres companyies 
discográfiques, com Columna Música, Accent i 
TVCDisc.
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Crítica de poesia / El poeta sempre vetlla
DAVID MADUEÑ0 SENTÍS

lordi Llavina 
Tres i Quatre 
València, 2012
Premi Octubre de poesia 2011

Tot artista té una obra que, després d'anys de 
tempteigs, de reeiximents i d'atçar l'obra pedra 
sobre pedra, esdevé un punt d'inflexiô que 
condensa tots els encerts, els mostra en la seva 
versió més brillant i depurada, el situa en unes 
coordenades més recognoscibles i, malgrat tot, 
li posa el Histó ben alt per als projectes següents. 
És el que ha passât amb lordi Llavina i Vetllo, un 
llarg poema dividi! en tres parts de llargàries 
força désignais, que condensa les dues facetes 
més habituais de la seva prodúcelo: d'una banda, 
el lirisme quotidià amb què crea imatges a partir 
de la recerca d'actituds humanes en els objectes, 
els details i els gestos que ens personalitzen; 
de l'altra, la narrado d'una historia que serveix 
d'excusa per assajar llargues digressions 
(anècdotes, reflexions, descripcions de petits 
details) que ramifiquen la historia.

És per aixô que Vetlla té corn a détonant 
la troballa d'un llibre de poemes del passât, 
que evoca a la veu poètica la figura d'una jove 
desapareguda, de qui es considerava amie intim, 
i que juga un paper important en els anys de 
formado moral, "uns onys que van estructurar
me". Un llibre inventât, que també té el doble 
valor simbòlic del llibre immaterial que esdevé 
la memòria de l'amiga: “L'amiga em va regalar 
un Ilibre/que sempre més m'ha acampanyat./(...)
El fil que eus els plecs de l'obra,/cam em relliga 
la memôria!/Vo enquodernor el meu exemplar/ 
dolor amb ploer, l'ombra i la Hum". Versos i records 
van del bracet, indestriables. La personalità!, la 
força dels uns i de l'altra, son incontestables. Una 
altra particularitat és que, al volum, l'amiga hi va 
escriure una dedicatória curiosa: Jo no hi seré, i 
tu em vetlloràs, en la quai em està tatxat, corn si 
assumis la desaparició física, que no pas anímica. 
Vetllar per què o per qui? Aquest és el dubte que 
s'estableix des de les primeres pàgines i condueix 
l'autor a evocar aquells anys de joventut, "en un 
poema que recrea/lo grisor i l'or dels primers 
onys/vuitanto, que recordo els murs/que encaro 
hoviem d'ensorror/-en el meu cas, d'entroda, 
oquells/que van emparedor-me el cos,/un cas 
que es va sentir massa anys/encaixonat, Iluny del 
desig".

La primera part, la més llarga (75 pàgines de 
versos escrits en octosü-labs) té una arrancada 
fulgurant, en què el llibre, corn la magdalena de 
Proust, dona pas a l'evocadô del passa!, primer 
des de la materialità! de l'objecte, el llibre, 
desgasta! pel pas del temps, després des de

la immaterialitat dels seus versos. Els poemes 
que el conformen, tenen una relació íntima 
amb determinats aspectes de la realitat que en 
aquell temps va conèixer la veu poètica, i aixi 
Llavina ens desvetlla una de les primeres idees 
clares de l'obra, la relació que s'estableix entre 
la conscièneia lectora i la seva realitat intima. A 
partir d'aqui es va desplegan! tot un món (el Café 
del Segle, la torre cremada del bosc del castell, els 
personatges que el poblaven), que gira al voltant 
de la noia, que "encornovo un personotge:/el de 
lo noia que es desviu/per viure intensament lo 
vido/i, albora, es morperfer-se absent."Aquest 
escenari es va matisant a través de les lectures, 
les imatges i les músiques que Llavina integra 
dins el text sense forçar res, amb la naturalità! 
d'una conversa: Vinyoli, Rohmer, Cohen, Bergman, 
earner i tants d'altres basteixen el món moral 
de l'individu, I'ajuden a construir-se, a saber 
veure el món que I'envolta des d'altres punts de 
vista (i a crear el seu propi món), i a fer de banda 
sonora i a donar sentit a aquells anys. En una 
tercera direcció, el text també apunta algunes 
llambregades a l'acte creatiu, que queda articula! 
com una expressió nascuda de tots aquests 
precedents, sovint estéril: "No hi ha res a salvar 
amb un vers./Només hi deixo el que conec./l el que 
canee s'ha fet sovint/un Hit de cendra, un mor de 
país."

La segona i tercera part de l'obra, molt 
més breus, assagen altres tipus de versos 
(hendecasíl-labs i decasíl-labs) i busquen relligar 
el sentit de l'obra: "Tonts anys despees, Hegeixo 
encaro el Hibre/iJo no espero el que no ha de 
tornor."La nostálgia, com a sentiment estéril, ja 
no és res més que un exercici gratuit desprès per 
qualsevol il-lusió vana, confirmant l'assumpció 
de totes les limitacions humanes. La memòria 
esdevé com la torre cremada per un temps que 
no acaba de destruir-la, i que es manté dempeus 
encara que en unes condicions lamentables. "Lo 
vida es va infectant de temps/i, dones, de mort. 
AIgú escriu/en uno página d'un Hibre/un vers que 
no sop desxifror...". Aixó sí, "No hi som,/ens en 
anem, però perviu,/articulado amb tinta negro,/ 
la trago de lo poesia." Com el misteri de l'amiga 
desapareguda, que li deixa una enigmàtica frase 
ratllada perqué, en el fons, potser s'adona que el 
poeta sempre vetlla el món moral que conforma la 
seva memòria, la seva personalità!, de la quai ella 
ja n'és part.
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Crítica de narrativa / Com qui no vol la cosa
DAVID MADUEÑO SENTÍS

Francese Trabai, Armand Obiols i Joan Oliver 
foren tres sabadellencs que, tot barrejant ironia 
i surrealismo (un inconcebible terme mitjà entre 
noucentisme i avantguardes), van dinamitzar 
i dinamitar el panorama literari català, tant en 
teatro com en narrativa i poesia. Amb el seu posât 
de gentlemen burletes i penques, la seva peculiar 
obra ens queda més com un estât d'ànim que no 
pas com uns textos imprescindibles, testimonis 
de la recerca d'una sortida al cul-de-sac cultural i 
social de l'Europa d'entreguerres.

lordi Nopea (Barcelona, 1983), periodista 
cultural, debuta en la narrativa amb El talent, i 
rere el seu posât d'intel-lectual modern i urbanità 
amaga semblances amb l'esperit punk il-lustrat 
deis tres esmentats. Sota l'aparença naïf i 
desenfadada, fent servir materials d'enderroc 
literari, Nopea assaja una obra més profunda 
del que aparenta, en qué prova de construir 
un artefacto literari en consonancia amb els 
temps que li ha tocat viure, un altre cul-de-sac 
cultural i social en qué el postmodernisme ho ha 
confós i ho ha esbarriat tot. La recerca el porta 
a voler satisfer les necessitats lectores del 
públic amb una mica de criteri: reconeixement, 
entreteniment, pensament. 1 el résultat no és 
el terme mitjà entre el best-seller i la novel-la 
d'idees, però s'hi acosta. El talent esdevé la sintesi 
dels referents bastards i prestigiosos amb qué 
ha crescut l'auton Boris Vian, Ramon Llull, música 
pop alternativa, cinema, cómics... Tot plegat 
entra al cóctel i ajuda a matisar els sabors. De 
fons, però, ens queda un regust fort, de bon cos, 
d'intencions, que suren amb destresa i eficacia.

Els protagonistes, en Marco i la Jûlia, somnien 
amb la posada en marxa d'un petit segell editorial 
que els doni prestigi i diners a parts iguals, els 
dos pois oposats de la literatura actual. Per aixó 
roben el prototip d'un giny que detecta el "talent 
literari", aquest immaterial que els ha de descubrir 
els escriptors del futur. Durant una setmana, però, 
emprendran un viatge que es torna fúgida quan 
descobreixen que un editor amb comportaments 
mafiosos els fa perseguir i assassinar, tot 
passant per Lisboa, Cotlliure i Barcelona. Aquest 
argument, barreja de ciència-ficció i thriller, 
permet a l'autor alçar un edifici que fa trontollar 
constantment la versemblança del lector, però 
que li ofereix gaudi, ironia i sarcasme a dojo. El 
talent, per damunt de tot, és un llibre divertit i 
intel-ligent, sense que una 0 altra característica

sigui més important. Cal deixar-se dur per la 
proposta perqué vagi quallant la sensació que el 
despropòsit inicial té un propòsit final.

Com a gran lector que aparentment sembla 
ser, Nopea es permet opinar, parlar i jugar amb 
tot de referents diversos. 1, d'altra banda, el 
joc també afecta el seu treball: en diversos 
moments interpel-la el lector, ensenya el llautó, 
el cartró-pedra, un recurs que arriba al seu zenit 
amb l'aparició d'Aristótil, "pare" de restructura 
analítica de la narrativa, descontent amb la 
manera com fautor ha enfocat l'escriptura 
d'un capítol: "Puc accepter que una camédia 
esbajarrada cam aquesta cantingui diálegs 
extravagants. Puc accepter també que hi hagi 
alguna situació que na tingui cap mena d'ethos. (...) 
Allá tat es resalia amb eftychia. Alegria, vull din" 
L'alegria, però, s'acaba amb l'arribada a Barcelona, 
el topall de la realitat, que s'imposa a l'ùltima part, 
"Balzac-lona", un joc de paraules que també deixa 
entreveure un deis elements que Nopea exigeix 
com a lector i escriptor. "El réalisme acaba amb 
tat: amb les il-lusians, amb el desig, amb els colars 
llampants, amb les revelacians inesperades...".
El món adult que eludeix en Marco comporta "(l) 
desenganys; (2) retines impassibles d'esquiver;
(3) piques embussades per felles d'enciam; (4) 
patalagies mentals; (5) sexe a hares canvingudes; 
(6) recerca histérica del benestar". Ergo, per a en 
Marco i la Julia, muntar Edicions del Cocodril és el 
mateix que per a en lordi Nopea escriure El talent 
o per a nosaltres llegir-lo: un entreteniment de 
primer ordre (perqué ens obliga a deixar de banda 
coses més seriöses i importants, però també més 
avorrides) que no ha de renunciar a l'exigéncia 
perqué no caigui en la vulgaritat, que no ens faci 
adonar-nos de la pérdua de temps que ha suposat. 
Una actitud juvenil, vital, quasi adolescent, que 
traspua en l'entusiasme de l'obra de Nopea.

Jordi Nopea

El talent

El talent 
Jordi Nopea 
LaBreu Edicions 
Barcelona, 2012
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Creació /
Anna Garcia Garay

Distància de seguretat

Grues immòbils, a contrallum.
Un soi de mati, suau i tou, 
ocupa els sis carrils de l'autopista.

Retenció de transit, 
l'erosió lenta d'aquesta paciència 
que sembla infinita 
i que s'alimenta de benzina.
Soroll blanc de pneumàtics, 
elplanyde l'asfalt.

El progrès desperta.
1 jo, desgranant aquest desert 
particular, intentant mantenir 
la distància de seguretat.

Descalca

Passejar pel caire esmolat de la mitjanit 
és tails ais peus i parir un altre dia.

Ferides i mésferides,
aquest estimar de forma indecent,
descaiga.

Oblidar-te és un parell de sabates.
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Coreografìa

Regust de parpella, i la urgència d'un poema esbossat 
amb quatre mots mal escrits. Gargots que mosseguen 
la ràbia, la circumstància, el record d'una esquena com 
una onada de cos vibrant, i les mans enfonsant-s'hi. 
Aquest ensinistrar l'amor, acotar el desig per posar 
mides a aquesta follia transitòria de voler tenir-te. 1 
les xifres són silenci, una coreografia d'esses sordes 
en aquesta nit que crida una pluja que ha d'arribar. 0 
sóc jo, potser, qui necessita la humitat per amorosir el 
brunzir dels insectes metàMics que habiten les parets 
de la meva habitado, tan blanca i esquerpa. Regust de 
parpella. Sovint estimar-te se m'acut un acte tan breu 
corn un obrir i tancar d'ulls.

Anna Garcia Garay (Sabadell, 1972) ha guanyat diversos 
promis de poesia (Miquel Marti i Poi del Principat d'An- 
dorra. Certamen Gat Literari de Torello, e-Poemes de 
Lo Vonguardio) abans de publicar el 2012 el seu primer 
recull. Assassins de morgarides (XVii Premi de Poesia 
Joan Llacuna, Viena Edicions). El mateix any guanya 
l'onzè Premi de Poesia de Sant Cugat a la memòria 
de Gabriel Ferrater i pocs mesos després apareix a 
Edicions 62 EIs mots encreuots. Manté el blogon--><- 
-na (http://an-tavia-na.blogspot.com), on presenta ais 
lectors proses poétiques i noves composicions.
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Paper veil, tinta digital /
El cant de la Sibil-la
JOAN ANTONI FERRAN 
ll-lustració d'lmma Guiüem

En posar-me a preparar la nadala de les darreres festes, se'm va 
acudir dedicar-la a aquesta tradició nadalenca, que havia estât de 
tots els Països Catalans. Quasi perduda al Prindpat, ha perdurât a 
Mallorca, a l'Alguer i en alguns municipis del País Valencia. Des de 
l'any 2010, el cant de la Sibil-la forma part del Patrimoni immaterial 
de la Humanität, reconegut per la UNESCO. No cal ser creient, per 
anar a escoltar-lo a la missa del Gall i gaudir-ne. Vist per televisiô o 
escoltat en dise mai és el mateix -passa igual que amb la òpera.

Potser caldria començar per dir qui fou "la Sibil-la". El mot és 
d'origen grec [lißuAAa), i passât pel llati. Les sibil-les eren unes 
sacerdotesses que Vivien en coves, on feien auguris inspiradas pel 
déu Apol-lo (titular del departament d'endevinacions de l'Olimp, 
en el paganisme). La primera sibil-la fou Heròfila de Troia; la més 
coneguda del mon romà visqué a Cumes, una ciutat fundada pels 
troians al nord de Nàpols. N'hi hagué d'altres; alguns autors molt 
antics n'esmenten deu de diferents. Originàriament, però, només es 
parlava d'una.

Lactanci, un pagà convers del segle IV que fou apologeta, 
seguí la brillant idea jueva de "reciclar" els mites pagans que no 
contradiguessin els cristians, incorporant-los corn a autoritats, 
afide facilitar un canvi de religio culturalment més còmode als 
neòfits. Aprofità la profecía que una sibil-la féu a l'emperador 
August Octavia -segons altres fonts fou una pitia-, en la qual 
anunciava la vinguda al món d'un noiet hebreu que regnarla sobre els 
benaventurats. Ho degué connectar amb l'Apocalipsi, en què Joan 
també profetava la tornada del Messies a la fi del món -amb una 
porra de ferro, diu literalment- disposât a destriar expeditivament 
justos de pecadors.

Els oracles sibil-lins estaven recollits en nou volums. Només tres 
sobrevisqueren al geni comercial de la sibil-la Cumana, com explico 
al volum "El cant de la Sibil-la" que trobaran al web de la Fundació. 
Foren guardats al Capitoli, on els sacerdots els consultaven 
quan anaven mal dades i calia calmar l'ira dels déus. Amb tot, 
també acabarien destruits amb l'incendi del tempie. Allò que avui 
coneixem com els Oráculo Sibyliina té l'origen, primordialment, al 
segle II. Foren obra de cristians orientals, i es basaven en escrits
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judaics, encara que també hi ha elements del 
paganisme.

Al Hibre vuitè d'aquests auguris (versos 
217-250), s'hi profetitzava la vinguda d'un rei que 
estendria el regne de Déu sobre tots els pobles 
de la Terra. Escrits en grec, formen un acrostic, 
com mana la tradició de les profecies sibilTmes, tal 
corn explica Cicero (De divinotione il, S4)-‘‘IH IO YI 
■ XPEIITO I ■ QEOY ■ YIOI ■ IQTHP ■ ITAYPOI" 
('Jesús • Crist • de Déu • Fill • Salvador • Creu').
Agusti d'Hipona tradui del grec al llati aquests 
versos, amb l'incipifludicii signum"('senyal del 
Judici'). És a dir, els signes que anunciaran el Judici 
Final: els morts ressuscitaran, el foc ho cremarà 
tot, valls i muntanyes s'enrasaran, les aigües 
s'assecaran, els peixos cridaran... Convertits en 
cant liturgie, formaren part de les lectures de la 
missa de matines del dia de Nadal. Es cantaven a 
la gregoriana. En un moment indeterminat, però, 
van canviar de música: ens han arribat amb una 
melodia clarament mossàrab, la mateixa a tots els 
Països Catalans. N'he trobat una versió a Youtube, 
amb acompanyament de corda polsada, en què 
la peça es presenta corn un anònim cordovès 
del segle X. 1 també va canviar d'idioma, pels 
nostres entorns. Aixi, coneixem un cant de la 
Sibil-la provençal i diverses versions catalanes, 
retocades lleugerament pels segles, d'acord amb 
les influèneies locals. Generalment en octosü-labs 
apariats, mai son traduccions fidels. Totes 
conserven les formes arcaiques de la llengua.

A Mallorca, on la tradició està tan estesa, les 
ornamentacions del cant varien d'una poblado a 
l'altra: cada mostre de capella les anava adaptant 
a les habilitats dels cantaires i els mùsics que 
tenia. La tornada la canta el cor, quan n'hi ha; i les 
estrofes, una veu bianca, o coppella. Sovint és 
la veu d'un al-lotell, però també pot ser una nena 
o una jove, o, a vegades, una soprano que canta 
amb veu impostada. Si és noia, vesteix amb un 
estil que procura ser medieval, però sempre porta 
a les mans una espasa dreta i desembeinada, 
símbol del Judici Final. Dos escolaos l'acompanyen 
fins el presbiteri. Tambó de TEvangeli o el púlpit, 
el Hoc on cantará. En alguns casos, l'organista 
intercala entre estrofa i estrofa, com arie di baule, 
fragments d'altres peces musicals, a fi d'exhiblr el 
seu virtuosismo ais teclats.

També se n'han fet versions discogràfiques 
amb altres acompanyaments instrumentais. 
Resulten destacables les de Jordi Savall, amb veu 
de la seva muller, la difunta soprano Montserrat 
Figueras, amb instruments d'època i cor masculi 
polifônic. En tinc ben present una altra, escoltada 
fa bastants anys al MNAC, d'uns ministrers -dels 

’ quais sento no recordar el nom- amb una soprano, 
els bordons d'una cornamusa, percussió i un

címbal que la cantant feia dringar al compas.
Resulta ben xocant Tassociació entre 

commemorar la vinguda al món del Salvador, 
que ve a dur la bona nova a la humanitat, i les 
terron'fiques calamitats que anuncia el cant. Els 
freudians la deuen considerar una regressió a 
la fase anal, no cal dir-ho: Tadjectiu escatologie 
tant qualifica la relació amb la fi del món com 
amb els excrements. Però parlem seriosament. 
Les catástrofes, reals o aparents, han estât 
aprofitades des de sempre per les religions. 
Resulten "arguments" magnifies per convèncer 
els fidels dels perills de provocar Tira divina.
Els sacerdots egipcis, que sabien calcular 
perfectament els edipsis de sol, n'aprofitaven la 
proximitat, si la clientela se'ls havia tornat impia 
(que ho fa de tant en tant). "Ra deixarà de Huir, si 
s'enutja", amenaçaven. En vista de TecTipsi, que 
acudia puntualment, els atemorits feligreses 
s'afanyaven a fer la farina plana; Havors els 
sacerdots deien unes oracions i, oh prodigi!, Ra 
perdonava aquells escarmentats pecadors, i 
tornava a brillar.

També he trobat un text dramatitzat, a 
Internet -un diàleg entre Temperador César i 
la SibiTla- que es conserva a la Biblioteca de 
Catalunya, procèdent de Sant Bartomeu del 
Crau, al Lluçanès. La Htúrgia medieval integrava 
dramatitzacions teatrals en el culte. Per les 
pròpies rúbriques del manuscrit, es pot veure que 
es representava a la missa de matines (la missa 
del gall) de Nadal. Resulta curiós, sobretot, per 
la forma en qué César retreu a la SibiTla que el 
Déu d'amor que ella anuncia amenaci amb tants 
desastres, focs i destrucció. No menys sorprenent 
resulta que mostri com Temperador se'n 
desentén, sense enquibir-hi la dosi d'exemplaritat 
moral que comporta tota prèdica.

L'any1575, el concili de Trento prohibí la música 
profana a les esglésies. El cant de la SibiTla i els 
actes sagramentals foren inclosos dins aquesta 
categoria. A Barcelona no es tornarla a cantar fins 
fa molt poc. A Mallorca, a TAlguer o a Ontinyent 
(cada 22 de desembre), s'ha cantat quasi sempre. 
El teatre litúrgic, tret de casos excepcionals com 
la mateixa SibiTla o el Misteri d'Elx, fou foragitat 
de les esglésies i deis seus atris, on també es 
representaven. No obstant aixó, puc dir que de 
nen vaig participar en una insòlita representació 
d'un acte sagramental, organitzada pel rector 
de Bellaterra i celebrada a Tatri de la parróquia.
Fa quasi seixanta anys, i poca cosa més en 
recordo. Però els teatres acolliren aqüestes 
representacions religiöses: els Pastorets i les 
Passions d'avui resulten gaire diferents d'un acte 
sagramental?
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Papers de Versàlia Tres poemes de"ll dolore''de Giuseppe Ungaretti 
traduits per Lluis Calderer

Fruit del treball d'aquest curs, per Sant Jordi presentarem el 
tercer volunn de la sèrie "Quaderns de Versàlia" dedicat al poeta 
italià Giuseppe Ungaretti. Al costat de textos critics signats per 
innportants especialistes, hi apareixeran noves traduccions a càrrec 
de Lluis Calderer, Carlos Vitale, Andrés Lyon i Delfina Muschietti. I 
també poemes originals escrits "a partir" de l'obra ungarettiana. Les 
il.lustracions del volum són dibuixos a tinta de Leonor Bescós. Com 
a tast, US mostrem ara la portada del Hibre i alguns dels poemes.

Giuseppe
U nga re tti

Ho he perduttot

Ho he perdut tôt de la infantesa 
I no podré mai més 
Obüdar-me'n amb un crit.

La infantesa he colgat 
Alfons de les nits 
I ara,espasa invisible,
Em separa de tôt.

De mi recordo que exultava estimant-te, 
I araja vine perdut 
Al'infinitdelesnits.

Desesper que creix sense parar 
La vida no m'és altra cosa.
Aturada al fons de la gola.
Sino una roca décrits.

Si tu germa meu

Si tu vinguessis a trobar-me viu,
Amb la mà estesa,
Podria encara.
De nou amb abrivada d'oblit, estrènyer. 
Germa, una mà.

Mes de tu, de tuja no m'envolten 
Sino somnis, clarors.
Fogueros apagados del passât.

La memòria desplega només les imatges 
I per a mi mateixjo mateix 
No S Ó C  cap cosa més
Que el no-res anorreador del pensament.

Quaderns de Versàlia, III

No crideu més

Pareu d'un cop de matar els morts,
I no crideu més, no crideu
Si és que els voleu sentir encara.
Si confieu en no morir.

Tenen el xiuxiueig imperceptible,
Nofanpasméssoroll
Que el creixement de l'herba,
Felig allá on no hi passa l'home.

52 Quadern ■ Febrer/Març2013



TOVA

Ara que el dolor ens encadena a un present 
sense redempció, que descendeixi sobre nosaltres 
la vella dignitat de les mans.

Pasteu les nostres estelles,
feu-nos roms, més aspres que l'argila seca
i el rostoll,

rúltim senyal que aquí h¡ visqueren.

Víctor Mañosa

Oro che invade le oscurate menti 
Più aspro pietà del sangue e dello terra,

(...) Ora si svegli l'angelo del povero,

(...) Col gesto inestinguibile dei secoli 
Discenda o capo del suo vecchio popolo 
In mezzo olle ombre...

L'angelo del povero, 1942-46

RECORDANDO

Aquí estoy 
herido y cabizbajo, 
pensativo, 
dolido, 

recordando.

Lejos estoy, 
en tiempo y en espacio, 
pero estoy,

ellos se fueron, 
mejor,
se los llevaron.

(...) silente,
II grido dei morti è più forte.

Sense renou ens criden els absents

en ecos apogots 
de veus que tornen 
i ens fon plens els silencis

Josep Moria Ripoll

ya nunca volveré 
a verlos 
sobre el monte

cabalgando.

Quilo Martínez
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Notes sobre l'ÀDCF /
L'aventura d'Aránzazu
DOLORS GODAYOL

La primavera de 1961 Camil Fàbregas havia enviât al santuari 
d'Arantzazu, a Onati, Guipùscoa, un catàleg d'obres artistiques 
fetes per ell, segons es desprèn de la carta  ̂del pare José de Goitia, 
—un dels documents de l'Arxiu Documentai Camil Fàbregas— que 
en resposta li enviava les bases del Concurso pora la terminoción 
del Ábside de lo Bosílico de Nuestro Señora de Aránzozu, tot 
animant-lo a participar i dient-li que sempre seria ben rebut al 
santuari. Segueixen unes quantes cartes més que tracten de 
l'enviament deis documents que l'artista precisa per fer-se carree 
de l'obra de la manera correcta, de les instruccions per arribar 
a Arantzazu, de com serien benvinguts els suggeriments deis 
participants sobre l'ornamentacio del cadirat i de l'altar, i de la data 
limit d'acceptació deis esbossos (el dia de Nadal de 1961) i de la

memoria, el 31 de desembre.
A continuació reprodu'ím un extracte del 

text que acompanya el pressupostF"No es fácil 
calcular el presupuesto paro una realización de 
tal envergadura (...). Debo antes hacer resaltar 
lo que en este presupuesto va calculado: el valor 
del copioso material en cantera, su transporte 
o aserradora, su preparación para la labra, 
su transporte al taller, su talla escultórica, su 
transporte a Aránzazu, así como los estudios 
pertinentes, los dibujos, su traslado o escola 
definitivo, los esbozos y estudios en yeso y arcillo, 
la ejecución de los modelos en yeso poro su

1 Documents de l'ADCF. Registre 1100. 2 Documents de l'ADCF. Registres 1134 a 1137.
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traspaso, mi intervención -continuo- en lo tollo en piedra y, 
finalmente, mis honorarios. No puedo de ninguna manero calcular 
el valor de su colocación por rozones obvios fáciles de comprender. 
Por todo lo cual, yo creo honrodomente que su precio total puesto 
en Aránzozu, sin colocación, podrio subir o unos seis millones 
-6.000 .000 .- de pesetas". Al pressupost es contempla l'execució 
en alabastre i pedra d'Ulldecona o en pedra frelxana, amb unes 
variacions minimes en els preus totals, que no detallarem per no 
avorrirels lectors.

Seguidament, apareix la memòria.  ̂Pel seu contingut ens 
assabentem que a Camil Fábregas li caigué a les mans casualment 
el füllet del concurs i que va visitar el santuari, on pogué fer-se 
cárrec de la bellesa simbòlica i plàstica de les noves construccions, 
circumstáncia que li servi per prendre definitivament la decisió 
de concursar-hi. Opina que I'escultura s'adapta més que la pintura 
a l'hora de plantejar la decoració, perqué s'ajusta més a la qualitat 
feréstega del paisatge. "Claro que soy escultor y tengo lo visión de 
toi", diu, i afegeix: "Uno cosa me sorprendió intensamente. Fue lo 
luminosidad extraordinario del óbside cilindrico, que corno un royo 
de luz vivisimo centraba lo atención del visitante peregrino.f..) Y 
eso lo logro mognifcomente (...) lo feliz ideo del artifice constructor 
del óbside, el gran lucernario invisible. (...) Por eso yo creo que 
decorando el muro cilindrico o base de un relieve escultórico tallado 
en moterial blanco (piedra clora) sin coloración alguna, éste puede 
quedar valorizado, enriquecido, sin perder ni un ótomo de esa 
cloridod natural que yo le es propio."

Més avail, exposa: "Lóstimo que los bases del Concurso no 
me hoyan permitido presentar uno moqueta con el desarrollo de 
mi pensamiento en relieve y haya debido limitarme a un dibujo 
iluminado, que quizó no dé cobo! expresión de lo que yo imagino, yo 
que mi dibujo queda pobre e inocente, debido o mi poco habilidad 
en lo presentación. No soy pintor ni tengo aptitudes en esto. A 
más, yo no creo en proyectos logrados en sí, sino en su definitivo 
reoiizoción."

Més endavant Fábregas presenta la que anomena "idea 
plóstico", que divideix en una part superior, a la manera de baixos 
relleus, amb gran força de linia i expressió i "dentro de una gran 
simplificación y sintetismo (...)" i una altra inferior, de més eos:
" Varias son las rozones parios que imagino lo parte inferior mós 
soliente y de mós vigorosa ejecución. Uno de ellos es que ol ver el 
óbside, el compacto conjunto del enorme muro cilindrico, por su 
altura y dimensiones dióme, ol ver que desconsobo todo lo mole 
sobre ocho soportes, una cierta sensación de ogobio."

S'afanya a aclarir que no ho diu com a critica, sinó que potser 
fou una impressió personal i segueix esplaiant-se en la seva idea, 
on no oblida la situació i la importancia del cambril. Passa tot 
seguit a la "porte temótico", que també divideix en part superior i 
inferior. "Resuélvala en un sentido que podríamos titular histórico, 
o seo, el hallazgo de lo Sonto Imogen por el postor y o su alrededor 
todo el pueblo vosco y los religiosos que tienen curo [sic] de ella."
(...). Després l'escultor va descabdellant la visió d'elements i 
personatges humans i celestes i la seva ubicació, basant-se 
sobretot en els textos evangélics i en el simbolisme popular.

i remata la memòria, abans de la signatura, amb aquest

paràgrafi "Y en noto final debo advertir que osí 
como poro la porte plóstico deberíase ondar de 
común acuerdo con los arquitectos, en cuanto o 
la porte temótico no estaría nodo mol escuchar 
la opinión de los RR.PR Custodios del Sontuorio 
que, en definitivo, son los mós interesados y 
conocedores. Doctores tiene la Iglesia..."

Algunes cartes més indiquen que al santuari 
s'han rebut tots els papers de Camil Fábregas.
En la del dia 4 de febrer de 1962^ el pare José de 
Goitia li demana si voi cedir el projecte per a una 
exposició a Sant Sebastiá, després d'haver-la 
présentât a Madrid, i si li faria res que aquesta 
es quedés a Arantzazu per a una exposició 
permanent; sense volerforçar-lo, naturalment, 
ja que es fa cárrec que tot artista sent estima 
per la seva "criatura". El 13 de febrer li agraeix la 
bona disposició a cedir l'obra i li comunica que 
el nombre de concursants és de 42, cinc deis 
quais són de Catalunya, 18 de Madrid i la resta de 
diversos llocs d'Espanya. Aviat el podrá informar 
del résultat del dictamen delJurat.

En un carta dell6demarçde1962^se li 
comunica el résultat: Lucio Muñoz, de Madrid, 
ha quedat en primer Hoc i, per tant, guanyador.
Els sis primers de la Hista són tots de Madrid. Un 
esborrany® escrit a má amb lletra de Fábregas 
i datat del 21 de març diu, entre altres coses: 
"También me notifica (...) que he sido eliminado 
del Concurso y, naturalmente, de la consiguiente 
exposición" (la notificació a qué fa referéncia és 
una carta  ̂que li arribà des de Madrid, però que no 
porta data).

Una vegada Camil Fábregas s'assabenta 
que ha estât éliminât del "Concurso para la 
terminación del ábside de la Basílica de Nuestra 
Señora de Aránzazu", escriu al P. de Goitia i 
demana que li respongui una sèrie de preguntes, 
entre les quais hi ha aquestes:"Quienes fueron, 
en definitiva, los Sres. que formaron el Jurado?" 
"Cuántos y cuáles fueron y por qué causa los 
artistas eliminados como yo?""Cómo fueron las 
votaciones y cuántos votos obtuvieron el ganador 
y los otros cinco clasificados?""En qué locales y 
fechas y horas se realizó la exposición en Madrid 
y que, según se sobreentiende del artículo 14, 
debería habernos sido notificado, al menos así lo 
parece?"

La rèplica arriba amb data 25 de març. Després 
d'informar dels noms dels membres del Jurat, 
entre altres respostes, hi ha aqüestes: "En orden 
a la lista de los artistas eliminados, se me hace 
violento darle los nombres. Tan sólo me permito

3 Documents de l'ADCF. Registre 1138.

4 Documents de l'ADCF. Registre 1123.
5 Documents de l'ADCF. Registre 1127.
6 Documents de l'ADCF. Registre 1098.
7 Documents de l'ADCF. Registre 1119.
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comunicar.e qc a de 42 artistas el Jurado eliminó a 25.'"'En orden a 
la votación de cada uno de los premiados, asistí al fallo del Jurado 
como Sec'etaric para evantar Acta. Estimo que el secreto de oficio 
no permite manifestar cosas de esta índole sin consentimiento 
de los miembros de Jurado.""La exposición se ha celebrado en la 
Sala de Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes. Me 
extraña sobremanera .o que da a entender en su carta: que no se le 
informó sobre elle. Pues hace cosa de más de un mes escribí a todos 
los artistas conc ou: (...) "Espero que la decisión del Jurado no 
influya en nrwdo alguno en su ánimo, pues múltiples pueden ser los 
motivos por los que un artista triunfe en una parte mientras que en 
otra quizá no lc3re "ealización."

El 6 de eny el Pa'e José de Goitia li escriu: "Habiendo sido 
siempre m intercicn no violentar en lo más mínimo a los artistas.

dado su deseo que se le devuelva su obra, 
procuraré lo más pronto posible hacerle llegar a 
Sabadell los bultos. (...)"

Esborrany,^ signât, on Fàbregas contesta el 
16 de maig que ha rebut amb retrás el dibuix del 
projecte. 1 rebla el clau; "Lástima que a causa 
del defectuoso envío que se me ha hecho haya 
llegado a mi poder todo aplastado y estrujado. 
No puedo reclamar a las agencias, puesto que 
no es culpa suya, ya que se comprende que en 
tan largo viaje y entre la cuantiosa paquetería 
que deben transportar no pueden responder, ni 
se les puede obligar a ello, de un defectuoso y

8 Documents de l'ADCF. Registre 1124.

E SC O LA DEL SOL

C. Migdia, ;35-4E - C. Sant Pau, 20 
Tels. 9G I T  82 46 - 93 725 74 61 

08201 Saoadell

LA
LLA R
D E L

L L IB R E

des de 1957
Fundado
BancSabadell

©s
66  Quadern Febrer / |Var;2013



frágil envío sin condiciones. Yo se lo mandé a Vds. 
dentro de un tubo, lo menos de 1 cm. de grosor, 
donde no había posibilidad de deterioro alguno y 
ahora lo he recibido liado en un papel y atado con 
un simple cordel. ¡Lamentable!""Yo acato. Padre, 
al tomar parte en un concurso, el no ser premiado 
y rechazado, puesto que culpa mía es el no darme 
cuenta de mis pobres alcances en la materia y 
aun mi falta de intuición. Acepto incluso no estar 
informado en detalle, puesto que comprendo 
el enorme trabajo que redundaría sobre los 
organizadores. Pero sí que mi participación, 
equivocada o no, no deja de ser un esfuerzo de 
meses de trabajo e incluso económico, que creo 
debe ser tratado a la recíproca con la misma 
buena fe. Y si bien mi envío no era abstracto [sic] 
debía serme devuelto de la misma forma concreta 
en que yo lo mandé. Yo sé que [por el hecho de ] 
no haber merecido ni la aceptación y sólo haber 
servido para engrosar la cifra estadística de 
aspirantes a participar, prácticamente era un 
estorbo, pero yo hubiera agradecido un mejor 
trato en el envío. En fin. Padre, dejémoslo, puesto 
que este detalle no debe empañar el aprecio y 
admiración que siento por la Comuniad (...)".

No hi ha cap més documentfins l'any 1965.
Del 17 d'octubre, un esborrany^ de carta, signât, 
dirigida la P. José de Goitia, ens informa que 
Fábregas va visitar altra vegada el Monestir, 
tornant de Lourdes. En copiem alguns parágrafs 
en els quais dóna la seva opinió sobre l'absis, ja 
acabat.

"El ritmo abstracto con sugerencias 
figurativas convida a soñar en frailes, guerreros, 
ángeles y santos, sin comprometerse. (...) El color 
sobrio del conjunto ayuda con su seriedad a la 
total ambientación, que tiene serenidad y belleza. 
(...)... queda completamente dentro de la línea 
moderna y actualísima que priva ahora y que (...) 
nos ha librado de muchas gazmoñerías. Pueden 
Vds. afirmar que están, como dicen los franceses, 
ó la page. Hoy por hoy su Santuario continúa en 
primera línea en la batalla artística. Mañana, Dios 
dirá... (...)"Una duda tengo. ¿Es que los rimeros 
de listones que forman como dos monumentales 
escaleras de gato, una a cada lado, debe[n] quedar 
así?" Segueix parlant sobre el deambulatori i la 
façana i finalitza la carta amb aqüestes frases: 
"Celebro P. que hayan llevado a feliz término 
la obra absidial y les mando mi más sincera 
felicitación por su esfuerzo denodado y sincero; el 
que los amantes del arte debemos agradecer, por 
su valentía en el intento de renovación artística 
actual que nos ha librado de tanta mojigatería 
periclitada. Estos esfuerzos nos hacen despertar

a nuevos horizontes, mostrándonos al mismo 
tiempo los nuevos caminos que se deben seguir, 
los escollos en los que se debe evitar tropezar." 
Hem trobat entre les fotografíes una postaP° en 
blanc i negre que, encara que no ho especifiqui 
enlloc, hem verificat que es tracta de l'absis que 
ens ocupa, un cop elaborat. Els lectors la podran 
veure al costat d'aquesta ressenya.

El 19 d'octubre el P. de Goitia ja responia” a la 
carta de Fábregas; (...)"En la masa entendida, en 
general todo es felicitación y plácida aceptación 
de la obra."""Las escaleras que contienen la obra 
del ábside: hay gustos para todo. La solución fue 
obra de uno de los arquitectos de la Basílica, con al 
principio cierta repugnancia del artista del ábside, 
pero posteriormente, realizada la escalera, 
quedó el artista muy satisfecho." I li demana: "Me 
gustaría saber si tendría Vd. Algún inconveniente 
en que hiciéramos uso de la opinión suya sobre el 
ábside, publicando en nuestras revistas. Siempre 
es una propaganda a favor, que a la larga puede 
influir en todos aquellos que desgraciadamente 
tanto han influido en la paralización de las obras 
de la Basílica."

Un petit esborrany^  ̂indica que Camil Fábregas 
va respondre afirmativament: (...)"Vd. me honra 
en dar importancia a mi modesto juicio (...) sólo 
pido que procure sea fiel a lo que le escribí. (...)" 
L'any 1991 una Ilicenciada en Historia escriu'  ̂a 
l'escultor i li demana algún document o fotografía 
per afegir a la seva tesi doctoral sobre el Santuari. 
No hem trobat cap esborrany que indiqui que la 
carta fou contestada.

Breu historia de l'absis del santuari: 
bit.ly/52oWzv

9 Documents de l'ADCF. Registre 1130.

10 Documents de l'ADCF. Registre 1108.
11 Documents de lADCF. Registre 1132.
12 Documents de lADCF. Registre 1125.
13 Documents de lADCF. Registre 915.
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Carta de l'editor

Durant un any, des del mes d'abril del 2012, he exercit la tasca 
de director d'aquesta publicació en la seva novissima etapa i he 
intentât, juntament amb els companys del conseil de redacció, 
donar forma a les idees contingudes en el manifest Quadern, un 
espoi de trabado, que publicàvem en aquell número. Cree que entre 
tots plegats hem aconseguit posar en marxa el projecte. Ara cal 
consolidar-lo i fer-lo més gran. És hora, dones, que retorni a la meva 
fundó d'editor, que és la que em pertoca, i de posar al capdavant 
de la revista una persona que pugui encarar amb eficacia els nous 
reptes i horitzons.

Em complau presentar-vos la Maria de Vallibana Serrano i Badia 
com a nova directora de Quadern. És una especialista pel que fa 
a portar a terme projectes culturáis i té una sòlida formació i una

amplia experiencia. Juntament amb les persones que ha escollit 
per formar el consell de redacció, representa un relleu generacional 
i una nova manera de practicar i d'interpretar el fe t cultural. Li 
desitjo molts anys d'éxits, avui que la revista en compleix trenta- 
cinc. Des de la fundació procurarem que no li faltin ni els mitjans ni 
el suport.

Manuel Costa Fernández 
President de la Fundació Ars
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Barcelona i l'art d'accio
J0ANCA5ELLA5

Aquest curs 2012-2013 destacades institucions 
artistiques de Barcelona han presentai 
programacions relactonades amb l'art d'acció. 
Entre d'altres, la Fundació Miró, amb la mostra 
ExplosiólEI llegotde Jackson Pollock, una 
mirada a l'impacte de l'action pointing sobre l'art 
d'acció; la Fundació Tapies, amb la presentació 
del projecte Re-oct. Feminism #2- o performing 
archive, un arxiu de fotografíes i videos focalitzat 
en les dones performers; i l'Arts Santa Mònica, 
amb la mostra Interiorisme/ occionisme, una 
aproximació original a l'obra de Jordi Benito 
(1951-2009) corn a artista d'acció i d'instal-lació, i 
com a dissenyador de mobles i interiorista. Bones 
noticies per a una práctica artistica tan arralada al 
país com menystinguda per les institucions.

La mostra Explosió! El llegat de Jockson 
Pollock, comissariada per Magnus af Petersens 
i organitzada pel Moderna Museet d'Estocolm 
i la Fundació Miró de Barcelona, pren com a 
referéncia un text históric: El llegot de Jackson 
Pollock, escrit per Allan Kaprow I'any 1956.
Kaprow, que poc després donará al món un 
mot de fortuna per a l'art contemporani, el 
Happening, veu en els pintors de l'action painting 
americana, i en Pollock al davant de tots, una 
tipologia d'artistes que, com a revolta ais limits 
del llenguatge pictòric, practicaven una mena 
d'"antipintura" en eliminar tota distancia entre 
pintor i pintura. L'acte de pintar de Pollock i els 
seus col-legues té una naturalesa fisica i atzarosa 
que compartien el grupjaponés Gufai, Allan 
Kaprow, i altres pares de la performance com els 
accionistes vienesos, els quais conduirien l'art 
d'acció vers propostes noves d'art viu, efímer i 
processual.

Aquesta és la base sobre la qual es desplega 
la proposta expositiva Explosió!, una mostra de 
pintores i objectes íntimament relacionats amb 
l'art d'acció. A Explosió!, Tacciò es presenta com 
un estât lim it en Tàmbit de les arts plàstiques.
Una pintura expandida, podriem dir parafrasejant 
Beuys, amb la particularitat que, en ser una 
mostra petita en relació amb la diversitat de 
propostes i Textensió histórica i geogràfica que 
abraça, resulta còmoda de transitar i pedagògica.

Acciò de Jordi Benito escrivint amb la seva pròpia sang 
a la Virreina de Barcelona, dins el cicle L'accio contra Tacciò 

comissariat per Carles Hac Mor i Ester Xargay i'any 1996.
Fotos i composiciò de Joan Casellas (Arxiu Aire).
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Tres vistes deJ'exposidóRe.act.femirüsen a JaFundjcJó Tapies. 
Vista general vista d'ur.a taula amb une usuària i 
im enor d'un arxivedor emb fotos d'ur.a acciò d'Esther Ferrer. 
Fotos i comncsició del triptic de Joan Caseilas lArxi o Aire)

si be ens recorda una altra mostra histórica i monumental que 
es va presentaral MACBA l'anyiggS, Out o f actions, que també 
partía de Jackson Pollock i l'action pointing, com a referèneia d'un 
art d'acció. En to t cas, l'exposició de la Fundació Miró, malgrat que 
és més petita, aporta un capitol particular i intéressant sobre el 
grup japonés Gutai, fundat l'any ig54 i pioner en l'art d'acció corn 
un art "concret", una paraula que en el nostre vocabolari tradueix el 
concepte japonés Gutai.

Ambdues mostres. Out o f actions abans i Explosiô! ara, també 
es poden llegir corn una réplica a una exposició encara més antiga 
que, en el seu moment, va ser més que una exposició temporal 
perqué va presentar una mirada ideològica sobre l'art modern. 
Parlem de la mostra i el catáleg L'art després del diluvi (Fundació 
"la Caixa", Barcelona, iggs), comissariada per Thomas Messer, que 
havia estât, durant molts anys, director del Guggenheim de Nova 
York. Segons Messer, aquest diluvi que va ser la Segona Guerra 
Mundial aportarla molta matèria, expressionisme pictòric, teles 
cremades i estripades, pintores gotejant i tota mena de técniques 
atzaroses i de difícil control, però res que puguem anomenar art 
d'acció; és a dir, segons el seu punt de vista, Yves Klein, Crhisto, 
Joseph Beuys, Piero Manzoni, Niki de Saint Phalle, George Mathieu, 
Flermann Nitsch, Günter Brus etc., són bàsicament pintors i 
escultors. Tampoc hi ha dones a les Histes de Messer, fe t significatiu 
si tenim present que és precisament a través de l'art d'acció que les 
dones artistes prenen un protagonisme relatiu a partir dels anys 50 
Í70.

Explosiô! i Out o f actions, to t i ser exposicions que no renuncien 
a la pintura — cal dir que la mantenen en un primer pía—, reconeixen 
l'art d'acció com a procediment artistic, una nova forma d'entendre 
l'art que esdevindrá substancial des de la major part de propostes 
artistiques de la segona meitat del segle XX. En la mesura que l'art 
d'acció es desHiura de la pintura i l'objecte, sera entés i explicat des 
de les tesis dominants, corn una práctica artística neo-escénica.
No és aquesta la tesi de lectura que presenta la mostra Explosiô!, 
excepte pel fe t anecdòtic que l'ùnica activitat programada entorn 
de l'exposició va estar relacionada amb la programació Secció 
Irregular del Mercatde les Flors. Aquesta anécdota, però, ens 
remet a una altra de les grans exposicions entorn de l'art d'acció 
presentades a Barcelona, en la qual, ara si, la tesi teatral respecte 
de l'art d'acció s'expressava amb tota rotunditat, tal com es feia 
palés en el títo l de la mostra: Un teotre sense teatre (MACBA 2007). 
Una história de l'art d'acció del segle XX que, de fet, no dóna crédit 
a l'art d'acció. Sobre aquesta qüestió, va resultar molt eloqüent 
el programa d'activitats relacionados amb l'exposició: un ampli 
calendari de visites comentados a carree de pintors, escultors, 
coreógrafs, cinéastes, poetes, etc., però cap artista d'acció.
Aquesta no és una qüestió nova. De fet, el manual per excel-léncia 
de l'art d'acció. Performance o rt (ig79) de Roselee Goldberg, abona 
aquesta tesi escénica de l'art d'acció. Sobre aquesta qüestió, la 
publicació A rt action 1958-98 editada per l'artista Richard Martel 
al Quebec i tradu'ída per les Edicions de l'l VAM, Arte acción 1958- 
1998 Documentos 10, Valéncia 2004, no deixa de ser una réplica a 
aquesta tesi dominant.

Reprenant el nostre comentari respecte de la mostra Explosiô! 
de la Fundació Miró, hem de dir que ens ha deixat un catàleg bonic 
amb il-lustracions a tota plana que són molt d'agrair. Amb tot, no 
deixa de ser curiós que, entre to ts els autors representats, tan
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sols hi trobem la solitària presència local amb 
l'artista Àngels Ribé. Això sí, visualment ben 
acompanyada en el catàleg per l'artista d'accio 
Ana Mendieta, encara que una nnica descol-locada 
entre tanta matèria desbordada. Tractant-se 
d'una coproducció, potser hauria estât oportú 
afegir la presència de Jordi Benito (entre altres 
artistes representatius de l'art d'accio), que 
précisément va presentar a la Fundado Miró una 
de les seves grans i sagnats performances l'any 
1979 amb el sacrifici d'una vaca en el denominat 
Espai 10. També sorprèn l'absència de les accions 
delgrupZAJ.

Hi ha un detall documentai en l'exposició 
Explosió molt problemàtic. Ens referim al fe t 
que l'ùnic fotògraf de l'exposició que rep un 
reconeixement artistic és Hans Namuth, per les 
seves famoses fotografies de Jackson Pollock 
pintant amb la tècnica del driping. No es diu res 
dels altres fotògrafs que documenten les accions 
de l'exposició. En les pagines dels crédits del 
catàleg es relacionen els arxius i les agències que 
han facilitâ t la imatge, mentre que, curiosament, 
el copyright s'atorga als artistes d'acciô i no als 
fotògrafs que les han documentades.

La mostra itinerant Re-oct. Feminism #2- a 
performing orchive, (www.reactfeminism.org), 
comissariada per Bettina Knaup i Beatrice Ellen 
Stammer, aposta per l'art d'acció fe t per dones 
artistes des d'una perspectiva: l'arxiu fotogràfic 
i videogràfic, entés corn una eina que permet 
una aproximació oberta i polidireccional als 
documents de l'esmentat arxiu. La idea és senzilla 
i efectiva: una exposició-arxiu oberta a multitud 
d'activitats relacionadas amb els seus continguts 
i en creixement continu gràcies a la itinerància per 
diverses ciutats: ha passât pel Centro Cultural 
Montehermoso de Vitòria, per Polònia, Croàcia, 
Dinamarca i Estònia, i havent passât per la 
Fundació Tàpies de Barcelona acabará a Berlin.

Els mobles contenidors-dispensadors de 
l'arxiu están integrats en les mateixes capses 
d'embalatge en qué viatgen, una idea práctica 
i econòmica en molts sentits. En cada etapa 
de presentació en una ciutat, les comissàries 
procuren incrementar l'arxiu amb noves 
aportacions contactant amb les persones 
adequades en cada Hoc. Hi ha, però, una buidor 
minimalista a les parets de les sales de la Fundació 
Tàpies que acullen l'arxiu, una buidor que sols es 
trenca amb les ponéncies i projeccions. Les parets 
Llanques semblen una resposta neutra davant la 
quantitat ingent de documents possibles que cal 
destacar o visibilitzar. Darrere aquesta neutralitat 
s'albiren algunes problemátiques administratives 
i económiques directement relacionades als 
documents aplegats, que ho són com a présteos

de consulta més que no d'exposició i reproducció.
1 aquí apareix el veil fantasma del copyright i la 
picabaralla entre el document i l'obra, l'original i la 
còpia.

L'arxiu Re-act. Feminism presenta encara un 
altre problema que d'entrada és invisible, to t i 
que n'afecta la capacitat crítica. Ens referim a 
la desaparició del context on les performances 
recoHides tenen Hoc. Les obres es presenten 
com a treballs individuals que responen a 
determinadas qüestions explicites o implicites.
En l'index de possibilitats de recerca, veiem 
diversos ternes des dels quais accedir als 
continguts: el cos, la violència, l'objecte, per ordre 
alfabètic, etc.. Cap, però, ens remet a les relacions 
de grup, fe t cabdal si tenim present quines són 
les formes d'organització de l'art d'acciô, molt 
sovint, l'autogestiô dels propis artistes. Tampoc 
es mostreo referències d'on van tenir Hoc 
aqüestes accions, ni en quin context es van dur 
a terme: en un festival autogestionat, en un cicle 
museogràfic, al carrer de forma espontània. No 
es parla de qui va organitzar i corn es va fer cada 
esdeveniment, etc. Aixi mateix, hi manquen els 
ítems complementaris en relació amb les accions, 
com ara els programes de má, el catàleg, els 
pamfiets, els cartells, etc.

Finalment, també voldrla remarcar que l'arxiu, 
com a exposició temporal, no pot mantenir la 
neutralitat, i perfuncionar ha de destacar algunes 
coses, algunes artistes. Re-oct. Feminism a 
Barcelona ha destacat les artistes Esther Ferrer, 
Monica Ross, la Ribot, Bojana Kunts, Itziar Okariz 
i Antonia Baehr. Aquesta darrera és la imatge 
solitària de to t plegat, ja que apareix al cartell 
de l'exposició, àmpHament difós pels careers 
mes cèntrics de la ciutat. Una opció clarament 
escénica. Re-oct. Feminism ha buscat obrir-se 
a la ciutat col-laborant amb la UB, el Mercat 
de les Flors, la Bonnemaison i el festival FEM, 
comissariat per l'artista Denys Blacker, l'únic 
festival de dones performers a l'Estat espanyol. 
Un contacte imprescindible que malauradament 
quasi no s'ha fe t visible.

D'altra banda, de les aproximadamentlGO 
artistes de 59 pa'isos aplegades en l'arxiu, hi 
trobem vuit artistes de l'Estat espanyol. Cabello/ 
Carceller, Nieves Correa, Esther Ferrer, Fina 
Miralles, Itziar Okariz, la Ribot i Maria Ruido. És 
una bona representació si tenim present que la 
majoria de pa'ísos hi són representats amb una o 
dues artistes. Tanmateix, sembla una anomalia 
que cal corregir si considerem que mitja dotzena 
de països ocupen el 50% del tota l amb, per 
exemple, 38 artistes dels EUA i, en canvi, una 
sola représentant del Japó, Yoko Ono (que també 
ho és dels EUA). Fetes aqüestes consideracions
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critiques, s'ha de dir que Re-oct. Feminism és un bon projecte, una 
forma práctica i oberta de difondre i discutir l'art d'accio i to t el que 
l'envolta, una idea que cal seguir.

Ens falta comentar el projecte expositiu Interiorisme/ 
occionisme de l'Arts Santa Monica, una curiosa presentació 
de l'artista i accionista Jordi Benito, comissariada per Joaquim 
Pibernat. Aquesta petita exposició presenta de forma succinta, 
però prou contundent i barroca (molt al gust de Benito), les tres 
grans passions de l'artista i performer: l'accionime fisic, ritualista 
i radicai amb que va assolir notorietat des de els anys 70 —to t 
i essent un dels artistes mésjoves del POCO. Les instal-lacions 
permanents i efímeres, sovint conseqüència directa o indirecta 
d'una acciò. Amb aqüestes instal-lacions, Benito va assolir una 
certa presencia en el mercat i les col-leccions els anys 80. La 
tercera passió de Jordi Benito fou la producció de mobles i el 
disseny d'interiors amb el qual es guanya la vida. El treball com a 
ebenista-interiorista de Benito, que molts desconeixíem, va tenir 
una projecció inesperada a certs bars i restaurants, els quais tenien 
instal-lacions de Jordi Benito fetes especialment per a cada Hoc i 
espai.

La mostra de l'Arts Santa Mònica harmonitza equilibradament 
les tres activitats de Jordi Benito, que en alguns moments 
assoleixen una sintonia plena, com en el cas de les lleixes fetes amb 
tapes de piano, que Benito va utilitzar molt sovint en les accions 
i instal-lacions. El catàleg, però, se centra en l'aplec de la curiosa 
producció de l'ebenista-interiorista que va ser Benito. Aquesta 
exposició és l'inici d'un merescut reconeixement a una de les figures 
més emblématiques de l'art d'acció i d'instal-lació al nostre país, i 
tindra continuïtat al Museu de Granollers, la ciutat natal de Benito, 
i al MACBA, on sine die es preveu una retrospectiva amb totes les 
lletres. És una gran novetat museogràfica del nostre museu locai, 
després de décades de parlar dels accionistes de to t el món i sense 
considerar les aportacions fetes pels artistes del nostre país.

Les accions més célebres de Benito, barroques i sagnants, 
sempre m'han superat i m'han recordat les coses del missaire 
Hermann Nitsch, el mes antagònic a la meva posició, però ja diu 
la dita castellana, "conocer es amar". Ara fa vint anys, de la mà de 
Carles Hac Mor, Esther Xargay i la seva Revista Parlada de Viva

Veu, el vaig conèixer personalment. Benito era un 
home timid però obert a tothom que si acostés i 
amb eli vaig mantenir moites xerrades que em van 
convèncer de la sinceritat i Originalität de la seva 
obra, fins i to t la "fantàstica", com quan es deia 
que una vegada es va cobrir amb una pellissa de be 
dalt d'una muntanya i un àliga el va capturar i el va 
enlairar una estona, o quan es diu que va traslladar 
en cotxe un cadáver humà fins a Berlin... Benito és 
mite, un mite entre artistes però també un artista 
accionista de primera. Confiem que aquesta 
Hum que ara la institució posa sobre la seva feina 
serveixi per revalorar el seu art accionista i per 
extensió to t l'art d'acció que aquí s'ha fe t a la 
penombra. Em plau acabar aquesttext amb unes 
belles paraules del Joaquim Pibernat, comissari 
de l'exposiciô, superposant mentalment el mot 
ACCIO! al nom Jordi Benito: "Com una fogaina 
a popa per atreure l'Art. Aixi es com imagino 
Jordi Benito, teia. Hum d'acetilè o neó. EH n'és el 
combustible. L'Art el seu boti i brûixola els seus 
Companys de viatge o de captiveri..."

joancasellas2003@yahoo.es

1 POCC (Petit Olimp Conceptual Català), un grup que mai no ha 
existit, fins que fa un any jo mateix el vaig inventar com una broma 
literària relacionada amb la tasca d'Alexandre Cirici Pellicer a la 
revista Serra d'Or, i a redós d'un text sobre Fina Miralles: "Afina i 
Miralles el Paisatge en el cap", publicat al catàleg Corpologia, núm. 5, 
març 2012, pàg. 4-7 i a la revista Quadern de les Idees, les Arts i les 
Lletres, núm. 185, abril 2012, pàg. 15-16).
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En viu /  Per a que serveix, políticament, un artista?

Aproximació a una genealogia de les plataf ormes 
de mobilització política en l'ámbit de la cultura

OSCAR ABRIL A5CA50

L'any2008, la plataforma Cultura de Base, un 
grup constituït per treballadors i creadors de les 
arts visuals, es trasllada a Manresa per protestar 
en el marc del Premis Nacionals de Cultura pel 
canvi d'orientació al Centre d'Art Santa Monica 
i es produeix un débat, al davant mateix del 
teatre Kursaal, amb el propi conseller Tresserras. 
Finalitzada la protesta, un dels participants 
va deixar anar: "Companys, acabem de fer la 
primera manifestació d'artistes de la historia del 
nostre país". La campanya Cas Santa Monica de 
CdB aconseguirà, finalment, que la conselleria 
proposi un nou centre d'arts visuals emergents al 
Canòdrom de la Meridiana de Barcelona.^

Ara fa dos anys, un dimarts. El 15 de març de 2011 
una multitud de ciutadans va començar a omplir 
les places del país. La Puerta del Sol de Madrid 
es convertie en l'epicentre d'una mobilització 
de protesta sense precedents a Espanya i que 
prendria d'immediat un ressò d'escala planetària. 
Una mobilització inicialment instigada per 
la plataforma Democràcio Real Jo! però que, 
ràpidament, la resposta popularva sorprendre i 
superar als propis promoters de la crida.

En els seus primers dies, I'amplitud i 
consistència del fenomen va desconcertar als 
mitjans de comunicació, als partits politics i als 
propis sindicats, el quais, incapaços d'interpretar 
el que estava succeint i desorientats envers 
una reacció col-lectiva i espontánia sense líders, 
van començar a referir-se al moviment sorgit 
aquell 15-M com a el moviment deis indignots, to t 
prenent com a referéncia el best-seller Indigneu- 
vos de Stéphane Hessel, publicat poc abans.

Literatures apart, un dels aspectes més 
singulars d'aquells dies d'ocupació de I'espai 
públic fou la cura del llenguatge entre els 
participants a les assemblées com a dispositiu 
de producció de context politic, aspecte que a la 
gran majoria de columnistes i tertulians analistas

1 Cultura de Base; http://www.culturadebase.net

del fenomen —turistas accidentals dels fets en 
el millor dels casos— els va passar desapercebut. 
Com va relatar lúcidament un dels congregats en 
una plaça, el mateix de la senténcia a Manresa, el 
75-M és un loboratori de R+D+i sociol.

En definitiva, sense ànims d'aprofundir aquí 
en les causes que van motivar aquell fenomen de 
mobilització col-lectiva, podríem resumir que el 
moviment emergí, d'una banda, com una reacció al 
devastador atac per part del capitalisme financer 
global contra els drets socials i laboráis i contra 
les sobiranies nacionals iniciat l'any 2009 i, de 
l'altra, com una desautorització al decadent model 
de representació política partidocràtica sorgit 
de laja llunyana Constitució del/B. Una esmena a 
la to ta lita t a dos processos histórics entesos no 
com a fets paral-lels sinó correlatius.

Des deis primers moments d'aquella 
protesta ciutadana a la Plaça Catalunya de 
Barcelona, els diversos sectors laboráis i algunes 
problemátiques concretes van prendre posicions 
en forma de comissions sectoriels o temàtiques, 
creados espontàniament a peu de carrer (sanitat, 
educació, deute, habitatge, féminisme, renda 
bàsica, etc.).

En aquest marc fundacional, un réduit grup de 
no més d'una desena de persones, relacionados 
amb l'àmbit cultural, van votar afirmativament a

Assemblea de Marea Roja
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Instantània de 
la Reunió de 
Tribus al Parc 
de la Ciutadella 
de Barcelona

constituir el seu propi grup de treball. Durant els mesos següents, 
la Comissió de Cultura de l'Acampada Barcelona es va reunir de 
manera regular ais voltants del monument a Francese Macia, 
com un grup obert a tothom i, per tant, mutable pel que fa ais 
seus participants però que, per moments, va arribar a convocar a 
diverses desenes d'assemblearisF

El desenvolupament de politiques de transparèneia cultural, la 
defensa de la cultura lliure o l'oposiciô a la Liei Òmnibus promoguda 
per la conselleria de Ferran Mascarell serien alguns dels molts 
temes de debat de la comissió, les conclusions dels quais van acabar 
générant la Decloració de la Comissió de Cultura de l'Acampada 
BCN de la plaça Catalunya. Aquest manifest combatiu a favor d'un 
model cultural d'arrel social i pública seria pres, posteriorment, com 
a document de referèneia per diverses associacions del sector. Una 
mostra més del potencial d'apoderament i de la solvència operativa 
dels marcs de decisió oberts, assemblearis i de base enfront del 
representacionalisme sindical classic.

Tot i això, i malgrat haver estât, probablement, una de les 
comissions que a la plaça va traballar més intensament i durant

2 Cultura Acampada BCN (http://culturaacampadabcn.wordpress.com)

més temps, la Comissió de Cultura de l'Acampada 
Barcelona no va gaudir mai d'una interlocuciô 
fluida amb la resta de comissions de la plaça, aixi 
corn tampoc no va ser gaire present en els organs 
de coordinació. D'alguna manera, en el context 
del15-M a la plaça Catalunya es va reproduir 
el distanciament i l'estranyesa que una part 
majoritària del te ix it ciutadà manté envers el món 
dels treballadors culturáis i de les problématiques 
de l'àmbit cultural, interpretadas corn a 
secundarles en el concert de les conflictivitats 
socials.

Conscients d'aquesta circumstància i amb una 
voluntat de superació, la comissió va organitzar a 
l'estiu de 2012 la trobada Reunió de Tribus al parc 
de la Ciutadella, una assemblea on, més enllà de 
delegats de plataformas i col-lectius culturáis, es 
va voler convidar a représentants d'altres sectors 
laboráis. Aquell dia, una pancarta resava "La 
cultura 0 és social o no sera". En el fons d'aquesta 
consigna, es revelava una qüestió cabdal, mai
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no resolta en aquest context particular, social 
i laboral, que és l'àmbit cultural, origen de la 
naturalesa desvertebrada i cainita deis seus 
actors. Quin ha de ser el paper de la cultura com 
a expressió col-lectiva? Quins són els marges de 
possibilitat per a un cos de reivindicació comuna? 
Quin és el seu potencial de transformado 
social i politica més enllà de les especificitats 
professionals i laboráis? En definitiva, què tenen 
a veure el propietari d'una galeria, un dissenyador 
de programari lliure, un investigador de processes 
d'innovació cultural, la bailarina d'una companyia 
de dansa o un mùsic de carrer?

Com a conseqüència d'aquesta estratificació 
en l'àmbit dels treballadors culturáis, els darrers 
anys han anat creant-se diverses plataformes i 
associacions de reivindicació sectorial, cadascuna 
de les quais com a aglutinadores de diferents 
grups d'agents professionals. Per posar alguns 
exemples, podriem citar les plataformes S.0.5 
Cultura, nascuda dels comités d'empresa i de 
treballadors de diverses entitats culturáis, o 
No Retalleu La Cultura, constituida per diverses 
associacions sindicáis.^

Més recentment. Marea Roja, promoguda per 
artistes i treballadors de les arts escèniques a 
partir de l'abusiu augment de l'IVA cultural, és la 
que ha generat un ressò mediàtic més gran amb 
les assemblées i accions de protesta.^ Menció 
especial requerirla el cas de la plataforma 8 
Octubre, una plataforma que, si bé va néixer del 
conflicte generat pel retard del pagament de les 
subvencions en l'àmbit de la dansa, ha aglutinat un 
ampli espectre de treballadors culturáis i artistes 
provinents d'àmbits diversos i que es desplega 
operativament en diferents taules de treball 
(interlocuciô amb les institucions, estratègies 
d'autogestiô i anàlisi estructural).^

En to t cas, malgrat les seves diferències, 
totes aqüestes iniciatives mantenen un minim 
cornil denominador de treball sobre qüestions i 
problemàtiques espedficament sectoriels, que 
podriem definir corn una orientació i un horitzó 
d'arrel reformista.

Però la pregunta seria si aquest és, 
necessàriament i exclusivament, el limit 
sobre el qual una plataforma de mobilització i 
reivindicació cultural ha d'articular-se. Caldria, 
potser, interrogar-se respecte ais marges de 
l'àmbit cultural per, més enllà de les Iluites de 
sector, sumar-se als processos integrals de 
transformació politica i social actualment en

curs. Caldria preguntar-se sobre els marges de 
l'àmbit cultural per a la constitució d'iniciatives 
d'orientació i horitzó ja no reformista sinó 
radical, en correspondència amb els sectors 
compromesos amb l'obertura popular d'un procès 
politic constituent.

En el marc d'aquesta orientació, se situarien 
diverses iniciatives hétérodoxes i dispars a 
Barcelona, corn ara el grup NCRlab —sorgit del 
projecte Nodescartisres i responsables de les 
jornades Per o què serveix un artista?—, espais 
autogestionats corn Enmedio — un centre a 
mig cami entre l'art, la tecnología i les noves 
tecnologies—, o les experiències desenvolupades 
pel Taller de Ficció de l'Assemblea del Poblé 
Sec, tres propostes presents en la trobada 5'ha 
trencat la barca de l'art cantra la vida quatidiana? 
organitzada pel col-lectiu Limen a la Universität 
de Barcelona.®

En el marc d'una entrevista per al projecte 
Globo Sonda em van preguntar, fa poques 
setmanes, si la font principal de finançament 
de la cultura ha de ser la subvenció pública o el 
patrocini privat. La meva resposta va ser la renda 
básica.

Asamblea fundacional 
de la plataforma Soctubre 

a La Caldera (Barcelona)

3 5.0.5 Cultura (http;//www.soscultura.org) i No 
Retalleu La Cultura (http://www.facebook.com/ 
NOretalleulaCultura)
4 Marea Roja (http://marearojaweb.wordpress.com)
5 8 Octubre (http://8octubre.wordpress.com)

6 NCRlab (http://nodescartisres2012.wordpress.com). 
Enmedio (http://www.enmedio.info) i Taller de Ficció 
(http://tallerdeficcio.wordpress.com)
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Àrquitectures de la dignitat /
Misteri sense misteri
VIUDA DE (Oriol Ocaña i Guillem Celada)

Próleg /  Quan passegem ens mirem els edificis. Ens fixem en els 
que ens agraden i en els que no, els que cauen a trossos i els que 
ja no hi son. De vegades descobrim construccions fascinants: una 
casa del barri amb la façana coberta de tessel-les, una fábrica 
ara abandonada d'un impecable estil racionalista o els excesses 
barrees de la casa modernista d'un senyor. Sovint ensopeguem 
amb coses que ens semblen representatives, o simptomátiques, 
i pensem en la possibilitat de fer-hi alguna peça. Va ser així que 
descobrírem «l'espai a la paret per posar-hi una verge» (mesos més 
tard vam descubrir que se'n diu fornícula], un espai íntim exposât 
a la visió pública quan es va enderrocar la casa del número 10 del 
carrer Sant Joan de Sabadell.

Arxivada la idea de fer alguna intervenció en aquest espai, vam 
anar a la presentació del projecte Urbanoporosi del col-lectiu 
(Sa)badall. Ens va surprendre que a la ciutat on treballem i passem 
gran part del nostre temps succeïssin coses intéressants i albora 
properes amb les practiques que dúiem a terme, i de seguida ens hi 
vam posar en contacte.

Una setmana després ens van convidar a participar en el 
recorregut Omplint Buits i va ser l'oportunitat de treure de l'arxiu 
la idea d'intervenir a la fornícula. Sense gaire temps de reacció vam 
decidir fer un acte simbòlic. Vam anomenar Tacciò Adorado del 
huit, socrifid de la memòria. L'acció performativa consistía en la 
destrucció i crema de la maqueta prèviament construida a imatge 
de la casa enderrocada que donava Hoc al solar actual. Les cendres 
de la crema es ficaren dins d'una urna i se situaren (grácies a la 
participació d'Eudald Griera) a Templaçament pensât per acollir 
la imatge religiosa. Finalment se'ns va ocórrer acompanyar l'acció 
amb la lectura, per part de l'artista sabadellenc Guim Camps, d'un 
próleg escrit per Tara exalcalde Manuel Bustos per a un catáleg de 
senyalització de patrimoni, un text en qué repassa la importáncia 
de la tasca de recuperar el patrimoni de la ciutat, una tasca que 
evidentment és totalment insuficient.

Primera part - Omplint buits al Diari de Sabadell /  El primer 
episodi de la história entre el Diari de Sabadell i la nostra peça 
va ser un article, publicat el dia 28/04/2012, en qué es feia un 
repas (sense gaire encert) del decurs de Titinerari Omplint buits. 
L'article cementava les diferents intervencions a mode de crítica 
de l'acte. Cal incidir en el fe t que, en un Hoc culturalment apagat 
corn Sabadell, qualsevol esdeveniment ràpidament té ressò. En el 
cas concret de Titinerari Omplint buits es tracta, al nostre parer, 
d'un dels dos esdeveniment Higats a la producció cultural més 
rellevants de Tany 2012, juntament amb les exposicions itinerants 
organitzades pel coTlectiu P Crew, que, per cert, també van ser 
presents a Titinerari. El comentari sobre la nostra intervenció 
contenía unes quantes incorreccions, algunes degudes potser a la 
desconnexió amb segons quines practiques de Tart actual i d'altres 
al fe t d'estar escrit més d'oïda que en primera persona. Seguint amb

D'esquerra a dreta Guim Camps, Oriol Ocaña, GuiiJem Celada i Eudald 
Griera durant l'acció Adoració del huit, sacrifici de la memòria.

Fotografia de Berta Tiana.

una Harga tradició que ens acompanya des de la formació del grup, 
Tautor de Tarticle anomenava el coTlectiu Viuda De Guim Camps. 
Pobre Guim.

Segona part - lU-IU /  Mesos després, al Diari de Sabadell del dia 
02/ 08/2012 apareix a la secció "El Carrer" un petit article titu ia t 
"lu-iu", que fa referència de nou a l'urna de la nostra acciò. És amb 
aquest article on comença el deliri individual del periodista. També 
va ser Tarticle, per cert, que ens va ensenyar la paraula fornícula. 
Afegint una mica de misteri a la história (parla d'unes cendres que 
«ni els paletes de Tenderroc han gosat tocar»), el periodista es 
pregunta «Quina história deu haver-hi al darrere?», ignorant que
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8 Diari de Sabadell SABADELL Dlmecres, 12 de desembre cel 2012

Ve d'abans de restiu. VeTns, comerciants 
i vianants estaven cada dia més amoïnats 
per aquella urna de cend'es coNocada 
a la vista de tothom a la fornicula d’un

primer pis de la finca enderrocada al nú
mero 16 del carrer Sant Joan. La possibi- 
litat que l’urna contingués cendres d’un 
difunt imposava tant que fins i tot un ca-

pellá s ’hi va desplaçar per beneir-la. Ahir 
al m atf D.S. es va enfilar a una escala, 
amb permis de la propietat de la finca i 
va resoldre el misteri.

Misteri sense misteri
L’urna funerària del carrer Sant Joan només conté cartrons cremats

a solució és senzi- 
lia. El misîeri no té 
misteri. Dins Turna 

^ .funerària només hi 
û o B x a d J ha cartrons blancs 

estfipats I mig socarrimats, 
probablement d'una caixa de 
bombons de Banc Sabadeil a 
jutjar pel logo d ’aquesta enti- 
t a t  Al fons de Turna quatre o 
cinc mistos sense cremar.

A les 9 ’30 hores de! matf 
d'ahir i a peticiô de DS, Oriol 
Fité, d’Url Instal lacions, va 
posar la seva escala a! carrer 
Sant Joan i, amb ei permis 
de la propietat del solar, va 
afluixar la xarxa de corda per 
extraure Turna de la fornfeula. 
Una feina d’expert només a 
Tabast d'un bon professional 
corn ell.

L’operaciô no va ser senzilla 
i atreia Tatenció de veins, via
nants i conductors. Finalment 
Oriol Fité va aconseguir intro- 
duir fa mà entre la xarxa i fer- 
se amb Turna.

Emoclonant obertura
Un cop a terra la vem obrir en 
companyia de la veina que va 
iniciar to t el (X'océs ara fa mig 
any. Carme Hernández, de ta

Un capellà va parar 
el trànsit per beneir 

les suposades 
cendres del difunt

botiga annexa al número 14, 
ja tancada, Pells Uorenç.

Un cop a tes nostres mans 
la tapa es va obrir amb faci
litât i vem comprovar que al 
seu interior no hi havia res de 
valor: nomes cartrons recre- 
mats i alguns mistos encara 
no utllitzats,

Joves de festa
Pren dones força la teoria que 
tot va ser ctera d’uns joves de 
festa que van trobar Turna en 
un contenidor una nit d'estiu I 
la van pujar allá dalt a profitant 
la bastida de Tenderroc.

EIs mistos a Tinterior fan su- 
posar que van voler cremar et 
paper i fer-ne cendres proba
blement per simple diversió.

Per si de cas. un cop inspec- 
cionat Tinterior, vem tomar a 
pujar Turna amb el seu contin- 
gut al mateix lloc on era I allá 
es quedará mentre ningiS la 
reclami.

Només cartrons Wanes socarrimats Inspeccíó a fons per si de cas I ho tornem a detxar tat al seu Hoc

L alarma social entre el vei
nât va començar cap el mes 
de juny o julio! quan la veina 
i propietâria de la botiga Pelis 
Hernández, Carme Hernández, 
que obre cada matf el local per 
alimentar els seus gats, va 
comunicar a la propietat del 
solar Texistèneia de Turna.

Alarma social
Aquesta empresa immobìliària 
i titular de Tedifici enderrocat 
ho va advertir a ta Policía Lo

cal. La Prefectura, però se’n 
va desentendre i va tirar pilo
tes fora.

Publlcat al diari
A principis d'agost, Diari de 
Sabadell donava fe de tan es- 
trany objecte a tan estranya 
ubicació i a la vista de tothom, 
a la secció El Carrer de la nos
tra penúltima pàgina.

Pocs dies després un sacer- 
dot va parar el seu cotxe just 
al davsant i, provocant un petit

col-lapse circulator! durant deu 
minuts, va col-locar una escala 
s ’hl va enfilar i, amb estola al 
coll i tot, va beneir Turna.

Ho explica Joan Moñino que 
va contemplar Tescena mentre 
esperava per arrencar nova- 
ment el seu cotxe: «No sé qui 
era aquell capeliá. però, com 
jo, allò ho van veure almenys 
20 0 30 persones més», afirma 
Moñino.

Servéis Funeraris Torra con- 
fimnava ahir que, efectivament

és una urna de cendres, però 
no un model que venguin ells, 
i que mai han tingut coneixe- 
ment de i’existéncia d’aguesta 
al carrer Sant Joan. Des de 
i'estiu, molts han estât eis ciu- 
tadans que han «informât de 
les cendres d'un difunt al mtg 
del carrer Sant Joan a la vista 
de tothom».

Probablement una simple 
bretolada. Misteri resoli,

VeOLOMER

L'article "Misteri sense misteri”publicat al Diari de Sabadell el 12 de desembre de 2012
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b b e h e s h
Dissabte al matí vaig apuntar-me a i’itinerari Durant la ruta diversos grups van realitzar una 

Omplint Buits per cinc espais abandonats del centre série d’accions simbôiiques i reivlndicatives amb 
de la ciutat que va partir de l'Alliance Française. Una l'c^jectiu de posar sobre la tauia el fenomen 
activital compiementària a l’exposiciô UrbanoporosI, d’abandonament d'edificis i encetar una reflexió 

impulsada pel coi-lectíu (Sa)badall. sobre les possibles alternatives.

Itinerari per cinc forats urbans
U ne» anqusnta peric- ^  f  ^

^  'S Îlf«rue iS»)b»<iêtl. amb Mette» • ’  f '

uebait ôt matòiica. bereu M 
ta tradk»ô de Maiià Burgués, 

edifict que simboiitza et»

ANTOr̂ O SANTAMARÍA

EL CARRER

IU4U
Al 10 del carrer Sant Joan, hi ha una casa entunada 

des de fa cinc anys. I en tôt aquest temps s'ha 
conservât en aquesta fornicula a nivell de primer 

pis, una urna funerària, suposadament amb cendres, 
desafiant calor, fred, pluja i vent. Ni eis paletes de 
l’enderroc han gosat tocar la. Quina histôria deu 

haver-hi al darrere?

A ïesquerra, l’article del 
Sabadell del 28 d'abril de 2012  
sobre ïitinerari Omplint Buits. 
A la dreta la secciô El Carrer 
publicada l'agost del 2012.

la historia que hi ha al darrere havia sigut narrada mesos abans al 
mateix diari en què escrivia.

Tercera part - Cartrons cremats /  Al Diari del dia 12/12/2012 
publiquen a la pàgina 8 un article propi del millor periodisme 
d'investigació on es relata el periple del periodista per esbrinar 
aqueir'misteri sense misteri", un misteri que el seu propi diari havia 
iniciat amb la pregunta llançada a l'apartat "El Carrer" i del qual 
havia donat una explicació ben racional mesos abans. Les diverses 
anècdotes que repassa l'article sorgides de la misteriosa presència 
de l'urna són dignes d'un film de Berlanga, com la d'un sacerdot que 
"va parar el seu cotxe just al davant i, provocant un petit col-lapse 
circulatori durant deu minuts, va col-locar l'escala, s'hi va enfilar i, 
amb estola al coll i tot, va beneir Turna" A l'article, també s'especula 
sobre la posslbilitat que Tacciò la portessin a terme uns "joves de 
festa" que van trobar l'urna en "un contenidor" (?) i la van pujar a la 
fornicula.

Les aportacions dels experts "consultats" són també dignes de 
menció, sobretot els Servéis Funeraris Torra, que van confirmar 
que la gelerà que havíem comprat en un "to t a cent" era una 
urna autèntica. Els tito lets de Tarticle són una de les coses que 
més ens agraden, atés que defineixen perfectament el que el 
periodista persegueix: generar una reacció totalment injustificada: 
"emocionant obertura", "joves de festa" i, sobretot, "alarma social".

Epíleg - Una simple bretolada /  Al reportatge, el periodista conclou 
que es tracta d'una bretolada, i aquesta és potser Tafirmació 
que menys ens va surprendre de Tarticle. Tot aquest conjunt 
d'anécdotes sorgeixen d'una intervenció molt puntual que ens 
plantejávem com una acciò senzilla, prácticament improvisada pel 
poc temps que vam tenir, i d'alló més subtil en la formalització. El

fe t que una íntervenció tal hagi generat aquesta repercussió ens 
dóna peu a la reflexió sobre la nostra feina i Tefecte que té: una de 
les nostres línies de treball consisteix precisament en aqüestes 
actuacions a Tespai públic que pretenem que tinguin un efecte en la 
ciutadania i en la vida de la dutat. En aquest cas, la peça no només 
ha suscitât la reflexió en els qui Than vista, sinó que demostra com 
de necessitada està la nostra ciutat d'elements de reflexió sobre la 
seva pròpia situació.

Tot el procès generat pel Diari de Sabadell ens sembla d'allò 
més revelador: d'una banda, fa visible el rigor qüestionable de 
la publicació i, de l'altra, exemplifica la nécessitât imperiosa de 
crear noticies sense cap base. Es genera una noticia del no-res, 
fins i to t es pretén justificar una certa alarma social mentre en 
altres situacions o amb relació a altres fets la publicació decideix 
pronunciar-se utilitzant el silenci com a mitjà.

Pel que fa a la producció cultural, i en el cas de Titinerari i de 
totes les jornades que va acollir Urbanoporosi, veiem que el diari de 
la ciutat no és capaç de fer un relat ven'dic, critic o profund del que 
sens dubte va esdevenir la programació cultural-artistica i reflexiva 
més intéressant dels últims temps a la ciutat o, corn a minim, del 
darrerany.

Finalment, la nostra histôria personal amb el Diari de Sabadell i 
tantes altres anècdotes concretes que han sorgit de la gent que ha 
vist l'urna però desconeixia el context en què s'havia coTlocat ens 
parlen de la falta de connexió entre la cultura i la ciutadania, fins 
i to t entre els propis agents culturáis, un dels fenòmens que més 
ens preocupen de Sabadell. Quines són les causes que fan que una 
ciutat amb un gruix tan gran de poblaciô i una quantitat tan extensa 
de productors visqui en aquesta grisor cultural? És un misteri del 
qual pretenem trobar, si no una resposta, com a minim les possibles 
causes.
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Presentació
DAVID MADUEÑO SENTÍS

Postmodernitat: temps liquid i reaÜtat fragmentada, relativisme 
moral, oscil-lació entre l'individualisme més ególatra i el 
sentimentalisme més adotzenat, simplificació deis coneixements 
en pindoles de missatges publicitaris. Dit aixi, matusserament, 
seria el queja fa anys que els estudiosos deis cicles socials ens 
diuen que caracteritza els temps que ens ha tocat viure. L'art i 
l'escriptura, expressió de neguits i dubtes intrinsecament Higats a 
l'evolució d'aquells que s'hi atansen, no hi són aliens. De fet, no és 
estrany llegir que la poesia catalana s'ha diversificat els darrers 
anys en una mirlada de propostes com a conseqüéncia d'aquest 
postmodernisme.

Memòria poètica
Fern una mica de memòria per entendre millor el present: la 
successió de cicles que defineix el segle XX — modernisme, 
noucentisme, avantguardes, postsimbolisme, réalisme social—  
desembocava en l'anomenada generoció deis setonto, to t un 
grup d'escriptors que, malgrat compartir molts trets comuns, 
representaven una certa diversitat d'óptiques i referéncies en 
la seva forma d'expressar-se, amb obres tan divergents com les 
de Francese Parcerisas, Pere Gimferrer, Nards Comadira o Enric 
Casasses. Tanmateix, els unien diverses realitats: l'existència d'un 
mercat editorial en català molt precari, el context politic i econòmic 
de la dictadura, el buit d'una literatura que havia patit l'esvoranc 
de la guerra i l'exili. L'establiment posterior de la normalitat 
editorial amb el période democratic, que havia de solucionar la 
majoria d'aquestes problemàtiques, comportarla la paradoxa de 
fragmentar i debilitar la literatura catalana per motius que aqui 
ens ocuparien massa espai (però que, si és del vostre interés. Oriol 
Izquierdo presenta acuradament a l'article Alguns debots recents'}. 
Mentrestant, les noves fornades de poetes deis anys vuitanta i 
posteriors, que es troben en una situació molt diferent, aprofundien 
en les seves diferéncies. La poesia perdía el valor de postura 
critica davant la realitat i, en paraules de Francese Calafate "va 
estenent-se la idea de reconsiderar la poesia com una sintesi, com 
a convergència de la tradició i la visió contemporània de l'escriptor." 
D'aqui sorgeixen dues actituds créatives oposades:"l'una continua 
algunes de les directrius que seguiren els poetes dels setanta", que 
es divideix entre els que "centren les seues prioritats en una poesia 
de suggeriments simbòlics" i els que "se centren en els aspectes 
lingüistics i formais". L'altra actitud és la dels que "assumeixen la 
precarietat del llenguatge, i des d'un registre més convencional 
inicien una poesia, entre el lirisme i la meditació, de figurado 
psicològica situada en uns contorns quotidians." Ja tenim la base de 
les polémiques dels anys que segueixen.

1 IzauiERDO, Oriol (2009): "Alguns débats recents". Dins Bou, Enric (ed.). 
Panorama critic de la literatura catalana. Segle XX (De la postguerra a 
í'actualítotj. Barcelona: Vicens Vives, pág. 636-643,
2 Calafat, Francese (2009): "La poesia en la década deis anys vuitanta" 
Dins Bou, Enric (ed.). Panorama critic de la literatura catalana. Segle XX (De 
la postguerra a l'actualitat). Barcelona: Vicens Vives pág. 654-655.

Saesejades i crisis
Si bé durant força temps aquesta segona tendèneia deriva cap al 
model que Gabriel Ferrater va impulsar i va ser anomenat poesía 
de l'experiéncia, i amb diverses variants qualitatives fa forâ t entre 
lectors i creadors, no és menys important I'empenta del formalisme 
i I'experimentalisme. L'oposició entre ambdues tendèneies (que 
s'acusen pràcticament de les mateixes debilitats) provoca una 
sèrie de tensions que, al meu entendre, culmina en l'apariciô del 
grup denominat Imparables, que el 2004 irromp en el panorama 
amb una antologia apadrinada per D. Sam Abrams i encapçalada 
per un manifest. Tot i que els autors que el conformen són ben 
diversos pel que fa a estils, temàtiques i interessos (altra vegada), 
els agrupa un sentiment arrauxat i vehement respecte de la creació 
poètica. La seva irrupció promou débats encara més encesos i, 
progressivament, alguns d'ells (Alzamora, Bofill, Forcano, Rafart, 
Calvo) comencen a ocupar el centre gravitatori de la literatura 
catalana amb premis, tribunes d'opinió i atenció critica.

Lluny d'homogeneïtzar la situació, els Imparables fragmenten 
encara més el panorama ja de per si diluït i volatil de la poesia 
catalana. Mentrestant, però, la realitat circula per una altra banda. 
Les noves tecnologies entren amb una empenta definitiva a les 
nostres vides, el món editorial comença a viure saesejades i crisis, 
els critics comencen a reconèixer autors fins llavors considerats 
tangencials... Les noves lleves de poetes que sorgeixen aquests 
darrers cinc anys, i que coincideixen amb aquesta situació, 
aprenen a fer-se sentir d'una altra manera, que no necessàriament 
passa per guanyar premis Üteraris i ser editats pels segelts més 
representatius, ja que poden aprofitar espais nous que el panorama 
els ofereix. Molts s'atansen a Internet per publicar, dialogar, 
descobrir-se i entrar en contacte. Autors fins llavors marginals 
del cánon (Blai Bonet, Andreu Vidal, Vicenç Altaió, Miquel Bauçà...) 
esdevenen referents ineludibles d'una actitud contestatària, 
contra el clixé poétic i a favor de l'exploració lingüistica. Esdevenen 
l'oposició a la poesia de l'experiéncia mal entesa, rebutgen models 
com els dels populars Miquel Marti i Poi o Joan Margarit, el perfil 
del que el gran public entén per poesia (una obra conceptualment 
personal que, per llenguatge i plantejament, facilita arribar-hi a 
l'enteniment i a una vivéncia sensorial del poema).

Cul-de-sac
Paral-lelament, autors més personals i experimentáis com Enric 
Casasses o Perejaume han vist reconeguts els seus esforços des de 
l'oficiaütat que abans els ignorava. Sobretot en el cas de Casasses, 
ha créât una escola de seguidors que s'oposa al model poétic de qué 
parlávem anteriorment, però també ha anat a parar a un cul-de-sac: 
partir de I'experimentalisme amb el llenguatge perqué és l'element 
central de la creació poètica desemboca en la constatació que 
és impossible aprehendre el món. Diu Anna Carreras, a propósit 
de l'obra de Victor SunyoP: "El llenguatge, burleta, ho diu to t si

3 Carreras, Anna (2012): "Jugar-s'hi la vida". Dins Poetari, núm. 2. Girona: 
Curbet Editions, pág. 30-32.
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no llegim amb uils d'ase. 1 és que Sunyol esfondra la maquinaria 
dels etiquetatges encotillats per indagar, persévérant, des dels 
enderrocs de la llengua, i fa la senzilla correspondència. (...) 1 Sunyol 
sap (poeta ùnic que investiga) que justement allò que val la pena 
de ser dit habita mes enllà del llenguatge. Quina paradoxa, quina 
frustració per al creador, oi?" 1 més endavant, rebla: "Com dir que el 
dir és impossible de dir? L'inefable?". Més encara. Raül Garrigasait, 
en l'epíleg que acompanya El fàstic que us cega de Joan Todó^ és 
més categòric, quan parla de la poesia que ens acompanya per 
una proximitat profunda i comprensible interiorment:"No penso, 
naturalment, en els versets pensats per humitejar els ulls a les 
tietes (...), sino en aquella mena de poesia que, sense renunciar a la 
màxima ambició formal, proposa formes simbòliques on puguem 
arrecerar trossos de vida sense vulgaritzar-nos, i on puguem 
trobar impulsos vitals." 1 si la poesia del sentiment és superficial, 
Garrigasait tampoc troba aixopluc en les expressions més 
experimentáis:"Però a l'hora de la veritat, un cop superat eljoc de 
la Intel-ligència, em deixen perplex perqué no sé si res de to t això 
perdura en el lector." Garrigasait confessa que ha deixat d'escriure 
versos per culpa d'aquest sentiment personal.

Les noves generacions
Tanmateix, aquesta nova empenta de la poesia ens porta cap a 
polémiques noves que tenen a veure amb l'aparent "to t s'hi vai" que 
representen els blogs i els Ilibres electrònics, tan assequibles per 
a qualsevol persona amb voluntat creadora, i que, d'altra banda, 
són ignorats per la majoria de la critica i dels estudis. Amb tot, vai a 
dir que, si destriem el gra de la palla (i cal reconéixer que en aquest 
camp costa més per la quantltat de propostes), podem trobar blogs, 
webs i revistes electròniques (Subol Quinina, Fàstic, Paper de 
vidre, Daltabaixpaètic, Versos.cat, Núvai) que no renuncien al rigor i 
l'exigéncia a l'hora de publicar articles o poemes.

Les noves generacions de poetes que els darrers anys han 
començat a donar cops de colze per obrir-se pas comparteixen 
algunes similituds formais que, és evident, no condonen res i 
s'esvaeixen quan les observem de més a prop. Tanmateix hi són, 
i les podem comentar: han nascut en época predemocràtica o 
democràtica, però són posteriors al franquisme i a to t el que això 
comportava per a la llengua i la cultura catalanes; s'han trobat un 
panorama literari molt diversificat i mancat de referents categòrics 
(Riba, Garner, Espriu o Ferrater ja no hi són de fa anys i esdevenen 
matèria curricular dels instituts i les facultats); i viuen de molt a 
prop l'eclosió de les noves tecnologies. Tots aquests aspectes els 
afecten tant positivament com negativament. Tot i l'escolarització 
en catalá, la llengua que reben està força embastardida per un 
ús cada vegada més hibridat amb el castellá, o en el pitjor deis 
casos es veu minoritzada. La transmlssió d'un cánon literari els 
acosta la tradició però a la vegada els anima a buscar alternatives, 
que trobaran en noms maleïts de les generacions precedents. 
L'entrada de la informàtica en la producció i difusió de l'obra els 
ajudarà a trobar alternatives a unes plataformes que, corn passa 
en generacions anteriors, están ocupades per una linia oficial que 
rebutgen i on no volen ser encabits. Han récupérât l'oralitat de la 
poesia, en alguns casos corn a eina creativa i en d'altres corn a mode

d'exposiciô i difusió. Coincideixen en molts indrets fisics i virtuals, 
cosa que els apropa l els agrupa per afinitats, malgrat que seria 
erroni parlar d'un concepte tan superat corn generaciâ.

Aquest dossier s'encarrega de fer palesa la seva existència, 
de copsar l'empenta amb què es mouen, de cartografiar els espals 
(fisics i virtuals) per on els podem trobar. 1 en darrer Hoc, els volem 
donar un cert espai per expressar-se, llegir-los i conèixer-los. 1, 
malgrat que unes poques pàgines oblidaran molts noms, hem 
prêtés que els que hi puguin ser representin la voluntat testimonial 
de Quadern, en un exercici que T.5. Eliot definia d'aquesta forma: 
"...amb els nostres contemporanis no hauriem d'estar tan ocupats 
preguntant si són grans o no; ens hauriem de limitar a la pregunta: 
«són auténtics?» i deixar la qüestió de si són grans o no per a l'únic 
tribunal que ho pot decidir: el temps."

Punts cardinals
Probablement, quan a mitjans de la década passada Josep Pedrals 
i altres poetes van començar a organitzar recitals al bar restaurant 
l'(h)orginal (el Raval, Barcelona), no s'imaginaven la importáncia 
que aquesta activitat d'od i poesia tindria en l'articulació d'una 
geografia (fisica i mental) de les noves poétiques en llengua 
catalana. Per la mateixa época naixia l'editorial LaBreu edicions 
i el seu emblemátic segell de poesia, Alabatre, on començarien 
a publicar alguns dels habituais dels recitals esmentats: Josep 
Pedrals, Marc Romera, Joan Todó...

Mentrestant, a I'illa de Mallorca una nova gernació d'autors feien 
el mateix al voltant d'Edicions Documenta Balears i el seu segell la 
Cantárida. Alguns formaven part del col-lectiu que havia posât en 
marxa la revista Pél capell. Els estudis universitaris els van dur cap 
a Barcelona on coincidirien a l'(h)original amb la lleva barcelonina. 
D'alli sorgiria la idea de publicar una antologia que recollis el bo i 
millor del present en poesia catalana, anomenada Pedra foguera, 
que compta amb autors dels diversos àmbits geogràfics de la 
nostra llengua.

Fora d'aquest nudi també hi ha hagut, els darrers anys, altres 
iniciatives que han fe t descubrir veus noves, que potser van més per 
Iliure. És el cas de la revista Poetan, editada per Curbet Edicions des 
de Girona i coordinada per gent com Lluis Calvo o Vinyet Panyella 
que, lluny de centrar-se en el present i el passât, han esdevingut una 
plataforma per conéixer joves valors com David Caño, Laia Noguera 
o Joan Duran i Ferrer. D'altra banda, també són destacables les 
iniciatives de L'Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana 
(AJELC) i de la pàgina web Versos.cat per establir activitats de 
difusió (publicacions, presentacions, recitals), que no segueixen 
necessàriament les vies poétiques contemplades pel nudi de l'(h) 
originai, però que précisément per això aporten matisos nous a 
un panorama ampli, variât i suggeridor. L'hem tractat de resumir 
visualment amb una cartografia que de ben segur deixa de banda 
molta altra gent, però que només pretén ser la figuració aproximada 
de la realitat a què ens atansem.

4 GARRIGASAIT, Raül (2012): "Epileg" dins Joan Todó, El fàstic que us cega. 
Barcelona: LaBreu Edicions, pàg. 67-70.
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Sabadell i la poesia (I) / 1 9 8 7

SERGI GROS

Cree recordar el primer cop que em van obligar a escriure un poema. 
Va ser en alguna de les aules de l'antic col-legi Maristes situât 
al carrer de Latorre (avui dia, el perímetre del pati on jugàvem a 
fútbol l'ocupa un bloc de pisos). Però no recordo les circumstàncies 
concretes que envoltaren l'escriptura d'aquell poema. No recordo 
si plovia 0 si Huía un sol d'aquests que et fan empetitir els ulls; no 
recordo el tipus de roba que portava aquell dia ni quines petites 
ansies em corprenien. De fet, recordo ben poques coses d'aquell 
période: és una etapa que sembla haver-se'm desprès de la memòria 
gairebé de soca-rel. Només me'n recordo de les pampallugues 
dèbils deis fluorescents en contraposició amb una sempre 
poderosa obscuritat exterior (un detall massa inespecífic en una 
batalla especialment llarga i avorrida). Així, dones, és ben normal 
que no recordi les circumstàncies concretes que envoltaren aquell 
dia; i tampoc penso inventar-me-les ara, encara que sé que seria 
força adient incloure en aqüestes línies una tempesta virulenta,
0 fer veure que recordo, fil per randa, els versos d'aquell primer 
poema i, d'aquesta manera, poder reproduir-los a mode de colofó 
entendridor... Però això no és cap conte, no és cap ficció que 
requereixi un embolcall précis.

El professor va consultar la llista de classe i va escollir-ne tres 
cognoms a l'atzar (un atzar que, d'altra banda, no sempre era tan 
atzar). l el meu cognom era un d'aquells tres cognoms. Vam sortir 
a la pissarra arrossegant els peus sobre el linòleum, amb el cap 
convenientment cot, preparats per a un examen sorpresa; per a 
algún nou tipus d'humiliació. El professor, no obstant això, es va 
limitar a dividir la pissarra en tres parcel-les i ens va donar un tros 
de guix a cadascú. Escriureu un poema, va dir mentre tornava a 
enfilar-se a la tarima. 1 llavors ens va proposar el tema a partir del 
qual haviem de començar a escriure; nosaltres tres, a la pissarra,
1 la resta de la classe, als seus respectius quaderns. No recordo el 
tema, però segurament devia ser un deis grans temes que sempre 
han motivât els nens: l'amor, la mort o les vacances d'estiu. Només 
sé que vaig esperar instruccions més especifiques; però que no van 
arribar mai. El professor ni tan sols ens mirava. Com s'escrivia un 
poema? Fins que un deis meus dos companys va tragar un primer 
gargot. Recordo que vaig espiar aquella paraula de reüll, com si 
pogués copiar-la i apropiar-me'n, com si fos la solució d'un problema 
matemàtic. Però les seves paraules no podien ser les meves. Aixi 
que vaig començar pel meu compte. Vaig escriure alguna bajanada. 
Vaig afegir-n'hi una altra. Fins avui.

Sergi Gres (Sabadell, 1974)- En llengua castellana ha publicat el 
lllbre de relats Los calígrafos (2005) i el poemari Las rendiciones 
(2009 ). En catalá, el 2 0 0 7 guanyava el XLl Premi Joan Teixidor amb 
Suburbonismes, que sortiria publicat al volum / albora en equilibri, 
juntament amb els també poetes Aina Ferrer i Mare Zanni.
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De l'or al silici: la nova poesia catalana

LLUÍ5 CALVO

Ü U ÍS  Calvo (Saragossa, 1963) no només és un excel-lent poeta, 
també és un assagísta reflexiu i incisíu sobre la creació poética, així 
com també un cartograf de les noves veus poétiques, que coneix, 
dona suport i promou amb generositat (resulta curios que Calvo 
sigui geégraf de professió). Ens fa cinc céntims de quins són els 
topénims que val la pena recorrer en el nou mapa poétic catalá.

Si Joan Triadú va referir-se al segle XX com el segle d'or de la 
literatura catalana, l'inici d'aquest nou centenni permet afirmar 
sense maximalismes que la poesia, ara mateix, és el roc que sosté 
les nostres lletres. Un roc que es presenta, de manera cristal-lina, 
a través d'un seguii de poetes nascuts entre 1977 i 1990, a l'encalç 
de l'apogeu d'Internet i l'era del silici. En efecte: to t un esplet de 
poetes, alguns d'ells jovenissims, han aparegut en els ùltims anys 
amb Hibres de gran qualitat, bo i irrompent amb força, desimboltura 
i naturalitat. En aquest sentit cal recordar l'afirmació de Joan Vinyoli 
segons la qual eli escrivia "com si el català no fos una llengua d'àmbit 
restring i, com si escrivis en anglés, per exemple, com si en un futur 
no massa llunyà fos la nostra literatura, arreu del món, el que fou 
en les hores de Llull 0 d'Ausiàs March". Dones bé, em sembla que 
aquesta és una de les claus per entendre l'actitud de qué parteix 
la nova fornada de poetes catalans. Un posicionament desinhibit i 
ferm, sabedor de les seves aptituds, talents i recursos.

Un dels primers precedents de la irrupció dels nous autors la 
trobem en el llibre Qui no mereix una pallissa!, publicat el 2005, 
en qué participaven els poetes Josep Pedrals i Pere Antoni Pons. 
Però, sens dubte, el détonant d'aquesta nova poesia fou l'apariciô, 
l'any 2008, de Pedro foguero, ontologio de poesio jove dels Poïsos 
Cotolons, endegada per un grup d'autors al voltant del conseil de 
redacció de la revista mallorquina Pèl copelL Els vint-i-vuit poetes 
inclosos són una mostra, enlluernadora i forçosament limitada, 
de la v ita lita t del gènere. La pregunta, llavors, és ineludible: s'hi 
mostra una manera d'escriure? Un moviment? Una generoció? 
Jaume C. Pons Alorda, un deis promoters de l'antologia, argüeix 
que "jo mai he pensât en el concepte de generoció com a concepte 
absolut, al contrari. Necessitem etiquetes, evidentment, perqué 
ens ajuden a classificar, però hem d'intentar aconseguir que siguin 
el més àmplies possibles. Jo sóc una generado to t sol, jo sóc un 
imperi, jo sóc legió, cada èsser individualment ho és, però també 
som en relació amb els altres, amb la manera com ens llegeixen i 
acompanyen. l és evident que hi ha moments en qué les energies 
es concentren de forma esplendorosa. La Pedro Foguero, i la 
publicació d'aquesta antologia tan divertida i al mateix temps 
congero, per a mi va significar entrar per la porta gran del temple 
d'una cosa que s'acosta al concepte de generació". Mireia Calateli 
subratlla, per la seva banda, l'ambivalència delterme:"El concepte 
de generació és una eina per fer anàlisi i, corn a tal, pot ser valid 
sempre que es posi en qüestió i se'n facin visibles les mancances.

l'artificialitat. Pot servir, en efecte, però sense 
oblidar que les etiquetes mai no abracen 
del to t allò que delimiten i són, o poden ser, 
contradictóries". Per a David Caño, es pot parlar, 
"amb tots els matisos possibles", de generació, 
to t i que també és possible "sentir afinitat amb 
poetes que tenen vint o trenta anys més que 
nosaltres". Del concepte generació, en qualsevol 
cas, sempre caldria recelar-ne, especialment si es 
volen subratllar determinades homogeneïtats en 
detriment de la Individualität de cada escriptor. 
Ara bé, si l'entenem com a concepte Higat a una 
ineludible diversitat, pot ser una eina, sempre 
efímera, per orientar-nos.

Un Uenguatge sense encarcaraments
Quins són, però, els trets que defineixen aquests 
poetes? En la seva obra hi trobem, sens dubte, 
la diversitat com a emblema. Però el tre t que els 
caracteritza és l'ús d'un catalá fluent, versátil i 
rie en qué apareixen els modismes més recents, 
l'argot, els registres col-loquials i, fins i tot, 
l'adaptació de castellanismes i anglicismes. En 
la poesia de Laia Martínez, Jordi Nopea, Silvie 
Rothkovic, Pau Vadell, Albert Forns o Anna Guai 
trobem, per exemple, aquest desencongiment 
i frescor a l'hora d'abordar el poema. En la nova 
poesia la llengua s'expandeix i s'embruta, agafa al 
voi noves accepcions i deixa enrere la rigidesa. Un 
altre fe t rellevant rau també en l'extraordinária 
ampliació deis referents. D'una banda, s'observa 
la reverènda cap a noms imprescindibles de la 
nostra literatura (March, Vinyoli, Ferrater, Riba, 
Espriu, Bauçà, Bonet, Palau i Fabre, Brossa, 
Estellés... i noms més contemporanis com Enric 
Casasses, Marius Sampere o Francese Garriga) 
i, de l'altra, to t un seguit de referències que van 
del cinema al còmic, dels videojocs a la televisió i 
de la mùsica pop, electrónica 0 heavy a les icones 
del consum. Tota aquesta cultura, que encara 
és vista amb recel per determinats critics, és 
absolutament imprescindible si es voi entendre 
no només l'obra dels poetes actuals sinó el món 
en qué vivim, ja que avui no és possible abordar 
la creació literaria com un fe t exclusivement 
autorreferencial. Aquest conjunt de trets nodreix 
amb força la poesia nova, fins al punt que per 
a aquests autors les influéncies no només són 
literáries sinó que s'estenen també a molts altres 
ambits. Alguns d'aquests poetes han dut aquesta
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actitud fins a les últimes conseqüències, amb una 
gran infìuència no nomes del cinema i del còmic, 
sino també de la sèrie B, situada més als marges 
de la cultura oficiol. La cultura ja no s'expressa 
amb una sola veu i una sola direcció, sino amb 
infin itat de raigs que es projecten a una velocitat 
vertiginosa, amb la qual cosa es configura 
una imatge polièdrica que va més enllà de la 
qüestionada postmodernitat.

Un altre aspecte fonamental és l'actitud 
envers el mon editorial. Els nous poetes no 
menystenen les formes tradicionals de publicació, 
ni rebutgen, en general, el fe t de presentar
se als premis literaris. Tanmateix, és evident 
que Internet ha suposat un gran revulsiu per a 
la publicació i difusió de la poesia. D'aquesta 
manera, i un cop més, les jerarquies tradicionals 
s'han afeblit i ja no és necessari passar per una 
editorial convencional per poder publicar. Alguns 
poetes s'han iniciat en el Hibre digital, fins i to t 
amb obres interactives per a iPad, com és el 
cas de Jaume C. Pons Alorda. Tot plegat enmig 
deis blogs i de les xarxes socials. Mireia Calateli 
considera que "els blogs i els camins de difusió 
que ofereixen les tecnologies són una oportunitat 
que eixampla les possibiÜtats de donar més veu 
a la poesia. En aquest sentit, és molt intéressant 
trobar que han citât algún poema teu a blogs 
personals o literaris, que Than traduit o, fins i tot, 
que Than reinterpretat. De cop, els teus poemes 
són a la xarxa, amb una vida pròpia o apropiada 
per gent diferent, sense que siguin critics 
especialitzats. És una experiéncia bonica que mai 
no deixa de fer impressió".

David Cano rebla aquesta sensació, to t 
subratllant la importancia de la xarxa en la 
distribució i difusió de la poesia: "En aquesta 
època nostra hem vist eclosionar les xarxes de 
comunicació i expressió virtual (blogs, webs, 
Facebook, Twitter...) i també estem aprofitant 
les plataformes de micromecenatge per 
finançar o complementar el finançament de les 
nostres obres i propostes créatives. Tot això ha 
trencat amb els sistemes clàssics de publicació 
i distribució. És evident, però, que actualment 
conviuen ambdós mons: el que se serveix de 
les possibilitats de la xarxa i el que podriem 
anomenar classic (editorials, distribuidores, 
mitjans de comunicació). 1 no pot menystenir- 
se cap dels dos, to t i que el virtual permet als 
creadors joves controlar més el procès, amb unes 
possibilitats i dosis de llibertat que el sistema 
clássic históricament ha mantingut tancades".

Tot plegat, però, no voi dir que no hi hagi 
problèmes de gruix. David Jiménez i Cot, per 
exemple, es dol d'algunes de les dificultats que 
pateix el sector; "Ara mateix estem passant per

una crisi que també afecta el món editorial i que ha sacsejat, fins 
i tot, plataformes que abans eren subvencionades per entitats 
que han hagut de fer retallades o bé s'han quedat sense fons. Això 
ha desmoralitzat molta gent i ha réduit les expectatives d'anys 
anteriors. Fixem-nos, per exemple, en el que li ha passât a l'AJELC. 
Ha caigut d'una manera deplorable i ningú ha estât capaç d'agafar el 
bou per les banyes i posar fil a l'agulla perqué es torni a redreçar".

Cal recordar que algunes editorials que han fe t una tasca 
important en la difusió deis poetes nous, com Labreu, van néixer 
justament a partir del fenomen dels blogs i dels autors que 
utilitzaven Internet per difondre la seva obra. Cal dir, igualment, 
que les grans editorials mostren molt poc interés cap al fenomen 
poètic. Això té conseqüències negatives però també aspectes 
paradoxalment engrescadors, ja que la poesia ha entrât en els 
circuits situats fora de la cultura més oficial i això l'ha dotada d'un 
gran dinamismo. Fins i tot, alguns autors han optât per l'autoedició, 
en format tradicional de paper, per fer fron t a la manca d'interès 
editorial. Però el fenomen té altres confluències. A més de les 
editorials petites i independents, i dels blogs i pagines de poesia, cal 
esmentar les revistes i fanzines, així com el fenomen deis recitals. 
Molts dels poetes joves han madurat la seva veu amb el contacte 
amb el públic, a través de recitals i festivals. L'oralitat ha comportât 
un retorn a les fonts tradicionals de la poesia i l'enderrocament deis 
compartiments estañes. L'obra de Josep Pedrals, per exemple, no es 
pot concebre sense aquest joc entre l'oralitat i el metatext, en un joc 
brillant en qué el poema es fa aventura i conflueix amb la literatura 
medieval i barroca a través de la juxtaposició postmoderna.

La realitat passada pel turm ix  de la nova lírica
L'auge dels trets virtuals no ha fe t perdre de vista, però, la reflexió 
sobre el món físic i concret. La nova poesia s'abeura de manera 
molt amplia en la consciéncia de l'entorn, però amb un tractament 
dens i elaborat del llenguatge que l'allunya clarament del réalisme 
més directe de les generacions anteriors. Ben sovint les vivéncies

David Caño 
i David Jiménez
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D'esquerra 
a dreta,
Laia Noguera, 
Irene Sold i 
Mireia Calafell

i les ferides personals resten subjectes a la metàfora a través de 
veis lingüístics que ens allunyen de la mera exposició d'uns fets. 
Aquí hi trobem, per exemple, la poesia de Mireia Calafell i Anna 
Guai, dues de les autores imprescindibles dels últims anys. També 
podem trobar-nos amb una impactant juxtaposició de realitat i toes 
surréalistes, com en els poemes d'lrene Sola, una de les veus més 
joves. 0 amb l'ús de la ironia i la crítica punyent, com succeeix en 
l'obra d'Anna Ballbona. La poesia d'Esteve Plantada mostra, per la 
seva banda, una voluntat de construcció i de ritme, de musicalitat 
i d'ironia, amb un rerefons de contundèneia i agror. Altres poetes, 
corn Estel Solé o Angels Gregori, fan un ùs renovellat de la vivèneia, 
amb un sentit de l'elaboraciô literaria que defuig caure en un excès 
de circumstàncies personals. En Rubén Luzon, la quotidianitat 
pot ser trabucada a través d'imatges esquerdades i innovadores 
que conviuen amb poemes de factura més clàssica, la quai cosa 
atorga a aquest autor una voluntat notable d'exploraciô. En Pau Sif, 
l'acostament al mon és vivament sensual i táctil, heretat d'Estellés 
i de la dolcesa marítima de l'horta valenciana. Poeta sensible que 
fa poemes corn cançons i que canta la vida entre alcohols, flaires, 
sabors i mùsiques, to t plegat enmig d'una profunda voluntat 
elegiaca que no defuig el dolor.

En alguns dels nous poetes hi trobem un retorn a les formes 
populars, que recorden la rondalla i la cançô, amb una elevada 
riquesa de llenguatge. Blanca Llum Vidal combina aquest registre 
amb formes més conceptuáis i denses, amb un gran domini dels 
efectes sonors i de l'ús de les figures retoriques, des de l'epifrasi i 
l'amplificació a l'anàfora, sempre buscant la màxima expressivitat 
literària, a mig carni de la cançô i l'elaboraciô simbòlica.

També el quefer poètic esdevé, ben sovint, el camp de batalla 
en què es dirimeixen les actituds no només literàries, sinô també 
politiques i socials. Aquesta poesia ens recorda que qualsevol 
escriptura ha de ser compromesa i que no pot entotsolar-se. Autors 
corn David Caño o Caries Rabassa no baixen al peu del carrer, sinô 
que hi viuen i hi rauen, to t aplegant combat i veu poètica.

D'un trobar rie i dus
Hi ha, també, una poesia encara més conceptual i hermética. Aquí 
les imatges esdevenen esquinçades i apareix to t un món simbólic 
de precisa elaboració, com en el cas de Lucia PietrelÜ, Anna 
Enrich, Jaume C. Pons Alorda o l'últim Pau Vadell. En Marc Rovira i 
Joan Duran, trobem un ús savi del llenguatge que marca, a través

d'imatges i giragonses retóriques, ben modulades 
i travades, una distáncia amb la realitat més 
próxima, amb algún toe apocalíptic en el cas de 
Duran. Un cas similar és el de Gabriel Ventura, que 
combina el to intimista amb un treball Üngüístic 
dens i hermétic. En Joan Todó, el món exterior 
apareix transfigurât per una elaborada imatgeria, 
esquitxada de dialectalismes, la qual cosa fa 
que el poema esdevingui gairebé matèrie i que 
conformi, de manera reeixida, un univers esmolat. 
Des d'un reialme diferent, la poesia de Pere Antoni 
Pons esdevé elegant i elegiaca, amb arguments 
que trenen i desfan lücides metàfores.

En altres poetes, l'esguard personal busca 
respostes d'unitat i introspecció, amb lirisme i 
interrogants irresolts, com en Laia Noguera, una 
autora potent a la recerca de la concentració i de 
la veritat íntima, sempre lluny de la retòrica. En 
David Jiménez i Got, la recerca personal s'enfonsa 
en imatges fosques, d'un elevat poder Üngüístic, 
que revelen abismes esglaiadors. No és gens 
agosarat qualificar aquesta poesia, de gran 
Originalität i ambició, com a gòtica.

En qualsevol cas en tots aquests poetes hi 
trobem una voluntat d'introspecció que no cau 
mai en la complaença ni en Taïllament, sinô que 
sap emmirallar-se de manera intelligent en el 
món, sempre des de la conscièneia d'un llenguatge 
que esdevé, també, univers propi.

El panorama, aixi dones, és divers, complex 
i amb diverses linies no sempre confluents. I en 
aquest punt cal cloure, per tant, l'esbôs, el resum, 
el tast forçosament incomplet. Perqué no és 
possible abastar un moviment heterogeni que 
s'està générant en aquests mateixos moments i 
que encara ha de definir-se i conformar-se. De ben 
segur, però, que molts d'aquests noms serán un 
referent d'aqui uns anys. l una cosa és prou clara: 
som davant d'una Silicon Poetry que augura un 
nou segle de brillantor.
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Sabadell i la poesia (II) /  No a la Vali d'Auden

VÍCTOR MAÑOSA

En un dels seus poemes curts, W.H. Auden afirma que l'esperança 
d'un poeta és "ser corn el formatge d'una vali, local, però estimât 
en altres llocs". En contra, però, del fa t implicit en la metàfora 
d'Auden, a Sabadell els poetes gaudeixen de l'estimació d'un públic 
que acudeix a les seves lectures gairebé tantes vegades corn és 
convocat. És un tôpic, i deu ser cert, que de poesia se'n llegeix molt 
poca, però arreu del món la poesia ha sabut retrobar-se amb una 
nova forma de lectors — l'audiència— a través d'aquest temps 
compartit que s'estableix en les lectures. En aquest sentit, la nostra 
ciutat no és diferent de cap altra, 1 són precisament aqüestes 
lectures les que ens han permès conèixer amb quina veu afronta el 
món cadascun dels nostres poetes. Pensar que el nostre públic no 
sap valorar correctament les diferents afinacions dels seus poetes 
seria un prejudici incoherent amb el suport que li demanem amb la 
seva presència.

Cal remarcar uns elements clau en la formado d'aquesta 
audiència fidel: l'existència de tres espais com són l'Aliança 
Francesa, Cal Ventura o l'Espai Agora (antigamenttambé elTeatre 
del Sol) que, amb orientacions ben diferents, tenen molt en compte 
la poesia en la seva programació; les iniciatives personals dels 
mateixos poetes; i el treball de diverses entitats i col-lectius com 
ara la mateixa Aliança, el Café Central o Papers de Versália, entre 
d'altres, per portar a la ciutat poetes i traductors de gran qualitat. 
Ara bé, com que to t avenç és sempre frágil, convé tenir present que 
conservarem aquest públic en la mesura que hi hagi una presència 
regular de poesia, diversa i amb qualitat, en la programació cultural.

És una o b v ie ta t que escriure és una tasca solitària i que to ta  

obra és fru it  de la S ingularität de cada autor. No és tan obvi, però em  

sembla que és igualm ent cert, que és en el co n tex t d'una com unitat 

que el treb a ll a rtis tic  es pot desplegar d'una form a més com pleta. 

Els poetes de la c iu ta t ho saben i no treballen  de fo rm a aïllada, 

fo rm en  xarxes seguint a fin ita ts  naturals — xarxes que no tenen un 

abast e s tr ic tam en t local— , i albora saben, o cree que saben, que 

ser poeta a Sabadell és tam bé fo rm a r p art d'una com unitat, perqué, 

a Sabadell, la relació en tre  poetes està m olt sovint tenyida per 

gestos d 'a fecte  i de generosita t.

L'"estimats en altres llocs" també, perqué és cert que cap deis 
nostres poetes té aquesta valí com a últim horitzó, i que alguns 
gaudeixen d'un reconeixement merescut més enllá deis seus 
confins. És un privilegi tenir-los tan a prop: també d'ells hem après 
que no vivim a la Valí d'Auden.

Víctor Mañosa (Sabadell, 1970) Després de col-laborar amb el grup 
Papers de Versália en diverses plaquettes, el 2007 li publicaven a la 
col-lecció Zona Blanca el poemari L'home que mira perplex. Té altres 
obres autoeditades, entre les quais Stramonium (2012). Té un blog 
sobre poesía, Catáleg de desficis (victormanosa.blogspot.com).
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Amateurs

JOANTODO

Un dels plaers d'aquesta vida és escoltar un professional parlant 
del seu ofici. A la casa on em van criar, rron pare es passava les 
menjades parlant de rrobles. Ho sabia tot: quina fusta és millor per a 
cadascun, com engalzar les peces. Encara guardava un alé de quan, 
abans que to t es mecanitzés, l'ebenisteria era una forma artesana: 
un duel entre l'habilitat i la matèria. I l'objectiu era fer mobles ben 
fets, amb una u tilita t concreta, que duressin. En aquells temps, els 
meus pares també van decidir matricular-me en una de les dues 
escoles de música del poblé. Allá, a banda d'estudiar llenguatge 
musical, vaig estavellar-me contra les classes de violi i vaig acabar 
cantant a la coral. A dues, de fet: la del meu poblé i, més tard, la de 
la Universität Autònoma de Barcelona. També tocava la dolçaina, 
i vaig arribar a cobrar per fer-ho. És per aixó últim que, per alguna 
banda, hi diu que he fe t de mùsic: tinc la teoria que, en qüestions 
artistiques, horn no és"músic" o "poeta" fins que no apareix aigu 
altre que li paga per ser-ho. És una teoria segurament falsa però que 
ajuda a no fer gaire el ridicul.

A la coral, la música que hi fèiem no era, potser, gran cosa: un 
esforç voluntariós i sense pretensions per aixecar quelcom que no 
ofengués gaire. Si tota la saviesa artesana del meu pare estava al 
servei d'un objectiu molt concret, la satisfacció del client que paga, 
amb la música hi guanyàvem més nosaltres que el pùblic. No vull 
dir que aquest sortis fastiguejat: parents, amies i passavolants 
ens escoltaven amb bona voluntat, per passar l'estona. Nosaltres 
viviem l'experièneia de fer un concert, els nervis de l'assaiggeneral, 
el goig de l'ùltima nota. Hi apreniem a treballar en equip, hi distrèiem 
d'una manera digna el temps lliure, viatjàvem (a les corals, to t sigui 
dit, s'hi Higa molt). I descobriem qué és la música: una disciplina 
sense fi. Per això, finalment, no vaig ser mùsic. Recordo haver 
cantat el Magnificat en Re Major de Bach, la Passio segons Sant 
Moteu; haver-me abocat a aquests remolins sonors. Cai entrenar-se 
incansablement encadenant escales i arpegis, fer una gimnástica 
diària, i ingrata, que és només l'avantsala del treball veritable: el 
de captar els més subtils matisos d'una cadència, mesurar la força 
d'un crescendo, conduir la correntia d'una fuga o donar la Intensität 
adequada a un gir melòdic. Esdevenir el filtre  invisible entre el 
compositor i el públic. És una matemàtica de l'emoció que es troba a 
les antipodes d'allò que Riba anomenava l'esperit de l'espontani, del 
discontinuât, de l'instintiu. Pent música vaig descubrir que la vida és 
massa breu per a un art que és infinit, i llavors vaig deixar la música.

Temps després, a una festa en un pis d'estudiants, vaig conèixer 
un noi ros, molt garlador. Era poeta, va dir, i montava recitals de 
poesia en un bar al costai del MACBA. La setmana següent hi vaig 
acudir, i a poc a poc vaig acostumar-me a anar-hi cada dimecres. En 
aquella època, certs details de l'Horiginal eren molt diferents de 
com són ara: no s'havia oberi la sala de dins (que tants disgustos 
burocràtics va donar més tard) i els actes tenien Hoc al menjador. 
Per això mateix, quan el poeta acabava de recitar tenia Hoc un 
complicai moviment de taules i cadires: part del públic marxava, 
una altra es quedava a sopar, to t ajuntant taules vora el poeta, que

el tenia pagat (i suposo que encara és aixi). El 
sopar podia allargar-se a l'Almirall, just a la vora, i 
acabar algún cop (no sabria dir si molt tard o molt 
d'hora) en un bar que el noi ros i xerraire, Josep 
Pedrals, anomenava "101", to t i que al cartell hi 
deia Tam'Rigat, i queja no existeix. La història de 
l'Horiginal és també la història de com la legislació 
ha lim itât aqüestes vesprades fent tancar tots els 
locáis a les tres, i de com, to t pel bé de la nostra 
salut, la normativa sobre tabac ha créât una 
dificultat suplementària als soferts recitaires: 
han de ser més intéressants que les ganes de 
fumar. Aquells sopars van acabar-se (o van 
mutar) en obrir la nova sala, el 2004 o el 2005; des 
d'aleshores, en acabar el recital hom es dispersa, 
si voi, pels restaurants propers. Al capdavall, el 
canvi ha estât un éxit: però jo, la veritat, enyoro 
aquellos taulades iniciáis.

Va ser allá que, després d'uns anys escrivint 
per a mi, vaig començar a tractar poetes. I de fe t 
l'Horiginal ha esdevingut un bon observatori de la 
poesia deis últims deu anys: per allá hi ha passât 
to t Cristo. De molt diverses maneres. Hi ha hagut 
gent que hi venia només a recitar, i gent que venia 
a veure només un déterminât poeta (Andreu 
Subirats o Caries Hac Mor, per exemple, tenen 
un públic propi, fidel, que apareix quan reciten 
ells). Hi ha habituais de pedra picada que hi han 
anat cada dimecres, fos quin fos (fos el que fos) el 
recital. Pedrals i Forran Garda, els organitzadors, 
una vegada van arribar a la conclusió que el 
més habitual d'aquests habituais (curiosament 
no poeta, fins que no es demostri el contrari) 
és el gran medievalista Stefano M. Cingolani. 
Entre ambdós extrems hi ha tots els Luden de 
Rubempré (i algún Vautrin) que començaven 
a venir, hi coneixien algú, feien un pareli de 
contactes i ja no tornaven mai més. El país és tan 
petit que en deu anys pots arribar a conéixer-ne 
no només tots els poetes sinó bona part del seu 
públic. Però sobretot, ben aviatvaigadonar-me 
que aquell ambient era molt semblant als aplecs 
de coráis. Tot i que no s'hi Higava tant.

La gent, un cop acaba d'estudiar (aquella 
bella època durant la quai tens to t el temps del 
món i pots dedicar-lo a aixecar les més excelsos 
teories), entra en un darwinisme que, poc a 
poc, va imposant-se. En poesia, és devastador. 
Perqué un cop acabada la vida d'estudiant, a 
mesura que vas emboHcant-te en feinetes o
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feinasses, en ritus d'aparellament i procreació, allò que els de 
dretes anomenen "la realitat" t'assetja. Et devora les hores. I poca 
gent aconsegueix muntar-s'ho (per dlr-ho vulgarnnent) per donar-ll a 
I'art tota la vida que aquest exigeix, to t I'espai mental que demana. 
Passats deu anys, però, si em demano per quin dels poetes que 
he vist a I'Horiginal pagaria una entrada per tornar a veure'ls, el 
balanç és ben minso. La major part dels qui ens presentem alia 
com a poetes som encara més amateurs que els cantaires de coral 
(que al cap i a la fi sempre compten amb un director que els Higa 
curts), amb l'agreujant que no som interprets de l'obra d'altri, sinó 
de demiürgs de quelcom que potser no supera Turc individual ni 
una obsolescència no programada. Pocs pugem a recitar sabent- 
nos el poema de memòria, amb les mans lliures, coneixent-ne les 
inflexions, bavent estudiat la manera de dir-lo. O bé (si admetem 
el clixé dels bons poetes que no saben recitar i dels bons rapsodes 
que no saben escriure), no ens hem plantejat quina nécessitât 
té el pùblic de sentir les nostres cabòries, no hem pensât on ha 
de començar i acabar un vers (problema per al quai la mètrica no 
és més que una solució provisòria). Ni tan sols ens hem demanat 
qué escriuen els altres poetes; pot semblar mentida, però encara 
existeix una certa quantitat de gent que creu en l'originalitat 
aixecada sobre la ignorancia dels precedents.

I tanmateix, tampoc voldria semblar ara un d'aquells exquisits 
que, pel fe t de citar el pròleg d'una traducció de Valéry, se somien 
qualificats per desqualificar en pes aquesta opció (fins i to t quan la 
practica un Andrés Sánchez Robayna; traductor, per cert, justement 
de Valéry). Perqué, igual que mon pare comprava catalogs de 
mobles per veure nous dissenys, jo anava a I'Horiginal a veure què 
fan els altres. No em sap greu haver assistit a recitals mediocres: 
sempre hi havia una imatge, un suggeriment, la bellesa d'un gest, un 
tremolor de veu que delata una vacil-lació, details que m'ensenyaven 
alguna cosa. És certament un motiu débil, lim itât ais qui escrivim. 
Espai mental, he escrit abans. l tanmateix, cree fermement que 
guanyar-se la vida fent poesia no és la solució. Acabes tancat en 
un univers fais, autoreferencial. Tot és més complex; en el fons, 
una qüestió aporética, irresoluble. Fer poemes no és fer mobles. 
Perqué l'art demana tota la vida, però també exigeix Ilibertat. 
Exigeix situar-se en una esfera autònoma, que no existeix per a les 
subvencions públiques ni tampoc —tenint en compte quina és la 
qualitat deis Ilibres més venuts— existeix per al públic majoritari 
Mon pare feia els armaris que li manaven; les corals, els grups 
dolçainers, els poetastros de I'Horiginal, malgirben allò que els dóna 
la gana, sense demanar comptes a ningú. A fons perdut. Té, també, 
la seva grácia. Perqué to t plegat és un deis fets més curiosos 
d'aquesta vida, un deis seus fenómens més extravagants: to t i 
que la poesia, des del punt de vista de "la realitat", és impossible, 
malgrat aixó, la poesia existeix. Us ho juro.

Jo l'he vista.
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Sabadell i la poesia (III) /  Passa de vegades

SONIA MOLL GAMBOA

Passa de vegades: arribem a un Hoc, un pobie, una ciutat, i sentim 
que ens acuii. Que ens abraça. Que podn'em quedar-nos-hi 
sempre. Quan descobrim un Hoc aixi, tenlm tendència a tornar-hi 
repetidament, l'escollim corn a primera opció abans que qualsevol 
altre, volem retrobar-lo, endinsar-nos-hi, reconèixer-nos en aquell 
paisatge cada cop que hi posem els peus, sentir que d'alguna 
manera en formem part.

Quan el poeta José Antonio Arcediano em va convidar, 
juntament amb Jordi Boladeres, a participar en la presentació de 
la revista Caravansori amb el grup Papers de Versàlia a lAliança 
Francesa de Sabadeli, al maig del 2008, aquesta ciutat ja era un 
Hoc que em sentía un poc meu. Hi vivien (hi viuen) amigues molt 
estimados, i començava a tenir-hi també Haços familiars. Tenia poca 
idea, però, de la seva vida cultural. Recordo amb afecte aquella 
tarda a lAliança, la calidesa d'Esteban Martínez, Josep Gerona, 
Marcel Ayats, Josep M. RipoH. Quilo Martínez no hi era, aquell 
dia. Recordo l'atenció amb què escoltaren els nostres poemes, 
i la impressió que els seus em van deixar en la ment, o l'esperit,
0 el que sigui que rep l'impacte de la poesia que sap tocar el 
misteri, acaronar-lo, deixar-lo en suspens davantteu i aconseguir 
que en perduri encara l'aroma. No sé si J. A. Arcediano sabia que 
aquella tarda m'havia fe t un regal impagable. El vincle amb els 
poetes de Papers de Versàlia es va anar estrenyent, gairebé com 
un idil-li, primer a partir de les col-laboracions en les plaquettes 
monogràfiques de poesia que Havors publicaven periòdicament i, 
aviat, com a punt d'inflexió, amb el primer recital de la Festa Major 
en què vaig participar, el 200g. Aquell dia vaig conèixer, entre 
d'altres, David Madueno, Victor Mañosa, Jorge Bretons i Maite 
Mòdol. El tema, com si el desti ens hagués fe t l'ullet, era l'amistat. 
Llegir un text i sentir-lo germà, reconèixer-hi la pròpia vivència o, 
en to t cas, sentir que aquelles paraules t'estan tocant alguna corda 
de l'ànima, passa sovint, i deu ser per això que Hegim poesia; però 
descobrir que aquell batee no s'allunya gens de la persona de la 
qual emana, és un petit miracle. A través dels versos dels poetes 
sabadellencs s'han anat te ixint vineles humans que han reforçat
el Higam amb la ciutat i amb el seu batee cultural. Penso en les 
ressenyes del blog de David Madueño, LIunàtic, imprescindibles, i un 
poema que parla de l'ilia que estimo i m'hi fa tornar com en un somni. 
En la veu germana de Victor Mañosa, que entén de desarrelaments,
1 en els seus meravellosos poemes en gallee, i alguns versos inédits 
que se'm queden gravats a desgrat de la mala memòria, "un fill 
perdut al supermercat /  és una porta oberta a una por atàvica (...)
/  A la fi et trobo, /  ofès i plorôs /  (sé que amb tu, per sempre més,
/  tindré por)". I les sinestèsies entre el seu blog i el meu, corn si 
escriguéssim alhora, corn si ens llegissim abans fins i to t d'escriure. 
La trobada, inoblidable i màgica, amb Quilo Martinez, una tarda 
que llegiem poemes dedicats a ciutats (el seu Valparaíso i el meu 
dansant alhora en versos paral-lels). Los luces nómadas d'Esteban 
Martinez, directes al tel de l'ànima que queda tremolant, corn una 
porta mal tancada, quan perds a poc a poc la mare. El mestre Josep 
M. RipoH i el seu "sóc el segon: estima'm", gravat a la peli i récitât en

femeni alguns diumenges a la tarda, en la soledat 
de casa. Els versos de Josep Gerona, "El teu pare 
et busca en els nùvols del cel. /  ¿Quines formes 
pren ara la teva ánima?", amb el sol capritxôs de 
juny jugant a fe t amb el rellotge pintat a la paret 
del pati de l'Aliança, mentre Hiscaven versos 
de Rilke i notes sublims de violoncel i piano. Un 
poema de Maite Môdol que revé cada cop que 
veig un gronxador en una plaça. I Los adolescentes 
furtivos de Toni Quero, que a estones m'agrada 
Hegirtambé enfrancès de la mà de Renada-Laura 
Portet,"Sous les porches,/palpite un murmure 
d'acier et de corps en désir, /  les maîtres d'escrime 
se battent en duel /  et entre les pavés /  flo ttent 
des cadavres d'amoureux /  qui s'essaient à des 
calligrammes".

Passa de vegades: arribem a un Hoc, una ciutat, 
un poblé, i sentim que ens aeuH. A Sabadeli, els 
versos i les persones han fe t d'àncora. I continuem 
conjurant el huit amb la bellesa, corn diu Josep M. 
RipoH, "(...) perqué els morts, alats, ens sobrevolin 
/  en Hoc de corbar-nos l'esquena".

Sonia Moll Gamboa (Barcelona, 1974) va publicar el 2008 el seu 
primer Hibre de poemes en solitari. Non si mole nunc, V Premi Sant 
Geloni de Poesia i amb un pròleg de Màrius Sampere. Enguany 
presenta un Hibre de proses poétiques, Creixen molgrot to t les 
tulipes, XXXII Premi de Narrativa Curta 25 d'Abril Vila de Benissa. 
La seva obra escrita s'amplia amb els textos del blog Lo vida té vida 
pròpio (lavidatevidapropia.blogspot.com).
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Noves veus a LaBreu

MARC ROMERA

Quan LaBreu Edicions va néixer amb la voluntat 
de crear una col-lecció de poesia que omplís 
un espai que consideràvem que els grans 
grups editorials havien abandonat i que altres 
col-leccions de poesia no podien acabar d'omplir, 
ho vam fer amb uns objectius molt clars. A través 
de l'ediciô, voliem donar a conèixer un seguit 
d'autors que, per la seva joventut o per les seves 
particularitats, quedaven al marge dels grans 
premis i de la poesia més o menys oficial que es 
podia trobar a les lleixes de les poques lÜbreries 
on encara es pot trobar poesia catalana — més 
enllà de Miquel Marti i Poi o Joan Margarit.

Tot això implicava apostar per autors 
joves, o molt joves, però també per autors que 
havien quedat arraconats per les voluntats 
canonitzadores, malgratteniruna obra publicada 
d'indiscutible qualitat i interés, malentesa o 
desatesa per crítica i patums, o simplement 
ignorada pel mon editorial però amb un trajéete 
intéressant i exitôs en el cada dia més reviscolat 
panorama de l'oralitat. Aixi, veus imprescindibles 
corn les de Jordi Vintró, Lluis Urpinell, Francese 
Garriga, Caries Sanuy o Josep Ramon Bach, se 
sumaven a l'estrena d'autors madurs encara 
inédits corn Andreu Subirats, Daniel Busquets o 
Felip Costaglioü (que havia publicat en francés i 
anglés però era un total desconegut en la nostra 
llengua). Tot això se sumava a la nostra aposta 
per les veus més joves que pensàvem que podien 
aportar visions noves, tendéncies noves, a una 
poesia catalana necessitada de poétiques que 
ampliessin horitzons.

En aquest sentit, s'han donat tres fenòmens 
que a nosaltres ens semblen molt significatius 
i que, en molts sentits, han girat al voltant de la 
importància que ha tingut el bar Floriginal l els 
cicles de poesia que fa anys que omplen el locai 
cada dimecres de poetes i de gent interessada en 
la poesia.

El primer fenomen és de justicia. Francese 
Garriga, que ara ha fe t 80 anys, ha hagut 
d'esperartot aquest temps perqué la seva obra 
fos reconeguda i, curiosament, ho ha hagut de 
ser quan tota una generació de poetes joves han 
sabut veure en la seva poética allò que els seus 
contemporanis no van voler veure-hi. La veu 
de Garriga és tan sorprenentment particular, 
tan diferent i originai, tan desmarcada del que 
qualsevol de les generacions que li han estât 
contemporànies han fet, que ningú no hi va

reparar, deixant a part la incomoditat, per incomprensió, que 
la seva actitud sempre ha escampat. Però quan els poetes més 
joves, Iliures d'actituds competencials, han entés aquesta poética, 
Garriga s'ha convertit en un referent absolut, potser un deis més 
importants i més influents en les generacions que han nascut des de 
la meitat deis seixanta fins a les que to t just surten ara de l'ou.

El segon fenomen va lligat, en certa manera, a l'antologia Pedro 
foguero, on un munt de poetes molt joves es reivindicaven i es 
donaven a conéixer i alguns deis quais formen part, també, del 
nostre catàleg perqué consideràvem que eren veus que calia tenir 
en compte. Així, Josep Pedrals, Andreu Galan, Jaume Pons Alorda, 
representarien una generació de poetes amb referents i poétiques 
tan diferents que dificilment podriem parlar de generació, si no 
fos per una qüestió d'edat. Això sí, si alguna cosa els agermana en 
aquest sentit és que tots són deutors de la tradició: del barroc i 
la tradició més clàssica; d'Estellés; i, també, d'Andreu Vidal, entre 
d'altres. Res més que això i una actitud vital davant la poesia, una 
mena de combativitat oral carregada de compromis poétic, és el 
que els podría convertir en generació.

El tercer fenomen és el d'un grup de poetes joves que, de sobte, 
apareixen amb unes veus del to t noves, diríem que modernes, o 
postmodernes, que desperten un interés desmesurat entre un 
públic no avesat a la poesia però sí a les noves vies de comunicació 
digital (blogs, tw itters, etc.) i que el món de la crítica ha ignorât 
perqué no han sabut ubicar. Són un grup de poetes (Silvie Rothkovic, 
Albert Forns, Anna Guai...), els referents dels quais no són la nostra 
tradició poética sinó altres mons creatius: la música culta, clàssica 
i contemporánia, l'art contemporani, el cinema..., la qual cosa ha

Josep Pedrals
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Joan Todo

générât un llenguatge poètic del to t nou, del to t 
innovador i, alhora, fascinant i pel qual a LaBreu 
apostem d'una manera molt especial perqué 
pensem que son els véritables creadors de noves 
possibles tendències en un mon on el deute amb 
la tradició cada vegada permet menys marge 
d'innovaciô i tendeix més a la repetició. El seu 
llenguatge és nou, és sintètic, porta una càrrega 
visual potentissima, explica coses però defuig la 
narrativitat, és abstráete però genera emocions 
molt clares, pot ser fose però enlluerna, i juga 
amb el llenguatge. Al capdavall, aconsegueix 
aquella aparença de senzillesa que deriva de la 
complexitat més aguda.

1 anys després, aquesta voluntat d'obrir un 
espai a noves veus la vam voler ampliar al món de 
la narrativa.

Com passa amb la poesia, per a un autor 
novell donar-se a conéixer esdevé una Iluita 
épica contra la indiferéncia editorial; la dificultat 
de guanyar premis que no están a l'abast de 
noms desconeguts i la dinàmica devoradora 
que els mitjans nous i la producció literaria com 
a producto de masses genera en un món on les 
coses són novetats un dia i el següent passen a 
l'oblit. Nosaltres teníem localitzats alguns autors 
que ens semblava que mereixien que fossin 
descoberts per un public exigent, atesa la qualitat 
i Tambició literaria de la seva obra. Tampoc no 
estàvem tancats a una qüestió d'edat, però 
els tres primers títols eren primores obres en

narrativa de tres autors molt joves i, una vegada més, seria un error 
parlar de generació, perqué si alguna cosa ens sembla que defineix 
les veus més recents de la nostra literatura és l'individualisme que 
lescaracteritza.

Hi pot haver, i hi ha, una relació possiblement motivada 
per qüestions generacionals, tant a nivell huma corn pel fe t de 
compartir pulsions creativos, entre Joan Todó, Max Besora i Jordi 
Nopea, però a nivell d'obra partim de conceptos totalment distants 
quant a estética i quant a concepte. Tot això ens fa pensar que, 
entrats en l'era de la digitalització, l'experiment dels Imparables 
podría ser el darrer cas d'un grup de creadors que es podría 
considerar generació, to t i que partint d'estétiques també prou 
diferenciades i, una vegada més, recolzant-se més en l'actitud 
artística i vital que en la voluntat estética.
En el cas deis nostres autors, els referents i les intencions són del 
to t dispars. Només cal comparar la voluntat perfeccionista, en 
el sentit més classic, de l'expressió literária de Joan Todó, amb el 
rupturisme quasi experimental de Max Besora, i to t això amb la 
frescor postmoderna amb toes surréalistes de Jordi Nopea. Cada un 
d'ells convertit en un franctirador, cadascun apuntant en direccions 
diferents des del terrât de cadascun; tots ells, però, amb un objectiu 
que els convoca en el mateix grup, el de la qualitat literária, el 
fe t d'apostar per fer literatura de veritat des de la individualitat.
No oblidem que es tracta d'una generació que ha crescut en una 
democrácia que ha desactivat Iluites socials, agrupacionismes 
i reivindicacions que fomentessin el col-lectivisme; que ha 
desinflat idéalismes i que ha descobert noves vies de relació que, 
facilitant la comunicació, han tendit a l'aïllament a qué ja apuntava 
l'individualisme de la postmodernitat.

www.labreuedicions.com
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Poesia a la xarxa

DANIEL RUIZ-TRILLO

Amb la voluntat d'agrupar poetes catalans actuals 
i engrescar-los amb un projecte que aglutinés i 
que defenses la seva obra, va nélxer www.versos. 
cat, un portal poétic col-lectiu que pretén donar a 
conèixer els joves — i grans— valors que volen ser 
escoltats. És, dones, més que un bloc, és un portal 
que fomenta la poesía amb cinc apartats basics: 
poesia, entrevistes a autors, articles (que inclou 
critiques, opinions i ressenyes), recer i plaers, 
aquests últims de prosa poètica.
El projecte inicial ha estât molt ben acoHit tant 
pels poetes com pel públic, i ha arribat a ser un 
dels blocs més seguits i més comentats en el món 
poètic català. Com a conseqüència, ha rebut el 
Premi Blocs Catalunya el 2012 i n'ha estât finalista 
el 2010 i el 2011, amb milers de vots, seguidors, 
comentaris i suports d'arreu del món.
El bloc s'actualitza cada setmana amb noves apor- 
tacions deis prop de vuitanta poetes catalans que 
en formen part, de totes les edats, sexes, gène- 
res, procedèneies i escoles, fins al punt de crear 
un bloc poètic molt heterogeni, en el fons i en la 
forma. En els més de tres anys d'existèneia, el bloc 
ha crescut, ha guanyat en diversitat i ha continuât 
apostantfort per la poesia catalana.
La majoria dels poetes que formen part d'aquest 
portai tenen molts Libres, molts anys i molts 
recitals a l'esquena, amb una experièneia impor
tant; Marta Pérez i Sierra, Silvia Bel, Roser Amills, 
Carme Folch, Marc Freixas, Lluis Calvo, David 
Madueño, David Cano, Albert Carrasco i Antoni 
Casals. D'altra banda, versos.catfomenta també 
l'obra d'autors joves que apunten ben amunt: Jûlia 
Costa, Laia Noguera, Pau Llosa... Alguns dels seus 
membres són també cantautors: lordi Montañez, 
Anna Fenoy i Pau Alabajos.

Poesìa fora de la xarxa
Dos anys després de la seva creació de versos.cat, 
l'editor va pensar que no n'hi havia prou amb Inter
net i que calia que la poesia sortis d'allà per poder 
arribar a les places i ais carrers, on de ben segur 
que la gent l'escoltaria amb molta més passió que 
no pas la que es posa davant d'una máquina. 
D'aquesta manera, va començar a crear recitals 
que han omplert sales i continúen fent gaudir el 
públic de les grans ciutats. Fins ara, el grup poètic 
versos.cat ha organitzat prop de mig centenar 
de recitals, presentacions de Libres i altres actes 
públics de foment de la poesia. Vist l'éxit de

públic, es va fer un pas més i es va optar pel format festival i ara, un 
any i mig després, podem parlar perfectament de quatre festivals 
poètics organitzats per aquest bloc: Poemestiu, Vers l'aigua, Dolça 
Poesia i Poemanresa.
Si bé tres d'aquests festivals duren només un dia i consisteixen en 
un recital, el Poemestiu (festival de poesia de l'Empordá) es fa du
rant 4,5 o 7 dies de juLol i agost a diferents poblacions empordane- 
ses (Figueres, Darnius, Navata, Castellò i Palamós). Aquest festival, 
que compta amb el suport deis ajuntaments i de la Diputació de 
Girona, ha portât la poesia de més de 30 poetes a prop de mig miler 
de persones el 2012 i ha tingut un ressò mediàtic enorme. Més enlla 
de les xifres, però, podem afirmar que el Poemestiu ja és, després 
de dues edicions ben reexides, un deis festivals empordanesos amb 
més personalitat. Es tracta de l'únic festival 100% en català, 100% 
gratuit i amb paritat de gènere.
A més a més, el Festival de Poesia de l'Empordá, organitzat pels 
mateixos poetes, és independent i té un objectiu molt clan fomen
tar la poesia catalana i, albora, posar l'accent en els creadors de la 
comarca. Justament per aixó, s'organitza a nivell local i es porta a 
terme gracies ais poetes locals que formen part del grup; Teresa 
Bosch, Quim Martínez, Quim Ponsa i Raimon Gil Sora.

Daniel Ruiz- 
Trillo recitant 
al Poemestiu 
de l'any passât, 
a Darnius
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Sabadell i la poesia (i IV) /  La ciutat com a gènesi

TONI QUERO

Si la pàtria és la infancia, tal com deia Rilke —o se li ha atribuït—, 
no hi ha dubte que l'espai iniciàtic de to t autor, el Hoc de la seva 
infantesa, adolescència, els seus primers amors, etc., ha de tenir 
per força presència en la seva obra, ja sigui per lloar-la o fustigar
la, ja sigui de forma explícita o Hteràriament amagada. Tanmateix, 
és un accident geografie el que convertirà Sabadell en subjecte 
literari d'un autor, difícilment un escriptor no nascut a la ciutat la 
glosará o en parlará. A Sabadell, li manca el component mitic que 
tenen les grans urbs com Barcelona o una magna obra literària que 
li sigui referencial, com té, per citar-ne una, la Mequinensa de Jesús 
Moneada. Però és aquest fe t el que converteix la ciutat en un espai 
de creació sense lligams. Possiblement el component Hibertari i 
anàrquic de la vila és el que millor defineix als autors que hi han 
nascut. El grup de Sabadell (Oliver, Trabai) serien el millor exemple, 
però podriem trobar exemples en altres àmbits artistics: Llobet 
Gràcia, Albert Pia o el mateix Miquel Calçada. Sembla evident que 
si el fe t diferencial de Sabadell no es pot trobar en el seu espai 
fisic, tan gris i impersonal corn el de les ciutats veines, aquest ha de 
recaure en la Singularität dels seus creadors.

Malauradament, davant el talent individual sovint trobem la 
indiferèneia de les institucions pùbliques. Si l'associacionisme en 
àmbits corn el teatre o l'ôpera si que gosa de bona salut, la vida 
literària de la ciutat és pràcticament nul-la i subsisteix gràcies a 
iniciativas privadas com l'Aliança Francesa, Papers de Versàlia o 
alguns col-lectius joves de la ciutat; un fe t que tampoc ens hauria 
d'estranyar atès el rebuig i la distènda amb què les institucions 
miren aquellas manifestacions no controladas o patrocinadas per 
elles mateixes. Malgrat tot, aquests espais i sobretot l'Aliança, corn 
a receptora i organizadora de bona part d'aquestes iniciativas, 
han sigut el punt de trobada de diverses generacions poétiques 
de la ciutat. Avui dia, el nivali de la lírica sabadellenca és altissim, 
citar-ne noms seria oblidar-ne d'altres, val la pena revisar la nòmina 
de col-laboradors de les plaquettes de Versàlia per comprovar la 
diversitat i la riquesa de les propostes poétiques dels autors de 
la ciutat —segurament ens cal encara certa distènda temporal 
per valorar la Intensität poètica del present. En aquest sentit, cal 
posar en valor les iniciatives i publicacions que la gent de Versàlia 
ha dut a terme, corn els quaderns dedicats a Rilke, a Dickinson i, 
properament, a Ungaretti, treballs d'una alta qualitat poètica i 
filològica que no tenen semblança en cap altra associació poètica de 
l'Estat.

Corn a sabadellenc, he viscut intensament aquesta relació 
d'amor-odi amb la ciutat: me n'he allunyat en alguns périodes de 
la meva vida, professionalment mai he desenvolupat aquí la meva 
carrera i, tanmateix, sempre he sentit aquest magnétisme, aquesta 
bogeria del Vallès. No triem el Hoc on naixem i moites vegades 
tampoc el Hoc on decidim viure. Malgrat aixô, no podem escapar- 
ne, l'espai fisic és la suma de les experièneies que s'hi generen i 
aixô queda reflectit indefectiblement en l'obra pròpia. Si alguna

cosa m'ha aportat la ciutat, més enllà de totes 
les experièneies viscudes i bolcades en la meva 
obra, ha sigut el fe t de conèixer a alguns d'aquests 
autors i gaudir de la seva amistat i suport en la 
sempre fosca i solitària tasca de l'escriptura, 
només per això ja paga la pena continuar 
persévérant.

Tonî Quero (Sabadell, 1978) El seu primer Hibre, Los adolescentes 
furtivos, va rebre el Premi internacional de Literatura Antonio 
Machado. Es va publicar amb un próleg de Pere Gimferrer i va ser 
traduit al francés. Té página web propia (www.toniquero.com)
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Versos joves entre llavis per no naufragar

JORDILÚPEZ
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De fa molts anys que l'Associadó de Joves 
Escriptors en Llengua Catalana esdevé el recer l 
la primera plataforma de molts joves escriptors 
catalans. Ara que acaba d'acomplir un nou cicle 
amb el sabadellenc Jordi López al capdavant, 
li hem demanat que ens valori com lAJELC ha 
navegat en aquests nous corrents poétics.

Estem en temps moderns, i prova d'això és que 
rebo la proposta d'aquest article via Facebook. 
Immediatament die que sí, que encantat, i 
decideixo submergir-me en allò que tant odien els 
politics: fer memòria.

Vaig ser president de l'Associació de Joves 
Escriptors en Llengua Catalana des del 2009 fins 
al 2012. Vaig teñir la sort de coincidir amb un grup 
de poetes que vam gaudir moltíssim de les nits 
recitantallá on la poesia era requerida.

Mai, dins del panorama catalanoparlant, s'ha publicat tanta 
poesia; mai hi ha hagut tants recitals, ni tan plens de gent. Ningú 
llegeix poesia, però tothom ha anat alguna vegada a un recital. Són 
aqüestes contradiccions de país, que fa décades que arrosseguem. 
Qué té la poesia que costa tant llegir-la, i en canvi és molt fácil 
escoltar-la?

Una de les claus d'aquesta bona època és el retorn de la poesia 
al carrer, a l'oralltat, al refrec dels versos amb la vida quotidiana. Es 
tracta d'apropar les paraules a les orelles de les persones que mai 
anirien a una llibreria a fer-se amb un Libre de metàfores.

Per tal d'assolir aquest objectiu hem comptât amb l'ajuda de 
molts músics: saxofonistes, tedistes, trompetistes, guitarristas, 
fins i to t música electrónica. Ens hem mogut sense complexos per 
escenaris petits, testes del vi, bars de nit, plataformas literarias 
diürnes..., i el résultat sempre ha estât de sorpresa, d'agraïment; i a 
vegadas, fins i tot, d'estupefacció. En més d'una ocasió, a l'hora de 
finalitzar l'espectade, o el recital, ens han vingut a parlar persones 
no lectores que, avergonyides, han reconegut que no han parat de 
riure, que s'ho han passai bé, i escoltant poesia...

Cartell de
l'espectade
Po(l)èmics,
organitzat
perVAJELC

Abril /  Maig2013 ■ Quadern 31



La poesia elitista, repleta de referències classiques, seriosa, 
descafeïnada, ha fe t molt de mal. La recuperado de les referències 
joglaresques, de la ironia, de la frescor de la picaresca ha fe t que 
la poesia torni a estar de moda. Bona prova n'és la programado 
estable de més d'un locai i la bona salut de la poesia jove catalana, 
de festivals d'estiu de poesia, d'un moviment literari que ha tingut 
en el vers el seu esperat esclat. El relat breu ja no és el caldo de 
cultiu de la jove literatura, ara és el vers, el vers punyent Hiure, 
directe, tendre, dur, juganer, de tocs acids i a vegades estripats.

Avui en dia, la gent necessita més que mai fantasia, escapar 
d'una grisor social que és cada cop més densa, buscar espais on 
es pugui respirar aire menys contaminât, i aquest enlairament 
espiritual s'aconsegueix escoltant bona poesia i bona música en un 
entorn on la dramatització també té Hoc.

l aixó no és tan sois patrimoni de les ciutats, sino també deis 
pobles, de la Catalunya més profunda a la més costanera, de les 
festes majors, a les terrasses d'estiu a mb la canya a la má i el plat 
d'olives sobre lataula.

La gent té ganes de gaudir de les paraules, d'entendre el que 
sent, de veure que algú parla com ells, que sent el mateix que ells i 
que no té vergonya d'exposar-ho públicament, perqué la vergonya 
només apareix quan s'amaga alguna cosa.

No obstant això, no to t són flors i violes, encara queda molt 
carni per recórrer. Un dels camins és el cobrament dels recitals.
Els programadors i organitzacors no pensen a cridar músics sense 
pagar-los res, però en canvi sí que ho consideren en el cas dels 
poetes, i això és un error. Si no canviem aquest fet, consolidarem 
un model cultural gratuit de consum rapid, fácil i buit. Cultura 
assequible sí, com ha de ser el menjar, l'habitatge, l'educació, etc., 
però no a canvi del malviure. Aquesta realitat l'hem de canviar 
entre tots. No pot ser que actors famosos vagin a recitar versos 
que no són d'ells, cobrant cinc cents euros per tres quarts d'hora 
d'espectacle, i que els mateixos programadors neguin l'existéncia 
de diners per pagar joves creadors que volen compartir la seva 
feina.

A més a més, hem d'animar els editors a llançar poemaris només 
de gent jove, com passa a la resta de països europeos, on els joves 
tenen el seu espai, perqué són ells els que posen elsfonaments del 
futur, el dit a la nafra, l'esperança al carrer.

Són temps per a la poesia, per a la construcció d'una realitat 
diferent, més propera, menys encarcarada. La literatura amb 
majùscules s'escriu amb poques paraules, munyint bé la melodia, 
esmolant la dicció, fent esclatar la rima, corn deia Maiakovski: «la 
rima és un barril, un barril de dinamita, l'estrofa és la metxa».

Destrossem els convencionalismes, conquerim les places, fem 
bandera d'uns valors segrestats per evolucions borsàries fru it 
de la perversió d'uns pocs. La revolució, ara més que mai, és el 
pensament Hiure, el fe t de compartir les experiències vitals que han 
contribuït a ser qui som.

Hi ha qui té la creença queja no són necessàries ni les 
associacions, ni les plataformes oficiáis, ni les editorials, sinó 
només la iniciativa individual. Internet, les autoedicions, i tocar 
moites portes de locals nocturns. No estic ni a favor ni en contra 
dels escriptors que opinen d'aquesta manera, només vuH apuntar 
que caminar en companyia és més rie i engrescador, i fa que un 
aprengui més. El fe t d'escriure ja és de per si solitari, un necessita 
aïllar-se de l'entorn per navegar per aigues profundes i pescar les

idees que alimentaran un món més enllà de la visió de la finestra.
Guanyar-se les garrotes en solitari no és incompatible amb voler 

formar part d'alguna cosa més grupal, només faltarla! En els temps 
que corren cal tocar més d'una tecla, i no desafinar gaire.

Són molts els records compartits amb els companys de 
l'Associaciô de Joves Escriptors en Llengua Catalana (AJELC) en 
aquests anys més actius. Tarragona, Terrassa, l'Alguer, Puigeerdà, 
Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Girona, Valèneia, Manresa, 
etc. També cal recordar el suport de l'editorial Comanegra a l'hora 
de treure quatre petits poemaris d'escriptors novells a preus del to t 
populars, només tres euros. Són aqüestes propostes i iniciatives les 
que permeten avançar, deixar enrere l'ostracisme que ens regalen, 
ais joves, les nostres institucions, tan artritlques corn messianiques.

La salvaciô vindrà per part nostra, ningú ens ajudarà a treure el 
cap fora d'aquesta marea de tints d'estafa especuladora i barroera. 
Si no ens ompHm el pit de coherèneia, i actuem d'acord amb el que 
sentim, no recollirem el fru it tan anhelat de poder gaudir d'una 
cultura dinàmica, oberta i assequible per a tothom que vulgui 
deixar-se seduir pels mots entrellaçats.

Siguem valents, deixem enrere la fal-lácia que temps passats 
foren millors i anem ocupant l'espai public a través de la paraula, 
la tendresa, l'amor. L'escriptor, el poeta en aquest cas, ha de tenir 
prestigi, i aquest prové, en part, d'una emancipació econòmica que li 
permeti tenir temps per crear.

El circuit és a mig fer, el pùblic espera i és font de recompensa, 
els poetes joves els tenim, la llengua catalana és rica i musical, a què 
esperem per fer-nos al carrer?

No hi ha millor tancament que uns versos manllevats d'un paper 
tatuat que tinc a prop, si em permeteu fer una mica d'autobombo en 
temps convulsos;

5ÓC corn SÓC, sempre el mateix, 
un gat que persegueix un peix, 
una matinada, un sol que neix, 
SÓC poeta per putejar, 
aquí, demà i en el més enllà.

l després d'aixô ja resto més tranquil, amb el pap buit, els punts 
més elxerits sobre les is, la ment més clara que fa una estona i 
amb ganes de seguir dévorant les pàgines del Hibre que he deixat 
descansar al costat de l'ordinador. Si em permeteu estaré fora de 
cobertura durant una Harga estona, i si em voleu veure em trobareu 
en bars de nit convulsionant versos que s'arrepleguen entre 
llençols, vols de papallona i Havis que criden en la proximitat d'uns 
coixins...

Jordî López és el president
de l'Associaciô de Joves Escriptors en Llengua Catalana
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Àlbum dels Arbres Estratègics de Catalunya
d'Albert Gusi

L'àlbum A rb re s E s tra tè g ic s  de C a ta lu n y a  és una edició de cromos 
de col-leccionista que mostra les vuit espècies d'arbres més 
comunes en el paisatge geopolitic de Catalunya. L'àlbum il-lustra 
exemplars de l'ecosistema català, fent especial atenció a arbres 
autôctons i, també, a arbres d'espècies invasores, que a llarg 
termini son una amenaça a la biodiversitat del país.
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Albert Gusî és un artista visual que desenvolupa els seus projettes 
al voltant del concepte de paisatge. A través d'intervencions 
artistiques ef (meres —docu mentades gràficament— en indrets 
escoHits acuradament, l'autor proposa una mirada lùdica i 
desinhibida sobre el territori.

www.albertgusi.com

http://www.albertgusi.com


Sota l'ombra d'Isidre Manils

JESÚS CLARÀ

És comú que el creador orienti l'intèrpret. En 
aquesta ocasió, Isidre Manils m'ensenya tres 
retails que té captius a la paret del seu estudl 
i que, a manera de programa mental, guien els 
aspectes fonamentals de la seva obra. Dos 
filósofs i un cineasta. Com que són pertinents, 
vull citar-los expressament. El primer és una 
fotografía polaroid d'un text que diu: "Ha d'existir 
una relació entre les parts separadas, m algrattot 
aquesta relació no és ni lògica, ni narrativa, és el 
producte d'una conjunció de sensacions".

El segon és un tex t de T.W. Adorno, un 
fragment de The Scherno of Moss Culture 
de 1942: "Corn més laxes són les connexions 
entre les seqüències d'esdeveniments o els 
desenvolupaments de Tacciò, més la imatge 
fragmentada es converteix en un segell aTlegôric. 
Fins i to t des d'un punt de vista visual, les imatges 
sobtades i evanescents del cinema es reagrupen 
en una mena de guió. Les imatges són captades 
però no previstos."

El tercer, té un ciar to de sentència 
programática: "Ajuntar coses que encara no 
han estât mai ajuntades i que no semblaven 
predisposades a ser-ho". Aquests documents 
són el reflex d'una recerca de camins, tots són 
importants, tots són Tindicatiu d'una aventura 
individual cap a alguna cosa, poc o molt 
desenvolupada, un indici de la seva lucidesa 
pictórica.

Amb un gest de reconeixement i humilitat 
desenvoluparé un text que em situa com si fos 
més artista que exegeta sota el mestratge 
d'Isidre Manils. He decidit posar-me a l'ombra 
d'un mostre. Amb aqüestes paraules escritos vull 
fer palés Tinterés que per a mi té Tobra d'Isidre 
Manils. He de dir que la millor manera d'exercir 
la crítica és des de Taféete, des de Tamor que en 
nosaltres produeix Tobra d'un artista, si no és així 
és millor no parlar-ne. A l'artista no cal corregir
lo des de la crítica, cal escoltar la seva veu amb 
la màxima atenció i respecte. Amb Tlsidre, hi he 
parlât en moites ocasions to t font el comissariat 
de les seves dues exposicions al Museu d'Art de 
Sabadell i al Museu Abolló de Mollet del Vallès

s/t (2013). Carbó sobre paper, 38 x  28,5 cm
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Efïekten (4) (2004). 01: sobre tela 97 x  43 cm.

i he escrit diferents textos parlant de la seva obra: Loco o les 
angles o de l'ocultació de lo pintura, Moments Ago, Tot reposo en la 
superficie, Visio sobre el mur: deriva cop o un situocionisme pictòric 
i una (larga conversa publicada al catàleg de la seva exposició de 
l'any2007.

En aquest tex t que ara escric, he volgut donar una mirada sobre 
alguns aspectes del seu treball que em semblen programàtics 
de la seva accitud pletòrica. També vull dir-vos que treballar sota 
l'ombra d'isicre Manila és treballar amb algù que creu fermement 
en les seves idees i això facilita molt l'aproximació a la seva obra. 
Així, a manera de breus fragments, vull ressaltar, algunes de les 
conclusions c què he arribat i, per això, faré ùs de l'epitet com si fos 
un mandat del mestre Manils, per tal de determinar, especificar o 
caracterizar els aspectes principals del seu treball artistic, albora 
que estableixo un programa d'algunes idees quejo mateixtinc 
sobre la Causa de l'Art.

QUE.

-Que el temps accélérât que vivim no ha de ser una amenaça per al 
treball de l'artista, que el carni ha de ser lent i concentrât.
-Que l'important de la Pintura està en la simplicitat del medi, que 
amb minims elements es pot aconseguir el màxim d'eficàcia per 
atènyer un fi complex.
-Que tota aquesta complexitat no és teòrica, sinó que 
fenomenològicament es troba reposant en la superficie de la tela. 
-Que hi ha cinc àmbits del seu treball que són existencialment 
importants pera ell i que poden ser-ho per a tots nosaltres: el 
diàleg amb la Identität i la Diferèrcia, la recerca de les estructures 
misterioses de la Forma i la seva relació amb el contingut, la 
presència del Cos i de la Natura, l'Amor en les seves diverses 
manifestacions i la M ort com a destinació inevitable.
-Que en la pintura es traben els centelleigs de la Identität

desconeguda de l'artista, i és difícil el seu control, per això ell, 
simplement esperará que aquesta es manifesti des de les seves 
estades secretes.
-Que aquesta Identität ignota surti a la Hum a través d'una 
associació d'imatges i fragments, de trossos de realitat vista o 
intuida en la solitud i la concentració sobre les prôoies emocions 
internes.
-Que la Forma no és presenta tan sols en la seva nuesa pura o en 
l'univers de les preformes que condueixen a l'abstracciô, sinó també 
amb determinats aspectes de la figuració.
-Que aqui, la veu de la Forma i el contingut hi són en intima connexió 
amb la creació de la situació que es representa; la Forma aqui és allò 
que espera. Una ungía marca un Hoc al pit.
-Que les formes representades reposen suaument sobre la 
superficie del quadre.
-Que el situacionisme pictòric d'isidre Manils consisteix en 
l'activitat de construir situacions, moments de vida que permeten 
l'apariciô del joc dels esdeveniments.
-Que risidre ha comentat que un dels seus objectius és l'ocultació 
de la pintura. La perfecció en el procediment pictòric H permet 
aconseguir un èxit que explica amb entusiasme: la desaparició de 
la pinzellada, treure pintura fins que no es noti que ho és, fins que 
desaparegui. Sembla que la seva pintura intenta aconseguir la 
superficie envidrada d'un televisor o un fotograma, unes superficies 
sense textura, una sensació tecnològica que fins i to t ha arribat a 
enganyar l'ull expert d'algun fotògrafi
-Que l'obra d'isidre Manils és la d'un pintor fascinât per la Hum del 
cinemascop i el vidre liquid de les noves tecnologies, tant és aixi que 
alguns creiem que si no tingués el do de la pintura i una fascinació 
religiosa per l'ofici, hagués estât un bon realitzador cinematografie. 
La seva v irtu t pictórica el porta a poder prescindir del gruix de 
la pinzellada i aconseguir els centelleigs de la Hum emulsionada 
de la fotografia amb la subtilesa de l'oli. L'obra Moments Ago, per 
exemple, és un manifest formai d'aquest axioma fonamental que es
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pot observar en to t el seu treball com a pintor i que confirma amb 
aquesta expressió: "Treballo fins que la matèria desapareix".
-Que els Cossos de les seves figuracions són humonoides amb 
rostre anònim que semblen pintats amb les seves própies cendres. 
-Que semblen Cossos com vapors antropomòrfics que adquireixen 
densitat davant els nostres ulls.
-Que el fons deliberadament tènue, no al-ludeix a cap mon concret, 
no sabem la seva raça, ni el seu sexe, no refiecteixen la llum del 
Sol ni de la Lluna, no sabem bé si entren o surten de l'espai huit, no 
semblen actius, però tampoc indolents, sembla queja hagin viscut o 
que comencin a viure.
-Que l'aire que respirem és un element subtil que circula pel cos i 
ens recorda que estem vius en notar-ho sobre el rostre. Quan en un 
Hoc tancat comença a faltar oxigen no diem que l'aire s'enrareix, i 
no és que s'embruti sino que desapareix, es fa més escás i difícil 
d'aconseguir: es fa estrany. La rarefacelo és la dilatado d'un cos 
gasós que es fa més dens. M'imagine una figura davant el mirali, nua, 
a la banyera; l'aigua calenta comença a córrer, el vapor impregna el 
mirali, la imatge desapareix, la seva corporeïtat ha estât vençuda 
per una lleugerissima pel-licula de baf.
-Que sembla que hi havia un antic costum romà que consistía que 
quan moria algú, el parent més pròxim s'inclinava sobre ell per 
inhalar l'últim alé del d ifunt:... "et excipiens hanc animam ori propi", 
i que en el Tirol creuen que, a l'hora de la mort, l'ànima d'un home 
honrat surt per la boca en forma de nuvolet blanc.
-Que sigui una ombra, un vapor, un nùvol, el baf o una imatge pintada 
per Isidre Manils, Tùnica empremta possible de la realitatfisica és 
Tevanescència, la desaparició com el fum al cel.
-Que aquests cossos celestes, cossos de pura Hum, tenen la Hum 
que es diu que posseeixen tots els éssers i que ens fan semblants a 
Tare de Sant Marti.
-Que creu que amor i mort comparteixen alguna cosa de la bellesa 
que s'amaga després de Thorror.
-Que mira els centellejos de les explosions nocturnes, els rajos 
infrarojos. Tañar i venir borros de persones i tancs blindats, alguns 
primers plànols de reporters, de politics o de morts.
-Que tots són moments després que algún succès hagi ocorregut. 
Els instants i les instantànies sembla que vagin en contra de la 
pintura però no és així, ja que, sense ànim de semblar anacrònic, 
he de recordar que aquest és un antic desideratum de la pintura 
clàssica. La pintura pot captar accions recurrent a Telecció del que 
Lessing el 1766 va cridar "el moment més fecund" i el "moment més 
pregnant" d'una acciò, un moment de privilegi en què Tespectador 
és capaç de viure Tinstant que precedeix i el que el segueix. Aquest 
concepte de temps és el més eficaç per despertar la mirada 
interior del que observa la pintura. Aquesta mirada es converteix 
en un afluent intim del riu de Temoció. Aixi, la mort de Laocoont, 
Texpiració dels màrtirs, les anunciacions o el moment d'un tre t 
contra un periodista o un nen són alguns d'aquests moments de 
privilegi.
-Que la paraula és seqüencial, explicativa, narrativa i resta una 
bona part de Teficàcia commovedora de la imatge. Isidre Manils 
ens coTloca davant una obra formada per 221 breus però eficaços 
moments fecunds d'una guerra.
-Que converteix aquesta obra en un perpetu testimoni immortal, 
amb les eines que millor domina, convertint Thorror en Bellesa, 
buscant la bellesa amagada de Tinfern.

-Que "Només a través de la bellesa podem 
expressar Thorror"
-Que més enllà dels valors del bé i del mal, la 
bellesa extraordinària que té Tobra de Manils és 
perqué es construeix sobre la destrucció.
-Que també W. Blake des d'una mirada més fosca 
arriba a una conclusió semblant quan el seu Urizen 
veu que la vida s'alimenta de la mort i que, excitât 
en la seva exploraciô de TAbisme, necessita fins 
instruments de mesura, i aixi construeix una 
plomada per partir per la meitat TAbisme inferior. 
Construeix una regla per dividir, fa una balança 
per pesar. Un sextant de bronze, un compás d'or i 
aixi és com comença a explorar el país dels morts i 
més, planta un hort d'arbres fruiters.
-Que quan pinta petits formats de 10 x 15, les 
imatges formen un mosaic amb uns limits ben 
resolts entre élis i que creen un conjunt équilibrât 
deformes i colors.
-Que la v irtu t de la lentitud, Tharmonia, la 
proporció, el ritme i el nombre són estratègies 
que Manils ens proposa per dominar Thorror i to t 
allò que ens espanta; corn a conseqüència apareix 
la sensació paradoxal de Tespectador modem 
que és capaç de gaudir estèticament de la visió 
de la destrucció i de la mort i de donar una nova 
oportunitat als pintors de Tinfern.

s/tf2013j. 
Garbò sobre paper, 

38 X 28,5 cm.
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-Que I. ManÜs ha titu la t sàviament alguna d'aquestes obres amb el 
ternne alemany Effekten. Al meu parer, aquesta paraula pot al-ludir 
a les coses, ais objectes, ais estranys i melancôllcs estrls personals 
que aparelxen en les seves obres. Però també, com en altres 
Idiomes, pot referir-se ais efectos en el sentit perceptiu o sensible 
de la paraula. Sigui d'una manera o d'una altra, aqüestes captures 
icòniques de Efectes creen una trama secreta que estableix 
correspondències mai vistes i que donen a l'espectador un plaer 
mòrbid, l'obliguen a intuir la seva brillantor secreta, descobrir el 
segell al-legôric que uneix aqüestes imatges, corn a coses i corn a 
resplandor d'un amor o d'una mort.
-Que tots aquests desideratums no son possibles sense els vuit 
requisits indispensables que veig en la tasca d'aquest pintor.
-Que el primer és l'exercici d'una capacitat que, corn el valor al 
soldat, se li suposa a l'artista, em refereixo a la seva capacitat de 
veure, de saber veure. La recta visió i la mirada. Corn la màxima 
de Rodin: es tracta només de veure. 0 potser la videncia sigui una 
capacitat extremada d'aquesta v irtu t de l'artista. La veu de Tèsser 
lúcid.
-Que és important tenir un pensament motivador que mai s'imposi, 
a la práctica, a Tart, ni a l'exercici materialitzador de la pintura, to t 
reconeixent les bases emocionáis que es troben darrere de to t 
pensament.
-Que Texpressió és consubstancial al fenomen de Tart i quan el 
pensament busca Texpressió adequada es produeix la concordança 
necessària entre el que es vol dir i la manera adequada de dir-ho. 
-Que Tacciò directa, ferma i constant no caduca amb el temps.
-Que s'ha de trobar el Hoc i el moment per actuar perqué si no és 
aixi Tesforç és va. No vull dir que cal esperar que arribi la inspirado, 
sino que s'ha d'actuar adequadament i convenientment, sinó no es 
produirà Tefecte desitjat. Una harmonia entre la intenció, el medi, i 
el résultat.
-Que hi ha una manera de ser i viure concordant amb Tacciò 
artística. L'art ho impregna to t a la vida quotidiana de Tautor i no 
estableix diferències entre oci i treball.
-Que Tesforç és terrible i es basa en una estranya autoexigència 
exemplar. L'esforç no està condicionat per res ni per ningii. Només 
per la seva pròpia nécessitât. La disciplina del creador està 
basada en una cosa tan exemplar com és Tautoexigència. L'esforç 
no condicionat per ningò més que ell mateix, per la seva pròpia 
nécessitât, fan de l'artista un èsser productiu i Hibertari que usa la 
seva Hibertat per administrar els seus esforços. Les produccions 
improductives que no tenen Hoc en el mercat, ni tampoc tenen 
reconeixement public no impedeixen que renunciï a Tesforç més 
subtil de conservar: els èxits en el procès de depuració de si mateix 
i de la forma.
-Que comprensió, intu’ició, força de voluntat permeten descartar.

conservar, eliminar. Així entre la intu'ició i la voluntat, l'artista 
progressa en la tasca de recerca constant. Sense haver de donar 
comptes del seu esforç a ningú més que a si mateix. Coneguts els 
atributs i potencialitats, posada en práctica una acciò que superi 
debilitats, hem de preguntar i saben com, per qué, quan fern servir 
el nostre esforç, la nostra acciò per al propi desenvolupament, com 
a suport cap als altres.
-Que en aquest exercici esforçat hi ha una mica de fortalesa fisica, 
d'habilitat tecnològica i de saber fer. L'ofici en Tart i en el disseny és 
la prova, de vegades de foc, d'aquest esforç.
-Que l'atenciô és una obligació de l'artista i, per descomptat, en 
un exercici correcte d'atenció no és molt important el sentit de 
Tenumeració o de la classificació, la ment que actúa en l'atenciô està 
subjecta sempre al concret. Amb la ment més calma i desperts a la 
Intensität de la Forma.
L'atenciô sembla ser una condició exigible des de Texterior cap a 
algù, sempre es reclama l'atenciô o s'obliga o s'ordena en Tespai 
académie. Però hem de considerar aquí l'atenciô corn un procès per 
ser conscients de nosaltres mateixos i del treball que estem fent. 
-Que aixi, a través de l'atenciô, l'artista converteix cada acciò, 
cada recta paraula, cada recta opiniô, visiô o pensament... en 
alguna cosa que es dôna corn a plena Hum de la consciéneia.
Llavors to t és rellevant per a l'artista, qualsevol gest, qualsevol 
decisiô, qualsevol no-decisiô. L'atenciô de qué parlo no és una 
atenció a les manifestacions subtils de la divinitat, és una atenciô 
fenomenològica centrada com a base d'operacions en el propi cos 
percebent, observant corn s'originen i corn desapareixen o dissipen 
els sons, l'atmosfera, la calma o el soroH de Testudi; to t ho rep el cos 
d'una manera especial.
-Que estem sumits en aquest estât de gran concentraciô en qué es 
desenvolupa alhora una gran impHcació i, també, una gran distáncia. 
Les anécdotes de viure i fer es tornen transcendents. Es descarta 
Taccessori, es busca el fonamental. 1, per descomptat, en un exercici 
correcte d'atenció no és molt important el sentit de Tenumeració 
o de la classificació, la ment que actúa en l'atenciô està subjecta 
sempre al que és concret. Amb la ment més calma i desperts a la 
Intensität de la Forma.

Jesús Martínez Clara és professor d'Flistòria de TArt i Teoria de 
TEscola Massana de Barcelona i ha estât professor a la Universität 
Autònoma de Barcelona i a TEscola Eina. Autor de Entre la inspirado 
i el projecte (Edicions Escola Massana, 2011) i coTlaborador de Lo 
Vanguardia. També és mestre de Shodo (caTligrafia orientai) i de 
kyudoka (tir amb are japonés).
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Isidre Manils
Conversa amb Maia Creus

Moments ago (2003). Oli sabre tela 195 x  170 cm.

Els artistes que treballen amb es n a is  i la m.rada també ho fan en 
l'espai mític de l'art: l'estudi del pintor. Aquesta conversa s'ha dut a 
terme fora del taller i al marge de tz~. context ce recepció estètica.

Maia Creus -  Quan parlo amb els a'^tisces, soviot em ronda una 
mateixa idea que enca'a no h e fc r r  jlatmaL. F'nsa quin punt 
la creado d'un corpus ó'obra (un prccés de temporalitat lenta 
i interminable que invc.ucra ccs mant] ro implica, també, la 
configuració d'una autobiografia. Jn anar-se construint a si mateix 
en aquest espai d'inter sitats fulgurants, enca'a que també fràgils 
i variables, que es fa present en el temps de l'art. Naturalment, no 
parlo dels continguts autobiograf es de l'art sino, potser, de to t el 
contrari.

Isidre Manlls -  Jo vaig arribar a la pircura amb 
la pinte ra. Als v ait anys vaig manifestar a casa 
meva que volia ser pintor. Era un nen que, corn 
tots els ners, dibuixava mcit. Els ners, quan ho 
son de debo, intenten dibu'xartot al ò que veuen. 
En aquest senfit, deixen de ser nens en la mesura 
queja no diouixen o pinten allò que veuen sino 
models exemplars que els son donats. Grec que 
els pintors s o r  nens que mai no parem. hi ha 
nens que parer, apareix la paraula i es passer a 
la paraula to t deixant la imatge corn a paramétré 
primer i originari de relacionar-se anb el mór. En 
el meu cas, jo vaig seguir diouixant i pintant. La
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Palimpsest (2012). Tècnica mixta 27  x  20 cm.

paraula no era el meu nexe d'un.ó amb les coses i aixíva serfins la 
década deis 70 amb l'esclat de l art conceptual. Realment em vaig 
sentir fortement impactat, contusionat, per aqüestes practiques 
artistiques, que substituïen el cibuix, la pintura o l'escultura per 
imprevisibles noves maneres de fer. Vaig pensar que potser no 
hauria de pintar més. En conseqüéncia, em vaig passar sis anys 
fent una obra conceptual molt poc intéressant. El que potser 
esteva més bé eren les séries fctogràfiques en Polaroid. Mirant 
des d'avui, pue dir que el millor que em va passar fou, précisément, 
parar de pintar. Perqué abans de parar de pintar, jo i la majoria dels 
artistes de la meva generació féiem tapies. Feies una obra que et 
semblava escupenda i anaves a veure els amies i feien la mateixa. 
Tots estàvem marcats per'ïe fezte Tapies". És ciar que Tàpies sera 
sempre qui farà els millors tàpies, per tant, aixoplugar-se sota el 
paraigües de la seva estética era un carni quejo no podia seguir. En 
aquesta época que vaig parar de pintar cree que va ser quan vaig 
aprendre a pintar. Vaig iniciar-me com a col-laborador de cinema 
per a la revista Destino i aixó voi dir que em passava les tardes 
a la Filmoteca, on vaig descobrir des del nou cinema alemany, 
de Fassbinder i Syberberg i Straub; fins a Dreyer, Ozu, Bresson; 
passant pel c nema underground dels anys 70, el grans clàssics del 
cinema americà o el nou réalisme italià dels anys 50 i 60. Ara bé, 
també havia vist, amb tota la naturalitat del món, moites pellicules 
de Joselito i de Marisol, com tamoé molts westerns de tercera i 
quarta categoria. I és quejo vine d'una familia que tenia un cinema

de propietat i he viscut molt intensament durant la meva infantesa 
una relació absolutament natural amb el cinema. Formava part del 
meuentornquotidià.
MC -  La imatge filmica convivia de forma vital amb les imatges que 
la teva percepció creava del món naturai. Realität i ficció no eren 
dos mons sino un del sol en el teu imaginari. Dos mons entrelligats, 
també, a l'hora de representar-te el món a través de les paraules i 
les coses.
IM -  Dues circumstàncies han fe t de mi un cinéfil, una condició que 
he mirât de mantenir i em fa la sensació que indirectament m'ha 
anat molt bé per a la meva pintura. Una no la vaig triar: vaig néixer i 
créixer quasi dins d'un cinema. La segona, en canvi, fou plenament 
conscient: si de nen veia només allò que m'arribava, ara veuria 
allò que m'interessava. Fou en aquest procès que també em vaig 
fam iliarizar amb el llenguatge de la critica cinematogràfica. Aixi 
com la reflexió sobre l'art és molt criptica i de vegades no l'entenc, 
la reflexió sobre el cinema l'he entesa sempre més bé. La critica de 
cinema parla d'imatges i la critica d'art de vegades ja no sé de qué 
parla. El cinema és un tema que, a més, ha intéressât molts filòsofs, 
com Michel Deleuze o Eugenio Trias. Llegir i pensar el cinema també 
m'ha orientât cap a la pintura. Pensar sobre això m'ha anat bé per 
pintar.
MC-Ens hem quedat en el moment en qué pares de pintar per 
submergir-te de forma plenament intel-lectual i estètica en el 
llenguatge cinematográfic. Com continua el relat?
IM -  A finals de 1970 torno a tenir ganes de pintar. La primera 
pintura que vaigfer ja no tenia res a veure amb el que estava fent 
abans. Passo dels tàpies a l'hiperrealisme, és a dir, de la matèria a la 
pura imatge. Faig alguns intents en el llenguatge hiperrealista, que 
m'agrada bastant però el trobo excessivement immaterial, fred. Va 
ser en els primers anys 90, ja amb 40 anys, que vaigtenir la sensació 
que anava a la meva, encara que des d'aleshores no he deixat d'anar 
introduint certs canvis en els meus llenguatges i procediments.
Em segueix agradant tota mena de pintura, tota mena d'expressió 
artistica. Però et vas fent conscient que ets sents còmode en la que 
és "la teva manera, el teu fer, el teu llenguatge''. T'hi sents còmode 
(que no vol dir segur). Amb el temps descobreixes que el millor que 
pots fer és entrar en una naturalitat de les coses, fer-les perqué van 
creixent, es van fent, sense forçar-ho. Ara estic en aquest punt.
MC -  Consideres que et sents definitivement Higat al llenguatge 
clàssic de la representació pictórica?
IM -  El que fa modem o actual no és la tecnologia sinó l'ús que se'n 
fa. Prefereixo mirar-ho d'una altra manera. Quan vaig al museu del 
Prado allò que miro són construccions visuals. Si als anys 1970, 
quan vaig deixar la pintura, hi haguessin hagut les tecnologies que 
hi ha ara, no sé qué hauria passât. Però en aquella època nomes 
disposàvem del SúperS, una tecnologia moltfeixuga i cara, és a 
dir, molt limitadora. En aquell moment, la pintura, respecte d'altres 
llenguatges, era molt independent, molt autònoma. I encara ho 
és. Quan tine els alumnes al davant, a primer curs, sempre porto 
un tub, un pinzell (que és un pal amb uns filaments a la punta) i una 
superficie. I els die: "La tecnologia de la pintura és aquesta". Per 
això m'agrada, és corn la poesia de la imatge. Té una modèstia de 
material que commou, és d'una gran pobresa; aquesta austeritat 
m'agrada molt.
MC -  El teu concepte de la imatge és modem, el veig vinculat a les 
imatges construises tecnolôgicament.
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IM -  La pintura és un art de la mirada, i els arts del mirar están tots 
connectats. Té molt a veure amb el cinema, per exemple. Jo crec, 
i això és polèmic però és una opinió, que la pintura i el cinema són 
les dues grans arts de la mirada. Expressivament no tenen rival. El 
cinema és moviment en l'espai/temps; la pintura és moviment en el 
pia. El que es pot fer amb la pintura, en el pia, no es pot fer amb cap 
altre instrument. La pintura és especialment bona per a la ficció, per 
dir mentides, per entendre'ns. En canvi, la fotografia quan és més 
potent és quan està relacionada amb la veritat, amb el document, 
amb la memòria. 1 quan entra en el terreny de la ficció, i això es dona 
molt, crec que està per sota, expressivament, de la pintura.
MC -  No tota la pintura d'avui em remet al cinema.
IM -  La qüestió és tenir mirada o no tenir-ne. Allò que anomenem 
arts visuals en realitat haurien de ser"arts de la mirada". Mirar és 
un acte molt més particular i singular que senzillament "veure".
La mirada sempre està elaborada. En el meu cas, per qüestions 
biogràfiques, seguramenttinc una mirada cinematogràfica. 1 
considero que, en això, vaig ser un privilégiât. No hi havia televisors 
a les cases, les ùniques estampes que es veien eren les de missa, els 
TBO i les revistes il-lustrades en blanc i negre. De més monumental 
només hi havia les pintures de les esglésies. Això era l'ùnica 
iconografia que hi havia quan jo era petit. Però també hi havia el cine 
de barri. En aquella grisor del feixisme, en aquella tristesa, entrava 
a la sala fosca i vinga bailarines, cantants, escenaris i vestits... era 
un món de luxe que em tenia fascinat. La meva habitació donava a 
la sala de cine, sentia les pel-licules, tenia una relació molt estreta

amb el cine. Però és curios: mai, quan sóc al 
cinema, penso a pintar. Més aviat el procediment 
és a la inversa: les imatges que pinto passen 
posteriorment per la "llum del cinema". De molt 
petit ja vaig veure que el cine és un drap amb 
llumetes de colors a sobre. Jo ja ho sabia, que el 
cine era mentida; no m'he esperat ais 60 anys per 
saber-ho. Una de les coses que tenen en comù la 
pintura i el cinema és que és Hum que es diposita 
sobre un llenç. Als meus alumnes els dic: "Quan 
teniu una paleta a les mans, no teniu colors, teniu 
la Hum". Al cinema la Hum és projectada, mentre 
que el pintor l'ha de dipositar. La matèria de la 
pintura és la Hum. Per a mi, la matèria (tot i que 
sóc admirador de Tàpies) és un impediment, 
m'incomoda.
MC -  Normalment ens sentim atrets per allò 
de què parlen les imatges. També ens atrau i 
ens fascina la destresa amb què el pintor sap 
representar i presentar el món a través de les 
imatges. En canvi, no acostumem a parar atenció 
als aspectos purament compositius. És a dir, 
restructura oculta que permet construir un relat 
al voltant de les imatges.
IM -  Déstructura, la relació entre les imatges, és 
una de les coses amb qué més bé m'ho passo. Un

Effekten (1) 
(200Sj. 

Oli sobre tela 
1 7 9 x 1 2 0  cm.
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Cine Ateneo (2008). 
Oli sobre tela. 
1 7 0 x 7 0  on.

procediment cabdal en el meu trebaü és que vise envoltat d'imatges 
que extrec de tota mena de suports. A vegades es donen situacions, 
quasi màgiques, en qué to t d'una veus imatges sobre una taula que 
se't posen en relaciô i ja no les pots separar. Elles s'atrauen o es 
repel-leixen; es comuniquen o es neguen... llavors no has de fer res 
més que jugar al seu joc. Observar-les, entendre-les, comunicar- 
t'hi...
MC -  Hi ha una cosa que em produeix una mena de desassossec en 
la teva pintura. No hi ha representada la tercera dimensió. Ho veig 
to t flotant dins una realitat bidimensional. No hi ha un espai que em 
permeti ubicar les imatges.
IM -  No t'ho sabria dir. A mi allò que m'agrada i que em preocupa és 
que les imatges tinguin lluminositat. La pintura és una presencia, 
però m'agrada que tingui un punt d'apariciô o de desaparició. Que 
no se sàpiga ben bé què està passant; m'agrada crear una mena 
d'incomoditat o de neguit. És un joc que m'atrau. 1 després m'agrada 
que hi hagi un punt en què no saps si és un personatge que surt o que 
desapareix. Fer desaparèixer la pintura m'agrada molt. És un punt 
de somni. Quan t'imagines les coses, de fe t mai no són tan precises, 
són així: realitats que apareixen i alhora desapareixen. No sóc un 
pintor narratiu, en aquest sentit podria ser gairebé abstráete però 
faig servir les imatges. Sóc poètic. En cinema m'agrada més David 
Cronenberg que David Lynch. La diferèneia entre un i l'altre és que 
el primer és més narratiu i el segon és un director que conrea un 
cinema més poètic.
Una crítica que faria al cinema és que es parla massa. A les 
peHícules no paren de xerrar. En generai, en l'art contemporani hi 
ha un domini excessiu de la paraula. Vaig a veure exposicions i em 
faig un fa rt de llegir més que no pas de mirar. A mi m'agrada anar a 
mirar, i si allò que em volen explicar no ho veig mirant, de fet, ja no 
m'interessa.
Sóc un lector voraç, però a les parets m'agrada mirar, i quan 
començo a veure textos i textos i textos m'avorreixo. Per això, 
acabo anant al cinema abans que al MACBA. Què ens està passant 
perqué necessitem tanta mediació? Vas a una exposició i algó de 
bona voluntat t'explica allò que l'artista ens voi dir. Per contra, jo 
entenc que la imatge és suficientment expressiva, no necessita la 
paraula; però això ho pensa poca gent, i menys en els ensenyaments. 
Els nens, quan són petits, ho expressen to t a través deis sons vocals 
i els moviments del cos. Però quan arriba la paraula, ja comencem 
a complicar-ho. El nen aprén a expressar-se amb la paraula i va 
abandonant la imatge. Més grans, quan entren en una escola d'art i 
volen pintar, saben escriure però no saben dibuixar, ja ho han perdut. 
Els preguntes; "Si hem de pintar un arbre, com ho fem?". 1 allò que 
fan primer és escriure com volen pintar. Amb això vull dir que la 
capacitat d'expressar-se amb la imatge l'hem perduda. És mentida 
que siguem en el món de la imatge, jo cree que som analfabets de 
la imatge; és una fallàcia. No ens sabem expressar amb imatges, 
sempre necessitem les paraules; es necessiten textos, idees, 
conceptes. N'estic fart, és una Iluita. És una qüestió d'equilibri, a 
mi també m'interessen les idees, també llegeixo. Però s'ha perdut 
l'equiÜbri, ha entrât la lletra i ha anorreat la imatge.
MC -  Ara m'agradaria abordar dos aspectos que considero cabdals 
en la teva pintura: el rotund allunyament de la natura i el sistema 
comunicatiu basat en el fragment.
IM -  No sóc un pintor naturalista. De vegades parteixo de temes 
i formes naturels, però m'agrada molt l'artifici. La realitat és una
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K'an (3) (1999). Acrílic sobre tela, 2 0 0 x 2 0 0  cm.

cosa i l'art, una altra; m'agrada separar-me de la realitat, perqué 
la realitat és molt potent. És com acostar-se al sol: et crema. 
Prefereixo mantenir-me en la ficció per parlar de la realitat. Aixi 
puc parlar de la realitat des de l'artifici, l'ofici, la matèria pictórica... 
No vull imitar la naturalesa. El fragment és molt cinematogràfic. 
Fixa't que el fragment no apareix en la pintura fins que no arriba 
el cinema. És a dir, amb el Pop-Art. Comparte xo força coses amb 
el Pop-Art, potser és el moviment que més m ha deixat senyals, 
to t i que em molesta la seva materialitat. De "et, he barrejat el Pop 
amb Caravaggio. El que m'agrada del Pop és la valentia d'agafar 
l'objecte, allò que fa Jeff Koons: si ha de treballar amb una nevera va 
a la fábrica a buscar-la, agafa l'ùltim model i la travessa amb un neó. 
M'agrada aquesta radicalitat de la contempcraneïtat. A la vegada.

m'agrada crear una mena d'il-lusió a través de la 
tècnica: això és el que he après de Caravaggio.
MC -  Segurament, la finalitat del teu treball no es 
deu centrar en el domini tècnic.
IM -  El dominie tècnic per a mi és tan sols un 
instrument. Però, curiosament, aquesta pregunta 
només ens la fan als pintors. Per què no la fan a un 
music, a un arquitecto, a un director de cinema o 
a un bailan'? En aqüestes professions, el domini 
tècnic es dona per descomptat. Jo considero que 
en la pintura hauria de passar el mateix. Ara bé, el 
domini tècnic no pressuposa una gran pintura, un 
gran treball.
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M C -E t vas professionaÜtzant en la mesura que domines el 
llenguatge. Podem dir, dones, que el domini tècnic és imprescindible 
perqué l'artista sigui Hiure.
IM -  Quan et formes, et bellugues per una superficie, ets en una 
rotonda piena de camins i tots els veus atractius. Però al final 
només n'agafes un. 0 et pots quedar a la superficie o pots anar 
aprofundint. Però l'evolució ha de ser constant. Hi ha dues frases 
del director Cari Theodor Dreyer que m'agraden molt: "Tots els 
creadors saben que necessiten ofici per expressar-se". Dreyer 
era un pioner del cinema que feia pel-licules, però té molts textos 
teòrics sobre el cinema. Fins i to t ens ha deixat teories sobre 
el color en el cinema, to t i que no el va poder treballar mai. A la 
pregunta d'un periodista:"Vosté és un teóric?", Dreyer respon:"No, 
jo no tiñe cap per ser un teóric, jo sóc un artesa que estima el seu 
ofici". Després d'una pausa va afegir:"Peró els artesans pensen 
quan treballen". 1 aquest és el secret. L'esquizofrénia que hi ha de 
separar una cosa de l'altra és una animalada. Una cosa fa créixer 
l'altra.
MC-Qu ina funció dónes a l'art?
IM -  Jo vaig a pintar cada dia perqué ho necessito per a mi. La 
pintura, com la poesia, són técniques molt Hiures que tenen la 
capacitat de fer visibles coses que altres técniques no poden fer.
Fan visibles coses intimes de manera indirecta. Jo miro el món, miro 
la premsa (traballo molt amb la imatge de premsa, l'actualitat) i faig 
visible aquesta experiéncia de lectura i percepció del món d'una 
determinada manera.
MC -  Però en to t expressió artística hi ha una dimensió pública.
Tot i que estem indinats a pensar que el pintor parla de si mateix, 
en realitat to t jo és una reaütat social; un ciutadá que parla com a 
ciutada des del món on viu.
IM -S óc un ciutadá que tiñe un llenguatge expressiu; que tiñe una 
manera de fer visibles les coses que veig, que penso. No em busco a 
mi mateix, perqué, tal com va dir no sé qui, corres el perill de trobar- 
te.
MC-Qu ina relació hi ha entre l'art i la bellesa?
IM -  Hi ha una relació molt estreta. Ara bé, la bellesa és dinàmica, és 
canviant. Una de les qualitats de l'art és que pot parlar de l'horror 
d'una manera bella. Però l'art contemporani ha travessat aquesta 
frontera. Eugenio Trias en deia "línea del asco". L'emoció estética és 
possible fins a un limit. És a dir, fins al limit a partir del quai ja no pots 
mirar. L'art contemporani ha passât aquesta linia; llavors fa fàstic, ja 
no emociona. Els afusellaments de Goya són bellesa però albora són 
horror. L'art s'ha de fer bellament, és la manera més digna de parlar 
d'aquestes coses.

MC -  La bellesa és ética?
IM -  Està molt relacionat. Nosaltres de les cópies 
en déiem afusellaments. Ara en diuen "adopcions" 
de les imatges deis altres. Aquesta estética 
apropiacionista no la trobo honrada. Si vols fer 
una interpretació, fes com va fer Picasso amb 
Velázquez. Picasso copia Velázquez to t fent 
picassos. Si l'artista Joan Fontcuberta voi fer 
fontcubertes em sembla molt bé, però que no 
agafi un antonioni. Aquesta és l'ètica de l'artista, 
fer sempre al máxim del que és capag. El perfil de 
l'artista fabricant no m'interessa.
MC -  Qué estás fent ara?
IM -  Estic embolicat amb dues coses. Una és 
tractar la pintura d'una manera que es pugui veure 
en tres dimensions amb un sistema d'ulleres, que 
no diré. Té la v irtu t que sense ulleres tu ho veus 
bé, veus una pintura clara, i et poses les ulleres 
i la veus diferent, té una altra dimensió. L'altre 
experiment en qué estic immers és una pel-lícula 
de papen El punt de partida són piles de págines 
arrencades de revistes, periódics, setmanaris, 
etc. que guillotino de forma arbitrària per 
extreure'n tires de 3 cm d'ampie. Posteriorment 
poso aqüestes tires una darrere l'altra to t guiant- 
me per l'únic criteri del color. Si una tira acaba amb 
una imatge en vermeil la següent ha de comengar 
amb una imatge en vermeil... i així amb tots els 
colors. D'aquesta manera em salto tota possible 
narrativitat prèvia. Ja tiñe unes quantes bovines 
fetes amb aquesta metodologia. El pas següent 
segurament será digitalitzar-les i fer-ne una 
pel-lícula.

V \ f e e k &
W eekand Sabadell
Agenda cultural setmanal

su bscrip c ió  
g ratu ita  a

WWW. w eekand. net
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La acción ligada a la polis
PILAR CENERI, LAURA FERNÁNDEZ YAINITZE KORTA

Se nos presentó la posibilidad de realizar este artículo como 
extensión del aprendizaje adquirido en la asignatura de Historia 
del Arte, a la que concurrimos como estudiantes de Diseño. Lo 
planteamos como una manera de documentar el reemplazo de la 
obra, como se ha entendido a lo largo de la tradición del arte, por 
las acciones performáticas, tomando este paso como muestra 
la evolución del sistema del arte a lo largo de la historia. En el 
análisis que realizamos centramos nuestro interés en la teoría que 
la filósofa alemana, Hannah Arendt, plantea sobre la ciudadanía 
y la política en la polis griega. Nos fijamos en esto, ya que nos 
encontramos delante del nacimiento del concepto de ciudadanía 
y aún así, a pesar de todas las diferencias, es extrapoladle 
a la sociedad contemporánea. Así hemos observado que la 
desmaterialización de la obra se debe a la necesidad de impacto 
que han tenido los artistas y que ya, Hannah Arendt, supo ver en la 
polis griega con los conceptos de labor, trabajo y acción. Será por 
esto que pondremos en relación la interpretación que Arendt hace 
de la ciudadanía y la política en la polis con el arte vivencial, y para 
hacerlo nos basamos en sus textos^ y en la interpretación que Fina 
Birulés^ y Carmen Vallarino-Bracho^ hacen de ellos.

Para analizar la idea de acción en el pensamiento de Hanna 
Arendt tenemos que ponerla en relación con la labor y el trabajo, 
ya que ella considera a estas tres, acción, labor y trabajo, como 
dimensiones de la condición humana. En un primer estadio, la labor 
se entiende como una de las etapas del ciclo repetitivo de vida, se 
encarga de producir aquello que posteriormente se va a consumir. 
Esta actividad nos lleva a laborar como si todos fuéramos uno, 
cayendo en la uniformidad. Por otro lado, el trabajo, es igualmente 
de carácter productivo, pero a diferencia del anterior, sus 
productos no sólo son consumidos sino también usados. De esta 
manera, añadimos a la anterior, laborar y consumir, las etapas de 
fabricar y usar.

Finalmente, llegamos a la acción que se distingue por su libertad 
y porque, a pesar de tener un comienzo determinado, tiene un fin 
impredecible. De esta manera, constituye una perdurabilidad que 
escapa de la funcionalidad y la utilidad; elementos continuamente 
en movimiento en la vida humana. Debido a la unión de la palabra y 
de la acción, el mundo se convierte en un espacio habitable más allá 
de lo biológico. Hannah Arendt establece que todo aquello que se 
lleva a cabo mediante la acción no se crea, sino que nace; es decir, 
aparece por primera vez en un mundo ya existente. Hay que tener 
en cuenta que la acción le da sentido al mundo, siendo un principio 
político y no un asunto privado.

Por lo tanto, no es casualidad que el arte de acción se llame de

1 ARENDT, Hanna; ¿Qué es política?; Ediciones Paidós, Barcelona (1997)
2 BIRULÉ5, Fina; ¿Por qué debe haber alguien y no nadie? (Introducción al 
libro ¿Qué es política de Hanna Arendt); Ediciones Paidós, Barcelona (1997)
3 VALLARINO-BRACHO, Carmen; Ciudadanía y representación del 
pesamiento político de Hanna Arendt; Cuestiones políticas N°28  (Enero- 
Junio), Instituto de estudios políticos y derecho público de la facultad de 
ciencias jurídicas y políticas de la Universidad de Zulia, Venezuela (2002)

esta manera si nos fijamos en estos tres términos. Los primeros dos 
podríamos relacionarlos con las obras que tienen como principio y 
fin la materialización de sí misma. En cambio, podemos establecer 
que todo el arte teatraüzado presenta las características propias 
de la acción; ya que, por ejemplo, el artista informalista Jackson 
Pollock, a pesar de presentar una obra final material, la verdadera 
obra es el proceso mediante el que se va construyendo ésta.

Ahora bien, para vincular el concepto de política con el arte 
y ya habiendo situado a la acción es necesario decir que ésta, 
unida con la palabra, dan la posibilidad de recomenzar algo de 
manera concertada; es decir, de política. El ejercicio de poder es 
frágil, ya que se encuentra ligado con la característica infinita y 
de resultado impredecible de la acción. Para enfrentarse a esta 
fragilidad del poder, los griegos fundan la polis, como sistema de 
organización del pueblo, el cuál deriva de la unión de lexis y práxis; 
de palabra y acción. Entendiendo así que la humanidad debe librarse 
de las necesidades propias de la labor y del trabajo para poder 
enfrentarse al espacio político.

Por lo tanto, el poder se constituye desde la reunión. La acción, 
la palabra y el poder, condiciones del ser humano, aparecían 
cuando se reunían en un espacio visible, público. Tal y como Hannah 
Arendt lo veía, la reunión suponía un espacio de visibilidad en el 
que hombres y mujeres podían ser vistos y oídos, y así mostrar 
quienes eran. Esto se debe a que para ellos la apariencia constituía 
la realidad misma. Por eso la práxis y la libertad son una sola 
dimensión en la cultura griega; de esta manera lo público figuraba 
el mundo común. Este aspecto de visibilidad y apariencia será de 
importancia en el arte feminista como estrategia para eliminar los 
estigmas sobre la figura mitificada de la mujer de la época.

Después de esta reflexión, hemos podido comprender la 
importancia de la acción y el impacto en la performance. Ya que 
creemos que surge como una contraposición a la materialización 
de la obra, lo cual nos llevaría a los conceptos de trabajo y labor.
Es decir, que encontramos en estos dos términos lo que el Pop Art 
muestra de una sociedad de espectáculo capitalista situándose 
dentro de ella; todo a lo que se opone el arte conceptual. Siendo 
así, el arte conceptual, una ventana que abre infinitas posibilidades 
y que toma la acción como modo de conocimiento que involucra el 
concepto de política de la antigua Grecia; es decir, la acción como 
principio y fin del ser humano. Así nos encontraremos delante de 
dos conceptos planteados por Joseph Beuys: el arte ampliado y la 
plástica social. El arte ampliado nos plantea la relación existente 
entre el arte, el pensamiento y la palabra. Mientras que la plástica 
social, lleva a cabo esta relación, ya que nos muestra como el 
arte modela la sociedad a través de la unión de la palabra y el 
pensamiento. Se abre, de esta manera, la ventana de la dimensión 
política del arte cuando, gracias a esta relación indisociable, 
comienza a ser capaz de transformar.

PUar Ceneri, Laura Fernández y Ainitze Korta son estudiantes de 
Diseño de Moda en ESDi (Barcelona)
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Cinema bis /  Bones dosis de sang i fetge al 
Festival de Cinema de Terror de Sabadell
XAVIER CORDI

À l'intérieur (2007), 
d'Alexandre Bustillo 

i Julien Maury

La segona edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, 
organitzat per l'Assodaclô de veins de Torreguitart rùltim cap de 
setmana de febrer, ha ampliai continguts l confirma la seva voluntat 
de convertlr-se en un festival, to t i que el cos de l'esdeveniment 
segueixi sent una marató. No s'entén, però, el canvi en la imatge del 
festival, que ha passai del poderos i atractiu disseny d'un símbol 
emblematic de la ciutat (la Torre de l'Aigua) — reflectida dins d'un ull 
enigmatic— a una banyera plena de sang.

Enguany s'han estrenat altres activitats, corn una conferència 
duta a terme amb moites ganes per Xavier Miralles sobre les 
obres que no s'estrenen a les nostres pantalles i els motius que 
ho provoquen, una sessió de maquillatge (la llavor d'una futura 
desfilada zombi?) o el passi de l'exceMent Memories of a murder 
de Bong Joon-ho, amb la col-laboració del cineclub de Sabadell. 
També va haver-hi curts, integráis a la marató: Obedecer, de David 
Izquierdo i Dani Andreu, El Grifo de Denis Rovira, i La culpo, de 
David Victori, guanyador del concurs organitzat per Youtube i 
la productora de Ridley Scott. I un concurs de microfilms, amb la 
projecció de l'obra guanyadora.

Després d'instal-lar-se a l'Estruch, un Hoc excel-lent però de 
dimensions reduïdes i que es va veure totalment desbordat, el 
festival ha optât enguany per un espai més ambiciós, la sala gran 
de rimperial, que va fer molta patxoca i gairebé es va omplir. L'altra 
ubicació on s'han desenvolupat les activitats ha estât el Museu del 
Gas, un espai versátil amb una situació excel-lent.

Terror en estât pur
El criteri emprat enguany en la selecciô de 
films ha estât exactement el mateix de l'any 
passai: mostrar al pùblic films de terror avalais 
per critiques favorables o premis en diferents 
certàmens i que, malgrat aix6, no s'hagin estrenat 
comercialment al nostre pais. El to general de 
totes les obres ha mantingut una aposta pel 
terror en estât més pur, amb preferència per 
générés corn el survival, el torturer o l'slosher 
amb bones dosis de sang i fetge o gore, corn 
preferiu anomenar-ho. Només una de les cintes, 
la canadenca Pontypool (2009), que va inaugurar 
el certamen amb una presentado del seu creador, 
va allunyar-se d'aquesta linia tocant tecles 
més properes al fantastic 0 a la ciència-ficciô i 
suggerint més que mostrant. La pel-licula, dirigida 
per Bruce McDonald i estrenada fa uns anys a 
Sitges, és una cinta encomiadle que transcorre 
gairebé integrament en un apartat estudi de 
radio. L'habilitai del director per rodar en un espai 
de dimensions reduïdes i uns actors excel-lents 
(immens Stephen McHattie) son clau per captivar 
l'espectador, que assisteix a una apocalipsi des 
d'un punt de vista suggeridor, el d'un locutor de
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ràdio. És cert, però, que la pei-licula es va embolicant a mesura 
que avança i pateix alguns cops de timó en el guió un xic 
forçats. Finalment, to t i la proposta original, el desenllaç és 
confus però potser l'acabarem d'entendre a la seqüela queja se 
n'està préparant. Tot i aixl, és una cinta fascinant i la preferida 
de qui us escriu de totes les que es van projectar al festival.

À l'intérieur (2007}, d'Alexandre Bustillo i Julien Maury, 
és una de les obres més representatives de la nova onada 
del terror francés, del qual I'any passât ja es van projectar al 
festival Martyrs i Frontiere(s). És una altra obra claustrofòbica, 
que transcorre gairebé tota dins la casa de la protagonista. 
Com en el cas de Pontypool, les bones maneres del director i 
dels actors són fonamentals per evitar el naufragi de la cinta. 
També comparteix amb Pontypool llacunes de guió, encara 
que aquí s'acaben les similituds: À /'intérieur té quantltats 
considerables d'hemogloblna i patiment per culpa de les 
barrabassades que Béatrice Dalle infligeix a Alyson Paradis, a 
puntde parir.

Eden Lake té el matelx to que À l'intérieur malgrat que es 
desenvolupa en espals oberts. Assistim a la persecució d'una 
parella formada per Kelly Reilly i Michael Fassbender per part 
d'una colla d'adolescents, amb un fo rt component de violència 
realista i crítica social. Tot i no haver-se estrenat en cinemes, 
si que recordo queja va causar una grata impressió en el seu 
pas per Sitges i s'ha vist a la televisiô. Segurament, el film de 
James Watkins (director de la recent La mujer de negro) és el 
més complet de tots els que es van projectar al festival, amb un 
guió sòlid, interpretacions meritòries i acompanyat d'un pois 
narratiu sense alts i balxos.

Excision, de Richard Bates Jr., és l'obra més recent i va 
ser estrenada al festival de Sitges d'enguany. Malgrat que 
es percep el Hast d'haver estât inicialment un curtmetratge 
(multipremiat), la seva proposta no delxa de ser original: un 
inici proper a la comèdla adolescent però que es va enfosquint, 
tornant-se cada vegada més dramatic i agre a mesura que 
avança el metratge. AnnaLynne McCord està molt bé en el 
paper de Pauline, però els aficionats al gènere agrairan el 
planter de secundaris format per Traci Lords, John Waters 0 
Malcolm McDowell, entre d'altres.

El colofó del festival el va posar, com no podia ser d'una 
altra manera. Hatchet, d'Adam Green, amb un to festiu, 
desenfadat i sense pretensions, que accepta sense vergonya la 
seva condició de no haver d'inventar res de nou i de tenir Túnic 
propòsit d'entretenir els amants dels síosherdurant una hora 
i mitja escassa. I ho fa amb un cóctel calculât de sang, sexe, 
humor i un assassí més o menys carismátic, a més de comptar 
amb comeos de Tony Todd i Robert Englund. La fórmula ha 
funcionat i ja n'existeixen diverses continuacions.

Excision va ser la pel-lícula vencedora de la votació popular, 
to t i que À l'intérieur i Eden Lake es van quedar molt a prop.
Per a la propera edició, a més de la consolldació d'un festival 
tan jove com aquest, els organitzadors han anunciat algunes 
novetats, com la projecció de clássics, queja esperem amb 
délit.

www.sabadellfilmfestival.com

Un pressupost de 3>000 euros
Entrevista a Miguel Ángel Rodríguez, director del festival

Molta gent no coneix les difîcultats d'organitzar un festival 
corn aquest. Quanta gent hi intervé, de quin pressupost 
disposeu i quines són les fonts d'ingressos (entrados, 
subvencions, patrocinadors, lloguer d'espais, etc.)?
Tenim un equip de quinze persones, cadascuna s'encarrega 
d'una tasca específica (distribuidores, patrocinadors, 
publicitat...). A més, hi ha les persones que col-laboren corn a 
voluntaris 0 que pertanyen a les empreses col-laboradores. 
Aquest any el pressupost ha estât de gairebé 3.000 euros, 
repartits de la següent manera: cessió de drets audiovisuals de 
les pel-licules (1 .OOO euros), publicitat (l.OOO euros) i despeses 
de cessió de local i personal tècnic necessari (l.OOO euros). 
Aquest pressupost s'ha aconseguit gràcies als patrocinadors, 
als col-laboradors i als diners recaptats de l'ediciô anterior.

Aquest any heu organitzat conferències, una sessió de 
maquillatge i una sessió de Cineclub Sabadell. Quines 
novetats prepareu per a l'any que ve? Es mantindrà el format 
de marató?
Estem sospesant diverses novetats, corn la possibilitat 
d'ampliar d'un a dos dies el Festival, amb una selecció de curts 
i la projecció d'una pel-licula d'un classic de terror. Fli ha molta 
gent que no ha pogut gaudir al cinema de les grans pel-licules 
del gènere, sobretot la gent més jove, i és una manera que 
les gaudeixin en el mitjà per al quai van ser concebudes. 1 si, 
seguirem apostant per una marató.

L'any passât la marató va ser a l'Estruch, un bon espai però de 
dimensions reduïdes. Corn valores el canvi a l'Imperial?
De manera molt satisfactòria. L'Imperial, a més de tenir unes 
prestacions increíbles, ens ha permès doblar l'aforament 
disponible. A tots els membres del festival ens feia molta il-lusió 
aconseguir fer el festival a l'Imperial, que és la sala de cinema 
mésantigad'Espanya.

Qui forma el comité de selecció de les pel-licules a concurs? 
Quins criteris seguiu? L'any passât i aquest any la tendència 
va ser al terror en estât pur (amb générés corn el survival, el 
to rturer 0 l'siasher), potser amb l'excepciô de Pontypool. Heu 
pensât a seleccionar films més fantàstics o de ciéncia-fìcció? 
El comité el formem tres persones: Javier García, Victor Torres, 
que és el director de programació, i jo mateix. El principal criteri 
per seleccionar les pel-licules és que siguin comercialment 
inédites als cinemes espanyols. Després valorem les que creiem 
que poden ser més intéressants per als espectadors. A part 
d'aixô, sempre intentem que a la marató hi hagi una pel-lícula 
d'humor (Excision, The Loved Ones), una pel-lícula gore (Hatchet, 
The Orphan Killer) i una de terror d'autor (Pontypool, House of 
the Devil). 1 pel qué fa al cinema fantàstic i el de ciència-ficció, 
són dos générés que ens encanten però de moment no tenim 
previst incloure'ls al Festival.
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Música /  Soroll de fábrica
La música alter-Nativa a Sabadell, una altra versió deis f ets

RICARD OLIVA FRAGO

Imatge actual 
del primer local 

on hi havia la 
Sépia Verda, 

al correr 
Estrella de 

Sabadell

Aquest article és una visió personal d'uns moments i d'unes 
persones que vam coincidir en aquesta ciutat; aqüestes relacions 
van generar to t un seguit de propostes musicals. Parlarem de grups 
musicals que van aportar molt a la vida local i a les nostres vides en 
particular: es tracta de propostes diferents i molt personals que no 
han estât mai prou reivindicados.

Vegem-ne l'origen. Cap a finals dels 80, moites de les fabriques 
que havien fe t gran Sabadell van anar tançant. A principis dels 90, 
sortint del meu barri, els Merinals, encara podia sentir algún telen.. 
El feinejar del teler va anar sent substituït per músiques i sorolls 
diversos. Aquella florida de nous locals per Hogar — i la minsa oferta 
ludica local— van facilitar la feina i to t de colles d'amics van anar 
trobant un espai per assajar, per fer concerts; en definitiva, per 
expressar-se.

Cap a finals dels anys 80 i principis deis anys 90, en una 
d'aquelles naus fabrils. Can Borras, vam poder gaudir de 
descárregues de punk, rock, folk i hardcore local (Midnight 
Specials, Plastidecore, Noveasno, Xmilk, Gots buits...). Per a 
molts ja no hi havia marxa enrere i,juntament amb les primores 
ingestes de música tocada des de la panxa, vam patir les primores 
conseqüéncies del consum d'alcohol: mal de cap i començar a parlar 
de fer diversos projectes musicals per imitar allò que vèiem en 
directe.

En el context d'un d'aquells locals — 
segurament un antic petit taller tèxtil clandestí—, 
es va anar agrupant gent que va batejar el Hoc amb 
el nom de La Sépia Verda. Aquí començàvem a 
assajar els de Tarasca (poc després Xot, expulsats 
amistosament d'un garatge familiar, to t i fer folk!). 
També solien aparéixer els de Pomada, Andreu i 
els Rumberos, Quimicefa... Emparats en elgreix 
i la foscor d'aquell espai, entre to ts vam anar 
gestant aqüestes diverses criatures sonores. A 
part de permetre la práctica de la música, aquells 
locals van possibilitar l'organització de diversos 
concerts amb músics de la talla de Roger Mas,
Pau Riba, Oriol Tramvia... Així mateix, per aquell 
espai alternatiu, van passar-hi artistes com 
Enric Casasses o el grup Xmilk. Posteriorment, 
agrupats al voltant de l'Ateneu Insurrecto — en 
aquest cas, espai amb clara vocació política—, va 
sortir el grup Batzac, continuador de la "tradició" 
del hardcore local i bressol d'actuals membres 
d'At Versaris, La Carrau, l'Animalada...

Avui dia l'oferta cultural, pel que fa a la música 
en directe, encara és prou minsa, però per sort 
tenim to t un seguit de grups que miraculosament 
segueixen tocant, o han tocat, en aquests antics 
espais industrials: At Versaris, labatzuca. El Petit 
de Ca l'Eril, Murnau, The Res, El Senyor Sequah, 
Euterpe 77, Manos de Topo, Cecilias, Salvage 
Montoya, Petita Festa... D'altres s'han quedat, per 
desgracia, sense gaire o gens d'activitat: Dùmbala 
Canalla, Delivery, Desperta Ferro, Pomada,
Andreu i els Rumberos, Conxita, BB sin Sed... Cal 
recordar que, en morir un grup, també moren 
gran part de les interrelacions que havien sorgit 
i, en el nostre cas i a la nostra ciutat, aqüestes 
interrelacions eren de força intensitat.

En efecto, cal destacar nombroses 
coincidències personals, per exemple: a Dûmbala 
Canalla hi havia un membre de Xot, a Euterpe 77 de 
Midnight Specials, a labatzuca de Xot, a Salvage 
Montoya de Manos de Topo, i a Petita Festa n'hi ha 
de Pomada, Dûmbala, Xot i labatzuca. Portant, el 
te ix it creatiu local segueix ben viu.

Actualment, però, malgrat l'existència 
de força creació musical original a la nostra 
ciutat, cal dir que una de les ùniques iniciatives 
municipals positives que hi ha hagut a Sabadell 
és Ca l'Estruch. També es tracta d'un antic 
equipament industrial on es facilita (després
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de fer un pagament simbòlic) l'assaig als grups 
que no disposen de local. El mateix espai acuii 
l'Estruch Bar, que programa, força regularment, 
música en directe, a part de la programado propia 
de concerts de Ca l'Estruch, molt poc centrada en 
grups locals.

La gran majoria de formacions de Sabadell, 
però, han patit les conseqüències d'unes 
iniciatives del poder municipal que, per dir-ho 
de manera laxa, se sitúen en una altra òrbita. En 
efecte, el traete de les institucions municipals 
amb els grups, els locals il-legals i els pocs espais 
legáis per fer música ha estât una autèntica cerca 
i captura, amb la posterior neutralització. Un 
gran nombre de bars preparats per fer mùsica 
en directe han estât tancats o ofegats per unes 
càrregues immenses de burocracia i una legalitat 
gens comprensiva —aixi van tancar Piano Bar, 
Tote's, Hardrock... La majoria de locals il-legals han 
estât perseguits acarnissadament i, finalment, 
han desaparegut. Aixô ha fe t que els grups només 
tinguessin dues opcions: o tocaven en els cada cop 
menys nombrosos espais il-legals o ho feien fora 
de Sabadell... Aixi, a diferèneia d'altres ciutats 
europees, el centre ha anat perdent aquest tipus 
d'oci nocturn i el te ix it per donar a conèixer les 
creacions musicals locals.

Entre els tractes especialment durs, hi ha 
el cas del bar Jam Session, amb la paradoxa de 
ser un club de jazz en un carrer i en una ciutat on 
la normativa de Hicèneies d'activitats no té en 
compte la música en directe. És a dir, hi ha carrers i 
espais de la ciutat on no és possible desenvolupar 
una activitat d'alta qualitat cultural corn la música 
jazz!

Amb tot, Sabadell, la ciutat que va ser 
considerada la Manchester (tèxtil) catalana, 
ha générât un conjunt de grups, si més no 
intéressants, corn la seva homôloga anglesa.
Aixô no deixa de ser una curiosa casualitat. És 
ben sabut que la salut de la promoció i sortida 
de música anglosaxona no és la mateixa que la 
música catalana... I com a curiosa casualitat, no 
podem oblidar que la reivindicado del passât 
tèxtil llaner de la ciutat ha patit el mateix 
anorreament que els grups musicals de qué 
parlem. De fet, alguns ens voldrien fer creure 
que ni Sabadell ha estât mai tèxtil, ni hi ha grups 
musicals per aquí, ni hi ha cap mobilització de la 
gent, ni hi ha res més que no sigui el Sabadell que 
apareix en la trista actualitat dels diaris...

A més, malauradament molts dels espais 
industrials que després esdevingueren espais 
musicals (o culturáis en general) han passât a 
ser locals en processes d'especulació, solars 
desocupats, blocs d'edificis en venda i lloguer... 
Només cal recordar el procès de tancament del

Bar Bemba, per refrescar com va acabar un deis 
l oes més singulars pel que fa a les aedvitats 
culturáis alternatives a la ciutat. Avui mateix, 
passant per devant del local origina on hi havia 
hagut la primera Sépia Verda, m'he trobat amb 
le paradoxa següent: la porta de l'ant.c local, on 
s'havien cuinat moites d'aquestes p'opostes 
c jlturals, estava tapiada, però el propietari 
encara pagava religiosament l'impost municipal 
'del guai.

Però la situació encara és pitjor s fem una 
comparativa amb la ciutat ve'na de Terrassa: al 
centre disposen de dues sales de concerts amb 
programació d'abast internacional ILa FaKtoria 
c'Arts i la Jazz Cava). Fins i to t la mateixa ciutat 
acuii una de les seus de la Casa de la Mùsica, una

A dalt, els garrotins, un dels 
actes més populars de les 

Barraques (2008, fotografìa 
de Dani Carbonell). 

A baix, actuado del grup 
Quimicefa a la barraca de la 

Sépia Verda de la Festa Major 
de les Barraques (2012, 

fotografìa de Ricard Oliva).
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important plataforma per potenciar aquest tipus d'activitats.
Nosaltres, a Sabadell, practicament només tenim local 

underground que s'alimenta i funciona gracies a les estructures 
de fora del te ix it oficial. Un exemple ciar seria l'Aplec Modernista 
(reivindicació cultural dels seixanta), una celebrado anual que 
enguany fará la sisena edició, que compta amb importants ajudes 
i suports, per exemple del Pati de l'Aliança Francesa, i amb la tasca 
de molts voluntaris. Un altre exemple és l'acte deis Garrotins i la 
cançô improvisada en general, que viuen un creixement i un reforç 
constant. També cal destacar la potent programado de música 
alternativa local. Totes aqüestes activitats beuen de l'entramat 
organitzatiu i associatiu (la Comissió de Pestes Populars de 
Sabadell, CFPS) que possibilita l'organitzadó de la Festa Major 
de les Barraques i de diversitat d'actes durant to t I'any (Solstici, 
Cantados de Garrotins, etc).

Avui dia, i gràcies a aquest terreny cultural format pel Casal 
Capablanca, Impactes Visuals, La Mirada (i la Llançadora), 
el Morrosko, La República, El Jam Session, la Sala i el mateix 
Ca I'Estruch (l'únic espai municipal d'aquesta Hista), tenim 
programacions intéressants limitades, pel que fa a la música en 
directe.

Com a colofó final d'aquest article d'opinió crítica, vegem una 
de les darreres bromes del desti: montre a Terrassa tenen una de 
les SGus de la Casa de la Música, immensa plataforma de difusió, 
formado i creado de la música (http://www.casadelamusica.cat/), 
a Sabadell tenim el projecte fantasma de la Ciutat de la Música (ca. 
sabadell.cat/ciutatdelamusica/).

Per saber-ne més: Un petit documentai d'Flelena Torrent 
Avellaneda sobre la situado de la música en directe, sobretot al 
Vallès. Any 2008 - http://youtu.be/txJyPpx_FpO

cineclubsabadell.org

amb e l s u p c rt de

Ajurtcmen: de Sa Da dell

cines
IMPERIAL

Ricard Oliva Frago (Sabadell, 1975) és historiador i arxiver. Membre 
del grup de mùsica i poesia labatzuca i de l'Associació Cultural La 
Sépia Verda. Aficionat a la mùsica i especialment a la mùsica en 
directe, de la tradicional a l'alternativa.
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Música /  L'Aplec Modernista Vallesà
CARLESBELDA

Sí, ho hem d'acceptar. Les modes s'emeten des dels centres de 
poder. Ara bé, esdevenen intéressants quan s'adapten a un territori. 
El Itati vulgar es va convertir en catata, oi? 1 la confìuència de les 
baixades germaniques i les pujades africanas ha deixat bellissims 
patis gòtics amb palmeres, de la mateixa manera que les añades al 
Carib i les arribadas d'Àsia, van provocar Tarros a la cubana. És ben 
bé quetots'aprofíta!

Si filem més prim, trobarem el meravellôs cas d'en Gaudi i el 
seu Modernisme Aborigen. Una versió única i genuina d'un astil 
força estés. M'atreviria a dir que aquest mécanisme de nostratge 
dels afers d'abast més ampli és etern i universal. Ens centrarem en 
una època i una estètica però, a Catalunya i als anys seixanta. De 
mica en mica, han anat apareixent troballes que ens han permès 
de reconstruirme els fets. A les Barraques de Festa Major el 
Jordi Pinyol i en Canyadell escampaven, fa ben bé deu anys, un 
cedé impagable, "Hi ha ie-ié per aquí". La portada, una portalada 
modernista de la Creu Alta i el contingut, un seguit de versions i 
cançons originals dels seixanta en català que ens van trasbalsar. 
"Pots sentir-me?" de TEurogrup, impressionant.

A més, els personatges que mostravem interés per l'època feia 
anys que voltávem Rambla amunt i avail i sospito que ens teníem 
clissats. Cal esmentar, especialment, un conjunt fonamental, els 
Midnight Specials, pal de palter d'una colla mítica. Aquest grup 
va ser históric per dos motius. L'un, per fer cançons amb flaires i 
caires d'époques remotes (Soul, R&B i bésties per Testil) i Taltre, 
per cantar-les, en general, en catata. Cap de els dues opcions no 
eren gens habituais als anys noranta del segle passât. 1 vet aquí 
la llavoreta conceptual: gaudir de la cultura deis anys seixanta 
anglosaxona i de la pròpia cultura en sincronia.

Saltern fins el 2008 i els astres s'aÜneen perqué la sincronia 
desitjada aterri al Vallès. Amb quin model? Mores de rumiar- 
hi...provatures mentals, anàlisi de sistemes, revisió de les 
experiéncies...fins arribar a la visualització clara del partit: havia de 
ser un Aplec! Gent que s'aplega. Modernista! Al voltant de la música i 
estètica modernista deis anys seixanta. 1 Vallesà! D'àmbit comarcal, 
□'aquesta manera, f  ugiríem del feixuc model "festival de roe" i 
empraríem una estructura de solvéncia contrastada. Carlinades, el 
Maqui, bandoterisme i romiatges, eren el sistema.

Som-hi, dones! Converses amb el César deis Midnight, militant 
als Euterpe 77, l'Oliva i el Pinyol, elements de la Sépia Verda, 
d'una banda, i amb el Conjunt Badabadoc, fundado que ho havia 
de finançar, i el Pardal Roquer, de l'altra. Per arrodonir-ho, una 
Escuterada, organitzada amb traça i emergéncia per l'Albert 
Oliana, dos disejóqueis de la colla deis Midnight, dj No i Zimmer, un 
local amb tradició, el Capitá Cola de TAmetlla del Vallès i un cartell 
d'avantguarda d'en Caries Biano.

Aprofito Tavinentesa per explicar que la idea inicial era fer-ho 
to t a Sabadell, però el local se'ns hi resistia i afortunadament el 
Vallès Oriental ens va acollir. Ho va fer durant dos anys.

En la visualització del partit que he esmentat hi havia una imatge 
inicial indispensable. Un estol d'escúters aplegats a la Plaça Sant

VOL. M O D E R N IS M E
A B O R IG E N

SELECTORS BADABADOC

Jaume de Sabadell i la colla desdejunant al Rubion, 
just abans d'engegar la jornada. Fins a la tercera 
edició de TAplec Modernista Vallesà no en vaig 
poder gaudir. De mica en mica, hem anatte ixint 
complicitats, connectant nodes i la colla s'ha 
eixamplat.

El segon Aplec el vam tornar a fer al Vallès 
Oriental. L'escuterada sortia de nou del Casino 
de La Garriga, poblé on a la tarda vam passar, al 
cinema Alhambra, Tespectacular i alliçonadora En 
Boldiri de la Costa del Mestre Joan Capri. Va ser 
en coTlaboració amb el Cineclub local. Al vespre, 
vam reincidir al Capi de TAmetlla on van tocar els 
Trist Trash Duo (evolució natural dels Euterpe 77) 
i un dels conjunts que van causar sensació ara fa 
uns anys, Els Irons. Adaptaven a la nostra llengua 
els clàssics del garatge. El cartell el va fer el Jordi 
Navarro (Mod de Prats o Lenon). Tot plegat, amb 
la voluntat de fornir una xarxa humana i enlairar- 
nos.

La tercera edició de la trobada va passar al 
Vallès Occidental i va tenir diverses novetats.
Va ser el primer cop que tenia duesjornades. 
Divendres hi va haver un punxada a la República de 
Terrassa, gestionada aleshores per la República 
de Sabadell, dels Ginfizz, grupuscle castellarenc 
iTlustrat en vinilisme de Tantigor, i l'escuterada 
la van començar a organitzar la colla del Soul

P o rta d a  del  

q u a rt  v olum  

d e  Modernisme 
Aborigen, 

éd itâ t  el 2 0 1 1
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Aplec Modernista Vallesà
22 de novem bre del 2008

//Escuterada Torrista_
Trobada a dos de dotze ai Casino de La Garriga 
(Passeig, 99)*
//Pesta Sonada_
a partir de les 23h al Capi**, amb Lo Pardal Roquer 
■fEuterpe 77+dj No+dj Zimmer. De franc.

Cartell del 

p r im e r  A p lec  

M o d ern is ta  

V a llesà  i 

d el M o n  en  

g e n e r a l

Vespa egarenc. La incorporació d'aquest club 
escuterista a l'Aplec ha sigut importantissima, 
perqué sintonitzen de totes totes amb la filosofia 
general: música, festa, dinarots i pais.

El 3r Aplec tenia encara més sorpresas. Tota 
l'activitat de tarda i vespre la vam fer al bellissim 
i acoHidor Pati de lAÜança (gracies Llorenç!), un 
espai on vam punxar (en Jack Slade de Barbera 
i servidor), on posteriorment va actuar le Petit 
Ramon Experimenta 3, i on durant tota l'estona 
es podia gaudir d'un elegant I mesurât Mercadet. 
Aquest Mercadet, queja s'ha estabilitzat a la 
programació i que se celebra a altres Aplecs, 
es va iniciar mercès a la coneixença amb en 
Guillem Celada, botiguer entranyable, i amb el 
Breakaway, empresa que importa roba anglesa 
actual a molt bon preu. També hi havia discos i 
artesania escaient. Al vespre, la Festa va seguir 
a la Sala amb els classics Trist Trash Trio, els 
impressionants Súrfing Sirles i els discjòqueis 
habituais. No i Zimmer.

Qui dia passa, any empeny i va arribar-ne 
el 4t. La fòrmula de dos dies seguia en marxa.

i divendres vam encendre la metxa amb una exposicló feta 
expressament pels Aplecs on es refiecteix la curta vida d'un gran 
grup, Els Cues. Va ser obra d'en Marc Argenter l fou la la exposició 
d'un espai-botiga ben intéressant, la Mirada. Vam tenir el plaer de 
contemplar-la amb una banda sonora d'alt nivell, la tria dels Pilé 45, 
de Caldes-Granollers (seguiem fent comarcal). En acabat, tothom 
cap a Terrassa, per fru ir del rock-and-roll de The Cimbrelines al 
Berimbau (taverna de la casa Bauman) i la selecclô dels Ginfizz, els 
Pilé 45 de nou i en Ferran Mateo, jugador local.

Dissabte, novament, escuterada del Soul Vespa, dlnarot al Pati 
de l'AÜança, i gaudi de films arrahonencs d'època (Parèntesi, El po 
de codo dio), trobada de plck-ups (aquells tocadiscos portàtils) on 
vam poder escoltar, a un volum raonable, vinils que comentàvem, i el 
Mercadet. Per arrodonir-ho, Festassa a la Sala amb els reincidents 
(afortunadament) Trist Trash Trio i els veins The Canary Sect. Els 
discjòqueis per a l'ocasió van ser el dj No i el dj Marc Argenter.

l vet aquí el cinque Aplec Modernista Vallesà! Com qui no voi 
la cosa, ja hi érem. L'any passât, també amb dues jornades, vam 
engegar amb els mitiquissims Amusik Skazz Band a la Jaç Cava 
de Terrassa l un esbart exquisit de punxaires (Pilé 45, Early Davi 
i Magri), vam seguir l'endemà amb l'escuterada i vam incorporar 
una Matinal de Garaig, perpetrada pels incombustibles TTT a 
l'impaktes Visuals. Can Capablanaca va ser, com a mutació, l'espai 
per a l'activitat de dinar-tarda. Alla hi vam fer el Mercadet mentre 
hi punxava un savi calderi de la rumba, dj Oriolet. La traca final 
va petar al Plural, deixant de banda el concerts de les edicions 
anteriors, amb la mùsica escoHida pels discjòqueis No Ficus, en Xavi 
Mas i l'Alba.

A més d'haver fe t colla i d'haver sigut molt feliços ais Aplecs, cal 
destacar-ne un dany col-lateral, els Modernismes Aborigens. Cada 
trobada ha servit per presentar un recull de perles sonores del país 
que seguien la filosofia que ens va encomanar el "Fli ha le-ié per 
aquí". Cançons apassionants, arranjaments espaterrants, versions 
soterradissimes i experiments al-lucinants que any rere any han 
bastit un edifici d'orgull i d'autoestima. A més, les hem anat servint 
amb el gust exquisit d'una dissenyadora excepcional, la Caria Garcia 
Peris.

S'ha créât una col-lecció de cinc discos compactes i un àlbum 
de records (conjunts, testes, discjòqueis, sortides en vespa i 
lambretta, àpats, cinema, exposicions, mercadets, brodats, xapes...) 
que va augmentant. Val a dir que el que us explico està inserit 
dins una dinàmica més àmplia. A més del grups, ja hi ha un feix de 
persones que poden punxar música del país amb coneixement a les 
sessions i colles escuteristes disposades a organitzar la gairebé 
obligatôria sortida amb escùter. Van tenir, i tenen, un paper molt 
principal els blogs especialitzats en el tema, corn orio43musica. 
blogspot.com, potssentirme.blogspot.com, philmusical.blogspot. 
corn, sonelsmateixos.blogspot.com, les-allnighter.blogspot.com o 
modernismeaborigen.blogspot.com.

A la revifalla d'aquest manera de viure la cultura dels seixanta, 
i sense poder situar-ho en un abans o un després, cal esmentar 
corn a planètes del mateix sistema solar, els Dr Octopùs dj de 
Valèneia, en Raph Dumas de Perpinyà, les cendres del Go Lleidal, els 
recopilatoris del Phil Musical (alter ego de n'Ôscar Dalmau) de Pop 
a la Catalana i un llibre definitiu sobre el modernisme nostrat, 40 
Mods de les Nostres Terres d'en Robert Abella.

Un aspecte providencial d'aquesta empresa ha estât arrelar
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la festa a un grupuscle humà que visqui els dos eixos dels Aplecs, 
el Modernisme i el pais, amb naturalitat. De mica en mica, mercès 
a restructura de miceli de la nostra societat i l'empenta que ens 
caracteritza, els Aplecs han anat brollant, corn a bolets a to rt i a 
dret. A hores d'ara, ja se n'han fe t una vintena. Del Rossellô a l'Horta 
de València, del Camp de Morvedre, passant pel Sénia, al Penedès, 
del Bages a Osona i del Segrià al Barcelonés.

Tot escrivint, m'han acudit unes reflexions a la testa:
-Tal corn sospitàvem en iniciar l'aventura, existeix una xarxa ben 

escampada i viva de persones que jugarien al camp del modernisme 
sense renunciar al país i, fins i tot, fent-ne una fructífera simbiosi.

-Si es reforça, per la fusió (apats, festa, converses, vivéncies...), 
la convivéncia festiva deis nodes de la xarxa, augmenta la 
possibilitat de gaudir-ne i es produeix un efecte en cadena.

-Cal servir-ho a la resta de modernistes aborígens, a la jovenalla 
que s'hi incorpora i a la población civil en general 

Salut i modernor!

Modernisme Vallesà
Hi ha força proves, i molt gustosos, de l'arrelament 
de les noves tendències dels seixanta a la nostra 
comarca. El nostre país sempre ha estât al cas 
del que passa pel món i el tarannà inquiet que ens 
caracteritza ens ha fe t absorbir-ho i fer-nos-ho 
nostre sense complexos i amb traça. Si ens fixem en 
l'època que ens pertoca, ja trobariem mostres del 
que US esmento al vibrant EP del mostre Josep Sola, 
de Mollet, que incloïa una versió cantada pel Rudy 
Ventura, del famosissim Mustaphà del Bob Azzam. 
Passava a ser un contundent Mustafa Catala, que "to t 
enamorat, als quatre dies ja parlava catalàl"; érem al 
1960.1 durant tota la década, al Vallès, hi van fiorir 
perles impagables per l'estil. Per exemple, Els Xocs, 
de Terrassa, van enregistrar un altre 7" de quatre 
cançons d'alta volada. Amb un disseny i una imatge de 
primera divisió, van versionar-hi el Tot Negre (Point 
it block) dels Rolling Stones, el Mes enllà (Milk cow 
blues) i Els bons temps on han anat (Where have all 
the times gane?) dels Kinks. Cap a l'altra banda de la 
comarca, Sentmenat i Caldes, hi van aparèixer Els 
Drums, que amb un altre EP indispensable, ens duien 
El Submari Groe dels Beatles, el Digue'm coses (Words 
o f love) d'en Buddy Holly i dues peces d'en Polnareff, 
Love, please, love me i La Nina que diu "no" (La Paupée 
qui fa it non). Al bell mig, hi havia el sabadellenc 
Toni Vilaplana, cantant monumentai que va gravar 
dos vinils petits en català. El primer el 1963, amb 4 
cançons de moda adaptadas amb elegancia. 1 el segon, 
el 1965, contenia versions espaterrants del Yeh Yeh! i 
del Jo sé d'un Ilac (I knaw a place), una versió exquisida 
de Das perfiis a contrallum (Silhouettes) i una peça 
original del gran Mestre Burrull. La portada del disc, 
és al meu parer, la millor imatge del Modernisme 
Aborigen. Potent i elegant.

jo sé d u n llo e  ■  ydiíl ■ d i-1^ 1 cafe p a rffls a  «to ^ rallu in

A  dalt, m o d e r n is m e  e x c e ls : la p o rra d a  d e  l'EP d el s a b a d e llen c  

Tony, d el 1 9 5 5 . A  b c ix , p o rta d a  d el m itiq u íss im  

i g e r m in a l  Hi ah ieié per aquí.

Caries Belda. Mal alumne del Conservator! que es va reconciliar 
amb la música mercés a un acord.ó diatonic comp'at un diumenge 
al Mercat. El gust pel ball i l'estètica dels anys seixanta feien 
vida paral-lela albora al mateixccs. Peracabar-ho d'adobar, 
l'enamorament per la catalanitat ho emoastifava tôt. Fins no fa gaire, 
els tres ambits no van trobar l'harmonia. Va ser gracies als Aplecs 
Modernistes, impulsats, en part, pel Conjunt Badabadoc, que per fi la 
van trobar.
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□
L'espai de la paraula

CELIA MOLLA I YE5“ E

Espectacle pcètic Mecánica Orgànica (Gemma Arimany íArnau Tintó) 
a l'espai La Mirada. Fotografía de Gerard Massagué.

"Per qué, per qué, enganyosa poesia, /  m'ensenyes de fer mons?", 
demana Jacint Verdaguer en un deis seus poemes. Tots, en algún 
moment, hem llegit o sentit un vers que ens ha quedat estampat a 
la memoria i queja no hem abandonat. Si l'hem recordat és perqué 
ens deia alguna cosa que ens interessava, que trobàvem important 
per a la nostra vida o per a un moment puntual que ens ha tocat 
viure. Tots. Perqué aquesta nécessitât de paraula? Q.ué s'hi amaga, 
darrere d'aqiest fenomen? Els mots en la poesia poden actuar

com un petit balsam per guarir to t allò que ens 
preocupa, ens inquieta, ens entristeix... ni que 
sigui tan sols per uns moments, i això ja és molt.

Tot i que la poesia és un dels générés literaris 
més arraconats, alguna cosa ancestral ens hi 
connecta, ja que, igual que ais nens petits els 
encanta sentir una vegada i una altra els contes 
que els expliquen els grans, nosaltres també 
ens meravellem quan algù ens recita un poema 
de memòria. Amb els mitjans tecnològics del 
moment, la memòria humana no és pas una 
eina que es consideri elemental, ja que sempre 
disposem de facilitats per cercar a la xarxa 
allò que volem recuperar, ja sigui una data, un 
nom, una adreça o un résultat de les taules de 
multiplicar. Hem perdut l'esforç de la memòria, 
aquesta facultat que, segons deia Ramon Llull, 
caldria exercitar cada dia aprenent-se els 
escrits d'un mateix o els dels altres. Segurament 
és per això que quan algù recita ens quedem 
embadalits escoltant, douant valor a un acte 
tan senzill però que, alhora, requereix dominar 
la capacitat de la parla i de la recitació, saber 
comunicar i transmetre l'encant del poema. Són 
els ingredients que fan que la gent es deixi endur 
a través de la paraula, una cosa que actualment 
poques persones saben o s'atreveixen a fer.
Hem oblidat que, no fa tant, aquesta rapsòdia 
era present a totes les cases a través de la 
transmissió oral.

Ara podem parlar dels rapsodes o recitadors 
modems, a peu de carrer. Ja no són els avis ni 
les àvies que ens reciten els refranys o les dites 
populars dels seus anys. Els rapsodes d'ara 
són gent que escriu, poetes que necessiten 
comunicar, deixar anar aquest balsam embolcallat 
de paraules. Cadascù amb el seu estil, però tots 
compartint aquesta fal-lera pels mots i l'energia 
de la poesia. Corn a mortals i imperfectos 
necessitem aquesta cura de sentiments, i els 
altres, corn a poetes, necessiten comunicar, dir els 
seus poemes, fer-los realitat a través de l'oralitat i 
crear aquest moment d'il-lusiô i onirisme.

Tot i que no sempre és fácil, o més ben dit, no
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Espectacle 
poètic 
Infinita la 
can'cia que 
ha de venir 
(Anna Guai 
i Jaume C. 
Pons Alorda) 
a l'espai 
La Mirada. 
Fotografìa 
de Gerard 
Massagué.

ho posen fácil. On son els Hoes, les plataformes que permeten als 
poetes dir-hi la seva? Com que la poesía té pocs lectors, deu ser 
una cosa de poca importància, pensen les instituclons. 1 d'aquesta 
manera construeixen la cultura i l'educaciô.

1 tre t dels quatre poetes importants que ho mouen tôt, els altres 
queden totalment oblidats i sense cap facilitât per fer sentir la seva 
veu. S'han de buscar la vida i crear entre élis aquests llocs on puguin 
recitar a cor què vols - i sense veure un duro, és clan

Sort d'aquesta militància poética, que fa que els poetes no 
abandonin i s'espavilin inventant camins i cercant llocs i espais 
per fer-se sentir. 1 sort, també, del suport d'algunes entitats i 
associacions que decideixen fer-los cas i donar-los suport. Cada cop 
n'hi ha més, i és d'aquesta manera que la gent es va acostumant a 
sentir poesia, a veure que n'hi ha, i no només en els Hibres plens de 
pois i en els manuals escolars. La poesia és real l la potstrobarfen t 
un vermut, o en una plaça de diumenge.

A Sabadell, ja fa temps que des de diferents iniciatives la 
poesia comença a caminar entre nosaltres, a llocs corn l'Aliança 
Francesa i la Casa Taulé, amb cicles de poesia i col-loquis queja 
fa temps que es fan de la mà de Papers de Versàlia. També cal 
esmentar l'associaciô cultural de La Llançadora, que celebra les 
Nits de poesia un cop al mes. Aixi mateix, destaquen les lectures 
poétiques de les biblioteques municipals o la Poesia als Parcs 
del Marquet de les Roques. També hi ha el Centre Civic Agora i la 
seva cafeteria. Son destacables els actes d'enguany sobre dones

poetes del CPNL (Consorci per a la Normalització Lingüística), i la 
poesia més compromesa i reivindicativa que la CAL (Coordinadora 
d'Associacions per a la Llengua catalana) i Can Capablanca donen a 
conéixer a través d'alguns dels seus actes. També cal parlar d'altres 
llocs ja més alternatius, com la Jaima A rt Comuna o, fins i tot, 
d'iniciatives privados com concerts-recitals en cases particulars. I, 
fins i tot, aquest any l'associació cultural de l'Animalada ha decidit 
incloure la poesia en els seus actes de celebrado de l'Aplec de la 
Salut, amb un espectacle poétic.

L'olla al foc va buHint, senyal que es cou quelcom. Ja veurem 
quant dura o fins on pot arribar tota aquesta iniciativa poética 
sense ànim de lucre. Seria interessant preguntar-nos qué està 
passant i per quins motius. Des d'aquí, també, volem fer un toe 
d'atenció a les institucions públiques: els poetes són aquí, amb 
idees i veu, i molt més valides que les de la majoria de politics que 
gestionen la cultura catalana. Així dones, penso que amb un bon 
traete i un micrófon, es poden fer grans coses.

Célia Molla I Veste (Barcelona, 1985) és filologa, gestora cultural i 
poeta a batzegades.
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Crítica de poesia /  Ampliació del camp de batalla

DAVID MADUEÑO SENTÍS

El fòstie que us cega 
Joan Todo 
LaBreu
Col-lecció Alabatre, núm. 39 
Barcelona, 2012

Picant pedra dia rere dia, fent i refent paraules i 
versos. Així Joan Todo (La Sénia, 1977) ha donat 
continuïtat a la lluïssor embrutida que Los fòssils 
(al ros) va suposar per ais cercadors de rareses 
literáries amb alt contingut calorific. Calories per 
al cervell, vull dir, de les que greixen més que no 
pas engreixen. La mirada angulosa, el llenguatge 
agrest, l'exposició d'una putrefaccio moral i vital, 
to t feia que les mirades convergissin sobre Joan 
Todo i n'esperessin la continuado, que arribaria 
amb les proses d'A butxocodes. Però això va 
suposar una pausa i una (certa) reorientado que 
trencava amb la recerca que l'autor havia assajat 
fins llavors en vers. El fástic que us cegó continua 
l'anterior recull de poemes on el va deixar, una 
represa del llenguatge, la temàtica i l'estil, 
ampliant el camp de batalla a la recerca d'una 
victória en la depurado de la proposta, i si no ens 
enganya (que podria ser, per estendre el joc), el 
seu métode de treball es basa en l'escriptura i 
la reescriptura al llarg del temps, fins i to t dels 
anys, com un fenomen organic evolutiu, que 
culmina amb un grapat de poemes que troben 
en els factors abans esmentats la forma de 
relligar-se, d'esdevenir un diseurs lineal, sense 
gairebé fissures, robust, on res és sobrer, que aquí 
esdevé encara més convincent i homogeni que en 
l'anterior Iliurament.

En aquest camp de batalla a qué ens referíem, 
el poeta s'enfronta a "el teu llenguatge", que 
pot esdevenir massa evident ("les malaurades 
reís /  de la paraula al ras") o fugisser ("o l'encesa 
lleugeresa del foc"), malgrat el fulgor de 
l'espeternec inicial. Un combat per a l'expressió 
de la mediocritat circumdant, però també de la 
pròpia ("L'horror /  d'adonar-te que solament ets 
una /  més de les criatures d'esta nit, /  sense més 
veritat darrere els parpres, /  sense més traça"), 
i diem mediocritat en un sentit molt existencial, 
com a conseqüència d'una naturalesa que no té 
altre objectiu que el desgast fins a la desaparició. 
Tanmateix,"les paraules negres/mai habitadas 
per la claredat" imposen noves dificultats al 
fingiment, la mentida i el desordre que va trobant 
el poeta en la seva recerca.

Per tant, tornem a trobar-nos amb elements 
ja presents en el poemari anterior: la dualitat 
clara entre la urbs i la ruralia, sent ambdós 
escenaris part indestriable de la seva experièneia; 
l'estranyament de l'individu devant les multituds

(tan ben exemplificat amb el primer poema, on 
s'afigura corn un èsser blasmat i incomprès per la 
col-lectivitat, que no pretén entendre sino jutjar);
0 el pessimisme devant la realitat que voreja el 
tremendisme, però que minoritza gracies a la 
qualitat final del producte. El treball lingüistic 
("són fetes de maons /  les paraules") i discursiu el 
converteix en un edifici de contemplaciô reflexiva, 
opressiu, que fins pot arribar a fer-se asfixiant.
La mirada divaga per la realitat que l'envolta i 
n'extreu materials d'enderrocament, fragments 
de runa cultural que (la postmodernitat obliga) 
pot abastar tant lectures (Andreu Vidal, Nards 
Comadira) corn música contemporània (Torn 
Waits, Burial, Einstürzende Neubaten). Però, 
atenció, no es tracta tant de donar al lector 
referents que ampliïn l'entesa del text, que 
estableixin una intertextualitat, sinó que es tracta 
de crear una "banda sonora" parallela al Ilibre que 
ha conduit Todo fer-lo realitat.

Llegir Joan Todó pot ser costós, incòmode, 
fins i to t desagradable, perqué ens mostra la cara 
més malagradosa de la realitat, aquesta vegada 
amb més concreció que al Hibre anterior. Però 
s'hi torna una i altra vegada per molts motius, 
entre els quais la qualitat del résultat final i, fins
1 tot, la frescor (encara que sembli irónic) de les 
seves paraules. S'hi torna perqué cada lectura 
ens desvetlla una mica més del misteri i ens 
proposa nous interrogants. A més, té la capacitat 
d'enfrontar-se airosament a temes postmoderns 
i fins ara poc tractats per la literatura, com el 
buit i la falsedat que provoca una nit festiva de 
dissabte."Esdentegades llunes, ulls obtusos /  
que US contemplen irónics, quan balleu / garfint 
cristalls plens de glaçons, deünt-vos /  per una 
earn d'acollidora veu. /  Vés un moment a fora,
no t'enganyis:/  la soledat s'agita al fons de to t /  
el reguitneigde membres delerosos./Voldries 
perdre't dins la falsedat /  deis arbres adormits, 
deis soms estels./ Eixa-t'hi bé: per baix d'esta 
lletjor /  de discoteca se't revela alguna /  cosa que 
no voldries ni sentir." En la banalitat repetitiva 
deis nostres actes trobareu la manca de sentit 
de l'existéncia, i les guspires que donen vida a la 
poesia de Joan Todó. Llegiu-vos-el perqué, com diu 
al poema l, "podria ser /  que digués alguna cosa."
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Crítica de narrativa /  El nord literari

DAVID MADUEÑO SENTÍS

En el silenci de la refìexió diària i el treball continu, 
Jaume Benavente (Barcelona, 1955) ha anat 
ampliant una obra que, malgrat les mudes de 
pell, té tota ella un sol sentit: el perfeccionament 
d'un estil personal que s'endinsa en la presa de 
consciència davant del món i, en conseqüència, 
una malenconia d'origen moral que tenyeix les 
accions i els esdeveniments que ens narra. Ja 
sigui en novel-les, contes, dietaris, poemaris 
O novel-les negres. Benavente ens fa viatjar 
a ciutats associades a un clima anímic molt 
particular (Amsterdam, Portbou, Lisboa) que els 
darrers anys ha dérivât cap a un nord físic i psíquic 
que culmina en una mena de trilogia atlàntica, 
formada per Viatge d'hivern o Modeiro, Llums o la 
costa i aquest Dietori de Porto. Els personatges 
d'aquests textos, reals o ficticis, en primera o 
en tercera persona, vaguen de forma erràtica, 
perdent-se deliberadament i mantenint una certa 
distáncia amb el món que els envolta.

Aquesta darrera aportació en forma de dietari 
neix de la inquietud de donar-li background a la 
inspectora neerlandesa Marja Batelaar-Levi, 
nascuda per a la novel-la negra El quodern de 
Nicolaos Kieen, els avis materns de la qual eren 
uns jueus que marxaren de Porto a Amsterdam. 
"Porto és el símbol del nord portugués, uno 
finestra de la térro interior sobre l'Atlántic, una 
ciutat que, omb uno àrea metropolitona on viuen 
mes de dos milions i mig de persones, no deixo de 
ser una meno d'estrello menor, que projecto uno 
Hum esmorteïda a través de la boira, lo piujo i un 
cert oblit. D'oixò es queixen o la ciutat, de l'oblit, 
de l'orroconament per part de lo burocràcio de 
L(sboo."Precisament aquest és el carácter que 
cerca Benavente, que recull les impressions de 
la ciutat, però també ens explica quins details 
li criden l'atenció i que esdevindran matèria 
de creació. "Em semblo entendre que Porto -o 
millor dit, el Nord- és un estât d'ànim, la mateixo

consciència d'un univers singular, únic, o'iiiot en un 
rocó d'un pois tombé orroconot i olhoro obocot o 
l'Atlàntic."El cert és que aquest joc literari acaba 
estenent-se a to t el Hibre, ja que la segona part 
és un conjunt de ficelons que se sustenten en 
imatges i personatges que ha vist l'autor pel seu 
passeig portugués. Aixi, el Hibre es pot llegir de 
dues formes: en primer Hoc els contes i, després, 
el dietari corn un making of o bé en primer Hoc 
el dietari i, després, els contes per observar el 
procès bàsic, intim i personal que és la creació 
Hterària.

El fe t és que relats corn Els holandesas o L'ilio 
de Bravo desenvolupen uns personatges molt 
intéressants, extrets de la realitat però imaginats 
psiquicament per l'autor barceloni (l'home de la 
máscara d'oxigen, el noi del tic nerviós, la noia 
que demana caritat),"fantasmes"que prenen 
eos en els seus relats grácies a la imaginació, que 
proposa un ordre artificiós on to t encaixa dins 
l'univers personal de l'autor. EH mateix afirma 
que se sent més còmode amb la ficció que amb 
la realitat, i d'aqui que la mirada observadora de 
Benavente no sigui tan testimonial o descriptiva 
com impressionista o fragmentària, un recurs 
bàsic per extreure materials de la realitat amb els 
quais pugui construir quelcom de més artificiós i a 
la vegada suggestiu. Per això utilitza el viatge com 
a excusa per ampliar territoris, espaisfi'sics on 
situar Tacciò, però també escenaris on observar 
personalitats originals i excèntriques, que 
representen per si mateixes una mirada divergent 
de la realitat, i que després eli omplirà de sentit 
en la seva escriptura. Amb el pas dels anys, 
aquest món propi ha crescut amb tanta força i 
consistèneia que ara mateix la literatura de Jaume 
Benavente és un te rrito ri geogràfic per si mateix, 
amb illes que formen part d'un arxipèlag altament 
recomanable de ser visitât, malgrat el clima fred i 
bromós que les envolta.

Dietari 
de Porto

Jaume Benavente

Dietori de Porto 
Jaume Benavente 
Perifèric edicions 
Catarroja,2013

----- Interiors
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Abril /  M aig2013 • Quadern 59

http://www.finquescodina.cat
http://www.interiorscasquet.com


Creació /
Silvia Melgarejo

Fregadís d'ales, 
cigales,
les tortores volenbaix 
sobre la palla.
□avant del prat 
tres bales.
De tant en tant 
l'escumafa remolins 
a dalt les branques; 
onades invisibles 
morint en altres platges.

6o Quadern • A b ril/M a ig  2013



Ning-nang

per a la Maria i la seva mare, la Susanna

Ning-nang, roc-roc, xiu-xiu, 
la granota al canyissar,
I'oreneta surt del niu.

Ning-nang, dalt del campanar: 
si no pastern la farina 
demati notindrem pa.

Silvia Melgarejo Pérez (Sabadell, 1970) ha cursat 
estudis de filologia catalana, ha estât membre 
fundadora de l'Aula de literatura de la Universität 
Autònoma de Barcelona i de Papers de Versàlia. Ha 
publicat en diverses revistes, entre elles El tocte que té 
i Pèl Capell, i també ha participât en algunes plaquettes 
de poesia a Mirali de Glaç-Publicacions dels Amies de 
les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa. El 2012 es va 
autoeditar el seu primer llibre de poesia 39 poemes.
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Papers de Versàlia

Com ja es va anunciar ai passât número de Quadern, hem tingut 
la satisfaccio de publicar una monografia dedicada al gran poeta 
italià Giuseppe Ungaretti. El llibre, que apareix com a novetat 
d'aquest Sant Jordi, es presenta primer a Sabadell, a la Llar del 
Llibre, i després a Barcelona. Es tracta d'un volum de 370 pagines, 
amb il-lustracions de Leonor Bescós, que fa el tercer de la nostra 
col-lecció "Quaderns de Versàlia" i que està dedicat a la memòria de 
Jordi Domènech, poeta i traductor sabadellenc, de la mort del qual 
es compleix enguany el desè aniversari. Us presentem aquí alguns 
dels poemes originals que es publiquen al llibre i que han estât 
escrits partint deis versos d'Ungaretti.

4 ^

PASSA A TRAVÉS
Un home, tot sol, passa 
Amb el seu desànim callot. 

Sentiment del temps

Passa a través de la finestra.
Passen un gos i dos veils.
Passen per davant 
cinc coloms i una barca.
I les hores passen, Joan, penjades 
de la cua de les orenetes.
La neu. Taire, les estacions.
Volen sobre lesflors 
les flames.
Perqué s'enlairen 
passen els morts a través 
de la finestra.
Passen i es queden.
Joan, tu que ets poeta,
tu que voles tan alt com les aligues,
digue'm, tan sois, digue'm,
si algún dia també la pena tindrá ales.

Un uomo, solo, passa 
Col suo sgomento muto... 

Sentimento del Tempo

Pasa un hombre, 
y su espanto callado, pasa.
No van con el mismo pie, 
aunque van juntos.
Conviven solo
y nunca se dirigen el uno al otro 
por sus nombres 
pero comen del mismo plato 
y pasean la misma sombra.

(Esteban Mart(nez)

(Gertrudis Mira)
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A Ramon Quintana

Oh bellezza flessuoso, è Aprile 
E lo splendore giovonne degli anni 
Tu riconduci.

La Terra Promesso

Beilesa dels anys joves, clam de Hum: 
amie recuperai en la memòria.
Alba d'abril: desesperat intent 
de negar avui la finitud. Escolto 
música de Mozart en la penombra, 
i el plany del temps efimer s'expandeix 
en la nit, amb un trèmul so de flauta.

Amie esvelt, d'ulls riolers, com l'aigua 
que cau, to t fent cascada, entre bedolls, 
a l'espadat que es fon en el silenci.
Tu, l'elegit dels déus, la pura gracia!
Avui, en la dotada sense limits, 
desposseït de la claror de i'home, 
ets un ble que vacilla en el record, 
un rostre amb una aurèola de cendra.

(Jordi Pàmies)

"Variazioni su nullo" 
de La Terra Promessa

VARIACIONS SOBRE LA NEU

Aquest no-res de neu que descansa 
a les voreres en capes de dies.
Més avall hi ha només el glag 
que et fa relliscar a cada passa.

El peu intenta equilibris, encartar 
la petja adequada. Un nen encaixant 
les primares lletres en els quadres buits. 
Es lleva el sentit de la llarga foscor.

Els únics sons que t'acompanyen 
en la travessa cruixen peí teu pes.
La resta és silenci, els caramells ais arbres 
avancen per tocar-te abans de fondre's.

(Xavier Parré)

ABSÈNCIA

Tan a deshora cauen les baies de l'arboç 
que el bosc sencer se'n dol.
Q.UÍ podrá resignar-se a tanta pérdua? 
L'aroma de la molsa s'esgarria 
i omple el silenci amb més silenci encara. 
La vida voi seguir, com sempre, trafegosa. 
Dalt del cingle deis anys viscuts, pledegen 
l'oblit i la memòria.

(Anton Carrera)
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PROCRAMACIÓ DETARDOR 2013 SABADELL

Organitzadó

TEA TR E -  DANSA -  MÚSICA -  IMATGE

Música 
ELS PETS
20 de s e te m b re /2 1.3 0  h
La Farándula

Música
MAN EL presenta
ATLETES,BAIXINDE
L'ESCENARI
8 de n o v e m b re /2 1.3 0  h
Teatre La Farándula

Dansa
BIJOUX
Marta Carrasco I Ramón Olle

3 d 'o c tu b re /2 1 h
L'Estruch

Teatre
ELN O M
Am b Joel Joan, Lluis Villanueva..

10  de n o v e m b re / 1 8 h
Teatre La Farándula
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Ros Marbà, director
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Teatre La Farándula

Música
CITRICS
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1 7 d 'o c t u b r e / 2 1 h
L'Estruch

I
,

Dansa
MOVING
Companyia Portes Sud de 
França
23 de n o v e m b re /21 h
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-  à

Teatre
BONA GENT
Daniel Veronese, director 
Am b Mercè Arànega, Alex Gasano'
24 de novem bre / 1 8  h
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Teatre I  b l|  l l |  l b l |  111 j
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Am b Clara Segura, Oriol Broggi... W  ^
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Responsabilitat

Al grup de persones que fem aquesta revista ens agraden els 
projectes que tenen un retorn a la societat. Ja ho apuntàvem en el 
document Quodern, un espai de troboda publicat en el número 185, 
primer de la novissima etapa. Però ho volem emfatitzar encara 
més; responsabilitat, impacte i transformació social, compromís 
i coheréncia són conceptos que volem posar en valor i que creiem 
que es desprenen deis articles d'aquest número dedicats al 
projecte Zona Intermèdia: Disseny, Art i Societat, organitzat per 
ACVic, Centre dArts Contemporánies i Espai Cultura Sabadell. Si

la responsabilitat social de l'artista s'ha defensat fins a esdevenir 
gairebé inherent a la seva figura, aquesta també hauria de ser un 
atribut de la resta de creadors, així com de productors de qualsevol 
mena, distribuïdors, gestors, politics i, en definitiva, de tota la 
ciutadania. Perqué, i tornant a la nécessitât de definir-nos, és 
realment important "qui som", "qué fem" o "qué tenim"? O ho és molt 
més "qué podem oferir" ais altres?
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Sobre la responsabilitat social de l'artista
Fotografíes de Juan _emus

L'Espa! Cultura Funcació Saaadell 1859 és un 
espai de presentado i també de producdó 
cultural, un Hoc de trobada, d'entreteniment 
l refìexió. P'oposem activltats diverses per 
a un ampli ventali de públlcs i d'isuaris que 
es concreta en una clverslficacló temàtica i 
forma de les exposicions en fundó deis dos 
espais exoositius de qué disposa. Presentem 
exposicions de marcai perfil conceptual, 
apostant per mostres temátiques col-lectives 
innovadores que interpel-lin l'espectador i el 
duguir a generar reflexions sob'e la realitat 
contemporania; pera també d'aftres amb un 
marcat carácter experiencial i pedagógic. 
Amb aqüestes intendons, par a la presentado 
de l'exDOsició Zona intermèdio: disseny, orti

sodetot es va organitzar una taula rodona de débat amb alguns 
deis seus protagonistes. L'objectiu era poder oferir al públic la 
possibilitat d'accedir a informació i reflexions de primera má 
sobre els projectes que podrien veure a l'exposició, potenciant la 
reflexió sobre la responsabilitat deis dissenyadors, deis artistes i 
deis arquitectes, el seu posicionament professional i étic sobre els 
projectes que realitzen i sobre les persones que aquests impliquen 
directement o indirecta. Les aportacions de Curro Claret, comissar 
de l'exposiclô; Maia Creus, professera i comissaria independent, i 
Santiago Cirugeda, van oferir idees i propostes molt enriquidores 
a un públic nombrós i divers que va participar de manera activa del 
débat.

Zona intermédia. Disseny, art i societat és una exposició produidc 
per ACVic Centre d'Arts Contemporánies. La Imatge recull la 
presentació de la mostra a l'Espai Cultura Sabadell.

V is ta  de 

l'expcs ic íó  Z c r ió  

in te rm è d ia  er. le 
seva i'eneraziz ie  
a l'E s fc :  C uJru rc  
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A manifesto

We. the iindcfSiEneO. are graphic 
designers, pfiotographers and students 
who have Deon brought up m a world 
in which the techniques and apparatus 
of advertising have persistently been 
presented to us as the most 
lucrative, effective and desirable 
moans of using our talents. We have 
been bombarded with publications 
devoted to this bebel. applauding 
the work of those who have flogged 
their skill and imagination to sell 
such things as:

cat food, stomach powders, detergent, 
hair restorer, striped toothpaste, 
aftershave lotion, boforeshave lotion, 
slimming diets, fattening diets, 
deodorants, f í^^y water, cigarettes, 
roll-ons. pull-ons and slip-ons.

By far the greatest time and effort 
of those working in the advertising 
industry are wasted on these trivial 
purposes, which contribute little 
Of nothing to our national prosperity.

In common with an increasing number 
of f he general pubbe. we have reached 
a saturation point at which the 
high pitched scream of consimier 
selling IS no more than sheer noiso.
We think that there are other things 
more worth using our skill and 
oxpofiencoon. There are signs for 
streets and buildings, books and 
periodicals, catalogues, instructional 
manuals, industrial photography, 
educatior^ai aids, films, television 
foaturos. scientific and industrial 
publications and aH the other media 
through which we promote our trade, 
our education, our culture and our 
greater awareness of the world.

We do rvot advocate the abolition of 
high pressure consunaer advertising: 
this is not feasible. Nor do we want 
to take any of the fun out of life.
But wo are proposing a reversal of 
priorities in favour of the more 
useful and more lasting forms of 
communicatioa Wo hope that our

society will tiro of gimmick 
merchants, status salesmen and 
hidden iHjrsuadOfs. and that the 
prior call on our skills will be 
lor worthwhile purposes. With this 
in mtrKi, we propose to share our 
experience and opinions, and to 
make tticm available to colleagues, 
students and others who may be 
interested.

Edward Wright 
Geoffrey White 
William Slack 
Carolino Rawlonco 
Ian McLaren 
Sam Lambert 
Ivor Kamlish 
Gerald Jones 
Bernard Higton 
Brian Grimbly 
John Garner 
Ken Garland 
Anthoriy Froshaug 
Robin Ror 
Germano Facetti 
Ivan Dodd 
Harriet Crowder 
Anthony Clift 
Gerry Cinamon 
Robert Chapman 
Ray Carpenter 
Ken Briggs

», I) Otkl*, MWIW IVmi iU iv<«9n Ht

El manifest First things first de 1964 Curro Claret. L'any vinent, el 2014, farà 50 anys que un grup format 
fonamentalment per dissenyadors gràfics (principalment dels 
EUA i d'Anglaterra) va redactar el manifest First things First, 
en qué qüestionaven el seu paper i la seva responsabilitat vers 
la societat. Malauradament, avui día el manifest resulta d'una 
evident actualitat. En citaré alguns fragments dispersos per ter
ne una sintesi: "Som un grup de dissenyadors gràfics, directors 
d'art i comunicadors visuals que hem estât educats en un mon en 
el quai se'ns ha fet creure que la publicitat i les seves téeniques 
representen la més lucrativa, efectiva i desitjable manera d'utilitzar 
el nostre talent; els dissenyadors apliquen les seves aptituds 
i la seva imaginació per vendre galetes per a gossos, café per 
a dissenyadors, gel per al cabell, cremes tonificants per al cul i 
vehicles tot terreny; el temps i l'energia de la professió s'utilitzen 
construint la demanda d'objectes que en el millor dels casos son 
innecessaris; molts de nosaltres ens sentim incòmodes amb 
aquesta visió del disseny; hi ha objectius en qué val més la pena 
aplicar els nostres coneixements. Aquesta crisi mediambiental, 
social i cultural sense precedents mereix la nostra atenció; 
proposem un gir de prioritats en favor d'una forma de comunicar
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més útil, duradora i democràtica. El marge de 
débat s'està reduint; ningu respon al consumisme; 
aquest ha de ser desafiat per altres perspectives; 
tot sona d'una claredat i una obvietat que fa por".

Permeteu-me comentar molt breument tres 
aspectes del text esmentat. Primerament, "hem 
estât educats". No puc evitar portar aquesta 
qüestió a Tactual situado sobre quins són aquells 
valors i fonaments que el sistema educatiu 
transmet de manera majoritária ais estudiants. l 
fins a quin punt se'ls estimula i faciliten eines per 
tal de generar una certa actitud crítica propia.
En segon Hoc, "aquesta crisi mediambiental, 
social i cultural sense precedents". Si comparem 
la gravetat de la situado d'aquell moment amb 
Tactual, probablement guanyem nosaltres. 
Finalment, "el marge de débat s'està reduint". 
Ningù respon al consumisme. Si en una cosa 
sembla que están d'acord la majoria dels que 
qüestionen el funcionament del sistema de 
consum i mercat en qué vivim, és que resulta 
del tot injust, insolidari i abocat al desastre més 
absolut. És significatiu recordar que una de les 
primeres coses que va dir el llavors president 
George Bush després de Til de setembre del 2001, 
va ser que el millor que podia fer el poblé americà 
devant d'aquella situado era sortir al carrer i 
consumir.En vista d'aquests fets i circumstàncies, 
Texposició Zona intermèdia, més que no pas 
intentar mostrar un conjunt de projectes 
exemplars a seguir, pretén estimular una altra 
Visio sobre aquesta realitat que ens permeti 
debatre-la i plantejar-la de maneres diferents corn 
s'està produint de forma majoritária.

Maia Creus. Allò que tenen en comù l'artista, 
Tarquitecte i el dissenyador és la prodúcelo de 
béns materials que transporten béns immatériels; 
és a dir, produeixen (i reprodueixen) simbols, 
idees, pensaments, i també Ideologies. Així, 
podem dir que es tracta de béns materials que 
circulen per les autopistes comerciáis i alhora 
pels espais politics i socials. Partint d'aquesta 
doble circulado em centraré, breument, en 
l'anàlisi dels conceptes'Producció'i'Reproducció', 
des d'un punt de vista mecànic i estratègic, però 
també simbòlic i politic. En economia, la idea de 
reprodúcelo s'utilitza per destacar una "successió 
de tres périodes (producció, distribució i consum) 
regits per la nécessitât imperativa i Tobligadó 
d'obrir nous périodes d'activitat. Aquest 
encadenament d'accions té la seva base en la 
nécessitât i Tobligadó de perpetuar un sistema si 
Tempresa voi sobreviure en les Iluites del mercat".

L'any 2002, Comissions Obreres i la UGT 
convoquen la Vaga general a tot Espanya 
en contra del decret Ilei sobre la reforma de

Tatur aprovat pel govern d'Aznar. Aquell mateix any es forma el 
grup Precàries o lo derivo, un coTlectiu de dones interessades a 
investigar el món de la precarietat i el treball femení. Com aquest 
grup, altres coTlectius internacionals s'han organitzat i s'organitzen 
per indagar les condicions en qué treballen, viuen i es fan visibles 
les dones. Si fem una recerca genealògica d'aquestes veus critiques 
collectives, ens remuntem al final deis anys seixanta i al principi 
dels setanta del segle passât, moment històric en qué moites 
artistes i teòriques féministes denuncien el rebuig dels sindicats 
establerts a tenir en compte el treball invisible del manteniment 
i de'tenir cura'que duen a terme les dones —un treball que no 
es conceptúa corn a treball, i tampoc en termes de comptabilitat 
econòmica. Aquesta crítica impulsada pel moviment feminista no 
ha deixat de créixer i ramificar-se en parallel a la implantació de 
noves tecnologies de la comunicació i la reconversió de Tagricultura 
i la industria tradicionals en una economia predominantment de 
servéis. Fet que ha diluït la divisió tradicional entre 'producció/ 
reproducció' i 'treball/consum'. Avui, gran part de les capacitats 
que es consideraven exclusives del nostre espai i del nostre temps 
privats (la imaginació, l'empatia, les capacitats comunicativas, la 
cura del eos, etc.) han passât a constituir-se en factors productius. 
Aixó voi dir que el sistema econòmic actual s'ha expandit per 
inundar el territori més privât de la nostra experiéncia, amb 
Tobjectiu de convertir-lo en experiéncia de producció.

On vull anar a parar amb aquesta breu incursió? Bé, dones 
m'agradaria abordar els conceptos económics de producció i 
reproducció per mirar-los des d'una perspectiva postmarxista, 
ética, biològica i política. I per fer-ho, vull rescatar i posar sobre 
aquesta taula una de les grans revolucions del segle XX. Em 
refereixo a la revolució feminista i les seves capacitats per obrir 
i potenciar els arguments critics per a una anàlisi de la tradició 
moderna a Occident. Per qué s'ha donat i es continua donant tanta 
importància a les revolucions socials, a les revolucions cientifiques, 
a les revolucions tecnològiques, a les revolucions estétiques del 
món contemporani, i es relega a mera revolta reivindicativa la 
revolució feminista? Perqué ser feminista és encara avui sospitós 
de conductos sexuals desviados o reprimidos, o una Iluita que es 
concreta a la conquesta de la igualtat de drets?

Evidentment no respondré, ni puc respondre cap d'aquestes 
preguntes, tan sois em limito a dir que la revolta feminista, més 
enllá de la Iluita per la igualtat i la visibilitat, ha obert noves 
perspectives epistemològiques, noves eines per a la teoria i la 
práctica política d'esquerres, així com nous i innovadors processus 
de coneixement, tant en Támbit de les ciéncies i la filosofía, com de 
Tart i la cultura en general. Els canvis profunds protagonitzats per 
les dones al llarg del segle XX han anat acompanyats de diversos 
processus de reflexió mitjançant els quais les dones hem descobert 
i définit el nostre Hoc i el nostre paper en la història. Gràcies a 
aquest procès i bagatge inteTlectual, les dones avui sabem que 
sabem.

Recentment, la investigadora economista i feminista Cristina 
Carrasco ha Hançat la pregunta següent: qué és i qué no és Texercici 
de la ciutadania? Qui té o no té aquest dret? Situa en el centre 
d'aquest debat la denominada "ciutadania oculta de les dones", per 
referir-se al pressupost secret de les societats modernes. És a dir, 
per remarcar que el treball invisible i gratuit que realitzem les dones 
dins Tespai privât de la llar es troba a la base del cicle de producció i
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Invitado de la mostra d'Eulàlia Grau a la Sala Tres 
de l'Acadèmia de Belles Arts (juny de 1978)

reproducció del consum mercantil i, per tant, és un benefici per a la 
col-lectivitat. És necessari que aqüestes premisses s'incorporin en 
l'organització, l'anàlisi i la planificació econòmica dels països.

Cristina Carrasco planteja una crítica a la divisió tradicional 
entre les nocions de pùblic-privat i altres conceptes derivats, corn 
els de "producció" i "reproducció" en relaciô amb la divisió sexual del 
treball en les societats contemporànies. Tots sabem que el treball a 
la llar és imprescindible per a la subsistència humana (reproducció 
biològica, producció de béns socials), tant com ho és el treball en els 
ambits del treball econòmicament productiu. Té poc sentit parlar 
de "producció" per referir-se a l'àmbit humà mercantil o públic, i 
de "reproducció" per assenyalar l'àmbit domèstic i familiar, quan 
en realitat, en ambdós àmbits, el privât i el públic, s'està produint 
i reproduint. Per tant, a l'hora de quantificar i analitzar l'economia 
de consum, en Hoc de posar émfasi en la idea de producció, tindria 
més sentit el concepte de "reproducció social" entés com a procès 
dinàmic, que implica la producció de béns de consum, la reproducció 
de les relacions socials, la reproducció biològica i la reproducció de 
les forces de treball (que inclou les caractéristiques especifiques a 
través de les quais homes i dones es converteixen en treballadors/ 
es). Fixem-nos que en aquesta conceptualització les esteres públic- 
privat no se separen, sinó que s'integren com a part d'un procès 
ùnic.

En aquesta mateixa dlrecciô crítica, la investigadora feminista 
Patricia Mayayo hi situa l'artista terrassenca Eulàlia Grau, de qui 
ara s'està présentant una important retrospectiva al MACBA. L'any 
1977, Eulàlia Grau publica una sèrie de cinc litografíes amb el nom 
Discriminació de lo dona, fetes amb imatges extretes de la premsa 
del moment. El collage d'imatges reflecteix una clara asimetría 
entre el món masculí i femení, tant a casa com a la teina. Un aspecte 
intéressant d'aquesta obra és que l'artista confronta imatges de 
treball en l'àmbit domèstic amb altres de treball extradoméstic. 
l allò que mostreo les imatges és que, de la mateixa manera que a 
casa les dones, tant si treballen com si no, assumeixen un grau molt 
elevat de les tasques del 'tenir cura', en els àmbits empresarials el 
treball femení queda molt limitât a tasques semblants: tenir cura, 
reproducció i transmissió de dades, envasat i etiquetatge, etc. En 
integrar Testera del 'tenir cura' en la categoria de treball rémunérât, 
l'artista fa visibles un seguit de tasques invisibles realitzades per 
dones, com també qüestiona la frontera traçada entre treball 
mercantil i treball domèstic /  producció i reproducció.

De tota manera, és l'artista nord-americana Mierle Laderman 
Ukeles qui Tany 1969 va llançar la crítica més profunda al 
sindicalisme i a la teoria marxista vigent amb la publicació a Nova 
York del Manifest o favor de l'art de monteniment!, on podem llegir: 
"jo volia ser una artista Iliure com Jackson Pollock, Marcel Duchamp
0 Mark Rothko, els meus herois de la llibertat sense limits. Llavors 
vaig tenir un nadó. I vaig descubrir que ni Jackson, ni Marcel, ni Mark 
havien canviat bolquers. Fou en aquell moment que vaig caure del 
quadre, ja no formava part d'eü". En aquest text, Ukeles defensa una 
integració entre féminisme, écologisme, Iluita sindical i experiéncia 
personal. En aquest manifest de referéncia per a una história de 
les relacions entre art i societat en el món contemporani, l'artista 
critica el tópic avantguardista que associava llibertat artística
1 autonomia individual, un tópic que privilegiava allò individual 
enfront d'alló coTlectiu; Toriginalitat enfront de la repetició; el 
progrès enfront de la continuïtat. La ideologia patriarcal dominant.
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IDEAS

A. The Death Instinct and the Life Instinct;

The Death Instinct; separation; individuality; Avant-Garde 
par excellence; to follow one's own path to death— do your 
ovm thing; dynamic change.

The Life Instinct; unification; the eternal return; the 
perpetuation and MAINTENANCE of the species; survival 
systems and operations; equilibrium.

B. Two basic systems; Development and Maintenance. The sourball 
of every revolution; after the revolution, who’s going 
to pick up the garbage on Monday morning?

Development; pure ir>dividual creation; the new; change; 
progress; advance; excitement; flight or fleeing.

Maintenance; keep the dust off the pure individual 
aeation; preserve the new; sustain the change; 
protect progress; defend arwj prolong the advance; 
renew the excitement; repeat the flight;

Manifest a favor de I'art de manteniment! (Mierle Laderman Ukeles)
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Curro Claret, 
Maia Creus, 
Santiago 
Cirugeda i 
Pep Dardangà

Gscriu l'artista, denigra l'experiència de les dones i el treball fernem', 
inclosa la criança dels infants. En conseqüència, enfront a l'exaltaciô 
d'una idea de desenvolupament i progrès centrât en la creado 
individual, el manifest defensava el concepte de Manteniment, és a 
dir, la idea d'una creació sustentadle i col-lectiva.

En la teoria crítica actual s'ha obert un important camp de 
reflexió entorn del denominat "treball immaterial", relacionat amb 
activitats vinculadas aT'tenir cura", la comunicado, la creació i la 
manipulació o descodificació de simbols. L'anàlisi neomarxista 
proporciona eines de lectura per entendre les transformacions 
del capitalisme contemporani, però albora ignora, o no s'ho pren 
seriosament, un problema centrai com és la reproducció i el'tenir 
cura', i la seva directa vinculació amb el predomini de sistemes de 
valors neoliberals, patriarcals i raclais estancats en una comprensió 
del mon en termes de diferències, limits, fronteres, exclusiô, 
manipulació.

Janearé aquesta breu reflexió citant dues investigadores 
filòsofes i féministes: Dona Haraway i Rossi Braidotti. Ambdues 
han obert noves perspectives critiques entre filosofia i ciència 
tot indagant la possibilitat d'una ètica responsable (que no és una 
moral) en el nou món global. En el pensament d'aquestes autores, 
el concepte de'tenir cura'assoleix una escala planetària integrada 
en un pensament sobre la Vida entesa com un sistema. Més enllá 
de l'antropocentrisme de la tradició humanista, i sobre la base que 
tots compartim el mateix ambient, reconeixen la Solidarität entre 
les diverses espédes del planeta. Aixó implica que els subjectes 
som entitats ecológiques, és a dir, estem integrats, incorporats i en 
simbiosi. Tal com diu Rossi Braidotti, "Tots estem junts en aixó", és 
a dir, una ètica global responsable ens implica a tots i totes, en una 
tasca comuna de no-separació entre les tasques de reproducció i 
producció.

Santiago Cirugeda. Sempre que veig la paraula "responsabilitat" 
lligada a l'artista, al dissenyador o a l'arquitecte, inévitablement 
per la meva professió parlo de responsabilitat penal, com

civil, administrativa o professional. Són 
responsabilitats que té tothom, però en 
l'exerdd de determinades professions hi ha més 
responsabilitats perqué així està signât. En canvi, 
sovint no et donen la capacitat d'assumir-les.
Parlo del terme legal de la responsabilitat, però 
també hi ha una moral religiosa o l'anomenada 
moral social. El problema d'emmarcar la 
responsabilitat social és que es tracta d'un terme 
d'abast quasi incommensurable, és tot un món.

Per exemple, quan vaig fer el meu projecte per 
a aquesta exposició. Túnica responsabilitat que 
vaigassumirfou la de dutadà. Vaigduraterm e 
una práctica concreta en un Hoc concret a partir 
d'uns mécanismes d'actuaciô i d'allô social, tenint 
molt present el sistema econòmic i politic en qué 
vivim. No deixa de ser curiós que disposem d'un 
ministeri d'assumptes socials, tot i que preval i 
domina l'economia de mercat amb unes lógiques 
que no tenen res a veure amb els interessos 
socials. Ben mirât, tot plegat sembla una 
broma, perqué ja es pot veure cap a on tiren els 
interessos, ja es veu cap a on van les retallades, 
es pot quantificar econòmicament. Tot allò que 
es considera "social" i "cultural" sempre queda en 
darrer terme. Un membre del PP o de CiU et dirà 
que fa politiques socials, i tindrà raô, perqué allò 
social marca Tàmbit d'allò que no és econòmic. 1 
allò que no és econòmic, teòricament inclou les 
diferències dins la pròpia societat, per això es 
diu social ité marcs legáis amplis per tal d'acoHir 
la diferència. Aqüestes qüestions, en Tàmbit 
econòmic están marcades per uns paràmetres 
molt clars, en canvi en Tàmbit social aquest 
concepte és canviant, obert. S'hauria d'acomodar 
constantment al que passa en cada moment i Hoc. 
Precisament perqué és el més compHcat, també 
és el que té menys assistència.

Ara bé, com a dissenyador, artista o 
arquitecto, com assumeixo jo allò social? Si 
estem jugant en aquesta Higa de la legalitat, com 
a arquitecto sí que tiñe aquesta responsabilitat, 
que és ben precisa i a més està escrita, però 
que, curiosament, sovint no es fa complir.
Seria denunciable la responsabilitat social de 
Santiago Calatrava? No hi ha cap reglament que 
desenvolupi aquest compromis amb el que és 
social. Si jo fes aquest reglament, hi faria constar 
que s'ha de fer un ús raonable deis diners públics; 
que no pots fer una despesa sis cops més gran 
del que havies pressupostat; que no pots fer un 
projecte públic que tingui patologies, encara que 
ho pagui una assegurança. Hi ha situacions on allò 
social encara no està définit, i cada definició és 
molt particular.

Jo pue explicar la meva experièneia d'aquests 
ùltims tres dies. He estât a Tenerife intentant.
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com a arquitecto, de fer una regulació jurídica per 
a una nova ilei de l'habitatge a Canàries. Aquí, com 
a arquitecto tine la meva responsabilitat social 
i vaig voler incloure nous parámetros socials 
en el marc jurídic, com per exemple el concepto 
de "lloguer compensât", un nom que m'acabo 
d'inventar. Els juristes em preguntaven què era 
això, i jo no en tenia ni idea de com traduir-ho en 
Ilei, però en canvi tenia molt ciar que la Ilei que 
estàvem font no tenia en compte les persones 
que no disposen de rendes per pagar ni tan sols 
50 euros de lloguer mensuels, que s'ha réduit 
l'assistència pública social i que no hi ha diners per 
oferir ajudes al lloguer.

Si poguéssim exigir la responsabilitat social 
als arquitectos que han destrossat el litoral, 
el territori, que han ajudat a l'especulació dels 
promoters, que han acceptât que no hi hagi 
zones comunes, portals, places... No podem 
exigir-ho, per tant el desenvolupament de tot allò 
social es farà, inévitablement, fora del sistema, 
perqué els mecanismos que fa servir no están 
contemplats en l'ámbit púbüc de l'administració. 
Per a mi, una defínició molt senzilla de qué és allò 
social és la següent:''alló social és tot allò que no 
farà l'administració pública". I em direu:''No,jo 
treballo a I'Ajuntament i hem fet una campanya 
de visibilització de...". Sí, hi ostie d'acord, però les 
eines que ens han ensenyat als arquitectos no 
contemplen el que és social.

Q.uan un artista pinta al seu estudi, encara que 
hi afegeixi conceptos de critica social, es troba al 
seu estudi. Quan un artista voi fer d'interlocutor 
social, ha de cercar recursos que s'hi vinculin, amb 
metodologia, coneixements i proximitat. Potser hi 
ha un artista molt especial que és capaç de fer-ho, 
però jo li faria un examen previ. És absurd que els 
arquitectos estiguem actuant en barris on les 
diferéncies són tan grans que la Ilei ni tan sois té 
metodologías d'intervenció; has d'anar a buscar 
agents que te les puguin donar. Jo puc tenir molta 
vocació social, però em manquen metodologies 
de seducció, de convicció, d'introducció d'idees 
diferents. Per tal que un disseny sigui realment 
social, hauria de ser un disseny técnicament 
dirigit per mi, però générât pel col-lectiu a qui va 
dirigit. Segons el meu punt de vista, tot el que es 
consideri social necessita, inévitablement, estar 
contagiat per molts agents socials diferents.

Ja estic cansat de veure arquitectos que 
s'anomenen socials, i que la seva feina es limita 
a anar a un barri i "ennoblir-lo amb disseny urbà", 
un projecte que inclou un parc infantil amb els 
tipies gronxadors, i bancs 0 cadires. Li fan una 
foto i diuen que han fet quelcom de social. En 
realitat, no han fer res en sentit social. Al cap de 
dos mesos no en queda res: no hi ha gronxadors

perqué s'han esfunnat, f e t r a  béoels han venut. H. ha una manca 
d'ensanyamen: en allò social. En el meu cas, l'ùrica relació rea: amb 
allò socia han estât es e cerisn cie s d'autocorìscrucció col-lectiva, 
perqué és l'ùrica manera cue . usuari final sigui partícip del projecte 
des del pr ncioi, la quel cosa Demnet que les nost'es diferéncies 
de tota roena acabin barrajadas og' tal de fer un pro este que 
assoleix.la mvajoriadels obie::l_s d'aquesca coMect v tat. La lei 
traballa apart r de mécanismes reduccionistas perqué semp'e 
será una redicció al minim da a complexa realitat urbana. S e 'an 
més o manys ebertas, però la lei sempre tendeix a tancar. Per a mi, 
allò social seria la c.au qce permet entrar en totes les diferéncies.
Si elteu cisseny pe'met qieaccedeixin a un bé, a una producció, 
persones que abansno el tan.en per nanea de diners, llavors és un

Blood pack 
of Santaclaus. 

Lee Kiseung 
2007.
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Curro Claret 
i Santiago 
Cigureda amb 
Pep Dardanyá, 
coordinador 
del'Espai 
Cultura 
Sabadell

disseny social. "Social" és incloure totes aqüestes forces agenciáis 
en aquests mécanismes.

És molt complex clonar una definició d'alló que en diem social.
Jo he intentât trobar-ne una de bona en les liéis vigents per dir 
ais politics que no han fet una bona política social, però és fotut, 
perqué les liéis están ben fetes. El que falla és el seu acompliment. 
Prenem, per exemple, la "Liei de participació ciutadana", ja sigui 
la de València o la de Madrid. Certament, el reglament diu coses 
molt maques, com ara que 'Tadministració ha de fomentar el 
desenvolupament d'activitats socloculturals per a la inclusió 
de les minories socials..." i penses que son molt bona gent! 1 
continues llegint: "Es cediran centres socials perqué la gent hi pugui 
programar", tot fantastic. Però si vas al técnic municipal d'habitud i 
li dius que vols fer servir un edifìci abandonat corn a cooperativa — 
que està contemplât pel seu reglament—, et dirà que no. Volen que 
siguem tots creatius però ells no ho són, l'Administració no ho és. La 
Ilei catalana d'habitatge diu que es fomentaran les noves tipologies 
de gestió d'habitatge, però no deixen fer-ho. Per exemple un co
housing, la barreja d'edats... No ho están fomentant.

La qüestió de la responsabilitat social de les nostres 
professions és molt oberta. La meva definició de responsabilitat 
social és la d'un treball que obri les limitacions que hi ha dins la 
pròpia Ilei; fer que el seu acompliment per part de les institucions 
es dugui a terme. Corn em va dir fa anys un collega base que vivia 
a Nova York: "Es diu que és bon art quan penses que és normal que 
sigui davant teu, però ho és, reaiment, quan et preguntes qué hi fa 
allò, al teu davant". La motxilla que hi aquí a l'exposició, que no és 
res més que un fluorescent que vaig robar a l'escola d'arquitectura, 
ha donat voltes per tot el móni Ha anat de Sevilla al Canadá! És, per 
tant, un mécanisme social amb eines de comunicació amb els veins.

Pep Daradanyà. Abans d'obrir el torn de preguntes faré un petit 
resum del que s'ha dit. S'ha relacionat el dissenyador, l'artista i 
l'arquitecte amb el consum, amb una societat extremadament

consumista com Tactual. S'ha llançat la pregunta 
entorn de la seva responsabilitat a Thora de 
pensar el seu treball com un objecte que ens 
ajudi a pensar-nos a nosaltres mateixos i en la 
responsabilitat que tenim davant d'aquesta 
situació. El Curro deia que no han canviat tant 
les coses. Ens ha llegit un text de Tany 1964, i hi 
trobem les mateixes preocupacions que en el mon 
actual. Podem plantejar-nos; reaiment és aixi? No 
ha canviat res?

La Maia ha fet un resum molt intéressant de 
les vindicacions féministes i les responsabilitats 
de les dones artistes, dissenyadores, arquitectes, 
a Thora de pensar i pensar-se corn a part 
fonamental d'aquest procès. La nécessitât 
d'assumir la seva responsabilitat i la dels homes; 
estem dient que ha arribat el moment perqué 
sigui aixi, però finalment sembla que no arriba 
mai. 1 en darrer Hoc, el Santiago Cirugeda, 
corn sempre, aporta moltíssimes idees i em 
sembla molt intéressant aquesta relació de la 
responsabilitat social amb la responsabilitat 
legal, especialment del dissenyador i l'arquitecte, 
els quais tenen al seu darrere una indùstria, la 
relació de la responsabilitat civil i administrativa 
amb la social i moral. És la responsabilitat de 
buscar les escletxes per on esquitllar-se per tal 
que el canvi sigui real.

La pregunta que d'alguna manera és 
transversal a totes les intervencions, és la 
següent: quin nou rol ha d'assumir l'artista, 
el dissenyador, l'arquitecte en una situació 
com Tactual, on aqüestes preguntes són més 
pertinents que mai? No intentarem resoldre 
aqüestes qüestions però sí enriquir el débat, i així 
algún dia potser aqüestes preguntes deixaran 
de ser pertinents, ja que la nostra tasca tindrá 
influéncia en el canvi social.

Participant 1, pregunta a Santiago Cirugeda.
Com combinem aquesta idea teva d'alló que és 
social, quant a diversitat, i la creixent entrada 
de les minories, amb una democrácia que de fet 
consagra allò que la majoria imposa?

Resposta de Santiago Cirugeda. És difícil 
traballar amb les minories en aquest moment. 
Nosaltres portem setze anys fent el mateix, 
traballar amb comunitats que no arriben a rebre 
les ajudes públiques. Ahir vaig estar amb el 
defensor del poblé andalús i amb un promotor 
de Saragossa que té sòl i ja no pot traballar com 
traballava abans: comprava sòl, obtenía un crédit 
barat, construía, venia i guanyava. Aquest era 
el sistema productiu de Tarquitectura. Ara no 
saben qué fer amb el sòl. Per exemple, aquí a 
Barcelona, TAjuntament projecta plans socials.
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bon rotilo, cedlrem sòl. Entretint, hi ha un col-lectiu de persones a 
Vallcarca que està fent una tona teina i ha demanat a l'Ajuntament 
que els cedeixi un determ nat solar nclòs en una Hista de possibles 
cessions. Han recoHit signatures, ha i  fet una teina social. Tot i 
això, el solar encara no s'na cedit. l és que el treball social és molt 
ditícil de mesurar. L'economia i la politica es regeixen per xitres; tu 
pots afirmar que hi ha ur barri cue està més content, però quant 
de més content? Un 1 0 %  més? És el problema d'allò social, que és 
intangible.

Jo intento ter-ho amb l'aLtcconscrucció: hi ha mà d'obra 
inexperta, aixi que resto un 1 0 %  del sou minim, i pue dir per exemple 
que hem aportat mig milió c'euros en treball. Un treball social no 
rémunérât econômicament p&rô si politicament i personalment.
Jo ho estic tent servir pe' poder demanar immediatament el dret 
a utilitzar un solar. El prcolema es que no podem contrastarei que 
és social amb allò que és economic c politic, no tenim les eines, 
només ho podem ter cridant. Si tens 3-000 persones demanant que 
volen donar activitat a un so.ar, serà que están contents. L'ùnica 
manera és buscar ingènuament aquests indicadors de millora 
social. Aquests valors intangibles son gran part de la nostra base

Templas (ViudaDe, 2013)

social, no podem discutir amb els diners. Ara hi fia promotora que no 
saben què ter amb el sòl i que están trucant a col-lectius a te'neti^s 
per veure què ter. Ara és el nostre moment. El que no vo.d'ia és 
que canviïla situacióeconòmica ¡tornara la situació c'ua d'abaos, 
sinó tormar la gent en el tet que aquest treball ir visible té un valor: 
social, intangible i també econòmic.

Participant 1, pregunta a Maia Creus. Jo sóc ecenemista i admire 
Cristina Carrasco. Una qüestió que em ve al cap és per cue la dena, 
en la seva Iluita per la igualtat, ha començat per una ig jaltat en el 
mercat laboral per produir i consumir més? Fins a quir punt oa estât 
víctima del mateix sistema que el teminisme critica?

Resposta de Maia Creus. La pregunta que has p antejat és 
precisament la que no m'agrada respondre. Està plante^ada amb 
uns termes que no hi puc estar d'acord. Flavors, com ho arreglo"  ̂En 
primer Hoc, si no ho he entés malament, la pregunca s'ha plantejat 
en terme d'acusació. DiusL'Les dones, que ens volieu conar lliçcns, 
resulta que teu el mateix que els homes". Jo no c'ec que els estudis, 
les perspectives Féministes —que, d'altra banda, en ser plurals i
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diverses no es poden encabir en cap definició tancada—, es puguin 
plantejar en aquests termes. Diria que allò que ens ofereixen els 
estudis féministes és una apertura crítica en les perspectives 
d'anàlisi entorn al fet social i cultural. M'agradaria recordar que 
els estudis féministes o les perspectives féministes no és limiten 
a la reivindicado pels drets d'igualtat. Tot i que aquest aspecte és 
molt important, i potser el més popularment conegut, cal insistir 
en el fet que la teoria feminista es proposa la transformado social 
réclamant contemplar el fet diferencial, bé sigui diferència de 
gènere i sexe, bé de raça, d'educaciô, de cultura o en termes de 
precarietat. És en aquest sentit que el féminisme, des del meu punt 
de vista, es pot considerar una de les grans revolucions del segle 
XX. Ha obert noves perspectives i metodologies de coneixement 
tant en els ambits de la ciència i la tecnologia, corn en les ciències 
socials, la cultura, la història o la filosofia. El féminisme és, sobretot, 
una filosofia de la transformado que no es produeix buscant 
finalitats econômiques o en clau de politiques d'Estat.

Reduir el féminisme a termes de reivindicació em sembla 
véritablement injust i dit des del pur desconeixement. El procès 
endegat per les distintes onades de pensament i acciò feminista, 
certament arrenca de la vindicació dels drets a la dutadania i 
l'autorepresentadô en l'espai pùblic. Però també és cert que aquest 
no és l'objectiu final, sino un dispositiu critic demolidor pel quai es 
prova de desconstruir corn funcionen les relacions entre poder i 
saber en la societat moderna i contemporània. És cert que el diseurs 
critic al món contemporani no l'ha inventât el féminisme, sinó que 
sorgeix del malestar politic, epistemològic i cultural que conflueix 
i esclata al voltant dels anys seixanta del segle passât entre 
determinats filòsofs, pensadors, dentifics, artistes, escriptors, les 
joventuts obreres i universitàries. Fou un moment històric en qué 
les bases conceptuáis i filosòfiques de la modernitat econòmica, 
politica, epistemológica i ontològica queden encerclades dins d'un 
parèntesi critic. En aquest procès d'autocritica, les perspectives 
féministes han tingut i tenen un paper molt important.

Participant 1, pregunta a Curro Claret. El problema no està en 
el consum, sinó en la producció. Si ho hem produit, ho haurem de 
consumir. Per què produ'im tant? Keynes, a mitjan segle passât, feia 
l'estimadó que arribariem a traballar quinze hores per setmana, i 
n'hi hauria prou. Per què continuem treballant tant?

Resposta de Curro Claret. No sabem com respondre les teves 
preguntes! Com a dissenyador, de mobiliari i cadires no n'he 
fet gaire, però sovint als dissenyadors se'ns pregunta per què 
dissenyem tantes cadires o tantes lámpadas, i de vegadas aquesta 
pregunta em sembla una mica injusta. Per qué als músics no se'ls 
pregunta per qué escriuen tantes cançons, o als escriptors perqué 
publiquen tantes novel-les? Em quedo aquí, no em pronunciaré en 
aquest sentit.

Un estudi deia que al principi del segle XX, una persona posseïa 
al voltant de 50 objectes, per exemple, i que una persona amb les 
mateixes caractéristiques al final del segle en posseïa potser 3.OOO. 
La nostra és aquesta societat Occidental que ha promogut aquesta 
proliferadó d'objectes, i tampoc faig cap comentari sobre aixó.

l en darrer lloc, vull comentar un estudi d'un antropóleg que va 
anar a l'Àfrica a visitar una d'aquelles cultures que encara no havien

estât occidentalitzades. Els membres d'aquella societat dedicaven 
la meitat del seu temps a estar-se al bosc guarnint-se amb flors 
i pintant els seus cossos. L'antropóleg es preguntava com podia 
ser que una societat amb tantes mancances podia malbaratar 
d'aquesta manera el seu temps i esforços. Des de la nostra 
perspectiva, desqualifiquem les persones que no són capaces 
d'utilitzar la seva capacitat per produir alguna cosa, l també callo 
aquí, en aixó tampoc no diré res més.

Participant 2. Jo no tiñe cap pregunta, o potser en tiñe moites, 
però més enllà de l'evidència de les vostres exposicions —que 
ningù no hi diria res en contra—, el quejo plantejo és el següent: 
què podriem fer; acabar i marxar 0 seguir aquí, xerrant fins les 
dotze? És una llàstima, perqué aquí hi ha quatre persones a la taula, 
professionals amb el seu bagatge, i també hi ha moites persones 
més. Què podriem fer junts? Corn podría ajudar jo en tot això, que 
m'ha agradat tant d'escoltar?

Maia Creus. Mira, proposo que tots els qui estem aquí, en tornar 
a casa observem totes les activitats que fan les persones del 
nostre entorn: quines són les activitats del "tenir cura" (de la casa, 
dels nens, dels veils, de les plantes, de reciclar, d'assistir a les 
reunions de l'escola, a les reunions civiques del teu barri...). Totes 
aqüestes tasques entrarien en la qualificació de "treball invisible 
i no productiu". Qui les fa? Quant cobrem per fer-les? Qui se'n sent 
responsable? Amb qui pot compartir aquesta responsabilitat 
social?

Totes aqüestes tasques tenen a veure amb els conceptes 
de producció i reproducció que hem esmentat. Segons els 
mécanismes d'anàlisi del món econòmic, producció i reproducció 
han d'anar sempre en relació si es voi romandre en el mercat. 
Seguint la mateixa lògica aplicada al món social, per què només són 
econòmicament quantificables les hores de teina de producció?
1 sobretot, les hores de producció masculina? Si volem seguir en 
el pianeta Terra cal tenir cura de la reproducció en tots els camps. 
Aquest és un treball invisible de gran responsabilitat que no queda 
contemplât en les macroeconomies de l'Estat, corn tampoc en les 
microeconomies socials i familiars. Tenir cura de la Vida en totes 
les seves manifestacions és la gran responsabilitat social, però si 
aquesta responsabilitat no forma part també de les estructures 
politiques, continuará sent un treball invisible, silenciat i sense 
visibilitat pública.

La tradició feminista ha donat un poder "micropolitic" a totes 
aquelles petites coses que fem i activem en els nostres entorns 
immédiats perqué generin processus de transformacions 
alüberadores. I aixi, corn ones hertzianes que es connecten, 
xoquen, es multipliquen i es dispersen, el món es va transformant 
i manifestant. De fet, això és el que ens ha ensenyat la cultura 
feminista, portar la teoria a Tacciò des del més bàsic de cada dia; per 
exemple, començant amb Teducació dels nostres fills.

Resposta de Santiago Cirugeda. Estic totalment d'acord amb tu, 
Maia. És cert que aquest treball més solitari és més dur, i també que 
des de TAdministració es pot obrir d'alguna manera aquesta teina 
a l'espai públic. Però caldria inventar formes d'administració més 
inteTligent. Segons els paràmetres actuals, la responsabilitat social 
del "tenir cura" vol dir anar a traballar amb els negritos al Brasil. En
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reaÜtat, un valor social pot ser inventar la roda,
O un môbil, o una vacuna. En tots els ambits es 
pot treballar per a la millora de I'ambient, del 
pensament, perqué la gent obri el cap i el cor.
Com es fa? És complicat. Jo sempre que acabo 
una conferència, si hi ha dues persones amb 
connectlvitat acabem treballant, ens entenem.

Torno a evocar la meva experiència a Tenerife 
amb juristes i regidors per tal de millorar el 
reglament d'habitatge. Jo no puc parlar en 
nom de la meva responsabilitat social perqué 
l'Administraclô m'escolti. Treballar en grups més 
grans en aquesta Iluita dona més facilitats perqué, 
és evident, el treballador social va a contracorrent 
de la productivitat imperant. Però com mesuren 
les empreses la responsabilitat social? O, tal com 
li diuen ara, la "responsabilitat social corporativa". 
Fa rabia, perqué volen mesurar aquesta 
responsabilitat en relació amb les ajudes que 
reben o la redúcelo d'impostos que els apliquen.
Fa rabia que fins i tot aquesta venda d'alló social 
és només perqué també aconsegueixen beneficis, 
no només económics sino també pel que fa a la 
percepció del públic o del client en la "bondat" de 
l'empresa.

Per qué hi ha ajuntaments que están cedint 
l'ús deis habitatges socials a Caritas o a altres 
ONG? Perqué si després aqüestes persones 
han de ser desnonades, ja no haurà de donar la 
cara l'Ajuntament, sino que ho farà Caritas. Hi 
ha una malversació del fet social des d'aquell 
manifest dels anys seixanta que ha citât el Curro 
Claret: la situació és la mateixa, no han canviat 
els mécanismes que té l'Estat, l'empresa, el 
capitalisme, per depredar allò social. Qué podem 
fer ara? Col-laborar, amb aquells mécanismes 
millors o pitjors que ens permetin actuar, fer 
directament en l'espai social. No ens podem 
quedar només en l'ámbit de les idees. Qué podem 
fer? Crear sinergias, complicitats. És com Higan si 
m'agrada una noia i després li proposo d'anar a fer 
una copa, així és com anirà endavant.

Resposta de Curro Claret. Cree que la manera en 
qué formules la teva pregunta posa en evidéncia 
el moment que estem vivint, que si sabem alguna 
cosa és que la manera en qué ho hem estât fent 
tot ja no serveix. Flavors, qué fern? La nostra 
educació no ens ha préparât per viure en unes 
condicions corn aqüestes. Qué podem fer que 
tingui sentit, que tingui a veure amb el moment 
que estem vivint? És allò que es diu, que les 
receptes d'abans serveixen per als problèmes 
d'abans, ara toca trobar altres estratégies perqué 
les d'abans ja no serveixen. Aquest sait al huit ens 
fa por. En les nostres actituds emergeix la nostra 
naturalesa humana més conservadora.

Waòi, Camper de l'any 2000, realitzjt en ccJ-ìaboració amb artesans 
de comunitats de Bangladesh Bquojdcr : la península de Kola

Resposta de Pep Dardanyá. Rezeperant la primera pregenta 
que feies, quin sentit té ara l'exposició? Vaig pensar que aquesza 
exposició encaixava molt üé en les dinámiques cue voltmgenerar. 
En primer Hoc, perqué est c convencut que una exposició. el ferrr az 
expositiu, segueix sent ur bon format de dispositiu de pensarenz 
Genera pensament, projecta pensament cap a la gent que ve a veu'e 
l'exposició, i aixó és inportantíss m en un moment com l'actia .
El format exposició segueix sent valid. En segon llcc, ncsaltres 
treballem molt amb nens,amb escoles, i cree que és molz im porta': 
que projectem valors válids, solids, sobre la societat en z ié  estem 
vivim. 1 aquesta exposició ens permet generar d.námiqijes de
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col-laboració amb la gent, que pot venir i pot participar en aqüestes 
activitats complementàries, en les visites que farà el Curro i 
farem amb les escoles, i projector cap a ells tots els valors sobre el 
consumisme o la reprodúcelo o les barreres legáis i els col-lectius 
que hi busquen escletxes, perqué el nen pugui reflexionar sobre 
aqüestes peces en conjunt. Perqué quan les llegeixes en conjunt, 
projecten una visió que cree que és molt valuosa.

Participant 3 a Santiago Cirugeda. Em dedico a fer productos, a 
produir i a intentar tenir el maxim éxit possible amb ells, omplint les 
ciutats amb mobiliari urbà, perqué cree que aporta valor a la ciutat i 
ais ciutadans. Fa un moment has dit que hauríem de mirar els espais 
un cop han passât dos mesos o un temps després de la inaugurado, 
perqué ja no són els mateixos. Sí, però, i qué? Un no pot controlar el 
comportement ciutadà, però Tacciò cal portar-la endavant. Cree que 
la ciutat és Tespai que ha tingut un éxit més gran de la história de la 
humanitat. L'espai urbà, urbanitzar, configurar un espai social, de 
relacions, que ha tingut un éxit espectacular, si ho mesurem a partir 
deis llocs on la gent voi anar més. Aixó requereix una resposta, que 
Tús de Tespai públic sigui per a allò que el públic voi. Si poses un banc 
és per asseure's, però hi ha moites maneres de fer-ho. Ens hi podem 
asseure, però també el podem pintar, gratar, cremar o troncar. Tot i 
això, cree que s'ha de continuar posant el banc. Jo vull tenir éxit amb 
la meva empresa perqué ostie molt convençut que el meu éxit és el 
de la ciutat en la quai opero.

Resposta de Santiago Cirugeda. Estic d'acord en el fet que la
gent té el dret legitim de fer servir el mobiliari urbà a la ciutat corn 
vulgui. Aixi corn jo exigeixo a un arquitecto que faci un bon ùs dels 
diners públics, també ho faig per a qui dissenya un banc. Ara, quan 
veig preus desorbitats de bancs que després es fan malbé molt 
aviat, m'agradaria poder demanar la responsabiÜtat civil d'aquest 
empresa que fa bancs que són dolents; que es degraden ràpidament 
i, en canvi, són molt cars perqué tenen un disseny especial. Per a mi, 
fan un mal ús deis diners i de les places públiques. Hi ha places que 
funcionen bé sense bancs nous de disseny. Funcionen bé perqué la 
gent n'ha fet una apropiació col-lectiva.

Et diria que com a creador de mobiliari públic s'ha d'anar més 
enllà d'aconseguir que sigui un producto maco. Em molesta el 
monopoli de Tespai públic que fan algunes empreses del disseny: 
si només una empresa té adjudicat el 8 0 %  del disseny de Tespai 
públic, anem malament. És com si s'adjudiquessin 2.000 habitatges, 
i llavors 200 arquitectos en fan només dues i un de sol en fa 500. 
Coneix els usuaris dels 500 habitatges? No, és impossible. Es 
podría incorporar en el disseny de mobiliari públic una aproximació 
al barrí al qual va destinât? impossible, perqué una sola empresa 
hi aporta 3-000 bancs. La qüestió és la següent: tenim d'una banda 
treballadores socials demanant a les comunitats autónomas que 
les escoltin perqué elles coneixen els usuaris finals dels habitatges, 
i de l'altra els arquitectos, que no hi mostren cap interés. Un edifici 
amb 45 pisos tots iguals, potser algún de més gran per si de cas algú 
té més filis, aquesta era la resposta de Tarquitecte a una demanda 
social de diferéncia.

Amb el disseny de producto passa el mateix: com es podría 
incorporar aquesta demanda de diferéncia? Qui tria el mobiliari 
urbà quan s'urbanitza? Si no hi ha un arquitecte de prestigi, és 
Tarquitecte municipal qui el tria, amb criteris sovint purament

aleatoris i, corn a molt, esteticistes. Hi ha 
elements més enllà del disseny, corn ara la 
gestió de Tespai públic, on precisament es poden 
incorporartemes socials. Hi ha molts arquitectos 
que diuen que fan el millor habltatge social, però 
després hi ha gent que no hi vol viure, en aqüestes 
cases. Jo he vist a l'Argentina gent que prefereix 
viure en barraques abans de viure en aquests 
habitatges socials, perqué no hi ha hagut cap 
mena de comunicació entre productors i usuaris.

Participant 4* He vist moites obres exposades, 
treballs de dissenyadors o arquitectos que han 
nascut sense clients. Normalment, es treballa 
perqué es rep un encàrrec d'un dient, però els 
productos exposats han tingut un procès una 
mica al revés. El seu tret de surtida sembla ser 
aquest: "jo faig obra per millorar el món i després 
potser puc vendre aquesta história". Avui dia hi 
ha molts estudiants que surten de la Universität 
i no troben feina, teniu cap conseil? Qué poden 
aprendre d'aquesta exposició? Potser no és el 
moment de buscar una empresa que em contracti, 
com donaríeu un conseil per inventar projectes?

Resposta de Curro Claret. Una de les coses que 
em semblava importantquan vaigprepararel 
comissariat d'aquesta exposició és que hi hagués 
una barreja de projectes que han nascut amb 
orígens molt diferents. Hi ha projectes senzills 
de dur a terme, com ara el de TEmili: les xapes per 
generar comunicació entre dues persones que no 
es coneixen, i de més sofisticats i industrials. Em 
semblava important que quedés dar l'argument 
expositiu: és Tactitud, que ha de manar per sobre 
dels mitjans, els recursos o la situació.

Mentre parlaves em venia el cap un exemple 
que vaig llegir; no sé si ho explicaré bé. Parlava 
de les dificultats de comunicació entre les 
comunitats africanos per tal corn no tenien 
energia ni per tenir una ràdio. Com a resposta, 
una persona, un técnic, va fer la següent connexió 
mental: en esquema, una ràdio és un xip molt 
senzill que amb l'energia que genera una dinamo 
de bicicleta podria funcionar. La persona en 
qüestió va fer un prototip d'aquesta ràdio, i ha 
résultat una história fabulosa, com de peTlicula 
americana, perqué d'aquesta ràdio se n'han fet 
milions. Ha estât la primera ràdio que de debò 
es va expandir amb un preu molt baix. Segons 
explicava el seu autor, eli no volia fer negoci, sinó 
que va ser una reaedó gairebé instintiva: amb 
el coneixement de qué disposava, podia donar 
una resposta a un problema social important. 
Potser hi ha persones que consideren el benefici 
econòmic com un objectiu imprescindible, però 
també és cert que es poden trobar milers de
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casos en qué les coses responen a situacions més 
comp lexes, en qué es demostra que sovint no és 
del tot cert que una estratégia empresarial siguí 
la millor forma de funcionar i assolir l'éxit.

Resposta de Participant 4. Aleshores, podría ser 
una cosa així com ara; "si no tens feina, dedica't a 
obse'var les coses, i si és possible a millorar-les".

Participant 5* Aquesta reflexió em sembla molt 
interessant. Si no tens feina és perqué no vols 
trebbiar. Cree que el problema de la nostra 
formacióés Higareltreballamb la remuneració 
en dinars. El problema és amb els diners. Jo 
impa'teixo docéncia en una escola d'arquitectura 
on nc estàvem gaire d'acord amb l'espai on 
treballàvem. Fa uns vuit anys, entre els meus 
alumies i jo vam decidir construir el nostre espai. 
l ho vam fer, el vam construir sense demanar 
diners i funciona perfectament, és independent. 
El nostre director va gosar venir a veure'l al cap 
de dos anys i ara ve regularment. No hi van haver

diners, però sí moltissima feina. E s alem“es que han passât per 
aquesta mena d'escoíoBsón conscients cce hanfet un mascar 
dedebó, iquehanaprésm oltíssin.CuriosEmant, ara ésqua' els 
arriben els diners, ara els arriben o'ertes oe'qué só“ estudiants que 
parlen amb propietat, que han tocat la resfeat,

A les escoles d'arquitectura la realitat sembla una cosa 
secondària, es viu al món de les ideas. Els ascudiants sortea amb 
la curiosa metafísica que al món hi aa"La Co'busier, M es i j;i'. No 
toquen de peus a terra fins que te oen amb .a realicac pora i cura.
En canvi, els estudiants que han astat al te rito r de realitat i han 
hagut de trabareis recursos, hanaarés a rrirar escasas, ^erqué, 
certament, la ciutat està plena de recursos. Els arqu tectes hem 
de canviar d'actitud; hauríem de pstssar d'_'a acoioud passiva, le 
d'espera de rebre l'encárrec, a una actitu: proactiva Els arquitectos 
i dissenyadors estem educats pe* veure epertunitats allá en 
d'altres no les veuen. Aquesta és a nostra missió. Si \/olem eue 
no se'ns vegi com a quatre idiotes que va' fert coses rarissimes 
que només nosaltres entenem, si volem ser ú: Is, hem de ser-ho de 
debò. Som capaços de relacionar diverses d.sciplines d'una manera 
que d'altres no poden, aquesta és la nest-'a opo'tun.tat. Alesho'es 
arribará la feina remunerada. Jo ls  animo eue usengresqueu amb 
aquesta manera de funcionar.

En primer terme 
Aplicación Legal 

Desplazada ̂ 3: 
7.I.E.S.(2011), 
ce Nùsia Güell
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Resposta de Maía Creus. És molt intéressant, aquest plantejament. 
I cree que les escoles d'Arquitectura i de Disseny ho hauríem de 
tenir present. Estem educant els nostres alumnes perqué treballin 
en encárrecs ficticis dirigits a uns targets de públic que en realitat 
son pura abstracció. Aquesta obertura de "mira, observa, millora", 
em sembla d'un réalisme i una eficacia rotunda. No cal imaginar 
públics, els tenim al nostre costat, només cal dialogar-hi. Entendre 
quins problèmes plantegen i prendre'ls com a desencadenant 
d'un procès d'innovació creativa i responsable. Les universitats 
estarán en crisi mentre no aprenguem a obrir les estructures de 
coneixement ais processes socialment vius. Hem de fer autocrítica. 
Jo convido els alumnes que es revoltin una mica i ens ajudin en 
aquest sentit.

Curro Claret. En aquest sentit, m'agradaria recordar la situació del 
"maig dehgfiS", moment historie en qué, per primera vegada a la 
historia d'occident, els estudiants que en primer lloc van sortir al 
carrer van ser els d'arquitectura. La imatge deis estudiants traient 
llambordes del terra per a fer barricades, suposadament va ser una 
idea deis estudiants de Belles Arts. Teniu, dones, un bon historial 
per continuar aportant.

canvi. La perspectiva feminista precisament ens 
convida a fer aqüestes petites accions en la vida 
real i en els espais reais del viure de cada dia. i 
fer-ho a poc a poc, amb sistemes oberts, flexibles, 
improvisats, que comencen en l'espai més íntim 
i més privât. Recomano el mateix ais estudiants. 
Per pensar un disseny, una arquitectura o un art 
responsables també hem de canviar la nostra idea 
de "societat". La societat no és una suma de liéis, 
individus i subjectivitats. La societat sempre és 
autopoiética, en el sentit de generadora constant 
de nous sistemes emergents que actúen com 
a força de desplaçament i obertura crítica. Els 
productors de cultura material haurien d'estar 
molt atents a aquests fluxos de producció social 
de coneixement.

Participant 1. Un comentari per a la Maia abans de tancar aquest 
débat. En cap moment volia acusar les dones de res, allò que volia 
significar és la capacitat que té el sistema d'absorbir les millors 
intencions. Quan Ikea s'anomena "República independent", té raó 
perqué ha posât els mobles a uns preus que han permés que arribin 
a moites persones que abans no els podien tenir. Ara bé, d'aquí a 
apropiar-se d'un eslógan pie de significats com aquest, dóna molt 
de si per pensar en el f uncionament del márqueting. El sistema té 
aquesta capacitat, Ikea ha bénéficiât un ampli sector social, però 
albora ha provocat el tancament de moites petites empreses 
i botigues. Passa el mateix amb les empreses téxtils a Bangla 
Desh. No sabem si la samarreta que portem s'ha fabricat en aquell 
país, però avui coneixem la situació dramática deis treballadors 
en els pa'ísos que sobreviuen a la denominada "externalització 
productiva". 0 estem en peu de guerra constantment, o som 
victimes absorbides per aquest sistema.

Resposta Maia Creus. No penso que els processes de canvi 
es puguin produir estructuralment de dalt a baix, sinó tot el 
córvtrari.Ésenri^rhfiít(JeIes pétifes cósésfiétesentéf^^ 
responsabilitat i resisténcia social que es poden generar forces de
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Ciència i poder: on son les dones?
MAIACREU5

Podría semblar que en les democracies del segle 
XXI i l'era de les Tecnologies del Coneixement, la 
diferéncia de gènere no hauria de constituir una 
marca negativa en el dret d'igualtats. I tanmateix, 
els estudis féministes fets des de tots els ambits 
dels sabers actuals no deixen d'aportar dades 
demostrant que continuem vivint en un planeta 
malalt, on més de la meitat dels seus habitants 
(dones) tenen l'accès restringit al privilegi de 
posseir veu en els ambits de presa de decisions 
del poder economie, social i politic. Aquesta és 
una realitat tan certa i flagrant que recentment 
fins i tot ha saltat ais mitjans de comunicació 
massiust

Vivim en sistemes tecnologies, socials 
i economics altament heterogenis i en 
continu procès de proliferació i generació de 
realitats noves i distintes, però sovint també 
homogeneïtzadores i régressives. Un deis 
aspectesdeltriomf social d'Internetés la creixent 
familiaritat amb els productes de consum 
provinents d'aplicacions informatives, lúdiques i 
pedagógiques que permeten les TIC (Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació). Però també és 
cert que aquest nou espai de Ilibertat créât per 
la nostra economia del coneixement i la nostra 
societat obre nous reptes de responsabilitat 
política en l'ámbit de l'ètica, entesa com un 
diseurs sobre el nostre ser en un món global i 
tecnológicament médiat.

Qué hi podem fer? Amb quines metodologies?
Si estem atents ais processes de transformació 
en l'ámbit de la filosofia i les ciéncies en les 
darreres décades, ens adonarem que, si bé 
les preguntes plantejades no admeten cap 
resposta concreta, almenys sí podem aspirar a 
una cosa: parar atenció a un creixent corrent de 
pensadors lúcidament critics amb les disciplines 
i metodologies de les quais provenen —des de la 
filosofia a les ciéncies socials, les tecnologies del 
coneixement a tots els ambits de la história— i 
prendre en consideració els canvis epistemológics 
i metodológics que ens proposen.

Précisément, aquest ha estât el tema de 
la nova edició del Capsa d'Eines organitzat pel 
departement de practiques performàtiques 
i estudis de la performativitat de L'Estruch.
Amb el títol Performativity Matters com

1 Dossier ES, La Vanguardia, Barcelona (25 maig 
2013) + article dia 5 de juny.

Imatge amb raigs X d'una dona amb cotilla extreta del Ilibre Le Corset (1908) 
del metge francés Ludovic O'FollowelVs Le Corset/ / publicdomainreview.org

a mare conceptual, i guiats pel filòsof Pau Alsina, un grup de 
persones interessades hem près contacte a l'entorn d'un tema 
de gran actualitat i, segurament, d'impo'tant transcendència 
en els paramétrés cognitius i ontològics dels sabers que es 
desenvoluparan al llarg del segle XXI,.

Amb el nom Performativity Matters, el seminari ha abordat el gir 
neo-materialista en els discursos dels sabers actuals i el llançament 
d'una idea de gran potencialitat epistèrrica. Quin és el paper de la 
matèria en la nostra comprensió del mon? Què ens pot oferir una 
altra relació amb la matèria en termes socials, politics, científics o 
artístics? Pot el matérialisme científic contribuir en l'emergéncia 
d'un mon nou, post-patriarcal, post-capitalista i postmodern?
Certament, en el marc d'aquestes preguntes, la performativitat 
importa (performativity matters).

En aquest text no pretenem fer una 'essenya deis continguts 
d'aquest seminari, sinó fer-ne una deriva cap a un terreny de reflexió 
dins del qual porto temps investigant. Em refereixo al concepta
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expandit de performativitat entés corn a mètode pràctico-cognitiu, 
des de les practiques artistiques a la lingüística i, recentment, fins a 
l'àmbit de les CTS (Ciència, Tecnologia i 5 ocietat)T

Cultura-Discurs-Materialitat
L'afirmaciô que al llenguatge li hem donat massa poder^ defineix 
molt bé el punt de ruptura que proposa el mètode cognitiu dels 
CTS. Si la tradició humanista, des de Plato a Descartes, ha créât una 
metafísica de la paraula atorgant-li el poder per representar-nos 
les coses i els fenômens preexistents, l'alternativa a aquest corrent 
millenari seria una comprensió materialista performàtica de la 
práctica discursiva. És a din enfront de la idea que la ment humana 
és rúnica que té poder per atorgar forma al món, i d'aquesta manera 
fer-lo comprensible i previsible, el moviment vers alternatives 
de coneixement basades en una filosofia empirista i un mètode 
realista i performatiu de la matèria planteja un radicai viratge en les 
relacions entre el saber i la natura.

Podríem plantejar-ho d'aquesta manera: podem estar segurs 
que les forces historiques humanes i socials són les úniques 
responsables de l'evolució del món, tal com el coneixem avui? No 
seria més realista baixar del pedestal antropologie i atendré els 
potenciáis deis fenômens purament materials? Tal com alerta 
Karen Barad, malgrat certes evidèneies que demostren el contrari, 
preferim pensar que la natura és quelcom preexistent i separat de 
nosaltres; pura matèria amorfa que pren forma i vida a través de 
la ment humana. Corn en la ciència heretada dels antics, preferim 
dividir metafísicament el món en dos dominis: les paraules i les 
coses. Una divisió segons la qual l'únic agent, l'únic potencial de 
canvi transformador, radicarla en l'ésser huma. Davant d'aquest 
relat constituït, investigacions recents, realitzades des de l'àmbit 
de la filosofia i la perspectiva de gènere i les CT5 , están obrint 
altres formes de relació entre l'humá i allò no-humà a través de nous 
conceptos i perspectives cognitives, com ara introc-cció' ,̂ agènda 
realista^, Perfarmativity Matters.

2 Els Studies of Science, Technology and Society (STS) 
constitueixen un recent camp de treball des del qual es tracta  
d'entendre el fenomen científic-tecnológic, tant en relació ais seus 
condicionants socials com pel que fa a les conseqüències socials i 
mediambientals. De carácter interdisciplinari: estableix relacions 
amb la filosofia i la histôria de la ciència i la tecnologia, la sociologia 
del coneixement cientific, la teoria de l'educaciô i l'economia del 
canvi tecnològic, l'enfocament general de les STS és altament 
critic respecte a la clàssica visió antropocèntrica, essencialista i 
triom falista de la ciència i la tecnologia. Els STS defineixen avui
un camp de treball ben consolidât en institucions i universitats, 
administracions pùbliques i centres educatius de nombrosos països 
industrialitzats.
3 Idea llançada recentment per Karen Barad, filosofa de la ciència 
i feminista, per denunciar que la tradició humanista, fonamentada 
en una teoria de la representabilitat del món, ens ha conduit a la 
substitució de les coses i els fets per la seva significació construida 
en el llenguatge.
4 Formulada per Karen Barad, la idea d’intrac-ctivitat reclama 
Tacceptació que no tan sols la ment humana té la capacitat de fer 
evolucionar el món, de produir realitat, sinó també la m atèria i, per 
extensió, tot l'univers d'eines i objectes creats pels humans Sense el 
potencial performatiu (producció de coneixement en acte) que prové 
i es genera deis propis objectes, eines i matéries, el coneixement 
huma mai no hauria assolit el seu estadi actual.
5 Segons Karen Barad, el concepte Réalisme agencial {Agential

L'hàbit ens ha fet creure que les eines inventades pels homes 
són instruments de coneixement passius a les nostres mans. Al 
contrari, els recents estudis vinculats ais CTS parteixen del principi 
d'agencialitat entre l'ésser huma i les seves maquines d'observació i 
intervenció. Els aparells i les tecnologies que hem construit, des del 
foc a la roda, passant per la impremta i la máquina de vapor fins a les 
actuals Tecnologies de la Informació i la Comunicació, són fenômens 
actius en si mateixos amb potenciáis propis de transformació, és a 
dir, amb capacitat (no-humana) de produir realitat. Vist d'aquesta 
manera, el món és un dinámic procès "d'intrac-ctivitat", un flux 
continu on es fa impossible separar, ontològicament parlant, la 
realitat humana de la realitat no-humana, cultura-naturalesa, 
discurs-matèria. També es podria formular d'aquesta manera: 
només si deixem de confondre el significat del món des de la nostra 
expressió discursiva o la seva representació científica i cultural, 
podrem pensar en un mètode cognitiu realment objectiu.

Educado i desigualtat de gènere
El dret a l'educació, mirât des d'una perspectiva de gènere, està 
relacionat no tan sols amb l'accés a l'escola, sinó també amb 
la qualitat de l'ensenyament i la nécessitât d'oferir un context 
educatiu que promogui realment la igualtat d'oportunitats entre 
homes i dones®. La discriminació de gènere en l'educació es dóna 
també dins del sistema educatiu i afecta molt particularment les 
dones, però també els homes. És important considerar com es 
construeixen a l'escola les identitats femenines i masculines, com 
s'integren (o no) les qüestions de gènere en el currículum escolar 
i en els denominats "currículums ocults"? Per entendre millor les 
dinámiques socials i relacionáis entre homes i dones és fonamental 
observar la realitat amb unes "ulleres de gènere". La perspectiva de 
gènere suposa entendre i considerar que el gènere ha creuat totes 
les realitats socials a través de la histôria, la política, la legislació, 
l'educació, etc., i ha incidit en la construcció d'identitats femenines 
i masculines, la qual cosa ha provocat que homes i dones tinguin 
diferents i désignais condicions i oportunitats en les diverses àrees 
de la vida. Si la discursivitat de les cièneies i la moral humanista no 
han aconseguit reduir la bretxa de desigualtat entre générés, races 
i cultures, potser hauriem de parar més atenció a les preguntes 
epistemolôgiques i étiques que planteja una anàlisi feminista del 
diseurs.

Realism) és una proposició que permet analitzar la naturalesa del 
diseurs huma sobre la matèria, i des de quins processes i formes 
assoleix legitimitat histórica fins convertir-se en pertinent.
6 Vegeu: Fundació Surt, Agencia Catalana de Cooperació i 
Desenvolupament. (Maleta pedagògica. Un equipatge per a la 
interculturalitat).
7 Contraposat a la noció del curriculum formai, el "curriculum  
ocult" fa referència a tot allò que existeix al darrere i en paralTel al 
procès pedagògic, que no està contemplât en els plans d'estudi, però 
que deriva de certes pràctiques institucionals que, tanmateix, poden 
ser més efectives per a la producció de conductas i actituds.
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Arquitectures de la dignitat /
Estètiques protegides, estètiques repudiades*: 
una conversa amb Curro Claret

VIUDA DE (Oriol Ocaña i Guillem Celada)

Amb el pretext de la participació de Viuda De 
a la mostra Zona Intermèdia, ens trobem amb 
Curro Claret, dissenyador industrial i curador de 
l'exposició, a una terrassa prop del seu estudi per 
parlar d'altres formes de fer disseny i festejar 
l'encaix del concepte Arquitectures de la Dignitat 
amb la seva obra: objectes ocurrents i accessibles 
a tots els nivells, sovint ironies o divertits, que 
solucionen aspectes instrumentals però també 
proposen altres formes de mirar i d'usar, amb els 
quais ha sigut capaç de construir un imaginari 
propi, molt Higat a les estètiques d'allò sovint 
injuriât pel disseny professional: el disseny popular
0 informal, formes al cap i a la fi d'arquitectures de 
la dignitat.

Partint de la base de Tassumpció de certes 
manifestadons culturáis com a eines per 
a la construedó de la dignitat coMectiva, 
ens interessa molt el teu treball perqué 
a més de qüestions conceptuáis, també 
s'allunya estéticament de les formalitzadons 
académiques per apropar-se a formes de fer més 
informais, al disseny popular, a les soludons 
que cal buscar per resoldre petites necessitats 
desatases, al hacking més quotidiá. Aquesta 
tasca, que és tan habitual, tu la realitzes com a 
dissenyador professional.
Tal com introduïu vosaltres el concepte 
dArquitectures de la Dignitat, jo cree que la 
situació de certa marginalitat d'alguna gent que 
no té accès a coses basiques (em refereixo a la 
nostra cultura, perqué entenc que en d'altres 
cultures existeix un altre funcionament) condiciona
1 genera una actitud constructiva que té moites 
capes i moites qualitats implicites. Tine la 
sensació que aquests vineles, qüestions més 
Higades a la comunicació de sentiments, afloren 
espontániament i resulta que tenen un valor 
importantíssim. Mesurar la importancia d'aixó 
és quelcom molt difícil. Al mateix temps, tine la 
sensació que quan aqüestes persones assoleixen

*Títol extret d'un reportatge a la revista Hogares 
Modernos, núm. 86, gener de 1974

Tamboret realitzat amb La Peça, produi'da amb la Fundado Arrels. Curro Claret, 2012.
Fotografia de Juan Lemus.
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Fruiter.
Curro Claret,
1999.
Fotografìa
d'Eduard
Puertas.

certa posició econòmica acaben immersos en un altre model 
constructiu. Ais anys cinquanta o seixanta van portar un arquitecto, 
no recordo si era en Moragas o en Sert, a una barriada dels afores 
de Barcelona perqué fes un informe valorant les condicions en les 
quais es trobava la barriada. Després de veure-ho tot va allucinar de 
la qualitat humana, d'organització, d'espais i fins i tot de construcció 
que hi va trobar, i únicament el que va apuntar va ser que hi havia 
un problema greu de sanejament i d'aigües. En el meu cas, hi ha 
una espécie d'atracció cap a aquests valors més simbólics, més 
de representació. És important entendre que algú no només ha de 
treballar d'aquesta manera perqué no tingui mitjans, sino que pot 
ser una opció que té sentit per si mateixa i que té molt de valor. No 
només serveix per a aquell a qui li ha tocat viure en una condicio 
de marginació, hi ha un valor intangible que précisément qui no ha 
viscut en aquesta situació no té present. Personalment, sento una 
atracció molt gran per com el desconeixement dels materials, del 
tractament adéquat o de les eines especifiques, juntament amb la 
falta de prejudicis formais, genera una estética que per si mateixa té 
qualitats molt intéressants: l'espontaneïtat i la força que a causa del 
coneixement i dels prejudicis i amb tot el pes històric es perden. Amb

relacié al fet estétic, em sembla molt intéressant 
que tot aquest imaginari encara pot molestar 
algunes persones, perqué encara representa 
aparentment una situació de precarietat. Em 
sembla molt important fer visible que no només 
hi ha Ikea, no només és guoi fer la teva habitacié 
amb 150 euros. És intéressant que sigui una 
estética incòmoda, que plantegi altres models 
i que tingui uns altres valors i una altra direcció, 
que no hi hagi només una realitat oficial a la qual 
suposadament s'ha d'aspirar, sinó que ambdues 
convisquin i fins i tot existeixi certa tensió. De 
vegades em passa amb coses que he fet, que em 
diuen: «Ostres, això és molt lleig...», i en part per 
a mi és un compliment. 1 de vegades també hi ha 
el perill que aquests objectes esdevinguin una 
altra cosa, és un dilema com a dissenyador, ja que 
ets conscient que la bellesa és un canal molt fort i 
permet arribar a molta gent, però al mateix temps 
pot matar l'objecte perqué pots entrar en un nivell
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«d'oficialisme» que esdevingui una tendència. En 
part, aixô pot estar passant amb aquest tipus de 
disseny que es basa en reutilitzar materials, per 
exemple.

La Visio dominant és bàsicament entendre el 
dissenyador corn un creador i prescriptor de 
beilesa, entenent que per a aixô al dissenyador 
li cal, sobretot, conèixer quin és el model de 
bellesa hegemônic i tenir els coneixements 
tècnics necessaris per apropar-s'hi a través de 
la seva produccié. La teva obra, en canvi, fuig 
de la concepcié dominant d'allô bell. D'altra 
banda, es considera que el dissenyador ha de 
realitzar objectes per sobre de to t funcionáis, 
que resolguin una nécessitât material concreta; 
sovint, però, en els teus objectes aquesta fundó  
instrumental no és tan central. En el cas del 
teu menjador per a ocells, per exemple, on és 
evident que hi ha una voluntat reflexiva i irònica, 
més que no pas una voluntat real de cobrir una 
nécessitât que potser, de fet, ni tan sols existeix. 
A la vegada, el que fas sembla que siguin models 
replicables més que no pas objectes tancats amb 
una forma d'ùs concreta.
Amb aquesta peça en concret, que formava part 
d'una col-leccio, l'objectiu no era dissenyar una 
peça per comercialitzar-la sino donar a entendre 
que cadaseli, a partir de la seva situado, pot 
fer-s'ho de la seva manera. Volia que fos molt 
accessible, fácil, amb recursos sense dificultat 
tècnica i ais quais pots accedir fàcilment. Moites 
vegades sembla que el dissenyador estigui lligat 
a allô del dissenyador, l'empresa i el mercat. 
Afortunadament no és l'iinic model, hi ha d'altres 
possibilitats. La gent, de seguida et pregunta:
«i d'aixô corn en vius? D'aixô en pots viure?» Se 
suposa que hi ha models que s'han de seguir i que 
vénen d'abans. Per a mi, aquesta visió més de 
receptaris, de mécanismes que permetin que els 
altres facin les coses, aquesta accessibilitat em 
sembla molt importât. El "bricolero" que té un taller 
a casa es fa qualsevol cosa, però la majoria de 
persones amb un coneixement limitât, un tornavis, 
una clau anglesa i un martell, no poden. M'atreu 
el repte que reaiment demanant molt poc esforç 
puguin arribar a fer-se coses. Generar un utillatge 
corn "la peça" que facilita el procès amb el quai 
pots fer, per exemple, un tamboret només amb les 
fustes, sense més coneixement.

Corn es conjuga tot això amb el funcionament 
de l'estudi, en el context productiu actual?
Quin tipus de treballs feu? Quines tipologies 
d'encàrrec teniu?
Corn a dissenyador no és que no cregui en el 
sistema industrial, hi ha moites coses del mercat

que em costen molt i em separen d'ell, però no el nego. Ara estem 
treballant en una versió nova de separador de carri,s bici i és 
un producte industrial, potser és el que faig menys, pe'ó també 
m'agrada. De vegades aquest tipus de mercat ofereix possibilitats 
per treballar projectes en els quals creus: en aquest cas té a 
veure amb les blcicletes, amb un material fet amb residus... Hi 
ha arguments amb els quals m'identifico i, per tart, em ve de gust 
treballar-hi. Les históries que et porten a un projecte c un altre 
son diverses i es van encreuant, i de vegades et trooes més en un 
cantó i de vegades en l'altre. En el cas del projecte que comentávem 
abans, el de l'ocell. Formica em va demanar fer una versió per ais 
seus catálegs d'una línia que treien de laminats, i de sobte aquesta 
empresa gastava els seus diners en fer-ne una versió. ^ersonalment, 
no em genera un conflicte moral, no cree que nonrés pugui haver-

Tenda construida 
amb La peça. 
Curro Claret, 

2012. Fotografìa 
de Juan Lemas.
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hi una manera de fer les coses. Si una empresa 
s'interessa per un projecte que en principi no havia 
estât pensât amb aquesta finalitat em sembla 
bé, també. Alguns projectes comencen amb una 
intendo i passen a l'altra banda, i el que no t'aporta 
una tipologia de projectes que sovint no impliquen 
una remuneració directa en forma de diners et 
genera de forma indirecta altres coses que els 
reforcen. No cree que s'hagi de simplificar a fer 
un producte i si no es pot vendre, no té sentit. 
També faig molts toilers on estic com a professor
0 agitador, i és una activitat que genera uns 
recursos, una experiéncia i et paguen pels teus 
servéis. Encárrecs són el que menys tiñe, però 
en canvi sí que hi ha molta gent que em diu que 
els porti propostes si tiñe idees. Hi ha persones i 
empreses amb les quais pots contactar i portar
los propostes, ensenyar-los projectes. Ara és més 
difícil que passi però sovint hi ha predisposició. 
Cree que són molt importants totes aqüestes 
maneres diferents de generar moviment, activitat
1 possibilitat. La meva generació ve d'una idea de 
disseny molt Hígada a projecte, objecte, mercat i 
guanys. Afortunadament, aixó avui dia no és Túnica 
manera.

Tot i l'evidènda que hi ha molts enfocaments de 
la tasca del dissenyador, sembla que en l'ámbit 
de les escoles i les institucions vinculades al 
disseny a Barcelona se segueix insistint en un 
model de dissenyador molt lligat a la prodúcelo o 
comunicado d'objectes per part de corporacions, 
en un sistema de relacione articulât al voltant del 
consum i de la capacitat de simular identitats, 
que de fet se'ns presenta sovint com l'únic 
possible i l'únic desitjable. Ens preguntem sovint 
si cal més suport teorie i pedagogie per a aquest 
dissenyador amb una vocació més discursiva i 
una visió més crítica.
Hi ha dificultat a Thora d'entendre que hi ha altres 
maneres, però afortunadament a mesura que 
passa el temps la percepció és més oberta. Hi ha 
cada cop més gent que entén que no has de ser 
un tio estrany per fer aqüestes coses, sino que 
pots fer-les, cal entendre que al final el disseny 
és un terme molt genèric, molt basic. Per ais 
Italians el disseny és tot; és dibuixar. A Europa, 
totes aqüestes practiques són molt més naturals 
i s'entenen molt més fàcilment. Hi ha moites més 
possibilitats, tant des d'institucions corn des 
dels sectors privats, perqué aquests rois puguin 
tenir presèneia i la tinguin. De vegades et criden 
d'una empresa precisament perqué saben que 
no respondràs corn responen altres tipus de 
dissenyadors. Aquí encara trobes moites reaccions 
de certa incomprensió o indiferéneia, però això 
és natural. A molta gent li preguntes: «Que és per

a vosté el disseny?», i aquest imaginari de coses estranyes amb 
colors, més cares i exclusives, apareix sovint. Hi ha molta distorsió 
per TÚS que s'ha fet del terme, però em sembla naturai, tot això. line 
la sensació que encara que no ho comparteixi gaire gent, entenc que 
la visió es va obrint i també que hi ha terrenys en qué no cal posar 
etiquetes. Aquests débats que sovint sorgeixen entre qué és disseny 
i qué és art, em semblen una excusa per parlar d'art o de disseny, però 
sense més rellevància, no veig la nécessitât d'acotar. Sóc conscient 
que aquest roi de disseny potser no ha estât present històricament
0 funcionava d'una altra manera, però hi ha poques oportunitats?
Està maltractat? Ho posaria en el context generai de la cultura i la 
indùstria del nostre país, que viu en la precarietat i té una dificultat, 
en segons quines coses, d'obrir la mirada.
És un context de crisi més fructifer, o més fértil, per a certes 
formes de creació?
Segur. Des del punt de vista diguem-ne creatiu és un moment molt 
més estimulant, té molt més sentit fer certes coses i me n'alegro que 
certes actituds i certes maneres de fer es popularitzin. Qbviament, 
sap molt de greu perqué hi ha molta gent que ho està passant molt 
malament i no ho hem d'oblidar. És imprescindible qüestionar, posar 
en crisi les coses i replantejar-les, a cada generació li toca fer-ho.
Ara és molt dolorós per a molta gent, però podem veure en positiu 
algunes coses que están passant. A mi em costava molt d'identificar- 
me corn a dissenyador quan vaig sortir de Tescola. Per a qué 
serveixen els dissenyadors? Per alimentar aquest mercat salvatge, 
frivol...? No sabia respondre aqüestes preguntes ni treballar 
d'aquesta manera, però ara en canvi veig que, sigui el que sigui, corn a 
minim estem intentant fer certes coses que tenen sentit.

Cal redefìnir qui és i què fa el dissenyador?
Jo S ÓC dissenyador en la seva definició bàsica: una persona amb 
certa inclinació a mirar com vivim, qüestionar-ho i plantejar altres 
maneres de fer amb els recursos que existeixen en un moment donat. 
Inclûs sense negar Texisténeia del mercat, no en els termes amb els 
quais vivim ara però sí en els termes que han existit en la història 
de la cultura i de la civilitzaciô, corn un Hoc d'intercanvi de béns per 
viure. No veig nécessitât de qüestionar-ho corn a plantejament bàsic. 
Vaig estudiar disseny i m'ho vaig passar molt bé a Tescola. Vaig fer 
bons coTlegues i respecto molt els dissenyadors. Alguns amies fan 
cotxes... O participen en el sistema més de mercat i hi ha un respecte 
absolut sense nécessitât de jutjar, valoro molt Tesforç quan la gent 
s'ho curro. Fins i tot m'interessa molt entendre el que els mou. No hi 
ha nécessitât de negar o jutjar. Hi ha coses en qué no hi coincideixes, 
però no nego que això sigui disseny.

Sovint es parla en determinats contextos de la separacié que 
existeix entre certs espais de la produccié cultural contemporània
1 un gran gruix de la poblacié. En el camp de l'art contemporani 
potser és més evident, però el disseny també sembla haver 
anat agafant una pàtina de sofisticació i d'especulació formal.
A la vegada moites pràctiques d'ambdues disciplines, sovint les 
que no están exactement en un lloc ni en l'altre, són básicament 
desconegudes. És evident, però, la implicació que té el disseny 
en quelcom tan important de repensar si volem imaginar altres 
formes més justes de viure corn són les relacions de producció i 
consum.
És un tema de moites preguntes. Hi ha una part amb la qual has
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En tallar el pa les molles cauen a un embut i després a una mánega que les porta a un recipient a l'exterior de la casa per ais ocells Iliures.
Curro Claret, 2003. Fotccra^ai de Xavier Padres.
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d'estar molt atent: si aquesta distènda és molt 
gran esdevé problematic, vols sentir-te útil amb 
el que fas i sap greu si no ets percebut d'aquesta 
manera. Però, com en qualsevol laboratori, de 
vegades passen coses en un Hoc que dificilment 
moites altres persones poden captar d'entrada, en 
qualsevol àmbit. Hi ha processos que necessiten 
cert temps, dels quais al principi la gent es riu, 
perqué hi ha molts prejudicis i molts imaginaris 
enquistats. Hi ha un diàlegamb la gent, també, jo 
vull fer coses per a la gent però no vull fer segons 
quines coses. Potser perqué tu et dediques a 
"menjar-te el tarro" tot el dia en certes coses, 
algunes persones no ho veuen d'aquesta manera 
en aquell moment. No voi dir que t'avancis als 
altres, però d'alguna manera hi ha certes coses 
que porten un temps i impliquen una dedicació. Hi 
ha certes decisions que són incompatibles amb 
la immediatesa. Evidentment, a partir de segons 
quines distancies et comences a plantejar: aixô 
només m'interessa a mi? Sôcjo sol amb les meves 
paranoies? Els tallers, en aquest sentit, són un 
format que ajuda. Hi va un cert tipus de gent amb 
unes certes inquietuds i alla poden construir coses 
on tu tampoc mediatitzis tant. Jo, l'experimentació 
l'assumiria com en qualsevol àmbit. En la 
música, per exemple. Hi ha músics que están 
expérimentant amb instruments i maquines...
O fins i tot amb relaciô als générés. El que tu fas 
potser no arriba a molta gent, a menys que no facis 
depén de qué i pugui arribar a Los 40 principales.

Treballar per a la immensa minoría...
Em sembla bé encara que molta gent no arribi 
a connectar, són pedretes i totes les pedretes 
són les que han de construir. És important que 
tinguin preséncia, encara que no sigui el seu món. 
En el cas del dissenyador, a diferéncia de l'àmbit 
de l'art, suposadament ha de ser útil. Sembla 
que l'art té segons quines Hicéncies, segons de 
quin experiment es tracti sembla que a l'art se H 
permet; suposadament, el disseny ja neix amb una 
certa voluntat d'accessibilitat, però tot això són 
etiquetes i definicions.

acabaran practicant en un espai més o menys reconegut com a 
disseny? A mi no em preocupa. Precisament, perqué el disseny tingui 
aquesta condició tan genérica em puc imaginar que pot acabar fent 
quelcom aparentment diferent, però on les eines que ha après li 
poden servir en aquest sentit. Els pares pregunten: quan surti, tindrà 
teina amb això? «Si vostè es refereix a un estudi, probablement no». 
Quan tens vint anys el més normal és no tenir ni idea del que vols fer 
amb la teva vida. Però aquest procès et pot permetre tastar coses, 
provar, investigar per, al final, dir: a mi, el que em va és allò. El procès 
d'aprenentatge a l'escola t'ajuda a descobrir.

[De sobte, lladrucs i sorolls, i la dona de la taula del costat renya el 
seu gos, li recrimina que hagi intentât marxar. «On vas? Vols que 
t'atropelli un cotxe?»]
La dificultat de la comunicació...

Paperina doble 
per castanyes i 
closques. Curro 

Claret, 2001. 
Fotografìa de 

Xavier Padrós.

També treballes de professor. Barcelona deu ser 
una de les ciutats del món amb més escoles de 
disseny; això no és necessàriament negatiu, és 
dar, però suposa un gran nombre de graduats 
cada any amb un titol que els acredita com a 
dissenyadors.
El volum de dissenyadors i estudiants a Barcelona 
a mi, personalment, no em sembla un inconvenient. 
Òbviament, dels que surtin de les escoles quants

Curro Claret té estudis de disseny industrial de l'Escola Superior 
de Disseny Elisava i del Central Saint Martins College of Art and 
Design. Des del final dels anys noranta és dissenyador freelance i 
ha créât mobles. Hums, objectes, productes, interiors i happenings 
per a empreses, institucions i espais d'exposició. Professor de 
disseny industrial en diferents escoles i universitats, ha estât jurat 
en diversos premis i membre de juntes d'organitzacions de disseny 
i d'arquitectura. Ha guanyat diferents premis i la seva obra es troba 
en diferents col-leccions. www.curroclaret.com

A l'esquerra, un florer realitzat amb restes de "chapapote"recollit a la costa gallega després de l'accident del pétrolier Prestige. Curro Claret, 2002.
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Presentació

RAMON PARRAMON

Zona intermèdio. Disseny, art i societot es el títol de l'exposició que 
es presenta a l'Espai Cultura de Sabadell, que prèviament havia 
estât produïda i presentada a ACVic Centre d'Arts Contemporánies. 
A l'origen havia de ser una exposició fonamentada en una obra 
de Curro Claret, en diáleg amb altres artistes i dissenyadors que 
es trobessin en sintonia amb els seus interessos i temátiques. 
Finalment, ha esdevingut una exposició en la qual eli n'és el 
comissari, i la seva preséncia com a dissenyador s'estableix 
mitjançant un taller articulât a l'entorn d'un deis seus projectes. La 
pega.

La pega és un projecte d'investigació aplicada, en el qual es 
parteix de la base que qualsevol persona pot construir o dissenyar 
el seu propi mobiliari. Un tamboret, una làmpada, un banc, una 
taula, una cadira, qualsevol moble funcional o decoratiu, fruit de 
la imaginado i la creativitat (de què tothom disposa), projectant 
una nécessitât o desig (l'element que es vol construir) i acoblant 
diversos elements trobats (fustes, fragments d'altres mobles 
veils, perfils metal-lies...). Tot això es fa viable mitjançant l'ús d'un 
element metàl-lic, que serveix d'uniô de tota aquesta combinatòria. 
Això és La pega, l'artefacte ideat pel dissenyador, que el posa al 
servai de tothom que desitgi construir alguna cosa diferent, i per 
tant que assoleixi el rol de dissenyador, artista i també artesà. El 
component d'unió és idèntic, els résultats esdevenen absolutament 
personalitzats per la práctica de l'autoconstrucció, de la creativitat 
de cadascú i pel fet que l'activitat està organitzada a l'entorn d'un 
taller col-lectiu. Tot plegat contribueix a enaltir alguns dels punts 
bàsics de l'essència artesana: el fet de tenir cura de les coses, tant 
en la selecció dels materials com en l'execució a I'hora d'ajuntar-los, 
aixi com el fet de compartir els coneixements, els aprenentatges i 
els résultats finals.

Però això no és tot: La pega va més enllà, voi ser una eina útil per 
a col-lectius que treballen per pal-liar l'exdusió social. La intenció 
principal del projecte és que aquests mobles i objectes puguin ser 
realitzats per individus que es troben en rise de marginació, i la 
dinàmica pedagògica que s'estableix pot contribuir a ajudar-los en el 
seu procès de recuperació. Els arxius per fer les peces metàl-liques 
están a Hiure disposició de qualsevol organització que ho demani 
per articular una activitat pedagògica, terapèutica, integradora o 
vehiculadora d'altres valors que no slguin els lucratius.

Finalment, l'exposició no es troba gens lluny de ser el diàleg 
d'un dissenyador-artista-comissari amb un conjunt de treballs 
d'altres dissenyadors, artistes o arquitectes, tots ells interessats 
en la projecció social del seu treball. Projecció entesa en el sentit 
d'incidir en la transformació d'algun element social o cultural. És 
també un projecte assentat en el coneixement proper, la relaciô 
personal, el valor dels petits details. Ofereix una visió oberta i 
complexa d'una actitud i una manera de fer fonamentada en la 
implicació de les persones en la construcció de l'entorn. Tot plegat 
des de la perspectiva que el més important no és únicament 
l'objecte final, sinó sobretot allò que és capaç de promoure.

generar, catalitzar i socialitzar. Dir que el disseny ha de ser útil pot 
semblar una obvietat, dir que l'art ha de ser útil pot ser entés com 
un posicionament politic. L'exposició planteja que el disseny no 
respon sempre a uns criteris de millora de la quaÜtat de vida, ni l'art 
está tan désintéressât per aquesta qüestió. Per tant, és un punt de 
confluéncia en el qual es pot equiparar el disseny i l'art amb relació 
al context social.

En un moment en qué hi ha una saturació de coses, objectes i 
artefactes és important reflexionar sobre el valor que tenen, com 
s'han construit, l'ús que en fem per a la nostra activitat quotidiana 
i en quina mesura els compartim. Una exposició i un plantejament 
que cerca els punts de connexió entre el disseny, l'art i la societat, 
mantenint una proximitat amb el concepte d'artesà. Richard 
Sennet, en el seu Hibre El ortesonoLanalitza i amplia el concepte 
d'artesania cap a una série de práctiques i professions actuals que 
tenen una vocació del treball ben fet com a objectiu per se. La gent 
pot aprendre de si mateixa a través de les coses que produeix, 
posant en relació la cultura material i l'espai. En aquest cas, molts 
dels projectes que s'hi presenten es basen en una experiéncia 
de construcció material o immaterial, que combina aspectos 
fonamentats en el treball coMectiu, la transmissió de coneixement 
i la relació amb l'espai social. Aquest és un débat que pren especial 
interés quan molts dels creadors reprenen aspectos propis de la 
tradició artesana com són el domini de la técnica, la recuperació 
de la proximitat vers la matéria sobre la qual es treballa, la 
meticulositat en el procès, l'autoconstrucció, l'autogestió, la 
funcionalitat i la reproducció de les coses. La replicabilitat és un 
element destacable, ja que suposa que les mañeros de fer i el que es 
fa pot ser après, reinterpretat i recreat per altres persones.

Tant l'art com l'artesania poden semblar conceptas desfasats 
en aquesta contemporaneïtat sobreproductiva en qué l'ús 
de les coses tendeix a banalitzar-se i on la feina té una relació 
directa amb l'eventualitat, la transitorietat, i no tant amb el 
procès d'aprenentatge i la fidelitat cap a un ofici o una empresa.
No és el mateix que li passa al disseny, que s'ha adaptat a la 
producció seriada i que ha trobat una connexió més directa amb el 
neoliberalisme, mitjançant conceptas com innovació, creativitat, 
talent, ingredients que tendeixen més cap a la subjectivació que a 
l'articulació col-lectiva. En el seu conjunt, els projectes seleccionats 
per a l'exposició fan que aquesta separació es dissolgui, són treballs 
interessats en les zones intermèdies, les fissures que permeten 
filtrar-ho cap a unes pràctiques d'interès comû.

Són projectes que, mitjançant la tasca creativa, poden 
incidir en processes socials tot activant estratègies collectives, 
inserint-s'hi o promovent xarxes i cercant sistemes alternatius 
per als ciutadans. Una de les experièneies contemporánies que 
més clarament ha provocat transformacions en el context social, 
politic i cultural és el conjunt de práctiques que construeixen

1 Sennett, Richard: El artesano, Anagrama, Barcelona, 200g.
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Aplicació Legal 
Desplagada ̂ 3: 
F.l.E.S, de Núria 
Güell (2012) a 
l'exposició Artesans. 
Construccions 
coMectives de 
l'espai social, 
comissariada per 
Ramon Parramon 
i presentada a La 
Capella (Barcelona)

eines i tecnologies informatiques fonamentades en el codi obert.
Un mecanismo basat en el fet de compartir els résultats i els 
processes, i en el qual les fites assolides per un grup o un individu 
són albora punts de partida per a uns altres. Una successió 
encadenada d'elements en els quais es barreja la creativitat, 
l'habilitat i la prodúcelo material, construida i consumida des de 
l'experiéncia compartida. A l'exposició Zona intermèdio, l'esperit 
de codi obert planeja en molts dels treballs, projectes complexos 
que són albora activadors de processes, catalitzadors d'idees i 
propositivament reprodu'íbles.

Zona de contagi. Disseny, art i societat
L'exposició es presenta com un recull beterogeni i intencionadament 
dispers d'alguns projectes que des del disseny, l'art o l'arquitectura 
incideixen en aspectos diversos del fet de viure en societat. 
Projectes que posen de manifest el compromis dels seus autors 
vers questions socials, i que bo fan des d'uns parámetros que van 
mes enllà de les propies especialitats des de les quais operen.
Una zona intermèdia entre diferents disciplines creativos, i una 
zona de contagi qua transmet, incita a assumir una implicació en la 
construcc ó de l'encorn, de manera més responsable, intensa, plaent 
i critica del que és habitual. Una exposició en què "allò bumà" i "allò 
social" es destaca i es prioritza per damunt d'altres altres factors 
corn poden ser el formal o el comercial. Una estètica fonamentada 
en l'economia de m tjans, l'eficácia del missatge carregat de 
contingut la intencionalitat de contagiar-bo de manera oberta.

La selecció de les peces de l'exposició mostra aquest panorama 
a través de projectes realitzats en contextos i amb ambicions molt 
diferents, que traccen diversos ambits de la vida en societat com 
poden ser la salut, lalimentació, la tercera edat, la condició deis 
presos, l'ús de l'espai urbá, el moviment del 15-M, les relacions entre

els locals i els nouvinguts, les relacions laboráis del primer món amb 
altres països amb má d'obra més "barata" o les respostes davant els 
desastres "naturals".

El projecte expositiu compta amb la participació de: Artlantique
- Camper- Emili Padrós - Gemma Busquets - Ikea i Unicef - Katrina 
Furniture Project (Jenga Mwendo i Tammy Petro) - Laura Arqués, 
Marta Petrenas i Massimiliano Scaglione - Lee Kiseung - Makea
- Mariscal - Marti Guixé - Nanimarquina - Pablo España - Recetas 
Urbanas/Santiago Cirugeda - Sbigeru Ban Architects -  Domènec -  
Nòria G ü e ll-Viuda De.

Ramon Parramon és artista, impulsor de projectes i docent. 
Director d'ACVic Centre d'Arts Contemporànies i director i 
fundador d'idensitat (1999). Ha dirigit el Màster en Disseny, Art 
i Espai Public Elisava-UPF (2000 -2010). Ha comissariat diverses 
exposicions com Artesans, Construccions créatives de l'espai social 
(La Capella, Barcelona, 2012), Catalitzadors, (Arts Santa Mònica, 
Barcelona, 2011), Ciutats Intervingudes (La Capella, Barcelona,
2010) , Mapejar, Gràfiques, Métriques i Politiques de l'Espai (ACVic,
2011) . També ha dirigit diverses publicacions com Catalitzadors 
(Arts Santa Mònica /  FUMO Editorial), Accions Reversibles. Art, 
Educació i Territori (FUMO Editorial /  ACVic, 2010); Locai /  Visitant. 
Art i creació contemporània en l'espai social (Idensitat, 2010) i Art, 
experiències i territoris en procès (Idensitat, 2008).
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The constellations of liberty
Françoise Vanneraud

The constellotions of liberty es un mapa celeste que indica los 
diferentes caminos clandestinos más usados actualmente 
en el mundo por parte de los inmigrantes. Cada trayecto está 
representado con sus diferentes etapas, indicando el volumen 
de tránsito de cada país mediante el uso de puntos de diferentes 
magnitudes.



Françoise Vanneraud (Nantes,1984) viu i treballa a Madrid.
És (licenciada per ('Escola Superior de Belles Arts de Nantes el 2007 
i Màster d'Art, Creació i Investigado per la Universität Complutense 
de Madrid (2011). La seva obra ha estât exposada a nivell nacional 
i internacional, tant en exposicions individuals corn collectives.
Les seves exposicions individuals més recents inclouen: Habitar la 
frontera, Museu Patio Herreriano (2013); No me cuentes historias, 
galeria Raquel Ponce, Madrid (2011); Les insaisissables, Musée 
Estève Bourges (2010); Mundo en perdición, Noche Blanca de 
Madrid (2010); Golondrino, Fundació Caixa Galicia, A Corunya i Vigo. 
Destaca també la seva participado amb la Galeria Raquel Ponce a 
ARCO (2012,2013) aixi corn a MACO, Mèxic DF (2012). Participa en 
diverses exposicions collectives de les quais destaquen: Iceberg, 
Matadero, Madrid (2012); Sobre escrituras, Espai OTR, Madrid 
(2012); Biennal d'Art jove, Paris (2011); La fábula místico, galeria 
MasArt, Barcelona (2011); Festival Explum, Múrela (2011); Festival 
BAC, MACBA, Barcelona (2010); Id c'est ailleurs, BBB, Tolosa (2010). 
Compta amb obres a les fundacions Explum i Caixa Galicia, aixi com 
en les Artothéques Antonin Artaud de Marseille i al CNAP (Centre 
National d'Art Plastique).

www.francoisevanneraud.com

http://www.francoisevanneraud.com


Dissenyar el projecte

OCTAVIR0FE5

El projecte de disseny està deixant de ser el projecte del disseny. 
Vull dir: el projecte, fins fa poc identificat amb el disseny mateix, es 
veu ara desbordat per les possibilitats que s'obren davant el disseny 
entés, ell mateix, com a projecte. 1 aqüestes possibilitats que ara 
desborden ho fan des de la riba del futur. Si entenem que el projecte 
de disseny és un pont entre l'estât de coses actuals i els mons a 
venir (Agid: 2012, 53), és la novetat que ha desbordat el projecte. 
Sera difícil localitzar la zona de desbordament per on Tacciò de 
la novetat obliga a repensar la relació entre el disseny i el futur si 
limitem Tàmbit de recerca a les materialitzacions, als objectes, ais 
résultats finals del disseny. En el "món exterior" del disseny no hi 
trobarem res més que alguns simptomes del desbordament per la 
novetat. Un d'aquests simptomes és la recurrència a un repertori de 
formes i tipologies cada cop més restringi. Un altre, la preferència 
per la''normalització",ja sigui amb la fixació d'estereotips 
(com en la defensa del disseny "supernormal''promoguda per 
Jasper Morrison i Naoto Fukasawa, per exemple), ja sigui per 
Tapuntalament del projecte a partir de dispositius objectivitzants, 
com ara l'ergonomia, la usabilitat, la sostenibilitat, el fengshui, o bé 
les diferents combinacions possibles entre tots ells. És, en canvi, 
en el camp de les afinitats operatives on disseny i novetat s'han 
distanciât de manera més clara: tot i que el disseny pot seguir fent 
coses noves, fer disseny ha deixat de ser la manera més nova de fer 
coses.

El disseny deixa de ser projecte quan "projector" passa a ser 
fer projectes d'una determinada manera, potser no única però 
si predominant. L'hegemonia d'una idea de disseny que promou 
el mediador privilégiât entre Tusuari i la producció, és a dir, una 
idea productivista del disseny, ha conduit a la consolidaciô d'unes 
formes caractéristiques de projector que s'institucionaÜtzen 
per damunt d'altres possibilitats, les quais han anat quedant 
progressivament relegades corn a maneres de fer particulars, 
privades o experimentáis.

El disseny productivista defineix el projecte basant-se en 
criteris comptables. Sovint de forma tácita, però cada cop amb 
menys encongiment, el projecte es defineix com allò que té Hoc 
entre Tencàrrec i la facturado. Aquest fet és conseqüència de 
Texpansió del llenguatge de la gestió: aquesta expansió s'ha 
fet molt evident els darrers anys en els camps de la recerca i 
la creativitat i és potser en el disseny on menys resistències 
ha trobat. Focalitzar el projecte entre Tencàrrec i la facturació 
otorga la seguretat d'un marc professionalista i posa èmfasi en la 
repercussió social a través del mercat, que ha de ser Tobjectiu de 
tot projecte. Ara bé, la delimitaciô d'un principi i un final externs a la 
pròpia dinàmica creativa (no és responsabilitat "del disseny" decidir 
quan comença i acaba el projecte) crea una forta dependencia d'un 
agent motor, el client, que regula el procès per mitjà del contracte 
mercantil. La limitació contractual fa del projecte productivista un 
producto en eli mateix: no només Tinici i el final del projecte queden 
fora del marc de decisió del disseny, també els formats están

predefines i tancats. Projector passa a ser fer projectes, produir 
tots aquells elements que conformen un Iliurament per satisfer 
el compliment d'un contracte. Es pot dir que aquests elements 
representen el projecte i que no en son més que la seva figuració, 
però el fet que els formats de presentació final no formio part del 
procès creatiu i estiguin fixats corn a prerequisits condicionen tot 
el procès i el dirigeixen només a résultats representables amb els 
mitjans convencionals. La presentació final comença, dones, a Tinici 
del projecte, o fins i tot abans.

Tot i el seu predomini, Tenfocament productivista no esgota els 
àmbits de mediació possibles del disseny. De la mateixa manera, tot 
i ser-ne el mediador privilégiât, el disseny tampoc no és Tunic canal 
entre Tusuari i la producció. Això es fa evident quan observem les 
fôrmules de relació que han anat prenentforça des que TanyigSy 
Stan Davis les avancés corn a "futur perfecte". En temps de moss 
custom izing, els dispositius tecnoculturals de personalitzaciô del 
producte i adaptació a la demanda guanyen terreny al projecte. 
Quan la diferenciació de productes i Tespecificació d'usuaris 
es gestiona des de nous punts de trobada entre la nécessitât 
i Teficàcia, el disseny s'enfronta a un repte: ha de fer un pas 
enrere, agafar perspectiva i obrir-se a nous camps on assumir 
responsabilitats més àmplies.

Només cal repassar la llista dels finalistes de Tedició del 2013 del 
Design of the Year organitzat pel Design Museum de Londres, per 
trobar nombrosos exemples que van més enllà dels pressupòsits 
Timitats pel productivisme i evidencien Tobertura de nous camps 
peral disseny.

Superkilerí és un pare públic de 30.000 m̂  dissenyat per Superflex, 
Big i Topotek 1, al barri de Norrebro de Copenhaguen. El pare 
està moblat amb més de 100 objectes precedents de 60 països 
diferents, escoHits pels propis veïns per evocar els seus Hoes 
d'origen o bé descoberts en el decurs dels cinc viatges en grup que 
es van organitzar durant el projecte.

ColaLife^és un sistema de distribució de productes socials 
concebut per Simon Berry, gestionat corn a organització 
independent no lucrativa, que utilitza els canals oberts per Coca- 
Cola per tal d'arribar als països en vies de desenvolupament. El seu 
primer producte. Kit Yamoyo, és un tractament contra la diarrea 
infantil que es distribueix dins un envàs que encaixa en els espais 
buits de les capses d'ampolles de Coca-Cola i arriba, aixi, corn un 
paràsit al seu desti sense despeses de transport.

Kapow!  ̂és una novel-la d'Adam Thirlwell que recul! les 
transformacions culturáis originadas arran dels esclats

1 http://superflex.net/tools/superkilen
2 http://www.colalife.org/
3 http://www.visual-editions.com/our-books/kapow
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revolucionaris del 2012 coneguts com "la Primavera àrab", 1 del 
paper que hi van jugar les xarxes socials. El projecte grafie de 
Studio Frith s'ha desenvolupat a partir del contingut del Hibre per, 
pàgina a pàgina, compondré els paràgrafs en fundó dels continguts 
i no pas a partir d'una retícula predefinida. Aixó fa de la lectura 
una experiéncia específica de dislocació similar a la que viuen els 
protagonistes de la novel-la.

E.chron^ és un bacteri dissenyat per Alexandra Daisy Ginsberg 
i James King en col-laboració amb l'equip de biólegs de l'IGEM 
2009 de la Universität de Cambridge, per explorar el potencial 
d'aplicacions de la biologia sintètica a la vida quotidiana. L'E.chroni 
és un bacteri E.coli modificat genèticament per segregar pigments 
de colors visibles per a Tuli humà. Entre els escenaris definits pel 
projecte hi ha la utilització del bacteri per al diagnostic de malalties 
que, un cop detectades pels E.chroni ingerits, s'indicarien de forma 
naturai per un canvi de coloració dels excrements.

En aquests quatre exemples, el model productivista no ha 
estât éliminât però sí s'ha vist superat per convertir-se en l'ùltima 
fase d'un procès més llarg i de més abast. Si la mediació entre 
usuari i producció deixava l'usuari fora de l'accio del disseny com 
un element ja donat, i sovint definit no sobre bases empiriques 
sinó a partir d'estereotips i idees rebudes, el primer pas enrere per 
reposicionar el projecte incorporará l'usuari dins el procès mateix 
de disseny. Tal com ha observât Tània Costa a partir de l'anàlisi de 
treballs de Hillary Cottam, del col-lectiu SILK, 0 de Jordi Canudas:

"Per al disseny ja no hi ha prou amb fer un seguiment de 
l'usuari 0 públic objectiu, sinó que tots els agents i circumstàncies 
participants prenen protagonisme: proveïdors, competidors, 
observadors, clients, empreses vinculades, usuaris eventuals, 
canals de comunicació, logística, distribució, tecnologia, 
manteniment, cicle de vida, etc. La interacció entre tots aquests 
elements constitueix un sistema, una constel-lació." (Costa: 2012,25)

Ara bé, si per a Costa aixó suposa situar el ciutadá en una 
posició de control sobre el procès de disseny, haurem de convenir 
que aquesta posició no és anàloga a la que ocupava el client en el 
projecte productivista. Si bé el client era l'agent responsable de 
la definició de l'usuari objectivitzat com a target extern, ara, en 
canvi, el nou contracte (no mercantil) amb la ciutadania, o amb la 
comunitat, o amb qualsevol forma d'associació humana interroga 
el disseny sobre Tacciò comuna. Ja no es parteix, per tant, de la 
soledat de Tusuari-subjecte autónom, sinó de la coimpücació en 
una mutualitat compartida. En Hoc de dissenyar en perpendicular, 
sobre perfils, o sobre les ombres retallades deis blocks d'autocad 
que poblen els projectes, el nou disseny realista col-labora, dones, 
en paral-leí amb consteTlacions de relacions intersubjectives per 
eixamplar-ne els limits.^

4 http://daisyginsberg.com/projects/echromi.html
5 Es només des d'aquesta acciò en paraHel que es pot evitar que 
del disseny col-laboratiu 0 comunitari sorgeixin noves formes de 
privatitzaciô que facin de la mutualitat una simple suma de jos. 
L'entorn gràfic del mur de Facebook seria, des de la seva frontalitat 
i focalitzaciô en l'individu, la millor figuraciô de la pervivèneia dels 
obstacles a la coimplicaciô. Si reapendre el "nosaltres" passa per no 
deixar Hoc a la ficciô omnipotent de l'autosuficiència, ni a la llibertat 
autoadjudicada i expropiadora de l'individu propietari (Garces:
2013,50), tots dos obstacles han trobat en els entorns virtuals de les

Tant el disseny productivista corn el disseny realista serien 
dues formes d'immersiô del projecte en Testât de coses actual.
Tots dos comparteixen una mateixa direcció temporal: és des de 
Tacceptació del present que es planteja la transformació futura 
a partir d'uns pressupósits limitats pel seu encaix amb la realitat 
actual. Queda fora de Tabast d'aquest article considerar la immersió 
com a anticipació de futurs i no com a adaptació de presents. Aixó 
permetria afegir dos nous reposicionaments del disseny, dues 
noves passes enrere per agafar embranzida i ampliar Thoritzó.
A la primera situació s'hi arriba retrocedint des de la comunitat 
fins ais processos en curs en els centres de recerca per dotar, així, 
d'imaginació social els avenços tecnocientífics. El segon comporta 
que no partim de les coses tal com han estât fins ara, ni tan sols 
de les coses tal com la direcció de la recerca científica pot fer-les 
plausibles, sinó dissenyar des de la capacitat d'iniciar coses noves 
de manera fins ara insospltada. En el seu conjunt, aqüestes quatre 
opeions del disseny esbossades són, en realitat, una de sola amb 
un desplegament telescòpio. La posada en acciò de cada nou 
segment del telescopi comporta, sense sortir del disseny com a 
projecte, redefinir els principis del projecte de disseny. Comencem 
a dissenyar, per tant, dissenyant el projecte.
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Octavi Rofes és antropóleg, professor d'Art, Disseny i Societat i 
Disseny d'Elements d'ldentitat del Grau de Disseny d'Eina, Escola 
d'Art i Disseny. Ha realitzat recerca etnogràfica en la producció 
cultural de localitat i darrerament s'interessa per l'anàlisi de 
processos creatius en xarxes de relacions interpersonals.

"xarxes socials" un terreny adobat. De la m ateixa manera, el disseny 
comunitari hauria de tenir molt clara la diferéncia entre donar 
veu des de l'emancipació i actuar com a ventríloc o, com a molt, 
convidant a participar en un karaoke social de repertori tancat.
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L'arquitectura més patita, lleugera i econòmica del món
Després del terratrèmol i el tsunami del Japó de 2011

KAWASHIMA/Arquitecta japonesa (Barcelona)

La primavera de 2012, un any després del gran 
terratrèmol ai Japó, vaig veure l'exposició 
presentada amb el titol RESET  al Collegi 
d'Arquitectes de Barcelona. Comissariada 
per un grup d'arquitectes, entre els quais dos 
dejaponesos, Yoshihide Kobanawa i Kaoru 
Fujii, presentava un panorama de reaccions de 
['arquitectura japonesa —coneguda per la seva 
Sensibilität cultural pel que fa a la relació entre 
tradició, modernitat i tecnologia— a la que es 
considera la tragèdia més profunda de la seva 
história.

Els projectes presentats després d'aquell 
trist11-M eren molt variats en lestipologies 
i ben ordenats cronológicament, i es podien 
percebre com un documental en el qual es 
pot detectar la tensió entre dues realitats. La 
situació de la zona afectada canviava a cada 
moment mentre, parallelament, els projectes 
i pensaments deis arquitectes evolucionen en 
relació amb les devastadores transformacions 
del territori. Aquesta seqüéncia es podia 
detectar perfectament seguint la cronologia 
dels projectes, realitzats des d'un mes fins a tres 
anys després del terratrèmol. Just després del 
tsunami, la gent evacuada va haver de dormir 
en espais grans i collectius, com Íes sales de 
gimnás de les escoles municipals, que de cap 
manera podien respondre a les demandes de 
mínima privacitat. Altres projectes se centren en 
dissenyar cases temporals econòmiques de fácil 
i ràpida construcció. Penso que ['arquitectura, 
després de l'experiéncia viscuda al Japó, hauria 
d'incloure el terme "Reconstrucció" dins dels 
paràmetres de projectació del segle XXL Pensant 
en una idea global de territori, tots ens hauriem 
d'imaginar possibles terratrèmols com el nostre 
tsunami.

Tot recordant la història recent, l'any 1995, 
quan la nostra terra va ser afectada per un 
terratrèmol a la ciutat de Kobe, també els 
arquitectes van dissenyar i projectar pensant 
amb la reconstrucció. Després del terratrèmol 
de Kobe, també van aparèixer molts projectes 
significatius com a propostes de reconstrucció, 
com per exemple les cases temporals fetes 
amb tubs de paper construises per Shigeru Ban, 
però l'any 2012, el que es va poder veure va ser
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sobretot una gran resposta massiva i motivada de molts creadors. 
Es van presentar tant projectes realitzats com de no realitzats, 
fruit d'un encarrec o no, que es presentaren a les institucions 
però que mai no es van arribar a construir. Aquesta resposta 
gairebé massiva de creativitat fou una gran sorpresa de ràpida 
transmissió social a través de les xarxes d'Internet, fet que va 
injectar noves energies i vitalitat ais arquitectes que assumiren el 
repte de treballar en temps molt curts i intensius. No hi havia cap 
projecte que tractés els habitatges d'emergència com una massa 
homogènia per als refugiats. Al contrari, tothom intentava buscar 
l'essència de l'arquitectura en una situació limit, en la qual, més 
enllà de protegir les vides, calia preservar valors imprescindibles 
com privacitat, comunitat, vista, memòria, relaxació, qualitat de 
la vida. La riquesa d'aquells projectes no es podia mesurar com a 
valor economic. Aquella experiència, reflectida i ben presentada en 
l'exposició esmentada, em condueix a la reflexió següent: potser ha 
arribat I'hora de separar l'arquitectura de l'encàrrec del client per 
reinventar-ne tot el procès creatiu.

Recentment, I'arquitecte Toyo Ito ha estât seleccionat com 
a guanyador del premi Pritzker, el de més prestigi en el camp de 
['arquitectura. Cree que, després del terratrèmol, per a la immensa 
majoria d'arquitectes japoneses ja no té el mateix sentit rebre 
aquest premi. Després de l'Il-M, Ito tenia un gran dubte sobre 
el paper dels arquitectes. Com a arquitecto, com a persona, va 
visitar moites vegades la zona afectada; amb altres arquitectes 
buscava formes i maneres de fer arquitectura en aquell moment i 
en aquellos circumstàncies. Després de presentara la Biennal de
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Venècia de 2012 el projecte d'una casa patita per a la comunitat 
local, els components de la qual encara vivien en refugis, el seu 
projecte s'ha dut a terme com a model d'una arquitectura amb 
valors propis i intrinsecs que integren com a principi fonamental el 
seu valor social.

També I'obra d'una arquitecta molt important, Shigeru Ban, posa 
el concepta de "reconstrucció" com a eix del seu treball. En la mostra 
itinerant, Zono intermèdia, s'hi pot veure el projecte Paper Partition 
System 4 (PPS4), un disseny "urgent" realitzat com a servai a les 
persones sense casa després del tsunami. Es tracta d'un sistema 
rapid, economic, sensible, lluminós, per dividir espais diafans. Amb 
aquest sistema es varen construir 1.800 mòduls distribuTts en 50 
locals diferents, i d'aquesta manera s'oferia privadesa als refugiats. 
Un altre projecte intel-ligent i eficaq fou el de cases temporals 
de tres pisos fetes amb contenidors apilats l'un sobre I'altre amb 
espais entremig, utilitzats com una sala d'estar exterior per a cada 
familia. El tercer projecte de Shigeru foren cases prefabricades 
de FRP (plástic reformat). La idea d'aquest projecte —queja s'está 
duent a la práctica— és construir aqüestes cases a paTsos en vies 
de desenvolupament, tot buscant la participado deis membres de 
cadasocietat.

Només en cas de emergéncia s'exportaran les 
cases a qualsevol lloc del món. Podríem imaginar 
aquest sistema com una xarxa internacional per 
a tothom. Des de les respostes d'ajuda davant 
els desastres de 1995 a Kobe, fins avui, els 
arquitectes japoneses no han deixat c'investigar 
i traballar anant mo t mes enllá del disseny de les 
cases. El repte és integrar disseny, tecnologia 
de construcció, control de cost, fabricado i 
transport. No obstant aixó, el valor mes gran de 
la seva obra és no oblidar mai la impo'táncia de 
la bailesa de l'arquitectura, encara que siguí una 
obra per donar resposta a una emergéncia.

Hi ha moltes cosas que podem aprendre 
d'aquesta experiénda al Japó, especialment quan 
s'está fent molt difícil veure les coses sense el 
filtre de la crisi econòmica -un altre desastre que 
enstoca viure.
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Idees prèvies per a unes arts implicades
JESÚS-ÁNGEL PRIETO

Per qué aquesta marcada diferènda entre art, disseny i arts 
aplicadas? Per dir-ho de forma simplificadora, abans del segle XIX 
els artistes i artesans eren quasi el mateix en l'economia basada 
en el poder i la propietat de la terra, l era potser la Intensität de 
l'objecte final i la seva fundó social el que accentuava lleugerament 
aquesta jerarquía. Per aixó m'he atrevit -metafóricament- a 
proposar un canvi de nom dels llibres escolars pel de Historio 
Genero! de l'Artesanio, amb un capítol final dedicat a l'Art, el 
Disseny i l'Artesania en els segles XIX i XXL Perqué penso que és 
la revolució burgesa (amb el capitalisme i la seva preeminéncia 
del mercat) el que provoca que els fabricants d'imatges i objectes 
s'especialitzin i es generi aquesta divisió tan marcada: uns artesans 
es van reconvertir a la industria (Thonet), d'altres en artistes genlals 
(Courbet), d'altres van continuar amb les arts aplicadas (William 
Morris).

És prou dar que la industrialització va obrir una gran via de 
formalització d'objectes i imatges produises per la máquina.
I aquesta formalització calia projectar-la préviament, seguint 
les experiéncies metodológiques queja havien expérimentât 
els enginyers: és aquí quan apareix la professió del dissenyador 
industrial. Una professió que trigará en ser reconeguda i en tenir 
un perfil prou clan la Bauhaus (1919-1933) será un punt d'inflexió 
en provocar una primera sistematització de la seva pedagogia.
I en la vida dinàmica de la reconeguda escola tots recordem les 
interaccions entre art, artesanía i disseny. Són molt significatives 
les idees proposades per Walter Gropius:"No hi ha una diferéncia 
bàsica entre l'artista i l'artesá. L'artista és un artesá exaltat"? La 
pròpia escola va anar dérivant cap a una clara posició en l'ámbit del 
disseny i de la indùstria amb l'arquitectura com a germana gran: 
era dar que l'art estava avançant amb una enorme autonomia cap 
a territoris difídls de sistematitzar (expressionisme, surréalisme, 
abstracció). I era dar que l'artesania (germana petita) era un 
inesgotable reservori de coneixement i tradició. Però la modernitat 
portava en el seu ADN el conegut axioma "allò que pugui ser 
industrialitzat, ho será", l a més, els nous mercats sorgits després 
de la ll Guerra Mundial accelerarien un comerç i un consum que es 
revelarien com a motors del capitalisme de la segona meltat de 
segle.

l així tenim al començament del segle XXI el disseny industrial 
convertit en aliat (si no en mestre de cerimónies) del márqueting, 
i en aixó rau la seva reputació. l l'art (amb la consolidació del 
sistema de museus, institucions, i la noció de consum cultural) 
elevat com a meta-discurs cultural que sanciona la postmodernitat 
en una cerimònia que podríem definir com la del gos que creu 
que mossega la má de l'amo. Òbviament, aquesta descripció és

1 Prieto, J-A. (2010) "Reescribir la Historia del Arte", en De Dios, 
L. (ed.) Singular.es, Artesanía española del siglo X X I , Fundesarte, 
Madrid 2010.
2 Gropius, W. (1919) "Manifesto y programa de la Bauhaus, 
Weimar", en Droste, M. Bauhaus 1919-1933, Benedikt Taschen, 
Berlin 1998.

Sponsored food (Martí Guixé (1997)

simplificadora i no podem obviar els factors énormément positius 
del disseny industrial (la seva capacitat per millorar el dia a dia, la 
democratització deis béns i servéis) i de les arts plàstiques (la seva 
fundó crítica, la inesgotable voluntat de formalitzar i de donar-nos 
noves visions). I en el carni, l'artesania ha perdut la seva centralitat 
com a prove'ídora de les arts aplicadas i les arts decorativas, 
adaptant-se ais diferents corrents del mercat i de les tendéncies 
socials -bàsicament, en un descens cap a la marginalitat.

Corn afecta Tactual crisi ais diversos sectors? El disseny 
industrial (i potser l'arquitectura?) ha caigut en la contradicció 
d'alimentar una producció i un consumisme insostenibles: som més 
de 7.000 milions d'habitants en un planeta que raonablement podría 
alimentar-ne uns 3.000 ; ja estem en 400  ppm de CO ,̂ una xifra 
que indica que el canvi climátic ha entrât en un punt de no retorn...
Ja no es tracta de fer arquitectura sostenible, eco-disseny: és el 
decreixement, estúpids (diríem parafrasejant una frase gastada).
Des d'aquesta perspectiva, la crisi financera em preocupa poc 
(tot i angoixar-me en el dia a dia), si bé forma part de la mateixa 
mentalitat: la creença irresponsable que no hi ha limits. La bambolla 
immobiliària, la bambolla climàtica, la bomba demogràfica... de qué 
ens parlen? De la nécessitât de posar limits a la nostra activitat, 
de consensuar un nou paradigma que deixi enrere el capitalisme 
de mercat i el dogma del progrès (ja m'està bé la proposta de 
l'economia del bé comú de Christian Felber^), de parlar més de 
valors i jerarquies étiques (tot allò que la postmodernitat va 
depreciar).

I Tart? Evidentment, hi ha artistes i coTlectius que miren 
d'incloure en les seves propostes reflexions de carácter social, però 
estem massa acostumats a treballar sota Taixopluc de la "institució 
art", i a utilitzar plataformas elitistes per donar continguts que, 
d'altra banda, els bons programes documentais televisius ja 
ofereixen (hem de revisar amb justicia la proposta catalana sobre

3 Felber, Ch. (2011) La economía del Bien Común, a Attactv 
http://www.attac.tv/2011/10/2345 (consultât maig 2013).
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I'atur a la Biennal de Venècia). i la crisi econòmica ens ha enfrontat a 
una realitat molt crua: defensar el sosteniment amb diners publics 
de determinades politiques artistiques (determinats centres, 
determinades subvencions) enfront de les necessitats de la sanitat, 
l'educaciô i els servais socials, i perqué aquest enfrontament és 
tan dur? Perqué réclamant (frivolament) la inutilitat de l'art hem 
aconseguit que la societat hagi oblidat la nécessitât de l'art. 1 és 
que Warhol, Nauman, Hirst... han fet molt de mal, i molts han vist 
que el vestit de l'Emperador no era cap altre que fer negoci, un 
negoci que ha fet de l'art la válvula d'escapament del capitalisme 
financer: "el mon està a la venda a preu de saldo, excepte l'Art" (Lola 
Garrido, col-leccionista)'*. Fern un exercici de paral-lellsme financer: 
tenim institucions bancàries que tenen un gran fons d'art actual, 
taxat segons els preus durant l'època en qué tota caixa d'estalvis 
tenia una col-lecció. Quin valor real tenen ara? 1 si passa com amb 
els pisos? 1 si hem de crear un "banc dolent" per adsorbir els actius 
"artistics" invendibles? Qui sera el banc dolent? El MACBA? El seu 
reseat el pagarem tots?

Si el capitalisme, el mercat, va crear la jerarquía de l'art (allò 
que no té preu), del disseny de consum (el preu de la marca), i de 
l'artesania (allò baratet), potser caldria atacar aquesta jerarquía per 
col-laborar amb el recanvi de sistema. L'artesania (grades, Richard 
Sennett) és el territori de la humilitat, de l'objecte pròxim que no té 
obsolescència programada, del respecte ais materials, d'allò local, 
d'aquell creador que mira ais ulls de l'usuari, de la beilesa de les 
petites coses i d'allò sublim que ens connecta amb la realitat. Hem 
de retrobar-nos amb l'art necessari, amb l'art imprescindible, amb 
la creativitat sostenible, i trencar el classisme intel-lectual entre el 
museu d'art, el de disseny i el de les arts aplicades. Al meu parer (i 
puc estar equivocat), és sorprenent el fet que en el pròxim Museu 
del Disseny (allò que encara anomenen DissenyHub) no hi haurà 
cap col-lecció d'artesania rural: per exemple, la fantàstica col-lecció 
de Violant i Simorra està amagada al Museu Etnològic amb l'art 
denominat primitiu, ja que aquesta és la valoraciô que la nostra

cosmopolita burgesia fa de les nostres arrels 
rurals. 1 si no reconeixem el nostre"protodisseny" 
(que amb aquest polobro potser s'escola en el 
nou museu), corn podem aprendre les solucions 
de les formes depurades per l'ùs, del respecte al 
material, de la Identität antropològica de la nostra 
cultura...? Que Iluny estem dels finesos! (en els 
quais tantes vegades ens emmirallem).

Arts aplicades: aquest és, per a mi, el paraigua 
d'un nou replantejament dels futurs creadors 
d'objectes i d'imatges, creadors que tinguin 
present allò que diu 5 ennett:"Para hacer frente 
a esta crisis física estamos obligados a cambiar 
tanto las cosas que producimos como nuestro 
modo de utilizarlas. Necesitamos aprender 
otras maneras de construir edificios, utilizar 
transportes e idear rituales que nos acostumbren 
a ahorrar. Necesitaremos convertirnos en buenos 
artesanos del medio ambiente"^. 1 és en aquest 
línia que amb el meu col-lega Josep Maná vam 
coincidir: el que ens cal són unes arts implicades.

La Floresta, primavera boja de 2013

Jesús-Ángel Prieto (Astúries, 1955) és Hicenciat 
en Historia de l'Art, professor de l'Escola 
Massana-UAB i realitzador audiovisual. En l'ámbit 
de la teoría de l'art s'ha intéressât per la relació 
entre art, disseny i artesanía, amb especial 
interés en les arts aplicades. Mogut per aquest 
interés, ha coordinat jornadas, exposicions i 
Ilibres, impartit conferéncies, escrit articles i 
realitzat documentais, www.jesusangelprieto.es

4 Citât en Sesé, T. "El món a la venda", La Vanguardia, 17 maig 
2013.

5 Sennett, R.(2008) El Artesano. Anagrama, 
Barcelona, 2009.
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¿Existe un diseño moral?

ANATXUZABALBEA5C0A

Al contrario de la ética, que busca valores universales, la moral 
es cultural y, por lo tanto, circunstancial. Así, es complicado que 
nadie pueda hablar sobre moralidad sin pretender ejercerla desde 
el ámbito que sea. El de la moralidad -y consecuentemente, la 
inmoralidad o la amoralidad- es un terreno en el que se puede 
aprender, pero las lecciones no admiten dictado, son consecuencia 
de una acción, de una reflexión personal. La ética es algo que puede 
comprobarse, demostrarse, o exigirse, mejor que comentarse. O es 
o no es y poco más hay que decir. Por eso, si tuviéramos que hacer 
una lectura ética del diseño ¿qué productos quedarían dentro y 
cuáles más allá de la línea que establece ese juicio?

Si se entiende el diseño como "el arte útil" lo inútil sería 
automáticamente apartado por inmoral. Y cuánto perderíamos. 
Todo lo superfluo desaparecería. Y, ya saben, lo superfino es un 
término relativo. Tan relativo y manipulable que puede llegar a 
confundirse con lo básico. El último gobierno parece convencido de 
que la atención sanitaria es un extra para los ciudadanos españoies. 
Los anteriores han valorado como superfina la educación de los 
contribuyentes cada vez que la han recortado. Eliminar lo superfluo 
no sirve.

Volvamos al diseño. Si fuese la función la encargada de 
dictaminar la moralidad de un objeto nos sucedería lo mismo; 
reduciríamos cada tipología a un único valor (de uso, en este caso).
El escenario sería de supermercado de país comunista, es decir; 
de tienda vacía. Eso en el mejor de los casos; cuando diésemos 
con una pieza inmejorable. En realidad, soio con función no solo 
perderíamos en emoción o comunicación, acabaríamos por perder 
ideas, perspectivas, intereses, diferencias y puntos de vista. Desde 
un mismo punto de vista el mundo es siempre el mismo.

Probemos con la justicia. ¿Qué es, qué sería, un diseño justo? 
¿Que tenga una relación justa entre la inversión del fabricante 
y el coste que paga el consumidor? ¿Dónde queda entonces el 
diseñador en esa definición? ¿incapacitado para hacer un diseño 
justo? ¿Podría ser justo un diseño oportuno, que llega a tiempo 
para solucionar problemas? ¿Es la fregona un diseño más justo 
que la esponja para lavar un suelo a mano? ¿Qué hace más justos 
los diseños? ¿Que la vida de las personas mejore? ¿El coche? ¿El 
televisor? ¿Puede el diseño corregir que la mejora de unos sea la 
pérdida de otros?

Tal vez la ética, la moralidad o la justicia de un diseño sea un 
asunto privado. Salvo cuando una producción afecta, o daña, a 
terceros, los productos establecen relaciones personales con los 
consumidores; de servicio, de ilusión, de obsesión, de perdición, 
de iluminación, de incentivo, de aspiración, de apoyo, de ayuda, de 
estorbo, de indignación, de identidad o de recuerdo.

Que dure, que sirva, que esté bien hecho, que aporte, que 
mejore nuestra vida, que nadie tenga que sufrir para que uno pueda 
disfrutar, que su existencia no termine con la de otros o empeore

el futuro de los que vendrán después de nosotros es lo mínimo que 
deberíamos exigirle a un producto. Y ¿cuántas veces lo hacemos? 
Como para hablar de moralidad y diseño.

Ele aprendido a valorar los diseños que entusiasman, los que 
contagian ilusión a la gente (y no hablo de piezas biomórficas 
coloreadas, hablo por ejemplo de Dieter Rams al mando de Braun), 
los diseños que pueden contarse como una historia. No tanto 
porque la tengan como porque la propongan. Es el caso de Curro 
Claret diseñando desde la calle, con las ideas, los materiales y las 
personas que encuentra en la calle. Curro Claret diseña poniéndose 
en la piel del otro. Ela hecho de la necesidad ajena una cantera de 
ideas. Siempre pienso, y le digo a Curro, que debe de dormir muy 
tranquilo. Es difícil creer que alguien no hace nunca trampa. Pero 
Claret lo demuestra. Él empieza a trabajar donde las trampas ya 
están hechas.

Más allá del trabajo de Curro Claret, más allá del rigor de 
Dieter Rams entusiasmando una empresa, al contrario de lo que se 
proponían los modernos, la vida enseña que muchos diseños que 
reaimente cambian las cosas, no pretendían cambiarlas; llegaron 
sin empujar, proponiendo en lugar de revolucionando. Como moral 
práctica infalible a la hora de diseñar, queda el consejo de Miguel 
Milá; que acompañe y no moleste. Vamos, que se haga notar 
ayudando. Piensen en los clásicos españoles; la fregona, el palillo o 
la aceitera anti-goteo.

Con la arquitectura se puede decir lo mismo. Y también se puede 
discutir.

Anatxu Zabalbeascoa es periodista e historiadora. Escribe en el 
diario El P a ís  sobre arquitectura y diseño. En ese medio, es autora 
del blog Del Tirador a la ciudad. Ela firmado libros como, The N ew  

S p a n ish  A rchitecturo  (Rizzoli, Nueva York, 1992), V id a s ca n stru id a s  

(B ia g ra fía s  de arq uitectas) (Gustavo Gili, Barcelona, 1998), L a s  

C a s a s  del s ig la  (Gustavo Gili,, 1999), M in im a lism a s  (GG, 2000) o 
Todo so b re  lo co so  (GG, 2011). Ela sido jurado de premios como el 
Nacional de Diseño, la Medalla de Oro de la Arquitectura, el FAD, el 
Delta o el Ciutat de Barcelona de Diseño y Arquitectura y comisaría 
de exposiciones como M in im a lism o s  (Reina Sofía, Madrid, 2001) o 
B ilb a o  P ro je ct (Albóndiga, Bilbao, 2012).
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Enèrgics contraatacs al conformisme
Entrevista a Antoni Marquès

TERESA BLANCH

Extensió n° 1. Resina de polièster amb éclosions 
de filaments de coure. 162 x 6 8x43  cm.

Teresa Blanch -  Durant els anys vuitanta i noranta t'havies dedicat 
majorment a l'execució irònica de répliques ostentoses d'una amplia 
iconografía vinculada al món tecnològic i industriai. En els darrers 
deu anys has entrât en una nova etapa que sembla més centrada en 
les analogies naturals, dotada d'un particular dinamismo i alÜberada 
de les formes recognoscibles. Quina és la raó d'aquesta transició? 
Antoni Marquès - És una evolució que s'ha esdevingut molt a poc 
a poc. No ets conscient de cap a on vas. El que fas en un moment 
et deixa d'interessar i et porta a d'altres camins. És cert que 
abans m'apropava als objectes i els reproduïa literalment, però 
l'associació que hi establia era dissonant, buscava en ells alguna 
cosa que grinyolés. De tota manera, em vaig anar desmarcant de 
la literalitat per buscar un llenguatge més proper, un abecedari 
propi de formes, uns elements que em servissin de fonts a les quais 
sempre hi pogués tornar per no perdre 'm. I ha aparegut tot aquest 
imaginari. El meu treball és una constant revisió del que he fet. Pots 
treballar una forma fent variacions i aqüestes et porten a résultats 
inesperats, però tot això passa quan es té una intenció. Una altra 
cosa que he mantingut és que, quan la forma funciona, molt sovint 
he de modificar la seva mesura.
T.B.- És curios que en una escultura que explora i usa de forma tan 
extrema la química industrial, les brillantors i la monumentalitat, 
predomini de forma soterrada una gran dosi de carnalitat. L'acte de 
buscar ara la part de "cos naturai" que hi ha sota tota imatge és una 
de les dialèctiques que et fa anar endavant? Uses voluntàriament 
una estètica d'aparador per parlar irònicament sobre els mons 
intims i evocar les nostres febleses?
A.M.-Jo parlarla més aviat de visceralitat que no pas de carnalitat. 
Les obres, quan les estic pensant, em remeten a la persona humana, 
al seu interior, les seves viscères. Si obrissim l'interior del cos 
trobariem allò flonjo, quejo contraposo a la banalitat del món en 
qué vivim. I ho faig a través d'acabats perfectos que atreuen. A la 
forma, que es molt dúctil, li poso un missatge que contradiu el que 
veus. No proposo res tranquil, ha d'haver-hi alguna cosa que rosegui 
per dins. Si queda simplement bé, l'obra no m'interessa. En tot cas, si 
vull traslluir alguna feblesa és la meva pròpia, que potser reflecteix 
una part de la societat en qué vise.
T.B.- En l'obra Intolerància topem amb un gran contrasentit: 
ens proposes una roda fêta de claus d'acer, o potser són llapis, 
punxeguts. Allò que l'hauria de fer inviable, allò que la pot malmetre, 
és precisament allò que la conforma. Sembla un maison, corn si 
volgués fer referèneia a allò que ens té atrapats corn a individus en 
la societat actual.
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A.M.-Aquesta és una obra molt agressíva, fins i tot ofensiva. La 
roda té unes connotacions. Busco formes senzilles. La rodona, 
l'oval, l'esfera, són per a mi formes basiques, elementáis. Quasi 
tot es pot convertir en una rodona. És una forma sense definició, 
però pot contenir molt. La rodona és només un suportformal, en 
aquesta obra podría tenir moviment i l'espectador se sent molest, 
els claus vénen cap a eli... M'agradaria que l'espectador complétés 
el significat amb la seva reflexió i les seves experiéncies personals. 
Les obres tenen moites lectures que són individuals. 
T .B .-P e n e trab le  sembla evocar qualsevol forat huma, però també 
podría remetre'ns a una boca emmudida, potser una metàfora de 
tants silenciaments. La seva severa sensualitat la fa especialment 
pertorbadora. El forat significa per a tu un Hoc vulnerable?
A.M.-Ha estât una obra d'execució molt lenta en la qual només volia 
representar el "forat", entés com a incisió que s'ha fet a un Hoc, i com 
a tal comporta dolor. Es tractava de representar la violentació en si 
mateixa. El forat fet a la matèria és reproduir aquesta agressivitat. 
Agressivitat que també conté un aspecto libidinós en el seu acabat.
1 l'he feta en blanc perqué és el color que utilitzes per eliminar, quan 
vols esborrar alguna cosa ho fas amb el blanc.
T.B.- En aquest sentit, podríem dir que Ex te n sió n  n° 1 és una 
paradoxal imatge libidinosa, un gegantí órgan flaccid en doble 
caiguda erògena que conté en el seu interior explicits filaments que 
semblen corporals.
A.M.-És la primera obra que penjo del sostre. Amb l'escultura 
m'agrada envair qualsevol espai físic (sostre, paret, terra). Fins i tot 
les ombres que provoquen algunos obres també les considerarla 
escultores. L'obra a la qual et refereixes podria ser una viscera 
qualsevol, una forma orgànica que cau pel seu propi pes, que 
recorda moites de les formes arronyonades del cos humà. 1 uns 
fils vermellosos, de coure, recorren l'interior de la seva peli, corn si 
fossin les venes o els nervis del cos deixats al descobert. Em deixo 
sorprendre per l'atzar del procès de treball.
T.B.- Uns tentacles negros gegantins {A n ive rsan  am b negre] 

es converteixen, en altres peces, en afilats corns metàl-Hcs 
{Desconcert}, o en enormes serps blanques (Medusa) i en la 
instal-laciô taronja [Extrem s] nous éssers semblen multipHcar-se 
arran de terra i reproduir-se corn un virus, que conté tota una força 
d'atac.
A.M.-La blanca em remetia a la Medusa de Bernini, el seu cap en Hoc 
de cabells té serps, i al Laocoont, una tensió de formes furiosament 
unides per una enredada serp, imatges molt pròpies de la mitologia 
clàssica. Per a mi són com les algues del fons mari. Per aconseguir 
aquest gran garbuix de tentacles blancs, les vaig anar girant unes 
contra les altres. Agafar una forma i repetir-la m'ajuda a crear 
unes conformacions orgàniques tal corn passa en la pròpia natura.
Si veiéssim la vida tal corn es veu en el microscopi seria aixi, els 
mateixos elements van conformant imatges noves. M'interessa 
el món orgànic viu. Certament, aqüestes obres t'atreuen però no 
et pots quedar tranquil. La primera visió és amable, però després 
et provoca un desassossec indefinit. Busco la inestabilitat de la 
forma, un efecte de distorsió. El seu aspecte exterior és el contrari 
del seu aspecte interior. Potser les persones som aixi mateix. Es la 
in-concreció de la vida. Els éssers canviem amb el temps i amb les 
experiéncies. L'artista té el privilegi, la nécessitât i l'avantatge de 
poder-ho reflectir.
T.B.- Com entens avui, en un món tan tecnificat, el fet de parlar en

Medusa. Resina de poliéster i Gel-Coat. 150 x 140 x 71 cm

art per mitjà de la tactilitat? Quin paper comunicatiu juga encara 
la ’̂isica de la matèria? Qué pot comunicar avui una obra de gran 
texTura manual com la teva?
A.M.-Tinc la Huita d'acabar molt bé les obres i albora Huito contra 
la g'an manualitat que la gent hi veu. Per a mi, la manualitat no 
es una finalitat, només és un mitjà. Però en canvi valoro molt la 
tactilitat. Barbara Hepburn i Brancusi, de tant polir les obres a 
ur estât extrem, els transmeten la seva pròpia vida, per aixô ens 
criden l'atenció ja que tenen una Sensibilität humana personal. 
L'acaronament, el poliment i l'acabat d'un modelât duren el temps 
necessari fins que sorgeix l'efecte desitjat, fins i tot pot durar dies 
sencers, però si no es troba el seu acabat visual l'obra no arriba 
a sen A fior de peli hi ha una Sensibilität molt especial, cal que 
aparegui quelcom de poétic que no saps qué és, i aixó passa quan 
es orodueix una compenetració en l'intens diàleg amb l'obra, que 
acaba aflorant-hi. Després de la constáncia de les hores es produeix 
una connexió. Primerament és una Huita entre tu i l'obra fins i tot 
violenta, de vegades allò que trobes no és el que busques, quan hi 
ha ciscussió és bo i, finalment, quan arriba a haver-hi compHcitat 
passen coses intéressants. El concepta t'ha de guiar, el carni no ha 
de ser l'equivocat, i la pretensió ha de ser la màxima. Els limits ja 
me'ls trobo mentre avanço en el procès i les mancances poden ser
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D'esquerra a dreta i de dalt c hnix- I/Tentacles. Acer "pegonado"i resina depolièster amb pintura luminiscent taronja i vemis mat. 
215 X  215 X  200 cm 2/IntolGràn:ia. Resina ce polièsteri pintura perioda ambpuntes d'acera calibrat. 141 x 136 x 40 cm 3 /  Carbc n° 5. 
Garbò de eoe i resina de polièster -100 x £4 x 109 cm 4 /  A Pie Sol. Resina de polièster amb pir. tura Brillant-Effect. 156 x  160 x54  cm.
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dissimulades, dels defectes se'n poden fer qualitats. Això és el que 
ens ha permès el segle XX, aquesta època ens ha donat l'avantatge 
de manifestar-te des d'allò que et permet expressar millor el que 
busques. També tenim absurds desavantatges, entre els quais 
el fet que la tècnica hagi quedat relegada en fundó de les idees. 
Donar més importancia a la idea que a la materialització és una 
equivocado; sense idea no hi ha obra, però sense una tècnica que li 
corresponguitampoc.
T.B.-En l'acabat de moites obres actuals prolifera l'ús de les agulles, 
infinitat d'elles clavades sobre formes senzilles, tot créant una 
doble membrana iridescent que vibra amb la llum, de forma atraient 
i perillosa a la vegada, com en l'obra P le cs  núm. 14. Per quina raó 
t'interessentant?
A.M.-L'acabat és sempre una de les coses més complexes a decidir. 
Les agulles, en part, tenen un component decoratiu però també 
d'agressivitat. L'agulla es relaciona amb el dolor, transmet més 
coses de les quejo imagino, segurament també té un valor ritual, 
com passa en certes obres de Louise Bourgeois, implica el cos de 
l'altre, activa un desig sobre un altre cos. El perill es detecta potser 
a causa d'un afany provocador que conté l'obra. Sóc inconformista 
amb el mon que em toca viure. Ara, la gent és més conscient de la 
mena de món en què vivim, a causa de la crisi. Aquesta és una crisi 
de valors i això té l 'avantatge que tot s'ha de replantejar de nou. És 
un moment molt intéressant a nivell intellectual personal. El món 
l'has de prendre i fer-te'l a la teva mida, sóc critic per l'esforç que 
em toca fer, estic dins el món però no sóc complaent. Estic segur 
del que faig, però estic descontent, penso que pue explicar un 
altre aspecte de la realitat, trobar maneres de denunciar-la. És la 
possibilitat que ens han donat les avantguardes, ens hem alliberat 
del mecenatge, això està ciar, però ens ha esclavitzat a nosaltres 
mateixos, ens toca estimular-nos sense dependre del que pugui 
venir de fora.
T.B.- Al final dels anys noranta vas començar a practicar 
microacumulacions de petits elements sobre la superficie de grans 
volums. Les anomenaves "defecacions", "irritacions", "batees"... L' 
obra A utoretrot conté en el seu extrem superior una amalgama 
informe de bonys vermeils instal-lada sobre una escala de taller.
Una imatge d'una indomable extraversió. Quina és la raó d'aquestes 
freqüents protuberancies? Com et veus a tu mateix a través del que 
tracta de dir aquesta obra?
A.M.-Allò que és residual i que es troba a la natura m'interessa molt. 
Recullo fòssils, defecacions de tot tipus d'animals que, de fet, són 
formes degudes a un processament naturai dels budells. Junt amb 
les acumulacions i els conglomérats organics col-lecciono també 
malformacions, coses singulars que m'ofereix la natura. Són uns 
bons referents per a mi, és quelcom quejo pue estudiar des de les 
formes i traslladar a l'escultura. Les protuberàncies informes a 
les quais et refereixes són el meu cervell, el meu autoretrat fisic, 
en forma de neurones i viscères. És el meu món interior, que té 
afany de voler anar més enllà. L'escala és un element que sempre he 
utilitzat per poder arribar ais Hoes, però també pot entendre's com 
el fet que necessito alguna cosa que m'impulsi, que m'elevi a un altre 
nivell. A la vida, la creativa també, t'has d'anar recarregant, pujant 
però també baixant per recuperar coses.
T.B.- Malgrat la gran contundència de bona part del teu treball, 
de formats grans i vistosos, moites obres recents són poc 
estátiques, més aviat expansives; semblen contravenir les liéis

de la seva pròpia fisicitat, transmeten corrents inusuals d'energia 
que s'alia a la forma. Revolución, per exemple, és una potent 
construcció hélicoïdal negra, un gran filament invasor que irromp 
inesperadament en l'espai de l'observador, a més irrita l'ull com si 
fos una imatge d'energia pura que ve cap a nosaltres. Sempre has 
malfiat deis instruments evolutius de la societat, pels quais hem 
quedat encegats i immobilitzats. Aquesta obra és una exhortació a 
reaccionar?
A.M.-Si, és una força volguda contra l'espectador. Penetra en 
l 'espai de pas, el titol és un parany, no es refereix tant a la revolta 
com al fet que té rotació, és com un tornado horizontal que ve cap 
a tu. Volia envair el tranquil espai de circulació de l'espectador. Té 
moviment, per això s'anomena "revolución". Però no és un tornado 
que xucla, aquest agredeix. Estic d'acord que és pura energia, 
una energia que trasbalsa, interpel-lo a qui mira. De la mateixa 
manera que amb l'obra S im u lto n e id o d  prenc el pia blanc de la paret 
i el porto, l'empenyo, cap al mig de la sala. Desplaço el pia i l'obra 
apareix pel darrere, enganyo la visió i trasbalso l'expectativa de 
l'espectador. El que sé és que les coses no poden ser definitives, hi 
ha d'haver un aspecte incontrolat, haurien de ser obres inacabades 
pel que fa a la seva lectura.
T.B.- L'obra S u sp iro s, n °2 ,  feta de resina de polièster i pintura 
luminescent, sembla un neguitós alè convertit en llances. Creus en 
la força catalitzadora i sanejadora de la volumetria?
A.M.-Aquesta escultura està composta de nombrosos elements 
que surten agressivement de la paret, acabats en punta. Va sorgir 
d'uns gargots horitzontals sobre un paper. És una obra que vol 
afirmar-se, té la nécessitât d'imposar-se i fer-se sentir per sobre del 
que l'envolta. Amb la situació que estem vivint també s'ha de fer 
sentir, és molt evident el crit de cadascú. No ens fan cas. Ens queda 
aquesta satisfacció de poder cridar per respondre l'opressió d'uns 
sobre els altres, respondre aquest enorme afany de posar normes, 
de fer callar. Aquesta obra deriva d'una altra que es diu Em p alo ts. 

Les dues conviden a intercanviar els papers entre espectador i 
obra. En aquest cas, l'espectador podria sortir de la paret en lloc de 
l'escultura fent un crit de rebel-lió, podria prendre-li el Hoc a l'obra. 
Només depènde tu.

Entrevista realitzada a l'estudi de l'artista arran de l'exposició 
M a n u a l de R e s isté n c ia  i Acciò. L'escultura d'Antoni M arq u és, al 
Centre d'Art Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat (fins e lio  de 
novembre de 2013) i al Museu d'Art de Sabadell (del 6 de febrer al 27 
d 'abril de 2014).

Teresa Blanch és comissària, professera i investigadora d'art. 
Degana de la Facultat de Belles Arts de la Universität de Barcelona 
de 2004 a 2008, on actualment coordina el Màster Producció 
i Recerca Artística. Des del 1989 ha comissariat exposicions 
nacionals i internacionals a Sala Monteada (Fundació La Caixa), 
MACBA, Fundació MIRÓ, Tecla Sala, i als centres ARTIUM-Vitória, 
MNCARS-Madrid, CAAC-SevHla, HUARTE-Pamplona, a la Fundació 
Gulbenkian-Lisboa i a Künsthalle-Malmö. El 1999 realitza amb 
I'ICUB el projecte D o b le s  V id es  a 15 Museus Histories de Barcelona.
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Per qué acaben com a franctiradors els artistes 
que no s'emmotllen a les pautes dominants?

ROSAQUERALT

Vista general d'una de les sales 
de l'exposició al Centre d'Art 
Tecla Sala. En primer terme, 
Desconcert (resina de polièster 
i pintura, 46 x 222 x  195 cm)

L'actual exposició d'Antoni Marquès en el Centre d'Art Tecla Sala de 
l'Hospitalet planteja una sèrie de qüestions difícils d'eludir abans 
d'entrar en matèria d'anàlisi de les obres i del procès de treball 
de l'artista. Aclarim d'entrada que es tracta d'una mostra brillant, 
personal, Hiure i madura, l estimulant, pel fet de funcionar com a ciar 
model oposat a la situado expositiva regnant. Lúcid i descregut. 
Marqués defensa l'art en el seu sentit original d'activitat exercida 
amb abséncia de transcendéncia i palpable afirmado d'alló quotidiá. 
Aixó sí, amb ètica, rigor i compromis.

La subordinació general de l'escena artística nacional ais 
corrents imperants en els centres de poder internacionals no 
és res més que el reflex de la posició del país en tots els ambits 
d'aquest món globalitzat, en el qual impera el triomf mediátic i 
el valor de canvi com a virtuts supremos, mentre la consisténcia 
reflexiva i formal i el valor d'ús cotitzen a la baixa. Si pensem en 
termes galerístics, comerciáis, aquesta dependéncia fins i tot es 
pot arribar a entendre en part -tots sabem que els productos de 
temporada són més fácilment vendibles-, per bé que un estât de 
paràlisi de mercat com Tactual sembla que atorgaria un marge més 
ampli per procedir amb Ilibertat i més passió que no pas estratègia 
a Thora de triar unes propostes que vagin més enllà de territoris 
coneguts i ens enriqueixin amb panoramas més variats. Al cap i 
la fi, es tracta d'empreses privadas. Però quan les programacions 
depenen d'institucions pùbliques i el factor econòmic només hi

és present com a nécessitât de racionalizar la 
despesa, no deixa de resultar incomprensible, 
per no dir injusta o esnob, Tescassa o nuTla 
atenció dispensada a unes produccions realment 
intéressants que tenen poques oportunitats de 
sortir dels tailors, simplement per la mancança 
d'aquell suposat valor afegit de ser obedients 
als comportaments en voga i haver optât per 
seguir unes coordenados personals tot créant 
un univers propi. O bé pel fet d'expressar-se 
mitjançant uns determinats suports etiquetats 
d'obsolets per diagnosticar Tesperit del nostre 
temps, com poden ser avui dia la pintura o 
Tescultura. 1 aixi, sota aquesta submissió, 
Telement inesperat, sorprenent o de descoberta 
ens és furtat una i altra vegada. Qui, on, com i 
quan va decidir que Tàmbit de la creacié deixava 
de ser un espai de Hibertat, allunyat d'axiomes i 
dogmes? 1 no oblidem flagrants contradiccions, 
com pot ser omplir-se la boca amb la marca 
Espanya o defensar postures sobiranistes 
montre menyspreem olimpicament el producto 
autôcton que no s'ajusta al dictât de la tendència 
del moment. Evidentment, ens referim a nivells
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de qualitat i d'interès semblants entre l'obra 
vernacle i la que prové de l'exterior. Es tractaria 
d'un tema de baixa autoestima respecte al nostre 
medi? El que és reaiment complicat és aconseguir 
una mínima acceptació forana si, com a pas previ, 
no existeix el convenciment o la creença en les 
bondats d'un projecte artistic nacional.

Afortunadament, la línia d'exposicions del 
Centre d'Art Tecla Sala, que fa prevaler el criteri 
de la màxima pluralitat i amplitud de mires pel 
que fa a llenguatges, disciplines i generacions, 
albora que es dedica a mostrar i recuperar el 
treball d'artistes amb poca preséncia o dificultats 
per accedir a aquells circuits d'exposició i difusió 
que el crédit de l'obra mereix, ens ofereix aquest 
magnifie conjunt d'escultures i dibuixos, un 
auténtic regal per ais espectadors que, feliçment, 
están fruint de l'experiéncia amb un assentiment 
general després de cinc anys des de Túltima 
aparició pública de Marqués a Catalunya.

Tot i iniciar-se en la práctica de la pintura, 
molt aviat s'adonà que se sentía més còmode 
amb els processes manuals i técnics inhérents a 
l'escultura, a part d'entreveure el potencial d'un 
vast territori per explorar a través dels nous 
materials que la indùstria li posava a l'abast. 1 a 
partir d'aquest moment la dedicació a la disciplina 
ha estât permanent i continua durant més de 
trenta anys. A més, la década dels vuitanta, la 
del seu debut, va ser prolifica tant en el vessant 
escultòric com en el pictòric, possiblement en cap 
altre période ha estattan nombrosa la nòmina 
d'artistes en exercici i d'estudiants de les escoles 
d'art abocats a ambdues formes expressives. 
Aixô, i una política cultural encaminada a impulsar 
el relleu generacional i, conseqüentment, el 
fet de donar preferéncia a l'art jove va suposar 
una proliferació de manifestacions d'una 
magnitud tal que la sortida del taller de l'obra 
acabada de crear estava garantida. No cal dir 
que un escenari d'aquestes caractéristiques 
convidava i encoratjava en massa a l'activitat, 
originant una producció abundant, encara que 
sense continuïtat, ja que el clima efervescent 
i eufóric es desinfla en els noranta i, com sol 
succeir a causa deis vaivens cíclics, les propostes 
multidisciplinaries i els suports tecnológics van 
anar substituint l'objecte tridimensional. Avui, els 
qui continúen amb la seva práctica són realment 
aquells per ais qui l'escultura és la veritable i 
vocacional manera d'expressar reflexivament i 
materialment la seva forma d'enfrontar-se a un 
món en canvi perpetu, en qué els cicles són cada 
vegada méscurts.

Si volem situar el projecte de Marqués dins 
d'una familia d'escultors, la més próxima per 
generació i per postulats podría ser la británica.

amb els membres de la qual compartiría l'exigéncia d'alüberament 
del pes historie, la introducció d'una subjectivitat que barra el 
pas a una interpretació única, la voluntat d'atorgar estructura 
ais materials, el paper important que juga el factor cromátic i 
el recobriment amb pigment dels materials per transformarme 
l'aparença i, a vegades, crear efectes equívocs, per exemple, 
entre dur i tou —A pie sol (2010)— o entre côneau i convex 
—Simultoneidad (2011)—; la tendéneia cap a l'artificialitat, la 
recurréneia a un enllaç formai o iconic amb certs objectes reals, 
la contigüitat d'elements diversos i separats en un tôt articulât, 
el to ironie i desmitificador, el predomini del component visual...
No obstant aixô, en el seu cas no pertoca parlar de mimesi si 
observem com s'ha desenvolupat la seva trajectória i constatem 
que la progressió ha estât deguda a la dinámica interna del propi 
procès evolutiu. Primerament va començar a nodrir-se pel que fa 
a l'aspecte creatiu d'elements de l'entorn, des de taps d'envasos 
de colors fins a xips electronics, trossos de joguines o geminóles, 
per l'atracciô que li produïen la forma, el color i les relacions que 
establien entre élis. Els coMeccionava i amuntegava sobre taules, 
prestatges, caixes, potenciant connexions diferents segons 
corn els anava canviant de Hoc. El procès es podia perllongar 
durant mesos fins que un dia li reclamaven el reseat per ser 
transformats amb força fidelitat, excepte l'escala, en obra 
definitiva. Aquest comportement el porta amb posterioritat a 
afegir intencionadament formes al-lusives a objectes concrets fins 
desembocar en configuracions autonomes. Més recentment s'han 
manifestât de manera inapel-lable per ser incorporats elements 
provinents del mateix taller, corn un tamboret -M i experiencia 
(2011)- 0 una escala d'alumini -Autoretrot n°2 (2012)-. No s'ha tractat 
d'un gest gratuit 0 atzarôs, ni corn a complements addicionals, ni 
tampoc funcionen amb aquell to d'indiferéneia que travessa els 
ready-mode: el propi desenvolupament del procès analitic és el que 
ha dut a la convivéneia dels dos cossos per tal d'aconseguir la sintesi 
entre la imatge desitjada i l'objecte resultant.

Plecs n° 14. 
Agulles de llautô 
sobre suro pintat 

i xapa d'acer 
inoxidable. 

ID’S X  33
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Metodològicament, aquest procès consta de diverses fases. En 
abordar la seqüència, el primer pas és construir una maqueta per 
resoldre l'aspecte formai. A continuado, estudia l'escala adequada 
per a l'emplaçament de l'obra a l'espai, seguit de l'examen dels 
problèmes tècnics relatius a l'execució. En arribar a l'acabat es 
quan apareixen més dubtes, i com que és el moment mes délicat 
i compromès, per aquesta raó deixa la decisió per al final, car 
és davant de la peça real, física, quan pot albicar i definir l'estât 
definitiu, un criteri clau per a la comunicado amb l'espectador, a 
qui cal transmetre les sensacions que son constitutives de cada 
material. Més que no pas utilitzar-ne de molt variats, és millor 
escoHir el que pot procurar l'objectiu desitjat. Pot passar també 
que una escultura canviï d'aspecte un cop enllestida -o  acabi 
destruida-, i ha d'estar oberta a la interpretado, a part de la condicio 
que cada una tingui el seu propi diseurs. Corn que l'autor detesta 
la repetido, enfrontar-se a noves coordenades l'atrau perqué la 
dialéctica esdevé més intensa, es desplaça cap a una previsible 
dimensió analítica i reflexiva, que condueix cap ais determinants 
conceptuáis de l'experiénda, i així les oscil-lacions entre percepció i 
sentit son constants. Una percepció que es vol ambigua per ampliar 
les possibilitats de lectura, si bé paradoxalment durant el procès 
s'ha buscat el rigor, l'exactitud. Resumint, el résultat final hauria 
de ser una sintesi perfecta d'idees, motivacions, sensacions..., 
tot circumscrit a un léxic precis i, en certa manera, a una activitat 
constructiva i una relació profunda amb el llenguatge escultòric.

Un altre subjecte essencial té a veure amb el color, sobretot 
quan el material utilitzat no assoleix per si mateix l'aparença 
volguda. El color és l'element expressiu que defineix l'obra, tant si 
manté l'aspecte originai com si existeix una intervenció cromàtica. 
Tal com passa amb la fusta, la pedra o el ferro, que tenen un 
llenguatge propi, el mateix s'esdevé amb cada color. En esdevenir 
superficie externa, el color es converteix automàticament en 
material, definint i reforçant el contingut. Marqués considera que 
per a cada artista abans que res és la seva època i està influ'it per 
ella, i que per tant voi tenir també en compte les qualitats i gammes 
que fins fa poc no existien, especialment els derivats dels avenços 
tecnolôgics: luminescents, nacrats, fluorescents, perlats, bicapa... 
Aportacions que són fruit de la investigació en el camp de la química 
amb finalitats industrials.

Per concloure, sembla obligat destacar l'actitud compromesa 
de Marquès amb l'escultura, ara que sembla que el compromis 
només es pot vehicular a través del missatge politic i social. O 
com s'ha de qualificar un comportament tenaç i persévérant en

favor de l'evolució i la posada al dia de l'escultura 
en el si de la comunitat a la quai es pertany 
i que també modela l'obra corn un material 
més? Corn interpretar, si no, les connotacions 
agressives de moites de les obres més recents 
de l'artista? 0  no són évidents el to belTicós de 
Tentacles carnívars (2010) o de Suspiros n° 2 
(2012) i les fonts emocionáis d'aquestes i altres 
respostes critiques, de qüestionament, de la 
realitat? Aaquell critde Majakovskij, "En temps 
de conflicte parlar de la primavera i deis ocells 
és un crim!", d'una banda, i a treballar per uns 
proposits i plantejaments solids i cohérents, 
amb un potencial excepcional d'innovació i 
de diversificació material i técnica, des de la 
problemática d'entendre i assumir qué és i qué 
no és modern, de l'altra, els separa una distáncia 
abismal.

Rosa Querait (Barcelona, 1940) és Ilicenciada en 
Psicologia per la Universität de Barcelona (1978) 
i traballa quasi de forma exclusiva i independent 
en l'ámbit de l'art contemporani, exercint tasques 
docents, d'escriptura en catálegs, pubÜcacions, 
premsa i revistes especialitzades. Ha comissariat 
exposicions per a institucions nacionals i 
europeas. També ha realitzat programes de ràdio i 
televisió en l'àrea de cultura.

V\feek&
Weekand Sabadell
A g e n d a  cultural setmanal

subscripció 
* gratuita a

www.weekand.net
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Cinema bis /
Sexe, drogues i rumba

XAVIER CORDI

Els que voregem la quarantena recordem un Sabadell ben diferent 
al d'ara. Tot i la perspectiva esbiaixada sobre la nostra pròpia 
infantesa ais anys vuitanta i els canvis que estava patint la societat, 
tots sabiem qui eren els quillas, un col-lectiu majoritàriament de 
parla castellana que més valia evitar perqué et prenien la pilota 
a la Plaça Marcet, els cromos al perillos racó fose del Barro quan 
feies carni cap a l'acadèmia d'anglès, la cartera amb l'excusa que 
necessitaven diners per al tren (i que significava «dóna'm tot el 
que portes» perqué el bitllet devia ser molt car) o t'esperaven a les 
temibles fires de les testes majors, quan ja sables que havies de 
deixar el peluco a casa i aixi, amb sort, només hauries de regalar 
les fitxes dels autos de xoc. Em tenia especialment aterrit un tal 
"Velas" (ignoro si el sobrenom li venia perqué es deia Velasco o 
perqué li agradava molt bufar espelmes) que després d'atracar- 
me incomptables vegades va arribar un dia que, en un excès de 
testosterone i perqué s'havia atrevit amb el meu germà petit, li vaig 
piantar cara. La resposta va ser contundent... Al cap d'una setmana 
vaig tenir un desafortunat retrobament en la foscor del Cremi 
de Fabricants i vaig acabar esgotant les existéncies de gel del 
congelador de casa per alleujar la meva maltractada cara.
Amb el pas del temps hem sabut que aquesta generado de 
delinqüents (una generado anterior a la nostra, dels que en diríem 
els nostres germans grans i que avui rondarien la cinquantena) van 
ser victimes d'una situació politica, econòmica i social determinada. 
Fins i tot podriem haver arribat a ser amies d'algun d'ells perqué 
eren gent amb bon cor però amb una desestructuració considerable, 
tant en la seva manera de raonar corn de desenvolupar-se en 
societat, conseqüéncia directa d'un entorn familiar traumatic, una 
educació que no va saber encaminar-los (encara que segurament 
molts d'ells tampoc hi posessin gaire de la seva part) i un entorn 
que els va encasellar ràpidament i els tancava més portes de les 
esperades. L'arribada de les drogues dures, com l'heroïna, va acabar 
d'enfonsar la majoria d'aquests desclassats, tot i que no van ser els 
ùnics.

De la picaresca ais barris marginals
A finals dels setanta i principis dels vuitanta Espanya sortia de 
la dictadura i mirava de començar un nou carni, tot i que l'any 
igSO  Espanya tenia el major nombre d'aturats de la Comunitat 
Europea (quina novetat, oi?). A les grans ciutats en forta expansió, 
necessitades de mà d'obra barata, havien aparegut, ja en época de 
la dictadura, barriadas senceres d'immigrants provinents del camp 
(i en el cas català, de gent de fora de Catalunya, aprofundint encara 
més la conflictivitat i l'exclusiô) amb fortes desigualtats socials, 
que afavorien la marginalitat de tots aquells que hi vivien i sobretot 
de la joventut, que no vela cap sortida. La corrupció era evident 
en tots els estaments, des del politic a l'empresarial, passant pel 
policial, potenciat per un afany de consumisme desmesurat. La 
crisi dels anys setanta, amb l'atur corresponent, va agreujar encara

Portada de la revista Fotogramas d'octubre de 1979 
amb una entrevista a El Torete (CCCB)

més la situació, amb un atur juvenil que representava el 6 o %  del 
total. A més a més, la formació educativa obligatòria s'acabava ais 
14 anys mentre que l'edat penal i laboral s'iniciava als 16, provocant 
un huit de dos anys claus en la formació de qualsevol individu. El 
sistema judicial tampoc disposava de gaires arguments i el Tribunal 
Tutelar de Menors només oferia tres sortides als delinqüents 
menors d'edat: tornar a casa si la familia volia, el reformatori 0 la 
presó (d'adults), en els casos més greus, sense amb prou feines 
oferir oportunitats de reinserció. Tot això va fer que la delinqüéncia 
fos una de les principals preocupacions entre la poblaciô d'aquell 
moment i la inseguretat ciutadana fos una constant. En aquest 
context és quan apareixen menors d'edat amb un curriculum 
delictiu que espanta, corn el "Vaquilla" a Barcelona 0 el"Jaro"a 
Vallecas, potser els més coneguts de tots, considerats herois per 
alguns, auténtiques males bésties per d'altres, però victimes en 
qualsevol cas.
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Si Espanya es distingeix en algún gènere literari particular, és en 
la picaresca. Molt abans de l'explosió del naturalisme i de les tesis 
déterministes, que encaixen d'alló mes bé amb el gènere quinqui, 

la picaresca, un moviment literari sense teoritzar, va desenvolupar 
en un seguit d'obres un personatge que, endut per circumstáncies 
economiques i familiars desfavorables, es veu obligat a aprendre 
a sobreviure en una societat dura, corrupta i malsana (les coses no 
hancanviattant...).

Al cinema, la vessant més irònica i divertida de la situado 
picaresca es va transformar en sensacionalisme i recreació de la 
violéncia, com en el cas del cinema quinqui, menystingut per gran 
part de la crítica i que s'ha començat a reivindicar d'un temps ençà, 
fins i tot amb exposicions^ Alguns el volen repescar més per la seva 
estètica atractiva que no pas pels seus valors cinematogràfics.

1 Quinquis dels 80. Cinema, preinsa i carrer. http://bit.ly/15N8de9

De la Loma, cinema comercial amb consciéncia social
José Antonio de la Loma, de pare militar, va néixer l'any 
1924 i, tot i haver exercit de professor al barri xino durant 
els anys quaranta, el mon de la nova fornada de joves 
conflictius probablement Ü quedava massa Iluny corn 
per entendre'l "des de dins". Pue creure que tingués certa 
consciéncia social per denunciar una situació, però vista 
des d'una perspectiva externa, no pas visceral. Quan el 1977 
va rodar Perros c a lle je ro s  ja  passava de la cinquantena, 
ja havia fet més de vint films i era un director (i escriptor 
ocasional) totalment entregat a la producció de pel-lícules 
comerciáis amb no gaire mitjans però rentables. Havia 
aconseguit una fórmula que girava al voltant de tres 
factors: actors amb ganxo, una situació amb referéncies 
a l'actualitat i, sobretot, escenes d'acció trépidants. És el 
cas d'éxits seus com M e tra lle ta  "Stein"(l975), Jugando  

con lo m uerte  (1982) o G o m o -2  (1984), que compten amb 
actors de talla internacional (encara que es trobessin 
en hores baixes o vinguessin directement de la sèrie 
"B" tirant a "Z" per obrir-se carni en altres mercats), com 
John Saxon, David Carpenter, Margaux Hemingway, Lee 
Van Cleef, George Peppard, Maud Addams, Tia Carrere, 
Andrew Stevens, Anthony Queen o Aldo Sambrell, al costat 
de figures espanyoles com Simón Andreu, Paco Rabal, 
Teresa Gimpera i el seu marit Craig Hil, Anita Obregón o 
l'assidu Frank Braña. En moites d'aquestes cintes trobem 
arguments rocambolescos, que barregen terroristes d'ETA 
amb complots per cremar camions de fruita espanyols, o 
figures històriques mogudes uns quants anys en el temps, 
tot ben barrejadet amb persecucions i escenes d'acció que 
van d'estimables fins a francament lamentables. Amb tot 
això vull dir que entre el blanc i el negre hi ha molts tons de 
gris, encara més en un gènere com el quinqui. l si és cert que 
De la Loma va rodar P erro s C a lle je ro s  amb la intenció de 
denunciar una situació social, en cap moment va perdre de 
vista l'objectiu d'assolir l'éxit. Tot i això, el to social, ratllant 
el documental, que acompanya gran part del metratge anirá 
perdent força a mesura que es vagi desgastant el gènere.

mentre que d'altres el volen posar en l'altar del 
cinema social, corn una resposta molt posterior 
al neorealismo italià. En tot cas, el que no es pot 
negar és que va ser un gran èxit comercial i que 
té uns elements prou peculiars per, corn a minim, 
fer-lo entrar en els anals del cinema espanyol i 
donar-lo a conèixer. El mateix passa amb el cinema 
espanyol de terror, conduit per gent corn Jess 
Franco, Paul Naschy, Armando de Ossorio 0 Leon 
Klimowsky, que també s'ha ignorât injustament. 
Per acabar-ho d'adobar, els dos directors més 
representatius del cinema quinqui també són prou 
desconeguts, per no dir maleïts, tot i tenir una 
carrera cinematogràfica prou extensa i amb titols 
ben reivindicables.

'Perros callejeros' 
i els fonaments del cinema quinqui
El gènere quinqui (o subgènere, no ens barallarem 
per les etiquetes) com a tal l'inaugura José 
Antonio de la Loma amb P erro s c a lle je ro s  el 1977. 
El projecte inicial del director era explicar la vida 
de Juan José Moreno Cuenca "el Vaquilla", del barri 
barceloní de La Mina, amb la idea que basar-se 
en uns fets reals aportarla més pes reivindicatiu 
al film. Com Passolini o Robert Bresson havien 
fet abans. De la Loma va creure idoni rodar amb 
actors no professionals i, si podia ser amb el 
mateix Vaquilla, millor. Finalment, es va descartar 
aquesta opció ja que, deixant de banda que 
no estava "disponible", com a actor no donava 
gaire de si. El casting es va fer amb actors no 
professionals de l'extraradi barceloní, amb Ángel 
Fernández Franco"el Trompetilla"(que després 
del film passarla a ser conegut com "el Torete") 
al capdavant, juntament amb alguns actors 
professionals, com Frank Braña interprétant 
el temible "Esquinan" (que tants maisons em va 
ocasionar dejove quan vaigveure la pel-lícula per 
televisió) i Xavier Elorriaga fent de capellá vigilant 
del reformatori.

P erro s C a lle je ro s  estableix els fonaments 
de totes les cintes del gènere, començant pel 
més important, els actors no professionals que 
parlen l'idioma del carrer i utilitzen el seu propi 
argot, tot i que moites vegades, per culpa de les 
seves dificultats de dicció 0 de lectura, havien 
de ser doblats. El paper de la dona sol tenir 
rellevància però sempre com a complement del 
protagonista, a qui sol ocasionar problèmes 
de forma involuntaria 0 voluntària. És el cas 
del personatge d'isabel a P erro s ca lle je ro s  
(Nadie Windel, encara no entenc com la van 
triar per fer de gitana), a qui el protagonista 
deixa embarassada. Els secundaris també són 
imprescindibles, començant pels companys de 
malifetes, corn ara "el Rijo" (Miguel Hugal, que a la
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segona part será substituït per Pepón Coromina), 
"el Fitipaldi" (César Sánchez), "el Corneta" (Jesús 
Martínez) o Bernard Saray, que interpretará "el 
Vaquilla" en les continuacions. Se'ls afegeixen els 
personatges del barri (delinqüents, traficants, 
proxenetas, les respectives families, moites 
d'elles desestructurades) i els que serveixen 
de contrapunt al protagonista i reflecteixen la 
manera de pensar del director: en uns casos un 
periodista, com José Sacristán a N a v a je ro s  (Eloy 
De la iglesia 1980), i en d'altres un policia "de 
los blandos" com a P erro s calle jero s. També és 
imprescindible Testament policial, que De la Loma 
veu amb bon ulls mentre que De la iglesia tracta 
molt més críticament. Deixant de banda la policia, 
que sempre els va al darrera, els q uinquis també 
tenen problèmes amb gent de la seva mena. Però 
els personatges que de debo necessita el cinema 
quinqui són secundaris en principi irrellevants, 
com "el Porrete", fill de "el Porro" (un nen de 3 o 
4 anys que no para de fumar), la iaia que vigila 
la casa on dorm "el Torete" a la segona part de 
P erro s calle jeros, el jove "Pirri" (amb prou feines 
un nen) o "el Pirulí", Tespieta del reformatori.

El component dramatic el posen valors 
universals: la Hibertat, el principal motor deis 
personatges («a mi me gusta estar suelto, andar 
por ahí, ser libre y no estar a golpe de pito», diu 
"el Torete"), Tamistat —encara que a vegades 
es traeixi— i Tamor en diverses facetes, des de 
la seva vessant més sexual i práctica fins a la 
més romàntica, perqué els q uinquis solen ser 
grans amants («tengo más rabo que la Pantera 
rosa», "el Jaro" dixit). Per alleugerar la tensió 
se solen introduir toes d'humor, amb sexe i ñus 
abundants, masculins o femenins. La pobresa 
de mitjans també és una constant, però això 
no impedeix escenes d'accio trépidants, amb 
automòbils Seat 1430 (cotxes fàcils de robar 
i amb tracciò al darrera que els feia atractius 
de conduir) derrapant a tot drap mentre són 
perseguits per la policia i inevitables intercanvis 
de trets. Els decorats són barris marginals del tot 
realistes, amb descampats, comissaries, presons 
i reformatoris. Més endavant, per aprofitar el 
potencial de les bandes sonores amb grups com 
Los Chunguitos, Burning, Los Chichos, Rumba 
3 0 Bordon 4, també apareixen bars musicals, 
discoteques i prostibuls. P erro s ca lle je ro s  

no explota gaire aquesta vessant i guanya en 
realisme gràcies al so directe.

El sensacionalisme i la voluntat d'impactar 
Tespectador són altres de les vessants del 
gènere, amb escenes com la castració del 
"Torete" a Perros c a lle je ro s  o la violació del "Jaro" 
a N a va je ro s. Les dues peTlícules tenen finals 
contundents, la primera amb el crit «¡Mierda!»

deL'Torete" mentre s'estimba barrane avail i la segona amb Tenllaç 
entre la mort del "Jaro" i el naixement del seu fill (amb plánols ben 
explicits).

Després de la bona acollida de P erro s ca lle jero s, De la Loma 
va explotar el filó i va rodar una seqüela el 1979 amb un guió 
espacerrant i que comença amb una Hiçô irònica de metacinema, 
en una sala de projecció on el director i el "Torete" revisen el primer 
film. El to autoparòdic de la peTlicula és evident, tot i que conserva 
els punts que van fer Tèxit de la primera part i incorpora una banda 
sonora ben potent. Tot això fa perdre, però, el to documental de la 
primera part. Posteriorment, De la Loma encara rodará Lo s ú ltim os  

g o lp e s de El Torete el 1980, Yo, el voquillo  el 1985, i el film póstum 
Tres d io s de lib e rta d  del 1996, en coTlaboració amb el seu fill. 
Entremig, el 1985, i com una última passada de rosca de Texplotació, 
va rodar la vergonyosa P e rra s  c a lle je ro s  només per a amants del 
cinema més trosh. La protagonista femenina és Sonia Martínez, 
presentadora del programa infantil de TVE D o b ad o b o d á, que va ser 
acomiadada per aparéixer a Interviú  i més tard va morir víctima de 
Theroïna.

'Navajeros', la contribució al gènere d'un director maleït
El 1980 s'estrena N a va je ro s, d'Eloy de la Iglesia, l'altra gran peTlícula 
de referència del cinema quinqui. De la Iglesia, nascut el 1944, 
militant del partit comunista i homosexual, és un dels directors 
maleïts del cinema espanyol. El seu cinema manté unes constants 
pros/ocadores abordanttemes espinosos, ja sigui la denùncia 
social, la Sexualität 0 la politica, i té obres tan reivindicables com Lo  

s e m a n a  del a se s in o  (1972, considerada una precursora del cinema

Los Chunguitos, 
un dels grups 
de les bandes 

sonores 
del cinéma 

quinqui
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Fotograma gore), Uno goto de so n g re  poro se g u ir  om ondo  (1973, la versió 
de Colegas espanyola de Lo N oronjo  m ecán ico  amb José Luis Garci col-laborant

en el guió) o Ju e g o s de om or prohib id o  de 1975, la meva preferida, 
una cinta que ens convida a un joc malsá amb uns actors en estât 
de gracia, entre els quais la malaguanyada Inma de Santis i John 
Moulder Brown —un actor amb majùscules per redescobrir amb 
una filmografia espectacular— acompanyats per Simón Andreu i 
Javier Escrivá. De la Iglesia també va dirigir Lo crioturo  (1977), una 
pel-lícula escandalosa amb una Ana Belén de tendéncies zoofüiques 
o E l diputodo  (1978), segurament el seu film més rodó.

A N o vojero s, el director recull descaradament el testimoni de 
P erro s co lle je ro s  però sense trair els seus principis, perqué toca 
temes amb els quais se sent com un peix a l'aigua. En aquest cas, 
tal corn va fer De la Loma amb "el Vaquilla", De la Iglesia es fixa en 
un famós delinqüent de Vallecas, José Manuel Gómez"el Jaro", i 
escollirà José Luis Manzano per a la seva interpretació, amb qui 
mantindrà una turmentosa relaciô professional i personal.

Manzano és sense cap mena de dubte el millor dels actors 
no professionals del gènere. Va intervenir en totes les pel-licules 
considerades quinquis de De la Iglesia i va obtenir papers amb 
altres directors encara que, com no podia ser d'altra manera, va 
morir jove, ais 28 anys, després de malbaratar una beca per anar a 
l'Actor's 5tudio."El Butano" (Jaime Garza) i Johnny (Pep Corominas) 
són els seus companys de malifetes a la pel-licula.

N o vo jero s comparteix molts punts amb Perros  

co lle je ro s  però guanya en dramatisme i riquesa 
deis personatges. Els punts forts del film són el 
triangle amorós entre Jaro, la prostituta madura 
Mercedes 5 ánchez"la Mejicana"(interpretada per 
Isela Vega) i la Toni (Verónica Castro), i el patétic 
retrobament entre el protagonista i la seva mare. 
També té secundaris com Enrique Sanfrancisco 
fent de "el Marqués", i inclou homenatges a films 
com The W orriors i Lo N o ro n jo  m ecánico, a més 
d'incorporar una trobada amb terroristes d'ETA 
en una escena ficada amb calçador.

Si a P erro s co lle je ro s  teniem una escena de 
castració, a N o v o je ro s  el protagonista és violât 
per"la Maritrini" i, a més, perd un testicle a causa 
d'un tret de la policia. I per si no haviem entés la 
cita del pensador xinés Ten-Si que inaugura la 
cinta («los hombres no se hacen criminales porque 
lo quieran, sino porque se ven conducidos hacia 
el delito por la miseria y la necesidad»), José 
Sacristán interpreta un periodista que actúa 
d'alter ego del director per deixar ben ciar el 
missatge.

El 1982 Eloy De la Iglesia va rodar Colegas, 
amb José Luís Manzano i Antonio i Rosario Flores 
buscant diners (25.000 pessetes de l'època) per 
pagar l'avortament d'aquesta última. Tot i no 
ser la pel-lícula de referéncia del cinema quinqui, 
és la que més m'agrada, perqué té el ritme més 
regular de totes les del gènere, amb un bon nivell 
d'interpretació i sobretot un to irònic i uns punts 
obertament de comèdia que fan el missatge 
menys fais i més efectlu. El trio protagonista, 
molt més patètic que els delinqüents durs 
d'altres cintes, permet una empatia molt més 
planera. Cal destacar els papers secundaris de 
José Luis Fernández Eguie"El Pirri"i de Quique 
Sanfrancisco interprétant Rogelio el traficant, i 
passatges memorables, corn quan un personatge 
critica el cinema quinqui perqué «no saben de qué 
va el rollo», 0 quan un magrebi els explica corn 
s'han d'introduir les bosses de droga per l'anus.

Eloy de la Iglesia va rodar consecutivament 
el 1983 i l'any següent El P ico  i E l pico  2, també 
amb Manzano i Javier García com a Urko. Tot i 
que no tracten directament de quinquis —els
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Cartells de El Pico (1983) y Yo, el Vaquilla (1985)

protagonistes són joves de classe mitjana que cauen en el poder 
de l'heroma—, es consideren dins del gènere perqué compten amb 
actors no professionals i tracten un tema sordid com la droga. Una 
de les actrius, Lali Spinet, subministrava droga a tot l'equip i també 
n'acabaria sent víctima. Fins i tot el mateix Eloy de la Iglesia i el seu 
guionista habitual, Goicoechea, també van caure en la temptació. El 
director va tardar 16 anys en sortir del pou i no va rodar res més fins 
a Los novios b úlgaros, una obra postuma poc remarcable. El 1987, 
en un to de comèdia gruixuda, va rodar L a  e stan q u ero  de V oliecas, 

amb Maribel Verdú i Emma Renella acompanyades pels quinquis  

Manzano com a "Tocho" i "el Pirri" en un paper secundar!.

Molts dels protagonistes del cinema quinqui —exceptuant, 
potser, Enrique Sanfrancisco— van morir victimes de l'heroïna o 
de la sida («se me morían de tres en tres», deia De la Loma). Tot i les 
oportunitats que els va obrir l'èxit, ja eren persones trencades que 
no es van saber refer. Entre els anys que van del Naranjito al Cobi, 
es va recórrer molt carni i va quedar demostrada la importancia de 
l'educació i de les politiques socials contra la marginació. Cal tenir 
ben presents en el record aquells temps per evitar repetir els errors 
en un futur que, desgraciadament, podria ser no tant Ilunyà.

De 'Chocolate' a 'El Lute'
De la Iglesia i De la Loma són els dos referents del cinema 
quinqui, però hi ha hagut altres aproximacions al gènere de 
noms consolidats. C h o co late  (l9 8 o), de Cil Carretero, un 
encreuament entre N a v a je ro s  i E l Pico, comença amb un 
pareil de quinquis, "el Muertes" (Manuel Benito) i "el Jato" 
(Ángel Alcázar), viatjant al Marroc per aconseguir droga, 
fins que el primer eau en l'heroïna. El Jato s'enamora de 
Magda (Paloma Cil), una noia de classe mitjana que també 
caurà en la temptació de la droga, fins que la mort del 
Muertes esdevindrà redemptora. D ep riso , dep risa, escrita i 
dirigida per Carlos Saura el 1981, és un film molt ben rodât i 
de ben segur el millor a nivell técnic i formal. Tot i que Saura, 
també per temes generacionals, ja no es podia identificar 
plenament amb el tema, retrata sense maniqueismes la 
história de quatre desclassats, Pablo "el Nini" (José Antonio 
Valdelomar, també mort prematurament), "Sebas" (José 
María hiervas Roldán), "el Meca" (Jesús Arias Aranzaque) i 
la xicota del primer, Ángela (Berta Socuéllamos, una actriu 
de gran magnétisme). El director sap estructurar molt 
bé la narració deis fets, les escenes d'acció (memorable 
l'atracament al banc) amb el contingut dramatic i el perfil 
deis quatre personatges. Va guanyar l'Cls d'Or a Berlín i per 
aixó és la pel-lícula del gènere més coneguda fora de les 
nostres fronteres. B a rce lo n a  Sur, de Jordi Cadena, és un 
thriller sòrdid de 1981 que transcorre en els barris baixos 
barcelonins, protagonitzat per dues prostitutes i amb 
Manzano en un paper secundar!. Todos m e llam ón goto  és 
també de 1981 i està dirigida per Raúl Peña i protagonizada 
per Carlos Tristancho, Silvia Aguilar, una jove Verónica 
Porqué fent de xicota del "Cato" i intervencions de Patty 
Shepard i Rafael Alvarez "El Brujo", i ens relata la relació 
entre un lladregot saltimbanqui que es mou pels terrats 
(d'aquí el sobrenom) i un policía. D e tripos corazón  (1984), 
de José Luís Sánchez Valdés, té el problema d'un punt de 
partida poc creíble: "el Pirri", fent del "Chirlo", és alÜberat 
en un judici pel seu advocat defensor (Juan Diego) i, com 
a mostra d'agraïment, van a dinar junts i s'estableix un 
triangle amorós amb Rocío (Patricia Adriani), la xicota de 
I'advocat. El 1987 i el 1988 un altre director de prestigi, 
Vicente Aranda, tanca el cicle de l'esgotat cine quinqui amb 
dues pellicules molt ben acabades dedicadas a El Lute, amb 
una gran interpretació d'Imanol Arias ben acompanyat per 
Victoria Abril, però queja no tenen la sordidesa i la frescor 
de les seves predecessores.
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L'eruga i l'aranya: el llenguatge en la poesia 
de Francese Garriga Barata
JOAN TODO /  Fotografia d'Ester Andorra

Fa cinquanta anys, al "proemi" del seu tercer llibre, paraules (1962), 
Francese Garriga Barata deia:

els que ens hon preceda 
ens llegaren paraules que na crelen. 
intentaren farjar-nas en llar foc 
i ho résultat mentida el nostre tremp. 
i ovui orrosseguem lo joventut 
de poroula en paroulo 
per trabar rúnico
que mantingui virtuts de resurrecció.

Al llarg del mateix Hibre, però, el desencís avança: ja no es 
tracta de les paraules heretades (cas en el qual l'errabundeig pel 
llenguatge permeila encara albirar la possibilitat de trobar-ne de 
véritables, vivificadores) sino de tot el llenguatge com a résidu d'un 
fracas: l'iiltim poema del Hibre, "adéu", es demana:

qui podrá retornar-nos la certeso
dequelcommés
que no siguin paraules? (...)
vosaltres que llegiu
digueu-me:
on dormen les realitats?

Fa poc, en una presentado de tornar és lluny, l'últim Hibre de 
Fautor, Antoni Clapés relacionava aquesta malfiança amb la Corto 
de Philipp Lord Chandas a Francis Bacon, d'Hugo von Hofmannsthal, 
aquell text on un aristócrata fictici comunica al filòsof anglès que 
ha deixat d'escriure perqué ha "perdut del tot la capacitai de pensar 
0 enraonar de qualsevol cosa amb coherència", perqué ja no té "la 
mirada simpHficadora del costum", que permet emprar les paraules 
com si fossin transparents; a Lord Chandos, les paraules abstractes 
se li desfan a la boca com "bolets podrits", els mots es transformen 
en "remoHns que persegueixo avail, fins al vertigen, que roden sense 
parar i a través dels quais s'arriba fins al huit".

Bacon, el filòsof que rep la carta de Lord Chandos, havia afirmat 
al Novum Organum: "les paraules violenten l'enteniment i ho 
pertorben tot de tal manera que porten els homes i innombrables i 
buides controvérsies i fantasies". Ens trobem a un pas del Nietzsche 
de Sobre veritot i mentido en sentit extromoral, per al qual tot el 
llenguatge és"un exércit móbil de metáfores (...), metáfores que 
s'han tornat gastades i sense força sensible, monedes que han 
perdut la seva imatge i que ara només compten com a metall, però

ja no com a monedes." 1 compara l'edifici conceptual així bastit 
amb una "tela d'aranya, tan suau que el pugui transportar Tonada, 
tan estable que no pugui ser agitat per qualsevol vent" (retingueu 
aquesta metàfora, hi hem de tornar després). Entre Bacon i 
Nietzsche, però, hi ha hagut un canvi, un desplaçament en la fundó 
del llenguatge. Per a Bacon Fescàndol era que el llenguatge, un 
simple instrument per representar el món, no s'hi adeqüés del tot, 
i la solució era purificar-lo amb paciéncia i métode, com qui canvia 
un telescopi per un altre. Per a Nietzsche, després de Humboldt, 
el llenguatge és un procès que configura l'individu, ja per sempre 
aïllat del món, un joc cada cop més autònom respecte a la realitat 
però que, malgrat tot, serveix per habitar el món; cosa que provoca 
que, si el llenguatge falla, aquesta errada resulti més perillosa per 
al subjecte. El qüestionament del llenguatge en Garriga Barata 
també té aquest biaix: per això demanava a les paraules "virtuts de 
resurrecció".
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Temps després, la demanda es reformula a l'inici d'ombres:

l'ouroro votila els signes.
les lletres dansen, ombres del desig.
teixeixen el migdio de les formes.

si un cop de temps escombra les poroules 
I omoga entre lo brossa gest i crit,
¿corn retrobar l'ongle de sedo 
on comencen eis mots imprescindibles?

Hi ha un joc de trasllats, alhora simples i complexos, entre les 
paraules d'aquest poema: "signes" i "lletres" equivalen, igual que 
la "dansa" equival al "teixir", i les "ombres" es relacionen amb les 
"formes"; només que en aquest tercer pas el sait és més dificultós: 
en el "migdia" és quan les ombres s'amaguen. El migdia és el "cop 
de temps [que] escombra" les ombres; és l'aurora qui les vetlla.
Però "migdia" i "aurora", igual que "lletres" i "paraules", formen 
part en aquest poema d'un teixit verbal que els posa en dansa, que 
els fa ballar (en un doble sentit, el de dansar i el d'una cosa que no 
està segura, ben fixada). En el text queja citàvem, Antoni Clapés 
destaca que Garriga empra un llenguatge planer, en el sentit que 
no utilitza mots que calgui buscar al diccionari. Però la complexitat 
significativa de la poesia de Garriga Barata és més enigmàtica. Hi 
ha la recerca d'una última paraula, imprescindible, i alhora l'atzar 
que desmanega aquest propósit. És la mateixa tensió que trobem 
en Mallarmé, allá on el joc amb el llenguatge ha esdevingut més 
compromés, més arriscat: l'entrega a l'atzar per mirar d'anul-lar- 
lo, l'envit contra la mort. La idea d'un llenguatge planer, aquí, pot 
desorientar: Agustí d'Hipona, a les Confessions, es demana: "Qué és, 
dones, el temps? Si ningú no m'ho demana, ho sé; si haig d'explicar- 
ho al qui m'ho demana, no ho sé." Bona part del lèxic dels poemes de 
Garriga Barata ("signes", "paraules", el propi "temps") és d'aquest 
ordre. El context, la sintaxi, els versos resemantitzen el mot, 
n'alteren el sentit, i ho fan a partir d'un significat inicial que, per poc 
que ens hi fixem, ja és abismal, ambigu, carregat de tradició.

A tornar és Iluny mateix, hi trobem:

vesteixo terangino de poroules 
i enfilo un cop i un altre 
l'ogullo de cosir 
possible amb impossible.

joguino omb cos de fong mig fet amb presses
i O l'ùltim dels sis dies,
no pue fugir dels mots bonols
que han despertot els meus dimonis.

poroules,
en tinc lo boco pleno
no sé ni omb qui ni quan podré desfer-me'n. 
lo mort rosegará, perqué no collo, 
les últimes.

tempesto de silencis 
les tordes mol llegides.

Vet aquí la tela d'aranya de Nietzsche. Un llenguatge que serveix per 
abrigar-se però que alhora, com la teranyina, és una trampa mortal. 
Rere aquesta "teranyina de paraules'', però, jo hi veig un record del 
"Sum vermis" de Verdaguer:

Jo no só pos lo industrioso erugo 
que entre el fullom de lo morera es fila 
de finissima sedo lo sudari.
Jo me'l filo del cánem de mes penes;

A lo nit deis peixos, Garriga Barata havia proclamât: "maleirem 
vint segles de paraules". Aquí ho rebla al poema "qué més ens falta 
fer?", on va repassant les tres virtuts teologals (fe, esperança, 
caritat). L'eruga de Verdaguer, al capdavall, mor per renéixer com 
a papallona; per analogia, Verdaguer ha de trobar en el cánem de 
les seves penes "unes ales de crisálide /  per volar-me'n amb Vós a 
vostra glòria", és a dir, una altra vida més alta. En Garriga Barata, 
aquesta fe ja és més dubtosa, no té la solidesa d'una visió total, 
d'un ordre còsmic, que encara existia en Verdaguer. Ja no hi ha un 
més enllá. En el nou Ilibre, la mentida sempre ronda prop de la por i 
de la fe; un diseurs que menysté, que reprimeix, el diseurs mut del 
cos, "l'espectacle d'un nu damunt la sorra", els dits que busquen "el 
sostre inabastable del desig". Perqué, tal com afirma rotundament 
un deis poemes, "cal encarar la mort amb un somriure."

Joan Todo (La Sénia, 1977) és escriptor. Ha publicat els reculls de 
poemes los fossils (al ras) i El fástic que us cegó, així com el recull de 
relats A butxocodes. Ha col-laborat en diverses revistes literáries: 
Paper de vidre. Pel copell. El tóete que té, Reduccions, Corocters o 
L'Aveng.
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Creacìó /
Silvia Melgarejo

Ning-nang

per a la Maria i la seva mare, la Susanna

Ning-nang, roc-roc, xiu-xiu, 
lagranota al canyissar, 
l'orenetasurtdelniu.

Ning-nang, dalt del campanari 
si no pastem la farina 
dematí notindrem pa.

Lleva't forneretdejorn 
que la nena en voi amb mel 
i no en sap d'aigua i farina.
Que el pa és el sol de la vida 
ilestovalleselcel.

Silvia Melgarejo Pérez (Sabadell, 1970) ha cursat 
estudis de filologia catalana, ha estât membre 
fundadora de l'Aula de literatura de la Universität 
Autònoma de Barcelona i de Papers de Versália. Ha 
publicat en diverses revistes, entre elles El tóete que té 
i Rèi Copell, i també ha participât en algunes plaquettes 
de poesia a Mirali de Glaç-Publicacions dels Amies de 
les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa. El 2012 es va 
autoeditar el seu primer llibre de poesia 39poemes.

Tornem a publicar el poema de Silvia Melgarejo 
que va quedar incomplet al número anterior
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Crítica de narrativa / Homes i Hops
JULI CAPILLA

M i R M A N 0 A

Licantropia
Carles Terès
PREMI 6UIILEM NiCOUU 2011

Licantropia 
Carles Terès
Premi Guillem Nicolau 2011 
EdicionsdeigSA 
Barcelona, 2013 
252 pagines

Licantropia és un llibre ben curios; i diferent, si 
tenim en compte el panorama narratiu nostrat.
Per la temàtica i per la llengua, aquesta és una 
novel-la singular. La conversió de l'home en Hop 
(licantropia) és un motiu que no ha estât gaire 
sovintejat pels nostres autors. Jo diria que és 
un tema gairebé inédit a casa nostra. Tot i això, 
Carles Terès el tracta amb molta dignitat. Encara 
més, hi palesa uns dots excel-lents com a escriptor 
de ficció. Sense excesses ni extravagancies, hi 
configura una trama d'una solvència exemplar; 
d'una veracitat que fa que ens creguem la historia 
queens conta.

La novel-la comença l'any 1759, quan 
mossèn Magi Camprubi i Selma arriba una nit 
a la Pobla de Llobosa, al Matarranya, amb la 
missió encomanada de guarir del mal del Hop 
la familia del barò Torrent de Prats. Cinici és 
colpidor, gairebé cinematografie; res a envejar a 
l'ambientació amb què Jean-Jacques Annaud va 
revestir la cèlebre novel-la d'Umberto Eco. De 
sobte, però, a partir del segon capitol, el narrador 
ens porta a l'actualitat, al si de dues families, de 
Capçades, també del Matarranya, sobre les quais 
plana una maledicció ancestral, i monstruosa; 
un secret transmès amb recel de generado en 
generació, per bé que no a tots els seus membres.

A la novel-la, en Llorenç i la Laura, que en son 
protagonistes, i parella, ignoren fins a quin punt 
són portadors de la malaltia -un d'ells, fins i tot 
ni ho sospita; i també si l'oitre s'hi ensuma alguna 
cosa. A aquest joc psicolôgic entre tots dos, 
que centra el gruix de la història, cal afegir-hi 
les indagacions d'en Llorenç entorn del misteri. 
Aquest reconstrueix a poc a poc el trencaclosques 
de la trama a partir d'alguns testimonis vius, de 
les fotografíes sobreexposades que fa, d'unes 
cartes familiars antigües, de la mort en estranyes 
circumstàncies de l'Agusti, el germa de la Laura, i 
de la lectura d'un Hibre escrit... pel mateix mossèn 
Camprubi! La trama, però, només la completem al 
final. D'aquesta manera, el narrador se'n surt amb 
pericia dels perills de dosificació a deshora que 
assetgen aquesta mena d'histôries, i aconsegueix, 
aixi, mantenir-hi el suspens -l'alè del lector-, i 
l'interès, fins a la darrera pagina. No era fácil, 
això. 1, tanmateix. Carles Terès hi reïx amb gran 
habilitât. El résultat n'és una novel-la apreciable, 
molt ben estructurada, que mostra un domini del 
gènere sense parió.

No debades, Terès és un bon coneixedor del 
gènere. El seu alter ego, en Llorenç, ho explicita 
a les clares; "Sempre li havien agradat, corn a 
divertiment, els ternes paranormals i els relats de 
terror. Precisament, Howard Phillips Lovecraft 
havia estât l'autor de capçalera de la seva 
adolescència".

Caries Terès administra amb intel-ligència els 
arguments de la novel-la i, a més, ens els presenta 
amb un domini lingüistic ben ferm, emprant- 
hi l'estàndard per al fil narratiu, i el dialecte 
matarranyi per als personatges que són d'aquella 
contrada fronterera de la llengua. Aquesta 
combinació de registres no és gens decorativa, 
ni respon a un afany d'exhibiciô exotica per 
part de l'autor, sinó que més aviat és un recurs 
pertinent, perqué fa més creïble la novel-la, més 
vius els personatges, i dignifica la llengua propia, 
majoritària, de la gent d'una comarca que, per 
bé que allunyada dels centres de poder —-i de 
cultura—, la sentim ben nostra. Per als filôlegs, i 
per als que tenim vel-leïtats dialectals, el Hibre és, 
també en aquest sentit, una joia.

Licantropio és la primera novel-la publicada 
per Caries Terès, dissenyador gràfic nascut a 
Barcelona que faja una pila d'anys que es va 
instal-lar a la Franja, d'on procedeix la seua familia. 
A banda aquesta opera prima novel-Hstica, l'autor 
ha col-laborat en revistes corn ara La Comarco, 
Temps de Franjo, Covoll Fort i Sorollo't, on ha 
publicat articles i contes. Aquest bagatge li 
ha proporcionat no poques eines narratives i 
la práctica de l'escriptura, que ara ha invertit 
sàviament en la seua novel-la. Terès és un autor a 
tenir molt en compte.

JuU Capilla (Valèneia, 1970) és Hicenciat en 
Filologia catalana a la Universität de Valèneia, 
exerceix corn a corrector lingüistic i d'estil, 
traductor, periodista i escriptor. Ha dirigit les 
revistes Caràcters i Espoi del llibre, i col-labora en 
diverses publicacions: El Temps, L'Espill, El Punt... 
Els seus poemaris han obtingut premis com el Vila 
de Lloseta 2006 o l'lbn Jafadja 2008, el darrer deis 
quais és Raspali (Premi Ciutat de Valèneia Rois 
de Corella de poesia 2009). També té narrativa 
publicada i és un cronista habitual d'Internet, on 
el seu darrer bloc s'anomena Entre Hnies (http:// 
blocs.mesvilaweb.cat/julicapilla).
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Crítica d'assaig /  La veritat, tal com raja

DAVID MADUEÑO SENTÍS

Molts sabadellencs coneixem ('Antoni Dalmases 
(Sabadell, 1954) per les seves obres literáries 
(entre les quais, les premiades Al mig del comí, 
L'ùltimo primovero o Jo, el desconegut, així com 
una quantitat estimable de narrativa per a joves), 
però també pel seu vessant professional, més de 
trenta-cinc anys dedicáis a la docéncia. Qualsevol 
que n'hagi sigut alumne, pare d'alumne o company 
de teina coneix l'inconformisme critic i visceral 
que provoca molts malentesos entre aquells que 
hi mantenen una opinió diferent, poc disposais a 
esbrinar el missatge final de les seves paraules. 
Per aixó és molt intéressant la publicació de 
Coos o les oules, una obra en qué evoca els 
episodis més esperpèntics que ha hagut de viure 
a l'ensenyament públic i que, al seu parer, són el 
trist testimoni del desmantellament d'una manera 
d'entendre el coneixement i fins i tot la vida. A 
través de les seves pagines, i gracies a una (lengua 
ben treballada però d'una naturalitat encomiable, 
gens artificiosa, amb les idees ben clares i amb 
espai perendavant, el lectores pot endiosar en 
un diseurs de gran profunditat i profusió d'idees, 
que no deixa indiferent. És ciar que ('autor el voi 
convèncer i rebel-lar-lo, però també el convida a 
reflexionar sobre el que tots volem i podem fer 
per l'ensenyament al nostre país.

D'entrada, el que més sorprén i fa més 
recomanable la seva lectura és el to distès i irònic, 
peròjuganer i comprensiu, amb qué arrenca. De 
fet, Coos o les oules neix en calent, quan Dalmases 
assisteix a un débat radiofònic sobre l'estât 
de la qüestió i ('editora el convida a posar les 
seves paraules sobre el paper sense pensar-s'hi 
massa, amb la immediatesa del diseurs vessai 
tal com raja. Tanmateix, el (libre està organitzat 
en quatre parts, cadascuna dedicada a un dels 
protagonistes del món educatiu (l'alumne, el 
pare, el professor i l'autoritat), els quais analitza 
a través d'exemples viscuts, que representen 
les actituds més criticables. Al mateix temps, 
aqüestes actituds el fan reflexionar i anar més 
enllà de la crítica en calent, proposant el que 
entén que hauria de ser la situado ideal. Per tant, 
prova de neutralizar l'acusació del négativisme 
destructiu amb la construcció d'un ideari personal 
nascut de l'observaciô i el sentit cornu. És cert que 
quan parla dels propis companys de professió, 
els quais descriu en classes, possiblement no fa 
justicia a tota la realitat i de vegades deriva en 
una certa caricatura; provocada, també cal dir-ho.

per les própies situacions descrites, molts cops 
absolutament kafkianes.

Com diu l'escriptora (i també docent) 
sabadellenca Clara Soley en un deis contes que 
conformen el molt recomanable Enemigues 
de l'ànimo, "lo ignoroncio és otrevido". Aixó 
fa que molta gent que no sap com justificar 
('injustificable s'escudi rere les incongruèneies 
d'una Ilei d'ensenyament que pretén aconseguir 
la igualtat a través d'acabar amb valors que 
preserven la pluralitat. Paradoxalment, la 
reforma ha aconseguit crear una sèrie de 
desigualtats, d'aparença menys politicament 
incorrectes, però que en el dia a dia esdevenen 
molt més sagnants, tal corn passa i descriu amb 
els alumnes d'aula oberta. 1 tanmateix, no s'està 
d'aplaudir els assoliments, de ressaltar que dins 
el caos també hi ha gent que serva un cert ordre 
productiu, corn ara a les aules d'acollida que (un 
altre cop la paradoxa), a causa de les retallades, 
comencen a desaparèixer dels centres i a crear 
una nova desigualtat entre els autòctons i els 
nouvinguts davant la quai el professorat no els 
pot oferir l'atenciô i la cura que significa l'acollida 
programada i específica.

És evident que a mida que avança el (libre, 
l'exposiciô de fets i la seva argumentado, 
Dalmases abandona el to distès i irònic per posar
se serios i sarcastic, com més s'acosta a parlar 
d'aquells que estableixen les liéis del sistema. En 
les conclusions pot semblar que reaiment acaba 
esdeveninttantremendista corn se li critica, però 
no deixa de recordar-nos que la seva postura 
respon a la voluntat d'evitar els eufemismes i la 
hipocresía per provar d'oferir un ensenyament 
públic de qualitat. No es pot obligar ningú a 
estudiar (recordem que ESO significa "educació 
secundaria obügatória") quan no ho vol, perqué 
el coneixement és un acte voluntari, com llegir o 
estimar; i si algú s'hi sent obligat i no hi vol ser es 
rebel-lará créant el caos. Un caos gestionat per 
un professor que no hauria de dedicar-se a policía 
i sí a ensenyar els interessats en aprendre, tot 
fent-los comprendre que el coneixement costa 
esforç i sacrifici, i que arribar-hi els convertirá en 
Iliures. Perqué la Ilibertat que (potser) idealitza 
Dalmases es basa en l'esperit critic, sempre des 
del respecte però amb la voluntat de qüestionar 
la realitat. I això, segons com, cada vegada costa 
més de trobar i fa més por als poders fàctics.

Caos 0 les ouïes 
Antoni Dalmases 

Angle editorial 
Col-lecció El fii d'Ariodno, 55 

la edició, octubre 2012 
192 pagines
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Modernität

Hi va haver un temps en què la idea de modernitat entesa com a 
projecte d'emancipaciô social, política i estética era un futur que es 
podia assolin arquitectos, poetes, artistes i assagistes ocupaven 
els carrers al costat de la societat civil i Iluitaven per un mon nou. El 
projecte modem pren el seu revoit definitiu en rebaixar els ideals 
de l'art al bell mig del carrer, entre la multitud, per bastir un projecte 
cultural, moral i estètic sustentât en valors universals. La historia 
d'aquesta utopia i la seva revisió crítica és un dels grans llegats del 
segleXX.

El débat sobre el projecte de la modernitat és, avui, més viu que 
mai. Quodern es fa ressd d'aquest estât d'opiniô oferint als nostres 
lectors una part dels continguts del Simposi Internacional Lo

modernitat couta. 1942-1963. Resistèncio, resignació, restauració, 
organitzat per la Universität Pompeu Fabra de Barcelona durant el 
darrer estiu.

El projecte modem és inseparable del rise fet en nom propi. Si 
bé vivim en la crisi de l'autoria, en aquest nùmero de Quodern que 
mira cap a la modernitat, els noms propis hi són molt presents: els 
trobem en el dossier centrai, però també en l'homenatge al poeta 
sabadellenc Jordi Domènech, en la mirada a l'obra de Xavier Oriach 
—un représentant locai del moviment internacional de la pintura 
matèrica— 0 de Josep Maria Calleja —poeta representatiu de la 
poesia visual del nostre país, a més d'artista de la performance—, 0 
en la divagado ultralocal sobre Roger Mas.
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s u i Departament de la Presidència

Ajuntament 
de Sabadell

2 Quadern ■ Octubre /  Novembre 2013

mailto:info@fundadoars.org
http://www.fundacioars.org
mailto:quadern@graficset.com
http://www.dialnet.org
http://www.issuu.com


Arquitectures de la dignitat /
Un diàleg intern sobre la modernitat 
en temps hostils

VIUDA DE (Oriol Ocaña i Guillem Celada)

Qui son els moderns? Actualment l'ús quotidià 
del terme modern s'ha estés en certs ambits 
com un adjectiu despectiu: els moderns son 
aquells frivols que segueixen les modes sense 
gaire coneixement ni interés pel seu rerefons. 
Aquesta mirada és, sents dubte, molt reveladora 
del context cultural en qué ens ha tocat viure. Des 
d'un altre punt de vista, els moderns son aquells 
que s'avancen rebuscant en la realitat cultural 
passada i present tot recombinant-la, trencant- 
ne les lògiques hegemòniques i passejant pels 
marges. Tal vegada, son definitivament altres 
agents els que s'encarreguen de convertir 
en moda la transgressió. El modero se'ns 
presenta com un actor més del relat capitalista, 
l'encarregat de generar les tendéncies que fan 
que els productes es consumeixin. Reivindiquem, 
però, un modero ben diferent: aquell qui, en 
el seu constant redescobriment de la realitat, 
escapa de forma constant ais imaginaris estétics 
de la cultura en el context capitalista. Aquesta 
teoria, però, no està absenta de contradiccions: 
en aquest constant revisionar per escapar dels 
dictats de les tendéncies, el modero genera 
imaginaris que són automàticament reconvertits. 
Ser modero, però, no ha sigut mai fácil.

«Resulta curios que un mateix adjectiu pugui 
variar des de la vindicado al menyspreu, 
depenent de si és dirigit a la generado del 27 
(per exemple), o a un discjóquei actual (per dir...). 
Potser aquest canvi de visió es produeix perqué 
el que ha canviat, des d'aleshores fins avui, és 
el context dels succesos. Vull din en un context 
de modernitat conjunta i radical en molts casos, 
com van ser els anys de la República, en qué 
l'actitud moderna sembla que va ser interioritzada, 
desenvolupada i defensada fins a les seves ultimes

conseqüéncies, fa que els que despuntaren per avantguardistes 
en aquell espai-temps siguin entesos com a admirables. Era, però, 
un context d'una modernitat entesa des del programar! politic, les 
arts, el disseny... Potser aquest n'era el motiu, el que la va fer sòlida 
i albora perillosa per a un capitalisme que semblava anar cap a la 
desaparició. Potser va ser la década en qué la modernitat no es va 
presentar com a contraculturtal, sinó com a nova cultura. En aquest 
espai de possibilitat de construcció d'un món nou, la contracultura 
segurament no hi tenia cabuda tal com l'entem avui, però també 
s'ha d'entendre que les seves noves aportacions no generaven nous 
productes o formes de consum per perpetuar un sistema absurd 
i depravat, sinó que précisément eren aportacions per canviar 
radicalment tota l'heréncia passada. Amb aixó, em pregunto si és 
qüestió de temps que els modems d'avui siguin entesos com els nous 
avantguardistes i, per tant, qui aconsegueixi proposar o temptejar 
nous terrenys, o si ha estât el terme que ha transmutât en contingut, 
désignant avui un altre tipus de personatge o actitud.»

«Quelcom que em sembla intéressant de l'ús que avui dia es 
fa de la paraula modem és la seva total indefinició: un modem és 
quelcom i el contrari albora. El modem pot ser, a la vegada, algú a 
qui li apassiona una cosa i aquell que odia exactament la mateixa; 
algú a qui li agrada tot allò que escapa al gust hegemònic i albora 
el gust per allò més popular, amb un suposat gir irònic. El modern 
és, a la vegada, l'aficionat a cert grup catata de moda i aquell qui els 
menysprea pel tarannà conservador de les seves lletres. En aquesta 
observació cal tenir en compte que el concepte modern mai s'aplica 
a un mateix: modems i freaks, sempre ho són els altres. La paraula 
modem, per tant, sembla aplicable a massa actituds. Com sempre, 
l'alternativa es troba entre resignificar-la o optar per l'ús d'un altre 
concepte. Ütlimament també s'ha popularitzat l'ús de l'anglicisme 
hipster emparentat amb la generació Beat als Estats Units, i per tant 
amb una tradició contracultural que connecta, evidentment, amb els 
modems actuals.»

«D'entrada, podria semblar que en aqüestes apreciacions 
confonem l'ús històric de la paraula modem amb l'ús col-loquial 
actual del terme. La moderninat és una actitud que comparteixen 
moviments contraculturals en diferents moments històrics; els qui 
ara són modems tenen moites coses en comù amb els modems 
d'altres époques. Em sembla especialment intéressant, per exemple.
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una tradició de modernitat que per a mi vertebra la producció cultural 
del segle XX, un vector que travessa la cultura des del dadaïsme fins 
al punk, passant per la Internacional Situacionista, i que ens arriba a 
través de molts més punts fins ara mateix.»

«No recordo on vaig llegir que la copia Ojos verdes, de Rafael 
de León, estava escrita originalment en masculi, és a dir, parlava 
d'un amor homosexual, i que De León la va escriure a una cafeteria 
a la Rambla de Barcelona amb Lorca. Això és, crec, un bon exemple 
de modernitat: ser capaç de generar cultura disruptiva i dissentiva 
amb els paramétrés de relació establerts, superar els limits de 
les formes de vida donades i proposar-ne de noves. Sembla quasi 
ficció que l'anècdota que narro succeis durant els anys trenta, tenint 
en compte la foscor i l'hostilitat cultural que es va viure a l'Estat 
durant les décades següents. De totes maneres, durant la dictadura 
franquista, també en aquells moments de dificultat en quasi totes 
les dimensions de la quotidlanitat, alguns van ser capaços d'albirar 
altres formes de fer cultura, trencant no només amb les limitacions 
imposades pel règlm slnó també amb aquellas derivadas de l'evident 
endarreriment cultural i industrial que n'era, en certa forma, résultat.»

«L'aparent paradoxa s'esclareix si ho traduïm a la forma de 
consum general en el quai estem immersos. Després d'uns anys de 
molta escassetat material, l'avidesa per les novetats va engegar 
la roda de societat de consum cada vegada més accelerada i 
inconscient, inclûs a voltes absurda si la comparem amb altres 
països. Crec que els périodes de penùria o dificultat del nostre 
passât recent van evocar en la gent una esperança en un futur 
més prometedor; amb això, tot allò veli o antic prenia un aire de 
desconfiança o de record indesitjable, estava en les novetats 
aquesta resposta immediata d'un esdevenir nou, de tenir quelcom 
a estrenar. La realitat no va ser exactement aquesta, però el procès 
de destrucció d'alló que ens precedía ja estava molt avançât, sense 
deixar gaire rastre o història d'una realitat a tenir en compte i 
aprendre, en el cas d'una nova etapa d'escassetat o penùria corn és, 
per exemple. Tactual.»

«Actualment, un dels termes més tramposos emprats de 
forma ideològica és el d'innovaciô. En el context neoliberal, 
podem entendre la innovació corn una novetat de caire tecnològic, 
cientific, organitzatiu o, per què no, legal, que genera un canvi en les 
dinàmiques productives i de consum. Si defensem una modernitat 
que el que fa és repensar constantment el present per millorar 
les condlcions de vida de tots i totes, la innovació és precisament 
el contrari: la seva intervenció reactiva el cicle del capitalisme, 
participa en el remei puntual d'una crisi que tardará més o menys en 
reaparèixer i consolida, per tant, no només un stotu quo econòmic i 
social, sinó també les estructures de dominació a través de les quais 
exercelx el seu poder.»

«Durant els anys d'hostilitat esmentats també van existir 
algunes experiències de modernitat, és a dir, alguns modems que, 
des de posicions minoritàries, van donar una mica de Hum a un espai 
de foscor densa. Sovint les aportacions eren d'una minoria cap a 
un pùblic minoritari. Ha estât amb el transcurs del temps, que els 
discursos hegemònics han sabut adoptar les estètiques i actituds 
modernes, esdevenint més acceptades per un grulx de poblaciô més 
gran. Aquest fet no sembla nociu a priori, ja que la interloritzaciô de 
les actituds i propostes més avançades fan, en teoria, avançar el 
món. El més perjudicial és quan els discursos dominants són capaços 
d'assumir i utilitzar les estètiques modernes deixant-les, però, buides

de contingut. En aquest punt trobem, també, el que 
crec que pot ser un altre confllcte d'entesa quan es 
pren com a negatiu allò modern, i és precisament 
en la dicotomia moda-modernitat.»

«La nostra aproximació a la idea de modernitat, 
per tant, discrimina altres termes que crec que 
sovint són font de confusió. No és el mateix 
allò modern que allò nou, o la modernitat que 
la novetat. 1 això ens serveix per ratificar la 
idea del modern com a resposta o contrapunt a 
Thegemònic. Vull pensar que tot allò modero té 
alhora la qualitat de perdurable; a diferència d'allò 
nou, que pot teñir una caducitat programada o 
natural per la pròpia espirai de novetats a què 
està sotmesa la producció, ja sigui inteTlectual o 
material.»

«DesHlgar les questions ètiques de les 
estètiques en qualsevol direcció no hauria de 
teñir sentii En el moment que un movlment 
modero és desconnectat de la seva realitat social i 
desactivada la seva potencialitat politica, passa a 
ser un mer estilema. Una producció cultural que no 
replantegi les formes de relacló presents, que es 
conformi amb la construcció d'un imaginan estétic 
més amable, no pot ser considerada moderna.»
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'Vogadors',
cap a una arquitectura vitalista

ORIOL OCAÑA

Vogadors és una mostra comissariada per Jordi 
Badia i Félix Arranz, sota Tencárrec de l'Institut Ra
mon Hull, per a la biennal d'arquitectura de Venècia 
de 2012, la qual recull una sèrie d'obres d'arquitec- 
tes balears i catalans que comparteixen la inclina- 
ció cap a una arquitectura materialment conscient, 
territorialment arrelada i formalment continguda. 
Després del periple europeo, actualment la mostra 
s'exposa a l'antiga fábrica Fabra i Coats, convertida 
en centre d'art contemporani, al barri barceloni de 
Sant Andreu. L'exposiciô presenta una posada en 
escena despresa de formalismes però molt atenta 
ais details constructius i ais materials, en cohe- 
réncia amb l'arquitectura que s'hi explica. A l'espai 
blanc i de sostres alts, travessat per unes colum- 
nes de ferro, hi trobem, a un costat, sobre una Lar
ga tarima construida amb palets de fusta, details 
estructuráis, processes constructius i mostres 
deis materials emprats i de la connexió de cada un 
deis edificis amb el seu entorn. Al centre de la sala 
i ocupant-ne la major part, una sèrie de maquetes i 
projeccions explicatives i, penjant del sostre, unes 
immenses fotografíes dels edificis, a tot color per 
un costat i amb una trama de punts negres per I'al- 
tre, que ajuden, a causa de la seva mida, a fer-nos 
una idea més acurada de la dimensió dels edificis.
El disseny de l'exposiciô també és coherent en 
els catàlegs, impresos en format diari, amb unes 
fantastiques fotografíes de gran format per a cada 
una de les obres, un text explicatiu i una fitxa sobre 
els autors. En abandonar l'espai, l'encarregada de la 
sala em va donar, també, un breu dossier explica
tiu on vaig descobrir la frase de Jorge Oteiza que 
dona nom i concepto comissarial a l'exposiciô: «Qui 
avança créant quelcom nou ho fa corn un vogador, 
avançant endavant, però remant d'esquena, mirant 
enrere, cap al passât, cap a allò existent, per poder 
reinventar les seves claus.»

Remar mirant enrere...
Sona a contradicciô, però en realitat no ho és: en 
cultura, res és nou. Almenys no del tot. I aquesta 
limitaciô no té a veure amb el fet que la sobrepro- 
ducciò de discursos i d'imatges ens hagi portât a un 
col-lapse que impossibiliti la novetat; no és que tot 
estigui fetJo, sinô més aviat que, pel que fa la cultu
ra, moi res ha sigut nou. Fa 115 anys que Kropotnik, 
al seu Libre Lo conquesto del pa, va escriure: «Cada 
augment de la riquesa de la humanitat té el seu

origen en el conjunt del creball manual i intel-lectual passât i pre
sent. Quin dret té ninge c'apropiar-se de la menor partícula d'aquest 
immens tot, i din "Aixó és meu i no vostre?"». Tota producció cultural 
és col-lectiva perqué pa'ceix sempre del patrimoni comú; neix de la 
referéncia, la citació, l'apropiació, la relectura, la reinterpretació i la 
revisió crítica, si s'esca_, d'aquest patrimoni. La cultura és repensar 
refont.

Al país on vivim, aquesta mirada al patrimoni cultural col-lectiu 
té especial signifícació, atés que sovint hem obLdat els referents 
més propers en benefici de la cerca d'altres igualment intéressants, 
és ciar, però necessitats d'un procès de recontextualització sovint 
obviât. En el cas de Vogadors, remar mirant enrere, implica atendré 
els qui han fet cultura material aquí i l'han feta des d'una mirada cons-
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cient i crítica: des de ('arquitectura popular, marcada per les limitaci- 
ons, les necessitats i la falta de prejudicis i maniérismes formais, fins 
als projectes d'aquells que han sigut oblidats per no encaixar en eis 
referents d'un model d'arquitectura d'alta Singularität, destinada a 
construir una imatge de marca més que no pas a resoldre necessitats 
espaciáis. Les arquitectures dels Vogadors proposen mirar enrere, 
i al nostre voltant, al cap i a la fi, oblidant aquella arrogant barrera 
entre intellectuals i artesans de la que parlava Gropius a l'ara llunyà 
manifest Bauhausià de igig. En les diverses obres s'hi intueixen els 
regusts de la tradició arquitectónica racionalista catalana del segle 
XX, així com de l'arquitectura tradicional mediterránia de la qual, no 
és casualitat, els arquitectos del G.A.T.C.RA.C. ja van fer una revisió 
atenta, i en donaren testimoni a diversos reportatges de la revista 
AC.

Més enllá del seu arrelament amb el territori a través de la memò
ria, ('arquitectura que es mostra a Vogadors també s'articula amb el 
lloc i l'entorn en un sentit ecològic. Els autors mostren una gran cura 
pels materials emprats i la seva vinculado amb les respectives reali- 
tats locals: en alguns casos, la indùstria o els béns naturals autòctons 
serveixen per alimentar el repertori de recursos amb qué I'arquitecte 
construeix; en d'altres, un element natural propi de la zona serveix 
per sargir l'esquerda que produeix una construcció humana en un pai- 
satge. La consciència de l'impacte mediambiental de ('arquitectura i 
de la nécessitât de trenar allò construit amb l'entorn, el lloc i la comu- 
nitat, demostra el compromis d'una generado d'arquitectes enfront 
dels problèmes comuns, tenint en compte el benefici col-lectiu, en un 
context especialment complicat en què la deriva del capitalisme con- 
dueix cap a un individualisme cada cop més exacerbât, mentre es fa 
palesa la nécessitât de reforçar els vineles per superar uns conflictos 
que són, cada cop més, de naturalesa col-lectiva.

...per poder tirar endavant.
El cinismo postmodern és, en part, conseqüència del descrèdit dels 
grans projectes ideològics moderns; contrats en aconseguir les seves 
metes, sovint massa agosarades, els manifests de la modernitat es 
van veure atrapats per la complexitat de la reaÜtat, i van fracassar. 
Durant més de tres décades que encara cuegen, ens van dir que la 
nostra única esperança de benestar es basava en el consum sense 
contemplacions; i vam aprendre que no hi havia esperança, i, corn 
bramava Sid Vicious, vam creure, desesperats, que per a alguns no hi 
havia futur.

Avui ens despertem, a poc a poc i amb ressaca, dels somnis d'un 
món que podia créixer il-limitadament, on una part de la societat 
occidental ha gaudit d'un benestar material superior a cap altre mo
ment de la història, a costa, és ciar, que d'altres visquin cada cop amb 
més precarietat. Es desperta, també, la voluntat i predisposició, de 
vegades de forma ingènua, de vegades fins i tot de forma induïda, a 
reformular les nostres estructures relacionáis, que están font fallida. 
És en aquest context que, tot i que sembli impossible, cal reivindicar 
('entusiasme en aquest replantejament, sobretot en l'àmbit d'una 
producció cultural depreciada governamentalment i sovint despresa 
de la responsabilitat social que se li ha d'exigir.

Tot i la sobrietat i la contenció formai de la seva proposta estè
tica, a ('arquitectura dels Vogodors no s'hi troben a faltar els grans 
desplegaments tècnics a què ens ha tingut acostumats ('arquitectura 
que s'ha promogut institucionalment a les nostres ciutats. Els autors 
empren els materials sense alteracions, i de vegades ens en revelen

els usos estructuráis, que habitualment es troben ocults sota capes 
embelÜdoresrtotxanes a la vista en parets interiors, tubs elèctrics 
negres que contrasten amb un sostre de formigé, la tradicional rajóla 
hidráulica d'estampats coloristes a terres i també a parets, la fusta 
de color fusta. L'honestedat material tantes vegades reivindicada 
va de la mà amb la simplicitat voluntaria, un decreixement formai 
necessari i feliç, sense melangia dels temps d'abundància en què tôt 
era possible encara que fos innecessari.

Per poder tirar endavant, els vogadors remen sense veure cap a 
on van, són conscients que el coneixement i, per tant, el canvi es fa 
fent. En el nostre incert futur a construir, els vogadors son vitalistes 
que diuen, corn aquella frase d'aquella pel-licula:

«Si s'ofega, mori, almenys, sabent que nedava cap a la costa».

http://venezia.llull.cat/2012/
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La modernitat cauta: 
resistencia, resignacio, restauracio
(1943-1963)

Un dossier coordinat per Eduard Cairol i MaiaCreus
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Presentació
ANTONI MARI'

Avui fa quatre anys que vam obrir el simposi La imaginoció 
noucentisto, en el qual el mateixgrup d'investigació proposava la 
revisió d'alguns conceptos i idees d'aquest moviment i n'ampliava 
les determinacions d'espai i temps que fins aquell moment s'havien 
considérât pertinents en el seu desenvolupament. El congrès 
d'aquest any, Lo modernitat cauto 1942-1963, el podríem considerar 
una continuació d'aquell simposi sobre el Noucentisme, que per a 
alguns investigadors es concentra temporalment entre igo6 i 1929, 
mentre que per a d'altres podría allargar-se fins el 1939- Fins i tot, en 
alguns aspectos i disciplines podría arribar gairebé fins a nosaltres, 
ja que l'empremta del moviment va afectar les estructures de la 
societat cultural i política de Catalunya, les quais, moites, encara 
serveixen de fonament epistemologie.

Mes enllá d'aquestes consideracions -que encara susciten 
intéressants controvèrsies-, es manté en aquesta modernitat 
cauta el responsable ideologie i estétic de l'esmentat moviment 
noucentista. Estic pensant en la preséncia, ja lluny de Catalunya, 
d'Eugeni d'Ors. D'Ors, certament, va mantenir-se després de 
la Guerra Civil com un referent determinant de l'espai cultural.
Un element important, ja que és el responsable que el régim de 
Franco considérés la cultura com un aparell necessari per donar 
versemblança i credibilitat al régim franquista i persuadís alguns 
artistes "modems", artistes que havien produit la seva obra durant 
la República, que el franquisme els permetria, si més no, mantenir 
els seu ideari estètic i la seva práctica artística, sense trair els seus 
principis originals.

Des de la fúgida a Madrid, d'Ors havia transformat el seu 
noucentisme originan en una estètica barroca i sumptuària que 
es va adequar, ben aviat, a l'estètica feixista, encara incipient, que 
tenia com a principi fonamental determinar qué era i com era, allò 
que és estrictament "español". El franquisme, és fácil de suposar, 
no tenia una estètica pròpia i reconeixedora; es va anar construint 
en el primers anys de la postguerra amb una mescla atapeïda dels 
elements que podrien contribuir a la construcció i consolidació d'una 
imatge que oferis una idea "clara" d'una rara sintesi d'espanyolisme; 
un espanyolisme que recoHia la vessant més folklórica i nostàlgica 
de la generado del 98 i es confonia en la parafernàlia d'un 
catolicisme trenti, sever i estríete, que remetía necessàriament 
a la idea i la imatge del remordiment i la pena i, d'una altra banda, 
a una bel-licositat ignasiana i jesuítica. Penso que d'Ors ajuda a la 
implantació d'aquesta estètica, ja que va participar en la consolidació 
de les estratègies pertinents en les arts, i de la propaganda de les 
quais va ser responsable des de l'any 1938.

Un cop acabada la guerra, Eugeni d'Ors va considerar la 
nécessitât de crear un espai de confluèneia entre els nous artistes 
que sorgien, sobretot a Catalunya, i aquells altres que abans de la 
guerra mantenien una certa ascendèneia pel propi Ors. Aquesta 
idea va donar Hoc, l'any 1941 a l'Acadèmia Breu de la Critica d'Art: 
«unos amigos de la Academia Breve de la Critica, on un centenar de 
persones selectes han manifestât la seva vocació i capacitat per 
formar una mena d'Estat Major dins els exèrcits de renovació de 
l'art i de la vida artística a Espanya». Afirmava «l'esperit, la unitat i

l'etern». Des de l'ABCA, Ors va afavorir artistes com Tapies, Cuixart, 
Millares, Oteiza i Saura. Tant és aixi que l'any 1949, al catàlegdel VII 
Solón de los Once, Ors afirma: «Ara, les manifestacions més audaces 
de l'abstracció ja són patrocinadas pels governadors civils, beneïdes 
per Loyola (el marqués) i dûtes vers els més llunyans deis limits del 
mateix Macarrón».

Amb tot això, ais anys quaranta hi ha dues direccions en les 
arts plastiques: I'una és la de l'art oficial que practica un vessant 
academicista, corn la d'ignacio de Zuloaga 0 de Pere Pruna; l'altra, la 
que partint de l'Avantguarda d'abans de la guerra es consolidará amb 
rinformalisme.

Entre Catalunya i la resta d'Espanya hi ha unes lleugeres 
diferèneies, prou significatives respecte a l'adscripciô que cadascuna 
d'elles té amb els moviments abans esmentats. Mentre que al 
territori espanyol l'Avantguarda i l'informalisme pràcticament 
són inexistants, a Catalunya l'informalisme, a partir de 1946, és 
pot considerar corn la práctica artística més estesa. Les raons 
d'aquesta diferencia rau, possiblement, en el fet que a Catalunya 
es reprèn aquella avantguarda d'abans de la guerra adequant-la 
a la circumstància histórica, però mantenint el seu esperit critic i 
renovador, que porta indefectiblement a l'art abstráete.

L'art que es fa a la península Ibèrica entre 1942 i 1962 es podría 
resumir en una fricció constant entre la posició oficial académica i 
figurativa i una posició voluntáriament moderna, amb la necessària 
cautela, per tal de poder realitzar l'ideari informalista i abstráete. Des 
d'aquesta posició es pot entendre la Guerra Civil com una interrupció 
de l'esperit republicà, però també com la continuació de l'esperit 
d'avantguarda que es va realitzar en tots els àmbits de les arts 
plàstiques a Catalunya, amb el cartellisme i l'escultura.

Cree que la presència d'Eugeni d'Ors a Madrid formulará amb els 
seus escrits una bona part de l'estètica franquista que es manifesta, 
entre d'altres, amb l'enfrontament del que és clàssic contra el que 
és romàntic 0 nòrdic, en el rebuig dels avenços tecnològics i en la 
defensa d'una espiritualitat transcendental. La posició d'Ors és 
eminentment formalista i defensa l'autonomia de l'art respecte de 
qualsevol referència que no sigui l'art mateix. El tradicionalisme 
serà defensat per Ors argumentant la restauració dels valors 
plàstics que es conserven ais més il-lustres museus, que ofereixen 
un exemple de l'art immortal i una altra oberta al que podríem 
anomenar"art contemporani", que inclou els joves artistes abstractes 
i informalistes, com els catalans Tàpies i Cuixart.

Antoni Mari (Eivissa, 1944) és catedrátic d'estètica i teoria de les 
arts a la UPF, poeta, narrador i assagista. Guardonat amb premis tan 
prestigiosos com el Ciutat de Barcelona, de la Crítica Serra d'Or i Na
cional de la Crítica, la seva recerca s'orienta a l'estètica i la teoria de 
les arts entre 175O i 1950, tant en l'àmbit català com europeu. Cap d'un 
projecte de recerca universitària sobre la teoria artística a Catalunya 
en l'època moderna, ha estât l'impulsor i organizador del simposi Lo 
modernitot cauto.
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Del manifest negre al doble blanc.
La temptació de la tabula rasa 
a l'art català de postguerra
ÀLEX MITRAMI

El projecte de l'avantguarda va implicar, en les seves formulacions més genuïnes i radicals, una 
nécessitât de trencament absolut respecte als llenguatges tradicionals, enfront dels quais s'oposen 
solucions que cerquen una novetat impertinent i provocadora. El dadaïsme seria l'exemple per 
excel-lència d'aquesta característica fonamental de la modernitat exacerbada i crítica, propia de la 
primera meitat del segle XX. Després de la sSegona Guerra Mundial, al costai de la continuïtat dels 
mestres (Picasso, Matisse, Léger) i dels realismes de carácter social, es manifesta i es fa necessària 
l'exigència avantguardista. De fet, la bomba atòmica ja era una tabula rasa. L'informalisme europeu, 
l'auge de l'art brut o la Black Mountain College podrien considerar-se manifestacions de la necessitai 
decomençarde nou.

A l'hora d'estudiar i valorar les caractéristiques de la segona avantguarda, la de postguerra, es fa 
evident que a Catalunya moites de les seves primeres manifestacions, tal corn es pot comprovar als 
Salons d'Octubre que es van celebrar de 1948 a 1958, foren marcades per un notable eclecticisme, 
résultat de la nécessitât de fer provatures a la recerca d'una dicció pròpia en relació amb la 
desconnexió i la necessitai de conèixer i seguir els currents internacionals, amb els quais s'havia 
perdut el fil a causa del franquisme. En aquest context d'aïllament i dificultat, i segurament a causa 
d'aquesta mateixa situació, aparegueren també solucions pròpies força originals, corn el surrealisme 
visionari i fose de Dau al Set 0 els primitivismes de caire medievalitzants 0 ingenuïstes.

Dintre d'aquest panorama, entre les solucions moderados, l'herència del noucentisme i les 
formulacions singulars però tardanes del surrealismo i el primitivisme, cal preguntar-se fins a quin 
punt l'avantguarda catalana va voler o poder plantejar-se l'assumpció deis principis més radicals 
de l'avantguarda, els de la tabula rasa. La veritat és que trobem escasses manifestacions d'aquesta 
nécessitât o reivindicació de radicalitat trencadora i fonamental. En tenim dues que, expressades 
en termes metafórics i dicotómics, el blanc i el negre, serveixen per emmarcar el período. La primera 
podria ser l'aparició d'un deis primers manifestos de l'època, el Manifest Negre; la darrera, i d'alguna 
manera recapitulatòria, la trobariem en la novel-la Doble blanc, del pintor Joan Vilacasas.

El Manifesto Negro va ser publicat com a full volant el 1948 pel Grup Lais\ un grup d'artistes 
vinculat al Reial Cercle Artistic de Barcelona. Dos elements presents semblen relacionar-se amb 
la idea de tabula rasa: la referència al negre com a color associât al no-res i l'explicitació d'una 
actitud antiacadémica i renovadora. El negre era un color que es podia associar a l'existencialisme i 
al pessimisme de postguerra. No obstant això, l'argumentació d'ambdues posicions ens mostra les 
limitacions de l'avantguardisme locai.

La retòrica emprada no té ni molt menys la contundència ni la ironia provocadora que tenia el 
Manifest Groe de 1928. El redactat és feixuc, explicatiu i dispers. Aixi, es denuncien «la rutina (...) las 
enseñanzas desvltalizadas», «la tiranía de los marchantes» o «el coleccionismo miope». Més que una 
exigéncia de trencament, sembla una educada petició de normalitat. A l'hora de fer una definido de 
l'art, aquesta es construeix a base d'una juxtaposició de cites heterogénies i molt conegudes, com la 
renaixentista de la pintura com a «cosa mental», o la definido de Maurice Denis que, al final del segle 
XIX, anticipa la concepció formalista i abstracta de l'art; «Un cuadro es una superficie liana recubierta 
de colores dispuestos según un orden determinado.» El carácter antiquat dels referents es confirma 
quan s'aborda la qüestió del negre, que dóna nom al manifest, citant el més decoratiu i intranscendent 
deis fauvistes, Raoul Dufy, que explica el paper del negre a l'hora de permetre destacar els altres 
colors. Els artistes signants del manifest realitzaven una obra que es podria considerar d'una 
modernitat força clàssica i modesta. El més atrevit de tots ells, i probablement l'inductor del 
manifest, fou Enric Planasdurà. Planasdurà pot ser considérât un pioner en el context català ja que 
fou un dels primers practicants - i  el més continuât- de l'abstracciô geomètrica. En algún moment

1 Reprodu'ít a Garneil, Enrique (ed.): Dau al Set el foc s'escampa, Barcelona, Centre d'Art Santa 
Monica - Generalität de Catalunya, 1998, p. 47.
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es va veure la seva obra en clau reaiment renovadora, més enllà de 
la seva qualltat abstracta, que era en realitat força freqüent, corn a 
estil més aviat liric i decoratiu, a nlvell internacional. En aquest sentit. 
Oriol Bohigas el qualifica insistentment d'artista d'avantguarda i 
iniciador d'una revolució en la mateixa concepció i fundó de l'art 
Afirmava el següenfi al fulletó de la seva exposició individual al 
Museu de Mataró, el 1955: «El mejor elogio de Planasdurá: sus hijos, 
gracias a Dios, ya no pintarán. Sus hijos dibujarán carrocerías de 
automóviles, ceniceros, aparatos telefónicos. (...) Ya no hay pintura, 
amigos (...) El arte abstracto ha hecho el milagro. El arte abstracto 
ha descubierto, por fin, la total integración de Arquitectura,
Pintura, Escultura, en el producto de gran serie.» Si l'argument de la 
substitució de l'art pel disseny industrial i l'arquitectura és força nou, 
finalment Planasdurá no va respondre a l'expectativa i la seva obra, 
dintre de les seves qualitats plastiques, no va transcendir el format 
tradicional de la pintura artística de cavallet.

Al llarg deis anys cinquanta podríem detectar i definir diferents 
formes de trobar un procès de renovació radical de la concepció 
de l'art. En certa manera, la reivindicació insistent de l'art infantil 
(en bona part impulsada per critics o artistes provinents de les 
avantguardes d'abans de la guerra, com Sebastiá Gasch i Ángel 
Ferrant), així com de diferents formes de primitivisme. Malgrat que 
finalment, a mitjan anys cinquanta, es substituirien l'un a l'altre, el 
naixent informalisme amb l'art primigeni i vinculat a l'inconscient, 
ambdues posicions poétiques estaven vinculadas al seu origen 
europeo, tal com es pot comprovar en l'obra de Jean Dubuffet, que 
abasta i Higa l'art brut figuratiu amb les textures matèriques que 
contribuirien al naixement de l'informalisme. Per a l'ideôleg de 
l'informalisme, Michel Tapié, que tindria un gran ressò a Catalunya 
a les darreries de la década dels cinquanta, l'informalisme és el que 
ve després de la liquidació dada (implícitament, considera que el 
surrealisme ha estât una mena de paréntesi). Al catàleg de la influent 
exposició Otro Arte de la Sala Gaspar, el 1957, se citen paraules 
de Tapié de 1951, en les quais defineix l'Art Autre corn un art que 
trenca amb «veinticinco siglos de humanismo» per crear una obra 
«sin ninguna idea de composición, sin ninguna clase de ideas, sin 
búsquedas de equilibrio ni de cierto desequilibrio que goza de tanto 
predicamento, fuera de preocupaciones de belleza, de inteligencia, 
de sentimiento, de receta mágica, de tiempo, de «problemas de 
color» (uno es pintor después de todo) sin consideración de tiempo, 
de genio profètico ni de funcionalismo. Y, sin embargo, solamente a 
fuerza de todas las renuncias (solo he enumerado unas pocas) uno 
tiene la posibilidad de expresarse realmente.» El critic Juan Eduardo 
Cirlot feia també una definició radical de l'informalisme, però albora 
molt romàntica: «La misma palabra que define tendencia, por su 
carácter negativo, como por ejemplo la del atonalismo en música, 
parece predicar una actitud concordante con esta negación» que 
respondria a la «necesidad de plantear de nuevo las relaciones del 
hombre con el cosmos, con nuevas interrogaciones^»

Sens dubte, el document més interessant sobre la consciéncia 
d'un enfrontament amb els limits de la representació, de la forma, 
de la definició de l'artista i de la institució de l'art, es troba a la 
molt interessant novel-la Doble Blanc (i960) del pintor i escriptor

O figura
V I L A C A S A S

Coberta del catàleg de Joan ViJacasas.
O Figura, a la Sala Gaspar, 1961. Disseny; Zen.

sabadellenc Joan VilacasasT El Hibre presenta un diáleg entre 
dos artistes catalans a París, que en certa manera representen 
les tribulacions i els dubtes del mateix Vilacasas. Un d'ells, Joan 
Comas, defensa i practica un abandonament de la pintura, un 
trencament amb la idea de la genialitat romántica i de la seva 
assimilació comercial. Enfront de la modernitat encara eloqüent 
i lírica del narrador, Joan Comas expressa l'atracció de l'abisme 
nihilista i, albora, una possible reivindicació de la realitat enfront 
de la sublimació artística. S'expressa en aquesta novel-la el 
pressentiment, probablement encertat, que l'abstracció informalista 
s'estava convertint també en una escola, en un estil amb les seves 
convencions i la seva vocació comercial. Hi ha dos moments àlgids 
en el text. L'un és quan Joan Cornes descriu el seu treball corn a obrer 
a la construcció de la seu de la UNESCO, on critica l'amanerament 
dels mestres de l'avantguarda corn Calder i Miró. L'altre és el relat 
d'un esdeveniment historic que està, finalment, a la base del llibre i 
del retorn a Barcelona, no només del protagonista del llibre sinó del 
mateix Joan Vilacasas. Es tracta del descobriment i la coneixença 
d'Yves Klein, arran de la seva exposició Le vide a la Galerie Iris 
Clert I'abril de 1958, que provoca I'entusiasme de Comas/Vilacasas. 
L'impulsa a destruir la seva obra, just abans de l'arribada d'un salvador 
galerista, pintant-la de blanc: «una feina de destrucció total (...) vaig 
fer-ho amb goig, amb el goig de la desinfecció i sanejament.» A la

2 Cirlot, Juan Eduardo: "Ideología del informalismo", a Correo de 
las artes, núm. 29, desembre 1960.

3 Vilacasas, Joan: Doble Blanc, Barcelona, Selecta, 1960. Reeditada 
per Edicions 62 el 2007.
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Coberta del cataleg de la III Bienal Hispanoamericana 
de Arte de Barcelona, de 1955. Disseny d'Enric Planasdurá.

resclosida Barcelona, aquesta impertinéncia i aquesta capacitat 
de desprendre's de Hast del passât, mentre el franquisme construía 
un sistema basat en la reacció tradicionalista, podia provocar tanta 
admiració com consciència de la difícultat per atansar-la. Per això, 
fora de referències puntuáis, com el projecte O Figura amb la Sala 
Gaspar, la tabula rasa queda en una simple idea, una temptació.

A l'art català de postguerra la idea de la tabula rasa existeix, 
però és minoritària i té escassa repercussió al costat d'opcions de 
modernitat més cauta o moderada. La modernitat catalana es Higa 
a una radicalitat timida, però que es correspon a un desiggenui de 
recuperar el fil de la modernitat internacional. La nécessitât de 
construcció positiva va ser possiblement un altre factor que aparta 
els artistes de les actituds més nihilistes i atrevides, i explicaria 
l'auge del nou réalisme ais seixanta. Segurament, l'iinic artista que 
s'atrevi a enfrontar-se a fons al repte de la tabula rasa va ser Antoni 
Tapies: ja l'any 1948 havia présentât les seves sorprenents obres amb 
cordills i paper. Q.uan Leopoldo Pomés el fotografia, ens el mostra 
darrere un mur blanc, lacerat per marques i estries, corn una mena 
de neutralitat ferida. A l'entrada de la década dels seixanta, alguns 
creadors de les noves generacions se submergiran, sovint de manera 
molt privada, en el problema del huit i el silenci, del no-res, com

Alfons Borrell, sorgit del neodadaisme del Grup 
Gallot, a Sabadell, o bé Joan Furriols, a Vie.

Àlex Mitrani és doctor en historia de l'art per la 
Universität de Barcelona. Professor del centre 
universitari de disseny i art FINA (adscrit a la UAB) 
i professor associât a la UPF. Comissari de l'expo- 
sició Utopies de ¡'origen. Avontguardes figuratives 
O Cotolungo, 1947-1960 (Palau Moja, Generalität 
de Catalunya, 2006). A la temporada 2013/2014 
presenta el programa d'exposicions Art a Matará 
1942-1958. Els anys de la represa.
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Francese d'Assís Gali, 
la década negada (1939-1949)

ALBERT MERCADÉ/
Fotografíes de Xavier Gali Oromi

Gali sojornà una década sencera a Londres, entre els hiverns de 1939 
i 1949. S'exilià essent reconegut com un dels màxims exponents 
del noucentisme plástic nostrat: autor dels freses de la cúpula del 
Palau Nacional de l'Exposició internacional barcelonina del 1929, i 
dels seus radiants cartells promocionals; pintor en nòmina de la sala 
Parés, promoters de la seva obra amable, serenament mediterrània; 
i, per damunt de tot, mostre admirat pels primers creadors de la 
generado del 1917: Miró, Artigas, Benet, Aragay, Humbert, Vayreda, 
Andreu... Deu anys més tard de la seva partença. Gali retorna a sòl 
barceloni exhibint, al taller dAnita Solò d'imbert, les seves creacions 
londinenques: dibuixos projectats des d'una mirada absolutament 
transfigurada, tenyida d'onirisme, humor negre, estretament 
connectada amb les Hums o ombres de l'inconscient: sants màrtirs 
vestits de torero, centaures celestials, ximpanzés empaitant 
verges... Dibuixos, amb tot, disciplinats, indiciaris al seu torn d'un 
percurs previ sofert a l'exili. Quines vivèneies personals comportaren 
aquell canvi de mirada artistica? Com un pintor noucentista va poder 
patir un salt estilistic i conceptual tan acusat? Qué el va empényer 
a fugir a Londres? i a retornar a la Barcelona ocupada? L'article que 
segueix, resum abreujat d'una recerca in situ a la capital británica 
resseguint les traces del gran pintor i pedagog, no té altre objecte 
que intentar donar una resposta plausible i documentada a aqüestes 
elementáis, però mai formuladas qüestions de la biografia artistica 
del nostre creador.

Una felicitació de Nadal de 1939 enviada des de Londres a 
Barcelona, és la primera prova fefaent que documenta la presència 
de Francese Gali exiliat a AnglaterraL El pintor arriba a la capitai 
británica en algún moment entre el 20 de març de 1939 -dia en què 
oficialment Gali abandona el seu carree com a director de Belles Arts 
de la República Espanyola^- i el 25 de desembre d'aquell any. Londres

1 Per a la reconstrucció del période de Francese Gali a l'exili (1939- 
1949) ens hem basai en quatre tipus de fonts: primerament, hem 
consultât la documentació sobre Ilibres vinculáis a l'exili espanyol
1 república a Londres, aixi com en les poques afirmacions que Gali 
va fer sobre el période anglès. En segon Hoc, en hem basai en la 
recerca d'informació a través d'entrevistes amb els descendants 
de l'artista que convisqueren amb Gali a Londres. Francese Gali a 
Londres va veure néixer dos néts seus, fills de Francese i Oriol Gali 
respectivament. Els néts són vins i ens han permès localitzar molta 
obra del perioda, aixi com precisar-nos informació al respecte. Un 
tercer àmbit d'estudi ha sigut a partir de les lletres epistolars. D'una 
banda, les cartes que Gali i els seus fills enviaven al fill gran de 
l'artista. Tordi Gali, al seu domicili de Barcelona. De l'altra, un grup 
d'unes 45 cartes d'amor enviadas per Gali a la pintora anglesa Ithell 
Colquhoun, conservadas a la Hyman Kreitman Research Centre de la 
Tate Britain de Londres. Finalment, també hem realitzat una recerca 
d'obra i exposicions als arxius britànics, principalment a la Tate 
Britain de Londres, aixi com en cases de subhastes i galeries d'art.
2 Cabañas Bravo, Miguel (2010:23). «La 11 República española 
ante la salvaguarda del patrimonio artistico y la guerra civil»; dins

va ser escoHida com a destinadó perqué Maria 
Gali, un dels seus vuit fills, ja feia alguns anys que 
hi tenia residència, atès que era l'esposa de Josep 
Manyé i Vendrell (1908-2000) -e l célebre futur 
comentarista de la BBC a Londres entre 1941 i 1957-

Tal com ens confirma el diari anglès The 
Independent, Francese Gali va ser ajudat a arribar 
a Anglaterra per l'historiador de l'art i galerista 
Ewan Phillips (1914-1994), amb qui Gali va conviure 
durant els seus primers mesos al paisT Phillips 
era un intellectual molt compromès amb la causa 
antifeixista. Aixi, a tali d'exemple, el 1938 havia 
organitzat una exposició d'artistes alemanys del 
segle XXjunt amb Herbert Read i Roland Penrose, 
com a resposta a les exposicions d'artistes 
degenerats nazis. Phillips posseïa una casa a 
Hampstead, i aquella podria haver estât la primera 
residència de Gali i la seva familia en arribar a 
Londres, ja que les primeres cartes de Gali que 
hem trobat del période londinenc són remeses des 
d'aquesta petita poblaciô benestant del nord-oest 
londinencT Més endavant, segons ens indiquen 
les diferents cartes que enviarla a la seva familia 
a Barcelona, Gali passarla per dues residències 
londinenques més. El novembre de 1941 el trobem 
resident al poblé d'Acton (Cumberland Park, 
nùm. 11), a uns pocs quilòmetres al nord-oest de 
LondresT I des de l'any 194?, ifins e l l949 , resideix 
amb els seus dos fills (Francese i Oriol), dos néts 
(Francis i Joseph) i la nora Josefina Cambrubi, 
en una casa a Thornton Heath (34, Ecclesbourne 
Road), un llogarret a uns 35 km al sud-oest de 
Londres.

Els serveis d'espionatge franquista també 
confirmen la presència de Francese Gali a Londres, 
però alguns mesos més tard. L'ambaixador de 
l'Espanya franquista a Anglaterra -Jacobo Fitz-

Arte Salvado. 70 aniversario del salvamento del 
patrimonio artistico español y de la intervención 
internacional. Madrid, València, Barcelona, 
Figueres.
3 Denvir, B. (1994). «Obituary: Ewan Phillips», 
The independent, 3 de juny de 1994.
4 Carta de Francese Gali a Ithell Colquhoun, 15- 
09-1941, Hyman Kreitman Research Centre, Tate 
Britain de Londres.
5 Carta a Ithell Colquhoun, 15-11-1941, Hyman 
Kreitman Research Centre, Tate Britain de 
Londres.
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D IN A R  DE 0 E R M A N O R
que la S A L A  ROVI  RA,  amica i antica 
deixebtes, ofereixen en homenatge al mastre

Francese d 'A . Gali
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H O S T A L  DE LA  0 L O R IA Vitadrau, 6  maig 1951

Francese d'Assis Galli Fabra. Dinar de Germanor organitzat pels sens aJumnes al Montseny. 02-1951

Stuart i Falcó: Duque de Alba- cita Francesc Galí i Fabra® en el seu 
informe d'exiliats espanyols a Londres arribats el juliol de 1940. En un 
segon informe d'agost de 1940, el Duque de Alba cita Francesc Galí 
i Fabra com una de les personalitats que s'entrevistaren entre els 
mesos de gener i juny de 1940 amb Pablo de Azcárate, ambaixador 
de la II República Espanyola a Londres durant la Guerra Civil. Fleus 
aquí un altre motiu plausible per entendre la fúgida británica de 
Galí: Londres va ser escoHida per Juan Negrín com la ciutat des d'on 
defensar la República a l'exili; i Galí, com a darrer Director de Belles 
Arts de la República, hi degué trobar no poques complicitats.

A I'exili, Galí va reprendre la seva activitat artística, i amb força 
intensitat. En deu anys va participar en almenys vuit exposicions 
a la capital británica. La primera exposició en què Galí apareix 
documentât a Londres és la Winter Exhibition de The New English Art 
Club, durant l'hivern de 1939T En aquesta mostra, consta que Galí hi 
participa amb dos bodegons, Flowers and Picture Post i Lemons and 
FishF

Lin fulletó conservât a I'arxiu Galí indica que la segona exposició 
en què participa Galí fou a la galería Neighborhood gallery de 
Londres, la tarder de 1940. No hem trobat cap més informació, ni a

6 Monferrer Catalán, L. (2007:68).
7 Balle de Laperriere, Charles (2002:78). The new english art club 
exhibitors. 1886-2001. Volum 1 A-D, Londres: Hilmarton Manor 
Press.
8 No tenim constancia de cap obra amb aquests titols, però hi ha 
unbodegó datat entre 1933 i 1939 que podría correspondre amb el 
títol posât a l'exposició de la New English Art Club.

Barcelona ni a Londres, sobre l'esmentada galeria. 
Tampoc hem identifica! les obres exposades:
With Love; Romantic Love; Platonic Love. El que 
és evident és que el motiu dels titols és indician 
d'una fase intensa d'enamorament del nostre 
pintor. I aquesta pista ens condueix, sens dubte, a 
una de les majors sorpresas de la nostra recerca: 
les 45 cartes d'amor enviadas per Francesc Gali a 
la pintora Ithell Colquhoun entre l'estiu de 1940 i 
l'any 1946, conservadas a l'arxiu de la Tate Britain 
de Londres. Creiem que és molt provable que els 
titols amorosos dels quadras que Gali presenta a 
la Neighborhood es corresponguessin amb la fase 
d'enamorament de la pintora indo-britànica, la qual 
s'inicià, segons les cartes, durant els mesos de 
juliol i agost de 1940.

Més enllà del contingut erôtic i sentimental 
de les lletres, la relaciô epistolar amb Ithell 
Colquhoun constata el vincle, més 0 menys estret, 
de Gali amb el grup surrealista anglès, atès que 
la pintora era una de les principals représentants 
del moviment britànic. Les exposicions en les 
quais participará Gali a partir de 1940 donen 
validesa a aquesta hipótesi. Això també ens 
ho indica la següent referéncia d'exposició que 
hem pogut documentar, a la Fraser's Gallery de 
Cambridge. Es tractava d'un espai galerista que
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Francese d'Assis GalíiFabra - Escena religiosa c. 1949

entre 1937 i 1939 acollí diferents exposicions del grup surrealista 
anglés, amb el qual ithell Colquhoun estava molt implicada. Els anys 
1937 (novembre) i 1939 (febrer), la galeria va acoHir exposicions 
importants del grup surrealista internacional, que es va organitzar 
amb el nom de Cambridge University Arts Society Exhibition of 
Surrealism. Aquelles exposicions estigueren organitzades pel pintor 
i critic Roland Penrose. En la primera hi exposarien Óscar Domínguez

o Roland Penrose; en la segona, Joan Miró, Max Ernst (amb l'obra 
Célebes), John Tunnard 0 Paul Klee. L'any 1939, el mes de juny, el pintor 
surrealista anglès Paul Nash hi faria una exposició individuai.

Tal vegada, l'exposició de Gali més estretament vinculada amb 
el moviment surrealista britànic va ser la que va participar a The 
Leicester Galleries, a l'exposició col-lectiva Imoginotive Art Since 
The Wor. La mostra va ser organitzada per l'escriptora corsa Dorothy
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Carrington (igiO-2002), i hi va participar la plana major del grup 
surrealista anglès, com ara Henry Moore, Paul Nash, John Tunnard, la 
mateixa Ithell Colquhoun, Toni del Renzio o Lucian Freud. El cataleg 
de l'exposició I'obre com a pròleg un text (Foreward) signât per D.C. 
(entenem que es tracta de Dorothy Carrington), en el qual s'explica 
el contingut de l'exposició. Segons l'escriptora, hi ha tres tipus d'art: 
el realista, l'abstracte i l'imaginatiu, i la mostra volia subratllar la 
predominança del tercer corrent en l'art contemporani anglès des 
de l'esclat de la Segona Guerra Mundial. «Des de l'esclat de la guerra 
-advertía l'escriptora-, l'Art Imaginatiu ha renascut: ja que el fet de 
treballar sota grans dificultats materials ha provocat que s'hagin 
réfugiât en una obra aventuradament imaginativa». LArt Imaginatiu, 
segons Carrington, és aquell art inspirât per l'activitat de la ment 
abans que per l'estètica o l'aparença del mon objectiu; un art que 
valora l'inconscient abans que la consciència; un art que es vincula en 
primer Hoc amb la poesia irracional que no pas amb la narrativa de la 
lògica i de les idees. En el seu text, Carrington també s'ajuda de les 
paraules d'André Breton, quan demanava als artistes que miressin 
el món amb imaginació: que un tomàquet pugui ser vist corn una 
pilota d'un infant, o el cavali corn un nùvol. Només cal tenir corn a punt 
de referència «el model interior» -seguia l'escriptora corsa citant 
Breton.

Si hem volgut aturar-nos en el text de Carrington és per l'estreta 
identificació que trobem entre les seves paraules i l'art de Francese 
Gali, que trobarem a partir d'aquell moment. Certament, Gali, des 
del punt de vista pictòric, venia reivindicant una obra més aviat 
realista: recordarem els bodegons, els paisatges, les escenes de 
gènere. Però a partir de 1945, aproximadament, comencem a trobar 
una obra absolutament imaginativa, onirica de totes totes. De forma 
graduai anirà deixant la pintura a l'oli de cantó, i anirà fent nous 
dibuixos de petit format amb escenes brillantment dibuixades, en 
les quais barreja temes aparentment inconnexos: escenes de sants, 
personatges de la mitologia, gent de la vida quotidiana... Podem 
afirmar que l'exposició de Leicester Galleries fou una de les primeres 
on exposé aquest tipus d'art de tall més oniric. Ens ho demostren els 
titols escoHits per a l'exposició: Ledo (n. lO), Death and Immortality 
(n. 15), Matter and Ideal (n. 17), Still Live.The Five Senses (n. 79), Stolen 
Lives (n. 95), The Origin of the Species (n. 102).

A partir de I'any 1947, en les diferents cartes enviades entre 
el pintor i els seus fills de Barcelona (especialment en Bartomeu i 
en Jordi Gali), es comença a parlar del retorn dels fills i del pare a 
Catalunya. La idea sorgeix arrel d'una visita de Bartomeu Gali (fill 
de Erancesc Gali, resident a Barcelona) a Londres, entre octubre i 
desembre de 1947, en qué els comunica que les coses han canviat 
i que no hi hauria problèmes -tampoc de caire politic- perqué 
Francese Gali tornés a Barcelona. D'altra banda, tant el pare Francese 
com els fills (Francese i Oriol) podrien treballar amb en Jordi Gali, que 
en els darrers temps havia adquirit prestigi en la seva carrera com a 
decorador^

Un segon viatge de Bartomeu Gali a Londres, la tardor de 1948,

acaba de convéncer Francese Gali (fill), la seva dona (Josefina 
Camprubi) -juntament amb el seu nét (Francis Gali)- de tornar a 
Catalunya. El febrer de 1949, Francese Gali (pare) envia una carta 
als seus fills de Barcelona, en la qual confessa la solitud londinenca 
després de la marxa de Francese (fili) i la Josefina, i l'amor i l'estima 
cap als seus fills. El pintor dóna a entendre a la carta que es queda 
més temps a Londres per culpa d'una malaltia. Acaba la lletra amb 
un divertit, oniric i nostalgie poema, que sembla presagiar l'imminent 
retorn de Gali a Catalunya:

«Visca la SalutIÉs fumut estar fumut si unja no tenia idea de lo que 
era l'estar-ho.
Visca Barcelona!
Barcelona és excellent si la grip n'hi està absent, tant si n'està absent 
com si no n'està absent Barcelona és excellent. Per tal de defensar- 
me, però, m'he retirât a les meves habitacions particulars. Aixi si no 
vine no és degut a cap rampali com diria amb molt encert la Fia 
Visca la farmacopea!
Visca el Montseny!
Tinc l'esperança que la enguantada del bon St Marsal, que per anys i 
any l'he vist alçada per beneir, no s'abaixarà per tancar-me la porta. 
Visca la bondat!
0 corn van les obres que la gran bondat i el gran cor dels meus fills 
-no exloc les mullers- van montant al terrât, i lo que tot, ben gabellat, 
serà, per mi, corn una apoteosi d'arcàngels?
Una bona abraçada a tots
El pare i lavi (d'una collecciô zoològica que no és la del Parc)» 
Francese Gali

Albert Mercadé (Barcelona, 1981) és historiador i critic d'art. Doctor 
en Humanitats per la Universität Pompeo Fabra i Hicenciat en 
Historia de l'art per la Universität de Barcelona i la Universität de la 
Sorbonne (Paris). Coordinador d'art de l'Escola Catalana d'Estiu, ha 
sigut professor d'art modem a leseóla Eina. Director de la Fundació 
Arranz-Bravo de l'Hospitalet de Llobregat i autor del catàleg raonat 
de l'escultor Joan Rebull (Premi ACCA 2011) i de l'assaig Matèria 
reservada. Artistes catalans i les biennals de Venècia (Premi ACCA
2009).

9 «Segons en Bartomeu, el pare pot tornar sense cap temença i 
amb el cap ben alt. Això fa que la nostra tornada seria un fet ben 
aviat. Diu també que treballant amb tu, Jordi, que puc guanyar-me 
bé la vida. No sabeu quines ganes tan grans que tinc d'obrir-me carni 
al costat teu.» Arxiu Gali. Cartes de l'exili. De Francese Gali (fili) a 
Jordi Gali. 18 d'octubre de 1947. Remitent: 34, Ecclesbourne Road, 
Thornton Heath Surrey, England.
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El fantàstic com a resistència;\

el surrealismo d'Angel Planells entre 1942 i 1963

ANNA VIVES

-11-.' ■ ■.

Els estranys jugadors (1942). Ángel Planells, DACS/VFGAF', 2013.

Entre els participants a l'Exposició Internacional de Surréalisme de 
1936, a les New Burlington Galleries de Londres, s'hi trobava Angel 
Planells, nascut a Cadaqués el 1901 i autor de Tristeso del migdio 
(1932), actualment al Art Institute de Chicago, i El somni viatjo (1936), 
al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. També el 
1936, Planells participa a l'exposició logicofobista de Barcelona, junt 
amb Remedios Varo, Joan Massanet i Maruja Mallo entre d'altres. 
Però una volta acabada la Guerra Civil, en paraules de Joan-Josep 
Tharrats, «s'hagué de convertir en un pintor d'encàrrec i donar feina

ais estampadors litográfics» per evitar la preocupado que li p'oduïa 
la possibilitat de censura.’ Ara bé, darrere d'aquesta disfressa de 
pintor oficial, dins d'aquest convencionalismo, Planells no deixa 
de produir -resistir am b- obra surrealista de diferents tipus: obra 
de naturalesa onírica que assenyala la confluéncia amb Magritte o 
Dalí, però també obra on £ lió représentât, tot i semblar tradicic nal.

1 Tharrats, Joan-Josep. Angel Planells: viure en surrealista, 
Revista de Girona, 136 (1990), pp. 83-91, p. 90.
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subverteix la realitat per situar-nos en un moment fantastic de gran 
Intensität. Com suggereix Josep Bota-Gibert, Planells mai no va 
abandonar del tot els temes surréalistes.^ La producció de Planells 
també es pot entendre, en paraules de Tharrats, com voler «anar 
més enllá del que es veu» (1990:85). La seva obra fins a 1975, any en 
qué René Metras el recupera per ais circuits artístics (Bota-Gibert 
2002:25), tot i respondre a una certa resignació és, principalment, 
un exemple del fantastic com a resistència. i arribar al fantastic, com 
diu Planells, és inevitable per a la ment surrealista: «El surréalisme 
és una desviació, una condicio humana, una facultat no desfijada, 
ni demanada, de veure el carácter fantastic de les coses. Es neix 
surrealista... el surrealista veurà en la cantonada el misteri de 
l'espera».3

Evidentment, aqüestes idees i fets deixen ciar que Planells 
participa del surréalisme. Ara bé, el fantastic ens ajuda a completar 
la imatge que tenim d'ell i la seua obra, ja que com ell mateix explica, 
des de sempre havia tingut una inclinació per aquest «carácter 
[...] de les coses», com demostren les seues lectures d'Edgar Allan 
Poe i la seua percepció de - i  fascinado per- la naturalesa gairebé 
fantasmagòrica de la tramuntana. Algunes de les obres que Planells 
va produir entre 1942 i 1963 presenten elements fantàstics amb un 
potencial contestatari, subversiu o transgressor.^ És ací on lliguem 
amb el sentit de resistència que cementava abans. Els estronys 
jugodors (1942) i Pintura surrealista (1955) resulten especialment 
intéressants per entendre els mécanismes que Planells fa servir 
per combatre, amb el fantástic, el clima de censura social i cultural 
d'aquells moments.

Els estranys jugadors (1942) va aparéixer poc després de la 
Guerra Civil, en plena Segona Guerra Mundial. En concret, el 1942 
tenim el gir favorable ais Aliats, que en afectar Alemanya i Italia, 
de retruc perjudica Espanya, amb més morts i més problèmes 
socioeconòmics. L'oli presenta dos estranys personatges (els 
habitants del fantástic solen ser éssers estranys)^ que juguen una 
peculiar partida d'escacs.^ Com indica Lourdes Cirlot, la partida 
d'escacs relaciona Planells amb el surréalisme a través de l'afició 
de Marcel Duchamp per aquest joc. A més, per a Duchamp tots 
els jugadors d'escacs són artistes. Si acceptem aquesta connexió, 
aleshores el quadre presenta la figura de l'artista.

El personatge de l'esquerra representa un esquelet gairebé 
huma, però del cap sorgeix una mena d'apèndix-braç tou que el 
connecta amb l'altre personatge. De fet, la imatge no clarifica si els 
dos personatges están biológicament connectats o no. Tornant al 
personatge de l'esquerra, aquest porta una jaqueta de color blau 
man' i una camisa blanca. En Hoc de tenir els ulls buits (com la mort 
medieval), té unes incrustacions verdes, molt similars en color a les 
muntanyes del rerefons de la imatge. El personatge de la dreta té un

2 Bota-Gibert, Josep. 'Angel Planells, el surrealista desconegut'. 
Revista de Girona, 213 (2002), pp. 18-27, p. 25.
3 Fragment publicat al dossier que la Fundado Ángel Planells 
(extingida el 2011) va publicar en linia el 2004, p. 54.
4 Cal tenir en compte que per a Foucault i Bataille el fantástic té 
un potencial interrogador, mentre que Rosemary Jackson concep la 
fantasia corn a subversió.
5 Armitt, Luce. Theorising the Fantastic, Arnold, Londres 1996, p.
8 .

6 S'ha considérât que les tècniques de desfamiliaritzaciô son la 
característica principal de totes les formes de fantasia (Armitt 1996: 
25).

cos huma, però el cap és una peça gegant d'escacs, 
possiblement una torre invertida, amb un forat pel 
qual passa el braç-apèndix de l'altre personatge. 
Aquesta peça gegant d'escacs es continua en 
una corbata-mà, tot problematitzant encara més 
les relacions biolôgiques entre el cap i la mà. El 
personatge de la dreta porta un vestit verd amb 
solapes color crema i una camisa blanca. El tauler 
del joc d'escacs és una taula curiosament ondulant, 
amb una varietat de compartiments de diferents 
formes i colors, incloent-hi el groe. Les peces són 
un peó, un cavali, una moneda i una pedra, dues 
de les quais es troben duplicades al paisatge del 
rerefons de l'oli. Solament juga el personatge 
vestit de verd, mentre que la mort observa.
Gairebé al costat deis jugadors tenim un arbre 
pràcticament mort del qual surten unes venes, tot 
suggerint-se la inexistència d'una frontera estricta 
entre els elements inorgànics i els orgànics. També 
apareix una casa en runes. La finestra de la casa 
està curiosament tancada i ben assegurada, tant 
amb uns trossos de fusta clavats com amb un 
pa creuat; la finestra està literalment barrada. 
Aquesta protecció de la casa contrasta amb el fet 
que sembla que solament hi ha un mur i, per tant, 
no hi ha un interior domestic. En aquest context, 
l'interior és també l'exterior, idea que encara pren 
més forma si tenim en compte que hi ha unes 
manises entre el mur de la casa i la taula dels 
escacs que dificulten el contrast entre dins i fora, 
i cal tenir en compte que el fantástic ens remet a 
les relacions problemàtiques entre l'espai interior i 
l'espai exterior (Armitt 1996:8). Arnés, la presèneia 
del pa en una època en què Catalunya patia fam 
résulta almenys curiós.

Cal també remarcar que el joc no té 
necessàrlament un sentit positiu. Encara que 
els surréalistes donaren molta importància a 
aquesta activitat per les possibilitats que oferia, 
tant per l'aproximaciô a l'estât infantil corn per la 
transgressió de la lògica (pensem en els collages 
O els cadàvers exquisits), l'element que els és 
essencial és la manca de subjugació moral: el 
principi de desmoralitzaciô del surrealisme. La 
mort, encara que representada corn a jugadora, 
és la mort. Més enllà del joc corn a escapismo, 
m'interessa el joc com a marcador d'una realitat 
amagada i perturbadora. No oblidem que l'activitat 
Iòdica dels surréalistes remetia bàsicament a la 
sinistra realitat que alguns d'ells van viure durant 
la Primera Guerra Mundial. A un nivell més local, 
Espanya va veure la mort de més de mig milió de 
persones, 6O.OOO de les quais catalanes, amb 
la seua guerra civil, i la gent va sobreviure amb 
cartillas de racionament fins el 1952.
L'element més enigmàtic de Pintura surrealista 
(1955) és la idea de la sorra de la platja corn a
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Pint\_ra surrealista (1955). Ángel Flanells, DACS/VEGAP, 2013.
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ilauna que en obrir-se ofereix la visió del mar. Si 
el mar està dins d'una llauna, aleshores aquest 
té qualitats comestibles. 1 aquesta naturalesa 
comestible porta a dues consideracions de 
significació sociopolitica: la primera es relaciona 
amb la idea de la beilesa comestible de Dali («La 
beauté sera comestible ou ne sera pas»), que remet 
a André Breton i a l'esperit de desmoraützaciô del 
surrealisme. Recordem que Breton acaba Nadjo 
amb «La beauté sera CONVULSIVE ou ne sera 
pas»; la segona consideració té, potser, un carácter 
sociopolitic més marcat: en aquest oli, el mar té un 
Higam amb l'acte de creado artística a través del 
pinzell; aleshores, s'estableix una connexió entre 
l'acte de creado artistica, la pintura concretamene 
i allò comestible. Açô em porta a una sèrie de 
preguntes: es pot menjar de l'art? Es pot viure 
de l'art? Obrim la llauna i no hi ha peix, i fins i tot 
l'acte de la pintura représentât en la linia biava que 
marca el pinzell recorda una canya de pescar amb 
el fil: el résultat no és la pesca del peix, del menjar, 
sino de la creado artística del mar. Està la creado 
artística afectada per la situado econòmica? 1, 
més en concret, està la creació artística afectada 
per la situació econòmica i sociopolítica deis anys 
cinquanta a Espanya? Aquest lligam entre obra i 
realitat hi ve remarcat per la representació d'un 
paisatge local costaner, propi de la Costa Brava.

A banda del pinzell i de la línia biava com 
a elements que remeten a l'acte mateix de la 
creació artística, també apareixen unes línies 
roges i fines sobre el núvol de la dreta, així com 
una flor i una mena de sol. Tots aquests elements 
problematitzen la separació entre l'acte de creació 
i el producte artistic. En aquest context, el mar 
és a la volta el mar mateix i pintura biava. És a dir, 
l'imaginari (el mar) i el real (la pintura biava) són 
inseparables i formen el fantástic en aquest old 
També sorgeix el fantástic a través de la tensió 
que s'estableix entre dins de la pintura i fora, que 
és on pinta, en condicions precáries, l'artista.
La preséncia de la censura i la guerra sotmet la 
producció de Planells a quelcom sinistre, amagat.

pertorbador: la Impossibilitat de realitzar-se com 
a artista surrealista i la sensació d'estar jugant una 
difícil partida d'escacs amb la mort. Però encara 
que Planells resisteix, o potser fins i tot també 
per haver-ho fet, continua essent poc conegut. La 
seua trajectória posa en evidéncia que sense una 
situació econòmica favorable l, sobretot, sense 
Hibertat d'expressió, l'artista queda subjugat a una 
modernitat cauta.

Anna Vives es va Ilicenciar en Filologia Catalana 
per la Universität de Valéncia (1999) i es va 
doctorar amb una tesi sobre Lorca i Dalí a 
la Universität d'Aberdeen, Escocia (2007). 
Actualment, és professera a l'Escola de Llengües 
Modernes de la Universität de Leicester, 
Angleterre, i Secretària Honorària de l'Anglo- 
Catalan Society.

7 Segons Jackson, el fantastic se situa en un Hoc 
fronterer entre el real i Timaginari.
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Vladimir Slepian i els origens
de la pintura d'accio a Catalunya (1959-1960)

MARIA-J05EPBAL5ACH

La meva contribució al simposi La modernitot cauta relata un 
episodi artistic, efimer i poc conegut a Catalunya, que es va iniciar 
a Paris l'any 1959 i que esclatarà a Sabadell i Barcelona, amb la 
creació dei Crup Gallot i les seves "accions de pintura d'accio pública" 
realitzades durant els mesos de setembre i octubre de i960. Aquest 
episodi, cabdal per comprendre la historia de l'art contemporani 
de la segona meitat del segle XX, comença amb l'anada a Paris, 
tot fugint de l'ambient somort i asfixiant dels anys cinquanta, de 
dos dels pintors de l'Informalisme català: Manuel Duque i Antoni 
Angle, i el seu encontre amb dos pintors eslaus exiliats que serán 
fonamentals per a la creació d'una nova mirada: el pintor polonés 
Gabriel Morvay i Vladimir Slepian, artista rus, matemàtic i escriptor.
A Moscou, Vladimir Slepian va pertànyer al grup moscovita format 
per Oleg Prokofiev i Yuri Zlotnikov, i fou descobert pel galerista 
Daniel Cordier, el gran mecenes de I'lnformalisme francés i també 
biògraf i secretar! de Jean Moulin. Slepian és conegut actualment 
pels seus escrits literaris, sobretot pel seu text Fils de chien, que va 
ser estudiat i comentat per Gilles Deleuze i Félix Guattari en la seva 
obra Mille Plateaux (1980). L'any 2007, la directora de cinema Aurélia 
Georges va realitzar una pel-licula. L'homme qui marche, basada en 
la vida i l'obra de Slepian i en la qual s'explica la importància d'una 
concepció radicai de l'art l de la literatura de la postguerra europea. 
Slepian va arribar a Paris l'any 1958, fugint de la URSS via Riga. La 
seva pintura participava aleshores del current de l'abstracdó gestual, 
també denominada abstracció lirica. Georges Mathieu, en el seu 
üibre Au-delà du Tachisme, analitza l'obra de Slepian dins de la nova 
fenomenologia del gest pictòric (velocitai, abséncia de preexisténcia 
de forma, abséncia de premeditació del gest, estât estàtic) i el 
col-loca al costai dels pintors Degottex, Hantai i Aléchinskyt Però 
també tenim constancia de l'existéncia, l'any 1959, d'algunes obres 
de Slepian que avancen la seva nova posició radicai del concepte 
de l'obra d'art, amb un gran contingut conceptual, revolucionan i 
critici que marcaran la seva trajectòria cap a la pintura d'accio i la 
Performance.
Potser les accions de Pintura d'acció Pública no haguessin existit 
mai sense l'encontre de Slepian, Morvay i Antoni Angle amb Mikhaïl 
Larionov, el gran pintor de l'avantguarda russa, exiliat a Paris amb 
la seva companya l també pintora Natalia Gontxarova. Larionov va 
esdevenir un amie i serán les seves narraclons de les accions del

1 Mathieu, Georges, Au-delà du Tachisme. Ed. Rene Juliard, París, 1963, p. 
104-106.
2 Les obres de Slepian d'aquesta época no han estât localitzades. Se sap 
que ell les va regalar a Eugène Ionesco, amie seu. Tampoc no s'han trobat les 
de la col-lecciô Daniel Cordier. Només coneixem una Composició abstracta 
(1957) que es troba a la Galeria Tretyakov de Moscou. El contingut de les 
obres de marcat carácter conceptual les han explicadas els seus amies
de Paris. Cfr. M. J. Balsach, Del Nuagisme a la Crisi de l'Art Informai. MAS, 
Sabadell, 2001, p. 50.

Vladimir Slepian en l'Accià Gallot. 
Hotel Colón, Barcelona, 6 d'octubre de 1960.

grup moscovita La cuo de Tase i el manifest Per 
que ens empostifem (1913), el preàmbul de la 
seva obra. Larionov i Zdavevitch reivindiquen la 
unió de l'art i la vida, la contemplació amb Tacciò: 
«Ens empastifem per un instant -escriuen- -  i 
qualsevol canvi en les nostres sensacions apel la 
a un canvi en la nostra pinzellada, com un quadre 
absorbeix un altre quadre (...) El telescopi ha révélât 
consteTlaclons perdudes en Tespai i la pintura 
del rostre ens parlará de les idees perdudes. Ens 
empastifem perqué volem reclamar allò inaudit, 
reconstruïm la vida i portem al zenit Tànima 
desmultiplicada de Thome»! Per a Larionov era 
important el rebuig de qualsevol preponderancia 
individuai, reivindicaven tots els estils i la negació 
de tot poder establert en matèria de l'art.
És aixi com, impeTlits pel mestre Larionov, Slepian 
i Angle organizaran durant el mes de juny de i960 
unes accions a partir d'un nou concepte de Tacciò 
pictórica. Aquesta acciò pública portará per títol 
Xinesos juguen ais escacs. 1 Tacciò va consistir 
en la realització -en Tinterval de tres minuts una 
acciò pictórica en la caur del Louvre, en dos minuts 
una acciò a la plaça de la Concorde, i en un minut

3 Larionov, Manifestes, Éditions Allia, París, 1995, 
p. 11-13.
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Slepian i un estudiant de Belles Arts, en una de les seves accions deis Chinois jouent aux échecs, Paris, juny 1960

a la plaça de l'Étoile- de tres grans teles (les dimensions de les 
superficies pintades eren d'aproximadament 100 x 90 cm i 300 x 90 
cm) els dos artistes alhora, a quatre mans, pels centres neuràlgics de 
Paris, amb tragos gestuals a la manera dels pintors de l'abstracciô 
lirica, davant les mirades perplexes de turistes i vianantsl El gest 
pictòric d'un pintor alterava el de l'altre, el traç -e l g est- es feia 
a l'atzar i anònim: «Il s'agit ici de l'action picturale directe avec 
l'émotion ancestrale, humaine, qualitative, mécanique, potentielle, 
absolue, imperceptible, arbitraire et surtout finie»^.
Aqüestes accions están intimement relacionades amb el concepte de 
la Pintura transfinito (rpaHcclDMHMTHafl >KHBonncbj de Vladimir Slepian, 
el quai concep la superficie de la tela corn un infinit dins d'un altre 
infinit a partir de la matemàtica dels nombres irracionals de Cantor. 
Aquesta concepció de Tacciò pictórica tindrà una continuació a 
Barcelona. En un manifest d'Angle publicat el mes d'agost de i960, 
retrobarem les idees de Slepian: «Avui, i960, es construeix un infinit 
quadrat, com a potència, dins d'una construcció d'infinits que batega 
continuament»®. Slepian va ser introduit en la pintura de Tacciò 
gestual a partir de la trobada a THotel Moskva amb David Burliuk el 
1956, qui, sembla ser, li va mostrar el carni de la pintura de Pollock. 
També s'ha escrit que Slepian va realitzar una sessiò de pintura 
simultània amb la col-laboraciò de Yuri Zlotnikov^. Sabem per Antoni 
Angle que Slepian, potser els primers mesos de i960, va realitzar 
una acciò al poblé de Belleville, situât a la costa atlàntica francesa.

4 Vegeu Andreu Castells, L'artsabadellenc, Ed. Riutort, Sabadett, 1979, p.
107.
5 Angle-Slepian, Manifest Chinois jouent aux échecs, publicat a M. J. 
Balsach, "Antoni Angle, Gabriel Morvay, Vladimir Slepian. De Tinformalisme a 
les primeres accions de'Pintura d'accio pública'(1959-1960)", a Del Nuagisme 
a la Crisi de l'Art Informai, op. cit., p. 51.
6 Vegeu "Normas a seguir para ser pintor artista"- Manifest A. Angle/J. 
Montserrat, dins El Crup Gallot, Museu d'Art de Sabadell, i M. J. Balsach, El 
signe, el gest i l'accio: el Crup Gallot, op. cit, p. 25-26.
7 Simposi Internacional Vladimir Slepian. MMOMA, Moscou, 12-15 de 
setembrede2013.

on va realitzar -a  la manera de la pintura gestual 
caTligràfica- cent metres de superficie de longitud 
de paper de bobina per 1,6 metres d'amplada, 
i de Texposiciò d'aquesta obra a Tavinguda de 
Raymond Poincarré de Paris®. Potser va ser abans 
de la creaciò del Crup Gallot -0  al seu retorn a 
Paris- quan Slepian va realitzar una acciò pictórica 
llançant pintura sobre un llenç mentre anava en 
motocicleta, o les seves pintores realitzades amb 
foc. Es tenen també noticies d'una action painting 
sobre un llenç de més d'un quilômetre de llarg, on 
Slepian realitzava la seva obra des d'un camiófi 
Però una de les qüestions que més interessaven 
als amies Angle i Slepian era «la negaciò de la 
pintura corn a ofici, corn a empresonament», 
exaltant, per contra, «Tacciò pictórica Hiure per 
als homes Hiures». L'anonimat, la destrucció de 
la individualitat, la importància de Tacciò corn a 
energia: «Unes gotes de tinta llançades al bell mig 
d'una superficie verge, que es copia de Tinfinit, 
destruirá tot el que anàvem conservant fins ara.
Les variacions i els signes»^“.
De retorn a Catalunya, Antoni Angle crea, al 
final del mes d'agost de i960, el Crup Gallot 
amb Tentusiasme de pintors sabadellencs que 
participaven de l'abstracciô informalista i que

8  Antoni Angle, Programa de Televisión, manuscrit 
inédit.
9 Academie Conference on the Life and Work of 
Vladimir Slepian programme, MMOMA, Moscou, 12-15 
de setembre de 2013. http://smirnovartsorokin.com/ 
events/issue93 .
10 Gabriel Morvay. Cit. Antoni Angle, Programa de 
Televisión, manuscrit inédit.
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Obra realrzadapels membres del Crup Gallot, juntament amb Morvcy i Sleaiar.. Acclc Gal.ot a ¡'Hotel Colón Bascejona, 6 d'octubre de 1960.

s'afegeixen a la nova p.rtu'a d acc^o proclamada perSlepian. E lg n p  
estará format per Antoni Angle, L orerc Balsach,.oan Bermúdez, 
Alfons Borrell, Manuel Duque, Josep Lloréis, Joac j.m  Montser'ati 
Lluis Vila-Plaoa. Galbt «és el sigr ificEt de la bruta i:at dels instints 
i la senzillesa de no posseir 'es de mohes coses que ignorem^'”. El 
seu mòbil: realitza' eres manifesteciois de «pir tura d'accio pública» 
en punts neurálgica de la ciutat da Ba'celcna durane els mesos de 
setembre i d'octubre ce ISEO. Comenqava aixi, amb la creacióde 
la idea d'un grup, la consolideció de les accions cTAigle-Slepian, 
amb la voluntat de sacsejer el panorama artistic cacala, sotmès al 
desert cultural del "-‘ranquisme ' a a rep'essió de l art d'avangada.
Les accions Gal otja són conegudes* .̂ però c e Iìe  eseudia' la seva

11 V id .Casals,]. "El.es te hand.choasí!CíoriodeSoúaded,4 d'oetub'eee 
i960.
12 Vid. Balsach, Maia-Josep El Grup ballot, Catálege'Exposieió, Sabadell, 
198I; i Del Nuagisme o 'a Cris' de Art Infornal, MAS, Seoaeetl, 2001; 
Immaeulada Jul.án, Lo viejo y lo m ev: enei arte esoañe! cootemporár^eo, 
influencias foráneas y manifestacv.oes oltóctonas (’’EdD-lSgjj.Vo.. 2. 
(Congrès espanryol cfhistó'ia da l'art; Ba'eelona, 29 d'oetubre a 3 de novembre 
de 1984), p. 198, Mire a Freixa/J M Muñoz, Les fonts de la historia de 1‘ort 
d'epoca moderna i contemperánia 157 Eareelona; Uriversitat deBa'eeloia,

ascendéncia i poder veure la importancia c e V adimir Slepian i el 
seo concepee trcr.sfin't de la pintu'a, que va azahar e i la creació 
de manifestos cfue lan restât inédits i en el naixement de les noves 
expressions artistiques que avançaven el Happening i la Performance 
a Eatalinya, i que han estât catalogadas dins el corrent francés del 
N jjv e o j RejHs.ve

Maria-Josep Balsach es professera d'Historia de l'Art Contemporani 
i di'ectora de la Cazedra d'Art i Culzjra Contemewran s de la UdG. És 
autora, entre d'eltres, del I ibre Joan M'ró. Cosmogonies d'uri mon 
originori (2007), que va rebre el Premi Ciutat (de Barcelona d'assaig. 
Aczualment es di'ectora del projecte Europear Live Art Archive, 
UdG-Unive'sity of Ox'ord

20C5, p. 277; Basse's Lozano "Centre periferis e i Tai;. La irrupció de les 
avantguardes a SabadeL, 1939-1959'; Matér/o.-i'e/ístcd'ort. [Universität de 
Barcelona] (2OD41 ntm. 4, p.189-216; i José Corredor-Matheos,Hístór ade 
I'Ait  a Cctaltnya, Vol VII, Ed. 62, Barcelona, 1980.
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Resistència i compromis:
Emili Blanch Roig, arquitecto racionalista

GEMMA DOMÈNECH CA5ADEVALL

La nit del 26 de gener de 1939, Emili Blanch Roig travessava a peu 
la frontera francesa per Portbou, iniciant un exili de nou anys que 
el duria a Franga i Mèxic. El que havla estât arqultecte responsable 
de les construccions civils de la Generalität de Catalunya a Girona 
durant la República, i destacat représentant de l'arquitectura 
racionalista, abandonava Catalunya sense esperar la resolució dels 
expedients incoats per la "justicia" franquista.
Nascut a la Pera (Baix Emporda) I'any 1897 i titulat a I'Escola 
dArquitectura de Barcelona I'any 1925, va participar activament en la 
renovado arquitectónica que va viure Catalunya en els anys trenta, 
acostant-se ais currents d'avantguarda europeos. És a dir, promovent 
una arquitectura basada en el funcionalisme deis edificis, la manca 
de decorado supèrflua i la ruptura amb l'arquitectura histórica. La 
proclamació de la República, el 14 d'abril de 1931, será per a aquests 
joves arquitectes la materialització d'una utopia d'habitatge digne 
per a les classes populars, urbanisme modern en el disseny de la 
dutat, construcció d'equipaments pùblics d'ùs social i protecció 
del patrimoni.' Emili Blanch participará plenament d'aquests anhels 
renovadors i practicará una arquitectura de factura racionalista que 
suposará la introdúcelo a Girona del nou model arquitectónic. Com a 
Arquitecto Director de la Secció d'Edificis Públics de la Comlssaria 
Delegada de Girona, porta a terme importants projectes de 
modernització i millora deis servéis públics, especialment en l'ámbit 
de l'ensenyament i la sanitat, els dos pilars fonamentals de la política 
republicana. En paral-lel, des del seu despatx, aquests anys projecta 
algunos de les obres més reconegudes per la crítica, entre les quais 
el seu habitatge i estudi (Casa Blanch, 1932) al carrer Bernat Boades 
de Girona.
La seva feina per al govern de la República fins el gener de 1939 i 
la seva militáncia a Esquerra Republicana, li valdrán la repressió 
del feixisme victoriós. El 6 de març de 1940 és sentenciat amb la 
«incautoción total de bienes, inhobilitoción absoluto en su grado 
maxima y relegación a las Pasesiones africanas por el plazo de 
quince años» per l'explícit Tribunal de Responsabilidades Políticas; 
dos anys més tard, és condemnat amb la «suspensión total en el 
ejercicio público y privado de la profesión en todo el territorio 
nocional, sus posesiones y Protectorado» per la Dirección General 
de Arquitectura.^ Però, tal com hem vist, quan es dicten aqüestes 
condemnes Emili Blanch és lluny de Catalunya. Eli és un entre el 
mig milió de republicans que creuen la frontera el gener de 1939. 
Després d'una breu estada a Perpinya, on es retroba amb la seva 
esposa. Maria Batlle, són admesos a la Résidence des Intellectuels

2 a :
1

1 AAVV. El g.a.te.p.a.c. y su tiempo. Política, cultura y arquitectura en las 
añas treinta. Barcelona, V Congreso Docomomo Ibérico, 2005. DOMÉNECH, 
Gemma; GIL, Rosa Maria. Un ñau model d'arquitectura al servei d'una idea de 
país. Barcelona, Fundació Josep Irla - Duxelm, 2010.
2 BOP núm. 32 del 14 de man; de 1940 i al BOE núm. 75 de 15 de marg de 
1940; Boletín de la Dirección General de Arquitectura, «Orden por la que se 
imponen sanciones a los arquitectos que se mencionan», p. 18-20.

Catalans de Montpelier. En els tres anys que hi passa, participa de la 
vida cultural de la comunitat catalana. Però les dificultats de la vida 
a la Franga de després de la invasió alemanya, tant pel perill de ser 
Hiurats a les autoritats franquistes com pel desgavell que suposa 
en la precaria organització de l'auxili,juntament amb les facilitats 
donades pel govern mexica, animen a molts d'ells, entre els quais el 
matrimoni Blanch, a creuar I'Atlantic. El 14 d'abril de 1942, Emili Blanch 
i Maria Batlle salpen del port de Marsella en el Maréchal Lyoutey 
amb destinació a Casablanca, i d'aqui continúen el viatge cap a Mèxic 
a bord del Nyossa, desembarcant a Veracruz el 22 de maig.
Mèxic és un país en creixement que integra ràpidament els refugiats, 
que mereixen la condició d'asilats politics. En els sis anys que Emili 
Blanch resideix a Mèxic D.F. projecta més de quaranta obres entre 
habitatges i edificis industrials, en la majoria de les quais exhibeix 
el repertori racionalista importât de Catalunya. Malgrat els èxits 
professionals viscuts a Mèxic i la difícil situado que l'esperava a 
Catalunya, el nefast résultat que per a Catalunya representa la fi de 
la Segona Guerra Mundial, quan lluny de restablir-se la democràcia 
a Espanya de la mà de les forces aliades es pren conscièneia que 
el règim franquista s'allargarà, propicia la repatriaclô de molts 
exiliats, entre els quais el matrimoni Blanch. El 21 de febrer de 1948 
s'embarquen en el vapor Marqués de Comillas, al port de Nova York, 
amb destinació a Bilbao. Arribats a Catalunya, hauran d'afrontar 
el fet de tenir el domicili i l'estudi ocupats per l'Auxilio Social de 
Falange, a més d'haver estât apartat de l'exercici de l'arquitectura.
En fer-se efectiva la sentèneia del Tribunal de Responsabilidades 
Políticas, la Casa Blanch passa a allotjar els serveis de la Falange 
i no els sera retornada fins l'any 1977. Mentrestant, el matrimoni 
Blanch aconsegueix instal-lar-s'hi llogant els baixos del seu propl 
domicili a l'Estat^ Pel que fa a la inhabilitaciô de Blanch per a l'exercici 
de l'arquitectura, un afortunat error administratiu fa que la seva

3 AFIG. Fons Audièneia Provincial de Girona. 3.1. Responsabilitats Politiques 
3.1.2. Peces d'inventari -  capses 868 expedient 852: Juzgado Civil Especiol 
del Tribunal Regianal de Responsabilidades Paliticas de Barcelona. Pieza de 
Embargue N °252/54 de 1940 cantra Emilia Blanch Raig vecino de Gerono.
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condemna no consti en els arxius del Col-legi d'Arquitectes i, dos 
anys després d'iniciar els tramits, és admès de forma provisional a la 
corporació.4
En aquest retorn a l'arquitectura, ùnicament construeix petits 
habitatges als nous eixamples que s'estan créant a Girona i a moites 
viles del seu entorn, i alguns équipements turistics a la Costa 
Brava, sobretot per al cercle familiar i d'amistats. La societat que 
el rep, aïllada dels currents europeos i tancada en ella mateixa, 
molt llunyana ideológicament de la que eli va abandonar l'any 1939, 
li impedirà de tornar a gaudir del prestigi social i arquitectònic 
que havia tingut abans de la guerra. Malgrat tot, Emili Blanch no 
renunciara als principis de l'arquitectura moderna, especialment a les 
cases d'estiueig que construeix a la Costa Brava a partir de la segona 
meitat dels anys cinquanta. Dels diversos municipis on treballa 
cal destacar el cas de Colera, a l'Alt Empordà, on podem copsar 
clarament la resistència de Blanch a l'estil oficial. Les cases per a 
Ricard Camps i Carme Sauri (1957), per a Francese Bonal i Manuel 
Guillén (1958), per a Lucien Grand i Ivonne Juvault (1962), per a Josep 
Maria Varés i Maria Comalada (1962) i per a Montserrat Campasol 
(1963), O els blocs d'apartaments per a Lluïsa Batlle (1961) i per a 
Madeleine Pradal (1963), exhibeixen tots els elements del catàleg 
definit en els anys trenta pel GATCPAC. La petja d'Emili Blanch a la 
Costa Brava s'expandeix des de Colera vers bona part de la costa 
de l'Alt i el Baix Empordà. Des de final dels anys cinquanta fins a 
les darreries dels seixanta, Llançà, I'Escala i I'Estartit presenten 
intéressants propostes.
La fidelitat al moviment renovador en el quai havia militât en els anys 
trenta s'expressa clarament en el seu darrer projecte arquitectònic: 
l'adequació del Mas Blanch de la Pera per destinar-lo a residència 
geriàtrica i llegar-la a la Generalität de Catalunya. Aquest projecte, 
iniciat l'any 1983, el manté en actiu fins a la seva mort, el 9 de gener 
de 1996. En una entrevista realitzada un any abans exposava els 
principis que regien el seu projecte i que responien a la voluntat de 
crear un entorn saludable i còmode per als residents, on poguessin 
gaudir de la natura i de la cultura. Per a Blanch, «La teina d'un 
arquitecte és distribuir bé l'espai perqué la vida hi sigui fàcil»^, és a 
dir, seixanta-cinc anys després, amb una guerra perduda, un dolorós 
exili i un difícil retorn, Emili Blanch no havia renunciat als principis 
arquitectònics del racionalisme, que ell resumía en tres paraules -  
bellesa, profit i comoditat-, ni ais ideals de la República.®
El final de la seva vida coincideix amb l'inici de la posada en valor 
d'algunes de les seves obres. La restauració que l'Ajuntament de 
Girona porta a terme a la Casa Blanch l'any 1994 (donada per Blanch 
a la Creu Roja), la preséncia d'algunes de les seves obres deis anys 
trenta a l'exposició que el Col-legi d'Arquitectes de Girona dedica 
a l'arquitectura racionalista i la seva inclusió en l'itinerari sobre 
aquest estil a la ciutat que es publica, en són una bona mostra.^ L'any 
1996 el seu paper com a introductor del racionalisme a Girona i la

rellevància de la seva arquitectura anterior a la guerra comencen a 
ser reivindicades, i aixi es fa palés a les nécrologiques que li dedica la 
premsa.® Més enllà de les condemnes i dels nou anys d'exili, el major 
triomf del franquisme havia estât l'eÜminaciô de la figura d'Emili 
Blanch de la historia de l'arquitectura. Tôt i la tímida recuperació de 
final dels anys noranta, la manca d'un catàleg de les seves obres 1 
del coneixement de la seva trajectôria ha déterminât una escassa 
protecció per a les seves obres.

Gemma Domènech Casadevall és Doctora en Història de l'Art i 
investigadora a l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural 
(lCRPC). Ha publicat diversos treballs sobre patrimoni de l'època 
moderna i sobre l'arquitectura i els arquitectes catalans de la primera 
meitat del segle XX. Cal destacar la monografia Emili Blanch Roig 
(1897-1996). Arquitectura, patrimoni, compromis, publicada el 2012.

4 ADG. Sèrie Represalia Política. Expedient dAmnistia Emili Blanch Roig 
(23/07/1977-08/08/1980).
5 COSTA-PALI, Mireia. "L'arquitecte Emili Blanch reconverteix la seva finca 
de la Pera en un geriatric". El Puní, 30.OI.1995, p. 3.
6 COSTA-PAU, Mireia. "L'idealisme és la millor qualitat humana", El Punt,
20.02.1995, p .l6.
7 AAVV. La tradició moderna 30'40'50'. Girona, COAC. Demarcació de 
Girona, 1995. AAVV, El Moviment Modern a Girona (1930-1960). LArquitectura 
Racionalista. Girona, Ajuntament de Girona, 1995-

8 EL PUNT, "L'arquitecte Emili Blanch, introductor del racionalisme a Girona, 
mor als 98 anys", El Punt, lO.Ol.i996, p. 20. S.C. "Bellesa, profit i comoditat'! 
Diari de Girona, 24.01.1996, p. 23.
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Brossa, Miró i l'art expandit, 
Un apunt
JORDIIBÁÑEZ

Mural per al restaurant del Terrace Plaza Hotel de Cincinatti. L'obra és del 1947, actualment és al Cincinatti Art Museum.

La historia és ben coneguda. Joan Brossa, tan aviat com l'any 1941, es 
presenta davant Foix amb uns poemes ja totalment avantguardistes, 
cal-ligramàtics i hipnagògics. El poeta de Sarria, aïllat ell mateix 
en una època d'illots solitaris, se sorprèn davant l'interès d'aquell 
noi de vint-i-un 0 vint-i-dos anys pel surréalisme i l'avantguarda. Li 
recomana que aprengui català (Brossa escrivia amb faltes), i que 
faci sonets (Brossa el pren per un tocat del bolet, però ho prova i 
descobreix que l'exercici li va bé'). El poeta ho va explicar molt cops. 
Per exemple, en aquesta entrevista de 199O: «Per conseil d'un amie, 
en [Manuel] Viusà, vaig anar a veure en Foix per ensenyar-li uns 
poemes. En aquella rabiosa postguerra ell es va estranyar que unjove 
s'interessés pel surrealisme i el cubisme, que eren proscrits. En Foix 
em va presentar en Joan Prats i aquest darrer, en Miró. Ara tot allò 
sembla fácil, però en aquells moments era vital i perillos.»^

1 Tot aixô ho va explicar Joan Brossa al lltbre de converses amb Lluis 
Permanyer, Records Brossa x Brossa, La Campana, Barcelona, 1999, P- 68  i s.
2 Entrevista a Brossa de Ramon Liado, «El poeta en estât d'aventura», El

Vital i perillos: en la cautela també hi ha Hoc, 
dones, per al que és percebut com a vital i perillos. 
Però d'on surt. Brossa? Com sobreviu ais anys 
foscos del que aquí en diem «modernitat cauta»?

S'ha dit moites vegades que en aquella discreta 
trobada a Sarria amb Foix l'avantguarda de 
preguerra i l'avantguarda de postguerra entraven 
en contacte, es passaven el relleu, establien un 
vincle de continuïtat. El propi Brossa va fer servir 
la imatge de la transmissió d'un testimoni, 0 d'una 
torxa, en moites ocasions. El moment, dones, 
impressiona. 1 encara que es tracti de dos homes 
relativement aïllats (de seguida apareixen Joan 
Prats, Miró, Ponç, Tàpies), i segurament de dos 
homes que anhelaven molt no trobar-se sois enmig 
d'aquell desert, el moment és d'una importancia.

Temps, n de juny de 1990.

26 Quadern ■ Octubre /  Novembre 2013



ateses les conseqüències, difícil de calibrar per molt que diguem, 
rutinàriament, que Brossa i Foix es van trobar quan el primer només 
tenia vint-i-un anys i el segon quaranta-set. Penses en Brossa en 
aquell moment, penses en la seva joventut i en el detail que reaiment 
venia del no-res, deixant de banda les revelacions a la guerra, el gust 
per les coses inconscients, oniriques i magiques, queja hi era, i l'ànsia 
de ser un poeta d'avantguarda, que segur que també hi era —penses 
en tot això, i dius: reaiment, va saber trobar la porta. No hi havia gaire 
gent a Barcelona a qui buscar si es volia això, i la va saber trobar, i de 
seguida. Això, per a mi no és cautela. Això és vida que flueix i no es 
deté.

En aquesta mateixa entrevista de 1990, immédiatement abans 
d'explicar corn va entrar en contacte amb aquest supervivent d'un 
mon anterior que era Foix, deixa molt ciar que per a eli la revista Dau 
al Set i el grup associât a ella va suposar una represa: «Dau al Set 
va reprendre la torxa de l'art autènticament contemporani que es 
feia a Catalunya abans de la guerra. Els caps de pont eren en Miró, 
el primer Dalí i, per a la poesia, en Foix.» Tornem, dones, a la imatge 
de la torxa, a la imatge militar dels «caps de pont». Són imatges que 
jo cree que, enteses convencionalment, semblen poc cautes. Per a 
Joan Prats, per exemple, el projecte de la revista reprenia clarament 
l'esperit d'ADLAN. «Ja ha arribat allò que havia d'arribar», sembla 
que va dir .̂ Però Dau al Set és ja del 1947, i la trobada amb Foix, de 
la quai es deriva la relaciô amb Miró, via Joan Prats, és clarament 
anterior, exactement del 194I. Tot arrenca, dones, amb Foix. Però 
Foix és, abans de res, el punt d'enllaç. Pere Gimferrer cree que és 
qui ha explicat millor aquesta seqüéncia Foix-Brossa, que no deixa 
de ser una interpretació, no una descripció o un relat de res que 
tinguem claríssim. Sabem que Foix va empényer Brossa al cultiu de 
les formes classiques i de la llengua. Sobre el tema de la llengua de 
Brossa, hi ha molt a dir. Però, en tot cas, és obvi que el seu model 
de llengua no tenia res a veure amb el de Foix. També sabem, cosa 
no menys important, que Foix, a través de Joan Prats, va posar 
Brossa en connexió amb Miró, i després, sempre agafant Prats de 
punt de connexió, amb Joan Ponç i els artistes que formarien el 
grup i la revista de Dau al Set. Foix indica el carni i fa de mitjancer, 
de connector. Prats dóna afecte -això sembla ciar. Prats ascoltava 
i aconsellava, però no alliçonava. Però aquesta primera connexió 
amb Miró també em sembla molt decisiva, i potser és la que permet 
entendre millor l'evolució de Brossa si pensem en un aspecte de Miró 
que no seria contradictori amb el que Brossa descobriria amb Cabral 
de Melo pocs anys després, i que obligava a relegar Foix a una mena 
de fase superada, com de fet els primers sonets que coneixem de 
Brossa de seguida demostren.

Cal pensar que el Miró que torna a Espanya, a Palma (l'estiu de 
1940, i l'hivern de 1942 a Barcelona) no és un home enfonsat, sinó que 
està en ebullició. L'estiu de 1941 el passa a Mont-roig, on comença 
la Sèrie Barcelana, i el novembre el MoMA li dedica la primera gran 
restrospectiva organitzada per James Johnson Sweeney (al costat 
de la que el mateix MoMA i al mateix moment dedica a Dalí). Però 
el que em sembla cabdal és entendre que Miró, en aquest moment, 
està reformulant la qüestió de l'assassinat de la pintura en uns 
termes més socials, o més constructius. Certament, en uns termes 
que potser no resolen la cèlebre paradoxe que Miró va situar en

el cor mateix de l'activitat pictórica en unes 
declaracions de 1962: una paradoxe que consisteix 
a desafiar la pintura tatpintant. No la resolen, 
però cree que li donen un sentit intens, potent, 
que explica la grandesa de Miró. És un procès que 
qualla, precisamene en aquests anys de retorn 
a Barcelona. El seu anhel d'un gran taller on fer 
«escultura, terrissa, estampa, tenir una premsa», 
expressat ja en una entrevista de 1938, no es veurà 
realitzat, com sabem, fins que Sert li construeixi 
el taller a Palma, el 1956 (a més de l'adquisició del 
casalot de Son Boter, el 1959). Centrada en aquest 
taller suposará un moment de balanç important, 
decisiu, perqué li permetrà retrobar-se amb 
grans obres guardades des de la seva partida 
de Franga i que no veu durant aquests anys per 
la impossibilitat de desplegar-les en un taller 
adéquat (i perqué possiblement Miró no les tenia 
totes i volia anar lleuger d'equipatge a l'Espanya 
de Franco). El retrobament amb aqüestes teles 
tindrá Hoc en un moment de silenci pictóric total. 
Entre 1954 i 1959 deixarà de banda la pintura sobre 
tela (llevat d'una petita sèrie sobre cartró) per 
dedicar-se exclusivament al gravat, la terrissa, 
l'escultura i els grans murals (i monuments) que des 
del 1947 li encarreguen amb una certa regularitat 
per a universitats, museus, institucions politiques, 
carrers, places, etc. (tot i que el primer encàrrec 
va ser per a un hotel, el Terrace Plaza Fiotei de 
Cincinnati, un immens oli sobre tela que decorava 
la paret còncava d'un menjador amb vistes sobre 
la ciutat, i que ara es troba al Cincinnati Art 
Museum). Aqüestes formes de producció van ser 
una oportunitat molt preuada per a l'artista d'obrir 
la seva obra a una dimensió monumentai i cercar 
una major difusió social (amb els gravats i les 
ceràmiques també hi ha un retorn a l'art popular i 
una relativa paròdia del món de les estampes, i en 
tot cas la possibilitat de ser present en molts més 
domicilis). L'anhel del gran taller anava clarament 
lligat al desig —deia Miró en aquesta entrevista 
del 1938— «d'anar més enllá de la pintura de 
cavallet, que al meu parer es proposa un objectiu 
mesquí, i acostar-me, amb la pintura, a les masses 
humanes en qué no he deixat mai de somiar»^

És a dir, el Miró que torna a Espanya el 1940, o 
més exactement a Barcelona el 1942, el Miró que 
coneix Brossa segurament aquell mateix 1942, 
ja arriba amb una idea de l'art que implicava una 
amplitud, una mena d'idea ampliada de l'art amb 
arrels surréalistes, naturalment, però orientada ja 
a una exaltació del real, i aviat del real físic, del real 
social, deis espais socials, dels usos socials, i que

3 María Lluïsa Borras, «Tres Joans: Joan Brossa, Joan Miró i Joan Prats», al 
catáleg Joan Brossa o la révolta poética, pág. 47

4 Citât per Teresa Montaner, «Reflexions murais», a 
Joan Miró 1956-1983. Sentiment emoció, gest Fundació 
Joan Miró, Barcelona, 2006, p. 27.
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per descomptat no concep gens la qüestió de l'abstracció en termes 
formais, sino plenament en termes d'accio, de gest que vol inscriure's 
en la visibilitat del mon humà, a ulls de la gent, per dir-ho aixi, corn 
a signe de l'individu, però corn a guia o representació d'algun desig 
col-lectiu.

Cal pensar que aixô. Brossa ho capta de seguida, aixi corn les 
seves contradiccions. És revelador el moment en què Soler Serrano, 
a l'entrevista que li dedica al programa A fondo el 1977, va passant 
davant la camera les formidables edicions de bibliófil que Brossa va 
fer amb Tapies i Miró. Brossa, de sobte, no es pot estar de comentar 
que eli sap que això és inassequible econòmicament per a la majoria, 
però que sempre publica després la seva part d'aquests llibres de 
luxe en edicions de butxaca. Ho diu seriós i de forma emfàtica. No 
sembla que li agradi gens passar per un que treballa només per 
a rics. Cree que la idea d'un art expondit socialment és decisiva, 
i naturalment topa amb els imperatius obvis de la cautela (que, 
expressats negativament, són els imperatius de la censura, que 
afecta l'art de les paraules però menys, o gens, l'art de les imatges 
abstractas).

Miró, dones, li va poder assenyalar el carni que enllaçava el món 
mental, oníric o privât amb el món social, compartit, per dir-ho d'una 
manera molt esquemática. Cree que aquesta connexió amb el Miró 
que replanteja l'assassinat de la pintura en la conversió social de 
la práctica artística permet entendre Brossa globalment, inclòs el 
Brossa «realista» que acostumem a atribuir a la influèneia de Cabral 
de Melo, o també el Brossa poliédric i polimorf. Si hi ha un concepto 
basic i central, aquest ve donat pel tipus de práctica de l'art que Miró 
va exercir fins molt entrats els anys cinquanta. Podríem dir-ne una 
forma cauta d'avantguarda, si l'adjectiu no fos contradictori amb el 
que entenem com a avantguarda: la transformació deis esperits, 
però també del món i de la societal Per a Miró no ho va haver de ser, 
lógicamenl perqué el que feia es podia entendre d'una forma idiota o 
d'una forma irònica. Brossa, en canvi, va estar condemnat al silenci o 
als tails de la censura fins el 1970. Amb to i el seu a r i la seva poesia, 
no va deixar d'expandir-se. O no va deixar de servir a aquesta idea 
socialment expandida de la creativital

Jordi Ibanez Fanés és poeta i professor d'Estètica, teoria de les arts 
i filosofia al Departament d'Humanitats de la Universität Pompeu 
Fabra.
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Aproximació de memòria 
a les accions poétiques de J.M. Calleja
J0ANCA5ELLA5

Poema blanc per a piano. Opus 86 (Matará, 18 de maig de 1986). Fotografia de loan Ballbè.

El que avui anomenem grosso modo performance art té molts 
origens i molts noms: lletrisme, situacionisme, postteatre, Gutai, 
happening, accionisme, arte povera, gest conceptual, body art, live 
art... Prové dels rebesavis futuristes i dadasurrealistes, i actualment 
és una forma de fer molt apreciada dins del camp de la comunicació, 
tant artística com política i comercial. Tanmateix, és poc reconeguda 
en el món de la cultura, particularment en el nostre petit país, on 
aquesta práctica artística és ignorada malgrat comptar amb molts 
practicants i referents internacionals de primer ordre, com per 
exemple Salvador Dalí, prataperformer, o Joan Brossa, figura clau en 
la poesia experimental i d'accio de la segona meitat del segle XX.

Dins el pou de la no-història de Tacciò catalana, Calleja emergeix 
com un persistent i persuasiu poeta que estima Tespai i experimenta 
amb el temps; pensa en Mallarmé, Apollinaire i Foix, i s'amara 
de Viladot i Brossa, amb qui juga a cartes. Les seves butxaques, 
discretament plenes d'aquestes cartes i daus -a l set i a Tinfinit-, el

nodreixen, i a la seva màniga dreta hi du un as; la 
imatge poètica dels films curts en 8 mm esdevé 
pròleg de la seva poesia visual i d'acció. Una mirada 
cinematogràfica, aclarim-ho, que comenga amb el 
so de la cinta rodant sobre els eixos dentats i que 
s'entreté en els plecs de la pantalla a la manera 
de Marcel Broodthaers. Per tant, aixó no és 
Hollywood ni de bon tros, si bé les cartes del saló 
d'espagueti western no li fan nosa, ni potser algún 
tret que foradi el pía lletrista tossudament llarg i 
en blanc. Cal dir que tot això no és exactament així 
en els seus filmets deis anys setanta, sinó quejo 
ho veig projectat en les seves accions. Ocupar-se 
deis films d'en Calleja seria motiu d'un altre article. 
Ho esmento perqué ho considero una bona pista 
hermenéutica de la seva activitat accionista.
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Properament la foscor (homenatge a Salvador Dalí). A la Muga Caula (Les Escaules, Alt Emparda), el 16/09/2007. Fotos de Joan Casellas/ArxiuAire.

J.M.Calleja és conegut per la seva poesía visual, de la qual 
ha esdevingut un referent principal a Catalunya, amb projecció 
internacional. La seva tasca en aquest camp és molt extensa, tant 
des de la práctica artística com en el paper d'editor i comissari 
divulgador. Tota aquesta feina ha caigut en camp fértil en la mesura 
que el nostre país, de forma lenta però progressiva i consistent, 
ha reconegut la poesia experimental i visual com una práctica 
artistística important i autònoma. Això s'ha vinculat a una altra 
práctica artística també reconeguda, la instal-lació efímera (cosina 
pobra de la instal-lació permanent), però no pas a la poesia en acciò, a 
la quai no s'ha atorgat cap importancia perse.

Si els happenings dels anys seixanta i les accions conceptuáis o 
el body art dels setanta van tenir al nostre país un cert predicament 
en el POCC (Petit Olimp Conceptual Català)’ i de la mà de Cirici 
Pellicer van quedar catalogadas com a practiques artistiques del 
nostre temps, les accions poétiques i tota mena de polipoesies 
dels anys vuitanta van ser vistes com subproductos de série B fora 
de catàleg. Alhora, la poesia visual assolia un cert reconeixement 
paral-lel a l'éxit tardé de Joan Brossa, encara que aquest éxit no 
podia comparar-se amb la preeminéncia de la pintura i escultura 
postmoderna i la instal-lació permanent. Els anys vuitanta, quan 
s'esmentava la performance era per referir-se a la Fura dels Baus 
O coses parateatrals similars. Res a dir, però res a veure amb les 
accions poétiques que Calleja i altres poetes portaven a terme en 
aquells anys.

En els curriculums, que són una mena d'autoretrat sec, Calleja 
sempre esmenta els seus films i accions l'origen de les quais situa 
l'any 1984, i algún cop el 1981. Interpreto que aquest decalatge 
cronològic té la seva raó de ser en el terreny movedís d'obres de

1 Per si de cas, reitero que el POCC no ha existit en els anys setanta com a 
denominació de cap classe, sino des de l'any 2012 com a broma entre la Fina 
Miralles i jo, però que d'ara endavant si existeix.

naturalesa intermèdia i processuals, que tant 
poden ser valorados com a instal-lació efímera o 
com a acciò. Voldria precisar de quines obres parlo, 
però ara mateix sóc en un llogaret de l'Empordé i el 
meu arxiu és a 150 quilómetres. Muga avail. Podría 
trucar per teléfon a l'interessat i preguntar, però 
prefereixo parlar de memòria i grosso modo, ja que 
el que interessa és una altra cosa. Calleja dubta 
sobre el seu accionisme, cosa natural un cop vist 
el desolador panorama que se li ofereix a aquest 
procediment artistic, i és ben sabut que les coses 
que no s'alimenten, moren... Altrament, els nostres 
artistes de Tacciò dels anys setanta —començant 
pel més decidit, Jordi Benito, així com Angels 
Ribé, Jordi Cerdé, Eugènia Balcells, Benet Rossell, 
«Eulalia», «Miralda», Fina Miralles, Carlos Pazos, 
Dorothée Selz, Pere Noguera (també Francese 
Torres i Antoni Montadas) que, a Tinici de les 
seves carreres, van presentar importants treballs 
d'acció— a finals dels setanta i en els vuitanta 
aniran mutant les seves accions en instal-lacions 
efímeres i permanents, en pintores i escultores o 
senzillament abandonant Tart, sent poetes com 
Calleja (Canals i Sabater, i d'alguna forma Genis 
Cano o Caries Mac Mor, entre d'altres) els qui, dins 
una mena de clandestinitat artistica, mantindran 
viva la fogaina de Tacciò.

Les accions poétiques de J.M.Calleja són, 
d'alguna manera, d'ànima bizantina, i no pas perqué 
resultin recarregades 0 enrevessades; de cap 
manera, sinó pel seu hiératisme pur, per la seva 
geometria interna i perqué procuren encadenar
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Els mots esquerps
lordi Mitjà

L'any 1962 Marcel Duchamp va assistir a la inauguració del Club Med del Cap de Creus.
Ho felá acompanyat del galerista George Staempfli, de Nova York. Duchamp no era home 

d'inauguracions, d'aqui la meva sorpresa quan en vaig tenir coneixement. El Club Med, però, 
encaixa en la seva filosofia de vida austera. Aquell model d'estiueig era, sense proposar-s'ho, 
l'antiturisme de masses. Amb la informació que tenim i els estudis que n'ha fet l'arquitecta 
Silvia Mosquera, podem deduir que res d'allô es pot comparar amb els models de turisme 
actual. Ara, qualsevol iniciativa ha de ser compatible amb la comoditat i l'homogeneització.

Els bungalous on s'instal-laven aquells visitants intrèpids eren petits, austers i 
arquitectônicament respectuosos. Compartien els serveis basics de dutxes i lavabos 
en construccions adjacents, no hi havia botigues, ni tampoc records. Era un concepto 
que s'apropava a les comunes dels anys seixanta, però disposaven de teatro, infermeria, 
restaurant, i la presència tàntrica d'un paisatge únic i desbordant. Els empordanesos -de la 
generado deis meus pares- no feien turisme i, per descomptat, no podien entendre aquell 
model. D'aquí la possible desafecció i la poca o nuMa pressió per conservar alguna traça 
d'aquelles restes.

Ara, no en queda res d'aquelles primeros arquitectures integradas en el medi, cap 
rastre més enllá de la proposta dels paisatgistes contractats per a la remodelació. Unes 
intervencions en forma de petites baranes metàl-liques que dibuixen circuits obligatoris per a 
turistas domesticats i dos marcs de xapa corten que escarneixen l'arquitectura original de la 
infermeria, convertida ara en un mirador ridt'cul. Tots estariem d'acord que no cal posar marcs 
al paisatge perfecta.

Els mots esquerps
Estic compilant les paraules, els mots tallats sobre fusta, que lluïen sobre les parets de 
cada bungalou al Club Med. El primer cop que vaig visitar aquell Hoc, més enllà del poblat 
fantasmagòric, em va fascinar tot aquell conjunt de paraules adossades als murs blancs.

Uns mots escrits en francés, que possiblement servlen per identificar i localitzar cada 
una de les 416 cel-les dins el conjunt. A mida que t'hi passejaves, quan recorries l'indret, 
el teu cervell construía petits haikus. Cada traçat enmig d'aquelles casetes tenia alguna 
cosa de poesia atzarosa. Malauradament, però, vaigtrigar massa a emportar-me aquelles 
cartel-les. Hofeia, com d'altres flâneurs ocasionáis, enduent-me paraules com a record. 1 aixi, 
el poblat es va anar buidant, poèticament parlant. La demoHció va propiciar la pèrdua total 
d'aquell diccionari feréstec de 416 paraules. Aqüestes restes són, ara, el vestigi d'un conjunt 
arquitectònic queja no existeix.

M'he proposât fer un índex amb totes les paraules. Amb les que he anat compilant amb els 
anys, amb les que apareixen a les fotografíes d'arxiu i amb les que pertanyen a testimonis o a 
turistas ocasionáis. Els mots esquerps és un projecte de compilació que será com el pósit d'un 
Hoc, per tornar-hi, des de l'escriptura ideal de paisatges que són els haikus.

Jordi Mitjà. Cadaqués, 2013.





Jordi Mitjà (Figueres, 1970) viu a Liado i treballa a Banyoles. Ha 
presentai els seus projectes en nombroses exposicions, tant 
individuals com collectives. Participa també en projectes editorials i 
crea, juntament amb Jesús Novillo i Carolina Trébol, l'editorial CRANI. 
Aquests darrers anys ha consolidât la seva preséncia dins l'escena 
artística nacional i també ha realitzat residencies a Ciutat de Méxic 
i Sao Paulo. Ha participai en les exposicions inaugurals del Bólit- 
Centre dArt Contemporani de Girona i del Canódrom de Barcelona; 
la seva obra es troba en col-leccions públiques, com el Museu de 
l'Empordá, la Mediateca de la Fundado "la Caixa"o el Centro Galego 
de Arte Contemporánea (CGAC), entre d'altres. Des de múltiples 
registres de presentació —de l'escultura o la fotografia fins a la 
publicado o el cinema—, l'obra de Jordi Mitjà planteja l'apropiació 
de diferents contextos, situacions, mitjans o produccions externes 
que l'artista porta hábilment al seu terreny, basant-se en una alta 
complidtat emocional amb els referents i punts de partida que 
escull. Una dinàmica de treball complexa i obsessiva que, més enllá 
de la seva formaützació expositiva, concentra la seva Intensität en 
el procès de prodúcelo i el temps de negociado entre idea inicial 
i resolució final; fet que incorpora de manera volontària aspectos 
flexibles i Iliures com ara la intu'ició, l'assaig. Terror o Taccident.



sentits a primera vista ocults, sent alhora d'una primitiva claredat 
que recurrentment illumina amb platejats i daurats, espelmes i 
llumins, i una veu, la seva, precisa i concisa. Una de les seves accions 
que he vist més vegades citades fotogràficament -però que no vaig 
tenir la sort de poder veure- és Poema blanc per o piano, opus 86 , 
que va realitzar a la seva ciutat natal de Mataró el 18 de maig de 1986. 
Transcric la seva pròpia descripció: «Cantò esquerre: un personatge 
totalment vestit de blanc i amb paraigua, també blanc, oberi Cantó 
drel un piano de cua i un tamboret tapats amb una gran tela bianca 
de seti. Disperses pel terra de l'escenari, partitures en blanc. Durant 
25 minuts el personatge va romandre corn una estatua acompanyat 
pel so repetitiu del piano.» Veieu el que us die del bizantinisme? (Ah!, i 
el seti ve del cinema...)

Video i foto són consubstancials a la comunicació i difusió de l'art 
d'acció, però també i en bona mesura l'explicació verbal; el testimoni 
orai, el boca a boca explicatiu que illumina treballs no vistos, reals, 
mitics 0 mitificats. Hi ha una mena d'accions que es transmeten molt 
bé pervia oral a causa de la seva contundència iconogràfica, claredat 
espacial i economia narrativa, i Calleja està en aquest cas. El 2 de 
juliol de 1985 realitza una acciò que altrament podria ser entesa com 
una installació-intervenció efímera, Rroso-oe, al carrer de santa 
Marta de Mataró (santa mARTa, escriu Calleja). Potser abans de res 
cal que mirem el titol i com el presenta: rosa rasce, una cita al tediós 
estudi del llati, obligatori fins a la seva generació, però la doble R ens 
situa sobre la inequivoca pista de Duchamp, 0 millor, el seu alter ego 
Rrose Selavy. Pel joc tipogràfic ens revela que el nom Marta implica 
el mot ART i la mà que el mena i el fa; mARTa, aixi, no es tracta de 
qualsevol carrer, sinó el de l'art manual 0 de l'art que emana de la mà 
«conceptual i alegre» de Rrose Selavy. Inévitablement hi veiem més 
coses en aquest titol i aquest carrer, el de santa Marta, germana 
de Maria Magdalena i Llàtzer, l'home que es va aixecar de la mort i 
va caminar. Entenem que junt al llati obligatori hi trobem una altra 
assignatura antiga (en els estudis de Calleja), la història sagrada; 
és a dir, que Calleja no pot ignorar les relacions de santa Marta, 
germana d'una dona alegre amant de Jesús, Maria Magdalena (Rrose 
Selavy??), i d'un home que l'amor de Jesús ressuscita i fa caminar, és 
a dir, fer carni -tot succeeix en un pas, un carrer, una via per caminar. 
Marta passarà a la història com a dona hospitalària i treballadora; 
aixi, aquest art fet a mà (mARTa) acuii i dóna pas al carni alegre de la 
vida.

A mi, d'aquesta acciò, sempre m'ha impressionat l'alquimia 
simple i eficaç de transmutar el gris cromàtic i simbòlic de l'asfalt 
en l'alegre rosa literari i lluminós, per la simple acciò directa, manual 
i no matèrica de pintar amb rodet un carrer de ciutat de rroso.
Cacciò d'aquesta intervenció urbana és quasi nul-la, ja que es pot 
comunicar amb una sola imatge; és, per dir-ho cinematogràficamenl 
un sol fotograma suspès en el temps, no té la respiració del tableau 
vivant que és el Paema blanc, però a la fi necessita del procès de la 
mà alquimica que transforma el gris en rosa. No cal veure-ho sinó 
saber-ho. Potser Calleja pensará que el bizanti sóc jo quan die totes 
aqüestes coses d'una intervenció-acció que passa en un carrer com 
podria ser en un altre; i potser si, però qui ha posât la doble R i ha 
grafiat mARTa aixi és eli, jo tan sols llegeixo i interpreto Hiuremenl 
queja va dir el Marcel que «ja s'ho farà» (interpretació Iliure d'una 
frase cèlebre sobre l'acte creatiu)?

2 Marcel Duchamp, en la famosa conferència titulada The creative act

El 21 de novembre de 1992 tinc ocasió de 
documentar per primer cop una acciò de Calleja: 
E.N.W.5 . (News dislèxicament mal escril noticia 
impossible o improbable?), en l'homenatge a 
Arthur Cravan organitzat per Caries Hac Mor i 
Ester Xargay, al Palau de la Virreina de Barcelona. 
Bàsicamenl es tracta d'una partida de dòmino 
contra eli mateix, damunt del quadrilàter que 
Hac Mor i Xargay han disposât corn a escenari 
de la vetllada. El quadrilàter li ve donat i eli hi 
posa curosament una taula quadrada coberta per 
un reglamentari tapet de feltre verd amb dues 
cadires. Explica Calleja que Cravan (en el seu viatge 
a Nova York el 1916) coincidirá al vaixell Mantserrat 
amb LevTrotskP, amb quijugarà partidos de 
dòmino. Calleja jugará amb si mateix, 0 millor dit 
sent alternativament un i altre personatge, mentre 
llegeix un text sobre aquest viatge. En un hipotètic

(L'acte creatiu), pronunciada a l'American Federation of 
Arts (Flouston, Texas, 1957) va dir que l'obra la completava 
l'espectador, asseveraciô que ha esdevingut icònica en 
l'art contemporani.
3 Trotski mateix esmenta aquesta curiosa trobada en 
les seves memòries, aixi com la biògrafa de Cravan, Maria 
Lluïsa Borras.

Rrosa-ae. 
Carrer santa 

Marta de Mataró 
(02/ 07/ 1985). 

Foto: Joan Ballbè.
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A dalt, E.N.W.S en I'homenatge a a Arthur Gravan (Palau de la Virreina, 
21/11/1992). A baix, Spur (un coup de dés) ai Cervantes de Berlin 
(29/07/2011). Fotos: Joan Casellas ArxiuAire.

pía zenital (propi de la boxa en el cinema), tenim una composició 
suprematista: taulell quadrat amb tapet verd per a dòmino sobre 
quadriláter de boxa blanc. Dada torna a coincidir amb la revolució 
bolxevic -ja  ho va fer a Zuric el nnateix any 1916, quan Lenin es va 
hostatjar a prop del Cabaret Voltaire. Potser, estirant més el braç que 
la màniga de la interpretado hermenéutica, podríem veure en aquest 
Gravan jugador de dòmino un eco de Duchamp jugador d'escacs.
Seria un desplegament bicromàtic-dadà (blanc i negre de l'escaquer 
i de les fitxes de dòmino) sobre el suprématisme soviètic, una suau 
però persistent pluja de combinacions numériques i moviments 
géométries sobre la rotunditat suorematista.

Certament, les meves fotos^ no van poder 
captar tot això, sino un Calleja cerimoniós, vestit 
amb armilla tornassolada, observât de prop 
per Carles Mac Mor, Vicenç Altalo i un munt de 
joves performers que li seguirien en el torn de 
presentacions. Les fitxes s'anaven desplegant en 
el tapet verd, Calleja llegia sobre aquest viatge, 
que semblava mentida però va ser, i l'expectativa 
augmentava potser propiciada pel quadriláter de 
debò al bell mig del pati de la Virreina.

No fa pas massa (l'any 2011), a l'Institut 
Cervantes de Berlin, Calleja va fer Tacciò Spur (un 
coup de dés). L'artista s'arrossegava pesadament 
sota el feixuc mantell d'una gran tela de seti bianca, 
al ritme monòton d'un piano. Tothom mirava inquiet 
pel passadis per on Calleja avançava, o millor 
dit, per on avançava aquella gran tela suau però 
aclaparadora. Deconstruïa el seu llunyà Poema 
blonc? Finalment, quan va aconseguir emergir de 
sota la tela, es va alçar i sobre la mateixa va Hangar 
un grapat de daus, tots ells al sis per les sis cares.

Una altra acciò que revalida la perspectiva 
filmica de Calleja és Properament lo foscor 
(homenotge a Salvador Dalí), que va realitzar a 
la Muga Caula (les Escaules, Alt Empordà) Tany 
2007. Aquesta acciò es pot resumir en dos plans: 
Calleja escriu amb sucre Tacrònim Avidodollars i 
tot seguit retalla alguns bitllets auténtics de dólar 
en bocins petits que escampa sobre les lletres 
d'Avidodollors. Després resta a Tespera de les 
formigues, que han de fer la foscor sobre el mot de 
sucre.

En la poesia visual, Calleja és a primera vista 
ortodox usant les lletres, les cartes i els impresos 
reody-made, desplegant una estructura diàfana de 
clara «lectura», geométricament ben organizada; 
però de sobte, hi ha el tret dels espagueti western, 
que forada 0 estripa el pia lletrista tossudament 
llarg i en blanc. Els estrips i els plecs sòn més 
importants en Tobra de Calleja del que pugui 
semblar i en això s'assembla secretament a 
Duchamp, que aparentant tota la vida una obra 
seca i perfilada (gran vidre, boteller, rotorelleu) 
en realitat és l'artista de Testrip i el forat. En les 
seves accions poétiques, en comptes de seguir 
el carni natural del poeta d'acció, Calleja usa del 
plec i rebrec, de Testrip i -per repetir-me- del tret 
espagueti western enfront del pía lletrista; però ho 
fa amb una mirada que paradoxalment és deutora 
del lletrisme, la del film no com a conte, sinó com a 
visió i experiéncia. Potser tot plegat no és aixi, però 
aqui dalt, tramuntanat i de memòria, ho he vist aixi.

Les Escaules, Alt Empordà, setembre de 2013

4 Aqüestes fotografíes serán les primeres de lArxiu 
Aire en ser publicados.
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La poesia visual de J.M. Calleja: 
vocació de gènere

MARI0NAMA5GRAU

Poesia visual?
J. M. Calleja és un militant de la poesia visual, una forma poètica (un 
gènere, si es voi) que fa que llegim les imatges i que mirem les lletres. 
Aquesta definició, una mica vaga però alhora suggeridora, s'avé amb 
les Concepcions d'aquest autor, per a qui tota creació ha d'aconseguir 
canviar les nostres perspectives: «qualsevol obra d'art que tingui una 
certa potència t'ha de fer veure les coses diferents [...]. Si no, no és 
art.»

La transgressió de limits sempre comporta una mirada cap 
a les fronteres que deixem enrere. La poesia visual violenta 
sistemàticament la normativa gramatical i els preceptos artistics. 1 
per això mateix ens fa reflexionar sobre aqüestes convencióos dels 
générés, les relacions amb els codis que fem servir per entendre'ns 
i comunicar-nos. 1 al mateix temps, paradoxalment, la poesia visual 
es va construint corn un gènere: amb una història discontinua des 
del segle 111 aC —sempre hi ha hagut poemes visuals, encara que 
no rebessin aquest nom—, més sòlida i rica des de les primores 
avantguardes, i estable des de les segones avantguardes.

J. M. Calleja forma part de les generacions que van començar a 
redós d'aquestes segones avantguardes internacionals, i alhora en 
van formar part i les van fer créixer. La seva obra i la d'altres artistes 
coetanis ha installât definitivament la poesia visual en el panorama 
cultural (encara que sigui en un Hoc marginal): en primer terme, 
perqué han persévérât en aquest gènere, n'han explorât les tècniques 
habituais (el collage, les piruetes lletristes), han inventât noves 
métriques i hi han apHcat les noves formes de comunicació artistica, 
que condicionen necessàriament el missatge (com assenyala 
McLuhan); i en segon terme, perqué aquesta intermedialitat inherent 
a la poesia visual ha deixat de ser l'excepció els últims anys per ser 
la regla general en la creació artistica. La hibridació de llenguatges 
és el pa de cada dia perqué les tecnologies avui ho permeten aixi. La 
investigado en les arts no pot quedar al marge d'aquesta dinàmica.

El llegat
Calleja és un bon coneixedor deis moviments de poesia visual deis 
anys cinquanta, seixanta i setanta del segle XX, com el concretismo, 
el lletrisme o la poesía visiva italiana (les anomenades segones 
avantguardes), deis quais n'usurpa les investigacions que més li 
interessen sense afiliar-se a cap d'ells; i n'hereta la convicció que 
la poesia visual és un gènere de gran potencial. Però també és 
coneixedor de tota la tradició anterior, des deis primers poemes 
visuals en forma d'ou o de destral de Simios de Rodes (del s. 111 
aC), al pertorbador poema de Morgenstern "Cant nocturn de peix" 
(c.igos), escrit sense una sola lletra, al "Poema fonètic" de Man Ray 
(1924), que bé es podria considerar un precedent de l'escriptura 
ratllada, al poemari de Mallarmé Un coup de dés jamais n'oboUro le 
hasard (1897), que dinamita la linealitat de l'escriptura i instaura la

Tarascón, 25 març 1992
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Assalariat (1996)

pàgina com un marc conceptual on operen noves jerarquies. Totes 
aqüestes obres conformen l'imaginari de Calleja i és d'on parteix per 
fer les seves aportacions. N'és testimoni el Ilibre Homenojes (2007), 
on recull bona part dels seus poemes dedicats a d'altres artistes 
(la majoria, poetes visuals). Aquests poemes, però, no són meres 
deferències a uns autors escollits: són lectures i reinterpretacions 
de les seves obres, diàlegs entre la poètica d'un i altre, autèntiques 
propostes intertextuals. Si el lector coneix l'obra de l'homenatjat, 
veu corn es multiplica de forma exponencial la significació del 
poema. No és gratuit que els tres poemes iniciáis estiguin dedicats 
a Josep Iglésias del Marquet, Guillem Viladot i Joan Brossa, els quais 
són considerats els pares de la poesia visual actual a Catalunya: 
els pioners d'una linia d'experimentació artística a la qual Calleja 
també s'apunta ben aviat. Aixi dones, la poesia visual de Calleja no és 
rupturista, és evolutiva. Tal com assenyalava Brossa, l'artista modero 
és el que coneix el que s'ha fet, ho oblida i camina endavant (Joan 
Brosso, oblidor i caminon 6o): «[L'artista] ha de tenir una consciència 
de la seva època, del que ha estât aconseguit, del que pretén, encara 
que a vegades només ho entreveo, i llavors li cal llançar-se perqué 
si no, tot plegat quedava com un meccano, i ja n'hi ha massa, d'obres 
d'aquestes.»

Parapoeta
Aixi mateix, Calleja coneix també la poesia visual actual i els 
débats teòrics parallels que suscita dins i fora de l'àmbit académie. 
Fernando Millàn (1998: II6) propugnava que el poeta visual modero 
ha de ser, alhora, creador, teòric i agitador del gènere que conrea: «El 
artista tiene que hablar, tiene que acudir a todos los foros, tiene que 
exigir que se le escuche, y tiene que poner en marcha mecanismos 
por los cuales se relacione con los espectadores.» Calleja respon 
al triple repte del seu coetani a la seva manera particular: és un 
creador constant que ha anat donant a la seva obra diferents formes 
i formats. Com a activista, ha estât propulsor de moites iniciatives: 
revistes —CAP5 .A. (1982-85)—, antologies —VI(r)U5  (2005)— i 
exposicions collectives —Poesia visual catalana, comissariada 
conjuntament amb Xavier Canals (Santa Mònica 1999)—, entre 
d'altres. Pel que fa a la teorització sobre la poesia visual, Calleja la 
propicia i la segueix però evita ser intèrpret explicit de les seves 
obres, si més no de forma escrita. Aquest plaer, el cedeix sobretot 
al lector. Li dóna, en tot cas, alguna pista de les seves intencions 
mitjançant el títol, el qual defineix com una porta d'entrada al poema, 
però procura no aplanar-li gaire més el carni: «per a mi els titols són 
una manera de dir que el que faig, jo sé per què ho faig. Jo no tatxo 
perqué si, jo sé que Man Rayja ho feia el 1924- No em diguis que això 
sembla pluja,joja sé que existeix"ll pleut"d'Apollinaire.» No només 
això, sovint el titol és el que aporta el sema al poema, el que germina 
les imatges amb lectures narratives.

Engranatges poètics
1 és que, probablement, la poesia de Calleja és complexa. Però 
és, alhora, molt accessible. L'autor es considera un enamorat dels 
números i sovint els seus poemes, séries o poemaris es vertebren 
mitjançant una estructura lògica ben premeditada.

Aquest és el cas de "N. Correspondénda apòcrifa", una sèrie de 
poemes inclosa a Mixtures (1993) i que parteix d'una performance 
feta a Tarascón, l'any 1992, amb cartes de la baralla espanyola a les 
quais aplica la tècnica de l'escriptura ratllada (que consisteix a ratllar
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el que està escrit, emmudir unes paraules o imatges per donar-los 
un nou significai o perqué els mots o figures supervivents adoptin 
nous sentits o prenguin més força). L'accio presentava uns plafons 
amb dotze cartolines, amb quatre fileres de set cartes ratllades 
de maneres molt diferents, amb traços propers al grafi! L'autor 
explica off the record que va anar raillant una carta cada dia, va anar 
"matant" dies fins el 2 d'agos! ja que Tacciò es feia el 3 d'agost; i la 
resta de dies van quedar sense marcar. «Cada dia és diferent perqué 
el vius diferent La carta te'l marca: tu pots fer el que fas perqué el dia 
ja està marcai», explica Tautor. La narració del work in progress dona 
tot un sentit determinista a la série, convida a una reflexió sobre 
els fats, però sense conéixer aquest procediment també es poden 
aventurar lectures soltes de cada carta: un dia d'hibridesa i confusió 
("Tarascón, 28 de febrer de 1992"), una jornada de ràbia i rebeTlió 
contra els poders establerts ("Tarascón, 25 de març de 1992"), etc.

«Jo definirla aixi la meva poesia: és molt freda, molt matemàtica, 
molt conceptual -d'idees-, ecléctica i molt hermética, i estética, 
també», diu Calleja sobre la seva poética. 1 és que moites 
composicions tenen una idea molt perfilada al darrere. El poema és 
concebut com una peça de rellotgeria, com un engranatge perfecto i 
Tautor espera el lector al final de la cadena lògica. Però Tadjectiu fred 
hi és sobrer, perqué les imatges i els mots que empra están prenyats 
de significa! aquest tre ! juntament amb moites altres casuistiques, 
fa que el lector sovint se'n vagi per les branques i trobi sentits 
inesperats i propis ais poemes. No en va, moites de les definicions de 
la poesia visual la consideren en esséncia una obra oberta (Eco, 1958).

És el cas del poema "Vertigen" (1999), per exemple: un grup de 
lectors primerencs que en va fer una lectura conjunta hi veien una 
aTlusió clara a Mary Poppins. Aquesta lectura va surprendre Calleja, 
ja que aquest personatge és més propi de la infónda de Tautor que no 
pas de la deis joves lectors d'avui.

Desig (1977)

Les imatges, una estètica
Gomringer, poeta concret molt influent ais anys cinquanta, 
proposava fer un Reinigungsproze/3 dels signes, un procès de neteja 
del llenguatge: és a dir, buidar tots els significants per omplir-los amb 
nou significats, eliminar-ne el Has! Res de més difícil que aquesta 
proposta, que contradiu tots els mécanismes de comprensió (i 
dones, de comunicació), ja que quan interpretem no fem altra cosa 
que activar totes les experiéncies vitals i estétiques prévies que 
s'acumulen en els signes, i les interrelacionem amb el nou impacte. 
Només així podem comprendre i aprehendre una nova obra, 
incorporar-la al nostre memorándum vital.

Calleja, en poesia visual, renuncia a les normes combinatóries: a la 
linealitat i a les separacions de codis, però no pas ais significats, ni a 
les connotacions sedimentadas en els llenguatges. Els seus poemes 
recoTlecten i reformulen tota una imatgeria quotidiana que s'ha fet 
poc visible per Thabitud: llapis, plantilles de lletres i altres estris 
d'escriptura, fullas, rellotges. Compon també amb materials gràfics 
diversos: retails de premsa, gravats antics i xilografies, pentagramas 
i partituras, baralles de cartes (Tespanyola, sobretot), mapas, 
patrons, etiquetes i segells, fragments de publicita!

Tota aquesta imatgeria, en el si d'un poema, a través d'un procès 
d'estranyamen! perd la pàtina de pois i es reconceptualitza; és 
Testratégia de l'object trouvé adaptada al marc de la poesia visual: 
imatges que en un nou hábitat prenen nous significats, forcen 
focalitzacions diferents. Tornem a la definició inicial: Tart no fa altra
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cosa que propiciar noves mirades sobre els mateixos temes de 
sempre, ens fa abordar la complexitat.

La (letra, una métrica
Calleja és també un enamorat de les lletres. Tal com fa amb les 
imatges, l'autor juga amb mots i lletres trobades en premsa, al carrer, 
tatuades damunt de qualsevol objecte: les distorsiona, les recoMoca, 
n'accentua la força del traç. L'alfabet en pes és també un element 
recurrent en els seus poemes, la base de moites peces, un punt de 
partida per començar a jugar.

La lletra en la poética de Calleja esdevé tant fons com figura. 
Moites vegades és el fons, el tramat d'un poema. Així, fautor ens 
recorda que l'escrit ja no és només un codi que explica la nostra 
realitat, sino que avui dia n'és una textura omnipresent, és part 
inherent de la nostra quotidianitat (així com les imatges, queja no 
están contingudes només en Ilibres i publicacions, sino que son part 
del nostre paisatge urba). És el cas de "Parella" d'Alfábio (2000), o 
d"1ndicacions verticals", d'Arxipèlag (2012), poemes bastits damunt 
de pa de lletra, insinuant que a vegades la paraula peca per excès 
("Regardez-moi dans les yeux", clama aquest segon poema).

En els poemes en què la lletra és la figura central, fautor ens fa 
mirar aquests signes corn si fossin peces escultôriques. Certament, 
les lletres son figures polides al llarg de segles d'un valor géométrie 
i estètic incalculable que bé mereixen una mirada atenta. Calleja 
les ressalta amb traç gruixut, les emmarca i les enalteix; i albora les 
redueix a matéria: ens recorda, així, que són tinta i paper i res més 
que aixo; totes les significacions que vehiculen, el seu diseurs, el 
reconstruïm nosaltres, escriptors i lectors. "Narcís", d'Alfábio, és un 
poema molt significatiu en aquest sentit, ja que reta aquest mite 
amb una sola lletra, la J (dejo), sola i erigida amb una tipografía amb 
serif, engalanada amb una sanefa majestuosa. I ho és també el Ilibre 
Desfilado (2003), en qué la lletra hac -justamentl- apareix en cada 
página amb una muda diferent: tipografies gotiques, modernes, 
austères, de pal, etc.

En aquest sentit, és intéressant comparar dos poemes de Calleja 
d'époques molt diferents: "Desig", un dels Poemes dels setanto, en 
què la imatge emergeix del text -com en f"lnici de poema" de Josep 
Iglésias del Marquet, amb un punt més de neguit. Son els anys en 
què la imatge va esgarrapant terreny al text escrit i és cada cop 
més present en tota publicació i en la quotidianitat. I "Assalariat" 
de Cô 'ctel (1999), en què ens trobem una sola lletra estrafeta i 
voluptuosa, contundent, que enclou una imatge afilada dins seu, corn 
una ràbia continguda. En aquest cas, una sola lletra val més que mil 
imatges.

D'altres poemes, corn "Concert de negres" (1994), recoHit a Pets 
(2009), ens presenten les lletres corn a insectes i bestioles que 
trobem en els llocs més inesperats i que reclamen la nostra atenció. 
És també una al-lusió al poema de Papasseit, que comparava les Unies 
de text amb les rutes amigues de formigues. En canvi, a "Homenatge 
a Franz Kafka" (1984), recollit també en aquest poemari-bestiari, la 
lletra és central. L'autor se serveix d'una K i un escarabat per fer-nos 
adonar que aquesta lletra i aquest signe, fins i tôt sense cap context 
explicit, ens remeten fàcilment a Kafka i Lo metomorfosi.

Les tensions entre fons i figura fan de conglomérat sintàctic 
en aquests poemes visuals, així com els joes entre els marges i el 
centre, el huit i el pie (l'espai en blanc sempre és tan significatiu corn 
fespai imprès, en els seus poemes), les mides i les tipografies de
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les lletres. I es que Calleja, en la seva consciència de gènere, inventa 
noves métriques per a la poesia visual, constreny la creativitat 
a unes premisses per tal d'esperonar-la: tant pot ser una base 
(uns pentagrames), corn un material (un alfabet), o una técnica 
(la fotocopiadora a la série "Valerigrames" de Mixtures). Son les 
métriques multiples de la poesia visual: la restricció afaiçona i 
esperona la idea.

Formes ¡ formats
Un ùltim apunt sobre els formats que adopta la poesia visual 
de Calleja i els mitjans dels quais se serveix. Hem conegut els 
seus poemes mitjançant galeries, antologies i poemaris (llibres i 
plaquettes de formes molt diverses i acurades), revistes, mail art, 
internet, intervencions en façanes. Aquest fet és molt significatiu, 
inherent a una idea de poesia que la concep sobretot corn un mitjà 
d'expressiô i creu en la importància de no deixar-la morir ni cloure- 
la en espais hermétics. Calleja, en la "presentació" a l'antologia de 
poesia visual catalana VI(r)U5, destaca el seu carácter viral, la seva 
capacitat d'expandir-se i adaptar-se a nous contextos (ja que és 
present també en logotips, publicitat, l'organitzaciô estructural 
de la premsa). La poesia visual, de fet, és aixô mateix, lírica que es 
treu la cotilla d'un sol llenguatge (amb les seves regles gramaticals 
i métriques) i usurpa técniques i materials d'altres llenguatges 
visuals, tal com fan avui els mitjans, o nosaltres mateixos quan ens 
comuniquem, com s'ha fet sempre en la mesura que els mitjans ho 
han permés.

regardez-moi

dans les yeux

Mariona Masgrau Juanola (1974) és doctora en literatura i educació 
per la Universität de Girona, üicenciada en Filologia per la UAB. 
Postgrau en Gestió cultural per la UPF. Ha treballat en docéncia — 
UAB, Uni-Köeln i Uni-Bonn (Alemanya)— i en projectes culturáis des 
de l'ámbit editorial —CCCB, La Magrana, Grup 62—, digital —www. 
eltactequete.cat— i associatiu. Actualment és professora de la 
Facultat d'Educació de la Universität de Girona, en l'especialitat de 
Didáctica de la llengua i la literatura, i a través de la ColActiva treballa 
en el foment de la creativitat per a plataformas socials i empreses, i 
en l'edició de continguts.
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Els jardins que ens manquen. 
Una conversa amb Xavier Oriach
J05EP MARIA RIPOLLI CARME MIRALDA

Il fout cultiver notre jordin.
Voltaire

Quan Xavier Oriach ens obre la porta —els cabells grisos i ondulats 
pentinats cap enrere, la barba curosament retallada, la mirada 
atenta, el petit somriure bonhomiós—, al rebedor ens rep també 
una gran pintura blanca i amb grafismes de la seva amiga Assumpció 
Oristrell. Tot avançant pel passadís, el mateix Oriach ens torna a 
saludar: juvenil, juganer i acolorit, ara va vestit d'ofícial des d'un 
autoretrat primerenc a l'aquarel-la molt ben acompanyat: petits 
dibuixos dApa, Opisso i Olga Sacharoff precedeixen també l'obertura 
al menjador, ocupat pels llibres -clàssics franceses, catalans i 
castellans, molta poesia, volums d'art- i ben guardat per quadres 
d'amies, convenientment espaiats, que respiren sense trepitjar-se 
els uns ais altres; només n'hi ha algún de petit d'ell mateix, en la línia 
d'abstracció estilitzada i lleument matérica que li és característica. 
Un sobri espai al fons, d'un vague aire orientalitzant i que dona a 
un jardí veïnal, transmet una sensació de pau i repos apta per a 
la meditado. Aixo s'avé amb el taranna pausat d'Oriach, que no li 
impedeix emocionar-se de tant en tant en la conversa quan, davant 
de segons quins records, manifesta que se li posa la pell de gallina.

El port de Séte (1955 )

Emotiu en efecte i apassionat, es conté amb el seu 
parlar melodiós i el to de veu més aviat baix que, 
amb una musicaÜtat molt francesa, s'acompanyen 
de gestos de les mans, d'expressions facials 
eloqüents o d'onomatopeies ocasionáis. Bon 
narrador d'anécdotes personals, de petites 
histories que han anat conformant la seva vida, 
domina les pauses, dosifica bé la informado i 
modula la veu segons la situado explicada.

Ais vuitanta-cinc anys i amb una dilatada 
biografía al barrera, Oriach veu ara com se li 
organitza una amplia retrospectiva al Museu d'Art 
conjuntament amb una mostra de l'obra més recent 
a l'Alliance Française. Nascut a Sabadell, format 
en part a Valèneia, jove pintor inquiet a Paris, 
resident durant molts anys a Normandia -on créa 
el Centre d'Art Contemporain de Jouy-sur-Eure i la 
Biennale Européene de Sculpture de Normandie- 
retornat finalment a la dutat natal, repassa la 
seva trajectôria a partir d'algunes de les constants 
que la fan identificable. En la xafogor d'una
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tarda d'estiu, i mentre assaborim els refrescos que ens ofereix la 
Genoveva, la seva dona, li preguntem a en Xavier corn viu el fet que se 
li prepari una antològica; i manifesta una actitud ambivalent, d'il-lusió 
i d'inquietud albora, sobretot perqué s'hi mostreo algunes obres molt 
primerenques que no voldria que s'equiparessin a les de plenitud. 
Aviat passem, però, a qüestions mes generals.

Josep Maria Ripoll /  Carme Miralda - En una entrevista de fa uns 
anys deies que la pintura és per a tu una experiència complexa i que 
et desperta fins i tot terrors. Ho pots explicar una mica?
Xavier Oriach - intento donar una idea de la pintura que s'allunyi una 
mica del que simplement és plàstica: en podriem dir una profunditat 
més humana, de pensament, més próxima potser a la poesia que no 
pas a la pintura en si mateixa; però tot això és molt difícil demanar-li 
a un pintor perqué poden haver-hi contradiccions. També m'agrada 
molt la pintura per la pintura, però és aquesta dualitat que em fa patir 
una mica i és això el que em pot provocar una mena de terror. Ara 
estic dient que voldria fugir de la pintura, però a la vegada la pintura 
m'interessa, i m'agrada l'ofici de pintor: «j'aime broyer les pigments». 
J.M. R . /C M . -Sobre això, hi ha un vessant táctil en la teva pintura, 
petites zones de relleu; és una pintura de contacte amb la terra, amb 
la natura...
X.O. - Això ho he sentit ja des de jove. Fins i tot algunes obres 
primerenques que m'han portât de Valéncia ja fugen una mica de 
l'esperit del fauvisme; de la mateixa manera que tinc obres properes 
a l'esperit de Derain, que en aquella época a Valéncia ningù no sabia 
qui era, també tinc alguna natura morta en la línia d'un Nonell. Era la 
inquietud d'una personajove.
J.M. R ./C .M .-1  corn descobreixes tots aquests pintors, precisament 
a Valéncia?
X.O. - Va ser casual. A Valéncia em deien que feia una pintura 
lluminosa perqué era català, amb influéncies del modernisme català. 
Alla en aquella época es feia una pintura terriblement hispánica, 
grassa, plena de negre. Els pintors admirats pels meus companys 
eren Zuloaga, acceptaven ja una mica Gutiérrez Solana... A mi 
m'angoixava una mica tot aquest món, m'obria més cap a les coses 
del nord. Vaig descobrir en llibres en blanc i negre Oscar Kokoscha, i 
hi va haver una exposició molt maca a Valéncia cap a l'any quaranta- 
cinc, encara durant la guerra europea, muntada pel departament 
de propaganda dels nazis, on vaig descobrir el poc que ells encara 
acceptaven una miqueta: Lovis Corinth, Max Liebermann, i em va 
impressionar molt. Vaig anar sis vegades a veure aquesta exposició, 
on no anava ningú. I després tinc un record familiar, d'amor cap a la 
meva mare, que no era sensible a la pintura però que un dia, passant 
per una Hibreria, va trobar uns Hibrets de pintura francesa en blanc i 
negre sobre Matisse, Marquet, Bonnard, i algunes de les obres que 
vaig fer a Valéncia van rebre la influéncia d'aquests Ilibrets.
J.M. R. /  C.M. - Alguns títols deis teus quadres són referéncies a 
països exòtics, com també a tradicions o llegendes antigües. Qué 
t'aporten els viatges com a pintor?
X.O. - Relacionat amb això, alguns companys a Valéncia ja em 
preguntaven com era que feia una pintura moderna i, en canvi, 
m'agradava plantar el cavallet a l'horta, o pels voltants de Sabadell...
A mi em feia il-lusió apropar-me a un món nou però a la vegada estar 
a prop de la natura, deis homes, de les cases, deis viatges; i això 
m'ha anat seguint tota la vida. Vaig anar a Turquia l'any cinquanta- 
cinc o cinquanta-sis i em vaig emportar el cotxe carregat de teles.

Soldats cavant de Bruges (1951)
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M'emocionava davant d'un paisatge i sortia una altra cosa, potser 
s'acabava amb una natura morta al meu taller, però necessito el 
vlatge. He dibuixat molt a Creta, al segon i tercer vlatge a Turquía...
No vull abandonar aqüestes arrels tan profundes davant de la natura. 
J.M. R. /  C.M. - Però és curlós que no te'n vas als Hoes mes tipies sinó 
al desert, per exemple...
X.O. - i tant, i tant! Un dia vaig tenir una discussió amb un molt bon 
pintor de casa nostra que deia "Mira, aquell pinta retrats" i li vaig dir 
que el problema és que no hi hagi pintors que sàpiguen pintar retrats 
0 paisatges. No és cert que estigui contra el paisatge ni contra els 
retrats; de cap manera! Ara: el que passa és que avui dia no hi ha gent 
que faci retrats i faci pintura, com Picasso.
Un dels llibres que primer es veuen a la biblioteca de Xavier Oriach 
-perqué el té de cara i no de perfil, com si el consultés sovint- és 
Reverence à lo vie, les converses de Jean-Philippe de Tonnac amb 
l'explorador, cientlfic i humanista Théodore Monod, on aquest 
repassa els seus viatges, el seu misticisme o la seva ideologia 
inconformista.
J.M. R. /  C.M. - En relació amb aquesta natura que tant t'agrada, 
voldrlem que ens parlessis de la teva admirado per Théodore Monod. 
T'hi identifiques?
X.O. -1 tant! Amb Monod sento uns Higams grandissims. Aquest home 
mig religiös, molt espiritual, molt poeta, a qui li agrada el desert, la 
condició de l'home... Reverence à lo vie és una meravella. Era com 
un sant. Als setanta-set o setanta-vuit anys va travessar el desert 
libi, un dels més dlfi'cils, de la frontera d'Algèria fins a Egipte, i va 
sortir amb una ampolla d'aigua i prou. Va estar tres o quatre mesos 
caminanttotsol.
J.M. R. /  C.M. - Comparteixes aquesta actitud de reverènda a la vida? 
X.O. - Si, i tant, però em manquen la determinado i el coratge que eli 
ha tingut. He dubtat de mi i de moites coses. Ell era molt huma. Jo el 
vaig conéixer una mica al final de la seva vida: va defensar molt el meu 
fill politic el maig del 68 .
J.M. R. /  C.M. - T'identifiques, dones, amb la seva espiritualitat i el seu 
despullament. La teva és una pintura també despullada, essencial... 
X.O. - És una actitud d'intentar anar al fons de les coses. Però ell hi va 
anar,jo no.
Parlant de la seva obra, es refereix a una tela exposada al Museu i 
feta a Paris als vint anys que potser no s'havia vist mai, titulada El 
toller de Poolo Ucello, i això el porta a manifestar la seva admiració 
per Ucello o Piero della Francesca.
J.M. R. /  C.M. - En la teva obra, malgrat l'abstracció, sempre hi ha un 
pòsit figuratiu. Això té a veure amb aquest gust per la naturalesa i per 
la presència humana?
X.O. - Sempre, sempre. D'obra ben bé abstracta en tine molt poca. 
J.M. R. /  C.M. - Hi ha una tendència a les formes arrodonides...
X.O. - Potser si. He descobert, en algunes obres que han portât de 
Valèneia, algunes formes que també em surten ara. He tingut sempre 
una tendència a ordenar les coses: els tons, les masses, els colors...
- i  ens llegeix unes declaracions seves reprodu'ídes en el cataleg-.
«Je ne fais pas une peinture avec des doctrines. Je me force à paintre 
comme un jardinier harmonise son jardin, comme un paysan normand 
ordonne ses rangées de silex avec sagesse».
J.M. R. /  C.M. - Deixant de banda el mon de la pintura, quines 
referèneies culturáis consideres importants?
X.O. - Sobretot la poesia: m'ha impressionat sempre la poesia de 
François Villon, m'ha provocat ganes de pintar.

J.M. R ./C .M .-lla m ù sica ?
X.O. ‘ Amb la música sóc una mica especial. 
M'agraden les coses una mica insòlites: tant com 
Bach o Mozart, també m'impressiona un pastor 
grec tocant la flauta, em fa venir ganes de pintar. 
També molts cants de països primitius: per 
exemple, a Paris hi va haver una època que em 
comprava tot el que sortia de cants dels pigmeus. 
Em posa la pell de gallina: allò si que està compost 
i amb dissonàncies a la vegada! També m'agraden 
els Italians del segle XVll.

Una vegada més, dones, les arrels ancestrals 
i el refinament, l'emanació de la naturalesa i 
restilització. Per cloure la conversa, li preguntem 
finalment si creu que el fet d'haver viscut a 
Normandia pot haver tingut alguna influència en la 
seva pintura.

X.O. - No, no m'ha influït mai. Hi he viscut bé però 
no penso ni en els monuments ni en el paisatge 
normands. M'agradaven els poblets, passejar... 
però no m'emocionava com a pintor, potser 
précisément perqué és massa pintoresc. Per a 
certs pintors és un paradis, però com a pintura 
pintoresca normanda només salvo un pintor que 
aqui no és conegut, Baudin, que és una meravella.
És dar que hi ha molts pintors que hi han viscut: 
Picasso, Leger..., però han fugit del tòpic agradable 
de Normandia. Això si: els jardins em manquen.

Arribats a aquest punt, Xavier Oriach evoca els 
jardins franceses: els "jardins à l'anglaise" o els 
"jardins du curée" -aquests ùltims amb flors i, de 
tant en tant, una coliflor- que li produeixen una 
certa nostalgia, com també el que ell mateix es 
cultivava a la casa de Jouy-sur-Eure. En comunió 
amb la natura i els homes, amant del silenci i donat 
a la reflexiô, Xavier Oriach ens invita a endinsar- 
nos en les constants que travessen la seva obra, 
d'aparença abstracta però d'arrel figurativa, albora 
terrenal i estilitzada, lirica i rotunda, cálida i sòbria. 
Aixi com avui ens ha obert la porta de casa seva, 
també ho ha fet amb la deis propis jardins interiors.
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Xavier Oriach,
tornar la pintura ais orígens

PILAR PARCERI5A5

L'obra de Xavier Oriach (Sabadell, 1927) és una reflexió sobre la 
pintura, la seva essència, la seva historia, el gruix del substrat d'una 
experiéncia pictórica acumulada amb el pas del temps, i que tant és 
degut a rOrient com a l'Occident.

Arqueòleg de la pintura, cerca els seus llunyans orígens en 
l'arrelament al mur i aixi li busca un Hoc, amb el desig de convertir la 
tela en paret i la pintura en matèria de qualitat humana per expressar 
tot allò que surt de Tèsser. Modernität i arqueologia es donen la 
mà en aquest artista viatger, estretament vinculat tant a la cultura 
francesa com a la catalana.

Educat d'infant al Sabadell de la República al costat del seu onde 
Albert Rifa (1878-1963), reconegut fotògraf més enllà del Vallès, 
recolli Tesperit cultural i creatiu d'una ciutat que tenia com a far la 
pintura de Joan Vila Puig. Oriach recorda amb nostàlgia aquell nen 
sensible als programes educatius de la Generalität de Catalunya, 
als Ilibres d'art que Ü regalava el seu oncle i el contacte amb altres 
infants que projectaven la seva vocació de futur en la pintura, corn 
Joan Vilacasas, que després retrobaria a Paris.

El seu pas per València a causa de motivacions familiars, corn és 
la instal-laciô en aquesta ciutat del negoci dels pares, fa que el futur 
pintor es formi a TEscola de Belles Arts de Sant Caries de València, 
durant els primers anys de la postguerra espanyola. Amb poca 
tradició d'avantguarda, llevat del mon de la gràfica, València era un 
reducte de postimpressionisme i, sobretot, de postsoroHisme. Alla 
rep una formació académica que li deixà Tempremta del gust pels 
materials i la cuina pictórica, però també constituí el primer pas cap 
a la rebel-lió i Tinconformisme amb el grup Z, pilotât per Manolo Gil, 
que sorgelx a Tentorn de 1946, dos anys abans que Dau al Set, i que 
es manté fins al 1949. Si en alguna cosa estaven d'acord els membres 
del grup Z era en el fet que no vollen seguir els dictats académies.

Aquest période significa per a Xavier Oriach el primer punt i apart 
de la seva trajectória, la reafirmació de la seva vocació, expressada 
en els autoretrats com a pintor, i en Taposta pel color dins dels 
dominis del fauvisme, en el Hiure carni traçat per Matisse. El color 
pel color, la netedat de formes i la simplificaciô de les composicions 
el duran a obrir una etapa valenciana d'afirmació per la nuesa de la 
pintura, un moment que s'acaba, 0 millor dit, que es transforma amb 
la seva añada a Paris e l l95l  becat per l'Institut Français de València. 
El que havia de ser un exercici temporal es converteix en una opció 
de vida i Xavier Oriach s'instaTlà a Paris, després a Normandia, a 
Jouy-sur-Eure, on desenvolupà durant els anys vuitanta un seguit de 
biennals d'escultura i activitats de promoció de Tart contemporani, 
fins que retorna als seus orígens sabadellencs el 1992. Per primer 
cop, aquesta exposició rescata aqüestes obres deis anys quaranta 
que formen part de la contesta "antiacadémica" del grup Z i en 
particular d'en Xavier Oriach.

L'exposició Xavier Oriach. Cortogrofio pictórico mostra un 
recorregut pels motius principals de la seva obra pictórica i pels

El poeta fiorenti (2010)

moments de canvi i preocupacions estètiques, des 
de Tinconformisme inicial del Grup Z a València fins 
ais seus treballs més recents, des del 1941 fins al 
2013. Sense voler ser una exposició retrospectiva, 
aquesta "cartografia" permet, mitjançant unes 
agrupecions temàtiques i estètiques, fer una 
lectura distanciada sobre la totalitat de la seva 
obra pictórica, realitzada en els indrets on ha viscut 
i on Tha desenvolupada: València, Paris, Normandia 
iSabadell.

A Paris, Xavier Oriach retroba artistes catalans, 
corn Antoni Clavé, el company sabadellenc Joan 
Vilacasas, Antoni Tapies, Antoni Guansé, Emili Grau 
Sala, i altres artistes que s'apleguen en un espai, 
tan dif JS corn intéressant, corn és Tanomenada 
Escola de Paris. Es preocupa per la composició i
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Dimoni (2011, a dall) : Le sonneur de cloche (2012, a baix)

la construcció de l'espai pictòric, i es guia per un 
humanisme renaixentista que ei porta a quadres 
com El toller de Paolo Ucello (l95l), l'expressió d'un 
desig, el de pintar els estris i el taller, el de ser i 
esdevenir un clàssic en el sentit de permanència en 
la pintura, arrelant-se a la seva historia i tradició. A 
partir d'aquesta transformado constructiva encetà 
una llarga etapa que abasta pràcticament els anys 
seixanta i setanta, en qué domina i'ambigüitat 
entre composició urbana i paisatge, sense arribar 
mai a una completa abstracció, amb voluntat 
de sintesi, de construcció d'espais apa'isats, 
transparéncies, simetries, algunos formes 
arquitectóniques s'hi insinúen. Finalment, ais anys 
vuitanta abandona aquest carni que gairebé s'havia 
convertit en un estil, en una manera de fer prou 
recognoscible, per fer un tomb vers unes pintures 
de factura més suau, més liquides, més gestuals, 
sota el guiatge de la galerista Nane Stern.

Però el Xavier Oriach que es defineix més 
a si mateix és aquell que opta i aposta per la 
permanencia histórica de la pintura, perfusionar- 
ne la tradició occidental -e i romanic, el gótic, 
el barroc-, tot partint del moment fundacional 
d'Europa i també de Catalunya, el seu volgut i 
cercat "blanc de l'any mil". La fusió sensible amb la 
tradició mediterránia d'Orient, amb l'art bizanti i les 
arquitectures de les veiles civilitzacions de l'Orient 
Mitjà, que es troben també a les nostres arrels, 
enriqueix el món que projectarà a partir d'aquest 
moment. Per aixô, l'exposiciô fa un recorregut 
temàtic per aquest món de nostalgia i esperança, 
per la matèria corn a sole existencial i pels générés 
de la pintura als quais Oriach no ha volgut mai 
renunciar, tot i mirar-los des dels estrats del 
temps.

Recuperar algunos de les seves natures 
mortes romanes o barraques que tenen corn a 
referent les elegants parets murais de les cases 
pompeianes, o la tradició espanyola de Zurbarán, 
dóna una dimensió de la Sensibilität de l'artista per 
dotar novament de valor murai un gènere pictòric 
que potser havia caigut als marges del que és 
decoratiu. Petrificar la pintura, donar-li un sentit 
etern, com Piero della Francesca podia fer amb
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les sevGS Madonnes, aquest és també el desig de 
Xavier Oriach. Les muntanyes gascones, el Canigó, 
la serra del Cadi o altres cims de l'Atles marroquí 
donen la dimensió de la grandiositat de la terra, del 
que es pot abastar amb la mirada; les seves formes 
són espais en relleu, de manera que la pintura es 
converteix en pedres i les pedres en pintura.

Al costat de les muntanyes, hi trobem les 
barques i la seva relació amb la mort. Algunos 
són véritablement barques de Caront, per passar 
a l'altra riba, la dels morts. Algunes transporten 
fruités i es converteixen en gorros de natures 
mortes. L'univers pictòric de Xavier Oriach no es 
tanca aquí, segueix amb els arbres i el bestiari. Els 
arbres corn a éssers que en la nit es converteixen 
en fantasmes dins el bosc. Les bèsties, amb tot el 
que tenen d'afables i monstruosos, de domèstiques 
i salvatges, però, sobretot, les que interessen a 
Oriach són les que configuren un elenc de bèsties 
fabuloses, motiu de Legenda o de creació literaria, 
des de Ramon Llull a Joan Perucho o Pere Quart, 
sense oblidar Jorge Luis Borges.

Tanca l'exposició al Museu d'Art de Sabadell un 
conjunt de personatges dins el gènere del retrat. 
Amb la ironia i esperit critic que caracteriza la 
mirada d'Oriach, aquests personatges revelen 
tota la seva monstruositat, però també la seva 
innocència o bondat, de manera que el conjunt 
esdevé una "antigaleria" de personatges illustres, 
entre els quais destaca El poeta fiorenti (2010) o Le 
sonneur de cloche (2012), inspirât conceptualment 
en els tipus populars d'oficis rars, corn el campaner 
del Libre Testes de lo terra, de Llorenç Brunet, 
i formalment en les figures dels vitralls de les 
catedrals franceses. En darrer Hoc, l'artista ha 
volgut fer un exercici de relecture del seu bestiari 
i ha emprès un conjunt d'obres recents sobre 
la béstia de Gavaldà, amb el titol de Mon orni 
de Gévoudan (2013), que s'exposen a la sala de 
l'Alliance Française de Sabadell. Aquesta béstia 
monstruosa, a la quai s'atribuïen més d'un centenar 
de morts entre 1764 i 1767 a la regió francesa de 
Lozère, va fer moure les tropes relais fins abatre 
en dues ocasions un gran Lop i un gran ca, donant 
per morta la Legendaria béstia, però que va 
espantar tant els habitants d'aquelles terres que 
es van sacrificar molts animals innocents en nom 
de la temuda béstia. A élis és dedicada aquesta 
sèrie de noves pintores que clouen, ara per ara, 
la trajectòria d'un artista que encara enguany ha 
viatjat a Turquía a la recerca d'un altre paisatge, 
d'una altra cultura i d'una altra olor, que li aporta un 
nou estrat per al sediment pictòric universal que 
practica.

El seu treball respon a una recerca constant 
per trobar l'essència de la forma i de la pintura.
Corn ha dit eli mateix: «L'essencial està ja dit en

Sibina (2012)

les obres antigües amb valors diferents. Jo continuo a la recerca 
de les formes pures, i tôt aixô es desprèn del treball [...], les formes 
sorgeixen de referències que he vist en els meus viatges, a la natura, 
a l'arquitectura. Són la meva escriptura».

Pilar Parcerisas és comissària de l'exposició Xavier Orioch. 
Cortogrofio pictórica, 1941-2013, que es va poder veure al Museu 
d'Art de Sabadell.
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Sitges 2013 /
Mes públic, rnenys cinema
XAVIER GORDI

El Festival de Sitges, que va celebrar la seva 46a edició entre l'll i el 
20 d'octubre, viu el millor moment de la seva historia pel que fa a éxit 
de públic, acceptació popular i prestigi. Tot i la crisi, que ha obligat a 
retallar un 20%  l'oferta de films, s'ha superat ámpliament el rècord 
de venda d'entrades. Lluny queden els temps en qué la majoria de 
gent ni el coneixia i ais que hi assistíem se'ns titllava de «rarets».
Si fa una década el festival era un vedat reservat als fanatics del 
cinema fantàstic, ara s'ha convertit en un fenomen de masses, on la 
gent hi assisteix per gaudir de l'acoHidor poblet de Sitges en unes 
dates molt encertades (quan encara hi fa un clima agradable), per 
participar a la zombie walk i, de passade, per veure alguna pel-lícula, 
encara que aquesta no és la motivació principal. És cert que cada 
vegada hi ha un públic més fidel i que el cinema mou passions entre 
els més joves, però seria absurd no admetre que Sitges està de 
moda. I, evidentment, l'organització encapçalada per Ángel Sala fa bé 
d'aprofitar-ho.

Tanmateix també caldrá anar en compte i no badar. Sitges 
s'ha guanyat rápidament l'etiqueta de festival de referéncia en 
l'ámbit fantàstic i ha sabut promoure una multitud de festivals més 
petits, nascuts a la seva ombra, queja comencen a tenir un bon 
bagatge. Però es podria perdre en la reiteració de les mancances 
que es repeteixen un any rere l'altre. Una és l'organització, en 
mans d'un munt de col-laboradors amb més voluntat que capacitat 
professional i a qui no se'ls pot exigir més, però que cada any están 
més desbordats a l'hora de gestionar aspectes com la premsa, amb 
l'emboüc de carnets, les graelles d'horaris o la cessió de projeccions. 
Una altra, i la més important, és la programació. No es pot dir que 
sigui gaire critic amb el festival —al contrari, qui m'hagi llegit els 
darrers anys sap que en sóc un devot—, però enguany el galimaties 
de seccions mal definidas, la selecció d'algunes obres i l'entrega de

premis —cree haver-ne comptât 39, a banda deis 
honorífics!— ha résultat d'allò més irritant i fa de 
festival petit. Cada edició hauria de ser valente i 
apostar fort per una 0 dues pel-licules, de manera 
que el recolzament del festival servís per donar 
una empenta a l'estrena comercial, una cosa que 
actualment és impossible.

Directors consagrats i poques reposídons
Estem en crisi i aixó es reflecteix en el cinema.
Els grans estudis fan comptades pel-lícules de 
gran pressupost i pretenen que l'aposta sigui 
segura. Per aixó apareixen una multitud de films 
de gent amb ganes de demostrar el que saben 
fer —alguns més preocupats per provar fortuna 
buscant l'éxit comercial—, mentre que el cinema 
de pressupost mitjà pràcticament ha desaparegut. 
Davant d'aquesta situació, el festival ha apostat 
pels directors consagrats —alguns dels quais 
segurament no están en el millor moment de les 
seves carreres—, però que tenen dificultats per 
estrenar, corn Terry Gilliam, Brian de Palma, Peter 
Greenaway 0 el mateix Alejandro Jodorowsky, de 
qui es va presentar la seva última obra, La danzo 
de la realidad, i també el documental Jodorowsky's 
Dune. A la Hista, cal afegir-hi Neil Jordan amb 
Byzantium —que ens narra, com gairebé sempre, 
una història de vampirs talment si es tractés d'un 
conte de fades— i Jim Jarmusch amb Only lover's 
left olive —també de temàtica vampírica—, i que

Drug War 
(Johnie To)
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aconsegueixen convèncer si et deixes captivar per la seva atmosfera 
i pel to mélancolie.

La secció oficial no ha estât per a tirar coets, mentre que les 
altres seccions han estât al nivell habitual, amb alguna perla entre el 
maremàgnum d'obres regulars i molt dispars entre elles. 1 aquest any 
sí, a diferència de l'any passât el cinema orientai ha tornat a mostrar
se en bona forma. La mala sorpresa ha estât deixar de banda les 
reposicions, una aposta que semblava segura (i senzilla). L'any passât 
van ser un èxit les projeccions de Reservoir Dogs, Phantasma, Star 
Crash, Nightbreed... 1 sincerament, creia que oferir cinc o sis grans 
classics cada any es convertiria en una tradició. Però en aquesta 
edició només podem destacar-ne un pareil, The Wizard ofOz (en 3D), 
dins la secció Sitges Family orientada al públic infantil, i II deserto 
dei Tartari (1976), de Valerio Zurlini, una adaptació de la novel-la de 
Dino Bozzati; pel-lícula que, tot i el seu pessimisme omnipresent, 
el meu company de butaca afrancesat —amb qui xoquem sovint 
perqué tenim gustos diametralment oposats— i jo várem coincidir en 
considerar una de les millors del festival. També en sessió especial, 
es va projectar el comiat del mestre Hayao Miyazaki, The wind rises, 
amb un esgotament d'entrades com feia anys que no veia. Prova 
de la manca de criteri de la selecció, l'altre film projectat en sessió 
especial va ser The jungle, d'Andrew Traucki, un director que havia 
mostrat enginy en artefactes de poc pressupost corn The reefo 
Black water, però que aquesta vegada perpetra una bonyiga que et 
fa pensar que 0 bé l'organitzaciô li va fer un favor, 0 bé ningù es va 
atrevira veure-la.

Malauradament, no ha estât l'ùnica obra fluixa. El gran mèrit de 
les darreres edicions era, precisament, haver aconseguit un nivell 
mitjà molt elevat, que evitava trobar-te amb preses de pél corn les 
d'enguany. 1 aquí és on haurien de vigilar l'Àngel Sala i els seus, tot i 
que de moment tenen tot l'èxit del món i la gent entregada.

'Found footage' a dojo
La pel-licula de la qual s'ha parlât més va ser l'encarregada d'obrir el 
festival. Grand Piona, d'Eugeni Mira, amb Elijah Wood i John Cusack 
-encara que només aparegui uns minutets a la pantalla. No seré 
gaire original si die que la premissa apuntava molt alt, evocant Alfred 
Hitchcock. Però no és una aposta valenta i, tot i els seus encerts 
formais. Grand Piano acaba dérivant cap als tòpics més usats del 
cinema de Hollywood. La sensació final és d'un film malaguanyat, que 
et deixa amb ganes d'haver vist què n'hauria fet el millor De Palma.

Una altra obra que arribava envoltada d'una gran aurèola per 
les paraules elogioses de Quentin Tarantino va ser Big Bad Wolves, 
d'Aharon Keshales i Navot Papushado, dos israelians queja havien 
sorprès amb la seva òpera prima, el film de terror Kolevet (2010), 
un gènere no gaire habitual en aquell país. En aquesta ocasió ens 
ofereixen una comèdia negra que, tot i tenir certs alts i baixos, conté 
moments realment délirants i no absents de crítica social.

Una de les pel-lícules que més va agradar fou The world's end, 
d'Edgar Wright, una comèdia que comença amb tons costumistes i va 
dérivant cap a una Iluita per salvar la Terra d'uns personatges extrets 
de les pel-licules de lladres de cossos. La interpretació de Simon 
Pegg dona solidesa a un film de ritme trepidant i proposta original. 
També va rebre l'aprovació del públic Insidious Chapter 2, de James 
Wan, que aconsegueix el mateix bon résultat que la primera part 
amb els mateixos ingredients. Machete kills, de Robert Rodríguez, 
no va despertar la mateixa unanimitat, tot i que no acabo d'entendre

la gent que diu que no està al mateix nivell que la 
primera... És una ració exactament del mateix, cine 
exploitation que t'agrada 0 no t'agrada (a mi si, i 
molt).

No parlaré de la multitud de found footoges 
que han inundat el festival, un gènere que 
s'adequa molt bé als temps de crisi i permet 
rodar un film amb poc pressupost i càmera 
en mà. Malauradament, també demana dosis 
considerables d'enginy per evitar bunyols difícils 
de pair.

Afortunadament, hi ha altres films que, tot i el 
seu escás pressupost, si que saben oferir quelcom 
d'original 0, si més no, amè. És el cas de Coherence, 
de James Ward Byrkit, un trencaclosques trepidant 
(si aigu l'ha resolt i m'ho explica em farà un favor);
0 A field in England de Ben Wheatley, director de 
Kill list i Sightseers, premiada l'any passât a Sitges, 
que ens sorprèn cada vegada. Aquest cop l'obra 
no és rodona, però té moments especialment 
brillants i només per la cançô tradicional Boloo 
my boy ja val la pena pagar l'entrada. The Battery, 
de Jeremy Gardner, i Prince Avalanche, de David 
Gordon Green, són dues rood movies centrades en 
la relaciô entre una parella masculina en paratges 
desolats, la primera en un context apocaliptic de 
zombis i l'altra en un to de drama més intimista. 
Ambdues aconsegueixen l'empatia amb els 
personatges, el minim que t'esperes d'un film 
d'aquestes caractéristiques. En el cas de Prince 
Avalanche, però, em va caure l'ànima als peus 
quan em vaig adonar que és un remake (un mes), 
gairebé pia per pia, de la pel-licula islandesa A 
annan veg. The Dirties, de Matt Johnson, toca el 
tema del bullying des d'un punt de vista agredolç 
que em va convèncer i també encerta de pie 
amb els personatges centrais. Escape from 
tomorrow, de Randy Moore, una obra envoltada 
de polèmica perqué es va rodar a Disneyland 
sense permis, comença de manera brillant i va 
encaminant-se cap a un desti desconcertant i 
poc définit. Magic Magic, de Sebastián Silva, va

Il deserto dei Tartari 
(Valerio Zurlini, 1976)
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provocar una disparitat considerable d'opinions, però les entregades 
interpretacions, l'ambientaciô embriagadora i la raresa de la 
proposta la converteixen en una cinta més que recomanable.
Lluny del caire intimista d'aquestes pel-lícules, The Colony, de Jett 
Renfroe, és un enèsim homenatge a John Carpenter que treu partit 
del seu pressupost modest fent veure que és un film molt més 
car i no ofereix res de nou, però aconsegueix el seu únic objectiu, 
gaudir una bona estona. Tampoc aporten res de nou els germans 
Ford amb The Dead2: Indio, una ració de zombis de qualitat Del que 
m'esperava molt i em va oferir molt poquet va ser \Ne ore whot we 
are, el remake de la mexicana Somos lo que hay, una de les perles 
d'edicions anteriors, dirigit per Jim Mickle, autor de la reivindicable 
Stake Land.

En l'apartat més tripaire convé ressaltar les pel-lícules passades 
de rosca i amb to de comèdia com Fronkentein's army, de Richard 
Raaphorst; Hell Baby, de Robert Ben Garant i Thomas Lennon; i la 
desvergonyida Bod Milo!, de Jacob Vaughan, que va aconseguir que 
tothom en parlés mercès al seu ghoulie anal. Sorprenentment, una 
porquería com 100 bloody ocres va rebre un premi.

Takashi Miike, Johnnie To i els caníbals
La vessant orientai va tenir nom propi, Takashi Miike, un dels 
directors més mimats pel festival, amb una retrospectiva ben 
cuidada que va saber evitar alguns dels films infumables d'aquest 
director japonés de gran cabal productiu. Es van poder veure obres 
tan remarcables com la perversa Audition o cintes d'acció délirant 
com Shinjuku Triad Society (més dura) o The city of lost souls (més 
divertida). També es van presentar les seves últimes pel-lícules. 
Lesson of the evil i Shields of straw, molt diferents entre elles, 
però ben recomanables. Miike està trobant cada vegada un estil 
més équilibrât i accessible, un tret que no té per què considerar-se 
pejoratiu. L'altre nom important del cinema asiàtic fou el del cineasta 
de Hong Kong Johnnie To, que va venir amb Drug Wor, senzillament 
impressionant, i la més lleugera Blind detective. També es va 
projectar New world, de Park Hoon-jung, un thriller sud-coreà sòlid 
però massa convencional (i llarg). Monsoon Shootout, de l'indi Amit 
Kumar, és un thriller molt més innovador, que parteix d'una idea prou 
original tancada amb brillantor, i que si no hauria d'haver merescut un 
guardó, almenys si que se'n fes un xic més de rebombori. Pel que fa 
a les comédies, la millor sense cap mena de dubte és Why don't you 
play in hell, I'aposta de Sion Sono, un director japonés desconcertant, 
que aquí fa un cant al cinema en generai i al gènere dels yakuzes en 
particular. Vulgorio, de Pang Ho-cheung, més desenfadada, parteix 
d'una premissa semblant però en el context del cinema eròtic.

Dues produccions que van aixecar polseguera van ser The green 
inferno, d'Eli Roth, i Only God forgives, de Nicolas Winding Refn. La

primera no deixa de ser un film modest que revisa 
el gènere Italia dels mondos caníbals, encapçalats 
per Holocausto coníbol (1980), però des d'una 
premissa ecologista que fa riure i que t'has de 
prendre corn un divertiment destinât als amants 
d'aquest tipus de cinema (mencio especial a la 
trepidant escena de l'accident d'avioneta). Only 
God forgives, com altres pel-lícules del seu director, 
és desconcertant. Té el problema que partia de 
molt amunt perqué Drive, la seva pel-lícula anterior, 
on forma i contingut arribaven a donar-se de la má 
de manera brillant, era molt difícil de superar. En 
aquest cas, la forma predomina sobre el contingut, 
amb el-lipsis brutals sobre l'origen i les motivacions 
deis personatges, que exigeixen a l'espectador 
omplir massa espais en blanc. Però Nicolas 
Winding Refn em té el cor robat des de fa temps i el 
considero un deis directors que saben surprendre 
a cada obra, i aixó és admirable. Malauradament, la 
majoria de mestres de qui n'espero el mateix o bé 
ja están a punt de retirar-se o a punt de passar a la 
vida eterna...

També mereix una mencio especial la secció 
Brigadoon, que va premiar Simón Andreu i va 
retre homenatge a Patty Shepard, José Ramón 
Larraz i Jess Franco, de qui es van projectar 
algunes pel-lícules. Deu ser que em faig veli, però 
torno al tema de les reposicions. En molts casos 
hauria preferit tenir l'oportunitat de veure a la 
gran pantalla part de la filmografia d'aquestes 
«bésties» en comptes de moites de les pel-lícules 
convencionals i poc arriscades que es van veure 
a la secció oficial, amb coses com Gallows Hill, de 
Víctor García, que són un falta de respecte a la 
dignitat del gènere.

També em vaig quedar amb la recança de no 
haver vist el remake de Patrick (1978), una de les 
meves debilitats. Encara em té captivat aquella 
carátula que em va fer llogar-la moites vegades al 
videoclub quan era petit, fins que el reivindicable 
Joan Lluís Goas ens la va oferir al seu programa 
mític Noche de Lobos.

T
Ferrer
ADVOCAIS

rambla 5, 4° planta G82Ü2 sabadell 
tel 93 727 59 20 fax 93 725 64 56 
e-mail: advocats@giassessors.com

Fundació
BancSabadell ®s
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Sitges2013 /
'Los inocentes', un cadáver exquisit

EUGENI GUILLEM

Intentar posar en marxa una pel-lícula, en els nostres dies, és una 
missió pràcticanent impossible abocada al desastre; intentar 
acabar-la, una proesa només apta per a inconscients disposats a 
emprendre una carrera de tons plena d'obstacles. I intentar que el 
résultat final no acabi oblidat en un fose calaix d'un despatx d'algun 
avorrit burócrata, un miracle.

Ja no US die res si, a més, es tracta d'una pel-lícula dirigida per 
dotze directors...

Los inocentes va néixer com a projecte d'una assignatura 
de l'especialitac de direcció de quart curs de la XV promoció de 
l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).
La proposta era clara: fer una pel-lícula dirigida entre els dotze 
alumnes de l'especialitat; en canvi, portar-ho a la práctica, no era tan 
clan ais dotze cirectors també s'hi van afegir els quatre alumnes de 
l'especialitat de guió. Embolica que fa fort.

El primer pas, senzill només en aparença, consistí en respondre 
la següent pregunta: sobre qué dimonis volem que tracti la pel-lícula? 
Tothom té molt dar de qué anirá la seva pel-lícula mentre ningú li 
encarrega de rodar-ne cap; tothom té el cap pie de idees boníssimes 
per dur-les a la gran pantalla. El problema arriba quan n'has de triar 
només UNA. Aleshores, tot són dubtes. Per qué no aquesta idea i no

pas aquella? Totes són bones! Però només en pots 
escoHir una.

I ja no US die res si, a més, són setze persones 
buscant LA idea...

Però la idea sorgeix en el moment més 
inesperat. Tot comença amb un «I si.. ». I si fem un 
slasher? I ja hotenim.

Definició de slasher segons la Viquipédia: 
subgènere del cinema de terror. La seva principal 
característica és la preséncia d'un psicópata que 
assassina brutalment adolescents ijoves que es 
troben fora de la supervisió d'algun adult. O dit 
d'una altra manera: sexe, alcohol, sarg i fetge.

Aquest esquema quasi matemàtic -grup 
de joves que, desobeint les adverténcies, es 
desplacen fins a un lloc male'ít en busca de sexe i 
diversió, i on serán sistemáticament assassinats 
per un psicópata- ens va facilitar molt la feina. De 
fet, després de revisionar el classic Friday, the 13th 
a classe, vam decidir robar-ne I'esquema; mai vam 
prétendre ser originals o innovadors, simplement
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fer una pel-lícula que funcionés. Que no és poca cosa.
La possible Originalität del nostre projecte, això si, va aparèixer 

després. Una altra característica dels slashers és la iconografia 
que envolta Tassassi: com mata, amb quina arma ho fa, amb quina 
mascara amaga la seva Identität.. Recordern la máscara i el 
ganivet de Michael Myers a Halloween; o la de Jason Voorhees a les 
sequeTles de Friday, the 13th. Nosaltres també necessitàvem una 
iconografia per diferenciar-nos de la resta; una iconografia potent 
reconeixedora i, sobretot d'aqui.

1 com abans, algu va din «1 si...». 1 si tot succeeix durant el 28 de 
desembre? l ja ho tenim tot fet el dia dels innocents, les bromes, les 
Hufes...

Després arriba un dia en qué tenim a les mans un guió a punt per 
rodar; un guió amb gent que es crema, amb gent que mor picada per 
centenars d'abelles, amb gent atropellada per autocars... Un guió que, 
sincerament se'ns escapa de la mà en pressupost i en equip huma.

Ja he dit que això del cinema és només per a inconscients. I és per 
això que decidim tirar endavant

Necessitàvem més pressupost del que disposàvem. l un equip 
tècnic disposât a deixar-hi la peli durant un mes de rodatge.

El primer obstacle el vam superar rodant un teaser, amb el quai 
vollem demostrar del que érem capaços, i que la cosa anava de debò. 
l Tescola va confiar en nosaltres i ens va duplicar el pressupost 
El segon obstacle el vam superar embolicant a tota la resta de

la promoció: companys de classe de les especialitats de foto, de 
muntatge, de so, d'art... Los inocentes va deixar de ser un projecte de 
Tespecialitat de direcció per convertir-se en un projecte de tota una 
promoció, de companys i amies.

Després, corn en qualsevol projecte cinematografie, tot es va 
accelerar: realitzar els castings per trobar els actors idonis, planificar 
el rodatge, la logística... 1, finalment rodar. Rodar. Frenèticament 
Amb moments tensos i moments magies corn en qualsevol rodatge; 
amb moments en què tot sembla que se n'anirà en orris, però amb 
Tempenta i la iTlusiô de saber que estás fent la teva primera pel-licula. 
A THospital Tórax, per exemple, on simulàvem Tinterior de Talberg 
maleït, hi va haver dies en què tres unitats hi rodaven simultàniament; 
actors amunt i avail canviant de set, de director i d'escena en cosa 
de pocs minuts; directors de foto corrent amunt i avail pels foscos 
i laberíntics passadissos del Tórax per aconseguir óptiques d'altres 
equips...

Més tard, arribà el moment de montar tot el material gravat; 
cada director, juntament amb un montador, traballava en el seu 
segment. I un cop acabat, es va posar cada segment un darrere Taltre. 
El résultat: dues hores i mitja de peTlicula. Tisores. Sacrificar plans. 
Ritme.

Finalment, teniem entre mans un producte de poc més d'una 
hora que funcionava prou bé en conjunt. Però encara quedava molta 
teina per fer. Si tot slasher té una iconografia característica, també 
té una mùsica característica; un leitmotiv simple i reconeixedor 
capaç d'atrapar Tespectador. Aixi que vam recórrer a influències dels 
anys vuitanta per crear una melodia que acompanyés les bromes 
macabres de Tassassi.

1 ja quasi ho teniem. De mica en mica, el résultat anava creixent. 
Millorar el so. Doblar algunes escenes. La correcció del color... Teniem 
una peTlicula. Després de molt de temps, teniem una peTlicula. La 
nostra peTlicula. La peTlicula d'ungrup d'inconscients. La peTlicula 
d'un bon grapat d'amics que han aconseguit fer quelcom quasi 
impossible avui en dia. Però ho hem fet. 1 n'estem molt orgullosos.

0 potser US pensàveu que era una broma?

Eugeni Guillem (Sant Quirze del Vallès, 1975)- Infìuenciat per haver 
nascut poques hores després que els seus pares veiessin El colós 
en flames, ja de petit va demostrar un gran interés per veure i fer 
cinema. Va estudiar a TE5CAC i és codirector de Los inocentes, 
estrenada al festival de Sitges 2013- Responsable del bloc Ovelles 
Elèctriques_(http://ovelleselectriques.blogspot.com.es) sobre el 
gènere fantastic dins de la literatura i el cinema. Autor de la noveTla 
curta Òboi, guanyadora ex aequo de la Menció UPC del Premi UPC de 
ciència-ficció 2005, i publicada per Ediciones B (coTlecció Nova).
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La boira i la litúrgia.
Una divagació ultralocal sobre Roger Mas

RAÜLGARRIGA5AIT

Plus intra, plus extra.
(«Com mes endins, mes enfora.»)
Lema dels coralers de Barcelona

L'ultralacal, entés cam a laçai altre, local ultrot, 
és tombé un oxímoron.
Patrick Gifreu

Al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona s'exposen, dins una 
vitrina, cinc cranis antiquíssims i trepanats. S'hi van aplicar diverses 
tècniques, no sé si triades pels qui havien de patir-les. A alguns els 
van perforar l'os fent-hi girar un punxô. A uns altres els van fer una 
incisió desplaçant el punxó en línia recta. 1 a algún li van llimar el crani 
amb un instrument raspós, amb força i paciència, fins que va cedir.

Aquests homes van viure als voltants del que avui és Solsona, en 
un territori poblat de centenars de dolmens i cistes, petrificacions 
de la mort que els saludaven. En la majoria dels seus cranis s'hi veuen 
rastres de regeneració. Aquests homes de fera anterior a l'anestèsia 
van sobreviure. Van sobreviure durant décades. ¿Per què, tot plegat? 
Els antropôlegs parlen de rituals magies que naturalitzaven l'horror. 
És d'aquelles coses que la historia ha situât en un altre mon, a l'altra 
banda d'una reixa de seguretat. Veig aquells homes a l'altra banda 
de la reixa. Vacil-len vora un dolmen, emboirats, amb una estranya 
tovor a la closca, mesurant amb temor cada pas i sentint corn una 
punxada cada contacte amb la terra. Els veig convertis en objectes 
de respecte i de recel, aïllats dels altres i aïllats entre élis, marcats 
per sempre, a mig cami de totes les coses.

Avanço uns quants milers d'anys. Solsona és una passarel-la 
de celebritats carlines. Han instal-lat la Reial Junta Governativa 
del Principat de Catalunya a la casa més noble de la plaça Major.
Les tropes de Don Caries de Borbó, trenta mil homes, han desfilat 
durant dues hores pel portal de Llobera. El rei ha estât rebut amb 
visques i crits de mori Cristina puta. S'ha fundat una Universität 
carlina amb professors cerverins. En aquest ambient destaquen 
dues personalitats, per raons diferents. Una és el bisbe Juan-José 
de Tejada, un pobre riojà que han enviât a consumir-se a Solsona, 
d'ideologia reservada, teóric beneficiari del fervor carlí per la 
Santa Església. L'altra, mossèn BenetTristany, soldat de la religio, 
el guerriller més desenfrenat de tot Espanya segons el princep 
de Lichnowsky. Tejada i Tristany son puntáis d'aquell ordre que va 
organitzant el mon. L'un es limita a revestir el seu càrrec; l'altre és una 
violència massa temible per reduir-la o repudiar-la.

En aquest moment de plenitud, el bisbe Tejada surt del palau 
muntat a la seva mula. Mossèn Tristany, inhalant a plens pulmons 
l'aire catôlic de Solsona, baixa amb el seu cavall fet a la vida dura

Arxiu del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

dels rocs. Amb tanta mala sort que en una 
cantonada topen les dues bèsties. Del cop fisic 
O de l'impacte moral. Tejada exhala l'iiltim alè. 
Mossèn Tristany arrufa les celles i fa un embut amb 
els llavis, confós. L'accident deixa la ciutat òrfena 
de bisbe durant més de mig segle. Els rumors de 
complot son sufocats de seguida. A Solsona el 
carlisme, aquest moviment que sembla una revolta 
desesperada contra el temps que s'ho emporta tot, 
va autodestruir-se per combustió espontània.

Vaig sentir aquesta historia en una sobretaula. 
Fa una mica més de mig segle tres nois cepats 
de Solsona van allistar-se a la Legió Estrangera 
francesa. Eren gent ferma, possiblement havien 
fet la guerra. En arribar al quarter, a Marsella, 
van rebre la paga inicial i van observar el Hoc on 
s'havien ficat. Els envoltaven els criminals més 
experimentats de tots els continents. A la insigne 
ciutat de Solsona hi proliferaven els destralers, 
els gegants paleolitics, els monstres d'un sol ull, 
però els tres nois no hi havien vist mai res que 
s'assemblés a aquella brutalitat humana. Potser 
van aguantar un pareil de dies, potser només 
unes quantes hores. El fet és que, aprofitant la 
nit, van escapar-se current corn esperitats, per
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un país desconegut, amb la por de ser perseguits per les autoritats 
franceses. Van correr tota la nit i, quan ja clarejava, van amagar-se en 
un cementiri, dins uns nínxols buits.

Van repetir aquesta estranya alternança unes quantes vegades. 
De nit fugien, évitant els contactes amb la població. De dia dormien 
entre els morts i resaven perqué ningú no vingués a omplir el seu 
nínxol.

1 així van arribar a Solsona, entre els seus monstres familiars.
Roger Mas és un artista que pot interessar a persones de 

qualsevol Hoc, però té un Higam evident amb aquest indret pie 
d'impulsos salvatges que una velia civilització casolana ha anat 
modérant. Es nota en el seu acostament a la mùsica tradicional de la 
ciutat, en les espardenyes de set brencs que porta als concerts, en 
la naturalitat terrosa del seu accent de transido. Però crec que hi ha 
coses més profundes i més dificils de definir que el vinculen a aquest 
entorn, coses que pesen més en la configuració de la seva obra. Provo 
defixar-les.

1. Fora de casos extraordinaris, gairebé epifànics, com el de 
Ramon Llull, la claredat no és el do d'una intel-ligència individuai.
Cai un cultiu de segles en un espai geografie concret, amb la 
col-laboració de centenars de persones, per generar uns quants 
esquemes de pensament compartits, que circulin en una atmosfera 
nitida. No n'hi ha prou que algunes ments poderoses articulin un 
diseurs culte; la vida quotidiana se n'ha d'anar amarant fins que una 
capa prou gruixuda de gent s'hi reconegui. Més que la prosa distant 
d'alguns Hibres, és l'alternança entre les converses i les lectures el 
que esvaeix les boires de la ment. Aixi apareixen un seguit de llocs 
comuns en el sentit literal de l'expressiô: indrets que persones 
antagòniques poden sentir-se seus. Tant és que siguin banals; 
gracies al fet de disposar-ne, el dévot i l'ateu poden dibuixar la pròpia 
silueta, entendre's en les diferèneies respectives, donar una sortida 
disciplinada a les seves passions. La claredat conquerida fa possibles 
els diàlegs més francs i despietats. Les coses, envernissades 
per noms sorgits d'una llarga continuïtat ordenada, prenen una 
consistèneia més sòlida, lleugerament fulgurant. Només en una 
atmosfera com aquesta pot respirar una literatura moderna. Quan 
s'arriba a aquest punt de maduresa col-lectiva, a descriptor que

comença no li cal Iluitar per aprendre a redactar 
d'una manera intel-ligible; tan sols necessita deixar- 
se impregnar per l'ambient. Pot concentrar totes 
les seves energies a crear una veu que ressoni fort 
per sobre dels acords impersonals de la tradició.

A Solsona no s'ha format aquesta atmosfera.
Hi ha hagut col-legis, centres culturáis, Universität, 
algunes Hürneneres, però en el Henguatge —que és 
el que reaiment compta— no en queda rastre. Els 
pocs, poquissims solsonins que s'han expressat 
Hteràriament han hagut de ser autodidactes o 
anar a formar-se ben Huny, i els seus esforços han 
estât sempre superiors als résultats. A Solsona 
escriure un text ciar, de direcció ben definida, 
d'estil suportadle, era un acte heroic. Per merèixer 
el nom de poeta calia ser cec o fer-se el tocat de 
l'ala. La primera obra literária d'interés general 
escrita per un solsoní (Lo mort del fabulador, de 
Pasqual Farras) es va publicar e l1999, un millenni 
després de la consagració de l'església de Santa 
Maria. L'ùnic poeta de primer ordre que ha fet 
versos sobre la ciutat és Josep Maria de Sagarra; el 
seu «Record de Solsona» és un dels pitjors poemes 
que va compondré. Avui està inscrit a la plaça de 
Sant Joan. Després de Hegir-lo, el visitant només ha 
de fer unes passes i elevar la mirada cap als àngels 
anguniosos que han quedat atrapats dins la capella 
per entendre què significa no tenir tradició.

Encara que costi de creure, aquest quequeig 
col-lectiu va durar fins fa quatre dies. Potser no s'ha 
diluït del tot. Roger Mas encara hi reacciona, quan 
escriu Hetres criptiques. El Roger Mas més solsoní 
no pot treure profit d'una sociabilitat literaria 
que no existeix; per aixô es crea un Henguatge 
privat. Parteix d'experièneies concretes, viscudes 
en un entorn proper, però no pot continuar cap 
tradició poètica local. Quan ell explica qué significa 
aquest idiolecte —com fa, per exemple, en el 
Hibre de Francese Bombí-Vilaseca—, apella a 
moments íntims, a divinitats primigènies, a les 
capes més sulfurases de l'inconscient: limits que 
creen la illusiô de situar-se fora de la història. Les 
seves Hetres tendeixen a giravoltar sobre el huit; 
sovint Hisquen cap a la simple interjecció o cap al 
taralleig que fuig del Henguatge per recollir-se en 
la claredat de la música. En els casos més extrems 
recorren a l'idioma inventât d'un pais imaginari, 
Isàrnia, refugi de qui no en té prou amb la vaguetat 
de les paraules heretades. La Hengua secreta, 
indesxifrable, sense passât, és l'ùnica en què no 
es percep la distancia entre el que volem dir i el 
que diem reaiment. Essent solsoní d'una manera 
intuitiva, com les moreres i els murs escrostonats 
de la ciutat, Roger Mas potser no podia enfilar cap 
altre carni. En tot cas, la teina que ha fet ja obre 
altres vies a qui hi vulgui respondre.
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2. La confusió intel-lectiva de la ciutat de Solsona té un contrapès: 
el ritual. Solsona, capital de diòcesi, son disset quilômetres quadrats 
de catolicisme deposats a la Terra. Segles de calendari religiös 
han donat ritme a la vida col-lectiva. Sense nécessitât de fe, per 
una pura inèrcia externa, els cicles litúrgics han anat pastant els 
costums deis habitants. En aquest procès Jesús i Déu Pare han 
représentât un paper secundan; la Mare de Déu del Claustre, la 
patrona, amb el peu gastat de tantes besades, és l'ùnica figura que 
provoca arravataments. La repetició od infinitum de la missa ha fet 
la gent atenta a un cert ordre, encara que sigui un ordre de coses 
no compreses. Tan hieràtica corn l'ofici catòlic és la Festa Major, 
documentada des del segle disset, que consistei/ en una successió 
estrictament pautada de balls d'éssers llegendaris. Tothom ignora 
el significat precis de les criatures folklóriques i deis elements dels 
rituals, i no cree que això importi a ningù; el que compta és l'ordre 
réconfortant, el protocol que es confirma cada vegada. Ni la missa 
ni les altres cerimònies no comuniquen cap sistema metafi'sic, 
sino que despleguen una ordenació terrenal del temps. Ajusten les 
respiracions individuals a una discreta respiració comuna.

Roger Mas ha versionat la pedra de toc d'aquesta societat: els 
goigs a la Mare de Déu del Claustre. Ho ha fet amb un ritme obsessiu, 
una mica més violent que un bressoleig però encara hipnòtic, i amb 
una veu que es complau, com un cant tibetà, en les vibracions aspres 
de les notes greus. La lletra parla d'un nen que eau dins un pou, i que 
en comptes de morir hi troba una marededéu protectora amb una 
llàntia que la il-lumina. L'obscuritat amorfa —del fons de la terra o 
del fons de cadascù de nosaltres— es transforma de sobte en una 
imatge venerable, immòbil, segura. Amb la represa de cada tornada 
(«Puix tant amor ens teniu | per ser la nostra Patrona: | de la ciutat 
de Solsona | els vostres fills protegiu.»), el poder de la verge es 
compassa i es referma.

El ritual no pesa només sobre aquesta cançô. Els discos de Roger 
Mas solen tenir un plantejament litúrgic. Les peces s'enllacen sense 
interrupció, o ceprenen melodies queja han sonat i s'ordenen dins un 
conjunt més ampli. Al començament hi ha una sonoritat introductòria, 
que dues vegades rep el nom d'introitus, el cant inicial de la 
missa. Després, les cançons passen per moments de creixement i 
decreixement, fins a arribar a alguna mena de retorn o de culminaciô. 
D'una manera representativa, el disc amb la Cobla Sant Jordi es 
divideix en dues parts —cançons pròpies i versions—, flanquejades 
per dos moments d'intensitat tel-lûrica: les veus dels assistents als 
concerts de Solsona, a l'inici, i «La Santa Espina» d'Enric Morera i 
Angel Guimerà, corn a conclusiô. Aquesta forma és més evident en els 
projectes vinculats a una tradició concreta —Verdaguer, la cobla— 
que en els que semblen més redosos en si mateixos. Però sempre 
hi ha el contrast entre l'ordre global i les lletres obscures i amorfes 
d'algunes cançons. Sota una estructura elegant es desplega una vida 
incomprensible: Higat amb cordes ben trenades, l'oient queda suspés 
sobre un precipici i assaboreix amb calma, pel cel sense mollons, la 
fragilitat de la consciència.

«El dolor de la bellesa» és un dels himnes a aquesta dualitat, a 
aqüestes explosions de l'experiència sotmeses a una familiaritat 
litùrgica. Evoca moments extraordinaris en qué la ment se'n va a 
passejar pel camp, amb el perill que se'n vagi massa enllà i es perdi 
per sempre més. Batzegades que ens amorren al penya-segat, o que 
ens disparen al cel com un coet que peta i baixa de seguida. El cap ens 
roda, ens enamorem de l'experiència, voregem l'orgasme. Però el que

Roger Mas (Fotografia de Jordi Plana Peg)

ens salva és la rutina que ve després.

3. No se sorprendran gaires lectors de 
menys de quaranta anys si die que, firs fa quatre 
dies, l'ùnica sardana que podia escoltar amb 
tranquil-litat d'esperit era la «Sardana deis 
desemparats» de Pascal Comelade. Les de tota 
la vida i la cobla que les tocava eren corn aquelles 
rampoines que tenim al quarto deis mais endreços, 
on ja no entrem ni per fer neteja, perqué ens 
fa angùnia veure-les. 1 després hi havia aquells 
versos de Joan Maragall sobre la sarcana, que no 
m'atreveixo ni a citar per no provocar la cólera 
deis déus, i que juntament amb «La vaca cega» 
han servit per allunyar de l'autor d'EI comte Arnou 
generacions senceres de catalans.

Roger Mas té la sort de no compartir aquesta 
aversió visceral. Corn ha explicat pùb.icament, 
eli associa la cobla amb el seu avi, i anb tardes 
assolellades de diumenge, quan l'eco deis 
fiscorns i les tenores encara no s'ha esvaït del
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tot entre les parets guerxes del nudi historic, i amb més coses: el 
dur clarinet vuitcentista que va aprendre a tocar de petit; la música 
del compositor solsoní Joan Roure, litúrgicament repetida els dies 
assenyalats. Al contrari del que passa amb la literatura, aquí Roger 
Mas sí que ha pogut disposar d'una tradició local ben pastada.

i el que sorprén a un oient com jo és que aquest passât sigui prou 
fort per transformar la meva manera d'escoltar. Aprenc a apreciar 
la força rítmica de la cobla, la contundéncia de les seves síncopes, 
la versatilitat sonora que va des de les aspres cordes pinçades
0 fregadas de la verra fins a la petulancia juganera del flabiol; la 
melangia humanoïde de la tenera, que és corn una queixa empassada,
1 la ironia o el Heu sadisme del tibie; la trompeta, el trombò i el fiscorn 
que sonen corn els seus noms; els bruscos canvis de dinàmica que 
deixen sense alè; els tutti que se t'encaren, t'aixafen, et liquiden 
amb la impassibilitat d'una piconadora. 1 totes aqüestes rareses 
encaixades, gracies als arranjaments de Xavier Guitó, en les cançons 
de Roger Mas, de vegades en combat amb la seva veu, tensant la 
corda, afluixant-la, tensant-la. El quarto era pie de meravelles que 
només necessitaven una espolsada.

(Em consta que a moites persones els va passar una cosa 
comparable amb Les cançons tel-lûriques i Verdaguer: molts van 
descobrir que aquell nom capellanesc, entaforat dins els records 
urticants de l'educaciô obligatôria, amagava una veu poderosa i clara, 
aire per a les golfes de la ment.)

4. Conec el Roger des de l'adolescència, tot i que llavors no ens vam 
tractar gens. Per això sentirla un desagradable pessigolleig al dateli 
si rematés aquesta divagació amb uns quants elogis pomposos.

No acostumo a escoltar cantautors. Si m'interessen les cançons 
del Roger és segurament perqué hi trobo alguna cosa més que 
música i lletres. He parlât sobretot del disc sobre poemes de 
Verdaguer i del que ha fet amb la cobla. Són els que puc explicar-me 
més fàcilment, els que més Higuen amb els meus intents d'entendre 
el món. Dels altres discos em costa dir-ne res, sobretot deis més 
veils —Les flors del somni, Casafont, Roger Mas 6- Les Flors en 
el comí de les serps...—. S'endinsen més en aquella confusió que 
ha estât durant molt de temps la vida solsonina, almenys per a mi, 
durant la part final dels setze anys que hi vaig viure, amb totes les 
il-luminacions i les conviccions de l'adolescència. Aquella confusió 
també té el seu ritu: el carnaval. El recordo com una pressió a la 
panxa mentre em passen per sota el nas flaires de porto i moscatell. 
Avuija no deu ser el mateix, ni tan sols per als més joves. Aleshores 
s'hi veien fenòmens fascinants. La earn s'obria a l'aire Hiure en 
pie hivern prepirinenc. Circulaven substancies de metabolització 
imprevisible. Els Higams socials s'afìuixaven com una juntura gastada. 
Per aconseguir parlar haviem d'escarrassar-nos-hi com si encara no

n'haguéssim après, com si tot just comencéssim a 
humanitzar-nos. Hi veig el noi que era jo. Es mareja. 
Se'n va tot sol carrer enllà, vacil-lant, mesurant 
cada pas. Respira fondo per recuperar l'equilibri. El 
cos se li hiperventila, se li adormen els braços i les 
cames. Es deixa caure sobre el ciment. Té l'estesa 
de les estrelles al davant: veu corn s'esfuma el 
seu baf amb la lentitud d'un cosmos deshabitat. 
Nota el primer embat sota les costelles, corn una 
inflamado sobtada, i s'incorpora amb violència 
cap a l'esquerra; res. Ve el segon embat; encara res. 
Passa una parella dels Mossos. (¿Ets de Solsona? 
5ÓC de Solsona. ¿Tot bé? Tot bé.) S'allunyen amb 
parsimònia entre un ritme de batería desdibuixat. 
Sent que se li prepara un xarboteig a la boca de 
l'estômac, primer a poc a poc, després amb una 
força creixent i incontenible, amb una força que 
converteix tot el cos en un tens conducte inanimat, 
fins que es buida d'una estrebada sobre el ciment. 
Alça els ulls i veu al Iluny dos geperuts que bailen 
sobre un mur, esquitxats de clarors lunars. 1 
aleshores li ve l'obsessió d'una frase incompresa 
que fa dies que el ronda, 0 pensa en un amor ridicul 
i se sorprèn de no trobar-se la vergonya enlloc.
A mi les cançons dels primers discos del Roger 
se'm connecten amb aquest passât. Capten la 
meravella de la simultaneïtat impossible: haver-hi 
estât i ser-hi encara. Si em sedueixen és també 
perqué les escolto, indistingiblement, corn una 
vida superada i corn la potèneia superadora que té 
aquesta mateixa vida. Però em ressonen tan a prop 
que no puc emmascarar-les amb més esquemes 
i conceptualitzacions. M'hi adhereixo amb una 
intensitat fosca que no m'abandona. S'imposa el 
temps viscut en una geografia concreta, persistent.

Barcelona, desembre del 2012-març del 2013
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lordi Domènech: la poesia que vindrà

ANTONI CLAPÉS

Als deu anys justos de la mort del poeta, només hi ha una manera 
de qualificar la seva obra: la poesia de lordi Domènech era i és 
l'escriptura de demà. Perqué, en efecte, el poeta va anar escrivint 
amb paciència, lentament—molt lentament, com era preceptiu 
tot, en ell— una poesia d'una qualitat excepcional però també d'una 
rabiosa (i rabiüda) contemporaneïtat.

Poesia d'avui i de demà. Per a avui, però, sobretot, per a demà. i 
demà passât, etc.

La crítica política, social i cultural: el desig de llibertat; 
l'autocritica; l'esbargiment de dimonis psicoanalitics; el rigor 
lingüístic; però, per damunt de tot, la Iluita, el conflicte contra el dir 
poètic: la cerca d'una novo poesia...

Aquests són els territoris en els quais el poeta va Iliurar batalles 
quotidianes amb l'estilet d'una escriptura d'afilat tall, que fendia 
una a una les capes de greix de l'immobilisme i de la suposada 
modernitat. La seva lectura, avui, continua exercint la mateixa 
fascinació i produeix el mateix sotrac d'abans, i ens encara vers 
el carni de la nova poesia: la sola poesia que pot donar resposta a 
Adorno —com Celan va fer.

Per presentar el poeta continua del tot vigent l'abrandat —i seré, 
a lb o ra - text fundacional L'Escripturo sense llonçodoro de Vicenç 
Aitalo, que cloïa brillantment aquell prodigi que és En comptes de lo 
revolució (1984) i que ens forneix les claus poètico-biogràfiques per 
introduir-nos al seu mon:

La biblioteca de l'Eremita —diu Altaiô, referint-se a 
Domènech— ocupa el fons. Està feto de les obres cabdals 
dels heterònims portuguesas, dels réalistes itolions, dels 
textuolistes francesas, dels ovontguordistes en general i 
de sis odjectius gallees oblidats —pedro, solano, cuneta, 
soliva, mar, noció; i de les rimes i entrelínies de vuit poetes 
catalans, de sastre boix, sense porto. Hi distingim, o 
l'interior, un diccionori de rimes, guies, receptaris culinoris, 
epistoloris i formuloris d'enginyerio que substitueixen els 
troctats de poètico, i uno minioturo d'impremto o l'obost; 
ol mig, damunt d'una toulo poroi-iex, un artefacte verd-gris 
amb uno copocitat de memário de 8.000  corácters, tres 
possos descriptora, dispositiu de correcció i cartutx de cinto 
interconvioble, tampons de l'abecedari, una coctelera i un 
regle de precisió.

Una nova lectura d'En comptes de la revolució o d'Histário de 
l'arquitecturo o d'Amb sense —per mencionar tres deis títols més 
destacats— ens farà adonar que estem davant d'una poesia que.

lluny d'haver perdut ni una gota de la fascinació 
que fa trenta anys va enlluernar els esperits més 
atents i més critics (i, en conseqüéncia, va deixar 
impassibles els mandarins i lectors benpensants 
que es van limitar, com és habitual, a ignorar-la), 
desprén la radicalitat d'una proposta estético- 
moral que, avui com ahir, no dubtarem a qualificar 
de revolucionária. Poemes com "Qué se n'espera 
de mirar Ilibres" [Segueix/omb la llenguo el perfil 
sinuós,/humiteja el triangle de pe!,/repto el), com 
"Ñau de telers de Can Gorina, a Sabadell, durant 
una visita del General Franco" (Jo sóc lo dono que 
alga el brag) o "Incest una nit d'estiu" (d'heretge 
impur:/ de negro llet: pedro ofiorant: omb sense) 
mostren el vigor d'una escriptura que va gosar 
vorejar els limits morals i textuals. Es fa difícil, avui, 
pensar com hauria pogut evolucionar la poesía de 
Jordi Domènech: ell que, del primer Poema en deu 
trossos (1971) fins al darrer poema d'Amb sense 
(2000), va explorar les profunditats dels territoris 
deljo.
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Perqué si amb el "je est un autre" Rimbaud 
no pretenia la despersonalització del poeta sino 
significar que el poeta —el parlant— ha de dir les 
coses d'una manera altro —que és la poesia— 
Domènech pretengué, justament, el contrari 
(gosaria dir, en la linia Celan); amb la paraula, 
anihilar les velles paraules; amb la destrucció de la 
sintaxi i amb una sintaxi fragmentada —imatge i 
miratge dei cos fragmentât de Lacan— dotar d'un 
nou sentit al diseurs del text; amb la discontinuïtat, 
fer de cada poema un enigmatic i autònom exercici 
de precisió; amb la mirada microscòpica sobre 
els objectes i l'ús de l'infinitiu, explorar fiuxos de 
consciéncia.

En definitiva, donar, a través de l'ambigüitat 
textual, nous sentits a la vida moral, a tot allò que 
el nostre subconscient amaga i no gosa desvelar. 
Lacan ens advertía de l'estatut d'objecte de la 
prodúcelo literária. Aixó la converteix no sois en no 
interpretable, sino que constitueix, en si mateixa, 
una interpretació. Tot en Domènech és contra la 
interpretació.

Els següents versos del Hibre InstoHocions de 
Nicole Brossard (1989, edició al catala de 2005), 
semblen haver estât escrits per explicar el procès 
de Iluita contra la llengua que Domènech va menar 
al llarg de la seva escriptura poètica:

fossis»]. Si fa deu anys sentía vergonya aliena 
pel desert moral i intellectual sabadellenc, ara li 
faria vergonya constatar la definitiva devastado 
política, urbanística, cultural i de les estructures 
socials de la ciutat.)

No podría acabar aquesta lectura sense citar 
uns versos de Collobert —els darrers d'Aííó 
dones— que semblen escrits pel/per al Jordi: qui 
sap si constitueixen I'incipit d'un Hibre postum, fet 
a quatre mans en l'univers de la utopia:

silenci -  un poisatge mut 
cos mut
intercanviot contra l'orticulaciô 
l'enunciot

lo seva corn alo fi incrustado en lo paroulo 
lo seva corn -  en la corn del visible.

Setembre2013

perqué en refregarse contro els murs, 
lo llenguo es molmena, 
es protegeix instintivoment 
especulo sobre l'harmonio.

Els murs: els de la convenció, els murs 
(invisibles) d'allo establert, de la carrinclona 
societat burgesa: aquests són els murs on 
Domènech refrega la llengua, en un exercici proper 
al sadisme que el poeta va sofrir durant el serve! 
militar a la Dictadura: "Me'n vaig cap a la porta./ 
Beso les mans del càstig./ Submisament."

L'atzar (només l'atzar?) va fer que el volum 50 
de Jardins de Samarcanda —publicat el 2008, 
i que reunia l'Obro Poético (1972-2002)— fes la 
seva apandó pública de bracet amb el llibre d'una 
altra il-lustre poeta que també va avançar-se al seu 
temps: Danielle Collobert (Bretanya, 1940-Paris, 
1978). Una parella de poetes —coetanis i, en 
aquest cas, del tot contemporanis— amb una 
fonda exploraciô dels limits del llenguatge i 
una aferrissada Iluita contra la llengua des de la 
llengua.

(En un ordre de coses més personal, podríem 
parlar del malestar que, previsiblement, 
aclapararia avui Domènech en relació al país i la 
seva ciutat [tan sabadellenc, ell: «Aixó de ser de 
Sabadell está molt bé: és una mica com si no ho

Antoni Clapés (Sabadell, 1948) és poeta, editor 
i traductor. Durant uns quaranta anys, Jordi 
Domènech l'honorà amb la seva amistat, la 
complicitat intel-lectual i l'afecte.
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Viure, raonar, escriure.
Una nota sobre lordi Domènech

MANUEL COSTA FERNÁNDEZ

Parlar d'un poeta deu anys després de la seva mort, en una 
publicació com Quodern, que voi ser punt de trobada de la cultura 
present, només hauria de tenir dues finalitats: reivindicar-ne la 
contemporaneìtat i provocar-ne la lecturaE Però, en aquest cas, 
hi ha un tercer objectiu: revelar el seu pensament i el seu carácter 
manifestats fora dels poemes.

Jordi Domènech va ser un humanista, és a dir, una persona capaç 
de pensar globalment la realitat social i cultural, sense excepcions 
volgudes. Aquest humanisme, de caire renaixentista, s'expressava 
fonamentalment per via orai, per mitjà de llarguissimes converses 
amb els seus amies. En queden pocs rastres escrits —més enllá del 
que es dedueix deis propis poemes—, amb l'excepció d'una petita 
obra, gairebé inclassificable. Lo Ilei del paréntesi (o tota precoució 
és pocop. És aquí on, mitjançant expressions generalment curtes 
que eli qualificava d'aforismes, tenyides d'humor, d'ironia i a vegades 
de dura mordacitat, s'endevina el pensament del poeta. Podem, 
dones, asseverar que el seu sistema de comunicació circulava per 
dos camins; el poema, concis, molt mesurât, aromatic com una 
grappa curosament destil-lada, i la prosa colioquial, on les oracions 
subordinadas no hi estaven prohibidos:

Qui VO ser el collonut que va convèncer els poetes que s'havien de 
dedicar a explicar allò que és inexplicable (i que possiblement no 
fa cap folto que moi ningù no orribi o explicar)?"'^

Conscient d'aquesta Visio humanística que va anar élaborant al llarg 
de tota la seva vida, se'n burlava, però:

Foig l'encreuot de tres mil coselles que ho sortit en un diori: és 
l'oventuro inteHectual més agosarado que he emprès en ma 
vido*

Des d'un punt de vista social, Domènech era cosmopolita, però amb 
la mirada centrada, per raons de proximitat i d'educació, en l'Europa 
llatina, especialment en la seva estimada Italia, però també en totes 
les cultures minoritàries: gallees, sards, bretons, corsos, friülesos, 
ligurs, normands, e tutti quanti. No era nacionalista (de fet, tots dos 
coincidiem en el fet que ens sentiem nocionalistes d'allà on anàvem i

1 El lector interessai trobarà a la Viquipèdia (http://ca.wikipedia.org/wiki/ 
Jordi_Domènech_Soteras), un resum molt complet de la seva obra. 1 si vol 
llegir-lo, Obra poètica 1971-2002. Vic; 2008. Eumo Editorial. Café Central. 
ISBN: 978-84-9766-287-1, és el Ilibre que trobarà més a l'abast.
2 La Ilei del parentesi (o tota precaució és poca). Barcelona: 1994- Café 
Central.
3 Els textos marcats amb un asterisc no han estât mai éditais. Son extrets 
d'un mecanoscrit que Jordi Domènech em va lliurar per tal que l'ajudés a 
fer-ne la tria. Com que no renegava de cap d'ells, em considero autoritzat a 
publicar-los.

L A  L L E I D E L  P A R E N T E S I  
(o  to ta  p reca u c ió  és p oca)

J o r d i D o m èn ech

C A F E  C E N T R A L . 50

ens interessava la cultura) i no ens agradaven ni els 
himnes ni les banderes:

El Guinovort, per dir-ne un, pinta en cotolà 0 en 
castellò?"

Enemic déclarai dels cofats petitburgesos, com a 
dissenyador interiorista que va ser tota la vida en 
va haver de tractar molts:

La diento em vo demonar que volia el saló de 
cosa sevo omb llum genital.*

L'oltre client em diu que ho voi en olumini 
extorsionat*

Profundament demócrata, no va entendre 
mai, però, que els seus estimais gallees, en les 
eleccions generals de 1977, les primeres després de 
la dictadura, votessin majoritàriament als partits 
provinents del franquisme. De fet, eli, que havia 
estât tan relacionat amb Galicia (la segona edició 
del seu primer Hibre Poema en deu trossos va ser 
publicada el 1974 amb text en català i en gallee a 
les Ediciós do Castro de A Coruña), se'n va anar 
distanciant progressivament.
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Tampoc va admetre mai a Sabadell, la seva ciutat, l'aculturalitat de 
l'alcalde Antoni Parres (1979*1999) i no cal dir del seu successor, 
Manuel Bustos, de qui va ser contemporani des del 1999 al 2003:

L'ùnica marca idealògica que els queda als nastres 
administradars municipals (d'esquerres) es l'adi que eis inspiren 
eis cotxes dels ciutadans*

A nivell de país, li irritava la cultureta en totes les seves 
manifestacions i l'envestia verbalment, fins a fer sang:

Pue confiar, pue viure, en definitiva, en un pois la màxima 
monifestoció cultural del qual és un concert "de habaneras'! lo 
mùsico més ensopido i repetitivo (si excloem la sardana) del

Pel que fa al seu concepte estètic, més enllà de l'anàlisi que fa algún 
critic (D. Sam Abrams) sobre els seus "dubtes" entre la modernitat i 
l'avantguardisme (en un text breu com aquest ho haig de resumir així, 
però estic segur que el Sam m'ho perdonará), penso que la nina deis 
seus ulls era l'avantguardisme, despullat deis elements decadents 
que hi anaven apareixent. D'aquí, aquesta sentèneia:

L'ovontguarda és intocable (si més no,Jo no la pensa pas tocar)*

Ho deia, potser, en el mateix sentit que el Manolo Vázquez Montalbán 
respecte a la decadèneia del comunisme: «deixeu quejo sigui el 
darrer i el que apagui el llum''». La mort prematura de tots dos ho va 
impedir.

Era molt critic respecte als parvenus que s'introduïen al mon de l'art 
sense el treball i el rigor necessaris:

A propàsit de malts neo-pintors: la modernitat ho de consistir per 
força a fer les cases de sempre però més mol fetes?*

Respecte a l'escatologia (sempre fèiem broma amb els dos sentits 
del mot), era agnóstic, més que ateu. -S i algú ens ha enviât aquí baix 
a viure -em deia- és perqué eli no devia saber pas com fer-ho. Els 
darrers anys de la seva vida va estar molt preocupat per apostatar 
legalment, va preparar la documentado i la va presentar al bisbat. Li 
van posar moites objeccions, que ell anava resolent, de mica en mica. 
No sé com va acabar el procès. En aquesta època va escriure:

Apostatorio més, si obons em fes de l'Opus?* '̂

Era lent, lentissim i extraordinàriament minuciós en el seu treball.
No admetia cap mena de pressió externa. Feia la sensació d'estar 
posse’it per una mandra infinita que no era tal, sino una manera 
epicùria de viure, d'esgotar tot el plaer que proporciona l'exercici 
constant dels cinc sentits, en la contemplado, la lectura, l'audidó, la 
conversa, la Sexualität, la gastronomia...

Nota manuscrita de lordi Domènech a Manuel Costa 
acompanyant l'original de En comptes de la revolució

Jo és ben trist que, ultra (perdo) veure'ns obligats o viure sense 
hover-ho demonot o ningú, encaro ens hágim de "guonyor lo 
vida'!*

Durant la seva, va plantejar moites propostes culturáis.
Brillantment iniciades, les abandonava rápidament, segurament pel 
perfeccionisme i pels dubtes que sempre l'assetjaven. De totes elles, 
la creado de la Sala Tres^ en el si de l'Académia de Belles Arts de 
Sabadell, fou la més important, malgrat que només hi va durar uns 
mesos. Per sort, havia près la decisié de compartir la iniciativa amb 
el seu amie, el també poeta Antoni Clapés, i ambdós havien optât per 
la creado d'un grup en el qual hi participaven Alfons Borrell, Benet 
Ferrer i Josep Domènech. També fou soci fundador de la llibreria Els 
Dies, poc després d'acabar la dictadura.

L'obra de Jordi Domènech és el punt de sortida d'una manera 
de fer poesia que encara es pot desenvolupar molt més, perqué 
assenyala molts camins inexplorats. Penso que llegir-la és gairebé 
una obligado per a les noves generacions de poetes i per als lectors 
de literatura en general. Corn tantes altres joies del nostre petit i 
embolicat pais, és poc coneguda.

Potser valdria més que, corn a poblé, deixéssim de mirar-nos el 
melic i de compadir-nos i ens ocupéssim de fer germinar tantes i 
tantes llavors que tenim a la cambra dels mais endreços. Allò que 
ens donará legitimitat al món será la nostra contribució a la cultura 
global per mitjà del nostre pensament, expressat amb els matisos 
ùnics que ens dóna la llengua pròpia. No podem ser, no hem de ser, ni 
imprudents aventurers ni excloents provincians.

"Il pleure dans mon coeur et j'ai lu tous les livres!'I, ara que?"'"''

Manuel Costa Fernández treballa en el camp de la comunicado. 
És filósof de formació, gestor cultural i editor.

4 Els textos assenyalats amb dos asterises corresponen a un original que 
Jordi Domènech em va enviar el dia 8 de juliol de 2002 , notificant-me "la 
represa deis aforismes" Són, per tant, inédits.

5 Per a una història de la Sala Tres es pot consultar Maia Creus, Francese 
Ventura, Angel Llobet, Manel Foraster, Xavier Domènech, Marti Marín, 
Manuel Costa Fernández, Victoria Combalia, Pilar Parcerisas, Alicia Suárez, 
M. Josep Balsach. Sala Tres. 1972-1979- En la ruta de Tart alternatiu a 
Catalunya. Sabadell: 2007. Ajuntament de Sabadell.
ISBN: 978-84-87221-57-6.
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Un cert respecte

ÓSCAR ROCABERT

El poeta Jordi Domènech, que va morir fa deu anys, és encara una 
figura respectada, tant per amies i coneguts corn per lectors que 
mai i'han conegut Més encara, és recordat amb sincera estimació i 
un cert agraïment per la teina que va fer. Corn ha estât, aixô? Corn 
ha crescut, el record d'aquest escriptor que gairebé no figura en cap 
canon de poesia catalana?

Cal que pensem, primer, com és que tenim un poeta de nivell 
nacional en un Sabadell ben particular: el de la postguerra, transido, 
democracia, i això que tenim ara. Ens aventurem a dir, per començar, 
que senzillament en Domènech neix e l1941 amb una capacitat 
estètica innata, tant per a allò visual com per a allò escrit. Amb divuit 
anyets, el gener de i960, publica dues tankes de gran nivell a la 
revista Riutort:

DUESTANNKES

A lo memòrio de Corles Ribo

Quan rodin illes 
pel comiat destetes 
o el volcánic 
abandó ens Iliberti 
arribarem ais mites.

No neix l'equívoc 
en les hores descalces.
La saviesa
ens ho dirà, quan plorin 
vora la marelsfóssils.

Caries Riba, estrofisme elabora!.. Eli mateix reconeix la seva 
relació de mestratge amb mossén Camil Geis, malgrat alguns retrets, 
estétics sobretot, que li va ter tot recordant-lo a Quodern el 1998. 
Malgrat el futur Domènech, aquí hi tenim una base de formació 
classicitzant, que el poeta va poder amagar sempre.

A l'altra cara de la moneda sabadellenca, una admiració plena i 
vivencial envers la poesia de Rere Quart. Una vegada ha començat 
a estudiar enginyeria tècnica a Terrassa, fa una colla d'amistats ben 
lletraferida. Albert Novellon, artista, recorda com en Domènech, 
ell, la Núria Codina i d'altres amies feien trobades a casa per a llegir 
i recitar poesia. Ens diu que en Jordi era un entusiasta de Pere 
Quart, que el llegia en profunditat. Tots plegats arriben a montar 
una excursió de Terrassa a Montserrat per llegir-hi poemes a l'aire 
lliure. Això forma un esperit, i està dar que aquesta època és un altre 
germen de vida poètica en aquest creador de llarga trajectòria.

Mirem què ens diuen Castellet i Molas sobre Pere Quart, l'any 
1963: «Pere Quart havia tingut la sort de posseir unes reserves

d'escepticisme i de capacitat critica, i alhora 
una saludable tendència autoirònica i satirica: 
no cal repetir que Pere Quart és un moralista, 
això que se'n diu un temperament ètic. Aquesta 
mena d'escriptors, 0 se suiciden (fisicament 0 
literàriament), 0 acaben salvant-se in extremis 
de tots els moments de depressió. Necessiten, 
potser més que els altres, d'algun estimul extern: 
Pere Quart el trobà (...) en els escriptors més joves, 
que li reconegueren un mestratge inesperat per a 
molts, i també en els universitaris i joves lectors 
que, de sobte, descobrien un escriptor important, 
que les conseqüències de la guerra, primer, i una 
mena de silenci que s'havia teixit al seu voltant, 
després, els havien escamotejat. Aixi, dones, un 
escepticismo autocritic i una innata tendència a 
totes les formes "seriöses" de l'humor, conferien a 
la poesia de Pere Quart una mena d'immunitzacio 
de cara als perills que les depressions freqüents 
(...) en el poeta podien provocar en la seva obra.» 
(Poesio cotolono del segle XX, Edicions 62, 
p.163-164). Afirmem, sense por d'equivocar-nos, 
que Pere Quart és una altra de les bases en què 
es recolza gran part de l'obra de Domènech. En 
aquest sentit, aquest poeta és fidel seguidor de la 
Confraria de l'Humor Suprasensible, i també de la 
mala llet perequartiana. Domènech és una baula 
molt forta dins l'encadenament de fets poètics del 
nostre Sabadell. Malgrat que no se n'hagi fet cap 
publicitat oficial.

Tenim, per exemple, L'Ou Ferrât, un grup 
de poetes sabadellencs (Antoni Garriga, Jordi 
Domènech, Feliu Cornelia i Joan Montsech) que es 
dediquen per un temps a divulgar poesia durant 
els primers anys seixanta. Poe després, el 1971 
(era un projecte previst per al 1969), es publica 
I II estrebo les vetes de lo cotillo: (homenotge o 
Joon Oliver). Encara que el text de justificació ens 
avisa que no hi ha continuïtat amb l'estètica de 
rOliver, hi apareixen dos autors que connecten 
amb un llenguatge col-loquial i un humor fi, casolà, 
malèvol i infantil alhora: Josep-Ramon Bach i 
Jordi Domènech. En Domènech, com ens explica 
l'académic Pere Ballart, apunta moites maneres, i 
destaca dins del volum per la seva maduresa. Aquí 
comença el cicle de sis Ilibres que Café Central 
va proposar el 2008  com a Obro poètico (no 
completa, ni de bon tros) de Jordi Domènech.

La connexió amb Éczemo, que comença el 
1978, és decisiva per a la inclusió de dos poemes
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d'aquest primer recull a l'antologia informativa Les dorreres 
tendències de la poesia catalana (1968-1979), d'Altaió i Sala Valldaura 
(Laia, 1980). És prou remarcable que Domènech només hagués 
nécessitât un recull publicat per entrar en aquesta selecció, però és 
veritat que els "deu trossos" que el componien van causar un efecte 
tan intens (i durador) que fins i tot havien estât reeditats en bilingüe 
gallec-català per Basilio Losada a la Corunya (Castro, 1974). Aquests 
deu poemes allarguen la seva influència fins ais primers anys 2000 , 
quan Xavier Grimau els recupera per als seus recitals i per a musicar- 
los amb Labatzuca. A Grimau li interassea d'aquests poemes, la 
crítica social i I'aspecte de diseurs directe i sense embuts, molt en 
la linia de la mala llet sabadellenca queja hem apuntat i de la quai 
Grimau se'ns mostra continuador.

Però Jordi Domènech és un autor de molts registres, de moites 
poétiques, i també de moites complicitats créatives, que eli fomenta 
durant tota la seva vida. No és casualitat que se'n tingui un bon 
record, en el sentit que la seva generositat intel-lectual li permetia 
fer una mena de mestratge no programat, només basat en la tertûlia. 
Fos per timidesa, for per reclusiô volontària, Domènech va fer tot el 
possible per tal de no esdevenir una vedet literaria, un personatge 
del mon de la farándula poètica. La prova d'això és que la seva obra 
encara no ha rebut el reconeixement ampli que mereix.

Tot i això, els lectors informats sempre Than tingut en compte.
Els seus cinc llibres posteriors, que es publiquen entre 1984 i 2002, 
sempre son ressenyats als diaris i a les publicacions literàries del 
pais. Però és curiós de notar que aquesta divulgado acostuma 
a anar promoguda pels amies del poeta (Antoni Clapés, Vicenç 
Altaió, Carles Mac Mor, Víctor Sunyol, etcétera), i que sense aquest 
cercle d'amistats la simple publicació dels seus poemes hauria 
pogut no esdevenir-se. El cas més flagrant és que l'Obro poètico 
ha estât publicada per Café Central, i no pas per cap editorial de 
gran magnitud com Edicions 62 o Quaderns Crema, per exemple. En 
aquest sentit, i encara que ens dolgui, Jordi Domènech no és un autor 
normalitzat a casa nostra.

Un primer pas cap a aquesta normalització l'ha fet, amb molt 
encert, el professor universitari Pere Ballart, de la UAB. Aquest és 
potser el primer académie que li dedica, com a minim, una ressenya 
al diari Avui. Després, amb més calma, fa una conferència on analitza 
els sis llibres de l'Obro poètica, i en fa una lectura marcada per la 
teoria de la literatura, sense tenir en compte el context històric de 
cada Hibre, ni cap mena de publicació paral-lela de poemes esparsos. 
Aquesta conferència (publicada al volum L'ocodèmio i els limits, UOC 
Press, 2010) és un gran pas per a una desfijada divulgado i posada 
al dia del poeta; qualsevol professor de secundaria 0 de facultat, 
qualsevol critic 0 periodista que vulgui tenir informació bàsica sobre 
aquest cicle de sis llibres, ja no podrá excusar-se davant la suposada 
dificultat de comprensió d'aquests poemes. Ja gaudeixen d'una 
lectura académica i, per tant, ja formen part d'un cànon. Una inclusió 
al cànon que el mateix Pere Ballart s'ha preocupat que existeixi: ha 
inclòs Jordi Domènech a la seva antologia Paroulo encesa (Viena, 
2012), confeccionada juntament amb Jordi Julià.

#50
OBRA POÈTICA 
1971-2002 
Jordi Domènech
Jardins de Samarcanda

que, com és naturai en eli, en destaca l'extremisme 
de les imatges, la valentia i la vitalitat d'una moral 
oberta, agosarada i, sobretot, d'un ateismo radicai. 
És en aquest punt, diriem, que podem afirmar que 
Jordi Domènech era, també, un il-lustrat.

Com a demostració de la vitalitat d'una poesia 
que sempre ha volgut romandre, el poeta va 
rebre enguany dos homenatges, un a Barcelona, 
organitzat per en Pedrals i Cafè Central, a la sala 
Horiginal, i un altre a Sabadell, organitzat per 
la Fundació Ars i l'Espai FOC Ventura. Esperem 
que aquest esforg per conservar la memòria del 
poeta serveixi sobretot perqué, quaranta anys 
després del seu primer recull, els nostres joves 
lectors el descobreixin, el llegeixin, el critiquin, 
s'hi emprenyin, hi xalin, i tot allò que es fa, sempre 
que aquest té capacitat per provocar-ho, amb un 
clàssic.

I els joves?
Els autors joves que llegeixen Domènech el reben amb entusiasme 
i amb respecte, perqué son intel-ligents. Ja hem parlât de Xavier 
Grimau. Josep Pedrals el llegeix i el té en molt bona consideració. 
També trobem la visió entusiasta que en té Jaume C. Pons Alorda,
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Amb aquest número 193, la revista Quadern tanca un curs de canvis 
i transformacions encara en procès. Una de les línies de treball de 
Tactual conseil de redacció és esbossar, a través de la revista, un 
mapa de la memòria cultural de la nostra ciutat. Un arxiu documentai 
i visual de la xarxa de relacions que només la cultura pot dibuixar i 
construir. Relacions sense fronteres geogràfiques, sense fronteres 
culturáis, sense fronteres econòmiques, i com no podria ser d'altra 
manera, sense fronteres de gènere, rapa o sexe.

En aquest darrer sentit, és una satisfaccio presentar en aquest 
nùmero tot un seguit de textos signats per alguns dels autors 
inclosos al programa d'activitats organitzat per TAHiance Française

amb el nom de Sexuolitots. Una reflexió sobre Tevolució i la resposta 
social, politica i cultural envers les diferents opcions sexuals 
durant el segle XX. Aquest cicle va propiciar un treball compromés, 
rigorós i interdisciplinari al voltant d'un tema de gran actualitat, 
que ha estât abordat des de diferents tipus de coneixements com 
Tart, la sociologia i la ciència. La reflexió sobre el passât permet 
pensar noves i alternatives formes de comprensió deis fets, i per 
tant, d'actualitzar la consciéncia, com també qüestionar la pròpia 
implicació en els débats que ens afecten a tots.

Q U A D E R N I
quadern.fundacioars.org

Fundat ehgyS per Joan Cusco i Aymamí 
Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona

EDITOR
Manuel Costa Fernández 

DIRECTORA
Maria de Vallibana Serrano

EDIClO 
Fundació Ars
Migdia, 18 -Tel. 937  2 5 9  427  ■ 08201 Sabadell 
info@fundacioars.org — www.fundacioars.org

CONSELL DE REDACCIÓ
Gemma Cascón, Guillem Celada, Pol Costa,
Maia Creus, David Madueño Sentís, Oriol Ocaña i Roger Sauquet.

HAN COL-LABORAT EN AQUEST NÚMERO 
Noemí Acedo Alonso, Vèlia Bach, Guillem Celada,
Col-lectiu Justa Revolta, Maia Creus, Jéssica Faciabén Lago-Sama, 
Ruth Galve, Carrie Hamilton, Albert Madaula, Gabriel J.Martín, 
Dolores Juliano, David Madueño Sentís, Christian Obregón,
Oriol Ocaña, Aina Pérez Fontdevila, Marta Prats, Lorena Rodríguez, 
Oriol Rodríguez i Hélène Vietti.

Núria Güell, Gemma Cascón i Lloreng Ugas Dubreuil perzono_zero

DISSENY 
Guillem Celada

CORRECCIÚ LINGÜÍSTICA 
David Madueño

COMUNICAClO DIGITAL 
JanotVila

IMPRESSIÚ 
Ingrasa, S.L-R ubí

PUBLICITAT
Grafie Set, PCI, S.L. Cabanyes, 8
Tel. 937120 520 • Fax 937120 579  • 0 8 2 0 3  Sabadell
quadern@graficset.com

Publicació bimestral
ISSN 1695-9396
D LB-16799-1978
Preu de l'exemplar: 4,50 euros

PORTADA
Foguera pro vanitats (Guillem Celada)

Els textos signats reflecteixen l'opinió personal deis autors respectius. 
Quadern de les ¡dees, les arts i les lletres és una marca 
registrada de la Fundació Ars.

Els textos continguts a Quadern poden ser consultats 
i impresos des deis portals www.dialnet.org i www.issuu.com.
Se n'autoritza la reproducció excepte les imatges amb menció (c).

Am belsuportde

S jH  G eneralitä t de Cata lunya
lüUs Departament de la Presidéncia

Ajuntament 
de Sabadell

2 Quadern ■ Desembre 2013/Gener 2014

mailto:info@fundacioars.org
http://www.fundacioars.org
mailto:quadern@graficset.com
http://www.dialnet.org
http://www.issuu.com


J
On és el men cos? i el disseny del fer

ORIOL OCAÑA

Amb nosaltres i a qualsevol altre Hoc, albora. Son els espais entre els 
meus dits, el meu eos? Topia o utopia, o potser totes dues coses... 
Quan pensem el eos com una eina, un recipient o una máscara, 
obviem que és nosaltres. Forma port de mi, el morteli que tiñe o lo 
má? Pensem el eos i la ment com dos elements separats que cal 
connectar; allò représentât i allò que vol representar. Son jo, els 
boeteris que hi ha dins el meu intesti?

Els nous contextos socials derivats de les crisis occidentals 
ban de conduir a atendre de nou la materialitat en detriment de 
la tendèneia a considerar el llenguatge com la pròpia realitat. La 
centralitat del llenguatge amaga com les limitacions materials 
que estructuren l'ordre social capitalista determinen la nostra 
existèneia. La crisi financera mostra l'esquerda de la representació 
on l'especulaciô genera riquesa; per exemple, a partir del joc amb 
una abstracció numèrica a un Hoc remot que els que l'ostenten 
visualitzen en una pantalla a l'altra banda del món. Una abstracció 
numèrica que implica, a la vegada, l'explotació d'una treballadora a un 
país més o menys Hunyà o la destrucció de la vida d'un barri antic al 
centre d'una ciutat. A Tonada de révoltés que ban reaccionat envers 
Tevident explotació, apareix també la mateixa guerra pel llenguatge, 
en un context en qué els représentants politics ja  no representen la 
eiutadonio i en qué les paraules ban de ser resignificades, perqué li 
diuen demoerdeia però no ho és. Ja no n'bi ba prou amb profiláctics 
per a les trampes del llenguatge; cal, en un nou gir, atendre la realitat 
material, les condicions materials de la nostra existèneia.

La despossessió del propi cos, en un sistema de relacions 
en el quai bem interioritzat els mécanismes de control, opera 
subreptíciament. La biopolítica implica la possible despossessió. En 
un procès cognitiu, que s'inicia ben aviat, aprenem progressivament 
quant limitada se'ns presenta la nostra capacitat de decisió sobre el 
propi cos. De petits, aprenem que no podem decidir si tenim fred o 
gana, que no sabem res del nostre cos; que no és nosaltres. De grans, 
no necessitem enunciats als quais obéir. És en aquest context en qué, 
quan pensem en nosaltres, ens bem de pensar també com a cos.

Si la producció cultural és la relaciô entre allò produit i els 
seus receptors, cal entendre que el diàleg amb Tobra es produeix 
simultàniament a un nivell fi'sic i cognitiu. El productor ba de tenir 
en compte aquesta doble articulació, no només a Tbora de pensar 
Tacoblament de Tobra amb el receptor sinó també en el mateix 
procès de realització.

Es produeix, però, babitualment, amb conceptas de partida. Un 
procès de treball corn una Hnia que parteix d'un punt, preferentment 
rodó i una mica més gran que els altres; que avança en el temps, 
es bifurca i acaba en un altre punt, aquest darrer marcat amb una 
exclamació o potser huit, només amb un perfil. Les metodologies 
lineals impliquen fer-se trompo per complir-les. Aplicar conceptas, 
idees, que provenen d'altres formes de coneixement. Idees que 
molt sovint són, més aviat, eines d'interpretació, observacions 
sobre estructures o fenómens: ni tan sois són el que pretenem que 
siguin. Es generen, dones, artefactos culturáis produits a partir de la 
traducció de termes, de la seva representació amb els Henguatges 
propis. Una cadira basada en la idea A; una cadira que representa la 
idea A, però que no l'és. L'abséncia del concepta en la pròpia reificació 
de Tobjecte implica l'abséncia d'articulació amb el concepta. És en la 
nostra assumpció del concepta, en Tapreciació de les impHcacions 
que té en la nostra vida, en el canvi de tot allò per passar a partir 
d'aquesta assumpció, on bi ba la possibilitat que la cadira que fem 
esdevingui la idea A. Aquesta visió suposa una implicació total del 
productor en allò que fa, la contaminació total de la producció, la 
fusió inapeTlable de les formes de vida, els cossos i els objectes i les 
formes de fer. No pot ser, de fet, d'una altra manera.

Vers la representació cal presentació, cal fer reolitots: constituir 
conceptas construint-los. Només en la cultura capaç de proposar 
noves formes de relació podrem trobar la sortida cap a noves formes 
de relacló.

Produir artefactes culturáis que puguin ser idees complexes, 
discursos dissonants, propostes de noves formes de viure i que 
albora continguin els seus usos, presents i en potèneia; en què puguin 
aparèixer les saves funcions a partir de la interacció, ja sigui per 
complir-les de forma efectiva o per repensar-les.

Repensar els objectes de la cultura implica, dones, replantejar 
les pròpies formes de treball cap a metodologies que siguin 
múltiples i adaptables, en què la simultaneïtat de processus ba de 
donar-se per eliminar Tengany d'una estructuració jerárquica prèvia. 
Pensar sistemes complexos i que entenguin la complexitat a partir 
de la simultaneïtat ba de conduir a eliminar les fronteres, només 
existents en un pía mental, entre allò "conceptual" i allò "formal". La 
conceptualització només pot produir-se amb la formalització i a la 
inversa. Ens cal entendre els processus creatius com a processus 
performatius, no en detriment de la reflexió sinó precisament com a 
única forma possible de reflexió.

Aquesta transgressió deis métodes solidificats com a 
tradicionals és, en realitat. Túnica operativa possible des d'una 
perspectiva adiseiplinor. Una perspectiva que entengui Tús de certs 
Henguatges en detriment d'altres no per un objectiu disciplinari o
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una via d'escapament a ('absoluta i erma simplidtat conceptual de la 
cultura fast food.

Sovint s'empra el concepte "cultura material". Aquest concepte 
implica l'existència d'altres formes de cultura no materials, a 
saber: la cultura simbòlica. Cai repensar des d'aquesta perspectiva 
l'operativitat d'aquesta dialéctica tenint en compte l'arrel material 
de qualsevol prodúcelo cultural, i sobretot les seves implicacions 
materials. Pensar els objectes de la cultura com a artefactos en 
els quais la materialitat és, en si mateixa, l'emissora dels estimuls 
reflexius, constitutius o constituentment politics, estètics o 
instrumentais, que no es poden entendre de forma independent sino 
en diàleg.

professionalitzant, sino més aviat per l'ùs d'un repertori de recursos 
adients i a l'abast, i la voluntat d'emetre un diseurs concret, proposar 
noves estructures relacionáis o resoldre necessitats de qualsevol 
ordre. Actualment, l'espai de la creado que ofereix de forma més 
evident aquesta Hibertat d'usos de (lenguatges —i que cal no 
confondre amb la noció de transversalitat que, com diu Martí Reran 
en una recent entrevista realitzada per Ars Comming, és un deis 
conceptos tramposos que ens afecten actualment— és el de l'art, en 
qué cada cop més es generalitzen practiques que des de qualsevol 
llenguatge, estratégia o format a l'abast, es construeixen discursos 
dissentius i critics amb les estructures relacionáis donades.

En la prodúcelo artística és més comuna aquesta transgressió 
metodológica, atés que el procès és considérât un actiu de vital 
importancia en la construcció discursiva de fautor mltjançant 
la seva obra. En alió délimitât com el camp del disseny, la tiranía 
de la funcionalitat ha produit a voltes l'oblit de les capacitats 
discursives dels seus objectes, un funcionalismo que, d'altra banda, 
és evidentment una construcció, en un context en el quai rara vegada 
els objectes que consumim solucionen d'alguna forma una nécessitât 
concreta i prèvia. Les metodologies de disseny esdevenen llistats 
de punts jerarquitzats a assolir per arribar a una meta determinada: 
l'objecte funcional que representa un concepte. Repensar aquests 
procediments es pot realitzar només a partir d'una perspectiva 
basada en Tacciò, que habitualment demostra per si mateixa la 
inutilitat dels processes estàtics i estatitzats. El vessant conceptual 
(o, encara millor, la "part conceptual'; per emprar el llenguatge 
habitual entre docents i professionals del disseny) està, segons la 
Visio hegemónica, totalment Higat a la capacitat d'aquests objectes 
per referir-se o interpelar a un públic específic, per modificar 
els seus habits de consum. Una perspectiva adisciplinor hauria 
de troncar amb la visió que la prodúcelo d'objectes amb foncions 
instrumentals concretes "soluciona problèmes" mentre altres 
espais de la cultura, com Tart, "fan preguntes". Totes les formes de 
cultura, no només alió anomenat art, i també alió étiquetât com a 
disseny, han de tenir la capacitat de fer preguntes. No només aixó: 
cal èsser conscients que molt sovint certes formes de cultura 
causen problèmes; repensar aqüestes possibilitats i entendre allò 
dissensual i conflictiu com una font de nous plantejaments pot ser

On és el meu eos? i el disseny del fer és una sèrie de textualitats 
que generen recorreguts conceptuáis a través del material generat 
en diálegs, intercanvis i relacions amb diversos creadors i creadores 
que treballen a partir de llenguatges i conceptes diversos, però que 
tenen en comú la seva inclinació discursiva i la consciéncia d'haver de 
plantejar-se d'alguna forma on és el seu/nostre eos.
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Alta modernitat d'aqui. 
Racionalisme locai

GUILLEM CELADA I LORENA RODRÌGUEZ

En un context d'estancament industrial com el que 
estava vivint l'Estat espanyol durant la postguerra 
i els anys de l'anomenat "desarrollismo" va haver- 
hi dissenyadors, empreses i fábriques que van 
apostar per la prodúcelo d'objectes amb dissenys 
d'alta modernitat. Cal remarcar la importáncia 
d'aquests productes pel que fa a la historia del 
disseny industrial catalá, sense oblidar totes 
aquelles peces sense signatura que, per aquesta 
rao, no deixen de tenir un interés i una qualitat 
que cal legitimar, convertint-ho en una tasca de 
Redenou, un exercici per a des-anonimar allò 
anònim.

Va ser un petit Hum de sobretaula que ens 
vam trobar casualment, el que ens va ajudar 
a emprendre i posar les bases d'allô en què 
s'acabaria convertint Redenou. Una peça firmada 
per la casa Fase de Madrid, fins al moment però, 
d'autordesconegut.

El Hum sintetitza molts dels aspectes que 
ens semblen intéressants a l'hora de rellegir i 
catalogar la producció del disseny industrial fet a 
Catalunya durant la segona onada de modernitat 
(anys cinquanta, seixanta i setanta). Considerem 
que aqüestes peces tenen un valor afegit al ser 
produïdes dins d'un context difícil, un context hostil 
a la modernitat, amb escassos dissenyadors, pocs 
recursos industrials i un públic minoritari. Entenem 
aquests objectes com a elements de resistència, 
aquesta làmpada és com Hum dins un moment de 
foscor intensa.

La troballa va portar amb ella moites altres. De 
cop ens vam trobar envoltats d'objectes, la majoria 
d'ells d'àmbit luminic — ĵa que son les peces 
que ens Interessen especialment— , entenent 
aquests Hums com a productes genuïns, exemples 
perfectes d'alta modernitat d'aqui.

Aquest Hum es desenvolupa a partir d'un 
interruptor de paret, l'interruptor Ibiza, dissenyat 
per André Ricard l'anyigyo. A partir d'aquest 
element sorgeix tot el cos de la peça, el seu volum 
i el seu contorn vénen donats per les dimensions 
preestablertes de l'interruptor, que originàriament 
fou créât per ser adherit a una superficie plana, 
a una paret. Es van aprofitar recursos propis, 
générant una peça amb una resolució molt 
enginyosa, nova i intel-Hgent. Són aquests petits

R edenou 
Re denou 
Red enou 
Rede nou 
Reden ou 
Reden ou 
Redeno u

La imatge de Redenou, del dissenyador Eduard Martínez 
Piracés, membre de l'estudi Hijos de Martín, es basa en una 

al-lusió gráfica a l'espai de temps oblidat entre esdeveniments, 
ais espais buits entre grans lletres del disseny, ja que la 

historia del disseny es pot entendre com una construcció que 
oblida deliberadament algunes experiéncies en favor d'unes 

altres. La tasca de l'equip de Redenou té a veure, precisament, 
amb recuperar aquests petits espais oblidats, donant-los la 

importáncia que es mereixen.
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Interruptor Ibiza. André Ricard, 1970. 
www.andrericard.com/dibiza.html

exemples, irrellevants o bé passais per ait, els que ens Interessen i 
dels que volem parlar; volem desenvolupar una hlstòria excéntrica 
d'elements i d'experiències. Cal tenir en compte que molts d'aquests 
objectes i experiències encara existeixen, però que d'altres están a 
punt de desaparèixer, i alguns ja no hi son, i volem delxar constancia 
de la seva història particular.

La peça queja hem classificai corn a genuina dista molt dels 
models que generaven els productors d'lndustrias Fase (Madrid). 
Amb la recent fascinació pel disseny del passai recent, ha sorgit 
gairebé un fetitxisme al voilant d'aquests productes. Uns productes 
que formen part de l'imaginari col-lectiu, i son el paisatge quotidià 
de l'Estat espanyol de la segona meitat de segle (qui no té al cap el 
famós telèfon Góndola?). Fins i tot fora de les nostres fronteres, no 
és estrany trobar una cosa o altra a delegacions oficiáis espanyoles, 
ubicados a l'estranger.

Fase es dedicava a l'edició de disseny de producto, 
majoritàriament peces luminiques. Alguns historiadors opinen que 
aquesta productora és Túnic exponent véritablement rellevant del 
disseny industrial espanyol (a lo Meseta) des deis anys cinquanta 
fins ais vuitanta. D'altres lectures, però, expliquen que la productora 
se sostentava grades al suport del govern franquista i es dedicava

bàsicament a fer versions de dissenys fabricats 
a altres països. El que és intéressant de les 
produccions generados per Fase és que creen 
unes resolucions inigualables, sobretot en l'àmbit 
d'il-luminaciô de despatx, influenciáis per l'estil 
propi del disseny bandera de {'American way of live 
dels anys cinquanta. Aplicaven una aerodinàmica a 
objectes estàtics que es va convertir en una icona. 
La intenció principal era generar productes per a 
la seva exportació, productes amb una estètica 
molt moderna, d'una oficialitat que evidentment no 
practicava.

Deixant de banda aqüestes petites, però 
a la vegada importants històries a l'entorn de 
productores i dissenyadors en concret, volem 
donar valor a la producció local. Una producció 
que, sense disposar d'una indùstria especialitzada 
i un públic sòlid, aconsegueix resolucions igual 
de valides i destacables. Els creadors d'aquestes 
peces es van haver d'adaptar ais recursos 
existents, fet que ens sembla molt intéressant, i 
per aquesta raó intentem recuperar i remarcar el 
que és genuí de les produccions locals, fruit de la 
utilització d'uns recursos propis, en un moment 
en què el consum i l'economia globalitzadora 
esdevenen uniformitzadores per conseqüència 
directa dels productes i dels espais de vida pùbÜcs 
i privais.

És arrisca! afirmar que la modernità! dins 
de les nostres fronteres, pel context politic i 
social en qué va sorgir, és més destacadle que 
d'altres generades a diferents indrets on es va 
viure una realitat més plaent, fértil, i pròspera.
Però sí que ens arrisquem a dir que, com a minim, 
són propostes dignes de ser descobertes, de ser 
catalogades i de ser rellegides, encara que només 
sigui per situar o dignificar aquest treball, que ha 
de ser, al cap i a la fi, part del nostre patrimoni.

www.redenou.com
facebook.com/redenou
twiter.com/redenou

■ a d m i n i s t r a d o rJ. CODINA d e  f i n q u e s

w w w .finquescod ina.ca t

Concepció, 25, 1er - Sabadell
Tels: 93 726 03 45  - 93 727 33 01
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ESCOLA DEL SOL

C. Migdia, 35-45 - C. Sant Pau, 20 
Tels. 93 727 82 46 - 93 725 74 61 

08201 Sabadell
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Redenou /  Assentant bases

Redenou és un projecte que es vertebra en dues 
direccions: d'una banda la cerca, localització i docu- 
mentació de peces de disseny industrial, interiorisme 
i arquitectura de la segona meitat del segle XX, època 
coneguda com a modernitat de segona generado; de 
l'altra, la restaurado i posada en drculadó deis ob
jectes recuperats que tenen un especial interés, tant 
a nivell formal com estètic o contextual. El projecte 
s'interessa per produccions generades per professio
nals i empreses en un context ideologie, social, politic 
i economie concret, les décades dels anys cinquanta, 
seixanta i setanta a Catalunya, i per extensió a la resta 
de I'Estat

La intendo dels seus impulsons és que Redenou 
sigui un complement a una historiografía del disseny 
poc desenvolupada que, en trets generals, no té en 
compte continguts fora de Tofidalitat" del disseny. 
Existeixen produccions d'interès que han quedat en 
un segon pia dins del mateix diseurs historiogràfic, 
aixi que Redenou pretén crear un arxiu que tingui 
en compte aqüestes peces, autors i experièneies 
oblidades o poc aprofundides, i aixi deixar constancia 
d'uns treballs avantguardistes creats en un context 
hostil a la modernitat, que en altres països esdevenia 
amb "naturalitat". La voluntat de l'equip de Redenou és 
posar en valor aquest treball estudiant peces que per 
les seves caractéristiques i context siguin reveladores 
del mateix moment. Consideren aqüestes producci
ons corn una forma d'entendre la cultura material, més 
enllà d'esteticismes. Redenou se centra essencial- 
ment en el racionalisme i la seva excel-lència dins d'una 
produccié minoritària, local i politica per nécessitât. 
Amb la publicado d'aquest treball repassarem empre
ses, fàbriques, dissenyadors i productors, des de les 
peces més desconegudes als treballs poc mostrats 
dels "noms propis"ja reconeguts oficialment.

Llum de sobretaula
Dissenyador: desconegut 

(equip tècnic de Fase?) 
Any: principis dels anys 1970 

Editât per: Industrias Fase 
Localitat: Madrid

Fundació
BancSabadell

©s
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Sexualitats
Un dossier coordinat per Maia Creus i Hélène Vietti 
ll-lustracions de Vèlia Bach 
veliabach.blogspot.com.es
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El cuerpo fluido

DOLORES JULIANO

Las normas gobiernon lo inteligibilidad, permiten que 
ciertos tipos de prácticos y acciones sean reconocibles.... 
Definiendo lo que aparecerá o no en el dominio de lo social

Judith Butler2001

Vivimos en una sociedad en que tradicionalmente se han 
presentando como normales y deseables algunas conductas y 
formas de relacionarse (como la hetersexualidad o la división 
binaria de género) y como anómalas y peligrosas las opciones 
alternativas. Las épocas más ferozmente restrictivas parecían 
pertenecer al pasado, pero el auge de las nuevas tendencias políticas 
conservadoras, tan semejantes a las viejas políticas represivas, 
pueden acabar con lo que los movimientos sociales, las asociaciones 
LGTB y los partidos progresistas habían conseguido en materia de 
liberalización de las costumbres.

Logros tales como el derecho al matrimonio de parejas del mismo 
sexo, la despenalización de algunos supuestos del aborto, las leyes 
de igualdad de género y los planes de igualdad, mostraron que se 
habían incorporado a la agenda política las propuestas de sectores 
que anteriormente habían sido discriminados y perseguidos. (Platero
Méndez 2013)

Este reconocimiento ha implicado discutir y poner en duda las 
bases mismas de las "certezas anteriores" entre ellas la dualidad 
del sistema sexo/género y su legitimación como un dato impuesto 
rígidamente por la naturaleza. Se ha dicho: "Lo biología no es el 
destino"(de Beauvoir 1968) pero en la actualidad se va más lejos, y se 
piensa que no sólo no rige la vida de forma determinista, sino que a 
su vez es leída y construida ella misma (Butler 2001). Si imaginamos 
inmutable la base biológica en que nos sustentamos, esto tiene más 
que ver con la estrechez de nuestros moldes interpretativos que con 
las características de la fisiología.

En el siglo XIX, Darwin desmanteló las ideas referentes a la 
rígida separación entre las distintas especies y su inmutabilidad 
en el tiempo, mostrando que la supervivencia misma en el tiempo 
implica cambios biológicos, a través de dos mecanismos básicos: la 
reproducción sexual y las mutaciones genéticas. Ambos procesos 
presuponen diferencias entre una generación y la siguiente y la 
existencia de grupos fluidos, con límites siempre cambiantes.

En el caso de los seres humanos debemos agregar además los 
mecanismos de lectura e interpretación de estas variaciones. Las 
clasificaciones estáticas basadas en la biología se van desmontando 
a medida que nuestra capacidad para entender situaciones ambiguas 
se incrementa. Primero se desmantelaron los viejos conceptos de 
la pertenencia inequívoca a grupos raciales y se llegó a la conclusión 
que la mezcla -y  no la pureza racial- era la norma en ese campo. Las 
razas mismas eran construcciones culturales, ya que en realidad 
todas y todos somos mestizos. Luego le ha tocado el turno al sistema 
dual de sexos y a las construcciones de género ligadas a él. Desde la 
biología se reconoce este hecho e incluso se propone que: "Etiquetar 
a alguien como varán o mujer es una decisián socio/"(Fausto-Sterrmg 
2006) (p.17). La idea subyacente es que todas las personas comparten 
en grado variable los elementos que se usan como señaladores 
sexuales. Así a la determinación cromosómica XX (mujer) o XY 
(hombre) se pueden agregar otras también viables como XXX, XY Y 
o sólo X, que resultan imposibles de encasillar dentro de la simple

10 Quadern • Desembre 2013 /Gener2014



clasificación binaria. También están documentados 
casos de mosaicos cromosómicos, en que 
una misma persona presenta combinaciones 
diferentes. A esta ambigüedad se puede agregar 
la propia de la combinación de hormonas, ya que 
todas las personas producimos testosterona y 
estrógenos en proporciones variables. El aspecto 
de los órganos genitales y el desarrollo de las 
características sexuales secundarias, tampoco 
se limita a la etiquetación dual, dándose casos de 
hermafroditismo, de aparato genital masculino 
interno o de órganos sexuales femeninos con 
cierto parecido con los masculinos. A este abanico 
biológico se suma la variabilidad de las opciones 
sexuales, que pueden cambiar a la vez a lo largo de 
la vida o coexistir en un momento determinado.

La ambigüedad propia de esta situación 
permite la libertad de elegir, pero también 
facilita la manipulación. Entre los estudios más 
apasionantes del nuevo milenio están los que van 
reconociendo las bases cromosómicas, endocrinas 
y psicológicas de esta ambigüedad y señalan cómo 
se utilizan para legitimar o desechar opciones 
sexuales o conductuales.

La homosexualidad primero y la transexualidad 
después se interpretaron en el siglo XIX como 
fenómenos biológicos patológicos, para pasar 
después a conceptualizarse como opciones. Esto 
implica atribuirles voluntariedad y contingencia.
Así el género (es decir el conjunto de conductas 
a través de las cuales se expresan las categorías 
sexuales) ha tomado primacía sobre el sexo.
Un avance importante en ese sentido es la ley 
Orgánica 3/2007 que permite a las personas 
transexuales el cambio de identidad sin necesidad 
de recurrir a la cirugía. Esto puede considerarse 
una buena noticia para las personas directamente 
implicadas (salvo para los cirujanos y la industria 
farmacéutica que lucraban "normalizando" una 
realidad ambigua).

Desgraciadamente los caminos hacia la 
aceptación de la diversidad y la mutabilidad no son 
fáciles. La estructura social se apoya en cierta idea 
de permanencia corporal y ha mantenido hasta 
nuestros días complejos mecanismos de control y 
represión. Las prácticas más frecuentes de control 
consisten en la biologización y medicalización de 
las conductas que se apartan de la norma, y en la 
construcción de imaginarios estigmatizadores.
El cuerpo está en el centro de estas estrategias, 
sobre él se actúa cuando se encarcela o se medica, 
cuando se acepta o cuando se rechaza ya que 
es el que lleva el "estigma" de las conductas 
no deseadas. Imaginarlo estable en el tiempo, 
ligado por la biología a conductas previsibles y 
normalizadas, tales como la correspondencia sexo- 
género, la heterosexualidad o la permanencia de

las opciones sexuales, no es una descripción de sus características, 
sino que implica una estrategia de control social. La idea de la 
permanencia e inmutabilidad de las conductas sirve para rotular y 
"normalizar" procesos fluidos dándoles apariencia de permanencia. 
Nuestra rica diversidad de opciones se reduce entonces a unos pocos 
modelos, de los cuales los más rígidamente construidos son los de 
género, en una sociedad de heterosexualidad casi obligatoria (Rich 
1987; Butler 2008), y es precisamente a través de ellos, analizándolos 
y cuestionándolos, que se está dando la batalla por la aceptación de 
la ambigüedad.

Bibliografía
Butler, J. (2001). La cuestión de la transfarmación sacial.
Mujeres y transfarmacianes sacíales. Beck-Gernsheim,
Butler and Puigbert. Barcelona, El Roure; 7-31-
Butler, J. (2008). Vulnerabilität supervivencia. Barcelona,
CCCB.
Fausto-Sterling, A. (2006). Cuerpos sexuados. La política 
de género y la construcción de lo sexualidad. Barcelona, 
Editorial Melusina.
Platero Méndez, R. L. (2013). Lo interseccionolidod en los 
políticas públicas sobre ciudadanía íntima: los discursos y lo 
agenda político española (1995-2012). Doctorado, UNED. 
Rich, A. (1987). Nacida de mujer. Barcelona, Noguer.

Desembre 2013 /Gener 2014 ■ Quadern 11



Diet al propi cos i a la pròpia Sexualität

COLLECTIU JUSTA REVOLTA

La reivindicació de l'avortament lliure i gratuit ha estât una de les 
grans batalles historiques dels féminismes. Aquesta reivindicació 
s'emmarca dins una Iluita més ámplia per fer que els drets sexuals i 
reproductius de les persones, i en especial de les dones, siguin reals 
i efectius. l és dins d'aquest marc que la qüestió de la Sexualität 
femenina pren especial relleváncia, ja que ha estât precisament 
a través de la negació d'aquesta Sexualität com sovint s'ha negat 
qualsevol dret a les dones a decidir Hiurement sobre els seus cossos. 
Així, la propia conceptualització que se n'ha fet ha estât determinant 
en el paper i el rol que s'entén que ha de jugar la dona a la societal i 
aquest paper no és precisament positiu; ans al contrari, la Sexualität 
femenina ha quedat invisibilitzada, negada i reduïda a la reproducció.

És per tot aixó que, per a les dones, el control deis seus cossos ha 
estât un camp de batalla que s'ha materialitzat en diversos fronts: 
des de la Iluita per la visibilització del plaer fernem' al dret de les 
dones a tenir relacions sexuals Iliures i igualitáries, passant pel dret 
a tenir opcions sexuals diverses o bé el dret a poder decidir si es vol o 
no ser mare - i  per tant a plantejar-se la maternitat com una opció, i 
no com una imposició.

Per tot plegal i mentre la majoria d'aquests drets encara no 
són efectius, resulta imprescindible comprendre les politiques i els 
débats que es duen a terme a l'entorn de l'avortament com un tema 
cabdal quan ens referim a la Sexualität femenina. Perqué quan se'ns 
priva del dret a decidir sobre el nostre propi eos, se'ns está negant 
com a subjectes la capacitat de prendre decisions sobre la nostra 
vida. A través de prohibir la capacitat de decidir el que volem fer amb 
les nostres sexualitats i com volem afrontarme les conseqüéncies, 
els nostres cossos i la nostra Sexualität esdevenen fiscalitzats, 
penalitzats i icona d'una ideologia conservadora, que nega fins i tot 
una qüestió tan básica com és el dret de les dones a decidir sobre la 
nostra vida.

La Sexualität femenina ha estât i és un tema politic i de control 
social en la nostra societal En el sistema economic capitalista, 
que té el patriarcat com a estructura de control de les relacions 
interpersonals, l'interès per dominar els cossos de les dones esdevé 
clau per tal de garantir la reproducció social de la poblaciô.

Aixi, veiem corn ja des de la conformació dels estats actuals, al 
segle XVIII, s'ha bastittot un diseurs al voltant dels rois i les relacions 
de généré que serveix per legitimar el control de la Sexualität 
femenina.

En aquest sentil la ideologia de la domesticitat i la divisió 
sexual del treball esdevenen claus. Segons aquest model, el rol 
principal de les dones és la reproducció social i el dels homes, el 
proveïment d'ingressos economics. És la idea que tots i totes tenim 
al cap de la divisió de tasques entre ambdós sexes, divisió que no 
és neutra, ja que aquelles tasques associades al généré femeni són 
desprestigiades, desvaloradas i sovint invisibilitzades, tot i que són 
un pilar bàsic i fonamental per al funcionament del sistema. Només 
cal pensar en el treball doméstic.

Aixi, s'estableix la idea que la llar és el Hoc de la dona, i el treball

de cura i doméstic, el seu deure principal. Per 
aconseguir que aquesta ideologia es legitimi en 
l'imaginari social, s'estableixen unes condicions 
que tenen a veure amb: una rígida separació entre 
espai públic-masculí i privat-femení; la idealització 
de la dona com a mare i de la feminitat com a culte 
a la vertadera dona; i la moral sexual, fundada 
en la doble moral i la consideració de la dona 
com a èsser asexual amb un impuls natural vers 
la maternital Qualsevol fórmula de Sexualität 
femenina que defugi la finalitat reproductiva 
és, pertanl condemnada, invisibilitzada i 
estigmatizada: es criminalitzen les treballadores 
del sexe, se silencia i s'obvia el plaer i l'orgasme 
femení, s'estigmatitza el lesbianisme... En resum, 
es limita la capacitat decisòria de les dones sobre 
la seva sexualital

Un deis exemples més clars d'aquesta voluntat 
de negar la capacitat de les dones a decidir sobre 
els seus cossos és el débat que gira a l'entorn de 
l'avortamenl El dret a la interrupció volontària ja 
es limita a terminis en Tactual legislació i la futura 
proposta del PP pretén tornar-lo a tipificar en el 
codi penal com a delicte.

Fins Tany 2010, l'avortament estava tipificat al 
codi penal com un delicte excepte en tres supósits 
(malformació del fetus, rise físic o psicologie de 
la mare, o que Tembarás fos fruit d'una violació).
En el marc d'aquesta Ilei de supósits, el 97,1% deis 
avortaments es realitzaven a cliniques privades, 
i les dones no podien avortar si no era amb el 
consentiment de terceres persones (jutges i 
metges, principalmentj.El 2010 s'introdueix la 
Ilei per terminis, que despenalitza l'avortament 
durant les primeres 14 setmanes i permet que les 
dones no necessitin el consentiment de terceres 
persones per avortar. Cal recordar que els limits de 
temps establerts per Ilei a TEstat espanyol están 
per sota de la resta deis pa'isos europeos, que són 
de 24  setmanes lím il També és important tenir en 
compte que a TEstat espanyol, el 8 8 %  de les dones 
avorten abans de les 12 setmanes i el 9 8 %  ho fa 
abans de les 21 setmanes. Els que es produeixen 
més enllà de les 21 setmanes són per rise fetal.
1 finalmenl també és interessant destacar que 
limitar els terminis en els quais les dones poden 
avortar no fa que hi hagi menys avortaments; 
només cal veure el cas d'Holanda, on es permet a 
la dona avortar per decisió pròpia i voluntaria dins 
d'un termini de 24 setmanes. I aixi, malgrat tenir
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una de les legislacions mes permissives, és el país amò taxes més 
baixes d'avortaments de tota Europa.

El ministre de justicia del PR Alberto Ruiz-Gallardôn, ja ha 
anunciat la seva intendo de modificar imminentment aquesta Ilei 
del 2010 per tornar a penalitzar l'avortament i tornar a tipificar-lo 
com a deliete, amb la intendo de no permetre que hi hagi terminis 
temporels en eis quais la dona pugui avorter lliurement. Es tornará, 
per tant, a la Ilei de supòsits anterior però endurint-los, a través 
de limitar el supòsit de rise fi'sic i psicològic de la mare, i prohibint 
l'avortament en cas de discapacitat del fetus.

Des deis féminismes entenem que eis canvis que es volen dur 
a terme a la Ilei son un retrocés enorme. Perqué, com hem dit, les 
Iluites de les dones pel control deis seus cossos han estât un camp 
de batalla históric per ais moviments féministes contra l'ordre social 
imperant, i és lamentable veure com tots els petits avenços que es 
fan están continuament subjectes a restriccions moralistes. Des 
del féminisme entenem que si no es vetlla per aquests drets s'està 
exercint violència contra les dones: se'ns està robant la capacitat i 
la veu de decidir sobre els nostres propis cossos, i per tant, limitant 
la nostra Hibertat i autonomia. Que terceres persones o agents 
decideixin per nosaltres, sobre les nostres vides, els nostres cossos, 
i se'ns imposi la maternitat obligatôria, ens invisibilitza com a 
subjectes.

No és casual, dones, la reivindicado clàssica del féminisme, 
advocant per un avortament Hiure i gratuit. Avortament lliure, perqué 
entenem que interrompre l'embaràs és una decisió ùnica i voluntària 
de la dona embarassada, i que per tant, cap agent (parella, familia, 
església, estât, jutges, etc.) pot limitar aquesta decisió. 1 avortament 
gratuit, perqué l'avortament ha de ser reconegut com un acte mèdie, i 
per tant, ha d'estar inclòs dins la cartera de servéis de la xarxa pública 
sanitària.

Per a nosaltres, és vital tenir espais de débat i reflexió sobre 
aquesta qüestió, així com organitzar-nos i fer front a aquesta 
ofensiva conservadora i patriarcal sortint al carrer i reivindicant 
els nostres cossos i la nostra capacitat de decidir sobre ells. Justa 
Revolta treballem des de fa anys pel dret al propi cos i aquest any 
la nostra campanya es vertebra sobre aquest eix. Així, hem iniciat 
accions al carrer de denùncia, sensibilització i creació de diseurs, 
perqué aquesta nova reforma no prosperi. Tenim dar que aquest 
és un dret innegociable des del punt de vista gènere i que endurir 
la Ilei no evitará que les dones no avortin, sinó que el que farà es 
empitjorar les condicions de salubritat, posant en rise la vida de les 
dones que no es puguin permetre viatjar a altres països per avortar.
1 tot això és encara més greu quan s'està retallant en prevenció, en 
educació sexual, en ajudes, etc. Per tant, és un diseurs contradictori i 
pervers el que es promou des del PR que per una banda abandera el 
dret a la vida quan, per l'altra, no paren de prendre accions i mesures 
que degraden la nostra vida cada dia a través de les retallades en 
els servéis i els drets més básics. Per tot plegat, seguim i seguirem 
treballant perqué els drets sexuals i reproductius de les dones siguin 
efectius, i perqué la sexualitat de les dones deixi d'estar en mans 
d'aquells que no volen més que negar-la i invisibilitzar-la escudant-se 
en la moral més rància.

Justa Revolta és un col-lectiu feminista de 
Sabadell que Iluita per acabar amb les desigualtats 
socials derivados del patriarcat. La seva feina 
s'orienta a denunciar els rols de gènere i acabar 
amb les relacions de poder que generen.
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La intersGxualidad bajo tachadura 
en 'El último verano de la boyita'

NOEMÍ ACEDO ALONSO

Dos años después del exitoso estreno de X X V  (2007), como 
recordarán, filme argentino de la joven directora Lucía Puenzo, 
aparece, también en Argentina, una nueva película. El último verano 
de lo boyita, de la actriz, directora y guionista Julia Solomonoff.
A diferencia de la primera. El último verano de la boyito no se 
presenta como una historia sobre la intersexualidad, a juzgar por las 
palabras de su directoraf aunque, como intentaré evidenciar en este 
breve escrito, lo es o, cuando menos, existen numerosos indicios 
en la narración cinematográfica que permiten fundamentar esta 
interpretación. Si bien estoy de acuerdo en que es una película donde 
aparecen otros temas ampliamente abordados, como la vivencia 
que se tiene al dejar la niñez y entrar en la pubertad, el despertar 
sexual que comporta esta transición, las inquitudes que genera, etc.; 
me temo que todos ellos se tratan en relación a la diferencia que 
pesa sobre la corporeidad del personaje intersex. A pesar de que 
la palabra intersexualidad no aparece propiamente dicha en todo el 
filme, su presencia es vertebradora de la narración, desde la primera 
escena a la última.

La cercanía en el tiempo en el estreno de las dos propuestas 
señaladas, así como la aparición de películas más recientes como 
Tomboy (2012), de la francesa Céline Schiamma, o Lourence Anywoys 
(2012), del canadiense Xavier Dolan, en las que también aparece 
el tema del transgenerismo tratado desde diversas perspectivas, 
permite conjeturar que se están creando nuevas sensibilidades 
que podrían favorecer, si no un tratamiento innovador en la gran 
pantalla de esta temática, la aparición de debates que contribuyan 
a ofrecer una comprensión más amplia y crítica de la sexualidad 
—se represente ésta asumiendo un mayor o un menor riesgo en 
la narración cinematográfica—. Asimismo, el hecho de que haya 
aparecido en los últimos años un número considerable de películas 
sobre el tema podría relacionarse con el trabajo de visibilización que 
se lleva a cabo desde los activismos trans, cruciales para que un tema 
tan desconocido como estigmatizado, como es la intersexualidad, se 
dé a pensar y se aborde desde una perspectiva artística.

En este contexto debe reconocerse la aportación de El último 
verano de lo boyito, sobre todo, en el cuidado que pone la directora 
en el tono en que se narra la historiad Una historia que gira en 
torno a la relación de amistad y complicidad que establecen dos

1 En la entrevista concedida a Cayetana Guillén Cuervo en el programa 
Versión Española, Julia Solomonoff dice lo siguiente: "Para mí la historia 
de El último verano... no es una historia temática, no es una historia sobre 
la intersexualidad, es una mirada, es un crecimiento dell] punto de vista de 
Jorgelina y para eso tenía que poder presentarla a ella primero, intentando 
hacer ese recorrido [el del cambio de su mirada] con ella y no desde la 
adultez" www.youtube.com/watch?v=6k9s3rPPJQ(mins. 8'20"- 8'31").
2 En la crítica de Pablo Sholz, en el Diario Clarín, se destaca que "este es un 
filme acerca de vínculos narrados con inusual delicadeza". En la misma línea, 
Fernando López, para el diario La Nación, subraya la "delicadeza y el vigor 
de una narradora segura de su oficio y la sensibilidad alerta para percibir la 
elocuencia de los pequeños detalles" en www.laboyitafilm.com.

jóvenes, Jorgelina, de 12 años, y Mario, de su 
misma edad, que vive en el campo, en Urdi, un 
pueblo de Entreríos, donde Jorgelina y su padre 
han ido a pasar el verano. El hecho de que la 
historia transcurra durante el período estival 
no es casual, ya que es la estación idónea, 
cinematográficamente hablando, para simbolizar 
el final de una etapa, en este caso, la infancia de 
Jorgelina, y el inicio en el descubrimiento sexual y 
el primer contacto con el deseo. Descrita así, esta 
narración no se diferenciaría en nada de muchas 
otras, salvo por la diferencia que pesa sobre Mario, 
a quien el espectador irá conociendo a través 
de la mirada de Jorgelina. Delegar la mirada del 
espectador en el personaje de Jorgelina e irla 
acompañando, a lo largo del filme, en su curiosidad 
y descubrimiento de la diferencia genérico sexual 
de Mario comporta una renuncia que, desde 
mi punto de vista, hubiera sido la gran apuesta 
del filme: ofrecer (al espectador) una mirada 
transgenérica, es decir, lograr que el espectador 
mirara con y no o eí personaje intersex. A pesar de 
que Julia Solomonoff insista en que es "la historia 
de Jorgelina"^ la que quiere narrar, al tratarse de 
un personaje que empieza a plantearse preguntas 
sobre los cambios que sufre, no tanto su cuerpo, 
sino el de su hermana Luciana, contrapunto del 
de Mario; su mirada y sus preguntas se focalizan 
casi con exclusividad en Mario, convirtiéndolo así 
en un cuerpo expuesto. El gran interrogante no 
se sitúa, por tanto, en qué le sucede a Jorgelina, a 
nivel corporal y emocional, al final de su infancia, 
que es lo que se esperaría de ser cierto que la 
narración está centrada en su personaje; sino qué 
diferencia a su hermana Luciana, a quien le ha 
venido la menstruación, de Mario, que experimenta 
una feminización de su cuerpo por la hiperplasia 
suprarrenal congènita que padece.

Según Judith Halberstam, "[ejl cine 
transgenérico confronta poderosamente la 
manera como el transgenerismo se constituye 
como una paradoja hecha en partes iguales 
de visibilidad y temporalidad: siempre que el 
personaje transgenérico se percibe [como tal], 
él/ella fracasa en su intento de pasar por y, 
a la vez, amenaza al exponer la ruptura entre 
los distintos registros temporales del pasado.

3 En la entrevista a Guillén Cuervo, (min. 3:2/')
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presente y futuro" (2004 ; 50 -51)- Es decir, una vez que al espectador 
se le revela la condición transgenérica del personaje —a pesar de 
la delicadeza de la que se habla más arriba en el tono empleado, 
la narrativa se articula, igual que muchas otras películas sobre la 
intersexualidad, sobre la dicotomía del secreto y la revelación; la 
verdad de un cuerpo trans que, al descubrirse, genera violencia, 
rechazo o aceptación, que forman parte de la misma lógica normativa 
que no asume la intersexualldad como una variación corporal sino 
como un transtorno del desarrollo sexual—; éste se ve obligado a 
revisar el inicio de la narración y observar qué se le ha pasado por 
alto al generizar erróneamente al personaje trans. Este movimiento, 
juego entre la visibilidad y la temporalidad que teoriza Halberstam, 
pone en evidencia que, desde la primera escena, donde se ve a Mario 
junto a su padre y a otros trabajadores del campo, derribar a un 
caballo para castrarlo, la narración se articula en torno al enigma 
que supone la condición de Mario. También es significativo que 
en la enciclopedia que consulta Jorgelina, en la segunda escena, 
en su casa de Rosario, antes de llegar a Urdi, aparezcan láminas 
dedicadas a la intersexualidad y a su diagnóstico. Este saber médico 
está recogido y representado por Eduardo, el padre de Jorgelina, 
que es, finalmente, quien acaba leyendo los informes del caso de 
Mario y aconsejando que lo visiten especialistas. Es cierto que 
Jorgelina rechaza este saber,^ y que la narrativa propuesta procura 
dar respuesta a los cambios que experimenta Mario desde la mirada 
desconocedora de Jorgelina, pero aún así, como ya se ha dicho antes, 
la intersexualidad no es un aspecto más del personaje de Mario, es 
la diferencia sobre la que se sostiene toda la narración. Es más, esta 
condición está reforzada simbólicamente en una serie de imágenes 
—apenas perceptibles en un primer visionado del filme— sobre 
la muerte y el sufrimiento animal. Los momentos cruciales en la 
trayectoria del personaje de Mario (primera aparición, revelación de 
su feminización, la violencia que ejerce su padre contra él) siempre 
vienen acompañados, con anterioridad o posterioridad, de la imagen 
de algún animal descuartizado, muerto, o bien, sobre el cual se ejerce 
una crueldad de la que el animal —alegoría de Mario— no puede 
responder (con un discurso). Por ejemplo, las primeras palabras que 
cruza Jorgelina con Mario son un mandato para que éste recoja un 
pájaro muerto que hay en la habitación donde duerme Jorgelina.
Más adelante, cuando Jorgelina descubre la mancha de sangre en 
la montura del caballo de Mario, la imagen siguiente es un primer 
plano de un gallo descuartizado. Y todavía más, cuando Eduardo 
confirma el "diagnóstico" Óscar, el padre de Mario, recrudece la 
violencia contra él. Acto seguido, se ve cómo el padre de Mario 
mata a una res, atada a un árbol, hundiéndole un puñal en el pecho. 
Estas imágenes sobre el sufrimiento infligido a los animales, del 
que no pueden responder con palabras, podrían interpretarse 
como alegorías del personaje de Mario, quien, a pesar de ofrecer 
resistencia a las humillaciones sufridas por los muchachos del pueblo 
o ante las palizas de su padre, no tiene discurso para defenderse.

4 En una de las escenas más logradas de la película, mientras Eduardo le 
explica a su hija qué le pasa a María, es decir, le da una explicación científica 
de la diferencia de Mario, Jorgelina se tapa con las manos los oídos para no 
escuchar. Rechaza, de algún modo, el saber médico que ve a Mario como 
un caso, como un diagnóstico, aunque, por otro lado, también lo demanda, 
porque es ella quién avisa a su padre de lo que le está pasando a Mario (dolor 
en el vientre, menstruación, utilización de un binder para cubrir los pechos 
incipientes, etc.), buscando una salución.

De hecho, Mario apenas profiere monosílabos; 
es un personaje bastante huraño, y este rasgo, 
sumado a su proximidad al reino animal, hace 
que sea muy fácil sostener esta asociación entre 
la intersexualidad y la otredad considerada no 
humana, animal.

Para acabar, se diría que El último verano 
de lo boyito es un filme que logra la empatia del 
espectador, pero lo hace a través de una mirada 
delegada. Se echa de menos el riesgo de construir 
una mirada transgenérica, donde fuera Mario quien 
mirara a los demás, quién planteara las preguntas, 
quien mostrara su curiosidad ante un mundo que, 
pese a la poética bucólica que desprende el filme, 
lo ha ubicado del lado de la otredad, del lado de lo 
considerado no humano, del lado de lo monstruoso 
y animal.

Noemí Acedo Alonso és Hicenciada en filologia 
hispánica (2005) i en teoria de la literatura i 
literatura comparada (2006) i màster en literatura 
comparada. Té estudis Üteraris i culturáis (2007) 
i des de l'any 2006 és investigadora en el GRC 
Cos i Textualitat de la Universität Autònoma de 
Barcelona. La seva investigació està orientada 
a l'estudi de les representacions del dolor físic 
infligit en la narrativa testimonial argentina, la 
filosofía de la memòria, les teories contemporánies 
del eos i els estudis de gènere i diversitat afectiva 
sexual, temátiques que ha présentât en els cursos 
que imparteix.
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L'autoritat en desig.
Algunas reflexions sobre subjecció i sexualitats

AINA PÉREZ FONTDEVILA

«Sabemos del amor por lo que alumbra, [...] por su modo de estar 
en la penumbra», com diu el poema de Manuel Alcántara (i la cançô 
de Mayte Martín), l ens plau aquesta imatge segons la qual mal 
no l¡ veiem directament el rostre, sino els efectes, les petjades. 
Enamorar-se és ben bé aixó: trobar-nos fent un gest que ens posa en 
el carni d'un rastre, i no tenir temps per dubtar-ne; permetre que la 
mà dreta ignori què fa l'esquerra. Sense massa explicacions, sense 
massa decisions, corn si una intervenció resaluda del jo, com si una 
intromissió de la raó desvirtuessin l'amor, li restessin autenticità! 
Senyorejar el desig, ser massa mestressa d'una mateixa en estimar; 
és a dir -per introduir la comparació de què em serviré d'aqui a un 
moment-, tenir-hi massa autoritat (ser-ne l'autora), sembla que 
en certifiqui la falsedat. Corn si dominar, en aquest àmbit, volgués 
dir sempre subjectar, reprimir, amb i sense el refìexiu: és a dir, 
contenir, per un coup de force del jo, quelcom que no sôcjo i, albora, 
per un coup de force deljo, contenir-se, contenir eljo, allò que li és 
més genui, allò que en constituirla Túnica signatura véritablement 
autèntica. Precisament aquella que, de fet, no pot traçar del tot 
perqué no pot signar sol.

Sovint pensem el desig, el plaer, la passió sota un paradigma 
similar a un deis que ha servit també per pensar la creació artística'. 
És a dir, com allò que, provinent d'una instancia aliena i superior -la  
font d'inspiració (les muses, les divinitats, l'Art en majuscules)— ens 
apressa, ens arrossega, ens sobrepassa, sense que ho puguem —i 
sovint, sense que ho vulguem— evitar. Enteses des d'aquest punt 
de vista, creativitat i passió dibuixen una ambigua figura per a la 
subjectivitat: espais de desagençament, en els quais no sôcjo (o no 
només sôcjo) qui traça un gest o una escriptura; i albora, espais de 
singularitzaciô, perqué és a mi, a qui aquesta instancia parla (sóc 
Tescoüit/da: tine talent, tine do), i perqué aquest traç (el gest que faig 
com si fos un titella) esdevé, paradoxalment, la signatura del que m'és 
més propi. Ja no tant -o  no només- del que em pertany, sinó del que 
m'és més genuí, idiosincrátic.

Tant en un cas com en Taltre, aquesta autenticitat no depén, 
dones, d'un subjecte plenament sobirá, sinó de Tobertura a Talteritat, 
a un altre concret i encarnat -Tamant, Tamat/da, d'una banda; el/la 
lector/a de Tobra, de l'altra- però, sobretot, a aquesta alteritat sense 
rostre que és la instancia que mou els fils per sobre de nosaltres.
Enllà d'aixô, un altre tret comú enllaça aqüestes concepeions de 
desig i creació; el fet que aquesta instancia desagençadora no és 
pensada mai corn una instancia social perqué, de ser-ho, perdria 
la seva capacitat singularitzadora. En realitat, el paradigma que 
estic intentant descriure -sense subscriure- reforça la dicotomia 
públic/privat, cultural/natural, societat/individu: la força que ens

1 Corn mostren Berensmeyer, Buelens i Demoor, al llarg de la historia de Tart 
i de la literatura trobem una alternança entre concepeions "fortes" i "dèbils" 
de Tautoria, que depenen precisament del grau d'agèneia, propietat, autoritat, 
etc. que s'atribueix a Tautor/a. Sóc conscient, dones, que descric només un 
deis paradigmes a través deis quais s'entén Tautoria artística.

sobrepassa en el desig i en la creació prové 
d'un Hoc salvatge, instintiu, natural, biològic, 
indomesticable; o bé d'un Hoc divi, atemporal, 
universal, immutable, ideal. En qualsevol cas, d'un 
Hoc imaginar! que s'oposa sempre a Tespai social 
entés com a espai d'homogene'ítzació, repetició, 
normatività! domesticità! tradició o reproducció.

Visitar-lo, o —més exactament— tenir la 
sort de ser visitats per una instancia que en 
provingui, ens permet produir quelcom únic, 
irrepetible, singular, i esdevenir, així, únics, 
irrepetibles, singulars, és a dir, plenament 
humans. És precisament perqué no participa 
de Támbit del comú (en tots dos sentits: d'alló 
compartit i d'alló corrent), perqué té a veure amb 
la comunicació amb instancies que excedeixen 
Tindividu —almenys com a individu social— però 
sobretot la comunità! que el producte d'aquest 
encontre pot Hegir-se com a expressió genuina 
de la interioritat d'un subjecte —malgrat que 
aquest no pugui sempre considerar-se'n la font
0 Torigen— enfront de les forces alienadores
1 —insisteixo— homogeneïtzadores de Tespai 
social, pùblic, exterior. En aquest senti! aquesta 
comunicació en realitat constitueix o, com a minim, 
ratifica (certifica, afirma, signa) el receptor com a 
subjecte/individu, entés com a entitat vinculada
a la unicità! la indivisibilitat o la irrepetibilita! i 
dotât d'un interior capaç d'establir-la, enllà de les 
interferéncies exteriors. La veritat o autenticitat 
que es descobreix en aquest encontre pot Hegir-se 
com a intrínseca o extrínseca al subjecte, és a dir, 
com una essència interior velada per Tembolcall 
cultural que cal despullar de contingència, o com 
una veritat immutable provinent d'una instancia 
ideal. En ambdós casos, però, Tai'llament i el 
replegament en si, ja sigui en la soledat total de 
l'artista o en la comunitat tancada dels/les amants, 
esdevé condició d'aquest descobrimen!

Si en Tàmbit de la creació aquesta ficció encara 
opera en la manera com construïm algunos de les 
figures d'artista o d'escriptor, en Tàmbit del desig, 
el plaer o la passió és evidentment insostenible 
que sentim sense patrons, aliens a narratives 
prèvies i compartidos, i menys encara que els 
gests que s'hi vinculen ens confereixin un carácter 
singular o irrepetible. Malgrat això, algunes 
resisténcies a considerar-ne la naturalesa social, 
cultural, construida o textual potser es podrien
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entendre també des de la resistència a abandonar aquesta ficció 
paradigmática, que, com vèiem, es també (o sobretot) una ficció 
sobre què voi dir ser jo.

Fa un moment escrivia sobre el Hoc imaginari d'on brolla la font 
del desig i de la creativitat Í el caracteritzava amb dues enumeracions 
que, juxtaposades, bé podrien titllar-se de caòtiques: un Hoc instintiu, 
naturai, biologie; un Hoc atemporal, universal, ideal. D'una banda 
el cos, entés com a realitat indefugible i impermeable a la cultura 
(on la cultura restarla idiosincrasia distorsionant la veritat unica 
d'aquest cos); de l'altra, precisament la possibilitat de transcendir-lo 
si el considerem allò que ens Higa a l'animalitat, a la repetició i a la 
reproducció (que s'oposen a la Singularität o a la Individualität). Diria 
que tots dos han funcionat tant en la ficció del desig o la Sexualität, 
corn en la ficció de la creativitat. Sobre la darrera només vuH apuntar 
que, si bé històricament s'associa al segon conjunt de trets i, per 
tant, a un subjecte capaç de sobreposar-se al jou del cos (precari, 
contingent, sexuat, concret, mortal, enganyós, distorsionador), 
també ha buscat en ambits que tradicionalment s'hi associen —la 
naturalesa salvatge i indomesticable— el fonament de la seva 
reivindicació d'allò original, innovador, excepcional, etc., sempre en 
oposició a una influèneia social castradora per anodina, tradicional, 
repetitiva i normativa: aquest seria, per exemple, el paradigma 
d'algunes avantguardes i de les seves derivacions contemporániesF 
Pel que fa als discursos sobre el desig —d'entre els quais m'ocuparé 
només d'alguns dels que pretenen reivindicar les sexualitats no 
hegemòniques—, la tensió entre el singular i el social, més que en 
l'experiència de la relaciô sexual o amorosa —on es palesa d'una 
manera evident l'existència de narratives culturáis—, es manifesta 
en la consideració de la seva orientació corn a tret identitari, i ho fa 
- d i r l a -  en discursos poHticament divergents.

Per començar, les propostes essencialistes o biologistes, 
d'herèneia vuiteentista, conceben el cos corn a espai d'una veritat 
natural i original (ja sigui genètica, hormonal, cerebral, etc.), que les 
coercions socials poden oprimir o emmascarar però mai modificar: 
l'agéncia del subjecte rau aquí, dones, en l'alliberament del jou social 
que reprimeix una Sexualität veritable a través del seu descobriment 
i de la seva reivindicació, però no en la possibilitat d'intervenir- 
hP. En aquest cas, a/firmar el subjecte enfront de l'entorn social 
o la influèneia cultural implica subordinar-lo a una instancia que 
constitueix la seva idiosincrasia però sobre la qual no hi té cap 
autoritat; una instancia que, d'altra banda, obté la seva legitimitat del 
seu carácter immutable, almenys mentre duri un cos efím erl Aquest

2 Significativament, la feminitat ha anat canviant de rostre d'acord amb les 
fluctuacions en la concepció de la creativitat: quan aquesta s'ha entés com a 
transcendèneia del cos, aquella s'ha construit en relaciô a la naturalesa i a la 
reproducció, vêtant aixi l'accès de les dones a la legitimitat creativa; quan s'ha 
entés, en canvi, corn a espai del salvatge, la feminitat s'ha construit üigada
a la domesticitat i a ta reproducció cultural —el paradigma de la quai seria, 
enfront de l'art, l'artesania. Per aprofundir en aquests aspectes, recomano el 
Hibre de Michelle Coquillat La poétique du mâle.
3 En la mesura en què és un dels discursos que travessa les representacions 
de les sexualitats no hegemòniques, en podriem donar centenars d'exemples; 
però proposo, per il-lustratiu, el web Born this way, que es presenta com
«a photo/essay project for gay adults (of all genders) to submit childhood 
pictures and stories [...] reflecting memories and early beginnings of their 
innate LGBTQ selves. Nurture allows what nature endows. It's their nature, 
their truth!». Us convido també a escoltar les cançons homónimas de Bobby 
Valentino (1975) i Lady Gaga (2011).
4 1, segons com es miri, més enllà, ja que la genètica és un vincle de l'individu

diseurs amaga reversos poHticament qüestionables, perqué eximeix 
de responsabilitat tant a l'individu corn a l'entorn sociaP. D'una banda, 
produint uns efectes semblants als de la patologitzaciô trans, excusa 
els subjectes en restar-los capacitat d'agènda i, per tant, d'elecciô: si 
tota disculpa pressuposa la culpa, se sanciona un diseurs hegemònic 
en el quai les categories sexuals apareixen clarament jerarquitzades, 
justificant la pertinença a la categoria inferioritzada. A més a 
més, possibilità una inclusió dins del marc social que garanteix 
la pervivèneia de categories estanques i pures (homosexual/ 
heterosexual) i, en general, la continu’ítat deis termes en qué aquest 
marc es presenta: la visibilitat del desig homosexual no qüestiona 
l'hegemonia de l'heterosexualitat, ja que, com a expressió d'una 
veritat natural, la diversitat de representacions incideix de forma 
relativa en l'experiència dels individus. Com a molt, contribueix a 
alliberar aquells queja están marcats d'avançada amb una diferència 
que s'inscriu en un cos impermeable respecte d'allò que l'envolta.

Altres discursos sobre el desig no normatiu posen l'èmfasi en 
la pressió aliénant d'un entorn hegemònic que, aquí, és clarament 
identificat corn a patriarcal: reivindiquen una instància interior 
portadora d'una identitat autèntica, l'alliberament i la possibilitat 
d'expressió de la qual s'associen amb l'accés a una suposada plenitud 
com a éssers humans, que cal aconseguir mitjançant I'a'iHament d'una 
societat coercitiva®. L'agéncia del jo en relaciô amb el desig queda 
aquí supeditada a una veritat interior que aquest cop cal descobrir 
«en la privacitat de les nostres psiques», corn resa un manifest de 
1970; l'autonomia o la sobirania rau, una vegada més, en la possibilitat 
d'alliberar aquesta veritat d'un entorn que ens obliga a emmascarar- 
la, fins i tot quan ens trobem davant el mirali. En un context feminista, 
on no és possible menystenir la importancia política de postular 
que la biologia no és el desti, aquests discursos no reivindiquen el 
cos com a origen d'una veritat del desig, però no deixen de reforçar 
les dicotomies individu/societat i pùblic/privat, oblidant, dones, 
almenys en part, aquella altra premissa feminista: que tot allò 
personal és politic. La societat és considerada un entramat normatiu, 
però es preserva un nudi privât i autèntic que en resta alié i que 
pot recuperar-se. L'agéncia del subjecte es juga en aquest gest de 
recuperació, que el singularitza en la mesura en què el diferencia 
d'una massa social que porta les mascares d'unes "identitats 
coercitives", que són —aqüestes sí— construises i per tant, segons 
aquesta lògica, falses.

Malgrat que, des d'un punt de vista tant genealògic com ideològic, 
estiguin molt allunyades de les propostes exposades fins aquí, les 
lectures voluntaristes de la teoria queer^ ens permeten establir un

amb l'espècie, l'estirp, l'herència i, per tant, amb una instància en certa manera 
atemporal o, corn a minim, que transcendeix la precarietat del cos.
5 Per un aprofundiment en l'anàlisi de les conseqüències politiques 
d'aquests discursos, recomano el Hibre de Gerard Coll-Planas La voluntad y 
el deseo.
6 Em refereixo, per exemple, a alguns dels discursos que conformen 
el féminisme lèsbic dels anys setanta, com es mostra al documental 
Lesbiana. Une revolution parallele, que reflexiona a l'entorn dels 
moviments séparatistes, o a alguns dels manifestos que Rafael Merida 
recull a Manifestos gays, lesbianas, queer, com el que firma el col-lectiu 
Radicalesbians. Les dues citacions que apareixen a continuació, al cos del 
text, están extretes d'aquest manifest, titutat «La mujer identificada con 
mujeres».
7 Per a una lectura crítica d'aquestes propostes, recomano el Hibre de 
Gerard CoH-Planas La earn i la metàfora, disponible en traducció castellana. 
Hi trobareu també alguns exemples.
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diàleg amb els postulats sobre la subjectivitat que, com he intentât 
mostrar, les estructuren. Grades a una (esbiaixada) interpretació 
de la performativitat del gènere, de Judith Butler, aqüestes lectures 
es deslliuren del cos (que ara és interprétât corn a materiaÜtzaciô 
discursiva) i de la noció d'interioritat Higada a una veritat que cal 
descobrir i expressar (una interioritat que és, aquí, l'efecte del procès 
de subjectivació, i no el seu principi); i aixi, subsumeixen en el primer 
el segon terme deis binomis cultural/natural, public/privat, exterior/ 
interior. No obstant això, el menyspreu d'allò social no és menor que 
en les altres propostes: en una consideració d'allò cultural com a 
absolutament mal-leable®, el producte d'aquestes lectures és —ara 
si— un subjecte plenament sobirà, queja no li deu res a una instància 
que el co-signi, ni corporal ni ideal. Corn si la comprensió del carácter 
construit del gènere, la Sexualität i, en darrer terme, la Identität en 
tots els seus aspectes -una comprensió que singularitza aquells 
que hi accedeixen enfront d'una massa que viu en la ficció de la 
naturalesa-, i corn si el descobriment de l'absència d'un origen o d'una 
veritat per al desig, dotessin al subjecte de plena autoritat respecte a 
les seves posades en escena.

□ 'aquesta manera, la ficció d'una Singularität a la quai s'accedeix 
a través de l'exercici de la sobirania —més o menys plena, més o 
menys Higada a l'autoritat corn a origen o corn a possibilitat d'accès a 
un origen alié— funciona tant en aquest corn en els discursos que he 
intentât analitzar anteriorment, sostenint una afalagadora fantasia 
deljo, unjo que, d'alguna manera, continua esforçant-se en preservar 
un espai allunyat del «món comò», com resa el títol de Marina 
Garcés; un espai on situar allò que li és més propi, allò que, en última 
instància, el fa qui és.

Lluny d'aquest imaginan, una lectura atenta de les propostes 
queer -c o r n  la que fa bona part de l'activisme i de la teoria—, 
pren nota del vincle vital de la subjectivitat amb un entramat 
normatiu que no només la coarta o l'oprimeix sinó que l'habilita, 
i del quai no es pot desfer sense desfer-se, malgrat que hi pugui 
negociar en negociar-se. La interioritat, ara, és véritablement un 
producte de l'exterioritat, sense amagatalls on encastellar-se. Al 
seu torn, l'exterioritat, el món cornu, tampoc surt indemne d'aquest 
reconeixement, perqué l'agència del subjecte (que el diseurs social 
habilita corn a agent, précisément) rau en la seva capacitat de 
transformar-lo per transformar-se, i viceversa, sense la possibilitat 
que s'esdevingui una transformació al marge de l'altra. Però amb 
la possibilitat —i amb la responsabilitat— que s'esdevingui 
alguna transformació, encara que no ens faci excepcionals, únics, 
irrepetibles, si això significa desvincular-nos d'allò compartit i d'allò 
corrent. El reconeixement que esdevenim subjectes, i subjectes de 
desig, a través de la subjecció a les normatives de poder i als dicursos 
culturáis on es materialitzen, no ens impossibilita corn a agents 
capaços de diversificar, flexibilitzar o desviar aqüestes normes 
que ens subjecten malgrat que no les haguem dictât nosaltres; no 
ens impedeix ampliar l'àmbit d'allò que podem imaginar, entendre i 
viure, transformant uns discursos que, no obstant això, continuaran 
interpel-lant-nos i construint-nos. De la mateixa manera que no poder 
considerar-nos mestresses i amos del nostre desig, autores del gest 
a què ens aboca, no ens eximeix d'assumir-ne les conseqüències ni de

pensar-nos i exercitar-nos per eixamplar els limits 
d'allo que podem fer i, sobretot, deixar-nos fer; 
els limits de I'espai on I'escriptura pot traçar-se, 
malgrat que continuem sense poder - i  sense voler, 
si us plau- signar-la sols.

Aquest article s'inscriu dins del projecte ¿Corpus 
ouctoris? Análisis teórico-práctico de los procesos 
de autorización de la abra artística-literaria coma 
materialización de la figura autorial (http://bit. 
ly/lgWDlxr), del grup de recerca consolidât Cos i 
Textualitat.

8 Consideració que és hereva del binomi cultural/natural, que en aquest 
sentit resta per desconstruir. Tot i que allò natural es llegeix aquí com a 
construcció discursiva, entendre allò cultural com a mal leable continua 
remetent a un oposat immutable.

Aina Pérez Fontdevila és Hicenciada en Filologia 
hispánica (UB) i màster en Literatura comparada 
(UAB). Des de 2008, és investigadora del grup Cos 
i Texualitat (Universität Autònoma de Barcelona), 
on desenvolupa una tesi doctoral sobre les 
relacions entre autoria i gènere. Compagina la 
tasca investigadora amb l'educativa i divulgativa, 
impartint cursos de formació en matèria de gènere 
i Sexualität a diverses entitats. És coeditora dels 
volums El cuerpo en mente. Versiones del ser 
desde el pensamiento contemporáneo i A flor 
de text. Representacions de lo corpore'itat ais 
llenguatges artístics, i ha coordinat el dossier 
Poderes e saberes do corpa (revista Interfaces,
Rio de Janeiro).
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De arrepentimientos y otras (dis)culpas
JESSICA FACIABÉN LAGO-SAMA

Poro sobrevivir, hijo mío, es necesorio reojustorsin 
cesor los movimientos de nuestro cuerpo [...] Es 
importonte sober en qué momento correr o trepor, 
ceder o combotir, reflexionor o dormir.

Yong Chen, Lo ingrotitud

Corinne Enaudeau escribía en el estudio de 1999 Lo porodojo de lo 
representoción (http//; www.philosophia.cl) lo siguiente:

La representación no es un cuadro mental, interior e 
incomunicable, ni la percepción inmediata de un objeto interior, 
sino el esfuerzo por acoger la polisemia de lo percibido, el 
desplazamiento que permite modificar su aspecto, (http: 126)

Quisiera subrayar dos palabras importantes de esta cita: 
polisemio y desplozomiento. La primera de ellas es un término propio 
de la lingüística que no pretendo desglosar en estas páginas, pero sí 
apuntar que la obra de Enaudeau se centra en la representación y, sin 
embargo, de la cita propuesta se extrae algo más propio del lenguaje 
que de las "artes" que dan muestras de representaciones. La segunda 
de las palabras indica movimiento, traslado; cambio de posiciones en 
definitiva. La palabra representoción aplicada de un modo coloquial 
se utiliza para todo aquello que intenta ser o es leído como una copia/ 
sustitución de un supuesto original primigenio. Sin embargo, y sin 
ponerme platónica, quisiera reflexionar sobre qué sucede con ese 
original cuando esa copia-representación funciona; es decir, ¿qué 
sucede con el modelo que la copia toma y al cual se suele entender 
que suplanta? O ¿qué sucede con la copia de un presunto modelo 
cuando éste acaba por introducir (o trasladarse a) nuevos discursos 
como el caso de Narciso o San Sebastián? ¿Qué sucede con un 
cuerpo, por ejemplo, fotografiado? ¿Qué sucede si además ese 
cuerpo fotografiado corresponde al de la propia fotógrafa como es 
el caso de Francesca Woodman o Claude Cahun? ¿Qué sucede con un 
cuerpo, digamos, reinventado oniinemente?

Los cuerpos como discurso o los cuerpos discursivos son mi eje 
en estas líneas; su vértice, la otra línea -que no es tan otra- sobre la 
que quiero pivotar es la del discurso como cuerpo, la del discurso 
corporal. Y para ello quiero utilizar tres ámbitos de representación: la 
pintura, la fotografía y la televisión.

Pintura: el lienzo como ángulo muerto desde el que mirar
La iconografía principalmente pictórica aunque también escultórica 
de Narciso o de san Sebastián es un fenómeno que me permite tratar 
la representación como algo mutable también en su contenido. Si 
Narciso ha sido ejemplo de lo ególatra y lo vanidoso también es 
verdad que en sus representaciones esta carga negativa ha llevado 
a modificar el cuerpo del personaje para reflejarla. Algo parecido 
sucede con san Sebastián, muerto a latigazos y maniatado, donde 
se ha pasado de una iconografía que explica la historia/pasaje del 
personaje a la de una representación homoerótica donde se pierde

(y ni importa en algunas ocasiones) el contenido 
narrativo que le dio lugar. Lo que me interesa 
destacar aquí es que en ambos casos la forma 
de marcar esa (aparente) carga negativa que 
debe aleccionar e instruir pasa por feminizar al 
personaje; es decir, bajo la lectura del mensaje que 
encierra la narrativa se sucede una iconografía que 
pretende verificar con otros lenguajes esa misma 
enseñanza (a pesar de que en Narciso la carga 
venía de la narración y en el caso de san Sebastián 
la narración ha dado lugar a una lectura particular 
venida de lo pictórico porque en sus principios san 
Sebastián se entendía como ejemplo de cristiano 
fiel y mártir y ha acabado con el sobrenombre 
de "santo gay"). Es por eso que a lo largo de la 
historia los narcisos y los san sebastianos han ido 
siendo cada vez menos hombres, más jóvenes, 
incluso pre-púberes, han ido infantilizando sus 
rasgos hasta convertirse en algo más cercano a 
lo virginal y a lo femenino que a lo explícitamente 
homosexual, apartándose cada vez más de una 
representación cercana a la historia para centrarse 
en una representación que atiende al mensaje.
Pero en ese movimiento lo que se despliega es 
una androginia que ofrece ese subtexto venido 
de la lectura taimada que sin decirse se sabe y se 
reafirma; la clave está en esa dicotomía donde 
lo positivo recae del lado de todo lo referente al 
hombre y a lo masculino mientras que lo negativo 
queda del lado de la mujer y de lo femenino.

La fotografía como espejo que abre el fuego 
cruzado
Algo parecido a lo comentado en pintura sucede en 
fotografía pero en sentido inverso. Tomando como 
ejemplos las obras de Claude Cahun o de Francesca 
Woodman la idea del outorretroto ya marca una 
diferencia. Si en los casos pictóricos mencionados 
la representación acaba estando cargada de un 
discurso subversivo creado desde el otro, en el 
caso de estas dos autoras lo que se observa es 
que lo subversivo se ha conseguido incorporar 
(léase justificar/disculpar) a eso llamado Cultura 
y después de años se han visto convertidas en 
referentes de este campo. Mientras Cahun contaba 
con su compañera Marcel Moore para poner un 
cuerpo en escena a través de un trabajo artístico 
donde lo performativo y explícitamente subversivo 
incomodaba en la época y se explicaba desde el 
histrionismo de la(s) autora(s); el caso de Woodman
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todavía hoy se explica en muchas ocasiones como 
la representación de una mente perturbada.
En resumen, la incomodidad que generan los 
cuerpos representados en las obras fotográficas 
de ambas artistas se acaba justificando por la 
personalidad que se presupone (que no subyace) 
en las autoras mismas. ¿El motivo? El género del 
autorretrato y la confusión que produce para 
otorgar los pronombres yo/tu/ella. Lo que parece 
que no cabe en esto de los géneros es hablar del 
género bobo que podríamos patentar cuando 
alguien pretende una lectura psicológica de una 
obra como método para justificar el impacto y el 
acierto de una representación que no quiere dejar 
indiferente. Claude Cahun masculinizada es como 
un san Sebastián feminizado, sin embargo es la 
osadía y lo entendido como insolente de un cuerpo 
femenino que sale de sus límites y ocupa parcelas 
impropias lo que incomoda porque mientras que 
aquí lo que se entiende que hay es una invasión 
en los otros casos presentados lo que hay es una 
resta: es menos hombre pero sigue estando dentro 
del grupo hegemónico por lo que podemos mirar 
hacia otro lado y no decir abiertamente que san 
Sebastián, ahora, hoy, es gay.

cuerpos no nos fijamos, en los cuerpos leemos y el 
cambio de verbo es fundamental) permite detectar 
esos pentimenti por usar un término pictórico, 
que interpretación tras interpretación han ido 
modificando y por tanto transformando su poder 
textual.

Jéssica Faciabén Lago-Sama es licenciada en 
Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada por la UAB donde también 
finalizó el màster en Literatura Comparada: 
Estudios literarios y culturales con un trabajo 
de investigación sobre la representación y 
la construcción del sujeto en los blogs de 
internet. Actualmente, compagina su labor como 
investigadora universitaria (GRC Cos iTextualitat) 
con la de Formadora en el Centro Penitenciario 
de Quatre Camins y sus estudios doctorales se 
centran en la figura y la problemática del autor en 
Internet y en la construcción del cuerpo virtual y las 
identidades online.

Televisión: la monitorización del nuevo ojo
Por último es preciso no perder de vista el tercer 
brazo de la ley en esto de las representaciones: 
la televisión y más concretamente las series. 
Pongamos por caso la serie Black Mirror (Charlie 
Brooker, 2012) que nos muestra un mundo donde 
lo virtual rompe las fronteras no sólo de lo que 
se entiende como ético sino también de lo que 
se pensaba como imposible. El espectador se 
ve enfrentado y afrentado a seis situaciones 
donde lo inquietante, lo que perturba y de nuevo 
subvierte, no es el pensar la obra dentro de (de 
nuevo) un género como el de la ciencia ficción, sino 
como una serie donde la ficción no es ciencia sino 
algo altamente posible. Ciberterrorismo, duelos 
y consuelos postergados, grandes hermanos 
3G o Sísifos de reality show rompen de nuevo la 
casuística ética y el problema deviene cuando esa 
ruptura, aunque futura, se siente latir justo detrás, 
pegadita a nuestra propia sombra o como declaró 
su autor: "a la forma en que podríamos estar 
viviendo en diez minutos si somos torpes".

Por alusiones...
Los cuerpos, por tanto, en los métodos de 
representación no sólo constituyen un objeto 
representacional en un sentido figurativo, sino 
encrucijadas discursivas que propician lecturas 
en muchas ocasiones nada inocentes (si es que 
existen lecturas inocentes de las cosas). La manera 
de atender esos cuerpos, de leerlos (porque en los
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Núria Glieli, Levi Orta 
i el «diseurs d'investidura»
Molts artistes han intervingut en portades de vinüs, però la majoria buscant la simple provocació o, quan 
no, ('artefacto estètic. És el cas dels Sonic Youth quan treballen amb Raymond Pettibon o Richard Kern, 
potser amb l'excepciô de quan Gerhard Richter va fer la portada del Doy Dream Nation amb la seva obra 
Candle. El vinil de Medievo (Discurso de investidura) és una xarxa amb quatre nodes: el primer és l'obra 
gràfica de Núria Güell i Levi Orta; el segon, la música de Medievo; el tercer, la prodúcelo de l'Automàtica; 
i el quart, el "públic". Els autors (gràfics, musicals, productius) son, abans que autors, recol-lectors: els 
primers de dades històrico-politiques, els segons de dades musicals i politiques, els tercers de velles 
màquines. Núria Güell i Levi Orta juguen al llargde tota la seva carrera artística amb els limits legáis, 
s'ubiquen en el centre on el poder exécuta les seves armes per desarmar-les. En la portada i contraportada 
del vinil s'hi poden veure els Iléons del Congrès dels Diputats, dues escultures de bronze que protegeixen 
simbòlicament ('entrada del Palau de les Corts; però també són un símbol del que hi podem trobar a dins: 
Iléons que, vistos des d'un perfil, semblen animalons jugant amb les seves andróminas, i vistos des de 
l'altre són animals sense depredadors que quan queixalen, maten. Els Iléons són un simbol de la política de 
Madrid i d'Espanya, corn diu a la Wikipedia, però històricament representen Louis Daoiz i Pedro Velarde, 
que van morir Iluitant a Madrid contra els invasors franceses encapçalats per Napoleó, per la pàtria, el 2 de 
maig del 1808, quan els homes morien per les seves pàtries, quan ningù posava en dubte que morir per la 
pàtria era tan ridicul i sospitós com aquell que sempre parla sol, quan ningù subratllava que tota "pàtria" té 
implicites les seves funestes conseqüències. Els Iléons actuals són la tercera nissaga, fets amb els canons 
que l'exèrcit espanyol va prendre a la Batalla de Wad-Ras, a la Guerra d'Àfrica contra el Marroc el i860.
Allà queda l'ADN de la història, obrant significat des de la passlvitat de l'estàtua; un paisatge escultòric 
que concentra en la seva imatge les ruines d'un passât colonial. A nivell mitolôgic representen Hipòmenes 
i Atalanta, una gran nimfa caçadora que va ser destronada per l'heroi. País patriarcal per excel-lència, 
Espanya viu dels homes que moren per la pàtria i dels Iléons que encara ens recorden que ('honor es 
cobra el preu del vassallatge. L'obra gràfica continua a ('interior del disc, on es pot veure una planta base 
del Congrès (pia) i, al costat, un recull de premsa d'actes de subversió al poder (contraplà): l'agressió a 
Silvio Berlusconi, l'afusellament de Ceaucescu, la mort de Gadaffi, la sabata contra Bush, les accions 
d'Abbie Hoffman, Unabomber, Julia Hides, Antonio Vidal o Lucio Urtubia, entre d'altres. Pla-contraplà, que 
cadascú jutgi, que la bomba esclati a la consciència de ('espectador sacsejat. Com deia Postman, quan 
la societat esdevé un públic, llavors la possibilitat de la mort de la cultura esdevé una realitat. Hem de 
deixar de ser públics, en pro d'allò públic. La música i els vídeos de Medievo dialoguen amb ('obra gràfica 
de Núria Güell i Levi Orta d'una forma directa: trobadors apocalíptics de l'era digital, disparen amb el 
MIDI un banc de sons de la xarxa o d'altres procedéncies (per exemple, de sons que graven percudint 
sobre objectes físics o accionant aparells), aboquen i remesclen en el final cut les imatges que el Youtube 
ens brinda de politics infames; la seva obra parteix deis detritus audiovisuals i sonors contemporanis, 
també deis detritus politics, per fer una crítica, lírica i crua albora, del poder establert. Pía (l'exercici 
del poder)-contraplá (la denùncia d'aquest abús de poder). En tercer lloc hi ha la máquina de producció, 
l'Automàtica, una velia impremta reciclada a mans de joves dissenyadors crescuts en l'entorn digital que 
no volen perdre la materialitat de l'obra, la consciència productiva que donen les màquines antigües, en 
un fer on el desfer també pren eos -a  diferéncia de la producció digital, on tot pot ser éliminât sense que



BOMBAS MOLOTOV
2013. Un joven es detenido en 
las inmediaciones del Zócalo 
de México D.F. en poder de 40 
bombas molotov, 70 petardos, 
dos garrafones con 10 litros 
de gasolina y 20 cohetes. 
Se desconoce la intención.

PROYECTIL SOBRE BUSH
El periodista Muntadhar 

ó Munazer al-Zaidi arroja 
violentamente sus zapatos contra 
el presidente de los Estados 
Unidos, George Waiker Bush, 
durante una rueda de prensa en 
el Palacio del Primer Ministro en
m iggjEl Earth Liberation Front 
incendia la Universidad Estatal de 
Michigan, usando una bomba de 
gasolina y causando daños de 1,1 
millones de dólares, como queja 
a los experimentos en organismos 
modificados genéticamente.

1981.________  John Hinckley, Jr
surge de entre una multitud de 
admiradores y dispara, seis veces 
en tres segundos, im revólver 
Rohm RG-14, perforando un 
pulmón al presidente de los 
Estados Unidos, Ronald Reagan.

W E A T H E R

U N D E R G R O U N D
La organización 

de izquierda radical Weather 
Underground, bombardea ell 
Capitolio de los Estados Unidos en 
protesta contra la invasión a Laos. 
También realizan varios asaltos 
a bancos, atacan estaciones de 
policía y edificios judiciales.

Gadafi, muerto
2011. Una multitud de milicianos rebeldes 

ejecutan, con un disparo en el estómago y otro en 
la sien, al dictador Muamar el Gaddafi en las calles 
de Sirte, Libia. Las imágenes de su ejecución son 
grabadas con dispositivos móviles y difundidas 
por internet.

738 DÍAS EN HUELGA
H U  Ju lia  Hilles perm anece en la copa de 

una secuoya como protesta duran te  738 días 
para  evitar su tala por la em presa Pacific 
Lum ber Company.

SEGURIDAD INFDRMÍTICA
1995____  El hacker Kevin Mitnick sabotea los
sistem as de seguridad del FBI usando 
solam ente su o rdenador personal.

El neoludita Theodore Kaczynski, 
conocido como Unabomber, realiza una serie 
de ataques con cartas bombas a diferentes 
instituciones estadounidenses. En su^ manifiesto 
aboga por una revolución mundial contra las 
consecuencias de la sociedad moderna, puesto 
que el sistema tecnoindustrial obliga a la gente a 
comportarse de un modo alejado de los patrones 
naturales de la conducta humana.

ABBIE HOFFMAN
1967. [Abbie Hoffman organiza una concentración 
en los alrededores del Pentágono de los Estados 
Unidos con el objetivo de hacerlo levitar usando la 
meditación colectiva.

Claus von Stauffenberg
1944.^ ^ I e I coronel Claus von Stauffenberg introduce una bomba en su maletín y la 
hace estallar durante una reunión militar en la Guarida del Lx)bo, en la aldea de 
Gierloz, Alemania, con la intención de asesinar a Adolf Hitler.



Paquete con explosivos SILVIO BERLUSCONI
na anarquista envía un paquete con 
explosivos de bajísima intensidad a 
Albert Batlle, Secretario de Servéis. 

Nñiténciaris de la Generalität, déspués ' 
lié qüe éste tuviera retenido en prisión a 
ín f compañero que hacíaSaños que había 
cürñpUdo su condena.R55|^

SECUESTRO EN LA 
EMBAJADA DE JAPÓN

A G R E D 1 D
2009. Massimo Tartaglia golpea a 

Silvio Berlusconi con un  souvenir de 
la Catedral de Santa M aría Nascente 
durante un  m itin  celebrado en la 
plaza del Duomo en Milán, Italia, 
provocándole heridas en la boca.

1996._ _ _  Catorce miembros del 
Movimiento Revolucionario Túpac 
Amaru (MRTA) tom an la embajada 
Japonesa en Perú haciéndose pasar 
por camareros y repartidores de 
arreglos orales.

fusilado eñ viva
1989. Tras una revolución popular 
donde mueren 1.104 ciudadanos 
rumanos, se juzga y ejecuta e l^  
fusilamiento del dictador Nicolae 
Ceausescu en Targoviste. La 
ejecución es televisada para todo 
el país.

SIDNEY GOTTLIEB
1960 S idney  G o ttlieb  o rd e n a  

co lo car L.S.D . e n  u n a  b o te lla  
de  a g u a  p a ra  q u e  el p re s id e n te  
c u b a n o  F idel C a s tro  lo to m a ra  
y  e n lo q u e c ie ra  m ie n tra s  
p ro n u n c ia b a  u n  d isc u rso .

“EL HOMBRE DE LA 
GABARDINA BUNGA”

El Hombre de la Gabardina 
Blanca excava un túnel desde un 
semisótano hasta el centro de la calzada, 
donde hacen estallar un D ofge 3700 GT 
con 100 kg. de carga explosiva, con el 
objetivo de quitarle la vida a Luis Carrero 
Blanco, Presidente del Consejo de 
Ministros durante la dictadura franquista.

LUCIO URTUBIA
■ E ^ m ILucío Urtubia propone al Che 

Guevara, cuando este era Ministro de 
Economía, falsificar millones de dólares 
con el objetivo de devaluarlo y llevar al 
capitalismo a su fracaso.

WALTER AUDISIO
fSSESÉ W alter A udisio , 
acom pañado  de u n  g rupo  de 
partisanos com unistas, traslada  
a Benito M ussolin i en  u n  Fiat 
1100 hasta  las p u e rta s  de  Villa 
B elm onte p a ra  fusilarlo  an te  el 
c lam or popular.

A N T O N I O  V I D A L
A C E C H A  A F R A N C O

1 anarquista Antonio Vidal se 
escurre por la trampilla que 
conecta una cantina en Las 
Palmas, Canarias, a través de la 

azotea y del corredor de la Comandancia 
Militar, con las dependencias del futuro 
dictador Francisco Franco, con el 
objetivo de dispararle



això ens generi cap tipus de dilema. Sobrevela la nostalgia, però sobretot la cura en el procès productiu. 
Tota denùncia esdevé un procès de cura i, albora, una renùncia a una forma determinada d'exercici de 
poder. Com deia Isabel Escudero, hi ha el "no" del pare, el de les prohibicions, el dels deu manaments, 
el de la Liei, però desprès hi ha el "no" del poblé, el que diu prou a la violència fàctica permanent del 
sistema a mans dels seus gestors (banquers, politics i grans empresaris). Els tres nodes del vinil (Nùria i 
Levi, Medievo, lAutomàtica) converteixen aquest segon "no" en un "si" per al pùblic esdevingut poblé, el 
quart node, el mès important. La intervenció en el disc de Medievo de Nùria Güell i Levi Orta continua a 
les pagines centrals d'aquesta revista i continuará en d'altres escenaris, en d'altres suports, en d'altres 
moments, expandint-se víricament, replicant-se pel bè de la consciència pública. Si els futuristes (o els 
feixistes, com deia Benjamin) deien «fiat ars pereat mundus» ("Que es faci l'art, que mori el món"), si la 
postmodernitat ha volgut retre culte a l'obra efímera, en aquest cas entrem en l'estera de l'obra replicada 
per fer perdurables alguns passatges de la vida efímera, de la memòria histórica; tot sigui perqué les 
generacions futures recordin, tot sigui perqué les generacions presents despertin.

Ingrid Guardiola

Nùria Glieli (Vidreres, Espanya, igBl). Amb un posicionament estríete orientât a 
generar mécanismes per a la dissidéncia, el treball de Nùria Güell aborda i reformula els 
limits de la legalitat, détectant els abusos de poder comesos per les institucions que 
ens governen a través de la legalitat establerta. Els seus projectes es desenvolupen 
com tactiques disruptives en contexts específics que alteren les relacions de poder 
instaurades, en què s'involucra i coMabora amb agents i institucions convidats, créant 
xarxes multidisciplinàries. Graduada en arts per la Universität de Barcelona (Espanya), 
continua els seus estudis en la cátedra d'art de conducta a l'Havana (Cuba) sota la 
direcció de Tania Bruguera. El seu treball s'ha exhibit a la biennal de l'Havana, de 
Pontevedra, de Ljubliana, de Liverpool i de Göteborg, aixi corn a la triennal de Tallin i en 
museus de Barcelona, l'Haia, Madrid, Hertogenbosch, Paris, Nova York, Chicago, Miami, 
Formigine, Londres, Estocolm, Estambul, Leipzig, Bucarest, Zagreb, Cali, Lima, Berlin i 
Graz, i en diversos centres socials autogestionats. www.nuriaguell.net

Levi Orta (1984) és un artista que investiga el component creatiu dins de l'aliò politic 
centrant-se en les imprécisions de la frontera art-politica, imprécisions on la realitat 
es torna irracional i, en conseqüéncia, una obra d'art en potèneia. Orta està intéressât 
en ressaltar el matis subversiu de les realitats politico-artistiques reproduint els 
seus propis mécanismes i estratégies, sempre des d'una postura cínica que atempta 
de forma solapada contra allò hegemònic. Graduât del ISA de l'Havana el 2010 i 
de la Cátedra de Arte Conducta el 2009 , ha realitzat exposicions personals a la 
Galerija Miroslav Kraljvic, la Fonderie Darling, la Galería Servando, el Sant Andreu 
Contemporani, la Fundación Ludwig de Cuba i la Salle Zero. Ha participât a biennals 
com la de l'Havana, de Pontevedra, de Liverpool i del Merco Sur. En els ùltims anys ha 
participât en exposicions a Alemanya, Estats Units, Espanya, Franga, Israel, Brasil, 
Méxic, Canadá, Croacia, Regne Unit i Cuba. També ha rebut premis com Estudio 21 
a l'Havana, DES PACIO de Costa Rica, la beca del SOMA per cursar estudis a Méxic, 
la residéncia Fonderie Darling a Montréal i TRIBE a Ljubliana. Viu entre l'Havana i 
Barcelona.fittp://ortalevi.blogspot.com.es

Medievo. Des de les arques de l'infern quotidiá, entre el fástic que provoca Tactual 
sistema feudal disfressat de democracia i sota la fascinació del magma tectonic de 
Youtube i les pantalles de tub. Medievo ens llanga una oda a la rabia compartida en 
aquest context de crisi. Electrónica de repetició, obscuritat i melodies de galera per a 
Tocoso y derribo explicit a la classe política. Sota el brag, ganivets afilats i el seu primer 
ep. Discurso de investidura, http://medievo.org

http://www.nuriaguell.net
http://medievo.org


Orientación sexual y biología
GABRIEL J.MARTÍN

Aunque a la mayoría de nosotros nos importa bien poco porqué 
somos homosexuales (los somos y punto), lo cierto es que se trata 
de una cuestión muy interesante desde el punto de vista científico y 
que, además, tiene mucha trascendencia en el nivel jurídico-político. 
De hecho, en estos momentos en los que se debate en tantas Cortes 
y Parlamentos sobre el matrimonio igualitario, los debates sobre lo 
innato versus lo adquirido (o elegido) de la homosexualidad están en 
todos los medios y redes sociales haciéndose uso, en algunos casos, 
de materiales completamente sesgados. Quizá por esa razón, sea 
bueno dar un repaso a esta cuestión para aclarar algunos puntos al 
respecto.

¿Necesitamos "definirnos'?
A menudo me preguntan si es tan necesario definirse (o 
"etiquetarse") y yo contesto que, desde el punto de vista de los 
derechos humanos o civiles, no es importante en absoluto: todos 
somos iguales y aquí se acaba la discusión, pero que no es tan 
sencillo si lo observamos desde el punto de vista de la psicología. Ya 
hace décadas que Maslow (1943) estableció su famosa jerarquía de 
necesidades y, en la cúspide de la pirámide que describen, situó la 
necesidad de "self-actualization" que definía como "el deseo de ser 
cada vez más lo que uno es, poro convertirse en todo en lo que uno es 
capaz de convertirse" y que resumía en una de esas citas que quedan 
en la historia de la psicología: "lo que un hombre puede ser, tiene que 
ser". Las necesidades no satisfechas, según este autor, alteran el 
comportamiento de las personas y, así, una necesidad no resuelta de 
"auto actualización" podía desencadenar fácilmente problemáticas 
como depresiones o alienación. Por tanto y por más que proclamar 
eso de que "todos somos personas" sea una hermosa filosofía de vida 
y un bonito modo de mirar a los demás (que también comparto), a 
nivel psicológico, para sentirnos desarrollados como seres humanos, 
necesitamos poder llegar a ser lo que verdaderamente somos...
¿y cómo hacerlo sin saber quién eres, sin definir quién eres? Para 
tomar las riendas del propio destino (para comenzar a realizarse) uno 
necesita saber quién es. Por tanto, a la pregunta de si necesitamos 
definirnos, el psicólogo siempre contesta: sí.

Ser gay es innato
Si no fuera innata, la orientación sexual debería ser aprendida y, 
si éste fuese el caso, hay muchas preguntas que las teorías del 
aprendizaje social no pueden contestar sobre la homosexualidad: 
¿qué padres heterosexuales enseñan a sus hijos a ser homosexuales? 
o ¿cómo puede ser más fuerte lo que te enseñe alguien en la calle 
que toda la educación recibida por parte de tus padres? De otra 
parte, tenemos estudios (Stacey & Biblarz, 2001) demostrando 
que los hijos de pareja de padres/madres homosexuales suelen 
ser heterosexuales en un 9 0 %  (igual que los criados por parejas 
heterosexuales) lo que demuestra que, ni siquiera teniendo un 
modelo de pareja homosexual en tu propia casa, adquieres un 
comportamiento homosexual: no te vuelves homosexual si no lo eres. 
Por otro lado, es sabido en psicología que toda conducta adquirida

puede "desaprenderse" y es bien conocido que 
no se puede dejar de ser homosexual (Besen,
2003; Seligman 2009). En el inicio de la década 
de los 2000, hubo una polémica sobre un estudio 
(Spitzer 2003) donde se concluía que algunos 
homosexuales podían, al menos gradualmente, 
modificar su orientación. Sin embargo, la 
metodología del mismo resultó muy endeble 
puesto que consistía en recoger las respuestas a 
un cuestionario telefónico realizado por pacientes 
de terapias de conversión (para dejar de ser gais) y, 
además, esos "exgais" eran miembros previamente 
seleccionados del programa que en ese momento, 
se dedicaban a labores de "ministerio" con lo que, 
difícilmente, se les podría considerar una muestra 
verdaderamente representativa (ver una crítica en 
Drescher & Zucker, 2006 ). Finalmente, Spitzer tuvo 
que reconocer su error y corregir sus afirmaciones 
(Spitzer, 2012'). Sobre ese particular debemos decir 
que en junio de 2013, fue noticia que "Exodus" la 
mayor organización cristiana del mundo dedicada 
a la "curación de la homosexualidad", cerraba sus 
puertas mientras pedía perdón por sus mentiras 
y por todo el daño que han causado a las personas 
homosexuales en sus 35 años de existencia?

Si no tienes de quién aprender a ser 
homosexual por que tus padres no lo son o vives en 
una sociedad donde los gais viven absolutamente 
ocultos (¿de quién aprenden los gais saudíes a 
ser gais?), si siendo heterosexual, por mucho que 
tengas un modelo gay en tu casa, no te conviertes 
en gay. Si trae nefastas consecuencias a tu vida 
como el acoso homofóbico y si no puedes dejar 
de serlo, ¿cómo vas a afirmar que elegiste ser 
gay? La única opción que tienes, la única elección 
que puedes realizar es la de decidir manifestar 
abiertamente que eres homosexual, salir del 
armario.Así, la homosexualidad debe ser algo 
innato. De hecho, así te lo confirmará cualquier 
homosexual al que le preguntes: "yo siempre he 
sido goy al margen de lo me costase asumirlo". Y, si 
la homosexualidad es innata, debe tener una causa 
biológica porque todo lo que es innato es biológico. 
Y  si es biológico, debe poder localizarse en algún 
lugar de nuestros genes o de nuestros cerebros (no 
va a estar en el "aura"). Así parece que es y así es 
como estamos empezando a descubrirlo.

1 www.sexuologickaspolecnost.cz/dokumenty/Spitzr_ 

apology.pdf
2  exodusinternational.org/20i3/06/i-am -sorry/
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Hormonas, genes y varios "dependes"
El primer lugar al que miró la investigación fue a las hormonas de las 
personas homosexuales. Anteriormente había comprobado que, al 
serles inyectadas hormonas femeninas, los ratones machos adoptan 
la postura de lordosis para ser montados por otros machos y que 
cuando se inyectan hormonas masculinas en ratonas, éstas montan 
a otras hembras. Así que se pensó que los hombres gais debían 
tener menos hormonas masculinas (o más hormonas femeninas) que 
los hombres heterosexuales. Sin embargo, la comunidad científica 
salió de ese error tan tempranamente como en los años 70 del siglo 
pasado (Brodie, Gartrell, Doering & Rhue, 1974) demostrando que los 
homosexuales presentan los mismos niveles hormonales en sangre 
que los heterosexuales.

Entonces, si nivel de testosterona en sangre no tiene nada que 
ver con la orientación sexual, ¿qué pintan las hormonas en todo 
esto? Pues mucho, pero no los niveles hormonales del adulto, sino 
los niveles hormonales perinatales. Es difícil realizar estos estudios 
porque supondrían (a) tomar medidas de los niveles hormonales del 
feto en diversos puntos de la gestación y (b) esperar a que esos fetos 
se hayan convertido en hombres adultos para ver cuáles de ellos son 
gais y comparar cuáles eran sus niveles hormonales cuando fueron 
fetos. Aún así y siendo difícil hacer estudios directos, podemos 
establecer hipótesis bastante plausibles ya que tenemos datos 
que provienen de personas nacidas con intersexualidad genital en 
los que ya está demostrado que los niveles hormonales fetales no 
son los estándares y donde las prevalencias de homosexualidad y 
bisexualidad son más altas que en el resto de la población (Zucker, 
Bradley, Oliver, Blake, Fleming & Hood J., 1996; Dittmann, Kappes & 
Kappes, 1992). Por otra parte, tenemos modelos animales y también 
tenemos estudios hechos a partir de medidas antropométricas (de 
zonas del cuerpo) que correlacionan con los niveles hormonales 
fetales. Estos últimos estudios son de lo más variopinto y uno 
de ellos fue especialmente llamativo porque relacionaba la 
homosexualidad con el tamaño del pene. La idea que sustenta 
estas investigaciones es la de que hay unos determinados niveles 
hormonales fetales que preconfiguran algunas de nuestras áreas 
cerebrales para que nos sintamos atraídos por otros hombres.
Pero resulta que se puede ser homosexual tanto si se tiene poca 
testosterona en el cerebro fetal como si se tiene mucha. Si se tiene 
poca testosterona fetal es posible que otros comportamientos del 
individuo sean más próximos a los de los clichés femeninos (Martin 
& Nguyen, 2004) pero también puede darse el caso contrario. Hay 
estudios que muestran que los niveles altos de testosterona fetal 
pueden correlacionar con una orientación homosexual. En el caso tan 
llamativo del estudio correlacional al que antes me refería, se ponía 
en relación la longitud del pene con la homosexualidad (Bogaert, A. & 
Hershberger, 5 ., 1999) demostrando que los gais tienen el pene más 
largo que los heterosexuales. Dos puntualizaciones son pertinentes: 
en primer lugar, la diferencia era sólo de 0,8 cms y la segunda 
puntualización está relacionada con la explicación: ¿cómo es posible 
que un nivel alto de testosterona ocasione una "feminización" de un 
área cerebral? La hipótesis que se sugiere es que otra forma de que 
la porción del cerebro correspondiente a la orientación sexual se 
configure en "modo gay" es que se tenga un nivel alto de testosterona 
fetal, cosa que también hace que el pene sea mayor. Ese excedente 
de testosterona, sin embargo y a la hora de actuar sobre el cerebro, 
sufrirá un proceso llamado "aromatización" mediante el cual se

transformará en estradiol (una hormona femenina) debido a la 
intervención de una enzima llamada aromatasa. Parece una hipótesis 
atrayente ya que, juntos, ambos fenómenos (homosexualidad como 
resultado de un nivel más bajo y homosexualidad como resultado 
de un nivel más alto de testosterona fetal) explicarían que haya gais 
más arquetípicamente masculinos y otros con una gestuaÜdad mas 
femenina. De momento, los estudios, aunque bien encaminados, 
no son concluyentes (DuPree, Mustanski, Bocklandt, Nievergelt & 
Hamer, 2004) porque hay muchos más factores implicados en esta 
cuestión.

Nos gusta el olor a tigre
La siguiente pregunta que corresponde es ¿cómo actúan estas 
hormonas fetales? Como ya mencioné antes, parece ser que 
preconfiguran determinadas áreas de nuestros cerebros para que, 
por ejemplo, respondan a las feromonas masculinas (Savie, Berglund 
& Lindstróm, 2005). Estos investigadores suecos demostraron que 
tanto las mujeres heterosexuales como los hombres gais responden 
a las feromonas^ masculinas activándose unos núcleos neuronales 
hipotálamicos de los que se sabe -desde hace tiempo- que están 
implicados en la conducta sexual.

Ampliando un poco y según todo indica, el impacto de la 
testosterona fetal se da en una serie de núcleos de nuestros 
cerebros que parecen ser muy buenos candidatos para contener 
la base neurològica de la orientación sexual. Hasta ahora, el que 
más apoyo empírico ha recibido en este sentido es el INAH3, que se 
encuentra en la parte anterior del hipotálamo. El primer investigador 
en hacer mención a este núcleo fue LeVay (1991) quien publicó en 
Science un artículo tan rompedor que recibió numerosas críticas. Sin 
embargo, esas críticas, no pudieron resistir el peso de la evidencia 
posterior e incluso algunos autores que se mostraron críticos en un 
inicio, terminaron encontrando resultados similares en sus propias 
investigaciones y dando la razón a LeVay (Byne, Tobet, Mattiace, 
Lasco, Kemether, Edgar, Morgello, Buchsbaum & Jones, 2001) 
concluyendo que la morfología del INAH3 guarda relación con la 
orientación sexual.

¿Así de sencillo? Sí, así de sencillo. Pero no es que la 
homosexualidad sea así de sencilla sino que la heterosexualidad 
también lo es. Que a un ser humano le atraigan los hombres o las 
mujeres (o ambos) es algo muy simple: bien reacciona sintiéndose 
atraído por su fisonomía y/o por sus feromonas. Y poco más. El 
resto de características y preferencias no tiene que ver con la 
orientación sexual, sino con la biografía, con la educación y las 
preferencias que se han llegado a tener a partir de las experiencias 
vitales. Pero aquí, al igual que en el caso de los heterosexuales, 
no interviene la orientación sexual sino algo muy diferente: 
la personalidad. Y ésta sí que depende de la biografía (y por 
tanto, es adquirida). No hay diferentes homosexualidades sino 
homosexuales con diferentes personalidades del mismo modo que 
no hay diferentes heterosexualidades sino heterosexuales con 
diferentes personalidades. Y es en esa diversidad de personalidad, 
de planteamientos vitales y de modos de querer vivir la afectividad 
donde entran todas las demás áreas del cerebro y que hacen que

3 Sustancias que exudamos y que, cuando llegan a otros seres humanos, les 
provocan reacciones. Suelen percibirse a través de los núcleos olfatorios del 
cerebro, aunque conscientemente no experimentemos la sensación de estar 
detectando ningún olor particular.
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el universo de las relaciones sentimentales sea mucho más que 
atracción pura y dura. Pero insisto; eso ya no es orientación sexual 
sino personalidad.

De estos núcleos también sabemos que reaccionan a las 
feromonas y que influyen en nuestra atracción sexual (Roselli,
Larkin, Schrunk & Stormshak, 2004 ). En el caso de los humanos, esto 
implicaría también con quién queremos mantener un vínculo afectivo 
Otro dato curioso es que sus dimensiones se asientan hacia los 10-15 
años y que, a partir de ahí, se mantienen estables hasta la muerte 
(Swaab & Hofman, ig 8 8 ) lo cual concuerda con las edades a las que 
la orientación sexual se termina de definir. Ahora bien... ¿por qué 
sucede todo esto? ¿Cómo sucede todo esto?

¿Todo está en los genes?
La investigación se completó, lógicamente, con la genética: si algo es 
innato, debe estar en los genes de esa persona, ¿no? Pues s í... o no. 
Bueno, depende. Y, a veces, ni siquiera es necesario. En lo referente 
a los genes se ha hablado e investigado mucho. Todo comenzó allá 
por los 50 del siglo XX con el trabajo de Kallman (1952). Este autor 
investigó parejas de gemelos monocigóticos (que comparten todo su 
ADN) y dicigóticos (que sólo comparten el 5 0 %  de su ADN) y calculó 
la proporción de parejas donde ambos eran gais. En las parejas de 
hermanos dicigóticos, la proporción era del 42 ,3% .  Sin embargo, 
en los gemelos monocigóticos, aquellos que compartían toda su

información genética, la proporción encontrada fue 
del 10 0 %. Resultados tan espectaculares no se han 
vuelto a replicar y eso hacía pensar que, aunque 
la evidencia a favor del componente genético era 
clara, debía existir algo más. Otro estudio con 
hermanos gemelos arrojó resultados significativos 
aunque no tan amplios. Bailey y Pillard (l99 l) 
hallaron una concordancia en homosexualidad 
del 5 2 %  en gemelos monocigóticos, del 2 2 %  en 
gemelos dicigóticos, y del 1 1 %  en los hermanos 
adoptivos de hombres homosexuales, lo cual sigue 
siendo un resultado que demuestra ampliamente la 
influencia genética en la homosexualidad.

Hamer y su equipo (Hamer, Hu, Magnuson 
Pattatucci, 1993), publicaron en Science un artículo 
sobre el Xq28, un marcador en el cromosoma X que 
parece guardar relación con la homosexualidad 
masculina (no se han encontrado genes similares 
en la homosexualidad femenina) que inició una 
considerable polémica e investigación posterior 
puesto que este marcador no se encontró en todos 
los hombres gais. ¿Qué estaba pasando? En la 
actualidad y gracias a que cada vez tenemos un 
conocimiento más profundo de los mecanismos
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de funcionamiento de los genes, se ha encontrado una respuesta 
a por qué la concordancia en orientación sexual no es del 10 0 %  en 
gemelos monocigóticos y por qué no se ha encontrado un "gen gay": la 
epigenética.

En 2012 se publicó un modelo explicativo que daría cuenta 
de la mayoría de factores encontrados como generadores de la 
homosexualidad (Rice, Friberg & Gavrilets, 2012). Las cosas, según 
este modelo, serían más o menos como siguen: (l) el patrimonio 
genético completo de la humanidad cuenta con algunos genes que 
van pasando de una generación a otra y que promoverían unos 
determinados ambientes hormonales fetales. (2) La epigenética 
(una serie de mecanismos que hacen que determinados genes se 
manifiesten o que no se manifiesten) es la responsable de que, a lo 
largo de las sucesivas generaciones, a veces se produzcan niveles 
más altos o más bajos de los estándares en fetos varones de forma 
que (3) esos niveles hormonales del periodo fetal preconfigurarán 
determinadas áreas cerebrales en el modo que ya hemos visto 
anteriormente. Es decir: no es que haya un gen gay, lo que hay es una 
serie de genes que, si se manifiestan (dependiendo de mecanismos 
epigenéticos), ocasionan determinados niveles hormonales durante 
el periodo fetal, lo cual, si sucede en unos momentos concretos del 
periodo de gestación, configuran determinadas áreas cerebrales 
con orientación homosexual. Por esa razón no se ha encontrado un 
"gen gay" causante de la homosexualidad de todos los gais. Se han 
encontrado mecanismos que, coordinados, resultan en un "cerebro

gay"
Pero hay mucho más: incluso se sabe que los genes no son 

necesarios para que un hombre sea homosexual. Además de todo 
lo anterior, existe una correlación entre el orden de nacimiento y 
la orientación homosexual en varones de forma que, cuantos más 
hermanos varones mayores tengas, más probable resultará que tú 
seas homosexual. Evidentemente no significa que no puedas ser gay 
si eres el mayor de tus hermanos sino que los varones pequeños de 
familias con muchos hermanos varones mayores, tienen muchas más 
probabilidades de ser gais. Bogaert (2006) demostró que el efecto no 
se debía a haber sido criado en una familia con muchos otros varones 
"donde la madre mime al benjamín hasta hacerlo gay" pues incluyó en 
su estudio un grupo control donde se tenía en cuenta la orientación 
sexual de varones adoptados por familias donde tenían muchos 
hermanos mayores. En los menores adoptados no se daba este 
efecto "homosexualizante" así que se concluyó que ello debía guardar 
relación con el orden de nacimiento en el sentido más biológico. 
Además, es muy interesante saber que este efecto no se produce si 
lo que tiene el niño son muchas hermanas mayores. Por estas razones

se especula (Blanchard & Klassen, 1997) con la posibilidad de que 
el útero materno cree anticuerpos para defenderse de un antígeno 
que secreta el feto masculino (el antígeno H-Y) menguando el poder 
virilizador de éste. Así, el cerebro no se masculiniza al modo estándar. 
A más hermanos mayores más anticuerpos ha generado la madre, 
más intenso se hace su efecto por acumulación y, por tanto, se da una 
mayor probabilidad de que se produzca el proceso de feminización (o 
no masculinización) de ciertas áreas cerebrales.

Vemos, con todo lo expuesto hasta ahora, que nacer homosexual 
es un proceso de tal complejidad y donde intervienen tantos factores 
que, para tranquilidad de los paranoicos de la eugenesia, ni se puede 
predecir ni se puede evitar: siempre nacerán homosexuales por los 
siglos de los siglos.
En conclusión
Creo que nadie mejor que Jacques Balthazar para cerrar este 
apartado. En el libro que cité anteriormente, en la página 200 de 
la edición belga, afirma con claridad:"...datos que sugieren con 
fuerzo que la homosexualidad no es el resultado de lo elección de 
una vida (de un estilo de vido). Es más bien un cambio fenotípico 
complejo que vo mucho más allá del campa de la sexualidad y, can 
toda probabilidad, sugiere la existencia de una base biológica 
independiente de la valuntad del individua".

Ninguno de nosotros ha elegido ser homosexual. Muchos 
sectores homófobos se empeñan en negar este cúmulo de 
evidencias. Incluso a muchos de los propios homosexuales les resulta 
complicado asumir que somos el resultado de su biología. Otras 
maravillas de la Humanidad, como la solidaridad, también son el fruto 
de la biología y tienen su base en nuestro cerebro, en las "neuronas 
espejo" concretamente, que nos hacen ser capaces de ponernos en 
el lugar del otro y de sufrir lo que él sufre. Gracias a estas neuronas 
tenemos sentido de la justicia social y empatia. Hemos creado 
ONGs y salimos a la calle para defender los derechos colectivos.
La fraternidad humana se la debemos a nuestros cerebros. Y la 
tecnología que te permite leer esto también se la debemos al 
cerebro. Y las sinfonías de Beethoven, las arias de Puccini o los 
poemas de Lorca. Nuestro cerebro es prodigioso hasta límites que no 
sospechábamos hace unas décadas. Así que ya lo sabes: tu corazón 
está en tu cerebro, tu amor está en tu cerebro, tu sexo está en tu 
cerebro. Tu mayor órgano sexual es tu cerebro.

Gabriel J. Martín es psicólogo experto 
en homosexualidad masculina.
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Strangers in paradise.8
Fotografia d'Albert Madaula 
Director artistic: Carles B. Arnan. 
Models: Adan Molinos,
Kim Bolivar, Oriol Rodríguez 
i Patrick Maccio.

Desembre 2 0 13 /Gener 2014 ■ Quaderni 35



ORIOL RODRIGUEZ /  Obres dAlbert Madaula (©)

Albert Madaula (Barcelona, 1986) ha crescut entre 
olis, pinzells i llargues converses de sobretaula. El 
nen que dibuixava concentrât a l'estudi del seu pare 
parla avui amb gestos pausats, educats i gentils; 
l'aparent serenitat, però, amaga un neguit intern i 
insaciable per expressar i reinterpretar la realitat 
sota el seu prisma. Aquesta creativitat eléctrica 
l'ha portât a traballar en ámbits tan diversos 
com la pintura, la fotografía, el disseny grafie, 
I'interiorisme, l'edició de revistes com la Gorgeous 
Magazine o la direcció. I sí, només en té vint-i- 
set. Lluny de defínir-se com artista polifacétic, 
sembla entendre aqüestes disciplines com una 
prolongació del seu propi punt de vista personal, 
innat i carismátic. I és que, per damunt de tot, 
Madaula és un creador.

Els seus ulls blau mari observen la realitat amb 
posât calmat i expectant. L'ésser huma és l'element 
principal de tota la seva obra, en la qual les figures 
majoritáriament nues s'arquegen per donar un 
sentit grafie a les emocions. El traç segur i ferm de 
les seves creacions mostra uns rostres intensos 
i particulars, en els quais les mirades agafen un 
protagonisme especial i capturen l'essència de 
la persona retratada. Madaula les defineix corn 
"la seva obsessió"; a través d'elles, aconsegueix 
immortalitzar l'ànima humana despresa de tota 
convenció social, indumentaria o prejudici previ.
Els cossos resten en una nuesa delicada i sensorial, 
sensual però no obscena, en qué la persona es fa 
vulnerable, "més pura, més directa i amb detectes". 
Aquesta versió crua de l'ésser viu sembla fascinar 
l'artista, que sempre busca "l'essència" de l'individu. 
Un individu que resta nu, sexualitzat, imperfecta. I 
molt huma.

Malgrat aixó, les imatges semblen quedar-se 
curtes. La seva recerca continua l'ha portât cap 
al cinema amb pas ferm, un àmbit que, segons el 
mateix Madaula, "permet dotar d'un context i una 
història als personatges, i al mateix temps combina 
totes les altres disciplines". Acaba de rodar LIMÓN, 
el seu primer curtmetratge, una peça que narra 
el procès de desintegració d'una parella estable. 
Marco i Bega ho tenen tot per ser feliços; són joves, 
atractius, educats i solvents, i al mateix temps 
no tenen res. L'ara director juga amb la metàfora 
de les capes del fruit per destapar totes les 
imperfeccions que s'amaguen sota la peli rugosa, 
i despulla així els seus protagonistes. La nuesa 
d'esperit és especialment palpable en aquest 
projecte, en qué els subjectes poden expressar la 
seva inconformitat a través de les seves accions, 
les paraules i, una altra vegada, les mirades.

La Sexualität latent dels retrats i les A dalt O riol. A baix He.
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fotografíes també crema la pantalla de LIMÓN, 
especialment en la fortalesa deis actors, gairebé 
newtonians; homes i dones potents, explícitament 
seductors, que s'allunyen deis estereotips naïfs i 
desarmen l'espectador amb una simple expressió. 
Aquí, el eos és natural, pur, i explica part de la 
historia.

El cinema de Madaula combina tots els altres 
ambits en qué ha treballat, amb aquesttoc 
personal, huma i viu que el caracteritza. L'artista es 
planteja crear realitats paral-leles amb una visió 
oberta i particular, formada a partir del seu propi 
concepto estétic, semantic, físic i espiritual. Ja ho 
deia Patti Smith sobre el seu amie i company vital 
Robert Mapplethorpe; a vegades, fautor esdevé la 
més potent de les seves obres, l en aquests casos, 
quan l'art emana inévitablement, se l'ha de deixar 
fer, Hiure, compartint o no el seu punt de vista. Ja hi 
haurà temps de debatre'l.

www.madaula.es
www.limonada.co.uk
www.gorgeousgorgeous.es

Oriol Rodríguez (Barcelona, 1990) és llicendat en 
comunicació i publicitat per la Universität Autò
noma de Barcelona i especialitzat en periodismo 
cultural per la Central Saint Martins College of Arts 
and Design de Londres. Després de passar una 
temporada a la ciutat anglesa, actualment resideix 
a Barcelona, on combina el periodismo i l'escriptura 
—està a les portes d'estrenar el blog Woohoo— 
amb la seva feina com a model.

Strangers in paradise.lS
Fotografia d'Albert Madaula 

Director artistic: Carles B. Arnan.
Models: Adan Molinos, 

Kim Bolivar i Oriol Rodríguez.
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Sito Mújica: del individualismo conectado 
a la ingeniería de la identidad virtual

CHRISTIAN OBREGÚN

Durante los últimos años, el trabajo de Sito Mújica se ha 
caracterizado por la apropiación sistemática de la obra fotográfica 
de autores que dan forma a su ideario personal.

Al ser seducido por una pieza en particular, el artista procede a 
traducirla con técnicas tradicionales (Grafito, Acuarela, Óleo) para 
dotarla así de un significado que da lugar no sólo a una copia de la 
obra en cuestión, sino también a una meta-obra con vida propia 
que de manera sutil configura un universo creativo profundamente 
personal que destaca por la perfección de su trazo, la alegoría 
continuada de la figura masculina y la constante reflexión sobre 
los mecanismos de distribución cultural en tiempos de la identidad 
fragmentada y las redes sociales.

Su producción reciente destila un interés particular: atomizar 
los ejes vertebrales que dan forma al trabajo fotográfico que le 
seduce (normalmente extraídos de medios online y perfiles en redes 
sociales) y aprehender los procesos mediáticos que configuran la 
identidad virtual colectiva: una inquietud antropológica y reflexiva en 
torno a los mecanismos que dan lugar a la representación de uno de 
los procesos vitales del ser humano: la socialización, sus símbolos y 
el resultante de su yuxtaposición.

Su Corpus procesual, al que el artista categoriza bajo el 
concepto Copiadas, encuentra en cada punto de su trayecto 
líneas de investigación de las que han surgido proyectos como 
Phylomités/Mitomani, en el que Mújica abordaba la condición del 
mito social en tiempos de las redes sociales, y reciente "Modus", 
serie dibujística mediante la cual Mújica confirmó aquello que todos 
ya sospechábamos: que su leit mofi'vyace, sobre todo, en la triada 
epistemológica conformada por el modo (como sujeto), el modelo 
(como objeto) y la moda (como pretexto).

Pero este discurso aparentemente cercano y accesible no es del 
todo en vano.

Afectado por la fugacidad de la calidez humana en un contexto 
donde "lo que más nos consuela es que alguien haga like a algo que 
posteamos" Mújica recala, se detiene, observa y con la precisión del 
detalle que lo caracteriza se pregunta si "ha llegado el momento en 
que la identidad virtual tiene una pulsión de vida más fuerte que la 
propia realidad".

"La mitad de nuestro tiempo está invertido en acciones 
virtuales. Hemos sustituido los libros por los e-books, el vinilo 
por reproducción de música vía streaming y nuestras opiniones 
personales tienen mas presencia en las redes sociales que en 
cualquier medio analógico.

"La relación con las personas se hace cada vez más firme vía 
e-mail, whatsapp o mensaje privado de Facebook. Lo curioso es que 
el hecho de estar conectados en el mundo virtual, no necesariamente 
garantiza consolidar relaciones en el ámbito presencial. El ordenador 
es sin duda el electrodoméstico que verdaderamente ha supuesto 
una transformación en la vida del hombre. Las opciones de

comunicación se multiplican en un medio que nos 
acerca a la democratización del conocimiento y la 
identidad virtual es todo un terreno para explorar".

Es precisamente por eso que el trabajo de 
Mújica adquiere relevancia en el contexto del arte 
contemporáneo: por erigirse como una colección 
entomológica del repertorio gráfico que constituye 
el tejido asociativo de nuestra realidad virtual.

Sito Mújica (Sabadell, 1971) va estudiar disseny gráfica l'Escola Illa 
de Sabadell. El 2007  comença el projecte COPIADAS. "Mimesis/ 
Diégesis". El seu treball "Philomythés/Mitomani" va ser seleccionat a 
Tentaciones 09 (fira Estampa de Madrid) i a Radiografías (Centro de 
Cultura Antiguo Instituto de Gijón). Ha exposât a festivals (Festival 
de Arte Contemporáneo de Barcelona), galeries (sPunts a Barcelona 
—de la qual forma part des de 2010—i Envoy Gallery a Nova York) i 
ha participât a la mostra "Nulla Dies Sine Linea" (Freies Museum de 
Berlín, KT&G Seul i Institut Cervantes de Chicago). A través de les 
xarxes ha entrât en contacte amb els artistes que copia i admira (Paul 
Sepuya, Ryan Pfluger, David Youngs) i participa en projectes corn 
el llibre Toscaza 3 de Matthias Herrmann 0 Memento mori, amb els 
fotôgrafs Paco y Manolo, www.sitomujica.com.

Christian Obregón (México, 1982) és graduât en comunicació per la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Especialització 
en disseny de xarxes socials i associacionisme (Laboratori de Xarxes 
Socials i Innovaciô del Citilab Cornelia). Ha estât director editorial 
de la revista Morvi i ha publicat treballs sobre l'art contemporani a 
Grupo 7 Comunicación, MVS, CNN Expansión, La Tempestad, Códiga 
06140, Arte al Día, Arte Nexus, Art.Es, TVMexiquense, Ibero go.g 
i Spot. Viu a Barcelona, on desenvolupa estratégies de márketing 
enfocades al knowledge management i a les tecnologies 2.0. 
cobregon@chitarasocialmedia.com
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B o to n d  C sek e  ■ Stefan Zschernitz (Watercolor on paper 2013)
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Power corruption â  Lies ■ Peter Saville, Henri Fatin-Latour (Watercolor on paper, 2013)
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C h r is to p h e r  W e tm o re  ■ Hedi Slimane (Watercolor on paper, 2011)
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□
De nom, em poden dir David

RUTHGALVE

I una obvietot: no hi ho cap altre personotge
0 la literatura catalana que s'ocosti a la sinceritat, 
profunditot, complexitot i vida intel-lectuol
del David (Joan Simon)

L'obra de David Vilaseca (Barcelona, 1964-Londres, 
2010) es créa i es construeix en un dels grans 
temes contemporanis —potser el tema—: el jo i la 
Identität. Aquest és el continuum de la seva obra i 
de la seva biografía, des de la fícció autobiografíca 
—més autobiografía que fícció— del dietari a 
L'aprenentotge de lo soledot (Premi Octubre 
2007) —una obra original, intensa i poc llegida, 
d'una Sexualität descarnada—, fíns les seves 
aportacions en els estudis literaris i artístics a The 
Apocryphal Subject: Masochism, Identifîcotion 
and Paranoia in Salvador Dali's Autobiographical 
Writings (1995) o Queer Events. Post
de constructive Subjectivities in Spanish Writing 
and Film, igSOs to iggos  (postum, 2010); passant 
pels seus inédits, que inclouen un altre dietari 
fíccional o els seus articles. La construcció del 
subjecte i les seves difícultats, la perspectiva del 
gènere, l'exploració artística i literaria d'aquestes 
qüestions en Salvador Dalí, Jaime Gil de Biedma, 
Terenci Moix, Reynaldo Arenas, amb el rerefons de 
Freud, Lacan, Foucault, Deleuze, Kristeva i Zizek, és 
l'aportació de David Vilaseca a la cultura catalana
1 europea. La seva llengua de creado és el català, 
l'anglès i el castella les académiques; tanmateix, el 
seu interés no canvia i confígura aquest continuum 
on les preguntes són constants i les respostes, 
provisionals. Però la Hibertat de la seva escriptura
i la seva radicalitat confíguren un autor de llarg 
recorregut.

Es llicencià el 1987 en Filologia catalana a 
la Universität de Barcelona i publica el mateix 
any una guia de lectura de Pilar Prim, de Narcis 
Oller. El 1985 havíem éditât TAntologio Poètico 
Universitàrio. A Bloomington, Indiana, féu el 
master en Literatura comparada (1989) i es 
doctoré el 1992 a Londres; era un intellectual, 
que investigava i s'investigava amb intel-ligéncia 
i passió en artistes homosexuals sovint exiliats o 
expatriats. Els seus temes d'estudi eren avançats.

(c)lordi Play
escrupolosament moderns, amb sòlids fonaments. Un expert en 
l'estranyament. Un intellectual dues vegades malaguanyat: a la 
Catalunya on no va trobar espais i en els projectes queja no pogué 
dur a terme.

«No sé estar sense diari. La vida se me'n va de les mans. Podría 
dir que en aqüestes pagines sóc "sincer" i que aquí, a diferència de 
la vida real, "pue ser jo mateix" però la cosa no és tan simple. La 
fundó principal d'un diari no rau a reflectir allò que un és en un punt 
déterminât de la seva biografía, sinó més aviat allò que un, si bé 
de manera potser encara no del tot conscient, vol arribar a ser. Un 
diari és una manera d'encaminar-se cap on a un li convé; una manera 
d'escrlure el propi futur.»'

David Vilaseca va fer un itinerari vital i literari arriscat, intens, 
lùcid, que transcorre pels viaranys d'una solitud que ha existit 
sempre, però que, amb l'estranyament, es perfila corn una de les 
caractéristiques del nostre món.

Ruth Galve és Ilicenciada en Filologia catalana a la Universität 
de Barcelona. Professora de Literatura i Llengua. Coautora, 
amb Flelena Esteve i Lluís Ylla, de Ser o Tescola. Uno pedagogia 
per descubrir la interioritot (2013); autora de L'expressió oral, 
competéncio bàsico (2011); "Palau, amie" dins Josep Palau i Fobre: 
TAlquimisto (2000); Els fruits saborosos, de Josep Carner (1987) i 
coeditora, amb David Vilaseca, de l'Antologia Poètico Universitària

(1985).

1 Per a aquesta citació i el titol: David Vilaseca, L 'a p re n e n t o t g e  d e  la 

so le d a t . València, 3 i 4 (2008).
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Política i generositat:
l'obra intel-lectual de David Vilaseca

CARRIE HAMILTON/ 
Traducció de Marta Prats

L'obra académica de David Vilaseca, desenvolupada en tres 
monografies — The Apocryphal Subject,^ Hindsight and the 
Reap i Queer Events^— ofereix una sèrie d'intervencions de gran 
transcendència en els estudis hispànics, la teoria queer i la teoria 
crítica, basades en la lectura atenta (close reading) de l'autobiografia, 
la ficció i la filmografia del segle XX en castella, català i francés. 
Vilaseca, bàsicament —i apassionadament— interessai per les 
qüestions relatives a la subjectivitat, estructura els seus llibres 
també a l'entorn de la reflexió sobre el que és politic.

Hindsight and the Real
Començaré per la segona publicació académica de Vilaseca, 
Hindsight and the Real: Subjectivity in Gay Hispanic Autobiography, 
publicada el 2003 . L'inici de Hindsight proporciona un primer 
tast del rigor amb qué Vilaseca aborda tota la seva recerca. Ben 
lluny de l'aridesa del llenguatge que caracteritza molta literatura 
académica, el desenvolupament dels seus referents teòrics 
esdevé un duel retòric, una contundent exhibició de la solidesa del 
seu diseurs. Hindsight és, en part, una defensa entusiasta de les 
teories psicoanalitiques de Jacques Lacan —particularment en el 
vessant desenvolupat per Slavo] Zizek—, i la seva rellevància en 
la comprensió de l'individu i especificament en les interpretacions 
de l'autobiografia hispánica homosexual. En el seu Hibre, Vilaseca 
proposa —i practica— una interpretació de la literatura —i de la 
teoria— que, deliberadament i de manera bastant desafiant, s'aparta 
del que eli considera el corrent principal deis "estudis culturáis"
(HR 23). La introdúcelo narra la següent anécdota: «En una de les 
meves últimes conferéncies a la Universität de Southampton el 
1997 —escriu Vilaseca— en qué havia parlât sobre Reinaldo Arenas 
i Lacan, un col-lega del Departament d'Anglés em va preguntar amb 
suspicácia: "Com pots parlar de l'homosexualitat de Reinaldo Arenas 
sense tenir en compte l'especificitat cultural cubana?" La meva 
resposta va ser: "Corn pots parlar de Lacan des d'un Departament 
d'Anglés?" (HR, 19)».

Vilaseca denuncia la presumpeiô de superioritat amb què els 
critics angloamericans se senten autoritzats a establir la "diferèneia" 
i parlar des d'una posició d'universalitat, mentre neguen a "altres" 
aquesta mateixa posició privilegiada. Així mateix, rebutja qualsevol

1 David Vilaseca, T he A p o c r y p h a l  S u b je c t :  M a s o c h i s m ,  id e n t if ic a t io n  a n d  

P a r a n o ia  in S a lv a d o r  D a li's  A u t o b io g r a p h ic a l  W rit ings. Nova York; Peter 
Lang, 1995. D'ara endavant, citât dins el text com a A S .

2 David Vilaseca, H in d s ig h t  a n d  th e  R ea l:  S u b je c t iv it y  in G a y  H is p a n ic  

A u t o b io g r a p h y .  Peter Lang: Berna, 2003. D'ara endavant, citât dins el text 
com a H R .

3 David Vilaseca, Q u e e r  E v e n t s :  P o s t -D e c o n s t r u c t iv e  S u b je c t iv it ie s  in 

S p a n i s h  W r it in g  a n d  F ilm , i g ô O s - ig g O s .  Liverpool: Liverpool University Press, 
2010. D'ara endavant, citât dins el text com a QE.

aproximació a la subjectivitat dirigida per una "política d'identitat" 
Escriu: «En el meu treball, estic infinitament més intéressât a 
reconéixer les diferéncies en els individus i en els grups socials...» 
(HR 21). La seva interpretació de Antes que anochezca de Reinaldo 
Arenas és un bon exemple d'aquest enfocament, ja que se centra en 
les escletxes i les llacunes del text, abans que en res que pugui ser 
indicatiu per al lector d'''especificitat cultural".

Tornant a un fragment de Antes que anachezca, on Vilaseca 
anaütza la representacló de la sida en l'autobiografia, primer de 
tot cal posar de relleu que la columna vertebral del diseurs al llarg 
de Hindsight and the Real —com indica el títol del Hibre, de fet, 
inequívocament— és la importancia que s'atribueix a la noció del 
"Real" —el nudi prediscursiu que, segons Lacan, tant resisteix com 
excedeix l'"Ordre Simbòlic" (HR, 22-3). Als tres capitols dedicats a 
Antes que anachezca, Vilaseca assenyala que la sida representa 
dins el text "una petita part del Real"(HR, 10l). Com posa de relleu, 
en tot cas, la sida corn 0 toi només s'anomena fugaçment, malgrat 
que l'autor va escriure el Hibre patint els efectes del VIH. Corn diu 
Vilaseca: «Aquesta absèneia, en un Hibre el procès d'escriptura del 
quai [...] va estar tan profundament i extensament condicionat per 
l'estât de salut de l'autor, representa el principal senyal (el principal 
"simptoma") que en el camp de la psicoanàlisi clàssica hem d'intentar 
elucidar» (HR, 98).

Vilaseca ens empeny —m'empeny a mi, si més no— a aturar-nos 
en fragments o temes del text quejo prèviament havia passât per 
alt. En les seves apassionades lectures atentes de l'autobiografia 
d'Arenas i altres s'implica en un projecte intel-lectual i ètic.

Queer Events, Badiou i la història
En el seu últim Hibre, Queer Events: Post-Decanstructive 
Subjectivities in Spanish Writing and Film, igSOs-iggOs  —publicat 
pòstumament el 2010—, Vilaseca analitza certa quantitat de textos 
culturáis espanyols del que n'hauríem de dir la "Harga transició" a 
la democràcia, acotant el seu mare teòric a un réduit nombre de 
filòsofs europeos contemporanis. El fet que estigui centrât en la 
subjectivitat enllaça aquest Hibre amb els seus titols primerencs; 
no obstant això, aquí Vilaseca fa un acostament més definitiu a les 
teories postdeconstructives i es distancia de l'interès per"l'altre", 
com es pot veure en algunes parts de Hindsight and the Real, per 
prioritzar, fins i tot celebrar, "l'universal". A Queer Events, continua 
aprofundint intensament en la psicoanàlisi, un cop més amb Lacan 
i Zizek corn a referents. Però també s'abeura en la filosofia de 
Deleuze, Giorgio Agamben i Alain Badiou. D'aquest últim, n'agafa 
el concepte d'"esdeveniment", que estructura el Hibre. Segons 
Vilaseca, «cadascun dels autors i textos espanyols sobre els quais 
he cridat l'atenciô constitueixen un "esdeveniment'l per dret propi 
dins el milieu sociohistòric del qual emergien, un milieu que pot 
ser àmpliament identificat corn el de la Transició Espanyola del 
Franquisme a la Democràcia» (QE, 5).

A rise d'incórrer en una simpHficació teòrica barrorera, i partint 
de la interpretació que fa el mateix Vilaseca de Badiou, resumeixo
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['"esdeveniment" com «una ruptura autènticament fundacional amb 
l'ordre establert» (QE, 6 6 ). En paraules de Badiou, «l'esdeveniment 
ens empeny a decidir una nova manera de ser».^

L'ùltim capítol de Queer Events està dedicat a descriptor i 
académie Alberto Cardin.

Vilaseca explica que l'escriptura sense concessions i 
rotundament antiliberal sobre sida i Sexualität d'Alberto Cardin és 
un exemple del refús total del futurisme reproductiu que, seguint 
l'especiaÜsta queer nord-americà Lee Edelman, Vilaseca veu com 
«el necessari imperatiu étic queer», tant en relació amb l'homofòbia 
com amb la política d'identitat homosexual. (QE, 185) D'altra banda, 
Vilaseca se centra en els aspectes transgressors de l'obra tant 
académica com creativa de Cardin per posar en valor, des del punt 
de vista intel-lectual i politic, la parodia i la crítica càustica contra 
les subtils reivindicacions de puresa política fetes tant per ETA com 
pels seus detractors. Sin más ni más —així com la lectura que en fa 
Vilaseca— enfoca una Hum queer sobre ETA, escarnint implicitament 
els models de gènere i sexuals ultratradicionals a partir dels quais 
s'havia fundat i funcionava l'organització, i proporcionant una 
alternativa a les fantasies sexuals que abunden en representacions

4 Alain Badiou, E th ic s : A n  E s s a y  o n  th e  U n d e r s t a n d in g  o f  Evil. Traducció i 
introducció de Peter Hallward. Londres i Nova York: Verso, 2001 [1998], 41-2. 
Versió castellana: Badiou, Alain. L a  ética : e n s a y o  s o b r e  la c o n c ie n c ia  d e l m al. 

Mèxic: Herder.

de les dones membres d'ETA a El Pot's, ais 
escrits de Jon JuaristP i altres llocs. Aquí hi ha un 
paral-lelisme amb Cardín, que va desafiar el silenci 
al voltant del VIH i la sida a les págines d'EI País i 
en l'entorn de la nova intelligentsia democràtica, 
fet que posa en evidéncia un significatiu dèficit 
democràtic en la construcció de la ciutadania 
sexual.

Contrastem el llegat d'ETA amb l'eclosió aíllada 
i en solitud amb qué es mostra el capellá Antonio 
Roig en la seva trilogia autobiogràfica publicada 
a finals dels anys setanta. Aquests Hibres, diu 
Vilaseca, van contribuir a obrir una esquerda en 
l'statu quo homofòbic de la Transido, de tal manera 
que van crear un nou espai social en el qual només 
vint anys més tard un altre capellà reconegut 
homosexual va poder criticar obertament 
l'homofòbia de l'Església amb el suport de la seva 
congregado (QE, 87-89).

5 Carrie Hamilton, 'Melancholy Men and Mythic 
Women: Jon Juaristi's E l b u c le  m e la n c ó l ic o :  h is to r ia s  

d e  n a c io n a lis t a s  vascos'. H is p a n ic  R e s e a r c h  J o u rn a l 3, 
1 (Febrer 2002): 43-59; i W o m e n  a n d  ET A : T he  G e n d e r  

P o lit ic s  o f  R a d ic a l B a s q u e  N a t io n a lism .  Manchester: 
Manchester University Press, 2007.
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The Apocryphal Subject
Al llarg de la seva obra académica, David Vilaseca va estar, en 
les seves pròpies paraules, «infinitament més interessai per les 
diferències en el subjecte o el grup social, que no per les diferéncies 
entre individus o grups». En aquest sentit la seva recerca constitueix 
un important revulsiu en la crítica, la historia i els estudis culturáis 
hispánics. Cal parlar de la infìuència de la psicoanàlisi lacaniana, 
especialment la importáncia del "Real" tal com va desenvolupar el 
concepte Slavoj Zizek en la seva obra, juntament amb el gir cap a la 
veritat i l'universalisme de la filosofía dAlain Badiou en particular, 
com un "esdeveniment" en el món politic i intellectual de la darreria 
del segle XX i els inicis del segle XXL Vilaseca es va mantenir 
apassionadamentfidel a aquest "esdeveniment" al llarg de la seva 
carrera. Una passió que emergeix a cada una de les pagines de les 
seves tres monografies.

Per anar acabant, voldria tornar al primer títol, The Apocryphal 
Subject: Masochism, Identification and Paranoia in Salvador Dali's 
Autobiographical Writings, publicat el 1995 i basat en la tesi doctoral 
de I'autor. En molts aspectos i pel fet que se centra exclusivament 
en un únic subjecte —Dalí—, el Hibre representa l'experiéncia 
més intensa de Vilaseca en la seva dedicado a les interpretacions 
autobiográfiques antihumanístiques i inspirados en la psicoanàlisi. 
De fet, en força moments de la seva lectura m'he sentit francament 
admirada per l'entrega incansable de Vilaseca enfront de l'ego 
desconcertant que es manifesta en les autorepresentacions de Dali. 
El meu moment preferit de tot el Hibre és una cita segons la quai 
Dali va replicar al cineasta Luis Bunuel, ofés per algunos paraules 
que el pintor havia escrit sobre el seu amie en la seva autobiografia: 
«¡Escucho, he esento este libro poro hocerme un pedestal o mi 
mismo!¡No poro hacértelo o ti!» (A5 , 67). 1 no obstant això, fidel 
a la seva dedicado a la contralectura, Vilaseca revela empatia i 
honestedat envers el subjecte. En particular, defensa l'obra de Dalí 
contra «[...] un tipus de crítica humanística que, incapaç de copsar el 
carácter múltiple, contradictor! i [autojsubversiu de la personalitat 
de Dalí, les seves opinions públiques i la seva obra, opta per reduir- 
ne la interpretado a la Hteralitat d'una explicado totalizadora i 
paralitzant»(As, 35).

Confesso que tiñe menys paciéncia que Vilaseca amb la 
fascinado que sentia Dalí pel feixisme. Però comparteixo el 
seu escepticismo envers l'obra académica o —no cal dir-ho— 
periodística, que adopta un punt de partida clarament politic i a la 
vegada ignora l'evidéncia d'ambivaléncia o ambigüitat, i en particular 
ignora el Hoc de la fantasia i l'inconscient en totes les formes de l'art, 
la política i la crítica, incloent-hi la nostra mateixa.

La selecció que he escollit per a aquesta conferéncia, a 
rise d'oferir una visió esbiaixada de la recerca de Vilaseca, fa 
un recorregut per la seva obra posant de relleu alguns deis 
seus interessos teórics i culturáis en detriment d'altres. Sóc 
particularment conscient que he dedicat menys atenció a la 
importáncia de la influéncia del feminismo i deis pensadors queer, 
entre els quais les dues autores que més pes han tingut en l'obra 
de Vilaseca han estât Jacqueline Rose i Judith Butler.® Tampoc 
he Investigat la important influéncia del filòsof Gilles Deleuze,

especialment en relació amb el tempsL i he optât 
per centrar-me en vessants menys coneguts d'una 
historia única. En queden molts encara per explicar.

Al final de The Apocryphal Subject, Vilaseca 
assenyala que els escrits de Salvador Dalí ens 
interroguen sobre la naturalesa del subjecte «de la 
manera més estimulant, complexa i generosa» (QE, 
217). És d'aquesta manera com jo descriuria l'obra 
del mateix David Vilaseca.

Conferéncia en memòria de David Vilaseca a lo 
Royal Holloway, Universität de Londres, el 29  
d'octubre de 2013

Carrie Hamilton és professera d'histôria a la 
Universität de Roehampton ( Londres). Els seus 
principals camps de recerca son la histéria de 
généré, la Sexualität i el feminismo, la violéncia 
política i el conflicto axi corn la historia d'Espanya i 
América Llatina. És l'autora de Sexual Revolutions 
in Cuba: Passion, Politics, and Memary (UNC Press, 
2012).

6 Veg. especialment David Vilaseca, T he A p o c r y p h a l  S u b je c t :  M a s o c h i s m ,  

Id e n t i f  c a t io n  a n d  P a r a n o ia  in S a lv a d o r  D a li's  A u t o b io g r a p h ic a l  W rit ings.  

Nova York: Peter Lang, 1995; i H in d s ig h t  a n d  th e  R ea l: S u b je c t iv it y  in G a y  

H is p a n ic  A u t o b io g r a p h y .  Peter Lang: Berna, 2003.

7 Veg. especialment David Vilaseca, Q u e e r  E v e n ts :  

P o s t -D e c o n s t r u c t iv e  S u b je c t iv it ie s  in S p a n i s h  W rit ing  

a n d  Film , i g G O s - ig g O s .  Liverpool: Liverpool University 
Press, 2010, cap. 1 i4-



L'ordre de la confusió.
Els dietaris de David Vilaseca i Esteve Miralles

DAVID MADUEÑO SENTÍS

«È il miglior ordini mio Tesser confusso.» 
Pagana del Teatre de Montepulciano 
Esteve Miralles, Retrobar l'ànima

L'ànima en soledat
A finals de Tany 2008 el critic i assagista Francese 
Calafat em proposava des de la revista Coràcters 
la critica d'un autor que m'era desconegut, David 
Vilaseca, qui havia guanyat el Premi Octubre 2007 

amb L'aprenentotge de lo soledof. La sorpresa va 
ser majuscula quan em vaig adonar de la qualitat 
que desprenia aquella autobiografia (no tan) 
encoberta de Tautor, que evidenciava un gran 
domini de la narrativa i de Tempelt postmodern: 
el dietari esdevenia en les seves mans un poderos 
artefacto narratiu, de (re)creació d'autobiografia, 
a la vegada que un capbussament en els inferns 
personals i la denuncia d'un temps i d'un pais. 1 
finalment, la descripció d'un procès imparable que 
feia augmentar exponencialment el desarrelament 
i la soledat a mida que els anys allunyaven el 
protagonista/autor de la seva terra i de la seva 
gent.

Però la Singularität d'aquesta obra creixia 
corn més m'hi endinsava: el tractament de 
Thomosexualitat del David, les seves pors i el 
declivi cap als abismes era Iluny de la prosa xarona 
i farcida de tòpics amb que alguns escriptors 
ho haguessin afronta! Perdoneu el simil fácil i 
barroer: David Vilaseca no només desvirgava la 
nostra llengua literaria corn cap altre autor ho havia 
fet els darrers anys; situant-se al poi oposat de la 
provocado gratuita, tot formava part del procès 
de recerca, autodestrucció i lenta reconstrucció 
del seu jo. Al capdavall, la nécessitât d'escriure un 
dietari rau en aixó, en voler posar-se davant del 
mirali per ser conscient de qui sembles ser i de qui 
volsdeixardeser.

En aquella critica^ vaig escriure que 
L'aprenentotge de lo soledat era «un profund 
estudi de si mateix convertit en personatge d'una 
trama bastida a través de les Hibretes que ha 
anat recollint al llarg deis anys i que conformaven

1 Vilaseca, David (2008). L 'a p re n e n to tg e  d e  la s o le d a t  

Valéncia:3i4.
2 Madueño, David (200g). «La novel-la de la meva vida». 
C a rd e te rs , núm. 46, gener, p. 39.

els seus dietaris, materia primera en brut que ha acabat retallan! 
modelant i polint fins esdevenir un interessant viatge ais inferns 
personals d'un jove en carni cap a Tadultesa.» Aquest jove, com 
Vilaseca mateix, es trasllada a Londres per «iniciar una carrera 
intellectual i académica en una ciutat que acaba esdevenint 
desoladora, lluny deis amics i de la familia i duent al damunt un 
bon grapat de complexos i obsessions». La trama es dilata en el 
temps i Tespai, iniciant-se eligS?am b un viatge ais Estats Units: «El 
preámbul nord-americá li serveix per presentar en Josh, un anglés 
amb qui compartirà una relació amorosa intensa i difícil que el dura 
fins a Londres. Allá, cansat de les seves infidelitats, decideix deixar- 
lo, però el seu record es convertirá en una presencia obsessiva, fins 
malaltissa, tan intensa a nivell psicológic com la relació amb la seva 
mare, que també surt retratada al llarg de la história».

Segueixo: «Així, a la vegada que inicia una tasca intellectual un pél 
erràtica però fructífera, es veu abocat a una situació psicológicament 
insostenible, iniciant tota una sèrie de relacions sentimentals 
frustrades i un descens cap ais inferns de la procacitat sexual. 
D'alguna manera, en David pren el Hoc d'en Josh, primer per curiositat
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i després per desig, i comença a deambular per aquells indrets on els 
homosexuals es reuneixen per a trobades esporadiques —estadons 
de metro, saunes, sales fosques— que no s'estalvia de descriure i que 
encara accentuen mes aquest esqueixament interior que pateix, que 
conforma el gruix i el nus de la historia.» Per tant, condola, «l'autor 
ens proposa una obra que dona "visibilitat" a la temàtica gai que — 
ho comenta en algún moment— tan poca tradició té en les lletres 
catalanes, tot i que en el mon anglosaxô ja fa anys que s'hi dona i fins i 
tot ha patit replantejaments i evolucions.»

Però la Sexualität del David i del protagonista no és només 
un element narratiu; és quelcom d'inherent en el personatge, que 
impregna la seva feina, i que tan bé analitza la doctora Carrie 
Hamilton en un altre article del número de Quadern que ens 
ocupa. «Si l'obra de David Vilaseca sobresurt és per la profunditat 
psicològica que planteja, la riquesa dels details que la basteixen 
i que la fan tan estimulant i reveladora. Primer, l'estudi que fa de 
l'autobiografia de Salvador Dali a través de la psicoanàlisi li serveix 
per investigar sobre si mateix, per adonar-se de la confusió i les 
petites mesquineses que el conformen: arrelat al passât, consumit 
pel ressentiment i per un carácter passiu/agressiu, tancat amb 
els estranys, possessiu amb la seva Intimität, aspre amb aquells 
que se l'estimen però que també el fereixen... Segon, el seu mon 
personal reflectit en el cinema, l'art o la literatura, titols i autors 
que no són escoHits a l'atzar, que refermen les seves reflexions i 
que són explicats i desentrellats per una veu analítica. 1 finalment, 
perqué demostra la seva capacitat intellectual reeixint en Tintent 
de reconstruir la seva memòria i donar-li contingut, profunditat i 
coherència a la proposta, el mateix que tothom prova de fer amb la 
pròpia vida. La culminació per a en David Vilaseca de tota una carrera 
dedicada a aquest destici tan humà d'explicar-nos el que ens passa.»

L'ànima retrobada
Aquesta, però, no seria la darrera vegada que ensopegaria amb David 
Vilaseca. Dos anys més tard m'arribava la lamentable noticia de la 
seva mort. Una colla d'amics de Tescriptor, amb el suport de la UOC, 
va organitzar tots els actes que van poder per fer justicia a la figura 
académica i humana que havia estât Vilaseca. 1 sense saber-ho, qui 
es va posar en contacte amb mi per fer-m'ho saber, tres anys després 
ternaria a situar-me el seu nom i el de David Vilaseca en Tòrbita dels 
meus intéressés lectors.

A començaments del 2013 llegia a Nùvol una entrevista de Bernat 
Puigtobella a Tescriptor Esteve Miralles^ a propòsit de la publicado

3 Puigtobella, Bernat (2013). «Esteve Miralles: Retrobar Tànima implica 
reconèixer les zones de foscor». N ù vo l, l8 de febren http://www.nuvol.com/ 
entrevistes/esteve-miralles-retrobar-lanima-implica-reconeixer-les-zones- 
de-foscor/.

RESTAURANT
eu ina de mercal

de Retrobar l'ànimo^ (libre amb qué Miralles havia 
guanyat el Premi Marian Vayreda 2012.1 si bé la 
proposta ja em va interessar per si mateixa, a la 
segona pregunta s'esmentava el nom de David 
Vilaseca. De seguida, vaig recordar que Miralles 
era qui m'havia contactai Ara, era ell qui havia près 
la literatura autobiogàfica per fer reflexions corn la 
següenl

«Sento que he perdut Tànima, i una de les 
hipótesis que començo a prendre en consideració 
és que la meva ànima ha desaparegut —o hi és, 
i no la sé veure, potser esclafada corn un mitjô 
extraviat sota una pila de sabates— perqué no 
disposa d'espai. Però també estic començant 
a valorar altres hipótesis, altres metàfores 
possibles, corn que la meva ànima s'hagi de 
reconstruir, que sigui un munt de runa, corn una 
casa que el desús i Tabandó han deixat caure, per 
molt que mostri, encara, algún quadre tort penjat 
a la intempérie d'una paret sense habitació, o 
com una casa després de rebre Timpacte d'algun 
artefacte explosiu.»

Per a Miralles, el dietari esdevé —com en el 
cas de Vilaseca— una capbussada al desconegut 
oceà personal, encara que des d'unes coordenades 
oposades. La Sexualität no és ni molt menys 
present però sí les relacions personals—familia, 
amies, Companys—; en comptes de marxar de 
Catalunya, Miralles hi està ben arrelat i fins i tot 
quan li sorgeix una oferta de treball important a 
Perpinyà, acaba refusant-la. Ara bé, com en el cas 
de Vilaseca, la feina també és una font important 
de conflicte. 1 sobretot la nécessitât de defensar 
un treball fet des del rigor i el coneixement en el 
cas de Vilaseca, durant un temps prova de tornar 
a Catalunya per treballar en alguna Universität 
del país, però malgrat el reconeixement a la 
seva brillanter obtingut a Anglaterra, el sistema 
de capelletes i ensabonades del nostre país 
el repugna i Tallunya d'aquells que només en 
volen la submissió. A Miralles li passa una cosa 
semblant amb la diferéncia que en el seu cas es 
tracta d'haver d'acceptar canvis proposats per 
gent sense criteri o que no entén el seu treball 
de traducció teatral. En tot cas, és en la tasca 
inteTlectual on Miralles i Vilaseca coincideixen a 
defensar la seva Individualität compromesa en 
la resta de Tobra —recordem que la seva és una 
tasca de desconstrucció, recerca, enteniment i 
reconstrucció.

El dietari d'Esteve Miralles està dividit en tres 
parts. La primera, "Toscana", narra les vacances 
per aquesta zona idíTÜca d'ltália, i planteja el 
conflicte personal de Tautor, la nécessitât de

P in to r B orrassà , 4 3 -4 7 *  08205  S A B A D E LL  
Tels. 93  727 70 42  - 93  726 27  91

4 Miralles, Esteve (2013). R e t r o b a r  l'ànim a. Barcelona: 
Empúries.
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retrobar l'anima quan s'adona que aquesta sembla "perduda" a causa 
dels conflictes que més endavant anirà exposant —sobretot a la 
segona part, anomenada "Barcelona". Aixi, inicia un doble joc literari: 
d'una banda, la descripció de la quotidianitat, en la quai sorgeixen els 
incentius per creure en l'ànima però també les difícultats que la hi van 
allunyant; de l'altra, les reflexions exhaustives sobre la personalitat 
individual i la relaciô amb el mon i els altres individus, fonamentades 
en les intéressants lectures que Miralles ens parafraseja i de les 
quais se'n serveix per ordir el diseurs del Ilibre: John Locke, David 
Hume, Simone Weil, Élisabeth Roudinesco... Filòsofs, psicoanalistes, 
humanistes en general, la selecció dels quais demostra una lectura 
atenta i una comprensió profunda per part de fautor.

"Barcelona'! la segona part, com dèiem, esdevé el nus de la 
història -o  el desenvolupament del diseurs, si voleu. Aquí, després de 
tornar del passeig Italia, Miralles s'enfronta a la grisor i el desenets de 
la vida quotidiana, la deis reptes i les difícultats. Només cap al final hi 
apareix per primer cop citât David Vilaseca, en referéncia al seu Ilibre 
L'aprenentotge de lo soledat:

«La falsa novel-la del David, que és un dietari mal disfressat 
(vull dir, sense ganes de disfressar-se gaire) [...] és un Ilibre magnifie, 
rie, savi, valent, agosarat; però totes les muntanyes de veritat 
que conté i que conjura s'alcen, penso, al voltant d'un fil equivoc.
El suposat "aprenentatge de la soledat" potser no és més que un 
"desaprenentatge de la sociabilitat"; un recorregut brutal en el carni 
(potser induit per alguna mena de trastorn) cap a la incapacitat de 
conviure.»

No sé si Miralles és conscient que, corn un mirali, està enfrontant 
la feina de Vilaseca amb la seva: ambdós busquen l'ànima però per 
camins diferents. A una banda del mirali, la del cos que reflecteix 
la Hum que rep, Miralles s'esforça a cercar-la en els mécanismes 
d'entesa (malgrat les difícultats); en canvi, a la banda on la Hum és 
més apagada per les distorsions de la superficie del mirali (i fins pot 
arribar a desaparèixer, corn deia Brodski), Vilaseca se n'allunya, es 
reclou en si mateix. Són dos discursos oposats però complementaris, 
perqué al capdavall tots oscil-lem entre la voluntat de reclusiô 
individual i la nécessitât de socialitzaciô.

En aquest moment, a la pàgina 143, Miralles ja sent que el Hibre 
arriba a la recta final, que aviat encetarà el desenllaç. Sent queja 
ha dit tot el que necessitava dir. Però un esdeveniment brutal el 
sondrolla i canvia bruscament el rumb de les seves intencions: la 
mort de David Vilaseca, notificada a la pàgina 186. Aixi, Miralles torna 
a L'aprenentotge de lo soledat:

«És curiós corn mostra (ell), en el seu dietari-novel-la, una 
contrafigura de mi corn un èsser segur de si mateix. Si eli ho veia, 
segur que és perqué jo ho mostrava; però jo Túnic que voHa quan 
ens véiem era que ell em permetés retrobar algú que em mirés i 
que sabés veure en mi l'ànima sensible que creia haver estât, corn a 
estudiant, a la Universität.»

Dones bé: ara, el retorn a Vilaseca i el seu Hibre és més profund 
i significatiu. Ja no es tracta de contrastar punts de vista, sinó de 
buscar-se a si mateix en l'altre: «és curiós quejo també veiés en ell 
algú molt segur de si mateix. Era un joc de miralls, equivoc, de dos 
discursos que havien perdut el camp comù, i que l'havien de refer 
sense acabar de ser conscients que els feia falta. 1 sense temps 
suficient.»

Aixi, Miralles recorda la seva estreta amistat amb Vilaseca, i el 
posterior refredament i allunyament. 1 és aquí on posa en práctica

tot el que ha anat teoritzant en les pàgines 
precedents: «No vaig ser després ni respectuós 
amb el David, no prou, no sempre. [...] Si vuH 
retrobar l'ànima, n'hauré d'aprendre. O serà en va.»

Miralles i Vilaseca demostren, dones, que 
el dietari pot esdevenir un exercici de profunda 
reflexió i sobretot, de diàleg. Si, sembla mentida, 
tenint en compte que associem aquest gènere 
Hterari a l'egolatria o la vanitat. L'autobiografia 
—"l'especialitat académica del David'! ens 
recorda— sempre és un "intent infeliç" de 
reconstruir éxits i fracassos, d'errors i encerts:
«Hi ha Tintent de fer arribar ais altres com 
t'entens (com els entens), perqué et coneguin i 
et mirin amb els teus uHs. Hi ha Tintent -com diria 
Zambrano- de sacrificar un temps de vida per 
dedicar-lo a entendre't (a escriure't) per donar 
sentit al passât i, d'aquesta manera, obrir futur.»
És veritat que Texercici del dietari no té res de 
modero. Però mentre la gran noveTla del segle XIX 
era esenta per homes de societats molt diferents 
en temporalitat a la nostra (i amb això em refereixo 
al "sentit" del temps, no pas que visquessin molt 
abaos que nosaltres), l'autobiografìa com a gènere 
desenvolupat en el XX (i, per tant, les obres de 
Vilaseca i Miralles) es correspon a una mirada 
més contemporània, que té la conscièneia d'un 
temps més accélérât i histèric. 1 per això, perqué 
parteixen d'un món i d'una gent més fragmentada 
que mai, Texercici passa de la pintura al frese, en 
qué —malgrat les dimensions— hi ha una harmonia 
comprensiva, al trencaclosques irresoluble, que 
hem de contemplar com el més semblant a Tordre 
de la nostra confusió.
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La paraula al carrer
Al sortir al carrer, la paraula pren una dimensió pública. L'emissor 
perd la Identität corn a subjecte i la paraula — politica o artística—  
esdevé una veu col-lectiva. Aquesta veu té un poder transformador 
en les manifestacions ciutadanes i els seus missatges queden 
enregistrats en imatges o sobre els murs convertint-se no només en 
memoria, sino en part del paisatge de la ciutat

En aquest número de Quodern volem reflexionar entorn de la 
paraula a l'espai pùblic des d'una dimensió política, social l artística. 
Hem éliminât les tres secclons habituais d'Idees, Arts i Lletres i hem 
volgut organitzar els contlnguts segons el grau de proximitat al tema 
tractat, corn si fos un degradai

«Què hi ha de perillos en el fet que la gent parli?"», qüestiona Maia 
Creus fent referència al dret democràtic de la paraula l les seves 
manifestacions. En l'article de Miquel Fernández, la paraula — a 
través d'eslògans i missatges—  esdevé una força imparable en les 
accions civiques, mentre que l'ocultaciô d'aquests missatges i els

rastres que han deixat és matèria primera per als projectes d'Anna 
Malagrida, corn també en el de Xavier Ribas, Louise Purbrick i ignacio 
Acosta. Roger Sauquet reflexiona entorn de la publicitat a la ciutat 
i corn les politiques de paisatge regulen — en pro de la qualitat 
de vida dels ciutadans—  els aspectes formais, però en cap cas el 
propòsit de consum que contenen. El col-lectiu Cultura s'aproxima 
al llenguatge sensible de la poesia urbana i Célia Molla fa un repàs 
a l'estât de la poesia orai al nostre país. Maia Creus conversa amb 
l'artista audiovisual Mireia Feliu, mentre Marc Ferran, Alicia Vela i 
Antonia Vila, reflexionen entorn del concepte d'errància i nomadisme 
en la seva obra. També participen en aquest número Eduard Nave 
perzona_zero, Loreto MartínezTroncoso, imma Prieto, Montserrat 
Riu, Xavier Farré, Gemma Cascón amb la nova secció Formes de 
desaporició, David Madueño, Oriol Ocaña i Guillem Celada. Tots ells 
són presents a les pagines de la revista a través d'accions, imatges i, 
per descomptal paraules.
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Paraules i cossos al carrer

MAIACREU5

Qué hi ha de perillos en el fet que la gent parli?
En les actuals societats démocratiques, vivim en la il-lusiô de tenir 
el dret a la paraula. Els esdeveniments que omplen la premsa i les 
xarxes informatives ajuden a crear aquest miratge. I, certament, 
no es pot negar que en les noves formes de politització, la paraula 
robada als parlamentaris constituïts es torna crit  ̂en boca de grups 
de persones en Iluita que han omplert i omplen les places i vies 
pùbliques de cossos i de paraules que s'expressen, ja no des d'un 
programa basat en una determinada ideologia política de partit, 
sino en la manifestació multiforme d'un compromis a imaginar i 
construir un mon diferent, un mon on cada un de nosaltres, des de 
cada Singularität, des de cada Hoc i circumstància, puguem substituir 
una moral racional i instrumental per accions encaminadas al voler i 
Iluitar per un món comùE

En realitat, però, una munió de barrares i limits invisibles es 
disposen adequadament per tal de dominar els afectes reals i 
concrets que podrien derivar-se de la veu «d'aquest nosaltres» 
que ocupa la via pública, tant des de les practiques de l'art com des 
d'accions directes de la sobirania popular. Ja no es tracta que al poblé 
li sigui atorgat el dret públic de la paraula (com qui dona un premi 
al gos 0 al nen que s'ha portât prou bé) sino d'entendre, tal com ha 
escrit recentment Judith Butler, que si podem parlar de poblé —d'un 
nosaltres com a ciutadans compromesos a tenir cura de tots els 
espais de la vida— és, precisament, perqué transformem la paraula 
en un fer-en-comù. «Los que son este 'nosotros' hacen algo más que 
representarse a sí mismos; se constituyen en pueblo, y este acto de 
autoconstitución se distingue de toda forma de representación. En 
la base de las formas de representación hay, pues, un elemento no- 
representativo y casi tautológico, siendo la soberanía popular una

1 Quan la paraula esdevé crit, és tot el eos que parla. Així ens ho han nnostrat 
artistes com Edvard Munch en I'obra El crit (l893), una de les imatges més 
punyents de la historia de l'art; Paul Klee, amb Angelus novus (1920), una 
imatge convertida per Walter Benjamin en emblema de la por que es desprèn 
de la història quan la mirem en el revers del seu concepta de progrès il-lustrat: 
un munt de runes insignificants que desmenteixen el relat d'un final idealitzat; 
0 Antonin Artaud en la seva recerca d'una materialització visual i plàstica de 
la paraula esdevinguda crit de la earn. Des de la poesia i l'art, el crit també 
s'ha encarnat en els cossos de milers de ciutadans manifestant-se de banda a 
banda del planeta, tot convertint la paraula en un cos-en-acte. Una posada en 
moviment de la paraula vers Tacciò directa i concreta, limitada però real, que 
fa trontollar les bases i Tordre dels discursos establerts.
2 La idea que tots estem junts en una ètica del tenir cura del món en el qual 
vivim i del tipus de vida que hi estem construint, és una de les idees cabdals 
del pensament feminista en totes les seves multiplicitats desplegados al 
llarg del segle passât. Constitueix, també, una de les vies desplegados des de 
la filosofía o teoria critica respecte a Therència de Thumanisme modern. La 
trobada entre ambdues perspectives ha donat Hoc ais corrents de pensament 
del segle XXI aplegats sota les denominacions de «posthumanisme» i 
«postfeminisme». Aquí, la idea d'un «món-comú» i que «tots-estem-junts-en- 
aixó», comporta un profund qüestionament de les formes de fer política en 
les democrácies globals; una anàlisi minuciosa de les relacions entre poder i 
Hibertat, entre poder i saber, entre el poder i la construcció política de la por.

Manifestació deis veins del barri de Gamonal (Burgos) 
contra la construcció d'un nou bulevard

forma de constituir un pueblo por autodesignación... La soberanía 
popular es, pues, una forma autoproducida y reflexionada, distinta 
del régimen representativo que legitima». (3) Aquí, la idea de 'poblé' 
no té res a veure amb la construcció d'un ideal romantic sinó, 
simplement, la grandiosa possibilitat de fer real i histórica la Huita 
per construir les condicions de possibilitat d'una sociabilitat política 
encarnada i plural. És a dir, Huitar per tal que el famós reconeixement 
de les diferéncies i les multiplicitats deixi de ser paraula buida 
del diseurs, per realitzar-se en politiques reals i concretes en 
qué la diferéncia i la multipHcitat psíquica i material deis cossos 
i de les ments formin part dels paramétrés que predeterminen la 
construcció del saber i del poder. És un voler sense fronteres davant

3 Judith Butler; «Nosotros, el pueblo. Reflexiones sobre la libertad de 
reunión», La Maleta de Partbou, nùm. 1 (setembre-octubre 2013), pp- 91 i ss.

Febrer /  M arç2014 ■ Quadern 3



del qual s'alça un fort i sord temor contra aquests esdeveniments, 
contra aquesta massa de cossos i paraules dites i escrites, contra 
l'apariclô d'aquests enundats, contra tot allò que pot tenir de 
constituent i originari quan la paraula campa Hiure pel carrer, tot 
créant un eixordador murmuri i un desordenat diseurs en boca dels 
qui ningú els ha atorgat el dret a parlar. Per aquest motiu, en l'ordre 
invisible del diseurs de poder tot passa com si es volguessin esborrar 
les marques de la irrupció de la paraula als carrers. Esborrar la seva 
visibilitat i efectivitat. Programar la seva caducitat a través de tres 
sistemes d'exclusió: la paraula prohibida, la paraula no racional, la 
paraula encarnada en cossos que materialitzen la diferència i la 
Singularität.

Què hi ha de perillos en el fet que la gent parli?, es preguntava 
Michel Foucault l'any 1970I Segurament, i en primer Hoc, por a la 
certosa dels canvis aconseguits per la gent comuna; a les capacitats 
dels ciutadans per dissenyar el propi futur. Però en darrera instància, 
tal com ens diu la filosofia critica des de Foucault fins avui —com 
també mostreo certes practiques micropolítiques de l'art i de la 
cultura—, la por que la gent parli no és altra cosa que la por al poder 
que té la paraula de desfer el tabú, d'il-luminar i conjurar els efectos 
del poder exercit sobre els nostres cossos, la nostra psique, els 
nostres comportaments; contra les formes imposades d'una moral 
instrumental. De nomenar I'innomenable 0 fer visible l'invisible; això 
és, el poder divi transmutât en poder laic i cientific, posseïdor d'un 
Verb indiferent a les nostres vides i a les nostres morts. Un règim 
dominant dotât d'un diseurs a-històric, universal i d'abast global, que 
es manté i perpetua gracies a intel-ligents i subtils tecnologies de 
normativització, conegudes, també, amb el nom de biopolitica del 
poder pel seu potencial d'inscripció en els cossos i en els cervells.

L'esperança és que, enfront d'aquest estât de la qüestió, creix 
la força d'un "a fora" del diseurs instituït, un pensament anònim, 
relacional, topolôgic, en el quai resistir esdevé una nova forma de fer 
politica. Resistir com a actitud critica enfront de cada un deis nostres 
presents històrics. Resistències que es fan reals i concretes amb la 
invenció de noves pràctiques del veure i noves practiques del parlar. 
Per anar a on? La resposta es podría inspirar en el concepte d'história 
segons Walter Benjamin, llegida com una tempesta de la qual no 
podem salvar-nos, però que, en canvi, podem analitzar i interpel-lar, 
tot buscant en les runes de l'incendi indicis i testimonis que ens 
recordin el dolor del passât i que rescatin allò que no va arribar a ser, 
com a indicadors d'esperança i supervivencia.

Memòria i caducitat
La caducitat, la transitorietat i, per tant, la fragilitat, afecten de la 
mateixa manera la naturalesa i la història. Per tant, igualment fràgils, 
el seu present no és garantía de futur. D'aqui el valor de la memòria. 
No oblidar és, en el llegat de Walter Benjamin i del seu contemporani 
Teodor Adorno, una tasca universal que és, en realitat, una ètica de

4 Michel Foucault: L'ordre du diseurs, lliçô original al Collège de France 
pronunciada el 2 de setembre de 1970. Traducció consultada: El orden del 
discurso (Alberto González Troyano). Cuadernos marginales, 36, Barcelona, 
Tusquets Editors (1973) (1983). Michel Foucault continua la seva anàlisi 
metòdica i minuciosa de les relacions entre poder i saber, i per tant, de la 
malla de prohibiclons que envolta el diseurs i la paraula en l'obra: «Qu'est-ce 
qu'un auteur?». Bulletin de la Société française de philosophie, any 63, núm. 3 
(juliol-setembre de 1969), pp. 73-IO4. Edició en castella: «¿Qué es un autor?» 
a: Entre Filosofia y Literatura, Qbras Esenciales, vol. 1, Barcelona: Ediciones 
Paidós, 2003, PP- 329-360.

relació amb la història, perqué només la memòria pot retornar-nos la 
humanitat arrabassada per la barbarie.

Caducitat, mortalitat, rise de pèrdua, són les experièneies 
fonamentals de la temporalitat histórica i els seus efectes socials.
1 tanmateix, ens recorda Benjamin, res d'allô que ha succeït s'ha 
de donar per a la història perduta La memòria permet construir 
un pensament sobre la història que no mira cap endavant, cap a 
la ceguesa del progrès, sinó que mira enrere, tant per criticar els 
seus errors corn per solidaritzar-nos amb les victimes i reclamar 
responsabilitats. La memòria és condicio per a una critica del present 
si volem resistir-nos a una «història establerta de la veritat», una 
ficció transvestida de veritat ontològica, si estem d'acord amb 
Foucault que tot universalisme és, en realitat, una construcció 
posterior, el moviment d'un logos que eleva les singularitats fins 
al concepte, un diseurs estereotipat que sorgeix quan tot ja està 
dit, quan tot és mort, réintégrât a la interioritat silenciosa de la 
conscièneia de si mateix.

Des d'una cultura de la memòria i contra l'oblit, una munió de 
pràctiques artistiques i poétiques rescaten de la història paraules 
enterrades, Iluites interrompudes, dois avortats, conscients que 
en un món global és més necessària que mai una cultura del record 
que ens ensenyi a millorar el present, però una cultura feta des 
de la memòria crítica i no des d'una passivitat conservadora que 
ens abandoni a mans del tradicionalismo o cuite ais orígens. Cal 
compensar, reparar, refer, reconstruir. Cal una memòria activa 
compromesa amb la reconstrucció general d'un món on ja potser no 
vivim, sinó que sobrevivim. El concepte de supervivéncia travessa 
tota la història del pensament en Iluita després de 1 9 4 5 - La pregunta 
sobre la vida, com la pregunta sobre l'art, ja no es pot despendre 
d'una ética de recordatori i Hoc d'expressió i de reflexió del dolor del 
passât, però també d'esperança per al futur, perqué sabem que el 
passât no està tancat definitivament. Sent el futur un espai d'espera, 
el seu origen és la memòria, el Henguatge, el text, el diàleg.

La memòria i la paraula renovada permeten que el passât sigui 
sempre present com una font d'aprenentatge i d'inspiració. Ho 
hem vist, ho veiem: quan l'art interromp el silenci, no ho fa tan sols 
mostrant 0 denunciane també planteja preguntes, interrogants 
que ens conviden a continuar preguntant, a explicar i interpretar.
L'art és, sobretot, dissonància, negativitat enmig de les tendències 
totalitzadores. Per això mateix, no deixa de ser un Henguatge amb 
poder d'afectar-nos directement i materialment, fins al punt de 
transformar el sentit de les nostres paraules.

5 Walter Benjamin, «Sobre el concepto de historia», a: Obras completas, 1, 2, 
Madrid, Abada, 2007, traducció de Jorge Navarro Pérez.
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Disponible. Una reflexió
sobre la publicitat, la ciutat i el paisatge

ROGER 5AUQUETLL0NCH

Al carrer, una paraula oculta en críptics missatges quotidians 
predomina per damunt de les altres: «compra, compra, compra!».
Un insistent propòsit, només substituït amb la mateixa Intensität 
en périodes electorals per un «vota, vota, vota»... És nociu, aquest 
missatge? Atempta sobre els drets? Qui el controla, o, com a minim, 
en controla els seus valors? Ordenances municipals, normatives 
autonomiques o nacionals semblen demostrar que tenim el tema 
sota control. A nivell de continguts es posen limits ètics censurant 
missatges sobre els habits insans del fumar i del beure, sobre la 
dominado d'uns éssers damunt els altres, sobre la pornografía. A 
nivell de preséncia, els limits són posats sobre les dimensions, els 
formats, la ubicado. Amb quin criteri, o valors, es defíneixen aquests 
limits? Apel-len al dret a la Ilibertat de pensament? Al dret a la salut 
física i mental? Al dret a la dignitat? No. Els valors s'extreuen d'un 
altre tipus de moral: la de la preservado del paisatge.

Una ordenança sobre publicitat tipus, com la de Sabadell, 
comença explicant que pretén «protegir i fomentar el paisatge 
urba per garantir a tots els habitants de la ciutat una adequada 
qualitat de vida». Per arribar a un propòsit aixi d'enrevessat han 
calgut moites capes culturáis que, sobreposant-se, han generat un 
enorme malentés. Normalment es protegeix un paisatge X. El de les 
fabriques tèxtils, el de la Fageda d'en Jordá, el deis carrers de cases 
obreres del primer terç del segle XX... En sentir que des de Sabadell 
es voi protegir el paisatge urba, hom es pregunta de seguida: 
quin? L'ordenança parla també de "fomentar"... i em pregunto: com 
es fomenta un paisatge? Plantant arbres? Arrebossant parets? 
Aixecant xemeneies? 1 fínalment, apunta: «per garantir a tots els 
habitants de la ciutat una adequada qualitat de vida». Qué té a 
veure el paisatge amb la qualitat de vida? El paisatge deis vapors 
industrials, amb el soroll i el fum de les xemeneies, suposava 
per a l'habitant més qualitat de vida que el paisatge d'una plaça 
arbrada, encara que aquesta estigués dominada per un gran cartell 
publicitari?

D'aquest fragment extraiem que gran part de l'opinió pública i, 
com es demostra, gran part dels responsables del planejament urba, 
tenen una idea congelada del que és el paisatge. Alain Roger, al Breu 
troctat sobre paisatge, ens parla de la mutabilitat i la imprevisió 
del paisatge. Quants paisatges están a l'espera de ser descoberts 
pels artistes i valorats per la socletat, encara? Corn diu Roger, són 
els artistes els que, amb la seva mirada furtiva cap a l'existència, 
fan aflorar valors estètics d'allò que, a priori, no en té. Qui veia 
amb bons ulls els horts urbans dels somiers i els bidons blaus de 
productes qulmics abans que Pau Faus, amb la seva Ciutat Jubilada, 
mostrés el curios valor (tant huma, com mediambiental o artistic) 
d'aquest paisatge? Les fotografíes de Faus són intrépides i arriben 
al cor. Aquella gent, aquells esforços perqué creixi un enciam... Tot 
plegat, converteix aquell paisatge en quelcom simpátic que deixa de 
distorsionar-nos allò que veiem. I així passa amb Manhattan i Times

Square, amb les fabriques i les colónies industrials, 
amb el barri Xino, etcétera.

D'on surt aquesta repulsió entre la noció 
ideaützada de "paisatge" i la publicitat? Els primers 
articles que denuncien la degradació del paisatge 
per efecte dels cartells publicitaris els trobem a 
CIVITA5. Aquesta revista, mitja propagandístic 
de la Sociedad Cívico la Ciudad Jardín, publicava 
tota classe d'articles destinats a difondre valors 
importats de la cultura anglosaxona sobre la 
Teoria de la Ciutat Jardí, el palsatgisme americà 
l la preservació del patrimoni arquitectònic. La 
revista, que combina des d'articles romantics i 
ideològics sobre el fet urbá, fins a recomanacions 
ais governants (aquesta socletat elitista tenia 
com a membres Puig i Cadafalch, Jeroni Martorell, 
Rubió i Tudurí, Cebriá de Montoliu, entre d'altres 
intel-lectuals de l'establishment català), es fan 
ressò el 1915 que el «Touring Club de Francia, 
promulga uno ley en lo noción vecino, prohibiendo 
lo colocación de todo suerte de anuncios en los 
parajes cuyo belleza aconseje esto forma de 
protección». I era veritat. A Franga, el control 
sobre els cartells publicitaris vingué de la má 
del Turisme. Els pioners franceses prepararen la 
geografía del país en fundó de les seves belleses 
paisatgístiques. Entenent el gran potencial que, 
com es confírma anys més tard, tenia el turisme, 
foren els primers en seleccionar i apartar, almenys 
de la vista, tota estructura que sota un judici 
estétic préviament establert era considerada 
lletja, molesta, antiestética, distorsionant. 
Aqüestes liéis inspiraren també les autoritats 
espanyoles i les liéis aparegueren, encara que 
més tard i amb menys encert. La primera Ilei 
de 1936 només preservava de la publicitat els 
monuments artístics i arquitectónics, i el Estatuto 
de la Publicidad de 1964 anava en la mateixa línia, 
però hi afegia una regulació per a les carreteres. 
Ambdues liéis eren competéncia, com és lógic, del 
Ministeri de Turisme de torn.

□ avant d'això sorprén que, malgrat l'aparició 
de les primeres liéis reguladores de la publicitat 
i mentre aquesta s'escampava per carreteres 
i ciutats, el fet publicitari és absent a tota 
la literatura intellectual de l'arquitectura i 
l'urbanlsme moderns. Com a maxim, veiem 
preséncia d'anuncis damunt d'edificis d'autors
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com Le Corbusier, Asplund o Jacobsen, quan es tracta de seus de 
grans corporacions, estructures pubÜcitàries de fires internacionals, 
muntatges expositius desmuntables, o bé commemoracions de grans 
esdeveniments politics, corn el pavellô de la República de 1937 a 
Paris, O els guarnits de la Caso del Fascio de Terragni a Como. Suposo 
que l'arquitectura moderna ignora la publicitat perqué remangué 
obsessionada pel perfeccionament intern de les seves pròpies liéis 
basades, a priori, en l'equivoc eslôgan: «la fundó fa la forma», un 
eslôgan que expulsa allò que no té una funcionalitat immediata. Per 
tant, la publicitat acceptada fou només aquella que "servia" l'edifici 
i de la quai l'arquitecte en tenia el control. Evidentment, la ciutat 
moderna queda exempta de la presència publicitaria. No hi tenia 
sentit.

Qui trenca en sec aquesta práctica intellectual al marge del 
fet publicitari són els americans Robert Venturi i Denise Scott 
Brown ais anys setanta, que amb el seu famós Aprendiendo de Los 
Vegos extreuen una lliçô magistral sobre el simbolisme de la forma 
arquitectónica a partir deis anuncis, neons i cartells d'una ciutat com 
Las Vegas. Anys abans, el 1971, Scott Brown en solitari havia publicat 
Aprendiendo del Pop, un assaig preludi de la investigado sobre Las 
Vegas, on defensava la cultura popular com a cantera d'on extreure 
valors per generar Art i, de retruc. Arquitectura. Una conclusió com 
la dAlain Roger, però vista des de la vessant del creatiu. Podn'em dir 
que Scott Brown és la primera que posa en dubte que la publicitat 
molesti el paisatge. 1 apel-la a les autoritats del Town Planning a 
distingir entre allò que és salut i allò que és estètica; «si de lo que 
se troto es de hocer un buen servicio ol público o través de sus 
decisiones, estos miembros del establishment arquitectónico 
deben aprender a distinguir, poro llevar a cobo un análisis distinto, 
entre sus criterios estéticos y el resto de preocupaciones sobre 
"contominoción medioombientol''. Los aguas nauseabundas y los 
córteles publicitarios son problemas de diferente magnitud».

Diríem, per tant, que també la normativa sobre publicitat de 
Sabadell, com tantes d'altres, participa encara d'aquesta confusió 
denunciada per Scott Brown, a principis dels setanta, de mesclar 
aspectes mediambientals com la "qualitat de vida" amb el control 
deis espais publicitaris. Si realment és cert que els anuncis 
publicitaris afecten la nostra qualitat de vida, no será perqué 
estiguin mal col-locats, sorgeixin d'una banderola prohibida, facin 
10 centimetres de més o perqué distreguin la vista d'un paisatge 
excepcional. Si ens distorsionen la vida és, segurament, per Tacciò 
dels valors consumistes que ens infonen.

Aquesta hipocresía administrativa sobre el control de 
la publicitat sembla que té sonades excepcions. Els centres 
histórics, sobretot aquells que són considerats d'interés, queden 
prácticament restringits de publicitat. Així, barris com el Born o el 
Gótic a Barcelona, o centres com el de Girona, són "netejats" de tota 
estructura pamfletária per recobrar una pulcritud que segurament 
no havien tingut mai. Una idea congelada del que és la história 
que, com diu Rem Koolhaas en la seva Ciudad Genérica, preocupa i 
albora ocupa, ja que esdevé la principal indùstria de la pròpia ciutat. 
Per tant, lluny d'una excepció, la restricció publicitaria del centre 
históric també participa d'aquesta hipocresía, ja que la neteja és la 
preparació d'un gran anunci publicitari que és la ciutat en si mateixa.

Doble página de la revista CIVITAS, núm. 5, de 1915, 
denunciant diverses agressions paisatgístiques al Tibidabo.

Barcelona, tal com recomanava el Touring Club 
francés a principis del segle XX, predica amb 
Texemple venent-se, fins i tot, estatúes com la de 
Colom per a una finalitat publicitaria. És, en aquest 
cas, Tatracció de Barcelona qui portará aficionats 
al Barça? O bé a Tinrevés, és el reclam d'un 
conqueridor vestit del Barga qui cridará Tatenció 
deis turistas?

Sigui com sigui, una acciò com aquesta, 
que sobrepassa el limit perillós d'utilitzar una 
estructura pública per a un benefici privât a canvi 
d'un grapat de calés, demostra que una cosa és la 
normativa i el negoci i l'altra, el paisatge. Perqué, 
dins o fora de tota regulació, en fundó de com i 
on s'ha coTlocat, és molta la publicitat que hem 
intégrât en el paisatge o que, per si mateixa, ha 
conformât un déterminât paisatge; el Xino i el 
ParaTlel d'avantguerra, el turisme de costa amb les 
piscines dretes a banda i banda de les carreteres, 
anuncis de paelles, gardens i parcs aquatics, el toro 
d'Osborne préservât, no al gust de tothom, des de 
1994, Tanunci del Globo al Passeig de Sabadell (0 
Tavinguda de Matadepera amb els cartells dels 
comerços i els "compro oro"), els "disponibles" 
elevats corn a portes de la ciutat, els neons de 
Lloret 0 dels prostibuls de la Jonquera, la Nevada/ 
Andorra la Vella, i podriem continuar...

Per tant, no es tracta tant de controlar la 
publicitat amb el pobre argument de preservar-nos 
de la mala "qualitat de vida" que ens provoca un 
paisatge urbà distorsionat pels anuncis, perqué la 
publicitat no és quelcom extern al paisatge sinó un 
ingredient més que el conforma i, en molts casos, 
el caracteriza. Seria preferible o desitjable que 
l'establishment governamental, ja sigui técnic 
o politic, de treure arguments per controlar la 
publicitat, els extragués d'una ideologia que ens 
préservés clarament de les desigualtats que de 
forma subliminar infon. No voldria que s'entengués 
amb aixó que cal arribar a Textrem de prohibir
los perqué són la principal entrada de valors 
capitalistes a la nostra societat (que ho són). Però 
tampoc cal defensar plantejaments liberalitzadors 
que parteixen d'una visió optimista i naïf sobre 
el paper que juga la publicitat a la ciutat. Si, com 
diu Manuel Delgado a El espacio público como 
ideología, i a propósit de Lévi-Strauss, la ciutat és 
una «instando inteligente en lo que los tres niveles 
en los que se expreso el mundo a los humanos —  
lo Real, lo Simbólico y lo Imaginorio—  coexisten 
mezclándose», potser cal entendre quin paper 
juga la publicitat en aquest aiguabarreig que els 
ciutadans creem en la nostra ment entre allò real, 
allò simbòlic i allò imaginan, i calibrar Tefecte que 
pot tenir.

Si agafem un exemple d'un anunci qualsevol 
— un cartell amb un BMW a Tentrada de la ciutat.
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un "Cocacola" amb neons, damunt d'un edifici, o el mateix "la Caixa" 
que dona voltes sense parar a la part alta de la Diagonal—  i ens 
pregunten en què afecta la nostra "qualitat de vida", probablement 
ens adonarem que no és la seva dimensió, ni el fet que quedi més o 
menys bé en el "paisatge" el que ens afecta, sino l'essència mateixa 
del missatge, la seva presènciaja plenamentassumida en la nostra 
quotidianitat i els designis d'aquells que han decidit col-locar-lo, uns 
designis que romanen ocults, fins i tot, davall la buidor d'un senzill 
"disponible".

Roger Sauquet (1976) és doctor arquitecto per la Universität 
Politécnica de Catalunya (2012) i professor de projectes 
arquitectónics a l'escola d'arquitectura del Vallès des de 2005.
Forma part del grup de recerca HABITAR de la UPC des del qual 
desenvolupa diferents treballs com les exposicions ReHobitar 
(2009-2012), realitzades a la Galena Nuevos Ministerios de Madrid, 
que culminaren amb el Hibre Rehabitar en nueve episodios, o el 
projecte de recerca Retiabitar la casa, el carrer i la ciutat (2011-2012), 
que compté amb un ajut RecerCaixa. És soci del despatx professional 
Sauquet Arquitectos des del 2 0 0 3  i col-labora freqüentment en 
discussions i accions de la Fundado Bosch i Cardellach.
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Ciudad, amor y otras derivas cotidianas.
Escritura emocional como catarsis de la vida cotidiana
CULTURA (ANA PAULA MONTES, ANNA RECA5EN5, ENRIQUE VENEGAS)
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«Cities have the capability of providing sonnething for everybody, 
only because, and only when, they are created by everybody.»

Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities

Perdón, no me dejes, por siempre, no me olvides, te quiero, son
algunos de los mensajes que nos podemos encontrar cada día 
caminando por la ciudad; en forma de poesía urbana se nos advierte 
de emociones, sentimientos y afectos múltiples, que se manifiestan 
en rincones, paredes y mobiliario urbano.

El poema más corto: tú..., narraciones a corazón abierto 
esperando ser escuchadas.

Muchos de estos mensajes, desesperadamente emocionales, 
desesperadamente claros;/Vuelve/..., apelan a mecanismos 
complejos, a la resolución de dramas del entorno cotidiano. La 
soledad, la prisa. Otros cobijan una cierta inocencia, representando 
una instantánea de la alegría de vivir. Pero no sólo se tratan historias 
personales en estos mensajes, también, a través de los afectos, se

expresa en esos lugares la resistencia a la crisis 
actual y al sistema que la provoca.

Como señaló Borges, la ciudad es un ejercicio 
de reescritura permanente, y a través de esos 
distintos relatos superpuestos podemos descubrir 
el sentido que tiene el espacio urbano. Así, las 
inscripciones urbanas narran, desde la arquitectura 
y sus vacíos, las historias que tejen la existencia de 
personajes anónimos.

«En un diálogo permanente con sus habitantes, 
la ciudad se convierte en objeto para la realización 
de múltiples deseos; la intensidad de esos deseos 
y la emoción de su satisfacción son imborrables, 
son huellas en el inconsciente de cada uno de sus 
habitantes y en el colectivo de la ciudad: son su 
memoria.»'

1 Pérgolis, J.C. & Moreno, D. (2013). «Espacio público: 
narrativas y deseos». Revista nodo. N° 14, vol. 7, año 7: 
21-34. Enero-junio 2013.
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El reconocimiento de una escrituro emocional puede ser 
abordado desde la perspectiva de las relaciones, los afectos y 
los conflictos que se establecen entre los actores sociales y los 
artefactos materiales que ellos median: inscripciones, narraciones, 
marcas en el espacio urbano. 0  dicho de otro modo, a partir de esto 
se puede especular con que esta escritura emocional juega un papel 
revelador en la definición de espacios urbanos de proximidad.

Los espacios urbanos de proximidad: dibujar mapas de afecto
Aunque los mensajes de expresión del afecto, tan comunes a 
diferentes culturas, son artísticos y de elaboradas grafías en 
unos casos, o bien sencillas notas de tiza en otros, todos nos 
ayudan a constatar que el espacio urbano todavía es un lugar de 
convocatoria colectiva, donde la transformación es posible, aunque 
haya que buscar nuevas vías y maneras de actuar. Estos mensajes 
nos devuelven al espacio cercano de quien lo habita, a la vez que 
determinan un escenario de acción dentro de la ciudad, que se aleja 
de aquellos dispuestos por la administración para gestionar la 
comunidad.

Los mensajes que transfieren intimidad en un espacio 
público no son más que una muestra de todas las señales, trazas, 
conversaciones y significados que cada día se encuentran en la 
ciudad y que, de un modo u otro, conforman un espacio social donde 
cada uno seguirá su propio camino, guiado por la lectura que haga 
de estas inscripciones urbanas. Estos mensajes, y los espacios en 
los que se inscriben, conforman cartografías más cercanas y, por 
tanto, más reales a las personas, en contraposición a designaciones 
oficiales de los mismos espacios.

Investigar el proceso comunicativo que activan estos mensajes 
íntimos supone reconocer la importancia que estos tienen, como si se 
tratara de un elemento arquitectónico en la construcción de espacios 
comunes en el contexto urbano y las relaciones que establecen con 
los lectores transeúntes.

Al reconocer que estas señales definen espacios comunes se 
reconocen lugares íntimos, escenarios de anhelos, deseos y metas

que juegan un papel primordial en la interpretación 
de la ciudad desde lo que se escapa al control, 
ya que se actúa desde el anonimato. Pero un 
anonimato que, en todo caso, es parte de un 
proceso participado y cómplice que posibilita la 
relación, la asociación y la reivindicación, desde la 
vivencia afectiva en la construcción de lugar para 
vivir.

¿Por qué nos importan los mensajes de 
afecto? Mientras las guías turísticas nos proponen 
ciudades como destino romántico —ciudades de 
luz de neón, de noches al fresco con luna y aroma 
de jazmín, o de paseos en góndola—, más allá de 
ser paraísos de idílica pasión, y habiendo perdido 
muchos de sus hitos identitarios, las ciudades son 
presas de un urbanismo agresivo, aséptico, autista 
y nada inspirador, expresión del sistema que lo 
alimenta.

La metrópoli moderna, con escenarios de gris 
continuo, nos la imaginamos como más cercana 
a los amantes descritos por Leos Carax? quienes 
se protegen ante una piedra que se hace límite y 
sueñan en la blandura inaprensible del agua. Son 
líquidos. Sensibles a la luz. Dibujan con su habitar 
un espacio íntimo encima del puente.

La intimidad, en el sentido de acercamiento 
y comunicación, necesita de unos espacios de 
expresión, unos espacios comunes, donde aquello 
mutuo pueda desarrollarse. Los cambios en el 
tejido social, la comercialización de espacios 
lúdicos, la desaparición de espacios relaciónales, 
son factores que provocan el olvido de muchos 
de los que han sido puntos de encuentro 
para generaciones. Otros sobreviven a las 
transformaciones y constituyen la base de la 
reivindicación del espacio público como lugar de 
vivencia cotidiana y compartida.

La reapropiación del espacio urbano con 
propósito íntimo contraviene los escenarios 
estándar para uso público: zonas comerciales, 
de negocio, de trabajo, de ocio, de consumo.
En la ciudad anónima el espacio es redefinido, 
reprogramado y hackeado por sus usuarios, 
generando microcÜmas íntimos y zonas 
temporales de actividad que no aspiran a ser 
incluidas en el mapa social homogéneo que se 
quiera imponer.

En estos lugares recuperados para el uso 
común, el uso temporal e informal del espacio 
responde a necesidades y hacer más humanos; su 
uso táctico activa acciones que generan nuevos 
espacios para vivir. Parques, plazas, caminos, 
callejones convertidos en espacios íntimos

2 Los amantes del Puente Nuevo es una película 
francesa de 1991, dirigida por Leos Carax y con las 
actuaciones de Juliette Binoche y Denis Lavant.
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suponen cobijo y las paredes son superficies de proyección de 
mensajes personales que enmarcan circuitos que transgreden las 
ordenadas circulaciones oficiales. La reapropiación de espacios en 
desuso, el recuperar hábitos comunitarios y el rechozo del control, 
rehabilitados por la acción social informal, revitalizan los paisajes 
afectivos y las cartografías emocionales que en ellos se dibujan, a la 
vez que reconfiguran los mapas de la resistencia colectiva. «(Social) 
space is not a thing among other things, nor a product among other 
products: rather, it subsumes things produced, and encompasses 
their interrelationships in their coexistence and simultaneity - their 
(relative) order and/or (relative) disorder, it is the outcome of a 
sequence and set of operations, and thus cannot be reduced to the 
rank of a simple object.» (Lefebvre, 1990:73).

Henry Lefebvre, en La Production de I'espoce (1974), propone 
el espacio social como un espacio de producción que se desarrolla 
a partir de diferentes elementos y sus relaciones con la realidad 
social... lo físico (materialidad, sensualidad, afectividad), lo mental 
(lenguaje y sistemas de conocimientos) y el espacio de la práctica 
social, con relación al individuo, su realidad cotidiana y todo lo que allí 
se puede desarrollar: imaginación, deseos, asociaciones... Proyectos.

Arquitecturas de lo sensible
Ciertas arquitecturas se transforman en comunicación visual y 
ciertas inscripciones urbanas se transforman en arquitecturas. Es 
decir: así como las inscripciones urbanas replican en el plano de lo 
afectivo, también lo hacen en el plano arquitectónico.

Las superficies urbanas (paredes, muros, pavimentos, mobiliario, 
etc.) delimitan el espacio, definen y orientan los flujos y los tránsitos 
en la ciudad, imponen conductas y restringen o condicionan las 
formas de ocupar el espacio urbano, pero tácticamente, estas 
mismas superficies urbanas suponen del mismo modo el escenario 
propicio para ser intervenidas por acciones que se enfrentan a los 
significados simbólicos que ellas asumen.

Las paredes se planifican y construyen como parte de una 
estrategia de ordenamiento de la propiedad del espacio y están 
concebidas para funcionar como dispositivos de cierre o separación, 
mientras que las inscripciones urbanas, ol contrario, operan como 
dispositivos de reapropiación del espacio urbano planificado: se 
suceden en los resquicios, en las espacialidades olvidadas, al margen 
de lo legal, en la penumbra, de forma fugaz o efímera. Por lo tanto, las 
paredes ofrecen un campo de lucha y de resistencia por la atención 
del público y la definición de los regímenes de visibilidad, lo que en 
última instancia son los regímenes políticos.^

Las inscripciones urbanas, finalmente, se convierten en una 
morca topo-sensible"^ que da cuenta de las dimensiones histórico- 
temporales, político-espaciales de las superficies, ya que en ellas 
mismas se atesora el poder y el significado del contexto en el que se 
inscriben. Fijadas a otras superficies, las inscripciones urbanas se 
asumen de otra forma, es decir, generan otros resultados; por lo que 
cada transposición es una reivindicación territorial diferente que se 
rige por el nuevo lugar.

Recapitulando, investigar las narrativos urbanos supone

adentrarse en el análisis de la naturaleza del 
espacio social y de su transformación vinculándose 
directamente con los usos tácticos que se suceden, 
justamente, en la intersección entre el habitante 
y la ciudad. Se podría decir, entonces, que entre la 
pared y la ciudad se definen flujos y fronteras, el 
apoyo a los ritmos sociales y los tiempos, lo que 
supondría, en este caso, la existencia de lo que 
podríamos llamar arquitecturas de lo sensible.

Lo arquitectura de lo sensible nos alerta de que 
la vida urbana no surge solamente de sus formas 
edificadas, por reconocidas y monumentales 
que sean, sino en conjunción con una serie de 
acontecimientos que ocurren entre ellas. Las 
inscripciones urbanas crean atmósferas y hacen 
que los espacios se pueblen de narraciones y de 
acontecimientos.

Precisamente, «en esa experiencia con el 
espacio narrado por esos personajes anónimos, 
es donde el espacio público deja de ser una 
simple forma física contenida entre muros para 
transformarse en un espacio lleno de sentidos: 
espacios simbólicos, donde los deseos se 
encuentran y se producen trueques de palabras, de 
miradas, degestos.»^

5 Pérgolis, J.C. S¿ Moreno, D. op. cit.

3 Mubi Brighenti, Andrea (2008). The wall and the city. Lo quaderno 08 Usi 
dei muri /  Uses of walls.
4 Chmielewska, Ella (2008). The wall as witness-surface or, the Reichstag 
graffiti and paradoxes of writing over history. Lo quaderno 08 Usi dei muri/ 
Uses of walls.

Fotografías de Anna Recasens, Roger Huguet, Ivan 
Garcia y Enrique Venegas en varias ciudades (Jerez, 
Santiago de Chile, Antofagasta, Málaga, Barcelona, 
Sabadell, Roma...). Las imágenes forman parte del 
proyecto Intimitot Urbano/ / Intimidad Urbano, un 
proyecto de Anna Recasens desde 2005.
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Les paraules se les emporta el carrer
M QUEL FERNÁNDEZ/  Imatges de Bru Aguilô

T f l ]  
P t O f

-•üwlnX utiützem l'expressiô «les paraules se les emporta el vent» per 
'efer:r-nos al fet que allò que no resta escrit, s'oblida o desapareix. 
=*6 rô Gxisteix un altre slgnificat menys estés: que les paraules se 
es err porti el vent, també vol dir que la paraula —parlada, o fins i 

tot inserita en suports efi'mers— obté la força d'un torb que agita 
'auditori fins a enloirar-lo. Aqüestes dues accepeions servirán per 
talirritar les dues dimensions que vull desplegar en aqüestes poques 
Nes. La intendo última d'aquest diàleg és la de proposar un marc 

car comprendre el paper de la paraula a les manifestacions populars.
E s carrers i places d'una ciutat es distingeixen de qualsevol 

a tre espai perqué esdevenen, regularment o improvisada, escenaris 
c interpel-lacions col-lectives al poder —organitzades o no, directes o 
ciferides. Aqüestes maneres urbanes d'impugnar l'stotu quo utilitzen 
un repertori d'accions extensissim i recurrent Les formes varien 
amb e. temps, però restructura i els recursos a disposició del públic 
persisteixen. No es coneix processò o concentració —religiosa, civil, 
esportiva— que no tingui entre aquest inventan, imatges, cántics o 
emes

E s darrers anys, els carrers i places de Barcelona, igual que altres 
dutats de l'Estat han estât prosceni d'innumerables manifestacions

civils. La profusió i Originalität de lemes ha estât 
un element destacat d'aquests esdeveniments. 
Alguns deis lemes més coneguts en castellá van 
ser els següents: «No hay pan para tanto chorizo», 
«No nos mires, únete», «Estas son nuestras armas 
(mostrando las manos)», «Sí se puede», «No nos 
representan», «Lo llaman democracia y no lo es», 
«No podemos apretarnos el cinturón y bajarnos 
los pantalones al mismo tiempo», «Rescatan al 
banquero, desahucian al obrero» o «Se va acabar la 
paz social»'.

Des de la perspectiva deis analistes politics, 
aquesta part del repertori de contestació, els 
lemes, es llegeixen sovint com un intent de 
qüestionar el que des d'Antonlo Gramsci s'anomena 
hegemonio (igSl). Aquesta, s'imposa, es manté i

1 Els lemes recollits son bàsicament en castella, tot 
i que n'hi havia també en català. Vegeu bit.ly/lnJmESY 
0 on.fb.me/lnJmLBb entre moites d'altres. Pàgines 
consultades el gener de 2014-
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reprodueix seguint els paramétrés que tant Michel Foucault (1987) 
com Jiirgen Habermas (2003) van identificar amb el diseurs. El primer 
autor I'oposava a I'esdeveniment \ el segon, més concretament, 
a l'acció comunicativo. La premissa compartida d'aquesta 
conceptualització será que el diseurs hegemonic resta al servei d'una 
dominació sense coacció física.

Com se sap, les elits que volen retenir el poder, tenen corn a 
primera fita obtenir un accès privilégiât al diseurs pùblic. Controlar 
el diseurs equival a controlar el text i el context. Les elits més 
poderoses ho serán perqué controlen ambdues caractéristiques 
(van Dijk, 2010). El diseurs imposa el que es pot dir —i té sentit en 
el context també imposât. El diseurs sera més efectiu en la mesura 
que invisibilitzi la seva implicado en dissenyar què es pot pensar 0 
fins i tôt percebre. Aquesta qualitat, certament distôpica de la noció 
de diseurs, és sovint negociada 0 combatuda per altres elits que es 
disputen el govern, 0 per segments de poblaciô que volen desacatar
lo 0 que simplement reclamen el que consideren que el poder els 
regate] a.

Des d'aquest punt de vista, el diseurs hegemànic obtindria la seva 
réplica amb els lemes que els manifestants enarboren. Una resposta 
en forma d'impugnacions retoriques a l'ordre establert subsumides 
sota les diverses formes de protesta col-lectiva. Els lemes, càntics 0 
pancartes competirien amb els mitjans de comunicado oficialistes al 
costat dels anomenats mitjans de comunicado alternatius. Criticaran 
aquesta hegemonía, proposaran altres lectures del moment, de

l'ordre o de les necessitats. Indicaran, amb frases concises i directes, 
altres maneres de pensar, d'existir i de relacionar-se. Senyalaran 
els culpables del malestar individual i col-lectiu. Ironitzaran 
sobre la situació actual o amenaçaran personatges públics a qui 
responsabiÜtzarien d'incomptables ofenses collectives.

A més d'aquest paper que es reserva ais lemes o pancartes, 
les efervescéncies col-lectives li reclamen un altre. Sota i darrera 
de les pancartes s'aglutina la potencio d'una col-lectivitat que pot 
subscriure i identificar-se de manera certament eloqüent amb el 
que allá hi ha escrit. Un consens que s'ha anat produint exactement 
sobre la marxa, que tria i destria uns missatges contra uns altres.
El colofó acostuma a ser un reguitzell d'enunciats de denùncia, de 
mofa al poder, però també de celebració de la col-lectivitat. La força 
o débilitât del text-emblema tindrá a veure amb la seva persisténcia i 
al mateix temps Originalität, amb si harmonitza millor o pitjor amb els 
sentiments col-lectius presents.

Si bé en el pía de la Iluita per l'accés al diseurs hegemònic, els 
lemes de les manifestacions poden forçar que el péndul del diseurs 
hegemònic basculi cap a un lloc o un altre, la seva efectivitat a l'hora 
d'alterar formes irregulars de dominació será sempre relativa. De 
fet, i si els productors de diseurs hegemònic hi són prou avesats, 
incorporaran alguns deis lemes escoHits a un current discursiu liest 
per a la dominació simbòlica. Entre d'altres exemples d'aquesta 
capacitat homeostática del diseurs, un va ser l'apropiació que la 
companyia de teléfons Movistar va fer de les assemblées típiques

Febrer /  M arç2014 ■ Quadern 13



que es produïen en el marc del IsM. En aquell moment, aquesta 
apropiació va ser contestada per altres videos que es burlaven de 
I'anunci.^

Ara bé, al carrer, les aglomeracions en forma de manifestacions 
de protesta impugnen més enllà del diseurs. Podriem dir que el carrer 
parlo pels descosits —literalment. Aquests llocs i aqüestes formes 
d'enunciament no son sempre textuals, o reconeguts; de vegades, ni 
tan sols son percebuts pels analistes politics. Aquesta invisibilitat 
és deguda ai fet que la comunicadó emergeix des de punts de 
fuga, des d'espais on la comunicadó dels cossos en moviment que 
esdevenen efervescèneies col-lectives obren una sutura. Es pot llegir 
una manifestadó a partir dels seus lemes, però també ressenyant 
els seus moviments, les seves traces, els seus objectius, punts de 
sortida, d'arribada, d'establiment o impugnació. S'interpel-len carrers, 
places, edificis que representen i són encarnacions o rastres del 
poder instituït. Són llocs on el poder es fisicolitza, on es realitza 
davant deis ulls deis que protesten —o atés el cas, honoren o 
ridiculitzen.

Al poder (potestas), Baruj Spinoza antéposé la potèneia 
(potentio) (1984). El poder —necessàriament centralitat— és 
regularment contestât per la potèneia, que, sense objecte concret, 
sense organització estable, continua i desorientada, constitueix 
la força bàsica d'una reunió festiva i/o impugnadora. Aquesta és 
una sensació distintiva produída per les reunions multitudinéries.
Una emoció propia de les concentracions que, a la manera d'aquella 
telepatia salvatge de James Frazer (1951), esdevé comunicació sense 
fils, immediata, en qué idees i sentiments circulen i amaren un coégul 
humé en moviment o quiet, però agitat.

La noció de potèneia equivaldria al que Émile Durkheim 
anomené efervescèneies coNectives, segons la qual la socialitat 
es conformarla a manera de malla antiestética i imprevisible. 
Aquesta xarxa de relacions impensades s'oposaria a qualsevol poder 
centralitzat, identificat generalment amb el poder institucionalitzat 
i els seus représentants. Per manifestar-se, aquesta energia 
pressuposa la proximitat deis cossos interventors amb la que 
s'oposa a distintes forma d'autoritat. Es tracta, en paraules de 
Manuel Delgado, de l'«alé primer d'una societat [que] no ve donat 
per un projecte comú, orientât al futur, sinó per una pulsió que és 
el résultat destarjunts [...] La seva realització es correspon amb 
principis proxémics que modelen durant un breu lapse l'agitació 
d'elements moleculars».^ (Delgado, 1 9 9 9 , P- 9 3 )

Aquesta és la forma d'enunciació distintiva i arquetípica de les 
processons civils enteses com a litúrgies militants (GRER 2003). En 
el cas de les manifestacions de protesta, es tracta de ritualitzacions 
dels enfrontaments socials. Aquí es proclama un seguit de coses 
d'un segment de la poblaciô en litigi social, politic 0 econòmic: el 
malestar, la indignacló, l'entusiasme, la capacitat de convocatória. 
Moites vegades, més que difondre un missatge concret —per molt 
que s'enarborin banderes o lemes—, s'exposa la potencia del rebuig 
—o l'adhesió, una determinada energia social que aniré més enllé de 
qualsevol comunitat orgànica.

Aqüestes són les dues dimensions que pot adoptar la paraula al 
carrer. D'un costat, la paraula escrita 0 parlada, els lemes o càntics.

volen obrir-se pas en la producció de diseurs 
hegemònic. Una vessant que té una força limitada, 
corn sabem. Ara bé, la força de la paraula, la que és 
elevada, la que és résultat de l'agitació deis cossos 
junts al carrer caminant en una mateixa direcció 
i detenint-se junts per interpel-lar 0 impugnar el 
poder, s'articula més enllà del text i aquesta és la 
seva efectivitat. Recordar al conjunt de la societat 
que la màxima ofensa i despullament del diseurs no 
és cap altre que Tacciò deis cossos posats d'acord 
en una mateixa direcció.

Miquel Fernández és doctor en antropologia 
social i màster en criminologia i sociologia jurídica 
per la Universität de Barcelona (UB). Màster en 
sociologia de la immigració, Hicenciat en sociologia 
per la Universität Autònoma de Barcelona (UAB) 
i Hicenciat en antropologia social i cultural per la 
mateixa Universität. Professor al departament 
de sociologia de la UAB i al d'antropologia social 
a la UB. Coordina TObservatori d'Antropologia del 
Conflicte urbà de la UB.

2 A Internet encara es pot veure Tanunci de Movistar bit.ly/lnJmYyx aixi 
corn el manipulât i critic amb la companyia telefonica bit.ly/lnJnybq.
3 L èmfasi és de Tautor de la citació i la traducció del castella, de qui escriu.
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Rastres de nitrat
XAVER RIBAS I LOUISE PURBRICK

Traces of Nitrate. Mining History and Photography Between 
Britain and Chile és un projecte de recerca histórica i fotogràfica 
desenvolupat conjuntament per Xavier Ribas, Louise Purbrick i 
Ignacio Acosta a la Universität de Brighton, amb l'ajut económic del 
Arts and Humanities Research Council (AHRC).

•r-'V

El projecte investiga el llegat de la inversió británica en les mines 
de nitrat de Xile des de final del segle XIX fins a començament del 
segle XX, així com la implicació en el seu tráfic global. Mitjançant 
l'exploració de llocs, objectes i imatges, el projecte ressegueix 
la ruta del nitrat des del seu estât natural mineral, processat en 
les oficinas (fabriques) del desert dAtacama, passant per la seva 
condició de mercadería i valor borsari, per esdevenir, finalment, una 
part del patrimoni material i simbólic de la Gran Bretanya. El projecte 
aporta nova documentado audiovisual de paisatges geográficament 
diversos però històricament relacionats, de camps de nitrat remots 
i de districtes financers metropolitans, a més d'una anàlisi de la seva 
cultura material i d'una interpretado d'imatges i textos histórics, 
arxivats en institucions nacionals, regionals i locals.

Com a ingredient bàsic de fertilitzants i explosius, el nitrat va 
estar intimament relacionat amb la industrialització, tant de la vida 
com de la mort. No obstant això, al Regne Unit és gairebé desconegut

el desenvolupament de la seva prodúcelo i 
comercialització, així com el paper fonamental 
que hi van tenir empreses comerciáis i capitalistes 
aventurers británics. En un intent per descobrir 
la importáncia que va adquirir el nitrat -molt 
valorat en la seva época i eix de les relacions entre 
la Gran Bretanya i Xile de 1879 a 1914-, i en quina 
mesura aquest mineral va estar vineulat amb les 
grans fortunes de la City de Londres, els ports 
de Londres i Liverpool, i els de Pisagua i Iquique 
durant el période que abasta des de l'inici de la 
Guerra del Pacific fins a l'esdat de la I Guerra 
Mundial, la investigado també situa el nitrat en un 
procès historie de globalització, caracteritzat, no 
només per l'expansió de la cultura de consum, sino 
també per la recerca i extracció de recursos no 
renovables.

Així dones, el "rastre" del títol d'aquesta 
investigació es refereix tant a un procès de 
definició com als objectes d'aquesta, les restes 
físiques. La seva transformació en el decurs del 
temps ha estât curosament cartografiada per 
tal de crear "biografíes'' deis llocs i deis objectes 
relacionats amb el nitrat. Aquest estudi posa 
una atenció especial en l'extracció i classificació 
d'aquesta riquesa mineral, en com es va permetre 
la seva desaparició, i en la conservado o 
regenerado de paisatges industrials i financers del 
segle XX. Una investigació minuciosa en diversos 
arxius ha permés identificar llocs i objectes 
concrets i les seves histories. Tanmateix, aquests 
registres de la indústria del nitrat també han estât 
anaÜtzats com a representacions que exhibeixen 
categories d'alló que és alié o familiar, defineixen 
la terra com mercadería o nació i modelen la 
naturalesa de l'inversor financer i la Identität del 
miner. La recopilació i análisi d'aquests registres 
espaciáis, visuals i materials d'arxiu indiquen on 
convergeixen i divergeixen les histories xilena 
i británica, la qual cosa proporciona una nova 
percepció del procès selectiu de record i oblit del 
passai

Rastres de nitrat aborda, dones, tres ambits 
de la investigació académica actual: les cultures 
visuals del colonialisme, la práctica fotográfica 
contemporánia i la cultura material, i el llegat deis 
conflictes. El seu abast está déterminât per la 
dilatada experiéncia individual de Xavier Ribas 
i de Louise Purbrick en fotografía documental 
i interpretació de la cultura visual i material, 
respectivament, així com pel seu interés comú
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en la investigació d'espais disputais i de llegats 
desigualment compartits.

NITRATés el component fotografie, realitzat 
per Xavier Ribas, d'aquest projecte d'investigaciô. 
El projecte aplega diferents séries fotogràfiques, 
materials d'arxiu i textos en format de Histats 
que actúen corn peus de foto expandits,
0 sobredimensionats, i que comparteixen 
estatut amb la imatge, o de vegades fins i tot 
la substitueixen, establint tensions, diàlegs o 
ressonàncies entre tots els elements visuals del 
projecte, configurais com una constel-lació de 
registres subjectius, no oficiáis, plens de llacunesf^

No es tracta d'articular "rastres" o testimonis 
en una presentado cronològica i espacial 
ordenada (el rastre és, aquí, més una estratégia 
d'aproximació que una finalitat en si mateixa), 
sino dur a terme un "acostament per rodeig" 
circumnavegant el mineral, per assenyalar, 
accentuar o interrogar certs moments i certs 
espais que contenen una certa actualitat, o 
especificitat, relacionant elements distants 
temporalment i geogràfica, provocant el diàleg 
entre el dominant i el residual per tal d'enfocar, o 
"revelar" (aquesta és una dualitat semàntica que té 
a veure albora amb la história i amb la fotografia), 
històries del visible i del que s'ha mantingut ocult, 
arraconat, o senzillament esborrat

Aquests registres giren al voltant de la 
representado del desert dAtacama com a 
territori de frontera amb un paper important en 
la construcció dìmaginaris nacionals i colonials, 
especialment en moments específics de violència; 
de les representacions del treballador i del treball,
1 corn aqüestes representacions son possibles 
en el present; i dels fluxos de capital entre llocs 
geogràficament distants, de camps de nitrat 
remots i de districtes financers metropolitans, i les 
formes que pren el capital quan aquesttorna al seu 
Hoc d'origen transformat en plusvàlua.

1 Les fotografíes que acompanyen aquest text 
formen part de l'exposidó de Xavier Ribas que amb 
el títol de NITRAT es presentará al Museu dArt 
Contemporani de Barcelona el proper juny de 2014.

Doble projeccíó de vídeo
Un deis components d'aquest projecte és una doble projecció de 
vídeo, / Write Your Names On My City Walls (2 0 1 0 ). Realitzada el 
desembre de 2 0 1 0 , la doble projecció mostra I'Escola de Santa Maria, 
a la ciutat de Iquique, on I'any 1907 varen ser assassinats uns tres- 
cents treballadors en vaga que demanaven millores de les condicions 
de vida als centres de producció de salnitre del desert d'Atacama. 
L'escola, emplaçada al bell mig de la ciutat, havia estât durant més de 
cent anys un espai de la memòria col-lectiva, on cada 21 de desembre 
s'hi feia una petita cerimònia en record dels treballadors assassinats 
per l'exèrcit xilè. Emplaçament de Iluites collectives durant décades, 
de l'escola Santa Maria en sortien, 0 hi arribaven, les manifestacions 
reivindicatives d'estudiants 0 treballadors de la ciutat 0 de la 
regió. Els col-lectius amb més força, com per exemple els miners 
del coure, havien arribat a ocupar l'escola moites vegades. En una 
de les cantonades de l'edifici, a la vorera, encara hi ha avui un petit 
i demacrat monument on s'hi pot veure el baix relleu d'un grup de 
treballadors de les salnitreres inspirât en una fotografia de l'època 
de la gran vogo. La densitat politica i de memòria d'aquest Hoc, però, 
encara es feia més evident en els grafits de carácter politic fets a les 
parets exteriors de l'edifici, abans de la seva demolició el gener de 
2011.

Voltant l'edifici de l'escola a ritme del trànsit, les imatges de la 
doble projecció mostren l'anar i venir de la gent a banda i banda del 
carrer, albora que registren els darrers grafits politics pintats a la peli 
de l'edifici moments abans de la seva demolició. Els treballadors en 
vaga de la mina de coure de Collahuasi, a 260 km de Iquique, varen 
ser els últims en ocupar l'escola. Les seves pancartes vermelles 
i banderes negres, bressolades pel vent, encara penjaven de les 
parets de l'edifici en el moment de la filmació, una mostra clara de la 
vigéncia histórica i política del Hoc moments abans de la seva extinció 
definitiva. Un Histat de tots els darrers grafits politics pintats a les 
parets de l'escola acompanya la doble projecció. És un registre d'alló 
que estava a punt de desaparéixer. D'alló queja ha desaparegut.

Un altre component de la proposta fotogràfica de Xavier Ribas és 
el diptic Veintiocho puntos (2 0 1 0 ), format per una fotografia i un text. 
La imatge mostra el forat d'una excavació prospectiva en una de les 
aules de l'escola de Iquique, fet uns dies abans de la seva demolició.
El forat de l'excavació va deixar al descobert un fragment d'un pilar 
de fusta de l'edifici originai de l'escola de Santa Maria, on varen 
succeir els fets del 1907, i que es va cremar en la década dels anys 
trenta, moment en qué es va construir la nova escola que ara estava 
a punt de ser enderrocada. Aquesta fotografia de gran format en 
blanc i negre va acompanyada d'un Histat de vint-i-vuit reclamacions 
per millorar les condicions de treball al desert d'Atacama, escrit 
pel Comité Obrero de Torpacá I'any 1904, i que va ser entregat en 
mà a una delegació ministerial que visitava el desert d'Atacama per 
conéixer la situació i les condicions laboráis a les mines de salnitre. 
Aquesta demanda de vint-i-vuit punts és la veu col-lectiva dels 
treballadors que tres anys després varen ser assassinats a l'escola.

Avui les paraules d'aquests Histats, corn els grafits a les parets de 
l'escola, ressonen violentament en la doble temporalitat d'un passât 
que es projecta i s'incorpora al brogit de la vida quotidiana dels 
carrers d'iquique, i a l'espai abstráete i silenciós de la sala d'exposiciô.
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No sé...

L3FET0 MARTÍMEZTRONCOSO

Er. la noche, 2310. Instalación sonora. Exposición "Les Vagues", FRAC Pays de la Loire.

Q._6 rida, quenco, lector, lectora

Nc sé desde cuándo estoy en este cuarto Un cuarto propio... Un 
cua'to fuera ce este mundo.

Uuiénfue quien dijo, más precisamente, que quería descansar en 
un cuarto fuera de este mundo. Fue García Lorca, quien durante sus 
noc~es de insomnio se decía en voz alta: «Quiero dormir un instante. 
Ur instante, oe'o que todo el muncko seoa que no estoy muerto».

5 í. No me muevo. No me moveré. A guien lo hará en mi lugar.
Aero... por qué no cambiar de posición. Por qué no... al menos, 

levantarse y/o oonerse de pie.
Quién fue quien dijo que para actuar, hace falta tener la mente 

tranquila. Que no debe caber la más minina duda. Pero cómo hacer 
para tener la mente tranquila. Y . . qué es lo que ha despertado o 
cespierta esta_. mi ¿in-tranquilidad? ¿Esta in-quietud? No sé... desde 
cuá'do...

Bueno, tal vez deba dormir. Sí! Mañana! Uno se dice siempre: 
«¡Va veremos mañana!» Pero... ¡^qié signñca "mañana"? Si al menos

pudiese... moverme, salir... de esta infinita marcha a 
tientas... Tener la certeza o... Una certeza, al menos. 
Decir: ¡Sí! Decir: ¡No! Decir: Sí y no o... ¡tal vez! Pero 
¡coño! ¡Decir algo!

Sí, 05  vezes estou mesmo com vontode de 
matar alguém, a veces hasta tengo ganas de matar 
a alguien. Sí, quién no ha tenido alguna vez ganas 
de... ¡Odiar! No. ¡Amar! ¡Voy a amar! Quiero... En todo 
caso, no quedarse más con los brazos cruzados... Al 
mismo tiempo, tal vez... Sí. Tengo... Tal vez... tengo 
que... dormir.

«Pero, ¿no podemos sublevarnos? No nos 
piden nuestra opinión. Do igual lo que deseamos y 
si estamos de acuerdo o no. Estamos forzados o 
aceptar lo que seo. El muro es un muro y etcétera. 
Pero o mí, tol vez no me dé igual. Sí, no voy o 
horadar el muro con mi frente, si realmente no 
tengo la suficiente fuerza pora hacerlo. Pero el
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simple hecho de que sea un muro y que sea..."tol vez"demasiado 
débil no es uno rozón paro someterme (?)».

Sí. Podemos quedarnos de brazos cruzados, midiendo las 
dimensiones de nuestra(s) prisión(-es). Quién. ¿Nosotros? Sí. Y ellos 
con nosotros. Porque de todas formas no paran de repetírnoslo, que 
nos estamos pudriendo en vida. Entonces, por qué no cambiar de 
posición. Por qué no... joder un poco. Fuck! Putain merde! Romotol 
Me cago en dios! Espèce d'énculés... Allez vous faire foutre! Sacos 
de mierda. Pequeña mierda, gorda, grande, mediana, normal mierda. 
Mierdas blandas, mierdas noxentos... Prefieren que les trate en 
femenino o en masculino. ¡Estrechos! Estirados, mal nacidos, mal 
jodidos... Joder a vuestra madre, joder a vuestro padre, joder a quien 
queráis pero dejadnos en paz con vuestros discursos de mierda. 
¡Cabrones! ¡Sinvergüenzas! ¡Cobardes! ¡Chupa culos! ¡Me cago en dios 
ostia joder! ¡No vais a convencerme de que me junte con aquellos que 
llamáis "los hombres"!, hay quien dice.

Entre paréntesis: (todo lo que digo, sois vosotros quienes me lo 
habéis enseñado).

Y para qué repetirlo, entonces. (...) Fue Fédor quien dijo : «No 
somos más que fantasmas colectivos». Quién. ¿Nosotros? Mí, yo, tu... 
los otros...

Los otros, allí fuera, parecen no inquietarse. Parecen haber 
comprendido algo que, tal vez, yo no he comprendido (?). ¿Tal vez?
0 ... Tal vez. Difícil saberlo viéndoles caminar dereitiños como prontas 
vivientes por las calles... Son, tal vez, «verdaderamente» zombies (?).

Y me hace gracia. (A...) Mí/El/Amor. ¿Se echa en falta? El a-mor. 
Difícil saberlo, sí. Quiénes son "los otros". ¡Los oooootros...! ¡Siempre 
los otros! Pero, no será porque los otros no se mueven que yo no me 
muevo (?).

Sí. Me pregunto: y la soledad, ¿es una elección? O es a pesar de.
Y podemos pasar horas a ciegas, ronroneando, murmurando, 

rumiando y... ¿a quién le importa? Creo que nunca he podido 
comenzar ni acabar algo. Si al menos fuese tan sólo por pereza...

Sí, sueño río, que grito, que salto, que escalo... Sueño... que corro 
y que caigo. Que hablo, que rujo... y que nadie escucha aquello que 
quiero decir. Sin querer ser pesimista, ¿eh? Hay quien dijo también: 
«Nos gusta mucho tu calidad de deprimen—Te»

Un día alguien me dijo: «Cierra los ojos y verás».
Sí. As vezes sinto-me muito oprimido, a veces me siento muy 

oprimido... No sé si a causa de la fatiga o si a causa de haber perdido 
la esperanza de hacer algo. Tal vez a causa del tiempo, frío, lluvioso, 
cinzento... Tal vez a causa de la edad o de esta mierda de política o... 
De las noticias, como que el mundo no resistiría mucho más tiempo... 
No sé, pero esto debe cambiar.

El otro día escuché a Charles Pennequin decir, dentro de una caja 
y en voz alta y fuerte: «Vamos directos al muro. (...) Es el camino más 
recto para acabar.» Y «Vamos con prestancia. (Con) La cabeza alta.» 
Sí. Dijo: «Todo el mundo huye. (...) Aunque ninguna huida sea posible.» 
(...) Y a Manon decir: «Pero, ¿por qué siempre es todo tan triste?»

¡...! Ok. Mañana, sí. ¡Pero mañana no llega nunca!
Sí. Puede... tal vez, que todo esto no sea más que un sueño.
¿Estaré soñando sola? O es que soñamos... juntos.
Y recuerdo una pancarta, escrita hace un par de años en las calles, 

que decía: «Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir».
Lo que me hace pensar una vez más en Al Berto, quien en O medo, 

el miedo, dice: «Voy a darle a mi cuerpo todos los placeres que él me

De arriba a abajo: 1 /Hay algo que me afecta y necesito 
reaccionar, 2011. Proyección vídeo. Exposición "Entrar en 

la obra", 1. Marco, Vigo. 2 / ¡sin voz] 2011. Edición vinilo.
Exposición "El gr:to/The Cry", Musac, León.

pida. Voy a gastarlo, a utilizarlo, hasta el límite soportable, para que 
la muerte nada encuentre cuando llegue».

Sí. Claro. No sé... No puedo y no podré saoer si habrá aún alguien 
aquí.

En todo caso, a quien esté y también a quien no esté -a  ti, a 
vosotros, a nosotros- nos deseo felices sueños.

Mulhouse, 23  de enero 2 0 1 4 , dos y veintitrés de la mañana.

1 Adaptación a la palabra escrita de las palabras dichas durante la 
performance La ferme!(soliloque d'un insomniaque), ¡Cierra la boca!(soliloquio 
de un insomne), que tuvo lugar en la inauguración de la exposición "Treasures 
for theatre" en el Centre d'Art Contemporain de la Ferme du Buisson (2009) 
y en el festival In-Presentable en La Casa Encendida (2010). Eso sí, siempre 
acompañada por Clément Robert a la batería.
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De arriba a abajo:

V  ¡Calla la baca! (solilaquia de 
un insamne) 2010. Performance, 
Festival In-Presentable. La 
Casa Encendida, Madrid.

2 / Intervención arquitectónica 
y sonora en el Centre d'Art 
Contemporain de La Ferme du 
Buisson de Noisiel dentro del 
proyecto expositivo Ent(r)e, 
2012.

3/ La llamada (cantiga a sin 
ti) 2013. Exposición "There is 
water in my eyes and fire in my 
heart, do you want a drink or a 
spark?" Galería PM8, Vigo.
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La paradoxa del silenci
‘vlMA PRiETO

Els murs van parlcir d'Anna Malagrida, és un projecte compost de 
dues séries de fotcgrafies, Sôco/s i Murs, que recullen inscripcions i 
grafits apareguts cesprés dels moviments de protesta social 
Dcorreguts a Espanya entre 2011 i 2013.

Caixa (Via Laietana Barce.ona)

^lantejar la possib itat que els murs parlin comporta 
lecessariament oensar en a historia. Pensar en aquella suma 
d'esdeveniTents i “9ts que no només ens precedeixen, sino que ens 
defineixen. 0 que i'centen definir-nos. Fins a quin punt, des de la 
mirada actual, ens Z'Odem sentir identificats amb aquella historia 
que aparertmerr esidevé arrel i llegat? Sabem del cert que una de 
as tantes esquerdas que acompanyen l'individu contemporani rau 

en aquesT abisme existent entre allò que ha estât escrit i allò que 
va èsser. És, en cena manera, des de la paradoxa, des d'on podem 
cccedir a un punt de .lum que s'obri, reaiment, a la veritat del silenci. 
Veritat que contradiu. des del silenci, la incertesa de la paraula 
que si que hi és. ^encuè, quines paraules prevalen? Qué és o quina 
és .a história? Acuella que ens ha arribat i que, com diria Walter 
Beijam.r, és esc'ita pels vencedors? «El cronista que narra los

acontecimientos sin distinguir los grandes de 
los pequeños da cuenta de la siguiente verdad: 
la historia no pierde nada de lo que alguna vez 
aconteció. Por cierto, sólo a la humanidad redimida 
le corresponde su pasado. Es decir, sólo a esta 
humanidad se le vuelve citable su pasado en cada 
uno de sus momentos».

Que els murs parlin és deixar que mostrir la 
seva nuesa, el contrast entre donar visibilitat al 
silenci permet que el mutisme esdevingui el crit.

De vegades és necessari deixar passar el 
temps per obtenir certa perspectiva histórica 
sobre els fets esdevinguts. Permetre, després de 
tot, apropar-se a certa objectivitat que només la
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Desquerrá a dreta i de dalt a baix: Facultad de 
filosofía (Madrid), Banco de España (Madrid), Institut 
La Llauna (Badalona), Borsa de Barcelona, Congreso 
de los Diputados (Madrid) i BBVA (Plaça Catalunya)
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distancia tennporal atorga. Acostar-se, en certa 
mesura, per poder escoltar encara que sigui una 
remor. Un mot, inclús, si s'escau. Però tal com 
dèiem, sovint, el carni que permet verbalitzar els 
fets és un carni de silencis. Com acostar-nos al 
silenci? Com recollir el crit i el mutisme albora?

El treball realitzat per l'artista Anna Malagrida 
recull un fragment d'història present, un fragment 
replet de silencis que amaguen els crits. Imatges 
que assumeixen la nécessitât en present de filar 
un diseurs critic, de recollir imatges que amaguen 
paraules, de presentar, al cap i a la fi, murs que 
parlen des del silenci. Malagrida ha realitzat 
un treball de recerca que permet dilucidar corn 
l'experiència propera i directa esdevé matèria 
primera de reflexiô per a passât, present i futur.

L'artista centra part de la seva investigado 
inicial a recollir inscripcions i grafits apareguts 
després dels moviments de protesta social 
ocorreguts a Espanya des del 2011 fins l'actualitat 
El projecte titulat Els murs von parlor es compon 
de dues séries fotogràfiques, Sôcols i Murs. En una 
primera instancia podem llegir el treball a partir de 
la idea d'inventari, una espècie d'arxiu visual urbà 
que recull la memòria esborrada que en silenci és 
guardada per l'arquitectura de la ciutat.

Les obres qüestionen els limits, no d'allô visual, 
sinó més aviat del que ens permeten veure. Veure 
per poder anomenar. Allò que ha format part del 
paisatge quotidià, ha passât a formar part del 
fantasmagòric, veus socials, mortes i silenciades. 
És aquí on es torna pertinent preguntar-se pels 
limits: quins son els limits que son imposats a 
la visibilitat? És aquí on l'acte de mirar es torna 
una acciò plenament politica. Una acciò que 
ens és legítima i que encarna en cert sentit la 
responsabilitat de no restar indiferent. Malagrida 
mira i recull, dònaveu.

La veu del poblé ha estât esborrada d'edificis 
emblemàtics —institucions financeres i 
politiques— amb la finalitat de seguir nodrint 
la fal-làcia social que proclamen els governants.
La reflexiô que Tzvetan Todorov planteja a Els 
enemies intims de lo democràcio, ja assenyala 
l'esquerda en la quai ens trobem. Una societat 
que es balanceja entre el caos Hibertari i l'ordre 
dogmatic, corn suggereix Todorov, convé 
qüestionar Tacciò d'aquells agents que tenen 
accès al poder i que, paradoxalment, es presenten 
corn a salvadors de la democracia. En algunes 
de les fotografíes que formen part del projecte 
observem les bases, o sôcols, d'alguns dels edificis 
que van rebre Tacciò del malestar ciutadà. Edificis 
que sòn, al seu torn, el rostre de la mesquinesa i 
el simbol del poder. Primers plans d'estructures 
arquitectòniques que a manera de metàfora 
plantegen com darrere del detall, majestuòs i

A dalt. Caja Madrid (Plaça Catalunya, Barcelona). 
Abaix, Bankia (Plaça Catalunya, Barcelona).

solemne, s'amaga Tamputacid. La pròpia estètica arquitectónica 
juga el rol de reivindicació, ja que Taparença hieràtica dels details 
arquitectcnics (vistes que ens apropen gairebé a ('escultura) crea 
un magnifie parallélisme amb Tactitud deis politics que exigeixen 
mutisme. Els textos i paraules que podrien haver format part de 
la memòria visual només es troben recollits en la projecciò que 
acompanya les imatges i en un diari. El conjunt del projecte opera a 
partir d'una recollida conscient de petjades, ara ja passades, ja que 
uns altres van decidir que formessin part d'un moment que pertany 
al passa“ tot i ser vigent en present. Sòn, dones, intrínsecament 
presents,)a que el mal no només segueix estant aquí sinó que ha 
crescut per la pròpia acciò que va intentar fer-lo desaparèixer.

El orojecte ajuda a restituir la memòria, sens dubte, i, a més, 
reivindica la nécessitât d'operar amb el present des del present. 
Dóna visibilitat des del silenci al crit.
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Formes de desaparició /  L'l d'abril
GEMMA GASCÓN /  Text i fotografìa

«A partir de l'l d'abril deixarem d'oferir els nostres servéis». Una 
nota penjada ja fa uns anys al vidre d'una antiga granja-pastisseria 
del carrer Salut de Sabadell. Un temps verbal (futur) que converteix 
aquest acte (fi d'activitat) en un esdeveniment perpetu, en una 
Iluita contra el temps en la quai, cada vegada que arriba la data, 
el mécanisme es reactiva. Un 1 d'abril que sempre torna, que neix 
probablement d'una forma de negació inconscient de la (pròpia) 
desaparició definitiva. El rètol enganxat al vidre garanteix la 
permanència, corn si no fos una desaparició del tot irrevocable.

Cicles vitals, finals d'etapa. Negocis que tanquen. Contlnuament. 
Que han vist perdut o desplaçat el seu Hoc a la ciutat. Podri'em pensar 
que és un procès natural que forma part dels propis cicles (també), 
però són les lògiques del mercat, en el seu sentit més ampli, les que 
provoquen aquests moviments de terres, aqüestes dislocacions, 
aquest desencaixament entre les realitats individuals i la deriva 
global. El traçat comercial simplifica els itineraris deis vianants que 
no gosen desviar-se del recorregut marcat per cartells lluminosos i

musiquetes. La vitalitat de les ciutats, cada vegada 
ve més marcada per l'existéncia d'unes zones 
comerciáis concentrades en carrers céntrics i/o 
polígons a la periferia, que obliga al desplapament 
d'alguns comerlos (al mateix temps que deis 
consumidors) o al seu tancament. Fins i tot, negocis 
antics, d'aquells amb tradició queja formaven part 
del paisatge urbá, es veuen arrossegats per noves 
quotes de lloguer insostenibles, o per les ferotges 
i deshumanitzades liéis del mercat que obren la 
porta a qui més paga.

Negocis que tanquen. Moviments económics 
circulars on naixement, creixement, maduresa 
i decadéncia donen pas a un nou comerg que ha 
d'ocupar el mateix Hoc. Però no sempre és aixi. Amb 
la crisi, molts locals han quedat buits, convertint-se 
en aparadors del desencis.
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Sobre l'obra de Mireia Feliu /
Conversa amb Maia Creus

Mireia Feliu és doctora en Belles Arts i es defineix com a artista 
mjltimédia. Al final deis anys noranta, triar la via de l'artista com 
a productor no era fácil en un moment historie en qué, al nostre 
país, la tecnología digital i Internet tot just comenqaven. El perill 
era que la fascinació pels nous mitjans tecaolog es s'endugués tot 
el protagonisme i tornar a caure en aquell esgocacor i estéril debat 
entre forma i contingut. Un debat que ma aa incerassat a Mireia 
Feliu, precisament perqué sap que el mitjá escoHit sempre forma 
part de Tembrió de l'obra. 1 Tembrió de tot el set recorregut creatiu 
fins avui, es basa en aquell voler relacionar Art i Vida que ens ha llegat 
la histórica generació conceptual deis anys setanta. El nexe vital de 
M.reia Feliu amb el llenguatge videográfic es desplega al voltant 
del viatge, l'erráncia. el nomadisme com a experiéncia estética que 
esdevé una voluntat ética. El treball d'investigació i creació de llarg 
recorregut aplegat en la série d'obres auciovisuals In-Quietuds ha 
significat una intensa reflexió entorn deis oarametres de fautoría 
artística el descent'ament de la mirada, fautoritat del llenguatge, les 
dimensions d'una subjectivitat nómada.

-rr.atge creada a partir de la sobreposició de frames 
de l'obra Air Roots (video, 2006)

Maia Creus Mirât en perspectiva, el teu viatge 
a Nova York per ampliar els estudis doctoráis 
constitueix una fita en molts sentits. Un punt 
d'inflexió perqué no tan sois significa la consecució 
d'un domini més gran del llenguatge videográfic, 
sinó sobretot, perqué l'experiéncia migratòrio 
t'obre les portes a un nou estadi intel-lectual, 
conceptual i vital.
Mireia Feliu Sí, jo ho definiría com una profunda 
transformació en la idea i l'experiéncia del temps. 
Una transformació que primerament es produeix 
en l'esfera de l'experiéncia íntima i vital, que 
posteriorment esdevé conceptual i intel-lectual, 
per acabar transformant-se en un posicionament 
étic que predetermina tant la meva práctica 
artística com la forma de comprendre i viure la 
vida. Quan vaig arribar ais Estats Units, jo vivía 
encara en la concepció kantiana del temps com 
a coordenada que delimita la successió lineal 
dels espais de la vida. En conseqüéncia, la meva 
investigació doctoral anava dirigida a un estudi 
de les vivéncies del temps en diferents espais. El 
canvi de perspectiva es produeix, primerament, per 
la via del relat d'una companya d'estudis que dirigía 
un projecte de cooperació cultural a Mauritania. 
Mitjançant les seves narracions sobre ramaders 
nómades que es desplacen a través del desert i del 
Sahel en la recerca de pastures pels seus ramats, 
m'introdueix la idea d'una experiéncia de temps 
que pot ser completament diferent. Aquí és quan 
vaig començar a pensar que no hi ha un temps en 
si mateix, sinó la possibilitat d'un temps com a 
desplaçament.
MC- Els relats d'aquesta companya coopérant 
entorn del nomadisme corn a experiéncia vital o 
forma d'habitar el món et condueix a una recerca 
de camp, i alhora intel-lectual, sobre qué implica 
l'experiéncia nómada.
MF- Començo a investigar qué implica una vida 
marcada pel desplaçament en mi mateixa, primer 
des de conceptes que poden semblar obvis corn 
casa, arrels, viatge. Durant els quatre anys en qué 
anava i venia entre Barcelona i Nova York, quan 
tornava de visita a la meva ciutat natal pensava que 
tornava "a casa". L'impacte fou descubrir, en tornar 
definitivament, queja no podia tornar''a casa" 
perqué aquella casa quejo recordava ja no existia, 
com tampoc existia la Mireia quejo era mentre 
anava i venia. Per tant, havia de començar de zero.
I és en aquest moment en qué poso encara més
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Una vez estuve en África 
Once I was in Àfrica
Eduardo Nave

En 1980, Hiroshi Sugimoto se hizo esta pregunta: ¿Puede alguien 
de hoy en día ver la misma escena que el hombre primitivo podía 
ver? El resultado fue su serie Seascopes. Una vez estuve en la 
cuna de la humanidad, en África, y me hice la misma pregunta.
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Eduardo Nave (Valencia, 1976) es técnico superior de artes plásticas y diseño en 
fotografía por la Escola d'Art Superior de Disseny de Valencia. En 2005 funda, 
junto a otros 13 artistas, el colectivo de fotografía contemporánea NOPHOTO, 
que un año después recibe los premios Arco y Revelación PhotoEspaña 06. 
Actualmente es colaborador habitual para medios editoriales nacionales 
e internacionales, y su trabajo es representado por las Galerías Pilar Serra 
(Madrid), Paz y Comedias (Valencia), AJG (Sevilla) y Juan Silió (Santander).

Ha recibido varios premios y becas por sus trabajos, entre los que destacan 
la beca del Colegio de España en París (2003), la beca de artes plásticas de 
la Fundación Marcelino Botín (2004), la beca de artes plásticas de la Casa de 
Velázquez (2008), la beca de artes plásticas Colección CAM (2009), la beca 
Fotopres de la Caixa (2013), el premio Fujifilm Euro Press Photo Awards (2004), 
el premio Autores en Selección de Fotonoviembre (Tenerife) (2005) y el premio 
Photographica 2010  de la feria de Estampa.

Ha realizado una infinidad de exposiciones individuales y colectivas, entre las 
que destacan las siguientes: Encuentros Internacionales de Fotografía de Arles 
(Francia), Canal de Isabel ii (Madrid), Macuf (A Coruña), Real Academia de BBAA 
de San Fernando (Madrid), Instituto Cervantes (París, Manchester, Toulouse...), 
PhotoEspaña (Madrid), Bienal internacional de Fotografía de Tenerife, Kursaal 
(San Sebastián), Conde Duque (Madrid), Centro Andaluz de la Fotografía, Centro 
Cultural de España en Lima, Museum of Art de Wuhan (China), y en ferias de arte 
contemporáneo como ARCO (Madrid), DFOTO (San Sebastián), Madrid Foto, 
Maco (México), ParisPhoto, PhotoLondon, CIGE (Pekín), KlAF (Corea), Preview 
Berlin, Next Art Fair Chicago...

Su obra pertenece a colecciones privadas y a instituciones como el Museo 
de la Fotografía Española, el Ministerio de Cultura, los ayuntamientos de 
Alcobendas, Madrid, Valencia, Murcia, Tenerife..., la Fundación Ordóñez Falcó, la 
Familia Cartier-Bresson, el Congreso de los Diputados, el Ministerio de industria. 
Patrimonio Nacional, la Fundación Marcelino Botín, el Centro de Arte Dos de 
Mayo, la Colección Circa XX, la Colección DKV...

www.eduardonave.com
www.alahoraenellugar.com
www.nophoto.org

http://www.eduardonave.com
http://www.alahoraenellugar.com
http://www.nophoto.org


ènfasi en el desplaçament de persones, com per 
exemple el turista, que, tot i trobar-se de viatge, 
no té per què viure l'experiència de desplaçament
0 a la inversa, determinadas comunitats urbanes 
que viuen permanentment en una ciutat però 
que, de fet hi viuen des d'una experiència radicai 
de desplaçament Partant començo a aprendre 
que allò que fa que una persona sigui nómada
és la disposició al desplaçament però no el 
desplaçament fisic en si. Començo a endevinar, 
perqué en aquell moment no ho sabia, la possible 
relació entre aqüestes practiques nómades
1 la teoria del rizoma i els comportaments 
d'organització emergent posada en marxa pel 
pensament postestructuralista. 1 ho busco.
MC- Des d'aquesta perspectiva ja situada, realitzes 
dues investigacions de camp aparentment ben 
diferents: la comunitat del circ i les comunitats de 
transhumants a l'Àfrica. Qué va determinar aquesta 
tria?
MF- Tot ve de la pròpia experiència vital. L'interès 
pels ramaders peuls de l'Àfrica m'arriba per la 
meva amiga coopérant i els seus relats sobre 
la història humana dins d'aquest context del 
Sahel i el Sahara Occidental. Per tant de manera 
indirecta, els ramaders peuls formen part de la 
meva experiència. Al món del circ hi entro perqué 
en aquells anys es produeix la transformado del 
barri del Poblé Nou de Barcelona, a través d'un 
projecte d'emprenedoria d'ambició cosmopolita 
i transfronterera, batejat 22@. Em crida l'atenció 
aquesta transformació de la ciutat realitzada a 
partir d'un diseurs institucional vertical que trenca 
amb iniciatives del mateix barri. Posem l'exemple 
de l'escola de circ La Makabra, creada de manera 
espontánia en una de les illes abandonades del 
barri. Allí hi conviuen gent de diferents pa'ísos i 
de tota mena de nivells culturáis i professionals. 
Començo a adonar-me de la importancia cabdal 
del món del circ dins de la ciutat de Barcelona i el 
reconec corn a microcosmos dins l'espai urbà-basat 
en l'experiència vital i conceptual de desplaçament 
MC- Barcelona i el circ corn a territori urbà de 
vivèneies nómades. El Sahel africa i els relats 
sobre els ramaders nómades en una cultura rural 
conviuen dins la teva experiència corn a artista 
desplaçada a Nova York, ciutat cosmopolita 
per excel-lència. Experièneies fragmentades 
que acabaran posant-se en relació en la sèrie 
d'obres que han donat Hoc a la teva Tesi Doctoral. 
Transhumància, nomadisme, desplaçament 
Conceptes centrais de la teva investigació i de la 
teva vivèneia. Quines metodologies than ajudat en 
la teva travessia?
MF- Tota la investigació s'ha fet segons una 
metodologia en espiral, no unidireccional. L'espirai 
és la suma de la recta i del cercle: no és com el

cercle, que sempre tomes al mateix punt de manera idèntica. A 
l'espirai, el retornar a un punt sempre es produeix a un altre nivell 
distint de l'anterior vegada. L'espirai facilita els diàlegs entre 
aquests diferents nivells o aqüestes diferents capes. Quan die que 
la metodologia té forma d'espiral, vull dir que les diverses "étapes" 
de la investigació s'interrelacionen constantment. Per exemple, un 
cop gravades les entrevistes iniciáis en el treball de camp, aqüestes 
m'ajuden a identificar conceptes que serán claus per a la investigació 
sobre la subjectivitat nómada. És el cas del concepte de "mar" en 
tant que metàfora del que significa ser nómada. Recordo que va 
ser en una entrevista a Sergei Sylko, professional del circ. En el 
moment quejo li vaig preguntar què significava ser nómada, em 
respongué: «¿Cómo sientes el mar?». 1 precisamene aquesta és la 
primera frase d'una de les obres del meu projecte doctoral. Aquest 
«¿Cómo sientes el mar?», el relacionarla més tard amb aquell espai 
llis pie de hocceidades de Deleuze i Guattari. Aquests autors també 
fan referència a la forma de navegar dels mariners, sense una ruta 
completa preestablerta que Impliqui la definició d'un principi i 
una fi, sinó un avançar sustentât en la presa de decisions que van 
determinant els trams de la ruta, les étapes: la valoració de l'etapa 
precedent determina la posterior. El "mar" de Sergei Sylko se'm tornà 
a aparèixer quan Amadou Hampâté Bâ, filòsof i historiador malià, a 
l'inici de la seva autobiografia explica com la narració africana està 
plena de details per la nécessitât de fer present allò que s'explica, de 
manera que crea «un mar» narratiu d'informaciô on el lector africà se 
sent corn un peix a l'aigua, i en canvi el lector occidental s'hi perd. Per 
tant, el procès d'investigaciô no és, en cap moment, una metodologia 
lineal. Connecte conceptes que apareixen en les diferents capes de 
la investigació: treball de camp, entrevistes, lectures biogràfiques, 
pensament filosôfic... Cada camp, cada disciplina, els explicará de 
diferent manera, i jo els poso en relació. El treball d'investigaciô té 
corn a punt de partida la vivèneia personal i continua a través de les 
gravacions fetes durant el treball de camp. Aqüestes gravacions 
van desplaçant i transposant idees, albora que van formant part

In-Quietud **A. 
Construccions 

(2006- 2010).
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del projecte artistic, en tant que s'inclouen dins les obres. Al mateix 
temps, començo a estudiar la presencia d'aquests conceptas en el 
pensament contemporani, i en aquest procès, entre altres autors, em 
trobo amb l'escriptura de Rosi Braidotti i la seva elaboració filosòfica 
a l'entorn de la idea de subjectivitat nómada.
MC- Podn'em dir, dones, que el necessari marc conceptual que 
demana tota investigado doctoral, en el teu cas, es va transformant 
i fent present de manera dinàmica directament relacionada a la 
transformado de tu mateixa com a investigadora.
MF- Sí. De fet, m'adono que l'ètica nómada de la qual parla Braidotti 
es relaciona amb aquella ja descrita i viscuda per professionals 
del dre, com és el cas de Sergei Sylko, qui assegura que el nómada 
sempre ha de tenir alguna cosa per donar ais altres. No és fins que 
em trobo amb el pensament de Braidotti que començo a reafirmar, 
a nivell conceptual, el nomadisme com a quelcom més que un 
desplaçament físic, el nomadisme com a actitud, com a ètica per al 
segle XXI, situada en el context d'un pensament «posthumanista» 
que s'està obrint pas des de múltiples epistemologies critiques.
MC- La investigació de camp sempre implica un desplaçament físic, 
un canvi material de perspectiva que no sempre es trasllueix en un 
canvi d'actitud mental ni intel-lectual. Forçosament, aquí apareix 
el débat obert entorn de la famosa objectivitat promulgada per 
les cièneies humanes. El pensament posthumanista, corn també 
els estudis féministes, están créant tot un corpus critic entorn 
d'aquest model cognitiu basat en la confiança que la realitat 
pot ser representada a través del llenguatge. Contra aquest 
representacionalisme basat en mètodes de coneixement universels l 
abstractas. Rosi Braidotti, aixi corn altres veus vinculadas al Material 
Feminism, proposen una forma de coneixement no universal, 
parcial, situât, contextualitzat i encarnat, és a dir, que reconeix les 
singularitats, les multiplicitats i les diferències i, per això mateix, el 
seu carácter fragmentât i limitât. Enfront d'un relat ùnic, i per tant 
autoritari, un mosaic de perspectives sempre en revisió.
MF- Si, en aquest mateix sentit, en l'estudi i treball de camp de 
comunitats nómades peuls al Sahel africa, assumeixo el rise de 
caure en un cert exotisme des de la mirada occidental. Però alhora 
SÓC conscient que parteixo d'una experièneia prèvia pròpia: la meva 
amistat amb la coopérant cultural a Mauritània, una realitat que 
forma part de mi durant quatre anys. Per evitar caure en la mirada 
exótica, tal com assenyalen Braidotti i Bourriaud, procuro situar la 
realitat que investigo en un pia d'igualtat amb la meva realitat. En 
el cas dels ramaders peuls, això vol dir assumir la dlferència —la 
seva, però també la meva. Ni culpabilitzar la tradició occidental 
automàticament, ni idealitzar la tradició transhumant africana; 
com tampoc fer el contrari, parlar des d'una autoritat construida 
pel pensament occidental i compadir una tradició africana. Sé que 
la meva mirada no és neutral perqué parteixo d'una història i d'una 
tradició occidentals que formen part de mi i que, per tant, no pue 
negar. Però, al mateix temps, assumida la contradicció i la meva 
pròpia limitació, intento tenir el mateix respecte vers mi que vers 
l'altre. 1 ser igualment crítica amb les dues tradicions. Ni compassió ni 
idolatria.
MC- Corn tradueixes en llenguatge audiovisual aqüestes premisses? 
MF- La primera obra que vaig realitzar, In-Quietuds #1. Barcelona- 
Circ (el número només indica l'ordre de producció, no la importància 
respecte de les altres obres) explora conceptos aparentment basics 
corn familia, arrels, casa, etc., a partir de reflexions realitzades per

professionals del món del circ. Des d'un primer 
moment comento a gravar amb un objectiu 
molt precis: evitar tot allò que pugui recordar 
un pensament categòrlc i de confrontació.
Que la idea de diáleg i d'acompanyament quedi 
integrada en la forma. Pertant, intento evitar 
tota imatge d'entrevista convencional (jo davant 
l'altre). Tampoc gravo mai espectacles, perqué 
no m'interessen. M'interessa la persona que 
hi ha darrera d'aquest espectacle. Així mateix, 
intento que la camera acompanyi el moviment 
deis personatges, que la càmera sigui un element 
més en aquell moviment de la carpa que es plega 
o es desplega; de la persona que puja una escala
0 la baixa. O si la càmera no es mou, que sigui un 
element més de la carpa d'aquest clrc; que se situi 
des del punt de vista de la cadira que fa servir la 
persona per maquillar-se, o se situi des del punt de 
vista del matalás que fa servir a l'hora d'entrenar- 
se. És a dir, que participi com un element més 
d'aquest espai.
MC- Parla'm del procés que et porta a la concreció, 
al moment de processar totes aqüestes 
experiències i tot aquest coneixement al conjunt 
d'obres que vas presentar com a treball doctoral. 
MF- Paral-lelament a les gravacions de 
professionals del circ, comento a traballar en els 
time-lapses, tant a Barcelona com a Nova York,
1 després al Sahel africà. Són rodatges en què la 
càmera grava X imatges per minut o segon durant 
24 hores. En un principi no tenia ni idea què en 
faria d'aquests time-lapses, però tenia dar que 
des del punt de vista constructiu seria un callage. 
Una ciutat imaginària feta de paisatges que 
m'han afectat, que m'han transformat. Barcelona, 
Nova York i el Sahel africà. En un primer moment 
aquests time-lapses els concebía com una reflexió 
sobre el temps: com es viu el temps en aquests 
diferents territoris i cultures? No és fins que 
comento a fer aquest collage que decideixo que 
ha de ser completament horizontal, com una 
vista panoràmica que vaig constraint com si fos 
una pintura, però una pintura flexible perqué és 
feta de fragments audiovisuals (no d'imatges 
fixes) i, per tant, que canvien en el temps. De 
cada fragment en canvia la Hum i el moviment 
dels actors que hi apareixen. Per exemple: hi ha 
fragments que són carrers de Brooklyn i que en
un principi apareixen nevats; posteriorment es 
veu com passa una máquina llevaneus, de manera 
que el seu color passa del blanc al terrós cálid, 
modificat posteriorment per la Hum canviant del 
Harg del dia. Per tant, és com una pintura però 
on has de jugar amb el temps, el moviment i un 
cert atzar. El resultat és I'obra In-Quietuds #2. 
Collage: Mali, Novo York, Barcelona. En canvi, In- 
Quietud #B. Horitzons d'anodo i tornado, és una
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obra quasi improvisada que començo a pensar 
després del meu segon viatge al Sahel africa. 1 
neix d'aquesta consciència prèvia d'un paisatge 
horitzontal que per a mi es relaciona amb la idea 
d'una organització social horitzontal. Reconec 
l'organitzaciô patriarcal (vertical) dins d'aquestes 
families de ramaders. L'horitzontalitat, en aquest 
cas, prové del fet que en la creado d'un campament 
de ramaders nomades, les diferents families 
ramaderes no és que es posin d'acord per trabar
se en un déterminât Hoc i temps, sino que, corn en 
un sistema emergent, la trabada és producte d'un 
agençament. No hi ha predisposició a trobar-se, 
sino que coincideixen en un moment donat perqué 
en aquell territori hi ha pastura per als ramats.
Per tant, en aquest sentit, s'estableixen relacions 
entre ells i durant un période déterminât de temps 
conviuen i s'ajuden. Per aixô és tan dificil trobar un 
campament nómada transhumant peu/, perqué no 
està planificat, no apareix a cap mapa. 1 és a partir 
d'aqui que se'm fa present la idea de la Immensität 
horitzontal del paisatge, i la impossibilitat de 
mostrar-lo en una sola imatge. 1 a partir d'aqui 
decideixo mostrar-ho en petits fragments, en 
aquest cas sis, en forma de pantalles.
MC- Immensität i fragment. Dos conceptos 
antinomies per nomenar la impossibilitat de 
representar l'experiència perceptiva dels ramaders 
peu/ i les seves families. Mirados constel-lacionals. 
MF- Si, d'aqui que la forma escollida per a 
l'organitzaciô dels fragments/pantalles de l'obra 
In-Quietud #3. Horitzons d'onodo i tornado sigui el 
cercle, corn a simbol d'allô que no comença ni acaba 
mai. També, per mostrar aquesta certa volatilitat, 
les pantalles pengen a una certa alçada per damunt 
del cap de l'espectador.
MC- Hem parlât de l'experiència transformadora 
directament relacionada amb esdeveniments 
viscuts durant les investigacions de camp. Canvis 
perceptius que transposes a la transformaciô del 
llenguatge visual. Parlem d'aquest punt. Tu tens 
un material audiovisual d'arxiu que sera la base 
material de la série d'obres In-Quietuds. Aquest 
material documental ha estât gravat en formats 
diferents, précisément perqué els vas adequant als 
teus propis processes de transformado vivencial i 
conceptual. A l'hora de l'ediciô audiovisual, aquesta 
barreja de format quadricular i rectangular no dona 
corn a résultat una certa incoherèneia?
MF- Si, hi vaig reflexionar, i précisément vaig 
decidir que la coherèneia és no amagar el meu 
procès de transformaciô i adaptaciô a cada nou 
context i situaciô.
MC- Per què el titol general d'/n-Qu/etuds?
MF- D'una banda, perqué sempre he estât molt 
curiosa. Sôc una persona molt pausada però 
immensément curiosa. Sempre he tingut moites

In-Qaietud ^1. Barcelona-Circ (video, 2D06i

inquietüds Sampre he tingut aquesta avidesa ce saber. 1 el que si 
que he après en aquest projecte és que saber no només implica ur 
saoer inrel-lectual. D'altra banda, co'voco el sentiment d'inquietud 
en un sentit més fisic, de no parar quiet, i el reladoio amb la idea 
de desplaçament. En la meva recerca doctoral fe volgut relaciona' 
les dues azcepcions del terme, pe'qjé realrren: al ó que ha succeït 
és una vivérda de desplaçament ac aomés fisic, sinó també d'un 
desplacamert de la meva subjectK'izat.
MC- Habitualment, la paraula «nómada» ens remet a erráncia, 
mobi itat d'sica. En canvi, en el pensameat de Rosi Sraidotti del 
qual tu part dpes, el nomadisme r o es sinon m de camina', viatjar, 
travesear fronteras. Com deien els romántics, el veritaole viatge és 
rrental i ee fa des de la butaca de casa. Per tant una acdtud nómada 
o una subjectivitat nómada, en el sertit filosófic del terme, també es 
P'jt tenir sense bellugar-se. Donen una nica de vo.tes a aquesta idea. 
MF- Jo cree que parlem de moites cases. Parlem d'una dentitat eue 
s'assumek a si mateixa com a esóevsnir. ^arlem d'jn respecte a 
l'altre, d'entendre que nosaltres sam les noszres relacions i que d e qui 
ve aquest respecte vers l'altre. Percué ertenc eue jo mateixa sóc 
l'altre. Parlem d'humilitat. Parlem z'oblidar d.scursas que oretenen 
ser lectius. es a dir, donar exemp.e, i entendre, per exemple, quejo
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Ín-Quietud ^3. Horitzons d'anada i tornada (2009-2010)

mateixa pue parlar d'un diàleg, d'aquesta transposició entre cultures, 
però que si jo tine veïns que tots ells son de cultures diferents a 
la meva, em sera difícil conviure-hi tot d'un plegat, i necessitaré 
temps d'adaptaciô, un temps que tots necessitarem. Per tant, és 
molt fácil parlar, però una de les coses que he après és que aquest 
desplaçament implica que l'experiència necessita un temps, un 
temps d'autoreflexió. És un temps necessari per a la interrelació, per 
a l'experiència, el desplaçament, l'acostament, un temps necessari 
per a tot diàleg. Això és el que implica aquesta subjectivitat nómada, 
el que fa que es converteixi en una ètica.
MC- Hi ha una paraula nómada? Quin és el nomadisme de la paraula? 
MF- No es pot definir. El que si que pue dir és que es tracta d'una 
actitud vital, que és un compromis politic, que necessita temps.
No és un esdevenir canviant corn el que tenim actualment, que no 
permet establir arrels. És evident que existeixen unes arrels, i qui 
negui les arrels està negant una obvietat. Però el que estem negant 
és que les arrels siguin ùniques, que les arrels no puguin créixer de 
manera horitzontal i sempre hagin de tenir forma d'arbre. Algunes 
tindran forma d'arbre, d'altres no. Que tot és relatiu? No, tot ha de 
ser coherent respecte a una circumstància. Per a mi, es tracta de ser 
més empàtic en les situacions de cada moment, l ser més empàtic 
implica aquest respecte, no voler imposar la teva veu, la teva paraula. 
Per a mi, el nomadisme implica més flexibilitat, aquesta capacitat 
d'empatia, d'adaptaciô. Saber conjugar la voluntat pròpia amb les 
circumstàncies del context.

MC- Has dedicat un llarg temps de recerca i 
creativitat en dur a terme la teva investigació 
doctoral. Crée que això t'ha mantingut bastan: 
temps aïllada del, diguem-ne, circuit de l'art 
extraacadèmic, un món en què és important deixar- 
se veure perqué la crítica es fixi en tu. Corn la 
portes, aquesta qüestió? Què faràs a partir d'ara? 
MF- Seguir aprenent. No és que no m'importi 
aquest circuit de l'art, però tampoc seria sincera 
amb mi mateixa si em condicionés el procès 
creatiu, que per a mi ha de ser coherent amb el 
que crée i defense. Aixi que seguiré aprenent i 
treballant. Segurament afegiré noves obres en 
aquesta sèrie. Però han passât moites coses al 
llarg d'aquest procès a nivell vital que han obert 
perspectives a nous projectes. El que si sé és 
que el que m'ha aportat aquest treball sobre la 
subjectivitat nómada és una actitud. 1 evidentment, 
aquesta actitud m'anirà acompanyant i anirà 
madurant en els projectes quejo faci a partir d'ara. 
Penso queja no serán tant projectes que parlin 
sobre aquest nomadisme, sinó que ja estarán fets 
des d'aquesta perspectiva.
MC- Sí, com al pagés que no li cal parlar de paisatge 
perqué viu immers dins la Terra.
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Mireia Feliu /
In-Quietuds. Nomadismes Contemporanis
MARCFERRAN

Vaig conèixer l'artista Mireia Feliu la tardor de I'any 2 0 0 7  per pura 
casualitat. Durant la inauguració de la segona edició del Festival de 
cinema Memorimage —el cartell del qual n'era I'autora— al Teatre 
Bartrina de Reus, vam compartir una d'aquelles llotges en qué, 
talment un calaix de sastre, van a parar els convidats que son dificils 
d'ubicar. Aquell dia va gestar-se una col-laboració que es concretarla 
el 18 de juny del 2 0 1 0 , quan Mireia Feliu inaugurava al Centre d'Art 
de Cal Masso —una de les nombrases victimes prematures de 
la crisi ttnonoméseconòmìca que estem patint— l'exposiciô In- 
quietuds. Nomadismes Contemporanis. D'entrada, tant l'exposiciô 
corn el conjunt d'obres que s'hi exposaven transmetien una gran 
solidesa conceptual, fet menys habituai del que seria desitjable en 
la creaciô audiovisual i plàstica contemporània; no en va és fruit 
del seu treball de recerca per a la tesi doctoral sobre la mobilitat 
nómada contemporània. Aquesta solidesa conceptual veurem 
que es manifesta, no només en les obres que sôn la representaciô 
plàstica, gràfica o videogràfica de la seva tesi doctoral, sinó també 
en la trajectòria del seu treball, com queda palés en les seves obres 
prévies a la tesi, alguna de les quais va presentar a l'exposiciô.

Mireia Feliu ja havia incidit en conceptes corn el temps i el 
moviment en obres corn Air Roots, que parteix de la seva pròpia 
experiéncia, dels seus périples tant fi'sics corn vitals; Always Around, 
on contraposa com a pois oposats el temps extern (accélérât i 
estressant) i el temps intern (pausat i seré), i Temps Verticals, 
una videoinstal-laciô interactiva on ens mostra, a través d'una de 
les nostres tradicions més especiáis, els castells, corn el so pot 
esdevenir una variable en les diferents maneres en qué acabem 
percebentel temps.

A l'exposiciô, el nudi de la seva tesi estava format per quatre 
videoinstal-lacions, In-Quietud Barcelono-Circ; In-Quietud #2.
Collage: Moli, Nova York, Barcelona; In-Quietud #3. Horitzons 
d'anodo i tornada, i In-Quietud #4. Construccions. A través 
d'aquestes quatre obres, i tot partint del mateix denominador comò, 
el nomadisme, Mireia Feliu reflexiona sobre corn entenem conceptes 
tan abstractes corn l'espai i el temps, però també tan concrets com la 
casa, les arrels, la familia o l'amistat. Posa en evidéncia que aquests 
conceptes que tenim tan interioritzats i que creiem inamovibles 
no sôn fixos, sinô que sôn flexibles, mal-leables, adaptables, que es 
transformen. El desplaçament f (sic, fins i tot si hi fern referéncia a 
través de la seva cara més prosaica corn és la nécessitât de fer-lo 
per pura supervivéncia, també requereix actituds flexibles per la 
nécessitât constant d'adaptaciô als nous territoris. Aquesta mateixa 
flexibllitat la necessitem en el desplaçament metaf isic (el vital), 
durant el quai anem construint diàriament la Identität pròpia. En 
aquest sentit s'evidencia la fal-làcia de l'objectivitat, fins i tot en 
contextos de certesa absoluta corn és el de la pura supervivéncia 
física.

Aquesta flexibilitat i capacitat d'adaptaciô, Mireia Feliu, tot 
assumint plenament el seu diseurs teòric, l'aplicà en el muntatge. Va

A dalt. Always Around (2004). A baix, In-Quietud ^3, Horitzons d'anada i 
tornada, exposada al Centre d'Art Cal Masso de Reus, el 2010.

adaptar les obres, tant individualment corn tot el 
conjunt de l'exposiciô, a les sales d'exposicions 
d'un espai industrial corn Cal Massô, les quais 
no sôn pas neutres i sempre tenen el seu influx 
en els treballs que s'hi exposen. De les quatre 
videoinstal-lacions, n'hi ha dues que per a mi 
destaquen especialment: In-Quietud#2. Collage:
Mali, Nova York, Barcelona i In-Quietud #3.
Horitzons d'onodo i tornado. És en elles que 
Mireia Feliu fa diana en l'equilibri entre la forma 
(que no es limita només al muntatge videogràfic) 
i el contingut. M'atreviria a dir, si se'm permet 
la llicéncia, que sôn obres més plàstiques que 
videogràfiques. La primera és la representaciô 
d'un espai imaginari que s'ha créât a partir de 
fragments de tres territoris que formen part del
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In-Quietud ^2. Collage: Mali, Nova York, Barcelona (projecció videogràfica 2004-2010)

periple de l'artista. Al llarg de 24 minuts transcorren les 24 hores 
del dia. El résultat final és molt pictòric, en el qual la presencia de la 
càmera només es descobreix en els petits moviments i en els canvis 
de Hum i de color que es donen al pas de les hores del dia. Mireia 
Feliu construeix, amb la tècnica del collage, un paisatge imaginar! 
a partir d'unir fragments de llocs corn Barcelona, Mali i Nova York 
que, malgrat ser tan diferents i dispars, l'artista és capaç d'encaixar 
sense que es notin les costures. El gran format de la instal-laciô es 
tradueix en una pintura que exerceix un efecte hipnotitzador sobre 
l'espectador. Malgrat que ella qualifica l'espai d'imaginari, mentre que 
reaiment no existeix corn a tal, el paisatge que en sorgeix el podn'em 
qualificar 0 definir (perqué ho és) com un fragment de l'autoretrat 
vital de la pròpia artista.

In-Quietud #3- Horitzons d'anodo i tornado és l'obra amb un 
format més escultòric. En ella ens presenta una societat nómada com 
a paradigma que ens dona les pistes per respondre les preguntes 
que ens hem fet anteriorment. La instal-lació té un format circular, 
amb sis pantallas suspeses a l'aire, fet que permet a l'espectador 
circular tant per fora com per dins de la instal-lació. A cadascuna de 
les pantallas s'hi projecten diverses activitats diaries que realitzen 
families de pastors nómades peu/s. Malgrat les dificultats tècniques 
que representa els seu muntatge, Mireia Feliu s'hi enfronta perqué 
amb aquest format circular ens facilita la lectura de l'obra. El cercle 
és una forma que per fradicio cultural Higuem a conceptas corn el 
moviment 0 el temps. El moviment circular és perfecta, immutable, 
sense començament ni final, fet que ha permès que esdevingués un 
simbol de la representado del temps i la millor manera de mesurar-lo 
f isicament. També és fácil buscar equivalències entre la forma de la 
instal-lació i la forma circular que acostumen a tenir les cabanes dels 
campements nómades peuls, esdevenint paradigmes d'allô efimer i 
canviant. Des d'un punt de vista més al-legôric, introduir-nos al bell 
mig de la instal-lació ens transmet la sensació envoltant que tenen els 
grans espais amb amples horitzons.

Amb In-quietuds. Nomadismes Contemporonis Mireia Feliu 
ens demostra no només el seu domini del llenguatge audiovisual, 
sinó també de l'espai tridimensional. Així, ens ofereix una exposició 
reflexiva, amb un diseurs dar i ben travat, i estéticament ben 
resolta. Finalment, només voldria afegir que va ser tot un plaer

poder participar en aquest projecte. Malgrat les 
dificultats tècniques amb qué vam ensopegar per 
dur-lo a terme, en la Mireia Feliu només vam trobar 
solucions. De fet, aquesta és una actitud que 
només he trobat en els artistes que tenen coses a 
explicar-nos.

Marc Ferran Sans treballa a l'lnstitut Municipal de 
Museus de Reus, on entre el 2004 i el 2011 va ser 
director del Museu d'Art i História. Entre els anys 
2007 i 2011 compagina aquesta direcció amb la del 
Centre d'Art Cal Massó. Realitza diversos treballs 
de recerca i el 1991 guanya el premi d'investigació 
Antoni Pedrol Rius amb un treball sobre la premsa 
satírica. Ha comissariat diverses exposicions, 
entre les quais podem destacar El fons Fortuny del 
Museu (1989), Reus, París i Londres. El XVIII, un segle 
de progrès (1990), La col-lecció de toules gotiques 
del llegot Antoni Pedrol Rius (19 9 3 ), Lo décoda dels 
vuitonta. Art contemporoni 0 1'entorn de Reus (19 9 5 ), 
Cortells de la Segono Repúblico, 1931-1939 (2007), 
Roman Ferran, entre l'ètica i l'estètico (2008) i 
Reus, 1939. Any de la Derroto (2 0 0 9 )-
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Mireia Feliu /
Nomadismo como ética de resistencia

ALICIA VELA

I W I L L I  W IL L  D

Identity (video 2005)

IWILL BE, enunciado, relato, superficie, luz proyectada en la piel 
desnuda de su cuerpo como manto secuencial de un pensamiento, 
del querer ser, del yo seré. Una acción del futuro escrita y borrada; 
borrada por ella misma, consciente de la inestabilidad del enunciado. 
Tal vez, para hacer del yo un conjunto de otros yoes y compartir 
incertidumbres y deseos, o para desvelarnos al narrarse que ella 
es un sujeto activo cuya identidad ha sido muchas veces quebrada 
por los discursos dominantes. Reafirmar el deseo de ser es el grito 
que Mireia Feliu lanza en IDENTITY' e inicia una de las travesías más 
fructíferas en el recorrido de su obra.

AIR R00T5, tiempo, memoria, capas, metáfora de sus raíces 
que desaparecen en el aire, dando sentido a una práctica artística 
en la que arte y vida se funden en múltiples relatos, como si

quisiera preguntarse mientras nos mira: ¿Quién soy yo en el reflejo 
del otro? 0 : ¿Quiénes somos cuando nos narramos?^ Ella es la 
imagen misma enredada en su propia subjetividad, capturada en 
instantes veloces una y otra vez, devolviéndonos como espejo el 
devenir de su experiencia, la voz que atraviesa su pensamiento 
para dar significado a sus obras, instalaciones videográficas que 
proyectan acontecimientos y que encierran en su base conceptual 
el nomadismo contemporáneo. La metáfora del viaje en el proceso 
creativo nos lleva a un nivel de significación intrínseco en su obra, a 
un análisis estético que sería imposible sin una vida de experiencias 
acumuladas, aquellas que forman parte de la artista, en toda su

1 Identity (2005). Proyección videográfica de Mireia Feliu realizada durante 
su estancia en N.Y. y presentada en Loop'05, Galeria deis Angels, Barcelona.

2 Pregunta que se hace Estrella de Diego (2011) en su ensayo sobre 
autobiografía, analizando la obra de numerosos artistas modernos y 
contemporáneos en: No soy yo. Autobiografía, performance y los nuevos 
espectadores.
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fuerza vital. Sus proyectos desafían una y otra vez la concepción 
social de lo privado y lo público.

IN-QUIETUD#2. C0LLAGE:MALI, NOVA YORK, BARCELONA, 
movilidad, travesías, ciudades, día y noche, fundidos de un solo 
horizonte, tres ciudades y una imagen, un solo territorio sin 
fronteras unidas en la ficción a través del lenguaje de la tecnología, 
bucle infinito de veintidós paisajes fragmentados de las tres 
localizaciones enunciadas, que lejos de proyectarnos una mimesis 
ilusionista encierran otros muchos significados. ¿Son narraciones 
que devienen experiencia de trayectos? A través de sus obras,
Mireia Feliu reivindica el nomadismo como actitud de resistencia 
intelectual. Si permitimos la aprobación social de la violencia de los 
acontecimientos presentes, nos convertimos en espectadores de 
una brutalidad sin límites. Una ética de la resistencia que rompa los 
muros que la globalización impone, para que los ciudadanos malíes 
cumplan sus deseos y puedan pasearse libremente sin que ninguna 
"concertina" rasgue su piel. En este collage se insinúa sutilmente 
que las ciudades, como espacios de tránsito, sean lugares de libre 
circulación y movimiento.

IN-QUIETUD#3. H0RITZ0N5 DAÑADA I TORNADA... "Técnico: 
"Reolidad: “Reportaje: “Arte”, etc.: no decir nodo, cerrar los ojos, dejar 
subir sólo el detalle hasta la candencia afectiva^. Seis pantallas 
flotan sobre nuestras cabezas creando un círculo de paisajes lejanos. 
El espectador debe alzar los ojos, subirlos y apreciar el detalle de una 
circularidad que rompe el concepto de mirada lineal. En esta obra, 
la artista nos enfrenta a un dispositivo espacial de desplazamiento, 
nos obliga a movernos, incitándonos a penetrar en la esencia del 
nomadismo, capturando su cotidianidad y respirando con ellos. 
Mujeres y niños. Pastores trashumantes, nómadas peuls del siglo XXI 
que dejan su rastro en un recorrido de horizontes y explanadas sin fin, 
allí en el Sahel, en el valle del río Níger, en Malí. Es la época de sequía 
y caminan sin parar a la búsqueda de pastos para su ganado, hasta 
que los encuentran en las zonas pantanosas del río. Allí instalarán 
su campamento, cabañas de paja. Las mujeres picarán el mijo para 
filtrarlo y cocinarlo, buscarán leña y agua; los niños corretean y 
hacen de paja y palos sus juguetes; al anochecer, alrededor del fuego, 
cantan.

La serie In-Quietuds está formada por cinco proyectos artísticos, 
cinco obras de formatos diferentes cuya base videográfica concibe 
en su imaginario una instalación. Dichas obras forman parte de la 
investigación desarrollada en su Tesis doctoral y las define como 
experiéncia estètica: In-Quietuds. Namadismes ContemparanisT 
En ellas, ha sabido crear un tejido de complicidades entre distintas 
teorías y prácticas artísticas, implicando su propia mirada 
como mirada de otredad, creando un diálogo continuo entre la 
creación artística y sus relaciones interculturales. In-Quietud#}. 
Barcelana-Circ, la primera pieza de la serie, narra el paso errante de 
profesionales del mundo del circo, el hacer y deshacer los nudos de

3 Roland Barthes (1994), La cámara lúcida. Natas sabré la fotagrafía, pp.
104-105.
4 In-Quietuds. Namadismes cantemparanis, engloba estas cinco obras 
y ha sido también el título de tres exposiciones importantes, realizadas 
en el Centre dArt Cal Massó de Reus (Tarragona), en la Galería Safia de 
Barcelona y en Oranim New Media Gallery de Tivon (Israel). Como hemos 
mencionado, el análisis de la experiencia estética de dichos proyectos es 
el núcleo fundamental de la investigación desarrollada en su Tesis doctoral: 
In-Quietuds. Nomadismes cantemparanis. De la práctica vivencial i la 
subjectivitat crítica a l'experiéncia estética.

un desplazamiento continuo. Las paredes de tela 
roja de la casa-carpa de una familia de gitanos 
rumanos se funde en In-Quietud #4- Canstruccians 
con escenas cotidianas de otros nómadas, de los 
peuls, registrando el ir y venir de unos y otros. Allí, 
en el valle del Níger, conviviendo con ellos, canta y 
registra sus voces, que darán lugar a la última pieza 
de la serie, In-Quietud #5- Notes de Viatge.

Alicia Vela es profesora titular del departamento 
de pintura de la Facultad de Bellas Artes de 
Barcelona. Combina la docencia con la producción 
artística y ambas se nutren de pensamiento, 
haciendo de ello una experiencia compartida. Fia 
realizado numerosas exposiciones individuales y 
colectivas, entre otras: The Faurth State Of Water: 
From Micro To Macro (Centre Of Contemporary 
Art Znaki Czasu in Torun, Polonia, 2012), Science 
of the City (Centre dArt Santa Monica, Barcelona, 
2012), De poso en lo tierra/  De passage sur la terre 
(exposición itinerante, España/Francia, 2012 -14) y A 
través del cristal (Galería René Metras, Barcelona,
2010).
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Mireia Feliu /  El valor de la errancia

ANTONIA VILÀ

Los proyectos de arte de Mireia Feliu reflexionan 
sobre el entorno social. Podemos valorarlos como 
exponentes relaciónales que manifiestan una 
mirada preocupada y sensible por los territorios 
y sus habitantes. Son la respuesta a esta Intensa 
inquietud y curiosidad, cuyas cualidades tangibles 
se aprecian no sólo en sus vídeos, sino también en 
la investigación emprendida en su tesis doctoral, 
titulada In-quietudes. In-Quietudes. Nomadismos 
Contemporáneos. De lo práctico vivenciol y lo 
subjetividad crítico o la experiencia estético.
Raras veces la lectura de una investigación ha 
suscitado en mi memoria estados tan poéticos 
como éticos —lo digo en plural para remarcar la 
riqueza de registros de pensamiento, de lenguaje y 
de sensaciones que supuso esta lectura—. Se trata 
de una aguda introspección en la que el entorno 
es visitado y se alza ante nosotros como un ser 
vivo y metafórico, tan valioso y complejo como 
intelectualmente reversible. Entorno observado, 
recorrido y aprehendido desde el viaje y la errancia. 
Ambos confluyen en un marco de coordenadas en 
el que Espacio, Tiempo y Velocidad cuestionan la 
percepción del/los nomadismo/os imperante/es en 
nuestro mundo, como condición humana y núcleo 
principal de esta investigación. Feliu conecta sus 
proyectos con otros afines en su análisis de las 
cuestiones urgentes y las necesidades del arte 
contemporáneo La investigación abraza el viaje 
como un círculo de relaciones empáticas con el 
entorno y sus circunstancias; son modos no sólo 
de ver e interrogar nuevos horizontes, sino que 
son también los materiales que Feliu estudia, 
apoyada en un preciso andamiaje de los conceptos 
intrínsecos en ellos mostrando sus Interrelaciones. 
De aquí que ideas como la identidad, el lugar, la 
frontera, la movilidad o la política, relacionadas con 
el cambio tecnológico, forman un extenso collar 
de temas y cuestiones que permiten definir una 
geografía vinculada a la inquietud de la autora por 
lo social. Aunque es una investigación provocada 
por su inquietud artística, es necesario subrayar 
cómo se articula, se amplia y se resuelve a la luz de 
la historia, la antropología y la reflexión estética, 
y sobre todo con el videoarte, iluminados desde 
la posmodernidad. Todo ello constituye una clara 
apuesta a usar los recursos que las distintas 
disciplinas prestan para adquirir la compresión 
de los contextos que visita. Se trata de una 
investigación que se revela como una cuidada

In-Quietud ^4. Construccions (video, 2006-2010)
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cartografía de las ideas y materiales que implican al individuo, sus 
raíces, su trabajo y sus situaciones y lugares, cuyo denominador se 
establece desde la elección de conjuntos sociales aprehendidos 
como casos de estudio, vivenciados a través de trabajos de campo.

Este estudio nos ofrece un mosaico rizomático exhaustivo 
y brillante, provisto de una especial sensibilidad social que se 
interroga y contrasta continuamente, y que se transmite mediante 
una dialéctica voluntariamente abierta y activa.

No es fácil, y me parece muy valioso, conseguir un argumento 
claro desde una ambición poliédrica de examinar el significado del 
viaje. Esta investigación lo consigue con una exposición clara. La 
adecuada aportación bibliográfica también constituye otro activo 
dinamizador para entender los casos de estudio-proyectos desde 
perspectivas socioculturales, proyectadas en una triangulación bien 
vertebrada de sus proyectos y con una concienzuda profundización 
del guión.

«Poner los pies ante el camino», como señalaba ya el antiguo 
Poema de lo creación mesopotámicof es una evocación tan válida 
para el pasado como para el presente ya que induce al viajero 
a pensar, no sólo en la itinerancia, sino en el conocimiento que 
se adquiere con ella. El relato de Feliu aporta unas cualidades 
adicionales que se proyectan des de la revisión de una perspectiva 
anticolonial, en una posición de conciliación tan vivida, regular 
y paciente que parece que se escapa de la realidad acelerada 
del mundo global y que para la autora es fundamentalmente 
necesaria. Personalmente, el calidoscopio de registros de los 
desplazamientos de Feliu me evocan los tránsitos de Lila y Flag de 
la novela de John Berger^ por su mirada de las periferias urbanas 
europeas tan cercanas y lejanas simultáneamente. Reflexiones 
sobre espacios otros, donde las ciudades pierden su nombre en 
la niebla de la precariedad y el desgaste urbano dando lugar a no 
lugares, ya permanentemente ocupados por nómadas cercanos. 
Todos esos recuerdos acuden a mi memoria a lo largo de la lectura 
y me animan a compartir la perspectiva profundamente humanista 
de ambos relatos, y a percibir en el trasfondo de esta investigación 
hilos invisibles de complicidades intensas en la elucidación de 
las cuestiones. La exposición de una ética del viajero, de una 
mirada al otro y sus contextos, sea a través de los ejemplos de una

familia circense, una tribu peul o las sociedades 
metropolitanas de Barcelona o Nueva York, 
traslucen una memoria textual y visual, de la 
que emerge un continuum intelectual que se 
transforma a lo largo del estudio en una valiente y 
decidida apuesta en mejorar la realidad.

Arte, acercamiento entre los individuos y 
respeto fundamentado en el intercambio y el 
conocimiento, son el reto que manifiesta una 
investigación que cabe calibrar como el coraje de 
la arrancia.

1 Poema de Gikgamesh. Ed Nacional, Madrid,1983
2 Berger, John. Lila y Flag. Alfaguara Literaturas. Madrid, 1993

Antonia Vila és artista i docent, catedrática de 
la Facultat de Belles Arts de Barcelona. Va ser 
promotora i coordinadora del Màster internacional 
PA&R, Printmaking, Art & Research, entre 1995 
i 1 9 9 9  en cinc universitats europeas. Ha rebut 
una beca de creació de la Fundació Joan March 
i els premis de la Triennal de Cracóvia (1 9 9 9 ) i el 
International Print of Bhopal (Ìndia, 2011).

V \ f e e k &

Weekand Sabadell
A g e n d a  c u l t u r a l  s e t m a n a l

subscripció 
gratuita a
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La Polipoesia d'Enzo Minarelli
MONTSERRAT RIU

La paraula Polipoesia va ser dita per primer cop pel 
poeta Enzo Minarelli l'any 198O. Segons diferents 
autors, la Polipoesia es pot definir com «la poesia 
fora del Hibre amb tota la seva força absoluta i 
plena». Significa el poder posar en escena molts 
tipus de poemes diferents i també expressats de 
diverses maneres amb la utüització de recursos 
sonors i visuals.

Però, certament, la Polipoesia és quelcom 
que es va desenvolupant dins les coordenades 
del temps i de l'espai. El polipoeta és a l'escenari, 
teatre, auditori, plaça, carrer o territori, que és on 
s'efectua fi'sicament l'esdeveniment performàtic 
del poema. Realitzat en temps real i en un acte 
ùnic, perqué és en viu. La performer polipoètica 
té connotacions de divertiment. Una bona 
performance polipoètica és el résultat de l'equilibri 
simbiòtic entre el public i el performer en un diàleg 
consentit. Les "ones" de veu del polipoeta fan 
que el pùblic es torni hiperactiu fins arribar a un 
clímax en el quai l'adrenalina recíproca dona com a 
résultat un espectacle acústic i visual. 0  no, ja que 
també poden ser accions en silenci.

Qué són els poemes polipoétics? El polipoeta 
llegeix els poemes sobre partitures escritas 
en paper, que inclouen les seves anotacions 
tipográfiques personals. Inventa les partitures 
segons les seves necessitats, així com també 
els "codis" adients per poder llegir i dir el que voi 
expressar exactament i en l'instant únic de cada 
performance polipoètica. En aquesta lectura 
repeteix els fonemas i/o els acompanya amb 
sons, música i/o imatges visuals vives, mortes i/o 
projectades. També poden ser representacions de 
lletres en el context d'una acciò. Busca sempre una 
"disciplina" diferent i la posa al servai de la poètica.

Aquesta nécessitât polipoètica va sorgir 
del llenguatge ZaumL Enzo Minarelli, l'any 2008,

1 El llenguatge Zaum és un concepte futurista rus 
inventât per Aleksei Kruchenykh, i s'escriu SáyMb. 
Aquest conjunt de nombres i lletres formen un so (Zaum) 
que anomena els experiments Üngüístics de les paraules 
deis futuristes russos. Aquest mot està format pel 
prefix 3 ó, que vol dir "més enllà" i pel substantiu yM, 
que vol dir "ment". Tot plegat es podria entendre corn un 
llenguatge nou sense significats concrets. Un llenguatge 
poètic universal perqué és organic. I tracta de recuperar 
el simbolisme del so dels primers homes primitius. El 
moviment Zaum involucra les arts visuals, la literatura, el 
teatre i el disseny grafie. Representa una acciò política 
perqué rebutja les normes vigents. Les activitats que 
se'n deriven són publicacions, reunions publiques i 
manifestacions. Influeix l'art Pop, el moviment Fluxus i el 
Surrealisme. En.wikipedia.org/wiki/zaum.

Gscriu: «Poe importa establir si el poema fonètic ha estât inventât el 
1918, diu Raoul Hausmann junt amb Hugo Bail. Interessa poc perquè 
s'està estenent el llenguatge Zaum, que és l'autèntic progrès»^
Un veritable progrès i un veritable pas endavant, segueix afirmant 
Minarelli, quan Kurt Schwitters inventa el seu Ursonote^, compost 
entre 1925 i el 1927, i publicat l'any 1932, encara que des d'aquell 
moment històric no ha deixat de ser récitât pels polipoetes actualsT 
(4) Però de "l'art dels sorolls" ja en va parlar pintor i müsic Luigi 
Russoio l'any 1913, en referir-se al"sorollisme"com a parent prôxim 
de la poesia fonèticaTActualment, un gran représentant històric de 
la Polipoesia és Enzo Minarelli, Llicenciat en psicolingüistica per

2 Citât per Enzo Minarelli al tercer paràgraf complet de la pàgina 57 del seu 
llibre La voce della poesia, Itàlia, Editorial Campanotto, 2008.
3 LUrsonate, que en titol original és "sonata'! és una composició feta 
per Kurt Hermann Kart Eduard Julius Schwitters, que representa un 
exemple primerenc del que és la poesia sonora. El realitza amb regularitat 
i revoluciona durant deu anys. Per executar la Ursonate, Schwitters es val 
d'unes "partitures" de paper en les quais les tipografies de les lletres es 
representen variades i de diferents mides, formant paraules aleatòries i amb 
repeticions de sons, amb la intenció d'assenyalar el seu pronunciament en 
forma de crits guturats primitius. Schwitters, artista inscrit en les poétiques 
del constructivisme i el surrealisme, es desenvolupa en générés corn la 
poesia, la pintura, la mùsica, l'escuttura i el disseny gràfic, tot i que es va 
interessar especialment per l'estudi del so i de la tipografia.
4 La interpretació de la Ursonate de Kurt Schwitters ha estât 
representada per darrer cop per Joan Caselles, Pere Sousa, Paolo Colleoni, 
Montserrat Più... etc., durant el Festival a La Muga Caula, el setembre de l'any 
2013, a les Escaules: www.lamugacaula.cat.
5 Luigi Russoio, pintor i mùsic italià, construeix el seu aparell que anomena 
intonarumori (máquina de fer sorolls) l'any 1913. Amb aquest artefacte,
una vegada finalitzada la Primera Guerra Mundial, Russoio inicia els seus 
concerts de música experimental al París del 1921.
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la Universität de Venècia, explora el camp de la performance i la 
poètica del so. En el seu primer manifest sobre Polipoesia de 1990®, 
descriu i explica de manera didáctica qué és aquest fenomen. La idea 
central del manifest és que l'artista sonor ha d'evolucionar amb les 
noves tècniques del seu temps. Però a diferència d'altres polipoetes, 
Minarelli, quan fa experiments de sons i efectes de confusió, no ho 
fa de forma aleatòria, sino explorant tècniques que van des de les 
zones més obscures i preconscients cap a l'exterioritat del cos. Aixô 
vol dir que el trajéete sonor arrenca del cos animal que tots tenim a 
dins (els crits), fins a I'exterior. Per tant, el poeta reviu, a través del 
so, un viatge des del nostre passât animal en la prehistòria humana 
fins l'actualitat. Minarelli ha deixat dit que sempre ha barrejat les 
diferents llengües i générés, corn l'ôpera i la poesia. Que el cos té una 
fundó coreogràfica i sonora. Que la profunda combinació que nodreix 
el vers i el poeta-performer a l'escena, ha de ser capaç d'observar 
totes les sensacions del públic, tot anuMant les distáncies, per crear 
el que anomena "la caricia" dirigida de Tactor a Tespectador.

En el seu Ilibre, Lo Voce Della Poesia^ Minarelli parla del eos 
visible, tangible, amb la cara alta, concentrât, impàvid. Cos real, 
concret, com a prolongació de la veu que es fa en eli. Equival a 
Tentitat fònica que surt de la boca. Descriu també les seves obres® 
més importants, corn II Poema Spettacolo o Poema: (Shop, 20?,
1979), résultat d'un llarg poema que va declamar acompanyat pels 
moviments de dos ballarins i un seguii d'imatges per donar suport 
a algunes parts del mateix, destacant el significai de paraules 
concretes. Altrament, en el video [15?,1979) manté un diàleg amb 
el seu propi rostre gravai en imatge en moviment, on la repetido 
és un crescendo progressiu. A Scrivono Scrittura, la peça (The 
writer,15?, 1980) du a terme un exemple d'escriptura en viu, amb Tuli 
de la cambra apuntant un full de paper on escrivia en temps real. A 
Dior! Vine, que ve a ser corn un diari, la peça (2 0 2 19829) se centra en 
Tescriptura, convertint-la en imatge i so. 1 finalment, el Show en viu 
va ser creai mitjançant la presentació d'imatges en tres pantalles 
albora, que representaven les diapositives d'un diari. El poema en si 
va ser tractat en tres pistes amb un instrument metàTÜc especial, el 
metallofono, que va fer el propi Minarelli amb Tajuda d'un artesa per 
creareis efectes de so.

Una de les obres més conegudes d'Enzo Minarelli és Fame. La 
presenta tant a Taire üiure corn a Tinterior, aconseguint tant d'una 
forma corn l'altra un gran impacte en Tespectador. Amagat sota una

capa negra que simbòlicament embolcalla el món, allò que escenifica 
de forma metafòrica el poeta és la feminitat, la Sensibilität de la 
terra i de la dona. Fame és la recreació simbòlica de la Deessa en la 
mitologia grega que resideix al centre de la terra i rep les veus de les 
persones que van cap al seu centre. La cultura tradicional mexicana 
també la venera. Per ais mexicans, la terra representa el eos de la 
dona i és per aixó que Minarelli evoca el contacte amb l'energia del 
fons del nostre planeta i en fa sorgir la Deessa, que representa la 
pròpia terra en figura de dona o de personatge femení. Dona a la 
qual, tot sortint d'unes coves profundes i xisclant adolorida, amb uns 
gemecs delicats i tendres, se li afegeixen aviat d'altres veus de dones 
que gemeguen en la llunyania. En la performance, aqüestes veus 
humanes superposades acompleixen el so de la música.

En la performance polipoètica Fame, Minarelli coordina la 
tradició amb la metàfora i amb el seu gest magistral i pie d'energia, 
recita breument un poema a viva veu. La seva veu fa trontollar 
Tesperit de qui Tescolta i Tespectador té la sensació de trobar-se 
sol amb l'artista. Desenvolupa el seu vers i finalment el tanca, amb 
el so (crits) d'un animal, el pollastre. 1 l'ùltima paraula que diu és: 
«Kikirikiiiiiiii», però amb un crit que més que veu sembla un "estrip 
de victória" sorgit del fons d'un cráter. En aquesta performance, 
Minarelli evoca metafóricament la feminitat. Tant des de la tradició 
com des del seu sexe, que queda contraposat i minimitzat pel galP. 
Enzo Minarelli viu a l'escena, i es representa a eli mateix com un 
home-dona.

La visió transgressora i política que hi ha darrera d'aquesta 
composició poètica —que es desprén tant de Tacciò corporal com en 
el vestuari en diàleg amb una ancestral tradició cultural— ens remet 
a certa tendéncia universal cap a l'Agarofilio amb origen a Tantiga 
cultura grega fins avui. La forma de vocolitat d'Enzo Minarelli en 
aquesta performance és un crit poétic i humá, d'un sentiment que 
fa trontollar la pròpia natura. Es tracta d'una obra única, en la qual 
la nostra percepció es transforma necessàriament i amb ella, els 
nostres valors.

6  Enzo Minarelli escriu el primer manifest de Polipoesia Tany 1987, publicat 
amb el titol Polipostri, al Catàleg Tramesa d'Art, a València.
7 La Vace Della Paesia, Vacoralità del Novecenta. 2008, E. Campanotto. 
Italia.
8  www.thing.net/-grist/l&d/minareli.htm

9  En el document de vídeo realitzat per Montserrat Riu a TAuditori del 
MACBA de Barcelona, durant el congrès que va organitzar el Grup Podó el 
mes de setembre de 2012, a Tentrevista personal a Enzo Minarelli, el poeta 
aclareix el valor simbôlic de Fame. L'any 2012, Enzo Minarelli edita un CD a 
Pogus Praductians que també anomena Fame. D'aleshores ençà, aquest CD, 
amb les veus i els sons de fons de la perfarmance, constitueix el marc sonor 
que Tacompanya per recitar el polipoema Fame.
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Sobre la poesia oral. Ultima tornada
CELIA MOLLA

D'uns anys ençà, dins el panorama cultural catalá vivim un 
desvetllament de la poesia oral. No és que abans l'oralitat en poesia 
no tingués vida, sino que darrerament els recitals poètics han 
esdevingut manifestacions presents en tot tipus d'actes culturáis 
i socials: presentacions de Ilibres i revistes, concerts, vermuts, 
inauguracions d'exposicions, xerrades, festivals culturáis o fíns i tot 
celebracions i testes privades. La poesia recitada ha anat agafant 
pes i s'ha convertit en un fenomen cada vegada més corrent i 
conegut, fins i tot per a gent que no n'és lectora habitual.

Pel que fa a la difusió d'aquests actes, cal tenir en compte 
diferents factors que han facilitât que la paraula dita s'hagi estés. Les 
xarxes socials han estât —i són— una bona eina per tal que molts 
poetespuguin compartir els seus poemes amb lectors anònims. 
També faciliten la comunicació d'esdeveniments, com recitals i 
festivals de poesia de tot tipus. D'altra banda, una fornada de nous 
poetes van naixent gracies a l'empenta de petites editorials que han 
sorgit darrerament corn Terrícola, Males Herbes, Tigre de Paper, Adia 
Edicions, etc. El micromecenatge també és una possibilitat a través 
de la quai moites iniciatives s'acaben fent un Hoc dins el panorama 
literari —i no només ens referim a l'edició en paper—; és el cas de 
l'antologia en Ilibre i CD 74+] Llenyo Prima, o de Versos Lliures, el 
cicle de poesia exponencial de Granollers.

Tots aquests elements han estât sinònim d'aire frese, han 
diversificai la situació de la poesia orai i hi han deixat estampada la 
seva empremta. Cadascun dels poetes amb la seva manera de copsar 
la poesia, de recitar-la i d'expressar-la, de fer seu l'escenari —i és 
aquí on s'observen intéressants i variadas manares de fer i declamar. 
N'hi ha per triar i remenar. Aqüestes noves accions han anat trencant 
la idea preconcebuda i clàssica del recital de poesia, i el panorama 
poétic ha agafat una forta personalitat; fins i tot ha aconseguit que 
un nou públic no lector de poesia s'hi acostés, perqué ha sentit que 
aquells versos —ja sigui pel que diuen o per com els diuen— li parlen 
de tu a tu. l aixó és un factor positiu que cal aprofitar.

Quan parlem de recital de poesia, entenem que és una acciò dins 
un espai on el poeta declama per ais oients els seus versos, la seva 
obra. Normalment, l'acompanya amb explicacions o interaccions 
amb el públic perqué aquest es pugui submergir ben bé dins el món 
fantastic i efímer de les seves paraules. És una manera d'endinsar- 
se en la totalitat de la seva obra, perqué eli n'és l'artista i sap millor 
que ningú qué explicar i com recitar el que ha escrit. Tot i aixó, a 
vegades, aquests recitals, en centrar-se en la paraula, agafen un 
caire seriós que el públic no expérimentât rebutja i sovint omple 
de tópics no gaire favorables. Cal una predisposició i una actitud 
prèvia que no tothom està disposât a adoptar. Davant d'això i amb 
els anys, el panorama deis recitals ha volgut obrir-se a públic divers 
a partir d'iniciatives originals i engrescadores que han barrejat 
albora altres disciplines artistiques com música, dansa, pintura, etc. 
Tot i aixó, sempre s'ha tingut en compte la paraula com a arrel i el 
valor que tenia era el centre de Tacciò, tingués el format que tingués 
la manifestació poètica. Alguns casos són Les Flors del Desvari, 
a Folgueroles, on a part de la festa i acte social que se celebra.

i f ;
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A dalt, el cartell de l'edició 2013 
del cicle Versos Lliures. A baix, elprojecte 14+1
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la poesia vesteix l'ermita de la Damunt en homenatge a Jacint 
Verdaguer de manera informai i divertida. També existeix, des de fa 
alguns estius, les Nits poétiques o la fresco de La Ciutat invisible 
i el Koitton Club, en què els carrers s'omplen de poesia ambulant 
travessant terrasses i places del barri de Sants; els Vermuts poètics 
de Ca la Samsona a Manresa o fins i tot la novella Emboscada 
poètico ais voltants del santuari de la Salut, a Sabadell, poesia amb 
música improvisada enmig de la festa i la natura. Aqüestes són tan 
sois una petita mostra de tot el que s'està fent, idees genuïnes que 
desemmotllen prototips.

Ara bé, amb tot això, ha aparegut una manera de fer que molts 
qualifiquen de "joglars del segle XXI" i que ha donat pas a un seguit 
d'actuacions poétiques tan expressives dalt de l'escena, tan gestuals 
per part del rapsode i tan visuals, que el pùblic s'ha sentit més atret 
per tot aquest cumul d'estimulants que no pas pels mots que s'hi han 
récitât. Recordem que els joglars eren, al mon romànic medieval, 
transmissors orals de peces literàries, tot recitant-les i cantant- 
les, i sovint acompanyats d'instruments musicals. Les peces, però, 
la gran majoria de vegades no els pertanyien, no era habituai que 
el trobador (l'autor del text) i el joglar fossin la mateixa persona, 
a diferència del que passa avui dia. i tanmateix, la facècia i les 
habilitats comunicatives sembla que en ocasions segueixen essent 
més valoradas pel public. Així dones, molts espectadors actuals, 
davant d'aquests "joglars del segle XXI", han intégrât dins el seu 
imaginari cultural aquesta forma d'entendre el recital de poesia, i al 
ser espectacles dinàmics i més senzills de digerir intel-lectualment, 
aqüestes representacions han començat a créixer. 1 és normal que 
captin l'atenció del públic, perqué moites vegades qui les encapçala 
són personalitats poétiques brutals que es fan Huir dalt de l'escenari. 
Les seves actuacions no deixen a ningù indiferent, i cal recordar i 
repetir que molts s'hi han apropat atrets per l'energia i el dinamisme 
que desperten. Corn sempre, però, les etiquetes volen, i la moda, que 
també existeix dins el mon cultural, vol catalogar-ho tot i establir el 
que es porta. Gran error.

Davant d'aquesta embranzida de poesia oral, la poeta Sònia 
Moll diu que «ara hi ha la tendéneia a considerar que l'ùnica manera 
de recitar poesia és aquesta última, la dels joglars del segle XXL A 
mi m'encanta, però tine la sensació que darrerament és la que es 
prefereix en els recitals, amb la quai cosa es bandegen veus que no 
son tan teotrals però que tenen una autenticitat que també és un 
luxe de presenciar, corn la veu de Teresa Pascual, o la d'altres poetes 
que no fan espectacle simplement perqué no cal.»

La corresponsal poética Anna Maluquer, queja fa anys que 
es passeja pels escenaris recitant poetes catalans a viva veu o 
acompanyada de grans músics, té molt ciar que «la paraula ja és prou 
consistent en si mateixa. El qui la disfressa excessivament, sembla

que busqui fer-la imperceptible a l'espectador.» Considera que la 
poesia oral pot agafar diferents camlns «corn la vida mateixa, però hi 
ha qui la banalitza i qui la sublima. En tot cas, no li hauriem de posar 
cotilles.»

Aquesta tendéneia que cementava Sònia Moll, normalment ve 
fomentada pels mitjans de comunicació (programes de televisió, 
ràdio, revistes d'oci...) que, sovint perduts en territori cultural, han de 
donar una dirocciò clara i inequívoca a l'espectador. l normalment, 
l'espectador hi va de cap, sense pensar que també existeixen 
altres opcions. Potser no cal que nlngú digui quina poesia oral cal 
consumir, sinó que caldria aprendre a jutjar allò que es presencia 
sense opinions predeterminados; caldria deixar estar les etiquetes i 
estétiques que separen i descataloguen el que és modern o el que es 
porta del que no. Perqué la modernitat no és cap condició de veritat.
1 els poetes antics — o, qui diu poetes antics, diu format clàssic—, si 
han perdurât fins ara, és perqué són essencials i encara donen ales i 
oxigen nou a qui el voi prendre. I que així sigui per molts anys.

El poeta Carles Rebassa explica que la poesia oral conserva 
l'esséncia de fer-se amb el cos l punt: «Reconec que, tot sovint, trobo 
que respectado fa una mica de substitut de la paraula, i també de 
la preséncia, i tot sovint en un recital hi ha molta parafernàlia i poca 
contundéncia en les paraules. Però sí, de vegades trobo a faltar que 
s'hagi llegit. I que s'hagi sentit.»

El sentir que diu en Caries Rebassa és la porta imprescindible 
que cal travessar per dur endavant un recital, perfomonce, acciò, 
manifestació... poética. Cal, abans de decidir dur a terme un acte com 
els esmentats, haver llegit i sentit a flor de peli el que es declamará i 
transmetrá. Haver-ho entés, saber qué hi ha dins la capseta de cada 
paraula. Explorar tots els espais del vers i del poema, i llavors ja tot 
rajará sol.

Amb tot això, ben poc importará el tema de les tendéncies, 
perqué tot són vies que es poden prendre des de la poesia oral; és 
creacló, i la creació no té limits. Però sigui com sigui, cal recordar, tal 
com deia Palau i Fabre, que «la poesia ho encapçala tot». 1 que tots 
parlem aquest llenguatge de morts, que únicament salva la poesia en 
Tintent de trobar el llenguatge vivísslm que ens fa viure. Per tant, tota 
poesia oral és benvinguda perqué ens torni a fer bategar els cors.
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Carles Camps Mundo, el mal és la paraula
DAVID MADUEÑO SENTÍS

(c) Omnium Cultural /  Ramon Boadella

És curios corn ha canviat renfocament dels éssers humans cap al 
llenguatge parlât i escrit durant el segle XX respecte d'époques 
precedents. Si per als antics grecs era una forma de prefigurar el mon 
—ja fos en el camp de l'estudi cientific, filosofie o miticoliterari—; 
si per als il-lustrats era la forma més adequada d'aprehendre'l, 
entendre'l i dominar-lo; si per als romantics era l'escala que 
tenien per atansar-se als misteris que els torturaven i encara ens 
torturen, per a l'home del segle XX, la paraula se li transfiguré en 
una romanalla gairebé inservible. És cert que Maquiavelja parlava 
del seu ús tergiversât en el camp del poder, però els feixismes i 
altres formes de discursos ideològics totalitaris en van sofisticar i 
pervertir definitivement els seus valors comunicatius, esdevenint la 
propaganda —en realitat, un mot llatí que significa 'propagar'— en 
el sentit que Joseph Goebbles, cap del Ministeri créât a propòsit per 
l'Alemanya del Tercer Reich nazi, va estipular. L'horror que tot plegat 
va desencadenar, amb la Segone Guerra Mundial i l'Holocaust, va 
acabar per destruir la credibilitat de l'home en la paraula, fins i tot en 
l'escriptura mateixa.

Però ja des del propi ambit literari, d'una banda el Simbolisme, 
el darrer quart del segle XIX (reprès amb posterioritat a la Segone 
Guerra Mundial amb el moviment de la poesia pura), i de l'altra les 
avantguardes, en el période d'entreguerres, ja havien tibat la corda 
per explorar-ne les possibilitats des de posicions absolutament 
antagòniques. Mentre els segons apostaven per abolir-lo —corn

qualsevol altra estructura arbitraria— i decidien 
jugar-hi de diverses formes, els primers l'elevaven 
com a únic element possible dels éssers humans 
per atansar-se a entendre el món tot créant noves 
estructures per contenir-lo. Tanmateix, mentre 
les avantguardes han esdevingut un reguerol 
de pólvora cremada amb les acaballes dels 
conflictes, el Simbolisme sobrevivia amb noves 
reformulacions, corn la poesia pura que abans 
esmentàvem, o l'obra de l'alemany Paul Celan.

De la destrucció al diseurs
La poesia és, per les seves peculiaritats, el 
gènere més adéquat per reflexionar sobre la 
validesa de la llengua, ja que el seu diseurs —bé 
per parlar-ne metaliteràriament, bé per fer-ne 
un LIS estilistic— sempre hi acaba orbitant. A 
Catalunya, autors corn Victor Sunyol, Caries 
Mac Mor, Enric Casasses o Arnau Pons Than 
qüestionat de maneres diferents. Than estrafet. 
Than dut fins als extrems de les seves possibilitats 
amb el joc o l'exercici intel-lectual. Però qui n'ha 
parlât més a bastament és Caries Camps Mundo 
(Cervelló, 1948), els darrers Hibres del qual s'han
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centrât en una poesia discursiva que reflexiona sobre la idone'itat 
del llenguatge. 1 és ben curios, ja que, com ell mateix ha explicat en 
diverses ocasions, les seves primeres provatures, als anys seixanta, 
el van dur cap a formes i temes avantguardistes. «Els meus primers 
intents diguem-ne literaris de seguida es van inscriure en el que amb 
molta condescendència podríem anomenar avantguardisme, encara 
que haig de reconèixer que els meus pobres résultats d'aleshores 
eren més fruit de la inconsciéncia juvenil i de les ganes de rebentar- 
ho tot que no pas del coneixement deis moviments avantguardistes 
europeus.»’ La maduració com a poeta i les influéncies de Joan 
Brossa i Antoni Tapies el duen durant els següents anys setanta cap a 
la poesia visual. Als anys vuitanta, però. Camps inicia una nova deriva 
autoral: «Insatisfet de les meres experiències formais, en vaig voler 
indagar els continguts per saber quins eren els aspectes que em feien 
O em desfeien intimament i si s'havien plasmat en la meva obra fins 
aleshores. Les temàtiques universels van aparèixer immediatament 
ja en les primeres provatures de tornada a l'escriptura. Ara, el que 
feia falta no era ser original, corn fins aleshores, sino donar-hi la meva 
perspectiva; la meva veu, una manera de dir inconfusible, tenint ja 
l'autèntica avantguarda corn a tradició.»

Aquesta veu, de mica em mica basteix un catàleg de treballs que, 
cada vegada de forma més discursiva, reflexiona en veu alta sobre 
el llenguatge, sobre les limitacions però també sobre la paradoxa 
de la nécessitât de la seva existència. Dels onze poemaris que han 
anat perfilant aquesta aposta ens centrarem en tres dels més 
significatius, que ens ajudaran a conèixer els principals arguments 
del diseurs de Camps Mundo per entendre si reaiment el llenguatge 
és O no és inútil.

'La mort i la paraula'
El prestigiós Premi Carles Riba en l'edició de 2 0 0 9  va recaure en 
un dels treballs més personals del poeta. Sorgit del patiment d'un 
cancer, La mort i lo paroulo (Proa, 2 0 1 0 ) se sustenta en dues idees 
principals que el poeta va desenvolupant tot seguint les étapes de la 
pròpia malaltia: el descobriment, el tractament i la convalescència. 
D'una banda, l'entesa que la conscièneia humana —amb la memòria 
fent la feina més bruta— és la responsable de formalitzar no només 
la malaltia, sinó la mortalitat mateixa: «Només l'amnèsia et prepara

1 A partir d'aqui, i per a les citacions seguents: CAMPS MUNDO, Carles. 
«Autopresentacio». Barcelona: Barcelona Review, num. 4 9 , juliol-agost 2005. 
http://www.barcelonareview.com/4 9 /c_cc.htm

per morir. / T'has d'arrencar la veu, treure't del 
cap que vius» (p. 73). «Només mor allò que no viu 
instintivament. Instantivament./( ...)  La mort nia 
en la memòria.» (p. 25). De fet, la resta d'éssers vius 
no pateixen aquest problema, i d'aqui que en un 
dels poemes miri de posar-se en la seva situado: 
«No sé, no puc saber, que estic m aiali /  No puc 
saber que sóc un temps que s'extingeix: /  que soc 
expectatives m ortes./(...) Només emmalalteix 
i mor qui parla. /  Només desapareix allò que se 
singularitza./ El mal son les paraules.» (p. 23).

El mal, dones, són les paraules, responsables 
de testimoniar la memòria, i per tant de fer palés 
que d'altres éssers humans han mort rere nostre 
i que, conseqüentmenl nosaltres també som 
mortals. Són, des d'aquest punt de vista, el cáncer 
en si mateix, ja que l'existéncia de la paraula que 
designa la malaltia fa que existeixi per a nosaltres.
1 tanmateix, la paradoxa és que Tèsser huma viu 
d'aquestes paraules. El seu desenvolupament 
tecnológic i social s'ha esdevingut amb la creació 
del llenguatge, i posteriorment de tots els 
mécanismes de fixació i transmissió (el paper, la 
impremta. Internet), que en el cas de la poesia ha 
acabat esdevenint la representado més "pura" 
en transcendir Tutilitarisme i convertir-se en 
objectiu per si mateix. D'aquí que la veu poètica 
es replantegi les premisses principals del viure: 
«Per això us die ara que viure basta, /  que sobra 
Tesperança/—Tambició, Tafany, el sempre—.
/  Sí, per això cree que tine dret a dir-vos /  que 
espérant Tesperança es perd la vida: /  la vida en 
si, la vida viva.» (p. 55). Finalmenl però, sempre 
acaba apareixent la paradoxa inevitable, de la quai 
n'és ben conscient «Víctima i escenari alhora /  del 
desigual combat a mort /  entre la mort i la paraula.» 
(p. 91). Un combat irresoluble.

'La runa de la veu'
Després d'un Hibre de prosa publicat 
posteriorment a Lo mort i lo poroulo, Camps 
Mundó torna a la poesia per seguir reflexionant 
sobre els limits del llenguatge amb una evocado 
del simbolista Stéphane Mallarmé (1842-1898) a 
Lo runo de lo veu (Llibres del Segle, 2013), qui va 
perdre el seu fill, Anatole, i al qual volia dedicar 
un Hibre que mai va arribar a publicar en vida. Per 
uno tombo d'Anotole, ja que els résultats que 
n'obtingué (dos-cents dos fragments inacabats) 
significaren la impossibilitat del poeta per 
expressar amb certesa el seu dolor. «La mort d'un 
fill no es pot abocar en un bell Hibre: Tinunda. No 
hi ha manera de compondre'n el gemec, la queixa, 
la Hàgrima. No, no hi ha mètrica, no hi ha rima ni 
ritme que puguin donar forma a tant sofriment 
Potser no hi ha veu; només esberles.» (p. 13). La veu 
és una runa, la poesia ha de començar per assumir
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la impotència de designar. Per això, Camps Mundo veu el fracas 
de Mallarmé corn un èxit: «Qui sap si els versos inconclusos /  que 
vas deixar de banda amb impotència /  no son el més bell dels teus 
llibres.»(p.26)

Els més de dos-cents fragments i anotacions que Mallarmé 
va recollir per al Hibre sobre Anatole son, sens dubte, el millor 
exemple de l'escriptura postmoderna: la fragmentado és de les 
poques formes d'acostar-se a aquesta experiència actual retallada, 
imprecisa, polimorfica i accelerada.

'L'Oració Total'
Els altres dos fragments de La runa de la veu plantegen propostes 
ben diferenciades de «Per una tomba de Stéphane», malgrat que 
segueixen en la mateixa linia teòrica. A «Una escena capvespral» 
Camps Mundo assaja un poema-riu de gran extensió sobre la 
consciència de la vivència i la impossibilitat de relatar-la de forma 
fidedigna a través del llenguatge. Sembla que posa en entredit 
el simbolisme que eli mateix ha prodigat («l'ordre simbòlic és 
précisément això: l'ordre de la submissió», p. 35). 1 tanmateix, a «M'hi 
nego» (un titol amb múltiples significats, malgrat que sorgeix d'un 
poema d'altri), torna al símbol per, tot evocant Paul Celan (1920-1970), 
fer composicions més breus, concentrades i inassolibles a primer 
cop d'ull. Celan, d'origen jueu romands però de parla alemanya, va 
voler demostrar que la poesia no només podia superar l'horror de 
la Segone Guerra Mundial i reformular el llenguatge simbòlic, sinó 
que la llengua dels seus repressors també era la seva llengua i podia 
transmetre, encara que fos de forma esquivóla, el món personal, 
intel-lectual i sensorial, a través d'un codi especific. El mateix 
llenguatge que els enemies de la seva gent havien manipulât per 
destruir-lo, ara Temprava per reconstruir-se, encara que per fer-ho 
calia buidar-lo i omplir-lo de nou.

El poema-riu de Camps Mundó que assenyalàvem és Tesquema 
poètic que pren en el seu darrer i més recent Hibre, L'Oració Tata! 
(Proa, 2013). A diferèneia de les ocasions anteriors, en què la 
impossibilitat de la paraula esdevenia un punt de fuga cap a on 
tendien els ternes centrais que li servien d'arrencada —la mort i la 
malaltia—, ara esdevé Túnic tema central: el llenguatge escrit corn 
a reproducció del món, la paraula corn a prefiguració dels ens que 
Thabiten. «Què et fa pensar /  que això tan marginal d'uns noms /  (...) 
pot dir raó i desti de tant i gens, /  com si denominar fos res centrai 
/  en tot el que existeix i no existeix...» (p. 13). Hi ha una reformulació 
dels supòsits simbolistes amb el buidatge dels significants per 
tornar-los a omplir amb nous significats: «Aquesta estranya joia de 
tornar Tinstint a les paraules /  i fer-les netes de conceptes./ La rara 
joia de buscar-me enllà de la frontera de la idea, /  d'aventurar-m'hi 
sense el jou de les certeses.» (p. 18). Cai despullar el llenguatge i 
despullar-se d'eli per mirar d'accedir a la puresa de la vivència, de 
la comprensió, perqué la paraula esdevé una limitació: «La paraula 
ens exclou de la suma del m ón./(...) Cap nom ens obre a la totalitat.» 
(p. 29). Com ja és habitual en fautor, la contradicció, la paradoxa, el 
duu a plantejar-se la possibilitat d'abastar un diseurs totalitzador, 
que comprengui el significat absolut de Texisténcia mateixa. l per 
això pren el concepte teológic de Toració: «l formar una gran estesa 
de paraules, /  (...) i tot anar-ho articulant, digui el que digui el que en 
resulti, /  amb els nexes i els verbs, fins a compondré /  TOració Total 
que ens totalitza.» (p. 2 2 ). «Mai cap Oració Total que embridi els anys. 
/  La repetició deis noms no repeteix els fets./ Només subratlla la

derrota de la vida amb el record.» (p. 35)
El problema d'aquest darrer Hibre neix, 

precisamene de les limitacions que fautor 
anuncia al Harg de la seva obra. Tot i els encerts 
d'alguns deis seus passatges, ambicionar una 
obra totalizadora del «voler dir» és, simplement, 
impossible. Camps Mundó torna a dir molt (és, dels 
tres Hibres analitzats, el més discursiu), torna a 
referir-se a la paraula, la memòria i la mort, torna 
a ser epatant amb moites de les reflexions que 
il-luminen el passeig lector, però se centra massa 
en el vòrtex mateix de fhuracà; tant, que la pròpia 
destrucció anunciada farrossega. En les ocasions 
anteriors observava des d'una certa distància, 
a través d'elements limitrofs, i de mica en mica, 
vers a vers, s'hi anava atansant. En canvi, aquí es 
tracta de mullar la ploma en la tinta d'un sol tema; 
un tema enorme, gegantesc, que pot donar molta 
producció versificada, però que finalment no deixa 
massa résultats en fapartat de reflexions més 
properes, més humanes. Des de la nostra óptica 
de petiteses i finituds mundanes, necessitem que 
els conceptes més inabastables se'ns presentin 
en porcions més digeribles. Que Camps Mundó 
ens parlés de la seva malaltia 0 de la dura vivència 
de Mallarmé ens ho feia més aprehensible, encara 
que fos pel simple sentiment d'empatia. En canvi, a 
L'Oració Tatal ens submergeix en finfinit metafi'sic 
sense bombona d'oxigen. 1 malgrat la seva pericia a 
fhora de guiar-nos amb una sintaxi complexa però 
molt ben traveda, aquest cop la perspectiva que 
tenim devant nostre és massa inabastable. Com 
quan provem de copsar la panoràmica del cel una 
nit estrellada d'estiu. Tanmateix, i apartant-me del 
to reflexiu i analitic, voldria recordar que aqüestes 
consideracions tenen molt més de consideració 
lectora personal que no pas d'objectivització 
teòrica, i el que per a uns pot esdevenir un però a 
la creació poètica, per a d'altres pot esdevenir una 
fita sense parió.

Més encara: potser, si seguim la constant 
de contradicció que Camps Mundó ens ha fet 
constatar en els seus Hibres, la seva derrota 
esdevingui al capdavall una victòria. Potser ja és 
això: si el llenguatge és un element que condueix 
a la impossibilitat, només tenim dues opeions: 0 
deixar-lo de banda i procurar viure essent-ne cada 
vegada menys conscients, 0 Hançar-s'hi de pie, 
malgrat que en sabem els résultats per endavant. 
També sabem que hem de morir, i no per això 
hem de deixar de viure amb il-lusió, tot buscant la 
manera de fer-ho que més ens complagui.
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Crítica de poesia /
El mal que veiem

XAVIER PARRÉ

Mo/, de Jordi Vails 
Editorial Meteora 
2013

En els darrers mesos, han 
aparegut alguns articles d'opinió 
sobre l'estât de la poesia 
catalana contemporània, sobre 
la diversitat de tendències que 
s'han atomitzat i que han fet 
que sigui molt difícil de poder 
establir algunes linies comunes 
en els autors. Potser és cert, 
però també potser sempre ha 
estât aixi, i moites vegades 
s'ha intentât fer entrar amb 
calçador els autors en les línies 
que interessaven en un moment 
déterminât de la història, de la 
literatura. D'aquesta manera, 
les individualitats ressaltaven, 
sempre i quan encarnessin 
alguns dels pressupòsits d'un

moviment al quai se li podien posar quatre caractéristiques per 
definir-lo i ja ho teniem tot soluciona! 1 la individualitat, en el fons 
quedava apagada, difuminada, quasi esborrada. Aixi que el fet que ara 
existeixi aquesta autèntica diversitat de veus és, tal vegada, un dels 
aspectes mes positius que ens ha deixat la manca de classificaciô.
És aleshores quan les individualitats poden destacar per la seva 
vàlua, perqué proposen una poètica que és radicalment diferent,
0 radicalment pròpia. 1, amb tot, es poden trobar concomitàncies 
en poetes que comparteixen un territori, que comparteixen una 
llengua, però que no han de compartir obligatòriament unes mateixes 
lectures, una mateixa tradició. Perqué en l'actualitat cada autor es 
forja la seva tradició, té els seus referents i és aixi que pot mostrar 
una visió del món que esdevé atractiva per al lector.

Jordi Vails pertany a aquella estirp de poetes que s'han anat 
créant a si mateixos, un poeta que no ha tingut por d'arriscar amb 
cada nou Hibre que ha publicat, fidel a una veu que li és ben pròpia. Per 
a un autor amb un llarg carni recorregut, publicar un nou Hibre sempre 
esdevé corn un sait en el huit, sobretot si, corn en el cas de Valls, la 
proposta que planteja difereix del que havia fet fins ara. És diferent
1 similar a la vegada, perqué surt del mateix autor. En Mol, Jordi Valls 
es refà a si mateix, i ens refà a nosaltres mateixos corn a lectors. 
Proporciona els seus referents i els fa anar més enllà, molt més enllà.
1 aquí no considero els que cita de manera explícita en el seu Hibre, o 
amb els quais entaula un diàleg en qué la tradició queda dinamitada i 
recoHida altre cop en una nova visió. És aixi en poemes com "Lector", 
"Apocalipsi", "Dante", "Els camins de Robert Frost" o "Mahalta". No, no 
tan sols aquests referents, sinó uns altres que planen per damunt del 
Hibre, amb unes poétiques que fins ara havien tingut molt poc ressò 
en la nostra poesia, com és el cas de John Ashbery. D'aquest, Jordi

Valls n'adopta i incorpora a la pròpia tradició un diseurs de vegades 
trencat, una associació d'idees que ens donen una imatge nova, 
sorprenent, i que mai no és gratuita sinó que fa replantejar el Hoc que 
ocupem en la società! en el món. Valls, a més, aconsegueix això amb 
la poderosa i magnètica manera amb què sol acabar molts dels seus 
poemes.

Mal, de Jordi Valls és un excel-lent poemari en qué plana la idea 
del viatge d'iniciació constan! i de la recerca de la identità! tant la 
pròpia, com en "Cognom de mare'í com la més amplia dels lectors. 
Construeix aquest Hibre com un viatge de recerca on hi ha primer la 
Identität pròpia i la Identität social (els poemes de la primera par! 
titulada "Aigües fosques"); després, hi ha la reflexió sobre el paper 
de la cultura i l'ar! i quin és el paper de l'artista i de l'espectador, 
fins a quin punt la nostra Identität pot determinar la visió del que 
presenciem. És aixi en tota la part de "Summa Artis'! una mostra 
reveladora de l'ècfrasi, amb poemes que són autèntiques perles, com 
els dos dedicats a Rembrand!

En aquest carni que ha iniciat Jordi Valls, les referències són 
constants, des de la cultura popular a "Perhaps, perhaps, perhaps", 
on els plans se superposen, com en molts altres poemes, a la 
cultura judeocristiana amb els poemes quetenen com a element 
algún element biblic. Són referents que per a Vails no han estât mai 
estàtics, sinó que serveixen per plantejar la nostra existència, des 
d'una altra perspectiva, des del Mal (si, escrit amb majùscula com el 
titol del Hibre) que, tal com ja mostrava el turmentat Raskòlnikov de 
Dostoïevski, té més d'una cara. 1 aquí arribem a un altre dels elements 
clau del Hibre, les múltiples cares que pot adoptar el carni a qué fèiem 
esmen! el carni de la identità! amb la Havor del Mal sempre laten!

Un capítol a part mereixen els poemes Hargs que ocupen la 
tercera part del Hibre, "El pare d'Eudides", poemes que esdevenen 
centrals no tan sols en aquest Hibre de Jordi Valls sinó en tota la 
seva producció fins ara. Aquí, els recursos de fragmentarietat a què 
l'autor sotmet el Henguatge són constants, hi ha canvis de plans 
temporals, de plans geogràfics, de plans linguistics, una autèntica 
obra d'arquitectura en què tota la temàtica del Hibre s'explota de 
manera continua. Si, són poemes que fan pensar en John Ashbery, 
i són poemes que fan pensar en aquell altre gran poema quasi 
fundacional de la tradició occidental, "Zone" de Guillaume Apollinaire. 
Són, els tres poemes que integren aquesta par! un diàleg de tensions 
constant que s'erigeixen també en quasi fundacionals per a la nostra 
tradició.

Resumir en un espai tan réduit la riquesa de significats d'aquest 
Hibre de Jordi Valls és una tasca impossible, a cada nova lectura 
notem corn les preguntes se'ns multipliquen, i que ens hi reflectim 
cada cop més. Corn en aquest mirali en què posa Rembrand! tots 
amb l'autor hem estât capaços "d'inaugurar el foc i tornar". 1 ho fern 
amb una altra visió. Aquesta és la tasca de la gran poesia. Aquesta és 
la tasca que ens ha Hegat Jordi Valls amb aquest gran Hibre.
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Jardins de páranles. Entrevista a Joana Raspali
CÉLIA MOLLA

El 29 de novembre del 2013 es va celebrar a Sant Fellu de Llobregat 
l'acte de ebenda del centenari de Joana Raspali, un any pie 
d'activitats sobre la poeta i la seva poesia. Justament, al cap de 
cinc dies, el 4 de desembre del 2013, Joana Raspali ens va deixar. 
Semblava que bagués esperat a tancar el cicle, tant de la seva vida 
corn de la seva obra, que van intimament lUgades i que ara el lector 
pot comprovar en aquesta entrevista que publiquem per dir-li adéu 
a l'escriptora.

Joana Raspali ha tingut una llarga vida i extensa carrera no només 
com a poeta, sino com a lexicògrafa i activista cultural. Ha estât 
sempre involucrada en els afers culturáis del seu poblé, Sant Feliu de 
Llobregat, i grades ais seus versos aparentment senzills s'ha guanyat 
el cor de molts infants i ha despertat en ells la tendresa per la poesia. 
Tot i això, no s'ha de menystenir que també ha escrit teatre, contes i 
novel-les no només per al pùblic infantil, sino també per a l'adult, com 
Diamonts i cuis de got (2007), El cou de les heures (2008) i El jordi 
vivent (2010), entre d'altres.

Mentre em dirigeixo cap a casa la Joana, em creuo amb els nens 
que surten de Leseóla. Son les cinc de la tarda, fináis de setembre. 
Pico al timbre de Col dentista, la professió del seu difunt marit i amb 
la quai ha quedat batejada aquesta llar fins avui. Al cap d'uns segons, 
m'obren la porta i m'acompanyen a una sala d'estar replena de [libres, 
amb una taula al centre amb munts de cartes, plecs de fulls, i encara 
més [libres. La Joana apareix amb el caminador, ben riallera. De mans 
fràgils però sàvies, d'ulls clars i observadors. La saludo i l'ajudo a 
seure. Me la miro, i m'encomana una personalitat entranyable, amb 
tota una història per explicar, com si fos sortida de les seves pròpies 
poésies.

S'excusa pel desordre de la taula i diu que avui té un dia una 
mica pesât i que amb els seus anys, la memòria de tant en tant li 
falla. Pausadament, va bevent un got d'aigua mentre es disposa a 
contestar les meves preguntes. Abans, però, em diu: «Al final em 
coneix tothom, però en el fons no em coneix ningù, perqué ningú em 
pregunta res».

La major part de la seva obra és de poesia infantil. Per què creu que 
és tan important inculcar la poesia als més petits?
El que em va portar a escriure per als infants va ser el següent: els 
meus filis sortien de la Universität i els vaig preguntar qué sabien 
de poesia. Em van dir que res, que només feien allò que surt en els 
programes, quatre poésies. Em van recitar allò de Con diez cañones 
por bando,/ viento en popo o todo velo... quejo l'estudiava quan 
tenia set anys! Els vaig preguntar si feien res de poesia catalana i 
em van dir que no. Com n'havien de fer, si no n'hi havia! Perqué tot 
el que hi havia d'en Verdaguer, d'en Carner, són coses molt bones, 
però poesia dedicada ais nens, no n'hi havia. Només s'havien fet 
uns quants exemples perqué fossin bons, perqué no es peguessin, 
perqué fossin obedients... tot escolar. Però poesia per cultivar el seu 
gust per la poesia, no hi havia res. Vaig pensar que els nens tenen 
els mateixos sentiments que nosaltres. No els saben expressar.

però els han de saber encaminar, i a vegades els 
encaminen cap a bandes que no interessen gens, 
perqué s'enlluernen amb allò dels més grans. Molts 
arriben a ser adults sense haver captat la poesia. Jo 
els deia ais meus amies poetes: «feu poesia per a 
nens, perqué aquesta poesia que vosaltres escriviu 
és molt bona, però qui espereu que us la llegeixi, si 
els nens no hi están acostumats?». Això no podia 
ser. Així dones, vaig parar la feina i totes les altres 
coses que tenia arrencades, i durant nou anys vaig 
escriure només per a nens. Vaig fer fins a onze 
[libres. Ara die prou, piego, perqué ja em quedo 
tranquil-la.

I com es van rebre aquests (libres?
A les escoles, vam tenir la sorpresa que ais

Febrer /  M arç2014 ■ Quadern 49



professons eis van anar molt bé. Perqué a més, els poemes eren 
curtets, amb una pàgina captaven tota la idea, els hi havien d'explicar 
poca cosa, i trobaven el canvi aquest tan bonic, d'alló material a allò 
espiritual. Jo vaig estar molt contenta que ho rebessin tan bé. l han 
treballat molt, la veritat, m'han fet moites coses de tots aquests anys 
fins ara. M'han anat enviant dibuixos sobre les meves poesies o han 
provat de fer poesies ells, molt boniques totes. Estic molt contenta, 
me n'he sortit. Perqué ara ja hi ha nens que entenen la poesia.

Ha seguit alguna tècnica especial per crear aquests poemes?
Jo no els he fet coses exemplars, escolars, he seguit un altre carni. Per 
exemple, els vaig fer uns versets molt senzills que diuen: La Huno és 
de plata/el sol és d'or fi,/jo tiñe uno coso/just o mig comi. La Huno és 
de piata —és mentida, tot i que els fa pensar en una cosa que no és 
veritat, però és bonica i s'hi assembla— i el sol és d'or fi —una altra 
imatge. Jo tinc uno caso just o mig comi —torna a ser mentida—, 
però s'imaginen un Hoc amb una casa de piata i una altra d'or fi, on tinc 
una casa just a mig carni. 1 continua: Sense tu sober-ho,/cada dio hi 
véns/per la porta biava/deis meus pensoments. El nen s'acostuma 
a pensar que aixô és imaginació, però quejo també hi pue entrar, 
allá! Perqué si pensen com jo, dones pels meus sentiments poden 
entrar, cada dia, per aquesta porta biava d'una casa que no existeix. 
Aixó és trobar l'estimació de la bellesa. l per aquest carni vaig enfilar. 
Que no es prenguin la poesia com un canvi de naturalesa, no. La 
veritat és veritat i la mentida és mentida. Però hi ha una altra manera 
d'interpretar la veritat a través de la Sensibilität i no a través de les 
regles normáis de la vida. Això és el quejo els volia explicar, i ho han 
entés.

Com veu els nens d'avui en dia?
Pobrets! No tenen res a mida seva, res. Els introdueixen de pressa 
en el món deis adults i els hi treuen tot el que ells necessiten, com el 
temps d'estar amb els pares, perqué treballen fins molt tard. Trobo 
que són molt espavilats. Ho aprenen tot de seguida! Jo no pue entrar 
a Internet, els meus néts si. No vull estudiar res més, ja he fet la meva 
carrera. He anat pujant els meus graons i ara que em deixin tranquil-la, 
perqué d'aqui cap alla hi ha una altra escala que no em toca a mi, ja 
toca a la generado que ve darrere. Però ells són molt llestos. Ara 
aprenen coses que nosaltres no sabiem, però d'altra banda, se'ls hi 
han près ocasions per emmotllar el cervell, perqué si les coses se les 
troben fetes no saben com ni per qué, no serveix de res. Penso que els 
hi prenen ocasions i s'avorreixen, perqué no treballen ells. En canvi, 
si ho haguessin de pensar i per dins tenir un treball continu, dones 
no s'avorririen, i serien més capaços de ser inventors. Ara no poden 
inventar, s'ho troben mig inventât, ja. Fan un salt i tiren endavant. La 
gent no madura, els nens salten d'una cosa a l'altra, i llavors quedará 
una humanltat que seguirà uns quants cervells privilegiats, i els altres 
serán els criats. Jo no sóc qui per dir això, però ho veig aixi, l'home 
perd facultats. No perd poder, no, que en va guanyant, però perd 
capacitat, eli, com a persona. Hi ha molt poca gent que sàpiga parlar 
d'una cosa si abans no n'ha parlât amb un altre, i no és això.

En els seus (libres vostè parla sovint sobre 
plantes i flors mediterrànies que sembla conèixer 
bé. Quin significat tenen per a vostè les flors? 
Quan les fa servir en els seus poemes? Perqué a 
vegades apareixen per descriure sentiments o 
sensacions...
Les flors són una imatge molt viva de la nostra vida 
a la terra. Una persona que no fos persona, viuria a 
la terra i veuria que la fior es panseix i s'ha acabat. 
Nosaltres sabem que no s'ha acabat, perqué la fior 
ens diu que l'arbre és viu. Jo sempre he tingut una 
gran estima per les flors conegudes i senzilles, 
de tal manera que ara he publicat aquest recull, 
extret de moites Hibretes de poesia, i he anat 
triant poemes que fessin una escaleta de la meva 
vida. El titulo Jordi vivent. Per a mi, a la vida hi ha 
més beilesa que lletjor; perqué les flors, sempre, 
són més altes que la roca. No són tan fortes, però 
la bellesa és més en les flors que en les altres 
coses de la vida. És el més bonic que tenim, com 
les fulles, com la naturalesa viva vegetal. Dins el 
Ilibre situo la meva vida en quatre parts de jardi.
La primera part la titulo Les violetes: unes flors 
boniques, petites, que no és que les busquem, és 
que pel bosc les trobem i diem: «ai, quina cosa més 
bonica!». És la nostra trobada amb la bellesa. A la 
segona etapa, quan ja he rebut les impressions del 
que és la bellesa, ve el segon jardi: Les morgorides. 
Són el SI i el no. Allò positiu i allò negatiu, el que 
agrada, el que no agrada, aquí és on es fa la tria, 
t'adones d'allô que trauries del món, del que hi 
posaries. Amb tot això ja he crescut i he conegut 
el món tal com funciona. Aleshores arriben les 
Roses... i punxes. Perqué no hi ha rosa sense punxa. 
Hi die moites coses que m'han fet feliç i moites 
altres quan ha vingut el dolor, quan he perdut les 
persones estimades, quan he trobat les punxes. 
Explico el meu drama, el de cada punxada, el de 
quedar sola... el tercer és aquest. A la quarta etapa, 
ja m'he fet velia. He perdut el marit, he tingut els 
desenganys de la vida, he topat amb totes les 
punxes. Llavors arriben els Pensoments. És una 
flor suau que ni té punxes ni té res, que és toveta, 
que se't desfá ais dits, que quasi ni la pots posar 
amb aigua perqué no té cua. Són aquests els meus 
pensaments d'ara. l són molt sedosos. O sigui, que 
faig com un recull de totes aqüestes Hibretes, on he 
anat recoHint els poemes que han expressat, més 
o menys, la situació que s'adeia a una violeta, a una 
margarida, a una rosa amb punxes. 0  ja, finalment, 
enunacabament.

És que hi ha poc temps dedicat a la reflexió, poc costum de reflexió 
sobre les coses...
Però això és un mal que ens el porta la civilització, anem per aquest 
carni. Pitjor anirá encara, pitjor anirá...
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On és el men cos? i el disseny del fer /
Miliuna coses improbables
ORIOL OCAÑA

La primera vegada que vaig veure les peces que formen la col-lecció 
Milieu va passar quelcom albora normal i extraordinari. Asseguts a 
les incomodes cadires d'una aula, contemplávem les explicacions de 
la Marta Giralt sobre el seu projecte. En un moment donat, una de les 
persones del tribunal a qui es dirigia (un tribunal jutjant una obra, és 
curios com lAcadèmia empra tan alegrement el llenguatge judicial; 
la dissenyadora, suposo, aquell dia era l'acusada), en aixecar-se per 
tocar el látex d'una mániga, o potser la textura vaporosa d'un coll, va 
fer caure una ampolla d'aigua que fins aleshores no havíem pogut 
veure. Jo m'asseia al costat del meu amic i fins llavors practicament 
no havíem parlai Quan l'ampolla va caure, em va dir amb gravetat de 
fiscal: «hi havia ampolla». I de sobte, el vaig entendre. Amb aquella 
frase estranya havíem construit una realitat en la quai els qui 
dissenyen no han de fer peces boniques o intéressants o funcionáis; 
la qualitat del seu treball rau en amagar de la forma més delicada

i efectiva possible, ampolles d'aigua buides dins 
la roba, a I'interior d'una màniga, a una butxaca 
secreta, fins i tot fosa i entrellaqada amb el teixit 
d'una vora, somiavem. En el nostre món paral-lel, 
el tribunal es dedicava a buscar les ampolles 
escrupolosameni mentre fan veure que valoren les 
textures, la caiguda d'una faldilla, o la qualitat de la 
factura d'un teixit de punt En aparèixer l'ampolla, 
la dissenyadora és descoberta. Paradoxalmeni 
si no la troben, tal vegada no hi havia ampolla.
La tranquil-litat del tribunal en la seva traballa 
i la dissenyadora expectant davant la situado 
matisaven encara més la nostra ficció que, com 
sempre, potser parlava més de la realitat de l'acte 
que presenciàvem del que podia semblar.

Quan em trobo amb la Marta a la cafeteria, 
ja fa dies que dono voltes a la coincidència 
(que innocent sóc, que la penso com a tal!), 
que estructura allò que ara relato: llavors ja fa 
temps que reflexiono sobre la fe, un deis nuclis 
estructuráis de la seva col-lecció. Intueixo, però, 
des del dia del judici, que el discurs que ella va 
construir amb el seu treball, l el quejo em die, son 
lleugerament diferents. Quan em trobo amb la 
Marta a la cafeteria, fa mesos que dono voltes a 
rúnica explicació que trobo a seguir fent, malgrat 
tot. La fe és la inclinació a continuar creient, tot 
i la cortesa que allò que creus és, com a minim, 
improbable. La coincidència inclou també la 
lectura d'una entrevista a en Manuel Delgado: «La 
fe es una convicción puramente privada que nos 
permite afirmar la existencia de realidades que 
nadie ha visto ni verá confirmada. En ese sentido, 
las adhesiones que nos merece la patria o el 
sentimiento amoroso son de la misma naturaleza 
que la creencia en Dios. Corresponden a algo de 
lo que estamos profundamente seguros, no a 
pesar de que no podremos demostrar nunca su 
existencia, sino justamente por eso.» Quelcom 
del que estem segurs perqué és impossible.
La poténcia d'aquesta idea travessa la meva 
especulació.

Potser, penso, la fe té quelcom d'aquella 
definició de la ideologia d'Althuser: és una relació 
ficticia amb unes relacions verdaderes.

Ara ja fa mesos de tot plegat i no percebo tan 
clarament les diferéncies que entre els nostres 
discursos a priori es desplegaven. Tots dos érem 
conscients que jugávem constantment amb
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manipular la versió mística de la fe. De fet, potser de forma errónia, 
utilitzavem indistintament totes dues formes. La fe i creure. Per a 
la Marta, a la seva col-lecció la fe és el nudi, però, i aquí radicava la 
nostra diferència, es tracta d'un nudi estàtici «Aquesta reflexió va 
ser una de les principals pautes del meu treball. Per a mi, la religió té 
a veure amb allò en qué creiem cegament, allò que no es mou en el 
nostre interior (el nudi). En canvi, la ciéncia és pur canvi.»

La diferència no rau, dones, en com la fe s'aproxima ais seus 
objectes, sinó en la seva relació amb el subjecte. Pensávem més aviat 
en una fe, un exercid de creure, comú en moites altres formes de 
pensament, la creença en allò improbable com a desencadenant.

«El disseny es crea a partir de decisions preses. El començament 
d'una idea, l'evolució d'aquesta, buscar i triar referents, els colors, 
els materials, com es resoldrà una cosa o una altra... Hi ha infinitat de 
possibilitats dins el disseny d'una sola peça. Cadascú, segons la seva 
fe, actúa d'una manera o una altra davant de les possibilitats que se li 
presenten. Suposo que té sentit pensar en la fe, com aquell nudi que 
ens dispara a fer les coses de la manera que les fem.»

«Dins les nostres decisions, la nostra fe ja hi queda reflectida, 
sense nécessitât que nosaltres fem un exercici mental intentant 
esbrinar els perqués. La fe és el motor que mou i propulsa la nostra 
part més intuitiva.»

La fe és estructural, sòlida i essencial a Milieu. Les peces 
esdevenen el cos i el geometritzen, ressegueixen els seus perimetres 
amb linies rectes, s'hi adhereixen amb pinces que entallen els teixits 
a les seves geografies. El látex esdevé una segona peli, enganxada al 
cos, sintètica i impermeable, que conviu amb les transparèneies i la 
fragilitat d'algunes àrees de nilô, les escletxes per on la peli veu i és 
vista.

La cièneia resta a l'altre extrem de la corda. L'ùs de la dèneia i 
els seus sabers sovint genera una paral-laxi segons la quai la cièneia 
és una nova religió. És evident que existeix una mistificació de 
la cièneia i la tecnologia que deriva del seu ús ideològic. Religió i 
cièneia comparteixen, a més, un tret: totes dues s'interessen per 
allò desconegut, per allò ocult. L'aproximaciô d'ambdues, però, és 
totalment diferent: les religions pretenen la veritat; la cièneia, la 
recerca per si mateixa.

«Jo SÓC atea, aixi que la meva visió del món fa temps que està 
sotmesa a canvis.»

Recordo al poeta Jesús Lizano narrant la seva infància, quan va 
passar de ser "creient" a ser "dubtant".

«Fe i cièneia són mètodes de coneixement, són vies que es 
desenvolupen paral-lelament, però amb mécanismes diferents.
La veritat absoluta no existeix, en cap tipus de coneixement. De 
la mateixa manera que la cièneia ha déclarât durant décades que 
posseïa el coneixement absolut i errava, el mateix passa amb la 
religió.

Penso que la cièneia, durant molt de temps es va percebre 
corn una espècie de religió, perqué es va considerar corn la branca 
del coneixement "certa", la que dictava les realitats del món. Més 
endavant hem anat aprenent que aixô era una fallàcia, i que molts 
descobriments inamovibles de la cièneia van ser revocats. La cièneia 
evoluciona amb els canvis del món, dels quais se'n desprèn i ella 
mateixa en parla.

Aquesta reflexió va ser una de les principals pautes del meu 
treball. La religió com allò en qué creiem cegament, allò que no es 
mou en el nostre interior. La cièneia, en canvi, és pur canvi.»

«Milieu va sorgir d'una frase d'Aristôtil: El punt 
mitjà és la virtut entre dos extrems. La culminaciô 
del treball és el diàleg entre els conceptes del 
moviment racional i el nudi estàtic en una mateixa 
col-lecció».

Les peces de la col-lecció están recorregudes 
per una sèrie de desplaçaments: teixits 
sobreposats, parts que queden al descobert, 
superficies que s'amaguen. No només es 
transposen els conceptes a nivell formai, els 
processes de treball són especialment rellevants 
en un projecte élaborât a partir d'una concepció 
holistica: atenent a la complexitat i la diversitat de 
factors implicats en l'obra.

«En un objecte, els trets culturáis, cientifics 
O psicolôgics queden fusionats i es creuen en el 
moment en què parlem de l'objecte corn a tal.
Quan contemplem una peça de vestir estem 
contemplant la totalitat dels aspectes que s'hi 
donen cita: el procès de creació, la manera de 
dur-la, la seva estructura i la manera en què ens 
afecta.»

L'extensa xarxa complexa d'actants, de punts, 
d'extrems i de virtuts que formen una peça. El 
procès d'experimentaciô amb els materials i 
el procès d'experimentaciô amb les idees. La 
composició d'un imaginari estètic particular que 
teixeix formes, colors, textures que remeten 
a un mateix nudi conceptual, concentrât però 
divers. Les persones que han aportat les seves 
pròpies idees, materials, colors i textures. Les 
mil i una coses impossibles que es donen cita en 
una cafeteria prop de la plaça Universität, o a 
l'aula aquella on rèiem de l'ampolla que algú va fer 
caure. Però en què pensaven, en realitat, aquelles 
persones que ara recordo estranyes, analitzant 
minuciosament les textures d'aquells punys i 
aquelles mànigues sense cap cos a qui vestir?

Milieu és una col-lecció de la dissenyadora de 
moda Marta Giralt amb la col-laboració de Hernán 
Hoentsch en el disseny de complements, Mariona 
Alvarez en la fotografia i Adria Lapiedra, Kevin 
Sabariego i Roger Varela de l'estudi Tabula Rasa en 
la direedó d'art — milieuproject.com

RESTAURANT
cuina de mercat
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Redenou /  Caixa de Sabadell, una experiència 
efímera de modernitat concentrada
GUILLEM CELADA

Durant el période 1965-1980, la Caixa d'estalvis de Sabadell va 
experimentar un moment de transformació cap a una modernitat en
el seu disseny i instal-lacions, tant de les seves própies oficines com 
de tots els équipements d'ús públic. A partir d'aquest période, les 
posteriors reformes graduais i el canvi de funcionament —quant al 
disseny— de l'empresa van esborrar aquesta eclosió de modernisme 
per deixar pas a resolucions irrellevants.

Aquest article, itinerat a base d'imatges comentades, és una 
primera aproximació a la resolució de la hipótesi que el titula. Una 
hipótesi que s'ha de nodrir de noves aportacions, engreixant un petit 
arxiu, amb documents existents (recerca) i documents generats 
(entrevistes, fotografíes d'elements persistents, fotografíes 
comparatives...), que permetin construir la história excéntrica del que 
entenc com uns anys d'aposta per l'excelíéncia, per un completisme 
que esdevé una modernitat gairebé programática desenvolupada 
en aquesta entitat, recentment destruida. Un relat vinculant 
d'elements circumdants que poden ser tractats amb independència 0 
anecdóticament, però que posats en relaciô (forçada?) denoten una 
dimensió amplia d'una actitud, d'una forma de treball i d'entendre el 
disseny, avui, cree que entre minoritaria i desapareguda.

El período de qué parlo és comprés entre mitjan anys seixanta 
i primers anys vuitanta del segle passât, que coincideix amb una 
etapa de gran expansió de l'entitat. Un moment d'obertura de moites 
oficines i équipements de servéis a la ciutat de Sabadell i a la resta de 
la comarca, principalment.

Va ser la trobada casual d'una memòria de l'activitat de 1970 
que em va arribar a les mans, on vaig començar a intuir que aquest 
podia ser un tema amb cua, 0 si mes no intéressant Les poques 
imatges que hi apareixien mostraven unes instal-lacions d'un 
excel-lent disseny, avui desaparegudes 0 reformados amb el que 
m'agrada de dir-ne "pitjores". Les imatges mostren una utilització 
enginyosa d'elements i materials. L'interès per descubrir qui hi havia 
darrera d'aquelles propostes que, evidentment no eren fruit ni de 
la casualitat ni de la seriació, em va portar sortosament —per un 
cùmul de relacions— a topar amb un dels artifexs d'aquells interiors 
i exteriors que destacaven per una aposta innovadora, elegant a 
voltes experimental, molt lluny de la imatge clàssica, conservadora, 
corporativista 0 uniformitzada amb qué identifíquem les 
instal-lacions i oficines d'entitats financeres. El personatge localitzat 
és Josep Maria Magem. Dissenyador, arquitecto d'interiors i botiguer 
de Sabadell, amb qui he tingut el plaer de conversar en varies 
ocasions, i de qui m'agradaria parlar més extensament de la seva 
prodúcelo i aportació al desenvolupament del disseny a Catalunya. 
Tot i que per a aquesta ocasió The citât per parlar concretament de la 
seva tasca i implicació en l'experiència Caixa Sabadell.

Amb les imatges d'interés localitzades, vaig començar les 
converses amb Josep Maria Magem, que, amb la quantitat 
d'experiéncies i anécdotas que acumula, m'ha donat una dimensió 
ámplia de la seva experiéncia com a dissenyador i la seva aportació, 
en aquest cas, entorn de l'entitat de qué parlem. Caixa de Sabadell

traballava bàsicament en qüestió d'equipaments, 
amb Ramon Ribalta i Josep Maria Magem, que, 
amb certes difícultats, exercien d'interioristes 
i pedagogs de cara als responsables de certs 
departaments per aconseguir poder materialitzar 
els encàrrecs tot trencant amb els tòpics i 
proposant una nova imatge per a la creixent 
entitat. La pedagogia va anar fent efecte 
lentament i va permetre algunes propostes 
que encara avui gaudirien de vigéncia formai, i 
encara més, de vigéncia projectual, per un treball 
desenvolupat des d'un enginy i una elegancia 
remarcables.

Josep Maria Magem m'explica la seva convicció 
de treballar perqué les coses diguin quelcom 
més enllá del bonic, la importancia de treballar 
amb un argument. Tot i materialitzar resolucions 
ultramodernos, no totes les idees es van poder 
executar, ni tota la pedagogia va funcionar. Com ja 
sembla una tònica en la história del disseny, moites 
propostes de modernitat acaben frustrados per 
la por d'alguns i la incomprensió d'altres. Algunes 
realitzacions van ser aturados a mig procès per no 
ser acceptades. Qui sap on s'hagués pogut arribar.

Aquesta oficina projectada per Magem a 
Monteada i Reixac (1971), és résultat d'aquesta 
tasca "docent" que exercia paral-lelament al seu 
ofíci d'arquitecte d'interiors, amb els caps de 
departament responsables de les noves obertures 
d'ofícines, aconseguint resolucions trencadores
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com aquesta. El joc d'elements, combinant el blau fort (planxes 
verticals de les parets i divisors/suport d'escriptoris) i el groe canari 
(butaques i Hums flexo), confereixen a l'espai un aspecte jove, pop, 
anti revival Liberty, que marcava una tendèneia en decoració en 
aquell moment.

La proposta, però, va més enllà de l'elecciô de colors, la 
instal-laciô d'electricitat vista que abasteix els panells de 
fluorescents del sostre; esdevé un element més del joc innovador 
de l'espai, que, remarcant-la amb color negre, potenclava el seu 
protagonisme. L'experimentaciô es completa en la utilització de 
materials. Tant les parets corn les estructures dels escriptoris/ 
taulells, están construits amb xapa metàllica (xapa Pegaso) que, 
aprofitant el seu dentat caracten'stic, confereix textura a les 
parets (posicionada amb l'acanalat en vertical) i serveix de guia i 
suport per a les fustes que conformen els taulells (posicionada en 
horitzontal), un excellent exemple de comprensió i interpretado del 
material, portant-lo a nous usos, i que descontextualitzat pren noves 
foncions. Aixi mateix, és una excellent mostra de corn, amb recursos 
elementáis (baix pressupost), el disseny pot prendre una dimensió 
interessantissima.

L'oficina que Magem projectà per a la sucursal de Ripollet, el 
1972 , és una resolució completament allunyada de la comentada 
anteriorment. En aquesta installació proposa un nivell de sofisticado 
sòbria excellent. No per aquest motiu esdevé un projecte excessiu. 
Les columnes de formigó vist es vesteixen amb cantonares d'acer 
inoxldable,usat també per ocultar el cablejat que descendeix per 
cada cara de les columnes per tal d'alimentar els aplics de Hum, 
que son un disseny del mateix Josep Maria. La paret de l'esquerra, 
que presenta un dibuix géométrie (groe mostassa sobre fons gris), 
es va resoldre adherint una catifa de terra de grans dimensions al 
mur. Pel que fa al mobiliari, es poden detectar, a la dreta, les cadires 
M6 g, disseny de Miguel Milà de 1969 i produises per Mobilplast a

Barcelona. En primer pia, unes butaques de peli de Grassoler, i al Harg 
del mur de l'esquerra tres papereres/jardineres/paraigüer"Bocazas'( 
disseny de Ramón Bigas Balcells, premiadas amb un Delta d'or el
1970.

Dues instal-lacions de dos anys propers, estèticament allunyades, 
amb un carácter propi per a cada una i amb el denominador comò 
d'aprofitar les condicions arquitectôniques de l'espai i treballant els 
materials amb sinceritat, explotant-ne noves qualitats.

Consultant les memòries i anuaris dels anys 50,60 i 70  de 
Caixa de Sabadell, descobreixo que les apostes per a resolucions 
avançades ja venia de Huny; el projecte original de final dels anys 
cinquanta per a la construcció de la nova Escola Industrial comptava, 
a més dels dos brillants edificis situats davant del mercat que 
coneixem encara avui, amb una construcció central de resolució 
orgànica que donava el contrapunt ais volums géométries de les 
dues aies laterals del conjunt, a més d'una entrada de coberta plana 
i superposició d'elements géométries que conduïa a cobert des de el 
carrer fins a un dels edificis. Més endavant, al final dels anys seixanta, 
trobem el centre de càlcul, una construcció còsmica-brutalista que 
actualment ha perdut l'impacte, ja que ha quedat envoltada per 
múltiples edificacions circumdants que H resten la preséneia, gairebé 
sacra, de quan s'erigia enmig de terrenys verges.

La nova gràfica de l'entitat és un altre element a destacar del 
période tractat. Aquesta proposta de l'estudi Joan Costa de 1970 
va esdevenir-se en dues fases. Primerament es va proposar un nou 
logotip per a l'entitat amb una tipografia de traços sinuosos, a cavali 
entre la rigorositat i l'expressivitat, molt del moment. Aquest logotip 
va conviure, però, durant uns anys amb l'antic simbol emprat des 
de la fundació de la Caixa. La sintesi del simbol històric a la minima 
expressió de la guardiola representada amb el traç de dues "5 ", una 
d'elles invertida, va ser una altra batalla a guanyar, en un conseil de 
direcció allunyat de les noves i joves idees.

A la fotografia, on veiem ja la convivéneia entre els dos elements 
fonamentals d'aquesta nova gràfica, s'intueix també Heneara existent 
façana de les oficines centrais de l'entitat al carrer de Sant Quirze 
de Sabadell, on tota la façana va ser recoberta de ceràmica amb 
el logotip aplicat en relleu, transformant aixi el logotip en textura 
arquitectónica.
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És en l'anuari de 1973 on, per referir-se a la 
gràfica de la publicaciô, apareix per primera vegada 
la paraula disseny. Anteriorment, els treballs 
de Xavier Salient, Eulàlia Vidal, L  Barbé, entre 
d'altres, apareixien corn a dibuixos i compaginado 
entre altres nomenclatures "predisseny".

El treball de disseny grafie d'aquest any va anar 
a càrrec de Serinya-Serra i la seva reproducció, 
a l'encara existent impremta dAndreu Castells, 
Artgrafi'a (Sabadell).

La innovadora gràfica que conceptualitza i 
sintetitza amb una il-lustració l'inici dels diferents 
capitals, a més de donar ritme a una informació 
feixuga de dades i résultats anuals, em remet 
a Tactual concepta glitch, un procès digital de 
desprogramació d'imatges que desfà la seva 
composició digital i té un résultat aleatori. Una 
avançada a Testètica del digital. La forta aposta 
de color, combinant un verd gairebé fluorescent i 
un lila saturat, confereixen un aspecte sorprenent, 
frese i dinàmic al conjunt gairebé àcid.

A nivell de publicacions, també s'ha de destacar 
la de 1972, que ens dona en clau gràfica la dimensió 
de transgressió que es va assolir. Tant la coberta 
corn Tinterior de Tedició està iTlustrada amb 
acudits gràfics del dibuixant i humorista Cese.
Ara, pot semblar quelcom d'anecdòtic, però per 
al moment va esdevenir un salt en la forma de 
concebre com Tentitat d'estalvi es mostrava al 
pùblic, deixant la seriositat i el tradicionalismo 
imperants per als résultats econòmics.

La descomposició de les caixes d'estalvis ha 
suposat la pèrdua d'un model d'estalvi i retribució 
social que en moments com Tactual, amb una 
administrado pública depauperada i corrupta, 
hauria pogut prendre tot el seu sentit inicial. 
Aquest, però, no és el motiu de Taproximació 
que pretenc amb aquesta publicació, tot i que 
ara, malauradament, parlar de qualsevol tret de 
les caixes d'estalvi sigui fer história de forma 
inevitable.

La uniformitat s'imposa i allò "productiu" i 
banal acaba sent el tret característic de moites 
empreses, en el seu sentit més ampli. Fantasiejo 
amb la idea que part de TObra Social era permetre 
a joves professionals d'un sector incipient 
potenciar les seves capacitats i resoldre espais, 
publicacions, equipaments de forma nova, fresca 
i coherent, donant albora sortida i cabuda a uns 
productos de projecció i producció locals. Penso si 
Tevolució cap a la uniformització i grisor de la caixa 
esdevenia directament proporcional a la pròpia 
tomba que van anar cavant-se en el context d'una 
economia de mercat i finances, fins la seva total 
destrucció.
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La resta d'imatges localitzades fins al moment
es podran visualitzar al nostre blog-arxiu www.redenou.com
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La coMecció d'art: Per a qué? Per a qui?
El passât mes de gener es va inaugurar l'exposició Interaccions: 
uno mirado present del Fans d'Art de I'Antigo Coixo de Sobadell, 
un projecte que presenta una mostra de la col-lecció a través de 
la mirada i el treball de deu artistes visuals i col-lectius artístics 
contemporanis de Sabadell. La interacció entre l'obra histórica i la 
nova creació comporta una reflexió al voltant de la col-lecció i una 
reinterpretació de la história des del present.

Quadern ha volgut contribuir a la iniciativa de l'Espai Cultura 
reservant l'espai del dossier a l'exposició i dedicant aquest nùmero 
a reflexionar sobre la fundó de les col-leccions d'art avui dia. Montse 
Romani i Jorge Luís Marzo escriuen sobre com s'han format les 
col-leccions d'art publiques en el nostre país i com aqüestes s'han de 
posicionar en la categoria de bé comú per tal que els museus siguin

realment educadors i dinamitzadors del teixit social i artistic. Glòria 
Picazo presenta el projecte del Centre d'Art la Panera de Lleida i com 
el centre d'art contemporani ha de situar-se en el nudi del triangle 
de relació entre artista, col-lecció i ciutadania. Assumpta Bassas 
proposa noves practiques curatorials enfront la imperant preséncia 
masculina a les col-leccions, i Enric Franch exposa com el disseny 
expositiu fa la seva interpretació deis objectes exposats i participa 
com a mediador entre la col-lecció i el públic.

Els centres publics han de prendre el compromis i la 
responsabilitat d'escriure el relat local a través de la seva col-lecció. 
Allunyar-se del mercat de l'art per apropar-se a (i impulsar) les 
dinámiques culturáis. Ser educadors, impulsors i mediadors, i 
contribuir a la creació i difusió del patrimoni artistic local.
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M u s g u  i coMecció: llegats, dilemes i reptes
MONTSE ROMANI' I JORGE LUIS MARZO

AQUI
UN VISITANTE 

COCK) Y s c n . ó  
EL ANEMÓMETRO racirrAi..
» œ  JUNIO K  2012

Fins la data, s'han publicat abundants assajos 
critics sobre la fundó del museu. D'aquests, hem 
après que el museu d'art contemporani a Espanya, 
impulsât durant els anys vuitanta, responia a 
un model que aprofundia en els canons propis 
del museu modem —en un moment en què ja 
estava périclitât—, però en un nou escenari 
postmodern que fomentava la cultura corn a 
recurs socioeconòmic. Com a résultat, institucions 
corn el Museu Reina Sofia i més tard el MACBA, 
van començar a conformar col-leccions d'art 
contemporani clarament sota criteris de mercat en 
connivència amb galeries, critics i marxants d'art.

Tanmateix, el relat amb el quai es van 
embolcallar aquests centres era ben diferent, 
la quai cosa va representar un manifest exercici 
d'il-lusionisme, de distracció. Del que es parlava era 
de ciutadania. Nombrosos governs i ajuntaments 
d'arreu de l'Estat van crear una enorme quantitat 
de museus corn a continents "naturals" on es

podien cosir històries sobre l'educacio dels 
espectadors. La cultura era mobilitzada corn a 
senyera democràtica capaç d'articular una nova 
societat queja no es mogués en termes ideolôgics 
O politics, sinó en el marc d'una "gran aventura 
individual". L'abast d'aquest programa d'estat al 
voltant de la causa individualista de la cultura a 
Espanya provocará el naixement d'una nova religió, 
d'una nova església on educar els ciutadans de 
la democracia i on generar indústries culturáis 
amb les quais acabar amb el projecte politic de 
l'avantguarda, tan vinculat al temps de la dictadura. 
Dels dotze museus d'art contemporani existants a 
tot l'Estat el 1981, hem passât a tenir-ne 126 avui. 
Una proporció que no trobarem a cap pais del mon.

Altres institucions, corn les entitats bancàries, 
van intentar configurar un patrimoni públic 
per subratllar la seva projecció social entre la 
comunitat, sent el programa d'art de la Fundació 
"la Caixa" el model més representatiu. En ambdós

Obra de Joan Fontcuberta 
a l'exposició No tocar, por favor 

(Museu Artium, Vitoria, 
maig-setembre 201E). 

notocarporfavor.wordpress.coo
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casos, les col-leccions es vestien de narratives 
marcadament historicistes, dirigidas a recuperar 
un Hoc en la modernitat europea mitjançant 
una lectura formalista, linealment cronològica i 
saturada de noms propis, moviments i categories 
estanques, que oferien un accès immédiat a les 
obres, fomentant la mirada passiva del visitant 
de museu: de nou un exercici de magia, perqué el 
relat parlava d'inversió social que revertiría els 
seus guanys (els dels bancs) en l'accès gratuit dels 
públics i en programes educatius, quan la realitat 
era Tintent de creado d'un mercat elitista de Tart. 
Aquesta concepció, aparentment transparent 
i exempta d'antagonismes, volia fer de Tart un 
element bàsic per consolidar el diseurs de la nova 
democràcia fins ben entrats els anys noranta. Aixi, 
el museu es va adequar ràpidament a la urgèneia 
del consens politic forjant un consens estètic 
per afavorir la internacionalitzaciô del país d'una 
banda, i el creixement econòmic d'una altra. El 
mapa dels nous museus i centres d'art creats entre 
1982 i 1995, que demostra Tencaixdel volar de la 
cultura en la reconceptualitzaciô de Testat-nació 
en temps d'hegemonia del capitalisme global 
financer, ho diu tot. Corn han expressat alguns 
especialistes, els museus d'art contemporani "van 
quedar atrapats" en la dicotomia centre-perifèria; 
entre la responsabilitat de proveir capital cultural 
a Testrenada ciutadania democràtica i Tassimilaciô 
de la cultura a Tespectacle del consum.

Malgrat la tímida apücació de les teories de la 
diferèneia els anys 1990 —sensibles a representar 
les singularitats històriques de la realitat local i 
les que afecten a les identitats sexuals, de gènere 
i classe—, el museu no va aconseguir eradicar 
certes formes d'exclusiô entorn a l'accès i els 
usos de la cultura. Contràriament, els efectes 
del multiculturalisme van falsejar els intents de 
repolititzaciô del museu, deslligant les modalitats 
de subjectivació representadas de les pràctiques 
socials que li eren pròpies.

La majoria de coTleccions pùbliques 
construidas per entitats locals al territori (a 
Catalunya, per exemple) s'han mogut emmirallades 
amb la idea de poder aconseguir atenció mès enllà 
del seu context natural, del seu teixit social. Per 
ser ciutadà de primera calia tenir les mateixes 
infraestructuras culturáis que les grans capitals, 
oblidant la possibilitat d'abonar la molsa que fa 
possible Tenriquiment i varietat deis bolets i la 
flora autòctona. Per ser ciutadà de primera calia 
atraure el public cap a aquells estils propis d'un 
món globalitzat. Les coTleccions aplegadas per 
les institucions locals —una gran majoria— es 
van deixar endur per una pintura pèssima —la 
deis anys vuitanta—, producte de la infiuència 
de conceptas com el de genius loci, promogut

pel critic d'art italià Achille Bonito Oliva i els seus 
acòlits: pur provincialisme teosòfic destinât a 
vertebrar turismes globals. Qui es pot mirar avui 
aquellas coTleccions on s'hi van abocar tants 
diners? No cal exigir explicacions quan avui 
amaguen aquellas obres, morts de vergonya, als 
magatzems dels museus?

No ès, aleshores, que la cultura deixa de 
ser ideològica, sinó que la cultura esdevè la 
ideologia. Aquests relats, fantasmagòrics en 
el sentit d'ocultar-ne la font i Tobjectiu, han 
assolit els darrers anys una intensa implosió. La 
transparèneia pornogràfica provocada per la piena 
assumpció de la desfeta de les tesis culturalistes 
de la transició i la piena assumpció de la victòria 
de les tesis industrialistes, ha dut a la fusió de les 
coTleccions del MACBA i de la Fundació "la Caixa"; 
a la vergonya de veure com els ens públics locals 
semblaven apostar pels centres de producció, 
nomès perqué es connectaven amb les gran 
capitals, amb Barcelona. En el moment en qué va 
haver-hi Toportunitat de projectar-los "cap a dins", 
quan el Govern català els abandonava, com en els 
casos de Mataró, Girona, Tarragona, Olot, etc., els 
ajuntaments no van fer res per deixar-los defallits.

La clara reorientado de les politiques del 
museu en les anomenades indústries culturáis 
ha despertat, no obstant aixó, un compromis 
critic en determinats agents sobre el Hoc que ha 
d'ocupar el museu en la contemporane’ítat. Per a 
aquests, la Identität de la institució exigeix avui 
una nova lògica estructural que reforci la seva 
vinculado amb les dinámiques constituents de 
la societal I aquí voldríem posar Taccent en dues 
reivindicacions. La primera té a veure amb la 
voluntat de restituir el patrimoni, la coTlecció, 
com a bé comú. Aixó impHcaria «una profunda 
crítica sobre el museu com un Hoc d'acumulació de 
propietal com a institució que regula el monopoli 
nacional del patrimoni artistic contemporani» — 
declarava recentment Jesús Carrillo, responsable 
d'activitats públiques del museu Reina Sofia.
Així dones, caldria preguntar-se: Quina idea de 
patrimoni hauria de configurar el museu d'art 
contemporani? Com s'hauria de gestionar i 
basant-se en quins criteris i condicions? Quines 
prestacions de servei públic s'haurien de garantir 
per facilitar Taccés, la interpretació i la participado 
coTlectives d'aquest patrimoni?

La segona qüestió, Higada a la primera, s'adreça 
a Teducació entesa com una mediació entre els 
centres d'art i les comunitats locals. Malgrat que la 
tendénda de molts centres ha estât la de reproduir 
els dixés réformistes, la gradual conversió deis 
programes d'educació heretats del museu modern 
en els anomenats DEA (Departaments d'Educació 
Artística) ha significat els darrers anys un nou
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enfocament dirigit a assajar altres models de 
relació i d'accio ciutadana a través de les arts. Tot 
i l'aparent restitució pública de l'educació en els 
museos, no podem obviar el fet que la precarietat 
en la formado artística del professorat a les 
escoles, la precarietat general a l'escola pública 
i la progressiva desaparició de les humanitats 
ais plans d'estudi, ha provocat que cada cop 
més siguin els departaments pedagogics dels 
propis centres d'art i museos els responsables de 
connecter l'alumnat amb l'art, amb els riscos que 
suposa d'instal-lar la idea d'una práctica artística 
estrictament vinculada ais espais museístics 
institucionalitzats. Sense oblidar que l'aposta 
que s'está fent per una educado privada i elitista 
provocará inévitablement l'adhesió continuada 
a una interpretació classista de l'art, vinculada 
estrictament a la competéncia mercantil i a les 
institucions que l'emparen.

En definitiva, si s'aspira a la gestió comunitària 
dels recursos públics atorgant a la col-lecció 
(tradicionalment entesa com un mecanismo de 
legitimació de les elits) la categoria de bé comú, 
caldrá en conseqüéncia reconsiderar l'educació 
al museo des de la seva dimensió política. Des 
d'aquesta perspectiva, l'educació recuperaria el 
seu sentit alÜberador actuant com una práctica 
col-lectiva des de la qual pensar i enunciar les 
maneres en qué produim i disseminem els relats i 
els llocs del comú.

Jorge Luis Marzo i Montse Romaní formen part 
del col-lectiu 5 UB. La societat U de Barcelona, 
juntament amb Tere Badia, Guillermo Trujillano 
i Octavi Comeron. Des de 2011 duen a terme una 
investigació sobre les relacions entre l'art i el poder 
en el context artistic de Catalunya. La primera fase 
ha donat Hoc al documental: MACBA. Lo dreta, 
¡'esquerro i els rics (2013). 
http://youtu.be/r9OEcEXdtU8

Obra de Félix Pérez-Hita a 
No tocar, por favor

Montse Romaní és investigadora i productora 
cultural. Membre de la plataforma artística 
Subtrames, http://subtramas.museoreinasofia.es

Jorge Luis Marzo és historiador de l'art, comissari 
d'exposicions, escriptor i professor. 
www.soymenos.net
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CoMeccions d'art contemporani 
i projectes coMaboratius
GLÙRIA PICAZO /  Fotografíes de Jordi V. Pou

Des del moment que es va començar a gestar 
la idea de posar en marxa un centre d'art 
contemporani a la ciutat de Lleida 1 fins el moment 
de la seva obertura varen passar sis anys, un temps 
que, mentre es feia la rehabilitaciô arquitectónica, 
es va aprofitar per posar els fonaments d'un 
projecte que iniciava el seu recorregut amb 
la primera edició de la Biennal d'art Leandre 
Cristôfol el novembre de 1997- El motlu principal 
d'organitzar una biennal destinada bàsicament 
a configurar una col-lecció d'art contemporani es 
trobava en el fet de poder consolidar una base 
sòlida d'artistes seleccionats i d'obres adquirides 
sobre la quai anar configurant el que després 
seria el projecte del Centre d'Art la Panera. Les 
tres edicions de la biennal prèvies a la posada 
en marxa del centre, l'octubre de 2003, varen 
fer possible la trobada amb artistes corn Jordi

Colomer, Daniel Canogar, Marina Núñez, Antoni 
Abad, Montserrat Soto, Alicia Framis i Rogelio 
López Cuenca, que posteriorment, un cop 
iniciatja el programa expositiu i d'activitats del 
centre, varen ser convidats a realitzar projectes 
individuals pensats en fundó de les especiáis 
caractéristiques arquitectóniques del centre. En 
conseqüéncia, a més d'anar reunint un patrimoni 
artistic contemporani per a la ciutat, s'anava teixint 
una important xarxa de complicitats entre centre i 
artistes. Actualment, la col-lecció aplega unes 120 
obres adquirides mitjançant les vuit edicions de 
la Biennal i darrerament s'ha anat enriquint amb 
donacions provinents d'alguns artistes amb els 
quais el centre ha col-laborat.

Aquesta col-lecció ens ha permés desenvolupar 
una de les Unies de treball del centre, que está 
focalitzada en revisar-la des d'óptiques diferents

25 obres, 17 artistes, 4 relats  
(1/10/2009-05/01/2010)
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i mostrar-la tant en el nostre centre com 
presentant-la en d'altres museos i centres d'art, 
la qual cosa ens ha permés impulsar un treball 
de comissariat, generat tant des del propi centre 
com convidant comissaris externs a repensar-la 
per oferir noves i renovades lectures sobre la 
col-lecció. Aqüestes presentacions han tingut 
sempre en compte un component educatiu 
significatiu, no només pensant en el possible 
visitant que, de ben segur, sempre agrairà les 
referències complementarles que se li puguin 
oferir per fer mes enriquidora la seva visita, sino 
tenint present que a cada nova presentado la 
mateixa coMecció es va estudiant, documentant, 
referenciant, etc. No podem oblidar que una altra 
de les tasques basiques dels museos i centres 
d'art és la d'anar relatant una historia de l'art 
contemporani, que no sera l'ùnica possible però 
que ens ajudarà, mitjançant les peces reunides, a 
configurar una visió polièdrica sobre el context 
sociocultural del qual han sorgi! Un exemple en 
aquest sentit fou la mostra 25 obres, 17 artistes,
4 relots (2009), que prenia el titol d'una de les 
exposicions organitzades pel teòric i activista 
nord-americà Seth Siegelaub a finals de la década 
dels anys seixanta a Nova York. Tot col-laborant 
amb artistes conceptuáis, va fer singulars 
propostes que reformulaven l'exposició com a 
plataforma d'exhibició de l'art contemporani. 
Sumada a aquesta referéncia histórica, la mostra 
25 obres, 1/ artistes, 4 relots ostava organitzada en 
quatre apartats temàtics en els quais es mostrava 
un artista de referència internacional provinent 
de la col-lecció del MACBA, com Daniel Burén, que 
es relacionava amb obres de Miquel Mon! Ignasi 
Aballi i Pep Agut per fer patent l'evoluciô de la 
pintura durant les darreres décades, que sovint 
ha optât per "pintar sense pintar". Aquest apartat 
temàtic, junt amb els de "El cos i Tacciò", "El gest 
creatiu" i 'Arquitectura i utopia", no només eren una 
manera d'organitzar aquesta presentació, sinó que 
posaven de manifest els quatre eixos vertebradors 
que organitzen la nostra col-lecció. Relots 
encodenots (2011) fou una presentació de col-lecció 
per a la qual várem voler eixamplar el concepto de 
col-lecció més enllá del que habitualment s'entén 
per obres d'ar! és a dir, una pintura, una escultura, 
una fotografia, etc., per a la qual cosa várem 
incorporar part dels fons de publicacions especiáis 
del Centre de Documentació de la Panera. Unes i 
altres dialogaven en un flux continu que mostrava 
al visitant les relacions formais i conceptuáis 
que poden existir entre les peces: de fe ! i com 
el mateix títol anunciava, s'establia un relat 
encadenat que partía de José Maldonado i seguía 
amb Ricardo Cotanda, La Ribo! MR Y MR Rosado, 
Jordi Colomer, Francisco Ruiz de Infante... fins

De dalt a baix Relats Erxadenats (31-10-2011-08/01/2012), 
Contextos en desús. Esiratégies per ncb íta r l  esf c i de l'a ltre  

i26/: 1/2012-15/04/2012)1 Dibuixa.'(31/10/2C13-19/01/2014)
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Abigail Lozkoz, 64 (2013)

finalitzar amb Pell d'Ignasi Aballi, una pintura que 
l'artista ha despullat del tot, menys del bastidor de 
fusta i la capa superficial de vernis.

La tercera presentado de col-lecció, Contextos 
en desús (2012), fou comissariada pel grup 
curatorial RM 5 La Asociación, i com ells mateixos 
escrivien, aquesta mostra «presenta la col-lecció 
completa del Centre d'Art la Panera com a part 
d'un teixit de vineles, esdeveniments, trobades, 
accidents, casualitats i associacions que no té 
pretensió objectiva o no voi tenir-ne». Tot partint 
de la història de l'art sense text que va construir 
Aby Warburg i de les exposicions surréalistes i 
dadaistes, RM 5 va organitzar una història de la 
col-lecció any rere any, amb les obres instal-lades 
físicament o bé amb les seves reproduccions, a 
partir de les quais s'establien grans constel-lacions 
de referéncies, tant artistiques i culturáis com 
politiques, econòmiques i socials. Des del punt 
de vista educatiu, era una proposta molt rica 
i suggestiva perqué situava l'obra en context i 
permetia que el projecte expositiu fos abordat 
des d'óptiques molts diverses, des de la història 
de l'art, però també des de la literatura, el cinema, 
la història... En definitiva, esdevenia una eina 
molt útil per abordar qualsevol temàtica per part 
del professorat, entrant-hi a partir d'obres d'art 
contemporani.

Els tres exemples expositius esmentats han 
comportât un component educatiu important 
perqué s'ha volgut facilitar al visitant el poder 
entendre l'art contemporani com un vehicle 
de transmissió de pensament i corn una eina 
per reflexionar sobre el món que ens envolta.
Dins d'aquest ampli ventali d'individuaÜtats 
que englobem sota el terme "visitant", podem 
trobar-hi des de qui gaudeix amb l'art fins a qui el 
considera una eina educativa. Per aquesta darrera 
raó, una exposició com Contextos en desús va 
ser utilitzada des de la Facultat de Ciéncies de 
l'Educació de la Universität de Lleida, tot partint 
del comissariat de RM 5 La Asociación. El propòsit 
fou que l'alumne, futur mestre, aprengués a 
teixir vineles i associacions a partir de les seves 
experiéneies vitals de la mateixa manera que 
els comissaris ho havien fet amb les obres de la 
col-lecció de La Panera. L'estudiant Mireia Farrero, 
que va participar en l'experiéncia, ho comentava 
en aquests termes: «Contextos en desús em va 
permetre veure que les relacions que establiem 
amb l'art no eren casuals sinó tot el contrari, eren 
causais, causais d'una forma d'entendre el món i 
l'educaciô a partir de la interacció amb l'art. Per 
mi va suposar un procès de metaconsciéneia, 
de veure que allò que succeïa a les aules de la 
Glòria Jové es podia investigar. D'aquesta manera, 
Contextos en desús em fa présteos de consciéncia

per a la redacció de la meva història de vida, en 
qué l'objectiu no era cap altre que fer visible 
allò que fins aleshores només eren relacions de 
pensament. Aquesta exposició em va ajudar a 
codificar, a veure els transits i les possibiÜtats 
perceptives i situacionals dels modes de relaciô, 
de les narracions ùniques que es construeixen des 
d'experiéneies conjuntes». L'estreta col-laboraciô 
establerta amb aquesta Facultat de Ciéncies 
de l'Educació no només ha estât cenyida a les 
visites dels estudiants a La Panera i als posteriors 
projectes que han élaborât, sinó que també ens 
ha permés establir un pont entre facultat i centre 
mitjançant el projecte Zona Boixo. Es tracta d'un 
espai d'aquesta facultat destinât a presentar 
una extensió de les exposicions de La Panera 
a la Universität Des del 2010 hi hem mostrat 
peces de la col-lecció i peces que continuaven 
les exposicions de La Panera, amb diferents 
intencions segons les necessitats dels programes 
de les assignatures, i en aquest sentit tant ha 
estât rellevant l'obra corn el paper de l'artista, el 
comissari, el programa educatiu 0 bé el relat d'una 
exposició, corn succeirà amb motiu de la mostra 
Campo Adentro, en la quai els estudiants, després 
d'haver vist i estudiat el projecte a La Panera, 
realitzaran el seu propi projecte a Zono Boixo, tot 
coincidint amb les intencions de Campo Adentro 
d'analitzar, revisar i fer propostes sobre l'entorn 
rural.

Un altre motiu de recerca per part del nostre 
centre, encara que de moment s'ha anat fent 
de manera molt cauta, ha estât l'ús d'obres de 
la nostra col-lecció per organitzar exposicions 
destinados exclusivement al públic infantil. Tot i 
que aquest fet no és gaire habitual al nostre país, 
perqué la idea predominant és que el nen és un 
visitant com qualsevol altre i que l'únic que cal fer 
és adaptar el llenguatge al seu nivell de comprensió 
però no programar "exposicions infantils", el cert 
és que es tracta d'una práctica habitual en d'altres 
països. Alguns museus, com el CAPC Musée de 
Bordeus en un déterminât moment, o el Centre 
Pompidou de París amb la Galerie des Enfants, 
han desenvolupat una programació continuada 
en aquest sentit. En el cas de la Tate Modern de 
Londres, té al seu web el programa Tate Kids, 
en el qual ofereixen que el públic infantil pugui 
organitzar la seva Tate Kids Collection a partir 
d'obres de la col-lecció. R+R+R fou un projecte 
sorgit d'una ùnica peça de la col-lecció, Caloixero, 
del dissenyador Curro Claret, per elaborar un eix 
conceptual sobre el reduir, reutüitzar, reciclar amb 
una clara voluntat d'introduir un missatge formatiu 
i ecologista amb la visita. El darrer projecte ha 
estât Dibuixol, a partir d'una série de dibuixos de 
la col-lecció organitzats en quatre murs per quatre
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dels artistes seleccionats, que alhora havien 
proposât una activitat relacionada amb l'acte de 
dibuixar.

En un moment corn Tactual, qualsevol museu i 
centre d'art s'ha de proposar tenir una incidència 
més enllà de Tespai arquitectônic que ocupa i de les 
competències que tradicionalment se li atribulen, 
i fer-ho tant estenent-se territorialment corn 
aprofitant les múltiples possibilitats de les noves 
tecnologies. En aquest sentit, hem treballat en 
dues linies diferents. D'una banda, hem iniciat una 
nova coMecció de peces pensades per a iPhone.
Es tracta d'encàrrecs especifics a artistes per 
ser vistos a través de la nostra app sota Tepigraf 
d'art mobil, amb la intenció d'arribar a un pùblic 
diferent i possiblement més ampli que el que 
sol visitar exposicions. Aquesta nova coTlecciô, 
que la podem entendre corn un nou apartat dins 
la coTlecciô general de La Panera, esté formada 
per peces de Juan López, Ignacio Uriarte, Marina 
Núñez, Jordi V. Pou i Cabello/Carceller. Aixi mateix, 
la web ens ha servit corn a plataforma per donar a 
conèixer un altre aspecte de la nostra coTlecciô, el 
de les edicions especiáis i Hibres d'artista. Atesa 
la dificultat de difondre aquest tipus de materials 
en exposicions convencionals, vàrem posar en 
marxa el projecte Panera anime, amb el quai, a 
partir de comissariats especifics externs al centre, 
es van donant a conèixer els fons del Centre de 
Documentaciô, alhora que gracies a les aportacions 
dels diferents punts de vista dels comissaris 
convidats es va ampliar, estudiant i traçant linies 
de força d'aquest apartat de la coTlecciô.

En el nostre cas, la coTlecciô, la seva 
configuraciô i el treball générât a partir d'ella al 
llarg d'aquests darrers 15 anys, ha estât una manera 
d'establir complicitats amb els artistes que hi sôn 
presents, i fer-los participar del projecte educatiu 
générât pel centre. 1 és aixi corn alguns d'ells han 
fet visites a centres escolars, corn Miquel Mont 
i Marina Núñez; han participât en congresses 
organitzats conjuntament amb la Facultat de 
Ciències de TEducaciô, corn Lara Almârcegui,
Javier Peñafiel o Valeriano López; han dissenyat 
tallers infantils, corn Martin Vitaliti, Francesc Ruiz 
O Fernando Renes; han tingut un protagonisme 
especial en el programa especific destinât a 
les Escoles Bressol, corn Jordi Colomer, Ignacio 
Uriarte i Casilda Sánchez, o bé han participât en 
el programa de projectes coTlaboratius que venim 
desenvolupant durant els darrers anys, per tal 
d'apropar la creativitat i les pràctiques artistiques 
a aquells coTlectius més desafavorits i en rise 
d'exclusiô social. En aquest darrer programa les 
aportacions de Francesc Ruiz treballant en Tàmbit 
de Teducaciô especial, Javier Peñafiel i Jordi V. Pou 
en Tàmbit hospitalari, i Emiliana amb el coTlectiu
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Sindrome de Down de Lleida, han estât exemples 
molt singulars de la impücaciô de la creaciô 
contemporània al serve! dels ciutadans.

Considerem que actualment el paper d'un 
centre d'art, més enllà de la seva indubtable 
tasca expositiva i de suport a Tart i als artistes 
contemporanis, ha de portar a terme un paper 
de compromis i d'activisme amb una politica de 
proximitat intensa i qualificada, que ens permet! 
aconseguir una «politica d'exceTlència», tal com 
comentava l'artista Juan Luis Moraza recentment, 
en proposar que en Tàmbit de Tart contemporani 
se seguis una politica semblant a la que el pais 
ha desenvolupat respecte a Tesport; promoció 
intensiva de Tesport de base per arribar als 
grans noms que avui destaquen en el panorama 
internacional. L'art contemporani, i per extensiô 
la creativitat, sôn possibles eines de pensament 
que ens forcen a fugir de situaclons acomodaticies 
per convertir-nos en ciutadans actius, Hiures i 
compromesos amb la societat que ens ha tocat 
viure. Corn escriu Marina Garcés a Un manda 
común, «Pensar no sólo es elaborar teorías. Pensar 
es respirar, vivir viviendo, ser siendo. Para ello hay 
que dejar de contemplar el mundo para reaprender 
a verlo».

Tot, tot, tot és als llibres 
(Exposició online)

Gloría Picazo és directora del Centre d'Art la 
Panera de Lleida
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nteraccions
Una mirada present
del fons d'art de I'antiga Caixa Sabadell
Pep Dardanya
A principis del segle XX, Caixa Sabadell va iniciar la compra de 
pintura catalana tradicional i pintura clàssica europea amb la intendo 
de començar una coMecció d'art destinada a un hipotétic museu.
Amb el temps la col-lecció inicial es va convertir en un fons d'art, 
actualment el Fons d'Art de l'Antiga Caixa de Sabadell 1859, el qual 
consta d'un total de mil tres-centes obres, una bona quantitat de 
peces, però la falta d'un criteri unificai d'adquisicions ha suposat 
que esdevingui un fons molt divers i heterogeni. Aquesta diversitat 
dificulta la possibilitat de construir un diseurs expositiu amb 
garanties de qualitat i d'excel-lència conceptual historiogràfica, 
encara que conté obres importants, tant d'artistes locals corn 
internacionals. Però una pintura, una fotografia 0 una escultura 
no són només objectes de decoració 0 de col-lecció, representen 
imatges que ens comuniquen valors estètics, socials i politics sobre 
els seus autors i sobre el context en qué van ser pensades, produises 
i exposades. En aquest cas, també ens ofereixen informació sobre 
els interessos d'una institució com Caixa Sabadell per configurar 
una col-lecció com a estratégia de posar en valor la seva tasca 
social i ciutadana. Per tant, una exposició del seu fons d'art no 
es pot plantejar simplement com una mostra dels objectes més 
representatius, sinó corn un dispositiu social i ontropolàgic que 
ens permet realitzar reflexions sobre el que implica actualment el 
fenomen del col-lecclonisme d'art des de la vessant cultural, social 0 
política. Mirar, entendre i interpretar les peces de la col-lecció corn a 
simbols que fan referèneia a un moment històric concret, però que 
al mateix temps ens permeten realitzar interpretacions ùtils per 
entendre el present, va ser el punt de partida per entornar el projecte 
de l'exposiciô Interoccions. Una mirado present del fons d'art de 
I'antiga Caixa Sabadell.

El procès s'inicià amb una selecció de trenta obres de la col-lecció 
representatives de la seva diversitat i heterogene'itat amb la 
intenció, encara que de forma fragmentada, de poder mostrar 
la seva importancia. Al mateix temps, es va oferir la invitació 
directa a deu artistes visuals sabadellencs representatius de la 
diversitat de paradigmes, de plantejaments i de propostes actuals, 
contemporànies, en l'àmbit de les arts visuals, ais quais es va 
proposar que seleccionessin una d'entre aqüestes trenta peces 
amb l'objectiu de realitzar un treball nou de producció, evidentment, 
tenint l'obra del fons corn a referèneia. Els artistes van disposar de 
sis mesos per poder reflexionar sobre l'encàrrec, per interpretar 
l'obra triada i per realitzar el nou projecte. Finalment, a l'espai 
expositiu es mostra l'obra de referèneia del fons d'art al costat de la

nova realltzaciô. El diàleg, en la majoria de casos de contrast, entre 
les dues obres, i d'aquestes amb la resta de l'exposiciô, comporta 
una reflexió diferent sobre la col-lecció i al mateix temps sobre els 
diversos plantejaments dels creadors contemporanis de la ciutat 
en tota la seva complexitat. Les "parelles de bail" converteixen 
l'exposiciô en una escenografía on el public espectador es transforma 
en un protagonista més que es veu "obligat" a buscar la relaciô entre 
les dues obres i poder fer visible la gènesi de la interpretació que 
l'artista contemporani ha fet de l'obra del fons d'art. Aixi, l'espectador 
es transforma en usuari, en un interpretador més dels projectes 
mostrats, convertint l'exposiciô en una experièneia participativa 
i creativa al mateix temps. El disseny expositiu reforça aquests 
aspectos amb unes cartel-les "expandidos" on es remarquen les 
"parelles" i també els limits espaciáis de cada projecte, facilitant a 
l'usuari la visió de restructura expositiva general, aixi corn la detecció 
de cada artista i de cada projecte. Paral-lelament, estudiants d'art 
han fet el seguiment dels processes de creació i de producció amb 
l'objectiu d'escriure uns textos per acompanyar les cartel-les; aquests 
textos, convertis en els fulls de sala especifics per a cada projecte, 
se sumen a les possibles interpretacions.

El col-lectiu Sitesize, format per Joan Vilapuig i Elvira Pujol, 
realitza normalment projectes a la recerca de "noves geografies 
territorials i paisatgistlques". En molts casos, els seus treballs 
interdisciplinaris es construeixen a partir d'investigacions sobre fons 
documentais corn a estratègia de recuperació d'imatges arxivades 
amb la intenció de dotar-les de nous significats. L'obra triada pel 
col-lectiu per fer la interpretació va ser un dibuix que Ramon Noé 
va realitzar l'any 1977 per encàrrec de Caixa Sabadell, en què es 
representa una oficina de l'entitat bancària de 1887. El procès de 
recerca iniciat per Sitesize sobre la interpretació de l'obra de Noé 
inclou una reflexió extensa i intensa sobre com la propia institució 
s'ha autorepresentat a través del temps i amb diferents estratégies 
de comunicació. Poti d'operacions de lo Caixa amb personotges de 
l'époco no deixa indiferent l'espectador: la reconstrucció a l'espai 
expositiu d'un despatx de direcció de la propia entitat com a suport 
escenográfic converteix la instal-lació en un espai relacional on els 
objectes, les imatges i les persones es transformen en protagonistes 
actius de la historia.

Caries Bartolomé es va deixar fascinar per l'obra barroca Lo 
predicoció de Joan Boptisto de Lúea Giordano. Bartolomé treballa 
habitualment analitzant i reinterpretant obres rellevants de la 
historia de l'art amb la intenció de vindicar les formes i restructura
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de la pintura com un acte d'emergència contemporània. Es motiva 
en els grans museus observant les pintores mítiques de la cultura 
occidental però pinta escenes quotidianes, amb els seus amies i 
familiars de protagonistes, corn un acte de posada en valor d'allò 
proper i palpable que conforma l'esséncia de la condició humana. La 
pintura que presenta, titulada Hippie Cinquecento, vindica la forma, 
la textura i el color com els elements principals de la interpretado 
de la realitat i al mateix temps com un acte de desmitificació i de 
profanado de l'obra religiosa de Giordano.

El joier Enric Majorai, o l'artista que fa joies, com ell mateix 
prefereix defínir-se, va decidir interpretar una pintura del seu amie 
Alfons Borrell. La intenció era convertir aquesta interpretació en 
una metàfora de l'amistat que els ha unit durant molts anys. La 
pintura sobre paper de Borrell triada per Majorai no fa concessions 
estètiques, o més ben dit esteticistes, va a l'esséncia de la forma 
i del color com un exercici de màxima honestedat continguda i 
continuada al llarg dels anys. Majorai recorda que, una vegada que va 
visitar Borrell al seu estudi, va agafar una de les seves pintures i en 
un movlment précis de papiroflèxia la va convertir en una barqueta 
de paper pintat, i la hi va regalar. Després d'uns quants anys, aquesta 
barqueta s'ha convertit en Barco, una escultura, o una joia, que 
representa aquest viatge fantástic, brillant i imprescindible que és 
l'amistat.

Amb el seu treball videodocumental, Isabel Andrés Porti ens 
proposa reflexions sobre el compromis i la responsabilitat de l'artista 
per apropar-se a la realitat social de manera critica. En aquest cas, ha 
seleccionatuna pintura de Josep Canelles de l'anyigBs, un Paisatge 
fabril del Sabadell industrial capital de la prodúcelo téxtil. La textura 
de la pintura de Canelles, amb els seus entramats de color i Unies, 
li permet, a través d'un zoom invertit, traslladar-nos a un altre mon. 
The woy we are és un bucle, formai i conceptual al mateix temps, on 
Andrés Porti converteix el paisatge impressionista de Canelles en 
un generador de lectures critiques sobre la flexibilitzaciô industrial, 
la globalitzaciô de la produccié i la precarietat laboral que ha 
comportât. Captant imatges disponibles online, la majoria produïdes 
pels mitjans de comunicado de masses, realitza un muntatge de 
postproducciô prenyat d'ironia i de sarcasme, eines imprescindibles

per parlar de ternes tan sedosos i preocupants.
Fina Miralles proposa un doble diàleg. En 

primer Hoc, un diàleg entre "natures mortes": una 
pintura titulada Natura marta, de Joan Vilatobà, 
sense datar, i una escultura, o una instal-lació, 
titulada Natura Marta, de Fina Miralles, de l'any 
1972. Vilatobà pinta, representa els elements 
mitics de les vanitas barraques, fruités i animals; 
només hi falta la calavera. Miralles ens presenta 
sobre una taula els elements de la natura, ni vius ni 
morts, sempre en transformació; el contrast ens fa 
pensar en la vanitat implícita en Tintent de retenir 
el pas del temps. La destrucció com a principi 
de la creado inicia Taltre diàleg. La fotocòpia de 
Tobra Gravat núm. 10 del Ilibre Si ja  maurais là- 
bas de Guillaume Apollinaire, de Georges Braque, 
realitzat el 1962, es transforma en Lectura d'una 
obra de Georges Braque, fragments de paper 
que permeten a Miralles reconstruir Tobra de 
Braque tot transformant-la en una máscara, en 

qué el procès és tan important corn el résultat. De fet, Tobra no és 
la máscara, sinó la foto-accio del procès de transformació com una 
metàfora d'una vida viscuda intensament.

Oriol Vilapuig ens presenta el projecte L'escena invisible com 
a interpretació de Tobra Maternitat de Trini Sotos, una pintura a 
Toli de 1954. Vilapuig construeix un mapa visual com a metàfora de 
la creació i formalització d'una emoció. El mapa visual de Vilapuig 
està conformât per dibuixos, pintures i text sobre suports molt 
diversos: acetat, paper, fotocòpies, grafit, pastel, etc. El résultat es 
pot llegir en totes direccions, de dalt a baix i de dreta a esquerra,
O viceversa. Les imatges són pròpies, o sigui realitzades per eli 
mateix, 0 "robades" 0 "segrestades'l però això no importa; el que sí 
importa és el procès que ens insinua. En aquest cas, ha de ser el propi 
espectador, amb la mirada en profunditat i aclucant els ulls, que ha 
d'apropar-se al poema visual fins arribar a tocar-lo amb la mà oberta 
O amb Torella parada i sentir corn el cor batega.

El retrat ha estât un dels grans temes de la pintura, de la 
fotografia i també de Tescultura al llarg de la història de Tart.
Els presidents de Caixa Sabadell es feien retratar per pintors 
sabadellencs corn un simbol ad eternum del seu poder. Josep Maria 
Baixas, Antoni Vila Arrufat i Màrius Vilatobà Ros van pintar els 
retrats que Tescultor Antoni Marquès ha seleccionat corn a objectes 
de referèneia del fons d'art per dialogar amb el seu Autaretrat núm.
I. El seu, però, no és un autoretrat convencional; està fet d'altres 
materials, aquells que ens parlen no tant de la fisonomía, sinó de 
la psicologia. El mirali i el polièster es converteixen a Tescultura 
de Marquès en elements conceptuáis al servei d'una idea: la 
d'emmirallar-nos en alguna altra persona com un acte de transposició 
fisiològica i filosòfica al mateix temps, on Tenamorament, però, a 
diferència del que li va passar a Narcis, és impossible però al mateix 
temps irrenunciable.

La memòria, com els objectes, es pot reciclar. De fet, la història 
no és més que Texperiència passada interpretada i per tant, 
inévitablement reciclada. El coTlectiu Starter traballa habitualment 
amb materials sensibles de ser convertis en simbols de la memòria 
coTlectiva. En aquest cas, van optar per una pintura de Joan Vilacasas 
titulada Planimetria III, V (Homenatge a Mono Burgués del Sabadell

12 Quadern • Abril /  Maig2014



Almudena Conesa

del meu record) de 1995. Vilacasas va pintar sobre una taula rodona 
de bar una planimetria poètica i conceptual del centre de Sabadell 
i el col-lectiu Starter ha convertit la planimetria en una volumetria, 
utilitzant objectes 0 parts d'objectes reciclats provinents dels llocs 
reals als quais representen simbòlicament. Sabadell del meu present 
es converteix en un itinerari virtual pel centre de Sabadell pie de 
records, d'emocions, de ginys ironies sobre el present, el passât i el 
futur d'una ciutat que es mereix una escultura, un monument fet de 
petites coses corn el que ens ofereix Starter.

Llorenç Ugas és fotògraf. Amb les seves imatges d'espais 
buits ens proposa reflexions sobre la solitud, el desassossec 0 la 
impossibilitat de redempeiô. En definitiva, sobre el fracas de la 
utopia de la societat del benestar. Modest Urgell era pintor. Les 
seves pintores ens proposen reflexions sobre la trista bellesa del 
paisatge 0 la poètica malenconia del pintor davant la Immensität. 
Tots dos, però, tenen una manera de mirar la realitat molt similar. Així 
ho va intuir Ugas al veure, per primera vegada, Tàpio de cementiri 
i va decidir sortir al territori a la recerca de la façana que va pintar 
Urgell, sabedor que segurament no la podria trobar. La seva càmera 
fotogràfica es va aposentar davant de cinquanta-tres tàpies de 
cementiri sense retrobar-se amb la tàpia anhelada, fins que es van 
acabar els 20 euros que havia decidit gastar en Tintent. La sèrie 
fotogràfica Project qui échoué numéro 1. Rechercher un cimetière 
avec20 euros, es construeix corn un itinerari simbòlic a la recerca 
utópica d'un Hoc i es transforma en una metàfora de la vida de la

majoria dels mortals, que sí que al final troba la "seva tàpia".
Antoni Estruch i Bros va pintar el 1909 una obra monumental 

titulada L'onze de setembre de 1/ 14. Una peça emblemàtica del fons 
d'art que aquest any assumeix una rellevància inevitable. Ramon 
Puig, més conegut corn Werens, és grafitar i il-lustrador, i va entornar 
la responsabilitat, el rise i al mateix temps el repte, de triar Tobra 
d'Estruch i Bros corn a referent del seu treball per a Texposició. La 
interacció entre el projecte mural que proposa Werens titulat 1/14 
setembre 2014 i Tobra d'Estruch i Bros és formai, ja que manté les 
mides i Testructura espacial, però és sobretot ideolôgic, no escatima 
en cap moment els paraTlelismes entre la guerra de successió i 
"el xoc de trens" actual. De fet, el seu mural realitzat amb esprais 
representa la força de la ciutadania anònima davant d'una situació 
d'injusticia social corn a metàfora d'aquesta confrontaclô. El projecte 
té una característica específica que H atorga més rellevància: la seva 
realitzaciô es fa in situ a Tespai expositiu i aixi els espectadors poden 
observar, inclús participar, directament de la seva configuració.

Els deu projectes en el seu conjunt conformen una exposició 
diversa i heterogénia, i per tant formalment ecléctica, però 
conceptualment homogénia i cohesionada en Tobjectiu de mirar, 
interpretar i interaccionar amb els objectes i les imatges de forma 
proactiva, amb la consciéncia que els objectes i les imatges són 
bones, no només per ser utilitzades, sino sobretot per ser pensades, 
per fer-nos pensar i per pensar-nos a nosaltres mateixos.
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L'escena invisible
Anna Dot

Almudena Conesa
Oriol Vilapuig pren el quadre Moternitot de Trini Sotos Bayarri com a 
referent per reflexionar sobre la idea de maternitat Els set dibuixos 
que componen la peça fan referència a un imaginan relacionat amb 
la gestado, moments pels quais tot subjecte ha passât en el cos de 
la mare però que dificilment pot recordar. Amb L'esceno invisible, 
l'artista al-ludeix a un moment que ens precedeix a tots i cadascun 
de nosaltres, que va tenir Hoc quan encara no existiem i que ens dóna 
a nosaltres corn a conseqüència. Aquesta escena desconeguda per 
tot subjecte —nosaltres encara no hi àrem— és el que Vilapuig, 
basant-se en els escrits de Pascal Quignard, anomena precisament 
l'escena invisible i és el focus on es concentra l'atenciô de l'artista per 
a aquesta obra.

L'escena invisible es manté oculta en la peça, i és que cap de les 
set imatges que la formen representa aquest moment. Si entenem 
l'obra corn un text, corn una narració formada per imatges, podem 
dir que l'escena invisible hauria de ser, en cas que algú la pogués re
presentar, una imatge que precedida tota la resta i que es col-locaria 
abans de la primera. Corn que no hi és, perqué encara que sabem 
que existeix no la coneixem, podem dir que actúa des d'una posició 
d'el-lipsi: l'escena que ens precedeix a cadascun de nosaltres resta en 
elTipsi tota la nostra vida i aixi és, també, corn actúa en aquesta peça. 
Amb una paleta entre melancólica i violenta, formada pel vermeil, 
el negre i el gris, tots ells sobre un color blanc cru, L'esceno invisible 
comença amb una primera imatge que es pot interpretar com una in- 
troducció: la presentacló deis dos sexes, dibuixats amb la neutralitat 
pròpia d'un Ilibre d'anatomia. Acte seguit ve un moment fose, un forât 
negre, un dégradât circular de la foscor a la Hum o el que podria ser el 
pia detall d'un melic. Pot no ser res d'això o pot ser-ho tot, però ens 
transporta a la següent imatge, en la qual al bell mig hi ha marcat amb 
insistència el melic del ventre femeni d'una escultura egipcia. A con-

tinuació, el rostre d'una madonna renai- 
xentista deixa veure entre les ombres 
el gest contingut que es concentra en 
la seva mirada, les paraules en vermeil 
de Quignard parlant sobre el moment 
invisible, la imatge fantasmagórica de 
l'ecografia d'un embrió. El final queda 
obert quan la darrera imatge apareix, 
abstracta i expressiva; els dibuixos d'un 
nen.

Vilapuig utilitza materials com el 
grafit, la tinta i el paper, que doten al 
résultat d'una sensació d'immediatesa i 
Hibertat pròpia d'un esbós. Col-lecciona 
imatges que per diferents motius li 
interessen o H criden l'atenció i, d'una 
manera similar a Aby Warburg amb 
el seu Atlas Mnemosyne, s'apropia 
d'imatges i les representa de nou, les 
repeteix amb la modificació inevitable 
que aquest acte comporta i les ordena 
elaborant-ne composicions. Així és com, 

grades a l'analogia, l'artista ens presenta les seves narracions. Michel 
Foucault va escriure sobre l'analogia, descrivint-la com aquella forma 
que tracta fins i tot amb les semblances més discretes de les rela- 
cions i que pot oferir a partir d'un mateix punt un nombre infinit de 
parenteses, i és que per mitja d'aquesta es poden relacionar totes les 
figures del món. L'analogia es troba, per exemple, en l'esséncia deis 
gabinets de curiositats de l'Europa renaixentista que buscaven expli
car, representar i ordenar el món; objectius i idees gens allunyades de 
la práctica de Vilapuig.

La lectura de L'esceno invisible és tan semblant a la d'un text com 
a la d'una pel-licula. Les imatges es Hegeixen d'esquerra a dreta, se- 
guint un ordre establert per la col-locaciô de cadascuna d'elles sobre 
el pia de la paret, corn sobre una mena de Hnia temporal. El fet que 
cada imatge sigui individual provoca un salt després de cada imatge, 
un espai en blanc causât pels limits de cada full de paper que pot 
recordar al muntatge cinematografie, en què després de cada pia hi 
ha un buit tan fugaç que resulta gairebé imperceptible, però que és 
suficient com per separar una imatge de la següent; tot el contrari del 
que passarla en un pia seqüència. Que cada imatge sigui limitada, i 
després d'una la mirada de l'espectador salti a una altra, remet ais Es
sais de Montaigne. Essent com eren transcripeions dels pensaments 
pronunciata en veu alta per fautor francés del segle XVI, salten d'un 
tema a un altre amb total Hibertat i és així com elaborava diferents 
reflexions i relacions en el que era una mena de deriva Hiure per a la 
seva ment. Aquesta acciò de derivar entre les idees està clarament 
vinculada a l'analogia, a la idea de revisitar referéncies, vincular-les 
a unes altres i donar-los, així, un nou significai Aquest procès, que 
trobem en Warburg, en Montaigne i també en Vilapuig, és infinit i 
gracies a eli el Henguatge es transforma, es rénova, es reactiva, així 
corn també ho fan el coneixement i la cultura.
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El fracas com a metode
Carmen Carrasco Cabezas i Pamela Palacios Murga
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Bufen vents cada vegada més forts, amb una crisi que no sembla 
tenir fi. La situació econòmica és cada vegada més incerta i ens con- 
dueix, individualment i socialment, a extrems insostenibles. El deute 
pùblic i els reseats a la banca incrementen les retallades a les ajudes 
pùbliques, la sanitat i també l'educació. La Iluita per la supervivèneia 
està garantida. La precarietat salarial i la desocupado impedeixen 
a la majoria dels ciutadans afrontar els deutes privats (hipoteques, 
crédits empresarials, etc.). La precarietat és una reaütat latent a la 
nostra societat i també molt visible en la metodologia de les practi
ques artistiques actuals.

L'obra que proposa l'artista Llorenç Ugas, titulada Project qui 
échoué numéro l  Rechercher un cimetière avec 20 euros (Projecte 
falÜt número 1. Buscar un cementiri amb 20€), remet a aquesta vo- 
luntat de reflectir la incertesa social. L'autor va acceptar el repte de 
buscar el cementiri représentât en la pintura Tàpio de cementiri, de 
Modest Urgell, sense cap pista. Amb pocs recursos i amb sols 20€ 
a la butxaca va idear una estratègia d'accio precària. Amb 20€ per a 
gasolina crea quatre rutes, sortint de Sabadell en direccié al nord, el 
sud, l'est i l'oest Passant per Olot, Berga, Badalone i el Vendrell, fau
tor elabora un registre de tots els cementiris que es troben en aqües
tes coordenades. Una proposta arriscada però summament intéres
sant i pertinent si escau, perqué Llorenç Ugas justement reflexiona 
sobre la nécessitât d'arxivar, d'ordenar i d'estructurar corn a voluntat 
d'aprehendre la realitat a través d'un recorregut psicogeogràfic de 
tots aquests espais, i es fa notar l'impetu acumulatiu i obsessiu de 
l'artista amb la voluntat de crear falses expectatives en l'espectador. 
Una metodologia de treball habituai en els seus projectes, que se 
centren en la ciutat, explorant les relacions que la societat urbana 
contemporània té amb el seu entorn més immédiat i la nécessitât de 
cartografiar-la en els seus limits. Utilitza l'arquitectura corn a punt de 
partida per investigar, documentar i intentar resoldre tots aquests 
dubtes que eli es planteja, ja que cada projecte que comença neix 
arran de preguntes, dubtes i reflexions com a individu i com a habi-

Gemma Gascón
tant. És sense cap dubte un repertori d'aquests llocs carregats de 
memòria, de profunda significació simbòlica, però albora l'especta- 
dor que veu l'obra se sent trastornat i confùs per com aquest registre 
perd el seu significat. És un Hoc real, localitzable? Quines d'aquestes 
múltiples imatges presentades és la que va inspirar el pintor Urgell? 
El titol de l'obra ens desvela la premissa de l'equivocació; l'artista no 
va poder situar en el mapa el cementiri que el pintor va plasmar, però 
té la sospita que podria tractar-se d'una fragmentació i combinació 
de diversos cementiris que havia visitât.

Podn'em afirmar de manera contundent que el projecte de Llo
renç Ugas és un fracàs? En la societat hiperproductiva i consumista 
no hi ha cabuda per a les fallides. Però els errors son necessaris i 
vitals per a processes de producció, no només artistics. Els pores del 
copitalisme sostenen que abans de convertir-se en un empresari, 
l'individu ha d'haver fracassat més de tres vegades en la creació del 
seu propi negoci. No obstant això, aquest enfocament constructi- 
vista es perd en el nostre context social, en qué Terror es converteix 
en una deshonra. Llorenç Ugas s'enfronta a Testigma del desencert, 
posicionant-se en una actitud d'assaig sense por de Terror. El seu 
projecte, encara que "faüit" per no haver localitzat el cementiri que va 
representar Modest Urgell, és un estimul a la cerca i a Tintent d'acon- 
seguir metes difi'cils o impossibles. El carácter enérgic de l'autor 
queda implicit en les seves paraules audaces quan afirma: «les coses 
impossibles em posen mogollón».

Considerem Tintent corn un bé a recuperar, una voluntat humana 
de no donar-se per vençut malgrat les situacions penoses en les 
quais estem vivint. Una Iluita constant de resisténeia necessària per 
als temps que corren. Pels canvis en els processes de desenvolupa- 
ment de les pràctiques artistiques. En moments de crisi sembla que 
la solució és no experimentar massa i esperar que tot es regularitzi 
de nou. L'art és crisi, aixi que: qué millor que una crisi econòmica per 
arriscar una mica més!

Abril /  Maig2014 ■ Quadern 15



De l'Onze de Setembre de 1714 a l'Onze de Setembre de 2014
Blai Marginedas

Nascut a Sabadell l'any 1872, Antoni Estruch i Bros sempre va cultivar 
una pintura académica amb una mirada épica sobre els temes his
tories. L'estil i la temàtica dels seus quadres xocava amb els gustos 
estétics i temátics d'altres companys de la seva generado, com Rau- 
rich, Pichot, Nonell, Mir o Nogués. Ja des de molt jove, Estruch va gau- 
dir del mecenatge de Francese R de Ponsa, un empresari sabadellenc 
que va mantenir l'artista fins a principis del segle XX. Aquesta ajuda 
li va permetre viatjar a Roma i Palestina, a més de poder formar-se 
a bastament a l'escola de la Llotja a Barcelona i a l'escola de San 
Fernando a Madrid. L'estabilitat econòmica i el seu llarg recorregut 
académie pot ser que l'allunyessin de la línia pictórica que liderava el 
context català en aquell moment. El cert és que una part de la crítica, 
emmirallada en les obres d'artistes corn Rusiñol i Sebastià Junyent, 
va tenir una actitud passiva envers l'obra d'Estruch, ja que molts cri
tics defensaven una modernització estética i temàtica que no encai- 
xava amb la seva proposta.

El quadre L'Onze de Setembre de 1714 va ser pintat l'any 1903, tot 
i que no fou présentât fins l'any 1909. Amb la mort de Francese P. de 
Ponsà i la falta de reconeixement per una part de la critica catalana 
—tot i gaudir de cert reconeixement popular—, Estruch es va veure 
obligat a fer les maletes i marxar a l'Argentina. Aixi fou com l'any 1909 
va fer servir el quadre com a aval d'un préstec de 10.000 pessetes 
al 6%  a la Caixa de Sabadell. Per tal de cancellar el crédit, l'obra va 
acabar passant a mans de l'entitat bancària l'any 1923 p erl3.000 
pessetes.

Contrastant amb tota la solemnitat del quadre d'Estruch, ens 
trobem amb els grafits de Ramon Puig, a.k.a. Werens. Amb un estil 
propi desenvolupat durant més de 25 anys de carrera, Werens ha 
aconseguit no només que els seus murals omplin moites parets de 
Sabadell, sino que els seus grafits també han obtingut un reconeixe

ment a escala europea. A més a més, després 
d'haver estât vivint a Londres durant un llarg 
période, va decidir tornar a la seva ciutat 
natal i iniciar el projecte Impaktes Visuals, 
un espai situât a Sabadell que funciona paral- 
lelament com a botiga i galeria d'art urbà.

La proposta de reinterpretar L'Onze de 
setembre de 1714 com un encàrrec no és una 
cosa nova en l'obra del grafiter; el que si que 
es desmarca respecte a la seva obra habitual 
és el fet de tractar un tema clarament politic. 
En aquesta ocasió, l'estil de Werens s'adapta 
a un aire més realista i deixa de banda els 
elements fantàstics que omplen els seus 
murals. La idea és senzilla: transportar el 
conflicte del 1714 al 2014 i fer-ho de la matei- 
xa forma que ho va fer Estruch. En t'aspecte 
formal, les dues peces són idéntiques: les 
mateixes mides, igual nombre de perso- 
natges, els mateixos punts de fuga, etc. El 
que sí que canviará será la técnica pictórica 

—Werens utilitza els materials propis del grafit en Hoc de pintura a 
l'oli— i els personatges protagonistes. Si Estruch volia fer un retrat 
históric, Werens planteja una crònica ficcionada del xoc de trens ac
tual, en qué les dues parts confrontadas són les mateixes —Catalu
nya envers Espanya— malgrat que el context actual sigui totalment 
un altre. Però quin sentit té el fet de fer una relectura, formalment 
calcada, d'una peça passada? D'una banda permet comparar els dos 
esdeveniments, adonar-nos que, malgrat que molt sovint sembla 
que la história sempre s'hagi de repetir, en el fons no és cert, ja que 
malgrat que les formes poden ser les mateixes el fons és totalment 
un altre. Un fet diferencial entre les dues peces és que, mentre que 
Estruch voi explicar la história a través del seu quadre i al final el que 
fa és crear una história ficcionada, Werens en canvi crea una ficció a 
partir de personatges simbólics actuals per tal de fer una crònica de 
la realitat. A més, Werens ho fa d'una forma anònima, ja que no agafa 
els noms que protagonitzen políticament el procès actual. En aquest 
sentit, el que no intenta Werens és alliçonar-nos a partir del passât 
com fa Estruch, sinó presentar una situado, encara que no es des- 
marqui d'un punt de vista propi.

Un deis punts a favor de la reinterpretació de Werens és el fet 
que l'obra será construida en directe. Cada divendres de gener i 
febrer de 2014, els visitants podran veure com treballa Werens en 
directe. D'aquesta forma s'afegeix un punt performatiu que acos
ta la peça al públic. D'altra banda, i per tal d'interaccionar amb les 
dues obres, un seguit de 300 adhesius, cadascun amb un deis anys 
compresos entre 1714 i 2014, connectaran les dues obres i els seus 
respectius espais. Finalment, també es disposaran un seguit de foto- 
cópies sobre acetat d'un deis esbossos de la peça de Werens per tal 
que l'espectador el pugui contraposar al quadre original d'Estruch, i 
d'aquesta forma comparar la composició de les dues obres.
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Interaccions amb Fina Miralles
Sara Medina Navarro

Art i Vida es complementen, ja que si l'art existeix és perqué [...] 
la vida el necessita corn a agent d'una acciò que sense ell 
no podría realitzar. Entre tantes coses que hem oblidat, 
es compta la fundó medicinal, la seva taumatúrgia legítima.

María Zambrano, La confesión: género literario'

«L'art ha de sortir per eli mateix.» Amb aquesta idea, Fina Miralles ha 
desenvolupat dos projectes artístics de caire heterogeni que endios
en el públic en una visló trencadora del concepte classic d'art i li qües- 
tionen la posició de l'artífex en el cercle creatiu. La natura ha estât 
concebuda com un element primordial en les representacions de 
totes les époques, però quina és aquesta natura? És la que existeix 
realment o la que la tradició academicista ens ha ensenyat? Miralles 
treballa aquesta teoria des de la mateixa forma, no li dona cap valor 
simbólic, sino que solament la presenta perqué sigui valorada estéti- 
cament. La natura morta com a exemplificació d'allò que morirà «ser- 
veix a l'artista per plantejar una reestructuració del sistema educatiu 
artistic i una mort de l'académia com a institució motor de tot aquest 
món de creadors», en paraules de la mateixa artista. Basant-se en 
l'obra de l'autor sabadellenc del segle XIX Joan Vilatobà-Figuls, Mi
ralles ens presenta diversos elements que creen un diàleg entre el 
natural i l'artificial, résultats de la desconstrucció de l'art per part de 
Tacciò de Thome; una crítica cap a tot allò que havia estât obligada a 
fer durant els anys d'estudi i que eren producte del seu rebuig cap a 
la pintura historicista del régim académie. Arran d'aquesta obra sera 
considerada membre de la nova generació d'artistes conceptuáis 
catalans i aproparà el seu art als currents del land art, l'arte pavera o 
Tart sociològic provinent de Franga.

«Vaig sortir de TAcadémia de Belles Arts i no volia veure ni un 
cavallet ni un sol pinzell, jo sabia que havia de fer les coses per a mi 
mateixa, no per a la galeria», ens explica Miralles. La faceta pictó
rica, la qual recuperará posteriorment, estará caracteritzada per la 
recerca del concepte i no de la pintura com a suport; creurà en una 
nova dimensió que separará la idea de pintura de la de representació, 
buscará una harmonía que creï una dansa entre les formes i figures, 
dotant-les de gran maTleabilitat.

A Lectura d'una obra de Georges Braque, l'artista ha produit una 
performance a partir de fotografíes seqüenciades i en la quai Tob- 
servador presencia Textracció de diverses peces a partir d'una repro- 
ducció de Tobra Gravat número 10 de Georges Braque. Si je mourais 
à la bas de Guillaume Apollinaire; per tant, la simplificació de les 
formes que ens duen a la idea primigènia de creació matriu de Tart. 
Miralles creu que «s'havia de fer»; no va fixar-se en el text, ni en els 
antecedents, ni en la imatge, afirma que «Tobra em va parlar» i instan- 
tàniament sabia qué havia de realitzar, i d'aqui sorgeix el résultat que 
veiem ara mateix a Texposició, una obra que planteja la desestructu-

Gemma Gascón
ració de Tart en favor de Tassoliment d'un concepte.

«Flan estât deu anys de conceptual en els quais les obres han 
estât les idees, la realitzaciô de les idees. A partir d'ara, Tobra sera la 
meva vida, jo la faig i ella em fa.» Amb aqüestes paraules. Fina Mira
lles ens emmarca una conclusió de la seva trajectòria artistica que es 
fonamenta sobretot en dos aspectos: la varietat en Tús de suports i 
tipologies de matériels, i la continua innovació temàtica en creure en 
la fusió contemplativa entre la natura i Thome. «No suporto el "Fina, 
has de fer...", sempre he fet el que he volgut», insisteix Miralles.

Una artista que destacà en el cercle creatiu nacional per la seva 
gran gosadia artistica en uns temps no gaire favorables. Una artista 
que produi una profunda transgressió en les normes establertes per 
la societat, una artista que viu actualment, una artista que converteix 
la seva linia ideològica en la seva manera de veure i viure la vida.

1 Bassas, A; Flurtado, A; Lozano, R; Parcerisas, P. Fina Miralles 
a la vida. Museu d'Art de Sabadetl, 2001:92-93-

■ De les idees
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«Jo faigjoies, però no sóc joier»
Mont Callarisa Mas

Almudena Conesa
Amb aquesta frase es defineix Enric Majorai, un mestre artesa i 
autodidacte, que a la vegada treu el cap a un món més complex com 
és el de les obres artistiques. Segons ell, sempre està dins els limits 
de la joieria i de la joieria artistica. Lajoieria és una passió per a eli i 
per a la seva familia, i de la passió ha passât a l'ofici. La innovació la 
porta a la peli, no s'estanca, no té limits, va sempre més enllà. La seva 
joieria no segueix cap corrent ni cap escola; les seves inquietuds es 
manifesten a través de la seva obra, on també s'hi pot trobar la seva 
mirada del món. El seu paradis. Fermentera. Alla hi va trobar el que 
li faltava a la Sabadell grisa, de telers i franquista dels anys setanta, 
dels republicans vençuts i amb la sensació d'haver perdut. Quan va 
descobrir Formentera va tenir ciar que aquell món era el que eli velia: 
un món miller, minim, on tot es pot concentrar, un micromón que és un 
macro; tot allò era, és i significa la seva gent, la seva cultura, els seus 
avantpassats; li va encantar el paisatge i sobretot la gent, tot això 
el va captivar i va decidir passar-hi una temporada... una temporada 
que s'ha convertit en més de quaranta anys! Primer va començar fent 
manualitats amb metalls, i això es va convertir en un ofici artesà de 
joieria. El seu món es va anar expandint, va començar per Barcelona 
i va continuar per Nova York; la seva ùltima conquesta, Mèxic. Enric 
Majorai insisteix a deixar dar que ell no ha sortit mai de l'àmbit de 
lajoieria, no ha passât a l'àmbit de l'art o altres formats; per a eli, els 
seus bronzes no són escultores sinó recipients de bronze. Per aquest 
motiu, l'obra que aqui presenta Enric Majorai no es pot considerar una 
escultura tal com entenem aquest terme, sinó que s'ha de definir com 
a joieria artistica.

La proposta de formar part dels artistes sabadellencs contem- 
poranis que participen en aquesta exposició el va afalagar, sobretot 
pel fet de ser una proposta de Sabadell (la seva ciutat natal) i també 
pel fet que comptessin amb un joier (lajoieria és una disciplina re-

lativament menys popular dins el món 
artistic). No és el primer cop que fa una 
col-laboració; és prou coneguda una de 
les darreres, la que el va unir amb l'ar- 
tista i pintor Michel Mouffe. El résultat 
va ser l'exposició i la col-lecció El pes 
de /'ánima. D'aquesta experiéncia en va 
sortir un reconeixement i una admiració 
per l'obra mútua.

El cas d'Alfons Borrell és una mica 
diferent. Majorai aprofita aquesta ex
posició i aquest projecte per rendir un 
petit homenatge a un artista de renom 
al qual coneix des de fa anys. Només cal 
dir que la dona de Borrell, la Rosa, va 
ser una de les primeres persones que 
comercialment va confiar en l'obra de 
Majorai, ja que va ser ella qui va decidir 
que les seves joies havien de tenir un lloc 
a Sabadell, en concret a la seva joieria 
del passeigde la plaça Major, lajoieria- 
rellotgeria Borrell. Majorai, per tant, va 

triar l'obra Sense títol de Borrell perqué n'és un admirador, el coneix 
de fa molts anys i espiritualment s'hi sent próxim. L'obra que ha fet. 
Barca, Higa amb els quadres de Borrell, perqué aquests solen ser com 
paisatges i poden portar l'espectador cap enllà, cap a l'infinit, cap on 
es vulgui, i amb una barqueta es pot navegar pels seus paisatges. Tot 
i que Majorai ha treballat amb bronze per fer peces grans, va trobar 
oportú utilitzar un material més lleuger, perqué el bronze no hagués 
tingut sentit en l'obra de Borrell; va passar per la planxa metál-lica i 
per l'alumini per acabar arribant a la plata (material per excel-léncia 
del joier). Respecte ais colors. Majorai ha intentât extreure'ls dels 
colors bàsics de Borrell.

Quina és la seva inspiració? Dones el mateix Borrell i la seva afieló 
a fer barquetes de paper per als amies i coneguts... Majorai relata 
corn «una vegada amb la meva dona, la Dolors, estàvem al seu estudi 
[al de Borrell] perqué voliem comprar un paper; ell és una persona 
una mica riallera, i quan vas al seu estudi et fa seure a un Hoc concret 
i ell va buscant, et fa com una representació, va passant les peces; 
finalment vam trobar el paper que ens agradava. Al final ell, amb cara 
de murri, va agafar un paper que estava per allà sobre pintat per una 
cara, i en un moment i amb unes grapes va fer una barqueta i la hi va 
regalar a la Dolors. La Dolors encara la té. I després sé d'altra gent 
que també ha tingut una relació íntima (que han anat al seu taller) 
amb l'Alfons que també té barquetes fetes per ell. I vaig din Ja está! 
Farem una barqueta». El procès que va seguir Majorai és el que sem- 
pre segueix per a tot el seu treball: fer esbossos i anar provant. La 
idea no va sorgir a la primera, sinó d'un raonament, d'un treball previ i 
d'uns dibuixos amb altres figures; el résultat, les tres barques.

Qui sap si d'aquest homenatge en sorgirà una col-lecció dejóles 
Majorai...
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Umberto Eco: «El progrès només es dona 
quan entenem la història corn quelcom lineal»
Alba Vilamala

Caries Bartolomé Ibars ha voltat pels museus i pinacoteques d'Euro- 
pa des de ben petit. No és d'estranyar, dones, que la seva pintura sigui 
una proposta amb els recursos que hi ha descobert. Els conceptas 
classics de dibuix, Hum, color son els que traballa en les saves obres a 
fi d'oferir-nos una mirada que ens emocioni, que es detingui i gaudei- 
xi. En un mon de pantallas on les imatges es consumeixen a tota ve- 
locitat, la seva pintura ofereix l'oportunitat de sentir uns plaers nous 
que a la vegada son antics en ser pensada per a la mirada detinguda. 
Vagant pel quadre, sempre es pot mirar més, sempre es descobreix 
quelcom de nou. Nivells que se superposen, lectures narratives que 
les figures humanes fan inevitables, s'integren amb nocions pura- 
ment plastiques de composició. Cerca tots els recursos, el llenguatge 
del eos, que es pot transmetre a través de postures i gestos però 
també a través de la forma com estigui pintat, el valor de les pures 
taques de color. Per a aquesta construcció és per a la que Bartolomé 
Ibars beu de les fonts clàssiques, hi troba una font inesgotable. No 
obstant això, la seva proposta no és una repetido académica, sino 
que es manté viva a través de l'observaciô i del treball del natural del 
mon que envolta l'artista.

Aixi dones, aquesta interpretació museística no té un valor perse, 
sino en tant que enriqueix les formes de mirar la realitat, i aixi l'ha de- 
senvolupat a través de llargues estades al Musée du Louvre el 2000 o
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a la Galleria degli Ufizzi el 2007. La trajectòria de Bartolomé Ibars en 
l'àmbit europeu és extensa, amb projectes a diversos museus i insti- 
tucions, corn ara la Universität de Cambridge, el British Museum o el 
Museu Arqueològic de Nàpols, aixi com el seu curriculum expositiu 
a l'Estat espanyol i la llista de les beques rebudes, que li han permès 
obrir-se carni entre els artistes contemporanis que treballen la pin
tura des d'una vessant més clàssica i tradicional, allunyant-se de les 
tendéncies més imperants en la contemporaneïtat.

És la seva una posició clarament ubicada en la postmodernitat, 
des d'on se sosté que qualsevol estil ha d'existir independentment 
del moviment que es dóna al present i que se n'ha de desconstruir la 
seva influéncia, desacomplexant-nos del que se suposa que és el que 
s'ha de fer actualment. La Ilibertat que permet a l'artista transitar 
per qualsevol época de la historia de l'art i treballar amb qualsevol 
moviment artistic, donant significat a les experiéncies i reflectint un 
context, com el que defensa Focault a les seves teories del pluralis
me, que deixa enrere els rols disciplinats i normalitzadors imposats 
per les institucions a principis del segle XIX.

En aquesta exposició presenta Hippie Cinquecento, una obra de 
gran format amb el tema clàssic de les figures en el paisatge com a 
interpretació de I'obra de la col-lecció de la Fundació Antiga Caixa de 
Sabadell.
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Visualitats per reciclar consciències
Myriam Jiménez i Harley Martínez

Almudena Conesa

Isabel Andrés Porti va néixer a Sabadell el 1975. Va estudiar Historia 
de lArt a la Universität Autònoma de Barcelona i per complementar 
la seva formació audiovisual va centrar-se en guió, direcció i teoria 
del cinema a Barcelona, Cuba i Londres. Ha participât en diversos 
projectes audiovisuals que l'han convertit en mereixedora del reco- 
neixement internacional. El 2012 es va embarcar en el documental 
Generado Pegaso, primer projecte personal com a directora i 
guionista. Actualment està collaborant en diferents projectes inter- 
nacionals amb Barcelona i Berlin com els seus principals centres de 
producció. Andrés Porti ha estât sempre interessada en ternes de 
carácter social, mostrant, a través del treball basat en la recerca, una 
visió intima, personal i criptica d'allò que, de vegades, oculta la rea- 
litat: fets protagonitzats per persones anònimes que mereixen ser 
coneguts i denunciats.

En aquest cas, ho fa prenent com a punt de partida l'obra Paisot- 
ge fabril, realitzada el 1985 per l'artista Josep Canelles Roca i que 
forma part de la collecció del Fons d'Art de la Fundació Antiga Caixa 
Sabadell. A la seva pintura, Canelles Roca, d'origen sabadellenc, ens 
mostra un paisatge representatiu de la ciutat de Sabadell, on l'acti- 
vitat industriai en el camp tèxtil va ser de gran rellevància al segle 
XIX. Andrés Porti, amb The way we ore, s'endinsa en l'obra del pintor 
per explicar-nos allò que actualment roman amagat en el sistema 
productiu del món tèxtil, presentant-nos com s'han convertit, per 
exemple, en Hoes foscos on es violen drets humans i els treballadors 
son explotats sense pudor ni conscièneia perqué empreses milio- 
nàries segueixin générant alts beneficis al mercal Una artista amb 
preocupacions socials reals converteix la seva obra en el vehicle que 
permet conèixer l'altra cara de la moneda i fent-nos particips d'ella 
ens empeny automàticamenl de manera gairebé involuntaria, a 
qüestionar-nos certs comportements i buscar solucions que provo-

quin un canvi en la forma de concebre aquesta realità!
Sempre sent conscient del marc contextual en el qual s'engloba 

la creació de The way we are —la reinterpretació d'una obra pree
xistent— l'autora parteix d'imatges extretes de YouTube provinents 
de noticiaris, documentais i reportatges, entre d'altres, de diferents 
mitjans, en els quais l'explotaciô en la indùstria tèxtil actúa corn a 
principal vector conceptual. D'aquesta manera, partint d'un exemple 
palpable corn la industrialitzaciô sabadellenca i mitjançant petites 
pinzellades sonores que fan referèneia a la seva infancia, s'extrapola 
al sistema econòmic en què vivim, no només posant en débat les 
politiques econômiques, sinó entenent que formem part d'un sistema 
general més ampli i més complex en el quai, a vegades per desconei- 
xement voluntar!, ens veiem inscrits sense poder fer-hi res. Podriem 
entendre que va ser l'esclat del tèxtil allò que va portar el Vallès a ser 
capdavanter industrial i, posteriormenl facilitar el seu desenvolupa- 
ment comercial i econòmic. Paradoxalmenl parteix de la represen
tado pictórica del paisatge industrial del tèxtil sabadellenc, però no 
es queda aqui, utilitza la indùstria tèxtil corn a punt de sortida d'un 
recorregut amb voluntat critica, establint aixi una clara relació entre 
l'àmbit locali el global.

Mitjançant la tècnica del mosh-up, Isabel Andrés Porti presenta 
una forma paral-lela de concebre aquesta realità! Présentant un 
possible model en el qual allò trobat és igual 0 més interessant que 
allò crea! l'autora planteja una reflexió en la qual, partint de l'explota
ciô de la indùstria tèxtil, es construeix un nou imaginar! de caire gai
rebé còmic en què les bases sobre les quais es construeix la nostra 
manera d'entendre el món d'un sol ùs es posen en evidèneia. Aixi créa 
una metàfora visual que utilitza el recidatge com a tècnica possible i 
totalment vàlida.
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Sabadell del meu present
Carme Servalls Munar i Karolina Katarzyna Urbanowicz

Starter és el fruit de la col-laboració 
de cinc ments créatives: Ivan Merino,
Joanjo Vendrell, Almudena Conesa,
Agusti Caixach i Claudia Permanyer.
Tots ells residents de Sabadell, les 
seves propostes de disseny i rehabi- 
litació d'espais son l'alternativa a la 
destrucció massiva de milers d'arti
cles que están en els nostres carrers 
i que son susceptibles de conver- 
tir-se en dissenys ùtils i definidors 
d'un estil més prôxim a la comunitat.
El modus operandi d'aquest col-lectiu 
es pot definir per la seva posada en 
comù de les idees, és a dir, intentar 
sempre prendre les decisions entre 
tots, raonant les seves opinions 
tot explicant-les als altres. A partir 
d'aqui, corn que cada un d'ells té una 
formació diferent (disseny industrial, 
fotografia, enginyeria tècnica...), 
es van intercanviant coneixements 
per aixi crear el projecte, sempre
caracteritzat per la seva interdisciplinarietat. Per tal d'anar més enllà 
de la simple exposicié, tenen ciar que la seva intencié final i principal 
és sempre reinventar l'objecte en desús, reciclar el que la societat 
rebutja i aixi donar peu a noves ecoconsciències. El seu treball es 
manifesta redefinint el desti d'objectes quotidians i el seu missatge 
als habitants de la ciutat del segle XXL

Per a aquesta exposicié van elegir unanimement la peça Plonime- 
trio III, V(Homenotge o Morid Burgués del 'Sabadell del meu record') 
de Joan Vilacasas. Per tant, aquest mapa visual i textual de Sabadell 
que ell crea és el punt de partida per al treball del col-lectiu: aixi. 
Investiguen més sobre aquesta ciutat compartida a través de Libres 
com Sabadell del meu record (Maria Burgès), del qual Vilacasas tam
bé es va nodrir. El mateix Joan Vilacasas entenia I'encant de Sabadell 
d'una manera molt personal, en qué part de la seva obra s'emmarca 
en aquest context de la seva ciutat natal d'on va haver d'exiliar-se a 
Paris, corn molts d'altres artistes espanyols de la postguerra. A partir 
d'una sèrie de casualitats, ['Starter ha trobat molts de paral-lelismes 
entre la manera de treballar de Joan Vilacasas i la seva pròpia. Coin- 
cidències, corn el fet que el dia de la inauguracié d'aquesta exposicié 
és l'aniversari de la mort de Vilacasas. Altres curiositats, corn ara que 
a la primera pàgina del Libre de referència de Maria Burgès descriu el 
carrer on casualment es troba l'estudi del coMectiu.

Connectant estils corn l'steampunk, creen aquest projecte am- 
bientat en aquesta atmosfera estètica de segle XIX mesclat amb 
gadgets actuals, corn ara plaques d'ordinador o xips. El col-lectiu ens 
guia per la ciutat de Sabadell plena de records, emocions i experièn- 
cies de la quotidianitat, on a cada cantonada ens hi esperen esperits 
passats. D'aquesta manera creen una "retrospectiva" col-lectiva 
d'aquesta ciutat, amb els seus Loes de conflicte, icones, simbols i
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reivindicacions. Aixi, a partir de la recoLida d'objectes trobats creen 
aquest mapa tridimensional de la ciutat. Des d'una llançadora volant 
convertida en un passeig fictici, engranatges de telers que simulen 
edificis o una cafetera convertida en la Torre de l'aigua de Sabadell. 
Tots aquests objectes simbòlics tenen la seva relacié amb la revolu- 
cié industrial, tant tèxtil com siderúrgica, de la ciutat, base econòmi
ca dels seus habitants durant décades. Per tant, aquests materials 
marquen la Loia de treball del col-lectiu, que es desenvolupa a partir 
d'aquests objectes que han pogut trobar per donar-los un nou signi- 
ficat, redefinir-los en un context històric i artistic. La maqueta com 
a commemoracié o reivindicaciò d'espais de la ciutat que, a vegades, 
no sén totalment fidels a la ubicacié real però que, encara que petits, 
poc misteriosos o oblidats, sén espais importants per als artistes i 
dissenyadors de la ciutat de Sabadell, aixi corn per a la societat local. 
Corn ara el pàrquing corn a meeting point, Casa Ramona (edifici d'es- 
tudis d'artistes, dissenyadors, mùsics...) o la plaça de la Vaca Cega 
És a dir, espais de la ciutat d'esdeveniments culturáis. Loes de festes 
majors, zones en conflicte o affaires sexuals, de creacié. Petits ho- 
menatges i reivindicacions, corn per exemple l'icénic Seat 600  que 
el mateix Vilacasas va customitzar i que està ubicat al vestibul de la 
biblioteca Vapor Badia. Amb aquests petits details, el col-lectiu ha 
créât meticulosament aquesta peça, que té molt de personal però 
que també repercuteix en tots els habitants de la ciutat, en la seva 
organitzacié i governacié. Per tant, podem considerar el projecte corn 
un mapa emocional de la ciutat de Sabadell, una ciutat que evidencia 
que abans de dissenyadors, artistes o enginyers, som ciutadans. En 
definitiva, tenir la voluntat de redescobrir un Sabadell que, tal corn 
digué Vilacasas, «té un encant recatat i que cal descobrir-lo, més que 
trobar-lo».
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Oficina d'una oficina: rellegir la historia
Pati d'operacions de la Caixa amb personatges de l'època
Laura Delgado i Anna del Bosque

1887. Una oficina. Quatre homes darrere d'una llarga taula enfront 
del finestral. Dones amb cotilles i davantals. Mans que gestionen 
els diners dels treballadors i empresaris. Cartells i paraules que 
promouen l'estalvi de totes les families de la ciutat Un autoretrat 
del poder: la Caixa d'Estalvis de Sabadell, fundada divuit anys abans. 
El dibuix de Ramon Noé il-lustra la tercera seu que va tenir la Caixa 
d'Estalvis de Sabadell, a l'edifid del carrer Sant Antoni número 13, 
entre I886 i 1914, on actualment trobem el Museu d'História de 
Sabadell. L'artista fa aquest dibuix per complir l'encàrrec de la Caixa 
de Sabadell d'un cartell per a l'exposició La Caixa d'Estalvis de 
Sabadell en el centenari de Sabadell-Ciutat.

2014. Al costat del dibuix hi trobem la taula d'un despatx de direcció 
de la seu central de la Caixa de Sabadell (actualment en desús) i una 
selecció de fotografíes, cartells, pamflets i vídeos que ens pregunten: 
Qué ha passât? Qué ha significat aquesta caixa d'estalvis per a la 
localitat de Sabadell? Com es representa a si mateixa, quines son les 
imatges de l'entitat al llarg del temps?

La plataforma Sitesize, formada el 2002 per Joan Vila-Puig i 
Elvira Pujol, ens proposa una selecció de documents i objectes: un 
assaig i un débat obert. La instal-lació és fruit d'una relectura crítica 
de la historia de la Caixa Sabadell, investigant des de l'Arxiu Historie 
de la mateixa entitat pel model social que aquesta caixa d'estalvis ha 
promogut al llarg de més d'un segle i mig d'activitat. El treball d'arxiu 
que presenten conté els materials gràfics generats per la mateixa 
institució per comunicar amb els clients un model de vida basat en 
l'estalvi i en la representació paternalista de la familia, i fidel a la
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jerarquía social, per tal d'oferir obra social a la classe popular local.
El material seleccionat ens presenta la transformació de la institució 
bancària i els seus criteris espaciáis, contextuáis i ideológics. En 
definitiva, és una construcció d'imatges que revelen l'evolució del 
tracte Entitat bancària-Ciutat-Treballadar. Aquesta documentació 
reflecteix el poder de la institució a l'hora de construir uns imaginaris 
determinats i com aquest poder ha anat canviant del model local 
cap al macroeconomic. No es tracta d'un diseurs lineal ni tancat, ni 
tampoc d'una peça original, única i inqüestionable, sinó d'un procès de 
recerca: una revisió de la historia a partir de les imatges que l'entitat 
bancària ha anat générant i que ens retorna la mirada a conflictos 
actuals. Per a Sitesize, no és només una reconstrucció del passât, 
sinó la vinculació amb un present complex. En aquesta proposta, els 
protagonistes no són en Joan ni l'Elvira, sinó la mateixa institució 
bancària i el seu paper en la construcció de la història de Sabadell a 
través d'uns ulls que qüestionen.

Sitesize treballa habitualment amb un concepto imaginari urbà 
des d'un altre punt de vista: generar experiències subjectives i 
col-lectives. Es defineixen com a productors culturáis i consideren 
la práctica artística com un treball col-lectiu. Els seus projectes són 
locals, de col-laboració i d'intercanvi, i están contrats en la metròpoli 
contemporànla, des de l'aprenentatge, la creació i la mediadó 
cultural. Com ells mateixos expliquen, els seus ámbits d'interés són 
les práctiques de producció cultural autònoma i la recerca de noves 
geografies territorials i paisatgístiques. Els projectes de Sitesize, 
com aquesta "oficina", ens fan questionar la historia mateixa i 
permeten generar altres mirades, noves lectures i noves histories.
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Este es un bosque tóxico
Ignacio Acosta

Monocultivos de Eucoliptus son plantados para absorber los residuos 
contaminados provenientes de la gran minería. Estos especímenes procedentes del 
continente australiano crecen muy rápido alcanzando grandes alturas. Sin embargo, 
es la gran cantidad de agua que consumen su principal característica, lo que causa el 
agotamiento de los recursos hídricos de las zonas que los rodean.

Los Pelambres, la quinta mina de cobre más grande del mundo, está ubicada 
en las puertas del desierto de Atacama. Pertenece al grupo Antofagasta pie, un 
grupo minero Chileno, registrado en el London Stock Exchange y constituyente 
del FTSElOO. Los Pelambres produce más de 400  mil toneladas de concentrado 
de cobre al año con ganancias sobre los 1.600 millones de dólares en 2013- El cobre 
es extraído de la mina a tajo abierto en la codillera de Los Andes a 3.600 metros 
sobre el nivel del mar en donde es molido, triturado y concentrado. El agua es un 
recurso fundamental para el funcionamiento de la minería a gran escala: por medio 
de tuberías, el material es llevado en estado semi-líquido al puerto ubicado en 
el océano Pacífico, donde se extrae el exceso de agua. Estos líquidos no pueden 
ser depositados en el mar o utilizados en la agricultura por su alto contenido 
tóxico. Son utilizados para regar 170 kilómetros cuadrados de monocultivos de 
eucaliptos que los eliminan por evotranspiración. El cobre, finalmente es exportado 
como concentrado, una especie de arena negra resplandeciente que contiene 
aproximadamente un treinta por ciento de cobre (la forma más básica que la 
industria produce). El concentrado se vende mayoritariamente en contratos de 
largo plazo a grandes refinerías en Asia. Eventualmente, el metal volverá a Chile con 
valor añadido en forma de cables, planchas o dentro de equipos tecnológicos.

Por último, cabe destacar que junto al bosque de eucaliptos se encuentra el 
tranque de relave de residuos tóxicos más grande de América Latina, construido 
el año 2008 para soportar dos mil millones de toneladas de líquidos contaminados 
provenientes de los procesos de extracción del cobre. La comunidad rural 
adyacente, de dos mil habitantes, ha sostenido una lucha emblemática sobre la 
contaminación de sus recursos hídricos y el inminente riesgo que presenta la presa, 
que fue construida sobre una falla geológica en una zona propensa a los terremotos.

Toxic Forest se enmarca dentro de una investigación más amplia llamada Lo 
Geografía del Cobre. El proyecto construye un mapa de la circulación del metal rojo, 
a través de la documentación de sitios históricos y contemporáneos conectados 
por la producción (Chile), comercialización (Reino Unido) y consumo (China) 
de cobre. El trabajo se presenta como una serie de instalaciones visuales que 
combinan imagen, imagen en movimiento y texto.
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Ignacio Acosta es un artista chileno radicado en Londres. Su trabajo 
documenta territorios transformados por procesos globales de 
hipermovilidad de capital y que revelan sistemas de desarrollo 
desigual. Acosta investiga relaciones entre los centros de negocios 
donde se concentra el capital, como Canary Wharf o la City de 
Londres, y las zonas donde se realiza la extracción de recursos 
naturales, como el desierto de Atacama. Su trabajo considera la 
relación entre explotación y apropiación, texto e imagen, estética 
y política, generando sistemas de representación visual que están 
trazados sobre una base analítica que tiene como objetivo ayudarnos 
a dimensionar la transformación del espacio físico producida por el 
capitalismo avanzado bajo el régimen neoliberal.

El trabajo de Acosta ha sido exhibido y publicado en Europa y 
América Latina. Copper Documents forma parte de su investigación 
de doctorado en la Universidad de Brighton, dentro del proyecto 
Troces of Nitrate, un proyecto desarrollado en colaboración con la 
historiadora Louise Purbrick y el fotógrafo Xavier Ribas, y financiado 
por el Arts and Humanities Research Council (AHRC).

www.ignacioacosta.com

http://www.ignacioacosta.com


Retrat número treize
Oriol Ocaña

El meu avi sempre el recordo amb el seu guardapolvos blau. Un guar
dapolvos és una bata de treball llarga fins al damunt deis genolls, 
d'una tela aspra, amb botons i butxaques, 1 de color blau, marró o gris. 
L'avl va fer de pastisser, va traballar en una fábrica on feien tendais 
i va ser guixaire. M'agrada posar-me el guardapolvos de l'avi quan 
treballo i fa fred a casa. Potser l'Antoni Marqués no va posar-se cap 
bata aquell dia, però el guix o el fang, les mans aspres de treballar-lo, 
les solucions una sobre l'altra, la col-lecció d'envasos, d'objectes de 
plástic, de figurâtes, les ganes d'explicar com es fa un model de fang 
i després se'n fa un motile i després, per qué no, un motile del motile, 
em van fer connectar records i pensaments dispersos. També em va 
venir el regust de qui s'entusiasma explicant les peripécies i perícies 
técniques de la seva feina a algú com jo, que sempre he enyorat tenir 
allò que anomenem ofici i dominar la destresa fisica que se'n des- 
prèn. Ara vise a la casa que el meu besavi va construir i que el meu avi 
va reconstruir tantes vegades. A la sala on escric hi ha una gran cor
nisa de guix que va fer favi, que em recorda algunes de les obres que 
l'Antoni em va ensenyar al seu taller, aquelles que tenien uns forats de 
superficies suaus, que vaig recorrer amb els dits. «Com qui recorre el 
eos d'una dona», em va din

Recorro els meus pensaments i m'oblido, per un moment, de 
l'ofici i del meu avi. Recordo i remiro una entrevista que vaig trobar 
fa temps: un doctorand, potser antropòleg, que feia una tesi sobre 
la mirada a la fotografia de carnet, entrevista Alfonso Levy. En un 
moment de l'entrevista, Levy diu una frase que torna a fer ressonar 
el que penso: «Cualquier retrato habla más del que retrata que del 
retratado.»

De qui parlo, jo, quan descric el guorpolvos, el taller de l'Antoni, la 
seva obra i el seu retrat? De qui parlen els retrats deis prohoms amb 
mares daurats? De qui parla el meu text si potser el meu avi, o el teu, 
mai no va ser guixaire i quan em llegeixes penses en la bata de l'encar- 
regat de la tenda d'electricitat o en les mans d'aquell fuster que us va 
arreglar l'armari...

El retrat burgés ens parla del retratat, primerament, perqué ne
cessita ser representa! Aquesta representació, però, no és neutra; 
l'estil, el llenguatge i el repertori simbòlic emprats emparenten i 
sitúen socialment el personatge. Mapoleó com a emperador roma 
l'any 1806 i, en una pintura de ben entrât el segle XX, el senyor Roca, 
elegant i amb corbati en un lleuger escorç sobre un fons abstráete i 
infinit que l'il-lumina. L'art que pretén proposar l'home per ais annals 
de la história ens presenta una Identität contunden! potser comple
xa, lleugerament matisada, però unitària i plana. El retrat ens parla 
també de qui el realitza. El pintor ens enganya: sota l'aparença de 
realitat de la seva obra es retrata eli quan maquilla i engrandeix, quan 
accepta el rol que se li atorga com aquell que construeix, al cap i a la 
fi, la representació d'un cert ordre social, que acabará emmarcada i 
penjada en un despatx o un saló. De vegades, el pintor hi apareix tam
bé, qui sap si inconscientmen! quan ens fa intuir una mirada especial- 
ment fosca o perduda, o un gest estrany que ens fa sospitar. Però ja hi 
eren totes aqüestes simbologies que hem volgut veure en els retrats 
o és la nostra mirada la que les fa aparéixer? El retrat ens parla, final- 
men! deis qui l'observem, i determina, de fe ! la nostra mirada i ens
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fa admirar. El retrat ens interpel-la, nosaltres també hi som, quan el 
senyor Gambús ens mira, i ens retrata a nosaltres en relació amb eli, 
perqué és, al cap i a la fi, en relació amb nosaltres que el senyor Salla- 
rés és senyor.

El retrat de l'Antoni Marqués és un mirali que, com tots els re
trats, surt d'una matèria pensant (potser eli mateix va anomenar-la 
aixi, aquell dia, al taller). Una matèria pensant emergent i multiple: 
retrata! retratista i espectador són, tots tres, retratats i retratants, 
matèria pensant i mirali. L'obra és una escultura, al terra de la sala, 
que és mirada i permet mirar des de totes les direccions. Eliminada la 
frontalitat i l'alçada en la situació a l'espai de l'obra, la nostra mirada 
canvia; l'admiració ha de tenir, al cap i a la fi, altres fonaments. Com 
tot retra! l'obra de l'Antoni Marquès és un autoretra! tota la resta 
també hi som, mirem i som mirats. També hi són el senyor Roca, el 
senyor Gambús i el senyor Duran i uns quants senyors més, que pen- 
gen dignes a les parets. Les identitats que representa l'obra, però, 
disten també de la unitat inapel-lable del retrat burgès. El mirali ens 
torna identitats múltiples, tan difoses, trencades i canviants com ho 
són les nostres. La peça ens situa a l'espai i, trencant la seva pròpia 
preséncia, completa la massa pensant que també hi queda reflectida. 
La nostra representació depén també del nostre eos, de la nostra 
mirada, de la nostra posició: de com ens relacionem amb l'obra. Con- 
dicionats sempre per una interacció, com el mirali, existim perqué ens 
relacionem amb el que ens envolta; som precisament aquesta relació.

Al seu taller, l'artista recorre els camins múltiples que el porten 
a llocs insospitats. I mentre pensa en el seu retrat-autoretrat-de- 
retrats, de mica en mica (el pensament mai és de sobte) pensa que 
potser podria fer una obra posant un mirali a aquella escultura, que 
era, de fe ! part d'una altra que encara resta al taller. Els mateixos 
camins insospitats d'aquells que amb les seves mans construeixen i 
reconstrueixen amb un mapa no gaire dar, però amb la nécessitât de 
fer. Penso en el coneixement que prové del retoc, un cop i un altre, i el 
tacte de les mans aspres de l'ofici quejo envejo quan premo les te
cles del tecla! i amb el meu guardapolvos blau m'adono que aqüestes 
paraules són com el retra! l'avi, l'Antoni Marqués, la seva obra, jo, el 
senyor Corominas i tu, a la vegada.

Abril /  Maig2014 • Quadern 27



28 Quadern ■ Abril /  Maig2014



Com coMeccionar allò que no és capitalitzable?
CoMecció de reflexions des de la práctica política de la diferència sexual femenina
A55UMPTABA55A5VILA

En aquesta primera década del segle XXI, alguns museus de països 
europeus han portât a terme projectes especifics d'adquisició 
d'obres d'art de dones artistes per tal d'incloure-les a les col-lecdons 
permanents. En aquesta època de crisi econòmica també hem pogut 
observar com els museus "redescobrien els trésors amagats en 
les seves col-leccions" pujant temporalment a sala les obres de les 
artistes que descansaven "plàcidament empolsades" als magatzems. 
Paral-lelament, i també més enllà de les nostres fronteres, algunes 
institucions museistiques han générât intéressants projectes 
col-laboratius amb grups de recerca universitaris i comunitats 
artistiques per tal de reflexionar sobre quines pràctiques curatorials 
féministes serien desitjables per treballar les politiques d'adquisiciô i 
el programa expositiu de les coMeccions permanents^

En aquest sentit, sembla que podem parlar d'una série de gestos 
perceptibles, fruits primerencs d'un seguit de reflexions posades en 
circulaciô en els anys setanta per directores de museus, critiques 
d'art, artistes i curadores féministes sobre la importancia de diversos 
aspectos: aconseguir que les obres de les dones formin part de les 
col-leccions permanents i els arxius; repensar la relaciô entre historia 
i memòria; iniciar noves narratives del passât més dialogants amb 
el present, i fins i tot redirigir foncions basiques de la institució 
museistica. Tendències incipients però molt valuoses que, si posem 
en diàleg amb les nostres realitats, ens ofereixen un fòrum de débat 
intéressant

He tingut la fortuna de conèixer en directe alguns exemples que 
han résultat ser significatius en els débats critics especialitzats.
Un és l'anomenat Second Museum of Our Wishes (2006 -2008) del 
Moderna Museet d'Estocolm. Al final de la visita a les sales de la 
col-lecció permanent em vaig trobar amb un gran vinil a la paret 
que entonava un mea culpa explicit respecte a la manca d'obres 
de dones artistes. Tot seguit el text informava de la proposta de 
compra d'obres concretes per tal d'eradicar aquest greu problema 
que confessaven haver heretat de la historia del naixement de 
la col-lecció. Sota el llistat de noms i obres hi havien col-locat un 
termòmetre que donava xifres de l'estât de la campanya de captació 
de fons (pùblics i privats) per a la compra de les peces esmentades. 
Aixi mateix, els i les visitants eren convidats/des a participar-hi tot 
afegint unes monedes o uns xecs a l'urna de metacrilat disposada 
per al recapte. La campanya econòmica es vincolava a una proposta 
de recerca i publicacions sobre les artistes seleccionades, aixi corn a 
un programa d'exposicions temporals que posava èmfasi en mostrar

1 Per exemple: el projecte Transnational perspectives on women's art, 
feminism and curating inclou dones en xarxa en museus i universitats; el 
Smithsonian Museum of American A r t Washington D.C., la Tate Modem, 
Londres, la Canadian Women Artists History Initiative de Concordia 
University, Montreal, el Departament d'História de I'art de la University of 
Stockholm, la Facultat d Art de Brighton, i la Estonian Academy of Arts.

Cori Mercadé. Les vuit diferències o els vuits errors (1995). Fotografia i 
pintura (1/2 unitats) 84 x 54 cm. Obra de La CoMeció La Relació, DUODA.

i estudiar les artistes actives en la primera meitat del segle XX. De 
fet, la magnifica exposició de la sueca Hilma af Klint (1862-1944) que 
he tingut ocasió de veure aquest any al Museu Picasso de Màlaga té 
arrels en aquella iniciativa.

La proposta em va impressionar, d'una banda perqué es tractava 
d'un exercici d'autocritica institucional poc freqüent, i de l'altra 
perqué s'originava en un desig compartit per la comunitat que sosté 
la institució. Tanmateix, el projecte mantenía la idea d'omplir buits 
(filling gaps), una práctica decebedora que, fins al moment, no ha 
aconseguit mai transformar la concepció de cap relat canonic ni 
descobrir la riquesa de la sexuació en la cultura.

Un altre exemple, en aquest cas més arriscat, va ser la 
macroexposició elles@centrepompidou que va omplir les sales del
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Musée National d'Art Moderne de Paris durant un bon nombre de 
mesos (de 2009 a 20n): unes 500 obres d'unes 200 artistes dones 
de la coMecció permanent. En aquest cas, la curadora francesa 
Camille Morineau, Impulsora del projecte, va encarregar-se que la 
idea incidís també —malgrat les resistències declarades— en la 
política adquisitiva del centre. Finalment, quan l'exposicié va tenir 
Hoc, el museu havia assolit un 17%  de presència femenina en la 
col-leccio permanent. En aquest cas, van ser els/les comentaristes de 
premsa qui van assenyalar que hi havia encara "buits significatius" en 
l'exposicié, referint-se, en aquest cas, al fet que no hi eren totes les 
artistes que hi havien de ser.

Vaig veure la primera part d'aquest projecte i recordo un pareil de 
sensacions de la visita. En primer Hoc, el plaer de trobar-me immersa 
en la gran diversitat i riquesa de la creacié femenina del segle XX i 
XXL Recordo que vaig pensar: corn canviaria la nostra experiència de 
la creativitat humana i el nostre ensenyament de l'art i de la historia, 
si poguéssim comptar amb una convivència natural i un fácil accès 
a tot aquells materials! Tot seguit, però, em va envair una sensació 
de fantasia. Corn si, de sobte, l'aigua de la marea subterrània en la 
quai em banyava feliçment hagués baixat de cop, arrossegant en

el seu recés qualsevol pòsit de fecunditat. Corn van recollir alguns 
comentaristes a posteriori, la proposta va ser un cop d'efecte 
intéressant en el context molt mlsogin de la cultura francesa i una 
afirmació contundent en un dels museus més emblemàtics d'Europa. 
Ara bé, l'exposicié no havia deixat de ser un més dels "shows 
temàtics'l el tercer d'una sèrie que havia començat amb Big Bong 
(2005) per seguir amb Movement of Images (2006-2007) i finalment, 
elles.

La idea "d'afegir per completar", la nécessitât de voler "dir-ho tot" 
(sobre un période, sobre un estil, sobre una època, sobre les dones 
artistes...) i la de "tematitzar la recerca" sén metodologies masculines 
que ens atrapen en una concepcié del coneixement obsoleta avui en 
dia per operar politicament en les nostres realitats contemporànies. 
Concepcions que contribueixen a mantenir el paradigma 
enciclopedista masculí delXVlIl, del qual es va nodrir la modernitat, i 
a sostenir una concepcié de la relacié entre els sexes (originada en la 
teoria aristotèlica del segle XIII) que subordina les dones ais homes 
i nega el principi d'universalitat femenina. Com escrivien Hiurement 
les dones bolivianes del grup de Mujeres Creando en els murs de La 
Paz a la década dels anys noranta: «Las mujeres no somos la media
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Pilar Beltrán La Hoz. Cercanías. De la sèrie La Remar del recard, 2005. Instal-lació a la Ilibreria Próleg. Exposició La CoMecció La Reiació, DUODA.

naranja de nadie sino una naranja entera», una frase que retorna, 
així de fácil, a la mesura que dona la diferéncla sexual: la mesura d'un 
infínit propi en cada una de nosaltres.

Qué tal una col*lecció "plena de buits" com una trama orejada que 
respira i deixa respirar?
Ais anys setanta, la curadora nord-americana Marcia Tucker, 
implicada en els grups d'autoconsciència féministes, va inventar
se el que va anomenar «una col-lecció semi-permanent» quan va 
fundar el The New Museum of Contemporary Art a Nova York.
Una proposta que concebía la Idea de col-lecció com un espai 
obert a repensar-se continuament. Tucker volia acabar amb la 
col-lecció entesa com un "capital fix" que atrapava la institució i la 
condemnava a jugar amb "el poder de la representació". El TNM no 
cercava legitimitat a través de les seves "possessions i propietats" 
(patrlmoni-col-lecció), sinó a través de la redefinició de totes i cada 
una de les seves practiques curatorials i en diáleg amb les comunitats 
culturáis a les quais s'adreçava, audiències que provenien de les 
diàspores culturáis; comunitats féministes, afroamericanes, llatines, 
asiatiques, artistes conceptuáis... Les obres adquirides o donades a 
la col-lecció romanien uns anys al museu i després tornaven a posar
se en circulaciô en els diversos circuits. D'aquesta manera, la propia 
institució es "desinstitucionalitzava" i assumia el repte de crear 
practiques noves de cultura i de reiació.

El repte de crear noves practiques curatorials: "La col’lecció d'art i 
punt d'investigació La Reiació de DUODA".
L'any 2000  vam iniciar a DUODA, Centre de Recerca de dones de 
la Universität de Barcelona, una col-lecció d'art sobre paper. La 
proposta, impulsada per l'artista Elena del Rivero, va animar un grup 
de professores, investigadores i estudiants a inventar práctiques 
curatorials i noves relacions amb l'art contemporani. El repte no va 
consistir només en iniciar una col-lecció en el marc d'una institució, la 
Universität catalana, poc acostumada a entendre les col-leccions d'art 
com a laboratoris d'investigació. De fet, avui en dia, la col-lecció llueix 
acolllda a la xarxa de col-lecclons universitáries en el museu virtual de 
la UB i des de l'any 2009 , la pròpia Universität de Barcelona gaudeix 
d'un nou escut i emblema: «Heloïse Perfundet Omnia Luce», obra de 
l'artista Elena del Rivero.

Per a nosaltres, historiadores, psicòlogues, biblioteconomistes, 
pedagogues i estudiants a DuodaT entrenadas per al coneixement 
universitari masculi del segle passât a investigar i crear coneixement 
a partir de la cultura material, el repte de la nostra col-lecció estava 
—i estará continuament— en aprendre a col-leccionar la savlesa 
de vida que generen les relacions humanes Hiures. La reiació és 
un "capital" molt preuat i estimât històricament per les dones. Un 
"capital" que s'inverteix amb llibertat en crear i recrear la vida.

2 www.ub.edu/duoda/
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de les peces, però la col-lecció ens ha posât a traballar a totes en 
la difícil filigrana que son les relacions humanes. D'aquestes dues 
experiències preciosas també n'hem deixat constancia en paraules, 
activitats i documents en la publicació Lo Reloció. Documents 2000- 
20082

Si una cosa he après d'aquesta experiencia, és que el desig 
de col-leccionar obres de dones artistes no pot quedar atrapat i 
réduit a una Iluita més sobre el control de la història i del patrimoni 
(de genealogia patriarcal). La noció de transmissió cultural que he 
conegut estudiant història de les dones amb d'altres companyes té 
un altre horitzó de sentit i dóna un sentit nou a la política. L'impuls de 
transmetre cultura neix en les dones d'un desig de transmetre en viu 
allò que ens fa viure i serveix per viure. Aixi ho he llegit també en les 
paraules que ens adreça Collin i amb les quais us convido a continuar 
la col-lecció de reflexions pròpies, aquellos que mouen per dintre i 
porten la revolució que de veritat ens transforma i transforma el món, 
que és el Hoc on ens trobem en cada moment de la vida:

«La transmissió (entre dones) esdevé —escriu Collin— [...] una 
interpel-lació per la qual una dona crida a una altra a aparèixer i a 
intervenir, per la qual una Hibertat desvetlla una altra; autoritzant- 
se a parlar, adquireix autoritat i s'autoritza; essent ella mateixa, 
fa ser; fa ser al món d'una manera fins ara inaudita, i fa ser a les 
altres; en exteriorizar la seva experiència, inscrivint-la en objectes 
simbòlics —i per tal de començar el seu diseurs—, mediatiza la 
seva aportació, l'objectiva i la deixa en herència per ser interpretada. 
L'objecte simbòlic, en efecto, és per una part desHigable del subjecte 
que el produeix, i está, d'aira banda, imprégnât d'una dimensió 
d'apertura, d'il-limitació, que fa d'ell no només un fi sinó un origen.»

Silvia Gubern. Aqua Vitae/Agua de Vida (2001). InstaMació a la llibreria 
Próleg. Exposició La Col-lecció La Relació, DUODA.

lieralment i també en se n ti planetari i cosmològic. La nostra gran 
aposta ha estât crear una col-lecció que signifiqués i treballés 
précisément amb aquesta paradoxe: la riquesa d'un bé comò no 
quantificable ni capitalizable, però comparti i desitjat. Perqué, com 
escriu Françoise Collin, la filósofa belga recentment desapareguda, 
«...si el feminismo no es voi limitar a ser una teoria ni tampoc una 
acciò purement poliica, sinó que pretén ser igualment un espai 
de pensament que es faci carree de la totaliat de l'experiéncia, ha 
de deixar Hoc, en el seu treball de capializació, a allò que no es 
capiaHtza.»^

El projecte de col-lecció. Lo Reloció, es va anar desenvolupant 
materialment a través de la producció d'exposicions in situ a la sala 
de la Llibreria Prôleg, de textos, clips audiovisuals i sobretot de les 
donacions d'obra sobre paper que ens han fet les artistes: Elena del 
Rivero, Eugènia Balcells, Mar Arza, Silvia Gubern, Isabel Banal, Pilar 
Beirán La Hoz i Cori Mercadé, fins el moment. El treball de relació 
amb les obres de les artistes posa en joc la interpretació i lectura

3 Aquesta i la citació següent són de l'article: COLLIN, Françoise. «Historia 
y memoria o la marca y la huella» a BIRULÉS, Fina (comp.) El género de la 
memoria. Pamplona; Pamiela ediciones, 1995:155-170. Les traduccions de les 
citacions són Iliures i responsabilitat meva.

Assumpta Bassas Vila és mare, mestressa de casa, professera 
d'história de l'art contemporani a la facultat de belles arts i al máster 
en estudis de la diferéncia sexual a Duodo, Centre de recerco 
de Dones, UB. Actualment, cocuradora del cicle d'exposicions, 
conferéncies i tallers educatius Blonc soto negre. Trebolls des de 
l'imperceptible (Arts Santa Mónica, gener-desembre 2014)-

4 Lo Reloció. Documents 2000-2008. Barcelona: DUODA/ 
Publicacions UB, 2009.
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Sobre museus, exposicions i disseny
El conflicte etern de Texperiéncia expositiva en els museus contemporanis
ENRICFRANCH

L'home sovi no ens pot mentir perqué és un Home bo;
omb porlor bén'hi hourio prou per guior l'ouditori o lo veritot i lo
virtut (Máximes estoiques)

El museu: un espai conflictiu
El museu és una institució típicament moderna, está lligat a la 
condició bàsica de la modernitat: «el transitori, el fugisser, el 
contingent, la meitat d'alló que l'altra meitat és, l'etern i l'immutable» 
(Baudelaire, 1859-1860). El museu adquireix tot el seu sentit davant 
la pérdua immediata de tot allò que es produeix però que malda per 
persistir. És per aixô que el museu és un Hoc de confrontació entre 
el veli i el nou, entre els antics i els modems. Però el museu, corn a 
institució cultural, també ha estât objecte d'una crítica aferrissada 
i fins i tot alguns Than acusat de ser l'espai de la mort de la cultura, 0 
conformador i impositor dels models de la cultura hegemònica, així 
com legitimador del poder.

Avui, però, el museu s'ha convertit en un fill predilecte: respon a 
la tendéncia cada vegada més gran d'un historicisme en expansió; 
compensa la uniformitat i la pérdua de referents que imposa la 
modernitat; dóna resposta a la nécessitât d'ocupar la major part 
de temps Hiure disponible i, finalment, ha esdevingut una peça 
fonamental per a l'activitat política, ja que s'aprofita del seu valor 
simbòlic i de prestigi, i l'utilitza com a eina per a l'equilibri territorial i 
el desenvolupament econòmic.

Avui no hi ha cap ciutat, gran o petita, que no vulgui tenir el seu 
museu important, amb una arquitectura llampant i un projectista 
mediátic. Les ciutats compten amb els nous museus o amb els veils 
remodelats per situar-se en els circuits globals de comunicació i 
posicionar-se en el mercat del consum cultural i turístic.

Des deis anys setanta i vuitanta i fins a hores d'ara, ha crescut 
extraordináriament el nombre de museus i s'han estés pertot arreu.

En els darrers anys, dones, la transformació deis museus ha 
estât evident: el museu com a Hoc de conservació elitista, bastió de 
la tradició i de l'alta cultura, ha passât a ser un mitjá de comunicació 
de masses amb una posada en escena espectacular i exuberant.
Ha esdevingut un espai poc définit i amorf, paradigma exemplar de 
l'activitat cultural contemporánia. Però el museu d'avui dia, més que 
una apropiació seriosa i acurada del saber cultural, el que ofereix són 
experiéncies espectaculars, il-luminacions teatrals, esdeveniments 
singulars o macroexposicions, i tot un reguitzell de succedanis.
Ha abandonat el temple de les muses i ha estât substituït per un 
museu que és un espai hibrid, «meitat fira d'atraccions i meitat grans 
magatzems» (Huyssen, 2002).

Però la realitat és que el museu, malgrat tot això, continua sent, 
com diu Adorno (1967), un ens fortement dialéctic que funciona com 
una cambra sepulcral del passât i al mateix temps com a punt de 
sortida imprescindible de renovacions —bé que condicionades i 
contaminadas pel mitjá mateix— ofertes a la contemplació.

El museu, també subratlla Huyssen, conscientment 0 
inconscientment, tot i que produeix i afirma l'ordre simbòlic 
institucionalitzador d'una cultura hegemònica, sempre ofereix un 
excédent de significat que sobrepassa les fronteras ideològiques i 
que obre espais per a la reflexió i per a la memòria alternativa.

Però sense entrar en les discussions sobre la bonança o no dels 
canvis que s'hi han produit, el que ens convé més és aprofundir en 
les especificitats del museu per potenciar-lo i obtenir-ne els màxims 
beneficis. Per damunt de qualsevol altra consideració, el que cal és 
fer-ho bé a fi i afecte de guiar l'auditori «cap a la veritat i la virtut», tal 
corn diu la màxima estoica.

Sense fer taula rasa dels canvis produits, cal més aviat aprofitar- 
los, desenvolupar estratégies de representació, oferir Hocs de 
contestació i negació cultural i reafirmar altra vegada el museu en 
la seva condició d'institució moderna. És necessari que el museu es 
reivindiqui com a espai de confrontació cultural i d'heterogeneïtat, 
d'encreuament i de convivéncia de mirades i de memóries deis 
espectadors. L'experiéncia del museu ha d'aconseguir transformar els 
visitants i incidir en la comunitat que aquests conformen; en resum, 
ha de ser un espai que estimuH i consolidi l'Esfera Pública.

El punt de partida d'aquesta tasca no pot ser un altre que 
concretar i aprofundir els elements o aspectes més sóHds de la 
institució museística. En primer Hoc, cal veure qué és específic d'un 
museu: l'encreuament del pensament i la práctica científica en l'ámbit 
de la producció artística, cultural i histórica.

Després cal apropar-se ais tres pilars sobre els quais es 
fonamenta la práctica museològica, que són els objectes de la 
col lecció, la cultura específica de cada museu concret i l'exposició.

Cal veure amb rigor, però, com s'entenen aquests punts per 
després extreure'n les conseqüéncies adients, a fi i efecte d'orientar 
el treball dels equips del museu i del dissenyador perqué es puguin 
desenvolupar els projectes amb eficàcia. Apuntaré ara, encara que 
només sigui provisionalment i amb intenció d'aprofundir-hi en un 
treball posterior, la perspectiva que ha de prendre el disseny davant 
d'aquesta tasca.

Sobre els objectes del museu
Cada artefacte, cada document —els objectes de la col-lecció— 
aporta una materialitat física que fa possible una experiéncia 
auténtica i duradera, tant per les dades empiriques que aporta 
com pel seu valor de memòria. L'objecte de museu, fora del seu 
context original, esdevé un jeroglífic històric, però en cap cas es 
pot considerar una simple i banal peça d'informació ni, per tant, 
substituible per una representació feta per cap altre mitjá técnic, per 
molt perfecta que sigui. L'objecte de museu implica unes dades corn 
a acte de memòria i la seva materialitat és l'ùnica garantia de l'aura 
que H atorga la distància histórica i la transcendéneia en el temps.
És per aixô que l'objecte de museu ofereix una experiéncia fora del 
comú, i supera la condició de mercaderia pròpia dels artefactes
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Exposìció M untadas On Translation. Fotografíes de Rocco Ricci.
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Exposició M untodas On Translation. 
Fotografia de Rocco Ricci.

Muntadas On Translation
Museo d'Art Contemporani de Barcelona. Barcelona, novembre 
2002. Presentació del projecte On Translation: Museum. 
Disseny i interpretado: Enric Franch, DPC. Textos: Valentín 
Roma. Comissari de l'exposidó: José Lebrero Stals. En 
col-laborado amb tot l'equip del museu i el taller Muntadas.

S'hi planteja de manera radical, des del disseny i la 
projectació, el paper mediador deis mécanismes de 
presentació deis artefactes artístics, assumint que tant el 
museu com l'equip responsable de la proposta expositiva 
fan, en cada cas, una interpretació particular de les obres 
presentades.

Amb l'encárrec, el disseny va assumin la nécessitât 
de comprendre en profunditat el carácter de la sèrie On 
Translation i les especificitats de les diferents obres que la 
componen; la decisió de situar la mostra al vestibul del museu, 
un Hoc d'intersecciô entre les sales d'exposiciô convencionals i 
la ciutat; la impossibilitat real de presentar les diverses obres 
artistiques de la sèrie —cada una era un procès diferent que 
es va proposar per a un Hoc concret i una situació determinada. 
Per tant, les obres no eren ni repetibles, ni reproduïbles. De 
les obres, tan sols en quedaven restes materials —documents 
arqueològics— i informació sobre els treballs realitzats: 
publicacions, notes de premsa, fotografíes, etc.

El disseny de la mostra intenta construir un mecanismo 
per a la lectura ordenada, sistematizada i comparativa deis 
treballs de Muntadas i el seu conjunt. El mecanismo expositiu 
es va organizar mijançant una estructura interna que, 
d'una banda, concretava i ordenava de la mateixa manera els 
materials i la informació diferent que es disposava de cada 
projecte, i de 1'aira determinava la forma com es relacionaven 
els diferents projectes entre ells. Déstructura formal 
interna de presentació permetia deixar els materials sense 
intervenció per tal que el visitant, sense donar-li cap prejudici, 
pogués construir intuiivament el seu diseurs i fer-ne la seva 
interpretació.

Cada projecte présentât constiuïa una uniat exposiiva. 
Cada uniat ostava formada per dues parts diferents i 
complementaries. La primera donava informació esenta 
i gràfica sobre les qüestions següents: frase de fautor; 
descripció del treball; estructura de les relacions que 
possibilitava el projecte i la seva configuració en l'espai 
—resolució gràfica—; descripció de la siuació en qué es 
desenvolupava; comentari criic ; descripció del procès de 
realizació de l'obra; versions de la proposta. A la segona 
part, sobre una taula horizontal es mostraven els materials 
residuals del treball artistic. Cada tipus diferent de cosa 
(documents, transparències, fotografíes, Libres, petits 
objectes, etc.), segons la seva naturalesa, es presentava i 
protegía convenientment. El conjunt de les uniats exposiives 
formaven un llarg moble amb les seves divisions pertinents 
—plafons verticals— que fraccionaven la llarga construcció 
en espais recoHis —uniats exposiives—. Tot el conjunt 
s'integrava de pie en l'espai del gran vestibul.
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contemporanis destinats a les escombrarles i la fugacitat de les 
representadons que ens ofereixen els mitjans de comunicació 
contemporanis.

Els objectes del museu, però, en l'exposiciô ofereixen unes 
dificultats especiáis. Els objectes tenen aparença, imatge, presència, 
però no ens parlen. Aquesta condició, aquest estât inanimat, fa difícil 
pensar en la construcció de discursos, tal com es fa amb les paraules 
d'una llengua, i per tant presenten una complexitat específica a la 
quai el museu i el dissenyador s'han d'enfrontar.

Sobre la cultura específica del museu
Cada museu concret ha acumulat amb la seva col-lecciô i amb el seu 
treball, en el decurs de la història, una experiència i un coneixement 
amb una especificitat pròpia (Pinna, 1989)- Al costat de la informació 
universal que ofereixen les institucions d'ensenyament i de recerca 
universitàries, el treball que es desenvolupa en cada museu conté una 
informació específica i uns valors que sorgeixen de I'estret lligam que 
s'estableix entre els equips de professionals del museu, els materials 
que s'estudien, el territori i la comunitat on s'ubica cada centre.
La informació en aquest cas esdevé, per tant, original i totalment 
insubstituible. Els discursos que proposa el museu sorgeixen 
d'aquest material acumulat i de la reflexiô que en cada moment cal 
fer per projectar-nos cap al futur.

És per aixô que el treball del dissenyador no es pot fer fora 
del museu i només tindrà sentit si està intégrât plenament en la 
cultura específica de cada museu concret. El dissenyador ha de 
desenvolupar un treball intégrât i consensual És per aixô que 
el disseny en els museus ha de ser el résultat d'una actitud de 
cooperació i de proximitat Aquest és un altre repte que requereix 
d'entrada una voluntat decidida i uns procediments adéquats.

El museu i l'exposiciô
Cal entendre l'exposiciô d'una manera amplia. Exposar és el 
procès mitjançant el quai allò privât esdevé pùblic. Exposar no és 
simplement mostrar un objecte 0 un conjunt més 0 menys articulât 
d'objectes en un espai concret perqué siguin vistos. L'exposiciô té 
una especificitat pròpia que la diferencia de qualsevol altre mitjà 
de comunicació. L'exposiciô és l'iinic mitjà que permet fer presents 
objectes materials i per aixô mateix les tècniques de la mostra 
ofereixen unes dificultats especifiques. El fet expositiu comença 
molt abans i va molt més enllà de l'ocupaciô adequada i rigorosa 
d'un espai visitable. De f e l l'exposiciô, més que un mitjà estricte de 
transmissiô d'informaciô, és un procès de ritualitzaciô. L'exposiciô no 
tindrà èxit si no aconsegueix modificar el coneixement del visitant 
en una direcciô precisa, i tampoc si no incideix activament sobre la 
comunitat a la quai pertany, cohesionant-la i reforçant-ne l'Esfera 
Pública. És per aixô que el treball del museu i del dissenyador, a més 
d'enfrontar-se a la problemàtica de la mostra, ha de desplegar unes 
estratègies que involucrin tot el sistema comunicatiu i de gestiô del 
museu. Aquest és el tercer gran problema que cal superar.

Els museus d'art I els objectes artístics
En el territori de l'art els museus i els objectes presenten una 
problemática específica. En el territori de l'art no hi ha situacions 
clares ni ben delimitades, «s'ha fet evident que, pel que fa a l'art 
res no és evident ni tan sois eli mateix, ni la seva relació amb la 
totalità! ni tan sois pel que fa al seu dret d'existéncia. En art tot ha

esdevingut possible, s'ha traspassat la porta de la infinitud i cal que 
la reflexiô s'hi enfronti» (Adorno, 1970). L'art la práctica artística i les 
activitats que s'hi relacionen arrosseguen, segons observa Adorno, 
un problema de base: la llibertat en l'art per a l'individu entra en 
contradicciô amb la llibertat que manca per a la totalitat dels homes. 
L'art per tant esdevé incert i la seva exposiciô és conflictiva.

L'exposiciô dels objectes de l'art la mediaciô de l'art des dels 
centres de difusiô de responsabilitat pública, ha de posar també 
de manifest les incerteses. L'exposiciô pública de l'art ha d'assumir 
la pròpia complexitat i ha de fer transparents —sabent que aixô 
a l'extrem és impossible— els mécanismes que intervenen en el 
mitjà expositiu; d'aquesta manera el pùblic podrá gaudir-ne i tindrà 
les eines per interpretar al màxim el valor dels objectes. Val la 
pena que ens entretinguem a comentar tot seguit alguns d'aquests 
mécanismes.

L'exposiciô de l'obra d'art
L'obra d'art exposada, si bé corn a treball personal es pot entendre 
corn a objecte autônom, en el moment en què s'exposa esdevé una 
obra mediatitzada pel promotor o productor del fet expositiu. En 
tot cas, es parteix cada vegada d'un individu o d'una institució amb 
una voluntat concreta, una posició conceptual, una ideologia, uns 
interessos econòmics, que estableix també unes determinades 
estratègies que condicionen, sens dubte, els objectes d'exposició, i el 
públic n'hauria de ser conscient

Cada exposiciô, feta en Hoes diferents, pot tenir connotacions 
diferents i, per tant ha de recórrer a dispositius tècnics i formais 
també diferents. Segurament en un museu caldria que l'exposiciô 
funcionés com un instrument al servei de la història, perqué fixés 
cànons i perqué déterminés i consolidés, a més a més, el patrimoni 
de la col-lectivitat a la quai pertany. El centre productor ha de poder 
oferir els mitjans necessaris per tal que l'obra proposada per un 
autor O un equip concret es realitzi adequadament En un espai de 
recerca 0 en un centre d'experimentaciô, l'exposiciô pot transgredir 
la pròpia especificitat per esdevenir ella mateixa proposta artística. 
En cada cas, el résultat que es mostra ha de ser l'adéquat i la intenciô, 
clarament recognoscible.

L'exposiciô ha de fixar l'objecte artistic per tal que es pugui 
entendre en el seu marc pertinent Cada obra exposada es relaciona 
amb un moment històric, social i econòmic, amb el seu autor i el seu 
môn interior. Es pot dir, en conseqüència, que cada obra és una obra 
diferent i única, i per entendre-la cal fer-ho amb empatia. L'exposiciô 
ha de facilitar justement aquesta experiència.

Avui dia, l'espai i el temps de les propostes artistiques han 
desbordat els limits de les obres d'art tradicionals. L'obra d'art 
contemporánia s'ha expandit i s'ha tornat difusa; utilitza uns mitjans 
de producció i representació difícils d'acotar, però molt més potents 
i més ràpids que mai. Cal tenir en compte que avui dia la realitat s'ha 
fet petite i la ficció ofereix un camp de treball extraordináriament 
gran. És per aixó que cada exposiciô ha d'utilitzar els recursos 
adéquats per tal que la proposta es presenti fixant-la en precisió 
a la nostra experiència de forma clara. Amb aquest objectiu és 
fonamental delimitar l'obra que es presenta separada deis mitjans 
que la fan possible.

Tanmateix, les propostes de l'art conceptual, les accions, les 
intervencions efi'meres, l'art processual, l'art dels mitjans, etc., 
presenten per a l'exposiciô una problemàtica específica que cal
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estudiar en detall. En el moment que es nega l'artefacte construit 
corn a finalitat i es posa l'accent en el concepte i els processes, 
les idees i les accions esdevenen els materials fonamentals de 
l'exposiciô i els treballs dels artistes només es poden concretar en 
re-presentacions. La presentació de l'obra artística en aquests casos 
arriba ais limits de la paradoxa, i de vegades fins i tot desemboca 
en la impossibilitat. Estudiar els processus artistics i trobar les 
eines adequades de formalitzaciô per a cadascun dels diferents 
tipus d'obra és un pas fonamental. Corn també ho és deixar clars 
des del principi els materials constitutius o originals, les restes 
arqueolôgiques de les obres realitzades i les informacions i 
documents que s'hi relacionen —fotografies, Hibres, articles en diaris
0 revistes, notes personals, etc.

L'exposiciô de l'art contemporani s'enfronta encara al problema 
de mostrar les obres dels artistes que s'interessen pels nous 
territoris —o els veils desatesos—, de la producciô cultural: 
l'arquitectura, la literatura, el territori, el cinema, la TV, el vídeo, 
la informàtica, els videojocs. Internet, etc. Aquests territoris de 
l'activitat contemporánia aporten productes que, quan esdevenen 
art, s'han d'exposar acuradament i de manera específica, i aquesta 
qüestió encara no s'ha acabat de resoldre satisfactóriament.

Einalment, si entenem que l'exposiciô és un procès complex, com 
hem dit, en el qual intervé un nombre important d'actors en situacions 
diferents, cal tenir en compte el fet que en cada procès queda 
condicionat d'una manera determinada el sentit de l'obra que s'hi 
exposa. El promotor, el curador, fautor, l'obra o les obres presentades
1 articuladas d'una o altra manera, l'espai que les acuii, la informaciô 
que les complementa, les extensions fora del Hoc de presentació, el 
dissenyador, el receptor i la comunitat que acuii l'exposiciô, tot això hi 
intervé i té la seva importancia. No podem defugir els conflictes que 
es produeixen en el procès fins arribar al consens que es concreta
en la realitzaciô de cada proposta expositiva. Si hem de ser sincers, 
caldria que tot fos transparent. Si no coneixem bé la mediaciô i 
corn aquesta actúa en cada cas, és impossible actuar amb Hibertat i 
eficiència.

Evidentment, complir amb tots aquests requeriments comporta 
una tasca molt feixuga, i de vegades fins i tot impossible. Avui, però, 
davant la dificultat, sembla que, en Hoc d'aprofundir en el problema, 
ens escudem darrere d'algunes idees consoladores que n'amaguen 
la complexitat i simplifiquen el fet. D'una banda, sovinteja la idea 
antiga que l'obra d'art és una realitat autònoma i que no té sentit 
més enllá d'ella mateixa. Des d'aquesta perspectiva, l'exposiciô es 
redueix a la simple presentació de la "cosa" en un Hoc adéquat. D'altra 
banda, s'accepta la idea que l'obra d'art és un artefacto visual que no

requereix cap altra informaciô fret de la pròpia figura i la mirada. Un 
simple primer pas en el carni que s'ha proposât és preguntar-se si cal 
superar l'idealisme implicit de la primera idea i el dogmatisme ciar de 
la segona.

L'art en la seva doble dimensiô —sentiment i raô— només pot 
sorgir de la realitat, del môn, de la vida. Vulguem o no, la vida de cada 
dia és el punt de sortida i d'arribada de qualsevol reflexiô estètica.
La producciô humana, i l'art en el seu doble vessant, conceptual i 
emocional, ho és, sempre està mediatitzada per la cultura, és a dir, 
per un procès històric que afecta tant la totalitat de l'individu corn la 
humanitat. És per això que l'obra d'art sempre és una obra implicada.

Cal recordar encara que la nostra cultura és indefectiblement 
logomítica, això vol dir que l'experiència de la imatge està 
indissolublement Higada a l'experiència del Henguatge. Les imatges, 
per la seva pròpia naturalesa tendeixen a fixar els mites que després 
esdevindran dogmes i només amb la paraula, amb els discursos 
racionáis i critics, serem capaços de superar-los. Aquests dos 
moments coincidents en tota proposta artística, i bàsics en la 
formació de la nostra cultura, han de ser presents en l'exposiciô. Més 
ben dit, és précisément en l'exposiciô on ambdôs fets poden coincidir, 
presents, amb tota la seva potencialitat.

Avui sabem que en l'art tot és possible, fins a la infinitud corn 
diu Adorno, però si no som capaços en la seva exposiciô pública 
de proposar en cada cas —sabent que ho fem d'una manera 
provisional— una estructura clara que permet! al visitant una 
experiéncia i una interpretació comprensiva de l'obra estimulant, no 
ens podrem queixar si el públic manté reticéncies a l'hora d'acceptar- 
lo. Pot ser que l'art no sigui una práctica tan difícil i distant, sinó que 
en realitat el que passa és que massa sovint nosaltres, els mediadors, 
som incapaços de fer-lo públic en el sentit més profond.
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Formes de desaparició /  It's poetry
GEMMA GASCÓN/Text ¡fo togra fia

«It's poetry», va dir l'artista Robert Rauschenberg quan I'any 1953 va 
demanar a Willem de Kooning, un dels expressionistes abstractes 
més importants de l'època, una de les seves pintures per poder-la 
esborrar. El résultat va ser Erased de Kooning Drowing. Un exemple 
de com la destrucció d'un obra dona Hoc a una altra de nova. Més 
tard veuriem com John Baldessari (estiu de 1970) cremava tot el 
seu corpus artistic realitzat entre els anys 1953 i 1966. Un centenar 
d'obres destruïdes en un crematori, de les quais només en van quedar 
les cendres. És el seu Crémation Project, segons eli, la seva millor 
peça fins la data. Una forma de renaixement, de posar final a una 
etapa per encetar-ne una de nova. Destruir la propia obra pot ser, 
dones, un acte d'alliberació i de rebel-lió.

Però qué passa quan el que fem és atemptar contra una 
col-lecció? Hi ha persones que ho porten molt llunv. Com és el 
cas d'Antonio Manfredi, director del Cam de Casoria, museu d'art 
contemporani italiá, que va cremar peces del fons del museu per 
reclamar atenció i finançament per part del goven. Un altre cas 
intéressant és el del fotògraf Jorge Rueda (Aimer a,1943‘ Màlaga, 
2011), que en el seu testament ordenava cremar tet el seu arxiu

quan es morís. D'una forma més anecdótica (0 potser no tant), un 
col-leccionista d'aqui a prop (que es manté en l'anonimat) decideix 
cremar part de la seva col-lecció per manca d'espai i per les poques 
possibilitats de vendre-la. Col-leccionar és acumular, recoHir, 
posseir. Desmaterialitzar la col-lecció a partir de la seva destrucció 
no només és un acte irreversible, sinó que en modifica el sentit. 
Podriem dir que intervé la teoria física del desplaçament: moure 
una peça de Hoc afecta les del seu costat. La decisió sobre el desti 
de la pròpia col-lecció està relacionada amb el valor que H atorguem. 
(Des)posseir la col-lecció és invertir el procès. És desvaloritzar, 
encarar la finitud. Parlar de la destrucció de la col-lecció és, albora, 
parlar deis limits de l'art. És a din entrem dins dels codis d'allò que 
configura el seu significai Si pensem que, en economia, el procès de 
destrucció creadora és el fet essencial del capitalisme (tal com va 
afirmar l'economista austríac Joseph Schumpeter el 1942 al seu Hibre 
Copitolisme, socialisme i democrácio), voldria dir això que el mercat 
de l'art només té sentit si les col-leccions pateixen variacions més o 
menys constants?
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Alfons Borrell-Enric Majorai. 
Intercalivi de records i emocions
MAIACREU5

Estudi Alfons Borrell, gener de 2014. Plou aigua de gener. LAlfons ens 
espera al seu estudi. Quedem atrapats per la rotunda materialitat 
d'un banc de fuster rebent la llum húmida del gran finestral —peli 
translúcida i frágil— que protegeix l'hortus conclusos, ànima viva de 
l'espai del pintor.

Alfons Borrell i Enric Majorai ressegueixen les velles clivelles del 
banc de fusta, observen atents aquest artefacte savi. Les paraules 
s'entrellacen; trobada amb els materials; diàlegs d'eines; destresa de 
les mans; intuïcions que materialitzen volums i formes.

Enric Majorai.- L'artesà, l'entenc. En canvi, la figura de l'artista em 
resulta difícil de definir.
Alfons Borrell.- Mira si n'és, de fácil. Què fa l'Alfons Borrell? Dones 
agafa un paper i hi posa colors. I què vol dir? No vol dir res. Però 
després, hi ha algú que s'emociona davant d'aquest paper. I aquest és 
el misteri!
E. M.- Si, és que és un misteri. I aquest misteri em transporta a la 
figura del xaman, personatge present en quasi totes les cultures 
primigènies. I qui és el xaman? Una persona que ocupa un Hoc 
estrany: ni està ben bé a dins ni fora de la tribu. En el fons, és una 
persona que busca. I què busca? En paraules nostres, diríem que 
busca una comunió espiritual amb el món.
A. B.- No cal buscar una definido en paraules. Es tracta d'un estât 
interior; una emoció que es va apoderant d'un mateix. Jo ho entenc 
com un procès de malaltia que et va envaint, i per curar-te nécessites 
cridar. Jo, ara he arribat al punt queja puc cridar. La gent em pregunta 
per qué crido. I és fácil: perqué vull que m'escoltin. Jo sempre die ais 
pintors que pintar és molt fácil. Cridar per curar-te, cridar perqué 
t'escoltin. I, naturalment, se m'enfaden!
E. M.- Sí, però tornem a l'inici: on comença aquest procès de malaltia? 
A. B.- És un estât interior que no es busca. Arriba sense arguments. 
T'envaeix, et va posseint.
E. M.- No, no hi ha cap explicació. Per aquest motiu retorno a 
l'ancestral figura del xaman. La paraula artista em posa una mica 
nervios. Jo no sóc joier, però faigjoies. No sóc artista, però les meves 
peces s'han mostrat en exposicions d'art. Avui es parla molt de "joia 
d'artista", però a mi aquesta paraula em ve gran perqué la paraula 
"artista" és una paraula afegida. En el fons, és posar una creu pesada 
damunt d'una persona que es veurà obligada durant tota la vida a 
respondre a aquest adjectiu.
A. B.- Ho entenc perfectament. Conec molts pintors que viuen una 
"vida d'artista". Tu no la vols aquesta paraula perqué "ets" un artista. 
L'art és una experiència, si es té no cal parlar-ne. És un déterminât 
estât interior. Sovint busquem arguments per expressar-lo. Que si 
la tècnica, que si els colors, que si les textures... Tot això no va enlloc. 
Cai cridar i prou. Crido perqué tine alguna cosa a dir, perqué vull que 
m'escoltin. Perqué la gent normalment no escolta.
E. M.- Per joies parteix d'una situació favorable, d'una atracció, una 
trobada, un diàleg amb les matèries i les eines que tine al meu abast.

Borrell i Majorai a l'estudi del primer. Fotografia de Maia Creus.

Però la nécessitât de fer-les es troba en un altre Hoc. La vida és com 
un patiment estrany, és com estar enmig d'un bosc on de sobte hi 
veus una dariana; veus el blau entre l'espessor deis arbres. Aquesta 
situació de tranquil-litat espiritual és la que em sembla que fa 
funcionar les coses; és a l'origen del meu treball.
A. B.- És un estât de Hibertat. Recordo que un dia, entre amies, vaig 
exclamar: no vull ser ni artista ni pintor. M'agradaria ser pintura!
Ser pintura voi dir no pensar, no reflexionar, no fer. Quan veig el mar 
no penso que a dins hi ha peixos, que l'aigua és salada, que s'hi pot 
navegar. És un color! És un cubell de tinta biava on jo m'hi fico i en 
surto de color blau. Això és voler ser pintura, estar ficat dins del 
món, dins del color. Si pujo a un d'aquells extraordinaris (i alhora 
impertinents) prats d'alta muntanya, em fico dins del prat, de les 
muntanyes, del blau del cel. I vaig suposant que, en comptes de pintar 
la muntanya 0 el paisatge, em menjo l'herba i em torno verd...
E. M.- Això que expliques: ser pintura, ser bosc, ser natura verda, ara 
potser ens costa d'entendre. A mi em sembla fantàstic, perqué estem 
tornant al principi de la conversa: al món primitiu. Una cultura en què 
no existia la separació. L'ésser humà vivia dins la natura. En formava 
part i quan pintaven un animai volien assimilar l'animalitat.
A. B.- Quan em pregunten, jo die que no sóc pintor. El pintor treballa 
amb una paleta, un cavallet i una pila de pinzells. I a poc a poc es va 
convertint en un personatge. Un pintor és un personatge.
E.M.-TU no ets pintor ni jo sóc joier. Ja estem d'acord! El Miquel 
Barceló t'interessa?
A. B.- Com a pintor m'agrada. Considero Miquel Barceló un bon 
pintor. Vull dir que té molta habilitât i un bon domini tècnic per poder 
explicar allò que voi dir.
E. M.- Això voi dir dominar la tècnica, no?
A. B.- No. No és tècnica. És aquella mena de revolució interior, aquella 
malaltia de la qual parlàvem; és la béstia que surt a fora. El que passa 
és que allò que diu Barceló no m'interessa. Com en l'obra de Picasso, 
hi veig massa anècdota.
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E.M .-En canvi, Joan Miró segur que t'agrada.
A. B.’ Sí, m'agrada. I tornant amb les comparacions: de Picasso se'n 
pot parlar molt perqué la seva obra és plena d'anécdotes. En canvi, de 
Miró no en parla nlngú! Parlar de Miró és complicadíssim.
E. M.- Perqué Joan Miró és més espiritual. De fet, cree que 
comparteixes amb Miró una manera d'entendre el món, també veig 
afinitats en les vostres poétiques.
A. B.- Miró és esperit. És un altre món.
E. M.- Sí, igual que el xaman. L'home que intenta explicar amb la seva 
emoció i sentiments Tacciò de la vida. Un estât de llibertat. Després, 
és dar, el món ha canviat i la nostra cultura parla d'evolucló. Jo no 
sé si som més evolucionats o no, en tot cas em sento molt proper 
al pensament de Tantropòleg i arqueòleg Eudald Carbonell, quan 
explica que en el moment en qué l'individu huma va crear la primera
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eina s'inlcia el procès d'humanltzaciô del món, que no vol dir dominar 
la naturalesa sinó transformar-la, i això encara no sabem on ens 
portará. En tot cas, cree que Tart l la ciéncla comparteixen aquesta 
atracció vers Tacciò, Tacciò de la vida, un gran misteri.
A. B.- És aquell sentit del sagrat. Un sentiment que forma part de 
Thome, tant el de les tribus primitives com ara. L'ùnica cosa que 
canvia és la resposta a aquest sentiment. La cultura i la ciéncia són 
acumulativas, però aquest sentiment del qual parlem és eternament 
el matelx.
E.M .-Jo crec que el sentit del sagrat és una forma de mediació que 
els éssers humans hem inventât per poder suportar el misteri de no 
saber-ho tot. L'art és una expressió d'aquest estât espiritual que és, 
també, un estât mental.
A. B.- Mira, això que dius em transporta a una experiéncia que fou 
radical per a mi i la meva pintura. Era la década dels anys cinquanta, 
moment en qué navegava entre la figuració i Tabstracció. El salt 
defínitiu vers el llenguatge abstráete fou fruit d'una experiéncia 
d'impoténcia: vaig comprendre que la representació de la reaÜtat 
en imatges mai no em permetria expressar Temoció que acabava 
de viure. Aquesta certesa em va arribar en forma d'intuíció en 
contemplar una escena d'una humanitat indescriptible. A la plaça 
Major en obres hi arriben una mare i una filia amb el dinar del pare 
en una carmanyola. Assegut a la vorera, el manobre es disposa a fer 
Tàpat del migdia. Jo ja devia estar tocat per aquella "malaltia" de la 
qual parlàvem, perqué aquella escena em va commocionar. I vaig 
comprendre que allò que em passava no es podia pintar! Calia buscar 
un nou llenguatge. I m'hi vaig posar. És un procès lent que també m'ha 
portât a certa acumulació de coneixement i domini estétic. Un sentit 
de Tharmonia, de TequiÜbri. No tot és sentiment, hi ha també un sentit 
estétic de reinterpretar el món.
E. M.- Si, sé de qué parles. És un sentit intern de les formes, els 
volums, les textures. És el cargol de mar, és l'alga, és la sorra, la 
sargantana.
A. B .-1 amb la Rosa tiràvem endavant corn podiem mentre jo feia una 
pintura que expressava una soledat estranya. Paper i teles amb una 
nua ratlla al mig.
E. M.- Jo ho veig corn una acciò damunt la tela.
A. B.- Per a mi, pertany al món del record. Compte, que record no vol 
dir memòria. La memòria serveix per estudiar una Hicenciatura, per 
exemple. Però una cosa és la memòria de les coses i l'altra és el record: 
Tabraçada, Tolor, la sensació, una música, una paraula... Saps qué és el 
record? Quan cada dia a les vuit del mati toco la campaneta i vénen a 
menjar els pardals i tórtores de cada dia. Tot allò que he après, ho he 
après de la vida. Acumulació de records, d'aqui surt la meva pintura. 
E.M.-Una cosa que m'impacta de la teva obra és la densitat del color. 
Com una presència, i no és pintura matèrica! Trobo que són colors que 
vénen de lluny... La barca és un motlu que em remet a la teva obra i no 
sé ben bé perqué.
A. B.- Mira, aquest llaüt el vaig pintar al port de Pollença Tany 1950.
El llaüt és un estri perfecte per desplaçar-se per damunt d'aquest 
element tan mlsteriós que és el mar. És d'una gran bellesa perfecta 
perqué és un objecte simple i albora acoüidor.
E. M.- La barca representa un arquetip; pertany a aquest món del 
record del qual parlaves. És una imatge congelada en el temps però 
viva d'emocions, de paraules, de sentiments.
A. B.- Saps per què apareix tant la Rosa en la meva obra? Perqué és 
el record.
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Lluís Calvo i Jordi Llavina, poesia amb retrovisor
DAVID MADUEÑO SENTÍS

Lluís Calvo. Fotografía de Caries Mercader.

«Now, 05 1 mellow in years/ and home in o bountiful londscope,
/ Noture ollures me ogoin.»  ̂En aquesta darrera fase de la vida, 
Auden fa referència al plaer que sent de retornar a la naturalesa a 
través d'Horaci i Goethe. Per tant, remarca el plaer de la lectura, el 
confort i consol que aquesta activitat li dona i li ha donat al llarg dels 
anys. Sovint es diu que un bon escriptor ha de ser millor lector per 
fornir amb més força la veu i el pensament que faci destacar la seva 
pròpia obra i Auden ho va ser. En el fons, el desig d'escriure prové 
de gaudir I'obra d'altres, de descobrir l'esperó que a la llarga ens pot 
dur a provar de fer el mateix exercici. Malament quan un escriptor, 
enamorat de la pròpia paraula, comença a abandonar la lectura, 
perqué pot minvar-li perillosament el sentit critic envers si mateix.

Els darrers treballs de Lluís Calvo i Jordi Llavina, malgrat 
la disparitat de les propostes, troben un nexe comù entre élis i 
amb l'esmentat Auden: l'evocació d'una tradició que reivindiquen, 
rellegeixen, s'apropien i miren de llegar-la en forma de veu pròpia.
En un moviment de maduresa artística, busquen la paraula donada 
per entendre-la i encaixar-la en el diseurs personal, i a la vegada se 
sitúen en el carni de la tradició. Atansar-se a la forma clàssica també 
els ajuda a regular els excesses i els detectes per polir la proposta 
personal i seguir-la fent discórrer amb seguretat i fluidesa. Els seus 
dos darrers Hibres, malgrat que amb grans diferencies, estableixen 
aquest punt de partida i esdevenen exercicis de poesia amb 
retrovisor, si se'm permet la imatge.

Quan l'any 1973, el poeta anglès W. H. Auden va escriure la composició 
A thonksgiving (Acciò de gròcies), es trobava a les acaballes de la 
seva vida. A l'edat de seixanta-sis anys, després d'haver assolit el 
reconeixement critic i públic, feia un exercici d'hum Jitat recordant 
tots aquells autors que l'havien guiat al llarg de la seva vida lectora, 
compositora i moral; «Fondly i ponder You oil: without You I couldn't 
hove monoged/ even my weokest lines»\ escriu després d'haver 
repassat cronològicament la importancia de Hardly, Thomas, Frost, 
Yeats, Graves i tants d'altres, posant-los en relació amb els seus 
descobrlments vitals, més enllà de l'àmbit literari. Quina nécessitât 
tenia Auden, précisément en aquest moment, de fer-hi cap mena 
d'esment? Sovint, les citacions serveixen a molts poetes —el gènere 
on aquest recurs és més habitual— per donar pistes al lector sobre 
la direcció que pren el llibre 0 la composició que ha de llegir, però 
també per posar-lo en el carril d'una linia temàtica amb tradició al 
darrera. De vegades, serveix per determinar la font que ha fet brollar 
una idea semblant, que ha pres un caire diferent en el pensament 
de l'escriptor. Fins i tot hi ha qui considera que una de les debilitats 
dels escriptors joves i poc autocritics és la manca de referents i 
l'excessiva nécessitât d'esdevenir originals quan, a aqüestes alçades 
de la pel-licula —i molts abans, i tot—, ja no hi ha gairebé res per 
inventar.

1 «Afectuosament us considero a tots: /  sense vosaltres mai no hauria 
fe t /  ni tan sols el més fluix dels meus versos.» Dins: AUDEN, W. H., Vint-i- 
setpoemes. Selecció i traducció de Salvador Oliva. Barcelona; Quaderns 
Crema,1996.

'Llegat rebel'
Amb Col-lisions (2009), Lluís Calvo (Saragossa, 1963) arribava al 
cim del perfeccionament d'un diseurs poètic molt particular, una 
mixtura de modernitat i tradició exposada en poemes llargs, de to 
discursiu, que dibuixava la col-lisió —un títol molt ben trobat— entre 
els paisatges d'extraradi urbà, la cultura popular i un sentit del viure 
inconformista, d'una banda, amb alta literatura, reflexió i filosofía 
de l'altra. Calvo sempre ha sigut molt pròdig a l'hora de nomenar els 
referents culturáis que l'inspiraven, ja que formen part del recorregut 
del propi poema —els cita i en parla sense jocs ni benentesos que el 
lector hagi de desxifrar. En canvi, amb Estiulo (2011) dóna un cop al 
volant i s'atansa més que mai a la tradició. Sota el signe inconfusible 
de Caries Riba, del seu classicisme panteista. Calvo pren la natura 
corn a espai central del Hibre, i es deixa arrossegar pel simbolisme. La 
discursivitat dels anteriors Hibres desapareix i els poemes es tornen 
més sincrètics. Corn en altres ocasions, una part està dedicada a 
reflexionar sobre l'acte mateix de la creació poètica, però mentre 
anteriorment parlava del poeta com a creador enfront del món, ara 
és la paraula qui pren la màxima importància. Desmitifica la idea que 
la natura ens ofereix el verb per bastir l'obra i considera que som els 
éssers humans, qui creem el llenguatge i amb eli materialitzem el 
món.

Ara, després d'un exercici a quatre mans amb David Caño,
Calvo torna en solitari amb Llegot rebel (2013), el titol del qual ja

2 «Ara, amotlit pels anys i a casa, /  amb un munificent paisatge, /  Natura em 
torna a seduir.» Dins: AUDEN, W. H., op. c it
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lordi Llavina.
Fotografia de Toni Galitó.

ens dona moites pistes. Com a lector i creador, el poeta pren en 
consideració una sèrie d'autors que al llarg deis anys, amb una actitud 
inconformista, revoltada, trencadora, han près la determinado de 
dur la literatura a creuar els limits que d'altres marcaven amb una 
retòrica repetitiva i limitada. Així, les formes créatives i els noms de 
March, Maragall, Foix, Estellés, Bonet... i tants d'altres, li serveixen 
no només per construir la seva obra, sino per reivindicar la tradició 
immarcescible, ja que el llegat és i ha de ser «un eos en moviment /  i 
no una mómia arnada» (p. 46).

La primera part torna on va deixar CoMisions, a escenaris del 
món contemporani, amb anécdotas vitals narradas que esdevenen 
paradigmatiques d'un pensament que el poeta envola: una platja 
estatunidenca on practicar el surf (To/ñno paradise), Collserola, el bar 
Pinatxa de Ciutat Vella... La vida, amb la seva imperfecció i brutícia, 
es desplega brillantment grades a un poeta que escandeix els versos 
d'art major com ben pocs ho saben fer en català. Tanmateix, el poema 
més significatiu d'aquesta part és "L'art del camuflatge'i una peça en 
què pren la imatge de la perdiu de neu corn a simbol de l'adaptadô 
(«Aixi has viscut: oculta tu i els altres,/com l'animal que ressegueix 
el traç /  de cada forma i gest, i astut s'hi adapta», p. 19), però que es 
veu incapaç de canviar amb l'arribada d'una nova situació climàtica: 
«Arraulit entre l'herba que et delata, /  recorres crestes de famèlics 
flocs. /  Vulnerable, ets ben mort. Tot et traeix/  [...] Corn la perdiu 
espicosses, ja tan sols, /  l'instant que et concedeixen les guineus.» l 
és que el tu que interpel-la la veu poètica ja no sap camuflar-se «en 
I'alegria /  que et feia senda ardent, petjada extrema, /  prodigi ofert 
als llamps i als vents.» Com si el canvi constant, el recer del vitalisme 
arriscat, fossin les coordenades per viure la vida i I'art tot sabent que 
no són res més que «l'espasme i la dansa» (p. 18).

La visió que Calvo desplega és la "Cosmologia" que dóna titol 
a un altre dels poemes d'aquest primer apartat, on als peus de 
l'observatori Fabra, des d'on es veu la Immensität cosmogònica.

succeeixen ínfims esdeveniments humans en forma de trobades 
sexuals furtives i espúries. «De tot aquest festí, qué en restará?
Un joc», es pregunta i es contesta el poeta; «les restes exhumades 
de l'ànima i la ment, /  expandint, sense treva, la plenitud humana.» 
Tanmateix, tot plegat ens duu a viure la vida amb intensitat — 
engatar-se, fumar, cardar, viure sota els freds estels «instants 
divins»—, i des d'aquest pressupòsit, a "Astrakhan" planteja que «si 
no pots aferrar el món, /  converteix-lo almenys en faula.» Per aixó, 
la segona part se centra en el món de la creació. A"Construcció 
d'un carrer" esmenta aquellas actituds pictóriques que han canviat 
l'observació del món des de l'objectivitat a la subjectivitat i el rise: 
Matisse, Van Gogh, Kandinski, Chagall, Miró... «Aquest és el llegat 
inesgotable: /  l'art que s'extravia a si mateix, /  sense aturall ni centre, 
/  i cerca nous ravals de solitud. [...] /  El carrer de la nit, el carrer més 
insólit./ Aquell que, quasi sempre, és costerut.» Calvo, però, reitera 
que aquest avenç no implica l'oblit; cal mirar la carretera que se'ns 
obre al davant sense por i prement l'accelerador, però mirant de 
reüll pel retrovisor, sense oblidar els quilòmetres recorreguts: 
«Altrament, mirarem més enllá, /  perqué mirar és verb de saba i fang, 
/  i aplegarem els mots dels més antics /  perqué enforteixin sempre el 
nostre càntic» (p. 42), diu a "La revolta dels mots".

La resta del llibre, amb més 0 menys variants, assaja els mateixos 
pressupòsits, amb inspiradas composicions de llarg recorregut, corn 
"L'hort de la reina i l'hort del cant", o una quarta part formalment més 
conservadora, on recull el llegat més explicit (versos d'art menor, rima 
consonant) i compon uns poemes que no deixen d'orbitar al voltant 
de la idea central, com a "L'obra incendi": «Ho veus? Cobra és un cos 
/  que neix quan crema el viure. /  Subtil, ardent, fe ro ç./1, amb cada 
amor, més lliure.» Horn diria que Calvo evoca Rosselló-Pòrcel, però és 
evident que, més 0 menys explicitament, els nostres poetes clàssics 
hi són presents. És, en definitiva, un dels aspectes congènits de la 
seva obra, que a Llegat rebel esdevenen els trets més caracteristics
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i ['enfilen amb els Ilibres anteriors al punt de fiexió d'Estiula: la 
incontinéncia creadora del poeta ¡ l'exploradó deis marges que les 
mirades més convendonals obvien.

'Contrada'
Després de debutar el 2006 en el camp de la poesia amb La corda 
del gronxodor, continuât per Diari d'un setembristo (2007) i País 
de vent (20n), Jordi Llavina (Gelida, 1968) obtenia amb Vetlla (2013) 
el reconeixement critic (Premi de la Crítica) i lector. En aquest 
llarg poema hi condensava tots els trets estilistics de les darreres 
obres barrejats amb la narrativitat i el detallisme descriptiu que 
ha desenvolupat paral-lelament en dues novel-les i cos reculls de 
contes. Ara, però, Llavina presenta Contrada (3i4 ), una col-lecció 
de quaranta sonets. És evident que la tria deliberada d'una forma 
mètrica tan canònica respon a una voluntat de classicisme: els temes, 
el llenguatge i el to del conjunt ens remeten a la ironia bonhomiosa de 
Josep Carner, al paisatgisme preciosista de Maria Villangómez, al JV 
Foix enamorat"del veli" més que no pas l'exaltat pe. nou. La Contrada 
que dóna titol pot ser llegida en tres sentits: el més literal, referit ais 
ambits geogràfics on viu el poeta; el més metafòric, que remet ais 
episodis vitals experimentats i posteriorment passats pel garbell de 
la poesia, i que formen el mapa líric que va desenvolupant el Ilibre a 
mesura que el llegim; i finalment, el més líric, amb les referéncies a 
aquells autors que formen part de la geografia lectora de Llavina.

Contrada és un gaudi per al lector per la senzillesa i la 
fluïdesa amb qué s'esllavissen les paraules, les idees i les imatges 
al-legóriques. La qual cosa és enganyosa, perqué si es grata una 
mica en lectures posteriors, es pot observar el treball que Llavina 
hi ha esmerçat. Per tant, l'èxit del Ilibre rau a primer cop d'ull en la 
naturalitat i la frescor que desprén. Al meu parer, tres són els poemes 
més significatius d'un Ilibre que, malgrat no tenir cap construcció 
interna, manté una unitat formal basada en la forma i el to. D'una 
banda, el poema que l'obre, "Casa", on parla de construir una llar «lluny 
de la ciutat», i culmina amb uns versos molt definitoris del concepte 
transversal a totes les composicions següents: «S'esmuny /  com 
aquest vent, la vida —home que artigues, /  vinclat, el tros de temps 
que tens i, al puny /  comences a sentir crémor d'ortigues» (p. 19)- 
Així, oscillant entre els moments que val la pena valorar i la «crémor 
d'ortigues», és com anem passant per la vida. Més endavant, a "Ou", 
compara la imatge del títol amb la fragilitat de la v.da, sobretot la 
del marrec que el duu a la má: «Que tendra o tosca /  creixi la má de 
l'home, es guanyi el sou, /  engrapi objectes i amany agui peli. /  Que 
l'ou, dins seu, invicte, es faci veli» (p. 28). Bons auguris, dones, per 
a un to que oscilla entre una tranquilla maduresa des d'on atansar 
els dies que van passar sense esgarips, i el matís de la malenconia 
que provoquen les maltempsades vitals, com la malaltia ("Hospital")

0 la mort dels éssers estimats ("Enterrament"). Finalment, a "La 
badoquera (i II)", on reprén la traballa al marge d'un carni d'aquest 
estri que serveix per abastar «la fruita més alta», fa un parallélisme 
entre la recollecció agrícola i la creació literária: «Qui té l'estil, té una 
eina ferma al puny /  per arribar al Hoc de la fruita estranya /  com feia, 
al mes d'agost, aquesta canya!» (p. 46).

En la majoria de casos, l'ús del sonet exigeix a Llavina el millor 
del seu coneixement léxic i sintactic per expressar-se de forma tan 
correcta i adequada com sigui possible ais rigors de la mètrica. I 
se'n surt amb résultats excellents en la majoria de casos, reservant 
el cop d'efecte per al darrer vers, corn a "La Cambra", "Mà de noia", 
"Ginebró"o els poemes abans esmentats. Els résultats afegeixen una 
nova passa de Llavina cap al perfeccionament del seu estil personal 
despullant-lo d'excessos i centrant-se en el pinyol que feia créixer 
fins ara tots els seus treballs: la relaciô de Tèsser amb el món que 
Tenvolta —el natural, Temocional i el vivencial— i Taprenentatge a 
través de Texperièneia, matisat els darrers temps per la serenor d'una 
maduresa acceptada amb totes les virtuts i detectes.

Corn veiem, els estils de Calvo i Llavina difereixen força, i 
representen dues formes oposades de veure la vida i la literatura. 
D'una banda. Calvo associa poesia i rebeTlia, la seva obra pren 
una actitud "política"; no pas en el sentit que ho entenem avui 
dia, sinó com a compromis amb la creació que és expressió de 
Tinconformisme vital, un inconformisme expandit a totes les actituds
1 facetes del viure. De l'altra, Llavina mostra una actitud "anímica": 
Tobra lírica verbalitza els descobriments experimentats per Tèsser. 
Jordi Llovet, al próleg de Els quoderns de Malte de Rilke, quan parla 
de la proposta artística de Talemany, s'hi refereix amb uns termes 
que podríem aprofitar per parlar de Llavina: «Malte es fa gran a ritme, 
molt més difícil d'advertir, d'una descoberta íntima, d'una iniciació i 
d'una experiéncia. Una descoberta: que la seva história s'ancora en 
un món de sensacions lligades inévitablement i clarament a un món 
familiar, absolut i rie per eli mateix. Una iniciació: convertir aquest 
món de sensacions en literatura, passar a una narració en primera 
persona, la Icherzdhlung tan freqüent a la prosa alemanya des de 
Goethe, aquell munt de coses viscudes. Finalment, el més important 
de tot, una experiéncia: l'experiéncia poètico.»^

Al capdavall, si entenem que Calvo parla de la consciéncia i 
Llavina de l'ànima, ambdós autors s'estan referint a dos ambits 
diferents però convergents, ja que pertanyen a Tèsser humà. Per 
tant, la riquesa de Tobra d'ambdôs autors és Texpressió real i 
complementaria de la diversitat d'àmbits i intéressés que toca la 
poesia catalana actual.

3 LLOVET, Jordi, «Pròleg», p. 8. Dins: RILKE, R. M., Els quaderns de Malte. 
Barcelona: Club de butxaca, iggi.
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La memòria dels escriptors i els seus espais
CÉLIA MOLLA

Quan parlem del ilegat d'un escriptor, juntament amb el conjunt 
d'indrets que el van envoltar i influenciar parlem de patrimoni 
literari. És tot allò que fa referència a un escriptor, aspectos que 
ajuden a entendre un personatge i el seu ambit creatiu, així com a 
la comprensió en el sentit ampli de la seva escriptura. Dins aquesta 
definició es contemplen tant aspectos reals com ficticis: manuscrits, 
biblioteques particulars, cases, Hoes d'estudi, cafés, carrers i 
places, paisatges vinculats a la seva vida i obra, etc. El lector, des de 
sempre, ha tingut la nécessitât d'endinsar-se dins la vida privada del 
personatge, cosa que respon a uns principis molt humans que afecten 
atothom.

Hi ha Hoes simbòHcs descrits que es van créant de manera 
espontània a través de l'admiració dels lectors, els quais van 
mitificant un indret que a poc a poc va formant part de la memoria 
coliectiva. Hi ha altres casos en qué la densitat de l'obra és tan gran, 
que la seva evocado no es pot desHigar de la literatura. En serien 
alguns exemples la Fogedo d'en Jordà de Joan Maragall, el Montseny 
que es converteix en La muntonya d'ometistes de Bofill i Mates, i 
l'Empordà que es concep a partir dels paisatges que descriu Josep 
Pia. Tot i això, la creado d'un espai d'escriptor és un procès complex 
en el qual hi intervenen molts elements.

La patrimonialització literaria va Higada a la Sensibilität d'unes 
persones que defensen un Hoc descrit, I'estudien i el posen en valor. 
Sovint, s'associa amb el concepte d'imaginori literari, el qual formaria 
part d'un imaginan cal-lectiu. La construcció d'aquest té sempre un 
condicionant, que és la realitat que l'envolta.

Per exemplificar-ho, Vinyet Panyella^ utilitza tres models 
de cases d'escriptors de diferents països que representen no 
solament la seva societat, sino també com s'ha anat construint 
aquest imaginari Hterari i quin ha estât l'interès dels qui dominen 
les politiques culturáis d'aquests Hoes. Els dos punts en els quais se 
centra son I'indretfisic i la seva capacitat evocativa i informativa 
pel que fa a I'escriptor. L'espai fisic reforça la didáctica del procès 
creatiu, i el patrimoni Hterari és I'altre element important, que es basa 
en tres aspectes: el de la col-lecció documental, el del seu accès i el de 
la seva conservado.

Un primer exemple seria la Casa Karen Blixen (autora de 
Memories d'Àfrico) a Rungstedlund (Dinamarca), on va viure 
els seus darrers anys. Resulta un indret de pelegrinatge per a 
escriptors i turistes de diferents parts del món. Es tracta d'una 
casa de principis del segle XX on el patrimoni Hterari està régulât, 
ordenat, catalogat i és totalment accessible. La casa disposa 
de totes les edicions, traduccions i materials de suport. D'altra 
banda, la seva documentado original manuscrita és a la Biblioteca 
Nacional de Dinamarca, també ordenada i amb total accessibilitat. 
Amb tot això ja es pot veure com l'imaginari d'aquesta escriptora 
està absolutament obert, cosa que fa que la seva memòria estigui 
totalment garantida, no solament a nivell de coneixement sino també 
a nivell de sistema Hterari.

/ a :-

1 I Seminari sobre patrimoni Hterari i territori d'Espais Escrits (Vilanova i la 
Geltrú,2005).

La casa de Verdaguer a Folgueroles. Fotografía; Ajuntament.

Un cas ben diferent és el de la casa de Frederic Mistral a Maillane. 
Mistral, escriptor provençal i premi Nobel, té la memòria ubicada en 
diversos Hocs de la Provença de manera irregular. La seva casa és 
un dar exemple de com els poders politics, en aquest cas franceses, 
tracten els escriptors en Hengües regionals. La casa és municipal i 
no té cap guia, i fa uns anys van haver de fer-hi obres perqué queia. 
Depén de lAjuntament, però no està vinculada a cap Universität. El 
contrast entre el prestigi que suposa per a la seva figura el premi 
Nobel amb l'oblit i el deteriorament que pateix la seva casa fa 
entendre que ha patit un procès de provincialització en el pitjor dels 
sentits. Es tracta d'una clara qüestió de política lingüística i cultural.
El patrimoni està més o menys conservât però no catalogat, i per a 
tot el que es vulgui consultar s'ha de demanar permis a l'Ajuntament, 
que no posa cap mena de facilitât.

L'últim cas és el Cau Ferrât de Sitges. Un indret que Santiago 
Rusiñol anomena des del primer moment casa museu o taller 
museu. Ha tingut molts problèmes de manteniment i conservado 
ambiental els quais s'estan solucionant, però tot i així la col-lecció 
està dipositada des del moment fundacional a la Biblioteca Pública 
Santiago Rusiñol, la qual té plena accessibilitat. Per tant, es pot
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dir que la gestió dels fons patrimonials és molt bona. Malgrat els 
problèmes que té I'espai físic, el Cau Ferrât conserva l'esperit de 
l'artista. És un exemple de com l'artista construeix el seu imaginan 
dins la casa, i on es pot percebre la capacitat evocativa i informativa 
del que passava realment allá dins. Aquest és un valor molt positiu 
perqué és un deis pocs exemples de museu a Europa on l'artista hagi 
créât el seu habitatge en relació al seu imaginan.

Amb aquests tres exemples de cases d'autor donats, un es 
pot preguntar quin paper hi juga la política cultural 'especte ais 
imaginaris literaris. La construcció d'aquests no és una altra que la 
de mostrar el coneixement de la seva obra, la seva personalitat i les 
circumstancies en les quais es va crear, donant-li, a.xí, una base més 
sòlida.

Entre la dictadura i l'exili, la memòria literaria catalana ha tingut 
un despertar difícil i lent. Les primeres cases museu d'escriptors 
foren la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles i la Casa Museu 
Verdaguer de Vil-la Joana a Vallvidrera. Van néixer en pie franquisme 
amb la voluntat i esforç de preservar els llocs més destacats de la 
cultura catalana. No responen a una planificació política, sinó que van 
ser fruit d'iniciatives que la població va veure amb bons ulls i en les 
quais s'implicà. Un cas diferent és el de la Biblioteca Museu Victor 
Balaguer, que es construeix amb la voluntat mateixa de l'autor. La 
Fundació Josep Pia, en canvi, es forma per part de l'autor i la voluntat 
d'estudiosos i editors, amb la intendo de crear un centre d'estudi 
i difusió de l'escriptor. Altres exemples son la Fundació Brossa, la 
Fundació Palau, el Centre de Documentació i Estuci Salvador Espriu, 
el Centre Cultural Artur Bladé, la Fundació Pedrolo o la Fundació 
Vicent Andrés Estellés, d'entre molts més.

L'associaciô que ha tingut un pes importantissim dins del 
patrimoni literari català ha estât Espois Escrits, creada l'any 2005 
sense ànim de lucre. Compta amb el suport de la Institució de 
les Lletres Catalanes i té com a objectiu crear uns lligams entre 
els centres de patrimoni literari català. Sorgeix com una mesura 
d'urgència que intenta aturar aquesta fragmentació del sistema que 
cada cop va a més, tot redescobrint al póblic la lite'atura i els seus 
territoris. Actualment hi realitzen diferents activitats d'entre les 
quais destaquen el Mapa Literari Català i el Seminari sobre Patrimoni 
Literari i Territori.

Amb la nova museologia, les cases museu d'avui plantegen 
donar veu a l'usuari, construir discursos i débats tenint en compte 
la memòria de l'escriptor. Aquests ja no són conteridors de cultura 
adreçats a les ellts, sinó que han passât a ser espa .s d'intercanvi 
i comunicació, amb una funció social i integradora. El seu objecte 
d'estudi tant pot ser material com immaterial i har de mostrar 
una realitat des d'una perspectiva polièdrica. Són una manera 
d'interpretació histórica que evoluciona amb el pas del temps i la

societat.
Aquests principis resulten uns bons arguments per tal de 

plantejar les directrius bàsiques d'un centre de patrimoni literari on a 
part de conservar una memòria tangible se'n conserven d'intangibles, 
com la llengua i la cultura que han donat forma a l'obra de l'autor. 
Acostumen a ser molts cops arxiu, biblioteca i museu alhora, arrelats 
al territori, amb la intenció de mostrar un personatge dins un context 
social i cultural. Un indret que ha esdevingut simbòlic a través de la 
mirada de l'artista.

Cai deixar parlar els espais que traspuen memòria i Sensibilität. 
Una obra literària pot ser un bon recurs per recuperar un case 
antic, un espai naturai o un bosc amenaçat de desaparèixer. També 
cal donar corda a activitats créatives i procurar donar una mirada 
contemporània a l'obra de l'autor, évitant caure en una visió romàntica 
i ancorada en el temps. Cal rellegir en clau contemporània els nostres 
clàssics,ja que la bona literatura accepta multiples lectures. Un 
museu O centre literari ha de ser una espècie de laboratori de la 
literatura i estar vinculat a diverses disciplines (filôlegs, museôlegs, 
pedagogs, biògrafs, escriptors, poetes, lectors, artistes...) que poden 
col-laborar amb l'estudi i la difusió de la llengua i la literatura. De la 
mateixa manera, els centres de patrimoni han d'estar vinculats a les 
universitats i convertir-se en un Hoc exemplar pel que fa a programes 
culturáis i activitats académiques, o altres jornades relacionadas 
amb la literatura.

Els espais literaris han de ser punts d'acollida per a gent d'una 
mateixa comunitat, que sigui la seva presentació de cara als 
nouvinguts, i d'altra banda un Hoc atractiu i pie de possibilitats 
culturáis i créatives per a la gent del país i de fora.

Els gestors del patrimoni cultural han de sentir la responsabilitat 
de transmetre un sector molt important del patrimoni que, a banda 
de la llengua, conté una part de l'imaginari de la nostra cultura. La 
cultura ha d'ajudar a vèncer una societat individualista en la qual cal 
trobar canals que facilitin l'experiència del coneixement. Els museus 
literaris han d'enriquir el visitant intel-lectualment, però també han 
de connectar-lo emocionalment, seduir-lo i atrapar-lo a través de la 
literatura.

La memòria d'un escriptor pot unir tot un poblé i la seva Identität. 
S'ha de saber captar aquest punt excepcional que té la literatura per 
tal de gestionar i posar en valor el patrimoni Hterari i, en aquest cas, 
català.

Fundació
BancSabadell
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0 2 1 Centenaris 

L'Any Espriu
0 3 1 Un Espriu d'entre tants — David Madueño Sentis 
0 71 Viure del mort i de qui el vetlla — Joan Todo 
0 9 1A l'ombra d'un centenari — Cèllo Mollo

n I Eltriomfde les elits — RogerSouquet

13 1 Entrevista ambVicenç Altalo 
Maio Creus

161 1.576.800.000 segons de ZAJ
Joon Casellos

171 zona_zero /  Bego Antón

2 4 1 On és el meu cos? i el disseny del fer /
Vestir el cos de memòria: dissonàncies del trauma 
Oriol Ocoño i Tea Sirbilodze

2 7 1 Redenou/
Les torres de Barbera, autoconstrucció d'alt nivell 
Guiliem Celado

3 0 1 Ricard Mirabete: pelegrí de les ciutats 
Loia Llobera i Serro

3 2 1 Crítica de poesía /  Sempre abrasem més enllá 
Ricard Mirobete

331 Vinyoli, la certesa de la poesia 
Jordi Llavino

2 3 1 Formes de desaparició /  Esborrar del mapa 
Gemmo Coscón

Portada /  Les postres
La patètica impressió d'una espelma sola, flamejant com altres onegen, a voltes perqué sí.
Es mante erecta enmig d'un extens terreny de peli, fixada per la força i l'obstinació deis qui la 
claven a consciéncia (o per netejar la consciéncia) en una earn de la qual no brolla sang, perqué 
la earn ja és terreny inert del célébrât, i indiferent deis celebrants. Tota la festa despullada 
d'emocions esdevé una espécie de canibalisme cultural.

Fotografía d'intervenció sobre espelma i fotomuntatge.
Coberta de Guillem Celada. Retoc fotografíe de Marius Nuñez.



Centenaris o l'ús indegut de la memòria

Amb els anys, la commemoració cultural d'una efeméride histórica 
(el naixement d'un artista, un canvi determinant de relacions 
sociopolitiques, l'aparició d'un fenomen cultural o social) ha passât 
de ser un encárrec de gran transcendéncia pública —amb l'encarrec 
de traslladar a la societat els valors que hi ha deixat i que l'ha ajudat 
a ser com és—, a esdevenir poc més que una rutina per complir 
en els calendaris de la conselleria de torn, o molt pitjor, a servir de 
coartada ideològica per obtenir rèdits politics. Almenys aquesta 
és la impressió que se'n desprén quan analitzem les iniciatives 
deis darrers anys. La manca d'un qüestionament públic d'aquestes 
activitats, d'una refìexió critica profunda, sense apriorismes ni 
prejudicis, però amb rigor, és la demanda que volem fer des de 
Quadern. 1 per exemplificar la nécessitât d'aquest débat i com es pot 
plantejar, prenem dues efemérides que durant el curs 2013-2014 han 
ocupat la cultura catalana; el controvertit Any Espriu, sobre el qual

David Madueño Sentis i Joan Todo qüestionen la lectura esbialxada 
que s'ha fet de l'obra del poeta, mentre Célia Molla recorda les altres 
commemoracions que han restât a la seva ombra; i el Tricentenari, 
sobre el quai Roger Sauquet ens descriu la seva experiéncia al circuit 
d'arquitectura efímera BCN Re.Set que nega la pretesa voluntat de 
participado col-lectiva dels organitzadors de l'activitat.
El poeta i gestor cultural Vicenç Altalo i Maia Creus conversen entorn 
el sentit de celebrar efemérides culturáis Higades a la memòria. El 
comissari de l'Any Vinyoli, Jordi Llavina, ens esbossa alguns aspectes 
que caracteritzen l'obra del poeta homenatjat, que serán presents 
en els actes que es desenvolupen al llarg d'aquest 2014. Finalment, 
Joan Casellas, fent explotar la lògica numérica i el seu rendiment 
racional, ens recorda que les accions de l'históric grup ZAJ, com 
microparticules incalculables numéricament són, mig segle després, 
al nostre abast.
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Any Espriu / Un Esprín d'entre tants
DAVID MADUEÑO SENTÍS / Imatges de Julia Mehls

I . • i  J E »

Tot parafrasejant el primer poema de Cementiri de Sinera, «Pels 
riais» d'Internet «baixa el carro /  del sol» de les paraules critiques 
que, abrusadores corn el nostre astre, han qüestionat l'organitzaciô 
de l'any de commemoració dedicat al centenari de l'escriptor 
Salvador Espriu, tant pel que fa a la valorado de la propia obra 
com a la presentado de Tèsser humà que hi havia al seu darrera.
El portai cultural Nùvol (www.nuvol.com) ha estât, sens dubte, el 
màxim catalitzador d'aquest descontentament, i si hi feu una cerca 
de contingut, hi trobareu un gran nombre d'articles, répliques i 
comentaris dels lectors que han ocupat el 2013 i bona part del 2014- 

El fet és que si som honestos i ens estimem la nostra tradició 
literària, és feina de tots —filòlegs, docents, critics i lectors— 
reflexionar i questionar els nostres escriptors i artistes cada cert 
temps sense por, sense tabús, amb un sentit iconoclasta però 
constructiu. Aquesta és, al meu parer, la millor actitud per comprovar 
si mantenen la validesa, si són aptes per seguir establerts en les 
nostres coordenades culturáis i intellectuals; en això, précisément, 
es basen els conceptes de classic i canon. 1 per aquest procès hi han 
passât manta vegades els classics d'altres tradicions: si Shakespeare 
segueix essent valid és perqué supera les lectures i les expectatives 
dels lectors de les diverses étapes temporals que se succeeixen. El 
problema d'aquests conceptes és la infìexibilitat dels dogmatics: 
com qualsevol altra cosa, el concepte no és dolent per se, i amb una 
lectura flexible sempre poden esdevenir útils per reordenar una 
tradició tan aparentment complexa com és el cafarnaüm literari 
català. Aqui és on haurien d'entrar en joc els homenatges i les 
commemoracions.

D'altra banda, la premsa cultural, la critica i el public tenen tot 
el dret a considerar si els diners invertits en els actes d'homenatge 
han obtingut una repercussió més enllà d'uns fasts recoHits i emesos 
pel prime time informatiu durant un pareil de minuts; si restará 
algún pòsit de tot plegat que faci avançar en la lectura, la reflexiô 
i la valoraciô de Tobra associada a la figura homenatjada. Per això 
no és gens sobrer mirar-se de forma critica Tany Espriu organitzat 
pel comissari Xavier Bru de Sala —del quai se'n van dir tota mena 
de penjaments quan, a mitjan 2013, es va saber Televada xifra que 
ü pertocava corn a remuneració a la seva tasca, amb el résultat 
d'un enuig que va anar en augment al culminar-la i observar-ne els 
résultats.

Tot és política?
En una societat tan mediatitzada corn la del segle XXI, gairebé 
ningú s'escapa de la politica. Qualsevol gest, qualsevol paraula 
pot ser interpretada en un sentit ideolôgic, i pot donar peu a 
una interpretació —més o menys interessada, més o menys 
demagògica— que, en comptes d'incidir en el component reflexiu, 
resti surant per damunt de Taigua comunicativa amb el dit index 
acusador apuntant el suposat error. Es tracta d'una actitud 
polemitzant epidé(r)mica que fa fortuna i invalida molts arguments 
que no tenen en compte la capacitat humana de relativitzar i 
qüestionarfins les conviccions pròpies corn una manera sana i 
complexa de revisió. De qué serviria (i qué aportaria) que fautor 
d'aquest article déclarés el seu posicionament a favor de la consulta,
0 fins i tot de la independéncia de Catalunya? Aqüestes qüestions 
ideológiques no són incompatibles amb creure que Tany Espriu ha 
esdevingut hostatge de la conjuntura politica dels darrers temps.
Per tant, no és una idea nascuda d'una ideologia oposada a la de
la manipulació que es pretén desemmascarar, sinó guiada per la 
voluntat que sigui la filologia, i no pas la politica, qui marqui les Unies 
de lectura i interpretació d'un autor i la seva obra.

El pois entre Tadministració central i la Generalität de Catalunya 
pel dret a decidir i el qüestionament de la sobirania, ha implicat de 
retruc la permeabilitat de tots els aspectes económics i culturáis 
per tal de redactar un argumentan propi. 1 Tany Espriu, quan a 
principis del 2013 el Tricentenari encara es veia lluny, n'havia de ser 
un deis primers referents: calia, dones, fer-ne una lectura que al 
capdavall, vista en perspectiva, ha esdevingut molt rigida, dirigida
1 univoca respecte de Tobra i del retrat de Thome que deixà el propi 
Salvador Espriu. Eli, en part, n'és el responsable: si repassem les 
págines dedicades a la seva persona per part dels coetanis, en 
moites d'elles ens recorden —sovint amb no gaire simpatia— els 
seus escarafalls davant la fama, cosa que quedava en entredit quan 
—també segons aqüestes fonts— va ser eli mateix qui va procurar 
construir i proclamar-se el paper de poeta nacional. Sens dubte, el 
gran responsable de tot plegat és un Hibre anomenat La peli de brau, 
éxit popular que, en consideració de molts filòlegs —entre els quais 
m'hi compto—, és una obra menor dins la varietat de propostes 
poétiques, narratives i teatrals de fautor.
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Mort i tradicíó
Val a dir que vendre l'obra d'Espriu al gran pùblic no és senzill: 
es tracta d'un autor que orbita al voltant d'una sèrie de temes 
intéressants però que no són del gust popular. La mort, la nostalgia 
pel pas del temps, l'ús dels mites classics per reflexionar sobre 
la naturalesa humana, semblen més propers a una rigorosa 
intel-lectualització del gènere. El fet, però, és que Espriu va saber 
copsar l'angoixa del temps que li va tocar viure —els corflictes 
bèl-lics, la crisi de l'humanisme, la llarga postguerra—, i aquesta va 
ser la seva forma de traduir-ho. Amb més o menys encerts —aquí.

els entesos ja d vergeixen—, però amb una proposta molt personal.
1 tanmateix, quina impressió es pot endur algú que en desconegui 
l'obra? D'una banda, tenim els critics amb l'organitzaciô de l'any 
Espriu, que han recordat que, per damunt de tot, fautor era un home 
de prosa, i han rescatat de l'oblit Les roques i el mar, el blou. De l'altra, 
els encarregats de l'homenatge l'han présentât com a "poeta civil", el 
poeta nociorol que usa el plural en la veu poètica per abstreure's de 
si mateix i parlar en nom dels que pateixen qualsevol opressió, entre 
les quais la d un poblé sota la bota de la dictadura. Evidentment, 
el seu "cavali de batalla" és Lo pell de brou, del quai s'han extret de
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context u i gavadal de versos i oracions per pcblicar-los a la premsa 
com a leitmotiv—en un exercici que s'assemblava a la publicació de 
textos cr enta s com a terapia espiritual.

Fins i tot si cri:.quern la poiarització, hem de reconèixer que al 
capdavall aquesta es l'expressiô natural de les diverses .ectures que 
pot teni' 'ob'a de Salvador Espriu —diverses lectures eue hauria 
d'haver ocsat al descobert l'oficialitat organitzativa. Tal corn jo ho 
entenc, jr a  commemoració d'aquesta mena s'hauria de olantejar 
tres objeciius: en primer Hoc, la reflexiô al vohant de l'otira de l'autor, 
sobre la seva validesa, sobre el llegat que ens deixa; en segon Hoc,

la difusió de la seva obra d'una manera profunda, més enllà cels 
eslôgans pubHcitaris,treballantel valor de la seva paraula rrés eue 
no pas la dimensió pública del personatge; finalment, la p'esertaciô 
de claus que ajudin a entendre l'obra d'ina forma global i perne: 
que cada lector pugui apropar-se a aquella part que més H inte'essi. 
És evident que, en el cas d'Espriu, no s'ba arribat a cobrir bena oart 
d'aquestes expectatives: la reflexiô no s'ba produit per la nraniatica 
nécessitât dels gestors culturáis publics de no questioner e s tô:ems 
de la tribu; pel que fa a la segona, he vist nés fotografíes d'Espriu i 
més paraules tretes de context que les ganes d'expHcar-b i exoHcar-
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les; i en tercer Hoc, el reduccionisme dels temps que corren ha 
Jivaritzot els trets estllistics esprluans en una sèrie de topics —la 
petita pàtria de Sinera, la derrota de la guerra civil i la resistència de 
postguerra.

'Cementiri de Sinera' i 'Les hores'
El fet és que, amb més o menys detectes, Espriu és un autor de 
diverses dimensions, complementarles entre elles, que précisément 
han permès que critics i defensors hagin esgrimit parers divergents. 
De fet, crée que d'Espriu n'hi ha uns quants —fins i tot dins l'Espriu 
poeta—, i cadaseli ha de tenir la Hibertat i els referents adéquats 
per apropar-se al que més li interessi. De fet, el "meu" Espriu és el 
dels dos primers Hibres de poemes: Cementiri de Sinera i Les hores. 
De la seva obra posterior n'he llegit poca cosa i m'ha intéressât 
menys. De la prosa, només he llegit Loia i del teatre. Primera historio 
d'Ester. De la primera, destaca l'iis d'una llengua aparentment 
senzilla però lloada fins per Josep Pia; en canvi, l'obra de teatre 
em sembla tècnicament molt intéressant, amb un envitricoll de 
capes interprétatives extraordinari, però em resulta poc atractiva 
per representar-la o per llegir-la sense els coneixements previs 
necessaris. Com en els seus dos primers Hibres de poesia hi trobem 
l'Espriu més natural —fins al punt en qué un home rigid com ell podia 
ser-ho—, alHberat encara de I'exegesi biblica i mitològica que el dura 
a aprofitar tota mena d'analogies en obres posteriors, m'agrada la 
possibilitat que té el lector d'endinsar-s'hi a pèl, gaudint de l'univers 
Hterari queja hi bull, és a dir, el reflex poètic, idealitzat i evident en 
l'anagrama del nom —aquest Sinera que és Arenys a la inversa, és a 
dir, l'Arenys de Mar de la infantesa i joventut espriuana.

Val a dir que, a diferència del que passa amb La peli de brou 
—de la qual se'n van fer i vendre diverses edicions—, Cementiri 
de Sinero fou distribuida d'una forma molt limitada, sobretot 
per la clandestinitat en què es movia l'ediclô en català ell946. A 
conseqüència d'aixô (o corn una de les raons possibles), tarda en 
rebre la consideració del públic i de la critica, però esdevé una 
perfecta targata de presentació del rumb que Espriu pren com a 
poeta, que el durà a construir un cicle de Hibres molt tancat i travat. 
Les composicions que el formen són breus, d'art menor, i com 
diu Josep Grau i ColelH, «tant l'estructuració del Hibre en versos 
hexasil-labs i tetrasil-labs —mesures ben freqüents en la mètrica 
catalana de caire popular— com l'aire de cançô que embolcalla el 
seguit de poemes, juntament amb la freqüència d'unitats narratives 
i descriptives, i, a la vegada, el carácter autobiografie de Cementiri 
de Sinero, poden estar, per part del jo liric-autor, en fundó d'una 
voluntat de comunicació solidària i coMectiva amb el lector, si bé 
sempre convenientment continguda i controlada per la densitat 
lirica del Hibre.» Si bé Espriu hi evoca la Sinera idealitzada de la 
infantesa, la contraposa a la mort que plana per tot el Hibre, amb 
les referències al cementiri, els xiprers o els marbres. Per tant, la 
sensació que li resta al lector és la d'immobilitat; certament, com diu 
Grau i Colell, Espriu extrapola l'experiència individuai a la col-lectiva, 
ja que les sensacions que hi descriu són les que viu tota una societat 
esclafada per la derrota i la postguerra. El món anterior ja no existeix, 
és una imatge congelada i evocada per un Hrisme excels, però que 
ha induit a la critica de molts revisionistes per aquesta sensació de

congelació, d'estàtua muda i inexpressiva que no aporta res de nou 
a la poesia catalana, més enllà de l'estil personalissim d'Espriu. Per 
tant, es pot interpretar en un sentit positiu si només ens fixem en els 
assoHments compositius i temàtics de l'autor, o en un sentit negatiu 
si observem que précisément aquests résultats emmanillen el text 
i el converteixen en testimoni del final d'una manera d'entendre la 
societat, la cultura i la literatura.

Antoni Prats^ ens ofereix més interpretacions descoratjadores: 
«Era sobretot l'ambient general de prostració civica que es vivia 
Pirineus avail i de destrucció reiterada més amunt de les duanes, 
allò que dictà els versos d'aquest Hibre-poema. Aixi dones, el punt de 
partida que ha elegit és la condició de l'home corn a èsser abocat a 
la mort.» Per tant, interpreta que Espriu comparteix reflexions amb 
els existencialistes: «En definitiva, Espriu pertany a la generado 
dels Hterats que maduraren en plena efervescèneia del diseurs 
existencialista, i les similituds entre élis havien de ser notables. [...] 
Però tot plegat cal situar-ho en el conjunt del món Hterari espriuà 
sobreposat al seu interés primordial per la Biblia i les cultures 
antigües del Mediterrani, que el menarà a la mistica jueva i a l'atzucac 
del racionalisme extrem, que tracta de superar temptant, corn eli 
diria, "els palaus de la Hum"».

La temàtica és represa en el següent Hibre, Les hores, si bé amb 
els anys amplia les dues parts originals a tres. Seguim amb Antoni 
Prat: «Siga com siga, la pietat ais morts és l'assumpte més insistit 
en l'obra d'Espriu a partir de la primera redacció (1939) d'Antigono 
—sense oblidar el poema ja comentat "Rispà", escrit pel mateix 
temps—, i al voltant d'aquest nudi temàtic cercará de donar unitat 
de contingut a Les hores.» Aixi, dedica cada part a tres personatges 
diferents de la seva biografia, ja desapareguts: el seu amie Bartomeu 
Rosselló-Pòrcel, la seva mare i el Salom transsumpte d'ell mateix, 
d'aquell Espriu que havia esdevingut abans de la guerra i de la mort 
de l'amie Rossellô.

Corn veiem, amb l'anàlisi superficial de només dues obres de 
Salvador Espriu ens adonem de la molla temàtica i estilística que 
els emplena. És una Hástima que els detectes que hem provat 
d'assenyalar respecte la commemoració celebrada hagin privât 
el públic d'una divulgació que, sense renunciar a la proximitat o 
l'esquematisme puntual, s'endinsi més pregonament. Fins i tot Havors 
la critica restaria més matisada, però a la vegada més naturalizada 
dins la pròpia interpretació del conjunt de l'obra de fautor. No seria 
possible trobar un carni alternatiu entre l'espessiment racionalista 
nòrdic i aquest carácter festiu i relativista tan mediterrani nostre 
respecte de la cultura? Cal, dones, animar a conèixer les diferents 
étapes i temes d'Espriu per trobar l'Espriu que més ens agradi, com 
passa amb tants altres autors.

Les imatges formen part die Hibre La Cdbolo i Espriu.
Una poètica de lo Hum, de Rosa Delor (Balasch Editor, juny 2014).

1 GRAU 1 COLELL, josep. Invitado a la poesia de Salvador Espriu. 
Barcelona: Claret, 1992.

2 PRATS, Antoni. Salvador Espriu 0 la fidelitat als origens. Barcelona: 
Publicacions de lAbadia de Montserrat, 2013.



Any Espriu /
Viure del mort i de qui el vetlla
JOAN TODO / Imatge de Julia Mehls

Tot balanç de lAny Espriu célébrât per 
la Generalität de Catalunya al llarg 
del 2013 disposa d'una referència 
imprescindible: el balanç oficial 
presentat pel Departament de Cultura 
el 28 de febrer de 2014. Que pot ser 
contrapesat per una sèrie d'articles 
de premsa, corn "Fi de l'Any Espriu", 
de Jordi Llovet (El Pais, 20 de febrer 
del 2014), "Comença l'any", de Nards 
Comadira (Ara, 11 de gener del 2014) o 
fins i tot el dossier espriuà de la revista 
El Procès, especialment l'enquesta. 0 
també la polèmica pels honoraris del 
comissari de tot plegat, massa extensa 
per enumerar-la: valgui el post "El partit 
dels 123.000 euros i la resta", publicat 
per Jordi Calves al seu blog Un dio o les 
carreres, per entendre-ho. Qualsevol 
balanç, deia, pot tirar cap a una banda 0 
cap a l'altra: 0 bé celebrar la pujada de 
vendes dels llibres d'Espriu (tot i que 
sobta que, valorant la Frase del Dia, es 
digui que "L'impacte potencial estimât 
és de 159 milions de persones"; en una 
llengua amb Il.530.l60 parlants, ¿d'on 
surten les 147.469.840 "persones" no 
catalanoparlants que en van poder 
rebre l'impacte?), 0 bé criticar el 
balafiament de diners públics en plena 
època de destrucció del benestar de 
la gent (per molt que la major part 
dels critics s'hagin dedicat, de pas, a
menystenir l'obra d'Espriu, cosa que suggereix que fer la mateixa 
despesa amb Carner, posem per cas, no els hauria sabut greu).

Potser té més interés, però, fer una passa enrere per agafar 
perspectiva. De fet, no he escrit "Carner" per casualitat: si durant els 
ùltims anys hem viscut una certa rehabilitació d'Espriu, ha estât des 
de la banda dels qui critiquen fautor del Nobí. És com si poguéssim 
establir dos bàndols, els carnerians i els espriuans, sense que ningù 
hagi decidit encara fer la història de la seva batalla; una tasca que 
resultarla difícil perqué segueix viaranys laberíntics, confusos, 
plens de trencacolls i malentesos, amb davallades cap a l'anècdota 
lamentable i ben pocs enlairaments del nivell critic. Un d'aquells 
malentesos, però, sembla afectar el mot "noucentista", que s'empra 
com si tothom sabés qué voi dir; i tanmateix, vora l'ús precis del 
mot, perfectament atermenat de fa anys pels historiadors, n'hi ha 
un altre de banalitzat, impressionista, generalment usât a la contra, 
i esmunyedis. És el "noucentisme" que treu el cap en el títol Contro

el Noucentisme, de Joan Fuster, sense que Fuster arribi a indicar-hi 
gaire clarament a qué es refereix -  ho dóna per sabut. Una vaguetat 
que, tot circulant de ma en mà, es descompon, ben bé, corn un 
espectre; i aquest espectre recorre la discussió cultural dels últims 
anys.

En altres paraules: de formes que arriben a ser sorprenents, 
els (neo)noucentistes sempre son els altres. l pel carni es perd un 
tret basic: allò que diferencia el Noucentisme de la seva ombra 
(l'anomenat Modernisme) no és ni el classicisme, ni el rebuig 
del ruralisme, sino, ras i curt, el dirigisme cultural. Allò que Jordi 
Ibáñez Fanés va descriure aixi:"la primera experiència, per no dir 
l'experiència per antonomàsia, de col-laboraciô entre politics i 
intel-lectuals, i per tant (...) la gran operació formal d'emmascarament 
d'uns interessos de classe". Sense tenir en compte aixô, potser no 
entendrem mai la persistent batussa entre carnerians i espriuans. 
Fuster mateix, al Hibre citât, parla de tres autors; un d'ells és Salvador
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Espriu, un altre Josep Pia. I és de Pia que el de Sueca n'extreu 
l'ús de l'obra espriuana com a arma llancívola contra el fantasma 
noucentlsta. És per alxò (¡ ara arrlbem on voila arribar) que la recent 
celebrado de l'Any Espriu, promoguda des del Departament de 
Cultura de la Generalität de Catalunya resulta tan irònica: des del 
poder politic es promou la "relectura i actualització de l'obra i el 
llegat" d'un autor sovint présentât com a presumpta alternativa a 
aquest intervencionisme politic.

No resulta menys irónic que el vers emprat com a lema siguí 
"Ens mantindrem fidels /  per sempre més al servei d'aquest poblé". 
Potser no cal entrar aquí en el fet que part de l'efemèride s'ha 
efectuat mitjançant un trencadís de fragments descontextualitzats, 
la Frase del Dia queja citávem, i que resulta paradoxal en el cas 
d'una obra tan globalment construida com és la d'Espriu; però sí que 
és curiosa l'adopció d'aquests versos que Josep Anton Fernández 
ha llegit, a El molestaren lo culturo cotolona, com un paradigma 
del resistencialisme. El poema sencer, ja se sap, és "Inici de cántic 
en el temple", dedicat a Raimon i inclòs dins Les cançons d'Ariadna.
Si busquem el vers allà, veurem que el poema s'adreça als nascuts 
després, als hereus de la terra, a qui el jo poètic s'adreça, segons 
Fernández, corn un sacerdot a un conjunt de fidels aplegats per la 
Ütûrgia:

Ara digueu: "La ginesta floreix
arreu als camps hi ha vermeil de reselles.
Amb nova falç comencem a segar 
el blat madur i, amb eli, les males herbes"

El vermeil sobre el groe, la falç, són aquí els emblemes de la 
pàtria; quan, més avail, digui que "hem viscut per salvar-vos els mots, 
/  per retornar-vos el nom de cada cosa, /  perqué seguíssiu el recte 
carni /  d'accès al pie domini de la terra'! la tradició cultural es Higa 
a la terra, des d'una veu col-lectiva que ha travessat el desert i la 
tenebra per assegurar aquesta continuì'tat on la sega és metàfora 
d'una cultura a la qual vosaltres heu de prometre que us mantindreu 
fidels. Desinteressadament fidels. Segons l'acord de govern del 15 
de maig del 2012 que podeu consultar al DOGC, la frase sintetitza 
"l'exemplaritat de la seva actitud [la d'Espriu] en una de les situacions 
històriques més adverses per a Catalunya"

Se'ns commina a continuar una tradició (un dels cavalls de 
batalla, per cert, d'Eugeni d'Ors). Diguem-ho d'una altra manera: el 
poder politic fa una determinada inversió econòmica per prometre 
que es mantindrà fidel al servei d'aquest poblé (que sou també 
vosoltres). ¿O potser per convidar-vos a mantenir-vos-hi? Fii ha 
un joc estrany, aquí, amb el sentit del "nosaltres" (tan habitual, per

altra banda, en les columnes d'opinió nostrodes), i del "vosaltres"; el 
vers, pel carni, ha pres un curiós aire de lema electoral. No en va, el 
mateix balanç que citàvem al principi afirma: "Salvador Espriu torna 
a ser present en l'imaginari col-lectiu, tant en termes d'aportaciô 
creativa corn d'exemple civic". 1 Artur Mas, a l'acte inaugural de 
l'Any, va dir: "es tracta de procurar que esdevingui interlocutor l 
referent dels catalans, de manera especial en aquesta situació i 
en aquest moment", uns moments abans de resoldre-ho tot en una 
fórmula: Espriu és un "guia del poblé català". És a din l'enaltiment 
d'Espriu, l'homenatge, esdevé una proposta ideològica. Tot i que no 
s'especifica mai quina. 1 per tant, cal deduir que será la del partit 
politic que governa el país.

Per altra banda, a principis d'any el comissarl defensava la 
celebració sobre la base de la qualitat intrinseca d'Espriu, plantejada 
com la seva representativitat del carácter català: si Josep Pia 
representa el cinisme, deia, Espriu representa l'ètica. Tampoc 
especificava quina ètica. LAny Espriu ha estât sobretot un afany 
de construcció de l'autor de Les roques i el mar, el biau, com a gran 
autor canónic; en el sentit, tal vegada, que s'ha entés el cánon literarl 
de Flarold Bloom en aquest país (cal no oblidar, naturalment, que 
Bloom n'és un valedor Internacional, del poeta de Sinera). Ara bé,
¿qué és el cánon? No és, sobretot, una llista dosa, que en seria la 
banalització postmoderna: una sèrie de Ilibres la lectura deis quais 
cal imposar ais altres. Moites presumptes discussions sobre el cánon 
arrelen en aquesta concepció. O, encara pitjor, una concepció binària 
del valor literari, que fa acceptar o condemnar en bloc un autor (i el 
tópic sobre l'Espriu narrador hauria de ser un avis, en aixó). El cánon 
literari, en la mesura que és quelcom que tlngui sentit en una societat 
democràtica, no és més que un altre nom per a la tradició literària (la 
mateixa obra de Bloom, ben llegida del principi al final encara que 
no ho puguem fer en català, no fa més que dir això). 1 una tradició 
literària no és més que un flux de possibilitats formais i temàtiques, 
amb exclusions i recuperacions, relativament independents (però mai 
del tot) del valor de l'obra. Una conversa Infinita.

Existeix, no en tingueu cap dubte, un "cas Espriu". Fla 
calgut buscar-lo, però, pels marges de l'Any oficial, en tribunes 
periodistiques, en revistes corn El Procès o LAvenç, en comentaris 
furibunds a les xarxes socials. Tot i que quan Lluis Bonada li 
preguntava al comissari pels detractors de l'escriptor, aquest va 
respondre: "No ho percebo". Però vora Tintent de convertir el gran 
prosista que fou Espriu en una icona intocable, un sacerdot dictant- 
nos què haviem de dir, vora tot això, hi ha hagut la discussió que el fa 
encara viu, discutible, potser imperfecte.

1 això no es paga amb diners.

Weekand Sabadell
Agenda cultural setmanal

subscripció 
gratuita a
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Any Espriu / A l'ombra d'un centenari
CELIA MOLLA I VESTE

El 23 de gener de l'any passai, el 2013, va començar la commemoració 
de l'Any Espriu. L'objectiu d'aquesta efemèride era honorar la 
memòria del poeta i difondre'n l'obra i el llegat. En poques ocasions, 
el centenari d'un poeta —almenys, a casa nostra— s'ha celebrai 
amb tants recursos i ha agafat tais dimensions com aquest últim.
El govern de la Generalität hi estava darrere, posant-hi les copes, el 
cava i el caviar. Curios; sobretot perqué en aquest pais ja fa temps 
que la cultura —i més, un gènere minoritari com es la poesia— 
sobreviu com pot als centres culturáis, als teatres, a les aules de les 
escoles i universitats i ais carrers.

Ja s'ha parlai del dret i del revés de l'Any Espriu. Ja l'han lloat 
els qui ho havien de fer, i ja l'han criticai els qui tenien alguna opinió 
extraoficial —que en som molts i moites. El que sap greu de tot això, 
és que tants actes, tantes fotos, tants Parlaments, tants versets 
patriòtics, tantes copes i tant de cava, i la figura del pobre Espriu 
s'ha mantingut al marge de tot piegai. Hi havia una voluntat poètica, 
en aquest centenari? Anava d'acord amb la personalitat del poeta 
—timid i prudent? El que ha résultat de tot piegai, ha estât una 
perversió de pàgines dels seus llibres, arrancades i retalladas a mida 
dels seus versos, i au, a decorar una mica els carrers i a fer el verset 
de Nadal en actes institucionals. Entre d'altres coses.

Se n'ha parlai tant, que aquest article no pretén ser pas original, 
ni desvetllarà res que no s'hagi dit ja de l'Any Espriu. Però si encara 
se'n parla, deu ser que la ressaca encara dura, i encara ofèn a 
lletraferits i gent del món de la cultura que no haurien optât pas per 
aquest tipus de celebracions.

Cal fer saber que el 2013, a part del poeta de Sinera, també ha 
estât l'any de grans autors catalans, l'obra dels quais no pot passar 
desapercebuda per entendre la cultura i la literatura catalanes.

Aquests grans poetes i escriptors que no han estât convidáis a la 
festa son Joaquim Amat-Piniella, Joana Raspali, Bartomeu Rosselló- 
Pòrcel, Joan Teixidor i Maria Villangómez. I encara podria ser que se'n 
perdés algún no tant conegut. No sé si Salvador Espriu hauria volgut 
això que ha passai. Que la celebraciô d'un centenari l'hagués fet 
protagonista —a eli, i només a eli— de tot un seguii d'actes, sense 
tenir en compte els seus contemporanis, i en el cas de Rossellô- 
Pôrcel, un dels seus grans amies i admirai poeta.

Ja no som a temps de canviar el transcurs dels esdeveniments, 
però si més no, aquests personatges esmentats es mereixen una 
presentació com cal i una explicació de la seva importància. Sera 
la nostra manera de retre homenatge a uns escriptors que també 
s'hi deixaren la pell amb la seva obra i el seu compromis, ja que els 
toeà, també a tots ells, viure en temps difi'cils. Tot seguii, una breu 
presentació de cadascun dels escriptors farà que el lector entengui 
la importància cabdal de les seves obres i per què aqüestes han de 
continuar formant part de manera activa de la societat i la cultura 
catalanes.

Joaquim Amat-Piniella
(Manresa, 1913-Barcelona, 1974). Poeta i escriptor. Fou un testimoni 
important de la Segona Guerra Mundial, i en concret del camp de

concentrado de Mauthausen, del qual va ser presoner. Aquesta 
esfereïdora experièneia la recull de pie en el seu llibre més conegut, 
K. L  Reich, on es descriuen les penalitats, tortures i humiliacions 
sofertes per milers de presoners als camps d'extermini. Una clara 
mostra de literatura denominada concentrocionàrio.

Activista cultural i amb compromis politic, fa paleses 
les atrocitats nazis viscudes i, d'altra banda, reivindica el seu 
posicionament republicá i la Iluita de classes. Va viure a l'exili durant 
quatre anys i mig, i al tornar la dictadura franquista li prohibí de viure 
a la seva ciutat de naixement, Manresa.

L'any 2013, i amb motiu de la celebració del seu centenari, les 
despulles d'Amat-Piniella es van dipositar al panteó familiar a 
Manresa, juntament amb les de la seva segona dona. La cerimònia 
va concloure els actes que es van fer durant l'Any Amat-Piniella, els 
quais tenien un objectiu ben digne: reivindicar i rescatar de l'oblit el 
personatge, promovent-ne aixi el coneixement de la seva obra.

Joana Raspali i Juanola
(Barcelona, 1913-Sant Feliu de Llobregat, 2013). Poeta i activista 
cultural. Educada en uns valors Iliures i progressistes propis de la 
República, als catorze anys inicia la seva activitat literária. De ben 
jove encapçala una campanya per demanar una biblioteca infantil a 
Sant Feliu, i durant la Guerra Civil protagoniza algunes aventures 
que a poc a poc la van convertint en una modesta heroína: a part de 
contar contes als infants dins el refugi mentre cauen bombes, salva, 
amb la seva companya de feina, una important quantitat de Libres 
de la biblioteca on traballa perqué no caiguin en mans de les tropes 
de Franco i siguin cremats. En aquesta aventura s'hi juguen la peli, 
arribant amb penes i treballs fins a la Biblioteca de Catalunya, a 
Barcelona.

En temps de la dictadura continua la seva tasca d'escriure i 
ensenyar en catalá de manera clandestina, i també comença la 
redacció de fitxes de sinónims i de locucions i frases fetes, una feina 
purament léxica que la portará a publicar diferents diccionaris.

A banda d'aixó, pel que se la coneix més és per tota la producció 
de poesia infantil. Durant nou anys de la seva vida atura totes les 
activitats culturáis que fa i es dedica íntegrament a crear un model 
de poesia infantil que fins llavors ningú havia aconseguit fer quallar 
a les escoles. Ella se'n surt i ara mateix es pot dir que és la poeta 
més llegida i coneguda pels infants arreu dels Països Catalans. El 
2006 rep la Creu de Sant Jordi, i el 2013 encara és amb nosaltres per 
celebrar en vida el seu centenari. Mor el desembre del mateix any.

Bartomeu Roselló-Pòrcel
(Palma, 1913-El Bruii, Osona, 1938). Poeta, assagista i traductor. 
Estudià Filosofia i Lletres a Barcelona i vetllà per la normalització 
de la literatura balear als currents peninsulars. Fou deixeble de 
Gabriel Alomar i Joan Coromines, i estábil una gran i intensa amistat 
amb Salvador Espriu. De fet, és a eli a qui dedica la seva gran obra, 
Imitoció del foc, que va ser la culminació de la seva trajectória 
poètica.
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Quan asciata la Guerra Civil és cridat a files, tot i que aviat 
se'n Hiura per motius de salut. A finals de desembre és traslladat al 
sanatori del Bruii, al Montseny, on mor dies després ais vint-i-cinc 
anys a causa d'una tuberculosi pulmonar.

D'ell ens queda l'impacte de la seva obra breu, però erudita.
Va ser tota una infìuència en els autors joves de la generado de la 
guerra, com ara Josep Palau i Fabre o el ja anomenat Salvador Espriu, 
el qual més tard, convertint-lo en motiu literari, l'erigi a la categoria 
de mite.

El 2013, el govern de les liles Balears va decidir ignorar el seu 
centenari.

Joan Teixidor ¡ Comes
(Olot, 1913-Barcelona, 1992). Poeta, assagista i editor. Va ser llicenciat 
en Filosofia i Lletres a Barcelona. Amb 19 anys, Teixidor publica el 
seu primer poemari, Poemes 1931, d'inspiració avantguardista. Va 
ser membre fundador de Quaderns de Poesia i la revista Destino. 
D'altra banda, també inicia el seu vessant assagistic amb un llibre 
sobre Salvat-Papasseit. Fou un autèntic referent de la nova poesia 
i critica literària de l'època, esdevenint aixi una figura admirada per 
contemporanis seus i per mestres com Carles Riba i Josep Rubio i 
Ors.

La Guerra Civil l'aparta de les lletres momentániament. Més 
endavant, publicará la seva obra poètica més significativa. El príncep 
(1954), inspirada en la pérdua d'un fill. Aquesta será una obra cabdal 
per entendre tota la producció de després.

Autor, també, de critica d'art, el 1975 esdevé president de la 
Fundado Miró. Anys més tard rep la medalla d'or al mèrit artistic de 
Barcelona.

Teixidor va pertànyer a la generado dels anys trenta, juntament 
amb Joan Vinyoli, Salvador Espriu, Pere Calders, Mercè Rodoreda 
0 Avel-li Artis Gener, Tisner. Una generació formada en el période 
república, marcada per la situació desoladora de la guerra. Com 
molts altres intellectuals, Teixidor va haver de conviure amb el nou 
panorama de la postguerra i la dictadura, però va continuar les seves 
activitats culturáis entre la misèria i la foscor de la societat del 
moment.

Una de les activitats més importants de cara al seu centenari, va 
ser l'exposició titulada Joon Teixidor: no visqueu més en frogments, 
al Museu d'Flistòria de Catalunya. Per fer front al poc reconeixement 
de la seva obra i per fer evident la seva tasca indispensable, la beca 
Marti i Poi concedida a Sam Abrams permetrà l'edició de la seva 
poesia completa.

Maria Villangómez
(Ciutat d'Eivissa, 1913-2002). Poeta i traductor. Des de ben jove es 
decantò cap a les lletres i la poesia. Va estudiar Dret a Barcelona, 
encara que mai exerci la professió i es dedica a l'ensenyament Tot i 
això, els anys d'estudiant a Barcelona l'encaminaren cap a la cultura i 
les lletres catalanes.

Amb la seva poesia, ha intentât vincular la paraula al paisatge per 
tal de trobar un model de poesia pura. A part, també practica altres 
générés com I'assaig, el teatre i l'article periodistic. Però una de les 
grans tasques per la qual se'l coneix, és per les traduccions de poesia, 
que van des de Shakespeare fins a poetes corn Keats, Baudelaire, 
Yeats i Dylan Thomas, entre molts d'altres. L'any 1989 rep el Premi 
d'Flonor de les Lletres Catalanes.

En el seu centenari es van realitzar un seguit d'actes culturáis a 
Eivissa i Fermentera corn exposicions, recitals, xerrades, concerts i 
una reedició de l'obra poètica completa, tot i que, per anar bé, hauria 
calgut també una reedició de les seves obres en prosa, que están 
descatalogades.

Aquests cinc poetes han viscut el seu centenari sota l'ombra 
de l'Any Espriu. És dar que, més o menys, en tots els casos hi ha 
hagut algún tipus de reconeixement o celebració, però la balança 
s'ha decantat cap a l'Any Espriu, sense possibilitats de compensar
se. Aquesta no és una imatge pròpia d'un país amb una cultura 
normalitzada. Estem parlant d'escriptors i poetes que tenen en comú 
la llengua catalana i una veu pròpia.

Fli ha hagut un interés ben dar en agafar la paraula d'Espriu i 
instrumentalitzar-la amb fins politics aprofitant el moment que es 
viu. Que el conseller de cultura i companyia es puguin fer les fotos 
pertinents com si fossin els descobridors de la veritat i els portadors 
de la poesia a una societat trista i descolorida. «Ens mantindrem 
fidels». Si, sempre en la mediocritat. Perqué sembla impossible que 
en aquest pais els artistes i escriptors de qualitat agafin embranzida 
i siguin reconeguts d'una vegada per totes.

Els escriptors que aquest any en feien cent, no es mereixien 
quedar-se en un raconet. Tots ells representen un moment molt 
significatiu del segle XX. Una època plena de convulsions humanes, 
de canvis, d'avenços i també de ferides avui encara presents, com la 
Guerra Civil i la dictadura franquista. Amb la seva obra deixen petja i 
fan entendre millor com és la literatura i la cultura catalanes.

Era l'oportunitat de crear un esdeveniment deis grans i omplir els 
carrers de dignitat i poesia. Es podria haver célébrât un centenari que 
englobés tots aquests noms, es podrien haver pensât esdeveniments 
que fessin veure a la poblaciô que la literatura catalana no és 
formada només pels quatre grans noms que tots coneixem, sinó 
que també hi passen desapercebuts molts d'altres els quais han fet 
una gran aportació en aquesta societat. 1 segur que es podria haver 
célébrât amb el mateix cava i les mateixes copes. Ni un cèntim més.

És en moments corn aquest que les institucions i els governs han 
de reconèixer, vetllar i difondre el patrimoni literari propi. 1 si hi ha 
alguna separació territorial, crear els enllaços a partir de la cultura 
i la llengua. El llegat literari d'un país és un bé tan preuat, que hauria 
de mantenir-se i transmetre's en condicions de qualitat perqué totes 
les generacions poguessin gaudir-ne. Que veiessin la diversificació 
d'estils, la personalitat deis autors, les diferents mirades, vides, 
intelJigéncies, savieses, reivindicacions i concepcions del món. 
Aquesta diversitat donarla més Hibertat de ment i més capacitat de 
decisió ais individus —culturalment parlant.

La história i les persones passen, però, al final, roman l'obra.
1 tots aquests escriptors es mereixien un espai més digne en la 
memòria del país. Tinguem-ho en compte per a properes ocasions. 
Que no fem curt de cava.
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El triomf de les elits

ROGER5AUQUET

Tôt i que se'ns ha venut corn a un model de participado col-lectiva, 
el procès de gestado del BCN Re.Set, un circuit d'arquitectura 
efímera que commémora els 300 anys del 1714 ha estât marcat per 
la poca transparència i l'amiguisme

Mentre redacto aquest article rebo un correu electronic de la 
Fundado Enric Miralles, en el quai em conviden a la inaugurado del 
making of de I'esdeveniment BCN Re.Set, un circuit d'arquitectura 
efímera que commémora els 300 anys del 1714. La carta explica que el 
procès que ha conduit fins a BCN Re.Set és «educatiu i col-laboratiu», 
un procès «tan important corn el résultat final». La propaganda 
ès convincent i, si no fos perqué l'he viscut de prop, no dubtaria en 
creure'm la bondat participativa del projecte. No ès cap estirabot, 
sino un acte de decència aprofitar aquesta plataforma Hiure que ès 
Quadern per posar en entredit la importancia que els organitzadors 
donen al procès de Re.Set. Tanmateix, adverteixo ja ara que aquesta 
ès una opinio personal. Una crítica, no a I'esdeveniment de Re.Set 
en si, ni al seu résultat final, sino a la hipocresía i la frivolitat del seu 
procès de gestado, procès que se'ns ven ara com a modélic des del 
punt de vista de la participado col-lectiva.

Un supdsit que impregna la commemoració ès que cal vincular 
l'aniversari de la defensa de la ciutat a l'anomenat "procès" que viu 
Catalunya actualment. Aquesta vinculado es fa incidint en el fet 
col-lectiu, en el fet que, separats per 300 anys, ambdues efemérides 
s'aguantaren perqué provenien "de baix", del poblé. Sense conéixer 
bé la historia del desenllaç del 1714, entenc, pel que he llegit, que 
sí, que la resisténcia de Barcelona es degué a la capacitat de 
resisténcia deis seus ciutadans (les classes més adinerades que ho 
volgueren, pogueren sortir i refugiar-se al Maresme). Aquest fet 
ens faria pensar que la celebrado d'aquests 300 anys té una gran 
voluntat col-lectiva i que s'ha mirât d'organitzar amb la complicitat i 
implicado del teixit social catalá, tal com indica la propaganda deis 
esdeveniments preparats per commemorar-los.

Lamento dir que, pel que conec, no ha sigut ben bé així. Més aviat 
al contrari. L'entrellat organitzatiu de BCN Re.Set té una direcció 
clarament piramidal. Ha sigut muntat a dit "des de dalt" i coordinat 
per arquitectes i artistes que, a banda d'un vincle d'amistat, Túnic que 
els uneix és el fet que l'éxit els ha somrigut alguna vegada. Aquesta 
convocatoria "a telefonados" s'inicia des del primer moment, quan es 
confia que algú, que dirigeix magistralment programes de televisió, 
pot liderar un esdeveniment corn el tricentenari. 1 quan aquest algú, 
que imagino amb una cultura arquitectónica i artística engendrada 
básicament a partir del televisor, crida Benedetta Tagliabue per 
coordinar els actes del carrer.

Cal reconéixer que la teranyina de relacions dissenyada per 
la Fundado Enric Miralles que presideix Tagliabue és ambiciosa.
El recorregut per Barcelona s'iniciaria a la Ciutadella, on un gran 
mur significarla la primera obra d'arquitectura efímera. Aquest 
recorregut seguiría per sis places més, amb les corresponents sis 
instal-lacions efímeros. Cada una d'aquestes obres/places tindrien un

A dalt, projecte final d'Albert López, Yoni Meseguer 
i Pan Morgado. Abaix, presentació intermèdia 

de Francisco Romero, David Esperi i Pan Menéndez.

tema amb el qual s'haurien d'inspirar. Aquests temes són: Identität, 
üibertat, Diversitat, Democrácia, Memoria i Europa. Cada instal-lació 
temàtica estaría curada per un arquitecto de ressò internacional 
que coordinaría una feina col-lectiva amb una escola d'arquitectura 
local més una d'internacional, i amb grup d'especialistes en el tema, 
intellectuals també de ressò internacional, of course. Cal dir que 
les escoles caigueren en massa a la crida, entabanats pels cants 
de sirena que els oferien un paper protagonista en tota aquesta 
amalgama, liderant un procès de disseny que s'havia de gestar en el si 
d'optatives, workshops intensius 0 tallers troncáis.

Així, Identität seria el tema d'una instal-lació ubicada a la 
plaça Nova, a la catedral, liderada per l'estudi xinès URBANUS, 
roseola de disseny Elisava i el MIT de Massachusetts, üibertat 
es commemoraria a la plaça Salvador Segui amb l'india Anupama 
Kundoo com a curadora, l'Institut d'Arquitectura Avançada i la TU 
de Berlín com a escoles, i Carlos Ruiz Zafón i Mira] Ahmed com a 
"experts". La Diversitat es faria a la plaça dels Angels amb I'arquitecta 
francesa Odile Decq, I'escola d'arquitectura de Barcelona de la UPC, 
Harvard i l'artista Allard Van Hoorn. La Democracia seria tractada
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a la plaça de la Mercè amb l'arquitecte anglès Peter Cook, l'escola 
del Vallès de la UPC, l'escola de música d'Hamburg, el sociòleg i 
antropôleg Bruno Latour i el discjoquei i performer Andy Dean 
de la AA de Londres. Per a Memòria, es farla una instal-lació amb 
l'arquitecta irlandesa Ivonne Farrell, l'escola d'arquitectura de La 
Salle i la BUW institute for Urban Environment a l'Arc de Triomf i 
finalment, a la plaça de Mar es tractaria el tema Europa, vinculant- 
lo amb el menjar, amb la participado d'Urban Think Tank, l'Escola 
d'arquitectura ESARQde la internacional, la ETH de Zuric i amb una 
gran atracció: Ferran Adria.

Cal reconèixer que el sarau muntat era ambiciós i prometía.
Els noms reunits eren d'interès. Personalment ho vivia des de 
l'escola del Vallès, on es prengué molt seriosament la proposta i 
se li dona màxima prioritat. Així, la tardor de 2013 s'inicià un taller 
de projectes troncal que començà a treballar el que des de la 
Fundado Enric Miralles se'ns demanava. No hi havia diners, però 
això no feia presagiar que el magnifie castali de cartes muntat a 
priori es desmuntaria d'una forma tan descomunal com va fer-ho 
a mesura que avançaven els esdeveniments, quedant tot el prêtés 
interés intel-lectual de la instal-lació en una mera façana de cartó 
pedra. La resposta de les escoles fou ràpida i els alumnes estaven 
entusiasmats de formar part d'aquell esdeveniment. Tanmateix, 
l'inici de la cursa que havia de culminar amb una obra d'arquitectura 
efímera era desigual. D'una banda, unes escoles prestant servéis "per 
amor a l'art" i Hiurant els seus béns més preuats: continguts docents 
i alumnes; i d'una altra, uns curadors de les instal-lacions treballant 
aïlladament als seus despatxos, amb una mínima connexió amb 
les escoles i amb tot el recolzament d'una Fundació Enric Miralles 
desbordada i clarament decantada a relegar el treball conceptual 
—que no el físic— deis alumnes a un paper per estripar, si així ho 
desitjava la reconegudíssima figura internacional.

Així vam poder-ho constatar a l'escola quan, havent acabat el 
curs i havent generat els alumnes una valuosa feina sobre el concepte 
que ens havia tocat, la Democrácia, se'ns presentà un glamurós 
Peter Cook, amb barret, acompanyat per la seva esposa, disposât 
a judicar entre els vius. Els alumnes, que havien interprétât que la 
Democràcia podia integrar-se en el procès de disseny a través d'un 
procediment participatiu, on cadascù acabés votant la proposta 
més intéressant per construir-la entre tots al final, es trobaren amb 
un arquitecte anglès de vuitanta anys que tenia un concepte de 
Democràcia lleugerament diferent del seu. 1 així, perplexos pel que 
sentien, veieren reduïdes al no-res les seves propostes basades en la 
participació dels veins, en la història de la política, en la denùncia a les 
dictadores, etc., per un Cook que preferia tant si corn no vincular el 
preuat concepte (preuat pel que ens ha costat d'aconseguir) amb els 
casaments civils i religiosos de la plaça de la Mercè.

Compte. La insistent proposta dels casaments, i que s'ha acabat 
duent a terme, potser no està malament (tot i que, rellegint-la al 
web de Re.Set, encara no l'acabo d'entendre). Potser si. El que està 
dar és que fou tan original corn còmica la situació que vam viure, 
innocents de nosaltres. Però el somriure s'acaba aviat quan hom 
s'adona que aquella proposta era un NO rotund a fer les coses 
diferents, era el rebuig a una manera més democràtica d'entendre 
l'arquitectura i la docència en el disseny. Era perdre l'oportunitat 
d'ensenyar al món que des de Catalunya els processes creatius 
no surten d'un sol llapis, sinó que són la culminado d'un gran acte 
col-lectiu. Era perdre l'oportunitat de mostrar com des de Barcelona

s'està liderant un canvi en la manera de concebre l'arquitectura 
gràcies a Tacciò d'escoles i coTlectius de professionals. Peter Cook i 
la Fundació Enric Miralles estaven plenament d'acord en no renunciar 
al poder que tenen encara avui les grans firmes. En tirar endavant 
aquell esdeveniment a partir d'idees sordes i autistes corn la dels 
casaments, regint-se, si cal, amb mandus militori corn el mateix Cook 
va indicar. Ja és paradoxal que, tractant-se del 1714, algú imposi la 
seva voluntat fent aTlusiô a Tordre militar, i també és paradoxal que 
la instal-lació de la democràcia petés precisament per absèneia de la 
mateixa...

l és que si, tot plegat petà. I petà no només pels estirabots 
d'uns curadors acostumats a anar a la seva i més obsessionats 
per allargar el seu prestigi internacional que per formar part d'una 
celebraciô col-lectiva, sinó perqué aquest menyspreu al treball dels 
alumnes el féu palés la pròpia Fundació en un tardà intent de conveni 
vergonyós i indigne que relegava les escoles a èsser coTlaboradores/ 
constructores de baix cost. La pretesa feina coTlectiva segons la 
quai sorgiria el projecte, on es trobava? Els continguts docents, 
les propostes treballades a través de la docència, per a què havien 
d'acabar servint? Davant Tevidèneia que formaven part d'una cortina 
de fum, les dues escoles públiques, la del Vallès i la de Barcelona, 
ambdues de la UPC, es declararen en rebel-lia i, negant-se a 
sotmetre's a aquell tracte, es despenjaren del projecte. Desconec 
el motiu pel quai les escoles privados hi continuaren vinculados.
Les seves raons tindran. Però sospito que potser elles no podien 
manifestar amb la mateixa llibertat les ingratituds de treballar amb 
aquella indignitat.

l així ha acabat el procès de BCN.ReSet, esdeveniment que 
Tendemà d'acabar aquest article inauguraran a Barcelona. Què se 
n'ha fet de Bruno Latour, Ferran Adrià, Carlos Ruiz Zafón i tots els 
teòrics que els acompanyaven? On és tot el treball intel-lectual 
per omplir de contingut les instal-lacions? Quin és el paper que han 
jugat les escoles en aquesta gran tasca teòricament coTlectiva?
No es pot criticar que Tambició inicial d'un projecte culmini a un 
nivell menor. Tots fern el que podem. Ni tampoc la feina individual 
que els implicats, un a un, han acabat fent. Cadascú sap el que es 
fa. Però sí que és criticable, i essent un esdeveniment pùblic encara 
més, la mentalitat amb la quai s'arriba al final, aquesta mentalitat 
conservadora i elitista del "nom fa la cosa". Sí, unes elits han decidit 
corn celebrar que fa 300 anys un poblé defensà una ciutat. l ho han 
fet a la seva manera: preferint els amies de renom i les grans firmes 
amb la provinciana il-lusió del prestigi internacional, minimitzant 
la càrrega teòrica, conceptual, política per emborratxar-nos amb 
preciosas i atraients formes, ignorant, com tantes altres vegadas, 
allò més preuat que té aquesta ciutat: el teixit associatiu deis barris, 
la força cooperativa deis veins, el gruix intel-lectual arrelat en el si de 
les seves universitats públiques.
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Viceng Altaió:
«La dinàmica deis centenaris es va iniciar quan encara 
viviem sota el crit "salvar els mots, salvar la nostra cultura"»
MAIA CREU5 / Fotografíes de Gemma Gascón
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En temps incerts, la celebració de la memòria ocupa un Hoc centrai 
en les politiques culturáis de la Generalität de Catalunya i els 
ajuntaments. Els centenaris son ja una tipologia cultural integrada 
en els imaginaris col-lectius. Aquest tipus d'iniciativa però, no arriba 
fins a inicis dels anys noranta. Es tractava de mirar cap a un nou 
futur tot rescatant fets, noms i figures que havien estât foragitades 
de la nostra història en temps adversos. Els primers centenaris de 
la història cultural de Catalunya van saber posar en joc les dues 
dinàmiques pròpies de la modernitat occidental: l'esquerra politica 
i l'esquerra estètica, dramàticament interceptadas per la Guerra 
Civil. Des d'aquest punt de vista, la celebració de l'An/ Miró fou tot 
un simbol que va generar continuïtat i empaties. De llavors ençà, les 
efemérides culturáis Higades a la memòria han anat perdent claredat 
i objectius conceptuáis per guanyar en obscuritat politica. Parlem 
d'aquest estât de coses amb Vicenç Altaió, poeta i escriptor que en 
moments determinats de la seva vida també ha orientât la seva tasca 
intel-lectual a l'ámbit de Tacciò pública. Aquesta precisió no és en va, 
i encara menys en els temps que ara ens toca viure. En el pensament 
i les maneres de fer de Vicenç Altaió no és el mateix fer cultura des 
de la cultura que fer cultura des de la mentalitat empresarial o de 
mercat.

V.A. Nosaltres pertanyem a una generació que podriem dir-ne deis 
morts, perqué ens va tocar fer-nos grans privats de la nostra cultura. 
Per aquest motiu els lletraferits que varem assistir al moment 
històric del retorn dels nostres exiliats culturáis ens vam quedar 
atrapats en aquella idea que el passât era el present.
M. C. Si, sé del que parles. Hem estât adolescents i joves 
emocionalment i inteTlectualment marcats pel fet d'haver-nos tocat 
madurar enmig d'una mena d'orfandat politica, literària, cultural, 
simbòlica.
V.A. I en efecte, aixó explicaria el fet que a la década deis anys 
setanta, quan varem començar a publicar i editar les nostres 
pròpies revistes, ens sentiem un subjecte múltiple, pollédric, 
intergeneracional. Per a nosaltres era tant "nou", diguem-ne, un J.V. 
Foix que tenia vuitanta anys, com Miquel de Palol, Biel Mesquida o el 
mateix Monzó, que no arribaven ais trenta.
M.C. Aquesta experiéncia em sembla un bon punt de partida per 
descabdellar el tema central de la nostra conversa. Mes enlla de 
construir el relat de la memòria col-lectiva, quin sentit té, des del teu 
punt de vista, la creixent tendéncia de les nostres administracions a 
celebrar centenaris?
V. A. D'aquest tema se'n pot parlar des de moites mirades. Jo trio la
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que conec directament, la gestió cultural fata des de la perspectiva 
de l'autoria i l'amant de la literatura. Pent memòria, em situo al 1993, 
any en qué a Amsterdam es va celebrar el primer centenari d'un 
artista, Vincent van Gogh. En una Catalunya assedegada de memòria, 
aquella idea fou recoHida des de la Fundació Joan Miró i plantejada 
a l'aleshores conseller, Joan Guitart. La idea era impulsar la primera 
efemèride d'aquest tipus al nostre país. Aixi va néixer el Centenari 
Joan Miró, impulsât des de la Generalität de Catalunya, la Fundació 
Joan Miró i un seguit d'institucions culturáis tant de Barcelona corn 
d'arreu de Catalunya. Aleshores, jo estava totalment implicat en el 
projecte KRTU, un observatori de recerca a l'entorn de les mutacions 
culturáis i cientifiques en interconnexió que defineixen la nostra 
cultura. Tot i això, vaig formar part del grup d'assessorament i suport 
a la gran mostra retrospectiva sobre Joan Miró, comissariada per 
Rosa Ma. Malet, directora de la Fundació. És per aquesta raó que 
vaig convertir-me en el comissari del que es va denominar Any 
Miró, configurât per un ampli programa d'exposicions i activitats 
complementáries que orbitaven a l'entorn de l'univers mironià i el seu 
context politic, social i cultural.
M. C. No deixa de ser curiosa aquesta acceptació de treballar mirant 
el passât en un moment en qué, com a director de KRTU, estaves 
plenament implicat en la idea que, en la dinàmica entre memòria 
i innovació, el repte més important que tenia la nostra cultura era 
estar amatents a l'esdevenidor més que no pas a la memòria.
V. A. Sí, n'era perfectament conscient. Per aquest motiu vaig advertir 
que el meu projecte cultural a l'entorn de l'Any Miró només el podia 
assumir com a intellectual i poeta que sóc i em considero. Cree que 
és molt important distingir la procedéncia de la nostra vocació, del 
nostre treball, en uns moments com els que avui ens toca viure. 
Temps immersos en una absoluta guerra entre la cultura com a 
economia i l'economia de la cultura; la gestió de la cultura i la cultura 
de la gestió, que són dues coses diferents. En l'organització de l'Any 
Miró el primer concepte és el que vam aplicar i aquest és el motiu pel 
qual m'hi vaig implicar. En la meva experiéncia i opinió, puc afirmar 
que el primer centenari que es va celebrar a Catalunya, el considero

un deis primers grans exercicis culturáis 
fets en els anys de la democracia. La 
clau fou conjugar la mirada local i la 
projecció cosmopolita. Per tant, vàrem 
donar suport i assessorament a les 
exposicions a l'entorn de Joan Miró tant 
en l'ámbit nacional (amb la de Madrid) 
com internacional (amb la del MOMA de 
Nova York). LAny Miró va fer possible 
posar en marxa la primera ambaixada 
cultural catalana.
M.C. LAny Miró fou un gran projecte 
cultural pensât i organitzat per un ampli 
col-lectiu de persones i professionals 
compromesos amb el món de la cultura. 
No podem dir el mateix actualment, 
moment en qué el comandament de 
les grans efemérides culturáis sovint 
s'organitza amb fins i métodes propis 
del márqueting. No és casualitat que 
la majoria deis grans esdeveniments 

culturáis es pensin i s'organitzin amb criteris sobretot económics, 
i es deixin en mans d'empreses de gestió no sempre avalades en el 
coneixement de les prerrogatives i complexitats que envolten el 
reseat, la historització i la difusió de la cultura.
V. A. Jo vaig tenir la sort de viure uns anys en qué era possible fer 
moure la cultura des de la cultura. Per damunt de la gestió, el môbil 
dels nostres projectes era llançar preguntes i respostes sobre els 
fets culturáis, perqué com he dit, ho féiem una generació per a la 
qual la cultura tenia un gran carni per recórrer i una vocació. És a 
dir, créiem que la cultura havia d'estar al centre del nostre lliure 
pensament; era Teina transformadora.
M. C. Després de TAny Miró, KRTU va organitzar memorables en la 
linia d'explorar els camins entre art i ciéncia en la mostra INVITRO.
De les mitologies de la fertilitat als limits de la ciéncia. Més tard, 
varen venir les mostres sobre J.V. Foix, Palau i Fabre, Perucho, Joan 
Brossa, Carles Santos, etc. El teu perfil de poeta que trafica amb 
idees conjugava a la perfecció amb la nova figura del gestor cultural, 
un perfil en alça imparable...
V. A. No creguis, aquesta situació no deixava d'inquietar-me. No 
volia —pel fet que els projectes liderats per KRTU anaven assolint 
un Hoc propi en la xarxa cultural internacional— convertir-me en un 
especialista en comissariats i esdeveniments. Per aquest motiu, quan 
el conseller Pujáis em va demanar que m'ocupés de TAny Josep Pia, 
vaig pensar-m'ho molt. Després de les Olimpiades del 1992, TAny Pia 
comptava amb un pressupost ajustadissim, la quai cosa no fou un 
impediment sinó tot el contrari. El món de la creativitat literària, al 
contrari del que passa amb el de les arts, és molt més econômic. De 
la mateixa manera que una pagina de prosa no val res en el mercat, 
aquesta mateixa grafia feta per un pintor val una fortuna. Organitzar 
projectes i efemérides literáries sempre és molt més econômic. En 
aquest sentit, el centenari Josep Pía em va ensenyar moites coses 
que vaig poder aplicar en altres périodes de gestió cultural, com és 
ara la dirocciò del Centre d'Art Santa Mónica, adscrit al Departament 
de Cultura de la Generalität. El nostre pressupost era com Tungla 
petita del dit d'un peu de gegant. Però amb un pressupost molt petit 
hem fet coses molt grans.
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M. C. I després d'un gran escriptor, 
un gran arquitecte. D'on va sortir la 
iniciativa d'organitzar l'Any Gaudi?
V. A. El Centenari Gaudi va sorgir 
de la iniciativa de Daniel Giralt 
Miracle amb la participado 
de moites institucions, liderat 
per l'Ajuntament de Barcelona.
El programa curatorial fou fet 
amb coneixement de causa i un 
rigor cientific indiscutible, però 
l'ambient que va envoltar tota la 
programado ja no era el mateix.
El següent centenari en què he 
participât activament ha estât l'Any 
Dali, impulsât per la Fundado Dali 
sota una idea precisa; preservar 
la independència i allunyar tota 
ingerència de l'administradó 
pública. LAny Dali fou pensât per 
assolir la internacionalització 
definitiva del pintor de l'Empordà.
M. C. Més enllà de l'àmbit cultural, la consciència que ens cal traballar 
per rescatar la memòria ha esdevingut un segali en les actuals 
politiques culturáis.
V. A. Fins al punt que des del Departament de Cultura es va voler 
formar un equip de treball ùnicament destinât a pensar efemérides 
històriques. Les diputacions, els ajuntaments, les families, tothom 
volia organitzar alguna cosa a l'entorn de la memòria. Davant 
d'aquest estât de coses calia pensar de nou quines havien de ser 
les prioritats. Jo penso que no és bona una sobrecàrrega cap a la 
memòria. En absolut. Cal fer politica cultural en relació amb cada 
circumstància histórica. La dinàmica dels centenaris es va iniciar en 
un moment déterminât —concrètement en els anys de consolidació 
de la democracia— en què encara viviem sota el crit de "salvar els 
mots, salvar la nostra cultura". Llavors aquesta politica cultural 
era eficaç i positiva. Avui ja no ens trobem en aquesta situació. Per 
tant, cal dosificar. La idea és: celebren un centenari cada any, però 
que siguin diferents. Sota aquest propósit es va crear una comissió 
interdisciplinária que aniria pensant i valorant propostes. Tot això 
avui trontolla perqué ens trobem en un cert segrest de la cultura, 
atés que les pirámides politiques prenen decisions que, lluny de ser 
consensuades, van de dalt a baix. Això és un canvi históric.
M.C. Si, és un canvi históric enmig del qual es va organitzar l'Any 
Espriu. Qué en penses?
V.A. LAny Espriu va estar molt més ben fet del que va semblar.
Sóc conscient, o tots som conscients, que en aquests moments 
especialment reivindicatius del fet nacional català, l'Espriu és triât 
perqué és una figura emblemàtica en aquesta Iluita. Però al marge 
d'aquesta qüestió —d'altra banda, perfectament legitima atesa 
la situació politica en qué ens trobem—, i més enllà de l'avaluaciô 
concreta del programa d'activitats, allá on jo situo el dit critic és 
en els llenguatges estètics amb què l'Any Espriu es va presentar.
La modernitat expositiva, escénica, gràfica, comunicativa, etc., són 
conquestes democràtiques. Per generació, formo part d'un moment 
en qué crèiem que la innovació és un valor en si mateix, però també 
per generació creiem que no hi hauria d'haver una supremacia d'un

llenguatge estètic per damunt dels altres. Defensava i defense un 
cert eclecticisme estètic; crec que la tria ens permet aprendre millor. 
Jo em reconec tant en el rigor intellectual de J.V. Foix, en l'humor 
de Pere Quart, en el vitalisme de Joan Vinyoli i Palau Fabre, corn en 
l'experimentalisme de Joan Brossa. Tota aquesta obertura formava 
part dels que creiem en els sistemes oberts. Una obertura que avui 
s'està perdent. 1 això és un retracés.
M. C. Ara encetem l'Any Vinyoli. Què n'opines?
V. A. Penso que, a diferència dels altres autors celebrats, la figura 
de Joan Vinyoli dóna poc marge a un tipus d'efemèride èpica. La 
grandesa de Vinyoli és que en un moment déterminât de la seva 
trajectòria vital i creativa, s'aparta del tot del món; s'aparta fins i tot 
de la indùstria editorial; s'aparta de la familia —això no voi dir que 
no tingui familia i no s'estimi la gent. S'aparta de tot per Hiurar-se a 
una aventura de carácter cultural i poètic d'una radicalitat extrema. 
Vinyoli és una persona que gasta els darrers cartutxos de la seva 
vida per posar tot allò que havia après al servei de la transformació 
de la paraula i de diàleg amb el transcendent. És dar, aquest és el 
Vinyoli quejo reconec. 1 a aquest Vinyoli s'hi arriba únicament per la 
proximitat de la lectura, no s'hi pot arribar de cap altra manera.
M,C. És dar. Sempre he llegit i viscut Vinyoli com una veu que, ja 
en els anys madurs, reconeix en la paraula poètica una força de 
desterritorialització. Derivació sense limits ni pors.
V.A 1 no dóna per a més. Tot allò que podem fer per celebrar Vinyoli 
tapará l'autèntic Vinyoli. Fli ha autors que, pel seu tarannà social i 
intel-lectual o per la seva relació amb altres disciplines, permeten 
que ens hi aproximem des de moites perspectives. Tal és el cas 
d'Espriu, Dali, Papasseit, Sebastià Gasch o Cirlot. Aquests autors, 
tant permeten montar exposicions com fer investigació cultural, 
social, histórica o politica. Del Centenari Vinyoli, allò que més em 
preocupa és que caigui sota el segell d'una marca institucional. Avui, 
que tot s'ha accélérât tant i que vivim una nova crisi de model cultural 
i politic, cal estar amatent al fet com les noves generacions puguin 
llegir la memòria i creuar-nos del bell nou.
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1.576.800.000 segons de ZAJ
JOAN CA5ELLA5

ZAJ és un nom molt conegut dins l'àmbit de l'art contemporcni de 
l'Estat espanyol. No vol dir res; però de forma simple i directe evoca 
el mot ZEN, potser perqué va néixer sota l'influx de John Cage

Btac< Market, -otografia de Dariela Beltrar

Abans que res
Les efemérides ens donen un punt de perspectiva. És certamen: una 
ocasió basada en l'estètica de la simetria numèrica o el simbol sme 
de la pervlvència i/o l'oblit, i sobretot un mécanisme per relaciinar 
una cosa amb una altra, un fet del passât amb un projecte de futur; 
una acciò interessada. Queda per conèixer la naturalesa d'acuest 
interés. L'art, per exemple, ja que parlarem d'art, fins a quin pun: és 
una activitat desinteressada? Segons el pensament il-lustrat i des 
de Kant, no té l'art interés en comunicar, emocionar? 1, tal com cela 
Robert Feliu, no és l'art «allò que fa la vida més intéressant eue l'ar:»?

M'embolico amb aquesta consideració prèvia perqué el present 
número de Quadern gira a l'entorn d'un tipus particular d'efemérides

denominada "centenaris". No obstant aixo,jo ~o parlaré de centenaris 
perqué el grup d'art i acciò ZAJ, ofidalment tot just té cinquanta 
anys de vida, i sobretot perqué la meva amiga ZAJ, Esther Ferrer, 
ro és partidária gens ni mica de les efemérides. Però això no em 
desanimará de prosseguir amb aquest text, perqué ZAJ (o NEOZAJ,
5 JBZAJ, CUA51ZAJ) també ho som tots els que fem art d'acciò i els 
eue vulguin identificar-se amb ZAJ per qualsevulla causa.

Un bílió cinc-cents setanta-sis milíons vuit-cents mil segons de 
ZAJ
ZAJ és un nom molt conegut dins l'ànoit de l'art contemporani de 
l'Estat espanyol. No vo dir res; però de forma simple i directa evoca
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Viaje al centro de la Tierra
Bego Antón

Viajar a lugares desconocidos, remotos e insólitos, hace que desconectes del 
mundo. A mí me conecta a otro mundo: mi familia.

Cada año, sobre el mes de junio, mi familia y yo facturamos una mochila gris, 
una maleta azul marino y otra roja, y aterrizamos en un país verde. Siempre nos 
ha gustado el contacto con la naturaleza; como buenos vascos, nos sentimos 
cómodos entre árboles, bosques y montes. Y también entre lluvia, para qué vamos 
a engañarnos. El nivel de felicidad de esos días depende en parte de las carreteras 
secundarias que tenga el país (cuantas más, mejor), del paisaje, los puntos de 
interés, y también de los hoteles/breoderbreakfast/compings que nos vamos 
encontrando en el camino. A menudo, cuando hay consenso, también de las partidas 
de chinchón al mejor de 100. Siento que esos días pasan más rápido de lo que 
deberían, y a medida que avanzan, los paisajes se convierten, valga la redundancia, 
en puro paisaje. Involuntariamente me concentro más en las conversaciones, en 
los recuerdos de familia, en los vicios y virtudes de cada uno. Me dejo llevar, me 
olvido, me mimetizo con ellos. Hasta que un ¡ero por ohí! o ¿quién tiene el mapa? me 
despierta y me recuerda que estamos de viaje.

Para mí, lo importante no es el viaje, sino el estamos.







Bego Antón va néixer a Bilbao ehgSB. Va estudiar periodisme a 
la Universität del País Base i es dedica a la fotografía documental. 
Gran part dels seus projectes fotografíes exploren la relació 
d'amor i desamor entre l'home i la naturalesa. També li Interessen 
especialment els petits col-lectius que resulten estranys per a una 
part de la societat. Ha exposât de manera individual i col-lectiva en 
varies exposicions: Horizontes al museu Guggenheim (Bilbao), New 
Spanish Photoqrophu Visions beuond borders al centre Juan Carlos 
(Nova York).



el mot ZEN, potser perqué va néixer sota l'influx de John Cage, 
partidari del minimalisme, el silenci i l'ànima ZEN. Jaime Vallaure 
i Rafa Carnata, abans d'esdevenir Los Torreznos van crear l'any 
1997 una estructura anomenada ZA7 per referir-se a quelcom corn 
"Zona de Acción Temporal'! encara quejo sempre ho he vist com una 
referència a ZAJ. En aquest mateix sentit, a finals dels anys noranta 
Ángel Pastor i jo mateix várem crear ZA/ (Zona d'Acció Itinerant) tot 
pensant en ZAT i en ZAJ. Certament, la infiuéncia de ZAJ dins l'art 
contemporani és molt més que aquests jocs de paraules, i tanmateix, 
vull insistir que al cap i a la fi ZAJ és també una paraula en joc, una 
successió de mots, una successió de coses i, tal com els membres del 
grup deien, un etceteras...

La no-acció ZEN de ZAJ i els seus cinquanta anys d'història,
"neix" amb una acciò sense públic consistent en el trasllat de tres 
Histons de fusta que anomenen "objetos de forma compleja". A 
posteriori, aquesta acciò fou comunicada utilitzant un mitjà tan humil 
i comò com una postal amb un text que ens convida a participar en un 
acte queja havia tingut Hoc el 19 de novembre de l'any 1964. Aquests 
"objetos de forma compleja" que Juan Hidalgo, Walter Marchetti i 
Ramón Barce havien passejat pel centre de Madrid fins arribar al 
Colegio Mayor Menéndez Pelayo, foren utilitzats per construir la 
"jaula esquemática" dins la qual, dos dies més tard, el 21 de novembre 
d'aquell any 1964, interpretarían la famosa obra de John Cage 4 '33", 
una experiéncia inaudita consistent a fer "visibles" quatre minuts i 
trenta-tres segons de silenci. 1 així fou com va néixer ZAJ, cantant al 
ritme ZEN de John Cage de manera invisible.

ZAJ és acciò matèrica d'origen sonor en l'àmbit de les arts 
plàstiques i per tant, un gest desconcertant simultani al grup 
nord-americà Fluxus, amb qui comparteix padri: John Cage, i pare 
espiritual: Marcel Duchamp. Podriem dir que Fluxus i ZAJ són dues 
parts d'una mateixa cosa. Dues parts, si, però desiguals, ja que Fluxus 
fou un grup internacional que comptava amb desenes, si no centenes 
de membres actius dels EUA, el Japó i arreu d'Europa. 1 en canvi,
ZAJ dóna nom a un trio d'artistes que, a tot estirar, en alguna ocasió 
arriben al quartet o al quintet. Vist d'aquesta manera, també podriem 
dir que ZAJ seria com un comando autònom del fenomen Fluxus —i 
aixi figura en moites revisions i recopilacions sobre aquest grup—, si 
bé amb una diferéncia que Juan Hidalgo explica molt gràficament: és 
la diferéncia que va deis germans Marx a Buster Keaton, essent ZAJ 
elsegon.

ZAJ és un nom mitic dins l'art contemporani espanyol durant 
molt de temps, poc conegut fins i tot dins l'àmbit de l'art conceptual, 
que seria i és el seu Hoc natural. Aquesta "distància" tindria al meu 
entendre dos motius. En primer Hoc, que des de la seva creació, l'any 
1964, fins l'any 1973 ZAJ es presenta sempre com a grup "musical" 
de forma quasi exclusiva en auditoris universitaris, i que des de 
1973 en endavant, els seus membres es dispersen fora d'Espanya. 
Esther Ferrer a Paris, Walter Marchetti a Milà i Juan Hidalgo a les 
nies Canàries, per tal de potenciar les seves respectives carreres 
individuals, deixant per a ocasions comptades les activitats corn a 
grup ZAJ.

Concha Jerez i Nacho Criado publiquen un primer dossier sobre 
ZAJ dins el catàleg Fuero de formato l'any 1983, en un moment molt 
poc propici per a l'art conceptual, atès que en els anys de la transició 
democràtica sembla que l'objectiu cultural fos enterrar l'aleshores 
denominat "art alternatiu". Efectivament, no serà fins el 1996 que es 
pugui veure la primera gran retrospectiva ZAJ a Madrid, organitzada

E1 caballero de la mano en el pecho (1967). Acciò d'Eugenio Vicente amb 
la intervenció d'Esther Ferrer i Juan Hidalgo. Fotògraf desconegut

pel Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Vuit anys després, 
tan sois dues associacions d'artistes independents celebren el 
quaranta aniversari de ZAJ: Acción! MAD a Madrid i Kabaret Obert 
de Barcelona; tot i aixó, el nom de ZAJ sempre ha estât present 
arreu de l'art contemporani espanyol, potser per l'eficàcia de la seva 
sonoritat i malgrat la ignorància institucional, posem per cas del 
MACBA que, incomprensiblement, el va deixar fora d'una exposició 
sobre John Cage i dels artistes amb qui es va relacionar.^

A finals cels anys cinquanta i principis dels seixanta es produeix 
una eclosió d'activitats artistiques vives processuals i collectives 
que, entre d'altres, s'identificaran amb els noms de Happening l 
Fluxus, paraula que remet a allò que està passant i que flueix. Des 
del nostre país, el grup ZAJ, un espili neo-zen, participará de tot 
aquest ambient sent-ne, de fet, una part molt activa. Els happenings 
d'Allan Kaprow, Wolf Vostell i Jean Jacques Lebel són, per definició 
conceptual, collectius i festius. Per la seva banda, Fluxus i ZAJ no 
són tan tumultuosos però sempre están oberts a la collaboració i 
l'espontaneïtat. En tot cas, allò que tenen en comú és que en les seves 
práctiques no hi trobem el concepte d'error, sinó succès; com tampoc

1 Em refereixo a la mostra L'anarquia del silenci. John Cage i I'art 
experimental, presentada al MACBA, Barcelona, entre el 23 d'octubre de 
2009 i el 10 de gener de 2010.
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individuaütat intransferible, sino permutació amical.
Han passât cinquanta anys des de la creado del grup ZAJ; 

cinquanta-dos anys del naixement de Fluxus; cinquanta-cinc anys 
del Happening i quasi seixanta del col-lectiu japonés Gutai, pioners 
de la pintura d'acció. Però l'art que ha triomfat és el de les grans 
individualitats; l'art dels "genis" del mercat com Damien Hirst. Al 
costat de l'art de galeria, l'art d'acció de grup o en grups permutables 
ha persistit fins i tot amb una certa revolada a partir dels anys 
noranta del passât segle. De la partitura Fluxus-ZAJ interpretable 
lliurement per qualsevol s'ha entrât en altres experiments basats 
en accions simultànies de diversos artistes, que están obertes a la 
interferència dels uns amb els altres fins esdevenir una sola acciò 
multifocal. Va ser pioner en aquesta nova manera de fer el grup Black 
Market International, créât l'any 1985 i que actualment compta 
amb artistes d'arreu del món, entre els quais Roi Vaara (Finlàndia), 
Boris Nieslony (Alemanya), Elvira Santamaría (Mèxic) 0 Lee Wen 
(Singapur), que a més de la seva pròpia carrera particular es troben 
de forma cíclica per desenvolupar el seu treball col-lectiu de carácter 
minimalista. Sempre vestits de negre, solen treballar el gest lent i 
repetitiu interactuant amb objectes i materials quotidians: cadires, 
pedres, gots, branques, etc. El grup Wolf in the Winter (Anet Van de 
Elzen, Brian Catling i Denys Blacker, entre d'altres), créât l'any 2001, 
tendeix a treballar en espais inhôspits corn fabriques abandonades 
0 els carrers de barris marginals, usant vestimentas especiáis que 
es confeccionen ells mateixos corn obres d'art, que a voltes tenen 
qualitats sonores. Nongrata és un altre d'aquests grups d'acció 
col-lectiva, créât a mitjan anys noranta a Tallin (Estònia) per un grup 
de joves estudiants de belles arts. El grup és molt nombrós i variable, 
amb constants baixes i incorporacions, i acostumen a organitzar 
llargues tournées arreu d'Europa i América corn a grup més 0 menys 
compacte; la seva és una acciò visceral i d'aparença violenta que 
podria tenir en els accionistes vienesos dels anys seixanta la seva 
referéncia.

A Barcelona, el grup C72-R (Marta Domínguez, Sònia i Mònica 
Buxó) va treballar de 1990 a 1997 propostes d'acció de carácter 
conceptual minuciosament planificadas i d'aspecte hermétic, i a 
voltes quasi invisibles. El seu treball va ser punter en la represa de 
l'art d'acció a Catalunya i l'Estat espanyol.

De 1999 a 2005 es va formar a Madrid el grup Circo Interior 
Bruto, que traballava de forma parateatral complexes foncions 
d'acció pautadas de forma general però substancialment obertes 
a la improvisació i la interacció amb el públic. Jaime Vallaure, Rafa 
Lamata, Kamen Nedev i Belén Cueto van ser els seus principals 
promoters. Simultàniament, Vallaure i Lamata desenvolupaven en 
un esperit similar el seu treball com a Los Torreznos, que encara 
continúen avui amb remarcable éxit.

Des del 2011 té Hoc a Girona el projecte Corpologio, grup d'acció 
i revista que està obert a tothom que s'interessi per l'art d'acció com 
a teoria i práctica. D'entrada són sessions d'accions consecutives 
i individuals que de forma espontánia produeixen col-laboracions i 
permutacions entre els seus membres, fins arribar de "forma natural" 
a les accions col-lectives a la manera de Black Market International 
i Wolf in the Winter, amb les quais el grup ha començat a 
experimentar recentment. Mig segle després que Hidalgo, Marchetti 
i Barce traslladessin com a acciò invisible tres "objetos de forma 
compleja'! aqüestes coses continúen passant amb energia renovada 
com opció B al pía A de l'art modern-pompós-entronitzat deis Hirsts 
venedors de peix en descomposició per maca de salT

2 Una de les obres més famoses de Damien Hirst, un tauró dins un estañe 
de formol, recentment venut per més de nou müions d'euros, sembla que 
s'està descomponent perqué el formol utilitzat no va ser el més adéquat 
D'altra banda, Marcel Duchamp tenia el sobrenom de morxant de sal, un 
material molt apropiat per a les conserves de peix, per exemple.

Sobre el titol d'aquest article — En l'art conceptual 
són molt recurrents les xifres pseudocientífiques, 
les estadístiques i numeracions. Manzoni, l'any 1962 
va tancar dins una llauna d'acer una linia continua de 
dos mil metres; deu anys després Francese Abad va 
denominar "acciò artistica" el fet d'enumerar les pigues 
del seu braç esquerre. Esther Ferrer està fascinada 
pels "números primos" que aplica arreu en la seva obra. 
Amb motiu dels deu anys del festival Contenedores 
de Sevilla, l'any 2010 vaig escriure l'article introductor! 
del catàleg amb el titol 265 millones de segundos. En 
la mateixa sintonia numérica, Los Torreznos aquest 
any 2014 acaben de presentar el seu Hibre recopilatori 
amb el títol Cuatrocientos setenta y tres millones 
trescientos cincuenta y tres mil ochocientos noventa 
segundos, en clara referéncia a les seves accions, molt 
propenses a les enumeracions. Per tot plegat no he 
pogut estar-me de seguir l'estil per a aquest text que 
també va sobre xifres, cinquanta anys de ZAJ.

1 A D M I N I S T R A D O R
J. CODINA D E  F I N Q U E S  
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Formes de desaparició / Esborrar del mapa
GEMMA GASCÓN / Text i fotografía

Esborrar del mapa, però fer-ho de forma visible, que en quedi 
constáncia. Aixó passa en alguns arxius familiars, quan algú ha 
deshonrat la familia i se'l voi fer desaparèixer sense eliminar les 
fotografíes completament. Un exemple ens el dona l'artista Iñaki 
Bonillas amb Martín-Lunos, una sèrie fotogràfica on apareix una 
persona, la mateixa sempre, amb un punt negre tapant el rostre;
800  diapositives, per ser exactes, on s'ha volgut alterar la memòria 
gràfica d'un moment, d'una deshonra (una infidelitat).

A tots plegats no caldrà que ningù altre ens oculti per fer-nos 
desaparèixer. Ja ho fa la pròpia mort, encara que ens costi d'acceptar- 
ho. Aixi que, davant la certesa de la nostra desaparició, se'ns planteja 
un dubte. Corn no morir definitivament. Corn romandre. 0  corn 
seguir sent després de la nostra mort. Una manera útil seria escriure 
les nostres memòries. Una vida relatada dels fets i les emocions 
viscudes, d'allô que volem que quedi de nosaltres, en un intent de 
construir la memòria per lluitar contra l'oblit 1 és que, abans que algú 
s'apropiï del nostre relat o abans que aquest es dilueixi, preferim

construir-lo a la nostra mida. Deixar constáncia del nostre existir, 
sabent que «explicarem mentides, perqué haurem de narrar. Tot el 
que expliquem sobre el nostre passât será una construcció. Si hem 
d'explicar qui som, mentim sempre» (en paraules de l'escriptora 
Flavia Company).

Al final, però, arribarem a la conclusió que el que véritablement 
importa és intensificar el present. 1 en aquesta nostra obsessió per 
ser, davant I'angoixa que ens provoca deixar de ser, ens dediquem a 
fotografiar-nos impulsivament, a construir la imatge de nosaltres 
mateixos, mantenint-la viva, alimentant-la i propagant-la sense 
cansar-nos a través de la xarxa (Facebook, Instagram, blogs...). Per 
la mateixa raó, estem també constantment ideant projectes, en 
un projectar el nostre jo futur, en un modelar l'idéal del jo. Aquell 
concepto que, ara fa ni més ni menys cent anys, Freud va publicar, 
juntament amb la idea d'autobservació, a la seva obra Introducció ol 
nordsisme (1914). Davant la qüestió de ser o no ser, la gran majoria 
preferim ser. 1 agradar-nos, tant com agradar ais altres.
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On és el meu cos? i el disseny del f er /
Vestir el cos de memòria: dissonàncies del trauma
ORIOL OCAÑA I TEA SIRBILADZE

%

ì
10

1. Arribar a Barcelona (novetat complicada)
2. Caos, barraja de sentiments i records
3. L'atropellament (dolor dolç), vidres trencats (frágil)
4. Sensació d'estar ais núvols. TranquiMitat i 
desconnexió (calma)
5. Primera sensació: moure la ma, sentir-me viva

6. Mirada perduda a un ambient difuminat
7. Ferides, blaus, cicatrius, descobrir noves sensacions
8. Habitació d'hospital
9. Blanc, transparent, huit
10. Apareixen noves formes (minimes) dins el huit
11. Jo, re-trobant-me

El 26 d'abril de 2007 un cotxe va atropellar la Tea quan creuava 
distreta un pas de vianants a l'avinguda Diagonal de Barcelona.
Portava poc temps a la ciutat i l'impacte va ser corn una 
objectivització del de la nova vida, el nou palsatge i l'efecte de les 
noticies que arribaven de Geòrgia. Immit vol d ir'en mi'. És el titol del 
projecte que la Tea va crear no a partir, sino a través de l'experiència 
de l'accident, el temps d'inconsciència i el seu ingrés a l'hospital i els 
canvis que aixô va comportar en la seva percepció de si mateixa i la 
seva relaciô amb el que l'envolta.

Fa un dio normal i carrent, pie de cases positives i negatives. 
Comino envoltoda de pensaments. Acabo d'orribor del meu pais. Tot 
em sembla encaro més difícil, però estic eufòrica de veure tontes 
cases noves.

Prendre consciència del propi cos és una expressió comuna. Per 
això, si la repetim moites vegades, com passa amb algunes paraules 
comunes, es converteix en una realitat estranya. Corn prendre 
consciència del propi cos, si el nostre cos és nosaltres?
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transparencies semblen Hums que enceguen. El procès de disseny 
de la col-lecciô s'inicia amb el propi accident. Encara mig inconscient, 
la Tea demanava amb gests a la seva mare paper i llapis, i dibuixava. 
Després va voler recuperar tot el que va sentir i el que encara sentia i 
va voler fer cos.

Moc la mà esquerro, llovors sento que segueixo vivo i començo 
O esforçar-me, amb ganes, o entendre què és el que m'ho possot. Tot 
és blanc, fins i tot els metges omb botes, minimes i blonques. Lo gent 
em miro, em porla i jo, com si no hogués viscut cop occident, els miro 
omb tranquil-litat, però tinc el ulls perduts com si fossin d'un altre 
món. Moi hovio sentit tanta tronquil-litot i puresa com en oquests 
moments. És com si la mevo ment, o millor dit, uno port de la mevo 
ment, s'hogués desconnectot, uno port que tenia problèmes i parts 
fosques. Em sento corn un nounat. Tinc la sensoció de ser i no ser, 
busco la mevo pròpio jo.

Surto de coso amb molto son i amb paques ganes de treballar. 
Però tinc esperanço de demà poder dir ahir.

No és a través del tacte o de la visió que tenim consciència del 
propi cos. No ens hem de tocar la cama per saber que existeix, ni 
pensem que no son nosaltres les parts del cos que queden fora de la 
nostra visió. Els limits del nostre cos es desdibuixen i es dibuixen. La 
consciència del propi cos es basa sempre en un cos (de 1') altre. Però 
el nostre cos és nostre perqué és nosaltres.

Després de lo feino, començo o baixorpel correr Cosonovo. Per 
la Diagonal em fascino veure tant espai, corrers sense fronteres. Tot 
allò que no té limit és el meu concepte de vido. Miro el rellotge per no 
arribar tord. El semòfor es poso en verd. Dono una posso i desaparee 
de la mevo vido.

L'imaginari de la mort i el dels hospitals están molt contaminats. 
Sala de parts /  quiròfan /  tanatori /  crematori. Naixement i 
mort, aparició i desaparició del eos. La Hum al final del túnel i els 
fluorescents del passadís que porten al quiròfan. Els crematoris i els 
hospitals comparteixen l'arquitectura funcional i aséptica, els colors 
plàcids, la Hum. L'arquitectura és aséptica per motius instrumentals, 
però també simbòHcs. Netedat /  desafecció /  desinfecció /  dol.

Inconscient. Obro el ulls i veig l'espoi blonc borrós, difícil de 
definir. Tot fred, gelot; com el gel, transparent. Cores difuminodes; 
escolto parlar lo gent del meu voltant i jo, sense poder dir ni uno 
poroulo, em sento com absent, completament absent de lo mevo 
vido. Sento que estic vivo tot i que no sé com transmetre-ho.
Sense poder moure'm, miro un punt negre que veig entre les parets 
blonques. Tot s'ha esborrot des del moment del semòfor i em sento 
novo, però o la vegodo quelcom ja existent. Obro i tonco els ulls uno i 
uno altro vegodo, tot és nou, tot em resulto molt difícil d'entendre.

Immit és una col-lecció aséptica. L'imaginari de l'hospital 
es desplega aquí des deis colors, les textures i les formes. Les

\
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Teixits transparents. Organza. La manta de 
l'hospital. Teixit de la bata d'un sol ùs de la unitat de 
vigilància intensiva. Suaus i agradables teixits de 
coto, comoditat, teixits ortopèdics, elàstics.

M'oixeco i em miro al mirali, em quedo 
ol-lucinado de veure la cicotriu que duc al cap. No 
em sembla lletjo. Es un tret molt especial, quelcom 
nou que pot haver servit per a alguno casa.
En oquests moments el mes important es que 
segueixo vivo. Tot oliò lleig em semblo bonic, estic 
foro de perill.

L'experiència desagradable es converteix en 
l'experiència positiva, aquella que és fértil i genera 
possibilitats. Els materials son allò (des)agrodable 
fet perqué duri, i ara esdevenen elements basics 
per la poètica de les peces. La seva perdurado no 
és estable, és una re-articulació orgànica.

Quan vaig sortir de THospital Clinic encaro 
seguia amb lo sensació de no sentir res mes que 
ser un èsser viu. Un èsser sola, l oro segueixo 
sentint Túnico cosa que vaig sentir des del primer 
moment en qué vaig obrir els ulls, la inspiroció de 
seguir vivint. Aquesto sensació que tine oro em 
durará tota la vida, perqué és a través d'aquesta 
sensació que em vaig trabar a mi mateixa.

Els objectes ens porten el passât al present, 
donen Hoc en l'ara a les sensacions sense Hoc. La 
cultura és la forma de re-situar eternament allò 
que no té Hoc. Corn qui recorda una vegada i una 
altra (l'explica, la pensa, la diu, sol, en veu alta) 
l'experiència efímera, puntual, irrepetible, no 
perqué pensi que la pot repetir sinó pel plaer de ser 
conscient que aquell estât de les coses mai més no 
tornará.

Esser transparent, innocèneia, mirado, ser 
Iliure, iTlimitado, lo perfeccló de la imperfecció, 
tenir el meu quadrat limitât dins el quadrat 
iTlimitot, details, tot blanc i net.

Fotos: Mariona Alvarez. 
Model: Sara Guerrero.
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Redenou /
Les tones de Barberà, autoconstrucció d'alt nivell
GUILLEM CELADA I LORENA RODRÍGUEZ

Caminant pels earners extremadament tranquils de la zona residencial de Barbera del Vallès, on només se senten els gossos 
que borden al propi pas, descobrim en un carrer de difícil accès dues construccions desubicades, completament fora de Hoc 
en un entorn en què no harmonitzen: dues cases unifamiliars de colors vius i textures combinades de forma agosarada. Uns 
impressionants voladissos prolonguen la teulada d'ambdues cases créant uns porxos acollidors, un voladis prim, que sembla 
que el puguis agafar amb la mà, Hiure de pilars i entrebancs. La imatge fascina (talment ens sembla estar al Palm Springs de 
fa cinquanta anys...). De nou, alguna cosa d'esplendor crida l'atenció d'aquelles construccions enmig de la majoria irrellevant. 
l no és l'antiguitat el que atrau, sino l'excel-lència i l'atreviment, que provoquen cert desconcert. La suma de details i acabats 
desprenen la certesa d'un projecte préméditât, o de certa Sensibilität, capaços d'esdevenir harmonies: elements dispars, 
colors contrastats, textures prominents, materials diversos... Amb el que no contàvem en un primer moment d'aquesta 
descoberta és qui hi trobariem dins, els seus idedlegs i constructors, que augmentarien l'interès per aqüestes singulars 
mostres locals "d'estil internacional". Autoconstruïdes entre el i960 i el 1962, i ampliades a principis dels anys setanta 
amb els patis laterals amb piscina i estances a la part posterior, aquests dos habitatges d'aire sofisticat han estât la llar 
dels seus constructors. Joan Tortosa i el seu cunyat (ja desaparegut) van aixecar amb les seves respectives dones les que 
serien les seves liars els dies de festa deis caps de setmana. Aquesta breu aproximació feta amb citacions extretes de les 
entrevistes fetes a Joan i Livoria Tortosa, i il-lustrades amb fotografíes d'época que ens van facilitar els seus propietaris, i 
d'altres de fetes recentment per Marius Núnez Márquez, ens serveixen per encetar el projecte de des-anonimar exemples 
d'arquitectura singular, créant un catáleg d'elements de probable patrimoni.

«Tots aquests terrenys els va urbanitzar un personatge 
que es dedicava a comprar vinyes per urbanitzar-les. 
Tots aquests terrenys eren camps de conreu, amb 
quatre cases de pagés, però no hi havia cap amb cara 
i ulls. Després van anar urbanitzant el camp, fins que 
ja no van quedar ni vinyes ni res. De ser les primeres 
cases, es van anar coneixent com "Les torres" Cada 
diumenge ens portaven a gent perqué veiessin les 
primeres cases de la nova urbanització, vam ser 
el reclam que utilitzava el venedor dels terrenys, 
que havia de convertir camps de vinyes en la zona 
residencial de Barberà del Vallès.»

«Vam consultar un arquitecto d'aqui el poblé, l ens 
va suggerir de fer el normal, posar pilars, bigues per 
aguantar els voladissos... i totes aqüestes coses. 
Però nosaltres teniem la nostra pròpia idea, voliem 
que els voladissos estiguessin nets, en contra, és 
dar, de la seva volunta! Al final nosaltres mateixos 
vam fer tots els calculs i vam realitzar els plànols, 
el calculista ho va trobar bé, i aixi vam començar la 
nostra tasca.»
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«Havíem sortit de l'Escola Industrial, i veniem 
molt ben preparats. Teniem vint-i-pocs anys, 
ocellets al cap... i acabats de casar. Durant 
aquells anys teniem molta feina. A la vegada 
que construiem les nostres prbpies cases, 
fèiem els encàrrecs de treball per a altres 
constructores, majoritàriament a Barcelona, 
fins que ens vam decidir a començar pel 
nostre compte a construir aquí, a Barbera, i 
amb aquesta decisió va començar la nostra 
contribució a la formado de la part nova del 
poblé.»

«Vam 'er aqüestes cases per a nosaltres mateixos, amb tota 
la responsabilitat que comportava una obra com aquesta. 
L'arqurtecte municipal, que havia d'aprovar l'obra, era gran 
i no entenia la construcció ni veia la forma de fer-ho. Feia 
pujar dalt del voladis l'aparellador perqué hi saltés a l'extrem 
i comprovés que era solid, tot i tenir elasticitat, i no podia 
comprendre com era possible allò. La trampa està a dalt. Hi 
ha uns tensors, que subjecten els volats sense que a baix s'hi 
vegi res, aconseguint a més que el voladis fos al més prim 
possible.»

«Vam fer el voladis al més prim possible. És dar, 
en aquells anys no hi havia puntáis de ferro ni 
moites altres coses, restructura era de fusta... Una 
vegada anàvem traient aquest apuntalament de 
fusta, anaven sortint les coses, i a poc a poc s'anava 
configurant el que és. La pedra, la vam portar de 
Montjuic amb un bloc, i li fèiem cara una a una. És 
allò de la joventut.. .que vols fer coses noves. Això, 
fa cinquanta anys enrere no era normal, havíem de 
tenir molta il-iusió per tirar endavant un projecte 
aixi. Però quan un té la visió de fer alguna cosa, 
troba el temps i la forma de fer-ho! Tot està ideat 
i fet per nosaltres, hem picat cada pedra. Teniem 
consciencia del treball que fèiem, ho sentiem. És 
el moment el que has de viure! Si no, què véns a 
buscar-hi aquí?»
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«Jo cree que les Unies encara es podrien considerar 
modernes. El meu cunyat i jo sortíem de l'Escola 
Industrial i teníem moites ganes de fer coses noves, 
i justement això és el que vam anar configurant. 
Bàsicament, el que ens feia l'arquitecte era els plánols, 
sota la nostra supervisió, i a poc a poc vam anar 
construint les cases.»

«Les tanques són de formigó i pedra a base 
de complexos encofrats. En resum, un treball 
d'experimentació amb el formigó, en un moment 
d'incipient utilització d'aquest sistema de treball aquí.»

«Tot està construit amb materials de qualitat, aprofitant restes 
de sèrie del magatzem amb el qual treballàvem per a les nostres 
obres. Els terres, per exemple, són "Escofet" però de restes de 
partides que adaptàvem als espais que voliem pavimentar, i aixi 
ho vam anar complétant tot. No hi havia diners per demanar o 
encarregar que ens fessin res. La inspiració per a la decoració va 
sorgir, en part, de revistes americanes que (la senyora Livoria) 
podia consultar a l'oficina de la Cambra de Comerç Americana on 
traballava, a Barcelona. Moites de les aplicacions es van fer a base 
d'interpretacions assequibles a les nostres possibilitats, d'elements 
a voltes luxosos que apareixien en aquelles publicacions de moda.»

«Hem nascut treballadors, i som treballadors. Vam 
tenir la possibilitat de fer diners, però no va ser la 
nostra forma de treball. Nosaltres no començàvem una 
obra fins que l'anterior no ostava llesta per entregar. 
Aquesta filosofia de treball, es va convertir en garantie 
per als compradors dels nostres pisos en un moment 
de moites trampas i especulació immobiliària. Jo ho 
haig de viure aixi, a mi m'agrada, viure l'obra, el despatx, 
el procès sencer... Aquesta ha estât la meva vida.»
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Ricard Mirabete: pelegri de les ciutats
LAIALLOBERAI SERRA

Ara fa deu anys Ricard Mirabete va publicar el seu primer Hibre 
de versos, Último ronda, guardonat amb el Premi Amadeu Oller el 
1999 (La Magrana), un llibre al qual han succeit Lo gran boixodo 
(Emboscan, 2004), Les ciutots ocasionáis (Premi Omnium Cultural 
del Vallès 2008) i Rodar (2012), totes dues publicades a Témenos 
Edicions.

Després d'aquest periplo poètic, que ha tingut el llarg abast de 
quinze anys, Mirabete és a punt de publicar un nou volum, aquest cop 
escrit a quatre mans amb David Caño. És, per tant, un bon moment 
per endinsar-se en el gruix de la seva producció poètica.

Ricard Mirabete va guanyar el premi Amadeu Oller a l'edat de 
vint-i-vuit anys. Malgrat que Última ronda constitueix la primera 
temptativa, és una de les seves peces més cabdals. Publicat el 1999 
per La Magrana, aquesta obra primerenca ja destaca per l'estètica 
simbolista dels versos, com vaticina l'estrofa de "Cançô trista'! de 
Maria Manent (Lo collito en la boiro, 1920), que apareix a l'inici del 
llibre.

Volent 0 sense voler, amb la inclusió d'aquestes ratlles, el 
poeta ja anuncia la seva f rui'ció per l'estètica dels mots i la claredat 
expressiva, aixi com l'aposta per un estât animic que impregna tot 
el llibre: la tristesa i la melangia com a conseqüència d'un naufragi 
amorós i la presa de consciència de la solitud humana.

La incertesa del present i la desafecció envers el futur 
també hi fan acte de presència per mitjà d'altres estadis, com 
ara l'empresonament de l'esperit o la sensació d'ofec permanent, 
propiciáis per l'entorn fred i anònim de la ciutat.

Els motius principals que desenvolupa la primera part, "Carrers 
de cendra", es troben exposais als primers poemes: «la solitud dels 
carrers que gela les passes» i els seus «rastres de sang mastegada», 
que ens parlen d'un cor «adolorit del temps» i de «les venes sagnants 
d'un jove», que es dol quan recorda.

La circumstància de la ciutat, val a dir-ho, és justament de 
tot menys circumstancial, perqué esdevé l'ûnic medi des d'on el 
poeta s'explora per dins i indaga per fora. L'estât interior del poeta 
s'assimila per complet a la gelor urbana i la seva vacuïtat, dos valors 
que s'inicien a Última ronda i que aniran agafant volada al llarg de 
tota l'obra.

La ciutat de Mirabete sera, des d'ara i fins al final, «la llar 
deshabitada del mon», un entramat de carrers erms i inhôspits, que 
plantegen la metròpoli corn un teatre. Per aixô l'artificialitat dels 
«carrerons pintats de cel/ [que] floregen corn nùvols prenyats de 
ràbia».

A "Última ronda", la segona part del volum, l'interior del 
poeta passa del desassossec a la rebel-lia davant de la pèrdua de 
l'entusiasme vital, corn adverteix la cita inicial de Hölderlin.

Per aixô, al llarg de tot el volum el regust amarg i malenconiôs 
d'un amor perdut també es barreja amb petits esclats de natura, 
que surten a la Hum amb els records que flagel-len i "enrosquen" el 
poeta: «Viaranys d'or, el rierol inquiet /  que travessa els marges que 
verdegen/  amb fulles, amb la pois./Tristesa, l tanmateix que dolç el 
capvespre!»

Fotografia de Caries Mercader

Aquest quartet descriptiu, que presenta la Visio d'un paisatge 
melangiôs, ens transporta a les reminiscències de la sonoritat de 
Rosselló-Pòrcel: «Aprèn l'ombra Ilunyana, biava i blanca, /  dels núvols 
plens de vent i prôdigs d'ales», fet que palesa l'intima comunió entre 
la natura i l'experiència personal del poeta. La placidesa manentiana 
dels mots també revela les implicacions metafi'siques de l'obra.

El segon llibre de Mirabete, Lo gran boixodo, aporta una 
combinatòria de caire més fantastic: d'una banda hi fa acte de 
presència el món de Tonine i el taumatùrgic i, de l'altra, el cosmos 
del jo més quotidià. Al pròleg, Xavier Soler ja anunciava Tús d'idees 
surréalistes "en la linia brossiana" i "Testil caldersià", dos vectors 
fonamentals de la poesia de Mirabete, marcada per una concepció 
formalista que Tallunya amb radicalitat de la tan mal entesa 
espontaneïtat literària.

Un Hoc centrai de la cartoteca d'aquests versos Tocupen les 
figures del somni i Tevasió, per mitjà de les quais el poeta s'escapa 
de Tabsurditat del món i la realitat que Tenvolta: «somnis vers Huny 
del mur de granfi» que maiden per volar. Talment el reflex de Tinstint 
inesgotable de perviure a tots aquells naufragis que han deixat una 
empremta dins nostre, com explica la cita de Brossa que encapçala 
tot el Hibre. Perqué Thome és la Huita constant per poder transcendir i 
superar la seva condició de migradesa. Per això la poesia de Mirabete 
és del tot atemporal. En els seus versos també trobem la petja 
decadent de I'spleen de Baudelaire o l'enigma iTlusori de Kafka.

La introspecció, la soledat i Taïllament interior desperten d'un 
jo Hric que trepitja els carrers d'una ciutat postmoderna, bruta 
i alienada, concorreguda d'anònims que vénen i van. El poeta hi
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deambula extasiat per les seniors urbanes i les fabriques obscures.
Però ais versos d'aquest llibre sempre hi cau la pluja vera, que tot 

ho purifica com un balsam, i que salva el jo líric del seu anorreament 
L'element de la pluja, com també ho fan aquí el foc i l'aire, insinua 
l'obertura de clarianes.

En aquest caminar meditatiu també hi ha el regust de la poesia 
i el sentit de l'existència de"L'oratge i la tenebra", de Puig i Ferreter, 
aquell pelegrí deis anys trenta que buscava una sortida a la desidia 
queelcolgava.

Així dones, trobem en el decurs del poemari la davallada cap a 
uns «laberints estranys», que evidencien un planter de desenganys i 
frustracions. Túnica sortida possible dels quais recau en Tesperança 
del carni que hi ha per córrer.

Atenent aquest aspecte, la noció de trajéete s'esbossa en moites 
ocasions amb la via d'un tren rovellat, que enclou espais onirics on la 
natura esdevé la resposta al desesper: «En laberints estranys d'ecos 
de foc /  cerco debades el voi de Talosa, /  el crit rocós del mar, la bella 
rosa, /  que amagà Tamor en circuits de joc».

Els poemes de Mirabete tornassolen i muden Tesperit a mesura 
que avança Tobra. El llibre també reflexiona sobre el temps, els 
guanys i les pérdues i el sentit d'allò que ens mou. Car Tobra del poeta 
és un reflex, en paraules de Josep Palau i Fabre, «de Tafany d'abastar- 
se» i «veure-s'hi absolut», l'aventura de trencar-se i recompondre's 
per romandre corn les restes d'una estatua; o una «cariatide trobada 
a la platja el1940».

La gran baixada, tanmateix, no presenta una caiguda emocional 
ni una depressió profunda, sinó un sotrac existencial que comporta 
edificar-se i acréixer-se amb més força: «Camps daurats a Tentorn 
dels ulls./Un matígloriós llaura els prats./L a  dignitatserà Torgull:/ 
pèrdua sense records ingrats».

Si bé hi és palés un desarrelament vital, no hi ha cap actitud 
de desànim. En la baixada del jo liric hi ha un retorn de nova arrel, la 
pujada des del pou cap a la Hum.

Al tercer llibre. Les ciutats acasianals, Premi Omnium Cultural 
del Vallès Oriental 2008 , el poeta se serveix del mateix viatge urbà 
queja havia començat a Última ronda i que té la seva continuïtat amb 
Radar.

La idea que Thome és un pelegrí de les ciutats, anònimes i 
efimeres (certament "ocasionáis"), farceix cadascun dels versos del 
volum, per bé que el situa en Tepicentre d'un indret molt concret: els 
carrers de Barcelona.

Les ciutats ocasionáis constitueix, en efecte, un retrat de la 
ciutat comtal en forma d'inventari (el passeig de Gracia, el carrer 
Elisabets, el carrer del Carme...), que es presenta corn una mentida, 
com a conseqüència de la submissió al turisme i Tespeculaciô.

Malgrat tot, en la ruta nocturna i espectral de Mirabete també 
hi ha Hoc per a la natura, que sempre s'infiltra en aquests versos com

una forma d'alHberament: «els núvols besaven la carena i es diluien 
en pois astrai i fum desitjós.» El fum d'algun amor prohibit que també 
annuvola el poeta, de «les línies rectas dels afectes» que es mesclen 
i acaben desapareixent, no debades, per entremig de Tasfalt i els 
vianants.

El frau de Les ciutats ocasionáis també és el frau de la vida, 
Tengany d'un teatri tan cruel com inversemblant: «Se la troba 
estirada en una Hitara: /  tenia el rostre desfigurat, el eos /  era un tronc 
que desprenia un hálit /  d'hivern pur. Pogué endur-se-la passadís 
enlla, /  embolcallada en un Hengol blau /  que arrossegava pel terra.» 
Un silenci abassegador envaeix els versos d'aquest "Flospital" i 
una sensació de desolació crua i feridora. Com en d'altres poemes, 
les imatges tumorals, d'un fred marmori, es congrien en aquesta 
morfologia urbana, abrupta, desesperanzada.

Aquest és el fil conductor que uneix bona part de tota Tobra: 
la ciutat com a escenari vital, com a piena representació d'un món 
interior i exterior, que es troba en decadència.

Tanmateix, la ciutat anímica del poeta també esdevé la baula 
on recolzar-se i fer-se fort, perqué «el carreu damunt carreu, esforg 
i cruiximent, al capdavall, [és] creixenga», com explica la Hetra de 
Sarsanedas esgrafiada a la primera paret de Les ciutats ocasionáis.
I és en aquest creixement, que la veu del poeta descobreix nous 
camins per transitar.

A Rodar, el darrer Hibre publicat per Tautor, el pelegrinatge 
romantic (elegiac, leopardià) ens porta a la ciutat deis sants, Vie, per 
constatar que Thome continua caminant, malgrat haver esdevingut 
«un dau cansat i abolit».

En aquest nou trajéete es prolonga la idea que Texisténcia també 
és repetició, per aixó retornen els records deis amors perduts mentre 
el poeta passeja vora les aigües del Méder. Al Harg del recorregut 
es referma la idea que Tamor és una «via deserta»: els destins «es 
perden» per entremig deis «semàfors inabastables».

Malgrat tot, segons Mirabete, Tespera és una actitud vital 
que ens «honora», com afirma un deis aforismes recollits al darrer 
apartat del Hibre. Caminar, així dones, també és romandre expectant.

Ricard Mirabete és un apassionat deis trajectes urbans (i vitals), 
de les seves decadéncies i la seva soledat, però també de les seves 
clarors. El poeta, com tot home, és tan sois «un raig que passa, que 
crema, que Huu», la terrible Heugeresa de Zygmunt Bauman que ens 
recorda que no som res més que pois que transita i es dispersa.

Però també som transeünts interiors, som descobertes i 
aprenentatges de nosaltres mateixos. Per aixó el poeta mai no escuH 
la indoléncia. Els seus poemes no s'expHquen amb res més que no 
sigui pura humanitat.

Els pelegrins deis seus Hibres, els lectors, farem bé de viatjar per 
aquests tan recomanables trajectes poétics, esculpits a consciéncia 
amb un Henguatge tan seductor com embriagador.

Fundació
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Critica de poesia / Sempre abrasem més enllà
RICARD MIRASETE

Certeso de lo Hum, 
de Laia Llobera 
Pròleg dAntoni Clapés 
LaBreu Edicions20l 4

La poesia entesa com una via 
de recerca i d'exploració del 
coneixement humà. Com una 
mirada cap al món exterior i 
alhora com una mirada que 
significa i dona contingut al 
nostre món interior. D'aquesta 
manera, el nou poemari de 
Laia Llobera (Barcelona, 1983) 
declara en tot moment una 
actitud d'amatença que convoca 
el nostre passât col-lectiu 
(món classic i la Mediterrània) i 
invoca l'origen de la Humanität; 
és a dir, remunta el seu diseurs 
Urie des de lesarrelsdel 
pensament humà i el dirigeix 
cap a les essendes conceptuáis 
i emocionáis que ens expliquen 
com a individus. La cortesa de 
la Hum és precedida, en aquest 
cas, per la cortesa de la nostra 

petitesa essencial com a homes i dones. L'ésser humà és aquell qui 
és conscient de la seva finitud i que, tot seguit, s'aventura a creure 
que és una baula més cap a l'ordre còsmic en el quai som inserits.
És per aixô que trobem els titols de la primera i la segona part tant 
clarificadors corn explicits: deus de l'infinit i nosoltres, pelegrins, 
respectivament. Si bé a la primera part, el cosmos, el cel, és el Hoc 
principal cap a on van els nostres anhels: "voldries ser /  ala cúpula del 
cel" i "buscaves les clares paraules /  al cel /  porcions, progressions 
i pulsacions /  del tot"-que són l'inici del primer i tercer poema- a la 
segona part es desenvolupa, per una banda, la consciéncia reveladora 
que som pelegrins cap a l'origen i essència que ens configura -ara i 
fa milers d'anys- i, per una altra banda, que no posseïm res de res: 
"radical ets el glaç més fractal del mundá /  perqué res no posseelxes", 
que són els dos versos finals de la segona part. L'ésser humà no 
és un déu. És fragmentan. És fortalesa enrunada. No posseïm res, 
ni tan sois el nostre cos i necessitem el eos de l'altre/a per a la 
fusió còsmica i el nostre desenvolupament essencial. I per abastar 
aquesta fusió - i  també per a la nostra integració dlns el món- és 
indispensable l'entitat simbólica del foc. Trobem al Harg del poemari 
com el Henguatge apel-la constantment a mots, visions, troballes, 
que remeten al camp semàntic del foc: Tacciò de cremar, el ponent, 
Therba encesa, que ens remeten a la poesía de Rosselló-Pórcel i 
el seu poemari Imitoció del foc. També a un poema en concret del 
poeta mallorquí, A Mollorco, duront lo Guerro Civil, quan el poeta 
escriu:"! les herbes es cremen a turons /  de cacera, entre somnis de 
setembre /  i boires entintades de capvespre". És dones, per aquesta 
raó que trobem el Higam natural de la nostra poeta barcelonina amb 
Rosselló-Pórcel. Aquest escrigué el poema Tany 1937 i feia referéncia 
a Tamblent de guerra, de destrucció, però la imatgeria del capvespre

com a tránsit de sang i d'avidesa el reprén la nostra poeta en aquests 
versos: "així és com /  vivim /  a les randes del ponent" i més endavant, 
al mateix poema, afegeix: "barrejats amb una terra, vaciTlant, /  de 
margeres d'avidesa i herba encesa /  sempre abrasem més enllà". Les 
referéncies al foc són inesgotables a Certeso de lo Hum i en donem 
una mostra prou significativa en aquests fragments esmentats. 
També cal destacar com el capvespre, el ponent, el ranvespre, són 
mots que van apareixent i dotant de continuïtat temàtica el poemari 
de Llobera.

Una altra de les constants líriques és la preséncia de Toblit entés 
com a origen del món i com a present continu de la Humanität. L'oblit 
és també absèneia de memòria, rastres perduts, soles i abismes, 
cavltats profundes de la natura, cova obscura en qué caiem. Cap a la 
mort, nosaltres, pelegrins:

presents 0 l'ovenc cotedràtic 
coiem
ol dens enllà d'enlloc 

sensefons 

O l'inici de les hores
de crepuscles de memàrio

La presèneia de la poesia postsimbolista és un terreny prou 
fructifer per a la construcció simbòlica de Certeso de lo Hum. En 
aquest poema que hem transcrit integrament, el ressò de la poesia 
de Salvador Espriu hi és prou evident en els dos darrers versos:
"a l'inici de les hores /  de crepuscles de memòria". Cal remarcar la 
bellesa i el treball Hngüistic de Laia Llobera per aconseguir troballes 
líriques tan encomiables, com ara aquesta bella metàfora de Toblit:
"al dens enllà d'enlloc'l que és el tercer vers d'aquest poema que 
pertany a la segona part, nosoltres, pelegrins. El món clàssic i el 
Henguatge cientific són també dos vectors que conflueixen en la via 
d'exploració i de coneixement del món que mostra aquest poemari. Hi 
ha una recerca del més enllà (la metafísica) i del més ençà (la física). 
L'univers, Déu i l'ànima són les tres entitats conceptuáis própies de 
la metafísica; la natura, la substáncia, la matèria, per exemple, són 
conceptes amb els quais investiga la física. Llobera construeix el 
seu diseurs líric com una recerca essencial que beu del coneixement 
humà i que ben sovint la poeta sintetitza amb la imatgeria simbòlica 
d'una puixança astral, que ateny la terra i el cel, que dissol la 
substáncia creada en infinites particules essencials que esclaten i es 
transformen contínuament. No és pas sobrer avançar-vos que aquest 
poemari és i voi ser un carni d'elevació espiritual. És una poètica de 
la matèria i deis cicles naturals en la qual Texperiéncia humana i el 
desig de transcendéncia hi tenen un pes determinant. Hi trobareu 
una concepció sobre el fet poétic -i sobre la humana condició- del tot 
bella, intensa, lúcida i réconfortant. És un poemari valent que s'acosta 
a la mística des de la consciéncia d'un humanisme ben assum i! No us 
el perdeu.
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Vinyoli, la certesa de la poesia

JORDILLAVINA

Enguany es commémora el centenarl del naixement de Joan Vinyoli 
(1914-1984), un dels millors poetes catalans del segle XX. Encara 
és aviat per fer un balanç de totes les activitats que s'allargaran 
fíns a fínal del 2014, així que Quadern ha demanat al comissari Jordi 
üavina la seva col-laboraciô per acostar-nos a les Unies temàtiques 
de l'obra de Vinyoli.

"És hora ja de tornar a casa. Veil, /  duc a la mà la pedra del poema", 
escriu Joan Vinyoli en "Peina de veli", una de les peces del Ilibre A 
hares petites (1981) —potser un dels titols més desconeguts de 
l'autor, i, tanmateix, en la meva opinió, un dels més intéressants de 
la seva obra—. No es tracta, certament, d'un poema més en la seva 
extensa producció. És, de fet, un poema ben significatiu, que té 
alguna cosa de programàtic (corn altres poemes del barceloni, val 
a dir-ho; la majoria, però, força més coneguts que el citât). Aquest 
conté una rotunda declaració de principis. Llegim-lo, però, sencen

En fer-se fose, foroviler, passejo, 
cercant allò que mai no trotaré.
Travo poraules omb dolor i records 
de goigs viscuts. Famèlics gots acuden 
a devorar-me. Samnis, heu fugit.
Palpo la roca i Tartre i m'hi recolza.
És hora Ja de tarnar a casa. Veli, 
duc a la mà la pedra del paema.

"Palpo la roca i l'arbre"; la certesa del sentit del tacte. Vet aquí 
una de les virtuts de la poesia de Vinyoli: l'expressiô d'aquesta 
certesa. La certesa dels cinc sentits, en general. En un altre poema, 
ens confessa que "tocar una roca amb molsa consola" ("Paisatge amb 
Hops'! Damini mògie), i, en un altre d'uns quants anys abans que el que 
acabo de consignar, proposava això: "Mira, pesa, palpa /  la finor de les 
glans" ("El graner morat". Vent d’aram). Tornem, però, al capdamunt.

El jo del poema, faraviler (i, dones, excèntric; foravilen 'que viu 
en una casa fora vila', n'informa el diccionari; no ben bé el foraviat 
que també utilitza en alguna poesia, però), passeja "cercant allò 
que mai no trobaré". Senzill d'enunciació, aquest vers resumeix 
magnificament una ambició molt essencial i antiga de l'home i poeta 
Joan Vinyoli. ¿Qué hi ha després d'això, què hi ha, més enllà dels 
sentits, que no som capaços més que d'intuir en moments d'estranya 
lucidesa? L'eina que tenia el barceloni per explorar aquesta Ilei de 
misteris va ser, de sempre, la paraula: "Travo paraules amb dolor 
i records /  de goigs viscuts". 1, tanmateix, no sempre la paraula, la 
poesia, consolava —com ho pot fer instantàniament una roca amb 
peli de molsa— l'ànim de l'autor. De vegades, la realitat se li mostrava 
esquerpa, fins i tot acarnissadament adversa: "Famèlics gats acuden 
/  a devorar-me". 1 la capacitat de transcendir-la, nul-la: "Somnis, heu 
fugit". Flavors, en el decandiment, en la postració, en el desencant, 
en l'aflicció és quan cal palpar certeses: la roca, l'arbre. Recolzar- 
s'hi. Tornar, com afirma en un cèlebre poema, "a la petita casa de mi

Vinyoli a Begur (vinyoli.cat)

mateix". Recuperar allò que és segur; la pedra del poema. El vers final 
del poema, memorable: "duc a la mà la pedra del poema".

Vinyoli aspirava, amb la seva obra, a una recerca molt alta, 
transcendent, però sabia que el poema era una realitat concreta com 
una pedra. 1, al meu entendre, aquest coneixement, aquesta convicció, 
els aplica no únicament en l'escriptura d'aquells poemes que algú ha 
considérât realistes, sinó també en els que aquest mateix algú ha 
qualificat de metafísics. Una distinció, per cert, que no acaba de ser 
válida del tot. O que no ho és gens, al meu entendre.

És aquesta realitat cammavedora de tants poemes de fautor 
el que a mi, com a lector, sempre m'ha atret de la seva obra. Vinyoli 
és un extraordinari poeta de la imatge, més que no pas un poeta de 
la metàfora. De metáfores, al llarg de la seva poesia, n'hi ha moites, 
esclar, però no són tan poderosos com les imatges que fa servir, i 
que elabora. Un poema de Passeig d'aniversari comença així: "Ajunto 
mots per fer-me un trampoli /  vers l'àmbit líric i assajar al trapezi 
/  de la metàfora, en el buit, un salt mortal /  per assolir una mica de 
realitat /  fora del temps". Si se'm permet estirar una mica el vers, jo 
dirla que la metàfora implica, molt més que no la imatge, el trapezi 
i el sait mortal. 1 encara apuntarla que el barceloni va fer-se seva, i 
de maneres diverses, aquesta "mica de realitat fora del temps'! però
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que la manera principal d'arribar-hi va ser brandant la imatge corn a 
senyera. Abans de continuar amb l'exposiciô d'algunes imatges del 
nostre autor que sempre m'han acompanyat, però, voldria anotar 
dues aparicions de la paraula metàfora en la seva obra que em 
semblen d'allò més significatives.

En el poema "El bany", d'EI griu (1977), es descriu una escena de 
platja entre dues persones, una mena de Iluita amoroso. Els versos 
son tan explicits, que no cal esplaiar-s'hi gaire. Constatem, aixô si, 
que ens diu el narrador del poema, un cop lo Iluito sembla apaivagada: 
"Aleshores parlem /  amb ajut de metàfores. Com dir si no /  l'excés 
d'aire calent que abrusa el pit, /  el segament de carnes i genolls, /  
el cor que se'm desboca quan la miro /  dreta o jaient". És el mateix 
poema que acaba amb un vers definitiu i sentenciós: "T'adoro fins 
l'esquelet". Per tant, només amb l'"ajut de metàfores" es poden referir 
algunes de les emocions que ens procuren els sentits.

En canvi, en el poema "Damunt la sorra'l sembla que el poeta 
proposi una cosa una mica contradictória respecte a la proclama d'"El 
bany":

Quedem-nos obragots damunt lo sorra 
dos en un sol, del tot.

Llavis extensos 
com una migdioda.

I escoltem les ones 
calent, blanes dormint.

Que el sol penetri
fins o la song.

Però l'omor no basto.
Fem per manera de pujar l'escalo 
que inventarem, groó rera groó, 
fins a tocar el zenit del nostre somni; 
dovollarem després i comprarem pastissos 
i vi de marca, see.

Gaudim sense metàfores.

Aquest gaudi sense metàfores a mi em fa un efecte poderos 
de càlcul, un efecte queja han préparât els versos precedents, que 
reflexionen sobre la impossibilitat de ser un de sol essent dues 
persones. "L'amor no basta"—l'amor passió, per entendre'ns— per 
arribar al coneixement profond. Només amb aquest amor no farem 
Hum del tot sobre la fosca inexplorada.

Tornem, però, a l'univers de la imatge poètica. En la poesia del 
nostre autor, es dóna un ùs molt conscient i abundant del color. No 
pas en els titols, que acostumen a ser més aviat conceptuáis (a banda 
Vent d'arom, que és un titol conceptual que incorpora el color), però si 
en l'interior de molts poemes.

Prenguem, corn a exemple, el Hibre Reolitats (1963), una obra 
que, a parer meu, concilia molt bé l'ambiciô metafisica del poeta amb 
el desig d'arribar a molts lectors amb els seus versos. Sense ànim de 
ser exhaustiu, llegim en aquesta obra tot d'expressions basades en el 
colon torratxa vermella, abisme groe, oceil blau, soforeigs blavosos, 
cavali negre, terrasses roges, udol vermeil, gos morot, terres 
grogues, fulles verdes, cortina de granets de vidre verd i groe, déu 
vermeil... De vegades, en l'associaciô d'un substantiu amb un adjectiu 
es crea un sintagma de condició simbòlica o figurada: abisme groe, 
udol vermeil, déu vermeil... Altres vegades la unió sembla respondre 
a la nécessitât de descriure severament, anava a dir planianament.

la realitat observada: torrotxa vermello, soforeigs blovosos, cortina 
de gronets de vidre verd i groe... En uns casos i en els altres, però, 
aquesta vària paleta cromàtica dota els poemes de Vinyoli d'una gran 
vivor. Com també aconsegueix aquest propósit l'ús que fa el poeta de 
l'expressió del sentit de l'olfacte, posem per cas: penetrant olor de 
fullaraco húmida, un pensament d'àcida flaire d'eugo...

L'expressió profusa del color, contemplât o imaginât, és una 
característica de la poesia de Vinyoli. Espigólo, ara, de Ilibres 
diversos: dio blou; lo mar s'ogriso; moti rosot d'uno porida; la 
quallodo negror; la fetor grisa, coent; taca de silenci lilós. Hi ha 
un are cromátic molt ampli, bé que em fa la impressió que abunda 
més la tonalitat rogenca, els pigments càlids o agressius, perqué 
el poeta, de natural, hi tendia: posta vermella; gleves roges; triomf 
vermeil; pàmpois morots, vermeils de posto; bombato rojo del sol; 
camponodes vermelles; vinosa color de vida molt viseada. A voltes, 
Vinyoli sembla complaure's a carregar el vers de color i, dones, de 
sentits varis: els vius ocells dels nostres pensoments blous, groes, 
vermeils, oletejoven frenètics; altres vegades, la seva manera de 
dir busca el matis, talment com si es tractés d'un pintor obcecat, 
preciosista: aigües morodes d'un Hoc, color de perla d'un oltre, i, en 
altres ocasions, defineix un concepta, o el descriu, acompanyant-lo 
d'un adjectiu: el granar morot de la tristesa.

Tot això del color té molt a veure, asciar, amb l'ús que fa el 
poeta de la imatge i amb la concreció de la seva poesia que deia al 
començament. Sovint, en parlar de Joan Vinyoli, he defensat que va 
escriure una poesia que ens acompanya sempre, que ens és molt 
útil en circumstàncies ben diverses de la nostra existència: "Qui no 
comprenc, però que no em menysté, /  sempre em fa companyia", 
llegim en el poema "Algù que ve de lluny'j de Tot és oro i res (1970).
Per cert, aquesta és una composició ben significativa, perqué ens 
proporciona un autoretrat molt fidedigno —tant o més que els tres 
outoretrats lírics que van meréixer aquest nom—: el del lector que 
ha aplegat i atresorat tenaçment lectures i s'ha fet una formació 
literária pròpia. Aquest "algú que ve de lluny" de l'inici de la poesia 
arriba —segons que ens ennova— "cansat, bevent passât, inútilment 
volent trobar sentit al que mai no en té". El poema du una citació de 
La tempesto shakespeariana, uns mots universalment coneguts que 
diuen que som fets de la mateixa pasta que els somnis i que la nostra 
vida és encerclada pel somni. 1, una mica més avail d'això, en uns pocs 
versos molt representatius, el nostre poeta sintetitza les seves 
influèneies majors, capitals:

Ivoconèixer Rilke,
i Ribo H va dir que s'estimés 
oquell que l'ojudés o fer-se gran.
I Hölderlin toncat en uno torre 
li VO parlar de /'Ungebundene.
De LiToi-po sabia
que dictovo els seus versos, embrioc,
i que es llonçà de nit ol mar
per ogofor lo Huno. De dictar jo en sé.
Però de Huno no n'hi ho, ni primovero, ni tardar, 
ni iiunys, ni props.

La força de la poesia de Vinyoli —una poesia, hi insisteixo, de la 
imatge— està en el fet que parteix de la reflexió sobre la vida, però, 
en qualsevol cas, no es queda en la descripció desolada d'aquesta

34 Quadern ■ Juny /  Juliol /  Agost2014



Vinyoli fotografiat per G. Puig (vinyoli.cat)

vida, sino que es proposa d'anar més enllà. I aquests dos extrems: 
la consciència de la nostra finitud i de la nostra contingència, d'una 
banda, i l'anhel irreprimible d'ascendir, de mirar d'esquerdar el 
mur infranquejable de les certeses empiriques, en Vinyoli es fan 
una mateixa substància. I el seu vers, amb aqüestes dues naturals 
pulsions, ens meravella. La seva poesia, en definitiva, ens acompanya:

Ajudem-nos eis uns ois oitres 
omb pocièncio, bon vi, moderoció 
perno coure en el doltoboix.

binici del poema "Tot és ara i res" del llibre homònim, constitueix, 
en molts aspectos, tota una declarado de principisi

El que Jo sóc és un concupiscent, 
però no perdo, mol que ho sembli, 
del tot lo mesuro:

els crepitors d'ogost 
varo lo mor, lo Hum meridiono, 
les pluges de setembre, els coures octubrers, 
les gleves roges dessognont-se com entronyes.

els ordres enteronyinots on les oronyes oguoiten 
l'insecte omb oils vermeils fins que I'otropen i el devoren, 
les bronques negres fent crec-crec omb pes de neu ois hiverns, 
m'estrenyen fort, em fon coure, contemplotivoment És un dir...

Aquest desplegament de coses —i de colors— que la mirada 
de notari del poeta ha registrat diu molt de la seva confiança en 
la Intensität i en la radicalitat de la vida. Els versos transcrits son, 
també, un portentos exemple de càrrega d'imatges. Més endavant, 
el poema acaba amb la fixaciô d'una veritat incontestable, amb el 
rigor de la lliçô de la consciència amb què el barceloni rubricava tants 
poemes: després d'un vers magnifie, estrany en la seva puixança 
("els morts flueixen hiperbôlics"), arriba el que dona titol a la peça i al 
conjunt del llibre: "Tot és ara i res".

Tot deu ser, en efecte, ara i res. Però si agafem aquests dos 
conceptos, i mirem de jugar amb les seves tres respectives unitats 
fòniques i gràfiques elementáis, veurem que l'ora és incontrovertible, 
simètric, palindrômic (si em passeu l'expressiô). El res, en canvi, dona, 
girat del revés, ser. Res i sen matèria primera de la fonda poesia de 
Joan Vinyoli. Eli, de la pedra del poema, en féu fonament del viure.
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Monuments
El monument forma part del paisatge artificial. En el seu origen el 
monument és una forma d'alteració, una modificació intencionada 
del paisatge, natural o urbá, feta amb la intendo de crear una situació 
commemorativa, una experiéncia de la immortalitat. En aquest 
supósit, el monument forma part constitutiva d'un lloc. S'intégra en 
la memòria cultural col-lectiva i en els relats de construcció de sentit. 
Tanmateix, aquest naixement noble del monument sovint xoca de 
front amb les politiques del disseny urbá i l'activisme constructiviste, 
que massa sovint actúen com a forces de transformació per damunt i 
contra la memòria constitutiva dels Hoes.

En aquest número de Quadern explorem les relacions entre 
escultura i memòria en l'experiència del paisatge urbà. De les formes 
de constitució d'una escultura en un site o en un non-site. És a dir, en 
un Hoc constitutiu de memòria col-lectiva o un no-Hoc producte d'un 
artifici fàcilment oblidable i substituible.

Roger Sauquet i Gemma Gascón presenten una cartografia 
crítica dels monuments de la ciutat de Sabadell to t posant en crisi

els propis conceptes de monument, memòria i oblit. En la mateixa 
direcció, l'artista Francese Abad documenta les vides de la pedra 
Kleist a diferents no-Hocs de la ciutat de Terrassa fins convertir-se 
en anònim suport comunicatiu per a les veus dissidents de la ciutat. 
Oriol Fontdevila parla de monuments falHts i de la commemoració 
com a espai d'insurgèneia, d'actituds i comportaments artístics que 
ens permeten viatjar fins a Joan Brossa i els seus poemes visuals, 
emblemas contra l'oblit enmig de la ciutat, com la bota militar 
subtitulada "Contra l'oblit, som!". La qüestió de l'espai i la memòria 
en la nostra geografia i els nostres paisatges també és central en el 
projecte de Sitesize, fundat el 2002 per Elvira Pujol i Joan Vila-Puig. 
Amb un treball centrât en el concepta de memòria com a forma de 
resistència, presentem les saves practiques en el context vallesà.

Finalment, també s'analitza en aquest número la tradúcelo 
Hterària, una exploració dels limits de la Hengua i la cultura, i el cas 
especific del català, que els darrers anys ha comptât amb noms tan 
prestigiosos com els de Xavier Parré o Jaume C. Pons Alorda.
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Un recorregut pels monuments de 
Sabadell, Vallès Occidental

ROGER 5AUQUET /  Eotografies de Gemma Gascón

Un monument és un fe t individual o col-lectiu? Aquesta sembla 
ser la pregunta que Robert Smithson es formula en el seu llibre Un 
recorrido portos monumentos de Possoic, New Jersey] l que esdevé 
la narració d'una passejada des de Nova York fins als barris on 
l'artista nasqué per repassar els seus "monuments" d'infàncla. Uns 
monuments només entesos per eli corn a monuments, monuments 
per a nosaltres insignificants: "monument font" per un col-lector que 
aboca résidus al riu; "monument caixô de sorra, també anomenat 
desert" per un serrai per a nens; "monument pont"; "monument de 
la gran canonada", una linia perfecta enmig del fang remogut dels 
buldòzers;"monument amb pontons, a una estado de bombeig"...

Són aquests monuments menors que els que s'eleven en l'espai 
públic damunt de pedestals? Si el "monument públic" té per intendo 
la celebradó d'una idea, d'un fe t social, d'un enginy, d'una trajectòria 
vital i ho fa comunament recorrent a l'Art, no és aquesta ocurrència 
la demostrado que l'Art és utilitzat com a mèdium per evocar la 
memòria? 1 en aquesta pregunta, to t l'etern dubte de si l'Art està en la 
ment de qui el crea o en l'objecte susceptible d'esdevenir Art; dubte 
que, traspassat al monument, porta a preguntar-nos si el monument 
és la memòria en si o l'objecte que l'evoca... Aqüestes preguntes, 
se les formula Indirectament Smithson quan repassa els seus 
monuments en una ciutat, Passaic, per a eli memorable i significativa, 
perqué és bressol de la seva memòria, i per a eli més eterna que 
les ciutats que, col-lectivament, es reconelxen com a memorables... 
«¿Ha sustituido Possaic a Romo como la ciudad eterno? Si ciertas 
ciudades del mundo se colocaran en línea recta una detrás de otra 
por tamaños, comenzando por Roma, ¿dónde estaría Possoic en 
esta progresión imposible?»^.

l automaticament pensem en quin seria el nostre recorregut per 
a la nostra ciutat natal, Sabadell, més próxima a Passaic que a Roma. 
És aquest suburbi, aquest "darrere de Barcelona", digne d'allotjar 
algún monument? És per a nosaltres el que Passaic és per a Robert 
Smithson: una ciutat que, pel simple fe t de tenir tants monuments 
com racons urbans gravats en les nostres memòries, es converteix 
en memorable i, per tant, en monumental? l en aquest repas mental 
ens adonem que molts dels nostres monuments ja no existeixen.
Són monuments que no comparteixen el fe t que, per ser impurs i 
improvisats, provisionals, bruts, corn els de Smithson, ningú els veu 
com a tais i d'aquí la sorpresa de l'Art, la novetat del seu Hibre. No.
Els nostres monuments ja no existeixen. Están situats en un pas més 
de l'evolució de la bogeria urbana de la ciutat capitalista. És més, 
els de Smithson ja han esdevingut monuments, qui sap si mercès al 
seu llibre... o és que algù dubta ara que una xemeneia no és, per si, un 
monument?

Però els nostres ja no hi són. Però hi són. 0 sigui, els duem 
gravats a la memòria des dels nostres passatges d'infants... La 
font del Passeig, la Vaca Cega, els horts del pare Catalunya, les 
finestres sorolloses dels telers del vapor Turull ja no hi són. Però en 
passejar continuem veient-los-hi i en aquesta "visió" els convertlm 
en monuments. La nostra lectura de la ciutat suma totes aqüestes 
capes gravades en el subconscient de la memòria i en la tria es 
genera el mite. Alxò explica que, malgrat la duresa, incomodltat, 
lletjor i salvatge transformacló de la nostra ciutat continuem vivint- 
la, gaudint-la i, a voltes, defensant-la amb un orgull difícil d'expllcar. 
Quants cops hauríem escapat, com el poema d'Espriu, a ciutats més 
boniques i estables nord o sud enllà? Però ens mantenim aquí. La 
memòria ens acompanya en la vida amb els seus mites i monuments 
i ens manipula la mirada, ens matisa l'aspror o ens la fa agra... Com 
diu Smithson durant el seu recorregut, «el tiempo convierte las 
metáforas en cosos y los opila en cámaros fríos o los coloca en los 
patios de recreo celestiales de los suburbios»^

En el nostre recorregut entremesdem les desapariclons amb 
les reslstències. l ens alegrem que alguns deis nostres monuments 
encara estiguln allá, com el "xalet" de la plaça Creu Alta, aquest 
"monument xalet" que resistelx, com els gals, la transformacló 
cap al bloc de pisos, hegemónic invasor. Una resisténcia que no 
aguantaren altres xalets com la Torre Claramunt a la Gran Via, xalet 
que continuem veient, amb les seves baranes, to t i la vulgaritat del 
bloc que ha ocupat els seus jardins florits... D'altres están en aquest 
procès i avui ens ensenyen les entranyes de la seva transformacló en 
forma d'espectaculars apuntalaments. Segurament, del vapor Bosser 
en mantindran una façana i en faran habitatges. Però nosaltres, rere 
aquesta façana-vestigi no hi veurem els habitatges que hi están 
construint, sinó que continuarem sentint el seu brogit, la seva olor. 
Será per a nosaltres un nou monument, l així tantes i tantes tapies 
de solars decorados pels grafiters que no aconsegueixen esborrar 
la nostra ciutat imaginada que, a mode de Google Earth, omplim dia 
rere dia de contingut malgrat els buits físics de la seva transformacló 
salvatge.

No són, dones, els monuments de pedestal els que ens activen 
la memòria histórica. La nostra és una memòria anárquica i Hiure que 
s'arrapa als buits o als vestigis que es resisteixen a desaparèlxer 
de la nostra ciutat. Una ciutat que és, en ella mateixa, un monument 
fe t de vivéncies humanes... Una ciutat que, d'ésser considerada així, 
demanaria un major respecte per als seus racons, massa sovint 
condemnats a enderroc perpetu. Una ciutat que ens agradarla 
explicar-la més en present que en passât encara que, de vegades, la 
memòria ens faci meravelles.

1 Smithson, Robert (1967). Un recorrido por los monumentos de Passaic, 
New Jersey. Barcelona, Ed. Gustavo Gilí, 2006.
2 ídem, p. 26. 3 ídem, p. 26.
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Kleist: historia d'un monòlit o la trobada d'una pedia 
amb la paraula al carrer (Terrassa, 1986-2014)

MAIACREU5

Francesc Abad afirma, sempre que se li presenta l'ocasió, queja no fa 
obra. Que ara treballa amb el temps i els seus efectes. És important 
el matís: no entorn al concepto o idea de «Temps». Sino deis efectes 
i «afectes» que tan sois l'elasticitat deis temps en afinitat amb 
la plasticitat de l'espai poden exercir damunt del món material i 
immaterial que ens envolta.

En aquest relat que neix d'una recent trobada amb Francesc 
Abad, parlarem precisament deis efectes i afectes generats pel 
temps al voltant d'una pedra convertida en monument. També veurem 
com la commemoració i el desmemoriament, cosines germanos de 
moites de les politiques culturáis en l'era de la democracia, fent un 
aliatge contra natura amb l'activisme social que encara perviu en 
molts dels espais de les ciutats, no només han tornat fértil l'oblit. 
També han permés extreure de l'obscuritat del temps la llum d'un 
passât que, to t i destru'ít, no ha marxat. Un passât que en qualsevol 
moment pot reaparèixer to t portant al present vellos utopies i 
Hibertats a través de nous fets, noves paraules i noves imatges.

Ens situem al 1986, any fundacional del Centre d'Art Dramátic del 
Vallès i de la seva primera estrena a la ciutat que li va donar aixopluc. 
Terrassa. Parlem de l'obra El conti trencot, del poeta i dramaturg H. 
Wilhelm von Kleistf traduïda per a l'ocasió pel també poeta Feliu 
Formosa i dirigida per Pau Monterde. Tal com ho recorda Francesc 
Abad, aquells eren uns anys plens, albora, de llum i de foscor. El 
procès de Transició obria pas al nou temps de la democrácia i a 
una «nova modernitat» en un país ofegat per décades de política 
franquista. Nous temps que, tanmateix, arribaven sobre les infules 
invisibles i reaccionàries d'aquells qui, l'any 1939, varen guanyar i 
escriure la historia. Temps de pactes, la consigna general, tant a la 
dreta corn a l'esquerra política, era mirar cap endavant. Mirar cap al 
futur volent construir, amb el cap i les mans, una contemperaneïtat 
que naixia cega a la llum que viatja a gran velocitat cap a nosaltres 
des dels temps remots i fragmentats de la historia.

Eren temps difi'cils per als artistes que, llavors i avui, se senten 
cômodes sota l'etiqueta d'artista «conceptual», entre els quais 
Francesc Abad. Amb la democracia va retornar amb energia renovada 
l'art de representado aureolat amb les forces inconscients del jo 
expressiu. Temps de silenci i de reflexiô per a la generado que no 
va rebutjar el seu passât conceptualista i que, en Hoc de buscar-se 
la vida fronteras enllà, opta per quedar-se a casa. Tal fou l'opciô de 
Francesc Abad qui, en resposta a aquell context historie, s'immergeix 
en el silenci fructifer d'un procès de lectura conscientment acotat: 
Walter Benjamin, els autors de l'Escola de Frankfurt, Hannah Arendt 
i un seguit d'escriptors i assagistes vinculats al pensament de

1 Heinrich Wilhelm von Kleist (l777- l88 l), poeta i dramaturg, i un dels 
iniciadors del romanticisme alemany. Escriptor poc comprès pels seus 
contemporanis fou, tanmateix, dels pocs autors de l'època que va traslladar la 
filosofia romàntica des de la teoria estètica a Tacciò vital.

l'esquerra política europea. Entretant, els joves estudiants de Belles 
Arts no deixaven de preguntar qué havia passât entre els anys que 
separen Tart de Tapies i Tart de Barcelô.

La histéria de la pedra que ara comença, registra aquest temps 
de traspàs i albora documenta els estrets vineles i les afinitats 
secretes que sovint es donen entre els productors culturáis i les 
dinàmiques de la ciutat. Reprenem el fil. Any 1986 i Testrena d'EÎ 
conti trencat amb motiu de la quai, el Centre Dramàtic del Vallès 
encarrega a Francesc Abad una acciò. Atès que aquell era Tany 
del 175è aniversari de la mort de Kleist, Abad prepara Tacciò Ut 
pictura poiesis, realitzada el 21 de novembre del mateix any. Cacciò 
va consistir en triar una pedra de granit, esculpir-hi el nom Kleist i 
transportar-la en un acte coTlectiu, quasi en processò, fins al Hoc de 
la seva ubicació. Un espai urbanitzat, racionalitzat, on la pedra Kleist 
projectava la seva intemporal imatge en les aigües quietes d'un petit 
estany. Durant un temps. Abad va anar enregistrant la transformació 
física d'aquell Hoc. Els arbres desvitalitzats i Taigua assecada de 
Testany donaven compte de la gran diferèneia en la cura municipal de 
Tespai pùblic, entre centre i perifèria.

Un dia, retornant al Hoc convertit en espai pel monòlit de granit. 
Abad descobreix que la pedra Kleist havia desaparegut. Durant 
anys va oblidar volgudament aquest fet. En Testadi actual del seu 
treball, Francesc Abad reprèn el fil d'aquella història per fer-ne motiu 
d'una reflexiô derivada a dues preguntes. La primera, «qui» i «corn» 
s'escriu la història; la segona, «qui» i «per què» interessa construir 
el desmemoriament cultural —també desmemoriament politic que, 
corn Theura, queda profundament entreteixit en els relats històrics.
1 to t plegat, fent referència a un dels temes de fons que han ocupat 
tota la trajectòria creativa de Francesc Abad i que avui centra el 
treball de relectura de la seva pròpia obra: Toralitat present en 
Tescriptura de la història. Els fe t són, i els fets fan parlar. 1 la paraula 
que viu al carrer sovint es transforma en acciò transformadora, tal 
com ha succeït amb la pedra Kleist.

Després de moites indagacions, Francesc Abad descobreix 
una història prou clarificadora de com es relaciona Tadministració 
pública amb la cultura feta des de la iniciativa deis ciutadans. Algún 
técnic municipal, segurament pensant que el nom de Kleist no 
forma part dels nostres referents, un bon dia va prendre la decisió 
de reciclar la pedra Kleist per fer-ne un monument commemoratiu. 
Aixi, sense més, el Kleist de Francesc Abad fou conduit al taller d'un 
picapedrer i sotmès a un doble procès transformatiu. Per la via de la 
forma, la pedra queda desnaturalitzada en ser sotmesa a la precisió i 
regularitat geomètrica. Per la via del contingut, el desmemoriament 
programat inscriu Toblit al cor mateix de la memòria ciutadana. Ens 
trobem a Tany 2002, tal corn ressenya la placa de bronze que corona 
la peanya de granit, reciclada d'aquella pedra signada amb el nom 
Kleist, erigida en memòria d'una acciò cívica i cultural Hiure Tany 1986.
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NoéscasuaÜtatque 
a la placa de bronze que 
corona el monòlit reclciat, 
a més de l'efemèride que 
es vol recordar—«En 
memoria de les victimes de 
la riuada a Terrassa, 1962- 
2002»— hi aparegui una 
cita del llibre Ecce homo 
(1964; 1975), del poeta Agosti 
Bartra^, una de les veus de 
la literatura a l'exili, que en 
els anys de la Transido és 
objecte d'una recuperació 
politica esmerçada a crear 
un miratge de normalitat.
No obstant aixô, tant per a 
Francese Abad com per ais 
seus amies del Centre dArt 
Dramatic i tots aquells qui 
van perdre la guerra, Agusti 
Bartra és el poeta de l'exili 
que, rééditât a Catalunya 
l'any de la mort de Franco, 
retorna a la Hum del present 
una imatge arribada d'un passât 
remot i premonitori: Ecce Homo,
paraula feta plor sense llàgrimes que arriba de la mà de l'amic poeta; 
un amie amb qui Francese Abad va compartir afectes i experiències. 
Afinitats personals i politiques en ones expansives que construïen un 
te ixit secret entre diferents sectors socials i culturáis terrassenes 
dels anys vuitanta.

Avui, el monument a les riuades pervio en una mena de no-lloc 
entre la ciutat urbanitzada i els barris terrassenes expandits. Ningú 
no se'n recorda. Ningú no el va a veure. Ningú no es cuida d'aquella 
pedra que, com la vida d'una persona, ha anat fent, i farà, el seu 
propi carni. No és la nostalgia, la força que empeny Francese Abad 
a documentar la vida de la pedra Kleist. Tot al contrari, és la clara 
Visio que la historia es fa des de múltiples temporalitats. És la visió 
positiva del caos i la complexitat que es fa present en la vida d'una 
pedra portadora de paraules al carrer.

Actualment, Francese Abad va créant un arxiu visual de la vida 
a l'espai pùblic de l'antiga pedra Kleist, avui monòlit commemoratiu

2 Agusti Bartra (Barcelona, 1908-Terrassa, 1982). Amb l'esclat de la Guerra 
Civil va marxar al front republicà d'Aragô. Després de la derrota de 1939, 
Bartra va passar a França, on va estar internat al camp de concentrado de 
Sant Cebrià, el d'Argelers (Rossellô) i també a Agde (Llenguadoc). L'agost 
de 1939 el van autoritzar a traslladar-se al Château de Roissy-en-Brie, on 
va trobar, entre d'altres, els escriptors catalans, també exiliats, Joan Oliver, 
Xavier Benguerel, Mercè Rodoreda, Domènec Guansé i Rere Caldees.
També hi havia la periodista i escriptora Anna Murià, amb qui formaria 
parella i tindria anys a venir un fill, Roger, i una filia, Elionor. Després d'anys 
d'exili voluntari i de ser reconegut internacionalment com un dels autors 
de referèneia de les iletres europees, l'any 1969 va rebre el premi Ciutat de 
Terrassa. Un any més tard, el poeta toma a Catalunya fent casa a Terrassa 
a partir de febrer de 1971, juntament amb la seva esposa i escriptora Anna 
Murià. Paral-lelament, Edicions 62 comença la publicacié de l'obra completa. 
L’any 1980, la ciutat de Terrassa el va nomenar fill adoptiu. Mor a Terrassa el 8 
dejuliol de 1982.

Monument Kleist en el seu primer emplaçament. Plaça Doctor Robert, Terrassa, 1986

de les riuades de 1962 a Terrassa. En totes elles, la peça apareix 
modificada amb la tècnica del grafit, aquesta nova i popular forma 
d'art urba. En una d'aquestes intervencions, el grafit deixa de ser 
el rastre d'una Identität que desitja autoafirmar-se i opta per 
l'escriptura. Es tracta d'un text que de manera lúcida, austera i eficaç 
ens llança un cop de puny al cap — utilitzant una coneguda expressió 
del gran poeta Joan Brossa. Signât amb l'emblema de la A anarquista, 
el text diu així: «Pensar es gratis. ¡Hazlo!»

Avui, la indùstria cultural i el mercat de l'art volen gresca, festa i 
activitat. Francese Abad, en canvi, aprecia el silenci i la no activitat. 
Per aquest motiu ja no fa obra, sino que treballa amb el temps viu 
de les seves obres. Observa una existéncia queja no controla i que 
engendra relacions inaudites i impensables. És com si l'obscuritat 
aparent de l'obra d'art (un producto dit elitista) projectés la seva Hum 
invisible per respondre a les tenebres del present. Temps de reflexió 
i de retorn a l'oralitat de la história. La história oral és história viva, 
afirma Francese Abad. Experiéncia, procès vivent fe t de moites veus 
i escriptures que continúen tramant el te ixit de la vida quotidiana, fe t 
tant de memòria com d'oblit.

Pensar és gratis! Fem-ho. Qué se n'ha fet, del Centre d'Art 
Dramatic? On se sitúen les arrels de l'Institut del Teatro a Catalunya? 
Quins són els processes i costos de normalització de la cultura? Qui 
diu que hi ha unes normes a seguir? Unes Heis intocables? La história 
de la pedra Kleist ens demostra que la história també és un producte 
de l'atzar. I aixô permet una fissura. Una Hum. La ciutat no està 
totalment controlada. La pedra Kleist s'ha escapat de moites coses. 
La pedra Kleist, tal corn afirma Francese Abad, allò que busca és el 
«dissens», s'escapa, té vida pròpia i demostra la seva vitalitat en una 
societat en la qual to t està molt (massa) reglat. I aquesta pedra pot 
donar molt de si.
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Konument KLeist, en l'estât actual Avir.guda del Vallès, Terrassa, 2014
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Monument Kleist, en l'estât actual, Amnguda del Vallès, Terrassa, 2014
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Base sense base.
La commemoració com a espai d'insurgència
ORIOL FONTDEVILA

«No hi ha res més invisible al mon que els monuments», va escriure 
Robert Musil. Talment com deixem de sentir un soroll incessant al cap 
d'una estona, els monuments tendeixen a fondre's amb el seu entorn. 
La nostra mirada pràcticament Hisca per les seves superficies quan 
son harmonies amb el paisatge, aixi corn la consdèneia els oblida si 
els valors que exalten están en consonància amb el sistema politic 
concomitant. Aixi mateix, quan el sistema canvia, els monuments 
també desapareixen immediatament,ja que son el primer que 
s'enderroca o el que es retira dels espais publics. Podem dir que el 
monument roman, per tant, invisible per partida doble: tant quan es 
correspon amb l'ordre que l'eleva corn quan hi resulta disfuncional.
Tal com Musil va concloure la seva reflexió sobre el tema, «la majoria 
deis monuments fallen en el seu treball».

Monuments fallits
Lola Lasurt tracta sobre la condició fallida del monument. Un deis 
casos en qué es basa la seva exposició Doble outorització a l'Espai 
13 de la Fundació Joan Miró és el de l'escultura a Francese Ferrer i 
Guardia, que es va aixecar a Brussel-les l'any ign. Va ser per clamor 
popular i poc després de l'afusellament del pedagog, acusat d'haver 
fomentât la insurrecció de la Setmana Tràgica de Barcelona el igog. 
L'artista ressegueix els canvis d'ubicació que l'escultura ha patit dins 
de la mateixa ciutat amb la publicació Monument a Ferrer i Guàrdia 
-2 3  fotos, des de la seva instal-lació inicial rere l'absis de Santa 
Caterina fins a l'emplaçament que se li va conferir a mitjan dels anys 
vuitanta al campus de la ULB, la Universität LÜure de Brussel-les.

A la doble projecció que centrava l'exposició es podia veure, 
per una banda, imatges de l'homenatge que cada 13 d'octubre es 
ret a Ferrer i Guàrdia, així com imatges d'actes festius amb qué 
els estudiants entonen I'himne de la Universität al peu de l'estàtua. 
Aqüestes manifestacions són la demostració fefaent que els 
estudiants de la ULB han transformat el monument en el seu 
simbol. A l'altra banda de la pantalla, però, es veuen imatges de la 
commemoració que simultàniament té Hoc a Barcelona, la quai, en 
canvi, és solemne i estrictament institucional. El fe t insòlit, però, 
és que ambdues commemoracions tenen Hoc als peus del mateix 
monument: passats vuitanta anys de la mort del pedagog, l'alcalde 
Pasqual Maragall es va decidir a escoltar una antiga reivindicació de 
grups i intel-lectuals de diferent adscripció política i a dedicar una 
escultura a qui havia estât fundador de l'Escola Moderna, to t i la torta 
oposició que tingué al pie municipal. Va ser amb aquesta finalitat que 
Maragall va sol-licitar una còpia de la mateixa figura queja hi havia 
a Brussel-les, la qual, consistent en un home jove de tors atlètic que 
aguanta una torxa, es va decidir ubicar a Montjuïc, a una porta d'accés 
a l'Anella Olimpica.

Aixi, amb el video de Lasurt, veiem que el que a Brussel-les se 
celebra com una al-legoria a la raó i la Hibertat —amb una escultura 
que equipara Ferrer i Guàrdia amb la figura d'un nou Prometea per a 
la humanitat—, en el cas de Barcelona ha quedat apropiat com una 
diversió bàsicament per als turistas. Aquests, quan van de carni a

l'estadi olimpie i passen per davant del monument, confonen la figura 
per un atleta dels Joes del 92 i, enfilats a la plataforma on any rere 
any les institucions barcelonines fan una ofrena floral, procedeixen 
a imitar-lo i a fer-se fotos, to t elevant rampolla de 20cl d'aigua que 
aquests acostumen a portar, talment com si es tractés d'una torxa. 
Per tant, si tradicionalment s'atribuiria al monument la capacitat 
per conquerir un espai déterminât i imposar-hi una memòria, amb 
el cas de Ferrer i Guàrdia es redescobreix el monument com un 
simptoma de l'oblit. Talment com Musil va considerar, les reaccions 
diametralment oposades que suscita a Brussel-les i a Barcelona 
demostren que el monument pot esdevenir un titella que resta 
subjecte a les connotacions que l'entorn H pot inocular.

Però el mateix Ferrer i Guàrdia probablement no s'enutjaria 
pel traete irreverent que rep l'escultura a Barcelona. Mentre que la 
possibiHtat de disposar d'una rèplica del monument es veia a finals 
dels anys vuitanta corn «un acte de justicia i de normalitzaciô del 
pais» per part d'alguns membres del consistori barceloni, Lasurt 
també recull amb la seva publicació l'extracte d'una columna que 
el mateix pedagog va publicar a Lo Huelgo General l'any ig02, i 
on passava pel mateix sedàs «els enterrements fastuosos, les 
inauguracions de monuments, les col-locacions de primeres pedres, 
les processons», que considerava corn a accions de propaganda 
que no tindrien una altra finalitat que «ofuscar al bobo del poblé». 
Adoptar aquests tipus de commemoració solemne significava, 
per a Ferrer i Guàrdia, «caure en els mateixos detectes que els 
nostres enemies». Tot i que, efectivament, aquesta Hiçô sembla que 
no l'haurien apresa ni tan sois un segle més tard els mateixos que 
reivindiquen l'heréncia del pedagog.

Un deis moments xocants durant la preparació de Doble 
outorització va ser quan,juntamentamb l'artista, várem assistira les 
jornades "Transacció democràtica", que l'associació cultural El Lokal 
va organitzar a Can Batlló a finals d'octubre de 2013. En concret, a la 
taula rodona "Les iniciatives de reparació i recuperació de la memòria 
histórica des de la perspectiva deis moviments socials" varen parlar 
membres de diferents plataformes sobre la desafecció que les 
institucions públiques mostren actualment envers la recuperació de 
la memòria dels moviments socials Hibertaris, així com la impunitat 
amb qué perviuen els crims que es van practicar ais membres de 
grups politics i organitzacions anarquistas durant la Guerra Civil.

Es va parlar, així, de la nécessitât de revisar les politiques del 
Memorial Democrátic i d'articular un tribunal internacional, si bé, 
quan es tracta de fer present la memòria en espais publics, les 
solucions que semblaven plausibles per ais ponents de les jornades 
eren o bé posar plaques commémoratives per senyalitzar carrers i 
places relacionats amb fets i personatges a recordar, o bé treure-les 
en els casos deis que s'haguessin d'oblidar. Pràcticament a ningú 
semblava importar-H que la placa commemorativa sigui un dispositiu 
procèdent de l'imperi romà, o potser ni tan sois s'era conscient que la 
intencionalitat amb qué s'empra la placa és la d'imposar una memòria 
a l'espai public i convertir-la en socialment hegemónica. Les paraules
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que va expressar Ferrer i Guardia fa més de cent anys sembla que 
no han servit per veure corn el monument i la placa commemorativa 
son tipologies memorials absolutament contradictories amb l'ideari 
llibertari i democratic. 1 això ni tan sols quan és d'ell, que volem fer 
memòria.

Ara bé, per aquesta raó és que també ens preguntem: hi 
ha possibilitats d'alternativa? Trobariem, entre les practiques 
artistiques i culturáis de la nostra època, alguna possibilitat per 
introduir la memòria a l'espai pùblic d'un mode democratic o d'un 
mode que, fins i tot, serveixi corn a via per intensificar el procès de 
democràcia? O bé les ùniques possibilitats que hi ha son introduir 
i retirar bibelots monumentals a la manera corn els imperis han 
conreat l'oblit i la memòria? En el cas de Doble outoritzoció, quan 
Lasurt subratlla la relaciô que es produeix entre l'escultura i els 
turistes, se suggereix la possibilitat que, amb el malentès, el 
monument acabi per estar més d'acord amb l'ideari de Ferrer i 
Guardia que no pas quan assoleix la missió d'imposar una memòria i 
«ofuscar al bobo del poblé». Ara bé, hi hauria la possibilitat d'alguna 
forma commemorativa o monumentai que, sense requerir de 
l'accident, pugui fer emergir la història d'un mode productiu en relació 
amb la democràcia?

Una proposta de monument que recentment m'ha cridat 
l'atenció és la que ha présentât Domènec en el mare de l'exposició 
nonuments, al MACBA. Amb el tito l Monument enderrocot es tracta 
d'una maqueta que mostra sols el pedestal del monument al general 
Prim que hi ha al pare de la Ciutadella de Barcelona. El 1939, en pie 
procès revolucionar!, les Joventuts üibertáries van enderrocar 
aquest monument, el qual seria reconstruit per les autoritats 
franquistes després de la guerra. La proposta que presenta Domènec 
és enderrocar novament l'escultura eqüestre del general, si bé no 
fer-ho com un acte iconoclasta en aquesta ocasió, sino que amb el 
benentès que l'eliminaclô consistiría albora en un acte de memòria 
envers el passât revolucionar!. Deixar sols la base de l'escultura, 
buida, suposaria recuperar l'escultura en l'estât que va quedar durant 
la Guerra Civil i es monumentalitzaria, aixi. Tacciò de les Joventuts 
üibertáries.

Enfront de les controvèrsies sobre si retirar o no monuments 
connotats de feixisme o de totalitarisme de la via pública, la proposta 
de Domènec també té la virtut de situar-se en un punt entremig: 
mentre que en aquest cas se sostrauria al general Prim la possibilitat 
de reverènda. Tacciò també implica deixar constancia de la seva 
memòria. El gest no repeteix própiament Tintent revolucionar! de 
la tabulo roso, sinó que deixant dempeus el pedestal de Testátua 
eqüestre s'aconsegueix fer memòria tant d'un intent d'oblit com 
també es deixa el rastre d'allò que amb Tacciò revolucionària es 
pretenia oblidar.

Aixi mateix, el détournement que Domènec practica a l'escultura 
deixa també obert el pedestal a la incertesa, a «l'espai buit» que, tal 
corn han suggerit pensadors corn Claude Lefort, Ernesto Laclau o 
Chantal Mouffe, és quelcom distintió de la democràcia. Una política 
própiament democràtica hauria de garantir, segons Mouffe, una 
«base sense base», és a dir, un espai institucional per al conflicte 
i per a la pluralitat, aixi com una disponibilitat permanent per 
a la negociaciò amb Tantagonisme. 1, efectivament, la maqueta 
del Monument enderrocot, amb la base que s'allibera i es deixa 
disponible, pràcticament es pot llegir com una materialitzaciò 
d'aquest pensamene Però, ara bé, en quina mesura s'acceptaria que

Lola Lasurt, Monument a Ferrer i Guàrdia - 25 fotos, 2014. Retirada 
temporal del monument per a la realització de la còpia de l'escultura 
per a Barcelona. 1990.

aquest prototip es portés a la práctica? En quina mesura amb la 
possibilitat d'erigir el Monument enderrocot no es veuria contrariât 
també el tabú a la iconoclàstia que roman a la nostra societat?

Commemoracions insurgents
L'exposició nonuments alterna vint-i-tres propostes de monument 
amb un seguit d'entrevistes a Tentorn de la qüestió monumental.
El seu objectiu és plantejar una reflexió «sobre corn es pot incidir 
avui, des de les pràctiques de Tart, en els problemàtics vineles entre 
esdeveniment, commemoració, estètica i ciutat». Just al costat de 
la proposta de Domènec, trobem Tentrevista a Juan José Lahuerta, 
arquitecto i historiador de Tart que, efectivament, declara que el 
monument és una qüestió estrictament de poder: «El monument és 
essencial per al poder. 1 sense el poder no existeix el monument». Tal 
com va demostrar Michael Foucault amb les seves investigacions, el 
poder no és quelcom en si mateix, sinó que consisteix en un sistema 
de relacions on entren en joc qüestions com són Tús del llenguatge 
i de les imatges. El monument seria, per tant, un deis instruments 
predilectos del poder a Thora d'imposar-se a Tespai públic. Mentre 
que aquest vincle Indissoluble entre el poder i els monuments
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també significa, per a Lahuerta, que l'artista difícilment tindrá 
marge de maniobra quan accepta l'encàrrec per realitzar-lo. Tot i que 
('historiador admet que aquesta és una il-lusió persistent, en el cas 
del monument no queda marge per a la desobediència.

Amb les paraules de Lahuerta, també podem considerar que la 
qüestió del monument esdevé especialment problemàtica quan la 
posem en relació amb la democracia que, tal com hem vist, hauria de 
basar-se en unes politiques que permetin perpetuar la pluralitat i el 
conflicte. Si la «base sense base» és el punt de partida d'una política 
democràtica pròpiament dita, aquest espai buit disponible per a 
la diferéncia sembla que no hauria de deixar lloc a la rotunditat de 
la tipologia monumental. Tot i que, altrament, també és innegable 
que, actualment, se segueixen donant accions a l'espai públic per a 
la commemoració i, encara que aqüestes ja no s'acostumin a cisellar 
en pedra, observem com també cerquen ser l'expressió d'un poder 
politic que es mostra concloent abans que basat en el diáleg.

Retornant a les propostes de Lasurt i Doménec, d'una banda 
aqüestes es poden considerar com unes aproximacions critiques 
al monument i que subratllen aquest aspecte controvertí de la 
tipología en relació amb l'ideari democràtici però, d'altra banda, 
ambdós casos també coincideixen en ser part d'una celebració 
memorial: tant l'exposició nonument al MACBA com el cicle 
d'exposicions Arqueologio preventivo a la Fundació Joan Miró s'han 
entés com la contribució d'ambdues institucions a la commemoració 
del Tricentenari de 1714- Les propostes que s'inclouen en aqüestes 
iniciatives les haurem de considerar, partant, d'una doble naturalesa, 
crítico a l'hora que commemorotivo, quelcom que complica, també, la 
consideració que manifesta Lahuerta sobre si l'artista té marge per 
mostrar-se desobedient quan participa en l'execució d'un monument. 
Mentre que, pel que fa al Tricentenari, ens haurem de preguntar 
també si, construint-se d'aquesta manera, s'estaria aproximant 
a la «base sense base» i es configurarla com una forma memorial 
genuïnament democràtica; o bé si, contràriament, el Tricentenari, 
essent un memorial construit d'una manera vertical com tants 
d'altres, hauria trobat en certs moments d'autoreflexivitat i, fins i 
tot, en la inversió carnavalesca que li pot proveir l'art, la coartada per 
inserir-se i guanyar efectivitat en el sistema actual.

En la mateixa exposició nonument, la contribució de Sitesize 
permet avançar amb aquesta reflexió: Procès d'inodmissió (exp. 
2014/ 00403) consisteix en la correspondència intercanviada amb 
el Departament de Presidència de la Generalität de Catalunya arran 
de la denegació de la subvenció que el col-lectiu va demanar per a 
l'organitzaciô d'activitats en el marc del Tricentenari. La seva intenció 
era aprofitar la commemoració per donar continuïtat al projecte 
¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empiezo Múrcia!, que consisteix en 
una recerca a l'entorn de les experiències d'aprenentatge popular 
que Sitesize desenvolupa amb diferents grups de Barcelona i l'àrea 
metropolitana des de 2011.

Tal com es pot llegir a l'exposició, el Departament va desestimar 
el seu projecte amb el motiu que «l'activitat per a la qual se sol-licita 
la subvenció no està relacionada amb la Commemoració del 
Tricentenari de l'onze de setembre de 1714»- El col-lectiu, mentre 
que per una banda reconeix que no preveia al-ludir ais fets histórics 
directament, amb una carta que envia al Departament va al-legar 
que la seva activitat es corresponia amb l'objecte de la convocatoria. 
Segons la documentació que aporta Sitesize, la convocatória es 
regolava per unes bases on es requería que el projecte enfortís

«els valors identitaris inhérents a la societat catalana...», difongués 
«els motors economics i socials de la Catalunya actual...» i générés 
«espais de diáleg i de reflexió cap ais models de societat i de 
país». Enfront de la possibilitat que la commemoració es basi en la 
tematització del referent històric, amb la seva argumentació Sitesize 
defensa la possibilitat que rememorar passi per la recuperació 
deis valors que es deriven d'un fe t historie déterminât i difondre'ls 
d'un mode dialògic i performatiu, més que no pas pròpiament 
representacional. De tota manera, amb el document de Resolució 
del recurs de má alçada, el Departament va reafirmar la seva posició, 
amb la consideració que to t i que la proposta «coincideix en part 
amb els objectius que conformen el marc d'actuació (...) hi manca el 
requisì principal, que és el de commemorar els fets histórics de l'any 
1714».

Per a la presentació del projecte Doble outoritzoció, en el marc 
d'Arqueologio preventivo várem elaborar una reflexió a l'entorn de 
la doble accepció que té el terme «commemoració». D'una banda, 
amb aquest s'apel-la a ('actitud cap a quelcom que s'ha establert com 
a important i solemne. Però de l'altra, tal com ha indicat recentment 
Fernando Estévez Fernández, «commemoració» es refereix també a 
Tacciò de recordar junts, a la pluralitat que és implícita a la memòria 
col-lectiva, a la qüestió de com-memorar. 1, així, mentre que la 
primera definició mena cap a unfuncionament vertical ijerárquic 
de la memòria i tendeix a la formació monumental, la segona es 
refereix a Thoritzontalitat amb qué també circula el record col-lectiu 
i que el manté connectât amb Theterogeneïtat social. D'aquesta 
manera, haurem d'entendre Tacciò de commemorar com una acciò 
controvertida, com un espai on conflueixen i entren en negociació 
una pulsió per controlar els relats de la memòria coTlectiva i una 
pulsió, també persistent, cap a la seva disseminació per entre les 
diferències socials.

Arran del projecte de Sitesize, les cartes del Departament de 
Presidència demostren que el Tricentenari es mou fonamentalment 
en la lògica de la primera coordenada, encaminant-se a la possibilitat 
de generar un monument en el marc de la democràcia. Mentre que, 
per la seva banda, el col-lectiu estaria réclamant posar en relació 
la commemoració amb diferents espais socials, dissoldre-la per 
mitjà del diàleg i, aixi, fer-la tendir a un exercici de generar més 
democràcia. Finalment, la mateixa exposició de nonument pot ser 
vista com una possibilitat per sincronizar els dos impulsos, mentre 
que aquesta hauria facilitât que la disseminació que proposa Sitesize 
rebi finalment la cobertura del Tricentenari i que, to t i que amb 
certa paradoxa, aquesta s'incorpori també a la celebració amb el 
component temàtic que per a la subvenció se'ls requeria: Taparició de 
1714, encara que sigui per mostrar-se corn a problemàtica per mitjà de 
les cartes.

Tot i aixô, ni en el cas de nonument ni el dArqueologio preventivo 
no ha estât un requeriment per als artistes expliciter els fets 
histórics de la commemoració per tal que les iniciatives s'entenguin 
corn aportacions al Tricentenari. Pel que fa al cicle de la Fundació 
Joan Miró, Arqueologio preventivo s'ha basat en investigacions que 
han desenvolupat cinc artistes a l'entorn de la cultura memorial i 
els llocs de memòria; és a dir, les formes en què apareix i circula la 
història en la nostra societat. A banda del projecte de Lola Lasurt 
queja hem comentat, s'ha tractat de projectes d'Oriol Vilanova,
Lúa Coderch, Antonio Gagliano i LaFundició, els quais han coincidí 
en prendre, aixi mateix, Montjuïc, la ubicació on es troba el museu.
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COITI un dels objectes en qué fixer l'atendô. Això no ha estât tant 
degut a la considerado de Montjuïc corn a muntanya histórica i 
emplaçament on la dutat remet una gran quantitat d'esdeveniments 
prétérits; sino que, en aquesta ocasió, Montjuïc s'ha abordat corn un 
recinte que té una dimensió historiogràfica important, un «centre 
d'acumulaciô d'intel-ligéncia», tal corn ha apuntat Gagliano. És a dir, 
per al desenvolupament de les seves investigacions els artistes han 
parat l'esment en la concentrado que té Hoc a Montjuïc de museus, 
arxius, monuments i recreacions historiques, els quais generen unes 
representacions i ordenar el diseurs historie, no sols de la muntanya 
mateixa sino d'una escala territorial més amplia, com és la ciutat o 
Catalunya en general.

□'aquesta manera, la qüestió del 1714 també ha reaparegut a 
Arqueología preventivo, però d'una altra manera a l'esperada, quan 
per part de LaFundició el Tricentenari ha esdevingut també un 
objecte d'investigació historiográfic. El col-lectiu ha posât aquesta 
commemoració en correspondéncia, així mateix, amb una altra 
celebrado histórica de diseurs i escala considérablement diferent, 
com és BellvitgeSO, la commemoració que preparen actualment 
un seguit de veïns i veïnes per al 50é aniversari d'aquest barri de 
l'Hospitalet. LaFundició ha disposât per a aquest fi l'espai amb qué 
actualment genera activitat a Bellvitge per experimentar diferents 
processes de dialeg entre els mateixos artistes del cicle Arqueologio 
preventivo i els responsables d'ambdues commemoracions, per 
entaular, així, un dialeg púbÜc a l'entorn de la qüestió memorial 
actualment i un seguit de reflexions a l'entorn de l'articuladó pública 
deis relats de la memòria.

Tal com digué Paul Ricoeur, la democracia sovint voi ignorar 
que també és poder i, a fi d'oblidar les seves própies victóries i les 
maneres com s'ha establert, sembla haver trobat una de les seves 
coartades en el cuite a la víctima. Enzo Traverso ha analitzat com el 
record de l'Flolocaust i de la repressió de les dictadores del segle 
XX ha permés una entrada massiva de les victimes a la história, la 
qual, a banda de fer justicia, a voltes també sembla especialment 
interessada en servir per injectar el temor vers els plantejaments 
revoluclonaris i la posslbllitat d'un canvi d'ordre. L'humanisme 
compassiu es planteja, així, com el corol-lari de la democracia 
liberal, albora que n'asseguraria la persisténcia. Mentre que el cuite 
a la víctima estaria permetent erigir, en aquest sentit, no tant un 
antimonument o un memorial de funcionament més democratic, sinó 
simplement una formació monumental que, to t i la seva aparença 
tova, acaba perpétuant també uns processes d'imposició de la 
memòria en vertical.

Podem seguir pensant que la invisibilitat del monument es 
deu al fe t que «la majoria deis monuments fallen en el seu treball», 
tal com escrivia Musil; o bé, contrariament, ara toca redescobrir 
que la seva invisibilitat també pot ser un senyal de la seva eficácia. 
Percebre el Tricentenari com un monument és dificultós avui dia, 
quan aquest es legitima amb el cuite a la víctima que recorre la 
cultura memorial contemporánia, albora que queda emparat i 
naturalitzat per unes politiques governamentals abocades al procès 
sobiranista. En qualsevol cas, ja es tracti de monuments invisibles — 
com pot ser l'escultura eqüestre al general Prim— o de monuments 
malinterpretats — l'escultura de Ferrer i Guardia a Barcelona—, les 
aproximacions artistiques que hem descrit posen de manifest que la 
qüestió de la memòria no es pot desvincular de la qüestió del poder 
en cap deis casos.

Domènec, Monument endarrocat. 2014

Récupérant les paraules de Lahuerta, també podem posar en 
entredit, així mateix, la presumpta actitud desobedient que es pot 
atribuir a aquests artistes —i de tots els agents culturáis que ens 
hem implicat en aqüestes iniciatives—, els quais, al cap i a la fi, també 
hem acabat per acatar les regles d'uns espais que s'insereixen a la 
celebració memorial. Tot i que, d'altra banda, quan considerem un 
projecte com el de LaFundició i el treball que han realitzat els artistes 
d'Arqueologio preventivo, també és innegable que s'ha expérimentât 
amb processes per inserir la insurgéncia en la commemoració, 
havent-se donat lloc a l'activació d'un seguit de processes que han 
posât en joc la verticalitat amb qué aquesta planteja una bona part de 
les seves mediacions.

Amb el projecte de LaFundició i el conjunt del cicle d'Arqueologio 
preventiva s'ha cercat establir un dialeg cara a cara amb el 
Tricentenari, tal com s'ha fe t amb la resta d'espais memorials 
i monuments de Montjuïc que s'han tractat amb els projectes.
La verticalitat deis plantejaments commemoratius s'ha tendit a 
aplanar amb cada una de les investigacions i s'han assajat, així, uns 
modes de disseminació de la memòria que, basats en el diàleg i la 
controvèrsia, han provat de fer fructífera l'obertura de débats tant 
en relaciô amb la commemoració del Tricentenari corn amb la cultura 
commemorativa en general.

El monument és una qüestió de poder, però tal com va escriure 
Musil, és cert que el monument tampoc no és infal-lible ni tan 
rotund com pretendria. La verticalitat que es pretén amb una 
commemoració mai podrá cloure's de manera definitiva i, tanmateix, 
localitzar aspectes que, encara que perifèrics, permetin treballar-la 
en la seva dimensió horizontal, és ara per ara l'oportunitat que tenim 
per transformar-la en una circumstància per expandir la democracia 
en lloc de monumentalitzar-la. Caldrà retòrcer la commemoració per 
multiplicar-ne els espais de diàleg; posar-la en relació amb el desig de 
diferents sectors socials; connectar-la amb memòries de diferents 
procedències; hibridar-la amb una major heterogeneïtat de records, 
oblits, lapsus, ficcions; així com, també, convindrà incidir en una 
inversió dels seus processes de mediació verticalitzants, per tal que 
en la disparitat de memòries també comenci un procès d'emergència 
i de reconeixement col-lectiu. De baix a dalt, i cap a una base sense 
base.

Oriol Fontdevila és critic d'art i comissari d'Arqueologio preventivo

Octubre/Novembre 2014 ■ Quadern 13



Empremtes de Joan Brossa
CÉLIA MOLLA /  Fotografíes de la Fundado Brossa

Tot i que, per a molts, Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998) ha 
Gsdevingut un artista plastic de referència pel que fa a les 
avantguardes d'aquest país, cal dir que els seus inicis, a principis 
dels anys quaranta, van ser majoritàriament literaris. Durant la seva 
infantesa va anar descobrint el món dels llibres, el cinema, el teatre 
i la prestidigitado, i va adquirir una formació autodidacta que va 
començar a donar els seus fruits durant el servei militar a la Guerra 
Civil.

Just quan aquesta va acabar, va conèixer intel-lectuals com Josep 
Vicenç Foix, Joan Prats, Joan Miró o Carles Sindreu, entre d'altres, 
que el van aconsellar i guiar en el que to t just seria I'inici de la seva 
trajectòria poètica i artistica. Un moment important d'aquest carni va 
ser el de la creació de la revista Dou ol Set (1948), amb artistes com 
Tapies i Cuixart. Aquesta va significar una aportació que trencava els 
esquemes del món artistic tal com s'havia entés fins al moment, i una 
aleñada d'aire frese en tots aquests circuits. De fet, era una revista 
de caire dadaista, i on la contribució de Brossa va ser bàsicament 
literaria.

Per sobre de tot, Joan Brossa es definia com a poeta. 1 per a ell, 
la poesia no s'acabava allá on ja no hi havia vers, sinó que la poesia 
formava part del tot, de tota expressió artistica que volgués donar 
veu a la realitat, to t interpretant-la de manera pròpia i amb sentit 
critic. Aquesta idea va ser reforçada pel seu amie i poeta brasiler 
Joao Cabrai de Melo, el qual durant els anys cinquanta el va introduir 
en les idees del marxisme i la nécessitât del compromis de l'artista 
amb la societal La poesia havia de ser al carrer, havia de formar 
part del dia a dia i de tothom. I és amb aquesta óptica que en Brossa 
crea la seva obra: poemes escrits, poemes visuals, poemes objecte, 
cartells, instal-lacions, poemes urbans..., etc. En definitiva, en Brossa 
va ser un poeta amb una visió plàstica, ja que sempre es va moure 
enmig d'artistes plastics. Per això és tan difícil classificar-lo, però 
aquest fe t ja encaixa amb la seva personalità! la qual sempre fugia 
dels convencionalismes i les formalitats.

Amb un enfocament cap a la realitat i la poesia inconformista 
que va crear, es va convertir durant els anys seixanta en el padri 
de molts joves artistes que to t just s'iniciaven en la recerca i 
l'experimentaclô. En aquesta mateixa década, la seva col-laboraciô 
amb Joan Miró o amb Antoni Tàpies va fer que a partir dels anys 
setanta la seva obra comencés a èsser coneguda, ja no només en 
un cercle restringit d'intel-lectuals, sinó entre el póblic en general.
Va començar a participar en exposicions tant col-lectives com 
individuals a nivell local i també europeu, i to t aquest procès va 
culminar amb la producció de cartells. Entitats culturáis, i fins i to t 
l'Ajuntament de Barcelona, li n'encarreguen. 1 un cop convertit en un 
referent en el món de l'avantguarda (tant en el terreny plástic, com 
escénic o literari), augmenten els projectes que li encomanen.

Els setanta van ser anys d'organització de les forces catalanistes 
i d'esquerra, i Brossa pronuncia la seva ideologia i el seu suport 
cap a les mobilitzacions que hi va haver. De fe !  va participar-hi, 
i la seva poesia també va servir de mirali reivindicatiu cap a les 
situacions politiques que saesejaven el país. Hi hagué esdeveniments

La bota de "Contra l'oblit, som!" de Joan Brossa (Cordera d'Ebre, 1988)

importants que marcaren la nostra historia: la tancada a Montserrat 
la Caputxinada, l'atemptat a Carrero Blanco, l'execució de Salvador 
Puig i Antich, la mort de Franco, les activitats de Lluís M. Xirinacs, 
l'Assemblea de Catalunya, el retorn de Tarradellas, etc. Fins i to t  el 
compromis va arribar al punt de deixar el seu estudi de Balmes a 
militants comunistes durant aquesta década.

Joan Brossa, arrelat al seu territori i a la seva historia, va 
començar, a partir deis encárrecs que rebia, a elaborar un nou tipus 
de poemes visuals pensats per romandre al carrer: els poemes 
urbans. És a dir, monuments poétics sense fronteres, sense vitrines 
ni tancats en museus, sinó formant part de la realitat tal corn 
concebía Brossa la idea de poesia. El total de la producció de poemes 
urbans sobrepassa la vintena d'obres.

El primer va ser el de Poema visual transitable en tres temps 
(1983-1984) al Velodrom d'Horta. Altres poemes urbans importants 
i coneguts van ser el d'Homentoge al llibre (1994) al Passeig de 
Gracia, 0 Bàrcino (1994) a la Plaça Nova de Barcelona. Tot i que també 
sorprèn com se'n poden trobar a diferents llocs del món, com ara a 
Frankfurt o al Casal català de l'Havana.

Un monument pie de compromis historic i politic va ser Contra 
l'oblit, som! (1988), a Corbera d'Ebre. Aquest va ser encarregat 
pel club d'opiniô Emprius en motiu del 50è aniversari de la batalla 
de l'Ebre. L'encàrrec formava part del projecte "LAbecedari per la 
Llibertat" que reuneix, arreu de l'antic poblé de Corbera d'Ebre, les 28 
lletres de l'abecedari, cadascuna d'elles creada per un artista. Aquest 
projecte posa en evidèneia el compromis de l'art amb el rebuig a les 
guerres. Joan Brossa, que també havia viscut la guerra, va escollir la 
imatge d'una bota de soldat per simbolitzar l'opressiô, la violència i el 
genocidi per part de l'exèrcit franquista. El tito l del monument és ben 
dar; a més. Brossa va voler que s'entengués aquest poema corn una 
resposta a les commemoracions de la victoria franquista.

En l'acte d'homenatge als Iluitadors de la Batalla de l'Ebre, al 
quai el poeta no va poder assistir, es va llegir un text escrit per ell en
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qué es destaca el següent: «Hem de recordar uns fets perqué ningú 
no torni a calçar aquesta bota (com ho van fer molts dels qui ara ens 
manen). Ja s'hi ha caminat massa! [...] Considérant que l'església és 
l'iinic que s'aguanta, la col-laboraciô de la Generalität hauria pogut 
consistir a aixecar un simbol a la banca, 1 aixi tindriem, tots junts, els 
veils puntáis de la societat: diners, militars 1 capellans. 1 aixô sobre el 
fons d'un poblé en ruines.»

La implicació ideològica i la crítica directa a l'hora d'acomplir 
encàrrecs sempre hi era, i a vegades va ser tan punyent que va 
comportar alguna incomoditat encara no resolta avui dia. És el cas 
d'un dels monuments mes polémics del poeta. Record d'un molson 
(1989). Aquest va ser un encàrrec de l'alcalde Antoni Meseguer de 
Sant Adria de Besòs. Volia un poema urbà que fes referéncia a la 
Mina i a la seva situado. Brossa, després de passejar-se unes hores 
pel barri, va decidir que faria un poema que eli mateix considerava un 
"antimonument", "anticelebratiu'l"condemnatori"i "denigratori". De 
qué es tractava? El poeta volia mostrar el seu desacord amb l'alcalde 
que hi havia hagut a l'època franquista, Josep M. De Porcioles, el quai 
havia construit el barri a partir d'una especulaciô urbanística brutal 
i agressiva, on havien anat a parar totes les barraques. El monument 
en si, es componia d'una cadira d'oficinista —Porcioles era notar!— 
de ferro que sostenia una safata de bronze amb el cap de marbre de 
l'alcalde franquista. L'obra va ser feta per romandre a l'exterior, de tal 
manera que el cap de Porcioles pogués contemplar eternament el 
maison urbanístic que eli mateix havia créât.

Aquest monument va ser talment un bon cop de puny sobre la 
taula i va comportar que l'Ajuntament decidís no exhibir-lo a l'exterior, 
amb l'excusa que els veins de la zona, queja feia temps que estaven 
molestos amb l'Ajuntament, el malmetrien. Però Brossa, divertit 
per la situació, va dir que justament era això, que l'escultura era per 
ser xiulada i que podia rebre allò que havia créât: vandalisme social. 
Tot i això, l'Ajuntament s'hi va negar i va guardar el monument en 
un magatzem. Uns anys més tard, la regidora de Cultura va decidir 
que calia "alliberar" el monument, i en preséncia de Joan Brossa 
van tornar-lo a col-locar al lloc que el poeta va triar, coincidint amb 
la vuitena Setmana Cultural de la Mina i amb la finalització del 
mandat municipal. Obviament, aquell acte va ser titlla t d'irregular 
i alegal, amb la qual cosa l'antimonument es traslladá al vestíbul 
de la Biblioteca Popular de Sant Andreu i més tard, al Museu de la 
Immigració (2004).

En l'obra de Joan Brossa sempre hi ha una crítica directa al règim 
franquista, al dictador, a l'església i al capital. El seu compromis amb 
el catalanisme és evident en tota la seva producció. Tracta ternes 
amb una visió tan fresca i enginyosa que fins i to t avui en dia el seu 
punt de vista és vigent i encara transgressor. La poesia forma part 
de la seva concepció política i és per això que no voi crear barreras 
intellectuals amb les seves obres. Voi que la poesia estigui a favor 
del poblé, formi part de la vida, i que a través d'idees clares i senzilles 
arribi a tothom: «Cree que el poeta actual ha d'ampliar el seu camp, 
sortir dels Ilibres i projectar-se amb un seguit de mitjans que li 
dóna la societat mateixa i que el poeta pot fer servir com a vehicles 
insòlits, to t Injectant-los un contingut ètic que la societat no els 
confereix.»

Aquests versos del poema Converso als anys noranta il-lustrarien 
perfectament aquest rigor amb què examina la societat i la posició 
que ell en pren: Som uns ciutodons que o finals del segle X X /  fon 
I'amor, animen el Borgo i paguen /  les contribucions. Tot ho esperen

Homentage al llibre de Joan Brossa (Passeig de Grècia, Barcelona, 1994)

de M adrid/i contemplen passivament les orbitrorietots./Per això el 
govern central no questiono/u n  nocionolisme tan prudent.

Tot i la seva producció i els premis que rebé, el reconeixement 
que li era degut li arriba un xic tard. De totes maneres, gracies ais 
poemes urbans que va crear, actualment la seva clutat, Barcelona, 
i molts d'altres indrets, poden gaudir de l'empremta visionaria de 
Brossa. Poemes que formen part dels carrers i la vida deis veins i 
veines, slgui quina sigui la seva condició social i el seu intel-lecte. Era 
aquesta, la idea de Joan Brossa: arribar i fer pensar a tothom, sense 
jerarquies absurdes ni poders repressius, i evidenciar les injustícies 
socials a través de la seva poesia compromesa, com ho poden 
mostrar els últims versos d'aquest poema de Cou de poemes (i960):

Espanyal960

La estructura interna de la 
Hermandad de Campeadores 
Hispánicos se caracteriza 
por una Autoridad inflexible 
en los principios y suave 
en los procedimientos, una 
Jerarquía armónica 
en lo esencial y autónoma 
en lo secundario, y una 
Fraternidad cristiana 
en todo...

Sí, sí,
però jo cree que rúníc 
pedestal són les 
sabates.
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Sitesize /
Memoria, escala i arrelament
MARTA SERRA /  Fotografíes de Sitesize

Sitesize és una plataforma de projectes participatius 
sobre la metròpoli contemporània. Fundada el 2002 
per Elvira Pujol i Joan Vila-Puig, desenvolupa treballs 
espedfics de creado, mediació 1 prodúcelo cultural a la 
recerca de noves geografies territorials i paisatgistiques. 
Entre els darrers treballs, destaca el projecte expositiu 
itinerant i la publicado/Cataluña termino aquí!¡Aquí 
empiezo Murcia!, una recerca documental sobre espais 
urbans i aprenentatge popular mostrada a La Virreina 
Centre de la Imatge; MAD#sub, un assaig visual sobre la 
periféria metropolitana del sud de Madrid; Volporaíso 
Aula Permanente, creado d'una comunitat d'aprenentatge 
sobre la ciutat de Valparaíso, a Xile; l'exposidó Narracions 
metropolitanes_Aula Permanent per al Pavelló catalá de la 
Biennal dArt Contemporani de Venécia 2009, i el projecte 
5ITMonreso, Servei d'lnterpretació Territorial (2005-08), 
una metodologia participativa sobre el creixement i la 
transformado de la ciutat a partir de practiques creatives 
en relació amb diferents disciplines territorials: geografía, 
paisatgisme, participado ciutadana, pedagogia, gestió 
cultural.

www.sitesize.net

Sitesize i les practiques artistiques en el context vallesà
Frases com: «Una bona ciutat és millor que una bona casa»; paraules 
com: «dir, informar, opinar, expressar, manifestar, publicar», 0 un 
cartell de 1986 anunciant «Art i Ciutat, jornades de débat sobre l'art 
contemporani i el medi urbà», formaven part del material visible que, 
a primer cop d'ull, podíem trobar al taller que el col-lectiu artistic 
Sitesize tenia al barri de Gracia de Sabadell. Sitesize, créât el 2002 
i format pels artistes Elvira Pujol i Joan Vila-Puig, centra els seus 
ambits d'interès a l'entorn del concepte d'autonomia i recerca de 
noves geografies territorials i paisatgístiques, establint camps base 
en algunes ciutats com, per exemple, Sabadell. Al llarg de la darrera 
década i fins avui, l'estudi de les caractéristiques socioespacials del 
territori vallesà inspiren a Sitesize l'exploradó de vies no formáis 
des de la práctica artística. A través de tota una sèrie de projectes, 
aplegats per primera vegada en aquest número de Quodern, Sitesize 
ens presenta el Vallès com a paisatge cultural d'on emergeix la 
nécessitât d'arrelament; com a consciéncia d'escala metropolitana, i 
com a paisatge que es transforma entre tensions de possibilitat i de 
resisténcia.

La nécessitât d'arrelament
La importancia que Sitesize dona a la nécessitât d'un relat propi

que expliqui el Hoc com a espai identitari és constant al llarg de 
tota la seva obra. En paraules de Joan i Elvira, tant la presència 
del Hoc com la seva absència, aixi com el sentiment de pertinença 
i la nécessitât d'identificació en ell, han estât determinants i 
condicionants absoluts en la seva forma de treball: «Si hi ha un tema 
que ens ocupa en aquest moment és la construccié del Hoc. Múltiples 
factors ens han configurât la nostra manera de treballar, però cap 
no ens ha condicionat tant corn el fe t de no tenir un espai propi». 
Aquesta nécessitât d'arrelament respon als efectes del model de 
ciutat globalitzada, una ciutat que es dissemina tant en espais fisics 
uniformitzats corn en la creació de mons ficticis. Per aquest motiu, 
Sitesize alerta d'un desarrelament de l'imaginari, de l'abundància de 
construccions fantasioses i médiatiques que esborren i exclouen 
les referèneies existents. Aquest fenomen el descriuen corn a 
des-memòria, una crisi de valors, fins i to t d'estandardització 
compositiva: «Un desarrelament de l'imaginari, convertit en una 
fantasia sense Hoc, que pot ser considérât un símptoma evident 
de la pèrdua de les referèneies pròpies, amb unes conseqüències 
que, possiblement, encara no som capaços d'avaluar en tota la seva 
dimensió real. [...] És encara possible pensar que podem viure/crear/ 
experimentar un paisatge que ens sigui propi?»

Aqüestes reflexions comporten, inévitablement, repensar el 
paper que la práctica artística desenvolupa respecte la qüestió 
socioespacial. Sitesize, per tant, reflexionará sobre quins són els 
vineles entre art i territori, sobre l'impacte de Tacciò creativa a Thora 
de construir discursos propis. Sitesize investigará, també, el valor de 
l'imaginari local i sobretot explorará les possibilitats de generar-lo, 
més enllà de representar-lo.

Ja sigui en un barri, en una plaça, a través del curs d'un riu o en 
un àmbit perifèric, els projectes de Sitesize interroguen diferents 
capes, la multipHcitat de relacions que fan un Hoc. Conseqüentment, 
Sitesize s'intéressa per un tipus d'espai molt particular, comú en tota 
la seva obra: Tespai en transformació, Tespai sotmès a pressions, 
canvis passius i forçats, a valors de canvi. Projectes corn Paisatgisme 
ara (2006) a Sant Quirze del Vallès, Missatges 0 les grues (2006) a 
Sabadell i La porta de l'infern (2009) a Barbera del Vallès, són claus 
en la denùncia d'aquesta transformació i posen de manifest la seva 
doble cara, és a dir, la manca d'ancoratge.

La consciènda de l'escala metropolitana
En vista de la subordinació que pateixen moites de les ciutats 
suburbanas, Sitesize posa en dubte el binomi centre/perifèria i 
identifica el fenomen del creixement urbà des de la idea de regió.
La regió, vista com a entitat única, va Higada amb la qüestió d'escala 
territorial metropolitana. Relacionar-se amb la ciutat des de la 
perspectiva de ciutats interconnectades i embegudes en un mateix 
context geogràfic, els permet identificar l'impacte del creixement 
accélérât, els efectes manifestos en aquesta ciutat expandida, una 
ciutat composta per ciutats distribuïdes pel territori receptor.
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No és gens estrany, dones, poder trobar entre el material de 
Sitesize un mapa de la regió metropolitana de Barcelona penjat 
a la inversa. Sitesize senyala en aquest plánol espais critics on 
projecta —com ara Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Bellaterra, 
Ripollet...—, nuclis de poblado que han crescut en espais 
intermedis com a resposta del fenomen de la dispersió urbana i 
que ha donat continuïtat al te ixit urbà de Barcelona, provocant 
l'annexió d'altres municipis que han crescut de forma iliimitada. Els 
efectes es fan palesos en la pressió demogràfica, però també en 
les pautes de comportement quotidià, ja que afecten la mobilitat 
i la deslocalitzaciô de llocs de trebalL La dispersió urbana ha 
comportât, de nou, la pèrdua de referèneies i el trencament de 
l'experiència directa amb el Hoc, construint un paisatge fe t de 
superposicions globals que no es pot identificar amb una imatge i del 
quai estem desconnectats emocionalment. En paraules de Sitesize, 
es tracta d'una «pèrdua de referèneies necessaries per establir 
la correspondèneia subjectiva personal amb el paisatge proper 
[...] Experimentem un trencament entre la vivèneia del paisatge 
i el seu sentit profund.» El projecte Rieres i Rambles (2007), el 
Toller Limits (2007) i el Vallès omb/sense el Quart Cinturò (2008), 
mostren aquesta exploració i preocupació del territori vallesà en 
transformació i fragmentació constant.

La memòria com a espai de resistència
La memòria d'un espai, segons Michel de Certeau, es pot definir 
com la capacitat d'un Hoc per ser alterat, performat, transformat.
Des de la consideració de la memòria com a possibilitat de 
transformació, Sitesize la pren en préstec com a eina de resistència 
a l'estandardització. Per aquest motiu, Sitesize explica que aquest 
gest de recuperar el passât no parteix d'una mirada nostàlgica, sinó 
que proposa integrar la memòria en el procès creatiu com a eina 
capaç d'articular una comprensió i una avaluació més àmplies, més 
complexes i més aproximades de la transformació urbana de les 
nostres ciutats. Recuperar les traces i els rastres d'altres relats els 
será útil per contrastar la realitat i millorar-la. Aquest vaivé entre 
repensar el present, recuperar el passât i construir el futur fa de la 
història i la memòria una eina pública reversible. Els projectes TAO 
riu Ripulì (2002) i Un conservador de las cosos que se tiran (2003- 
2009) il-lustren aquest desig de resistència a una transformació que 
esborra traces.

Des d'aquests territoris on la Hibertat esdevé la principal 
bandera, Sitesize rellegeix i fa emergir aquelles capes de la història 
que han quedat silenciadas, soterradas. Posar l'accent en les 
situacions d'aprenentatge autogestionat —auténtics referents 
internacionals al seu moment històric— permet forjar una lectura 
crítica de la transformació urbana de les nostres ciutats to t 
réclamant un estât de democràcia directa i participativa. Per aquest 
motiu, l'experiència Hibertària representará per a Sitesize una eina 
d'aprenentatge que permet, d'una banda, avaluar les dinàmiques de 
transformació urbana, i de l'altra recuperar un Hegat (contrarelat) 
popular per evitar caure en les formes de dominació i manipulació del 
sistema en qué vivim. El cas de la recuperació del Jardí de lAmistat 
(200-2014) i Lo Setmono Gloriosa (2009), ambdós projectes a 
Sabadell, són una aposta cap a la descentralitzadó i l'autonomia 
espacial i ciutadana que ens ofereix de nou la història Hibertària de 
les terres vallesanes.

J  J iE C -i'

A dalt: Narracions metropolitanes. Aula Permanent. Favellò de 
Catalunya a la 54 Biennal de Venècia (2009). Abaix: Taller Ciutat 
Cooperativa. Tour, parada a l'illa Robador. (Raval, 2004).
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Sitesize / Conversa amb Marta Serra 
«Ens interessen els espais en transí ormació»

Marta Serra: A què fa referència el nom de Sitesize?
Treballar pel Hoc i treballar sobre la relació amb el Hoc. Impulsar 
la dimensió fisica contextual, però ampHar-la a Tàmbit social i 
d'interacció cultural oberta. Aixi, la dimensió del Hoc es converteix en 
plural, rica i transdisciplinària. Sitesize es va definir a partir d'aquest 
aspecte: crear un Hoc on succeeixin projectes que permetin la 
reflexió i la interacció establertes de forma col-laborativa.

MS: Treballar amb la ciutat ha estât sempre una condició bàsica 
dels vostres projectes? A què responen els espais on interveniu i a 
partir de quina condició els escoHiu?
El que ens interessa principalment dels Hocs de treball és que 
siguin espais en transformació. A inicis del 2000, el que definia 
el territori era la seva bogeria transformadora. La transformació 
que vam viure aquells anys al Poblenou implicava presenciar els 
enderrocaments dels barris del 22@, veure com es traçava la 
Diagonal que abans no existia... El nivell de destrucció de la ciutat 
neoliberal era espectacular. Es modificaven tant les referències, 
que no es podia competir a nivell d'intervenciô i el que calia era crear 
eines per assegurar un ancoratge a la realitat tan canviant. Aquests 
espais en transformació poden ser espais naturals que deixen de 
ser-ho, o també espais histórics. En aquell moment vivíem al Raval 
—just s'havia inaugurât la Rambla— i vam començar a implicar
nos en les Huites contra la transformació del barri participant 
amb la Coordinadora Contra l'Especulació del Raval. Aquesta ha 
estât la condició més important des deis inicis: com crear eines de 
construcció de la ciutat des d'altres formes.

M.S: Quina és la percepció que teniu d'aquella transformació de 
la ciutat? A quins aspectes us oposáveu i quines dinámiques 
denunciàveu?
Durant els Joes Olímpics, la ciutat es transformava i hi havia molt 
poca resposta, van haver-hi algunos veus critiques però foren 
silenciados. Després deis anys noranta, amb la transformació directa 
del Raval, de Santa Caterina, ens impHcárem amb la Plataforma 
Contra l'Especulació de Barcelona, una plataforma representativa 
d'entitats de cada barri. Mentre hi participàvem activament, ens 
adonàvem de la dimensió completa de ciutat. Paral-lelament, com 
que el 2003 havíem fe t un seguiment de les dinámiques del barri del 
Poblenou, ens vam dedicar a editar un vídeo (Ciutadans 22@) que 
tractava l'experiència dels veins i de les seves respostes enfront les 
formes d'expropiaciô, la història del barri que es perdia i la veu dels 
politics.

M.S: Un cop aclarit el context de transformació urbana de la 
centralitat de Barcelona, tornem a la dimensió metropolitana. 
M'interessa la visió que teniu de la RMB i corn us relacioneu amb el 
territori circumdant, que està créant una centralitat pròpia.
Barcelona és una ciutat que xucla molt. Q,uan un viu fora, s'ho pot 
mirar amb certa distancia. Per exemple; tenim aquest mapa de

Repensar Barcelona. Cloenda de la primera temporada (2005)

Barcelona situât del revés, perqué d'aquesta manera destaca la 
relació que hi tenim des del Vallès. No és que hi hagi un centre o 
una periféria, sinó que depén de com ens relacionem amb la ciutat. 
Aquesta mirada perifèrica ens ha conduit a no percebre el Raval com 
el centre del món sinó a mirar enfora i saber qué passa al darrere, 
en els altres barris, a les altres poblacions que s'estan urbanitzant 
d'una manera amb la qual no estem d'acord. Per tant, una de les vies 
de treball de Sitesize ha estât sortir, treballar, afrontar el tema de la 
periféria com a oportunitat de treball, élaborant les metodologies 
que ha de tenir aquesta aproximació metropolitana.

M.S: Com vau començar a desenvolupar les metodologies de treball 
i en què consisteixen?
Vam aprendre molt amb els ternes de denuncia i de seguiment, però 
en cert moment el que voliem era deixar la càmera i posar-nos a 
treballar. Després d'acostar-nos al conflicte, d'intentar-lo entendre, 
preteniem passar del registre de la representació a la transformació. 
Els primers treballs estaven més centrats en la representació 
urbana —per exemple, el projecte al riu RipoH—, amb l'objectiu 
de desxifrar la seva imatge social i analitzar la seva representació 
en l'imaginari col-lectiu. Ens interrogàvem sobre com ha de ser el 
Hoc, però no hi interveniem. En el cas del Poblenou, es tractava del 
mateix. A partir d'aqui ens plantejàvem quin és el rol que ha de tenir 
la creació artistica en relació amb aquesta transformació urbana:
De quin costat s'ha de posar? Què ha d'aportar? Simplement, ha 
de filmar i fotografiar la realitat i representar-la a través d'una 
web, 0 bé ha d'oferir alguna cosa més? Passàvem d'una visió més 
descriptiva a emprendre rols actius de treball a la ciutat. Com que 
parlem de la ciutat extensa, complexa, el relat que hem de fer ha de 
ser, conseqüentment, complex. La complexitat implica que ha de
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ser construit per molts agents, amb molts interessos, I cadascú hi 
ha de ser capaç d'aportar la seva part. Per aixô especificàvem "la 
construcció d'un patrimoni narratiu public". Les aportacions no han 
de ser necessàriament disciplinàries, poden partir de qualsevol font 
de coneixement i experiencia. També treballem la relaciô entre el 
real i l'imaginat, la realitat i la ficció, on aquest encreuament és un 
fe t constructiu, on la ficció és tan potent corn la mateixa realitat, 
possibilitant la construcció de les pròpies ficelons vinculados a les 
comunitats locals. Caldria crear institucions pròpies d'escriptura i 
lectura de la realitat. Treballar en diferents escales narratives, entre 
el relat global i el relat local.

M.S: En quines metodologies ho podriem concretar?
Cap a l'any 2005, quan les ciutats se sotmetien a grans planejaments 
d'urbanitzaciô, proposàvem tres Unies metodolôgiques de treball 
cultural metropolita: d'una banda, la Narració Metropolitana: relats 
(orals, escrits, fi'lmics) que es van acumulant i que construeixen el 
Hoc; de l'altra, les Accions de Creació de Capital Simbòlic: el treball 
en relaciô al Hoc ha de ser l'oportunitat per crear capital simbòlic. 
Aquest capital pot ser fi'sic, material o immaterial, ja que partim 
del fe t que la construcció del Hoc té dues vies, la projectual —més 
pròpia dels arquitectos i urbanistes, que inclou anàlisi, projecte 
basic, executiu, i potser s'hi escola algún aspecte de participació, 
to t i que no passa sovint—, i una segona via identitària i de creació a 
nivell d'imaginari social. El que pretenem és fer compatible ambdues 
aproximacions. Les accions de creació de capitai simbòlic esdevenen 
una altra via en paral-lel d'intervenció, que consisteix en passar de 
l'anàlisi projectual a l'imaginari social, a detectar els referents que 
projectem a través de la imaginació. Es tracta de construir la ficció 
que unifica i que converteix els agents en actius a través d'algun fe t
0 espai que cohesiona imaginàriament —podria ser un projecte o 
una intervenció, però també un esdeveniment com els Joes Olimpics, 
la transformació d'un barri, la resistència a aquesta transformació, 
etc. l finalment, el Servei d'interpretació Territorial: com traballar la 
informació i el coneixement del Hoc de manera col-lectiva. Vinculats 
a la transformació, hem de tenir eines per generar informació 
compartida a nivell ciutadà, évitant dualismes entre agents experts
1 passius. Cal crear situacions de transversalitat. Es tracta d'un 
dispositiu per construir la informació ciutadana o la interpretació 
territorial. Aixô implica la recerca oberta —aproximació al Hoc, a la 
seva gent, documentació i arxiu a partir del que ofereixen els agents 
del Hoc—, la interpretació col-lectiva que posi al mateix nivell els 
diferents factors, i la difusió o accions publiques que retornen i 
posen al mateix nivell els experts amb els ciutadans. Per tant, els 
tres objectius que vam consolidar i que fins avui defineixen el nostre 
treball són connectar culturalment, sumar coneixement i actuar 
col-laborativament. I corn a condicions que Higuen aquests nuclis, 
identifiquem la creativitat, la participació i l'autogestiô.

M.S: La metodologia que descriviu a SIT Manresa és un intent de 
proposar eines que poden aplicar-se de forma generalitzada? És 
exportable a entorns diversos?
Partim de l'experiència, de l'interès de treballar al Hoc on vius.
Però, efectivament, proposem metodologies de treball que puguin 
ser exportables a altres Hocs. Ens interessa que situacions i 
experièneies molt locals, en diferents ciutats, cada una amb les seves 
particularitats, puguin connectar-se i integrar aqüestes eines de

Accions amb la Coordinadora contra l'especulaciô del Raval (2004)

treball. El cas de Valparaíso Aula Permanente (Valparaíso, Xile) és un 
exemple. Consistía en exportar aqüestes situacions d'aprenentatge 
per interactuar amb la dinàmica de transformació de la pròpia ciutat. 
Per aixô es va crear un grup de treball permanent d'aprenentatge i 
d'interacciô amb la pròpia ciutat.

M.S: A la publicaciô de SIT Manresa s'hi inclouen esbossos de 
l'arquitecta Itziar González. Corn valoreu la participació dins els 
projectes urbanistics i quina és la participació que vosaltres 
proposeu?
La itziar Gônzalez és una de les persones que defensava la 
participació integrada a l'arquitectura. Ha tingut una participació 
molt cultural, entrant en el Hoc des de la dimensió simbòlica. 
Nosaltres, la participació l'entenem corn a participació cultural, no 
tant corn a projecte de consulta, sinó que la pròpia relaciô amb el 
Hoc ja és una participació que no necessita tenir convocatòries, ni 
terminis, ni pressupostos, sinó que ha d'existir per si mateixa. La gent 
ja participa normalment en les coses. El que pretenem és integrar 
altres formes de relaciô amb el Hoc que impliquen intensificar 
aquesta participació natural. Aquesta implicació s'expressa de 
moites maneres. L'urbanisme de la ciutat actual no està intéressât en 
com viu la gent, sinó en fer ús de la ciutat com a element de guany, i 
això xoca constantment. Nosaltres proposem retornar les formes de 
vida com a formes que construeixen el Hoc, i lamentablement és un 
procès conflictiu.

M.S: Corn sorgeix el projecte REpensar Barcelona?
□avant la forma de fer ciutat del Fòrum, arriba un moment en què ens 
adonem que no podem oposar-nos només a aqüestes dinàmiques de 
transformació, sinó que cal aportar idees, discutir-les i analitzar-les. 
Amb un grup de gent molt réduit, el 2005 vam muntar les jornades, 
setze setmanes seguides de sessions publiques sense finançament. 
Va ser corn construir una Universität popular en la qual el tema de 
l'aprenentatge i l'educació entrava a través del treball col-laboratiu 
i comunitari. Entenem que Tacciò amb la ciutat, més que no pas 
una participació, cal que siguí un aprenentatge, un aprenentatge 
coTlectiu. A partir d'aqui es poden fer accions d'oposició, de 
construcció, d'autoorganització.
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M.S: Quins son els referents que us han Influenciat en el vostre 
treball?
Per treballar en paisatge i territori però sense fer-ho, sols obrim 
linies que aprenen de la geografia entesa des d'una via cultural, del 
paisatge a través del Joan Nogué, de la participado col-lectiva. En 
el cas de REpensar Barcelona, vam poder connecter molt bé amb el 
passât històric de la ciutat gràcies a referents com el José Luís Oyón 
i l'Ateneu Enciclopédie Popular, ensenyant-nos que la história de la 
ciutat havia estât d'una altra manera, que hi havia hagut una repressió 
molt forta sobre un model de ciutat construit per l'aprenentatge de 
trenta anys de formació popular, de igoo a 1930.

M.S: Com descrluríeu aquest altre model de ciutat en el qual 
l'autogestió té un paper estructurant?
Des de principis del segle XX (el 1902), hi ha una gran repressió contra 
la població; el moviment obrer té molt dar que la seva base és Iluitar 
per una formació pròpia, crear una educació pròpia, una cultura 
pròpia i una forma d'organitzar el treball pròpia. I això sera la base 
de la transformació social del segle XX. Aquí, això s'estronca amb la 
Guerra Civil el 1939, però va ser molt potent i es va aconseguir que 
en els anys de la República hi haguessin experièneies pioneres en 
aquest sentit d'autogestiô. REpensor Barcelona va ser una forma de 
reconnecter amb aquest model de ciutat, de saber, d'aprenentatge, 
d'autoorganitzaciô i de crear una altra forma de construir ciutat. 
Aquest seria un dels nostres referents importants que es troben en 
la história, en el coneixement.

M.S: Explorant projectes corn ¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza 
Murcia!, com definiríeu aquest altre model de ciutat que hi ha 
implicit? Per a què pot ser útil recuperar els valors d'aquesta ciutat 
autogestionada de principis del segle XX i de la República?
¡Cataluña termina aquí!¡Aquíempiezo Murcia! vol descubrir, 
reconèixer i difondre aqüestes experièneies del passât per 
connectar-les amb les necessitats del present. La voluntat de 
construcció col-lectiva i autogestió no té models ni dimensions.
Busca enllaçar amb l'experiéncia entre persones lligades a un 
Hoc i unes circumstancies, i és a partir d'elles que esdevenen 
responsables de Tacciò des de/sobre les seves vides i sobre recursos 
materials i cognitius. Reconèixer i activar esteres d'emancipació 
és una necessària via de canalitzar una xarxa activa i autònoma de 
transformació possible. Les formes culturáis que es realitzen des 
d'aquestes situacions són similars en objectius, i especifiques i 
diferents en necessitats i oportunitats. La seva consolidació üiure 
n'és la garantía del seu éxit.

M.S: Referents com TEduard Masjuan i la seva recerca sobre el 
naturisme i l'ecologia humana també us han aproximat no pas tant a 
un retorn a la natura com a la capacitat d'autogestiô i producciô de 
Tespai. El cas del Jardi de TAmistat en seria un exemple?
El fe t del return a la natura és un camp fonamental, però encara a 
explorar per nosaltres. Ens interessen altres maneres de viure la 
ciutat i el cas del Jardi de TAmistat és encara un tema molt urbà. 
Estem parlant de Llum de la Selva, un home que vivia en harmonía 
amb la natura. Però què vol dir actualment això? És un tema 
fonamental per als nostres propers decennis i en el quai el treball i la 
conelxença de TEduard Masjuan ens ha ajudat molt.

M.S: En relaciô amb aquest altre model de ciutat hereva de principis 
del segle XX, quin és el paper que juga el concepte de memòria? No 
es tracta tant d'una reivindicaciô 0 reseat, m'equivoco?
No partim d'una mirada nostàlgica. A banda de la transformació de 
la ciutat, s'han perdut moites altres coses que, si no es coneix la 
história del Hoc ni el significat d'aquestes coses que es perden, no ens 
permeten avaluar aquesta transformació. La construcció de la ciutat 
actual s'ha fe t a partir d'arrasar-ho to t i pensant que només tenim 
el deure de construir una ciutat del futur que hagi de ser diferent 
i que no integri els elements del passai Quan s'integren aquests 
elements, sovint són anecdòtics i no fan referència a una história viva 
ni a una história social molt rica que hi ha hagut. Al descobrir aquesta 
história social, quan es rescata, et trobes que ha estât una história 
que no ha pogut deixar grans traces —no ha tingut unes institucions 
representatives que siguin valorades, i uns edificis i empremtes 
fi'siques que s'han considérât menors per tal de neutralitzar el seu 
valor real, que fou el de la seva important experièneia. Per tant, 
el reseat de memòria es produeix a través de Texperièneia, de la 
conscièneia que cal activar d'una altra manera. El Jardi de TAmistat 
és un cas, però tots els exemples que vam treballar a Texposició de 
La Virreina són representatives com a situacions d'aprenentatge: 
l'aprenentatge popular vinculat a començament del segle XX fins a 
Tactualitat, com a memòria d'autoconscièneia, de resistèneia. És una 
memòria immaterial que ha de tornar a ser activa amb les accions.
No cal que construeixi res, però cal que ens sigui útil per a posicionar- 
nos davant la realitat. En aquest sentit, les edicions deis Quaderns 
Pedagogics són el résultat del treball de ciutat i aprenentatge, però 
integrant la mirada histórica en un escenari actual.

M.S: Quant a la proposta de projecte del Jardí de TAmistat, projecte 
centrât en la reactivació de memòria i recuperació de Tespai, a 
partir de quins criteris esteu formalitzant-ne el seu disseny?
Actualment ens preocupa canviar el paradigma del disseny de la 
ciutat. Com fer una ciutat més participada implica entrar dins una 
cultura que no tenim, una cultura de coresponsabilitat de les coses, 
que no sigui només participar i delegar sinó fer un seguiment previ, 
però també amb el temps. Pensar un espai Hiure de la ciutat que ha 
de ser natural o pseudonatural, i que integri els valors del naturisme 
i de Tesperit Hibertari, ha d'estar d'acord amb un disseny que integri 
la diversitat i que la pròpia construcció estigui feta a partir de la 
participació de la gent del Hoc. A la proposta per al Jardi de TAmistat 
hi ha espais que no están intervinguts, d'altres que són d'interacció 
comunitària amb la gent. En el projecte Un conservador de las casas 
que se tiran també recuperàvem aquesta idea. Aquest home que 
habitava al riu RipoH construía el seu entorn habitable a partir del 
que la gent Hençava al riu. Ara s'ha fe t un parc, to t s'ha enderrocat i 
no hi ha quedat res. Ara és el parc de la Clota. Elija sabia que vivia en 
una zona expropiada. L'arquitecta responsable del projecte va estar 
interessada en algún moment en conservar la seva casa, però ho va 
tenir molt compHcat. Amb el Jardi de TAmistat volem evitar que pugui 
passerei mateix.
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Sitesize /
Projectes a Sabadell i el Vallès (2002-2014)

Des dels seus inicis, Sitesize s'ha intéressât per una acciò cultural 
que tingui un lligam amb l'àmbit local. Per proximitat, dones, creiem 
que cal traballar sobre els temes i les relacions que es donen en 
l'espai en què vivim. Perqué crear en un context real evita caure 
en generalitzacions i abstraccions. Per la possibilitat que permet 
de mantenir una interlocució directa amb les circumstàncies que 
condicionen l'evolució de cada procès creatiu i que obliguen a 
una readaptació continua de les opinions i les respostes. i també 
perqué aquesta proximitat permet experimentar i actuar sense 
intermediaris, i amb el suport de complicitats que cal guanyar.
En el cas de Sabadell i el Vallès, aquesta proximitat hi era ja, en 
part, obligada i també desitjada, i podem dir que ha estât una font 
constant d'experimentació i aprenentatge. L'acumulació de totes 
aqüestes experiéncies créatives, que han estât generadas per 
desitjos propis, per encárrecs directes o per complicitats latents, 
permeten ara fer-ne una revisió ajustada i també condescendent. 
Són la base per a noves actuacions que no ens estalviïn els dubtes i 
els errors, però que ens donen també un recull per compartir i poder 
dir, sense renuncia, que la nostra resposta en aquell moment va ser 
aquesta.

1-TAO RIURIPOLL 2002

Taller TAO Riu Ripoll. Recorregut amb Max Martín. 2002 

Promoters: Visions de Futur 2002.
Circumstáncia: Taller obert de creado sobre l'espai del riu Ripoll a 
Sabadell. Octubre 2002-octubre 2003.
Col-laboradors: Escola Municipal d'Art Illa de Sabadell, Departament 
de Medi ambient de l'Ajuntament de Sabadell.
Disseminació: Web http.y/www.sitesize.net/riuripoll/. Articles dins

el dossier sobre el riu Ripoll. Arraona núm. 27, revista deis museus 
municipals de Sabadell.

Taller sobre la imatge pública de l'espai del riu Ripoll al seu pas 
per Sabadell. Un exercici de representado territorial que sitúa 
la voluntat d'intervenir des de l'art en la ciutat, no tant en el propi 
espai com en l'imaginari social. Una activado cultural que pretén 
actuar en la forma de mirar i en la construcció col-lectiva deis 
continguts Higats a la relació amb el Hoc. Va ser una de les primeres 
experiéncies en qué s'utilitzava Internet com una eina de comunicació 
social per a la representado activa de la Identität territorial. El 
desenvolupament del taller va generar treballs de creado, recerca, 
recursos tecnológics, treball documental, accions de reconeixement i 
practiques collectives.

2- UN CONSERVADOR DE LAS COSAS QUE SE TIRAN. 2003-2009

Sala a la casa de Manuel Sánchez Verdum a La Clota. 2003 Foto:
Joan Caries Lorenzo

Promoters: Sitesize.
Circumstáncia: Vídeo documental de recerca dins del taller TAO riu 
Ripoll.
Col-laboradors: Hangar, Eugeni Güell.
Disseminació: Editât el 2009 per a ser présentât en el Pavelló de 
Catalunya de la 59a Biennal de Venécia (2009).

Dins dels treballs de creació i representado del taller TAO riu Ripoll, 
es va realitzar un documental i una entrevista a Manuel Sánchez 
Verdum, veí de la Clota, a Can Puiggener. Una persona véritablement 
encarnada en la vivénda del riu, imatge viva i resum viscut de la 
história recent d'aquest espai. Albora, també una evidénda de la 
frágil memòria que podem conservar d'aquest espai en els moments 
més difídls de la seva transformació, la que va deis anys 1950
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fins el 2000. En la seva experiència s'intégra el desplaçament des 
d'Andalusia a Sabadell, la vida a les coves del riu, l'autoconstrucciô 
del barri de Can Puiggener, la recuperado ambiental del riu i una 
creativitat que omplia tots els nivells de relació amb el seu entorn. 
Una fragilitat que la destrucció completa del que va ser la seva casa a 
la Clota no fa més que accentuar.

3- PAISATGISME ARA. Revisitant els paisatges 
del pintor Vila-Puig. 2006
Promotors: Sitesize.

Moviment de tenes a la zona de Can Feu. 2005

Circumstáncia: Exposició del pintor Vila-Puig en la inaugurado de la 
Casa de Cultura Vila-Puig de Sant Quirze del Vallès.
Col-laboradors: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Crup 
excursionista de Sant Quirze, Francesc Muñoz, Pere Vidal, Ramon 
Parramon.
Disseminació: Exposició a la Casa de Cultura Vila-Puig, débats 
públics i recorregut des de Sant Quirze, Sant Pau de Riu-sec a 
Bellaterra, per revisitar els paisatges del pintor Vila-Puig.
En relació amb l'exposició de pintures de Vila-Puig que inaugurava la 
Casa de cultura Vila-Puig a Sant Quirze del Vallès —en la que va ser la 
casa nadiua del pintor—, es va realitzar un projecte de representació 
territorial deis indrets del Vallès en qué el pintor va dur a terme 
gran part de la seva obra. Tornar a aquests llocs en l'actualitat 
era constatar no només els canvls i les transformacions évidents 
que havien sofert, sinó també fer-ho respecte deis instruments, 
arguments i formes de mirar que tenim ara des de la percepció 
social del paisatge, per poder integrar o renovar l'experiéncia 
plena d'aquests indrets. Es va fer una exposició de la representació 
actualizada d'aquests indrets, un débat públic sobre la percepció 
social del paisatge i un recorregut col-lectiu per tal d'experimentar 
directament els llocs representats.

4- MISSATGES A LES GRUES. 2006
Promoters: Sitesize.
Circumstáncia: Exposició Visto oério amb camins que s'encreuen. Lo 
generoció deis 80 en lo creoció artística o Sobodell. Académia de 
Belles Arts de Sabadell.
Col-laboradors: Eugeni Güell.

Imatges generades per a l'exposició. 2006

Disseminació: Exposició a l'Académia de Belles Arts de Sabadell, 
setembre-desembre de 2006.

La transformació de la ciutat en aquests anys d'intensa febre 
immobiliària feia que la preséncla de grues alçant edificis i l'abséncla 
—manifesta en solars que són résultat d'enderrocs— fossin 
aclaparadores en tots els barris de Sabadell. D'altra banda, les 
veus presents critiques amb el procès economic i social d'aquesta 
transformació eren poques però molt lúcides. Escoltar-Ies i intentar 
introduir aqüestes idees sobre el model de ciutat équilibrât i 
més sostenible semblava temerari i derrotista. Però finalment, 
aqüestes tragiques prediccions, silenciades en aquell moment, s'han 
demostrat certes i irrevocables. L'exposició mostrava imatges de 
les moites grues presents a la ciutat, en qué s'introduïen missatges 
d'un altre model de ciutat desitjable, acompanyats d'escrits que 
ampliaven aquests conceptes, que es fixaven sobre la pintura grisa 
que tapa en els murs de la ciutat qualsevol manifestació d'expressió 
Hiure.

5- RIERES I RAMBLES. 2007
Promotors: Stalker-Osservatorio Nomade, Roma; Sitesize, realitzat 
conjuntament amb Anna Recasens.
Circumstáncia: Recorregut pel Vallès Occidental dins dels cinc 
itineraris metropolitans.
Col-laboradors: Moltes entitats i persones que col-laboraren en algún 
aspecte déterminât durant els tres dies de recorregut.
Disseminació: Recorregut territorial simultanl els dies 4,5 i 6 d'abril
de 2007.

Sota l'exemple i l'organitzacló delgrup Italia Stalker-Osservatorio 
Nomade, la primavera del 2007 es van organitzar cinc recorreguts 
territorials col-lectius els quais, sortint de cinc punts de la regió 
metropolitana de Barcelona i després de caminar durant dos dies, 
confluïen en el CCCB al centre de Barcelona. Fou una important 
experiència d'exploració i vivéncia deis espais ocults de la periféria 
realitzada per un grup de més de 100 persones entre tots els 
grups,que compartiren l'experiéncia i el seu registre, les seves 
análisis i les capacitats d'interrogar-nos sobre el terreny d'un territori 
no représentât. Un paisatge en qué la seva principal abséncia és, 
ara, la seva manca d'una Identität precisa. La qual cosa no impedeix
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Bonne chance à tous les clandestins
Patricia Gómez y Jesús González

Souleymane llomodo Solo Bombo, 
también llamado Minh

Llegué o Tenerife el 8 de noviembre de 2007- 
Salí de Molí el 24 de octubre, miércoles.
Llegué o Senegol el Jueves 25 de octubre de 2007 o 
las 4:00h. Fui a Mbour, y cogí un taxi poro ir a Jool.
Llegué o Jool o las 6:45h de la mañano.
Cogí lo patero el mismo día o los 23:00h 
y solimos hacia Cambio pora recoger o unos gombionos. 
Estuvimos 12 días en el océano Atlántico 
y llegamos a España el día 5 de noviembre de 2007, o 
las 22:30h. Hemos posado 3 días con lo policía de Tenerife. 
Debíamos estar 40 días en el centro de inmigración, 
pero a los 14 días nos trasladaron o Los 
Palmos o un centro de inmigrantes pora hacer 
el resto de lo estancia. Después de 40 días soy libre.

En algún momento de 2007, S. escribió en francés este mensaje sobre uno de los muros 
del Centro de Internamiento para Extranjeros de Fuerteventura. En algún momento de 
20n, este y muchos otros escritos y dibujos que llenaban las paredes de los dormitorios 
del CIE, se cubrieron con pintura blanca cuando el centro se cerró, al haber disminuido la 
afluencia de migrantes hacia las Islas Canarias.

Ehg de abril de 2014 salimos de Madrid a las 17:25h y aterrizamos en Fuerteventura 
a las 19:15h. Pasamos 35 días en el CIE El Matorral con el propósito de buscar y 
recuperar los testimonios dejados por las personas que hasta allí llegaron. El 25 de abril 
empezamos a limpiar las paredes.
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Patricia Gómez i M® Jesús González (Valéncia, 1978) són Ilicendades 
en Belles Arts per la Universidad Politécnica de Valencia (2002), on 
completen la seva formado amb estudis de Doctorat en l'especialitat 
de Gravat i Estampado.

Des de l'any 2002 treballen en equip, desenvolupant una 
sèrie de projectes que tracten de rescatar la memoria deis llocs 
immersos en processes de desaparició i abandonament. A través de 
la intervenció a l'interior d'edificis deshabitats, porten a terme un 
treball d'exploració fotogràfica i estampació per arrencada de grans 
superficies murals, amb l'objectiu d'extreure un registre material 
del seu estât i generar, en últim terme, un arxiu físic i documental 
que permet! conservar les empremtes i la memòria dels llocs que 
deixaran d'existir.

Actualment treballen en el projecte Sueños en tránsito, premiat 
amb una de les beques ENDESA dArts Plastiques, amb el qual donen 
continuïtat a la línia d'investigació que van iniciar el 2008, centrada 
en la documentado i captura deis rastres impresos sobre els murs 
de llocs de reclusió i privació de Ilibertat, com Proyecto pora cárcel 
abandonada (2008-2009) a l'antiga presó Modelo de Valéncia, 
Tiempo Muerto. Proyecto para Seccián Abierta (2011) a l'antiga 
presó de Palma de Mallorca, i Depth of Surface (2011-2012) a la presó 
clausurada de Holmesburg, Filadelfia.

Entre les exposicions individuals i col-lectives que han realitzat, 
destaquen les següents; Joon Mirá's Printmoking Workshops a la 
30th Biennial of Graphic Arts Ljubljana (Ljubliana, 2013), Ninguna 
forma de vida es inevitable a FLORA ars+natura (Bogota, 2013),
Doing Time. Depth of Surface a The Galleries at Moore College of Art 
& Design (Filadèlfia, 2012), Proyecto poro cárcel abandonada a Arts 
Santa Mónica (Barcelona, 2009), a Domus Artium-DA 2 (Salamanca, 
2010) i a la Fundació Pilar i Joan Miró (Palma de Mallorca, 2011).

www.patriciagomez-mariajesusgonzalez.com

http://www.patriciagomez-mariajesusgonzalez.com


que aquesta absència d'identitat siguí, precisament, l'oportunitat 
del compromis col-iectiu per tal de generar-la des d'una altra manera 
d'entendre la construcció cultural.

i amenaçats, la constatado de l'impacte evident de la infraestructura 
sobre l'estât actual del palsatge.

8- LA PORTA DE L'INFERN. 2009
6-TALLER LIMITS. Condició ì Acciò Cultural Metropolitana. 2007
Promoters: Sltesize i Anna Recasens, amb el suport de l'Ajuntament 
de Sabadell i la Diputado de Barcelona.
Clrcumstància: Continuïtat i reforç locai de la xarxa cultural 
territorial de Rieres i Rambles.
Col-laboradors: Isaías Griñolo, artista visual convldat a conduir el 
taller.
Dlsseminació: Activitats pùbliques de débat dins el mateix taller 
creatiu.

Com a continuïtat de l'experiència metropolitana sorgida a partir 
deis recorreguts col-lectius de Rieres i Rambles, es va decidir que 
calia activar nodes culturáis de reformulació i creació Hlgats a cada 
territori dels cinc eixos metropolitans. En el Valles Occidental, 
Sitesize i Anna Recasens van crear Acciò Cultural Metropolitana, 
grup plural i obert d'activació cultural obstlnat en repensar i 
actualitzar des d'una mirada Hiure i crítica el paper de Tacciò cultural 
en la construcció social a Sabadell. La seva primera activitat va ser 
Torganització d'un taller de creació a L'Estruch, centre municipal de 
creació i producció artística. Es va convidar Isaías Griñolo, important 
artista visual andalús, que va conduir un taller en qué, a partir de la 
idea de limit com a paradigma de la cultura i el pensament actual, 
reflexionàvem i generàvem respostes sobre el territori, la ciutat, 
la comunicació social, la creació artistica i la memòria com a eixos 
interdependents i necessaris en la interlocucló cultural.

7- EL VALLÈS AMB/SENSE EL QUART CINTURO. 2008
Promoters: Campanya contra el Quart cinturò.
Circumstància: Campanya a premsa i televisió d'oposició al traçat del 
Quart cinturò al Vallès.
CoTlaboradors: Membres de la CQCC de Terrassa, Sabadell i altres 
clutats del Vallès.
Disseminació: Premsa esenta, televisió locai i nacional, xarxes socials 
a Internet. Un video registrat sobre Tacciò realitzada va ser exposât 
en el Pavelló de Catalunya de la 59a Biennal de Venécla (2009). Una 
seqüéncla gràfica d'aquesta acciò iTlustrà la secció de Sitesize de la 
publicació —catàleg del Pavelló Català.

L'oposició a la construcció del Quart cinturò al Vallès ha tingut, 
al llarg dels molts anys de campanya, expressió en els ambits 
tècnics (avaluació d'impacte), juridics (redacció i seguiment de 
les aTlegacions als tribunals) i socials (comunicació pública de la 
campanya connectada amb els grups i les circumstàncies especiáis 
de cada territori on passa la infraestructura). És clau, en aquest 
darrer sentit, generar una bona comunicació dels arguments 
elaborats i una bona transmissló sense caure en tecniclsmes ni 
análisis abstractas. La coTlaboració de Sitesize amb la campanya ha 
conslstit en la creació d'imatges de difusió i d'una acciò coTlectiva 
que pretenia connectar l'experiència sobre el Hoc amb Tescriptura 
sobre el mateix paisatge dels arguments d'afectació que la pròpia 
campanya denuncia. Es tractava d'escriure sobre els indrets afectats

Multipantalla de la presentado del video sobre diferents espais del 
Centre comercial Baricentro. 2009.

Promoters: Sitesize.
Circumstància: Narracions metropoTitanes-Aula permanent. La 
comunitat inconfessable. Comissari: Valentin Roma.
CoTlaboradors: Centre Comercial Baricentro, Gerard Morta, Hangar. 
Disseminació: Video éditât el 2009 per a ser présentât en el Pavelló 
de Catalunya de la 59a Biennal de Venécia (2009).

Els llocs del temps "alliberat" de Tactual condició metropolitana están 
connectats per vies de comunicació rodada. Enllacen aparcaments 
que condueixen directement a espais comerciáis continus. Podem 
(o no) comprar-hi, però inévitablement haurem de passar per caixers 
de pagament contrôlât. Entre els espais comerciáis i els espais 
propis on es realitza el consum privât no es dóna cap oportunitat 
perqué emergeixi cap espai no previst, ni d'imaginari obert. 0 potser 
el que es dóna és una incapacitat per veure que aquests buits són, 
precisament, les restes de la qualitat naturai originai del paisatge 
locai, traces de la producció agricola persistent, restes d'anteriors 
ciutats, tots els llocs desubicats. Enregistrar els comportements de 
les persones en el centre comercial des de Tobertura al tancament, 
desvetllar la qualitat deis seus espais buits o plens, també va ser 
interrogar-nos, si —tal com anotava Joan Amades recercant en la 
tradició popular— en aquest espai situât entre Barbará del Vallès i 
Ripollet se situava una de les sortides de Tinfern a Catalunya.

9- LA SETMANA GLORIOSA A SABADELL. 2009
Promoters: Sitesize, Acciò Cultural Metropolitana i Eduard Masjuan. 
Circumstància: Celebració del centenari dels fets de la Setmana 
Gloriosa a Sabadell.
CoTlaboradors: Les persones participants en el recorregut. 
Disseminació: Itinerari realitzat durant la Festa Major popular de
Sabadell (2009).

L'any 2009 es commemorava el centenari dels fets de la Setmana 
Gloriosa, també dita Tràgica, del juHol de 1909- A Barcelona, aquesta
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A dalt: Cartel! "Transmissió". Editât per a ser présentât en el 
Favellò de Catalunya de la 59 Biennal de Venècia. 2009. Abaix: 
Recorregut de la Setmana Gloriosa a Sabadell. Setembre 2009

commemoració va tenir una especial retlevància amb un cicle de 
débats, elaboració de documents, publicacions i recorreguts de 
memòria. Tot descobrint la importància que van tenir també aquests 
fets revolucionaris a Sabadell —es pot dir que dels més importants 
després i paral-lelament als de Barcelona—, sorprenia que cap 
institució pública o privada en fes un record o els commémorés 
d'una manera crítica i ben documentada. Interessats en la história 
social de la ciutat, acordárem amb Eduard Masjuan, estudlós i bon 
coneixedor d'aquests fets, d'organitzar un recorregut de memòria 
sobre els mateixos carrers en qué es desenvoluparen els principals 
esdeveniments: el míting multitudinari a la plaça Vallès que va donar 
inici a la vaga general de tota la setmana. Tassait a TAjuntament i la 
crema de Tesglésia, la proclamaciô de la República federal social, 
els enfrontaments amb la Guàrdia Civil i Texèrcit, o el paper de la 
burgesia i els fabricants locals.

10- EL JARDÍ DE UVMISTAT. 2010-2014
Promotors: Sitesize, Acciò Cultural Metropolitana, Anna Recasens, 
Eduard Masjuan.
Circumstància: Recuperació de la memòria de Texperiència de Llum 
de la Selva a Sabadell i de Tespai del Jardi de TAmistat. 
Col-laboradors: Veins del barri de Can Rull, i persones i entitats de 
Sabadell.

Disseminació; Accions públiques, recorreguts, exposicions, tallers i 
difusió al blog http://jardidelamistat.wordpress.com/. El dossier de 
la revista Quadern núm. 188 està dedicat al Jardí de TAmistat.

El procès de coneixement i acciò coTlectiva al voltant del Jardí 
de TAmistat és llarg i no té finalitats tancades. Convoca moites 
veus i mirades que es van superposant en diferents moments i 
oportunitats. Entenem que el tema ens interroga personalment, però 
sobretot ens reclama des de la construcció de ciutat, i aquesta ha 
de ser oberta i franca. Tanmateix, les accions que es van realitzant 
s'emmarquen en tres blocs d'objectius superposats que cal 
desenvolupar de la matelxa manera.
Reseat de la memòria del Jardí de l'amistat: Intentar rescatar i 
conéixer una experiéncia que gairebé no ha deixat rastre físic, però 
sí una profunda impressió i exemple en moites persones, que ens 
interroga sobre el veritable sentit del que entenem per patrimonial 
en la significaciò de la ciutat. No és només un patrimoni immaterial 
de sabers acumulats, sinò la constataciò d'una experiéncia que per 
molts motius esdevé exemplar, en una exemplaritat que no permet 
ser museografiada però sí pot ser recuperada.
Espais naturals, ciutat I ciutadanía: El fe t que aquest espai estigui 
actualment en un pare públic urbá augmenta els arguments de 
reflexió sobre qué ha de ser un espai verd urbá, quina riquesa natural 
hauria de tenir i com s'ha de connectar amb espais periurbans per tal 
de refer xarxes de connexions actives que afavoreixin el dinamisme 
de la natura.
Disseny i construcció comunitaria: Els espais de memòria 
esdevenen dipósits actius d'experiéncies que cal rellegir 
constantment. Les accions que cal fer, en aquest sentit, convoquen 
a Tacciò sobre Tespai físic: la recuperació de les traces i els 
testimoniatges de Tindret del Jardí de TAmistat, o Tactivació de la 
imaginació social en relació amb i confrontació entre els usos socials 
de Tespai i Timaginari cultural que els suporta.

11- COM COL LECTIVITZAR LA CULTURA A SABADELL 2012
Promotors: Sitesize i Acciò Cultural Metropolitana, Anna Recasens. 
Circumstància: Acciò local a Sabadell vinculada a la plataforma de 
creacló i aprenentatge Aula a la deriva.
CoTlaboradors: Moites persones i entitats que participaren o reberen 
la nostra visita durant les setmanes de recerca.
Disseminació: Redacció i difusió d'una crònica escrita setmanal que 
és enviada a persones i entitats del context cultural de Sabadell, i es 
recollia en el blog accioculturalmetropolitana.wordpress.com.

Plantejar-se les práctiques culturáis i créatives, els rols institucionals 
en cultura en un escenari de crisi econòmica, és constatar i acceptar 
Topinió general que considera la cultura com quelcom accessori 
que es pot minorar encara més davant les retallades en drets i 
servéis básics. Però també des de la seguretat del veritable paper 
transformador de la cultura, permet alegrar-se amb Tesperança que 
aquesta apeTlació a les necessitats básiques s'apliqui també a la 
creació i la gestió del patrimoni comú, així com a la transformació 
decidida de la pròpia comunitat i no pas a una cultura de baix perfil, 
Hiurada a Tespectacle superflu. Una esperança de retornar a un 
paper actiu ciutadá en la gestió i la proposició creativa que activi els 
recursos disponibles, renovi el paper de les associacions culturáis
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d'arrel ciutadana, i situi el patrimoni i els recursos públics en el 
suport decidit d'aquestes necessitats com un exercici de represa del 
compromis en la construcció social de la cultura com a emancipació 
personal i col-lectiva. Aquests propósits van acompanyar una 
voluntat d'exploració de la realitat i del te ixit cultural de la ciutat 
de Sabadell, que es va desenvolupar durant 30 setmanes entre 
desembre de 2011 i juliol de 2012. Durant aquests mesos, es va 
contactar amb molts dels que poden ser agents actius de la 
creado cultural local. Es van buscar i descubrir iniciatives creativos 
desconegudes. Es van redescubrir espais i recursos infrautilitzats 
que poden activar-se de nou, molts encara connectats amb un rie 
teixit associatiu que necessita ajuts i reactivació. Es va concretar 
aquesta exploració en un recorregut, visita o entrevista setmanal, 
que es transformava en una crònica escrita sobre les moites virtuts i 
dificultats deis plecs amagats de la realitat cultural local. Un univers 
que, més que no pas un reflex de l'estât de la ciutat, pot ser el seu únic 
motor de transformado conscient.

massiu a la propietat, pren protagonismo amb les hipoteques, 
juntament amb el procès de desindustrialització, l'economia de 
servéis i l'economia financera. Fins arribar a l'explosió de l'anomenada 
bombolla immobiliària i la crisi financera del capitalisme global.

12- PATI D'OPERACIONS DE LA CAIXA DE SABADELL AMB 
PERSONATGES DE L'ÈPOCA. 2014
Promotors: Fundado Antiga Caixa Sabadell 1859.
Circumstància: Exposició Interaccions. Revisió i creado d'obres 
actuals a partir d'obres del fons de la col-lecciô d'art de l'antiga Caixa 
d'Estalvis de Sabadell.
Col-laboradors: Salut Pardellans, responsable de l'Arxiu de l'antiga 
Caixa d'Estalvis de Sabadell.
Disseminació: Exposició a l'Espai Cultura de la Fundado Antiga Caixa 
Sabadell 1859- Gener-juliol de 2014.

Per participar en aquesta exposició, Sitesize va seleccionar d'entre 
el fons d'art de l'entitat un dibuix de Ramon Noè que representa la 
tercera seu que va tenir la Caixa Sabadell, al carrer Sant Antoni. És 
l'encàrrec que rep Noè d'il-lustrar el cartell de l'exposidô del 1977 
Lo Caixo de Sabadell en el centenar! de Sobadell-Ciutot, que ens 
remet a la connexió de l'entitat en l'imaginari col-lectiu i alhora a 
corn aquesta ha estât influenciada per les circumstàncies socials, 
economiques i culturáis que han marcat la historia de Sabadell.
La proposta que hem fe t des de Sitesize vol ser una revisió sobre 
l'intercanvi i la construcció patrimonial que s'ha realitzat en la 
col-lecciô d'art de la caixa, i per extensió en l'obra social corn a 
productora i difusora de cultura.
La recerca que hem realitzat en l'extens arxiu i fons documentai 
de l'entitat es pot llegir al mateix temps corn un retrat de ciutat. 
Documents administratius, comptabilitat, informes de gestió, 
publicacions, fotografíes, informes arquitectônics, etc., ens il-lustren 
sobre les expectatives i els valors que l'entitat comunicava als 
seus clients, treballadors i gestors, aixi corn dels servéis creats 
amb els beneficis dels estalvis col-lectius i la seva gestió, els quais 
han générât per a tota la ciutat millores en benestar, habitatge, 
cohesió social i creació cultural. Un escenari des d'on poder rellegir 
i preguntar-nos per la fi d'un model fonamentat en la capacitat 
d'estalvi de les classes mitjanes i populars, que va créixer i prosperar 
travessant la historia de la ciutat durant la industrialitzaciô, la 
República, la Guerra Civil i la dictadura. 1 que després, amb l'arribada 
de la democracia i el foment de l'endeutament mitjançant l'accès
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anat imposant com a (lengua normativitzada per a les traduccions: 
els "car", "puix" o "nogensmenys" han anat cedint a termes més 
habituais, però paral-lelament s'observa un debilitament de les 
formules sintàctiques habituais del català en detriment d'un castella 
socialment i econòmicament aclaparador. Si la Generalität de 
Catalunya ha aconseguit els darrers anys l'oficialitat o cooficialitat 
del català en els ambits administratius —to t i que a ('universitari 
està cedint terreny i al judicial és testimonial—, en els mitjans de 
comunicado i les principals iniciatives d'oci (cinema, cómic, literatura) 
la situado és de dar desavantatge enfront del castellá.

'Lost in translation'
Aquesta expressió anglosaxona serveix per a un ús literal i un de 
figurât El primer es refereix a to t allò que la traducció d'una (lengua 
a una altra és incapaç de traslladar, aquells matisos que depenen de 
la comprensió intrinseca que un parlant té de la seva (lengua (dobles 
sentits,jocs lingüístics); en el segon cas, es referirla a la valoració 
negativa d'un esdeveniment A Catalunya, la traducció no és una tasca 
fácil, i de fa anys que perd en la translació a la realitat molts llençols 
de la bugada. Amb la crisi que el sector editorial viu de fa anys, la 
situació encara ha empitjorat més.

D'una banda, tenim la poca importància que donen algunes 
editorials al procès Üngüístic —absolutament kafkià, si tenim en 
compte que el negoci es basa precisament en l'ús de la (lengua. Els 
traductors i els correctors són afectats per una reducció severa 
del temps de treball i deis pressupostos que s'hi poden dedicar: 
els marges temporals i econòmics s'estrenyen cada cop més en 
un mercat on qui no corre, vola. Per això cada dia sovintegen més 
les traduccions a quatre mans i les correccions "en diagonal", 
sobretot pel que fa a un producte tan volátil corn el best-seller; 
el/la traductor/a professional, aquella persona que s'ha préparât 
per exercir professionalment aquesta activitat, es veu sotmesa a 
aqüestes pressions. Per això, pel que fa a la literatura de, diguem- 
ne, digestió més lenta, s'imposa una actitud més passavolant: la 
dedicació professional no és principalment la traducció; el treball es 
dilata al llarg del temps; la publicació final no té res a veure amb cap 
encàrrec i si amb la possibilitat d'una subvenció, d'una beca o d'una 
iniciativa privada.

Re-creació
i malgrat tot, la traducció és una de les tasques més difi'cils del 
món editorial. Consisteix en la doble teina de ficar-se en ('interior 
dels mécanismes de l'obra, entendre'ls, sortir-ne i ser capaç de 
reconstruir-la amb les regles de la (lengua pròpia. Encara més; 
demana no només una comprensió a fons de les dues llengües, la 
d'origen i la d'arribada, sinó la capacitat de "construir ponts" quan 
aquests no existeixen. Aquest és un dels aspectes més polèmics de 
la traducció: hi ha autors que opten per la "literalitat", mentre d'altres 
prefereixen ser més "Hiures". Descriptor argenti Jorge Luis Borges, en 
una de les conferències del (libre Arte poético, es declarava partidari 
de la primera opció: «Podria decirse que las traducciones literales 
no sólo conducen, como señalaba Matthew Arnold, a la zafiedad y 
la extravagancia, sino también a la novedad y la belleza. (...) Durante 
la Edad Media, la gente no consideraba la traducción en términos 
de una transposición literal, sino como algo que era recreado: como 
la labor de un poeta que, habiendo leido una obra, la desarrollaba 
luego a su ser, según sus fuerzas y las posibilidades hasta entonces

conocidas de su lengua. (...) Hoy todo el mundo es partidario de las 
traducciones literales porque una traducción literal siempre nos 
produce esas leves sacudidas de asombro que esperamos.»

És evident que el traductor no esdevé literalment un creador, 
però sí que en la seva tasca de "re-creador" hi ha implícita una part 
d'invenció, aqüestes «leves sacudidas de asombro» que Borges 
assenyalava. Antigament, sobretot tenint en compte la personalitat 
del traductor, la "llibertat" esdevenia fins i to t contraproduent, com 
en el cas de Josep Maria de Sagarra. El ja desaparegut professor 
Antoni Comas ho assenyalava —al recull d'articles Mirador. Estudis 
sobre literatura i história deis Paisas Catolans— respecte de la 
seva traducció de la Divino comèdia de Dant: «Si la comparem amb 
la d'Andreu Febrer, ens adonarem to t seguit que, bo i essent una 
traducció básicament normal, té una tendencia a la llibertat, a la 
recreació. l no podia èsser altrament, car Josep M. de Sagarra és 
un poeta molt superior a Andreu Febrer. Ara, quan s'escapa cap a 
solucions massa personals, eau en Hibertats gairebé injustificables.»

Aquesta és, dones, la dificultat més gran amb què es troba el 
traductor en la seva feina constant. La traductora Helena Vidal 
cementava a l'antologia poètica d'Össip Mandelstam (Poemes, 
Barcelona: Quaderns Crema, 2009) el següent: «Predomina en 
Maldestam una concepció quasi mística del poeta com a veu de la 
Veritat Absoluta. El poeta és gairebé un sant, conscient de ser un 
pecador i conscient, també, de la seva responsabilitat pel mal comès 
en qualsevol moment i en qualsevol Hoc. (...) Sobretot contribueix 
a la dificultat de comprensió la importància creixent de ('element 
irracional o supraracionol, allò que el poeta sent i veu no pas amb la 
raó, sinó amb la seva experiéncia interna profunda, que va més enllá 
de la raó.» Ateses aqüestes dificultats, la traductora percep el treball 
com una tasca exigent, més enllá de la pura translació gramatical:
«Si el suggeriment poétic pot viure en l'ànima del lector —o o’idon 
la poesia de Mandelstam, cal sentir-la, com tota poesia autèntica— 
com un feix de raigs que s'allunyen en direccions diferents, al 
traductor, no li toca més remei que provar de copsar cada raig 
d'aquest feix per poder-lo transmetre o crear-ne un de semblant en 
la (lengua d'arribada o, si més no escollir-ne algún del feix en qüestió. 
Ha d'estripar la matèria poètica abans de poder-hi insuflar nova 
vida.» Aixi dones, el traductor esdevé un artista en si mateix quan 
ha d'arribar a plantejar-se no la còpia, sinó la recreació (re-creació, 
tornar a crear) d'una matèria que cal triturar abans de refer. ( si 
l'escriptor treballa amb la mol-licie de les seves lectures l vivències, 
no és encertat pensar que el traductor no deixa de ser una mutació de 
l'escriptor? El bon traductor, el que copsa el sentit de l'obra que ha de 
traduir a la seva (lengua, també se serveix de les seves lectures, dels 
seus coneixements Hteraris, fins i to t de la seva traça corn a escriptor. 
De fet, hi ha textos que aposten que la traducció és un excel-lent 
camp d'aprenentatge per al futur escriptor, ja que es veu obligat a 
remenar els budells de l'obra i a repensar-la per poder-H donar una 
forma nova sense trair les seves essèneies.

La traducció poètica
El text present s'eternitzaria si volguéssim passar comptes amb 
l'excel-lent nòmina de traductors de prosa de què disposem a 
Catalunya, que malgrat les dificultats econômiques segueixen 
realitzant en molts casos una tasca important i de molta qualitat.
El fe t és que, gràcies a una sèrie de fets queja vam esbossar des de
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les pagines de Quodern de les idees, les arts I les lletres (nùm. igo, 
abril/maig de 2013, p. 14-16), els darrers anys la poesia ha agafat 
una embranzida reaiment interessant. Les mateixes noves i petites 
editorials que donen aixopluc als autors catalans de nova tornada 
O recuperats de les marginacions d'altres époques, s'interessen en 
"tapar els forats" de les mancances en matèria de traduccions. A les 
prôpies caractéristiques del gènere (pocs lectors, pocs recursos 
economics per editar-lo), s'hi sumen els interessos dels autors- 
lectors-traductors —que, molts cops, convergeixen en la mateixa 
persona. Durant anys, practicament fins a l'emergència del réalisme 
historie dels anys seixanta, la tradició poètica francesa —amb 
l'excepció dels alemanys— va ser la més beneficiada pel que fa a 
les traduccions en català. Una bona prova d'això la trobem en un 
text d'Osvald Cardona de 1962 a propòsit de Paul Valéry: «La poesia 
catalana, en conjunt, ha estât molt lligada a la pròpia tradició. Fins 
en els temps modems hi podem veure els rastres indelebles de 
la literatura romàntica; els parnassiens hi entreven a començ de 
segle, i els simbolistes, fins a Mallarmé i Baudelaire, en una ràpida 
desclosa, que to t seguit és superada per tornar a maneres més 
tradicionals.» (0 . Cardona, «Notes sobre Paul Valéry». Dins Serra 
d'Or, nùm. 1, gener 1962, p. 26-29) A partir d'aquell moment, però, els 
anglosaxons —queja havien tre t el cap en l'època del noucentisme, 
amb grans coneixedors de la llengua i la tradició literària com Marià 
Manent—, amb la tríada Auden-Eliot-Yeats al capdavant, van 
entrar en joc fins gairebé els nostres dies. D'uns anys ençà, amb la 
globalització i l'època postmoderna, el corpus literari català s'ha 
enriquit amb tradicions que en altres époques s'haguessin considérât 
absolutament"marcianes": més enllà de les llengües eslaves, queja 
ens arribaven a través del francés en altres époques, podem parlar 
dels escandinaus, portugueses, brasilers, hebreus, africans... Sovint 
responen a l'interès del propi traductor, corn quan Carolina Moreno 
Tena va rebre l'ajut de la Generalität Valenciana i el suport editor de 
Periféric Edicions per publicar el 2009 l'extraordinari Hibre Lo plaga 
salvatge, del suec Tomas Transtrómer... Premi Nobel de literatura dos 
anys més tard. I malgrat tot, segueix essent l'iinic volum en català del 
seu autor!

Ja fa temps, vaig llegir al diari Aval unes declaracions del 
traductor Manuel Serrât Crespo, traspassat fa pocs mesos, 
en les quais afirmava que «un bon Hibre estranger sempre es 
publica subvencionat per la suor i les llàgrimes del seu traductor». 
Certament, corn ja hem vist amb aquesta anàlisi escadussera, 
la literatura catalana —massa acostumada als sacrificis, les 
excentricitats i les independèneies d'aquells que reaiment la fan 
créixer— té un deute amb la feina dels traductors, sempre a l'ombra. 
Elis també semblen quelcom perdut en la translaciô cultural.

Octubre/Novembre 2014 ■ Quadern 33



Traduccions /
Sobre la traducció sense imatges
XAVIER FARRË /  Imatge de Lucas van Valckenborch (1 5 9 4 )

Hem demanat al prestigios traductor i poeta Xavier Parré (l'Espluga 
de Francolí, 1971) que ens parli de les dificultats del seu ofici. Tant 
en catalá a Quaderns Crema o Proa com en castella a Acantilado, 
Parré porta anys oferint-nos el bo i millor de la literatura polonesa 
(Adam Zagajewski, Zbigniew Herbert, Czeslaw Milosz) o de 
l'eslovena (Lojze Kovacic, Ales Debeljak). Com a escriptor, el seu 
darrer llibre s'anomena Puntrere punì (Meteora edicions).

L'exercici de la traducció ha estât molt sovint explicat a partir de 
metáfores, d'imatges brillants, de jocs de paraules que no repetiré 
aquí perqué el que acostumen a mostrar és tan sois una part 
parcial de tots els elements que s'han de tenir en compte a l'hora 
de trespasser un text. Tanmateix, sembla ser que sigui inevitable 
no caure en aqüestes metàfores. Sense anar més Iluny, fa no res he 
utilitzat la paraula trespasser un text per referir-m'hi. La traducció no 
pot sortir dels limits mateixos del llenguatge, de la llengua o llengües 
a què serveix, i aqüestes llengües están farcides de metàfores.

No, no buscaré cap imatge que pugui explicar què és la 
traducció. Ho direm del dret i del revés, i será un instant de brillantor, 
un llampec, i després, res més. Ens endinsarem en el món de les 
paraules, el traductor tornara a tancar-se a la seva habitació, un Hibre 
al costat, un ordinador, una pantalla que fa que els seus ulls redueixin

la freqüència en parpellejar, i 
que en la seva blancor sembla 
demanar-li més paraules, 
moites més. I el traductor 
s'havia encallat en una paraula, 
en una frase, en to t un vers, una 
estrofa, i intenta buscar les 
maneres de sortir-se'n i totes 
les metàfores que havia llegit 
sobre la traducció li semblen 
de cop i volta una il-lusòria 
teranyina que desapareix amb 
una bufada. Aquest és el treball 
real del traductor. Estar-se 
hores davant d'un text, primer 
fer-se'l propi, analitzar-lo per 
veure'n les dificultats i després 
mirar com podria expressar 
allò mateix, allò que està en 
una llengua en una altra llengua. 
És aixi de simple. I aixi de 
complicat. Perqué en to t aquest 
procès entren en joc tots els 
elements que constitueixen 
el text com a literatura (és a 
aquest tipus de traducció a 

qué fern referència), i que en cada llibre és diferent, el to, l'estil, la 
cadència de la frase, el llenguatge, la construcció, l'adscripció a un 
gènere déterminât — poesia, assaig, novel-la. Per aixô, cada cop 
que un traductor s'enfronta a un Hibre nou és corn si comencés de 
zero, sempre és un tornar a començar. El que H ha valgut per a un 
autor, per a una narració, pot no ser-li útil en un altre text. Ha de 
tenir una gran capacitat d'adaptació; de fet, tan gran corn qualsevol 
gran lector perqué el traductor és un lector al quadrat que intenta 
saber to t el mécanisme de l'obra. I aquí podrien tornar a esclatar les 
comparacions i les metàfores. Però res, oblideu-vos deis arquitectes, 
deis rellotgers, la feina del traductor és estar en els dos mons, en les 
dues llengües. Sí, oblideu-vos també deis equilibristes. Fora imatges.

El traductor com a lector. Seguim per aquest carni. Com un 
lector habitual, com tots nosaltres, lectors, en llegir una nova obra 
la posa en relació amb to t el que ha llegit abans, especialment amb 
la seva tradició. No és una tasca sola del lector, les institucions 
educatives, per exemple, el reconeixement o no de la critica són 
factors que a la vegada condicionen la manera com relacionem 
els textos. El traductor fa el mateix, amb una lleugera diferéncia, a 
partir que comença la seva feina, sap que és eli qui farà l'enllaç amb 
la tradició. En aquest punt, conceptes corn la naturalitat d'un text o 
l'estranyesa es posen moites vegades corn a dos pois oposats. Les 
dues tendències, dûtes a un extrem, plantegen aproximacions molt
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diferents al text Üterari. Exceptuant-ne alguns casos, però, en un text 
traduit no es dona tan sols una de les dues Unies. Per simplificar-ho, 
diriem que la naturalitat és quan afirmem que aquell text sembla 
escrit directament en una altra llengua, el que es diu habitualment 
"no sembla una traducció". L'estranyesa seria el contrari. Però la 
qüestió és que moites vegades en la creació literària un autor, a 
l'hora d'escriure, es troba directament de la banda de l'estranyesa. La 
literatura és sempre artifici, i una traducció literària ha de refìectir 
justement aquest artifici. La gran troballa és poder arribar a refìectir- 
los sempre partint de la pròpia tradició, és a dir, refìectir l'artifici 
i refìectir l'estranyesa dins de la naturalitat. Per exemple, hi ha 
autors que porten la seva llengua fins ais limits de la gramaticalitat, 
périodes sintàctics molt llargs, creació de noves paraules... tots 
ells elements que la traducció no es pot permetre el luxe d'ignorar.
Si no, la tasca seria debades. Tanmateix, és inevitable que el grau 
d'estranyesa sigui menys marcat en el text traduit, ja que el que 
el pùblic lector acostuma a permetre a un autor en la seva llengua 
original no ho veu tan acceptable per a un traductor.

Aixi corn en els aspectes generals de la traducció apareixen 
molts clixés, imatges i metàfores que es van repetint i al final sembla 
que tothom els accept!, quan ens endinsem en el camp de la traducció 
poètica es multipliquen de manera exponencial. 1 són clixés que 
hauriem de començar a desterrar de l'aura que envolta la traducció.
En tree un exemple, per traduir poesia s'ha de ser poeta. Bé, dones no 
necessàriament. Ha d'haver estât i ha de continuar sent un gran lector 
de poesia (la qual cosa el converteix en poeta, en coautor com en tots 
els casos de text literari, encara que no n'escrigui, encara que no faci 
versos i no els publiqui). Si ha de conéixer la tradició, ha de saber com 
funcionen les estructures poétiques, els elements que li són propis, 
tant en la seva preséncia com en la seva abséncia, els metres, les 
rimes. Sense voler entrar en aspectes técnics, ho il-lustraré amb un 
petit exemple. En polonés, com en la majoria de llengües eslaves, es 
poden alternar en un mateix poema rimes exactes i inexactes, termes 
aquests que no corresponen exactement al que anomenen rima 
assonant o rima consonant. Quan es treballa en el text, el traductor 
ha de prendre una decisió: ha de reproduir el mateix esquema 
de rimes? Ha de reproduir aquesta diversitat amb assonància i 
consonancia dins un mateix poema? El fe t és que cada decisió 
comporta un résultat que afectará no tan sols aquell text concret 
sinó a tota la tradició en la quai entra, ja que hi estableix sempre un 
diàleg. El fe t de reproduir les rimes no implica automàticament una 
millor traducció (un altre dels clixés). Si hem de dir la veritat, es donen 
casos en qué no és així, de cap manera. Però el motiu no se centra tan 
sois en la rima que adoptem sinó en el fe t que un poema (i aquí poseu- 
hi també assaig, novel-la) és un entramat de molts elements que li 
donen un carácter singular.

Tot el que he esmentat fins ara, de manera bastant resumida, és 
l'eix sobre el quai s'estructura la meva práctica de la traducció. Un eix 
que evidentment no és ùnic, perqué cada traductor pot tenir la seva 
aproximació al text. En el cas de la traducció de poesia, em ratifico 
en el fe t que sense la lectura constant, sense conéixer la tradició, 
no es pot assolir un résultat satlsfactori. Quant a la tradició, també 
s'ha d'evitar un altre clixé. Una cosa és inserir un text i una altra és 
fer que aquell text tingui excessives afinitats amb autors queja 
coneixem. Una de les preguntes que potser més m'han fe t no parlants 
de català sinó parlants de polonés és si els autors que tradueixo en 
el meu text s'assemblen a alguns autors de la nostra literatura. Se'n

deriva aquí el pensament que hem d'anostrar un autor en el sentit que 
gairebé n'hem d'eliminar els elements que précisément identifiquen 
aquell autor. A qui s'assembla X? Dones X no s'assembla a ningú, no 
es pot assemblar a ningú, no pot ser que escrigui com un autor de la 
meva llengua, perqué si fos així, quin sentit té que el tradueixi? Qué 
li aportará al lector? És aixó a qué em referia també en esmentar 
l'ampliació deis limits. Per aquest motiu, considero la traducció, el 
seu résultat, com un guany, enfrontant-me així a una altra idea, també 
molt estesa, que la traducció sempre representa una pèrdua.

La idea de la pèrdua en la traducció deriva del fe t que es 
considera el text de la traducció depenent del to t i per to t de 
l'originai. Fet que, al meu parer, xoca una mica amb el concepte de la 
naturalitat que hem vist abans. En el cas de la poesia, és encara molt 
més complex, ja que, com s'ha observât, hi entren en joc factors que 
vénen establerts de fora. La llengua i la tradició acoten el terreny.
Si la perspectiva és la de voler subjugar el text a un estadi anterior, 
i més quan aquest estadi és d'una altra llengua, aleshores sempre 
hi ha elements que perdem. Però jo advocarla a favor d'una altra 
perspectiva, la de considerar el text en la traducció com un producto 
nou. Una de les activitats a qué es dediquen molts treballs d'anàlisi 
de la traducció de poesia a les universitats rau a anar mirant vers 
per vers. És dar, si es fa així, aleshores la traducció no és que perdi, 
és que està foradada arreu, el sentit s'escapa un cop i un altre.
Si s'analitzés el poema corn un to t orgànic el résultat seria molt 
diferent, i podriem observar que els guanys aquí són considerables. I 
sobretot, si es fa l'esforç de veure'l en el nou context. La comparació 
amb la versió original sempre anirà carregada del context original, 
quan de fe t el text traduït, el nou poema, forma part ja de to t un 
altre món, d'una altra realitat. Això no voi dir, però, que la traducció 
es regeixi en el sistema Üterari per les mateixes lleis que un text 
original. Mentre que aquest passa de manera invariable de generació 
en generació, que n'exploten el sentit a través de les diverses 
lectures, les traduccions poden ser infinites, poden variar. I cada nova 
traducció aporta alguna cosa diferent.

Lectura, hores i hores de lectura constant, hores i hores davant 
de l'ordinador (o del full), hores i hores de recerques ais diccionaris i 
d'anar molestant tots els nadius per arribar a una frase, a una paraula, 
a una coma fins i tot, aquesta és la tasca del traductor. És la tasca 
per passar un text escrit en una llengua a un text que función! en una 
altra llengua. I poseu-hi ara l'embolcall que us vagui, la imatge que ho 
expliqui. Será tan fácil com la imatge mateixa. I tan compücat.

http://xavierfarreabcd.blogspot.fr/
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Traduccions /
Traduir els limits: Whitman, Blok i Sorescu

DAVID MADUEÑ0 SENTÍS

Qui s'enfronta a una traducció sap que s'aboca ai limit de l'impossible. 
Per bé que ho faci, sap que el seu és un de tants camins fressats 
a l'hora de transitar per la translaciô d'una llengua a una altra. Tot 
parafrasejant el tito l d'una novel-la, em sembla que la solitud del 
traductor és superior a la del corredor de tons, i poques son les 
tasques que es puguin dedicar a reconèixer-ne la feina. El fe t és que 
els darrers anys podem destacar a Catalunya una sèrie d'iniciatives 
en aquest sentit, és a dir, en posar en valor la tasca dels traductors. 
Per exemple, la convocatoria i atorgament del Premi lordi Domènech 
de traducció de poesia per part de l'editorial Jardins de Samarcanda 
—queja compta amb deu edicions i amb les traduccions publicados 
d'autors contemporanis ben reconeguts corn Charles Simic, lanis 
Ritsos O Saint John Perse, traduits per Marta Pera, Joan Casas i 
Isidor Mari respectivamenC—. Per la seva part, el PEN Club català 
disposa, a la seva pagina web (pencatala.cat), d'un apartat dedicat 
a la traducció, amb to t de noticies al respecte i un enllaç a la revista 
VISAT (visat.cat), que compta amb un "Espai dels traductors" per 
conèixer qui treballa en aquest camp a Catalunya, quins són els seus 
treballs i les llengües que domina. També cal destacar el Seminari 
de traducció poètica de Farrera (Pallars Sobirà), queja duu més de 
vint edicions, organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes i el 
Centre d'Art i Natura de Farrera, que dedica cada edició a una llengua 
i una poesia diferent, convidant a participar-hi autors i autores nadius 
de la llengua invitada i autors i autores catalanes, que conviuen 
durant uns dies, i que amb l'ajut de traductors en ambdues llengües 
posen en comú traduccions, lectures i vivéncies.

Les noves traduccions
Els anys vuitanta, a banda de les aportacions de Proa i Els Llibres 
del Malí, era Edicions 62 qui jugava la carta de les grans coMeccions 
de traduccions prestigiosos. D'una banda, la MOLLI ("Les millors 
obres de la literatura universal'; amb els clássics moderns anglesos, 
franceses o russos: Melville, Flaubert, Tolstoi); d'una altra, la MOLLI 
XX ("Les millors obres de la literatura universal del segle XX": 
Faulkner, Dos Passes, Hemingway). Es va comptar amb tota mena 
de traductors, però les cròniques que en resten les consideren força 
désignais pel que fa als résultats qualitatius.

Trenta anys més tard, amb aqüestes iniciatives Equidades i amb 
un mercat dividit entre el monopoli "planetari" i la fragmentació dels 
petits segells, els lectors de fons de catàleg veuen que, des de fa un 
cert temps, la pressa ha anat perdent pes en aquest petit sector del 
mercat editorial per concentrar-se en la feina ben fêta. Edicions de 
1984, Lleonard Muntaner Editor, LaBreu Edicions, Adesiara 0 Viena 
Edicions han pres el relleu pel que fa a la recuperació de classics 
del XIX i del XX. El darrer curs ha esdevingut insòlitament abundós: 
Edicions de 1984 és, potser, qui més està farcint el seu catàleg d'obra

1 NÚVOL: "Charles Simic és la Pera".
http://www.nuvol.com/noticies/charles-simic-es-la-pera/

traduïda, d'entre la qual destaquen la recuperació de l'alemany Hans 
Fallada que duu a terme el sabadellenc Ramon Monton, un binomi 
autor-traductor fidelitzat en diversos títols que es repeteix entre el 
nord-americà John Fante i Marti Sales, 0 la proposta de recuperar el 
catàleg de William Faulkner per part de Maria Iniesta. Aixô pel que 
fa a la narrativa, ja que en l'apartat de poesia, els Poemes escollits 
de Joseph Brodsky a càrrec de Judith Díaz Barneda, 0 les Fulles 
d'herbo de Walt Whitman a mans de Jaume C. Pons Alorda han estât 
propostes més que destacadles. Pel que fa a un dels segells més de 
moda, LaBreu, ofereix la narrativa traduïda en una sola col-lecció, "La 
intrusa", on podem gaudir de Sergei Dovlatov, Anal’s Nin 0 Zbigniew 
Herbert. Dins d'"Alabatre", la seva prestigiosa col-lecció de poesia, cal 
destacar Noves impressions d'Âfrico, de l'inclassificable Raymond 
Roussel, traduit pel també singular poeta lordi Vintró. Adesiara, amb 
títols minoritaris de gran prestigi, navega entre diverses époques i 
cultures (GeorgTrakl a mans de Feliu Formosa, Jane Austen per Alba 
Dedeu, Aristófanes a càrrec de Cristiàn Carandell). El Gall Editor 
pren el relleu de la desapareguda Edicions del Salobre per publicar el 
rigorós i excepcional Thomas Bernhard traduit per Clara Formosa...

No acabariem mai, si haguéssim de ressenyar to t allò que ens 
ofereixen els millors segells literaris del pais. Per això ens hem 
centrât en tres títols prou diversos, que representen tres propostes 
de treball diferents, tant pel que fa a la traducció com al contingut 
proposât.

Tulles d'herba' de Walt Whitman (Edicions de 1984)
Jaume C. Pons Alorda ja té, d'entrada, les credencials adequades 
per posar-se al capdavant d'una empresa desproporcionada com 
la de traduir el gegantesc i ùnic volum poètic d'aquest clàssic nord- 
americà: un carácter desbordant d'energia i positivisme, una gran 
ambició lectora i creadora, una vibració d'entusiasme desaforada. 
Aquest és el carácter d'un poeta que en els seus començaments 
caracteritzava les seves lectures poétiques amb el rise de confondre 
creador i personatge, amb el caminar constant per la corda fluixa que 
separa l'excentricitat de la performativitat. Per això és intéressant 
que algú del seu taranná hagi traduit l'obra magna del nord-americà 
Walt Whitman (1819-I892), el lÜbre únic que va anar polint i ampliant 
al llarg de la seva vida. Whitman fou un autor que no deixà ningú 
indiferent, odiat i estimât a parts iguals, sublim en alguns fragments 
de poemes, però també carregós i excessiu en d'altres. A això calia 
afegir-Ü un carácter impetuós, cosmogónic, però també petulant, 
que s'apartà de la vida més ordinària i deis métodes literaris més 
convencional, i que acabá en la seva vellesa envoltat de deixebles 
que l'idolatraven. Tanmateix, Fulles d'herbo s'ha de llegir a grans 
glopades, sense respirar massa, per arribar a capir part del sentit 
conjunt de la proposta i copsar de fons els ternes que l'obsessionen i 
el món que forja al voltant de la seva paraula, a la vegada que aquest 
món del qual s'embeu (els Estats Units preindustrials, anteriors a la
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Guerra Civil) s'està construint. Whitman ja forma part de l'imaginari 
d'uns Estats Units d'Amèrica que al final no han estât possibles (o 
no del tot, això no ens pertoca judicar-ho aquí), ben diferents a la 
tecnocracia, el capitalisme i la política intervencionista que avui 
dia representen a escala planetaria; en eli, s'hi veu aquella "terra 
promesa" que el cinema ha tractat de mitificar tantes vegades, aquell 
projecte d'una humanitat nova, que fugia de la pobresa i la misèria 
europea, però que els anys vint s'estavella en la pitjor de les seves 
cares. Després, amb la conversió del país en el queja coneixem, 
serán els romantics i els inconformistes qui reivindiquin Whitman, 
que a la llarga demostra no haver sabut/volgut/pogut encaixar 
dins la tradició: és corn una illa entre dues generacions d'escriptors, 
autosuficient, convertit els darrers anys de la seva vida en una mena 
de guru.

La traducció de Pons Alorda tira pel dret, i en ocasions s'hi nota 
la seva petja en la tria d'uns vocables més virulents que en altres 
traduccions amb què Them comparât, en aquesta oscil-lació que 
tant li agrada entre allò sublim i allò terrenal; però com el propi 
Whitman, guanya la cursa a la llarga, després d'escarrassar-se amb 
un autor difícil, que no deixa gaire marge al traductor: els seus 
poemes són de vers exageradament allargassat, gairebé prosaics 
pel to i la manca d'interès pel ritme. Aquest era un dels retrets que 
li feien els seus detractors, que velen en Whitman un passavolant 
sense coneixements tècnics, un ególatra que rebutjava la tradició 
i semblava llegir-se només a si mateix. Però Whitman tenia una 
Sensibilität molt personal, que el pot redimir fins i to t als ulls del 
lector més refractan amb moments extraordinaris: un dels millors 
pertany al "llibre" Les deixolles del naufragi (p. 263), i el poema 
s'anomena "Del bressol que es gronxa eternament". En les seves 
primeres pàgines, ens explica corn de petit observa un niu d'ocells 
del quai un bon dia desaparegué l'ocell femella; i a continuado, el 
poeta es posa en la peli de l'ocell másele perqué aquest «va vessar 
els significats que sols jo entenc entre tots els homes»; i malgrat 
el messianisme que implica l'afirmació. Whitman ens trasllada en 
paraules el sofriment d'una esperança desesperançada, malgrat la 
contradicció: l'espera del retorn de qui ha desaparegut sense saber si 
ha estât definitivament.

'Venjança i altres poemes', d'Aleksandr Blok (Adesiara)
Malgrat la joventut del poeta Aleksandr Blok (Petersburg, l880-192l) 
a I'hora de la seva mort ja feia temps que havia esdevingut un dels 
grans représentants del simbolisme, aquell coment poètic d'alta 
volada que més endavant es refinaria fins a la gairebé inassolible 
poesia pura. 1 malgrat tot, la brillantor del poeta rus a l'hora d'assajar 
ritmes i rimes internes, i el treball d'un llenguatge que no esdevé 
exageradament obscur o hermétic, li van valer l'estima de la seva 
gent: de fons, sempre hi ressona la vivéncia humana universalment 
compartida, a banda deis fets histórics que va presenciar al llarg 
deis pocs anys de vida que va gaudir —en els quaranta anys que va 
complir, Rùssia va patir la davallada de l'antic régim, la Revolució, 
la Primera Guerra Mundial i el desengany amb els canvis politics—. 
Com diuen al próleg el professor Ivan Garda i el traductor Ricard 
San Vicente, «El símbol, fru it de la interacció entre l'experiéncia 
sensible del poeta i la seva consciéncia, és l'instrument que permet 
amalgamar totes dues realitats [el món tangible i el món de les 
idees]. Però, a més, [Blok i el també poeta Andrea Belli] entenen 
que el símbol per si mateix és simultániament forma i contingut, i

Aleksandr Blok el 1907

això els permet afirmar que la forma és tan important com el sentit.» 
Després d'uns primers anys de misticisme, i havent patit una crisi en 
les seves creences, «5 'endinsa en els suburbis, conviu a les tavernes 
amb borratxos i prostitutes, admira l'autenticitat de les pobres gents, 
que passen a protagonizar els seus poemes. [...] S'allunya del món 
literari i intellectual, escriu contra el simbolisme, reflexiona sobre el 
poder del poblé per canviar el desti de Rùssia.» Blok revisa la seva 
proposta i augmenta la fama, com comenta el critic Kornei Txukovski: 
«Feia amb nosaltres to t el que volia, perqué el poder de la seva lírica 
no naixia tant de les paraules com dels ritmes. Les paraules podien 
ser obscures i confuses, però eren portadores d'uns ritmes tan 
irrésistiblement contagiosos que, embruixats i narcotitzats, ens hi 
sotmetíem gairebé sense voluntat.»

La tasca deis traductors Ricard San Vicente i Esteve Miralles, 
dones, esdevé una de les més difícils que es pot imaginar. Han provat 
de trobar un equilibri entre aquesta musicalitat assenyalada i la 
nécessitât de transmetre al lector el sentit intrínsec de la proposta 
de Blok que reposa en la tria de temes i en les afirmacions que hi 
vessa: el ressò de l'ànima russa, que es debat entre la malenconia 
—tan ben representada pel poema "La desconeguda'l on els 
protagonistes són els borratxos, les meuques i els pobres a què 
alludiem abans— i l'orgull épie —que Blok traça a "Els escites" a 
partir d'un fe t històric, prenant l'ànima i la paraula d'aquests guerrers
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A LEK SA N D R  B LO K  
Venjança i altres poemes

Selecció i traducció d'Esteve Miralles 
i Ricard San Vicente

que, com molts russos, se senten en terra de ningú, rebutjats per 
orient i per occident a parts iguals—.

'Per entre els dies', de Marin Sorescu (Lleonard Muntaner, Editor)
La descoberta de Marin Sorescu (1936-1 9 9 6 ) és (luminosa per la 
ironia imaginativa que gastava el poeta romanès. De fet, és molt 
significatiu el nom de la col-lecció en què Lleonard Muntaner,
Editor n'ha publicat aquesta antologia seleccionada i traduïda per 
Xavier Montoliu i Corina Oproae,"L'obriülls". L'efecte que produeix 
pot recordar una altra autora de l'est molt evocada, la polonesa 
Wislawa Szymborska, una similitud que va més enllà del feble 
argument que ara esbossava: com aquesta, Sorescu treballava amb 
una quotidianitat vigilada, continguda dins d'una urna de cristall 
politica. ( com la poeta polonesa, opta per bastir el seu llenguatge 
poètic no pas de simbols sino d'imatges manllevades del dia a dia 
que redimensiona; i al capdavall, després de sorprendre el lector, 
després de fer-lo pensar des d'un punt de vista positivista, podem 
gratar la imatge i buscar-hi tantes interpretacions com vulguem. Però 
abans, Sorescu ja s'ha encarregat de jugar-hi, de donar-li la volta, de 
col-locar-lo en un context ben diferent perqué el contrast ofereixi al 
lector sentits impensats.

Aixi, "Les muntanyes" és el paisatge interior que descobreix 
el poeta quan s'asserena («No ho sabia, no sabia /  que tine tanta 
geologia dins meu»), "Shakespeare" esdevé Déu («Shakespeare va 
crear el món en set dies. /  (...) Aleshores van arribar uns individus que 
havien fe t tard. /  El creador els va acaronar amb compassió /  i els 
va dir que no els quedava més remei que fer-se critics literaris /  per 
negar-li l'obra»,) o "El passeport" esdevé quelcom de més important, 
basic i innegable que un simple paper («Aquest passeport /  està 
escrit als meus ossos, /  al crani, a les falanges, al fémur i a ('espinada,
/  col-locats de tal manera /  que es pugui llegir ben ciar /  el meu dret de 
ser home»).

La traducció de Montoliu i Oproae és molt literal en un sentit 
positiu, en aquell de buscar les millors solucions en la (lengua 
receptora sense trair en excès l'original, ni inventar nous enginys 
léxics. No calen: Sorescu ja va farcir la seva poesia d'una bona 
quantitat d'ells, i només cal trobar el millor sentit per a traslladar- 
nos-els i fer-nos-els gaudir. Si la lectura de Whitman procura un 
vitalisme d'arrel humanista desaforat, l'alegria i la ironia de Sorescu 
és més matisada, però més càÜda, a escala més humana, cosa que 
s'agraeix.

Traduir els limits
Corn veiem. Whitman, Blok i Sorescu son tres autors remarcables que 
val la pena llegir en català. Els seus traductors s'han hagut d'enfrontar 
a limits que transcendeixen la pròpia (lengua, n'han hagut de valorar 
els riscos i encarar-s'hi amb atenció per fer-nos évidents el glatir 
vivificant i universal de Whitman, la música vital que interpreta la 
poesia de Blok i els sentits ocults de la realitat desentrellats per 
l'obra de Sorescu. Aixi, una de les mancances del món editorial 
català —un fons d'armari prou abastit— esdevé una virtut de les 
noves propostes, que deixen de moment els Balzac, Shakespeare o 
Faulkner més habituais per tal d'oferir-nos nous menùs literaris, més 
exôtics i menys previsibles.
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Traduccions /
Traduir Walt Whitman

JAUMEC. PON5ALORDA

A través d'Enric Casasses com a intermediari, I'any 
2010 se'm va fer l'encàrrec de traduir to t Fuites 
d'herba de Walt Whitman al català. Mai no s'havia 
publicat sencer en la nostra llengua, to t i que si 
havien aparegut unes quantes mostres de carácter 
antologie a cura de Cebrià de Montoliu, Agusti Bartra,
Miquel Desclot, Josep Costa, Lluis Roda i D. Sam 
Abrams. Després de quatre anys de feina, el llibre va 
aparèixer al nostre mercat a principis de l'any 2014 
a Edicions de 1984 gracies a la feliç insistèneia de 
Josep Cots. Des de llavors Fulles d'herbo ha tingut 
un colossal èxit de crítica i pùblic i hem arribat a la 
quarta edició. Cree que aquest llibre imprescindible 
de la literatura universal ha arribat en un moment 
en què necessitem més alegria, més il-lusiô i més 
esperança que mai. 0  sigui, els miracles si existeixen.

Durant quaranta anys, Walt Whitman va traballar 
en aquesta obra magna a contracorrent dels gustos i 
de les modes imperants de l'època. Whitman utilitza 
un estil molt directe, quasi absolutament mancat de 
metáforas, perqué pretén parlar del mon amb una 
claredat i honestedat impressionants, inaudits fins 
llavors. Però en aquells dies no es va entendre aixi.
La gran majoria de personatges del seu moment 
varen acusar fautor de blasfem, de barbarie i 
d'irresponsable. Whitman fou atacat amb la certesa 
que allò que eli feia no era cap altra cosa que cridar i 
vomitar, damunt del paper, una prosa retallada i mal 
escrita.

Walt Whitman va néixerdia 31 de m aigdel8l9 
a West Hills, comtat de Suffolk, Nova York, bressol 
de Nord-América, queja feia 36 anys que s'havia 
independitzat de Gran Bretanya. Whitman, nascut en 
una nova democracia mundial, va venir al món en una 
familia de quáquers que practicaven un cristianisme 
primitiu, ancorat en l'individu i en la insistent lectura 
personal, intransferible, de la Biblia per arribar al divi. Ob.igat a 
abandonar l'escola quan to t just era un nen, va començar a traballar 
a una impremta i a diferents diaris. Aixi va aprendre a llegir i a 
escriure. Als seus vint anys es va convertir en un dels per odistes 
més coneguts de la seva època, un adorador de la literatura mundial, 
entusiasmat amb les òperes i els musicals de Broadway. _a seva 
brillant carrera es va estroncar per la guerra civil entre els Estats del 
Nord i els Estats del Sud (186I-I865), quan va abandonar las seves 
obligacions quotidianes per anar a trobar el seu germá, de qui no 
se sabia res des de la seva participado en una de les batalles més 
cruentes. Va viatjar a peu de banda a banda, alimentant els ferits, 
intentant guarir-los, llegint o escrivint per a ells. De camp en camp.

Walt Whitman el 1887. Fotografia de George C. Cox, restaurada p er Adarr. Cuerden.

D'hospital en hospital. Quan va trobar el seu germá el va er v'ar a casa, 
però ell va continuar fins al final del conflicte. 1 aixi va ser com va anar 
configurant els seus dietaris bèl-lics, però sobretot aixi ser com 
Walt Whitman va anar recol-lectant un material humà velucsissim q je  
després es va transfigurar i transformar dins Fulles dfie'ba, en un 
treball continu de revisions i diferents edicions, fins a vuit en total, en 
què anava afegint, traient, millorant el material com si el que tingués 
entre mans no era un Hibre sino més aviat un autèn: c ésse'oumà.

Aquest Hibre, dones, va néixer com a cant d'un rx)u p.ais naixent 
que necessitava els seus bards per immortalitzar-la de forma 
èpica i, al mateix temps, humana. Per això Whitman sabia que 
havia d'escriure de forma nova i, al mateix temps, motivar loves
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escriptures, diferents a to t el que hagués vingut abans. Aixi son 
els seus versos desmarcats de tota rima i de to t tipus de mètrica 
formais, l amb un ritme desenfrenat, com de sang, com de batee, 
com de digestió. Més a prop del cos que del manual. Adorador dels 
grans espectacles del carrer, de les masses i dels teatres. Whitman 
no va voler fer un llibre a l'ùs sino una gran òpera còsmica on hi cabes 
absolutament tot. Totes les coses de l'univers, passades, presents 
i futures, havien de ser protagonistes. 1, d'aquesta manera, ens va 
convidar a tots a participar-hi.

La meva traducció havia de reflectir i evidenciar, subtilment, 
totes aqüestes qüestions. L'essèneia de Walt Whitman i el que 
representava, i a aixó s'hi arriba després de molta lectura i molta 
investigació prèvia. En un acte quasi ritual, et mates a tu mateix 
per donar pas a l'altre. Destrueixes el teu ego per donar Hoc a un 
altre. Per traduir, primer de tot, cal ser generós i, després, cal saber, 
i molt. Ja que traduir no és trair, traduir és triar. I el traductor ha 
de fer tries constants, ha de decidir, ha de revisar, tornar-hi. És 
d'aquesta manera, amb ganes de conèixer i de compartir, que una 
bona traducció és fidel. Però no parlo de la fidelitat de paraula per 
paraula i lletra per lletra. El mot és molt més que un signe ortografie. 
Creure això és mitificar el Google Translator. Per a mi ser fidel és un 
procès d'adaptació en què la persona que tradueix ha de trobar les 
caractéristiques pròpies d'un text i, després, introduir-les en una 
altra llengua, amb el seu context, la seva història, les seves variants. 
Fer que allò que funciona en un codi pugui també funcionar en l'altre. 
Si Walt Whitman fa servir una llengua viva que emmiralla totes 
les possibilitats multiplicades de la llengua anglesa, jo vaig haver 
d'adaptar aquesta idiosincrasia créant un Whitman pancatalà amb 
tots els registres, tots els dialectes i rastres de totes les possibilitats 
de la nostra llengua repartida per tots els cantons possibles de la 
geografia que ens caracteritza. Per demostrar la riquesa de les dues 
llengües, el seu poder indòmit, la seva consistència. El Whitman 
panteista, absolut, de Leaves o f Gross havia de ser igual de panteista 
i absolut a Fulles d'herbo.

El traductor, dones, és com un recipient, que es buida, com la pell 
d'una garrofa, i introdueix dins seu un fru it alié però en sintonia. Nova 
vida concordant. Entendre el traductor com empelt arborescent 
estremidor. Una operació quirúrgica en qué el cos receptor no ha de 
poder rebutjar el nou membre que se li introdueix, ja que llavors es 
produeix el col-lapse. Com va dir Claudel: «No es tracta de traduir sinó 
de transsubstanciar.» Aquesta és la clau, esdevenir l'altre per ser-lo 
i treballar en nom seu, crear a partir seu. Per això sempre he pensât 
que un traductor, més que saber domar la llengua d'origen, ha de 
saber dominar la llengua de destinado. O sigui, ha de ser un creador.
I això no vol dir que sigui poeta o narrador o músic o pintor com a 
font d'origen. Die que ha de crear, i el material que utilitza per crear 
són les paraules. Per això poetes com Antoni Clapés, Anna Montero, 
Víctor Sunyol, Lucia Pietrelli, Francese Parcerisas, Feliu Formosa o 
Gabriel Ventura, entre tants d'altres, produeixen bones traduccions: 
perqué saben crear, tenen el do del mot. Però també estic convençut 
que per aquest motiu traductores com Dolors Udina, Anna Casassas
0 Marta Pera són tan bones, perqué són creadores elles mateixes, i 
creen a través de les seves delicioses traduccions, que ens exalten i 
acompanyen.

Mentre existeixi, dones, aquesta passió, aqüestes ganes de crear
1 de compartir, aquesta generositat, estem salvats. Les condicions

per ais traductors literaris són cada cop pitjors, degut a les múltiples 
problématiques encadenades del sector i a aquest période en qué 
tothom intenta inventar trampes que empitjoren les particularitats 
deis diferents treballs possibles, l, to t i els mais temps constants, 
hi segueixen havent traductors. Perqué queden molts Ilibres 
meravellosos que están espérant d'algú que els tradueixi. Autors que 
ens criden i ens esperen des de la gran foscor penetrant. I per això 
cree que el que cal és atrevir-se a atrevir-se. D'aquesta manera, sense 
por i sense sotmetiment, s'aconsegueix arribar a la victòria definitiva, 
a l'or que en queda d'aquest procès alquímic que és traduir.

Jaume C. Pons Alorda (Caimari, Mallorca, 1984) és Hicenciat en 
Filologia anglesa i màster de Teoria de la literatura i literatura 
comparada. Per això no sorprén saber que un deis fenómens al 
mercat literari poétic en catala d'aquest any, les Fulles d'herbo de 
Walt Whitman (de moment tres edicions), és una traducció seva. 
Poeta (Cilici, Corn voi dir desaporicions] i narrador (Faulo), en el text 
següent ens explica qui és Whitman i com s'ha esdevingut el procés 
d'arribada del nord-americà a la llengua catalana.
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Traduccions / Els contes de I'altre

JOANTODO

Trodulr uno obra és la millor mañero de llegir-lo; 
és amor-hi i penar-hi, servir-la i dominar-la 
Josep Carner

Una de les meves afidons més privades, un deis meus plaers més 
solitaris, i albora més persistants, és agafar un text d'altri i girar
lo al catalá. Roques vegadas n'he donat a conéixer els résultats, 
malgrat tot: eren simples exercicis per espalar Tambit de l'expressió 
i delimitar-lo, per aprendre a deixar-me guiar per l'exigència de 
precisió, tal com déla el poeta citât més amunt, i sovint hi prescindía 
de les condicions basiques per entregar una tradúcelo útil a la bona 
gent. Vull dir que sovint traduïa des d'un idioma que amb prou feines 
entenc (que son la majoria), fatigant mil diccionaris, de vegades 
a partir d'una altra traducció a un idioma abastadle (generalment 
anglès), i sovint entregant-me, corn per altra banda Carner mateix, 
als més desenfrenats capricis lingüistics, per la pura diversió de 
descubrir lèxic i sonoritats, i per la no tan fú til nécessitât de posar-hi 
a prova paraules, estructures, estils. Tot plegat era un divertimento 
innocu, que incomplia moites de les regles d'una traducció apta per 
donar-la al públic; a to t estirar jo, i només jo, hi perdía força hores. 
Perqué el fe t és que, en reaütat, no sóc traductor. Sempre m'ha 
intrigat el procès, això sí; però sempre he hagut de mirar-me'l des de 
fora, com un jubilât que mira obres.

Tot plegat explica que el primer i potser últim Hibre quejo 
podia traduir (en un sentit estríete, respectant totes les normes 
que em salto alegrement en els altres casos) era un volum com 
Les parelles deis altres, de Gonzalo Torné, que va publicar LaBreu 
Edicions l'any passai Un projecte que va ser un encárrec, i que en si 
era comercialment suicida. El fe t és que gairebé tota traducció del 
castellò al catalá sembla prescindible, i per tant econòmicament 
abocada al fracas (el cas Ruiz Zafón i el cas Cercas em resulten un 
misteri); semblava cantat que aquesta traducció passarla sense 
pena ni glòria, econòmicament parlant Però, exactement com 
en el cas de Cent onys de solitud, deixant a banda que el llibre no 
existeix en castella, el projecte va sorgir del propi autor. Encara 
més: de bon antuvi havia de ser ell, per motius gairebé évidents 
(Torné és catalanoparlant) qui la dugués a terme. La meua funció 
va anar passant de corrector a co-traductor, i finalment a traductor 
únic, al llarg d'una sèrie de passes que, compostes bàsicament dels 
pressupòsits, els malentesos, els acords tàcits i els accidents que 
són habituais en aquesta mena d'empreses, ara resultaría llarg i 
enrevessat de desentrellar. En qualsevol cas: traduir del castellò al 
catalò té una determinada lògica, en la mesura que són dues llengües 
diferents, en la mesura que, corn deia Benjamin, «tota traducció 
és solament una manera sempre provisòria de passar comptes 
amb l'estrangeria de les llengües». Una lògica conceptual, si voleu, 
força desHigada del fang de la realitat on certes coses semblen 
supèrflues. Ha résultat d ive rtii to t traduint el Torné, furgar en

l'escletxa entre aqüestes llengües tan properes, tan a free que tenen 
la peli envermellida del contacte. Buscar els moments, força més 
habituais que no creuríem, en els quais no podia ser literal: molts 
d'ells, curiosamenl són aquells en els quais fautor, que situa les seues 
ficcions a Catalunya, deixa anar una catalanada. 1 jugar a considerar el 
castellò una llengua estrongera, naturalmenl Si és que algún dia ha 
d'arribara ser-ho.

1 encara, per a mi, només per a mi, l'operació té una lògica d'un 
altre ordre. Era la manera de llegir de la millor manera l'obra d'un 
escriptor que admiro, de descobrir-li els secrets, d'apropiar-me'ls.
De mirar de fer-me una idea de com resoldria jo en el meu idioma 
els problèmes que ell es planteja en el seu. O, encara amb Benjamin 
(que cita Rudolf Pannwitz, i que és traduit per Antoni Pous): «L'error 
fonamental del traductor és de fixar-se massa en l'estadi casual de 
la llengua pròpia, en comptes de deixar-la somoure violentament per 
la llengua estrangera.» Naturalmenl "deixar somoure violentament" 
el catalò pel castellò és una cosa que fan cada dia, per exemple, els 
tertulians de RACl sense adonar-se'n; una mena d'automatisme 
sovint inconscient força implantât a Barcelona que als que som 
de poblé ens fa mal a l'oïda, però que és, ara com ara, el catalò de 
l'escenari on tenen Hoc els contes. Una violència, per altra banda, 
que ve del propi automatisme: com que no saben que tradueixen, 
tradueixen malamenl La idea, aquí, era fer-ho a conscièneia. Fer-ho 
ben fe t (cosa que no estic gens segur d'haver aconseguit). 1 explorar 
les possibilitats del propi idioma: una cosa per a la qual serveixen 
les traduccions, fins i to t si domines la llengua de sortida (per 
entendre'ns: jo tampoc necessito que em tradueixin Alice Munro...), 
és per exposar el propi llenguatge a aquella a lte rita l violentor-lo, 
com diu Benjamin, obrir-li noves possibilitats. Per exemple, aprendre 
a construir en catalò les llargues frases que gasta el Torné. No és 
un propósit gaire diferent d'alló que es proposava Proust en fer 
pastitxos.

Una mania personal, un veritable cavali de batalla, m'ha fe t 
sempre fixar-me en la llengua pròpia d'un Hoc, la llengua que empren 
els habitants d'aquell Hoc, el seguit de tics que els caracteritzen; allò 
que un verb particular, una conjugació singular, una frase feta única, 
diuen sobre aquella comunital de la mateixa manera que l'ús deis 
vers "anar" i "venir" ("ja vine"), tan diferent deis seus bessons "ir" i 
"venir" ("ya voy"), diu tantes coses sobre les comunitats respectives 
que els empren. Traduir Les parelles deis altres, aleshores, ha estât 
sobretot una forma d'explorar, per part d'un servidor, quin podría 
ser ara mateix el llenguatge de Barcelona. Com veu el món algú 
nascut allò, algú per a qui la matança del porc, posem per cas, és un 
record insólil com s'expHca a si mateix, com veu les quadrícules de 
l'Eixample, de quina manera eli no sent el trónsit quejo hi sento a 
totes hores, per exemple. Potser to t plegat al lector no H serveixi de 
res, naturalmenl però ja hem dit que el projecte era comercialment 
suicida. Tots els que hi hem participai de fet, ho hem fet, prou 
Hteralmenl per amor a l'a rl

1, per altra banda, gròcies a aquest encòrrec, durant una 
temporada (i to t podent-me estalviar els avorridissims mètodes de 
didòctica de llengües), he pogut somniar que era traductor.

Octubre/Novembre 2014 ■ Quaderni 41



Traduccions /
Emmalaltir de poesia: la traducció de Marin Sorescu

CORINA OPROAE I XAVIER MONTOLIU PAULI

Cree que voig emmaloltir de mort, 
un dia,
quon voig néixer.

Aquests son els darrers versos del poema "La malaltia", aparegut 
al segon [libre publicat l'any 1965, que Marin Sorescu va titular 
Poemes. En el seu ùltim [libre, amb un tito l tan suggèrent corn El Pont, 
publicat pòstumament, manté el seu entusiasme vital, la curiositat 
i creativitat excepcionals i, sobretot, la ironia parabòlica que van 
definir tota la seva àmplia creado, to t i saber que una malaltia 
irreversible Testava anorreant durant el darrer any de vida. Però, ben 
convençut, enunciava poèticament als lectors i als amies entristits: 
torno de seguido. Certament, aixi va ser i és encara.

La vida és breu
Sorescu és Tautor romanes més traduit, ja a més de vint llengües: a 
Titalià, per Marco Cugno; al castella, pel xilè Omar Lara; al francés, 
per Alain Bosquet; a Tanglès, per Michel Hamburger, etc. Poeta, 
dramaturg, narrador i traductor ell mateix —fins i to t del poeta 
mexicà d'origen català Ramon Xirau!—, va viure tan sols seixanta 
anys, entre 1936 i 19 9 6 . El seu lirisme esquitxat per una poesia 
inclusiva, pel seu viure més immédiat tan vineulat al seu entorn rural 
i tradicional o a les lectures-refugi d'autors estrangers, pel teatre 
de Tabsurd romanés, pel simbolisme i les avantguardes surréalistes 
europees, to t plegat va fer-ne el poeta de la immediatesa 
comunicativa, molt popular, llegit i estimât en vida, una mica massa 
obüdat després de la seva mort, potser pel fe t que havia acceptât 
la cartera ministerial de Cultura del primer govern democratic 
després de la revolució de 1989, o potser pel mer fe t que, com els 
catalans, pocs romanesos són profetas a la seva terra, to t i que, 
afortunadament, la lectura deis seus textos és encara present als 
manuals romanesos de literatura a batxillerat i, anualment, des de fa 
XIV edicions, s'organitzen les Jornadas Marin Sorescu a Craiova, la 
ciutat on va viure, per actualitzar i posar sobre la taula la seva obra.

La poeta Ileana Malancioiu (1 9 4 0 ), companya seva de generació i 
que casulament —o no?— Tha succeït fa només dos anys en la cadira 
que va ocupar Sorescu a TAcadémia Romanesa, sempre recorda que 
entre els lírics, mai ningú ha posât en dubte el primer Hoc al poeta 
romantic, Mihai Eminescu, el Verdaguer laic de les lletres romaneses. 
En canvi, per al segon Hoc, les apostes es disputaven entre dos 
princeps de la poesia: Nichita Stanescu (1933-1983 ) i Marin Sorescu. 
Avui en dia, amb el planter romanès de grans i joves poetes, les 
travesses tendeixen a la globalitzaciô i al Nobel. Sorescu també va 
ser-ne candidat molt abans que TAcadèmia sueca es fixés en Herta 
Müller, però la seva precipitada mort sembla que va truncar un Nobel 
romanès de Hengua romanesa.

L'ocasiô és f  ugissera
Quan Tany 2010 Arnau Pons va Hegir poc més d'una dotzena de 
poemes de Marin Sorescu que estàvem traduint, no pensàvem ni 
remotament que diria immediatament que H agradaven i que en 
voHa una antologia bilingüe per a la coMecció L'obriülls que ell mateix 
dirigia a can Lleonard Muntaner.

L'oportunitat era ùnica. Primer de tot, ens vàrem endiosar 
en la lectura de la vastissima obra poètica de Sorescu i, després 
de definir els nostres propis criteris temàtics, vàrem fer una 
selecció aproximadament d'un centenar de poemes dels [libres 
més importants: Poemes (1965), La mort del rellotge (1966), Lo 
joventut de Don Quixot (1968), Tossiu (1970), Ànima, bona per a to t 
(1972), D'aquesto manera (1973), I Loire (1975), i El pont (1996). Maria 
Muntaner va proposar molt encertadament que Tedició fos bilingüe 
amb el romanès a peu de pagina. La tria de només tres poemes del 
seu darrer [libre respon al convenciment que haviem de mostrar el 
seu capteniment a la vida i a la mort. Encara que la nostra tria seguia 
uns criteris temàtics fàcilment identificadles per un lector atent, va 
resultar força compHcat escollir els que apareixerien publicats — 
seguint Tordre cronolôgic de la seva aparició—, ja que durant la tria 
de poemes quedaves empontanegat, corn diu Francese Parcerisas al 
prôlegdel Hibre.

L'experiment arriscat
Nosaltres haviem començat a traduir d'una banda per plaer, pensant 
que més endavant ja buscariem, si ens plaïa el résultat, una editorial, 
però de l'altra perqué trobàvem que la literatura romanesa era 
pràcticament desconeguda a casa nostra — Hevat, potser, d'autors 
romanesos de Hengua francesa com Ionesco, Cioran, o bé, Mircea 
Eliade— i, és dar, gens tradu'ida.

Quant a la traducció pròpiament dita, el treball ha estât a quatre 
mans. Això significa que tots dos hem traduit tots els poemes i 
després hem fe t una posada en comú, no amb la idea d'escoHir un vers 
de l'un 0 de Taltre, sino mirant de trobar la millor solució unitària per 
a cada poema. Sovint recorriem a Hegir-los en veu alta. En romanès 
i en català, escoltant-ne el seu ritme intern. 0  a Tinrevés. Tot triant 
—traduint sense tra ir—, anàvem trobant el to particular de Sorescu 
en català.

Per a Testil, ens calia trobar la seva veu to t mantenint Tesperit 
de la seva arquitectura combinatòria, la qual cosa es va convertir 
en un exercici que exigia atenció, precisió i delicadesa i, per sobre 
de tot, respecte. Ens calia una Hengua a la vegada propera al lector, 
però sense caure en una coTloquialitat extrema. Que fos una Hengua 
que permetés que el contingut fluís sense que es notés cap tipus de 
mot que sobresortis i fes sobtar el lector corn perqué s'aturés. Que 
fos viva, sense que pagués tribut a cap artifici. Però que també ens 
permetés jugar-hi i evidenciar-la quan convenia en els diàlegs 0 bé 
en les acotacions tan pròpies de la dramatùrgia teatral, que Sorescu
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també va dominar. No es tractava ni d'una creació en català, ni d'una 
recreació del romanès, sino de fer que la poesia de Sorescu viotgés 
amb noturalitot del romanès ol cotalà. A nivell formai, vam renunciar 
a les majuscules a inici de vers en romanès, per tal de facilitar la 
lectura natural i aproximar el text al lector.

Després de quatre anys des de la seva gestado, i no poques 
discussions ni menys vicissituds — inhérents a qualsevol empresa 
de traducció, més encara si és a quatre mans— el Ilibre finalment 
sortie publicat per voluntat del segell Lleonard Muntaner, Editor, 
amb un ajut a la traducció de l'Institut Cultural Romanès, de 
Bucarest.

Haviem pogut tenir un bon feedback en algún experiment de 
lectura doméstica que haviem fe t amb amies catalans i romanesos. 
També el comentar! d'uns primers lectors, entre els quais un jove 
poeta que havia confessât: de gran vull ser Sorescu. L'empresa, to t 
i ser molt arriscada, comptava encara amb un altre apadrinament 
generós. Francesc Parcerisas, que havia llegit Sorescu en versions 
angleses, s'avingué de bon grat a donar-li la benvinguda a les lletres 
catalanes.

Tres van ser els primers actes de presentació del Hibre. El 
primer, la invitació a participar a la taula rodona amb traductors, 
proposada pel director del Festival de Poesia de Barcelona, D. Sam 
Abrams —que també havia llegit Sorescu molt abans, en anglès. La 
segona, la presentació prôpiament formal, a la Central del Raval, 
amb F. Parcerisas, Amadeu Vidal i Bonafont i la interpretació de 
les composicions musicals d'Eisa Fiackett. I la tercera, una lectura 
informal amb acompanyament de música de piano en un café-bar del 
Poblé See amb tots els amies.

Per poder visibilitzar la traducció també a les xarxes socials, 
es va imposar la nécessitât de crear la página de Facebook de 
la traducció: Per entre els dies, amb posts en català, romanès i 
castellà. D'aquesta manera, consolidàvem més ponts a banda dels 
ja establerts prèviament amb Sorina Sorescu, neboda del poeta, i 
Mircea Martin, de GrupuI Editorial Art.

UArt és llarga
Una pregunta sovint latent és què hauria dit Sorescu de to t plegat, o 
corn poder oferir-li l'alegria quan un lector desconegut vol compartir 
la félicitât de la lectura de l'antologia catalana. El creador del text 
és Sorescu, és dar. Al principi resultava estrany donar una resposta 
concreta a aqüestes felicitacions. Però, després de participar al 
club de lectura al Priorat, amb uns lectors molt receptius i asseguts 
o totes les codires disponibles, vam descobrir que en una paret hi 
pampalluguejava una Hum de formo esférico. Qui sap quin estel brillo 
en un indret Ilunyà i en el sistemo de reflexiô insòlit de les coses, lo 
sevo ànima botega aro o la meva paret.

De ben segur, emmalaltits de Sorescu, de la vida —també de la 
mort—, la seva ànima batega encara en cada lectura perqué, tal com 
diu un lector mexicà dels seus poemes: parece que me retroto por 
dentro en más de uno... I aquí rau la Universalität de la seva creació.

LArt romanesa és molt llarga, des de la lirica fins a la prosa, 
passant pel teatre o el relat. Sorescu és la punta d'un iceberg, 
segurament el seu abanderat més capciós. Potser per això, Dan 
Shafran va crear l'any 20 07  a Estocolm el Premi Marin Sorescu, que 
es concedeix a un autor suec consagrat, amb la voluntat d'establir 
també ponts.

LArt romanesa té potencial no perqué sigui desconeguda. Autors 
clàssics modems esperen amb avidesa ser traduits. I aleshores, a 
l'abast nostre, a la mà dels lectors... emmalaltir, certament, també 
d'aquesta literatura.

Ei judici és difícil
No creiem pas que ens pertoqui a nosaltres de fer un judici sobre 
el que s'esdevingué posteriorment. El que si podem dir és que ha 
estât una sorpresa. Una sorpresa agra'ida. Primer de to t perqué no 
ens esperàvem aquesta —bona— acollida generai, especialment 
de tants lectors particulars o bé, per exemple, del públic vingut a 
escoltar Jordi Boixaderas dient Sorescu acompanyat de Bàrbara 
Granados a l'acordió, al pati de la Biblioteca Gabriel Ferrater de Sant 
Cugat, a qui aplaudien a mig recitar un poema.

La sorpresa fou absoluta quan Miquel Bezares, en nom de 
l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va comunicar-nos el 
veredicte del jurat del premi Cavali Verd Rafel Jaume per a la millor 
traducció poètica apareguda el 2013. Quan vam informar Sorina 
Sorescu que l'antologia de Sorescu en català havia obtingut un 
premi, la sorpresa fou d'estranyesa: «Efectivament, la candidatura 
per al premi l'havia proposada fa un temps.» «Com?» La confusió 
venia del fe t que ella mateixa havia suggerit a l'Ajuntament de 
Craiova distingir els traductors de Marin Sorescu al català i al suec 
— Dan Shafran—, per al Premi Sorescu que la ciutat de Craiova 
ha atorgat aquest agost passât en el marc de les Jornades Marin 
Sorescu. Un premi també per a la nostra literatura.
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L'home imperfecte i el poeta amagat
DAVID MADUEÑO SENTÍS /  ll-lustracions de Vèlia Bach

Del poeta al lector
El 26 de juny, el poeta sabadellenc Josep-Ramon Bach presentava a 
la üibreria La Llar del Llibre el seu darrer recull de poemes, L'estrony 
(Témenos Edidons). Un servidor va ser l'encarregat de presentar
lo, és a dir, de fer-ne la disecció davant els presents per treure'n 
l'entrellat, desvetllar-ne les essències i fer palés que es tracta d'una 
de les poétiques més bellement suggeridores i inspirades en llengua 
catalana. En la década que va deh9 9 5  al 2006, Bach expandía un 
projecte poétic que pouava en l'imaginari oriental i africa amb quatre 
Libres d'una bellesa delicada i radical (L'ocell imperfecte, Viotge ol 
cor de Li Bo, Plomo blanco i Kosombi, el narrador, que s'ampliaria el 
2010 amb Versions profanes). Un cop completada l'etapa, vindrien 
una série de Ilibres de temàtica variada (la memoria personal a El 
loberint de Filomena, els aforismes esmolats a L'enunciot i les tankes 
reflexives a Desig i sofre). Ara, amb L'estrony, reflexiona sobre 
l'arribada de la vellesa a la seva vida i inicia el que, al meu parer, pot 
ser una etapa en qué passi comptes amb la injusticia i la maldat que 
veu al món que l'envolta i que prova de fa anys de conjurar amb el voi 
del vers, to t refermant els seus principis creadors i vitals: la rebelTia, 
l'experimentacié, la bellesa i la imaginació.

De Friedrich a Camus
Al famés quadre del pintor alemany Caspar David Friedrich, titu lat 
Caminant damunt un mar de boira (1817), l'espectador hi veu en 
primer pia un home girat d'esquena que, recolzat en un bastó, 
observa un extraordinari paisatge muntanyenc. El tema de la magna 
composició és el poder sublim de la naturalesa, i resumeix a la 
perfecció molts dels aspectes més caracteristics del corrent artistic 
que es va anomenar Romanticisme. De fet, Friedrich va arribar a 
afirmar el següent: «L'artista no hauria de pintar tan sols el que té al 
davant, sino també el que veu en el seu interior.»

Dones bé: si ens fixem en la portada del darrer llibre de 
Josep-Ramon Bach, L'estrony, hi veurem una il-lustració de l'artista 
sabadellenca Vèlia Bach que, en observar-la, pot evocar l'obra de 
Friedrich. Evidentment, hi ha canvis substanciáis: també hi apareix 
un home girat d'esquena, però el paisatge que té al davant és el mar, 
no pas la muntanya, i en comptes del mar de núvols s'hi veu una posta 
de sol particularment desencisada. Resulta evident que la solitud 
del personatge — malgrat que als seus peus l'acompanya un gos— i 
l'ocàs del sol corn a idea de davallada vital ens prefiguren alguns dels 
ternes que tracta aquest Libre de poemes. I corn deia Friedrich, ja 
veurem que en aquesta nova aventura poética fautor s'endinsa al mar 
de la seva personalitat.

Però abans d'aixô, encara ens podem fixar en un altre aspecte 
de l'exterior: el titol. És el mateix terme que va utiLtzar Joan Foster 
quan va traduir als anys seixanta L'étranger d'Albert Camus que, 
évitant el sentit literal del tito l original, va proposar L'estrony. 
Fixem-nos un moment en l'argument de l'obra: «Explica en primera 
persona la vida del seu protagonista, de cognom Mersault, des de la 
mort de la seva mare fins a la seva pròpia; és eli mateix l'estrony. Se 
sent diferent a les persones amb què es creua perqué ha perdut la 
il-lusié per la vida. Se sent buit, passiu, indiferent i sense capacitat 
per a participar véritablement a la comunitat. [...] Sent que no pot 
controlar la seva vida, i, fins i tot, que ningù pot aspirar a fer-ho, i aixi 
les petites foteses el van abocant a poc a poc a l'autodestrucciô. Se 
sent massa petit, massa débil, completament insignificant, enfront 
del món en el quai es mou, la seva pròpia vida personal i la societat, 
en la quai no pot intervenir-hi véritablement.» Tot i les distancies, a 
L'estrony de Josep-Ramon Bach, el poeta enfront de la societat és 
corn Mersault, el protagonista de Camus, qui malgrat cometre un 
crim arbitrari i negligir en la presa de decisions de la seva vida, en 
el judici s'enfronta a un conjunt de fanatics (el jutge, el procurador, 
el sacerdot) que representen la precarietat i la doble moral que 
contenen les convencions i els rituals de la civLitzaciô. Per aixô el 
poeta és l'estrany, perqué no actúa, ni pensa, ni sent corn s'espera de 
qualsevol altre individu, sinó que cerca una Libertat incompresa i que 
xoca amb la realitat establerta.

De la vellesa a la bellesa
No sé pas si aqüestes consideracions tenen algún fonament valid, 0 
bé si es tracta d'una exageració interpretativa meva, per filar massa 
prim 0 per manca de criteri. El fe t és que el nou Libre de poemes de 
Josep-Ramon Bach ens presenta la vivéneia d'un poeta enfrontat a 
dos processos simultanis, l'envelliment i el desengany. Per aixô és 
en la seva primera part més prosaic i àcid que de costum: segueix 
teixint els versos amb imatges Uriques preciosistes i delicades, 
però el lector atent hi pot veure més transparèneies en els sentits 
interpretatius que de costum. No és pas dolent, ans al contrari: el 
poeta necessita expLcitar les idees tremeses més que en altres 
ocasions, perqué vol denunciar aquest fastig emocional, però també 
moral, que L provoquen certes situacions. Perqué, malgrat que al 
començament ens confessa irònicament que vol fer un "Cop de cap".
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títol del primer poema, i que «He decidit esdevenir /  amb passió 
desenfrenada /  un ferm aspirant /  a ser poeta», "L'edat", títol del 
segon poema, ens parla de la vida fugissera i deis somnis esberlats. 1 
malgrat que «Desconec el nord./  La Hibertat de viure. /  Entre Hibres 
i vicis», també és conscient que és «el gran hoste de Dédal», és a dir, 
l'arquitecte i artesa que construí en la mitologia grega el laberint 
de Creta, i per tant la metàfora de la vida. Davant d'aixó, el poeta es 
planteja "La fúgida" títol del quart poema, cap «allá on el somni és 
possible», malgrat que no esdevé una tasca senzilla, ja que implica 
la solitud i el dolor. A més, la vellosa complica les coses i apareix 
d'esquitllentes al poema "Naturalesa" on després de comparar-se 
amb diversos insectes, acaba aquest autoretrat poc displicent 
to t afirmant: «Sóc el veli gos /  que lladra de por.» El desengany va 
apareixent subreptíciament en els poemes següents, i malgrat 
l'ungüent de la poesia, el darrer poema, "Loblit" és descoratjadon «No 
em recordaren. No puc fer-hi res. Així és la mort.»

1 tanmateix, a la vegada també trobem motius d'esperança. Ací 
i allí, de forma dispersa, trobem les llavors de l'amor, un sentiment 
gens racional, i per tant emparentat amb la imaginado i la poesia. 
L'amor pels ideáis en qué el poeta creu moralment —«Enamorar-me 
sempre /  del desig més alt», diu al primer poema—; l'amor sensual 
com a "Assaig d'enternitat": «Aquesta profunda fúgida /  entre 
esbufecs i ritmes tous /  de dos cossos posseint-se»; l'amor pels 
amies i pels éssers estimats. Però també la por a «ser recelos /  i 
malfiat i pie de sol, /  sense nobles ni remei», com diu al poema "Recel"

A la segona part del Hibre, però, una vegada el jo poétic ha 
buidat el pap de les preocupacions, tornem a retrobar-nos amb 
l'aventurer vocacional de la literatura que sempre ha estât en Josep- 
Ramon Bach. Així, en comptes de restar a la platja representada a la 
portada, en comptes de veure com el sol davalía sense que hi pugui 
fer res, el poeta pren la barca i la canya de pescar mots, i com en una 
altra il-lustració de la Vèlia Bach (pàg. 21 ), es dedica pacientment a 
veure si els peixos de la poesia piquen i el premien amb imatges de 
somni, beilesa i Hibertat, com la balena de la imatge que no veu al 
seu dessota, però que intueix que hi és. La seva naturalesa sempre 
l'ha dut a embarcar-se i marxar mar enllà perqué, com diu el poeta 
Ricard Mirabete al prôleg, «l'art és una forma d'exaltaciô de la vida, 
de superar els trencalls per on ens condueix la inèreia i la mort». Al 
poema "La fúgida" que abans comentàvem, escriu: «No vull que em 
reteu honors /  ara que he decidit marxar /  de casa i cercar aixopluc 
/  sota el cel de l'imaginari.» És un "trajéete solitari", com diu al segon 
vers, però el duu a "LAmagat'í títo l d'aquesta segona part que ara 
comentem. Aquí, Bach torna a deixar anar el seu jo liric, aquest jo 
ocult que to t poeta prova de desvetllar, i es deixa sorprendre a si 
mateix. És el mateixjo liric que en d'altres ocasions ens ha récréât 
el Castellar del Vallès de la seva infantesa, el Kosambi de L'oceil 
imperfecte, l'esperit del nen que gaudeix amb les històries sobre 
exploradors i tribus i de l'adult somiador que s'entendreix amb el 
lirisme pur i profundament huma de les llegendes de les cultures 
africanes i asiatiques. Aquí, però, no marxa tan Iluny, malgrat que 
«Rebento limits /  amb la mirada clara /  i el mot précis». De fet, el 
tercer poema descriu l'antipoesia per al poeta, la de la «Trista Ilei /  de 
no anar enlloc /  (...) On creix el verdet i l'enginy es mor.» En canvi, eli 
no es cansa de repetir que l'enginy és el seu carburant vital i creatiu: 
«Carregueu-me la ploma /  amb sang de l'imaginari, /  mentre ajorno la 
mort», O «Escriure poemes /  amb ploma de vents /  i savieses d'arbre», 
O en un homenatge al món del cire destaca les virtuts deis pallassos:

«Estimo l'absurd /  i renego del seny», un leitmotiv que de ben segur 
comparteix. Un enginy irracional, romantic, que no evita, però, "el mot 
just", com deia abans, o millor encara, "la mirada justa'ija que, com 
diu al poema "Mirar", «El poema és la mirada». 1 la seva és una mirada 
agusada, que amb una llambregada i un vers breu ens copsa el sentit 
de les coses, i ens l'explicita.

De l'imperfecte a l'amagat
Per tant, aquesta vegada el vlatge que en Josep-Ramon Bach fa no 
és tan Ilunyà, ja que s'explora a si mateix, o almenys explora el Bach 
poeta, indaga en com entén la poesia, però acaba esdevenint igual 
de profund que altres vegades. Perqué si en qualsevol altre poeta el 
viatge acabarla ben aviat, en ell les imatges es multipliquen fàcilment 
i té mil i una formes de fer-nos-ho present, com en el bell poema núm. 
8 : «Porto /  una bena ais ulls /  i les mans en cabestrell. /1  per escriure 
el vers, /  calço sabates de fang/ i mitjons de fum. / /  Sóc un home 
mistic,/que em pinto de nùvol/la boca i el seny/per omplir de ce l/ 
les imatges i els mots.»

L'estrony, dones, és aquesta sintesi de l'imperfecte i l'amagat, 
de l'home i el poeta, del pragmatic derrotat i el somiador vencedor. 
L'estrany és aquest home que se'ns posa davant deis ulls, amb tots 
els seus detectes i les seves virtuts, incapaç de fer res més que el que 
porta fent durant anys: com que Tèsser huma és un ocell imperfecte 
incapaç de volar, fia els seus anhels al voi lleuger de la paraula per 
arribar ben amunt.
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Editorial
El grup de treball que impulsa 
QUADERN imaginem la revista corn una 
plataforma multiús tot espérant contactar 
amb lectors que en vulguin ser usuarie. 
Entenem la revista com una forma de 
servei. En aquest nùmero que tanca 
l’any 2014, encetem una nova linia de 
treball focalitzada en la recerca d’arxiu i el 
foment de la memòria cultural. I la forma 
que hem triât per fer-ho és el format 
monogràfic dedicat a projectes i grups de 
treball que, per la seva dilatada trajectòria 
i abast conceptual, siguin especialment 
significatius per comprendre la realitat 
cultural del nostre present. Entenem que 
aquest és el cas de la Quinzena d'Art de 
Montesquiu (QUAM) i a aquesta histórica 
plataforma de treball dediquem aquest 
nùmero monogràfic.

La QUAM fou una iniciativa impulsada 
per un petit comité de persones 
il-lusionades i compromeses amb la 
realitat del seu temps. Un projects 
personal que va néixer petit, va créixer 
gràcies a una direcció innovadora i 
ambiciosa —i a un pressupost constant 
per part de la Diputació de Barcelona—, 
i es va expandir per diversos punts de 
Catalunya, entre els quais Sabadell. Un 
projects que sense deixar de repensar-se 
va assolir, certament, el seu punt àlgid 
de participació i incidéncia, seguit d’un 
temps de lent declivi, les circumstàncies 
del qual precisament s’estan analitzant i 
reconstruint.

Des dels seus origens, amb la primera 
edició de la Quinzena d’Art de 
Montesquiu el 1978 —el mateix any 
que es funda aquesta revista— fins 
l’actualitat, la QUAM ha tingut diferents 
étapes i ha esdevingut un barómetre i un 
bon indicador de la situació de les arts 
visuals dins les politiques culturáis del 
país. La seva influéncia es pot veure en 
la configuració de la Xarxa de Centres 
d ’Arts de Catalunya (molt coincident amb 
les diferents seus on s’han dut a terme 
edicions de la QUAM) i el seu valor en 
la llista de noms de directors i persones 
que han passât pels seus tellers i fòrums.

Arran d’aquest especial de QUADERN 
dedicat a la QUAM i la iniciativa d ’ACVic,

aquest estiu es va dur a terme una 
jornada de reflexió en qué hi participaren 
els fundadors de la Quinzena d’Art de 
Montesquiu i alguns dels directors de 
les successives edicions. L’escenari fou 
el Castell de Montesquiu, récupérant 
la memòria del Hoc fundacional d ’una 
iniciativa fonamentada en les afinitats i 
complicitats d’una generado jove que 
Iluitava per renovar l’estadi cultural del 
seu temps.

El résultat de la jornada de débat el 
trobareu transcrit a les págines d’aquest 
monogràfic, acompanyat de textos de 
reflexió i del paisatge visual de l’arxiu 
QUAM, un patrimoni cultural inédit 
dipositat al Centre de Cultura ACVic.

Tot arxiu posseeix les bases materials 
d’un banc de coneixements. Tot 
arxiu, entés com a monument Ilegible, 
transitable i actiu, pot ser també una 
Virtualität a disposició de la ciutadania, el 
seu destinatari final.

Amb aquest monogràfic, que compta 
amb la imprescindible coMaboració i 
complicitat de Malte Palomo, Ramon 
Parramon i el seu equip de treball, el 
grup QUADERN posem en circulado 
pública una mínima part de l’arxiu i les 
veus de la QUAM tot esperant que, 
en mans dels nostres lectors, aquest 
patrimoni es converteixi en una narració 
plural que ens permet! allunyar-nos de la 
hipertròfia pròpia de l’historidsme. És a 
dir, del culte al document i el seu correiat, 
aquella forma de narrar la història en la 
seva literalitat tan allunyada d’aquella 
exemplaritat que reclama Tzvetan 
Todorov.

Interpretar la història des de l’exemplaritat 
implica allunyar-se del culte i la 
reverènda al passât i entendre’l com a 
esdeveniment fluctuant sustentât en un 
teixit de veus i realitats, o com a llocs 
de la memòria coMectiva dins la qual 
tots ens trobem implicats i, per aquest 
motiu, oberta a múltiples relats —bé que 
fragméntate, no per això menys valuosos 
en relació al valor de veritat.
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Al llarg de les seves trenta-sis edicions 
la forma de la QUAM ha anat canviant.
Ha canviat sempre en fundó de 
les variacions en la realitat i en les 
nécessitais a les quais ha hagut de 
respondre; ha estât la manera de 
conservar-ne la naturalesa i que seguís 
fidel als principis i objectius que Than 
inspirât. Des que el 1992 H. Associaciô 
per a les Arts Contemporànies en 
va assumir l’organitzaciô i la gestió, 
sempre hem procurât de respondre a les 
exigències del moment i a les futures. 
D’aqui, eis canvis d’orientaciô i de forma 
que s’han anat succeint.

Analitzant la trajectòria de les edicions 
podria esbossar-se un retrat de l'estât 
i l’evoluciô de la creació, dels corrents 
estètics, dels intéresses del creador, de 
les linies de la crítica, i també de corn 
es van succeint diferente generacions 
acompanyant-se i separant-se en 
diferente parts del carni. S’ha parlai de 
molts aspectes de la QUAM, però entre 
eIs que encara no han estât objecte 
d’estudi O reflexiô hi ha la interrelaciô 
generacional, propiciada tant pel 
contacte humà corn per la influèneia de la 
teoria o de la práctica artística.

Moites vegades s’ha dit que ser alumne 
de la QUAM és un privilegi. Ho és en 
el sentit de gaudir d’un ensenyament, 
d ’uns professors i d ’un ambient que molt 
rarement están a l’abast de qualsevol. 
Però no ha estât mai un privilegi frivol

ni exagerat. Un esdeveniment així és un 
privilegi necessari, indispensable per a 
la cultura i les arts contemporànies en 
aquest i en qualsevol país. La nostra 
tasca consisteix a fer possible aquest 
privilegi i posar-lo a l’abast de qualsevol 
que el necessiti i vulgui aprofitar-lo. 
Perqué, com a qualsevol escola, el profit 
que se’n tregui no serà només personal, 
sinó que, sobretot, serà un actiu en el 
panorama present i futur de les arts i la 
cultura a Catalunya. Vint-i-tres edicions 
des que H.AAC va entornar el projecte 
són més que la suma d’edicions d ’una 
“Escola Invisible’’ (epítet utilitzat en 
ocasió del Ilibre-recull dels tellers de 
1988 a 1994); cada una no se suma a 
les altres, s’hi multiplica.

H. Associació per a les Arts 
Contemporànies pot dur a terme aquesta 
tasca amb el suport indispensable 
de l’Ajuntament de Vie, la Generalität 
de Catalunya, la Universität de Vic- 
Central de Catalunya, l’Escola d’Art 
i Superior de Disseny de Vie, la 
Diputació de Barcelona -durant les 
primeres edicions- i molt especialment 
la coMaboració de tots aquells 
professionals (directors de les edicions, 
directors de tellers, conferenciants i 
participants) que han compartit amb 
nosaltres alguna de les edicions. Grácies 
a totes aqüestes institucions, la QUAM 
ha pogut seguir el seu curs, i marcar i 
acompanyar el curs de les arts a casa 
nostra.

H. Associació per a les Arts 
Contemporànies
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La QUAM: de la llavor local 
a la consolidació nacional, 
passant pel suport de la 
Diputació de Barcelona

En la historia de les arts visuals d’un 
país, els artistes, els centres d’art i els 
comissaris apareixen a la primera pàgina, 
però la història no està completa si no 
es posen de relleu, també, projectes 
vincúlate a la formació, el débat i el 
territori. Cree que la QUAM n’és un 
exemple paradigmàtic i aquí n’explico el 
meu reiat particular.

Vaig conèixer la QUAM el julioi de 1994 
i, d’aleshores ençà, cree que he assistit 
a totes les edicions menys en un pareli 
d ’ocasions. Feia poques setmanes que 
treballava a l’Ajuntament de Mollet del 
Vallès i vaig anar al Pare del Castell 
de Montesquiu (Qsona) gràcies a una 
invitació que l’Qficina de Difusió Artistica 
O’QDA) de la Diputació de Barcelona ens 
havia fet arribar ais tècnics municipals 
de cultura responsables d’arts visuals, 
amb la intendo que poguéssim conèixer 
de primera mà aquells tallers d’art i 
critica per a artistes, critics i comissaris 
emergents.

Tenia vint-i-quatre anys acabats de 
ter i recordo que viure in situ aquella 
experiència em va aportar molta 
informació i em va causar un gran 
impacte: des de veure treballar un artista 
com Pedro Cabrita Reis o escoltar 
una conferència-acció a càrrec de 
Mar Villaespesa, fins a parlar amb els 
alumnes i compartir una jornada (amb 
un interessantissim dinar) amb els 
responsables de tot plegat, companys 
d’altres ajuntaments, periodistes i altres 
professionals.

Poc després de la meva primera QUAM, 
el 1995, vaig programar al Centre 
Cultural Can Mulà de Mollet del Vallès 
l’exposició itinerant “L’Escola Invisible. 
Tallers de la QUAM 1988-1994", amb

obres d’alguns directors de tallers de la 
QUAM —Jesús Palomino, Hanna Collins, 
Javier Peñafiel, Eva Lootz, Jordi Colomer, 
Perejaume, etc.—, acompanyada d'un 
cicle de débats entre alguns d’aquests 
artistes i alumnes de tallers de crítica de 
la QUAM. Va ser la meva primera aposta 
realment contemporánia en aquella ciutat 
i em va permetre aterrar de pie en pistes 
sovint transitades (encara!) per tots 
els qui trebaliem amb les arts visuals, 
si més no en l’àmbit local: a) Haver 
d’argumentar sobre el valor artistic de 
determinades produccions amb grans 
dosis de generositat pedagògica; b) 
Promoure la vàlua de programacions 
que d’entrada aconsegueixen un pùblic 
minoritari; c) Defensar que un espai 
expositiu necessita pressupost per 
poder foradar les parets o pintar-les del 
color que calgui, per posar un pareil 
d'exemples; d) I també vaig tenir aquella 
seguretat intuitiva i clara alhora sobre el 
sentit i el benefici del que estás fent (que 
es confirma encara ara quan trobo alguna 
de les persones que van visitar aquella 
exposiciò i van participar en aquelles 
activitats); e) I, a més, em va permetre 
establir ponts, que encara perduren, 
d'aprenentatge, coMaboració i complicitat 
amb artistes, comissaris, critics i altres 
professionals.

Dos anys després, el 1997, vaig 
començar a treballar com a tècnica d’arts 
visuals a la Diputació de Barcelona, i 
em van explicar que aquesta institució, 
a finals dels anys vuitanta, va atendré 
la petició que li va fer l'Ajuntament de 
Montesquiu d'assessorament i suport per 
a la seva Quinzena d'Art, uns tallers que 
havia impulsât, des de finals dels anys 
setanta, en Josep Maria Balmes, un pintor 
del municipi.
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VENIU A MONTESQUIU 
AQUEST ESTIU..- 

A MARE JAR 
LA PERDIU

La trabada será oberta al públic (prèvia inscripció) Preu. El dret d'inscripció és de 3.000 pessetes.

Ajuntament ¡y ”
, '  Diputacio

Montesquiu de Barcelona

i in j  Generalität de Catalunya 
Fundado "laCaixa” Departament de Cultura

Postai FPDM

I com que una de les missions principals 
de les diputacions és donar suport a 
projectes municipals, amb una atenció 
especial per a aquells municipis 
petits que ofereixen un potencial 
supramunicipal important, la Diputado de 
Barcelona va decidir apostar fermament 
per la Quinzena d’Art de Montesquiu. 
Primer, proposant per a la direcció 
un professional que acabará essent 
decisiu en aquesta historia, en Florenci 
Guntín. Segon, invertint-hi els recursos 
económics necessaris -de  fet, durant 
molts anys en va ser el principal agent 
aportador. I, tercer, destinant gran part 
de la jornada laboral de personal propi: 
els primers anys, especialment I'Oriol 
Picas, aleshores tècnic de joventut; i, 
més endavant, en Quim Aloy i jo mateixa, 
tècnics de cultura.

I en paraMel, la Diputado també va 
propiciar la creació d'una entitat que 
pogués capitanejar el projecte des del 
territori més proper i amb més agilitat 
que l'administradó pública. Així, el 1991 
va néixer H.AAC, H. Associació per a 
les Arts Contemporànies, amb un grup 
d'artistes, intellectuals i gestors culturáis 
d'Osona, que a partir del 1992 ja va 
gestionar la QUAM.

Durant aquell tombant de década es 
va reconduir, dones, un projecte local, 
la Quinzena d'Art de Montesquiu, en la 
QUAM, que va esdevenir de seguida 
un deis fars de l'art contemporani a 
Catalunya, i es va situar de pie al mapa 
de la formació artística de referéncia 
de l'Estat espanyol. És impressionant 
veure el llistat de directors de la QUAM, 
deis artistes, critics i intel-lectuals que hi 
han participât, i també el deis alumnes 
que hi han assistit. Molts d’ells, amb 
grans aportacions a l’art i a la cultura 
contemporànies.

Després d’aquesta empenta inicial, la 
Diputació de Barcelona va continuar 
donant suport a la QUAM, primer a través 
del Servei de Joventut (1988-1992), 
després a través del Servei de Joventut i 
del Servei de Cultura junts (1992-1994) 
i, finalment, a través de l'Àrea de Cultura 
(fins el 2011), principalment; però també 
amb la coMaboració important, durant 
molts anys, del Servei de Parcs Naturals i 
de l’Institut d’Edicions:
- Suport tècnic, logistic i econòmic 
(1988-2011), aquest ùltim mitjançant 
subvenciona o convenis amb H.AAC per 
a la realitzaciô dels tallera, i els primers 
anys també per a exposicions itinerants

(“IRPF", “La casa calenta i seca",
“Leseóla Invisible”).

- Suport a l’expansió dels tallera a 
diferents municipis de la demarcació 
de Barcelona (1994-1999). Entre els 
anys 1994 i 1999 la QUAM, a part de 
Montesquiu, també es va desenvolupar 
a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, 
LIeida, Mataré, Sabadell, Santa Coloma 
de Gramenet i Vie. Sens dubte, aquells 
tallera van contribuir a la formació i la 
professionalitzacié tant dels artistes i 
critics participants corn de tots els altres 
agents vinculats: tècnics, regidora, etc.
I també van incidir en la qualitat i la 
consolidacié de les programacions d'art 
contemporani dels municipis que els van 
acollir. Va ser especialment significativa 
i ben valorada la incorporacié (o el 
reforç, segons el cas) de la dimensié 
internacional que aquests tallera van 
aportar a les programacions locals d’art 
contemporani. Tôt plegat va ser possible 
gràcies a l'administracié local, a la 
coMaboració entre els ajuntaments i la 
Diputació de Barcelona.

- Suport a les 18 edicions de la Quinzena 
Jove (va ser anomenada Quinzena
d’Art Infantil i Juvenil a Montesquiu
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fins el 1998), una acciò de formació 
per a infants i joves (1990-2007). En 
redirecccionar-se la QUAM, una de 
les preocupacions de l’Ajuntament de 
Montesquiu era que aquell esdeveniment, 
que anava prenent volada i convocava 
alumnes de tot l’Estat, no tingués 
repercussió entre els seus habitants.
És per això que es va decidir crear una 
acciò de formació artistica per a infants 
i joves de la zona com a estratègia 
compensatòria.

- Edició de les primeres 8 publicacions 
(1989-1998) de la coMecció Llibres de 
la Quinzena. 1. L’art esquiu. 2. IRPF.
3. QUAM 91. 4. La casa calenta i 
seca. 5. Rastres. 6. Toma de partido. 
Desplazamientos. 7. L’Escola Invisible. 
Tellers de la QUAM 1988-1994. 8. Una 
vida d'artista (els mestres silenciosos).

- Beques per ais artistes guanyadors de 
convocatòries artistiques de la provincia 
de Barcelona per assistir als tallers de 
la QUAM: “Mostra d'Art Jove" de Mataró 
(2003-2010) i “MolletArt. Memorial Cese 
Bas" de Mollet del Vallès (2007-201 2).

- Incentivació i suport perqué els tècnics 
municipals responsables d’arts visuals 
de la provincia de Barcelona assisteixin 
als fòrums de la QUAM, amb matricula 
reduïda o gratuita, segone les edicions. A 
la QUAM sobre art public (2004) s’hi va 
convidar també els tècnics d’urbanisme.

La QUAM, dones, va passar de ser 
un projecte local, a finals dels setanta, 
a ser un projecte en xarxa amb el 
territori i amb una incidèneia, projecció 
i reconeixement molt notables a mitjan 
anys noranta, gràcies al treball en 
equip de Florenci Guntin (director de la 
QUAM entre 1988 i 1996), H.AAC, els 
ajuntaments participants i la Diputació 
de Barcelona. Aquesta fórmula de fòrum 
i tallers a Montesquiu, més tallers a 
altres municipis, va continuar de la má 
de nous directors i directores a partir de 
1997, que van anar identificant i centrant 
els temes i les dinámiques deis tallers 
i els fòrums en consonáncia amb els 
intéresses i les preocupacions del sector 
en cada edició.

Però a aquella fórmula li van començar 
a minvar les inscripcions a finals dels 
noranta i va entrar en crisi. Els motius

van ser, sobretot, que cada vegada hi 
havia més oferta formativa al sector (quan 
van començar a oferir-se els tallers de 
la QUAM no existien les activitats de 
formació del MACBA ni d’Hangar, per 
exemple), i que els intéresses de l’art ja 
no giraven tant al voltant de la producció 
en entorne áillats (com podia ser l’idíMic 
Pare del Castell de Montesquiu), 
sinó més aviat al voltant d’estratégies 
processuale i coMaboratives.

Per això l’edició de l’any 2000 va ser 
especial i va consistir exclusivament en 
un fòrum de reflexió, sense tallers. I es 
va obrir a tot tipus de professionals, no 
només a artistes, critics i comissaris 
emergente. Aquell fòrum va tenir una 
assisténcia i participació importants i 
va permetre llegir que calia canviar el 
format i l’enfocament de la QUAM. Es 
va decidir reduir-la —passar de diverses 
seus a una, i de dues setmanes de 
durada a una—, i també que el fòrum fos 
independent dels tallers i que s’adrecés a 
tot el sector, no només als emergente.
Així dones, a partir del 2001 el fòrum de 
la QUAM es va celebrar a Montesquiu, 
amb una durada de dos dies, i els tallers 
a Vie, durant una setmana. Traslladar els 
tallers a Vie va permetre desenvolupar un 
treball més vincuiat amb l’entorn social 
i urbá, tot estrenyent les coMaboracions 
amb l’Escola d’Art, la Universität de 
Vie, etc. Aquesta tendéncia es va anar 
consolidant i des del 2010 la QUAM ja 
només se celebra a Vie.

Una altra evolució significativa en la 
historia de la QUAM és la del seu suport 
institucional. A partir de la Quinzena d’Art 
de Montesquiu, la QUAM comença, com 
hem explicat, amb una fundacional i llarga 
primera etapa sustentada principalment 
per la Diputació de Barcelona. Pels volts 
del 2003, el Departament de Cultura de 
la Generalität de Catalunya (governada

pel tripartit) i l’Àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona acorden una 
progressiva implicació en la QUAM per 
part de la Generalität, que permetrà la 
corresponent retirada de la Diputació.
I és que, en aquells moments, ja feia 
anys que la Diputació donava suport 
al projecte perqué temia que, si no ho 
feia, perillaria, però amb una percepció 
creixent que, per la seva naturalesa, la 
QUAM era més aviat un projecte de país 
que no pas de l’administració local. Quan 
comença la crisi econòmica de 2008, 
la QUAM ja feia temps que rebia molt 
més suport de la Generalität que de la 
Diputació.

Durant tots aquests anys, dones, la 
QUAM ha estât un dels baròmetres 
dels Interesses i les preocupacions de 
l’art contemperan! al nostre país, tant 
pels artistes, critics, comissaris i altres 
professionals convidats, corn pels seus 
eixos temàtics i els seus formats. I també 
ha estât un dels baròmetres de les forces 
i les linies de treball en art contemperan! 
de les nostres institucions. De fet, la 
QUAM segueix la pauta evolutiva de 
tants projectes culturáis de Catalunya: 
llavor local, suport de la Diputació de 
Barcelona i consolidació nacional.

Personalment, he après moites coses a 
la QUAM i desitjo que pugui continuar 
sent un projecte de formació, pensament 
i débat de qualitat, útil per a diferente 
agents del sector artistic, i amb una bona 
dosi d’adaptació a tots els contextos.

Anna Crosas i Barcia 
Directora del Programa d’Arts 

Visuals de la Diputació 
de Barcelona
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QUAM: termóstat, 
dipósit, catalitzador, 
conducta, aspersor i 

vaporitzador de les arts 
fluidas a Catalunya

Quam_
Quelcoms

Ultraeditables
Autonomorfs

Multiplataforma

Blai Mesa
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CAPíA Di CATALUNYA

Escolo d’Arts Apücodes í Oficís Artístícs de Vk  
Institut d ’Est^ís Fotí^mfics de Catalunya

I

IJuinzena 
d'Art de 
Vlontesquiu 
1993 '

Tallers d'arts plástiques 
per a artistes emergents

Taller de critica de l'art

Pare del Castéll de Montesquiu, 
del 3 al ISdejuliol.
Montesquiu (Osona)

Kuociació p*r *

Hi participen; oiputaciú
ornes. l'undació "iaCaixa"

Hi col laboren; Escola d’Arts Aplicados i Oficis Artistiesde Vic 

Institut d’Estudis Fotografíes de Catalunya

QUINZENA D’ART 
DE MONTESQUIU

P a r c  d d  C a s t d l  d e  iV lo n ta s q i i iu «  dcri 1.6 a l  311 d e  j u i i o i .  M o n te s q u iu  { O s o n a )

■ Ta llers  d ’a r ts  p làstiqu es per a a r t is te s  jo ves

■ T a lle r  d e  c r it ic s  jo v es  -.t'.:,. ;

Escola «¡'Arts Apltcades i Dftci» A rtistlcs de Vic 
H. Associacio per a les Arts  Cenlemporanies

Quinzena d'Art de 
Montesquiu
•  Tallers d 'a r ts  p lastiques per a a rtis te s  joves ■

• Taller de c ritics  joves

Parc del C astell de M ontesquiu,

del 4 al 18 de ju lio l. M ontesquiu (Osona)

Dìputació Ajimiitmcnt Auociació para
de Barcelona d« Montesquiu IwArtsContamporaaii

Fundacio’’laCaixa”
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Dies 25,26  i 27 dejuny

_Trobacla d'artistes i critics: Anys 90. Distància zero
r*

.Parc del Castell de Montes^iu, Montesquiu (Osona) Quinzena d'Art de Montesquiu 1994

Tallers d’arts plastiques 
Taller de crítica de l’art

DE GRAMENET

ì k lN Z E N A m ^ A I^ D E im N T E S Q U IU

' ■.........

Qulnzena d'Art de Montesqutu
Castel} de M^rnitesquiu, de! 29 dejuny al 14 dejuîiol de 1996 

Centre Cultural de la Fundaclô "la Caixa". de l’ I  al 14 de Jufioi de 1996

1 ÎIFàï 
P Sr.'Si

j l
PROGRAMA D'ESTIU 1
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La QUAM (1988-1996 
lEscola Invisible

Florenci Guntín 
Director de les edicions 

de la QUAM 1988-1996

L’any 1978 neix la Quinzena d’Art de Montesquiu per 
iniciativa de Josep Maria Balmes Parramon, pintor 
informalista i fill de la vila. Exiliat a Xile durant la dictadura 
franquista, exiliat de Xile durant la dictadura de Pinochet, 
Balmes va ser director de la Escuela de Bellas Artes i 
Degà de la Universidad de Artes de Santiago. Cada estiu 
convocará els seus companys de generado (Guinovart, 
Grau-Garriga, Argimon) a impartir classes a l’ombra del 
castell. Amb la fi del règim pinochetista, Balmes retorna 
a Santiago per dirigir el Museu Salvador Allende i la 
Quinzena entra en crisi.

De la Quinzena a la QUAM

L’any 1988, l’Ajuntament de Montesquiu demana la 
intervenció de la Diputació de Barcelona, propietària del 
Parc Comarcal de Montesquiu i, per tant, de bona part 
del terme municipal. Montesquiu és, de fet, l’antic barri 
obrer de Sant Quirze de Besora. Ilia i aparador socialista 
al bell mig de l’extens oceà convergent d’Qsona, la 
Diputació hi aboca molts recursos amb una estratègia 
propia de la Guerra Freda. Eduard Delgado, director del 
Centre d’Estudis i Recursos Culturáis de la Diputació, 
em contacta per proposar-me la direcció de la Quinzena. 
Posaré dues condicions que, ôbviament, van ser 
acceptades: disposar de recursos economics suficients 
i plena autonomía en la direcció artística. Des de l’Àrea 
de Joventut de la Diputació, i més concretament el seu 
tècnic superior, Qriol Picas, pilotarem la reconversió de 
l’antiga Quinzena vers la nova QUAM.

EIs referents més propers serán l’activitat educativa 
d’Arteleku (a Donostia) i eis Talleres de Arte Actual 
del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Els referents 
internacionals: l’organització de les kunstakademies 
alemanyes i de les écoles de beaux-arts franceses en 
tallers dirigits per artistes.

La fórmula és molt senzilla: posar en contacte dues 
generacions d’artistes per afavorir el traspás de

coneixements i experiéncies. Els directors de taller 
serán artistes consolidats, amb influéncia sobre les 
noves generacions i aliens —per donar un carácter més 
excepcional a la trobada— al món de la docéncia.
La majoria de participants a la primera edició de la nova 
QUAM provindran deis Cicles d’Art Contemporani a 
Grècia (Artesà de Grècia), coordinate per Guntín durant 
els anys anteriore.

Des del propi entorn

Tot i plantejar-se com una convocatoria d’èmbit estatal 
i oberta, des d’un principi la nova direcció de la QUAM 
es proposa vincular l’activitat al context cultural i artistic 
d’Qsona. En aquest sentit, l’artista Jordi Canudas, 
que havia exposât a l’Artesè de Grècia, farè de nexe i 
contactaré a Ton Granero, Víctor Sunyol, Ángela Segura, 
Jordi i Albert Cano, entre d’altres, i Guntín.

En aquest sentit, la preséncia d’Enric Pladevall (1988), 
Manel Esclusa (1990) i Jordi Cano (1991 ), Ramon 
Parramon (1994) a la direcció de tallers de la QUAM i els 
vineles amb l’Escola d’Art de Vie i amb el Centre Cultural 
de la Fundació “la Caixa” a Vie, formaran part d’aquesta 
estratègia de vinculació a l’entorn social i cultural que 
acuii la QUAM. Ben aviat, Eumogrèfic dissenyarè els fulls 
informatius i d’inscripció, cartells, publicacions i Ilibres de 
la QUAM. Juli Pérez, critic i professor de l’Escola d’Art 
de Vie, s’implicarè, a partir de l’edició de 1989, com a 
coordinador del cicle de conferències obertes al públic 
durant la QUAM.

Però serè entre finals de 1991 i principie de 1992 quan 
la QUAM passarè a estar organitzada in situ en virtut d’un 
acord de transferèneia entre la Diputació de Barcelona 
i la recentment constituida H. Associaciô per a les Arts 
Contemporènies, amb seu a Vie.

Cal recordar que la nova QUAM irromp a finals dels anys 
vuitanta. Encara hi ha ressaca de la bombolla del mercat
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Antoni Abad. "Aquella nit d'estiu del 1992, des de la branca d'un arbre a 
Montesquiu, en José Luis Brea ens va dir: Y si no se lo creen, miren y vean".

de l’art de primers de década. Les neoversions en la 
pintura, l’impacte de l’escultura británica i els primers 
intents de relligament amb les práctiques del conceptual 
descriuran l’escena artística d’aquells anys i determinaran, 
en bona part, la direcció artística dels seus tellers i 
activitats.

Crítica i alternativa

A proposta del critic d’art canadenc, establert a 
Barcelona, Jeffrey Swartz, l’edició de 1991 inclourà 
un nou taller de Crítica de l’Art, dirigit per eli mateix.
El seguirán José Luis Brea (1992), José Lebrero Stals 
(1993), Mar Villaespesa (1994), Manel Clot (1995) i 
Glòria Picazo (1996).

Crida l’atenció la histórica llunyania dels artistes plàstics 
i visuals, catalans o espanyols, envers l’académia. A 
diferéncia de les vocacions pedagógiques deis seus 
collègues alemanys, franceses o suisses, ni la segona 
avantguarda (Dau al Set, El Paso, etc.), en la qual bona 
part dels seus integrants serán autodidactes, ni els 
conceptuáis passaran per les escoles o facultats de 
Belles Arts. De fet, l'exercici retinià regnerà a l’aula/taller 
fins gairebé els nostres dies.

En aquest sentit, la QUAM intentará una operació de 
reubicació al seu espai natural: la Facultat de Belles 
Arts. “La Isla del Copyright" de Federico Guzmàn, l’any 
1995, i un workshop sobre la performance, a càrrec de 
Jana Sterback, l’any 1996, constituirán dos intents — 
frustrants— d’aproximaciô entre la GUAM i la facultat. 
Finalment, desistirá d’aquest propôsit.

L’edició de 1994 inclourà un esdeveniment que, vist 
en perspectiva, marcará una fita en l’escassa tradició 
de débats i sanes confrontacions artistiques al nostre 
país. Els artistes participants a l’exposició “Anys noranta. 
Distáncia Zero", a cura de José Luis Brea, presentada 
aquell estiu al Centre d’Art Santa Mónica, junt amb 
d’altres creadora provinents d’una convocatória oberta i 
una dotzena de critics d’art, presentaran, de viva veu, el 
seu treball i les seves posicions estétiques. En rotllana, 
sense escenaris ni tribunes, sota la carpa instal-lada a 
Montesquiu.

Despleqament

L’edició de 1995 establirá una nova dimensió territorial 
i temporal de la GUAM. A més a més deis tallera a 
Montesquiu, amb Galeria Virtual (Roe i Narcís Parés),
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Juan Hidalgo i Manel Clot, la QUAM obrirá noves seus 
a Vio (Pep Duran), Santa Coloma de Gramenet (Sergi 
Aguilar), Sabadell (Francese Torres), el ja esmentat de 
Barcelona (Federico Guzmán) i Lleida (Joan Rom i Pere 
Noguera).

L’edició de 1996, l’ùltima sota la meva direcció, ampliará 
aquest desplegament geográfic. Montesquiu acollirá 
Jordi Colomer i Gloria Picazo; Vio, Ester Xargay i Caries 
H. Mor; l’Hospitalet (nou), Eulalia Valldosera; Santa 
Coloma de Gramenet, Núria Canal; Sabadell, amb 
Evru; Barcelona, amb Jana Sterback; Vie, amb Joan 
Fontcuberta, i Lleida, amb Montadas.

L’estratègia no será pas la d’obrir franquícies sota el 
segell QUAM. Cada esdeveniment establirá complicitats 
amb les escoles d’art, comunitats artistiques i institucions 
públiques i privades de la ciutat. A més, involucrará 
arquitectos, docents, historiadors, artistes i agents 
culturáis locals. El mapa de la QUAM, a mitjan anys 
noranta, prefigura —i no és casual— la futura xarxa de 
centres d’art.

El propósit será impulsar una oferta educativa ágil, 
sense una seu estable, que recorrerá país i calendan 
en coMaboració amb cada comunitat artística, com a 
alternativa al sistema académie i academicista deis 
ensenyaments artística superiors reglats.

Antonio Ortega, s/t procès

prop d’una cinquantena d’experts, professionals, docents 
i directors de centres superiors d’ensenyaments artística. 
En tots els casos s’ha posât sobre la taula I’extrema 
preocupado per la persistent distància entre l’aula/ 
taller i I’escena artística real, d’un cantó, i la inexistant 
oferta d’una formació continuada de qualitat, de l’altre.
El Pía de Bolonya, que en el seu segon cicle havia de 
preparar l’estudiant per a la práctica d’una professió, 
s’ha concretat —pel que fa a les facultats de Belles 
Arts— en una mediocre, desconcertant i carissima 
oferta de màsters. Sembla, dones, que mantenir i aixecar 
una alternativa a la velia acadèmia és del tot pertinent 
i necessari. Aquest era i hauria de continuar sent el 
propósit de la QUAM.

La QUAM encara

Recentment —en motiu de la redacció d’un estudi 
sobre la formació artística, dins del projecte d’Estatut 
de l’Artista— he tingut l’oportunitat d’entrevistar-me amb
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I tot això, qui ho pagai^

Oriol Picas

He d’agrair als amies de les H. Associació per a les Arts 
Contemporànies que m’hagin convidat a escriure sobre 
la QUAM, però a l’hora de la veritat tinc eis meus dubtes 
sobre què en pue dir, d’uns tallers d’arts visuals en què hi 
vaig partieipar al seu eomençament. La memòria és una 
app feble i ens baixa eIs reeords eom vol o eom pot. Per 
aquest motiu el meu relat sobre la QUAM evita eitar noms 
i moments que no reeordo, i el eonduiré a relaeionar-lo 
amb altres moments de la meva trajeetòria professional 
en què m’he trobat de nou amb les arts visuals.

A la QUAM hi vaig arribar el 1989 eom a logista gairebé 
voluntan quan, des del Serve! de Joventut de la Diputaeiô 
de Bareelona, allí on traballava en aquells moments, vaig 
aixeear el dit per demanar de formar-ne part. En aquells 
moments estava aprenent una diseiplina nova, politiques i 
gestiò eultural, uns termes nous aquí i no gaire anties a la 
resta del mòn; al eap i a la fi, eis va inventar el nostre vei 
del nord i el seu ministre Malraux eis anys einquanta. Em 
vaig adonar de la gran sort de eonjugar a la vegada allò, 
tan en voga llavors, de l’aeeiò (la de treballar a la QUAM) 
i la reflexiô (eis eursos de politiques i gestiò eultural que 
s’impartien al Centre d’Estudis i Reeursos Culturáis, 
el CERC). La QUAM em va ser un eamp d’operaeions 
privilégiât per operar en aquests dos plans i em 
permetia eoneeptualitzar un projeete en què partieipava 
direetament, i que estava immers en un proeés profund 
de transformaeiô de la seva missió fundaeional. Amb la 
QUAM es dissenyava una aetuaeiò inèdita fins llavors 
en les arts visuals i que el temps ha demostrat que 
era pertinent. Però també amb la QUAM van aflorar 
alguns danys, que en aquell moment podiem considerar 
coMaterals, però que ara eis considerariem centrais. Em 
refereixo a l’impacte que aquesta transformado va tenir 
en el territori.

Però què és la QUAM? Recordem que aquesta té una 
prehistòria (una història no esenta) que es remunta a 
finals dels setanta, quan es va crear la Quinzena d’Art de 
Montesquiu. Eren uns tallers que organitzaven artistes del

mateix Montesquiu i als quais assistien majoritàriament 
gent d’Qsona. Va esdevenir una mena de Woodstock 
de les arts plàstiques a escala comarcal. La Quinzena 
va tenir una llarga vida fins a la seva decadèneia, a les 
portes del anys noranta. La seva renovaciò va ser radical, 
ja que la soluciò es va buscar 90 quilòmetres al sud, a la 
capitai catalana, i especificament entre els fabricants de 
les politiques culturáis, els mateixos que ens formaven 
al CERC. L’escollit va ser Florenci Guntin, antic artista 
plástic i promotor radicalment compromès amb les arts 
visuals contemporànies. La Quinzena prenia l’acrônim 
QUAM i eis prats de Woodstock deixaven Hoc a un 
campus postuniversitari on eis artistes joves amb més 
talent debatien i processaven la práctica artística amb 
artistes consolidats i referents de l’escena contemporània 
del moment. L’impacte en el sector va ser visible en 
poques edicions; la QUAM cobria el ninxol que deixava 
l’acadèmia, aquest nivell formatiu situât just al Ilindar 
d’accès a l’activitat professional. Amb el temps, eis 
tallers es complementaren amb cicles de conferèneies, 
exposicions, una coMecció específica de publicacions, 
entre altres iniciatives, i que convertiren el Castell de 
Montesquiu en un far de la contemporaneïtat a Catalunya 
i, juntament amb Arteleku a Donostia i el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, a l’Estat espanyol. Sens dubte, era un 
projeete d’èxit. Però per a tothom?

Al seu despatx de la primera planta de la Casa 
Consistorial, Joan Soler, taxista i alcalde de Montesquiu, 
paeix l’aclaparament que li provoca una vegada més la 
inauguració de la segona (tercera?) edició de la QUAM 
i es pregunta per qué les coses no van com s’esperava 
quan va demanar ajut a la Diputado de Barcelona: els 
artistes locals ja no hi sòn, els de la comarca tampoc i 
l’amo de Ca la Maca, l’únic bar del poblé, se li queixa que 
no fa gens de calaix.

És ceri, el canvi va generar els primers dos anys uns 
efectes negatius directes en el territori, el més perjudicial 
dels quais va ser la seva desconnexiò abrupta i que no
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Glòria Bosch. El bosc, perdre's, trobar-se... Montesquiu, 12 de juliol de 1989 
Sant Just Desvern, 12 de juliol de 2014

es restringía a les externalitats crematistiques perdudes 
per Montesquiu i de les quais es planyia l’alcalde, sino 
també de les culturáis que havien bénéficiât fins llavors 
el municipi i la comarca. S’havia construit un projecte 
d’escala nacional i adreçat als futurs professionals, ubicat 
en un paratge natural bellissim, s'havia aconseguit atreure 
el més destacat del sector (artistes, critics, gestors 
publics, periodistes, pensadors). Un bon esforç, un treball 
intel-ligent i oportui, però calia recuperar la proximitat.

Amb la QUAM vaig viure per primer cop la tensió 
entre una iniciativa cultural i el territori, cosa que em 
va desvetllar un interés viu i que després ha estât una 
constant en la meva activitat professional. La QUAM 
va ser, també, un laboratori per experimentar i resoldre 
aquest tipus de conflictes. Per encarar-lo, es va iniciar 
un procès per atreure els agents culturáis d’Osona afins 
al projecte. Aquests crearen, amb la complicitat i el 
finançament de la Diputació de Barcelona, H. Associació 
per a les Arts Contemporànies a Vic, i el 1992 aquesta 
entitat assumi la direcció i gestio completa de la QUAM.

L’emergéncia de les HC és especialment rellevant perqué 
transcendía el projecte QUAM i fixava al territori un actiu 
permanent dedkjat a les arts contemporànies.

A partir del 2004, la meva activitat com a director de 
l’Qficina de Difusió Artistica de la Diputació de Barcelona, 
i posteriorment a la subdirecció de Cooperació Cultural 
del Departament de Cultura, va significar un allunyament 
de la gestió directa de projectes, però em permeté 
teñir una visió més àmplia sobre les arts visuals i altres 
disciplines artistiques, especialment la seva posició i 
comportament respecte al territori, i adquirir experiéncia 
en com intervenir-hi. Pel que fa a les arts visuals 
destaco els trets següents, que cree que encara deuen 
ser vigente. En orimer Hoc, la baixa preséncia d’actius 
dedicate a les arts contemporànies fora de la capitai 
catalana i que, a més, es troben distribuits de manera 
desigual, però no casual. En segon Hoc, l’evidència 
que aquesta preséncia de les arts visuals actuals és 
necessària: íntimament imbricada al pensament, a la 
innovació i a l’irtercanvi globalitzat dels seus actors, les
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arts visuals es generen sobretot a la metròpoli. Una acciò: 
el territori necessita establir ponts permanents; si no, la 
producció local s’estanca ràpidament. En tercer Hoc, les 
arts visuals contemporànies tenen una clara dificultat 
de connexiò amb la societat. Les H.ACC i la QUAM 
esdevenien un reflex d’aquest panorama: un oasi de la 
contemporaneïtat a Osona, amb una excel-lent connexiò 
amb els centres més actius de les arts contemporànies i 
amb limitacions per expandir-se en capes més àmplies de 
la ciutadania.

El meu pas al Departament de Cultura el 2007 em 
va permetre poder treballar en l’ordenaciò de sectors 
culturáis en qué tradicionalment no s’havia considérât 
pertinent fer-ho (i encara avui hi ha qui segueix pensant- 
ho). El Pía d’Equipaments Culturáis de Catalunya 
(PECCat) i els decrets sobre el Sistema d’Equipaments 
Escénics i Musicals de Catalunya i sobre la Xarxa de 
Centres i Espais d’Art són exemples d’aquest esforç 
d’ordenació. Apunto dos motius que justifiquen aquesta 
actuació, certament ambiciosa. En primer Hoc, el 
compromis del Govern Maragall de doblar el pressupost 
en cultura significò un increment mai no vist que es 
destinò en bona part ais sectors culturáis, i especialment 
al suport a la creació i la producció artística. No és 
aliena a aquesta atenció sectorial, l’ascendéncia que 
aquest va adquirir en l’administració socialista, i que 
es concretò amb la creació del CONCA i les àmplies 
competències que la Liei li atorgà. Va resultar un impuis 
impressionant per a moites propostes arraconades ais 
calaixos al Harg de tants anys de sequera financera.
Però també provocò una sobreproducció de creacions 
que no tenien destinatari. I la solució no era senzilla.
Calien xarxes de distribució, canals de difusió i sobretot 
estratègies de creació de publics en un país molt mal 
format en la practica i ús de les arts. S’havien d’equilibrar 
les estratègies de suport a la producció i a la difusió, en 
un moment difícil per les resistèneies dels sectors de la 
cultura, fortament dependents dels recursos públics i per

la imminéncia de la crisi econòmica que, a mitjan 2008, ja 
era perceptible.

El segon motiu va ser el résultat de formular una política 
cultural al territori que no posa l’accent en els sectors 
culturáis sinó en la ciutadania i els seus drets a l’accès 
i a la participació cultural. El diseurs des d’aquesta 
formulaciô fins a la nécessitât d’ordenació és una 
seqüència lògica. Assumint per part del Govern aquests 
drets culturáis (recollits en el mateix Estatut d’Autonomia 
de Catalunya) i el reconeixement que les arts visuals 
són part de l’univers cultural, es deriven també uns 
drets d’accès i participació en les arts visuals, cosa que 
comporta a la vegada un deure de garantir-los i que ha 
de prendre la forma de serve! pùblic i que, corn a tal, 
ha d’organitzar-se. La creació de la Xarxa de Centres i 
Espais d’Arts Visuals en va ser el résultat i els centres 
que en formaven part eren el recurs per prestar aquest 
serve! public respecte a les arts visuals, desplegant
es equilibradament en el conjunt del territori. Aquests 
centres coMocaven en posició preeminent la fundó de 
difusió i mediació amb la ciutadania, subordinant-hi les 
tradicionals de recerca, suport a la creació i producció. 
Era un plantejament gairebé oposat a l’anterior, en qué el 
centre d’atenció era l’artista i la investigado creativa. Un 
altre tret de la missió d’aquests centres era el compromis 
d’actuació sobre el conjunt del seu ámbit territorial. El 
Decret de creació de la Xarxa s’aprovà en l’ùltima sessió 
de govern de la segona legislatura del tripartit. Aquest no 
és el Hoc, però convé recuperar el débat sobre aquest 
projects que la crisi econòmica i les noves politiques 
liberals han afeblit profundament.

En aquest context, les HC esdevenien els gestors d’un 
projects en qué la QUAM era l’activitat principal, però 
no l’ùnica. Comptaven amb un petit espai en qué s’hi 
feien exposicions, actes, conferéncies i publicacions, tot 
al voltant del pensament i les arts contemporànies. És 
fácil entendre que, amb aquest perfil, la Generalität la
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La QUAM és una 
iniciativa important per a 
les últimes generacions
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Antoni Muntadas

Experiència
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Persones
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Compartir

Aprenentatge

Montse Badia
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Joan Fontcuberta. Fractura. 2013. Tiratge cromogènic, 50 x 70cm

reconegués corn a centre d’arts visuals de la nova xarxa. 
Es creà aixi ACVic, centre pùblic de la xarxa juntament 
amb el Centre d’Art la Panera de LIeida i el Bôlit de 
Girona, entre d’altres.

És intéressant observar corn en aquests vint-i-cinc 
anys ha evolucionat aquesta proposta per a les arts 
contemporànies a Osona: de la GUAM (els tellers de 
formació i suport ais artistes i critics emergents, l’espai de 
reflexió) a les HC (l’arrelament al territori de la GUAM, la 
creado d’un recurs permanent d’organització d’activitats 
diversificades) i, finalment, ACVic (el reconeixement com 
a centre public de la Xarxa i l’establiment d’una nova 
missió perfectament alineada ais seus objectius i que 
s’orienta a l’art, la pedagogía i l’espai social). Tal vegada 
hagi estât gràcies a aquest llarg trajéete de vint-i-cinc 
anys, i al grandíssim esforç dels responsables d’ACVic 
i deis professionals que hi treballen actualment, que 
sobrevisqui encara avui, suportant el terrible temporal de 
la crisi i de l’apatia o desorientado, o totes dues coses 
juntes, de les administracions responsables. ACVic i 
els altres projectes germans que encara perviuen han 
de seguir treballant amb la voluntat de servei public 
a la ciutadania, i en el qual l’artista, com el mestre a 
l’escola o el metge a l’hospital, és Tactor imprescindible. 
Necessitem legitimitat social, aquest será sens dubte 
un deis valors bàsics que justificaran la intervenció dels 
poders publics. I aixô des del convenciment que les

arts visuals no són el darrer ornament de la cultura; els 
seus valors d ’innovació, sentit critic i Sensibilität en una 
era en la qual la imatge té una presència fortissima són 
necessaris.

Com he dit al principi, en aquest trajéete de vint-i-cinc 
anys Montesquiu resta lluny en la memòria, ni tan sols la 
GUAM ja no s’hi celebra. La nova variant de la carretera 
C-1 7 evita el poblé i deuen ser pocs els que s’hi aturen. 
Veig a Googlemaps que Ca la Maca encara hi és, fins 
i tot StreetView es va entretenir a filmar els carrers 
rectilinis del poblé. Passejant virtualment arribo a la 
plaça de TAjuntament, Tedifici consistorial és la mateixa 
construcció senzilla dels anys vuitanta. Intento recordar 
el despatx de Talcaldia i les entranyables converses 
que el Florenci i jo teniem amb Talcalde Soler (la seva 
pregunta ritual de cada any quan presentàvem la nova 
edició de la GUAM era sempre «I tot això, qui ho paga?»). 
Guè omplia les parets? Imagino que, com en la majoria 
de despatxos d’alcaldia, quadres de masies, retrats 
d’eminèneies locals i en casos més agosarats, alguna 
peça d’un informalisme arcaic. Se m’acut que aquests 
despatxos i el que contenen, corn a hábitats dels escollits 
per la voluntat popular, deuen ser un fi barômetre sobre el 
reconeixement que la ciutadania atorga a les arts visuals... 
Hi ha partit.

22 Quadern Desembre 2014 / Gener 2015



Rexina Ortigueira. Ria de Ortigueira

La existencia se manifiesta en el territorio. Éste forma una 
enorme área cargada de innumerables estímulos dispuestos 

para el juego y su goce sólo permitido a la recreación humana.
Tal inmensidad plena de eventos está a nuestra mano para 

convertirnos, de repente, en una especie racional exploradora. 
Un afán indagadador en busca del tesoro de la sabiduría y de la 
fuente de las emociones; fortuna y manantial merecedores de

testimonio y publicidad.

La educación debe capacitar para advertir los latidos de 
los espacios, acrecentar el deseo de re-interpretarlos y 

posibilitar la pericia de conferirles respuestas creativas. Para 
percibir y descifrar, potenciará las habilidades cognitivas y las 

emocionales. Para comunicar, fomentará la representación 
simbólica en todos los lenguajes practicables.

José Luíz González
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No pot ser

Rosa Pera
Directora de les edicions 

1997-1999

Amb la Ilicenciatura d’Histôria de l’Art acabada d’obtenir a 
la Universität de Barcelona, vaig participar a la Quinzena 
d’Art de Montesquiu corn a alumna del taller de crítica 
d’art el 1992. Aquell any el director era José Luis Brea, 
finalista del premi Anagrama d’assaig per Las auras frías, 
tot aixecant gran expectació. D’altra banda, el 1989 
havia estât el comissari de l’exposició “Antes y después 
del entusiasmo 1972-1992” a la Kunst-Rai, la Pira 
Internacional d’art d’Holanda, i es perfilava, no exempt de 
polémiques, com a paladí d’una revisió de la crítica de 
l’art més recent d’aleshores.

Corn jo, eren molts els joves que esperaven la 
convocatoria anual de la QUAM per tal de poder accedir 
a la informació, coneixement i experiéncia que tan 
difícil —per no dir quasi impossible— era de trobar a la 
Universität, més enllà d’allô establert i passât pel sedàs 
de la norma no actualitzada. A les facultats s’impartien 
programes dissenyats per cada professor segons la seva 
especialitat, i era freqüent que no es posessin al dia, 
situado a la quai se li afegia una desconnexió gairebé 
total amb l’escena artística local, i per descomptat amb la 
internacional. A més a més, a la Universität no semblava 
existir una visió integrada dels programes impartits, de 
manera que podien sorgir greus desequilibris i buits de 
continguts. En el meu cas, per exemple, vaig rebre una 
completíssima formació en art romànic, mentre que en 
art contemporani, el meu interés primordial, vaig poder 
aprofundir en les avantguardes —i sobretot en Picasso— 
sense haver sentit pràcticament el nom de Marcel 
Duchamp a les aules.

L’art i la cultura contemporània no era, llavors, una opció 
de fácil aprenentatge. Les referències de les biblioteques 
eren limitades i sense gaires novetats; Ilibres i revistes 
es trobaven indexats en fitxes escrites —sovint a mà— 
que s’havien de localitzar, demanar i reservar. Tampoc hi 
havia cap connexió entre la Universität i eis équipements 
de la ciutat dedicate a la contemporaneïtat, en aquells 
moments incipiente en alguns casos i en d’altres

encara inexistente (la Fundació Antoni Tàpies obrí el 
1990, mentre que el CCCB no ho faria fins el 1994 i el 
MACBA, el 1995). I s’ha de recordar que no existia ni 
Internet ni els vols low cost.

La QUAM era una anomalia. Una anomalia imprescindible. 
Era un projecte impulsât per H. Associació per a les Arts 
Contemporànies, una associació sense ànim de lucre 
amb base a Vie que permetia l’aprenentatge fonamentat 
en l’intercanvi, en la transmissió de coneixement entre 
distintes generacions a través de l’experiència, el 
contacte entre joves artistes, agents culturáis, joves 
critics i flamants aprenents de comissari. Així, també 
várem anar recalant a la QUAM algunes de les persones 
que várem tenir la sort de poder participar en el curs 
de comissariat que va impulsar i dirigir Glòria Picazo, 
juntament amb els Amies dels Museus de Catalunya, una 
altra associació cultural. Diguem-ho de paseada, la més 
antiga de Catalunya i Espanya, que acollí el primer curs 
per formar joves curadors, igualment primicia a tot l’Estat, 
per iniciativa d’una curadora independent.

Quan el 1997 vaig assumir la direcció de la QUAM 
s’acabaven de presentar tot un seguit d’intervencions 
a l’espai públic a Lleida, fruit del taller que havia dirigit 
Antoni Montadas a la ciutat, en la que va ser la primera 
experiéncia de la QUAM en un calendari i Hoc diferente 
deis habituais. L’experiència, molt positiva, tancava 
l’etapa de direcció de Florenci Guntín, qui havia impulsât 
i consolidât el projecte amb la complicitat de l’Qficina 
de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona. Va ser 
la cooperació d’aquesta institució la condició que va 
permetre que la QUAM creixés els anys següents, amb 
un programa que es va ampliar amb tallers a ciutats com 
Barcelona, l’Hospitalet, Mataró, Reus, Sabadell o Vie, 
que se celebraven durant tot l’any, mentre que a l’estiu es 
mantenia la Quinzena al castell de Montesquiu.

Amb la gestió íntegrament assumida per H.AAC, amb 
un equip de tres persones várem realitzar programes de
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Doménec. El rastre alié, Doménec, Montesquiu 1994. Arquitectura de fusta 
instal-lada enmig de bese del pare natural del Castell de Montesquiu. 260 
X 488 X 122 cm. El nom del projecte es manllevat del títol de la novel-la de 
l'escriptor japonés Kobo Abe.

tallers fortament relacionats amb els contextos que els 
acollien. Així, una primera part dels tallers consistía en 
el contacte immersiu a cada Hoc i la vivéncia compartida 
entre directors i alumnes durant quinze dies, mentre que 
en una segona part, al cap d’uns mesos, es realitzaven 
activitats basades en l’experiència compartida que 
prengueren formats tan diversos corn una exposició a 
la Tecla Sala, un esdeveniment popular a Reus amb la 
participació de més de 7.000 persones, una jornada 
sonora a la Fundació “la Caixa" a Vie, intervencions 
urbanes i una exposició a Can Palauet a Mataró, o 
una intervenció escénica coMectiva al MACBA. I 
col-laboracions amb d’altres iniciatives de l’Estat, corn la 
pionera Arteleku, amb qui vàrem coorganitzar exposicions 
a Madrid, al Círculo de Bellas Artes, i a Donostia, al Koldo 
Mitxelena.

demandaven formació i producció cultural. La QUAM 
continuava essent una anomalia. Una anomalia inviable. 
Avui, H.AAC es repensa la QUAM en relació amb ACVic, 
un dels Centres d’Art supervivents de la Xarxa de Centres 
d’Art per tot el territori prevista des de la Generalität de 
Catalunya fins el 2012, quan es decanté pel nou Pia de 
Museus, el pia de “consteMacions” que la Conselleria 
de Cultura s’ha proposât desplegar fins el 2020 per 
aconseguir 3 m lions de visitants mésL

El que havia començat corn una quinzena de trobada 
intensa cada estiu al Castell de Montesquiu va anar 
creixent i va acabar diversificant-se i consolidant-se en 
un programa farcit de tallers que se celebraven durant 
tot l’any per tot Catalunya. S’encarava, dones, el nou 
segle amb una xarxa que incorporava ciutats per tot 
el territori, on havia escenes artistiques actives que

Han passât més de vint anys i el balanç és un teixit 
cultural i artistic désarticulât per una xarxa de centres 
d’art destruida, un programa d’arts visuals a l’ODA quasi 
inexistent i un dels indexs de precarietat en l’exercici 
professional de la cultura més grans d’Europa, mentre 
que el percentatge del pressupost de la Generalität 
dedicat a cultura només frega l’1%. Un reguitzell 
d’anomalies intolerable.

1. Diari Ara, 7/03/12 http://www.ara.cat/cultura/Mascarell- 
presenta-Pla-Museus-Catalunya_0_659334216.html
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Que real que era la QUAM!

Martí Peran
Director de les edicions 

2001-2002

Les edicions de 2001 i 2002 de la QUAM les 
várem desenvolupar sota l’epígraf Present Continu. 
Producció artística i construcció de realitat. El maro era, 
dones, molt ciar. Es tractava de posar tot l’accent en 
l’examen del gir que aleshores afectava les pràctiques 
artistiques: contrarestar la inflado de simulacres i assajar 
mécanismes per rescatar l’encontre amb l’experiència 
real. En efecte: si aleshores provàvem de fer un quadre 
capaç d’organitzar les Unies de fuga amb les quais 
operava l’art contemporani, semblava que quasi tot el 
que era véritablement intéressant es podia interpretar 
com un exercici de documentalisme, com una mediació 
per donar veu a les necessitats reals o, finalment, com 
la producció de situacions i esdeveniments. Aquest era 
el perimetre del nou “réalisme” : donar Hum i enfocar les 
zones de la realitat que la visió hegemònica menystenia 
(documentalismes); crear dispositius d’ùs per posar 
al servei del real per tal que aquest prengui la paraula 
(l’art de mediació o d’agència), i el més controvertit, la 
producció literal de realitat mitjançant totes les variants 
del que es va anomenar art relacional.

Aquell marc de discussió s’ha d’interpretar corn una 
conseqüència del context générât per l’escenari cultural 
durant les darreres décades del segle XX. En efecte, 
quan eis anys vuitanta van imposar la canceMació de 
moites expectatives obertes durant la “transició” i es 
va proclamar el triomf del postmodernisme apolitic, 
es va dibuixar un escenari molt paradoxal. D’una 
banda, la creació de les infraestructures culturáis i 
la creixent consolidació de l’ecosistema artistic van 
encarnar la celebrada fusió entre cultura i economia; 
però des d’aquest mateix sistema artistic es va intentar 
desenvolupar una tasca crítica davant el postmodernisme 
banal apeMant a la nécessitât de repolititzar les practiques 
culturáis. El résultat era, així, ben curiós: els mateixos 
protagonistes del nou capitalisme cultural s’exhibien com 
a portadora d’una nova cultura crítica que s’oposava 
radicalment a l’espectacle. Per a molts, aquesta paradoxa 
es va assumir com una qüestió estructural; com un mal

menor davant la importáncia de consolidar un sistema 
que pogués garantir un minim esdevenidor ais agents 
implicata en l’art contemporani. Per a d’altres, aquest 
escenari era objecte d’un rebuig ferotge que, malgrat tot, 
es continuava escridassant des del marc institucional.
Tota la década dels noranta va estar centrada en aquest 
débat, i encara avui moites diferéneies ideolôgiques i 
personals resten d’aleshores ençà obertes de bat a bat.

Les QUAM dedicades a les formes de rehabilitar 
l’encontre amb la realitat, en el context imposât per 
aquells débats, es van identificar de manera precipitada 
amb una apologia local de l’art relacional. Aquesta 
mena d’estigma es va adreçar també a l’exposiciô 
“Arquitectures per a l’esdeveniment”, que l’estiu del 2002 
vàrem presentar a l’Espai d’Art Contemporani de Castellò. 
És veritat que en fer participe d’aquells projectes a noms 
corn Nicolas Bourriaud (el promotor del concepte el 
1998 que, malgrat tot, mai no va aparéixer a Montesquiu), 
Paul Ardenne (qui ho volia reformular de forma més 
ambiciosa corn a “art contextual”) o Rirkrit Tiravanija 
(l’artista identificat de forma més unànime amb l’art 
relacional), l’equaciô que permetia interpretar aquelles 
edicions corn un mer intent per introduir aquí l’ideari 
relacional era massa automàtica i fácil per menystenir-la 
per part dels qui n’eren critics. La veritat, però, és que 
l’objectiu mai no va ser aquest. Només cal veure el llistat 
complet de participants per comprovar que la perspectiva 
que es proposava era molt més àmplia. Pensadors corn 
Rubén Gallo, Mario Perniola o Jesús Carrillo, artistes 
com Bert Theis, Stalker, Eugeni Bonet o Gustavo 
Artigas, curadors com Roberto Pinto o Jorge Luis Marzo 
ho posen prou en evidéneia. La idea central, deutora 
del context que hem resumit més amunt, era rumiar les 
formes de desenvolupar un art amb suficient vocació 
crítica davant l’excès de ficció que s’imposava arreu i, 
sobretot, la voluntat de generar instruments per avaluar 
l’eficàcia d’aquestes mateixes pràctiques artistiques. 
L’error indiscutible va ser no reservar una àrea específica 
de debat dedicada a la crítica institucional, de forma que
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La QUAM ha estât per a molts 
un referent; la Universität 

d'estiu, internacional i d'ait 
nivell de l'art contemporani 

d'aquest país.

Jordi Canudas
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fora obligat calibrar el protagonisme del museo en la 
difusió i promoció d’un art de l’esdeveniment... aixi com 
d’altres metodologies de treball davant les quais ningú no 
dubtava del seu perfil “antagonista”. La caricatura: hauria 
estât fantàstic que la cèlebre critica del 2004 de Claire 
Bishop a l’art relacional s’hagués covat al Castell de 
Montesquiu.

Al llarg d’aquests darrers anys, l’apeMació a la realitat 
ha continuât operant com un pretext ideal per legitimar 
el treball de molts artistes i, de retruc, la tasca de 
molts curadors. D’una banda, des d’una idea molt 
marcuseana de l’art com una forma de construir una 
realitat emancipadora, s’ha récupérât el treball de molts 
pioners, com ara Paulo Bruscky, Edward Krasinski o 
Jùlius Koller; de l’altra, per posar un exemple ben recent 
entre nosaltres, l’ombra de Clément Rosset ha comandat 
projectes expositius sobre la nécessitât d’investigar i 
conquerir a “La realitat invocable” (MACBA, 2014). En 
qualsevoi cas, aquelles mateixes controvèrsies d’alguna 
manera continúen obertes, atès que les pràctiques 
artistiques no han abandonat aquell compromis ni les 
formes de respondre’l. És més, entre els imperatius 
de la cultura contemporània l’encontre amb la realitat 
és potser més urgent que mai entrent el creixement 
exponencial d’una tecnologia prenyada d’ambivalèneies. 
Per aixé, més enllà de l’evident pes que avui tenen el “gir 
historiogràfic" i el “gir educatiu”, continúen ben visibles el 
documentalisme, l’art d’agèneia i eis neosituacionismes. 
En aquesta tessitura, i des de la legitimitat i la nécessitât 
d’operar des d’actituds radicals davant la desteta 
irreversible dels paradigmes convencionals d’allò politic, 
aquells “realismes” son revisats amb molta cura i, a 
voltes, amb absoluta severitat. Aixi, el documentalisme 
creix corn a matèria primera per a tota mena de festivals 
i certàmens, mentre la critica més afilada l’identifica amb 
la rémora de la representacié. Al seu torn, la construccié 
de dispositius per ser Iliurats a l’ùs autogestionat també 
roman en actiu —només cal subratllar la década que 
acaba de festejar l’emblemàtic projecte d’aquestes 
caractéristiques d’Antoni Abad, Megafone.net, o l’eclosié 
entre nosaltres del treball de Nûria Güell—, però cada 
cop s’identifica més com un “artivisme” susceptible 
de ser muséitzat fins neutralitzar la seva capacitat 
de transformado. Finalment, l’art de l’esdeveniment 
s’ha desplaçat de forma òbvia cap a l’espai públic i 
els processes coMectius per esquivar l’escull que va 
condemnar l’art relacional, però générant propostes de 
molt baixa Intensität estètica i politica. En realitat, tot i la 
credibilitat social, econòmica i institucional del mon de 
l’art, el que és a l’ull de l’huracà des de la cultura critica 
és la idea mateixa de l’art i no pas la nécessitât de pensar 
la idea del real. En aquest sentit, l’horitzô que s’obre 
sembla apuntar una direcciò clara: ni la representado ni

les expectatives de transformació de la realitat, des de 
cap de les seves impostures culturáis, semblen impulsos 
prou poderosos per no ser engolits per I’economia 
general. Avui, quan la realitat ha estât tan absolutament 
canceMada, ja és evident que no es tracta de fer una 
aposta monográfica per l'exclusió fins a incorporar-la, ni 
de situar-se sempre en un Hoc suposadament periféric de 
forma que es pugui connecter amb els centres de decisió, 
ni tampoc de treballar només en processes participatius 
que garanteixin la democratització deis codis artistics. La 
sortida que s’apunta apel-la directement a la nécessitât 
ja no d’un encontre, sinó d’una empatia radical amb 
l’exdusió, la diferénda i la veu de l’altre, a l’apertura cap a 
una afectado que ens transform! a nosaltres fins tornar a 
obrir un món.
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Trobada de directors de la QUAM 
Castell de Montesquiu 
24 de juliol de 2014

Assistents:
David G. Torres, Florenci Gunitin, Glòria Picazo, 

Hilde Teerlink, Maia Creus, Maite Palomo, Manel Clot, 
Miquel Bardagli, Montse Badia, Marti Peran, 

Ramon Parramon i Ton Granero

Edició:
Maia Creus

Documentació video:
Bruna Dinarès i Oriol Ocaña

Documentació fotogràfica:
Elisabet Wenceslao

Vist amb la perspectiva del temps, la QUAM (Quinzena 
d’Art de Montesquiu) és un exemple de com, sovint, 
els desitjos compartits entre persones interessades en 
l’acciô directa en l’àmbit de l’esfera pública esdevenen 
una força capaç de reorganitzar eis mapes culturáis de 
cada present, i albora redimensionen la seva magnitud 
política.

Compartint de nou idees, paraules i desitjos, alguns 
deis directors i directores de les diferents edicions de la 
QUAM, juntament amb Tactual equip de gestió, revisen 
uns fets histories la importáncia deis quais rau en el fet 
mateix d’haver existit, en la singularitat de Tesdeveniment. 
Estic convençuda que la radical importáncia de la historia 
no es troba en el fet de poder ser escrita i constantment 
revisada, sinó en el fet de la seva oberta i dialéctica 
existéncia, amb els seus conflictes, les seves solucions 
de compromis, les seves fallides i frustracions. Darrere de 
la historia hi ha accions, desitjos i passions compartidos, 
voluntats que se sumen, reflexions compromeses amb el 
dissens, Tesdeveniment i la transformació. La historia de

la QUAM té les seves genealogies en aquest entramat 
realment allunyat de tota pretensió d’una arrel mare. Més 
aviat parlariem de voluntats confluents que reaccionen 
per nécessitât de supervivéncia davant un context historie 
que reclamava noves formes d’acció cultural i política en 
les práctiques i pedagogies de Tart.

La retrobada actual d’alguns d’aquells actors ens ofereix 
una font histórica per excel-léncia, que és la veu en 
directe. En la transcripció d’aquesta trobada hi trobarem 
el valor importantissim de la font oral. I més important 
encara, la radical preséncia deis cossos parlants, els 
quais, amb la seva rotunda preséncia donen compte de 
les imatges del desgast, la lucidesa, el sarcasme, la ironia, 
la il-lusió com a vestigi, etc. d’uns actants per a qui les 
práctiques de Tart i de la cultura no són, de cap manera, 
una esfera separada de les altres esferes de la vida 
pública i privada.

Maia Creus
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Punts de reflexió compartida:

— Quins objectius guiava la tria dels directors 
de taller? Creieu que es mantenen vigents avui 
dia?

— La relació problemàtica entre la QUAM i la 
Universität: Estudis reglats o independents?

— Revistar la idea del taller d’artista. Paper que 
ha tingut, paper que té i paper que pot tenir.

— Anàlisi crítica respecte als diferents formats 
de la QUAM al llarg de la seva historia.

— El pas de Montesquiu a Vie. Aïllament al 
castell O connexió amb l’entorn urbà.

— Canvis en relació al concepte de producció. 
De la producció d’obra a la producció de 
projectes i el treball coMaboratiu.

r  _

—  Es encara vigent aquest format? Corn 
encaixa una activitat d’aquest tipus en un 
context contemporani?

— Balanç de les trajectories que han passât per 
la QUAM.
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Pent historia

Florenci Guntín.- Cal dir que hi ha una prehistoria de la 
QUAM que s’inicia l’any 1978 amb el nom de Quinzena 
d’Art de Montesquiu. D’aquesta primera etapa, que 
acaba a mitjan anys vuitanta, prácticament no hi ha 
documentació escrita. Pel que jo sé, els fets anaren de 
la següent manera. El pintor José Balmes Parramon, 
fill de Montesquiu, marxa a Xile fugint de la dictadura 
franquista. A finals dels anys setanta Balmes retorna a 
la seva terra nadiua, ara deixant enrere la dictadura de 
Pinochet. Durant els seus anys d’exili, Balmes Parramon 
fou director de l’escola de Belles Arts i degà de la 
facultat de Belles Arts de Santiago de Xile. Davant les 
expectatives de renovacié cultural i política que generen 
els anys de la Transicié, Balmes proposa un nou format 
cultural aleshores totalment innovador: Crear tallers per 
als joves artistes. És aixi corn neix la 1 a Quinzena d ’Art 
de Montesquiu. Fou decisiva la complicitat dels pintors 
informalistes corn ara Josep Guinovart, Ràfols Casamada, 
Maria Girona, corn també de Francesc Artigau i Daniel 
Argimon, entre altres.

A mitjan anys vuitanta, José Balmes deixa de liderar 
la Quinzena, situacié que l’Ajuntament de Montesquiu 
afronta tot demanant a la Diputacié de Barcelona —que 
és la propietària del 90% o 95% del terme municipal— 
que es faci càrrec del projecte. La Diputacié accepta 
el repte i assumeix tirar endavant la Quinzena d’Art de

Montesquiu des de la seva pròpia estructura tot posant-la 
al dia, tant des del punt de vista dels llenguatges com de 
les pedagogies.

La decisió de la Diputacié de Barcelona de fer-se càrrec 
del projecte Montesquiu té la seva pròpia lògica política. 
Cal dir que Montesquiu és

l’antic barri obrer de Sant Quirze de Besora, amb un 
comportament politic molt diferent i contraposat al 
que passava a la vila de Sant Quirze. La influència del 
pensament obrer va arrelar a la zona fins al punt que fou 
l’ûnic municipi on Franco perd el referèndum per a la 
seva successiò. Més tard, durant la Transicié, Montesquiu 
és una illa d’esquerres i socialista afavorida des de la 
Diputacié de Barcelona, de manera que Montesquiu 
es converteix en un aparador de les politiques de 
descentralitzacié socialista, enmig d’un territori dominât 
per la dreta nacionalista tradicionalment governada per 
Convergència i Unió.

La nova Quinzena d’Art de Montesquiu es va iniciar a 
partir de la complicitat entre Eduard Delgado, membre del 
Centre d’Estudis i Recursos Culturáis de la Diputacié, i 
Qriol Picas, qui en aquells anys era el tècnic superior de 
l'àrea de Joventut. L’Eduard proposa el meu nom corn a 
director de continguts, i aquí comença la historia de la 
QUAM.
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La primera edició es va organitzar molt a corre-cuita, 
de manera que la majoria de l’alumnat va sortir dels 
Cicles d’art contemporani de Gràcia, que jo mateix 
havia coordinat uns anys abans. Vaig comptar amb la 
complicitat de Raimond Chaves i altres artistes, que 
s’impliquen in extremis en la primera edició i la salven.
Un dels nostres primers objectius fou contextualitzar 
la QUAM en el territori. Calia connectar (i ho vàrem 
aconseguir) amb l’entorn comarcal. El nostre objectiu era 
que la QUAM no fos un bolet, una tempesta d’estiu, sinó 
una activitat que anés arrelant en el context, especialment 
en el sector artistic i cultural. La nostra política fou que 
els primers directors dels Tellers de la QUAM estiguessin 
vincúlate a Qsona. I ho vàrem aconseguir gràcies ais bons 
contactes de Jordi Canudas, Ton Granero, Jordi Cano, 
Victor Sunyol, persones que formaven part d’un grup molt 
més ampli d’acciô destinât a impulsar activitats culturáis 
i reivindicar politiques publiques entorn de l’art i de la 
cultura.

Una de les primeree accione d’aquest grup de persones, 
quan encara no estaven articulados corn a grup, fou el 
llançament d’un manifest sobre la política cultural de 
l’Ajuntament de Vie, fet que, d’alguna manera, va anar 
préparant el terreny pel que pocs anys després seria la 
H. Associaciô per a les Arts Contemporànies. En aquesta 
primera edició de la QUAM, l’escultor vigatà Enric 
Pladevall va fer un taller d’escultura. EIs altres dos tallers 
eis varen realitzar Miguel Ángel Campano i Yamandú 
Canosa.

S’ha de dir que la Quinzena d’Art de Montesquiu irromp, 
com recordareu, en un panorama de ressaca del boom 
del mercat deis anys vuitanta, influït d’una banda pels 
plantejaments de la Transavantguarda i el retorn de la 
pintura, i de l’altra per l’impacte de la nova escultura 
británica, que conviuen amb una tímida i incipient 
recuperació deis lligams de les noves generacions amb 
les práctiques conceptuáis deis setanta que encara 
no estava massa articulada. Bé, és una época que tots 
coneixem prou bé, caracteritzada per uns comportements 
culturáis bastant banals i frivols.

Els avenços en la nostra política de relació amb el territori 
i de renovació en els llenguatges i processes de l’art 
continúen endavant. L'any 1990 es fa càrrec d’un taller 
l’artista i fotôgraf de Vie Manel Esclusa; l’any següent, 
l’artista Jordi Cano, aprofundint aquesta relació amb el 
context, vincula el seu taller amb l’Escola d’Art de Vie i 
amb el Centre Cultural “la Caixa” en la seva delegaciô de 
Vie. El résultat de tôt plegat és que, per primera vegada, 
alguns dels résultats dels tallers de la QUAM entren en 
el circuit expositiu de “la Caixa”, una de les institucions 
culturáis de més prestigi d’aquells anys.

Al mateix temps, Juli Pérez, critic i professor de I’Escola 
d’Art de Vic, organitza un Cicle de conferèneies 
paral-leles a la QUAM. En un d’aquests cicles convida 
Jeffrey Swartz, i poc després Jeffrey Swartz ens proposa 
crear dins la QUAM un quart taller dedicat a la Crítica 
d’Art, que es manté durant algunes edicions. En aquest 
capitol d’afinitats i complicitats, un fet remarcable és que 
a finals del 1991 neix a Vie H. Associaciô per a les Arts 
Contemporànies. A partir d’aquest moment, tot i que la 
Diputació seguirà donant suport economic, el pes de 
l’organitzaciô de la QUAM anirà a càrrec d'H.AAC, tal 
corn queda palés amb la incorporació de Ton Granero 
corn a codirector, juntament amb Florenci Guntin en 
l’ediciô de 1991.

L’any següent, el 1992, José Luis Brea es fa càrrec del 
taller de Crítica d’Art. Un taller memorable perqué ens 
va posar al dia d’una bibliografia critica desconeguda 
al nostre país. Recordo perfectament el material de 
treball basat en un recurs avui tan impensable com 
és la fotocòpia. Muntanyes de fotocòpies d’autors de 
referència internacional com Hal Foster, Artur Danto, 
que havíem de traduir de l’anglès al castellò, perqué en 
aquell moment el domini de l’anglès no estava massa 
generalitzat. Lluis Noguera, Rosa Pera, Itziar González, 
Teresa Grandas, entre altres, foren els alumnes d’aquell 
any. L’ùnica tecnologia al nostre abast era uns PC amb 
el programa Word. No existia connexió a Internet, i per 
tant no teniem accès al coneixement més enilà de les 
publicacions, revistes i els dossiers fotocopiats. Aqüestes 
eren les eines i la tecnologia amb les quais treballàvem.

Un altre fet a destacar és que l’any 1994 la QUAM va 
fer un intent de coMaboració amb la Facultat de Belles 
Arts de Barcelona. Es contacta amb el departament de 
pintura, concretament amb les persones que dirigeixen 
el doctorat de pintura, per establir un acord que fes 
possible el reconeixement académie per aquells 
doctorands que volguessin participar ais tallers de 
la QUAM. Aixi és corn l’any 1995, l’artista Federico 
Guzmàn fa un taller denominat “La Isla del copyright", 
on planteja les beceroles del que seria, en aquell 
moment, el moviment anticopyright —encara no existien 
el copyleft ni el Creative Commons. La logística va anar 
de la següent manera: la fábrica Canon ens va deixar les 
fotocopiadores; els qui participen a la QUAM fotocopien 
frenèticament tot allò que eau a les seves mans, infringint 
d’aquesta manera la legislaciô de drets d’autor vigent.

I ja acabo, perqué a partir d’aquell mateix any 1994, 
el fet més remarcable és que la QUAM no tan sols 
s’expandeix pel territori català sinó també en el temps, 
tot deixant de ser una trobada intensiva de 15 dies. 
Sempre en coMaboració amb les comunitats artistiques i
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les institucions de cadascuna de les ciutats, s’escampen 
els tallers. Per exemple, a Lleida es va fer un taller a 
l’espai que actualment és el Centre d’Art La Panera i 
que en aquell moment era una excomissaria de la policía 
en desús. Antoni Llebot, en aquell moment regidor de 
cultura, comenqava d’aquesta manera la reivindicació 
d’un projecte cultural que avui és una realitat. Aquell 
any, mentre Pedro Cabrita Reys, Ramon Parramon,
Xavier Revira i Mar Villaespesa realitzen els seus tallers 
al castell de Montesquiu, Pere Noguera i Joan Rom els 
imparteixen a Lleida. Perejaume inicia un taller a Vio que 
posteriorment trasllada al Pirineu, concretament al Cim 
Pintat. I a Barcelona fem un seminan amb l’artista Rodney 
Graham, que en aquell moment exposa a l’espai Poblé 
Nou. L’any 1995, al Castell de Montesquiu hi fou present 
tot l’equip de la histórica Galería Virtual, és a dir. Roc i 
Narcís Parés, Juan Hidalgo, coincidint amb Manel Clot.
A Santa Coloma, Sergi Aguilar fa un taller sobre art a 
I’espai public. Mentre que a Lleida, Muntadas inicia un 
taller amb unes intervencions a tota la ciutat que tindrà 
tres parts, és a dir, que s’allargarà fins I’estiu del 1996. A 
Vic, Joan Foncuberta, mentre que Francese Torres en fa 
un altre a la Nau Estruch de Sabadell. L’any 1996, Jordi 
Colomer i Glòria Picazo duen a terme el taller d’escultura 
i de Critica d’Art, respectivament, al Castell, mentre 
que Ester Xargay i Carles Hac Mor el duen a terme a la 
Fundació Cultural de “la Caixa” de Vie. A l’Hospitalet hi 
tenim Eulàlia Valldosera; a Santa Celoma de Gramenet, 
la Nuria Canal, i a Sabadell un taller de Zush. Recordem 
que des de 1968, l’artista Albert Porta es transforma en 
Zush, i des de l’any 2000 en Evru. A Vie, Pep Duran i a 
Barcelona, la Hanna Sterbak.

Perspectives critiques

Ramon Parramon.- Estaría bé que parlis del format, 
perqué jo cree que allò que ha donat un carácter propi a 
la QUAM és el format.

Miquel Bardagli.- Si, però abans de passar a un 
altre tema jo voldria incidir en una de les coses que ha 
assenyalat el Florenci, que és la relació de la QUAM 
amb el context històric. Recordar que ens trobem en 
el moment de creació d’una bombolla artistica, inflada 
pel neoexpressionisme, la transavantguarda, la pintura 
desplanada a altres pràctiques artistiques. Algunes 
persones que están assegudes aquí, aleshores feien 
una tasca a contracorrent. En aquest sentit, recordo 
que la Glòria Picazo, sota el nom de La cara oculta 
de la Lluna, va fer un seguit de conferéncies al centre 
cultural “la Caixa" quan encara no era la Caixa que avui 
coneixem. Jo cree que la creació de la Quinzena d’Art de 
Montesquiu se situa en aquest context, és a dir, en crear 
un Hoc de resisténcia a la creixent mercantilització de la

cultura. Estic convençut que aquesta és una de les grans 
aportacions de la QUAM.

Glòria Picazo.-1 també una recuperació de noms que 
potser en aquells moments no eren tan coneguts, com 
és ara Pere Noguera o Antoni Muntades. Pensem en 
l’exposició “Barcelona-París-Nova York: el carni de dotze 
artistes catalans" (1985). Fou el moment de recuperar 
una generació que havia marxat del pais i que la QUAM 
comença a integrar en els seus programes.

F. Guntin.- S’ha d’entendre que també és un moment 
en qué totes les iniciatives de suport a l’art jove o art 
emergent passen pel format aparador, és a dir, expositiu. 
La Quinzena Montesquiu és una alternativa ais salons i 
biennals de torn. En canvi, la QUAM incideix en una altra 
esfera, que és la formativa i l’intercanvi d’experièneies.

Ton Granero.- Podriem dir que la QUAM va fer un paper 
quasi substitutiu a les facultats de Belles Arts. Convidava 
a realitzar tallers a artistes de referèneia internacional, 
cosa que no es feia en absolut a les facultats d’aquell 
moment.

F. Guntin.- Si, és cert. Per ser honestos, cal citar dos 
referents per a la QUAM. Eren el centre d’art Arteleku 
(Sant Sebastià, 1986), dirigit i remodelât a partir de 
2001 pel nou director Santi Eraso. I els tallers del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. En aquells moments, 
allò que mancava al nostre país eren projectes com els 
que Chema Álvar González o Rebeca Horn portaven 
a terme a l’Akademie der Künste de Berlín. És a dir, 
mitjançant tallers, establir una relació directa i un traspás 
d’experièneies entre generacions d’artistes, que aquí 
no s’ha arribat a donar. Sobretot per a la generació 
conceptualista, el clima i l’escenari al nostre país els anys 
setanta i vuitanta era d’absoluta fredor i certa hostilitat. 
Molts dels nostres artistes es van exiliar, i precisament un 
deis objectius de la QUAM fou propiciar el seu retorn per 
posar-los en contacte amb les noves generacions.

Manel Clot.- Jo voldria fer una pausa i donar voltes 
a un fet. Cree que ens trobem davant una mancança 
generalitzada, que es va perpétuant. Em refereixo a 
I’oblit de la paraula. Els nostres alumnes, com potser 
tampoc els seus pares, no saben verbalitzar. Aquesta és 
una realitat que els professors percebem any rere any, 
tant a les facultats de Belles Arts com a les escoles de 
Disseny (en un grau encara pitjor). Davant d’aquesta 
experièneia, el meu primer taller de Crítica a la QUAM va 
anar acompanyat d’una obsessió: portava mitja biblioteca 
a sobre. El meu propòsit era oferir fonts conceptuáis 
per tal que els nostres artistes recuperessin el gust per 
la paraula i el concepte. I no obstant això, allò que tots
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plegats vàrem descobrir és la importància relaciona!.
Estar en contacte, obrir l’intercanvi. I d’aquesta manera 
la QUAM va anar fent possible un cert clima de connexió 
entre eis creadors, corn entre artistes i professors. Cree 
que aquest estât de coses ha deixat d’existir.

Maite Palomo.- Cree que hauriem de retornar, tal com 
abans apuntava Ramon Parramon, al tema dels formats. 
La QUAM fou primer uns tellers amb artistes i critics, que 
prengué el format de presentacions o forums de débat 
duts a terme integrament al castell de Montesquiu durant 
quinze dies. Més endavant, l’activitat es va desdoblar i 
mentre el fòrum va continuar al castell, els tellers es varen 
traslladar a Vic. Com valoreu l’experiència d’aquest canvi 
de format?

G. Picazo.- Jo tine l’experiència d’ambdós, que es 
correspon, de fet, en el canvi d’ubicaciô: la Quinzena 
de Montesquiu i la QUAM fêta a Vie. Jo vaig participar 
al taller del Ruiz Infante que es va dur a terme a Vie, i és 
ciar, fou molt diferent. És molt diferent la sensació d’estar 
aquí al castell —un espai rural i tancat d’on no et pots 
moure; on participes dels tellers, però on també menges 
i dorms—, que l’experiéncia a Vic, on en tot moment 
els alumnes podien fer una “escapada” a la civilitzaciô 
urbana.

M. Clot.- És ciar, en les primeres edicions no hi havia 
escapatòria.

G. Picazo.- Sí que és cert que aquest recinte aïllat 
permet millorar la concentraciò. A la ciutat, eIs tellers 
es tornen més convencionals; s’assemblen als que es 
puguin dur a terme a qualsevol altre Hoc, i aixô, crée 
que és un element molt important al voltant del quai 
podriem reflexionar. També volia dir que, evidentment, 
les QUAM surten o creixen de manera oportuna en un 
moment molt concret, és a dir, si bé és cert que a Sant 
Sebastià hi havia Arteleku, i a Madrid el Círculo de Bellas 
Artes, jo cree que la QUAM oferia una cosa encara 
més pionera: els Tellers de Crítica on tractàvem tant les 
problemàtiques del comissariat corn l’escriptura crítica.
A nivell d’incidèneia, em sembla molt més important aixô 
—que va assentar les bases d’uns tellers d’escriptura, de 
comissariat i de crítica que posteriorment han proliférât.

David G. Torres.- Jo mai vaig ser alumne de la QUAM i 
m’hagués anat força bé, segurament. Però sí que coneixia 
“el mite de la QUAM” en el sentit d’estar en un Hoc 
reclôs durant una setmana o quinze dies. Précisément 
en aquesta sintonia, a la QUAM que vaig dirigir feta a Vic 
vaig intentar reproduir aquell esquema. Aquella Intensität 
d’estar junts durant una setmana treballant, menjant i
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Rogelio López Cuenca. Urdir, trenzar, tejer, compartir, recíproco

anant de copes plegats, sense res més que parlar del 
que estás compartint. En el tons, es reprodueix una mica 
resquema del bar de la Universität, però formalitzant-lo i 
fent-lo académic. Però sóc molt conscient que les meves 
edicions de 2007 i 2008 es corresponen a l’inici de la 
crisi de la QUAM, just en el context d’una més gran i més 
ámplia oferta de cursos, postgraus i másters, davant la 
qual es produeix el nou fenomen de la manca d’alumnes 
enfront de tanta oferta. Aquest fou el motiu pel qual la 
Maite Palomo va aconsellar d’integrar en un de sol els 
quatre tallers que tenia pensate per a la QUAM de Vie el 
2007.

Per aquest motiu, quan en Florenci fa l’esment d’un temps 
en qué la Quinzena organitza una munió de tallers sense 
por a no omplir-los em provoca certa enveja, perqué, com 
tots sabem, avui passa tot el contrari. I tot reflexionant en 
aquest fet, em pregunto si no està directament relacionat 
amb l’esclat d’una crisi en les politiquee culturáis del país 
en la qual encara ens trobem immerses. Tot lligant caps, 
recordo que l’any que jo vaig dirigir la QUAM també fou 
l’any en qué Ferran Barenblid va deixar el Centre d’Art 
Santa Ménica, i penso que aquest fet és un punt d’inflexió 
en una determinada manera de fer les coses, tant des del 
punt de vista positiu com negatiu.

Encara m’estic preguntant si la causa de la dificultat de 
trobar alumnes radica en la immensa oferta de workshops 
i tallers, o en el fet que ais artistes d’ara ja no els interessa

la formado. En tot cas, cal reconèixer que la QUAM va 
fer, de manera molt destacada, quelcom que avui no 
fem. Establir ponts, buscar la connexió entre la generado 
conceptualista dels anys setanta i les següents. Però en 
aquest moment, la pregunta que llanço és: Amb qui ha 
de connecter la gent que té 25 anys?... si és que ha de 
connecter amb algù.

Montse Badia.- Reprenant el teu fil argumentai a l’entorn 
dels problèmes per assolir el nombre d’alumnes per als 
diferente tallers de la QUAM, per a l’edidô de 2005 que 
jo vaig dirigir aquesta qüestió ja va ser un problema.
Per al taller de Jacob Fabricious, la teina era a veure 
qui s’hi apuntava i llavors, és dar, la proposta que ell 
tenia es va haver de readaptar, ja que el grup no tenia 
els referents ni la formaciò conceptual, i per tant no hi 
havia un diàleg possible. I cal dir que en aquell moment 
sí que vam intentar analitzar el perqué d’aquesta manca 
d’alumnes interessats, i tenia a veure amb que hi havia 
molta oferta formativa llançada pels propis centres d’art. 
Ara bé, certament eren tallers que no tenien res a veure 
amb l’esperit de convivència que havia impulsât la QUAM. 
Per exemple, el Centre d’Art Santa Mònica, travessava 
un temps de programado molt activa quant a cursos i 
tallers. Això no vol dir que fos el competidor absolut de 
la Quinzena, però sí que els artistes disposaven d’altres 
ofertes que frenaven la possibilitat de venir a Vie. L’altre 
taller, el del Francese Ruiz, sí que va aconseguir atreure 
un grup molt cohesionat d’alumnes perqué sabien qui era
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i va generar expectativas molt clares, i en aquest sentit va 
funcionar molt bé.

M. Clot.- Potser la crisi d’alumnes també cal situar-la 
en el fet que la QUAM es relacionava amb una mena 
de fúgida a la natura. A l’aTlIament respecte de les 
possibilitats que ofereix la ciutat. Arriba un moment en 
qué potser justament és aixó el que no interessa, trobar- 
se a mil hores de tot arreu...

G. Picazo.- Home, i també el preu, perqué aquí a 
Montesquiu s’havia de pagar dinars, sopars, el lloguer 
de la sala. Una despesa que potser a tothom no li és tan 
assequible.

D. G. Torres.- A l’hora d’analitzar aquesta situació també 
hem de teñir present l’oferta formativa del MACBA, amb 
el Programa d’Estudis Independents (PEI). El PEI, si 
alguna cosa no té és que sigui barat. El que passa és 
que es du a terme a Barcelona, una ciutat que té un gran 
impacte turístic.

G. Picazo.- El que passa és que ha canviat molt el 
panorama, vuli dir que quan va comenpar la Quinzena 
d’Art de Montesquiu no hi havia ofertes culturáis 
d’aquesta mena. O anaves a Madrid o a Arteleku.

Martí Peran.- És evident que durant un temps llarguíssim 
la QUAM no té competéncia, i l’escenari canvia quan la 
competéncia apareix. Però a part de la competéncia, en 
aquell moment, a més, la QUAM tenia una altra virtut. 
Ningú no estava preocupat pels crédits. La gent estava 
alliberada de la naturalesa reglada de I’oferta formativa, 
aquest aspects no tenia cap importància. En canvi, a 
hores d’ara és un determinant molt important. Per tant, 
a I’hora de competir amb altres ofertes, diguem-ho aixi, 
la QUAM té les de perdre si no convalida crédits amb la 
Universität de Vie o amb la facultat de Belles Arts. Aquest 
és un element que em sembla importantissim, també.

T. Granero.- De fet, des de la Universität de Vie ja fa 
bastante anys que oferim, a través de la Xarxa Vives de 
totes les universitats catalanes, crédits de Iliure elecció 
O que están reconeguts corn a formació continua de la 
Universität.

M. Peran.- Però allá on vull anar a parar és en la 
pregunta següent. Val la pena que la QUAM caigui en el 
parany de reglar també la pròpia oferta? No seria millor 
fer-ho a la inversa?, és a dir, recuperar aquell esperit 
no regiat que és el que li permetia tenir unes altres 
atribucions que li donaven valor propi afegit.
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D. G. Torres.- Sí, era un detecte que esdevé virtut.

R. Parramon.- A mi em sembla que la relació de la 
QUAM amb el Hoc de realització té a veure amb un 
procès. Hi ha un moment en qué té sentit fer-la a 
Montesquiu, però hi ha un altre moment que aquest sentit 
es va desdibuixant. Si ens ho mirem des del punt de 
vista dels alumnes, segurament que a les décades dels 
vuitanta i noranta venir a Montesquiu i tancar-se tenia un 
sentit, però això es va convertint cada vegada més en 
un problema. És un Hoc de difícil accès, s’ha de venir en 
autobús. A més, a mesura que es van obrint pas nous 
interessos vinculats a pensar la idea de ciutat, quin sentit 
té tancar-se en un Hoc rural recòndit?

De fet, l’any 2010 en què la QUAM no es va dur a terme 
a Montesquiu sinò a Vie, tant el fòrum corn eis tallers, 
va repercutir positivement a nivell de pùblics. Per tant, 
entenc que hi ha diverses causes a tenir en compte a 
l’hora d’analitzar la crisi d’alumnat que ha tingut la QUAM. 
I una d’elles, i potser la més important, és la competèneia. 
Insisteixo en el fet que, quan va començar la QUAM, 
s’instaura un model formatiu que no existeix, la quai 
cosa permet que es produeixi una ràpida expansió en el 
territori, cosa que avui ja no sembla viable.

M. Reran.- Evidentment, aplicar el model expansionista a 
la QUAM seria una mica insensat, no?

R. Parramon.- Per palliar la situado, H.AAC ja va 
proposar de fer un canvi de model a partir de l’any 2000, 
quan aquesta dispersiò va esdevenir inviable. Això va 
passar en l’ediciò que va dirigir Carles Guerra, en la qual 
es va organitzar un Fòrum QUAM, aquí, al castali de 
Montesquiu, però sense tellers. La solució posterior de 
dur a terme el Fòrum al castell i els tallers a Vie, de fet, va 
comportar un enrenou considerable a nivell organitzatiu.

M. Reran.- Sí, fou en l’edició de Carles Guerra quan es 
trenca el model. Sense tellers, el Carles Guerra va dirigir 
una ediciò frontissa que es situa entre les anteriors i les 
posteriors. En aquest primer intent de canvi es va perdre 
molta clientela. I a partir d’aquell any tot va canviar.

T. Granero.- Sí, la del 2000 va ser una ediciò de reflexió. 
Les Quinzenes, fins aquell moment, havien seguit un 
model i a partir d’aquell moment ens plantegem com 
haurien de ser.

M. Reran.- L’assaig d’un nou model el vàrem iniciar en 
les edicions de 2001, feta encara a Montesquiu, i la de 
2002; els tallers es van traslladar a Vie. És en aquesta 
darrera quan ens inventem el nou format de (Fòrum + 
Taller + Tribuna). És a dir, dos dies de xerrades sobre

un tema més o menys acotat, si més no per reconèixer 
l’àrea de reflexió, després els 15 dies de tallers que ho 
quantifiquem en 2 tallers. I finalment, la sessió pública 
que en dèiem Tribuna, que de fet era una presentació de 
resultat dels tallers, tot i que fins i tot convidàvem altres 
creadors a presentar treballs que més o menys tenien 
quelcom a veure amb el que s’havia anat desenvolupant.

T. Granero.- La idea del Fòrum, Marti, també estava 
pensada perqué pogués venir gent que no estava 
inscrita a la Quinzena. El Fòrum, sempre fet en cap de 
setmana, permetia que poguessin ser-hi gent d’instituts, 
professors, i tothom qui volgués.

M. Reran.- Sí, sí, exacte. L’any 2001, amb aquest 
format (Fòrum + Taller + Tribuna) va ser una ediciò que 
va anar molt bé per diferente motius, sobretot pel que 
comentávem abans, la concentrado en un espai fora la 
ciutat, les relacione, el full time, etcétera. L’edició de 2002 
que vàrem traslladar a Vic es va organitzar enmig d’un 
nou fenomen cultural: els debate critics entern l’espai 
públic, els models urbane, la idea de ciutat. En aquest 
context, era una mica estrany que la QUAM es tanqués 
dins d’un castell en un paratge naturai.

Són els anys històrics en què es desvetlla l’ànsia de 
treballar en contexts urbane, fet que ens va induir 
a traslladar la QUAM a Vie. Però l’experiència va 
desactivar la Intensität relacional, la tensió. Si hom velia 
desconnectar mitja jornada tenia una taverna al costat.
A més, la possibilitat d’anar i venir amb un cop de cotxe 
des de Vie a Barcelona o inversament també afavoria 
aquesta possibilitat de desconnexió. El fet és que hi havia 
distraccions en el millor i pitjor sentit del tema.

M. Ralomo.- Aquest canvi del qual parlem coincideix 
també amb la reforma del castell i de la casa. La casa 
nova no tenia tantes habitacions, per tant l’any 2001 ja va 
costar distribuir a tota la gent a Montesquiu. No hi havia 
disponibilitat per a tothom.

M. Reran.- En qualsevoi cas, en relació amb aquest canvi 
de rumb de la QUAM que se situa entre les edicions 
de 2001-2002, voldria afegir dues idees més que de 
ben segur són aparentment anecdòtiques i potser tenen 
menys pes del que pressuposo ara, però que em sembla 
que també hi són. I és que abans la gent no viatjava.
Per tant, Montesquiu oferia la possibilitat de trobada 
amb un Cabrita Reis, per exemple. Diguem-ne que es 
produeixen dues menes de concentracions, de persones, 
però també de coneixements i d’experiències. Encara 
que soni estrany, no deixava de ser una ocasió per teñir 
una informado que venia de fora. I després, l’altra cosa 
que em pregunto és si avui seria possible un tipus de
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concentració a full time en l’era de la connexió permanent 
al mòbil.

T. Granero.- M’agradaria afegir un aspecte purament 
material, fisic, en aquesta anàlisi. Em refereixo al 
paraMelisme que segueixen la transformado material 
del castell de Montesquiu, i l’evolució dels llenguatges 
i procediments de l’art. A l’inici de la QUAM, n’hi havia 
prou amb cobrir el terra de plástic per dur a terme 
els tallers de pintura i escultura. Al llarg dels anys, la 
restaurado del castell i la construcció de la casa nova 
coincideix amb un de l’art vers unes pràctiques més 
conceptuáis i desmaterialitzades. Cree que en aquest 
sentit, la Quinzena fou, volgudament o no, pionera i 
això era molt atractiu. Per mantenir aquest punt de 
diferència, potser allò que ara caldria és programar 
una QUAM sense ordinadors ni mòbile. Aquest quedar 
desconnectats seria, com és, un cosa prehistórica.

M. Reran.- Una altra cosa que fòra bo en aquest 
exercici de recapitulació seria abordar el tema de la 
professionalització de la QUAM. Com tots sabem, les 
Quinzenes d’Art de Montesquiu fins l’any 2000 estaven 
organitzades amb una gran naturalitat. Els qui estaven al 
darrere les programaven a la mesura de les seves idees, 
intéresses i inquietuds. Hi havia menys voluntat sectorial, 
professional, en el sentit de voler generar una operació 
l’objectiu de la qual fos posar al dia determinata temes. 
Aquest posicionament comença a canviar a partir de l’any 
2000. Apareix la nécessitât de posar-se al dia, de fer 
endreça de les linies que estaven en acciò i que s’havien 
de revisar, revisitar, reconèixer, valorar, etcétera; enteneu 
el qué vuli dir? A partir de 2000, hi havia una vocació més 
programática dins d’un ecosistema, mentre que abans 
s’operava d’una altra manera. Els fruits de la QUAM 
sorgien més dels efectes que dels idearis i programes.

G. Picazo.- I tu creus que a partir de 2000 a les QUAM 
hi ha molt programa?

M. Reran.- Jo penso que sí, —amb més menys éxit— 
les edicions responien a una voluntat de plantejar 
determinate temes d’una manera més programática.
Jo cree que la inflexió hi és, l’altra cosa és que sortis 
prou bé. I això, pel que pugui tenir de virtuós corn de 
defectuós.

R. Parramon.- Si, això que planteja el Marti queda 
ciar en revisar els programes de la QUAM a partir de 
l’ediciô dirigida pel Carles Guerra. Si abans els tallers 
funcionaven simplement sota el títol de “taller d’artista”, 
a partir de 2000 totes les activitats, com també els 
tallers, quedaven aplegats sota un títol que acotava el 
caire conceptual de cada edició. Aquesta qüestió queda

reforçada a partir del moment que la QUAM s’organitza 
des de les H.AAC i es proposa que les direccions siguin 
limitades temporalment, com una curadoría, que en el cas 
del Martí fou, excepcionalment, de dos anys, i totes les 
següents periódiques fins la constitució d’ACVic, moment 
en qué la direcció de la QUAM queda assumida per la 
mateixa direcció i coordinado del Centre d’Art.

M. Clot.- Sí, llavors sembla que tot havia d’estar regiat i 
ben délimitât. Tot estrenyia cap a les qüestions de forma.

M. Reran.- Exacte, exacte, si, si, és per descrèdit de 
la informalitat, és per descrèdit de la informalitat que la 
QUAM es va professionalitzant i réglant.

D. G. Torres.-1 a més del que dius, una certa angoixa 
respecte, en el meu cas, a allò que havia significat la 
QUAM, O sigui, això també com una mena de pes, no? La 
pregunta era: Serem capaços de fer la QUAM que toca?

Hilde Teerlink.- Permitid todavía una pregunta. Decís 
que en el año 2010 habéis cambiado Montesquiu por Vie. 
Todo lo hacéis en Vie, pero ¿esto significa que también 
se ha cambiado el formato?

R. Parramon.- No, el format és semblant: un Fòrum de 
dos dies i un o dos tallers.

Hilde Teerlink.- I el problema dels alumnes, l’heu 
solucionat?

R. Parramon.- A partir que s’organitza en el marc del 
Centre d’Art, del 2010 al 2013 l’assisténcia va funcionar 
bé. El taller voltava els 40 alumnes i el Fòrum, més de 
100 persones, cosa que en les edicions deis darrers anys 
a Montesquiu era impensable d’assolir.

T. Granero.- En els canvis de Hoc i de format de la QUAM 
també cal tenir present la implicado de la Diputació 
de Barcelona, que fou rotundament important en les 
primeres edicions. A poc a poc, mentre la Diputació anava 
disminuint la seva aportació, la Generalität de Catalunya 
anava assumint una part de la despesa, eren temps en què 
el delegat d’Arts Plàstiques de la Generalität de Catalunya 
era Josep Miquel Garcia. Fou també el moment d’inici de 
la fundació d’ACVic Centre d’Arts Contemporànies.

Qrganitzar la QUAM a Montesquiu implica tenir un 
important pressupost, en canvi a Vie les coses són més 
fàcils i els costos més assequibles.

M. Bardagli.- I és aquí quan es produeix un canvi. Es 
passa d’un ceti ambient de colònies a un ambient més 
fred i professionalitzat.
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Imagine a museum that would welcome visitors to 
to eat messy fruits in its exhibition space, where touching was encouraged, 

where one could nap in the lobby on blue cots provided by the staff, 
where one could spend a week in the main gallery dreaming in full color, 

or move in for good with one's furry cat.

Nicolás Dumit Estévez, 2014

M. Reran.- Però ens passa una mica per alt que —i això 
que diré potser vol dir que em dec fer veil— allò que ha 
canviat radicalment és la pròpia noció de temps. Abans, 
passar 15 dies aïllat no feien l’angûnia que fa ara. Avui 
ningù s’atreveix a anar 15 dies a un taller. Abans, 15 dies 
eren un regal; ara, 15 dies son un destorb.

G. Picazo.- Sí, hi estic d'acord. El repte de pujar a 
Montesquiu o restar a Vie té a veure amb el temps, o 
millor dit, amb l’ùs del temps, amb allò que podem fer o 
deixar de fer durant 15 dies és el gran tema.

M. Reran.- Però tornar a Montesquiu i tenir aquest 
temps, de 15 dies, vist des d’avui és un luxe!!!
Hi ha encara, un altre tema que no hem tocat i és que 
en un moment donat la QUAM fa el salt internacional 
amb talleristes que parlen en anglès, pensant que tots 
els alumnes parlen aquesta llengua. I això també fou un 
problema. La gent no dominava els idiomes i nosaltres no 
disposàvem d’instrumental tècnic per solucionar-ho.

F. Guntin.- Si, recordo que vàrem programar un taller de 
Rodney Graham en un format més de seminari que de 
taller a Barcelona, i vam tenir molts problèmes en aquest 
sentit, i amb el taller de la Hannah Sterbak també. Fins i 
tot vàrem fer-nos enrere de fer tallers amb artistes corn 
Jeff Wall per manca d’alumnes que entenguessin l’anglès.

R. Parramon.- I de l’idioma a la producció. Els primers 
tallers de la Quinzena d’Art Montesquiu estaven totalment 
fiançats. Imperava la idea de producció, els alumnes 
sortien d’aqui amb obra feta. Posteriòrment, la producció 
va anar vinculada a un procès de desmaterialitzaciô de

l’obra, coincidint amb eis nous plantejaments que eis 
artistes estaven portant a terme.

F. Guntin.- Si, d’alguna manera era un valor afegit el fet 
que la gent podia sortir de Montesquiu amb dotze, tretze 
o quinze quadres de metre i mig per dos.

G. Picazo.- Era una producció pagada, amb materials 
pagats. Jo recordó de pujar aquí i veure-ho així. I, és ciar, 
el canvi fou pervers perqué a poc a poc s’anava perdent 
la idea de taller, de compartir coneixements amb el 
director de taller; per passar a produir, produir i produir, 
perqué me’n vuli anar amb un conjunt d’obra feta. D’aquí 
que ens plantegéssim la nécessitât de revisar aquest 
model eminentment productivista.

F. Guntín.- Alguns li van donar molt bé la volta. El 
Federico Guzmán va plantejar fer una obra col-lectiva a 
les voltes de les presons del Castell de Montesquiu, el 
résultat de la qual seria pel tallerista. Així, va plantejar 
un procès coMectiu de decidir qué es faria i com es 
duria a terme tot documentant tot aquest procès previ 
de reflexió. Amb les obres ja realitzades, en qué hi 
participava el propi Federico Guzmán, quedaren de la 
seva propietat. I en el seu taller. Pedro G. Romero va fer 
el mateix, va avisar prèviament als alumnes que tots eis 
projectes serien ready makes i que s’apropiaria de tota la 
producció.

M. Reran.- Moites vegades parlem de taller sense 
acabar-lo d’adjectivar i és important perqué una de les 
perversions, una mica caricaturitzada, és que el taller 
s’acaba convertint en mà d’obra d’un projecte personal
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Una conversación 
dentro/con/desde 

Oscar Wilde

Ernest: (...) La facultad 
creadora es superior a la 

facultad crítica, y no pueden ni
compararse.

Gilbert: La oposición entre 
ambas es puramente arbitraria. 
Cualquier creación artística sin 

espíritu crítico es indigna de 
ese nombre.

Nora: Helena y Ana me pasaron 
la respuesta, pero ahora mismo 

no encuentro mis notas...

cabello/carceller
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del qui l’imparteix. Entre els dos extrems hi ha un ventali 
molt ampli, que va des de la producció pagada per 
l’alumne o la producció pagada per l’organització, fins 
a la producció feta pensant vendre-la a una galeria. Per 
tant, fóra bo ser molt conscients que el concepte “taller", 
en si mateix, no vol dir res fins que no s’adjectiva; mentre 
no es matisa o no es condueix cap on es vol portar. I en 
aquest sentit, es va anar imposant la idea que el tallerista 
ha de ser més aviat un acompanyant de producció dels 
alumnes inscrits per poder discutir-hi eis seus processes 
de treball. Segurament que s’ha de recuperar una mica 
aquesta darrera opció davant aquells tipus de taller on, en 
realitat, els alumnes funcionen com a má d’obra barata. 
VulI dir que la própia organització de la QUAM hauria de 
comandar aquest tipus de coses.

R. Parramon- I de fet ja s’ha anat fent, els diferents 
directors junt amb l’organització han canalitzat i 
racionalitzat aquests tipus de qüestions en cada moment.

F. Guntín.- Recordo que una de les condicions que 
posaven en les primeres edicions de la QUAM era que 
l’artista convidat a fer un taller també estava obligat a fer 
la seva obra. Allô que voliem era desvetllar els processes 
creatius i que la gent ho pogués viure en temps real.
G. Picazo.- Sí, es va impulsar el pas de la producció a la 
reflexiô.

Perspectives de futur

R. Parramon.- M’agradaria que entre tots abordéssim 
el futur de la QUAM des de diferents perspectives.
Per exemple, la relaciô amb la Universität. Hem d’oferir 
cursos reglats o no? El tipus de format en la linia que 
plantejava el Marti? Hem d’insistir en les complicitats corn 
quan hem compartit talleristes amb Programa d’Estudis 
Independents del MACBA, el Postgrau en Disseny, Art i 
Societat d’Elisava o amb A*Desk, que també ho hem fet?

D. G. Torres.- Jo creo que al llarg d’aquesta trobada 
han sortit certs aspectes clau que poden definir una 
certa idiosincràsia prôpia de la QUAM. A mi em sembla 
que el millor és fer virtut del defecte. Per tant: no oferir 
estudis reglats; davant la facilitât actual del viatge, 
provocar l’aïllament rural fent la QUAM a Montesquiu; en 
un món tecnológicament hiperconnectat, insistir en el fet 
experiencial, en compartir i parlar.

M. Peran.- Sí, i dipositar un contenidor de teléfons a 
l’entrada...

R. Parramon.- També ho podem pensar a la inversa. No 
creieu que la manera de fer de la QUAM ha inspirât a les 
universitats?

44 Quadern Desembre 2014/ Gener 2015



d/^ I'.O 
d f( i ' ' 
l % n f "

f ñ o ' r

4 '

* ’* jl - f  'I

’'V I

Anna Recasens. Urban intimacy: Col.leccio 2014

M. Clot.- No ho sé, perqué tot el que jo recordo 
de la Universität és de consum propi. Els màsters, 
els postgraus, els seminaris impartita pels mateixos 
professors de les assignatures de tot l’any. És deliranti 
No em sembla que tinguin res a veure amb el que es feia 
a la QUAM.

G. Picazo.- Però aqueste requisita prévis també cal teñir
los presents a I’hora de convidar l’artista que impartirà 
els tallera o seminaris. Si realment la QUAM té aquest 
atractiu potser es pot seguir aquest carni de la diferència, 
però és dar, ha de ser molt atractiu!

M. Badia.- Però aquest tipus de model també està molt 
mitificat. L’origen el tenim en el Black Mountain College.

D. G. Torres.- El que sí que és veritat és que si s’aposta 
per aquesta singularitat, per aquesta idiosincràsia pròpia 
de la QUAM, es pot abocar al fracàs, evidentment...
Però l’aposta contrària és acceptar i licitar contra una 
competència que sabem la que és.

M. Clot.- Una competència davant la qual ja saps que 
perdràs.

D. G. Torres.- Perdre, perdre, no. Serás un més, encara 
que ho facis ben fet. Que és corn mantenir-te en un 
esquema general que sabem quin és o apostar per allò 
que et fa singular, amb el rise que et pot abocar al fracàs 
absolut, la quai cosa no està malament del tot. Vull dir 
morir com a concepte.

M. Reran.- Hi ha un avantatge i és que no tenim una 
hipoteca considerable. Es pot treballar amb formats

d’escales molt diferents i que, per tant, la llicéncia 
d’entrebancar-se es pot gestionar amb més seguretat, 
no? Perqué no cal que siguin dos tallers d’artista més 
quatre conferenciante més un fòrum... Pot ser un taller i 
prou, i res més que un, i a veure qué passa...

M. Palomo.- Tocant de peus a terra i sabent que ara 
mateix, aquí al Castell, fer allò que es feia fa 20 anys és 
impensable —per començar, no hi ha allotjament—, quin 
sentit té que continui' la QUAM com a tal? Té sentit venir 
aquí perqué és un paisatge idiMic, fer les conferències per 
després baixar a dormir a Vie i fer els tallers allà?

M. Peran.- És que aquest és el débat de cada any, des 
del 2000, cada any és el mateix. Per on comences, per 
la teulada? Pels fonaments? Pels laterale? Si comences 
pel convidat, si la idea és que sigui un taller productiu, 
dependrà del convidat i depenent de la mena de teina 
que faci, fer el taller a Montesquiu tindrà sentit o no. La 
Quinzena d’Art histórica funcionava no només perqué 
el temps funcionava, no només perqué no estàvem 
connectats, no només perqué no viatjàvem, no només 
perqué no hi havia competència... sino sobretot perqué, 
bàsicament, es feia pintura i escultura en totes les seves 
variants. Però quan la gent va començar a treballar al 
carrer i a requerir contextos urbans, llavors no tenia sentit 
fer la QUAM en un entorn rural. La pregunta de si es pot 
fer aquí o no, dependrà de qui portes i de quina mena de 
taller es fa. No? Igual que no ens hem d’hipotecar amb un 
format, per què ens hem d’hipotecar en un Hoc?

Maia Creus.- Al llarg d’aquesta trobada s’ha anat 
perfilant una aposta que trobo molt intéressant i es 
resumeix en la idea de, en un futur, fer de la QUAM un
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projecte que siguí realment diferent d’allò que ofereix el 
panorama formatiu actual. Atés que hi ha molta oferta 
d’estudis independents, màsters i tellers, potser valdría 
la pena apostar per la Singularität, és a dir, una cosa 
que tingués un segell propi, tant de concepte com en el 
format i també de Hoc.

M. Reran.- Tots coneixem l’èxit que tenen els tellers 
que s’organitzen a entorns paradisiacs com per exemple 
Mallorca, tot i que el preu no és pas barat.

D. G. Torres.- És ciar, si poses el nom de Menorca i el 
mes de juliol ve qui siguí. És relativament fácil que la gent 
vingui a Menorca. No?

M. Reran.- Si és així, la fórmula seria posar un nom 
engrescador, un grau d’a'íllament i de concentració i l’éxit 
estaría garantit?

M. Creus.- Creo que valdría la pena treballar en aquesta 
idea, en allò que marca la diferéncia en les nostres 
maneres de viure. Per tant oferir aTlIament, silenci, tempo 
largo, conversa...

R. Rarramon.- Cree que sí, que la singularitat és un 
reclam i, de fet, la QUAM en el seu moment la va teñir, 
tot i que —i de mica en mica— es va anar assemblant

a altres formats formatius que han anat apareixent i, per 
tant, vol dir que potser ens hauriem de tornar a distanciar 
i reinventar alguna cosa. Potser a partir d’allò que la 
QUAM ha estât es pot reinventar un format que surti de 
reforçar eis punts forts del projecte.

M. Creus.- Potser recuperar aquell cert grau d’ingenuïtat 
dels inicis, sempre necessària per empényer un projecte 
amb iMusió.

M. Clot.-1 que no sigui a contracor, sinó com 
volgudament.

D. G. Torres.- No es tracta de trobar una diferéncia, 
de buscar alguna cosa que ens faci diferents, sinó de 
reconéixer allò que la QUAM ha tingut de diferent.

G. Picazo.- És ciar! Però si estás fent un projecte i alhora 
reflexiones que es podría fer a Arts Santa Monica o a un 
altre Hoc, és que un mateix ja...

R. Parramon.- Ja no és tan diferent.

M. Clot.- Montesquiu és el marc incomparable.

M. Reran.- I després hi ha una cosa, el volum de gent 
que venia, més o menys quin era? Perqué, és ciar, és
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Andrés Pereiro sampleando d  agua de la acdón "Zyklus" de Tomas Schmj

Federico Guzmán. La Mónada nómada. 1996.

molt diferent tancar durant 15 dies a 7 persones que 
acaben coneixent-se els pèls del melic que quan eren 25 
persones. Tancar-se 6 persones durant 15 dies...

D. G. Torres.- Insisteixo que val la pena agafar-se a 
la Singularität. En termes contemporanis, és a dir, que 
la gent estigui disposada a passar-hi temps, però els 
15 dies d’ahir avui haurien de ser molts menys. S’ha 
de repensar aquest nudi dur, idiosincràtic o singular o 
corn vulguem dir-li, i pensar corn s’ha de fer la QUAM 
2014, 2015, 2016... No es tracta de copiar estrictament 
un format, sinó de repensar des d’aquest moment. Per 
exemple, no sé explicar bé el perqué, però la part menys 
idiosincràtica i més qüestionable per a mi seria el Fòrum. 
Potser perqué el sistema de taules rodones, conferències 
i miniconferències està més que explotat.

Té algún sentit, el format Fòrum? Si pensem que sí, 
podríem repensar aquest tipus de format i orientar-lo 
més aviat cap a una taula oberta. Penso que, d’una 
banda, el format Fòrum té una clara competència; de 
l’altra banda, té un cost que és brutal, i en tercer Hoc, en 
si mateixa aquesta idea de conferència, taula rodona i 
miniconferències està més que exhaurida.

G, Picazo.- De cara a un possible futur de la QUAM, 
crec que també seria bo fer una reflexiò sobre el nombre 
de participants. No és el mateix plantejar una proposta

per a vuit o deu persones que fer-ne una altra que té per 
objectiu assolir les 50 inscripcionsi Potser ens ho hem 
de plantejar a la inversa. Apuntar a grups reduVts amb 
una filtració curricular basant-nos en el format i contingut 
dels tallers plantejats. Vull dir que, a vegades, estar patint 
per si surten les matricules desvia completament les 
possibilitats d’altres objectius, com la tria d’un format més 
especialitzat i concret.

M. Reran.- I tampoc donar per suposat que el mercat, 
diguem-ho així, sempre ha de ser les joves generacions 
en formado. També es pot especialitzar publics.

G. Picazo.- Ciar! Hi ha una pregunta a fer per poder 
definir un projecte de taller. A qui et dirigeixes? Quin nivell 
de coneixement i experiència prèvia s’exigeix per accedir 
a la matrícula? Quin nombre minim i màxim d’alumnes?

M. Reran.- Si. Tu mateixa. Glòria, vas traballar d’aquesta 
manera en un projecte de debat amb quatre critics al 
MACBA.

G. Picazo.- Si, aparentment a I’auditori del MACBA 
s’oferia una conferència oberta a tothom i totalment 
informal. Però en realitat, aquesta activitat no era I’activitat 
més important, sinò la que es va fer al matí a portes 
tancades. Fou una mena de taller fet pel ponent de la 
tarda i un grup reduVt de persones convidades que, a
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més, tenien l’encàrrec de preparar-se una determinada 
perspectiva crítica de la conferència de la tarda per 
incentivar el debat entre el public assistent. D’aquesta 
manera es van assolir dues coses: d’una banda, un tracte 
personalitzat amb el ponent, i de l’altra, es donava l’ocasiô 
al public general d’assistir a una conferència seguida d’un 
débat conscientment préparât.
Pensant en la QUAM del futur, una cosa és fer la 
convocatoria i esperar que s’apuntin i l’altra és anar a 
buscar qui vols que participi en la QUAM en vista a uns 
objectius concrets a treballar.

M. Reran.- En aquesta opció, tu construeixes el grup de 
treball. És una variable interessant de considerar.

R. Parramon.- Ens falta encara tractar la qüestió 
temática. Cal que la QUAM s’organitzi a partir d’un tema 
donat?

M. Creus.- Perqué cada edició de la QUAM definia un 
marc conceptual, uns objectius, etc., no?

R. Parramon.- Durant els primers anys, la sensació que 
tine és que tu, Florenci, com a director, és qui construeix 
el programa del taller. Anys més tard, es decideix 
prèviament el tema, i el taller i la seva estructura es duen 
a terme en fundó de l’escollit.

M. Reran.- Sí, en el mal sentit del terme, la QUAM és 
més curatorial.

F. Guntin.- Reconec que aquest tema és important i que 
no estava a les meves mans resoldre’l. La temática prèvia 
va fer variar la composició de la QUAM, eis continguts, 
restructura, etc. Hi ha un plantejament ideologic, estètic, 
politic, que ens va conduint al concepts de comissariat.

G. Picazo.- En aquest sentit, també val la pena 
plantejar-se si la QUAM vol seguir mantenint el paraigua 
ideoieg, per dir-ho d’alguna manera, marcant unes 
directrius i, una vegada definidas, buscar la/les persona/ 
es adequada/es per dur-les a terme. Q oferir-se 
senzillament com a plataforma organitzadora i convidar 
una figura que es faci cárrec deis continguts de cada 
nova edició. Aquest és aquell model bastant habitual que 
consisteix a fer passar un per un els noms de torn, tot 
buscant aquell qui, «com que encara no ho ha fet mai, li 
toca. Que ho faci».

D. G. Torres.- En aquesta reflexió sobre els dos 
moments de la Quinzena, un de més intuïtiu a l’inici i 
un segon moment més temàtic, personalment no sé 
quin és millor. Per a mi, si volem anar cap a un model 
de Singularität, retornaria la QUAM a un vessant molt 
més intuïtiu, més aviat a la cerca d’un autor, perqué els

coneixements van més relacionats a l’autor que no pas 
a la idea o el tema. Personalment, trobo que és més 
intéressant l’aportaciô personal de les persones. Vull dir 
fer significativa la QUAM, fer-la visible i recognoscible 
més aviat pels talleristes convidats que no pas pel tema o 
el títol.

R. Parramon.- I dir també que una gran diferéncia 
es troba en qué en els inicis la QUAM el que es fa és 
estructurar una metodologia, un mecanismo, una cosa 
que no existeix, i com que n’és precursora i planteja 
un nou model, es veu amb força per dur a terme una 
voluntat d’expansió territorial. Aquest és un altre aspecto 
important de diferenciació, no?

M. Reran.- És que, des d’aquesta perspectiva, és evident 
que la QUAM és pionera en un format de treball, en una 
sèrie de plantejaments, i précisément per pionera, és 
fins i tot raonable també que en un moment déterminât 
la QUAM tingui vocació expansionista. A priori, aquest 
capítol expansionista de la QUAM es pot considerar un 
pas important en la genealogia de la xarxa de centres 
d’art de Catalunya.

R. Parramon.- Fa uns dies, en una reunió de la Xarxa de 
Centres d’Art a ACVic, en revisar el gràfic dels llocs on 
s’han dut a terme les diferents edicions de la QUAM, ens 
vàrem adonar de la gran coincidèneia amb el mapa de la 
Xarxa de Centres d’Art de Catalunya.

D. G. Torres.- Qué és el que estem font avui aquí, en 
aquesta trobada? Valorar la marca QUAM, que és una 
bona marca. Quin és el seu background? Qui hi ha 
passât? Qué ha estât i qué ha significat? I finalment, 
alió que s’ha anat fent visible és la seva singularitat, que 
és précisément allò que s’ha de fer valdré. No sé fins 
a quin punt, i això ja ho die com a pròpia crítica, no sé 
fins a quin punt la gent és conscient del valor de marca 
QUAM, i potser ara, que s’está fent aquesta revisió, és 
el moment de fer notar la llista de noms que han passât 
pels seus tellers i forums, per explicar una situació i una 
repercussió, i fer balanç de la QUAM per ella mateixa. No 
només els valors conceptuáis, les idees, sinó també per 
les persones implicades.

M. Creus.- Hi estic absolutament d’acordi De fet, quan 
des de Quadern vàrem prendre la decisió d’editar, cada 
any, un monografie dedicat a un tema important de cara 
a entendre els processes de la historia cultural del nostre 
país, la primera opció fou la QUAM.
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Q.UAM, projecte en procès

Ramon Parramon
Director de les edicions 2010-2014

1. BOSCH I MIR, Glòria (1990). «Fonament, ¡dea, procès, 
arquitectura, Montesquiu...» a A rt E squ iu .
Catàieg d'exposiciô. Barcelona, 1990.
Ed. Diputació de Barcelona

Fonamentat en la combinació entre art i educació, la QUAM és un d’aquells pocs projectes que 
s’ha mantingut durant molts anys, i per aquest motiu, la gràfica que ha de representar el seu 
trajéete ve marcada per una línia sinuosa amb pujades i baixades d’intensitat, però que es manté 
fluctuant al llarg del temps. Atesa la seva insistèneia, i si tenim en compte la seva incidèneia, la 
seva utilitat, la seva pertinença, la seva innovació o la seva vitalitat, s’institueix corn un programa 
pioner i supervivent en el temps i en el context de l’art pretesament vinculat a la pedagogia en el 
territori català i, també, espanyol. La seva presèneia constant en uns moments en eis quais tant 
les arts corn la cultura, les politiques pùbliques i les iniciatives impulsadas de manera coMectiva 
han patit un canvi estructural molt important, converteixen la QUAM en un dels testimonis clau 
per explicar les diverses transformacions que, pel que fa a la relaciô de l’art amb la pedagogia i la 
qüestió pública, s’han anat produint en aquest pais.

La QUAM, corn activitat fonamentada en tallers dirigits per artistes visuals, comissaris, critics 
d ’art i pensadora, i orientada a la formació especialitzada cap aquests àmbits, és un projecte 
que va iniciar Florenci Guntin l’any 1988 amb el suport de l’àrea de Joventut de la Diputació de 
Barcelona, dirigida per Qriol Picas. Com el mateix Guntin comenta en l’article que en aquest 
mateix monogràfic es publica, hi ha una prehistòria de la Quinzena d’art de Montesquiu que 
ens remet al 1978, iniciada per Josep Balmes Parramon, i de la qual pràcticament no hi ha 
documents escrits.

L’activitat de la QUAM, des de 1988 fins l’actualitat, ha estât prolifica en textos i publicacions; 
les primeres varen ser editades per la Diputació de Barcelona i a partir del 2000 se’n fa càrrec 
H. Associació per a les Arts Contemporànies i Fumo Editorial, i posteriorment ACVic. No hi ha 
una publicació per a cada edició anual, però si diverses publicacions que, de manera intermitent, 
recullen les aportacions de molts dels artistes, critics i pensadors diversos que hi han participât. 
En cada edició, però, si que hi ha un fulletó en el qual es descriu l’orientació temàtica i els 
ponente i directors de taller que hi han participât.

En aquest text planejo fer un recorregut a partir de les diverses étapes de la QUAM en relaciô 
amb les direccions que hi ha hagut, i prenant corn a base algún dels textos que formen part de 
les publicacions existants.

Entre 1988 i 1994, Florenci Guntin dirigeix la refundació de la Quinzena d’Art de Montesquiu 
proposant diversos tallers dirigits per artistes visuals i teòrics, consolidats o en fase de 
consolidació, que compateixen quinze dies treballant de manera conjunta amb els alumnes, 
convivint en un espai relativament aillat i amb l’objectiu de produir obra. «La filosofia de la 
QUAM’89 és precisament compartir temps, espai i treball. Un punt d’encontre on anuMar 
reductes, interrogar, i deixar-se interrogar, expérimentant alhora amb materials i tècniques 
diverses. (...) L’objectiu bàsic no és pròpiament aprendre, sinó el fet de consolidar una 
experièneia comuna mitjançant la relaciô establerta entre el professor i els alumnes de cada 
taller»’ . Aquest format es mantindrà al llarg del temps, introduint petites variacions adequades al 
moment, a les noves formes de producció, a les necessitats plantejades per l’organitzaciô o per 

les successives direccions, i a les problemàtiques o limitacions que l’espai 
plantejava. I serà fins l’any 2000 que el recinte del castell de Montesquiu es 
mantindrà corn a espai de recolliment per excel-lència dels nombrosos tallers, 
tot i que des de l’any 1994 la QUAM comença a estendre’s pel territori 
català, en una fase de creixement que finalitza de sobte el mateix 2000.
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José Luis Brea, en motiu del seu taller de crítica realitzat el 1992, descriurá de manera poètica 
i precisa el que suposaven aquells quinze dies i aquelles quinze nits de convivéncia; «Hemos 
vivido quince días a corazón abierto, la piel erizada de continuos escalofríos. Nos ha costado 
separarnos. Nos hemos contado oscuros secretos. Nos hemos enamorado profundamente. 
Cada noche se nos hacía interminable, fugándonos todos juntos —sin nunca dar con ella— a 
buscar la playa. ¿Cómo acabaríamos? Cuatro horas de desvío para encontrarlo todo cerrado 
y sumido en nieblas. El amanecer nos llegaba entre bostezos, y la cama fresca nos deparaba 
apenas un rápido y profundo descanso que nos devolvía apresurados, para no perdernos nada, 
al desayuno. Mucho por vivir, mucho por vivir» .̂ Aquesta intensitat vivencial i experiencial és una 
de les singularitats que amb més contundéncia rememoren els que varen participar en alguna de 
les seves edicions.

En el période del 
qüestions que en

2. BREA, JOSÉ LUÍS, «La gente no es sensible», a VVAA
(1993), La casa caliente y seca. Vic-Barcelona. Diputació de 
Barcelona.

3. Aquesta retirada s’ha fet de manera progressiva, iniciant-se 
en el moment en qué Generalität de Catalunya i Diputació de 
Barcelona són governades pels mateixos partits politics. Es 
fa més evident en el segon tripartit a la Generalität (2006). 
Tradicionalment, des de 1980 fins el 2003 la Generalität
de Catalunya va estar governada pel partit nacionalista de 
centre-dreta Convergéncia i Unió, mentre que la Diputació 
de Barcelona estava governada pel partit Socialista. Aquesta 
oposició política institucional va fomentar que la Diputació, 
junt amb molts municipis progressistes, lideressin una 
transformació important en l’ámbit cultural, degut també a un 
menor interés (i pressupost) per part del govern de Catalunya. 
A partir del 2006, i ja més contundentment des del 2010, 
la Diputació disminueix considérablement el pressupost en 
cultura, i queda nimbada la labor pionera que havia fet, i que 
per a la OUAM va ser de vital transcendéncia.

1988 al 1994, a l’entorn de la QUAM apareixen una sèrie de plantejaments i 
fases posteriors s'aniran reprenent. Una d'elles és la problemática de la relació 

entre les práctiques artistiques i la qüestió local. Estem en uns moments 
incipients, sense models prévis, amb unes politiques culturáis molt iniciáis, 
i pràcticament inexistents pel que fa a les arts contemporànies. El paper 
de la Diputació de Barcelona en relació ais municipis va ser fonamental 
durant molts anys per generar infraestructuras culturáis, sobretot en teatres i 
biblioteques, però també en la formació de tècnica municipals d ’arts visuals. 
Actualment el seu rol en l’àmbit de les arts contemporànies és fruit d ’una 
clara retirada, amb una presència gairebé simbòlica^. Les arts visuals eren i 
segueixen sent el sector amb més problèmes de connexió en relació amb el 
context social, i les menys susceptibles de convertir-se en indústries culturáis; 
per tant, es fa difícil de justificar la seva natura crítica i especulativa, la seva 
independència i cosmopolitisme, elements amb poca transcendéncia des de 
la perspectiva de les politiques locals. En aquells moments, però, la figura 
de la Diputació era clarament proactiva en l’impuls de politiques culturáis 
municipalistes, i també amb una actitud expansionista, fet que afavoreix 
que la QUAM s’estengui per diferente ciutats mitjanes de la provincia de 
Barcelona esbossant, sense saber-ho, el que posteriorment será el mapa 
de centres i espai d’art de Catalunya. La preocupació, però, d ’aquesta
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Jordi Mitjà. Bancs i fragments d’escultures al sol*1. 1992. 3 Polaroids.

*(1 ). Tot i que el taller de José Maldonado versava sobre el text i la pintura, 
personalment vaig traballar amb diferente objectes trobats al mateix castell. 
1992. Taller a cárrec de José Maldonado. QUAM (Quinzena d'art de 
Montesquiu).

manca de connexió de les práctiques artistiques vers el territori (des de la vessant social), ja la 
recull Oriol Picas en un text que es publica en motiu de l'exposiciô “L’Escola Invisible” a partir 
dels résultats dels tallers de la QUAM: «Centrant-nos en la qüestió territorial, ens adonem que 
aquesta conducta de l’art contemporani comporta que subsisteixi només en centres urbans 
culturalment i econômicament “calents”, entrellaçats entre élis per una espessa xarxa informativa 
i de comunicació (...) Però no és menys cert que d’aquesta situació en resten al marge la majoria 
de realitats territorials, algunes de les quais costa d’admetre: no ens referim a les zones rurals, o 
les perifèries urbanes, ens referim a les ciutats intermèdies. Ciutats estructurades corn podrien 
ser, en el nostre context. Terrassa, Sabadell, Granollers, Vie, Igualada o Vilafranca del Penedès»" .̂

Una altra de les qüestions importants a tenir en compte en aquest moment és l’interès per 
problemàtiques socials que apareix en contraposició amb la producció formalista i matèrica que 
impera el 1980. El 1991 esclata la primera guerra contra l’Iraq, després que l’Iraq bagués envaït 
Kuwait, en el marc d’un nou capitol de la crisi del petroli. És la primera guerra retransmesa per 
televisiô en directe, i bàsicament transmesa des de pantalles virtuale. Pedro G. Romero reprèn 
en un text posterior aquesta relació entre el taller que eli va dirigir i la guerra del Golf: «Tiempo ha 
pasado desde los talleres de arte de Montesquiu. “La educación es imposible si los mozos están 
sometidos a la leva", escribía Montesquieu en sus Cartas Persas. Y eso fueron exactamente 
aquellos quince días con los alumnos, “cartas mesopotámicas” (...) Todo fue una previsión, un 
aviso a la amenaza del horror. Estaba con el pueblo iraquí. De hecho las puertas, la economía, 
el oro y Ezra Pound se confundían constantemente con el Golfo, la guerra, el petróleo y Sadam 
Husein, Irak/lrat»^

4. PICAS, Oriol. "L'escola factible", a VVAA (1993). "L'escola 
invisible. Tallers de la QUAM Q988-". Vic-Barcelona. 
Diputació de Barcelona

5. ROMERO, Pedro G. «Didaktica», a VVAA (1991).
IRPF. Idea, Reflexió, Procès, Final. Crònica dels tallers 
d'arts plàstiques de la Quinzena d'Art de Montesquiu '90. 
Montesquiu-Barcelona.

Aquesta guerra va provocar l’inici d’una recessió econòmica que va afectar 
molts països, i també fortament Espanya. En l’àmbit del comerç de l’art, a 
principie dels anys noranta es va emportar per davant moites galeries joves 
que havien aconseguit posicionar-se en el context d’un mercat incipient, 
captivador de l’eufôha viscuda al llarg dels anys vuitanta, a l’entorn d’una 
producció objectual i pictórica. L’aparició amb força d ’una fira corn ARCO, 
i l’entusiasme institucional dels vuitanta en una etapa de reconstrucció 
negociada de la democràcia, va ajudar a impulsar un cert coMeccionisme
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6. BAUDRILLARD, Jean (1991). La gu erra  d e l G o lfo  no  ha  

ten id o  lugar. Barcelona. Ed. Anagrama.

7. Les exposicions cohiectives que desenvolupa en aquesta 
década, són: Los últimos días (Expo 92, 1992), Iluminaciones 
profanas (Arteleku, 1993), Anys 90. Distancia zero (CASM,
1994) i El punto ciego (Kunstraum Innsbruck, Universität de 
Salamanca, 1999).

d'art tant privât corn institucional, vers una producció artística fonamentada en un model 
primordialment autoreferencial, apolitic i poc compromès. Als inicis dels anys noranta es 
produeix un canvi de cicle important en la manera de produir en l’àmbit artistic i en la manera 
de comercialitzar-lo. L’obra es desmaterialitza, es recuperen els conceptuáis dels setanta, 
les institucions públiques es troben assajant nous models, encara com a part d’un procès 
de reconfiguració democràtica. Els espais institucionais realitzen grans exposicions o grans 
instal-lacions, assumint un paper de promotore de l’art, i també utilitzant-lo com a element 
publicitari de les seves politiques. És el période de configuració de les grans infraestructuras 
culturáis, de la nécessitât d’internacionalització, que es tradueix bàsicament en importació dels 
corrente artístics i culturáis; i en aquesta línia, les tecnologies, especialment el vídeo, s’imposen 
com a punta de llança en la innovació de la producció artística. Ja no s’utilitzarà el terme “arts 
plàstiques" i s’hi farà referència com a “arts visuals".

Les noves tecnologies de la informació són les que també s’utilitzen per transmetre en directe 
una guerra, que albora evidenciará que la imatge informativa també es retoca i es construeix a 
voluntat propia, i que pot no tenir res a veure amb la realitat a la quai es refereix. Baudrillard, més 
que questionar si la guerra va existir o no, posa en evidència que va ser una guerra pensada per 
ser transmesa per televisió i com si es tractés d’un videojoc, i en el moment en qué es varen 
fer publiques imatges que suposadament pertanyien al camp de batalla, en alguns casos varen 
ser pures il-lustracions ficticies, eren imatges precedents d ’altres realitats que poc tenien a 
veure-hi: «Un atavío que corresponde a la engañifa de esta guerra: los periodistas de la CNN 
con sus máscaras de gas en los estudios de Jerusalén; los prisioneros apaleados, drogados, 
arrepentidos en la pantalla de la televisión iraquí; y tal vez aquel pájaro marino enviscado de 
petróleo, alzando su mirada ciega hacia el cielo del Golfo. Engañifa de la información, con su 
chantaje de incitación al pánico; rostros ajados, entregados a la prostitución de la imagen; 
imagen de un desamparo ininteligible. Ninguna imagen del campo de batalla, pero imágenes de 
máscaras, de rostros deshechos o cegados; imágenes de alteración. No es la guerra lo que está 
teniendo lugar allá, sino la desfiguración del mundo»®. Per sort d’ell, no ha pogut ser testimoni 
de les atrocitats contemporánies d’aquesta nova fase que ha adquirit la guerra de l’Iraq. En 
aquest moment, les imatges que es difonen amb més contundéncia són les decapitacions 
enregistrades en directe dels periodistes segrestats per l’Estat Islámic, que s’ha pogut erigir com 
a contrapoder potent, en un Iraq devastat definitivament des de la segona guerra. La propaganda 
de guerra competeix entre sofisticades imatges aéries que mostren el míssil en la seva 
trajectória, breus segons abans de l’impacte, durant i breus segons posteriors a la destrucció; 
i les imatges que repeteixen l’escenografia ja clàssica, la víctima vestida amb túnica taronja, 
el botxí amb vestimenta negra i el procès de decapitació. Tot es difon prácticament en temps 
real per Internet, i és replicat pels mitjans informatics. Aquesta fase 3.0 de la guerra certament 
requerirla d ’una revisió de l’obra de Baudrillard, que almenys en el títol ja es queda obsoleta.

L’any 1994, José Luis Brea comissaria una exposició que porta per títol Anys 90. Distancia 
zero al Centre d’Arts Santa Mónica. En aquest moment, José Luis Brea és un deis critics d ’art 
que, a més de tenir una activitat corn a critic i assagista, desenvolupa una important tasca 
de comissariat a principie dels anys noranta^ quan alguns dels artistes es van repetint en 
les successives exposicions, i molts d’ells han participât en alguna de les QUAM (Colomer,
Aballi, Valldosera, Begoña Montalbán, Salomé Cuesta, José Maldonado, Pep Agut, etc). Brea 
col-labora activament en la construcció d’una generació en qué la seva obra manté un nexe comú 
fonamentat en el diáleg entre el minimal, el conceptual i el pop, la qual eli s’esforça a presentar-la 
i cohesionar-la com una escena artística espanyola. La major part d’aquest artistes, ja presents 
en l’exposició del Centre d’Art Santa Mónica, participen en la QUAM de l’any 1994, en la qual es 
realitza un fòrum que els aplega sota una cúpula geodésica. Un acte que, més enllá de la seva 
relleváncia com a espai de débat i trobada de nombrosos artistes, esdevé una activitat que situa 

i significa la QUAM com un espai de reflexió, formació i construcció d’una 
comunitat artística que també forma part d’aquest punt zero en el qual es 
troben els incipients noranta. Ara presentata com a contraposició sofisticada 
als entusiástica i frivols vuitanta. Els noranta serán els anys del creixement 
institucional i de la utilització de l’art com a element de propaganda política, 
tema que eli també va criticar: «Brea denunció la megalomanía, irracionalidad, 
centralismo, banalidad y espectacularización que habían impulsado las 
políticas culturales de las administraciones democráticas —y que iría
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acentuándose durante toda la década de los noventa- 
muda ante situaciones intolerables»®.

así como el clientelismo de una crítica

8. ALBARRÁN, Juan (2010). «José Luis Brea y la historia 
última del arte en España». SalonKritik en http://salonkritik 
net/10-11 /2010/11 /joseJuis_brea_y_la_historia_u.php.

9. BREA, José Luis (1995). «La resistencia a la crítica», a 
VVAA (1994). Toma de partido. Desplazamientos. Barcelona. 
Institut d'Edicions de la Diputació de Barcelona, p. 83.

Del 1996 al 1999, la QUAM es di'igida per Rosa Pera; és el moment en qué es dona continuïtat 
a l’expansió territorial, s’eviciencia a connexió amb els conceptuáis, es posa de manifest una 
orientació preferent cap a rraneres d’intervenir i incidir, des de les práctiques artistiques, en 
l’ámbit del públic; i és tamoé l’inici d’obertura de les temátiques de la QUAM cap a d’altres 
disciplines. L’expansió terrtorial adquireix el seu máxim esplendor: Sabadell, Santa Coloma 
de Gramenet, Lleida, Reus, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Terrassa, Mataré i Vic. La 
interdisciplinarietat irromp com una qüestió necessária. Rosa Pera havia estât alumna de la 
QUAM en un dels primers tallers de crítica dirigits per Brea. Un moment en el quai definir quin és 
el paper del critic, la tasca ce comissariat, la relació entre artistes i critics, l’equiparació entre la 
creativitat de I’artista i la del comissari, o el grau de dependéncia entre ambdós, era la principal 
preocupació. Sempre en on to d’autoreferencialitat molt alt: «Voy a decirlo sin rodeos, y dejaré 
este corolario como provocación primera para desgranar en el debate: que no sólo la crítica 
es extensión legítima y aun necesaria de la obra, si no que sin ella nunca esta existiría como 

tal»®. La mateixa Rosa Pera, encara com a alumna del taller de crítica de la 
QUAM, es feia ressó d’aquesta relació conflictiva que apareix a principie 
deis ncranta entre artistes i critics: «¿Cuál es la especie reina del mundo 
del arte? ¿A quién corresponde el centro de este indefinido reino lleno de 
contradicciones? En este mundo de jurisdicciones poco definidas, artistas 
y críticos son entendidos frecuentemente como sujetos discordantes, 
enzarzackDS en una refriega constante por conseguir su liderazgo, por
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erigirse uno sobre otro, por conquistar un territorio definido, fijo, en el deseo de que, una vez 
establecidos permanentemente en un área propia, puedan desarrollar sus actividades de forma 
autónoma, sin interferencias ni confusiones»^“. L’etapa en qué Rosa Pera dirigeix la QUAM és 
la més prolifica en activitats i en desplegament territorial, donant continuVtat al carni endegat 
per Guntin, però iniciant una nova fase més complexa en la seva articulació temàtica, més 
comissariada i evidenciant d’una manera molt clara el canvi que havia patit l’escena espanyola de 
l’art; caracteritzada per una tendéncia cap una producció objectual molt més continguda, molt 
més interessada per processes que es connecten amb altres ámbits i amb altres tecnologies.
El context de l’art es fa més complex i els titols de la QUAM en donen fe. Per exemple, l’ùltima 
que dirigeix Rosa Pera a Montesquiu: On the Road. Paisatges, mapes i dispositius per a la 
creado contemporánia, que en el fulletó de difusió s’acompanya de tot un enfilall de suggestius 
conceptee: «Paisatge, Experimentació, Telépolis, Activisme, Territori, Ciéncia-ficció, Espai Públic, 
Identität, Ciutat, Memòria, Cyberpunk, Xarxes, Hackers, Graffity, Net Art». La suma de totes 
aqüestes paraules projecten d’una manera ambiciosa la tasca que se n’espera de les pràctiques 
artistiques en aquesta nova confluéncia de territoris. Ambició que es reforpa amb els destinatarie 
a qui es dirigeix la QUAM: «QN THE RQAD es dirigeix a tots aquells que s’interessen per la 
práctica artistica contemporània i están disposate a abordar-la des de la reflexió i l’acció». Es 
la suma de la reflexió amb Tacciò, el que obre un nou espai de confluéncia en el qual la reflexió 
critica incita a Tacciò compromesa, o en la qual Tacciò per Tacciò ja no està justificada si no hi 
ha arguments que la justifiquin.

És Tetapa de Rosa Pera una etapa en la qual no hi ha publicacions. A finals dels noranta, el 
suport del servei de publicacions de la Diputació de Barcelona ja no hi coTlabora, i els recursos 
es canalitzen a amplificar Tactivitat en el territori.

10. PERA, Rosa. «Los confines del arte» (1992), a VVAA 
(1994), La casa caliente y seca. Barcelona. Institut d'Edicions 
de la Diputacio de Barcelona, p.18

El 2000 es produeix un nou canvi important: H. Associació per a les Arts 
Contemporánies, que coordina i gestiona el projecte des de Tany 1992, 
decideix canviar el model i planteja que les futures direccions de la QUAM 
siguin assumides per directors diversos. A partir d ’aquell moment, i de
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manera anual, es plantejaran les direccions seguint el model d’edicions independents a partir 
d’un comissariat. El desplegament territorial s’ha tornat poc sostenible i, per tant, hi ha un 
replegament cap al model originari. La QUAM es refugia de nou al Castell.

El 2000, H.AAC demana la coMaboració de l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya per 
organitzar una edició que, de manera conjunta, ha d ’obrir un débat per afrontar aquest punt 
d’inflexió o revisió en què es troba. Inicialment es fa un equip conjunt amb membres de la 
junta de l’AAVC i H.AAC, tot i que qui assumeix l’articulació del programa és Carles Guerra. 
Fòrum QUAM 2000 és una edició teòrica i de débat, sense tellers de producció. Amb el titol 
Nous modes de producció en l'art contemporani, es tracten temes sobre els mécanismes de 
concepció, producció, distribució i exhibició de l’obra artística. Es posa émfasi en els processes 
que es despleguen a l’entorn de la producció, molts dels quais ja assajats durant els noranta, i 
que a l’inici del nou mil-lenni es plantegen corn un canvi de paradigma que preveu l’apahciô de 
nous llenguatges i també noves formes d’organització social. És un moment en el quai els rois 
entre artista, comissari i critic es desdibuixen, s’interconnecten i es redefineixen. Les pràctiques 
artistiques fan incursions en contextos que els són aliens, i es preocupa per la seva inserció en la 
societat. Apareixen noves xarxes, es qüestiona el paper dels públics de l’art i les seves relacions 
amb el poder, la ideologia implícita en la concepció de la producció i difusió de les pràctiques 
artistiques, i es pren conscièneia de la nécessitât de redefinir les politiques artistiques. Són, 
tots ells, temes que es tracten en aquest FÒRUM QUAM 2000, amb un planter que combina 
convidats internacionals i nacionals destacats, corn Jean-Christophe Royoux, José Luis Brea,
Ute Meta Bauer, Maurizio Lazzarato, Renée Green, Jorge Ribalta, Glòria Picazo, entre altres. 
També hi participa Toni Negri, que al no poder assistir-hi personalment, ja que estava complint 
una condemna a Roma, Ca'les Guerra planteja enregistrar una entrevista que ell mateix li fa i 
es projecta en el fòrum. Aquesta entrevista posteriorment es presenta com una obra de Carles 
Guerra que porta per titol N de Negri. En aquest video. Toni Negri va construint un diseurs 
articulât per les lletres de l’abecedari, prenent com a referència L’Abécédaire de Gilles Deleuze,
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realitzat a finals dels vuitanta i emès per televisió I’any 1996.

Les edicions de 2001 i 2002, amb el titol de Present Continu. Producció artística i construcció 
de la realitat, es despleguen sota la direcció de Martí Reran. Aqüestes dues edicions incorporen 
unes sensibles variacions en restructura de la QUAM. A més del fòrum i els tallers, s’instaura un 
apartat que rep el nom de “tribuna” i que té la fundó de donar un espai de recepció i audiéncia 
del treball realitzat durant els tallers. Mentre que en la primera edició es fa tot a Montesquiu, en la 
segona els tallers es traslladen a Vie i a partir d’aquest moment ja s’hi realitzaran en les properes 
edicions, mantenint-se el fòrum al Castell de Montesquiu.

A nivell temàtic, hi ha un posicionament explicit i d’interès vers aquelles pràctiques artistiques 
que cerquen una connexió amb el real, construint una situado que interactua o es dilueix amb la 
quotidianitat. Durant la década dels noranta i encara a principie del 2000, es vivia amb força el 
concepte de reconnecter l’art amb la vida quotidiana. I té a veure amb l’allunyament de la tradició 
autònoma i autista d’una sèrie de pràctiques artistiques, un retrobament amb la realitat, després 
de l’època de la fiedó mediática i la nécessitât de fer emergir noves subjectivitats que no tenien 
prou reconeixement. Un tipus de pràctiques que remeten d’alguna manera a l’art relacional 
(Bourriaud, l’inventor de l’estètica relacional, va estar en programa tot i que finalment no va 
poder assistir), i també a l’art contextual. Paul Ardenne si que hi va participar, i va ser just abans 
de publicar el seu Ilibre sobre aquest mateix tema’ \  que en el nostre entorn ha tingut una molt 
bona acollida, ja que teoritza i recull tota una sèrie de pràctiques que en l’àmbit català i espanyol 
s’estaven produint.

És el moment en qué la tecnologia de captura i difusió d ’imatges està suficientment estesa 
i esdevé suficientment accessible; que qualsevoi persona, com ara, pot ser emissora, 
transmissora, productora i receptora de relats. Les imatges de l’atemptat de l’11S, ja no tenen 
res a veure amb les imatges de la primera guerra del Golf. La realitat virtual ha donat pas a 
les imatges de baixa qualitat, i a l’emissió en streaming del que està passant davant els ulls 
del ciutadà que ho viu en directe i l’espectador que ho veu, també en directe. Posteriorment, 
aqüestes imatges es repetirán en diferit difonent-se de forma exponencial i convertint-se en la 
icona d’un canvi d’època en el procès de globalitzaciô, i que coincideix amb l’inici de segle.

El text de Marti Peran^^ que forma part de la publicaciô de les seves dues edicions, publicat 
uns anys més tard, acaba amb una espècie d’escepticisme cap aquest tipus de pràctiques 
que cerquen la realitat, i que no hi poden establir un compromis massa ciar, en part per culpa 
de la seva naturalesa artística. Planteja una possible pista d’escapada: la nécessitât d’esquivar 
la representado planteja que podria donar peu a un nou tipus de ficcionalitzaciô en la quai la 
realitat podria esdevenir més una aventura que no pas una reivindicació.

A partir d’aquest moment, les següents edicions esdevenen anuals i s’orienten a diverses 
temàtiques fins arribar el 2010, any en què es funda ACVic Centre d ’Arts Contemporànies, i en 
aquell moment la direcció i la gestió de la QUAM és assumida per la pròpia estructura del centre 
d’art.

11. ARDENNE, Paul (2002) Un a rt c o n te x tu e l : c ré a tion  

a rtis tiq u e  en m ilie u  urba in, en s itua tion , d 'in te rven tion , de  

pa rtic ip a tio n . Paris. Éditeur Flammarion.

12. PERAN, Martí (2006). P re se n t C o n tin u . P ro d u c c ió  
artís tica  i  c o n s tru c c ió  de  la rea lita t. Vic. Eumo Editorial-H 
Associació per a les Arts Contemporánies.

El 2003 és dirigida per Hilde Teerlink, i amb el títol Acciò se centra sobre el happening i la 
performance, amb una clara referéncia a l’espectacle en directe i que, a l’utilitzar com a títol la 
paraula que dona inici al rodatge, fa de la performance i l’audiovisual els formats que donen 
encaix a aquesta edició.

El 2004, Glòria Picazo planteja Escultura pública? Una QUAM que reflexiona sobre la preséncia 
de l’art en l’espai urbá, i que incideix en el creixement d’una práctica que, des de fa un temps, 
s’està portant a terme en molts municipis, la construcció de nombroses rotondes i la instal-laciô 

d ’escultures pùbliques, amb l’objectiu d’embellir l’entorn i simbolitzar un espai 
mitjançant un monument. Una práctica molt estesa, que segueix un patró 
gairebé idèntic, és que són els mateixos alcaldes o regidors els que fan la 
selecciô i l’encàrrec; decisions que es prenen amb una assessoria poc o 
gens vinculada a plantejaments artística. El taller que va impartir Francisco 
Ruiz Infante, conjuntament amb les propostes dels alumnes, va incidir de 
manera crítica en aquest tipus de qüestions. El periòdic comarcal El 9 Nou
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va col-laborar en la distribució d ’una imatge generada en el taller, i albora una entrevista que els 
mateixos alumnes varen fer al regidor de cultura. Una entrevista que es va publicar amb unes 
parts tatxades, fent aixi explicita la petició del regidor de no fer pública alguna de les coses que 
havien sortit en la conversa. Aquesta acciò subversiva va generar certes tensions entre les parts 
implicades. Es una clara mostra que l’art, quan és critic i utilitza mécanismes de presència en 
l’espai pùblic, que en aquest cas era un mitjà de comunicació de difusió massiva a la comarca, 
planteja controvèrsies i dissensions, que se solen canalitzar entre les institucions promotores.

El 2005 la directora és Montse Badia, i amb el titol Mind the Gap. Com pot tenir l ’art una 
projecció rea! a la societal?, planteja i qüestiona com el sistema de l'art pot esdevenir espai 
de reflexió, de discussió o catalitzador de processes que es desenvolupen en altres àmbits. 
Reconeix que molts artistes están treballant sobre la realitat, però planteja certs dubtes respecte 
de la seva eficácia, enfront altres disciplines molt més pertinents per a aquest tipus de qüestions. 
L’amateurisme de l’artista enfront certes circumstàncies “reals" a les que decideix enfrontar-se, 
l’espectacularitzaciô de l’art i la seva canalitzaciô corn a objecte de consum, la nécessitât d ’una 
pedagogia de l’art, l’anar més enllà de l’autoreferencialitat, el fer accessibles eis codis, i per tant 
obrir-se cap a la societat; sòn totes elles preocupacions, qüestions i elements oberts al débat. 
Mind the Gap és el forât que separa la tasca que realitzen eIs agents del sistema artistic i el fet 
social, plantejant que, potser quan aquest forai es voi emplenar, passa a un altre territori en el 
qual la práctica artistica perd part de la seva essència i es desdibuixa la seva singularitat.

El 2006 és José Miguel G. Cortés, amb Sota les llambordes, la platja. Mutacions i dissidències 
en la ciutat contemporània, que ens trobem de nou amb temàtiques urbanes, i amb convidáis 
que procedeixen de l’arquitectura, l’urbanisme, l’antropologia urbana i l’art. En el text de 
presentaciò planteja que les ciutats contemporànies sòn una amalgama entre la configuraciò 
urbana, la trama social, la simbòlica, la cultural, i que la seva conjuntura és provisional, déponent 
de la correlaciô de forces, poders i plantejaments hegemonies que dominen en cada època. La 
complexitat de les ciutats contemporànies es deu també a les múltiples ciutats que emergeixen 
en cada ciutat. Una tensiò que es genera entre certes forces uniformitzadores, corn l’espai 
mercantilitzat, globalitzador, i l’especificitat de cada microciutat i convergèneia cultural que 
compon la gran metròpoli. Ciutats més habitables, més solidàries i més plurals, mitjançant 
l’aportaciô de visions dissidents i projectes mutables i adaptables a l’espai i al temps. «L’espai 
urbà, les ciutats contemporànies, sòn enteses com a Hoes que responen a les caractéristiques 
canviants i fluides que vertebren la Identität dels seus habitants, llocs de Ilibertat i convivèneia 
que vertebren tots els sectors socials i grups per minoritaris que aquests puguin ser».
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Montserrat Cortadellas. D’aquí aquí.

El 2006 encara estávem immerses en plena efervescéncia constructora, que al nostre país 
va suposar la transformació de molts pobles i ciutats, fomentât per l’especulació, l’enginyeria 
financera i la implicado deis bancs, i alimentât per la gran fal-lácia del creixement urbá, que varen 
fomentar moites de les administracions municipals, impulsores de grans plans urbanístics. Sense 
la distènda crítica que ara ens dona la perspectiva del temps, aquella QUAM encara es planteja 
sota l’optimisme de participar en la projectació de la ciutat de manera propositiva, visionària, 
reveladora, però encara sense aquesta mirada crítica i acusadora que es desplegará, uns anys 
més tard, per part de totes aquelles veus alternatives que s’estenen a l’entorn de l’anàlisi del fet 
urbá.

El 2007, la Fundación Rodríguez, amb el suggestiu títol Estructures-Xarxes-Col-lectius, fa 
confluir una sèrie de questions que s’han introduit de pie en el context de la producció cultural 
contemporánia de la década del 2000. Les estructures són complexes i s’han obert a nous 
territoris disciplinaris, «ja no és possible entendre la producció deslligada d’una nova atmosfera 
crítica que ens demostra com el treball, la política i l’art coincideixen en una mateixa actitud»^^. 
Esdevé necessari plantejar nous escenaris per a la comunicació i la distribució, la producció no 
pot estar deslligada d’aquesta important part que conclou i dona sentit a les coses que s’estan 
produint.

La xarxa és un concepta sobredimensionat per la preséncia aclaparadora que té sobre les 
nostres formes de producció i de relació quotidianes, però és albora l’espai possible per 
compartir coneixements i creativitats. Plantegen la nécessitât de flexibilitzar certs mécanismes 
d’autoprotecció de les estructures artistiques que es fonamenten en la sobrevaloració de 
l’autoria i l’individualisme. El treball que es fonamenta en estructures en xarxa permet posar en 
circulació per connecter, comunicar, compartir i construir de manera conjunta un plantejament 
que generi coneixement de manera coMectiva. L’articulació del treball coMectiu no és nova en 
l’ámbit de les práctiques artistiques contemporànies, però segueix sent minoritària. Sí que està 
més estesa en l’àmbit de l’arquitectura, on recentment han proliférât un conjunt de col-lectius 
que, ja sigui per veure’s forçats a cercar noves vies de supervivèneia o per posicionament 
militant, están aconseguint ser visibles en aquest sentit de treball col-lectiu i coMaboratiu.
El 2008, el comissari i critic d’art David G. Torres, amb Criteri, diseurs, discussié, planteja una 
edició centrada en la disciplina artística. Creu que és necessari focalitzar en la discussió de 
l’art, en la definició de termes corn criteri i rigor, i estendre ponts entre artistes de diferente 
generacions per retrobar espais de connexió que en reforcin la pertinença comuna a aquest 
àmbit. La relació entre art i cultura, l’artista i el seu treball, l’exhibició de la seva obra o el paper 
del curador com a mediador entre l’art, el públic i les institucions. Una edició preocupada per 
com es parla de l’art, i de qué es parla quan es parla d’art. Probablement ens retrobem en un 
esperit que, en el context de la QUAM, portava ja més d’una década mig relegat, i és la reflexió, 
la discussió i la nécessitât d’establir criteris que donin validesa al diseurs pronunciat per i des de 

l’art. La nécessitât de tornar a posar un marc vàlid a un tipus de pràctiques 
13. FUNDACIÓN RODRÍGUEZ (2007). Text de presentació c]'-'® molts casos s’han perdut en aquesta cerca de la realitat i en molts 
de la QUAM 07 i publicat en el fulletô de difusió. altres que, per una excessiva preocupació de fer-se entendre més enllà del
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María Acaso. Matrix Workshop.

territori de l’art, han perdut el criteri i el rigor que caldria.

De manera gairebé complementária, com si es tractés d ’una nova aportació a la discussió 
anteriorment plantejada per David G. Torres, Andrés Hispano, director el 2009, torna de nou 
al territori de la hibridació, i posa sobre la taula un nou ingredient, i és la relació entre l’art 
contemporani i altres ámbits molt propers, en aquest cas el de l'audiovisual. Planteja que l’art 
contemporani es troba en una situació estranya: mentre que d’una banda creu que está molt 
mediatitzada i és més accessible que mai, d’una altra no se’n surt a l’hora de construir un nou 
imaginan i desterrar per sempre els topics que, de manera continuada, posen en dubte la seva 
raó de ser davant d’un generalitzat public profà. Sota el títol El reiat de l ’art, Hispano planteja 
una mirada cap a l’art des de l’audiovisual, i la seva repercussió en el públic. L’audiovisual ha 
aconseguit desplegar estratégies de connexió més clares cap a un públic més generalista, i 
la seva natura creativa abasta camps d’experimentació més minoritária i ámbits de caire més 
comercial.

En aquest moment, moites de les veus precedents de persones que treballen en l’àmbit cultural 
clamen per la necessària legitimacié social que a hores d'ara hauria de tenir la práctica de les 
arts. Durant tots aquests anys, en els quais la GUAM ha persistit, s’han anat produint una série 
de circumstàncies contextuáis que tenen a veure, durant els anys vuitanta, amb la instauracié 
d ’unes politiques culturáis proactives, amb un esperit de construccié de bé social comù; entre 
els noranta i dos mil, de creacié de grans infraestructuras culturáis, i a partir del 2010, cap 
a unes politiques neoliberals que, coincidint i aprofitant la conjuntura de crisi, releguen part 
d’aquesta responsabilitat en les estructures de mercat.

Durant aquests anys, la GUAM també ha passât per diverses fluctuacions, i el 2000 i 2010, 
una de les seves crisis més importants va ser la davallada de públic per participar en els tallers. 
Coincideix que en aquesta década les universitats despleguen tot tipus de màsters i postgraus, 
cursos de formacié continuada, també en ternes de gestié cultural, comissariat i diverses 
tecnologies properes a les pràctiques artistiques. Aquesta és, segurament, una de les causes: 
la GUAM deixa de ser singular i única, junt amb la dificultat per accedir al Hoc, allunyat de nuclis 
urbans.
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Amb aquesta premissa i assolint personalment la direcció d’ACVic, el 2010, amb I’equip del 
centre d ’art vàrem fer un petit canvi estructural, que va consistir en traslladar totes les activitats 
a Vie, més connectada a nivell de transport pùblic; es varen abaratir les despeses a base de 
separar allotjament i manutenció del que podem entendre corn a formado. D’aquesta manera es 
va contribuir a recuperar de nou un pùblic intéressât en un fòrum de débat i uns tallers, amb gent 
procèdent de diversos llocs, alguns d’ells d’altres països.

Del 2010 al 2013, la programació a nivell temàtic va estar orientada cap a les preocupacions 
pròpies del programa plantejat pel centre d’art: d’una banda, la relaciô entre ciutadania i 
pràctiques artistiques, i de l’altra, la relaciô de les arts amb l’educaciô. EIs titols de les dues 
primeres edicions són Entre escletxes. Ciutadanies i pràctiques artistiques en codi obert, 
Wikpolis. Cartografies i construccions politiques de l ’espai social. L’espai social, la ciutadania, 
les pràctiques coMaboratives, la relaciô de les pràctiques artistiques en altres àmbits disciplinaris 
mitjançant la intersecciô, la participaciô i la mediaciô; corn també els processes socials 
autogestionats que activen estratègies coMectives, són algunes de les questions que es 
treballen en aqüestes edicions. Una de les ultimes edicions va ser Mécanismes de porositat. 
Art-educació-territori; aquesta edició va generar una publicació conjunta entre ACVic i Lo 
Pati’ “̂. Una publicació que agrupa diverses iniciatives a l’entorn de Tintent de posar en relaciô 
Tart i Teducació, conscients que una de les grans labors a fer per palliar la desconnexió entre 
pràctiques artistiques i ciutadania té a veure amb la recuperació de Tespai educatiu.
Fruit de la politica de retallades recents i continuades, la QUAM va haver de disminuir 
notablement la seva activitat a partir del 2013, fet que ara estem intentant de corregir de cara a 
un futur pròxim. L’objectiu és mantenir latent Tesperit de la QUAM i cercar estratègies per seguir 
treballant en la relaciô entre art i educaciô; però també en la cerca activa de models que puguin 
contribuir en el replantejament de certes politiques culturáis, que han anat desplegant-se des de 
Tàmbit del públic i de Tinterès comú.

14. VVAA. Mécanismes de porosità. Interseccions entre art, 
educaciô i territori. Vic, ACVic Centre d'Arts Contemporànies 
- Lo Pati. Centre d'Art de Terres de l'Ebre.
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El tercer reto que quiero proponer tiene que ver con la absorción plena al seno de las 
industrias culturales y del sujeto -una constelación compleja en la que las del ocio, el 
entretenimiento, la cultura y lo artístico tienden a fundirse indiferenciadamente- de las 
prácticas de producción simbólica, y en particular de las artísticas, de las que se desarrollan 
en el horizonte del significante visual. El mayor desafío que a mi modo de ver se plantea 
aquí tiene que ver con la exigencia de un reconocimiento diferencial de las prácticas 
artísticas en tanto que productoras de criticidad cognitiva. Bajo mi punto de vista, es bajo 
tal exigencia como las prácticas propiamente culturales encontrarán un sentido 
diferenciado en el proceso de absorción al seno de las “industrias del conocimiento", y el 
reconocimiento de su carácter de prácticas productoras de conocimiento es un paso previo, 
una propedéutica que incluso exigiría replantear por completo los modos de la formación 
desde la que se accede al ejercicio de estas prácticas. # Las propias prácticas actuarán 
como generadoras de esfera pública, distribución autónoma y organización autogestionada 
de sus propias plataformas de distribución.

O p e n  C ita tu m

Salomé Cuesta. Prácticas artísticas como productoras de 
criticidad cognitiva
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PROGRAMACIO SABADELL
APLECDELASALUT
Tallers i animadó infantil, balls,

4 cercaviles, concerts, visites 
1 Î Æ  guiades...

^  M  Santuari de la Salut

RHUM. Clown
Per a tots els publics 

W 1)de maig,18h
LaSala Miguel Hernández

Exposicló
A lENTORN DE LA PLAÇA 
MAJOR. Troballes araueoíóqiMAJOR. Troballes arqueofogiques 
dels segles XII al XX a I'entorn del 
passeig de la Plaça Major 
A partir del 15 de maig
Museu d'Historia

-

Ode de Música de fembra 
Ü IO  ARRIAGA
0bres de FjSchubert, E. Fernández 
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15 de maig, 21 h 
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EL CONTEDE HANSEL &
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Joventut de la Farándula 
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Teatre La Farándula

Organització:

/ 2 \  A ju n tam en t 
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Fotografía feta a sis mans entre Rafael Celada,
Maria Sanchez i Guillem Celada.

Podem cardar el crit més fort, podem pixar-nos a la cara 
deis cretins fent com que plou, tots, un a un i amb vent 
en contra. Podem. Però i si cridem un rere l'altre, una rere 
l'altra, el nostre crlt d'orgull ferit potser entronquem amb 
crits atavies, com l'udol de mare lloba que es fa únic i pren 
relleu. La tradició és inestroncable si gota a gota no la 
deixem mai assecar. Inexorable — Esther Saborido



Censura

Uns mesos abans que els germans Kouachi assassinessin dotze 
persones a Charlie Hebdo per haver pubücat caricatures de Mahoma, 
a la redacció de Quadern várem viure un intens débat sobre els 
limits de la Ilibertat d'expressió, similar al que va irrompre de manera 
brutal a l'arena pública europea arran de la massacre. El motiu va 
ser la portada del número 195 de la revista (maig de 2014) i la seva 
cosmovisió, irònica per a alguns però excessivement sexuada per a 
d'altres. A partir d'aquell débat (que David Madueno reconstrueix en 
l'article central) va sorgir el número que us fem a mans, una refìexió 
sobre la dificultat (i els limits) d'expressar i comunicar idees.

L'experiència quotidiana de la censura d'un autor de còmic com 
Francese Ruiz o els testimonis recoHits pel col-lectiu Leland Palmer

són la prova que la censura (o l'autocensura) està molt present en 
l'àmbit de la creació. Només cal pensar en l'escàndol del MACBA, que 
ha suposat la dimissió del seu director i que ha inspirât en Guillem 
Celada a l'hora de realitzar la nostra portada. Però no només això. 
També en els mitjans de comunicació són freqüents els silencis i els 
insults, un 'art' que el projecte Liminal GR ens convida a aprendre 
i practicar. El número inclou, a més, una extensa conversa de Maia 
Creus amb l'artista conceptual Concha Jerez i, a la secció de lletres, 
un recorregut per les poétiques sabadellenques en castella.
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La llibertat d'expressió, sota sospita

ORIOL FONTDEVILA

La concentració que va tenir Hoc el passât n de gener a Paris per 
condemnar els atacs terroristes a la redacció de Charlie Hebdo 
ha d'alertar-nos definitivament a l'entorn dels usos que ha pres la 
llibertat d'expressió en el marc de la globalització. Més de seixanta 
caps d'estat i de govern de tot el món van encapçalar una marxa 
al seu favor, sense que cap d'aquests es qüestionés públicament 
sobre l'escalada de restriccions relatives al dret d'expressió que ha 
tingut Hoc en els darrers temps a la majoria de països occidentals 
i arreu del món. Ho sabem bé per Mariano Rajoy, responsable del 
govern que just un mes abans, l'n de desembre de 2014, havia 
aprovat l'anomenada "Liei mordassa'l amb la qual es contempla un 
considerable augment de les mesures punitives que atempten contra 
el dret de reunió i de manifestació a l'Estat espanyol.

La paradoxa es fa ressò, una vegada més, de la hipótesi que 
Ulrich Beck, mort també el passât mes de gener, va deixar apuntada 
en el seu cèlebre Risk Society (1992): «Què passarla si la Unió 
Europea desitgés convertir-se en membre de la Unió Europea? 
Naturalment, hauria de ser rebutjada. ¿Per què? Per la seva flagrant 
falta de democracia!». És a dir, mentre que, per una banda, Europa 
ha donat Hoc a la Declaraciô Universal dels Drets Humans, per l'altra 
ha procedit a imposar-la pertot el món per mitjà de les armes. Beck 
parla del nou "Humanisme militar occidental", el quai s'alça corn una 
façana cosmopolita per justificar la intervenció militar i l'expansió de 
la política neoliberal a escala global.

Una caricatura de Mahoma crivellat de bales i amb l'expressió 
«LAlcorá és una merda, no para les bales!» es va convertir a 
començament d'any en un al-legat de la llibertat d'expressió. Però la 
contradicció que exposa Beck es repeteix quan, al cap d'una setmana, 
un adolescent és arrestai a Nantes per haver respost amb el dibuix 
d'un deis responsables del satiric en la mateixa situació i lamentant- 
se que «Charlie Hebdo és una merda, no para les bales». En aquest 
cas, la caricatura no es va considerar llibertat d'expressió, sinó 
apologia del terrorisme.

Entre paréntesis
La llibertat d'expressió sempre ha estât un concepte poc precis i 
considérablement controvertit. 5 'anuncia la seva eclosió amb les 
democracies Hiberals, però ja els seus primers defensors consideren 
la necessitai que aquesta es conjugui amb l'educació deis ciutadans. 
És el cas del filósof John Stuart Mill, per a qui la llibertat d'expressió 
no significa dir qualsevol cosa a qualsevol persona i en qualsevol 
circumstància, sinó que implica aprendre a expressar-se de manera 
correcta i circumspecta, a reprimir-se el Henguatge ofensiu i a 
negociar amb nocions com són la privacitat i la confidencialitat.

La societat occidental ha delegai a l'art, en canvi, el privilegi 
d'experimentar amb allò que pot ser dit i de desafiar-ne els limits. 
Amb aquesta finalitat ha estât proveït d'unes institucions que 
permeten escindir-lo parcialment de la immediatesa quotidiana, a 
fi que els seus enunciáis siguin acceptables fins i tot quan entren en 
contradicció amb el sentit comò o procedeixen a l'atac del pensament

imperant. Però, tal com ha apuntat recentment Stephen Wright, el 
diseurs de l'autonomia també ha suposat l'encapsulament de l'art 
en uns "paréntesis" que, a la vegada que H confereixen una llibertat 
pràcticament il-Hmitada, també haurien tingut corn a contrapartida la 
creença generalitzada en la seva inutilitat i, per tant, un considerable 
decreixement de la seva eficacia a nivell politic.

Ara bé, un cop es fa palés que la llibertat d'expressió ja no és 
sols una qüestió de drets, sinó que es tracta bàsicament d'una 
qüestió ideològica i que està subjecta a la instrumentalitzaciô 
política i mediática, quin ha de ser actualment el rol de l'artista 
al respecte? Avui dia té sentit seguir insistint en la llibertat 
d'expressió des de la práctica de l'art i en l'eixamplament del 
que, amb el temps, no s'han confirmât d'altra forma que com 
uns paréntesis? 1, així mateix, encara té sentit l'exercici de 
transgredir allò que pot ser dit o pensât quan, en definitiva, una 
de les més grans obscenitats del nostre temps probablement 
no sigui una altra que veure com la llibertat d'expressió s'ha 
convertit en hegemonia i esdevé un instrument de coacció a 
escala global?
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Daniela Ortiz (Iquitos, Perú, 1985) és una artista que porta 
uns anys residint a Barcelona, des d'on realitza un treball que 
problematitza a l'entorn del colonialisme i el control migratori.
Amb les següents línies procedim a l'anàlisi d'un pareil de projectes 
que l'artista ha portât a terme recentment, amb la finalitat de 
demostrar que, enfront de la fal-làcia de la Hibertat d'expressiô, 
probablement avui en dia no sigui tan eficaç reivindicar una Hibertat 
d'expressiô veritable i seguir expandint-ne els limits, corn procedir a 
la deconstrucciô del queja s'evidencia corn una ficció generalitzada. 
Més que no pas amb la Hibertat d'expressiô, el que probablement 
necessitem avui en dia és un art més compromès amb abandonar els 
paréntesis que el mantenen separat del môn i eixamplar els marges 
de la seva capacitat d'actuaciô. La qüestiô ja no és prôpiament el què 
del missatge, sinô el corn aquest entra en circulaciô i els efectes que 
éscapaç de generar.

Censura constituent
Sigmund Freud va considerar que la repressiô és un element 
constitutiu de la cultura. Judith Butler actualitza aquest pensament 
quan afirma que la censura no és sols quelcom de privatiu, sinô que 
també és formatiu: la censura actúa en la configuraciô del subjecte, 
la codificaciô de la memòria i els limits del diseurs: «Es podria dir 
que cap text està complètement Hiure dels efectes de la censura», 
diu Butler, «ja que cada text o expressiô ha estât en certa manera 
estructurat per mitjà d'un procès de selecciô que està déterminât, 
en part, per les decisions de l'autor i, en part, per una Hengua que 
funciona segons unes regles sélectives i diferenciadles que cap 
parlant individual pot determinar... Atès que tota expressiô ja ha 
estât sempre censurada d'una manera o altra, no té sentit oposar-se 
a la censura, ja que això implicarla oposar-se a les condicions de la 
intel-Hgibilitat».

Daniela Ortiz va procedir amb el projecte Viatge 0 l'Àfrico 
Bianco (Mollet del Vallès, 20n) a analitzar com la repressiô de la 
negritud és constitutiva de la cultura occidental. En concret, va 
posar en correspondència dues expressions del tabú que s'ha 
construit al seu entorn que sôn pràcticament antagoniques: per una 
banda, el Henguatge de l'odi i els acudits racistes —els quais Freud 
hauria considérât el producte de la repressiô d'un temor primigeni 
envers l'alteritat—; i per l'altra, els objectes que, precedents de 
la vida quotidiana i el folklore ritual de pobles africans, la cultura 
occidental ha revaloritzat corn a "art africà" —una consideraciô que, 
en aquest cas, és igualment fruit de la repressiô de la multipHcitat 
d'usos i efectes que l'objecte amb agènda artística és capaç de 
desencadenar. Efectivament, tal corn ha considérât David Freedberg, 
la maquinària del museu i la disposiciô que aquest organitza dels 
objectes per a la seva contemplaciô estètica no tenen una altra 
finalitat que la de reprimir el conjunt de reaccions més instintivas i 
fi'siques que l'art és capaç de suscitar.

Ortiz posa correspondència, partant, entre aquells aspectes 
més baixos i roïns que s'han générât en relaciô al temor a Africa, i que 
perviuen en la societat occidental, amb allô més elevat: amb Viatge 
O l'Àfrico Blanca, una selecciô d'acudits de contingut declaradament 
racista que l'artista localitza per internet, es posen en baco de la 
col-lecciô de máscaras africanas del Museu Joan Aballó. Per mitjà 
del recurs de les bafarades, procédants del Henguatge del còmic, 
s'aconsegueix alterar la disposiciô museològica originai, fent que 
ara siguin les mateixes máscaras les encarregades de pronunciar, 
recrear i, alhora, ressignificar, el Henguatge de l'odi que occident ha 
engendrât.

Originalment, el muntatge havia de tenir Hoc a l'espai de 
LAparador, una vitrina de més de setze metres de Harg que el 
Museu Joan Aballó disposa per mostrar projectes artistics a peu
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de carrer. Viatge o l'Àfrica Blanco es presentava en el marc dei cicle 
d'exposicions De corn convertirán museu en areno, el qual em vaig 
encarregar de comissariar en aquest espai entre els anys 2011 i 2014, 
i que es basava en problematitzar el vincle que el museu manté amb 
la clutadania, justament des d'un espai amb el quai es persegueix 
una comunicació més directa com és aquesta façana transparent. La 
direcció del museu, però, va creure del tot imprudent la instal-laciô 
del conjunt d'acudits racistes en un Hoc tan pùblic corn és LAparador. 
En contrapartida, es va proposar que el projecte es mostrés a les 
estances interiors del museu, mentre es procedía a installar en 
aquest espai un cartell que feia explicit el seu acte de repressió: «El 
Museu Abellô considera que les imatges que conté el projecte Viatge 
0 l'Àfrico Blanco poden ferir la Sensibilität de l'espectador. S'ha 
decidit retirar el projecte a una sala de la Casa del pintor [...]».

Ara bé, fins a quin punt podem considerar aquesta acciò com un 
acte de censura? Ortiz no ha dubtat en reconèixer-ho aixi mateix 
en diferents ocasions. Personalment, però, m'indinaria a pensar 
que, més que no pas una censura pròpiament dita, la retirada que va 
practicar el Museu traça una continuïtat amb el seguit de repressions 
que el mateix projectejuxtaposa i, justament, es pot interpretar 
també aquesta reacció com la confirmado de la seva pertinença. És a 
dir, que el museu decideixi no exhibir acudits racistes a la seva façana 
confirma que, efectivament, la negritud segueix sent un tabú en la 
nostra societat i, per tant, la retirada de Viatge o l'Àfrico Blanco de la 
façana del museu és una actuació que no fa altra cosa que seguir-nos 
confirmant als blancs com a racistes.

D'altra banda, que el museu absorbis el projecte i el mostrés a 
les seves galeries interiors no deixa de ser també considérablement 
paradoxal i, en certa manera, confirma el fracas del museu corn 
a institució: en el cor del museu, més que bategar-hi el projecte 
civilitzador de la societat occidental, s'hi descobreix avui en dia un 
espai amb missió pública però sense la possibilitat d'impacte públic. 
Mentre que amb un espai corn LAparador i tantes altres iniciatives 
de proximitat cultural els museus intenten replantejar el seu vincle 
amb la dutadania, el seu interior ja no es descobreix avui en dia corn 
a sagrat, sino corn un Hoc amagat i pràcticament ineficaç per generar 
débat públic. Ni més ni menys, aquest també és producte del diseurs 
de l'autonomia de l'art.

üibertat repressora
De la mateixa manera que no podem afirmar que Viatge o l'Àfrico 
Blanco fos pròpiament censurât, tampoc podem afirmar que amb 
aquest projecte Daniela Ortiz es posicioni corn una defensora a 
ultrança de la Hibertat d'expressiô. En cap cas, l'artista no voHa 
reforçar la circulaciô que ja tenen un seguit d'ofenses en Testera 
pública sinó que, amb Texposició d'acudits racistes, cercava activar 
una mirada censora, la qual portés l'espectador a reconèixer els 
acudits com a material de la pròpia cultura i la seva constitució i, acte 
seguit, procedir a reprovar-los. Amb Viatge a /'Àfrica Bianca la idea 
era procurar per una espècie d'escenari per a la condemna pública 
dels acudits, mentre podem concloure que la gosadia del museu 
va consistir en avançar-se a la reacció que s'esperava que tingués 
l'espectador.

En qualsevol cas, la posició que Ortiz adopta respecte a la 
Hibertat d'expressiô sembla que és més analítica que no pas 
pròpiament reivindicativa. Aixô mateix s'ha posât de manifest 
enguany amb el treball Je suis ton Dieu, je suis ton Islam, que ha

présentât a TEspai Colona tan sols vint dies després de Tatac a 
Charlie Hebdo. L'artista treballa una vegada més amb Thumor, en 
aquest cas amb la reproducció de cinc portades de la revista que 
han résultat especialment ofensivas per a la comunitat àrab i per 
a Tlslam. Tot i aixô, en aquesta ocasió Ortiz evita recrear Tofensa i 
procedeix a pixelar les imatges i part dels texts del satiric, al mateix 
temps que les acompanya de la frase «Je suis ton Dieu, je suis ton 
islam», la quai va exclamar Tomas Gambert la setmana després 
de Tatemptat i en el moment en què va procedir a l'assassinat de 
Mohamed El Makouli corn a acte particular i indiscriminat de revenja.

La intervenció s'inseria en una exposició coTlectiva, Descolona, 
comissariada per Juan José Santos en un espai d'exposicions que 
té Hoc a Tapartament privât de dos artistes. Santos va convidar 
diferents artistes a realitzar un seguit de treballs a Tentorn del 
concepte de la descolonitzaciô, alhora que els va proposar dialogar 
entre ells per mitjà d'intervenir-se mútuament en les respectives 
obres. D'aquesta manera, al cap d'una setmana d'exposiciô la peça 
d'Ortiz va aparèixer modificada per Erick Beltrán, el qual va procedir 
a tapar definitivament les portades de revista manipuladas per Ortiz, 
en aquesta ocasió amb una capa de paper formada tan sols per pixels 
i que procedían d'estampats relacionats amb el camuflatge militar de 
diferents exèreits d'arreu del món.

Desconeixem com hagués reaccionat TEspai Colona si en aquesta 
ocasió s'hagués procedit a exposar les cinc portades de revista 
de Charlie Hebdo tal quai, però en tot cas la censura de Tofensa no 
prové en aquesta ocasió de Torganització, sinó que forma part de 
la mateixa obra. Tant Ortiz corn Beltrán coincideixen amb les seves 
intervencions en posar en suspens la Hibertat d'expressiô que aquells 
mateixos dies es reclamava globalment arran dels atacs a la revista. 
De fet, el referent d'Ortiz són les portades de The New York Daily 
News 0 de The Telegraph, que aquells mateixos dies van procedir a 
publicar imatges dels dibuixos de Charlie Hebdo pixelats, rebent una 
allau de critiques per part d'organitzacions de tot el món. Segons 
Ortiz, la condemna dels atacs a la redacció de la revista no té per què 
impedir que «tu decideixis amb la teva Hibertat d'expressiô... Cadascù 
té el dret de negar-se a reproduir imatges que considera ofensivas 
per a certes comunitats».

L'interès de l'artista no és, portant, analitzar la repressió que 
acompanya el tabú i la censura sinó que, en aquest cas, es produeix 
un gir per atendre la ideologia subjacent i, fins i tot, la coacció 
que també és implicita en relació amb la ideologia de la Hibertat 
d'expressiô. En un moment en què es descobreix que tant la censura 
com la Hibertat són de la mateixa manera fruit de la manipulació 
mediática i la instrumentalització politica, pot arribar a ser fins i tot 
ingénu reivindicar la darrera a qualsevol preu des de Tespai de Tart.
La censura i la Hibertat són dos pois en què osciTlen les condicions 
d'allô que és expressable i, probablement, un art que pretengui 
oferir reflexions al respecte ja no podrá procedir solament a posar al 
descobert allò controvertí o reprim í, sinó que en tot cas ho haurá de 
posar en correspondéncia amb la impuníat amb qué també circulen 
certs missatges en Testera pública.

Imatges del projecte de Daniela Ortiz Viatge a l'Àfrica Blanca.
Museu Joan Abelló, Mollet del Vallès, 2011
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Humiliats i ofesos
FRANCE5CRUIZ

(l) En un barri de Londres infestât de clubs i negocis orientats 
al public gai hi ha una institució dedicada a l'art contemporani, 
on presento un projecte de llibreria especialitzada en còmic de 
contingut homosexual. La institució, a part d'una sala d'exposicions, 
també alberga tallers per a artistes. Davant la proposta de posar 
un cartoli a l'exterior de la sala anunciant que allò és una llibreria 
especialitzada en Yaoi i Boys's Love, se'm suggereix que elimini 
aquest ùltim terme. Sembla que s'han donat casos de diverses 
agressions homòfobes a la zona i no volen que s'associï la institució 
i els seus usuaris amb els gais. (2) Presento un còmic d'alt contingut 
sexual en una mostra d'art internacional a Madrid. Abans d'inaugurar, 
la comissària ho comunica a la directora de la institució; aquesta, 
recentment nomenada, suggereix eliminar part del contingut i 
decideix consultar amb el seu superior (un politic), que no hi veu cap 
problema, sempre que se senyalitzi bé l'àrea amb uns cartells que 
indiquin que allò no és apte per a menors. (3) Una fundació dedicada 
a l'obra d'un conegut pintor i que posseeix un programa d'art 
emergent m'impedeix utilitzar l'obra del pintor en la comunicació de 
la meva exposició, al-ludint a la seva política d'imatge corporativa, al 
copyright i a la familia que controla l'anterior. (4) L'espai cultural d'una 
institució bancària programa art en el seu aparador. Suggereixo fer 
un cómic amb l'animal que conforma el seu logotip; el gestor cultural 
deriva el cas a Madrid, que respon amb una negativa. Després de 
discutir-ho amb el comissari substitueixo l'animal pel meu autoretrat.

Censura? Autocensura? Sobre la base de quins codis morals, a quines 
constriccions legáis es limita la Hibertat d'expressió? A qui s'ofèn? 
Qué es viola? De qué no podem parlar? El funcionament de la censura 
es mou per la por al poder i travessa tots els agents de la institució 
artistica. Es demana a l'artista que sigui politicament correcte, que 
respecti uns limits no escrits. Quan no ho és, les alarmes es disparen i 
entren en joc els mécanismes de control.

S U K IA  78  • 31

Francesc Ruíz (Barcelona, 1971) parteix del cómic com a 
substrat estètic, narratiu i intel-lectual i també com a material 
historie i operatiu. Ha exposât individualment a Gasworks 
(Londres), The Barber Shop (Lisboa), Centre dArt La Panera 
(Lleida), Contemporary Image Collective (El Caire), MNCAR5 
(Madrid) 0 la Fundació Miró (Barcelona). Ha participât en 
exposicions col-lectives corn Dovont els nostres ulls. Altres 
Cartografies del R if (MACBA), Invisible Violence (MoCA, 
Belgrad), Arqueológico (Matadero, Madrid) 0 The Last Post 
The Last Newspaper (New Museum, Nova York).

YAOI
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Comunicar és interpretar

DAVID MADUEÑO SENTÍS/ 
Imatges de Guillem Celada

Sovint oblidem que el llenguatge, com a arbitrarietat que els éssers 
humans hem gestat en matèria de comunicació de pensament, 
d'opinió i d'emocions, és un fet variadament representable i 
interpretable. Algunes anécdotes relatives ais equívocs culturáis 
a bastament conegudes en són un bon exemple: mentre la majoria 
d'europeus assentim movent el cap amunt i avail, els búlgars ho fan 
d'esquerra a dreta; si el blanc és a occident el color de la puresa, al 
Japé significa el dol per la pèrdua d'un èsser estimât D'aqui sorgeixen 
en el mon de l'art els malentesos més enormes i malaurats: perqué
0 bé l'autor usa un llenguatge artistic amb un codi exageradament 
hermètic, que exigeix una capacitat d'abstracciô important per
a èsser desvetllat i entés, o bé el pùblic Ü assigna els seus propis 
valors, sovint esbiaixats o fins contradictoris. És aixi corn també pot 
passar que l'artista giri l'esquena a aquesta realitat que la ignori i 
s'hi trobi encarat després de presentar l'obra, reaccionant amb una 
barreja d'estupefacciô i incredulitat que no el deixi raonar, reaccionar
1 afrontar amb garanties el xoc d'una opinio pública que mai no 
passa per ait allò que considera afronts i desafiaments a un principi 
universalment considérât corn a inviolable.

D'aqui que l'art que esdevé un originalissim vehicle de 
comunicació perqué uneix coneixement de la tradició amb 
esperit critic i ànima imaginativa, es converteixi en ocasions en 
tot el contrari. Sobretot en aquells casos en què l'artista apel-la 
a la provocació per desvetllar la consciència de la persona a qui 
interpella. Tanmateix, la intenció ja compta amb la possible reacció.
El problema és quan ens entotsolem i proposem quelcom que de molt 
a prop ens sembla el més lôgic, amb una sola explicació plausible i 
evident però de la qual algù des de la distènda copsa un angle, un 
color, una aresta que ens havia passât per alt

El problema de la portada
Ara fa tres anys, el conseil de redacció de la revista Quodern va 
endegar un procès de reformulació del producte cultural que de feia 
més de trenta anys publica la Fundació ARS, un procès que no només 
se centrava en els continguts —que, per exemple, passarien a orbitar 
al voltant d'un tema centrai en la mesura que poguéssim— sinó 
també en la portada, entenent que aquesta no només era una porta 
d'entrada o un reclam. Vam plantejar la idea que calia convertir la 
portada en una obra per si mateixa, que partis del tema centrai que 
tractava el nùmero però, a partir d'aqui, donant llibertat absoluta al 
seu autor o autora per fer-li guanyar valor, interpretacions i résultats 
de més abast El procès per arribar aqui, però, va ser lent un any més 
tard, coincidint amb el nùmero igo (abril-maig20l3) dedicai a noves 
poétiques catalanes, Guillem Celada va proposar la seva primera 
obra, que anava més enllà de la simple foto: seva és la creació 
de la cadira d'època amb dues potes d'acer i la composició que 
l'acompanya. En d'altres ocasions, però, corn al nùmero 194, la realitat 
i les seves ironies van ser les que li van donar la feina resolta, suposo

que després d'una llarga recerca i un esperit d'observaciô critic. Una 
altra manera de treballar que li hem observât però, és l'ùs (més aviat 
la reutilitzaciô) de materials de tota mena, que des-contextualitza 
i re-contextualitza, que apel-la a la complicitat de l'espectador per 
veure-hi alguna cosa més que l'objecte, la imatge o el material que té 
al davant Aixô és el que va passar amb el nùmero 195, que va generar 
un gran malentès i tot un débat dins del conseil de redacció.

No seré pas jo qui comenti l'obra, ni la seva gestació, ni el seu 
sentit Hauria de ser el propi autor, si li vagués, l'encarregat d'exposar 
el seu punt de vista. De moment però, Guillem Celada ens ha ofert 
una relectura irònica de la seva pròpia obra, que acompanya aqüestes 
pagines. Però cal aclarir que una de les components de la redacció, 
Maia Creus, va ser interrogada sobre el sentit de la portada de la 
manera següent «Per què Quodern ha utilitzat a la portada una 
imatge tan directament sexuada? Un tipus d'imatge que seria pròpia 
del que feia, per exemple, Rabascall durant la crítica conceptual dels 
anys setanta, però que avui ja han quedat desgastadas com a diseurs 
politic.» i encara, Creus afegia: «Per qué la portada de la revista no té 
relació directa amb el contingut central de cada nùmero? Si prenem 
una opció d'imatge Hiure, per qué a l'interior no ho expliquem?»

Possibles respostes
És evident que tot plegat va provocar un intens débat en el si 
del conseil de redacció. També que les dues darreres preguntes 
eren menys controvertidas i de més fácil resposta. Ja hem aclarit 
anteriorment que l'artista, malgrat la llibertat donada, sempre 
parteix de la temàtica central i conductora del nùmero en concret.
En el cas del 195, el dedicávem a la col-lecció d'art, i a l'Editorial (p.
2) afirmávem: «La interacció entre l'obra histórica i la nova creació 
comporta una reflexió al voltant de la col-lecció i una reinterpretació 
de la história des del present.» De fet, un deis articles centrals 
parlava de l'exposició Interaccions: una mirado de present del Fans 
d'Art de l'Antiga Caixo de Sobodell, en la qual artistes actuals havien 
reinterpretat obres antigües dels fons de l'antiga caixa sabadellenca. 
Aixi dones, amb un punt de vista irònic i sorneguer. Celada proposava 
a la seva manera una reinterpretació serialitzada d'un tòpic que avui 
dia provem de combatre per reduccionista i injust. Potser tot plegat 
és massa subtil, i pot passar per alta la intenció de la portada, no ho 
sé pas.

Pel que fa a la tercera pregunta, ens va semblar que era una 
bona proposta: des del nùmero següent, el 196, apareix a la part 
inferior esquerra del sumeri una reproducció petite de la portada 
acompanyada d'una explicació que la contextualitza i l'apropa molt 
més a les intencions vertaderes, per molt que pugui desvetllar altres 
interpretacions.

De passada, tot plegat ens va fer parlar sobre la qüestió de la 
censura, de l'autocensura, dels limits de la llibertat d'expressió... 1 
ens va ajudar en positiu a gestar aquest nùmero, on provem no pas
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d'aclarir la qüestió —seria 
massa llarg i costos— 
però sí de fer Hum en 
alguns aspectes relatius 
alcas.

Una opin'ió personal
Per acabar la meva 
intervenció en el cas, 
voldria proposar 
algunes consideracions 
de carácter personal 
—i, portant, no són 
extrapolables a l'opinió 
d'altres membres del 
conseil, 0 de l'opinió que 
el conseil en conjunt pugui 
acordar. Abans també 
voldria recordar que, per 
evitarde ser suspecte 
d'ideologia contraria o 
prejudiciosa, sempre he 
tingut un gran interés 
pels estudis de gènere, 
que em van descubrir les 
classes de la professera
de la UAB Meri Torras. Cree que aquests comentaris que vam rebre 
porten a l'extrem la voluntat de crítica cap a la nostra proposta fins 
al perill de la correcció política. 1 die perill perqué considero que 
criticar i desconstruir el poder de la concepció de gènere i patriarcal 
de les estructures de la nostra societat (sobretot les culturáis i 
ideológiques) és important i necessari per avançar cap a una societat 
cada vegada més justa i igualitaria, però també cree que cal evitar 
caure en l'extrem contrari de la Ilei del pèndul o en la inanitat de la 
correcció absoluta i encotillada. La voluntat d'igualtat no ens ha 
d'eximir de les diferències que ens enriqueixen.

Per tant, considero que en l'ús d'aquesta imatge en una revista 
com Quodern queda ben palés el seu vessant critic i revisionista. No 
és un espot publicitari com tants altres en qué el eos femení segueix 
fent-se servir com a esquer masculí, com a símbol representatiu 
d'una ideologia mascÜsta i patriarcal. La nostra voluntat no és 
vendre un producte al preu que sigui, sinó précisément crear diáleg 
i controvèrsia. Cree que qüestionar la portada des d'aquest vessant 
és un error absolut, fruit d'una miopia intel-lectual o de la manca d'una 
visió estètica. Una altra cosa seria si discutíssim la qualitat de les 
propostes de fautor, és a dir, qüestionar la seva validesa creadora, 
però cree que qüestionar la idoneïtat d'una portada és el mateix que 
ferien aquells que es troben ais antipodes de la persona o persones 
que van plantejar aquesta qüestió.

Nogensmenys, jo també em plantejo dubtes sobre la meva 
mateixa posició: potser en ser home, en haver estât condicionat per 
una educació i una societat en qué els valors patriarcals sempre han 
estât centrals, malgrat el meu interés en ser més receptiu i autocrític 
no rebo la imatge amb la violéncia amb qué l'ha rebuda aquesta 
altra persona que la criticava. Vull dir que m'ofenen altres usos 
suposadament artístics —però en realitat més frivols— d'elements 
com la mort, la violéncia o la pobresa. Portant, em qüestiono a mi

La portada original del número 195 i la reinterpretació de Guillem Celada el 2015

mateix i penso que tot plegat va suposar un débat molt interessant 
que, per la seva complexitat, no té resoluciô final, però si troballes 
que millorin la comunicaciô entre artista i public.

Embolica que fa fort
Quan semblava queja tenia acotat, estructurat i escrit el text sobre 
el resum dels fets i la meva posició personal, apareixen noves 
consideracions. No només em refereixo al cas del sagnant atemptat 
contra els dibuixants de la revista francesa Charlie Hebdo —aquest 
número de la Quodern es va gestar uns mesos abans d'aquest fet—, 
sinó que m'he adonat que a la plataforma electrónica Issuu, on durant 
un temps hem anat penjant en obert i gratuïtament els números de 
la revista (http://issuu.com/revista_quadern), ha desaparegut el 
número 195. Després de preguntar, un dels membres de la revista 
ho ha aclarit i m'ho ha explicat: sembla que els gestors de la pagina 
web consideren la portada corn a "contingut explicit" i l'amaguen, i 
per aixô no apareix quan hi entrem. Tanmateix, tothom qui tingui un 
compte créât a l'issuu i que desactivi una opció de safe mode (mode 
segur) que "protegeix" els usuaris dels continguts que élis consideren 
explicits, hi pot tenir accès.

El fet és que el terrible atemptat i el fet que molts jihadistes 
siguin reclutats a través de les xarxes socials está posant sobre la 
taula un débat que s'allarga des de fa quinze anys, coincidint amb el 
boom d'Internet i el seu ùs general, i que haurem d'acabar encarant 
de totes totes. Perqué patim el rise que els governs i altres centres 
de poder omnipotent vulguin intercedir-hi massa barroerament en 
nom de la seguretat, i que la doctrina de la por serveixi en realitat per 
reduir les Hibertats individuals i augmentar el control de la massa 
per a beneficis exclusivament privats. Caldria, dones, reflexionar-hi, 
parlar-ne, concloure, exigir i actuar.
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La censura ais mitjans de comunicació. 
Qué hi ha al darrere?

ELI5ENDA ROVIRAILAIA 50LDEVILA /  Eotografìa de Josep Gutiérrez

«Periodisme és difondre allò que algú no voi que se sàplga, la resta 
és propaganda. La seva fundó és posar a la vista el que està ocult, 
donar testimoni i, per tant, molestar». Aquesta és la definició que 
feia algú poc sospitós de ser un "radicai" quan li preguntaven quina 
creia que havia de ser la fundó del periodisme. Ho deia el magnat 
Alfred Harmsworth, Lord de Northdiffe i fundador del diari Doily 
Moil l'any 1917, però es tracta d'una definició ben vigent. El fundador 
de Wikileaks, Julian Assange, subratlla la intencionalitat del 
periodisme queja assenyalava Harmsworth: «Si el periodisme és bo, 
és controvertit per naturalesa».

Que el periodisme sigui controvertit i molesti, ni és sempre 
possible ni agrada a tothom. Hi ha temes que per múltiples raons 
acaben essent silenciats mediàticament. La censura als mitjans de 
comunicació s'ha donat sempre i es continua donant avui en dia. En 
aquest article parlem dels mecanismes de la censura, de les rutines 
dels periodistes que la fan possible i de les possibilitats que té la 
societatperaturar-la.

Què són els silencis mediàtics?
Sense ànim de fer una definició académica, entenem per silencis 
mediàtics aquells temes 0 informacions que són d'interés públic i que 
són rellevants segons els criteris de noticiabilitat periodistics, però 
que els principals mitjans de comunicació no aborden, 0 bé tracten 
amb un enfocament superficial, 0 bé els donen una cobertura molt 
més marginai del que caldria esperar, a causa d'una sèrie de raons 
diverses.

Els tòpics diuen que aqüestes raons per les quals els mitjans no 
tracten determinats temes són, d'una banda, la censura, i de l'altra, 
les pressions directes de les empreses anunciants. Però avui en dia la 
censura directa no existeix: els continguts dels mitjans no passen per 
una revisió posterior. 1 tampoc és habitual que els anunciants truquin 
directament a les redaccions per evitar que es parli d'això 0 d'allò 
altre.

Els factors que fan possibles els silencis mediàtics, però, són una 
mica més complexos: d'una banda, una noticia ha de passar per una 
sèrie de filtres abans de ser publicada; de l'altra, les circumstàncies 
que es produeixen actualment a les redaccions influeixen en el tipus 
de tractament que es fa dels temes.

Cinc filtres que ha de passar tota noticia
Al cèlebre Monufocturing Consent: The Politicol Economy of the 
Moss Medio (en castellò, Los guordiones de lo libertod), els nord- 
americans Noam Chomsky i Edward 5 . Herman introdueixen la teoria 
del "model de propaganda", segons la qual hi ha cinc tipus de filtres 
que determinen quines noticies ofereixen els mitjans de comunicació.

El primer filtre seria la magnitud, propietat i orientació deis 
beneficis deis mitjans de comunicació. Cal teñir en compte que 
la major part dels mitjans està en mans de grans corporacions

econòmiques que pertanyen a les elits. Molt rarement una empresa 
periodística publicará informació que perjudiqui els seus interessos 
económics. Tampoc és gaire habitual que publiqui res que perjudiqui 
els seus accionistes.

El segon filtre és el beneplácit de la publicitat. Els anunciants són 
una font d'ingressos essencial per a la majoria de mitjans. Aixó voi dir, 
d'una banda, que criticar les empreses o organitzacions anunciants 
no és la millor manera de tenir-los en cartera. Però també voi dir que 
han d'elaborar un producto atraient per als anunciants.

El tercer filtre són les fonts. Normalment els protagonistes de les 
noticies són personatges amb poder politic i econòmic, perqué les 
decisions dels poderosos tenen més repercussió en les nostres vides 
que les d'un ciutadà comû. Però això té una influència directa sobre 
què és noticia i què no. A més, institucions, partits politics i empreses 
compten amb gabinets de comunicació que proveeixen cada dia als 
mitjans de comunicació centenars de noticies ja preparados, sense 
que les hagin de buscar. Això afecta clarament la selecció de noticies.

El quart filtre és la pressió judicial i politica. En cas que una noticia 
se surti de la linia 0 contradigui els interessos del poder, el govern i 
les grans empreses tenen una gran capacitat per tirar endavant plets 
judicials, amenaces i pressions per forçar una informació favorable 
als seus interessos. Tenen més força, això segur, que una associació 
de veins d'un barri 0 un col-lectiu d'immigrants.

Finalment, el darrer filtre és la ideologia 0 allò que anomenem 
el "consens manufacturât" (monufocture of consent), un concepto 
encunyat pel periodista i intel-lectual Walter Lippman i que Chomsky 
i Herman van incorporar com a part del titol del seu Hibre. Certes 
ideologies alternatives o que qüestionen "consensos" aparentment 
intocables en l'opinió pública són reflectides als mitjans com a 
possibles amenaces, ja siguin reals, imaginadas o exageradas.
Segons els autors, aquest retrat és utilitzat sovint per silenciar 
veus critiques a les elits dominants. En escriure el Hibre, Chomsky i 
Herman van enllaçar aquest cinqué filtre amb l'anticomunisme. L'any 
1988, en plena guerra freda, el comunismo i el socialisme i els seus 
defensors eren retratats per la ideologia dominant com a perills 
per a la Hibertat d'expressió, de moviment, de premsa, etc. Després 
de la guerra freda, Chomsky va argumentar que l'anticomunisme 
havia estât substituït per la "guerra contra el terror" com el més gran 
mécanisme de control social.

Més enllá d'aquests cinc filtres, que segueixen vigents avui en 
dia, cal tenir en compte cinc circumstàncies que es produeixen a les 
redaccions i que condicionen també quins tipus de noticies s'acaben 
publicant als mitjans de comunicació.

Cinc circumstàncies que es produeixen a les redaccions
Una circumstáncia ineludible a l'hora d'explicar la realitat deis mitjans 
de comunicació actual és la precarietat i la manca de recursos. Molt 
abans que es parlés obertament de crisi econòmica, els periodistes
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ja n'érem experts, en crisis: 
l'aparició d'Internet havia fet 
trontollar el model periodisele 
i el finançament de molts 
mitjans. Després, va arribar 
la crisi, que ha castigat 
énormément un sector ja 
tocat: des que va començar, 
han tancat 300 mitjans de 
comunicació i s'han perdut 
12.000 llocs de treball a tot 
l'estât. En resum, tot plegat 
ha contribuït a precaritzar 
énormément les redaccions.
I quan hi ha menys plantilla, 
menys col-laboradors i menys 
recursos, el résultat se'n 
ressent.

En segon Hoc hi ha l'agenda 
temàtica. Els mitjans de 
comunicació tenen una gran
influencia a l'hora de marcar la preeminèneia d'un tema concret 
en l'agenda pública, tal com explica la teoria de l'"agenda setting". 
Abans, cada mitjà tenia una agenda pròpia, una sèrie de temes que 
investigava i dels quais feia seguiment. Ara, però, això ja no passa 
tant: els mitjans, cada cop amb menys recursos i més precaris, tenen 
menys capacitat d'investigar temes pel seu compte. Això fa que les 
noticies que proveeixen els gabinets de comunicació d'institucions i 
empreses tinguin més pes, i que sovint aquests organismes tinguin la 
capacitat de marcar l'agenda i manufacturar el relat.

Una tercera circumstáncia són les rutines de producció ais 
mitjans, que són frénétiques. Lluny de la romàntica imatge del 
periodista que arriba a la redacció al mati i "surt al carrer" a buscar 
noticies, els mitjans tenen unes dinámiques de funcionament 
adquiridas, no deixen de ser "fábriques de noticies" per omplir 
páginas de diari, minuts de ràdio, per actualitzar el web. D'una banda, 
cada cop hi ha menys personal per fer la faina, i de l'altra. Internet 
accelera el ritme de producció. Això vol dir que els periodistas 
han de fer cada cop més coses i més de pressa, i no hi ha temps 
per aprofundir. Si ja són blasmadles les peces que es limiten a 
reproduir qué ha dit un o altre politic amb un micrófon al davant 
sense aprofundir-hi més, les xarxes socials han accélérât aqüestes 
noticies: hem passât del "periodisme de declaracions" al "periodisme 
de piuladas".

Una quarta circumstáncia és l'autocensura. La inexisténcia de 
censura directa tal com era entesa, per exemple, durant la dictadura 
franquista no voi dir que no hi hagi certs mécanismes personals 
que fan que determinats ternes no surtin a la Hum. Les causes són 
diverses: la por del periodista de ser assenyalat, de perdre la feina, de 
no millorar les pròpies condicions, de sortir del ramat... Per molt bé 
que vulguin fer la seva feina, els i les periodistes també han de seguir 
pagantel lloguer.

canviar la dinàmica dels grans mitjans, però això no voi dir que com a 
audiència no tinguem poder per contribuir a "girar la truita".

Una de les accions imprescindibles com a lectors o espectadors 
és mantenir alerta l'esperit critic, però albora sent honestos i 
reconeixent la feina ben feta. No es tracta de creure's allò de «si ho 
diu la televisió, és veritat», però tampoc allò de «tots els mitjans 
manipulen». Malgrat tot, es fa bon periodisme, també ais grans 
mitjans.

Una altra acciò molt important és fer un consum responsable 
dels mitjans de comunicació. Tal com passa amb l'alimentació, que 
procurem evitar els greixos saturats i ingerir aliments de qualitat, en 
el periodisme podem optar per evitar les tertúlies sensacionalistes i 
optar per programes d'anàlisi més reposada. Com a minim, per tenir 
una dieta variada.

I això va Higat a l'acció següent: el millor que podem fer per vetllar 
per un bon periodisme és consumir i donar suport econòmic als 
projectes que aposten per una visió critica i honesta. Els últims anys 
s'ha accélérât el naixement de projectes que, lluny dels grans mitjans 
corporatius, aposten per una veu pròpia, per parlar de temes que 
la resta no treuen i per fer un plantejament honest de la seva tasca. 
Això, sovint, va relacionat també amb un model de finançament 
i de presa de decisions molt diferent dels mitjans corporatius: 
estructures cooperatives, poca dependència de la publicitat, 
finançament a càrrec dels lectors, etc., són el nostre pa de cada dia.

Des dei Crup de Periodistes Ramon Barnils, tirem endavant 
projectes com l'Observatori Critic dels Mitjans Mèdia.cat i l'Anuari 
dels Silencis Mediàtics, que enguany arriba a la cinquena edició i que 
es finança gràcies al micromecenatge. És el nostre granet de sorra 
per seguir treballant en la defensa d'un periodisme critic, rigorós, fet i 
pensât des dels Països Catalans.

Qué podem fer-hí com a ciutadans?
Arribats a aquest punt, qué podem fer com a ciutadans i ciutadanes 
per fomentar un periodisme critic i rigorós, imprescindible per a la 
bona qualitat de la democràcia? És difícil que una persona sola pugui

EUsenda Rovira és coordinadora de l'Anuari Mèdia.cat. 
Laía SoldevUa és membre de l'Observatori Mèdia.cat.
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La sGxuación de la autocensura
HARÍA-MILAGROS RIVERA GARRETA5

Mar Alza, Femme couteau... [fragilidad], 2011. Colteli de porcellana sobre coixi de vellut, estoig de fusta. 82 x 30 x 6 cm. Fotografia de Mar Arza. CC BY-NC-ND 3.0

¿Se puede sexuar la censura? ¿Se puede sexuar la autocensura? 
¿Qué quiere decir sexuar? Algunas (Luce irigaray, Lia Cigarini,
Luisa Muraro, yo misma junto con otras)' llamamos sexuar al 
reconocimiento en signos escritos, hablados, pintados, cantados, 
grabados, soñados... de la experiencia humana universal de ser y 
habitar un cuerpo de mujer o un cuerpo de hombre. La universalidad 
de la sexuación humana la confirman la transexualidad, el 
travestismo, la pasión queer o la condición hermafrodita, ya que son 
tránsitos entre Mermes y Afrodita o viceversa, es decir, desde, entre 
y a uno de los dos sexos que constituyen la criatura humana.

1 Luce Irigaray, Ética de la diferencia sexual (1984), trad, de Agnès González 
Dalmau y Ángela Lorena Fuster Peiró, Castellón, Ellago, 2010; Lia Cigarini, La 
palítica del desea. La diferencia femenina se hace historia, trad, de Haría- 
Milagros Rivera Carretas, Barcelona, Icaria, 1996; Luisa Muraro, La indecible 
suerte de nacer mujer, trad, de María-Milagros Rivera Carretas, Madrid, 
Marcea, 2013.

Pero del universal que es la sexuación humana, la cultura 
occidental moderna y postmoderna no da cuenta. En sus libros, 
la diferencia sexual es una experiencia muda, insignificante 
o no significante. Son libros protagonizados por un neutro 
pretendidamente universal que se expresa en masculino porque la 
lengua no se ha dejado inventar un cuarto género gramatical, siendo 
el tercero el verdadero neutro, el de las cosas u objetos.

En la cultura occidental moderna y postmoderna la diferencia 
sexual se ha quedado desamparada, desnuda de símbolos, 
rompiéndose así el vínculo vivido entre experiencia y lengua. Porque 
auvpaVÁsiv significa "lanzar con", lanzar signos con su experiencia, 
con carne; signos, pues, vinculados, dependientes. El vínculo, omitido, 
se ha refugiado en el síntoma (de la histeria a la fibromialgia y otras 
fatigas crónicas), en la mística y en el feminismo precisamente 
llamado "de la diferencia".
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A I'esquerra, Incis... de Mar Arza (2012). Paper coto i Hi. Fragment de text revelat. 170 x 120 cm. Fotografia de José Carlos Díaz. A la dreta, Dona de 
Lot, de Joana Cera (2014). Pedra de sai. Fotografia de Mar Arza.

En este sentido de experiencia no dicha es sexuada la censura y 
es sexuada la autocensura. La experimenta el hombre, la experimenta 
la mujer, cada sexo a su manera, sin que se trate de experiencias 
contrarias o reducidles la una a la otra. ¿Hay entonces dos artes, 
dos historias, dos lenguas? No: el arte es uno, la historia es una, la 
lengua es una, pero son dos quienes las viven, las experimentan, las 
expresan. Es decir: es sexuado quien habla, quien crea, quien piensa, 
mata, escribe, roba, ama, lee, disfruta, padece, juega...

¿Da miedo, por determinista? No. Hace ya tiempo (en 1987) que 
escribieron las que forman la Librería de mujeres de Milán, sin que haya 
sido posible refutarlo desde entonces —aunque sí no entenderlo—, 
que el ser mujer se elige, sabiendo que no es objeto de elección.^ El 
sentido de esta paradoja se capta enseguida al aplicarla a la libertad. 
Habitualmente creemos que la libertad es una y, sin embargo, es dos: 
está la libertad individualista, la del sujeto moderno que, con sus

derechos, actúa en la sociedad y se defiende de la sociedad, y está la 
libertad femenina, experimentada como libertad relacional, libertad 
"con" con otra —sin excluir ni incluir al otro— que te da «vínculo, 
intercambio y medida».^ Carla Lonzi, la gran crítica de arte del siglo 
XX, fundadora de Rivolta femminile en Milán y en Roma en 1970, 
escribió en un largo y precioso diálogo con su marido, el artista Pietro 
Consagra: «Tú, para hacer arte no solo tienes que poner las relaciones 
humanas en segundo plano, sino que las tienes que descartar en el 
momento en el que te ponen ante verdades que contrastan con el 
clima que necesitas para producir tus cosas. No es que des prioridad a 
eso pero quede también sitio para lo otro: para esto ya no queda sitio. 
Una relación desvela verdades, no solo lleva a conocerse a sí mismo, 
sino también al otro, da una visión de las dos partes: tú necesitas la 
visión de una sola parte. Precisamente la relación es el ingrediente 
nocivo para tu producto.»

2 «En otras palabras, una mujer es libre cuando significar su pertenencia 
al sexo femenino es una opción que toma a sabiendas de que no es objeto 
de elección». Librería de mujeres de Milán, No creas tener derechos. La 
generación de la libertad femenina en las ideas y vivencias de un grupa de 
mujeres, trad, de M. Cinta Montagut Sancho con Anna Bofill, Madrid, Horas y 
horas, 1991 y 2004; p. 181.

3 Lia Cigarini, «Libertad femenina y norma», en DUODA. Revista de Estudis 
Féministes, 8 (l995),p. 85-107; Luisa Cavaliere, Lia Cigarini, C'è una bella 
differenza. Un dialaga. Milán, et al./ edizioni, 2013. (Hay una buena diferencia. 
Un diálago, trad. de María-Milagros Rivera Carretas, en vías de publicación en 
la Biblioteca Virtual de investigación Duoda www.ub.edu/duoda/bvid/).
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Elena del Rivero, Heloise Perfundet Omnia Luce, 2009. Tapis de 3 x 3m, projecció audiovisual 
en loop d'una performance. Instal-lació a les escales nobles de I'edifici historic de la UB. 
Fotografíes de Pau Fabregat, cortesía arxiu Duoda, Centre de recerca de dones, UB.

Por eso coincidimos muchas y muchos en decir, por ejemplo, que 
una mujer con poder (no todas) gobierna igual que un hombre, sin 
que notemos la diferencia. No notamos la diferencia precisamente 
porque ella, al gobernar, y quizás también al vivir, ha elegido un 
simbólico masculino.

Que la censura sea más propia de la historia de los hombres es 
algo que no necesita de grandes demostraciones. Basta contemplar 
el derecho, gran construcción de lo simbólico masculino, o las 
grandes religiones monoteístas, que están fundadas en la censura 
de la madre y de la diosa madre, aunque ella asome habitualmente 
por algún sitio, por ejemplo en la Trinidad cristiana, censura de las 
Tres Madres de las religiones mediterráneas prepatriarcales.'^ ¿Y  la 
autocensura? Aunque exista, sí, sin duda, no es inherente a la historia 
de las mujeres sino desliz de la mujer en lo masculino. Que no es 
inherente a la historia de las mujeres lo muestran la caza de brujas, 
por ejemplo, que persiguió y mató a innumerables mujeres libres 
porque no se autocensuraron, o la obra de grandes artistas, desde 
el autorretrato de En el Beato de Girona (h. 975) o las anónimas 
esculturas de Vírgenes románicas y góticas, madres de Dios con 
su esfera infinita/lirio/flor en la mano, hasta la Judit decapitando o 
Holofernes (I6l 2- l6l 3) de Artemisia Gentileschi, o Un mundo (1929) 
de Ángeles Santos Torroella, o la instalación Heloïse Perfundet 
Omnio Luce (2009) de Elena del Rivero, o la Sonto Generoció (2012) 
de Cori Mercadé, el Llibre de revelocions (2013) de Mar Arza o Mujer 
de Lot (2014) de Joana Cera. No se autocensura quien ve lo invisible y 
lo expresa.

Como las brujas, las grandes artistas —grandes en grandeza 
femenina, es decir, relativa a las relaciones, como en la teoría de la 
relatividad de Albert Einstein y Mileva Marie— son grandes porque 
no se autocensuran sino que rodean, esquivan y sonríen con la risa 
de las entrañas. Rodean y esquivan precisamente la censura y la 
autocensura, que ante una creadora se presentan, la una, como

prohibición más o menos explícita de hacer 
simbólico, es decir, de lanzar al aire, al 
espíritu común, signos con su carne, con 
su experiencia humana femenina, y, la otra, 
como tentación de corear y difundir lo 
masculino vigente a cambio de identidad, 
dinero o fama.

Y quien mira su obra lo experimenta 
y percibe, si la experiencia estética se 
da mientras mira o después, como una 
revolución simbólica instantánea e 
imparable. La palabra "estética" indica 
precisamente la experiencia de la 
percepción, no solo de la mirada sino de la 
mirada incorporada, captada por la carne, 
derivando como deriva la palabra "estética" 
de aiG(!;avsG(!^ai, "percibir". Las etimologías 
recuerdan el origen femenino prepatriarcal 
de las palabras, origen que es la madre, 
depositarla de la lengua materna.

Y ¿por qué sonríen? Sonríen porque 
a una mujer, el crear en correspondencia

con su ser mujer la conecta con sus entrañas, con su intellectus 
amoris o entendimiento del amor, y esta conexión forma parte de 
la sexualidad femenina, de la risa de las entrañas. Da un placer y una 
paz que relajan la campanilla del cuello, placer y paz no obtenidas 
con lucha, emulando al tigre, sino con percepción pasiva que suelta 
voz, conocimiento de lo otro, autoconocimiento, soplo. Al modo de 
la perfecta risa histérica. ¿Le gusta al hombre que la mujer se ría 
durante el coito?

Y sonríe o puede sonreír con la risa de las entrañas también quien 
contempla la obra, si no se autocensura, es decir, si deja llegar a su 
vientre el don que la creación necesariamente ofrece.

Mar Arza http://www.mararza.com/
Helena del Rivero, Heloise http://www.the-paraclete.com/home 
Sobre l'obra Heloise, consulten http://vimeo.com/54046739 
Joana Cera, http://maserre.com/artist/joana-cera-2/

4 Sobre las Tres Madres, véase Esther Borrell, Les tres mares. Les arreis 
prepatriarcals deis pables catalans, Lleida, Pagès, 2006.

María-Milagros Rivera Carretas es madre y abuela, ama de su casa, 
catedrática de la Universidad de Barcelona e investigadora del 
Centre de Recerca Duoda. Además de Duoda (1982) y de su revista 
del mismo nombre (1991), ha contribuido a fundar la Llibreria Próleg 
de Barcelona (l99 l), la Fundación Entredós de Madrid (2002) y la 
Biblioteca Virtual de investigación Duoda (2011). Ha publicado varios 
libros y su obra ha sido traducida al alemán, al italiano y al inglés 
www.mariamilagrosrivera.com.
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Políticas en femenino en los años del Arte Conceptual. 
Conversación con Concha Jerez
MAIACREU5

Instalación Interference landscapes (Kunstlerhaus,Graz, Austria, 1993)

Concha Jerez (Gran Canaria, 1941) es una artista singular en 
el panorama del arte contemporáneo español. Su trayectoria 
creativa, que inicia su transcurso en los años del arte conceptual, 
se ha desplegado desde múltiples registros formales y técnicos: 
la imagen en movimiento, el texto impreso, la palabra, el sonido, 
la performance, la instalación y la obra intermedia. También ha 
realizado trabajos para internet y obras radiofónicas en colaboración 
con el artista, teórico y compositor José Iges.

Tal y como reconoce la propia artista, sus inicios creativos 
estuvieron marcados por experiencias de vida determinantes: su 
formación en Ciencias políticas y en música; el conocimiento de las 
teorías anarquistas por la vía directa del ámbito familiar; el dilema de 
repartir su tiempo entre las tareas de madre y la necesidad creativa 
de artista. Con semejante substrato intelectual y vital, Concha Jerez 
irrumpe en la escena artística a finales de los años setenta con

diversos trabajos de profundo calado crítico que enseguida se abren 
paso hacia las ideas de censura y autocensura. En un texto histórico^ 
la artista reconoce que la imposibilidad de expresarse en libertad dio 
origen a sus primeros Escritos ilegibles autocensurados (1974)-

A partir de 1977 expande su crítica en torno a la palabra hacia la 
prensa escrita. Le interesa analizar cómo sus estructuras —estéticas 
e ideológicas— se inscriben de forma inmediata en nuestras mentes 
y nos predeterminan. Fruto de este giro conceptual fueron las 
instalaciones Significación del estilo (1978) y 12 páginas de crítico de 
Madrid (1979)-

Precisamente con estas dos piezas Concha Jerez cerró, en el mes 
de junio de 1979, la emblemática historia de Sala Tres de Sabadell 
(1972-1979), uno de los espacios alternativos que configuran el mapa 
geográfico del arte conceptual en Cataluña.^ Pasados 36 años de 
aquella histórica muestra, Concha Jerez no solamente se mantiene 
fiel a sus orígenes conceptuales, sino que su trabajo actual continúa 
atravesado por la reflexión en torno a las fisuras del lenguaje como 
experiencia, quizás, ineludible.

Mata Creus. En tu trayecto creativo, la reflexión acerca de la idea 
de censura y autocensura es constante. Aparece y reaparece des 
de múltiples formas y procedimientos. Para mí, es especialmente 
significativo que abordes estas ideas precisamente en los 
denominados años de transición, momento histórico en el que las 
estructuras políticas de nuestro país se preparan para dar el salto 
desde una dictadura militar a una democracia. Son tiempos de luz 
y de cambio teñidos, sin embargo, por la poderosa sombra de un 
pasado que de hecho nunca se fue. Es en este contexto histórico 
cuando tú entras en la escena del arte nada más y nada menos que 
con una reflexión critica en torno a la censura y la autocensura.
Sin embargo, me gustaría nombrar otro contexto donde ubicar tu 
trabajo entorno a los limites entre palabra y libertad. Me refiero a 
las trasformaciones y aperturas en las luchas y teorías feministas 
que en aquellos años estuvieron marcadas por el giro conceptual 
de la diferencia. Es decir, por la búsqueda de un decir en femenino, 
no para hablar de esencias, sino para referirse a zonas silenciadas 
de nuestras vidas en común. ¿Abordar los conceptos de censura y

1 Concha Jerez: «Teixit de paraules i espais», catáleg: Art i escriptura, KRTU, 
Generalität de Catalunya, Barcelona, 1999-
2 La historia de la Sala Tres, ubicada en la planta sótano de l'Académia de 
Belles Arts de Sabadell, pasa por tres etapas definidas por el cambio en los 
grupos que se responsabilizan de su gestión y programación. El primero se 
sitúa entre 1972-1975. El segundo, entre 1975-1976. El tercero, entre 1977- 
1979. En éste último período, a partir de diciembre de 1977, la Sala Tres 
pasa a denominarse Espai Tres. Sin embargo, este cambio de nombre no
se corresponde con un cambio en la orientación de su programa expositivo 
que, de hecho, continua basándose en mostrar la obra de los pioneros del 
arte conceptual como Francesc Torres, Joan Rabascall, Francesc Abad,
Fina Miralles, Angels Ribé, Eulalia Grau y finalmente Concha Jerez. Para una 
cronología sobre Sala Tres, ver catálogo. Sala Tres (1972-1979) en la ruta de 
l'Art Alternatiu a Catalunya, Sabadell, Museu dArt de Sabadell, 2008.
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Arriba, Caja de Cotidianidad (MU5AC, León, 1985-2014).
Abajo la perfora anee Intervalo único de tiempo autocensurado 
(Sala de El Charco, Lanzarote, 2D15).

autocensura era para ti una forma de hablar en femenino?
Concha Jerez. En acuellos años desconozca absolutamente 

las teorías feministas. Mi bagaje conceptual venía de las ciencias 
políticas y de una actuación politiza en el contexto de la dictadura 
franquista, por lo que nri primera reflexión en torno a la idea de 
censura y autocensura la hice desde un planteamiento general en el 
contexto concrete de les expectativas politizas que emergieron con 
la muerte del dictado'. Es ahí donde me di cuenta de que el mundo 
de supuestas Übertaces que acabábamos de alcanzar chocaba de 
frente ya no tar solo con la censura —realidac objetiva e histórica

que coarta nuestras libertades—, sino que existía una autocensura 
previa a la censura. Tampoco en los denominados anos de transición 
se podía decir todo. También dentro de las libertades democráticas 
se ha ido imponiendo el principio de lo políticamente correcto y 
de lo que no lo es. Y dentro de esta autocensura —y ahí vamos 
a lo femenino—, yo vi que en las mujeres se sumaba otra fuerte 
autocensura que era la imposibilidad de hablar como mujer. Nuestras 
realidades personales no se consideraban. Aunque en aquellos 
momentos desconocía totalmente las teorías feministas, sin 
embargo en la práctica —hoy me doy cuenta— era muy consciente 
de que en mi trabajo en torno a la censura también estaba inscrita la 
voz autocensurada de ser mujer.

M. C. Tu trabajo acerca de la censura/autocensura en el contexto 
de los años setenta y ochenta, según mi modo de ver, puede 
inscribirse en el contexto del deseo de libertad política femenina, 
directamente relacionada con el esfuerzo y la aptitud subjetiva de 
las mujeres de dar sentido a sus vidas. La pregunta no es qué efecto 
tiene haber nacido mujer, sino cómo las mujeres se desenvuelven en 
la escena del mundo. La diferencia femenina en la práctica del arte 
significaba la clara voluntad de alterar el retorno de lo siempre igual.

C. J. Sí, es cierto lo que dices. En mis inicios yo desarrollaba 
mi práctica artística de forma muy independiente y, aun sin ser 
consciente de ello, lo hice asumiendo las contradicciones que suponía 
el compartir mi trabajo creativo con el de ama de casa y madre. Esta 
realidad pedía un gran esfuerzo personal que hoy considero de valor 
político.

M. C. Siguiendo con la perspectiva de iluminar el carácter 
femenino y, por lo tanto, político de tu trayectoria creativa, me 
gustaría hablar de tu relación con la palabra, el lenguaje. Del 
carácter lingüístico del ser y del pensar. Desde la diferencia 
femenina emerge la relación conflictiva entre un lenguaje culto de 
autoridad, un lenguaje formalizado y la búsqueda de un lenguaje 
natural, experiencial, no formalizado, directamente relacionado 
con la experiencia de vida. Aquí entran enjuego los conceptos de 
contingencia, vulnerabilidad y dependencia directamente inmersos, 
tal y como nos recuerda Hannah Arendt, con la posibilidad de la 
singularidad, del ser yo misma. Más allá de influencias conceptuales 
y teóricas, tus inicios en el campo del arte están directamente 
implicados con el gesto íntimo y privado de poner enjuego las 
características de tu propia experiencia. La libertad femenina ganada 
desde la práctica del arte.

C. J. En realidad, lo que te voy a decir es muy femenino. Yo 
empecé a trabajar en el campo del arte mirando hacia mi interior.
Mis primeras obras las realicé, como ya te dije, compaginando 
mi actividad creativa con la de ama de casa y madre de mis hijos.
En este sentido de poner en relación lo personal y lo político, me 
sorprendieron enormemente los planteamientos políticos de mis 
compañeros conceptuales desarrollados en los encuentros del 
Instituto Alemán de Madrid a principios de los setenta; me parecían 
enormemente naif porque yo venía de una experiencia política mucho 
más honda, no en el sentido de políticas de partido, sino más bien 
de posicionamiento político centrado en lo ideológico. Por todos 
estos motivos, mi práctica artística de aquellos años setenta se fue 
desarrollando de forma independiente.

A esta primera contingencia en seguida le añadí otra: la voluntad 
de mantener mi obra fuera del mercado. Esta voluntad residía en 
mi decisión de desarrollar mi obra libremente, sin limitaciones. Por
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este motivo busqué ganar mi sustento en otros campos laborales, 
como el de la pedagogía en el progresista colegio Siglo XXI de 
Madrid. Poner en relación los lenguajes experimentales del arte 
con pedagogías innovadoras que yo misma elaboraba, me incitó a 
trabajar en la relación conflictiva entre lo privado de la realización 
de la obra de arte y su irrupción en lo público. Esta experiencia venía 
determinada por mi forma de hacer arte estrechamente ligada a mi 
interés permanente por el formato creativo de la instalación como 
obra in situ. La instalación convive con la intervención. Intervenir, 
transformar, interceptar.

M. C. ¿Recuerdas en qué momento introduces de forma 
consciente la experiencia en femenino en tu práctica artística?

C. J. Mi primer acercamiento al arte desde la óptica de mujer 
se concretó en una instalación realizada en la galería Wewerka, en 
Malpartida de Cáceres, en el año 1986, donde desarrollé el concepto 
de límites. Dentro de los límites había el límite de la cotidianidad 
en femenino. Lo materialicé en una sartén en el interior de la 
cual había cristales rotos con escritos ilegibles autocensurados. 
Dentro de la sartén, una cuchara con la palabra "diario". Y ese era 
mi diario de cotidianidad. Esta fue mi manera de incorporarme a 
un arte feminista, hablando de una realidad interior, de un mundo 
oculto del cual nadie quiere saber. Ni entonces ni hoy. Las mujeres 
continuamos obligadas a luchar por una libertad que no es la de los 
famosos derechos civiles. Se trata de la libertad de poder hablar y 
desarrollarse libremente.

M.C. Hablar de censura nos lleva a hablar de libertad, una idea de 
grandiosa atracción para el discurso del arte. En el marco de la teoría 
crítica y las perspectivas feministas, la libertad sería la perspectiva 
que nos induce a poner en cuestión el espacio de veracidad en el 
cual estamos inscritos, o sea, reconocer la imprenta (exterior) que 
rotula aquello que pensamos, que decimos, que podemos decir, que 
podemos creer. La libertad seria, pues, una disposición a salirse de sí 
mismo. Salirse de sí misma y hablar en femenino. ¿Te planteaste esta 
posibilidad?

C J. No tan concretamente en femenino, pero sí en el extenso 
trabajo que he llevado a cabo con las palabras ambiguas. Las palabras 
ambiguas son esenciales en mi obra.

M.C. Pero la ambigüedad de la palabra, yo precisamente sí que la 
veo en femenino, porque es la única brecha que te permite salirte del 
lenguaje normativo y abrirlo.

CJ. Claro, tienes toda la razón. La ambigüedad es constante en 
mi obra desde el año 1984, que la utilicé junto con otras referencias 
claramente feministas en mi primera vídeo-instalación en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid, que giraba en torno a la idea del tiempo 
real, tiempo virtual y tiempo mental. Asimismo, esta problemática se 
repite en la instalación que realicé en la Capilla del Oidor, en Alcalá de 
Henares, del 1989, titulada "Transgresión de tiempos".

M.C. Transgresión de tiempos. Tiempo interior, tiempo individual, 
tiempo exterior, tiempo social. Transgredir la separación patriarcal 
entre tiempo y espacio privado del tiempo y el espacio público. 
Tiempo transgredido o tiempo expandido de la psicología, la poesía, 
la creatividad donde se recrean y revierten las relaciones entre lo 
subjetivo (privado) y lo social (político). Ahí es donde la diferencia 
femenina entra enjuego en su posibilidad de cambiar el orden 
simbólico que nos ha sido legado. Precisamente aquí es donde 
alcanza su luz especial el uso que tú haces de la realidad material 
y objetual de tus trabajos. Todo lo que te rodea es la materia prima

W ifm m

Stand de la Galería Aural en la feria de arte Summa de 2013

a partir de la cual creas tu discurso estético. Un arte que rehuye 
¡os saberes claros, definidos y transparentes de la universalidad 
masculina para hundirse en un saber finito, contingente. Un saber 
que no imita ni admira, ni perpetúa, sino que fluye, se transforma, 
porque surge de la acción real y concreta. De la relación reinventada 
necesariamente por tu deseo de generar ejemplaridades que 
orovengan de tus propias experiencias y relaciones. Memoria viva 
;on la que inventas, creas, propones otras relaciones entre las 
oalabras y las cosas. Entre presente y pasado, entre memoria y 
desmemoria.

CJ. Sí, mí trabajo sobre la idea de ambigüedad se relaciona 
directamente con mis trabajos sobre la memoria. Y desde luego 
con la desmemoria. La primera obra que yo hice centrada en ello 
fue en Pamplona, en el año 1983. Se titulaba "Retorno a la memoria", 
^ero donde empecé a elaborar más profundamente las relaciones 
Humanas con el tiempo fue en Kassel, con la instalación de carácter 
absolutamente feminista titulada In quotidionitatis memoriom 
(1987). La instalación, que servía de soporte a la performance que 
realicé, ponía otra vez en escena utensilios de cocina llenos de 
cristales con textos ilegibles autocensurados y rollos bellísimos 
de papel vegetal de 20 metros de longitud llenos de una escritura 
que jamás sería leída, porque yo prendería fuego a esta escritura
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Música diario (Galería Saro León, Las Palmas de Gran Canaria, 1996)

destinada al olvido. Formaba parte de la instalación la cal viva 
—material de limpieza, de desinfección, de olvido—. Con esta 
instalación y las acciones realizadas en ella, fui plenamente 
consciente de mi voluntad de poner en relación el espacio privado 
con la escena pública. Una relación compleja que tiene que ver 
con el mundo interior de la mujer. Un tema muy recurrente en mi 
trabajo, pero que al mismo tiempo se cubría y extendía a la idea de la 
autocensura.

M.C. La palabra inalcanzable, una idea poética que abre muchas 
puertas y conjeturas atraviesa todo tu recorrido creativo. ¿Qué es lo 
que te interesa decir con la idea de lo ilegible?

CJ. La gente, muchas veces me ha preguntado: ¿Qué es lo que 
escribes? Pues no lo digo, claro. Son escritos autocensurados 
de ideas que yo veo que se piensan y que no se pueden decir.
Yo escribo, sí, no es una ficción, es una realidad. Son realidades 
autocensuradas. Yo quiero hacer ver que son escritos que yo escribo 
y que los he autocensurado. Que me los censuro yo misma. Y con 
ello busco crear una tensión, una posible utopía de transgresión. 
Como línea que recorre internamente toda mi obra yo situaría la 
idea de "Transgresión". Transgresión de tiempos, en la cual está 
el tiempo autocensurado, el tiempo de la memoria, el tiempo 
real, el tiempo mental, los límites del tiempo, los fragmentos de 
tiempo. Transgresión de actitudes, mentalidades, de acciones... Y

ahora, desde la perspectiva de los años, reconozco en mi trabajo 
una actitud plenamente feminista que no avanza desde la teoría 
crítica y la filosofía, sino desde la práctica cotidiana de la acciór, la 
performance y la poética objetual que permite el formato artístico 
de la instalación.

No es por casualidad que en todas mis performances de 
aquellos tiempos yo siempre me vistiera de mujer. Dada a vestir 
cotidianamente en el formato cómodo del pantalón, el uso del 
vestido elegante y los zapatos de tacón en mis performances m»e 
permitían circunscribir en mi práctica artística un determinado 
lenguaje corporal y simbólico. Esa figura femenina elegante, que 
sabía hacer todo adecuadamente, me permitía desarrollar un 
contratiempo simbólico muy oportuno, insisto, siempre he miradc 
hacia adentro, en mí. Así ha transcurrido todo mi desarrolle vital y 
creativo.

M.C. La acción real y concreta de transformación. Reinventa' 
relaciones necesariamente por el deseo como mujer de generar otras 
formas de mirar, otras ejemplaridades que provengan de su pro: ia 
voz.

C.J. Pero no hemos ganado. La gran maldición de los que nos 
dedicamos al arte es que todo lo que tocamos se nos convierte en 
estética, sea pasada, presente o futura. No podemos salir, es nuest'a 
jaula, una jaula de oro, pero una jaula. Aun así yo he intentar o sa ir
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de esa jaula. Te digo esto porque para mí, en el siglo XX ha habido 
un camino hacia la autocensura enorme, enorme. Y lo más grave es 
que no solo ha sido a niveles personales, que sí que también los hay, 
sino también a niveles políticos. El advenimiento de la autocensura 
en tiempos de democracia es aplastante. Es angustioso. Yo lo vivo 
con verdadera angustia. De ahí que en mi trabajo esté adherida 
de forma continuada esta necesidad de transmitir desde mis 
herramientas artísticas esa sensación de que vas caminando y te 
vas encontrando con la autocensura en una cosa, en otra... La gente 
que no se autocensura es apartada políticamente, socialmente, 
incluso dentro de las familias también es una persona incómoda. Y 
desde el punto de vista de la experiencia femenina, esta autocensura 
tiene un desarrollo muy específico, terriblemente específico. 0 te 
autocensuras, o te conviertes en un ser extrañado, en la "loca de la 
colina"

Yo no veo que estemos avanzando en esta cuestión; al contrario. 
Hoy vemos actitudes y comportamientos de hijas de madres 
feministas que aceptan modos de vivir sumisos al barón. Hasta que el 
ADN feminista no se trabaje desde el lenguaje materno, la guardería 
y la enseñanza, no tendremos esperanza.

M.C. El contexto artístico de los años setenta a los noventa 
estuvo muy abierto a la lucha feminista. Se contemplaba la 
posibilidad de cambiar el orden simbólico dominante, dar a luz la 
palabra en femenino abriendo un nuevo horizonte de mediación con 
el mundo. ¿Sientes que formas parte de aquella lucha?

C J. Sí, sí. Yo la aprehendí en Alemania y Austria, donde tuve la 
oportunidad de relacionarme con grupos de artistas, galeristas y 
críticas muy concienciadas, como las fundadoras del Frauen Museum 
de Bonn, donde he expuesto en diversas ocasiones. Con ellas inicié 
mi reflexión a finales de los ochenta en torno a la relación entre la 
imagen femenina, los medios y la industria de consumo. Aquí cabe 
citar la instalación que realicé en la ciudad de Graz en Austria en 
el año 1993, en el contexto de tres grandes eventos culturales que 
se desarrollaron en torno a tres enunciados: "On line" "In control"
"On the air". Los elementos protagonistas de mi instalación fueron 
los distintos modelos de la muñeca Borbie, por aquel entonces un 
verdadero artefacto de transmisión de conceptos retrógrados, 
reproduciendo los estereotipos más vulgares del lenguaje sumiso del 
cuerpo de la mujer. El otro era el discurso de los medios y su potencial 
performativo; de hecho, otro de los leitmotiv de mi trabajo. Esta 
obra y otras con discurso similar, se han ido reinventado a lo largo de 
mi obra. Es mi forma personal de invitar a la gente a romper con lo 
establecido. A crear líneas de interferencia.

M.C. Relaciones de intervención. El actuar directamente sobre 
la realidad como uno de los principios fundamentales de todas las 
formas de feminismo. Transformar.

C.J. Y repensar la palabra. Por ello el lenguaje está siempre 
presente en mi obra, aunque paradójicamente se relacione en 
muchos casos con lo ilegible autocensurado. Quisiera insistir en 
esta compleja relación. Soy una amante de la palabra. Del lenguaje. 
Para mí, la escritura ofrece un campo semántico muchísimo más 
amplio que la imagen. Quizá por ello los artistas conceptuales 
hemos utilizado el lenguaje, porque allá donde colocas una palabra, 
esa palabra genera enorme cantidad de imágenes. En todo caso 
y concluyendo, resumiría en una idea la intención de toda mi 
trayectoria vital y artística (por otro lado, absolutamente relacionada 
internamente). Mi obsesión creativa no se dirige a gustar o no gustar.

a vender o no vender. Esto me da igual. Lo que me propongo en mi 
obra es situar al espectador o espectadora ante mis planteamientos, 
mis temas, mis dudas..., con la intención, quizás utópica, de que 
pueda surgir en ella o en él la necesidad de pensar.
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Franco, Felipe, Pujol y otros chicos del montón

COLLECTIULELAND PALMER

«Preguntem-nos: si a partir de discursos que no provoquin 
cap distorsió en la normalitat serem capaços de superar-la»
Térro Cremoda

Fer referéncia a la censura en un context que ha estât assolit com a 
estructura que protegeix la Hibertat d'expressió resulta problematic 
o, si més no, incomode. En el context d'un Estât que ha passât d'un 
règim dictatorial a un suposat sistema democratic, referir-se a la 
censura no significa només parlar de "censura en" sinó també, i el més 
important, analitzar des d'on es pregunta sobre la censura.

Primer Intent és el títol del nostre projecte de recerca sobre la 
censura contemporania a les practiques artistiques en el context 
postdictatorial de l'Estat espanyol, un projecte actiu des del 2012 
i que continua avui dia. Aquest projecte de recerca recull una sèrie 
de testimonis d'artistes, comissaris i/o critics, aixi com de diferents 
agents culturáis, sobre obres o propostes que han estât censurades. 
L'objectiu és presentar no només un espai de denùncia, sinó també 
un espai per visualitzar els processus actuals de censura i un 
punt de partida des del qual analitzar quins son els elements que 
articulen una hegemonía. Un recull de projectes i propostes que són 
controvertides, que podem utilitzar per intentar desarticular l'ordre 
existent. Aquesta compilado de carácter contestatari es divideix 
en un seguit d'apartats que són condició de possibilitat per pensar 
els processus de censura en el context contemporani: autocensura, 
politiques culturáis, Sexualität, copyright i finalment, a través de 
les propostes de Daniel Garda Andújar, Rogelio López Cuenca, 
Santiago Cirugeda o José Luis Pérez Pont, el projecte es condueix 
cap a estratégies que parteixen de la critica de la voluntat de control, 
estratégies que ens ajuden a transformar la nostra experiència 
quotidiana.

Originàriament pren com a base dos projectes: d'una banda, 
a partir de la sessió Rodo, programada per Hamaca i la revista 
Blogs&Docs als cinemes Maldà. La projecció va comptar amb la 
presència de Fernando Ruiz Vergara, que va presentar el seu projecte 
quasi a tali de primicia trenta-dos anys més tard.

Rodo va ser la primera pel-licula segrestada judicialment 
a Espanya després de l'aprovació de la Constitució de 1978 i la 
desaparició dels mécanismes del franquisme per a la censura prèvia 
del cinema. També va ser el primer documental realitzat a Espanya 
sobre la repressió exercida pel bàndol franquista durant la Guerra 
Civil espanyola.

El documentai aborda el fenomen de la romerio del Rodo, 
analitzant-lo des de diverses perspectives: la veracitat de l'apariciô 
mariana, el classisme de les hermondodes roderos, la relaciô de 
membres de les hermondodes roderos amb la repressió exercida per 
partidaris dels insurrectes a Almonte els primers mesos de la Guerra 
Civil. L'exhibiciô de la pel-licula es va veure afectada per una intensa 
polèmica. El documental va trigar anys en ser estrenat a Andalusia, 
havent d'esperar fins el 1985. Només el triomf al festival de Sevilla va 
permetre que s'estrenés a Madrid, el febrer de 1981.

D'altra banda, la inclusiô de testimonis d'un vei d'Almonte, els

quais assenyalaven José Maria Reales Carrasco, alcalde de la 
localitat durant la dictadura de Primo de Rivera i fundador de la 
hermonodod rodero de Jerez de la Frontera, corn a responsable 
de la repressió del poblé, que es va saldar amb cent assassinats, 
va suposar la interposició d'una denùncia, de la mà dels fills del 
mencionat, per injùries greus aixi corn per escami a la religiô católica 
i ultratge. Un jutjat d'instrucciô sevillà va prohibir el 8 d'abril de 1981 
l'exhibiciô de la cinta a Cadis, Huelva i Sevilla. Dos mesos més tard, 
el segrest s'estenia a tota Espanya. El juny de 1982 es va celebrar 
el judici a l'Audiéncia Provincial de Sevilla. Al judici es va rebutjar 
el testimoni de 17 veins d'Almonte que van ratificar el testimoni 
que apareixia al documental. Ruiz Vergara va ser condemnat a dos 
mesos d'arrest i 50.OOO pessetes de multa, aixi com al pagament 
d'una indemnització de 10 milions de pessetes en concepte de 
responsabilitat civil per un delicte d'injúries greus contra José 
Maria Reales. Es prohibirla la projecció de la pel-licula tret que se 
suprimissin les al-lusions a Reales de la cinta.

Malgrat que Ruiz Vergara va recorrer al Suprem, aquest va 
ratificar la senténcia. A mitjan maig de 1985, la pel-licula va tornar ais 
cinemes espanyols. Es van substituir els fragments suprimits per 
una pantalla en negre amb la llegenda «Supresión por sentencia de 
la Sala Segunda del Tribunal Supremo del 3.4.1984». Per decisió del 
distribuidor, els passis a televisió (a TVE i Canal Sur durant la década 
de 1990) van eliminar fins i tot els tails. La senténcia va significar la fi 
de la trajectória cinematográfica de Ruiz Vergara, que no va tornar a 
filmar cap pel-licula.

D'una altra banda, el nom del projecte. Primer Intent, fa referéncia 
a un projecte artistic desenvolupat per Antoni Muntades: TVE primer 
intent, una recerca sobre el procès de lectura i assimilació de la 
informació, sobre els mécanismes i significats que poden servir per 
manipular les temporalitats i les restriccions envers la informació. 
L'any 1988, el programa de Televisió Espanyola Metrópolis va posar
se en contacte amb Montadas per proposar-li un monográfic sobre 
la seva obra en ocasió de l'exposició que l'artista presentava al 
Reina Sofia de Madrid. Els productors del programa van acceptar la 
contraproposta de l'artista: Montadas els oferia fer una obra sobre 
Televisió Espanyola (TVE). Quan va presentar l'obra. Metrópolis es va 
desentendre de l'encàrrec sense oferir gaires explicacions. Montadas 
mostrava la seva mirada critica cap a una entitat que havia crescut 
amb el franquisme i que, tot i l'arribada de la democracia, es mostrava 
igual d'endogàmica i funcionarial. Aquell fet va asperonar Montadas 
a crear una nova obra sobre la censura: The File Room, un arxiu 
electronic que documenta la historia de la censura cultural i social 
des dels antics grecs fins a l'actualitat. El primer cas de censura que 
s'hi recollia era justement el rebuig de Metrópolis a emetre TVE: 
primer intento.

El nostre projecte proposa pensar quines són les Unies que 
sustenten l'existència de censura dins d'un estât suposadament Hiure 
i democràtic, que només flexiona els seus mùsculs si es superen certs 
limits, però on es troben exactement aquests limits? Qui els defineix
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La Disuasión: la marea y el límite
Rosen Meseguer

Un proyecto sobre lo globalizoción del búnker. Impresión de tintos negros sobre popel 
de olgodón o portir de un fotogrobodo sobre ploncho de cobre.

Un continuo tempus fugit puede apreciarse en las diversas transformaciones que se 
han ido produciendo a lo largo de la historia en la arquitectura defensiva; poco a poco, la 
ruina de unas da paso al esplendor de otras.

Estas estructuras de poder y deterninismo económico se articularon como modelos 
arquitectónicos impulsados por España, Portugal e Inglaterra durante la época colonial, 
como un modo de asentamiento y control. Tras la independencia, las obsoletas baterías 
quedaron en el espacio del pasado, y los países, deseosos de modernidad, tradujeron no 
sólo en la arquitectura civil este deseo, sino también en la arquitectura militar, que se vio 
influenciada por la modernidad y la vanguardia. De este modo, la independencia supuso 
la herencia de la modernidad ilustrada, desarrollada en aspectos formales, discursivos y 
culturales, algo que se contradecía con los sistemas de poder y economía, que los países 
independizados mantuvieron —como si de un viejo búnker se tratara— en estructuras 
excluyentes y tradicionales heredadas durante la época colonial.

Lo Disuosión: lo moreo y el límite consiste en una investigación sobre las 
vanguardias latinoamericanas y su herencia en las formas de la arquitectura militar, una 
metáfora sobre las contradicciones entre modernidad arquitectónica y modernidad 
económica y política.

El proyecto, desarrollado desde 1999 hasta la actualidad, ha supuesto la 
investigación, por medio de registro fotográfico, documental y gráfico, de búnkeres de 
la época colonial y búnkeres pertenecientes a la época moderna, como visualización de 
los cambios en las formas. Algunos de los países incluidos son: Brasil, Chile, Puerto Rico, 
Colombia y España, entre otros.

El proyecto se articula dentro de otras líneas investigadas por la artista en proyectos 
como OVNI Archive o Boterío de Cenizos. Metodologío de lo Defenso, y está vinculado 
a la participación de la artista en el grupo de investigación Decolonizingknov\/ledge ond 
oesthetics, entre Goldsmiths University London ^Matadero Madrid.







Roseli Meseguer és artista visual i doctora en Belles Arts per la 
Universität Complutense de Madrid. Actualment viu i traballa entre 
Santiago de Xile i Madrid.

Seleccionada per formar part de Plat (t) form 2013, Fotomuseum, 
Winthertur, Zuric; finalista al Premi Internacional de fotografia 
Pilar Citoler 2014, i Primer Premi Fundació Aena 2007, la seva obra 
es troba en coMeccions com el Centre dArt Dos de Mayo CA2M; la 
Fundació AENA; Caja Madrid Obra Social; Reial Académia d'Espanya, 
Roma; Museu Pati Flerreriano, Valladolid; així com a col-leccions 
privados a Llatinoamérica i Europa.

Fia realitzat presentacions de la seva obra en espais com el 
Museu Nacional Centre dArt Reina Sofia o Manifesta 8 , 2010-2011. 
Fla exposât des de 1997 a Espanya (PFiotoEspana; Intermediae 
Matadero, Casa Encendida, Madrid; Arts Santa Monica i Palau de la 
Virreina, Barcelona; IVAM, València; Centre Cultural Montehermoso, 
Vitôria-Gasteiz...), Anglaterra (The Photographers'Gallery,
Londres), Austria (Galerie im Taxispalais, Innsbruck), Escandinàvia 
(Kulturhuset, Estocolm;The Stenersen Museum, Oslo; Kuntsi 
Museum of Modem Art, Vaasa, Finlàndia; National Museum of 
Photography Copenhaguen, Dinamarca) i América (Art Center South 
Florida, Miami; Galeria Francisco Oller-Universitat de Riu Piedras, 
San Juan de Puerto Rico; Matucana 100, Santiago de Xile; Centre 
Cultural Borges, Buenos Aires; Museu Leopoldo Rother, Bogotá), 
entre d'altres espais.
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í com? Subseqüentment, altres 
preguntes sorgeixen d'aquestes.
I per avaluar aqüestes qüestions 
no podem descuidar que un deis 
problèmes fonamentals que 
hem d'afrontar quan parlem 
de censura és la seva definició; 
per tant, la tensió recau en com 
definlm qué és censura. Com 
definim qué és censura en un 
context que juga amb trampes 
historicodialéctiques?

De Franco a Felipe
La censura en el context 
espanyol té un significat 
indissociable del période 
franquista, la qual cosa sens 
dubte és problematic ja que 
ens fa assumir com a certa la 
premissa que hem passât d'un 
estât totalitari a una societat
"lliure". Això no només complica la identificació de les formes de 
censura que es produeixen actualment, sino que afegeix reticència a 
l'hora d'assumir la censura contemporània com a tal per part d'aquells 
que s'hi han enfrontat durant la dictadura.

La censura franquista no només suposava un control total sobre 
qualsevol manifestació del pensamene la imatge, l'escrlptura o la 
paraula, sino també Tintent d'eradicar de la memòria els profonds 
canvis socials i culturáis del période república. Un retorn a Tordre a 
través d'una recatolització, i també d'una estructuració social que 
tractava d'eliminar, exercint la repressió, els individus no afins al 
règimfeixista.

L'imaginari de memòria coTlectiva a què la propaganda sotmet 
TEstat espanyol havia de controlar també els estimuls rebuts, i per 
tant es creen comissions i delegacions especialitzades per valorar 
els continguts de qualsevol ús del llenguatge visual, oral o escrit.

La cultura es va Instrumentalitzar com un aliat de la propaganda, 
es van crear els primers instituts culturáis una vegada finalitzada 
la Guerra Civil, i a partir de 1950 Tart abstráete va ser utiÜtzat per 
projectar una Idea de pais que afeblis Taïllament que sofria Espanya. 
El 1951, amb la I Biennal d'Art Hispanoamérica es produeix el primer 
acostament del règim al continent americà. El següent Impuls de 
Tlnformalisme es va donar al I Congrès d'Art Abstráete a Santander 
el 1953, i el 1955 Barcelona acuii la III Biennal d'Art Hispanoamérica; 
encara que el gran trlomf de Tlnformalisme, al qual se li donava cert 
carácter religiös espiritual, es va produir el 1958 amb la participació 
d'Espanya en la Biennal de Venècia.

La censura no consistiría únicament en el silenel absolut d'un 
diseurs, sino també en la intervenció en el camp de destinataris; però 
no només de manera limitant, també en una expansió que respon 
a una instrumentalització dels continguts. La "cultura" s'allunya 
d'aquesta manera de Teducació i el diseurs critic per, a través d'una 
aparença de consens, 0 de modernitat, crear harmonies ficticies. 
Aquest ús de Tart 0 de la cultura no és exclusiu del règim franquista.

El procès a través del qual es desenvolupa la mort de Franco, 
ens ho desvetllarà Antena 3 el 1998, en un documentai periodistic

d'investigaciô d'allô més macarrònic, purament descriptiu de la 
manera corn es tracta la malaltla del dictador. Fins aquest moment, 
durant aproximadament dinou anys, poques noticies més n'haviem 
tingut a banda de les paraules de Carlos Arias Navarro el 20 de 
novembre de 1975, també a la televisiô; aquest enclavament històric 
tan decisiu i simulât donará pas al période de la Transició. Assumir 
que a partir d'aquest moment la censura i la instrumentalització de la 
cultura deixa d'existir és, sens dubte, ser molt ingénu.

Gianni Vattimo descriu aquest procès d'emancipaciô espanyola 
corn «una petita distorsió del sentit de les mediatitzacions de la 
nostra vida». Espanya s'introdueix en la modernitat en el moment en 
què Europa veu canceTlades les seves premisses; aixi passa a sumar
se al simulacre d'un naixement de la postmodernitat saltant-se 
fracasses intermedis. El consens transicional és en si un espectacle 
que ens ensenya una visió harmónica de Tespai politic, el diáleg que 
supedita tot conflicte de la desraó, però que será posât en qüestió 
temps després per haver hipotecat, en el transcurs, continguts 
irrenunciables en aquesta aparença d'idealitat.

Dissidèneia i democràda, els limits de l'ordenaciô

«El principal manament del veil despotisme era "Vós no fareu"
El dels totalitarismes era "Vós fareu"
El nostre manament és "Vós sou"»
1984, George Orwell

L'espectacle articulât d'un context basat en el consens va 
facilitar que les diferèneies respecte a la repressió entre dictadura i 
democrácia es fonamentessin únicament a nivell quantitatiu. Potser 
un dels errors fonamentals respecte al nivell quantitatiu ha estât el 
fet de percebre corn a principal diferèneia el nivell d'intensitat aplicat 
en ambdós contextos. Però és una qüestió relativa a la Intensität o 
relativa a Testratègia? Una de les dificultats per poder identificar un 
procès de censura en el context contemporani és que en un context 
democrátic la censura s'aplica amb més precisió, de manera més
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acotada, dirigint les potenciaÜtats deis mécanismes de poder a 
l'aplicaclô d'estratègies sélectives.

Si abandonem la premissa que la democracia no reprodueix els 
mécanismes de poder, modulats, d'una estructura dictatorial, llavors 
ens trobem amb la nécessitât d'avaluar no només les possibles 
mutacions derivadas d'aquestes modulacions sino també les 
petites evidències i capil-laritats que conformen la consistència en 
l'articulaciô dels mécanismes de poder en el context democratic.
Això ens porta a plantejar la següent pregunta: Hi ha espai al context 
democratic per a la dissidència? Hi ha espai per a la dissidència o per 
aunesdissidències?

Si el llenguatge que fern servir condiciona el pensament, 
llavors haun'em de parar atenció en com fern servir el llenguatge, 
quins son els usos aplicats a problématiques que contenen tantes 
particularitats linguistiques com son els processes de censura en el 
context contemporani.

Partim de la hipótesi que la democracia és el sistema que 
garanteix les nostres llibertats: llavors podriem comprendre que, en 
virtut de protegir-nos, l'Estat hauria de poder determinar uns limits i, 
partant, establir legitimament una hegemonia; però això ens remet 
a una de les preguntes iniciáis: On es troben exactement aquests 
limits? I on es troben aquests limits en el context de les practiques 
artistiques? Corn veurem a continuació, part d'aquests limits son 
unes certes fronteros que els artistes no poden creuar, corn per 
exemple provar de desarticular el sistema de representacions 
que sustenta aquesta hegemonia. És en aquest moment quan la 
censura apareix en pràctiques artistiques en un context democratic, 
de forma més subtil, vêlant alternatives possibles: «There are 
always other possibilities that have been repressed and that can 
be reactivated. The articulatory practices through which a certain 
order is established and the meaning of social institutions is fixed as 
"hegemonic practices". Every hegemonic order is susceptible of being 
challenged by counter-hegemonic practices, i.e. Practices which will 
attempt to disarticulate the existing order so as to install another 
form of hegemony.»

Aquest sistema de representacions és concebut com a veritat, 
però, prenent com a referència les aportacions de Nietzsche a 
Sobre Verdad y Mentirò en Sentido Extro Moral: no podem ometre 
que veritat i llenguatge són convencions socials que tenen els 
seus orígens en la metàfora; portant, no només són arbitràries 
sinó que també són subjectives. Oblidar l'origen de la veritat en les 
metáfores, metonímies i antropomorfismes implica que aqüestes 
són preses com a garantidos, assumint que descriuen el món tal 
com és, i al nostre context, assumint que el sistema que tenim és el 
millor deis que podrien ser, obstruint el carni a projectes que tenen 
el repte no només de desarticular l'hegemonia, sinó d'analitzar com 
es construeix la veritat: «¿Qué es entonces la verdad? Una hueste 
en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en 
resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido 
realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que, 
después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas 
y vinculantes; las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado 
que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza 
sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya 
consideradas como monedas sino como metal.»

Si la nostra condició de serve determinada per les estructures 
de poder i hi ha una assumpció d'aquesta com a veritable, llavors

tota dissidència desapareix; ara bé, si a partir d'aquesta condició 
de ser imposada, i autoreafirmada en molts casos, s'obren 
espais d'indeterminació que no s'ajusten a aqüestes condicions 
de l'existéncia i que qüestionen aquesta autoafirmació, espais 
que trenquen les retóriques edéniques de l'harmonia.

Tenint present aquesta qüestió, la proposta del nostre 
projecte de recerca és generar un espai obert on pensar la censura 
contemporánia. Si preguntem: Com definim qué és censura?, una 
resposta inicial, de carácter generalista i incompleta, podría ser la 
possibilitat de definir com a censura aquells processes que proven 
d'evitar, des de diferents estratégies, el desmantellament deis 
sistemes donats, o imposats. Si assumim que a una democracia hi ha 
limits que no podem creuar, llavors no només ens hem de preguntar 
on recauen aquests limits sinó qui els defineix i com. Malauradament 
no tenim una resposta, però considerem fonamental plantejar 
aquesta pregunta per provocar una discussió critica sobre la Hibertat, 
per pensar les politiques culturáis ais contextos democrátics des 
de les potencialitats de l'art contemporani per tal de desarticular i 
articular una multiplicitat de possibilitats. Per pensar aquest poder- 
ser fora d'aquella condició existencial imposada.

Les practiques artistiques contemporànies ens ofereixen 
un Hoc privilégiât des d'on analitzar quins són els sistemes de 
representacions que tenim, o si ho traduïm a una terminologia 
nietzscheana, quins són els pressupòsits de sentit que ens permeten 
formular això i no cap altra cosa. D'on ve la veritat? Qui pot, des 
d'on i per a què? Amb la referència de Nietzsche, el qual es va 
autoqüestionar sobre els habits morals de la seva cultura, el nostre 
projecte pren la proposta nietzscheana de preguntar-nos quins són 
els hàbits morals, socials, politics i econòmics de la nostra cultura, 
partint d'allò concret fins a la generalitat, d'una anàlisi locai a una 
globalització, amb tot el pes conceptual en termes d'economia i 
sistemes de poder.

Estem disposats a acceptar narratives hegemòniques? No 
seria desitjable la coexisténcia de múltiples narratives? Establim 
aquests punts de partida per pensar-los col-lectivament, en 
comú, però partint, fent un primer intent per pensar el sistema de 
representacions que tenim al context postdictatorial de l'Estat 
espanyol, el que serveix per justificar processes de censura en les 
pràctiques artistiques contemporànies.
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Formes de desaparició /
El cos censurât
GEMMA GASCON /Text i fo tografía

Ens trobem en una època en què planegen contradiccions constants, 
en què formes oposades cohabiten en un mateix espai. Aixi, trobem 
que una xarxa social corn és Facebook no té cap tipus de rubor 
en censurar el cos huma, i en concret els pits femenins, mentre 
no elimina fotografíes de violència gràfica, pedòfila o sexista, i 
això, per al col-lectiu Girl Power és un fet que mereix el repudi. Per 
aquesta raó han iniciat una campanya en contra, al propi Facebook, 
convidant a publicar retrats de dones nues en què apareguin els pits 
tapats utilitzant fotografíes de pectorals masculins amb el lema 
«No cal que em censuris, són pits d'home». Aquest cos femení que 
incomoda les xarxes és el mateix que s'utilitza massa sovint de forma 
absolutament gratuita com a eos objecte, com a forma de persuasió 
per incitar al consum. El cos no existeix, diu Beatriz Preciado. És una 
fícció política. El que hi ha és un conjunt heterogeni de categories 
que el converteixen en cos consumidor, cos teologie, cos anatomie, 
cos mercaderia del Hiure mercat, objecte fragmentable, propietat 
privada, máquina viva del capitalisme global, etc.

Per les xarxes han circulât altres tipus de censura relacionats 
amb el cos femení i I'art. S'ha pogut veure en un vídeo com una dona

que camina nua pels carrers de l'Flavana és arrestada i colpejada 
per agents de l'ordre públic. En una altre document, una dona i dos 
homes es despullen a la Plaza de Armas de San Juan per recrear una 
classe de dibuix anatomie, i són arrestats i processats judicialment. 
Al Museu d'Orsay, una artista luxemburguesa s'asseu davant la 
pintura L'origen del mon de Courbet, i mostra la seva vulva amb les 
cames obertes mentre el personal de seguretat la fa fora malgrat 
els aplaudiments del públic. Si la cultura mediática ha transformat la 
comunicació en una acciò de recepció passiva, com planteja Raquel 
Torres-Arzola, aleshores li toca a l'art de provocar just el contrari.
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On és el men cos? i el disseny del fer
Violentar la pell

ORIOL OCAÑA

Cos-Archive és un projecte d'investigació sobre el eos, la vivencia i el 
record a través de la performance, la dansa, la fotografía i el disseny. 
En aqüestes Unies descriuré algunes de les fotografíes, materials i 
idees utilitzades per la Júlia Coma en el seu procès de treball i que ha 
compartit amb mi durant més d'un any. Les fotografíes descrites no 
es corresponen necessariament amb les que il-lustren l'article.

A la fotografía s'hi veu una noia intentant desempallegar-se d'una 
xarxa de plástic. Fa uns dies, la Júlia em va explicar que la model no 
sabia gaire corn posar amb les seves peces. Ella li va preguntar corn 
se sentia. La noia li va contestar que se les volia treure, que estava 
angoixada de portar-les. A la fotografía, mentre es treu de sobre la 
xarxa que l'oprimeix, la model fa el gest amb certa gracia, gairebé 
corn si fos una bona actuació. Patia les sensacions que la Júlia havia 
experimental Les seves peces posen el cos en relació amb l'espai, 
amb altres cossos i coses, recorren l'experiéncia del eos i el record, al 
eos, de la propia experiéncia. A la fotografía, la noia porta una pega de 
tul que s'arruga com la propia peli i deixa entreveure-la. S'hi intueixen 
també altres capes de material, intento imaginar-me dins d'aquestes 
peces, intento també pensar el record que en tindria.

En una altra fotografía s'hi mostra la xarxa convertida en una 
pega individual. És difícil saber-ne la mida, a estones em sembla 
una escultura, o potser un v e stii de vegades em sembla una 
partícula microscópica ampliada. Em recorda les imatges de restes 
arqueológiques, aquellas on es veu un regle al costat per saber- 
ne l'escala. La xarxa de fíl de pescar incomoda el eos i fa brotar la 
consciéncia deis seus limits a qui la vesteix. La idea d'emprar el 
material amb aquesta fínalitat va sorgir de la lectura del Cos sense 
organs de Guilles Deleuze i de la interpretado Hiure d'allò que s'hi 
explica. Una lectura altament incòmoda que va precedir una digestió 
pesada. La xarxa és, també, fruit de Texperimentació amb el gènere 
de punt i les seves possibilitats, una estructura que permet mostrar 
el cos albora que el limita.

En comptes del cuir —per «violentar la peli», diu—, la Júlia utilitza 
tires de cautxù, aspres, seques, de tacte i olor desagradable. Se les 
va trobar a uns magatzems de materials per a la construcció i les va 
incorporar al seu repertori de materials, que acumula en bossetes 
corn si fossin proves d'un crim ordenades dins el laboratori.

Al seu laboratori també hi ha mercromina. La mercromina remet 
al cos fe rii un cos frágil protegit per la tela de cotó que s'impregna 
de sang, de fluids i de la pròpia substància desinfectanl La Júlia va 
utilitzar la mercromina per tenyir alguns teixits de cotó que recorden 
embenatges i bates. El projecte és una mirada a la pròpia experiéncia, 
tacada de dolor i de sang.

Entre les fotos també hi ha una faldilla de tul que penja solitària 
sobre el mateix fons negre. No hi ha model ni la teatralització 
habitual, hi ha una faldilla que penja solemne però frágil, com un 
obelise de paper. La faldilla de tul comparteix amb restructura de

punt de fil de pescar la seva semitransparència. Cacciò sobre el cos, 
però, no és la limitació sinó l'exposició, el cos compareix desvestit i 
vestit alhora. La nuesa fa present la cultura i suposa certa pèrdua de 
control sobre el propi cos, és una forma de radicalització de la pròpia 
experiéncia que condueix de nou a la consciéncia de l'aparició. El cos 
nu sent el fred, sent l'espai buit que l'envolta i sent la mirada estranya.

Ara obro l'arxiu que m'ha enviât la Joana. Són unes il-lustracions 
que va fer per a la Júlia. Es tracta d'uns cossos nuus sobre els quais la 
Júlia dibuixava les peces. Els dibuixos están fets amb tinta vermella, 
amb línies tremoloses, insegures, expressives. Tenen els ulls ratllats 
i el cap lleugerament inclinât cap al terra. Es mostren rígids però 
no semblen avergonyits o maltractats, més aviat semblen estar 
resistintungranpes.

Entre les imatges, hi ha una jaqueta feta amb una manta tèrmica. 
Una vegada, tornant de l'escola, al mirar per la finestra del tren aturat 
a l'estació vaig veure un cos coberl El vent feia aixecar suaument la 
manta tèrmica. Així com el cos, els materials també tenen memòria. 
La Júlia m'explica que cada cara de la manta, la daurada i la platejada, 
respon a una fundó diferenl escalfar o a’íllar. Ella també té un record. 
Recorda la manta que embolicava el cadáver d'un indigent a Sabadell 
l'hivern de 2012, recorda l'impacte al presenciar l'escena, recorda el 
material que protegía i alhora es mostrava desagradable en contacte 
amb el cos, massa prim, com un paper metàl-lic, frágil i Hueñi

L'experiéncia del propi cos a partir del cos de l'altre ha estât 
pensada i evocada amb metáforas, com el mirali de Lacan o el cos 
utópic de Foucaull El cos esdevé Ineludiblement matèrie quan se'ns 
presenta rigid, davant deis nostres ulls, fred i pál-lid, com l'altre jo del 
mirali; fet per fí de earn, com la visió deformada d'aquell qui besem 
amb els ulls oberts.

En una altra fotografía, la Júlia posa la jaqueta de manta tèrmica 
a la model. L'acció sembla una coreografía, una dansa compungida i 
sincronizada, amb peus üiscant pel terra i mans expressives que es 
retorcen corn arrels de ginseng. La Júlia feia dansa, o dansava. Les 
seves mans són expressives.

Fotografía: Júlia Coma i Márius Martínez. Model: Alexandra Ciscar, 
ll-lustracions: Joana Capella Buendía.
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Liminal Gr, artesania de l'insult

MARC ROIG

Els cossos dôcils
En general, els insults més freqüents son fill de puta 1 maricón. Els 
catalans tenim el costum de dir gitano a la persona que ens pren el 
pèl. Les paraules moro i negre son incomodes ze'qjè rx3 tenim ciar 
si son un insult o una manera vulgar o col-loquial d'a'^cnenar tra  
persona que té unes determinades característiq jes. Podríen dir 
que la Hista d'insults és força curta i no hi ha gaire dubte que cant 
maricón com fill de puta son dos símptomes evtcencs del subscrat de 
dominació patriarcal i d'homofóbia de la societat en la qual anem fent 
cada dia. Fa més hasarda dir negre que dir maricón sooretot q jan 
l'utilitzem com a insult despectiu. En general, e s gais i les lesbianes 
s'han acomodat a viure amb aquest apel-lat. j  fins al punt d'as sumir-lo 
com un "mal menor" de la seva Identität personal

El mes de novembre passât, a Liminal vam orgar Czar un ta 1er per 
aprendre a insultar. Si aneu a la xarxa troba'ec tmcs i recomiaiaacions 
per a la creació de nous insults, i una mica mes er i à hi trobareu els 
insults que feien servir Quevedo i Lope de Vega. Van crganitzer un 
taller amb la voluntat d'enriquir el nostre vccaiu.ari i escapa', en la 
mesura que fos possible, dels constrenyiments. prcpis de la lògica

patriarcal, colonial i homofòbica.
El nostre pia va consistir en escoHir alguns deis nous llocs comuns 

de la societat actual com ara els politics corruptos, els pintors d'art 
abstracto, els guiris invasius o les mares que fan de la maternitat 
una professió... i provar de crear nous insults per a aqüestes noves 
ocasions. Vam passar una bona estona i a la nostra web en podeu 
trobar uns quants dels més reeixits. Però també vam acabar amb 
la sospita que aquest esforp de cultismo en l'exabrupte resta 
expressivitat a la fundó ofensiva de linsult. La realitat és que en la 
nostra vida diaria fem servir no gaire més de mitja dotzena d'insults: 
maricón, fill de puta, gilipalles i poca cosa més.

Em sembla que la qüestió clau pel que fa a l'insult és la seva 
intencionalitat. La intenció de l'insult és alguna cosa així com: «Va, 
vinga, deixem-nos d'hósties i ara t'ho die dar. En el món real jo sóc 
normal i tu ets el que tothom sap que és un desviat. Ara t'ho die des 
del lloc cornil de tota la vida. Ets el que tothom sap el que és. En el 
món verdader, la veritat és que ets aixó.» Fixeu-vos que l'entonadó 
que hi posem és aquesta. O també podem fer servir el recurs de 
fer veure que ens traiem la máscara de la correcció política i diem
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la verítat La manera de donar profunditat a l'insult és el to de 
sinceritat. T'ho die des de la meva veritat

Recentment s'ha parlât d'intentar eradicar els insults del fútbol. 
Encara hi ha espectadors de fútbol que tiren platans als jugadors 
negres i no son pocs els jugadors que aprofiten una pausa en eljoc 
per explicar al contrincant que s'acaben de repassar la seva xicota.
Tal corn va dir un entrenador, és més fácil jugar al fútbol sense pilota 
que acabar amb l'insult. L'insult més eficaç comporta violéncia. És 
humiliant, vexatori, ofensiu... En la sessió de Liminal dedicada a 
l'insult van aparéixer tres espontanis i es van posar a insultar un deis 
organitzadors de l'acte. Així com per fer la broma, violéncia gratuita. 
La resta no vam saber reaccionar. Estávem atónits.

En qualsevol cas, el nostre repertori a l'hora d'insultar és 
relativament escás. Aquest fet també ens podría dur a pensar 
que utilitzem aqüestes paraules amb poca propietat pel que fa al 
seu significat, com si fossin crosses en el nostre discursejar, en 
la conversa quotidiana: «Deixa de dir moriconodes, no siguis fill 
de puta...» Suposo que no passa res, però això no exclou que la 
construcció del nostre desig i de la nostra Identität de gènere és 
profundament patriarcal i colonial, l tal com va dir Beatriz Preciado 
en el Liminal dedicat a I'stripteose, la cosa no és tan senzilla. El desig 
de negritud o de palTidesa, la nostra idea de "voluptuositat eròtica", 
es conforma en els mateixos moments històrics en els quais la 
societat europea endreça els atributs de la feminitat i la masculinitat. 
No em vull entretenir en aquest punt, però la idea o el mite del que 
és un home o una dona es conforma en les grans metrópolis que 
inauguren la modernitat, en les capitals de grans imperis en plena 
expansió colonial. La nostra manera de classificar i valorar el gènere 
de les coses i les persones arrenca d'aquestes lógiques. El nostre 
desig és patriarcal i colonial a la vegada, i és per això que no hauríem 
de deixar mai de fer arqueologia deis mites de la societat occidental. 
Tal com ens va dir Preciado, no hauríem de deixar mai de fer tallers de 
crítica cultural sobre com s'han construit els significats deis nostres 
mites, els que construeixen la nostra Identität. Perqué no hi ha dubte 
que, com diu Roland Barthes, el mite és una parla, una parla que 
afegeix nous significats en funció de nous usos socials.

1 ara sí que us explico qué és això de Liminal Gr. Podn'em dir que 
Liminal és un espai de crítica institucional des del camp artistic. 
Normalment la gent té la inèrcia de considerar que el que fa, ho fa 
perqué és naturai. 0 fins i tot n'hi ha que pensen que ho fan de tal 
manera perqué és propi de la "condició humana", l jo no tinc cap 
dubte que el que és més caracteristic de la "condició humana" és 
el carácter d'artifici de les seves decisions. Per exemple, procurem 
menjar naturai perqué és bo, pensem que fer una mica d'esport és 
saludable i que les coses fetes a mà són més autèntiques. I qué fern a 
Liminal? Dones organitzem tallers d'anàlisi sobre els nostres gestos, 
els nostres mites i automatismes en la vida quotidiana. Anar amb 
cotxe, vestir-se o despullar-se, anar a la moda... Primer li demanem 
a un especialista que ens faci una mica d'arqueologia del mite. Com 
s'ha generat, com s'ha construit en funció dels usos socials al llarg de 
la història recent, societats que practiquen aquest costum d'una altra 
manera.. . En definitiva, un taller d'anàlisi cultural.

Ara hem fet cinc anys i en total hem tractat una trentena de 
mites i automatismes. El Manuel Delgado ens ha parlât de I'heroi 
del western i el seu paisatge, la Beatriz Preciado ens ha parlât de 
¡'striptease i la Intimität femenina, l'Andrés Hispano de la rebel-lia 
del pirata, en Félix Pérez-Hita sobre fer esport corn a forma de

submissió. I a partir d'aquestes reflexions critiques sobre la 
nostra manera de comportar-nos, els creadors emergents que ens 
segueixen ens proposen petites peces o accions artistiques que ens 
fan pensar sobre els nostres gestos. 1 un dia presentem aqüestes 
accions a l'Antic Teatre de Barcelona. Ens agrada que sigui un teatre 
de tota la vida més que no pas un museu o un centre d'art.

Encara que ho sabem, l'anàlisi arqueológica sempre dóna 
sorpresas. La majoria dels nostres gestos quotidians es fonamenten 
en mites de la societat burgesa patriarcal, en la societat de consum, 
el capitalisme, o digueu-n'hi corn vulgueu. Tinc la sensació que cada 
vegada hi ha més espais per al consum i la celebració de la vida 
privada i menys espais per a la discussió col-lectiva o la dissensió.
Ens agrada aquesta análisi deis gestos perqué és un exercici de 
microsociologia que ens permet anar de la convicció més íntima o 
personal a la crítica institucional. També vam fer un Liminal dedicat 
a fer l'idiota com a acte per assajar noves expressivitats insubmises. 
Etimológicament, ('idiota és la persona discapacitada en la dimensió 
pública. 1 la idea d'analitzar l'insult també anava en aquesta direcció 
d'explorar expressivitats insubmises.

Al llarg d'aquests cinc anys he anat descobrint que el que més 
m'interessa és analitzar com cosifiquem, com corporalitzem, com 
automatitzem i naturalitzem tots aquests mites o memes. Vam 
inaugurar la temporada d'enguany amb el tema "Viure tancat" i amb 
una refiexió de Jorge Luis Marzo sobre les xarxes socials, que portava 
el títol suggestiu de "La fábrica deis cossos dócils". Aquest dia, en 
Jorge Luis va parlar de com les xarxes socials són una oportunitat 
per sentir que la nostra Identität personal pot ser popular. Alguna 
cosa així com posar en efervescéncia la nostra vida íntima, la nostra 
"ex-timitat". No parem de celebrar la nostra vida íntima en un espai 
en qué la sobreinformació es converteix en desinformació. Presentar 
públicament la nostra vida íntima es converteix en un acte voluntari i 
festiu. Una nova disciplina per a la creativitat personal. Facebook és 
el gran panóptic en qué tothom "vigila" tothom, un nou espai public 
fet de moites privacitats solitáries.

Els socialmedia són la forma de la interacció personal de la 
nostra joventut. Les xarxes socials no són especialment un mitjà 
de difusió, són un espai de celebració de vides intimes i aixó és 
una gran oportunitat per a les marques i el consum. La clau de les 
xarxes socials és el positivisme. Tot és like i no hi ha don't like. No hi 
ha dissensió possible. 1 aquí és on vull anar a parar. En reivindicar la 
interacció personal presencial.

«Quan un individu arriba a la preséncia d'altres, aquests tracten 
d'esbrinar informació sobre ell o de posar en joc informació de qué 
ja disposen». Així arrenca el Ilibre d'Erving Goffman La presentoció 
de lo persono o lo vida quotidiana. Per a Goffman, un deis pares 
de la microsociologia de la década deis anys setanta del segle 
passât, la interacció personal presencial implica un compromis 
d'interacció per tal que la comunicació sigui possible. Jo procuro 
donar una versió de mi mateix que et resulti comprensible, i tu 
m'acordes i et compromets amb la meva presentació. 1 si no ho fas 
és perqué o estás en contra o m'estás ignorant deliberadament. La 
interacció personal exigeix acordar llocs comuns. Els secrets de la 
interacció personal encara són un misteri, un joc poüfónic d'acords i 
de desacords, verbals i no verbals, que fan que la comunicació sigui 
possible i prengui sentit de manera instantánia.

L'insult és comunicació impropia i Goffman ens explica que 
regulem la comunicació impropia per defensar les nostres
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actuacions i protegir la nostra Identität. Si un gai li diu maricono 
a un altre no està fent altra cosa que augmentar la moral d'equip 
en una determinada actuado, una manera de buscar complicitat 
i realinear I'acdo. A l'hora d'insultar utilitzem regions, escenes i 
rerefons escènics, disciplina i lleialtat dramática... En el taller de 
l'insult vam estar assajant diferents possibilitats i ocasions d'ùs a 
l'hora d'insultar. És a dir, vam dedicar-nos a dur a la práctica les idees 
de la metodologia d'anàlisi Goffman. Aquí va el meu agraïment a la 
performer Agnès Mateus per dur a la práctica escénica els diferents 
recursos expressius que haviem préparai

Per tal que la interacció personal siguí possible, procurem 
presentar una façana comprensible, entenedora, tòpica. Busquem 
un Hoc comú on I'altre s'hi pugul identificar. Això també vol dir que en 
bona mesura modulem la nostra presentado i censurem la nostra 
cara social de manera instantània per tal de fer-nos comprensibles 
i buscar empatia. Però a la vegada, la interacció personal és també 
l'espai propi per expressar i defensar la nostra expressivitat 
personal, la nostra cara social, la nostra Identität personal. Un 
espai per a la dissensió pública, i d'això n'hauriem de dir diversitat 
expressiva. Jo afirmo la meva Identität personal i t'ho die a la cara, 
i si no t'agrada, fes-t'ho mirar. Diversitat expressiva és això: una 
actitud contra la "cultura oficial", contra els Hoes comuns, també en 
l'expressió personal. Una actitud de revolta en Tafirmadó personal 
amb tota la veheméncia possible.

A l'hora de reflexionar sobre l'insull em sembla que tant sentit té 
preguntar-se com és el joc social i les seves práctiques com l'anàlisi 
simbòlica dels significats dels insults. El que ens interessa, sobretol 
és saber sobre les relacions de poder i sobre com es practiquen.

Byung-Chul Han, en el seu Hibre En el enjambre, ens explica la 
história del liest Han. És la história d'un cavali que tothom pensava 
que sabia sumar i multiplicar. Tu li formulaves una suma i eli donava 
cops de pota contra el terra fins arribar al nombre total de la suma.
El fet és que el que sabia fer el cavali era percebre en l'expressió 
deis espectadors quan havia arribat al nombre correcte de la 
suma. Els secrets de la presendalitat encara són un misteri, un joc 
d'assentiments i dissentiments. A les xarxes socials, tot això es perd.

Corn va dir Marzo, «La gràcia del Facebook radica en la fluïdesa, 
en què no hi hagi obstruccions, en què no hi càpiga la negatività!
No és que els mitjans ens facin solidaris, ni que la solitud ens faci 
connectius. És la solitud soHdària, la que farà possible que en treure 
una fitxa del dominó deixi de caure'n la resta.» l probablement 
és en aquesta solitud solidària on radica el problema. Assumim 
voluntàriament el control panòptic i la disciplina personal en 
la nostra vida íntima. Assumim voluntàriament la desafecció 
política i qualsevol possibilitat de dissensió o revolta. El premi és 
l'aplaudimenl els likes, la popularitat personal. Suposo que en aquest 
monográfic dedicat a la censura no seré el primer en indicar que la 
censura és cada vegada menys necessària.

I també suposo que l'insult com a forma d'insubmissió o de 
revolta també perd eficàcia. Cada dia la violència sembla més 
gratuita, més estéril, més dòdi. Hi ha qui diu que els videojocs 
promouen la violència. A mi em sembla tot el contrari. La violència 
virtual és catàrtica, relaxant En la cultura nord-americana, i també 
cada vegada més en la nostra, la rebelTia és només un estil de vida, un 
acte de celebració de la Identität personal. Les pellicules de l'oest 
els pirates i les estrelles del rock s'han anat passant el relleu d'aquest 
arquetip.

Suposo que l'insult és també una expressió d'impotència, l ara que 
estic acabant aquest article de reflexió sobre l'insult, i sobre la feina 
que fern a Liminal, no puc evitar aquest impuls. Però no us preocupeu. 
Ja fa molts anys que li van donar el premi Nobel de la Pau a Henry 
Kissinger, ja fa molta estona que ens vam indignar.

Marc Roig és professor d'antropologia i comissari, junt amb Pilar 
Cruz, del projecte Liminal GR.
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Noticia d'una taxonomía inexistent

VÍCTOR MAÑOSA

Una reticéncia prèvia
A priori, accepter el suggeriment d'escriure unes notes sobre 
poétiques sabadellenques en castella em resultava un exercici una 
mica enutjós. No cree que una taxonomia poètica expressada en 
termes de localitat i de llengua tingui gaire sentit, en part perqué 
considero que la llengua en la qual un poeta decideix escriure la 
seva obra és només un accident biografíe, però principalment 
perqué no cree en el concepte de poétiques sobodellenques, o més 
genéricament en el concepte de poétiques locals. Més aviat cree 
que tot poeta transita per l'interregne de la indagado íntima, de 
la comunitat secreta i de la globalitat del món-xarxa. Així dones, 
cree que aqüestes notes no tracten tant sobre una categoria 
esmunyedissa, com d'una categoria inexistent.

Reticéncies a part, és un fet que certs autors vinculáis a Sabadell 
desenvolupen la seva obra, o una part, en castella, que aquesta és 
d'una qualitat extraordinaria, i que sempre val la pena aprofítar 
qualsevol oportunitat per fer-la visible.

En primer Hoc voldria compartir la lectura de tres Hibres en 
concret que tenen en comú el fet d'haver estât escrits a Sabadell, 
en castella i haver estât éditais fora de Catalunya amb un ressò 
significatiu. Es tracta de Modero de Sergi Gros, Las luces nómodas 
de l'Esteban Martínez i Los adolescentes furtivos de Toni Quero.
Si bé em centraré en aquests poemaris, també voldria afegir una 
visió succinta d'altres autors, l'obra dels quais he pogut conèixer al 
llarg dels darrers anys a l'òrbita de les publicacions del grup Papers 
de Versàlia (PdV d'ara endavant): les enyorades plaquettes, la 
col-lecció Zona Bianca o els actuals Quaderns, que han donat veu a 
autors amb poétiques i llengües diferents. No pretenc donar ni una 
relació exhaustiva, ni una anàlisi de les diferents poétiques, sino una 
aproximació personal.

Una llum nival, una llum nómada, una obscuritat poblada
Els ùltims anys, tres poemaris del taxó inexistent han travessat 
fronteras. En algún cas, amb una repercussió mediática destacadle. 
Malgrat que els tres també han tingut cert ressò local, em sembla 
que val la pena aturar-se en els seus autors, la seva obra i aquests 
Hibres en particular.

El més recent poemari d'aquesta tria inicial és Modero de Sergi 
Grosi^ L'any 2007, Gros va guanyar el XLl Premi Joan Teixidor de 
Poesia amb Suburbonismes, un conjunt d'haikus en catalá publicat en 
un poemari col-lectiu, / albora en equilibri (Viena, 2008). L'any següent 
publica el poemari Los rendiciones (Huacanamo, 2009). Madero, 
éditât a Madrid per PoHbea el 2013, és el seu segon poemari en 
solitari. Els seus poemes han aparegut a diverses publicacions com 
ara la revista Q i els diferents projectes de PdV. Gros és autor també 
d'un molt intéressant Hibre de relats, Los calígrafos (Barcelona, 
2005).

Es diu que l'Hades és un món perfectament cartografiat, aixi corn 
ho són, diuen, els seus accesses, Hocs on potsertrobar les sibil-les

Esteban Martínez i Toni Quero

3 4  Q uad ern  ■ F e b r e r /M a r ç 2015



en transit. I justament, Modero sembla haver estât escrit en un 
d'aquests Itocs liminars corn transcrivint la lletania d'una sibil-la, a 
mig cami entre l'oraciô fúnebre, l'elegia i l'arenga. Un poemari que es 
llegeix a dues veus (hi ha un diàleg, una dualitat, entre els poemes que 
apareixen a les pagines pareils i les senars), i que és corn caminar per 
un mon antic embolcallat d'olor a fum, terrissa i rovell. Un viatge a un 
Hades nival, una catabas! ben propera.

NOS soltaron en una encrucijada 
miserable.

Los caminos calcinados 
conducen a las hogueras 
sobre las que se cocinan 
nuestras tazas funerarias.

Los caminos congelados 
están llenos de monedas 
consignadas al barquero.

CANCION DE LAS BARCAS

Untozón
de oguo dulce
poro el hombre
que gobierno los borcozos.

Dos monedos 
poro hundir 
su mirodo.

Un Ilibre escrit des del marge, a cop de malí de versos poderosos, 
minimais i imatges desassossegants:

TODAS nuestras esperanzas 
se pudrieron por debajo.

Como puentes de madera.

Las hormigas alcanzaron 
la garganta de los reyes.

Nuestros padres se revuelven 
en sus tinajas de barro.

LAS RUINAS

Lobellezo 
de los flores 
que despunten 
en los restos 
de un incendio.

Sin defectos. 
Sin mejores.

I albora, Madera és un cant de resisténcia, els textos primigenis d'una 
civilització emergent:

SEGUIREMOS escribiendo 
en la nieve.

En las pieles arrasadas 
por el fuego.

Oraciones. Alabanzas.

Canciones sencillas 
que nos perpetúen.

Que quiten el miedo.

ALGUNAS CEREMONIAS

Dibujor 
el contorno 
de uno puerto 
bojoelpeso 
de los muertos.

Extender 
uno mono 
sobre el fuego 
invisible.

Modero no és un Ilibre per ais lectors que busquin la comprensió 
diàfana propia de formes més acollidores de poesia. El lector ha 
d'amarar-se del diseurs, de les imatges, i deixar-se endur per l'estât 
d'ànim que el Ilibre li deixarà: un posit que romandrà durant dies.

Val la pena destacar que, com és el cas dels tres Hibres 
ressenyats, el text de Gros ve precedit per una introdúcelo de luxe. En 
aquest cas, un poema d'Antonio Gamoneda escrit a partir deis versos 
del propi Gros, que constitueix un valor afegit per al lector i, albora, la 
millor aproximació possible a l'obra.

Amb sis poemaris publicats i una obra extensa apareguda a 
ploquettes, revistes i obres collectives, director de l'antiga revista 
literaria Frogments i membre del grup Papers de Versália, Esteban 
Martínezi'^ l̂ segurament és un deis nostres autors amb més projecció. 
La col-lecció Zona Blanca va publicar dos deis seus poemaris:
Poisojes de lo voz i Amorres, els quais, per tant, són fácilment 
accessibles ais lectors de la ciutat. És també un autor multipremiat: 
Premi Hispanoamericano Juan Ramón Jiménez 1999 ; Fundació 
Catalana d'Occident/Joan Serra 2012; accèssit del Julio Tovar 2003, i 
finalista del Loewe, Ciudad de Melilla i San Juan de la Cruz.
Los luces nómodos va ser publicat per Bartleby, una editorial 
independent, consolidada i amb prestigi. El Hibre s'obre amb un 
magnifie prôleg de Jenaro Talens, que en fa una anàlisi detallada.
La poesia d'Esteban Martínez està profundament arrelada a la 
memòria, Los luces nómodos n'és un exemple. Memòria entesa 
com un exercici d'imaginació primigènia, el que fa que aquesta 
transcendeixi l'apunt merament personal i aixi el lector es pugui 
reconèixer en la rememoració, l'evocació, o fins i tot en el relat que 
Martínez proposa. Amorres és un exemple dar d'aixó: no és necessari 
que el testimoni sigui literol per tal que aquest sigui reol o, més 
encara, outèntic, i que per tant puguem participar del poema.

Lo Olivetti con lo que escribió mi podre 
—uno Olivetti plumo 200— 
fue siempre un objeto opótrido, 
llevodo y troído del ropero de lo entrodo 
o lo meso del comedor, desubicodo.
Su tecleo insistente ero el dioposón 
de uno esperonzo, el pulso secreto.
En los fotigosos tordes de domingo 
lo lento mediocridod de los horos fomiliores 
coío, obotido, bofo sus ráfogos.

Quiso ser escritor.
Lo fue, sin dudo. Su mono está en mi mono 
y escribo hociendo uso de su único legodo:
El silencio. Los polobros. Su secreto.

(Máquino de escribir)

La preséncia de la infantesa i la seva Hum que impregna l'ara, la 
vida sencera, i també la de la decadéncia deis pares, formen part 
d'aquestes fluorescéncies, clarobscurs i fulguracions que són les 
Hums nómades de Martínez.

Te veo llegor del mercodo
siguiendo lo firme lineo de lo costumbre,
pero esto vez los árboles porece
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que te cargan sus sambras más pesadas.
Te miro y me duele el orco de tu espalda.
Nunca antes en tus ojos cloros
había visto caer piedras ton hondamente
y en silencio. Los años te han abierto pozos

cosí sin fondo.
(Vejez)

Aqüestes llums condueixen a la diàfana acceptació d'una 
maduresa crua però serena, sense falses afectacions.

Vacía lo casa y liberado de los últimos servidumbres
se convierte, otro vez, en territorio propicio
paro nuevos invasiones. Colonizan hordas de luz
los pequeños patrios que creó lo costumbre,
nuestros rincones privados, pero también aquellos que poetamos
cederles al miedo o ol placer o a lo desidia.
Nodo está escrito. Nodo hay, pues, que debo respetarse.

(Troslodo)

La de Martínez és una poesia pulcra, que demana ser llegida en 
veu alta. De fet, convido el lector a escoltar-la en la veu eloqüent del 
seu autor en alguna de les lectures en qué participa.

L'any 2009 , Toni Quero '̂  ̂va guanyar el Premi Internacional 
de Literatura Antonio Machado, atorgat per la Fundado Antonio 
Machado de Cotlliure amb Los adolescentes furtivos. El Ilibre va ser 
publicat en edició bilingüe per Cap Béar éditions, amb traducció al 
francés de Renada-Laura Portet i amb un prefaci a carree de Pere 
Gimferrer. Quero també ha publicat obra esparsa a les ploquettes 
i els quaderns de PdV; a diverses revistes espanyoles, franceses i 
mexicanes, com Cuaderno Ático, Cuadrivio o Periódico de Poesía, 
que edita la UNAM, així com a la recent antologia publicada per 
Bartleby En legítimo defensa. Poetas en tiempos de crisis (Madrid, 
2014). Molts deis seus poemes es poden trobar a la xarxa, reproduíts 
en blogs com ara Las afinidades electivas. Quero és també fautor 
d'una espléndida col-lecció d'haikus en catalá. Cendro, inédita de 
moment, i d'una novel-la publicada a Blogger i a TwitteP, Cohollos 
golpeando sobre los párpados.

Los adolescentes furtivos és un Hibre generacional, el relat d'un 
tránsit. El Hibre s'inicia en uns paisatges nocturns i urbans, a les hores 
en qué la llum és un animal ferit:

De madrugada,
las calles se tornan feroces,
el vaho vivifico los raíces que brotan de las calzadas
y el violento carmín de los tocones de agujo
se protege de la lluvia
en los párpados ocres de centeno
que duermen en los fachadas.

En los portales,
lote un murmullo de ocero y cuerpos deseantes, 
los maestros de esgrimo se boten en duelo 
y entre adoquines

1 http://sobrelosparpados.blogspot.com.es/ i @parpadosnovela

flotan cadáveres de enamorados 
que ensayan coligramas.

Es oscura lo noche entonces.
Los chicas hispanas desenredan sus trenzas en los cobinas 
y onoton versos de nueve cifras sin remite, 
los canes enloquecen con su propio rastro 
y opátridos del cielo descienden 
a trocar sus peños en los billares.

A esos horas, lo luz es un animal herido,
que danza, como los tribales formas se contemplan,
en el latón abondonodo de las esquinas
y en los verticales rostros
que oguordon tros los ventanas
su propio resurrección.

(Madrugada)

En aquest context apareix una tensió, una inquietud que será 
el motor d'aquesta travessa que ens proposa el Hibre i també el 
seu destí, l'aurora, que els habitants deis poemes identifiquen com 
una font d'incertesa, el moment en el qual en formació marcial els 
oficinistes niaran ais seus terraris de mirall:

Aguardan lo claridad con lo mismo impaciencia que los pueblos 
australes se humillan o sus destellos.

Veloces ruedos dentados despliegan un lienzo de arena y aguo, que 
avezados tramoyistas se ofanon en ocultar bajo lo grava.

Irrumpiendo en escena, en formación morciol, diminutos oficinistas 
anidan en su terrario de espejos.

Un azul oceánico asciende sin control levantando lo falda de los 
coristas.

Coe el dio. El omorillo rielo buzones y avenidas.

A contracorriente, un torpe insecto de luz golpea inútilmente las 
farolas.

(Luz)

Lluny del "maleïtisme" aparent i malgrat que a vegades els versos 
estiguin poblats per personatges aparentment lucífugs, aquest és un 
Hibre ardentment vital, on l'altre, l'estimat, és un element de certesa 
i confiança. De fet, l'erotisme impregna bona part dels poemes, no 
debades Quero és precis a l'hora de captar el gest i el moviment, la 
seva esséncia.

Tendido sobre sus gorros, el animal exhibe la geométrica orografía 
del lomo. Con estudiados movimientos, engendro y exhalo en su 
contrario el primitivo instinto de supervivencia. El animal, tallado 
con la pitagórica precisión de los maestros luthiers, ol verse cautivo, 
se contrae en un ser vivo lúbrico y con rítmicos figuras aplaco o su 
preso volviendo tros de sí en señal de asentimiento.
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TONI QUERO
Los adolescentes furtivos
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Principio y fin de todo, el onimol gusta de los entornos húmedos, 
donde el limo, acoso la único pruebo de su origen terreno, seo motivo 
y razón de su propio existencia.

(Detrás)

La poesia de Quero soviet està escrita en un registre cuite, amb 
referéncies literáries implicites i explicites, amb un ciar predomini 
de la metàfora i una gran profusió d'imatges. A mi em sembla que cal 
endinsar-se ais seus poemes com qui contempla un quadre: anant del 
conjunt al detall, aixi el lector comproverà la meticulositat amb qué el 
Ilibre ha estât concebut (una característica que comparteix amb Gros 
i Martinez). Aquesta és, de fet, l'aposta estètica de Quero: Tomad el 
poema./Bebed sus versos/ con el mismo respeto/ que admiráis el 
cuadro.

A Zona Blanca i al llindar
Cal parlar, però, d'altres veus, i m'ha semblât que una aproximado 
a la col-lecció Zona Blanca de PdV ens permet tenir un primer tast 
de l'obra d'alguns d'aquests poetes de la taxonomía inexistent que 
ens ocupa. Deixant de banda l'obra d'Esteban Martinez, de la qual ja 
hem parlât, a Zona Blanca i en castellá hi trobem la poètica de Jorge 
Brotons, un poemari singular de Josep Gerona, l'obra recent de Quilo 
Martinez i una aproximado a l'obra de Francese Reina.

Jorge Brotonsi^lja havia publicat El tiempo raro i un poemari 
espléndid en catalá. Lo roó de les séquies, quan va aparèixer Hoy era 
mortes. Després d'aquest poemari, Brotons ha anat també teixint 
una narrativa moltfortament impregnada de la seva poesia. La de 
Brotons, és la poètica del que s'esdevé i del que esdevenim amb els 
anys, la del temps rar, el temps previ, el temps en el qual l'éxtasi ha 
de pactar amb les setmanes de dejú (Zagajewski). Una poesia de 
peli i de llaga, una poesia en qué la Identität s'interroga, una poesia 
de la transhumància, de l'itinerant, del drc, i també —com apunta 
Mireia Vidal-Conte al pròleg del seu poemari més recent, Verb de 
continuììat (Curbet, 2014)— de la Intimität i de l'instant:

Desde esto habitación de hotel, 
se ha hecho otra vez presente 
aquel raro encuentro.
Territorio poblado de piel, 
de aromo ágrofo paro la historio.
Dispusimos de palabras sólo hasta el amanecer, 
como tronsterrados hicimos ocopio 
de una extraño formo de futuro, 
poro dejarnos caer al silencio de la moñona.
Nuestra patria nocturna.

Defendimos la noche con nuestro instante 
y se convirtió en ese país apenas nombrado.
Y supimos, en seguida, que lo vida 
entre dos tierras no espero.

(Tronsterrados)

Josep Geronai^®' ha escrit en catalá el gruix de la seva obra. La vida 
original és un Hibre singular en el conjunt de la seva poètica. No 
només per la llengua en qué està escrit, potser aqui rellevant perqué
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el üibre demanava haver estât escrit en aquesta (lengua, sino també 
per l'època en qué van ser escrits alguns deis poemes, per certs 
aspectes formais i per tenir un registre més íntim que la poesia que 
havia publicat fins llavors. Tampoc no és comparable amb la seva 
obra més recent —imprescindible— que el lector trobara publicada 
ais Quaderns de Versália. El sentit original que reivindica Gerona, 
és justament el de tornar a dotar les paraules (i la vida) de significat 
per tal que deixin d'estar en mans d'un poder que les usurpa per 
deshumanitzar-nos, i la de la cerca d'una forma de vida despullada 
deis discursos habituais. La seva és una indagado que pretén 
deixar a la vista allò que és comú a tots nosaltres per tal de tornar a 
humanitzar-nos.

¿Emergerá de nosotros 
alguna proso nevado, 
otro vez alguno cosa 
a destiempo?
Patio-rosal-blonco
escuelo-ciprés-oscuro.

Oscurece yo.
Oscurece inesperadamente, 
aunque no de pronto.
Al ritmo fatal 
de lejanos teclas 
unos dedos cruzan 
enturbiando el cielo.

¡Oscurece, pero 
oscurécenos!
Cierro la herida,
que no hiervo más su fiebre
y que descanse lo vida.
Oscurece y anochece y enfrío 
el martilleo en mis sienes, 
congela todo el dolor, 
anúlamelo.

Oscurece 
y por todas partes 
lo esperanzo renace 
en un cartílago tierno, 
un diente de leche, 
un bucle de pelo.

El lector intéressât pot trobar també a la col-lecció dos tasts de la 
poètica de Quilo Martínez '̂^ l̂, la més recent de la seva (larga carrera, 
amb Tiempo inestable i Poro quedaren paz. Una poètica íntima, 
marcada pel pas del temps, amb la cicatriu visible de l'exili. Però 
també a vegades una poètica abissai, oceànica —és a dir, piena 
d'ànima—, tel-lùrica (impossible oblidar els acords oberts de l'acordió 
de Joan Alavedra sobre unes imatges preparades per Ramon 
Capsada i Josep Gerona, quan Núria Candela recitava els versos d'en 
Quilo, l'estiu de 2008  a l'Aliança). La de Quilo Martínez és una obra 
estimada que compta amb un pùblic fidel a la ciutat.

En la tierra de arriba, el Wenu Mopu, 
viven mis entes tutelares, 
y los que se fueron antes, los primeros.

Y ahora se preparan para venir por mí, 
poro llevarme a caballo galopando
o lo pradera azul donde me esperan.

¿Dánde has estado me dirán? No te hemos visto.
Sàio responderé que he estado ausente, 
que llevo sin dormir miles de noches.

Que la sombro del pehuén estaba lejos 
que he vivido sin luna y en silencio 
esperando el momento del regreso.

Y tal vez me comprendan
y no me obondonen a lo suerte 
de habitar en los tierras del Wekufe.

(En la tierra de arribo)

Zona Blanca, de fet, es va obrir amb dos poemaris: Deis marges de 
Josep Maria Ripoll i Los ozulejos públicos. Serveixi, dones, aquest 
(libre com a invitació a la poètica de Francese Reinal '̂, inèdita en la 
seva major part, o dispersa en plaquettes o revistes com Arquitrove 
(Colómbia). Quan escric aqüestes notes. Reina està a punt de publicar 
un poemari. Lo soledad de las promesas, a ('editorial Vitrubio 
(Madrid). Reina també ha publicat critiques d'art a la mexicana 
Culturo Colectivo, i reflexions filosòfiques a la malaguenya Piedra de 
Sisifo. La de Reina és una poesia rigorosa, critica, a vegades presta a 
mossegar. Reina voi deixar constància del nostre desmantellament, 
de la nostra ruina induïda, del pes inútil que arrosseguem.

Anochece, oscurece 
y lo oscuridad 
no será todo de luto 
ni será de luz tampoco, 
pero sí, seguro, 
de poso o otro mundo.
Si onochece y oscurece 
y yo yo me voy muriendo, 
me parece bien.

(A lo tierra oscurecido)

Existimos en lo mirodo tenso del otro, 
siendo estados humanos de imitocián, consuelos 
que empujan los actos o fásicos al loco 
quejidos de luces, sombras y vuelos.

Son y serán los besos atroces, pesos letales 
que soportamos, callados y medimos 
la peste ordinario de los corrales 
donde habita lo denuncia que no decimos.

Entonces te cansos, se cansan tontos obras 
hechas o pedazos, o ritmos tratables.
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y buscamos nuestros objetos ruines, sobras.

De otro respuesta posible o nuestro soledad
doble, vestido, real, feroz, rentable
para la huido de tu imagen desde lo verdad.

(Diálogos cívicos en lo Residencia General, poema l8)

Si bé amb Reina tanco el panorama de poetes vinculáis a la ciutat 
que ofereix Zona Blanca, no voldria acabar aqüestes notes sense 
deixar d'esmentar la poètica d'Álex Holgado> l̂, autor d'una obra 
inèdita rigorosa, sorprenent i fora del temps, com ara el seu poemari 
Veríssimus: un llarg poema al voltant de la vida i l'obra de l'emperador 
i filósof estoic Mare Aureli. Un poemari escrit des de la necessitai 
de reconstruir-se diàriament, de poder vibrar en un pia més alt, 
de mantenir-se en el possible intacte, de no deixar-se endur, en 
definitiva, per la barbàrie dels dies. Un poemari en què autor, figura 
histórica i lector travessen ponts de temps. Holgado és un autor a 
reivindicar i a descobrir.

Ni tres mil años ni otras tantas veces diez mil 
alterón este mismo presente tuyo y mío: 
lejanos iguales, se nos escapo el simple instante.
Repetidos siglos en círculos concéntricos 
loberinton a los hombres que indagan ciegos 
recorriendo los mismos y postreros pasos.
Nada importo que se contemple lo mismo 
durante cien años o un tiempo indefinido: 
idéntico y sabida pérdida nos espera.

(XVI. Círculos concéntricos)

Penso ara que mantenir-se el més intacte possible és el nexe d'unió 
de tots els autors esmentats, que des de poétiques ben diferents i 
essent veus singulars, donen testimoni de com mantenir la dignitat 
en un món en qué les paraules es liqüen per convertir-les en un 
instrument de subjugació, tot mantenint-se a l'aguait i treballant 
amb rigor. El seu rigor, la seva resisténcia, la discreció amb la qual 
passegen obra i vida ens reconforten (Gerona). Serveixin, dones, 
aqüestes notes per tenir-los presents.

Indicis de la taxonomía ¡nexistent

Aquesta relació d'autors i obres és necessàriament parcial, 
només conté aquella obra que conec o de la qual he tingut 
noticia. He decidit incloure, en la mesura del que m'ha estât 
possible, l'obra inèdita, l'escrita en calala i també aquella 
narrativa que m'ha semblât fortament impregnada de la 
poètica de fautor.

l^Uorge Brotons: El tiempo raro, Vilanova i la Geltrú, 2002; 
Bloc ol circ, Sabadell, 2005  (narrativa); Lo raó de les séquies, 
Catarroja, 2006; Hoy era martes, Sabadell, 2007; Verb de 
continui'tot, Barcelona, 2014 ; Lo velocidad de los piedras, 
inédit; Lo insoléncio que ens quedo, inédit (narrativa).

l'"®! Josep Gerona: Quan deixoré de creare, Barcelona, 2000; 
Àlbum de noses, Sabadell, 2001; Trompar l'ull, Tarragona, 
2004; Hospital Genero!, Vie, 2007; La vida origino!, Sabadell, 
2007.

Sergi Gros: Los calígrafos, Barcelona, 2005  (narrativa); 
Suburbonismes, a: / olhoro en equilibri (amb A. Ferrer i M. 
Zanni), Barcelona, 2008 ; Los rendiciones, Barcelona, 2009; 
Madero, Madrid, 2013.

l^lÁlex Holgado: Eufonías del nonomundo, Nova York, 2002; 
Veríssimus, inédit.

Francese Reina: Los azulejos públicos, Sabadell, 2004; Lo 
soledad de los promesas, Madrid, 2014; Nueva versión del 
silencio. El pasmo de lo autopsia i El vientre de lo tormento, 
inédits.

Esteban Martínez: Polobras indefensos, Huelva, 1999;
Las voces de la sombro. Granada, 1999 ; A los frutos tardíos, 
Madrid, 2001; Penúltimos poemas últimos, Santa Cruz de 
Tenerife, 2004 ; Paisajes de la voz, Sabadell, 2005 ; Amarres, 
Sabadell, 2009 ; Los luces nómadas, Madrid, 2012.

Quilo Martínez: Cinematográfico, Valparaíso, 1972; 
Cuatro aproximaciones pora coro y orquesto, Valparaíso, 
1973; ¡Ay amigo de Greda!, Santiago, 1973; Los generales 
latinoamericonos hon muerto, Barcelona, 1978; Cabalgando 
otros paisajes, Vilobí d'Onyar, 2004; Tiempo inestable, 
Sabadell, 2006 ; Poro quedar en paz, Sabadell, 2011.

l'̂ 'Toni Quero: Los adolescentes furtivos, Perpinyá, 2010; 
Caballos golpeando sobre los párpados, publicat a Blogger i 
a Twitter, 2012 (narrativa); Cendra, inédit.
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Els laberints de Manuel Baixauli

JOANTODO

Mirarem d'explicar-ho de la manera més delicada possible.
He de confessar-ho: L'home manuscrit, el primer cop que vaig 

llegir-la, em va decebre. El problema és ben simple: no m'agraden les 
resolucions argumentais on tot allò que hem vist fins aleshores es 
revela fictici, ja sigui un relat, ja sigui un somni. Em passa el mateix 
amb Belle de jour, de Buñuel: em sembla una solució fácil. Just perqué, 
quan estem en un destret, en una situació de dificultat, en un mal pas, 
esperan'em que no fos real, que tot fos només un maison, l aixô que 
demanem a la realitat ho rebutgem en la ficció: volem que l'autor ens 
enlluerni amb un gir inesperat, que ens sorprengui amb algún detall 
que hi era però no vèiem, que ens manipuli. Si en la realitat volem que 
tot sigui fácil, a la ficció li demanem que tot sigui complicai Que tot 
sigui un somni tal vegada va ser, algún cop, una resolució brillant; avui 
dia, és un recurs mort

La meva decepció ho era, especialment perqué la primera part 
del Hibre (per sort la més extensa) constitueix, em sembla a mi, un 
dels millors retrats, amb permis de Guillem Simó, que ha donat la 
literatura catalana d'una ànima misantropa. És allò que hem acabat 
sabent que seria el personatge tipie de l'obra de Baixauli: un individu 
solitari, sense familia ni parella, bon lector i espectador de cinema, 
amb tendéneia a voltar cementiris, ruines i cases abandonades, a 
badocar davant de parets blanques i escoltar el silenci. l decidit a 
transformar-se en escriptura, a abocar-se tot ell en un Hibre. Dones 
bé: la decepció, la primera vegada que vaig llegir L'home manuscrit, 
té força a veure amb la manera corn Baixauli redueix aquest individu 
fascinant a una mera ombra, a un somieig de banquer, per deixar pas 
a una série de cortines que es retiren per deixar pas a altres cortines, 
abans d'un desenllaç que tampoc explicarem.

He dit que aquesta decepció va tenir Hoc la primera vegada. El 
cas no és tan sols que L'home manuscrit suporta una segona lectura. 
Tampoc que, de fet i corn queja vas sobre avis, aquesta és més 
plaent que la primera. El fet és que Baixauli ha reincidit en aquesta 
mena de practiques d'una manera gairebé obsessiva. En un conte 
d'Espirol, el reeuH de narracions que Baixauli va reescriure després 
de l'éxit de la seva novel-la, un missatger visita un home per entregar- 
H factures i el troba dormint Apareixen tres formigues gegants, 
que el fan a trossos i s'enduen el cadáver. L'home es desperta: tot 
era un somni. Però a terra, «mullades en un toll de sang, multitud de 
factures s'escampen entorn d'una carpeta». Seria curiós preguntar
se per qué assimilem amb tanta facilitât que el fet de ser fictici (a 
L'home manuscrit) i el fet de ser un somni (aqui, a "Migdiada") puguin 
ser equivalents; en qualsevol cas, està ciar que, com deia abans, en 
ambdós casos hi veuriem la sortida ideal ais nostres problèmes: no hi 
ha formigues gegants, no eren reals, no hi ha perill. Desitgem que una 
situació angoixosa es resolgui com un somni: retrobar els llençols, 
la nostra cambra, la silueta de la nostra finestra al Hoc de sempre, 
el ronc proper de la persona estimada, l això és perqué pensem que 
no tindrà conseqüéncies. Com el personatge d'un altre conte, "Inds", 
en el somni i en la ficció podem ser assassins, o violadors, amb total 
impunita! 0 això creiem.

Manuel Baixauli 
La cinquena pianta

A Espirai sovintegen els avisos que això podria no ser tan senzill. 
La metalepsi (aquest és el terme per a allò que passa quan, on 
somniaves formigues gegants, t'hi trobes una pila de factures i un 
toll de sang) ens avisa constantment que no és tan senzill: que hi ha 
coses que poden travessar la frontera entre somni i vigilia, entre 
ficció i realitat Hi ha, per altra banda, un Higam entre metalepsi i 
autoficció (aquella narrativa protagonizada per un personatge que 
té el mateix nom que l'autor però on s'expliquen fets ostensiblement 
ficticis): ambdós recursos fan vacillar una frontera tàcita present en 
el pacte ficcional, en la suspensió de la versemblança amb qué ens 
encarem a un Hibre. Acceptem que ens menteixin; acceptem que el 
mobiliari d'un individu l'assassini quan se H acut Hançar una cadira; 
i ho acceptem en la mesura que sabem que no és veritat (deixant a 
banda, per ara, la traça de l'autor per fer-ho versemblant el joc d'anar 
construint la veritat fantàstica a partir de petites pistes que, per pura 
lògica, condueixen a una evidéneia absurda, aquell joc créât per Edgar 
Allan Poe, Baixauli el domina amb escreix). És pràcticament el mateix 
gest saber que no és veritat fer corn si ho fos. Perqué si ho fos, si fos 
veritat si sospitéssim que l'autor ens diu seriosament que els mobles 
tenen voluntat pròpia, ja no seria el mateix joc. Tant l'autoficciô corn 
la metalepsi, en canvi, suggereixen que aquesta diferéneia podria no 
existir; no endebades el cas paradigmàtic de metalepsi, "Continuidad 
de los parques", de Julio Cortázar, acaba amb la mort del lector.

I Lo cinquena pianta, I'liltim Hibre de Baixauli (el millor, per ara) 
juga clarament amb la figura del seu autor. No és només que es 
digui B, igual que els personatges de Kafka es deien K. Dins una 
série d'articles publicats a LAveng, dedicats a obres d'art admiradas 
per l'autor, hi podíem trobar L'horo del Hop, d'ingmar Bergman, 
i l'explicació de com, de petit Baixauli va veure una pel-lícula de 
Frankenstein, i Andrei Rublev, de Tarkovski (esdevinguda Ivan Rublev 
el primer cop que apareix a la novel-la... ningú és perfecta!), amb el 
seu memorable final; a l'article dedicat a les Variacions Goldberg 
segons Glenn Gould, per altra banda, explica com un dia, sortint de
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veure Els proscrits a la Filmoteca, va sentir com se li adormien els 
dits dels peus... El protagonista de La cinquena planta, per altra 
banda, esdevindrà l'autor d'una novel-la premiada, L'home manuscrit. 
Un escriptor desconegut que ha sofert una paràlisi, ha fet una estada 
en un sanatori i ha accedit a un univers pie de misteris, just abans 
d'assolir l'èxit literari amb la seva novel-la que «tractava de la mort, de 
la desaparició, de l'escriptura com a eina per Iluitar contra l'oblit».

Hi ha un relat poc conegut de Cees Nooteboom, Uno congó de 
l'ésser i de l'oparengo, on un escriptor comença un relat sobre un 
coronel que s'enamora de la muller d'un metge. La redacció d'aquesta 
historia s'entrellaça amb les converses amb un altre escriptor, 
fins que ambdues relacions (no ben bé amistats), la que uneix 
metge i coronel i la que uneix l'escriptor i l'altre escriptor, acaben 
entrellaçant-se: el relat esdevé, en realitat, un mirali de la Iluita 
teòrica entre ambdós escriptors. Perqué la discussió entre aquests 
aborda la realitat ontològica dels personatges de ficció; i l'altre 
escriptor, en un passatge per on desfilen Schopenhauer o l'irreal 
Pessoa, suggereix que, si un autor pateix per aixô, tal vegada sigui per 
la sospita que eli és la invenció d'algú. En realitat, un cop comencem a 
dubtar, podem acabar dubtant fins i tot de la nostra imatge al mirali. 
En l'obra de Baixauli hi és constant la insinuació que hi ha un poder 
a l'ombra, que darrere la realitat hi ha una altra realitat que governa 
la primera. No tant un poder politic, per altra banda, com metafísic 
(Baixauli és valencia: la politica, per a eli, és més aviat un univers 
grotesc): una forma de domini molt semblant a la que un autor té 
sobre les seves ficelons.

B, el protagonista de La cinqueno planta, travessa constantment 
portes, mares arquitectónics, igual que el narrador travessa mares 
narratius. Allò que a L'home manuscrit passava un cop, aqui esdevé 
gairebé un sistema. El moviment, però, és invers. La primera novel-la 
anava desmentint els passos prévis, desmuntant-se; aqui partim 
d'una anècdota real que, llançada a la pàgina com una pedra en un 
estany, comença a expandir-se en onades d'imaginació, a fructificar 
en frondosos laberints ficcionals, fins a trepitjar terrenys insospitats 
(algún dels quais, a mi, em recorda Hayao Miyazaki). També aqui, en 
un moment déterminât, descobrirem que potser tot estava escrit 
(d'una manera paral-lela, per cert, a l'escriptura del nen de la Tinença 
de Benifassà del conte "Novel-la"), però ara ja no hi ha decepció 
possible: l'apunt es perd dins un oceà de fragments, de veus de 
diversos personatges, principals o secundaris (un dispositiu, en 
certa manera, semblant al de Pedro Páramo). Veus que de vegades 
s'alternen per narrar un mateix fet, com en explicar l'últim concert 
del violinista Fix en forma de duo, de vegades parlen de coses 
complètement diferents. Sembla com si, pel carni, Baixauli hagués 
descobert que la seva força està en la sintesi, en el relat breu; i aqui 
es dedica a encadenar històries de mùsics, arquitectes i escriptors. 
Un relleu especial sembla tenir-lo, per l'amplitud que se li dóna, 
la història de la relació entre una fisioterapeuta i un zelador, que 
travessa tota la novel-la. Tot plegat, però, construit com un mosaic, 
acaba sent més que la suma de les seves parts.

Una cosa que hom descobreix el segon cop que llegeix L'home 
manuscrit (més ben dit: jo, pobre de mi, ho vaig descobrir la segona 
vegada) és la importància dels details. L'escriptura de Baixauli és 
concisa, depurada, austera: tal com demanava la filosofia de la 
composició de Poe, dóna només els details imprescindibles. I aquests 
esdevenen una guia per obrir-se pas dins la disposició laberíntica 
d'aquesta literatura: si us aboqueu a l'estany de Lo cinquena pianto.

amb els seus cercles concèntrics, caldrà que estigueu atents, que 
observeu, per exemple, qui s'assembla a Beckett, quina és la primera 
finestra a través de la qual es veu un bosc infinit, quan hi apareixen 
corredors amb un xandall roig, tot de details d'aquesta mena. Jo he 
acabat dient-ne "anagnòrisi" (però potser ja n'hi ha prou, per avui, 
de mots grecs): elements que es reconeixen aqui i allà, que van 
reapareixent.

Les Unies de tensió que els uneixen, els dibuixos fascinants que 
fan al llarg de les pàgines, sospito, potser ens oferirien una imatge 
molt semblant a la d'un cervell humà. Ben instal-lat dins del seu crani, 
com dins una casa.
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Joan Duran: la casa de l'existéncia és la paraula

RICARD MIRASETE /  Eotograña de Gerard López Chacón

Poemes escrits amb ('absoluta convicció que la paraula poètica és 
l'extrema Hum que dibuixa els contorns de la matèria fosca i la que 
construeix la nostra Identität personal. Joan Duran (Sitges, 1978) ha 
publicat el revers indispensable del seu poemari anterior, Extremo 
Hum (Pagès Editors, 2014); amb Matèria fosco (Ed. Moll, 2014)
Joan Duran aplega les seves motivacions Uriques més profundes i 
ofereix als lectors un compendi artistic i vital que recorre, per una 
banda, la modernitat pictórica europea i, per una altra banda, la 
Intensität lírica en estât pur. No debades la primera part del (libre són 
quinze poemes que recreen el motiu estètic de quadres de pintors 
europeus, americans i catalans: des de Hopper a Rusiñol, passant 
per Toulouse-Lautrec i d'altres. Al llarg del poemari hi ressonen tres 
deis poetes més intensos que hi ha hagut ais Països Catalans: Miquel 
Ángel Riera, Joan Vinyoli i Rosselló-Pórcel, que són reivindicats —i 
acompanyen— en els versos de Duran.

Matèria fosco va merèixer el XXlXé Premi Bernat Vidal i Tomás, 
de Santanyí. S'endinsa en com la paraula és creadora de realitats 
i com els versos donen eos a la matèria gràvida i volátil, en la seva 
doble condició essencial. El (libre és dividit en tres parts i amb un 
próleg i un epíleg en forma de vers que contextualitzen la seva 
recerca existencial. Dir la paraula i fer que siguin possibles la vida 
i el cant. Travessar l'horitzó que ens separa de l'altre i existir-nos 
en la paraula donada. En el trajéete líric de Matèria fosca, Tacciò 
d'apeTlar al tu que ens va conformant íntimament és la clau de volta 
de la nostra existència. I d'aquesta manera ens ho avança el poeta 
en incloure la citació d'un poema de Miquel Ángel Riera que remet 
a Tacciò de tuejor. L'alteritat defineix els signes del codi que els dos 
amants compartirán. El jo líric malda per construir-se la casa de 
l'existéncia, el Hoc on habitar-hi amb el temps i cadascuna de «les 
coses efímeres» que parem i desparem a «la plaça estesa de la 
ciutat». El poeta amb si mateix construeix la casa on sera possible 
l'existéncia amb l'altre. Áixí ho podem comprovar al començament 
de "Epíleg", el poema que clou el (libre, i que estableix la transposició 
del jo líric en el jo d'una ciutat que ens camina per dins: «He donat el 
meu nom /  al gest deis homes que recuden /  les coses efímeres del 
seu matí /a la plaça estesa de la ciutat. / /  Hi són les sabates, la roba /  
que em despulla i que ara se m'endù /  com allò que vam callar. Que em 
buida. / 1 quedo nu —esquelet desordenat /  de dies amb tu— en un 
paisatge /  de barri després del dia de mercat».

Observem corn l'espai del poema és un paisatge de barri després 
del dia de mercat. El jo líric es transvesteix en una figura interna de la 
ciutat. Resta nu després de les paraules escrites al llenç dels poemes 
i, en extensió, el (libre present és «un esquelet desordenat de dies 
amb tu». Al primer poema, "Pròleg", l'espai líric és «el temps d'un solar 
enderrocat». Perqué dir la paraula devasta per dins i per fora, al jo 
i al no-jo (el món). Tanmateix és també amb la paraula que podem 
efectuar la nostra reconstrucció individual. Comprovem-ho a les dues 
primeres estrofes del poema d'obertura de Matèria fosca: «Ens falta 
la paraula on sempre som /  possibles. La paraula que s'escorre /  des 
de dalt corn una pluja, d'un cel /  a l'altre cel, quan gosem enrunar /

Tenvà i els bastiments de l'horitzó. / /  Però dir-la devasta: el torrent 
cavalca /  Tasfalt, s'endú el ciment, arrossega /  el pes del desig i bolea 
les ombres /  sobre el temps d'un solar enderrocat. /  ( deixa al (lavi els 
Hots de la crescuda».

Tot seguit el poeta ens avança que sovint és aixó el que queda, 
després de Tamor. La devastació d'un temps passât és també, en 
aquest poemari, la reconstrucció d'un jo transformat en una terra 
—encara inconeguda— per a Tamant. El poeta es dóna a l'altre 
completament. Ha viscut les paraules escrites per crear un territori 
per a la vida en comú. Referint-se a les paraules, el poeta escriu a 
"Epíleg": «En tocar-les et serán la boca, /  les mans i el meu mar com 
una sang/que es bolea damunt la sorra encara /  inconeguda, per 
trepitjar». És així com Joan Duran perpetua la transformació constant 
de la matèria per mitjà de TaTlegoria entre el seu esdevenir íntim i 
temporal i el curs históric de les ciutats habitadas. Hi té un paper clau 
la concepció de l'amor que, seguint el dictât del títol Matèria fosco,
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pren la categoritzadó de “Fose amor" (títol de la primera part). En 
l'amor hi ha la recerca i l'exili, Tacciò d'habitar i Tespai deshabitat, la 
plenitud i el buit, Textrema Hum i la matèria fosca. En aquest conjunt 
d'opósits hi batega el vers esmolat i d'alta densitat lírica de Duran.
En aquesta primera part hi ha quinze poemes que duen Tepigraf 
d'una obra d'un pintor contemporani, ja sigui del segle XiX o del 
segle XX. Paul Klee és un dels mestres escoHits i dues obres seves 
protagonitzen dos poemes de Duran: "Casa", que és acompanyat pel 
quadre Ad Parnossum (1932) i "Clown'í que compta amb Clown oi 
tilt (1937)- Els intercanvis entre art i poesia han sovintejat les lletres 
europees al llarg del segle XX i són un dels camins més fructifers 
i bells que obren portes a la poesia d'avui. Joan Duran ha sabut 
penetrar el color i les formes deis llenços per dotar-los de forma 
lingüística i de batee existencial."Casa"és un poema objecte. Cada 
element del quadre té el seu concepte dins del poema. Gracies a Tús 
eficaç de la metàfora i de TaTlegoria, Duran trasllada el traç pictòric 
a un element constitutiu del text: «la mida oberta del temps» bé pot 
ser Tobertura horitzontal cap a la dreta de la casa que pinta Paul Klee; 
el poeta s'hi situa a dins, de la casa, i es dirigeix al tu del poema. El 
traç negre del pinzell que s'eleva en vertical, bé podria ser «el traç que 
s'alça calcant el perfil /  de costa de les ciutats que escullo avui /  per 
oblidar-te». La figura resultant del perfil de la porta amb el traç que 
s'alça en diagonal seria la imatge poètica perfecta per exemplificar el 
que més endavant escriu: «la ratlla d'atzabeja als ulls sense contorn /  
del blanc deixa entreoberta la casa de Klee». Cal remarcar que la casa 
del quadre no té cap finestra: Tobertura —i la fusió absoluta— amb 
Tespai ve donada per una porta assenyalada i per aquest traç que 
deixa entreoberta tota la casa amb el paisatge que Tenvolta i que 
continua més enllà del quadre. El poeta evoca els records i els rastres 
d'una vida en comò viscuda amb Tamant queja no hi és. Amb aquesta 
evocació, «t'hi continuo el cos». El poema es resol amb mestria i hi 
incorpora l'atmosfera visual, plàstica, a Testât existencial del jo liric. 
És una escena pictórica en la qual el poeta hi ha posât paraula i sentit; 
el pintor, la forma. La correspondència de les sensacions amb la 
plasticitat dels colors d'ambdós artistes Than sabut configurar en les 
seves obres respectives.

A la segona part Tespai liric és “Cabarets buits", el Hoc on el 
jo poètic hi afirma la pèrdua i Tabsèneia. Són dues constants que 
remeten a la noció física del buit i és el que H permet d'afirman «l 
m'obro foc a l'ombra de l'ombra», amb un joc verbal que du a Textrem 
el sentit fins a Tanorreament absolut. És en aquest poema quan 
les nocions de Tenlloc, Taïllament, «el gris del temps», anuTlen tota 
possibilitat de retorn i de benestar existencial, «en aquesta ciutat 
en guerra d'oblits». Al llarg dels poemes va prenent forma la idea 
inicial del temps «d'un solar enderrocat», que és el final de totes les 
batalles.

A Extrema Hum, en canvi, Joan Duran escriu Tanvers de la 
concepció de la matèria: hi ha Taparença física connotada amb 
termes positius de Hum, claror, revelació existencial i també hi 
trobem la confiança en el Henguatge com a eina per a posicionar-nos 
davant del món. També per a construir-nos la casa de Texisténcia.
Ara Tespai líric és Tilla de Creta i, en extensió, Sitges i la costa 
mediterránia: sorra, mar, paraula enrunada, temple de Hum. Cal 
cercar la regeneració constant, el fer-se i desfer-se, el plegar-se i el 
desplegament emocional. En definitiva, participar en el transformar
se constant de la matèria sobre els vectors del temps i de la história. 
Creta será Tobertura cap a la Hum des de la mudesa mineral i des

d'aquesta paraula que malda per ser matèria igual de generadora de 
realitat física com aquesta. El Henguatge tot ho pot, sembla declarar 
el nostre poeta al Harg del Hibre. La badia i la platja enllacen el mar 
amb la sorra. Tonada és clam de roca i sexe verbal per a la matèria que 
som i que palpem. El nostre cos desenvolupa un perfil que elimina 
contorns fixos. Duran escriu: la paraula es féu Hum «en algún migdia 
del temps sense nosaltres». D'aquesta manera, el passât ja no és 
oblit sinó arrel permanent del nostre present. I podem afegir que la 
paraula també es féu matèria en els nostres cossos. Venim del món 
cultural clássic i mediterrani, i és aquí on encara pren forma i sentit la 
nostra história present com a poblé.

És la Hum de la Mediterránia qui ens conforma a tots nosaltres 
com éssers per al món. De la mateixa manera que és la Hengua la que 
ens construeix la casa de Texisténcia. La sintesi lírica inesgotable 
és, dones, Textrema Hum de la Mediterránia: «Aquesta illa i els seus 
absoluts del vidre /  i de la sal, del nacre i de la sorra, del tot a prop del 
tot», l després ho rebla al mateix poema de la primera part intitulada 
"Creta": «Un coágul de saba /  espera, a Torigen, la nostra torrentada /  
de buits i gravetats». Per tant, de matèria fosca i de somni Huminós, 
d'extrema poténcia verbal és la nostra existència individual i 
col-lectiva. La paraula és la matèria de la nostra parla i dóna contingut 
als nostres cossos.
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L'abril de 1978 sortia a la Hum a Sabadell el primer número de la 
revista Quodern. Trenta-set anys més tard, en publiquem el número 
200 . Aquesta commemoració ens ha fet plantejar el sentit de la 
revista: hem volgut conéixer-la més a fons, observar la cultura de 
la ciutat a través de les seves pagines, allò que Quadern ha recollit, 
allò que (conscientment o no) ha obviât El seu paper com a arxiu 
i memòria (parcial) d'un temps i d'una ciutat No hem volgut fer un 
homenatge a Quodern. Tampoc a les altres organitzacions culturáis 
històriques de la ciutat a les quais dediquem articles. Aquest número 
és un recull de mirades critiques sobre la creació, la producció i Tacciò 
cultural que s'ha dut a terme a Sabadell les ùltimes décades.

Aquest exercici ha servit per repensar la revista i la contribució 
que Quodern i la Fundació Ars volen fer a la cultura sabadellenca. 
Volem enriquir el fet cultural de la ciutat amb anàlisi, reflexió, debat 
i acciò, collaborant estretament amb altres organitzacions de la 
ciutat i la comarca.

Per donar resposta a aquesta voluntat d'uns mesos ençà hem 
iniciat a la Fundació Ars un procès de renovació que afecta Quodern: 
hem consolidât el conseil de redacció format per Maia Creus, David 
Madueno, Pep Dardanyà, Gemma Gascón, Oriol Ocaña i Guillem 
Celada, i albora comptem amb Pilar Maurell, experta en edició i en 
comunicació cultural, qui em substituirá a partir del proper número 
com a directora de Quodern. No m'allunyo, però, de la revista, sinó 
que entro a reforçar Tequip de la Fundació per coordinar-ne els 
projectes i els grups de treball.

□ 'aquesta manera, després de 200 números, restructura de 
Quodern es fa més sòlida però igualment flexible per tal de resistir 
molts més anys.

Maria de Vallibana Serrano, directora
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'Quadern', de l'autarquia al mon en xarxa

MANUEL COSTA FERNÁNDEZ

Nascut corn un fenomen autàrquic per 
satisfer les dèries del fundador i dels 
primers colTaboradors, Quodern és 
un arxiu, incomplet, fragmentât però 
representatiu d'una part de la cultura 
sabadellenca

El text que segueix no és un estudi critic 
de la revista que l'anyigyS va fundar el 
sabadellenc Joan Cusco i Aymamí, ni tampoc 
pretén ser una anàlisi de la cultura locai 
durant aquesta liarga època. És, només, 
una mirada ràpida, a voi d'ocell i des d'una 
altura considerable, amb la intenció de 
poder seguir el seu traç enmig de tants 
i tants camins que van néixer, confluir o 
morir durant aquest temps, que ens deixi, 
si és possible, entreveure alguna pista de 
perqué una publicació com aquesta ha estât 
capaç de viure trenta-set anys i de tenir
perspectives de continuïtat. Précisément per això, perqué és una 
visió subjective, està escrit en primera persona.

Malgrat que Quadern apareix gairebé tres anys després de la 
mort del dictador i un any de les primeres eleccions democràtiques, 
el seu naixement no hi té res a veure. Quadern surt perqué Joan 
Cusco és un lletraferit, queja publicava al Diari de Sabadell unes 
entrevistes anomenades "Semblances", però que necessitava un 
camp de joc més gran. L'any 1978 s'inventa l'associació Amies de les 
Arts i de les Lletres de Sabadell, que reaiment està formada per ell 
mateix i per tres 0 quatre amies més. La finalitat; editar un paper 
que «emprengui carni a través de la geografia espiritual i cultural 
de la nostra terra», tant en un sentit històric corn de present. 1 
aquesta terra és, fonamentalment, Sabadell. Per al seu fundador, 
ni la política ni la democràcia tenen res a veure amb la cultura, que 
ha de ser apolítica per definició, tal com havia fomentât sempre 
el franquisme. El nudi de la revista, que es publica bimestralment, 
és la "Semblança", la nineta dels ulls del Joan Cusco, per la qual hi 
passen escriptors, artistes plàstics, mùsics, geògrafs, historiadors i 
tota mena de personatges sabadellencs 0 molt vinculats a aquesta 
ciutat. Cai destacar que un dels pocs fils conductors que podem 
trobar en la publicació és, precisamene aquesta entrevista, que 
Cuscó publica des del número 1 fins al 133 (desembre de 2001), que 
continua el periodista Pere Font Grasa des del 134 (febrer de 2002) 
fins al 164 (febrer de 2008), i després el també periodista Ricard 
Ustrell des del 165 (abril de 2008) fins al 179 (febrer de 2011), data 
en què es produeix una crisi de la quai parlaré més endavant i que 
dóna Hoc a un nou model de revista. La llista dels cent seixanta-cinc

personatges entrevistats, pràcticamenttots sabadellencs, està 
disponible a quadern.fundacioars.org. Cal destacar que, malgrat el 
conservadorisme de Joan Cuscó, els escollits per ell —que són la gran 
majoria— provenen d'ámbits ideologies molt variats. Són, per tant, 
força representatius dels diversos moments culturáis de la ciutat.

A més de les "Semblances", es van publicar diversos números 
monográfics dedicats a algunes personalitats. Són les següents:
Joan Arús, poeta (1982); Camil Geis, poeta (1983); Miquel Crusafont, 
paleontóleg (1984); Antoni Forrellad, empresari (1985); Antoni Vila 
Arrufat, pintor (1987); Joan Vila Puig, pintor (1990).

Un fet singular és que, de l'abril de 1985 al febrer de 1990, es 
publica en cada número un suplement anomenat Quacómic, on 
col-laboren una colla de ninotaires, alguns deis quais assoliran fama 
posteriorment. Serán, en total, 23 suplements. Quacómic és una 
iniciativa d'un personatge, Ricard Calvo Duran, pintor, dibuixant, 
gravador, il-lustrador, critic, professor i humorista, en qui cal aturar
se un moment. Comença a col-laborar a Quadern en el número 28 de 
1982 i ho fa fins al I89 de 2013, és a dir durant trenta-un anys, vuit 
més que el propi fundador. El taranná de Ricard Calvo, équilibrât i 
gens pretensiós, va ser decisiu en alguns deis anys vuitanta quan, 
per manca de col-laboradors, la majoria deis textos eren d'ell mateix 
i del Joan Cuscó, signant ambdós amb pseudónims i iniciáis. Una 
altra persona que cal destacar per la seva preséncia constant en la 
pubücació és la de l'artista Jordi Roca Tubau, que hi té una intervenció 
destacada, especialment en el camp del grafisme i de la il-lustració. A 
Jordi Roca, la ciutat li deu el reconeixement per la tasca generosa que 
ha desenvolupat durant més de quarante anys en diverses entitats
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culturáis. Una altra persona vinculada en diverses époques a Quadern 
fou l'estudiôs de la cultura popular i poeta, Lluís Subirana.

Penso que la supervivència de Quadern, durant els seus primers 
trenta-tres anys, va ser possible grades a dues caractéristiques 
que a priori podrien semblar negatives, però que a la llarga no ho 
han estât. Primera: mai no hi va haver un projecte definit que anés 
més enllà de sortir cinc cops l'any. El carácter miscel-lani i la manca 
d'un nudi directiu fort van evitar les crisis que periòdicament es 
produeixen en qualsevol organització jerarquizada. Segona: tothom 
hi podia col-laborar només amb la benedicció del director de torn i 
deixar de fer-ho sense donar cap mena d'explicació. Això va facilitar 
que, per a molts autors novella, fos una plataforma de llançament 
ideal. Repassant la llista dels col-laboradors hi trobem molts noms 
que posteriorment han tingut força volada.

Amb aquesta antecedents, jo mateix, quan em vaig convertir en 
l'editor —per haver estât nomenat president de la Fundado Ars— 
a partirdelfebrer deiggS, amb el número 114, no vaiggosarfer 
massa canvis, per por a malmetre el frágil equilibri. Vaig anomenar la 
revista Quadern de les idees, les arts i les lletres, i la vaig estructurar 
al voltant d'aquests tres blocs, amb una nova maquetació, oberta 
a tots els temes, no només els locals, però sí amb col-laboradors 
majoritàriament sabadellencs. Joan Cuscó havia deixat la direcció 
de la revista amb el número 112 de ig g y , i d'aleshores ençà estava 
codirigida per David Serrano Blanquer i Ana Fernández Alvarez. 
Aquesta darrera ho va deixar amb el número 1l 8 .

A partir del número 1ig  ( ig g g ) i fins al lyg (2011), Quadern té 
com a director David Serrano. És, segurament, una de les époques 
més reeixides de la publicació. Sense abandonar el seu carácter 
miscel-lani, s'incrementa el nombre d'autors i l'exigénda en la qualitat 
deis treballs. D'altra banda, l'any 2003 es crea dins la Fundado Ars 
el grup de treball CILEC (Centre d'Investigació de la Literatura 
Europea Contemporania), del que n'és promotor, ànima i director 
el mateix David Serrano. Això fa que a la revista es publiquin molts 
dels treballs del grup, relatius a la memòria histórica, amb la quai 
cosa augmenta l'àmbit de difusió de Quadern. El CILEC i la fundació 
aconsegueixen projecció internacional amb la publicació el 2007 del 
Dictionnaire Critique de la littérature européenne des camps de 
concentration et d'extermination nazis, présentât pùbücament a 
Paris el 3 d'abril de 2008. És el résultat d'un treball de dos anys dirigit 
per David Serrano, amb la col-laboraciô de la BDIC —Bibliothèque 
de Documentation Internationale Contemporaine (Paris)— i el grup 
de treball KZ-Memoria scripta de la Universität de Salzburg. A partir 
del número 165 de 2008 , decidim que restructura organizativa de 
la revista será la següent: l'editor. Manuel Costa i el director, David 
Serrano, serán també conseil de redacció i es constitueix un grup 
anomenat caps de secció, format inicialment per onze persones.

Des del número 176 de l'any 2010, la periodista Montse Barderi, 
col-laboradora des del 2 0 0 g , portava una secció anomenada "Dir-se a 
través d'un üibre", un tipus d'entrevista literaria basada en un diàleg al 
voltant d'un text que l'entrevistat considérés molt influent en la seva 
vida. La Barderi triava Hiurement les persones i després presentava 
el text per a la seva publicació. El mes de gener de 2011 va triar corn 
a personatge l'aleshores alcalde Manuel Bustos Garrido. El director, 
David Serrano, em va fer saber que la majoria dels caps de secció 
vetaven l'entrevista i que dimitirien si es publicava. Li vaig respondre 
que, corn a editor, em negava a censurar una entrevista queja estava 
feta i de la qual, per tant, l'entrevistat en tenia total noticia. Vaig

argumentar que Terror havia estât permetre que la Montse Barderi 
fes les entrevistes sense el coneixement previ deis caps de secció. El 
dia 26 de gener, David Serrano em va adreçar una carta comunicant- 
me la decisió de deixar la direcció de Quodern. Curiosament, no feia 
cap menció al problema de l'entrevista, sinó que em deia textualment: 
«Considero que ha arribat el moment d'enfocar el meu volontariat 
a altres camps per tal de promoure el meu creixement personal».
Vaig respondre agraint-li sincerament la seva coTlaboració durant 
tants anys. El número 17g de febrer de 2011 es va publicar, encara 
sota la direcció de David Serrano, la col-laboració de tots els caps 
de secció i l'entrevista no censurada. La primera setmana de març, 
el 5 5 %  dels caps de secció (cinc de nou) van comunicar ais mitjans 
de comunicació que abandonaven la revista. Mai ho van fer saber 
directement a l'editor ni a la Fundació Ars.

Vaig assumir la direcció en foncions i el mes d'abril següent, 
amb tota puntualitat, es va publicar el número 18O, amb una carpeta 
dedicada a Salvat-Papasseit, coordinada per Maia Creus i Toni 
Quero, i amb la incorporació de nous col-laboradors. Com deia en 
la carta de l'editor, col-laboradors nous i antics ens donàvem un 
periodo de reflexió per treballar en el futur de la revista. I mentre 
aquesta es publicava amb regularitat, vam elaborar un nou projecte 
que es va materializar en Teditorial "Quadern, un espai de trobada'j 
publicat en el nùmero 185 d'abril de 2012L Voldria mencionar algunes 
de les persones que van intervenir en aquest procès: Maia Creus,
Joan Brunet Mauri, Pol Costa, Guillem Celada, Maria de Vallibana 
Serrano, Oriol Ocaña, David Madueño i moites altres consultados 
esporàdicament (gairebé una trentena). El número 185 va ser 
présentât amb tota solemnitat el dia 3 de maig, al Teatro Principal 
de Sabadell, coincidint amb el trenta-quatré aniversari de la revista i 
amb la intervenció deis artistes Fina Miralles i Joan Casellas. A partir 
del número ig o  i fins avui, amb aquest número 2 0 0  que teniu a les 
mans, Maria de Vallibana Serrano Badia n'és la directora.

Penso que Quodern ha estât un fet molt singular dins la cultura 
sabadellenca. Nascut com un fenomen autárquic per satisfer les 
déries del fundador i deis primers col-laboradors, ha arribat al temps 
de les xarxes amb tota naturalitat, sense massa sotragades. No ha 
estât —almenys fins al 2012— un producto cultural clarament définit 
i curosamenttractat, però sí que cal reivindicar-lo com un arxiu, 
incomplet, fragmentât i sovint inconnex, però molt representatiu 
d'una part important de la cultura sabadellenca.

Manuel Costa Fernández és gestor cultural 
i editor de Quodern des del ig g 8 .

1 http://issuu.com/revista_quadern/d0cs/quadern_abril2
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L'ombra de 1978 sobre 'Quadern'
MAIACREU5
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Els primers 200  números de Quadern dibuixen una cartografía més 
aviat conservadora de les arts visuals, de la la cultura i de la seva 
fundó social, interrompuda de tant en tant per débats critics de 
col-lectius i plataformes vives de la ciutat.

Fa dies que dono voltes al compromis assolit el dia en que els 
actuals membres del conseil de redacclô de la revista Quodern 
vàrem acordar dedicar el número 200 a una revisió dels continguts 
histories de la publicació. Cadascun de nosaltres es faria carrée 
d'elaborar, des de perspectives diferents i complementàries, un text 
analitzant un producte editorial amb més de trente anys d'histôria, 
amb la particularitat afegida d'haver estât al llarg d'aquests anys una 
proposta cultural de referèneia indiscutible per a un sector ampli de 
la ciutadania i les institucions culturáis sabadellenques.

En el meu cas, es tracta de revisar els 200 números de la revista 
per intentar comprendre i dibuixar quina hauria estât la seva política 
en relaciô amb les arts visuals. He fet aquesta mirada, he pres notes, 
he fet fotocopies, he pres apunts... i haig de dir que no em resulta 
una empresa fácil. I no ho és per una qüestió. Aparentment, la revista

Quadern no ha seguit una línia editorial programática ben definida 
i dibuixada, ni des del punt de vista critic, ni estétic, com tanrpoc 
ideologic. Si més no, aquest és el primer résultat que hom extreu en 
fer-se carree de la diversitat d'oplnions i criteris desplegats pels seus 
articulistes, així com del desdibuixat retrat cultural que es desprén 
de les seves pagines en cada una de les étapes defínides pels 
successius conseils de redacció.

Pensant en positiu, podríem deduir que aquest carácter ecléctic 
en realitat formarla part de la Identität de la revista, suposacament 
creada per oferir una estructura cultural a la ciutadania, els 
continguts de la qual serien definits i aportats des de les forces vives 
de la ciutat. I en certa mesura s'ha esdevingut així mateix, ta . com ho 
demostra la cartografía dels seus 200 números, el principal trat de 
la qual és la coexisténcia entre dues línies de continguts que avancen 
en paral-lel, encara que de forma discontinua i sovint sense relació. 
D'una banda, hi tenim les aportacions deis membres fundadors de la 
revista i el seu cercle d'autors afíns en forma d'articles, entrevistes, 
ressenyes i noticies. El seu tret distintiu és un concepte més aviat 
conservador, tant de la cultura com de la seva fundó social cue, 
tanmateix, de tan en tant, queda interromput per la irrupció puntual
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de débats critics aportats pels coNectius i les plataformes vives de 
la ciutat

Aprofundint en aquesta linia de lectura, ens adonem que si una 
cosa ha caracteritzat Quadern al llarg dels seus anys d'existència és, 
precisament, el fet d'atorgar carta oberta a les idees i objectius dels 
seus successius conseils de redacció. De manera que, a la práctica, 
Quadern ha estât una eina cultural sense rostre o, dit altrament, 
sense projecte politic propi expressat i obertament defensat 1 aqui 
és on apareix la cara fosca de la revista perqué, com tots sabem, 
darrere de I'abstencionisme politic d'un projecte cultural allò que s'hi 
amaga és una ideologia dretana, conservadora i, sovint, reaccionaria 
—que en el nostre context històric vol dir d'herència i adscripció 
franquista—, que, malgrat tot, ha quedat puntualment contrarestada 
i sovint contestada des de les seves própies pagines.

'Riutort', 1956-1965 /  TS, 1971-1976 /  'Quadern', 1978
En la linia de revistes culturáis fundades a la ciutat de Sabadell amb 
la voluntat d'oferir una plataforma cultural a la ciutadania, Quadern 
té dos precedents que val la pena comentar, precisament des de la 
perspectiva de la relació, explicita o no, entre cultura i politica. De 
forma molt breu, atesos els limits d'aquest text, podem distingir 
les tres revistes esmentades en el fet de presentar-se, o no, com 
a estructura d'opinió critica respecte de l'establishment cultural o 
politic del moment. Riutart (1956-1965), editada des de lAcadémia 
de Belles Arts de Sabadell i dirigida per Andreu Castells, fou un 
projecte editorial programàtic amb una clara voluntat d'acció politica, 
al voltant de la qual es va anar formant una xarxa de comunicació 
i opinió critica entre escriptors, poetes, critics d'art i artistes que 
depassava les fronteras locals. En canvi, la revista TS (1971-1976), 
amparada per l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell i els Amies de les 
Arts de Terrassa, que va néixer corn a projecte de renovado cultural, 
en realitat fou un projecte politic que instrumentaützava el diseurs 
cultural amb vista al nou mapa del poder politic que s'obria pas en

el procès dels denominats anys de transido. Els anys que separen 
la creado de Riutart i TS de la revista Quadern també marquen les 
diferents formes de relació entre cultura i politica en els anys del 
tardofranquisme a l'era de la democracia parlamentaria.

A Sabadell, corn en totes les dutats governades per l'esquerra, 
la relació entre politica i cultura va anar configurant dues vies 
en paral-lel, no sempre en interacció. Mentre el nou Ajuntament 
democratic entenia la cultura com un instrument de cohesió social 
i de conquesta per a la igualtat d'oportunitats, les institucions 
culturáis de la ciutat van anar reinventant el seu Hoc en l'esfera 
pública. Pel que fa a la revista Quadern, órgan de manifestació de 
la Eundació Ars en estreta relació amb l'Acadèmia de Belles Arts 
—que a partir de 1978 tanca l'etapa iniciada a finals dels seixanta, 
caracterizada pel seu compromis entre l'avantguarda estètica i 
l'avantguarda politica—, l'opció fou clara. Calia salvar la cultura de la 
politica per retornar-la al seu Hoc classic, és a dir, en un àmbit separat 
de la vida i les qüestions materials. En aquesta opció, la cultura 
recupera el seu segell de distinció, com també el valor d'autoritat 
atorgat a la tradició, única garantia per a una concepció evolucionista 
i idealizada de la história.

Tal com veurem seguidament, el grup que impulsava la revista 
Quadern va exercir un paper fonamental en el nou ordre po liic  i 
cultural sabadellenc, almenys durant les dues primeres legislatures, 
en qué el segell més evident de la cultura sabadellenca fou la 
separació progressiva entre les poliiques cuiurals de l'Ajuntament 
—que enfilen el carni d'un creixent populisme reforçat per una 
poliica de subvencions a determinadas entitats ciutadanes— i 
l'activiat cultural exercida des de la ciutadania i les seves 
institucions. És en aquest context que cal analizar l'estratègia 
ideològica que empeny la revista Quadern, agermanada amb el canvi 
d'orientació cultural de l'Acadèmia de Belles Arts.

'Quadern' com a símptoma
Com és sabut, el signe de la normalizació democràtica es va decidir 
rápidament durant l'intens période que va de 1976 a 1982, just quan 
el P a rt i Socialista arriba al govern espanyol i a moites de les grans 
ciutats del pais. «Durant aquest lapse de temps, les energies de 
l'art poliicament compromès es van esgotar en l'esforç d'alguns 
per guanyar el capitol de la configuració d'un nou ordre, 0 es van 
dissipar en el desencant d'uns a ire s  que es van sentir t ra is  per 
l'actiud dels seus antics camarades i per la direcció que anaven 
prenant els esdeveniments. El résultat d'aquest desgast no va ser 
simplement la desp o liizaciô  del sistema de l'art i l'aflorament 
espontani de noves practiques trasvantguardistes, sinó, sobretot, 
la graduai instauració d'un nou, encara que difùs, marc ideolôgic 
que redefinia la fundó de l'art en la societat democràtica, en el quai 
no hi tenien cabuda les dinàmiques de l'avantguarda artistica del 
tardofranquisme»^

L'antifranquisme, que havia estât un aglutinant social poderôs 
que s'havia expressat per diverses vies, entre les quais la cuiural, 
ara quedará en mans dels p a rtis  poliies que Huien per ocupar les 
administracions locals. A la ciutat de Sabadell, aquesta nova realitat

1 Citado extreta del text «Acords i desacords: notes per a d'altres histories 
de l'art contemporani a l'Estat espanyol (1976 -2 0 0 7 )», de Jesús Carrillo, 
publicat a: Euforíes, desencisos i represes dissidents. L'art i la crítica deis 
darrers vint anys, Girona, Fundado Espais, Papers d'Art, Especial 20é 
aniversari, 2008, p. 24-25.
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va prendre forma en la iniciativa (impulsada des de l'Acadèmia de 
Belles Arts i la cooperativa obrera La Sabadellenca) d'organitzar un 
cicle de ponències protagonitzat pels diversos grups politics que 
fins aleshores havien viscut en la clandestinitat^. Aquesta activitat 
política pensada i organitzada des d'una entitat cultural es pot 
entendre corn un punt d'inflexiô, perqué a partir d'aleshores tot será 
diferent. La Iluita per les Hibertats ara serà canalitzada pels partits 
politics d'esquerra legalitzats i els sindicats. En aquest context és on 
es va produir la famosa "fuga de cervells" que, fugint de les institucions 
culturáis ciutadanes, busquen ocupar llocs significatius en les noves 
estructures de poder de l'administració pública. A Sabadell, una ciutat 
amb una massa social feta de la barreja d'industrials en crisi, un sector 
réduit de comerciants i una gran massa obrera, els signes d'un nou 
temps van ajudar a clarificar posicions i prioritats.

El llançament de la revista Quodern es produeix en aquest 
context En l'editorial del número 1 s'hi exposa clarament el seu 
ideari; «Quaderns d'aspecte retrospectiu, de caire historie? Sí, 
primordialment, amb vista a reencendre la torxa que ens llegaren 
els que ens precediren (...) anar endavant a pas ferm, amb la mirada 
al passât alliçonador, ara al futur que encara és una incògnita». Una 
renaixença, dones, que s'obrirà pas a través de diferents estratègies. 
D'una banda, amb una desfilada consecutiva dins les pagines de 
la revista dels grans noms històrics de la cultura sabadellenca. 
L'objectiu era recuperar els valors de la tradicié i crear una genealogia 
de referèneia per a l'art en un nou temps de "normalitat", i per tant 
alliberat de la carrega política suportada durant els anys seixanta 
i setanta. De l'altra, amb el llançament de textos programàtics que 
tragaran la via estètica que havia de definir la nova etapa histórica de 
la cultura sabadellenca?

El 1978, any de la fundado de la revista Quadern, a la histórica 
Sala Tres —un dels espais de manifestado de l'art alternatiu— s'hi 
presentaren alguns dels noms i les obres més representatives de 
l'art conceptual en la seva versió més polititzada. La instal-laciô 
conjunta, Eleccions de Joan Raboscoll i Eleccions-crisis de Francese 
Abad i Ramon Santos. El cicle d'obra Matonees 1976-1977de Fina 
Miralles. La instal-laciô d'Eulàlia Grau, Orden público i Discriminación 
de la mujer. La instal-laciô La Santa, de Josep Domènech, i la mostra

2 El projecte es va gestar el mes de gener de 1976, Manuel Garriga i Manel 
Pagès en foren els caps pensants. El president de lAcadèmia de Belles 
Arts, Manuel Costa, fou l'encarregat de sol-licitar els permisos governatius.
Els actes es van celebrar a l'Auditori de la Caixa d'Estalvis de Sabadell i els 
ponents foren els següents: 25 de febrer, Joan Antoni Sánchez Carreté: Els 
trebaiiodors i Europa; 3 de març, Francesc Esteva Massaguen El socialisme a 
Europa; 10 de març. Manuel Garriga Miralles; Pluralisme i gestió popular; 17 de 
març, Manel Pagès Panadès: El compromis histàric; 24 de març, Joan Ramon 
Colomines Companys; La via catalana al socialisme; 31 de març, Lluis Casais 
Garda: La Ilibertat Un ideal; 5 d'abril, Miquel Roca Junyent: Política, avui.
El dia 5 de maig se celebra al Teatre Municipal de la Farándula un col-loqui 
final. Hi actuaren com a ponents Lluis Casais Garcia, Lluis de Carreras Serra, 
Joan Ramon Colominas Companys, Feliu Crespi Niubô, Francesc Esteva 
Massaguet, Manuel Garriga Miralles, Josep Guillem Vallribera, Hermenegild 
Marti Riera, Joan Montsec Roca, Manel Pagès Panedès, Joan Reventes Carné, 
Francisco Trives Meseguer i Albert Vila Lucilla. Informaciô extreta de Manuel 
Costa, «LAcadèmia de Belles Arts de Sabadell i el renaixement de la cultura 
els anys 60 i 70 del segle XX», catàleg: Sala Tres 1972-1979 en la ruta de l'art 
alternatiu, Museu dArt de Sabadell, 2 0 0 7 , p. 83-91.
3 Joan David: «Procès a l'art I», Quadern nùm. 2, juny 1978, p. 28-29; i «Procès 
a l'art II», Quadern nùm. 3, agostl9 7 9 , p. 4 8 -4 9 ; Pere Roca Garriga, «Les 
Belles Arts a Sabadell», Quadern nùm. 4, vol. 1, p. 73 -75, setembre-octubre 
1978; Joan David, «Les Belles arts», Quadern vol. V, p. 680-681.

Objectes i Copses 1974-75-77de Jordi Cerda. Naturalment, la revista 
Quadern no es va fer ressò de cap d'aquestes mostres. Tampoc 
trobem cap referèneia al diari local on, en canvi, hi apareix aquesta 
nota de redacciô publicada el 9 de juliol de 1978: «El Aula de Teatre 
de la Academia de Belles Arts, organizadora de las representaciones 
de Aula Brecht, interpretada por Feliu Formosa y dirigida por Carles 
Grau, lamenta comunicar que ha sido suspendida la representación 
prevista para hoy viernes, debido a la poca asistencia de público a las 
dos representaciones anteriores, el escaso interés despertado por 
este espectáculo». Aquest divorci entre l'avantguarda cultural i la 
resposta ciutadana també fou identificat i analitzat pel gran critic i 
historiador de l'art Alexandre Grid, en el text «Plor sobre el crepuscle 
deis anys setanta»? en qué fautor es lamenta del "gir cultural" 
postmodern définit per una expansió sense precedents dels béns 
culturáis ais ambits dels intéressés del mercat, d'una banda, i la seva 
instrumentalització en les noves politiques culturáis démocratiques, 
de l'altra, iniciant-se, d'aquesta manera, el pas des de la cultura 
entesa com a activitat pròpiament humana orientada a la creació de 
continguts, a la seva mercantilització econòmica i també politica, tot 
convertint la cultura en un mer recurs?

El número 100
La silenciosa política cultural de la revista Quadern pren forma a 
través deis anys i arriba a la maduresa amb la celebració del número 
100 i la programació de diferents actes destinats a una públic molt 
concret, els ciutadans del "centre" geográfic sabadellenc. És a 
dir, el sector social fundador de la ciutat industrial denominada la 
Manchester de Catalunya i de les institucions que convertirien la vila 
en ciutat, entre les quais el Museu d'História, l'Escola Industrial d'Arts

4 Alexandre Girici Pellicer, «Plor sobre el crepuscle deis anys setanta». 
Serra d'Or, Any XXI, núm. 237  (15-06-1979), Barcelona, p. 41-4 4 -
5 Irmgard Emmelhainz, «Arte y giro cultural: ¿Adiós al arte autónomo 
comprometido?», disponible a; salonkritik.net/lO-ll/20i3/Ol/arte.
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i Oficis i l'Acadèmia de Belles Arts. Els actes més emblemàtics foren 
la Mostro d'Art Català Contemporoni, celebrada al saló modernista 
de la Fundado de la Caixa de Sabadell, i l'ediclô del V Premi Quadern 
atorgat per la Fundació Amies de les Arts i les Lletres. La selecciô 
dels autors i les obres és clara. D'una banda l'informalisme, el cornent 
institucionalitzat per la nova democràcia, i de l'altra els autors 
vinculats al nou fenomen estètic conegut corn a transvantguarda, 
que significava el retorn ais llenguatges tradicionals de l'art figuratiu 
i ais valors individuals de l'expressionisme. Tal com es pot llegir a les 
pagines de la revista®, es tracta de construir el relat de l'art sabadellenc 
en relaciô amb l'evoluciô de l'art contemporani català iniciat amb la 
pintura informalista que, passada la deriva conceptual, evoluciona 
vers el nou paradigma Barceló. Els actes foren presidits pel regidor de 
cultura, el president de l'Acadèmia de Belles Arts i la presèneia d'una 
figura representativa del retorn a l'ordre estètic, Joan Bassegoda, 
president de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts. És important 
fer constar que l'opiniô crítica sobre aquest fets apareix dins les 
pròpies pagines de Quadern, amb una idea molt clara que remet al 
punt de vista d'un sector social critic amb l'estât de la qüestió cultural 
sabadellencaT La idea central del text és la següent; No seria més 
estimulant incentivar que homenatjar? No seria més factible impulsar 
la investigació i la prodúcelo amb la concessió de beques? En la historia 
de l'art sabadellenc, la cultura de la celebració i els homenatges ha 
servit per construir el relat generacional i evolutiu de la historia de 
l'art local. Una historia que calia explicar a través de les col-leccions del 
Museu d'Art, un équipement separat del Museu d'Flistória l'any 1964® 
i en plena indefinició fins que fou analitzat i réinventât des del Mapa 
Cultural de Sabadell a començaments dels anys noranta.

El malestar cultural a la ciutat de Sabadell va esclatar l'any 1989 
amb el llançament del Manifest Cultural signât per una amplia 
plataforma ciutadana. Allò que reclama la ciutat és un gir en les 
politiques culturáis de l'Ajuntament, atrapades en un populisme sense 
horitzons. La resposta va venir de la mà del Mapa Cultural de Sabadell, 
analitzat a les pàgines d'aquest número. Pel que fa al fil d'aquest 
text, voldria destacar-ne dues idees que em semblen especialment 
significatives. Una és la idea de "ciutat pedrera" i la segona, pensar el 
fet cultural en la projecció del temps. La primera s'allunya radicalment 
de les politiques culturáis que aleshores triomfaven a Barcelona 
—ciutat del disseny i de l'arquitectura icònica expressada amb la 
fundació de nous i emblemàtics équipements culturáis destinats a 
l'exhibiciô—, mentre que la segona introdueix el concepte de temps en 
la cultura d'aparador que s'anava apoderant de les politiques culturáis 
dels nous ajuntaments. Apostar per la idea de "ciutat pedrera" vol dir 
incentivar i apostar per la formació i els ajuts a la investigació cultural. 
Voi dir, dones, treballar per la societat del futur, tot entenent la politica 
cultural com a producció i circulació de continguts i, per tant, articulada 
en el bé comú.

Reconec que tanco aquest text sense poder oferir una resposta 
clara a la pregunta inicial. Quina ha estât la línia editorial de la 
revista Quadern al llarg deis anys? Des del meu punt de vista en

podem identificar una —tot i que no sabria dir si s'exercia de forma 
conscient— que considero essencial. És la seva permeabilitat a deixar- 
se "envair" per la xarxa d'opinions aportados per la ciutadania, sovint 
dispars i a contracorrent deis objectius iniciáis deis fundadors de la 
revista. Aquesta realitat no deixa d'interpel-lar-nos, ara que Tactual 
conseil de redacció es troba immers en una reflexió compartida que 
té com a objectiu reinventar i propiciar noves relacions i articulacions 
entre Quadern i les plataformes culturáis de la ciutat. I tot això, en 
el context d'una creixent politització de l'art atiat per la nécessitât 
d'obrir camins portal que la societat intervingui directament en els 
assumptes politics i aconsegueixi vetar els plans neoliberals dels 
governs; amb el rise, però, de concebre els moviments socials i Tart 
polititzat com a vehicles de canvi de formes de vida. Una qüestió 
problemàtica, perqué implica, tal com suggereix Irmgard Emmelhainz, 
inscriure la critica econòmica i social en la práctica artística, a la qual 
se li demana solucions de millora a curt termini amb el rise de reduir 
l'art polititzat a un programa d'embelliment de barris gentrificats, 
fábriques museológiques i pares corporatius.

Tal com analitzen moites vous critiques, l'art que avui es 
produeix emparat per les politiques culturáis administratives amb 
la complicitat de la indùstria, exhibit ais museus i biennals de torn, 
és, paradoxalment, un camp privilégiât de politització íntimament 
Higat ais processos neoliberals d'abast global. Potser arriba Thora de 
buscar alternatives a l'art de denùncia avui políticament correcte per 
orientar-nos vers una práctica cultural que no es concentri en allò que 
l'art mostra, sinó en allò que l'art fa i com ha fa. Tal com diria Jean-Luc 
Godard: «No fer cinema/art politic sinó fer cinema/art políticament»^. 
No és la temàtica allò que confereix valor politic a la práctica artistica, 
sinó que una politica en el camp de Tart implicarla anar més enllà 
de Tart políticament correcte i satisfet amb el sistema de galeries, 
beques, mercat i convertit en aparador oficial dels governs dels quais 
rep protecció.

6 Milagros Torres, «Mostra d'Art Català Contemporani», Quadern, nùm.102,
p. 66-67.
7 Lluis Subirana, «Els Promis Quadern. Una proposta de Futur», Quadern, 
nùm.113, p.195.
8 L'any 1964, l'Ajuntament va comprar Tantiga casa-fàbrica Turull per 
convertir-la en el futur Museu d'Art. Les primores exposicions no es van 
iniciar fins Tanyl972. 9 Cita d'irmgard Emmelhainz.
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Les lletres a 'Quadern': els ulls del Guadiana

DAVID MADUEÑO SENTÍS

Les lletres han passât per la revísta Quadern amb diverses 
intensltats. Corn els ulls del Guadiana, el corrent del quai 
desapareix en determinats trams per infíltradó al subsôl, la 
literatura hi ha tingut moments estel-lars i d'altres més discrets.

L'any 1998, amb ['entrada de Manuel Costa Fernández com a editor, 
la revista Quodern pren el subtitol"de les idees, les arts i les lletres". 
Una gradació que, malgrat no ser fixa ni rígida, d'alguna manera 
assenyala quina era (i quina és) la situació de la literatura en el 
eos de la publicació des deis seus orígens. Tanmateix, l'aparició 
de continguts relacionats amb els Hibres i l'escriptura han tingut 
moments puntuáis de gran atenció, combinats amb d'altres de més 
llargs en un segon pía, o fins i tot de vegades desapareixent de la 
publicació. Podríem comparar-ho —i perdoneu la simplicitat de 
l'exemple— amb aquell fenomen anomenat els ulls del Guadiana. 
També cal tenir en compte que la forma com s'ha abordat, o el canon 
que s'ha triât, ha anat evolucionant al ritme de la propia revista; 
i que sovint, les lletres han traçat moites complicitats amb les 
altres expressions artistiques amb qué ha compartit pagines. La 
barrera etapa que vam endegar el 2012, amb el dossier i el tema 
central com a elements comuns, han demostrat aquesta voluntat 
de transversalitat. Però no sempre ha estât així, o no pas com ara ho 
estem plantejant.

1978-1986. La vivència personal
Els primers passes de la revista Quadern en el món literari están molt 
marcats per dues personalitats que concentren a les seves mans la 
redacció de la majoria dels articles. Són el seu fundador, Joan Cuscó 
i Aymamí, i mossén Camil Geis. Ambdós comparteixen l'amor per la 
literatura catalana de tall classic, amb preferèneia pels romantics i 
noucentistes (Verdaguer, Maragall, Garner), i ambdós s'han mogut 
durant anys entre la societat cultural sabadellenca i catalana. Per 
tant, els seus treballs són de tall memorialistic, evocatiu, més que no 
pas analitic. La humanitat dels escriptors, les anècdotes de carácter 
personal, la identificació de l'obra i el personatge (sovint més que no 
pas la persona) els fa iniciar dues seccions emblématiques: Cuscó, les 
seves "Semblances" i Geis, "Els que he trobat pel carni". En el cas de 
Cuscó, es tracta de rememorar els grans homes i dones de Sabadell 
de tots els ambits. Pel que fa a Geis, el propòsit és molt semblant 
però abasta tot l'àmbit català.

Evidentment, la gran patum sabadellenca del moment, Joan 
Oliver (Pere Quart), és el gran protagonista: és la primera semblança 
de Cuscó, a la pagina 3 del primer número. A més, Oliver collabora 
diverses vegades amb poemes i escrits al llarg dels primers anys. El 
maig de 1981 arriba la seva primera portada, compartida amb Josep 
Pia, que acabava de morir. Més endavant, al nùm. 29, un altre dels 
prohoms vallesans, el castellarenc Joan Arús, rep el seu homenatge. 
La producció local, sobretot el rescabalament de noms obÜdats més 
que no pas de l'actualitat, centren moites de les pagines Üteráries:

obres i evocacions de Joan Alavedra, Joaquim Folguera, Manuel Ribot 
i Serra, Agnès Armengol, Bartomeu Soler, Armand Obiols, Francese 
Trabal...

Els quatre primers números de Quadern duen una secció molt 
interessant, que passa revista a les editorials que hi ha hagut a 
la ciutat al llarg dels anys: Edicions La Mirada (el segell del Grup 
de Sabadell), Edicions Riutort, Edicions de la Fundació Bosch i 
Cardellach i els llibres de la Caixa d'Estalvis de Sabadell. Aixi, es 
constata que abans que Barcelona aglutinés la majoria dels segells 
editors, a Sabadell hi havia una bona activitat cultural en aquest 
sentit, encara que les obres no fossin estrictament literàries. D'altra 
banda, l'intel-lectual sabadellenc Joan Ripoll enceta una crònica que 
es converteix en tradició sobre l'entrega del Premi Sant Joan de la 
Caixa de Sabadell, la primera edició del qual, el 1981, és guanyada per 
Antoni-Lluc Ferrer amb Adéu, turans, adéu.

La mort de mossèn Geis el 1986, però, d'alguna manera posa fi 
a aquesta primera etapa. Ell era qui s'encarregava de la majoria de 
textos, i sembla que costa incorporar noves plomes que es facin 
carree no només de parlar de literatura, sinó de focalitzar la seva 
atenció en el present, en plena recuperació democràtica, quan el món 
editorial català està en plena expansió, la Generalität subvenciona 
la cultura i una nova tornada d'autors capten l'atenció dels lectors. 
L'època postmoderna aterra a Catalunya als anys vuitanta, però 
Quadern encara ni tan sols ha ullat les generacions dels seixanta i 
dels setanta, que van prendre el relleu en uns moments molt dificils.

1986-2000. La postmodernitat fragmentada
Si bé el 1986 es publica una petita ressenya de la novella Un negre 
amb un saxo de Ferran Torrent a càrrec de Xavi Bernadi queja 
suposa un cert canvi de rumb —Torrent, valencià, assaja un popular 
exercici hibrid de novella negra i critica social—, el 1988 i en només 
quatre números la literatura torna a rebre pàgines d'interès i 
refresca les seves propostes. D'una banda, cal assenyalar l'empenta 
del sabadellenc Jeroni Benavides, qui entrevista al nùmero 65 la 
barcelonina Laura Freixas (en aquell moment emergent gràcies al 
recull de relats El asesina en la muñeca) i enceta la secció "Llibres 
d'avui". Tota una declaració d'intencions: se seleccionen els titols 
més intéressants del mercat literari català i s'analitzen, per breu 
que sigui el text. Al nùmero 66, Benavides entrevista el poeta Jaume 
Subirana, premi Carles Riba de poesia amb només vint-i-cinc anys 
i dos llibres. També autors de les generacions de postguerra, amb 
qui cal passar comptes, hi treuen el cap: Jesús Moneada, Manuel de 
Pedrolo, Miquel Marti i Poi 0 Montserrat Roig (que, malauradament, 
acabava de morir). Tot plegat, i amb articles de Josep Milà i Masoliver 
quan Benavides deixa de firmar-ne, demostra l'interès de la revista 
per prendre el pois a l'actualitat, per analitzar el nou cànon literari 
català que, per fi, té en compte que hi ha vida després dels Garner, 
Espriu 0 Rodoreda. A més, un dels autors entrevistats, Josep Gòrriz, 
fa el salt a la col-laboració, i per primer cop enceta una secció sobre 
llibres infantils i juvenils. Quadern, dones, s'implica en la voluntat de
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voler crear nous lectors, encara que siguí a través dels familiars que 
la llegeixen i que hi poden trobar suggeriments de qualitat i interés.

Un deis greuges, però, que també calia resoldre és donar cabuda 
ais nous autors sabadellencs. En aquest sentit, els anys noranta 
son un période de gran apertura a la ciutat, als seus nous agents 
culturáis. Les lletres sabadellenques viuen una efervescència: d'un 
temps ençà, el poeta i historiador Lluis Subirana s'incorpora amb la 
secció "De Quadern a Quadern", encara que no es tracta d'una secció 
mecament creativa. El 1993, al nùm. 90 (un especiahS aniversari). 
Dolors Godayol ei)trevista Antoni Dalmases: l'escriptor sabadellenc 

. 'âcâbavâ cfe guanyar el premi de narrativa Maria Vayreda amb el recull 
ÍI /  de contes La infinitud dels porcs, i aquest primer contacte aviat es 
^  convertiría en una linia oberta de diàleg: a banda d'alguns contes 

I l iC A  ' articles, tres anys més tard iniciaría la secció "Dilluns" per 
^  parlar de fútbol (i, és ciar, del Barça) des d'una óptica irònica i crítica. 

Una secció emblemàtica, la redacció de la qual compartiria amb 
altres companys. 1 des de la revista sempre s'estava amatent a les 
publicacions de l'escriptor, oferint-ne entrevistes 0 ressenyes.

També un dels components del grup poètic Papers de Versàlia, 
Josep Maria Ripoll, inicia el 1997 una sèrie d'escrits sobre lectures 
que, amb l'excusa de comparar-ne dues, aprofundeixen en l'anàlisi 
de la passió per escriure i llegir. Amb el temps, Ripoll fins i tot li 
acabará posant el títol de "Quaderns literaris", nom definitiu fins a la 
desaparició de la secció, el 2001. Un altre dels components del grup 
poètic, Esteban Martinez, també hi participa encara que d'una forma 
més puntual i intermitent, amb articles sobre poesia. El 1997 també 
és l'any d'entrada de David Serrano corn a director, i fins el 2012 
assaja una sèrie d'estudis sobre autors relacionats amb el période de 
guerres i d'exili, provant de contextualitzar l'obra dins el corrent de la 
història: les aportacions de Trabal i Oliver a la narrativa catalana dels 
anys 20 i 30, el Josep Pia de la postguerra, el KL Reich d'Amat-Piniella, 
la literatura d'exili de Lluis Ferran de Pol...

Les lletres també ocupen algunes de les portades i dels 
monogràfics. Així passa que el 1997, amb el centenari de Josep Pia i 
el desè aniversari de la mort de Joan Oliver, ambdós autors tornen a 
compartir portada. El 1999, amb la mort de Joan Brossa (núm. II9), 
Vicenç Altaió i Josep Maria Ripoll en parlen, i poc després, el 121 es fa 
ressò de l'exposició del Museu d'Art de Sabadell sobre poesia visual 
catalana. Les avantguardes per fi aterren a Quadern, precisament 
en el moment en què s'obre un période de reflexiô sobre la seva 
herència, pervivència i continuïtat.

Cal destacar, també, que el cómic, que des dels anys cinquanta 
s'ha anat diversificant i enriquint amb autors d'una capacitat 
narrativa extraordinària, i que durant el segle XX esdevé al costat 
de la novel-la i el cinema un llenguatge creatiu determinant, té una 
presència molt destacada durant cinc anys a Quadern. Del 1985 al 
1990, a cada número de la revista s'hi publica el suplement Quacàmic, 
dirigit per Ricard Calvo Duran (Càlbius) i Caries Hierro Nini (Iron). En 
aquest suplement hi col-laboren creadors que després passaran a la 
revista El Víbora, una de les capçaleres més destacades del cómic 
underground.

d'estudis catalans, Jaume Aulet, de la Universität Autònoma, amb 
la quai cosa pretén una mirada més actual al llegat de l'escriptor 
sabadellenc. L'interès de Quadern per créixer des del localisme i 
globalitzar-se resulta evident amb un número especial dedicat a 
l'escriptor alemany Thoms Bernhard, amb col-laboracions de primer 
ordre: Javier Marias, Miguel Sàenz, Feliu Formosa, Ariel Garcia i 
Miquel Guerrero parlen de la seva obra narrativa i teatral.

Els escriptors sabadellencs, però, també aporten el seu gra 
de sorra en aquesta obertura deis interessos de la revista. El 
desaparegut Jordi Doménech, per exemple, poeta i traductor de 
l'italiá, ofereix tres peces de gran qualitat: la traducció d'un text del 
periodista i escriptor Claudio Magris —avui dia indispensable per 
la seva aportació de la mixtura de periodisme, dietari i narrativa 
en obres com El Danubi— i la presentació en dues parts de poesia 
dialectal italiana, una de les seves passions. Café Central, el segell 
que Antoni Clapés fundaría i després reconvertiría en la col-lecció 
Jardins de Samarcanda, apareix referenciada el 2001 per Vicenç 
Altaió. L'any següent, Esteban Martínez ens parla d'una altra 
col-lecció sabadellenca de gran prestigi, les plaquettes de Papers de 
Versàlia.

Però encara es creuen més fronteres: Albert Andrade tradueix i 
presenta dos poetes grecs, logos Seferis i Statris Tsirkas. També hi 
tenen cabuda el premi Novel Imre Kertész, l'innovador George Pérec.. 
Fins i tot Marta Garriga analitza el 2001 l'incipient fenomen Harry 
Potter.

Pel que fa als autors locals 0 catalans, se segueixen incorporant 
revisions sobre Joaquim Sala-Sanahuja, Joan Vilacasas, Josep Palau 
i Fabre, Ràfols-Casamada, Josep-Ramon Bach, Lluïsa Forrellad, Pere 
Gimferrer... De l'actualitat se'n parla amb portades i articles sobre 
Eduard Márquez i Blanca Busquets, i també es fa referència al grup 
politic i literari de la revista Ordint la tramo.

E lfutur
Quadern segueix fent-se ressò de les lletres, tant de les presents 
com de les passades. Potser els darrers anys s'ha perdut aquesta 
perspectiva de travessar fronteres i ens hem cenyit molt més a 
l'àmbit català. És cert, també, que els ternes condicionen la seva 
elaboració. Però del 2012 ençà, si alguna cosa hem procurât és 
prendre el pois a l'actualitat (noves poétiques catalanes. Editorial 
Males Herbes, Marta Rojals, Joan Todó...) sense perdre de vista 
que cal seguir esmerçant temps i interés en autors i obres que 
estableixen profunds Higams amb l'època actual (Salvat-Papasseit, 
Jordi Domènech, Josep-Ramon Bach, Francese Garriga, Joan Vinyoli, 
David Vilaseca...].

2000 -2012. Nou segle, nous reptes
Malgrat que el nou segle implicará nous reptes, curiosament el seu 
inici comporta un retorn al passât amb motiu del centenari de Joan 
Oliver (núm. 124, febrer 2000). Tanmateix, David Serrano entrevista 
un dels professors universitaris représentants de les noves tornades
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Dues-centes portadas després

ORIOL OCAÑA

El recorregut per les portades de 'Quadern' és una manera de 
reconstruir el taranná de la revista però també la história de la seva 
relació amb les formes de cultura própies de cada època.

Dos-cents Quadern són molts Quadern. N'he sigut conscient, 
sobretot, després de revisar-los d'un a un, página per página. 
Sortosament, per al meu objectiu no era necessari llegir-ne cada 
article paraula per paraula. N'hi havia prou amb una mirada general 
però atenta; passar les pagines, obrir-ne bé algunes de dobles per 
contemplar el conjunt, mirar una mica de lluny alguna portada i 
comparar-la amb alguna altra. El cert és que podría parlar de Quadern 
des de molts punts de vista, així que vaig buscar-ne un en qué la meva 
mirada estigués entrenada. Vaig pensar que parlar del seu grafisme 
era pertinent. La dimensió visual no és sempre tinguda en compte 
com un element de primer ordre a I'hora d'analitzar un artefacte com 
el que ens ocupa; en canvi, alguns tenim la ferma creença que parlant 
de disseny podem parlar de moites altres coses; per exemple, de corn 
es fa i es pensa, a si mateixa, una societal

El disseny grafie d'una revista, però, és quelcom complex. Hi ha 
diversos elements que hi entren en joc: com s'ordenen visualment 
les idees a les pagines de la pubücaciô, el seu form ai quina 
jerarquía d'informació s'estableix, a quines parts se'ls atorga més 
importancia o quines están situades a cada part de la revista, quina 
relació hi ha entre el text i la imatge o quina centralitat hi té aquesta 
darrera, quina publicitat hi ha i corn està situada, la tipografia, la 
mida de la tipografia, la tipologia d'il-lustracions, si aqüestes són 
molt descriptives o bé són més metafòriques... L'anàlisi de totes 
aqüestes qüestions, que són decisions que, conscientment o no, 
algù va prendre en algún momenl és explicatiu d'un moment de la 
pubücaciô i la seva forma de ser. D'entre totes les possibilitats que 
se'm presentaven, vaig optar per anaÜtzar les cobertes a la recerca 
de pistes que em permetessin reconstruir el tarannà de Quadern i 
també la seva relació amb les formes de cultura pròpies de les seves 
respectives époques.

Una de les raons per les quais les portades de la revista Quadern 
poden ser especialment intéressants és pel fet que no encaixen 
directament amb cap de les tendéneies dominants en el disseny 
gràfic professional al llarg de la seva história. Això no vol dir que el 
repertori visual de la publicació no encaixés amb un imaginan estétic 
comò en el seu momenl sinó que no encaixava amb allò que des de 
la disciplina del disseny es considerava significatiu. És per aquest 
motiu que seria inoportù fer aquesta anàlisi estrictament des de 
la perspectiva que ens ofereix la história del disseny gràfic, que 
posa atenció en els moviments, estudis, dissenyadors o tendéneies 
de major rellevància per la seva aportació histórica a la disciplina. 
Aquest allunyament de la tendéneia pot ser en si mateix explicatiu 
del posicionament de la revista, però a més, precisament per la 
seva relació amb cert fragment de l'imaginari col-lectiu i no pas la

Q U A D E R
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sofisticació pròpia del 
disseny professional, 
pot ser encara 
més revelador dels 
processes socials dels 
quais era constitutiu.

Enelmeurepàs 
a les dues-centes 
portades de Quadern 
he pogut diferenciar 
dotze étapes, deixant 
de banda números 
especiáis i altres 
excepcions. Aqüestes 
étapes es diferencien 
per canvis en el disseny 
quedevegadessón 
petites modificacions
0 millores, com és el cas, per exemple, de la transició entre la primera
1 la segona etapa, i de vegades canvis més profonds que afecten no 
només la forma de mostrar i organitzar la informació, sinó també 
els elements constitutius. En una anàlisi general d'aquestes étapes, 
val a dir que fins l'any 1995 gairebé totes les tipologies de portada 
tenien una continuïtat de tan sois un any. A partir d'aquesta data, 
però, els canvis comencen a disminuir. El disseny de la portada (i, de 
f e l també de la maquetació interior) de la revista Quadern no va 
canviar prácticament des de l'any 1997 fins a l'any 2000, del 2000 al 
2006, ni del 2006 al 2012. Aquesta abséncia de canvis no només ha 
de ser entesa com una mesura conservadora, sinó en relació amb la 
major consciéncia de la importáncia de la construcció d'una Identität 
vehiculada també per un disseny gràfic coherenl que sovint s'ha 
entés des de l'ámbit del disseny com una immobiütat pel que fa les 
aplicacions de les identitats gráfiques.

Les dues primeres étapes de les cobertes de Quadern (1978,
1979) expliquen molt bé el posicionament de la publicació en el seu 
moment fundacional. Es tracta de cobertes molt simples en les 
quais inicialment només hi figurava el nom de la revista i el logotip 
de la Fundació Amies de les Arts, així com la informació referida a 
cada edició. Tot i els canvis —la tipografia negra i fons de color de 
la primera etapa a la pastilla blanca amb la tipografia del color del 
fons de la segona—, ambdues tenen uns frets comuns que remeten 
a un mateix diseurs gràfic. La convulsa situació politicosocial del 
context d'aquest moment fundacional no es manifesta en la portada 
de Quadern amb estridéneia gràfica 0 un llenguatge propi del disseny 
racionalista de l'època, sinó més aviat corn una crida a l'ordre i al seny 
gràfic més tradicional. La tipografia del logotip, de f e l ha mantingut 
sempre la gràcia (en castellà, la serifa), pròpia de les tipografies 
tradicionals evolucionadas de les calTigrafies gòtiques i element 
tòpic emprat pels dissenyadors per connotar un cert classicisme.
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Les étapes del disseny de 'Quadern'

• Primera etapa. Números 1 al 5 (1978 -1979)
• Segona etapa. 6 a l' 11 (1979)
•Tercera etapa. 12 al 23 (1980)
• Quarta etapa. 22 al 36 (1981-1983)
• Cinquena etapa. 37 al 48 (1984)
• Sisena etapa. 49  al 63 (1986)
• Setena etapa. 64 al 72 (1988 - 1990)
• Vuitena etapa. 73 (1990)
• Novena etapa. Números 74 al 76 (1990 - 1991) 
•Desena etapa. 77 al 102 (1991-1994)

• O nzena etapa. 102 al 113 (l 995  - 1997)
• Dotzena etapa. I I 4 -128  (1998 - 2000) 
•Tretzena etapa. 129 -156 (2001 - 2006)
• Cato^ena etapa. 157 -184 (2006 - 2012)
• Qjinzena etapa. 185 - 190 (2012)
• Setzena etapa. 190 en endavant (2013]

(é¿>

ABRIL-1978

MARÇ - ABRIL l»8S Ni' 45

•  æ vIBLAW ÇA D 'M JR E CREJS v f iG I l l  «  DIA LO G AR » J .5 t  
R E W X A R  a  N A C IC N A LiSN « •  EL O H IA & C  

•  G A B (* L  MORVAY, L'/>CTBlA POLONÉS ASSEHT 
PRESENT « E L  M A R C  M ENO R » 'N O S E  LO DIG A S A N /C H E '

Dossier Thomas Bernhard
- Exposició d’lsabei Cid -

Feiiu Formosa

I Dossier Firarce£«=Sstn«lias i
$emi}lançat.^d-

12 Quadern ■ Abril/M aig2015



SETEMBRE - OCTUBRE 1979

Q U A D E E ^
F E S T A  M A JW R  • IW O  • N “ 74

níMfwnr» AMirt

K j s a d a l  m
¡VMO “ .
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Ja ais anys vuitanta, la portada comença a patir alguns canvis 
que certament la vinculen més amb el disseny de l'época. Recordem 
que en els moviments d'avantguarda del disseny s'inicia ais anys 
seixanta la crítica al racionalisme que fins llavors havia estât 
tendència gairebé hegemônica, obviant excepcions, des dels anys 
trenta. Als anys vuitanta, la ruptura amb l'estètica racionalista es fa 
evident amb els estils i llenguatges propis de la postmodernitat en 
l'àmbit del disseny. En el cas de la revista Quadern, podem observar 
l'ús de tipografies diverses a la portada, générant una estética més 
ecléctica. Tot i aixé, la coberta conserva el posât contingut que 
mencionavem anteriorment.

Cal remarcar també que de la tercera etapa (l98o) endavant, 
la revista comptará amb una il-lustració de portada, normalment 
fotográfica i relacionada amb algún deis continguts del número. A 
la tercera etapa, la il-lustració apareix centrada amb un marc blanc, 
expandint-se en aigunes de les étapes següents a fotografíes a sang. 
Es produeix també un canvi en el paper que juga la portada: la revista 
perd el seu aspecte de Quadern per convertir-se en una revista 
convencional.

És en la darrera part dels anys vuitanta (la setena etapa, els 
números 64 al 72 entre els anys 1988-1990) que apareix un altre 
element nou, que es mantindrá ja fins l'etapa actual de la revista: 
es tracta de la inclusió de part del contingut a la coberta a manera 
de sumari d'alguns temes. Aquest recurs será portât a l'extrem 
en aigunes cobertes d'inicis deis anys noranta, en qué no només 
s'esmenta l'índex de la revista, sinó que fins i tot s'arriba a il-lustrar 
cada un deis temes amb una foto particular. Si bé el résultat és caótic 
i no ben resolt formalment, es tracta d'un atreviment conceptual 
molt potent a l'hora de pensar l'objecte revista, replantejant la fundó 
de la coberta i obrint l'interior de la publicació. Tot i aixó, el canvi es 
mantingué només en aigunes edicions puntuáis i en cap moment 
arriba a substituir l'índex intern.

La desena etapa (1991-1994) suposa la consagració del caos 
formal de les cobertes de la revista. Canvis de tipografies, aparició 
deliberada de formes géométriques, mares i d'altres recursos 
gráfics... Sembla que l'eclecticisme estétic propi del disseny que 
mencionavem anteriorment es mostri descaradament en aquesta 
etapa.

A finals dels anys noranta s'inicia un camí gráfic queja es 
mantindrá fins pràcticament l'actualitat. Una estructura base que 
organitza la informació: el logotip, una imatge a sang relativa al 
contingut i un sumari; una sola tipografía a la portada i colors que 
van variant en relació amb la imatge. Podem considerar que en les 
tres étapes registrades entre l'any 1998 i l'any 2006 s'arriba a una 
certa uniformitat de criteris pel que fa al disseny de la revista. Tot i 
aixó, els elements gráfics i els efectes sobre la tipografía apareixen 
puntualment. La tretzena etapa (2001-2006) és una de les més 
llargues, i suposa, tot i el canvi de llenguatge, una espécie de tornada 
al classicisme. Salvant les distancies amb l'imaginari desplegat en les 
primeres étapes, les portades de Quadern d'aquesta etapa tornen a 
un llenguatge senzill i auster dintre del repertori de l'época. Aquesta 
línia gráfica austera arriba al seu maxim esplendor en la quinzena 
etapa (2006 a 2012), en qué es fixen els criteris jerárquics, s'estableix 
l'ús tipográfic i la tipología fotográfica per a les cobertes.

L'any 2012 comença la darrera época gráfica de Quadern, que he 
dividit en dues étapes. Aqüestes coincideixen també amb l'entrada 
d'un nou grup de treball a la revista, entre el qual em compto jo

mateix. Gráficament, ambdues étapes parteixen de la dificultat 
de desfer-se dels tics acumulats durant els anys. La revista pateix 
d'aleshores ençà una transformació progressiva que també podem 
rastrejar en el disseny grafie: un nou logotip, un nou sistema grafie 
per a les portades i una nova maquetació interior. Tot i els canvis, 
la revista manté simbólicament la gracia del logotip i el sistema de 
portades, tot i canviar pel que fa a la gamma de colors i la tipografía. 
A la darrera etapa, en qué actualment ens trobem, hi ha una nova 
aproximació que sí suposa un canvi significatiu respecte deis 
périodes prétérits: la portada és un espai més d'expressió de la 
revista, en aquest cas conduit pel propi dissenyador. Es tracta de nou 
d'un assaig interessant de ruptura amb la fundó de la coberta, tot i 
mantenir albora el ja tradicional sumari informatiu.

Les dues últimes étapes suposen dos canvis en només tres 
anys. Tal com passa als seus inicis la revista es mou, patint canvis 
estructuráis que vénen a transformar el seu equip, la seva xarxa de 
col-laboradors, els seus continguts i la forma de relacionar-se amb 
els seus lectors. Aqüestes transformacions es plasmen, tal com hem 
vist, en una Identität gràfica nova, potser més arralada a etapas 
anteriors que no pas el contingut de la revista al seu passât. La cerca 
d'una nova Identität per a la revista ha de ser també plasmada en la 
seva coberta en una transformació que, un cop estabilitzada, tant de 
bo duri dos-cents números més.
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Després del fum, a la recerca de l'horitzô: 
cultura i politiques culturáis a Sabadell

DRDI DE ARRIBA

Deu anys després del fracas del Congrès Sabadell Ciutat, la cultura 
a Sabadell torna a estar en una cruïlla de camins, tot i algunes 
hstitucions singulars conn La Sinfònica, LaSala o L'Estruch que 
posen a la ciutat al mapa cultural català.

Fa aproximadament una década, es va celebrar l'anomenat Congrès 
Saaadell Ciutat. El seu dar enfocament propagandistic va evitar 
q JG l'experiència reeixis més enllà dels titulars oficiáis i l'afany 
fotcgràfic del bustisme El congrès, que havia de donar Hoc al Pacte 
de Ciutat, va fracassar de forma inequívoca. Part de la ciutat va girar 
l’esquena al débat. Però tot I així, les trobades van tragar algunes 
Imies de futur, assenyalant potencialitats i enfocant deficiéncies 
de Eabadell. Représentants d'entitats, empreses, administracions 
supramunicipals i técnics van dir-hi la seva, deixant de banda el 
conflicte politic i partidista, amb el perill de ser utilitzats com una 
coartada per qui patroc .nava l'esdeveniment

Sigui com sigui, les conclusions pel que fa a la cultura tragaven 
camins a seguir per a les politiques culturáis a Sabadell, com l'èxit 
d'una iniciativa privada d'àmbit musical, I'Orquestra Simfônica del 
Vallès, que llavors tenia poc més de quinze anys, i la massa c'itica 
que la programado musical tenia a la ciutat, amb les temporades 
d'ôpera i música de cambra. Entre altres obvietats i frases ben 
sonants del tipus «Sabadell sempre ha estât una ciutat avançada 
culturalment i plural en la seva expressió artística», també Ltstruch 
(la fábrica d'arts escèniques situada en un antic vapor a la Creu Alta) 
era un filó per explotar en el futur. Tant la potència musical corn la 
prodúcelo cultural de L'Estruch anaven a parar a un projecte estrella, 
ara guardat al calaix de l'oblit: el llavors anomenat Complex Cultural 
de l'Elx Macià, després Ciutat de la Música, que va costar a les arques 
pùbliques alguns milions d'euros, va proporcionar llamineres dietes a 
alguns dels seus inductors i el millor salari de la ciutat al comisslonat 
de l'oblidat projecte. El complex cultural de l'Eix Macià tindria una
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forta capacitai de "projecció externa" de Sabadell i, a més, havia 
d'integrar totes les escoles de música i les programacions musicals, 
créant un auditori i atorgant un bon continent, una bona caixa, al 
contingut musical queja aportaven les entitats de la ciutat.

Les conclusions culturáis del Congrès també reconeixien 
mancances: calia crear nous públics per a la cultura, informant més 
i millor la poblado, bàsicament forana, a través d'una Oficina de 
Turisme. I calia formar més i millor el pùblic infantil i juvenil.

Han passai deu anys. l algunes coses. Entre les principals, que 
els grans mecenes i patrocinadors culturáis s'han réduit a la mínima 
expressió; Caixa Sabadell i la seva Obra Social han passai a la historia 
i la nova Fundado Antiga Caixa Sabadell 1859 té un pressupost 
minvat; el Banc Sabadell s'ha fet gran i la ciutat li ha quedat petita. 
L'ajuntament de Sabadell ha patii, corn totes les administracions 0 
potser més, la crisi econòmica i els 'ajustos' que l'acompanyen. Altres 
administracions, corn la Generalität, també han aprimat els fons 
culturáis.

Quin és el diagnòstic de la situado actual? Si fa no fa, una década 
després hi ha els mateixos reptes i les mateixes deficiències. Unes 
setmanes enrere, la Fundado Bosch i Cardellach va presentar les 
conclusions de Sabadell a débat, un procès que va engegar per 
tal de dibuixar un mapa de ruta per a Sabadell entenent que la 
ciutat viu un moment històric, una cru'illa de camins, i que caldrà 
definir en els propers anys el Sabadell del futur. En l'àmbit cultural, 
s'arriba a la conclusió que «els darrers anys l'activitat cultural i 
les entitats han anat perdent dinamisme i capacitai de renovació, 
promoció i projecció», i que «no es disposa d'una programació 
anual suficientment destacada i de gran projecció i difusió, ni 
d'esdeveniments singulars que donin renom a la ciutat i la situïn en el 
mapa cultural català».

El tòpic diu que Sabadell té una extensa xarxa d'entitats 
i d'activitats. l el tòpic és ceri: al llarg de l'any se celebra una 
cinquantena llarga de presentacions de llibres, una trentena 
d'exposicions, una desena de recitals i festivals; espais com l'Àgora, 
el Griffin, el Wild Geese omplen de cabaret, jazz, rock 0 monòlegs 
les nits i les iniciatives privades; el Teatre del Sol, la Joventut de la 
Farándula i el Centre Sant Vicenç acosten un teatre amateur sovint 
de gran qualitat. També han sorgit noves sales i noves propostes, a 
nivell micro, corn l'Alternativa, la Bascula 0 els divendres teatrals a 
la Bodega Coca, l els promoters UiU, primer des d'espais municipals 
i després des de la Cava Urpi, ja fa anys que porten el millor de 
l'escena musical catalana a la ciutat. En certa manera, la iniciativa 
privada a través d'UiU omple el buit quant a música contemporània 
a Sabadell. La xarxa de biblioteques pùbliques compensa el volum 
d'activitat perdut a les Hibreries privades, reduïdes al minim tret de 
La Llar del Llibre i el dinàmic LibreRío de la Plata. «A nivell quantitatiu 
és difícil avorrir-se a Sabadell», diu l'actriu amateur i crítica teatral 
a iSabadell Edu Beltran. El fotògraf David Bisbal segueix més d'un 
centenar d'activitats culturáis cada any amb la seva càmera: «Hi ha 
molta quantitat d'activitats, però també cal dir que sovint la qualitat 
no és la millor: alguns actes es fan amb desgana, amb inèrcia i com si 
hi hagués obligació». Bisbai parla sobretot de tot allò organitzat per 
la Casa Gran. El programa de Sant Jordi, la Festa Major 0 el 30 Nits fa 
anys i panys que no sorprenen, i en una ciutat amb desenes d'entitats 
i activistes culturáis, la poca qualitat de la cavalcada de Reis (al 
cap i a la fi, la manifestació cultural més seguida any rere any a la 
ciutat) ja és vax papali. Així, el fotògraf també assegura que sovint

el consistori usa les entitats corn a escut per omplir programació 
cultural sense oferir gaire a canvi. És el model emprat des de l'any 
2012 en el Festival 30 Nits.

Totes les fonts consultados asseguren que la cultura a la ciutat 
viu mais moments. «Poca, molt poca gent es desplaça a Sabadell 
per algún esdeveniment cultural. Terrassa ha aconseguit ser un 
referent nacional a nivell de jazz i ara ho està aconseguint amb 
la Eira Modernista», assegura el professor i critic musical Josep 
Asensio. Edu Beltran manté que «Sabadell no ha sabut explotar 
el seu patrimoni cultural», i afegeix: «Que una petita ciutat corn 
Barberà del Vallès tingui una cartellerà amb titols teatrals molt més 
destacables que la de Sabadell ho diu tot». «La situació clarament 
ha empitjorat en els darrers anys», sentencia Beltran, que defineix 
corn a "paupérrima" la temporada teatral oferta des de l'Ajuntament. 
«Sort de les entitats», diuen. I apunten bons exemples: Asensio 
en destaca la Simfônica corn a carni a seguir, corn «el simbol de 
Sabadell a nivell cultural». Beltran considera «un bon exemple de 
gestió» LaSala Miguel Hernández de programació infantil, situada 
al barri de la Roureda i que gairebé omple totes les representacions 
al llarg de l'any, amb un públic format sobretot per escoles, de dins 
i fora de la ciutat, i els caps de setmana per families. «Però les 
entitats tenen pocs recursos i cada cop están més controlades per 
l'administració, que els demana una sèrie de papers i feines molt 
grans per organitzar qualsevol activitat», diu l'activista cultural i 
membre de diverses entitats Quim Góngora, qui assenyala vies de 
solució possibles: «LAjuntament podria ser paraigua de les entitats. 
Diuen que no hi ha pressupost però és mentida: el departament 
de Cultura té un pressupost brutal només en nòmines. Seria de 
gran ajuda per a les entitats, que no poden tenir alliberats, que els 
treballadors municipals es dediquessin a facilitar-los les tasques 
i a potenciar la seva programació. Però ara només troben través i 
poca voluntat política», afegeix. «Els darrers regidors de Cultura 
mai han traduit en fets les seves bones paraules», diu Góngora, que 
hi veu tanta ineptitud com sectarisme: «Quan l'AÜança Francesa va 
acoHir la mostra Urbanaparosi, vam fer tot un eide de conferèneies 
i débats que va portar gent de diversos municipis i especialistes 
de nivell. Però cap représentant municipal va venir a escoltar ni un 
sol cop. D'allà van sortir idees, corn l'ùs de parcelles privades corn a 
horts urbans, fins i tot amb l'acord dels propietaris, i l'Ajuntament va 
trigar més d'un any en fer l'ordenança municipal pertinent». És del 
mateix parer l'expresident del Centre Sant Vicenç, Manel Camps: «Al 
capdavant de Cultura, en els darrers catorze anys no hi ha hagut cap 
persona adequada per al que necessita una ciutat corn Sabadell. Hi 
ha hagut molt amateurisme i poques idees. I el résultat és a la vista, 
mentre les entitats tenen massa feina per a tant voluntarisme».

Singularitats? La Simfônica, LaSala, en part L'Estruch. Camps 
hi afegeix l'Institut de Paleontologia i el Museu del Gas, que «posen 
Sabadell en el mapa cultural de Catalunya» i Góngora, la potèneia 
pictórica dels artistes. «Tot plegat són bolets mancats d'un encaix 
global en un pia de ciutat que no existeix», conclou Camps. Falta 
visió de conjunt. Relat. Una cosmovisió cultural sabadellenca. En 
llenguatge comercial, un posicionament. «S'han perdut molts anys 
fent cosetes, molt dignes algunes, però sense una tasca d'equip», diu 
Asensio. 1 Camps ho rebla: «Hauríem pogut apostar per ser una ciutat 
de la mùsica, 0 de la dansa, i no s'ha fet; 0 potser del teatre aficionat, 
i tampoc s'ha fet gaire. 0  del cinema, en temps de l'impérial original. 
Sabadell no ha sabut posicionar-se ni definir-se. Sabadell, ara no és ni
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earn ni peix».
Fa un pareil d'anys, Manel Camps (llavors president del Centre 

Sant Vicenç), entre d'altres persones, va veure que calia fugir de les 
'capelletes' culturáis de la ciutat i almenys començar a coordinar 
l'activitat privada per guanyar massa crítica i arribar a nous pùblics. 
Va impulsar l'entitat Sabadell Teatre Associaciô que, mantenint 
la independèneia de cada entitat, ha facilitât les relacions i les 
programacions (també els taquillatges) del Centre Sant Vicenç, la 
Joventut de la Farándula, el Teatre del Sol, El Ciervo i La Báscula. 
Altres iniciatives també han optât per sumar esforços: lAcadémia 
de Belles Arts, la Fundado Bosch i Cardellach i el municipal Museu 
dArt van programar fa uns anys una mostra sobre l'artista David 
Graells. LAHiance Française i el Cineclub cooperen des de fa temps, 
i la retrospectiva de l'artista Xavier Oriach es va dur a terme entre 
l'Alliançe Française i el Museu d'Art. Algunes d'aquestes entitats ja 
intenten coordinar-se, però encara és habitual veure activitats el 
mateix dia i a la mateixa hora en espais propers, sovint amb molt 
pocs assistants.

Tot i els esforços privats, cal un catalitzadon «La millor medicina 
és que la ciutat sigui culture friendly i que al capdavant hi hagi 
persones capacitadas, de ment oberta i amb la convicció suficient 
perfer-les realitat», diu Camps. La Hista de deures és extensa: 
Góngora manté que «els artistes no tenen ni Hoc on exposar», i 
Camps creu necessari apostar per un Estruch de les arts plastiques. 
Bisbai i Camps consideren urgent la reforma dels museus municipals. 
1 Bisbai i Beltran creuen que els espais municipals (Farándula, 
Principal, Estruch) no s'espremen prou. Fa uns anys, el que va ser 
director de la Fundació Gas Natural i impulsor a la práctica del Museu 
del Gas, Pere Fàbregas, va dir a qui signa l'article que la política 
turística de Sabadell era indefinible. «No pue dir si és bona o dolenta 
perqué no hi ha hagut cap política en aquest sentit», afegia. 1 Beltran 
assenyala els problèmes del Jam Session per fer música en directe 
com a exemple de «política de posar pals a les rodes a la cultura».

En definitiva, cal obertura de mires, pluralisme, humilitat per 
dibuixar un horitzô cultural; un full de ruta que deixi aflorar, amb 
treball de base en una ciutat pedrera, el talent en una de les clutats 
amb més representacions culturáis del país. «Sóc professor i sé que 
els espais culturáis no s'omplen de cop. La cultura ha de venir des de 
l'escola, potenciant les activitats amb els infants i adolescents. Una 
tasca a llarg termini, però que si no es fa no resoldrà el problema. És 
normal que en un concert de piano al Principal hi hagi 150 persones en 
una ciutat de 210.000?», diu Josep Asensio.

Casualitat o eide històric, en la darrera centùria la cultura 
a Sabadell s'ha rearmat cada 30 anys. Si els anys vint del segle 
passât van ser la gran primavera cultural sabadellenca, entre els 
anys cinquanta i seixanta van néixer Joventuts Musicals, el Museu 
de Paleontologia, l'Agrupació Astronòmica, es va reorganizar el 
Museu d'Història i es va traslladar el d'Art a la Casa Turull. Trenta 
anys més tard, ja en democracia, van néixer l'Orquestra Simfônica, 
els Amies de l'Opera, el Teatre del Sol, els premis literaris Sant Joan i 
Pere Quart, la pròpia Quadern i els tallers de teatre, i van fer eclosiô 
artistes individuals de fama mundial, no sempre reconeguts a casa, 
com Duquende, els compositors Juan Manuel Cañizares o Benet 
Casablancas, o a escala popular el propi Sergio Dalma. De tot plegat 
en torna a fer més o menys trenta anys i Sabadell, en una nova cruilla 
de camins, haurà de definir el seu horitzó cultural després del fum.
La previsible fragmentació politica del proper mandat fins i tot hi

pot ajudar: caldran acords a moites bandes, entre moites visions 
diferents, sovint contraposades. La millor via per sortir dels capricis 
del governant del moment.

Jordi de Arriba (Sabadell, 1982) és periodista i reporter. L'any 2012 
va crear el diari digitai iSabadell (www.isabadell.cat) que, a dia d'avui, 
és el principal mitjà informatiu sobre Sabadell a Internet. L'any 2013 
va escriure, conjuntament amb el periodista Antonio Santamaria, el 
volum El final de la era Bustas. Sabadell más allá del caso Mercurio, 
una crònica periodística del cas Mercuri i una reflexió de fons sobre 
els reptes de Sabadell.
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El mapa cultural de Sabadell /  20 anys després

MANELLARR05A

Desdibuixat pel pas del temps, la llosa del Bustísme i la crisi, el 
mapa cultural de 1991 apareix com un moment fundacional, un 
intent de planificació a escala urbana sense el qual no s'entenen 
algunes de les realitats actuals de la cultura a Sabadell.

Des de la llunyania del temps —vint anys no són poca cosa—, ens 
podem interrogar per recordar qué fou el Mapa Cultural?

El Mapa Cultural ens apareix com un moment amb sentit 
fundacional, un element amb valor de continuïtat, i és una fita que 
caldrá reprendre. Desdibuixat de la memoria pel pas del temps 
i per la política posterior, i sobretot per la llosa del bustisme i la 
crisi, retrobar-lo representa una traballa quasi arqueológica d'un 
temps millar, ara que som més pobres en tot, també culturalment i 
cívicament.

En primer lloc, el Mapa (l99 l) fou fruit d'un nou regidor de Cultura 
(Pere Vidal), així com el canvi del politic responsable fou un relleu 
propiciat per una pressió ciutadana que demandava una altra forma 
de política cultural municipal (Manifest ciutadà de 1990). Però qué 
fou el Mapa? Podem dir que fou un esforç de planificació a escala

urbana i un balanç del capital cultural de la ciutat en el seu conjunt.
Es basava en la voluntat de fonamentar la política cultural de 

l'Ajuntament no pas en actituds 0 decisions a curt termir i, sinó que 
el Mapa havia de transcendir allò que usualment s'ha entés corn a 
política cultural: subvencions i una programado directa d'actes per 
part de l'Ajuntament, talment corn en els temps recents s'ha tornat a 
produir.

La resposta del Mapa eren les accions que podien denar suport 
i emparar les actuacions culturáis de la ciutat, des del se j  ámbit 
públic, però amb un plantejament que era de prodúcelo cultural i 
no merament de consum; per tant, feia balanç de les capacitats 
productives que van des de les persones a les entitats i grups, tant 
del món privât com de l'associatiu. La formulació de "ciutat pedrera" 
com a lloc de producció cultural orientava el camp i era el punt 
realment innovador i significatiu del plantejament.

Planificació i coneixement en el camp cultural
Se'n digué Mapa i se'n podria haver dit Pia. El Mapa era, en bona 
mesura, una eina inspirada en la planificació urbanística, fet
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immédiat si considerem la dimensió professional de Pere Vidal 
corn a urbanista. Ara bé, era clarament una eina o una voluntat 
de planificaciô usada en un context complètement diferent Era 
la consciència que en un àmbit municipal, el d'urbanisme, s'usava 
a bastament una eina que a la resta de l'actuaciô municipal era 
totalment ignorada. El contrast hi era llavors i s'hi manté encara avui. 
Mentre la dimensió urbana física i de les activitats s'ha sotmés a una 
visió a llarg termini i a una ordenació de la relació públic-privat, totes 
les altres regidories, a Sabadell i fora d'ella, treballaven simplement 
a curt termini, sense una visió estratégica de la ciutat. Només en 
alguns casos, mai a Sabadell, un pia estratègic de ciutat aportava 
una visió i un débat social de més perspectiva. També és una qüestió 
a plantejar-nos per què mai a Sabadell s'ha fet un intent de pia 
estratègic com a diàleg social de la ciutat amb si mateixa. És conegut 
l'aforisme que «A Sabadell, cadascú va per eli», però aquesta actitud, 
que té una certa versemblança, conté un evident preu que paguem; 
encara que en una altra lectura, també legítima, la ciutat gaudeix 
d'una enorme capacitat social, reflectida en persones i entitats.

La dimensió de Mapa, que recorda la formulació d'un pía general 
ja que abasta la ciutat sencera, condueix a la dimensió unificada de 
la ciutat com a Hoc de relacions personals i socials, i amb dotacions 
d'equipaments que fan possible la producció i el gaudi cultural. Des 
d'aquesta posició, els équipements municipals, o les inversions 
públiques, havien de fer possible establir un ordre de prioritats en les 
opcions de desenvolupament.

El Mapa Cultural fou també un intent d'anar més enlla d'alló que 
permetien els limits usuals de l'urbanisme estàndard. El Mapa fou 
una base de coneixement. 1 el coneixement és un valor que només 
recentment ha estât situât a l'alça en la governació i en totes les 
estratègies socials, empresarials, etc. Avui dia, un pia general 
d'ordenació es podría fer de forma més sintètica si cada camp 
sectorial exerds la planificaciô en la seva actuació, quan el fet és que 
s'acaba pràcticant una acciò només a curt termini temporal.

La planifïcadô corn a eina de participado social
Un aspecte de fons fou arribar a una aprovació paral-lela de dos tipus 
diferents. D'una banda un procès obert, assemblear!, i de l'altra un 
procès politic que era final i el que ho aprovava definitivament. La 
reflexiô era que només amb una aprovació política no era suficient 
per garantir el consens social i la conseqüent apropiació social de 
la reflexió i proposta. Aquesta idea, un temps després i de forma 
diferent, però també amb la presència de Pere Vidal, es va aplicar al 
Parc Fluvial del Ripoll, ja que calia una estratègia d'apropiació social 
del projecte durant la seva formulació i realització. 1 després, el perfil 
s'ha repetit en la proposta de l'Estudi Previ per a la redacció del Pia 
de Camins de Sabadell (2014), en què s'ha tornat a fer el mateix.

El Mapa, almenys des del punt de vista del regidor i des de 
l'experiència politica municipal, va incorporar una manera de 
plantejar la relació entre ciutat i instrument de futur, o entre 
ciutadans i gestió politica, que resultava allunyada o que contenia 
una critica directa a aqueils mètodes, usuals tant llavors com ara, 
anomenats processes participatius. Es va voler demostrar que 
era possible un diàleg més obert amb la ciutat, com de tant en tant 
algunes experiències han demostratfer-ho possible.

Com a dada intéressant es pot consultar el document sobre el 
procès d'informoció i discussió, i hi trobareu la llista de persones 
que hi varen parlar. Ferran Mascarell, Joan Rigol... i altres, i moites

persones amb capacitat d'opinió pròpia i fonamentada de la ciutat. 

Realitats actuals i Mapa cultural
Algunes realitats actuals no s'entendrien sense aquella inspiració, 
com és el cas del Vapor Estruch com a espai de producció d'arts 
escéniques, que explica també el Hoc com a seu d'altres entitats 
socials radicados conjuntament al mateix espai (ADENC, Casal 
d'Europa, üiga deis Drets deis Pobles). Un espai que seria continu'itat 
d'altres, publics o privats, on l'ànima resident i l'espai acoHidor 
formaven un conjunt: des del Teatro del Sol, l'Aliança Francesa, els 
Forns de l'Escaiola,... a la Farándula, el Teatro Sant Vicenç, fins als 
equipaments municipals existants, com l'Arxiu Flistòric i els museus, 
l'Escola de Música, etc. A aquests centres s'hi van afegir d'altres:
Sant Vicenç de Jonqueres (cartografia de l'excursionisme) o artistes 
i artesans allotjats en diversos equipaments que eren albora 
patrimoni local (pintors, escultors...). Aquesta opció, entroncada 
en la dimensió productiva i local, constituía una resposta a aquella 
opció alternativa, també freqüent de la política cultural municipal de 
dotzenes de Hocs, que consisteix en crear un equipament potent amb 
projecció exterior, com tants han fallat en el período de la bombolla 
immobiliària i a Sabadell mateix, amb la mai nata Ciutat de la Música, 
un enorme globus.

Ara bé, era la valoració de la dimensió productiva i creativa allò 
que permetia realçar la Singularität i l'enorme paper de determinados 
entitats, com el Teatro del Sol, l'Aliança Francesa, els Forns de 
l'Escaiola, el Teatro Sant Vicenç... Aquest reconeixement valorava la 
societat com a capital cultural i no l'administració municipal a seques, 
com els camps on algunes opinions de la política municipal vollen 
reduir l'espai.

L'enfocament no distingia tampoc entre artesanía i art, entre 
artista i grup, entre popular i arts majors, ja que integrava els 
diferents camps sense cauro en classificacions reduccionistes. 
Aquest posicionament permetia salvar un altre osculi tradicional de 
les politiques municipals: la decantació cap al populisme, als actes de 
masses, el consum i l'espectade, contráriament a la valoració de cada 
agent cultural concret, amb el résultat de la seva marginació quan es 
tracta d'una Individualität, persona o entitat, però sense un mercat 
de forta presència als mitjans. És a dir, un altre cop el "consum" com a 
barem de les actuacions.

L'atenció al fet productiu cultural significava el reconeixement de 
la Priorität de l'artista, individual o de grup, i una determinada posició 
de respecte per part del sector públic envers aquests. Tampoc no era 
una supeditació, ja que la consciència de la capacitat pública i el valor 
de la pròpia planificaciô i diàleg atorgaven a l'Ajuntament un paper 
rellevant El fet és que la societat sabadellenca ho va percebre, ho va 
reconèixer i va respondre a aquesta oferta de valor amb una adhesió 
a un instrument que era una eina de creixement.

L'enfocament no es reduïa a un Mapa, una cartografia, tot i 
que posteriorment, amb els canvis politics, el propi mapa físic va 
ser l'estrella del débat. Allò que realment H conferia valor era la 
reflexió estratégica de quina havia de ser la posició pública envers 
la dimensió cultural de la ciutat, i aquesta reflexió continua essent 
vigent.

El valor del mapa consistía en posar en valor la dimensió 
cultural del conjunt de la societat, sense considerar-la una opció de 
vernis lateral. La dimensió cultural havia d'impregnar la totalitat 
de l'actuació pública, per exemple des del patrimoni arquitectònic
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i historie municipal ais equipaments, a les dimensions escolars o 
própiament politiques.

És en el marc del Mapa Cultual que s'endeguen les primeres 
obres significatives, decidides i importants, de rehabilitació del 
patrimoni arquitectònic i historie municipal, com per exemple el 
campanar de Sant Félix, l'hostatgeria de la Salut... No eren obres 
reconstruides simplement amb l'excusa d'un segon ús que en 
légitimés la rehabilitació, sinó directament com a obres de patrimoni 
que es mantenien i es valoraven per si mateixes, com elements de 
dignitat o historia ciutadana, i significació i relleu de la propia ciutat. 
L'espartaquisme oficial havia limitât en bona mesura aqüestes 
opcions fins aquells moments.

Els avenços aconseguits amb el Mapa contrasten encara avui 
amb tot allò que és pendent i que no va seguir la linia de realitats que 
caldria haver prosseguit, com una pluja constat que fou l'aplicació 
del Mapa en el période en qué va ser vigent. Un camp destacat són 
el Museu d'Història, amb un retard de vint anys, només parcialment 
rénovât, i el cas del mai nonat Museu tèxtil, a excepció de la 
rehabilitació de la Sala de la caldera del Buxeda Veli.

En gran mesura, la voluntat dels governs posteriors d'ocultar 
el Mapa s'ha materialitzat. El Mapa estava traduit al castella i a 
l'anglès, però no se n'ha publicat cap traducció i tampoc no està 
digitalitzat; per tant, no es pot difondre. Algunes veus favorables 
dins els successius governs mai s'han imposât suficientment corn per 
guanyar alguna consolidació clara.

Caixa?, tant hi posará el Banc...»; som en una ciutat amb les entitats 
culturáis clarament empobrides, amb menys capacitat social, menys 
débat, menys informació. El contrast positiu només radicarla en els 
nous mitjans de comunicació digital, unes poques noves entitats, el 
procès politic sobirà i la major dimensió d'algunes entitats (Fundació 
Bosch i Cardellach, per exemple).

En el moment actual seria bo de veure qué en queda, del Mapa. 
Constituirla una lectura histórica enrere però mirant endavant,ja 
que el Mapa ens pot ajudar a projectar un futur que hauria de posseir 
tanta voluntat de ser com hi hagué en aquell moment, més encara pel 
retrocés esdevingut en tots els ordres. Cap de les actuals ofertes 
politiques de nova transparèneia i participació no són creíbles ni 
viables sense una honrada relectura del Mapa. Res no seria pitjor que 
un odanisme al nou Ajuntament, perqué representarla més pobresa 
encara, o sigui la derrota completa, l'enfonsament i la ignorancia 
definitiva respecte d'alló que fórem.

Aquest article s'ha elaborat a partir del record del Mapa Cultural i 
d'una conversa amb Pere Vidal.

De la politiquería a la política de ciutat
La dimensió intel-lectual del Mapa resolia aquell plantejament politic 
simplista i demagògic que fa de la cultura un plus final: «Primer 
menjar, després vestir, després el cinema...», plantejament que de 
vegades el mateix alcalde Farrés havia formulât. 1 ho havia fet, no 
sense contradir-se a si mateix, ja que hem de recordar que una de 
les primeres accions del nou govern municipal de 1979, en plena 
austeritat inicial, havia estât la creació de l'Arxiu Flistóric (responent, 
aixó si, a una decidida demanda social i no pas a una iniciativa 
exclusivament municipal), com també deis primers moments són 
les innovacions en educació amb la immersió lingüistica del catalá, 
la nova Escola de Música, la voluntat d'una nova dimensió en la 
Festa Major, etc. Per tant, hi havia politica cultural positiva des del 
primer moment, però també amb molta ambivaléncia i débilitât de 
formulació.

Arran de la discussió del Mapa cultural, alguna regidora del grup 
municipal d'lC va dimitir i les discussions dins el grup municipal d'lCV 
i dins el Comité Local foren tumultuosos, ja que allò que es discutía 
i es volia tancar era la dualitat entre una politica cultural «d'elit o 
general», situada al Departament de Cultura, i una de «popular o 
participativa», radicada ais districtes i gestionada pels seus regldors 
a partir deis centres civics.

La recuperado del Mapa Cultural
Un nou Ajuntament haurà de recuperar el Mapa Cultural i refer-lo 
per permetre una politica cultural a l'escala actual de la ciutat, i 
reconstruir la dimensió social del desert de l'era Bustos més la 
crisi. Els anys no han passât en va i els elements técnics han de ser 
revisats, però sobretot perqué som en una altra ciutat, més pobra 
i amb menys agents culturáis. Flan desaparegut les fundacions de 
les entitats de crédit, aquella tradició que deia: «...quant hi posa la
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El mapa cultural de Sabadell /  Arguments i impactes

DAVID R05ELLÚICEREZUELA

Fruit de la confluència entre l'arquitectura (corn a mètode) i la 
cultura (corn a substrat), el Mapa va ser una eina avançada a la 
seva època, que va situar la cultura al centre del débat dutadà i va 
impulsar un canvi d'hàbits institucionals.

La gènesi
Sabadell, principis dels anys noranta.

M'imagino el nou regidor de cultura, un arquitecte, acostumat en 
la seva teina a planificar, ordenar, classificar, argumentar, justificar, 
estructurar, programar i avaluar, que arriba a la nova regidoría on 
(insisteixo, anys noranta) s'estava acabant de sortir de l'època en 
qué es volia recuperar el carrer com a espai de festa, de vida, de 
convivència i de cultura, on encara s'estava pendent d'expandir 
Tacciò cultural a partir de Timpuls, les ganes i les oportunitats, i on 
es començava a parlar, sense gaire més, de la nécessitât de bastir 
una bona xarxa d'equipaments culturáis ais municipis, començant 
pels barris, aquests espais de convivència quotidiana tan desatesos 
durant décades.

Aquesta devia ser la situació que va originar la nécessitât 
de donar una bona mesura de planificació a Tacciò cultural. Fruit 
d'aquest encontre entre arquitectura (corn a mètode) i cultura (corn a 
substrat), apareix un exercici de planificació amb nom de territori: el 
Mapa Cultural de Sabadell (d'ara endavant, MC5 ).

Val la pena destacar el carácter pioner del MC5 . Era el primer cop 
que es feia un exercici tan complet de planificació de la cultura d'un 
territori. Per tenir una referéncia: el Pía estratègic del sector cultural 
de Barcelona, el següent que es va ter, no es va publicar fins el 1999, 
quatre anys després.

Val a dir que molta gent, sobretot de fora de Sabadell, no va 
entendre de bon començament qué podia ser un "mapa cultural". 
Perqué, efectivament, sí, en el document resultant hi havia mapes 
o plánols, però això no justificava el títol. i és perqué el MCS va ser 
tan avançât a la seva época que fins i tot el títol s'avançava al seu 
contingufi. En definitiva, es tractava de fer un exercici de planificació 
estratégica sectorial (cultura) i territorial (Sabadell).

Uns divuit anys després vaig tenir la sort i Thonor de fer el nou 
Pía d'Acció Cultural de Sabadell a iniciativa de TAjuntament de la 
ciutat i amb la coMaboració de la Diputació de Barcelona. No se'm va 
ocórrer mai pensar en comparar-me amb els pioners del MCS. Ni la 
situació histórica era la mateixa ni ho eren Timpuls inicial, les ganes, la 
nécessitât, els recursos o les expectatives. Ara bé, en la memòria de 
molta gent, jove i gran, hi havia, indefectiblement, un grat record del 
que fou el MCS, tant en el seu résultat com, sobretot, en el seu procès 
d'elaboració.

Vist ara amb la distancia deis vint anys transcorreguts, ens 
podem fer la pregunta següent: Qué va passar en aquell moment

perqué el MCS assolís Téxit que va tenir? Aqüestes són algunes de les 
possibles respostesE

1 -Voluntat política
És imprescindible que un Pía estratègic com va ser el MCS sigui 
fruit d'un impuls institucional gran i fort, que compti amb la voluntat 
d'endegar un procès ambiciós i assolir uns résultats adéquats. 
Sabadell, en aquell moment, comptava amb un ajuntament fort i 
decidit i una regidoría de cultura amb la voluntat de donar nova forma 
a les propostes culturáis queja es feien i a les que calia fer de nou.

2 -  CompÜcitat ciutadana
Un exercici de reflexió estratégica necessita de la cooperació 
imprescindible de tots els agents protagonistes de la cultura: 
estament públic, agents socials i iniciativa privada, i em consta 
que a Sabadell això es va donar, sempre amb alguns "però...", 
incomprensions o rebutjos iniciáis. Un Pía de Cultura no pot ser 
només municipal o només associatiu o només empresarial. La 
cultura i les politiques corresponents están tan imbricadas que es 
necessiten mútuament. El Mapa Cultural va ser de tota la ciutat, de 
tots els seus agents, de Sabadell en el sentit ampli?

3 -  Professionalität tècnica
El MCS va comptar des del seu origen amb Taportació conceptual i 
metodològica d'un equip de persones expertes (tot l'expert que es 
pot ser als anys noranta en un instrument de planificació que, fins 
aleshores, no s'havia aplicat mai en el sector cultural!). Actualment, 
aquells que ens dediquem a la planificació estratégica de la cultura 
els devem molt. També eren pioners.

4 -  Obertura a la participació ciutadana
En aquella època, la societat tenia encara (tot i que va anar disminuint 
durant aquella década) molt fonamentada la voluntat, la nécessitât 
i la capacitat d'implicar-se en el funcionament del fet públic, i la 
cultura no n'era gens aliena. Al cap dels anys, allò que més valora i 
recorda la gent que hi va prendre part no és tant el résultat, superat 
pels temps, corn el procès participatiu que es va dur a terme. Va ser 
una bona oportunitat de donar la veu a la ciutadania organitzada en 
entitats o a títol personal, amb Tobjectiu de reflexionar, debatre i 
arribar a consensos compartits. La participació ciutadana no només 
suma esforços i multiplica résultats, sinó que compromet més els 
governants i genera una complicitat més gran de la ciutadania en els 
résultats.

Una particularitat del MCS que indica l'època en qué es va fer, 
és que en el seu moment i durant molts anys no es podia trobar en

1 El nom de "mapa cultural" no s'ha tornat a utilitzar en la planificaciô 
estratègica, substituït actualment pels termes pla estratègic, pla d'acciô, pla 
director, pla de cultura i moites altres variants.

2 No és la voluntat d'aquest text centrar-se en el contingut intern del MCS 
(hi ha un altre article per aixô), sinô en els seus efectes amplis en el sector 
cultural.
3 La gran majoria de plans d'altres sectors son estrictament municipals. El 
POUM n'és l'exemple més clar.
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format digital en obert, en una web o quelcom de semblant. L'any 
1995, els instruments digitals encara no estaven prou afinats.

A nivell temporal, el MC5 es va desenvolupar en tres/quatre anys, 
un temps que ara jutjaríem excessiu però que en aquell moment va 
ser necessari per posar en marxa el procès, definir cap a on es volia 
anar, convocar i implicar els agents, organitzar els débats, etc. l tot 
això, com passa sempre que fern un pia estratègic, sense parar la 
máquina del dia a dia de les institucions impulsores i col-laboradores.

Els efectes
Tornant a la perspectiva histórica, ens podem preguntan Què va 
aconseguir el Mapa Cultural de Sabadell en aquells moments?

1 -  Situar la cultura al centre del débat ciutadà
D'entrada, un dels grans mèrits del MCS va ser situar la cultura i les 
politiques culturáis en el pia de les matèries seriöses i importants.
Si la cultura es pianificava corn es va fer, era perqué els seus efectes 
importaven a la societat 0, corn diriem ara, es posava la cultura al 
centre del débat politic d'una ciutat. Cal considerar que en aquesta 
década prodigiosa per a la cultura també es va dur a terme el 
primer màster en gestió cultural de Catalunya i de l'Estat espanyol 
(col-laboració CERC-UB sota l'impuls de l'Eduard Delgado"*), es varen 
programar o acabar de construir els grans equipaments culturáis 
que avui coneixem de Barcelona i d'altres municipis sobretot 
metropolitans, es començava a parlar de les politiques aplicades al 
sector cultural i es va fundar la primera i fins ara única Associació 
Professional de Gestors Culturáis de Catalunya (actualment 
APGCC)5.

2 -  La democratització del débat cultural
Qualsevol exercici de planificado estratégica s'hagués pogut fer a 
escala politica (regidor i assessors), institucional (técnics municipals)
0 professional (encàrrec a qualsevol expert o empresa del ram). Aixi 
es fan els plans estratégics de la majoria de sectors, encara avui
en dia. El MCS va mostrar que la complicitat activa de la ciutadania 
era imprescindible i inherent al propi fet cultural. Fer un pía només 
"técnic" a l'esquena de la poblado hagués estât pobre i suicida. Els 
plans estratégics de cultura són ocasions d'or per asseure al voltant 
d'una mateixa taula tots els agents culturáis d'un territori o sector
1 poder dialogar. A més, la vitalitat cultural d'una ciutat és fruit de 
Tacciò concertada de tots els agents en el seu desenvolupament i, per 
tant, en la seva planificado. Al final, quan es parla de model cultural 
de ciutat, no és responsabilitat de tota la ciutadania?

3 -  Un canvi d'hábits institucionals
Recordo, encara avui, quan fern seure al voltant d'una taula els técnics 
municipals en un seminari de treball a Tinici d'un Pía estratégic 
de cultura, el comentari d'una persona participant; «És la primera 
vegada, en els vint anys que porto treballant en aquest Ajuntament, 
que se'm convoca per pensar i escoltar la meva opinió.» Ni que sigui 
per això, ja val la pena posar-s'hi. Si es voi, també per motius més 
egoistes: les i els técnics de cultura són de les persones amb més

4 Eduard Delgado i Clavera (1949-2004) va ser Tintroductor i impulsor de 
la gestió i les politiques culturáis a Catalunya i TEstat espanyol.
5 LAssociació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (nascuda 
amb un altre nom) es va fundar Tany 1993 a instancia de la primera promoció 
del Master en gestió cultural ja esmentat.

dedicació temporal, visió de conjunt i coneixements professionals en 
el sector cultural d'un territori. Això vol dir que la seva aportació és 
vital per a un pia de cultura i que, com que serán un dels motors més 
importants de la seva apÜcaciô, convé que se'l facin seu, havent pogut 
dir la seva en la Telaboraciô.

4 -  La normalitzaciô de la planificaciô
Un dels grans mèrits del MCS va ser mostrar que en el sector cultural 
també es podia planificar, que no tot era una qüestió de creativitat, 
acciò desmesurada i egos particulars. La cultura passava a ser 
un sector normalitzat en el qual es feien plans a llarg termini, es 
realitzaven diagnòstics a fons, es marcaven objectius i estratègies, 
es definien prioritats, es marcaven propostes d'acció, s'assignaven 
recursos, s'hi comprometien els agents i també s'estructurava tot 
un sistema per fer-ne un seguiment i avaluació. Aquesta cadena de 
treball, fins aleshores poc habitual, s'ha anat incorporant a la manera 
de fer de professionals i persones voluntaries de tots els agents 
publics i privats del país. 1 això sense deixar de banda els aspectes 
creatius, actius i personals de la cultura!

5 -  Generar débat entorn de les politiques culturáis
Si la planificaciô era l'instrument metodològic, les politiques culturáis 
eren el tema del débat. Per primer cop es parlava de cap a on es volia 
anar, de model de cultura i, per tant, de model de ciutat, d'opcions 
i de prioritats, de cultura com a sector, d'agents, de foncions, de 
territori, etc. El MCS va ser un deis exercicis més complets (els plans 
posteriors són molt més simples) de planificaciô cultural que s'hagin 
fet mai .̂ També, per primera vegada, es van asseure diferents actors 
de la cultura per parlar-ne, deixant de banda, en aquell moment, la

6 El Mapa Cultural de Sabadell es va publicar en quatre votums temátics 
que recordaven més un pía d'urbanisme que no pas un de cultura actual. Els 
seus ambits eren: Tideari, ¡'inventari, el pía de propostes própiament dit i el 
pía d'equipaments.
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presa de decisions sobre la immediatesa: programes, activitats, 
recursos... En una mateixa trobada, gent del teatre, de la cultura 
tradicional i popular i del patrimoni, entre tants d'altres, havien 
de reflexionar, opinar, aportar, debatre i aprovar mesures sobre 
el conjunt dels équipements culturáis, el suport municipal al teixit 
associatiu o el territori i la cultura.

6 -  L'expansió de l'hábit
No es pot dir que hi hagi una relació directa de causa-efecte, però 
a continuació del MC5 altres ajuntaments varen iniciar processes 
similars: Barcelona (1999) i Vilafranca del Penedés (2001); el primer 
d'una molt llarga, fructífera i reeixida tendéncia de tants municipis 
a buscar el suport del CERC (Centre d'Estudis i Recursos Culturals- 
Diputació de Barcelona) per fer els seus anomenats Plans d'Acció 
Cultural. Es fa difícil de calcular, però actualment, i fins l'efecte de la 
crisi del 2008, se'n deuen haver fet entre 200 i 300 a tot Catalunya, 
comptant-hi també altres exercicis de planificado estratégica, com 
els plans o mapes d'equipaments culturáis, plans sectorials (circ, 
dansa...) i organitzatius (empreses i moites associacions s'hi han 
afegit últimament). Cal remarcar que molts municipis han incorporât 
aquest instrument de planificació i ja han fet els seus segons plans 
estratégics^.

La transcendéncia
Qué fem de diferent avui dia en els processus de planificació 
estratégica dins el sector cultural? Certament, el MCS va ser fruit 
d'un temps i d'un espai social i institucional que no es poden tornar a 
repetir. Per aixó, actualment, els plans estratégics o d'acció cultural 
comporten algunes modificacions, tant pel que fa ais continguts com, 
sobretot, a la metodologia. Heus aquí algunes constatacions:

1- La durada del procès
Un dels aspectes que crida l'atenció és el llarg, llarguíssim espai de 
temps necessari per fer el MCS. Aquest va començar a finals de 1991
1 es va acabar a principis de 1995: tres/quatre anys! Un temps de 
treball impensable avui dia. No sé si pel canvi mental del concepte 
temps 0 per raons de costos econòmics, politics i socials, avui dia un 
pia estratégic de cultura es fa en el termini d'entre sis mesos i un any 
com a molt. S'entén que en un primer moment històric va caldre més 
temps per allò que ara, amb el domini del tema i la metodologia, es fa 
més rapid. També els temps demanen més celeritat per a tot.

2 -  La valoració de la participació
Els temps han canviat: ni els governants són sempre tan prodius a 
escoltar de veritat la ciutadania cultural organitzada ni la pròpia gent 
es desviu per entrar en un procès participatiu. Les ganes d'implicar- 
se són molt désignais entre persones i col-lectius que volen ser 
a tot arreu i d'altres (potser la majoria) a qui cal empényer molt 
perqué s'impliquin en els espais compartits de cooperació. Massa 
sovint els càrrecs politics veuen la participació corn una amenaça 
a les seves voluntats i no corn una oportunitat que enriqueixi 
processus i résultats. He sentit massa vegades dir: «Volem un procès 
participatiu, però...», un "però" que aigualeix la voluntat d'implicar la 
ciutadania en els afers pùblics.

3 -  Els agents i la capacitat per al débat 
Fruit del temps transcorregut, de la formació universitaria en 
gestió cultural, de l'expansió del sector cultural i l'experiéncia 
en processus de planificació, cada cop el debat a I'entorn de la 
gestió i les politiques culturáis és més rie. Termes corn estratégia, 
equipament, xarxa o avaluació, per citar-ne alguns, ja formen part de 
la terminologia habituai. Més recentment es parla també d'Agenda 21 
de la Cultura, de governança o d'apoderament.

4 -  La comunicació
Un aspecte que ha millorat molt amb el temps és el de la comunicació 
del pia, començant, i aquesta és important d'entendre, per la del seu 
desenvolupament. Cai comunicar bé a la ciutadania, institucions, 
entitats, consistori, etc. que es vol fer un pia, que s'ha acordat per 
consens, quins són els objectius, els terminis i els agents implicats. 
Posteriorment, un cop el pia queda aprovat, també per consens 
ciutadà, politic i institucional, cal que el document del pía sigui 
accessible per a tothom, que se'n faci una versió més "pedagògica" i 
que s'expliqui bé que és Teina de treball de Tajuntament, les entitats i 
el teixit empresarial cultural local per ais propers anys.

5 -  Els recursos
Potser perqué els plans de cultura ja són una eina comuna i no 
excepcional, els recursos per a la seva elaboració s'han anat reduint. 
Tothom s'atreveix a fer un pía estratégic i, a sobre, per quatre duros. 
Cada cop es prescindeix més d'experts externs, de conductors 
metodològics, d'estudis prévis, d'informes complementaris, etc. Corn 
es diu sobretot ara, cal fer més amb menys i aixô, és ciar, té un limit 
per evitar Tempobriment dels résultats.

6 -  El volum de la feina resultant
Corn bé ja s'ha dit, els plans estratégics de cultura d'avui no solen 
passar d'un volum sintétic de 50-100 pagines, enfront dels quatre 
volums del MCS. Potser Tùltim gran pia de cultura que es va fer de 
manera extensiva va ser el PECA (Plan Estratégico de Cultura de 
Andalucía) amb onze volums, vuit deis quais sectorials.

7 -  La pròpia transcendéncia
Vint anys després encara es parla del MCS. No està tan ciar que a la 
resta de plans i municipis se>n pugui dir el mateix, amb tots els plans 
que s'han fet amb posterioritat. Significatiu, oi?

Referéncies
Mopo Cultural de Sobodell,1995- Ajuntament de Sabadell. 
http://www.sabadell.cat/ca/mapa-cultural 
Pía Estratégic de Barcelana: nous accents de cultura 2006  
http://bit.ly/l lX2ure. Ajuntament de Barcelona.
Plans d'acció cultural realitzats des del C ER C  
http://bit.ly/lKwxlwC. Diputació de Barcelona,
MANITO, Félix, (coord.). Planificación estratégica de la 
cultura en España. Madrid, 2008: Fundación autor.

7 Barcelona 2006, Vilafranca del Penedés 2 0 0 4  i el mateix Sabadell 2012.

Abril/Maig 2015 • Quadern 23

http://www.sabadell.cat/ca/mapa-cultural
http://bit.ly/l
http://bit.ly/lKwxlwC


Formes de desaparició /
Arxiu, memòria, identitat

GEMMA GASCÓN /  Text i fo tografía

Una revista com Quadern, amb el temps esdevé arxiu. Un Hoc 
d'acumulació de memòria, de pensamene, de reflexió, d'opinió. Un 
reflex d'un moment i d'una època concrets, caracteritzats per unes 
circumstàncies particulars. 1 qué és memoria?, es pregunta Albert 
Balcells, catedrátic d'História contemporánia de la UAB. «Memòria 
no és la suma inviable de memories individuals, sino l'imaginari 
tramés del passât col-lectiu que dona Identität compartida.» Els 
continguts d'una revista formen part d'acuest relat, que sense estar 
elaborat pensant en criteris historie stes, deixa constancia d'uns 
fets, d'uns temes, d'unes idees, d'unes persones, que s'ubiquen en un 
temps i un espai determinats. Fer memòria no només és recordar, 
és ajudar a construir un relat. Tot i que aq je st relat sempre será 
incomplet, parcial, selectiu.

Una revista impresa té molt de document, perqué esdevé font 
material d'informació, que pot ser consultada i fins i tot estudiada.

Remenar els arx us fis cs, tocar els exemplars, passar pàgines, té 
quelcom de profanado. Pel temps que ha passât en quietud, per la 
delicadesa del paoer, pe' .'olor d'antiguitat, per la sensació que es pot 
desfer a les mans. Això re passa amb el suport digital, en què molta 
de la informado generada desapareixerà completament si no hi ha 
intenció de martenir-la ber guardada, classificada i localitzabls. Fer 
un exercici de rev.sitaciô d'un arxiu, fer-ne una valoració, detectar 
les presèneies i les absè'des, fer un recorregut per la historia 
recent, és una berna forma de construir memoria. Buscar entre 
els arxius disponioles també és una forma de detectar el poc q_e 
s'ha préservât, e. ooc cus s'ha difós, el poc que s'ha transmès. 1 cal 
recordar que sense memòr.a histórica serem incapaços de recuperar 
o consolidar la nostra pròoia identitat.
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Salvem els mots
Ricard Figueras Bonet

Aquesta remor que se sent no és de paraules.
(...)

Aquesta remor que se sent no és de pensaments.
Han estât prohibits perqué no engendrin 
la nécessitât de parlar 
i sobrevingui, inevitable, la catàstrofe.
1, tanmateix, la remor persisteix.

Manllevant les paraules de Miquel Martí i Poi, davant aquesta remor que ens arriba en 
forma de liéis redactades per emmudir les paraules, per deixar la üibertat d'expressió 
en una expressió en sordina, per ofegar els mots en una sopa de lletres... ens cal tornar 
a sacsejar el pensament i les paraules per recuperarme el verdader significai Ens cal 
fermar bé al nostre equipatge, amb més exigéncia, la cultura. Perqué la cultura és una 
manera de veure i viure la vida per créixer en el futur. La cultura defineix el nostre "jo". 
Ens modela com el fang. Ens fem i arribem a ser de la manera com som perqué ens 
esculpeixen els poetes, els musics, els artistes, els escriptors... No podem permetre que 
aquesta remor teixeixi una teranyina paralizadora.

Per aixó, ara, revisar dos-cents números de cultura és revisar-nos i veure que no hi ha 
fissures en el bagatge intel-lectual. Dos-cents números de Quadern són els fonaments 
del mur de contendo enfront la remor que persisteix. És el pósi, el solatge près en el 
fons del nostre "equipatge" que ens permet dissertar a l'àgora albora que fer carni amb 
üibertat





'O r f i



Ricard Figueras Bonet viu i treballa a Sabadell. Ha realitzat estudis 
d'Economia i Sociologia a la Universität Autònoma de Barcelona, 
aixi com estudis d'Humanitats a la Universität Nacional d'Educació 
a Distancia i seminaris de Sociologia a la Universität internacional 
Menéndez y Pelayo de Santander. A l'escola dArt i Disseny "Eina" 
participa en els tallers de pintura amb el pintor Xavier Serra de 
Rivera. Estudia dibuix a l'Escola Lliure del Mediterrani, a Barcelona. 
Ha estât seleccionat per participar en el taller "Maestros de la 
Figuración" a la Universität de Navarra, impartit per Antonio López 
y Juan José Aquerreta. Ha exposât a Barcelona, Sevilla,Santander, 
Nova York, Suïssa, al Museo del Grabado Español Contemporáneo de 
Marbella, a Caixa Fòrum Girona i al Palacio Provincial de la Diputació 
dAlacant. A Sabadell, ha estât resident al Centre de Producció i 
Creació Artística "La Ñau", a Espais per al Desenvolupament de les 
Arts "L'Estruch" a la galeria Traç dArt i a lAcadémia de Belles Arts.
Es defineix com a pintor fîguratiu. Treballa a partir de les formes 
reals: «Les copio però en faig una altra cosa, no només la reaütat.
La manera com ets, com et sents, com t'han modelât... Tot això 
transforma la realitat que veus».

Ricard Figueras Bonet 
www.figuerasbonet.com

http://www.figuerasbonet.com


Entitats, participació i formació de la ciutat

ROGER5AUQUET

Una mirada personal i crítica al paper de la Fundado Bosch i 
Cardellach en els debats urbans de Sabadell

Les entitats del que anomenem societat civil de Sabadell han tingut 
un paper important en la formació urbana de la ciutat. Tanmateix, 
aquest paper no sembla present avui en els nostres carrers mancats 
d'interès. Tampoc sembla present en la manera corn la ciutat s'ha 
anat fent, amb la dependència absoluta d'una promoció privada que, 
quan s'ha aturat per falta de calés, ha deixat els barris potes enlaire. 
No es veu tampoc en les infraestructures, ara infradimensionades, 
ara sobredimensionades. 1 encara menys en la forma corn la poblaciô 
ha entrât en el débat urbanistic, corn s'hi ha implicat, corn hi ha 
participât, i ha concebut aquest creixement... 1 en aixô, ens plantegem 
un dilema: Sera que les entitats han fet de tap a la participació del 
ciutadà? Sera que els "agents urbanitzadors" han entés la negociació 
amb la típica "plataforma d'afectats", o amb "entitats compromeses", 
corn a via exclusiva per a la participació? Será que les entitats, 
cofoies pel seu paper principal en aquesta negociació, no han exigit 
anar més enllà, no han demanat la participació plena de la poblaciô 
sabent-se elles representades en aquesta suposada negociació? 
Aquest article indagará en aquest dilema, centrant-se en el paper de 
l'entitat que més conec per dins, la Fundació Bosch i Cardellach.

Origen d'una dinámica d'acció-reacció
En el Hibre que commémora els 50 anys de la Fundació Bosch i 
Cardellach^ se citen diverses polémiques que motivaren la reacció de 
l'entitat enfront d'unes decisions de l'oügarquia municipal franquista 
poc populars i democràtiques. L'any 1967, la defensa d'un parc on 
hi havia l'antiga Casa de la Caritat, actualment la plaça Marcet, fou 
victoriosa. No pas aixi l'oposiciô al projecte de la Gran Via d'inicis dels 
setanta, que s'acabà construint tal corn la coneixem ara. També fou 
inútil la Iluita per evitar l'enderroc de la casa Barata, al carrer Sant 
Josep, convertida en llar per a la gent gran. Tanmateix, a causa de la 
inacció del consistori franquista, aquesta dinámica d'acció-reacció es 
veié superada per un fervor proactiu. Des de l'entitat es generaren els 
primers debats sobre l'ordenació urbana i territorial (entre d'altres, 
les jornades "Sabadell, suburbi o ciutat?" de 1972), les primeres 
propostes sobre la pacificació del centre l'any 1969 o el primer 
catáleg del patrimoni "Guia arquitectónica de Sabadell" de 1973-

Col’laboració democrática
L'adveniment de la democrácia significa un cert relaxament en 
l'actitud de vigia que la Fundació mantenia respecte a l'acció 
consistorial. A diferéncia de l'época anterior, tot i que encara hi 
hagueren algunes protestes vinculades al patrimoni —com les 
critiques a la rehabilitació de la Casa Duran o la reivindicació de

1 Torneila, Josep: Cinquanta anys de la Fundació Basch i Cardellach. 1942- 
1992. Còpia facsímil. Ed. Fundació Bosch i Cardellach. Sabadell, 2009.

les muralles mentre es construía l'aparcament de la plaça Doctor 
Robert—, es mantingué básicament un esperit de coMaboració. 
S'establiren comissions per canviar el nomenclátor municipal, 
s'assistí al patronat pels museus des d'on es defensa l'existéncia d'un 
museu téxtil, es realitzaren estudis sobre les masies, conferéncies 
sobre estratégia urbana, es participa en el mapa cultural... Aquesta 
col-laboració repercutí en un tracte deferent de l'Ajuntament cap a 
l'entitat, que es manifesté en les consultes realitzades d'acord amb el 
pia del patrimoni i el pia general urbanistic el 1993-

Absorc’iô interessada
Al meu entendre, i és una opinió personal, la perversió de la 
col-laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Bosch i Cardellach 
començà amb el nomenament de membres de l'entitat en diverses 
Comissions municipals, no pas per la seva vàlua personal sinó pel 
sol fet de formar-ne part. És evident que a Catalunya aquesta és 
una práctica comuna en la política municipal i significa un primer 
grau de participació (després dels représentants politics, els de la 
societat civil), i és evident, també, que la Fundació ja procuré que 
a cada comissió hi assistís alguna persona entesa en cada tema. 
Malgrat aixó, però, fa la sensació, tant si és intencionadament 
corn involuntériament, que el que intéressé a l'Ajuntament no fou 
l'enriquiment de les comissions per l'aportaciô de coneixement, 
sinó l'acontentament de l'entitat pel fet de sentir-se particip de 
les decisions municipals. Aquest fet es doné a partir de la segona 
meitat dels anys noranta, encara en temps d'Antoni Farrés, en qué 
la Fundació començé a participar al patronat de l'arxiu històric, al 
patronat dels museus municipals, al conseil municipal de cultura, 
entre moites d'altres taules i comissions; patronats als quais avui, 
en alguns casos, continua assistint. A nivell urbé, fou determinant la 
participació de l'entitat a l'oficina de dinamització del centre, entitat 
gestora de l'ajuda europea del pia URBAN per a la conversió del 
centre, i la participació a la taula del patrimoni que havia de vetllar 
per la bona aplicació del pia especial de protecció.

Mirar cap a una altra banda
Paradoxalment, són précisément aquests anys de col-laboració 
méxima amb l'Ajuntament els de més pérdua de patrimoni i carécter 
per part de la ciutat. Durant aquests anys, gran part dels vapors del 
centre desapareixen. És cert que hi ha una atenció en la preservació 
del patrimoni notable, en general pel que fa als elements inclosos al 
catéleg (corn la nau de l'ABB, el vapor Buixeda, el despatx Lluch, etc). 
Però desapareix el vapor Turull, l'Euterpe, els vapors de l'esquerra 
de la Rambla, la casa del Cornu i un altre llarg etcétera. Aixi mateix, 
són els anys en qué s'urbanitza précticament tot el centre, l tot i les 
zones per a vianants que es miren de repavimentar, ens agradaré 0 
no, amb més cura, a la resta de carrers de Sabadell el paisatge és 
monôton i es deteriora amb la pérdua sistemética de les cases de 
cos, l'abséncia de vegetació clama a Déu i la manca d'imaginació és 
total en el propi disseny del carrer... Podria haver-se fet tan diferent!..
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Introduir matisos, caracteritzar-ne uns envers els altres, foragitar 
la presència permanent del cotxe, canviar aquest disseny pensât 
bàsicament per a la circulació, generar recorreguts culturáis per 
a vianants, vincular-los més amb les sortldes cap al rodal... per dir 
només algunes idees... I aixo que el 2004, en I'era Bustos, es crea 
una taula per al paisatge urba en qué també hi eren representades 
les entitats! Eren a tot arreu i enlloc albora... Al meu entendre, és 
précisément aquesta presència en plateformes tutelades el que 
adorm les entitats de la important tasca de vigia... Les taules, els 
patronats, tenien la feina encapsada, preparada. Una feine gens 
creativa, gens proactiva... simplement gestora, d'opinió. Aquest fet, 
sumat a la desbordant velocitat de canvis urbans arribats de la mà 
del libéralisme capitalista, féu pràcticament impossible una atenció 
detallada i continuada cap al manteniment del carácter, el confort de 
l'espai urba i la defensa del patrimoni.

Paper de mediadora
L'arribada a Sabadell de grans inversions en infraestructures encetà 
un nou paper de la Fundado Bosch i Cardellach corn a mediadora de 
conflictes urbans. El primer conflicte, el que féu sortir a la palestra 
l'associació Sabadell Cruïlla que defensava una linia de ferrocarril 
transversal per al Vallès, provocà una discussió, situada físicament en 
una taula de negociado de la propia Fundació, entre Sabadell Cruïlla, 
lAjuntament i la Generalität El paper de l'entitat, i em poso com a 
protagonista d'aquest conflicte, consistí en la recerca de la tercera 
Via. Una via que acontentés totes les parts. 1 així, s'ensopegà amb 
el pacte per a les infraestructures que, tot i que en vaig ser en certa 
mesura autor (almenys pel que fa a la part ferroviària), a hores d'ara 
ja no sé on ha quedat, si les obres s'estan executant segons el pacte 
O tot ha esdevingut fum, que és el que sospito. Aquest és el segon 
engany, o autoengany, o segona utilització interessada del voluntariat 
de l'entitat per part del poder: després de l'absordô institucional, 
la implicado de la Fundació en conflictes agres, que paralitzen de 
pànic per la seva impopularitat i perqué posen en evidència la manca 
de creativitat, d'estratègia o senzillament de previsió d'aquells 
que gestionen la dutat, per tal que el seu perfil conciliador i la seva 
solvència intel-lectual esdevinguin escuts contra la crítica ciutadana. I 
dels ferrocarrils es passé al Passeig, i ara al tema del soterrament de 
les vies a Gracia.

Les decisions
És precisament el canvi de papers el que proven d'experimentar 
les ultimes metodologies de participación. Del «Jo (corn a instltudô 
pública) faig,jo t'ho consulto, jo decideixo», al «Tu (corn a dutadà) 
proposa, tu t'estudies la meva contraproposta, tu acabes decidint». 
Passar d'un dutadà passiu, que té representada en un pie municipal i 
en unes suposades entitats la seva veu, a un dutadà actiu que forma 
part de la planificaciô i la gestió de la dutat. Un canvi que extreu el 
dutadà de la condició de client d'una ciutat fêta des de la iniciativa 
privada i el situa en l'epicentre de les decisions. És el dutadà el que 
diu a la iniciativa privada com vol la ciutat per mitjà de les institucions 
pùbliques, i no a l'inrevés. I és la iniciativa privada la dienta de la 
societat, i no a l'inrevés. Aquest ordre dels factors és el que al meu 
entendre no han d'oblidar les entitats ciutadanes que defensen una 
democràcia sana. El seu paper és el d'acumular coneixement, el de 
reivindicar allò que podem perdre, èsser creatius davant els nous 
reptes socials, restar atents a la contemporaneïtat, però en cap 
cas el de veure's més capacitats que la pròpia ciutadania a l'hora 
de formar part de processes de cogovernança. L'elitisme en els 
procediments de participació ha portât a aquesta perversió actual. 
Només els qui formen part del selecte grup dels agents econômics,
0 dels représentants pùblics, o dels membres de certes entitats, han 
pogut accedir a tota la informació que anticipa el futur, o els futurs, 
de la ciutat, mentre la resta de la ciutadania roman atónita voient 
corn els seus barris es transformaven de forma imparable cap a 
destins mai coneguts. Ho creiem just?

Participació o consulta?
L'experiència del Passeig em generà el dubte sobre què és participar. 
Corn a redactor del primer procès participatiu del 2009, vaig poder 
veure corn s'utilitzaven les conclusions de la "participació ciutadana" 
per justificar un projecte molt fluix que se'ns volgué vendre tres 
anys després amb imatges/cants-de-sirena. Davant d'aquesta acciò, 
la nostra reacció com a Fundació fou organitzar el procès "Parlem 
del Passeig", un minicongrés obert a aquellos "vous expertes" que 
hi volguessin dir la seva... Les idees tornaren a brollar... Però, ai las; 
creació automàtica per part de l'Ajuntament d'una "taula de validació'l 
en què tots els discrepants hi érem convidats... Nosaltres, cofois 
de comprovar com n'érem d'importants. Ells, contents, perqué 
la negociació estava validada pels mateixos que podrien aixecar 
la liebre... Però del primer procès participatiu de 2009, del clam 
cap a un concurs d'arquitectura, deis nombrosos ciutadans que hi 
participaren, del que allí hi digueren, no se'n sap res. La participació 
fou reduïda a la consulta puntual amb représentants escollits.

2 Com, per exemple, el "Plan Base" i el "Plan Barrio" desenvolupats 
respectivament per Josep Maria Llop i Pedro Lorenzo, el primer per resoldre 
conflictes urbans a l'escala territorial i el segon a l'escala deis barris i l'habitat 
urbà, i que s'han pogut tastar en diferents països de Llatinoamérica i Africa, 
així com en diverses ciutats espanyoles.
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L'Aliança Francesa de Sabadell, 
un cas paradigmàtic de centre cultural

PERE VIDAL

Des de fa 40 anys, l'Aliança és un focus 
cultural ambíciós i cosmopolita, un 
projecte impulsât per Robert Ferrer que ha 
convertit la casa Taulé en un Hoc de débat 
obert per exerdr la crítica i fomentar els 
Higams socials.

LAliança Francesa de Sabadell ha 
sobrepassat els quaranta anys d'existència. 
El 1974, unes quantes persones entre 
les quais s'hi compta Robert Ferrer 
constitueixen l'entitat i obren la seva 
seu al carrer de les Passes (de les Paus). 
Posteriorment, el 1982 es traslladaran a 
la Via Massagué, on l'entitat continuara la 
seva feina fins el1996, any que adquireixen 
l'edlfici de la casa Taulé al carrer Sant Joan, 
el rehabiliten i s'hi ubiquen définitivement 
fins ara. Al llarg d'aquests quaranta anys 
l'entitat s'ha consolidât, s'ha arrelat, forma 
part de l'oferta cultural sabadellenca i té els 
anys suficients per haver imprégnât dues 
generacions del seu magisteri i de la seva 
acciò cultural. Interior de la Casa Taulé (Foto Alliance Française)

Primera etapa: 1974~1996
Durant els primers vint anys, Robert Ferrer i els seus col-laboradors 
posaran les bases del tarannà d'una institució d'ensenyament 
de la llengua francesa, que creuen que cal que estigui arrelada al 
teixit ciutadà, oberta a la cultura, i que consideren necessari que 
es faci ressò del que passa al pais i al món. Será la primera etapa 
d'una exploraciô sobre model de relaciô entre la ciutat i un centre 
d'activitat pedagògica amb vocaciò de focus cultural ambiciòs, 
cosmopolita, obert.

Quan fem una descripciò succinta de les programacions i ens 
adonem del plantejament que l'entitat feia durant aquests primers 
anys, constatem la solidesa del projecte endegat, la seva volada i 
l'ambiciô i el perfil decidit de la seva vocaciò.

En paraules de Josep Maria Ripoll: «Primer record: una porta a la 
Via Massagué que duia a unes escales estretes. Des del petit local 
que tot seguit s'obria, s'invitava Louis Aragon, Rafael Alberti, Jacques 
Tati, Alain Robbe-Grillet, Georges Duby 0 Christian Delacampagne. 
Emergien de les cobertes dels llibres 0 dels crédits de les pel-licules: 
aterraven en persona per ajudar una ciutat trista a despertar-se»t 0

1 Opinions que diferents amies i col-laboradors de l'entitat han escrit 
sobre Robert Ferrer i l'Aliança Francesa amb motiu d'un acte public de 
reconeixement a la trajectôria personal i professional de Robert Ferrer 
(Sabadell, Juny de 2014).

en paraules de Josep Gerona: «de memòria, conscient que em deixo 
tantes coses al tinter, citaré els cicles de cinema francés —amb la 
col-laboraciô del Cineclub conduit pel seu amie Pere Cornelias—, que 
ens van fer conéixer les obres dels clàssics, Renoir i Vigo, de Robert 
Bresson, dels directors de la nouvelle vogue (Truffaut, Chabrol, 
Rohmer, i per a mi, sobretot, Jean-Luc Godard, dirigint la Jean Seberg 
en A bout de souffle a l'auditori del segon pis de la Caixa); i encara el 
gran Tati, que van portar a Sabadell l'any 1982, pocs mesos abans de 
la seva mort.

»En el capitol de les conferéneies i xerrades, tot va ser també 
com cal, de primera mà: D'escriptors i poetes va fer venir a Sabadell 
Rafael Alberti i Louis Aragon el març de 1980 (en la que va ser 
la darrera estada a Espanya del gran surrealista francés); Alain 
Robbe-Grillet, el pare del nouveau román; els historiadors Georges 
Duby i Albert Soboul, en sengles cicles sobre la cultura medieval i 
la Revolució francesa; el filósof Christian Delacampagne i un llarg, 
llarguíssim etcétera».

Segona etapa: Del 1996 fíns ara
A partir de 1996, amb una aposta plena de rise i sobretot carregada 
de futur, l'Aliança es trasllada a la casa Taulé, al carrer Sant Joan. Es 
tracta d'un edifici catalogat pel seu interés arquitectònic i tenyit
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d'una particular vida cultural i industrial. La seva ubicado central i les 
seves caractéristiques espaciáis donen compte del salt que l'entitat 
està disposada a fer.

Podriem dir que la casa Taulé configura un escenari a mida i de la 
forma precisa per convertir ara el projecte plural de l'ensenyament 
de la llengua i de la promoció de la cultura en un projecte de ciutat 
evident per a tots. Ara, l'entitat podrá intentar incidir molt més, anar 
més enllà i constituir-se plenament en part reconeguda i de pie dret 
de la ciutat.

El nou escenari de la casa Taulé incorpora al seu repertori de 
programes i esdeveniments culturáis algunes programacions 
consolidadas que, bavent estât promogudes pel departament de 
cultura de l'Ajuntament, havien quedat aturadas, aconseguint aixi la 
seva continuïtat, la quai cosa reflecteix la vocació de servai públic de 
l'entitat

Recordern el que va significar el nou escenari per a les activitats 
culturáis en paraules de Josep Maria Ripoll: «El primer dia, aquella 
casa senyorial es multiplicava misteriosament la vèiem en tota 
la seva magnificència i albora en decorats en forma de teles i 
amb fundó de miralls. Aquell dia bi vam reconèixer Javier Tomeo i 
Josep Maria Flotats, però després els habituais sen'em uns altres: 
pintors, escriptors, lectors, critics, melòmans, francòfils, viatgers o 
somiadors, tots sota la protecció de les dones al-legòriques de Ricard 
M arie! l ja res no tindria aturadon exposicions, pel-licules, lectures, 
cursos, conferències, concerts, viatges. Hem llegit escoltat i traduit 
poesia, bem fet o bem vist néixer llibres i publicacions diverses, i 
sobretot bem parlât molt bem sopat a l'aire Hiure, bem trobat un 
recer i un Hoc d'intercanvis».

Durant aquests darrers vint anys, la casa Taulé s'ba convertit en 
un dels punts reconeguts de promoció cultural a la ciutat tant per 
les persones que viuen a Sabadell com per altres de fora que s'bi ban 
aproximat a partir de l'activitat cultural que s'bi ba promogut

LAUança Francesa i la ciutat
LAÜança Francesa ba estât i és un centre cultural. En paraules de 
Josep Gerona: «Des del principi, el Robert va tenir dar que l'Alliance 
no podia ser només una escola d'idiomes, sinó un centre cultural 
obert on la cultura esdevingués un motor del canvi democratic 
radical, tan desitjat i tan necessari en aquell pais encara dominât per 
les forces de la dictadura».

Definició que coincideix amb el que constata Antoni Dalmases: «... 
quan (Robert Ferrer) va traslladar la feina, la gent i l'empenta a la casa 
Taulé, em va convidar a visitar tot l'edifici per ensenyar-me el que bi 
volia fer, el queja bi feia. I per convidar-me a participar-bi. "Ha de ser 
una casa de cultura'! recordo que em va dir».

Sorprèn la multitud de valors i caractéristiques que s'aixopluguen 
sota aquest centre cultural. Quan s'intenta descriure l'entitat no 
s'aconsegueix fàcilment El seu itinerari, és a dir, el seu projecte i 
identità! va variant es va conformant es va desplegant i es va fent 
complexa mentre es va definint

Sorprèn la relació entre la seva mida i la seva influència. Aixi 
com entre la seva dimensió i la consciència de la seva missió: el 
control mai perdut (ai!, els darrers anys) entre la consciència de la 
seva Identität i el rol dins la ciutat És una maduresa pròpia d'una 
dirocciò escrupolosa, rigorosa, endreçada, conscient Carregada 
de valors nous i veils. De maneres d'actuar pròpies del nostre pais, 
coMaboratives i cooperatives, i pròpies també d'una tradició europea.

en aquest cas relacionados directement amb la matriu francesa, 
incorporant les practiques del sentit comunitari i veïnal, aixi com els 
valors universels de la revolució francesa.

Sovint bem caracteritzat els projectes que vertebren la ciutat 
com aquells que, gestionats des de diverses instancies juridiques i 
socials, tenen una clara vocació de servei públic per a la comunità! 
de tal manera que la ciutat avança i millora a partir de la col-laboració 
deis seus interlocutors, ja siguin de tipus públics, privats o de perfil 
associatiu.

Aplicats aquests principis a la trajectória de l'Aliança Francesa, 
bem de dir que la ciutat és diferent i millor amb la feina feta des de 
la casa Taulé. Passi el que passi, aquest periodo quedará reflectit 
en la consciència de moites persones i baurà estât enregistrât en 
les corresponents publicacions especialitzades i periòdiques. 1 en 
qualsevol cas, des de la seva bumilitat la feina feta és una invitació a 
prosseguir-la i continuar-la, i a servir d'incentiu i de referència.

La influència sobre les persones
Entenent que la ciutat és estructura i comunità! traces i persones, 
urbanisme i bistòria local; o biografíes i arqueologies, o «un Hoc des 
d'on estimar», corn diu Joan Margarit podem afirmar que aquest 
centre cultural s'ba caracteritzat per provocar dos tipus d'influències 
a la ciutat Aquella que incideix en restructura social i cultural de la 
ciutat i aquella altra que s'estén sobre les persones, que se'ls clava 
a la memòria i ajuda a iniciar els itineraris personals. La suma de les 
dues infiuències és la que H confereix el valor estructural.

Aquesta influència sobre les persones, aquesta incidència en 
els records i en els itineraris personals, és clau en el fet cultural i 
en la seva transmissió. Corn bo és el paper de determinats mestres 
en l'ensenyament o de determinats educadors en l'educaciô. Els 
avenços, per ser reals ban de ser també personals.

Sorprèn, i es constata la consciència i el record personal 
d'aquesta influència. Diu Joaquim Sala-Sanabuja: «Durant aquests 
quaranta anys, no només ba créât un centre cultural que és francés 
i molt més que francés, sinó que ba infós a la nostra ciutat i ens 
ba infós a nosaltres mateixos un gran flux d'energia»T 1 afegeix: 
«...D'ultralocalistes, ens va fer cosmopolites. Amb eli, la nostra 
cultura va adquirir el sentit més social i civic del terme. Va crear nous 
canals de creació i de comunicació, de contacte entre nosaltres i 
amb l'exterior». l conclou: «Algù que vulgui fer una tesi bi té un tema 
aquí, en el seu paper entre nosaltres, un tema inacabable». En aquest 
mateix sentit Josep Gerona pensa que «(la feina de difusió cultural) 
ba servit perqué diferents generacions de sabadellencs —entre les 
quais, per sort la meva— poguéssim obrir una mica els uHs al món». l 
Josep Maria Ripoll constata que «Hem Hegit escoltat i traduit poesia, 
bem fet o bem vist néixer Hibres i publicacions diverses, i sobretot 
bem parlât m ol! bem sopat a l'aire Hiure, bem trobat un recer i un Hoc 
d'intercanvis; i encara bem pogut viatjar, ser a l'estudi de Cézanne o a 
la casa de Montaigne, i alguns fins i tot travessar l'Atlàntic per Hegir a 
la carpa d'un mercat».

Per la meva part be constatât al Harg d'aquests anys que moites 
altres persones, des d'itineraris personals diferents, ban establert 
amb l'Aliança Francesa una relació fértil, s'bi ban sentit acoHits, bi ban 
establert relacions i vineles personals i afectius, bi ban fet camins

2 Joaquim Sala es refereix textualment a Robert Ferrer, encara que podem 
entendre que el significat de la seva opinió val també per l'entitat
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d'iniciació cultural intransferibles o s'hi han acostat a través de 
I'ensenyament de la llengua a la cultura del nostre país veí.

Tanmateix, el taranna personal d'en Robert ha fet possible 
entendre el Hoc, l'espai, la casa, com un ambit de Hibertat. Un Hoc per 
al débat obert, per exercir la crítica, per fomentar els Higams socials, 
per entendre el compromis. Un espai que ha afavorit celebracions de 
tota mena, i que ha estât Hoc de trobada i també de descans. Una illa 
amable i confortable dins del sovint inhóspit teixit urba de la ciutat. 
Un veritable espai de Hibertat.

IJUiança Francesa i el projecte cultural per a la ciutat
Vaig conéixer l'Aliança just en el période anterior del punt d'inflexió 
que l'entitat va materialitzar el 1996, quan va traslladar la seva seu 
a la casa Taulé durant l'estreta col-laboraciô que vàrem establir des 
de la regidoría de Cultura de l'Ajuntament, entre 1991 ¡ 1995- Llavors 
conec Robert Ferrer, i ens formula i trasllada les seves propostes de 
cooperació cultural i les seves ganes de donar una empenta des de 
tots els ambits possibles a les manifestacions culturáis de la ciutat, 
mentre nosaltres, des de la voluntat de donar eines a la ciutat per a 
una política cultural de futur, ens endinsàvem en la redacció del que 
seria poc temps després el Mapa Cultural de Sabadell.

La col-laboraciô i cooperació van ser immédiates i el treball 
conjunt, molt estimulant. l ens va permetre definir millor, i més 
ajustadament a la realitat de la ciutat, el projecte que estàvem 
élaborant.

Tres dels objectius que formaven part dels deu punts ideologies 
del Mapa Cultural i que, per tant, caracteritzaven l'ideari del projecte 
cultural per a la ciutat reflectien perfectament la confluéncia entre 
el projecte municipal i el projecte de lAliança, tots dos per a la ciutat: 
treballar per aconseguir que Sabadell fos una «ciutat pedrera» en 
l'ámbit cultural; identificar, ajudar i cooperar amb els «interlocutors 
amb vocació de servei públic», i consolidar i ajudar un model de 
«ciutat madura» caracteritzat en l'ámbit cultural per «l'equilibri 
relatiu entre el sector públic, el sector privat i el sector associatiu».

LAliança Francesa reunia clarament els requisits deis tres eixos: 
ajudava i promocionava els artistes, escriptors i pensadors de 
la ciutat; era una entitat que treballava per la ciutat amb vocació 
clara i amb voluntat ferma de servei públic, és a dir, amb propostes 
per a tota la ciutat i al nivell que corresponia a la Identität i les 
caractéristiques d'una ciutat com Sabadell, i formava part del sector 
associatiu, del teixit de la ciutat que amb plena autonomía es deu ais 
seus associats i no té finalitat de lucre.

Déiem Havors, i seguim pensant ara: d'alguna manera una ciutat 
és més forta i més madura en la mesura que disposa de millors i més 
interlocutors amb aquesta vocació i compromis. LAliança Francesa,
0 el centre cultural de la casa Taulé, s'ha constituït en un d'aquests 
interlocutors amb vocació pública al servei de la ciutat. Fia estât 
sempre una entitat que ha buscat la col-laboració, tant amb les 
institucions públiques com amb les privades, i que ha aixoplugat
1 projectat persones i artistes, filósofs i pensadors, de registres i 
perfils ben plurals i diversos.

(acompanyada deis seus indispensables col-laboradors i equips) que 
n'és l'ànima, el referent i la fesomia.

Aquesta persona és Robert Ferrer, i en conseqüéncia parlar de 
l'itinerari de l'Aliança Francesa a Sabadell és parlar de la feina feta pel 
Robert, i a l'inrevés. Fio diu Antoni Dalmases: «i a més de ser el Robert 
Ferrer, ell és el Robert de l'Aliança. De fet, des de sempre, el Robert 
ha estât l'Aliança».

Entre altres virtuts i facetes, m'agradaria posar-ne en relleu 
una de concreta que impregna d'estil i de manera de fer l'entitat: la 
cooperació i col-laboraciô. Lluny de la prepotèneia i de la nécessitât 
tan habituai de creació de marca, de Singularität i de competèneia, 
lluny de l'esperit arrogant, el fet continuât de buscar col-laboradors, 
cómplices, socis i amies indica una manera d'entendre el món, la 
ciutat i les persones molt propera i tenyida d'un veil humanisme.

Com diu Abdó Brichs: «Tots recordem de quina manera el Robert 
presentava els actes que s'organitzaven a l'Aliança, sempre parlant 
dels amies i pels amies». 0  també aquests comentaris de Pere 
Cornelles: «Ens vam conèixer, Robert, fa uns quaranta anys, quan 
l'Alliance encara no havia arribat a la Via Massagué. El Cineclub 
d'aleshores —que vaig codirigir, durant tant de temps, amb el Jordi 
Graset— em va proposar que organitzéssim plegats un cicle sobre la 
nouvelle vogue francesa. Va ser l'inici d'una Harguissima col-laboraciô 
i, encara quejo Havors no ho sabia, també d'una sincera i granítica 
amistat».

Cree que no ha d'estranyar, dones, que parlem indistintament 
d'ambdós, home i institució, per referir-nos a l'entitat, durant 
aquests primers quaranta anys de feina. Ni que, per la meva part, 
per tal d'aconseguir una major aproximació a l'entitat, m'hagi ajudat 
de la valuosa opinió de col-laboradors i amies, tant del Robert corn 
de l'Aliança. El futur de l'entitat està per escriure, però no hauria 
d'ignorar les seves arrels.

Robert Ferrer, l'Aliança i la coFlaboradô corn a signe i emblema
Corn altres entitats que han reeixit, que han superat el pas del temps 
amb exit, que han travessat les dificultats, les indecisions i els dubtes 
ineludibles durant la formulaciô de la pròpia identitat, en aquesta 
fase de desplegament sempre acostuma a haver-hi una persona Pere Vidal és arquitecte
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Cinquanta-vuit anys de Cineclub Sabadell

PEREC0RNELLA5

La reducció del nombre de sessions anyals, la desaparició dels 
deles, les exposidons o les conferèndes que organltzava el 
Cineclub han deixat gairebé erm el paisatge del cinema a Sabadell.

«Cineclub Sabadell neix el mes de març de 1957. El seu primer 
president fou Joan Macià Mercadé, que encapçalava la comissió 
executiva de l'entitat (el que, de fet, era la junta directiva). Hi havia, 
a més, un patronat assessor, format per persones relacionades amb 
el mon de la política 0 de la cultura.» Aixi començava l'article que el 
Jordi Graset i jo mateix vam escriure l'octubre de 1995 a la separata 
del número 102 d'aquesta revista. L'escrit es titolava, precisament. 
Cineclub Sabadell: trenta-vuit anys. Vint anys més tard, i amb 
motiu de l'apariciô del numero 200 de Quadern, se'm demana que 
complementi aquelles reflexions. Amb una diferèneia important: 
aleshores jo era el president de l'entitat, ara només en soc un dels 
seus socis. Un incis: Quadern es publica, per primera vegada, fabril 
de 1978. Cineclub Sabadell comença a escriure-hi ben aviat, a partir 
del vuitè número (maig/juny 1979) fins al número 179 (febrer 2011), 33 
anys de coMaboració, amb articles signats per l'Entitat 0 per alguna 
de les persones que la dirigiem, el Jordi Graset, el Feliu Viaplana i jo 
mateix, principalment.

Per assolir un retrat més 0 menys entenedor del que han estât 
aquests gairebé seixanta anys d'activitat, he cregut convenient 
dividir-los en cinc blocs plenament significatius, en la teòrica 
confecció dels quais no he tingut en compte la durada de cada un sino 
la seva linia de treball i el contingut que se n'ha dérivât en cada cas. 
També aquí he de fer una precisió: no vaig conèixer, al seu moment, 
les persones que van fer possible el primer —jo tenia només 14 anys 
quan cree que va iniciar-se el segon—; en canvi, he estât directement 
involucrat, d'una manera 0 d'una altra, ais tres següents, i ara estic 
vivint Tactual des d'una certa distancia. De manera que aquest article 
será el résultat de punts de vista diferents.

El primer cineclub (1957-1964) va concentrar bona part dels 
seus esforços en el cinema amateur—el primer Certamen de cine 
omoteur "Ciudad de Sabadell" es convoca Tany 1958. Però, entre 
altres coses, organitza també sessions de cine-estudi, projeccions 
de peTlícules de signe divers, preestrenes deis circuits comerciáis 
i, molt important, cinema per a les escoles, una de les activitats que 
fins avui mateix ha anat portant a terme l'entitat. Bona part del que 
sé d'aquesta llarga època, apassionant i fructífera, m'ho van anar 
explicant, de mica en mica, dues de les persones que hi van treballar, 
el Joan Blanquer i el Ramon Bardés, lletraferits i cinèfils que vaig 
tenir el goig de conèixer.

A principis dels anys seixanta, tot de gent jove s'anirà incorporant 
a les reunions de la junta i acabará fundant la Secció de cine-estudi, la 
primera sessió de la quai va ser Casque d'ar, de Jacques Becker, el 23 
de gener de 1964, data del naixement d'una linia programática que el 
Cineclub va mantenir inalterable durant gairebé 40 anys. Comença,

crée, el segon période de l'entitat (1964-1973). Passem de les quatre 
sessions del curs fundacional de la secció —el 63/64— al centenar 
llarg del curs 69/70.1 des d'aleshores, una mitjana de dues sessions 
setmanals un curs darrere Taltre. El 66/67, les comunicacions 
escritos ja es fan en català, i el 67/68 Cineclub Sabadell rep el Premi 
Sant Jordi al millor cineclub de Catalunya. L'any 1967 me'n vaig fer 
soci, i a poc a poc vaig començar a aprendre a estimar el cinema. Ho 
dec a dues persones a qui estaré sempre agraït: el Francese Blanquer 
i el Josep-Ramon Torreguitart.

Què tenia aquella gent d'extraordinari? Una cosa albora simple i 
complexa que, en el fons, si es voi entendre, és molt fácil d'explicar. 
Per al Francese, per al Josep-Ramon —i per al Forran Alberich—, 
el cinema no era una afició, sinó part de la seva vida. No formaven 
part d'una entitat com aquella perqué ens volguessin culturalitzar, 
sinó perqué els apassionava aprendre. No feien les coses per ais 
altres, sinó, molt més dignament, per a si mateixos: només d'aquesta 
manera tots nosaltres, també dignament, podíem gaudir-ne. 1 eren 
valents perqué, en aquella Catalunya que volia ser progressista els 
darrers anys de la Dictadura, defensaven el cinema d'Eisenstein, però 
també els westerns de John Ford.

El Jordi Graset i jo —i els altres companys que van fer el trajéete 
amb nosaltres (1974-1996)— vam intentar, quan vam substituir
los, mantenir i (si podia ser) millorar el que ells havien fet. Van 
ser els anys deis primers cursets de cinema per a escolars (1974- 
1988), de Tinici de la col-laboració amb TAHiance Française (qui no 
recorda la preséncia de Jacques Tati a Sabadell el maig de 1982 0 
els nou capitals de Le temps des cathédrales, comentats pel propi 
Georges Duby Toctubre de 1986?), dels primers articles a Quadern, 
de Texposició Mundial Film, del cicle i de Tedició dels dos Ilibres de 
Literatura i cinema accidentals o de la primera sessió deis Dijous del 
Cineclub, actualment tota una tradició a la ciutat, el 20 de febrer de 
1992: Lawrence of Arabia, de David Lean.

La celebració d'un cicle extens sobre el centenari del cinema 
i la publicació del Hibre corresponent van precedir el que seria el 
quart dels cinc blocs de qué parlava al principi. Ells mateixos es van 
anomenar La nava fornada. Dos nois, joves aleshores, amb un grup 
réduit de companys que els ajudava, van fer possible la continuïtat 
de la idea. Eren el Feliu Viaplana i TÀlex Bayés. Ara ja són més grans i 
uns bons amies. Deien que volien seguir fent el que nosaltres féiem, 
però que també volien innovar, perqué eren gent nova i tenien coses 
noves per fer. Certament, els seus anys (1996-2003) van ser també 
molt productius. Escrivien al número 163 de Quadern (desembre de 
2007): «El Cineclub ha suposat, sobretot, una escola de cinema i una 
escola de la vida. Després de més de deu anys treballant-hi, la nostra 
experiéncia vital ja no se'n pot deslligar.»

Entre altres moites coses, vam conéixer a fons Dreyer i Murnau 
ais magnifies cicles de 1999 i 2000, respectivament. El primer, 
centrât en Testudi significatiu del cromatisme de la imatge, amb 
els suggeridors comentaris d'lsidre Manils, el dia de la projecció
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de Lo passion et lo mort de Jeanne d'Arc. El segon, llum i poesia 
contextualitzats en uns determinats périodes i moviments histories, 
amb la col-laboraciô d'isabel Andrés i Joan Pineda, i es van reprendre, 
a partir de 2001, uns nous cursets de cinema per a escolars, que 
segueixen vigents i queja van per la seva quinzena edició.

Si no vaig errât, hi ha hagut a l'entitat, a partir d'aquest 2003, tres 
juntes directives més. Els primers anys encara es conservaren alguns 
trets d'aquell cineclub de què he parlât, però de mica en mica van anar 
minvant. Des deja fa molt de temps el nombre de sessions anyals 
s'ha réduit a menys de la meitat, la programado de l'entitat es limita 
a les projeccions dels dijous i han desaparegut els cicles d'autors, 
générés o cinematografíes, els dossiers de treball, els Hibres, les 
exposicions, les conferèneies, les taules rodones... La fundó dels 
dijous ha estât sempre substitutiva: com que no hi havia a Sabadell 
cap sala en versió original, els dijous del Cineclub assumien aquesta 
fundó; feien, per entendre'ns, de miniVerdi. Però mai no havia estât 
—ni ha de ser de cap manera— la principal activitat de l'entitat, i 
encara menys Túnica. Quan es comenta aquestfet a algún integrant 
de la junta del Cineclub, la resposta és sempre més o menys la 
mateixa: «Aixó porta molta feina, no tenim prou temps.»

Qué ha passât en aquests darrers quinze o vint anys? On és la 
passió per aprendre tot el que un cineclub ben dirigit pot ensenyar- 
te? On és la nécessitât de viure Tactivitat que estimes? De què 
serveix pertànyer a una entitat cultural, si, en el fons, no et creus 
el que practiques? Quina és, ara i avui, la noció generalitzada de la 
cultura? No sóc sociòleg i no em toca a mi esbrinar-ho. Ja sé que, a la 
meva època, hi havia uns estimuls socials que hi ajudaven, però no sé 
veure per què no podem cercar ara uns altres estimuls. També sé que, 
actualment, tot sembla fácil, encara que després ens adonem que 
no ho és gens, i que aixô pot crear una certa laxitud. Comprovo —la 
meva feina m'hi ajuda— la manca de plantejaments morals en moites 
actuacions per a les quais són indispensables. Tanmateix, segueixo 
preguntant-me —i em costa molt trobar una resposta convincent— 
com és que, ara, una persona inquieto pot formar part de quolsevol 
agrupació: només li cal que hi hagi un grup d'amies que li facin Testada 
més 0 menys agradable. Jo només podia pertànyer al Cineclub, 
perqué el que a mi m'interessava era el cinema.

Aquest desencis no és només una qüestió meva i de gent de la 
meva edat. Fixeu-vos amb quina admirable lucidesa escrivien l'Alex 
i el Feliu Tany 200?: «Malauradament, el nombre d'espectadors als 
cicles, exceptuant el dedicat a Cari Theodor Dreyer, el nostre fill 
predilecte, mai no ha augmentât paraTlelament al nombre de socis i 
espectadors de la programació regular (dels Dijous), contràriament 
al que pensàvem i desitjàvem. Si tenim en compte que els cicles 
són el que debò determina TexceTlència de la tasca del Cineclub, 
com a entitat dedicada a la difusió i promoció del cinema, els nivells 
d'assistència no semblen indicar que hàgim assolit grans quotes 
d'èxit en aquest àmbit.»

Naturalment no seria just si circumscrivissim el problema al món 
del cinema. Aquest fet que comento s'ha produit, a la nostra ciutat, 
en galrebé tots els ambits de la cultura. En part també, segurament, 
pel desinterés i el distanciament de Tadministració, cada dia més 
notables. Però la qüestió és que el Sabadell de fa ara uns trenta anys 
era una de les ciutats més riques i estimulants. Ara, és un paisatge 
gairebé erm.

De deJt abaix Stagecoach (John Ford, 1939), 
Lawrence ofAracia (E»avid Lean, 1962), Flàklypa Grand Prix 

(hvo Caminti, 1975) i Playtime (Jacques Tati, 1967)
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Els anys vuitanta i la pintura: 
focs d'artifici o far anunciador
ALEX MITRAMI

La caiguda en desgràcia de la modernitat va portar la pintura 
dels anys vuitanta a l'ostracisme, però una mirada històrica 
i contextualitzada a les aportacions dels artistes de l'època 
hauria de servir per llevar-ne l'estigma.

La pintura dels anys vuitanta del segle passai encara està en 
l'ostracisme. Malgrat alguna exposició aïllada que no acaba de fer 
quallar l'interès i la considerado per aquell période —sense anar 
gaire Iluny, l'emblemàtic any 2000  el Guggenheim de Bilbao en 
presentava una—, sembla que l'exigència de la crítica i l'evoluciô 
de l'art contemporani van per uns altres camins, ben diferents del 
cultisme i l'esteticisme caracteristics d'aquella pintura. Si en altres 
camps de la cultura de consum els vuitanta son, segurament per 
una qüestió generacional, objecte de revivals nostàlgics de tota 
mena, l'art no es beneficia d'aitals entusiasmes, banalitzadors però 
réconfortants i compartits. Dues són les raons per menystenir aquell 
période i que són pilars de l'època: el concepte de postmodernitat 
i el protagonisme de la pintura. Ambdós van caure en desgràcia de 
manera tan ràpida corn estrepitosa a principis de la década de 1990, 
amb la Guerra del Golf i la crisi econòmica que la va acompanyar.
I sembla que encara no s'hagin récupérât del trauma i l'estigma 
d'aquella abrupta desil-lusió. 0  potser s'han vist transformats, 
metamorfosats, en altres formulacions: és una de les conclusions que

podríem extreure'n, en un article breu corn aquest, tenint en compte 
un cert revifament de la pintura els darrers anys i de la qualitat i 
maduresa, en part amagada i clandestina, de l'evoluciô dels millors 
artistes d'aquella època, segurament no dels més espectaculars i 
famosos sinó dels més discrets i cohérents, dels més originals, i en 
aquest sentit el nudi i les personaütats sabadellenques tenen molt a 
aportar. D'altra banda, la nostra és encara, probablement, una època 
postmoderna. Pertanyem a una societat de l'espectade (com deia 
profèticament Guy Debord) o del simulacre (com deia el guru dels 
vuitanta, Jean Baudrillard). Però no ens hi volem reconèixer, no ens 
volem anomenar segons nomenclatures que semblen desfasades i 
carregades de connotacions negatives.

La postmodernitat està marcada pel desprestigi del 
conservadorisme, la frivolitat i el cinisme. Es va desenvolupar 
coincidint amb uns anys de bombolla econòmica, d'infìexió neoliberal 
i conservadora (l'època de Margaret Thatcher i Ronald Reagan), i va 
fer exhibido de la seva ruptura respecte ais valors ètics, sagrats, 
de la modernitat: l'exigència d'honestedat rígida, la creença en la 
novetat absoluta, el compromis social. En el camp estètic, els anys 
vuitanta varen ser molt fecunds: filosofia, arquitectura, crítica, 
cinema, moda, disseny, publicitat, mostraren els trets de l'efusivitat 
i la Hibertat postmoderna, amb recursos formais i procediments 
creatius compartits, tot plegat dins una fusió festiva —la recent 
exposició Postmodernism al Victorian & Albert Museum de Londres
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Ire Manils, Les portes del paradis, 2013-2015, o li dam unt te la  (5.20 X l5 0  m)

n'és testimoni—, atractiva i imaginativa. Però la pintura, justament un 
dels camps pioners i fonamentals en la definido d'aquella època, i fins 
i tot potser d'un estil, queda fora del deslg de mirada retrospectiva i 
de recuperació sobre aquells temps.

Un estil divers, però global
Les décades amb les quais perioditzem la hlstòria no son mai 
naturals. La dels vultanta comença, per a la pintura, a la segona 
meitat dels setanta, amb una nova aproximado a l'acte i els 
materials de la pintura des del formalisme analitic (grup francés 
Supports/Surfaces) i amb les derivaclons i coqueteries entre el 
pop i l'underground. El fet que Jean-Michel Basquiat passés del 
grafit a la pintura de cavallet, convertint-se en un dels models del 
nou expressionisme salvatge de la mà d'Andy Warhol, no fa sino 
confirmar que la postmodernitat venia del pop o queja s'havla 
gestat llavors, amb el trlomf de la cultura de consum i juvenil, i amb 
l'aparidó de les seves versions iròniques i salvatges associades a la 
droga i al pessimisme dels setanta. Potser es podria fer un relat de 
la postmodernitat no com quelcom que ve després de la modernitat, 
sino que hi corre paral-lel, i que començaria amb certs aspectes del 
dadaisme.

Malgrat el diseurs dels critics que situava aquesta pintura com 
una proposta que trencava amb la linealitat evolucionista de les 
avantguardes, ho feia sobretot amb el rigorisme del conceptualisme

i el minimalisme. Les primeres avantguardes eren celebrades i 
saquejades en innombrables cites i recuperacions. Els cossos 
penjats cap per avail de Georg Baselitz van ser célebres. Oferien el 
missatge que era possible l legitim retornar a l'expressionisme amb 
la seva dimensió pictórica, manual, immediata i anti-intel-lectual, 
individualista i comunicativa. A.R. Penck practicava un retorn a un 

primitivisme més musical i ritmlc que dramatic. 
Markus Lupertz, en canvi, emprava trets de 
l'expressionisme dels anys vint per referir-se a 
l'espinosa història alemanya. En aquesta linia 
cultista, Anselm Kiefer proposava també el que 
podriem anomenar una nova pintura d'história, en 
qué l'imaginari romàntic germànio s'actualitzava i 
dramatitzava. El gest emfátic i el monumentallsme 
podien ser criticats, però van contribuir a l'éxit 
d'aquesta pintura.

Tal vegada, els més Influents serien els 
membres de la transvanguarda Italiana (Sandro 
Ghia, Francesco Clemente, Enzo Cuchi, entre 
d'altres), encapçalats pel critic Achille Bonito Oliva, 
tan brillant com histriònic, una figura que potser 
va faltar al nostre país. Bonito Oliva es va atrevir 
a manifestar la ruptura amb l'avantguarda l la 
possibilitat del retorn a les narratives individuals, 
però construïdes a partir de l'apropiació Hiure de les 
mitologies, de totes elles, les cultes i tradicionals o 
les intimes i personals de l'artista, que exerceix la 
seva construcció poètica individual i l'ofereix amb 
sensualitat però també amb dandisme hermétic.

Ais Estats Units d'América també trobem 
artistes que podriem qualificar plenament de 
postmoderns, en la línia d'un retorn a la pintura, a 
la figuració i a la narració sense respectar el canon 

experimental de l'avantguarda. David Salle o Erik Fischi són els més 
coneguts. En ells, per substrat cultural obvl, el cinema o la imatge 
televisiva són fonamentals. Un americà d'esperit més europeo era 
Julián Schnabel, casat amb una donostiarra, famós pels seus quadres 
amb plats trencats, inspirats en la seva estada a Barcelona i la 
descoberta del Pare Güell.

A Espanya, amb la seva nova situació política i l'optimisme 
que, en certs sectors, contagia el país, la pintura postmoderna 
tingué un desenvolupament especial, no sempre ben fonamentat 
comercialment, cosa que explicarla algunes desaparicions 
posteriors. Ais setanta, Luis Gordillo havia assenyalat un carni 
d'expressionisme grotesc, en el fons força hispànic, que tingué una 
forta influència. El grup Trama, entre aragoneses i catalans, amb 
José Manuel Broto i Xavier Grau (juntament amb el llavors critic 
d'art Federico Jiménez-Losantos), havien iniciat el viratge pictòric, 
emmlrallant-se en els franceses de Supports/Surfaces. A partir 
d'aqui sorgirien una série de figures amb gran ressò i èxit comercial, 
com José Marla Sicilia, Miguel Ángel Campano i després Juan Uslé, 
totes elles més abocades, de fet, a l'abstraccló i l'esteticlsme.

Seria, sobretot, el mallorquí Miquel Barceló qui es convertirla 
en l'enfont terrible desitjat i célébrât com a exemple triomfant 
del nou artista postmodern: excessiu, individualista, sensual, però 
també efectista i amanerat. Per a Barceló fou essencial el seu pas 
per Barcelona. En els equllibris estatals, els vuitanta foren anys
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Ramiro Fernández. 
Nocturn, 1989.
Oli damunt tela 
(145 x200  cm)

Oriol Vilap-oig. Cren nu (després Poussin). 1983. Oli damunt tela (130 x 195 cm)
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Manuel Duque, Le Parr as, 1963. Oli damunt tela (190 x 340 cm)

Josep Madaula. Casa Ramona -  Josep. 1989. Am'lic sobre tela. 97x130 cm.
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en els quais l'empenta alliberadora i singular de Barcelona dels 
anys de la transido, els setanta, queda devorada per l'impacte 
mediàtic de la movido madrileño, amb un gran suport i ràpidament 
institucionalitzada. Barcelona també va ser intéressant Va infantar 
el gran creador d'iconografia postmoderna a escala popular, el 
valencia Javier Mariscal. Va ser difícil desprendre's de la dinàmica 
del conceptual. Ho van fer alguns deis pintors més assenyalats, 
especialment Robert üimós i Ferran Garcia-Sevilla, que havia sigut 
un deis protegits d'Alexandre G rid. La seva obra es decantaría per les 
opcions neoexpressionistes. Alguns mestres de l'anterior generado 
evolucionaren també cap a una pintura lírica i de jocs ambigus 
entre el figuratiu i l'abstracte, com Albert Ràfols-Casamada i Joan 
Hernàndez-Pijuan. Es feia pintura de qualitat però potser amb una 
mesura i una autoconsciéncia que no permetia un desenvolupament 
que fes una aportació forta ais débats de la postmodernitat

L'originalitat de Sabadell
Justament és des d'aquest punt problematic que cal abordar la 
qüestió del Hoc dels artistes sabadellencs que feren eclosió en 
aquell moment i, a continuació, preguntar-se qué en resta després 
deis avatars històrics i de la difícil fortuna crítica de la pintura 
postmoderna. Una de les primeres constatacions, a l'espera d'estudis 
aprofundits que hauran d'arribar, i de les exposicions que posin 
en relleu la seva unitat és que el nivell de la pintura a Sabadell va 
ser llavors especialment brillant i que té una história pròpia i unes 
caractéristiques que la fan diferenciada de la que es podia veure a 
Barcelona o a Madrid.

El personatge decisiu, en aquesta genealogia original de Sabadell, 
fou, com és ben sabut (però que potser s'hauria de recordar més 
enllá de Sabadell) Manuel Duque. Si aquí no ens podem estendre en 
la seva figura, cal insistir que és un artista fonamental, postmodern 
abans deis postmoderns, que els anys seixanta va buscar la seva 
pròpia via per superar l'academicisme abstráete i retrobar una 
pintura narrativa, figurativa, molt diferent de la nova figurado del 
tall pop o social, connectada amb el mite i la pintura clàssica i galant 
transgredint així interdiccions modernes fonamentals. És un visionari 
i un inventor. Duque dóna un origen i un carácter orgánic a una sèrie 
d'artistes molt més joves que després evolucionarien cadascun a la 
seva manera.

D'entre aquests artistes, per la petja de Duque i com la van 
desenvolupar, destacaríem Ramiro Fernández Saus i Oriol Vilapuig.
En certa manera, partiren d'ell i deis seus hoscos com a escenari, per 
després animar-los amb faules personals. Els paisatges amb aires 
del segle XVlll però amb una gestualitat més propera a un Philip 
Guston i dominats per al-lucinants fosforescéncies de Fernández- 
Saus deriven de Duque, però es convertiren en quelcom ben diferent 
en la possibilitat genuïnament postmoderna de construir una 
história ficticia, un Hoc enganyosament amable, un teatre en qué 
es fan possibles les faules de la nostàlgia i els Hampecs de la ironia 
volteriana. En canvi, per a Oriol Vilapuig aquest era el carni per a un 
romanticisme greu i analitic que l'abocarà a un art metafòric, en el 
qual relata conflictes interns però que acaba desbordant en una 
reflexió sobre la história de la pintura, expressada amb mitjans 
abruptes i sarcàstics.

Jesús Llamas també mostrava aquesta via que podríem qualificar 
de sabadellenca, d'explorar la vehemència gestual i fer-la figurativa. 
Però qui ha sabut trobar una dicció neoexpressionista amb un

estil plenament recognoscible i constant ha estât Agosti Puig, 
fins al punt que podem considerar que s'aparta de les premisses 
autoconscients i iròniques de la postmodernitat per entrar en una 
recerca comunicativa personal i Higada a la tradició informalista. En 
aquest sentit, també la ceràmica de Lluis Clapés podria entroncar 
amb els primitivismes neoexpressionistes internacionals, però té 
unes qualitats clàssiques.

Josep Madaula, per la seva banda, encetaria en els anys vuitanta 
el seu propi i de vegades dolorós diàleg entre l'ofici i l'avantguarda, 
per trobar una figuració Higada a la realitat però d'una gestualitat 
Hiure i sensual que no hagués estât possible sense l'etapa 
postmoderna. Si Madaula va anar de la geometria a la figuració. 
Francese Bordas, un altre jove vinculat a Duque, ha fet el carni 
contrari i s'ha apartat de l'eloqüència postmoderna per retrobar 
el diàleg amb l'avantguarda canònica, treballant amb la Hum i la 
geometria. L'escultor Joan Vila Puig elaborò un Henguatge géométrie 
que entroncaria més aviat amb el minimalisme, però que contenia 
certa reflexió arquitectónica que l'obria a camins nous.

Esment a part mereixen dos artistes singulars, Antoni Marquès 
i Isidre Manils. Marqués, escultor, fa en aquells anys una escultura 
potent i monumental, basada en construccions d'acer que poden 
semblar abstractas però que d'alguna manera evoquen objectes 
ciclopis caiguts d'algun Hoc misteriós. És a dir, que són organismes 
però també són coses i aquesta ambivaléncia, aquesta ambigüitat, 
és molt postmoderna i H ha servit de punt de partida per a la seva 
obra posterior, isidre Manils té una trajectória molt rica, que 
inclou un breu pas per l'art conceptual. A mitjan anys vuitanta el 
seu postmodernisme és cosmopolita, però potser formulan. És 
cap a 1988 que comença a explorar amb els tons negres, amb la 
contundéncia formal d'uns objectes que esdevenen abismáis i 
obsessius (bastons o closques de musclo, per exemple) i que deriven, 
la década següent, en una narrativitat enigmàtica, emparentada amb 
el mite i el cinema.

No són aquests els únics artistes destacables d'aquells anys 
vuitanta (una exposició al Museu d'Art el 1990 parlava de "Els vuit 
deis vuitanta"), però serveixen per donar una idea sobre la diversitat 
de propostes i d'assajos que es va produir a Sabadell en aquells anys 
vuitanta, especialment a finals de la década. Si, generacionalment, 
aquest esclat pictóric sabadellenc és una mica tardò en la década, 
en canvi resulta productiu i mostra, dins els trets generals de 
l'època, caractéristiques singulars. Reclamar l'atenció sobre els 
pintors deis anys vuitanta pot ser vist com un incòmode retorn: qui 
vol tornar enrere? Però no es tracta de demanar cap involució. Es 
tracta de poder practicar una mirada histórica, contextualitzada, a 
les aportacions deis artistes més intéressants d'aquells anys, però 
també de Hevar-ne l'estigma i de saber veure la qualitat i l'originalitat 
d'unes trajectóries i d'un present que són capaços d'oferir diseurs 
i unes experiéncies estétiques valuoses, significatives a la seva 
manera, en un món fragmentât i parcel-lat com mai en el laberint de 
la xarxa i de la comunicació immediata i global. L'esclat tecnológic 
que s'ha produit des deis anys noranta, amb l'evolució tecnològica, 
econòmica i cultural generada des del binomi Internet-globalització, 
fa que ens sentim dins un nou paradigma, sense marxa enrere.
Aquí, la particularitat i la diferéncia, expressades des del rigor i la 
subtilesa, la imaginació privada o culta del pintor, tenen encara molt 
a dir. Potser encara no és história, però l'obra d'aquests artistes 
sabadellencs mereix una mirada nova i concentrada.
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Garriga, Formosa, Puig. Les baules vallesanes

DAVID MADUEÑ0 SENTÍS

Els casos paradoxals d'aquests tres poetes demostren
que la literatura funciona com una llarga cadena
que cada cert temps mira enrere per lligar-se a les baúles fortes
que han restât lliures i que la poden seguir enriquint.

El poeta Hilari de Cara, flamant guanyador del Premi de poesía 
Caries Riba 2015, denunciava dies enrere l'endogàmia, el centralisme 
i la necrofilia (sic) que observava en l'establishment de la literatura 
catalana: «En aquest pais, si vas en cadira de rodes o estás a punt 
de morir-te et fan un cas extraordinariy Molts d'altres, al llarg 
del temps, també han assenyalat les famoses "capelletes" com a 
responsables de la pèrdua de credibilitat de moites expressions 
publiques de la nostra literatura, des d'una crítica que de vegades 
respon a un simple intercanvi de favors fins a uns premis qüestionats 
quan es repassa la nómina dels integrants del jurat i les amistats 
que els Higuen als vencedors. Sigui com sigui, és cert i constatable 
que hi ha autors i autores desplaçats pels discursos textuals que 
dominen l'acadèmia i la crítica del país, que no han trobat el seu Hoc, 
el respecte i la valoració deis seus iguals o de les noves generacions 
creadores i/o lectores fins al cap d'uns anys.

En el cas de la poesia catalana, si observem detingudament un 
pareli de fets molt concrets esdevinguts el darrer decenni podem 
treure'n de tot plegat alguna conclusió intéressant En primer Hoc, 
l'aparició de microsegells editorials, entre els quais la col-lecció 
"Alabatre" de Labreu Edicions, on tota una generació d'autors i 
editors joves conviuen amb poetes més veterans (Josep-Ramon 
Bach, Lluis Urpinell, lordi Vintró, Francese Garriga), que a més 
representen poétiques poc o gens reconegudes durant anys perqué 
defugen qualsevol etiqueta i es mouen als marges de modes, filies 
i fóbies. En conseqüéncia, les noves generacions han près el seu 
mestratge d'una forma pública i notòria a través de col-laboracions, 
homenatges i activitats conjuntes, com en els casos de l'esmentat 
Garriga o d'Enric Casasses. En segon Hoc, el 2012 Julia Guillamon i 
Vicenç Altaió organitzaven a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac 
l'exposició "La revolta poética 1964-1982", on repassaven l'aparició 
de tota una gernació d'autors i d'autores que apareixien en plena 
desaparició o decadéncia deis patriéis de la nostra literatura (els 
Riba, Espriu, Carner...), que no programaven cap corrent concret i 
esdevenien la primera lleva del que després hem conegut com a 
postmodernitat El fet és que sembla com si, en alguns casos per 
fi, hi hagi una certa consciéncia de passar comptes, de fer balanç, 
de donar un cop d'uH a tota una série de casos que fins avui havien 
anat fent la seva obra aliens al que els cercles de control de l'edició 
i el reconeixement anaven présentant com el bo i millor de la nostra 
literatura.

Fli ha tres casos paradoxals d'autors vallesans que hem pensât 
reivindicar des de Quadern, sobretot tenint en compte que la

celebració del número 200 no només implica una revisió histórica 
i cronològica de l'esdevenir cultural sabadellenc, sinó també 
una mirada crítica i conscient cap al que els agents del passât 
han posât en relleu i (sobretot) cap al que han obviât. No és un 
homenatge segons l'ús, de tipus biografie, sinó que voi destacar 
com les escriptures d'aquests tres autors han calat en generacions 
d'escriptors més joves. En primer Hoc, el poeta i editor Pau Vadell 
(Calonge, 1984) ens parla de l'obra i l'home que fou el sabadellenc 
Francese Garriga Barata, mort el passât mes de febrer als 82 anys, 
que els darrers anys va saber connecter éticament i estéticament 
amb joves autors catalans. Vadell no només fou deixeble i amie de 
Garriga, també s'encarregó d'editar-H l'antologia Demà no és mai al 
seu petit i artesanal segell AdiA edicions que promou des de les Hies 
Balears. En segon Hoc, Esteve Miralles (Masquefa, 1964) ens parla de 
Feliu Formosa, qui celebra els vuitanta anys amb la publicació de les 
memòries Sense nostalgia (Proa). Miralles, però, reflexiona de forma 
fragmentada, en petits capítols, sobre l'obra poética del dramaturg 
i poeta sabadellenc. Obra i pensament entreteixeixen una peça 
que funciona de forma autònoma. Finalment, el més jove de tots, el 
poeta i filóleg Caries Morell (Artés, 1992), es capbussa en la densa, 
rica i malauradament poc reconeguda obra d'Eudald Puig(Manlleu, 
1948-Terrassa, 2013), de qui celebrem una recentment publicada 
Obra poética completa (Curbet Edicions). Morell, però, guanyador 
del Premi Amadeu Oiler 2014 amb Els vapors que maten, busca en els 
seus poemes els ecos de l'obra de Puig.

Volem convidar-vos a descubrir l'obra de Garriga, Formosa i Puig, 
si més no des d'un punt de vista diferent. Com l'actualitat Hterária 
catalana els acuii, els Hegeix i hi interpella. Tots ells, els homenatjats 
i els curadors, són la demostració que la literatura funciona com una 
llarga cadena que cada cert temps mira enrere per tal de Higar-se a 
les baúles fortes que han restât lliures i que la poden seguir enriquint. 
Perqué els autors són (o ho haurien de ser), en primer Hoc i per 
damunt de tot, lectors amb criteri.

1 http://www.nuvol.com/noticies/hilari-de-cara-lestablishment-literari-es- 
endogamic-necrofilic-i-centralista/
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Ricard Estrada i Arimon

El bosc, patrim oni 
coNectiu i privat

La política forestal de la Generalität republicana (1931-1939)
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Baúles vallesanes /  L'altre, aquest

PAUVADELLIVALLBONA

Els poemes de Francese Garriga 
són uns «Bunyols de bacallá» perfectes. 
Prengui'n nota la crítica catalana.

«Sí que mesuro molt les paraules, però tine la sensació 
de fer voltes i voltes i no afinar»

D'eli
Parlar de poesia és parlar d'una cosa ben seriosa. Tal vegada 
és un fet que calia tenir en compte quan t'enfrontaves amb una 
lectura dels teus versos amb Francese Garriga i Barata (Sabadell, 
1932-Bellaterra, 2015) al davant. Cada gest, cada expressió facial 
del seu rostre desvestía els versos fins al punt de fer-los tremolar.

El poeta sabadellenc buscava en la seva poesia i en la dels 
altres l'autenticitat, el missatge i la senzillesa. Potser per aixô, d'ell 
calia ben aviat aprendre a esmolar les estisores de retallar brossa, 
adjectius, eues de versos que no aportaven res més al poema que 
fioridura. Francese Garriga no es prodigava, simplement exercia de 
mestre a l'ombra mentre anava créant una obra poètica molt sòlida, 
potser la més coherent que ha tengut aquest país al llarg del segle 
XX i principis del XXL Cercava tal vegada èsser supervivent d'ell 
mateix, que l'abocaven constantment a les dualitats entre viure i 
reviure, 0 entre viure i narrar. Amb una dotzena de Hibres de poemes 
publicats, una antologia amb inédits i un recull pòstum es podria dir 
que no fou tampoc un poeta desmesuradament prolific. Tal vegada 
els últims anys clavava els versos amb més experiència i edità més 
seguidament. l dones... s'havia dedicat a viure'ls i només escriure 
el moment del plany? Trobam en la seva obra intervals de temps 
relativement llargs en silenci. Segons ell, que es prenia l'educació 
del país com una arma molt potent, la dedicació a aquesta tasca era 
exigent i en exclusiva; per aquesta rao trobam algunes décades on 
la seva tasca com a poeta es vela interrompuda.

En els seus Hibres trobam amb constancia la reescriptura 
d'un sol poema —segons ens va fer veure Marc Romera ja fa 
alguns anys—, sempre amb una lletra minúscula que feia més 
démocratiques les paraules. Les situava al mateix nivell i a la 
mateixa importancia. Només l'ùltim poema de cada Hibre portava un 
titol visible, sempre el mateix: «adéu», tot acomiadant-se dels seus 
possibles lectors.

Aquest «poema ùnic», si l'hagués d'interpretar el també poeta 
Carles Mac Mor, el posaria a prova. Seria desmuntat i reconstruit, 
agafaria primers versos, manllevaria paraules d'un poema i altre i 
seguirla essent un trencaclosques tanmateix ben identificable. El 
«poema ùnic», si més no, és ben reconeixible i autoreferencial. 1 no 
és un simptoma de seguretat i autoestima. Si fos aixi, els Hibres de 
Francese Garriga no estarien atapeïts de preguntes obertes sense 
resposta, amb sentències definitòries i clavades constantment en

Fotografia de Joan Vidal-AdiAedicions

més dualitats: «la veritat i la mentida, /  les dues parts iguals d'un tot 
que se m'amaga.»

De l'altre
«a mi l'atzar m'ha donat temps
(no em fa vergonya confessar-ho).
m ésanysdefiors,
més anys de pluja
més anys de Hàgrimes i riures.»

Un tema molt intéressant que caldria estudiar a fons és el de 
«la recerca de l'altre» constantment interpel-lat i constantment 
absent. El poeta Lluis Calvo ens hi feia fixar durant la presentació 
de l'antologia a la biblioteca de Sant Cugat. Potser si que hi 
existeixen un seguit de «jo» que cohabiten a l'hora i que apliquen 
un cert transvestiment, un canvi de peli. Moites vegades aquests 
diàlegs són muts, s'entenen des d'un dels elements més importants 
de la poesia d'aquest mestre: els silencis. Uns silencis que l'apropen 
a la desolaciô, a l'obligaciô d'escoltar, d'entendre corn parla sense 
so. L'especificitat és la voluntat de dir que resta amagada en una 
lectura ràpida, però que recobra el seu significat, les pauses, les 
preguntes i els finals oberts abans esmentats. Així mateix, H he 
d'agrair l'acudit que tingué a casa meva, davall l'olivera i maleint 
els galls i la calor de l'estiu, d'oferir-me la possibilitat de publicar 
la seva antologia Demo no és mai a l'editorial AdiA que acabava 
d'engegar, només amb la condició que s'acompanyés d'un CD d'eli 
recitant. Aquest material sonor permet ara fer de guia a la lectura, 
representar aqüestes pauses que fan més entenedor el poema 
i més propera la seva personalità! Potser erram totalment en 
aquesta idea i es tracta d'un desafiament al lector a l'hora de captar 
bé una voluntat estètica que emmascara amb molts filtres una part 
eròtica i d'amor poc 0 mal correspost que de vegades es pot intuir 
molt entre Unies.
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De nos
La influència als joves que el començàrem a tractar aquests darrers 
anys, sobretot amb la pubticació del monogràfic de la revista Pél 
copell, coincidí amb el seu vuitantè aniversari que celebràrem 
al jardi de casa seva. Un dels primers dies bells que vendrien. 
S'acabava d'engegar un documental dirigit per Ramon Boixeda 
i Anna Ballbona —i que encara està en procès d'ençà d'aquells 
dies—; publicà el llibre Ragtime amb el quai guanyà el premi Cavali 
Verd l'any següent i, tot seguit, obtingué el premi Caries Riba amb 
Tornar és Iluny. Les justicies son sempre tardones i males de gaudir. 
Tot i que feia temps que s'havia desferrat un cert interés per la seva 
obra, la crítica oficial, les patums del país no l'atenien; «Corn que de 
la meva poesia no n'han fet mai cas, els grans de la poesia catalana i 
els critics han arribat a dir que els meus poemes eren com "bunyols 
de bacallà"».

La joventut poètica el seguía; i és que no t'avisava i el mestratge 
ja havia començat. Potser es tractava d'un aprenentatge mutu.
Tots aquells renecs en els comentaris a Facebook o els ironies 
però directes atacs constants eren un revulsiu, una empenta molt 
important. Sempre calia anar més enllà, despertar curiositat i 
novetat. Va manifestar sempre que l'interès estava en el que era 
a punt d'arribar. Només s'havia de viure per veure el progrès. Això 
ho portava de familia. En una entrevista que vaig poder-li fer l'any 
2009, em digué: «Els de la meva generado sempre diuen el mateix. 
No vaig quasi mai amb ells. M'agrada saber el que passerà i els joves 
són els que saben qué passerà. Això pot semblar quasi impossible, 
però mon pare el 1918 pujava al terrât amb una ràdio galena a veure 
si sentien alguna cosa; va morir als noranta-tres anys totalment 
extasiat de veure la rapidesa amb què la societat avançava i amb 
ganes de veure el que encara passarla.»

No podia imaginar la importància i la influència que el 
mestre Francese Garriga tendria damunt la meva obra i el que 
s'esdevendria amb el temps, quan aquell 2005 vingué a la UAB a 
preguntar per un jove mallorqui que havia publicat un primer Libre, 
Quan solives, al qual benèvolament va atribuir frescor, novetat en 
el missatge i autenticitat. Un fet que propicié un acostament ja 
indissoluble. Per molts anys els bons versos del mestre ens ajudin a 
surar aquesta literatura que s'està omplint de provocat de bou.
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Baúles vallesanes /
Els veils dilemes de Feliu Formosa

E5TEVEMIRALLE5

Vet aquí algunes notes imprecises -notes de relectura- de la poesia 
de Feliu Formosa (SabadellJ934).

La millor poesia amorosa contemporània que he llegit (vull dir, poesia 
escrita mentre he viscut i estimât) és la de Feliu Formosa.
No parlo, és ciar, del que Formosa ha explicat ais seus versos sobre la 
seva biografia amorosa. Parlo de tot el que m'ha ajudat a saber dir. A 
saber-me dir. A comprendre.

Qualsevol lector de les proses poétiques de Rovo! (1975) i del relat 
autobiografie de Sense nostalgia (2015) —vull dir, qualsevol que hagi 
llegit tots dos Hibres— sap que Sabadell és una ciutat literària.

La poesia de Formosa és tan rica, tan útil, tan plena de pensament 
avançât, d'idees que fan badar els ulls i redibuixar la mirada, tan 
viscuda d'intel-Ügéncia, tan generosa d'estímuls de diseurs pie, que 
sovint la imatgeria que conté, discreta, hi sembla menor.

4
També la bellesa musical —la métrica albora fácil i impecable— resta 
en segon terme en la percepció de la poesia de Formosa. És un éxit 
del seu estil, penso. Però diria que, a alguns lectors, aquest efecte, 
aquest engany precios, no els deixa veure un altre éxit simultani: el 
d'haver créât una obra "clàssica" (en un sentit bo del terme) que no és 
ni ha volgut semblar"classicitzant".

Els seus versos contenen una tradició: curosament seleccionada, 
i personalitzada, molt sovint explícita, fàcilment tragable (honesta), 
però ni exhibida, ni llastadora.

«Cree en el vers que, aparentment, no encaixa», diu eli.

En aquesta relectura de la poesia de Formosa, els ulls se me'n van a 
les imatges. Però aquest cop no son les petges doméstiques, fetes 
d'objectes quotidians i escenes que s'il-luminen (vidres i miralls, 
sobretot), les que més m'atrauen. Ni la pretesa qualitat "urbana", o 
"social", de la seva literatura, que sempre m'ha semblât singularissima 
però mai central; per mi, els escenaris i les habitacions intimes si que 
son centres formosians, intueixo. No: ara se'm fa evident que Formo
sa és un poeta d'imatges naturals inquietissimes.

L'any 2004, el poeta Enric Sòda va escriure un prôleg virtuós ("Dins la 
memòria de la Hum") per al recull Dorrere el vidre. Poesia 19/2-2002, 
que aplegava els onze primers Libres de versos de Formosa. Després, 
Centre de brevetât va aparéixer el 2006. Després, diu Formosa, la 
poesia l'ha abandonat, i aixô ens ha permés gaudir, en contrapartida.

Fotografia de Marc Vila

durant aquest tros del segle XXI, de très nous dietaris i el Libre de 
memòries esmentat més amunt.

Torno a Sòda. Amb saviesa i talent. Sòda diu veritats i ofereix 
pistes. Entre d'altres, aqüestes: «La bellesa a qué aspira Formosa 
[...] no és la d'una forma programada, laboriosament contrapesada i 
dúctil. És, per contra, [...] una bellesa insòlita, inesperada, sorprenent. 
[...] El poema no pot aturar el temps, però la bellesa pot arribar a sus- 
pendre'l.» I afegeix: «Grec que és digne de notar-se que, en aquesta 
poesia, l'actitud de l'autor —o de la veu que ens parla en ella— és 
sempre la de l'observador, perplex, encuriosit, de vegades corprés, 
però sempre atent.»

7
Formosa és un poeta observador, sí, però a la recerca de coneixe- 
ment, de saviesa. 1, en la seva poesia, si, «la temptació naturalista
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cedeix immediatament el pas a la recerca cultural». Però en vull par
lar, de la seva temptació naturalista.

Des d'una hipótesi: la natura, a la poesia de Formosa, és llenguat- 
ge. 0 : necessitai 0 : llenguatge necessari per, encara amb paraules de 
Sòria, «copsar els fonaments ocults de la realitat».

8
Les imatges naturals, en Formosa, son sempre "desocultadores". 
Recursos de subtilitat. i, majoritàriament, son albora rigorosament 
referencials. Descriptives, presents devant dels ulls, amb una credibi- 
Ütat quotidiana.

Aquesta doble qualitat, en tensió, genera una virtut del llenguatge 
dìmatges naturals de Formosa: la discreció. La destra absència d'èm- 
fasi; la destra naturalitat amb què la construcció metafòrica passa 
desapercebuda (no s'exhibeix com a troballa poètica, tot i ser-ho) i es 
limita a significar, inquietar.

És tanta la naturalitat, que aqüestes imatges retornen ais versos 
de Formosa (hi reapareixen), sense Hast, cada vegada que hi fan falta, 
i, malgrat la reiteració, i aquesta és una virtut afegida, les imatges 
reiterades no esdevenen emblemes, estables, de sentit univoc. No. 
Edifiquen un llenguatge propi sense perdre ni misteri ni capacitat 
d'evocació, d'ambigüitat irreductible.

Això les fa efectives, iitils. Belles. De bellesa discreta, si. No sìm - 
posen al lectors; no interfereixen (no subratllen) la lectura.

«Ombres d'ocells al mar. Arbres que callen.»
A Immediocions (2000), Formosa hi publica dues séries de poemes 
d'un sol vers: 125 alexandrins i 125 decasil-labs, corn el que encapçala 
aquestapartat.

Els arbres. Els ocells. El mar. Formen un univers. I una sintaxi.

10

«Els veils dilemes.
Dialéctica viva 
d'ocells i arbres.»

A Roval, Formosa hi inclou els "Haikùs dels marges'  ̂amb trenta-dos 
haikus corn el que cito, i que centra el diàleg —la "dialéctica viva" — 
entre els végétais arrelats i verticals, ascendents, i els animals vola
tils. Pes i lleugeresa. 5 er-hi i escapar-ne. En un joc d'encreuaments: 
«Els sons i l'eco 
s'encalcen dins l'obaga.
Destrals. Aloses.»

-penso— perqué són irresolubles. Evi-Els "veils dilemes"són veils 
déncia i misteri. l perill.

11

Som el que mirem. La natura és la matèria de l'autoretrat. A Congoner 
(1976), Formosa es dol en vint poemes valents. Mira ais ulls del dolor: 
«Miro amb una ala ferida/ la llarga estela de fum/ d'algun reactor 
perdut/ en un espai que és mentida.»

12
Les oliveres, els pins, els platans. Com una certa gradació. Després, 
dirla, els altres arbres. En una estrofa (haiku camuflat) del poema

"Amb la ginesta", de Cap claredot no dorm (2001), diu:

«Les oliveres 
Continúen parlant-me 
Del temps que resta»

Els acabaments, hi veu Formosa (Immediocions): «Els dits de l'olivera 
diuenadéualdia.»

A Per Puck (1992), el poeta s'envolta de llocs, de veus, de traces 
teatrals. Entre ruines gregues on «és impossible la soledat», perqué 
la «soledat és el seu privilegi». Formosa cita les paraules d'aquell que 
fuig i busca. Busca això: «Les oliveres amb les arrugues dels nostres 
pares.» (Per Puck són vint-i-vuit poemes, cada un, meitat prosa i 
meitat versos.)

13
«Múltiples llances 
del pi, falsa defensa 
contra la posta.»

Els pins conjuren també el temps, i no ens en protegeixen. Però so- 
bretot són dialèctics. En un altre dels "Flaikús dels marges", Formosa 
descriu el migdia com una Iluita: «Iluita/ de ciment i pineda.» Els pins 
són els companys de les cases aïllades, els testimonis de la vida que 
s'hi dissol, del que no es fa possible: «El genoll de la noia./ El tènue 
granxar-se/ del pi vist des del porxo.»

A Al llarg de tota uno impociència (1994), Formosa hi enfila cin
quanta poemes de mètrica diversa. No pocs dels seus versos són 
apunts del que el silenci ocultava, 0 del que el soroll silenciava. A Cop 
claredat no dorm, que com l'anterior és un titol deutor de Paul Celan, 
Formosa recorda, a "El diseurs", un encontre politic clandestí en un 
"xalet décrépit". El diseurs contenia tòpics, dogmes, sentèneies, i 
prometia un futur que no va arribar: «Allò que en va quedar/Va ser el 
gràvid silenci/ Del retorn entre els pins/ Sota la Iluna impàvida».
El silenci pie, carregat; fértil.

14
«A totes les ciutat calen turons propers, 
passeigs vora del riu amb amants que s'abracen, 
arbres de fullam ocre, arrecerats i amables»

A Impasse (1992), Formosa serveix imatges, en diàleg amb pintors i 
fotògrafs. Si les oliveres acompanyen les ruines, i els pins acompa- 
nyen els silencis, les ciutats les revelen els plàtans.

El "Barri" de la infància sabadellenca (Rovol): «Pli ha cartells en- 
ganxats en parets i soques de plàtans, castigats per la intempérie 
fins a tornar-se indesxifrables». La recança de l'amor perdut (Conço- 
ner), inadmissible: «No vull creure que no puguem trobar-nos/ abans 
que no s'acabi la filera/ de plàtans vora el tren.» La ciutat de la deso- 
laciô i l'entusiasme (Per Puck), conflictiva: «De matinada, parlàvem de 
teatre sota els plàtans de la gran avinguda.» La ciutat de la nostàlgia i 
del desig, mirada "darrere el vidre": «Des del finestral, els dos plàtans 
feixues/ polsosos sota el sol. El vi.» ("Tres postals de Matisse", Impas
se)
1 també: «Aquells ulls blancs sota el plàtan de la placeta.» Aquest 
ùltim vers ve d'un sospin «Encara sort que existeixen les finestres.» 

Indesxifrable, inadmissible, confiietuat, observât a distància. A
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Llibres dels viatges (1978), Formosa s'ho pregunta:

«¿Qui té la culpa del cercle infernal 
que ens priva de trobar-nos com voldriem?

[...]
mai no he al-ludit la filera dels platans, 
i quan ho faig, ¿per qué no ho faig tranquil?»

15
Til-lers, saücs, xiprers, arbres genealogies. Vinyes, camps de blat, 
gira-sois, ginesta, fenoli, heures. A Semblonça (1986), üibre bellissim. 
Formosa encalça anhels:

«Aigua de l'esperança,
joncs que degoten, canyissars que es gronxen 
i allò que ara ens contorba i ens resum 
les incerteses, solituds i esperes»

El seu mon vegetal és divers, i matisat, i subvertit: «fruita que torna a 
buscar l'arbre» ("El quadre reflectit". Impasse).

15
«El boset'enganya 
amb un soroll continu.
Passen els dies.»

Torno ais "Flaikús dels marges". Però també torno a aquell "èsser es- 
cindit" del Conçoner, que camina semiconscient i veu «que el carni no 
acaba en un abisme/ sinó en un pendent que em porta a l'ombra/ d'un 
bosc acoHidor.» I torno a Per Puck, que aquest cop sí que parla per 
Puck, el guia shakespearia que farà que trobem «tots els personatges 
del somni damunt l'ámplia xarxa que ens farà de bosc, de Hit, de pa
lestra on caldrà buscar l'amor». És l'encís que no s'acaba d'aclarir mai. 
És (com el mar) un "soroll continu'! interior: «No es distingeixen les 
remors del bosc/ del bategar d'un cor. Fli ha una recerca/ sens fi, sens 
fi, com tots la desitjàvem.»

Torno a Semblonça (al poema XV, i al vers que esdevindrà titol de 
dietari), si:

18
«Mai més no he tornat a veure de tan a prop les orenetes, i ara el 
record em permet comprendre que aquells ocells se sentissin atrets 
per la desolado del nostre carrer a certes hores del dia fetes per a la 
ingravidesa. Era potser l'orgull de donar-hi sentit.» Son paraules del 
poema en prosa "Orenetes" (Pavai), que evoca la infància de l'autor i 
la infància del seu pare: «Les orenetes no tenien por de les distànci- 
es», diu, perqué son «els unies éssers vivents amb una mateixa idea, 
moltvaga, del'enyor.»

19
«Coloms que volen junts 
dins la plaça allargada 
i amb xiprers. És corn si 
sortissin en esbart 
d'entre les teves cuixes»

Son versos del bell poema "Riu soterrat" (Impasse), l aquests altres 
son de Conçoner: «Torno a la cambra exigua/ on vam ser una vegada. 
[...] Obro la balconada/ i veig coloms que volten/ la teva estátua blan
ca.» l aquests altres, encara, són del Llibre deis viotges:
«No tindré por de din estaves glaçada 
quan et vas ficar al Hit, on t'esperava 
ardent corn mai; estigues sempre aixi.
No tindré por de din ¿on és la tortora 
que sentim parrupar sense atrevir-nos 
a prescindir d'aquesta mitja Hum?»

20
El cigne és polsôs, i teatral, i operistic (occit per un tenor), a Per Puck. 
\, prop del riu d'aigües fosques, massa proper, provoca una «certa 
agressió en la bellesa/ Una trista alegría», holderliniana, a "El Neckar" 
(Impasse).

Una oca "estén les ales" i conjura la inquietud, i allunya la calma, 
ais "Haikús deis marges" (Roval).

Uns "ànecs pels canals" afegeixen reaccions "contradictóries" a 
l'entorn inconnex de la casa de Goethe, a "Weimar (RDA1986)'! a Cap 
cloredot no dorm.

«1 comenqa a girar al nostre voltant 
la roda dels amors que fan I'amor.
I comenga a imposar-se enlla del temps, 
contra la por, el somriure de I'atzar.»

17
Donar cos al silenci. Substituir la remor per refilets. Animar un nou 
dia. Solcar un matí. Enyorar. Fer present. Oferir tendresa. Tremolar 
enxarpat. Planar (no reprendre el voi). Xisclan tristesa infinita, sole- 
dat.

Els ocells, a la poesia de Feliu Formosa, hi fan aqüestes coses. 
Amb els núvols, que «porten gotes/ de cossos que s'han fos» (Sem- 
blonço). 1 amb el vent: el vent que esborra els rastres i els poemes («El 
crim/ que no s'esgota». Al llarg de tota uno impacièneia), 0 el vent 
«que no podrá orejar-nos/ o fer-nos por» (Semblonça).

Són els ocells mirats, i els ocells del jo. Recordem què diu Formo
sa: «Miro amb una ala ferida».

21

Són els camins que presenten al poeta «indrets feligos/ on canta un 
gali rere una tanca amb heura». En suma: «Són els camins oberts, els 
camins ampies/ vers l'ànima que encara no els sap tots.» Són traces 
de Semblango (del poema V), encapgalades per aquest avis: «EL MOT 
GALL M'ATENALLA PER SORPRESA l EM LLIGA AMB ÉSSERS IRRE- 
MISSIBLEMENTPERDUTS».

22

«Aquí, de matinada, l'aigua parla 
de naixences, d'oblits, de Hunyanies 
que subratllen els crits de les gavines.»

Som encara a Semblango, al poema XIV: a la costa nord d'una illa, 
prop d'un alt penya-segat, aigua que cau, aigua que parla. Al poema 
XXI, el poeta pianta cara a la mort, «en l'aspre crit de les gavines, en 
el sord bramular de les onades, en tot allò que els segles no canvien.» 
l ho aclareix: «El crit de les gavines és molt aspre. Coincideix amb les 
tenses esperes.»
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Altre cop al magnifie "Riu soterrat" (Imposse), Formosa trena 
finals, paraules i pressentiments: «Abans del darrer m ot/tot es fa 
possible. [...] vola allò que pressentíem,/ sobre onades d'amor,/voltat 
de gavines.»

23
«Roques vegades he esmentat el mar/ i sempre per negar-lo.» Bé, és 
veritat que, quan publica el Llibre deis viatges, abans. Formosa havia 
escrit: «foli d'impotèneia,/ he assassinat el mar». Era al Congener, i 
era una resposta sobre el record de la persona perduda. Però, a par
tir d'aleshores, l'aigua apareix i reapareix a la seva obra. Com un riu 
soterrat; «estimo només/ la terra que m'oculta», diu ("Riu soterrat". 
Impasse). 0  com «aigua torrencial del descobrir,/ aigua del llac que no 
serà la mort/ sino allò que hi havia de promesa/ en el current» (Sem- 
blonço). 0  com aigua de pou, que costa de pouar però que és «fresca/ 
i neta» (Al llarg de tota una impacièncio). O, a "Darrere el vidre" com 
la pluja de so lieu que tot «ho deixa en suspens», a Cap cloredot no 
dorm.

24
És un so el mar (com el bosc); un soroll. Que "sona lluny" a Llibre dels 
viatges, una "remor invisible" que convida a «traballar amb la consci- 
ència/ de tot allò que es perd» ("Vali"). Però que no s'atura, a Immedio- 
cions: «Senyorejant el temps, no calla el mar.» l necessitem creure-hi: 
«No em diguis que és mentida que el sol es banya al mar.»

25
«Ella, nua a la cala: és un vers que retorna.» (Immediocions, retornant 
a versos d'AÌ llarg de tota uno impacièncio.)

26
L'amor al mar. Tornem a les gavines: «la mort a la qual es pianta cara, 
en identificar-se amb els sorolls constants que inspiren confiança: en 
l'aspre crit de les gavines, en el sord bramular de les onades, en tot 
allò que els segles no canvien.» (Per Puck)

27
Cito, un cop més, Formosa: «Cap conclusió.»
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Baules vallesanes /
Eudald Puig: la dissolució que deixa empremta

CARLES MORELL

Ara per ara g iti semblaría prou cert que qualsevol lectura que em 
pugui caure a les mans m'infìueix, d'una manera o una altra, de manera 
conscient o bé inconscient. Però com que també em sembla prou cert 
que aquesta opinio podria canviar d'aqui a cinc minuts, em limitaré 
a dir que, això sí, hi ha determinats autors que deixen una petjada 
ben significativa en I'obra pròpia: la d'Eudald Puig va ser d'aquestes (i 
aquesta és una opinió que no canviaria).

A Eudald Puig i Mayólas (Manlleu, 1948-Terrassa, 2013) no el vaig 
arribar a conéixer personalment, perqué la seva poesia em va arribar 
arran de la noticia de la seva mort. Va ser a partir d'una necrológica 
publicada a Núvol i signada per Jaume Aulet que vaig anar a parar a 
la seva obra, a la qual vaig decidir ben de pressa que dedicaria el meu 
treball de final de carrera.

Una cosa que acostumo a fer amb els Ilibres de poemes que 
em cauen a les mans o que vaig a buscar és, d'entrada, fullejar-los, 
passar-hi els ulls per sobre rápidament. Aquest és un primer contacte 
que em permeto per tal de veure quina impressió em fan. La de Puig, 
que és una poesia riquíssima en imatges («un sol d'esclatant ala 
negra»), em va cridar molt l'atenció per les relacions analógiques 
que estableix entre els termes, pel desbordament textual (moites 
vegades té poemes de tirada llarga sense cap punt o bé frases que 
es van juxtaposant a través de la conjunció copulativa) i per la seva 
musicalitat encelada, que t'arrossega de seguida («He sentit la fortor 
d'olivarda a la nit/de l'ermot»).

La poesia de Puig, dones, és una poesia que atrapa el lector no 
només a partir de la lectura global del poema o d'un joc de punt de 
vista que pren sentit al darrer vers, sino que també ho fa vers per
vers, a través d'una poesia que reclama l'alliberament, l'acompliment 
de la irracionalitat, sempre comandada per la racionalitat més 
extrema, o, si més no, per la raô (poètica, això sí). A més, Puig és un 
autor no pas oblidat, sinó desconegut, i la seva obra no reuneix les 
caractéristiques pròpies de la postmodernitat (la seva primera obra 
és de 1979), sinó que recupera la linia ribiana i segueix les traces dels 
postsimbolistes europeus corn Rilke o T.S. Eliot, de gran capacitat 
d'associaciô interior. Aquesta també és una de les caractéristiques 
que me'l va fer important.

A l'hora d'estudiar-lo i llegir-lo en profunditat, vaig reprendre 
Rilke 0 Eliot. Però també em va fer descobrir un autor que no 
coneixia: l'expressionista per excel-lència Georg Trakl.Aixi, la meva 
trobada amb Trakl a través de Puig va ser igualment il-luminadora.
Ja va dir Formosa que «les fantasies de Trakl, comparables a faules 
0 mites pel carácter clos del seu contingut simbòlic [...] ofereixen 
gairebé la imatge ideal d'un sistema neuròtic», i aquest turment 
incestuós és el mateix de les imatges suggeridores i evocadores de 
Puig; crues, absorbents, de paisatge transmutât per la mirada, de 
clarobscur barroc i expressionista, de soledat estricta que aniquila i 
fereix.

Els ternes principals de l'obra de Puig, ben currents, criden 
l'atenció per com están tractats, però el que em va captivar, també, va
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ser l'absoluta coherèneia de la seva obra. Si el lector agafa qualsevol 
poema de qualsevol llibre de Puig, hi veurà la seva marca personal, 
el seu estil inconfusible, veurà corn els ternes i els simbols es van 
repetint i van prenant significats múltiples.

La influèneia de Puig en la meva poesia només es pot rastrojar en 
llibres inédits; per tant, aniré copiant-ne els versos aquí.

Una de les citacions que encapçala Amorfo Llibre de les àncores 
és de La vida entredito (2006): «Un dia sord i espès, la pluja que 
repica/ amb força a la teulada:/ no sé qui sóc; tal volta em criden». 
Aquest fragment enceta un llibre en què hi trobem poemes corn 
aquest.

Conscièneia de la Hum,
conscièneia de l'ombra.

Llavisforadats.
Sostre escarit.
Somriure lacénic,
mode, lapse de temps.
Arbre en plena nit.

Fondalada.
(Caries Morell)

que adopta el to lacénic i escarit del primer poema de La vinya 
cremada (1986): «Obro els ulls. Són instants. Llambreigs. /  La mà 
crema la fronda» (Eudald Puig). La influèneia sembla clara, tant 
pel que fa als motius que fa servir corn per la forma que adopta el 
poema. En el mateix llibre, un altre poema, "Entotsolament": «Fes-te 
intranscendent/ per no enyorar-te/ altra vegada,/ per no plorar-te 
més/ en aquest ordre de minuts./1 què et queda, sinó/ tornar-te böig 
a l'ombra,/ sota un raig de Hum groga/ enmig de les mentidos?» (CM)
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En aquest cas, el poema se centra en la neurosi trakliana, fruit, en 
part, d'una soledat miserable provocada per Taïllament físic envers el 
mon exterior.

A Escolo de cees també hi podem trobar la influéncia de Georg 
Trakl, per exemple en el poema "Tempesta"

L'acord final d'un quartet 
Els passes lents pel capiteli del vespre 
rosegant fantasmes buits 
d'encomanables esguards.

Hi ha el capteniment dels dies.
Hi ha la trencadissa vora el riu.
Hi ha l'ànima bruta, els pecats d'ambre, 
cares de balb, el quadre quiet

(CM)
La fòrmula descriptiva "hi ha", aprofitada per Rimbaud, Trakl o 

Apollinaire, sembla prou significativa.
El Ilibre on van esclatar els ressons traklians i l'heréncia de 

Puig, però, va ser Els élitros febrosos, un llibre que és pie d'aquesta 
atmosfera sòrdida. Quatre exemples:

En definitiva, la influéncia de Puig en la meva poesia és 
significativa, i aixó és perqué és un autor d'una profunditat que cal 
teñir en compte. Espero que la producció breu i unitaria de Puig 
assoleixi el reconeixement que es mereix, i que la seva influéncia 
creixi exponencialment en els propers anys. Que la dissolució que 
buscava el poeta deixi la petja inversa, que qualli, que resti, ben al 
contrari del que busca el poema de Lo vida entredita que presidia el 
recordatori:

Llum serena, canvia de bancal,
escalfa'm en aquesta hora tan freda del migdia,
baixa per les branques de l'olivera,
fes-me ressò de tu mateixa, abrusa'm,
desfés-me com un tros de gel,
torna'm aigua bullent i vaporitza'm,
que vull anar-me'n amb tu i amb el vent
(EP)

L'hivern convoca un altre març feréstec, 
i els llavis s'escalfen entre vi bo.
Que lent que passa el temps 
vora les barques del migdia; 
corn suren les imatges, les sabates, 
dins la ment

XX
S'escampa un eco d'esgarips doldssims 
que t'encerclen àvids d'afinar minuts. 
Minuts que esperen, dins les gàbies, 
ser present etern, estéril riu clos.

XXVll
Corn aquell cant a set veus de la mort 
elsolnoabraça:
està enterrât al bosc, despullat de minuts.

No valen més cristalls ni lents 
per als camins dels ulls de l'arbre.

Habita, l'home livid, l'altra cara 
del mirall.

XXXIX

[...]
Quan la neu em caigui al damunt 
qui donará una derrota, una paraula, 
qui oferirà el so que trenqui 
la campana de l'asfi'xia?
(CM)
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Catorze anys de poesia

PAPER5DEVER5ÀLIA

L'any 2001 un grup heterogeni de poetes ens vam començar 
a trobar sense cap altre programa comú que la defensa de la poesía, 
una iniciativa que gracies a la continuïtat ha estât capaç 
de crear un pùblic fidel i descubrir nous valors.

L'any 2001, uns quants poetes, ta majoria de mitjana edat, ens 
vam començar a trobar a l'Alliance Française per parlar de les 
nostres vivències poétiques. Va ser una iniciativa de Josep Gerona 
amb el suport del llavors responsable de la institució, Robert Ferrer, 
que ens oferia la casa Taulé perqué ens hi trobéssim i, si voliem, 
hi organitzéssim actes. D'aqul en va venir una primera lectura per 
la Festa Major del 2001, i més endavant una primera plaquette el 
març del 2002. El grup era des d'un bon principi heterogeni, tant pel 
que fa a l'edat corn a la llengua i, cosa més important encara, a les 
poétiques respectives. No hi havia cap programa comú que no fos 
la defensa de la poesia i un intent de rigor tant en l'obra presentada 
corn en la presentado gràfica de les plaquettes. De mica en mica, i 
amb col-laboracions múltiples des de sensibilitats molt diferents, es 
va arribar a l'ùltima plaquette l'any 2010, es van crear les col-leccions 
de llibres Zona Blanca i La Galeria i, a partir del 2011, els Quaderns 
de Versàlia, llibres centrats en figures significatives de la poesia del 
segle XX.

La veritat és que, en consonancia amb l'heterogeneïtat del grup, 
Sabadell era en començar el nou segle, i continua essent ara, més 
un conjunt d'individualitats que no pas un teixit cultural cohesionat. 
Dos dels poetes de Papers de Versàlia, Esteban Martínez i Josep 
Maria Ripoll, havien créât la revista literària Fragments de l'any 
1981 al 1986, en un context en qué encara sobrevivien determinadas 
iniciativas com Èczema o Les Edicions dels Dies, que havien anat 
créant un cert caliu literari a la ciutat; i un altre component del grup, el 
ja esmentat Josep Gerona, provenia del camp de la pintura, en qué hi 
havia hagut una considerable efervescéncia al llarg dels anys setanta 
i vuitanta. Res d'això ja no existia en el moment que comença Papers 
de Versàlia: hi havia i hi ha poetes, pintors 0 mùsics molt intéressants, 
alguns amb una projecció exterior considerable, però sense projectes 
col-lectius; a banda, és ciar, de les instituclons culturáis centrades 
en àmbits concrets —música, cinema, arts plàstiques—, que han 
anat continuant la seva feina. D'aquestes institucions, la més plural i 
totalizadora era sens dubte l'Alliance Française que acoHia el grup: 
tot transcendint el seu carácter d'académia d'idiomes, organitzava 
conferéncies, cursos de filosofia, exposicions, concerts, lectures 
poétiques 0 presentacions de llibres; i, el més important, creava 
un nudi de seguidors viu i actiu, que malgrat la diversitat aparent 
d'interessos en feia sovint el Hoc de trobada, ja fos en actes culturáis 
0 simplement fent tertúlia al bar.

Pel que fa a Papers de Versàlia, si que hem pogut constatar, però, 
una realitat: que, malgrat que el nou segle —i el final de l'anterior— 
el defineixin més un conjunt d'individualitats que no pas uns grups

IMustraciô del segon volum de Quaderns de Versàlia 
dedicai a la poeta americana Emily Dickinson

cohesionats, quan una iniciativa té continuïtat és capaç de crear un 
pùblic fidel i de descubrir nous valors en el camp que explora. El nudi 
actual de Papers de Versàlia —queja hi era des d'un bon principi: 
Marcel Ayats, Quilo Martínez i els tres noms esmentats abans— s'ha 
anat enriquint amb les aportacions de poetes joves dels quais, abans 
de crear el grup, en desconeixiem l'existéncia, i que han anat créant 
després les seves pròpies plataformes. Si ens cenyim només als 
sabadellencs, noms corn els de Victor Mañosa, David Madueno 0 
Toni Quero —per citar-ne només alguns dels més recents— renoven 
el panorama poétic local —i forà— després d'haver passât per les 
nostres publicacions i lectures pùbliques. Sembla que en els catorze 
anys que porta d'activitat, dones. Papers de Versàlia ha sabut crear 0 
reanimar un cert nudi poétic que, tot i la preséneia d'individualitats 
aïllades, no existia a la ciutat quan vam començar la nostra iniciativa.
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zona residencial
CAR FONT

— Com  6s que heu éditât 
aquest Quadern?

— Es una l<>ea que das da fa 
molt de temps ara germi
nada... Per altra part s’ha de 
remarcar que la denominació 
d'xAmics de les Arts i de les 
Lletres de SabadeM» és ma- 
nllevada a una bella idea del 
poeta prematurament traspas- 
sat Joaquim Folguera, fill 
daquell benemèrit I honorable 
patrici sabadellenc Manuel 
Folguera i Duran, qui fou fun
dador i director de H’«As- 
sociaeió Protectore de l’En- 
sanyaça Catalana».

— En la presentaclb dal 
Quadern, corn a pórtìc, diem 
que «sempre resten buits a 
omplir dintre l'èrea de la cul
tura ciutadana»...

— és sobre Art I Lletres?
—  Esactamant. Es una 

publlcacló versant sobre al 
camp de las arts i de les 
lletres, primordiatment sa- 
badeifenques... Cal dir que té 
I tindrS un carácter Indepen
dent.

— La redacció sempre será 
en català?

— Si.
— Espereu que tindrà bona 

aco llida en la ciuta?
—  Som conscients dels

moments que vivim... Aqües
tes circunstancies no fan 
allimentat cap classa d'op
timisme, certamen!, paró 
tenim i ens queda esperança. 
Una esperança no exenta de 
certa il.lusió... La verità! és 
que confiem que un cert nom
bre de cíutadans s'ahderiran a 
aquesta nostra empresa... 
Horn sent dir arreu de que le 
nostra ciutat — corn les altres, 
segurament— , esté desper- 
sonaiitzada, que dins d'ella 
ens trobem fins i tot estrany- 
s ... Per desgricia hem 
d’ametre que hl haa una gran 
part de raô, evidentment, però 
cieiem que cal fer algún eafor- 
ç per ravlfar aquest sentit de 
ctutadanla que encara hl ha en 
molles peiaones... Aquf a’es- 
cau dir com el poeta, mo- 
dlflcant paiaules: «Hl ha
chitadans bona— . M’ho han 
dH, I «al més creure-ho»... 
Creiem que, malgrat tot, hi ha 
sabadellenc« que senten la 
chitat I lea coses qua en ella 
es pro modo non.

—  No sou massa «valants» 
liançar-vos a aquesta tasca?

— Més que «alents, tal 
vegada som una mica de tot...

Avui dia fer qualsevoi cosa 
comporta un gran rise amba 
tots sentits... Cai repetir una 
vegada més de que en el camp 
de les lletres és molt difícil, 
no ja ferise rie — quina uto
pia!—  sino compter amb per- 
judicis... Es ciar que no ens 
ha mogul aquest sentit 
crematistic. aixô és obvi... 
Nosaltres ancetem aquest 
carni i cal demanar el superi 
d’unes persones que vulguin 
sobscriure's al Quadern. Si 
tenim aquest escald aleshores 
podrem anar endavant. Es 
cosa que cal fer entre lots. Es 
en aqüestes circunsténeies 
com cal veure eis cebailuts de 
soca-arrel...

— Aleshores cal suposar 
que hi ha sacrificis per part 
vostra?

— Toi treball ho comporta. 
Ara bé: lot petit o gros sa
crifici — O treball—  que hom 
dediqui a la ciutat ja és una 
compensació, I més quan pot 
generar un Interés, I encara 
més si aquest interés resulta 
constructiu i desparta rasó.

— Qui sou eIs que feu 
aquest Quadern?

—  Hem d'escoltar qualsevol 
critica que as faci, siguí de la 
naturalesa que siguí. Tenim 
présent una cosa: tothom que 
fa quelcom s'exposa a que se’l 
critiqui. Tu ja saps que el que 
no la res no corra aquesta 
eventualitat... La critica l'hem 
d’admetre, tota vegada que un 
O se  la pot pas demanar que li 
lacie al seu gust... Aleshores 
cal rebre-la I saber-ne treure 
les bones intencione criti
ques... Som, per altra part, 
conscients de que no podem 
pas assollr la perfeccíó. Això 
salta a la vista.

— En el pòrtic o editorial del 
Quadern, dieu que presen- 
tareu coses Oel passât, i que 
també mirareu vers al futur.

— Sabadell, ja de molte an- 
ys ha, sempre, ha estât urta 
ciutat d'tnquietud« de totes 
classes. Podem tenir la sstis- 
faccM da dk que hl ha hagut 
persones de gran relleu an 
tote sis «essants. Persones 
que han configurât la ciutat I 
unes époques. Sabadeit té un 
passât en el que a«ul — I sem
pre—  tlndriem d'emmlrallar- 
nos... Un estol de parsortas 
que han tal ciutat I han del xat 
obres. Aleshores cal 1er recor- 
darKa d’aquell passai, i Migar
lo amb el présent amb la 
evocacló. SI honorem a 
aquellas persoites que han 
donat pretigl, ja en el camp de

Coaer can un ritma ágil y divertido es el gran 
éxito de nuestro buffet, can 30 especialidades 

diferentes donde usted puede escoger. 
Para sus banquetes de comuniones, bodas o 
bautizos les montaremos un buffet en salones 

sólo para ustedes.
Todos los mediodías, fiestas y vísperas de 

fiestas abierto.

L A  L I O N E S A
TELEFONO 7254716 ...ARTESANIA Y CALIDAD

les lletres, de les arts plas
tiques. en li. de lotes les 
belles arts, fins i tot amb al
tres aspectos de notòria vàlua, 
flavors ens honorem nosaltres 
mateixos. Creiem qua el pas
sai i el present tenen inciden
cia cara a tot futur.

— Fin alm ent. qué dema- 
naries als sabadeMencs perqué 
p o g u e s s iu  t ira r  en d a va n t  
aquest vostre propòsit?

— Cai demanar el seu com
promis. Volam que aquest 
Quadern arribi a far-se familiar 
a les Mars sabadellenques, 
com molts anys abans ho 
havien estât altres publics- 
cions... Que es fscin subs- 
criptors als números que 
aníran sortint... I esperem que 
hom se senti identificat en les 
saves pégines, que volem 
minorar cada vegada més, as- 
merçant-nos a fer-les millor i 
méa interessante. Creiem que 
si ens adherim a aquest com
promis contribuirsm a fer un 
servai a la rtoslra ciutat, àdhuc 
fer un servai eia que vivim en 
alla.
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PROGRAMACIÓ TARDOR 201S SABADELL
u 4 ,  ^

3,4,10i11 d'octubre/18h ®1 
•I La Farándula , ^  .
i  EL MON DEL MAGIC D'OZ w á l^ ,

Ä -

Joventut de La Farándula

25 d 'o c tu b re /1 8 h
LaSala Miguel Hernández 
Teatre musical 
J^ENDRAPASOMNIS
^er a nens i nenes de més de 5 air

4 d 'o c tu b r e /1 8 h
Teatre Principal 
SOMNIS DE TARDOR

^ ^  ' Cobla Simfónica Catalana i Cor 
"  i V  Lieder Camera
lá ’ ikb =

2 8 i3 0 d 'o c tu b r e /2 1  h 
1 de n o v e m b r e /18 h
Teatre La Farándula/Ópera 
LE NOZZE DI FIGARO, 
de W olfgang  A m adeus M ozi
Amies de l'Òpera de Sabadell

14  d 'octubre i 11 de novem bre  
21 h
L'Estruch
ELS CURTS DEL MECAL

B Ü

6 de n o v e m b re /21 h
Teatre La Farándula 
A PM ?Show
[Homo APM (Manel Pifiero) i Peyu

17  d 'o c tu b re /20  h k  
L'Estruch .
X CERTAMEN COREOGRÀFIC 
DElABADELL

6 i7 d e n o v e m b r e /2 1  h
L'Estruch / Teatre
LACOLOMETA.LAPLAÇADEL
DIAMANT
Cia. deTeatre El Vapor

2 4  d 'o c tu b re /21 h
Teatre Principal/Teatre 
LA PLAZA DEL DIAMANTE, 
de M ercè Rodoreda
Lolita Flores, intèrpret

i h
Del 7 a l 22  de novem bre  
FESTIVAL EL MÉS PETIT DE TO
Per a nens I nenes de 0 a5  anys

Organització:

Ajuntament 
de Sabadell

Amb el patrocini de;
AAÉS PROPOSTtS:

www.sabadell.cat/cultura
Hi coMaboren;

Generalität de Catalunya 
Departament de Cultura

Diputació
Barcelona

f  Sabadellcultura

©sbdcultura

http://www.sabadell.cat/ca/Cultura

http://www.sabadell.cat/cultura
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02 1 Cultura i indùstria

031 El público hace tiempo que se fue 
Jorge Luis Marzo

071 ¿Quién pagaría por un regalo?
Jaron Rowan

111 LA BONNE
o com trans-mutar de la gestió a la gestado cultural 
Marta Vergongós Cobratosa

151 Una resposta des de la Hibertat femenina a les 
dinámiques de poder de la indùstria cultural 
Conversa entre Assumpto Bassos, Moia Creus, Cari 
Mercodé

201 Arts Corning, un nou mercat de l'art i la cultura 
Pilar Bonet

231 Les xarxes dissenyades sobre paper 
Montserrat Moliner

261 La relativitat d'alló observât com a posició diferencial: 
Indùstria, fábrica, laboratori?
Tere Badia

29 I zona_zero /  Les Salonnières

331 Formes de desaparició /  Les fuites a la xarxa 
Gemma Coscón

341 Mapejat de relacions /  Els irreductibles sabadellencs 
de la cultura 
Silvia Marimon

391 Com fer per viure de l'ofici de pensar objectes 
Oriol Ocoña

421 Domestica; Arqueologia de la mùsica electrónica 
a l'era digital 
Jordi Serrano

451 «Les llicéncies Hiures no només són una estrategia, 
hi ha una vessant política que passa per entendre qué 
és la mùsica popular»
Pilar Maurell

471 BccN. Crea, copia i comparteix cinema 
Pilar Maurell

4 9 1 Terrícola. El relat d'una aventura editorial 
Joan Duran I Esteve Plantada

521 Una constel-lació editorial 
David Modueño Sentís

561 Qui té por de fautor?
Josep SololCullell

581 Singulars i plurals 
David Modueño Sentís

Portada
Seqüéncia d'acció contundent en un taller remot d'un lloc 
postindustrial on els gegants s'han dissolt i la producció 
relegada busca formes d'esdevenir. 
5abadell,juliolde2015.

Coberta de Guillem Celada amb Joan Guals
i Joan Torruella. Muntatge fotografíe amb Nerea Pérez
Rivero.



Cultura i indùstria, una relació singular

En aquest nou número de Quadern volem reflexionar sobre la relació 
entre cultura i indùstria. La crisi de model i econòmica, així com la 
irrupció deis mitjans digitals, han fe t saltar els pactes establerts des 
de fa més d'un segle entre els creadors i la indùstria cultural. Com 
s'ho fan actualment els artistes per mostrar la seva obra i arribar al 
públic? Quin és el paper d'aquest públic? És Internet una bona eina de 
difusió de continguts? Quin significai tenen les Hicéncies Iliures?

Aqüestes són algunes de les qüestions que abordem al llarg de 
les properes pagines, amb reflexions de Jorge Luis Marzo sobre el 
paper del públic que ha esdevingut usuari, i de Jaron Rowan, que 
ens proposa una história apòcrifa de les politiques culturáis. També 
comptem amb les experiéncies de Marta Vergonyós al centre cultural 
la Bonne i de Pilar Bonet amb Arts Corning, una nova proposta del 
mercat de l'art i la cultura que parteix de la premissa que «el paper de 
l'artista i la fundó de l'art assumeixen responsabilitats més étiques i

sovint menys avaladores d'una estètica autocomplaent o de servitud 
al mercat».

També hem volgut conéixer cinc artistes de Sabadell que ens 
han explicat la seva relació amb la indùstria, com aprofiten els nous 
canals de difusió per a les seves obres i la necessitai de reinventar
se constantment i de crear més interés social cap al fe t artistic.

En aquest número de Quodern també hi ha un espai de reflexió 
per a la música i el cinema, amb la participació deis creadors del 
segell discografie Domestica i les paraules d'Andreu Meixide, 
organitzador del primer festival de cinema amb llicéncia creative 
commons del món. Mentre que David Madueño ens proposa una 
constel-lació editorial de petits segells que treballen en parallel o 
fins i to t de vegades contra la indùstria, i de l'exemple de Terricola, 
una editorial de petites dimensions que aposta pel rise i I'originalitat
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El público hace tiempo que se fue

JORGE LUIS MARZO

El establecimiento de las industrias creativas 
como sucesoras del espacio artístico es 
perfectamente definible en términos de 
moralismo. Las industrias creativas, a diferencia 
del arte, tal y como este fue andamiado por la 
modernidad, no son moralistas. Esta condición es 
esencial para comprender la palpable percepción 
de que entre los antiguos públicos existe una 
amplia sensación de que se han liberado de una 
pesada sombra que requería de ellos adhesiones 
ideológicas. Este es un proceso que puede 
interpretarse tanto en términos de «liberación» 
como de «liberalización» de los públicos.

La Cultura era moralista, educadora, ética, 
catequista, evangelizadora, predicadora. El

anhelo moralista del Arte, antaño protegido 
en exclusiva por el discurso estético, de que la 
institución cultural era el vehículo constructor de 
ciudadanía se ha desmoronado. El eslogan que 
presidía el museo, «Entre usted como visitante, 
salga como ciudadano» figura hoy como una ruina 
patrimonial, como un sitio arqueológico que se 
visita de vez en cuando cámara en mano. Ya no hay 
moralismos. El mundo es móvil. En lo líquido, no 
hay moral. El espectador se ha liberado, es libre.

Eric Hobsbawm, en un revelador texto de 1998 
ofrecía una clave importante de este proceso: la 
traducción'. Fue el cine, la televisión, las industrias

Ya no hay 
moralismos. 

El mundo es móvil. 
En lo líquido, 

no hay moral. 
Archivo Jorge Luis 

Marzo.

1 Eric Hobsbawm, A la zaga. Decadencia y fracaso de las vanguar
dias del siglo XX, Crítica, Barcelona, 2009-
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El a'Tte "ontinúc 
pero el espaoo 
esí'etiro yanc 
opera solamente 
sojreél.
Arenino Jorge Lms 
Marzo.

aud o^/.5ual9S, las q ie  ofrecieron un relato en 
el que les traductores ya no eran necesarios. A 
Picasso había que tracucir.o mediante críticos 
y lo risarios ; a Pixar, no. La desaparición de las 
granies verdades, cantada por los filósofos 
posmodlernos de les años ochenta, ha hecho del 
arte _n ^universalismo aébil» (Boris Groys^).
5¡ aoco ouede ser una o ora de arte, todo el 
nendo puede ser artista, y oor lo tanto, cabe 
cefi~¡' enrte'amente términos como traductor y 
mediaCor.

La estética come espac o de veridicción, 
cemo don irio  que auto'iza oa y canonizaba el 
mundo cel arte, se ha cesbordado hasta alcanzar 
los confines de la sociedad. E arte aontinúa, 
perc el espacio estéticc /a no opera solamente 
sebre él. La estetización de. mundo, relatada

reoientemenoe por Lipovetskyy Serroy^, inunda 
la oolitica, la economía, el deporte, la información, 
la mercancía, ,a vic encía y la fábrica. La fábrica 
es ya museo, nredialabyescenaric en el que el 
trabajadores expcesteysimbolizado como el 
nuevo creativo, tomando prestados de la antigua 
fisura del art sta las condiciones ce precariedad, 
movilicad, investigación, autoexplctación y 
entjs.asmo. L r  diagnóstico finamente cosido por 
Octa vi Gomeron en su Fábrica Transparente"*.

L.asaoepciC'fies de los términos que 
conjugaban las 'elaciones culturales en la era del 
moral.smo simoólico han pasado a ser alegóricas, 
sujetas a contrataciones puntuales de sentido.

Bcris G'O/s, Antología, COCOM, N'4>ico,2013.

3 3i l l95-ip ovet5<y y Jean Serroy, La esíetizodón de mundo, 
Anatg-aTic, Earcelcna 201S
4 VarTere Badia, Jo'ge Luis Marzo, Joana Masó. No es lo más 
natural Escritos y trebajos de Octevi Comerán, Ediciones BAU, 

Baccelcra2014.
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Trabajador y creador, público y común, privado e 
individual, son categorías que han desecho sus 
tradicionales líneas de demarcación (si es que 
alguna vez las tuvieron). La más evidente es la 
idea de público.

Desaparecidos los públicos, surgen 
los usuarios. El fenómeno del usuario crea 
equivalencias creativas que acaban con el 
monopolio de la veridicción de los antiguos 
espacios de la cultura. No hay aparentemente 
expertos, sino usuarios entrenados en analizar 
y descubrir nuevas funcionalidades. La cultura 
del experimento deja paso al mercado de 
la experiencia. El experimento necesitaba 
traductores que explicaran el porqué. La 
experiencia es vivida y vivida, no requiere 
medición, ni relatos encumbrados en base a 
una teología cultural. Escuchar a los gestores 
culturales hablar de mediación sorprende a 
menudo porque parece que utilicen lenguas 
muertas. ¿Por qué fomentar un lenguaje común 
cuando el translator nos da la traducción a todos 
los Idiomas en tiempo real? Si la mediación es 
un supuesto instrumento para gestionar los 
conflictos, ¿quién dictamina qué es un conflicto? 
Usted.

Disueltos los mediadores, rigen los interfaces. 
Con el interfaz ubicuo y bioemplazado en el 
tejido cotidiano, cobra cuerpo la utopía de 
la transparencia, de la disponibilidad, de la 
experiencia directa e in-medioto. El interface 
lo inunda todo en paralelo al expansionismo 
universal de las pantallas. No hay deíoy, no hay 
retrasos, sólo retroalimentación, sólo feedbock. 
Todo se hace hic et nunc, aquí y ahora. Cuando 
se cancela la deuda social (do it yourself), se 
desvanece la responsabilidad (ctrí+z) y la igualdad 
se fija en el precio (low-cost), aparece el dominio 
de lo post-público, el universo de los usuarios 
que han perdido el miedo porque ya está todo 
señalizado y ya es cosa de cada uno. Es erróneo 
pensar que los públicos se han convertido en 
clientes; son usuarios. Juan Palomo, el cocinero, 
no es cliente de nadie, es amo y señor de su propio 
espacio de veridicción, tanto se vende como se 
compra: es transitivo, transaccional. Tampoco 
cree que ser imbécil suponga un problema.
Decía el Calígula de Camus: ¿quién se atrevería a 
condenarme en este mundo sin juez?

La nueva gastronomía, los videojuegos, el 
diseño, el cine, las opps, la música, la moda, las 
tendencias, todo ha de ser consumido mediante 
la compra, mediante el acto del intercambio 
monetario, porque no hay nada gratis, no hay 
opps gratis, ni música gratis, ni diseño gratis.
El dinero cancela la moralidad de la traducción. 
Todo se cobra mediante un sistema semioculto

de olataformas ccmoinadas y repleto de vases 
comunicantes. La cultura era de libre acceso, era 
gratis. Por poco dir ero, o por ninguno, los públicos 
podían acceder a Leonardos, Courbets o Pollocks; 
a vasos atruscos o momias egipcias; a bibliotecas, 
museos, archivos, ruinas, edificios o pa sajes. 
Lógico. _a cultura se denudaba en construir un 
espacio común de corte religioso. Las iglesias 
10 cobran entraca: entrar era el precio mismo: 
formar parte de 'a dase cognoscente; el acceso a 
.a iluminación lo vale todo.

La transacción, oigc, no es moralista, a 
diferencia de la 3ziducción. La cufiura de la 
subvención, moralista, ia  dado paso a la de la 
inversión, amoral estéticamente liberada, er 
donde radie p iece pretender cánones sobre el 
kitsch, sobre lo me or, sob'e lo más sesudo o lo 
menos divertico. Desde luego, en el mejor de los

Todo se cobra 
mediante un 

sistema semioculto 
de plataformas 

combinadas 
y repleto de vasos 

comunicantes. 
Archivo Jorge Luis 

Marzo.
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La cultura, por 
consiguiente, sólo 
tiene cabida corno 
un mero satélite 
más del universo 
estetico.
Archivo Jorge Luis 
Marzo.

mundos posibles lo óptimo es jna exper encia, 
no una meta. Por ejemplo, aunque parezcan 
templos, los restaurantes de la postgastronomía 
son laboratorios en doñee el experimente 
deviene experieneia intradueible. No es posiole 
la existeneia de traduetores. Sólo el usuario 
puede eomprender el mito. La produetiviead no 
puede ser moralista si está vineulada a mejorar la 
experieneia. El aquí y el ahera no puede ser ni será 
nunea moralista. Esa es su gloria imantada.

La eultura, por eonsiguiente, sólo tiene 
eabida eomo un mero satélite más del ur verso 
estétieo, del mereadogigcnteseoyglobalde 
experieneias. De heeho, siempre fue así, pero el 
públieo vivía bajo la amenaza de exeomuniones. 
Hoy la Inquisieión estétiea es un amable mterfaz, 
un diseño eustomizado, nadie arde en la " oguera, 
ni recibe reproches ilustrados. Así, las orácticas 
culturales que pretenden segu r conduciéndose 
bajo la premisa de que la incomodidad del oíiblico 
es la principal motivación del arte -o  sea, que 
defienden la imaginación la facultad de desvelar

las relaciones secretas de las cesas, en oposición 
a la fantasía, que suple una realidad por o tra- 
sólo pueden alcanzar a serviscas enté'minos de 
viejos moralismos, o, a lo sumo, como simulacros 
paródicos y alegóricos de una cadena de citas 
Todo es like: el botón de la negación ya no aparece.

Ya no hay paradoja de Zenór cue traducir, 
que mediar, que explicar. Aquiles, que runca 
conseguía alcanzar a la tortuga porque siempre 
debía recorrer la mitad de la distancia que le 
separaba de ella, y después o t'a  mitac, y luego 
otra, y siempre le quedaba una micad que recomer 
por infinitesimal que fuera, es /a un dinosaurio 
digno de un documental animado o metáfora cel 
anuncio de un buen coche. Aquiles hace tiempo 
que alcanzó a la tortuga. Todo usuario que se 
precie sabe que las tortugas no pieder ir más 
rápido que Aquiles.

Lo de la paradoja estaaa bien para os 
públicos, pero hoy ya no se lo traga nacie. Hasta 
los niños lo saben y le hacen memes virales que 
dan la vuelta al mundo.
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¿Quién pagaría por un regalo?

JARON ROWAN

Todas las cosas, por muy banales o aburridas que 
puedan ser, tienen sus genealogías; las políticas 
culturales también. Con la ayuda de autores un 
poco excéntricos a este campo, en el siguiente 
artículo quiero formular una historia apócrifa 
de las políticas culturales, con el único objetivo 
de ayudarnos a resolver las problemáticas del 
presente y dibujar algunas líneas que nos ayuden 
a escapar del impasse en el que se encuentran 
las políticas contemporáneas. El modelo 
clásico basado en el acceso tiene demasiados 
detractores y su recuperación parece poco 
probable. Las propuestas más economicistas han 
propiciado desigualdad y la precarización de gran 
parte de las y los trabajadores culturales. Indicios 
que nos deberían llevar a intentar imaginar otros 
modelos y paradigmas de la gestión pública y 
privada de la cultura.

Vayamos al siglo XVIII, el antropólogo 
Roger Sansi argumenta que entonces, y como 
contraposición a la idea de mercado impersonal, 
surgió la noción de «lo personal» que se alía 
con la noción del don desinteresado, y que son 
elementos centrales al desarrollo de la noción 
moderna de estética. Con el surgimiento de la 
estética se buscaba «expresar la posibilidad 
de pensar un campo de prácticas, una forma de 
relación entre las personas y las cosas "libres de 
necesidad y finalidad" tal y como describió Kant» 
(Sansi, 2015:96). El artista nos regalaba su versión 
personal de la realidad y estas formas de ver el 
mundo nos hacían reflexionar sobre el mismo. Por 
su parte, Schiller consideraba la estética como 
aquel espacio de pensamiento que debía escapar 
a las inercias del mercado, la estética debía 
crear sujetos críticos capaces de pensar sobre 
objetos cuya interpretación no estaba cerrada ni 
determinada. Individuos que de forma colectiva 
se enfrentaban a pensar sobre los temas 
comunes de las obras de arte, escapando así del 
interés individual y volcándose en una reflexión 
desinteresada en torno al común.

El crítico cultural Lewis Hyde, en un ensayo 
sobre el don que escribió en la década de los 
ochenta, volvía a este asunto. Los artistas, 
músicos, dramaturgos, etc., cuando crean, 
se insertan en cierta tradición del don. Al fin 
y al cabo, sus temas, palabras, personajes.

historias, tonos, etc. vienen todos de una suerte 
de repositorio común. Lo que hace el artista 
es recombinar estos elementos para luego 
devolverlos a la ciudadanía. Lewis Mumford 
también escribe en esta dirección: «A pesar 
de que los símbolos que el arte emplea para 
expresarse no son más que sonidos, imágenes y 
sueños separados, con el paso del tiempo estos 
se desarrollan hasta convertirse en grandes 
estructuras simbólicas que ponen de relieve y 
realzan todas las dimensiones de la experiencia 
humana» (Mumford, 2014:69)- La cultura nos 
devuelve imágenes en las que nos vemos 
reflejados para que podamos reflexionar sobre 
nosotras mismas, nos regala un espejo desde el 
que entender el presente. Es un regalo, porque 
no hace falta poseer una canción o un cuadro 
para disfrutarlo. En este sentido los artistas son 
mediadores entre nuestro acervo cultural común 
y los imaginarios que nos ayudan a entender de 
forma crítica el presente.

Siguiendo esta lógica, estos objetos que 
se basan en historias y motivos comunes, que
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Dibujo de 
Carla Baserman.

8 ClJadern • 5etem bre /O ctu tre20 '5



escapan a la lógica del mercado, porque, a 
diferencia del papel de váter, no es necesario 
poseerlos para poder disfrutarlos, y que nos 
pueden hacer reflexionar de forma colectiva 
sobre nuestra condición humana, necesitaban 
estar apartados del mercado. Necesitaban 
de espacios en los que las y los ciudadanos se 
pudieran concentrar para dejarse azotar por la 
experiencia estética. Estos bienes que al parecer 
no se extinguían al usarlos, requieren de lugares 
que los distingan de las simples mercancías y 
promuevan este don, esta mediación y reflexión 
sobre nosotros y nosotras, y pensar de forma 
colectiva sobre asuntos no productivos. De este 
momento histórico nacen los museos y grandes 
equipamientos modernos. Son este tipo de 
objetos los que ayudan a construir la idea que el 
Estado tiene que facilitar el acceso a la cultura; 
con sólo acceder a ella, uno ya podía tener una 
experiencia estética.

Paulatinamente, el Estado iría asumiendo 
el papel de crear estos espacios para que la 
ciudadanía pudiera acceder y disfrutar de 
experiencias estéticas. El Estado asumía, de 
esta manera, la gestión de lo que podría haber 
sido común. Todas las críticas que ya se han 
hecho a estas instituciones son completamente 
sensatas y asumidles. Estas pinacotecas, 
auditorios, óperas, etc. se diseñaron como lugares 
clasistas, machistas, y perpetuaban la mirada 
colonial sobre el mundo. El debate público que 
en teoría permitían, estaba vetado a muchos y 
recogía pocas voces, las de la burguesía ilustrada 
principalmente. Como argumentó en su momento 
Bourdieu, el juicio estético «desinteresado» es 
por excelencia el lugar de negación de lo social. 
Estas instituciones acabaron asumiendo un 
papel político, se transformaron en reguladoras 
del gusto. Generaban orden social, como hemos 
visto con Miller y Yúdice (2004), estableciendo 
cánones estéticos. Y la estética, claro, es política. 
Las diferentes realidades nacionales gestionaron 
mejor o peor estos conflictos: el Estado cultural 
francés que denunciara FumaroÜ (2007) tendió 
a lo totalizante; en otros lugares, como en el 
Reino Unido, se permitió que el mercado se 
colara paulatinamente y adquiriera un papel más 
importante en la gestión pública de la cultura.
El Estado español se quedó a medio camino. Sin 
mucho Estado, ni mucho mercado.

Seguimos con los excéntricos. Hacia finales 
de la década de los ochenta empezó a fraguarse 
un argumento un tanto problemático. Ya 
que la gestión pública de la cultura generaba 
exclusiones, discriminaciones o estereotipos, 
y teniendo en cuenta que el mantenimiento de 
las instituciones culturales suponía un gasto

importante para las administraciones públicas, 
lo más sensato era poner la cultura en manos de 
las empresas. Deshacer el recinto sagrado de la 
cultura y dejarla en manos de los mercados. Tylor 
Cowen o John Howkins no dudaron en contribuir 
a este debate, importando argumentos que ya 
circulaban en las industrias del entretenimiento y 
haciéndolos extensivos al resto de la producción 
cultural. La propiedad intelectual se presentó 
como un mecanismo técnico que podía ayudar 
a transformar en beneficios el valor abstracto 
de la cultura. Si los artistas y creativos sabían 
gestionar bien sus derechos, podrían vivir 
holgadamente de su trabajo. El objetivo último 
era que esos valores que se le habían asignado 
a la cultura, los intangibles que hacían que se 
considerase una suerte de don, se pudieran medir, 
cuantificar y asignar a cada creador de forma 
individual. Si lo público había empezado a cambiar 
el régimen común de la cultura, la introducción del 
mercado no hacía más que acelerar este proceso. 
Los creadores serían empresarios. Aun así, se 
olvidaron de una cosa importante: nadie paga por 
un regalo.

"La propiedad intelectual se presentó 
como un mecanismo técnico que 
podía ayudar a transformar en 
beneficios el valor abstracto de la cultura'

Transformar la cultura común en un ente privado 
tendría los mismos resultados que la aparición 
de minifundios en la agricultura. Ya estamos en 
la década de los noventa: se generaron pequeñas 
explotaciones de auto-subsistencia, se propició 
la creación de rentas intermitentes, aparecieron 
peleas sobre la autoría de las ideas y, en general, 
se transformó el entorno cultural en un lugar en 
el que creadores y artistas competían entre ellos 
por un mercado muy pequeño y desigual. A los 
minifundistas de la cultura se les bautizó como 
emprendedores culturales y durante algunos 
años fueron muchos los creadores y creadoras 
que se introdujeron en esta lógica, abriendo sus 
empresas y situando su trabajo en un mercado 
poco preparado para asimilar prácticas críticas, 
experimentales o simplemente diferentes.
Las consecuencias de todo este proceso, 
que ya he documentado con más detalle con 
anterioridad: precariedad, trabajos discontinuos, 
incertidumbre en relación a nuevos proyectos 
y pagos y, por lo general, un modelo económico 
que claramente no funciona muy bien y que sólo 
beneficia a grandes corporaciones o grandes 
grupos que capitalizan el trabajo de estos 
emprendedores (Rowan, 2010).
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Las industrias culturales, las industrias creativas, 
las ciudades creativas, los emprendedores y 
demás inventos no tuvieron en cuenta un aspecto 
crucial para entender la economía de la cultura: 
el don. En ningún momento se contemplaron 
todas aquellas esferas de valor en las que opera 
y que propicia la cultura. Reducir el valor de la 
cultura a las rentas que se pueden extraer de los 
objetos que produce es limitar mucho el espectro 
de valor real que tiene. Por esta razón, pensar 
que la forma de monetizar la cultura es a través 
de su transformación en derechos de propiedad 
intelectual es no entender la base misma de 
su funcionamiento. Claro, para excéntrica la 
cultura, cuyos valores son externos a su propio 
funcionamiento. Ese es el don de la cultura. Les 
regala ideas a las personas, identidades a las 
comunidades, les regala turistas a las ciudades, 
les regala memes a las redes, les regala tiempo a 
las cosas a las que no le solemos prestar atención, 
etc. Tan excéntrica es la cultura, que genera más 
externalidades a su alrededor que valor para la 
gente que se dedica a ella. Reparte tanto valor en 
los contextos en los que se mueve, que la cultura 
no tiene sentido como una práctica sectorial. Por 
eso, no tiene mucho sentido hablar de economía 
de la cultura, sino que realmente deberíamos 
aceptar que hablamos de economías urbanas.
De cadenas de valor complejas que oscilan entre 
lo monetario y el don. Entre capital simbólico y 
capital cultural. Entre rentas concentradas y la 
pura dispersión del valor.

Cualquier intento de repetir modelos 
económicos basados en la creatividad y el 
talento individual están condenados a fracasar.
Es absurdo establecer minifundios para cerrar 
los desbordes de la cultura. Las comunidades, 
las redes, las ciudades, los hoteles, los bares, 
las exposiciones, los teatros, las ideas, los 
ordenadores, los talleres, los taxis, los aviones, las 
calles, los escenarios, los turistas, las entradas, 
la crítica, la estética, el deseo, la cena, el vino y 
el amor. Las rentas, los museos, los visitantes.

los usuarios, los comisarios, las librerías, los 
souvenirs, las cervezas, los trenes y el omeprazol. 
Las residencias, las conferencias, los congresos, 
las camisetas. La resaca, la gentrificación, las 
inauguraciones, las guitarras y el MDMA. Son 
tan complejas las redes de valor de la cultura, su 
valor está tan distribuido, que cualquier modelo 
económico que no sea capaz de aceptar esta 
complejidad está abocado al fracaso. La economía 
de la cultura es una economía de la cooperación, 
de lo contextual, de lo urbano y de lo comunitario. 
Las estrategias sectoriales, pese a tener razón 
de ser, no logran concillarse con esta realidad.
El trabajo individualizado y desprendido de los 
contextos tiene un recorrido muy corto que ya 
sabemos dónde termina: en la precariedad.

Cerramos, pensando en una última 
excentricidad. Políticas culturales que abrazan 
la idea del don. Que como a cualquier regalo no 
le preguntan cuánto vale sino que se preocupan 
en distribuir bien su valor. Que promuevan la 
cooperación de la cultura con la ciudad, con las 
comunidades, con las infraestructuras, con las 
redes complejas que atraviesan estos elementos 
y les permiten funcionar. Políticas que exploren 
todos los valores que emanan de la cultura 
aceptando que es necesario trabajar desde esta 
complejidad. Que acepten que la economía de 
la cultura no existe, o no existe como puntos de 
monetización aislados sino como un ecosistema 
rico, denso, cruzado de prácticas heterogéneas y 
de ganas de regalar.

Bourdieu, P. (1999) La distinción. Madrid: Taurus.
Cowen, T. (2000) In Praise afCammercial Culture. Cambridge; Har
vard University Press.
Howkins, J. (2002) The Creative Ecanamy. How Peaple Make Money 
from Ideas. Londres: Penguin Global.
Hyde, L. (2012) The Gift: How the Creative Spirit Transforms the 
World. Londres: Canongate Canons.
Miller y Yudice (2004) Política cultural. Barcelona: Gedisa.
Mumford, L. (2014) Arte y técnica. Logroño: Pepitas de Calabaza. 
Rowan, J. (2010) Emprendizajes en cultura. Madrid: Traficantes de 
Sueños.
Sansi, Roger (2015) Art, Anthropology and the Gift. London: Bloom
sbury Academic.
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LA BONNE
O corn trans-mutar de la gestió a la gestado cultural

MARTA VERG0NYÓ5 CABRAT05A

Quan em va arribar la proposta de la Mala Creus 
de participar en aquest número de Quodern 
dedicai a una refìexió crítica sobre les relacions 
entre acciò cultural, indùstria i administració 
pública i, en paraules de la mateixa Maia, fer-ho 
des de «l'exemplaritat en femeni» aplicada a la 
forma de gestió i relaciô inventada des del centre 
cultural la Bonne, vaigtenir una doble sensació. 
D'una banda, il-lusió pel fe t que se'ns demanés 
d'escriure sobre les nostres experiències en 
relaciô amb aquest centre cultural històric, i, de 
l'altra, el dubte de fins a quin punt seria capaç 
de posar paraules a allò que estem vivint. La 
proposta de la Maia es convertie, dones, en un 
repte i una oportunitat per començar a explicar 
i a explicar-nos el que hem estât fent,ja que en 
el tràfec de la práctica i la supervivèneia, corn 
sol passar, no hem tingut gaire temps per a la 
narrativa.

Amb aquesta inquietud, vaig demanar conseil 
a l'Aida Sanchez de Serdio, amiga i companya de la 
Bonne i, també, un referent per a mi pel que fa al 
treball cultural i la forma per saber enfocar-ho. Tot 
esperant-ne conseils de carácter més académie, 
ella em va sorprendre amb un «explica'ns una 
història, explica'ns la teva història sobre la Bonne, 
a mi és el que em vindria de gust llegir en aquests 
moments». Per aixô el següent tex t no pretén ser 
recepta, ni exemple de res, sinó senzillament una 
Visio personal d'experièneies viscudes durant 
aquests anys, però amb limitacions, ja que, tal corn 
dirla Clarice Lispector, no pue expressar-me en 
paraules perqué el que sento no és traduïble.

Per entendre la dimensió del que vull 
compartir, descriaré breument el context.
El Centre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison neix el 2003, després que culminés 
amb èxit la reivindicació del moviment de dones 
perqué l'edifici situât al carrer Sant Pere més 
baix nùmero 7, retornés als seus objectius iniciáis 
com a espai de formado per a les dones, tal 
com havia previst la seva fundadora Francesca 
Bonnemaison, qui l'havia construit el 1909 per 
ser la seu de la Biblioteca Popular de la Dona i 
l'institut de Cultura Popular. El Centre de Cultura 
neix, dones, en temps de bonança pel que fa als 
recursos pùblics destinats a la cultura. En aquest 
marc, quan l'equip responsable actual arribem

laBonne
Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison

» LA BONNE » Preseniació » Equip de gastadores

Equip de gestadores

I'any 2012, ens trobem amb una realitat inhóspita 
per molts motius, entre els quais, el desgast de 
les pròpies dinàmiques del projecte, però també 
perqué fou just en el moment en qué s'inicià la 
devastació del sector cultural al nostre país.

El nostre aterratge es produeix en un moment 
complex però, afortunadament, ens trobem 
amb un conjunt de dones artistes, cinéastes, 
treballadores culturáis, dones immigrades, 
militants de causes perdudes diverses, és a 
dir, dones entrenades en el fer molt amb pocs 
recursos (la quai cosa, en algún moment, potser 
valdria la pena analitzar què té d'atzarôs 0 de 
pervers). Des del primer moment ens vàrem 
enfrontar amb una retallada del 90% del 
pressupost anual en un projecte que depenia al

L'equip de laBonne, 
format per un 

conjunt de dones 
deperfils i orígens 
diversos, el Nadal 

passat.
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L'ortisto Esther Ferrer 
durant la realitzacio 
d'una performance al 
Cara a Cara 2015. 
Denys Blacker ©

100% de subvencions públiques. Sota la coartada 
de la crisi, la cultura no era prioritat, i la cultura de 
les dones encara menys.

Això ens va portar a haver d'enfrontar moites 
coses impensables per totes nosaltres, corn 
ara haver d'encarar un ERO i, alhora, crear un 
equip intégrât per voluntàries itreballadores 
culturáis freelance (eufemismes dels temps de 
precarietat que corren). Tot i aquest escenari 
devastador, vam decidir no entrar en la dinàmica 
de la queixa i la misèria, sino obrir la casa de bat 
a bat, sabent que soles no ens en sortiriem. La 
nostra opció fou convocar totes les sòcies i les 
entitats culturáis i socials amigues a fer unes 
jornades de portes obertes, durant les quais, en 
un acte no només simbòlic sino performatiu, vam 
rebatejar el Centre Cultural de Dones Francesca 
Bonnemaison amb el nom popular inventât des 
del carrer, la Bonne, perqué voliem que el carrer 
entrés al Centre Cultural.

Si tenim present que bonne vol dir criada 
en francés, el fe t de rebatejar l'histôric centre 
cultural corn a casa de «les cuidadores o 
treballadores de la llar», és un acte rebel en el 
sentit de dotar d'autoritat a un dels sectors 
femenins que més paradoxes ha générât en 
ser analitzat per certes narratives féministes.
Tot i això, quan vam passar de dir-nos Centre 
de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison 
a, simplement, La Bonne, encara no érem prou 
conscients de l'encert del nostre bateig queer.

En consonancia amb els nous horitzons i 
perspectives vàrem decidir, també, renovar la 
imatge del logotip. El nou simbol és la imatge 
d'una astronauta amb escafandro disposada a 
explorar nous espais, els més Ilunyans i galàctics; 
els més profunds i abissals possible, però alhora 
dotada del seu propi oxigen i, portant, autònoma. 
Just a l'inici d'aquesta nostra travessia ens 
arriben les paraules encoratjadores d'una de 
les fundadores del grup de recerca Duoda (UB),

Milagros Rivera Carretas. «Ayer, 23 de marzo de 
2012, pasé por la experiencia (inesperada aunque, 
si acudí a la llamada, sería por algo) de disolución 
de un lenguaje y de una economía que llevaban 
unos doscientos cincuenta años dominando las 
interpretaciones de la vida en nuestro mundo 
occidental: el lenguaje y la economía de la miseria 
femenina. No se dijo nada de particular ni pasó 
nada extraordinario: simplemente ocurrió que 
ninguna de las que estábamos allí sintió que le 
faltara nada ni que tuviera que adecuarse a nada. 
De todo eso que se decía antes que carecíamos 
las mujeres, no quedaba ni rastro, y los espacios, 
casi vacíos, se llenaron de expresiones de la 
excelencia femenina y del placer de ser mujer.
Fue una de esas ocasiones en las que una cae en 
la cuenta de que aquello por lo que luchó no se 
presenta necesariamente con el aspecto que 
ella había imaginado, y le cuesta reconocerlo.
Lo experimenté en la Jornada participativa 
celebrada en el Centre de Cultura de Dones 
Francesco Bonnemaison (CCDFB) de Barcelona. 
Las organizadoras que hablaron (pues había 
otras), Marta Vergonyós, Anna Sanmartí y Norma 
Falconi, explicaron en La Cuina, sin carisma ni 
cantinela alguna, que nos habían convocado para 
que dijéramos qué y cómo queríamos que fuera la 
nueva Bonnemaison, que ellas llaman y querrían 
que sea La Bonne, por lo de buena (buena casa) y, 
quizás, también, por lo de la relación de servicio 
sin la que no hay casa, como recuerdan (de otras 
épocas) las chambres de bonne de algunas 
buhardillas antiguas de Francia y Bélgica. Casi 
nada. Mis gracias a La Bonne. Fue emocionante 
el pasar de la reivindicación a la expresión, sin 
avisos, sin permisos, sin antinomias, sin discursos, 
sin estímulos, sin red. Sencillamente, el trabajo del 
ser»L

1 Podeu trobar el text complet a: http://www.ub.edu/duoda/web/ 
ca/textos/l/77/
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De l'adversítat, fer-ne virtut
En aquest sentit, per a mi personalment, corn 
a artista i treballadora cultural - i penso que 
també per a moites de les companyes de l'equip 
acostumades a bregar amb la falta de recursos 
convivint amb les grans quimeres- la solució 
va passar en gran part per concebre La Bonne 
corn una obra de creació en si mateixa, corn un 
documentai de grans continguts i amb baix 
pressupost, i aixi anar enfrontant totes les seves 
fases a mesura que s'han anat donant. Conscients 
de la falta de recursos, ens hem amarat 
d'entusiasme i hem convertit La Bonne en un 
espai de trobada, intercanvi i creació de projectes 
culturáis féministes centrats en tres ambits: els 
audiovisuals, la performance i el que anomenem 
viver de projectes.

Passo ara a posar alguns casos concrets de 
com aquest nou escenari va modificar per bé i per 
mal el projecte de l'antic Centre de Cultura. Poso 
com a primer exemple el que va ser el taüsmà 
durant deu anys, el Taller de Documentai Creatiu, 
que ràpidament va esdevenir inviabie davant les 
primeres retallades. No obstant aixô, vam decidir 
tirar-lo endavant a través d'un crowdfunding, però 
sobretot, amb l'esforç personal de to t l'equip i 
l'inici d'una estreta coMaboració amb la Mostra de 
Films de Dones, amb qui, d'aleshores ençà, sumem 
icompartim recursos.

Un altre exemple de corn de l'adversitat n'hem 
hagut de fer virtut, focalitzat en l'àmbit de les 
practiques artistiques contemporànies, fou la 
decisió de limitar-nos en l'àmbit de la performance 
to t sumant i compartint recursos en col-laboraciô 
amb altres entitats corn Cresol Art, el Festival 
Fem, la Fundaclô Tàpies i l'espai Bòlit. D'aquesta 
manera s'ha pogut fer realitat el programa CARA 
a CARA, en qué s'ha comptât amb la presència 
d'artistes de referència corn Esther Ferrer,
Concha Jerez o Fina Miralles, entre moites 
d'altres, alhora que empreniem iniciatives per a 
les joves artistes emergents. I to t això, gracies a 
la generositat concreta de moites de les gestores 
culturáis a carree d'aquestes organitzacions o de 
les mateixes artistes.

Un altre repte fou obrir el Centre de Cultura 
al carrer, fer-ne una casa on acollir en residèneia 
diferents iniciatives i grups d'artistes corn ara Les 
Salonnieres, o Marinah en l'àmbit de la música, 
que han anat esdevenint part de la comunitat.
Un element que ha esdevingut clau en to t aquest 
procès ha estât la manera de repensar el nostre 
ecosistema per generar un espai de confort i 
de relació amb altres projectes afins. En aquest 
sentit, la politica administrativa de La Bonne ha 
estât guiada per un desig: fer casa, fer llar a través 
de la práctica relacional. Sumar recursos i pensar

projectes de creació en comú amb les múltiples 
entitats que conviuen al nostre espai, com és ara 
Duoda 0 el col-lectiu Tamaia, que atén dones que 
pateixen violència masdista, o el grup Cultura 
Trans que ha créât l'espai d'acoHida Trans.

Un cas singular ha estât la trobada de La 
Bonne amb Sindillar, el Sindicat de Treballadores 
de la Llar. Vull centrar-me ara en aquest darrer 
col-lectiu. Va ser una premonició (el procès que 
hem viscut n'està pie) el fe t d'anomenar-nos «La 
Bonne», és a dir, treballadora de la llar? El temps 
ens permet suposar-ho, atès que avui tenim el 
privilegi de veure néixer dins del nostre espai 
el Sindicat de Treballadores de la Llar Sindillar. 
Aquest fe t no es produeix perqué si, sinó perqué 
a la nostra junta directiva hi havia la Norma 
Falconi, un referent clau en el moviment de les 
dones immigrades al nostre pais. Amb ella vam 
tenir molt dar des d'un bon inici que, si en els seus 
principis fundacionals el projecte de Francesca 
Bonnemaison va posar l'émfasi en la formació 
de les dones obreres, nosaltres ara voliem que 
La Bonne esdevingués un espai on les dones 
immigrades fossin les protagonistes. Aquesta 
ha estât una de les grans meravelles que han 
succeït a La Bonne i que fan del nostre projecte 
un Hoc on conceptos corn la interculturalitat ens 
siguin insuficients. l, alhora, en aquest acte de 
trans-mutació és on el nostre equip ha passât de 
ser un equip de gestió a ser un equip de gestació, 
perqué estem compromesos amb el temps de 
cultiu de to t allò que fem. Acollir els projectes i 
qui els du a terme amb el temps de creixement i la 
cura que necessiten. Aquest és un tre t diferencial; 
una forma de fer que ens separa de la noció de la 
cultura de consum ràpid, esgrimida sovint sota el 
paraigua de les indûstries culturáis.

IHustració de Maria 
Romero Garcia 

per a les Jornades 
Migràctones 
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Performance sonora 
al voltantdels 
treballs domèstics 
i les cures amb les 
dones deSindllIar, 
dins de MIgràctones 
2014, englobât 
en el projecte 
Madremanga.

De la mà de la convivència amb Sindillar han 
nascut projectes de recerca corn Migróctones, 
les Jornades de Dones Migrades i Autóctonas, 
i Modremonyo, un projecte col-laboratiu que 
genera i posa en joc un nou simbôüc sobre les 
dones immigrades i els treballs especifics 
relacionats amb la cura de les liars i de les 
persones. Es tracta d'un projecte transdiciplinar 
on s'encreuen ambits corn l'acadèmic, l'escènic, 
el performatiu, el politic, el poètic i l'audiovisual. 
Es tracta d'un projecte que no busca un objectiu o 
résultat final sinó un procès col-lectiu plaent. Un 
projecte en el quai el procès i la relaciô són en si 
mateixes la creació, referit per la investigadora 
Laura Mercader d'aquesta manera: «Detectar 
y nombrar las nuevas prácticas e invenciones 
simbólicas que se dan en las relaciones entre 
mujeres (inmigrantes y autóctonas), partiendo de 
la idea de que el contrato laboral no es la medida 
de la relación entre la cuidadora y/o asistenta y 
la otra mujer cuidada y/o asistida. Las mujeres 
inventan prácticas de relación que van más allá 
del contrato económico y que forman parte 
de lo que el feminismo de la diferencia italiano 
ha denominado "la política de las mujeres", es 
decir, la política basada en el amor a lo otro y 
en el sentido del bienestar y en la práctica de la 
relación. La relación sin más, la no instrumental, 
la que se basa en el gusto de estar en relación es, 
históricamente, más de mujeres que de hombres. 
La casa; la casa del final del patriarcado, la casa 
de las relaciones libres. Aquí el punto de partida 
es la idea de que la casa es un espacio político, 
al eco del lema acuñado por el feminismo de los 
setenta de que "lo personal es político", ni público 
ni privado, según la dialéctica de las dos esferas

sexuadas que instauró el patriarcado moderno, 
sino el espacio privilegiado de la política de las 
mujeres. Un espacio de creación y generador 
de creatividad tanto por su vida material como 
relacional».

Tiñe la certesa que allò que estem fent 
a La Bonne és posar a la práctica, en l'ámbit 
de la creació i la cultura, moites de les 
premisses féministes. 1 que aquesta manera 
de fer i d'administrar La Bonne, talment com 
administrem la nostra casa, ha fe t que portem a 
la práctica d'una manera contundent aquella dita 
feminista histórica que alió personal és politic. 
Com podem situar-nos, dones, respecte a les 
anomenades indústries culturáis? Podem fer-hi 
aliances i ho estem fent, però amb les nostres 
manufactures culturáis hem entés i posât a 
la práctica que es poden anar fent i générant 
experièneies d'esquena al que podem anomenar 
el patriarcat del capitalisme cultural, l ho fem 
des d'una noció de cultura en el seu sentit més 
radicai: la cultura que ve de cultivar, que ens 
cultiva, que dóna fru its a qui té paciència i que 
no empatitza amb els manocultius ni les grans 
extensions culturáis, sinó que (continuant amb 
l'al-legoria de la casa) té més a veure amb cuinar 
alguna cosa deliciosa amb el que tens a má. Hem 
après a confiar en la cultura de l'aprofitament 
i de demanar sal a la veïna sense por, com una 
oportunitat per conèixer-la. Això no vol dir que 
ens conformem amb la falta de recursos, ni que 
ens produeixi plaer l'austeritat si no és escollida, 
sinó més aviat que si amb pocs recursos som 
capaces de fer el que hem fet, amb recursos 
fariem meravelles, i per això els seguim exigint 
a les administracions públiques, perqué cal 
dir-ho i explicar-ho. La Bonne no ha sortit de la 
precarietat, ja que moites de les subvencions 
no s'han restituït. Però volem créixer i busquem 
recursos a Europa, la qual cosa ha estât clau per 
a la nostra subsistència i per no dependre de les 
institucions locals. Avui dia, però, seguim Iluitant 
dia a dia per tirar endavant i no hem aconseguit 
sortir de la dinàmica perversa a la qual està 
abocat gran part del sector cultural de dependre 
de subvencions insuficients, pagades amb retard i 
amb criteris molt qüestionables.

Arribant al final del relat, és fonamental 
dir que estimem prof undament el que estem 
fent, que ho gaudim moltissim. Potser aquesta 
és una clau també de la nostra resistència: 
el plaer. Un plaer politic, dones, és el que ens 
aglutina moites vegades al voltant de taules on 
compartim creacions, ceviches, precarietat i 
riqueses; conspiracions, perfarmances, poétiques 
i politiques. Tota la informació sobre La Bonne la 
trobareu a: http://labonne.org/
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Una resposta des de la llibertat femenina a les dinàmiques 
de poder de la indùstria cultural

CONVERSA ENTRE A55UMPTA BA55AS, MAIA CREU5, CORI MERCADÉ

Maia Creus
La nostra conversa se situa en un context més 
ampli de reflexió entorn a la relació estructural 
entre cultura i indùstria en l'era global del 
poder economie sustentât en una societat del 
rendiment que camina, indefectiblement, vers 
l'autoexplotació humana voluntaria, d'una banda, 
i l'extrema passivitat consumidora, de l'altra.
Una mutació ràpida i brutal que molts veiem 
com a una conseqüència directa d'un mode molt 
concret d'entendre l'activitat i la llibertat segons 
un model patriarcal i masculi. Ens referim a la 
llibertat individual o individualista, llibertat que, 
en el mon d'avui, es mesura en termes de progrès 
ininterromput i d'expansiô sense limits, amb o 
sense sentit.

En aquesta conversa entre tres dones 
introduïm la perspectiva política de la llibertat 
femenina corn a alternativa, en un context définit 
per Milagros Rivera amb aquests termes; El 
descobriment de la llibertat femenina és, en una 
dona (i a vegades en un home), una experièneia de 
despertar: despertar del somni de la modernitat 
i, també, del somni de la postmodernitat. La 
modernitat i la postmodernitat han dut a terme 
un gran esforç per inculcar-nos a les dones 
una idea masculina de llibertatL La llibertat 
femenina neix quan les dones han o hem donat 
el doble salt de separar-nos de la política i de les 
condicions masculines per convocar una nova 
trobada entre sexes i amb el mon, no orientada 
al rendiment sino a la práctica de la relació, un bé 
per si mateix, sense fi ni finalitat, excepte el plaer 
d'estar en relació i l'experiència de coneixement i 
creixement que se'n deriva.

Assumpta Bassas
Q.uan ens vas plantejar el tema d'aquesta 
conversa, vaig pensar que m'agradaria orientar
la corn una reflexió entorn al recent projecte 
expositiu, Topogrofies. Atles mèdie artistic^, 
compartit amb les artistes Cori Mercadé i Laia

1 Traducció Iliure extreta del text de Milagros Rivera Carretas, 
Signos de libertad femenina. (En diálogo con la historia y la política 
masculinas). Disponible a: http://www.ub.edu/duoda/bvid/text. 
php?doc=Duoda:text:2012.02.0001
2 Exposició itinerant presentada durant la temporada 2014-15 a la 
Sala Muncunill de Terrassa, Sala Joan Comelles del Masnou i a dos 
espais de Mataré, Can Paluet i La Cúpula.

Martí Puig. Ha estât una experièneia que m'ha 
ajudat a pensar com vull seguir treballant en 
el que tu anomenes la industria cultural. Hem 
conegut les grans dificultats que hi ha en el nostre 
país quan una voi realitzar (vendre) un projecte 
expositiu i educatiu de manera independent, 
sense padrins, que no voi assimilar-se ais 
discursos de moda sinó posar sobre la taula 
experiéncies sexuades en femení de l'art, la 
ciéncia i la história. No ha estât fácil.

Curiosament, les tres persones que ens han 
fe t confiança en el nostre projecte són dones.
La itineráncia de l'exposició ens ha permés 
comprovar la forma distributiva deis recursos 
públics. Sempre minsos per a projectes com el 
nostre, oberts i adaptats, sobretot, per a les 
comunitats locals. En resum, ens hem adonat de 
la gran quantitat de plusválua — que dirien els 
marxistes— que permet el funcionament de la 
industria cultural, la immensa feina i generositat 
de les artistes, curadores, técniques de cultura, 
muntadors/es, marits i filies i filis i amigues que 
ensajuden.

M. C. - El veritable capital cultural són, dones, 
les relacions de complicitat, afinitat, empatia i 
responsabilitat política compartida que es dóna, 
espontániament, entre persones que es posen 
en joc (és a dir, receptivas a l'aprenentatge i a la 
transformació) aplegadas entorn d'un projecte 
cultural que comparteixen.

A. B. - Aquesta ha estât la nostra experièneia.
Per a nosaltres, el gran regai ha estât entendre 
que aquesta abundancia generosa d'energia 
femenina en circulació es pot viure de manera 
que, finalment, no és el patró qui se n'aprofita 
— i llavors ens sentim expiotodes —  sinó que les 
beneficiáries som nosaltres mateixes. Aquest ha 
estât el gran miracle del projecte! Els regáis de 
creativitat que ens fem les unes a les altres.

La revolució feminista de la diferéncia ha 
posât en circulació altres termes per a parlar 
del treball i de moites relacions que es donen en 
el treball que no es poden analitzar en termes 
de relacions laboráis. Les paraules producció, 
valor social, mercadería, demanda, competéncia 
comunicativa, el treball com a la producció de

Figura 1:
Cori Mercadé 
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Figura 2:
Cori Mercodé 
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Tiercadaria, etc... no defineixen tota l'experiéncia 
de treball cue tenim. Entenc el treball des d'una 
altra (nía de pensament i de vivéncies a partir 
de reconèixer l'ordre simbólic de la mare com 
a inici i cinámica de cultura. Aixó obre un camp 
de pensament apassionant perqué orienta en 
aquesta confusió d'idees, estratégies i discursos 
que eas envolten. Fixem-nos en el que diu la 
ilcso fa  ita lana Annarosa ButtarelÜ respecte 
a la noció de comunicació que tu apuntaves 
com a esseacial en la base de l'anomenada 
industria cultural: «(...) la mare ensenya a parlar i 
a comunicar, no per preparar un treballador o una 
treba ladora, sino, sobretot, per fer capag de viure 
en el món a Tèsser que ha donata llum. En resum, 
la ra re  parla a les filies i ais filis per donar-los una 
Hibertatque no preveu la reducció del llenguatge 
a una rercaderia. Mantenir aquesta arrel ajuda a

sortir del cercle vicios fomentât per la idea de la 
paraula a la venda en el mercat laboral.

M. C. - La indústria cultural és avui el gran 
paradigma que confereix valor i reconeixement. 
Aparentment, la prodúcelo cultural feta per 
dones circula amb tota Hibertat dins d'aquesta 
gran tecnología d'identificació, autorització i 
representado. Penseu que el mainstream cultural 
actual imposa restriccions de généré?

Cori Mercadé
Contestaré amb un exemple concret. El nostre 
projecte expositiu i pedagogic, Topograpes.
Atles médic-artístic, va ser rebutjat per diferents 
institucions del nostre país perqué no responia 
ais seus interessos. Finalment va ser acceptât 
i exposât a tres centres culturáis podríem dir 
periférics, més oberts i permeables a Tescolta de 
propostes diferents de les tendéncies de moda.
La mostra va itinerar, dones, a tres ciutats de 
Catalunya i va rebre la visita de 1.200 persones.
Tot i que el programa de visites guiades és avui 
habitual, en el nostre cas no ha estât una activitat 
paral-lela sino el centre neurálgic del nostre 
projecte expositiu. On rau la diferéncia? En el fe t 
que quan faig una visita comentada no explico les 
obres sino que comparteixo amb les/els altres 
l'experiéncia d'on van néixer i animo tothom a 
posar-se en relació directa amb el que observen i 
pensen.

En aquest cas concret, l'experiéncia de la 
maternitat, aquest impressionant universal 
femení — que la institució cultural ha volgut reduir 
a un deis temes tradicionals i anecdótics de la 
historia de Tart— ha estât un deis passatges més 
importants per a la gent que ha visitât la mostra. 
Per a les artistes que ens situem en la política 
de la Hibertat femenina, la maternitat no és un 
tema estétic sinó una experiéncia de mediació 
amb valor simbólic, vull dir que dóna sentit a una 
manera d'estar al món i de relacionar-nos. Per 
mi, descobrir aixó no té preu! I precisament cree 
que com no té preu, ni la crítica institucional ni les 
própies institucions culturáis no saben on situar 
aquest tipus de valors. Davant d'aixó, la meva 
resposta és que ells s'ho perden!

M. C. - Les practiques artistiques dels anys 
seixanta i setanta del passât segle varen ampliar 
el mainstream cultural de la seva época en 
introduir Tart basat en la crítica institucional i 
política en els circuits expositius i en les grans

3 Traducció lliure del text d'Annarosa Butarelli, «Trabajar con radi- 
calidad. La feminización del trabajo, signo de la diferencia» a: A.A.V.V. 
Una revolución inesperada. Simbolismo y sentido del trabajo de las 
mujeres. Madrid: Marcea, 2001:88.
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col-leccions del mercat artistic internacionaK 
Avui, dones, l'art refìexiu i critic no només és 
politicament correcte, sino que forma part de 
les logiques autoreflexives que circulen per les 
xarxes de les indûstries culturáis. Considereu 
que l'exposiciô Topografies. Atles mèdic-ortistic, 
té alguna cosa de politicament incorrecte? Fet 
que explicaria la manca d'interès que desvetllen 
propostes expositives corn la vostra entre la 
critica i les institucions culturáis representatives?

A. B.- Topografies no era politicament incorrecte 
en el sentit d'oferir obres que transgredien els 
limits del que avui es considera art, ni pretenia 
posar explicitament a la institució entre les 
cordes. Topografies portava a la institució ternes 
de reflexiô que sorgien de les experièneies 
femenines del cos, de la cièneia, de la historia de 
l'art, de la maternitat, de la creativitat...

Crée que el que és reaiment indigerible, 
corn diu la filósofa italiana Luisa Muraro, és la 
Hibertat de les dones. Nosaltres vam plantejar 
una reflexió des del cos que no tenia res a veure 
amb temes d'identitat de gènere i els seus 
derivats que ara están tant de moda, sinó que ens 
interessaven les experièneies d'escolta del cos 
que practiquem entre dones. Testar atentes a 
cercar aquell llenguatge capaç d'interpretar allò 
que ens ha passât quan el cos ens ha demanat 
respecte, atenció, cura. En aquest sentit, les 
institucions que finalment van acoHir el nostre 
projecte ens van facilitar molt la tasca. Elagués 
estât méscomplicattreballar en relaciô lliure 
amb les institucions del mainstream, sobretot 
preocupades per una programació de façana, pel 
diseurs que han de fer de cara al sistema de l'art, 
incapaces de mostrar-se permeables i relacionáis 
amb les activitats que acullen. Es tracta que 
la institució visqui el projecte, i no que només 
Texposi.

M. C.- Parles d'un desplaçament. Si habitualment 
el fe t expositiu gira a Tentorn de la tríada artis ta / 
obra/audièneia, el vostre projecte situa el seu 
valor en Texperièneia viva de la cultura i les 
seves possibilitats implicites de transformació. 
Corn diu Milagros Rivera, hi ha una manera 
específicamentfemenina de tocar allò real i 
intervenir-hi que té en compte la fecunditat. 
Aquest plus que és la relació de les dones amb la 
fe rtilita t, també marca la diferéncia femenina en 
Támbit de la professionalització de la cultura.

4 En aquest sentit és interessant la trobada al Matadero Madrid 
Centro de Creación Contemporánea, ressenyada per Elena García- 
Oliveros a: «Del levantamiento feminista al arte público. El Far West 
de las Oportunidades. Diálogo abierto con Suzanne Lacy», disponible 
a: http://www.re-visiones.net/spip.php7articlel02

A. B.- Sí, exacto. Per a nosaltres el treball no 
és un mer inte'canvi de productos culturáis 
per diners o reconeixement, sinó que volem 
treballar i guanyar-nos la vida en espais on hi ha un 
intercanvi relacional de qualitat. La teinada que 
comporta o'ganitzar una exposició o una activitat 
cultural, per mi val la pena quan va més enllá del 
simple fe t d'exposar la creació de Tartista. El 
meu interés se sitúa en la possibilitat de moure 
la creativitct que totes i tots tenim. M'interessa 
situar Teducació que parteix de sí al centre del fe t 
expositiu. L ra  educació entesa com a intercanvi 
d'experiéncies de vida i on s'afavoreixin les 
relacions de -qualitat entre les persones. La relació 
de qualitat nr és alta per mi és quan Tart fa palanca 
per a pensar Texperiéncia propia de la vida a tots 
nivells.

Figura 3;
Cori Mercadé 
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Figura 4
^aia Marti pLÌg 
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C. ^4.- Per cuè i per qui treba lle r avui les/els 
artistes? Quines son les nostres motivaciors? 
Treballen i se'ns paga per busca' i crea' 
coneixement, tal coir ha fe t des de sempre 
l'artista en la nostra tradició cultural. Aquest plus 
de l'art no lé  preu, no es contempla comi a capitai 
cultural, i en canvi, per a mi, és el nudi centrai 
de l'obra És el cenere vital de l'&bra, és l'espai 
de mediació que ia  permès que 1.200 persones 
experimeneessin l'expos ciò, TooogrofÌES. Atles 
mèdic-ortistic, ccm una realitat cultural que

les acuii i que poden compartir des de la seva 
pròpia experiencia. Nenes i nens, dones i homes 
han explicat les seves experiéncies davant les 
obres, han parlât del seu eos, de les seves pors i 
vivéncies i han valorat el quejo els mostrava to t i 
mostrant-me a mi l'inesperat, qué mes voleu?

A. B.- El millor del projecte expositiu, Topogrofies. 
Atles médic-artístic, va passar quan vam ser 
capaces d'implicar la gent de manera creativa en 
totes les fases del projecte. Des deis muntatges, 
fins a les visites comentades de la Cori obertes a 
escoles i a grups de dones, passant per les dues 
sessions de performances i l'escoHit programa 
d'un únic concert^.

La cultura és viva grácies a aqüestes 
mediacions vives. Avui la cultura i l'art tenen 
l'oportunitat, de la má de les dones, d'abandonar 
el món deis conceptes i els discursos abstractos 
i retornar a fer práctica encarnada basada en 
l'experiéncia real i concreta de cada una i de 
cada un de nosaltres. Experiéncia de l'art «en 
preséncia», vital, sensual i generosa que es dóna 
en posar-nos en relació de convivéncia creativa, 
cultivant el dia a dia, amb els peus a terra i agraint 
a l'altre la seva creativitat.

M. C.- M'agradaria centrar-nos ara en les obres 
que aplegava la mostra Topogrofies. Atles 
médic-ortístic. Tal com indica el títol, les obres 
de la Laia Martí Puig i la Cori Mercadé no tan sois 
comparteixen el fe t de situar el eos en el centre 
de la seva experiéncia estética, sinó també de 
posar en relació crítica dues formes conceptuáis 
i simbóliques de representar la maternitat i el 
naixement. La que ens arriba del diseurs científic 
sotmés a la lògica de la universalització i a 
l'economia reproductiva. I la generada des del 
diseurs simbòlic de l'art en qué l'acte de néixer 
esdevé font de sentit i obertura simbòlica.

C. M.- Les dones que treballem des de la Hibertat 
femenina hem créât llenguatge artistic i tenim 
llenguatges a la nostra disposició, però sobretot 
ens agrada el llenguatge com a capacitat de 
mediació. Tornaré a un cas concret. En un acte 
cultural obert, una dona d'entre el pùblic va 
comentar que no entenia, en general, les obres 
d'aquella exposició i en concret, l'obra de l'artista 
Ignasi Aballi. Davant d'aquesta afirmació l'artista.

5 Una selecció de Stabat Mater interpretada per Carme Murió 
i Daniel Antotí. Perform-grafia: Acte d'escolta. La primera sessió 
amb dues artistes: Celia Prats Toràn i Mar Serinyà, que van dialogar 
amb Texposició a través d'una performance. La segona, una série de 
performances encadenades, creades amb molt d'amor i talent per 
alumnes de l'assignatura Estudis de performance de la Facultat de 
Belles Arts de la UB: Anna Bonfill, Anna Roca, Sabina Vilagut, Anna del 
Bosque, Paloma Orts i Nina Orteu.
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senzillament, li va respondre que probablement, 
la seva obra no s'adreçava a ella, sino que el seu 
treball d'artista parlava i s'adreçava al món de l'art.

En contrast amb aquesta anècdota, n'explicaré 
una de recent que va ocórrer durant una visita 
comentada a l'exposició Topografies d'un grup de 
dones. Una d'elles, davant Les Pietots (teles on s'hi 
poden veure mares sostenint els seus fills/es tan 
grosses com elles), i escoltant les meves paraules, 
es va commoure, i tota plorosa, va comentar que 
ella havia tingut una filia amb una minusválua greu 
i que, per a tenir-ne cura, practicava totes aquelles 
posicions que apareixien representades en Les 
Pietots. Els diferents encaixos corporals mare/fill 
o filia que per a mi eren metàfora de la maternitat, 
per a ella eren realitat viva. Totes varem gaudir 
de les seves explicacions. El regal va arribar quan 
ella va relacionar aquesta obra amb una de la Laia 
Martí Puig, anomenada Puah, en la qual planteja 
el sospir com a gest regenerador. La dona ens va 
explicar que després de moure la seva filia amb 
gran esforç feia un sospir profund que l'ajudava 
a tornar a carregar forces i a continuar. Aquesta 
experiéncia encarnada de les obres, realment no 
té preu i ens acompanyará a nosaltres i a les obres 
sempre més. «Yo no entiendo de arte», va dir, « 
però estas obras me parecen de verdad».

A. B.- El treball d'aquestes dues artistes 
m'interessa perqué comparteixen aquesta 
capacitat d'elaborar llenguatge — de crear 
simbólic— a partir de la seva experiéncia, que 
reconeixen sexuada en femení. Una experiéncia 
del eos personal, de vegades íntima i de vegades 
relacional (la relació amb la história de la 
representado del eos, mèdica i artística, per 
exemple).

El eos no és un tema en aquesta exposició, sino 
la frontissa que fa possible el descobriment de 
qüestions de la realitat que cada una viu i també 
de la cultura de les dones, del que altres dones 
t'expliquen. Hi ha qui no sap com relacionar-se 
amb les obres d'aquestes artistes perqué no està 
habituât a pensar des de l'experiència i prefereix 
mantenir-se en els discursos i conceptos 
abstractos sobre el cos que l'intel-lectualitzen.
A més a més, les obres d'aquestes artistes no 
neguen ni la visualitat ni els afectes, que son els 
dos grans anatemes de la tradició antiexpressiva 
masculina de l'art.

Apel-lar a les Tres Mares (Trinität femenina) 
com a referent o incloure un déterminât simbólic 
de l'amor entre mares, filies, amigues i ávies 
representa moites coses que segurament els 
discursos critics actuals no tenen eines per a 
interpretar i nosaltres pensem que són llenguatge 
contemporani.

C. M.- Alguna explicado inexplicable deu tenir 
el fe t que el mainstreom de l'art es mostri 
entossudit a no reconéixer la sexuado de la 
cultura. En el fe t que es negui tan explícitament 
a valorar les genealogies femeninos, sobretot, 
quan s'expressen en determinats llenguatges 
i estétiques que no pertanyen a l'heréncia 
ortodoxa del conceptual canónic deis anys 
seixanta isetanta.

M.C.-Si en la llarga tradició moderna el plus 
propi de la prodúcelo cultural s'adreçava a la 
multiplicitat de les diferéndes individuals, en 
l'era de les indústries culturáis els destinataris 
de la cultura són una massa anònima d'individus 
catalogada en categories universels: turistes 
culturáis, consumidors culturáis, receptors 
de béns culturáis. La cultura convertida en un 
bé cultural significa, ni més ni menys, que ha 
quedat reduïda a la seva radical materialitat. La 
concepció materialista de la cultura ha estât un 
acte alliberador fugint de les grans ideologies 
i utopies que avui están en plena crisi, però en 
aquest transcurs, també hem perdut el valor no 
material de l'art, el seu capital simbólic.

A. B.- Exactament. Però en la tradició femenina 
de la cultura trobem exemples que aquesta 
opció per la materialitat — molt necessària per 
pensar la contingència en termes humans— no 
va necessàriament deslligada de la capacitat 
de pensar la transcendència. Em refereixo, per 
exemple, a les aportacions de les mistiques 
occidentals; algunes beguines, i escriptores com 
María Zambrano o Clarice Lispector, que són 
grans mestres en treure fru it d'aquesta paradoxa.

Com també les artistes Agnes Martin, Lygia 
Clark O, a casa nostra, Isabel Banal, per exemple. 
Dones que treballen des de la materialitat del 
llenguatge i l'experiència sensorial i, a partir 
d'aqui, no tenen problema per deixar emergir la 
dimensió transcendent amb un llenguatge que 
orienta a qui va a peu per la vida.

Figura S:
Laia Martí Puig 
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Arts Coming, un nou mercat de l'art i la cultura

PILAR BONET

C o n te m p o ra ry  a r t  is  fo r  e ve ryo n e

ARTS COMING /  BARCELONA

Figura 1:
Col.leccio Arts 
Coming/
Contemporary art
editions
(2012-2015).

Vivim un temps de canvi. Aquesta frase és 
el titu lar de premsa més réitérât i també la 
constatació general d'un procès de transformado. 
Sabem que alguna cosa ha acabat. No discernim 
els perfils d'aquest nou episodi, però vivim de 
pie el desassossec del gir i valorem la direcció 
que emprén. Tots els ambits de la societat, 
també el de la cultura com a marc de prodúcelo 
de coneixement i l'art com a possibiütat de 
l'experiéncia, están afectats.

En aquest nou cicle, el paper de l'artista i la 
fundó de l'art assumeixen responsabilitats més 
étiques i sovint menys avaladores d'una estètica 
autocomplaent o de servitud al mercat. No és 
gens difícil observar-ho. En els escenaris de l'art i 
entre els projectes deis creadors podem analitzar 
l'energia d'aquesta voluntat de dialogar o de 
confrontar-se ais conflictes del nostre temps 
i plantejar lectures sobre la nostra història o 
friccionar els llenguatges establerts per a generar 
interpretacions. Al museu, a la galeria o en altres 
espais de recepció artística, la creado traballa 
fent relectures sobre el nostre passât, posant en 
qüestionament els rois de genere, implicant-se en 
débats al respecte dels conflictes politics que es 
generen en les lleis d'estrangeria o els processus

colonitzadors. Existeix un art de voluntat social i 
de comportament politic que no busca el mercat 
del preu sinó l'espai de la reflexiô, la denùncia, o 
una estètica de l'emergència.

Es tracta de produccions artistiques 
que també gestionen nous vineles amb 
els espectadors, les galeries o el mercat 
convencional, i que fan resistèneia a la pura 
especulado econòmica de l'objecte estètic. Allò 
que denominem art contemporani, una part 
important, es confronta a la nécessitât que la 
creació interpreti les condicions històriques 
del present i treballi en la direcció de crear llocs 
on negociar amb el real, defugint la condició de 
simulacre i l'espectacle de l'art. En aquesta zona 
de débat, pensem la idea de l'art com a espai i 
acciò d'un esperit utópic capaç de no rendir-se a 
determinants capitalistes. Molts artistes i obres, 
múltiples iniciatives culturáis, treballen aquest 
objectiu: la resistèneia intellectual i política a la 
pura especulació econòmica del mercat de l'art. 
Quan l'art esdevé tan sois mercadería potser ja 
no és art, cal invertir en altres valors i energies 
transformadores.

En aquest registre de producció s'identifica la 
plataforma cultural Arts Coming/contemporary 
art editions. Una iniciativa creada el 2012 a 
Mataró amb l'objectiu de treballar molt a prop 
dels artistes per fer producció d'obres que siguin 
assequibles i accessibles, en preu i continguts, per 
a un pùblic més ampli i divers. La missió d'aquesta 
iniciativa és treballar a contracorrent de l'art corn 
a luxe 0 corn a espectacle i a favor d'una producció 
de petit format, en edicions no limitades que 
impliquen una potencialitat del contingut. Arts 
Corning prefereix el valor per sobre del preu. 
Parlar d'art no és tan sols definir i analitzar codis, 
sinó atendré llocs per a Tacciò que puguin remoure 
estructures mercantils i reparar la iniquitat 
absoluta de la cultura institucional, poc donada a 
Tesperit critic. Les edicions d'Arts Corning formen 
part dels fronts oberts de resistèneia a una 
banalització de la cultura.

L'origen d'aquest projecte es troba en un espai 
compartit de lectures i pensament critic. És una 
iniciativa feta de complicitats, entre els editors 
i els artistes, el public i el nou coTleccionisme. 
L'objectiu és produir i promocionar obra
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d'artistes contemporanis, en diferents formats 
i materials, però sempre de petit format i gran 
recorregut conceptual. A la manera d'una editorial 
0 discogràfica independent i amb un guió ciar 
de comissariat, les obres de la col-lecció d'Arts 
Corning s'ofereixen a públic i compradors des 
d'una web que no funciona com a simple botiga 
sinó com a espai de formació i debat. Les obres 
comporten llargs processes d'investigació i 
lectura, però el seu preu oscil-la entre els 30 i 
els 150 euros, générant un model emergent de 
col-leccionisme obert a nous públics. Artistes i 
editors comparteixen la certosa que l'art és una 
forma de recerca i de débat sobre el context del 
nostre temps i que aquesta responsabilitat és 
prioritaria.

Autors de prestigi
Actualment, la col-lecció Arts Corning compta 
amb 11 obres d'autors nacionals i internacionals 
de reconegut prestigi. Alguns d'ells han exposât 
recentment al MACBA 0 el Museu Reina Sofia 
de Madrid i han estât proposats per a la Biennal 
de Venècia d'aquest any: Rogelio López Cuenca, 
Nòria Güell, Fernando Sánchez Castillo, Milena 
Bonilla, Rafel G. Bianchi, Xavier Arenós, Mireia

Sallarás, Domènec, Antonio Gagliano, Francese 
Abad i Dani Montlleó. Malgrat la seva trajectória, 
tots han accedit a formar part del projecte d'Arts 
Corning per afinitats intellectuals i politiques. 
Les seves peces están produïdes al nostre 
territo ri en processes artesanals 0 industrials i 
van certificades pels autors 0 1'editora. Es tracta 
de formats i tècniques diverses: Ilibres d'artista, 
petites escultores, objectes manipulats, dibuix, 
fotografia 0 teixits. No importen els materials ni 
les tècniques exclusives de l'art, si les narratives i 
els comportements.

Es tracta d'obres i trajectòries potents per 
la seva lectura sobre els conflictes del nostre 
temps: revisions sobre la memòria histórica, 
anàlisi sobre la crisi del llenguatge, perspectives 
d'acció política, noves afiances entre l'art i el 
disseny, consciéncia social, activisme poètic. 
Efectivament, produccions de petit format i gran 
contingut. És important destacar que cada peça, 
quan arriba al comprador, porta material escrit 
que dóna informació sobre l'autor i el procès 
de treball. La part d'informació i de formació 
és fonamental quan abordem el món de l'art. El 
web d'Arts Corning ofereix múltiples articles, 
entrevistes i d'altres continguts pensats per

Figura 2 (esquerra):
No preguntis a l'ignorant, 

Rafel G. Bianchi, 2012.

Figura 3 (dreta):
Copyright reasons, 

Rogelio López Cuenca, 
2013-
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■NATJaV LAS PATRIAS

Figura 4 (a dalt):
Rosa,
Karl and Ludwig 
Domènec, 20J2.

Figura S (a baix):
Nada por las patrias, 
Fernando Sánchez 
Castillo, 2014.

a usuaris diversos i en la ideologia d'una lliure 
circulaciô de la cultura. Estudiants i professsors, 
artistes, curadors o col-leccionistes poden 
accedir als materials de web o intervenir en 
alguns dels projectes que es generen en aquest 
espai: entrevistes als artistes, cicles de creado i 
comissariat de gif's, articles critics o selecció de 
fragments literaris, musicals i cinematogràfics a 
l'apartat de blog (www.artscoming.com).

En les edicions d'art d'aquest projecte, la 
samarreta estampada de Rogelio López Cuenca 
ens recorda la nécessitât de transgredir les 
franquícies del copyright i treballar per la cultura 
lliure, la petita escultura de Domènec revisa 
la historia de l'arquitectura moderna europea 
i la seva representació politica, mentre que la 
figura de l' ignorant de Rafel G. Bianchi avaia el 
reconeixement de la ignorància com a principi 
de la saviesa o Fernando Sánchez Castillo regira 
la consigna militar en Nodo por los patrios. Les 
obres d'aquests artistes són representacions, 
imatges i lectures que ens acompanyen en noves 
perspectives sobre la realitat i la possibilitat 
d'intervenir en altres futurs possibles. No es 
tracta de treballs formalistes, continuadors del 
canon estètic i els privilegis de la tradició, són 
obres que no busquen la contemplació sinó Tacciò. 
Els continguts no són exclusius per a experts en 
art; al contrari, ja que dialoguen amb una realitat 
propera i compartida per tots. Aixi és Tart del 
segle XXI, menys formal i més inteTlectual.

Perfil critic i renovador
Arts Corning és una empresa cultural amb perfil 
critic, renovadora en la seva manera d'atendre 
Tart i el mercat. La creativitat està implicita en 
qualsevol actitud critica i el projecte comparteix 
aquesta concepció més filosòfica, més politica i 
menys objectual de la creativitat. No interessen 
les obres per la seva pura formalització i efecte 
mercantil, sinó més aviat perqué ens permeten 
repensar el món i imaginar una altra realitat 
possible. Vivim un temps de canvi, els itineraris 
de Tart ens assenyalen els camins del nostre exili 
volontari.

Quan el l8o6 el poeta Hölderlin va decidir 
emmudir, aconsegui el dm de la poesia. En el seu 
exili personal de més de trenta anys només va 
engendrar una paraula: Polloksch. Una paraula que 
no significa res però que és el principi de la nova 
poesia, un balbuceig que ens exhorta a caminar 
malgrat trobar-nos a la intempèrie d'un temps 
desconegut. Aquesta paraula, brodada a la gorra 
que l'artista Xavier Arenós ha realitzat per a Arts 
Corning, és un antidot contra Testupidesa i la 
resignació. Una gorra no és només una gorra, el 
valor no és el mateix que el preu.
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Les xarxes dissenyades sobre paper

MONTSERRAT MOUNER

L'any 2010 neix la xarxa de Centres d'Arts Visuals 
de Catalunya, amb un disseny sobre el paper, 
el mateix any que es va aplicar la Ilei Òmnibus.
La plataforma No retolleu lo culturo, integrada 
per més de 7000 professionals del "sector 
cultural", va publicar un manifest on deien que:
«La progressiva retirada de recursos, la imposició 
d'una direcció politica, l'avantprojecte de Ilei 
Òmnibus i la imminent aprovació de la Ilei d'agilitat 
són els graons d'un procès de desmantellament 
del nou model de gestió independent». Tot aquest 
entramat, dins del context de crisi que es va 
encentar l'any 2008.

Estructurar una xarxa d'arts visuals és tasca 
complicada, sobretot si no tens en compte una 
premissa molt important: les xarxes no poden 
sorgir d'un decret, es generen per complicitats 
dels seus equips de treball.

Aquest disseny sobre paper va deixar 
entreveure els somnis d'allô que no pot ser mai 
régulât des d'una óptica dirigista i personalista, 
i va marcar i accentuar una política cultural que 
desactiva la capacitat crítica, la recerca i la 
innovació de l'activitat creadora i artística, to t 
estimulant la competitivitat entre els espais. És 
una política que deixa de banda la cultura com un 
dret, en la qual el perfil de l'agent va íntimament 
lligat al d'emprenedor cultural i que, per tant, ja 
no pot dependre deis ajuts de l'estât, a no ser que 
els projectes apliquin aquesta visió empresarial; 
al mateix temps fomenta una estructura d'embut, 
o de grau de puresa, envers temes concrets, que 
depenen de la voluntat de les institucions.

Estructurar una xarxa d'arts visuals és tasca 
complicada, sobretot si no tens en compte 
una premissa molt important: les xarxes 
no poden sorgir d'un decret, es generen per 
complicitats deis seus equips de treball.

Així, ens trobem que les politiques culturáis 
envers els processes contemporanis de les 
arts visuals es troben en una crisi de valors 
i d'ideologia de la qual están excloses i són 
prescindibles. La crisi accelera les decisions a 
prendre enfront d'un ùnic tema, els diners.
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La politica cultural que s'està aplicant, amb el 
rerefons de la idea de país, hauria d'anar més enllà 
d'una qüestió econòmica. Cai una perspectiva 
més global que no només tingui en compte les 
arts visuals com a entreteniment, sino que 
englobi també el sistema educatiu de les arts i els 
processes de recerca.

Sí, hi ha una manca de recursos, un retard en 
les convocatóries i un retard en els pagaments.
La fallida de la Generalität i la pressió i el 
desplaçament de la pressió econòmica als 
ajuntaments per suportar aquest binomi 
equitatiu del 50%-50%, han deixat marge perqué 
els ajuntaments decideixin si volen mantenir 
aqüestes estructures creades sobre el poper com 
a estructures d'estat, o en el millor deis casos 
els hi donen continuítat, cobrint les direccions 
amb els seus treballadors. Per tant, passem de 
projectes a infraestructures, a edificis gestionats 
per f  uncionaris que no tenen gaire marge per 
evitar les decisions directes dels politics i les 
seves visions de cap on s'ha de dirigir la creació 
contemporània. Totes coneixem casos flagrants

Dibuixant les xarxes 
pei decret divi? 

Collage, 
Montserrat Mollner, 

2015.
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Dibuixant/Reordenant-
Caos/Control.
Collage,
Montserrat Mollner, 2015.

d'espais i projectes desapareguts o reconduits els 
darrerscincanys.

D'altra banda hi ha una manera mes subtil 
però no per això menys profunda i important: 
és la qüestió de visibilitat o invisibilitat, de 
reconeixement de la feina que es fa, i la negado de 
manera sistemàtica d'aquest fe t per part de qui 
es considera aixi mateixa l'elit.

Un exemple pervers del poder de la visibilitat 
0 no que tenen les politiques culturáis és el fe t 
que ara, l'any 2015, davant el desplegament del 
Pia Integrai de les Arts Visuals i l'informe previ 
que l'acompanya, la Xarxaprod -la xarxa d'espais 
de producció i creació de Catalunya, una xarxa 
híbrida que conté actualment 24 espais i que 
entre els seus membres hi ha espais de la xarxa 
oficial i espais privats amb vocació de servei 
públic, que neix l'any 2006 en una primera trobada 
a Can Xalant-, no surt ni anomenada. S'esquiva 
amb plena consciència.

«Els espais de producció d'arts visuals han 
de tenir inversió pública, i la continuXtat i 
el recorregut suficient per donar els seus 
fruits»

Aquest fe t fa més complicada la supervivéncia 
deis espais/projectes que han de reconvertir-se i

replantejar-se els processes que generen des de 
les seves estructures de treball, i condiciona el 
funcionament deis espais de nova creació.
Un model seriós de creixement, el dóna un 
bon projecte i un bon equip de treball; el 
creixement d'un espai depén de la qualitat en 
les programacions, del coneixement que genera 
en els seus programes de recerca, establint 
col-laboracions per obtenir cohesió de processes i 
generar economia real.

Sí que hi ha espais i xarxes de nova creació que 
neixen amb la voluntat de no dependre deis ajuts, 
ni velen fer empresa, créant comunitats en les 
quais no entren les relacions laboráis; per tant, el 
cost de manteniment d'infraestructura i d'equip 
de treball no es contempla que sigui retribuit amb 
un lloguer o un salari. És lícita, però, l'opció de 
substituir aquests professionals pertreballadors 
voluntaris, o la utilització d'estudiants en 
practiques, però per si sola no és una solució a 
mitjá-llargtermini.

Els espais de producció d'arts visuals han 
de tenir inversió pública, i la continuïtat i el 
recorregut suficient per donar els seus fruits. 
Perqué això sigui efectiu és necessari reconèixer 
la importancia de les practiques artistiques 
contemporànies, reconèixer la creativitat per 
canviar les situacions actuals.

Es parla de clusters creatius, de ciutats 
créatives. La creativitat està en boca de tots els
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politics i gestors per sortir de la crisi, però això és, 
un altre cop, sobre el paper; la realitat és que no 
s'està invertint en la recerca artistica.

Si hi sumem que el sistema democratic que 
tenim actualment jugo a la validesa de «tants 
vots, ergo pots fer el que vulguis», provoca 
un error constant que va en detriment del 
desenvolupament i la projecció cap a possibles 
canvis. En definitiva, no acabem d'avançar mai 
cap a un sistema reaiment just i equitatiu envers 
les politiques culturáis enfront de les propostes 
desenvolupades per la creado contemporània 
dins de les arts visuals i de quin paper executor 
han de tenir les administracions.

Si les infraestructures son tan volatils corn els 
projectes; si hi ha una opacitat externa del treball 
que desenvolupen aquests espais, dels agents 
que en formen part, de les baúles que existeixen 
al voltant de la prodúcelo artistica en relació 
amb les arts visuals; si tenim dar que estem en 
un moment en què l'ètica i l'estètica no poden 
separar-se, quines son les Unies que s'han de 
traçar i quins nodes de connexió es crearan?

La clau és si la politica cultural Than d'exercir 
els politics de professió o els professionals. 
Arribats a aquest diàleg antic i, ja em disculparen, 
pesât, és important no perdre de vista que en 
aquests espais que conformen les xarxes, el 
pùblic s'ha convertit en usuaris i s'han créât 
comunitats d'aprenentatge, de coneixement, 
que queden fora del circuit oficial, d'allò que 
anomenen la indùstria cultural, l en altres casos 
hi ha un pas més: els usuaris han passât a ser 
habitants.

«Si tenim ciar que estem en un moment en 
qué l'ètica i l'estètica no poden separar-se, 
quines són les línies que s'han de trabar i 
quins nodes de connexió es crearan?»

Aqüestes comunitats neixen també de la mixtura 
de disciplines que s'ha donat en el camp de la 
creado contemporània, sumant ais processos 
artistics la recerca tecnològica, l'arquitectura, 
l'urbanisme, la politica, la sociologia, la história, 
l'ecologia, la permacultura, etc. Es posicionen amb 
un cert distanciament de «la visió encotillada que 
pot tenir de vegades la gestió cultural». Al mateix 
temps fugen deis comissaris politics, que amb un 
diseurs de Ilibertat ideològica encara volen incidir 
i marcar les Unies a seguir.

La vida i la creació de xarxes segueix succeint 
a banda de politics i gestors, que insisteixen 
a marcar linies i cercles de connexió. Ens 
equivoquem a l'hora de dissenyar les xarxes

sobre el paper, i deixar i explicar la seva evolució 
en un pur pia teòric. Les xarxes neixen de la mà 
de la complexitat de vida, en la quai els forats 
de vegades són més vitals que els nusos que les 
creen.

Important: per no perdre to t el coneixement 
i el recorregut històric, hem de seguir treballant 
amb mécanismes de col-lectivitat, és un procès 
lent i desgastant però al mateixtemps enriquidor 
i pie d'aprenentatge. Potser és utôpic, però 
arribats a aquest punt, s'ha de Iluitar per les 
solucions integradores, en l'acte de fer, que 
incloguin sectors amplis de la societat i alhora 
incorporin l'especificitat de cada membre, cosint 
cada nus amb cura.

Temps de cosirnusQS.
Collage.

Montserrat Moliner, 2015-
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La relativitat d'allò observât com a posició diferencial: 
Indùstria, fábrica, laboratori?

TERE BADIA

Ariadna Gaiteras, 
artista resident 
a Hangar,
al PARATEXTnúm. 4. 
Jung de 2015.

Una industria és un conjunt de processes i 
activitats que tenen corn a finalitat transformar 
les matèries primeres —de qualsevol tipus, 
tangibles o intangibles— en productes 
manufacturais o semielaborats per ser 
distribuïts i consumits de forma massiva. Per 
fer possible una indùstria son necessàries 
matèries primeres, maquinària i recursos humans 
organitzats en Hoes o estructures com empreses, 
fabriques o laboratoris.

Una fábrica (del llatí fabrica-obra) és un 
Hoc —físic o virtual— prove'ít de maquinaria, 
eines, processes i/o servéis necessaris per a la 
producció d'algun objecte. Ens diu Wikipedia que 
el terme «fábrica» se sol vincular a un espai físic 
on les matèries primeres es processen, però que 
també pot significar-se en Hocs virtuals on no es 
generen materials sino intangibles com servéis, 
on es transformen idees o també es capaciten 
individus.

Un laboratori és un Hoc dotât dels mitjans 
necessaris per realitzar recerques, experiments, 
practiques i treballs de carácter científic, 
tecnològic o tècnic; està equipat amb instruments 
de mesura o equips amb els quais es realitzen 
experiments, recerques o pràctiques diverses, 
segons la branca de la cièneia a la quai es dediqui. 
La seva importància radica en el fe t que les

condicions en què ocorren aquests processes 
están controlades i normalitzades, de manera 
que, per un costat, es pugui assegurar que no es 
produeixen esdeveniments que alterin el résultat 
dels sistemes de mesurament, i per l'altre, es 
pugui garantir que l'experiment realitzat és 
repetidle per un altre laboratori de forma que 
s'obtingui el mateix résultat.

Hangar es defineix corn a centre de producció 
i recerca d'arts visuals, que ha anat ampliant i 
modificant els seus serveis als creadors a mesura 
que les necessitats dels artistes anaven variant. 
Va obrir el 1997 a Barcelona corn a projecte de 
l'Associaciô d'Artistes Visuals de Catalunya 
i des del 2003 està gestionat per la Fundació 
privada AAVC, amb un patronat conformât fins 
avui enterament per artistes. Des de Havors 
ha anat transitant per la taxonomía de les 
infraestructures culturáis (indùstria, fábrica, 
laboratori...), sense variar l'objecte de facilitar el 
treball dels creadors sigui quin sigui el seu procès, 
i contribuir a la millor consecució de cadascun 
dels seus projectes. Tots els serveis del centre es 
concentren en facilitar l'accès dels artistes a eines 
i recursos materials o tècnics necessaris, i aportar 
un context d'experimentació, recerca i de Hiure 
transferència de coneixement.

El Hoc que ocupa Hangar és permeable. La 
seva proximitat a totes les pràctiques artistiques 
i l'adaptabilitat dels seus serveis i eines de treball 
a les mateixes pràctiques, fa que el projecte del 
centre sigui alternent reactiu. La seva filosofia 
de treball en codi obert entén l'accès a les eines 
de producció corn una de les seves prioritats, 
amb especial cura per aquelles eines que han 
estât desenvolupades sota la filosofia del codi 
Hiure. La inclusió específica de l'experimentació 
i la recerca artística, des de les arts visuals i des 
de l'encreuament de les seves metodologies i 
objectius amb altres disciplines, voi construir un 
espai contrahegemónic des del qual repensar els 
entorns i processes de producció i els métodes 
de la recerca, vinculant universitats i centres 
de recerca i desenvolupament artistic, social, 
tecnològic o científic, amb artistes individuals i 
coHectius no necessàriament vinculats a espais 
homologats per a la recerca. 1 precisament, la seva 
vinculació amb els entorns més experimentáis de
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la produccíó artística és un compromis déclarât 
amb el necessari espai d'assaig artistic. En 
definitiva, l'existència d'Hangar respon a l'oferta 
d'una amplia condicio de possibilitat del treball 
dels artistes.

Hangar pot ser interprétât aixi corn un 
simptoma — que no paradigma— del recorregut 
de la producció artística de les ùltimes 
décades, al llarg de les quais s'han produit grans 
desplaçaments reals i simbòlics sobre quin és 
l'objecte de la producció cultural, i de corn i des 
d'on es construeix aquest objecte. Per aquest 
carni hem vist corn la representació d'imaginaris

desallotjava el legitimador display institucional 
del museu; com es movia el focus sobre els 
objectes cap al Hoc de la seva producció, de la mà 
de la metáfora de la fábrica; i corn mutaven, al 
ritme de l'economia immaterial, cap a l'intangible, 
l des d'aqui, els artefactes artistics, acoblant- 
se a les tecnologies mediáis i a les ciències i 
vinculant-se amb el processual, han ocupat la zona 
del laboratori, accedint a la mecánica de l'eina, 
desencadellant els mécanismes i révisant les 
mateixes condicions de la producció. En aquest 
trajéete pel tangible i l'intangible, les practiques 
artistiques contemporànies han anat conformant

Diego Paonessa, 
artista résident 

a Hangar, présentant 
Levitaciô d'una gota d'aigua 
al PARATEXT, n r4 a Hangar, 

Jung de 2015.
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Interfight, 
de César Escudero, 
realitzat pardalment 
durant la residencia de 
l'artista a Hangar, 2015.
En el marc
del projecte PIPES
<http://pipe5.hangar.org/ :

a Hangar un espai molt propi, un Hoc no normatiu 
en el quai es redefineixen codis i processus 
memoritzats i assumits, tô t tipus de codis i 
tô t tipus de processus. Més que un laboratori 
contrôlât i normalitzat, més que una fábrica 
productiva, més que una vitrina magnificadora, 
ens trobem amb un Hoc la dinámica del quai opera 
des de la distribució dels mécanismes abans 
que la seva concentrado, des de la mirada sobre 
els processus i sobre Tintent i Texperiment, des 
de Tentesa que l'objecte és prototip i també 
artefacte. És, dones, una dinámica per la quai el 
que es posa en qüestió son els models productius 
i restructura on están inserits.

Aquesta manera de pensar la prodúcelo 
cultural no és nova. Walter Benjamin, en la seva

conferèneia L'autor corn o productor, i després 
d'ell molts altres, va proposar que la relaciô 
de l'artista amb la prodúcelo fos dirigida a 
transformar radicalment els models productius 
més que no pas a utilitzar aquests models amb 
finalitats que podien complir-se deixant intacta 
restructura de poder implícita en els mateixos 
models. Convidant els artistes a repensar la seva 
situado corn a productors dins del propi sistema, 
es posen les bases per a una altra praxi en la qual, 
en Hoc de donar per bona la posició de cada agent, 
i en Hoc de considerar l'estabilitat de la cadena 
de valor com alguna cosa immutable, es provoca 
l'alteradó d'algun element agent o agènda en 
aquesta equació composta, que ha d'incidir en la 
fundó i en la perform ativitat dels altres elements 
de restructura.

El desplaçament de la posició dels mitjans per 
a la producció, de la força del treball que genera 
objectes, de la materialitat d'aquests objectes, 
ha anat intervenint a l'economia productiva — 
producció de béns, d'objectes, de coneixement 
i també la pròpia praxi— d'Hangar. Però també 
ha modifícat la seva economia reproductiva, és 
a dir, la seva pròpia estructura organitzativa i 
la seva relació amb la comunitat a la qual atén, 
fins convertir-se en un Hoc on importa tenir 
cura d'allò domèstic, de les relacions entre el 
conjunt d'agents, de projectes, de tecnologies, 
institucions i individus que treballen junts i de 
costat, articulant béns, Hocs i interessos comuns. 
Una economia reproductiva que el sistema de 
l'art i les seves politiques, com to t sistema de 
producció, tendeix a fer invisible, però l'existència 
de la qual és clau al moment de construir i 
alimentar el substrat cultural i que és clau en 
l'assemblatge del col-lectiu, perqué aquesta és 
una construcció que canvia de naturalesa de 
forma constant, i precisa d'una atenció específica.

Un centre de producció i recerca d'arts 
visuals no és només un Hoc d'accés a les eines 
que possibiliten la producció de l'artefacte (la 
fábrica), la seva experimentació i el desentrellat 
dels seus mécanismes (el laboratori), sinó també 
el context en el qual construeix la seva comunitat, 
un col-lectiu que es mou en funció de la relació que 
estableix qualsevol dels agents que hi actúen amb 
els elements que conformen l'epidermis del seu 
contorn; que es reforça en les seves capacitats 
de reaccionar i accionar el seu centre i la seva 
perifèria, i que pot percebre's voluble perqué 
modifica de forma constant la seva posició 
depenent del punt de vista triât. No obstant aixô, 
al final del que es tracta és d'adonar-se que, corn 
en la lògica borrosa, l'inestable és la condició per a 
la pregunta sobre l'existent.
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New Ritual^04. The Clitoris is an Iceberg
Les Salonnières

En el sen estât conceptual el projecte El Ritual parteix de la recerca de la historia moderna de la 
histeria com a «malaltia de l'úter». Al segle XIX l'úter era entés com un organ mòbil que deambulava 
pel cos femení i que tenia efectes simptomàtics com l'excitació nerviosa, els atacs compulsius i la 
sufocació. Lòrgan sexual femení, desconegut i estrany en aquell moment, va portar a realitzar una 
acurada anàlisi i un estudi que explorava el eos de diferents «malaltes». Les teories desencadenants 
de Freud i Charcot van derivar en el domini i la medicalització del eos de la dona. Sota una mirada 
completament androcéntrica van derivar creences i afirmacions sobre la vagina i l'orgasme femení 
que avui provoquen molts interrogants.

L'estat actual del projecte ens ha endmsat en l'estudi de la uròlogo Helen O'Connell de l'Hospital 
Royal Melbourne, que el 1998 va publicar el seus estudis sobre el veritable abast i mida del clitoris. 
Passant pels estudis dels investigadors francesos Dr. Odile Buisson i Dr. Pierre Foldes, que el 2009 
van donar al mon mèdie la primera ecografia 3-D completa del clitoris estimulat. Van traballar 
durant tres anys sense cap finançament adéquat. Gracies a aquest estudi, s'entén que el teixit 
erèctil del clitoris infla i envolta la vagina; aquí s'explica com el que una vegada es va considerar un 
orgasme vaginal és, en realitat, un orgasme del clitoris intern.
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Les Sabnnières som  tre s  d on es  a r t is te s  que  t re b a lle m  ju n te s  des 
de fa  v u ita n y s .

Ens c la ss ifiq u e m  corn a a r t is te s  in d isc ip lin a rs ; ens a grada  
e x p e r im e n ta r am b  d ife re n ts  fo rm a ts  i no ens c la ss ifiq u e m  en cap 
d isc ip lin a .

C on flu ïm  e n tre  p ra c tiq u e s  p e rfo rm à tiq u e s , p la n te ja m e n ts  p o s t- 
fe m in is te s  i p ed ag og ía  e xpand ida . U tilitz e m  el cos, el m o v im e n t, la 
m úsica, la subvers ió , el g a m b e rris m e  i la p a rt ic ip a c ió  de l p u b lic  en 
les n o s tre s  acc ions. E n tenem  que l'a p o d e ra m e n t c r it ic  de la re a lita t  
soc ia l no e s tá  re n y it a m b  la n o s tra  fa c u lta t  d 'a p re n d re  lúd icam e n t.

Per a n osa ttre s , la v ida  és un joc .
E levem  el jo c  a una a c t iv ita t  co l- lec tiva  m ajor, i ho u ti l i tz e m  com  

a m e can ism o  p e r a la re c re a c ió  socia l, a p ro p ia n t-n o s  d 'a q u e s t seg le  
XXI; que  és el seg le  de la p e r fo rm a t iv ita t ,  com  a d is p o s it lu  c e n tra l de 
c re ac ió  de  s e n tit.

El n o s tre  s e c re t és g a u d ir  am b el que  fern. El n o s tre  a r t  s 'ac tiva  
am b  tes p e rso n e s  q ue  aco m pa n ye n  les n o s tre s  accions,

R e ce n tm e n t, hem  e s tâ t b ecad es  p e r BCNProducció 'M, am b 
el p ro je c te  PROD-Couchsurfing  en la ca te g o ría  de p ro je c te  
d e s lo ca ü tza t.

H em  d e s e n v o lu p a t p ro je c te s , performances, xe rra d e s  i 
coH ab orac io ns , am b  el s u p o r t de  Ingravid , ACVic, Lo Pati, MACBA, 
DEAGM U5AC, F undac ió  A n to n i Tapies, QUAM  2012, IMAC, Can 
X a lan t, F ábrica  de C reació  Fabra i C oats, Hangar, Fundac ió  la Caixa, 
Agéncta  Espanyo ta  de  C oo pe ra c ió  In te rn a c io n a l i D esen vo lu pa m en t, 
A r ts  S an ta  M ónica, EART, M á s te r de  C rítica  d A r t  de  la U n iv e rs itä t de  
G irona, La Casa E liza lde, Ebent, M o n th  o f  P e rfo rm a n c e  B erlin , e n tre  
d 'a ltres .

Les S a lo n n iè res  hem e s tâ t  p ro je c te  re s id e n t a Can X a lan t,
C e n tre  de  C reac ió  i P en sa m e n t C o n te m p o ra n i de  M a ta ró  (2007- 
2009), a r t is te s  re s id e n ts  a E xp e rim e n te m  am b lA r t  (2010-2012) i 
a e ld im a m o la , agència  de p ro je c te s  a rt i's t ic s  (2012). A c tu a lm e n t 
som  a r t is te s  re s id e n ts  a La B onne  - C en tre  de  C u ltu ra  de D ones 
F rancesca  B onnem a ison .

w w w .le ssa lo n n ie re s .n e t

http://www.lessalonnieres.net


Formes de desaparició /  Les fuites a la xarxa

GEMMA CA5CÚN /  Text i fo tografía

La innovació tecnològica ha aportat noves 
maneres de crear i d'explotar obres, però 
albora, també, d'infringir-les, tal com afirma 
Raquel Xalabarder, professore de Propietat 
intel-lectual de la UOC. És a dir, ha permés usar-les 
i distribuir-les de forma gratuita, provocant una 
col-lisió dins el model econòmic de remuneració 
de creadors/es i productors/es. El saqueiga la 
xarxa és inevitable. Perqué es creu que to t allò 
que hi circula forma part del patrimoni col-lectiu 
i, per tant, és apropiadle i g ra tu it Tant se vai 
qui n'és l'autor. Tant se vai quin és el cost. Tant 
se vai que en el procès de producció hi hagin 
intervingut diverses persones, dedicant-hi hores 
i coneixement. El fe t és que hi ha facilitât d'accès 
i la majoria no està disposada a perdre-s'ho. 
Cinema, séries, música, fotografíes, pintores, 
il-lustracions, literatura, han vist com les xarxes 
són a la vegada oportunitat i amenaça.

Hi ha qui aprofita aquesta circulació de 
material digitalitzat per fer-ne negoci d'una 
forma completament descarada, és a dir, 
citant directament el nom de l'autor. Obres 
d'autors coneguts apareixen a la venda en webs 
e-commerce, sense el seu consentiment. Hi ha qui 
va més enllà: en Conrad Roset per exemple, ha 
vist perplex com una de les seves il-lustracions

s'havia convertit en un vestit de la marca Culito 
from Spain (sí, ho has llegit bé) sense que ningú li 
hagués demanat permis ni la peça en qüestió.

No és només la tecnologia, la que ha facilitât 
aquesta apropiació gratuita del que circula per la 
xarxa. També ho permet l'anonimat (fer-ho sense 
ser vistos), la descosificació i desmaterialització 
(l'objecte ha desaparegut per convertir-se en 
arxiu digital i ja no ens cal desplaçar-nos per 
anar-lo a buscar) i la no visibilitat deis processes 
(cada cop es té menys consciéncia d'on surten les 
coses).

L'abundáncia i la immediatesa converteixen 
el valor en quelcom efímer. La novetat té un valor 
més elevat que allò que porta més temps donant 
voltes. Com si la seva qualitat disminuís amb el 
temps, corn si tingués data de caducitat. La té?

Corn contrarestar-ho? En el cas de la 
música, una de les formes de generar ingressos 
actualment són els concerts en directe. És en 
el cara a cara, en la constatació que hi ha algù 
real davant nostre que està fent algún esforç i 
sobretot en el fe t de consumir experiéncia, més 
que un producte, on es recupera el valor de canvi.

Aleshores, el valor perdut de la cultura és el 
que val la pena recuperar.
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Mapejat de relacions
Els irreductibles sabadellencs de la cultura

SILVIA MARIMON

A dait:
JaulaC2 

E m e  Rock, 

2012

A baiz;
Escultura
A le x R e ig .

Molta voluntat, precarietat, imaginació i un 
objectiu: que la seva obra arribi a un públic. Els 
artistes sabadellencs no es resignen però ho 
tenen força complicatperguanyar-se la vida 
créant. Amb la crisi, les administracions pùbliques 
han tancat aixetes, ha augmentât l'IVA cultural, i 
la nova Ilei de mecenatge fa temps que s'anuncia 
però no arriba. No hi ha un mercat prou potent: 
ni museus ni galeries tenen grans pressupostos. 
Però la majoria d'artistes consultats no es 
queixen de la manca de finançament. També 
son conscients que fa temps que les fronteres 
es dilueixen: l'art es mou per espais insospitats.
No es miren el melic. Alguns assumeixen que 
sovint han de combinar la seva faceta artística 
amb alguna altra feina que no té res a veure amb 
l'art. El seu public es pot trobar en qualsevol 
racó del món i han convertit les xarxes socials 
en el seu aliat. Hi ha una crítica que sovint es 
repeteix: la línia vermella potser es va creuar 
fa temps, però no amb les retallades, sinó amb 
la manca de consciència del fe t cultural. ¿La 
societat demana cultura? ¿La desafecció és més 
preocupant que les retallades? A Sabadell, hi 
ha artistes amb un diseurs intéressant i sovint 
combatiu. La seva obra fa reflexionar sobre molts 
aspectos d'actualitat. Són provocadors. Saesegen 
consciéncies. Però la societat sabadellenca 
escolta el que volen explicar? Molts creadors 
asseguren que la seva obra ha estât molt més 
reconeguda a fora que no pas a la seva ciutat 
natal. O que fins que no se'ls ha valorat en altres 
racons del món, a Sabadell no se'ls ha fe t cas. La 
majoria està d'acord en un punt: l'art no pot estar 
en crisi perqué sempre hi ha alguna cosa per 
explicar. Ells no deixen de crear. Si la ciutat està 
atenta o no a les seves propostes és una altra 
qüestió.

Eme Rocks
«Pue fer una exposició en un soterrani de Can 
Ruil i que algù de Nova York se n'enamori»

Eme Rocks és el nom artistic de Francisco 
Martinez Guijosa (Sabadell, 1983). Aquest 
sabadellenc ha exposât la seva obra a diferents 
racons del món, entre els quais el Museu d'Art 
Contemporani de Caracas 0 l'Art Basel de Miami 
Beach. «Vaig començar amb l'art convencional, 
però a Sabadell no funcionava. Fer el pas a l'art

digital va ser essencial, vaigtrencar moites 
barreres i se'm van obrir moites possibilitats», 
explica. Nova York va ser el primer Hoc on se'l va 
reconèixer, després va venir Veneçuela 0 Panamá. 
En opinió d'Eme Rock, l'obstacle no és la visibilitat: 
«El problema no és la manca d'espais, sinó els que 
viuen aquí». Ell és fidel a Sabadell: hi viu, hi treballa 
i la ciutat inspira la seva obra, però reconeix que 
no hi té un public i que a la societat sabadellenca H 
costa assumir propostes trencadores corn la seva. 
La ciutat, però, és sempre latent a la seva obra: 
«M'ha marcat molt el Hoc d'on sóc. Vaig créixer 
a l'extraradi, als Merinals, i aixô es nota molt a la 
meva obra ».

De fet. Eme Rocks va exposar el 2012 un 
projecte a l'antiga galeria Mutts de Barcelona 
que tenia molt a veure amb el seu barri. Jaula C2 
s'inspirava en les competicions de caderneres.
Van dissenyar gàbies que volien ser una crítica 
a l'organització de les ciutats i corn les persones 
cada vegada se senten més controlades i 
perseguides. Eme Rocks no es resigna: «Treballo 
perqué la ciutat de Sabadell sigui reconeguda com 
a creadora de tendéncies. Es tracta d'expHcar que 
fora de Barcelona també passen coses». No deixa 
de moure's i de trencar esquemes: «El 2011 vaig 
fer una proposta, oferir la meva obra digitai en 
un USB. Em van dir que ningú compraria un USB. 
Vaig vendre l'USB en una galeria de Nova York i 
ara han acceptât que sí que és possible. Fins que 
no es reconeix a fora, no es reconeix aquí». En 
opinió d'Eme Rocks, ja no té sentit fer exposicions 
a les grans capitals com Barcelona, Madrid 0 Nova 
York: «La meva obra ja circulará per Internet, puc 
fer una exposició als subterranis d'un local de Can 
RuH i que una persona de Nova York se n'enamori». 
Aquest artista sabadellenc voi que el seu art arribi 
-e l seu aliat són les xarxes socials- a tothom: «No 
vuH fer art només per a iniciats». I afegeix: «L'art 
no pot estar en crisi mai perqué sempre hi ha 
alguna cosa per explicar».

Àlex Re'ig
«La qüestió sempre és no deixar mai de crear i 
ensenyar-ho als altre; si no, no ets un artista, ets 
una altra cosa...»

Alex Reig (Sabadell, 1969) ha viscut a Londres, 
Edimburg, Katmandù i actualmentviu a prop 
d'Hélsinki. Ha participât en diferents exposicions
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a nivell local, a Espanya I Europa. Es va formar a 
a la Llotja de Barcelona i a la Fundació Centre del 
Vidre, queja no existeix. «He venut alguna cosa, 
fins i to t ais Estats Units, però mai m'ha donat 
prou corn per viure de l'art, almenys regularment», 
explica. Mai, però, ha deixat de crear: «Penso que 
si et defineixes corn a artista i reaiment portes el 
fe t de l'art a dins, tant és on et trobis i corn sigui 
la teva situació personal, la qüestió sempre és 
no deixar mai de crear i ensenyar-ho als altres; si 
no, no ets un artista, ets una altra cosa...». Reig 
no ha deixat mai d'indagar i explorar, sobretot 
amb materials com el vidre i el metall aplicats a 
l'arquitectura i l'escultura, i va endegar un pareli 
d'empreses relacionades amb l'artesania i el 
disseny a Sabadell, compaginant-ho sempre amb 
projectes artístics de carácter més personal.
La crisi, però, va fer inviable la continuïtat de les 
empreses. Reig admet que s'ha hagut de reciclar 
en nombrosos casos i aprendre a traballar amb 
noves tecnologies, eines i materials. 5 'impregna 
dels llocs on va: a la seva obra hi és latent el Hoc 
on viu, la gent, els costums, la climatologia... És 
en part critic amb la irrupció d'Internet: «Gracies 
a Internet i les noves tecnologies l'art ha près 
nous camins, noves vessants, i en algún moment 
fa la sensació que fins i to t s'està dissolent, 
desapareixent. Transformant-se només en pura 
exhibició momentània, que el nostre cervell, a 
causa del massiu flux d'informació diària, ja no 
pot retenir per gaire estona». El perill, assegura 
Reig, és que «tot pot ser considérât art». Internet, 
però, també dona capacitat d'autogestió i això 
és positiu: «Sobretot per no haver de passar pel 
filtre  d'alguns especuladors i certes galeries. 
Continúen existint, peròja no poden allargar 
els seus"tentacles"tan sovint per manipular 
preus i gestions diverses amb col-leccionistes i 
museus». El problema de l'autogestió, reflexiona 
Reig, «és que ens roba força temps. Recordem 
que som artistes i no sempre ens sabem vendre 
bé, malauradament. Llavors ja tornem a estar 
com a l'inici. Deixem que gestioni la nostra obra 
un altre...? Però qui, com i quan...?». A Finlàndia 
assegura que hi ha més estabilitat a tots els 
nivells, però no és cap paradis: «Aqui tens ajudes 
a l'abast si saps on buscar-les, però t'ho has de 
treballar força. El principal obstacle és l'idioma.
El finés és imprescindible per fer gestions a nivell 
governamental».

Llorenç Ugas
«No crée que sigui un problema de crisi, sino de 
reinventar-se i de generar propostes noves»

Llorenç Ugas (Sabadell, 1976) ha exposât 
en vàries ocasions les seves fotografíes a 
ARCOmadrid, s'ha endut diversos promis i no
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deixa de mostrar les seves obres a diferents 
galeries d'arreu de l'Estat espanyol. Tot i això, 
fa moites altres feines que no tenen res a veure 
amb la creació per sobreviure. Al principi, va 
intentar exposar a la seva ciutat natal però no 
se li van obrir gaires portes: «A Sabadell no 
vaig poder començar a fer coses fins que no 
em van reconèixer a fora. El 90% de la feina la 
faig fora», explica. El primer Hoc on va fer una 
exposició, que va titu lar Espacios de luz, va ser 
la galeria T20 de Múrcia. Més tard va guanyar 
una residèneia al Casai Sellerie de Palma de 
Mallorca i va exposar a la Fundació Vila Casas 
de Girona, al Palacio Provincial d'Alacant, a 
rinstituto Europeo di Design de Madrid 0 a la 
galeria Sis de Sabadell. Ara està préparant una 
exposició per a La Cort, un centre autogestionat 
de Banyoles i dues exposicions que tan sols 
duraran una nit a Mallorca. «Ara es fan moites 
residències, fins i to t a pisos i cases particulars.
No cree que sigui un problema de crisi, els artistes 
sempre están en crisi. Més aviat és una qüestió 
de reinventar-se i de generar propostes noves. 
Abans el món de l'art era molt més petit. Les 
galeries i els museus els portaven entre poca 
gent, però ara ha entrât molta gent jove i es fan 
moites més coses intéressants». Entre elles, Ugas 
destaca el projecte ASbondes, que proposa que 
les galeries trenquin amb la seva programació 
habituai i convidin un comissari independent 
perqué dissenyi una exposició amb artistes que 
normalment no representin aqüestes galeries.
Hi participen galeries i museus de Madrid i 
Barcelona, com el MACBA. Les fotografíes 
d'Ugas moites vegades són una lectura sobre la 
intervenció de l'arquitectura o l'urbanisme en el

AdaJt;
Dotze milions 

d'euros. 
L lo re n ç  U g a s . 

2013-

A bail:
Fotografia 

A le x  R e ig .
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Innatge de 
R o b e rto  P iq u e ra s.

Pàgina segiient:
Golem
Jo a q u ín  Jara ,

2009

paisatge. La seva nova proposta es podrá veure 
a ARCOmadrid: «Hi traballo des de fa dos anys.
És sobre to t allò que s'ha construit amb decisions 
politiques i que ara ningú se'n fa responsable, com 
el ressort que es va començar a fer a Espui i que 
amb la crisi es va quedar a mitges». Ugas també va 
fotografiar la pista d'atletisme de Sabadell i en va 
fer la seva pròpia lectura. Al costat de les imatges 
de l'espectacular infraestructura que va construir 
l'anterior govern, escriu: «¿En un quilômetre 
quadrat cohabiten tres pistes d'atletisme i tres 
pistes poliesportives. L'ùltima, inaugurada el 2010, 
amb un cost superior ais 12 mitions d'euros. Era 
necessària una infraestructura com aquesta?»

Roberto Piqueras
«No és qüestió de rebre ajudes sino que hi hagi 
més interés social»

Roberto Piqueras viu a Londres des de fa 
quatre anys. Va mostrar els seus dissenys a la 080 
Barcelona Fashion el 2007 i a la Cibeles Fashion 
Week de Madrid. Exhibir les seves creacions a 
les dues grans plataformas de la moda de l'Estat 
espanyol podría ser el somni de to t dissenyador, 
però no era el que eli anhelava: «Tot plegat em 
va donar repercussió però no arribava al públic 
que volia arribar. Volia arribar a un públic més 
underground i no a les lectores de Marie Claire

0 Vogue. A més, m'agrada pensar que tothom 
pot accedir al meu art, que qualsevol persona el 
pot portar a sobre i el pot utilitzar». Piqueras va 
decidir arriscar-se i buscar noves plataformes; 
«Vaig començar amb les galeries, però volia espais 
més oberts. No cree en una moda que s'exhibeix 
en espais tancats on es necessita una invitació
1 hi ha una certa exclusivitat». L'atreia el carrer, 
el barri, i va fer desfiladas en llocs públics: «Una 
desfilada no et deixa expressar res. És gent que 
camina i ja està i si vols fer alguna cosa sorprenent 
nécessites molts diners. Volia alguna cosa que 
pogués veure tothom i que també impliqués altres 
artistes: músics, fotógrafs, vídeoartistes...», 
relata. Una de les seves propostes més 
agosarades va aconseguir força espai ais mitjans 
de comunicació londinencs. Va ser una desfilada 
sense permis oficial al British Museum. Va Hogar 
un espai en un hotel proper per maquillar, pentinar 
i vestir els models i després, aquests van caminar 
fins al vestibul del museu: «Era també una refìexió 
crítica sobre els espais públics, sobre de qui són
i per a qui són. Ho vam fer sense molestar ningú. 
Per qué desfilar a la Fashion Week si ho pots fer 
al British Museum?», es planteja Piqueras. Però 
més tard també va arribar a la conclusió que per 
molt que fes desfilades a Madrid, Barcelona o 
Londres, els seus clients estaven a molts altres 
llocs del món com Tòquio o Taipei: «Pots fer un 
gran esdeveniment i només tenir mig centenar de 
persones, amb les xarxes arribo arreu del món». 
Ara busca una nova feina a Londres. Admet que 
a la capital británica traballar com a autònom és 
molt més fácil. Va intentar l'aventura empresarial 
a Catalunya però va ser impossible: «A Espanya 
no pots fer res si no ets una mica rie o tens alguns 
estalvis. Com a minim ens haurien de deixar 
començar». Ara busca una nova feina a Londres: 
«He invertit molt de temps en les coMeccions, en 
moites coses que no tenen res a veure amb crear, 
corn controls de qualitat, burocràcia, fer números, 
distribució... i sense suport. Necessito canviar 
d'aires. Aquí hi ha agències créatives que t'ajuden 
a trobar el teu Hoc. Hi ha més infraestructura, més
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comerç i una mentalitatmoltmésjove». Piqueras 
no creu en les subvencions: «No és qüestió de 
rebre ajudes sino que hi hagi més interés social. 
Consumir de manera diferent. Ens han venut que 
hem de comprar molt i barat i que no passa res si 
ho llencem. S'haurien de valorar més les coses».

Joaquín Jara
«La visibiUtat s'aconsegueix pas a pas, movent- 
te per festivals i galeries»

Joaquín Jara (Sabadell, 1977) és un artista 
pluridisciplinar: ha fe t intervencions en entorns 
naturals i urbans, escultura, i ha fe t creacions 
artistiques per ambientar pel-licules corn El 
perfum, L'orfenat, Savage Grace a A la ciutat de 
Silvia. Va començar els estudis d'arts aplicadas 
a La Llotja de Barcelona i a la Camberwell 
School of Arts and Fine Arts de Londres. Ha 
fe t treballs murals i un dels temes que més és 
present a la seva obra és el pas del temps. A 
l'entorn de Sabadell va fer el 2004 Verticalitat/ 
Horitzantalltat: eren dues esculturas instal-lades 
en un llocabandonat. Va documentar corn 
l'obra, exposada a l'entorn natural, s'anava 
désintégrant fins desaparèixer. També ha 
treballat amb dansa (les saves creacions s'han 
pogut veure al Centre d'Art Museu Reina Sofia) 
i ha exposât a importants galeries i museus 
d'arreu de l'Estat. «Tôt plegat és molt intuïtiu.
La visibilitat s'aconsegueix pas a pas, movent- 
te per festivals i galeries. En tots aquests llocs 
surten molts diàlegs i pots conèixer persones

amb una Sensibilität semblant a la teva». No és 
fácil: «Hi ha moites galeries molt experimentáis 
que desapareixen perqué no poden mantenir-se 
amb un diseurs poc comercial. Hi hauria d'haver 
més llibertat, més espais, més rise, més diàleg i 
no limitar-se a jutjar obres sense conèixer-les. La 
meva obra, per exemple, no és fácil perqué no és 
amable».

Hi ha molts altres artistes, amb una 
llarguissima trajectòria, que també Iluiten per 
ser visibles. En el seu cas, tenen to t un llegat que 
moites vegades ha quedat oblidat en el magatzem 
d'un museu. Han de bregar per intentar tirar 
endavant catálegs i projectes per ordenar i fer 
accessible la seva obra, évitant que caigui en 
l'oblit. Però aquest potser és un altre capítol.

Silvia Marimon (Sabadell 1973).
Periodista de Cultura, especialitzada en 
história, del diari Ara. En aquest mitjà 
ha publicat diferents especiáis sobre els 
bombarde]os de Barcelona, la 11 República, 
la I i la II Guerra Mundial l'exili després 
de la Guerra Civil... Ha treballat per El 
País, per a la revista d'história Sapiens 
i per a Time Out. Ha collaborât amb els 
Ilibres d'Arcadi Oliveres Aturem la crisi i 
El meu carni cap a la utopia i en diferents 
publicacions sobre la história de Catalunya 
del Grup 62. Ha participât en diferents 
documentais, entre ells La leyenda del 
tiempo d'Isaki Lacuesta.
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Com fer per viure de l'ofici de pensar objectes

ORIOL 0CAÑA

Durant els darrers mesos m'he trobat 
setmanalment annb vuit estudis de disseny de 
Barcelona. El que els uneix no és la seva forma de 
treballar ni una série de posicionaments politics.
El projecte pel quai ens trobem no té a veure 
amb la construcció d'un manifest o el consens 
sobre algunes idees. Tot i aixô, hi ha punts de 
contacte intéressants entre alguns d'ells i també 
desitjos, anhels i Iluites compartidas. Potser per 
aixô, de vegades em sembla que la trobada és 
una fí en si mateixa. Els dos trets principals que 
comparteixen son dues coses ben poc especiáis i, 
de fet, poc atractivos en si mateixes, per a mi: son 
joves i volen fer coses.

Un altre del trets que comparteixen, que 
per a élis és poc especial i atractiu, és que son 
dissenyadors de productos. D'objectes, de 
coses. Coses que potser algù voldrà produir i 
vendre, i fabricará a algún Hoc, d'alguna manera, 
amb unes tècniques, unes eines i uns materials. 
L'empresa que s'encarregui de la seva fabricado 
cobrará uns diners, d'una productora o dels 
propis dissenyadors, que li servirán per pagar 
els materials i els seus treballadors. L'empresa 
fabricant és a un Hoc on hi ha una legislació 
que regula com haurien de treballar els seus 
treballadors, quants diners han de robre a 
canvi de la seva feina i també corn han de ser 
els processus productius. Lleis que limiten, per 
exemple, quins materials es poden emprar o 
quins tractaments poden rebre. La majoria dels 
seus objectes també es vendrán, si algù els vol 
comprar, en algún Hoc a canvi de diners, que 
servirán per pagar el Hoc de venda, les seves 
despeses i el seus treballadors, la productora i els 
seus, i també els dissenyadors. Al Hoc de venda, 
també hi ha una legislació que regulará alguns 
aspectos d'aquests objectes perqué, per exemple, 
no siguin perillosos per a qui els compra.

Ais vuit estudis de disseny de Barcelona se'ls 
ha fe t evident, amb la seva curta experiéncia 
professional, la complexitat deis processes en els 
quais participen. De mica en mica la simple cadena 
que unia amb tres baúles el dissenyador, la fábrica 
(amb la seva xemeneia i el seu sostre triangular) i 
la botiga, s'ha omplert de persones, de processes 
o de liéis. I les baúles ara són xifres. I el fons de 
resquema ja no és el blanc brillant de la pissarra

de plastic; ara és un Hoc on viuen persones i 
animais i plantes. 1 també les seves coses.
D'una manera similar al que ha passât en altres 
sectors, corn el discogràfic, l'editorial o el de 
l'arquitectura, el disseny industrial s'ha vist 
afectat per la transformado dels processes 
economics els darrers anys. L'afectació arriba ais 
dissenyadors d'una manera molt particular, atés 
que sovint es troben a les parts iniciáis d'aquestes 
complexes xarxes de processes i persones que 
hem descrit abans. Els dissenyadors de producte, 
tal com han fe t els editors, els escriptors, els 
músics 0 el arquitectes, també han hagut de 
replantejar la seva tasca. Aquest repensar-se 
afecta especialment els nous dissenyadors que 
comencen la seva práctica professional i que han 
de pensar formes de fer possible la viabilitat de la 
seva professió.

Els vuit joves estudis de disseny de Barcelona 
amb els quais em reuneixo cada setmana están 
d'acord en qué la situado per a élis és complicada. 
Tampoc és que pensin que ha sigut millor en altres 
moments, intueixen que segurament sempre 
ho hagi estât, de complicada. Alguns d'ells es

Port de ('equip de 
I'estudi Gravina 
treballanten la 

cadira Torii. 
Foto: Felipe de 

Leonardo.
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resignen al diseurs que tant hem sentit aquests 
anys: cal «adaptar-se als nous temps». D'altres 
han escollit un carni menys caminat, una espècie 
de mirada enrere gens nostàlgica. Alguns, entre 
aquests, denuncien corn els canvis que se suposa 
que tots plegats hem de fer per adaptar-nos al 
futur, ens condemnen a la precarietat. Corn es 
destil-la d'aquests posicionaments, en el que no 
están d'acord és en la diagnosi de la situado i en 
quèvoldirsortir-se'n.

Corn a tants altres, als vuit estudis de disseny 
els afecta directament que hagi minvat el te ix it 
industrial local, que en un procès continuât des 
dels anys seixanta havia anat creixent al caliu de 
l'augment del consum i la millora en les condicions 
de vida. Poe a poc, les industries que abans 
produïen els objectes han tancat o s'han traslladat 
a països amb condicions més propicies per a elles 
(i sovint menys propicies per a la vida digna de la 
respectiva classe treballadora). En aquest procès 
també les productores han anat desapareixent, 
han réduit la seva activitat o han empitjorat les 
relacions economiques amb els dissenyadors.
Les productores son empreses que es dediquen 
a comprar dissenys d'objectes, produir-los i 
distribuir-los. Per entendre la dificultat de la 
viabilitat de la seva feina, val a dir que la majoria 
de dissenyadors de producte viuen dels royalties: 
els seus ingressos provenen de les unitats 
venudes de les peces dissenyades per élis.

Els vuit estudis joves de disseny de producte 
de Barcelona es troben en una tessitura difícil; 
oferir els seus objectes a productores que els 
ajudin a fer-los realitat o bé gestionar-ne ells 
mateixos la prodúcelo, una tasca per a la qual 
ningú els ha entrenat. La primera opció els 
redueix el marge de guany però amplifica la seva 
visibilitat, assegura una fabricado de qualitat 
i una distribució molt mès eficaç. La segona 
opció els atorga mès marge de benefici alhora 
que complica el procès pel que fa la gestió. Per a 
alguns, però, hi ha un problema afegit: gestionar 
internament la prodúcelo dels seus objectes els 
enfronta directament amb un dels causants de la 
seva situació d'inestabilitat professional, que ès 
alhora un problema ètic: la fabricació a països en 
vies de desenvolupament on les condicions dels 
seustreballadors són absolutament precàries.

Hi ha temes clau que exemplifiquen molt bè 
el desacord entre alguns dels vuit estudis de 
disseny de Barcelona. No es tracta d'un desacord 
en termes de disseny, es tracta d'un desacord 
ideolôgic, en un camp corn el disseny en què 
se'ns repeteix insistentment que els casos d'èxit 
son companyies corn Ikea o Zara, dues de les 
grans empreses que millor exemplifiquen les 
problématiques que mencionàvem anteriorment.

Corn s'ho fan per vendre els seus productes a tan 
baix preu? Ikea, la producció a la Xina, on comprem 
la roba, quant podem gastar en els objectes que 
consumim... sovint hi ha discussions llargues i 
profundes al grup i moites contradiccions. «Sabeu 
que al local de Vinçon hi posaran ara una botiga 
del grup Inditex?» diu algú amb un mig somriure 
quan després de la reunió obrim unes birres.

El cas Vinçon és una bona sonda per entendre 
el grup. Al contrari del que podría semblar, envers 
la crítica fácil als preus cars o la mítica culpa 
d'una població ignorant que prefereix comprar 
barat i dolent, la majoria deis dissenyadors del 
grup pensa que Vinçon representava una forma 
de vendre disseny d'una altra época. Mencionen 
marques per a ells molt intéressants que mai han 
figurât a la botiga, marques joves, marques locals, 
marques europees molt modernes, marques que 
han vist a no sé quina fira o a no sé quina concept 
store. Alguns d'ells posen d'exemple Altres Coses 
(AOO), una petita botiga al carrer Séneca de 
Barcelona que ven mobiliari produit a Catalunya 
0 l'Estat espanyol. Alguns dels seus dissenys són 
propis, d'altres són de dissenyadors reputats 
corn Miquel Milà. També venen algunes peces de 
productores convencionals corn Marset.

Davant la impossibilitat de produir 
massivament, d'arribar fàcilment a les 
productores i la negativa política de treballar amb 
fabricants internacionals, alguns dissenyadors, 
entre els quais es troben alguns dels vuit 
estudis de disseny de Barcelona i també els 
promoters d'AOO, han deciditfabricar aquí. 
Desgraciadament, la majoria del grup no ens 
podem permetre comprar els seus objectes.

Avui prenc una orxata amb un dels vuit estudis 
de disseny de producte. M'expliquen un viatge al 
Pais Base a visitar el primer fabricant de taules 
d'skate que va haver-hi a la península. L'empresa 
funciona amb èxit desigual des de finals dels 
anys setanta. Treballaran amb ells per fer uns 
eixos per a la seva propia col-lecció de patins.
El seu dia a dia també inclou visites a tallers de 
fusteria o xerrades inacabables amb fabricants 
de peces metàl-liques. Gestionar la producció i 
fer-ho a nivell local porta alguns dels vuit estudis 
de disseny a un coneixement molt complet dels 
objectes, de corn es fan i de corn podrien fer-se.

Recordo una xerrada del dissenyador Lluis 
Porqueras. D'ell em va impressionar la seva 
clarividència a l'hora de descriare la realitat 
política del nostre país, que contrasta amb 
l'habituai en una generació de dissenyadors que 
van viure un gran èxit, també economic, durant els 
anys vuitanta i que en molts casos van perdre els 
compromisos i la mossegada de la quai havien fe t 
gala a finals del seixanta. Recordo corn el senyor
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Porqueres va explicar el seu dia a dia al Pob.enou 
quan feia Hums pel seu compte, visitant els callers 
de la zona, xerrant sobre peces estàndard e ie  
pogués emprar, buscant solucions a problèmes 
inédits. Les fabriques ja no son al Poblenou però 
alguns dels vuit estudis de disseny amb els quais 
traballo em recorden aqüestes mateixes actituds. 
Sense grans eslògans ni pretensions i amb certa 
inseguretat (ells no han complert els 85), crec que 
creuen que fan el correcte.

Una dels companyes em parla d'una 
cooperativa que fa bicicletes 0 de la quantitat 
d'artesans que subsisteixen arreu del terricori.
La majoria han hagut de tancar. Em parlen de 
projectes en qué dissenyadors s'associen amb 
petites empreses fabricants i les ajuden a ~er 
possible la viabilitat del seu negoci de nou.
Lluny de les grans vendes: «amb pocs objectes 
ben fets i tenint molt ciar qui els pot comprar».
La seva passió pels materials, que de vegades 
resulta quasi embafadora, els fa connecta* molt 
intensament amb els artesans que han après, 
en el contacte directe amb porositats i estelles, 
l'habilitat de les seves mans, les especificitats 
d'un O altre material, les possibilitats d'un oojecte.

Em parlen d'un senyor que fa cadires amb vimet 
a Castellò i ho fa molt bé perqué ho fa «amb molt 
de carinyo». La majoria deis meus Companys 
dissenyadors de producte es refereixen als 
objectes amb un llenguatge molt suggeridor, quasi 
poètic però gens pretensiós. Amb els artesans, 
habitualment molt pragmàtics i poc donats a 
l'experimentaciô fan duets estrambòtics, potser 
peraixôjuntsfantan bona música.

Els vuit estudis de disseny de Barcelona 
volen viure del que fan. Volen fer de la seva feina 
quelcom digne en més sentits que l'estrictament 
econômic. Q.uan miren al seu voltant sovint no els 
agrada el que veuen. l no us enganyaré: a alguns 
els he sentit dir el malèfic «és el que hi ha». Però 
quan ens ajuntem al pati del seu estudi i obrim 
unes ampolles i xerrem sobre to t plegat, de 
vegades, entre les discussions acalorados i els 
somriures entreveig que no es volen convéncer els 
uns als altres, que no tenen nécessitât de negar
se: que no ha acabat de funcionar amb nosaltres 
l'efecte deis discursos que hem sentit a Leseóla, 
a la Universität, a la tele i a les xerrades TED 
compartidos a Facebook. Que volen viure de la 
seva feina i fotre a la resta el menys possible.

Imatge d'una de les trobades. 
Foto: Felipe de Leonardo.
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Domestica:
Arqueología de la música electrónica a l'era digital

Domestica Records es un segoli discografie sabadallenc dedicai a l'edició en vinil de discs 
primerencs de l'oscena electrónica i experimental. El seu creador, lordi Serrano, ens 
explico les seves particulantats i les claus de la supervivencia, en un context aparentment 
ton hostil com Factual, per a un projecte d'aquestes caractéristiques.

JORDI SERRANO

A  dalt:

Logotip de 
Domestica Records.

A  la pàgina  segiient;
Edició del recopi latori 
Non Plus Ultra Vol.2 ig8o-ig8g. 
Tiratge de 100 copies en vinll 
transparent, inclou targeta 
numerada i impresa manualment 
I dossier amb informació 
detallada.

D'ençà que vaig començar amb aquesta aventura, 
percebo una dificultat més gran per arribar a un 
public més proper a nosaltres en comparació amb 
les demostracions de suport que hem rebut des 
de l'estranger. És per aixô que valoro moltissim 
aquesta oportunitat per explicar la nostra teina 
a uns lectors molt més propers (geogràficament) 
a nosaltres, i m'agradaria agrair l'interès que ha 
despertat en la revista Quadern el projecte de 
Domestica Records.

Domestica Records és una discogràfica 
dedicada a la cerca (podríem dir-ne «arqueología 
musical») de grups pioners i amb poc recorregut 
en l'escena electrónica i experimental més inicial, 
tant a Catalunya corn a Espanya i l'estranger. Una 
etapa que comença a finals dels anys setanta 
i que viu el moment de màxima efervescència 
ais anys vuitanta. Quan parlo de grups amb poc 
recorregut em refereixo a projectes musicals que, 
majoritàriament, no varen aconseguir treure ni 
un sol single al mercat, per causes molt diverses. 
Per tant, treballem amb maquetes la majoria de 
les quais, actualment, es conserven en condicions 
precàries a causa del desgast provocat pel temps, 
i que es varen gravar amb mitjans molt limitats. 
Aixô ha marcat la nostra linia estilística, pel que fa 
a la vessant musical corn també a l'estètica.

Essencialment, la nostra tasca es basa en 
trobar projectes que puguin ser intéressants 
de redescubrir avui dia, busquem els artistes 
responsables (molts d'ells ja no tenen cap 
contacte amb el mon de la música), els hi fem 
una proposta i, a partir d'aqui, plantegem el 
projecte. Editem discos de música en format 
vinil, en edicions molt limitades i enfocados a un 
mercat molt especialitzat. Actualment aquesta 
és la meva principal ocupado, i el passât mes de 
juliol vaig celebrar quatre anys exactes dedicat 
plenament a aquesta labor.

Durant els inicis de Domestica, el meu objectiu 
no era guanyar-me la vida amb la discogràfica, ni a

curt O llargtermini. Molt probablement, si el meu 
objectiu hagués estât aquest, no hauria començat 
mai i m'hauria dedicat a una altra cosa. Ser 
realista amb els objectius és una de les premisses 
bàsiques que, suposo, qualsevol assessor ens 
podria aconsellar si volem començar amb una 
nova empresa. Però penso que hi ha alguns 
elements o peculiaritats claus per comprendre 
com o per qué ha crescut la companyia. Intentaré 
sintetitzar-los i potser ens ajudarà a tenir una idea 
més clara del que és Domestica Records.

El primer d'aquests elements és la voluntat 
i la nécessitât d'oferir quelcom que tenia el 
convenciment que no existia. Recordo pensar 
molt sovint: «Si jo no ho faig, no crec que ningú 
s'hi atreveixi». Aquest pensament pot ser 
desmotivador o to t el contrari; depèn de corn t'ho 
miris. En el meu cas, ho tenia molt dar. Ara bé, això 
és tan sols un aspecte més i, per molt fonamental 
que sembli, no m'hauria servit de res sense tenir 
un ampli coneixement del mercat on volia ubicar
me. Saber quins canals de promoció i distribució 
són els més utilitzats, conèixer molt bé els teus 
competidors o companys i saber a la perfecció 
quin producte ofereixen, quins són els seus punts 
fo rts i els seus punts dèbils... En aquest sentit, em 
va ajudar moltissim el fe t de ser, des de feia anys, 
un fervent i compulsiu comprador de vinils i, per 
tant, algú qui estava molt al corrent de to t el que 
es movia en aquesta indùstria (que és molt petita, 
percert).

Que la to ta lita t d'aquestes petites 
discogràfiques es promocionin essencialment 
a través d'Internet és, sense cap dubte, un altre 
element clau. Internet és (o era, no ho tinc tant 
dar) gratuit, i quan tens alguna cosa a dir sempre 
hi ha gent disposada a escoltar. Tanmateix, 
el públic al qual pots accedir no és locai, sinó 
mundial. 1 la meva companyia està enfocada a 
un mercat internacional; si no fos aixi, no hauria 
sobreviscut ni a un sol llançament.
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A I'esquerre:

F e s t a  d e  P r e s e n t a c ió  

d e l re c o p i la to ri 

N o n  P lu s  U ltr a  Vol.l

1 9 8 0 -19 8 7 .

S a la  M is c e lá n e a  

(28-01-2012).

A la dreta:

U n  d e ls  s e g e lls  

u tilit z a ts  p e r  im p rim ir  

m a n u a lm e n t  la  p o r ta d a  

d e l d is c  N o n  P lu s  U ltra  

V ol.l 1 9 8 0 -19 8 7 .

Darrera, sobre amb 
t a r g a t a  im p r e s a  i 

n u m e ra d a , a d ju n ta  am b  

e l d is c  N o n  P lu s  U ltra  

V ol.l 1 9 8 0 -1 9 8 7

Sempre he tingut molt d'interès a redescobrir 
grups oblidats. I el naixement de la mùsica 
electrónica té molta relació amb la difusió i 
distribució d'aparells analògics de prodúcelo 
musical; sintetitzadors, caixes de ritmes... que, 
a finals dels setanta i principis dels vuitanta, 
començaren a comercialitzar-se a un preu 
més assequible per al gran públic. Abans que 
això succeís, molt poca gent tenia accès a 
aquests instruments. L'evolució econòmico 
d'aquests aparells també va Hígada a l'aparició 
de més maquines, de dimensions molt més 
reduïdes i menys complexes d'utiützar que 
les primeres. No hem d'oblidar que, juntament 
amb aqüestes innovacions musicals, van 
aparèixer simultàniament nous mécanismes 
d'enregistrament que es podien comprar 
fàcilment en botigues especialitzades. Si un grup 
volia unes maquetes per a promocionar la seva 
música, ja no era necessari passar per un gran 
estudi; només havien de comprar una cinta de 
casset, introduir-la a una Tascam 0 equivalent, 
prèmer el botó Ree i copiar-la les vegades que 
fos necessari. Trobem l'equivalent avui dia en 
les plataformes streaming com Bandeamp, 
SounCloud, etc. 0 els CD. Per tant, es va produir 
una espècie de democratització pel que fa a 
l'accès a aquests instruments i a la distribució 
de la música, i aquesta evolució va provocar 
l'aparició de moltíssims grups arreu del planeta, 
essencialment en els països més desenvolupats 
que, motivats per aquests sons, produïen una 
música totalment trencadora amb el que s'havia 
fe tfins  aquell moment. Molts d'aquests projectes 
no arribaren a treure cap dise i actualment están 
en l'oblit de la gran majoria, però la seva música no 
ha perdut ni mica de vigèneia ni d'interès. En molts 
casos tine la sensació que és to t el contrari. 1 és 
en aquest laberint de grups, artistes, projectes 
i segells, on m'he embolicat i obsessionat, ja 
fa uns quants anys, investigant i acumulant 
informació que m'ha ajudat moltíssim per crear 
una identitat musical molt personal a Domestica. 
Tenir l'oportunitat d'ensenyar a un públic divers 
i internacional una música fresca i diferent.

produïda anys enrere i en un context totalment 
diferent de Tactual però que no ha perdut ni una 
mica d'originaütat, és una altra de les meves grans 
motivacions.

He deixat per al final un deis elements que em 
semblen, des del meu punt de vista, fonamentals 
i que m'han ajudat molt a construir una identitat 
original i personal lligada amb Domestica; la 
seva imatge o estètica. Si em dediqués al món 
del flamenc, dubto molt que Testètica de la 
companyia tingués res a veure amb la que té 
actualment. Simplement tindria referents del 
món del flamenc, és obvi. No obstant això, partint 
d'aquests coneixements estétics de Tescena 
musical on ens trobem, he intentât crear una línia 
gràfica molt identificable i reconeixible al segell. 
Cal dir que vaig estudiar un grau superior de 
Disseny grafie amb el pensament d'iniciar aquest 
projecte quan acabés els estudis. Per tant, ja tenia 
una idea clara de com volia presentar el producte 
abans de començar: donar un valor afegit ais 
nostres discs, que els compradors dels nostres 
vinils rebin informació del seu contingut amb 
tan sois mirar Tembolcall, tractar el disc com un 
objecte per allunyar-me així de clixés i dissenyar 
sense cap limitaciô (només la pressupostària), 
aixi corn aprofitar el tiratge lim itât de no més 
de 500 còpies per introduir elements impresos 
manualment dins un concepte d'avantguarda, han 
estât premisses indiscutibles des dels inicis. El 
vinil, pel seu format de gran volum, és ideal per a 
aquesttipusdetreball.

Només espero seguir amb Domestica com fins 
ara, i per molts anys. No m'agraden els conceptes 
tancats i no vull tancar-me a cap proposta ni vull 
deixar de fer el que més m'agrada, i qui sap el 
que passerà... Sigui corn sigui, el nostre públic ho 
decidirá.

www.domesticaorder.com
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«Les llicències lliures no nomes son una estratègia, 
hi ha una vessant política que passa per entendre què és 
la música popular»

PILAR MAURELL

Daniel Granados és cofundador de Producciones 
Doradas, un segetl discogràfic que publica els seus 
continguts per descàrrega lliure i gratuita sota 
llicències créatives commons (CC), és director 
del International Music Observatory (IMO), que 
es dedica a la investigado del sector musical 
en diferents contextos, i forma part de l'eix de 
Cultura de Barcelona en Comú, que governa 
Barcelona des del juny de 2015.

Va ser un deis pioners de les llicències CC 
a Espanya, i va fundar Producciones Doradas 
entre els anys 2004 i 2005 «com un projecte 
per autoeditar dos deis grups que teníem 
aleshores, que eren Tarántula i Silvia Coral & los 
Arrecifes». Els seus companys de viatge van ser 
Joe Crepúsculo (Joël Iriarte) i Flamaradas (Daniel 
Magallón). «En aquell moment no trobàvem 
discogràfiques o segells amb els quais ens 
identifiquéssim des d'un punt de vista de les 
formes, de la manera de fer, i de l'estil musical», 
explica Granados, «i en comptes d'intentar 
reproduir el model ja establert vam reflexionar 
sobre com havíem de fer-ho i quines eren les 
noves eines que havíem d'aprofitar per repensar 
el model de la producció musical». Deis tres, 
eli va ser l'encarregat d'aquesta feina, «perqué 
m'interessava molt el punt de vista politic de 
revisar com havien de ser les noves relacions 
entre els usuaris i els productors de música, i com 
les eines digitals eren molt útils per escurçar la 
distancia entre uns i altres».

En aquell moment van coincidir dos fets que 
van aclarir el carni de Granados i de Producciones 
Doradas. «Érem socis de l'SGAE (Societat general 
d'Autors i Editors), teníem un disc, el primer LP 
de Tarántula, Esperando a Román, i el volíem 
treure per descàrrega gratuita lliure a Internet.
Em vaig reunir amb ells per veure com ho havíem 
de fer i ens van dir que no hi havia cap problema 
però que els havíem de pagar. El que ens estaven 
dient és que un grup havia de pagar a l'entitat de 
gestió per la descàrrega lliure i més endavant la 
mateixa 5 GAE li pagava una part d'aquests drets. 
Era un contrasentit, de manera que ens vam donar 
de baixa i vam començar a editar discos amb 
descàrrega lliure i gratuita a través de la web».

Aquestfetva coincidir amb el cicle d'activitats 
Copyfight que es van fer el juliol de 2005 al Centre
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de Cultura Contemporània de Barcelona sobre 
cultura lliure. «El 2005, les llicències créatives 
commons van entrar a Espanya per Barcelona», 
recorda Granados, «vaig anar al cicle i vaig 
aprendre to t el que vaig poder sobre CC», per 
aplicar-les al seu projecte. Eren els inicis i ningù 
sabia com evolucionarien però ells s'hi van tirar 
de cap. «Reaiment pensàvem que els bojos eren 
els altres, el peer to peer (xarxa d'iguals o P2P) 
ja portava sis anys d'efervescència, tothom 
es descarregava discs des d'Internet, la venda 
havia baixat en picat i per a un grup nou no tenia 
gaire sentit posar través entre ells i els usuaris, 
obligant-los a anar a les botigues a buscar un disc 
que no havien ni escoltat. A més, si parlem de 
diners, és indubtable que están en els concerts, de 
manera que havíem de fer que la gent escoltés la 
nostra música per atraure'ls després ais concerts.
1 francament, en la música independent mai s'han 
fe t diners amb els discs, això és un mite, ni tan sols 
en els anys vuitanta i noranta».

En qualsevol cas, l'experiment va funcionar 
perqué aquell mateix any van participar en el 
Primavera Sound, i en un sol mes van aconseguir 
30.000 descàrregues. «Vam ser el primer grup a 
l'Estat que va començar a difondre la seva música 
a Internet de manera gratuita i el résultat és que 
vam tocar a to t l'Estat espanyol gràcies a la nostra 
presència a la xarxa», reconeix Granados.

Han passât deu anys des d'aleshores però 
sembla que la indùstria no ha sabut reaccionar 
prou, segons aquest mùsic, investigador i

Imatge del centre de 
Cultura Contemporània de 

Barcelona, on es va realitzar 
el cicle Copyfight el 2005. 
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productor. «Ha intentât reaccionar de forma 
conservadora a partir de la venda per correu, corn 
el cas d'Amazon, que bàsicament ja funcionava 
abans i és poc revolucionari, i un altre model més 
hegemonic que és el que s'anomenen terceres 
parts: ¡'streaming o la venda de fonogrames via 
online, amb iTunes o Spotify principalment». Però 
aquest procès de reconversió ha fe t encara més 
gran la distancia entre usuari i creador, perqué 
«s'hi han afegit nous estaments, corn l'agregador 
digital, i la conseqüència és que el preu d'un dise 
de deu cançons a iTunes ronda els 10-12 euros, 
igual que el d'un dise fisic a la botiga, la quai 
cosa no té cap sentit, perqué el dise digital és 
intangible, no té costos de prodúcelo física ni de 
distribució».

Però la cosa tampoc millora amb Spotify, 
perqué «el repartiment que es fa dels ingressos 
té en compte tants estaments de la cadena que 
el que arriba a un mùsic o a un segell independent 
és anecdòtic: per cada escolta d'una cançô el 
que cobra és 0'00024 céntims. l aixi, de nou, ens 
trobem amb una reconversió que beneficia les 
gran majors discogràfiques, que tenen grans fons 
de catàleg. És un model industriai fet, d irigit i 
conduit per la indùstria però que no és valid per al 
que hauria de ser música independent».

En to t aquest procès és evident que els 
usos de la música han canviat profundament, i 
que el procès de transformació és constant. El 
mateix Granados reconeix que ara la gent ja no 
es descarrega tanta música, per exemple, i que la 
plataforma de videos YouTube s'ha convertit en 
una de les més importants per escoltar música 
online. Tot i això, «més enllà que Spotify pugui 
donar un bon servei a un preu raonable, el que 
és intéressant és com ho viuen els mùsics i els 
segells independents. No entenc com és que el 
sector independent no es reconeix a eli mateix 
com a tal i comença a generar plataformas que

respectin les saves intencions per arribar al 
públic. Si entres en una plataforma com Spotify 
estas condamnât, hi ha molt volum, quedes 
amagat i el repartiment és ridicul. Cree que 
Spotify és un bon servei per a l'usuari però no 
pot ser un model valid per al sector independent, 
perqué assumeix la cadena de valor del segle XX i 
l'adapta al món digital, i la conseqüència és que el 
repartiment de beneficis és insultant».

En el nou paradigma de la cultura Hiure, 
la relació entre creador i usuari ha canviat, i 
«qualsevol persona que vulgui viure de la música 
ha de tenir en compte que les distancies s'han 
escurçat molt, a través de les xarxes socials, la 
pagina personal... Òbviament aquesta relació 
s'ha transformat perqué no nécessites de cap 
plataforma o secció de promoció o comunicació 
d'una gran indùstria per comunicar el que fas. l 
això obre un ventali de possibilitats enorme», 
reconeix Granados, que posa el grup La pegatina 
com a exemple: «Assumeixen la producció en els 
seus 360 graus en una mateixa estructura, un fe t 
que ara és factible perqué amb una piulada pots 
fer que una cançô teva arribi a molta gent». Un 
altre cas, queja pertany al mainstream, és el de 
Lady Gaga, que va generar una xarxa social quan ja 
era molt coneguda. Little monsters, a través de la 
qual és capaç de comunicar-se amb els seusfans 
i testejar les seves cançons. 0  el de Justin Bieber, 
que es va fer famós amb els vídeos que feia a casa 
amb la seva mare i que va fìtxar la indùstria quan 
ja tenia una massa critica darrere.

Hi ha moites maneres d'arribar al públic, però 
Granados reconeix que quan un autor utilitza 
les llicéncies creative commons és perqué hi ha
0 hi hauria d'haver una consciéncia politica al 
darrere. «Les llicéncies Hiures no només són una 
estratégia, hi ha una vessant politica que passa 
per entendre qué és la mùsica popular, l penso 
que la mùsica popular beu d'una font comuna i 
que té a veure amb una cultura orai que s'ha anat 
desenvolupant, per això avui en diajo poso en 
dubte el concepte d'autoria. El dret del copyright, 
que significa tots els drets reservats, genera una 
série de restriccions que són contraproduents 
per a la música popular. Ais que fem música, ens 
priva de fer Iliurement versions, adaptacions o 
remesóles de la música que ens agrada. A més, si 
entens la música popular com una línia continua 
que passa de má en má i que tu vas adaptant, si 
tens aquesta lògica, és evident que el que estás 
créant no és 100% nou i per tant, no pots dir que 
l'autoria és teva. I està demostrat que la cultura 
viva és la que té més capacitat de remesclar-se
1 de reproduir-se. Per a mi això, des d'un punt 
de vista politic, és fonamental per entendre el 
creative commons».
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BccN. Crea, copia i comparteix cinema

PILAR MAURELL

És realitzador audiovisual, programador cultural, 
arquitecte i professor del Màster de Producció 
Transmèdia de la UAB. Andreu Meixide també és 
un dels organitzadors del BccN, el primer festival 
de cinema del món amb llicència exclusiva en 
Creative Commons (CC) que el maig d'aquest 2015 
va arribar a la seva sisena edició. Les Hicències CC 
són més flexibles i una alternativa al copyright, 
perqué és l'autor qui decideix quins drets cedeix 
i quins es reserva. Això ha fe t possible que el 
Barcelona Creative Commons Film Festival s'hagi 
convertit en un fenomen global a través de la 
xarxa CCWORLD, amb més de 35 festivals en 18 

pa'isosdetotelmón.

Per què la llicència creative commons?
Si no hi hagués una nécessitât, ningú ho faria aixi.

La nécessitât de crear?
Si. Avui dia vivim en l'era digitai amb una indùstria 
encara amb criteris predigitals. Ara to t ha 
canviat de forma radicai, tenim eines, formado, 
les relacions, xarxes de gent... Fli ha més gent 
que vol crear i troba que no encaixa en la cotilla 
de la indùstria creada el s.XX, i amb uns criteris 
desfasats. 1 com vols accedir o qué estás disposât 
a donar per arribar al contingut, són preguntes 
que están sobre la taula.

Intercanviar?
Però no només això. També et pots plantejar 
qué està disposât a pagar el pùblic per veure una 
pel-li, com finançar-la, com ajudar a distribuir
la, quin valor reps però també quin aportes a 
aquell projecte. DurantquasilOO anys, en la 
indùstria del cine però també en la resta, s'ha 
desenvolupat una manera de fer les coses sota 
la premissa del copyright, el control i l'accès 
al contingut. Però amb l'arribada d'internet es 
canvia el tauler de joc i les normes no poden seguir 
igual. Ara, per exemple, tindríem l'oportunitat 
ùnica de desvincular l'accés a la cultura de la 
capacitat adquisitiva de les persones, créant 
nous ecosistemes on, per exemple, l'economia no 
fos l'objectiu final sinó un element més. Per això 
s'han de reformartotes les premisses, no només 
la pregunta de per què la gent no està disposada 
a pagar tres euros per veure una pel-li online.

Pensem que la pregunta s'ha de plantejar de 
forma més profunda, i és que potser la gent ha de 
pagar d'una altra manera o quan realment voi i no 
només al final com a ùltim receptor, perqué també 
li pot interessar ser partícip del projecte. El debat 
simplista només li interesa a aquells que no volen 
querescanviï.

I les critiques de precaritzadó?
Malauradament la precaritzadó laboral és al 
carrer i es una consequencia directe del sistema 
neoliberal voraç en el que vivim. Fli ha qui diu que 
el creotive commons potencia la precaritzadó, 
però jo ho veig al contrari, és més transparent 
respecte a les aspiracions de cadascù, què vols 
donar i què no. Fli ha qui es planteja treballar 
a partir d'aquests préceptes de cultura Hiure, 
com els autors del documentai Ciutot Morto 
(de la productora Metromuster, dirigida per 
Xavier Artigas y Xapo Ortega) que viuen de les 
seves produccions. 0  gent corn l'equip de Yes, 
we fuck! on, per exemple, per sobre de la cerca 
de beneficis econômics (no confonguem amb 
sostenibüitat econòmica) hi han altres aspectos 
com la denùncia i conscienciació, en aquest cas, 
sobre el dret a la Sexualität dels col-lectius amb

El públic va omplir 
les sales eneis 

débats a l'últim 
festival. 

Joaquín Abadía 
CC  By-Nc-So, 2015
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Durant el festival es van 
propasar altres maneres de 
goudír del cinema.
Joaquín Abadía 
CCB y-N c-5a,2015

discapacltat funcional. Al segle XX qui tenia el 
control economie no eren els creadors, sino els 
distribiïidors, igual que passava en la mùsica. Qui 
té el poder normalment intenta dirigir el debat, i 
les distribuidores, en comptes de reformular el 
seu qüestionat paper a l'era digital, es dediquen 
més a desviar aquesta atenció. Sembla mentida 
però a molts, en comptes de construir noves 
opcions, els interessa més seguir pagant als 
musics del Titanic i volent evitar que la gent marxi.

Canviarà la industria?
No. La gent que hi ha a la indùstria poster si que 
canviarà, però el màxim objectiu de la indùstria 
tal i com la coneixem de les darreres décades 
és quasi exclusivament el benefici econòmic.
Cree que molta part de la societat tenim altres 
inquietuds i preocupacions ara mateix com, per 
exemple, intentar no supeditar tant la cultura a 
les liéis dels mercats. Cree que tots els que estem 
als marges d'aquesta indùstria (tot i segurament 
ser majoria) hem de posar sobre la taula altres 
beneficis més enllà de l'econòmic, com els socials. 
No pot ser que des de l'Administració pública no 
s'estigui valorant per exemple el retorn social de 
les pel-lícules. Son criteris que estem començant 
a entendre, i no és fácil, però s'ha de fer. Si no, 
passa que s'acaba tractant igual o pitjor a nivell 
de subvencions els projectes amb vocació social o 
de reformulaciô que altres projectes de carácter 
comercial que persegueixen exclusivament el 
benefici econòmic (per butxaques privades).

S'ha trencat la consecució: prodúcelo, 
distribució, exhibido.
Aquest esquema tan lineal encara pot funcionar, 
però molta gent no hi podrá entrar o simplement 
no li funcionará. Per exemple, en l'exhibició: hi ha 
pocs cinemes per la quantitat de pel-lícules que

es produeixen, i els pocs que sobreviuen ho fan 
sota el control de les grans distribuidores i les 
seves pel-lícules (la majoria, filiáis de les majors 
americanes). No és que internet mati el cinema, 
preguntem-nos qui control-la els cinemes i quines 
pel-lícules es projecten, preguntem-nos com es 
distribueix el preu d'una entrada de cinema o 
quines politiques d'educació audiovisual estem 
fent a les escoles. Les preguntes són varies 
perqué la realitatés complexa. Per tant aquesta 
linealitat tan compartimentada no funciona al 
segle XXI en qué el paradigma és en xarxa.

I s'atomitzen les propostes.
Sí, potser al segle XXI haurem de parlar de 
microindùstries superposades, una cosa així com 
comunitats entorn a projectes o objectius comuns 
i amb unes certes lògiques pròpies però albora 
en connexió amb altres comunitats similars. El 
repte será saber cuidar aquest ecosistema rie i 
plural en tipologies de comunitats. i en aquest nou 
panorama cree que és fonamental la confiança i 
la cooperado. L'audiéncia és un usuari que en el 
millor deis casos viu el projecte en qualsevol de 
les seves fases i fins es pot plantejar participar-hi.

Una de les caractéristiques del CC és que les 
pel'lícules es poden manipular...
La màxima és «crea, copia i comparteix». Al 
festival sempre hem intentât fer caure tabùs. 
Copiar no és dolent, és corn aprén Tèsser humà, 
el que no s'han d'admetre són les trampes. Una 
de les condicions del CC és citar la font d'on 
has tre t un recurs, és a dir, copiar citant. Agafar 
continguts i barrejar-los amb altres és bo, fins i 
to t quan la pel-licula està tancada, és fantàstic 
que altres creadors puguin aprofitar-la canviant- 
la, per aportar coses noves. És transmissió de la 
cultura, i això amb les liéis d'ara no és possible. És 
el contrari al copyright actual, en qué tots els usos 
están reservats.

Per això s'ha créât la xarxa de festivals.
Ens vam plantejar que el festival tingués aquesta 
llicéncia, és a dir que qui vulgui pugui crear el seu 
propi festival a partir del contingut que generem 
a Barcelona. Reben aquest material, el barregen, 
en poden incorporar de nou, i autogestionen ells 
el seu propi festival. Només els demanem que al 
final del procès tornio a la xarxa el que ells han 
créât i així ens alimentem tots. La xarxa funciona 
perqué confiem que les persones respectaran 
la llicéncia de les pel-lícules, perqué es basa en la 
confiança i el compromis entre dos de no saltar
se les normes per empatia amb el projecte. Això, 
en el vocabolari de la indùstria del segle XX no 
existeix.
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Terrícola. El relat d'una aventura editorial

Voliem conèixer de primera mà que significa tirar endavant en el context actual uno 
editorial de petites dimensions de negaci però que aposta pel rise i l'originalitat Joan 
Duron i Esteve Plantada, els das poetes que hi ha darrera d'Editorial Terrícola, ens ho 
expliquen en l'article següent.

JOAN DURAN I ESTEVE PLANTADA

Malgrat que el panorama de l'edició de poesía 
catalana hagí canviat de paradigma en els 
darrers anys, l'eclosió —discreta però dec id ida - 
de l'Editorial Terrícola s'esdevingué sense 
premeditació ni calculs. D'una forma natural, 
espontánia. Però sense que cap d'aquests 
qualificatius desbanqués la voluntat ferma i 
seriosa de contribuir, des del paper que podem 
arribar a interpretar, a muscular el sistema literari 
en la nostra llengua. Gairebé sense voler-ho. 
Terrícola ha esdevingut un projecte singular, 
justament perqué és una editorial que neix de la 
passió lectora i de la passió pels llibres, tant en 
allò que n'és el format f  isic com en les meravelles 
que contenen a l'interior. Un projecte singular, 
cuinat a foc lent, que medita cada passa i que no 
entendria la tasca editorial com un mer tràm it per 
omplirelcatàleg.

Terricola és una editorial compromesa amb 
el disseny, amb la qualitat, amb la proximitat, 
amb l'optimització de recursos i amb el respecte 
vers els materials que empra. I només fa 
poesia. Terrícola s'inicià amb l'edició de tres 
plaquettes: eren llibres menuts que, un cop 
llegits, es podien plantar i germinaven. Per donar 
continuïtat a aquest projecte — les Plaquettes 
Infinitessimals— , a cavali entre l'edició de poesia 
i el disseny d'un objecte artistic que també 
dialogués amb el lector des d'una revolució 
dels sentits, vam editar tres plaquettes que 
embolcallaven les ampolles de vi que el Celler 
Barbara Forés va maridar amb cada una de les 
obres.

A poc temps de presentar-nos en societat amb 
aquesta col-lecció, vam llançar-nos a la piscina 
de l'edició de poemaris. Els Llibres de l'Afrau van 
néixer amb ganes d'aportar coses intéressants al 
rie i divers panorama literari català, i actualment 
ja n'hem présentât cinc números. El disseny dels 
llibres, un dels pilars de l'editorial i obra de l'estudi 
Can Cun, hem procurât que sigui acurat i ens 
singularitzi: amb cop sec a la portada, paper de la 
millor qualitat (que segueix un procès ecolôgic)

i details corn el color de tinta, la tipografia i un 
cartell o un altre element artistic que cobreix la 
portada i es ven amb el Hibre, amb obres d'altres 
artistes que interactuen amb l'obra i el diseurs 
de l'autor éditât. Finalment, i amb la voluntat 
d'obrir-nos a projectes editorials més eclèctics o 
inclassificables, recentment hem obert una nova 
col-lecció de llibres. Para d'àrbita, queja compta 
amb una antologia i una reedició d'un dels primers 
llibres d'Enric Casasses.

Digueu-ne egoisme o hédonisme, però des 
de Terrícola publiquem els llibres que volem 
llegir, els llibres que volem estimar, els poetes 
que desitgem que conegueu. l ho fem corn 
una necessitai quasi vital, l és per aixô que hi 
aboquem, en la nostra tasca, quelcom que també 
va una mica més enllà del fe t de deixar la lletra 
impresa damunt d'un suport fisic; procurem 
ser proactius a l'hora de dur arreu els poetes i 
els llibres. Per acompanyar-los en les rutes que 
condueixen allò que a nosaltres ens emociona 
— els poemes, l'afany del poeta, la relació que 
establim entre autors, editors, dissenyadors...— a 
les geografies intimes de tants lectors corn ens 
sigui possible d'arribar.

«Terrícola és una editorial compromesa 
amb el disseny, amb la qualitat, amb la 
proximitat, amb roptimització de recursos 
i amb el respecte vers els meteríais que 
empra. l només fa poesía»

No hi som pas sois, per sort, en aquesta empresa. 
D'altres editorials petites — i col-loquem les 
cometes per deixar ben dar que aquí ens 
referim, només, al discret volum de capital que 
podem arribar a moure— ens han precedit, o 
bé ens acompanyen, en aquesta singladura.
Des d'estétiques diverses, particularitats 
geográfiques allunyades i objectius i ritmes 
d'edició diferents, editorials com LaBreu, Adía,

Algunes de les propostes 
editorials de l'editorial Terrícola.

Fotografíes: Can Cun.

Setembre/Octubre2015 • Quadern 49



Terricola cuida tots els 
data Is en Tedìcìó dels 
seusooemaris. 
Fctografies: Can Cun.

el Bue, Café Central o Edicions Poncianes — per 
citar-ne unes quantes però sabent que la Hista és 
més extensa— conformen aquest palsatge, avui 
frondós, que procura per la difusió de la poesia 
catalana. Una mena d'edifici aixecat a moites 
mans que aixopluga i, albora, cobreix amb teules 
i amb un deix de valentia, la intempèrie en qué el 
fracas del classic sistema editorial catalá havia 
anat relegant, lentament, els poetes. Procurarem, 
amb humilitat i des de l'experiéncia que, de 
moment, atresorem, analitzar-ho.

Hi ha una realitat ben clara i incontrovertida: 
no deixa de ser simptomátic que, quasi a 
l'ensems, diverses persones o equips de lectors 
i escriptors hagin decidit — sobretot des de fa 
poc més d'una década— vestir-se amb el «trajo» 
d'editor. El motiu creiem que és evident: la manca 
d'interés i de rise que les «grans» empreses 
editorials — entengueu: les que realment es 
mouen per previsió de negoci— havien anat 
mostrant envers la poesia, i que s'ha materialitzat 
amb el tancament de col-leccions históriques 
o bé amb la reducció del seu avenç a nivells 
merament testimonials. Les conseqüéncies 
d'aquesta realitat no van tardar a deixar-se 
notar: a mesura que traspuava, entre el gremi 
de poetes i de lectors de poesia, una sensació 
de desinterés envers els creadors —tant 
classics com contemporanis— i d'aprimament 
de restructura que els hauria de procurar la 
difusió i el reconeixement de la tasca literaria, 
tota una reacció contestataria anava aflorant 
des deis propis terrenys deis qui n'acusaven la 
mancança. En aquest punt, la conclusió creiem 
que és ben clara i inequívoca: el moviment de base 
de la nostra cultura segueix exhibint, quan les 
coses van mal dades, aquella salut de ferro que 
n'ha procurât, al llarg de decennis i de segles, la 
pervivéncia malgrat les vicissituds de tota mena. 
Ja siguin politiques o de factura econòmica.

Que la poesia, com a producto en forma 
de Hibre, es ven poc, és una veritat només a 
mitges. Perqué depén de quin pes escoHim per a 
col-locar-lo a l'altre costat de la balança d'aquesta 
comparativa. Potser ens esgarrifem en comparar 
els beneficis que reporten l'edició d'un Hibre 
d'autoajuda amb la d'un poemari d'algun poeta 
deis més reconeguts, però no si posem la poesia 
al nivell, per exemple, del volum de vendes d'un 
producto artistic, la cosa canvia de totes totes i 
ens ajuda a situar la poesia entre els parámetros 
que li són naturals. La poesia és una de les arts 
que més necessita de l'ímpetu agosarat deis 
editors, i d'un públic fidelitzat i qualitatiu. La 
poesia necessita que els Hibres publicats no siguin 
part d'un complex estudi industrial o de mercat, 
sino baúles d'una cosa molt més intangible i que
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ens connecta amb la immateriaÜtat. D'aixó va 
la cosa, i aixó volem que els Hibres de Terrícola 
aportin al sector independent.

En aquest sentit, és obvi que l'objectiu d'un 
editor de poesia —almenys, el nostre— no és, 
ni de lluny, el de fer massa caixa. Més aviat, el 
mou un cúmul d'interessos que pivoten, tots, al 
voltant de to t un altre conjunt de motivacions. 
D'entre les quais, una de principal; la de procurar, 
amb el trepant de la paraula poètica, fer forât 
en la societat on li ha tocat militar. És a dir, el 
de ser una de les peces de rellotgeria que, to t i 
menudes, empenyen amb exquisidesa el temps 
de ser més savis per viure i entendre el mon amb 
profunditat i plenitud. Llavors, potser la poesia 
ha de moure's per unes coordenades d'edicié i 
de difusió que, decididament, defugin la mirada 
mercantilista més freda i cantelluda per deixar-se 
agombolar per uns canals pautats per valors corn 
la proximitat i la militància cultural.

Només aixi té sentit la nostra tasca, i així 
omplim de veritat la nostra il-lusió. Ens agrada 
fer Hibres, perqué creiem que hi ha obres que 
necessiten l'impuls i el recolzament de ser 
escampades. Som els transmissors d'un bé escás, 
d'un motor que passa inadvertit, d'una lògica 
que necessita fe, d'un adéu que viu en cada nova 
descoberta. i, per aixó, ens movem ais marges 
de l'edició massiva, perqué sabem que la joia és 
compartir aquests trossos minúsculs de saviesa, 
aquests feixos d'il-luminació o aquests ressons 
del batee del món. Perqué l'alta cultura és feta per 
totes aqüestes petites sumes de passions, tan 
infimes que semblen imperceptibles, tan minimes 
que cal assenyalar-les amb délit.

Joan Duran (Sitges, 1978) és poeta, escriptor i 
doctor en bioquímica. Ha publicat els poemaris 
Zoòtrop (Publicacions de la UAB, 1998), Kore 
(Cossetánia Edicions, 2001) Nix, (Aróla Editors, 
2004), Domèstica veritat (Pagès Editors, 2007), 
Natural délit (Edicions del Salobre, 2010), Extrema

Hum (Pagès Editors, 2014) i Matèria fasca (Moll,
2014) . Paral lelament ha publicat dues plaquettes, 
Paisatge Convencional (Papers de Terramar, 
2002) i Assaig d'Àngel (Els ulls de Tirèsies, 2005), 
el llibret d'Öpera Bruna de N/t (Aróla Editors, 
2004), la Petita Historia de la Festa Major de 
Sitges, amb Pilarín Bayés (Editorial Mediterrània,
2015) , i ha coHaborat en projectes col lectius com 
el Hibre de bibliòfil Naxos (Codi Art), l'antologia 
de poesia jove Pedro foguera (Documenta Balear, 
2008) o el poemari Els Hops (La Garúa, 2 0 0 9 ), 
escrit amb Laia Noguera i Esteve Plantada.

Compagina la creado literaria amb el treball 
de docent a la Universität de Barcelona, amb la 
feina d'editor a Terrícola Edicions i amb tasques 
de comunicació i gestió cultural. En aquest sentit, 
és un deis ideólegs i directors, juntament amb 
Célia Sánchez-Mústich, de la Festa de Poesia a 
Sitges. A més, col-labora de forma assidua a diaris 
i revistes com El PuntAvui, Núvol i Poetari.

Ha rebut diversos premis de poesia, d'entre 
els quais el Miquel Martí i Poi, el Ramon Comas i 
Maduell Ciutat de Tarragona, el Márius Torres, el 
Miquel Angel Riera, el Benet Ribas deis Premis 
Recvll i el XXIX Premi Bernat Vidal i Tomás. El 
podeu trobar a www.joanduran.cat

Esteve Plantada (Granollers, 1979) és poeta, critic 
i periodista. Ha publicat els poemaris A l'ombra 
dels violins (La Magrana, 1997, Premi Amadeu 
Oller 1997), Oblidor (Emboscall, 2003), Temporori 
(Tarata, 2006, Premi Omnium Cultural del Vallès 
Orientai), Els Llops (La Garúa, 2009) i Fosca limit 
(AdiA Edicions, 2015).

Exerceix 0 bé ha exercit la critica literària a 
El PuntAvui 0 NÚV0I i revistes com Caràcters 0 

Paetari. Actualment, escriu sobre cultura a Nació 
Digital. Ha guanyat diversos premis literaris i és 
membre del grup de pop irònic Els Nens Eutròfìcs. 
És editor a Edicions Terricola, conjuntament amb 
Joan Duran.

El podeu llegir a www.esteveplantada.cat

La proximitat i la militánda 
cultural marquen els Hibres 

de Terrícola. 
Fotografíes: Can Cun.
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Una consteMació editorial
La crisi econòmica que encara estem vivint va fer saltar pels 
aires un sector que, pel que fa al català, ja vivia prou angúnies 
1 incerteses. La conseqiiència ha estât un panorama 
fragmentât en una plèiade de petits segells editorials.

DAVID MADUEÑO SENTÍS

Seu de l'editorial Pianeta, 
propietari del Crup 62, 
Darz Mal, 
https://commons. 
wikimedia.org/wiki/ 
File£dificio_planeta.jpg

El "Big bang" de l'edidó en català
A les acaballes del 2 0 0 6 , un dels segells editorials 
catalans més emblemàtics, Edicions 6 2 , patia la 
seva segona crisi econòmica. Cine anys enrere, 
la Caixa ja va prendre el control del 56% de les 
accions de l'editorial. l tanmateix, potser com a 
conseqüència d'una politica que havia sacsejat els 
mercats anglosaxó i hispànic, aquell 2006 Grupo 
Pianeta i Grup Enciclopédia Catalana van entrar 
en l'accionariat, aportant-hi les seves pròpies 
editorials en català —algunes de tan prestigiosas 
com Proa, Pòrtic, Columna o Destino— i formant 
un conglomérat que a partir de llavors havia de 
monopolitzar la majoria del mercat editorial en 
llengua catalana. Més endavant, el 2013, la Caixa va 
vendre les seves accions a Planeta i Enciclopédia 
Catalana va reduir la seva aportació, amb la qual 
cosa el 7 9% de l'empresa passava a les mans del 
gran mostre editorial de la familia Lara, una situació 
que des de diversos ambits es va veure com una 
amenaça a la literatura i la llengua catalanes.

La polémica desllorigada va ser prou important 
entre partidaris i detractors. A banda del perill que 
suposa per a la cultura la manca de matis — i per 
al món empresarial la manca de competéncia— , 
el prestigi que Planeta ha anat acabalant al llarg 
deis anys no radica pas en la qualitat sino en la 
quantitat: la familia Lara sempre s'han vantat del 
seu olfacte a l'hora de trobar els bestsellers que 
convencin el gran public, o bé a l'hora de convéncer- 
lo que els seus premiats —fruits d'una operació de 
márqueting més que no pas d'un judici intel-lectual 
rigorós — són de lectura indispensable. Per tant, 
semblava que el mercat català corría el rise de la 
banalització i la minorització al costat del mercat 
en castellá. En aquells moments, en un reportatge 
de La Vanguardia, el director d'Angle Editorial, 
Eudald Tomasa, expressava els seus dubtes:
«Para el panorama editorial, la fusión es una mala 
noticia. Todo proceso de concentración lleva a 
un monopolio y, por tanto, la competencia que se 
hadan entre ellas las tres editoriales— Planeta, 
Enciclopédia y 6 2 — de pronto desaparece.

Desde el punto de vista cultural, ello provocará 
probablemente que acaben silenciándose 
opciones que hasta ahora esta misma competencia 
estimulaba, como apuestas editoriales por nuevos 
autores. Para las editoriales independientes, por 
una parte es una amenaza, porque el monopolio 
no favorece a nadie; pero también nos brinda una 
gran oportunidad: defender nuestros valores, que 
son apuestas por la calidad y la cultura, hacer que 
brillen con luz propia.»’ En canvi, al mateix article, 
Isabel Martí de l'editorial La Campana — que ha 
demostrat el seu olfacte al llarg deis anys amb 
apostes guanyadores com Albert Sánchez Piñol 
o Jonas Jonasson— ho vela amb una mica més de 
positivisme: «Seguramente vivimos el final de la 
etapa de las editoriales nacidas de una situación 
anómala, poco empresarial, y en muchos casos 
resistencial. Ahora toca otra época, de más eficacia 
empresarial, como ocurre en las otras culturas del 
mundo, que tienen un estado que las ayuda, pero 
también unos planteamientos empresariales de 
solvencia y rentabilidad. La concentración nos hace 
iguales a lo que ocurre en el resto del mundo. Por 
otro lado, pienso que es bueno que unas empresas 
que no se significan demasiado por su catalanismo 
compren cultura catalana. Eso significa que la 
cultura catalana también puede ser negocio.»^ 

L'oligopoli del Grup 62, però, no va ser rúnica 
conseqüència de la crisi en el mercat català: «A 
principi del 2008, el director general del Grup 62 
enunciava la creació d'una gran distribuidora de 
üibres en català. Agora Solucions Logistiques, amb 
una participació del 60% del Grup 62 i un 40% 
d'Enciclopédia Catalana. [...] Els segells de Planeta 
(Columna, Planeta català i Destino català), havien 
previst d'abandonar Are de Berá, que els distribuía, 
per incorporar-se a Agora després de Sant lordi 
del 2008. Per a Are de Berá, que havia estât la 
distribuidora de Ilibres en català més important del

1 PIÑOL, Rosa Maria. «La edición en catalán se concentra».
La Vanguardia, 27 d'agost de 2006.
http://www.lavanguardia.com/cuitura/20060827/5iz8i007444/
la-edicion-en-catalan-se-concentra.html#ixzz3fsCVeW8h
2 PIÑOL, Rosa Maria. Op. cit.
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sector, la pèrdua d'aquests segells implicava una 
reducció significativa de la facturació»3, escrivia 
la periodista Montserrat Serra en un article 
publicat recentment a VilaWeb, indispensable 
per entendre tota la situació. Finalment, to t i una 
reestructurado, Arc de Berà tancava el 2010, i la 
resta de segells que duia al seu càrrec van haver de 
començar a formar aliances per sortir-se'n pel que 
fa a la distribució.

Curiosament, però, aquesta gran concentrado 
editorial amb el temps va provocar una reacció 
contrària a la que podriem haver esperat: un 
esclat, una mena de big bang que, nou anys 
després, ha conduit a tota una constel-lació de 
petits segells nascuts amb una idiosincrasia molt 
particular, adaptada ais temps que corren, que 
amb estratègies de mercat un pèl diferents miren 
de fer-se un forât a les prestatgeries d'un pais que 
edita molt però llegeix poc. l sempre, això sí, amb 
(gairebé) Túnic objectiu de sobreviure.

La crisi de la classe mitjana
De fet, si fem una mica de retrospectiva dels anys 
vuitanta, al mercat en catalàja existien projectes 
editorials ben petits que anaven creixent a poc 
a poc. Per exemple Quaderns Crema, una aposta 
personal del desaparegut Jaume Vallcorba, que va 
anar forjant un catáleg respectât grades a un bon 
gust excel-lent en la tria, amb traduccions d'autors 
classics internacionals de primera línia (Stefan 
Zweig, Oscar Wilde, Edgar A. Poe, Ovidi, Txékhov...) 
i autors catalans contemporanis que — amb 
Quim Monzó al capdavant—  eren garantía d'unes 
vendes que mantenien el negoci: Sergi Pàmies, 
Francese Parcerisas, Ponç Pons, Empar Moliner...
1, a més, atenent diversos générés (narrativa breu, 
novel-la, assaig, poesia, teatre), amb rigor i molta 
cura en l'edidô, que destacava per la recuperado 
d'autors classics catalans corn Ausiàs March, JV 
Foix O Eugeni d'Ors.

Rosa Maria Piñol, la periodista encarregada 
del reportatge per a La Vanguardia esmentat 
anteriorment, feia un repas a la situació dels segells 
restants: «Al margen de la obligada reorganización 
que en las próximas semanas se irá concretando 
en el seno del nuevo gran grupo, lo cierto es que su 
misma creación dibuja un panorama muy distinto 
del mapa editorial en lengua catalana. Losgrupos 
62 y Enciclopédia eran hasta ahora los dos mayores 
(el primero, también con sellos en lengua castellana) 
y, tras su fusión, sólo quedarán editoriales 
independientes de dimensión mediana o pequeña, 
como Quaderns Crema, La Campana, Edicions de 
1984 o Angle Editorial, entre las que tienen su sede 
en Barcelona, y Pagés, Cossetánia, Tres i Quatre, 
Bromera, Eumo y Moll, por citar algunas de las que

3 SERRA, Montserrat. «2005-2015: La década que ha transformat el 
món editorial en catalá», VilaWeb, 22 d'abrii de 2015. 
http.//www.viiaweb.cat/notida/425l872/20150422/2005-2015-deca- 
da-transformat-mon-editorial-catala.html

editan desde otras zonas de Catalunya o fuera de 
ella. Además de los sellos dependientes de grupos 
en castellano, como La Magrana (Grupo RBA) o 
Rosa deis Vents (Grupo Random Fiouse Mondadori). 
Ello sin contar con importantes editoriales 
dedicadas al libro infantil y juvenil (Cruïlla), al libro 
de texto (Teide, Vicens Vives) o especializadas en 
la publicación de clásicos o estudios históricos 
(Barcino, Publicacions de l'Abadia de Montserrat).»'^ 

Per sort, de tots aquests segells només hem de 
lamentar el tancament de Moll, a les liles Balears.
A més, el fe t que el mercat es concentrés d'una 
forma tan definitiva provocava que els futurs 
projectes editorials haurien de replantejar-se 
l'estratégia. Calia, d'altra banda, utilitzar altres 
formes de difusió: les noves tecnologiesja eren 
una realitat pel que fa ais seus aspectes positius 
i negatius — sobretot pel que fa a la distribució, 
amb la competéncia directa i brutal del gegant 
Amazon— , i no es podia obviar la seva forta 
influéncia. 1 un aspeóte molt important, que en 
les industries culturáis havia esdevingut clau en 
aquesta crisi i reformulació: el model veil de la 
«classe mitjana» editorial ja no era viable, callen 
nous enfocaments per, com a minim, frenar la 
davallada. Si més no, essent més petits i menys 
diversificats.

Un segell per a cada gènere
Des de Quadern hem estât molt atents els darrers 
anys a aquest esclat editorial. Sense anar gaire 
Iluny, en el número I87 ens féiem ressò de l'apariciô 
de Males hierbes, un segell ben peculiar que naixia 
a partir d'una revista i un blog dedicats al terror i 
la ciéncia-ficció. Els seus impulsors, Ramon Mas i 
Ricard Planas, tenien molt clares les peculiaritats 
del seu projecte: «Pretenem seguir una línia clara 
que podriem catalogar de "ficció no realista", 
formades per visions més 0 menys alterades del 
món on vivim.» Distopies, contracultura, critica 
social... Tots aquests elements formen part de 
molts dels inclassificables titols que barregen 
reedicions (Kurt Vonnegut, Miquel Angel Riera) 
amb apostes per autors catalans: Max Besora, 
Marti Sales, Antoni Munné-Jordà... Una mica més 
endavant, en el número 190 (maig2013), en l'article 
«Cartografia de noves poétiques», destacàvem 
l'editorial LaBreu per ser el segell editorial que, 
a través de la col-lecciô Alabatre, havia donat 
aixopluc i empenta a tota una pléiade de nous i 
noves poetes en llengua catalana. 1 tanmateix, 
obviàvem que el segell dirigit per Marc Romera i 
Ester Andorra també disposa de Cicuta, La intrusa i 
Banda Ampia, col-leccions dedicadas a la narrativa. 
Tanmateix, Romera i Andorrà han aconseguit que 
a hores d'ara LaBreu sigui coneguda i reconeguda 
corn a segell que aposta per una poesia gens 
convencional, irreverent i creativa.

Elspobles perduts, 
uno de les o r ig in a ls  a p o s t e s  

d 'E d ic io n s  S id i l lá

X a v ie r  C o r t a d e l l a s  

IJ U D IT  PujADÓ (Coord.)

Els pohles 
perduts

^30 indrets oblidats de Catalunya-

4 PIÑOL, Rosa Maria. Op.dt
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ASabadell,
La Llar del Llibre va ser 
una de les llibreries 
que va resistir la cris!.

Però hi ha altres projectes destacables: els 
poetes Joan Duran, Esteve Plantada i Laia 
Noguera iniciaven el 2013 edicions Terrícola, 
aquest sí, dedicat exclusivament a la poesia, i 
que cada any publica tres novetats i enceta un 
circuit de presentacions per ais seus autors.
Una manera nova de funcionar que tothom ja 
ha près perqué, com passa al mon de la música, 
els poetes acostumen a vendre força més en les 
presentacions, en el contacte directe amb el pùblic, 
que no pas als volatils taulells de les Hibreries: 
en poden donar bona fe Lluís Calvo, Meritxell 
Cucurella-Jorba, David Caño, Ricard Mirabete,
Enric Casasses o Mireia Vidal-Conte, queja formen 
part del seu catáleg. Al seu rebuf, a Mallorca, ha 
aparegut AdiA edicions sota la tutela d'un altre 
poeta, Pau Vadell, que considera el seu projecte 
«próxim, viral i maleït», i que té una realització 
i una estructura del to t artesanal, que recorda 
aventures com les de Jaume Aumatell al capdavant 
d'Emboscall.

Aquests segells també exemplifiquen el gust 
en l'edició. LaBreu és coneguda pels colors de la 
col-lecció Alabatre i el detall de la il-lustració de 
l'insecte; Males Herbes aposta pel verd i un dibuix 
minimalista referent al contingut; Terrícola reaütza 
cada any un redisseny del format; AdiA ha adoptat 
la rusticitat com a signe d'identitat. Sempre 
atractius, sempre diferents, és una estratégia més 
a l'hora de distingir-se entre el col-lapse que els 
lectors poden trobar a les llibreries. I aquest és un 
altre dels aspectes que ha canviat si us piau per 
força.

Un altre projecte peculiar i molt cuidat és el 
d'Edicions Sidillá. Endegat el 2010 pels periodistes 
i escriptors Xavier Cortadellas i Judit Pujado, s'ha 
anat centrant en temes més aviat tangencials 
o periférics com poden ser l'etnologia, la 
gastronomia o la divulgado científica, amb apostes 
tan extraordináriament belles com Els pables 
perduts i Els pables ablidats, on les mirades de 
diversos escriptors evoquen indrets desapareguts
0 abandonats. I to t amb edicions d'exquisida 
presentació, que compten amb il-lustradors i 
dissenyadors molt personals.

No son, però, els únics, i sap greu deixar de 
banda tots aquests projectes que Iluiten des 
de la petitesa per tirar endavant: Raig Verd, 
Amsterdam Hibres i Edicions del Periscopi (molt 
atontes a la narrativa contemporània), Alrevés 
(especialitzada en novel-la negra, ara també en 
català), Adesiara (simbol d'erudició i clacissisme 
ben entés). Témenos, Llibres del Segle, Gregal...
1 tantes altres. Entre les quais no volem oblidar 
un segell mig sabadellenc i mig santcugatenc,
La Temerària editorial. De moment, han éditât 
Uno cambra pròpio, assaig de Virginia Woolf; han 
rééditât Nocturn de Portbou del barceloni Jaume 
Benavente, i han apostat per una raresa, Els meus 
miliars pròlegs de Ferran Escoda, un aplec de

pròlegs inventats per a obres ficticios.
Com veiem, tota aquesta pléiade de segells s'han 
situât de forma deliberada a l'altra banda de 
l'oligopoli. Coneixen el seu public potencial, que 
busca la diferéncia i l'aposta pel Hibre-objecte, a 
diferéncia del lector de best-seller, que demana 
cada vegada més confort amb opcions corn el Hibre 
electrônic -pensem que acostumen a ser volums de 
cinc-centes pagines o més.

Nous models de Uibreria
Evidentment, la crisi del sector va afectar amb 
més força el principal contacte distribuidor 
amb el pùblic: les llibreries. La tendéncia va 
ser la mateixa que en el món editorial, amb el 
tancament d'establiments emblemàtics a la 
ciutat de Barcelona (Catalònia, Proa Espais,
Ona — que reobriria a Gracia— ...), però 
seguit per la proliferaciô de petites Hibreries 
més especialitzades: la Calders, la Nollegiu, la 
Impossible, la Casa Usher, la Pequod... Totes elles 
defugen el model dels grans magatzems (FNAC, 
Casa del Libro, Abacus) i de llibreries generalistes 
mitjanes (Laie, Alibri, La Central), i aposten 
per una selecció molt personal del catáleg, la 
implicació directa — encara més, si cal—  amb 
el públic i amb l'organització d'activitats — el 
treball de camp, vaja, més enllá de la simple 
presentació de novetats. A Barcelona i, és dar, a 
to t arreu. A Sabadell, per exemple, després que 
desapareguessin les Hibreries Els Dies del carrer 
del Sol, la Sabadell del Passeig i la Kronos de la 
Rambla, els únics resistents foren la Llar del Llibre, 
avui traslladada a un espai més ampli i diàfan al 
carrer Sant Antoni, i la Paes de l'avinguda de la 
Concòrdia. Però també el concepte de petit locai 
especialitzat amb moites activitats ha aparegut 
a la nostra ciutat amb el LibreRio de la Piata del 
carrerSant Jaume.

Entre la indùstria i la cultura
Tot plegat, però, respon a una paradoxa que 
arrossega la cultura en generai des de les 
revolucions burgeses i industrials: com es pot 
sostenir una activitat l'objectiu de la quai en els 
seus origens no tenia res a veure amb la facturado? 
En les societats preindustrials, la literatura era, 
a grans trets, en mans de les classes dominants i 
religiöses. Amb els anys, amb l'escolaritzaciô de 
les classes populars i amb la impremta, es va anar 
convertint en una activitat de consum més habituai 
i general. A Catalunya, després dels alts i baixos que 
ha patit la nostra literatura al Harg de la història, 
en época democràtica i amb els governs liberals 
de Jordi Pujol s'ha parlât molts cops del concepte 
«indústries culturáis», malgrat que el model 
que s'oferia als creadors — però sobretot als 
editors—  era I'europeu de protecció estatal a base 
de subvencions. Aixi es va montar una estructura 
que (semblava) havia de durartota la vida, amb
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grans expectatives força irreals. Tot això, amb la ja 
repetida i fastiguejant crisi, i amb l'esgotament del 
model a causa deis abusos que se n'ha fet, ha saltat 
pels aires. Força gent havia aconseguit viure de la 
seva activitat, cosa més que lloable i desitjable, 
però ara s'han trobat que caltreballar«peramor a 
l'art», mai més ben dit.

Però com es resol aquesta dicotomia? És 
desitjable que els artistes d'un país no puguin viure 
de la seva creativitat? El neoliberalisme ho ha 
aprofitat per justificar moites de les seves mesures 
emparant-se en el darwinisme: si una activitat no té 
interés per al públic, és a dir, per ais consumidors, 
no cal que subsisteixi; el mercat ho regula fent-la 
desaparéixer.

Potser és un pensament pessimista, però em 
sembla que la situació es mantindrá durant uns 
anys més. D'una banda, els grans segells seguirán 
oferint allò que reaiment ven, el best-seller o 
long-seller, ampliant aquest negoci sobretot al 
llibre electrónic, mentre les editorials petites 
continuaran amb la pressió d'oferir aquellos obres 
que ajudin a fer el salt qualitatiu de la literatura 
pròpia i que vagin créant lectors. L'absència d'una 
crítica seriosa, contrastada i valorada, pot provocar 
que aquests projectes s'aïllin i es retroalimentin a si 
mateixos, amb la qual cosa la qualitat de les seves 
apostes disminueixi. Cal que el rigor i l'autocritica 
guiïn editors i editores, fins ara massa atabalats 
amb la teina de subsistir. Els autors i editors de 
best-seller seguirán guanyant-s'hi la vida i els altres, 
no. Els altres hauran d'esperar a guanyar un premi
0 una subvenció que mantingui la flama encesa. 0  

simplement s'hauran de conformar amb veure els 
seus llibres publicats.

Som en un encreuament, en una situació que 
s'hauria de saber aprofitar per donar-li la volta 
al mitjó. Fa uns anys, amb l'empenta de les noves 
tecnologies, semblava que el llibre electrónic
1 l'autoedició havien arribat per canviar-ho tot; 
uns anys més tard, hem vist que funcionen en 
certs ambits, però que no n'hi ha hagut per a tant. 
Sobretot perqué l'editorial que treballa bé és un 
sedas que pot orientar els lectors cap a obres 
d'interès, mentre que ningù es dedica a destriar 
elgra de la palla de l'autoedició. La solució, però, 
tampoc cree que passi per tornar al model anterior, 
perqué la subvenció i el premi també provoquen
el clientelisme. Potser es tracta de posar més 
facilitats als segells que optin per models de 
producció minimalista (aquells que publiquen 
menys de cinquanta títols l'any) perqué puguin 
créixer i aixi tornem a tenir més editorials mitjanes 
en català. Potser llavors aqüestes editorials 
s'atreviran a seguir donant aixopluc als autors 
i autores que aposten pel rise i la qualitat, per 
la diferéncia. Aixi la societat, encara que no els 
compri 0 no ho faci de forma generai, se'n pot 
fer més ressò d'allò que els autors del seu país 
els ofereixen. Les biblioteques són un bon punt

de partida per treballar-hi, ja que és on sovint es 
creen i es fidelitzen lectors — i, encara que no 
ho sembli, segons el periodista de El Periódico 
Ernest Alós, «malgrat el que molts creuen té 
poc de subsidiat: subvencions i compres per a 
biblioteques sumen 3,7 milions d'euros, l'1,8 % 
de la facturació. Menys que altres sectors de la 
cultura (que això sí, breguen amb un IVA del 21%, 
en lloc del 4 % del Hibre)» .̂ 1 faltaría un aspecte 
que per a molts pot ser considérât una politització 
de la cultura, però que trobo indispensable: un 
Estât que defensi la llengua i la literatura del 
país, que hi cregui de debò i que tingui totes les 
eines al seu abast per fer-ho. En aquest sentit, 
Albert Pélach, president de l'Associació d'Editors 
en Català, quan li preguntaven des del diari El 
País qué guanyaria el sector del llibre amb la 
independéncia, deia: «Dones, sobretot, politiques 
que generarien lectors i que protegirien el sector: 
Ilei de propietat intel-lectual, IVA superreduït, fins i 
to t desgravacions als grans lectors-compradors...» 
l afegia altres consideracions: «corn deia Jaume 
Vallcorba, hem de començara deixarde potenciar 
la producció i les eines de mercat per potenciar les 
que ens amplim la base de lectors. (...) Les partides 
de les compres per a biblioteques si que ens han 
fe t mal; el suport genéric era molt popular, però 
subvencionar-ho to t indiscriminadament, com es 
feia, avui no és sostenible i tampoc tenia futur. 
Entenc que s'hagi d'anar a rise compartit. Cai tenir 
un funcionament més professional; sera molt més 
sa per al llibre en català.» ® Potser també caldria 
incentivar el mecenatge (la iniciativa privada) 
amb mesures fiscals afavoridores, i facilitar 
l'associacionisme cultural. És a dir, cobrirtots els 
espectres possibles — àmbit privât, àmbit públic, 
àmbit popular, l per damunt de tot, deixar que la 
gent amb criteri faci la seva feina. El to t s'hi vai 
dels darrers anys ha estât demolidor i ha permés 
que publicistes i économistes dictin en un camp on 
simplement haurien de ser engranatges en el carni 
del llibre cap al seu lector.

Qui sap si algù em dirà que to t això ja s'està 
fent, però que seguim sense sortir-nos-en. Llavors 
es tractaria d'obrir un débat de propostes, en el 
quai d'una vegada per totes els nostres politics ens 
proposessin mesures amb cara i ulls per a un sector 
que mai no és prioritari en els seus programes, i 
que assessoren a cops de timó i segons els bufa el 
vent. Mentrestant, els escriptors i escriptores, els 
editors i editores, segueixen donant sentit al terme 
resiliéneia amb una barreja de pragmatisme i il-lusiô.

5 ALÚ5, Ernest, «Competir en català», El Periódico, 11 de setembre 
de 2013.
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/oci-i-cultura/competir-
catala-2646350
6 GELI, Caries. «Estern començant a posar ja massa títols al mercat 
en català», El Pois, l6  de setembre de 2014- 
http://ccaa.elpais.eom/ccaa/20i4/09/lO/quadern/ 
I4i038lli2.4i5669.html
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Qui té por de l'autor?

Amb una horreja de raonament, humor i atreviment però sanse perdre el respecte i la 
sevQ VISIO de bon lector, Josep Sala analitza la difícil feina d'editor i arriba a una sène de 
conclusions que volen reflectir l'estât del panorama litaran catald.

JOSEP SALA ICULLELL

El darrer pareil d'anys ha confirmât l'explosiô de 
petites editorials al nostre país, projectes liderats 
per un grup réduit de persones, amb idees molt 
clares, una empenta extraordinària i Tintent 
decidit de tenir un contacte estret amb el lector, 
via xarxes socials, presentacions a llibreries, 
etcétera. Aquests nous editors sovint treballaven 
als grans segells i han decidit engegar un projecte 
més personal, to t i que també n'hi ha que vénen 
del mon académie, de les revistes... La seva 
feina és extraordinària, i ha enriquit moltissim el 
catàleg que tenim disponible en català.

Però précisément per ser empreses 
minúscules on els seus responsables han de 
fe rto ts  els papers de Taúca, cree que albora es 
produeixen una série de mancances i disfuncions, 
i que això a mitjà termini pot tenir conseqüéncies 
greus. En aquest article vull mencionar-ne 
algunes, sense ànim d'atacar la feina feta, sino de 
millorar el nostre inestable mercat literari.

1 compte, si dirigeixo les meves critiques a 
les editorials petites és perqué a les grans la 
batalla fa temps que s'ha perdut. El desconcert

als grups majoritaris és tan béstia, que Tunica 
táctica que fan servir és llançar cada trimestre 
un plat d'espaguetis contra la paret, i veure 
si algún s'enganxa. Els que cauen a terra van 
convenientment tritura ts i avail.

1- Publicar un autor estranger és car i complicat
Cal aconseguir-ne els drets, i després encarregar- 
ne la tradúcelo. Si la jugada no surt bé i el llibre 
no té un cert éxit, Teditor hi pot perdre bous i 
esquelles. És molt més fácil i barat, per tant, 
publicaron autor català, però sense una bona 
feina d'edició sovint el résultat será mediocre.

Diguem-ho dar: un bon editor no és només 
aquell que té olfacte per tria r originals, sinó aquell 
que guia i acompanya Tautor. El que detecta les 
potencialitats deis textos, però albora és critic 
amb els errors i les mancances, i obliga a corregir
les. El que no publica una obra fins que no ha 
espremut to t allò que el seu escriptor li pot donar.

(Incís: la idea romàntica de Tautor com a 
figura sagrada i intocable continua incrustada a 
Timaginari coTlectiu, però és de la primera meitat 
del segle XIX i fa décades que s'hauria d'haver 
desterrat.)

No parlo naturalment de criteris estétics,
O de les decisions de Tautor cap a la seva obra. 
Permeteu-me un exemple. La sorpresa final de 
L'altra no em convenç i crée que és innecessària, 
però és una opció legítima de Marta Pojáis que no 
Ti treu ni un gram de qualitat a la seva espléndida 
novel-la.

D'alló que estic parlant és de les qüestions 
técniques i de qualitat. Lamentablement, a 
molts dels Ilibres d'escriptors nostrats m'hi 
trobo repeticions absurdes, personatges 
mal desenvolupats, capitals que defalleixen, 
digressions innecessàries, frases sense sentit. 
Errors que es podrien corregir amb un editor que 
li dediqués molt més temps a Tobra, que treballés 
estretament amb Tautor, que imposés tails i 
reescriptures.

Tot i això, naturalment, sempre que l'original 
tingués un cert nivell, i aquí comparteixo Topinió
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general que a casa nostra es publica massa, i 
per al mon literari, i especialment per ais segells 
petits, no publicar sempre és millor que publicar 
un mal Ilibre.

1 sí, ja ho sabem, ara mateix a les nostres 
llibreries hi ha supervendes nostrats amb una 
qualitat infame, però el seu èx itté  més a veure 
amb aparells mediàtics (sobretot comtals) que 
amb cap aspecte literari editorial.

2- La qualitat del lUbre com a objecte
Un altre aspecte que alguns dels nous segells 
no treballen prou és la qualitat del Hibre com 
a artefacto, un factor que cada cop será més 
important davant de la irrupció del form at digitai. 
Semblarla que les editorials petites haurien 
de tenir-hi molta cura, però en canvi patim 
Hibres amb tipografías complètement errònies, 
amb un paper de baixa qualitat i pàgines on es 
transparente el tex t de la del darrera, per no 
parlar d'unes portados de disseny pobrissim. 
L'admirat Jaume Vallcorba hi insistía molt, però les 
seves Hiçons no s'han seguit prou.

Precisament el Hibre digital és un altre camp 
on hi ha molt per córrer, to t i que aquí és el món 
editorial català sencer que és a les beceroles, i 
em temo que aquest retard el pagarem car. Un 
dels motius és fácil d'entendre, la mal anomenada 
«pirateria» està tan estesa i, sobretot, acceptada 
socialment, que Hangar un producte digitai és 
gairebé garantía que acabará sent distribuït de 
forma il-legal (i aixô quan una colla de suposats 
demócratas no escanegen els Hibres directament, 
és dar). Però aquesta amenaça no exclou el fe t 
que l'edició digital ha d'augmentar, i que ha de 
comportar un nou repartiment de drets entre 
autors i editor.

L'altre motiu que hi trobo és que l'apariciô 
de les petites editorials ha coincidit en el temps 
amb una onada de noves llibreries, projectes 
que busquen prioritzar la qualitat i marcar segell 
propi. L'augment del format digital podria anar 
en detriment seu, però els propers dos o tres 
anys serán claus per saber la solidesa d'aquests 
negocis.

1 finalment: per més que sigui una 
multinacional malèfica, amb ganes de dominació 
mundial com un dolent de pel-licula de James 
Bond, no es pot deixar de distribuir exemplars 
físics via Amazon. Cada cop hi ha més catalans 
que vivim a I'estranger, i el nombre de volums que 
podem carregar a la maleta és limitât.

3- Fugir de la complaença
Però el problema més gran que tenen actualment 
les noves editorials és la uniform itat total 
d'opinions respecte la seva feina. Tots tenim

ganes que aquests projectes funcionin, i fins i to t 
a molts ens agradarla Hderar-ne un. Per tant to t el 
que fan ens sembla extraordinari, els perdonem 
els errors, i si un Hibre no ens ha agradat, callem 
i no expressem la nostra opinió, no fos cas que 
quedem com uns aixafaguitarres o, pitjor encara, 
com uns envejosos. Parlo, evidentment, del que 
es pot Hegir als mitjans tradicionals, als digitals 
i a les xarxes socials, no del que es xiuxiueja en 
petit comité. 1 potser caldria començar a dir la 
veritat: moites de les obres d'autors catalans, o es 
queden a mig carni, o no s'haurien d'haver publicat 
mai. A vegades sembla fins i to t que s'hagi volgut 
engruixir el catàleg a qualsevol preu, o que 
l'amistat amb l'autor hagi superat el rigor.

Tot això s'agreuja pel tota l desgavell de la 
crítica literaria catalana, que s'està quedant sense 
espais de discussió professional per la crisi de la 
premsa. A més, les interferències corporatives, 
agreujades per la mateixa crisi, están causant 
l'acomiadament de critics que han gosat parlar 
malament d'algun dels autors protegits pels seus 
superiors.

Igualment el mon Hterari català no disposa de 
cap pàgina web (corn l'anglosaxona Goodreads 
0 la mateixa Amazon) on se centralitzin els 
comentaris dels lectors. Tot i que aquest sistema 
no pot substituir mai una crítica professional, la 
pura força dels números és sovint reveladora.

4- Editorial de referéncia
El somni de qualsevol lector és trobar una 
editorial d'aquelles que si tries un Hibre a l'atzar, 
saps que t'agradarà. A mi em passa, per exemple, 
amb els segells de Jaume Vallcorba (Quaderns 
Crema i Acantilado), en castellá amb Libros del 
Asteroide, i amb la primera etapa d'Acontravent 
(quan publicaven brillantíssims recuHs d'articles 
de l'edat d'or del periodisme català). Evidentment 
aquesta és la situació ideal de l'editor, que així 
fídelitza un públic.

La relació de confiança és certament difícil 
d'aconseguir, però to ts els segells petits hi 
haurien d'aspirar, sense vacil-lacions, dubtes o 
compromisos. Ho die perqué és el que desitjo com 
a lector i comprador compulsiu de Hibres, però 
també perqué cree fermament que només les 
editorials que ho aconsegueixin sobreviuran.

Josep Sala i Cullell. (Girona, 1978) és 
Ilicenciat en ciéncies ambientáis. Actualment 
viu a Trondheim (Noruega), on fa de mestre. 
Al blog Des del fiord (salaicullell.cat) analitza 
I'actualitat política i cultural catalana i 
comenta novetats literàries.
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Singulars i plurals

Els grans editors del segle XX responien a una imatge romàntica del negaci; tenoços, 
outosufïcients, judiciosos... A Catalunga n'hem tingut alguns exemples en la pell de Joan 
Soles o Jaume Vollcorbo, per exemple. I si be les noves editorials sorgeixen com o fruit 
d'una conjuminació de diverses voluntats, encaro trobem algunas al darrera de les guols 
hi ha l'ombra d'uno persono singular

DAVID MADUEÑO SENTÍS

Avui dia, el descrèdit de l'individualisme arriba 
a to ts aquells ambits d'opinió i pensament que 
intenten canviar les dinámiques més negatives 
que mouen el món malgrat que, paradoxalment, 
els governants politics i economics segueixen 
apostant per aquesta visió en les seves decisions. 
Précisément, al món editorial el neoliberalisme 
i les politiques d'empresa per damunt de les 
consideracions artistiques han conduit a 
aquest esqueixament, que estem tractant en 
la Quodern present, entre monopolis i petits 
segells. Tanmateix, el món editorial no podia ser 
impermeable a aqüestes noves orientacions que 
des de la base miren d'agitar la societat: com 
hem pogut veure en l'article «Una constel-lació 
editorial», duos, trios i qüerns d'emprenedors 
aglutinen i coordinen esforços en una gran 
diversitat de propostes. El col-laboracionisme i 
l'associacionisme generen grups de treball que 
combinen les diverses facetes de to ts els seus 
components per tal d'aconseguir els millors 
résultats.

Però aquella figura del gran editor, de l'home 
de món amb ñas fi i má de ferro a l'hora de dirigir 
el seu negoci, aquell que sap gestionar els errors 
dels seus escriptors i els sap extreure el millor 
de si mateixos, sembla que ha minvat amb els 
anys. Aquella figura que representaven els Joan 
Sales, Jaume Vallcorba, Isidor Cónsol, Josep Maria 
Castellet o José Manuel Lara, tant pels aspectes 
positius com pels negatius. És evident, a més, que 
es tractava d'una figura marcadament patriarcal, 
que amb els anys s'ha anat matisant amb l'entrada 
de dones amb olfacte i bona feina com Isabel 
Marti a La Campana.

I tanmateix, encara hi ha homes i dones que, 
segurament de forma menys deliberada del que 
creiem i més empesos per les circumstáncies, 
es troben al capdavant de projectes editorials 
d'una forma marcadament singular, encara que 
els seus projectes representin una pluralitat de 
propostes i visions. A continuació presentarem 
tres d'aquestes figures.

Joan de la Vega. El fondista
Va passar molt desapercebut, però el 2008 es va 
publicar un Hibre originalissim i trencador. Última 
oda o Barcelona, escrit a quatre mans pels poetes 
Lluis Calvo i Jordi Valls, dos experimentadors de 
la poesia duta al limit que es passejaven per allò 
que s'ha anomenat la «gran Barcelona» — és a 
dir, l'àrea metropolitana de l'Hospitalet, Santa 
Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adria del 
Besós— i en retrataven els descosits del somni 
post-olimpic. Amb duresa, ironia i pragmatisme. 
Aquest producte de paladar aspre i digestid 
lenta era publicat per La Garúa Hibres, una petita 
editorial amb seu a Santa Coloma de Gramenet, 
epicentre d'un curiós cas de congregació artistica. 
De les seves entranyes de poblé mal crescut 
durant el franquisme amb les sabudes onades 
migratóries deis anys cinquanta i seixanta, 
n'ha sorgit una plèiade d'escriptors de diverses 
generacions i llengües — l'esmentat Jordi Valls, 
Rodolfo del Hoyo, Pedro Luis Cano, José Garda 
Obrero...— que engrandeixen aquest concepte 
que ells mateixos defensen amb orgull, la poesia 
del Barcelonés Nord. Propers però a la vegada 
allunyats del cap i casal, to ts ells han forja t una 
veu pròpia que s'embeu de les peculiaritats del 
te rrito ri que els envolta. I en comptes de deixar-se 
magnetitzar per la força atractiva de la capital, 
se senten orgullosos i responsables de les seves 
particularitats territorials i socials, tant corn sigui 
possible per bastir una mirada embastardida i 
critica.

D'entre to ts ells, Joan de la Vega és potser una 
de les personalitats més peculiars. En aquesta 
cursa del món editorial, seria un corredor de fons 
que, malgrat els quilómetres, encara té bufera. 
Q.uan el coneixes sembla que dessuï poesia pels 
seus porus: és l'editor rere La Garúa; ha escrit 
deu Hibres en castella i dos en catalá, si no em 
descompto; ha guanyat el X Premi César Simón de 
la Universität de Valéncia; col-labora en tota mena 
de publicacions i recitals on el conviden... El fe t 
és que La Garúa ha anat creixent de mica en mica
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des del 2004, i ja compta amb un ampli catàleg de 
poesia en castellà amb noms com Carlos Vitale, 
José García Obrero, José Antonio Arcediano o 
Anise Koltz. i pel que fa ais autors catalans, és 
responsable de publicar traduccions al castellà 
de Marius Sampere, Vinyet Panyella, Jordi Garrió
0 Joan-Elies Adell. i, és ciar, el 2 0 0 4  publicava 
Último oda a Barcelona en una primera empenta 
d'edició en catalá que, quejo sápiga, només va 
tenir una altra empresa (Temps de ciutot i ordres, 
de Josep Ramon Aragó).

L'aventura de Calvo i Valls, però, no quedaría 
com un exercici testimonial. Amb el temps. De la 
Vega barrinaria la possibilitat d'encetar un altre 
canal d'edició dedicat exclusivament a la poesia 
en catalá, i així naixia el 2014  la col-lecció Tanit. 
Aquest és el nom que rebia una deessa púnica 
de la fe rtilita t, protectora de Cartago. Quan 
observem algún deis volums fins ara publicats 
(quatre en total), ens adonem que el projecte 
ha estât plantejat a partir d'un concepte acurat
1 original. D'una banda, per al disseny compta 
amb la col-laboració de José Luís Vallribera, 
dissenyador forja t en el món de la roba esportiva 
que aporta una refrescant sèrie de composicions 
quetrenquen amb l'habitual minimalisme associât 
a les cobertes de llibres de poesia. Dins, ens 
trobem amb un papergruixut, que no només 
allotja text: cada un dels tres primers llibres de la 
col-lecció s'acompanya d'un apartat grafie (pintura 
o fotografia) que tracta de dimensionar l'eco del 
text. Així, el número 2 de la col-lecció compta amb 
una sèrie d'imatges del prestigiós fo tògraf Carles 
Mercader; nocturnes, al-lucinades, embrutides 
per vides al marge de l'establishment, ens aporten 
nous camins ais carrers petjats pels poetes 
David Caño i Ricard Mirabete a De Penitents o 
Desemparots, on tracen una mena d'história 
poètica inspirada en les novel-les policíaques,

i que transita per les entranyes de Barcelona, 
ciutat que apareix sovint en les seves obres en 
solitari.

Jesús AumatelL El maratonià
Molts anys abans que es parlés de crisi, 
de fragmentació del sector i de segells 
independents, el manlleuenc Jesús Aumatell 
iniciava una aventura anomenada L'Emboscall.
Ja des del seu primer moment, eli mateix es va 
encarregar de definir el projecte a través d'una 
sèrie de documents a la pàgina web i al blog: «És 
una forma de pensament-acció, una manera de ser 
i estar en el món, una forma de vida. L'objectiu és 
traballar contra la marginació i l'alienació cultural 
a través de la promoció i la difusió de la práctica 
de l'escriptura. No pretenem ser una editorial 
com les altres: no valorem les obres en funció de 
la seva comerciabilitat, no pretenem fer grans 
tiratges, no volem competir, ni obtenir cap altre 
benefici que no sigui el de la mateixa continuitat. 
Des de 1998 ens autofinancem: no ens plantegem 
la nostra tasca en termes economics, però és 
obvi que la continuitat depèn de la capacitat que 
tinguem d'aconseguir els recursos necessaris per 
a la supervivència.»

Eren els segons abans de l'esclat de les noves 
tecnologies, però Aumatell ja aprofitava alguns 
dels avenqos. Per exemple, les impressores 
d'injecció de tinta i làser i la informàtica casolana 
li facilitaven l'edició de tiratges petits; uns 
tiratges acabats amb artesanía, ja que el cosit i 
l'enquadernat els feia eli mateix, llibre per Hibre. 
L'aventura es va anar allargant amb els anys, 
primer duent els exemplars de presentació en 
presentació, de mercat en mercat, i després a la 
botiga que va obrir a la ciutat de Vie. El catàleg es 
va anar engruixint, i no només amb autors novells 
0 marginats per les editorials, sinó amb debutants
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de futur, escriptors en plena consolidació i 
consagráis a la recerca de més difusió. Si fem una 
ullada a la col-lecciô de poesia Prima Matèria, hi 
trobem noms corn Xavier Farré, Ricard Mirabete, 
Pep Rosanes-Creus, Esteve Plantada, Antoni 
Clapés, ÜUÍS Calvo o Carles Hac Mor.

Tanmateix, els costos personals i economics 
d'aquesta aventura son enormes, i cap al final del 
2006 — després de canviar els sistemes d'edició i 
distribució per fer-los més senzills i cómodes— la 
prodúcelo d'Aumatell com a editor disminueix fins 
que prácticament s'atura. Però com que es tracta 
d'un corredor de marató, el 2013 ja parlava d'un 
retorn. Al començament, només de forma virtual, 
aprofitant el boom dels llibres electrônics per 
reeditar alguns dels llibres de l'anterior etapa en 
arxiu PDF. Però aviat Aumatell tornarla a veure 
factible l'edició en paper, amb uns costos encara 
més assequibles que deu anys enrere. Aixi, aquest 
2015 ha esdevingut l'any de la consolidació del 
retorn d'Aumatell i Emboscall. Com a testimoni, 
ens deixa la reedició de l'obra poètica completa de 
l'osonenc Pep Rosanes-Creus, poeta retirât abans 
d'hora a causa d'una malaltia, que amb Conts 
inespirituals passa comptes amb una obra avui dia 
fora de catàleg i dispersa de forma injusta.

María Bohígas. La rellevista
Seria estrany que un bon filòleg (ja no die un bon 
lector) no conegués El club deis Novel-listes, gran 
coMecció de narrativa fundada pel sabadellenc 
Joan Oliver dins l'editorial Aymà el 1955- En pie 
franquisme, el segell decidla donar empenta a 
la narrativa en catalá d'aquell moment, oferint 
aixopluc a grans de les nostres lletres com Mercè 
Rodoreda, Llorenç Villalonga, Joan Coromines 
o Sebastia Joan Arbó. La dirocciò d'Oliver, però, 
acaba el 1959 donant el testimoni a Joan Sales, 
autor d'incerto glorio i mític editor de qui gairebé

tothom coneix la importancia de la seva vinculació 
a l'obra de Rodoreda.

Amb Sales, l'empenta va ser forta: El Club 
deis Novel-listes deixa l'editorial Aymà, es 
converteix en el segell Club Editor i incorpora 
Xavier Benguerel a la dirocciò. Sales té molt clara 
l'aposta: en un moment de tímida obertura del 
régim, els anys seixanta, aprofita l'embranzida 
deis anys anteriors per bastir un catàleg 
certament irregular, però extens, que té com a 
concepta fer arribar la narrativa en catalá a tots 
els publics, amb l'aposta per una llengua directa, 
gens artificiosa i allunyada deis ornaments 
innecessaris, que cregui en ella mateixa com a 
llengua de cultura en uns moments de descrèdit 
i persecució. 1 l'aposta s'allarga en el temps, fins i 
to t més enllà de la mort de Sales, amb el relleu de 
la seva esposa Nòria Folch. Però la pervivència del 
segell és al capdavall impossible, i el Crup Pianeta 
compra el seu fons editorial que reedita molt de 
tant en tant.

Fins que l'any 2005 una altra dona. Maria 
Bohigas, néta de Joan Sales, decideix agafar 
el relleu i apostar pel reflotament del segell 
recomprant-lo al gegant editorial. Tenint en 
compte el moment en què es troba el mercat, i 
malgrat el prestigi que atresora el nom de Club 
Editor, sembla una aposta de rise. Ben aviat, 
però, el segell que dirigeix Bohigas demostra 
que coneix el terreny i està decidit a deixar 
la seva pròpia empremta per tal de trobar el 
seu públic. En primer Hoc, Bohigas, conscient 
de la imatge creada durant anys, recupera les 
cobertes clássiques de colors diversos i caixes 
géométriques. En segon Hoc, decideix rellançar 
les obres més emblemátiques del catàleg, i 
contra to t pronòstic aconsegueix que el públic 
contemporani s'hi interessi: aquest darrer 
Sant Jordi, per exemple. Un film (3000 metres) 
de Víctor Catalá (Caterina Albert), una obra 
incompresa en la seva època, ha esdevingut un 
petit best-seller. Finalment, decideix buscar 
veus més contemporànies que casin amb les 
clàssiques. La Premi Nobel Alice Munro és una de 
les seves apostes més destacades.

«Formem part d'aquesta brotada d'una altra 
mena d'editorials amb un model d'empresa al 
servei de la literatura. [...] intento serfidel a la 
literatura. La literatura ja no forma part de la 
industria de l'edició», declara Bohigas a l'escriptor 
i periodista Rafael Vallbona L Potser el millor 
resum de to t el que hem mirât de dir des d'aquest 
Quodern.

1 Rafael Vallbona, «Club Editor, seixanta anys de literatura 'indie' 
catalana», El Mundo, 30 d'abrii de 2015.
http://www.elmundo.es/cataluna/20i5/04/30/55420eff2260idf25d
8b458c.html
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Les nostres llibreries

4.a Llar del Llibre
Sant Antoni, 20 /  Les Vails, 29 
08201 Sabadell -T. 93 725 59 59

lA LIAR DEL | | LA LIAR DEI
LijiBRE LL IBK ER IA  luibre

4.a Llar del Llibre - 2
^asseig de la Plaça Major,12 

08202 Sabadell -T. 93 727 58 04

4.a Liar del Llibre - Baricentro
Local 135, Centre Cial. Baricentro 
08210 Barberà del Vallès 
T. 93 718 95 51

LA LLAR DEL

La vostra LUbreria 
de capçalera!

V I S I T A ' N S  I C O N E I X  
L E S  N O S T R E S  B O T I G U E S

www.llardelllibre.cat

Segueix-nos a:
facebook.com/lallardeUUbre 

twitter.com/LaLlardelLUbre

http://www.llardelllibre.cat
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Otello

14 de febrer a les 12 i a les 18 h 
Teatre Principal

FOOT-BALL
Cia.CescGelabert

17 i 19 de febrer a les 21 h 
21 defebreralesISh  
Teatre La Farándula
OTELLO, de Giuseppe 
Verdi. Associació d'Amics de 
l'Opera de Sabadell

20 de febrer a les 21 h 
Teatre Principal

UNA GIORNATA  

PARTICOLARE. Clara Segura, 
Pablo Derqui i Màrcia Cisteró

20 de m arçalesISh  
Teatre La Farándula

CANÇO D'AMOR i DE
GUERRA 

Cia. -i-Sarsuela

2 0 de marçalesISh 
Teatre Principal

ELSVEÏNSDEDALT, 
de Cese Gay

Sabadell
8 d'abril a les 21 h 
Teatre Principal
ROMEUIJULIETA  
Orquestra Simfônica del
Vallès. Obres de P. I.Txaikot 
S. Prokofiev i N. Rota

29d'abrllales21h  
Teatre Principal

ARNAU TOMÁS, VIOLONCE 

KENNEDY MORETTI, PIANI 
Joventuts Musicals de Sabad

14 ,15 ,21 ,22 ,28129 de malg  
a les 18 h
Teatre La Farándula

RATATOUILLE, EL PETIT  

XEF. Joventut de La Faràndi

2 8 de malga les21 h 
Teatre Principal

TERRA BAIXA 
Lluis Hom ar

3dejunyales21 h 
Teatre La Farándula

LA NOVENA, de 
B eethoven. Orquestra 
Simfônica del Vallès

ORGAN1TZACIÓ: HI COL-LABOREN: MES PROPOSTES:

| \  Ajuntam ent 
[k  de Sabadell

www.sabadell.cat/cultura
Generalität de Catalunya 
Departament de Cultura

D iputado
Barcelona

AMB EL PATROCINI DE:
f Sabadellcultura

@sbdcultura

http://www.sabadell.cat/ca/Cultura
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Practiques artistiques, acciò social, imaginació política 
Laboratori Social Metropolita. Sabadell (L5 M)
Anna Recosens

Cap rastre d'Hospital 106, 4t la?
Isabel Banali Jordi Canudas

JU fonsBnrxeiCElslnaballslels-cLesJNlntespeLaiiria-Exposició.-

29

33

34 

4 4

Oriol Vilapuig

Botiga Impaktes Visuals • Sabadell, 30/  O8/15 
Converso: Werens/Xavier Corriga

2 0 1 Fina Miralles. Dir El Món En Femení 
Maio Creus

2 4 1 Lilla de Firdrac 
Fino Miralles

2 5 1 275
Xavier Canals

zona_zero /  Pep Vidal

Formes de desaparició /  Fora de perill 
Gemma Coscón

L'espai public com a espai d'intervenció 
A77, Bijarí i Floating Lab

Volíem servir de cuina, preparar un foc d'on saltessin 
..espumes___________________________________
Joano Capello Buendio

4 6 1 Artide 100%  local 
Genis Senén

4 8 1 «Som potser els idiotes del poblé global?» 
Gilbert-Ndunga Nsangato

531 Local Fiero
David Madueño Sentís

581 El viatge literari 
Jaume Benavente

Portada /  Sillo Vasily. Dessau, 1925.
Substitució de les corretges de pell endurida del "en- 
tapissat" original per trenat manual de corda de cánem 
teixit sobre la propia estructura del seient, respectant 
les mides exactes de les peces originals.

Coberta de Guillem Celada Prior, 2015. Treball artesa 
de Rafael Celada Rodríguez. Fotografía de Mariona 
Agulló Pont. Retoc fotografíe de Nerea Pérez Rivero.



Locals i globals

La globalització engendra molts processos. Els uns, per oposar-hi 
refìexió i resistència amb propostes ultralocals, empreñen la recerca 
de nous continguts universels. Altres, acceptant-la corn a signe 
inevitable del nostre temps, propugnen que la cultura en un mon 
global permet, més que mai, la prodúcelo de localitat de les minories.

En aquest número de Quadern presentem algunes de les veus 
que, en el context assumit de la globalització, han trobat un espai 
propi, un Hoc personalissim des d'on desafiar el fais cosmopolitisme 
i la homogeneïtat, dos efectes devastadors de la mundialitzaciô de 
la Terra. Productors culturáis interessats en una cultura de consum 
que no renuncia a la seva dimensió transformadora. Creadors visuals 
que des de perspectives situades, concretes i locals ens obren noves 
rutes mentals i emocionáis, noves formes de connexió i mediado 
entre Tèsser singular i la maquinaria global.

És el cas de Eina Miralles, de qui publiquem en aquest número el 
seu text inédit. L'ilia de Firdrac, escrit a Paris Tany 1989, que entenem 
corn una resposta des de Tart i Tescriptura davant una Humanität en 
crisi. Una cosmogonia que ens parla d'un renaixement. D'una última 
oportunitat dels humans per reinventar un altre ordre que no sigui 
Tordre patriarcal de domini i devastació. 0  de Xavier Canals, un poeta 
i artista discret i coherent que va fent el seu treball en silenci però

sense abandonar la investigació i la generació de continguts inscrita 
en les paraules.

Altres projectes, com Hospital 106 de Jordi Canudas i Isabel 
Banal, sitúen el débat de Tart en Tespai públic per abordar 
la transformació deis llocs de ciutadania en urbs anónimes i 
deshumanitzades. En la mateixa línia, els coTlectius A77, Floating Lab 
i Bijarí utilitzen Tespai públic com a Hoc d'intervenció per evidenciar 
mancances i provocar la reflexió. l hi ha projectes molt individuals 
que han partit de decisions vitals, com els de Francesc Serás i Joan 
Todo, que han tornat a la seva ítaca en territoris periférics per 
expHcar-se i explicar el món. També el de Gilbert-Ndunga Nsangata, 
réfugiât politic que viu a Sabadell, i autor del documental Imatges 
d'uno tornado al país natal, que reflexiona sobre Timpacte de la 
globalització a TÁfrica.

Tots són projectes i propostes que, en definitiva, parlen del món 
(global) no des de perspectives génériques i falsament cosmopolites. 
Des de les seves mirades, la globalització —més enlla de ser un 
procès dirigit des deis interessos economics— se'ns presenta amb 
un altre rostre, se'ns ofereix com una nova oportunitat de pensar i 
actuar des de la materialitat real i concreta d'allo que és proper, única 
garantia per abordar críticament el sentit universal de la vida.
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Pràctiques artistiques, acció social, imaginació política
Laboraton Social Metropolità. Sabadell (LSM'

ANNARECA5EN5

—Però, quina és la pedra que soste el pont? — 
pregunto Khubiloi Khan. —El pont no és sostingut 
per aquesto o aquella pedra —respon en 
Marco—, sino per la linio de i'orc que elles formen. 
Khubiloi Khan roman silencios, reflexionont 
Després ofegeix: —Per que em parles de les 
pedres? Només m'importa I'orc. En Polo respon: — 
Sense pedres no hi ha arc.
(Italo Calvino, Les Ciutots Invisibles)

Artists/Citizens Citizens/Artists 
The artist brings specialized skills to the 
community table. The citizen brings local 
knowledge to the artist's table’.
(Susan Leibovitz Steinman, Manifesto For Artists 
As Citizens)

Actualment un sector del col-lectiu artistic ha 
adoptat certs rols: de mediador i facilitador a 
comunicador, i, amb l'ús d'un repertori expandit, 
defineix la seva producció artística a partir 
d'objectius situats tant en Testera cultural corn 
social. Qüestions socials, educatives, de justicia 
ambiental, son matèria de reflexió a partir 
de processes critics i oberts que possibiliten 
una relació i connexió més intima amb la seva 
audiència. L'artista s'hi implica activament i 
esdevé un agent pel canvi social.

En aquest sentit de canvi i tenint en 
compte els nous rois, des de Tàmbit de les 
arts s'experimenta amb nous models d'espais, 
que presentin les condicions necessaries per 
desenvolupar i compartir, de manera horitzontal, 
propostes diverses. Espais d'experimentaciô, 
i albora de relació, de reflexió i, corn suggereix 
G. Deleuze, «d'acció, teòrica i práctica, que 
sustentaran xarxes, en un moment on ja no 
existeix la representació».^

Des de TLSM considerem que construir 
una práctica creativa crítica, alternativa, 
collaborativa, precisa d'un espai dinámic i 
autogestionat, en la línia d'una outoinstitució^.

1 Susan Leibovitz Steinman (2003). M anifesto  For A rtists As C iti
zens: Grow A rt For Survival, Editors Anke Haarmann, Harald Lemke.
2 G. Deleuze i M. Foucault (1977). "Intellectuals and power"
a D. Bouchard (Ed.) Language, Counter- memory, Practice: Selected  
Essays and Interviews by Michel Foucault, (pàg. 205-217).
Ithaca: Cornell University Press.
3 Jacob Jacobsen. Notes on inst/tut/ons, anti-institutions and 
self-institutions. Text based on presentation at the Control Seminar, 
August 16th February 2003.

des del qual es puguin articular aquest tipus de 
projectes, aixi com implementar noves eines que 
permetin el reconeixement i difusió d'aquesta 
práctica eficientment.

En aquests espais, l'artista podrá establir-se 
com a «amfitrió» (host), un rol que sempre està 
connectât amb altres (Taudiència), que és flexible, 
que pot infiltrar-se en diferents llocs/situacions, 
observant 0 participant activament, i que promou 
la transformació del púbüc, d'un rol passiu a actiu.

Aquest carácter d'amfitrió amb el qual l'artista 
esdevé curador, gestor cultural, educador, 
fertilitzador, mediador, acompanyant, connector, 
fa possible situacions d'intercanvi, respostes 
critiques, i Taparició de projectes autónoms 
que es resoldran a partir de processes creatius 
de coTlaboració. Projectes que, a partir del 
desenvolupament de competéncies relacionáis, 
creativos, d'innovació, promouran la participació 
activa del públic (convidat).

Investigar els conceptos en ús en els ambits 
artistic i social, a partir deis quais expressar els 
nous comportements artístics, la seva implicació 
social, les diferents audiéncies, com són els espais 
que els acullen..., precisa del reconeixement

Escola Amadeu Vives 
a HortEstruch.
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Jornada
Encreuaments
Fertiis.

d'elements transformadors en el llenguatge. A 
mode de glossari, alguns deis conceptes ais quais 
ens referim són:

Espai Permeable /  Intersticis /  Compromis
Social /  Resisténcia Domèstica /  Prototip

Espai Permeable
De les diverses definicions d'un espai permeable 
que es fan en disciplines com l'arquitectura o 
l'urbanisme, 'espai flexible al canvi d'aspecte 
i funció' o 'espai en el qual hom pot circular i 
realitzar diversitat d'activitats', referint-nos a 
espais de relació entre art i comunitat, ens sembla 
una definició encartada la que considera l'espai 
permeable com 'aquell que pot ser recorregut, 
connectât, o préparât per al seu ús (ús que pot 
canviar). Un espai obert, universal, on es reaütza 
un intercanvi. És un continent, que permet l'accés 
i el moviment'" .̂

Les dinámiques que es poden descriure a 
partir d'un espai permeable (i que són albora el 
punt de partida del desenvolupament d'aquest 
espai), passen per un moviment a través del 
qual serien les fissures o intersticis de l'entorn 
on aquest espai s'inscriu, com per exemple allò 
que es considera un accident, allò no resolt o allò 
que trenca la norma. L'espai permeable és un 
espai de moviment, de mutació, de connexió..., 
un espai més eficient en la creació de trajectes.

en el desenvolupament de possibilitats, que no 
pas en l'establiment d'una linia fixa enfocada a un 
propósit déterminât.

Dins les arts contemporànies trobem 
exemples d'aquests processes de permeació/ 
connexió, que redefinint la práctica artística 
a partir de la construcció d'espais de relació, i 
a través de formes emergents de compromis 
social, proposen enfocaments innovadors i posen 
en crisi la noció de limit. Entenent la mobilitat 
i mutabilitat com a condicions necessaries, 
s'apunta a la creació d'espais que puguin funcionar 
de manera autònoma, però també que puguin 
compartir un entorn més institucional. En aquest 
darrer cas, l'espai permeable actuarla com a 
element dinamitzador i potenciador a partir d'un 
principi simple de «transitabilitat» i a partir de 
protocols diferenciats de l'espai que l'acull.

Intersticis
L'interstici, 'petita escletxa, petit espai buit, entre 
dos cossos o entre les parts d'un cos', segons 
el diccionari, o'l'espai de relacions humanes, 
que suggereix possibilitats d'intercanvi', en el 
pensament de Karl Marx, seria dones el punt 
d'entrada ideal per poder evolucionar cap a 
posicions critiques, autónomes i d'apoderament 
comú, dins sistemes tancats i difusos. És a dir, 
l'interstici ens permet desenvolupar una cultura 
al marge, comuna, emancipadora, un espai de 
dissens vers la industria cultural, almenys mentre 
aquesta no l'absorbeixi i tanqui la fissura, moment 
en qué caldrà possiblement buscar un altre espai.

«També cree que l'interstici representa una 
dimensió essenciafja que ens permet fo calizar
nos en un espai que és précisément un "entremig", 
que ens exigeix enfrontar-nos al problema de 
diferents llenguatges i al vincle entre ells, o al 
problema de les relacions de poder (l'explotació 
biopolítica de la vida) i la força (la resisténcia que 
s'expressa en la práctica experimental d'un espai 
intersticial).»^

Compromis Social
Un ampli sector de la práctica artística es mou 
Higat a altres disciplines i, des de l'activisme 
politic i social, promou projectes participats en 
entorns quotidians, rebutjant categoritzacions i 
fins i tot autoria.

Aquests projectes: recuperació d'un espai, 
disseny col-laboratiu, recerca d'un imaginari 
col-lectiu, práctica cartográfica, revisió histórica, 
creació de prototips, esdevenen fonamentals 
a l'hora de generar situacions educatives, de 
resolució de conflicte, reivindicatives..., serveixen

4 Diverses versions extretes de diccionaris online de diverses 
matèries.

5 Eurozine. Articles W/hot makes a biopolitical space? A discussion 
with Toni Negri, Paris, 17 de setembre de 2007, Traducció Iliure dAnna 
Recasens
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per assajar una diversitat de formats i, més 
enllà de la participadó i la col-laboració, cerquen 
la provocado, la negodadó o una experiéncia 
immerslva, per tal d'engegar un débat ¡ reflexió 
comuns entre els diferents agents socials i 
culturáis que hi prenguin part.

La idea de laboratori com a context d'accio 
es fonamenta en l'establiment d'un punt de 
trobada «de baix a dalt» on es puguin posar en 
marxa activitats d'anàlisi i sintesi, de generació 
d'idees, i de reflexió per tal de promoure models 
cooperatius que incideixin en la cultura social 
de la dutat. Des de promoure microsolucions a 
conflictes del dia a dia, a promoure canvis en les 
politiques socials i culturáis, l'experimentadó a 
partir de les practiques artistiques i la creativitat 
social, tot plegat suposa un element clau a l'hora 
de repensar la dutat i entendre les complexes 
interaccionsurbanes.

Resistències Domèstiques
«El fonamental és el pas de la idea de construir 
espais contraculturals a la idea de la resistència 
activa.»®

Fer un hort, repensar un terreny abandonat, 
crear un jardi, recuperar memòria, reciclar 
material, fer una tertúlia, repartir Hibres, obrir un 
espai de diáleg, col-laborar en accions ciutadanes, 
intercanviar, explorar, fer un recorregut per la 
periféria, construir imaginaris critics, afavorir la 
creativitat col-lectiva, cuinar... Aqüestes i tantes 
altres accions són comunes en l'art, i en la vida 
quotidiana.

Des del fer, les practiques artistiques activen 
i recullen microresisténcies necessaries per 
Iluitar en situacions concretes. Són un element 
clau per poder desenvolupar espais de dissens, 
albora que cerquen solucions créatives per i amb 
la comunitat en relació amb conflictes i qüestions 
comuns. Esdevenen, en definitiva, un agent de 
canvi.

Prototip
Model posât en práctica, sense un résultat 
préfixât i amb la intenció d'aprendre dels errors i 
dels èxits.

Si un espai laboratori, pensât corn a dispositiu 
possible per construir ciutat des d'un centre 
de producció artistica, suposa un prototip que 
s'activa a partir de la connexió i la interacció entre 
diferents agents socials i culturáis, els processus 
experimentáis que s'engeguen entre élis poden 
esdevenir prototips d'eines de transformació, de 
comunicació, de compromis vers l'entorn urbà.

Lsm Corn A Laboratori
Sala de treball, espai de trobada, activitats

obertes, microresidències; xarxa d'intercanvi 
local, accions per l'ecologia urbana; 
propostes d'artistes i plataformes socials; 
hort experimental i col-laboratiu; activitats 
pedagògiques, intercanvi de coneixements; cuina, 
tertùües de sobretaula, micropublicacions; eines 
compartides, plataformes digitals, xarxes socials. 
Tot això a l'LSM, des de 2012, un espai hibrid de 
recerca i acciò creativa, un espai permeable de 
treball i relació entre propostes artistiques i 
socials, locals i extralocals.

LSM és un projecte artistic resident a 
I'Estruch de Sabadell que estableix un nexe entre 
la comunitat i el centre i els seus usuaris, que 
esdevé un node per repensar la ciutat a partir de 
l'experimentaciô amb les connexions entre art, 
activisme, pensament contemporani i compromis 
social, cercant dinàmiques i tactiques conjuntes 
per promoure situacions que volen recuperar 
espais d'acció-relació social i cultural.

En el marc del Centre de Producció Artistica 
L'Estruch, l'LSM és una proposta que, explorant 
idees i escenaris possibles, afavoreix processus 
creatius i el plantejament de noves eines. Volent 
impulsar espais d'imaginació i resistència 
domèstica, es creuen formats per propiciar 
diàleg, xarxes i interaccions que, a mitjà i llarg 
termini, es desenvolupin des d'una posició critica 
i proactiva.

Dins el seu programa, s'investiga per 
afavorir estratègies créatives de producció de 
contingut i dinamització collectives; per generar 
les microrespostes autònomes necessàries 
que nodreixin el paisatge de potencialitats 
ciutadanes, per construir el fet comò, i per 
recuperar en l'imaginari social la possibilitat de 
transformació.

Al Laboratori Social Metropolita, treballem 
amb la idea d'espai obert que permet 
l'experimentaciô col-laborativa per crear 
prototips que promoguin Tacciò, la reflexió, la 
relació i processes d'aprenentatge compartit i de 
cocreació.

Pensar en prototips, corn a manera d'assajar 
possibles solucions a un tôpic inicial, ens dóna 
Toportunitat de treballar d'una manera no lineal, 
dibuixant el progrès al voltant de diferents nodes 
de significat, des d'intersticis des dels quais es fa 
possible plantejar qüestions i possibilitats que, 
amb encreuaments i diferents ritmes, atenen a 
la idea de retorn, no corn un résultat préfixât sinó 
corn l'establiment d'un procès de transformació.

LSM, és, en definitiva, un espai per 
desenvolupar conceptes, un espai de negociació i 
mediació, un espai per fer i sobre maneres de fer.

LSM és un projecte ideat i coordinat per Anna 
Recasens amb Acciò Cultural Metropolitana.

A dalt:
Treballs a HortEstruch.

A baix:
Intervencio espai LSM.

6 idem.
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Cap rastre d'Hospital 1 0 6 ,4t la?

ISABEL BANAL IJORDI CANUDAS

Hospital 106,4 t la és un projecte que al llarg de deu anys (1995- 
2005) va dirigir la mirada, des de la práctica artística, cap a les 
transformacions urbanistiques i socials esdevingudes al barri 
del Raval de Barcelona a conseqüència de l'aplicació del Pia 
Especial de Reforma Interior (PERI). El projecte es va centrar 
en un Hoc concret, un pis afectat —carrer de l'Hospital, 106,
4 t la— entés corn a unitat de mesura de tot allò que succeiria 
al barri. I va seguir a temps real el desenvolupament de les 
actuacions en aquest indret (l'enderroc del pis i la projecció d'un 
carrer a l'espai que ocupava l'edifîd), i es van desencadenar una 
sèrie d'intervencions artistiques que, de forma intermitent, van 
mantenir una connexió directa i sincronitzada amb la realitat del 
Raval. El projecte es tanca amb l'edició del llibre Hospital 106, 4t 
la. El Hoc i el temps.

Entrevista a Isabel Banal i Jordi Canudas realitzada per Ramon 
Parramon i Diana Padrón per formar part de l'exposició 
«TRANSLOCACIONS. Observatori de projectes».
(Idensitat i Arts Santa Mónica, 2015).

Diana Padrón - Podríeu indicar-nos els canvis i les transformacions 
urbanos, socials, interculturals..., que han tingut Hoc al barri del 
Raval?

Isabel Banal - Nosaltres vam començar el projecte perqué intuíem 
que s'estava plantejant una transformació molt important i 
accelerada del barri. Abans del 95 , amb l'inici de l'aplicació del 
Pía Especial de Reforma Interior (PERI), ja véiem que la proposta 
plantejava una transformació bastant radical, que no eren unes 
intervencions petites en llocs puntuáis, sinó que hi havia un nou 
dibuix d'una part de la ciutat. Amb l'aparició d'un nou espai: la 
Rambla del Raval. Un espai públic que abans era espai privât, que 
eren illes de cases, habitatges. Pensávem que era una intervenció 
molt torta, fins hi tot traumàtica.

Jordi Canudas - (...) Aquests deu anys, del 1995 al 2005, han 
représentât un parèntesi en la vida del barri. És el periodo de 
màxima aplicació del PERI i la vivència i constatació de canvis 
importants. En algún moment hem comentat que en finalitzar el 
projecte, l'any 2005, hi ha una sensació que el barri no es reconeix. 
Intuíem que les decisions preses des dels estaments 0 taules 
oficiáis (ajuntament de Barcelona, regidoría d'Urbanisme...) 
afectarien directament la vida del barri, que afectarien 
irremeiablement els llocs, les persones i les coses. El PERI que 
es redacta ais anys 80 recollia aspectes queja estaven latents 
en el projecte d'Ildefons Cerdà... I al voltant dels anys 1993 i 1994 

és quan es fa palés l'inici de la reforma del barri. Amb tot i aixô, 
s'ha de dir que el barri del Raval al final dels anys 70 i 80 es va

anar desestructurant, va anar perdent certa identitat, ja que els 
petits tallers i les petites indûstries que encara hi quedaven, llegat 
de l'activitat fabril del barri, ja no encaixaven amb la realitat del 
moment i les normatives vigents. Aixô va suposar el tancament 0 
desplaçament d'aquestes activitats, i l'aparició d'espais buits i en 
desús al centre de la ciutat. Part de la poblaciô que vivia i traballava 
al Raval, en aquests tallers i petites indûstries, també es va acabar 
desplaçant. Aixô de rebot va afectar el teixit associatiu del barri, 
que històricament havia tingut una preséncia molt important i 
decisiva.

Diana Padrón - De quina manera creieu que han incidit en aquest 
context els diferents processes impulsats per les relacions entre 
pràctiques artistiques i l'espai social?

Isabel Banal - Abans de plantejar-nos de treballar amb la realitat 
del Hoc, el primer que va passar és un canvi d'ùs de molts espais del 
barri, els tallers i espais industrials que s'havien anat abandonant. 
Aquests espais són grans i están bé de preu. I també, és ciar, es 
troben en males condicions, i el que fem els artistes és anar-hi i 
instal-lar-nos-hi per treballar.

Després, com en el nostre cas, ets un vei més del barri i estás 
atent a coses que passen i t'agafen ganes de treballar sobre elles.
El primer pas de la transformació, dones, és aquesta instal-lació 
d'artistes, molt diversos, en aquests espais gairebé abandonats.

Ramon Parramon - Ho podríeu explicar més aixô? Es pot parlar de 
gentrificació? Ara és possible seguir tenint estudis al barri?

Isabel Banal - Jo diria que sí que hi ha aquesta idea de gentrificació, 
igual que a tants altres centres de ciutat del món; hi arriben els 
artistes i amb el temps es va requalificant el Hoc, i apareixen els 
interessos immobiliaris i urbanístics. Ara en queden poquíssims 
d'artistes en aqüestes condicions, s'han revalorattots els espais.
En el nostre cas, va ser així... I vam haver d'acabar marxant per 
pressions immobiliàries.

Amb el PERI s'intensificaven aquests canvis, però cree que no ha 
arribat a canviar fins al nivell que es volia. Entre altres coses, hi va 
haver una forta onada d'immigració pakistanesa que es va installar 
al Raval. La cosa va quedar desdibuixada, i el barri no va canviar tant 
de veins i realitats socials com cree que s'esperava.

Jordi Canudas - És evident que el teixit cultural i artistic al 
capdavall també acaba formant part de certes dinàmiques de 
gentrificació. (...) L'arribada d'aquest nou teixit cultural va produir un 
diàleg amb la realitat del barri, i en el nostre cas es va propiciar una 
consciéneia per vincular-nos amb el barri i amb les transformacions 
que s'hi produirien. L'inici del projecte Hospital 106,4t la respon
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a aquesta consciència de formar part del barri. Entenent el Raval 
com un possible laboratori per a les practiques artistiques, com 
una amalgama d'encontres, de realitats i situacions diverses. 1 la 
voluntat de viure en primera persona una de les transformacions 
més importants i en un dels barris més dinàmics de la ciutat. (...)

Diana Padrón - De quina manera tota aquesta interacció amb el 
barri pren forma a través d'aquest projecte?

Jordi Canudas - El projecte Hospital 106,4t la va consistir a 
formular una mirada atenta a les transformacions urbanistiques 
i socials d'aquest barri del Raval, entre els anys 1995 i 2005. Un 
projecte inicialment endegat per quatre artistes, Isabel Banal, Ester 
Baulida, Jordi Canudas i Ignasi Esteve, els quais teniem el taller en 
un d'aquests edificis industrials del barri, al carrer de la Riereta 37.

Isabel Banal - Observavem el que estava passant o a punt de passar, 
i sobretot ens vam centrar en allò que havia de desaparèixer, de ser 
enderrocat. Vam proposar de fer visites ais pisos ja desallotjats, 
expropiats, i escoüir-ne un com a unitat de mesura de tot allò que 
passarla amb centenars de pisos. Centrar-nos en un espai per parlar 
del tot. D'aqui ve el nom d'Hospital 106,4t lo, que és l'adreça del pis 
triât.

A partir d'aqui vam començar a registrar, amb una tècnica 
d'arxiu, tot allò que el pis mostrava, i amb això es podia explicar 
d'alguna manera la vida i la història del barri. El projecte no va 
néixer amb la voluntat de continuar durant aquests deu anys, 
però pel fet d'estar-hi vinculats i també de treballar al barri no 
podiem deixar de mirar el que anava succeint. Quan el pis va ser 
enderrocat i vam observar que apareixien unes Unies al terra, que 
s'estava dibuixant un carrer allá on hi havia hagut el pis, vam decidir 
continuar el projecte fins al 2005, moment en què aquest carrer ja 
està urbanitzat i inaugurât. Aquest carrer, anomenat Maria Aurélia 
Capmany, és el que connectarà el Raval nord i sud.

Jordi Canudas - Si, el projecte para atenció a allò que desapareix 
i a la vegada allò que apareix corn a nou al barri. 1 per tant també 
para atenció a corn la transformació urbanistica accelera i provoca 
canvis en el teixit social del barri, articulant un altre barri, un barri 
nou... L'arribada de nous veins amb perfils ben diferents; des de 
Tonada de la immigració extracomunitària fins a la nova poblado 
atreta per Tetiqueta multicultural que propaga Talcaldia. (...)

Isabel Banal - També vam anar atenent 0 observant molts petits i 
nou gestos, com Taparició del transport public. En un espai on mai 
no havia passât ni un bus, ara n'hi ha un que connecta el Raval de dalt 
a baix. 0  la presencia d'un gran hotel que s'ha construit a la Rambla 
del Raval. 0  la iniciativa de tornar a reforçar els équipements 
culturáis, corn ja havia passât amb la ubicado del MACBA i el 
CCCB, i que ara es complementa amb Taparició de la Filmoteca.
De fet, cal dir que la Filmoteca retorna al Raval, ja que havia estât 
originàriament al carrer de la Cera.

Ramon Parramon - Corn creieu que la transformació ha afectat la 
gent?

Jordi Canudas - El procès d'urbanitzaciô de la mateixa Rambla del 
Raval pot explicar corn la transformació va afectar les persones.
Per una banda, hi va haver la intenció de reubicar en el mateix barri 
totes aquelles persones que vivien en els habitatges afectats, 
però moites d'elles no tenien el contracte de Thabitatge al seu 
nom 0 senzillament hi residien corn a rellogats. Això va afectar 
moites persones que no compilen els requisits establerts per 
TAdministració i que van haver de buscar-se la vida, moites d'elles 
per força van haver de desplaçar-se fora del barri per trobar un 
nou habitatge. És intéressant remarcar-ho, ja que és un fet que 
ens parla d'una sortlda forçosa del barri, d'unes persones que hi 
Vivien i es van veure obligadas a abandonar la seva llar i marxar 
del barri. Tal vegada funcionava corn a neteja. (...) El cineasta 
Joaquim Jordà en el seu documentai De Mens també ens parlava, 
per boca de TAdministració, de neteja i d'esponjar el barri. Això ens 
permet identificar la Rambla del Raval com una «falca» que facilita 
Tobertura del barri a la ciutat de Barcelona. (...)

Ramon Parramon - Un barri més «aparador» i comercial?

Jordi Canudas - Amb Taplicació del PERI es pretenia introduir una 
nova percepció del barri sota una «pàtina» de multiculturalitat. 
L'hotel ubicat a la Rambla del Raval, que té una terrassa a la part 
superior, convida els visitants a gaudir de les vistes sobre el barri.
Hi té instal-lats uns miradors on horn pot aturar-se a observar la 
vida del barri. Una atalaia sobre el barri, des de la distància que 
això suposa, tant pel que fa a Talçada corn també per la condició 
econòmica de qui freqüenta Thotel. Amb aquests gestos es promou 
fer del Raval una experiència multicultural, la quai cosa ha estimulat 
la introducció del turisme al barri.

Tornant al projecte, hi ha un dels treballs realitzats al llarg 
d'aquests deu anys que em sembla prou singular, ja que se centra 
en la Importància de la presència dels objectes en els habitatges 
afectats i ja desallotjats que vam visitar. Amb aquest treball vam 
voler evidenciar el desplaçament forçat, la pèrdua de la llar original i 
el trasllat forçôs a altres habitatges i altres indrets. (...)

Vam traslladar al nostre taller més de 500 objectes precedents 
del pis Hospital 106,4t la, des d'una agulla d'estendre fins a un 
armari. Els vam classificar i etiquetar, certificant-ne la seva 
procedència, i vam convidar molta gent, gent del barri, gent de 
Tàmbit cultural, companys de TEscola Massana, a escoHir cadascú 
un objecte i a canvi ens donaven la nova adreça on aniria a viure 
aquest objecte. Gairebé 500 persones van passar pel nostre taller 
per coTlaborar en el projecte. (...)

Isabel Banal - Va ser la manera de fer visible allò que se sabia que 
passaria. Q,uan parlaves deis objectes, et venia al cap el moment de 
Tenderroc, de la dispersió de gent, de coses, de runa... Es generava 
un buit, com una gran ferida, i el 2005, quan acabàvem el projecte, 
encara no havia cicatritzat del tot, va quedar Tambient com en 
standby, la vida del Hoc encara no estava «normalizada».

Jordi Canudas - Tot i que el PERI del Raval va ser una intervenció 
bastant ràpida (en altres indrets de la ciutat hi han hagut 
intervencions que s'han allargat en el temps i han agreujat la 
situació, com és el cas del «Forat de la vergonya»), sí que en el cas 
del Raval la ferida era molt evident, molt palpable... En les façanes
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mitgeres, en els enderrocs..., i en els matelxos habitants, ja que 
es percebia d'una forma molt crua la transformació del barri. El 
dia a dia, la vida quotidiana s'alterava, els recorreguts, alla on 
compraves..., la desaparició de botigues, tellers i colmodos. La 
identificació amb allò més proper i local, amb el veïnat... Quan 
acaba la intervenció i s'inaugura la Rambla del Raval, el barri no es 
reconeix.(...)

Ramon Parramon - Per acabar, quina previsió de futur plantegeu per 
al Raval?

Isabel Banal - Ara queja han passât deu anys més, el barri té una 
nova vida i està funcionant, ja no està en un parèntesi, espérant, 
ara torna a fluir. Sempre apareixen nous factors, ara hi ha amb 
més força el fenomen del turisme, tot i que penso que encara hi ha 
equilibri entre veins i visitants, no com en alguna part del gòtic que 
s'ha desbordat.

Jordi Canudas - Cree que la tasca del Raval avui, una vegada ha 
quedat enrere el période de la transformació urbanística, passa 
per potenciar el seu esperit associatiu. La importáncia i el poder 
que havien tingut en un moment les diverses associacions del 
barri l'han de tornar a tenir. La tasca del Raval avui passa per 
teixir intensos vineles entre la diversitat de les realitats del barri; 
entre associacions de tota mena (les associacions veïnals, les 
associacions de les diverses comunitats, les religiöses, les culturáis, 
les esportives...) i entre aqüestes i les entitats i equipaments 
culturáis que en els darrers anys s'han anat instal-lant al barri 
(MACBA, CCCB, universitats. Filmoteca). La diversitat actual del 
Raval no ha de ser un mer reclam turístic per experimentar un barri 
multicultural sinó una realitat de dinámiques que han de permetre 
tramar els vineles per a una millor cohesió i construcció comuna del 
barri.

Vam deixar d'observar detingudament el Hoc el 2005. La darrera fotografía del Hibre apuntava atguns canvis... El barrí es recuperava lentament del llarg 
parèntesi arran de la transformació urbanística. Ara, deu anys després, a setembre del 2015, to t i ser un Hoc per on passem sovint, ens hi hem aturat per tornar 
a observar-lo minuciosament i esbrinar, comparar, contrastar les coses i la vida que s'hi fa amb el barri de l'inici de la reforma. En els llistats que hem fet 
apareixen elements i accions que eren impensables vint anys enrere.

Vist des de la cruilla del carrer Hospital amb carrer María Aurélia Capmany
Diversos cotxes creuen el pas de vianants / graffitis a portes i persianes /  36 alzines, 12 replantades de nou /  un home i una dona amb bosses de la compra 
passen pel pas de vianants /  restaurant BarRaval /  establiment de software científíc Addlink /  una bicicleta passa pel pas de vianants /  el bus del barri 120 
circula per sobre el pas de vianants /  2 punts de recollida pneumática d'escombraries /  estelada al baleó /  una colla de turistes arrosseguen les maletes pel pas 
de vianants /  un pareil d'agents de la Guardia Urbana creuen en moto el pas de vianants /12 fanais /  2 papereres /  un skater creua el pas de vianants /  oficina 
d'Assegurances Mapfre /  senyera al baleó /  un grup d'adolescents amb una pilota de bàsquet passen pel pas de vianants /  un noi amb dos gossos llebrers 
travessa el carrer pel pas de vianants /  establiment de compra i venda d'or. Oro Galaxy /  dependèneies de l'Institut d'Estudis Catalans /  un camió de càrniques 
deixa pas als vianants /  una parella d'avis creuen el pas de vianants agafats del bracet /  un home amb turbant parla pel môbil creuant el pas de vianants /  
banderola del Barga al baleó /  un taxi passa pel pas de vianants /  Congelais la Sirena /  una familia de turistes aturats devant el pas de vianants demanen corn 
anar a la plaça Espanya.

Vist a la Rambla del Raval
140 platans /10  bars /1  bústia de correus /1  oficina bancària /  3 senyatitzacions de Hocs d'interès per a vianants /  2 fonts /  4 alzines /  2 pizzeries /1 locutori 
/  2 agéncies de viatge /1 agéncia de viatge i enviament de diners / l  oficina d'enviament de diners /  2 farmàcies /12 fileres de bancs /7  doners kebabs /11 
passes de vianants /1 supermercat pakistanès /  carril bici /  4 parades de bus, 2 amb marquesina /  2 cabines de telèfon /  2 hotels, un de tres estrelles i un de 
qua tre /4  punts amb contenidorsde recollida se lectiva /6 pàrquings de bicicletes/72  palmeres, una de tallada/ l  associació benéfica/ l  hamburgueseria/l 
pancarta «Volem un barri digne» /1 edifici en construcció amb grúa /  2 maquines de parquímetre de zona verda /1 local Tatoo /  5 restaurants /1 supermercat 
de productes Hatins, asiátics, africans /  4 parterres de margalló amb alguna prunera borda /2 0  terrasses amb para-sols /2  supermercats-carnisseria islámica 
/1 videoclub / 14 xicrandes /2  parades de B icing/ senyalització excepcional de les Pestes de la Mercé /1 escultura de bronze (el gat de Botero) /4  zones de 
cárrega idescárrega/l hidrant/cartelld'indicació d 'albergjuvenil/l restaurant hindú/Fundació pera l'Acció Social/20 papereres/3 locals en reform a/lO  
punts de recollida pneumática d'escombraries/l oficina im m obiliária/l espaisocioeducatiu/edifici d'oficines, seu sind ica l/l parada de ta x is / l fe rre te ría /3 
roures d'Austrália /  soroH de cotorres /1 carnisseria islámica /74  fanais /1 restaurant turc.

Prendre el sol / fer running /  esperar el bus /  consultar la guia turística /  xerrar /  passejar /  fer el vermut /  anar amb bicicleta /  descarregar caixes de begudes /  
fer fotografíes /  servir taules /  aparcar el cotxe /  regar les plantes /  Higar la bicicleta /  menjar a la terrassa /  demanar diners /  heure aigua de la font /  passejar 
la mainada amb cotxet /  consultar la carta del menú /  espantar els coloms / fer la migdiada /  traginar maletes /  tirar una postal a la bústia /  saludar /  mirar per 
la finestra /  portar una barra de pa sota el brag /  arreplegar ferralla / jugar a la xarranca /  fer-se una fotografía /  llengar les escombraries /  enfilar-se al gat d'en 
Botero /  passejar el gos /  vendre Haunes de cervesa /  cridar un taxi /  omplir el sac de runa / fer cua per recoHir roba i aliments /  creuar el carrer amb la safata 
plena /jugar a pilota/quedar amb amies /  escombrar lesfulles /  consultar el móbil/beure cervesa /  rentar-se les mans a la fo n t/  mirar el p lánol/ estendre la 
roba /  donar menjar ais coloms.

Llibre Hospital 106, 4t lo. El Hoc i el temps. Imatges del Hoc amb data, 1995 i 2005.

Isabel Banal i Jordi Canudas són artistes i professors de t'Escola Massana Centre d'Art i Disseny de Barcelona adscrit a la UAB.
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Alf ons Borrell, Els treballs i els dies:
Notes per a una exposició

«Cada quadra representa un moment en que s'ha pogut, en que s'ha tingut la força.» 
Bram Van Velde

«Tan aviot corn les fullas en la punta de les branques es mostren de la mida de la petjada 
que deixa la gralla, aleshores el mar és abordable.»
Hesiode  ̂Els treballs i els dies

ORIOL VILAPUIG

inaugurado de l'exposició 
Alfons Borrell.
Els treballs i els dies. 
Fundado Miró Barcelona. 
2 de julio! de 2015.

Pautes per a un microrelat
A mitjan anys setanta els historiadors Italians 
Carlo Ginzburg i Giovanni Levi, entre d'altres, 
consoliden un nou current historiogràfic que es 
donaria a conèixer amb el nom de microhistòria'. 
El que plantejaven aquests historiadors no era 
tant una nova disciplina historiogràfica autònoma 
ni menys encara una nova doctrina o escola, sino 
més aviat una altra manera de relatar la història a 
partir d'una nova experiència d'investigació que 
tractava de defugir la lògica i l'hegemonia de les 
categories a les quals ens remetien els discursos

1 L'any 2014 Valentín Roma i Julián Rodríguez presenten una revisió 
de la col-lecció del MACBA sota el títol L'herència imm aterial. Assa- 
ja n t des de la Col-lecció, fent referència al Hibre que sota el mateix 
nom va escriure Giovanni Levi. En aquesta revisió partien de les idees 
de la microhistôria italiana per generar un microrelat de l'art dels 
anys vuitanta a l'estât espanyol.

històrics generals i oficiáis. Davant els relats 
macrohistórics i generalistes imperants, aquests 
historiadors italians plantejaven un canvi d'escala 
en les seves análisis per situar-se en un espai de 
microrelat que permetia focalitzar i singularizar 
els esdeveniments en un lloc i un moment precis. 
Els microhistoriadors afirmaven que cada actor 
históric participa en processes de dimensions 
diferents, des del més local al més global. El 
problema no sorgeix, i aixó em sembla important, 
en plantejar una confrontació i oposició entre alt i 
baix, entre singular i genéric, entre micro i macro; 
per a ells aquesta confrontació no és pertinent, 
ja que no es tracta de realitats oposades sinó de 
nivells diversos de la mateixa realitat observada 
des de diferents escales. El principi metodològic 
és un de sol, com afirma Giovanni Levi: «(...) és un 
problema d'escala. La microhistôria no és estudiar 
coses petites sinó mirar un punt específic petit 
però proposar-se problèmes generals (...) a 
mesura que es redueix l'escala es fa més precis el 
detall. És la variació de l'òptica de l'historiador, en 
aquest sentit és molt important l'historiador, no 
el document. La posició que pren l'historiador en 
la investigació». Partant, és intéressant entendre 
que per a aquests historiadors la microhistôria 
no busca fer història local, la seva posició 
metodològica no radica en el fet de reduir l'espai 
a investigar sinó més aviat en el fet de reduir 
l'escala d'observació. Per a Giovanni Levi el local 
esdevé circumstancial, no fa història del lloc sinó 
història en el lloc.

És en aquesta construcció del relat 
historiogràfic que Cario Ginszburg destaca 
l'historiador com a investigador, afirmant:
«Perqué no fer entrar, sempre, el lector dins del 
laboratori de l'estudiós? Penso que presentar el 
résultat de la investigació i no el seu carni falseja 
definitivament les coses».
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Metodologies per a una relectura
En prendre cura del projecte expositiu de 
relectura de I'obra d'Alfons Borrell, en el marc 
de la Fundació Miró de Barcelona^ jo partía de 
plantejaments allunyats d'esquemes i jerarquies 
historiográfiques, per la senzilla raó que no 
vine d'aquesta disciplina sinó de la práctica i 
la creació artística. Aquest fet determinava 
inicialment una Singularität en la proposta, 
plantejada com un autor que llegeix un altre 
autor. En aquest sentit les posicions i actituds 
plantejades per la microhistória italiana, deis 
autors citats anteriorment, m'oferien un punt de 
partida metodologic per a la construcció del relat 
expositiu. Aquest punt em situava en altres nivells 
d'interpretació allunyats deis llocs comuns que 
vánen condicionats per un relat historiográfic 
oficial. D'aquí la nécessitât de partir d'un canvi 
d'escala.

Els interessos iniciáis no partien portant 
de premisses historiográfiques prévies, 
com podia ser la d'entendre l'obra com un 
símptoma que explica el temps i el context 
historie en qué aquesta ha sorgit, i tampoc he 
estât excessivement preocupat de cercar el 
Hoc precis on situar I'obra de Borrell dins el 
marc de la historiografia oficial de l'art. Al meu

2 Alfons Borrell. Els treballs i els dies. Fundació Miró Barcelona. 
Juliol-setembre de 2015.

entendre, l'obra excedía aqüestes premisses 
historiográfiques.

És a partir d'aquest marc conceptual inicial 
que plantejo la metodologia de l'assaig com 
a eix per vertebrar el dispositiu expositiu de 
l'exposició, una metodologia que, per altra banda, 
és propera a la meva propia práctica artística. 
Etimológicament, assajar té a veure amb pesar, 
mesurar, examinar, experimentar i, a diferéncia 
del tractat que tendeix a definir i tancar, l'assaig 
es manté obert com a forma de provatura, 
entenent que és impossible tancar qualsevol 
treball i que aquest es manté obert a múltiples 
fugues interprétatives.

L'assaig, també entés aquí com una forma 
d'estudi oberta, no sistemàtica, que es pot 
suspendre en qualsevol moment, una forma de 
saber discontinu fora de tota lògica discursiva, 
però al mateix temps també com a forma d'una 
exigéncia formai, que sorgeix de la seqüéncia 
del pensament. En aquest sentit, dones, cal 
reiterar que l'exposició és albora fruit d'un treball 
d'investigació i activació a partir també d'una 
experiéncia més subjectiva generada per una 
constant confrontació amb l'obra.

Una atenció que l'obra reclama
Tot el desplegament expositiu es planteja com a 
resposta a una pregunta inicial i que és la següent: 
«D'on prové l'atenció que l'obra d'Alfons Borrell

Muntatge exposició 
Alfons Borrell. 

Els treballs i els dies. 
Fundació Miró Barcelona.

Jung 2015.

Novembre/Desembre 2015 ■ Quadern 11



Maqueta de trebaJJ 
per a l'exposició 
Alfons Borrell.
Els treballs i els dies. 
Fundado Miró Barcelona.

em reclama?» Aquesta simple i albora complexa 
qüestió troba una primera resposta en dues idees 
que al meu entendre es manifesten indestriables; 
una és la constancia, i l'altra, la Intensität.

Constancia per les seves connotacions 
temporals, en referéncia ais actes que d'una 
manera reiterada tenen Hoc en un temps 
prolongat. El treball pictóric d'Alfons Borrell 
s'expressa en primer Hoc com una acciò 
tenaç i reiterada en el temps —que s'inicia i 
que s'inscriu en unes condicions de Hoc i vida 
particulars, concretament en el Sabadell dels 
anys cinquanta—, una acciò que ens mostra una 
experiència indissociable de la práctica de la 
pintura, entesa com una forma de confrontaciò i 
defensa de la pròpia vida.

Aquesta actitud quedará clarament palesa en 
l'obra de Borrell quan, a partir dels anys setanta, 
posi titol a les seves obres amb la data en què 
han estât realitzades, fent evident la idea de 
l'obrar com un esdevenir vital a manera de diari 
0 registre. El títol de l'exposició Els treballs i els 
dies, extret de l'obra homónima d'Hesiode, escrita 
al voltant del 700  aC, incideix en aquesta idea 
de l'obra com a registre i constancia en el treball 
quotidià, i situa el punt de partida del relat a un 
nivell de proximitat a partir del gest i la nécessitât 
d'obraren el temps.

Aplicada a l'obra d'Alfons Borrell, entenem aquí 
per intensitat el fet de definir un moviment de 
contracció i obertura, una tensió dialéctica que 
sustenta i travessa tota la seva obra; gairebé 
podríem afirmar que aquesta tensió dialéctica 
és la que constitueix el nucli del seu treball. 
L'exposició recoHia dones seixanta anys de 
treball persévérant de l'autor que, vist ara amb 
la distancia, ha constitué la construcció d'un Hoc 
emocional i espiritual des d'on descriure qué 
significa formar part del món. En aquest sentit 
l'exposició incidia en la nécessitât de mostrar 
les obres no tant com a objectes aïllats que 
ens remeten a certes capacitats de Borrell per 
generar obres singulars, sinó en el fet de veure 
com aqüestes obres ens remeten ais valors i 
les posicions de l'autor, a banda d'entendre-les 
com un esdeveniment que s'obra al Hoc en unes 
condicions i relacions particulars i d'una clara 
manifestació corporal d'espai i de temps.

Set ambits d'assaíg
L'exposició es desplega dones en set ambits 
d'assaig perqué set són els espais que acoHien la 
mostra i que venien marcats per l'arquitectura 
de Josep Lluis Sert i de l'espai de l'edifici de la 
Fundació Miró destinât a exposicions temporals. 
Aquest magnifie marc arquitectónic l'entenia
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COITI un actiu fonamental en la manera particular 
d'acollir l'experiència de contemplado en el 
recorregut per l'obra d'Alfons Borrell.

Aquests set ambits d'assaig fugien, com he 
explicat anteriorment, d'un relat ordenat per 
la convenció lineai i cronològica; l'ordre venia 
donat per la voluntat de mostrar certes actituds i 
posicionsde l'autor.
Aquests set ambits d'assaig s'articulaven com a 
resposta a les qüestions que en la confrontació 
amb l'obra se'm plantejaven i que d'alguna manera 
quedaven recollides en els titols d'encapçalament, 
que al mateix temps venien seguits per cites de 
diversos autors que m'ajudaven a delimitar un 
marc emocional i conceptual reforçant amb altres 
veus les actituds del mateix Borrell.

Els set ambits d'assaig eren els següents:
I. Preludi - Un assaig corporal per habitar 
el llenguatge d'Alfons Borrell. La pintura 
d'Alfons Borrell demana a l'espectador formes 
d'experimentaciô més que codis d'interpretaciô; 
reclama una aproximació fenomenològica més 
que psicològica. Aquesta forma de preludi pretén 
ajudar-nos a trobar un to inicial que permeti 
assajar l'obra d'Alfons Borrell (i assajar-nos en la 
seva obra).

II. La revolta obliqua - Els anys seixanta i les 
accions de Gallot. Incideix en l'inici dels anys 
seixanta i en com Borrell travessa l'experiència 
del grup de revolta Gallot de manera obliqua 
amb l'angulació que li dóna la seva experiència 
particular. Aquesta línia obliqua se'ns dibuixa 
ara, amb el temps, més clara si la fixem a partir 
d'aquests dos punts: l'obra abstracta de mitjan 
anys cinquanta, anterior a Gallot, i la seva obra 
posterior, que es consolida corn a llenguatge propi 
a mitjan anys setanta.

III. Obertura i desbordament - Aigua fosca. En
aquest àmbit s'apleguen treballs que mostren una 
actitud que apareix en tota l'obra de Borrell, i que 
podn'em definir corn un moviment d'obertura vers 
la natura i de ressonància en ella, entesa com a 
força dinàmica en constant transformació. Aquest 
moviment es confronta amb el de contracció i 
replegament de les obres agrupades en l'àmbit 
següent. És en aquest constant moviment 
d'obertura i replegament, de desig i temor, on 
trobem la força que regeix l'obra d'Alfons Borrell, 
corn si fossin dues cames que el fan caminar i 
procedir. En aquest sentit, la pel-licula Aigua fosca 
que Borrell realitzà l'any 1964 incideix en aquesta 
idea de canvi i desbordament introduint un temps 
d'observaciô que el material filmic conté en la 
mirada de l'autor.

IV. Laccio continguda - Unaobraque s'evoca 
a si mateixa: a finals dels anys setanta l'obra 
de Borrell pren una via vers el llenguatge de 
l'abstracció d'una radicalitat i una Singularität 
particulars dins el context artistic del moment.
La creació d'un espai d'ordre i contenció dins un 
llenguatge que es replega en ell mateix i fa visible 
els seus propis limits: això és el que d'alguna 
manera proposen les obres d'Alfons Borrell que 
s'agrupen en aquest quart àmbit de l'exposició.
A diferència de les evocacions de la natura, que 
definien els treballs agrupats en l'apartat anterior, 
ara l'obra deixa d'estar piena de confidències i 
experiències exteriors i es manifesta com una 
evidència en la seva pura presència autònoma.

V. Lexperimentació dels limits, la forma 
quadrada - Gap a finals de la década dels setanta i 
en tot el treball posterior de Borrell apareix d'una 
manera reiterada la voluntat d'acotar i limitar
un espai a partir d'una forma quadrada 0 més 
aviat rectangular. L'aparició d'aquesta forma, que 
actúa en alguns casos com a presència i en altres 
com a absència, genera un buit que ens obliga a 
fer un recorregut per l'experiència dels limits. 
Aquesta manera d'entendre l'obra com un espai 
per recórrer-ne els limits (fisics i de llenguatge) es 
manifesta com una constant en tota la prodúcelo 
de Borrell.

VI. El color com a subjecte, el taronja - El color 
per a Borrell té una qualitat d'agent invasor. Ens 
tenyeix i ens envaeix com a substància viva i 
canviant. En la seva obra, el color està intimament 
lligat a una experiència de Hum. Es mou i fluctua, 
viu i canviant, per la superficie que el suport de 
l'obra li assigna. El color ja no es manifesta tancat 
com a qualitat d'un objecte sino que se'ns apareix

Muntatge exposició 
Alfons Borrell. 

Els treballs i els dies. 
Fundado Miró Barcelona.

Juny 2015.
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Muntatge exposició 
Alfons Borrell.
Els treballs i els dies. 
Fundado Miró Barcelona. 
Jung 2015.

com a subjecte autonom, fora dels limits que el 
suport acotat dels objectes li ha assignat. Les 
obres agrupades en aquest àmbit volen mostrar 
aqüestes idees del color en Borrell a partir 
d'aquest moviment i desbordament que el mateix 
color descriu en les oscil-lacions del suport que el 
conté.

Vil. Reiteradó i variadó en l'obra d'Alfons Borrell
- El darrer espai d'aquest assaig expositiu està 
dedicat a una práctica que s'ha manifestât d'una 
manera constant i significativa en l'obra d'Alfons 
Borrell i que és més que una pura metodologia 
i té a veure amb la idea de reiterado i variació, 
que es mantenen com a forma de treball, capaç 
de generar una extensa i intensa obra sobre 
paper que Borrell desenvolupa paral-lelament a 
l'obra pictórica com un eos expressiu d'una gran 
Singularität i intensitat. En l'obra sobre paper 
trobem un procès de recerca i oscil-lació que es fa 
visible i pren sentit temporal en la forma seriada

que adopten les obres quan són ordenadas i 
presentadas.

Per finalitzar, cal afegir que una vegada 
més s'ha constatât la dificultat de les paraules 
per aprehendre quelcom que es resisteix a ser 
définit i acotat, acceptant la paradoxa que el 
mateix llenguatge ens planteja com a instrument 
necessari d'apropiació que farceix i rodaja les 
obres de paraules, mentre podem percebre al 
mateix temps que l'obra les def uig, oberta com 
está sempre a múltiples fugues interpretativas 
que fan impossible reduir-la a una sola lectura. 
D'aquí prové el seu interés i riquesa renovada.

Tot aquest extens recorregut per l'obra 
d'Alfons Borrell podría definir-se en l'esséncia 
d'un simple moviment d'obertura i contracció, un 
moviment d'oscil-lació entre el temor i el deslg.
Un moviment singular i particular que s'inscriu 
dins d'una tradició de la práctica artística entre 
múltiples gestos que el precedeixen i albora el fan 
possible, singularitzant-lo.
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CONVERSA: WEREN5  /  XAVIER GARRIGA

Dins del cicle anomenat «SINGULARS PROPIS 
artistes sabadellencs contemporanis» que el 
Museu dArt de Sabadell du a terme en els darrers 
anys, s'ha présentât a la Festa Major d'enguany 
I'oportunitat de conèixer un mica més Werens, 
pioner de l'street art locai.

La conversa té Hoc a Impaktes Visuals, 
GraffitiShop & ArtGallery (http://www. 
impaktesvisuals.com), un espai imprescindible per 
a aquest tipus de manifestado cultural al Vallès 
Occidental, un dels tres enclavements geogràfics 
que hi ha a Catalunya en les manifestacions d'art 
urbà. Amb molta capacitat de treball, Werens ha 
pogut portar i crear aquí un centre que dona suport 
a un moviment que va veure néixer en directe a 
Berlín en els anys de la caiguda del Mur.

Werens és un personatge actiu que es relaciona 
amb molts grups de creadors i actors culturáis i, 
alhora, un personatge solitari que treballa de nit, 
talment un superheroi de múltiples identitats o 
sense identificar. Una de les primeres coses que 
em captiven després de parlar amb ell és la seva 
coherència. És el primer artista que conec que, 
davant I'oportunitat d'exposar tota la seva obra 
en un museu, prefereix pintar totes les parets del 
recinte i fer-hi una festa que no pas exposar el seu 
passai

En primera instancia, pot semblar que ajuntar 
les paraules grofit i museu és un oxímoron 
perqué, d'entrada, són dues paraules que 
s'oposen per interessos profunds i contraris a la 
propia essència. Un museu és passai quietud, 
permanéncia, reconeixement i seguretal i el 
grafit és presenl acciò, ef ímer, provocació i rise. 
Curiosamenl malgrat les diferencies, avui vivim la 
paradoxa que tot és cultura.

També observem que el seu missatge és 
amable, quasi tou. Werens no voi ser desagradable. 
Tot plegat contrasta amb la seva gran capacitat 
d'acció provocadora; eli vol col-locar els seus 
dibuixos en els millors espais de la ciutat i sovint 
sense permis.

X. G. - Comenta'm els teus inicis a partir del grafit 
postpunk europeo com a origen de la iconografia 
que has anat despleganl

Werens. - Com sabem, hi ha un graffiti americà i 
un altre d'europeu. Jo m'inspiro en aquest segon, 
que és el primer que vaig marnar des deis 12 anys, 
en revistes com Mokoki, El Víbora, Zona 84, i tot 
el cómic mensual que arribava per aquí, que no 
era tan l A partir d'aixó vaig descobrir els autors: 
Jean Giraud «Moebius», Milo Manara, Enki Bilal, i a 
través d'ells el món posturbá, tecnoapocalíptic, etc.

X. G. - Qué va significar, en la teva trajectória, el 
viatge que vas fer a Berlín?

Werens. - Des de bastant jovenet vaig comengar a 
viatjar fora del país amb els meus pares, i després 
ho vaig fer sol. La primera vegada fent autoestop 
arribo a Berlín, i allá comengo a veure que la cosa 
del graffiti dona molt de si. A Berlín encara hi 
havia el Mur, era un época béstia. L'ambient buHia, 
tothom estava pintant el Mur. Es comencen a 
veure históries de creado gràfica que no havíem 
vist mai i que allá s'estaven manifestant amb certa 
normalital

A més, allò que em va agradar d'aquesta ciutat 
és que si no volies fer la mili a Alemanya anaves a

A dait;
Werens front el gran mural 
que ha fet al primer pis del 

museu d'art de Sabadell. en 
plena activitat de la prepa

rado de la exposició en el 
mes dejuliol de 2015.

A baix:
Botiga d'Impaktes Visuals 
al carrer sant francesa de 

Sabadell, aviat fard 10 anys 
de presencia i activisme en 

el món del street art.
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Wallstalk?, 2015, 
obra del grafiterò 
Padure, de Rumania.

Berlinga que era una ciutat autònoma. Per aquest 
motiu a Berlín s'hi aplegaven grups de gent una 
mica alternativa que es reunien al barri ture de 
Kreuzberg, i tot això va quedar refìectit en una 
de les parts del mur. Es denominaven, squats i, 
amb ells, varem descubrir un món amb les cases 
ocupades, edificis sencers regentats per comunes 
alemanyes molts ben organitzades. Jo, com altres 
joves europeos, amb això flipem. És d'aquest 
ambient d'on jo mamo. Amb aquests viatges 
comengo a crear aquí, a partir d'allò que veia allá, l 
després me'n vaig a Londres, i aquí si hagués pogut 
hauria seguit el grup lUK però es va dissoldre.
Vivia en cases ocupades amb molt moviment entre 
gent jove de moltes procedéncies culturáis. Va ser 
realment una explosió.

Werens. - No. El viatge el vaig fer a partir deis 
meus recursos però, com que no tenia un duro, 
vaig muntar-me una historia d'intercanvi amb 
l'Escola Massana. Aixi va ser corn vaig poder fer 
residèneia en dues escoles, la Middlesex University 
i la London College of Printing. Jo buscava gent 
que volgués venir tres mesos a Barcelona i jo 
ocupava el seu Hoc alla. Les escoles angleses eren 
molt cares, i gent que volgués venir a la Massana 
tot l'any era difícil, ja que era molt cutre comparât 
amb Anglaterra. La sort em va acompanyar perqué 
era l'any de les Olimpiades i la gent volia venir a 
Barcelona. Entretant durant un temps estava a les 
dues escoles albora.

Malgrat que tenia moltes coses a fer fora 
de les aules [riu], anava a més classes de les que 
em tocaven. També assistia a la presentació 
deis encárrecs i projectes de Iliuraments deis 
companys. A Anglaterra vaig flipar, tot era molt 
imaginatiu, al revés d'aquí. Ja hi comptaven que, 
si anava a traballar a unes practiques reals, ja 
aprendria la feina. Els estudis eren per anar a 
saco, per experimentar i desenvolupar la teva 
creativitat, fer coses que no podrás fer a la feina 
si no les has fet abans. Després, quan vaig tornar 
a la Massana per presentar el projecte final, amb 
totes les meves coses noves —realment en vaig 
portar que eren molt intéressants— van flipar. Els 
vaig dir ais professors: Us heu de posar les piles, la 
manera d'ensenyar d'allà és flipant, la gent surt més 
capacitada per a fer coses noves.

X. G. - Quan tomes a Sabadell, què passa?

Werens. - Pel que fa al graffiti, des de Londres i 
fins que torno, començo a fer ja directament els 
meus projectes sol, encara que tinc un grup de 
satèl-lits que m'ajuden, però ja traballo sol.

X. G. - Molts grafiters volen l'anonimat, corn per 
exemple Ariz, s'amaguen rere la seva marca, 
volen ser independents anònims reconeguts 
internacionalment. El teu cas és diferent, ets uns 
personatge local i pùblic, i acabes exposant al 
museu.

Werens. - Si, suposo que si que està bé, i també he 
de dir que m'agrada fer coses d'incògnit i les faig. El 
teu estil el localitzen, i quan et fan una entrevista i 
volen la foto, llavors tot es fa pùblic. Però et die que 
m'agradaria estar més en l'anonimat i que la gent 
no conegués la meva cara, ho preferirla. El fet de 
fer grafittis és una cosa nocturna, normalment és 
corn una doble vida.

X. G. - Tu vas anar a estudiar a Anglaterra, amb el 
suport de la teva familia?

X. G. - Corn un superheroi...
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Werens. - Exacte. De dia treballo en disseny gràfic 
i a les nits em dedico a les altres coses. Durant 
molts anys he dormit poc, amb moites nits de teina.

X. G. - 1 sempre has treballat amb gent o també 
sol?

Werens. - No, moites vegades sol, cada vegada 
més. Ja fa anys que treballo més sol. Per exemple, 
aquest projecte de les flors ha estât totalment sol.

X. G. - L'emociô de pintar amb rise...

Werens. - Ciar, l'adrenalina aquesta sí que hi 
és, sempre hi és, en el moment que tu arribes 
al punt, jo vaig amb bicicleta a pintar al vespre, 
normalment vaig a una paret que he vist, i em poso 
el cronometre mental per pintar; tine un temps 
i sé que durant aquell temps hauran passât una 
sèrie de cotxes, i si tinc mala sort pot ser que 
passi el cotxe de la pasma, però el que no faig és 
parar cada cop que un cotxe passa. No em poso 
un temps concret però sóc conscient que cada 
minut que passa és un minut més de rise tinc de 
ser enxampat. Estas pendent de cada cotxe que 
passa i, si en el darrer moment t'enxampen, pots 
dissimular ja que tan sols tens un esprai a la mà, 
que sempre pot ser un môbil, o la bicicleta per fugir. 
He tingut persecucions amb dos o tres cotxes i 
mai m'han agafat, ningù pot provar que jo he pintat 
res. Soc rapid i m'agrada pintar en llocs per on 
passa molta pasma, carrers centrals, llocs de rise i 
vigilats.

X. G. - Quan tomes i crees la galeria i botiga, et vas 
relacionant amb grups i col-lectius del grafit de 
Barcelona?

Werens. - Al principi no em relaciono gaire amb 
tots aquests col-lectius que pinten a Barcelona, 
que están seguint l'estil americà corn el hip hop, 
togs i lletres. L'estil i la gent no m'interessaven 
i no m'hi he relacionat mai fins que vaig crear la 
botiga. En canvi, si que em relaciono amb els grups 
de Barcelona que han créât un estil propi i que 
treballen amb icones corn El Pez (http://www.el- 
pez.com) 0 gent que fa graffiti abstráete corn l'Ovni 
(Anna Tarantiel http://taratiel.com) o el Kenor 
(http://www.elkenor.com/category/walls/).

Jo a la Massana vaig veure el naixement del 
primer nudi que hi ha de graffiti, el col-lectiu 
TREPAX, els autors del mitic graffiti del Torrent de 
l'Olla de l'explorador, que van venir a fer un taller 
amb el Txiki i el Frank (Francese Punsola), i que 
actualment se'l coneix pels dibuixos, molt xulos, 
que fan damunt la sorra a la platja de Montgat de 
Mar.

X. G. - Fundes la botiga l'any 2004 .1 a partir 
d'aqui generes lideratge. Apareix la teva primera 
col-laboraciô amb els Wall Talks (trobades anuals 
de grofits a Sabadell).

Werens. - És l'any 2005, ara deu fer uns 10 anys, que 
vaig començar a interessar-me pels grofiteros de 
Sabadell. Els Wall Talks vénen després. Actualment 
anem pel vuitè festival. Amb la botiga veig que he 
de dinamitzar el graffiti a la meva ciutat i començo 
a moure'm, a buscar parets grans que es puguin 
pintar. Els Wall Talks neixen a través del Krane, un 
autor de Sabadell que pinta aid schaal de tota la 
vida i el primer a muntar una escola a Ca n'Oriac.
Jo hi vaig de convidat. En la segona edició del 
festival proposo una col-laboració al Trece i els del 
seu grup. Grades al meu contacte amb la marca 
Montana es va poder fer ja una cosa intéressant.
En aquest segon any muntem el festival al túnel 
del pont de Can Feu. En les dues següents edicions 
anem al centre de creado de l'Estruch. Tot i que ens 
ho van demanar, no hem volgut fer de l'Estruch la 
seu permanent del festival perqué l'objectiu deis 
Wall Talks és obrir noves parets per pintar. El fet 
de tapar al cap d'un any el que ha fet tota una gent 
no té sentit. Quan hi hagi un mur détériorât ja el 
renovarem si cal. El sentit és agafar i crear nous 
espais per pintar. És més guapo que no tingui un 
format tancat i que cada any s'adapti a les noves 
parets que hi ha.

X. G. - Corn funciona el festival Wall Talks de 
Sabadell?

Werens. - Al Wall Talks convidem la gent, i en el 
finançament ens ajuda l'Ajuntament, a banda de 
la venda de cerveses i també l'esponsoritzadó

Es un dibuixant 
compuJsiu, des 

de que va entrar 
a Massana, diu 

que no ha parat 
d'ompJenar qua- 

derns. Vitrina del 
Museu d'art de 

Sabadell.
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A doit;
Dos visitants 
de ïexposcio al 
Museu d'art, on 
s'ha previst que hi 
intervinguin, fent 
“tags" a les parets 
0 posant música a 
les sales.

A baix;
ELs "drons" 
objectius abelles, 
obsevadors 
molestas de una 
ciutat dormida per 
la normalitat.

de ['empresa Montana, que paga una bona part 
del material. I, naturalment, molta voluntarietat 
per part de tots. És com els festivals europeos de 
graffiti que, tot i disposar d'un pressupost molt 
baix, ens ho solucionem allotjant els convidats 
internacionals a dormir a les nostres cases. Totes 
les activitats es documenten i enregistren amb 
vídeos que posteriorment pugem a Internet.

X. G. - Qué penses del fet que el grafit sigui vist 
com un art efímer?

Werens. - Tot plegat és molt curios. D'una banda, 
és veritat que l'esprai queda menjat pel sol. Els 
gro fieros  tenen molt ciar que la seva práctica és

efímera. I tu com a groftero has d'acceptar que 
tapin les teves creacions al cap d'un dia o al cap 
d'un any perqué és efímer. Igual que un esclau ha 
d'acceptar que és esclau i no ha de pensar que no 
pot ser Hiure, el mateix ha de pensar un groftero, 
que el seu art será maltractat i tothom pot 
destrossar les nostres obres com si res perqué es 
una cosa efímera.

X. G. - Els també grafiters Banksy i Keith Haring 
han portât una contracultura que ara és cultura, 
i xoca de pie i crea conflicte amb les ordenances 
municipals d'arreu.

Werens. - Això es la meva reclamado, una mica, 
el meu projecte de groffti de tota la vida és de 
reclamar més que les ciutats estiguin vives i que 
s'accepti l'expressió de tothom i les seves idees. 
Penso que és una cosa que sempre s'ha fet, això de 
tapar-ho tot, sense plantejar-se si és bo o dolent 
per a la ciutat. Si no hi ha ningù que es queixi o que 
hi estigui en contra, per qué s'ha de tapar?

X. G. - Sembla que patim uns protocols per una 
ciutat «neta», al serve! de la idea d'una ciutat corn 
a centre comercial. Dins de la teva web has estât 
posant en evidénda aquests mécanismes de tapar 
grofftis.

Werens. - Pensa que sortie un treballador 
municipal a les sis del mati amb una moto i anava 
fent una Hista de les coses que calia tapar. Una 
vegada me'n vaigtrobar un de la neteja devant 
d'una de les meves flors disposât a tapar-la. Jo 
li die: escolta no tapis aquesta flor perqué és un 
encárrec del propietari. La seva resposta va ser 
que eli era un treballador, tenia una Hista de coses 
a tapar i així ho faria. A les 6.30 del matí vam 
filmar com tapaven un escrit de més de 30 metres 
que posava «No empastifaré més de gris». A les 
brigades no els va agradar gaire que els filmessin, 
hi va haver «mogudeta», es va avisar a la policía, 
etc. Passant la filmado al revés es pot veure com 
ells destapaven la frase. Aquest vídeo en loop 
continu es pot veure al web http://www.werens.com

X. G. - La galeria que tens a Sabadell és un espai de 
connexió, difusió i d'intercanvi.

Werens. - El tema de la galeria va desencadenar el 
fet de muntar la botiga. Un any abans, en aquest 
espai jo hi tenia un estudi de disseny grafie. A l'inid 
ens arribaven projectes grans, després la teina va 
minvar fins que finalment ens vam dissoldre. Era 
un bon espai i la pregunta era: Qué hi podia fer? La 
resposta va ser muntar la galeria i ho vaig decidir 
per diversos motius. Perqué ja tenia un espai.
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tot i que aviat vaig veure que era molt complicat 
exposar. Vaig intentar dur a terme intercanvis 
amb altres espais semblants a Berlin o a Londres, 
però en realitat les galeries alternatives d'aquest 
tipus son poques a Europa. La qüestió és que 
em vaig plantejar fer una galeria de street art 
pròpia i formar part d'un circuit. Aquest intercanvi 
reaiment em va funcionar: jo buscava un artista 
italià, anava a fer una exposició allá, ells venien 
aqui, un moviment d'artistes i galeries que encara 
dura ara. Molt interessanti

X. G. -1 la botiga Impaktes Visuals va venir corn 
a suport de la galeria i ha acabat sent un centre 
complet.

Werens. - Què passava l'endemà de la inauguració? 
Després de la festa la resta dels dies la sala estava 
buida i no era suficient per mantenir-ho, no venia 
gent. Tot i que la botiga s'ha menjat molt la galeria 
pel que fa a activitat, la galeria ha permès conèixer 
molts artistes. Som un centre on hi hagut un bon 
intercanvi cultural, i malgrat que sembla que 
Sabadell no ho aprofiti del tot, si que ha permès 
que vinguin artistes bonissims a la nostra ciutat. 
Amb Barcelona no fem gaires intercanvis. Si 
que en fem amb un pareil de galeries de Berlin, 
un col-lectiu d'artistes de Londres i un altre de 
Brussel-les.

X. G. - Crida molt I 'atenció la teva capacitat per fer 
grafits de gran format.

Werens. - Bé, dar, això és molt important quan 
fas accions, com per exemple Tacciò que vam fer 
per reivindicar el passeig Manresa i les seves 
inacabables obres. Vam decidir fer una acciò 
béstia, pintar a terra amb lletres gegants Teslògan 
«On és el passeig?» en unes dimensions brutals.
Per fer una cosa d'aquest tipus si que es necessita 
una bona organitzaciò. Aqüestes coses sòn 
fruit d'anys d'experiència muntant coses grans.
Fa temps vaig fer un cire, tine experiencia per 
organitzar-me i pintar en gran format.

X. G. - El tema de la composiciò del dibuix del grafit 
en relaciò amb els espais on treballes, corn el veus?

Werens. - Això és una cosa que reivindico. Q.uan 
faig els tallers de graffiti explico ais alumnes, hi 
insisteixo molt, que una vegada vegin Tespai per 
pintar és Thora de fer les coses, o sigui crear a 
partir de Tespai que et trobes. També agraeixes 
practicar més tranquil-lament, i un dels exercicis 
que fem molt els grafiteros és anar a les fabriques 
abandonades que hi ha a la ciutat a pintar. Allá 
et pots relaxar totalment posant molts colors, i

és on reaiment gaudeixes perqué hi han espais 
intéressants per pintar: escales, naus..., i sòn 
llocs on realment ningú veurá el que fem i que tu 
Túnic que t'emportes és la foto i ja està, però que 
realment és maquíssim les coses que es fan.

X. G. - Per tant el repte del grafiter, malgrat néixer i 
créixer en les parets de les fabriques abandonades, 
és ser mes visibles públicament.

Werens. - Perqué una miqueta quan tu fas alguna 
cosa vols que ho vegi el maxim nombre de gent.
Jo suposo que això ja ve innat deis primers que 
pintaven trens, perqué el tren passava per la ciutat 
i el veia més gent que si el graffiti estava estátic en 
una paret quieta.

X. G. - Una de les coses que em va surprendre 
molt quan vaig venir al museu és veure un artista 
amb més ganes de pintar les parets del museu que 
d'exposar la seva obra d'un passai No és així?

Werens. - Potser perqué cada vegada que faig 
alguna cosa m'agrada més el que he fet avui que el 
que he fet ahir, vull dir que Túltim graffiti que he fet, 
per a mi, és el més guapo la majoria de les vegades. 
Per tant exposar coses al museu que no siguin 
«fresques» era molt contradictori per a mi.

X. G. - Quin és el últim?

Werens. - Ahir a la nit, vaig anar a veure un amie 
que viu a Barbera i vaig estar pintant amb un 
pareli d'amics que em vaig trobar pel carrer. Va ser 
superdivertit.

Xavi Barriga és Hicenciat en Belles Arts, treballa 
a TEscola Municipal d'Art Illa de Sabadell. És 
formador d'art i emocions a TICE de Bellaterra, a 
Tlnstitut Gestalt Barcelona i a sSentits.

Un manifest visual 
de la seva manera de 

veure i viure el graffiti 
a la ciutat.
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Fina Miralles. Dir El Món En Fernem

MAIACREU5

llladeFirdrac. 
Dibuixa llapis sobre 
paper, lQ8g 
(Quadern de treball). 
Arxiu Fina Miralles, 
Museo d'Art de 
Sabadell.

Enmig de les nostres converses, sovint he sentit 
la Fina Miralles repetir la mateixa expressió, 
sempre amb la mirada radiant, la mentfascinada, 
el cos vibrant: «els humans podem comprendre 
que allò més gran inclou allò més petit; però 
¿com comprendre que allò immensamentgran 
forma part, està inclòs, en allò immensament 
petit?». La inscripció d'aquestes paraules de 
la Fina en el meu teixit sensible i cognitiu és el 
que m'ha guiat a incloure un dels seus textos 
inédits en aquest número de Quadern dedicat a 
abordar el fenomen de la globalització i les seves 
conseqüències culturáis. Habitants d'un món

global, artistes, poetes i creadors avui es veuen 
abocats a repensar-se de nou, a obrir-se i fer-se 
presents des d'altres subjectivitats i formes 
de consciència. Que l'Univers ha esdevingut 
una Terra conquerida i aviat devastada per la 
desmesura d'una tecnociència sotmesa a les 
politiques economiques neoliberals de signe 
planetari, la Fina Miralles ja fa temps que ho sap 
i en parla. De fet és un dels eixos de reflexiô que 
travessa la seva escriptura.

La paraula escrita, corn també en la seva 
manifestació oral, ha format part de l'activitat 
creadora de Fina Miralles des dels seus inicis en
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la década dels anys 70 fins avui, en una relació 
complexa que inclou tant l'abans i el després de 
l'obra d'art corn el temps present en suspensió 
de la creado. La totalitat dels textos de Fina 
Miralies actualment estant dipositats en dues 
institucions. El Museu d'Art de Sabadell i la 
Fundado Ars, entitats que, des de l'any 2011, 
impulsen una investlgadó en curs de l'obra de Fina 
Miralles amb una atenció especial en l'estudi dels 
Hoes de l'escriptura en el recorregut vital i estétic 
de l'artista.

El text inédit de Fina Miralles que avui 
publiquem fou escrit en un context molt concret 
i espedfic en la vida creativa de l'artista. De fet, 
forma part d'una unitat estética que inclou el text 
en qüestió, una suit d'obra visual sobre paper i un 
quadern de dibuixos. Tal corn explica la mateixa 
artista, en l'ordre de manifestado primer foren 
les imatges, elles dicten el text, i de l'escriptura 
en neixen els dibuixos que al-legoritzen el relat 
L'ilia de Firdrac. La vida latent d'aquest conjunt 
d'imatges i paraules és concreta, circumstancial 
i, albora, oberta i infinita. Tal com passa en tota 
l'escriptura de Fina Miralles, les paraules irradien 
una mirada estràbica. D'una banda duen el viatge 
de l'artista als fons abismáis de la consciéncia 
—alla on Tèsser es desprén dels entorns de la 
paraula— i de l'altra parlen d'ascensió i adhesió, 
de la seva consagrado a les manifestacions de la 
vida present en nosaltres i en tot moviment de la 
matèria, ja que, tal com explica amorosament la 
Fina entre Knies, la vida no és estàtica. L'Univers 
no és una realitat tancada sino dinàmica i oberta 
on tot forma part de tot; tot va a tots.

En l'Univers viu de la paraula i l'escriptura 
de Fina Miralles també tot va a tot i a tots. Aixi 
podem prendre la seva escriptura com una 
realitat oberta que ens permet «pensar amb».
Vull dir pensar de la mà, deixar-nos portar i 
produir «un més enllà», no entés com un procès 
d'interpretació o distènda critica, sino d'obertura, 
d'abandó; llengua de naixement. «Pensar amb», 
«escriure amb», voi dir manifestació en presents 
infinits que ens brinda tota escriptura.

Pensar amb Fina Miralles em brinda 
Toportunitat de pensar el nostre present 
escoltant la ressonància de les seves paraules. 
Seguint aquest mandat sorgit de l'empatia, 
proposo el text de Fina Miralles L'ilio de Firdrac, 
escrit a Paris Tany 1989, com un exemple de 
resposta des de Tart i l'escriptura davant una 
humanitat en crisi. Una proposta poètica de 
recreació del món, una utopia literària on el futur 
desitjat ja no es reinventa segons els paràmetres 
d'una modernitat llançada a la conquesta i 
al domini de la Terra, sino a la recerca d'una 
humanitat nova en qué la condicio humana es

podria desplegar amb tot el seu esplendor en 
una societat on homes i dones compartirien els 
vineles amb la Terra i amb la Vida en condicions de 
paritat (que no voi dir d'igualtat).

La faula de Firdrac es pot llegir com una 
cosmogonia que ens parla d'un renaixement 
darrer. Una última oportunitat deis humans per 
reinventar un altre ordre que no sigui Tordre 
patriarcal de domini i devastació. Ens assenyala 
un nou horitzó, l'altra cara d'allò real que és, tal 
com diu Chiara ZambonT, precisament allò que 
mai no es pot preveure en Thoritzó del patriarcat.
1 allò no que no es pot preveure ni considerar 
com un desplegament propi de Tordre patern és 
la força femenina en el seu gest d'anomenar el 
món, créant nous vineles, nous referents i noves 
accions. En la terra de Firdrac de Fina Miralles, 
hi neix una nova humanitat portadora del saber 
universal que arriba de les aigües i anuncia un 
ordre nou queja no se sustenta en la dualitat. Tot 
neix del mateix principi: el Higam de la mare amb 
els filis que serán tots hermafrodites i les seves 
existéncies estarán unides. No serán res Tun 
sense Taltre. Aquesta reencarnació per darrera 
vegada de l'ànima humana en el nostre planeta 
anuncia un horitzó on Tamor és el vincle i la força 
que ha d'esfondrar el veil ordre de la racionalitat i 
la dualitat.

El radonalisme europeu, origen i desti
La creació de llenguatges i sistemes simbòlics 
de comunicació constitueix el fenomen 
d'humanitzaciô pròpiament dit. És el procès 
a través del qual, l'Homo sapiens aprèn a 
habitar la Terra, a donar sentit transcendent 
a la quotidianitat. Tant per a la filosofia corn 
per al pensament religiôs occidental, el procès 
d'hominitzaciô del món —la separació de Thumà 
del fons indiferenciat de la natura per iniciar la 
seva entrada en la cultura— a Occident ha tingut 
Hoc des d'un sistema de pensament binari iniciat 
en Tantiguitat amb la utilitzaciô de la paraula i el 
diàleg a Tàgora, Tàmbit politic de la polis grega, de 
la quai, tanmateix, n'estaven exclosos els bàrbars 
(els qui no posseïen Talfabet 0 saber normatiu), 
els esclaus i les dones. La pretensió aristotèlica 
i posteriorment cristiana que Thome parla en 
representació de tota la humanitat serà ratificada 
per tota la filosofia moderna. En aquest sistema 
patriarcal de valors, el barò és el subjecte del 
diseurs, del logos. Té la capacitat d'anomenar el 
món, ordenar-lo i configurar-lo simbòlicament. 
Enfront d'aquest poi positiu, la femella, la dona.

1 Chiara Zamboni, «L'inaudito», a: Diversos autors, Diotima. M ettere  
al mondo il mondo. La Tartaruga, Milán, 1990. Traducció casteliana: 
«Lo inaudito». Diotima, Traer al mundo el mundo. Icaria, Barcelona, 
1995.
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Fina Miralles, La unió de tots els mars, 
París, igSg, llapis i pastell sobre paper.

ocupa el poi negatiu de la natura. L'ámbit confús i 
amorf no il-luminat per la racionalitat.

Enfront d'aquest ordre secular, en la década 
deis anys 70 del passât segle els moviments 
féministes van llançar el lema d'«alló personal 
és politic», com a acciò política destinada a 
recuperar l'ús de la paraula i l'autorepresentació. 
Unes décades més tard, en paral-lel a aquest crit 
del féminisme emancipatori en Iluita pels drets 
d'igualtat i oportunitat entre homes i dones, 
s'obre pas una nova expressió: «ordre simbòlic de 
la mare». Aqüestes dues expressions nascudes de 
l'ús femeni del verb ens arriben avui dotades d'un 
ait valor simbòlic, perqué ens han ajudat a canviar 
la vida reordenant-la de cop. L'ordenen de cap i 
de nou perqué aplaquen els dimonis interiors, 
els aplaquen i albora els identifiquen. Aquest 
tipus d'expressions prenen valor d'invencions 
simbóliques, en primer Hoc perqué desfan la 
famosa dicotomia entre allò públic i allò privât 
nascuda de la tradició racionalista. Però, sobretot, 
perqué aporten nous sentits a les vivéncies

crues de la realitat i han obert el pas a la nova era 
postpatriarcal, la més gran de les revolucions del 
segle XX, perqué és una Iluita política que es du a 
terme des de la Ilibertat de cadascú i afecta tots 
els ordres de la vida.

Dir el mon en femení
El text de Fina Miralles el situó en aquesta 
genealogia de dones que, des de l'antiguitat 
fins avui, han desafiat i desafien les definicions 
i els valors del patriarcat. Dones que han viscut 
i han anomenat el món en femení des de la seva 
experiéncia personal, tractant de donar sentit 
al seu ser i al seu habitar el món al marge dels 
sabers hegemonies de la seva época. Dones que 
parlen a partir de si mateixes, que dipositen la 
font del seu saber en l'experiéncia viva del món. 
Dones que es veuen abocades a la nécessitât 
de reinventar el llenguatge per tal de restituir 
la paraula al seu origen primigeni, que és la 
paraula materna. Dones que han captat el perill 
que suposa transformar la vida en un absolut.
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igualment tancat i compacte que la idea de raó en 
l'univers patriarcal. Dones que prenen la paraula i 
l'escriptura corn a eina d'acciô transformadora del 
mon i de la vida. Dones que es posen en joc.

Posar-se en joc vol dir assajar de viure 
i interpretar el mon partint de la propia 
experiencia. 1 l'experiència primera és acollir 
el propi ser dona. En la década dels anys 70 la 
consciencia femenina s'interpretava, i encara 
avui, com un alÜberar-se. Un deixar enrere els 
models femenins heretats, un emancipar-se de les 
formes d'autoritat patriarcal. Una part important 
de la práctica artística de Fina Miralles participa 
d'aquest context social de l'art. Una relació que a 
partir deis anys 80  abandona per obrir les portes 
a una manera d'entendre i de viure l'art com a exili 
i escolta. Procès de desarrelament i llengua de 
naixement.

D'aleshores ençà, l'art de Fina Miralles 
s'expressa en la triunitat de tres manifestacions 
posades en relació. La paraula, la imatge i 
el símbol. Llengua de naixement, escriptura

sense voluntat d'autoria, la paraula i l'art de 
Fina Miralles transiten Hiures entre générés 
tot negantgramàtiques i estils. Manllevo 
l'expressió «desarrelament» de María Zambrano 
quan ens parla de l'exili com a experiéncia de 
despossessió. Desarrelament de tot allò que es 
té i s'és. Obertura a l'impossible, a l'atreviment. 
Obertura a una actitud filosòfica entesa com 
a abandonament o sortida de la filia pròdiga 
de la casa del pare. D'exili en exili, l'escriptura 
i l'art desterritorialitzen la diferéncia. Formes 
de mediado concebudes com a força de 
transformació d'allò entranyat i obscur que 
aspira a ser salvat en la Hum. Però no en la Hum 
del pensament, forma decisiva i fonamental del 
coneixement, sinó en la Hum de l'amor en relació, 
relació de pertinença d'allò humà en l'ordre de 
l'Univers, que és l'ordre de la convivéncia de tot 
amb tot i de tots a tot.
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L'ilia de Firdrac

«Per eiia, la que ha sigut la meva mare i per a tats aquells que quarden intacte el seu 
somrîs»

FINAMIRALLE5

L'estrellaqueara 
ensguia. Dibuixa 
llapis sobre paper, 
1989 (Quadern de 
treball). Arxiu Fina 
Miralles, Museu d'Art 
de Sabadell.

Ara ja fa molt temps que els conreus i els camins 
s'han quedat sense cançons, ja no es canta pels 
carrers, places i tabernes. Sense el cant no hi ha 
alegría, és aquí on tot va començar. Després l'aigua 
desapareixerà del cel i la sequera s'instal-larà sobre 
la terra, el foc no tindrà enemic, sense pluja, sense 
rius, els boscos, les planes i les selves quedaran 
mortes i ermes, ni aus ni peixos ni mamifers ni 
rèptils. El foc tot ho purifica.

Passarà molt temps fins que la temprança 
se senti atreta vers la terra des dels confins de 
l'univers; laigua començarà a caure des del cel en 
un sol Hoc, descendent mil-lenari de Mitilene, l'ilia 
de Firdrac gravada a la peli dels homes des de 
temps immemorials, filia de les aigües, nascuda 
després del gran trasbals, portadora de la memòria 
universal, impregnada de l'esperit divi dels humans, 
sabedora dels misteris i Higams invisibles i eterns 
des de les profunditats sense limits ni confins, 
humanitat de dins del mar, amor mari, mirallet de la 
nit, univers sense camins, l'etern moviment de les

aigües, aliment de l'ànima humana, el peix ens torna 
a casa a dins la mar no es deixa rastre, en el blau el 
cor hi balla, onada cançô de mare, ni resistència ni 
dolor. La dolcesa és qui ens guia ben endins en el 
ventre gresol de l'existència.

La caiguda de les aigües causará una gran 
agitació i res esdevindrá fins que les algües restin 
calmes reflex del cel en un llargtemps de quietud.
A l'era del 8 es crearan 8 caracters, naixeran de la 
unió de tots els mars. Serán tots hermafrodites 
amb l'ànima biava i cristal-lina la mirada. Aquests 8 
carácters s'agruparan i formaran 4 parelles, totes 
tindran filis hermafrodites.

Saitan i Saladina són la Mediterránia, són la fi 
i el principi, ells són la duració; tindran 2 fills/filles, 
l'un/l'una será el buit, l'inconscient, la vida eterna. 
L'altre será el res, la consciéncia, la mort. Les seves 
existéncies estarán unides, no serán res l'un sense 
l'altre.

lanturtepec i lamanti són l'Atlántic, són els 
constructors. De lamanti, la unió de la nit amb el 
dia, naixeran els peixos, les aus i el Higam de la 
mare amb els filis. De lanturtepec, unió de la mar 
amb la terra, naixerà la dansa, l'àliga reial, la Iluita 
eterna de l'aigua contra el foc i el simbol.

Tuari i Toyamatu són l'Oceà Pacific, són 
l'invisible. Tuari és la mirada externa, el 
coneixement de l'espai exterior, d'ella naixeran 
l'ôliba i el falcó; la saviesa i Tacciò; el coneixement 
de l'invisible (l'ôliba) i el visible (el falcó). Toyamatu 
és la mirada interior, d'ella naixeran el gat i la 
tortuga; la flexibilitat i la suavitat; l'invisible 
interior (el gat) i l'invisible exterior (la tortuga).

Upu i Casna són TOceà Ìndie, són oposats, a 
partir d'ells es creará el sentit de la natura. Tindran 
dos fills/filles. Tuna habitará els mars, Taltre la 
terra, tots dos serán protectors, auxiliadors i 
abraçadors de totes les criatures. La unió de tots 
ells tindrà un unie propòsit: la reencarnació de 
Tànima humana en aquest planeta per darrera i 
última vegada. Nosaltres serem peixos i serem 
élis, Testrella de mar és ara qui ens guia dins 
l'aigua, la música sempre ens acompanya. Dones 
d'aigua, veniu, cantem i ballem per l'eterna alegría 
d'engendrar Tamor divi.
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27 s

XAVIER CANALS

Sovint, en recitals de poesia, els autors abans 
de llegir les seves obres, expliquen una mica la 
vivència que les ha motivât, o bé llegeixen una cita 
que les ha inspirât. En poesia visual, no es fa tant, 
però potser aquí s'hi escauria. En poesia visual, 
la norma, si és que n'hi ha, és emprar sempre uns 
recursos molt impersonals que, en modificar-los 
de forma molt radical, qüestionen no només allò 
que diuen, sinó la mateixa estructura del diseurs 
habituai. La meva motivació, en general i en aquest 
treball en particular, és intentar relacionar allò que 
és més complex i aparentment inamovible dels 
discursos oficiáis més convencionals, contrastant- 
los amb uns elements que intenten capgirar-los, 
buscant un sentit més creatiu de les coses.

Qualsevol poema té moites interpretacions, 
fins i tot el títol 2 7 s també. Anomeno 2 /s  
l'exposició que faig fins al13 de novembre, i que 
forma part del 240è aniversari de l'Escola Llotja 
al seu espai expositiu Nau U (c. Pare Manyanet, 
nùm. 40, de Sant Andreu), perqué vaig néixer 
aquest dia de l'any 1951 (2+7+9+1+9+5+1=34; 3+4= 
7). 7 seria dones el meu número simbòlic. Jugar 
amb elements quotidians de forma simbòlica pot 
complicar la comunicació, perqué no és habitual 
que es vulguin utilitzar poéticament.

Com cal llegir un poema visual?
Es llegeix igual una A fulla que una A flor, ma, cor, 
papallona, arbre o estrella? Aquests són els 7

símbols distribu'íts en 2 sets (027 s): un set de 7 
poemes visuals i un 7 de set camins que hi duen, 
amb deu enigmes que s'hi repeteixen i un enigma 
molt proper que ho embolcalla tot.

Podrem descobrir coses noves en ais enigmes 
d'aquests camins que van per terra? Podrem mirar 
al terra i fer-hi noves lectures, com ho feia Joan 
Miró, que va declarar que no feia cap diferéneia 
entre pintura i poesia (1936)? Si ho féssim, per 
exemple a l'enigma de la sostenibilitat, al camí de 
les fulles, podríem veure que en al poema visual de 
Joan Brossa de 1949, fet amb agulles de cap que 
travessen un full, les grises agulles metál-liques 
s'han transformat en unes verdes agulles vegetáis 
que li reten homenatge. Ja ho deia Mefistofil al 
Foust (1790-1832) de Goethe; «Tota teoria és 
incolora, fill, i l'arbre de la vida és verd».

Es llegeixen igual (a l'exposició n'hi ha 
centenars) totes les A fulles? 1 tot el conjunt?
Des de la fulla de l'auró del sucre de la bandera 
del, véritablement democratic, Canadá (si heu 
pensât que era la fulla d'orce, ja veieu fins a quin 
punt anem bé en l'ensenyament de la llengua) fins a 
l'estrella de la nostra bandera del tan desitjat Estât 
Català, passant per les flors de lis de la bandera 
del Quebec (totes les banderes són al-ludides a 
l'exposició en el marc de l'enigma més proper), 
podem establir entre elles algún lligam? Un cami de 
la fulla a l'estrella, passant per les flors? D'entrada,

>1 ¡'esquerra;
7 camins 1 7 poemes visuals.

A la dreta:
Trams de claretat Meridiana.

Imatges de l'exposició 27s 
de Xavier Canals 

espai NAUUdel'Escola Superior 
de Disseng i Art Llotja. 

Del 21 de setembre 
a 13 de noveiubre de 2015. 

Fotografíes: Oskar Alvarado.
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□ etra G del poema
"Cosmoagonia?"
1975-2015.

ens diuen que NO, NO i NO!, el NOja eltenim, NO?
I si anem pel 5 Í? Intentem-ho? Potser, pensant en 
un hipotètic 27-S on es pogués respectar l'opinió 
expressada lliurement i democràtica per milions de 
persones (big dato), d'una nació, com la catalana?

És dar que tot aquest discurs tan simbòlic 
es basa en uns elements que són coneguts, però 
que no es llegeixen de manera senzilla, perqué 
interactuen entre ells cercant d'aprofundir en la 
complexitat. Per què?

Ramon Llull, de qui ara celebrarem elyoo 
aniversari de la seva mort (7+0 +0= 7), en un llibre

meravellós: Félix 0 Llibre de les merovelles (1288- 
1289), ja ens deia:

On pus escura és lo semblonça pus oltoment
entén l'enteniment que aquella semblonça
entén.

Pretenia arribar a una comunicació, el màxim 
d'intensa possible, mitjançant una igualment 
intensa participació de l'espectador, en la lectura 
d'aquests elements. Això paradoxalment voi dir 
respectar molt la intel-ligència de qui rep aquesta 
comunicació, perqué se suposa que será capaç 
d'aprofundir molt en el discurs poétic. Han passât 
700 anys però penso que, d'alguna manera, el 
poeta visual, quan traballa amb aquests elements 
complexos, intenta aconseguir que l'espectador, 
pugui fer diverses lectures molt personals de les 
obres. Per a mi, aquesta manera de cercar una 
comunicació simbòlica més forta és un intent de 
sortir del discurs més lineai, més pia, que deia 
Joan Brossa, menys creatiu, i té un origen molt 
concret. Fa molts anys, quan feia el batxillerat a 
l'època franquista, vaigtenir la sort de tenir com 
a companya Fina Miralles, que després seria una 
gran artista i em va fer canviar d'opinió respecte 
de les comunicacions tipiques. En una redacció 
ens va commoure a tots perqué, en comptes dels 
monòlegs avorrits de sempre, va escriure un diàleg 
de veines; mai havia passât abans ni va tornar a 
passar en aquell context d'ideologia ùnica, tan 
avorrit.

Curiosament la Fina també havia nascut com jo 
el 27 5 . Però el que em va acabar de convèncer, per 
iniciar-me en el carni de la poesia visual, va ser que 
per casualitat un dia vaig veure exposât un llibre 
obert a la Biblioteca de Catalunya amb uns cercles 
concèntrics, amb lletres, retallats i subjectats al 
mig amb un cordili (Figuro LIulliono, -1290). Vaig 
intuir que giraven i que podien establir relacions 
múltiples. L'impacte va ser tan fort que em va 
canviar la vida, vaig deixar la carrera universitària 
de ciències i em vaig passar a Hicenciar-me en 
història de l'art i en belles arts. Ja abans d'acabar en 
aquesta facultat, vaig organitzar la la Trobada de 
Poesia Visual dels Països Catalans (febrer de 1979). 
Jo tenia 27 anys.

Curiosament, fa 27 anys exactes que vaig ajudar 
a fundar l'especialitat d'il-lustraciô a l'Escola Llotja 
on ara presento la mostra, però en l'edifici històric 
del Borsí, antiga seu de l'especialitat, on vaig 
traballar durant 27 anys.

A l'exposiciô hi ha 7 poemes visuals i cada 
poema té, molt clarament, diverses lectures. De 
lluny es veu una cosa i de més a prop, una altra. Per 
exemple, el poema de l'arbre és com una mena de 
fletxa molt grossa i fosca, cap avail, sembla l'espai
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entre dos avets. Al mig, de Iluny no es veu, però si 
ens hi acostem, veiem una altra fietxa molt petita, 
clara i prima, ascendent, que també sembla un avet 
més petit, O més Ilunyà, una mica corn si les grans 
estructures, marquessin un sentit cap avail, molt 
opressiu, I una cosa més llunyana o més inicial que 
vol anar en sentit contrari cap amunt ho tingués 
difícil. Això es pot llegir de moites maneres. La 
fietxa petita cap a dalt podria ser que volgués 
crear una cosa nova, com un estât petit entre 
dos estats més grans, com una forma de creado 
diferent de les que están establertes, com per 
exemple la poesia visual, entre l'art i la literatura,
0 la Iluita de l'individu per fer una cosa pròpia 
entre uns mécanismes poc respectuosos amb la 
diversitat, molt rígids.

Aqüestes formes visuals que utilitzo en 
l'exposició, que volen ser comunicacions poétiques, 
tenen, igual que la poesia més tradicional, 
elements d'expressió, recursos també molt antics, 
com per exemple una sensació d'infinit estètic 
amb repetido de coses molt petites que sembla 
que no s'acabin mai, una distribució molt regular i 
geomètrica d'elements semblants com una rima 
visual, etc. A tots els nivells hi ha la geometria en 
allò que és petit, repeticions équidistants. També 
en estructures més grans, allò que en poesia 
s'anomena mètrico, métriques visuals.

El fet que una mateixa imatge tingui lectures 
diferents, també és un recurs poètic classic, és 
un joc amb el significat de les imatges. També hi 
ha coses que no s'expüquen clarament, només se 
suggereixen, en podríem anomenar oHusió visual,
1 també és molt important el recurs sorprenent 
d'una unió harmónica, una mena d'harmonia 
d'elements contraris, que sempre s'ha anomenat 
antitesi; per exemple, al poema de les flors: de 
lluny es veu molt bé la paraula VERIFICA escrita 
en majúscules i molt marcados, com gravados en 
podra (suggereix que cal controlar més les coses 
per estar més segur), però si ens hi acostem més, 
hi ha com unes flors seques entre la R i la / que 
suggereixen una altra lectura, fan com una 5 , 
sembla com si es pogués llegir també VERSIFICA 
(suggeriria que albora cal també jugar amb el que 
ens importa perqué ens emocioni més). També si 
ens hi acostem molt més podem llegir unes petites 
minúsculos que gairebé no es contrasten del fons: 
la síl-laba di, que, és dar, permeten una tercera 
lectura: diVERSIFICA. Amb l'exactitud del nostre 
coneixement VERIFICA i amb la traça del nostre 
joc VERSIFICA, potser no n' hi ha prou, cal anar 
més enllá, diVERSIFICAR per tenir una lectura més 
creativa de totes les coses.

Tot el conjunt tracta també de valorar molt la 
sostenibilitat tan cultural com biològica. Al poema 
de les fulles hi ha preguntes sobre fins a quin punt

arùre 9

estant desapareixen animals tan nombrosos com 
les papallones, i al poema de les papallones damunt 
d'un bloc de text amb el nom de l'Insecte, traduit a 
més de mil llengües, ordenat alfabèticament, s'hi 
destaca, fet amb papiroflèxia transparent, una 
de les maneres, que tenen o tenien, si no Than fet 
desaparèixer, d'anomenar l'animal a València, la 
paraula onimeta, que reflecteix molt bé el sentit 
simbôlic, universal d'aquesta imatge.

Les moites lectures de cada poema i el to 
enigmatic de l'exposició ajuden a relativitzar i 
aprofundir en allò que és subtil. El poema de les 
estrelles, de lluny es veu com un element il-legible.

Els no arbres 
noetdeixenveure 

elnobosc,J999.
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Tot i que sembla molt incontrolat, no ho és tant. 
El gran escriptor portugués i premi Nobel José 
Saramago, en un llibre del 2002 , deia;

El coos és un ordre que col desxifror.

/

A doit;
Homenatge a Brossa, 
2015.

A baix;
Foresta Buia, 2007.

i

no se sap massa que és, sabem que ha de ser una 
constel-lació perqué és al final del carni de les 
estrelles, però no es veu bé, hi ha tants details 
que sembla infinit (fixeu-vos en el detall de les g 
estrella de la fotografia del poema Cosmoogonio? 
que acompanya aquest text). A mi em commou i, al 
mateix temps, em situa molt bé on sóc perqué, des 
que més o menys quan tenia 3 anys el meu pare no 
em va saber respondre qué hi havia més enllá de 
les estrelles, estic com tothom relativitzant molt 
el sentit del que m'envolta. El poema, com tots, té 
diverses lectures, i si ens hi acostem veiem que son 
12 fulls DIN A4  ordenats en linies de tres i que cada 
full està format per moites petites lletres-estrella, 
en cada full una sola lletra, de tal manera que diuen 
Cosmoogonio, i a Tùltim full hi ha interrogants 
fets també amb estrelles que qüestionen la 
permanéncia.

Tota l'exposició té un aire molt enigmatic 
perqué és molt ordenada i geométrica, però només 
per poder valorar petits elements molt caòtics.
És un treball que faig des de fa molt de temps, 
intentant jugar amb un element força inquiétant, 
el caos, tal com s'entén científicament des de fa un 
temps, un particular tipus de caos, el determinista.

Actualment alguns d'aquests elements tan 
complexos son molt protagonistes de la nostra 
realitat, són variables sempre canviants, 
anomenades big doto (la gran quantitat de dades 
intimes i personals que són ais mitjans informatics 
i a la xarxa) i, per la seva multiplicitat, sembla que 
només poden ser discriminades per les mateixes 
maquines amb criteris molt funcionáis i fins i tot 
agressius de cara ais individus.

En aquesta exposició intento fer veure que 
es poden també organitzar de maneres més 
personals i poétiques. És ciar que aixó cal fer-ho 
amb una mirada pausada, amb un temps més 
refiexiu tal com suggereixen grans poetes com 
Vicenç Altaió. Aquest conjunt de dades d'alguna 
manera és com una al-legoria, una representació 
de l'enorme complicado de la nostra vida, amb 
uns elements que indirectement suggereixen la 
nostra pròpia complexitat. Potser l'element que 
més clarament exemplificaria aixô seria un gran 
colloge que he fet al llarg de 40  anys amb conjunts 
de milers de petites mans de colors ordenados 
cromàticament en trams que ocupen més de 30 

metres. L'exposició, per l'indret que ocupa, té 
també una voluntat pedagògica. Durant més de 
30 anysjo havia utilitzat aquest conjunt de mans 
de colors perqué els alumnos entenguessin que, 
tot i els múltiples matisos de cada color, un color 
que dominava per damunt deis altres suggeria 
unes determinados sensacions. Els alumnes 
tenien davant seu tot aquest conjunt de colors i, 
només dient sensacions associables a un color 
déterminât, sabien endevinar quin era. Aixó els 
permetia veure la importáncia d'utilitzar uns 
determinats colors dominants per crear unes 
determinados emocions.

A la mostra hi havia afegit tot un tram amb 
mans de colors molt variats que feien la lectura 
més complexa. Però ara, a partir d'aquest 11 de 
setembre, aquests 11 trams de colors, més l'afegit, 
suggereixen potser una mena d'al-legoria de la 
gran manifestació que hi ha hagut a l'avinguda 
Meridiana, préparant el proper 27-S. (Per cert, 
jo era al tram 70 [7+0= 7] perqué ais del Vallès 
Occidental ens tocava la zona de sostenibllitat 
que inclo'ia aquest tram.) És curiós de veure com 
plantejaments molt personals i que albora semblen 
tenir una estructura purament plàstica, abstracta, 
conflueixen en un fenomen més col-lectiu. Deu ser 
que sempre s'imposa una causalitat poètica per 
damunt d'una casualitat aparent?
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ono zero
Coordinen /
Gemmo Coscón i Llorenç Ugas Dubreuil

Plataforma de creado i experimentado 

artística que té per objectiu impulsar 

les arts visuals contemporànies, oferint 

la possibilitat d'intervenir en la doble 

pagina central de la revista Quadern 

a diferents artistes perqué presentin 

un projecte especific amb total llibertat.

N
Pep Vidal

Estiguis on estiguis, és possible que ara mateix la fletxa de les' 
pàgmes següents estigui senyalant exactament on és el nord 
corn SI d'una brùixola de paper es tractés.



Pep Vidal, Rubí, 1980. Viu i treballa a Barcelona. LÜcenciat 
en matemátiques a la UAB (2008). Especial interés en calcul 
infinitesimal, topologia i séries infinites. Doctor en Física a la 
UAB i sincrotró ALBA (2014). Investigació de la tesi centrada en 
algoritmes per a la millora de la precisió d'instruments utilitzats en 
acceleradors de particules. Arriba a dues conclusions importants: hi 
ha sistemes extremadament complexos i sensibles, i no li interessa 
la investigació on l'experiéncia personal i vital no està vinculada al 
propi procès.

Pep Vidal treballa amb els canvis infinitesimals, canvis 
infinitament petits, que es produeixen constantment a tot arreu. La 
cadena és caòtica i (quasi) infinita.

Exposicions individuals
2015
Trees, Treelines and Global Patterns, ADN Galeria. Barcelona, 
Espanya.
As a whole, Rolando Anseimi Gallery, Berlin, Alemanya (doble-solo). 
Los límites del control. Galeria L 21, Madrid, Espanya.

2014
Solo project, Art-O-Rama, Marsella, Franga.

2013
{I  Espai cub de la Capella, Barcelona, Espanya.

Exposicions col*lectives
2015
Generaciones 2015, La Casa Encendida, Madrid, Espanya.
La buena estrella, comissariada per Carolina Castro, OTR, Madrid, 
Espanya.
ARGO, L21 Gallery, Madrid, Espanya.

2014
Una cobaño para acabar la tesis. Can Felipa Arts Visuals, Barcelona, 
Espanya.
L'ocell que volo, Esther Montoriol Gallery, Barcelona, Espanya. 
Beyond, TFIE WINDOW, L 21 Gallery, Madrid, Espanya.
Un humilde calcetín, Fundació Antoni Tapies, Barcelona, Espanya.

2013
Un pedazo de tierra, Frigoriferi Milanesi, Milan. 2013.
Y así sucesivamente..., Salón, Madrid, Espanya.
Grass grows, Espai Muxart, Martorell, 2012; Fabra i Coats, 2013. 
f l  La Capella, Barcelona, Espanya.

2012
Simbiosis Hippie, Can Felipa, Barcelona, Espanya.
Proceso en infinito, LABoral Centro de Arte, Gljón, Espanya.

www.pepvidal.com

http://www.pepvidal.com


Formes de desaparició /  Fora de peril!

GEMMA GASCÓN / Text i fotografia

Ens ho mirem perplexos asseguts còmodament 
a l'altra banda de la pantalla, aquella que es 
converteix en una frontera invisible que ens 
separa o ens allunya d'allô que ens incomoda, ens 
fa mal, ens supera. Potser apartarem la mirada 
quan ens sentim al-ludits, quan no desitgem 
trobar-nos en la peli d'un altre, quan sentim la 
impotència que ens corseca el cor. Però el cert és 
que ens és molt difícil viatjar a través de diferents 
realitats, perqué estem acostumats a una realitat 
il-lusôria. 1 no ens és senzill de convertir allò que 
aparentment ens sembla impropi en quelcom 
propi.

Les imatges tenen un estrany poder de 
realitat, potser perqué, corn diu la poeta i filósofa 
Chantal Maillard (Brussel-les,195l) associem 
allò inert amb la mort i el movimentamb allò 
viu. Però mentre en la vida ordinària el dolor és

dolor, la pena és pena i la por és por, no passa 
el mateix amb la representado. Segurament 
perqué darrere la pantalla sentim l'alleujament 
de saber que estem fora de perill. Som capaços 
de contemplar imatges de violéncia per estar 
informats, i seguir menjant, continua Maillard.
La disposició de Tèsser humà a contemplar 
les desgràcies alienes es deu al moviment de 
simpatia, segons afirma el filòsof irlandés 
Edmund Burke (Irlanda, 1729-Anglaterra 1797), i 
la compassió és un sentiment plaent que deriva 
de Tamor i de Tafecte social. Però qué passa en un 
món global com el nostre, en qué part d'aquella 
realitat representada està cada vegada més a 
prop, més present en el nostre entorn? Ens fa més 
solidaris perqué perdem la sensació d'estar fora 
de perill? O potser és que la Solidarität esdevé 
també pantalla?
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L'espai públic com a espai d'intervenció

Tres colìectius ens expliquen els seus projectes y com han aconseguit fer de I'espai púhlic 
un Hoc d'intervenció artistico o través de propostes imbricades en la comunitat, créant 
nous dispositius i relacions comunitdries. El colíectiu A77 ha desenvolupat We Can Xalant, 
un projecte de construcció coHectiva d'una estructura multipropdsit i d'artefactes móbils 
per a l'espai públic; el coHectiu multidisciplinari Contrafllé i Bijari, un centre de creació 
d'arts visuals, dissenq i arquitectura, reflexiona sobre les relacions entre la construcció 
de lo memòria local i les representacions globals própies de les grans corporacions de 
comunicació; mentre que Floating Lab Collective parla de la seva coHaboració amb el 
grup local Morar en la creació de la Casa Blanca Colíectiva a Medellin, i altres projectes a 
Bogotá 1 Port-au-Prmce.

A l'esquerra;
Taller de construcció de jocs 
infantiis al barri de Piedrabuena. 
o77 en col-iaboració amb 
Les Salonnieres i Pau Faus. 
Buenos Aires, 2010.
Fotografía: AT7.

A la dreta:
Contando con nosotros, Bijari. 
Fotografia: MDEll.
Museo de Antioquia.

A baiz;
La Casa Blanca Colectiva /  La Casa 
Blanda. Floating Lab Collective. 
Fotografa: M DEll 
Museo de Antioquia.
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A77

Estiu de 2009. Nou enormes grues plantades 
alterna defineixen el perfil d'un paisatge de 
transformacló. El moviment quotldlà de les 
màqulnes convertelx la seva prolongada 
presència en un senyal persistent del creixement 
urbà. Dia rere dia el Mediterranl deixa de ser 
aquell horitzó blau que privilegia la mirada 
infinita per convertir-se en allò que apareix en 
l'interval que permeten els futurs hotels l blocs de 
vivendes.

Aquell paisatge immobiliari es desplega en 
paral-lel a l'ambient de treball en col-laboració 
que ha ocorregut al pati del centre d'art on es 
desenvolupa el projecte de construcció col-lectiva

Adalt-
Les nou grues. 

Paisatge del pati del 
Centre de Creació i Pen- 

sament Contemporani 
CanXalant, durant la 

construcció del projecte 
We Can Xalant a carree 

d'o77 i Pau Fous.
Matará, 200g. 

Fotografia: CanXalant.

A baix:
El Gran Aula. 

Festival sabre rodes.
Buenos Aires. 

Fotografia: Aj].
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Adalt;
Construcció coliectiva. Project e 
We Can Xalant. o77 f Pou Fous. 
Fotografìa: Can Xalant.

A baix:
We Can Xalant. Activitats a l'espai public. 
Fotografìa: Can Xalant.

d'una estructura multipropòsit i d'artefactes 
mòbils per a l'espai pùblic We Can Xalant. Dues 
imatges d'un mateix temps.

Hivern de 2013. Es concreta el tancament 
d'aquell centre d'art. La crisi financera es cobra 
entre les seves victimes Can Xalant, Centre de 
Creació i Pensament Contemporani de Mataró. La 
retallada pressupostària arriba immediatament 
ais recursos destinats a la cultura.

Aquellos grues auguraven el final d'una 
època, el moment de major alçada abans que 
aquell projectil aconseguís impactar amb la 
bambolla. Hi ha un moment previ a la caiguda 
que és el punt més álgid d'aquesta bala llançada 
al cel anomenada projecte. El projecte amaga 
la paràbola, la corba d'ascens descendent. 
L'arquitectura s'entrellaça amb la política sota 
aquesta idea del projecte en la tensió cíclica 
que suposa la relació entre allò individual i allò 
múltiple, entre allò local i allò global, entre la crisi 
i el canvi.

L'intent de construir escenaris i plataformas 
de relació per a la recuperació i activacló de 
memóries locals va entrar immediatament en 
col-lisió amb les primores decisions de l'ajust 
económic.
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Malgrat aix6, si després de tot s'ha fet evident 
que les modificacions ambientáis que han 
provocat la successiva cadena de suspensions 
de projectes culturáis no són degudes únicament 
a motius ideologies, de la mateixa manera seria 
improbable pensar que els objectius finals de 
les activitats que ocorrien en aquell pati de Can 
Xalant no es reprodueixin en altres espais, sota 
altres esteres, des d'altres equacions. Aquest 
és el desafiament que hem intentât prendre 
com a aprenentatge a partir d'aleshores per 
als nostres posteriors projectes des de la 
construcció d'ambients, dispositius i noves 
relacions comunitáries, abans que tota l'escena es 
constitueixi en una doble victoria del temps cíclic 
proposât des de damunt de tot de les grues.

377
Gustavo Diéguez i Lucas Gilardi són arquitectos que 
gaudeixen de la construcció de projectes amb les 
seves própies mans. La seva feina consisteix en la 
producció d'una varietat d'objectes d'ús quotidiá que 
arriben a tenir la mida de peces d'arquitectura.

En els seus projectes combinen art, arquitectura, 
sociologia i urbanisme, amb un particular interés 
per la reutilització de restes industrials i reciclatge 
aplicats a la vivenda experimental, la formació 
d'institucions efímeres, l'activació de dinámiques 
socials a l'espai públic i l'autogestió d'espais culturáis. 
http://estudioa77.com

A baix:
El Gran Aula. 

Artefactesmóbils 
per a l'espai públic. 

Infraestructura 
itinerant per al 

desenvolupament 
d'accions culturáis 

i educatives.
En funcionament 

des de 2013.
Buenos Aires. aJ7 en 

col-labaració amb 
Maquila i COZA. 
Fotografía: A77.
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Contrafilé/Bijari

Adalt:
Estao vendendo. 
Fotografia: Bijari.

Format a Sâo Paulo, Brasil, l'any 2000 , el Grup 
Contrafilé és un col-lectiu que proposa projectes 
entre l'art, l'educacio i la política amb la intenció 
de crear possibüitats de practicar el dret a 
inventar-se la ciutat. Entre els seus projectes 
destaquen: Programa per a la Descatracalitzacció 
de la Propia Vida (2004) i La Rebel-lió deis Infants 
(2005), que va donar origen al Pare per a Saltar i 
Pensar (2011) i al Pati (2013). El grup ha participât 
en esdeveniments importants com: 31a Biennal 
d'Art de Sâo Paulo, Radical Education (Eslovènia, 
2008), If You See Something Say Something 
(Australia, 2007), La Normalidad (Argentina,
2006) o Collective Creativity (Alemanya, 2005).

Bijari és un centre de creació d'arts visuals, 
disseny i arquitectura. La seva práctica se situa 
en la intersecció entre l'art, l'activisme i la ciutat. 
Desenvolupant projectes en diferents suports i 
tecnologies, el grup crea accions que provoquen 
i confronten la pretesa normalitat quotidiana. Ja 
sigui dissenyant cartografies, projectant vídeos 
a escala urbana o intervenint directament en els 
espai publics, Bijari busca ocupar les fronteres 
entre l'espai public i el privât, l'oficial i l'il-legal, el

centre i la periféria amb l'objectiu de reconfigurar 
nous territoris politics i poétics.

Realítats transversals
Una conversa sobre projectes representatius 
de les reflexions i paradoxes que comporten 
les relacions, inévitablement conflictives, entre 
la construcció de la memoria local i específica 
relacionada directament amb un context social i 
les representacions globals própies de les grans 
corporacions de comunicació.

Joana Zatz Mussi - Si en un primer moment 
el que et ve al cap és que aquests conceptas 
són obvis, ens sembla que de fet no ho són... 
Encara més quan reflexionem sobre ells a partir 
o a través de la nostra propia experiéncia i deis 
nostres treballs. Per aixó, proposem que el 
principi d'aquest diáleg sigui la ignorancia (en 
el sentit que proposa Rancière). Així podrem 
mirar cap els desafiaments de la nostra práctica 
sense pressuposar que hem de tenir respostes 
preparadas. Quan vam rebre la proposta de 
la revista Quodern, la primera cosa que vam
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pensar va sen Qué deuen entendre ells per això?
1 nosaltres? Vam decidir partir-nos en dos grups 
per fer una recerca d'aquestes definicions en 
les seves diferéncies. Ens sembla pertinent la 
refìexió conjunta sobre les mateixes qüestions 
i no menyspreant el desafiament d'entendre el 
que té sentit per a cada grup, ja que compartim 
la construcció de coneixements des de fa molt 
temps.

Geandre Tomazoni - Per a mi, memòria local 
remet a qualsevol esdeveniment o registre que 
aporti una particularitat, una Singularität; que, 
per tant, no seria vist en un altre Hoc de la mateixa 
manera. En aquest sentit, té la possibilitat 
d'invenciô d'un mitjà en el quai existeixen 
experiències que només esdevenen d'aquella 
forma en aquell Hoc.

Rodrigo Araujo - La idea de la Singularität és 
important. Quines son les configuracions que 
fan que un Hoc tingui especificitat? 1, per què, per 
sobre de tot, la gent troba important aquesta 
forma de memoria?

Joana Zatz Mussi - No crée que existeixi, d'una 
banda, la «memòria local», construida a partir 
de l'acotaciô a un context social especific, i de 
l'altra les «representacions globals». Em sembla 
que existeixen molts traspassos entre una cosa i 
l'altra. Les representacions globals avui influeixen 
des del principi en les representacions locals i les 
defineixen, i viceversa. Però això no vol dir que 
no hi pugui haver una relació conflictiva entre 
aqüestes escales d'experièneia i de construcció 
de representació...

Rodrigo Araujo - És interessant veure com alguns 
joves de l'Amazònia mouen el melic quan ballen 
el Mexe-mexe, per exemple. És una experiència 
extremadament locai, però ells no deixen 
d'utilitzar les xarxes socials per aconseguir una 
proporció que mai aconseguirien. Cree que avui 
aquesta frontera entre local i global està molt 
més diluida.

Geandre Tomazoni - Se m'acut una qüestió sobre 
«representació global». Podem pensar-la corn a 
generalitzaciô i esteriotipització, però també com 
a mitologia, alguna cosa en cornu entre diferents 
cultures. El mite agrega i sintetitza experiències 
diferents. En aquest sentit, la representació 
pot funcionar corn la idea que «parlar del meu 
pati és parlar del món»; parlant de les meves 
particularitats, i a través d'elles, em connecte, 
perqué existeix alguna cosa comuna.

Rodrigo Araujo - Avui, amb els mitjans de 
comunicació, principalment amb Internet, tenim 
una transformació radical del que s'entén per 
representació global. El que passa és que les 
grans corporacions de comunicació están sent 
desafiades per la diversitat de narratives, quan 
cada persona es pot transformar en productor.
1 usem el terme memòria local tal vegada 
contraposant-lo a una memòria hegemònica.

Jerusa Messina - Exacte. Per això, entendre 
la «memòria locai» com un «bloc» pot ser 
un pensament que d'alguna manera també 
homogeneïtza...

Cibele Lucena - Dones és... quan ens parem a 
pensar las premisses corn aqüestes que apareixen 
preguntes corn: «local» té, necessàriament, a 
veure amb «concret»? l «global» amb abstracció o 
«Virtual»? Però la construcció d'una dimensió local 
no pot ser solapada amb la virtual? Per exemple, 
els pobles en moviment pel món (refugiats, 
nómades, immigrants). 0  els pobles indigenes. 
Quin sera el temps d'aquesta memòria? El que 
és, el que va ser o el que sera, o tots aquests 
temps? La memòria local és necessàriament una 
contramemòria? Si no, corn es fa una construcció 
de memòria que va contra la construcció de la 
memòria hegemònica?

Jerusa Messina - Pensant en el moment en què 
es troba el treball de Contrafilé actualment, o en 
la forma corn estem «mirant» cap a les qüestions 
i abordant-les corn a «matèria primera», aquesta 
idea de «local» contra «global» eau per terra, 
és aixi? Quan parlem de nens, de refugi, d'exill, 
d'extinciô, de terra, necessàriament hem de 
transcendir aquest binomi. Perqué són estats que 
passen pel fet local i global alhora.

Mauricio Brandâo - M'interessa la idea de 
la sociôloga holandesa Saskia Sassen, que 
escriu que els contextos socials urbans més 
intéressants són aquells que són complexos 
i incomplets. Són aqüestes les situacions de 
producció de noves experiències. Ella diu que 
la complexitat és una superposició d'activitats, 
cultures, i no ser complet és la característica 
d'un Hoc que no té una ùnica història, una 
arquitectura, una geografia o un curs social 
totalment consolidad, cosa que permet noves 
configuracions, la invenció de noves memòries.

Cibele Lucena - Si pensem en els moviments de 
dissidència actualment, tendiria a dir que, perqué 
es creïn maneres de subvertir, trencar, o desviar 
les representacions globals pròpies de les grans

A doit /  al mig /  a baix:
Contando con nosotros. 

Fotografíes: M EDll 
Museo deAntioquia.
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A doit /  a baiz:
Estao vendendo. 
Fotografíes: Bijari.

corporacions de comunicació, la imaginació 
col-lectiva ha de carregar el pes i la densitat en 
l'experiència dels moviments socials.

Joana Zatz Mussi - Cree que, quan relacionem 
la memòria amb un temps-espai espedfic, tal 
vegada el que cal destacar no és l'especificitat 
o la localitat, sino el necessari traspàs en la 
construcció de l'imaginari col-lectiu. Cree que és 
necessària una dislocació d'escales per subvertir 
les relacions de poder avui dia.

Jerusa Messina - Cree que és en aquest llindar on 
es troba el treball de Bijari de manera generai.

Joana Zatz Mussi - Estic d'acord que Bijari 
traballa amb aquesta tensió entre la dimensió 
de l'experiència i com captar les potencialitats 
concretes, materials, i la nécessitât de ser 
eficients per poder disseminar globalment 
aqüestes «captures». Llavors, al mateix temps 
que desenvolupem una recerca constant per 
trancar amb la construcció d'una «memòria 
hegemònica», estem treballant amb la 
virtualització de l'experiència justament en 
un diáleg conflictiu, podríem dir, amb imatges 
hegemóniques produïdes justament per les grans 
corporacions de comunicació.

Jerusa Messina - El rise d'aquest llindar és el 
d'intentar trancar la construcció d'una memòria 
hegemònica usant el llenguatge d'aquells que, 
justament, la produeixen...

Cibele Lucena - Cree que és perqué les 
representacions globals capitalistes s'han

apropiat tant de les nostres estratégies que es 
fa cada vegada més difícil distingir una cosa de 
l'altra.

Joana Zatz Mussi - Té també una dimensió 
relacionada amb la perversió del llenguatge, que 
la suporta, però l'extrapola, que té a veure amb 
l'ùs d'aquest tipus de lògica dualista, com per 
exemple «global contra local», que és la lògica 
i que les grans corporacions de comunicació 
utilitzen. És possible usar aquesta lògica, però 
amb la cura d'utilitzar-la per subvertir-la.

Jerusa Messina - Cree que el projecte de la 
Galinho aconsegueix fer això, perqué és un 
diseurs que es manifesta en l'experiència, que no 
es limita al virtual.

Mauricio Brandâo - Sí, en el treball de la Golinha 
nosaltres veiem això. Inicialment ho definiem 
corn un «element anaÜtzador», perqué proposava 
investigar com s'inseriria en una situació 
disruptiva en contextos urbans diferents.

Geandre Tomazoni - La galinha va ser l'element 
comò, intervenint en dos locals pròxims però 
complètement diferents, a Largo do Bototo i al 
devant d'un gran Shopping Center. A Largo da 
Batata, la galinha era un animal familiar, ja que va 
ser comprada allá, al Mercat de Pinheiros, i va ser 
motiu d'una petite festa, gairebé un happening; 
devant del Shopping ens van «convidar a retirar
nos». Quan van arribar els de seguretat. Tacciò 
es va convertir en un disturbi d'ordre local. Tant 
en aquest projecte corn en Estôo Vendendo 
Mosso Espoço Aéreo, vam treballar el concepte 
de gentrificació, que iTlustra exactement «el que 
cap» i «el que no cap» en un ideal de ciutat.

Rodrigo Araujo - A Largo do Bototo la majoria 
de les persones sabien corn lidiar amb la golinho. 
Es van connecter rapidement amb la memòria 
local d'origen. En contraposició, quan vam 
coTlocar la galinho al shopping, les persones 
tenien por, perqué mai havien interactuat amb 
aquesta bestiola viva; només amb la galinho 
del supermercat. Llavors, es generava una 
disconformitat. Les persones passaven amb els 
seus gossos bordant, amb els ulls desorbitats. 
Aquesta és una lògica instituida del capital: tot 
el que és diferent ens fa por, per tant ens hem de 
blindar contra això. Aleshores, crée que aquest 
projecte és una bona sintesi de la qüestió entre 
memòria local i representació global. Per una 
banda, un shopping, la ciutat global, el triomf 
dels valors globals on no existeix complexitat; 
i, per altra banda. Largo da Batata, on tots els
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discursos son abastats, antropofagitats, fins i 
tot els que agraden a la gent; hi acaben entrant i 
es desdoblen. Tot això es va acabar quan Largo 
da Batata va patir una reforma enorme entre el 
2004  i el 2011. El 2012, el van Hiurar finalment la 
poblado com un gran terreny obert, una plaça 
sense bancs, sense arbres, sense ombra i sense 
espai de convivencia. Finalment, però, elgrup A 
Botata Preciso De Voce el va ocupar i va generar 
un projecte cultural de ciutat.

Mauricio Brandao - En aquest sentit, cree 
que és important la memòria no només per 
reconstruir el passât, sinó també per entendre 
com les narratives transformen la ciutat de cara 
al futur. Aqüestes accions a Largo do Bototo 
reverberen en Tactual reapropiació de Tespai a 
través d'expressions culturáis que reprenen la 
seva complexitat, construint un Hoc més rie i, fins 
i tot, més cosmopolita. En el projecte Contondo 
con Nosotros, que vam realitzar a Medellin, la 
memòria hi és present en un sentit més simple. 
Voliem gravar les memòries dels habitants del 
barri de Santo Domingo sobre Tevolució de la 
seva ocupado, ja que el barri és una comuna, 
bàsicament un assentament urbà molt semblant 
a les fovelos de Rio de Janeiro. Durant vint anys 
aquests espais van ser dominats pel narcotrafic 
i, per això, vivien sota un règim de por, que élis 
denominen muros invisibles, ja que els diferents 
sectors del barri estaven dividits segons les 
faccions que dominaven la comercialitzaciô de la 
droga. Recentment, hi ha hagut un gran projecte 
urbà de requalificaciô d'aquestes àrees que ha 
portât, sobretot, solucions de transport pùblic, 
corn els telefèrics. El projecte urbanistic va ser 
molt intéressant des del punt de vista urbà, però 
albora va crear un nou tipus de diseurs sobre 
aquest espai, més connectât amb les institucions 
pùbliques, TAjuntament, les grans obres urbanes, 
però sense tenir en consideració la història de 
les persones que van créixer en el barri ocupat. 
Aqüestes van quedar totalment invisibilitzades 
per a les superestructures espectaculars, que 
evidenciaven Tinterès d'inserir la ciutat de 
Medellin en Tescena de les ciutats globals. La 
intenció del nostre treball era justement retornar 
el punt de vista dels habitants a la construcció 
de la ciutat. Ells van construir les seves cases en 
situacions molt dificils. Com a estratègia, vam 
proposar a la gent del barri gravar testimoniatges, 
picant porta per porta. Aprofitant la situació 
privilegiada del telefèric que sobrevola el sostre 
de les cases, vam veure Toportunitat d'usar 
aquesta plataforma per mostrar les históries 
deis veins dins d'aquesta superestructura. Els 
fragments es van editar conjuntament amb

les persones que els van gravar, es van pintar 
sobre grans Iones i coTlocar sobre els sostres de 
les cases. La idea era que les persones, fent el 
trajéete del telefèric, poguessin llegir les frases 
de forma independent, però també que entre elles 
formessin un diseurs coherent, que s'articulessin 
amb altres frases que sorgien en el carni, créant 
una narrativa continua.

Joana Zatz Mussi - interessant. Això significa 
que una cosa és pensar i actuar «per a Thelicòpter 
que està passant pel cel», perqué les imatges 
volin solament per una qüestió d'eficiència de 
disseminació, i una altra cosa és pensar com a 
estratègia vital, de supervivència, o per produir 
evidències que apuntin dissidències, però per a 
això necessàriament s'ha de passar per Tescala 
de la Intimität, que és la font del gest, de la 
diferència, deiavida...

Cibele Lucena - Imatges que clarament han estât 
realitzades per ser fotografiades o observades a 
vista d'ocell. La qüestió és sempre la mateixa: si 
les imatges «ens toquen vitalment»...

Joana Zatz Mussi - Aquesta estratègia de 
disseminació està incorporada en la lògica del que 
hem estât fent des del començament, pot passar 
per vital o no. Si es veu a vista d'ocell, falta «el pes 
d'allô que és real», la densitat de la realitat, que és 
la densitat de la diferència.

Estao vendendo. 
Fotografia: Bijari.
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Floating Lab Collective

La Casa Blanca 
Colectiva /La Casa 
Blanda. Floating 
Lab Collective. 
Fotografia: MDE11. 
Museo de Antioquia.

Floating Lab Collective és un grup interdisciplinari 
que té com a objectiu acostar l'art a la vida 
quotidiana del públic i estimular la participació 
en el marc de l'art, l'experiència creativa i l'àmbit 
social. El col-lectiu té la seu des del 2007  a l'àrea 
metropolitana de Washington DC.

La Casa Bianca Colectiva /  La Casa Blanda 
El projecte té relació directa amb el grup Morar 
coordinat per Luz Omaira Tabares, i amb Sandra 
Janeth Cespedes, Edwin Steven Hurtado, Maribel 
Lopez, Marisol Lopez, Luz Adiela Marin, Mariela 
del Socorro Marin, Mario Marulando, Bianca Lucia 
Pena, Yailud Lopez Presiga, Eugenia Pusiga, Doris 
Bectel R., Aurora Ramirez, Ana Lucia Soto, Gloria 
Nancy Usma. Aquest grup té la seu al centre de 
desenvolupament cultural de Moràvia, a Medellin, 
Colombia. El centre cultural es va crear com una 
nécessitât de cultura, art i educado en resposta

a la violència intrafamiliar, el paramilitarisme, la 
guerrilla, i la delinqüéncia que van turmentar la 
poblado durant molts anys, fent d'aquest barri un 
dels més perillosos de Medellin. En barri s'origina 
en un «abocador» els habitants del quai eren 
recicladors. En aquest sentit es van construir 
les seves casotes (cosuchos) de fusta i cartró al 
voltant de la muntanya de deixalles, que amb els 
anys va anar creixent i va acabar formant part de 
la comuna 4 -

El grup Morar s'estableix amb els objectius 
clars de crear una empresa productiva i familiar 
on els seus membres poguessin treballar 
des de casa i d'aquesta manera contribuir al 
manteniment économie familiar. El grup va 
treballar sobre una série d'idees per destacar la 
seva Identität, pensant en l'entorn i el context 
social.
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La col'laboracíó
Morar i Floating Lab Collective es van integrar 
per crear la Casa Bianca Colectiva. El projecte de 
col-laboració a Medellin es va concretar en una 
obra centrai i pública, especificament una rèplica 
l/5 de la mida de la Casa Bianca dels Estats Units. 
L'objectiu era que servís com a plataforma per 
a la prodúcelo creativa de diverses formes de 
reinterpretar la relació del poder, resistencia amb 
la comunitat i el seu entorn.

El projecte Lo Coso Blanda, com es va 
anomenar a Medellin, va prendre la imatge 
neoclàssica de la Casa Bianca i la va transformar 
en un espai afectiu, intim, flotant i efimer. Un 
espai perfer connexions, on allò sensual ifràgil és 
privilégiât sobre el que és racional i institucional. 
En aquest sentit, la Cosa Blanco Colectiva es 
va confeccionar amb llençols donats i va ser 
completament manufacturada pel grup Morar.
El mateix grup es va encarregar de brodar alguns 
llençols que evidenciaven el llegat del conflicte 
dins el llenguatge de la ciutat.

L'institut d'Investigacions de la Informalitat
L'lnstitut d'Investigacions de la Informalitat és 
una iniciativa transnacional d'investigació que 
acuii diferents manifestacions, estructures 
i percepcions de la informalitat, segons les 
formes de concepció del món en diferents 
contextos territorials. La informalitat es compon 
d'activitats socioeconómiques i les relacions que 
es donen fora de la regulado i la protecció de les 
institucions legalment reconegudes.

Aquest espai social conté d'una banda un 
gran nombre d'innovacions populars i de l'altra 
una infraestructura sistèmica que condueixen 
operadors informais per generar nous mitjans de 
supervivéncia, segons el context del país.

El projecte té com a objectiu valorar aqüestes 
tensions, les coincidéncies i contradiccions 
que conformen la relació interactiva entre 
els aspectes formais i les esferes informais, 
générant així punts de trobada que visibilitzen la 
realitat des de perspectives diverses.

Institut Mobil /  Bogota, octubre de 2013
La plaça de Bolivar a Bogotá, Colòmbia, té una 
llarga història de venedors ambulants informais 
que utilitzen carros mòbils per sobreviure.
Els carros ais carrers connoten oportunitats i 
mobilitat, tant física com econòmica. El projecte 
Institut Môbil readapta aquest mécanisme en 
col-laboració amb un constructor de carros 
ambulants per crear una plataforma mòbil 
destinada al diàleg, accions i intervencions a 
l'espai públic.

El Llibre de les Promeses Latents
Aquest projecte es va desenvolupar de manera 
contextual en resposta a una invitació a La Bienal 
del Gueto, a Port-au-Prince, Haiti. El projecte es 
va articular a partir d'una proposta sostenible 
i sustentadle, que establia vineles, que tenia 
aspectes pedagògics i amb capacitat poètica i 
politica.

El projecte es va basar a crear un llibre prenent 
com a element centrai vestigis del terratrèmol 
del gener de 2010. Per a la creació del Llibre de les 
Promeses Latents, es va fer paper a partir de les 
deixalles, es van crear tintes fent servir variades 
tècniques corn olis barrejats amb pois utilitzada 
per a les cerimònies de vudù, disponibles als 
mercats. Les eines les van confeccionar artesans i 
es va construir un carro per a l'emmagantzematge 
i corn a estudi môbil.

El projecte es va articular corn una sèrie de 
tellers per formar artistes al mateix temps que 
per crear un llibre que evidenciés l'estât d'algunes 
promeses amb relació a la reconstrucció del país 
enfront dels efectes del terratrèmol.

La Casa Bianca 
Colectiva /La Casa 

Blanda. Floating 
Lab Collective. 

Fotografia: MDEll. 
Museo deAntioquia.
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Volíem servir de cuina, preparar un foc d'on saltessin 
espumes

JOANACAPELLABUENDIA

Adait;
Fotografia del grup duroni 
la primera trabada; els 
coliaboradors visiten 
l'exposició Transposicions: 
dissenyfora de camp.

Moll Fregit és el nom del meu projecte final de 
carrera. Es tracta d'un esdeveniment dispers 
que voila portar a terme al meu poblé, Mollet 
del Vallès, i amb el quai pretenia arribar al teixit 
social i cultural local a través d'un conjunt de 
practiques artistiques que actuessin en l'espai 
pùblic. El projecte estava pensât corn un seguit 
de col-laboracions entre els ciutadans de Mollet 
i un grup d'artistes prèviament escollits a qui 
els proposaria fer etnología pels barris i trobar 
persones de Mollet amb qui poder treballar.

La ciutat és un text en construcció on és 
possible llegir, rellegir i seguir escrivint. L'espai 
cornil és l'espai d'accié on es fa possible l'obertura 
i el desplaçament dels débats, un espai de 
convergències, d'afectes i efectes entre les 
persones.

Moll Fregit era un projecte contextual, aixi 
que, quan em van convidar a participar a la mostra 
Tronsposicions: disseny fora de camp, vam creure

interessant pensar com podríem fer alguna 
cosa mentre durava l'exposició amb la mateixa 
voluntat però una nova ubicació; la ciutat que 
acoHia l'exposició, Sabadell. Vaig buscar l'ajuda 
d'una amiga i companya de la Universität, la 
Laura Fernández i vam decidir obrir el projecte i 
començar de zero.

Pensem que és des del context on s'actua 
d'on surten les iniciatives per transformar-lo. Aixi 
dones, vam contactar amb persones vinculades 
al teixit social i cultural local i els vam proposar 
de col-laborar amb nosaltres, per temptejar entre 
totes el context en què ens trobàvem i pensar corn 
podiem actuar en les dimensions que ens fossin 
convenients i possibles en el nostre espai comò, 
tan fisic corn simbòlic. Enteniem dones Cebo al 
forn com un seguit de trobades entre diverses 
persones, on desplegar diàlegs i fer sorgir vineles 
actius entre els col-laboradors per dur a terme 
coses amb i per a la ciutat. Volíem esquitxar, tacar
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d'oli la ciutat, fent emergir, fora de les quatre 
parets del museu, els temes i les propostes que 
prenien paraula durant les trobades.

Cada setmana ens trobàvem a la sala 
d'exposicions de l'Espai Cultura diverses 
persones: gent de la PAH, les noies de la 
Llançadora, artistes independents i alguns 
col-lectius socials. Érem un grup molt heterogeni 
i dispers, cadascú amb els seus interessos i 
objectius. Per organitzar-nos i fer difusió deis 
dies que estaríem a la sala, i albora convidar a qui 
estigués intéressât a afegir-s'hi, es va crear un 
calendari públic on anàvem anotant les trobades 
i els temes que es tractarien així com aquells 
esdeveniments que crèiem relacionats amb el 
nostre projecte.

Ara que menciono el calendari, recordo que 
una tarda, quan vam arribar a l'espai per arreglar 
els esquemes que fèiem durant les trobades, ens 
vam trobar el calendari pie de dibuixos i escrits 
de colors que un grup de nens havia fet quan la 
sala no ostava vigilada, o no gaire. Potser recordo 
aquesta anècdota poc significativa perqué em 
va semblar un reflex de com la realitat s'apodera 
del que projectem. De la mateixa manera, l'art i la 
cultura han de ser eines de reflexió i acciò critica, 
per construir-nos i construir el nostre entorn. Els 
vineles, les relacions entre les persones que viuen 
a la ciutat són la ciutat.

A Sabadell, hem trobat un teixit social 
i cultural actiu i dispers, que s'estén per la 
ciutat fins als seus limits, i artistes i col-lectius 
que treballen per obrir les possibilitats de la 
cultura i espais, corn l'Estruch, que acullen 
aqüestes practiques. Albora, per part d'altres 
entitats no es percep un interés d'abraçar les 
practiques artistiques que no responen a canons 
hegemònics, que potser desconeixen, o bé els 
semblen més incomodes, pel que signifiquen o 
podrien generar. Els dialogs traçaven un mapa de 
relacions entre la cultura i la ciutat, estimulant la 
reflexió més enllà dels marges de Sabadell.

Cebo ol forn ha sigut un experiment amb el 
quai voliem possibilitar enamoraments actius 
entre qui hi participàvem, i fer alguna cosa 
entre totes. El projecte es desenvolupava sense 
pressupost, no teniem honoraris per oferir als 
col-laboradors, lo unie que teniem era un espai 
de treball dins d'una institució cultural. Fet que 
feia difícil l'adhesió a les accions, d'aquelles 
persones que no tenien una flexibilitat laboral 
i horaria. Les dinàmiques col-laboratives i 
activistes, tant socials corn en l'àmbit de l'art 
i la cultura, necessiten dels seus integrants, 
unes possibilitats econômiques i de temps que 
exclouen aquells que no compten amb aqüestes 
caractéristiques de matalàs.

El projecte es pensava corn un anar fent entre 
els que s'hi afegissin, voliem que els objectius es 
definissin mentre parlàvem, trobant interessos 
comuns entre nosaltres i amb relaciô estreta 
amb el context concret en que ens trobavem. Aixi 
tampoc hl havia una figura de l'ordre que dirigís 
les trobades, entre totes definiem els nostre 
passes i les Unies d'interès. No voliem reproduir 
una estructura vertical que ens és hereditaria, 
aixi vam partir d'un pia zero, pero potser degut 
a aquesta des-estructura, que no es lo mateix 
que una re-estructura on hi ha elements que 
condueixen les possibles relacions, no vam ser 
capaces de fer sorgir convergèneies actives i 
horitzontals, i les idees quedaven sospeses en 
l'atmosfera tancada de la sala d'exposicions.

Volem donar les gracies a tots els companys 
que ens van ajudar i a tots els col-laboradors. 
Gràcies, Mireia Passades, les noies de la 
Llançadora, Josep de somcomsom, Anna 
Recasens, Almudena Manzanal, Encarni i Xavier 
Núñez. Moites gràcies, Maia i Oriol, per estar allá, 
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Adalt:
Fotografia del grup 

de treball durant 
una de les trobades 

a l'Espai Cultura Unnlm 
Sabadell.

A baix (esquerra):
Fotografia del primer 
esquema que vam fer 

totes juntes.

A baix (dreta):
Fotografia de l'ùltim 

esquema que es va 
realitzar.
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Article 100% local

GENÍ5 5 ENÉN

Codiro dissenyodo 
per Martin Azúa 
I editada per 

I'empresa MobleslM. 
Està fabricada a 
diferente tellers de 
l'àrea metropolitana 
de Barcelona sota 
criteris de produccló 
sostenible.

Encara recordó aquells dies calorosos d'estiu 
quan anava amb el meu avi a l'horta veure si 
hi havia maduixes per menjar. Unes maduixes 
que cultivávem nosaltres per a nosaltres. Ara 
és gairebé impossible saber d'on vánen els 
productes que consumim, qui els ha fabricat, 
on i amb quines condicions, malgrat que durant 
els últims anys hem pogut observar que hi ha 
un augment de productes de consum on hi ha 
una distinció de disseny local o disseny local 
sostenible.

Qué significa aix6? Realment aquests 
productes són locals perqué hi ha consciéncia 
sobre el tema darrere de I'empresa fabricant 
o és una moda a la qual toca apuntar-se per

vendre? Com a dissenyador de producte que sóc, 
m'agradaria fer una refiexió personal sobre els 
productes de disseny local que podem trobar al 
nostre estât, ja que és el territori que conec i en el 
qual em moc. No parlaré de les situacions socials l 
economiques que han generat el gir cap a aquests 
tipus de productes, ja que sois aixó donarla peu a 
un altre article, sino que em centraré en allò que 
significa que un producte sigui local i sostenible, i 
corn son aquests productes que podem trobar.

L'objectiu del desenvolupament sostenible és 
crear projectes viables conciliant els aspectes 
econômics, socials i ambientáis de les activitats 
humanes; es tracta de progresser en aquests 
ambits sense haver de destruir el medi ambient. 
Si, a més, sumem a disseny sostenible la paraula 
local, ja concedim a aquests aspectes un territori 
en concret.

Durant les époques de crisi és normal que es 
miri enrere i s'opti per protegir el que és «nostre» i 
el que coneixem, fet que, en el mon dels productes 
de consum, s'ha traduit en l'augment d'objectes 
amb l'etlqueta de producte local sostenible o 
productes eco-friendly. Productes fets amb 
gent del territori i amb matéries primeros 
d'aquí. Però hem de ser sincers, són moites les 
empreses que han aprofitat aquesta situació com 
a eina de márqueting per vendre més. La falta 
d'actors que regeixen el que es pot anomenar 
producte local sostenible ha fet que encara 
tinguin més llibertat a l'hora d'autoanomenar 
els seus objectes productes sostenibles. Hi ha 
molts exemples de productes fets a pa’ísos, on la 
legislació mediambiental i social és menys severa, 
per després fer-ne el muntatge al nostre territori, 
cosa que fa queja tinguin l'etiqueta mode in Spain. 
Per tant, hem de ser critics com a consumidors, i 
més si els productes s'autoanomenen sostenibles. 
Hem de qüestionar-nos-ho tot sobre els 
productes que consumim i hem de saber qué és 
el que es pot exigir a un fabricant quan assegura 
que els seus productes son de producció local i 
sostenible.

Un error que se sol cometre és confondre 
l'artesania amb el disseny de productes locals 
sostenibles. Un producte desenvolupat sota 
premisses de desenvolupament local sostenible 
pot generar un producte artesa, però no sempre

46 Quadern • Novembre/Desembre2015



és així. La confusió és deguda al fet que la majoria 
d'objectes que es venen sota el nom de productes 
locals sostenibles, son d'una complexió baixa, 
de poques unitats, amb poca tecnologia i poca 
investigació al darrere. Fet que, encara que no 
siguí real, se sol vincular a l'artesania.

Per a mi el fet més caracteristic dels 
productes locals sostenibles que podem trobar 
a les nostres terres és el baix nivell d'innovació 
que tenen.Hi ha productes fets per gent del 
territori amb matèries primores d'aqui però no 
pensem a aportar els nostres coneixements per 
innovar. Per exemple, si parlem de gastronomia, 
no ens sorprèn veure com els xefs actuals 
utilitzen productes locals, amb l'estil de cuina o 
tradició locai i els reinterpreten aportant coses 
noves ais plats, générant material teòric i físic 
a la cultura gastronómica. Aquesta aportació 
addicional que fa la gastronomia ais productes o a 
la cultura local encara no s'ha acceptât en el món 
del disseny de producto de consum. Perqué es 
valori el disseny sostenible els proveïdors locals 
han d'assolir l'excel-léncia, i aquesta excel-léncia 
sois s'aconsegueix amb qualitat, investigació i 
innovació. De res serveix que alguna cosa estigui 
feta aquí si està mal feta.

El mateix passa amb les condicions laboráis, 
económiques o de salut dels treballadors locals.
Si son pitjors que les que s'ofereixen en altres 
continents, corn succeeix en alguns casos on les

empreses s'aprofiten de la manca d'alternatives 
de segons quins segments de poblaciô, el 
producto sostenible local no té cap raô de ser. l és 
que molts cops els consumidors solem associar 
el disseny sostenible amb productes ecolôgics. 
Dintre del disseny sostenible hi ha dos factors 
tan importants corn els ecolôgics, que son la 
sostenibilitat econòmica i social.

Consumir productes locals i sostenibles 
de qualitat té molts avantatges directes o 
indirectes per al consumidor. Corn que es 
produeixen prop d'on es consumeixen, l'impacte 
ambiental és menor, les normatives o els controls 
mediambientals i socials del Hoc on es fabrica 
són, o s'espera que siguin, més severs que en 
altres pa'isos en vies de desenvolupament i, 
per tant, els productes són de més qualitat i els 
treballadors tenen més drets. A més, és més 
fácil veure l'impacte econòmic sobre una regió, 
ja que el flux econòmic es queda en el territori. 
També ajuda a conservar la cultura i la tradició 
d'un Hoc en concret. Però tots aquests fets sois 
es produeixen si de veritat el producte ha estât 
desenvolupat sota criteris de sostenibilitat local 
i si el consumidor ho aprecia i ho exigeix. Com 
deia abans, hem de ser critics amb els productes 
que consumim i més si ens els presenten com a 
productes locals sostenibles i, sobretot, hem 
d'exigir qualitat ais productes fets aquí.

I

Adalt:
Lómpodo dissenyodo 

per l'estudi Nutcreatives 
i produido per artesans 

locals utllitzant métodes 
de producció tradicionals 

de balxa tecnología.

A baix:
Penjador de peu 

realitzat per artesans 
de l'associació Obrador 
Xisqueta amb fusta del 

Pallors Sobirá i folrat en 
els seus extrems amb telxlt 

de llana Xisqueta.
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«Som potser els idiotes del poblé global?»

«La dictadura perfecta sena una dictadura amh aparença de democrdcia, una presó 
sense murs, on els presoners no pensessm a escaparse. Un sistema d'esclavitud en el qual 
gracies al consum i a l'oci, els esclaus s'estimanen la seva propio servitud.»
Aldous Huxleg, Un món feliç

GILBERT-NDUNGA N5 ANGATA

No fa gaire temps, una foto publicada a les xarxes 
socials em va cridar molt l'atenció. El president de 
Burkina Faso, el senyor Blaise Compaoré, estava 
esmorzant, tallant un tros de pa amb les dents 
i amb una ampolla de Fanta a la taula. Estava 
tot sol, sense guardaespatlles, i tot suggeria un 
restaurant més d'un barri pobre d'una «ciutat 
dormitori» africana qualsevol. La taula i la cadira 
on s'asseia eren de plástic. Era una escena que es 
pot trobar per tot arreu a l'Àfrica, on per a molta 
gent I'esmorzar consisteix en això, un tros de pa 
i una ampolla de Coca-Cola o Fanta. Ara bé, en

aquesta ocasió hi havia quelcom de patétic en 
la imatge, evidenciava certament la decadéncia 
d'un personatge públic, però també permetia 
entreveure la naturalesa real de les relacions 
politiques i económiques que existeixen entre 
el món occidental i l'Àfrica. Aquest politic havia 
estât apartat del poder després de vint-i-set anys 
de govern sense concessions, era un dictador.
Les poténcies occidentals havien tingut un 
paper determinant en el moment que va accedir 
violentament al poder, i també li van aconseguir 
immunitat un cop fora del poder.

Faig esment d'aquest cas recent que encara 
cueja en l'actualitat africana, com en altres casos 
d'ingeréncies estrangeres conegudes, per situar 
el context del meu present escrit: parlar de la 
globalització. Voldria concretament analitzar com 
la veuen els africans i quines caractéristiques 
especiáis presenta en el continent africa. Vise 
a I'Estat espanyol des de fa ara una dotzena 
d'anys, però abans havia viscut a Polònia en els 
anys 70. Havia marxat d'aquest pais un mes tot 
just abans les manifestacions de Solidarnosc.
Hi vaig tornar fa cinc anys i he pogut copsar les 
transformacions causades per l'entrada d'aquest 
pais a la Unió Europea. En molts aspectos quasi no 
podia reconèixer el pais on havia estât. Si la foto 
del president acabat m'havia impactat, entrar en 
un enorme centre comercial a la Polònia actual 
per menjar en un Mac Donalds m'havia fins i tot 
divertit. De fet, havia estât un antic company de 
l'escola de cinema, rient entre dents, qui m'havia 
portât a aquest temple del capitalisme. Quan 
s'ha conegut aquest pais en l'època comunista, 
es tracta sens dubte d'una situació amb un 
component d'ironia innegable.

Ai, Déu! Havia d'anartan lluny perser 
conscient de totes aqüestes transformacions que 
han tingut lloc a Europa des del final de la Guerra 
Freda i la caiguda del Mur de Berlin? A vegades 
és necessari. La rutina crea un estât mental que 
ens impedeix veure que avui certes coses són 
diferents de com eren ahir. Qué penso quan veig
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['etiqueta mode in Chino o mode in Taiwan en el 
producte que acabo de comprar? Potser ni tan 
sols hi pensem en aix6 . Potser és una pregunta 
fins i tôt irreilevant. Si és aixi, ilavors Huxley 
té raô: som en un mon d'esclaus on gracies al 
consum i al divertiment som feüços de la nostra 
servitud. Consisteix précisément en aixô la 
victoria deis espais globals que es beneficien de la 
globalitzaciô utilitzant els efectes més injustos i 
perversos de ['ultralibéralisme.

Tornem ara a la cadira i a la taula de plastic, 
la Coca-Cola, la Fanta i el pa. Al costat de 
['ultralibéralisme que ha suposat a l'Àfrica una

gran truca al seu fill que viu a la capitai a més de 
200  km. Té mòbil com quasi tots els habitants del 
poblé.

La senyora gran: «Estic bé fili meu... ah!, com 
están els meus néts? El Josep ja es troba millor? 
Ah, si? He de carregar la targata que si no ja no 
podré trucar-te més aquesta setmana. La dateria 
també comenga a fallar. Enviarem algù a l'estació 
de tren per carregar-la...»

I l'estació és a 20  km. Una persona s'encarrega 
d'anar-hi per recarregar totes les bateries de tots 
els telèfons del poblé. Si, l'Àfrica és un mercat 
molt interessant per a la telefonia mòbil. Però,

" » y ' "  '*'.?

autèntica guerra econòmica, cal esmentar una 
altra característica de la globalitzaciô que és la 
modernització, o més ben dit l'occidentalització, i 
el seu impacte sobre les identitats africanas. He 
vist, en el darrer viatge al meu país, que el progrès 
tècnic de la globalitzaciô ja hi ha arribat, fins i tot 
en els llocs més inaccessibles. Aixô dôna Hoc a 
situacions en ocasions surréalistes.

Imagineu-vos un petit poblé perdut al fons de 
la selva africana. S'hi pot accedir seguint una pista 
per la quai els habitants del poblé potser no veuen 
passar cap vehicle en tot un any. Una senyora

si deixem de banda aquest aparell propi de la 
globalitzaciô, la vida potser ha empitjorat o en 
tot cas no ha progressât per a una part de la 
poblaciô africana. Tot sembla fet expressament 
per tal que sigui aixi. La destrucciô del nudi 
familiar, la negaciô de les identitats culturáis, 
religiöses i sexuals sempre han estât, ja des de 
la colonització, una etapa més del procès de 
globalitzaciô, un mitjà per eliminar les referéncies 
deis individus. Es tractava de negar a la població 
els recursos mentáis necessaris per oposar-se a 
totes les formes de dominació.
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Un romanent del colonialisme ens feia cantar 
«els nostres avantpassats, els gals» o «estem 
orgullosos de ser borgunyons». Tots aquests 
missatges subliminals es queden dins nostre. 
Llavors penses que només el que ve d'Europa 
és bo, que el que es fabrica a l'África no té cap 
valor. Un terreny adobat per tenir consumidors 
necessaris per al creixement. Quan a Europa es 
busca tenir una cadira feta de fibres naturels, a 
l'África es pensa en canvi que la cadira de qualitat 
és aquella que és de plastic. Es prefereix també 
la Coca-Cola a les begudes tradicionals que están 
desapareixent. Elsjoves ja no saben corn es puja a 
una palmera. Un africà ha escrit un llibre que té el 
següent titol il-lustratiu: Soc africà i no m'ograda 
el monyoc. Tôt aixô referit a la cadira i la taula de 
plástic, la Coca-Cola i el pa.

Un deis meus amies, un ait executiu de 
l'Administraciô em va traslladar un dia una 
discussió que havia tingut Hoc en un conseil de

ministres. El tema discutit era si calien ascensors 
en un pais on no se sabia corn arreglar-los.
Ningù es plantejava aixô en un pais que havia de 
recuperar corn fos el suposat endarreriment que 
tenia respecte dels països occidentals. Ningú 
reflexionava sobre les prioritats i les estratègies 
adequades a les necessitats reals del pais. Aixi, 
sovint ens trobem amb situacions dramatiques o 
irracionals. En l'iinic hospital general universitari 
del meu pais, els ascensors están avariats des 
de fa més de deu anys i no hi ha personal per 
arreglar-los. El Govern ha promès de comprar-ne 
de nous, l d'aixô ja fa deu anys. S'ha créât llavors 
una feina nova que consisteix a portar els malalts: 
son joves forts sense feina que porten a l'esquena 
el vostre parent malalt. l, en canvi, se sol dir 
que a l'Àfrica tot es repara. A Europa tindriem 
«enginyers inventors» mentre que a l'Àfrica 
tindriem «enginyers reparadors». L'Àfrica és cada 
cop més la deixalleria de la globalitzaciô. Tot el
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que no funciona o és il-legal d'utilitzar s'envia cap a 
l'Àfrica: cotxes de segona má, auténtiques caixes 
de morts circulant o productos que no es donarien 
ni tan sois a un gos.

René Dumont va escriure que l'Àfrica ho té 
difícil. L'Àfrica sempre ha vist com li imposaven 
els sistemes politics i economics, com ho fa 
avui la globalització i el seu ultralibéralisme.
Quan s'estudia a fons l'essència de les nostres 
societats africanos, la democracia liberal ens 
sembla una impostura i un insult a la nostra 
intel-ligència, ja que es tracta d'una democracia 
d'elits. El funcionament d'aquest sistema politic 
es troba alterat per aquesta élit a les ordres de 
les multinacionals i l'oligarquia financera, política 
i capitalista. Hem parlât ja de Biaise Compaoré; 
és França qui el va fer pujar al poder, i l'hi ha 
mantingut durant 27 anys, i també l'ha ajudat a 
fugir quan el seu poblé s'ha révoltât. Es pot dir 
el mateix de diversos presidents africans. Si

l'oligarquia financera i política no pot controlar 
un president o si els acords de cooperació 
no donen els résultats esperats, no dubta a 
desestabilitzar un pais per controlar-lo i explotar
lo més fàcilment. No es pot entendre d'altra 
manera la guerra que sacseja l'est de la República 
Democràtica del Congo des de fa més de 10 anys 
i queja ha causât més de 6 milions de morts, l 
Boko Haram no és cap altra cosa sino la creado 
d'aquesta mateixa oligarquía. L'objectiu buscat no 
és res més que desestabilitzar i impedir que els 
països atacats per Boko Haram puguin federar 
zones riques que serien difi'cils de controlar: 
Nigèria, amb una important poblado i els seus 
recursos petrolífers, és a punt d'esdevenir una 
potència continental, i el Camerún té també 
molts atributs per liderar l'Àfrica central. No són 
guerres tribals o religiöses, són guerres lligades a 
la globalització, són guerres pels recursos.
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C oiti va dir la senyora Aminata Traoré, exministra 
de Mali, en una conferència, «la globalització és 
l'arma dels vencedors de la Guerra Freda per 
consolidar rultraliberalisme en els nostres paisos 
on l'organització social i sindical i la classe politica 
no han aconseguit estructurar les forces socials 
per desafiar el sistema». Per a l'Àfrica, l'economia 
de mercat és encara un misteri. L'Àfrica no està 
informada de la naturalesa real del mercat: «És 
l'idiota del poblé global».

Gilbert-Ndunga Nsangata
Director de Cinema i Teatre 
Diplomat a l'Escola Nacional Superior de Cinema, 
de Televisió i d'Arts Teatrals de Lodz, Polònia 
Màster en Art
Exparlamentari del Congo-Brazzaville 
Volontari humanitari
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Local Hero

DAVID MADUEÑO SENTÍS

Narrativa del retorn
L'Odisseo d'Homer, la segona gran epopeia de 
la Grècia clàssica, es tanca amb el tan anhelat 
retorn d'Ulisses a ítaca i les darreres vicissituds 
per recuperar l'estatus de la seva vida anterior 
a la partenza cap a la guerra de Troia. La tradició 
crítica literaria contemporánia, influida en part 
pel poema «ítaca» de Konstantin Kavafls, va voler 
veure en aquesta anada i tornada el tema del 
viatge iniciátic, en qué l'heroi pateix albora que 
creix enmig deis embats del desti:

Però no fords gens lo trovessia.
És preferible que duri molts onys 
i que ja  siguis veil quan fondegis o l'illa, 
rie de tot el que hourás guanyot fent el comí, 
sense esperar que t'hogi de dar riqueses Itaca.

(Tradúcelo de Caries Riba)

Tot referint-s'hi al seu excel-lent Hibre El viotjor 
infinit, l'italià Claudio Magris escriu la següent 
reflexió: «Cada odissea es planteja la possibilitat 
que el fet de travessar el món sigui una 
experiéncia que formi, així, la propia personalitat; 
la pregunta de si Ulisses —sobretot el modern— 
al final, a pesar de les peripécies més tragiques 
i absurdes, torna a casa confirmât en la seva 
Identität i bavent trobat un sentit de l'existéncia, 
o bavent-lo ratificat, o bé si només ba descobert 
la impossibilitat de formar-se, si pel camí s'ba 
perdut a ell mateix i ba perdut el significat 
de la seva vida, disgregant-se en comptes de 
construint-se pel camí.»

Aquesta darrera consideració, tan 
postmoderna, és la que ens pot ajudar a acostar
nos a dues obres que, malgrat les diferéncies, 
tenen uns fonaments si més no parallels. Un cop 
superat el concepte del viatge del Romanticisme

Fotografia: Francese Serás.
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Fotografia: Francese Serás. i de la interpretació psicològica contemporània, 
ens queda la vivència del retorn que desmereix la 
imaginació, que suposa l'acceptació d'un fracas o 
d'unes limitacions que s'havien provai de superar 
amb la fúgida, l'exili o la recerca. Els escriptors 
Joan Todo (la Sénia, 1977) i Francese Serés (Saldi, 
1972) han tornai a casa en els seus darrers llibres, i 
ho han fet per donar testimoni que la memòria i la 
realitat no sempre casen bé.

Retorn a la perifèria
Ambdós autors pertanyen a realitats 
perifèriques, les terres de l'Ebre en el cas de Todó 
i la Franja d'Aragó pel que fa a Serés, territoris 
lingüístics catalans pertanyents a l'àmbit nord
occidental. Sembla que la manca de neutralització 
en la parla també ha acabat afectant l'indret que 
els envolta: la ruralia, prou allunyada de Barcelona 
corn perqué aquesta no hi esmerci gens d'interès, 
amb una dependència econòmica majoritàriament 
agrària, i una pressió migratòria des dels països 
nord-africans i de l'est d'Europa molt elevada, 
és un Hoc geogràficament i espiritualment àrid.
El paisatge, dones, molt marcai, exerceix una 
influència bàsica, esmola la realitat de manera que 
els matisos desapareixen. Això és molt evident en 
ambdós casos, tant a L'horitzó primer de Todó corn 
a La peli de la frantera de Serés. Aquesta condició

de limit (la Franja es troba al limit occidental del 
català i la Sénia a l'extrem del Principat) fa que 
aquells que s'hi acosten perqué són rebutjats 
pel centre hi trobin un recer, qui sap si un punt de 
partida o un desti final.

Això fa que Serés i Todó deixin de banda 
qualsevol interés a convertir-se en l'estrella 
del retorn, en aquest locai hero que esdevenen 
algunes de les patums dels pobles petits que han 
fet carrera a la gran ciutat. De fet, els générés 
narratius que trien ja els determinen de cara a 
aquesta rendició: el periodisme de Serés, aquesta 
mena de reportatge literaturitzat, el converteix 
en objectiu de la càmera i en video editor de les 
vides dels estrangers residents ais diversos 
pobles que visita; pel que fa a Todó, s'inventa un 
narrador en segona persona que aparentment es 
dirigeix a fautor del Hibre, el qual també esdevé 
un autor-personatge. Aquest desdoblament 
délibérât els permet trencar les fronteres 
literáries, malgrat les fronteres territorials 
que recorren; de fet, tant l'editorial l'Avenç com 
Quaderns Crema els han publicat en col-leccions 
que eviten la ficció. Aquesta barreja els ajuda a 
construir unes obres que enganxen sobretot per 
l'estil, tan personal i définit en cadascun d'aquests 
dos escriptors de raça, però també fascinen per 
la peculiaritat de parlar de coses tan locals que, al
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capdavaü, acaben duent-nos a Tatom de la veritat 
que ens exposen. Pertant, des del localisme 
acaben transcendint cap a la globalltzaciô. És allò 
que la postmodernltat anomena «ultralocalisme».

D'ultralocals, sempre n'hem estât; el que passa 
és que no ho hem sabutfins que a la segona meltat 
del segle XX hem viscut un fenomen politic, social, 
econòmic i geografie anomenat postmodernltat, 
en què el centre ha conquerit la periferia. Óscar 
Jané, del col-lectiu Mirmanda (grup de reflexió 
sobre ternes de desenvolupament cultural i 
territorial), escriu al prôleg de l'antologia de 
textos Ultralocalisme. D'ollà local a l'universal: 
«L'ultralocalisme és un pas natural, lògic — 
provocatiu, si voleu—, en oposicié frontal al 
cosmopolitisme de boutique i als usos banals, 
mistificats, del nou concepte de "globaützaciô".
[...] La reconstrucció d'un present —reconstrucció 
teòrica, evidentment—, d'un espai "universal", 
però aprofitant unes "virtuts" massa sovint 
menystingudes.»

Al marge de l'horitzó
El personatge de L'horitzó primer, llicenciat 
sense feina i escriptor de culte (ben tractat 
però poc llegit), es veu obligat a tornar al seu 
poblé, la Sénia, per viure novament amb els seus 
pares. L'excusa és el pregó de la festa major que

enguany li han encarregat, que li provoca tota 
mena d'angúnies, i una certa curiositat sobre 
com seria tornar-hi a viure, aquest cop com a 
adult; però unes setmanes més tard s'adona del 
buit que tot plegat li provoca: «T'adones, amb 
un calfred que et recorre l'espinada, que s'han 
acabat les festes, s'ha acabat l'estiu, queja no ets 
pregonar, aixó que tanta nosa et feia, ni tan sois 
un escriptor. Que de feina no n'hi ha, i tu solament 
ets un home de mitjana edat a l'atur, enmig d'un 
paratge gelat, desert.» Unes sensacions que 
l'acaben posant davant el mirali per veure-s'hi 
reflectit. El retorn esdevé, així, una manera de 
submergir-se en un mateix i d'adonar-se, de forma 
rigorosa i despietada, deis defectes que una vida 
més rutinaria no ens desvetlla: «El fenomen més 
inesperat, però, ha estât l'edat: ja no ets un caloi 
que va marxar per fer fortuna, sino un trenti amb 
sobrepés que se n'ha sortit a mitges i ha hagut de 
tornar, un aturat més en un Hoc on ja en sobren. No 
ha estât fins que no has vingut a viure aquí que no 
t'has adonat queja s'apropa la quarantena.»

Aixi, sense feina i sense recursos, decideix 
submergir-se en aquest microcosmos que pot 
esdevenir un poblé de la ruralia. Com si acceptés 
que rúnica cosa que sap i pot fer és esdevenir 
un cronista de tota la realitat que l'envolta. Todo 
repassa part de la història deis seniencs, relligada Fotografia: Francese Seres.
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ErmitetadelaSénia. per diversos cosits a la música, els correbous, els 
emigráis, la guerra civil o el carlisme, estampes 
que descriuen la mirada cap al sud valencia, mes 
que no pas cap al Principat. Les anécdotes més o 
menys pintoresques, les converses percaqades 
al voi, els diàlegs amb familiars i amics ajuden 
Todo a desvetllar-nos de mica en mica l'ànima 
dels seniencs, d'un humor descordat i carallotesc 
habitual en la gent del sud, però també la duresa 
de carácter que els duu a velles renyines encara 
presents, que es van perpetuant amb la cadéncia 
que ho fan les rutines de la festa major i de la vida 
al camp. L'horitzó que de petit mirava i cap a on 
va anar a buscar-se la vida torna a ser davant els 
seus ulls, però aquest copja no el magnetitza 
com abans i hi gira l'esquena per concentrar-se en 
aquest formiguer de petites históries que esdevé 
el poblé.

Com el Macondo fabulat per García Márquez, 
com el Vilaniu cosmogónic d'Oller, com la 
Mequinensa reimaginada per Moneada, Todó voi 
anar més enllá del pintoresquisme costumista a 
l'hora de retratar la Sénia, aquest microcosmos 
que viu dins seu però que li costa de transmetre 
en el pregó, sempre seguint una premissa clara 
però ambiciosa: «la ficció sempre és més simple 
que la realitat, el mirali que passeja al llarg del 
carni tot ho torna pia, deforme, grotesc». Todó 
no és un autor de fantasia perqué en la realitat 
ja troba aquesta ficció inversemblant, i hi juga 
empeltant-la de personatges reals que semblen 
mentida (el virrei Bonet) i personatges ficticis que 
ens estimaríem com a reals (l'Antoni de Montpalau 
que Josep Perucho va perfilar a l'extraordinari 
relat de vampirs, aventures i ficció histórica. Les

históries naturals}. D'aquí que el protagonista 
ensopegui amb seniencs que només ell veu, que li 
parlen com una consciéncia soterrada que de cop 
se li desvetlla, amb la força de la seva escriptura.

Una pell adobada
Francesc Serés ja havia assajat la barreja de 
periodisme i narrativa a La materia primera, en 
qué entrevistava diverses persones per buscar 
en les seves vides aparentment anodines aquells 
elements, tan frágils com determinants, que les 
construeixen. La classe mitjana, aquella franja 
de població gruixuda i diversa ara mateix tan 
tamisada, que viu els darrers anys entre l'amenaça 
de les angúnies economiques i la possibilitat 
delitosa d'una millora substancial, eren els grans 
protagonistes del üibre, que naixia a partir 
del recull de contes La força de la grovetot: 
en aquests relats, Serés hi assajava una série 
d'histôries heterogénies que visitaven les vides 
anénimes de diversos personatges, pertanyents a 
variats àmbits de la societat catalana. Tanmateix, 
i basant-se en les seves prôpies vivéneies, o en 
les de coneguts i saludats, l'autor de Saidi va 
considerar la possibilitat de prendre la mateixa 
realitat per bastir noves histories en comptes 
de ficcionar-les. Els personatges, de earn i 
ossos, convertis en actors i a la vegada en 
narradors, ens definien un panorama reaiment 
descoratjador: teleoperadores, petits empresaris 
arruïnats, transportistas, taxistas o cambrers 
desgranaven no només les grisors dels seus oficis 
—plans d'aprofitats que treballen barroerament 
i desvirtúen la professió, tot per la recerca d'un 
benefici immédiat—, sinó les de les seves prôpies 
vides, i les de les persones amb qui es relacionen. 
Tots som O ens podem veure reflectits en l'ofici, 
en el client, en el germà, en el cosí o en el pare i la 
mare que comparteixen els despropósits d'unes 
vides abocadas sense remei al treball.

Ara, seguint la petja d'aquestes altres obres, 
esdevenint una nova baula, Serés ha tornat a 
mostrar la grapa del seu estil i la gosadia de 
la seva proposta amb La pell de la frontera. El 
llibre és una suma de reportatges que, escrits 
durant el lapse de vuit anys, ens submergeixen 
en les vides dels que resten encara més al marge 
dels anteriors personatges, els immigrants 
que malviuen per les terres de la Franja, allí on 
s'esvaeixen els limits Üngüístics, i els habitants 
que els reben. L'escriptor s'hi passeja pel mig, 
parla amb ambdós bàndols, sempre rebent el 
recel de tothom perqué ben bé no saben on ubicar
lo, ni saben d'on ve ni qué vol. Més d'una vegada, 
tot cercant alguns marroquins o algerians, l'aturen 
els Mossos, i en una de les converses, quan 
l'avisen que caminar per la carretera comporta
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el perill de ser atropellat perqué el sol enlluerna 
els conductors, escriu: «Volen dir que els matisos 
són importants i que el joc de contrastos és tan 
débil que és possible que la realitat t'aixafi. De 
vegades es perd el contorn de les formes amb 
qué treballes. Manca de contrast, blancs i negres, 
el sol ais ulls i els ulls tancats.» 1 d'aixó va La peli 
de la frantera: de desvetllar els contrastos, de 
posar-nos davant d'un mirali al qual ningú s'hi voi 
abocar. És el mateix que feia Todo amb si mateix, 
però Serás bofa a partir d'una realitat global que 
mirem d'evitar, tot allunyant-la cap a la frontera, 
allí on des del centre sembla que no existeixi, però 
que ens posa davant deis ulls: «Un deis pagesos 
de Torres de Segre amb qui vaig parlar la setmana 
passada em va dir que aquesta gent havia arribat 
perqué nosaltres no perdéssim el món de vista. 
Deia que eren un avis per on anava el món. No de 
cap on anava, de per on anava el món, i que el luxe

no surt Auschwitz enlloc, ningú no atraca un 
banc a la primera página... Tanmateix, arribem a 
la conclusió que Seres necessita dur-la a terme, 
perqué sempre hi ha històries per explicar que 
ens envolten, però: «Milions d'arguments, totes 
les variacions geogràfiques i culturáis, totes les 
combinacions i hibridacions possibles, històries 
repetides i d'altres de noves també repetidas 
i, tanmateix, sembla que el món s'aturaria si 
deixéssim de contar històries.» Vivim l'època de 
l'accés a la informació i de l'excés d'informació, 
però seguim fascinats per la senzilla complexitat 
d'una história ben narrada, l Serés prova de 
donar-nos-la propera, de topografiar aquells 
territoris que tenim al costat i que sovint ni tan 
sois mirem. També ho fa amb la camera, sedu'ít 
per la provisionalitat i la misèria que denoten 
els campements (o les simples márfegues) que 
els immigrants van ocupant i abandonant. La

eren l'hospital i l'escola. No podrem parlar per 
ells, però podem parlar sobre nosaltres. Encara 
ens pensem que hi ha una xarxa de seguretat que 
ho pot suportar tot, que la vida aquí és segura, 
estable, i que mai no haurem de necessitar una 
barca per creuar cap mar estrany. No n'hi ha, de 
xarxes.»

Amb ironia i resignació, al segon capítol Serés 
relata una trobada internacional d'escriptors i 
editors, on s'adona de la incomprensió amb qué 
és rebuda la seva proposta, i com li costa definir
la. «Però no, no hi apareixen cavallers medievals.

provisionalitat de la vida mateixa, tan frágil però 
tan Iluitadora per seguir endavant.

Joan Todó i Francese Serés, dones, exsuden 
literatura com un fet quasi organic i es troben 
en el molí de l'os de l'expressió narrativa pura: 
les fronteres dlfuses, els générés mixturats, els 
camins creuats. La veritat, dones, sembla que 
s'entrelluca millor en aquest oxímoron entre 
puresa mestissa. Altrament, el món virtual 
que ens han construit per tenir-nos contents i 
enganyats ja és massa lineal i previsible.

Carretera de la periféria 
al centre (Mi). 

Copyright: Zita Vehil Riera
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El viatge literari
El sentit 1 la forma

Hem preguntat a l'escnptor Joume Benavente qué significa per a eli el viatge, aquesta 
deslocalització física i psíquica que apareix en la majaría de les seves novelíes i dietaris 
que ha publicat. La seva respasta son una sène de reflexions al voltont del viatge, la 
literatura i lo recerca d'un mateix.

JAUME BENAVENTE /  Text i fotografíes

A i'esquerra;
El riu Douro al seu pos 
per Porto, amb el pont 
de Lluís I al fans.

A la dreta:
Taules buides, al Museo 
Nacional Soares dos 
Reís (Porto).

Q.uin sentit té el viatge i el seu relat? N'hi ha 
més d'un, de sentit? Quan l'home de l'Antiguitat 
emprenia un viatge, imaginari o real, s'afirnnava, 
bandejava les pors, i d'una forma épica i mítica 
—Homer i Apol-loni de Rodes— o més freda i 
detallista —Heròdot i Estrabó— interpretava 
el món. A través de la seva narrado dibuixaven 
els primers mapes, no només físics sino mentals, 
il-luminaven la foscor deis universos adjacents 
i apuntaven a altres de més llunyans. Més 
tard, els relats viatgers deis autors medievals, 
renaixentistes i de la ll-lustració perden el 
carácter cosmogonic i cerquen satisfer la 
curiositat humana, religiosa, científica o les 
ansies d'expansió comercial i militar. Benjamí de 
Tudela, Marco Polo, Ibn Battuta, L.A. Bouganville 
o Richard Burton són exemples de viatgers 
molt diferents i separats en el temps, però 
que compartien un mateix esperit inquiet, 
classificador i de gran abast. Mesuraven i 
inventariaven el món a partir dels seus viatges, 
però encara hi havia una gran distancia entre 
autor i relat.

Amb l'arribada del Grand Tour, entre els segles 
XVll i principis del XIX, quan joves cuites de les 
classes altes europees viatjaven al retrobament 
de les cultures clássiques del sud d'Europa, la 
distancia entre narrador i text minvaria. Amb 
J.W. Goethe i Stendhal, apareixerá la perplexitat, 
l'atracció o la simbiosi amb l'objecte, la societat i 
el paisatge narrats. Ja no estem davant d'autors 
recopiladors, cronistas o tan sois descriptius, 
sinó d'escriptors sense por a la subjectivitat 
i el sentiment. Aquest canvi de perspectiva 
s'accentua amb el Romanticisme i, en paral-lel 
al concepta de sublim i de revalorització de la 
Naturalesa, deis viatges exotics i d'exploració, 
augmenta la veu personal i el desigde mutació, 
fins i tot d'extraviar-se en l'espai i la Identität de 
l'altre.

I si el sentit del relat ha canviat, també ho ha 
fet la forma. El text supera l'estadi de les notes o 
impressions del viatger, obrint-se a la ficció. Fins 
i tot, arribarem a parlar de novel-la de viatges. 
Aleksandr Puixkin, Josep Conrad o Herman 
Melville són lluny deis seus avantpassats de la
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Il-lustració. Ja no classifiquen el mon, sino que el 
recreen des de l'experiència —el treball de camp, 
si volem anomenar-ho així— però també des de 
la imaginació. Aquesta línia perdurará a través 
del segle XX fins ais nostres dies (sense ignorar 
que hi ha altres relats que cerquen el retrat 
huma, l'anècdota, el costumisme o la tesi política) 
amb autors que han aprofundit en l'escriptura 
subjective i que construeixen el seu relat de forma 
híbrida, a través de més o menys ficció.

Dins d'aquesta manera de tractar el viatge, 
entre d'altres, podem citar Lawrence Durrell,
Colin Thubron, Annemarie Schawrzenbach i 
W.G. Sebald. Malgrat les diferéncies, tant per la 
temàtica com per l'arquitectura dels seus Ilibres, 
tenen en comú una forma de mirar, de reflexionar 
a partir del paisatge i de la confrontado entre la 
história col-lectiva i la personal. En ells, el viatge 
és plenament literari, perqué les seves obres 
busquen una determinada emoció estètica en 
el lector, sigui de la mena que sigui. Lawrence 
Durrell i el seu retrat poliédric de la ciutat 
d'Alexandria; Colin Thubron i el seu periple cap 
a la muntanya sagrada tibetana de Kailash, 
amb l'ombra de la germana morta; Annemarie 
Schawrzenbach i el seu vagabundeig pels 
deserts de Pèrsia; W.G. Sebald i el petit viatge pel 
comtat anglès de Suffolk, a través d'un paisatge 
anodi, desballestat, amb vestigis del passât i 
personatges insignificants, mentre va a l'encontre 
d'un amie. On és la frontera entre novel-la i viatge, 
o entre ficció i no ficció?

Hi ha altres viatges literaris, de cap manera 
turístics, com els que podem fer a la lletjor o 
la grisor. A Bécon-les-Bruyères, d'Emmanuel 
Bove, les estampes idil-liques no existeixen, han 
estât substituïdes per una banlieu de Paris, corn 
tampoc hi són a Ramal, de Cynthia Rimsky, quan 
ens fa viatjar de forma morosa a través d'una línia 
fèrria xilena, entre Talca i Constitución, seguint 
un minim fil argumentai, en una doble indagació 
del paisatge i el passât familiar. 1 tampoc calen 
aventures en terres i ciutats Ilunyanes. El relat pot 
ser dins nostre, a la memòria, quan literaturitzem 
petits mons personals corn fa Mercè Ibarz a La 
terra retirada. Evocació, reconstrucció d'allò 
que hem conegut, del nostre microcosmos. 1 
encara resulta més complex d'etiquetar el viatge 
imaginât, del tot fictici, com fa Judith Schalansky 
al seu magnifie At/es d'il/es remates, que duu el 
revelador i desafiant subtitol Cinquanta Ules an na 
he estât mai i an mai aniré. Si el lector pot viatjar 
només a través de la lectura dels Libres, Judith 
Schalansky ens demostra que també ho potfer 
l'autor, només amb la seva escriptura.

Una de les estratègies o formes de narració 
en el viatge literari que m'interessa més és quan

la veu narrativa és la d'un passejant, de vegades 
un flâneur que deambula a l'atzar o de vegades 
amb un propôsit més o menys concret. Una de les 
ùltimes obres que he llegit des d'aquesta actitud 
és Moo Pak, de Gabriel Josipovici. Definida corn 
a novel-la, per a mi també és un Libre de viatges 
intrigant, que avança a través del passeig de dos 
amies pels parcs londinencs, mentre flueixen les 
reflexions sobre la vida familiar, la creació literaria
0 les paradoxes de la societat contemporània.
En més d'un passatge d'aquest Libre, el narrador- 
passejant parla del concepte de viatge. En un, 
diu: «L'element de sorpresa ha desaparegut, va 
dir, i ara ens adonem que és el més preciós que
hi ha al món. Avui dia, va dir, la gent viatja a tot 
arreu per veure confirmât el queja sap i perfer-se 
fotografíes que els recordin que un dia van ser 
allá». El mateix narrador-passejant, en un altre 
passatge revelador, també afirma que «Hem 
d'assumir el fet que el món s'està convertint molt 
ràpidament en un Hoc intolerable, va dir, en part 
perqué ja no queden racons amagats».

El viatge está en l'origen de la meva vida, a 
principis deis anys seixanta del segle passât, 
quan jo tan sois tenia tres anys i la meva familia 
va marxar al Brasil. Va ser una Larga travessia 
atlántica en un vaixell carregat d'emigrants de 
la península Ibérica. Aquell periple oceánic és 
fonamental per entendre la persona i l'escriptor 
que ara sóc. Després de tres anys a l'América del 
Sud, vindria el retorn a Barcelona, a un món gris i 
opressiu. En aquell temps, jo era un noietsoLtari, 
atemorit, que Legia Jules Verne, Emilio Salgari, 
Daniel Defoe, Walter Scott, un aiguabarreig 
d'aventures i viatges. Literatura per fugir de 
l'obscuritat i també corn una pulsió. Tan sols dévia 
tenir dotze o tretze anys i ja havia decidit que 
voLa ser escriptor i explorador. Amb els anys, 
he entés que escriure és aixó, explorar, dibuixar 
cartografies de l'imaginari propi i de l'altre, un 
Larg aprenentatge, una mena de Bildungsraman^ 
que cadascú viu de forma singular, un periple 
interior, a través de l'experiència.

Tot i la preséncia del viatge com a recurs a 
la major part dels meus Libres, hi ha dos textos 
concrets, Viatge d'hivern a Madeira (2004) i 
Dietari de Parta (2013), que són própiament 
viatges literaris. Per qué i com els vaig escriure?
En primer Loe, hi havia un desig de retornar al 
periple atlántic de la infantesa, quan el nostre 
vaixell d'emigrants va passar pel davant de les 
ciutats de Lisboa i Porto i després navegava 
entre les Lies invisibles (Madeira, entre elles).
En segon Loe, hi havia l'atracció per la lusofonia,
1 fonamentalment per Portugal (tots tenim els 
nostres passeports de l'ánima i un deis meus és

Casa abandonada al 
barrí de Bonßm (Porto). 

A Dietari de Porto, 
antic habitatge de 

la familia jueva Levi, 
avantpassats de 

Marja Batelaar-Levi

1 Novel-la d'aprenentatge.
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Far de Feígueíros, 
o la desembocadura 
del riu Douro.

el portugués). I finalment, hi havia el propósit 
de treballar amb el paisatge com a personatge i 
albora gresol d'históries, deixant que fos l'atzar 
mateix i la mirada els que em duguessin a la ficció. 
Aquest ha estât el sentit de tots dos viatges 
literaris.

La forma també ha estât semblant, a partir 
del passeig, del vagabundeig pels seus espais, 
sense massa dades. En tenia una documentació 
mínima, però m'agrada apropar-me ais Hoes sense 
informado excessiva i, contradient el narrador 
de Moo Pok, jo no volia confirmar res ni fer-me 
fotos per afirmar la meva presència. Volia la 
sorpresa, la perplexitat o la simbiosi amb allò 
que havia de trobar gracies a l'atzar, el dubte i 
la insisténcia del passeig. Era fonamental jugar 
amb el misteri, la mirada, els petits details i una 
calculada lentitud. Des d'aquesta concepció, a 
Viatge d'hivern o Madeira, el narrador, que cerca 
a Tilla materials per a una novel-la futura —L/ums 
a la casta (2007)— mentre va recolTmt les seves 
impressions en un quadern de notes, participa 
del mateix esperit que el narrador que a Dietari 
de Porta ronda per la ciutat a la recerca del món 
ja desaparegut de la familia jueva deis Levi i en 
la seva exploració va construint també altres 
históries, relats que s'entrellacen, fins al punt que 
la meitat del text són els passejos per la ciutat 
però l'altra meitat són contes, ficcions sorgides 
deis apunts i encentres casuals de Tescriptor. 
Qualsevol detall pot ser material narratiu: una 
dona en una finestra, el feinejar d'un empleat 
públic al molí abans de la irrupció deis turistes, 
les cadires buides del bar d'un museu un matí 
gris de tardor, el cartell de publicitat d'un negoci

tancat, el far inquiétant a la desembocadura del 
riu a Toceà, el joc de les ombres sobre els edificis, 
la solitud d'una tarda en un jardi d'un barri allunyat 
del centre 0 la nit redibuixant la façana d'una casa. 
Contradient altra vegada el narrador de Moa Pok, 
cree que sí que existeixen «racons amagats», tan 
sols cal una determinada forma de mirar. Tots dos 
llibres, escrits des de la malenconia —entesa corn 
un valor positiu—, em van revelar que tant l'ilia 
corn la ciutat no eren escenaris, sino personatges, 
i que tenien els seus petits secrets, encara. Els 
racons «amagats», però, també podia haver-los 
trobat a la perifèria de la meva ciutat, llegint un 
Hibre d'algù altre 0 imaginant un paisatge que, corn 
Judit Schalansky, potser no veuré mai.

En definitiva, no només el sentit del viatge 
ha canviat profundament, esdevenint subjectiu, 
una exploració del propi jo a través de Taltre i el 
seu món, sinó que la mateixa forma també ha 
anat transformant-se, deixant que la ficció sigui 
Teina que ens permet interpretar i apropar-nos 
a geografies i societats, però també a Tinterior 
més recòndit del nostre èsser. El sentit i la forma, 
Tesperit i Tarquitectura textual del viatge literari, 
entés en la seva concepció més contemporània, 
han acabat esdevenint gairebé el mateix—al 
capdavall, un estil concret d'escriptura no 
és tal vegada la conseqüéncia d'una mirada 
determinada?—. Gracies a això, la literatura de 
viatges gaudeix d'una llibertat i possibilitats 
fascinants per satisfer Tanhel de llunyania 0 
per a la percepció de Talteritat, però també 
per acomplir el petit passeig pels voltants de 
nosaltres mateixos.

Jaume Benavente (Barcelona, 1958).
Escriptor d'una llarga trajectòria, la seva obra 
dibuixa un univers malenconiós i enigmatic, 
amb una mirada singular al món portugués 
i atlàntic i també a l'Europa Central. Els 
seus llibres sovint reflecteixen Tinterés 
pel viatge literari. De la seva bibliografia és 
imprescindible citar les noveTles Mosurco de 
Proio (Premi Roc Boronat 2000 ), Nocturn de 
Portbou (2003) i LIums a la costo (Premi Pin 
i Soler 2006), aixi com els llibres de viatges 
Viatge d'hivern a Madeira (Premi Narrativa 
Lleida 2002 ) i Dietori de Porto (Premi 
Benvingut Oliver de Narrativa 2011). Dins del 
gènere criminal, és el creador del personatge 
de la inspectora de policia Marja Batelaar, fins 
ara amb les novel-les El quadern de Nicolaos 
Kleen (2010) i Dibuix 0 les fosques (2014)- 
Alguns dels seus llibres han estât traduits al 
castellà i Titalià. Darrerament, ha començat 
a col-laborar amb la revista Viajes National 
Geographie.
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Una proposta pop

Teniem destinât el número 203 de Quodern que tanca l'any 2015 
a una reflexió panoràmica entorn del pop, un fenomen estètic 
de dimensions politiques que, indiscutiblement, ha determinai 
l'imaginari col-lectiu de les darreres décades del segle XX i que es 
projecta encara fins avui. La pregunta que Quadern planteja és 
simple: hi ha algún racó de mon que no sigui pop?

Per aquelles coses de l'atzar —que de fet mai és atzarôs tal 
corn ens han ensenyat dadà i el surrealisme— la Tate Modem de 
Londres presenta fins al 25 de gener una àmplia mostra, «The World 
Goes Pop», amb Tintent de desfer el mite pop corn un fenomen 
genuïnament americà i rastrejar corn es transvesteixen Testètica i la 
política pop en la resta del mon. Corn tot gran projecte de dimensions 
mégalomanes, la mostra ofereix intéressants aportacions i nous 
punt de vista que, de ben segur, hauran de modificar el relat de la 
historia universal de Tart contemporani. Però també punts de vista 
discutibles queja s'estan obrint pas en el débat obert que és propi 
del món de la cultura, tal com argumenten TAssumpta Bassas i TÓscar 
Abril.

Quadern, dones, acaba Tany posant en relació directa dues ciutats, 
Sabadell i Londres, en el guió de reflexionar sobre la cultura pop 
a tots els nivells, no només en Tart sinó en la música, les lletres 
i especialment en les arts audiovisuals. Cultura popular que ha 
esdevingut de cuite i que ha entrât en els circuits més exclusius; 
cultura que s'ha fet un lloc en l'imaginari coTlectiu gracies a propostes 
disruptives que han aconseguit travessar totes les fronteres.

Amb aquest número també continuem la coTlaboració entre 
Quadern i TEstruch, la fábrica de creació de les arts en viu de 
Sabadell amb una conversa entre el director de NauEstruch, Marc 
Vives, i Estanislao Cornelia, amb un text autoreflexiu d'lrina Mutt i 
dos deis artistes residents. L'Estruch es defineix corn una fabrica de 
creació de les arts en viu. El seu motor són els artistes, investigadors, 
coTlectius i companyies que passen per les residèneies de les 
diferents àrees de treball. EscenaEstruch (dansa, cire i nous 
formats), MediaEstruch (multimédia i so) i NauEstruch (arts visuals 
i perfarmance). L'Estruch acull a parts iguals propostes i iniciatives 
locals.
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Pop art versus pop art o allò que el pop art va f er possible...

AS5UM PTABA55A5VILA

L'exposició «The World Goes Pop» a la Tate 
Gallery de Londres sembla continuar la tendència 
revisionista que en les ùltimes décades ha 
portât alguns museus a produir relectures dels 
grans moviments oficiáis de l'art contemporani, 
amb objectius i ambicions diversos. L'exemple 
pioner va ser «Global Conceptualism: Points 
of Origin (1950-1980)», al Queens Museum de 
Nova York el 1999, en aquell cas propiciat per les 
investigacions llatinoamericanes que demanaven 
incloure practiques activistes i politiques en 
llenguatges dematerialitzats originades en 
països no anglosaxons. A partir de llavors, més 
enllà de l'anomenat «art conceptual» parlem 
també dels «conceptualismes», i la comprensió 
de l'anomenada «desmaterialitzaciô de l'art» dels 
anys 60 i 70 és quelcom més que una qüestió de 
limits artistics. En alguns casos, es posaven en joc 
els limits de la propia vida i la práctica conceptual 
ajudava a la supervivència de la llibertat humana.

En el cas del pop, des del punt de vista teóric, 
el gir revisionista deixa de banda el repetit i 
pretenciós «globolism» —que sovint s'assembla 
massa a l'universalisme modem—, per provar 
sort a través de l'esperit lleuger, pica-pica i 
seductor que va fer de l'estètica pop una de les 
tendències més contagioses arreu del planeta. 
Per exemple, com vaig llegir recentment en un 
article d'època de Santos Torroella, fou estrany 
trobar una obra al Saló de Maig de Barcelona 
de 1964 que no s'hagués deixat contagiar pel 
que aquest critic anomenà «el popantisme».
«The World Goes Pop» corrobora amb el titol 
i argumenta amb una amplissima selecciô 
d'obres la sensació que el xarampió popero va 
ser reaiment «viral» —malgrat que no hi havia 
Internet!—. Més enllà d'aquest fet, l'exposició 
proposa parar atenció en les diverses maneres en 
què els artistes de la generació dels 60 i 70 van 
vehicular una gran diversitat de débats artistics 
i politics a través d'una estética aparentment 
lleugera i digerible.

Ara bé, a qué 0 a quins continguts donava 
llenguatge en cada cas concret el «popantisme»? 
La selecciô de les obres posa de relleu alguns 
casos especifics poc coneguts i ben intéressants, 
encara que restructura de l'exposició i el 
desplegament curatorial de les obres —en

apartats més aviat generalistes i etiquetes força 
banals— no treuen el millor partit del material que 
hi ha a les sales. Aquest és el peatge segurament 
de les grans exposicions i possiblement també 
és fruit de voler aplegar tants materials diversos 
amb una estética tan especifica. En alguns deis 
casos, hi ha obres que, situades en les parets 
blanques i seriöses del gran museu, no envelleixen 
bé, i el que foren vius apunts critics respecte a 
un sistema de vida que s'imposava, basat en el 
consum i l'aparença, esdevenen avui deixos de 
nostalgia i ingenu'ítat. Insisteixo que em sembla 
una qüestió d'un muntatge poc arriscat en el 
qual els contextos de producció de les obres 
desapareixen i, per tant, també la possibilitat 
d'aprendre a través de la historia de cada una de 
les peces.

La curadora, Jessica Morgan, proposa 
una linia de lectura que vol rescatar el «pop 
politic». Hi trobem, per exemple, un gran 
nombre de propostes que ironitzen 0 parodien 
les estratégies publicitàries servidores de la 
ideología de consum i patriarcal, diàlegs àcids 
amb el mateix «art pop americà» i l'estratégia 
de molts artistes de «popejar» la historia de

A I'esquerra;
M orí Chorda amb 

la seva obra.

A da lt a  la  d reta :
C oitus pop, Jg68, de 

Mari Chorda. Pintura 
esmalt sabre fusta.

A baiz a  la  d reta ;
Le Grand Vagin, 

de Mari Chorda.
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Pintura de l'artista 
conceptual Eulàlia 
Grau que en aqüestes 
imatges treballa en 
la iconografía pop.

l'art. Queda ciar que el pop fou una onada d'aire 
renovador i frese que, en moites latituds, va oferir 
vía Iliure a la rebel-lió d'alguns, i via de sortida 
a les veus critiques en contextos de politiques 
dictatorials de l'època, com per exemple l'obra 
de Canogar i de l'Equipo Crònica en el context 
espanyol. Aqüestes estratègies reactives en 
la producció artistica del moment confirmen 
l'ambivalència reconeguda del pop ort, entre la 
seducció i la critica, via que queda explicita amb 
exemples de moites latituds.

Hi ha però algunes linies de treball més noves 
0, al meu entendre, més radicals. A diferència 
de «Global Conceptualism[...]» —projecte que 
no va voler tractar cara a cara, com li hauria 
tocat, l'evidència de la revolució feminista del 
segle XX— l'exposició «The World Goes Pop», 
es deixa travessar directament per les tensions 
que existien i començaven a modificar la politica 
sexual imperane propiciadas per la vivència de 
la llibertat de cada dona en el seu context de 
producció, de manera independent i anys abans de 
l'articulació del moviment feminista de la segona 
onada en cada un dels contextos geogràfics 
que inclou la mostra. L'exposició desplega una 
àmplia producció de dones artistes, molt variada 
i diversa, i en molts casos força desconeguda 
pel gran públic i pels historiadors canónics. Una 
part important d'aquestes obres están situades 
en una sala gran central, en un gest curatorial 
intéressant —perqué els donen un Hoc nuclear en 
la narrativa expositiva—, però, malauradament, 
en detriment de la intéressant particularitat 
politica i els matisos contextuáis de moites de les 
obres desplegades, que en aquest ampli conjunt 
perden plásticament i conceptualment part de la 
sevaforça.

A l'exposició es percep clarament la voluntat 
de les curadores de fer aflorar résultats de 
la recerca feta en aquests últims anys per 
investigadores diverses de materials que 
corroboren l'existéncia de llibertat femenina en 
l'art deis 60 i 70, en cada una de les geografies on 
les curadores han cercat informació i contactes. 
L'exposició és fruit d'un treball de camp d'uns 
quants anys i d'una xarxa de contactes i 
relacions amb artistes i expertes —que no he 
vist mai fer a les institucions museistiques del 
nostre pais— i que ha fet possible que obres i 
autores històriques que no han rebut atenció 
ni reconeixement en el circuit nacional de l'art 
contemporani, corn és el cas de Mari Chorda, 
arribin abans al coneixement del gran públic 
internacional. Per qué els nostres museus están 
tan poc atents i dipositen tan poca confiança en 
la investigació que fem des de les universitats i 
des del carrer del propi pais? El magnifie catalog 
de la Tate i els materials de la web (http://

www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/ 
exhibition/ey-exhibition-world-goes-pop) 
inclouen veus especialitzades i entrevistes de 
les protagonistes, i ens ofereixen un material 
preciós com a font primera per seguir investigant 
i coneixent episodis de la historia de la llibertat 
femenina en l'art del segle XX. D'aquest material 
es desprén una qüestió especialment rellevant 
que a poc a poc estic segura que esdevindrá 
el nucli central de la historia de l'avantguarda 
histórica i de la cultura contemporania: em 
refereixo a la política sexual.

L'exposició desplega una àmplia producció 
de dones artistes, en molts casos força 
desconeguda pel gran públic i pels 
historiadors canánics.

És intéressant observar que les dues artistes 
catalanes seleccionados mai han estât estudiados 
des de l'óptica que proposa aquesta exposició, 
és a dir, des d'un pop entés com un laboratori 
de practiques subversives. Portant, en aquest 
sentit, la mostra afegeix una óptica intéressant 
per reobrir la lectura de la pròpia història de 
l'art català, una història que sempre tendeix a 
tancar amb pany i clau la producció artistica i 
col-locar etiquetes que impedeixen un major 
aprofundiment. Pel que fa a Eulalia Grau, que 
gaudeix d'un Hoc profèrent en aquesta mostra — 
la segona sala, compartida només amb un artista 
anglès, Joe Tilson—, la seva obra es va conèixer 
a Barcelona, Madrid i Sevilla com a «art sociògic» 
en una primera època. Després, va ubicar-se 
en el mare del «conceptualisme» i ùltimament 
—des de l'exposició monogràfica al MACBA—, 
ha estât recuperada pel diseurs «politicament 
correcte» del museu sobre el «feminismo». Ni 
una etiqueta ni l'altra donen impuls interpretatiu 
a una producció que es nodreix bàsicament de 
la seva reacció espontània i vivencial davant de 
les estratègies publicitàries i médiatiques que 
a finals del franquisme alimentaven els mites 
modems de la societat de l'abundància; els vineles 
entre el model de consum i l'eròtica masculina de 
la seducció i del poder, per exemple. En aquesta 
exposició, les set pintores d'Eulàlia (collage de 
fotografíes emulsionados) que pertanyen a les 
séries anomenades Etnografio I i II, realitzades 
els anys 1972-73, obtenen atenció profèrent, 
desplegades paral-lelament a l'obra del fuster- 
artista Joe Tilson i sota l'epigraf dels noms 
personals dels dos artistes. Tanmateix, la relaciô 
entre les dues propostes és poc suggèrent, tant 
a nivell visual corn a partir del fil que s'explicita 
en el full de la sala: el simple fet que tant l'un corn
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l'altra incorporen habilitats extraartistiques en la 
prodúcelo de l'obra: Tilson el seu saber de fusteria 
i Eulalia la práctica de dissenyadora. Aquest 
cas és significatiu d'un dels problèmes que té 
l'exposiciô en general, l'èmfasi posât a demostrar 
la continua ebuHició de la sopa popera desdibuixa 
el paisatge historie i desllueix una prodúcelo que 
desvetlla intéressants passatges de la historia. 
Una major confiança en el diàleg amb la historia 
singular de cada una de les propostes podría 
haver vitalitzat l'exposiciô. Un coneixement 
més situât en l'escena original, hagués estât 
politicament més atractiu que aquesta barreja 
temàtica poc sustentada. Aixi, l'exposiciô acaba 
funcionant de manera modernista de nou, és 
a dir, utilitzant la paret blanca del museu per 
desplegar una diversitat de propostes que 
finalment redueixen i esquematitzen el seu valor 
de documents histôrics.

En el cas de l'ampostina Mari Chordà, la 
incorporaciô de la seva obra a aquesta exposiciô 
representa una intéressant aposta. D'entrada 
revela l'interès real del projecte curatorial per 
conèixer més a fons quina és prôpiament la 
subversiô femenina en la via de l'estètica pop. 
Chordà és una autora coneguda i estimada en 
l'ámbit del féminisme a Catalunya. Més per la seva 
obra poètica i la seva activitat en el féminisme 
a partir del 76 que per la seva obra plàstica. De 
fet, la seva vessant d'artista visual va restar 
desconeguda durant molts anys, inclús entre les 
própies amistats deis cercles féministes. El fet és 
intéressant perqué revela la confusió que llavors 
es vivia —amb el consentiment de la mateixa 
artista— respecte al desig de creació d'una 
banda i el rebuig respecte ais models masculins 
d'artista basats en un aferrissat individualisme. 
Durant les décades dels 80 i 90, Chordà va estar 
més ocupada en la difusiô de la paraula poètica 
i engegant projectes culturáis col-laboratius 
entre-dones, fins i tot fent programes televisius 
—quan encara es pensava que aquest medi 
podria ser una bona eina—, que en la difusiô de 
la seva obra visual i plàstica. L'any 2000, una 
exposiciô monogràfica, a cura de la tristament 
desapareguda Marisa Diez de la Fuente, es 
va poder veure a Amposta, organitzada per 
l'ajuntament locai. Sis anys més tard, una altra 
exposiciô, força completa, va ser impulsada per 
les dones del Centre Cultural de Dones Francesca 
Bonnemaison, a cura de la també artista i 
activista cultural Marta Darder i acompanyada 
d'un catàleg que inclou moites il-lustracions i 
textos magnifies de diverses autores (Lluïsa Julià, 
Conxa üinàs i Eisa Plaza Müller) sobre la seva vida 
i obra. L'artista, però, no havia rebut atenciô per 
part de les institucions encarregades públicament 
de la història de l'art a l'Estat espanyol.

Dues curadores de l'equip de l'exposiciô de 
la Tate Gallery, Flavia Fingeri i Elsa Costeau, 
van desplaçar-se per conèixer personalment 
Mari Chordà a Barcelona, motivados per les 
obres que havien vist a la reveladora exposiciô 
«Genealogías feministas del arte español: 
1960-2010», magnifie projecte a cura de Patricia 
Mayayo i Juan Vicente Aliaga que va tenir Hoc l'any 
2010 al MU5AC de Lleô. Aquella mostra va ser el 
résultat d'un importantissim treball de recerca 
dels organitzadors, que van tenir en compte 
nombroses investigacions publicades des dels 
centres de recerca universitaris de dones i des 
de col-lectius féministes independents. Va ser 
també gràcies a aquesta mostra temporal —que 
curiosament no va poder itinerar a cap altre 
museu de l'Estat espanyol per manca d'oferta— 
que l'obra d'Angela Garcia Codonyer, artista 
valenciana estudiada per la professera Isabel 
Tejeda, i l'obra de Joan Rabascall van arribar a 
les curadores de la Tate Gallery. De fet, l'obra 
d'aquest altre artista català inclòs a la mostra de 
la Tate és la mateixa que hi havia a l'exposiciô del 
MU5AC. En canvi, les dues obres de Mari Chordà 
sôn unes altres. Tanmateix, formen part de la 
producciô pictórica que realitza en el période que 
va des del final de la seva formaciô, a l'Escola de 
Belles Arts de Barcelona (1959-1965), i els anys de 
la seva estança a Paris a mitjans dels 60, ciutat 
a la quai viatja amb el desig de desenvolupar la 
seva vocaciô corn a pintora i de la quai torna de 
manera imprevista a causa de la seva inesperada 
maternitat.

En el cas de Chordà, el parentiu amb el pop 
es concreta en un llenguatge de formes quasi 
figuratives, de linia ondulant i orgànica, i en l'ùs 
de colors brillants, plans i contrastats, corn els 
utilitzats en els anuncis publicitaris, però que en

A dalt:
Una mostra de 

l'exposició on podem 
veure les obres de 

Mari Chordà, entre 
d'altres.

A baix:
Prim era Vagina, 1964, 

de Mari Chordà. Ceres 
sobre cartolina.
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Vagina, ig66, 
de Morí Chordà. 
Ceres sobre 
cartolina.

el cas d'aquesta artista guarden relació simbòlica 
amb els seus estats d'ánim. L'aire lúdic del pop ort 
també va connectar amb la Sensibilität d'aquesta 
artista, que sempre ha considérât important 
mantenir l'esperit Iliure i lleuger, l'esperit lúdic, en 
la vida i en la política. Es tractava, com escriuria 
més tard, «d'ensenyar les dents sense deixar de 
riure». Tanmateix, les seves imatges no van ser 
manllevades dels mitjans de comunicado sino 
creades de manera original, amb la voluntat de 
donar forma visible a les experiències del plaer 
femeni que, recordem, no tenien iconografia 
ni representació en la història de tradició 
masculina heretada per les artistes. La Gran 
Vagina (1966) de Mari Chordà forma part de la 
sèrie anomenada Vaginals —començada amb 
un primer dibuix acolorit el1964— que pren 
corn a punt de partença la nécessitât de donar 
llenguatge al coneixement del propi cos, des de 
la Iliure curiositat. D'aquesta manera Chordà 
és una de les artistes pioneres en la recerca 
de representació d'una experiència Iliure de la 
Sexualität i el plaer femeni, curiosament molt 
abans que Judy Chicago propiciés —a partir dels 
seus cursos d'art feminista a Fresno i a CalArts, 
EUA— el desenvolupament d'un dels ternes més 
rellevants de l'avui conegut corn a «art feminista 
nord-americà» de principis dels 70.

La Gran Vagina de Chordà és un retrat d'una 
part intima del cos femeni, però, sobretot, dona 
imatge a la capacitat interna d'aquest cos de 
sentir-se obert interiorment a la relació amb el 
món. Obrir-se a sentir corn sembla fer-ho la peli 
de l'aigua que recrea concèntricament ones i la

sensació de joia que inunda el cos per causes 
molt diverses i no sempre associades a una 
Sexualität vaginal. Encara em resta per investigar 
si l'artista havia indagat ja en les lectures sobre 
«la dona clitoriana i la dona vaginal» del manifest 
de Rivalta Feminile anomenat Sputiamo su 
Hegel (Escopim sobre Hegel) redactat per la 
que havia estât crítica d'art, la italiana Carla 
Lonzi. Un text que després va fer bona feina als 
grups d'autoconsciència del movimentfeminista 
català dels anys 70. Per aixô, encara que l'obra 
de Chordà estigui fêta en format petit i passi 
un xic desapercebuda a la sala gran —enmig 
d'instal-lacions i propostes pictòriques de 
grans dimensions—, aquesta obra de Chordà 
és un dels documents visuals més potents i una 
petita-gran joia, simbol d'una generació de dones 
Hiures que no sols es desentenen dels tabús de 
l'època sobre l'autonomia del plaer sexual femeni 
sinó que descobreixen i donen fe del plaer de 
saber sentir la fertilitat creativa que neix en si 
mateixa. L'altra obra de Chordà inclosa en aquesta 
exposició. Coitus Pop, de 1968, sembla una 
descarada riallada davant de la (im)poténcia del 
fal-locentrisme de l'eròtica mateixa del pop art.

En un deis millors assajos del catáleg, la 
crítica d'art d'origen grec, KalÜopi Minioudai, 
argumenta que estudiant la creativitat de les 
dones ais anys 50 i 60 podem adonar-nos de com 
la subjectivitat femenina s'articula Hiurementen 
nous llenguatgestraspuant les contradiccions 
que comporta el treball amb un llenguatge 
manllevat de la cultura de masses però, albora, 
obrint possibilitats própies a través de les 
estétiques en voga, especialment, élaborant 
les iconografies del eos femeni i créant sentit 
nou a les relacions deis sexes i entre els sexes 
que circulaven en aquell moment. Minioudai 
ha realitzat intéressants exposicions i articles 
récupérant l'obra de dones artistes pop que 
eren desconegudes fins al moment. La seva tesi 
és que les artistes constitueixen una veritable 
avantguarda en el cor del mateix pop. Les seves 
apostes són molt variades: des d'aquelles que 
fan una crítica frontal al sexisme de la cultura de 
masses (Dorotheé Selz, Maria Pininska-Berés, 
lsabel Oliver, per exemple), fins a les que proposen 
estratègies per analitzar la ideologia de consum 
(Martha Rosier). Tanmateix, creu que el carácter 
més subversiu del «pop femeni» es troba en el 
fet que moites artistes parlen obertament d'una 
eròtica del plaer femeni i de l'autonomia d'aquest 
desig (Kiki Kogelnik, Evelyne Axell, Angela 
García, Jana Zelibská). Una via de treball que ha 
passât desapercebuda inclùs per la recuperació 
feminista de l'art dels 70 i que constituirla una linia 
interessantissima de treball i de politica femenina 
redescoberta a finals dels 90. Totalment d'acord.
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Sóc un artista pop, jo?

IM AN0LBUI5AN
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A la pàgina anterior:
L'enveja de Turing, 
collage manual.

A d a h :
Polifem contemporani, 
collage manual.

A la  p àg in a  segùent:
E1 reflexe de Carrol, 
collage manual.

Reanimo votums d'enciclopèdies amb la fulla 
del bisturi entre els dits; estripant fulls amb la 
màxima higiene, sense cap explosió carmi, ni 
ombres de dolor ni, encara menys, crits. Donant 
vida, en aquest acte destructiu, a Gòl-lums 
inanimats, sense la nécessitât de crear cap 
personatge. 1 són ells, embrions d'altres, nascuts 
per l'exigència del director comercial d'una 
empresa de maquinetes d'afaitar, de la voluntat 
d'una mare per ampliar els coneixements dels 
seus fills acumulant Hibres de text, de parets 
de bars que ofereixen els seus servéis. Son ells, 
que enfilats entre els meus dits, ensopeguen 
i cauen, entre un acusat Diogenes, salten i es 
juxtaposen, sortint de revistes, adherint-se a 
postals, infiltrant-se entre pagines estripades. 
No hi ha intenció de trobar-me Marilyns ni Elvis, 
ni estic prédisposât a apoderar-me d'icones d'ara 
0 sempre, però manllevo mitjans i formats com a 
propis, ja que són meus, com a membre d'aquesta 
espècie obsessionada amb el progrès, són meus. 
Tanmateix tota la cultura visual que consumeixo 
0 que vomita una pantalla amb només lliscar un 
dit a través, en la qual se sedimenta cada fulletó, 
cada suplement, cada tetrabrick amagat entre 
séries de màxima audiència, integradas en mi 
cada dia com una part d'eli, i residim l'un en l'altre, 
confonent frases amb eslògans en parlar, i per 
això sóc digne d'utilitzar-ho en les meves peces. 
Prenant el fet alié per començar a construir-hi 
damunt, com qualsevol investigació, récupérant 
els precedents per no errar en els passos previs. 
No tornaré a dibuixar natures mortes ni retrats.

Les xarxes reprodueixen ¡es obres, ignorant 
o indús negant el seu carácter manual, per 
emocionar o passar desapercebudes, entre 
la ficció d'amics virtuals.

1 en la decadéncia d'aquest instant, quan a les 
democràcies els tremolen les cames, en aquella 
esquerda que ens fa creure que tenim veu, 
agraïts per mitjans on intercanviem el paper 
de receptor i emissor en instants invisibles, 
la cosa banal torna per fer-nos recordar que 
podem aparentar ideologies buides. S'omple un 
diseurs de silenci, mentre el carrer brama i els 
poders politics neixen de l'asfalt, i la meva feina 
pren les immundicles que la societat rebutja 
i amb molt de gust recullo entre la brossa. El 
nostre Vietnam són pares de fills desnonats 
dormint porta enfora, i fem nostra l'esperança 
cada vegada que no fem cas del sexe d'aigu per
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obtenir una feina, malgrat fanais guerxos que 
trontoilen en fosques nits, i la realitat ens torna la 
saliva àcida amb prohibitives liéis i ens empeny; 
com ulls fora d'orbita dels merits televisats al 
Vietnam, com una Liz Taylor englotida per la seva 
pròpia fama. Creix la contradicció, esperança- 
decepció dels 60 cap a una forma polièdrica on 
ens multipliquem a la vegada que creixen els 
nostres avatars en cada xarxa social. Convertits, 
pel llenguatge i la pseudoeducació en aquests 
mitjans, on el jo es divideix, i som ulls de mosca 
constraint formes que es contradiuen entre 
totes elles, jugant a fet i amagar amb I'altre jo, 
el fill, el consumidor de pizzes, I'observador de 
quadres, I'usuari del metro, I'escriptor, l'artista.
És possible, que aquesta pluriforma ens la dona el 
collage i els mashups, on res és tan rellevant com 
per no èsser introduit en ella, i anul-lem el valor 
de fotògrafs i il-lustradors per crear els nostres 
oposats parcials. En els quais prendre corxeres 
d'altres no ens suposa cap falta de respecte, 
perqué, com ja he dit abans, ens pertanyen, com 
a espècie, son nostres i els reutilitzem, perqué 
no volem ser autors mistics, inspirats per muses 
patrocinades per Apple, ja que fa temps vam 
començar a venerar l'objecte més que a les 
nostres pròpies creences. l la bellesa, construida 
a partir de la destrucció, on igualem objectes i 
persones, textos i cérvols, ens fa sentir còmodes 
per fer surf en aventures paral-leles, algunes 
fruit de l'atzar; d'altres, totalment intencionades, 
acaben demostrant la nostra percepció del mon, 
la meva percepció del mon. l aixi, reutilitzem allò 
que es resisteix a no ser triturât en una planta 
de reciclatge, allò que els nostalgies van decidir 
imprimir en paper, i em pregunto si el que recicla 
sócjo.

És possible prendre conscièneia de reciclar 
com a resposta de creure que és l'eix de la meva 
obra, O suposar que els meus collages diaris son 
una forma de constatar el fet de la mateixa vida, 
i aixô no obstant, quan necessitem amb tanta 
urgèneia reclamar un diseurs al fet creador, estem 
torturant la mateixa expressió que flueix en el 
seu carni cap a llenguatges on un és capaç de 
trobar-se, de vegades, en un joc de colors i formes, 
i d'altres amb l'excès de rao que portava Orwell. 
Convisquem a l'unison amb la rutina, perqué, si en 
el meu dia a dia art i vida són part de la mateixa 
membrana, corn el dormir i dutxar-se, retallo i 
construeixo, i més enllà de la meva ombra les 
interpretacions no es tanquen en autoafirmacions 
creades des de galeries. Les xarxes reprodueixen 
les obres, ignorant o inclûs negant el seu carácter 
manual, per emocionare passar desapercebudes.
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entre la ficció d'amies virtuals. I la resposta, 
majoritàriament amb un diàleg de like, i no gaire 
més, s'oposa al moment intim i experimental 
diari, descobrint, normalment en paper, 
construccions i discursos, formes d'expressar 
O jugar. 1 en aquesta rutina autoimposada, on la 
cola cohesiona fragments de vida amb escenes 
contradictories, i el dimorfisme s'uneix en espais 
eclèctics, en suports que no exigeixen una lectura 
única, on la técnica és una partida de nens on 
tothom pot afegir-se, que s'acaba convertint en 
xarxes, que m'enreda amb estranys que com jo, 
teixeixen entre tisores o imaginaris subcol-lectius. 
Per establir diálegs que es sobreposen al like i 
porten la Intimität a una taula de tall cap a galeries 
o centres de coworking, per traslladar el contacte 
a l'univers real, desdibuixant Londres, París o 
Nova York, per tellers desubicats que acaben 
trobant espais comuns.

1 em pregunto: sóc un artista pop, jo? Quan ni 
tan sois sé si sóc dissenyador, i el que de veritat 
m'hagués agradat ser és un conceptualista. 1 
sorgeix una certa pudor quan l'etiqueta pop 
t'assenyala, buidant de contingut cada peça, 
excluent el fet banal com una resposta política 
meditada. Inclús apropant l'art cap a formes 
compreses per qualsevol, i aixó dilueix la frontera 
entre el diseurs pompós que recorda ais ciutadans 
la seva ignoráncia i la interpretado de formes que 
els són comunes, deixant-los llegir tantes capes 
com es consideri necessari.

Imanol Buisán (Terrassa, 1985). Dissenyador 
grafie i artista visual. Llicenciat en Publicitat 
i RRPP i Graduat en Disseny Grafie busca 
formes que li serveixin per a poder-se 
expressar, sense definir limits entre 
disciplines ni árees. Participa en diversos 
fanzines, en el projecte diari de collage "Los 
días contados" des de 2014 i autoprodueix un 
projecte experimental de disseny anomenat 
Asfalto.

www.imanolbuisan.com (en construcció).

A la  p àg in a  an terior:
Sutresperlapau, 

collage manual.

A dalt:
Tócame otra, Elvis, 

collage manual.
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Marcel Duchamp i les paradoxes del pop art

JOAN CA5ELLA5

El pop art fa un elogi de la vida moderna i les 
seves andròmines, tot cercant la beilesa en el mon 
industrialitzat i consumista. Andy Warhol, una de 
les seves figures mes rellevants i provocadores, 
en una visita a Florència, ja famós i mediàtic, va 
declarar que el que mes li havia agradat de la ciutat 
era el McDonald's de la plaça del Duomo.

Simultàniament, a l'ombra d ' aquest art banal 
van créixer nombroses formes d'art explicitament 
politic que se servien de les llampants maneres de 
la iconografia industrial i publicitaria per Hangar 
missatges critics. En el futurisme i el dadà trobem 
els referents directes de totes aqüestes formes de 
pop art.

La proclama de FilippoTommaso Marinetti: «El 
baquetejar d'un automôbil a tota velocitat és més 
bell que la victoria de Samotracia» (Manifest del 
futurisme dehgog) podria ser la primera expressió 
del pop art Deu anys després Marcel Duchamp la 
repHcà amb quelcom més agosarat: pintar bigotis 
a la Gioconda tot dient que «ella té el cul calent» 
(L.H.O.O.Q.). Francis Picabia publica l'obra a la 
coberta de la revista 391 l'any ig20 i es converti 
en una de les primeres icones dadà. Nombrosos 
gestos corn aquest (de la mà d'artistes corn Raoul 
Hausmann fent pintura tipogràfica; Kurt Schwitters 
i Elsa Von Freytag-Loringhoven fent obres amb la 
brossa; Jean Arp fent collages per atzar; Francis 
Picabia amb la vida sexual de les maquines; Man 
Ray fent objectes impossibles, etc..) fan del dadà 
el primer gran moviment antiartistic i protopop 
amb el seu us radical i extensiu del collage, 
I'assemblatge i l'objecte.

La fotografia, la impremta rotativa i la 
prodúcelo d'objectes en sèrie inunda el mon de 
«coses» que serán integrades com a matèria, tema 
i actitud en l'art d'avantguarda. És l'estètica de la 
prodúcelo automàtica que troba en el ready-made 
la seva proposta més radical. Marcel Duchamp, 
en enunciar aquesta idea, culmina un llarg procès 
de reflexiô artistica que apareix a redós de la 
fotografia; un procediment mecànic, optic i quimic 
de produir imatges alienes a la mà de l'artista i per 
tant, d'entrada, alienes a l'art.

Acceptar que una fotografia pot ser una obra 
d'art és assumir que el procès creatiu, més enllà 
del grau de manualitat, se sustenta en l'elecciô 
i presentado d'un determinar paisatge, figura o

objecte sota una determinada Hum i un context. 
Dins les arts plàstiques Georges Braque i Pablo 
Picasso plantegen aquesta qüestió l'any ig i2 
amb el collage, la inclusió d'elements impresos i 
de consum (trossos de diari, cromos, linoleums, 
cartells etc.) dins d'una pintura manual, i Marcel 
Duchamp ho rebla amb el ready-made, un 
procediment artistic alié a la manualitat basat en la 
simple elecció d'un objecte produit industrialment 
que per descontextualitzaciô esdevé una obra 
d'art, una cosa diferent de l'objecte industrial que 
alhora no deixa de ser; d'aqui que molts ready
mades tenen dos noms; Bateller/Eriçà, Urinari/ 
Font, etc.

El concepte ready-made assoleix un gran èxit 
(a la Harga) si bé la seva gestado i visualitzadô 
és menys automàtica del que la historia de l'art 
ens acostuma a explicar. El ready-made més 
famés l'Urinari/Font deligjy, no va ser firmat 
explicitament per Marcel Duchamp fins a la seva 
inclusió a la Boîte en Valise el ig4l  i malgrat 
que l'any Jgi7 el mateix Marcel Duchamp en una 
carta a la seva germana Suzanne Duchamp va 
atribuir l'obra a una amiga sevâ  —sense dir-ne el 
nom, si bé hi ha indicis que podria tractar-se de 
la Baronessa Eisa Von Freytag-Loringhoven—. 
Altrament la Roda de bicicleta deligiS (en teoria 
el primer ready-made) no va ser un ready-made 
de pie dret fins a la seva inclusió fotogràfica a la 
Boîte en Valise i la posterior exposició com objecte 
tridimensional el ig s i mentre que el Batelier/ 
Erigo, del ig i4, no va ser exposât fins aljggfi.

La Giocondo bigotudo, dehgig, feta pública 
l'any següent a la coberta de la revista dadaista 
3gi, encara que sempre és presentada com un 
ready-made «ajudat», funciona millor com un 
collage invertit, és a dir, en comptes d'incloure 
alguna cosa industrial al bell mig d'una obra 
manual, s'inclouen uns tocs manuals dins d'un 
objecte sériât. Els situacionistes ho anomenarien 
détournement.

Per explicar el mécanisme «instantanista» 
del ready-made Duchamp va dir que era com una

1 N AUM ANN, Francis; M. IO BALK, H ector: A ffe c t io n a te ly  
Marcel. The selected Correspondence of Marcel Duchamp. 
Thannes&HUdson, Londres 2000, pàg. 47 i CABELLAS, Joan: «La 
baronessa Dadà». Efímera, núm ero 2, juny  de 2011, pàg. 21-25 i UAveng, 
núm ero 373, novem bre de 2011, pàg. 50-53-
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fotografia tridimensional, i això exclouria obres 
tradicionalment catalogades com a reody-mode 
com la Formocio, del1914, l'Apolinére Enameled, 
del 1917, i L.H.O.O.Q., del1919- En tot cas, si el pop 
art reconeix el dadaisme historie (1916-1924) 
com un referent pels seus desbordants collages, 
l'empremta del ready-made duchampià arriba 
més tard i d'alguna manera més a prop de l'eclosió 
d'aquest moviment, ja que en realitat la majoria de 
ready-mades es publiquen ais anys 30 dins l'àmbit 
del moviment surrealista i, sobretot, les seves 
répliques apareixen i s'exposen principalment ais 
anys 5OÍ60.

Retrospectivament Marcel Duchamp pot 
sumar a la seva llarga Hista de mèrits la paternitat 
compartida del pop art per la invenció del ready
made (1913/1915), pel transvestisme de Prose 
Selavy (1920) i pel disseny dels seus aparells 
optics com Rotative plaques verre (1920), Ratary 
Demisphere (1925) i els Rotoreliefs (1923-1935). 
Altres obres, com els Bans de Mantecarlo (1924) 
també entrarien en aquesta categoria protopop.

Pels aparells optics, amb la Rodo de bicicleta 
de 1913 al davant, també esdevé predecessor 
(conjuntament amb Naum Gabo i Laszlo Moholy- 
Nagy) de Top art i de l'art cinètic, moviments 
parallels al pop art que, més enllà de les seves 
propostes estètiques, propugnaven un art 
fàcilment produïble en sèrie, accessible per a 
tothom i capaç d'interactuar amb l'arquitectura i el 
disseny. Victor Vasarely i Julio Le Pare en serán dos 
dels seus maxims exponents, juntament amb altres 
artistes que fan andróminas que es mouen, com 
Jean Tinguely (amb motors elèctrics) i Alexander 
Calder (amb la força del vent i la gravetat). Aquests 
dos artistes es van relacionar força amb Duchamp, 
el qual sembla que va suggerir a Alexander 
Calder el nom de mòbils per a les seves obres 
cinètiquesT Moisés Villèlia (amb una magnifica 
obra de ressonàncies duchampianes al vestibul 
de la Fundació Miró de Barcelona), Jordi Pericot 
(de qui es pot veure l'obra de forma permanent 
al Museu del Masnou) i Antonio Pérez Melero, 
(artista valencià amb importants obres públiques 
a Veneçuela) són altres descendents del cinetisme 
duchampià.

Guillaume Apollinaire, en la darrera pàgina 
del seu llibre Les peintres cubistes, del 1913, 
dedicada a Marcel Duchamp, sentencia que potser 
està réservât a aquest personatge reconciliar 
l'art amb el poblé. Ais anys 60 Marcel Duchamp 
va desacreditar aquesta sentèneia al-legant que

2 CLAIR, Jean; Duchamp et la phatagraphie. E d itions du Chêne, Pa
n's, 1977. D it en una e n trev is ta  inèd ita  am b P e te r Bunnell. R eferència 
trob ada  a: D iversos au tors: Marcel Duchamp, artist of the century. 
C am bridge M ass& Londres, The M IT press, pag. 91-92.
3 TOMKINS, Calvin: Duchamp. E d ito ria l Anagram a, Barcelona, 1999, 
Pàg. 327.

Guillaume Apollinaire deia el primer que li passava 
pel capT però el cert és que aquesta apreciació 
de Guillaume Apollinaire té molt a veure amb les 
primerenques vel-leïtats futuristes de Marcel 
Duchamp. L'any 1912 no sols va ser l'any del seu 
Nu boixont uno escalo, i de la gran exposició 
futurista a París, sinó també l'any del Gran Saló de 
l'Aeronàutica. Fou en aquest escenari on Marcel

4  CABANNE, P ierre: Conversaciones con Marcel Duchamp. E d ito 
ria l Anagrama, Barcelona, 1984, pàg. 43 i 55.

A dait a  i'esquerra;
O bjec te  verd, 1979, Joan Casellas. 

Un hibrld pop entre Brossa I Duchamp.

A dait a la  dreta;
Babel, 2001 de Jordi Mitja. Un escorre- 
ampolles super pop. Fotografìa Anxel 
Naves "mantraitzada" per lArxiuAire.

A baix:
MERZ MAIL fent de Catherine Dreier 

disfressada de Rose Selavy, 2013. 
Fotografia de Joan Casellas, Arxiu Aire.
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Duchamp, davant l'hèlix d'un avió va etzibar a 
Constantin Brancusi si ell podria fer una cosa 
millor que allò (quelcom sorgit de la perfecció de 
la indùstria i d'una beilesa extraartística. No sentiu 
el rumor de l'auto de Marinetti en aquesta frase i 
albora la prefiguració del reody-made?}.

Al final de la seva vida Marcel Duchamp, per tal 
de desvincular-se del moviment futurista, al-legà 
que va pintar el seu Nu baixant una escala abans 
que tingués Hoc l'exposició futurista tot obviant 
que el manifest de FilippoTommaso Marinetti, del 
1909, va ser discutit en el cercle cubista de Puteaux 
on eli participava junt amb els seus germans, que 
aquests van planejar amb Gino Severini una aliança 
cubofuturista per la quai fins i tot Pablo Picasso 
es va sentir atret ,̂ i en definitiva, que les pintures 
futuristes es publicaven regularment als diaris de 
l'època. La seva gran obra, El Gran Vidre,(l 915-1923) 
una máquina de la quarta dimensió (un dels temes 
centrals en les tertúlies del grup cubista de 
Puteaux) exhala futurisme començant pel mateix 
vidre sobre el quai està pintat.

Recordem que els diversos manifestos 
futuristes apel-laven a abandonar els materials 
tradicionals en favor de la utilització artística 
de materials nous corn el plastic 0 el vidre. Hi ha 
quelcom més futurista que el vidre corn a material 
constructiu? Recordem els pavellons de vidre 
de Josehp Paxton de 1851, els gratacels de vidre 
de Mies Van Der Rohe projectats e ll919 0 la 
iconografia cinematogràfica des de Blade Runer 
(1982) fins a Matrix (1999).

Marcel Duchamp, que sempre va eludir 
el compromis politic, rétrospectivement es 
deuria sentir incòmode amb les seves vel-leïtats 
futuristes de joventut, ateses les tendències 
politiques que van abraçar els futuristes, tant per 
la branca feixista corn l'anarquista i prosoviètica. 
Altrament els seus amies dadà i surréalistes 
tampoc es quedaven muts amb les proclames, però 
Marcel Duchamp se les empescava per no mullar- 
se i passar «entre les gotes»...®

Els ready-mades de Marcel Duchamp es 
difonen de forma àmplia a partir dels anys 40 del 
segle passât. La seva influèneia sobre Jasper Johns 
i Robert Rauschenberg, dos dels fundadors del 
pop art americà, és ben coneguda. Elis tindran el 
ready-made corn a bandera. El llenguatge pop, que 
es generalitzà ràpidament, de la mateixa manera 
que ho va fer en un altre moment el llenguatge 
cubista, comprèn tendències diverses, fins i tot 
antagòniques. El pop triomfant és banal, comercial 
i sobredimensionat, però darrere aquest pop hi 
ha un pop encara més pop que és decididament

A la  pàgina següent:
É tan t donnés 1946- 1966. 
Marcel Duchamp

5 CA5ELLA5, Joan: «M arce l Ducham p a Barcelona arran del 
cen tenari de l Nu ba ixan t l'escala». L'Avenf, num ero 378, ab ril de 2012,
pàg, 26-35.
6  CABANNE, op. d i. ,  pàg.15.

politic, arreu del món i a Espanya també, per 
exemple amb la formació d'Equipo Realidad,
Equipo Crònica, o artistes com Eulàlia Grau i Joan 
Rabascall, amb un gran predecessor injustement 
oblidat: Josep Renau (1907-1982).

On van a parar les ensenyances de Marcel 
Duchamp? Incapaç de fer una proclama política 
però també al-lèrgic a la comercialització, a la 
producció massiva i al monumentalisme. Sembla 
que ningú escolta les propostes antiproductives de 
Marcel Duchamp mentre és aclamat sorollosament 
per la seva influèneia en nombrosos moviments de 
l'art contemporani.

Marcel Duchamp va procurar que cada treball 
fos diferent, nou, i aixi quasi cada obra seva 
pot servir de referèneia a diferents moviments 
artistics, però, per sobre d'aquest aspecte ben cert 
de l'originalitat, Marcel Duchamp va proclamar la 
crítica al treball i al productivisme 0 repetició, i ho 
va fer de dues formes aparentment antagòniques, 
amb procediments automàtics corn el ready-made 
0 la fotografia, i amb sistemes artesanals lents i 
manuals. Per exemple, la zona emmirallada dels 
testimonis oculistes al Gran Vidre la va retallar 
minuciosament amb una fulla de gillette, un 
treball exaspérant de delicades el-lipses i radis 
concèntrics que podia haver fet serigrafiar (corn 
faria Richard Hamilton 50 anys després amb la 
seva rèplica). També a la Boîte en Valise va utilitzar 
l'antiquada tècnica fotogràfica de la calotipia, 
que s'il-luminava a mà amb l'artesanal tècnica de 
l'estergit mentre que per a la realitzaciô d'Étant 
donnés (1946-1966) usà diverses tècniques de 
bricolatge que el van ocupar 20 anys. Sembla 
que cap dels seus proclamats seguidors va 
interessar-se per aquest aspecte de la proposta 
duchampiana. Potser una mica, l'artista americà 
John Cage i l'anglès Richard Hamilton.

Marcel Duchamp, cubofuturista penedit, 
quasidadà, més-que-dadà, no-surrealista; ingressa 
pòstumament a les files del moviment Fracassart 
que Caries Hac Mor promou darrerament, en la 
categoria de predecessor (un altre cop!). Mentre 
Andy Warhol Higa els gossos amb Honganisses i 
Richard Hamilton pot comprar-se «una casa en 
ruines, un cotxe de plástic i una barca de goma»L 
Marcel Duchamp es retira a traballar en secret 
a l'Empordà. El seu darrer treball. Étant donnés, 
(1946-1966) es basa en una lenta i precària 
construcció d'aficionat a oficis diversos; buidat en 
guix, tractament de peli, aprenent de paleta, fuster 
precari i lampista de diumenge (moites d'aquestes 
coses es van haver de corregir en la instal-laciô 
definitiva al Museu de Filadèlfia), és al mateix 
temps una sorprenent i descarada obra pop i un 
presagi de Thiperrealisme, si bé amb truc i retruc...

7 Diversos au to rs: Galeria Cadaqués. Obres de la cal lecció Bombe- 
Ili. Macba, Barcelona, 2006, pàg. 26 i 27.
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1 hora i 20 minuts amb Estanis Comella parlant 
de processes interns i fugides ais marges

MARC VIVES

-f.

tmatges de procès, ¡ 
alguns deis dibuixos 
reaíitzats durant 
l'estància a NauEstruch 
sota el projecte 
D raw ing System.

Minut 1
Amb les fotos, per exemple, és molt senzill. 
Sempre faig fotos a llocs que m'interessen o així, 
que moites vegades són llocs que es repeteixen, 
que m'atrauen per alguna cosa. Solen ser llocs 
apartats, periférics, on no passa ningú i puc estar 
sol. Les penso com a localitzacions, no tant pel 
significat del Hoc en concret. Quan faig les fotos 
no penso corn si fes una espeleologia del Hoc. Em 
fixo mes en la Hum, els colors o els materials que 
se solen trobar en aquests espais fora del transit 
habitual. Son qüestions que m'afecten bastant. 
Surto a investigar el Hoc on estic, per exemple 
si estic en un Hoc diferent o aixi, com ara aquí, a 
Sabadell, camino fins que arribo a sortir gairebé 
de la ciutat. I acabo fent fotos.

N'hi ha algunes d'uns treballs que estava fent 
amb esprai, i que van sortir a partir d'utilitzar 
corn a reserves restes de construccions de fusta i 
cartró que tenia. Fotos del procès d'això. Aquests 
materials ordenats abans de fer servir l'esprai. O 
de quan trobo aquests materials pels carrers en 
les obres d'un edifici.

Els elements que utilitzo no són qualsevol 
cosa, ja hi ha un ordre establert de coses 
que faig servir, i després si que puc treballar

atzarosament. En un altre moment que estava 
fent els esprais també construía uns objectes 
amb fustes i cartrons i, en desmuntar una 
d'aquestes peces, et queden unes restes rares 
de trossos de fustes i cartrons doblegats. Tot 
això queda, no sé com, ordenat damunt del paper 
i vaig fer servir l'esprai i, en treure les fustes, 
vaigtrobar una cosa que era molt guai. Una cosa 
que amb el dibuix busco de vegades però que no 
em surt. Potser el dibuix no és el procediment 
per omplir molta massa en poc temps i amb 
l'esprai vaig trobar un mètodo adient al que volia 
realitzar. Aquellos àrees en blanc amb fons negre 
del résultat semblen com objectes ordenats en 
prestatges o taules amb cadires col-locades. 
Aqüestes són les imatges que vuH fer servir al 
novembre per a l'exposiciô a la Hibreria Anti de 
Bilbao.

Minut 10
Jo, mentre treballo, em plantejo moites coses. 
Aquest temps que he estât aquí, que és molt 
poc, del poc que puc conèixer de Barcelona, de 
corn lagenttreballa per aquí, hi ha coses que 
m'interessen molt. 0  processos de treballs amb 
els quais m'identifico que són més metòdics o 
més conceptuáis. Ara fa poc vaig estar mirant 
coses d'ignasi Aballi, queja el coneixia però no 
m'havia aturat a veure la seva obra. Eli ha coses 
que m'interessen molt i m'hi identifico. Corn 
quan utHitza la imatge per explicar històries 
molt obertes, amb frames de pel-Hcules i frases.
O el fet de col-leccionar coses i arxivar-les, corn 
col-leccionar els cels dels diaris i ajuntar-los. Eli ha 
coses quejo també treballo així, encara que pot 
semblar més desordenat.

Minut 14
Escultores i així, quasi mai les fico ais dossiers. 
Són construccions petites que puc tallar sense 
nécessitât de fer servir gran maquinària. Són com 
maquetas, que no són maquetas reals, i objectes 
petits que, quan acabava, estava a la facultat i els 
pintava d'un sol color. És una cosa que és alla i que 
m'agradaria anartreballant.

De vegades penso a fer dispositius, en 
manares d'ajuntar imatges i objectes, o pensar 
formes a l'hora de fer una expo. Manares que el
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treball pugui estar allí i que no siguí tant de posar 
alguna cosa a la paret, sino abordar la cosa més en 
l'espai. 0  si haig de ter res amb la paret, pensar en 
aquella paret, modificant-la.

Però quan traballo amb fulls, amb imatge, 
l'objectual que pugui tenir aquella imatge també 
m'interessa. Hi havia un d'aquests dispositius que 
era una taula amb tres nivells, amb tres alçades on 
posar fotos del meu arxiu, alguns objectes petits 
o alguna imatge així penjada. És el que al web en 
die «Tables».

Minut 19
Quan vaig sol no hi ha cap mirada externa que 
m'influenciï, i soc més Hiure de fer fotos al que em 
doni la gana. 0 , caminant, començo a pensar en 
coses, em començo a ordenar i darrere d'aquella 
foto hi ha el fet d'haver estât caminant molta 
estona, haver arribat a conclusions. Aquella foto 
és un resum d'aquell moment. No ho sé, diguem 
que aixó són processes com molt interns.

Aquest material el puc utilitzar com jo vulgui, 
ordenar-lo en diferents dies d'un mateix Hoc, 0 
m'invento una història i I'organitzo amb altres 
imatges que tine.

Son fotos com de molt detail. Jo tenia ganes 
de fer dibuixos com molt negres, imatges com 
molt cobertes. Les que estic utilitzant ara són 
molt així, de molt a prop i molt planes. Després 
n'hi ha algunes que són paisatges, però que 
m'atreuen més pel tema del color. Quan hi ha algún 
enquadrament de fotos més obertes sol ser per 
aquest motiu.

Mìnut 23
En el Ilibre Eremuok, en canvi, són tot dibuixos que 
surten de dibuixar. Jo feia fotos però mantenía 
les fotos com a fotos. No són dibuixos a partir de 
fotos en aquell moment. Hi ha dibuixos que són 
també de dibuixar fora, però la majoria són també 
de pensar alguna història com a excusa i d'allà 
treure un dibuix. Excuses per poder dibuixar.

Minut 30
Me'n vaig anar al País Base perqué tenia ganes 
de sortir de Lleida i anar a un altre Hoc. No va ser 
tant anar a estudiar allá sinó que volia estar al País 
Base. Jo vaig fer la matrícula i tal, i amb la beca 
vaig anar aguantant allá. També vaig conéixer 
gent queja estava acabant o doctorant-se i 
que m'interessaven molt, com la June Crespo, 
Lorea Alfaro 0 1'Oier Iruretagoiena de Club Le 
Larraskito. Vaig trobar gent que individualment 
m'interessaven molt.

No era tant per la facultat, que al final era el 
que em permetia estar allí i no a Lleida i rodejat 
de gent que treballa superbé. Estudiant, podia

treure partit al fet de tenir una aula per treballar 
en les meves coses. Hi havia classes i profes que 
també estaven superbé com Alberto Larzabal, 
d'escultura, Ana Arnaiz, més teòrica, o Javier 
Elorriaga, també d'escultura. Hi vaig anar per 
l'escultura però era la part més oberta, podies fer 
el que volguessis. Jo a moites classes dibuixava. 
Alguna vegada em va tocar alguna assignatura 
d'aquestes que te la menges, de processus..., 
que et diuen «avui farem la fusta». Ciar, és 
superinteressant però si jo no he trobat la manera 
d'apropar-me a aquest material o no sé com fer-lo 
servir, no puc sentir-me forçat a treballar-hi.

Em sento més Hiure si aconsegueixo apartar
me de les coses de la disciplina amb qué estic 
treballant. Em sento més Hiure de com procedir 
amb aquella disciplina. Com abordar-la des d'un 
altre Hoc.

Minut 34
A mi m'agradaria fer sois dibuix. Un projecte que 
fos solament aixó, però aconseguir pensar el 
dibuix d'una manera que siguí qualsevol cosa. Hi 
ha coses del dibuix que no m'interessen gens, no 
em sento un dibuixant.

Potser se'm pot atacar des de molts Hocs 
del dibuix, per exemple amb la tècnica, em pots 
atacar com vulguis, perqué jo no ho abordo així. El 
que faig és arribar jo mateix a coses que són molt 
própies meves. Com ara mateix que he decidit 
treballar dibuixant en format gran, estar molta 
estona amb una imatge i molt negra, però aixó 
no cal explicar-ho. l també el résultat ha de ser 
quelcom que m'atregui.

Imatges de l'arxiu de 
fotografíes impreses 

Even Light.
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Imatges d'alguns dels 
dibuixos realitzats 
durant I'estancia a 
NauEstruch sota el pro
yecte Drawing System 
I imatge de I'arxiu de 
fotografíes impreses 
Even Light

Minut 39
Depèn del que vulguis obtenir. A mi m'interessa 
molt aconseguir imatges que siguin molt planes, 
que quan les acabijo les vegi i pensi: «dones és una 
imatge que està bé, que no em molesta», l que la 
pugui guardar, que es pugui articular amb altres 
imatges que tiñe i em permeti seguir amb aquest 
treball.

És una idea que tiñe que em permet anar a 
buscar un tipus d'imatge. Per exemple, hi ha molts 
dibuixos del llibre, que son com molt negres, que 
están aconseguits a base de tornar a dibuixar 
damunt del dibuix, dibuixar mogollon. Però és un 
procès superexhaustiu, jo acabo supercansat. 1 
acabes générant molt de material, és molta teina, 
i per això ara estic només amb un dibuix, amb 
un procediment molt més metòdic. Les coses 
avorrides m'atrauen en un cert punt. Hi ha gent 
com Ignacio Uriarte o Isa Cervera que tenen molts 
treballs que parteixen de trets semblants que 
m'interessen.

Minut 52
Per exemple, a la imatge del logo de la Mercedes, 
hi ha un dibuix de flors, un d'unes rodes blanques 
i un altre que vaig treure. El vaig esborrar i en 
vaigfer un altre al damunt d'una flor o així, quan 
ja estava quasi completament acabat. Ara, 
quan miro aquell dibuix, el logo de Mercedes em 
despista molt. Perqué el logo no és una forma, 
no el pots mirar com una cosa abstracta, és 
impossible. Potser continuo i el tapo i en faig un 
altre a sobre.

Hi ha una composició perqué parteix de fotos 
i es pot fer això de posar-les en relació, com per 
crear alteracions entre elles o partir d'una certa 
idea narrativa que després es fixa en el procès de 
treball.

IhorailOm inuts
Hi ha imatges que identifiquen molt bé una 
etapa o un procediment d'un moment concret, i 
aqüestes imatges les reconec molt fàcilment.

Jo genero molt material però el que faigtambé és 
molta llimpieso. El meu material, el puc ordenar 
de mil maneres diferents. La primera idea, quan 
estava fent el llibre, era un Hibre de fotos, de fa 
molttemps, de 2005fins ara, però no ordenados 
cronológicament. Es podria ordenar per llocs però 
no ho hefetaixí.

Faig servir l'iphoto amb un nombre déterminât 
de fotos i tiñe un disc dur on hi és tot però que 
no faig servir per a res. Dins de l'iphoto tine 
algunes carpetes de projectes però és un procès 
associatiu molt lent. Aquesta fase del treball té 
el seu ritme, encara que després en la fase de 
produir puc anar molt rapid.

A l'hora de treballar em serveix molt veure 
tot l'arxiu complet una vegada i una altra fent 
scroll down. Qüestions pictòriques, de Hum... 
hi apareixen. També hi ha fotos personals que 
cauen allá i que acabo tirant. Està molt définit i, si 
aquella imatge personal no forma part d'allò, les 
acabo tirant.

Algunsgrups d'imatges, els imprimeixo per 
tenir un arxiu, per exemple alguna vegada vaig 
dir «imprimeixo un munt de fotos que tinc de 
plantes», per intentar dibuixar a partir d'aquestes 
fotos corn per treure jo dibuixos, i queda définit 
corn un arxiu de plantes i que m'agrada mantenir 
corn a arxiu. Les que tinc ara son perqué les estic 
calcant 0 perqué després les dibuixaré i des d'alli 
les miro. És inevitable cuidar-lo corn a arxiu. No 
és un reflex del procès sino que és una cosa en si 
mateixa.

1 hora i 20 minuts
(S'acaben les bateries de tot: teléfon, ordinador i 
môbil. Fidelaxerrada.V

Estants Comella (Lleida, 1985) és un artista 
centrât en el dibuix i actual resident de 
NauEstruch, que treballa des de disciplines 
separades corn són la música, la fotografia i, 
en ocasions, l'escultura; ha estât investigant 
sobre un sistema de treball que redueixtotes 
aqüestes pràctiques a una idea de dibuix i que 
du per titol 'Drawing System'.

Marc Vives (Barcelona, 1978) és també artista 
i, enguany, curador de NauEstruch.

1 El t e x t  ha in te n tâ t  c o n se rva r el to  p ro p i d 'una co nve rsa  in fo rm a i 
i les fo rm e s  de l lle id a tà  pe rò  ha ca lg u t una c e rta  ed ic ió  p e r ta l de 
d o n a r c o n t in u ïta t  a ls te rnes.
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Museus, fàbriquGS o universitats com a espais de conflicte 
(i de possible amistat)

IRINA MUTT

A la presentació del projecte en residénda a 
NauEstruch, vaig connençar amb una entrevista 
gravada en vídeo de l'artista alemanya Hito 
Steyerl. La resposta de l'artista al voltant de la 
pregunta «És el museu una fábrica?» em semblava 
que podia illustrar força bé les intencions del 
projecte que volia dur a terme a Sabadell.

Segons Hito Steyerl hi ha dues principals 
respostes a la idea del museu corn a fábrica. La 
primera, i la més obvia, seria el fet que, un cop 
inutilitzades les fabriques, dins dels processes 
d'institucionalització de la cultura, aquests espais 
de treball s'han reconvertit en museus i centres 
d'art contemporani. Les formes de treball i el 
producte canvien, però l'edifici segueix sent una 
fábrica, un centre de producció i, en alguns casos, 
importants sectors econòmics. (Només caldria 
pensar en les anomenades indûstries culturáis 
per illustrar aquests parallélismes.). La segona 
resposta és més complexa i té a veure amb la idea 
del museu corn a espai de treball i, per tant, un 
àmbit de conflicte i Iluita. El museu corn a espai 
altament politic, ateses les precàries condicions 
laboráis de molts treballadors en l'art. La fábrica 
i la cadena jerárquica incorporada en el propi cos 
de l'artista, on ja no cal un amo extern perqué un 
mateix ja s'autoexplota. Tot un sistema econòmic 
que, com en la resta d'àmbits, beneficia poca gent 
a canvi de precaritzar-ne molta. No obstant això, 
la part que més m'interessava de l'entrevista, és 
quan Hito Steyerl, després de reflexionar sobre 
els vineles entre la fábrica i el museu, comenta que 
el que més la preocupa és una qüestió molt bàsica 
però més complexa; com es pot desenvolupar una 
Solidarität sostenible amb les persones properes 
quan les condicions ens forcen a competir?

L'arquitecte utilitarista Jeremy Bentham va 
partir dels plànols d'una fábrica per dissenyar 
restructura panóptica per a presons. Corn ja va 
escriure Focault a Vigilar y castigar, restructura 
del panòptic és la mateixa per a presons, escoles 
i hospitals. Espais de producció de disciplina 
y ordre social. Gilles Deleuze, referint-se a 
les teories de Focault sobre les societats 
disciplinarles, considerava que la fórmula 
abstracta del panoptisme no és tant el «veure 
sense ser vist» sinó «imposar una conducta 
qualsevol a una multiplicitat humana qualsevol».

Si, com diu Hito Steyerl, el museu és un Hoc de 
treball i per tant un espai de Iluita en potència, 
la Universität, el moment de formado, es pot 
entendre també com una forma de producció 
i, per tant, com un espai politic. La formació 
universitària en l'àmbit de l'art legitima l'artista, el 
fa adaptable a un sistema de treball i a un context 
réglât. Però entendre el museu com un espai 
elitista on anar a veure art, o la Universität com 
un tràmit on aprendre el ternari oficial i recollir un 
titol, suposa una pèrdua de poder i agenciament 
en eliminar la possibilitat de conflicte. Sense 
conflicte no hi ha pactes, ni possibilitats de 
canviar lessituacions.

Vaig estudiar la carrera d'Història de l'Art 
enmig de tot el merder amb el canvi de pia 
d'estudis: Bolonya, i era aquest un moment en 
qué les assemblées d'estudiants es van activar 
molt. A l'assemblea d'estudiants és on vaig 
trobar el que buscava de la Universität: plantejar 
i visibilitzar els problèmes, discutir-los i mirar de 
proposar alternatives, fer-hi alguna cosa. Aquesta 
cosa a fer, era el procès mateix de l'anomenada 
Iluita estudiantil. Suposo que moites persones 
—almenys jo ho sentía així— sabíem que era una

Visita al taller 
de lan Waelder 

a NauEstruch 
durant una edició 

de micro. 
Fotografia: Marc Vives.
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icro

A I'esquerra:
Cartell de Ian Waelder 
per a la primera ediciô 
de Micro.

A la  dreta:
Sessid d'escolta a 
NauEstruch durant una 
ediciô de Micro. 
Fotografia: Marc Vives.

Iluita perduda. Aturar un pia d'estudis que s'estava 
decidint a nivell europeu i que no feia més que 
ajustar-se a regles economiques —encara més— 
neoliberals des d'una facultat de Barcelona..., 
estava cantat que no seria possible. Però corn 
diu el col-lectiu filosôfic Espai en Blanc: «La millor 
Iluita és la que es fa sense esperança». El mateix 
procès de qüestionar el nou pia d'estudis: fer 
assemblées setmanals, quedar-se fins tard a la 
Universität per imprimir fulls de mà o fer cartells i 
okupar la facultat, eren moments de trencar amb 
la lògica estudiantil.

Han passât quatre anys i el pia d'estudis 
actual és el que vam qüestionar des de les 
assemblées. Tot i aixô, alguns membres de 
l'assemblea, de diferents bagatges politics (més 
O menys posicionats, Hibertaris, féministes 
O independentistes) estem tornant a quedar 
perqué volem fer un llibre. Perqué els estudiants 
universitaris, corn a grup social, es renoven en 
cicles d'uns 506 anys. La mitjana de temps que 
passa un estudiant a la Universität —els fets, la 
història més recent— és fàcilment oblidable. 
Autopublicar un llibre sobre la Iluita estudiantil 
es pot entendre corn una voluntat de posar de 
nou en circulaciô uns fets recents. Malgrat aixô, 
reunir-se de nou per escriure un llibre en grup 
sobre el que va ser el moviment estudiantil anti- 
Bolonya a la Facultat de Geografia i Història té 
més a veure amb la política dels afectes que amb 
ser efectius. No és tant prétendre establir judicis 
de valor sobre el nou pia d'estudis 0 documentar 
una época des d'una aparent objectivitat corn 
les ganes de trobar-se de nou i compartir altre

cop les experiéncies. Al cap i a la fi, la Solidarität i 
l'amistat, són les eines més útils en situacions de 
crisi.

L'activisme estudiantil i l'art tenen intéressés 
i contextos molt diferents i, no obstant aixô, 
en alguns aspectes els processus poden ser 
semblants. En els dos casos, sovint es parteix 
d'una indefinició en el «corn fer». No hi ha 
estratégies 0 tactiques establertes 0, en tot 
cas, es van construint al llarg del procès i les 
interaccions amb el context. Sobre l'art, no 
m'estic referint exclusivament a l'anomenat «art 
politic» —aquell que té una clara voluntat d'incidir 
en problématiques socials— sinó tota práctica 
artística en general. Qualsevol obra, ja sigui pintar 
un quadre, fer una instal-lació o una performance, 
parteixen del mateix problema: qué fer i com 
fer-ho. En ambdós ambits, l'activisme estudiantil 
i la práctica artística, el problema de qué fer i 
com fer-ho, són un exercici similar al de Sísif, el 
personatge mitológic que cada dia empenyia una 
pedra fins al cim d'una muntanya i abans d'arribar 
a dalt la pedra rodolava avail, en un procès que mai 
no culmina.

A NauEstruch es troba la residéncia per a 
artistes visuals. Dins de la mateixa categoria 
d'art visual hi entren totes les pràctiques 
contemporànies: artistes que treballen amb 
projectes d'investigaciô, pintura, vídeo, 
performance... Els objectius évidents d'una 
residéncia d'art poden ser els de realitzar un 
projecte a partir de les condicions i facilitats 
que la residéncia pot oferir. Però també hi ha 
altres aspectes que poden donar valor al fet de
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compartir l'espai de treball amb altres artistes. 
Aquests valors poden ser coses tan simples com 
generar afinitats, construir espais i moments de 
trobada i Solidarität dins d'un sistema —el món 
de l'art— que, per les seves caractéristiques, és 
per si mateix competitiu. Però és justament en 
aqüestes coses simples, en els afectes i en com 
ens relacionem amb els que tenim al costat, on es 
pot redefinir i fer més solidari un ámbit en crisi 
constant com és l'art. Al cap i a la fi, com ja s'ha dit, 
la Solidarität i l'amistat són les eines més útils en 
situacions de crisi.

L'edifici on es troben les residéncies i estudis 
de NauEstruch és una antiga fábrica de Sabadell, 
com passa amb altres centres d'art i prodúcelo 
a l'àrea de Barcelona que s'allotjen en edificis 
similars: Hangar o Fabra i Coats. A part de les 
connotacions ja esmentades deis centres d'art 
entesos com a fabriques de prodúcelo cultural, 
es poden trobar exemples històrics de fabriques 
vinculades a l'art. Un exemple d'aquestfenomen 
seria la Factory d'Andy Warhol. Podríem vincular 
la Factory de Warhol amb algún centre d'art 
contemporani a partir de la tipologia d'edifici o a 
partir de similituds en les formes de producció. 
Però el que més m'interessa en aquest cas és el 
que passava a la Factory que en principi no passa 
a la majoria de centres d'art contemporani: la idea 
decomunitat.

No es tracta tant de la comunitat artística 
en general al voltant de les institucions, context, 
època o mercat de l'art. La Factory, era també un 
Hoc de festa, de trobada entre amies i de posada 
en circulaciô de formes de vida o identitats sexuals 
consideradas marginals. Una espècie de gran 
familia artística per on passaven directors de 
cine, models, músics, drag queens i transsexuals, 
escriptors o simplement nois i noies joves i 
atractius fascinats per Andy Warhol. Més enllà de 
I'aparent frivolitat de les relacions interpersonals 
de la Factory, es pot entendre tot plegat corn una 
forma de resistèneia a certes convencions socials 
i artistiques.

Carregat d'ironia, el pop art suposava una 
práctica artística distanciada de la idea d'autoria 
en la pintura (creuant referents populars i 
objectes de consum de masses, utilitzant 
técniques mécaniques com la serigrafia, etc.). 
També en els temes tractats i en la formalització 
es pot trobar un allunyament del rigor intellectual 
i distanciament emocional de l'art conceptual, amb 
una práctica que té més a veure amb la densitat, 
el creuament de referents i capes que no pas amb 
una formalització minimalista o d'objecte unie.

Al voltant de la Factory, en un pía més 
emocional, sorgien relacions, amistats i també 
enfrontaments, propis d'una comunitat quasi

familiar on les estructures no són horitzontals.
Si bé per aquell estudi de Nova York van sorgir 
projectes col-laboratius (pel-lícules amb Paul 
Morrissey o discos amb la Velvet Underground, 
per citar dos exemples) i hi van passar una gran 
varietat d'artistes i personatges, la figura d'Andy 
Warhol era l'epicentre —i en certa manera 
l'autoritat— de l'estudi de la Factory.

Estableixo aquest parallélisme entre els 
diferents conceptes de fábrica cultural per situar 
la producció artística contemporánia en un ámbit 
de treball, de relacions i contractes, similars a 
qualsevol altre sector laboral o moment historie, 
tot i les condicions especifiques actuals. Més 
periférica que una Factory situada al bell mig de 
Manhattan, i sense la pátina de glamour i éxit que 
aporta la ciutat de Nova York o els grans noms de 
la historia de l'art, NauEstruch és, a banda d'una 
residèneia, un centre de producció: ofereix estudis 
i mitjans per realitzar projectes especifics. I, si 
bé les condicions i context són molt diferents 
entre les dues «fabriques», encara podem trobar 
algunes similituds en les maneres de fer. De la 
mateixa manera corn s'han traçat alguns dels 
punts en comú entre l'activisme estudiantil i la 
producció artística, NauEstruch, igual que tot 
l'art contemporani, també pot tenir algunes 
correspondèneies amb avantguardes historiques 
O moments de l'art, corn podria ser la Factory. Tota 
creació artística respon o es carrega les normes i 
referents d'una manera o altra.

La intenciô de Micro era trobar moments 
per estar en companyia, expérimentant 
i assajant des de les diverses pràctiques 
artistiques.

Altre cop podríem anunciar qué fer i com fer-ho; 
el problema ja formulât, al mateix nivell que la 
qüestió de corn generar una Solidarität sostenible 
dins un sistema que obliga a ser competitiu. 
Aquests dos aspectos han estât les principals 
preocupacions que vaig tenir a l'hora de plantejar 
el projecte en residèneia per a NauEstruch. Al 
cap i a la fi, el projecte. Micro, té a veure amb fer 
coses amb els artistes, en col-laboraciô i des de la 
confiança i les afinitats.

La principal intenciô de Micro era poder trobar 
moments per estar en companyia fent coses, 
expérimentant i assajant des de les diverses 
pràctiques artistiques. El nom ja intenta fer 
referèneia al concepto d'unitats petites, aspectos 
invisibles a primera vista, micropolitiques. El 
nom també juga amb la idea que, pel fet de ser un 
projecte on quasi totes les obres són accions, on
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Visita de l'exposició 
Prácticas Poéticas de 
R esistencia de Duen 
Xara Socchi a NauEs- 
truch.
Fotografía: Almádena 
Manzanal.

intervé el relat oral, la lectura o el recital, la idea 
del micrófon com a objecte per ampliar la veu 
semblava evident.

Tirar endavant aquest projecte basat en 
les col-laboracions ha estât fácil grácies a les 
dinamiquesques'han estât générant darrerament 
a NauEstruch. Cada artista resident ha présentât 
el seu projecte dins els formats i ritmes que 
millor s'adequaven a la seva práctica. Des de 
tallers oberts, derives per Sabadell, lectures, 
performances, publicacions o exposicions de 
dibuix i pintura. En totes les ocasions s'ha fet 
un treball de coordinació i posada en comú de 
desitjos i necessitats des de les persones que 
gestionen el centre, per tal que els residents ens 
coneguéssim i participéssim del que feien la resta 
d'artistes. És a dir, hi ha una intenció de generar 
comunitat, conéixer la persona que tens al 
costal Gestos aparentment simples i petits, com 
reunir-nos per berenar o fer cerveses junts abans
0 després de la presentado d'algun company 
resident o crear canals de comunicado directa 
com els grups de conversa, fan que els vineles, 
els afectes i la informado circuÜn de manera 
horitzontal.

No es tracta simplement d'estar en una 
residèneia d'artistes per dur a terme un projecte 
personal. També consisteix, tot plega! a no 
sentir-se sol davant una realitat laboral que sovint 
és desoladora. Perqué fer art no és gratuit ni es 
fa a canvi de res: els artistes inverteixen temps i 
recursos corn qualsevol altre treballador, i hauria 
de ser reconegut i rémunérât per hores corn 
una feina més. Cansa, a banda de ser absurda
1 falsejada la idea que el sector artistic está 
format per un grup social hedonista i gandul que 
es dedica a crear del no-res a partir de ràfegues 
d'inspiració fulminant. Tampoc és cert que els 
artistes han de fer objectes, o que tôt plegat

comença i acaba amb les inauguracions de les 
exposicions. L'art és un sector on calcular el cost 
real de la feina immaterial acaba sent sempre un 
acuditde mal gust.

Per tant estem davant d'un sector laboral 
precaritzat i, en conseqüència, en conflicte 
constant. Els conflictos i tots els aspectos 
problemàtics des de l'art darrerament se solen 
solucionar en clau econòmica i empresarial, amb 
conceptas corn la mediació. Paraula força de 
moda, mediar, resoldre un conflicte, explicar allò 
que no s'entén. Però potser seria interessant 
assumir el conflicte corn una Iluita sempre en 
procès. 1 no tenir por d'assumir els problèmes o 
que no sempre entendrem totes les coses. Sense 
conflictes no hi ha reptes. L'art o l'educaciô sense 
crítica, sense plantejar problèmes, són fútils, 
simple espectacle o gestió del coneixement 
réglât. Potser, més que mediar, és necessari 
problematitzar, posar en comú el conflicte.

1, corn sempre, davant el conflicte, no ens 
quedará res més que Iluitar, i segurament aquesta 
Iluita passarà també per la nécessitât de generar 
comunitat, fer circular els afectes i cuidar les 
persones que tenim al costal No res que impliqui 
grans gestos ni pancartes, potser simplement es 
tracta de baixar de nou a les places per seure a 
discutir i parlar amb els veïns i persones amb qui 
compartim context Ja sigui des dels museus, les 
universitats o els barris, la Solidarität i l'amistat 
són la base de la força col-lectiva. Al cap i a la fi, 
sigui quin sigui el nostre àmbit laboral o paper en 
la societal estem responent a la lògica econòmica 
neoliberal de l'1%  de riquesa acumulada, 
enfrontada al 99%  de classe treballadora i 
precaritzada.

Els salts narratius o històrics —corn els 
d'aquest text o els esmentats per Hito Steyerl— 
tan sols pretenen posar sobre la taula les 
múltiples facetes de la producció artística i la 
seva potencialitat política corn a àmbit de treball 
on la falta de regles (qué fer i corn fer-ho) i una 
certa Hibertat en la gestió del temps (no tenir 
horaris d'oficina) fan que els aspectes immaterials 
estiguin carregats de conflicte i, per tant de Iluita.

El projecte "MICRO" desenvolupat Irina 
Mutt corn a projecte resident de la Nauestruch 
ha consistit en una sèrie de trobades que es 
plantegen a mode de fanzine, on un grup de 
gent al voltant d'un tema hi aboca un conjunt 
de continguts. És aixi, corn a partir d'una serie 
de convidades es construeix un relat comú 
que, més enllà del paper, succeeix en un temps i 
moment concrets. La investigadora Irina Mutt, 
desenvolupa la seva práctica entre la curadoría, 
la crítica i l'activisme entorn de l'autogestiô i 
politiques féministes.
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Backto 1962
(la Identität grupal com a Iloc de la política a la música pop)

OSCAR ABRIL A5CA50

Em demanen un article sobre la dimensió política 
de la música pop. De qué caldria parlar, dones?
De Bob Dylan? De Country Joe and The Fish?
MC5? The Clash? Public Enemy? Pussy Riot? Des 
d'aquesta perspectiva, altres ja ho han fet. Hi ha 
qui ha escrit, fins i tot, algún text sobre el tema en 
un recomanable Hibre amb relació a The Smiths.
0  a I'entorn del fenomen rave. Per aquí. Potser 
caldria mirar-s'ho des d'una altra banda, revisar 
les taxonomies, forçar el limit. Perdre's per on no 
toca.

M'assec a escriure aqüestes linies un dissabte 
al mati. Sóc a casa. Des del menjador del costat, 
m'arriba el so de I'informatiu especial que té Hoc 
de manera continuada a la televisió. A la nostra 
cultura occidental, el divendres 13 está considérât 
com una data maleïda, com un espai temporal on 
es convoquen les forces de la tragèdia i des d'on 
es conjuga la catarsi del nostre horror col-lectiu 
vers la mort. Ahir, Eagles of Death Metal, la banda 
californiana de Jesse The Devil Hugues, feia 
un concert davant centenars de parisenes a la 
histórica sala Bataclan quan un escamot armat va 
començar a disparar indiscriminadament contra 
el pùblic. La música es va aturar, sobtadament.

per cedir el protagonisme de l'escena als trets, 
el caos, el panic i la sang. Hores després, els 
morts es comptaven per desenes. Un acte de 
guerra, segons François Hollande, President de 
la República. La sala de concerts esdevé, dones, 
un camp de batalla. En altres paraules, una sala 
de concerts a la capital francesa es determina 
corn una casella més en eltaulell d'escacs de la 
geopolítica bèl-lica global.

Wiesbaden, capital de l'estât federal de Hesse, 
era la seu d'una de les principals bases aèries de 
l'OTAN a l'Alemanya dividida pel Teló d'Acer. A 
principi dels anys seixanta, Georges Maciunas, 
artista i activista cultural nord-americà d'origen 
lituà, treballava a les instal-lacions militars corn 
a dissenyador gràfic. A la tarder de l'any 1962, 
quan el món aguantava la respiració davant la 
imminèneia d'un conflicte nuclear mundial arran 
de la crisi dels missils de Cuba en plena Guerra 
Freda, Maciunas va organitzar a la seva ciutat 
de residèneia el primer festival d'accions Fluxus, 
autodeclarat corn a Festival de Nova Música. En el 
marc del programa d'accions de l'esdeveniment. 
Emmet Williams va interpretar Counting Song for 
La Monte Young, una peça de música d'acció que

Una bicicleta a Amsterdam, 
recalzada en un mur pie de 

grafits. Al costat, un jove 
amb l'estètica punk que va 

protagonitzar els anys dels 
Sex Pistols.
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Adait;
Una particular mostra 
de Cadillacs veils plan- 
tats enmig del camp.

A b a il :
Una noia llueix uns 
piercings improvisats.

consistía a comptar des de I'escenari el nombre 
d'assistents presents entre el public. Per obra 
d'aquest gest, Emmet Williams desplaçava el 
focus tematic de la peça de música d'accio que 
interpretava a l'existència presencial del públic 
que, en aquell precis moment, donava per garantit 
el seu estatus d'anonimat des de la zona fosca de 
la platea. Emmet Williams convertía una massa 
passiva d'espectadors en una multitud significada 
com a protagonista de l'esdeveniment. En aquell 
moment, el públic va prendre consciència com 
a èsser ontologie. Va prendre consciència que 
hi era. 1 el públic reia. Reia davant del seu propi 
desvetllament. Afortunadament per a ells, un dit 
no és un fuseli d'assalt.

El primer festival Fluxus de Wiesbaden 
l'any 1962 es va anunciar, dones, com la gala de 
presentació d'una nova mùsica. La mùsica d'acció. 
Quina música era aquesta? El públic que assistia 
ais concerts va poder veure passar per I'escenari 
del museu municipal un seguit d'intèrprets (com 
Alison Knowles, Dick Higgins, Benjamin Patterson, 
Nam June Paik 0 els mateixos Georges Maciunas 
i Emmet Williams) fent gestos com saltar 0 
menjar, netejant un contrabaix, pintant amb 
una corbata i destrossant un piano. O comptant 
el nombre d'assistents. En definitiva, res que

pogués ser identificat corn a música, segons els 
nostres cànons culturáis. Però Fluxus, ben al 
contrari, bevia de les fonts de les revolucionàries 
ensenyances de John Cage a la New School 
for Social Research de Nova York 0 al Black 
Mountain College de Carolina del Nord, que havien 
començat a dinamitar anys enrere els limits 
d'allò que pot ser considérât corn a música, tot 
incorporant el gest, el silenci i els sons quotidians 
en el marc intern de les seves fronteres. Partint 
d'aqui, Fluxus procediria a una revolucionaria 
extensió totaÜtzant des d'on tota acciò humana 
(independentment de la seva capacitat de 
produir un so 0 no) passarla a ser considerada 
com una expressió musical. L'harmonia de les 
esferes, dones, des de la quai els antics pitagòrics 
explicaven el moviment dels astres a partir de 
paramétrés musicals, s'obria pas, ara de nou, en 
els territoris de l'art d'avantguarda a principi dels 
seixanta.

Fluxus esdevindria el primer moviment 
d'avantguarda artística que, a diferèneia dels 
anteriors, corn ara el dadaisme, el surrealisme 
O el cubisme, no partía d'una revolució en el 
camp de les arts plastiques, per estendre's 
després a altres disciplines créatives, sinó que 
tenia l'origen en l'àmbit musical, i des d'aqui
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assaltarla els cels categorials de les arts visuals, 
transformant-los per sempre. Concretament, la 
incorporació del públlc com a part consubstancial 
del desenvolupament conceptual de l'acció de 
Williams a Wiesbaden amagava un altre dels 
préceptes fonamentals, compartit amb la recent 
aparició del happening, de partida del moviment: 
la democratització radical de la mateixa práctica 
artística. La profunda desacademització que 
porta implícita la practica de les «accions fluxus» 
(pintar amb una corbata no requereix un titol 
de Belles Arts), consignada mitjançant l'ùs de la 
partitura textual (per interpretar una «partitura 
fluxus» no cal tenir solfeig sino tan sols saber 
llegir), envia un missatge inequivoc al públic 
que està sent enumerati la seva condicio de 
subjecte possible de l'esdeveniment, de qualsevol 
esdeveniment, de tot esdeveniment. En altres 
paraules, les partitures fluxus rubriquen el marge 
latent de possibüitat per a l'acció que resideix en 
tot subjecte social i, per extensió, en el propi cos 
social corn a conjunt. O, si es vol llegir d'aquesta 
manera, el marge latent de possibüitat a tot 
subjecte social de deixar de ser espectador de la 
historia per passar a ser-ne actor.

De fet, no cal deixar d'advertir que l'acció de 
Williams és una cançô per a un altre, La Monte 
Young. Certament, les partitures textuals fluxus 
es caracteritzaven sempre per ser dlspositius 
d'intercanvi i de cooperació. George Maciunas 
interpretava Drip Music de George Brecht, Nam 
June Paik escrivia Serenade Far Alison (Knowles)
1 Alison Knowles interpretava Danger Music #
2 de Dick Higgins. Aquest recurs esdevindria 
una de les principals senyes d'identitat del 
col lectiu artistic. Perqué Fluxus és, abans que 
cap altra cosa, una comunitat. Una comunitat 
entre iguals, productora de les seves pròpies 
normes d'articulaciô, autogestionada en la creació 
del seus propis marcs de subjectivització. Per 
aquest motiu, el col-lectiu es pot identificar
corn un primer assaig per a la conceptualitzaciô 
d'una forma d'art independent, és a dir, no 
alternatiu, no subjecte a la lògica de consum per 
part del mercat artistic de noves mercaderies 
d'avantguarda. Curiosament, un any més tard, 
un insignificant grup de música inaugurava els 
nous temps culturáis que aviat revolucionarien 
Occident, arrasant el món musical amb una cançô 
subversiva, malgrat no semblar-ho. She loves you 
era un tema estrany per als canons de restructura 
d'una cançô pop però, sobretot, la seva innocent 
lletra amagava una ruptura fonamental: la 
superació del classic patró binòmic «noi estima 
noia» per incorporar a la narració una tercera 
persona fora de camp. Aquesta tercera persona 
subratllava a l'imaginari de la naixent cultura pop 
un nou actor centrai fins llavors ocultat: l'altre.

És a dir, la preexistència de la comunitat. Una 
comunitat que es reafirmava concluent amb un 
crit de guerra que esdevindria signe d'identitat 
col-lectiva de la révolta juvenil: «yeoh, yeoh, 
yeoh».

Efectlvament, durant aquella mateixa tarder 
de 1962, any 1 de Fluxus, a poc més de cinc-cents 
quilômetres de Wiesbaden, uns desconeguts 
joves anglesos actuaven en un local de mala mort 
anomenat Star-Club al barri roigd'Hamburg. Eren 
de Liverpool, una ciutat en crisi des d'on mai havia 
sortit res de rellevant, i feien rock-and-roll, un 
généré musical que en aquells moments (després 
de la mort de Buddy Holly i Ritchie Valens, els 
problèmes personals de Jerry Lee Lewis i amb 
un Elvis Hicenciat de l'exércit) semblava haver 
entregat definitivament les armes de la seva 
révolta inicial a una revisió edulcorada i inofensiva 
de si mateix batejada com a twist. Contra tot 
pronostic, només un any després, aquests quatre 
insignificants nois de Liverpool provocarien amb 
les seves cançons de dos minuts una revolució 
cultural a escala planetária sense precedents, 
fent palesa l'arribada d'una nova classe, la 
joventut, com a motor dialéctic de la historia i, per 
extensió, com a principal actor politic.

Aquesta consagració de la joventut com a 
agent actiu de transformació social es podría 
interpretar fácilment, de fet, com la culminació 
d'un procès d'arrel romántica iniciat dos segles 
enrere amb el jove Werther de Goethe i que

El moviment punk forma 
part des del seu naixement 

de la cultura urbana. A la 
primera imatge, el paisatge 
des del pont de Manhattan. 
A la de sota, un jove llueix el 

seu nou tall de cabells.
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A d a lt a  i'esquerra;
Unaimatge bucòlica 
de Paris abans del Maig 
del 68.

A d o li a  la  dreta:
El famós Cavern Club 
on els Beatles van tocar 
tantes vegades.

trobaria en l'àmbit musical la irrupció del primer 
fenomen de masses amb la lisztmania al segle 
XIX 0 l'elvismania al segle XX. En canvi, la irrupció 
de la beatlemania incorporava una nova dimensió 
que esdevindria un autèntic canon d'època: la 
superado de l'entronització de l'intèrpret solista 
en favor d'un altre model: el conjunt musical. Elvis 
era un i era el rei. La seva lògica entroncava amb 
la tradició del pragmatisme individualista nord- 
americà. Però The Beatles eren quatre. La seva 
articulado era horitzontal i la força revolucionaria 
de la seva presència radicava, precisament, en 
la projecció de la seva Identität com a col-lectiu 
des de la diferència, en el mare d'una estructura 
on totes les parts es mostraven corn a rellevants 
(John, el boig, Paul, el seductor. George, el timid, i 
Pingo, elsimpàtic).

És a dir, a partir de 1962, aquest element 
prescriuria el codi base per a l'apoderament 
entre els joves, no només en Testera de la 
cultura pop sinó que es filtrarla a Testera de 
Torganització política (amb la generalitzaciô de 
tot tipus de cèTlules d'acciô que desembocarien 
en les diverses révoltés universitàries, corn la 
de Berkeley, 0 socials, corn el Maig del 68). En 
altres paraules, per a ser algù (en Tàmbit de Tart 
d'avantguarda 0 de la música pop) ja no calia ser 
una estrella, calia formar part d'un grup (Fluxus 
o The Beatles). I aquesta condició (tant en un 
exemple corn en Taltre) esdevenia la condició 
que determinava els marges de possibilitat per 
als processes de subjectivitat individual que 
constituïren, per agregació, el cicle de canvis 
socials que van representar els anys seixanta.

És a dir, el diagnòstic de la història determina 
que ni Fluxus ha de ser considérât corn a art 
especificament politic ni The Beatles ho ha de 
ser corn una banda especialment compromesa 
politicament. Aquest honor és reservat, corn 
sabem, a Henry Flynt 0 a Bob Dylan, a una banda 0 
l'altra. Tot i això, al meu parer, el procès de ruptura 
constituent amb el model de la subjectivitat

individuai com a vector dels processes creatius en 
Temergència d'ambdós fenòmens és coincident i 
representa Testipulació del mare cultural d'acció 
des d'on es desplegaria un decenni caracteritzat 
per la vocació de revolta envers el sistema 
cultural fins llavors hegemònic. És a dir. Henry 
Flynt defensava conscienciat enderrocar els 
museus. En canvi, la resta dels seus Companys de 
Fluxus menyspreaven a la práctica la centralitat 
del museu com a dispositiu d'exposició artistica 
i es llançaven a Tobertura de FluxShops per 
diverses ciutats. Una crida a desbordar el mare 
d'allò que és possible. Dylan cantava conscienciat 
un punyent Masters of War i tothom assentia amb 
el cap des de Tamfiteatre. En canvi, el crescendo 
final a quatre veus de l'innocent Twist and Shout 
de The Beatles funcionava com les trompetes 
de Jericó que portaven coTlectivament aquest 
mateix amfiteatre a una catarsi. Una crida a 
desbordar el marc d'allò que és possible. En 
altres paraules, el Hoc de la subversió, més que un 
objecte d'enunciaciô, sembla situar-se sobre les 
condicions d'acciô del subjecte d'enunciaciô. Des 
de Tacciò. Des del Hoc de Tacciò. I, corn deia Hanna 
Arendt a Vito activo, el Hoc de Tacciò és sempre el 
Hoc del fet coTlectiu. La politica és aquest Hoc.

Alguns anys més endavant, a mitjan anys 
setanta, el punk prenia el relleu del rock-and-roH 
més primari per declarar Tanarquia al Regne Unit. 
Precisament, un dels principals promotors del 
nou fenomen musical, Malcolm McLaren, havia 
gestat la seva trajectòria de subversió cultural 
en els cercles neosituacionistes i tardofluxians 
londinencs. La seva estratègia per desplegar 
la nova revolta juvenil no va ser una altra que 
la promoció comercial —com també havia 
fet Tempresari Brian Epstein amb els nois de 
Liverpool— d'un grup musical de laboratori que 
es faria, poc després, mundialment conegut com 
a Sex Pistols. Però, per tal de donar per tancat el 
producte, els Sex Pistols van haver de polir la seva 
Identität grupal expulsant de la formació, en els 
moments immédiatement prévis a la seva fama 
mundial, el baixista Glen Matlock, amb l'argument 
que H agradava The Beatles, substituint-lo pel 
posteriorment cèlebre Sid Vicious. Quinze anys 
abans, Epstein havia fet el mateix amb el primer 
bateria dels fab four, Pete Best, amb l'argument 
que no s'adaptava al coTlectiu, per substituir-lo pel 
que havia de ser, també, el membre més popular 
de la banda en els seus inicis, Ringo Starr.

Johnny Rotten va anunciar, llavors, que no hi 
havia futur. Efectivament, Margaret Thatcher 
havia vingut per quedar-se i ens anunciava que 
no existeix allò que anomenem «la societat». 
S'iniciava, en aquells moments, el eide de 
reconquesta política del neoHberalisme que ha 
dévastât les Hibertats démocratiques, els drets
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socials, els servéis públics i les garanties laboráis 
a Europa aquest darrers trenta anys. Un cicle que 
evidenciarla, l'any 2008, la supremacía global 
dels intéressés del capitalisme finançaritzat per 
devant de les sobiranies nacionals a partir de la 
caiguda de Lehman Brothers. Una supremacía 
del capitalisme finançaritzat que començaria 
a ser contestada des dels diversos processes 
reactius a favor de la reconstrucció de les bases 
populars que representarla el cicle d'ocupacions 
de l'espai públlc arreu del món occidental i les 
successives primaveres árabs. El lloc de la política 
emergía, de nou, des deis marges de possibilitat 
arravatats per la ciutadania organitzada en 
acte de dissidéncia. Des de la creació d'espais 
d'apoderament en comú. Des d'una impugnado 
col-lectiva a la totalitat del capitalisme com a 
ordre de totes les coses i de la vida.

L'any 2011 milers de ciutadans vam sentir 
l'impuls de dirigir-nos cap a les places. No 
sabiem a què anàvem ni què passarla a partir 
d'aleshores. Però intuiem, aixô si, que hi anàvem 
per quedar-nos-hi. D'alguna manera, presumiem 
que formàvem part, sense conèixer-nos, d'una 
comunitat, d'una comunitat informe i preexistent. 
D'una comunitat que necessitava formalitzar 
la realitat dels seus vineles per a reconèixer-se 
corn a tal. Molt s'ha escrit sobre tot allò durant 
els darrers anys. Però, curiosament, poques 
vegades s'ha interpellât a una variable que, al 
meu entendre, va ser fonamental en el marc 
d'aquell fenomen col-lectiu al llarg d'aquells 
mesos: la cura del llenguatge. Corn també 
Fluxus va desenvolupar un llenguatge autòcton 
d'interrelació artística entre els seus membres o 
The Beatles van posar de moda un nou llenguatge 
de subjectivització identitària entre els joves, 
el llenguatge en el context de les ocupacions 
manifestava la nécessitât d'una performativitat 
autònoma des de la quai consignar l'obertura 
d'una nova col-lectivitat. Per aixi dir-ho, el nou 
cicle politic s'obria des de l'estipulaciô d'un nou 
llenguatge per a la acciò en comò, és a dir, si tota 
acciò és musical, corn postulava Fluxus, des de 
l'estipulaciô d'una nova música de les esferes 
socials. Ser un nosaltres.

És possible que aquella revolta, i el nou cicle 
politic que s'ha obert des de llavors, hagi tingut 
dificultats per a la identificació d'una banda 
sonora des de la qual autoidentificar-nos com a 
moviment. On sòn les cançons de la revoluciò? 
Quins sòn els seus himnes? Probablement, 
aquesta és una qüestió en la quai ningù 
s'aventuraria a designar un repertori dar com 
a resposta. Possiblement, perqué no existeix.
A l'Estat espanyol, per posar algún exemple, el 
tancament dels mítings de Podemos a Madrid 
amb Uestaco, de Lluís Llach, o deis mítings de

Barcelona En Comú amb la cançô que va donar 
pas a la Revoluciò dels Clavells portuguesa, 
Grándolo, Vila Moreno, podrien ser exponent 
d'aquest dèficit d'un cançoner propi. Per altra 
banda. Tintent benintencionat de Fundaciò Robo 
de crear un catàleg de cançons per a la revolta 
no sembla, tampoc, haver assolit els seus anhels 
de popularitzaciò. Potser podria aventurar-se 
que la mùsica de la revoluciò no és cap cançoner 
de protesta, no és un què sinò un com, un modus 
operandi Un com estem resoltes les persones 
a constituir-nos en un nou subjecte politic des 
de la base, a constituir-nos en aquest nosaltres 
mitjançant el nostre propi llenguatge. Una música 
d'acciò, interpretada des d'una multiplicitat 
infinita de gestos, intercanvis i afectes. Pot 
ser que la relació entre música pop i política 
avui radiqui en la nostra práctica a Tentorn de 
la qüestió de la propietat intellectual, en la 
possibilitat d'ús de la Ilicéncia de domini públic 
malgrat les recomanacions de la mateixa Creative 
Commons. Pot ser que radiqui en el manteniment 
d'estructures irreductibles per a la lògica 
hegemònica de consum cultural capitalista. En la 
possibilitat de decidir d'asseure's al bell mig del 
carrer a escoltar el brogit que ens envolta. En la 
conversa intranscendent amb aquell veí amb el 
qual no havíem parlât fins ara. Una música per a la 
revoluciò que no és ni tan sols música. Fleus aquí, 
potser, Testranyesa incomprensible d'aquesta 
revoluciò musical. Subtil com comptar des d'un 
escenari els membres del públic, subversiva com 
fer-te pensar que hi ha una noia que t'estima i que 
n'hauries d'estar content.

Les crestes del punk 
segueixen estant de 
moda entre els joves 

rebels.
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Guillem d'Efak: un poeta de café amb llet

ANTONI RIERA

" F E S T I V A L S  
D'ESTIL 191)8”

Reriiilii lini
SANTUARIII Hi IA ÜAIU I
O rg a n iz a d o  p o r

con el p a tr o c in io  de l 
E x c m o . A y u n ta m ie n to

H o y  J U E V E S , d ía  15 
A L A S  10'45 N O C H E

ff J !

con la Intervención de 
MARIA
JORDI IVANCO 
EULALIA RIPOLL 
LLORENQ 
MONTSERRAT 
ANTON CARRERA «el 
poeta del carrer», acom
pañado a la guitarra 
clásica por JORDI 
CARTUIXA 
OVIDI MONTLLOR 
y la actuación especial 
de EULALIA BLASI con 
la colaboración de 
«l’Esbart Verdaguer». 

presentado por 
GUILLEM D'EFAK

P a r a  e l n o rm a l fu n c io n a 
m ie n to  de l S E R V IC IO  E S 
P E C IA L  D E  A U T O B U S E S
a l R e c in to , se ru e g a  a  c u a n ,  
to s  p ie n s e n  u t i l i z a r  este  
m e d io  de t r a n s p o r te ,  re s e r .  
ven  con a n t ic ip a c ió n  sus  
lo c a lid a d e s  en  la  ta q u i l la  
in s ta la d a  en  e l P aseo  P . de  
R iv e ra , a b ie r t a  de 7 ,30 a  9 
c a d a  d ía .

«De mi sempre han dit que som de café amb llet.
Sí, sí. Ma mare, que era negra, hi va posar el café.
I mon pare hi va posar la llet.» Aixi era, aixi es 
definia i així parlava Guillem Fullana Hada d'Efak. 
Entre la boutade i la transcendència va transitar 
sempre el seu diseurs i el seu món creatiu. i així 
vivía, també, qui es va fer dir en cercles artístics 
Guillem d'Efak.

Però qui era, reaiment, Guillem d'Efak? Qué 
hi felá un negre de Guinea al Manacor rural de 
la postguerra mallorquína? Cal repassar, ni que 
siguí amb dues pinzellades la joventut de Guillem 
d'Efak per comprendre l'univers creatiu d'un 
homenot d'aquells que en neix un cada cent anys i 
gairebémaisura.

D'Efak va arribar a Manacor a la primeria dels 
anys trenta, amb poc més de tres anys d'edat.
Son pare, Antoni Fullana, Cremat de malnom, era 
un militar destinât a Guinea, aleshores colònia 
espanyola. El petit Guillem va néixer d'una relació 
de son pare amb una princesa fang. En veure-li al 
front la taca que distlngia la nissaga dels Cremats 
no va tenir dubte que es tractava d'un fill seu i 
decidí emportar-se'l cap a Mallorca. La mare es 
quedé a Guinea, però la seva pérdua i abséncia 
romangueren per sempre més dins el cor esmitjat 
de Guillem d'Efak.

D'anécdotes i facécies de Guillem d'Efak al 
Manacor de la postguerra n'hi ha a cabassos. Les 
mares deien ais infants: «No juguis amb en Guillem 
Cremat, que mascara.»

Qui realment va pujar aquell nin negre dins 
un món de blancs va ser una germana de son 
pare, la tia Margalida Cremada. Ella i aquell poblé 
mallorqui dels anys trenta ajudaren a forjar un 
cabal lingüístic i una mitologia de la infantesa 
determinant en tota l'obra posterior de Guillem 
d'Efak.

Té olor la infancia?
Tu dius que si,
Jo die que no.
Lo nostra infónda
sois fo pudor.
Cotolino cotolono
penjo el Hum o lo poret

i veuròs les milicianes 
que Jo bon fet brut i net.
A lobibili.Alabibilà.
Tu ets fora i tu ets co.
Jaeispodeu motor 
que están confessots.

Poes poemes, o potser tots, qui sap, podrien 
resumir tan bé la mitificació d'aquells anys 
primerenes, el joc, la memòria, el to popular, 
el pes incommensurable de la guerra civil i les 
seves devastadores conseqüéncies, sobretot a 
Manacor...

En els seus darrers anys a la vila de les perles 
i les coves, que eren els seus anys de primera 
joventut, va formar part de l'Orquestra Guinea, i 
va ensenyar de llegir i escriure ais pagesos de la 
contrada. Ell els ensenyava lletra i d'ells aprenia 
I'habilitat d'improvisar, de crear poesía oral des 
del no-res, des de la facécia més banal i, a més, al 
punt, de forma immediata.

Guillem d'Efak, però, era una ànima Hiure, 
incapaç de romandre dins la closca de l'ou que 
l'havia agombolat i li havia donat forma durant 
els seus anys de creixement. Les mateixes 
persones, les mateixes converses, els mateixos 
indrets, serien impossibles de mitificar si no 
els abandonava per lliurar-se eli mateix a un 
creixement que no s'aturaria mai. EH mateix 
recordava que Guillem d'Efak «no va néixer a 
Manacor i tampoc ara no hi habita, encara que 
mai no ha deixat de viure-hi». Parti de Manacor i 
va fer de miner, de veremador, de guia turistic... 
Però la via inestroncable del bruixot manacori ja 
havia començat a brollar sense aturall: la cançô i la 
poesia l'acompanyarien durant tota la seva vida.

Guillem d'Efak, a Palma, cantava a La Cubana, 
un locai musical immers dins la Mallorca daurada 
dels seixanta, la del boom turistic i el dobler 
fácil i el sexe desinhibit. Un vespre de bauxa s'hi 
presentaren els escriptors Josep Maria Llompart, 
Llorenç Moya, Miquel Ángel Riera i Jaume Vidal 
Alcover. Per agrair-los la visita, d'Efak els dedicò 
una cançô en caíala. Llompart, admirat, va veure 
tot d'una una oportunitat única d'incorporar aquell 
mallorqui negre al moviment de la Nova Cançô 
catalana.
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Edició dissímil de te novel-la Abismos, un títo l que 
correspon a la traducció castellana'de l'original 
Tanta/, de Miquel Llor. descriptor catalá (1894- ’ 
1966) relata-en aquest Ilibre la to rtuosa  vacil-lació 
del protagonista, en el qual ei sentim ent 
d'incomprensió i d'aïliament prevalen fins al punt 
de portar-lo  més enllá del llindar de la raó, posant 
en evidéncia una disfunció entre  la percepció 
del món que l'envolta i els esforços per amarrar 
un estâ t mental a la deriva. Un abisme entre 
íncomprensions incrementa una incomprensió 
que no deixa de fe r augm entar febisme. Davant 
d'aquest allunyament, una veu ferma, constant, 
va sargin t de paraules la distància. Davant les 
posicions més enfrontadas, form ula una pacient 
perm uta de fils  que pretenen re s titu ir la unió

del diàleg. Sembla que aquesta veu composa un 
manual de política practica, una política entesa 
com un art: l'art de dialogar i a rribar a acords, fins 
i to t en aquellas ppsicionsmés antagonistes que 
recauen en el precipici de la Inintel-llg ibilitat.

Si l'escriptura és un codi d'acords en 
l'enllaç deles parauies, si és la continu'ítat deis 
s ign ificats e s tru c tu rá is  en construccions 
lingüístiques te ix in t la com plexltat de les idees, 
hem de considerar la p lu ra lita t des d'altres 
ambits. L'escriptura plural del present és la 
suma diversa dé posicions que s'enfronten i es 
complpmenten. Aquesta s'adequa més ais espais 
en blanc de mediació, ais bult's entre paraules que 
conform.en l'escolta, a aquells espais no vistos 
ni consideráis a priori; advertits , però, només

quan se'n fa evident la seva manca, L'adverténcia 
és dones no desatendre aquests espais en les 
seves distáncies oportunos, ja que manlleva 
les consideracions que fan possible el diàleg 
entre iguals. La diferèneia en les idees i en les 
paraules que les expressen demana un espai que 
es pot considerar fé r til i propiel, desvetilador 
de l'encontre i preservador deí respecte, Ens 
demana, en definitiva, l'atenció i la vigilancia de la 
distancia activa entre les tibes de la discordança, 
per fe r de la confiança en l'intercanvi Iliure un 
espai sempre d isposât a fe r costura de paraules. 
Un projecte de Mar Arza

www.mararza.com
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Formes de desaparició /  Uaparent banalitat

GEMMA GASCÓN /  Text i fo to g ra fía

5 $

V / :

Quan l'Alice Munro (Ontario, 1931) va començar 
a escriure, va ser titilada de «mestressa de casa 
que troba temps per escriure relats». Aquesta 
mestressa de casa es convertiria uns seixanta 
anys més tard en Premi Nobel de Literatura (2013). 
I ho faria com a mostra del conte contemporani 
i per la seva gran habilitât per mostrar les 
contradiccions dels éssers humans. En un article 
recent al PuntAvui, Valérla Gaillard la descriu corn 
«l'escriptora de l'aparent banalitat». Aparent, 
perqué no en té res de banal. Els seus relats es 
caracteritzen «pels girs sobtats de la vida, per la 
intervenció de l'atzar, la desaparició i reaparició 
de persones, espais, temps. Allò inesperat, pie 
de vida, de desconcerts, de dolor, d'alegries 
sobtades, éxits fugissers. Les persones i les seves 
esperances, pors, dubtes», tal corn ho descriu 
Soledad Puértolas.

En un moment donat, Antoni Tapies va partir 
d'un fet aparentment banal corn és la dificultat 
de posar-se els mitjons per iniciar un procès on 
tornava de forma especial al cos, a la corporalitat, 
a la condició humana reflectida en el cos 
fragmentât. Tapies utilitza elements quotidians, 
del dia a dia, si, com la cadira, els mitjons, l'armari

pie de roba..., però això tampoc té res de banal.
És un artista que précisément va Iluitar per 
desprendre's de tota realitat superficial i que 
croia que l'art podia ajudar a recuperar alguns 
valors fonamentals per a I'home que s'havien 
menystingut massa alegrement. Creia en la 
nécessitât de tornar a la sacralització, fins i tot, de 
la vida quotidiana, perqué potser aixi li tindriem 
més respecte. També afirmava que hauríem 
d'aprendre d'altres cultures que mantenen la 
importància de les coses senzilles, dels petits 
rituals diaris, de la importància de cada gest.

Considerar quelcom banal pot ser un acte 
superficial. Una forma de simplificaciô de la 
complexitat. Una defensa davant la incomprensió. 
Una capa protectora que ens fa romandre en 
la superficie, allá on som incapaços de fer una 
immersió més profunda. Quants creadors i 
creadores magnifies deuen haver desaparegut 
pel fet de ser classificats erròniament o 
prematurament amb I'etiqueta de banal? És 
a dir, pel fet de ser condemnats a la categoria 
de quelcom mancat d'interés, trivial, sense cap 
Originalität?
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A la  pàg in a  d'inici:
Dian Sabadell del 15 
d'agost de ig 6 8 . Publicitat 
de l'espectacle "Xou-Nou" 
que va abrir eis Festivals 
d'Estiu organitzats pel grup 
Palestra.

A baiz :
Actuació de Guillem d'Efak al 
teatre La Farándula aprinci- 
pis dels angs setanta. 
Fotografia de Lluis Brunet

A baix:
Imatge corporativa 
del Corre llengua 2015 
a Sabadell. Disseny 
de @milvietnams 
(Diego Muñoz).

D'Efak començà a cantar en calala ais cinemes 
de Palma i l'any 1963 va comprendre que era 
el moment de fer el salt al circuit de la cançô 
catalana. D'aquí vendrán vuit discs enregistrais 
amb Concèntric entre els anys 1965 i 1968, i que 
tres décades més tard la discogràfica Blau tengué 
esment d'arreplegar en un doble CD que compila 
la seva discografia completa.

«A la sang hi du ritme, swing i sentit musical.» 
«Un nou estil d'una emotivitat extraordinaria.» 
«No és un mallorquí que imiti un estil exotic.»
«No sé, ni m'importa, si les cançons d'en Guillem 
es taran populars. M'encanta, però, que les 
seves poesies esdevenguin cançô.» «Una veu 
entranyablement mallorquina i popular, una antiga 
ironia riolera, una aleñada d'aire frese del camp.» 
«En la moda actual de les cançons en calala 
Guillem d'Efak hi ha entrât com un terratrèmol.» 
Són aqüestes només algunes de les frases que 
hem triât gairebé a l'atzar entre les critiques que 
s'escrigueren arran de l'eclosiô del Guillem d'Efak 
músic.

La cantant Joana Gomila, ànima de Projecte 
d'Efak, una proposta de revisiô, represa i 
reinvidicaciô de la música de Guillem d'Efak 
que va tenir el seu moment de glòria entrât el 
segle XXI, ho explica amb altres paraules: «Quan 
Concèntric li va demanar per enregistrer, amb 
aquella proposta ens arriben els seus discs 
amb uns arranjaments per a big bond que sôn 
espectaculars. Avui ens poden sonar antics, però 
allò és jazz i és molt béstia que ell, que venia 
d'una altra cultura popular que no és africana, 
s'hi avingués tan bé. De cop eli mescla una cosa 
molt tradicional amb aquell jazz que es feia en 
aquell moment, amb uns mùsics extraordinaris i 
amb uns arranjadors ùnics. L'explosiô és aquesta 
combinació entre aquesta música popular 
complètement lligada a la paraula corn la nostra 
i aquests arranjaments tan americans, i amb el 
filtre d'uns mùsics molt bons.»

l encara afegeix la cantant manacorina: «EH, corn 
a intèrpret, és el que fa que aquella música sigui 
aixi, que tot tengui unto dramàtic, que es mou 
entre el cant i la interpretaciô. l aixô, per exemple, 
era el que sempre va dir Ovidi Montllor que havia 
après d'ell.»

A banda, però, dels discs i els concerts, 
quedava encara una nova aventura musical: La 
Cova del Drac. Sota el mecenatge d'Ermengol 
Passola i l'impuls de Josep Maria Espinàs, Guillem 
d'Efak obri aquest cafè-teatre al carrer de Tusset 
de Barcelona, i comptà amb les actuacions dels 
qui serien primeres figures de la Cançô, com ara 
Maria del Mar Bonet, Lluis Llach, Marina Rossell 0 
Ovidi Montllor. Guillem d'Efak hi actuà centenars 
de vegades.

Però ni les cançons, ni els discs, ni les 
actuacions, ni La Cova del Drac acabaren 
mai de donar consol a la vertadera i pregona 
ànsia creativa de Guillem d'Efak; la poesia. 
Necessitariem un altre article sencer, 0 potser 
un llibre, per parlar-ne. Publicà en vida fins a 
cinc Ilibres de poemes, un dels quais. Modano 
i l'orbre, va merèixer el premi Carles Riba del 
1969. Aquest any que ara estam a punt d'encetar 
sortirà publicada per El Gali Editor, la seva poesia 
completa, per a qui la vulgui revisar, conèixer 0 
descubrir.

Començàvem amb una facècia, i acabam amb 
una altra. Li demanaren en una entrevista: «Vôs, 
qué us sentiu, blanc o negre?» «Mallorquí», digué. l 
solia afegir: «Som del Barracar de Manacor, catalá 
i europeo i, si entre aqüestes coses n'hi ha d'altres, 
no m'interessen gens!»

Per conèixer la vida i l'obra de Guillem d'Efak es fa 
imprescindible la consulta de Balada d'en Guillem 
d'Efak, de Bartomeu Mestre, publicat en segona 
edició revisada per Edicions Documenta Balear 
l'any 2010.
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Antoni Riera (Manacor, 1971) és professor i 
periodista. Llicenciat en filologia catalana 
per la UIB. Després de passar per diferents 
mitjans de comunicació (Diari de Bolears, 
SomRádio, TVE-Balears) va participar en 
la fundado de la revista Cent per Cent, la 
qual va dirigir durant més d'una década i 
on encara avui col-labora setmanalment. 
Actualment és professor de secondària a 
riES Porto Cristo i col-labora amb articles 
d'opinió al diari AroBoleors.
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«Sempre enyoraré els anys que he viscut a Can Puigjaner»

MARIA M ANY05AM A5IP

Fins al 2015 Testada del cantautor manacorí a 
Sabadell era la historia no contada, aquí i també 
arreu. Va ser al 2010 amb motiu de Taniversari 
dels 15 anys de la mort de Guillem d'Efak que Joan 
Martorell va musicar i donar a conèixer un poema 
fins aleshores inédit de nom «Can Puigjaner».
La presentació va ser el sus a les inquietuds, 
a les preguntes i Tinici de les recerques per 
documentar els anys que el manacorí va viure a la 
ciutat. Segons sembla, d'Efak va viure a Sabadell 
la segona meitat dels anys seixanta, corn a minim 
un any, alguns testimonis el sitúen al barri el 1965, 
i fins al 1974 hi ha noticies al Diori de Sobodell 
sobre la quinzena d'actuacions que va fer l'artista 
a la ciutat.

El 1965 Can Puiggener era un barri en 
construcció. Situât a Talçada de la Creu Alta 
però a l'altra banda de la via del tren (ara, la Gran 
Via) era una barriada que acoHia bona part de la 
immigració que arribava a Sabadell. A tocar de les 
vies, segons diuen els testimonis, hi havia quatre 
casetes. En una d'elles s'hi va instaTlar en Guillem 
d'Efak amb la seva primera dona, Josepa Albanell, 
que era de Sabadell, i la seva filia Hada d'Efak.
La capital del Vallès Occidental va ser Timpàs 
entre els èxits de Palma i la fama de Barcelona. 
Pilar Porcel, que en aquells anys treballava a la 
guardería de Can Puiggener, juntament amb en 
Lluis Subirana —amant de la cultura catalana i 
veí del barri—, en saber que el cantautor era a la 
zona, van anar-lo a buscar. La primera actuació 
que va fer a Sabadell va ser improvisada, «sense 
cartell ni publicitat ni molt menys cap fotografia»; 
va ser a una festeta que van organitzar per a les 
families de la barriada en la qual eli va actuar per 
fer-ne la cloenda. Els testimonis conten que va ser 
una actuació molt aplaudida pels assistents, tot i 
no entendre el catalá, i que eli en va sortir satisfet.

De la má de Palestra
L'octubre del 1965 en Guillem ja havia contactât 
amb Salvador Pité, del grup de teatre Palestra, 
que el va convidar a cantar unes cançons 
amb motiu deis desens Festivals d'Estiu que 
organitzava anualment la companyia. Segons 
explica Fité, Guillemd'Efak es va mostrar 
«encantat» de participar-hi i es va oferir a cantar 
també durant la missa. Així, el vespre del 2 
d'octubrede1965 l'Avemorio de Robinés, amb

acompanyament d'harmónium i veu de Guillem 
d'Efak, va fer vibrar els assistents al santuari de 
la Salut. El diari publicava dins la crònica de la 
jornada que d'Efak; «Asistió al acto como omigo 
de Palestra, dedicando uno solve o la Virgen 
durante el transcurso de la Sonta Miso, y deleitó o 
todos los assistantes a lo ceno con algunas de las 
condones de su repertorio...» Aquell episodi va ser 
Tinici d'una gran amistat i també el començament 
de les seves actuacions a Sabadell. La presentació 
oficial al públic va ser aquell mes d'octubre al Saló 
del Cercle Sabadellès, situât on hi ha ara el bar 
del Teatre Principal. El reclam del concert va ser 
sentir cantar en directe Lo bolada d'en Jordi Poco, 
que en aquells temps ja era famosa.

D'Efak s'hi va sentir bé, amb el grup Palestra, 
amb qui va forjar una bona amistat. El 1968 
el cantautor va tornar a actuar a la ciutat per 
presentar TespectacleXou-nou en la inauguració 
dels Festivals d'Estiu d'aquell any. La premsa 
explicava: «El espectáculo agrupo números de 
músico, danzo, condón y poesia, presentado por 
Guillem d'Efak». Es va fer a les escales de La Salut 
amb la participació de Jordi Vivanco, Eulalia Ripoll, 
Llorenç Montserrat, Anton Carrera, Eulalia Blasi 
i Ovidi Montllor. Tot i que aquesta época va ser 
molt moguda i sabem que Guillem anava i venia 
pels Països Catalans, el 1970 el diari el defineix 
com a «convecino de Sobodell».

Presentador amb l'Acadèmia Belles Arts
Posteriorment les amistats sabadellenques li 
perden la pista i no en tornem a tenir testimoni 
personal fins al 1972, quan Guillem d'Efak fa una 
compra a Cal Ventura, botiga de catifes i articles 
de viatge molt coneguda a la ciutat. Francese 
Ventura recorda haver-li portât un embalum a la 
carretera de Terrassa i posteriorment tornar-hi 
per proposar-li de presentar l'acte d'entrega 
del II Premi de Teatre Català Ciutat de Sabadell, 
organitzat per l'Acadèmia de Belles Arts; tasca 
que eli va assumir de grat.

A Tesdeveniment hi van asistir personalitats 
del món de la cultura, la política i les finances. El 
diari ho resumia: «Como suele decirse, el todo 
Sobodell acude a lo cito». El jurat ostava format 
per artistes de renom: Maria Aurélia Capmany, 
Albert Boadella, Xavier Fàbregas, Feliu Formosa, 
Fabià Puigserver, Frederic Roda i Ricard Salvat

^ 1

A d ah :
Portada del Sabadell 
delydejulloldeigyz. 

Guillem d'Efak (a doit 
el tercer per ¡'esquerra) 

fa entrega del II Premi 
de Teatre Català de 

Sabadell al mallorqui 
Francesc Barcelô 

Fortuny, en un acte de 
lAcadèmia de Belles 

Arts.

A baix:
Diari Sabadell del 30 

d'octubre de ]9 65 . 
Publicitat del primer 

concert oficial de Gui
llem d'Efak a Sabadell.

D esem bre 2015 • Q uadern 35



^ ^ T T T l  1 111 !1 f !

o m

Funny-GirI BMeWSTKBWflMSStMFfUNWai-

Teatre Municipal Farándula
ProKím dkimenge, tard» a hs S'30 

LA JOVESTUT DE LA FARANDULA 
tunanta I'aatreoa da

EL DiMonri
CUCARELL

D’EN GUILLEH D'EFAK
Maacio honorífica an al XVUI cooears d'obras (faspactada infantíf

jUift obra alegre I divertida
tab eaa^ns d’ea Gnillea d’Efak!

Persianas Americanas 
sin caja, Stil 2000

Para sb iBstalaeiea ao precúa ebra 
de earpioterta ni aJbañiiería 

PERSIANAS GRADUARLES 
TIPO VENECIANA

td-SABADOL v«avEs.i

A dait:
Díari Sabadell del 2  de 
febrer de 1973. Publicitat de 
¡'estrena de i'obre de Guillem 
d'Efak El d im oni cucarell al 
teatre La Farándula.

A baix:
Imatge duna pàgina de 
I'obre de teatre de El D imoni 
Cucare ll amb el segell de la 
"Dirección general popular 
y  espectáculos" conforme el 
text hav ia  passât la censura 
i podia ser representad 
El document original es 
traba a l'arxiu de la Joventut 
de La Farándula.

—en deien «los "Soneto Sontorunn"amén, del 
cotorro teatral autóctono»—. Ventura explica que 
Guillem d'Efak va ser un presentador boníssim 
que «es feia escoltar, era amé i la gent estava molt 
pendent». Les cent mil pessetes de premi van ser 
per a I'obra Entraré de nit, del mallorqui Francesc 
Barceló Fortuny, i el conegut director Joan Lluis 
Bozzo va quedar en segona posició.

Una vegada més aquesta participació es va 
convertir en lligams d'amistat. Ventura recorda 
bones tertúlies a casa seva amb els membres 
de l'aula de teatre de Belles Arts, i també d'Efak 
i Barceló, on, tots en rotllana —uns asseguts 
al sofá i altres a terra— la feien petar mentre 
l'ampolla de conyac Torres X de cuinar anava 
donantlavolta.

Poe després Guillem va tornar a ser a les 
portades del Diari de Sabodell, i el 4 de febrer 
de 1973 va omplir el teatre La Farándula amb 
l'estrena de l'obra El dimoni Cucarell, sota la 
direcció de Joan Guitard. El text havia obtingut 
una menció honorífica al XVlll certamen de 
teatre infantil organitzat per la Joventut de la 
Farándula i part del premi era posar-la en escena. 
A l'arxiu de l'entitat guarden l'exemplar escrit a 
máquina, amb el segell de la Dirección General de 
Cultura Popular y Espectáculos conforme eltext 
havia passât la censura. Amb motiu de l'estrena 
de l'obra, al diari van entrevistar d'Efak, que 
entre altres coses explicava que feia uns tallers 
de teatre per a nens a Terrassa. «Algo que me 
gustaría también pader hacer en Sabadell, puesto 
que vivo aquí», afirmava.

El pas de Guillem d'Efak per Sabadell no 
va deixar indiferent ningú. Tots els qui el van 
conèixer n'expliquen histories sensibles, 
converses humils, actuacions brillants, que han 
estât recollides en el breu documentai présentât 
al Correllengua 2015 Guillem d'Efak i Sabadell.
És l'inici d'una investigació que pretén resseguir 
el pas de Guillem d'Efak per Sabadell, i qui sap 
si també pel Vallès. Perqué és una part de les 
págines de la historia de la cultura deis Països 
Catalans, que ara ja no hi ha ni motius ni excuses 
perqué no sigui contada.

Fa vint anys, en saber de la mort de Guillem 
d'Efak, Pilar Porcel escrivia al Diari de Sabadell: 
«En honor de la veritat, cal dir que abans que a 
Barcelona, Guillem d'Efak va cantar a Sabadell,

a Can Puiggener, en catalá 
i amb un públic immigrant, 
castellanoparlant i sense 
pretensions però que va 
aplaudir amb ganes les cançons 
dolces i plenes de sentiments 
del cantautor mallorqui».

Poema «Can Puigjaner» 
de GuUIem d'Efak
A Can Puigjaner 
són pabresen néixer 
i quan moren més.
A Con Puigjaner 
quan se mor un veli 
neixen tres infants 
ton pobres comell.
A Con Puigjaner 
quan ploren les dones 
mai ociariràs 
sis'homortunhome 
a honotun infont.
A Can Puigjaner 
si et canses de viure 
et pots tirar al tren.
A Can Puigjaner 
qui té uno mica 
dóno a qui no en té.
A Can Puigjaner 
qui se la sop fer 
es fa uno barroco 
i no paga llaguen 
A Con Puigjaner 
els pobres que hi viuen 
nosónmorts defom 
però quan es moria 
jo els enterraran.
A Can Puigjaner 
els morts no es deixen 
al mig del correr.
Sempre engoraré 
els anys que he viscut 
a Can Puigjaner. 
Compartint lo sol, 
comportint la fom, 
compartint el sol, 
compartint el dal.
A Can Puigjaner.

María Manyosa Masip. Comunicadora social i periodista. Va treballar en diferents 
mitjans de comunicació durant tres anys a Mallorca. A través deis seus amies 
manacorins va tenir l'oportunitat de conèixer la figura de Guillem d'Efak. L'any 2010 
pren consciéncia de l'estada de Guillem d'Efak a Sabadell i el 2015, juntament amb el 
periodista Guillem Mota i amb motiu del Correllengua, presenta el breu documental 
Guillem d'Efak i Sabadell.
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"Les imatges de les séries comencen a formar part de 
la nostra iconografìa"

PILAR MAURELL

Les séries de televisiô han esdevingut en els 
ùltims anys un espai per desenvolupar projectes 
ambiciosos que han trencat amb l'estil i les 
normes de décades anteriors. HBO va ser una de 
les primeres cadenes a descubrir el potencial d'un 
producte televisiu realitzat amb grans mitjans i 
amb els millors guionistes, alhora que va saber 
aprofitar el fenomen de la globalitzaciô, créant un 
estil que ha travessat fronteras i que, en alguns 
casos, ha substituït el cinema.

Fenômens corn Juego de Tronos -amb una 
audiéncia de 20 milions d'espectadors, en la 
cinquena temporada-, la británica Black Mirror,
O Breaking Bad, Mad Men, Los Soprano i, anys 
abans. Perdidos, han suposat un nou ressorgiment 
de les séries que, durant moites décades, anaven 
dirigidas a un public familiar i acotadas al que

se suposava que era políticament correcte. Les 
noves tecnologías i especialment la massificació 
de l'ús d'internet i deis aparells intel-ligents, 
com teléfons mbbils, tauletes i televisions han 
afavorit l'aparició de plataformas com Amazon 
i Netflix, d'abast mundial, que s'han encarregat 
d'estendre el fenomen arreu del món. Uns canvis 
que han provocat també un nou tipus de públic, 
més individualista i molt més tecnológic, que 
consumeix aqüestes propostes quan, com i on vol.

Per tot aixô, les séries han passât de ser un 
producte de consum popular, propi d'un dissabte a 
la tarda davant el sofa, a ser un fenomen quasibé 
de culte que en alguns casos ha arribat fins a 
museus i sales d'exposicions, i que protagonitza 
nombrosos festivals arreu, corn el que se celebra 
a Barcelona cada primavera, el Serielizados Fest,

Els guionistes de 
les series de cuite 

moites vegades ens 
enfronten a una 

realltat conviant i 
dura que no volem 

veure, com en un mi
rali trencat gue ens 

ofereix diferents 
punts de vista.
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A d ah :
Walter White (Bryan Cranston) 
és Heisenberg, un quimic 
professor dAlbuquerque, Nou 
Mèxic, diagnosticat amb zdncer 
de pulm d, que decideix fcbricar 
metanfetamina per garantir el 
futur de la seva familia. AMC.

A baiz;
Jesse Pinkman (Aaron Paul) és 
ex alumne de Walter White i 
company en el trdfic de metan
fetamina. Consumeix, fabrica i 
trafica des que anava a l'escola. 
AMC.

A la  página següent;
Els dos protagonistes de 
Breaking bad, creada i prcduido 
per Vince Gilligan. AMC.

un projecte de Víctor Sala i Betu Martínez que ha 
anat creixent a partir de la pagina web i la revista 
serielizados.com, i que en l'ùltima edició va portar 
a Barcelona a Dan Harmon, el creador de séries 
com Community i Rick <& Morty. Parlem amb un 
dels creadors de Serielizados, Victor Sala.

Les séries de TV han passât de ser un producte 
de consum popular a un objecte de culte.
Les séries sempre ens han acompanyat però en 
els ùltims temps sembla que tenen més prestigi 
social. El pùblic ha canviat i, en certa manera, s'ha 
culturitzat i intel-lectualitzat el concepte. Però 
sempre hi ha hagut creadors que han considérât 
les séries corn un objecte d'alta cultura i Alfred 
Hitchcock amb L'hora d'Alfred Hitchcock [una série 
de televisiô creada per eli i emesa per la cadena 
CBS (1955-1964) i per la NBC (1964-1965)] 0 Rod 
Serling amb La Dimensió Desconeguda, ja tenien 
la voluntat d'arribar a molta gent a través de les 
seves històries però sense rebaixar el to.

Ara estem vivint la tercera edat d'or de les 
séries.
Sí, però és un terme que no m'acaba d'agradar.
Ens fixem molt en el que es fa a Estats Units 
però sempre hi ha hagut grans séries, sobretot a 
Anglaterra, per exemple, amb un nivell molt alt.
El projecte Serielizados va néixer amb el repte

que els articles periodístics que parlaven de 
séries passessin de la secció d'oci i televisiô dels 
diaris a la de cultura, corn es fa amb el cinema. Es 
considera el cinema corn art, fins i tot pellicules de 
diumenge a la tarda, aixi dones, per qué no passa 
el mateix amb les séries de televisiô? Finalment 
ha estât el public qui ho ha percebut i les cadenes 
de televisiô han marcat les seves pròpies Unies, a 
banda que ara hi ha una extraordinària tornada de 
guionistes que es dediquen a escriure séries, corn 
passava a l'època de Hitchcock i Serling.

Qué ha canviat?
Un dels canvis és la percepeiô dels professionals, 
també dels actors. La indùstria considerava 
les séries com un espectacle de segona però 
en aquests moments les estrelles del cinema 
ja no les desprecien i fins i tot volen ser-hi. 
Matthew MeConaughey va voler participar a True 
Detective, [que la HBO va estrenar el 2014 i en la 
qual MeConaughey interpreta un detectiu de la 
policia de Louisiana]. A més, Hollywood ha tirât 
cap a grans projectes de superherois per exemple, 
mentre que la televisiô ha capgirat el format i 
els guionistes tenen més poder, la qual cosa ha 
propiciat que una nova tornada d'escriptors de 
talent hagin trobat a la televisiô un canal més nou. 
A banda que hi ha hagut el fenomen d'internet que 
ha afavorit aquest procès.

I han aparegut nous agents com Amazon i 
Netflix.
Internet ha afavorit que a nivell de distribuciô 
apareguessln nous agents, en alguns casos 
amb interessos aliens a la creaciô, per vendre 
més fibra óptica, o més productes com en el cas 
d'Amazon. Aquests agents acaben fent contingut 
audiovisual per afavorir que el pùblic s'acosti a les 
seves plataformes i fidelitzar-lo. En realitat és una 
mercantilització del contingut audiovisual, volen 
que hi hagi molt transit a la seva web i aixô fa que 
s'hagin globalitzat els continguts.

I el pùblic també ha canviat.
Si, ja no esperem que arribi Homeland doblada a 
Cuatro, i fins i tot la volem veure el mateix dia que 
s'estrena a EE UU. El món s'ha fet petit, tot viatja 
molt rapid i apareixen coproduccions amb altres 
països, com Netflix que realitza una sèrie amb 
Channel Four a Anglaterra. Estem vivint la gran 
bombolla de I'audiovisual i mai s'havia créât tan 
contingut. Si es mantindrà o no, no ho sabem, però 
de moment les grans están marcant el seu perfil. 
Des del punt de vista dels creadors, el moment 
actual és bonissim, pots picar a 15 portes per 
vendre lateva sèrie.
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Jon Hamm és Don Draper 
a Mad Men. AMC.

Aquest nova època d'or comença amb H BO?
HBO [un dels canals de televisió per cable i 
satèMit més populars a EE UU i America Llatina, 
propietat de Time Warner] va crear un perfil 
de sèrie determinai, amb elements que fins 
aleshores no es podien veure a la tele americana, 
que feia productes per a tota la familia. Els seus 
continguts estaven destinais a un públic adult i 
van apostar per grups més petits, créant histories 
per agradar a una minoria. Aquí, aquest pas encara 
Them de fer.

Però amb la globalitzadô les minories son molta 
gent.
Això ho explicava el Ted Sarandos de Netflix 
quan parlava de Beosts of No Notion, la pel-licula 
de Gary Fukunaga que fou director de la primera 
temporada True Detective. La van passar a les 
plataformes Netflix de tot el món i el primer dia 
va tenir més audiència que qualsevol pel-licula 
de les més vistes al cine. Això de tenir tots els 
continguts en un sol clic ha fet que molts petits 
grups de gent puguin connectar-se i no sigui 
necessari omplir sales de cinema. Tens molts 
petits grups que fan una audiència molt gran.

Les séries fìns i tot han arribat al món de l'art.
Si, a The Piróte Cinema, els artistes Nicolas 
Maigret i Brendan Howell van montar una 
instal-lació a Canada que transformava les 
dades P2P en una forma d'art audiovisual [http:// 
thepiratecinema.com/]. Podies veure tot el que 
compartía la gent en aquell mateix moment

perqué et mostrava les transferències Peer- 
to-Peer en temps real a la xarxa [utilitzant el 
protocol BitTorrent]. Per altra banda, penso que 
cada vegada s'està légitimant més una manera 
d'explicar històries seriades que no és massa 
diferent als antics fulletons de Larra i Dickens, 
corn va escriure Jorge Carrion a Teleshokespeore 
(Errata Naturae, 2011). Es torna a aquest tipus 
de literatura que sempre ha estât amb nosaltres 
però que ara ha revifat de manera que el public en 
té una visió més positiva. I aquest és un gran canvi.

També tenim el cas de Ralph Steadman, que va 
traballar amb el periodista Hunter 5 . Thompson.
Li va agradar tant Breaking Bod que va fer un 
retrat de cada personatge i els va exposar en 
una galeria de Londres, [els dibuixos també van 
publicar-se a les cobertes d'una edició limitada 
de la sèrie en Blu-ray]. Les imatges de les séries 
comencen a formar part de la nostra iconografia, 
quan ara veiem imatges de Juego de tronos o 
Breaking Bad ens passa el mateix que abans amb 
pel-licules que han marcat la iconografia del pop 
com Stör Wars o Pulp Fiction... Ara, I'imaginari 
col-lectiu del públic es dirigeix més a les séries de 
televisió que al cine.

A més, anar al cinema és un ritual social que 
cada vegada fern menys perqué el consum està 
esdevenint individual. Per qué les séries tenen 
tant éxit? Perqué les pots veure sol, quan vols i on 
vols. Internet està créant éssers cada vegada més 
solitaris i, per exemple, si t'agrada una proposta 
com Transparent pots posar-te un capítol rere 
l'altre i saps que no et decebran perqué més o
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menys segueixen el mateix estil. El consum de 
séries és, en aquest sentit, menys arriscat que el 
de cinema, et dona una falsa seguretat i a més no 
has de quedar amb ningù. Potser aixô diu molt poc 
de la nostra societal

Però sí que es creen grups d'interès.
Sí, hi ha gent que queda per veure capitals o per 
anar a un festival i ara hi ha la tendència tant en 
cinema com en televisió de crear esdeveniments, 
nosaltres fem regularment els Serielizados 
Late show a la fábrica Moritz de Barcelona. L'any 
passât vam programar l'últim capítol de Breaking 
Bad, perqué els fanatics de la série que el van 
veure sols a casa tinguessin la possibilitat de 
comentar-lo amb altres. Grec que moites vegades 
creem vineles emocionáis amb les séries i, per 
exemple, quan la gent acaba de veure Mad Men es 
pregunta qué farà a partir d'aleshores amb la seva 
vida. Perqué francament li pariaria de més coses a 
Don Draper [el protagonista] que a molts tiets.

I quina és la série que va començar amb aquest 
fenomen?
Perdidos tot i que es va emetre quan començava 
aquest boom, però va saber jugar molt bé les 
seves cartes. Era una bogeria veure-la aquí 
perqué canviava de canal, d'horaris... Tot i aixi va 
aconseguir tenir una legió de fans brutal.

Cap on anem?
Conchi Cascajosa [professora titular del 
Departament de Periodisme i Comunicació 
Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, 
especialitzada en història de la televisió, ficció 
televisiva a Espanya i Estats Units, narrativa 
televisiva i estudis culturáis], ha explicat les 
tendéncies de l'audiovisual i parla que hi ha molts 
personatges femenins forts, també moites 
propostes sobre fenómens naturals i com la 
natura determina certes situacions. A la part de 
negoci, ella parla de moites coproduccions i de 
l'impacte de Netflix a nivell global.

A baix:
Un illa deserta, potser no tan 
bucólica com la de la imatge, 

és l'escenari de la série que 
va iniciar el boom, Perdidos.

A baiz;
Els carrers de Nova York 

protagonitzen moites de 
les séries d'éxit i actualment 

s'hi fon rutes per visitar 
els escenaris exteriors de 

moites d'elles com en el cas 
de Los Soprano.
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L'art contemporani en el mirali de les séries

JORDl CARRION

Reacció de Jesse 
de Breaking Bad ais 
quadres de Georgia 
O'Keefe.

Que t'art és també contextual en som conscients, 
com a minim, des de Duchamp. Arthur C. Danto, 
a After the End of Art: Contemporary Art and 
the Pale of History, parla del transit als anys 70 
entre el modern art, que segons ell no necessita 
la filosofia, i el contemporary art, que, en canvi, 
no s'entén sense ella. Segons el seu parer, el 
nou paradigma es caracteriza, a més de per la 
importáncia fonamental del diseurs filosofie i, 
per tant, de lo ideo, pel fet que els artistes no es 
rebel-len contra l'art anterior (disposen d'ell com 
a arxiu, però no poden accedir al seu esperi); per 
l'autoconsciéncia; per Temancipació respecte a les 
categories d'ordre, beilesa i materialiat, i per una 
determinada estructura de producció.

Aquesta darrera paraula és clau i remet a la 
qüestió del context. En el món de Hollywood l'art 
pot ser comercial, mainstreom. No existeix la 
distinció entre entreteniment i art perqué tot el 
sistema se sosté, precisamene en el concepte de 
l'art de l'entreteniment. i aquest no pot renunciar 
a la matèria de les séries, ni a la beilesa dels plans, 
ni a la il-lusió d'un ordre que, en l'espai domèstic, 
ens faci sentir fora de perill del caos exterior.

Si Danto té raó i el canvi de paradigma té 
Hoc als anys 70, Mod Men, que s'ambienta a la 
década anterior, podria ser clau per analizar 
la relació de les séries amb l'art contemporani.
És l'època, per cert, en qué Andy Warhol, amb 
les seves llaunes de sopa Campbell's i a ires 
projectes, apropa la publicitat, la tipografia, el 
disseny, el conceptualisme duchampià i les arts

contemporànies. És possible que aquests siguin 
dos dels grans moments de la telesèrie respecte a 
aquest fet; un en relació amb un quadre de Rothko; 
l'aire, amb l'emergència de la performance.

Capiol setè de la segona temporada. La nova 
adquisició de Bertram Cooper desperta l'interès 
de tots els seus empleats, fins a tal punt que 
alguns d'ells aprofiten la seva absèneia per colar
se al seu despatx i mirar amb atenció el quadre 
expressionista i abstráete. Els comentaris davant 
la composició vermella de Rothko són bastant 
banals, amb l'excepció deis de Ken Cosgrove, 
que al capdavall és un talentós escriptor que per 
les convencions socials i els imperatius del món 
empresarial renuncia a la seva vocació:

—És com mirar quelcom m oi profond. Hi 
podrios caure a dins.

Més tard, el mateix Cooper rep al seu despatx 
Harry Crane, el responsable del departament de 
televisió de l'empresa, el qual li acaba confessant 
que no sap res d'art contemporani. I en Cooper, 
al mateix temps, li reconeix que a ell només 
l'interessa com a inversió econòmica.

El boom de l'expressionisme abstracto va 
tenir Hoc als anys 50, aixi que té sentit que en 
la década següent la transacció econòmica 
d'aquests Henços sigui comuna entre l'alta 
burgesia nord-americana. En aquells temps, la 
pintura es veuria immersa en la crisi que encara 
l'afecta, precisament en part perqué l'action 
pointing de Pollock va mostrar una via de recerca 
intéressant: el gest, la dansa, la musica (piotava 
a rim e de bebop) no només com a camins cap a 
l'obra, sinó com a obres en si mateixes. Aquesta 
Hnia de les arts plastiques convergeix amb la 
literaria de la generació beat, els recials poètics 
de la quai també son en si mateixos obres d'art 
dramatic i intervencions poliiques, activisme. En 
el capiol vuiè  de la primera temporada trobem 
una escena en qué s'observa el xoc entre la 
cuiura underground i l'oficial. Acompanyat de la 
seva amiga hippie, en Don arriba a un bar en què 
s'està recitant poesia. Primer tenim una lectura 
convencional: l'escriptor que Hegeix el seu text 
davant del públic, però després arriba l'autèntica 
performance: una noia recita un poema, sense 
Hegir-lo, sobre un somni eròtic amb Fidel Castro 
en un Hit king size de l'Hotel Waldorf Astoria, 
amb Nikita Krushev mirant per la finestra. «Vivo
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la revolución», diu en espanyol en algún moment. 
Quan acaba, es treu el jersei i ensenya els pits a 
['auditori. «Massa art per a mi», és ta resposta de 
Donabansd'anar-se'n.

És una resposta irònica, però també 
simptomàtica; i no només de la seva època, 
sinó de la difícil recepció de les propostes 
contemporànies entre el públic general des 
deis anys 60 fins ara. La grandissima majoria 
deis personatges de les séries són incapaços de 
valorar l'art contemporani (o de valorar-lo només 
com a diners). Després d'una visita al Museu de 
Santa Fe que exposa les pintores de Georgia 
O'Keefe, Jesse Pinkman (Breaking Bod, 3x13) diu:

—No ho agafo. ¿Per qué algú hauria de pintar 
una porta una vegada i una altra?

A Jesse li sembla propi d'un psicópata. La seva 
parella, en canvi, opina que cada porta és diferent 
perqué és diferent cada cop que la mires, com 
fumar una cigarreta o fer l'amor.

Ni l'intel-lectual ni l'artista són figures 
protagonistes en la major part de la serialitat 
televisiva. És probable que es tract! d'una 
qüestió d'empatia: ['espectador mitjà no es pot 
identificar amb algú que és culturalment superior 
a eli. És intéressant corn aquest limit esdevé, en 
realitat, un desafiament: corn desenvolupar idees 
complexes, corn introduir ternes i referències 
culturáis en diàlegs versemblants de gent humil, 
criminals, policies, advocats, metges i mestresses 
de casa de classe mitjana.

La teleserialitat contemporània es configura en 
els anys 8o i 90, mitjanqant obres de referéncia 
com Berlin Alexonderplotz (1980), de Rainer 
Weiner Fassbinder, Hill Street Blues (1981-87), 
de Steven Bochco, Twin Peaks (1990-1991), de 
Mark Frost i David Lynch, 0 The Kingdom (1994), 
de Lars von Trier. En aquest corpus possible, pilar 
de la tercera edat d'or, observem com les sèries 
vampiritzen tots els llenguatges precedents: la 
literatura, el cinema, el teatre, al mateix temps 
que redden el llenguatge propi. Mentre que la 
pintura, ['escultura, ['escenografía, la música, el 
vestuari i altres llenguatges expressius tenen 
cabuda naturalment en l'espai de les séries, 
com ho van teñir temps enrere en l'òpera, és 
molt difícil incorporar aquesta idea que esdevé 
fonamental de l'art contemporani a partir de 
Warhol (artista, per cert, de producció serial). Com 
traduir l'art conceptual a l'art de l'entreteniment? 
Com incorporar la performance i instal-lar-la 
en els procediments narratius serials? Com fer 
versemblant la presénda de l'art sofisticat en 
entorns poblats per personatges que no poden 
entendre'l? La meva hipótesi és que aquest , 
procés es va dur a terme a través del crim entés 
com a performance i de l'escena del crim entesa 
com a instal-lació. No en va fou en els mateixos 
anys 70 quan es va encunyar el terme serial killer, 
assassí en sèrie. Parlarem d'aixó en el proper 
capítol.

Imatges de Rothko a 
Mod Men.
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Steampunk: el futurisme vuitcentista

Si Ies tribus urbanes sempre han estât associades a la música i lajaventut, i shan allunyat 
clarament de qualsevol cultura que na fas popular i urbana, la gènesi del moviment 
steampunk és ben diferent: l'estètica i la idiosincrasia d'oquest moviment cada cap mes 
puixant es traba en la literatura de gènere del segle XIX que va idealitzar l'Anglaterra 
victonana. Lexpert en culturo popular i steampunk Xavi Quero ens mtrodueix en els seus 
préceptes.

XAVI QUERO

Elektroxoc es la primera 
moto chopper eléctrica 
redissenL/ada íntegra- 
ment seguint l'estètica 
steampunk.

A la década deis anys vuitanta del segle passât, 
la utilitzadó de l'adjectiu punk era una constant. 
El suport comercial de l'etiqueta cyberpunk amb 
qué es va publicar la novel-la de William Gibson 
Neuromoncer, així com alguns éxits de taquilla 
cinematográfica, van fer que aquest punk fos 
vehicular per a tota mena de générés o corrents 
artístics, fins i tot arribant al punt que, de manera 
irònica, l'autor de ciéncia-ficció i fantasia K.W. 
Jeter s'inventés el mot steompunk per definir 
certa novella de fantasia victoriana amb tocs de 
ciéncia-ficció publicada feia una décadat

El que pocs imaginaren és que recuperar les 
figures icóniques de les novelles de Jules Verne

0 d'El.G. Wells, l'imaginari romantic i gótic de la 
literatura del segle XIX, i la figura d'inventors 
oblidats com Nicola Tesla —així com tota mena 
de ginys mecànics impossibles i impracticables 
que es van desenvolupar al llargd'aquest segle— 
donés tan bon résultat, no només a l'hora de 
desenvolupar un subgénero literari que gaudi
de certa popularitat a la década dels noranta, 
sino també un seguit de creacions artistiques i 
cinematogràfiques que van acaparar el mercat 
audiovisual i de l'oci de finals de la década passada 
ifins ara.

D'aleshores ençà i fins avui, hi ha hagut una 
certa mainstreamitzoció de l'estética steompunk
1 neovictoriana; adaptacions cinematogràfiques 
de la novella gráfica d'Alan Moore The League 
of Extraordinary Gentlemen, de la novella de 
Mathias Malzieu (líder de la banda francesa 
Dyonisos) Lo Mécanique du coeur, o la translaciô 
a la gran pantalla de la série dels anys seixanta 
Wild Wild West; videoclips d'artistes com Nicki 
Minaj, Lady Gaga o Justin Bieber; I'alta costura de 
la mà d'Alexander McQueen; exitosos nissagues 
de videojocs corn Bioshock o Dishonored, o el 
gran éxit editorial d'aquests darrers anys al 
nostre pais de la mà de Félix J. Palma amb la 
seva Trilogía Victoriana (El mapa del tiempo, El 
mopo del cielo i El mopo del coos), que han fet 
arribar al moinstreom el género de l'steompunk, 
que malgrat tot encara gaudeix d'una certa 
marginalitat que fa que qualsevol artesà o 
creador, aficionat o no, pugui dir la seva a l'hora de 
reinterpretar aquest utopie segle XIX que mai va 
existir.

Força mecánica impulsada pel vapor, precisos 
mecanismos de rellotgeria i una imaginació 
desbordant són les principals eines del género 
steompunk, que es nodreix principalment de la 
cultura nord-americana del crofted, així com el

1 Locus M agazine, ab ril de 1987. 2 A rte sa  o persona que fa  tre b a lls  manuals.
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concepte més punk del DI Y (do it yourself), en què 
és freqüent que els aficionats «customitzin»"^ 
elements tecnològics actuals en clau vuitcentlsta, 
corn podría ser el recentment desaparegut 
Datamancer, i també de la cultura del cosploy 
(la dlsfressa i reelaboraclô de personatges de 
l'anlmaclô, cinematogràfics i del còmlc), molt 
popular a la majoria d'esdevenlments «frlkls» 
nord-americans 1 d'arreu del mon, barrejant- 
hotambé amb la literatura degènere ofins i 
tot música, que horn troba en esdeveniments 
d'aficlonats d'arreu del globus, amb especial 
rellevàncla (com a elx vertebrador) dels Estats 
Units.

Alxi dones, trobem en I'steampunk una manera 
Iliure de poder reinterpretar un passât que mai 
va succeir o un futur neovictorià, sovint en clau 
pulpfi on qualsevol prou capaç pot confeccionar 
O combinar peces de roba per crear una mena 
de personatge amb què sentir-se còmode en 
una convenció o un concert d'Abney Park, un 
dels grups més famosos del gènere musical de

3 M an ipu la r i/o  m o d ific a r l'aparença d'un apare ll pe l p rop i usuari 
perqué sigu i més del seu gra t. R elac ionar am b la cu ltu ra  crafter.
4 Novel-les de consum  rapid i barates, popu lars en tre  els anys 1920
i 1940. Reben aquest nom perqué eren ed itades en pasta de ce llu losa  
(pulp, enanglés).

I'steampunk, que barreja rock industrial amb 
músiques aràbigues i balcàniques, i que ha sabut 
capitalitzar corn ningù la seva música publicant 
jocs de roi, jocs de taula, novel-les i tota mena de 
marxandatge del seu imaginari mon neovictorià 
postapocaliptic.

La clau de I'steampunk és una certa 
transversalitat del moviment, no només quedant- 
se en una estètica juvenil, ja que trobem des 
d'adolescents fins a gent ben entrada en la 
maduresa que comparteixen gustos estètics 
i afinitats, fent de l'estètica i el gust per altres 
époques un punt de trobada per compartir l'afició 
per productes i subproductes que van des de 
les séries de ciència-ficció, corn Sanctuary o 
Warehouse 13, al canal Syfy, realities de crofters 
corn Steompunk'd a la cadena americana GSNTV, 
adaptacions cinematogràfiques de classics de la 
literatura del segle XIX amb l'addiciô d'elements 
futuristes a la direcció d'art, jocs de roi i de taula 
corn Castle Folkenstein o Wormochine, i nissagues 
de videojocs que han trobat en l'estètica 
retrofuturista un mercat per explotar, aixi corn 
música de bandes que passen des del folk fins a 
l'electrônica, moda i bijuteria —que trobem des de 
la vessant de la subcultura gòtica i la reelaboraclô 
japonesa en clau «pop» de la moda delXIX de

Abney Park ¿s  una 
banda steampunk 

de Seattle que 
barreja diferents 

estils musicals amb 
lletres influenciades 

per aquest corrent
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Adair;
L'esziu d e20n, Ann i Jeff 
V bnde 'M eer van fer una 
rutc amb el seu gabinet 
de cjr.ositats perpro- 
moaonarel llibre The 
T h a c k e ry l Lambshead 
Cab ne t o f  Curiosities.

A b a il :
L'estst CO steampunk 
tam jearribaals 
telefons mdbils.

«lolita» a dissenyadors amb fort rigor historic a 
I'hora de desenvolupar els seus dissenys.

Usteompunk ha facilitât que tota mena 
d'ucronies (historia alternativa a la coneguda) 
es desenvolupin en diferents vessants, com 
podría ser el dieselpunk, amb tecnologia 
ultradesenvolupada del période d'entreguerres 
i la Segona Guerra Mundial, i amb una forta 
influéncia de les revistes deis anys vint i trenta 
Weird Toles i Amazing Mask; el clockpunk, que 
té com a punt de partida els ginys de Leonardo 
da Vinci a la Itàlia del Renaixement; el romantic i 
ecologista greenpunk, com a la novel-la del gallee 
Josué Ramos, Páramos lejanos; fins i tot ucronies 
basados en la historia antiga, com La república 
pneumàtica del barceloní J. Valor Montero, on 
trobem una Barcino romana molt diferent a la que 
coneixem deis Ilibres d'história.
A casa nostra trobem botigues com Madame 
Chocolat, especialitzada en moda alternativa 
japonesa com el «lolita», i també de steampunk; 
dissenyadors com El Costurero Real, que 
s'iniciaren en la moda medieval i de fantasia; 
atrezzo i props com Prop Corn, La Cámara del 
Alquimista i Factoria Goggles; editorials com 
Tyrannosaurus, Nevsky, Gigamesh o Kelonia, 
que porten anys publicant recopilacions de 
relats i obres d'autors nacionals i internacionals; 
il-lustradors i artistes digitals com Nekro; 
interiorisme com Arte-Facto; joieria i bijuteria de 
Miss Nebel i el britànic establert a Espanya Steam 
Retro, aixi com la tasca del vetera programa 
de ràdio Cabaret de Medianoche, que porta 
des de l'any 2011 divulgant mùsica steampunk 
i neoretro a les ones i en esdeveniments 
temàtics steampunk, balls de mascares i altres 
celebracions d'inspiració retro i fantasiosa. 1 tot 
això sense oblidar l'esdeveniment steampunk 
més gran a casa nostra, l'Eurosteamcon, que se 
celebra a Barcelona des del 2013 i que aplega 
molts d'aquests artistes.

El que podem deduir del perqué de la 
popularltzació de l'steompunk és que té un 
fort seguiment en cercles «frikis», del fandom^ 
i alternatius, a causa del rebuig que provoca 
actualment la societat de consum i la dictadura 
de la moda, ja que la hipercustomització i el reflex 
d'époques passades ofereixen una confortable 
manera de viure en aquest món tan globalitzat, 
en qué els productes són extrets constantment 
d'un motilo i sempre són iguals. Així dones, 
l'steompunk és una manera de poder continuar 
vivint en el nostre món procurant que els nostres 
elements quotidians gaudeixin d'un estil artesa 
més confortable, conjugant-lo amb l'elegància de 
décades passades i idealitzades.

5 Cultura del fan. R elac ionat am b pe llicu le s  o sé ries de cu lte  o jocs.
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Foto de Candela 
Cuervo per a 
Madame Chocolat..
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Vinyetes estripades

DAVID MADUEÑO SENTÍS

Vinyeta d 'Andrea 
Hojarasca, 
d'Alex López.

Formo part d'una generació de contrastos, 
nascuda en l'impasse d'un période historic al 
quai li quedaven pocs anys —l'Europa de la 
postguerra, el mon dels blocs enfrontats— i un 
altre que tot just despuntava —la globalització 
neoliberal i ultratecnificada—. Nascuts en plena 
Transido política, els de la meva generació hem 
crescut en plena democrácia, però d'adults l'hem 
vista trontollar, i les certeses que de petits ens 
predicaven els pares, de grans hem vist com 
se'ns escolaven entre els dits. En part, a causa 
deis mateixos que ens les prometien, però que 
les han retingut per al seu benefici fins que s'han 
col-lapsat, donant Hoc a la crisi dels darrers vuit 
anys.' La nostra formado s'esdevingué en plena 
època analògica, però ja formats vam haver 
d'avesar-nos a les noves tecnologies digitals. 
Vam rebre una educació clàssica en mans 
dels idéalistes de la Iluita franquista mentre 
consumíem cultura popular mode in USA —un 
cóctel explosiu que barreja Spielberg amb 
Woody Alien, Stephen Kingamb Paul Austero

1 En aquest se n tit, és m o lt in té re ssa n t l’a r tic le  «La Generació 
T ens ha arruïnat», en que l'autor, Josep Sala i Cullell, id e n tif ica  la 
«generació de la Transic ió» corn a «Generació T», els nascuts en tre  
1945 i 1965, que es re p a rtir ie n  el poder p o lit ic  i econom ic, de ixan t les 
següen ts generacions (la «X», nascuda en tre  1969 i 198I, i la «m illen
nial», de ls que van e n tra r al segle XXI m enors d 'edat) en una s ituac ió  
de de savanta tge  i de s igua lta t.
h ttp ://s a la ic u lle ll.c a t/2 0 i3 /ll/0 4 /la -g e n e ra c io - t-e n s -h a -a rru in a t/

Frank Miller amb els impressionistes—. Els anys 
vuitanta i noranta ens van fer pujar amb la idea 
que tot era divertit, que tot podia ser intéressant, 
i que el món seria nostre. Érem els hereus de tota 
una sèrie d'ideals reflectits en la democracia, 
l'estat del benestar i la cultura Iliure. Els nostres 
pares somniaven amb la realització de les classes 
treballadores i petitburgeses, tot donant ais seus 
filis la possibilitat deis estudis universitaris.

Però tot això s'acabà amb l'arribada de la 
globalització, de la crisi econòmica, de la dura 
realitat. En paraules del blocaire Josep Sala 
i Culell: «Si seguim la classificació habitual, 
després de la T ve la Generació X, els nascuts 
entre 1965 i 198I, i que és la meva. Som els que 
érem massa petits durant la Transició, però vam 
viure els sòrdids anys vuitanta, vam fer el BUP 
i el COU, i després vam inundar les universitats 
perqué anar a l'FP era de fracassats. Vam entrar 
al mercat laboral en condicions més precaries 
(...). A nosaltres la crisi ens ha afectat el present, 
en fundó de la sort i la trajectória que hem 
tingut: qué vam estudiar, on vam trobar feina 
(a l'Administració, la construcció) i sobretot si 
ens vam hipotecar o no.» Les noves generacions 
(anomenades millennials) ja neixen en un món 
en qué trobaran molt poques opcions, i les 
generacions que ens han precedit ja tenen la 
vida migfeta. Els uns ja aprenen la Hiçô des del
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començament i ais altres ja no els cal. Però, i 
nosaltres? Nosaltres som la generació que ha 
hagut d'aprendre a reciclar-se, a adaptar-se, a 
desprendre's deis somnis adquirits. La generació 
que ha hagut de descubrir pel carni que vivim en un 
món liquid, inaprehensible, que escapa a la nostra 
voluntat perqué respon a un nombre molt petit de 
volers. Una idea terriblement dépriment.

Ja formats, vam haver d'adaptar-nos al mix que 
avui dia aprenen els més joves de forma natural 
des del començament. l tanmateix, aixô no té res 
de dolent, ans al contrari: el fet d'esdevenir una 
frontissa de diverses capes de la postmodernitat 
ens ha afavorit a l'hora de resoldre certs 
entrebancs que no només depenen d'una mirada 
cibernética i hiperconnectada. Primer vam 
aprendre a fer servir les mans, i després les 
pantalles; primer, el llapis, i després, els teclats.

Avui portem el retrat de quatre il-lustradors 
sabadellencs, tots nascuts l'any 1976. Als quatre 
els recordo sempre amb un llapis a la mà i un 
paper ratllat. Ara, aquesta habilitât els permet 
de viure, encara que un cop formats han hagut 
d'adaptar-se, de mudar, d'innovar, per seguir 
endavant, per dur a terme els seus projectes 
personals i professionals. No es tracta de validar 
aquesta idea afi a les ideologies postmodernes 
de l'autoreaÜtzació, però tan deshumanitzada al 
cap i a la fi, del be water my friend —una idea que, 
d'altra banda, el consum va descontextualitzar 
d'una forma vergonyant, com acostuma a fer, 
per quedar-se'n amb l'epidermis, i que no té 
res a veure amb la filosofia personal de Tactor, 
director, guionista i expert en arts marcials Bruce 
Lee—. Nosaltres estem més a prop de Tesperit 
d'Umberto Eco i el seu assaigtan a bastament 
comentat. Apocalittici e integrati: «El universo de 
los comunicaciones de maso —reconozcámoslo 
o no— es nuestro universo; y si queremos hoblor 
de valores, los condiciones objetivos de los 
comunicaciones son aquellas aportados por la 
existencia de los periódicos, de lo rodio, de la 
televisión, de la música grabado y reproducible, 
de las nuevas formas de comunicación visual 
y auditiva»^, l la nostra aposta de producció i 
reproducció cultural passa per la consciéncia 
deis diversos nivells de lectura que pot tenir un 
producte, així com de productes de nivells ben 
diferents, com quan Eco parla de la poesia d'Ezra 
Pound i les noveTles polidaques: «Coda uno de 
nosotros puede ser lo uno 0 lo otro en distintos 
momentos, en el primer coso buscando uno 
excitación de tipo altamente especiolizodo, en el 
otro una forma de distracción capaz de contener 
una categoria de valores específico»^.

Aquesta mateixa visió sense prejudicis ha conduit 
moites universitats nord-americanes fins als 
estudis de génere, que en el terreny de Tart han 
aconseguit trencar molts tabús i apriorismes, 
i ha permés apostar pel mestissatge queja 
predicaven les avantguardes. Ara, l'important no 
és pas el llenguatge utilitzat, sinó Tobjectiu que 
persegueix i la voluntat que el mou.

Són creadors sense prejudicis, que també 
han sabut explorar els seus llenguatges 
creatius per decidirse a estripar les 
vinyetes amb obres que sintetitzen eis 
valors de la seva proposta.

2 ECO, Um berto. A pocalípticos e integrados. Barcelona: Lumen, pg. 30.
3  fdem ,pág .74 .

Creiem que els autors que avui presentem són 
creadors sense prejudicis, que malgrattreballar 
des de materials nobles però genérics (la 
iTlustració, el cómic, la narració infantil i juvenil) 
també han sabut explorar els seus llenguatges 
creatius per anar més enllá, per decidir-se a 
estripar les vinyetes amb obres que sintetitzen 
els valors de la seva proposta i la duen una passa 
més enllá, amb Tambició d'usar un llenguatge 
ja d'entrada bastard —aquesta barreja de 
dinamisme cinematic i diseurs poétic— per 
expressar els propis inefables. De vegades més 
trivials, de vegades més profunds, com la vida.

OFF, de Xavier Salomó
Després de passar per la facultat d'História 
de TArt de l'Autònoma, Xavier Salomó troba 
el seu espai de creixement personal i artistic 
a TEscola Massana de Barcelona, on estudia 
dibuix, gravat i iTlustració amb professors com 
(el també sabadellenc) Josep Madaula. De mica 
en mica troba en Tart la manera de canalitzar 
tot aquell conglomérat d'influéncies que durant 
Tadolescéncia Than convertit en un personatge 
enginyós, radical, imaginatiu; troba la forma de 
depurar-les, de sofisticar-les, de personalitzar-les, 
fins que tot plegat el condueix cap a la iTlustració 
de Hibres infantils i juvenils. La imaginació i la 
üibertat que aquesta aposta li aporta el fan 
perseverar en els encárrecs per a editorials com 
Cruïlla, Parramon o 5 M, fins que ben aviat podrá 
ser ell qui proposi les històries i les imatges, 
nascudes d'un treball a quatre mans i dues 
ments amb la seva esposa, Tescriptora Meritxell 
Marti. Aixi, arriben Hibres tan importants corn 
Tadaptació d'un conte de Tescriptor italià Gianni 
Rodari (1920-1980), El comino que no iba 0 
ninguno porte (2007, SM); 0 viatges i un somni 
(Combel, 2010), un dels primers exercicis de 
pop-up de Tautor, és a dir, Hibres tridimensionals 
a través de tota una enginyeria de paper; i el
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reconeixement del prestigios Premi Junceda en 
dues de les seves edicions (2006 i 2010).

L'obra més personal i trencadora de Xavier 
Salomó és OFF (Seuil, 2014), una aposta 
radical pel sincretisme asiátic.

Els darrers anys, Salomó alterna el pop-up 
amb una altra proposta barroca i imaginativa, 
farcida de details i escenaris, al binomi format 
per L'ilia de les 160 diferències i El pais dels 260 
clans (editats al nostre país per Cruïlla el 2011 i 
2013, respectivament). Els seus Ilibres han estât 
traduits a tota mena d'idiomes, un reconeixement 
al seu treball, molt ben gestionat pel món editorial 
francés amb el qual treballa de forma majoritària. 
Tanmateix, l'obra més personal i trencadora que 
ha publicat és OFF (Seuil, 2014), una aposta radicai 
pel sincretisme asiàtic, que s'allunya tant pel to 
com per l'estil dels seus darrers treballs. Deixant 
de banda deliberadament l'ús del text. Salomó 
recolza la seva aposta en la imatge: cada doble 
pàgina és una vinyeta en si mateixa, sense marges, 
només acotada per la fi material del propi volum. 
La història beu, d'una banda, de la conscienciació 
ecologista —i que, als més grans, ens porta el 
record del moviment dels anys vuitanta contra 
les centrals nuclears, amb el résultat del cómic i 
la pel-lícula d'animació When the wind blaws—, i 
de l'altra de la Sensibilität d'un autor com Hayao 
Miyazaki —qui, amb La princesa Mononoke i El 
viatge de Chihira, parla amb gran poesia de la

intensa relació entre l'home i la natura, aixi com 
de la destrucció que generen l'avarícia humana i la 
inconsciéncla de la seva actuació—.

Sorprenentment, però, la primera làmina i 
l'última están més properes del que podríem 
Imaginar des del començament. La protagonista, 
una jove coberta amb una caputxa vermella 
ratada i muntant un cérvol, recorre un erm gris i 
sense vegetació, pie de pois i brancam esquelétic. 
La civilització sembla haver desaparegut, i la 
jove ensopega amb una central nuclear encara 
encesa, que tenyeix amb la seva fumarada el cel 
ja de per si cendrós. Ella, però, l'atura, i de mica 
en mica la vegetació anirá aflorant al seu voltant. 
Amb delicadesa i petits details —com la muda 
de la testa del cérvol—, l'autor ens mostra el 
pas del temps, la gradació, el creixement lent 
que desencadena el seu gest. I malgrat tot, a la 
darrera pàgina descobrirem que encara queda 
molta feina per fer. Cap final feliç, tot i que 
l'esforç per resoldre les coses pot dur résultats 
que caldrà afermar amb paciència, constància i 
esforç. Un diseurs agredolç que defuig qualsevol 
complaença.

L'âme du vin, d'Efa
Aquest és el pseudònim de Ricard Fernández, 
autor de cómics —una desena d'àlbums editats, 
tots ells a Franga, el mercat més ben organitzat i 
especialltzat a Europa d'aquest art narratiu, que 
allá és tan ben valorat i tractat—. Aixi mateix, la 
seva feina s'ha vist valorada amb tres premis, i a 
l'Aliança Francesa de Sabadell li van dedicar una 
exposició a partir del seu treball Nullarbor. Amant

A la  pàgina anterior;
Interior d'OFF (Seuil, 2014), 
l'obra més personal i tren
cadora de Xavier Salomó, 

una aposta radicai pel 
sincretisme asiàtic, que 

s'allunpa tant pel to com 
per l'estil dels seus darrers 

treballs.

Adalt:
Interior de Làme du vin. 

Un treball de Ricard 
Fernández.

A baix;
Coberta de L'âme du vin; 

l'ail et l'huile, d'Efa.
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A baiz:
Coberta d'Andrea 
Hojarasca (Dolmen 
Editorial).

A baix:
in te r io r d'Andrea 
Hojarasca.

de la fantasia, la ciéncia-ficció i l'aventura, compta 
amb un personatge polidac de tall humoristic 
(Rodriguez).

Amb un cert esperit de fuUetó que l'acosta 
a la literatura costumista. L'âme du vin es 
beneficia del gust pels apunts al natural 
amb qué I'autor esbossa els seus dibuixos.

L'obra més personal fins al moment (encara que 
ja comentarem que ara es troba en la vorágine 
de la composició d'un álbum reaiment ambiciós 
i esgotador) és L'âme du vin(Paquet, 2004), el 
guió del qual va ser premiat al Festival de Cómic 
de Moulins 2005. Personal perqué, després 
de treballar amb el guionista Toni Termens a 
la série Les Icoriades, o amb Régis Hautiére a 
Yerzhon, i després d'explorar diversos générés, 
s'ocuparia ell mateix de desenvolupar una historia 
ambientada en un poblé espanyol sense nom 
durant la postguerra. El protagonista, un pintor, 
hi arriba dut pel pintoresquisme de l'escenari, 
i allí coneixerà diverses historiés humanes.
Amb un cert esperit de fulletô que l'acosta a la

literatura costumista, sobretot a la que retrata 
el ruralisme de la postguerra. L'âme du vin es 
beneficia del gust pels apunts al natural amb qué 
I'autor esbossa els seus dibuixos, que transmeten 
la senzillesa i grisor de l'època, però també el 
desig dels personatges per trobar-hi el gust per 
la vida basada en els plaers del clima i de la terra. 
Encara que les darreres pagines es tenyeixin 
amb la negror dels vestits i la fredor de l'hivern. 
L'esperit del vi és càlid i juganer, però també amb 
aquest regust aspre que referma el subtitol, "L'oil 
6 -l'huille"(l'ail i l'oli).

Andrea Hojarasca, d'Àlex López
Després de passar per l'Escola Joso de Sabadell, 
la tossuderia i l'autoaprenentatge van dur 
Àlex López a trobar encàrrecs en el camp de la 
publicitat i la il-lustraciô. Durant una llarga etapa 
va ser dibuixant habituai de la revista Dibus, 
desapareguda el 2015 després de quinze anys al 
quiosc. Calia mirar cap al mercat francés, però, 
que és on el cómic, i especialment l'infantil, està 
més ben cuidat, valorat i difós, i amb el temps va 
sorgir Harry 6- compagnie (Delcourt, 2006), una 
paródia de les novel-les de Harry Potter. Un altre
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cómic paròdic i humoristic, Porquinho (Planeta, 
2009), amb dos àlbums, seria el primer treball 
que publicaria al mercat espanyol. Ara mateix és 
dibuixant resident de la prestigiosa revista belga 
Spirou, tota una degana del còmic infantil i juvenil 
a Europa.

Però el projecte més personal, més treballat 
i més cobejat d'Àlex López és Andrea Hojarasca, 
que va patir grans canvis i endarreriments en la 
seva publicació mentre es gestava i es realitzava. 
Es tracta d'una obra de fantasia, que s'embeu tant 
de Lo historio interminable de Michael Ende, com 
de les pel-lícules Dork Crystal i Labyrinth (Cristal 
oscuro i Dentro del laberinto], de les més fosques 
i personals de la filmografia de l'especialista en 
titelles Jim Henson. La protagonista que li dona 
títol és una nena mig humana i mig vegetal que viu 
en un món invers en qué els humans són els éssers 
fantástics que els grans invoquen per espantar els 
més petits. El seu mestissatge provoca que sigui 
vista per molts com una amenaga, i caldrà que 
inicii un viatge per trobar el seu desti i trobar-se a 
si mateixa.

Andrea Hojarasca esdevé una obra de 
fantasia i tendresa molt ben dosificades, 
que pot fer reviure en els grans el gust per la 
faula pura i en els petits, el desig de llegir.

Un element molt important de l'obra, però, és el 
llibre, l'art de narrar històries. Andrea és una gran 
lectora d'històries sobre humans —recordem 
que som nosaltres qui prenem aqui el paper de 
criatures llegendàries, com en una mena de reflex 
invers que evoca llunyanament A/ido a través 
del mirali— que, més endavant, es trobarà amb 
l'Escrivent, un dels personatges secundaris més 
evocadors i elegants, un èsser que ha perdut de fa 
temps la facultat d'escriure.

Envoltada d'un esperit autumnal, magic i 
malenconiós, tot reforgat pels colors que empra 
fautor, Andrea Hojarasca esdevé una obra de 
fantasia i tendresa molt ben dosificades, que 
pot aconseguir reviure en els grans el gust per 
la faula pura —la narració tradicional, la base de 
fimaginatiu huma— i en els petits, el desig de 
llegir.

Mr. Punch, d'Arnie's Love
De formació enginyer, Anselm Solsona (Arnie's 
Love) també va passar per l'Escola Massana de 
Barcelona en un cop de timó que responia a la 
seva fascinació per la imatge i l'estètica: cómic, 
cinema, música, grafisme, pintura... La ingent 
quantitat de referéncies personals, sorgides de la 
cultura popular i els moss media d'entre els anys 
cinquanta i vuitanta del segle XX, l'han ajudat a

confegir tota mena d'imatges que juguen amb els 
colors contrastats, les trames, les dimensions 
i els tópics. Ha publicat algunes de les seves 
il-lustracions a El Periódico i a les revistes DZ 
Magazine i Colors. Tanmateix, tota la seva feina 
cristaliitza en un volum meravellosament éditât 
en tapa dura i un format poc habitual (21 x 21 cm), 
Mr. Punch. Just o good boy (Bang Ediciones, 2012), 
on el paroxisme de la seva proposta esclata en 
una obra iconoclasta, kitsch, i provocadora.

Com en el cas de Xavier Salomó, Arnie's 
Love aposta per la imatge i deixa el llenguatge 
en un paper molt secondari, apareixent de tant 
en frases tòpiques en anglès, itaüà 0 francés, i 
onomatopeies. En el seu cas, però, les trames, els 
colors desgastats, les imatges bidimensionals i 
les geometries simples i contundents conformen 
el món imaginari per on passeja Mr. Punch, aquest 
másele gegantesc i que vessa testosterona, 
que Iluita contra llangardaixos vestits d'homes 
de negocis, robots, dones vestides de Wonder 
Woman o homes amb bigoti, llacet i abdominals a 
faire. El «lletgisme» de la proposta, però, és frese 
i divertit, irreverent i fins i tot subjugador: com 
podem saber si Arnie's Love es llepa els bigotis 
amb la violéncia hipersexualitzada o fins a quin 
punt hi ha un component de crítica i gamberrisme?

Mr. Punch, aquest másele gegantesc i 
que vessa testosterona, Uuita contra 
llangardaixos vestits d'homes de negocis, 
robots i dones vestides de Wonder Woman.

En aquest sentit, tan interessant com el còmic 
és fannex, on fautor ha volgut compilar «las 
rozones que me llevaron o hacer un cómic sobre 
un hombre peludo, ornante de resolver sus 
problemas de la mañero mós directa». Portados 
de les revistes Times o Playboy, cobertes d'LP 
de música disco, actors i actrius del cinema més 
tronat i popular, icones de la Sexualität masculina 
i femenina, psicodèlia dels anys seixanta... Mr. 
Punch és trencador perqué précisément juga a 
provocar sense troncar, enquistant-se en aquells 
tópics suats que avui la correcció política ha 
volgut enterrar, quan en realitat se'ns venen 
versions més soft, però qui sap si més perverses. 
Arnie's Love es capbussa en allò que interpreta 
com fesperit de l'època, sobretot el del cinema 
exploitation dels anys setanta i vuitanta, i 
sense vergonya ni prejudicis (però fent-se valer 
d'aquests elements) juga amb la contraposició 
i la barreja de fhipermascle mainstream que 
representaven Stallone 0 Schwarzenegger, 0 a un 
nivell més caspós Chuck Norris i David Hasselhoff, 
i l'estètica gai de la música disco, sobretot de la 
més mascufmitzada (cuir i bigotis).

A d a h :
Una il-lustració 

de Mr. Punch convertida 
en punt de llibre

A b a i l :
Coberta de Mr. Punch, 

de Arnie's lave.
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Les llibreries es reinventen

Els ultims projectes busquen la complicitat dels lectors amb temdtiques singulars i 
ofereixen espois per compartir

PILAR MAURELL

A d a lt a  i'esquerra;
Interior de la Caníbal, una 
Ilibreria oberta al barri.

A dalt a  la  dreta :
Centrada de la Ilibreria 
al carrer Nàpols de 
Barcelona.

Iniciar quaisevol projecte és complicat, però posar 
en marxa una [libreria encara més. El descens 
del nombre de lectors, la irrupció dels [libres 
electrònics i la crisi econòmica que sembla que 
encara arrosseguem fan que sigui noticia quan 
una Ilibreria aixeca persianas per primera vegada. 
Hi ha iniciativas que no han anat més enllà del 
paper, altres que han tingut una vida efímera, 
però n'hi ha que han aconseguit fer-se un forat 
i segueixen amb les portes obertes malgrat el 
temporal. La Caníbal, al carrer de Nàpols, 314, 
de Barcelona n'és un exemple. La van fundar els 
artistes Jesús Arpal i Julia Montilla, i la crítica 
d'art, comissària i editora Amanda Cuesta. Ara el 
trio s'ha convertit en duo i lideren l'equip en Jesús i 
['Amanda, amb esperit combatiu i moites ganes.

L'Amanda explica que La Caníbal «és una 
Hibreria especialitzada en eines de transformació 
social» i que tots els Hibres que hi ha a la venda 
i les activitats que s'hi fan «segueixen aquest 
criteri». La seva és també una proposta de 
Hibreria de fons, «amb una tria acurada que indica

on som i cap on ens agradaria anar». Hi trobareu 
temes de féminisme, ecologisme i pensament 
critic, i si busqueu bé hi descobrireu algunes joies 
molt intéressants com el volum Desobediencia, 
una antologia de textos politics de Thoreau que 
inclou articles classics i altres d'inédits o poc 
coneguts. També hi ha una secció de poesia força 
completa i una altra d'infantil, amb una selecció 
de títols que están en diáleg amb els de les altres 
seccions de la Hibreria, per exemple amb contes 
que tracten aspectes sobre el gènere, la diversitat 
i l'economia coHaborativa.

Però en aquest projecte hi té un pes molt 
especial el fet de compartir l'espai, i és per 
aixó que La Caníbal està oberta al barri i a tots 
aquells qui tinguin alguna cosa a dir. «Volem ser 
un punt de trobada de persones diferents que 
ens ajudin a posar en diáleg els Hibres que oferim 
amb persones de diferents ámbits, i per aixó 
fem activitats estables però també tenim l'espai 
obert a molts coHectius que presenten treballs 
i propostes», explica l'Amanda, que recorda
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que un dia a la setmana la Hibreria s'omple de la 
fruita i la verdura de proximitat de la cooperativa 
de consum del barri, els membres de la quai 
s'instal-len al fons del local, on hi ha una petita 
però confortable cafeteria.

Els referents de l'Amanda i el Jesús son 
locals corn La ciutat invisible, també al barri 
de Sants de Barcelona, i Synusia, de l'Ateneu 
Candela de Terrassa. S'hi fan tallers i cursos corn 
«Irrupciones. Arte, contracultura y resistencia en 
el Cono Sur y Europa del Este 70-90», impartit 
per Nancy Garin i Juliane Debeusscher; i fins i 
tot un taller de llenguatge de signes per a nens a 
partir de sis mesos i els seus pares, perqué puguin 
comunicar-se abans que els petits aprenguin a 
parlar. 0 una trobada del grup Mitja subversiva, 
amb persones que fan punt i que albora tenen una 
tertulia feminista, perqué «es tracta de recuperar 
els espais de trobada i conversa, i ens interessen 
les accions que transformen», explica lAmanda.

Els dos responsables de la Hibreria vánen 
del món de la prodúcelo cultural i aquest és un 
projecte de vida per a ells. Van construir-la des 
de zero i són els responsables no només de la 
tria de títols sino del color de les parets i fins 
i tot del guix que hi ha i de cada totxo, perqué 
«nosaltres que no sabíem res de res, ens vam 
haver d'arremangar i en molt poc temps vam haver 
d'aprendre a fer de tot», recorda lAmanda amb 
un somriure. La Caníbal, dones, «és una manera 
de fer confluir els nostres interessos i el Hoc on 
podem desenvolupar les nostres inquietuds. 
Estem molt contentes amb les activitats i el 
projecte, amb l'acolHda que ha tingut al barri i 
amb el feedback que tenim, tot i que encara ens 
estem consolidant», conclou, prudent lAmanda, 
que durant tota la conversa ha fet servir el plural 
femení, i no és per casualitat.

També a l'Eixample de Barcelona hi ha una 
altra Hibreria singular amb un nom queja fa 
palesa la seva filosofia. És La Impossible, al carrer 
Provença, 232, que van fundar l'Olga Federico i la 
Mireia Perellô el juHol de 2013- Fa molts anys que 
són Hibreteres però va arribar un moment que van 
decidir crear un projecte propi que les il-lusionés. 
«És una proposta molt personal», diu l'Olga, «però 
en realitat és com qualsevol Hibreria, i prioritzem 
la literatura catalana i les humanitats». Però La 
Impossible no és una Hibreria convencional, hi 
destaca el gust personal de les dues fundadores 
i una certa excel-léncia a l'hora de triar els títols 
que destaquen a les taules. «És una Hibreria amb 
fons i a les Heixes hi pots trobar una mica de tot», 
afirma l'Olga, que reconeix «que amb les tries de 
Hibres que fem i amb el nostre catàleg de fons 
volem anar créant un diseurs, que la Hibreria 
tingui sentit amb el temps. Destaquem el que ens

sembla especial i la nostra feina és seleccionar i 
donar espai a tots aquells títols que ens semblen 
intéressants, en aquest sentit podríem dir que sí 
que som una Hibreria d'autor». 1 és per aix6 que a 
La Impossible donen més prioritat al Hibre que al 
segell editorial.

A més, el local de Provença, 232, sempre está 
obert a tothom per fer-hi xerrades espontánies 
sobre algún autor o rebre les recomanacions de 
roiga i la Mireia —val la pena deixar-se portar—. 
«Busquem la qualitat i el que ens sembla diferent

A dalt:
Els Ilibres de 

La Caníbal són 
escoilits amb malta 

cura pel Jesús 
i lAmanda.

A baix:
Interior de la Hibreria 

La Impossible, 
a l'Eixample 

de Barcelona.
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L'Olga i la Mírela han 
convertit l'espal de 
la seva Ilibrerla en un 
centre de trabada 
on gaudir de recitals 
de poesía I clubs de 
lectura.

i que aporta, però no ens oblidem delgust més 
majoritari perqué tampoc busquem ser una 
[libreria per a í'eíit», recorda í'Oíga. «A uns els 
agrada ('ambient, a altres la selecció de (libres 
que tenim, o l'espai..., però nosaltres treballem 
cada dia per oferir una certa coheréncia en els 
(libres que escoHim i també en les activitats que 
fem», amb propostes com recitals de poesia, 
presentacions de llibres, autors i editorials, un 
club de lectura i un programa d'activitats per a 
nens. «Intentem crear un món, que tot sigui un 
conjunt coherent i sempre fer-ho molt bé per 
consolidar les nostres propostes. 1 si mireu a la 
nostra pàgina web sempre hi veureu opcions per 
trobar alguna proposta temptadora», conclou
roiga.

Trobareu altres propostes intéressants a:

Pròleg Llibreria de les dones
C. Sant Pere Més Alt, 46, Barcelona
Amb tertùlies, tallers d'escriptura creativa i de
lectura.

La Ploma
Carrer Sicilia, 332, Barcelona 
Especialitzada en l'Àfrica negra.

Llibreria Aldarull -  Espai Cultural La Llibertària
Carrer Torrent de l'Olla, 72, Barcelona 
Amb còmics, llibres i fanzins de temàtica 
(libertària, i amb una editorial pròpia.

La memòria
Plaça de la Vila de Gràcia, 19, Barcelona 
Especialitzada en història i amb cursos tan 
intéressants com el de Novel-la negra i contextos 
histórics.

Espai Contrabandos
Carrer Junta de Comerç,20, Barcelona 
Associació d'editors independents de llibres 
de pensament critic d'editorials associades a 
Contrabandos i altres editorials independents.

La ciutat invisible
Carrer de Riego, 35-37, Barcelona 
És un projecte cooperatiu i autogestionari que 
té com a objectiu la construcció d'alternatives 
laboráis al treball precari. La llibreria combina la 
voluntat de recuperar l'ofici de Hibreter amb una 
especialització de les alternatives d'emancipació i 
de construcció comunitària.

Synusia
Carrer Montserrat, 136, Terrassa 
Espai cultural i llibreria especialitzada en 
pensament politic, economia critica, ciutat i 
estudis urbans, feminismos i cultura Hiure, entre 
altres.

La Llar del Llibre
Carrer Sant Antoni, 20, i Les Vails, 22, Sabadell 
Una llibreria de proximitat amb un extens fons on 
us faran molt bones recomanacions.

La Temeraria
Carrer Unió, 7, Terrassa
Un projecte personal d'Àlvar Masllorens, Hibreter, 
autor i editor de Deriva Editorial durant 16 anys 
i soci de La Temerària Editorial. Una (libreria 
independent i generalista, i centre cultural. 
Masllorens hi vol organitzar concerts, clubs de 
lectura, presentacions i débats entre altres.
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Un projecte escènic a l'Estruch: Sobre la Colometa, 
de la companyia El Vapor

CLARA 50LEY MANUEL

En Jordi Alsina, l'ànima del projecte, havia vist, 
i llegit de nou, l'adaptaciô de Joan Oiler ¡ Carles 
Guillén de La plaça del Diamant En aquest text la 
magistral obra de postguerra de Mercè Rodoreda 
es transforma en una peça de cambra a tres veus 
on no es veuen les costures i manté, per dir-ho 
d'una manera, l'ànima, el fil essencial del mon 
narratiu. En aquest sentit, dones, aquest treball 
d'adaptaciô i de dramatúrgia és per damunt de tôt 
un bell homenatge a l'obra de Rodoreda.

La prosa poética de la Rodoreda embolcalla, 
sedueix, hipnotitza. Era difícil no rendir-se a la 
invitació del Jordi perqué hi collaborés. 1 així 
vam posar fil a l'agulla. L'Estruch ens va oferir els 
seus espais i servais, sense els quais hauria estât 
impossible iniciar aquesta aventura. Vam fer el 
càsting, ajudats per I'EmiH del Bas, fins a trobar 
les tres actrius sabadellenques: la Fanny Bulló, la 
Silvia Ricart i l'Ariadna Ventura.

Per casualitat, en aquellas époques, mentre 
ens plantejàvem corn fariem l'escenografia, em 
vaig trobar el Pep Sallés. Corn si tôt anés rodât.

se'm va acudir convidar-lo a participar-hi, sense 
saber —oh, atzar misteriós— que ell havia estât 
l'escenògraf de moites obres d'Ollé. Li va venir de 
gust i ha format part des del primer dia de l'equip 
de direcció. Per aixô vaig comprendre que aquest 
projecte acabarla veient la Hum.

En Pep Sallés va plantejar una escenografía 
que lligava amb la idea de fer un teatre nu, quasi 
atemporal, de linies i moviments nets, apuntant 
un moviment gairebé coreografie. L'estètica que 
es cercava era geométrica. Tot i que l'obra és una 
crònica fidelíssima de la postguerra, ens agradava 
mantenir despullat el conflicte, remarcant el que 
tenia d'universal i deixant de banda tot el que 
podría donar un color «costumista».

La troballa de les cadires ha estât un element 
clau en tot plegat. Un element important i, alhora, 
un obstacle que ens afegiem, en el sentit que ha 
calgut un treball intens per crear i resoldre els 
moviments. 1 aixô ha suposat més feina per a les 
actrius. Ara bé, és ben cert que aquest moble, 
amb el seu moviment, ens parlava i ho suggeria

Les actrius 
Fanny Bulló, 

Silvia Ricart i 
Ariadna Ventura 

van acceptar el 
repte de pasar
se a la peli de la 

Colometa.
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A La plaça del 
D iam ant, la prota
gonista explica la 
vida corn qui l'ha 
pat't, sense perdre 
ïestrangesa pel fet 
de viure.

tot. Les vuit cadires esdevenien l'envelat, un 
pis atrotinat, un colomar, una adrogueria..., i 
eren, també, el temps, l'angoixa, el desori de la 
guerra, la desolado de la postguerra, les vides 
entrellaçades, la misèria, i la mort i la resurrecció 
final a la plaça del Diamant.

Pel que fa a la música i efectes sonors, haviem 
pensât en música en directe. Vam parlar amb 
Maria Pich, acordionista, també de la nostra 
ciutat, i vam estar-hi treballant de valent amb 
uns résultats molt intéressants. Però diverses 
circumstàncies professionals la van obligar a 
abandonar el projecte i per aquesta rao vam 
contactar amb Xavier Boixader, amie d'en Jordi, 
exmembre de Dusminguet i l'encarregat de 
triar i mesclar les mùsiques a l'Ilio del Trésor, 
el programa de Joan Ollé i Joan Barril. Ha estât 
una altra bonica jugada de l'atzar: també s'hi va 
apassionar i va aconseguir uns fons, efectes 
sonors i unes músiques que han estât aspectes 
absolutament significatius en la creado de 
l'atmosfera que cercávem. Finalment, la Irene 
Ferrer ens va oferir un cop de ma en la tasca 
d'il-luminació, i l'espai i la llum van formar part de 
l'efecte que es pretenia. Seguint aquesta línia, el 
vestuari dissenyat per Anna Torruella no havia de 
reflectir una época, unes edats, sino el carácter 
frágil, desolat, de la narrado, i la senzillesa del 
personatge.

Ara bé, tota la tasca de dramatúrgia, 
d'escenografia, de direcció, de vestuari i 
il-luminació, però, havien de suggerir un món 
narratiu. No pas trair-lo. 5uggerir-lo, recrear-lo, 
fer-ne un recordatori, una incitació a rellegir o a 
sentir-lo com un homenatge escénic. Aquest era

un deis objectius indiscutibles. Pel que fa a l'obra 
narrativa de la Rodoreda,ja ho sabreu, rere d'unes 
figures sovintaparentmentfrágils, vulnerables, 
ens parla amb una veu i una mirada afinades, 
potentíssimes. Aquesta veu i mirada dialoguen, 
en estât d'astorament, de perplexitat, sobre la 
vida que els passa. A Lo ploço del Diomont, la 
protagonista explica la vida com qui l'ha patit, 
sense perdre l'estranyesa pel fet de viure. Aquí 
l'observació dels details més quotidians establiran 
a poc a poc un tramat simbdlic, d'una poética 
implacable, que apunta i va directa a la jugular.

La Natàlia/Colometa explica la seva vida 
marcada per l'opressiô i la nécessitât d'aüiberar- 
se'n. Die aixô perqué el text pot entendre's com 
un acte de coneixement i reconeixement, un acte 
d'assumpcié de la propia identitat, després d'un 
période opressiu i agitat, marcat per les tràgiques 
circumstàncies de la guerra i la postguerra, i 
finalment també un acte de gratitud. En un crit 
final, deixarà que fugi la joventut i, a poc a poc, 
amorosa, acceptarà tôt el periple vital, abraçant 
la innocèneia una mica esquerdada i enyorada, 
el neguit d'estar a la mercè d'un marit vel-leïtôs 
i que li fa la guitza, el neguit d'uns coloms amos 
de la casa, el dolor més atroç per la pèrdua, pel 
coneixement de la misèria humana, la pèrdua del 
sentit de viure, la foscor, aixi corn els moments 
més bells i senzills, l'amor i la tendresa, corn 
l'abraçada nocturna al marit «esguerradet», el 
passeig extasiant per un parc sota un cel nitid amb 
coloms que no empastifen...

Per aixô, una de les tasques més boniques ha 
estât la d'intentar comprendre i fer comprendre 
l'esperit d'aquesta obra, per tal de suggerir eines

58 Quadern • D esem bre2015



per al treball actoral i de direcció. Comprendre, 
dones, la naturalesa d'aquesta dona que ens 
parla des de l'estranyesa, i comprendre, també, la 
relació que estableix amb els altres personatges: 
amb el Quimet, aquest home d'accio, d'una 
voluntat fèrria i anorreadora, amb la senyora 
Enriqueta, que sempre li fa costat i albora té 
una «malicia sense malicia», amb els fills..., i 
també la relació que estableix amb els objectes 
que prendran un carácter simbólic: L'embut o 
la desesperació, els coloms o l'angoixa d'una 
Identität anul-lada, les nines i l'osset de peluix, o 
la infantesa perduda, les balances, aquest anhel 
secret d'equilibri...

Es a dir, ens calia comprendre-la en relació 
amb el seu món complex per tal de buscar i afinar, 
com qui fa musica, en la manera d'entonar una 
frase, una expressió, un paràgraf, cercar sempre 
en la melodia de les paraules, en el gest i en el 
silenci, l'encarnació d'aquesta vida singular.

La relectura, la tasca i el plaer de rellegir i 
repensar s'havia de traduir, necessariament, en 
una interpretació que fluis, que no trais aquesta 
innocéncia, i la saviesa final d'una mirada i d'una 
veu que parla des l'experiéncia. Vet aqui, dones, 
que vam gaudir d'un altre acte de magia; del text 
a la dramatització. El résultat ha estât el que vau 
poder veure, si vau venir, més o menys encertat, 
evidentment millorable, però us asseguro que del

tot apassionat. En qualsevol cas, ha estât un plaer 
participar en aquesta aventura de dramatûrgia i 
direcció. M'agrada pensar que tots els esforços 
s'han dirigit, amb més o menys encert, a fer el 
nostre homenatge a l'esplèndida novel-la de 
Mercè Rodoreda.

Pep Sallés va optar 
per una escenografía 
nua, quasi atemporal, 
de línies i moviments 

nets, apuntant un 
moviment gairebé 

coreográfic.
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En aquest text la 
magistral obra 
de postguerra de 
Mercè Rodoreda es 
transforma en una 
pega de cambra a 
tres veus on no es 
veuen les costures.
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CRUP 60 présenla:

13 i 14 de maìg a les 21 h 
L'Estruch/Teatre
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2 8 de malga les21 h 
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^  M " ' "  ; NIEYIN NIANG (THE ASSASSIN,
I  2015)deHouHsiao-Hsien
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Fotografia i memòria

El punt de partida de la fotografia del segle XXI segueix sent la 
realitat, allò que el fotògraf situa davant dels seus ulls, però el 
résultat va molt més enilà. I aquest més enllà ha obert nombrases i 
inesperades portes al llenguatge fotografie i, a l'observador, noves 
interpretacions i visons de la realitat. On és la linia entre realitat i 
ficció? La demanda a aquesta pregunta que no espera resposta ha 
conduit la fotografia al seu camp expandit. Els textos i autors que 
presentem en aquest numero de Quadern ofereixen punts de vista i 
més preguntes entorn a aqüestes qüestions.

Fotografia i memòria planteja la relació entre documentado 
visual, investigació i informació. Quin són els valors de l'arxiu 
fotografie? Quina és la relació entre document i percepció? Quin és el 
valor científic de la fotografia?

Les noves eines digitals han suplantat la percepció directa del 
món. Aquesta nova substancia visual inèdita convida a molts artistes

a bussejar-hi críticament. Una nova forma de documentalisme s'està 
obrint pas, ja no per oferir imatges que mai no hem vist sinó perqué 
proposen noves visions d'allô queja hem vist.

La postproducció fotográfica ha obert un gran débat ètic. Ja no es 
tracta de la histórica contradicció entre la subjectivitat de la mirada 
i la veritat objectiva que volem reconéixer en la fotografía, sinó de la 
manipulació de la imatge amb finalitats poc clares, a vegades, o bé 
explícitament mostradas en el cas de molts artistes immerses en el 
treball de l'apropiacionisme i la postfotografia.

El camp expandit de la fotografía ha obert noves poétiques de la 
imatge. L'artista fotôgraf té tres ulls. El tercer és el de la camera. Amb 
aquest instrument optic té el poder de veure més enllà d'allô que és 
visible pera la majoria.
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L'AHS. Fons i coMeccions d'imatge i so (filmoteca, fonoteca, 
fototeca, videoteca). La visió d'un usuari

RICARD OLIVA FRAGO

Si parlem de fotografia i memòria a Sabadell, cal 
que parlem sens dubte d'una de les institucions 
singulars de la nostra vila: la Secció d'imatge 
I So de l'Arxiu Històric de Sabadell (SIS a 
partir d'ara). Sabadell té diferents espais on 
es conserva aquesta memòria: la UES, el fons 
dels fotoperiodistes Pere Parran (pare i fili), el 
fons de la Fundació Bosch i Cardellach... Fons 
d'institucions i fons prlvats però, sens dubte, 
on trobariem fi'sicament i simbòlicament 
concentrada, per a la majoria dels interessats, 
aquesta funció de conservació i difusió seria al 
mateix Arxiu Històric de Sabadell (AHS a partir 
d'ara) i especificament l'Àrea de la SIS.

En aquest «contenidor» de la nostra memòria 
hi faré una mirada, sobretot, des del punt de 
vista d'un historiador, actualment arxiver. Durant 
els anys 2006 i 2007 vaig poder treballar en 
aquesta institució mitjangant diverses beques 
Guillem Mateu i Domingo^, avui malauradament 
desaparegudes. Em centraré en l'esmentada 
área de l'AHS i sobretot en un deis suports 
que conserven i gestionen en aquesta àrea: la 
fotografía.

Orígens de l'AHS i de la Secció d'imatge I So
L' AHS té el seu origen en el veli arxiu municipal, 
iniciat arran de la formació i del desenvolupament 
del Cornil de la vila (així s'anomená la primera 
forma, que tenim documentada, d'organització 
municipal medieval deis sabadellencs). A 
Sabadell, en una data ben antiga, ja tenim un 
primer arxiver i historiador de la vila: Antoni 
Bosch i Cardellach, que actúa en un momenttan 
primerenc, entre 1791 i 1795, desplegant una forta 
activitat organizativa i les bases de la nostra 
teina actual. Però no és fins molt posteriorment 
a aquest periode que l'Arxiu Municipal agafarà 
mida. Després de la Guerra Civil, la ciutat i 
l'administració creixien vertiginosament, i albora 
anava en augment el seu fons fotografie, aixi com

1 Guillem Mateu i Domingo fou membre destacat de l'equip tècnic 
de l'Arxiu Històric de Sabadell. Mori, amb 37 anys, el 24 de gener de 
1993 a causa d'una greu malaltia. El Patronat de l'AHS, tot recordant- 
lo, instituí dues beques amb el seu nom amb els propòsits de facilitar 
ais postgraduats la possibilitat d'adquirir, ampliar i perfeccionar 
coneixements i practica arxivistics i de contribuir en eis treballs 
d'organització dels fons històrics de la ciutat. L'actuai organisme 
del qual depèn i'AHS des dei 2007, l'OAMA (Organisme Autònom de 
Museus i Arxiu Històric de Sabadell) ja no convoca aqüestes beques.

la facilitació i difusió de les tècniques de creació 
de fotografíes.

Ja abans de la Guerra Civil van treballar en 
aquest projecte Gabriel Clausellas i Miquel 
Carreras; posteriorment s'hi incorpora Ernest 
Mateu, ifinalment,a lesdarreries delfranquisme 
i iniciada la democracia, Andreu Castells i Josep 
Maria Benaul. El primer ajuntament democratic va 
adquirir la Casa Ponsò l'any 198O per traslladar-hi 
la documentado, que no cabla a les dependències 
municipals, i el 1983 se'n va inaugurar la seu fisica, 
tot i que l'arxiu municipal ja existia, com hem vist.

Parlant amb Isabel Pardo Navarro, tècnica 
superior de l'arxiu, m'explica que aquests 
intel-lectuals i historiadors contemporanis 
no només van Iluitar per dotar la ciutat d'una 
infraestructura adequada a la documentado 
textual i administrativa municipal, sinó que es 
van mostrar molt sensibles a les necessitats 
especifiques de la fotografia antiga i altres 
suportsdegranvulnerabilitat fisica. L'any 1985 
Bartomeu Cruells, Andreu Segura i Antoni 
Carbonaii van elaborar un informe titulat

Espai de l'Arxiu 
Historic de Sabadell 

on s'ubica la secció 
d'imatge i So. 

Sabadell, gener del 
2016.
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Estucli sobre la possibilitat de creoció d'un orxiu 
fotogràfici on es plantejaven els problèmes i 
es proposaven actuacions concretes, seguint 
l'exemple del que es feia a altres països d'Europa.

Per entendre la trajectòria i consolidació de 
l'àrea de la quai parlem cal explicar-ne els on'gens 
i que va en parallel a un dels fons fotogràfics 
cabdals que gestiona l'AHS, el Fons Casabas, 
de qui recentment s'ha publicat una biografia i 
catalog. En aquesta publicación s'explica l'origen 
del tractament, conservació i difusió deis 
materials fotogràfics i del concepto de «patrimoni 
fotogràfic» a la nostra ciutat.

El seu llegat generà dos fets ben évidents 
en la nostra cultura recent: d'una banda, el 
desenvolupament i la consolidació del concepto 
«patrimoni fotogràfic» i, d'altra banda, la 
implantació del tractament arxivistic de la 
fotografia dins l'àmbit locai [...] Passada la guerra, 
va iniciar una revisió de l'estât dels seus negatius i 
positius, i es dedicà a refer-ne l'arxiu. Amb els anys 
[...] es van convertir en l'eix centrai i vertebrador 
de tot un seguit de donacions, tant de particulars 
com d'institucions.

És a dir, que no només és l'antecedent de la 
SIS, sinó que té a veure amb la creació del conjunt 
de relacions que han possibilitat l'existència 
del servei al públic que dóna la SIS tal com el 
coneixem avui en dia i que abans s'ubicava a l'MHS 
(Museu d'Història de Sabadell). Seguim amb 
aquest interessant treball.

El que va endegar Casabas va ser continuât 
per altres col-laboradors que voluntàriament van 
fer un enorme treball d'adequació de les fotos 
originals a la nécessitât d'arxiu i consulta.[...] en 
la mesura que les fotografíes es consultaven 
i feien servir, es manifestava també l'enorme 
Vulnerabilität d'aquesta tipologia documental 
antiga: plaques negatives en suport de vidre 
que s'oxiden i es tronquen, positius en paper 
que perden la gamma tonal o s'enfosqueixen, 
problèmes tots relacionats amb l'aparent 
contradicció entre la seva conservació i la 
utilització. L'alarma sonà entre els intellectuals 
del moviment cultural sabadellenc de la década 
deigSo.

L'antic Patronat de l'AHS i l'antic Patronat 
dels Museus de la Ciutat, dipositaris de 
fotografíes i altres materials sensibles corn ara 
pellicules, microfilms, enregistraments sonors 
i audiovisuals, van impulsar la creació de la nova 
secció que s'ubicaria a l'AHS. El canvi cap a la

democràcia al nostre municipi també va lligat a 
una major Sensibilität per ajudar a la conservació 
de tot aquest patrimoni. Els primers ajuntaments 
democràtics van ajudar a dotar la ciutat de 
recursos (edifici, personal especialitzat, etc...) per 
poder oferir el servei que avui en dia tenim.

L'any1990 la mateixa Isabel Pardo presenta 
el projected de creació de la secció. Després de 
guanyar una beca per a aquesta finalitat, el 1991 es 
van reinstallar els fons i la SIS va ser inaugurada 
oficialment durant el IV Congrès d'Arxivística 
de Catalunya, célébrât a Sabadell l'any 1993- 
Des d'aleshores l'AHS ha anat treballant en el 
processamenttècnic i la conservació d'aquestes 
imatges, sense oblidar mai que som deutors de 
totes les persones que van formar part d'aquesta 
cadena de treball ininterromput.

La gens casual coincidència de l'esmentat 
IV Congrès d'Arxivística de Catalunya posaria 
a la nostra ciutat i als seus professionals a 
l'avantguarda de la gestió de la documentació en 
format fotografía a l'Estat espanyol. En aquell 
temps (tant amb l'entrada de la democràcia 
corn a partir de l'any 1990) es va tenir una visió 
capdavantera i una creixent capacitat de defensar 
el patrimoni documental i el servei al ciutadá, i 
avui estem a temps de continuar aquesta tasca.

Qué h¡ ha en aquesta secció i futur
El personal laboral que tenim avui en aquesta 
àrea de l'AHS són laja esmentada Isabel Pardo 
Navarro i el David González, com a técnics 
superiors d'arxiu, destinats a la SIS. A part 
d'una treballadora autònoma, amb contractes 
temporals i molt intermitents, Patricia Alvarez.
No és casual tampoc la preséncia d'aquest 
equip en la difusió, recerca i formació en aquest 
ámbit deis arxius i especialment en el format de 
document fotogràfici.

Aquest equip és l'encarregat de conservar, 
en bones condicions, la nostra memòria. Si no hi 
ha personal préparât i arxiu, sigui públic 0 privat, 
aquesta memòria no existeix, no es visualitza 
i té moites possibilitats de desaparèixer 
0 d'invisibilitzar-se. Conservar la memòria 
fotogràfica d'una col-lectivitat necessita d'uns 
minims bàsics d'infraestructures (temperatura, 
conservació, emmagatzematge). I de la mateixa 
manera la difusió i l'accés han d'estar sota el 
paraigua d'una acurada conservació.

2 Estudi sobre la poss ib ilita t de creació d'un arxiu fotogràfic. 
Andreu Segura, Antoni Carbonell i Bartomeu Cruells. Sabadell, 1985. 
(Biblioteca AHS)
3 Enfocant Sabadell: Francese Casañas i Riera (1909-1936) /D a v id  
González Ruiz, Isabel Pardo Navarro  (pàg. 15-38). A: Francese Ca
sañas i Riera : el re tra t d'una c iu ta t (Sabadell, 1909-1936)- Sabadell, 
2015 Ajuntament de Sabadell.

4 Ja hem esmentat la tasca de publicado de treballs relacionats 
amb l'arxivística i el nostre patrimoni per part disabel Pardo i David 
González, junts i per separat. El mateix David González i poste- 
riorment Patricia Alvarez gestionen la pàgina web, sobre arxius 
i gestió documental, Arxius 2.0 (http://www.arxiusdospuntzero. 
com/2013/ 05/nova-vida-del-blog-arxius-2-0.html) (07-03-2016).
En aquest blog hi ha una gran quantitat d'entrades sobre el suport 
fotografíe. El mateix David González realitza una tasca de docent en 
arxivística en diverses institucions (Diputació de Barcelona, Ajunta
ment de Barcelona...).
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D'esquerra a 
dreta i de dalt 

a haix: Eduard 
Garrigós, Capellas: 

Pablo Aids i 
Clement, al camp 

depresoners de 
Mauthausen. 

Autor: Francese 
Boix Campo. 

AHS. Eons Picard 
Simó Bach.
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Aquest equip, a part de Professionalität, destil-la 
annabilitat i cortesia. Cal assenyalar I'aparent pau 
que es respira en aquesta àrea de l'AHS. Visitant 
el despatx de treball d'aquesta àrea veurem les 
finestres obertes cap al carrer com a espais de 
treball, sense oblidar el dipòsits mateixos. El nexe 
entre els dipòsits i el carrer és aquest despatx.

El carrer ens aporta una interessant reflexió. 
Tots som conscients de la creixent multiplicació 
de possibilitats per realitzar fotografíes.
Què en quedará d'aquesta multiplicació dels 
formats i de les capacitats per fer documents 
fotogràfics que estem documentant al segle XXI? 
Possiblement poca cosa, ja que quantitat no vol 
dir qualitat. El que si que podem documentar és 
la multiplicació de la gran quantitat de possibles 
futurs fons fotogràfics. Pel que fa al present i 
al nostre futur immédiat, per exemple, la tasca 
del periodisme d'investigació es nodreix de tot 
aquestfenomen de la multiplicació dels possibles 
reporters fotogràfics però també d'una bona 
xarxa d'arxius. No oblidem, per exemple, un altre 
personatge local i malauradament perdut fa poc. 
Corn imaginariem els treballs d'en Xavier Vinader 
sense el suportfotogràfic? Corn documentaran 
els investigadors del futur determinats casos 
obscurs de la política sabadellenca dels darrers 
anys?

Els fons que conservem, i que conservarem, en 
aquest espai ens parlen del nostre passât i també 
del nostre futur. No podem oblidar, per exemple, 
que una recerca histórica, o la simple memòria o el 
simple dia a dia de servir documentació a usuaris 
que no són investigadors, necessita a vegades del 
suport físic mateixpertransferir correctement la 
informació. Per informar, en definitiva.

La primera mirada que fa l'usuari de l'arxiu 
sobre la unitat documental, sigui quina sigui, és 
una mirada marcada per la seva experiéncia/ 
formació però també pel seu temps. En aquests 
espais de la memòria preservem tant la história 
mateixa de la ciutat com també la recerca i mirada 
futura deis investigadors/-es, arxivers/-eres.
És important dedicar recursos a aquests espais, 
sempre que vulguem tenir memòria, és ciar...

Pel que fa al nostre passât, per exemple, el 
SIS ha ajudat a transferir i a informar d'una cosa 
tan important com és mostrar-nos les cares 
dels assassinats pel feixisme. Imaginem-nos 
els excellents articles apareguts a la revista 
Arroono, nùm. 30, sense les corresponents fotos 
que l'acompanyen. El fons Ricard Simó i Bach, 
del mateix AHS, ha posât cara i memòria a la 
vida i la mort de sabadellencs i sabadellenques 
de Mauthausen^. Ha visualitzat la figura

d'Eduard Garrigós, supervivent d'aquell espai 
d'odi i aniquilaciô. I ens fa perdurar en el temps 
la necessària memòria i record. 1 més ara en 
aquest temps de repunt del feixisme per tot 
Europa. Ha visualitzat una part de les victimes 
sabadellenques de la deportació®. El retrat dels 
supervivents i dels finats, amb les seves vides 
«normáis» i amb les seves millors gales —la 
fotografía cap a la primera meitat del segle 
XX tenia unes implicacions ben diferents tant 
pel que fa a tècniques corn pel que fa a costos 
i implicacions— és una cosa ben colpidora. 
Aquesta realitat del feixisme, tot i que 
allunyada temporalment, no és pas una cosa 
malauradament arraconada i minoritària. Gràcies 
a aquests treballs i a aqüestes fotografíes 
tenim la constáncia i la documentació de l'horror. 
Necessitem tenir aquesta realitat a prop per ser 
ben conscients que podem tornar a patir-la. I és 
una realitat tan colpidora que no sembla real.

Les noves tècniques de gestió documental, i la 
bona predisposició i coneixements de la gent de 
l'AHS, han permés també la realització d'aquest 
petit treball. Ens han de servir i serveixen 
per traslladar rápidament i efícientment la 
informació i la realitat que porten inscrita (com 
les mateixes metadades^ que van relligades en 
el mateix document emmagatzemat o difós). De 
fet, gran part del treball s'ha realitzat a partir de 
consultes i demanda de documentació de forma 
no presencial, que disminueix la pressió sobre 
el document original, no pas sobre la feina deis 
arxivers.

l tornant a mirar cap al futur immédiat, 
actualment la SIS forma part d'un grup de treball 
d'arxius fotogràfics de la Diputado de Barcelona 
que està desenvolupant un gestor d'imatges 
per a tots els arxius de la XAM (Xarxa d'Arxius 
Municipals). Aquest programa tindrá un módul 
de gestió de les col-leccions per ais arxivers i una 
part pública a través d'un portal web on es podran 
consultar tots els fons/col-leccions fotográfíques 
de diferents municipis de la provincia de 
Barcelona.

La secció també assumeix dins l'AHS els 
projectes de digitalització documental i tota 
la tasca de reproducció documental del servei 
d'atenció al public. A més la SIS participa en 
projectes nacionals i internacionals, com el 
projecte Preforma de preservació digital.

5 «El relat de la vida d'E. Garrigós al sistema concentracionari del 
KL Mauthausen» de S. Sáiz i E. Gallart 
A Arraona, Número 30, Sabadell 2006, pág. 131.

5 «Victimes sabadellenques de la deportado....» de J.M. Benaul. A 
Arraona, Número 30, Sabadell 2005, pág. 122.
7 «Les metadades són les dades sobre dades. Són un conjunt 
d'informació estructurada que descriu i permet trobar, gestionar, 
controlar, comprendre o preservar altra informació en el decurs del 
temps. Les metadades també permeten identificar, autentificar i con- 
textualitzar els documents d'arxiu, i les persones, els processes i els 
sistemes que creen, gestionen i usen aquests documents.» (Definició 
extreta del DIRK5 Glossary. Manual d'Arxivística  i Gestió Documen
tal. Diversos autors, Associació dArxivers, 2009).
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fa assessorament en el portal d'Arxius de 
la Subdirecdó General de la Generalität i és 
membre delgrup detreball de la CNAATD sobre 
continguts de TV i de l'OPATL (Observatori 
Permanent d'Arxius i Televisions Locals).

De la mateixa manera, des de les beceroles 
dels arxius de Sabadell —i de tot arreu— aquesta 
activitat s'ha basat en l'empatia, el voluntariat, 
la temporalitat laboral, les sinergies amb la 
ciutadania. 1 és que aqüestes relacions cada 
cop deixen de ser menys intangibles i es fan 
més reals —i si no només cal mirar quins son els 
comportements electorals i politics d'aquesta 
ciutadania contemporània.

Enhorabona atots pertenir institucions 
que vetllen pel nostre patrimoni i enhorabona 
per tenir també voluntats i volontariats que ho 
acaben de Higar tot. No oblidem que molt del que 
podem consultar és també producte d'una tasca 
també dels «voluntaris»: el mateix Antoni Bosch i 
Cardellach era metge i secretari municipal, i molts 
dels que aquí han aparegut (Casabas, Carbonell, 
etc) també ho són.

Però no tot es fa amb voluntaris, calen recursos 
i cal reconeixement institucional, i més ara 
que s'ha professionalitzat la tasca de l'arxiver. 
L'actual xarxa de museos i arxius es va fer gracies 
al reconeixement de les institucions politiques 
locals. Ara ens tocarla una segona etapa de 
revalorització d'aquest patrimoni nostre, i qui no 
ho tingui ciar que miri la xarxa de museus i arxius 
de la ve’ina vila de Terrassa. En definitiva, que miri 
el tractament del patrimoni local que fa el nostre 
municipi veí.

Ricard Oliva Frago (Sabadell 1975). Llicenciat 
en Història (UAB), Màster en Arxivistica i 
Gestió de Documents (E5AGED) i Postgrau en 
Conservació Preventiva i Gestió del Patrimoni 
(UAB).
He treballat d'arxiver, de professor de Ciències 
Socials, d'arqueòleg, de cambrer, de repartidor 
de propaganda i de manobre.

Actualment arxiver de l'Arxiu Claret de Vie. 
M l i s ì c  aficionat i aficionat en general.

Alhherament 
del camp de 

concentració 
de Mauthausen 

p er les tropes 
nord-am encanes 

comandades pel 
coronel Richard 

Seibel. En primer 
terme, Eduard 

Garrigós. 
Autor: francese 

Boix Campo. 
AHS. Eons Ricard 

Simó Bach.
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La memòria del Camp de la Bota

LArxiu Historic i Contre de Documentació de la Mina i el Camp de la Bota reuneix milers 
de fotografíes del barn, reunidas durant anys per Josep Maria Monferrer gràcies a la 
collaboracio dels veins. Un testimoni únic que cal no oblidor

PILAR MAURELL

8 Quadern • Febrer/M arç20l6



Febrer/M arç20l5 ■ Quadern 9



A la pàgina anterior:
( 1 ) Priíicipjs del segle 
XX, soldats fent practi
ques. Al fans, la Butte. 
Arxiu Historie de la 
Mina 1 del Camp de 
la Bota.

A dait:
(2) Barques i Barraques 
de Pescadors del barri 
de SantPere.
Arxiu Historie de 
la Mina i del Camp de 
la Bota.

Al [libre El Comp de lo Boto. Un espoi i uno historio, 
Josep María Monferrer recull la memòria d'aquest 
racé de Barcelona, moites vegades oblidat 
pels historiadors oficiáis de la ciutat. El volum 
reuneix també centenars de fotografies de l'Arxiu 
Históric i Centre de Documentació de la Mina 
i el Camp de la Bota que Monferrer presideix i 
que ha anat créant al llarg deis anys amb molta 
insistència i grades ais veins d'aquests barris 
que, generosament, han cedit les seves históries 
familiars.

Ara l'arxiu té milers de fotografies que ens 
recorden la vida i la Iluita d'unes persones que 
van arribar a Barcelona amb moites esperances, 
algunes de les quais es van frustrar, com també 
es va malmetre la memòria del Camp de la Bota, 
silenciada sota les insfraestructures del Fòrum 
de les Cultures de 2004."En un racó amagat de 
l'immens pare del Fòrum, al costat del cinturò del 
Litoral i en una mena de carreró format per dos 
murs de ciment, podem llegir una placa que diu 
'Pare del Camp de la Bota'. És una clara mostra 
de les actituds que els nostres governants tenen 
vers les realitats que no podem amagar, però 
que no els agrada recordar", escriu Monferrer al 
prólegdel seu Ilibre, éditât el 2012 per Octaedro.

Monferrer repassa l'arxiu de fotografies 
digitalitzades, ordenadas en carpetas, obre 
cada imatge sabent qué hi trobarà i avança 
una explicació perqué coneix cadascuna de les 
fotos, deis protagonistes que hi apareixen i sap 
(i relata) com van arribar a l'arxiu. Des de les 
imatges de primers del segle XX quan La Bota

encara recordava episodis de la guerra de la 
Independencia d'un segle enrere i els soldats 
franceses anaven a fer practiques de tir a la zona 
més deshabitada de la ciutat, el Delta del Besós.

Allí, a la desembocadura del riu hi havia un 
petit turonet, "butte" en francés, protagonista 
mut de tota aquesta história i que va donar nom al 
barri. Més endavant, el 1845, la línia del ferrocarril 
va partir aqüestes terres créant dos nuclis: La 
Mina (per les mines d'aigua que recordaven els 
aiguamolls) i el Camp de la Bota que, de 1899 a 
1990, va canviar de nom i es va dir Pequín a causa 
de la gran emigració que va arribar a Barcelona 
després de la pérdua de Filipines. Els militars 
espanyols, derrotats, van portar cap aquí molts 
del filipins que havien estât al seu servei i, un cop 
instal-lats a Barcelona, se'ls va confondre amb 
xinesos i d'aquí el nom de Pequín.

Del Castell que hi va fer construir el 1858 
al costat del que és avui la Rambla de Prim el 
militar Juan Zapatero, conegut com el Tigre de 
Catalunya, i del Parapeto que ens recorda els 
assassinats franquistes ara ja no en queda res, 
només fotografies i plánols que Monferrer ha 
anatguardant pacientmentduranttots aquests 
anys i la memòria dels més grans del barri.

"Aquesta fotografia (l) és de primers de segle, 
a partir del914"explica Monferrer assenyalant 
la primera de les imatges de l'arxiu que ens ha 
cedit per aquest reportatge. "Es veu la Catalana 
de Gas, -impulsada per Francese Cambó- que feia 
l'electricitat pels motors de les fabriques i que es 
generava a les dues puntes de Barcelona, aquí a la 
Mina i al Parallel", recorda el president de l'Arxiu 
Históric de La Mina, que ressegueix amb el dit 
tots els elements de la foto.

En aquesta època Barcelona ja havia 
incorporât el barri de Sant Martí a la ciutat i 
també el Camp de la Bota, exactament el de 
Pequín, i estava a punt de rebre una immigració 
molt jove que vela a les obres del Metro que es 
feien per l'Exposició Universal de 1929 un futur 
digne i a llarg plaç. Totes aqüestes persones, 
a causa del preu deis habitatges, van acabar 
vivint en petites casetes, moites de les quais 
eren barraques, del Camp de la Bota, que 
s'amuntegaven ais voltants del castell de les 
Quatre Torres.

La história avança amb la memòria de 
Monferrer i arribem ais durs anys de la 
postguerra a Pequín. Ens mostra les barraques 
deis pescadors del barri de Sant Pere (2), "me l'ha 
deixada un d'ells", explica el president de l'Arxiu 
de la Mina que recorda quan el barri va quedar 
destruït perqué la Renfe va instal-lar allí el seu 
taller de reparacions. "Aleshores, les barraquetes 
que hi havien allá es van traslladar al costat del
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casteü", diu Monferrer que també apunta la seva 
trajectòria corn a mastre al barri.

Mentre assenyala una imatge de dues 
monges amb cofia immensa i amb cara d'espant 
damunt d'una barca, el president de l'Arxiu de la 
Mina ens explica que"les monges que hi havia 
en aquesta època a la Mina i el Camp de la Bota, 
eren d'interior i no havien vist mai el mar, de 
manera que el dia de Sant Pere, els pescadors 
les passejaven amb les barques". Una altra de les 
fotografies que apareix dins la mateixa carpeta 
rememora que al castali de les Quatre Torres els 
Escolapis feien la processò de la mare de Déu 
del Carme, i els pescadors sortien amb les seves 
pales a passejar la verge.

La història del Camp de la Bota està plena 
de Iluites personals però, sobretot, col-lectives. 
"Corn que estaven absolutament abandonats per 
l'administraciô i quan plovia allò s'omplia de fang", 
diu Monferrer, van decidir crear unes brigades 
ciutadanes on tothom participava en la millora 
dels carrers comuns:"Aquest és un dels mestres 
de l'escola", assegura Monferrer indicant amb el 
dit un dels protagonistes de la imatge (3), i declara 
que aquest "és un testimoni molt important de la 
Iluita per la dignitat i de col-laboraciô col-lectiva". 
També la fotografia dels rentadors públic evoca 
records en el president de lArxiu de la Mina, i és 
capaç de datar la foto (4):'Afinals dels anys 60, 
perqué ja tenien aigua"

Però potser les imatges més impactants 
són les de les escoles. E11952 hi va haver molta 
pressió internacional contra la celebració del 
Congrès Eucaristie a Barcelona i l'Estat va voler 
cedir interrompent els afusellaments al Parapeto 
-que es van seguir fent però en altres llocs 
d'Espanya- i el castell que havia estât una presó 
es va cedir a l'Església perqué es fes catequesi 
ais nens del barri. Anys més tard, els Escolapis es 
van adonar que aquells nens el que necessitaven 
era aprendre a llegir i a escriure, de manera que 
"els meus professors, en Francese Botey i altres 
escolapis, van ocupar el castell per convertir-lo 
en una escola". El curs 1963-64 va començar al 
castell l'anomenada Escola Pia de Pequín, i un 
estudi de 1964 ja indica que deis 650 nens i nenes 
en edat escolar, al castell n'hi anaven més de 350. 
Però com van aconseguir que tota aquella colla 
de nens anessin al collegi i de manera regular? 
Dones grades a la práctica de l'empoderament. 
"S'ho havien de fer seu", recorda Monferrer, "és la 
primera experiencia a Espanya de la pedagogia 
de l'oprimit de Paulo Freire. L'alumne era el 
protagonista i l'escola funcionava amb un Conseil 
de Cent, amb delegats escollits entre els alumnes 
dels diferents cursos, que marcava les pautes i les 
decisions que després ratificaven els professors".

Entre les comissions hi havia la d'art i cada any 
feien concursos de dibuixos entre els nens i pels 
guanyadors -per votació popular- el premi era 
veure com els seus traços es convertien en grafits 
amb ciment de secat rápid, com el de la imatge 
que publiquem (5). "Les parets del castell estaven 
plenes d'aquests dibuixos fets per ells mateixos, 
de manera que ningú no les ratllava ni embrutava. 
Són dibuixos preciosos, sobretot els que feien 
els més petits. 1 per aixó pensó que el castell no 
només era una escola sinó que era un lloc on els 
nens s'autoafirmaven com a persones", relata 
Monferrer que recorda que"mai estancaven les 
portes i mai no fugia ningú.

"Jo, en aquella época, ja era mestre i quan 
vaig veure aquest model d'escola vaig haver 
d'esborra tot el que havia après a la Universität 
com a pedagog" Els Escolpais "tenien un model 
pédagogie que no encaixava en cap altre i tant 
ésaixí que en Francesc Botey va acabar a la 
presó acusat de revolucionari peí seu sistema 
d'ensenyament". De fet, "la seva fidelitat ais 
pobres, ais marginats i al món gitano li va costar 
una condemna del Tribunal d'Ordre Públic i 
que acabés, l'any 1968, tancat en una presó de 
Zamora, on va aprofitar per estudiar Dret a la 
Universität de Salamanca i escriure el Hibre El 
gitano, una culturo folk o coso nostro, éditât per 
Nova Terra", escriu Monferrer a El Comp de lo 
Bota. Un espoi i uno histório. "Trobo tots aquests 
dibuixos encisadors", reconeix Monferrer mentre 
repassa cadascuna de les imatges, "són de nens

(3) Pent els carrers 
de  Pequin. 

Arxiu Historic de 
la Mina i del Camp 

de la Bata.
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A dalt:
(4) Safareig 
coHectiu, 1967. 
Arxiu Historic de 
la Mina i del Camp 
de la Bata.

A baix:
(5 ) Un graftt gravat 
a I'escola del castell. 
Arxiu Historic de 
la Mina i del Camp 
de la Bota.
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creatius, vius... Tot el que dtbuixen era el que 
veien, el seu dia a dia, la roba estesa, el tren, les 
vies, la barqueta, els nens jugant a indis..

Però quan els Escolapis van detectar que 
al Camp de la Bota encara hi havia nens i nenes 
sense escolaritzar van voler anar més enllà. Per 
això el setembre de ig66 es van plantejar alliberar 
dues mestres perqué portessin l'escola als nens 
del carrer, i aquest va ser l'origen de Chipén 
tali (que voi dir cultura i llibertat en caló) i, més 
endavant, de la Cooperativa Gitana i de l'Escola 
d'Artesania Gitana.

Les paréis del castel! estaven plenes 
d'aquests dibuixos fets per élis mateixos, 
de manera que ningù no les ratllava ni 
embrutava. Son dibuixos preciosos, 
sobretot els que feien els més petits.

Molts deis gitanos que van arribar al Camp de la 
Bota eren nómades i quan s'instal-laven ho feien 
en caravanes i, després, en barraques, però el seu 
món seguia sent exterior, "el grup familiar viu al 
voltant de la caravana on hi dorm i quan comença 
a fer-se sedentari, la barraca és com un carro 
sense rodes. Es una transició cap al sedentarisme 
però encara són una gent d'esperit nómada de 
manera que els nens, quan els portaven a l'escola 
del castell, sentien claustrofóbia i no tenien la 
capacitat d'aguantar en un espai tancat tantes 
hores", relata Monferrer. l d'aquí la história de

les dues professores: "El Botey va agafar dues 
mestres i els va demanar que estessin tot un any 
fent classes als nens gitanos a la platja, jugant 
a la sorra i fent les lletres amb un pal a la sorra. 
Després van començar a fer petites barraques 
amb quatre pals i un sostre, i els explicaven 
contes gitanos, de la seva cultura nómada. Eren 
históries que seduïen els nens que aconseguien 
escoltar els seus contes en espais més tancats i, si 
la história era llarga o plovia, els convidaven a anar 
a una classe... Així era el procès per ajudar-los a 
no tenir por deis espais tancats".

Fins que va arribar un moment que els propis 
gitanos es van adonar que els seus filis havien 
d'anar a l'escola, però aleshores el castell estava 
pie i van decidir construirme una amb les seves 
própies mans el 1967, la Chipén tali (6). També 
a petició de Francese Botey es va crear una 
guardería on mares molt joves, nenes de 14 o 
15 anys, feien torns per cuidar-se els filis. La 
van anomenar Belendai (amor de mare en caló). 
"Imagineu-vos el poder de transformació de 
l'educació! Després van crear una cooperativa, 
van construir sanitaris, una escola d'artesania... 
i un conjunt d'edificis fruit de l'empoderament 
d'aquestes persones gitanes".

La resta és história coneguda, o no. En 
qualsevol cas queda l'Arxiu Fiistóric de la Mina i 
del Camp de la Bota com un testimoni viu de tots 
aquells anys, un testimoni que s'ha de preservar 
i que, un dia, algún membre de l'Ajuntament o 
de la Generalität hauria de tenir la valentia de 
reivindicar.

^  ,1. -h ^

(6) Una classe 
de Chipén talí 

amb nens i nenes, 
el 1971. 

Arxiu Historie de 
la Mina i del Camp 

de la Bota.
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E1 gènere domèstic per a una comprensió més amplia de la 
relació entre fotografia, «realitat» i memòria

NÚRIARRIU5

Fotògraf afìcionat 
desconegut, 
Felicitació dedicada 
a Dolores Sala, 
14d'ahril de 1905. 
Col leccio particular.

Sovint, quan es parla de fotografia, es tendeix 
a constrènyer la mirada en les seves vessants 
artistiques, fotoperiodistiques o documentais.
És a dir, s'acostuma a agafar com a objecte 
d'estudi aquella fotografia produì'da per un 
autor 0 col-lectiu que participa dels valors del 
mon de l'art, del mon de la Informaciô o d'agents 
institucionals corn pot ser l'Administracio 
pública. No obstant aixô, si poguéssim posar 
totes les fotograbes elaborades mundialment 
en els seus més de 175 anys d'histôria sobre una 
taula imaginaria, veuriem amb claredat que si un 
gènere ha copat la práctica fotogràfica en tot 
aquest temps ha estât el domèstic. Una tipologia 
poc valorada patrimonialment, malgrat la seva 
rellevància sociocultural i les nombrases pistes 
d'anàlisi que ens ofereix per entendre les facetes

memoristiques, arxivistiques I «ficcionals» 
del llenguatge fotogràfic, des de 1839 i fins a 
I'actualitat.

Des d'aquesta premissa, proposo revisitar 
aquest gènere fotogràfic pertal de seleccionar 
uns nòduls d'anàlisi que permetin dibuixar una 
constel-lació genealògica de la relació entre 
fotografia, realitat i memòria, i veure'n sobretot 
la seva dependència de les convencions de cada 
temps i de cada grup social, no només sobre allò 
que mereix la pena enregistrar per a la posteritat, 
sino també sobre allò que val la pena comunicar en 
temps real.

Anar ais orígens de la práctica fotográfica per 
entendre'n l'ús contemporaní.
La concepció generalitzada que la fotografia és
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un aparell que permet l'enregistramentfidedigne 
i precis de la realitat és, culturalment, construida. 
Aixi ho defensa, per exemple, François Brunet en 
el seu Hibre La naissance de l'idée de photographie 
(2000), on demostra que la manera d'entendre 
la camera fosca i la possibllitat de capturar les 
imatges del seu interior diferien extremadament 
en el punt de vista anglès i el punt de vista francés. 
William Flenry Fox Talbot, per exemple, concebía 
els seus colotips, fotografíes en paper, fortement 
granulades i prôximes a l'estètica del dibuix, corn 
un «pencil of nature». Una imatge de qualitats 
artistiques, producte resultant de Tacciò directa 
de la Hum solar, només mediada per la camera.
Ben al contrari, Tinvent francés del daguerreotip, 
de Niépce i Daguerre, va ser promogut corn una 
máquina, fruit del desenvolupamenttecnològic 
modem, el résultat de la quai era la precisió, la 
nitidesa i la perfecció de la reproductibilitat del 
món exterior. Tenint en compte que el govern 
francés va prendre la iniciativa en la difusió 
de Tinvent fotografíe, adquirint-ne els drets i 
facilitant la patent del daguerreotip a escala 
mundial, nosaltres som encara avui hereus de la 
idea francesa de la fotografía. Una reproducció 
exacta i «objectiva» de la realitat.

En aquest procès mediador dels inicis 
conceptualitzadors de la fotografía, va jugar 
un paper molt important el perpinyanenc 
François Aragó. Diputat liberal, cientific reputat 
i saintsimonià, eli va ser Tencarregat de fer 
de mitjancer entre el govern francés i un dels 
inventors del daguerreotip, a la vegada que 
el responsable de liderar la defínició de Tús i 
Timpacte que tindria la fotografía en la societat 
contemporánia. Una tecnologia al servei deis 
ciutadans i les institucions, i d'una utilitat tan 
amplia que podia abraçar des de Tarqueologia 
i l'astronomia fins a Tart, i donar corn a résultat 
un inventari del món que en facilitarla el seu 
coneixement. A la vegada que, progressivament, 
estarla «à la portée de tout le monde». Aixi 
tancariem la defínició del llenguatge fotografíe: 
realitat, arxiu i ùs mundà, elements dels quais 
encara en som hereus.

La fotografìa, una «convenció cultural» de la 
realitat
La sociologa de Tart Nuria Peist suggereix 
l'analogia amb la perspectiva renaixentista, per 
tal d'entendre el valor de realitat que atorguem a 
la fotografía. És a dir, i retornant sobre les passes 
d'Erwin Panofsky, la fotografía seria fa no fa 
aquella «convenció cultural» de representació 
realista de la realitat, que en el Quattrocento 
va ocupar la perspectiva, aquella finestra 
per «mirar[hi] a través de». En conseqüència.

la fotografìa és convencionalment real en la 
mesura que serveix de malla visual que s'adapta 
i enregistra la convenció de realitat que domina 
cada moment històric i dins de cada espai social.

Aixô ajuda a entendre per què els patrons 
visuals varien segons les époques, tot i que, 
no obstant aixô, també resulten tediosament 
repetitius en Tinterior de cada franja de temps. 
Explica corn passem d'una concepció realista 
del retrat, del senyor recolzat en una columna 
d'estil classic que a la vegada s'alça sobre una 
catifa —com citarla Walter Benjamin a la seva

Fotograf ambulant 
desconegut, Recort 
de la Font del Alba, 

c. 1910. Col leccio 
Artur Canigueral.
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possible de fotografiar i que, metafóricament, 
no entra en el seu camp de visió. De rerefons, 
i seguint la concepció de Pierre Bourdieu, la 
prodúcelo de les imatges, i més en el cas doméstic, 
té una finalitat intergrupal i relacional, entre 
les persones i les accions amb qué se sitúen en 
un espai i temps que els permet reconéixer-se 
entre elles i distingir-se de la resta. Fora d'aquest 
territori intern de comunicació, les fotografíes 
poden ser pensades com unes finestres que 
prometen una visió nítida que després no es 
compleix. Així ho entén James Elkins a Whot 
Photography Is (2011) quan compara la fotografia 
amb una finestra de selenita: «Itpromises o view 
of the world, but it gives us a flattened object in 
which wrecked reminders of the world ore logged».

Ara bé, que la fotografia sigui el producte de 
les convencions socioculturals —i possibilitats 
tecnològiques— de cada moment, que sigui 
necessari, sovint, l'oralitat dels «testimonis» 
per superar els limits iconogràfics, no suposa 
que totes i cadascuna de les imatges siguin, de 
manera deliberada, «ficció» o falsedats visuals, 
com sovint s'acostuma a entendre la fotografia, 
especialment sota sospita des de la década dels 
vuitanta. Pot ser útil aquí fer ressonar les idees 
de Geoffrey Batchen, quan ens recorda que la 
fotografía és cultura, grafio, però també és natura 
i Hum, photo. En conclusió, que si bé el context 
determina la imatge, aquesta a la vegada és el 
resultat de les possibilitats autónomos del mateix 
mitja.

Fotágraf ambulant 
desconegut,
Retrat d'un soldat 
de l'Exérdt Popular 
de la República a 
Valérrcia, 1937. 
CoHecció particular. 
Al dors; «A mis seres 
queridos Mujer é 
hijos para que os 
tranquilicéis».

Petito historia de la fotografío (I93l)—. ais self es 
actuals, de primers plans i, fins i tot, de grolleries 
divertidos —o absurdes, segons es miri— com 
treure la llengua. Entremig, s'ha anat produint una 
progressiva obertura de la camera cap a escenes 
fotografiablement més intimes, com són l'atenció 
pels petits de la casa o la unitat familiar en 
l'interior de la llar o de vacances en pie franquisme 
i, a partir del 1970, els joves i els seus nous codis 
de convivéncia afectiva i sexual. En tots els 
casos, la informació troba una forma visual que li 
és adequada, i aqüestes fotografíes esdevenen 
contingut i contingent de manera simultánia.
A la vegada que el propi llenguatge imposa els 
codis visuals que li són associats: en el cas de 
la fotografía, la posa i la solemnitat per a les 
ocasions importants, i el joc i el gest desenfadat 
per ais moments d'entreteniment i distensió.

Així dones, cada fotógraf parteix d'un 
ull sociocultural que li possibilité una série 
d'atencions temátiques i punts de vista, a la 
vegada que li suposa uns limits d'alló que no és

De la memòria a la comunicació. Hem canviat de 
paradigma?
Amb l'adveniment de la fotografía digital, les 
xarxes socials i els teléfons intel-ligents, alguns 
autors, com Irène Jonas, han vist un canvi de 
paradigma en l'ús de la fotografía. Segons ells, 
l'ús que se'n fa hauria passât de registre per 
a la memòria a registre per a la comunicació: 
visualment instantania, comunicativament 
sincrònica. En l'imaginari col-lectiu, es té la 
creença que fem més fotografíes que mai i que 
les mirem menys que en cap altra época. Segons 
la lògica del canvi de paradigma, lluny de restar 
valor a la práctica fotogràfica, aquest fenomen 
explicaria el nou estatus de la imatge. Fem més 
fotografíes que mai perqué ens comuniquem, com 
mai, fotogràficament. Un cop passât el sentit de 
notificació i diàleg, la imatge perd el seu valor i 
en poques ocasions ens resulta atraient reveure i 
rememorar aquella acciò.

Fla estât estudiada de manera amplia la 
promoció que la casa Kodak, al llarg de la seva 
trajectòria, va fer de l'ús de la càmera per a la 
construcció de la memòria personal i familiar.
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La seva publicitat difonia lemes corn: «Toda 
persona culta ama las libros, pues los libros 
proporcionan el alimenta espiritual que ñas 
hace vivir momentas felices, pero no hay libra 
tan humana, tan íntimo y ton lleno de recuerdos 
que alegren nuestras olmas, como un álbum 
repleto de instantáneos Kodak». Els valons de 
la félicitât, amb la incorporació del cheese per 
a un somriure de dentadura perfecta, i el relat 
doméstic mitjançant la fotografía d'afícionat, han 
estât utilitzats per a la lectura historiográfica 
del conjunt de la fotografía amateur, des de 
l'adveniment de la instantánia a fináis del segle 
XIX fins al suposat canvi de paradigma.

No obstant aixô, si observem fotografíes 
de diferents époques, podem comprovar que 
la separado entre memoria i comunicació no 
era tan neta corn ens podria semblar des de 
l'ôptica del segle XXL 1 no només aixô, sino que 
l'ús exclusivement memon'stic, tan associât a 
l'àlbum fotografie i que acostumem a atribuir a la 
fotografía analògica, no resultaria tan obvi quan 
girem les imatges per mirar-ne el dors i llegim, per 
exemple, «A mis seres queridas Mujer e hijos poro 
que os tranquilicéis [Retrat d'un soldat republicà, 
1937]». De la mateixa manera, els nombrosos 
retrats en fons pintat, de temàtica moderna i 
viatgera —vaixells, avionetas o una góndola 
de Venècia— però també còmica —sevillanas 
i toreros, per exemple— ens fan veure que, a 
més d'enregistrament, Identität i memòria, la 
fotografia era igualment joc.

El pes de què s'entenia per comunicable no 
rau en el dispositiu fotogràfic, que per eli sol no 
pot sostenir cap definició essencial, sinó en el 
concepta de realitat, memorabilitat, i d'ironia, 
de cada moment històric. Partant, l'ús que en 
els diferents temps s'ha fet de la càmera i les 
imatges résultants, a la vegada de càrregues 
memori'stiques canviants segons varien els ulls 
que les observen, no és estable ni impermeable, 
ni sincrònicament ni diacrònicament. Fins i tot 
la categoria d'indexs, tan comuna en les análisis 
teòriques de la fotografia, està actualment en 
crisi, si atenem que l'index pot ser près també corn 
quelcom culturalment construit.

En conclusiô, si bé és cert que inicialment 
ja es va imposar i generalitzar un concepto 
documental de la fotografía, en détriment de 
la visió naturalista anglesa, a la vegada que es 
va relacionar el dispositiu corn una eina per a la 
cultura enciclopèdica de la modernitat, aixô no 
treu que puguem mirar la fotografia des d'un punt 
de vista més polièdric sense haver de caure en la 
sospita crítica negacionista, sino senzillament 
entendre'n les lôgiques d'ùs al llarg del temps i 
segons els codis socioculturels de qui l'activa.

Aixi ho están fent autors corn l'antropôloga 
Elizabeth Edwards, que, per exemple, recorre 
al concepto d'imaginaciá histórico i la xarxa 
d'encarnaments corporals, mentals i objectuals 
de l'experiència histórica per abordar l'anàlisi de 
fotografíes com les dels excursionistes anglesos 
del 190O; o, de nou, James Elkins, que en el treball 
citât anteriorment, fa un esforç per desactivar 
la influèneia académica de la definició, segons 
Roland Barthes, de la fotografia corn l'oixô ho 
estât, al citât i récitât llibre La cámara lúcida 
(1980), de l'autorfrancès. Elkins, de pas, ens 
suggereix que la fotografía és falsejadora de 
memòria ja que, sovint, t'obliga a recordar coses
0 persones que o bé no voldries rememorar o bé, 
per un mateix, no hi pensaries mai.

Dins d'aquesta perspectiva d'usos no cal 
esperar la postmodernitat per veure que de 
conceptos utilitaris de la fotografía n'hi ha hagut 
diversos, que donaven resposta a diferents 
criteris 0 aspiracions, sempre segons l'univers 
sociocultural i les possibilitatstecnolôgiques del 
moment —un àmbit que la teoria a vegades oblida 
de considerar— Prestar atenció a la fotografía 
majoritària, com és la domèstica i d'afícionat, 
pot contribuir a veure exemples d'aquesta 
multiplicitat 0 hibridació de motius visuals i usos,
1 eixamplar els limits epistemològics de la noció 
realista i memoristica del dispositiu fotogràfic.

A dalt;
M ercè Rius, 

Companys del 
campament 

de Pasqua 
jugant, 1971. 

Col leccio autora.

A baix;
losep Rius, 

Dona i amies 
ballant sardanes 

aReixac, 19 de 
maig de 1946. 

Col lecciô autora.
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La memòria del paisatge

LL0RENÇUGA5DUBREUIL
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Del projecte 
Romperle el alma 
al paisaje.
En procès.

El treball de Llorenç Ugas Dubreuil (Sabadell, 
1976) se centra en la dutat i el seu entorn, I en 
els llocs de tensió que es generen de la reladô 
entre l'home i el que l'envolta. Explorant aqüestes 
relacions que la societat contemporània té amb el 
territori, Ugas vol qüestionar i posar en evidencia 
aspectes latents que la societat te acceptats, i 
que possiblement haurien de ser pensats de nou.

Ugas Dubreuil, articula tots els seus projectes 
en series al voltant de l'arquitectura, el paisatge 
i el territori. Tot i que en primera instancia les 
seves fotografíes puguin semblar documents 
exactes de la realitat que ens envolta amb una 
mirada aparentment objectiva, les imatges de 
l'artista tenen un component emocional, que 
mes enllà de l'arquitectura i el paisatge articula 
tots els seus projectes. Les nostres petjades, els 
rastres, el que no expliquen els llocs, els limits 
entre allò públic i allò privât, el buit i la solitud en la 
dutat contemporània, l'empremta de la crisi en el 
paisatge quotidià 0 la transformació del paisatge 
per l'impacte de la naturalesa humana.

Influendat per l'obra d'autors corn Fox Talbot, 
Eugene Atget, Stephen Shore, Andy Goldsworthy, 
Richard Long, Edward Burtynsky 0 Bern i Hilla 
Becher i els seus successors Candida Hofer
0 Andreas Gursky, les fotografíes d'Ugas 
Dubreuil naveguen entre la documentado, com a 
representado exacta del Hoc, i l'experimentació 
d'allò més emocional en relació a l'espai 
fotografíat.

En paraules de l'artista; M'interessa explorar 
la relació que ens uneix al nostre entorn, 
questionar la forma en qué hem construit el nostre 
hábitat i posar en evidéncia una manera de pensar 
el territari en qué la manca de previsió brilla per la 
seva abséncia.

Actualmenttreballa en zones especialment 
afectades i alteradas per la pressió urbanistica
1 politica dels anys del boom inmobiliari, i que 
després dels primers anys de la crisi han quedat 
abandonats, alterant la percepció del paisatge, 
que ha quedat greumentafectat.Através de 
l'experimentació amb els materials, les ultimes 
obres de l'artista volen traslladar al espectador 
la experiencia física i visual que es té en aquests 
llocs.

Llorenç Ugas Dubreuil (Sabadell, 1976).
Viu i treballa a Sabadell. Entre les seves 
exposicions individuals hi ha g bancos poro 
hablar (Palmaphoto 2015); Esto sí es lo que 
parece (Galería T20,2014); Otro ciudad (Projecte 
Rodalies 4, Xarxa Transversal); Cartogrofiar el 
espacio. Lugares, rostros y huellos (Photoespaña
2011) ; Público-Privado (Explum,201l); Espacios 
de luz (Galeria T20,2008). Eia participât en 
diverses exposicions col.lectivos corn La creación 
del paisaje contemporáneo (Centro de arte
de Alcobendas, 2015); Paisajes; Naturaleza y 
Artificio. Eotografía en la Colección DKV (2014); 
Interaccions. (Fundación Antigua Caixa Sabadell, 
2014); Encuentros de arte contemporáneo.
(Museo Universidad de Alicante, 2014); Viotge 
extra-ordinari (Bòlit centre d'art contemporani, 
2013) In situ (Galeria Addaya, 2013); Projecte 
Arteria (Col.lecció DKV. Santillana del Mar,
2012) ; Procesos visuals y documentais (Fundació 
Vila Casas, 2011); Inside (Galeria sis, 2011) ; 
Wunderkommer. (Galeria T20,2010); El color, el 
tiempo de los ritmos. (Fundación Cajasol, 2009).
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Ha estât guardonat en diverses convocatcries 
corn el Premi d'art contemporàni Fundació Reddis 
(2015); Premi d'arts plastiques UNED (2014);
Premi d'arts visuals de Pollença (2014); Premi 
d'arts plastiques FUNCOAL (2012); el Premi d'arts 
plastiques de la Diputado d'Alacant (2009,2011); 
Explum (2010); Beca de la Fundació Arte y derecho 
(2010);Premi de fotografía Purificación García 
(2009). La seva obra forma part de col.leccions 
corn la dels Recorridos fotográficos ARCO, 
Fundació Cajasol, Fundació Vila Casas, Fundació 
FUNCOAL, DKV, EXPLUM o la Diputació d'Alacant.

Del projecte 
Romperle el alma 

al paisaje. 
En procès.
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Del projecte 
Esto sí es lo que . _ 
parece, 2014.
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A dait:
Del projecte 

Esto sí es lo que parece, 
2014.

A baix;
Del projecte 

Es trencf2012-2013j. 
Vista alM.U.A 

d'Alicant, 2014.
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Del projecte 
Es Irene, 
2012-2013.
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Del projecte 
Es Trenc, 

2012-2013.
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Del Projecte 
Between the line, 
2011 .
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Del Projecte 
Between the line, 

2011 .
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El cos-f otografia, laboratori d'exploració

JULIA COMA

A dalt a ¡'esquerra:
Den Fríe
Centre of Contemporary 
Art Copenhagen, 2013 .

k dalt a la dreta:
Camera oculta, 2015.

A baix:
Jo 1 la Chinon 
a Tokyo, 2016.

Tot i saber que el qui activa la máquina se li 
atribueix un résultat sorgit de la subjectivitat, a 
la fi, a la fotografia, com a metodologia tècnica 
que va més enllà del nostre organisme, com a 
objecte accionat pel nostre cos, li donem un 
valor de résultat molt més objectiu, quelcom que 
sorgeix perqué separem la maquina. Tacciò i el cos 
accionat.

Cos-càmera
En aquest cas no parlo de Hum, ni de composició 
ni de formes, no parlo d'autoria ni de professió, 
no parlo de composar quelcom, parlo del meu 
cos i com aquest és el cos-càmera. L'eina ha 
arribat a ser part de la construcció de mi mateixa. 
El medi fotografie fa que explori, reflexioni i 
descobreixi des d'un àmbit que, si fos préméditât, 
possiblement no podria assolir.

No parlo de teoritzacions de Tautoretrat, de 
la imatge com a representació, sinó de la imatge 
com a part de Texploraciô de mi mateixa, com a 
mostra sorgida de mi, com sóc en carn, en matèria. 
Certament em pot identificar un llenguatge, 
una tècnica, uns materials, però a la fi no busco 
la disgregado que formi un Histat d'adjectius 
que m'identifiqui. El que faig és fer, aprendre i 
conèixer des del que em compon i em forma el 
cos-matèria.

La pròtesi (com a fìcdó)
Sense entrar en teories sobre cíborgs, recordo un 
pensament anecdòtic que tenia quan era una nena. 
Imaginava la possibilitat que el meu ull actués com 
una càmera fotogràfica autònoma, de manera que, 
sense cap dispositiu o clic que li donés sortida.
Tuli copsava, atrapava i capturava imatges. L'ull 
expérimentât com una pròtesi adherida al meu 
cos que dispara en un acte conscient i albora 
inconscient. D'aquesta manera, Teina deixa de 
ser una realitat externa a la quai admirem i ens 
subordinem. La càmera deixa de ser una eina.

Aquest somni, recordant-ho ara, fa que 
m'adoni de la influèneia d'aquest pensament, 
ja que la manera que tinc de generar imatges 
actualment té a veure amb aquesta idea: Tintent 
de fugir de la tècnica d'una eina per utilitzar-la 
com a medi. Adherir-la a mi. Prenc la càmera i 
la imatge que explora la materialitat, més enllà 
de la fotografia o l'acte de fotografiar. El cos és 
l'objecte d'indagaciô i la percepció i exploraciô 
Tassoleixo més en la relaciô amb l'objecte i en 
la manera com s'acciona amb i en mi que no pas 
de la càmera i les seves imatges. Més enllà de 
la càmera fotogràfica, la idea de ser un cos que 
s'expandeix en objectes és un punt clau en la meva 
investigació. Per aquest motiu intento explorar 
noves eines, tècniques i objectes que pugui anar 
adherint al cos i fer-los cos alhora.
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Per exemple: La camera oculta, l'objecte extern 
que espia i que albora és dins de Tacciò. La 
gravadora de so. La Chinon (versió digital de 
la super-8), la camera que dispara i capta el 
moviment (sense ser un cos) que sobrepassa la 
materialitat del meu propi cos tot fent-li perdre la 
seva capacitat d'accio.

Memòria/Construcdó
¿Com funcionen les imatges dins el procès? 
L'ull-càmera-pròtesi va générant un seguit de 
documentació que no és només un material que 
viu en Tacciò momentània per convertir-se en 
résidu posteriorment. Tot al contrari, aquest 
arxiu documentai el recupero i el processo en 
noves accions. Queda intégrât en els processes 
ulteriors, no com un document objectivât, sinò 
com un recull desordenat d'experiències que 
m'ajuden a pensar i a pensar-me.

Més enllà de generar imatges, Tull-càmera- 
pròtesi, actúa en mi com una força vers Tacciò. 
Accionar-me des de la realitat de la memòria 
i la seva naturalesa caòtica amb la idea de fer 
de la imatge un viatge, un recorregut des de la 
imatge a la consciència corporal. Una acciò de 
coneixement.

Cos mutant/Cos expandit per afectado
Quan plantejo tots aquests passos corn un procès 
de coneixement des de la materialitat física, 
penso en un cos mutant.

Des de sempre, sent-ne més o menys 
conscient, la práctica de Tacciò, la recoTlecciô i 
posterior composiciò com a actes constants m'ha 
dut a Texpansiô de la realitat física i sensible de mi 
mateixa. El coneixement actúa en la materialitat 
de Tèsser, Tafecta. Conversar, llegir, ballar, tots sòn 
actes de coneixement i en aquest cas les imatges 
corn un bombardeig sensible i constant d'acciò i 
reflexiô han sigut també part de la configuraciò de 
la idea subjectiva del cos en què vise.

La plastidtat i la recerca estètica
La nécessitât de formalitzar és un fet obvi i 
imperant en els meus actes. Per aixô utiÜtzo 
objectes, per aixô penso el cos en forma i matèria, 
i el coneixement corn un fettrobat en Tacciò entre 
cossos relacionáis.

La imatge passa a formar part d'una segona 
DlGESTlQ. El desig és que la imatge comuniqui 
més enllà de mi. Expandir-me. Obrir la coherèneia 
del material. Generar un dima, un estadi on els 
cossos que deambulen per Tespai es comuniquin 
en la seva subtil realitat física.

Auto-dissecció instal*lada
Una sala fosca, sense finestres, dues entrades

i terra de rajóles marró fose, un espai i una idea 
guiada pel meu procès. La proposta d'«Auto- 
dissecció» és una evolució de cos-archive, el 
projecte amb el qual vaig iniciar tota aquesta 
recerca entorn del eos i la materialitat adherida 
a la idea de vestir, tot explorant la meva propia 
experiencia física de cobrir la meva pell, amb la fi 
d'investigar Tafectació de certs materials sobre 
el cos.

«Auto-dissecció» desplega un pensament 
materialitzat per fragments. Dóna visibilitat i 
materialitat a una acumulació d'experiències de 
coneixement que han fet evolucionar la meva 
reflexió i vivéncia conscient entorn al eos que em 
conforma. A poc a poc i des del present, mentre 
vivia a Toquio, vaig anar ideant-ne la instaTlació.

La cura deis aspectes formais ha estât 
fonamental, quasi obsessiva. El procès es

4 doit:
Auto-dissecció 

m a-reflexe imatge de ¡a 
imatge-cos.

A baix:
Cos-archive.
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Espai auto-dissecció.
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desplega des d'una lògica comunicativa basada 
en la cura dels minims details, la precisió i la 
coherència. La tria d'objectes i matèries, imatges i 
diàlegs per a cada una de les parts culmina en una 
totalitat feta de diàlegs entre objectes i l'espai 
per generar atmosfera. Buscava un espai on 
percebre més enllà de la voluntat de contemplado 
distanciada. M'han guiat la idea de procès, 
d'espai de treball, de laboratori. Com també el 
concepte de limit i el fred, la cruesa. La fotografìa 
hi té un paper clau, com en tot el meu procès de 
construcció i materialització de pensaments. 
Textures, empremtes, rastres damunt del cos; 
materials on la Hum actúa en refracció projectada 
damunt la pell i l'espai.

Auto-dissecció crítica
L'experiència processual forma part intrinseca 
de la meva investigado. Una vegada desmontada, 
he vist que en la instal-lació d'«Auto-dissecció», 
en realitat allò que explorava és la idea de limit 
en el meu cos, i, en segon Hoc, comprendre quin 
sentit intern, quina coherència intuida ha guiat la 
tria dels materials, els objectes i els documents 
(imatges i videos) que m'han ajudat a configurar 
una totalitat feta i assolida per la via de la 
fragmentado.

Accepto que aquest batibuH relacional 
de pensament en procès va MÉS ENLLA 
DE LA CON5CIÈNCIA DEL COS. Tot aquest 
desplegament de paraules a la fi explica un 
procès senzill i alhora complex. Amb aquest text 
he intentât expHcar-lo. No estic segura d'haver- 
ho aconseguit. Però tant és. L'escriptura també 
forma part de la meva recerca. Aquest és un text 
per analitzar Tacciò, que ara és una imatge de 
molts simbols, que sera part d'un diàleg 1 que, 
després, sera matèria sobre un paper que hauré 
accionat amb el teclat i que Havors sera redlgerit 
en la lectura.
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Plataforma de creado i experimentadó 

artística que té per objectiu impulsar 

les arts visuals contemporànies, oferint 

la possibilitat d'intervenir en la doble 

pàgina central de la revista Quadern 

a diferents artistes perqué presentin 

un projecte especific amb total llibertat

Almost There
Meix Plademunt

Almost There presenta una consteHació complexa d'imatgescp 
explorant allò que està més aprop i allò més llunyá. En darrera'h 
mstància comunica la frustració de no poder trobar-nos mai 
suficientment a prop ni suficientment lluny, únicament gairebé 
ser-hi. Almost There fotografia la fotografia. La fotografia com 
a viatge de retorn imaginan i, albora, com a reflex de l'allà i ' 
fallò on mai podrem tornar, que mai podrem tornar a mirar de .. 
la mateixa manera. Almost There proposa, en suma, una mena 
de deambular pels gèners i llenguatges amb els que mirem 
d'entendre el mon a partir de les imatges, però també pel com 
la fotografia condiciona les nostres visions, aixi corn el misten 
mtrinsec de cada lloc: ser-hi, arnbardi, veure'l de lluny o ■ 
observardo de molt a prop.
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Aleix Ptademunt, Girona, ig8o. Abandona els es tud is  d 'enginyeria 
tècnica pe r a dedicar-se de pie a la fo tog ra fía . El 2003  es [licencia en 
fo to g ra fia  al CTIM de la UPC. D urant to ts  aquests anys no ha de ixa t 
de tre b a lla r en pro jectes fo tog ra fíes  personals.

En destaquen: Esp ecto d o rs  (2005), N a d o  (2007), Cult (2008), 
D u b a iL a n d  (2008), Tot (2009), M ovim ientos de Su elo  (2010) i A lm o st  

There (2013).

El 2006 comenga la seva v inculació am b la galería O liv ier W altm an 
(Paris). El 2011 jun tam en t amb Roger Guaus i Juan Diego Valera creen 
el p ro jec te  ed ito ria l Ca l'Is idret Edicions, per pub licar els seus p rop is  
treballs . Al setem bre del 2013 ha p ub lica t el llibre A lm ost There co- 
pub lica t pe r MACK i Ca l'Is idret Edicions.

Des de l'any 2003 ha re a litza t una v in tena  d'exposicions ind ividuals 
i més de 50 coHectives, de les que en destaca l'exposicló A lm ost  

There a la sala Le Bal (Paris) i IMA Gallery (Tokio) ju n ta m e n t amb 
Anton io  Xoubanova, Oscar Monzón i R icardo Cases.

aleix.pladem unt@ gm ail.com
www.ale ixpladem unt.com

mailto:aleix.plademunt@gmail.com
http://www.aleixplademunt.com


Formes de desaparició / Sota l'aparença de realitat

GEMMA GASCÓN /Text i fotografìa

Que la fotografia no és un documentfidel de la 
realitat fa temps que ho hem après. Però també 
és cert que encaratendim a considerar-la corn 
a prova o certosa d'un esdeveniment o d'alguna 
cosa. Només cal fixar-nos en la moguda que es va 
generar quan va començar a circular una imatge 
d'Uma Thurman per la xarxa i tothom va parlar de 
cirurgia estètica i canvi radical. La fotografia se'ns 
apareix no noméscom a evidència d'un fet sino 
corn a anticipació d'una idea, corn a interpretació 
de quelcom en quèvolem creure.

Del que si que son evidència les fotografíes és 
que els limits de lamanipulaciô van molt més enllà 
del què podiem imaginar. Començant pel mateix 
objecte. Georges Didi-Huberman afirma que no 
hi ha cap imatge que no impliqui, simultàniament, 
mirades, gestos i pensaments». És més, «totes les 
imatges del mon sen résultat d'una manipulado».

Un dar exemple d'aixô és l'artista Jeff Wall 
(Vancouver, 1946). Les seves fotografíes, 
curosament planificados, sovint son

l'escenificaciô d'un succès imaginât on utilitza 
la teatralitat, l'artifid i la versemblança. El punt 
de partida del treball de Jeff Wall és segons el 
critic José Lébrero Stals «la conscièneia de la 
"no veritat del saber aparent" hegelià que pot 
manifestar-se corn a malestar i estranyesa 
davant la quotidianitat, evidenciant a més a més 
que entre la realitat i la ficció no hi ha distancia, 
ilva Rouse, comissària d'una exposició que li va 
dedicar ja fa uns anys el Museu Reina Sofia de 
Madrid, assenyala que aquesta tensió «prové 
de la transformado d'allò aparentment quotidià 
a través de la dramatització de les persones 
que es mouen en un escenari construit, real o 
imaginari a la vegada». A partir de la construedé 
d'escenes que serán fotografiados aconsegueix 
détenir la temporalitat d'allò que descriu, con 
una forma de confrontado amb la nostra realitat 
contemporània. Per a Wall, les imatges més 
intéressants son aquelles on allò que es veu 
suggereix allò que en queda exclòs.
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Per favor, que no es vegin les treballadores del servei 
domèstic
Formes d'autorepresentacio, apropiacions i assenyalaments 
critics

VICTORIA SACCO

Daniela Ortiz,
97 empleadas 
domésticas (2010).

Per tal d'aconseguir diners i traslladar-se de 
Lima a Barcelona, l'artista peruana Daniela 
Ortiz va traballar I'estiu del 2007 realitzant 
videos dels moments de joc de nens i nenes de 
families peruanas de classe alta a Playa de Asia, 
un exclusiu balneari al sud de Lima. En aquest 
cas, Ortiz va rebre una ùnica indicació: que les 
treballadores del servei domèstic no es veiessin 
a les imatges (Expósito, 2010). Aquest fou, sense 
saber-ho aleshores, el germen d'una sèrie de 
treballs artistics realitzats per Ortiz al voltant del 
treball domèstic.

El present article aborda I'analisi de dues 
d'aquestes femes: «97 empleadas domésticas» 
(2010)' i «Habitaciones de servicio» (2011)0 
ambdós basats en Tapropiació fotogràfica com a 
estratègia artistica.

«97 empleadas domésticas» consisteix en una 
sèrie de 97 fotografíes de la classe alta peruana, 
seleccionades per Ortiz de perfils oberts a 
Facebook. Fou présentât com a instal-lació i llibre.

1 http://www.daniela-ortiz.com/index.php7/projects/97-emplea- 
das-domesticas/
2 http://daniela-ortiz.com/index.php7/projects/habitaciones-de- 
servicio/
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i és aquest últim l'objecte d'estudi d'aquest article. 
Les fotos retraten diferents moments de la vida 
quotidiana d'aquestes families i en cadascuna de 
les imatges hi apareix almenys una treballadora 
de la llar. La seva representado és simptomática; 
el eos està fragmentât (col-locat en els marges 
de la imatge o retallat) o deliberadament 
escamotejat (amagat darrere d'un altre cos que sí 
que forma part central del retrat).

Per la seva part, «Habitaciones de servicio» 
és una anàlisi arquitectónica comparativa de les 
dimensions i ubicació de totes les habitacions 
d'una casa de Lima. El projecte, realitzat a partir 
de cases construïdes entre els anys 1930 i 2012, 
es compon d'una selecciô de 16 cases i conté: la 
façana, els plànols, la comparativa de dimensions 
entre totes les habitacions (inclosa, lôgicament, 
l'habitacié del serve!) i el curriculum vitae de 
l'arquitecte.

El meu interés per aquests treballs és 
doble. Per una banda, un interés formai Higat 
a l'apropiaciô corn a métode artistic que 
vincula a aquests projectes una llarga tradicié 
apropiacionista en l'art i que, en el cas de la 
fotografia, ha obtingut un nou impuls durant 
els ùltims anys, amb el nom de postfotogrofio 
(Fontcuberta, 2011). Per altra banda, un interés 
politic, relacionat amb la Iluita per la visibilització 
de les treballadores doméstiques, aixi corn la 
denùncia de les situacions d'explotaciô a les quais 
moites vegades aqüestes dones están sotmeses.

D'aquesta manera, el text intenta contribuir a 
l'anàlisi crítica de pràctiques artistiques basades 
en estratégies d'apropiació, a la vegada que 
pretén reflexionar sobre el treball doméstic, el 
seu reconeixement social i els complexos Ilaços

afectius que s'estableixen amb les treballadores 
en el si d'una familia.

«97 empleadas domésticas» va començar a partir 
d'una revisió de la «Primera nueva crónica y buen 
gobierno» (l6l 6)3 del cronista del Perú Felipe 
Guamán Poma de Ayala. En el procès creatiu,
Ortiz va començar a buscar a Internet imatges 
deis mateixos temes tractats a la crónica, per 
comprovar si les relacions entre «indigenes» 
i blancs es mantenien en el present. L'artista 
situava la imatge contemporània al costat de la 
de Guamán Poma per aixi comparar-les. Quan va 
començar a buscar imatges del serve! doméstic a 
Perù, va comprovar que les treballadores sempre 
estaven en el fons o retallades per l'autor de la 
fotografia (Ortiz, 2011a). D'aquesta manera, Ortiz 
va crear un arxiu d'aproximadament 400 imatges 
que repetien sempre la mateixa composició.

Per a la creació del Hibre, l'artista va 
seleccionar 77 de les 97 imatges que finalment 
conformarien el projecte. Les 77 imatges es 
troben una darrere l'altra^, després d'una série 
de silenciases pàgines en blanc. Les fotos no van 
acompanyades d'epigraf ni de cap descripció. 
Registren «situacions quotidianes» de la classe 
alta peruana: dinars familiars, retrats de nens, 
sortides al pare, aniversaris, trobades entre 
adolescents o joves, etc. Només al final de la série

3 En el seu text, Guamán Poma descriu i il-lustra, des del punt de 
vista deis pobles originaris, diferents temes de la societat peruana 
durant i després de la conquesta.
4  Evocant potser el métode composititu del minimalisme, «una 
cosa darrere l'altra», tal com el va descriure Donald Judd.

CASA G O N Z A L E Z

Daniela Ortiz, 
Habitaciones de 
servicio (2011).
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Daniela Ortiz,
97 empleadas 
domésticas (2010).

apareix el nom del treball^. És només aleshores 
que en tornar a revisar les fotografíes descobrim 
aquelles persones que, per segona vegada, la 
nostra mirada havia obviât.

D'aquesta manera, el treball d'Ortiz assenyala 
diferents problématiques. En primer Hoc, el 
conjunt d'imatges exposa el complex Higam 
afectiu d'aquest tipus de feina, en el qual qui 
forma part de la quotidianitat de la familia® i 
proporciona cura i benestar és paradoxalment 
exclusa de la seva representació. Per altra part, 
evidencia una societat fortament polaritzada 
i racialitzada, on les treballadores de la llar 
són sempre d'origen «indigena» i els que 
les contracten, blancs. En aquest sentit, és 
pertorbador comprovar que, tot i que no en 
veiem el eos sencer sino només la má o el braç.

5 L'edidó es tanca amb un excel-lent text de Marcelo Expósito, titu- 
lat «D-0 1-5.En el año 2006, la joven artista peruana Daniela Ortiz de 
Zevallos solicita ayuda a la rama adinerada de su familia para poder 
trasladarse a vivir a Europa.»
5 Val la pena mencionar que moites de les dones treballen «como 
a d e n tro », allò que es coneix a Espanya amb el nom de «régim intern».

podem identificar la treballadora domèstica pel 
color de la peli. Per últim, a través del conjunt de 
fotografíes queden també exposades certes 
estratégies de subordinació, elaboradas a 
partir deis espais assignats dins la imatge (i en 
la realitat), el codi de la manera de vestir (l'ús 
obligatori de l'uniforme) i les distribucions i 
assignacions de les tasques.

En un text sobre la seva obra Ortiz explicava: 
"El meu treball pretén crear, sense complaences, 
un espai de tensió que explori les concepcions 
de raga, classe i nacionalitat mostrant el 
funcionament social com una estructura basada 
en la inclusió i en l'exclusió." (Ortiz, 2011b).

Poc temps després de publicar, el Ilibre va 
comengar a rebre amenaces de persones que 
apareixen en les imatges, instant-la a treure el 
projecte de circulació. En la seva defensa, Ortiz 
va publicar una contundent carta oberta  ̂(Ortiz, 
2011a).

7 La carta pot llegir-se aquí: http://www.notonidas.com/20i3/06/ 
carta-abierta-sobre-97-empleadas.html.
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II
Les missives no van desanimar Ortiz. El 2011 va 
realitzar «Habitaciones de servicio», un estudi 
arquitectônic que compara les dimensions i 
la ubicado de les habitacions de la casa que 
pertanyen a la classe alta de Lima. L'estudi fa 
èmfasi en l'habitaciô destinada a la treballadora 
de la llar. Exposa de forma rotunda la diminuta 
i claustrofôbica superficie que acostuma a 
assignar-se a aquests espais, fins i tot en cases 
amb grans superficies. Mostra també la seva 
ubicado marginal, col-locades generalment a prop 
de la cuina, elgaratge o el safareig.

«Habitaciones de servicio» va sorgir arran 
d'un documentai® on es mostra el primer dia 
de feina d'una treballadora de la llar de Lima.
En aquest documentai, la mestressa explica 
a la treballadora, encara en edat escolar, les 
tasques que ha de realitzar i finalment li ensenya 
la seva habitado. Amb motiu de l'exposiciô, les 
fotografies es mostren amb el documentai i es 
distribueix entre els visitants un poster amb la 
frase «Habitacions de servei. No hi ha excusa per 
a la seva ubicado i dimensions».

Corn a «97 Empleadas domésticas», Ortiz 
torna a utilitzar l'apropiacionisme fotografie com 
a recurs artistic i proposa aixi una metodologia 
de treball a partir de mitjans minims. Observem 
que les fotografies no están intervingudes ni 
postproduïdes, sino re-contextualitzades i re- 
significades.

III
Si bé la practica apropiacionista compta amb 
innombrables precedents, és als inicis dels anys 
80 quan sorgeix des de la critica nord-americana 
el terme oppropiotion ort. S'anomenava aixi 
un conjunt de produccions artistiques que 
utilitzaven el recurs de la cita (apropiació) i que 
es desenvolupaven amb intensitat des de finals 
dels anys 70 (Prada, 2001). De fet, s'acostuma 
a citar corn a referent de l'art apropiacionsita 
l'exhibiciô «Pictures», comissariada pel critic 
Douglas Crimp a la galeria Artists Space de 
Nova York. L'exposiciô va reunir l'obra de Troy 
Brauntuch, Jack Goldstein, Sherrie Levine, Robert 
Long i Philip Smith. Segons Crimp (1977) l'objectiu 
era evidenciar i qüestionar els processes de 
naturalització de certs usos socials.

M'interessa pensar les obres de Daniela 
Ortiz en relació amb aquesta tradició formal i 
critica. Com els apropiacionistes deis 8o, els 
treballs d'Ortiz desmonten certes situacions 
naturalitzades que en realitat són conseqüéncia 
de diferents circumstáncies históriques. Amb 
aquest objectiu, Ortiz «recicla» imatges sense

intervenir-les i produeix des d'una economia de 
mitjans minims. Re-situa les fotos i les re-significa 
mitjançant una intel-Ügent selecció, muntatge 
i denominació. El seu treball convida a pensar 
també les nocions de creativitat i autoria.

El 2011, després de presentar «97 
empleadas domésticas» i mentre Ortiz produïa 
«Habitaciones de servicio», l'artista Joan 
Fonteuberta va publicar el text Per un manifest 
postfotogràfìc, on reflexionava sobre els canvis 
succeïts a la fotografia en l'era digital, traçant 
un abans i un després respecte als modes de 
producció,circulació i consum. La fotografia no 
només canvia d'ontologia sino que les capacitats 
de transmissiô i difusiô de les xarxes creen un nou 
paradigma. Fonteuberta ho resumia definint la 
postfotografia corn «la fotografia adaptada a la 
nostra vida on-line». Un entorn en el quai es donen 
usos funcionáis, però també artistics i critics 
(Fonteuberta, 2011).

Proposo aleshores situar el treball d'Ortiz 
entre aquests últims usos postfotogràfics. Si, 
de fet, atenem les formes de funcionament de 
la creació radicai postfotogràfica que descriu 
Fonteuberta, comprovarem la coincidència 
amb aquests dos projectes, «97 empleadas 
domésticas» i «Habitaciones de servicios». 
Fonteuberta diu que en les pràctiques 
postfogràfiques l'artista no produeix noves 
imatges sinô que prescriu sentits;

"La mirada critica, la doble mirada [...], actúa, 
per tant, amb un valor prescriptor: descobreix 
i posa en evidèneia valors que passarien 
inadvertits. Es tracta de posar intenció on hi hagi 
un huit de programa. [...] Cada imatge individuai 
constitueix un mapa en el qual destacar els seus 
accidents. 1, malgrat això, aquests accidents 
apareixen, en general, marginats." (Fonteuberta, 
2010).

La postfotografia té, en aquest sentit, una 
actitud ecològica que promou el reciclatge i 
l'assenyalament sobre allò queja està donat. 
Finalment, en la politica de l'art, aquests 
treballs tenen com a missió «l'acció de sacsejar 
consciències» (Fonteuberta, 2010).

Fonteuberta reflexionava aixi sobre un conjunt 
d'obres fotogràfiques que s'apropien d'imatges 
d'Internet i que es van visualitzar durant aquells 
anys en diferents exposicions, dues d'elles a 
Barcelona^.

El documentai pot veure's aquí: https://vimeo.com/5n45507.

9 Em refereixo a les exposicions «Obra-col-lecció. L'artista com a 
col-leccionista» (comissariada per Joan Fonteuberta a la Fundació 
Foto Colectania, 2013) i «A partir d'ara. La postfotografia en l'era 
d'Internet i la telefonia mòbìl» (comissariada per Clément Chéreux, 
Joan Fonteuberta, Erik Kessels, Martin Parr i Joachim Schmid a l'Arts 
Santa Monica, 2013). Les dues fixaven la seva reflexió en la intersec- 
ció de la fotografia, l'apropiació i Internet.
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A dalt;
Daniela Ortiz,
97 empleadas 
domésticas (2010).

A la pàgina 

següent:
Daniela Ortiz, 
Habitaciones de 
servicio (2011).

IV
Els projectes «97 empleadas domésticas» l 
«Habitaciones de servicio» s'emmarquen, per 
una part, en una práctica artística més extensa 
que aborda la problemática deltreball doméstic 
i reflexiona sobre les situacions de poder l 
desigualtat en l'ámbit privat de les liars. En aquest 
espai es creuen una amplia varietat de practiques 
de gènere, raga, nacionalitat i classe social que 
després es reprodueixen a diferents escales en 
l'ámbit públic.

Considerats en l'aspecte formal, els dos 
treballs recuperen la tradició apropiacionista

fotogràfica crítica i la reactualitzen. Ortiz utilitza 
Internet com una gran base de dades. Per a ella, 
les fotografíes són documents on tot és manifest 
i les elabora «des de dins».

Per altra part, les obres dialoguen amb una 
sèrie d'estudis, que vénen principalment del 
camp de la sociologia i l'antropologia social, que 
investiguen els trets característics de la feina 
domèstica. Aquests conceben l'anàlisi del treball 
doméstic com un camp paradigmàtic per a l'estudi 
de les jerarquies l les desigualtats socials. Com 
explica Jurema Brites (2007), en societats cada 
vegada més marcadas per la segregació social i 
econòmica, les treballadores de la llar semblen 
representar un dels principals lligams entre les 
classes socials i, des de la meva perspectiva, 
aglutinen també de forma paradigmática les 
precáries condicions en les quals es troben 
submergides moltes altres formes de treball 
contemporani.
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CASA CHAVEZ

M I G U E L  R O D R I G O
A R Q U I T E C T O
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El malestar posât en qüestio 
esclata sota els cops d'un malestar 
mes fort i mes dens
AGNÈS PE. TOMÁS

La selecciô d'imatges fa referència al procès 
d'explorar de forma persévérant, amb força i 
potènda, un entorn prôxim desconegut. És un 
treball fotografie constant i d'arxiu, dut a terme 
sota un posicionament entre la famüiaritat i 
l'estranyesa. Es tracta d'una reinterpretació 
formai a través de l'exploraciô de material 
residual o perifèric com a categoria estètica. El 
treball es fonamenta en el mètode etnografie 
—observado de certes practiques socials— 
com a eina d'investigació. D'altra banda, la 
utilització d'eines de baixa tecnologia i la cerca 
d'enquadraments fallits i espontanis s'oposen a 
la Professionalität —el concepte «professional» 
sol dur implícita la noció d'accès limitât—, donant 
pas a una exaltació de Terror i d'un interés de 
Texcepció entrent de la norma.

En les imatges s'exhibeix la «vulgaritat» 
de forma implícita i programada d'un entorn 
déterminât. El trash i el kitsch —paradigmes de 
Tobscenitat, la vulgaritat i l'excès— son tractats 
amb una actitud irònica i reflexiva que s'apropia 
del que pren distancia. Per diferenciar ambdós 
conceptas podríem dir que el trosh és autonom 
en la seva inclinació per Tabjecte, mentre que el 
kitsch s'adhereix al bon gust hipercodificat. Així, 
la curiositat s'activa a través d'objectes fallits o 
kitsch, accions absurdes, practiques populars, 
paisatges errants, etc. Aixó en propicia la 
introducció en entorns próxims apropant-nos-hi 
amb una visió d'estranyesa. En cada captura es 
desvirtúen o alteren els codees «normalitzats» 
transformant el mode perceptiu de la vida 
quotidiana, en un intent de subvertir el consens

sobre la «realitat». Com a conseqüéncia, la pérdua 
de la definició de bell/lleig o formo/informitot ens 
porta a considerar el trash i el kitsch com a forma 
extrema de la indistinció d'obra/vido.

D'altra banda, la utilització de la seqüéncia és 
una constant en el treball. La lectura seqüencial 
de les imatges, que ajuda a construir un conjunt 
amb una determinada significació, mostra 
un recorregut amb uns traqos identitaris que 
desprenen una certa sensació d'ambients 
marginals. D'aquesta manera, el significat d'una 
imatge està subordinat al conjunt, privant-la 
d'autonomia i construint un «tótem» a través 
del conjunt d'imatges. La relació entre la 
seqüencialitat de les imatges, Tentorn i Tactitud 
aproximativa (ètica) ens donen raons suficients 
per dotar el conjunt d'un valor antropológic.

http://aggnespe.hotglue.me/

Agnés Pe. Tomás (Lleida, 1985) investiga de 
forma autodidacta i pluridisciplinar. Sota 
una formació en el camp de la comunicació 
social i audiovisual, actúa baix una actitud 
antropológica amb una gran influéncia de 
la tradició rural, així com les estétiques de 
les subcultures i de certs grups de caire 
marginal. S'interessa per referents culturáis 
extrems, indiferentment de la seva etiqueta o 
precedéncia. Actualment es resident a la Ñau 
Estruch de Sabadell.

http://aggnespe.hotglue.me/
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"Es vital ensenyar com mirar la televisió i qué fa el poder 
economic i politic amb nosaltres"
Entrevista amb íngrid Guardiola, professerà i productora 
cultural

CRISTINA CARBONELL

Iiuatge MINIPUT. íngrid Guardiola és doctora en humanitats amb 
la tesi "La imagen dialéctica en el audiovisual 
found footage: un hiperarchivo de conceptos 
visuales". Treballa a ritme d'autònoma en 
diferents projectes, entre els quais el Miniput 
(mostra sobre de televisió de qualitat) i el Soy 
Cámaro, un programa de teleassaig del CCCB. En 
aquesta entrevista ens parla, entre d'altres coses, 
de la necessitai d'ensenyar a mirar la televisió 
per poder valorar críticament la gestió pública i 
esquivar les grans trampes informatives. També 
ens alerta deis problèmes que pot comportar el 
devessall d'imatges al qual estem abocats des 
de les xarxes socials i els mèdia. I defensa que les 
imatges manipulades poden donar més proves de 
la noticia que els mateixos informatius.

Des de l'any 2002 ets la coordinadora i 
productora del Miniput, Túnica mostra sobre 
televisió de qualitat que es fa a TEstat. Quins 
requisits ha de tenir un programa perqué 
sigui considérât de qualitat? Té relació amb 
els continguts, amb la manera en qué són 
comunicats...? Qué persegueix la mostra?
El MINIPUT és, d'una banda, una selecció del 
que el comité de programació considera més

rellevant de l'INPUT (International Public 
Television Screening Conference), una mostra 
de la millor televisió pública d'arreu del món 
que va començar el 1976 per debatre la fundó 
de serve! públic i per entendre la televisió com 
una eina creativa i pedagògica. D'altra banda, el 
MINIPUT recull débats i sessions especiáis sobre 
la televisió pública local, autonómica i estatal. En 
les tres darreres edicions hem dedicat sessions 
al tancament de Canal 9, al fake televisiu o ais 
Youtubers. Els requisits de l'INPUT són diversos, 
han anat variant i passen per molts filtres.
Es dissenyen unes sessions temàtiques i se 
seleccionen els programes que millor encaixen. 
Últimament hi ha molta preocupació pel nou 
periodisme, pels nous formats de la telerealitat, 
per formats crossmèdia i transmèdia i per corn 
captar nous pùblics, sobretot els més joves. La 
qualitat de vegades es mesura en termes formais, 
de vegades de producció, de vegades de públic
0 sovint pel débat que és capaç de generar.
Sovint, la qualitat es defineix segons els seus 
contextos culturáis i passa per parlar de temes 
que normalment no están en l'agenda temàtica o 
per la manera com es parla dels temes comuns. La 
televisió té un problema enunciatiu doble: per una 
banda, dedica moites hores a trivialitats que no 
interessen a ningù, casos particulars basats en el 
personalisme que no tenen cap fundó social; per 
l'altra, és que cada vegada és més autoreferencial
1 ja no apunta a la realitat, sinó a ella mateixa corn 
a productora de realitats. Corn deia Neil Postman, 
"quan una població està distreta amb trivialitats, 
quan la vida cultural es redefineix com una ronda 
perpètua d'entreteniments [...] llavors la mort de 
la cultura és una possibiütat real"; i Túnica manera 
que no ens marcim d'inanició, que no abandonem 
una apreciació crítica de la gestió pública, per 
tant, política, de la vida ciutadana, és ensenyant 
com mirar la televisió i qué fa el poder económic i 
politic amb nosaltres.

També t'encarregues de la coordinació i 
realitzadó del Soy Cámara, un programa de 
televisió sobre art, cultura, ciéncia i pensament
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del Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona. Com va sorgir el projette? Amb quina 
fïnalitat?
El Soy Cámara era un programa que van idear 
Andrés Híspano i Félix Pérez-Hita dedicat al 
teleassaig i que s'ha emés cinc anys a La2 de 
TVE. Jo he realitzat un pareil de capítols i he fet la 
producció de la sisena temporada (2015). Els temes 
que han abordat els quasi 50 capítols són variats, 
des del paper de les dones al cinema o a la ciéncia, 
passant per analitzar la noció de public, acostar 
la figura deis artistes des de noves perspectives, 
abordar la cultura de la imatge amb tota la 
seva complexitat (Internet, cinema doméstic, 
apropiacionisme, mal d'arxiu...), fins a pensar 
l'ética o la violéncia deis mitjans de comunicació. 
Tots es poden veure online. La idea principal 
era abordar la cultura d'una forma transversal i 
sortint deis marges estrets i etüics de la cultura 
com a agenda, que només es pensa en termes 
informatius i productius des de l'aquí i ara, i no 
reproductius, com una eina per al pensament. Per 
aixó, l'equip del Soy Cámara hem decidit deixar 
d'emetre a La2 i passar-nos al Soy Cámaro Online, 
en qué el teleassaig s'obrirà a més reaÜtzadors, 
en col-laboració amb estudiants d'universitats 
i funcionant, d'una banda, com un laboratori 
de nous formats pensats per a la xarxa i, de 
l'aitra, intentant potenciar una reflexió sobre la 
producció d'imatges a la xarxa, a part de continuar 
abordant temes d'interés contemporani. Les 
cápsules s'emetran a partir de la primavera a la 
xarxa i també hem començat a emetre a BTV en un 
espai que es diu Pantalles CCCB.

La Interpretació de la realitat és índestriable 
de la subjectívitat de qui la interpreta. El 
débat que hi ha ara pel que fa a l'ús o abús que 
es fa de les técniques de postproducció en el 
fctoperiodisme ens remet al débat sobre la 
manipulació de la realitat que fan els mitjans de 
comunicació.
En una época d'infoxicació absoluta la 
subjectívitat juga un paper subsidiari a l'hora 
d'interpretar els fets. El marc está tan pautat 
i és tan complex i frenétic, que l'individu, més 
que interpretar, el millor que pot fer és esquivar 
les grans trampes informatives. Les portades 
deis diaris o les capçaleres dels telenotícies 
són obres d'enginyeria social i, malgrat que no 
podem parlar de manipulació, sí que hem de 
parlar de construcció. La selecció, enquadrament 
i tractament de la noticia sempre donen una visió 
interessada perqué no hi ha mitja de comunicació 
que no siguí deutor deis seus inversors. Avui 
en dia, a més a més, el periodisme está ben 
aferrat a la liana de la demagogia política com un 
ventríloc. Ja no se sap en boca de qui parlen alguns

periodistes. La manipulació de les imatges és una 
eina més al servei d'aquesta enginyeria social. Per 
sort, aquesta manipulació explícita ha activât un 
nou corrent de periodisme d'investigació que pot 
bellugar-se a través d'ecosistemes que impliquen 
poc desgast económic com ara la xarxa. La gent 
també está més alerta respecte a la manipulació, 
però la mateixa velocitat de la xarxa ha posât 
sobre la taula una nova dificultat; Judy Wajcman 
ho anomena timeless time, un temps sense 
temps en qué es fa molt difícil contextualitzar 
els esdeveniments. Avui, per exemple, ha mort 
Muriel Casals [I'entrevista es va fer el 14 de febrer 
passât], ais diaris ja anunciaven la seva mort 
abans que hagués passât. En qüestió d'hores s'ha 
parlât de la mort, s'ha desmentit la mort, s'ha 
tornat a parlar de la mort. Qué ens diu aixó de la 
societat en la qual vivim? És la pressa, la urgéncia 
esquizofrénica i psicópata del momentum, 
l'evidéncia que tots som earn potencial a la graella 
de l'actualitat, un pie estel-lar a la borsa dels 
lectors.

Creus que una imatge modifìcada també pot 
complir una fundó documentai?
És evident que les "imatges modificades"tenen 
una funció documentai. De fet, hi ha tota una 
història de les imatges apropiades i manipuladas 
que ha servit com a contrapropaganda dels 
poders fàctics. Des que existeix el cinema hi ha 
hagutactualitats remuntades, molt abans fins 
i tot de classics com Esfir Shub. Les imatges de 
Leni Riefenstahl del Tercer Reich o les pellicules 
doméstiques de Goebbels van ser usades per 
alguns autors per denunciar les atrocitats nazis.
I les grans produccions documentais franquistes 
van ser redigerides per Basilio Martin Patino per 
desmontar el franquisme. Fins i tot hi ha autors 
com Angela Ricci-Lucchi i Yervant Gianikian

D e t a il  d e l c a r t e l l  

MINIPUT, 2 0 1 4 .
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Cartell MINIPUT, 
2014.

46 Quadern ■ Febrer/Març 2016



que, des de la càmera analítica aplicada a l'arxiu, 
aconsegueixen descobrir petites veritats 
historiques que havien passât desapercebudes 
per la historiografía. Sovint les manipulacions 
de l'APM O de Querido Antonio per a l'Intermedio 
i molts memes i videos que circulen a la xarxa 
a partir de modifícar material preexistent, 
ens donen més proves de la noticia que els 
mateixos informatius. Aquí hauriem de distingir 
entre la propaganda (les imatges manipuladas 
per les fonts oficiáis), l'apropiació merament 
ludica o aquella que posa una distancia entre 
l'esdeveniment i nosaltres i ens dona eines per a 
pensar.

Un diari de Hong Kong va acomiadar eis seus 
fotoperiodistes i va donar càmeres a repartidors 
de pizzes de la ciutat perqué era més fácil que 
arribessin abans a la noticia. Aquesta decisió 
posa en evidència que avui en dia es valora més 
la immediatesa de la informacié que la seva 
qualitat...
Penso en la BTV que va dirigir Huerga, quan va 
fitxar una flota de joves realitzadors, els va donar 
càmeres digitals mini-DV i els va convidar a fer 
de franctiradors. Molts no tenien experiència 
televisiva i aquesta falta va donar résultats molt 
reveladors. Potser és una excepció, però, de 
vegades, hi ha una noció de "Professionalität" 
que comporta unes cotilles i uns llocs comuns 
asfixiants. Aquest problema que comentes està 
molt ben il-lustrat a la pel-licula Nightcrowler, 
en què aquesta obsessió per la primicia fins 
i tot acaba desembocant a una realitat de 
compravenda en què els esdeveniments es 
produeixen per a l'ocasió; evidentment encara no 
hem arribat a aquest estadi dels mitjans. Amb les 
càmeres integrades als mòbils i amb les càmeres 
de videovigilància, no caldria posar encara més 
en perill les vides dels repartidors de pizzes, que 
prou feina tenen amb la urgència de qui és més 
ràpidfent l'entrega.

Aquest fet també posa sobre la taula si l'autor 
deixa de tenir autoritat i es menysté el rigor 
professional...
El tema de l'autoria per mi no és un problema, si 
es tracta de cobrir un accident o una catàstrofe, 
per què no usar totes aqüestes imatges queja 
existeixen? El problema és que son raw moteriol, 
"imatges pobres", corn diria Hito Steyerl, i la 
televisiô es preocupa més d'aquestes coses 
corn ara la "qualitat tècnica" que d'informar bé. 
Aqüestes imatges de baixa defínició s'haurien 
d'usar, però encara no hi ha una interlocució fluida 
entre l'ecosistema d'Internet i el de la televisió. Si

deixessin aqüestes noticies a mans de ciutadans
0 de càmeres remotes, potser els professionals 
podrien dedicar el seu temps a oferir altres 
noticies més enllà de la tragèdia humana i, 
evidentment, a investigar per oferir un relat més 
clarificador del que passa en el món.
A la televisió l'autor mai ha tingut massa 
importància, fins i tot quan s'ha parlât de 
"televisió d'autor" ha semblât una paradoxa, tot i 
que existeix quan parlem d'espais amb una mirada
1 diseurs propis, des de Jean-Christoph Averty 
fins al mateix Soy Cámaro. La televisió s'associa 
al present immédiat, per això no s'acredita bé, 
no s'arxiva bé, no es recupera bé, es considera 
"informació"i"passa-temps". L'autor o autora són 
secundaris, l'autoritat la dóna el mateix mitjà i, 
sorprenentment, és una autoritat que, per molt 
que visqui grans moments de desprestigi, queda 
incòlume. Jo no trobo a faltar autors o autores, 
sinó aquest entendre la televisió com un espai 
on s'assagen mirades sobre el món, allunyades, 
alhora, de la fatalitat i de la neutralitat de la 
majoria de programes.

Vivim en un món cada cop més visual a l'hora 
de relacionar-nos amb els altres, pengem fotos 
a Instagram, al Facebook, mirem i compartim 
vídeos... Tots podem "ser càmera"?
A la meva tesi doctoral parlo del pas de la imatge- 
video al subjecte-imatge, que no adquireix 
valor per la seva capacitat de capturar la seva 
imatge, sinó per la capacitat que té de ser vist: 
"Sóc vist, ergo sum". En aquesta lògica, tot Altre, 
com diu Augé, és un Jo, un substitut, l'eliminació 
d'allò social a mans de la imatge socialitzada. 
EI1990 Baudrillard ja parlava d'un subjecte 
fractal, d'una multitud d'egos miniaturitzats 
tots semblants els uns ais altres, com un cultiu 
biològic. I Carmen Hermosillo el 1994 deia que 
el résultat de les xarxes informàtiques portarla 
a la mercantilització de la personalitat i a una 
completa transferència de poder i informació 
a les companyies, un neofeudalisme entre els 
usuaris i les empreses. Es tracta de no fer de 
les imatges el nostre nord, de saber distingir i 
d'obrir nous espais de relacions socials i espais 
on desenvolupar una ecologia de les imatges 
entenent, corn Postman, que on hi ha cap mitjà 
perillôs si sabem els perills que comporta.
El problema no és que tots els joves siguin 
instagramàtics, ja que simplement han trobat 
una eina per potenciar el narcisisme congènit a 
aqüestes edats, el problema és la infantilització 
de la poblaciô i l'imperatiu categòric de la 
publicitat de viure segons una "joventut eterna".
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A doit;
íngnd Guardiola.

A la dreta:
Postai MINIPUT, 
2013.

EL FUTUR DE LA TELEVISIÓ
Fins a quin punt aquest devessail d'imatges 
creus que incideix en la nostra confìguració del 
món?
El problema és tot el que es deriva d'aquest excés 
d'imatges: la relació amb la memòria (la pèrdua 
del dret a l'oblit i la impossibilitat de limitar un 
relat biografie), la devaluació de l'experiència 
immediata i el negoci que hi ha darrere d'aquests 
espais virtuals de socialització d'imatges.

Donem per fet que estem preparats de manera 
innata per llegir imatges, però sovint mirem 
sense entendre en profunditat, perqué no tenim 
les eines sufìcients per desxifrar el llenguatge 
visual. Com es podría resoldre aquesta 
mancanza d'una pedagogia visual?
Godard deia que hem d'aprendre a veure, no a 
llegir, i podriem afegir-hi: aprendre a rellegir les 
imatges. Amb el Soy Cámaro Online és el que 
busquem. Per això hi ha unes sessions d'"aula 
oberta" on convidem a tots els estudiants 
que estiguin treballant amb alguna càpsula 
o en vulguin presentar alguna. Les capsules 
de prodúcelo pròpia que fem van també en 
aquesta línia. El found footoge basat en la 
imatge dialéctica és una eina imprescindible, 
tal com ens va ensenyar Farocki que tenia un 
projecte (inacomplert) amb Hartmut Bitomsky 
a la década deis setanta d'educació sobre el 
llenguatge audiovisual, amb el títol provisional

d'"El llenguatge de les imatges. Un projecte 
sobre Leseóla de la mirada", que és una mica el 
que intenta Cinema en Curs, o les sessions de 
La Sala deis Cinéastes de la Unió de Cinéastes.
Hi hauria d'haver assignatures obligatòries ais 
instituts de comunicació audiovisual, tal com hi 
ha assignatures de llengua i literatura. A més a 
més, hem d'activar els mécanismes d'alerta critica 
als joves perqué la mediasfera no els domestiqui 
de la pitjor de les maneres. Però la pedagogia 
visual té un tallafocs innegociable que és el mare 
legai vigent vinculat al copyright, és a dir, la 
perspectiva econòmica de la imatges col-lideix 
frontalment amb la perspectiva dialéctica i ens 
impedeix retornar a les imatges que poblen la 
nostra memòria col-lectiva. L'accès a les imatges 
ha de ser un dret fonamental.

Cristina Carboneil Vilalta (Sabadell, 1975) és 
Ilicenciada en Filologia Catalana i Teoria de 
la Literatura per la Universität de Barcelona 
i ha fet el Màster de Literatura Comparada i 
Estudis Culturáis de la Universität Autònoma de 
Barcelona.

Actualment, es dedica a la correcció 
lingüística per a diverses editorials i a ensenyar 
catalá a persones estrangeres. També és 
redactara de Ilibres per a catalunyaplural.cat i 
col-laboradora de la revista Time Out.
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La imatgG escindida: el fotoperiodisme en el context 
museístic

MARTA DAHÓ

El traspás d'imatges destinades a la página 
impresa —com han estât tradicionalment les 
fotografíes fotoperiodístiques— a l'ámbit 
museístic ha implicat sempre un procès de 
resignifícació força complex i una delicada 
operació plena d'arestes. A banda de contribuir a 
encesos débats a favor i en contra de la légitimât 
d'aquestes imatges en el si de la institució, 
les friccions entre les logiques de la circulado 
informativa i les del diseurs curatorial també han 
contribuït a donar forma a noves modalitats de 
creado i prodúcelo: han modifícat les eleccions 
temátiques i estétiques de molts fotoperiodistes 
desitjosos d'aconseguir el reconeixement del món 
de l'art, de la mateixa manera que han estimulat 
la práctica artística entorn de la reflexió crítica 
sobre el sistema al qual respon la imatge de 
premsa. Tot plegat conforma una situado massa 
àmpiia i amb massa ramifícacions per poder-ne 
oferir una visió sintetitzada i genèrica en poques 
línies, però sí que podem citar aquells casos que 
el diseurs historiogràfic ha tendit a destacar 
amb el propòsit de sospesar els arguments que 
han acompanyat la presèneia de la imatge de 
premsa exposada al museu i que, aixi mateix, ens 
introdueixen en el nudi del problema principal: 
qué li succeeix a la imatge de premsa quan 
travessa el Hindar que constitueix la porta de 
la institució museistica? Quines alteracions 
«cel-lulars» pateix aquesta exhibició de la práctica 
fotogràfica escindida de la fundó i del context de 
difusióoriginaris?

Tot i ser una obvietat, les modalitats amb les 
quais la imatge de premsa ha estât presentada 
ais museus, sobretot des dels anys trenta 
del segle passât, tendeixen a fer-nos oblidar 
que aquesta sol entrar a l'espai expositiu en 
tant que fotografia reconvertida en objecte 
estètic. Desposseïda, no solament del peu de 
foto, sinó també del text al qual probablement 
acompanyava en la seva versió editorial, i alterada 
en la seva narrativa (constituida habitualment per 
diverses imatges), el cos del treball vindrà traduit 
a una altra gramática, la museística, tan sovint 
inclinada a privilegiar la imatge única. L'ara cèlebre 
fotografía de Timothy O'Sullivan de la batalla de 
Gettysburg, A Harvest of Death (1863) ,̂ va ser

inclosa en una exposició organitzada pel fotògraf 
Anselm Adams a San Francisco el1940, tot just 
abans de començara coMaboraramb el MoMA on, 
amb I'ajuda del que seria el primer conservador 
de fotografia del museu, Beaumont Newhall, van 
proposar una nova interpretació en clau moderna 
dels fotògrafs de l'Oest americà del XIX com, 
a banda de O'Sullivan, William Flenry Jackson 
0 Carleton Watkins. Al catàleg de l'exposició, 
Adams es refería a aqüestes fotografíes com 
a «exemples suprems de fotografía creativa», 
mentre que Newhall, tot i reconèixer que havien 
estât fetes sense cap «pretensió estètica 
implícita», les reivindicava com a art considérant 
que prefiguraven els intéressés i preocupacions 
de fotògrafs modems com Walker Evans 0 
Berenice Abbot^. inclosa a la col-lecció del MoMA 
dos anys més tard, la fotografía de premsa 
començava així un llarg procès de reconversió a

(ILI) Imatge de la 
instahlació de Sophie 

Ristelhueber 
a partir del seu treball 

WB (2005) a la Biennal 
de Sao Paulo, 2010. 

Fotografìa: Marta Dahó.

1 Actualment a la col-lecció del Metropolitan Museum de Nova 
York.www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/
search/285644.

2 Christopher Phillips, «El tribunal de la fotografia», Gloria Pizazo, 
Jorge Ribalta (eds.). Indiferencia y singularidad. La fo ta g ra fia  en el 
pensamiento contemporáneo, Macba, Barcelona, 1997, pàg. 59 -9 8 . 
Publicatoriginalment a Richard Bolton (ed.), The Contest o f Meaning: 
Critical H istories o f Photography, MIT Press, Cambridge, 1989.
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(11.2 i 3) Instal lació de 
la mostra de Susan 
Meiselas, Mediations, 
a l'exposició Aún no. 
Sobre la reinvención 
del documental y  la 
crítica de la modernidad, 
comissariada p er  Jorge 
Ribalta, MNCARS, març 
2015.
A la filera superior es 
mostren les imatges que 
havien estât publicadas 
per la premsa interna
cional pertangents al seu 
treball sobre la revolució 
que va tenir Hoc a Nica
ragua entre el 1 9 7 8 1 el 
1979. La filera central 
inclou les imatges que 
havien estâtpublicades 
al seu Ilibre Nicaragua, 
que oferia una cronolo
gia deis esdeveniments 
de la revolució, m entre  
que la filera inferior fa 
visibles aquellas foto
grafíes que, per diverses 
raons, no havien estât ni 
exposades ni publicadas, 
però que sens dubte ofe
rien visions alternatives 
de la revolució. 
Fotografia: Marta Dahó.

objecte estètic autònom. Sera, però, amb el seu 
successor, Edward Steichen, que la imatge de 
premsa es converteix en un autèntic fenomen 
cultural de masses amb exposicions de carácter 
propagandistic com ara «Road to Victory»
(1942), «Power in the Pacific» (1945), «Korea: The 
impact of War» (l95l), o, la més cèlebre de totes: 
«The Familyof Man» (1955), el gran monument 
a la fotografia humanista i la culminado dels 
mètodes curatorials de Steichen^ : exposicions de 
dimensions monumentals, espectacularitat dels 
dispositius d'exposició, narracions perfectament 
orquestrades de fotografíes molt heterogènies, 
retallados arran d'imatge, reprodu'ídes en formats 
diversos, diferents alçades i profunditats, per 
aconseguir un impacte visual sense precedents, 
que tenien com a principal propòsit deixar 
embadalit I'espectador. Envoltat d'escenògrafs 
prééminents de I'avantguarda europea com 
Herbert Bayer, Steichen va desplegar una 
exhibido de la imatge de premsa que pretenia 
anar molt més enllà d'una evident expansió de la 
revista als murs dels museu' .̂ Amb una narrativa

3 De fet, la nominació de Steichen i la creació d'un departament de 
fotografia, fins aleshores inexistent, va estar molt condicionada per 
l'èxit de l'exposició «Road to Victory», el disseny de la qual va ser de 
Herbert Bayer i on es combinen l'herència constructiviste europea 
amb la lògica dels moss media  americans. LUGON, Olivier, «Edward 
Steichen as Exhibition Designer», BRANDOW, T. EWING, WA„ Edward 
Steichen. Lives in Photography. Norton and Company, Nova York,
2007, pàg. 267-272.
4 La fotògrafa Barbara Morgan, en un article sobre «The Family of 
Man», reflecteix perfectament l'impacte causât per l'escenografia 
de l'exposició argumentant que no constituía únicament una nova 
manera de mostrar la fotografia sino un nou mitjà, la denominació del 
qual com a exposició de fo to g ra fia  seria necessàriament reductora: 
«Alguns han suggerit mosaic fo togràfic, edició tridimensional, 
pe llicu la  d'Imatges fixes, però cap d'aquestes és satisfactòria». 
MORGAN Barbara, «The Theme Show: A Contemporary Exhibition 
Technique», Aperture, vol. 3. núm. 2,1955, pàg. 24. Citada per LUGON, 
Olivier, «L'Exposition moderne de la Photographie», Diversos autors, 
MOREL, Gaëlle (Dir,), Les Espace de l'image. Cat. exp. Mois de la 
Photographie, Montreal, 2009.

Visual que combinava els efectes cinematogràfics 
amb la retòrica visual del fotoperiodisme a 
l'estil de la revista Life, però sense mencio als 
seus autors 0 context de producció, aqüestes 
exposicions, que en el cas de «The Family of Man» 
va itinerar durant anys en diversos països d'arreu 
del mon, aconseguiren unes xifres de visitants 
que no havia obtingut mai abans cap exposició de 
fotografia.

No menys conegudes i influents en el 
diseurs historiogràfic posterior han estât les 
paraules que dedica Roland Barthes a «The 
Family of Man»: «Aquí, tot, el contingut i el valor 
fotografíe de les imatges, i el diseurs que les 
justifica, tendeix a suprimir el pes determinant 
de la história: ens quedem a la superficie d'una 
identitat, sense poder penetrar en una zona 
més profunda de la conducta humana perqué 
el sentimentalisme ens ho impedeix, aquella 
zona en la qual l'alienació histórica introdueix 
diferéncies que aquí anomenarem senzillament 
injustícies»^. L'argument del filósof francés, 
que qüestiona l'omnipoténcia de Steichen com 
a autor absolut, més enllá del que avui se li 
podria discutir®, podria aplicar-se a moites de 
les exposicions comissariades per Steichen en 
aquells anys. Per posar un exemple representatiu 
del grau d'intervenció manipulativa no només 
formal sino també textual, a «Road to Victory»,

5 Roland Barthes: «La grande famille des homes», 1955. Publicat 
posteriorment al seu Ilibre Mythologies, Seuil, Paris, 1957, pàg.
173-176.
6 El 2011, amb motiu del festival de fotografia Les Rencontres 
d'Arles, Ariella Azoulay esbossava un nou gir interpretatiu de 
l'exposldô «The Family of Man», atenent al fet que més enllà de les 
critiques havia estât capdal corn a exposició que destacava la impor- 
tància dels drets universels de l'home. Ariella Azoulay, «"The Family of 
Man": A visual universal declaration of human rights», Thomas Keenan 
i Tirdad Zolghadr (eds.). The Human Snapshot, Luma Fundation, 
Sternberg Press, Berlin, 2013, pàg. 19-48.
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una exposició realitzada justament uns anys 
abans i amb motius gairebé oposats als de «The 
Family of Man» —contribuir a convèncer l'opiniô 
pública d'entrar en guerra després de l'atac a 
Pearl Harbour— Steichen afegeix un text a una 
fotografia de Dorothea Lange d'un granger presa 
l'any 38 sobre l'agricultura industrialitzada, on es 
podia llegir corn si fos una declarado del mateix 
home: «La guerra! No volien guerra? Per Déu, ara 
ja latenen!»T

Molt conscient dels excesses de Steichen 
i molt més preocupat per la qualitat formal 
de les imatges exposades, John Szarkowski, 
I'historiador de l'art que el va succeir al MoMA 
al capdavant del departament de fotografia, va 
desenvolupar la seva tasca intentant adaptar les 
tesis de Clement Greenberg sobre l'art modern 
a l'àmbit fotografie; una tasca no exempta de 
problèmes pel que fa a la imatge informativa, 
tenint en compte que el seu propòsit de 
dotar d'autonomia la historia de la fotografia 
suposarà, en molts sentits, la continuado de la 
mateixa lògica deshistoritzadora exercida per 
Steichen anys enrere. Per posar un exemple 
més concret, les 225 imatges que selecciona 
amb l'ajut de Diane Arbus i Carole Kismaric a 
partir dels arxius del Doily News per a la seva 
exposició «From the Picture Press», l'any 1973, 
s'organitzen seguint la premissa que «mentre 
que les fotografíes d'actualitat més originals 
i convincents descriuen esdeveniments de 
significado histórica menor, el carácter formal 
i iconografie d'aquestes imatges ha significat 
una important contribució al desenvolupament 
del vocabolari visual modern»®. Ara bé, en la 
seva reinterpretació expositiva, Szarkowski 
deixava de banda qualsevol consideració sobre 
el rerefons económic i ideológic de la práctica 
fotoperiodística albora que optava per descartar 
tota referénda a esdeveniments histórics que, 
sens dubte, haurien dificultat illustrar les seves 
idees respecte a les imatges de premsa. D'altra 
banda, tampoc es pot dissociar el plantejament 
d'aquesta exposició de les declaracions que 
havia fet uns anys abans, en les quais advertía de 
l'esgotament incipient que es podia trobar en la 
major part de treballs fotogràfics de la década 
anterior^. Degudament desproveídas dels peus 
de foto originals, organitzades en blocs temàtics 
(cerimònies, vencedors, perdedors, bones

7 Christopher Phillips, «E1 tribunal de la fotografia», op. dt, pàg. 94,
8  «(...) th at w h ile  th e m o s t  o rig in a l a n d  co m p e llin g  n e w s p h o t o g ro - 

p h s  d e s c r ib e  e v e n t s  o f  m in o r h is t o r ic a l  s ig n if ic a n c e , the fo rm a l a n d  

ic o n o g ra p h ic  c h a r a c t e r  o f  t h e s e  p ic t u r e s  h a s  m a d e  a  s ig n if ic a n t  

c o n trib u tio n  to  th e  d e v e lo p m e n t  o f  th e  m o dern  v is u a l v o ca b u la ry » . 

Nota de premsa de l'exposició. www.moma.org/momaorg/shared/ 
pdfs/docs/press_archives/4 9 4 8 /releases/MOMAj973_OOl8_4 -pdf
9  John Szarkowski, «Photography and the mass media». A p e rtu re , 

num.3 (l967).

noticies, alarmes i problemas, enfrontaments i 
desastres) i analitzades des d'un punt formal que 
tendía a subratllar la permanéncia al llarg de cinc 
décades dels mateixos motius i enfocaments, 
les fotografíes estaven Uestes per respondre les 
seves hipótesis.

L'operació teòrica de Szarkowski ha tingut 
conseqüéncies cabdals per a la história de la 
fotografía: el reseat museogràfic de la fotografia 
utilitària del XIX o la recuperació de Walker Evans 
al final de la seva trajectòria després d'anys 
d'invisibilitat, van incidir de manera determinant 
en les noves generacions d'autors, molt 
especialment en la comprensió del que el mateix 
Evans va definir a principis dels anys setanta 
corn a esta documentai’̂ . Tanmateix, Szarkowski 
i la política del MoMA van ser també objecte de 
duríssimes critiques per part d'aquells que varen 
observar les conseqüéncies d'aquest procès de 
despolitització de la imatge documentai en el 
si del museu’’ . Aqüestes critiques coincideixen 
també amb un moment especialment significatiu 
per a la práctica fotogràfica. D'una banda, gràcies 
a lus creixent que en fan els artistes, el mitjà

10 «¿Documental? Un terme molt sofisticat i enganyós. I no gaire 
dar. [...] El terme hauria de sen e s t il d o c u m e n ta i. Un exemple literal 
de document seria la fotografia policial de l'escena d'un crim. Un 
document té un ùs, mentre que l'art és inútil. Per tant, l'art mai és un 
document, tot i que certament en pot adoptar l'estil». Leslie Katz, «In
terview with Walker Evans», A rt  in Americo núm, 59, març-abril,l97l, 
pàg. 87 ap u d  Olivier Lugon, L e  s t y le  d o c u m e n ta ire . D A u g u s t  S a n d e r  à  

W alk e r E v a n s, Macula, Paris, 2001, pàg. 18.
11 Entre les més significatives destacaria ia d'Allan Sekula, «Des
mantelar la modernidad, reinventar el documental. Notas sobre la 
politica de la representación» (1978), Jorge Ribalta (ed.). E fe c t o  real. 

D e b a t e s  posmodernos s a b r e  fa t o g r a f ia , Gustavo Gili, Barcelona, 
2004, pàg. 35-6 3 -

(11.4) Imatges de 
l'exposició Magnum 

Contact Sheets, FOAM. 
Amsterdam, setem bre 

2015.
Fotografia: Marta Dahó.
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(11.5) Imatges de l'exposició 
Magnum Contact Sheets, 
FOAM, Amsterdam, setem- 
b re2015 .
Fotografia: Marta Dahó.

aconsegueix la seva definitiva legitimització per 
entrar al museu en igualtat de condicions amb 
altres disciplines^  ̂; de l'altra, la fotografia de 
premsa, que es troba aleshores en un moment 
hegemonic del seu poder informatiu, comença 
un lent procès de retirada en el seu roi dominant 
corn a font de noticies davant de l'arribada de les 
televisions i la creixent censura en els contextos 
de conflicte bèl-lic, en els quais els governs ja no 
volen tenir testimonis incomodes que incideixin 
excessivement en l'opiniô pública, corn havia 
succeït a la guerra del Vietnam.

La crisi mundial que va afectar el 
fotoperiodisme o, en tot cas, la conclusió d'una 
determinada manera de treballar en l'àmbit de 
la imatge de premsa, no va arribar de manera 
definitiva fins ben entrada la década dels vuitanta 
i noranta, la quai cosa va provocar un logic i 
comprensible transvasement cap a l'àmbit cultural

12 Aquest argument, sovint esgrimit per la historiografia 
anglosaxona és sobretot vàlid per al context nord-americà, però en 
l'europeu serà posterior i, evidentment, amb moites diferències entre 
països corn França, Espanya, Itàlia, o Anglaterra.

de molts fotoperiodistes, que no pot entendre's 
tampoc deslligant-lo de les creixents mostres 
d'interès per part dels museus de programar 
exposicions de fotografia. Ara bé, és interessant 
constatar quines transformacions temàtiques i 
estètiques ha comportât aquest desplaçament. 
Per a molts autors, cada cop més desvinculats 
de les obligacions informatives de l'actualitat, 
trobar el seu Hoc en el sistema de l'art era sinònim 
d'una mena de plusvàlua estètica que s'ha exercit 
seguint uns paramétrés insospitadament 
polaritzats: d'una banda, l'afirmació d'una 
subjectivitat exacerbada per recursos tècnics corr 
els enquadraments agosarats, desenfocaments 
molt pronunciats, grans contrastos de Hum i 
ombra, que poden arribar a comprometre la 
llegibilitat de la imatge, però que aconsegueixen 
transmetre la interpretado personal de fautor 
deis fets deis quais és testimoni, com és el cas 
de molts treballs d'autors com Stanley Green 
o Paolo Pellegrin, per citar-ne alguns. D'altra 
banda, trobem aquells fotògrafs que, pel contrari, 
van començar a posar distancia entre les seves
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eleccions estÜístiques en la práctica destinada a la 
prennsa i aquella destinada al context expositiu o 
la realització de üibres d'autor.

Com ha assenyalat la historiadora Gaëlle 
Morel'^ la paradoxa —que s'ha fet evident en 
els darrers quinze anys— és que en aquests 
casos la prodúcelo destinada a la premsa es 
caracteritza per l'evidència de signes autorals 
que ratifiquen l'autenticitat del testimoni, mentre 
que les propostes pensades per a les institucions 
museistiques, tot i que sovint realitzades als 
mateixos indrets, mostren una clara contendo 
expressive i un evident distanciament respecte a 
postures més centrades en «l'instant decisiu» o 
la presèneia subjective de l'autor. Aixi mateix, les 
raons d'alguns d'aquests canvis d'àmbit també 
corresponen a un rebuig a les transformacions 
que ha travessat la mateixa organització de la 
difusió de noticies. La nécessitât per part de 
nombrosos autors d'abandonar els temps cada 
cop més ràpids, corn les formules més i més 
estandarditzades que exigeixen les agèneies i 
les corporacions médiatiques, ha propiciat que 
diversos fotògrafs comencessin a optar per 
altres modalitats de treball, aquelles que trobem 
redefinides sota el terme de fotografío tardío 
o aftermath photography, per designar aquells 
que arribarien quan les càmeres de televisió i els 
fotògrafs d'actualitat ja han marxat, com ha estât 
en molts casos el treball de Sophie Ristelhueber'"  ̂
(ll.l).

Mentrestant, la imatge de premsa ha anat 
fent el seu carni cap al museu de forma gradual.
La primera mostra a Franga va tenir Hoc el 1977, 
comissariada per Pierre de Fenoyl, però no va 
ser fins a finals de la década deis vuitanta quan 
es va produir una autèntica reconsideració del 
reportatge en l'ámbit expositiu'^. L'any 1982 es 
presenta al Centre Pompidou «Comment va la 
presse?», que, sense seguir el model de Steichen, 
si que comença a emprar alguns recursos més 
espectaculars dels utilitzats fins aleshores 
privilégiant grans pantallas de projecció. És, 
però, «Forum du reportage», el1988 al mateix 
Centre Pompidou, l'esdeveniment que, segons 
l'historiador Michel Poivert, marca un autèntic 
reconeixement de la fotografia informativa

13 Gaëlle Morel, «Esthétique de l'auteur», Études Photographiques, 
nùm.20,juny, 2007.
14 David Campany, «Seguridad en la parálisis: algunas observacio
nes sobre los problemas de la fotografía tardía», David Greed (ed.), 
¿Qué ha sido de io fotografía?, Gustavo Gill, Barcelona, 2007, pàg. 
135-146.
15 A l'estât espanyol, tenint en compte les circumstàncies politi
ques de l'època, la situado no podia sinó alentir-se encara més. Van 
destacar algunes exposicions a l'estranger com «Spagna 1936-1939- 
Fotografia e informazione di guerra» 0 «Spagna vanguardia artistica 
e realtà sociale 1936-1976», presentades a la Biennal de Venècla del 
1976, que van suposar el descobrlment i la difusió dels fotomuntatges 
deJosepRenau.

per part de la institució museistica, no només 
pel fet d'exhibir-se com a tal, sinó també pel 
propòsit d'analitzar-la com a práctica tenint en 
compte les seves modalitats i procediments’̂ .
El «Forum du reportage», a més d'una projecció 
col-lectiva de les agèneies franceses, també 
incloïa una exposició en qué aqüestes constituïen 
el tema mateix de la mostra, aixi com l'exposició 
concebuda per la fundació World Press Photo, 
«Trente ans de photojournalisme», i una gran 
quantitat d'activitats entre débats, conferències 
i més projeccions, amb un notable èxit de póblic 
que, sens dubte, va ser també fonamental en 
l'establiment del festival Visa pour l'Image que es 
créa el mateix any^C

Ens els darrers quinze anys, un seguit 
d'exposicions s'han proposât reflexionar sobre 
els efectes i les conseqüències d'aquests 
desplaçaments que mai han estât del tot Hiures de 
dificultats.

D'aquesta manera reflexionava el teòric James 
Elkins respecte als arguments de justificació 
del comissariJulian Stallabrass amb motiu de 
la Brighton Photo Biennial del 2008, dedicada a 
la imatge de conflicte i els conflictes generats 
per aquest tipus d'imatges^^, quan explicava 
que moites de les fotografíes seleccionades, de 
procedèneies molt diverses, s'havien exposât 
en graella per destacar-ne el carácter genèric i 
per no ser confoses amb un treball artistic, o els 
motius pels quais no es varen incloure certes 
imatges, corn el cas d'una fotografia d'un nen 
iraquià greument ferit, de Simon Norfolk, a 
l'exposició «The Sublime Image of Destruction» 
perqué el gran format «a l'escala d'un museu de 
fotografia»̂9 resultava problematic:

"El problema era que, si la inquiétant 
fotografia s'ampliava, això implicaria que es 
tractava d'art i l'art mateix podria semblar una 
posició irresponsable, quasi una atrocitat; i fins 
i tot podria haver semblât que la fotografia 
de Norfolk necessitava de l'ampüaciô per ser 
qualificada corn a art. (...) Aqüestes qüestions 
són menys confuses si les idees politiques són 
el que compta perqué aleshores la fotografia 
artistica pot traballar com a plataforma, ajudant 
l'art a acostar-se al món. Si les idees politiques 
són les que están en joc, aleshores és impossible

16 Michel Poivert, «De l'image imprimée à l'image exposée: La pho
tographie de reportage et le "mythe de l'exposition"», Gaëlle Morel 
(dir.), Photojournaiisme e t A rt contemporain. Les derniers tabieaux. 
Éditions des archives contemporains, Paris, 2008.
17 Garance Chabert, «Le festival Visa pour l'image», Études photo
graphiques, Nüm. 15, novembre 2 0 0 4 , en linia des del 20 de setembre 
de 2008. URL : http://etudesphotographiques.revues.org/397. 
Consultât el 2 de febrer 2016.
18 Memory of Fire: images o f  War and The \Nar a f  images. Pho
toworks, London, 2013.
19 Ibid,, pàg. 54.
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(11.6) Imatges de l'exposició 
Walker Evans. Anonimous, 
Les Rencontres de 
la Photographie,
Arles, 20 1 5
Fotografia: Marta Dahó.

objectar que una fotografia és considerada com 
a art pel fet de ser presentada en una exposició 
titulada «The Sublime Image of Destruction» o, 
en la Brighton Photo Bienal del 2009 , titulada 
«Memory of Fire: Images of War and The War 
of Images». En aquest cas, dones, no importaria 
si la fotografia mereixia ser art, o fins i tot, de 
manera més general, si pogués semblar poc étic 
presentar-la com a art^°."

Uns anys abans, el 2005, es presentava al 
Kunstmuseum de Basilea «Coveringthe Real. Art 
and the Press Picture from Warhol to Tillmans», 
una mostra que, plantejada amb el propósit 
de reflexionar entorn de les preocupacions 
que susciten las imatges de premsa en l'esfera 
artística, reprenia, en molts sentits, els propósits 
de la gran exposició presentada uns anys 
abans al Centre Pompidou, «Face à l'Flistoire 
1933-1996»^^. Si a l'exposició parisenca els 
reportatges s'exposaven com a imatges aíllades i 
emmarcades, albora que integrava una important 
selecció de revistes originals en vitrinas, a Suíssa 
la tria d'imatges de premsa s'exhibia a través 
de dues modalitats molt diferenciades; d'una 
banda, retallados a tall d'imatge del seus suports 
originals i, de l'altra, a través d'una projecció 
d'imatges que arribaven en temps real a l'agéncia 
Keystone de Zurich abans de ser editados.

Albora, aqüestes imatges de l'ámbit informatiu 
es confrontaven directament amb obres d'art 
que, o bé els artistes se n'havien apropiat en els 
seus treballs (Andy Warhol, Gerhard Richter, 
Richard Flamilton 0 Sigmar Polke) 0 proposaven 
una deconstrucció dels seus estatuts (com era el 
cas de treballs de John Baldessari, John FliHiard, 
Martha Rosier, Wolfgang Tillmans) 0 elaboraven 
alternatives als tractaments habituais de la 
informació periodística, com era el cas de les 
obres de Bruno Serralongue, Allan Sekula 0 Gilles 
Saussier. En l'acollida per part de la premsa, força 
contrastada segons el parer del seu comissari, els 
arguments negatius més reiterats respecte a la 
mostra feien al-lusiô a dues qüestions essencials: 
a la descontextualitzaciô i desinformació amb 
relaciô a les imatges de premsa, els peus de foto 
de les quais només apareixien al catàleg, aixi 
corn també a una presentació espectacular i 
estetitzant que dissolia la complexitat deis teme 
als quais feien al-lusió les imatges deixant-ne el 
sentit en suspens^^.

Amb més o menys pertinencia, dones, és 
a dir, aconseguint problematitzar aquesta 
despolitització de la imatge de premsa 
absorbida per l'espai museístic o caient 
de nou en l'espectacularització estética

20 James Elkins, Whot P h o t o g r a p h y  Is , Routledge, Nova York, 2012,
pàg.187.
21 F a c e  0 l'H is t o ire  1 9 3 3 -1 g g 6. L 'a rt iste  m o d e rn e  fa c e  0 l'é v è n e m e n t  

h ist o r iq u e . E n g a g e m e n t , Témoignage, Vision, Centre Pompidou, Paris, 
1996.

22 Garanche Chabert, «Coveringthe Real. Entretien avec Hartwig 
Fischer», Gaëlle Morel (dir.), P h a t o jo u r n a lis m e  e t  A rt  c o n t e m p o r a in  

L e s  d e rn ie r s  tableaux, op. dt, pàg. 13-2 4 - C o v e r in g  the Real. Art an  

th e  P r e s s  P ic tu re  fro m  W arh o l to T illm a n s , comissariada per Hartwig 
Fischer, cat exp., DuMont Liteartur i Kunst Verlag GmbH & Co, 
Amsterdam, 2OO5.
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desconextualitzada, la imatge de prennsa 
ha entrât en els darrers anys en progrannes 
museistics corn a tema en si mateix. Seguint un 
plantejament ja assajat per la fotografa Susan 
Meiselas amb la installaciô sobre el seu treball 
realitzat a Nicaragua, exposât el 1982 a la galeria 
Camerawork de Londres^  ̂ on analitzava l'ùs 
de les seves fotografíes per part dels mitjans 
de comunicació (11. 2 i 3), l'exposiciô «Magnum 
Contact Sheets», organitzada recentment 
per riCP de Nova York '̂’ , també proposava 
reflexionar sobre els processes d'edició (il. 4 i S), 
tot i que difuminant el sentit politic de la proposta 
de Meiselas i convertint el full de contactes en 
una preciosa reliquia dels temps analogies. Tot 
i aixi, el creixent interés per aprofundir en els 
processes de treball deis fotógrafs i editors 
gràfics, es corrobora pel nombre d'exposicions, 
que reconeixen la nécessitât d'una interpretació 
comparada que inclogui materials originals 
reproduits en diversos suports 0, corn també 
mostrava una de les darreres mostres del treball 
menys conegut de Waker Evans publicat durant 
anys a la revista Fortune^̂ , la possibilitat de fer 
dialogar grans reproduccions de les imatges 
originals encolados directament a la paret amb la 
presèneia de les revistes originals en vitrines, que 
permetien veure'n els details sense perdre ni la 
qualitat d'irripressiô de les revistes de l'època, ni 
el context editorial (11. 6 i 7)-

En els darrers anys tampoc no han faltat les 
exposicions que han tractat 0 han estât fruit del 
periodismo ciutadà^^, mostres que han recoHit 
el treball dels fotoperiodistes que rebutgen 
acompanyar l'exèrcit en els conflictos bèl-lics més 
recents^  ̂0 el treball critic d'artistes sobre allô 
que escapa i oculta la imatge de premsa i les seves 
condicions de prodúcelo, corn el cas de la brillant 
«Antifotoperiodistes», comissariada per Caries 
Guerra, que es va poder veure a la Virreina l'any 
2010. Ara bé, reaccions tan polaritzades corn les 
que continúen générant tant les exposicions més 
analiticament critiques 0 les que plantegen noves

perspectives, ja sigui en contingut 0 escenografía, 
en el cas d'exposicions encara més recents corn 
«Conflict, Time, Photography», presentada a la 
Tate de Londres el passât novembre de 2014 0 
la relectura de «Barcelona en Blanc i Negre» de 
Xavier Miserachs, actualment al Macba^® —tot 
i les seves évidents diferèneies que de cap 
manera pretenem desdibuixar 0 comparar—, 
posen de manifest dues qüestions importants 
que a dia d'avui segueixen marcant la recepció 
per part del public d'aquestes exposicions. D'una 
banda, les herèneies d'un diseurs historiogràfic 
i un pensament sobre el mitjà profundament 
escindit entre l'àmbit artistic i el fotoperiodistic; 
de l'altra, la nécessitât de seguir debatent sobre 
els plantejaments curatorials que aborden la 
qüestió del fotoperiodismo, analitzant-ne les 
modalitats interpretativos més enllà de criteris 
exclusivement fotoperiodistics 0 artistics, és a 
dir, integrant la reflexió en una antropologia de 
la imatge capaç d'aprofundir en les practiques 
fotoperiodistiques i les seves produccions en 
relaciô amb el context social, economic i politic. 
Reptes que, delimitats a l'àmbit català, son 
tan ineludibles corn l'atenciô a les caréneles 
historiques en matèria d'exposicions dedicados a 
aquestcamp.

23 Instal-laciô que portava per titol Mediations i s'ha pogut veure 
recentment a l'exposiciô «Aún no. Sobre la reinvención del documen
tal y la crítica de la modernidad», comissariada per Jorge Ribalta, al 
MNCARS, el passât 2015.
24 «Magnum Contact Sheets», comissariada per Kristen Lubben, 
Nova York, Thames & Hudson, 2012. www.icp.org/exhibitions/ 
magnum-contact-sheets
25 Walker Evans. «Anonimous», comissariada per David Campany, 
Jean Paul Derrider i Sam Stourzé, Les Rencontres de la Photo
graphie, Arles, 2015. http;//www.rencontres-arles.com/C.aspx? 
VP3=CMS3&FRM=Frame%3AARLARl.214&VF=ARLARl.213, 
VFormâLANGSWI=l&LANG=English
25  Corn per exemple: «Here is New York. A democracy in Photo
graphs», 116 Prince Street, Nova York, 20110 «Tous Photographes! La 
mutation de la photographie amateur à l'heure numérique». Musée de 
l'Elysée, Lausanne, 2007.
27 U n e m b e d d e d  F o u r  In d e p e rid e n t  P h o to jo u r n a lis t  on th e Wor in 
Iraq , Chelsea Green, White River Junction, 2005-
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Joan Guerrero, notari d'una época

El fotopenodistQ Joan Guerrero ha registrat amh la seva camera la transformació deis 
barns perifèrics de Barcelona^ mes enllà de ïarquitectura i canvi de paisatge. Guerrero 
ha sabut captar la humanitat i el canvi sacial d'unes persones que creixien en aspiracions 
ciutadanes, al ritme del totxp i del ciment.

FRANCISCO LUIS DEL PINO OLMEDO

Joan Guerrero durant 
¡'entrevista.
Fotografìa: F.L. del Pino 
Olmedo.

En reaÜtat, Joan Guerrero (Tarifa, 1940) ha 
aixecat acta documentant gràfìcament diferents 
époques; la seva feina està plena de situacions 
diverses i personatges heterogenis. Al llargde la 
seva obra, reportatge rere reportatge, s'aprecia 
un significatiu accent en el rescat d'allô que és 
autèntic, fins a les realitats més crues. Respecte, 
tendresa, honradesa, son les senyes d'identitat 
que eldistingeixen.

Les imatges del veterà fotògraf establert a 
Santa Coloma de Gramenet des de fa més de 40 
anys porten el segell d'un profund observador que 
fixa la seva mirada més enllà de l'objectiu, sigui 
un edifici, barri, llogarret o ciutat. El petit detail 
en l'escena d'un nen jugant en un bassal brut, 
persones llegint enmig d'una rasa, el petó de dos 
enamorats en un paisatge de monòtona lletjor, la 
construcció d'una casa. Res no escapa a la seva 
mirada intensa i cálida.

Guerrero va sacrificar la seva primera 
càmera, una Voigtlander, per pagar-se el bitllet a

Barcelona des de Puerto Real (Cadis). «Tot i que 
vaig néixer a Tarifa, vaig marxar al cap d'un temps 
a Puerto Real. Vaig ser un immigrant per partida 
doble.» Guerrero recorda dues enyorances en els 
seus primers temps a Barcelona a mitjans dels 
anys 60; la Hum del sud i la nostàlgia de la seva 
llar. Primer va viure en una pensió del Poblé Sec, 
al carrer Poeta Cabanyes, i traballava com a peó 
obrint la carretera de la Rabassada, al Tibidabo. 
«Allà vaig conéixer un xaval andalùs que em va 
convidar a casa seva una vegada; em va portar a 
una muntanyeta piena de barraques per la zona 
del Pare Güell i, en una d'elles, em va presentar 
la seva mare, que estava planxant unes camises 
blanques. Feia olor de ben cuinat, i des d'una de le: 
barraquetes ens arribaven les cançons d'Antonio 
Molina i de Manolo Escobar. El vaig envejar per to' 
allò: una familia, els sons, la burnii caseta que a mi 
em semblava un palau. Mai ho he oblidat!».

Molts anys després de viure aquella escena, 
a finals dels anys vuitanta Guerrero va tornar 
ja com a fotoperiodista a documentar la 
transformació de la zona. Era un treball per al 
Hibre Lo construcción de uno ciudod (Pianeta) que 
van escriure els periodistes Huertas Clavaría i 
Jaume Fabra. «Allá vaig veure la transformació 
de la zona, i vaig reconéixer on havia estât temps 
enrere. S'havia convertit en el carrer Francisco 
Alegre, a Nou Barris.»

«El gran pas», afirma Joan Guerrero, va ser 
el seu trasllat a Santa Coloma de Gramenet, i la 
seva primera impressió de rebuig. «Em trobo 
una Santa Coloma amb els carrers oberts, amb 
fang, bassals bruts i una gran quantitat d'obres 
per tot arreu. Allò era com un paisatge després 
de la guerra i vaig pensar: Déu meu, on he anat a 
parar! I sense adonar-me'n estava al paradis», riu 
en recordar-ho. «Ho die per les relacions humanes 
Aquella olla on hi havia de tot m'ha fet feliç.» 
Guerrero es reafirma amb rotunditat en aquest 
sentiment. 1 és que on la seva vida com a persona, 
indeleblement unida al fotoperiodismo, va créixei 
i el va convertir en el gran notari d'una época
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en qué aquells barris perifèrics passaven amb 
celeritat de ser erms plens de tolls quan plovia, 
sense empedrat i patint grans mancances en 
serveis socials, a convertir-se en la seva estimada 
Santa Coloma de Gramenet.

«Vaig descobrir que Santa Coloma la separa 
de Barcelona un riu, el Besos; aquell riu que tant 
he estimât i estimo, tot i que aleshores era una 
claveguera.» Allá Guerrero ha trobat escenes 
dignes del neorealisme Italia que tant l'atrauen 
i que han imprégnât la seva manera d'enfocar 
situacions que, sens dubte, formen part de la 
transformado urbana en si mateixa. Visions 
d'un passât no tan Ilunyà que oferia estampes 
dissonants amb el paisatge. «A la part de dalt 
del riu, que encara no estava canalitzat, em 
vaigtrobar en una ocasió dosgaiters davant 
d'un faristol que estaven assajant. Al voltant 
tot era molt cutre, però jo prefereixo fer fotos 
tipus cutre perqué opino que allí hi ha més 
vida que, normalment, en els barris de disseny 
elegants. 1 perqué enelfons jo també surto 
d'allá. L'escena deis dos homes tocant la gaita 
era neorealisme total. Semblava que per allá 
apareixeria Totó o Ana Magnani en qualsevol 
moment. Vaig preguntar ais musics si coneixien el 
precios poema de Rosalía de Castro «Las negras 
sombras» i em van tocar la pega.»

El cinema ha estât un factor imprescindible en 
el desenvolupament de la Sensibilität de Guerrero. 
Descobreix el cinefórum a la parróquia de Santa 
Madrona, al Paral-lel, prop d'on vivia quan va 
arribar el 1964 a Barcelona. «Allí vaig conéixer 
les tres B del cinema espanyol: Buñuel, Bardem 
i Berlanga. l sobretot Bergman. Vaig desobrir el 
que hi havia després de la pel-lícula i aixó em va 
donar una cultura que no tenia. Cree que és el 
neorealisme italiá el que em porta a la fotografía. 
Pel-lícules com El ¡¡odre de bicicletes i Mímele 
a Milá em marquen; per aixó, o a conseqüéncia 
d'aixó, vam fer Javier Pérez Andujar i jo Milagro en 
Barcelona, com un homenatge a aquesta última 
pel-lícula i a aquests llocs on hi ha els desposseïts, 
els pobres de veritat, que en definitiva és aquesta 
classe obrera de la quai jo en aquell temps 
formava part.»

Elfotoperiodista va sertestimoni iva 
enregistrar amb la seva camera la transformado 
dels barris de La Mina, La Perona, El Camp de la 
Bota, i especialment Santa Coloma, armat amb la 
camera que va poder comprar-se estalviant amb 
esforç i tenacitat. Més tard, va anar complétant 
l'equip, a poc a poc, a través dels anys. Sempre 
amb el seu objectiu 50, discret, i barrejant-se 
amb la gent. «Jo era una espécie de camaleó que 
quan anava a un Hoc era un més d'ells. També 
molt respectuós, i traballava en silenci per no

cridar l'atenció; amb el temps he anat aprenent 
a fer-ho millor.» Aquest sociòleg per intuieió i 
precis enregistrador de realitats, afirma que 
documentar la transformació fisica d'un Hoc, un 
entorn, un barri en definitiva, no és difícil. El que és 
realment difícil és «veure» aquesta transformació 
en les persones i poder fíxar-la a la camera.

«Fa poc vaig descobrir dos rodets que 
tenia guardats i deis quals m'havia oblidat. Són 
fotogrames del Camp de la Bóta deis anys 65 i 
66. Però quan comengo a publicar és a l'any 1969 
a la revista Gromo de Santa Coloma. Aquesta 
histórica revista era una contestació forta al 
franquisme i Franco estava molt viu aleshores.» 
Després treballaria ais tellers del Correo Catalan, 
i més endavant en una Harga relació de mitjans 
ja com a fotoperiodista: El País, El Periódico de 
Catalunya, Diario de Barcelona, El Observador.

Però, per anar a pams, Juan Guerrero 
explica que la difícultat i el rise de treballar en

Dos homes 
construeixen 

una casa a Santa 
Coloma durant 
la década deis 

setanta. 
Fotografía: Joan 

Guerrero.
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Dos enamoráis 
a Santa Coloma 
a la década deis 
setantQ.
Fotografia: Joan 
Guerrero.

aquells descampats que s'anaven convertint 
en una geografia urbana de manera inexorable, 
no era tant esquivar l'atenció policial en les 
manifestacions tan freqüents en aquella època, 
que exigien millores i servéis imprescindibles 
per al barri, «com teñir molt de compte de no 
fotografiar les cares dels companys, perqué això 
era perillosíssim. Era tant com assenyalar els que 
es movien, i hi havia el P5UC, el FOB i CCOO. Jo 
era testimoni com a ciutadà, i ja havia descobert 
aquesta Iluita de classe o com se'n digués. Volia 
canviar el món, com tants altres. I em vaig adonar 
que una arma podria ser la fotografía, a més de 
les pintades, les octavetes i altres coses. Així, 
sense adonar-me'n, vaigfent un document d'aquell 
temps en imatges, la historia de com es vivia i com 
canviava el paisatge».

Si va ser la intuido o no el que el va portar a la 
fotografía social, al document grafie. Guerrero 
respon sense dubtan «intulció en el sentit que 
no em vaig dedicar a la fotografia esportiva ni 
a la creativa o l'artistica. No, no, jo escullo un 
gènere que és la fotografia social, el document 
social, el fotoperiodisme pur i dur», i afegeix amb 
una mirada que travessa les parets del temps: 
«sempre m'ha atret aquesta persona que va per un 
solar caminant en solitari, o potser acompanyada 
del seu gosset, i buscar l'angle precis per descubrir 
que hi ha alguna cosa en aquesta escena, sempre 
hi és, tot i que no ho sàpigues. Després aquest 
solar amb el pas del temps desapareix i dona Hoc 
a altres escenes, igualment plenes d'humanitat». 
«Quantes vegades», comenta, «em vaig trobar 
gent recollint espárrecs i cargols quan pluvia 
al centre de Santa Coloma. Feia fotos; una foto 
que tingués alguna cosa més, afecte, tendresa, 
tot això. Però que no mentis. Eren reportatges 
preciosos dins de la mateixa ciutat».

La transformació de Santa Coloma la va seguir 
pràcticament dia a dia perqué vivia alla, explica 
que «es feien pisos molt de pressa, i els horts 
desapareixien al mateix temps. Aquesta 
acceleració era per vendre com abans millor el 
que es construía; a la nit els paletes encenien 
fogueres perqué s'assequés aviat restructura 
dels pisos, només el totxo, sense envans. Es veia 
com una cosa fantasmagórica i hi havia molts 
blocs encesos».

Els nens están presents en aquells barris a 
mig fer, al costat de les construccions,jugant 
ais carrers primitius o en els solars. La càmera 
de Guerrero els ha fixât en tots els barris amb 
profunda tendresa. «No em sorprenien aquells 
nens perqué a Andalusia es jugava al carrer i la 
majoria venien d'allá. M'agradava veure'ls jugant 
amb la baldufa o corrent entre els bassals. Avui er 
dia només veig nens xinesos a la plaça del Fondo 
jugant a allò que jugàvem nosaltres. No els d'aqui.
I això em proporciona una certa alegria perqué H 
dóna vida.»

Joan Guerrero reconeix que va ser a partir 
de la Transició quan vertaderament es van 
anar arreglant les coses, «humanitzant». Santa 
Coloma, que havia viscut una onada migratória 
entre 1950 Í1975, multiplicant perdeu la poblado, 
va tenir la sort de comptar amb persones que 
van impulsar l'anomenat Pía Popular, que va 
crear alternatives que van millorar el barri. De les 
primeres eleccions municipals democràtiques 
de 1979 va sortit com a alcalde Lluis Hernández, 
«el Cura Rajo» que va estar-hi fins al 1991. Joan 
Guerrero i la seva camera van prendre bona 
nota de tots aquells esdeveniments. De fet, el 
va fotografiar votant en les municipals on el van 
escollir alcalde.

Joan Guerrero segueix fotografiant en blanc 
i negre (TriX 400 ASA) perqué segons ell té més 
grapa; afortunadament han passât els temps 
d'aquella precarietat que el feia dosificar els 
clics, perqué no es podia permetre el luxe de 
gastar massa pel-licula, perqué era «massa cara 
per a les meves possibüitats». Probablement, 
això va ajudar que cada die fos precis i magnifie. 
Munició ben gastada segons el que conforma 
la seva filosofia: «La fotografia pot esgarrapar 
l'ànima de la gent perqué sigui més solidària». 
Aqui queda la seva obra, la realitzada i la futura; 
tot i que diu que ara el que és prioritari per a eli 
és ordenar i seleccionar bé tots els seus arxius i 
disparar menys. No ens el creiem. Joan Guerrero 
sempre será un home armat amb una càmera que 
enregistra com cap altre l'ànima de la vida allá on 
es trobi. Corn el retrat d'un camperei del Salvado 
que és la seva gran fotografia.
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Que les llàgrimes no entelin l'objectiu!

El debat sobre la conveniencia dacostar la brutalitat de la guerra i altres fenómens durs i 
mclements a la societat sempre està vigent Però com afecta aguest fet els fotoperiadistes i 
córneres ja no es tan frequent.

FRANCISCO LUIS DEL PINO OLMEDO

Qui escuü aquest ofici gairebé mai està 
preparai per al que es troba: aquest endimoniat 
encreuament de camins que enfronta el seny 
amb les més demencials escenes de sofriment i 
mort. Tots els grans de la professió n'han pagat 
un peatge. José Luis Márquez, un dels millors 
cameres de TVE, molt respectât pels seus 
coMegues a nivell internacional, tenia fama de 
ser un «tipus dur» amb una llarga experiència en 
incomptables guerres, des del Vietnam, on va 
començar la seva carrera, fins a Bosnia, i altres 
conflictes corn el que enfronta Israel i Palestina. 
Però reconeix que ha plorai davant de l'horror; 
aixô si, sempre ha procurât que no s'entelés 
l'objectiu per poder enfocar bé.

Fa uns anys, en una entrevista a Barcelona, 
amb motiu del Hiurament del segon Premi Miguel 
Gil de Periodisme amb què havia estât guardonat, 
deia que «en el cas concret de les guerres, s'ha 
de reflectir l'horror perqué la gent s'assabenti 
del que son i perqué conegui el patiment de les 
persones afectades». Màrquezha estatfidel 
al seu compromis amb la informació al llarg de 
la seva carrera corn a camera. S'empassava en 
silenci, tot sol, les tragédies i complia amb el seu 
deure. «Durant els l8 anys que va durar la guerra 
del Liban, en un dels meus freqüents viatges a 
aquell pais, vaig entrar en contacte amb un kotay 
(cristià falangista libanés). Em va explicar que era 
habituai sortir de nit i agafar un près (palesti), 
matar-lo i menjar-se'n el fetge. Em va convidar a 
acompanyar-lo en una d'aquestes accions i vaig 
discutir el cas amb el meu company Manolo Alcalá. 
Jo ostava decidit a gravar aquella monstruositat 
si el kotay accedia a fer-la davant d'una càmera (no 
pera la càmera), només per demostrar que eren 
uns bàrbars. Tot i que al final no ho vam gravar, 
segueixo creient que les escenes tremendos de la 
guerra s'han d'enregistrar. Tot i aixi, també s'ha de 
tenir delicadesa a l'hora de fer-ho, perqué sempre 
es pot aconseguir que una imatge sigui més o 
menysdura.»

Un altre voterà de guerra i conflictes, Santiago 
Lyon, actual vicepresident i director de fotografia

d'AP, reconeix que «fotografiar les persones 
malferides, i sobre tot els nens, és la cosa més 
difícil que he hagut de fer. Però albora cree que 
seria pitjor no fer aqüestes fotografíes, igual que 
no publicar-les, perqué seria com negar el que 
està succeint, quan sabem de sobres el que passa. 
I, si serveix per conscienciar el públic, per a mi s'ha 
aconseguit l'objectiu. Perqué, si no és aixi, quin 
sentit té tot el que fem?»

Per la seva part, Javier Bauluz, el primer 
fotoperiodista espanyol guardonat amb el Premi 
Pulitzer, una distinció que li va ser concedida 
per la cobertura gràfica dels camps de Goma (el 
Zaire), durant la guerra de Ruanda, el 1994, ha 
fixât moites escenes terribles que fan estremir en 
mirar-les. La imatge captada per la seva càmera, 
en la quai es veu un nen plorant desesperadament 
mentre busca frenétic el pit de la seva mare 
moribunda, fou una de les més destacades que 
van meréixer el preuat guardó del Pulitzer. Però 
a Javier Bauluz li va importar molt més tornar 
durant quatre dies a aquell tombant del carni 
per portar a la mare i al nen aigua i aliments, fins 
que van desaparéixer d'aquell Hoc. «Abans que 
fotògraf sóc un èsser humà. Quan no hi ha ningù 
més i veig que sóc l'ónic que pot fer alguna cosa, 
la faig.» Bauluz toca una qüestió delicada: «Molta 
gent es pregunta com es pot fer una fotografia 
d'algú amb problèmes en comptes d'ajudar-lo. Però 
no s'adonen que en la seva situació hi ha centenars 
de milers d'éssers al seu voltant i que s'és 
totalment impotent.» El veterà reporter va quedar 
impressionatdramàticamentperaquella realitat. 
Les sis setmanes que va traballar a Ruanda i el 
Zaire li van costar alguns mesos de depressió.

Un cas similar, malgrat que el protagonista va 
tenir un final molt diferent, va ser la història de 
la imatge d'un voltor sotjant una nena desmaiada 
que agonitzava de gana sobre la sorra al Sudan, 
imatge que va donar la volta al món. Publicada en 
l'ùltima edició del New York Times, el 30 de març 
de 1993, va consagrar al sud-africà Kevin Carter 
en aconseguir un Pulitzer de Fotografia. Però 
també va crear en el seu autor una angoixa que es
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Mutilât de Nicaragua, 
a Managua el febrer  
de 1990.
Fotografia: F.L. del 
Pino Olmedo.

va instal-lar en les crisis d'inestabilitat que patia, 
i que la seva addicciô a les drogues empitjorava.
Li preguntaven continuament, i des de diferents 
parts del mon, si havia salvat la nena o si l'havia 
deixat en mans del voltor un cop fêta la foto. Kevin 
Carter es va suïcidar el 1994-

La francesa Kathryn Sprengler, tot un mite en 
la professió, va impactar el mon amb les seves 
fotografíes plenes de Sensibilität, corn quan en un 
reseat enmig de les guerres un dia va veure una 
indígena amb un braç arrencat per una granada, 
asseguda sobre un taüt i alletant el seu fillet: «Em 
va mirar i no vaig poder disparar. Em va semblar 
que m'aprofitava d'ella, vaig creure que era més 
honest abraçar-la i curar-la, però tampoc vaig 
poder.» Sprengler va matisar aleshores que «no 
fotografío mai cadàvers ni cossos mutilats; una 
dona això no ho fa». Aixi pensa també Marie- 
Laure de Decker, reportera al Txad, el Vietnam 
0 Bòsnia, que no podia disparar la seva càmera 
davant de «les persones mortes o destrossades, 
la sang i les persones nues... Tampoc podia 
recordar coses horribles. No vull guanyar diners 
amb imatges abjectes. Tots els assassinats 
son iguals, per això no els fotografío. No pue 
participar en aquest comerç.»

Don McCuHin, un dels més grans 
fotoperiodistes de tots els temps, va documentar 
durant més de trenta anys els conflictes mundials.

El britànic va confessar en una entrevista el 
2007 que era una persona profundamentferida 
l perseguida pels fantasmes de la guerra: «Una 
nit vaig pensar que els personatges que havia 
fotografiat en el moment de la seva mort sortien 
dels arxius i se saludaven els uns ais altres en 
una atmosfera macabra, i això només pot haver 
succeït perqué dormia en una casa piena de 
records i fantasmes. Però de vegades penso que, 
si no haguéssim fet aquellos fotos, mai hauriem 
pogut saber que les escenes de Dachau, per 
exemple, van ser reals.»

Els uüs de la guerra
Els ulls, més que la mutilaciô de braços i cames, 
representen un crit mut en la mirada d'aquest jove 
de Nicaragua. Desafiant en la profunda tristesa 
dels seus ulls, dreçat en la desolaciô d'un cos 
destrossat per la metralla d'una mina antipersona 
Per al periodista va ser una escena que, malgrat 
l'enganyosa facilitât, va resultar tan dura, o potset 
molt més, que la de cossos sagnants i agonitzants 
No és una foto robada, com és fácil de comprovar. 
És una foto parlada; el clic de la càmera es 
va mantenir en suspens durant uns minuts 
d'incòmoda conversa, mentre l'antic soldat de 
l'EPS (Exèreit Popular Sandinista) relatava amb 
frases curtes, directes i crues, corn «va saltar» en 
trepitjar la mina que el va mutilar en un caminet 
que la Contra havia préparât per delmar la 
patrulla de reconeixement que els buscava. Sense 
laments, estoïcisme fins al final. La samarreta 
que vesteix parla clarament del seu idéalisme, i 
des de la cadira de rodes seguia «combatent» en 
les eleccions de l'any 90 per l'opciô sandinista en 
la figura de Daniel Ortega. Va ser una fotografia 
difícil, d'aquelles que gairebé t'avergonyeixes 
de fer. Però que s'ha de fer, perqué representa 
l'altra cara de la guerra: la misèria i els mutilats.
He recordat moites vegades aquell noi, i qué seria 
d'ell després que el poblé de Nicaragua, fart de 
tanta guerra, donés l'esquena al somni roig i negre 
del sandinisme. Una fotografía, com tantes altres 
per reflexionar en el després d'aquella tragèdia.

Cada reporter es protegeix amb la càmera 
de l'horror que fixa en el seu objectiu; però en el 
fons, la seva ànima s'encongeix cada vegada que 
dispara, tot i que no se n'adoni. De no ser així, 
hauria de tornar a casa i canviar d'ofíci.
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